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(IDI) مبادرة تنمیة االنتوساي

أداة آي كات لرقابة االلتزام
اإلیساي  معاییر أداة تقییم مدى االلتزام ب



 .(3i) لقد طورت مبادرة تنمیة االنتوساي للمرة األولى أداة تقییم مدى االلتزام بمعاییر اإلیساي الخاصة برقابة االلتزام (آي كات) في 2012 ضمن برنامج مبادرة تطبیق معاییر اإلیساي
وبعد اعتماد إیساي 4000 الجدید الخاص برقابة االلتزام في عام 2016، شرعت مبادرة تنمیة االنتوساي في عملیة مراجعة ألداة (آي كات) استناًدا إلى معیار اإلیساي الجدید.

تُقر مبادرة تنمیة االنتوساي بمساھمة فریق الخبراء الذي شارك في إعداد أداة (آي كات) لرقابة االلتزام للمرة األولى. ویضم ھذا اإلصدار من اآلي كات التفسیرات والتوجیھات ذات العالقة 
في الدلیل اإلرشادي السابق لآلي كات. ونتوجھ بجزیل الشكر إلى كل من ساھم بفكرة أو خبرة فنیة في وضع اإلطار المفاھیمي لھذه األداة.

یجب اتباع "البروتوكول المخصص لضمان جودة المنافع العالمیة العامة لمبادرة تنمیة االنتوساي" في وضع أدوات آي كات لرقابة االلتزام. وبحسب البروتوكول، تشاورنا مع خبراء رقابة 
االلتزام وتلقینا تعلیقاتھم عند االنتھاء من اإلصدار 0 لآلي كات. 

كما نتوجھ بالشكر للخبراء اآلتي أسماؤھم لما قدموه من خبراتھم في مراجعة أدوات اآلي كات:
1. السیدة أوریلییا بروكشتوتي، الجھاز األعلى للرقابة في لیتوانیا 

2. السید أیمن إبراھیم، الجھاز األعلى للرقابة بجزر المالدیف
3. السیدة إنجفیلد جولبراندسن، الجھاز األعلى للرقابة بالنرویج

كما نرغب في التعبیر عن شعورنا باالمتنان تجاه أعضاء لجنة المعاییر المھنیة لالنتوساي، واللجنة الفرعیة لرقابة االلتزام، باإلضافة إلى رئیس (الجھاز األعلى للرقابة في الھند) وأمانتھ 
لدعمھم في وضع أداة اآلي كات لرقابة االلتزام.

شكر وعرفان



1. نبذة عن أدوات آي كات
تمثل اآلي كات إحدى األدوات الموضوعة لتیسیر إجراءات تطبیق معاییر إیساي في األجھزة العلیا للرقابة. وعندما یقرر الجھاز األعلى للرقابة تطبیق معاییر اإلیساي، یجب علیھ مقارنة 

منھجیتھ الرقابیة بمنھجیات الرقابة المعتمدة على اإلیساي. ولھذا، یتعین على الجھاز األعلى للرقابة أوًال تعیین نطاق الرقابة خاصتھ من حیث األنواع الثالثة للرقابة - الرقابة المالیة، ورقابة 
األداء، ورقابة االلتزام.  ومن خالل تحلیل الصالحیة والممارسة الرقابیة القائمة حیال الصالحیة، یمكن للجھاز األعلى للرقابة تحدید أنواع الرقابة التي یؤدیھا. وفي الوقت نفسھ، یحدد 

الجھاز األعلى للرقابة توقعات األطراف ذات الصلة الخاصة بھ. واستناًدا إلى صالحیة الجھاز وممارساتھ الحالیة وتوقعات األطراف ذات الصلة، یمكن للجھاز األعلى للرقابة أن یقرر ما 
إذا كان بحاجة إلى تنفیذ معاییر اإلیساي وما إذا كان مجھز بالموارد الالزمة إلجراءات التطبیق. 

عندما یجد الجھاز األعلى للرقابة نفسھ مجھًزا بالموارد الالزمة لتطبیق معاییر اإلیساي، سیكون بحاجة إلى تحدید احتیاجات عملیة التطبیق في منھجیة الرقابة على نوع محدد من مھام 
الرقابة، مثل رقابة االلتزام. ویجب على الجھاز األعلى للرقابة مقارنة منھجیة رقابة االلتزام الحالیة من الناحیة العملیة بمنھجیة رقابة االلتزام القائمة على معیار إیساي 4000

للجھاز األعلى للرقابة إنجاز تقییم االحتیاجات من خالل تطبیق اآلي كات لرقابة االلتزام. وتعد اآلي كات أداة لتقییم احتیاجات تطبیق إیساي من أجل تحدید الممارسة الرقابیة الحالیة للجھاز 
األعلى للرقابة مع متطلبات اإلیساي. 

وضعت مبادرة تنمیة االنتوساي ثالث أدوات من اآلي كات لألنواع الثالثة من مھام الرقابة، أي الرقابة المالیة، ورقابة االلتزام، ورقابة األداء. تسرد أداة آي كات المخصصة لنوع محدد 
من المھام الرقابیة متطلبات اإلیساي على المستوى 4 المعني مع اإلشارة إلى عدد فقرات المتطلبات. وتضم أداة اآلي كات لرقابة االلتزام متطلبات إیساي 4000 التي تغطي عملیة رقابة 

االلتزام. 

تھدف أداة اآلي كات ھذه إلى تأكید الحاجة إلى تطبیق معیار اإلیساي على مستوى مھمة الرقابة، مع افتراض وجود ممارسة لرقابة االلتزام في الجھاز األعلى للرقابة. وتعتمد مدى كفاءة 
الجھاز األعلى للرقابة وفاعلیتھ في ممارسة رقابة االلتزام على وجود الشروط المسبقة المحددة من أجل عمل الجھاز األعلى للرقابة على نحو سلیم. وتضم ھذه الشروط كًال من العوامل 

الداخلیة والخارجیة. وقبل إجراء التقییم الحتیاجات تطبیق معاییر اإلیساي على مستوى مھمة الرقابة، قد یحتاج الجھاز األعلى للرقابة إلى تقییم ما إذا كانت ھذه الشروط المسبقة قائمة في 
الجھاز األعلى للرقابة. وأداة إطار قیاس أداء الجھاز األعلى للرقابة قد تساعد الجھاز في أداء ھذا التقییم.

2. أدوات آي كات لرقابة االلتزام
تؤكد أداة آي كات لرقابة االلتزام على ما إذا كان الجھاز األعلى للرقابة قد نفذ متطلبات إیساي 4000، وإذا لم یكن األمر كذلك، فما ھي متطلبات تطبیقھ.

تحدد أداة آي كات لرقابة االلتزام ممارسة الجھاز األعلى للرقابة لرقابة االلتزام حسب متطلبات إیساي 4000 التالیة:
1.    المتطلبات العامة لرقابة االلتزام

2.    المتطلبات الخاصة بمسار تخطیط رقابة االلتزام 
3.    المتطلبات الخاصة بإجراءات رقابة األداء للحصول على أدلة رقابیة

4.    المتطلبات الخاصة بتقییم أدلة الرقابة وإعداد التقاریر النھائیة
5.    المتطلبات الخاصة بإعداد التقاریر  

6.    المتطلبات الخاصة بالمتابعة

تُقدم أداة اآلي كات مع متطلبات اإلیساي 4000 في ورقة العمل 4. تضم اآلي كات األعمدة الخمسة التالیة والموضحة أدناه.   

ساي العمود-1 قة إ المتطلب  وث ساي رقم الفقرة الخاصة  عرض مرجع اإل ما  ات.  ان المتطل ساي 4000 و ذا العمود الرقم المرج إل ساي 4000: يتضمن  ات إ متطل
ساي 4000/45.  و إ المثال، المتطلب األول 

انات  ا ب ار اعت ات  ة، وتقدم المتطل ة ذات جودة عال ة كحد أد ألداء مهمة رقاب وًطا أساس ات  اتها. وتعد المتطل ة وتفس ات الصالح ساي 4000 متطل شمل إ و
ساي  تقاررە  ة إ اإل ش الجهاز األع للرقا ة مصدقة (وعندما  معاي رقاب ساي  ة اإل ستخدم الجهاز األع للرقا ة" إ وجوب فهم الجملة كـ "متطلب" عندما  ط لمة " ش  و

ار.  جب ع المدقق وضعها  االعت وط ال  قها أو ال جب ع المدقق تحق داف ال  ة" لأل ط انات "ال  تقدم الب
ً
ة). وعادة الرقاب

ق إ تفس المتطلب لفهم  ات، قد يرجع الف ه. أثناء تطبيق اآلي  ثق عندما تمرر الفأرة عل ــع المن ظهر  الم ا، وس ً ل متطلب  العمود 1 تفس شمل  تفس المتطلب: 
ات ع نحو مناسب.  ادئ/العنا المحددة  المتطلب، وألداء اآلي  الم ة؟  العمود-2 ات أثناء ممارسة الرقا ذ المتطل ل تم تنف

ة:  ارات الثالثة التال ختار أحد الخ ق أن  مكن للف ة. و ذ المتطلب أم ال،  عينة من ملفات الرقا د مما إذا تم تنف ات التأ ق اآلي  جب ع ف
ف  ث يوضح ك ە  العمود 3، ح ق تفس ذە الحالة، يتع ع الف ختار "نعم". و  ذە أثناء الممارسة، فإنه  ق أنه تم تنف ة، إذا وجد الف نعم: حسب حالة المتطلب  ملفات الرقا

ل أدناە). ة (انظر التفاص ة مع األدلة والوثائق المرجع ة لمهمته الرقاب تم تطبيق المتطلب أثناء ممارسة الجهاز األع للرقا
ذا  ة من أجل  ل الجهاز األع للرقا ة من ق ذ عض الجهود التنف ذل  ع أنه ثمة حاجة إ  ذا  ختار "ال". و ذ المتطلب أثناء الممارسة، فإنه  ق أنه لم يتم تنف ال: إذا وجد الف

مكن  ث  حة ح المجاالت المق قدم العمود 4 قائمة  قة المتاحة. و ة و الوث م المتطلب الموجود  ملفات الرقا اجات المحددة عن تقي شأ االحت جب أن ت المتطلب المحدد. و
ل أدناە).  المتطلب (انظر التفاص ام  ة لالل ذ ذل جهودە التنف دء   ة ال للجهاز األع للرقا

جب  ذە الحالة،  ة. و  ة ذات السلطة القضائ الجهاز األع للرقا ات الخاصة  ل المثال، المتطل ة، ع س الجهاز األع للرقا ات ذات صلة  عض المتطل غ ذي صلة: قد ال تكون 
ة العمود-3 ة لمهمته الرقاب ذ المتطلب أثناء ممارسة الجهاز األع للرقا ف تم تنف ح ك ت نعم: ا إذا اخ

ات  ق اآلي  ا، يتع ع ف ً ذە عمل ار أن المتطلب تم تنف ة. ومع ذلك، العت ل الجهاز األع للرقا ة من ق ذ ذل جهود تنف لزم  ذ المتطلب المحدد أثناء الممارسة، فال  إذا تم تنف
فاء  د من اس ًضا التأ ق أ ما يتع ع الف المتطلب.  ة وامتثالهم لإلجراءات/اإلرشادات ذات الصلة والمتعلقة  اع المدقق المعني للمنهج ش إ ات ة ومالئمة  اف امتالك أدلة 

حول أدوات آي كات لرقابة االلتزام



ةالعمود-4 ة المطل ذ ت ال: حدد الجهود التنف إذا اخ
المتطلب المحدد  ام  ة لضمان االل ذ عض الجهود التنف ذل  حاجة إ  ة  ار "ال" أن الجهاز األع للرقا ع اخت ق "ال"  العمود 2. و ختار الف ا،  ً ذ المتطلب عمل إذا لم يتم تنف

المجاالت المحتملة ال  سدلة  وفر العمود 4 قائمة م ة. و ذ حسب سمات المتطلب والظروف أو الفجوات القائمة أثناء ممارسة الجهاز األع للرقا  . وتختلف جهود التنف
ً
ال مستق

ام  ت  عدم االل س ة الفجوات ال  ذە، وما ب عدم تنف حدد -لمتطلب محدد- س ق أن يناقش و مكن للف ذ. و ة النظر فيها لجهود التنف مكن للجهاز األع للرقا
نها: ار من ب ة لالخت سدلة المجاالت التال ا بنجاح. تضم القائمة الم ذ ة مراعاتها لتنف ث المجال (المجاالت ) المع ال ي للجهاز األع للرقا ذلك، ح

ة  اسة الجهاز األع للرقا 1. س
ة  الجهاز األع للرقا ة  2. الموارد ال

ە من الموارد  ة وغ 3. نظام الجهاز األع للرقا
ق  4. كفاءة الف

ة جودتها اف عليها، ورقا ة، واإل 5. مهام الرقا
ة ة الرقا 6. منهج

ة  ة الرقا ذ منهج 7. تنف
8. التوثيق الرقا 

9. التواصل 
10. مهمات األطراف ذات الصلة 

المجاالت األخرى (غ المشمولة أعالە)

ان ذلك  دة، لذلك، إذا  المتطلب المحدد  مجاالت عد ام  اب الجذرة لعدم االل جاد األس مكن إ ل متطلب. و ذە القائمة ل م جميع المجاالت ذات الصلة   ق ق أن  ي للف

إذا اخترت ال: اشرح كیفیة معالجة الحاجة (االحتیاجات) المحددة للمتطلب. العمود-5
بعد أن یحدد الفریق المجال (المجاالت) المحدد لجھود التنفیذ في العمود 4، یتعین على الفریق شرح كیفیة تناول ھذه المجاالت. في العمود 5، سیحدد الفریق ما یجب على الجھاز األعلى 
للرقابة فعلھ، بالنسبة للمجاالت المحددة، من أجل ضمان االلتزام بالمتطلب في مھمات الرقابة المستقبلیة. وینبغي للفریق أن یحدد أسباب عدم االلتزام بالمتطلب. وقد یتطلب تحدید السبب 

الرئیسي لعدم االلتزام تحلیًال مفصًال للمعلومات المجمعة. وإذا لزم األمر، یجب على الفریق إجراء أعمال أخرى لتحدید جمیع األسباب المتعلقة بعدم االلتزام. 

ة لتحقيق النتائج/ تخذ داخل الجهاز األع للرقا
ُ
ه القرارات ال ت ا لتوج ا اإلدارة العل ادئ أو القواعد ال تتخذ اسة إ الم ش الس ة:  اسة الجهاز األع للرقا 1. س

اسة ما  ة س جب ع المدقق فعله أثناء الممارسة. إذا صاغ الجهاز األع للرقا ذە األدوات ما  ذ. وتحدد   لوضع القرارات موضع التنف
ً
اسة أداة ة والواردة  المتطلب. وتعد الس المرغ

اسة السمات  ة وال تحمل الس اسة فعل ذ عندما ال توجد أي س ذلك جهود التنف ط  ش متثل المتطلب لها. وُ انت تحتوي ع جميع السمات الالزمة،  ات ذات الصلة، و المتطل للوفاء 
ة ال تجعل الممارسة غ متوافقة مع المعاي . س نها تفتقر إ العنا الرئ اسة، ول ناك س الموصوفة  المتطلب. وقد تكون 

ة.  الجهاز األع للرقا ة الخاصة  من  إدارة الموارد ال لة ت ة: إذا أوضح المتطلب أن المش ة للجهاز األع للرقا 2. الموارد ال

ة)  ل المثال، الموارد المال األنظمة والموارد األخرى (ع س ما يتعلق  ة ف انت ثمة فجوة  الجهاز األع للرقا ە من الموارد: إذا  ة وغ 3. أنظمة الجهاز األع للرقا
ل المعلومات الواردة من الجهة ان وتحل ة من الس ق  أخذ عينات من فئة كب ة لمساعدة الف ة آل حاجة إ برامج رقا ة  ان الجهاز األع للرقا ل المثال، إذا  المحدد. ع س

ان الجهاز  ذ إذا  ط جهود التنف ش ة. و ة واستقالل موضوع ة  ذ مهمة الرقا ة ع تنف ق الجهاز األع للرقا ة لمساعدة ف اف ات  ة ولوجس ة موارد مال ان لدى الجهاز األع للرقا
ذە الموارد. ب  ة غ قادر ع ترت األع للرقا

ة النظر  كفاءات  ذا المجال، يتع ع الجهاز األع للرقا ه   ة موظف درب الجهاز األع للرقا ل لتطبيق المتطلب أو لم  ة غ مؤ ق الرقا ان أعضاء ف ق: إذا  4. كفاءة الف
ة لضمان  ة المناس ذ عندما ال تتوفر إدارة الموارد ال ذل جهود التنف ة. و  ة الرقا ذ عمل فاءة الالزمة لتنف ال مله  أ ق المدقق  جب أن يتمتع ف المتطلب. و ام  ق لالل الف

ة. ل للمهام الرقاب أداء المدقق المؤ

د  ة الجودة)، بهدف توف تأ اف، والمراجعة، ومراجعة رقا ل المثال؛ اإل ة الجودة إ أي تدخل إداري (ع س ة ورقا ش إدارة الرقا
ُ
ة جودتها:  اف عليها، ورقا ة واإل 5. إدارة الرقا

اف،  ات اإل ذ عندما ال تتوفر مسؤول ذل جهود التنف ة  ة المعمول بها. يتع ع الجهاز األع للرقا م ة والتنظ ات القانون معقول ينفذە المتطلب وفًقا للمعاي ذات الصلة والمتطل
ات. حقق الجودة المرجوة للمتطل د معقول  م تأ ة الجودة و (أو) عدم كفايتها لتقد والمراجعة، ومراجعة مراق

ة ة المتطلب  مهمة الرقا ق الرقا طبق ف جة لذلك، لم  ة ال تغ المتطلب. ون الجهاز األع للرقا ة الخاصة  ة الرقا ات أن منهج ق اآلي  شف ف ة: إذا ا ة الرقا 6. منهج
ة.  ث/مراجعة المنهج ذ لتحد ذل جهود التنف ط  ش وُ

ة   ار. وقد تأ تلك اآلل و مطلوب  المع ما  ة أداء المدقق للمهمة المحددة  ف ة للممارسة وتوضح ك ة الرقا ة التطبيق توجه المدقق إ تطبيق منهج ة: آل ة الرقا 7. تطبيق منهج
ات ذات الصلة موجودة، وأنها تحمل جميع السمات الالزمة المتطل ة التطبيق للوفاء  انت آل حث الفرق عما إذا  ات. وت ستو المتطل قة  ة أو أداة أو وث ل نموذج أو عمل ش

ة للتطبيق.     كون التطبيق غ متناسق، أو عند عدم وجود آل نها ال تحمل جميع السمات الالزمة، أو  ات التطبيق، ل ذ عند وجود إحدى آل ذل جهود التنف

ة قادر ع فهم القرارات ال  ضمن أن شخًصا غ مشارك  مهمة الرقا المتطلب الذي  ما يتعلق  و ) ف سيق ور أو إل جب أن تتوفر وثائق مالئمة (سواء  ت 8. التوثيق الرقا :  
ة التوثيق ال تجرى،  الوقت المناسب وع نحو  اجات التوثيق للمتطلب وتضمن إتمام عمل احت ة، المجاالت الخاصة  قة مثال ط ة،  حدد الجهاز األع للرقا ا المدقق. و اتخذ

ات توثيق ع اإلطالق. سًقا و الوقت المناسب، أو ال توجد أي عمل  وم
ً

ا، أو غ مكتمال ً كون توثيق المتطلب جزئ ذ عندما  ذل جهود للتنف سق. يتع  م

ة للنقل أو إرسال  عد التواصل أ من مجرد آل داني وتغذي وظائف اإلدارة. و ة، ال توجه المدقق الم ش التواصل إ تدفق المعلومات داخل الجهاز األع للرقا 9. التواصل: 
ن واألطراف األخرى،  الغ جميع األطراف ذات الصلة (المرؤوس والنظراء، والمدي ضمن إ ة. و للتواصل أن  جب أن يؤكد التواصل ع فهم جميع األطراف لمسائل الرقا رسالة. و

ع، مما يؤدي إ تفس متناسق ذا الموض ك حول  م مش  عن وجود تفا
ً
قة متناسقة، فضال ط ات  المتطل المعلومات ذات الصلة المتعلقة  واألطراف ذات الصلة) 

م إ تفس متناسق.  ك حولها، أو، ال يؤدي مستوى التفا المتطلب غ مكتملة، وال يوجد فهم مش ذ عندما تكون المعلومات المتعلقة  التنف



إن تطبیق اآلي كات ھو عملیة تدریجیة، مقسمة إلى ثالث مراحل واسعة النطاق: التخطیط، وجمع البیانات الستیفاء أداة اآلي كات، وإعداد التقاریر كما ھو موضح أدناه. 
الجھاز األعلى للرقابة تشكیل فریق أداة آي كات ذي كفاءات مالئمة ووضع الجدول الزمني الستكمال أدوات اآلي كات. ومن ثم، سیبدأ الفریق المسار بالتخطیط. ویختار الفریق عینة من 

ملفات الرقابة الستكمال أداة اآلي كات. كما یجب على الجھاز األعلى للرقابة تأسیس نظاًما إلدارة الجودة من أجل تحقیق الجودة المرجوة للعملیة والخروج بإشراف كافٍ 
تطبیق اآلي كات

ات ط اآلي  تخط
ات لخطة  ق اآلي  ات، والوقت، واألشخاص من ب أمور أخرى. وتتمثل الممارسة المث  إعداد ف س المال واللوج ات موارد تتعلق  وع آخر، قد يتطلب تطبيق اآلي  مثل أي م

ل مرحلة. ات الموارد والمخاطر الالحقة بتحقيق  العمل ال تفصل المراحل ومتطل

ات (ورقة عمل 4) مال اآلي  انات الست جمع الب
ة، وذلك  ندات، واستطالعات الرأي، والمالحظة الفعل ة، ومراجعة المس الت الشخص انات مثل: مجموعات النقاش والمقا ق استخدام مجموعة متنوعة من أدوات جمع الب ي للف

ل المثال، إذا أراد  ام. ع س م االل ع لتقي الموض حة وذات صلة  ة لجمع معلومات صح وري أن تكون األداة المستخدمة مناس ات. ومن ال انات وملء نموذج اآلي  لجمع الب
ة التوثيق ال تدعم التطبيق. وخالل تطبيق اآلي  ق مراجعة عمل تع ع الف ل س ا؛  ً اف ة مع األفراد أمًرا  الت الشخص اسة ما، فلن تكون المقا ق التحقق من مدى تطبيق س الف

ام: ة للحصول ع أدلة االل ق استخدام واحدة أو أ من الوسائل التال مكن للف ات، 
جراءاتها ة و ات الرقا •    مالحظة عمل

عات ذات الصلة) ة، ال •    مراجعة الوثائق (ملفات أوراق العمل، أدلة الرقا
ات مختلف المست ة  ة مع األفراد العامل داخل الجهاز األع للرقا الت شخص •    إجراء مقا

•    مجموعات النقاش 
ة انات لمختلف األفراد العامل داخل الجهاز األع للرقا ب •    إجراء استطالعات الرأي/االس

ة، وما إ ذلك ح ة، والمنظمات غ ال لمان والمجتمعات المدن ل المثال، أعضاء ال ة، ع س •    المدخالت الواردة من المناقشة إذا أمكن مع األطراف ذات الصلة الخارج

ات ر اآلي  ة تق كتا
ر. ة إلعداد التق ادئ اإلرشاد ات والم ًحا ألحد تقارر اآلي  ا. وتوفر ورقة العمل 5 نموذًجا مق ر ات  تق ف اآلي  ل يتمثل الناتج النها من ت

ة  ة ممارسة الرقا ة لتغط ار عينة من ملفات الرقا اخت
عكس  م  ة، لضمان أن التقي ار أحدث مهمات الرقا ات اخت ق اآلي  مكن لف ه. و ام الخاص  ة االل ة داخل نطاق رقا ار عينات من ملفات الرقا ة اخت يتع ع الجهاز األع للرقا

ة وأسس  ف دارات وظ شمل أقسام و ة؛ مما  الجهاز األع للرقا ام الخاصة  ة االل ة النطاق ال لرقا جب أن تمثل العينات المحددة من مهمات الرقا ة. و ة الحال ممارسة الرقا
سق بناًء ع  نتاج موحد وم م ع نحو مستقل للوصول إ اس جري التقي م العينات وفًقا لذلك وُ ِّ ات/المق ق اآلي  قسم ف جوز أن  ة. و ة مختلفة للجهاز األع للرقا جغراف

ذ. اجات التنف احت

ات ذ اآلي  مكنه تنف من 
ب  ت ات. وخالل ال ذ اآلي  ة الخاصة بهم ع تنف ا للرقا ساي األجهزة العل و اإل ساعد م مكن أن  ات. و ذ اآلي  مكنه تنف ة،  اف ة القدرة ال ان لدى الجهاز األع للرقا إذا 

ًضا للجهاز األع  مكن أ ة. و ا للرقا ات، وفًقا لالتفاق ب األجهزة العل ذ أدوات اآلي  ن ع تنف ة ال ال تملك م ا للرقا ساي مساعدة األجهزة العل ي اإل ًضا لم مكن أ  ، اإلقل
اك  ة إ كون من المناسب للجهاز األع للرقا ة، قد  خص الموضوع ما  ساي. وف ام حسب اإل ة االل ساي وممارسة رقا اٍف لمعاي اإل ه الذين لديهم فهم  ة استخدام موظف للرقا

ات.  ذ أدوات اآلي  ق خار لتنف ف

ات ق اآلي  ف
ات ع األقل من  ق اآلي  جب أن يتألف ف ما  ات.   لآلي 

ً
ال ًقا مؤ ة ف ل الجهاز األع للرقا ش جب أن   من فرد. و

ً
دال ات  ذ اآلي  نف ق ما ب قوم ف دة أن  من الممارسات الج

دة  ة ج م معرفة تنظ ث يتمتعون  ح ات إدارة  ق خلف عض أفراد الف كون لدى  ة أن  د للجهاز األع للرقا ساي. ومن المف ات اإل متطل ن ع علم  ساي واحد مدرب وآخ م إ
ة  الجهاز  ساي وحسب الممارسة الفعل ة ذات الصلة ع النحو المحدد  اإل الممارسات الرقاب ًدا  ًضا أعضاء ملم ج ق أ ضم الف جب أن  ما  ذ الالحقة.  ادرات التنف وتأث  م

ة. د لمسائل مستوى الجهاز األع للرقا فهم ج جانب األعضاء الذين يتمتعون  ة، وذلك  األع للرقا

شار  النهج ال
ات مختلفة ة ع مست ضة من موظ الجهاز األع للرقا حة ع ات مع  ق اآلي  شاور ف وري أن ي ات. ومن ال ذ اآلي  شاورة لتنف ة ال اع العمل ق ات يتع ع الف

م المعلومات أو اآلراء وأداء دور أسا  صنع القرارات  اوح مشاركة األطراف ذات الصلة ب تقد اجاتهم. وت ة واحت ان آراء األطراف ذات الصلة الخارج ق األخذ  الحس ي للف
ة قادرة ع  انت إدارة الجهاز األع للرقا ذا  م. و ة التقي ة نتائج عمل د فاعل ة ومن ثم ت المل م  ، زاد شعور لما زاد عدد األشخاص المشارك ات. و اجات واألول االحت المتعلقة 

ة. د من القبول  الجهاز األع للرقا م قها  ساي وتطب ذ اإل ة تنف ج ات ة من وضع إس ات، ستح المراحل التال ة  مرحلة اآلي  ة العمل ضمان مل

كیفیة تطبیق أدوات اآلي كات



ا الدعم المقدم من اإلدارة العل
اجات  ا ومعالجة احت ل اس ش م  عة وضع مسار التقي ة متا ة. و إلدارة الجهاز األع للرقا ا للجهاز األع للرقا ام اإلدارة العل امل ع مدى ال ال ات  عتمد نجاح تحقيق اآلي 
ة  ذە األداة بنجاح. و إلدارة الجهاز األع للرقا ذ  ات من أجل تنف ق اآلي  ًضا ضمان توفر الموارد الالزمة لف ة أ ما يتع ع إدارة الجهاز األع للرقا اتهم.  ات وتحد ق اآلي  ف

ات. ذ التوص ات واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنف ر اآلي  النظر  تق

التوثيق
انات  ل المثال، أدوات جمع الب قت التوثيق المالئم (ع س ل منه . وال  ش ات  تجها أثناء إتمام أداة اآلي  ات أن يوثق جميع أوراق العمل واألدلة ال ي ق اآلي  ي لف

ة وفرق  نتاجاتها من أجل إدارة الجهاز األع للرقا ات واس ل نتائج اآلي  ًضا  تحل ساعدە أ ل  ات فحسب،  ر اآلي  ق  إعداد تق المستخدمة  جمع المعلومات) ع مساعدة الف
ة  إجراء ممارسات مماثلة. ل ات المستق اآلي 



المسلسل
ساي 4000 ات اإل متطل

ل مطلب) ات  (فكر  تفس
ة؟ ات أثناء ممارسة الرقا ذ المتطل ل تم تنف

سدلة) (حدد من القائمة الم

ت  نعم:  إذا اخ
ة (مع األدلة الداعمة  ة لدى الجهاز األع للرقا ف تم تطبيق المتطلب  ممارسة الرقا وضح ك

ة) والوثائق المرجع

ت ال: إذا اخ
ة ذ المطل حدد جهود التنف

سدلة) ) من القائمة الم (حدد العن (العنا

ت ال:  إذا اخ
اجات) المحددة للمتطلب. ة الحاجة (االحت ة تلب ف وضح ك

12345

[حدد]
[حدد]

[حدد]

سدلة: (أضف نًصا) غ ذلك، إذا لم تكن موجودة  القائمة الم

[حدد]
[حدد]

[حدد]
سدلة: (أضف نًصا) غ ذلك، إذا لم تكن موجودة  القائمة الم

[حدد]
[حدد]
[حدد]

سدلة: (أضف نًصا) غ ذلك، إذا لم تكن موجودة  القائمة الم

[حدد]
[حدد]
[حدد]

سدلة: (أضف نًصا) غ ذلك، إذا لم تكن موجودة  القائمة الم

[حدد]
[حدد]
[حدد]

سدلة: (أضف نًصا) غ ذلك، إذا لم تكن موجودة  القائمة الم
[حدد]
[حدد]
[حدد]

سدلة: (أضف نًصا) غ ذلك، إذا لم تكن موجودة  القائمة الم

[حدد]
[حدد]
[حدد]

سدلة: (أضف نًصا) غ ذلك، إذا لم تكن موجودة  القائمة الم

[حدد]
[حدد]
[حدد]

سدلة: (أضف نًصا) غ ذلك، إذا لم تكن موجودة  القائمة الم

[حدد]
[حدد]
[حدد]

سدلة: (أضف نًصا) غ ذلك، إذا لم تكن موجودة  القائمة الم

[حدد]
[حدد]
[حدد]

سدلة: (أضف نًصا) غ ذلك، إذا لم تكن موجودة  القائمة الم

[حدد]

أدوات آي كات لرقابة االلتزام

أ. المتطلبات العامة لرقابة االلتزام

1

إیساي 4000.45:
ینبغي للمدقق االلتزام باإلجراءات ذات الصلة بالموضوعیة واألخالقیات، التي تلتزم بدورھا بمعاییر اإلیساي 

للموضوعیة واألخالقیات.
[حدد]

(أضف نًصا)(أضف نًصا)

2

إیساي 4000.48:
ینبغي للمدقق مراعاة الموضوعیة حتى تتسم مالحظاتھ واستنتاجاتھ بالحیادیة، وعلى األطراف األخرى وضع ذلك في 

[حدد]االعتبار.

(أضف نًصا)(أضف نًصا)

3

إیساي 4000.52:
یتعین على المدقق اتخاذ إجراءات للحد من خطورة تقدیم استنتاجات غیر صحیحة إلى أدنى مستوى مقبول.

[حدد]

(أضف نًصا)(أضف نًصا)

4

إیساي 4000.58:
ینبغي للمدقق النظر في مخاطر االحتیال طوال مھمة الرقابة وتوثیق نتائج التقییم.

[حدد]

(أضف نًصا)(أضف نًصا)

5

إیساي 4000.64:
إذا كان الجھاز األعلى للرقابة یتمتع بسلطة تقدیریة الختیار نطاق رقابة االلتزام، ینبغي لھ تحدید المجاالت الھامة 

[حدد]للمستخدم (المستخدمین) المستھدف.

(أضف نًصا)(أضف نًصا)

6

إیساي 4000.71:
یتعین على المدقق ممارسة التقدیر المھني في جمیع مراحل مھمة الرقابة.

[حدد]

(أضف نًصا)(أضف نًصا)

7

إیساي 4000.74:
إذا لم تتوفر الخبرة لدى الفریق الرقابي في مسائل مثیرة للجدل أو خالفیة، فینبغي طلب المشورة المھنیة.

[حدد]

(أضف نًصا)(أضف نًصا)

8

إیساي 4000.77:
یجب على المدقق ممارسة الشك المھني والتحلي بعقلیة تتسم باالنفتاح والموضوعیة.

[حدد]

(أضف نًصا)(أضف نًصا)

9

إیساي 4000.80:
یتحمل الجھاز األعلى للرقابة مسؤولیة جودة الرقابة بشكل عام لضمان تنفیذ مھام الرقابة وفقًا للمعاییر المھنیة 

[حدد]والقوانین، واللوائح التنظیمیة ذات الصلة، وضمان مالئمة التقاریر للظروف.

(أضف نًصا)(أضف نًصا)

10

إیساي 4000.85:
یتعین على الجھاز األعلى للرقابة التأكد من تمتع فریق الرقابة بأكملھ بالكفاءة المھنیة الالزمة إلجراء المھمة الرقابیة.

[حدد]

(أضف نًصا)(أضف نًصا)

إیساي 4000.89:
ینبغي للمدقق إعداد وثائق الرقابة بقدٍر كاٍف من التفصیل لتقدیم فھم واضح للعمل المنجز واألدلة، التي تم الحصول 

(أضف نًصا)(أضف نًصا)



[حدد]
[حدد]

سدلة: (أضف نًصا) غ ذلك، إذا لم تكن موجودة  القائمة الم

[حدد]
[حدد]
[حدد]

سدلة: (أضف نًصا) غ ذلك، إذا لم تكن موجودة  القائمة الم

[حدد]
[حدد]
[حدد]

سدلة: (أضف نًصا) غ ذلك، إذا لم تكن موجودة  القائمة الم

[حدد]
[حدد]
[حدد]

سدلة: (أضف نًصا) غ ذلك، إذا لم تكن موجودة  القائمة الم
[حدد]
[حدد]
[حدد]

سدلة: (أضف نًصا) غ ذلك، إذا لم تكن موجودة  القائمة الم
[حدد]
[حدد]
[حدد]

سدلة: (أضف نًصا) غ ذلك، إذا لم تكن موجودة  القائمة الم

[حدد]
[حدد]
[حدد]

سدلة: (أضف نًصا) غ ذلك، إذا لم تكن موجودة  القائمة الم

[حدد]
[حدد]
[حدد]

سدلة: (أضف نًصا) غ ذلك، إذا لم تكن موجودة  القائمة الم
[حدد]
[حدد]
[حدد]

سدلة: (أضف نًصا) غ ذلك، إذا لم تكن موجودة  القائمة الم
[حدد]
[حدد]
[حدد]

سدلة: (أضف نًصا) غ ذلك، إذا لم تكن موجودة  القائمة الم

[حدد]
[حدد]
[حدد]

سدلة: (أضف نًصا) غ ذلك، إذا لم تكن موجودة  القائمة الم
[حدد]
[حدد]
[حدد]

سدلة: (أضف نًصا) غ ذلك، إذا لم تكن موجودة  القائمة الم

[حدد]
[حدد]
[حدد]

11

ینبغي للمدقق إعداد وثائق الرقابة بقدٍر كاٍف من التفصیل لتقدیم فھم واضح للعمل المنجز واألدلة، التي تم الحصول 
علیھا، واالستنتاجات التي تم التوصل إلیھا. وینبغي للمدقق إعداد وثائق الرقابة في الوقت المناسب، وتحدیثھا باستمرار 

[حدد]طوال مھمة الرقابة، فضالً عن استكمال توثیق األدلة التي تدعم نتائج الرقابة قبل إصدار التقریر الرقابي.

ب. المتطلبات الخاصة بمسار تخطیط رقابة االلتزام

14

إیساي 4000.101:
ینبغي للمدقق أن یحّدد وبوضوح المستخدم (المستخدمین) المستھدف والطرف المسؤول ویدرس اآلثار المترتبة عن 

[حدد]تلك األدوار بغیة إجراء الرقابة والتواصل وفقاً لذلك.

(أضف نًصا)(أضف نًصا)

12

إیساي 4000.96:
یتعین على المدقق التواصل مع الجھة الخاضعة للرقابة بطریقة فعّالة وكذلك المسؤولین عن الحوكمة خالل مسار مھمة 

[حدد]الرقابة.

(أضف نًصا)(أضف نًصا)

13

إیساي 4000.99:
یجب اإلبالغ على المستوى اإلداري المناسب والمكلفون بالحوكمة (إن أمكن) بحاالت عدم االلتزام الجوھریة. كما 

[حدد]ینبغي اإلبالغ أیًضا عن األمور المھمة األخرى الناشئة عن الرقابة وذات الصلة المباشرة بالجھة.

(أضف نًصا)(أضف نًصا)

15

إیساي 4000.107:
إذا كان الجھاز األعلى للرقابة یتمتع بصالحیة تحدید نطاق رقابة االلتزام، ینبغي للمدقق أن یحّدد موضوع الرقابة 

[حدد]المقرر قیاسھ أو تقییمھ مقارنة بالمعاییر.

(أضف نًصا)(أضف نًصا)

16

إیساي 4000.110:
إذا كان الجھاز األعلى للرقابة یتمتع بصالحیة تحدید نطاق رقابة االلتزام، ینبغي للمدقق أن یحّدد مسبقًا المعاییر 

[حدد]الرقابیة ذات الصلة لیكون األساس لالستنتاج/الرأي المتعلق بموضوع الرقابة.

(أضف نًصا)(أضف نًصا)

17

إیساي 4000.121:
وفقًا لصالحیات/تفویضات الجھاز األعلى للرقابة وخصائص موضوع الرقابة واحتیاجات المستخدمین المستھدفین، 

[حدد]یقّرر المدقق إذا كانت الرقابة ستقّدم تأكیًدا محدوًدا أو معقوالً .

(أضف نًصا)(أضف نًصا)

18

إیساي 4000.125:
ینبغي للمدقق أن یحّدد األھمیة النسبیة لتكون األساس لتخطیط الرقابة وإعادة تقییمھا طیلة مھمة الرقابة.

[حدد]

(أضف نًصا)(أضف نًصا)

ج. المتطلبات المتعلقة باإلجراءات الواجب اتباعھا للحصول على أدلة الرقابة

21

إیساي 4000.144:
ینبغي للمدقق أن یخطط اإلجراءات وینفّذھا للحصول على أدلة رقابیة كافیة ومالئمة لصیاغة االستنتاج بمستوى التأكید 

[حدد]الذي تم اختیاره.

(أضف نًصا)(أضف نًصا)

19

إیساي 4000.131:
ینبغي أن یفھم المدقق الجھة الخاضعة للرقابة وبیئتھا، بما في ذلك الرقابة الداخلیة للجھة، من أجل تحقیق التخطیط 

[حدد]والتنفیذ الفعال للرقابة.

(أضف نًصا)(أضف نًصا)

20

إیساي 4000.137:
ینبغي أن یضع المدقق إستراتیجیة وخطة رقابیة ویوثقھا إذ تصفان معًا طریقة إنجاز مھمة الرقابة إلصدار تقاریر 

[حدد]تناسب الظروف المتاحة والموارد الالزمة للقیام بذلك والجدول الزمني للعمل الرقابي.

(أضف نًصا)(أضف نًصا)

22

إیساي 4000.153:
ینبغي للمدقق في الجھاز األعلى للرقابة ذي السلطة القضائیة تنفیذ إجراءات للحصول على أدلة إثبات رقابیة ومالئمة 

[حدد]فیما یتعلق بمسؤولیة الموظف العمومي الذي قد یتحمل المسؤولیة عن حاالت عدم االلتزام/األعمال غیر القانونیة.

(أضف نًصا)(أضف نًصا)

23

إیساي 4000.158:
یجب على المدقق اختیار مجموعة من التقنیات الرقابیة بما یمكنھ من صیاغة استنتاج بمستوى التأكید المختار.

[حدد]

(أضف نًصا)(أضف نًصا)



سدلة: (أضف نًصا) غ ذلك، إذا لم تكن موجودة  القائمة الم
[حدد]
[حدد]
[حدد]

سدلة: (أضف نًصا) غ ذلك، إذا لم تكن موجودة  القائمة الم
[حدد]
[حدد]
[حدد]

سدلة: (أضف نًصا) غ ذلك، إذا لم تكن موجودة  القائمة الم

[حدد]
[حدد]
[حدد]

سدلة: (أضف نًصا) غ ذلك، إذا لم تكن موجودة  القائمة الم
[حدد]
[حدد]
[حدد]

سدلة: (أضف نًصا) غ ذلك، إذا لم تكن موجودة  القائمة الم
[حدد]
[حدد]
[حدد]

سدلة: (أضف نًصا) غ ذلك، إذا لم تكن موجودة  القائمة الم

[حدد]
[حدد]
[حدد]

سدلة: (أضف نًصا) غ ذلك، إذا لم تكن موجودة  القائمة الم
[حدد]
[حدد]
[حدد]

سدلة: (أضف نًصا) غ ذلك، إذا لم تكن موجودة  القائمة الم
[حدد]
[حدد]
[حدد]

سدلة: (أضف نًصا) غ ذلك، إذا لم تكن موجودة  القائمة الم

[حدد]
[حدد]
[حدد]

سدلة: (أضف نًصا) غ ذلك، إذا لم تكن موجودة  القائمة الم

[حدد]
[حدد]

د. المتطلبات المتعلقة بتقییم أدلة اإلثبات وصیاغة االستنتاجات

26

إیساي 4000.179:
ینبغي أن یقارن المدقق بین أدلة اإلثبات التي تحّصل علیھا والمعاییر الرقابیة المضبوطة لصیاغة المالحظات التي تم 

[حدد]الوقوف علیھا والتي تؤدي إلى استنتاجات الرقابة.

(أضف نًصا)(أضف نًصا)

24

إیساي 4000.170:
بالنسبة لألجھزة العلیا للرقابة ذات السلطة القضائیة، ینبغي أن یجرى االستفسار/طلب المعلومات بشكل كتابي إذا نّص 

[حدد]القانون الوطني على ذلك.

(أضف نًصا)(أضف نًصا)

25

إیساي 4000.172:
ینبغي أن یستخدم المدقق عینات الرقابة، حیث یكون ذلك مالئًما لتقدیم كمیة كافیة من العناصر الستخالص 

االستنتاجات حول المجموعة التي تم انتقاء العینة منھا. وعند وضع عینة الرقابة، یراعي المدقق الغرض من اإلجراء 
[حدد]الرقابي وخصائص المجموعة التي سیتم انتقاء العینة منھا.

(أضف نًصا)(أضف نًصا)

ھـ المتطلبات الخاصة بإعداد التقاریر

29

إیساي 4000.191:
ینبغي للمدقق اإلبالغ عن االستنتاج في تقریر الرقابة. ویُمكن التعبیر عن االستنتاج في شكل رأي أو خالصة أو إجابة 

[حدد]عن أسئلة رقابیة محددة أو توصیات.

(أضف نًصا)(أضف نًصا)

27

إیساي 4000.184:
باالستناد إلى نتائج الرقابة واألھمیة النسبیة، ینبغي للمدقق أن یستخلص استنتاًجا حول ما إذا كان موضوع الرقابة 

[حدد]یلتزم في جمیع الجوانب ذات األھمیة النسبیة بالمعاییر المنطبقة.

(أضف نًصا)(أضف نًصا)

28

إیساي 4000.188:
یجب أن یبین المدقق مستوى التأكید المقدم بطریقة تتصف بالشفافیة.

[حدد]

(أضف نًصا)(أضف نًصا)

30

إیساي 4000.202:
یجب على المدقق إعداد تقریر الرقابة بناًء على مبادئ االكتمال والموضوعیة والتوقیت المناسب والدقة وحق الرد.

[حدد]

(أضف نًصا)(أضف نًصا)

31

ة ا ر لمهمات التقارر الم ل التق ساي 4000.210:  إ
ب): ت كون بهذا ال ورة أن  ال س  ة (ل ة العنا التال ر الرقا ي أن يتضمن تق

أ) العنوان.
د المعاي المعتمدة  إنجاز العمل الرقا . ب) تحد

ذي (إذا اقت األمر).  ت) الملخص التنف
ا).  ة وحدود ة ونطاقه (مدى مهمة الرقا ع الرقا ث) وصف موض

ة. ج) المعاي الرقاب
ب المستخدمة.  ر األسال ح وت ح) 

خ) النتائج.
ات أسئلة أو آراء محددة. نتاجات اعتماًدا ع إجا د) االس

ة (إذا اقت األمر). ات الجهة الخاضعة للرقا ذ) إجا
ات (إذا اقت األمر). ر) التوص

[حدد]

(أضف نًصا)(أضف نًصا)

32

ر لمهمات التصديق. ل التق ساي 4000.218:  إ
ب): ت كون بهذا ال ورة أن  ال س  ة (ل ة العنا التال ر الرقا ي أن يتضمن تق

أ) العنوان
ه ب) المرسل إل

ة المحدد ع الرقا ذا اقت األمر موض ة، و ع الرقا ت) وصف المعلومات حول موض
ة ال تغطيها ة الزمن ما  ذلك الف ة  ث) نطاق وحدود الرقا
ات ال تقع ع عاتق الطرف المسؤول والمدقق ج) المسؤول

ة ح) معاي الرقا
د ة ومستوى التأ د معاي الرقا خ) تحد

د) خالصة العمل المنجز والطرق المستخدمة
نتاج /الرأي ذ) االس

ة (حسب الحاجة) ر) الردود الواردة من الجهات الرقاب
ر ــــخ التق ز) تار

[حدد]

(أضف نًصا)(أضف نًصا)

ة.  ة ذات السلطة القضائ ا للرقا ر لألجهزة العل ل التق ساي 4000.221: إضافات له إ
ة أو المسؤول  ة العموم ا ار دور الن أخذ  االعت ة، ي للمدقق أن  ة ذات السلطة القضائ ا للرقا  األجهزة العل
ل  ة   ورة- العنا التال ضّمن -حسب ال ة، و أن  ة داخل الجهاز األع للرقا عن معالجة المسائل القضائ

(أضف نًصا)(أضف نًصا)



[حدد]
سدلة: (أضف نًصا) غ ذلك، إذا لم تكن موجودة  القائمة الم

[حدد]
[حدد]
[حدد]

سدلة: (أضف نًصا) غ ذلك، إذا لم تكن موجودة  القائمة الم

[حدد]
[حدد]
[حدد]

سدلة: (أضف نًصا) غ ذلك، إذا لم تكن موجودة  القائمة الم

33

ة أو المسؤول  ة العموم ا ار دور الن أخذ  االعت ة، ي للمدقق أن  ة ذات السلطة القضائ ا للرقا  األجهزة العل
ل  ة   ورة- العنا التال ضّمن -حسب ال ة، و أن  ة داخل الجهاز األع للرقا عن معالجة المسائل القضائ

ة وتقارر مهمات التصديق:    ا من التقارر الم
ة. د األطراف المسؤولة والجهات الخاضعة للرقا أ) تحد

اته. ب) الشخص/األشخاص المسؤول المع ومسؤول
ا  إنجاز أعماله. ة ال اعتمد د المعاي الرقاب جـ) تحد

ات المدقق. د) مسؤول
ـ) ملخص العمل المنجز.

ذا يتضمن -حسب الحاجة- ما  : ة الممكنة، و ام و/أو األعمال غ القانون عدم االل ة  ا من المعن ات والمسارات وغ و) العمل
ابها. وصف المالحظات ال تم الوقوف عليها وأس

ة). ة ال تم خرقها (معاي الرقا عات/النصوص القانون • ال
ة المحتملة. ام و/أو األعمال غ القانون ل عدم ال ش عات/آثار األفعال ال  • ت

ة الممكنة، عند الحاجة. فات غ القانون ام أو الت ل عدم ال ش شأن األفعال ال  اتهم  خ) األشخاص المسؤولون وتفس
ام. ل عدم االل ش ة لألفعال ال  نالك مساءلة شخص ان  حّدد إن  م/التقدير المه للمدقق الذي  د) الح

ة. ة الشخص لغ المستحق الناتج عن المسؤول مة الخسائر/سوء االستخدام/الهدر النا والم ذ) ق
در المال العام. ة لج الخسائر/سوء االستخدام/ ا األشخاص المسؤول خالل الرقا ر) أي إجراءات يتخذ

ة.  غ قانون
ً

ام أو أعماال ل عدم االل ش شأن األفعال ال  رات المقدمة من اإلدارة  ز) الت

[حدد]

35

إیساي 4000.232:
ینبغي للمدقق أن یقّرر متابعة اآلراء/االستنتاجات/التوصیات لحاالت عدم االلتزام في تقریر الرقابة متى كان ذلك 

. ً [حدد]مناسبا

(أضف نًصا)(أضف نًصا)

34

إیساي 4000.225:
عند إجراء مھمات رقابة االلتزام، وحینما تعترض المدقق حاالت عدم االلتزام التي قد تدلُّ على أفعال غیر قانونیة أو 

غش/احتیال، ینبغي لھ بذل العنایة المھنیة الواجبة والحیطة وأن یقوم بإبالغھا إلى الجھات المسؤولة. كما ینبغي للمدقق 
[حدد]بذل العنایة الواجبة حتى ال یكون ھنالك تداخل مع اإلجراءات القانونیة أو التحقیقات المستقبلیة المحتملة.

(أضف نًصا)(أضف نًصا)

ح. المتطلبات الخاصة بالمتابعة



صفحة غالف التقریر

الملخص التنفیذي

مقدمة 

مسار التقییم

[یمكن إعداد الملخص التنفیذي من النتائج التفصیلیة. ویمكن أن یشتمل الملخص على الرسائل األساسیة للتقییم، وملخًصا للنتائج اإلیجابیة، وبدائل االحتیاجات المحددة لتطبیق اإلیساي والتوصیات الرئیسیة.]

تقریر تقییم احتیاجات تطبیق اإلیساي

ھیكل التقریر

ساي 4000.  اإل ة مقارنة  الجهاز األع للرقا ة الخاصة  ام الحال ة االل ر صورة شاملة لممارسة رقا قدم التق ما  ل المعلومات،  املة وتحل ات ال ر المعلومات المجمعة  أداة اآلي  ضم التق ات. و ر الناتج النها لمسار اآلي  مثل التق
ساي.  ة لجعلها تمتثل لإل ا ألداء مهام الرقاب ً ة فعل ساي، وتطبيق المنهج ة لجعلها تمتثل لإل ة الرقا ذ  منهج ذل جهود التنف ر المجاالت ال تتطلب  حدد التق و

ة  ج ات ط اإلس مكن ر ساي. و ة لتطبيق اإل ة المناس ج ات قرر بناًء عليها اإلس ة ل احات إلدارة الجهاز األع للرقا ر اق قدم التق جب أن  ة التخاذ الخطوات الالزمة للتطبيق. و ر إ إدارة الجهاز األع للرقا ات التق ق اآلي  قدم ف
ساي أحد مجاالت الهدف. كون تطبيق اإل مكن أن  ث  ات ح ط اإلس مسار التخط ًضا  أ

ر ة التق ارات الواجب مراعاتها أثناء كتا االعت

ة:  د الرسائل األساس تحد
ام   لزم معالجتها لضمان االل ا ال  ة والقضا ة لدى لجهاز األع للرقا دة ع حالة ممارسة الرقا ة بنظرة عامة ج ذي. قد تتمتع إدارة الجهاز األع للرقا ات  الملخص التنف ط الضوء ع الرسائل الهامة الصادرة من اآلي  سل جب 
ة  ة إ منهج ة لدى الجهاز األع للرقا ة الرقا مكن فعله لنقل منهج ة وما  ح الثغرات الموجودة  المنهج ر بوض ذكر التق جب أن  ساي.  ات اإل ا وفًقا لمتطل ً ة فعل ة الرقا د منهج ات  تحد دف ممارسة اآلي  تمثل  ة. و المنهج

ساي.  تمتثل لإل

ر:  امل  إعداد التق ال ق  مشاركة الف
ر. ات للعمل مًعا إلعداد التق ق اآلي  حتاج ف عضها،  طة ب ام مرت ما أن جميع مسائل االل ات المختلفة. و ة عن المتطل اف ق معلومات  جمع الف ات،  ذ اآلي  ة تنف ة عمل  نها

ا ع المستوى الرقا :  ة والقضا ا المؤسس التمي ب القضا
ة لدى  ل الرقا ان دل ل المثال، إذا  المستوى الرقا . ع س طة أ  المستوى المؤس والثغرات المرت فرق ب الثغرات ال تتعلق  جب أن  ة،  الجهاز األع للرقا ة الخاصة  ًرا حول وضع ممارسة الرقا ات تق ق اآلي  قدم ف عندما 

خفق  نما  ات، ب ة جميع جوانب المتطل ل الرقا شمل دل ث  ل. ومع ذلك، ثمة حاالت ح ل الدل ة. و تناول ذلك ع المستوى المؤس لتعد مكن أن يؤثر ذلك ع ممارسة الرقا شمل أحد عنا المتطلب،  ة ال  الجهاز األع للرقا
ة.  ذا من خالل تدرب فرق الرقا مكن معالجة  فاءات أو سوء فهم المعاي . و ب نقص ال س ة  قه ع الرقا المدقق  تطب

ذ.  ذل جهود التنف ساي والمجاالت ال تتطلب  الفعل لإل ة ال تمتثل   من ممارسات الرقا
ً

ال ر  شمل التق جب أن  ر متوازن.  ة تق كتا

كتابة تقریر اآلي كات

[تفسیر موجز عن ماھیة اآلي كات، وسبب إجرائھ، وھدف التقییم، ونطاق التقییم]

نتائج تقییم مدى الحاجة إلى تنفیذ اإلیساي

[یوضح ھذا طریقة تنفیذ الفریق للتقییم. وذلك قد یتضمن األساس المستخدم لتحدید عدد عینات مھمات الرقابة، والتقنیات المستخدمة لجمع البیانات (إجراء مقابالت مع إدارة الجھاز األعلى للرقابة وفریق مھمة الرقابة، ومراجعة الوثائق، وإجراء مناقشات جماعیة متخصصة، 
وما إلى ذلك.)].

وفیما یلي النتائج التي تشیر إلى احتیاجات تنفیذ اإلیساي: 
[یتعین على فریق اآلي كات/المقیم حصر ھذه النتیجة ومن ثم تقدیم نسخة موجزة عن االحتیاجات. وقد ینظر الفریق/المقیم في المجاالت واسعة النطاق الحتیاجات التطبیق في القائمة المنسدلة في العمود 4 من ورقة العمل 4. على سبیل المثال، قد یجد الفریق/المیسر أن 

اإلشراف على الرقابة للعدید من المتطلبات لم یكن كافیًا، ولذلك یمكن للفریق أن یوحد ھذه النتائج أو یلخصھا ضمن عنوان مشترك "تعزیز اإلشراف على الرقابة". وبھذه الطریقة قد یعد الفریق تقریًرا عن المجموعات التالیة (لیست قائمة شاملة) من احتیاجات التطبیق لجمیع 

النتائج اإلیجابیة: [تستخلص ھذه النتائج من العمود 3 حیث تجرى المتطلبات أثناء ممارسة الجھاز األعلى للرقابة مھمتھ الرقابیة.]



االستنتاج:

التوصیات

عینة الرقابة 3عینة الرقابة 2عینة الرقابة 1
عنوان مھمة الرقابة
مشرف الرقابة:مشرف الرقابة:مشرف الرقابة:فریق مھمة الرقابة

قائد الفریق:قائد الفریق:قائد الفریق:
أعضاء الفریق:أعضاء الفریق:أعضاء الفریق:

.1.1.1

.2.2.2

.3.3.3

فترة التقییم 
قائد الفریق:فریق التقییم

أعضاء الفریق:
.1
.2

تاریخ االجتماع النھائي

تفاصیل مھمات الرقابة المنتقاة (یمكن إضافة ذلك كملحق للتقریر)

ملف تعریف فریق اآلي كات

[قد یقدم الفریق/المقیم قائمة عملیة للتوصیات بناًء على أسباب النتائج. ویجب أن تكون التوصیات محددة وقابلة للتنفیذ، كما یجب أن تؤدي التوصیات إلى تحسین ممارسات الرقابة وااللتزام بمتطلبات اإلیساي. قد تغطي التوصیات، من بین أمور أخرى، مجاالت التأھیل المھني 
لموظفي الجھاز األعلى للرقابة، والمنھجیات المعززة للرقابة، وآلیات تطبیق المنھجیات، وسیاسة الجھاز األعلى للرقابة، ونظم إدارة الجودة.]

اإلشراف على الرقابة للعدید من المتطلبات لم یكن كافیًا، ولذلك یمكن للفریق أن یوحد ھذه النتائج أو یلخصھا ضمن عنوان مشترك "تعزیز اإلشراف على الرقابة". وبھذه الطریقة قد یعد الفریق تقریًرا عن المجموعات التالیة (لیست قائمة شاملة) من احتیاجات التطبیق لجمیع 
المتطلبات. 

- تعزیز سیاسة الجھاز األعلى للرقابة
- تطبیق سیاسة الجھاز األعلى للرقابة
- زیادة عدد المدققین/الموارد البشریة

- تعزیز أنظمة الجھاز األعلى للرقابة وغیرھا من الموارد 
- زیادة كفاءة فریق الرقابة

- تعزیز التعامل مع األطراف ذات الصلة الداخلیة/الخارجیة
- تعزیز اإلشراف على الرقابة

- تحسین نظام رقابة الجودة 
- وضع منھجیة للرقابة 
- تعزیز منھجیة الرقابة
- تعزیز توثیق الرقابة

- تعزیز التواصل مع اإلدارة والمكلفین بالحوكمة
- مجاالت أخرى للتطبیق (غیر المذكورة أعاله)]

(ملخص شامل حول طریقة التزام الجھاز األعلى للرقابة بالمتطلبات ومكان احتیاجات التطبیق الرئیسة)
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