
 
 

 ضمان الجودة – (SMO1) 1لبیان إلتزام العضویة رقم   المتطلبات الرئیسیةإلى  استناًداتقییم ذاتي 
لألعضاء الذین یقومون    من ناحیة نظم مراجعة ضمان الجودة  عضاء في اإلتحادمنظمات األمتطلبات الوالمعني بضمان الجودة یحدد    IFACالخاص باإلتحاد الدولي للمحاسبین    (SMO1)  1بیان إلتزام العضویة رقم    إن

ضمان الجودة. الغرض من مراجعات  مراجعة  خارجیة قویة ل  نظماإلطار والمتطلبات لتطویر    (SMO1)  1بیان إلتزام العضویة رقم  ویحدد    ذات الصلة.والخدمات  أعمال الضمان  غیرھا من  بأعمال التدقیق، والمراجعة، و
من ثقة الجمھور    تزیدتدقیق  الممارسة  أن مراقبة  المعمول بھا والمعاییر المھنیة األخرى ومساعدة الشركات في تحسین جودة الخدمات التي تقدمھا. كما    1الجودة  ضبطمعاییر  الجودة لشركات التدقیق ھو تقییم االمتثال لضمان  

 . اسبةأعضاء مھنة المحاحترام ومصداقیة  من في تقاریر التدقیق وتعزز

تظھر    أن   أن تفي أو  یتعیّن علیھابصفتھا منظمات أعضاء في االتحاد الدولي للمحاسبین،  ولكن  جوانب ضمان الجودة،    كافةبشكل مباشر في    IFAC  جمیع المنظمات األعضاء في االتحاد الدولي للمحاسبینقد ال تشارك  
یجب أن یكون أعضاء االتحاد الدولي للمحاسبین من أصحاب  و ضمان الجودة.  نظام لمراجعة  إنشاء أو دعم إنشاء وتشغیل    PAOs  ، والذي یتطلب من منظمات المحاسبة المھنیة1  رقم ببیان التزام العضویة  للوفاء  خطًطا

 في والیاتھم القضائیة.  ونتائجھاوالمستدامة  الجاریةعملیات التفتیش على المصلحة المطلعین 

بیان إلتزام    المنظمة العضو تحدید مجموعة اإلجراءات المناسبة واتخاذھا لتلبیة متطلباتجب على  توبسلطة أو سلطة مشتركة إلنشاء مثل ھذا النظام، ی   IFAC  االتحاد الدولي للمحاسبین  عندما ال تتمتع المنظمة العضو في
راجعة اإللزامیة من  ؛ إنشاء مراجعات طوعیة لألعضاء الكتساب الخبرة والفھم قبل الم(SMO1)  1بیان إلتزام العضویة رقم  الممارسات الفضلى ل   (على سبیل المثال، مناصرة المسؤولین عن تنفیذ  (SMO1)  1العضویة رقم  
 تدقیق). الة؛ توسیع نطاق المراجعات لألعضاء الذین یقدمون خدمات غیر ی قبل وكالة رقاب

 في ما یلي:  PAOsالتالیة إلى مساعدة منظمات المحاسبة المھنیة  المرجعیةقائمة  التھدف 

  1إلتزام العضویة رقم    بیان  استناًدا إلىالقضائیة    النظام مراجعة ضمان الجودة في والیاتھ  تسھیل إجراء تقییم رفیع المستوى  (SMO1)  حسب    الثغراتعالمي، بھدف وضع خرائط طریق لسد  ي  معیارمقیاس  ك
 الضرورة، وبالتالي تعزیز تقاریر وخدمات التدقیق عالیة الجودة في والیتھا القضائیة؛

 1بیان إلتزام العضویة رقم  زیادة الوعي حول (SMO1) أصحاب المصلحة، ومساعدتھم في فھم كیفیة إدراج متطلبات   لدى  ومتطلباتھSMO 1   مراجعة ضمان الجودة؛   نظمفي 

   من قبل مجلس الرقابة العامة أو الحكومة أو أي وكالة تنظیمیة أخرى.  المراقبةتم فیھا تفي الوالیات القضائیة التي  والتواصل بشكل منفتح تشجیع التعاون 

 

 
وغیرھا من أعمال الضمان والخدمات  لتدقیق، وإدارة الجودة، والمراجعة، ا  معاییرواإلشارة إلى بإصدار  IAASB مجلس المعاییر الدولیة لمراجعة الحسابات والضمانسیقوم ، 2022كانون األول / دیسمبر  15إعتباًرا من  1

 .التوجیھ بشأن سیاسات وإجراءات إدارة الجودةقدم وسی ذات الصلة

  ویتعیّن على ذات الصلة.    IAASB  مجلس المعاییر الدولیة لمراجعة الحسابات والضمانوال تغطي جمیع المتطلبات في معاییر    (SMO1)  1بیان إلتزام العضویة رقم  الواردة في  المفّصلة لمتطلبات  ھي مكّمل ل المرجعیّةقائمة  ال  ھذه 
على   االطالع لمنظمات األعضاء ا ن بإمكا . IAASB مجلس المعاییر الدولیة لمراجعة الحسابات والضمان   كتیبو SMOsبیانات إلتزامات العضویة  على االطالع مباشرةً  IFAC المنظمات األعضاء في االتحاد الدولي للمحاسبین
 . تطویر مھنة المحاسبةو دعم المعاییر الدولیة  تحت عنوانصلة بضمان الجودة على بوابة المعرفة العالمیة لالتحاد الدولي للمحاسبین  قصص نجاح من منظمات المحاسبة المھنیة ذات
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 مالحظات إضافیة / توضیحیة  جزئی�ا  ال نعم (SMO1) 1بیان إلتزام العضویة رقم 

 نطاق النظام 

   البیانات المالیة.  2لجمیع عملیات تدقیق أدنى، یتعیّن إجراء مراجعات ضمان الجودة اإللزامیة كحدٍّ 

  

 3الجودة بضبط وتوجیھات أخرى خاصة   الجودة ضبطمعاییر 

   الجودة.  ضبطالجودة وفقًا لمعاییر   لضبطیتعیّن على الشركات تطبیق نظام 
  

  معاییر الدولیة الوغیرھا من    (ISQC1)  1الجودة رقم    لضبط أحدث صیغة من المعیار الدولي  اعتماد  یتم  
     الجودة. ضبطكمعاییر   ذات الصلة ISAs لمراجعة الحسابات 

  

 الجودة.   ضبطالجودة وفي تطبیق وصیانة النظم المناسبة ل  ضبط فھم أھداف  الشركات في    تساعد الھیئة العضو
  

  

 دورة المراجعة 
أو قائم على المخاطر  بناًء على نھج قائم على دورة المراجعة،    مراجعة ضمان الجودةیتم اختیار الشركات ل
 أو وفقًا لنھج مختلط. 

  
  

 
البیانات المالیة   وعملیات تدقیقال داعي لھ، تُعطى األولویة لعملیات التدقیق القانوني  ائً فیھا تغطیة جمیع عملیات تدقیق البیانات المالیة عب  تشكل في الوالیات القضائیة التي ،  (SMO1) 1إلتزام العضویة رقم   بیانوفقًا ل 2

ممكنة  لمراجعة ضمان الجودة. عالوة على ذلك، من المصلحة العامة أیًضا أن تخضع أكبر مجموعة  ھااختیار الحتمالتخضع یمكن أن  البیانات المالیة  بعملیات تدقیقجمیع الشركات التي تقوم  ولكنلكیانات المصلحة العامة. 
نطاقھم لیشمل أكبر عدد ممكن من  الخدمات. لذلك، حیثما كان ذلك ممكنًا، یتم تشجیع منظمي المھنة على توسیعتلك مراجعة ضمان الجودة التي تتناسب مع طبیعة  لنظم من الخدمات المھنیة التي یؤدیھا المحاسبون المحترفون 

 الخدمات المھنیة. 
المعیار الدولي إلدارة  البدء في تحدید واتخاذ اإلجراءات من أجل: (أ) اعتماد   IFAC الجودة إلى معاییر إدارة الجودة، یجب على المنظمات األعضاء في االتحاد الدولي للمحاسبین  ضبطللتحول الكبیر من معاییر  منھا إدراًكا  3

مجلس المعاییر الدولیة لمراجعة الحسابات   تصریحاتمن المعاییر الدولیة للتدقیق وغیرھا  - (SMO3) 3بیان إلتزام العضویة رقم في والمعاییر األخرى ذات الصلة وتنفیذھا على النحو المطلوب  (ISQM 1) 1 رقم الجودة
مسؤولة عن تنفیذ السیاسات واإلجراءات التي  ستكون الشركات و رة الجودة في والیاتھا القضائیة ضمن إطار زمني معقول. لشركات لتصمیم وتنفیذ وتشغیل نظام إداا  الشروط المطلوبة من؛ و(ب) تحدید IAASB والضمان
االمتثال   لمراقبةسیحتاج نظام مراجعة ضمان الجودة إلى التحول ،  بعد ذلك الجوانب الرئیسیة لنظام إدارة الجودة. ب تُعنى، والذي یحتوي على ثمانیة مكونات مترابطة  (ISQM) 1 رقم المعیار الدولي إلدارة الجودة   تتوافق مع

سیحتاج نظام  كما وفھم ثقافة الشركة وبیئة المخاطر بشكل كاٍف لتقییم مدى مالءمة نظام إدارة الجودة بشكل أفضل.  اكتساب المعرفة المتعّمقةأھمیة االعتبار ب  األخذیجب  و للسیاسات واإلجراءات المتعلقة بنظام إدارة الجودة. 
قد یتطلب ذلك تدریبًا إضافیًا لفرق ضمان الجودة وخطوات إضافیة في عملیة  و تحقیق الجودة.   بغیةبشكل فعال تھا وإدارمعالجة المخاطر  على نحو یتیحم نظام إدارة الجودة تصمی مدىمراجعة ضمان الجودة إلى النظر في 

، حیث یُطلب من أعضاء االتحاد  (SMO1) 1إلتزام العضویة رقم   بیانلالحالي   النصعن نظام إدارة الجودة. في  العلیاوأولئك الذین تم تكلیفھم بالمسؤولیة والمساءلة  الرئیسیینمراجعة ضمان الجودة للتحدث مع الشركاء 
 دة. الشركات لفھم أھداف إدارة الجودة وتنفیذ نظام إدارة الجو  تھیئةالجودة، ینبغي على أعضاء االتحاد أیًضا   ضبط   بنظمالدولي للمحاسبین مساعدة الشركات فیما یتعلق 
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 مالحظات إضافیة / توضیحیة  جزئی�ا  ال نعم (SMO1) 1بیان إلتزام العضویة رقم 

مرة كل ست سنوات على األقل  الجودة    ضبط إجراء مراجعات  بالنسبة للنھج القائم على دورة المراجعة، یجب  
   لعملیات تدقیق كیانات المصلحة العامة). (ومرة كل ثالث سنوات 

  

 فریق مراجعة ضمان الجودة 

 فریق ضمان الجودة.  ستقاللإیتم تقییم وتوثیق 

    

     الجودة مستویات مناسبة من الخبرة. یمتلك فریق ضمان 

 إعداد التقاریر 
 الجودة.  ضبطتقریر مراجعة یجب توثیق األدلة التي تدعم 

    

     لَّم للشركة / الشریك الذي تمت مراجعتھ.سَ مراجعة ضمان الجودة ویُ   یتم إصدار تقریر خطي لدى االنتھاء من 

 اإلجراءات التصحیحیة والتأدیبیة 
تقریر  توصیات  ل لالمتثال   في الوقت المناسبتعدیالت على الشركات / الشركاء الذین تمت مراجعتھم إجراء 

 المراجعة. 

    

     حقیق والتأدیب. نظام ضمان الجودة مرتبط بنظام الت

 مراعاة الرقابة العامة 
ركھا المعلومات حول كیفیة عمل  وتشاھیئتھا الرقابیة  تتعاون الھیئة المسؤولة عن مراجعات ضمان الجودة مع  

 ، حسب الحاجة. الجودة  ضماننظام مراجعة  

    



 
 

 مالحظات إضافیة / توضیحیة  جزئی�ا  ال نعم (SMO1) 1بیان إلتزام العضویة رقم 

 للتطبیق والفعالیة المراجعة المنتظمة  

 لمدى تطبیق النظام وفعالیتھ. یتم إجراء مراجعات منتظمة 

    

 


