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 الجلسة األولى:

الجودة ورقابة الجودة وضمان الجودة

 ورقابةبالجودةذات الّصلةاألساسيةالمفاهيمتقديم  ة،الّتمهيديتم خالل هذه الجلسة يس

تشرح الفقرات الّتالية التيخاللمنالمفاهيمهذهبينالتمييزويتحقق وضمان الجودةالجودة

الجودة وراقبتها.ضمانبينواالختالفخصائص الجودة 

 :و خصائصها الجودةمفهوم  

الجودة هي مدى التزام مسار أو نتيجته بمجموعة من الشروط الموضوعة سلفا والتي "   

         1ُيعتقد بأنـّها الزمة للقيمة النهائية التي يوفـّرها المسار أو توفـّرها النتيجة". 

يتمّيز  نـحو ويسعى الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة إلى أداء عمله الرقابي على 

 :  فيما يتـّصل باألبعاد التالية ،بمستوى عال ومتسق من الجودة

 ؛داللة المسائل التي تـُعنى بها أعماله الرقابية وقيمتها

  ؛واآلراء التي تصدر عنهالموضوعية واإلنصاف اللذين تقوم عليهما عمليات تقييمه

 ؛مدى تخطيط واكتمال األعمال الرقابية وتنفيذها

 اآلراء أو االستنتاجات وصوابها، ووجاهة التوصيات، ومناسبة المسائل  موثوقية

؛األخرى الواردة في تقاريره الرقابية وغيرها من المنتجات

  صلة باآلجال االنضباط الزمني إلصدار التقارير الرقابية والمنتجات األخرى في

؛القانونية وحاجات المستخدمين المفترضين

 ؛وضوح عرض التقارير الرقابية واألعمال ذات الصلة 

   .فعالية النتائج واآلثار المحققة

 رقابة الجودة 

                                                 
 دليل االجهزة التوجيهي في إقليم الكاروساي حول ضمان الجودة في أعمال الرقابة المالية.-1 
 المصدر : لجنة االتصال لرؤساء األجهزة العليا للرقابة المالية  والمحاسبة باالتحاد األوروبي.  2 
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تتمثـّل رقابة الجودة داخل الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة في جملة من السياسات 

دائم.  نـحو واإلجراءات التي توضع ُبغية التأكـّد من أّن عمله الرقابي يتمّيز بالجودة العالية على 

 فالجهاز يضع نظاما لرقابة الجودة ويحافظ عليه بغرض أن يكفل له تأكيدا معقوال : 

  بأّن الجهاز وموظفيه ملتزمون بالمعايير المهنية والمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات

الصلة. 

 .وبأّن تقارير الجهاز الرقابية مناسبة للظروف القائمة

صلة بأنشطة الجهاز التي تدعم مجمل أعماله ذات الة الجودة من ناحية أخرى، يجري تنفيذ رقاب

 ذلك:الرقابية، وبكافة نواحي األعمال الرقابية الفردية، بما في 

 .إثبات أّن القيادة ملتزمة بالجودة

 التأكـّد من أّن المبادئ األخالقية قائمة ومتـّبعة

 خالقيات المهنةبأ ومؤّهال ومتشّبعًا كفئًا التأكـّد من أّن للجهاز كادرًا

 اختيار مواضيع الرقابة

 .اتخاذ القرار بشأن توقيت األعمال الرقابية

 .التخطيط لألعمال الرقابية

 إجراء األعمال الرقابية

 تقييم استنتاجات األعمال الرقابية

 .اإلبالغ بشأن نتائج الرقابة، بما فيها االستنتاجات والتوصيات

  اتخاذ اإلجراءات المناسبة . متابعة التقارير الرقابية لضمان

  متابعة فعالية رقابة الجودة بالجهاز وتصميمها، بما في ذلك فحص الملفات الفردية على

يضمن أّن التقارير المناسبة قد أصِدرت. نـحو 

 

 ضمان الجودة  

، إال بشكل متبادلالجودة أحيانا و رقابةالجودةمن استعمال مصطلحي ضمانالرغمعلى

 المصطلحينكل منومعنىنطاقفيواضحافرقاهناكأن
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ويتضّمن ضمان الجودة دراسة نظام رقابة الجودة للجهاز وتقييمه بما في ذلك معاينة دورية 

لجملة منتقاة من المهّمات الرقابية التي جرى تنفيذها. أّما الغاية فهي أن يكفل للجهاز تأكيدا 

فّعال،  نـحو مناسب ويعمل على  نـحو ، عتمده مصّمم علىمعقوال بأّن نظام رقابة الجودة الذي ي

 وأّن التقارير الرقابية مناسبة في ظل الظروف القائمة. 

 ويمكن القول إّن ضمان الجودة هو المسار الذي يضعه الجهاز لتأكيد :

المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية  الجهاز وموظفيه ملتزمون بالمعايير ـ أّنأ 

 المعمول بها.

 ب ـ أّن أنظمة رقابة الجودة قد جرى تصميمها وإرساؤها.

 فّعال. نـحو ج ـ أّن هذه األنظمة يجري تنفيذها على 

 د ـ  أّنه قد جرى تحديد السبل الممكنة لتعزيز أنظمة رقابة الجودة أو تحسينها.

ئمة.هـ ـ أّن للجهاز ضمانا بأّن التقارير التي يصدرها مناسبة للظروف القا

وهكذا فإّن ضمان الجودة مسار تقييمي ُيعنى أساسا بتصميم نظام رقابة الجودة وعملياته 

ومخَرجاته )أي التقارير(، ويتولـّى القيام بهذا التقييم أشخاٌص مستقلون عن النظام أو عن المهمة 

ات الرقابية الرقابية قيد المراجعة. ويساعد ضمان الجودة على التأكـّد من أّن التقارير والمسار

 تستجيب للمعايير المطلوبة والممارسات الدولية الجيدة.

 أّما المزايا التي يمكن أن تتحقـّق بفضل وظيفة فّعالة لضمان الجودة فهي كالتالي :   

  تعزيز مصداقية الجهاز ومكانته من خالل توثيق يفيد بأّن المعايير المتعاَرف عليها يتم

الرقابية وبإصدار التقارير اعتمادها لدى القيام باألعمال

 تحسين األداء الرقابي ونتائجه

  تحسين كفاءة األعمال الرقابية وفعالية التكاليف، مّما قد يفضي إلى اقتصاد في الوقت

وفي التكلفة

 الرفع من قدرات الجهاز

  إثبات نزاهة الجهاز وكفاءته والتزامه بالمساءلة، وإثبات انطباق هذه الصفات على

الجهاز أيضاموظفي 

 تقييم احتياجات التدريب وتوفير مدخالت بهذا الشأن لبرامج التدريب والتنمية

 موظفي الجهاز من خالل إثبات جودة العمل وإتاحة فرص التداول على الوظائف تحفيز

 قياس أداء الجهاز
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 .تجنـّب احتمال المنازعات القضائية وحاالت االعتراض على عمل الجهاز 

وعمل و إصدارات )تقارير(تصميم علىتركزتقييمعمليةهوالجودةضمان وهكذا فإن

أو التدقيق قيد المراجعة. وليس النظامعنمستقلينأشخاصقبلمنالجودةرقابةنظامونتائج

أنضمانعلىالمساعدةولكنمحددة،نظم أو تدقيقاتانتقادالجودةضمانمنالغرض

وكذا النتظارات الدولية المطلوبةالممارساتتستجيب ألفضل ومنتجات التدقيقخدمات 

 ذات الصلة.أصحاب المصالح 

 

 الفرق بين أنظمة الجودة المتنوعة:

 فحص الجودة .

تركز على التطابق مع المواصفات قبل اإلنتاج.  

 مراقبة الجودة  .

بعد اإلنتاج.تركز على التطابق مع المواصفات 

 ضمان الجودة  .

يصمم إجراءات للتغلب على المشاكل أثناء العمليات.

 مقاييس الجودة )اآليزو( .

عبارة عن معايير ومقاييس تحدد نظام ضمان الجودة.

إدارة الجودة الشاملة  .

العميل أكثر من تصحيح األخطاء أو التنظيم  نـحو تهتم بترويج ثقافة موجهة  

كما تجعل إدارة الجودة الشاملة المحافظة المكتوب لإلجراءات أو المعايير القياسية

على الجودة وتحسينها هدف ومسئولية كل فرد في المنظمة، لـذا فإن إدارة الجودة 

الشاملة أشمل من األنظمة األخرى.

 

 

 معايير االنتوسايفي  الجودة    
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( مرّتبة وفق شكل إّن معايير االنتوساي )راجع الموقع التالي: 

 هرمي إلى أربعة مستويات هي على الّتوالي:

 (: ويتضّمن هذا القسم مبادئ اإلنتوساي  المستوى األّول ـ المبادئ الجوهرية )إيساي

 الجوهرية، وإعالن ليما،

  المستوى الثاني ـ المتطلبات األساسية لعمل األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

(  : ويورد هذا القسم تفسيرا للمتطلبات األساسية لعمل إلى إيساي  )إيساي 

 هني،سليم وإدارتها بشكل م نـحو األجهزة على 

  ويتضّمن إلى إيساي  المستوى الثالث : المبادئ الرقابية الجوهرية إيساي :)

 هذا القسم المبادئ الجوهرية إلجراء الرقابة على الجهات العامة.

  المستوى الرابع : التوجيهات الرقابية : ويترجم هذا القسم المبادئ الرقابية الجوهرية إلى

وقابلية للتنفيذ مّما يمكن استخدامه بشكل يومي في نطاق توجيهات أكثر تحديدا وتفصيال 

األعمال الرقابية. وينقسم المستوى الرابع المتصل بالتوجيهات الرقابية إلى قسمين 

فرعيين، هما "التوجيهات الرقابية : توجيهات تنفيذية" و "التوجيهات الرقابية )إيساي 

 (: توجيهات خاصة".إلى إيساي  

 

االنتوساي أهّمية خاّصة للجودة وأفردتها بمعايير من المستوى الّثاني والّثالث والّرابع  وقد أولت

 من الّسلم الهرمي للمعايير. 

الثالث من ومن ضمن المعايير المنتمية للمستوى األّول والتي اهتّمت بالجودة، نّص المبدأ

نظامإقامةالرقابيةاألجهزةعلىيجب( على أّنه :  لإلنتوساي ) المعيار 

النظام خاضعهذاويكونيشمل أنشطتها الّرقابّية وإعداد تقاريرهاالجودةلضمانمناسب

 المطلبهذهتعززوهناك معايير أخرى لإلنتوسايمستقلدوريلتقييم

لعليا الصادر عن اإلنتوساي  إطارا عاما لرقابة الجودة داخل األجهزة ا  كما يعرض المعيار 

للرقابة المالية والمحاسبة. وصمم  هذا اإلطار ليتم تطبيقه  على نظام رقابة الجودة  لكافة 

مستمد من  األعمال  التي تقوم بها األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. والمعيار  

http://www.issai.org/
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لرقابة (، الصادر عن "المجلس الدولي لمعايير ا"المعيار الدولي لرقابة الجودة" )

 .(،   والمعد  من طرف اإلتحاد الدولي للمحاسبين    )وضمان الجودة" )

 

إطارا لرقابة الجودة يستهدف الجهاز برمته، فإّن "المعيار  في حين يضع "المعيار و

 ، يضع معايير لرقابة جودةلإلنتوساي المستمد من المعيار الّدولي للّرقابة رقم  رقم 

أعمال مهام الرقابة المالية الفردية. كما تضع معايير اإلنتوساي لرقابة األداء المتمثلة بـالمعيار 

   ومجموعة الخطوط التوجيهية لرقابة المطابقة المتمثلة بـ المعيار  و 

قابة إطارا لرقابة الجودة على مستوى رقابة األداء ور   و المعيار     والمعيار  

 المطابقة.

( و)  ( و ) ويقع توثيق التزام الجهاز بالمعايير )

( في كّل ملّف رقابة  و  و  ( و ) 

( في مواضع أخرى )على غرار حسب نوعها، في حين يقع توثيق التزامه بمعيار )

وتخطيطه، وسياساته وإجراءاته وممارساته اإلدارية والمتصلة بموارده رقابة الجهاز العامة، 

 البشرية(.

وجدير بالذكـْر أّن عديد األدوات الرئيسة المستخدمة في االلتزام بالمعايير المشار إليها تقوم على 

 الترابط فيما بينها. من ذلك، أّن الجهاز عندما تكون له منهجيات وأدلـّة رقابية ويقوم بتدريب

مراجعيه على استخدامها وينهض باعتمادها من قـَِبلهم، فإنـّه يستجيب لمتطلبات المعيار 

. أّما عندما تستخدم فرق الرقابة المنهجيات واألدلـّة للقيام بمهّماتها الرقابية، فإّن هذا 

والمعايير   االستخدام ُيوثـّق في الملفات الرقابية وُيعّد مستجيبا لـ"المعيار  

و   و   و    و  

وفقا" للمهمة المعنية.    
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وتقّر معايير االنتوساي بحاجة األجهزة إلى إرساء وظيفة ضمان الجودة. من ذلك أّن المعيار 

  اي يورد في الفقرة ( المنتمي للمستوى الّثاني لمعايير اإلنتوس) رقم 

 ما يلي : 

"على الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة أن يعتمد سياسات وإجراءات لمراجعة كفاءة 

 معايير الجهاز وإجراءاته الداخلية وفعاليتها".

تفاصيل إضافية بشأن هذه المعايير، حيث ورد فيها أّن:"على الجهاز أن  وتورد الفقرة   

 ساء أنظمة وإجراءات من شأنها أن:يقوم بإر

مْرضي. نـحو تؤكـّد أّن مسارات ضمان الجودة الكاملة تعمل على  -أ  

تكفل جودة التقرير الرقابي. -ب  

 تكفل تحّسنا وتُحوُل دون تكرار الثغرات ."  -ج  

إعداَد ولكي يستجيب لهذا المعيار، فإّن الجهاز يقوم بإرساء نظام رقابة الجودة ثّم يتولـّى 

 سياسات وإجراءات وتطويَرها يكون الغرض منها ضماَن تنفيذ هذا النظام. 

 أنـّه : وفي هذا السياق، تورد الفقرة 

"يستحسن أن تقوم األجهزة بوضع ترتيبات ذاتية لضمان الجودة، أي إمكانية أن تتم مراجعة 

اإلبالغ يتكفـّل بها موظفون من معّمقة لعّينة من المهمات الرقابية من حيث التخطيط والتنفيذ و

الجهاز من ذوي الكفاءة الالزمة ومن بين غير القائمين بتلك المهمات الرقابية، بالتشاور مع 

المشرفين الرقابيين المعنيين حول نتيجة ترتيبات ضمان الجودة الداخلية، واإلبالغ الدوري 

 إلدارة الجهاز العليا."

تشّدد الفقرة المذكورة على أهمّية أن تقوم األجهزة بمراجعاتها الذاتية ألدائها الرقابي معّولة    

في ذلك على موظفين من غير األعضاء في فريق المهمة الرقابية مع اإلبالغ الدوري عن نتائج 

 مراجعات الجودة للمستويات األعلى في إدارة الجهاز. 

ن الجودة داخل الجهاز تكون مستقلة عن الوحدات الرقابية، أو إّن إرساء وظيفة منفردة لضما 

انتداب خبراء خارجيين من المنتمين إلى أجهزة أخرى للرقابة المالية والمحاسبة أو إلى مكاتب 

 رقابية مختصة، يمثـّالن شكلين من أشكال االرتقاء بجودة عمل الجهاز.

 أنـّه : وتورد الفقرة 

األجهزة بإرساء وظيفتها الذاتية للرقابة الداخلية بوالية واسعة )أي "من المناسب أن تقوم 

تفويض واسع(، وذلك لمساعدة الجهاز على تحقيق إدارة فعالة لعملياته الذاتية ودعم جودة 

 أدائه."
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 ، فتورد أنـّه :أّما الفقرة 

ّن ذلك قد يتعّزز "يمكن االرتقاء بجودة عمل الجهاز من خالل تعزيز المراجعة الداخلية، بل أ

 باعتماد تقييم مستقل لعمله."
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الجلسة الثانية

 إطار رقابة الجودة 

 مستوى الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة على

 

 مقّدمة

الصادر عن المنظمة   يعرض المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  

(  إطارا عاما لرقابة الجودة داخل الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية  والمحاسبة )اإلنتوساي

نظام رقابة الجودة   تطبيقه علىاإلطار ليتم  وصمم هذااألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. 

لكافة األعمال  التي تقوم بها األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. )الرقابة المالية، رقابة 

   األداء،...(.

"المعيار الدولي مستمد من  هزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  المعيار الدولي لألج 

(، الصادر عن "المجلس الدولي لمعايير الرقابة وضمان الجودة" لرقابة الجودة" )

 .(،   والمعد  من طرف اإلتحاد الدولي للمحاسبين    ))

ة من السياسات واإلجراءات التي تهدف إلى ويتمثـّل نظام مراقبة جودة العمل الرقابي في جمل

تحقيق االستجابة إلى المعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها، عالوة على 

األعراف األخالقية، على النحو األكمل أو 

األمثل.

" )"المعايير الدولية لألجهزة وتنعكس هذه المبادئ في "المبادئ الرقابية الجوهرية لإلنتوساي

( وكذا و و و و  " رقم  العليا للرقابة المالية والمحاسبة ـ 

 (. "المدّونة األخالقية" )
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عناصر إطار  رقابة  يستخدم المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  

(  مع  تكييفها مع بيئة القطاع ر الدولي لرقابة الجودة" )الجودة التي حددها "المعيا

 العام . وهذه العناصر  هي :

 ،مسؤوليات القيادة عن الجودة

 المتطلبات األخالقية ذات الصلة

 ،قبول و استمرارية العالقات مع العمالء والمهام الخاصة

 ،الموارد البشرية

 ،أداء المهّمة

 ( المراقبة.) 

وسيتم خالل هذه الجلسة عرض  متطلبات كّل عنصر من عناصر المعيار الدولي لألجهزة   

،  وأمثلة عن السياسات واإلجراءات الالزمة للتعامل مع العليا للرقابة المالية والمحاسبة  

 هذه المتطلبات.

 مسؤوليات القيادة في مجال الجودة داخل األجهزة العليا للرقابة  العنصر األّول :

 المالية المحاسبة

يعرض هذا  العنصر األّول مسؤوليات القيادة في مجال الجودة داخل األجهزة العليا للرقابة  

كل جهاز صياغة سياسات وإجراءات من أجل المالية والمحاسبة  . ويقتضي هذا العنصر من 

داخلية  ، تعتبر  أن الجودة أمر أساسي في أداء كافة أعمال الجهاز. و يتحمل رئيس تعزيز ثقافة 

 الجهاز المسؤولية العامة في وضع مثل هذه السياسات واإلجراءات المتعلقة بنظام رقابة الجودة.

 

 تتمثـّل المتطلبات الرئيسة لهذا العنصر من المعيار في ما يلي : 

  وإجراءات قائمة تنهض بثقافة مفادها أّن الجودة أن تكون للجهاز سياسات

ضرورية؛

  أن تكون للجهاز سياسات وإجراءات تقّر بأّن لرئيس الجهاز المسؤولية النهائية على

نظام رقابة الجودة؛
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  أن تكفل سياسات الجهاز وإجراءاته، في حال تفويض المسؤولية على نظام رقابة

طُة والمؤهالُت المناسبُة لتحمل  تلك الجودة، أن للشخص المفّوِض له،   السل

المسؤولية.

أمثلة عن السياسات واإلجراءات التي يمكن للجهاز أن ينفـّذها ليستجيب لمتطلبات هذا  

 : العنصر

  أن يقع تفويض رسمي للمسؤولية )من الناحية العملية( عن مراقبة ضمان الجودة

مساعد الرئيس، أو من في لشخص له المؤهالت والسلطة المناسبة )مثال : نائب أو 

مرتبته(؛

  أن تـُنشَئ قيادة الجهاز وظيفة ضمان الجودة بما يكفل أن تفضَي السياسات

واإلجراءات إلى أداء عمل يحترم المعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية 

وأن تكون التقارير الرقابية الصادرة مناسبة في ظل الظروف القائمة؛

 ة الجهاز على نحو متصل بثقافة داخلية تعترف وتكافئ العمل ذي أن تنهض قياد

الجودة العالية في كافة أقسام الجهاز. ويجب على رئيس الجهاز إرساء أسلوب 

اإلدارة العليا الكفيل  بترسيخ  تلك الثقافة  التي تؤكد على 

 

 

عليه خارجيا.  أهمية الجودة في جميع أعمال الجهاز بما في ذلك العمل الذي يتم التعاقد

وتعتمد هذه الثقافة على وضوح واستمرارية  تنفيذ اإلجراءات على جميع المستويات  

اإلدارية ؛

  أن ُينظر إلى نقائص نظام رقابة الجودة باعتبارها فرصة للتحسين عوضا عن

مناسبة لتوجيه اللوم؛

 عمل الرقابي أن تشّدد مهمة الجهاز ورؤيته و/أو قَيمه على األهمية الكبرى لجودة ال

وأن تكون محّل تعزيز ومتابعة متصلْين من قَبل القيادة العليا؛

  على أّن المتطلب األكبر للجهاز هو تحقيق الجودة في  االستراتيجيةأن تشّدد الخطط

كافة مهامه حتى ال تؤدي االعتبارات السياسية واالقتصادية إلى المساس بجودة 

األعمال التي يتم القيام بها،
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  تكفل قيادة الجهاز وجود موارد كافية لوضع إجراءات رقابة الجودة وتوثيقها أن

وتنفيذها،

  أن تكفل قيادة الجهاز أّن رسائلها وتوجيهاتها لكافة الموظفين تشّدد على أهمية التنفيذ

المتصل لسياسات الجهاز وإجراءاته لرقابة الجودة،

 وثائق الجهاز الداخلية ومواّده  أن تكفل قيادة الجهاز أّن هذه الرسائل مضّمنة في

التدريبية ومنعكسة في تقييم األداء،

  أن تكون قيادة الجهاز هي القدوة من خالل إعطاء المثـَل )أي باعتماد األسوة

الحسنة(.

 

الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية  "المعيار وكما هو الشأن بالنسبة إلى مختلف نواحي 

لمتطلبات تقتضي أن تكون للجهاز سياسات وإجراءات تفرض  توثيقا ، فإّن اوالمحاسبة  

 يكون برهانا على التنفيذ الفعلي لعنصر رقابة الجودة هذا.

  متطلبات  السلوك األخالقي ذات العالقةالعنصر الثاني : 

يجب على كل جهاز : "  حسب  المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  

للرقابة المالية والمحاسبة صياغة سياسات وإجراءات مصممة لتقدم له تأكيدا معقوال أن  أعلى

الجهاز وجميع موظفيه  واألطراف المتعاقدة معه لتأدية أعمال ، ملتزمون بمتطلبات السلوك  

 األخالقي ذات العالقة.

 تتمثـّل المتطلبات الرئيسة لهذا العنصر من المعيار في ما يلي : 

الجهاز األعلى للرقابة والمحاسبة التأكيد على أهمية االلتزام بجميع متطلبات يجب على  -

السلوك األخالقي في تأدية أعماله؛

يجب على جميع موظفي الجهاز واألطراف المتعاقدة معه، التحلي بالسلوك األخالقي  -

المناسب؛
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على إقرارات  يجب على األجهزة العليا للرقابة والمحاسبة أن تأخذ في االعتبار الحصول -

مكتوبة من موظفيها تؤكد  التزامهم بمتطلبات الجهاز حول السلوك األخالقي؛

يجب على رئيس الجهاز والمسئولين بالجهاز أن يكونوا مثاال يحتدا به للسلوك األخالقي؛ -

 

من حق السلطة التشريعية و/ أو السلطة التنفيذية وعامة الناس والجهات الخاضعة للرقابة  -

وا من الجهاز أن يكون سلوكه وأسلوبه بعيدين عن كل الشكوك والمآخذ، وأنه أن ينتظر

 جدير باالحترام والثقة؛

ينبغي لألجهزة الرقابية التأكد من أن سياساتها تعمل من أجل تقوية المبادئ األساسية  -

 ، وهي  :لألخالقيات المهنية كما هي محددة في المعيار

 النزاهة؛

  والموضوعية والحياد؛أالستقاللية

  السرية المهنية؛

 .الكفاءة

 النزاهة : -

تقتضي النزاهة أن يحترم المدقق مبدأي الموضوعية واالستقاللية وأن يبقى سلوكه المهني فوق 

كل المآخذ، وان يتخذ القرارات واضعا المصلحة العامة في االعتبار، وان يتوخى النزاهة 

 استعماله لموارد الجهاز.المطلقة في أدائه لعمله وفي 

 االستقاللية والموضوعية  والحياد: -

على المدقق أن يسعى ليس فقط ليكون مستقال عن الجهات الخاضعة للرقابة وغيرها من 

أصحاب المصالح، ولكن عليه أيضا أن يكون موضوعيا في معالجة القضايا والمواضيع محل 

 المراجعة.

ي ينبغي، أال تتضرر استقاللية المدقق من جراء مصالح في كل األمور المتعلقة بالعمل الرقاب

شخصية أو ضغوط خارجية أو باألفكار المسبقة التي قد يحملها المدقق عن األشخاص أو عن 

 الجهات الخاضعة للرقابة أو عن المشاريع أو البرامج. لذلك فإن المدقق 
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لح ثابتة وتفادي المعامالت ملزم باالمتناع عن المشاركة في كل األمور التي له فيها مصا

 الشخصية أو المالية التي قد تتسبب في تضارب في المصالح.

بجب أن تتسم كل األعمال التي يقوم بها المدقق بالموضوعية والنزاهة وخصوصا التقارير التي 

 ينبغي أن تكون دقيقة وموضوعية.

 السرية المهنية  -

عليها خالل عملية المراجعة، سواء كتابيا أو ال ينبغي للمدققين كشف المعلومات التي حصلوا 

 شفهيا، إال بغرض تحقيق أهداف مراجعة ضمان الجودة.

 الكفاءة : -

على المدقق أن يكون سلوكه مهنيا دائما وان يطبق معايير عالية في أدائه لعمله بما  -

 يساهم في تنفيذ مسؤولياته بكفاءة وتجرد.

 لقيام به.على المدقق أال يقوم بعمل هو ليس مؤهال ل -

على المدقق أن يمارس العناية المهنية الالزمة عند تنفيذ العمليات الرقابية واإلشراف  -

 عليها وعند إعداد التقارير المتعلقة بها.

 المدقق مسؤول دائما عن تحديث وتحسين المهارات الالزمة للقيام بواجباته المهنية. -

الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية يار المع "ولدى تنفيذها المتطلبات المهنية التي حددها 

"، فإّنه يجدر باألجهزة أن تأخذ باالعتبار المبادئ التي وضعتها منظمة والمحاسبة  

(  قد اإلنتوساي لدعم االستقاللية المؤسسية لألجهزة. من ذلك أّن "إعالن ليما" )

 تضّمن ثالثة عناصر تدعم استقاللية األجهزة، وهي:

o استقاللية األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة:

ال يمكن لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أن تؤّدَي مهامها بموضوعية وفعالية ما  -

؛لم تكن مستقلة إزاء الجهة الخاضعة للرقابة وما لم تكن محمّية إزاء التأثير الخارجي

ال يمكن أن تكون مستقلة بشكل  المالية والمحاسبة ألجهزة العليا للرقابةوبالرغم من أّن ا -

مطلق بما أنـّها جزء من الدولة ككّل، فإنـّه ينبغي أن تكون لها االستقاللية الالزمة ألداء 

مهامها،
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األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والمستوى ينبغي أن يقع التنصيص على إنشاء  -

د، مع إمكانية أن ترد التفاصيل في النصوص الالزم الستقالليتها في دستور البال

التشريعية.

o استقاللية أعضاء األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ومسؤوليها

األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة واستقاللية ال يمكن الفصل بين استقاللية  -

والذين ُيعّدون أعضائها، وُيقصد بهم األشخاص الموكل لهم اتخاذ القرار باسم الجهاز 

.مسؤولين عن هذه القرارات إزاء الغير

ينبغي أن تكون استقاللية األعضاء مكفولة بمقتضى الدستور.  -

ليا للرقابة المالية والمحاسبة خاضعين، في مسارهم األجهزة العينبغي أاّل يكون موظفو  -

المهني، إلى تأثير الجهات الخاضعة للرقابة، وأاّل يكونوا في تبعية لهذه الجهات.  

 

o ألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةاالستقاللية المالية ل

ة والمحاسبة بما يمكـّنها يتعّين توفير الوسائل المالية الالزمة لألجهزة العليا للرقابة المالي -

من أداء مهامها.

ينبغي أن يكون بإمكان األجهزة، عند االقتضاء، أن تطلب مباشرة الوسائل المالية  -

الالزمة من الهيئة العامة التي لها سلطة القرار على الميزانية الوطنية.

اإلنتوساي التاسع ( المنبثق عن مؤتمر ويعرض إعالن مكسيكو حول االستقاللية )

عشر بمزيد من التفصيل اعتبارات استقاللية األجهزة، وذلك بوضع ثمانية مبادئ تدعم هذه 

االستقاللية :

o  وجود إطار دستوري أو تشريعي أو قانوني مناسب وفّعال، مع تنفيذ أحكام هذا

اإلطار،

o  استقاللية رؤساء األجهزة واألعضاء، بما في ذلك ضمان المنصب والحصانة

القانونية لدى أدائهم لمهاّمهم،
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o ،والية كافية )أي تفويض كاف( وحرية تامة في نطاق أداء الجهاز لوظائفه

o ،وصول غير محدود لمصادر المعلومة

o ،حق اإلبالغ عن عمل األجهزة وواجبها في ذلك

o ،حرية تحديد محتوى التقارير الرقابية وتوقيتها، وكذا نشرها

o  لتوصيات الجهاز،وجود آليات متابعة فعالة

o .االستقاللية المالية واإلدارية وتَوفـّـُر الموارد البشرية والمادية والمالية الالزمة

 

أمثلة عن السياسات واإلجراءات التي يمكن للجهاز أن ينفـّذها ليستجيب لمتطلبات هذا  

 العنصر:

وإخطار السلطة تقييم االستقاللية المؤسسية باالعتماد على إعالنْي ليما ومكسيكو،  -

التشريعية، عند االقتضاء، في حالة ضعف الحماية قانونية الستقاللية الجهاز 

وأعضائه؛

تعيين خبير فني في مسائل األخالقيات المهنية واالستقاللية داخل الجهاز يمكن  -

استشارته كلـّما لزم األمر؛

ر على أهمية ضمان إشاعة مدونة السلوك في أوساط كافة الموظفين والتأكيد المستم -

االلتزام بالمدونة؛

حث الموظفين على اإلبالغ عن أي تهديد لالستقاللية أو إخالل بها لكي يتسنـّى  -

معالجتها دون تأخير؛

(، بما يسمح بإثارة تنفيذ سياسة "الواشي أو كاشف األسرار" ) -

االنشغاالت ذات الصلة بالسلوك األخالقي دون ذكر هوّية المـُبلغ؛

تنفيذ سياسات وإجراءات تعالج الظروف التي قد تؤّدي إلى مخاطر ناتجة عن  -

"االعتياد"، على سبيل المثال،  تحديد المّدة التي ُيكلـّف خاللها األفراد بعمل رقابي.

لمزيد المعلومات، يمكن مراجعة "المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ـ 

 (.نة "االتحاد الدولي للمحاسبين" )"(  و مدّو
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 قبول  واالستمرار :  ال العنصر الثالث  

يجب على كل جهاز أعلى للرقابة صياغة سياسات وإجراءات  ،حسب  المعيار  

 لتقدم له تأكيدا معقوال أنه لن يقوم بمهام الرقابة وغيرها من األعمال إال إذا كان الجهاز:

للقيام بالعمل ولديه القدرات بما فيها الوقت والموارد للقيام بذلك.)أ( مؤهال 

)ب( باستطاعته االمتثال لمتطلبات السلوك األخالقي ذات الصلة.

)ج( قد أخذ بعين االعتبار نزاهة الجهة الخاضعة للرقابة ودرس كيفية التعامل مع المخاطر 

 على الجودة التي قد تنشأ.

 ة لهذا العنصر من المعيار فيما يلي :تتمثـّل المتطلبات الرئيس 

  يجب أن تقوم األجهزة العليا للرقابة بوضع أنظمة لتعالج المخاطر على الجودة التي

قد تنشأ من القيام باألعمال، وهذه األنظمة سوف تختلف حسب نوع العمل الذي يتم 

القيام به؛

 أنها لديها الموارد الكافية لتنفيذ كل األعمال  يجب على هذه األجهزة أن تتأكذ

بالمستوى المطلوب من الجودة؛

أمثلة عن السياسات واإلجراءات التي يمكن للجهاز أن ينفـّذها ليستجيب لمتطلبات هذا  

 العنصر:

  لدى تقدير الجهاز لمدى توافره على الكفاءة والقدرة والموارد الالزمة لتنفيذ المهمة

ن ينظر فيما إذا قد تهّيأت له العناصر التالية:الرقابية، يجب أ

o معرفة كافية بمهام الجهة الخاضعة للرقابة أو موضوع الرقابة؛

o عدد كاف من الموظفين من ذوي الكفاءة والقدرة؛

o القدرة على انتداب خبراء، عند االقتضاء؛
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o .القدرة على إتمام المهمة الرقابية في آجال اإلبالغ

 : الموارد البشرية العنصر الرابع

يجب على كل جهاز أعلى للرقابة صياغة سياسات وإجراءات  ،حسب  المعيار الدولي 

مصممة لتقدم له تأكيد معقوال أن لديه ما يكفي من الموارد )الموظفون، حيثما كان ذلك مناسبا، 

واألطراف المتعاقدة للقيام باألعمال للجهاز( والكفاءة والقدرات وااللتزام بمبادئ السلوك 

 األخالقي الالزمة لـ:

؛م بمهامه وفقا للمعايير ذات الصلة والمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقةالقيا      (أ)

تمكين الجهاز من إصدار تقارير مناسبة . (ب)

 تتمثـّل المتطلبات الرئيسة لهذا العنصر من المعيار فيما يلي: 

  أن تكون للجهاز سياسات وإجراءات مصّممة على نحو يكفل له تأكيدا معقوال بأّن له

ا من الموظفين الذين يتمتعون بالكفاءة والقدرات الالزمة سواء داخليا أو عبر عددا كافي

متعاقدين خارجيين؛

  يجب أن تضمن األجهزة التوزيع األوضح للمسؤولية المتعلقة بجميع األعمال التي يقوم

بها الجهاز؛

   يجب أن تضمن األجهزة أن السياسات وإجراءات الموارد البشرية تعطي تشديدا على

الجودة وااللتزام بالسلوك األخالقي للجهاز.  ومن هذه السياسات واإلجراءات المتعلقة 

بمسائل الموارد البشرية، ما يلي:

التوظيف )ومؤهالت الموظفين الذين يتم تعيينهم(؛  -

تقييم األداء؛ -

المهنية؛التنمية  -

القدرات )بما فيها الوقت الكافي للقيام بالمهام بمستوى الجودة المطلوب(؛ -

الكفاءة )بما فيها الكفاءة الفنية(؛ -

التطوير الوظيفي؛ -

الترقية؛ -
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التعويضات؛ -

تقدير احتياجات الموظفين. -

أمثلة عن السياسات واإلجراءات التي يمكن للجهاز أن ينفـّذها ليستجيب لمتطلبات هذا  

 لعنصر :ا

 ينتدب الجهاز موظفين بالعدد الكافي من ذوي القدرة والكفاءة وااللتزام بالمبادئ  التوظيف :

األخالقية وفق مسار انتقائي يكفل توظيف أشخاص بالمواصفات المناسبة؛ 

 ينبغي وضع سياسات وإجراءات توفـّر  تقييم األداء والترقية والتنمية المهنية والتعويضات :

المعلومة للموظفين بشأن انتظارات الجهاز من حيث األداء وتأكيد االلتزام بالمبادئ 

األخالقية؛ 

 ـ ينبغي أن تشّدد السياسات واإلجراءات على الحاجة إلى مواصلة  الكفاءات والقدرات

التدريب لكافة مستويات الموظفين. وعلى الجهاز أن يوفـّر الموارد الالزمة لتدريب 

الموظفين ومساعدتهم على تنمية الكفاءات والقدرات الالزمة والحفاظ عليها؛

 

 ياجات من الموظفين في كافة ـ ينبغي تحديد االحت تقدير االحتياجات من الموظفين

األخذ باالعتبار المتطلبات الخاصة لفرق عمل من حيث التجربة والخبرة المستويات و

ومستوى التقدير المهني المطلوب وفهم سياسات الجهة الخاضعة للرقابة وإجراءاتها في 

مجال رقابة الجودة. 

 العنصر الخامس : تأدية المهام الرقابية وغيرها من األعمال 

تتمثـّل المتطلبات الرئيسة لهذا العنصر من المعيار في أن تكون للجهاز سياسات وإجراءات   

مصّممة على نحو يكفل له تأكيدا معقوال بأّن المهمات الرقابية يجري إنجازها وفقا للمعايير 

 ائمة. المهنية والمتطلبات القانونية المعمول بها وأن يصدر الجهاز تقارير مناسبة في الظروف الق

أمثلة عن السياسات واإلجراءات التي يمكن للجهاز أن ينفـّذها ليستجيب لمتطلبات هذا  

العنصر:

   يجب أن تكون للجهاز سياسات وإجراءات تشمل أدلة، والبرامج الرقابية و/أو قائمات

المراجعة. وعلى الجهاز أن يضع مسارا يكفل تحديث أدلته ومنهجياته. وينبغي الحرص 
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يكون للموظفين فهم عميق لتلك السياسات واإلجراءات، وهو ما يتأتـّى من على أن 

التنمية المهنية والمرافقة واإلشراف، عالوة على التجربة المكتسبة في موقع العمل. من 

ناحية أخرى، يجب االستماع إلى فرق المهمات الرقابية إثر إنجاز المهمة الرقابية 

د والنواحي التي يمكن تحسينها.لمعرفة العمل المنَجز على نحو جّي

  يجب أن تصوغ األجهزة العليا للرقابة سياسات وإجراءات تشجع الجودة العالية و تمنع

الجودة المتدنية. ويتضمن هذا إنشاء بيئة محفزة تشجع االستخدام 

 

المناسب للتقدير المهني وتؤيد التحسينات في الجودة. يجب أن تخضع كافة األعمال 

كوسيلة للمساهمة في الجودة وأيضا لتعزيز التعلم وتطوير الموظفين.للمراجعة 

  تقتضي المسائل العسيرة أو الخالفية أحيانا استشارة خبراء فنيين أو موظفين من ذوي

الخبرة لحلـّها. وعلى الجهاز أن يحّدد أطرافا يمكن استشارتها )بما فيها الخبرات الفنية 

لخبرات الخارجية( والظروف التي قد تدعو إلى داخل الجهاز أو، عند االقتضاء، ا

االستشارة. أّما إدارة الجهاز العليا فهي مدعّوة إلى اإلقرار بأّن االستشارة دليل قّوة تساهم 

في إنجاز عمل رقابي أفضل، وليست مؤشر نقص في معارف األفراد أو ضعف يشوب 

 شخصيتهم. 

  كافة األعمال التي تم القيام بها في الوقت يجب أن تتأكد األجهزة العليا للرقابة من توثيق

 المناسب )مثال أوراق عمل الرقابة( بعد استكمال كل عمل من األعمال.

  يجب أن تتأكد األجهزة من حفظ كل الوثائق للفترات المنصوص عليها في القوانين

 والتنظيمات والمعايير المهنية واإلرشادات.

ن للجهاز أن ينفـّذها ليستجيب لمتطلبات هذا أمثلة عن السياسات واإلجراءات التي يمك 

 العنصر :

 ـ توفـّر هذه مراجعة تقييما موضوعيا ألبرز  مراجعة رقابة جودة المهمة الرقابية

األحكام المتوّصل إليها من قبـَل فريق المهمة الرقابية. ويتم إجراء مثل هذه المراجعة 

الجهاز تنفيذ إجراءات إضافية لرقابة الجودة عند تنفيذ مهمة رقابية معّينة.  إذا إرتأ

ونورد فيما يلي بعض شروط تحديد الحاالت التي ينبغي فيها إجراء مراجعة رقابة 

جودة مهمة رقابية معّينة وكيفية إجرائها:



22 

 

o يمكن للجهاز مراجعة جودة المهمات الرقابية التي تكون فيها للجهة الخاضعة 

للرقابة مسائل محاسبية شائكة، أو في حالة اعتماد سياسات محاسبية جديدة، أو 

الحاالت التي توجد فيها سوابق خالفية. 

o  يتم توثيق نتائج مراجعة رقابة جودة المهمات الرقابية. ويجب بالخصوص أن

ال  تذكر وثائق المهمة الرقابية أّن مراجع رقابة جودة المهمات الرقابية مقتنع بأنـّه

توجد مسائل عالقة قبل استيفاء التقرير الرقابي.

 ـ ينبغي أن تكون للجهاز سياسات وإجراءات للتعامل مع اختالفات  اختالف الرأي

الرأي داخل فريق المهمة الرقابية وفضـّها. وأن يشمل ذلك أيضا الخالف مع الجهات 

جودة المهمات التي تقع استشارتها و، عند االقتضاء، الخالف مع مراجع رقابة 

الرقابية. 

 ـ ينبغي أن تكون للجهاز سياسات وإجراءات تقتضي من فرق  وثائق المهمة الرقابية

 المهمات الرقابية استيفاء جمع الملفات النهائية للمهمة الرقابية في الوقت المحدد. 

 (العنصر السادس : المراقبة/أو المتابعة )

أعلى للرقابة المالية والمحاسبة تصميم مراقبة لتقدم له تأكيدا من كل جهاز يقتضي هذا العنصر 

معقوال أن السياسات واإلجراءات المتعلقة بنظام رقابة الجودة هي ذات صلة وكافية وتعمل 

 بفاعلية. ويجب على عملية المراقبة:

أن تشتمل على دراسة وتقييم مستمرين لنظام الجهاز الخاص برقابة الجودة بما فيها  (أ)

مراجعة لعينة من المهام التي تم االنتهاء منها بالنسبة لمجموع األعمال التي قام بها 

الجهاز.

 

أن يتم  إسناد المسؤولية عن عملية المراقبة إلى فرد أو أفراد لديهم خبرة  (ب)

وصالحية مناسبة وكافية في الجهاز.

قد اشتركوا في المهمة )ج(  أن يكون أولئك الذين يقومون بالمراجعة مستقلون )أال يكونوا 

أو في أي مراجعة لرقابة جودة المهمة(.
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 تتمثـّل المتطلبات الرئيسة لهذا العنصر من المعيار في ما يلي : 

 : ينبغي على الجهاز أن يضع أنظمة وإجراءات تمكـّنه من أن

 أ ـ يتأكـّد من أّن مسارات ضمان الجودة تعمل على نحو َمْرضي،

 الرقابي، ب ـ  تكفل جودة التقرير

 ج ـ  تضمن التحسينات وتتجنب تكرار النقائص.

  يجب أن يكون للجهاز مسار مراقبة يكفل له ضمانا بأّن السياسات واإلجراءات المتعلقة

برقابة الجودة مناسبة ومالئمة وتعمل بفعالية. ويشمل مسار المراقبة النظر في نظام 

رقابة الجودة في الجهاز وتقييمه بشكل مستمر، بما في ذلك إجراء فحص دوري لمهمة 

كل قائد مهمة رقابية. رقابية واحدة على األقل ل

  ،يجب على الجهاز أن يقوم بتقييم آثار النقائص التي تمت مالحظتها في مسار المراقبة

وذلك لتقدير مدى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة بشأنها.

 

  يجب أن يتأكد الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة أن يتم إبالغ رئيس الجهاز عن

جعات رقابة الجودة في الوقت المناسب لتمكينه من اتخاذ اإلجراءات نتائج مرا

التصحيحية بشأن ذلك.

  حيثما يكون مناسبا، يجب أن تنظر األجهزة العليا في إشراك أجهزة  العليا للرقابة أخرى

أو أطراف أخرى مناسبة للقيام بمراجعة مستقلة للنظام العام لمراقبة الجودة )كمراجعة 

النظراء(.

 ثما يكون ذلك مناسبا، يجوز أن تتضمن عملية المراقبة لألجهزة  باإلضافة إلى ذلك،  حي

ما يلي :

 .مراجعة أكاديمية مستقلة
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 .مراجعات متابعة التوصيات

 استبيانات \تغدية رجعية من  الجهات  التي خضعت للرقابة )مسوحات

العمالء(.

 االدعاءات  حول جودة  يجب أن تحدد األجهزة  إجراءات للتعامل مع الشكاوي أو

األعمال التي تقوم بها.

  يجب على الجهاز أن يقوم بإبالغ قادة المهمة الرقابية وغيرهم من الموظفين المعنيين

بالنقائص التي تمت مالحظتها جّراء مسار المراقبة والتوصيات المقترحة من أجل اتخاذ 

اإلجراءات التصحيحية المناسبة.

اءات التي يمكن للجهاز أن ينفـّذها ليستجيب لمتطلبات هذا أمثلة عن السياسات واإلجر 

العنصر :

 

 

  يضع الجهاز مسارا يمكـّنه من إجراء مراقبة مستقلة لاللتزام بسياسات رقابة الجودة بما

يكفل تقييما :

o ،لمدى االمتثال للمعايير المهنية وغيرها من المتطلبات التنظيمية

o  وإجراءاته في مجال رقابة الجودة.لمدى تنفيذ سياسات الجهاز

  تحديد اإلجراءات اإلصالحية الواجب اتخاذها والتحسينات الواجب إدراجها فيما يتم

يتعلق بالنظام، بما في ذلك إدراج "التغذية الراجعة" )أي رّد فعل الجهات الخاضعة 

ريب.للرقابة أو إفاداتها( في سياسات الجهاز وإجراءاته المتصلة بالتعليم والتد

  يتم إبالغ الموظفين المعنيين، بمن في ذلك المديرين التنفيذيين، بالنقائص التي تم

الوقوف عليها.

 .الحرص على إدراج التعديالت في الوقت المناسب

  يحرص الجهاز، كلما  وقفت وظيفة ضمان الجودة على تقاريَر رقابية تم إصدارها دون

ير المهنية، على تنفيذ إجراءات إصالحية. وقد أن تكون مناسبة أو غير ممتثلة إلى المعاي

يشمل ذلك سحب تقرير رقابي وإصدار نسخة مصّححة واتخاذ إجراءات إضافية لمعرفة 
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مدى استجابة التقرير الفعلية للمعايير المهنية وضمان إصالح األخطاء في فترات 

الحقة. 

 إلثارة االنشغاالت  على الجهاز أن يسن نظاما يوفـّر للموظفين مسلكا واضح المعالم

دون خشية من التهديد. ويشمل هذا اإلجراء سياسات تسمح ألعضاء الجهاز بلفت انتباه 

إدارة الجهاز العليا إلى االنشغاالت، وصوال إلى رئيس الجهاز، دونما خشية من التهديد 

وردود الفعل االنتقامية.

 مسار المراقبة، بما في على الجهاز أن يضع سياسات وإجراءات تكفل توثيقا مناسبا ل

ذلك  تدوينا لعمليات تقييم :

 ،مدى تطبيق المعايير المهنية والمتطلبات القانونية المعمول بها

 ،مدى مالئمة نظام رقابة الجودة ومدى فعاليته

 .مدى تنفيذ سياسات الجهاز وإجراءاته في مجال رقابة الجودة

 

 

 



 

 

 المادة العلمية
 

 "مراجعة ضمان الجودةحول موضوع " تدريبيللقاء ال

 
 الجلسة ) الثالثة(

 دراسة حالة

) الدكتور/ محمد أشكناني (

 ) السيد/ محمد الصوابي(

42/5/4105 

 

 
 قطر –الدوحة 

                               
       

 

 

 المادة العلمية
 

 "مراجعة ضمان الجودةحول موضوع " تدريبيللقاء ال
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 الجلسة الثالثة

 دراسة حالة

 الجهاز األعلى للرقابة بجزيرة السالم

 

 

 مقدمة

 

 كالتالي:يتوزعون  ،موظفا 56السالم  للرقابة بجزيرة األعلى يضم الجهاز

 المراجع العام -

 لمراجع العامن لاائبن -

 مدراء ثالثة -

 امبتدئا مدققا  ومدققخمسون  -

 

ممم   05يشممار  . مممدير واحممدة منهمما  يتممر ك كمم مممديرياق قعاع ممة  3لممى إينقسممم الجهمماز 

 ال يتوفر الجهاز على وظ فة ضمان الجودة التدق ق. في مهامالجهاز مباشرة  العامل   في

 

 

 
 

 

 

 السالم جزيرة ب األعلىللجهاز   اله ك  التنظ مي

 

 

 المراجع العام

المراجع العامنائب  المراجع العامنائب    

 

 مدير التدق ق

 

 مدير التدق ق

 
 مدير التدق ق

 مدقق

 

 مدقق

 
 مدقق

 مدقق مبتدئ

 
 مدقق مبتدئ مدقق مبتدئ
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 يراجممعكممما  .السممالم  جزيممرةحسمماباق  حكومممة   للرقابممة بمراجعممة يقمموم الجهمماز االعلممى  

حساباق اله ئاق القانون مة والوكماالق الوكوم مة وماتسماق الدولمة.  وللجهماز ال مالح ة        

 عممماا المراجعممة التممي  الوكوم ممة، مقابمم له ئمماق القانون ممة والوكمماالق ا  جممر علممىفممر  ل

   بها.يقوم 

  

 

 عمل ة التخع ط بالجهاز األعلى للرقابة 

 

التمالي : يقضمي رئم ل الجهماز ممع  الممدراء       تتم عمل ة التخعم ط فمي الجهماز علمى الشمك       

المهممام الرقاب ممة التممي تممم اجرا امما  خممالا السممنة الماضمم ة  وتلمم   مناقشممة فممي  كممامال  يوممما

 ف ها.عاا  المخاطر مستوى  ن بدو اا السنة المقبلة و التي ي المزمع اجرا

  التوظ مم  احت اجمماقعلمى  لسممنت   المقبلتم   مممع الترك ممز  لنممط اننفمما   يمتم كممكال  تممدارك  

 .والمواد واللوازم التي ت تم اقتنا اا

تغ  مراق طف فمة علمى األرقمام المواردة فمي م زان مة         إدخماا مع  م زان ةال إعداديتم بعد ذل  

 بموزارة الم زان مة   إلمى إدارة رتالها إكتوبر و الم زان ة في شهر  إعداديتم . السنة الماض ة

علمى امكا الم زان مة    ة  مادق وماالق تمتم الم  وفمي معظمم ال   ج  الم ادقة عل هما.   المال ة م 

 عل ها.بعض التعديالق إدخاا بعد 

نفقمماق  الممموظف   و مثمم   جممور األوا خمماب بالنفقمماق الجاريممة   تضممم الم زان ممة جممز ي : 

واقتنمماء  الجممزء الثمماني ممم  الم زان ممة ف ضممم نفقمماق التجه ممز   ا ممم والقرطاتمم ة، .التممدريب 

 .  والمعداق، ...إلخاألثاث 

 

 

  

  

   الموارد البشرية 

 

الوظ فمة  ارة زوتملعة الخدممة العاممة     النهائي لتوظ   الموظف   مم  طمر     القرار يتخك

إلمى  تموج هم   المرشو   قب مقابالق مع  يجرت  الوزارة  السلعة. ذل   ن اكا  العموم ة

الممر ي يممتم تبممادا     .مقممابالق معهممم  بممدورا بممءجراء يقمموم  للرقابممة الممكي األعلممى  الجهمماز

 .  مب المراد توظ فهاشخاأل اندارت   حواب      ماص اقالتو 

 يتخمك يخص التوظ م    النهائي ف ما، غ ر  ن القرار اندارت  رغم  ن انا  تنس ق ما ب   

 ،تلعة الخدممة العاممة لوحمداا    تتأكدفي بعض الواالق،   .تلعة الخدمة العامةم  طر  

 المرشو  .ومااالق    م  مهاراق 
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فغالبا مما يمتم    نسب ا.مرتفعة  ،الماض ةتنواق  خملالخالا  ،انتقاا الموظف  وت رة كانت 

رابعة المواتب   القانون    المعتممدي   و    شهادةمااالق  تات ة وي ذموظف   توظ   

وحم   يو ملون علمى     تعلم مهم، يواص  ااالء الموظفون عادة متابعمة   البكالوريوك،  ثم

"مراعممي  كثممر ممم   جمم  و از مموف كثممر توظممائ  شممغ  الجهمماز ليغممادرون  ،شممهاداق  علممى

 كثمر مم  تسمعة     الجهماز منمد   عمله في يمارك العل ا الكي اندارةبخال  فريق  خضرة". 

   عشر عامًا.

 
 

والتمي ال يتجماوز عمدداا دورة     تدريب مة الدوراق الم  عم  تنظم م   وااالمسالمراجع العام او 

و ن  فضم    يكل  الكث ر للجهاز يعتقد  ن التدريبم ن المراجع العاذل    .واحدة في السنة

 لموظف ه. ةالتدريب دوري لالحت اجاق  الجهاز بتق  م.  ال يقوم تدريب او العم  الم داني

 

المدقق مهامه فمي نفمل   يزاوا فغالبا ما  المدقق   على المهام الرقاب ة، باونت يتم اعتمادال 

  ن بعض  تجدر انشارة إلى تم توظ فه.  ف ه ح  القسم الكي ع   

 

 

 

بعض امكا  تممت االتمتجابة لم   قد و ،ف هتغ  ر القسم الكي يعملون  رغبتهم في ا بدوالمدقق   

 .العلباق

 

 اممدير  ن  الجهماز، ذلم   فمي   األخالق مة على بعمض الوماالق   نة األخ رة اآلوتم الوقو  في 

الفالحمة ممع    حال ما حسماباق وزارة  الفريمق المكي يمدقق     انشمرا  علمى   للرقابة يتمولى   وال

 اكا الوزارة.من ب تكرت ر دائم في  المدير تشغ العلم  ن زوجة اكا 

المكي  يقوممون حال ما بالتمدق ق      امدايا للممدقق    بتقمديم   عموم مة، قمام   ةماتسم ل اكما  ن ممدير 

وقمع  مما  علمم ب ي  نمه كمان  رغم شأن  ي تعل ماق بهكا ال المراجع العام.  لم يعط ماتستهعلى 

  كثر م  شهري . مند

غ ممر  نممه ال تممتم   ،ال ممم   األخالق مماق ويممادونمدونممة يوقممع المممدقق   حمم   تمموظ فهم علممى  

 .  ذل  خالا ح اتهم المهن ة إلىف ما بعد  انشارة

 

 

 معاي ر المهن ةال 

 

لألخالق مماق علممى مسممتوى  توجممد مدونممة  التممدق ق المتعممار  عل همما. معمماي ر الجهممازعبممق ي

 .ف هم موظفي الجهاز الموظف   بماعلى ك   هاق تعبيتم  الدولة،

 الموظف   م  المستوى األدنى ل سوا بعلم بمتعلباق اكا المدونة.   لوحظ  ن
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 ن يعتبممر العمام    ن المراجممعذلم   . مهن ممة جديمدة   رمعماي  العتممماد يممتم توديمد ال ماق  لمم  كمما   

 فهمهما،  جم    الممدقق   مم   م  وقمت   تأخك الكث رالمعاي ر الجديدة جد معقدة وم  شأنها  ن 

 القعاع العام. ومع ب ئةمع الجهاز   ل ست ذاق صلة  وال تتناتب

 

 

 

 

 

  ومراجعة الملفاقتنف ك المهم 

 

 ل ل بالنسبة لجم ع المهام الرقاب ة. لك بالمهام، ورتبا  االخعاباق  إصدار يتم

فممي المهمممة السممابقة بالنسممبة  تباعهمماا التممي تمممفممي الغالممب تنف ممك المهمممة بممنفل العريقممة  يممتم 

ملمم   ممم   جمم  إعممداد بممكا ق ممارى جهممودام  اممو مممدقق   لوحممدة مع نممة. فممالمنتظر ممم  ال 

العمم    بمراجعمة ة ع  المهام الرقاب  نوولاالمسجعته. يقوم م   ج  مرا وإرجاعه التدق ق

راجعمه   ن ينائب المرئ ل مم   جم      إلى إرتاله لهم قب التدق ق التابعة  قامت به فر الكي 

 .  المراجعة  اعتمادًا على نعا  المراجع العام م إلى توم   ،بدورا

 

  ح انما بانحبما    وي ماب  الملفماق. لمراجعمة كم     يالكاف العام الوقت ل ل بالعبع للمراجع

لمراجعمة  الزم الوقمت الم   يأخمك  ن  يوبكفهو .   يوتوي على  ورا  عديدةعندما يكون المل

 ن عممدد الملفمماق والكممم الكب ممر ممم  األورا  التممي      إال ،وإبممداء مالحظاتممه  جم ممع الملفمماق 

   .م  المعلوماق العم  والتأكد ورا  رجوع إلى البال يسمح  ،توتويها

ذلمم ،  بانضممافة إلممى فممر .انحمماالق المرجع ممة الق اتمم ة ممم  طممر  جم ممع ال   قيممتم تعب مم

 بكل .فعال تقوم  جم ع الملفاق وايمعالبة بتوق ع  فالفر 

 .واقبجم ع  ورا  العم  لمدة ال تق  ع  عشر تن للجهاز ت اتة تقتضي االحتفاظ

يبنمي   . وممديري التمدق ق    علمى األر   ما ب   الفر   اآلراءفي  اقاالختالفال يتم توث ق 

 ال توجمد نممماذو موحممدة المعمماي ر.  ولمم ل علمى التجربممة اك علممى  تم ممدراء التممدق ق ر يهمم   

 .مراجعةاللعمل ة 

 

 

 

 

 

 

 رقابة الجودة 
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الجهماز فمي    نتسمبي معلمى مشماركة اثنم   مم      رئم ل الجهماز    الماضم ة، وافمق  خالا السنة 

الجهمماز  إلممىضمممان الجممودة.  بعممد رجمموعهم  الجممودة ووظ فممةحمموا مراقبممة  دورة تدريب ممة

 الواجمب اتخاذاما مم   جم  تم       وانجمراءاق جهاز حوا الس اتاق تقريرا لرئ ل ال قدموا

 برمتهمما مجهممدة ا العمل ممة الممرئ ل  ن اممك بلغهممم .  الجممودة بالجهمماز لرقابممة  وضممع  نظممام  

 نمه  المرئ ل   وعمدام  ،ذلم  ممع  و . الكاف مة لمكل   ل ل للجهاز الوقت والموارد  ومراقة و نه

فمي امكا    إجمراء ن يتخمك المرئ ل  ي     المقابلمة دون امكا   تنة على.  مرق األمر في ت فكر

 الشأن.

  



                               
       

 

 

 المادة العلمية
 

 "مراجعة ضمان الجودةحول موضوع " تدريبيللقاء ال

 

 
 الجلسة ) الرابعة(

  عناصر نظام رقابة الجودة على مستوى المهّمة الرقابّية 

) السيد/ محمد الصوابي(

45/5/4105 

 

 
 قطر –الدوحة 
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 الرابعةالجلسة 

 عناصر نظام رقابة الجودة على مستوى المهّمة الرقابّية 

 مقّدمـة

على المتعّلق بالمعايير العامة للرقابة الحكومية  الفقرة   ينّص المعيار  

يجب على الجهاز األعلى للرقابة أن يضع نظما وإجراءات بهدف: أّنه

التأكد من أن العمليات الرامية لضمان الجودة الكاملة قد تم تطبيقها بصفة مرضية   -

تأمين جودة التقرير الرقابي -

 ضمان التحسينات وتفادي تكرار النقائص  -

مراجع فهُم متطلبات رقابة الجودة كما وردت بالمعيار القبل انجاز مراجعة ضمان الجودة على 

( الّذي يهّم الرقابة المالية والذي اعتمدته منظمة اإلنتوساي سنة الدولي للرقابة )

". في صيغة "المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  

 كما يجب على مراجع الحسابات أن يكون له فهم جّيد للمعايير المتعّلقة بمجال الرقابة المالية. 

ء من الدليل متطلبات المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية وسنستعرض في هذا الجز

على عمليات رقابة األداء  امكانية تطبيقه( كما سننظر في مدى والمحاسبة )

 التي تنّفذ من قبـّل األجهزة العليا للرقابة. 

 البيانات المالية(" : رقابة الجودة في مجال رقابة "المعايير الدولية للرقابة )-

( مسؤوليات مراجع الحسابات ووضعت إجراءات لرقابة حّددت المعايير الدولية للرقابة )

 الجودة عند انجاز المهّمات  الرقابّية على البيانات المالية. وترجع مسؤولية وضع 

 

 

يفترض أن  نظام رقابة الجودة إلى الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة. عالوة على ذلك،

يكون نظام رقابة الجودة للجهاز مستجيبا لمتطلبات "المعيار الدولي لرقابة الجودة" )

 .( الذي تّم اعتماده من قبل منظمة األنتوساي  بالمعيار  
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 (  إلى أن يكون لفرق المهمات الرقابية تأكيد بأّن:ويهدف المعيار الدولي للرقابة ) 

الرقابية تّم انجازها وفق المعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المهّمات   (أ)

المعمول بها،

 التقرير الذي صدر عن مراجع الحسابات مناسب في الظروف القائمة. (ب)

( الذي له صلة مباشرة بمنهجية الرقابة المعتمدة  من قبل المعيار الدولي للرقابة ) إّن

يتضّمن إرشادات ذات صلة باألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. كما الهيئات الرقابية 

توفـّر من جهتها، المذكرات التطبيقية لـ"معيار رقابة الجودة لرقابة البيانات المالية" )المعروف 

(( إرشادات إضافية لفائدة األجهزة في ما يتعلق بتطبيق اختصارا بـالمعيار )

( تتعّلق بنظام ضبط الجودة ودور المهّمات الرقابية ي للرقابة )المعيار الدول

( والمتطّلبات األخالقية ذات الصلة وأداء المهمة الرقابية. ويتـّجه المعيار )

بالتحديد إلى مراجعي هيئات القطاع العام )بما فيها األجهزة( من حيث دورهم باعتبارهم 

 . مراجعين للبيانات المالية

 

 

 

 

 ( ـ المتطلبات الرئيسةالمعيار الدولي للرقابة ) -

( إرشادات بخصوص مسؤوليات قائد المهمة الرقابية يوفـّر المعيار الدولي للرقابة )

و/أو أعضاء فريق المهمة الرقابية بشأن إجراءات رقابة الجودة على أعمال الرقابة المالية. كما 

مسؤوليات المعني برقابة جودة المهّمات الرقابية. وبعبارة أدّق، فإّن يوّفر ارشادات حول 

( يقتضي من قائد المهمة الرقابية أن يتكفـّل بمسؤولية جودة المعيار الدولي للرقابة )

 المهمات الرقابية وتنفيذ إجراءات رقابة الجودة على كّل عمل رقابي. 

 ضمن المجموعات الكبرى التالية :ونورد المتطلبات الرئيسة لهذا المعيار 
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 ،مسؤوليات القيادة عن جودة المهمات الرقابية

 ،المتطلبات األخالقية ذات الصلة

 ،قبول العالقات مع العمالء واستمراريتها والمهمات الرقابية المعّينة

 ،تعيين فرق المهمات الرقابية

 ،أداء المهمة الرقابية

 ( المتابعة).

 التوثيق

ما يلي وصفا موجزا لرقابة الجودة من خالل تناول هذه المجموعات الكبرى، مع اإلشارة وفي 

( و"معيار رقابة الجودة لرقابة إلى ضرورة الرجوع إلى "المعيار الدولي للرقابة" )

 ( لالطالع على المتطلبات التفصيلية.البيانات المالية" )

 

 

 

 المهمات الرقابيةمسؤوليات القيادة عن جودة  -

 يتكفـّل قائد المهمة الرقابية بالمسؤولية عن الجودة العامة لكّل مهمة رقابية توكل إليه 

)انظر  ويمكن له اإلعتماد على نظام الجودة المعتمد من قبل الجهاز للقيام بهذه المهّمة.

((.المعيار الدولي للرقابة ) من وأ. الفقرتين 

المتطّلبات األخالقية ذات الصلة  -

  يظـّل قائد المهمة الرقابية متفطـّنا طيلة المهمة الرقابية لكّل ما من شأنه أن يدّل على عدم

 التزام أعضاء فريق المهمة الرقابية بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة )انظر الفقرة 

((. المعيار الدولي للرقابة ) من إلى أ. والفقرات من أ.

  حيثما الحظ قائد المهمة الرقابية عدم امتثال أحد أعضاء فريق المهمة الرقابية للمتطلبات

األخالقية، وجب عليه أن يحّدد، بالتشاور مع األطراف األخرى في الجهاز، اإلجراءات 
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 المناسبة التي يتعّين اتخاذها والعمل على توثيق مثل هذه القرارات )انظر الفقرتين 

((.المعيار الدولي للرقابة ) من وأ.

 :ويستخلص قائد المهّمة الرقابية استنتاجا بشأن االلتزام بمتطلبات االستقاللية من خالل

  السعي إلى الحصول على معلومات مالئمة تمّكّنه من التعّرف على الوضعيات

، التي من المحتمل أن تمّثل تهديدا لإلستقاللية ومن تقييمهاوالعالقات 

  القيام عند اإلقتضاء بتقييم المعلومات بشأن التجاوزات الحاصلة لسياسات الجهاز

وإجراءاته في مجال اإلستقاللية للتأّكد ما إذا كانت

تمثـّل مخاطر على استقاللية المهمة الرقابية واّتخاذ اإلجراءات المناسبة إلزالة مثل تلك  

المخاطر أو تقليصها إلى مستوى مقبول، مع الحرص على توثيق القرارات ذات الصلة )انظر 

  ((.المعيار الدولي للرقابة ) منإلى أ. والفقرات الفرعية من أ. الفقرتين 

 متطلبات األخالقية، بالنسبة إلى األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، مدّونة تشمل ال

أخالقيات اإلنتوساي، والمعايير العامة للرقابة على الحكومة والمعايير ذات الداللة 

(، والمتطلبات األخالقية الوطنية التي تسري على مراجعي األخالقية )

على أن ال تقل هذه المتطّلبات عن تلك المنصوص عليها في  الحسابات في القطاع العام

مدّونة المراجعين المحترفين الصادرة عن اإلتحاد الدولي للمحاسبين )انظر المذكرة 

مدّونات السلوك  والملحق  الواردة في  معايير ) التطبيقية رقم 

 األخالقي والمبادئ الجوهرية للرقابة(.  

 مع العمالء واستمراريتها والمهمات الرقابية المعّينةقبول العالقات  -

  يجب على قائد المهمة الرقابية أّن يتأّكد من أن اإلجراءات أنه  ينص المعيار

المناسبة في ما يتعلق بقبول المهمات الرقابية واستمرارية العالقات مع الجهة الخاضعة 

متوّصل إليها في هذا الشأن قد تّم توثيقها )انظر للرقابة قد تّم اتـّباعها وأّن االستنتاجات ال

(. في القطاع العام قد يكون الجهاز معّينا وفقا وأ. والفقرتين الفرعيتين أ. الفقرة 

إلجراءات قانونية، وبالتالي في هذه الحال قد تكون متطلبات هذا المعيار غير مالئمة 
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ّينة أو أن يستقيل منها. ومع ذلك، فإّن بحيث ال يمكن للجهاز أن يمتنع عن مهمة رقابية مع

المعيار متطلبات 

( قد تكون مفيدة بحيث قد تبرز مخاطر متصلة بجهة معّينة الدولي للرقابة )

خاضعة للرقابة أو بمهّمة رقابية معّينة تحتاج إلى المعالجة. وينظر الجهاز في مسائل من 

ا المخاطر ذات الصلة، عالوة على تنفيذ قبيل وضوح البيانات المالية وحساسيتها، وكذ

"معيار رقابة الجودة لرقابة إجراءات أخرى تتصل بتأدية مسؤولياته اإلبالغية. )انظر

.((البيانات المالية" )

تعيين فرق المهمات الرقابية -

  القدرات يجب أن يتأّكد قائد المهمة الرقابية أّن فريق المهمة الرقابية يتوّفر جماعيا على

والكفاءات المناسبة والوقت الكافي لتأدية المهمة الرقابية وفق المعايير المهنية 

والمتطلبات التنظيمية المعمول بها ويكفل إصدار تقرير مراجع الحسابات في الظروف 

(إلى أ. والفقرات الفرعية من أ. القائمة. )انظر الفقرة 

أداء المهمة الرقابية -

إلشراف والتنفيذاإلدارة وا -

  ُيَعّد قائد المهمة الرقابية مسؤوال عن إدارة المهمة الرقابية واإلشراف عنها وتأديتها وفقا

للمعايير المهنية والمتطلبات التنظيمية والقانونية ذات الصلة، عالوة على ضمان أن 

رة يكون التقرير الصادر عن مراجع الحسابات مناسبا في الظروف القائمة. )انظر الفق

المعيار الدولي للرقابة )من  ، وأ.إلى أ. والفقرات الفرعية من أ. 

.))

مراجعة أوراق العمل -

  يتأّكد قائد المهمة الرقابية من خالل مراجعته لوثائق العمل ومقابالته مع أعضاء الفريق

 الرقابي  أّن أدلـّة إثبات رقابية مالئمة وكافية قد تّم جمعها أثناء
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المهّمة الرقابية لدعم االستنتاجات المتوصـّل إليها من األعمال الرقابية وأّنها تمكـّن من 

 إلى أ. والفقرات الفرعية من أ. إصدار تقرير مراجع الحسابات )انظر الفقرة 

 ((.من المعيار الدولي للرقابة )

اإلستشارة -

  يتحّمل قائد المهمة الرقابية مسؤولية السهر على أّن فريق المهّمة الرقابية قد قام

باإلستشارات المناسبة بشأن المسائل الشائكة أو الخالفية على نحو يجعله يكون مطمئنا 

من أّن أعضاء فريق المهمة الرقابية قد قاموا بإجراء اإلستشارات المناسبة خالل تأدية 

مع بعضهم البعض ومع أعضاء آخرين في المستوى المناسب من داخل المهمة الرقابية 

الجهاز أو خارجه، ويجب على قائد المهمة الرقابية أن يتأّكد من طبيعة اإلستشارات 

ونطاقها وأّن االستنتاجات المنبثقة عنها قد تّم توثيقها واالتفاق بشأنها مع الطرف الذي 

االستنتاجات المنبثقة عن اإلستشارات قد تّم  حصل استشارته، كما عليه أن يتأكـّد أّن

من المعيار  وأ. والفقرتين الفرعيتين أ. أخذها بعين اإلعتبار )انظر الفقرة 

((.الدولي للرقابة )

مراجعة جودة المهمة الرقابية -

لى حيثما يقتضي الجهاز إجراء مراجعة رقابة جودة على مهمة رقابية معّينة، يتعّين ع

 قائد المهمة الرقابية أن :

 

 

 

 

  يناقش مع مراجع رقابة جودة المهمة الرقابية المسائَل الهامة التي تّم التوّصل إليها

خالل المهمة الرقابية، بما فيها تلك التي يقع تبّينها خالل مراجعة رقابة جودة المهمة 

الرقابية،

إختالفات اآلراء -
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  عندما ينجم اختالفات في اآلراء داخل فريق المهمة الرقابية أو مع األطراف التي تّمت

استشاراتها أو كلـّما حصل خالف بين قائد المهمة الرقابية ومراجع رقابة جودة المهمة 

الرقابية، وجب على فريق المهمة الرقابية اتـّباع سياسات الجهاز وإجراءاته للتعامل مع 

من المعيار الدولي للرقابة ) )انظر الفقرة اآلراء وفضـّها اإلختالفات في 

.)  

 (المتابعة أو المراقبة  -

يتعّين على قائد المهمة الرقابية النظر في نتائج مراجعات الجهاز لضمان الجودة لمعرفة ما إذا 

.كانت النقائص التي تّم الوقوف عليها ستؤثـّر على المهمة الرقابية 

 

 

 

 



                               
       

 

 المادة العلمية
 

 "مراجعة ضمان الجودةحول موضوع " تدريبيللقاء ال

 
 الجلسة ) الخامسة(

 ضمان الجودة: أصنافها ومسارهاة مراجع

) الدكتور/ محمد أشكناني (

) السيد/ محمد الصوابي(

45/5/4105 

 
 قطر –الدوحة 
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 الخامسةالجلسة 

 ضمان الجودة: أصنافها ومسارها ةمراجع

 مقّدمة:   -

بعدما تم التطرق خالل الفصول السابقة إلى المفاهيم األساسية في الجودة؛ بدءا من  مفهنوج جنودة    

الرقابة، إلى نظاج رقابة الجودة، ثم وظيفة ضمان الجودة و أخيرا المعياري  الرئيسيي  فني رقابنة   

 )إطار رقابنة الجنودة علنى مسنتوج الجهناال و المعينار        الجودة، على التوالي المعيار 

)عناصر رقابة الجودة على مستوج المهمةل، نسعى بداية م  هذا الفصل و ما يليه م  الفصنول،  

 إلى اإلنتقال إلى الجانب العملي الميداني لترجمة هذه المفاهيم في المجال الرقابي.

و الهنندا الموتننوخنى منن  هننذا الفصننل، هننو الوقننوا علننى أهميننة مراجعننا  ضننمان الجننودة علننى      

مستويي ، مستوج الجهاا و مستوج المهمة الرقابينة )الرقابنة المالينة أو رقابنة األداءل و التعنرا      

  عليهما.   

    

 تعريف مراجعة ضمان الجودة: -

. وفي هذه المرحلنة، يتولنىنى المراجن     إنن مراجعة ضمان الجودة، هو تتويج لمسار ضمان الجودة

القياج بفحص ليتبين  ما إذا كانت السياسا  واإلجنراءا  وأعمنال الرقابنة والمعنايير المعمنول بهنا       

قنند صوننمنمت ويجننرق تطبيقهننا أو تنفيننذها علننى نحننو يهفننل التنن اج الجهنناا وموظفيننه بالمعننايير ذا   

قنارير الصنادرة مناسنبة. كمنا أنن المراجعنة      الصلة وسياسا  الجهاا وإجراءاته، وما إذا كاننت الت 

 تتحسس فرص تحسي  فعالية الجهاا وكفاءته.  

 

 

 

و تونفنننذ مراجعننا  ضننمان الجننودة علننى مسننتويي ؛ علننى مسننتوج الجهنناا وعلننى مسننتوج المهمننة     

 –الرقابية )رقابة مالية أو رقابنة أداءل. و يتعنين  علنى األجهن ة العلينا للرقابنة المالينة و المحاسنبة         

أن توراعنني الهياكننل المن ننوية فنني هيهلهننا التنظيمنني التنني تحقنن  لهننا أحسنن  األداء        –كمؤسسننة 

 واستمرارية في ضمان جودة أعمالها، ومنها م  يقوج بمراجعة ضمان الجودة.
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 بمراجعة ضمان الجودة؟ لماذا القيام  -

ه بالمعننايير منن  بنني  م ايننا مراجعننة ضننمان الجننودة أنننىنها تمهننىن  الجهنناا منن  مقارنننة ممارسننات        

، علننى سننبيل الم ننالل المناسننبة )لالمعيننار النندولي لاجهنن ة العليننا للرقابننة الماليننة والمحاسننبة  

والممارسنننا  الدولينننة الجيننندة بمنننا يسنننمة باسنننتخداج وسنننيلة موضنننوعية لتقينننيم جنننودة ممارسننناته 

 الجهاَا م  :  ومنتجاته. وتىومهىىن  نتائج مراجعة ضمان الجودة

  لرئيس الجهاا والجها  المعنينة )األطنراا ذا  المصنلحةل أنن المهمنا      أن يهفل ضمانا

الرقابية قند أجرينت وفقنا للمعنايير المتعنارا عليهنا وأنن للجهناا سياسنا  وإجنراءا  قائمنة، من             

شأنها ضمان الجودة على نحو متىنس ،

 ،أن يقينم كفاءته وفعاليته ويوحسننها

    جنرناء منوظفي  ي يمتلهنون الهفناءا  المناسنبة أو       أن يقينم المخاطر التي قند يلقاهنا الجهناا

جرناء مهمنا  رقابينة ي تمت نل إلنى المعنايير المهنينة والمتطلبنا  القانونينة والتنظيمينة وسياسنا            

الجهاا وإجراءاته،

 

 

أن يقننوج بدعننداد وتنفيننذ إسننتراتيجيا  لترقيننة سياسننا  الجهنناا وإجراءاتننه ومعننارا المننوظفي        

غرض النهائي المتم ىنل في جهناا متطنونر لنه اإلمهانينا  والقندرة علنى إنتنا         ومهاراتهم، خدمة لل

تقارير رقابية مناسبة للظروا القائمة. 

ويمهنن  للجهنناا األعلننى للرقابننة الماليننة والمحاسننبة أن يحقنن  نتننائج مراجعننة ضننمان الجننودة بمننا     

 ر فعالية و كفاءة، باتخاذ يناسبه وعلى القدر الذق ي م  بلوغ أهدافه بأقل تهلفة )اإلقتصادل و أك

 الصنف األنج  له.

 أصناف مراجعات ضمان الجودة:  .

 يمه  تصنيف مراجعا  ضمان الجودة:

 حسب ما إذا كان القائمون بالمراجعة م  داخل الجهاا أو م  خارجه 
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 حسب ما إذا كانت المراجعة تخصن المستوج المؤسنسي )الجهاال أو المهمنة الرنقابينة 

مراجعا  ضمان الجودة علنى مسنتوج المهمننة الرنقابيننة إلنى ننوعي  حسنب منا          كما يمه  تصنيف

 إذا كانت عملينة المراجعة تتمن قبل إصدار التنقرير الرنقابي أو بعد اينتهاء م  عملينة التندقي .

 المراجعة الّداخلّية والمراجعة الخارجية

ويمه  أن تنتمن هنذه     الجهاا. هي مراجعة يقوج بها شخص أو عدنة أشخاص م المراجعة الداخلية

المراجعة عبر آليا  مختلفة كأن تقوج بها وحندة ل نمان الجنودة تنلنأ لهنذا الغنرض أو عبنر آلينة         

   فيها أقساج أو وحدا  أو فروع مختلفة م  داخل الجهاا. النظير يساهممراجعة 

 

 

 

الجهناا. كنأن يقنوج بهنا     ، فيتولىنى إجراءهَا شخص أو أشخاص من  خنار    المراجعة الخارجيةأمنا 

جهاٌا نظير أو هيئة رقابية خاصة أو مهتب استلارة إدارية أو خبير أكاديمي بطلب من  الجهناا.   

ويجننب أن يقننوج بهننذه المراجعننة شننخص أو أشننخاص مننؤهنلي  يحظننون بايسننتقاللية إااء الجهنناا   

أنظمننة وممننن  لننيس لهننم ت ننارص فنني المصننالة حقيقنني أو ظنناهرق. ويمهنن  أن تخننصن المراجعننة  

رقابة الجودة على المستوج المؤسسي، كما يمهن  أن تتعلنن  بعينننة من  المراجعنا  علنى مسنتوج        

المهمنا  الرقابيننة لتبينننىو  منا إذا جننرج تنفيننذ أنظمنة الرقابننة منن  الناحينة العمليننة. ويمهنن  للمراجنن      

أنىنها تعمل على الخارجي أن يعتمد على عمل المراجعة الداخلية ل مان الجودة إذا ما بين  التقييم 

 نحو سليم.

 ضمان الجودة على مستوى الجهاز وضمان الجودة على مستوى المهّمة الّرقابّية

فحننص تصننميم أنظمننة الجهنناا العامننة     ب مراجعةةة ضةةمان الجةةودة علةةى مسةةتوى الجهةةاز    تتعلننن  

بهافنة  وممارساته في مجال رقابة الجودة وتنفيذها. ويمه  أن تهنون هنذه المراجعنة شناملة تنىوعنى      

عناصنر نظناج رقابنة الجننودة، أو أن تخنتصن بنالنظر فنني تصنميم عناصنر منتقنناة من  ذلن  اإلطننار          

 وتنفيذها وعملها على نحو فعىنال.

بي  المسائل التي يجندر أخنذها بايعتبنار لندج تنفينذ مراجعنة ضنمان الجنودة علنى مسنتوج            وم  

 الجهاا، نذكر ما يلي:
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  كافيا لالستجابة إلى ما نص عليه بيانْي ليما ومهسنيهو من    التأكد أن اإلطار القانوني للجهاا

حيث ايستقاللية والويية،

      التأكنند أن الجهنناا قنند نفننىنذ سياسننا  ليهفننل الت امننا بالمتطلبننا  المناسننبة للسننلو  األخالقنني

وايستقاللية،

 

             تقييم مدج نهنوض قينادة الجهناا ب قافنة الجنودة وتنفينذها ألنظمنة وممارسنا  تقنرن باألهمينة

البالغة للجودة،

        تقييم أنظمة الموارد البلرية القائمة لتنبين  ما إذا كنان للجهناا إطنارا   كافينة تمتلن  الهفناءة

بة الجودة،والقدرا  وتلت ج بالمبادئ األخالقية لالستجابة إلى األهداا العامة لرقا

      تقيننيم منهجيننة الجهنناا الرقابيننة وممارسنناته لتبننين  مننا إذا كانننت تقننوج علننى المعننايير الدوليننة

ومعايير اإلنتوساق ومتوائمة م  الممارسا  الدولية الجيندة،

 ،تحديد سبل تع ي  اإلدارة الداخلية والخدما  المساندة

    جدنة علننى نحننو فعنننال ويسننتفيد منن    تقيننيم مننا إذا كننان الجهنناا يعننالج المسننائل القائمننة والمسننت

 الفرص السانحة.

وتنظر المراجعة على مستوج الجهاا في )أل تصميم سياسا  الجهاا وإجراءاته وممارسناته فني   

 مجال ضمان الجودة و)صل تنفيذها على نحو فعنال.  

اا من   وبالنظر إلى ايعتبار األونل، فندنن موراجن  ضنمان الجنودة يقنارن اإلطنار المعتَمنَد فني الجهن         

ل  المعيننار النندولي لاجهنن ة العليننا للرقابننة الماليننة والمحاسننبة      لمعيننار معتَمنند، علننى  ننرار  

إن كننان هنننا  التنن اج بهننلن عنصننر منننه. وحي مننا تبننين  للمراجنن  نقننص أو ضننعف، فدنننىنه     ويسننتنتج

إلثبنا   يوصي بالتحسي  المناسب. أمنا بنالنظر إلنى ايعتبنار ال ناني، فندنن الموراجن  يفحنص دلينل ا        

ليتبين  ما إذا كانت السياسة أو اإلجراء أو الممارسة تجرق كما تمن تصنميمها. فندذا كاننت للجهناا،     

على سبيل الم نال، سياسنة تقت ني تأكيندا خطيننا )أق كتابينال لالسنتقاللية، كمنا يقت ني ل المعينار           

د إلى مراجعنة عينننة من     ل، فدنن الموراج  يعمالدولي لاجه ة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  

 موظفي الجهاا لتبين  ما إذا 
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كانننت التأكينندا  تننىوقدنج ومننا إذا كننان الجهنناا قنند كلننف مخنناطر ذا  صننلة بايسننتقاللية أو حنناي   

 إخالل بها، يجب أن يتىنخذ الخطوا  الالامة لمعالجتها.

لإلنتوسناق   وإلنى المعينار     تعتمد متطلبا  المعيار الندولي لرقابنة الجنودة رقنم     

والممارسا  الجيدة، إلرشاد المراج  لدج تقييم تصميم أنظمة رقابة الجودة على مستوج الجهناا  

وتنفيننذها. ويمهنن  تعننديل القائمننة المرجعيننة لننتعهس المتطلبننا  الوطنيننة ذا  الصننلة أو سياسننا      

 ل.قابة المالية والمحاسبة  الجهاا التي تفوق متطلبا  ل المعيار الدولي لاجه ة العليا للر

)سننواء كانننت مهمنننة رقابننة مالينننة أو  مراجعةةة ضةةمان الجةةودة علةةى مسةةتوى المهّمةةة الّرقابّيةةةأمنننا 

فحص تنفيذ إجراءا  رقابة الجودة واألعمال الرقابينة علنى مسنتوج المهمنة     رقابة أداءل، فتتعلن  ب

قابنة الجنودة الالامنة واتنىنب  منهجينة الجهناا       الرقابية بما يهفل أنن فري  المهمة الرقابينة قند نفنىنذ ر   

 الرقابية وأنىنه توجد أدلىنة إثبا  رقابية كافية ومناسبة لدعم التقرير الرقابي.

فمراجعننة ضننمان الجننودة علننى مسننتوج المهمننة الرقابيننة، هنني معاينننة للوثننائ  الرقابيننة للمهمننا     

الرقابنة قند نفنىنذ منهجينة الجهناا الرقابينة        الرقابية الفردية )كليا أو ج ئيال لتبنين  منا إذا كنان فرين     

وسياسنناته وإجراءاتننه، وجَمننَ  أدلننىنة إثبننا  رقابيننة كافيننة ومناسننبة، والتنن ج بننالقواني  والمعننايير        

 المهنية والمتطلبا  األخالقية ذا  الصلة. 

وم  بي  المسائل التي يجىدور أخنذها بايعتبنار لنىدج تنفينذ مراجعنة ضنمان الجنودة علنى مسنتوج          

 لمهمة الرقابية، نذكر ما يلي:  ا

 

 

 

         تبينننىو  مننا إذا كانننت األنظمننة الالامننة لرقابننة الجننودة علننى مسننتوج المهمننة الرقابيننة قنند تننمن

إرساؤها،

           تبينىو  ما إذا كانت أنظمة الرقابنة القائمنة علنى مسنتوج المهمنة الرقابينة يجنرق تنفينذها علنى

نحو سليم،

  المستخدمة خالل العمل الرقنابي وضنمان أن يهنون التقرينر     تقييم جودة الممارسا  الرقابية

الرقابي مناسبا ومدعوما بأدلىنة اإلثبا  الرقابية المناسنبة والهافينة من  التعنرنا علنى سنبل       

تع ي  أنظمة الرقابة والممارسا  وتحسينها عند ايقت اء،

 قابية،تبينىو  مدج وجود توثي  مناسب إلجراءا  الرقابة على مستوج المهمة الر
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            تبينىو  ما إذا كانت المهمة الرقابينة قند صونمنمت علنى نحنو سنليم ومنا إذا جنرج التعنرنا علنى

المخاطر ومعالجتها بالحرص المناسب،

       التأكىند م  وجود أدلىنة إثبا  رقابية مناسبة وكافية وبأنىنها مووثنىنقة فني ملنفن المهمنة الرقابينة

دعما للرأق الوارد في التقارير الرقابية،

            التأكىند م  أنن ايستنتاجا  قند جنرج تفسنيرها علنى نحنو سنليم ومن  أننىنها مدعومنة بنأوراق

عمل المهمة الرقابية،

 ،تبينىو  ما إذا كانت اآلراء الرقابية مدعومة بلهل تاج وموثىنقة في أوراق العمل

     واني  التأكننىند منن  أنن البيانننا  الماليننة معروضننة وفقننا للمحاسننبة الحهوميننة و يرهننا منن  القنن

والمعايير المناسبة، وم  أنن تقرير الرقابة الصادر مناسب.

ل ولالمعيننار تعتمنند متطلبننا  ل المعيننار النندولي لاجهنن ة العليننا للرقابننة الماليننة والمحاسننبة       

ل و ينره من  معنايير الرقابنة الدولينة، إلرشناد المراجن  لندج تقينيم          الندولي للرقابنةل )  

ة علننى مسننتوج المهمننة الرقابيننة بلننهل عنناج و الرقابننة الماليننة بلننهل   تصننميم أنظمننة رقابننة الجننود

 خاص وتنفيذها. كما يمه  تعديل القائمة المرجعية لتعهس المتطلبا   

 

 

 

الوطنينة ذا  الصننلة أو سياسننا  الجهناا التنني تفننوق متطلبنا  المعننايير الدوليننة فني مجننال رقابننة     

الجودة.

 ا بعد التدقيقمراجعات ضمان الجودة ما قبل اإلصدار و م 

ويمه  إجراء  كال النوعي  م  مراجعا  ضمان الجودة م  طرا مراجعي  منؤهلي  سنواء من     

 داخل الجهاا  أو خارجه. وتخصن هذه المراجعا  المهاج الرنقابينة.

اسنتهمال تقرينر التندقي      قبةل بم ابة مراجعة تجنرج   مراجعة ضمان الجودة قبل اإلصدارو تعتبر 

و إصننداره  وذلنن  للتأكنند منن  أن التنندقي  يطنناب  المنهجيننة والممارسننا  المعتمنندة وأيننة متطلبننا    

 قانونية وتنظيمية أخرج، و أن التقرير مناسب للظرفية.

وي ينبغي الخلط بي  مراجعة ما قبل اإلصدار وبي  اإلشراا والمراجعة. فاإلشنراا والمراجعنة   

ة الجودة خنالل عملينة التندقي  وهمنا جن ء من  وظنائف أقسناج التندقي  بينمنا تجنرج            يعنيان بمراقب

 ضمان الجودة ما قبل اإلصدار م  طرا شخص ي يلار  في التدبير اليومي للتدقي .
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 إن مراجعة ضمان الجودة ما قبل اإلصدار:

 ا؛تأخذ بعي  ايعتبار المخاطر المهمة التي تم تحديدها واإلجابا  المقدمة بلأنه

 ؛تأخذ بعي  ايعتبار األحهاج الصادرة فيما يتعل  باألهمية النسب

   إذا جننر  ملناورا  مناسنبة بلنأن الملنناكل المتعلقنة باختالفنا  فني وجهننا        تندر  منا

 النظر؛

    ت م  أن أوراق العمل التي اختير  للمراجعة تعهس العمل المنج  فيما يتعلن  باألحهناج

يها؛  الهامة وتؤيد الخالصا  المتوصل إل

 

 

 .تنظر في مالءمة التقرير الم م  إصداره 

وتقنندج المراجعننة تقييمننا مسننتقال وموضننوعيا لاحهنناج المهمننة بلننأن مسننائل المحاسننبة و ق ننايا        

التنندقي  والتقريننر. وذلنن  ليهننون بالمقنندور ايسننتنتا  بننناءا علننى جمينن  الحقننائ  والظننروا ذا      

ي وجننود للننيء منن  شننأنه أن يننؤدق بننه   الصننلة المعروفننة منن  قبننل مراجنن  مننا قبننل اإلصنندار انننه 

 لالعتقاد بأن الخالصا  المتوصل إليها  ير مناسبة.

 وتجدر اإلشارة إلى أن مراجعة ضمان الجودة ما قبل اإلصدار: 

 ي تقلل م  مسؤوليا  فري  التدقي ؛ و 

 . ي تعفي المدير م  المسؤولية األخيرة في إصدار تقرير التدقي 

التلناور من  مراجن  منا قبنل اإلصندار خنالل التندقي . وي ينبغني أن تمنس           و يمه  لفري  التدقي  

هذه الملاورا  بأهلية المراج  ما قبنل اإلصندار فني تأدينة دوره. وعنندما تصنبة طبيعنة ونطناق         

الملاورا  مهمة يتوجب أخذ الحيطنة سنواء من  طنرا فرين  التندقي  أو المراجن  للحفنا  علنى          

التني يعتبنر فيهنا ذلن  مسنتحيال، ينبغني تعيني  شنخص آخنر           موضوعية هذا األخير. وفي الحاي 

 لتأدية دور مراج  ما قبل اإلصدار، أو بدي م  ذل ، استلارة شخص آخر ذق أهلية.

و بينما يمه  إجراء ضمان الجودة ما قبنل اإلصندار علنى جمين  التندقيقا ، إي أننه  البنا منا ينتم           

 التي تنطوق على مخاطر كبيرة. القياج بها فقط في حالة التدقيقا  الحساسة أو

هنو أن   ضةمان الجةودة مةا بعةد التةدقيق     إن الفرق األساسي بي  ضمان الجودة ما قبل اإلصندار و  

إصندار تقنارير التندقي  من       بعد استهمال تقارير التدقي  فيما األخير يجرققبل  األول يتم إجراءه

 قيت بي   طرا الجهاا. و هنا  تميي  آخر يظهر م  خالل الفرق في التو
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نننوعي مراجعننة ضننمان الجننودة و هننو أن مراجعننة ضننمان الجننودة مننا بعنند التنندقي  يمهنهننا أي ننا    

مراجعة مرحلة المتابعة لتدقي  ما، بينما ذل  ليس مالئما في حالة مراجعة ضمان الجودة منا قبنل   

ر اإلصدار ألن مسنألة متابعنة تندقي  ليسنت مطروحنة من  طبيعنة الحنال قبنل أن ينتم إصندار تقرين            

التنندقي . و هنننا  فننرق آخننر يهمنن  فنني مراجعننة ضننمان الجننودة مننا قبننل اإلصنندار  البننا مننا يننتم       

إجراءها بالنسبة للتدقيقا  الحساسة و ذا  الخطورة الهبيرة في حي  أن مراجعة ضنمان الجنودة   

 م  التدقيقا  المنج ة. تمثيليةما بعد التدقي   البا ما تجرج لعينة 

يعة التحققا  هي نفسها ، ابتداء  بمرحلة التخطيط وانتهناء بمرحلنة   وعلى الر م م  ذل  تبقى طب

 التقرير، لهل م  مراجعة ضمان الجودة ما قبل اإلصدار وما بعد اإلصدار.

ويمه  لمراج  مؤهل م  داخل الجهاا  أو خارجه إجراء مراجعة ضمان الجودة ما بعند التندقي    

تجرج عادة م  طرا عاملي  بالجهناا  ينر   في حي  أن مراجعة ضمان الجودة ما قبل اإلصدار 

 مرتبطي  بالتدقي .

 مسار مراجعة ضمان الجودة:  .

ي تختلف مراحل المراجعنة المؤسسنية ومراجعنة المهمنة الرقابينة عن  مراحنل أقن مهمننة رقابينة،          

 أق أنىنها تلتمل في كلتا الحالتي  على مراحل التخطيط والتنفيذ واإلبالغ )التقريرل ثم المتابعة.

 

 

 

 الرسم البياني لمسار مراجعة ضمان الجودة:            

 

 

 

 

 

 

 

 

مسار مراجعة ضمان 

 الجودة

 التصميم

تنفيذ مراجعة  

 ضمان الجودة

 

  أنلطة المتابعة
 

 اإلبالغ
 

 خطة مراجعة ضمان الجودة •

تقرير التنفيذ 

تقرير المتابعة اإلشراا 
 جم  أدلة اإلثبا 

التحليل  
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 تخطيط مراجعة ضمان الجودة المرحلة األولى: -

 يلتمل مسار التخطيط على إعداد صنفي  م  الخطط :

      خطننة عمليننة )تلننغيليةل : ونعننني بننذل  الخطننة العامننة أو السنننوية لوظيفننة ضننمان الجننودة

والتي تت من  برننامج إجنراء المراجعنا  علنى المسنتوج المؤسسني وتأو مسنتوج المهمنة         

 الرقابية،  

 .خطة مراجعة المهمة الرقابية

 

 

 

 )الخطة العملية )التشغيلية 

تصادق على الخطة العملية اإلدارةو المناسبة في مستوج تنفيذق قيادق. وتهفل الخطة العملية، فني  

، أن يلمل النطاق العاج لمراجعا  ضنمان الجنودة كافنة    بالمستوى المؤسسي )الجهاز(ما يتعل  

بة عناصر نظاج رقابة الجودة )وقد يهون ذل  على نحو دورق يمتدن على عدنة سننوا ل. أمننا بالنسن   

، فننندنن الخطنننة العملينننة )التلنننغيليةل  يجنننرق مسةةةتوى المهمةةةات الرقابيةةةةإلنننى المراجعنننا  علنننى 

تصننميمها لتهفننل تغطيننة كافيننة للمهمننا  الفرديننة الرقابيننة بمننا ي ننم  الت امننا بسياسننة الجهنناا فنني  

مجال ضمان الجنودة )أق ضنمان النظنر فني المسنؤوليا  الرقابينة لهنلن قائند مهمنة رقابينة بصنفة            

ضمان انتقاء المهما  الرقابية التي تت نمن  خطنرا كبينرا أو خطنرا جسنيما لتهنون محنلن        دورية و

 مراجعةل.  

 

   خطة مراجعة المهمة الرقابية الفردية 

يننتم إعننداد خطننة مراجعننة المهمننة الرقابيننة الفرديننة لهننلن مراجعننة يوننراد إجراؤهننا بالنسننبة علننى           

وي تختلننف مهوننننا  الخطننة عنن  تلنن   المسننتوج المؤسسنني )الجهنناال و مسننتوج المهمننة الرقابيننة.

التي تت مننها أقن خطة لمهمنة رقابية، أق أنىنها تلتمل على األهنداا والمنوارد الالامنة والنطناق     

والمقاربة واللروط )م ل سياسا  الجهاا ومتطلبا  لالمعيار الندولي لرقابنة الجنودةل )   
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المعننايير الدوليننة للرقابننة، علننى    ل، علننى المسننتوج المؤسسنني، ومنهجيننة الجهنناا الرقابيننة و     

 مستوج المهما  الرقابية، والمسؤوليا  الموكولة واإلطار القانوني...  

 تنفيذ مراجعة ضمان الجودة  المرحلة الثانية:-

يجننب إجننراء مراجعننة ضننمان الجننودة وفقننا للخطننة المصننادق عليهننا لمراجعننة المهمننة الرقابيننة        

الفردية. وم  ذل ، فدنن ظروفنا  ينر متوقعنة قند تقت ني، خنالل مسنار المراجعنة، إحندا  تعنديل           

 على الخطة. ويجدر التذكير حينئذ بوجوص المصادقة على أقن تعديل في المستوج  

 

 

حينة أخنرج، ينتم إجنراء مراجعنة ضنمان الجنودة باسنتخداج بنرامج عمنل           اإلدارق المناسب. من  نا 

 مصمنمة سلفا. 

 اإلبالغ )التقريرل المرحلة الثالثة:-

 يقوج فري  المراجعة بالنسبة إلى كلن مراجعة ضمان جودة:

بتحليننل النتننائج والمالحظننا  المفصنننلة الننواردة فنني المراجعننة وتلخيصننها، بدعننداد تقريننر حننول       

العامننة للمراجعنة. ويهننون تحليننل النتنائج والمالحظننا  وتلخيصننها مرتبطنا بأدلننىنة اإلثبننا     النتنائج  

المناسننبة والهافيننة المودرجننة فنني وثننائ  المراجعننة. ويوسننتخَدج هننذا الملخننىنص فنني إعننداد تقريننر           

المراجعة العاج. م  ناحيتها، تقوج وحدة ضمان الجودة، مرنة في السنة على األقل، بتواين  تقرينر   

ع  نتائج متابعة نظامهنا فني مجنال رقابنة الجنودة علنى قنادة المهمنا  الرقابينة و ينرهم من              عاج

 األفراد المعنيي  داخل الجهاا، بم  في ذل  رئيس الجهاا واإلدارة العليا.

 المتابعةالمرحلة الرابعة: -

إنن تقننارير مراجعننا  ضننمان الجننودة ي يمهنهننا أن تحقننىن  النن خم المننأمول لهننا إن لننم يننتم اتخنناذ       

إجراءا  المتابعة الالامنة. ويمهن  القيناج بمتابعنة المراجعنة من  قبنَىل وحندا  ضنمان الجنودة أو           

ارة لجان داخلية يتم إنلاؤها للغنرض. ويعتمند فرين  المراجعنة خطنة العمنل الموَعندنة من  قبنَىل اإلد         

لتقييم مدج تنفيذ هذه الخطة واألسباص التي حالت دون تنفيذ أقن م  عناصرها. كمنا أنن من  المهنمن    

عند إجراء المتابعة التأكىند م  أنن اإلجراءا  التي تنم تنفينذها قند عالجنت ايسنتنتا  أو المالحظنة       

العمننل المتفنن  المف ننية إلننى التوصننية. وإجننراءا  المتابعننة المناسننبة يامننة ل ننمان تنفيننذ خطننة   

 عليها أو التأكىند م  أنن خطوا  مناسبة يجرق القياج بها لتنفيذها.  
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التوثيق -

           يتعي  على المراج  أن ي نم  بملنف الرقابنة المسنائل التني تنم التعنرض إليهنا والمتعلنقنة

 باحتراج المتطلبا  اإلخالقية ذا  الصلة وكيفية حلنها ونتائج احتراج متطلبا  اإلسنتقاللية 

التي تهم المهمة الرقابينة والمقنابال  التني أنجن    لتندعيم نتنائج اإلستلنارا  وطبيعتهنا         

 ونطاقها التي تمن القياج بها خالل المهمة الرقابية والنتائج الحاصلة عنها )أنظر الفقنرة  

لل.)م  المعيار الدولي والفقرة الفرعية أ

ألداء في مجال رقابة ا  تطبيق المعيار  -

نظناج رقابنة    -إرشنادا  رقابنة األداء: مبنادئ رئيسنية الجن ء       ينصن المعيار )

ل علننى أننننه يجننب أن تهننون رقابننة األداء خاضننعة لنظنناج رقابننة جننودة ي ننمن         الجننودة الفقننرة  

مسننارا  اإلشننراا علننى الجننودة ومتابعتهننا وضننمان الجننودة  وكننذل   مسننارا  جننودة خارجيننة     

النظننراء وذلنن  لتقننديم ضننمان معقننول أن الرقابننة تمننت وفقننا للمعننايير المهنيننة      وفحننص منن  قبننل  

وللمتطلبننا  التنظيميننة والقانونيننة وأن التقننارير مناسننبة. وفنني هننذا اللننأن علننى الجهنناا األعلننى       

 .للرقابة تطبي  المعيار 

)النذق تنم اعتمناده من  قبنل منظنمنة األنتوسناق          وبتلنابه كبينر من  منا ورد بالمعينار      

التوجيهننا   للمعيننار ل  ل، ضننبط الملحنن  رقننم    بالمعيننار 

التنفيذية للرقابة على األداءل المتعلن  بالتنواصل وب مان الجنودة  فني ج ئنه المخصنص ل نمان      

 ب  الجودة ونظم مراقبة الجودة  عناصر العمل الرقابي التي تتطلن

 

 

اهتماما خاصا م  قبنل منديرق العملينة الرقابينة ومنديرق الجهناا األعلنى للرقابنة. هنذه العناصنر           

هي:   

 تخطيط العملية الرقابية والميزانية -
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عند التخطيط للعملينة الرقابينة يتعني  علنى المراقنب أن يأخنذ بعني  ايعتبنار عوامنل م نل الجنودة            

التخصصننا  المتعلقننة بالرواتننب، السننفر وايستلننارة والمننوارد والتوقيننت. وتتم ننل المي انيننة فنني 

 وبأق تهاليف مباشرة أخرج.

 استعمال المستشارين -

إذا التجننأ الجهنناا األعلننى للرقابننة إلننى استلننارة خبننراء خننارجيي  فننان المعننايير الخاصننة بالعنايننة   

 الالامة وبسرية المعلوما  تنسحب على م ل هده الترتيبا .

 اإلشراف على العملية الرقابية وتنفيدها -

علننى منندير العمليننة الرقابيننة أن يتأكنند منن  إنجنناا العمليننا  الرقابيننة فنني حنندود المي انيننة والوقننت   

المحدد لها، وأن يمدد المي انية إذا كان هنا  ما يبرر ذل . وعلى مدير العملينة الرقابينة أي نا أن    

ينة الرقابينة فني الوقنت المناسنب، وان يتأكند من  أن        يهون مندركا للمخناطر المحيطنة بدنجناا العمل    

العمل الرقابي يتناسب م  أهداا عملية الرقابينة ومجالهنا. ويجنب علينه أي نا أن يراقنب تطنوير        

عملية تجمي  البيانا  والعمل التحليلي، وان يتأكد م  ان فرين  الرقابنة يسنتطي  أن يقنيم عالقنا       

 عة للرقابة و يرها م  األطراا ذا  المصالة.جيدة ومناسب م  الهيئة )الهيئا ل الخاض

 تقارير تقدم العمل وتقارير الرقابة -

على المدق  أن يعلم إدارة الجهاا األعلى للرقابة بالتقدج الحاصنل فني العملينة الرقابينة، وأن يقندج      

 توصيا  بخصوص اإلجراءا  التصحيحية عند ال رورة.

 

 



                               
       

 

 

 المادة العلمية
 

 "مراجعة ضمان الجودةحول موضوع " تدريبيللقاء ال

 
 الجلسة ) السادسة(

 يالمؤسس على المستوىمراجعة ضمان الجودة 

) السيد/ محمد الصوابي(

45/5/4105 

 

 
 قطر –الدوحة 
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 السادسةالجلسة 

 المؤسسي على المستوىمراجعة ضمان الجودة 

 

 مراجعة ضمان الجودة على مستوى الجهاز الرقابي  أهداف-      

على نظام قائم  إن هدف المراجعة على مستوى الجهاز الرقابي هو تقييم ما إذا كان الجهاز يتوفر

ولمعرفة إلى أي مدى يعمل هذا النظام ومالئم لرقابة الجودة يضمن جودة كل منتجاته وخدماته 

عند  بفعالية. وعلى هذا النحو يمكن لوظيفة ضمان الجودة األخذ بعين االعتبار المسائل التالية

 القيام بمراجعة على مستوى الجهاز الرقابي:

  تحديد ما إذا كان اإلطار القانوني للجهاز الرقابي كافيا لتحقيق استقالليته ومدى شمولية

كما ينص على ذلك إعالن ليما وإعالن مكسيكو. صالحياته

  تقييم العمليات والنظم المعمول بها لتوظيف وتطوير وتدبير الموارد البشرية للجهاز الرقابي

لضمان وجود ما يكفي من العاملين األكفاء والمحفزين ألداء مهامهم بشكل فعال.

 ير الدولية لألجهزة العليا للرقابة ) التأكد من أن منهجية التدقيق وممارساته تتطابق مع المعاي

( وكذلك  ألفضل الممارسات الدولية.

  تقييم مدى مساهمة جودة النظم والممارسات في وجود قيادة وحكامة داخلية فعالة بالجهاز

الرقابي.

 .تحديد سبل تقوية اإلدارة الداخلية وخدمات الدعم

  الخارجيين والحاجة الى تحسين هذه العالقات إذا تقييم وضع العالقات مع أصحاب المصالح

لزم األمر.

  تحديد جودة تقارير وخدمات التدقيق وتأثيرها على المساءلة والشفافية في القطاع العام

والتطور اإليجابي في ممارسات التدبير المالي للحكومة.

 

 



                               
       

 

 

 المادة العلمية
 

 "مراجعة ضمان الجودةحول موضوع " تدريبيللقاء ال

 

 
 الجلسة ) السابعة(

 مراجعة ضمان الجودة  على مستوى المهمات الرقابية

) السيد/ محمد الصوابي(

42/5/4105 

 
 قطر –الدوحة 
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الجلسة  السابعة

 مراجعة ضمان الجودة  على مستوى المهمات الرقابية

 

 

أهداف الّرقابة المالّية ومسارها:     الجزء األول

  مسار الرقابة المالية 

  استتعرا  مستار رقابتة النيا تات الماليتة متن        سيتم خالل هذا الجزء من الجلسة السادسة

حيث صلتها بالمعايير المهنية للرقابة. 

ويمكن اختصار مراحل المسار الرقابي بشكل عام في أربع مراحل : 

 ،ما قنل التخطيط

 ،التخطيط

 ،التنفيذ

 التقرير  

(ي ويالمعتتايير الروليتتة لمحتتة عتتن أبتترع يالمعتتايير الروليتتة للرقابتتة    يتتورد الجتترول رقتتم 

(ي وفت  مناستنتها للمرحلتة المعنيتة، وعتن      لألجهزة العليتا للرقابتة الماليتة والمحاستنة          

 مرّو ات السلوك األخالقي ذات الصلة بمراحل مسار الرقابة األربع.  

وتجتترر اارتتارة ألتتى أّن هتتذ  اللمحتتة ا تستتتعر  رافتتة المعتتايير التتواردة فييالمعتتايير الروليتتة       

 (ي،  والمحاسنة    (ي ويالمعايير الرولية لألجهزة العليا للرقابة المالية للرقابة  

ويجب على أعضاء فري  المهمة الرقابية أن يكو وا ملّمتين بمحتويتات يالمعتايير الروليتة للرقابتة      

 (ي ذات الصلة بالمهمة الرقابية. من جهة أخرى، يجب على قائر المهمة   
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المتذرورة فتي  طتا     الرقابية التأرّ ر من أّن أعضاء فري  المهمة الرقابيتة قتر راجعتوا المحتويتات     

 تخطيط مسار الرقابة المالية وتنفيذ .

 : المراحل الرئيسة لمسار الرقابة المالية الجدول رقم 

المعايير الرقابية األنشطة المراحل الرئيسة

مرّو تتتتة الستتتتلوك األخالقتتتتي لالتحتتتتاد التتتترولي     

   للمحاسنين   

 مرّو ة السلوك األخالقي لإل توساي  

لألجهتزة العليتا للرقابتة الماليتة     المعايير الروليتة  

، ، ( : والمحاستتتتتتتتنة             

 ، 

المعيتتار التترولي لألجهتتزة العليتتا للرقابتتة الماليتتة   

 ( : والمحاسنة    

 ( : المعيار الرولي للرقابة  

المعيتتار التترولي لألجهتتزة العليتتا للرقابتتة الماليتتة   

 ( : والمحاسنة    

( : يار الرولي للرقابة  المع

االتتتزام بمتترّو ات الستتلوك  

األخالقتتتتتتتتتتي والمنتتتتتتتتتتاد  

الرقابية الجوهرية 

ما قبل التخطيط

رفتتتتتتتاءة فريتتتتتتت  المهمتتتتتتتة  

الرقابية 

 ( : المعيار الرولي للرقابة  

المعيتتار التترولي لألجهتتزة العليتتا للرقابتتة الماليتتة   

( : والمحاسنة    

فهتتتتتتم الجهتتتتتتة الخاضتتتتتتعة  

للرقابة وبيئتها  

 التخطيــط

 

 

 

 

 

التخطيــط

( : المعيار الرولي للرقابة  

تحريتتتتتتتر هتتتتتتتر  المهمتتتتتتتة 

 الرقابية و طاقها  

( : المعيار الرولي للرقابة   تحرير األهمية النسنية
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المعايير الرقابية األنشطة المراحل الرئيسة

 ( : المعيار الرولي للرقابة  

العليتتا للرقابتتة الماليتتة  المعيتتار التترولي لألجهتتزة  

 ( : والمحاسنة    

( : المعيار الرولي للرقابة  

تحريتتتتتر وتقيتتتتتيم مختتتتتا ر   

 األخطاء الجوهرية

 ( : المعيار الرولي للرقابة  

المعيتتار التترولي لألجهتتزة العليتتا للرقابتتة الماليتتة   

( : والمحاسنة    

أعتتتتتتتراد خطتتتتتتتة رقابيتتتتتتتة   

تفصيلية  

 ( : المعيار الرولي للرقابة  

المعيتتار التترولي لألجهتتزة العليتتا للرقابتتة الماليتتة   

( : والمحاسنة    

تصتتتميم أجتتتراءات رقابيتتتة 

 التي تم تقييمها   للمخا ر

استتتتخرام العينتتتات و يتتتر    ( : المعيار الرولي للرقابة  

من  ر  ااختنار

 التنفيــذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أجتتراء اختنتتارات االتتتزام   ( : المعيار الرولي للرقابة  

أل ظمة الرقابة الراخلية

 ( : المعيار الرولي للرقابة  
تنفيذ أجراءات تحليلية

  ( : المعيار الرولي للرقابة  

الماليتتة  المعيتتار التترولي لألجهتتزة العليتتا للرقابتتة 

( : والمحاسنة    

لكتتل  تنفيتذ أجتتراءات ماّدّيتتة 

قسم مادى من المعامالت

 ( : المعيار الرولي للرقابة  

المعيتتار التترولي لألجهتتزة العليتتا للرقابتتة الماليتتة   

مناستتتنة اافصتتتاي وريفيتتتة  

عرضه 
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المعايير الرقابية األنشطة المراحل الرئيسة

( : والمحاسنة      التنفيــذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التنفيــذ

 ( : المعيار الرولي للرقابة  

المعيتتار التترولي لألجهتتزة العليتتا للرقابتتة الماليتتة   

 ( : والمحاسنة    

تقييم النيا ات الخا ئة التي 

جرى تنّيُ نُ ها خالل المهمة 

الرقابية

 ( : المعيار الرولي للرقابة  

المعيتتار التترولي لألجهتتزة العليتتا للرقابتتة الماليتتة   

 ( : والمحاسنة    

 ( : المعيار الرولي للرقابة  

 

تقيتتيم متترى رفايتتة ومالئمتتة  

أدلة ااثنات

أدلـّة اإلثبات الرقابية   المعايير الرولية للرقابة 

( : المعيار الرولي للرقابة  

النظر في رقابة التقتريرات  

المحاستتتنية بمتتتا فتتتي ذلتتت     

القيمة العادلة

( : للرقابة  المعيار الرولي  األ را  ذات العالقة

( : المعيار الرولي للرقابة   األحراث الالحقة

( : المعيار الرولي للرقابة  

النظتتتر فتتتي متتترى مناستتتنة   

استتتتخرام اادارة لفرضتتتية  

استمرارية المؤسسة

( : المعيار الرولي للرقابة   أقرارات اادارة

 ( : الرولي للرقابة  المعيار 

 ( : المعيار الرولي للرقابة  

رقابتتتتتة النيا تتتتتات الماليتتتتتة  

 المجّمعة

االستفادة من عمل 

اآلخرين
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المعايير الرقابية األنشطة المراحل الرئيسة

( : المعيار الرولي للرقابة    المرققون الراخليون 

الخنراء

( : المعيار الرولي للرقابة  
النظتتر فتتي احتمتتال وجتتود    

المالية الغش في الرقابة

 التقرير

 

 

 

 

 

 

 

 

التقرير

 ( : المعيار الرولي للرقابة  

المعيتتار التترولي لألجهتتزة العليتتا للرقابتتة الماليتتة   

( : والمحاسنة    

أبتتتالس استتتتنتاجات المهمتتتة 

الرقابية 

( : المعيار الرولي للرقابة  
تقيتتتيم استتتتنتاجات المهمتتتة   

الرقابية 

 ( : الرولي للرقابة  المعيار 

 ( : المعيار الرولي للرقابة  

 ( : المعيار الرولي للرقابة  

 ( : المعيار الرولي للرقابة  

( : المعيار الرولي للرقابة  

 أعراد التقرير الرقابي 

 

 

 

مرحلة ما قبل التخطيط

ااعتنتارات األساستية الستابقة للشترو  فتي مهمتة رقابتة ماليتة.         تشير مرحلة ما قنل التخطيط ألى 

(، والمنتتتاد  وُيعتَمتتتر فتتتي ذلتتت  مرّو تتتة الستتتلوك األخالقتتتي لالتحتتتاد التتترولي للمحاستتتنين     

 الجوهرية للرقابة المننثقة عن اا توساي، ورفاءة فري  المهمة الرقابية.

مدّونات السلوك األخالقي والمبادئ الجوهرية للرقابة .أ



76 

 

( متطلنتات أخالقيتة للمحاستنين    تضع مرّو ة السلوك األخالقي لالتحاد الترولي للمحاستنين    

المحترفين، عالوة على أ ار مفتاهيمي لكافتة المحاستنين المحتترفين، بمتا يكفتل التزامتا بالمنتاد          

 الخمس الرئيسية لألخالقيات المهنية، وهي :

 ،النزاهة

 ،الموضوعية

  والعناية الالعمة،الكفاءة المهنية

 ،الّسّرية المهنية

 .السلوك األخالقي

 

 

( مرّو تة  من جهتها، وضعت المعايير الرولية لألجهزة العليا للرقابة الماليتة والمحاستنة    

(  لمراجعتتي األجهتتزة العليتتا للرقابتتة الماليتتة والمحاستتنة. ويتتت جه      ستتلوك أخالقتتي   

لحستتابات بصتتفة فرديتتة وألتتى رئتتيس الجهتتاع والمستتؤولين   ( ألتتى مراجتتع االمعيتتار  

التنفيذيين ورافة األرخاص التذين يعملتون لصتالل الجهتاع أو باستمه والتذين يشتاررون فتي العمتل          

للقتيم والمنتتاد  التتي يجتتب أن توّجته العمتتل     الرقتابي. ومرّو تة الستتلوك األخالقتي عنتتارة عتن بيتتان    

لية ُمراجتتتع الجهتتاع وستتتلطاته ومستتتؤولياته تضتتتع  اليتتومي للمتتتراجعين. ومتتتن المعلتتوم أّن استتتتقال  

متطلنتتات أخالقيتتة عاليتتة علتتى عتتات  الجهتتاع والمتتوخفين التتذين يستتتخرمهم أو يكلتتّ فهم بالعمتتل           

الرقابي. ويننغتي أن تأختذ مرّو تة الستلوك األخالقتي للمتراجعين فتي الجهتاع بااعتنتار المتطلنتات           

لسلورية للُمراجتع علتى  حتو ختاص، بمتا فتي       السلورية للموخف العمومي بشكل عام والمتطلنات ا

 ذل  االتزامات المهنية للمراجع.

وقتر تكتون األجهتزة خاضتعة، عتالوة علتى ذلت ، ألتى مرّو تة ستلوك منصتوص عليهتا قا و يتا فتتي              

 تشريعاتها.

بأّن مسألة أن ُينظَر ألى الجهتاع بثقتة ومصتراقية وائتمتان علتى الستّر        (المعيار )ُيقّر 

مسألة بالغة األهمية. وقر جاء في هذا المعيار من المعايير الروليتة لألجهتزة العليتا للرقابتة الماليتة      
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( أّن مراجتتع الحستتابات يتتنه  بهتتذ  القتتَيم متتن ختتالل تطنيتت  المتطلنتتات        والمحاستتنة  

فتتي مفتتاهيم النزاهتتة وااستتتقاللية والموضتتوعية والتجتتّرد والحيتتاد السياستتي         األخالقيتتة الممثلتتة 

 وتضارب المصالل والسرية المهنية والكفاءة والتنمية المهنية.

 

 

 

جملتة متن    وعالوة على المرّو ات التي ورد ِذرُرها في الفقترات الستابقة، فقتر وضتعت اا توستاي     

 يالمناد  الجوهرية للرقابةي في الوثائ  التالية :

   المناد  األساسية للرقابة على الحكومة،)

   المعايير العامة للرقابة على الحكومة والمعايير ذات الرالة األخالقية،)

   المعايير الميرا ية للرقابة على الحكومة،)

 لرقابة على الحكومة  معايير اابالس ل.)

وقر أعّرت منظمة اا توساي هذ  المعايير بغية توفير أ تار لوضتع أجتراءات وممارستات يننغتي      

اتناعها لرى أجراء مهمة رقابية. وتجترر اارتارة ألتى وجتوب النظتر ألتى المعتايير المتذرورة فتي          

 والمحاسنة و يرها من الظرو . السيا  الرستوري والقا و ي للجهاع األعلى للرقابية المالية

وتتمثّ ل المناد  األساسية للمعايير الرقابية في جملة متن الفرضتيات األساستية والقواعتر المتستقة      

والمناد  المنطقية والمتطلنات التي تساعر على بلورة معايير رقابية وتساعر مراجعي الحستابات  

 ايير معّينة.على صيا ة آرائهم وتقاريرهم، خاصة حيثما ا تنطن  مع

والمعتتايير الرقابيتتة متستتقة متتع المنتتاد  الرقابيتتة. وهتتي توفتتّ ر ألتتى جا تتب ذلتت  حتتّرا أد تتى متتن            

ااررتتادات يستتاعر مراجتتع الحستتابات علتتى تحريتتر عتترد الخطتتوات الرقابيتتة ومتترى ااجتتراءات       

جتودة   المنطنقة على المهمة الرقابيتة. ويمكتن اعتنتار المعتايير الرقابيتة رترو ا أو مقتاييس لتقيتيم        

  تائج المهمة الرقابية.

 

 

تعيين فرق المهمات الرقابية (أ)
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الذي استعرضنا آ فا وجتوب أن يكتون لفريت  مهمتة      (المعيار الرولي للرقابة  يقتضي 

الرقابة مجتِمعا القتررات والكفتاءة المناستنة والوقتت الكتافي لتأديتة المهمتة الرقابيتة وفت  المعتايير           

يمية المعمول بها ويكفل أصترار تقريتر مراجتع الحستابات فتي الظترو        المهنية والمتطلنات التنظ

 القائمة. 

 مرحلة التخطيط

(، المتعلتت  بتت يتخطيط مهمتتة رقابتتة النيا تتات الماليتتةي، متتن مراجتتع يقتضتتي المعيتتار  

رتتاملة تحتتّرد  طتتا  المهمتتة الرقابيتتة وتوقيتهتتا وأدارتهتتا وتوّجتته     الحستتابات أن يضتتع أستتتراتيجية 

 عملية أعراد خطة المهمة الرقابية. وتتمثّ ل أ شطة التخطيط التي تجّسر هذا المتطلب في :

   فهم الجهة الخاضعة للرقابة وبيئتها ،،)

   وضع هر  المهمة الرقابية و طاقها ،،)

   تحرير األهمية النسنية،)

   تقييم مخا ر األخطاء الجوهرية ، ،،)

   النظر في فرضية استمرارية المؤسسة،)

   النظر في مسألة الغش في الرقابة المالية،)

   أعراد خطة تفصيلية للمهمة الرقابية.) 

 

 

ألتى أّن بيئتة القطتا  العتام قتر تقتضتي تخطيطتا         المعيتار جهتة أخترى، يشتير     متن 

أضتتافيا، يمكتتن أن يتمثتتّ ل فتتي بلتتورة فهتتم لإل تتار القتتا و ي و التشتتريعي  المنطنتت  علتتى الجهتتة        

الستتتلطة  لتوقعتتتاتالخاضتتعة للرقابتتتة بتتتالنظر ألتتتى األهتتترا  األوستتع للمهمتتتة الرقابيتتتة واعتنتتتارا   

 رير مراجع الحسابات.التشريعية و يرها من مستخرمي تق

ألتى أّن مستتؤوليات اابتتالس ااضتافية عتتن الجهتتة الخاضتتعة    رمتا ينّنتته المعيتتار 

للرقابة، التي قر تنجم عّما تقتضيه السلطة التشريعية، وألى أّن المسؤوليات ااضافية بالنسنة ألتى  
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ّ ر علتتى  طتتا  المهمتتة  أو المتطلنتتات األختترى، قتتر تؤثتت   التفتتوي  الرقتتابي القطتتا  العتتام، جتتّراء  

 الرقابية وتوقيتها، فضال عن  نيعة التقرير.

 

 مرحلة التنفيذ

، فتي تصتميم أجتراءات    يتمثتّ ل الهتر  بالنستنة ألتى مراجتع الحستابات، وفت  المعيتار         

رقابية وتنفيذها على  حو يكفل له الحصول على أدلّ ة أثنات رقابيتة مناستنة ورافيتة للتوصتل ألتى      

 معقولة ينني عليها رأيه الرقابي.استنتاجات 

، فيقتضي من مراجع الحسابات الحصول على أدلّ ة أثنات رقابية مناستنة  أّما المعيار

ورافيتتة بشتتأن مختتا ر األخطتتاء الجوهريتتة التتتي جتترى تقييمهتتا، وصتتوا ألتتى تصتتميم أجتتراءات     

اجتع الحستابات، لترى    متن مر  استجابة ألى هتذ  المختا ر وتنفيتذها. ويقتضتي المعيتار      

 تنفيذ ااجراءات المصّممة لمجابهة المخا ر، أن :

            ُيجرَي اختنارات أل ظمتة الرقابتة الراخليتة لتقيتيم فعاليتهتا العملياتيتة متن حيتث الوقايتة متن

األخطاء الجوهرية في مستوى األرقام واافصاحات، أو الكشف عنها وأصالحها،

 

 

 

   دي متتن المعتتامالت و أرصتترة الحستتابات واافصتتاي.  ُينفتتّ ذ أجتتراءات ماديتتة لكتتل قستتم متتا

ألى أّن ااجراءات التحليليتة يمكتن أجرااهتا أيضتا فتي صتيغة        ويشير المعيار

أجراءات مادية.

    ُينفتتّ ذ أجتتراءات رقابيتتة لتقيتتيم متترى مطابقتتة العتتر  العتتام للنيا تتات الماليتتة، بمتتا فتتي ذلتت

الية المعمول به.اافصاحات ذات الصلة، ا ار التقارير الم

             يجمع أدلّ ة أثنات رقابيتة أرثتر أقناعتا رلتّ ما ارتفتع تقترير المختا ر لريته، أّمتا بزيتادة حجتم

أدلّ ة ااثنات أو بتحصيل أدلّ ة أرثر مناَسنة وموثوقية، أو رليهما.

    يقوم، قنل ختم المهمة الرقابية، بتقييم ما أذا را ت تقريرات مخا ر األخطاء الجوهريتة متا

ل قائمة في مستوى األرقام واافصاحات.تزا



80 

 

من مراجتع الحستابات أن ُينفتّ ذ أجتراءات تحليليتة لترى مشتارفة         ويقتضي المعيار

المهمة الرقابية على اا تهاء بما يساعر  على بلورة استتنتا  عتام حتول متا أذا را تت النيا تات       

المالية متسقة مع فهم مراجع الحسابات للجهة الخاضعة للرقابة.  ا ظر الفقترات الفرعيتة متن    

 (من المعيار  ألى أ. أ.

، فتنّن  و  وبااضافة ألى المتطلنتات المنصتوص عليهتا فتي المعيتارين     

يقتضي من مراجع الحسابات أن يقوم أيضا بجمع األخطاء  ير الضتئيلة   المعيار

تنّينها على المهمة الرقابية، عالوة علتى   يتمخالل المهمة الرقابية بغية تقييم أثر األخطاء التي 

 تقرير أثر األخطاء  ير المصححة، أن ُوجرت، على النيا ات المالية.

 

 

 

 

ألتى أ تّ ه يجترر بمراجعتي حستابات       وفتي بيئتة القطتا  العتام، يشتير المعيتار      

فوها ألتتى القطتتا  العتتام أن يقومتتوا أيضتتا بجمتتع حتتاات عتترم االتتتزام بالصتتالحيات وأن يصنتت ّ 

 .متوقعة فعلية أو ُحكمية أو

فيقتضتي متن مراجتع الحستابات أن يحتّرد الحاجتة ألتى ااستتفادة متن           أّمتا المعيتار  

عمل مراجعي حسابات آخرين ومرى اللجوء ألتى ذلت ، عتالوة علتى أمكا يتة استتخرام أعمتال        

 المهمة الرقابية.معّينة للمرققين الراخليين، بغية تحرير مناَسنة ذاك العمل أل را  

وتقتتوم رافتتة المتطلنتتات التتذي استعرضتتنا آ فتتا علتتى الحاجتتة ألتتى أن يقتتوم مراجتتع الحستتابات      

بتصميم أجراءات رقابية وتنفيذها تكون مناسنة في الظرو  القائمة بغية الحصول على أدلّ ة 

متن المعيتار    ألتى أ.  أثنات رقابيتة مناستنة ورافيتة.  ا ظتر الفقترات الفرعيتة متن أ.       

) 

متن مصترر مستتقل عتن      جمعهتا ألى أّن النيا تات الراعمتة التتي تتم      ويشير المعيار

الجهتتة الخاضتتعة للرقابتتة، مثتتل التأريتترات الخارجيتتة، قتتر تتتُ عّزع مستتتوى التأرتتّ ر التتذي يستتتقيه  

 مراجع الحسابات من أدلّ ة ااثنات الرقابية الموجودة في الستجالت المحاستنية أو مّمتا يصترر    
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بمزيتر التفصتيل  تواحي     عتن أدارة الجهتة الخاضتعة للرقابتة. ويعتر  المعيتار      

 استخرام التأريرات الخارجية مصررا ألدلّ ة ااثنات الرقابية الموثوقة.

بنعتراد   الوقتت المحترد  فيقتضتي متن مراجتع الحستابات أن يقتوم فتي        أمتّ ا المعيتار  

 من رأ ها أن توفّ ر : أورا  عمل

 

 

 ،توثيقا مناسنا ورافيا لألسس التي يقوم عليها تقرير مراقب الحسابات

            قرينتتة علتتى أّن المهمتتة الرقابيتتة قتتر تمتتت وفتت  المعتتايير الروليتتة للرقابتتة )

والمتطلنات القا و ية والتنظيمية المعمول بها.

 مرحلة التقرير

واابتالس عتن  تتائج المهمتة الرقابيتة      تشتمل مرحلة التقرير على تقييم استنتاجات المهمتة الرقابيتة   

 وأعراد تقرير الرقابة.

 تقييم استنتاجات المهمة الرقابية 

 عنتر أررادات حول المسائل التي يأخذها مراجتع الحستابات بااعتنتار     يوفّ ر المعيار

بلتتتورة رأي بشتتتأن النيا تتتات الماليتتتة. وهتتتذا يقتضتتتي متتتن مراجتتتع الحستتتابات أن يقتتتوم بمراجعتتتة    

تاجات المستتتقاة متتن أدلتتّ ة ااثنتتات الرقابيتتة المتوّصتتل أليهتتا وتقتتريرها وتقييمهتتا ليقتتيَم علتتى    ااستتتن

أساستتها رأيتتا حتتول النيا تتات الماليتتة. وعلتتى مراجتتع الحستتابات أن يحتتّرد دالتتة النتتتائج الرقابيتتة         

 ويرتّ نها وف  مرى التشرير الذي يجب أن تلقا  في التقرير من حيث موضعها وريفية أيرادها.

   اإلبالغ عن نتائج المهمة الرقابية 

أررتتادات حتتول اابتتالس عتتن المستتائل الرقابيتتة الناجمتتة عتتن رقابتتة   يوفتتّ ر المعيتتار

النيا ات المالية في ما بين مراجتع الحستابات والجهتات المكلتّ فة بتندارة الجهتة الخاضتعة للرقابتة.         

 ويتعلّ   اابالس في هذا النطا  بالمسائل الرقابية ذات الصلة بالحورمة.

أّن أهرا  رقابة النيا ات المالية في القطا  العام  النتا متا تكتون    ويورد المعيار

أو االتزامتات   التفوي  الرقتابي أوسع  طاقا من مجّرد أصرار رأي عن النيا ات المالية، ذل  أّن 

بخصوص جهات القطا  العام الخاضعة للرقابة الناجمة عن التشتريعات أو المتطلنتات التنظيميتة    

   تؤدية أو متطلنات السياسة الحكومية قر أو التوجيهات الوعاري
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ألتتى أهتترا  أضتتافية. وقتتر تشتتمل هتتذ  األهتترا  ااضتتافية مستتؤوليات رقابيتتة وأبال يتتة، رتلتت           

المتصلة باابالس عّمتا أذا رتان مراجتع الحستابات قتر عثتر علتى حتاات عترم التتزام بالمقتضتيات            

 ة الراخلية.مثل المواع ة والمساءلة و/أو اابالس عن فعالية الرقاب

 

 

 إعداد التقرير الرقابي 

بشتكل تقريتر مراجتع الحستابات     جملتة متن المعتايير الفرعيتة المتصتلة      يضع المعيار

أصترار   تيجتة لمهمتة رقابيتتة يجريهتا مراجتع مستتقل للنيا تات الماليتة لجهتتة          تتم ومحتتوا ، والتذي   

ااستتنتاجات المستخلصتة متن     معينة خاضعة للرقابتة. وعلتى مراجتع الحستابات أن يراجتع ويقتّيم      

 أدلّ ة ااثنات الرقابية المتوّصل أليها بصفتها قاعرة يستنر أليها الرأي بشأن النيا ات المالية.

ألتى أّن الصتيا ة الَحرفيتة للترأي، فتي مجتال القطتا  العتام، قتر          ويشير المعيتار  

. وفي مثل هذ  الظترو ،  الرقابيالتفوي  يكون منصوصا عليه من قنل التشريعات المناسنة أو 

يطّن  مراجعو حسابات القطا  العام الصيا ة الحرفية االزامية، مع األخذ بااعتنار ما جتاء فتي   

 . من معيار  و الفقرتين 

ويننغي أن ينّص تقرير مراجع الحسابات علتى أّن مستؤولية مراجتع الحستابات هتي أصترار رأي       

ااعتمتاد علتى المهمتة الرقابيتة ورأي عّمتا أذا جترى تنفيتذ المهمتة الرقابيتة          بشأن النيا ات المالية ب

وفقا للمعايير الرولية للرقابة. رما يننغي أن ُينّين تقرير مراقب الحسابات أّن هذ  المعايير تقتضتي  

من مراقب الحسابات االتزام بمتطلنات السلوك األخالقي وأ ّ ه يخطّ ط المهمتة الرقابيتة وينفتّ ذها    

 النيا ات المالية من األخطاء الجوهرية. بخلوبهر  الحصول على تأرير معقول 

 

 

من  احية أخرى، يننغتي أن يتنّص تقريتر مراقتب الحستابات أ تّ ه يعتقتر أّن أدلتّ ة ااثنتات الرقابيتة           

 التي توّصل ألى جمعها رافية ومناسنة لتوفير قاعرة يستنر أليها رأيه.

( أو المعتتايير الروليتتة  ير الروليتتة اعتتراد التقتتارير الماليتتة     اعتمتتاد المعتتاي  يتتتموحيثمتتا لتتم  

( بصتتفتها أ تتارا للتقتتارير الماليتتة، فتتنّن اارتتارة ألتتى أ تتار للمحاستتنة فتتي القطتتا  العتتام  

التقارير المالية في صيا ة الرأي الرقابي يننغي أن تنّين تشريع أ تار التقتارير الماليتة المستتخرم     

أو بلر  األصلي. 
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 التقارير المعّدلة

على الحاات التي يمكن فيها تعتريل الترأي الرقتابي. ومنهتا أ تّ ه يمكتن       ينّص المعيار

تعريل الرأي عنرما يستنتج مراجع الحسابات، بناء على أدلتّ ة ااثنتات الرقابيتة المتحّصتل عليهتا،      

، أو عنتترما يستتتحيل علتتى  متتن األخطتتاء الجوهريتتة  خاليتتةأّن النيا تتات الماليتتة فتتي مجملهتتا ليستتت   

مراجتتع الحستتابات الحصتتول علتتى أدلتتّ ة أثنتتات رقابيتتة مناستتنة ورافيتتة تجعلتته يستتتنتج أّن النيا تتات  

 من األخطاء الجوهرية.   خاليةالمالية في مجملها ليست 

 فقرات التوكيد في المسائل الهامة

أررتتادات عتتن اابتتالس ااضتتافي فتتي تقريتتر مراجتتع الحستتابات، أي    يتتورد المعيتتار 

الحاات التي يرى فيهتا مراجتع الحستابات أ تّ ه متن الضتروري لفتت ا تنتا  مستتخرم التقريتر ألتى            

مسألة أو مسائل معروضة أو ُمفَصل عنها في النيا ات المالية والتي تُ َعّر هامة ألى درجتة تصتنل   

للنيا تتات الماليتتة، أو ألتتى أّي مستتألة أو مستتائل متتن  يتتر تلتت         معهتتا حاستتمة فتتي فهتتم المستتتخرم   

المعروضة أو الُمفَصل عنها في النيا ات المالية والتي تُ َعّر هامتة لفهتم المستتخرم المهمتة الرقابيتة      

 ومسؤولية مراجع الحسابات أو تقرير مراجع الحسابات.   

 

 البيانات المقارنة

راجتع الحستابات المتصتلة بالنيا تات المقار تة فتي  طتا         بمستؤوليات م  ُيعنى المعيتار 

رقابتتة النيا تتات الماليتتة. وعنتترما تكتتون النيا تتات الماليتتة للفتتترة الستتابقة قتتر جتترى تتترقيقها متتن قنتتَ ل  

مراجع حسابات ساب  أو أذا لتم َيجتِر تترقيقها، فتنّن المتطلنتات وااررتادات التواردة فتي المعيتار         

 اافتتاحية تنطن  أيضا. باألرصرةوالمتعلقة 

ويتمثّ ل الغر  متن هتذا المعيتار فتي الحصتول علتى أدلتّ ة أثنتات رقابيتة عّمتا أذا را تت النيا تات             

المالية معروضة وف  متطلنات النيا ات المقار ة الواردة في أ تار التقتارير الماليتة المعمتول بته،      

 د التقارير.واابالس عن ذل  وف  مسؤوليات مراجع الحسابات في مجال أعرا

 

 

    مسؤوليات مراجع الحسابات المتصلة بالبيانات األخرى الواردة في وثائق تحتوي على

 البيانات المالية المدققة
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أررتادات بشتأن مستؤوليات مراجتع الحستابات المتصتلة بمعلومتات         يوفتّ ر المعيتار  

أخرى واردة في وثائ  تحتوي على النيا ات المالية المرققة و تقريتر مراجتع الحستابات. ويتمثتّ ل     

هر  مراجع الحسابات في التعامل المناسب في حال احتتوت الوثتائ  المتضتّمنة للنيا تات الماليتة      

بات بيا تات أخترى قتر تضتعف متن مصتراقية تلت  النيا تات الماليتة          المرققة و تقرير مراجتع الحستا  

وتقرير مراجع الحسابات. 
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 مسار مراجعة ضمان الجودة على  المستوى المؤسسي    -

 مراجعة ضمان الجودةتخطيط    -

 يشتمل مسار التخطيط على إعداد صنفين من الخطط :                 

      (.خطة عملياتية )أو تشغيلية -أ

تكفل الخطة العملياتية، فيما يتعلق بالمستوى المؤسسي، أن يشمل النطاق العام لمراجعات 

نحو دوري يمتّد على عّدة ضمان الجودة كافة عناصر نظام رقابة الجودة )وقد يكون ذلك على 

 سنوات(. 

أما بالنسبة لموضوعي التوقيت واالنتقاء في مجال مراجعة ضمان الجودة  فيمكن أن يتوقـّف  

التوقيت الذي يتم فيه إجراء مراجعات ضمان الجودة والمجاالت التي يتم انتقاؤها لتكون محّل 

 مراجعة على النواحي التالية :

  الدوري لعناصر نظام رقابة األولويات الموضوعة، بما فيها السياسات المتعلقة باالنتقاء

الجودة التي ستكون موضوع مراجعة ضمان الجودة )أي ضرورة أن تتناول مراجعات 

ضمان الجودة كافة عناصر نظام رقابة الجودة كل ثالث سنوات مثاًل(.

  ن إجراء تقييم للمخاطر . ويمكن لفريق عند وضع الخطة م ،تقييم المخاطر إذ ال بد

مراجعة ضمان الجودة، األخذ باالعتبار العوامل التالية عند تقييم المخاطر على المستوى 

إيالء األولوية للنواحي التي يرى الموظفون أنـّها تمثـّل إشكااًل، والنواحي  المؤسسي:

التي ال توجد بشأنها سياسات موثـّقة، وعناصر من 

 

 

التي يعتبرها فريق مراجعة ضمان الجودة ذات أهمية بناًء على    ر "المعيا

 معرفتهم بالجهاز، و مقابالت تتم مع اإلدارة العليا. 

  الموارد المتاحة، بما في ذلك الموظفين الذين يمتلكون الخبرة والسلطة الكافيتين إلجراء

المراجعات.

  ل األفراد عن المقابالت أو غيرها من أنشطة الجهاز األخرى التي من شأنها أن تشغ

إجراءات جمع أدلـّة اإلثبات الرقابية ذات الصلة بمراجعة ضمان الجودة. 
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 .خطة مراجعة المهمة الفردية -ب

ال تختلف مكّونات الخطة عن تلك التي تتضّمنها أّي خطة لمهّمة رقابية، أي أنـّها تشتمل على 

األهداف والموارد الالزمة والنطاق والمنهجية  إطار  العنصر المؤسسي وتقييم المخاطر و تحديد

 والتوقيت وصواًل إلى شكل التقرير النهائي ومحتواه بما في ذلك مسار اعتماده.

نموذج محتويات خطة مراجعة ضمان الجودة على المستوى على  الملحقويحتوي 

 المؤسسي.

لجودة باستخدام برامج عمل مصّممة سلفا. ويمكن استخدام قوائم يتم إجراء مراجعة ضمان ا

على مثال قائمة مراجعة إلنجاز مراجعة ضمان الجودة   الملحقالمراجعة أيضا. ويحتوي 

على المستوى المؤّسسي. ويجب أن تتوافر لملفات كل مراجعة لضمان الجودة أدلـّة إثبات 

 والتوصيات. مناسبة وكافية لدعم النتائج واالستنتاجات

 

 

 

 

 اإلشراف على تنفيذ مراجعة ضمان الجودة -

ينبغي على قائد فريق المراجعة،  ضمان إشراف مناسب على الفريق وعلى تقّدم العمل بما  

يكفل تأدية للمهمة على نحو محترف وفي اآلجال المحددة. ويجب أن تبرهن وثائق مراجعة 

ضمان الجودة على قيام المشرف بالمراجعة.  ويمكن للجهاز، بغية تحسين وظيفة اإلشراف، أن 

 لمراجعة. يعتمد قائمة ل

 جمع أدلـّة اإلثبات الرقابية -

يجب أن تستند نتائج فريق مراجعة ضمان الجودة إلى أدلـّة إثبات مناسبة وكافية. ويجب توثيق 

طرق جمع أدلـّة اإلثبات الرقابية )مثل المقابالت واستطالعات الرأي ومجموعات التركيز 

يق الجّيد لتحليل البيانات التي يتم وغيرها( في أوراق العمل، كما يجب الحرص على التوث

 تجميعها والنتائج المنبثقة عنها.  

وهناك طرق مختلفة لجمع أدلة اإلثبات وفي ما يلي عرض مختصر  لمختلف الطرق المعتمدة 

للحصول على األدلة:
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 مراجعة الوثائق

إن مراجعة الوثائق هي عملية تجميع معلومات من أنواع مختلفة من الوثائق المناسبة 

ويشمل هذا النشاط، في  بنظام رقابة الجودة للجهاز الرقابي. العناصر الخاصةبمختلف 

المستوى المؤسسي، السياسات واألدلة اإلجرائية واالتفاقيات ومدّونات السلوك والملفات 

 المقارنة مع المعايير الدولية المناسبة والمتطلبات األخالقية.والتقارير، مع 

 

 

 

 المقابالت 

تعتبر المقابلة وسيلة لجمع المعلومات والمعطيات عن طريق مجموعة من األسئلة وضعت 

في الجهاز الرقابي بهدف الحصول على إلى موظ مراجعة ضمان الجودةبعناية ليوجهها فريق 

از الرقابي. ويجب صياغة مجموعة من األسئلة الرئيسية لهدا آرائهم وتصوراتهم حول الجه

الغرض مسبقا. 

 االستبيانات 

يمثـّل إجراء استبيان طريقة أخرى من طرائق استطالع الرأي ويكون مصّمما لتحصيل إفادات  

عدد من األشخاص باالعتماد على مجموعة من األسئلة المتـّسقة. 

 مجموعات التركيز

إن مجموعات التركيز هي عمليات لمناقشات مركزة حول قضية معينة مع مجموعة من 

األشخاص. وهي تتضمن استعمال سلسلة من األسئلة الرئيسية. ويمكن أن تشكل تقنية قوية 

لتجميع المعلومات حول اشتغال وتحديات وإستراتيجيات األجهزة الرقابية. وعلى العكس من 

مجموعات التركيز المشاركين من البناء على رأي ومالحظات كل فرد  المقابالت الثنائية، تمكن

وبالتالي يمكن أن تكون مصدرًا غنيا لمعلومات نوعية. وينبغي على فريق مراجعة ضمان 

الجودة التأكد من أن اجتماعات فرق التركيز تقام بالنسبة إلى فئات مختلفة من الموظفين 

 من إشراك فئات محدودة من موظفي الجهاز الرقابي. والمديرين عبر الوحدات الوظيفية بداًل
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 المالحظة المادية

لتدوين ما يراه باستعمال  المالحظة المادية هي عملية يقوم بها  فريق مراجعة ضمان الجودة 

ويمكن للمالحظة أن تشمل المحيط المادي أو النشاطات أو العمليات أو  .قائمة مراجعة

المناقشات الجارية. وتستعمل هذه التقنية للتحقق من وجود موارد مادية وخدمات تكنولوجية 

 وخدمات الدعم للجهاز الرقابي ولتقييم كفايتها ومالءمتها.  

 

التحليل   -

 مات، القيام. وتتمثل أهداف التحليل في: يتوجب على المراجع، بعد تلقي المعلو  

 )أ( تقييم ثغرات نظام رقابة الجودة للجهاز الرقابي.

 )ب( تحديد العوامل المساهمة في تلك الثغرات.

 استراتيجيات للتصدي لتلك الثغرات. ج( اقتراح)

ات بالتالي يجب تحليل المعلومات المجّمعة على نحو مناسب بما يمكـّن من استخالص استنتاج

وتحديد الثغرات التي تشوب إطار الجهاز لرقابة الجودة. ويمكن تلخيص المعلومات النوعية 

المجّمعة في شكل جدول ،  بما يمكـّن الُمراجع من تحديد الفجوات التي تشوب مسارات رقابة 

على نموذج مصفوفة تدوين استنتاجات مراجعة ضمان الجودة  الملحق  الجودة. ويحتوي 

 على المستوى المؤسسي. 
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 التقرير -

يقوم فريق المراجعة بالنسبة إلى كّل مراجعة ضمان جودة :

بتحليل النتائج والمالحظات المفّصلة التي تم التوصل إليها نتيجة القيام بالمراجعة  -

 وتلخيصها.

العامة للمراجعة.بإعداد تقرير حول النتائج  -

ويكون تحليل النتائج والمالحظات وتلخيصها مرتبطا بأدلـّة اإلثبات المناسبة والكافية المضّمنة 

 في وثائق المراجعة. وُيستخَدم هذا الملخـّص في إعداد تقرير المراجعة العام.

 

 محتويات تقرير عن مراجعة ضمان الجودة في المستوى المؤسسي  -

جعة ضمان الجودة، في مسار وضع التقرير وبيان النتائج التي تم ينبغي على فريق مرا 

التوصل إليها، األخذ باالعتبار المعلومات التالية :

 ينبغي أن يبّين تقرير مراجعة ضمان الجودة النتائج التي يكون  المالحظات اإليجابية :

جيب لمتطلبات فيها نظام الجهاز في مجال رقابة الجودة قد ُصّمم ونـُفـّذ على نحو يست

 وسياسات الجهاز وغيرها من المعايير والتنظيمات المناسبة.  "المعيار  

 ينبغي اإلبالغ عن كافة المالحظات الجوهرية السلبية بشكل دقيق  : المالحظات السلبية

من خالل ِذكر طبيعة النتائج ونطاقها. والنتيجة هي وصف واضح ودقيق "لـما هو 

موجود"، أي الوقائع التي الحظها المراجع.

 

 

 

 

 :النموذج المقترح للتقرير

فهرس المحتويات -أ

عرضًا موجزًا ألهم نتائج التقرير يقّدم الملخص التنفيذي  : الملخص التنفيذي -ب

واستنتاجاته. وهو قسم مختصر يكتفي بعرض أبرز عناصر التقرير. ويمكن أن يتضّمن 

الملخص التنفيذي العناصر التالية :
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خلفية موجزة تعرض الغرض من التقرير. -

المالحظات الهامة. -

االستنتاجات. -

أبرز التوصيات. -

المراجعة، وتستعرض نطاق مراجعة ضمان الجودة تمّهد المقدمة لتقرير المقدمة :  -ت

وأهدافها :

هدف المراجعة : ُيذكر الهدف بشكل واضح وعلى نحو يتفق مع أحد  -

. متطلبات

ف النطاُق العنصَر أوالقسَم الذي تجري مراجعتـُه والفترة المراجعة: يعّرنطاق  -

الزمنية المشمولة بالمراجعة.

هو المعيار الذي تقوم عليه  الشروط العامة : إذا كان "المعيار  -

المراجعة، وجب ِذكر التوقعات الرئيسة بالنسبة إلى المتطلبات هذا المعيار.

تقييم المخاطر : يصف هذا الجزء بإيجاز العوامل التي جرى تبّيـُنها والمفضية  -

حاالت مشتبهة من عدم االمتثال، إلى انتقاء المجال المعني بالمراجعة )من ذلك، 

طول المّدة منذ المراجعة األخيرة، نتائج مراجعات أو تقارير سابقة(.

 

يشمل هذا الجزء اإلجراءات المتـّبعة من قبـَل فريق  المقاربة والمنهجية المعتَمدتان: -ث

المراجعة، من قبيل : 

التقنيات الرئيسة لجمع البيانات، مع البيان الكّمي كلـّما أمكن )مثاًل : المراكز  -

الوظيفية لألشخاص الذين تمت مقابلتهم، عدد المقابالت المنجزة، استبيانات 

استطالع الرأي المنجزة    أو الوثائق التي جرت مراجعتها(. 

ها.يجب تفسير أّية انحرافات عن خطة المراجعة المصادق علي -

اإلكراهات، إن ُوجدت: ُيقصد بها ما يحّد من قدرة المراجع على إجراء المراجعة  -

من قبيل عدم القدرة على الوصول إلى بعض المعلومات أو الوثائق، أو عدم 

  تـوفـّر الموظفين الكبار للتعاون أو عدم كفاية التعاون من ناحيتهم.     

القسم، النتائج بالنسبة إلى كّل عنصر، يستعرض فريق المراجعة، في هذا النتائج :  -ج

كالقيادة، والمتطلبات األخالقية، والموارد البشرية، وغيرها.
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ومن بين المقاربات التي يمكن اعتمادها إلبالغ داللة النتائج والمالحظات بشكل واضح 

تصنيفـُها في تقرير مراجعة ضمان الجودة وفق الترتيب التالي :

 يقع تلخيص المالحظات اإليجابية التي ال تحتاج إلى : هنا  يستجيب للمتطلبات

 ".إجراءات الحقة نظرا إلى أنـّها تستجيب إلى "المعيار   

 هنا يقع تلخيص المالحظات اإليجابية  يستجيب للمتطلبات لكن باإلمكان تحسينه :

في مجاالت ما يزال باإلمكان تحسين السياسات واإلجراءات الخاصة بها. وينبغي 

إدراج التوصيات الهادفة إلى التحسين في نطاق هذا العنصر.

 )هنا يقع تلخيص  ال يستجيب للمتطلبات )حاجة عاجلة إلى إجراءات مناسبة :

النتائج الرئيسة المتصلة بالنواحي غير المستجيبة إلى "المعيار  

والتي يكون بإمكان الجهاز في ضوئها أو من واجبه اتخاذ اإلجراءات   

اإلصالحية العاجلة.

 )هنا يقع تلخيص النتائج  ال يستجيب للمتطلبات )حاجة إلى خطة بعيدة المدى :

"، والتي "المعيار  الرئيسة المتصلة بالنواحي غير المستجيبة إلى 

خطة بعيدة المدى تهدف إلى معالجة الثغرات.يكون على الجهاز في ضوئها إعداد 

ومن المقاربات المقترحة إلبالغ داللة النتائج بشكل واضح، بالنسبة إلى كّل صنف، نذكر ما  

يلي :

 العنوان : المجال قيد المراجعة 

تـُذكر بوضوح الشروط أو التوقعات المعنية )مع إحالة إلى الفقرة ذات الصلة في  -

أو غيره من المراجع المناسبة( "المعيار  

النتيجة : بيان واضح لما الحظه المراجع، مع وصف واضح لمدى استجابة هذا  -

العنصر أو عدم استجابته إلى التوقعات.

السبب : يحرص المراجع، على عرض األسباب )لماذا ؟ ولماذا ؟ ثّم لماذا ؟(  -

في السياسات المفضية إلى النتيجة. من ذلك على سبيل المثال أّن نقصا 

واإلجراءات قد يكون نتيجة نقص في الموارد المتوفرة.

األثر : يقوم المراجع، بشرح التبعات الفعلية أو المحتملة. من ذلك مثاًل أّن من  -

شأن نقص الموارد البشرية ذات الكفاءة أن يؤثـّر سلبًا على قدرة الجهاز على أن 

الصلة. يصدر تقارير رقابية مناسبة ووفق المعايير ذات
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توصيات لمعالجة المشكلة المعّينة. وتبقى جودة  التوصية : َيعرض المراجع،  -

التوصية وثيقة االرتباط بمدى نجاح المراجع في معرفة السبب العميق الحقيقي 

)ذلك أّن فهم العلـّة يفضي إلى توصية جّيدة(. وينبغي أن تتـّجه التوصيات في 

ي المناسب المستوى المؤسسي إلى المدير التنفيذ

 

 

)وصواًل إلى رئيس الجهاز( المسؤول عن السياسة و/أو اإلجراء قيد المراجعة. وتوصف 

"، وهي اختزال للصفات التالية :التوصيات الجّيدة أحيانًا بأنـّها "

نوعّية )أي خاصة بموضوعها(. -

قابلة للقياس -

قابلة للتحقيق -

واقعية. -

محّددة زمنيًا. -

نعني بذلك ُحكم فريق المراجعة في ضوء أهداف المراجعة بعد أن يكون  الخاتمة: -ح

الفريق قد نظر في مجمل النتائج. وقد يأتي االستنتاج المناسب على هذا النحو : "حصلت 

لدينا قناعة معقولة أّن للجهاز، خالل الفترة موضوع المراجعة، سياسات وإجراءات 

ظفيه ملتزمون بالمتطلبات األخالقية المناسبة وأّن ُصّممت لتكفل له تأكيدا معقوال بأّن مو

هذه السياسات واإلجراءات تعمل على نحو فّعال ]باستثناء . . . [". وفي حال استنتج 

فريق المراجعة أّن الجهاز ال يستجيب لهدف المراجعة: "لم تحصل لدينا قناعة معقولة 

ءات ُصّممت لتكفل له تأكيدا أّن للجهاز، خالل الفترة موضوع المراجعة، سياسات وإجرا

معقوال بأّن موظفيه ملتزمون بالمتطلبات األخالقية المناسبة وأّن هذه السياسات 

 واإلجراءات تعمل على نحو فّعال". 

ينبغي أن يصدر رأي اإلدارة عن رئيس الجهاز أو الشخص الموكول له  تعقيب اإلدارة:

يتضّمن رّد اإلدارة تعليقا عّما إذا كانت  مسؤولية نظام رقابة الجودة في الجهاز. ويمكن أن

النتائج والتوصيات واالستنتاجات مقبولة لديها أم ال، وأن يِرَد، في حال قبولها، التزام بإعداد 

خطة عمل في غضون فترة زمنية معقولة. ويجب أن يكون رّد اإلدارة موقـّعًا ومؤّرخًا. 

المؤسسي بالنسبة إلى عنصر المتطلبات على مثال تقرير في المستوى  الملحق ويحتوي 

 األخالقية.
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 الجلسة الثامنة

 )الجزء الثاني من مادة الجلسة السابعة(

 مراجعة ضمان الجودة في مستوى الّرقابة المالّية

 

 تخطيط مراجعة ضمان الجودة على مستوى الرقابة المالية 

 خطة مراجعة المهمة الرقابية الفردية

إجراؤهاا علام مساتوى الرقاباة     يتم إعداد خطة مراجعة المهمة الرقابية الفردية لكّل مراجعة ُيراد 

 ال تختلاام مكّوناااخ الخطااة عاان تلاام التااي تتطااّمنها  ّر خطااة لمهّمااة  قابيااة   ر  نااّ ها    الماليااةو  

منهجيااة تشااتمل علاام افهااداو  المااوا د النطمااة  النطااال   منهجيااة العماال   الشاار   )مثاال       

الجهاط الرقابياة  المعاايير الد لياة للرقاباة  فاي مساتوى الرقاباة المالياة(  المسام لياخ المو ولاة           

التوقيت واالنتقاء اإلطا  القانوني    غيرهو 

يمكاان  ن يتوقااّ م التوقياا  الااير يااتم فيااع إجااراء مراجعاااخ ضاامان الجااودة  المجاااالخ التااي يااتم    

 نواحي التالية :انتقاؤها لتكون محّل مراجعة علم ال

o       اف لوياخ الموضوعة  بما فيها السياساخ المتعلقة باالنتقااء الاد  ر )علام غارا

ما يقترحع "المعيا  الد لي لألجهزة العليا للرقابة المالية   المحاسبة")

( بأن يتم  فحص المهماخ الرقابياة التاي يتوالهاا  اّل قاهاد مهمااخ  قابياة ماّرة         

لم افقل  ل ثنث سنواخ ع

o  تقييم المخاطر  بما في ذلم  ؤى إدا ة الجهاط العليا

o  متطلباخ سياسة ضمان الجودة
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o        الموا د المتاحة  بما في ذلم الماوففين الايين يمتلكاون الخبارة  السالطة الكاافيتين

إلجراء المراجعاخ 

o  ناواحي  الظر و )مثل المهماخ الرقابية المستحدثة  قادة المهماخ الرقابية الجدد 

المخاااطر المتعاارو عليهااا حااديثا( التااي تجعاال النتاااهث مواتيااة ماان حياا  توقيتهااا        

الزمني 

o      نشطة الجهاط افخرى التي من شأنها  ن تشغل اففراد عان المقاابنخ    غيرهاا 

من إجراءاخ جمع  دلّ ة اإلثباخ الرقابية ذاخ الصلة بمراجعة ضمان الجودةو  

العملياتياة هايه الناواحي بعاين االعتباا   فاىّن علام الجهااط  اّل ياّدخر           لئن  جا   ن تأخاي الخطاة    

جهدا  لدى استيفاء إعداد الخطة  في تنفييها بما يكفال تغطياة  افياة لسابل معالجاة المخااطر التاي        

جرى تبّيُ نها  تنفيي سياستع في مجال ضمان الجودةو  

   النطاق والمقاربة

ساتوى الماالي المساا اخ المتاّ بعة  الوثااهُ الُمع اّدة       يشمل نطال مراجعة ضمان الجودة في الم

من قب  ل فرل الرقاباة  المالياة   ذلام لتقيايم مادى اساتجابة المهااب الرقابياة لمتطلبااخ منهجياة           

(    "المعااايير الجهاااط الرقابيااة  المعااايير المناساابة  مثل"المعااايير الد ليااة للرقابااة" )   

 (و     مالية  المحاسبة" )الد لية لألجهزة العليا للرقابة ال

 

 

 تقييم المخاطر

يمكن لفريُ مراجعة ضمان الجودة  بغية تحقيُ هدو مراجعة ضمان الجودة  مساعدة الجهااط   

 علم التخفيم من المخاطر ذاخ الصلة  افخي باالعتبا  العوامل التالية عند تقييم المخاطر :

   المهماااخ الرقابيااة التااي تنطبااُ عليهااا  احاادة      ثاار ماان         إياانء اف لويااة لمراجعااة

المواصفاخ التالية: 

o        المهماخ الرقابية المتصلة بجهاخ خاضعة للرقاباة يعتبار الجهااط  ناّ ها مان صانم

العمنء ذ ر المستوى العالي من المخاطر   

o   المهماخ الرقابية المتصلة بعمنء من ذ ر الحساباخ المعقّ دة
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o ابية التاي لهاا مشاا ل ساابقة   المهمااخ الرقابياة التاي  ثيارخ بشاأنها          المهماخ الرق

مساهل من قب  ل ُمراجع  قابة جودة المهمة الرقابية   

o    المهماخ الرقابية الجديدة التي يجريها الجهاط

 مدى االلتزاب بسياسة الجهاط في مجال التغطية الد  ية لقادة المهماخ الرقابيةو 

 المنهجية

 جمع  دلّ ة اإلثباخ الرقابية العناصر التالية :تشتمل  نشطة 

 ُمراجعة الوثاه

 يشمل منهجية  الجهاط الرقابية  الملفاخ     ال العمال  القاوانين   التشاريعاخ  غيار ذلام      

من الوثاهُ المناسبة لتقييم مدى تنفياي الجهااط لمنهجيتاع الرقابياة  إجراءاتاع فاي مجاال  قاباة         

 الجودةو    

 المقابنخ

يمكن لفريُ مراجعة ضمان الجودة اساتخداب المقاابنخ لجماع المعلومااخ المناسابة مان ماوففي         

الجهاطو  يمكن  ن يكون المسا   سميا    غير  سمي  فُ طريقة إجراء االساتبيان الاير جارى    

تصميمعو

 استطنعاخ الر ر

حصايل إفااداخ   يمثّ ل استطنع الر ر طريقة  خارى مان طارل إجاراء اساتبيان يكاون مصاّمما لت        

عدد من افشخاص باالعتماد علم مجموعة من افسئلة المتّ سقةو 

 مجموعاخ التر يز

يمكاان تعرياام مجموعااة التر يااز بأنااّ ها مجموعااة ماان افشااخاص المتفاااعلين ماان ذ ر المصاالحة  

المشتر ة    الّسماخ المشاتر ة يجماع بيانهم ُميّسار معتمادا المجموعاة  تفاعلهاا  سايلة للحصاول          

لوماخ حول مسألة معّينة    محّددةو   علم مع

 المنحظة المادية

المنحظة المادية مسا  مشاهدة ُيجريع فريُ مراجعة ضمان الجودة لتد ين  ّل ماا ياراه مساتعينا    

قاهمة مراجعةو  يمكن  ن تر اّ ز المنحظاة علام البيئاة المادياة    علام افنشاطة    العمليااخ            

 المناقشاخ الجا يةو
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 جعة ضمان الجودةتنفيذ مرا 

يجاا  إجااراء مراجعااة ضاامان الجااودة  فقااا للخطااة المصااادل عليهااا لمراجعااة المهمااة الرقابيااة        

الفرديةو  ماع ذلام  فاىّن فر فاا غيار متوقعاة قاد تقتطاي  خانل مساا  المراجعاة  إد ا  تعاديل             

علاام الخطااةو  يجااد  التااي ير حينئااي بوجااول المصااادقة علاام  ّر تعااديل فااي المسااتوى اإلدا ر      

 لمناس و من ناحية  خرى  يتم إجراء مراجعة ضمان الجودة باستخداب برامث  ا

 

 

و    يمكاان اسااتخداب قااواهم المراجعااة  يطااا لتوثيااُ نتاااهث     عماال   قااواهم مراجعااة مصااّممة ساالفا   

المراجعة بحي  يتم  بط االجابة عن  ل سمال في القاهمة مع الجزء المناس  من الملم الرقاابي  

 ملم ضمان الجودةو  يجا   ن تتاوافر لملفااخ مراجعااخ ضامان الجاودة       الير تجرر مراجعتع 

  دلّ ة إثباخ مناسبة   افية لدعم النتاهث  االستنتاجاخ  التوصياخو

اإلشراف -أ

ينبغي علم قاهد فريُ المراجعة ضمان إشراو مناس  علم الفريُ  علم تقاّدب العمال بماا يكفال      

تأدية للمهمة علم نحو محتارو  فاي ااجاال المحاددةو  يجا   ن تبارهن  ثااهُ مراجعاة ضامان          

الجودة علم قياب المشرو بالمراجعةو   يتوقّ م مادى اإلشاراو  طبيعتاع علام عوامال مان قبيال        

لفريااُ  تجااربتهم  خباارتهم  ماامهنتهم  قااد اتهمو  بالنساابة إلاام افجهاازة التااي ال  عاادد  عطاااء ا

يمكاان فيهااا إنشاااء فريااُ مراجعااة ضاامان الجااودة نظاارا إلاام محد ديااة عاادد المااوففين  فااىّن علاام  

الشخص المسم ل عن  فيفة ضامان الجاودة  ن يكلاّ م شخصاا فاي مساتوى تنفياير  فياع يكفال          

ُ بالتخطيط  النتاهث ) منها المساهل الخنفياة تحديادا(  اإلبان     إجراء مشا  اخ معع في ما يتعل

عن مراجعة ضمان الجودةو  يمكن للجهاط  بغية تحسين  فيفة اإلشاراو  المراجعاة   ن يعتماد    

 قاهمة مراجعة لمراقبة مراجعاخ ضمان الجودة  اإلشراو عليهاو

جمع أدلـّة اإلثبات الرقابية -ب

عة ضمان الجودة إلم  دلّ ة إثباخ مناسبة   افيةو  لّما  ان فرياُ  يج   ن تستند نتاهث فريُ مراج

مراجعة ضمان الجودة يقوب بالتدقيُ علم المادققين  فاىّن  اّل دليال إثبااخ ال يصامد  مااب الفحاص         

  التدقيُ سيكون مآلع الرّد  التغاضي  عدب القبولو
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مثال المقاابنخ  اساتطنعاخ    من ناحية  خرى  يج  توثياُ طارل جماع  دلاّ ة اإلثبااخ الرقابياة )      

الر ر  مجموعاخ التر يز   غيرها( في    ال العمل   ماا يجا  الحارص علام التوثياُ الجّياد       

لتحليل البياناخ التي يتم تجميعها  النتاهث المنبثقة عنهاو   ما الحظنا آنفا  فىناّ ع يجا   باط قاواهم     

 المراجعة مع  دلّ ة اإلثباخ التي تدعم نتاهث المراجعةو

قد تقتطي الخطة  بحس  حجام المجاال قياد المراجعاة  مراجعاة المجاال برّمتاع  مان ذلام علام            

سبيل المثال  مراجعة   افة    ال العمل لمهمة  قابية معّينة     افاة العمليااخ الرقابياة المنج ازة     

 في فترة معّينة  لدى القياب بمراجعة في مستوى الرقابة الماليةو

 حيثما تعلّ ُ افمر بمجال شاسع جّدا  فىّن فريُ مراجعة ضمان الجودة يعتمد تقنية  خي العّينااخ  

   غيرها من التقنياخ الستخرا  مجاالخ للمراجعةو  

 التحليل -ت

يج  تحليل المعلوماخ المجّمعة علم نحو مناس  بماا يمكاّ ن مان اساتخنص اساتنتاجاخ  تحدياد       

تشاول إطاا  الجهااط لرقاباة الجاودةو  تشامل طارل تيساير جماع          الثغراخ    نقاا  الطاعم التاي    

البياناااخ  تحليلهااا قااواهم المراجعااة  النماااذ    الجاادا ل و  يمكاان تلخاايص المعلوماااخ النوعياااة          

المجّمعة فاي شاكل ساردر بتحويلهاا إلام شاكل جاد لي بماا يمكاّ ن الُمراجاع مان تحدياد  الفجاواخ              

 ودةو   نقا  الطعم التي تشول مسا اخ  قابة الج

الااير تتخاايه اففعااال   المنحاام لاادى تحليلااع البياناااخ المجّمعااة فااىّن علاام المراجااع  ن ينظاار فااي     

 الرد د  من ذلم  نّ ع قد ينحظ  علم سبيل المثال  عدب حد ث تغّير طيلة عدد من السنواخ فاي  

ينظار فاي    نسبة الموففين الير يوِدعون  ثيقة تأ يدهم السنور لنستقنليةو  ما علم المراجاع  ن 

   من ذلم مثن الرد د التي تدعم مقا بة معّينة  من قبيل  الكّم

 

 

 

ماان المسااتجوبين  ن ال علاام لهاام بااأّن الجهاااط قااد اعتمااد مدّ نااة اإلنتوسااار للساالو        %" فاااد  

افخنقااي"و  يساااعد البيااان الكّمااي للنتاااهث فااي التقرياار النهاااهي القااا ب  علاام فهاام ماادى انطبااال      

ع     هّميتهاااو فااالمراجع    القااا ب يمكنااع  ن يسااتنتث  فااي ضااوء المثااال الااير  منحظاااخ المراجاا

يشير إلام عادب  فاياة المعرفاة باعتمااد مدّ ناة اإلنتوساار للسالو  افخنقاي   ّن ماوففي الجهااط            

 ليسوا مطلعين بقد   او علم المتطلباخ افخنقية المناسبة التي ُيتوقّ ع منهم  ن يمتثلوا لهاو
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يكون مراجع ضامان الجاودة مادققا ذا تجرباة مناسابة يساتطيع  ن يساتخدب فاي مهمتاع            ينبغي  ن 

مستوى عاليا من المها اخ التحليليةو  فطن عن قاواهم المراجعاة  فاىّن علام المراجاع  ن يطاّ لع       

"المعاايير الد لياة   علم اإلجراءاخ الرقابية المناسبة الوا دة في دليل الرقابة للجهاط  عن ة علم 

( (  "المعااايير الد ليااة للرقابااة" )  زة العليااا للرقابااة الماليااة  المحاساابة" )  لألجهاا

  غيرها من المعايير المناسبة للحصول علم إ شاداخ توجيهيةو

التقرير 

 يقوب فريُ المراجعة بالنسبة إلم  ّل مراجعة ضمان جودة :

 تلخيصها بتحليل النتاهث  المنحظاخ المفّصلة الوا دة في المراجعة  -

بىعداد تقرير حول النتاهث العامة للمراجعةو -

 يكون تحليل النتاهث  المنحظاخ  تلخيصها مرتبطا بأدلاّ ة اإلثبااخ المناسابة  الكافياة المطاّمنة      

 في    ال العملو  ُيستخد ب هيا الملخّ ص في إعداد تقرير المراجعةو

 

 

 

 

إعداد مسّودة مخطـّط تقرير المراجعة (أ

 التقرياار النهاااهي فااي مسااتوى الرقابااة المالياة علاام نتاااهث برنااامث العماال    قاهمااة المراجعااةو يقاوب  

 تشاامل قاهمااة المراجعااة مراحاال المهمااة الرقابيااة باادءا بمرحلااة مااا قباال التخطاايط   صااوال إلاام     

مرحلااة التقرياارو  هااي تهاادو إلاام مساااعدة ُمراجااع ضاامان الجااودة علاام تقياايم االلتاازاب بالمعااايير  

مجاااالخ التااي يحتااا  الجهاااط فيهااا إلاام اتخاااذ إجااراءاخ لمعالجااة حاااالخ عاادب االلتاازابو  تحديااد ال

  ما هو شأن  افة قواهم المراجعة  فىّن هيه القاهمة دليل إ شادر يساعد المراجاع علام االجتهااد    

المهني  ينبغي استخدامها من قب  ل مادقُ ذر خبارة إلام جانا  المعاايير المناسابة  افجازاء ذاخ        

من منهجية الجهاط الرقابيةو  علم ُمراجع ضمان الجاودة  ن ُياد   فاي خاناة المنحظااخ       الصلة

 العناصر التالية :

o      عاارم مااوجز لألساابال التااي تعلااّ ل ُحكاام المراجااع بااأّن المتطلاا  قااد اسااتجي  لااع    لاام

ُيستج  لع  مع اإلشا ة إلم ملم المهمة الرقابية     إلم ملم المراجعة عند االقتطاء 
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o حول المخاطر الناجمة عن عدب االلتزاب  بيان

o افسبال التي يعلّ ل بها فريُ المهمة الرقابية عدب االلتزابو

(و ) استتتمارة تتدوير مراجعتتة ضتمان الجتتودة   ياتم تلخايص نتاااهث قاواهم المراجعااة فاي     

 يقااوب بماالء هاايه االسااتما ة قاهااد الفريااُ    شااخص آخاار مكلااّ م بتجميااع  افااة نتاااهث مهماااخ         

راجعة المختلفاةو   يجا   ن تشاتمل االساتما ة علام قاهماة بالمجااالخ الهاماة لمراحال المهماة           الم

 الرقابية التي جرى فحصها  مع تلخيص للنتاهثو  

 

 

 ينبغي  بط النتاهث  لّ ها علم نحو مناسا  باأ  ال العمالو مان ناحياة  خارى  يجا   ن تتطاّمن         

ب بالنسابة إلام  ال مرحلاة مان مراحال المهماة        هيه االستما ة الموجزة اساتنتاجا عان مادى االلتازا    

 الرقابيةو

  عند  صم النتاهث  ينبغي  ن تتطّمن مسّودة تقرير مراجعة ضمان الجودة : •

    ِذ ر  افة النتاهث بالنسبة إلم  ل مرحلة من مراحل مسا  الرقابة المالية 

 ل   تقييم المخاطر المتصلة بكل نتيجة 

    تحديد افسبال الرهيسة الكامنة   اء  ل نتيجةو  

: يشير هيا العنصر إلم افثر الفعلاي    المحتمال للنتااهثو  علام فرياُ المراجعاة        األثر •

النظر في مسألة  يم يمثّ ر  جود مشا ل    تمثّ ر النتاهث في سياسة الجهاط  مساا اتع  

الرقابية مستقبنو

اهث  المشا ل التي ياتم تحديادهاو   تكاون هايه افسابال      : يج  تد ين  سبال النتالسبب  •

بمثابة افساس الير يستند عليع المراجع لتقديم التوصياخ المناسبةو

: علاام المراجااع  ن يقااوب بالحصااول علاام تعليقاااخ    تعليقتتات المتتدير التنفيتتذا للرقابتتة    •

عليقاخو   المديرين التنفيييين المناسبين علم المنحظاخ المرفوعة  تد ين  افة الت

: بعد المناقشة مع اإلدا ة التنفييية  ينبغي علام فرياُ مراجعاة ضامان الجاودة      مالحظة 

 القياب بالمهاب التالية:

تلخيص التعليقاخ  غيرها من  دلّ ة اإلثباخ المنبثقة عن النقاش  -

تحليل  دلّ ة اإلثباخ في ضوء اإليطاحاخ التي جرى تلقّ يها  -
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المساهل التي لم ينشأ بشأنها إجماع  بتحّرّياخ إضاافية    جول القياب  بالنسبة إلم -

باالعتماد علم معلوماخ     دلّ ة إثباخ إضافية يتم توفيرها  من طرو الفريُ 

االتفال علم التعدينخ )باالعتماد علم معلوماخ إضافية     قاهع  ّبماا لام يكان     -

التقرياارو  يجاا  الفريااُ علاام علاام بهااا سااابقا( التااي يتعااّين إد اجهااا فااي مسااّودة   

مناقشة التوصاياخ  اتخااذ قارا  بشاأن النتااهث التاي سيتطاّمنها التقريار المزماع          

 فعع إلم  هيس الجهاطو

 الغاية من تعليقاخ اإلدا ة التنفييية علم مسّودة التقريار هاي تحدياد المعلومااخ     دلاّ ة اإلثبااخ       

م  ّن تقريار مراجعاة ضامان الجاودة     اإلضافية التي قد يكون الفريُ لم يأخيها بعاين االعتباا و ذلا   

 "قاهم علم القراهن"  تقوب نتاهجع  استنتاجاتع علم  دلّ ة إثباخ مناسبة   افيةو

أّمتتا قتترار اختيتتار م تتفو ة  يباارط تقرياار المراجعااة النهاااهي  هااّم نتاااهث مراجعااة ضاامان الجااودةو 

    اءاته الذاتية.( التقرير النهائي  يعود إلى الجهاز المعني و ق سياساته وإجر)

 التقرير النهائي  ي مستوى الرقابة المالية

 فيما يلي مثال لمصفوفة تقرير يمكن اعتمادها    تطويعها  فقًا لظر و الجهاط المعني:

 

 

 

 

  هرس المحتويات  

)   ملخااّ ص التقرياار( : ينبغااي  ن يكااون هاايا القساام مااوجزا جااّدا   ن يقتصاار  الملخت  التنفيتتذا 

علاام  باارط عناصاار التقرياار   ر مجماال اففكااا   النتاااهث الرهيسااةو  يمكاان  ن يتطااّمن الملخااص 

 التنفيير العناصر التالية : 

o  خلفية موجزة 

o  المنحظاخ الهامة 
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o  االستنتاجاخ 

o  برط التوصياخ  

o ملخّ ص  د د اإلدا ةو

 ال ينبغي  ن يكون الملخص التنفيير مجّرد تكرا  لفصول من متن التقرير  بال ينبغاي  ن يكاون    

متسقا مع التقريرو  يمكن القول إّن الملخص التنفيير ينبغي  ن ينقال الرسااهل الرهيساة للمراجعاة     

بااخ     علم  جع التحديد تلم النواحي التي يحتاا  الجهااط إلام تحساينهاو  لفارل المراجعاة مقا       

مختلفة إلعداد الملخصاخ التنفيييةو فالبعض يُ ِعّد مسودة للملخص في مرحلة مبكّ رة مان المساا    

 يقوب بتحديثها بصفة مستمرة مع اتطاا  هيكال التقريار افساساي  محتاواه التفصايلي  فاي حاين         

 يقوب البعض ااخر بىعداده في نهاية المسا و

عة مع لمحة موجزة عن الجهة الخاضعة للرقابة  بما فاي  المقّدمة : توضّ ح المقدمة خلفية المراج 

ذلم نطال المهماة الرقابياة  تا يخهاا  غرضاها  الماوففين المكلفاين بهااو  ماا يجا   ن تتطاّمن           

 المقدمة معلوماخ عن مراجعة ضمان الجودة  منها :
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    قااد  هااداو المراجعااة : يكااون الهاادو عااادة تااوفير تأ يااد معقااول علاام  ّن المهمااة الرقابيااة

(  علام سابيل المثاال(    "المعايير الد لياة للرقاباة" )   جِري    فُ المعايير المناسبة )

  ّن التقرير الرقابي الصاد  مناس  في الظر و القاهمةو

             نطال المراجعاة : يصام هايا العنصار المهماة الرقابياة    القسام مان المهماة الرقابياة قياد

المراجعةو

 (    المعاايير الرقابياة   "المعاايير الد لياة للرقاباة" )    الشر   العامة : عادة ما تكون

الوطنيةو

 سماء المراجعين  تا يخ إجراء المراجعةو 

: يتطّمن هيا الجزُء العمل  المنجز فعن  اإلجراءاخ المتبعة من قبا  ل فرياُ    المقاربة والمنهجية

 مراجعة ضمان الجودةو  يشتمل علم عناصر من قبيل :

  الجودة الير تم علم  ساسع تحليل نظاب  قابة الجودة بالجهاط إطا   قابة

           هاام الوساااهل التااي تاام اسااتخدامها فااي جمااع البياناااخ )مااثن : مراجعااة ملفاااخ المهماااخ 

الرقابيااة    فااي حااال انتقاااء ملفاااخ لمراجعتهااا تقااديم قاهمااة بهاايه الملفاااخ   المقااابنخ         

 التحاليل   االستبياناخ( 

 الخصوص إذا ما تم  ضع  ر قيود علم نطال المراجعةوحد د المقا بة   ب

: ينبغي علم فريُ المراجعاة  ن ُياد    بالنسابة     المالحظات والنتائج والتوصيات )متر التقرير(

إلم  ل ناحية من نواحي المهمة الرقابية قيد المراجعة  العناصر التالية في التقرير  مع بياان  اّل   

 لطعمو  من النتاهث اإليجابية   نقا  ا

 يمكن للفريُ  ن يد س التوقعاخ بالنسبة إلام  ال مرحلاة     التوقعات    الشروط المحّددة :

من مراحل المسا  الرقابي  ما هي معّرفة في المعايير المناسبةو  يصم  

 

 

هيا القسم من التقرير بوضو  التوقعاخ في ضوء المتطل  المعّين الوا د في منهجية الجهاط 

ي المناس و /   المعيا  المهن
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  يعرم هيا القسم  صفا موجزا للمما ساخ الراهنة  افنشطة الرقابياةو  ينبغاي   النتائج :

 ن يكون الوصم  اضحا بماا يمكاّ ن القاا ب المطاّ لع مان فهام ماا الحظاع الُمراجاع    لام           

ينحظع في فل التوقعاخ الموضوعةو  ما يفّسر هيا القسم  يفّياة تطاابُ الظارو الاراهن     

متطلباخ المعيا  المناس   يبّين الثغراخ بين ما الحظع الُمراجع  بين التوقعاخومع 

 من المهّم جّدا تحديد هيه العوامل حيثما لوحظا  نقاا  ضاعم  باالنظر إلام  ّن       األسباب :

افسبال هي القاعدة التي تستند إليها التوصياخو بل إّن تحديد افسبال مقاّوب ال غنام عناع    

ةو  علم المراجع  ن ياد ل علام السامال "لما اذا ي"  يتادّ   باع إلام        لوضع توصياخ جّيد

 ن يقتنع بأّن سب  المشكل الرهيسي قد تم تحديدهو من ذلم  ّن الُمراجع قاد ينحاظ ماثن  ّن    

إجراء يقتطايع معياا  د لاي لام ياتم اتاّ باعع بالنسابة إلام مهماة  قابياة معّيناةو فاىذا توقاّ م              

ّن التوصية المنبثقة عان هايه المنحظاة   التاي قاد يكاون نّصاها        الُمراجع عند هيا الحّد  فى

علم النحو التالي "ينبغاي تنفياي هايا اإلجاراء"  لان تكاون مفيادة بشاكل خااّصو لكاّن مزياد            

التساؤل قد يكشم  ّن سياساخ الجهاط ال تقتطي هيا اإلجراء     قاد يكاون فرياُ المهماة     

ّ م عند هيا الحّد  فىّن مزيد التسااؤل قاد يكاون    الرقابية ال علم لع بهيا المتطل   صنو  حت

الطما لتحديد ما يتعّين علم الجهاط القياب بع لمعالجة المشكلو  

  ر التبعاخ    العواق  الفعلياة    المحتملاة الناجماة عان نقاا  الطاعم التاي تما          األثر  :

منحظتهاو

 

 

 جهااط الرقابياة  المعاايير    : هي مقترحاخ للتحسين بما بكفل التزاماا بمنهجياة ال   التوصيات

الد ليةو  ينبغي  ن تكون التوصياخ  اضحة  ذاخ داللة  لها صبغة تطبيقياةو  ماا ينبغاي    

 ن توجع التوصياخ إلم المدير التنفيير المناس و  فاي الغالا   توّجا  ع التوصاية الناجماة      

سام ل عان   عن نقص في االلتزاب بالسياساخ  اإلجراءاخ القاهمة إلام المادير التنفياير الم   

المهمة الرقابية  في حين ت وّج  ع التوصياخ المتصلة بتدا   ثغراخ فاي سياسااخ الجهااط    

 إجراءاتع إلم المدير التنفيير المسم ل عن المنهجية  /   المدير التنفيير المسم ل عان  

النظااااب العااااب لرقاباااة الجاااودة بالجهااااطو  ينبغاااي  ن تكاااون التوصاااية  اضاااحة  محاااّددة      

تسااتهدو افساابال العميقااة الممديااة إلاام النتيجااةو  بىمكااان فريااُ ضاامان     ملموسااة    ن 

الجااودة  ن يقااوب بمتابعااة التنفيااي فااي  قاا  الحااُو  يجاا   ن تكااون التوصااية  اضااحة إلاام 

د جااة  ّن الُمراجااع المتمااّرس الااير ال يعاارو تلاام المراجعااة يسااتطيع  ن يحكااُ م  إن  ااان     
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لطااعم التااي جاارخ منحظتهااا علاام  ّن    جاارى تنفياايها الحقاااو  إذا دلااّ   إحاادى نقااا  ا    

التقرير الصاد  غير منهم   ج  حينئي التوصية باتخاذ اإلجراء اإلصنحي المناس و

 : ينبغي  ن تستنث الخاتمة العامة بوضو  : الخاتمة العامة

          مدى مناسبة التقرير الصااد  فاي فال الظار و القاهماة ) ر  ن يكاون الار ر الرقاابي

 قابية مناسبة   افية موثّ قة في الملفاخ(  مدعوما بأدلّ ة إثباخ

        مدى  جود  دلّ ة إثباخ مناسبة   افية بأّن الفرياُ الرقاابي قاد التازب بالمعاايير المهنياة

 المتطلباخ القانونية  التنظيمية لدى تأدية المهمة الرقابيةو

 

 

االجتهااد المهناي مان     حيثما ُ جدخ نقا  ضعم  فىّن التوصل إلم هيا االستنتا  يقتطي إعماال  

 قبل قاهد مهمة المراجعة لتقدير  همية نقا  الطعم التي جرخ منحظتهاو

: ينبغااي  ن يبااّين الماادير التنفيااير المساام ل عاان المهمااة الرقابيااة إن  ااان موافقااا      ردود اإلدارة

د غير موافُ علم المنحظاخ  االستنتاجاخ  التوصياخو فىذا  اان موافقاا   جا  حينئاي  ن ياو      

الردُّ لمحة موجزة عن اإلجراءاخ المقترحة إطاء ذلم   ما قد يتمثّ ل الارّد فاي تقاديم خطاة العمال      

التفصاايلية  إن ُ جاادخو  ّمااا إذا  ااان غياار موافااُ علاام المنحظاااخ  االسااتنتاجاخ  التوصااياخ     

  ج  حينئي تقديم  سبال عدب الموافقةو   لاّ ما  انا  المنحظااخ السالبية ناجماة عان ضاعم فاي        

سياساخ الجهاط  إجراءاتع   ج   ن يأتي  الرّد عليهاا  يطاا مان قبا  ل المادير التنفياير المسام ل        

عاان تطااوير السياساااخ  اإلجااراءاخ  تعّهاادهاو  ينبغااي  ن يوقااّ ع الماادير التنفيااير المساام ل )      

 المدير ن التنفيييون المسم لون( علم  ّد اإلدا ة  يمّ خع )   يمّ خوه(و

: تتطاااّمن المنحاااُ  ّر معلومااااخ    تفاصااايل يرتئاااي فرياااُ المراجعاااة  ناااّ ها تااادعم       الَمالحتتتق

 المنحظاخ  االستنتاجاخ  التوصياخ علم نحو مناس و

 (  المتابعة )

إّن تقا ير مراجعاخ ضامان الجاودة ال يمكان لهاا  ن تحقاّ ُ الهادو الماأمول لهاا إن لام ياتم اتخااذ            

يمكان القيااب بمتابعاة المراجعاة مان قبا  ل  حاداخ ضامان الجاودة             إجراءاخ المتابعة النطماةو   

لجااان داخليااة يااتم إنشاااؤها لهاايا الغاارمو  يعتمااد فريااُ المراجعااة خطااة العماال الُمع ااّدة ماان قباا  ل    



99 
 

اإلدا ة لتقييم مدى تنفيي هيه الخطاة  افسابال التاي حالا  د ن تنفياي  ّر مان عناصارهاو  ماا  ّن         

 تابعة التأ ّ د من  ّن اإلجراءاخ التي تم  من المهّم عند إجراء الم

 

 

تنفييها قد عالج  االساتنتا     المنحظاة المفطاية إلام التوصايةو  إجاراءاخ المتابعاة المناسابة         

الطمة لطمان تنفيي خطة العمل المتفُ عليها    التأ ّ د من  ّن خطاواخ مناسابة يجارر القيااب بهاا      

 لتنفييهاو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               
       

 

 المادة العلمية
 

 "مراجعة ضمان الجودةحول موضوع " تدريبيللقاء ال

 

 
 الجلسة ) التاسعة(

 وظيفة ضمان الجودة

أشكناني () الدكتور/ محمد 

) السيد/ محمد الصوابي(

42/5/4105 

 

 
قطر –الدوحة   
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 لسة التاسعةالج  

 وظيفة ضمان الجودة

 

كانت  بعد أن ترّكز اهتمامنا في الجزء الّسابق من الّدليل حول مراجعات ضمان الجودة سواًء

يستعرض هذا على مستوى الجهاز )أو المستوى المؤّسسي( أو على مستوى المهّمات الّرقابّية، 

 وظيفة ضمان الجودة وإدارتها.الجزء الّثالث من الّدليل النواحي المختلفة إلنشاء 

 للقيادة العليا لدى الجهاز تأكيدًا معقواًل ويتمثـّل الغرض من وظيفة ضمان الجودة  في أن تكفل

بأّن السياسات واإلجراءات المتعلقة بنظام ضمان الجودة مناسبة ومالئمة وبأنـّها تعمل على نحو 

نواقص في تصميم رقابة الجودة أو  ثغرات أوفّعال. وحيثما كشفت مراجعة ضمان الجودة 

 النواقص. الثغرات أوتنفيذها، وجب أن يتضّمن تقرير المراجعة توصيات لإلدارة بمعالجة هذه 

فإّن مراجعة ضمان الجودة تهدف إلى  يورد المعيار الدولي للرقابة المالية والمحاسبة وكما 

ة الجودة المطبق لدى الجهاز قد جرى أن تكفَل لرئيس الجهاز تأكيدًا معقواًل بأّن نظام رقاب

تصميمه بشكٍل مناسب وبأنـّه يعمل على نحو فّعال بما يضمن االستجابة إلى المعايير المهنية 

والمتطلبات القانونية، وبأّن التقارير واآلراء الرقابية الصادرة عن الجهاز مالئمة. ويتضّمن 

تَمدة في مسار المهمة الرقابية، أال مسار مراجعة ضمان الجودة عموما المراحل الخمس المع

 وهي التخطيط القـَْبـلي )ما قبل المهمة(، التخطيط، التنفيذ، إعداد التقرير، والمتابعة. 

من المعايير العامة للرقابة على المال العام والمعايير ذات الداللة  وينّص المعيار 

 يعتمد الجهاز سياسات وإجراءات  نعلى أ ( في الفقرة األخالقية )

 

 

 

من المعيار  لمراجعة كفاءة معايير الجهاز وإجراءاته الداخلية وفعاليتها. وتوضـّح الفقرة 

( أنـّه ينبغي على الجهاز، بالنظر إلى أهمية دوره في ضمان معيار عال لعمله )

ية تحسين األداء الرقابي والنتائج الرقابي، أن يولَي عناية خاصة ببرنامج ضمان الجودة بغ

 الرقابية.
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ولئن كانت وظيفة ضمان الجودة موجودة بشكل أو بآخر في كل جهاز عمومًا، فإّن على 

األجهزة أن تسهر دائمًا على ضمان أن تستجيب هذه الوظيفة إلى متطلبات الممارسة الجيدة 

من  وفي المعيار " محاسبة المعيار الدولي للرقابة المالية والدولّيًا كما وردت في "

 (. المعايير العامة للرقابة على المال العام والمعايير ذات الداللة األخالقية )

وظيفة ضمان الجودةومراحل انشاء أهداف  .

 األهداف : -

 ُيقَصد بضمان الجودة المساَر الذي ُيقيمه الجهاز لضمان ما يلي :

  المعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية ذات أن يمتثل الجهاز وموظفوه إلى

الصلة،

 ،أن يتم تصميُم رقابة الجودة المناسبة وإرساؤها

 ،أن يتم تنفيذ رقابة الجودة على النحو السليم

 ،أن يتم تبّين السبل الممكنة لتعزيز مراقبة ضمان الجودة أو تحسينها عند االقتضاء

 

 تقارير الصادرة عن الجهاز مناسبة في ظل الظروف القائمة.أن يكفَل ذلك ضمانا بأّن ال

ويمكن القول أن الغاية الرئيسة من وظيفة ضمان الجودة داخل الجهاز هي توفيُر ضمان 

لرئيس الجهاز بأّن نظام رقابة الجودة المطبق لدى الجهاز قد جرى تصميمه على نحو 

ابية الصادرة تـَُعّد مناسبة. وحيثما تم  تبّين مناسب وتنفيذه على نحو فّعال، وبأّن التقارير الرق

نواقص في رقابة الجودة، سواء في مستوى الجهاز الّرقابي أو المهمات الرقابية المعّينة، 

وجب أن تقترح وظيفة ضمان الجودة إستراتيجيات لتدارك تلك النقائص. وهكذا نتبّين أّن 

وظفيه نظاَم رقابة الجودة وتوفير ضمان الجودة مسار متواصل لضمان اتـّباع الجهاز وم

 ضمان متـّصل لرئيس الجهاز بأّن التقارير الرقابية التي يجري إصدارها مناسبة.

 مراحل إنشاء وظيفة ضمان الجودة  -

، من بينها تقييم الحاجة إلى إنشاء مثل هذه الخطوات يشمل إرساء وظيفة ضمان الجودة عددًا من

الوظيفة و/أو الحاجة إلى تعزيز وظيفة قائمة لضمان الجودة، ووضع سياسة ضمان الجودة 
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وتنفيذها، وإعداد دليل ضمان الجودة يوفـّر إرشادات تطبيقية، وانتقاء األفراد المناسبين للقيام 

 بهذه المهمة، وتوضيح أدوارهم ومسؤولياتهم. 

ن المعلوم أّن الخطوات الالزمة إلرساء وظيفة ضمان الجودة تتوقـّف على ظروف الجهاز. وم

ُمصّممة لكي يتم تنفيذها من قبـَل جهاز ال يمتلك وظيفة  هنامن ذلك، أّن الخطوات الواردة 

 ضمان الجودة.

 

 

 

 ونورد في ما يلي الخطوات الرئيسة إلرساء وظيفة ضمان الجودة بمزيٍد من التفصيل:

تقييم حاجة الجهاز لوظيفة ضمان الجودة، .

وضع سياسة ضمان الجودة والحفاظ عليها، .

بلورة وعي لدى الموظفين بوظيفة ضمان الجودة وأهميتها، .

إعداد دليل ضمان الجودة )أو اقتباسه(، .

إرساء وظيفة ضمان الجودة، .

 تقييم الحاجة لوظيفة ضمان الجودة في الجهاز -

تياجات تحديد الفجوات بين متطلبات المعايير المهنية والممارسات إّن الغرَض من تقييم االح

الجّيدة، من ناحية، والممارسة الفعلية في مجال ضمان الجودة داخل الجهاز، من ناحية 

أخرى. وقد تختلف احتياجات األجهزة باختالف صالحياتها وطبيعة المهمات الرقابية التي 

بة الجودة المعتَمد لديها. ويسمح تقييم االحتياجات تنفـّذها وحجم الجهاز ومتانة نظام رقا

لإلدارة بتحديد محتوى السياسة واإلرشادات التفصيلية واألدوات والموظفين والميزانية، 

 فضال عن البنية التحتية الالزمة لوظيفة ضمان الجودة. 

ويمكن إجراء عملية تقييم احتياجات وظيفة ضمان الجودة إّما من قبـَل موظـّفي الجهاز 

الداخليين )بإنشاء فريق تنفيذ ( في مستويْي اإلدارة األوسط واألعلى، أو من قبـَل جهاز آخر 

 في إقليم األرابوساي، أو من خارج اإلقليم، كاإلنتوساي و"مبادرة تنمية اإلنتوساي"، مثاًل.
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 :باالعتبارويجب، لدى إنشاء فريق تنفيذ، األخذ 

 ،مؤهالت أعضاء الفريق

 ،ضمان دعم اإلدارة العليا لضمان الجودة وفريق العمل

 ،إشراك فريق العمل مستقبال في أنشطة ضمان الجودة

  فريق العمل بما في ذلك الواجبات والمسؤوليات واآلجال الزمنية،  اختصاصات

وغيرها. 

مجموعات االستبيانات والمقابالت ومناقشات  أدوات تشخيص االحتياجاتويمكن أن تشمل 

ومراجعات الوثائق وأوراق العمل بما فيها وثائق األجهزة ذات الخبرة في مجال ضمان  التركيز

 الجودة.

 ويمكن، لدى تقييم احتياجات وظيفة ضمان الجودة، األخذ باالعتبار العوامل التالية :

 جم الجهازح،

  ضمان الجودة في أجهزة عليا للرقابة المالية والمحاسبة ذات خبرة أطول في ممارسات

هذا المجال،

  مجلس معايير ومعايير اإلنتوساي و ""المعيار الدولي للرقابة المالية والمحاسبة"

واإلرشادات المنبثقة عنها، والتي تصف الممارسات الجيدة (المحاسبة الدولية" )

دة وضمان الجودة،في مجالي رقابة الجو

 ،القواعد والتنظيمات ذات الصلة بمتطلبات وظيفة ضمان الجودة

   طبيعة مهمات الرقابة التي يقوم بها الجهاز وحجمها ودرجة تعقيدها ومخاطرها ومعّدلها

السنوي،

  ،وضع رقابة الجودة في الجهاز

 

 ،مؤهالت موظفي الجهاز وتجربتهم المهنية ومهاراتهم

  .توقعات الجهات ذات المصلحة، ومنها السلطة التشريعية أو البرلمان، على وجه التحديد

 إعداد سياسة ضمان الجودة وتنفيذها -
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"المعيار الدولي للرقابة المالية التي قّدمنا عن  ُيتوقـّع من رئيس الجهاز، كما جاء في اللمحة

أن يكون هو المسؤول عن نظام رقابة الجودة في نهاية المطاف. وُيَعّد نظام  "والمحاسبة 

الجهاز لرقابة الجودة شرطًا مسبقًا ال غنى عنه لكي يكون لضمان الجودة أّي معنى. وبعبارة 

أخرى، فإّن أحد األهداف الرئيسة لوظيفة ضمان الجودة هو توفير تأكيد بشأن تصميم نظام 

جهاز وتنفيذه. وتؤكـّد السياسة الشاملة لضمان الجودة المصادق عليها لرقابة الجودة لدى ال

 من قبـَل رئيس الجهاز أهمية وظيفة ضمان الجودة في تحقيق الجودة. 

ولرئيس الجهاز أن يعّين فريقًا للقيام بوضع سياسة نظام الجودة مع منح الفريق الوقت الكافي 

ن موظفين من ذوي الخبرة ينتمون إلى المستوى إلنجاز المهمة. وينبغي أن يتألـّف الفريق م

الوظيفي المتوسط تحت إشراف مدير تنفيذي يملك خبرة في مجال عمل الجهاز وله معرفة 

 جّيدة بالمعايير الرقابية المعمول بها.

ويجب على الفريق أن ُينـَظـّر مسّودة سياسة نظام الجودة التي هو مكلـّف بإعدادها بمتطلـّب 

في الجزء المتعلق بـ"المراقبة" " ولي للرقابة المالية والمحاسبة "المعيار الد

( على نحٍو يكفل اكتماَل نسخة السياسة النهائية المتفق عليها ومناسبتـَها. )

ومن بين المسائل التي ينبغي على سياسة نظام الجودة إيالءها العناية الالزمة، يمكن أن 

 نذكر ما يلي :

 

 يفة ضمان الجودة،الغاية من وظ

 ،تسلسل مسؤوليات اإلبالغ داخل الوظيفة وداخل الجهاز

 ،السلطة المخّولة لرئيس وظيفة ضمان الجودة والمؤهالت المطلوبة منه

 : الواجبات ومبادئ العمل، بما فيها

 ،طبيعة مراجعات ضمان الجودة ودوريتها ونطاقها

  ذلك رفع التقارير اإلبالغ المطلوب من وظيفة ضمان الجودة، بما في

السنوية واإلبالغ عن نتائج مراجعات مهمات الرقابة وأداء هذه الوظيفة.

أّما إن كانت سياسة ضمان الجودة موجودة في الجهاز، فإنـّه باإلمكان تحديثها على نحو يجعلها 

أو غيره من الممارسات " "المعيار الدولي للرقابة المالية والمحاسبة مستجيبة لمتطلبات 

 الجيدة و/أو إدراج أّي تعديالت على العمليات الرقابية.
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من ناحية أخرى، ينبغي مراجعة سياسة الجهاز لضمان الجودة على نحٍو دوري وعند االقتضاء 

إدراج التعديالت الالزمة لألخذ باالعتبار المتطلباِت الجديدة من مهنية وقانونية وتنظيمية وذات 

ى قيامه بمثل هذه المراجعة، أن يأخذ بعين االعتبار ليس صلة بالسياسات. وعلى الجهاز، لد

الدروس المستخلصة في مجال رقابة الجودة وضمانها فحسب، بل وأيضًا التطورات الدولية 

 الحاصلة في مجاالت الرقابة ورقابة الجودة وضمان الجودة. 

 النهوض بوعي الموظفين -

فعالة لضمان الجودة. ذلك أّن رقابة إّن وعي الموظفين عامل حاسم من عوامل تنفيذ وظيفة 

الجودة مسؤولية ملقاة على عاتق الموظفين كافة بدءًا برئيس الجهاز ووصواًل إلى المستوى 

 الوظيفي األدنى، كما أنـّها تقتضي فهمًا واضحًا لنظام رقابة الجودة المعتمد 

 

 مية وظيفة ضمان الجودةأهمن قبـَل الجهاز. ألن هذا الفهم سيؤدي إلى أن يفهم موظفو الجهاز 

. وعلى "وحدة ضمان الجهاز ودورها في المساهمة في تحقيق أهداف الجودة بالنسبة إلى

الجودة" التابعة للجهاز، إلى جانب إدارة الجهاز العليا، العمل على إحداث وعي لدى الموظفين 

 بكافة مستوياتهم بدور وظيفة ضمان الجودة وأهميتها.

 دة وتطويرهمالءمة دليل ضمان الجو -

يحتاج الجهاز، بعد اعتماد سياسة ضمان الجودة، إلى تأليف دليل أو توجيهات حول تنفيذ ضمان 

الجودة من الناحية العملية. وينبغي أن يمثـّل الدليل قاعدة لإلجراءات المعيارية العملية 

الجودة. ويجب أن  ( لوظيفة ضمان)

يتضّمن الدليل، تيسيرًا لتنفيذ متطلباته، ِحَزَم أدوات وقوائم مراجعة يتم إعدادها في ضوء 

ومعايير اإلنتوساي الرقابية وغيرها من  ""المعيار الدولي للرقابة المالية والمحاسبة 

 . التوجيهات

ية من حيث التكلفة بالنسبة وعوضا عن إعداد دليل ضمان الجودة من فراغ، فقد يكون أكثر فعال

إلى معظم األجهزة أن تكّيف األقسام المناسبة من هذا الدليل التوجيهي مع تجاربها ومتطلباتها. 

ولدى تكييف هذا الدليل، فإنـّه ينبغي على الجهاز المعني أن يأخذ باالعتبار دليله في مجال 

 مجالي رقابة الجودة وضمان الجودة.، عالوة على أّي ممارسات راهنة في األداءالرقابة المالية

ويمكن تأليف دليل ضمان الجودة من قبـَل فريق من موظفي الجهاز الذين يملكون خبرة في 

مجال رقابة الجودة أو مجال  ضمان الجودة، أو من قبـَل موظفين لهم معارف في هذين 
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نجاز المهمة الموكلة المجالين. ويجب منح فريق إعداد دليل ضمان الجودة فترة زمنية معقولة إل

إليه. وقد يكون من المهم أيضًا توفير فرص منظـّمة لفريق إعداد الدليل لتطوير معارفه 

 ومهاراته في مجال رقابة الجودة ومجال ضمان الجودة قبل 

 

 

الشروع في إعداد الدليل. ومن بين السبل التي يمكن توخـّيها في ذلك البرامج التدريبية 

ية ألجهزة ذات ممارسات فعالة في مجالي رقابة الجودة وضمانها، واإللتحاق والزيارات الميدان

 باألجهزة و/أو مكاتب الرقابة الخاصة.

وحيثما كانت التجربة الجماعية لفريق إعداد الدليل غير كافية، فقد يرتئي الجهاز اإلستعانة 

ز. إاّل أنـّه يجب، في حال بخبير خارجي لتقديم المشورة الالزمة لفريق اإلعداد المنبثق عن الجها

قيام خبير خارجي بتأليف الدليل، ضمان مشاركة نشيطة في ذلك من قبـَل موظفي الجهاز 

إنتاج دليل ال يتناسب مع يتم الداخليين. وفي غياب مثل هذه المشاركة، فقد يكون هناك خطر أن 

 المحلي للدليل.  بالتمّلكاالحتياجات الداخلية ويحّد من شعور الجهاز 

 إرساء وظيفة ضمان الجودة -

للجهاز عّدة خيارات إلرساء وظيفة ضمان الجودة، منها إنشاء وحدة لضمان الجودة قائمة 

بذاتها. لكن قد ال يكون من المجدي بالنسبة إلى األجهزة الصغرى إنشاء وحدة منفردة لضمان 

على عمل جهاز الجودة، فمن شأن تخصيص موظفين ذوي خبرة لضمان الجودة أن يؤثـّر سلبًا 

صغير يملك عددًا محدودًا من المدققين المتمّرسين. وإذن، فإّن احتياجات الجهاز وحجمه وكفاءة 

الموظفين والتكاليف والفوائد المتوقعة كلـّها تؤثـّر على المقاربة التي يتخذها الجهاز لمسألة 

رساء وظيفة ضمان ضمان الجودة. وللجهاز أن يختار من بين الخيارات التالية ما يناسبه إل

 الجودة :

 تخصيص موظفين إلنشاء وحدة منفردة لضمان الجودة،     

 

 

 : في حال محدودية عدد الموظفين ذوي الخبرة والمؤهالت
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 واجبات خاصة للموظفين في مجال ضمان الجودة على نحو تناوبي )أي  تحديد

أوأن تقوم فرق مختلفة بتأدية وظيفة ضمان الجودة(، 

 أو لجان( ضمان الجودة، إنشاء لجنة(

  مراجعة ترتيب مراجعات ضمان الجودة من قبـَل أجهزة أخرى أو هيئات مهنية أخرى(

من قبـَل النظراء( أو في نطاق إقليم االنتوساي الذي ينتمي إليه الجهاز )مثل إقليم 

األرابوساي( 

  رقابة الجودة. خارجيين للقيام بتقييم دوري ألنظمة الجهاز في مجال اإلستعانة بخبراء

فبالنظر إلى العدد المحدود للموظفين المتمّرسين في بعض األجهزة وصغر حجمها، فقد يكون 

من غير المجدي إنشاء وظيفة منفردة لضمان الجودة. إاّل أّن خيارات أخرى تبقى متاحة لمثل 

دة هذه األجهزة. من ذلك مثاًل أن يوكل رئيس الجهاز مسؤولية اإلشراف على ضمان الجو

لشخص معّين أو لجنة خاصة. وبما أّن األشخاص المعّينين قد تكون لهم واجبات أخرى، فإنـّه 

من األفراد في الجهاز  كاٍف بعد فترة محّددة سلفا. وهذا يعني وجوب تلقـّي عدٍد بتغييرهمُينَصح 

ر متاح تدريبا مناسبا يمكـّنهم من القيام بمراجعات ضمان الجودة. كما يمكن اقتراح خيار آخ

لألجهزة المنتمية لنفس اإلقليم )مثل إقليم األرابوساي( يتمثـّل في إنشاء وظيفة ضمان الجودة 

باالعتماد على مدققين متدّربين على ضمان الجودة من أجهزة مختلفة تابعة لإلقليم لتأدية هذه 

ن هيئة الوظيفة. وعندما ينوي الجهاز القيام بمراجعة ضمان الجودة، فبإمكانه طلب ذلك م

 اإلشراف 

 

 

 

التابعة لإلقليم التي تجمع فريقا وتوفده إلى الجهاز المعني. ويتطلب ذلك توافقا بشأن أحكام هذا 

 االتفاق وشروطه من قبـَل رؤساء األجهزة في اإلقليم المعني.   

كما يمكن للجهاز أن يحصل على خبرة يوفـّرها مختصون مؤهلون وأعضاء مكاتب استشارة 

يون وجمعيات مهنية ومنظمات أخرى، بما يلّبي الحاجة إلى إجراء مراجعات ضمان وخبراء فن

الجودة. ويمكن أن يقّدم الخبراء مشورة فنية لألجهزة بطلب منها. وعلى الجهاز أن يتأكـّد من أّن 

المختصين والخبراء لهم المؤهالت الالزمة والكفاءة في مجاالت اختصاصهم، كما أّن على 

 مثل هذا الضمان.الجهاز توثيق 
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 إدارة وحدة ضمان الجودة.

في األجهزة العليا  ضمان الجودة" "إنشاء وظيفةبعدما تناولنا في الفصل السابق موضوع 

. ولئن في األجهزة "إدارة وحدة ضمان الجودة"للرقابة المالية و المحاسبة، نستعرض فيما يلي 

إلى آخر، إال أّن على األجهزة أن تسهر تتفاوت إمكانيات وجود وظيفة ضمان الجودة من جهاز 

دائما على ضمان أن تستجيب هذه الوظيفة إلى متطلبات الممارسة الجيدة دولّيا كما وردت في 

 .وفي المعيار "المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  "

مستقلة عن الوحدات الرقابية، أو إّن إرساء وظيفة بعينها لضمان الجودة داخل الجهاز تكون 

انتداب خبراء خارجيين من المنتمين إلى أجهزة أخرى للرقابة المالية والمحاسبة أو إلى مكاتب 

 رقابية مختصة، يمثـّالن شكلين من أشكال االرتقاء بجودة عمل الجهاز.

 

 

 

التي ُتوّفرها هذه المزايا و بتحقيق وظيفة فعالة لضمان الجودة في الجهاز، يمكن أن نعدد بعض 

 الوظيفة لضمان جودة أداء الجهاز:  

  تعزيز مصداقية الجهاز ومكانته من خالل توثيق يفيد بأّن المعايير المتعاَرف عليها يتم

اعتمادها لدى القيام باألعمال الرقابية وبإصدار التقارير،

 ،تحسين األداء الرقابي ونتائجه

 النتائج، مّما قد يفضي إلى اقتصاد في الوقت وفي  تحسين كفاءة األعمال الرقابية وفعالية

التكلفة،

 ،الرفع من قدرات الجهاز

  إثبات نزاهة الجهاز وكفاءته والتزامه بالمساءلة، وإثبات انطباق هذه الصفات على

موظفي الجهاز أيضا،

 ،تقييم احتياجات التدريب وتوفير مدخالت بهذا الشأن لبرامج التدريب والتنمية

 الجهاز من خالل إثبات جودة العمل وإتاحة فرص التداول على الوظائف، حفز موظفي

 ،قياس أداء الجهاز
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  .تجنـّب احتمال المنازعات القضائية وحاالت االعتراض على عمل الجهاز 

و أهم ما تم عرضه في الفصل السابق المتعّلق بـ"إرساء وظيفة ضمان الجودة":

وضع سياسة ضمان الجودة والحفاظ عليها، .

إعداد دليل ضمان الجودة )أو اقتباسه(، .

 

 

وسنتناول في هذا الفصل، النقاط المتعلقة بإدارة وحدة ضمان الجودة بعد استيفاء شروط و آليات 

 إرساء هذه األخيرة، و يتعلق األمر بـ:

 الخطة السنوية 

 تركيبة الوحدة 

 التقرير السنوي 

 المتابعة

 

   الخطة السنوية

إطارا لرقابة الجودة لتحقيق  المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  يضع 

المبادئ الجوهرية في شكل ستـّة عناصر لرقابة الجودة باألجهزة الرقابية، ومن بينها: 

"مسؤوليات القيادة عن الجودة". ويقتضي هذا العنصر من الجهاز أن يضع سياسات وإجراءات 

لتعزيز ثقافة داخلية تقّر بأّن الجودة ضرورية ألداء المهّمات الرقابية وبأّن لقيادة الجهاز ُمصّممة 

 المسؤولية النهائية على نظام رقابة الجودة. 

 وتتمثـّل المتطلبات الرئيسة لهذا العنصر من المعيار في ما يلي :

 ودة ضرورية،أن تكون للجهاز سياسات وإجراءات قائمة تنهض بثقافة مفادها أّن الج

  أن تكون للجهاز سياسات وإجراءات تقّر بأّن لرئيس الجهاز المسؤولية النهائية على

نظام المؤسسة لرقابة الجودة،
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  أن تكفل سياسات الجهاز وإجراءاته، في حال تفويض المسؤولية على نظام رقابة

ألداء تلك المسؤولية.الجودة، أن تكون للشخص المفّوِض له السلطُة والمؤهالُت المناسبُة 

( أنـّه ينبغي على الجهاز، بالنظر إلى من المعيار ) كما توضـّح الفقرة 

أهمية دوره في ضمان معيار عال لعمله الرقابي، أن يولَي عناية خاصة ببرنامج ضمان الجودة 

 بغية تحسين األداء الرقابي والنتائج الرقابية.

ُيعّد  –التي هي من مسؤولية رئيس الجهاز  –اءات الموضوعة وعلى أساس السياسات واإلجر

مدير وحدة ضمان الجودة الخطة السنوية للوحدة )الخطة التشغيلية أو العملية(.  ونعني بذلك 

الخطة العامة أو السنوية لوظيفة ضمان الجودة والتي تتضّمن برامج عمليات المراجعات على 

 المهمات الرقابية.)الجهاز( و مستوى المستوى المؤسسي

تصادق على الخطة العملية اإلدارُة المناسبة في مستوى تنفيذي قيادي. وتكفل الخطة العملية، 

، أن يشمل النطاق العام لمراجعات ضمان الجودة بالمستوى المؤسسي )الجهاز(فيما يتعلق 

نوات(. أّما رقابة الجودة )وقد يكون ذلك على نحو دوري يمتّد على عّدة س كافة عناصر إطار

، فإّن الخطة العملية )التشغيلية(  يجري مستوى المهمات الرقابيةبالنسبة إلى المراجعات على 

تصميمها لتكفل تغطية كافية لمهمات الرقابة الفردية بما يضمن التزاما بسياسة الجهاز في مجال 

ية بصفة دورية ضمان الجودة )أي ضمان النظر في المسؤوليات الرقابية لكّل قائد مهمة رقاب

وضمان انتقاء المهمات الرقابية التي تتضّمن خطرا كبيرا أو خطرا جسيما لتكون محّل 

( وسياسة ضمان الجودة مراجعة(. وتشمل مدخالت إعداد الخطة الشروَط المرجعية )

المخاطر ورؤى اإلدارة العليا والميزانية والموارد والبيانات المرجعية )أي المتعلقة وتقييم 

 بالخلفية(. ونعرض فيما يلي أهّم محتويات الخّطة السنوّية. 

 

 محتوى الخطة العملياتية )التشغيلية(

المنبثقة عن وظيفة ضمان الجودة، من  الخطة العملياتية لمراجعة ضمان الجودةينبغي أن تتضّمن 

 بين ما تتضّمنه، العناصر التالية :

نطاق المراجعات ومقاربتها .
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ينبغي أن تنّص الخطة على طبيعة المراجعات التي ُيعتزم إجراؤها خالل فترة المخطط وعددها 

في  ونطاقها، وتحديدا التركيز على عناصر في المستوى المؤسسي )أي مستوى الجهاز ككل( أو

مستوى الرقابة المالية وكيفية استجابة ذلك لمتطلبات سياسة مراجعة ضمان الجودة. ويجب أن 

( للمراجعات التي ُيعتزم إجراؤها خالل فترة يتضّمن هذا القسم الشروط المرجعية )

المخطط.  

المهمات ولدى قيامها بالتخطيط، فإّن وحدة ضمان الجودة تأخذ باالعتبار أيضا مراجعات متابعة 

الرقابية وعناصر إطار رقابة الجودة التي لوحظت فيها نقائص خالل السنة السابقة للتأكـّد من أّن 

 النقائص قد وقع تداركها.

أصناف المراجعات المزمع إجراؤها خالل السنة .

تتضّمن المراجعات عناصر في المستوى المؤسسي )أي استجابة لمتطلبات المعيار الدولي لرقابة 

 ( ومراجعات لمهمات رقابة مختارة. الجودة

توقيت المراجعات .

يقع إجراء مراجعات ضمان الجودة في مستوى المهام الرقابّية )المالّية واألداء( كّل سنة. ويمكن 

به وفقا  لتواترها أن يختلف من سنة إلى أخرى بحسب توفـّر الموارد، إاّل أّن الحّد األدنى الموصى

هو أن تجرَي مراجعة عمل كّل قائد مهمة رقابية على  للمعيار الدولي لرقابة الجودة 

 األقل مّرة كل ثالث سنوات.  

 

ومن المعلوم أّن من شأن مراجعة تشمل الجهاز برمـّته أن تتطلـّب وقتا طويال. وقد يكون من 

دف إلى مراجعة كل عنصر من إطار رقابة المستحسن اعتماد مراقبة مهيكلة على المدى البعيد ته

الجودة في اتساق مع دورة التخطيط اإلستراتيجي للجهاز. وهذا يسمح بإجراء المراجعات في شكل 

 أجزاء أقّل حجما وأكثر يسرا من حيث قابليتها للتنفيذ. 

ميزانية مراجعة ضمان الجودة .

عات. وينبغي المصادقة على ميزانية تحتاج وظيفة ضمان الجودة إلى موارد كافية إلجراء المراج 

مراجعة ضمان الجودة من قبـَل رئيس الجهاز بشكل سنوي. من ناحية أخرى، ينبغي أن تنّص 

 الخطـّة على الموارد التقديرية الالزمة لكل مراجعة ولوظيفة مراجعة ضمان الجودة برّمتها.

قائد فريق لكّل مراجعة لضمان الجودة واختيار الفريق .

عيين قائد فريق لكل مراجعة ال يكون قد شارك في المهمة الرقابية الجاري مراجعتـُها أو ينبغي ت 

رقابة جودة العنصر الجاري مراجعتـُه، وُيشترط فيه أيضا أن يمتلك تجربة وسلطة مناسبتْين. أّما 
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ذه فريق المراجعة، فينبغي أن يتألـّف من موظفين من ذوي المؤهالت والخبرة المالئمة إلجراء ه

المراجعات، وفقا لصنف المراجعة المزمع تنفيذها. من ناحية أخرى، يجب أن يكون قادة الفرق 

 وأعضاؤها بالنسبة إلى كل مراجعة منصوصا عليهم في الخطة.

اعتبارات خاصة )عند االقتضاء(  

وظيفة  أضهرت يتضّمن هذا العنصر أّي مخاطر أو تعديالت هامة في الممارسات المعتادة. فإذا 

حاجة إلى انتداب أخصائيين خارجيين للقيام بمراجعة المراجعة ضمان الجودة، على سبيل المثال، 

 معّينة، وجب ِذكرها هنا مع بيان األسباب التي اقتضت هذه المساعدة.

 

   تركيبة وحدة ضمان الجودة 

الجودة بعدد يحقق ينبغي على األجهزة ذات العدد الكبير من الموظفين أن تملك وحدة ضمان 

أهداف ضمان الجودة، السيما مراعاة التطور الفني الذي بلـَغته. وبعبارة أخرى، ينبغي مراجعة 

عمل كّل قائد مهمة رقابية مّرة كّل ثالث سنوات على األقـّل. وتقتضي وظيفة ضمان الجودة، 

ردة، موارد كافية لمراجعة باإلضافة إلى توفـّر موارد كافية للقيام بمراجعة المهام الرقابية المنف

إعداد إطار رقابة الجودة في المستوى المؤسسي وتنفيذه. وقد ُيتاح لمدير ضمان الجودة، في 

ضوء العوامل المذكورة آنفا، مدققان إلى أربعة مدققين لتكليفهما )أو تكليفهم( بمهمة مراجعة 

ة مّمن أثبتوا معرفة جيدة ضمان الجودة. ويجدر التذكير بأّن المدققين المؤهلين وذوي الخبر

 بإجراءات الجهاز الرقابية هم وحدهم المؤهلين للقيام بوظيفة ضمان الجودة.

من ناحية أخرى، ينبغي أن تكون لقيادة وظيفة ضمان الجودة سلطة وتجربة مكافئتين لسلطة 

جم عن قائد المهمة الرقابية وتجربته. وعلى الجهاز أن يأخذ بعين االعتبار الخطر الذي قد ين

تخصيص عدد كبير من الموارد البشرية بما ُيحدث نقصا في الموارد المتاحة من شأنه أن ُيخّل 

باستيفاء المهمات الرقابية الفعلية في وقتها. وقد توجد أيضا أوضاع يعّزز الجهاز فيها الموارد 

 المخصصة لوظيفة مراجعة الجودة لديه، منها :

 وأنظمة رقابية جديدة، أن يكون الجهاز بصدد إدراج إجراءات

  ،أن تكون هناك معايير جديدة ينبغي االمتثال لها

 .أن تكون هناك مجاالت رقابية جديدة ينبغي مراجعتها

 

  كفاءات موظفي ضمان الجودة 

 ينبغي أن يتوفر فريق ضمان الجودة َجماعيا على الكفاءات التالية:

 مهارات تحليلية
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  الجوهريةالقدرة على استخالص المسائل

 مهارات التعامل مع اآلخرين

 مهارات التواصل

 مهارات تيسير الحوار

 تجربة رقابية في كافة المجاالت

 .قدرة إشرافية/ إدارية 

    

ينبغي أن يكون المراجعون مدققين يملكون خبرة ومهارات في مجال تنفيذ إجراءات الجهاز 

ودة يجب أن يملكوا مهارات تضاهي على الرقابية. ولكي تكون لهم المصداقية، فإّن مراجعي الج

األقل مهارات الذين قاموا بتأدية المهمة الرقابية. فمن شأن امتالك المهارات المذكورة آنفا أن 

يساعد فريق المراجعة على تنفيذ إجراءات المراجعة على نحو فعال وإعداد تقرير يحظى 

. وقد يكون من الالزم في بعض بالمصداقية، عالوة على ما قد ينتج عن ذلك من قيمة مضافة

الحاالت أن يتوفر الفريق على مهارات أخرى ذات صلة بمهمة الرقابة التي تجري مراجعتها، 

على غرار رقابة تقنية المعلومات، أو أن يتضّمن الفريق أفرادا يملكون مهارات في مجال 

اسبية المعقدة أو مّمن لهم الرقابة المالية أو رقابة النظامية أو من ذوي المعرفة بالمسائل المح

 تجربة إشرافية/ إدارية.  

وقد يصعب أحيانا العثور على فريق يملك مجمل الكفاءات الالزمة. ففي بعض الحاالت، قد ال 

يتوفر فريق ضمان الجودة على كافة المهارات المطلوبة والتجربة الالزمة. حينئذ، يمكن 

 خارجيين في مجاالت معّينة. استكمال فريق ضمان الجودة باللجوء إلى خبراء

وتـَُعّد معارف موظفي ضمان الجودة ومهاراتهم عوامل هامة لتحقيق وظيفة ضمان الجودة 

تتـّسم بالفعالية والكفاءة. لذا، فإّنه من الضروري ضمان تنمية مهنية مستمّرة لموظفي ضمان 

 الجودة.

 

 

ي الموضوع المعني، تمكـّنهم ويجب أن تكون لموظفي ضمان الجودة معارف وتجربة َجماعية ف

من تأدية واجباتهم على نحو فّعال. وباإلضافة إلى الكفاءات والمعارف والمهارات الكافية، فإّنه 

من الضروري أن ُتوكل إدارُة وظيفة ضمان الجودة إلى من يملك التجربة والسلطة المناسبتين 

 لتأدية هذه المهمة.

  وظائف فريق ضمان الجودة  



117 

 

يراجع فريق ضمان الجودة مالءمة رقابة الجودة واالمتثال لها، على مستوى الجهاز وعلى 

مستوى المهمة الرقابية. وينبغي أن تبرز تقارير ضمان الجودة النقائص وتقترح توصيات تنظر 

 فيها اإلدارة العليا للجهاز وتتـّخذ بشأنها إجراءات المراقبة الالزمة. كما أّن على الفريق إجراء

أعمال متابعة لتقييم مدى تنفيذ التوصيات المنبثقة عنه. ويشمل هذا العمل تقييما لنتائج التوصيات 

 .هاالتي جرى تنفيذها وتبّيـَُن أسباب عدم تنفيذ 

 صالحيات )أدوار( موظفي ضمان الجودة -

 نستعرض في ما يلي المستويات المختلفة لموظفي ضمان الجودة :

 مدير ضمان الجودة

يتولـّى مدير ضمان الجودة، بصفته رئيس وحدة ضمان الجودة، مهّمة إبالغ رئيس الجهاز أو 

إدارته العليا. وهو أيضا مسؤول عن النواحي العامة لوظيفة ضمان الجودة، بما في ذلك إعداد 

الخطة العملية )أو التشغيلية( للوحدة. عالوة على ذلك، يضع مدير ضمان الجودة استراتيجيات 

ية وظيفة ضمان الجودة ولقياس نتائج وظيفة ضمان الجودة. لتأد

 قائد الفريق

يتولـّى قائد فريق مراجعة ضمان الجودة مهمة إبالغ مدير ضمان الجودة ويضطلع بالمسؤولية 

، بدراسة أهداف المراجعة مرحلة التخطيطالعامة عن مراجعة ضمان الجودة. فهو يقوم، في 

 كما يقوم بصياغة ونطاقها وتوقيتها ومخرجاتها 

 

 

منهجيتها. وهو يفّوض المسؤوليات ألعضاء الفريق ويقوم بإعداد خطة المراجعة ويدرس قائمة 

 ( لمراجعة ضمان الجودة.  المراجعة )

، يقّدم قائد الفريق المشورة واإلرشادات الالزمة ألعضاء الفريق حول الخطة مرحلة التنفيذوفي 

الفعلي للمراجعة، و يتابع مسار مراجعة ضمان الجودة ويتأكـّد من أنـّه  واألهداف وسبل التنفيذ

مطابق لمعايير ضمان الجودة وسياساته وإجراءاته. كما أنـّه يحلـّل النتائج ويصوغ االستنتاجات 

 والتوصيات.

، فإّن قائد الفريق يصوغ أو يراجع التقارير الرقابية ويعرض مرحلة اإلبالغ والمراقبةأّما في 

النتائج على مدير وحدة ضمان الجودة أو على إدارة الجهاز ويناقشها )حسب أهمية المراجعة(، 

 كما يتولـّى متابعة أّية مسائل مهّمة.

 أعضاء الفريق

يكون أعضاء فريق مراجعة ضمان الجودة مسؤولين إزاء قائد الفريق ويتولـّون تنفيذ المراجعة 

مرحلة التخطيط ووفقا لسياسات الجهاز وإجراءاته في باالعتماد على الخطة المتفق عليها في 
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مجال ضمان الجودة. وهم يجمعون األدلة لدعم النتائج باالعتماد على االستجوابات ومراجعة 

الوثائق والمالحظات. كما أنـّهم يعّدون أوراق العمل الالزمة ويوثقونها دعما لنتائجهم. وأخيرا، 

 بإعداد مسّودة تقرير عن نتائج المراجعة. يقوم أعضاء فريق مراجعة ضمان الجودة

 التدريب والتنمية المهنية 

تقتضي الجودة و المحافظة عليها، إلى التنمية المهنية المتواصلة إلدارة ضمان الجودة 

وموظفيها. وينبغي في هذا اإلطار تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية وبرامج محاضرات 

رات بين الخبراء، وذلك بشكل منتظم للحفاظ على ومناقشات في نطاق مجموعات مرجعية وحوا

 كفاءة موظفي ضمان الجودة وترقيتها في المجاالت التالية :

 

 

 ،سياسة الجهاز في مجال ضمان الجودة

  الممارسات الجّيدة والتطورات الحاصلة بالنسبة إلى معايير أنظمة رقابة جودة األعمال

الرقابية وممارساتها،

  وإجراءاتها والممارسات الجّيدة في هذا المجال،معايير ضمان الجودة

 ،أدوار موظفي ضمان الجودة ومسؤولياتهم

 ،المتطلبات األخالقية

 .المهارات الُمصاحبة ذات الصلة بالعرض والتفاوض وقيادة الفريق، وغيرها

وقد يرتئي الجهاز فائدة في إلحاق موظفي ضمان الجودة بأجهزة ذات ممارسات وتقاليد راسخة 

مجال ضمان الجودة واستقدام نظراء لهم من هذه األجهزة. وينبغي أن يكون لموظفي ضمان  في

الجودة معارف جماعية وتجربة في الموضوع المعني )ونقصد به هنا موضوع المهمات 

 الرقابية( لتأدية أدوارهم ومسؤولياتهم على نحو فّعال.

التقرير السنوي  -

لتقارير الميدانية بعد كل مراجعة ضمان الجودة على لمختلف ا حصيلةيعتبر التقرير السنوي 

المستوى المؤسسي و/أو على مستوى المهمات الرقابية، الذي ُيحمل على عاتق مدير وحدة 

ضمان الجودة محققا بذلك مرحلة إبالغ رئيس الجهاز أو السلطة العليا بنتائج مراجعات ضمان 

 الجودة.

لجودة باإلتجاه العكسي لمسار مراجعة ضمان الجودة و يتشكل التقرير السنوي لمراجعة ضمان ا

 على النحو التالي:

 أعضاء فريق ضمان الجودة: يعدون مسودة تقرير نتائج المراجعة. -

يصوغ و/أو يراجع التقارير المراجعة مع أعضاء الفريق ويعرض قائد الفريق:  -

 النتائج على  مدير وحدة ضمان الجودة ويناقشها. 
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مدير وحدة ضمان الجودة: يجتمع بقادة فرق المراجعة ويناقشون التقارير و يعدون  -

 حصيلة اإلستنتاجات و التوصيات على أعقاب جميع المراجعات ويدرجونها في 

 

 

تقرير جامع مستوف لشروط و مواصفات التقرير النهائي لمراجعات ضمان الجودة 

رز تقرير المراجعة السنوي أهّم نتائج مراجعة ويبخالل السنة في قالب "التقرير السنوي". 

بإرسال التقرير السنوي عن نتائج متابعة ثم يقوم مدير وحدة ضمان الجودة   ضمان الجودة.

نظامها في مجال رقابة الجودة إلى رئيس الجهاز واإلدارة العليا و إلى قادة المهمات الرقابية 

 وغيرهم من األفراد المعنيين داخل الجهاز.

أن لجهاز )الرئيس و السلطة العليا(، أن يقرروا في كيفية تقديم التقرير السنوي، بحيث إما و ل

يكون جامعا لمراجعة ضمان الجودة على المستوى الجهاز و المهمات الرقابية معا، أو يجعلون 

( التقرير السنوي يعود إلى الجهاز قرار اختيار شكل )واحدا لكل صنف من المراجعة )

. كما أن للتقرير السنوي آجاال يجب احترامها، بل أن هذه سياساته وإجراءاته الخاصة(وفق 

 اآلجال عنصر أساسي في نظام ضمان الجودة. 

 وتتضّمن المعلومات الواردة في التقرير العام )السنوي( العناصر التالية كحّد أدنى :

 ( التي جرى تنفيذها، كأن وصف إجراءات المراجعة ) يتضّمن هذا

العنصر على سبيل المثال وصفا موجزا للمراجعات التي ُنفـّذت خالل الفترة ومدى 

تحقيق وحدة ضمان الجودة األهداَف الواردة في خطتها واستجابتها لمتطلبات سياسة 

مراجعة ضمان الجودة.

 د االستنتاجات المستخلصة من إجراءات المراجعة، كأن يوفـّر التقرير على وجه التحدي

تأكيدا معقوال بأّن سياسات الجهاز وإجراءاته فيما يتصل بنظام رقابة الجودة مناسبة 

وكافية وتعمل بفعالية. وحيثما ال توفـّر نتائج مراجعات ضمان الجودة مثل هذا التأكيد، 

فإّن التقرير يلفت االنتباه إلى ذلك من خالل وصف واضح ودقيق للوقائع.
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 ية المتكررة أو غيرها من النقائص الهامة واإلجراءات تقديم وصف للنقائص النظام

المتخذة لمعالجتها أو تداركها. وعليه، فإّن التقرير يأخذ باالعتبار نتائج مراجعات ضمان 

(.الجودة وتقارير المتابعة )

جودة "المعيار الدولي لرقابة المن  يستجيب هذا التقرير لمتطلبات اإلبالغ الواردة في الفقرة 

". باإلضافة إلى ذلك، فإّن هذا التقرير يمثـّل أحد أشكال اإلبالغ التي يتعّين على قادة 

من المعيار الدولي للرقابة ) المهمات الرقابية مراجعتها لالستجابة لمتطلبات الفقرة 

تائج مسار (. وتقتضي الفقرة المشار إليها من قائد المهمة الرقابية األخذ باالعتبار ن

المراجعة بالجهاز كما تدّل عليه آخر المعلومات التي ينشرها الجهاز ومدى احتمال أن تؤثـّر 

    النقائص و نقاط الضعف الواردة في تلك المعلومات على المهمة الرقابية.

 

 المتابعة  -

المأمول لها إن إّن تقارير مراجعات ضمان الجودة ال يمكن لها أن تحقـّق الهدف "اإلستراتيجي" 

 لم يتم اتخاذ إجراءات المتابعة الالزمة.

و في هذا الصدد، يجب أن تتضمن سياسات و إجراءات الجهاز مسؤولية الجهة المؤهلة  

 بالمتابعة و كيفيات تحقيقها.  

و من الالئق، إسناد القيام بمتابعة المراجعة إلى وحدات ضمان الجودة أو لجان داخلية يتم 

 ض. كما يمكن تخصيص فرع من فروع وحدة ضمان الجودة بالتطوير و إنشاؤها للغر

 

 

 

التحسين من خالل مراجعة السياسات و اإلجراءات و األدلة و منها أيضا متابعة مراجعات 

 ضمان الجودة. 

والمهّم عند إجراء المتابعة، التأكـّد من أّن اإلجراءات التي تّم تنفيذها قد عالجت االستنتاج أو 

ة المفضية إلى التوصية. وإجراءات المتابعة المناسبة الزمة لضمان تنفيذ خطة العمل المالحظ

 المتفق عليها أو التأكـّد من أّن خطوات مناسبة يجري القيام بها لتنفيذها. 
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التي على وحدة ضمن الجودة إنجازها، تتم على مرحلتين اثنتين؛ األولى بعد تقارير  والمتابعة 

 و الثانية بعد التقرير السنوي.  مراجعة ضمان الجودة،

فعلى إثر تنفيذ مراجعات ضمان الجودة و  بعد تقارير مراجعة ضمان الجودة: -أ

إصدار التقارير المتعلقة بها، يجب أن تباشر وحدة ضمان الجودة المتابعات الالزمة 

الواردة في التقارير. و عندئذ،  االستنتاجاتللنظر و التأكد من تنفيذ التوصيات و 

ُتدّون التوصيات التي تم إنجازها للتحقيق في الميدان على ذلك وفق السياسات و 

اإلجراءات المتبناة في الجهاز، كما ُتدّون أيضا التوصيات قيد اإلنجاز و اإلجراءات 

اب المتخذة بصددها، وكذلك ُتدّون التوصيات التي لم يتم تنفيذها و البحث عن أسب

. االعتبارعدم أخذها في 

موضوع  االستنتاجاتتدرج في التقرير السنوي جميع التوصيات و  بعد التقرير السنوي:

المراجعات السنوية على المستوى المؤسسي )الجهاز( و على مستوى المهمات الرقابية، و 

محل متابعة وحدة ضمان الجودة  االعتبارتؤخذ التوصيات قيد اإلنجاز و التي لم يتم أخذها في 

 بتطبيق إجراءات الجهاز المعدة سلفا.                                                    
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 :المرجعية في إعداد نظام إدارة جودة التدقيق

 نظام إدارة جودة التدقيق بالجهاز المجري. .1

 بحث األسوساي السابع بشأن دليل نظام إدارة جودة التدقيق. .2

 معايير األنتوساي لجودة التدقيق. .3

 إدارة جودة التدقيق بالجهاز الكندي. .4

 نظام مراقبة الجودة بالجهاز األمريكي. .5

 المراجعة المستقلة لضمان الجودة في الجهاز البحريني.قوائم  .6

 .0991:2999، المعدل 0991:2999معايير اآليزو  .7

 قانون إنشاء الجهاز وأدلة العمل الرقابية المطبقة بالجهاز الكويتي. .9

 :المقصود بنظام إدارة جودة التدقيق

ت ووضعع مععايير للتبلع     ضمان جودة العمليات المصاحبة ألنشطة التدقيق من خالل تصميم إجراءا

 على المشاكل المصاحبة للعمليات التي تقلل من جودة المخرجات الرقابية.

 :الهدف من نظام إدارة جودة التدقيق

فعي   التأكيعد علعى ضعمان امقبعولن    تعزيز الثقة بنتائج التعدقيق االثقعة الداخليعةل الخارجيعةن، معن خعالل       

 حقيق جودة عالية للمخرجات الرقابية.تأداء وإدارة عمليات التدقيق والذي يؤدي إلى 

 

 

 :مكونات نظام إدارة جودة التدقيق

 يحتوي النظام على: 
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المعايير والمتطلبات واإلجراءات الواج  إتباعها لضمان الجودة العالية في عمليعات التعدقيق    .1

 والمخرجات الرقابية.

األساسععية المطلوبععة لتقععديم جميععع الععنظم الخااععة بععالتنظيم والعمليععات واإلجععراءات والمععوارد   .2

 تقارير تدقيق ذات جودة عالية.

 :حدود نظام إدارة جودة التدقيق

 يبطي األنشطة األساسية الخااة بالتدقيق والمجاالت المتعلقة بها بشكل مباشر. 

 نظام إدارة جودة التدقيق   هيكلية وعناار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلدارة والحوكمة

 إدارة الموارد البشرية

التدريب وتطوير  

 العاملين

توفير الموارد  

البشرية المطلوبة  

 وسد النقص

الرواتب ومزايا  

 العاملين
متطلبات األداء  

 وتقييمه

التخطيط  

االستراتيجي  

 والسنوي للتدقيق

تقييم وإدارة 

 المخاطر

اإلدارة  

االستراتيجية  

 والتخطيط

الرسالة، الرؤية،  بيئة العمل  

  القيم الجوهرية
 ومعايير التدقيق 

 التوجهات العليا 

 أعمــــال التدقيــــــق



129 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :: اإلدارة والحوكمةأواًل

 

 

 

 

 

 

 الطريقة التي يتم من خاللها توجيه وإدارة ومراقبة أنشطة الجهاز.

 :مبادئ الحوكمة

 فهم وتحقيق توقعات المستفيدين من المخرجات الرقابية دون المساس باستقاللية الجهاز. .1

 إيجاد بيئة داخلية يتمكن فيها العاملين من المشاركة الفعالة في تحقيق األهداف. .2

 والحوكمةاإلدارة 

التخطيط  

االستراتيجي  

 والسنوي للتدقيق

تقييم وإدارة 

 المخاطر

اإلدارة  

االستراتيجية  

 والتخطيط

الرسالة، الرؤية،  بيئة العمل  

  القيم الجوهرية
 ومعايير التدقيق 

 التوجهات العليا 
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 االستبالل الكامل لمهارات وقدرات العاملين لصالح الجهاز من خالل مشاركتهم في القرار. .3

 

 

 

 

تحقيق األهداف بكفاءة أكبر من خالل إدارة األنشطة والموارد ذات العالقة بالتدقيق بتحويلهعا   .4

 إلى عمليات إدارية موثقة.  

 التطوير الشامل للعمليات والتحسين المستمر لألداء. .5

 اتخاذ القرار بناء على الحقائق.   .6

 تحسين العالقات مع الجهات ذات العالقة بمخرجات الجهاز الرقابية. .7

 :العناصر الفرعية لإلدارة والحوكمة

دور اإلدارة العليا في وضع السياسات والتوجهات والمتطلبات ذات العالقة  التوجهات العليا: .1

 بجودة أعمال ومخرجات التدقيق.  

خلععق بيئععة عمععل تسععاهم فععي تحقيععق المتطلبععات المهنيععة العاليععة المعتمععدة مععن قبععل   بيئةةة العمةة : .2

 اإلدارة العليا.

: اإلجععراءات المتخععذة لترجمععة الرسععالة الرؤيةةة  القةةيج اليو ريةةة ومعةةايير التةةدقيق الرسةةالة  .3

والرؤيععة والقععيم الجوهريععة إلععى خطععي اسععتراتيجية وتشععبيلية، وتععوفير بيئععة مناسععبة لتطبيععق         

 المعايير الدولية وأفضل الممارسات في أعمال التدقيق.

االسعتراتيجية والسعنوية،    ضمان تطبيق وتقييم فععال للخطعي   والتخطيط:اإلدارة االستراتييية  .4

 والخطي التشبيلية االسنويةن وتطويرها بشكل مستمر.
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سعنوات،   3للتعدقيق لمعدة    اسعتراتيجية وضعع خطعة    والسنوي للتةدقيق:  االستراتيييالتخطيط  .5

بنعاء علعى األهعداف والتوجهععات األساسعية ذات العالقعة بعمليعة التععدقيق والمدرجعة فعي الخطععة         

االسععتراتيجية العامععة للجهععاز، توضععح فيهععا إبععار العمععل بشععكل عععام لسععنوات الخطععة علععى أن  

ة التخطعيي  إلعى مراجععة وتقيعيم عمليع     ععام باإلضعافة  تحدد مهام التدقيق تفصياًل قبل بدايعة كعل   

 لضمان جودة خطة التدقيق السنوية.           

تقععوم اإلدارة العليععا بتحديععد أسععالي  وإجععراءات إدارة المخععابر التععي    تقيةةيج وإدارة المخةةا ر: .6

تهدد كفاءة وفاعلية استخدام المصادر المطلوبة في تنفيذ أعمال التدقيق، خااعة المعقعدة منهعا    

وتجميع البيانات المطلوبة في الجهعة   ائق الضروريةامثل: مدى التمكن من االبالع على الوث

 المشمولة بالرقابةن.

 :: إدارة الموارد البشريةثانيًا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلدارات المعنية بالموارد البشرية أن توفر البيئة المهنيعة والفعرل للترقعي العذي يمكلعن الجهعاز       على 

من تنمية وتطوير مهعارات المعدراء والمعدققين بشعكل مسعتمر، إذ أن العمالعة المدربعة جيعدًا والمؤهلعة          

ذلع  يجع  التركيعز    مهنيًا تلع  دورًا أساسيًا في تحقيق جودة عالية ألعمال ونتائج التعدقيق، ولتحقيعق   

 على:

 إدارة الموارد البشرية

التدريب وتطوير  

 العاملين

توفير الموارد  

البشرية المطلوبة  

 وسد النقص
الرواتب ومزايا  

 العاملين
متطلبات األداء  

 وتقييمه
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: تضمن إدارة الجهاز أن هنعا  ععدد كعاف معن     توفير الموارد البشرية المطلوبة وسد النقص .1

المدققين لديهم المعرفة والخبرة الواج  توافرهما للقيام بالتطبيقات ذات الجودة العالية للمهعام  

 والتكليفات الواردة في الخطة اإلستراتيجية وخطة التدقيق السنوية.

: يعتبر نشاط التدري  والتعليم المهني المستمر العذي يقدمعه الجهعاز    تدريب وتطوير العاملينال .2

 بمثابة أداة لضمان الجودة العالية وأداء أعمال تدقيق فعالة.

ويج  أن يكون لدى المدققين معرفة شاملة حول الجهات المشمولة برقابة الجهعاز وعملياتهعا   

المحاسععبة والتقععارير الخااععة بهععا. كمععا أن علععيهم اإللمععام والتشععريعات ذات الصععلة بهععا ونظععم 

 باألدلة الرقابية المطبقة في الجهاز واإلجراءات واألسالي  والممارسات المتبعة.

يج  تحديد متطلبات وتوقعات واضحة لمراحل التعدقيق األساسعية    متطلبات األداء  وتقييمه: .3

 ن. ومن  اتخطيي التدقيق، التدقيق الميداني، اياغة التقرير

 

 

 

 

 

خالل هذه المتطلبات، يتم تقييم األداء الفعلي في كل مرحلة من السنة التقويميعة انظعام اإلدارة    .4

 باألهدافن.

حعول   وإيجابيعة للمعدققين  ويج  وضع نظام للتقييم بالطريقة التي تعطي تبذيعة مرتعدة منتظمعة    

 أدائهم وجودة عملهم.

لمزايععا المناسععبة للعععاملين مععدخاًل هامععًا لجععذ    تعتبععر الرواتعع  وا العةةاملين:الرواتةةب وميايةةا  .4

الكفاءات والمحافظة عليها ألبول مدة ممكنة بالجهاز، في سبيل أداء العمعل الرقعابي وتحقيعق    

 أهداف الجهاز بكفاءة وجودة عالية.

وعند تحديد العالوات والمزايا األخرى للعاملين، يجع  أخعذ نتعائج تقيعيم األداء فعي االعتبعار،       

 ستوى التقييم قيمة العالوة ونوع وحجم المكافأة.وأن يعكس م
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 :: أعمال التدقيقثالثًا

 

 

 

 

 

 

 

 

عند القيام بالتدقيق، وفي كل  رحلةلأ اساسليأ رلم اعالاد التلدقيق، فب لل قيل  التقيلد بتن يل  ا  ل أ            

 عاليأ، رم خالد االلتزام باآلتي:وإجحاءات التدقيق ب ك  دقيق لضاان جودة عا  

إن التخ يط الييلد لةتلدقيق قضلام التحكيلز عةلل ريلاد ر ليم رلم ق ل            التخطيط للتدقيق: .1

 ال حقق الاكةف بالتدقيق، كاا قسه  اقضًا الاحاق أ ورحاج أ ردى تقدم التدقيق.

 ويجب أن تشتمل الخطة على:

 اليهات الا اولأ بالحقابأ. •

اليهلللات رلللم خلللالد ت لللكي  فلللحا ال اللل  وت دقلللد اخت ا لللاتها  توزقلللل الالللدققيم عةلللل  •

 ورسئوليات اعضائها.

 

 ت هم اليهأ والاوضوعات التي قتم التدقيق عةيها. •

 ت دقد الاخاطح باليهأ. •

 ت دقد بح ارج التدقيق. •

 ت دقد الاحاجل القا و يأ وادلأ التدقيق والا اقيح التي قتم الحجوع إليها. •

 اإللكتحو يأ لةيهأ التي قتم التدقيق عةيها.ت دقد قاعدة ال يا ات  •

 أعمــــال التدقيــــــق

األدوات 

واألدلة 

 الداعمة

أدوات  

تقنية 

 المعلومات

فريق 

 التدقيق

 

مراجعة  

أعمال 

 التدقيق

اإلشراف  

 على التدقيق

التخطيط  

 للتدقيق

اإلطار  

 القانوني

 

التدقيق 

 الميداني

اإلعداد      

 للتدقيق

إعداد 

مسودة 

 التقرير

توثيق أدلة 

اإلثبات 

وأعمال 

 التدقيق

االستعانة  

بالخبراء  

 والمختصين

المراجعة 

المستقلة 

لمسودة  

 التقرير
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 قي  ضاان وجود اإلشحاف الاناسل  رئئليف فحقلق، رحاقل  ..     اإلشراف على التدقيق: .2

( في ك  رستوى رم رستوقات عاةيأ التدقيق وان قكون عةل ات اد بكل  ر لائف فلي    الخ

ب لك  دائلم ـ      التدقيق، وعةل اإلشحافي ان قضام ت قيق اهداف التدقيق واليودة ال اليأ ـ  

 ألعااد التدقيق.

 وعلى اإلشرافي التأكد من:

 ان ك  عضو رم ال حقق عةل دئاقأ تارأ وق هم جيدًا رهاتل الا ددة في بحارج التدقيق. •

 ان التدقيق قتم لس  األدلأ الا تادة في اليهاز. •

ان الاهللام الللوائدة فللي بح للارج التللدقيق قيلل  تن يلل ها كاللا هللو رخ للط لهللا، وقيلل  اقضللًا    •

 رحاعاة االستثناءات التي اعتادت في ال ح ارج.

ان وثائق ال ا  تتضام ك  ادلأ التدقيق التي تلدعم رخحجلات و تلائج ورقتحللات التلدقيق       •

 واآلئاء الداعاأ لها.

 ان الادققيم ق ققون اهداف التدقيق الا ددة لهم رم ق  . •

 

 

 

واسل ا  رهالأ التلدقيق    ان الادققيم ق هالون وبوضلوا الات ة لات الواج لأ عةليهم واهايلأ        •

 التي ققورون بها.

 ان الادققيم قي  ان قكو وا عةل عةم بال تحة الزرنيأ الاتالأ لهم لال تهاء رم التكةيف. •

ان قضل في ال س ان ـ عند توزقل الاهام عةل الادققيم ـ رسلتوى خ لحة الا لائكيم، وان        •

 بأدلأ اكثح ت  ياًل.اك ح بالادققيم رم ذوي الخ حة األق  وان قزودهم  قولي اهتاام

عةل الاسئوليم ال قم ققورون بالاحاج أ، ان قكو وا عةلل قناعلأ    مراجعة أعمال التدقيق: .3

رم ان اعااد التدقيق قد تم تن ي ها لس  رت ة ات اليلودة وا هلا تضلل األسلام الاناسل       

أ لتن ي  الاحلةأ الاللقلأ رلم التلدقيق والت لوقح وجلودة رخحجلات التلدقيق واآلئاء الداعال        

 له ه الاخحجات.

 مبادئ المراجعة:
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 ت  يق رستوقم رم الاحاج أ في ك  رحلةأ اساسيأ رم رحال  التدقيق: •

 :قهللدف إلللل التأكيللد عةللل ان الاهللام الاوضللوعأ قللد تللم القيللام بهللا      المستتت ا الول

 لس  رت ة ات اليودة الا اود بها.

  :قهلدف إللل التأكيلد ـ ب لك  علام ـ بلأن الاحاج لأ عةلل الاسلتوى               المست ا الثتايي

 قد تات لس  القواعد الا  قأ. األود

 

 

 

 ان تتم الاحاج ات ق   اتخاذ القحائ باال تهاء رم رحلةأ تدقيق ر ينأ. •

 ان تتم الاحاج ات ب ك  روثق وط قًا لقوائم ال  ص الا يائقأ.   •

 اعتااد الاحاج أ بتوقيل رم الاحاجل. •

اثنللاء عاةيللأ الاحاج للأ، قيلل  توثيللق كافللأ الااائسللات التللي ت ت للح رناسلل أ وسللةياأ وذللل   •

 بهدف استخدارها في رنهييأ التدئق  وت وقح الادققيم.

 األخ  في ال س ان  تائج الاحاج ات عند تقييم األداء ال حدي. •

علم  في للاد علدم ت قيلق  تييلأ الاحاج لأ لاهلام ورت ة لات اليلودة، فلبن عةلل الاسلئود             •

عاةيللأ الاحاج للأ اتخللاذ اإلجللحاءات الالزرللأ، وق تاللد ذللل  عةللل اهايللأ األخ للاء و قللا       

 تم ت دقدها. الض ف التي

إن ت كي  فحقق التدقيق في رحلةأ ر كحة رم التدقيق ق  ي الوقت الكلاف   فريق التدقيق: .4

الختيائ ا س  ت كيةأ لة حقلق وال  لع علم الاتخ  ليم رلم الق اعلات األخلحى او رلم         

 اليهاز إذا كا ت هناف لاجأ إليهم. خائج

 أهم سمات للفريق المتكامل:

 تنوع الا حفأ والاهائات والخ حات. •

 االستقالليأ والاوضوعيأ. •

 الت اون وتنسيق اليهود فياا بيم األعضاء. •
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ان قضللم ال حقللق ب للا الاسللاعدقم رللم لللدقثي الخ للحة والا حفللأ فللي الايللاد الا ةللو       •

 ان قكو وا ت ت إشحاف اعضاء رم ذوي الخ حة في   ف الاياد. عةيل، عةلالتدقيق 

 ان قكون لدى ال حقق الا حفأ ال ارةأ لود اليهأ الادقق عةيها.   •

قيللام ئئلليف ال حقللق بتوزقللل الاهللام بلليم األعضللاء لسلل  الخ للحة والا حفللأ والاسللتوى          •

الالدقق رلم   رلل رحاعلاة عن لح الوقلت والخ لحة ال اليلأ او التلي سلوف قكتسل ها           الوظي ي

 خالد عاةيأ التدوقح.

اهايلأ اسلتخدام ادوات تقنيلأ الا ةورلات فلي إدائة ال اةيلات فلي         :أدوات تقنية المعل مات .5

اليهات الخاض أ لةحقابأ، وك ل  عاةيلأ الحقابلأ عةلل   لام إدائة وت لذي  هل ه اليهلات.        

ق وقاكلم ئقابتهلا   وت ت ح ادوات تقنيأ الا ةورات اكثح األدوات تناس ًا لت سيم جودة التدقي

 ب ك  افض .

 أهداف مراجعة يظم تقنية المعل مات:

 تقييم ك اءة وفاعةيأ الحقابأ عةل   م تقنيأ الا ةورات. •

 التأكيد عةل ان الن م ت ا  لس  القواعد الا  قأ وتحاعي رت ة ات اليودة. •

 اليدوقأ.ف ص دوئ تقنيأ الا ةورات في ال اةيات الا اس يأ وردى توافقها رل األعااد  •

 

 

 

 

 

 أهم الم ر التي يجب التركيز عليها عند التدقيق باستخدام تقنية المعل مات:
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قي  عةل الادقق فهم عا    ام تقنيأ الا ةورات في اليهلأ الالدقق عةيهلا وت دقلد اهايلأ       •

 ه ا الن ام في ت قيق اهداف التدقيق.

 ت اقل. قي  ت دقد رياد التدقيق رم خالد   ام تقنيأ الا ةورات وردى •

قيلل  اتخللاذ القللحائ لللود ضللحوئة تللدقيق بيئللأ تقنيللأ الا ةورللات، ورللدى ال اجللأ إلللل            •

 االست ا أ بأخ ائي تقنيأ الا ةورات في عاةيأ التدقيق.

قي  ت وقح تقنيات التلدقيق الا تالدة عةلل تقنيلأ الا ةورلات واسلتخدارها إللل اق لل للد           •

 راكم لت قيق اهداف التدقيق.

 الدوات والدلة الداعمة:   .6

تللوفيح األدوات والاحاجللل الاهنيللأ واألدلللأ والخ للوات اإلجحائيللأ والوثللائق األخللحى ذات   •

 ال القأ بالتدقيق عةل ال  كأ الداخةيأ لالست ادة رنها رم ق   الادققيم.  

رحاج للأ األدلللأ والوثللائق الاهنيللأ الالل كوئة، رللم ق لل  لينللأ او فحقللق رخللتص، وت للدقثها     •

 ب ك  رنت م بناء عةل الاتذيحات الدوليأ ولس  افض  الااائسات الاهنيأ.  

إعللداد ادلللأ ال الل  ال حعيللأ ربيا لل  دليلل  التللدقيق ال للام( لنوعيللات ر ينللأ رللم التللدقيق            •

 وتوفيحها لك  ردقق.

 

 

 

 

لضاان اليودة ال اليأ ألعااد التدقيق والتقلائقح، فب لل قت لتم تقلدقم دعلم        يي:القاياإلطار  .7

 قا و ي شار  قذ ي عاةيأ التدقيق كك .

 متى يحتاج إلى اإلطار القاي يي؟

خ و للًا اثنللاء وضللل بللحارج التللدقيق، وعنللد ت دقللد    أثنتتاا التخطتتيط واإلعتتداد للتتتدقيق:  •

 رياد الن وص القا و يأ التي قتم التقيد بها، وعند ت دقد ت وقضات التدقيق.
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لةتأكلد رلم األسلام القلا و ي لسلةوف واداء اليهلات ولةلتاكم رلم          أثناا التدقيق الميتدايي:  •

 ت دقد الاسؤوليـات وط ي تها بناء عةل  تائج التدقيق.

 لود ت سيح القوا يم الخا أ والاحت  أ باوضوع التدقيق. :اور وتبادل اآلرااأثناا التش •

 لة كم عةل ردى  الليأ  تائج ور  الت التدقيق والحدود أثناا صياغة التقرير: •

 والت ةيقات ال ادئة عم اليهأ الا اولأ بالحقابأ.       

ال قاتةكها الالدققيم  : إذا ت ة  التدقيق ر حفأ رتخ  أ االستعاية بالخبراا والمختصين .8

 تست يم اإلدائات باليهات التاليأ:

 بالدعم ال ني الاتوفح لدى اليهاز.   •

في لاد عدم توفح ب ا التخ  ات ققوم اليهاز بتوفيح ه ا التخ لص رلم خلالد     •

 االست ا أ بخ حاء رتخ  يم رم خائج اليهاز. 

 

 

 الجهاز:الم ر التي يجب مراعاتها عند االستعاية بخبراا من خارج 

التأكد رم ان الخ لحاء والاخت ليم للدقهم الا حفلأ الاناسل أ والخ لحة الكافيلأ لتن يل  الاهلام           •

 الاوكةأ إليهم.

وضل خ أ عا  ق دد فيها بوضلوا الاهلام الا ةلو  ت قيقهلا رلم ق ل  الخ لحاء والنتلائج          •

 الاحجوة رنهم وروعد ا تهاء ال ا .

 اعااد الخ يح الاتخ ص وان ق ّداعةل ئئيف فحقق التدقيق ان ق حف عةل بحارج و •

 عةل ان الخ يح قد ا هل وب ك  رناس  الاهام الات اقد عةيها.       

الهدف رم اإلعداد لةتدقيق هو التخ يط ت  ياًل لتن ي  الاهام الوائدة فلي   للتدقيق:اإلعداد  .9

 خ أ التدقيق لضاان جودة عاليأ لة اةيات الحقابيأ وك ل  لنتائج التدقيق.  

 التي يجب اتباعها عند اإلعداد للتدقيق:الم ر 

 تيايل وت ةي  وتقييم الا ةورات الضحوئقأ. •
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 إظهائ رناطق الخ ح. •

ت دقللد ط ي للأ الوضللل الا تالل  للخ للاء والاخال للات الاتوق للأ وال اةيللات  يللح الاالئاللأ   •

 واألداء الض يف.

 ت دقد ردى األدلأ واإلث اتات الا ةو  ال  ود عةيها. •

 

 

 إجحاءات التدقيق وطحا وتقنيات ت  يقها. اتخاذ قحائ لود •

 توثيق ال ا  الاؤدى اثناء اإلعداد لةتدقيق ب ك  رناس  والنتائج الا ققأ. •

 ت دقد القواعد الت  يةيأ لةتوثيق وال ك  الا يائي لوثائق ال ا . •

تأكللد اإلشللحافييم رللم ان الاللدققيم الاكة لليم ققورللون بللالتخ يط والتن لليم ب ناقللأ لةاهللام           •

 باإلعداد لةتدقيق واالت اد رل اليهأ الا ةو  تدقيقها. الخا أ

عةل الادققيم، عند رحاج أ األهداف األساسيأ لةتدقيق الوائدة في خ أ التلدقيق السلنوقأ،    •

ت دقد ليم الا ةورات الا ةوبأ لكلي ق ل  وا عةلل دئاقلأ تارلأ بايلاد التلدقيق وال لحا         

 الا تاةأ لة  ود عةل ه ه الا ةورات.

 فييم، إع اء اهتاام خاص لةت ةي  الدقيق وتقييم األهايأ النس يأ لةاخاطح.عةل اإلشحا •

خضوع التدقيقات الاختلائة لةاحاج لأ رلم ق ل  رسلتوقيم رعةلل األقل ( داخل  اإلدائة ق ل            •

اعتااد بح ارج التدقيق رم الاسؤود. رقي  ان تلتم الاحاج لأ بلالتوافق رلل قائالأ ال  لص       

أ لاحاج أ عاةيأ اإلعداد لةتدقيق والاوض أ في الاة لق  الا دة عةل اسام الا اقيح ال ار

 ((.3لاحاج أ رسودة بح ارج التدقيق الوائدة في الاة ق ئقم ر ( والا اقيح ال ارأ2ئقم ر

 

 

 

 

 

 

 الم ر التي يجب على اإلشرافيين أخذها في االعتبار عند إعداد مس دة بريامج التدقيق:
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إعللداد رسللودة بح للارج التللدقيق، وإع للا هم    ت للييل الاللدققيم عةللل الا للائكأ فللي عاةيللأ   •

ال ح أ لةت  يح عم ئاقهم لود رسودة ال ح ارج ككل  وعلم الاهلام الخا لأ الاوكةلأ لهلم       

 وان ققدروا ت   اتهم واقتحالاتهم بخ وص الت  يق.

ان الالدققيم الا للائكيم للدقهم ال هللم الواضللج ب ح لارج التللدقيق ككلل  والاهلام الاوكةللأ لهللم      •

 ب ك  خاص.

اعضاء فحقق التدقيق لدقهم الا حفأ والاهائات الاهنيأ الا ةوبيم لةاهلام الا لددة لهلم    ان  •

 في ال ح ارج.

ا ل ال قوجد اي ت ائض ر الج او عوار  عدم توافق رلل رهالأ التلدقيق، والتلي قلد تلؤثح        •

 عةل روضوعيأ  تائج التدقيق.

الاد وتقلائقح التلدقيق،    لضلاان اليلودة ال اليلأ ألع    ت ثيق أدلة اإلثبات وأعمال التدقيق: .11

قي  دعلم  تلائج ور  لالت وتو ليات التلدقيق باألدللأ الكافيلأ وذات ال لةأ. كالا ا لل           

 قي  توثيق ك  الا ةورات وال يا ات الخا أ بأعااد التدقيق الانيزة.

 

 

 

 

 المعايير العامة لتقييم درجة مصداقية أدلة اإلثبات:

ر للدئ خللائجي رطللحف ثالللع(، قاكللم    ان دليلل  اإلث للات اللل ي قللتم ال  للود عةيللل رللم      •

االعتاللاد عةيللل اكثللح رللم األدلللأ التللي قللتم ال  للود عةيهللا رللم سلليالت اليهللأ الخاضلل أ    

 لةتدقيق.

ان الدلي  ال ي قتم ال  ود عةيلل رلم سليالت اليهلأ الخاضل أ لةتلدقيق، قاكلم االعتالاد          •

 عةيل ب ك  اك ح، إذا كا ت الحقابأ الداخةيأ لةيهأ ف الأ.
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التدقيق الوائدة بالوثائق واإلفادات الاكتوبأ قاكم االعتااد عةيهلا اكثلح رلم األدللأ     ان ادلأ  •

 الاقدرأ في اإلفادات ال  هيأ.

ان األدلأ ال  هيأ التي قتم تسييةها كتابأ قاكم االعتااد عةيها اكثح رم األدللأ الاقدرلأ فلي     •

 إفادات ش هيأ فقط.

رلم  لوئ الاسلتندات، لل ا فلبن ر لدئ       ان ا ود الاستندات قاكلم االعتالاد عةيهلا اكثلح      •

 ال وئ قي  ان ت كح وان قتم اعتااد   تها وإقحائ ت ابقها رل األ ود.

 أهمية ت ثيق أعمال التدقيق:

 ا ل ق  ي القاعدة الاناس أ لةدفاع عم  تائج التدقيق. •

 ا ل ق ا  ك ةقأ و   هارأ بيم إجحاءات التدقيق وتقحقح التدقيق. •

 حات اكثح ت  ياًل لود رخحجات التدقيق.ا ل قاكم رم تقدقم ت سي •

 ا ل ققدم القاعدة األساسيأ لةاحاج أ الداخةيأ ورحاج أ ضاان اليودة. •

 ا ل قسه  عاةيأ اعتااد التقحقح رم ق   اإلدائة ال ةيا. •

 

 اعتبارات ت ثيق أعمال التدقيق:

تخ لليط قيلل  ان تتضللام اوئاا اعاللاد التللدقيق ال اةيللات الداخةيللأ لةتللدقيق بداقللأ رللم ال      •

 وو واًل إلل إعداد رسودة التقحقح.

قي  ان تكون ه ه األوئاا كافيأ ور  ةأ ب يلع ت  لي  لوئة واضل أ لةا ة ليم ل هلم        •

 رحال  التدقيق.

قيلل  اتخللاذ اإلجللحاءات الالزرللأ لضللاان سللحقأ اوئاا ال الل  وا للل قللتم االلت للا  بهلل ه         •

 األوئاا لس  قواعد الت ار  رل الوثائق.

ال ا  ك  را قت ةق بالتلدقيق وان تكلون دقيقلأ وت لحض ال اةيلات       قي  ان تتضام اوئاا •

الداخةيللأ لةتللدقيق ب حققللأ واضلل أ ور هورللأ ب يللع قسللت يل الا نيلليم ان ق هاللوا اعاللاد      

 التدقيق الانيزة بدون لاجتهم ألي ف و ات إضافيأ.
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قيلل  ان قتقيللد ر تللوى اوئاا ال الل  بللاألروئ الاهاللأ فقللط، وفللي   للف الوقللت قيلل  ان       •

م اإلشائات التي تاكم اإلشحافييم او الادققيم الاكة ليم باإلشلحاف والاحاج لأ رلم     تتضا

 ئبط ر توقات اوئاا ال ا  رل رخحجات و تائج وتو يات التدقيق.

/ او اإلشلحافي و لتن ي  الاهام اللوائدة فلي بح لارج التلدقيق، فلبن عةلل        الميدايي:التدقيق  .11

ئئيف ال حقق راائسأ اإلشلحاف علم قلح ، لكلي قضلام تةقيلل لا ةورلات ق تالد عةيهلا          

لللود رللدى التقللدم ال ا لل  فللي تن يلل  الاهاللأ ولللود الا للكالت الا تاةللأ وبلل ل  قاكنللل  

 اتخاذ اإلجحاءات الضحوئقأ في الوقت الاناس  وبال حققأ الاناس أ. ال حوع في

 

 

اإلشتترافي ووأو رستتيف الفريتتق للتأكتتد متتن تحقيتتق  اإلجتترااات المطلتت خ اتخامهتتا متتن قبتتل  

 متطلبات الج دة خالل عملية التدقيق الميدايي:

 التأكد بأن عاةيأ التدقيق كك  تتم لس  بح ارج التدقيق الا تاد. •

  التأكد رم ان الادققيم ققورون باآلتي اثناء تن ي  رهام التدقيق: •

 .إت اع اإلجحاءات الا ةوبأ 

  بالت ةي  وال ينات واالخت ائ والتقييم ب لك  رناسل  وف لاد    ت  يق ال حا الخا أ

 ات اع األسالي  وال حا والتقنيات األخحى. رل

          الت للاون رللل اعضللاء فحقللق التللدقيق اآلخللحقم رللم خللالد ت للادد خ للحات التللدقيق

 ر هم ورساعدتهم في الاسائ  الاهنيأ. والا ةورات

 .التوثيق الاناس  ألعااد التدقيق الانيزة 

 بأوئاا ال ا  بال حققأ الاالئاأ.االلت ا   

 قتم ت دق  وإعادة اعتااد بح ارج التدقيق ودلي  الانهج الات ل في لاد لدوث إي تذييح. •

مست يات المراجعة أثناا تنفيذ التدقيق الميدايي )بهدف ضمان ج دة عالية لعمال التتدقيق  

 والتقارير(:
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 المست ا الول للتأكد بأن: •

  في بح ارج التدقيق و/او خ أ إجحاءات الالدقق قلد تلم تن يل ها اثنلاء      الاهام الوائدة

 التدقيق بالاوقل.

      النتلللائج الا ةنلللأ واللللوائدة فلللي رسلللودة تقحقلللح الالللدقق ردعورلللأ باألدللللأ الكافيلللأ

 وان رسودة التقحقح تم إعدادها ب ك  رن قي وقسه  فهال. والاناس أ

  قلللأ تضلللام ك لللاءة وف اليلللأ إجلللحاءات واسلللالي  تقنيلللات التلللدقيق الاختلللائة والا 

 التدقيق.

     اعاللاد التللدقيق قللد تللم توثيقهللا ب حققللأ رناسلل أ وان اوئاا ال الل  تتاتللل بال لل افيأ

 إلعادة تن يم ال ا  الانيز. الاناس أ

قهدف إلل ال  ود عةل قناعأ بأن تن ي  التدقيق ورسودة تقلائقح   المست ا الثايي •

 تييللأ رحاج للأ الاسللتوى األود  قللد تاللت رحاج تهللا بال للك  الاناسلل  وان الاللدقق

   ي أ.

إعلداد رسلودة لاةخلص التقحقلح بلالحجوع إللل التقلائقح السلابقأ          :التقريتر إعداد مست دة   .12

 التي تات رحاج تها والحد عةيها.  

 :اإلعداد المناسب لمس دة التقرير

ان تتوافللق عنللوان وروضللوع ور توقللات رسللودة التقحقللح رللل ب ضللها اللل  ا وان تقللدم      •

 األسئةأ الاوض أ في اهداف التدقيق.إجابأ عةل 
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 ان قتوافق رضاون رسودة التقحقح رل بح ارج التدقيق. •

 ان قكون هيكل  رسلودة التلدقيق رن قلي وقسله  اإلشلحاف عةيلل، وان قت لل تسةسل  الاهلام           •

 الوائدة في بح ارج التدقيق او الت نيف الان قي لة قائق الاسيةأ في اوئاا ال ا .

ان تقدم النتائج بال  افيأ الكافيأ لةتاكيم رلم التقيليم الاوضلوعي ألعالاد اليهلأ الخاضل أ        •

 لةتدقيق.  

ان تكون النتائج واض أ وقاكم قحاءتها بسهولأ، وان قتم شحا الا ل ة ات ال نيلأ  يلح     •

 الا حوفأ في ر كحات إقضاليأ او قائاأ الا  ة ات او في الهوارش الس ةيأ. 

باألدلأ الكافيلأ والاناسل أ، وان تتضلام رسلودة التقحقلح رحج يلات األدللأ        ان تدعم النتائج  •

 وان تست حض ك  النقا  وال حوف الاحت  أ باألدلأ والتي قد تؤثح في النتائج.

ان قتم اسلتخالص التو ليات رلم النتلائج ورلم الت ةليالت التلي بنيلت عةيهلا هل ه النتلائج،             •

لا ةللو  ت سللينها وان تكللون التو لليات  وقيلل  اإلشللائة بقللدئ اإلركللان إلللل الايللاالت ا  

  ال أ وذات جدوى.

 ان تضم رسودة التقحقح رةخص دقيق لنتائج التدقيق روض ًا ئسالأ اليهاز. •

 ان تتضام رسودة التقحقح رحج يات وادلأ رناس أ، رث : •

 

 

 

 

        ر اقيح التدقيق الاستخدرأ لتقييم ال اةيلأ واداء اليهلأ الخاضل أ لةتلدقيق واألسلالي

 واألدوات الات  أ وتقنيات التقييم.

 .دوئ الخ حاء والاست ائقم الا ائكيم بالتدقيق 

 .ولدات قيام ثابتأ لضاان القدئة عةل رقائ أ ال يا ات الاقدرأ 

 .الا ةورات الاناس أ الخا أ با ادئ األدلأ 

        الللدث ال يا للات والا ةورللات لة تللحة روضللوع التللدقيق وتقللدقم الت سلليحات وت دقللد

 األس ا .
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        الللدث ال يا للات والا ةورللات لة تللحة روضللوع التللدقيق وتقللدقم الت سلليحات وت دقللد

 األس ا .

         ئسوم بيا يأ وتخ ي يأ ر هورلأ وواضل أ إللقلاء الضلوء عةلل اليوا ل  األساسليأ

 ت   ركان الت سيحات الا ولأ.     ولكي

          است حاض الااللق والاحفقلات جايلل الا ةورلات واألدللأ التلي تسلاعد فلي إقضلاا

 تائج     التدقيق. 

       شللللحا ر للللا ي االخت للللائات الاسللللتخدرأ فللللي الوثللللائق وإدئاجهللللا فللللي رة للللق

 االخت ائات.

ورللم الاهللم لةذاقللأ ان تكللون هنللاف رحاج للات عدقللدة لاسللودة التقحقللح لةتأكللد رللم ان     

التقللللائقح واآلئاء الادعورللللأ رتااشلللليأ رللللل رت ة للللات اليللللودة الخا للللأ بال للللك       

 ب أن الا اقيح ال ارأ لاحاج أ   (4والاضاون را  ح الاة ق ئقم ر

 

 

 

( ب أن الا اقيح ال ارأ لاحاج لأ  5والاة ق ئقم ر الادققتن ي  التدقيق ورسودة تقحقح 

 (.اليهازرسودة تقحقح 

قيل  ان تخضلل رسلودة تقلائقح التلدقيق، التلي        المراجعة المستتقلة لمست دة التقريتر:    .13

تثيللح اسللئةأ لللود الاسللئوليأ ال خ لليأ والتقللائقح الا ةللو  توقي هللا رللم ق لل  ئئلليف      

 اليهاز، إلل رحاج أ رستقةأ باإلضافأ إلل الاحاج أ الاوجودة داخ  اإلدائات.  

 :الهدف من المراجعة المستقلة

لتقللللائقح اليهللللاز والنتللللائج والتو لللليات لتأكيللللد ال لللل أ الاهنيللللأ وال دالللللأ القا و يللللأ 

 واالقتحالات الوائدة بها.

الولدة التن يايأ التي تقدم التقائقح ر اشلحة   الولدة التن يايأ الاسئولأ عم الاحاج أ الاستقةأ

 إلل الحئيف.
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 :المعايير التي يجب اتباعها في فحص مس دة التقرير عند المراجعة المستقلة

ت الا ةو  تدقيقها والتن يم الا تالد وفتلحة التلدقيق، وهل  تلم      ه  ت دد "الاقدرأ" الاياال •

 تو يف األسام القا و ي لةتدقيق؟

ه  ق  ي، رةخص النتائج والتو يات الوائدة ضام رةخص رسودة التدقيق، إجابأ عةل  •

األسئةأ التي تم ت دقدها كأهداف في بح لارج التلدقيق، وهل  هل ه اإلجابلات رتوافقلأ ب لك         

 ج الت  يةيأ؟ك يح رل النتائ

 

 

ه  التو ليات ردعورلأ رلم خلالد رةخلص النتلائج واالسلتنتاجات، وهل  هلي ر نيلأ عةلل             •

 اسف قا و يأ ور ددة وبناءة؟

 ه  ك  االستنتاجات الت  يةيأ ردعورأ بالكار  بال قائق؟ •

 بناء عةل وثائق التدقيق، ه  الاخحجات ردعورأ باألدلأ الكافيأ والاناس أ؟ •

عةلل رحاجلل رناسل أ رلم الن لوص القا و يلأ والقواعلد الداخةيلأ،          ه  االستنتاجات ت تالد  •

 وه  هي رستخة أ رم ادلأ التدقيق  ال أ قا و يًا؟

هلل  الت قيللق القللا و ي ضللحوئي، وإذا كللان ضللحوئقا، هلل  قللتم ت  يللق ال للحو  الاسلل قأ    •

 لةت قيق القا و ي؟

 يح س   الحفا؟ه  تتضام رسودة التقحقح الت ةيقات الاحفوضأ جزئيًا او كةيًا وت س •

 ه  شك  الاسودة قتااشل رل الناوذج الا ةو ؟ •

ق   اال تهاء رم الاسودة، ه  رحت ه ه الاسودة وب لك  تلوثيقي باحاج لأ ذات رسلتوقيم      •

 باإلدائة؟

ب د اال تهاء رم الاحاج أ الاستقةأ الكارةأ لاسودة التقحقح، قتم تقدقم الت ةيقات كتابأ فلي للاد   

ات ة للات الخا للأ بالاضللاون وال للك ، وقيلل  االلت للا  بنسللخأ     وجللود رخال للات تت ةللق بال 

ا للةيأ رللم رسللودة التقحقللح اللل ي تللم الت ةيللق عةيللل فللي وثللائق التللدقيق، ورللم ثللم قللتم عللحض     

الاالل ات عةل الا حف عةل التدقيق، وقاكم إشحاف اعضلاء ال حقلق الل قم قلاروا بالتلدقيق      

 الايدا ي.
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 :مالحظة

لللود  تللائج ال  للص بلليم اإلدائة الا نيللأ بالتللدقيق وبلليم  فللي لللاد وجللود خللالف فللي الللحاي

وللللدة الاحاج لللأ الاسلللتقةأ ب لللأن اللللحدود الات ةقلللأ بالاالل لللات ر للل  االخلللتالف رلللل اليهلللأ  

الا اولأ بالحقابأ، فبن اآلئاء الاخال أ لةيهأ الخاض أ لةتدقيق قيل  عحضلها فلي التقحقلح رلل      

ضافأ إللل ذلل ، قيل  تقلدقم ت سليح للود ئفلا        عحض األدلأ التي تدعم اآلئاء الاخال أ. وباإل

 اليهاز لت ةيقات اليهأ الخاض أ لةتدقيق.
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 :: العالقات الخارجيةرابعًا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إن مدد ا توافت ددن آددر  تادد ا تادد  و توادد لرن يق دد تس توادد لرن تكل لددر  لىا دد  يآ دد     ردد    دد        

 توخ اجر ، يل فن ذوك م  خالل: الل ت توجه ز 

إن قح  توىفتم  تواي تؤا ، يآ  ة،  ي ج يا ي ى ور  ق   ل توا لرن  والتواصل:االتصال  .1

 ف م ا يضفح تو ل    تواي ل غد  توجهد ز إللد وه  إود  توجهد ت تو ةدانر ة مد  تاد  و         

تولدحر   ق   وه، خ ص  توجه ت تو   فو  آ ل آاه يتو  و  ن يتوح فم ، م  خدالل تونهد    

 ونا  و توا لرن يتوافصر ت توفتادة  ي تق ال  توا لرن.

 

 

 

 :اعتبارات التواصل

 العالقـات الخارجيـة

التغذية المرتدة من 

من المستفيدين 

 الرقابية المخرجات

 االتصال والتواصل البرلمانالعالقة مع 
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يضد  ن  توةىي إو  داتل  توفل    تو نر   واحقردن توافتصد  آدحد أل تكلد ور  يتواقنرد ت       •

 توى ور  وهذت توافتص  م  ت حر  تو    يتو ض فن. توجفدة

تقددد ال  تواددد لرن يمحلدددالته    تلددداخ تخ مخا دددل قأددد  ل يقديتت توافتصددد  ون ددد  تاددد  و   •

 يال   ه .

توىن ل  آإلل ل ال    توجه ز تو ل آر  و جه ت تو ةانر ة يتو جا ع،    ط لدن تتتلد ل    •

تو   أدد  مدد  خددالل  قدد  توندد يتت تواى لنردد  ي  دد  يلدد    تأ ددالخ، لفضدد   رهدد  ق  ت دده     

 تو  رة  يخطاه تتلا تترجر  واحقرن  ذه تك  تس آ ن ءة ي    ر .

توجهدد ز ت فرددل توافتصدد  مددع تكجهدداة توى ردد  توامر دد  يتو ؤلةدد ت تو حفردد  يتو هنردد  ذتت    •

 توىالل  آى   توجه ز.

تنظددر  يتح لدد  قلدد ور  تواى مدد  مددع يلدد    تأ ددالخ يتح لدد  تك دد تد تو خددفور  آ والدد ل    •

يتو فضددف  ت تواددي ل  دد  ط حهدد ، يتواددي تحقددن ق دد تس توجهدد ز  ددي إللدد ل الدد   ه         

   ج رع تو ها ر  آنا  و ق   وه.تو ل آر  إو

  د  توجهد ز تتواداتخ آ أطد ا تودذه الد ه تو لدافا يتوقد تفن  دي          : البرلمعا  العالقة مع    .2

  هرئ  ال آر  مةاق  . يم  خالل  ذت تأط ا توق تفتي لج      آ و  و  ن  اللاه 

3.  

 

 

 يتفلى ته. يتواى س     تحار ج ته تو  و  نتوجه ز توةىي  ي تنىر   الل  توافتص  مع 

 

 البرلما :أوجه التواصل م  

تايل ه آ واق ال  توفالر  يتأو ا يتر  لفتء آ ونة   و اق لد  توةدنفه قي تواقد ال  تو اى قد       •

 آديض ع تكمفتل تو ةاف  ة.
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، ي دي تو ق آدد   تو  و د ن تفلردع آ يتف دفتت وانظدر     ردد  توا  رند ت تودفتادة و جهد ز مدد         •

 ى   ج   ًت     تهرئ  مفتاد آ  ل  ذتت  ن ءة   ور  واننرذ  ذه توا  رن ت.يتو

، لفتء آ  رةده قي اسلد ء   آ و  و  نتو ح  ظ      تتتل ل تو ناظ  مع توقنفتت تو ل ر   •

 تو ج ن، م  قج  إلل ل يجه  تظ  توجه ز حر ل تو فضف  ت مح  تو ل آ .

يوج تده يما آىد  مد      و  و د ن ق  د ل ت توح ص     توحلفل     قح أل تو ى فم ت حفل  •

لف ا، م  ل د  تك ضد ء،  دي ج ةد ت تو ج دا قي تو جد ن  ر د  لاى دن آ و فضدف  ت ذتت          

توىالل  آد   ل توجه ز يتوى   مة قً      إ  تد داتل ت آ دن ق   تو فضف  ت تو فد اة  

 ياقه توجه ز  ره .

 

 

 

 

يضددع خطدد  و صدد  يتح ردد   بيععة:الرقاالتغذيععة المرتععن  مععت المنععت ينيت مععت المخرجععات  .4

تحار ج ت تو ها در  آد  د ل توجهد ز يمخ ج تده تو ل آرد ، يتتلدان دة مد  توامذلد  تو  تد ة          

توح صددد   مددد   دددذه توجهددد ت آهددد س تواحةدددر  تو ةدددا   و ةدددافا اضددد   دددذه تكطددد تس   

 ، مج ا توفزاتء، توجه ت تو   فو  آ ل آ  توجه ز، تو جا ع(.  تو  و  ن)

 :يمكت استخنامها للحصول على التغذية المرتن أهم الوسائل التي 

إجدد تء تتلاقلدد ء تو ردد تتي لاتء تو ةددانر ل  )مدد  خددالل تتلددا  ت  يمدد  خددالل تو ق آ دد     •

 و ىض تو ةئفور  م   وه   الل  يتفتص  مع ق   ل توجه ز(.

  دد  مةدد  دياه   دد  تو لدد    تو ا  دودد  آددر  توجهدد ز يتوجهدد ت تو ةددانر ة يتواددي تظهدد   •

  ت  ذه توجه ت         توجه ز لفتء تألج آر  منه  قي توة  ر .مالحظ

تو جددفع إودد  مدد  تى ضدده تولددح    ييلدد    تأ ددالخ تو خا ندد   ددي أدددن توجهدد ز يقدت دده       •

 ك   وه.

( آخلدددفص توىن صددد  تو  فتددد  كلدددئ   تتلاقلددد ء يتو ق آ ددد    6)قتظددد  تو  حدددن الددد  ) 

 تو فجه  و جه ت تو   فو  آ ل آ  توجه ز(.
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 :: التطوير والتحنيت المنتمريت للنظامخامنًا

 

 

 

 

 

 

 

يتأجد تءتت تو ن لدد   واقردر  م يتدد  يمفت  د  ي ندد ءة إدتاة يت دمر  تظدد خ تو ل آدد      تتخد ذ توادد تآر   

 تو تخ ر  يتح ل  ماط   ت تواطفل  توخ ص  آنظ خ إدتاة توجفدة، يل فن ذوك م  خالل:

وض  ن تواطفل  تو ةا   وجفدة ق   ل توا لرن يتق ال   المنتمريت:المراجعة والمراقبة  .1

 توجفدة، لج  يضع تظ خ م تل   ذتت  ن ءة ي    ر .توا لرن يتظ خ إدتاة 

 أهم األمور التي يجب أخذها في االعتبار عنن وض  نظام المراقبة

 توا مر  تو  ن يتونى ل و ل آ  جفدة    ر  توا لرن.   •

 توف  ء تو ت   آ اط   ت توجفدة. •

 اض  تو ةانر ل  م  تا  و توا لرن. •

تدد    قت ددط   خددالل تط رقدد ت تقنردد  تو ى فمدد ت توادديلددهفو  تلدداخ تخ تظدد خ تو  تل دد  )مدد   •

 (.توا لرن تكل لر  

لدد تاتت  قن ت ددفن تو ر تدد ت تو فاقدد  يتو ةددج   يتو ى فمدد ت مال  دد  و ى دد   ق  دد ة ودد       •

 تواقرر  تو ياه و جه ت.

    توجه ز تهرئ  آرئ  من لد   أجد تء تواد لرن تود تخ ي يتنىرد  توناد  و        التنقيق الناخلي: .2

    ره، لدفتء  د  ط لدن إت د ء يحد ة مخالد  آ واد لرن تود تخ ي قي ت د ر  وجند            تو ا ت 

 دت    واحقرن  ذت توم ض، مع إ ط ء صالحر ت  

 

 التطوير والتحسين المستمرين للنظام

الفرص األخرى  

للتحسين 

 المستمر
 اآلراء الخارجية

التقييم الذاتي 

على مستوى 

 الجهاز

المراجعة  

والمراقبة  

 المستمرين
مراجعة ضمان 

 الجودة
 التدقيق الداخلي
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   ردد  و قدد   ر  آ وادد لرن تودد تخ ي و ةدد   ة تأدتاة توى ردد    دد  تحقرددن إدتاة  ى ودد    دد     ردد ت     

 رد  يتوقط  د ت ك   وهد  آ ند ءة     توجه ز يتوحن ظ     جدفدة قدت ده يضد  ن قدتء توفحد تت توانظر    

 ي    ر .

 :أهم األمور التي يجب أخذها في االعتبار عنن أداء مهام التنقيق الناخلي

 توا مر  تو  ن يتونى ل و ل آ  جفدة    ر  توا لرن.   •

 توف  ء تو ت   آ اط   ت توجفدة. •

آلدفاة من لد      حص توى  ر ت تو  رة  تواي لقفخ آه  توجه ز، يتواد   م  م ا تتج ز د    •

 يحة  توقفت   يتأج تءتت يتوةر ل ت تو ىا  ة.

 تح ل  تواحةرن ت تو ط فآ  تلان دًت إو  تونا  و تو ا ت          ر  تونحص. •

توى       تق ل  تفصر ت تةد    تأدتاة توى رد    د  تتخد ذ ل تاتتهد  يتوقرد خ آ ةدئفور ته          •

 يتواح ر  يتواقرر . تلان دًت إو  توحق  ن تو ةاخ ل  م  ج تء تونحص

توفح تت توى م   آ وجهد ز   مةاق ر    قن ل فن ق ض ء توجه  تو خال  آ وا لرن تو تخ ي  •

لددفتء توفحدد تت تو ل آردد  قي توفحدد تت تأدتالدد ، يقن لددا  مددنحه  توةدد ط ت يتوانفلضدد ت     

  يتتلدداقالور  تو   ردد  واننرددذ تك دد تس يتو هدد خ تو ف  دد  إوددره ، يقن ت ددفن ودد له  تو ى  دد       

 يتو ه اة تو   ر  و قر خ آد   وه      قحة  يجه.

 

 

 

قن لى  ا را توفح ة قي تو جن  خط  لنفل  آ ك   ل تو ط فب توقر خ آهد ، يقن لىا د   دذه     •

 توخط  م  ا را توجه ز.

قن تقدددفخ توجهددد  تو ىنرددد  آ واددد لرن توددد تخ ي آإ ددد تد تق لددد  آناددد  و تونحدددص يتتلا تحددد ت  •

واحةدرن ت تو ط فآد ، يا دع تواق لد  ود  را توجهد ز و نظد   دي         يتوافصر ت آ وامرر تت يت

 ت ا  ده آى    ضه يمن ل اه  ي وجن  تواخطرط.
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قن لا  تايل  تأدتاتت يتوقط   ت تو ىنر  آنةخ  م  تواق ل  )توجاء توخ ص آه ( آهد س   •

تتطالع     مفتط  توقفة يتوضدىل  دي   د  تأدتاة، يتواىد س   د  توامذلد  توى ةدر         

 حظ ت  ذه تأدتاتت     م  ج ء  ي تواق ل .يمال

قن تى  تأدتاة توى ر  خط  إج تءتت و اى م  مع توقض ل  تون أئ     تواق ل ، يقن لى   د    •

لطدد ع خطدد  إجدد تءتت خ صدد  آدده و ى وجدد  تو الحظدد ت توددفتادة  ددي تواق لدد  ذتت توىاللدد   

 آدت ط  توقط ع.

ل  تو نهجي و ا لرن يتظ خ توجدفدة  إتده   آه س تىالا  ن ءة تواطف الجود :مراجعة ضما   .3

لج  توقر خ لنفل  آاقرر  جفدة ق  د ل يتقد ال  توجهد ز مد  خدالل م تجىد  تحقد  وضد  ن         

توجدددفدة يت  دددا  دددذه تو  تجىددد    ددد  تط رقددد ت توقفت ددد  تو تخ رددد  تو هنرددد  يتأج ت رددد       

 يتوافصر ت تو نهجر .  

 

 

 

 

 

 مراجعة ضما  الجود أهم األمور التي يجب أخذها في االعتبار عنن 

قن لا  يضع تو ىد لر  توانلدر ر  و  تجىد  ضد  ن توجدفدة يذودك ل د  تو د ء  دي تو  تجىد             •

 يقن تىا    ذه تو ى لر      توقفت   تأج ت ر  يتو نهجر  ونف ر ت مىرن  م  توا لرن.  

رق ت قن تا      قل س  رن  م  توا لرق ت تواي ت  تتتاه ء منه . ي ن  تخار ا آىدض تواد ل   •

 و  تجىاه .

و   تجىد    تكخذ  ي توحة  ن قن    يح ة تنظر رد  م دا     دي تواد لرن لجد  قن تخضدع       •

    االأل قي قاآع لنفتت     تكل .
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غرد    دلد      ي توح تت تو ف ا ، لحن و  ةئفل    تو  تجى  قن لجد ه م تجىد  إضد  ر     •

 تجى  يمفت  ة توجه ت آه .وض  ن توجفدة ك   ل يتق ال  توا لرن ل   إته ء    ر  تو  

 قن لا  إخط ا توف ر  تو ة    و قط ع آنا  و م تجى  ض  ن توجفدة.   •

قن لددا  تقدد ل  تق لدد   ادد آي ودديدتاة توى ردد ،  ددي آ تلدد   دد   دد خ، لفضدد  تادد  و تو  تجىدد ت    •

 تو ةاق   يتو  تجى ت توالحق  وض  ن توجفدة    توى خ توة آن. 

 –مددد اتء تأدتاتت   –)توف رددد  تو ةددد    تو خددداص   قن لدددا  تايلددد  توقط  ددد ت تو ىنرددد      •

 تو  لقر  تو   ا ر (، آى  ت ا  د تواق ل ، آنةخ  منه. –تو  تل ر  

 

 

 

 

إن  د س تقردر  تون د أل تكل لدي و جهد ز  دف تقد ل          التقييم العذاتي علعى منعتول الجهعا :     .4

صفاة أ م   يمفضف ر  حفل يضع تظ خ إدتاة توجفدة يت مر ه يتق أل توقدفة يتوضدىل   

 آه.  

يتقددفخ وجندد  مخالدد  )تو ىنردد  آقردد س تادد  و إتجدد ز ق دد تس توخطدد  تتلددا تترجر ( آددإج تء  

آ و  تجىد  يتواقردر  تودذتتي     تواقرر  توذتتي     مةافا توجه ز،     ل  د  و قط  د ت توقرد خ   

 وننةه .

 المجاالت التي تغطيها عملية التقييم الذاتي

 إدتاة تكت ط  يتأج تءتت. •

 تط رن تتلا تترجر  يتا  و توخط  توا مر ر . •

 إدتاة تو فتاد تو   ل . •

تو اخدذة وضد  ن    توىالل  مع تو ةانر ل  م  تا  و تق ال  يمخ ج ت توجه ز، يتأج تءتت •

 يتلامالل تو فتاد تو تخ ر  تو ا ح  و جه ز.تواى ين 

 تنظر  يتطفل  توى  ر ت تو  رةر  آ وجه ز. •

 اض  تكط تس تو ةانر ة م  تو خ ج ت تو ل آر . •
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 اض  يتحنرا توى م ر  آ وجه ز. •

 تلا ا تو ا ت   ونا  و ق   ل توجه ز     تو رئ  تتجا   ر . •

 ةر .تونا  و تو اى ق  آاحقرن ق  تس توجه ز تو  ر •

 

 

 

إن تو ى فم ت يتوامذل  تو  ت ة توخ ص  آد لاتء توخ اجرد  ياضد   دذه      الخارجية:اآلراء  .5

تكطدد تس لجدد  قن ت صدد  يتج ددع آ دد   مةددا  . يلجدد  تح لدد  طدد   ج ددع تو ر تدد ت         

يمل دا تو ى فم ت ي  د م تت تح ر  تو ر ت ت يقن لدا  تلداخ تخ قلد ور  تفاردن من لد        

 تتحان ظ آ وافارق ت ذتت توىالل  آد   ل توجه ز، منه :وقر س م ا تو ض  يقن لا  

تلاتء يتوقددد تاتت توادددي تددد  تتخ ذ ددد   دددي ج ةددد ت تو  و ددد ن يمج دددا تودددفزاتء تو اى قددد    •

 آ و خ ج ت يتوافصر ت توفتادة  ي تق ال  توجه ز.

 تى رق ت ياديد توجه ت تو   فو  آ ل آ  توجه ز. •

تو ح ردد   تولددح    ييلدد    تأ ددالخ تو خا ندد   تو قدد تت يتواقدد ال  يتلاتء تو ن ددفاة  ددي  •

 يتو يور .  

 تكط تس. تلاتء يتواقرر  ت تواي يادت  ي  ى ور ت يتجا    ت ديور  ان  ر  يماى دة •

 يمخ ج ته. يتتلانة اتت توفتادة م  تكط تس تو ها   آد   ل توجه ز تو   يا •

 

الد آي تخد  واقردر  مد  إذت  د ن      لا  تننرذ م تجىد  تونظرد  آفتلدط  جهد ز      النظراء:مراجعة  .6

تظ خ ال آ  توجفدة تو تخ ر  و جه ز مل   آلفاة من ل   يلى   آ ن ءة  دي لدن  محد دة،    

 آحرث لق خ ض  ن مق فل آدن توةر ل ت يتأج تءتت تو ط ق  ل  ت  إت   ه .

 

 

 النطاق الذي يجب أ  يغطيه مراجعة النظير
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تننرذ    دي توجهد ز تدا  ي دن مىد لر  تواد لرن تو ط قد         تواد   م  قن ق   ل توا لرن تواي لا   •

 يقدو  توا لرن يتأج تءتت يتى ر  ت يلر ل ت يتفجه ت تأدتاة توى ر .

تواد   م  قن تو ىد لر  يتكدود  يتواى ر د ت يتودنظ  تو ط قد  ت  د  توجهد ز مد  قدتء مه مده           •

 ييتج  ته تو ل آر  آ    من ل .

 تو هنر . توا لرن تا  أ  مع ق ض  تو   ال تتواد   م  قن قل ور  يم  ال ت  •

 المتطلبات الواجب توافرها في فريق مراجعة النظير

قن ت فن و ا   لن تو  تجى  تو ى    آ ى لر  توا لرن يتو رئد  تو  ت طد  آ وى د  تودذه لدا        •

 م تجىاه يقل ور  يتقنر ت توقر خ آ  تجى  تونظر .

، آحردث ت ل دفن  ند أ تددار  و ىاللد ت توخ صد        قن لى     لن تو  تجى  آ لداقالور  ت مد    •

 مع توجه ت يتك  تد تو ادا ل  آنا  و تو  تجى .

قن لددا  يضددع خطدد  تو  تجىدد  و دد  مجدد ل مدد  مجدد تت توادد لرن يتح لدد  تك  دد ل يمجدد ل   •

 تو  تجى  آفضفح.

 آلية عمل فريق مراجعة النظير

 تت يتكدوددد  توضددد يال ، لقدددفخ توجهددد ز آاايلددد    لدددن تو  تجىددد  آ ددد  توفاددد  ن يتو ةدددان •

 آ أض    إو  تق ال  ض  ن توجفدة تو تخ ر  يتوا لرن تو تخ ي.

 

 

ت فن تو  تجى   ي تطد   تو ةدان تت تو ادفت  ة ود ا توجهد ز يمد  خدالل مق آ د  توىد م ر            •

 آ وجه ز، يت لقفخ تون لن آ ونحص تو ر تتي     توجه ت تو   فو  آ ل آ  توجه ز.

 د  تاد  و    تو  تجىد  آاايلد  تأدتاة توى رد   دي توجهد ز آاق لد  م خدص       لقفخ ا درا   لدن    •

 تونحص، ل   إص تا تواق ل  تونه  ي.

لفضددد  تواق لددد  تطددد   تو  تجىددد  يتوددد قه حدددفل تظددد خ توجدددفدة تو تخ رددد  يتو قا حددد ت      •

يتوافصددر ت واطددفل  تونظدد خ، يلحدد د تو ندد طن تو ط ددفب تحةددرنه  آ دد   ددي ذوددك    ردد           

 دو  يتوفا  ن يإ  تد تواق ال ، ي ي تو ج فع تكدتء توى خ و جه ز.تواخطرط يتج رع تك
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لىددر  ا ددرا توجهدد ز قحدد  توددف الء تو ةدد   ل  ور ددفن ح قدد  يصدد  يمنةددن مددع   لددن             •

تو  تجى  يلىا   مةئفت  د  تةدهر    د  تون لدن،   د  ل د س   د  تط ردن توافصدر ت          

لقد خ تق لد ت ديالد  و ف رد   دي      توفتادة  ي تق ل  تون لن آى  ت ا  د   م  ي ر  توجهد ز ي 

  ذت تو دن.

لؤخذ آ ت ا  ا تو  يأل توفتج  تفت      ي   لن توجه ز يتو ى لر  توفتج  تتوااتخ آهد    •

 ندد  إجدد تء    ردد  تو  تجىدد ، تولدد داة  دد  وجندد  ما آىدد  توخطدد  تتلددا تترجر  و جهدد ز      

 آخلفص م تجى  تونظ تء.

 سات الرقابية:تبادل التجارب واالطالع على أفضل الممار .7

 

 

 

 أوجه تبادل التجارب

قن لةى  توجه ز ج   ت وافطر  توىالل ت مع تكجهاة تو ل آر  توامر   م  خالل توال اتت  •

 يت  دل تواج اب.

قن لةى  توجه ز والطالع     ق ض  تو   ال ت تو هنر  يتو ل آرد ، خ صد  تو   الد ت     •

 تو ط ق  و ا تكجهاة تو ل آر  تو ت  ة.

توجه ز     تفلرع آ يتف فتت تواى ين يت د دل تو ى فمد ت آدر  توخ د تء يتننردذ      قن لى    •

 آ تمو يت يتت يداتل ت يآحفأل م ا   .

قن ل  اأ توجه ز آ     ى ل  ي قت دط  تو نظ د ت تو ل آرد  تو يورد  يتأل ر رد  يتوى آرد         •

 ي مجدد ليتتلددان دة منهدد   ددي تواىدد س   دد  تواطددفاتت يتكلدد ور  يتواقنردد ت توح لفدد   دد     

 توا لرن يتو ح ل  .
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لةددى  توجهدد ز إودد  ضدد  ن ت ا دد د توجددفدة مدد  جهدد    الحصععول علععى اععهادات اعتماديععة: .8

خ اجردد  مفدد  توحلددفل   دد  أدده دة تللدداي  ددي مجدد تت مىرندد  مدد  توادد لرن يتوى  ردد ت     

 تو  ت ط  آه  قي تو ت    وه .

آ وجفدة لة    توجه ز   د   إن توحلفل     ت ا  د توجه ت يتو نظ  ت تو هنر  تو ىنر  

قن ل فن و له تقرر  مةداق  كدتء توى  رد ت تو خا ند  ونظد خ إدتاة جدفدة تواد لرن مد  خدالل         

 مج ف   م  مى لر  ديور  يمفاق  ك  تس مح دة مة ق  يمؤأ تت وقر س تكدتء.

 

 

 

 

 مراقبة منل الوفاء بمتطلبات الجود  مت قبل القائميت بعملية التنقيق: .9

 ور التي يجب األخذ بها في عملية المراقبةأهم األم

       توق   ر  آى  ر  توا لرن قن ل تل فت يآ    مةدا   مد ا توف د ء آ اط  د ت توجدفدة       •

 يقن ل  مفت مةئفوره  آدل  مخ ون ت ل ا نفته  قي تق أل ضىل تظه   ي    ر  توا لرن.  

تواددي لددا  ت ا دد  ه   لجدد    دد  تو دد لقر  تةددجر  يتفارددن  ددذه تو خ وندد ت يتقدد أل توضددىل     •

آم ض ضد  ن تتخد ذ تأجد تءتت توالدحرحر  يآهد س ت دجرع توقرد خ آاطدفل  تظد خ إدتاة          

 ق ض . تـحفتوجفدة     

 ن  م تجى  تننرذ تظ خ إدتاة توجفدة، لج  تكخذ  دي توحةد  ن مالحظد ت تو د لقر  حدفل       •

تأجددد تءتت تو خ ونددد ت يتقددد أل توضدددىل توادددي تددد  ت ا ددد  ه  يتوفاددد  ن تو  افآددد  حدددفل       

 توالحرحر .

لج  تلاخ تخ تأجد تءتت توالدحرحر   دددتة واطدفل   دي تظد خ إدتاة توجدفدة، يقن تهد س          •

  ذه تأج تءتت ـ دت  ً  ـ إو  توقض ء     قل  ب توضىل يتو خ ون ت.

يل  ردد     دد   دد  مدد لن آ وجهدد ز قن لخطدد ، ي ددي توحدد ل، مةددئفوه تو   أدد  آدلدد  إجدد تءتت •

ضدىل قي  تقد أل   لاه  يتط رقه   ي تو ج ل تو ىندي و ندع حد يأل   ض يال  يتواي لج  دات

 مخ ون ت و اط   ت توجفدة.
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آن ء     تواحذل تت تول داة    تو  لقر ، لقفخ تو ةئفور  آد لا تح تأجد تءتت توفل  رد      •

 قي تأصالحر  يلط  فت م  تو  لقر  إآ تء اقله  آخلفص  ذه تأج تءتت.

 .آ وفل ل  يتأج تءتت تون تج      ذه تواحذل تت  ا آ لج  تفارن تواحذل تت توخ ص   •
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