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مقدمة:
أقرررت منظمررة اإلنتوسرراي ( ،)INTOSAIفرري مبادئهررا الجوهريررة األهميررة البالغررة لمسررةلة الجررودة
العمل الرقابي ،وكذا الدور الذي يؤديه ضمان الجودة للحفراظ عليهرا .وتماشريا مر هرذا المبردأ ،سرع
المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( األرابوساي ) بالتعاون م "مبادرة تنمية
اإلنتوساي ( ،")IDIإلى النهرو بجرودة عمرل األجهرزة األعضراء بهرا مر خرلل التوصرية باتبرا
اآلليات التى تحقق تنمية وظيفة ضمان الجودة فى تلك األجهزة.
وفي سبيل تحقيق ذلك ،ترم إعرداد هرذا الردليل الرذي يروفر توجيهرات عمليرة لمسراعدة األجهرزة العليرا
للرقابة المالية والمحاسبة األعضاء في إقليم األرابوساي على إرسراء و تعزيرز أنظمرة رقابرة الجرودة
وتنفيذ مراجعات فعالة لضمان الجودة.
حيث يتضم الدليل معلومات إضافية حول متطلبات ضمان الجودة في مسرتوى الجهراز ومسرتوى
مهمات الرقابة المالية ورقابة األداء .ذلرك أن مثرل أشراال هرذ المراجعرات تعرد شررطا ال غنرى عنهرا
لوظيفة ضمان جودة ذات معنى .وقد تم االعتمراد علرى دليرل الجرودة الرذي أعدتره  IDIمبرادرة تنميرة
االنتوساي.
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المصطلحات المستخدمة في هذا الدليل
اإلجراءات التحليلية :هى عملية تقييم للمعلومات المالية ع طريق دراسرة العلقرات المتوقعرة فيمرا بري
البيانات المالية أوغير المالية .كما تشتمل اإلجراءات التحليلية أيضا علرى االستفسرار عر وجرود تقلبرات
محرددة وعلقرات ال تتمشررى مر المعلومرات الماليررة المتصرلة بهررا أو تنحررف انحرافرا مررؤارا عر المبررال
المتوقعة.
الوثائق الرقابية :كل الواائق المرتبطة بالعملية الرقابية تخطيطا وتنفيرذا وتقريررا ومتابعرة بمرا فري ذلرك
الواائق الماونة للملف الدائم ،والواائق األخرى م بينها اوراق العمل والواائق الماونة الدلة االابات.
أدلّة اإلثبات :المعلومات التي يستعملها المدقق للوصرول إلرى االسرتنتاجات التري تمانره مر إبرداء رأيره،
وتشتمل علي المعلومات الموجودة في السجلت المحاسبية المؤيدة للقوائم المالية والمعلومات األخرى .
علما بةنه م غير المتوق أن يتعامل المدقق م كافة المعلومات الموجودة.
وتتضم أدلة المراجعة ـ والتي تاون بطبيعتها تراكمية ـ أدلة يتم الحصول عليهرا مر خرلل إجرراءات
يتم القيام بها أاناء عملية المراجعة  ،وكذا التي يتم الحصول عليها م خلل مصادر أخري مثل عمليات
مراجعة سابقة أو إجراءات رقابة الجودة فرى المؤسسرة مر أجرل قبرول العميرل أو فرى اسرتمرار التعامرل
معه.
الملف الرقابي :ملف أو أكثر سواء كان ورقيةأو إلاترونية أو فرى أى صرورة أخررى ،ويتتضرم كافرة
الواائق الرقابية التى تم استخدامها فى القيام بمهمة التةكد ( عملية التدقيق ).
المدقق أو المراقب أو المراجع :يستعمل مصطلح "المدقق" أو "المراقب" أو "المراج " لإلشرارة إلرى
الشخص أو األشخاص الذي يقوم (الذي يقومون) بعملية الرقابة أو أعضاء آخرون م الفريق الرقابي.
المعايير :هى أدوات قياس تحردد اإلجرراءات الرلزم االلترزام بهرا و تسرتخدم فرى تقيريم جرودة أداء القرائم
بمهمة م مهام التدقيق وقد تاون المعايير رسمية تماما أو رسمية نسبيا.
مجموعةةة التركيةةز :هرري م ر األشررخاص األكفرراء يقومررون برررجراء مناقش رات لموضررو معرري وياونرروا
قادري على التدريب بحيث تاون مناقشاتهم مصدر للمعلومات المتعلقرة بالموضرو وتسرتخدم كمرجر
و يشارك بها مختلف المستويات الوظيفية بالوحدة.
قائد المهمة الرقابية :الشخص المسؤول في الجهاز الرقابي ع المهمة الرقابية وتنفيذها وعر التقريرر
المنجز.
فريق المهمة الرقابية :جمي المراقبي الذي يقومون بتنفيذ المهمة الرقابية.
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تقييم :تحديد المسائل ذات العلقة وتحليلها ،بما في ذلك القيام بررجراءات إضرافية عنرد اللرزوم ،للتوصرل
إلى استنتاج معي حول أحد موضوعات.
الرقابة المالية :تقييم مستقل وتةكيد معقول حول مرا إذا كانر القروائم الماليرة لجهرة مرا تعرر
المالية بعدالة وبما يتفق م اإلطار المحدد إلعداد التقارير المالية.

البيانرات

رقابةةة األداء  :هرري رقابررة تمارر مرر تقيرريم اقتصرراد وكفرراءة وفعاليررة الجهررات الخاضررعة للرقابررة عنررد
اضطلعها بمسؤولياتها.
ُمهياررل للمعلومرات الماليررة التاريخيرة ،بمررا فري ذلررك الملحظرات ذات العلقررة،
ع ضرر
البيانةات الماليةةةَ :
بهرردف اإلبررل عرر المرروارد أو االلتزامررات االقتصررادية لجهررة مررا فرري مرحلررة زمنيررة معينررة ،أو عرر
التغييرات الطارئة عليها لفترة م الزم وفق إطار إلعداد التقارير الماليرة .وتتضرم الملحظرات ذات
العلقة عادة ملخصا ألهرم السياسرات المحاسربية وغيرهرا مر المعلومرات التوضريحية .ويشرير مصرطلح
"البيانات المالية" عادة إلى مجموعة كاملة م البيانات المالية كما تحددها متطلبات إطار إعداد التقارير
المالية المعمول بها ،إال أنه يما أن يشير أيضا إلى بيان مالي واحد.
الجهات الحكومية :وحدة أو وكالة أو دائرة أو ماترب حارومي أو مجموعرة موحردة ماونرة مر مثرل هرذ
الجهات.
االستقاللية:
أن يتنز الجهاز واألفرد المزاولون للحام الشخصى ع كل المناف االقتصادية و الماليرة و أيرة علقرات
أخرى  .وبالطب فرن هذا غير واقعى حيث إن كل فرد فى المجتم له علقات ترتبط باألطراف األخرى
 .ولذلك يجب تقييم مدى جوهرية هذ المناف االقتصادية أو المالية أو العلقات األخرى وذلك فى ضروء
ما قد يعتقد طرف خارجى – موضوعى و على دراية بال المعلومات ذات العلقرة – بةنره غيرر مقبرول .
وتتحقق هذ االستقللية للجهاز بااللتزام بالمتطلبات التى وضعها إعلنى ليما وماسياو ومدونة السلوك
األخلقى لمنظمة االنتوساى.
الستقاللية من حيث الجوهر  :يقصد بها حالة م صفاء الرذه تسرمح بربرداء رأى بردون أيرة ضرغوط قرد
تؤار على الحام الشخصى المهنى للفرد و تسمح له بالعمل بنزاهة و موضوعية و ممارسة الشك المهنى
االستقاللية من حيث الشكل  :يقصد بها االبتعاد عر الوقرائ و الظرروف الجوهريرة الترى قرد يسرتخلص
منها طررف خرارجى – موضروعى و علرى درايرة بارل المعلومرات ذات العلقرة بمرا فيهرا أدوات الحمايرة
المطبقة – أنه قد تم التةاير على نزاهة وموضوعية و الشك المهنى للمؤسسة أو لعضو م أعضاء فريق
تنفيذ خدمة التأكد.
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الرقابة الداخلية :هي العملية المصممة والتي يتم تنفيذها بواسطة المسئولي ع الحوكمة واإلدارة
واألفراد اآلخري وذلك إلعطاء درجة تةكد معقولة ع تحقيق أهداف المنشةة فيما يخص مصداقية
إعداد التقارير المالية و فعالية وكفاءة العمليات وااللتزام بالقواني والنظم المطبقة .ويستتب ذلك أن
نظام الرقابة الداخلية يتم تصميمه وتنفيذ لمواجهة مخاطر النشاط المحددة التي تهدد تحقيق أي م
هذ األهداف  ،تحقق األهداف العامة التالية:
 تنفيذ عمليات منظمة ،أخلقية ،اقتصادية ،تتسم بالافاءة والفعالية.
 تفي بالتزامات المسائلة.
 تتوافق م القواني والضوابط المطبقة.
 حفظ الموارد م الضيا وسوء االستخدام والتلف.
السةةل ة التشةةريعيةلالبرلمان :أي هيئررة م ر األشررخاص منتخبررة بشررال رسررمي أو مختررارة تعُهررد إليهررا
مسؤولية س القواني والصلحية في ذلك ،نيابة ع كيان ذي سيادة.
التشريع :قانون أو مجموعة تسنها الهيئة التشريعية او تقترحهرا الحاومرة ويضرفي عليره البرلمران صرفة
رسمية.
اإلدارة :شخص أو (أشخاص) يتمت (يتمتعرون) بمسرؤولية تنفيذيرة إلدارة عمليرات هيئرة معينةرـ وتشرمل
اإلدارة بالنسبة إلرى بعر الهيئرات فري بعر األنظمرة القانونيرة ،عرددا مر األفرراد يالفرون بالحوكمرة ـر
(مثل األعضاء التنفيذيي لمجلس إدارة) أو فردا (مثل المدير المالك).
المعةةايير المهنيةةة :يشررير لفررظ المعررايير المهنيررة إلررى كررل م ر المعررايير الدوليررة للرقابررة  ،والمتطلبررات
األخلقية ذات الصلة.
الق ةةةا العةةةا  :الحاومرررات الوطنيرررة والحاومرررات اإلقليميرررة (مثرررل حاومرررات الواليرررات والمحافظرررات
واألقاليم) ،والحاومات المحليرة (مثرل السرلطات المحليرة فري المدينرة أو البلردة) والهيئرات الحاوميرة ذات
العلقة (مثل الوكاالت والمجالس واللجان والشركات والمنشآت).
المت لبات األخالقية ذات العالقة :يُنظر فيها وفق تعريفها الوارد في قواعرد السرلوك المهنري معيرار رقرم
( )31مررر معرررايير االنتوسررراي وقرررد بررري مررر معرررايير اإلنتوسررراي للسرررلوك األخلقررري .ويعررررف معجرررم
المصطلحات التاب للتحاد الردولي للمحاسربي هرذا المصرطلح باونره يعنري "المتطلبرات األخلقيرة التري
يخض لها فريق المهمة الرقابية والمراج المعني برقابة جودة المهمة" ،ويشمل ذلك عادة الجزئي (أ)
و (ب) م قواعد أخلقيات المهنة للمحاسبي المهنيري المنبثقرة عر االتحراد الردولي للمحاسربي (مدونرة
االتحاد) إلى جانب المتطلبات الوطنية التي تاون أكثر تقييدا.
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كفاية (أدلّة اإلثبةات الرقابيةة) :مقيراس لاميرة أدلرة اإلابرات الرقابيرة .وتترةار كميرة أدلرة اإلابرات اللزمرة
بتقييم المدقق لمخاطر تحريف البيانات المالية ،علوة على طبيعة هذ األدلة (أي كما وكيفا).
الجهةةا األعل ة للرقابةةة الماليةةة :الجهرراز العررام الترراب لدولررة معينررة ،مهمررا كان ر تسررميته أو تشررايلته أو
تنظيمه ،الذي يمارس بموجب القانون أعلى وظيفة تدقيق عام لتلك الدولة .وبالنسبة إلى بع األجهرزة
العليا للرقابة المالية والمحاسبة يوجد مراج عام واحد ُمعي يقوم بدور شبيه بدور "الشريك فري المهمرة
الرقابية" ويتمت بمسؤولية شاملة ع عمليات الرقابة على القطا العام .وم األجهزة ما تارون منظمرة
على هيئة محامة أو مجلس محاسبة أو ياون لها نظام ج َماعي أو مجلس إدارة.
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فصل تمهيدي
مفاهيم الجودة * رقابة الجودة * ضمان الجودة
يصف هذا الفصل التمهيدي المفاهيم األساسية ذات الصلة برالجودة ورقابرة الجرودة وضرمان الجرودة.
ويتحقق التمييز بي هذ المفاهيم م خرلل الفقررات التاليرة التري تشرر خصرائص الجرودة واالختلفرات
بي ضمان الجودة ورقابتهرا .ويعتبرر الرتحام فري الجرودة وضرمانها جانبران مختلفران آلليرة قويرة لمراقبرة
الجودة ،وكلهما مؤاران فى فعالية أداء الجهاز األعلى للرقابة.

 .1مفهو الجودة و خصائصها:
"الجودة هي مدى االلتزام بمسرار أو بنتيجتره مجموعرة مر الشرروط الموضروعة سرلفا والتري يُعتقرد
توفرها النتيجة" (.)1
يوفرها المسار أو ّ
بةن ّها الزمة للقيمة النهائية التي ّ
ويسعى الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسربة إلرى أداء عملره الرقرابي علرى نرـحو يتميرز بمسرتوى
عال ومتسق م الجودة فيما يتصل باألبعاد التالية (:)2
 داللة المسائل التي تعُنى بها أعماله الرقابية وقيمتها.
 الموضوعية واإلنصاف الذي تقوم عليهما عمليات تقييمه واآلراء التي تصدر عنه.
 مدى تخطيط واكتمال األعمال الرقابية وتنفيذها.
 حماية اآلراء أو االستنتاجات وصحتها ،ووجاهة التوصيات ،ومناسبة المسائل األخرى الواردة
في تقارير الرقابية وغيرها م المنتجات.
 االنضباط الزمني إلصدار التقارير الرقابية والخردمات األخررى ذات الصرلة باآلجرال القانونيرة
وتلبية حاجات المستخدمي المفترضي .
 وضو عر

التقارير الرقابية واألعمال ذات الصلة.

 فعالية النتائج واآلاار المحققة.

( )1دليل االجهزة التوجيهي في إقليم الكاروساي حول ضمان الجودة في أعمال الرقابة المالية.

( )2المصدر :لجنة االتصال لرؤساء األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة باالتحاد األوروبي.
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 .2مفهو رقابة الجودة
تتمثررل رقابررة الجررودة داخررل الجهرراز األعلررى للرقابررة الماليررة والمحاسرربة فرري مجموعررة م ر السياسررات
واإلجراءات التي توض بُغيرة التةكرد مر أن عملره الرقرابي يتميرز دائمرا برالجودة العاليرة .فالجهراز يضر
نظاما لرقابة الجودة ويحافظ عليه بغر أن يافل له تةكيدا معقوال بةن:
 الجهاز وموظفيه ملتزمون بالمعايير المهنية والمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
 تقارير الجهاز الرقابية مناسبة للظروف القائمة.
مر ناحيررة أخرررى ،يجرري تنفيررذ رقابررة الجررودة ذات الصررلة بةنشررطة الجهرراز الترري ترردعم كافررة أعمالرره
الرقابية ،ومختلف نواحي األعمال الرقابية الفردية ،بما في ذلك:
 إابات أن القيادة ملتزمة بالجودة.
 التةكد م أن المبادئ األخلقية قائمة ومتبعة.
 التةكد م أن كوادر الجهاز تتمت بالافاءة والتةهيل المناسب وتلتزم بةخلقيات المهنة.
 اختيار مواضي الرقابة.
 اتخاذ القرار بشةن توقي األعمال الرقابية.
 التخطيط لألعمال الرقابية.
 تنفيذ األعمال الرقابية.
 تقييم استنتاجات األعمال الرقابية.
 اإلبل بشةن نتائج الرقابة ،بما فيها االستنتاجات والتوصيات.
 متابعة التقارير الرقابية لضمان اتخاذ اإلجراءات المناسبة.
 متابعة فعالية رقابة الجودة بالجهاز وتصميمها ،بما في ذلك فحص الملفات الفردية على نـحو
يضم إصدار التقارير المناسبة .

 .3مفهو ضمان الجودة
على الرغم مر وجرود خلرط أحيانرا فرى اسرتعمال مصرطلحي ضرمان الجرودة ورقابرة الجرودة  ،إال أن
هناك فرقا واضحا في نطاق ومعنى كل م المصطلحي .
ويتضم ضمان الجودة دراسة نظام رقابة الجرودة للجهراز وتقييمره بمرا فري ذلرك المراجعرة الدوريرة
لجملة منتقاة م المهمات الرقابية التي جرى تنفيذها .أما الغاية فهي أن يافرل للجهراز تةكيردا معقروال برةن
نظام رقابة الجودة الذي يعتمد مصمم على نـحو مناسب ويعمل على نـحو فعال ،وأن التقرارير الرقابيرة
مناسبة في ظل الظروف القائمة.
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ويما القول إن ضمان الجودة هو المسار الذي يضعه الجهاز لتةكيد:
أ -أن الجهاز وموظفيه ملتزمون بالمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
ب -أن أنظمة رقابة الجودة قد جرى تصميمها وإرساؤها وتنفيذها على نـحو فعال.
ج -أنه قد جرى تحديد السبل الممانة لتعزيز أنظمة رقابة الجودة أو تحسينها.
د -أن التقارير التي يصدرها الجهاز مناسبة للظروف القائمة.
ومخرجاتره
وهاذا فرن ضمان الجودة مسار تقييمي يهتم أساسا بتصميم نظام رقابرة الجرودة وعملياتره
َ
(أي التقررارير( ،ويتررولى القيررام بهررذا التقيرريم أشررخاص مسررتقلون ع ر النظررام أو ع ر المهمررة الرقابيررة قيررد
المراجعة .ويسراعد ضرمان الجرودة علرى التةكرد مر أن التقرارير والمسرارات الرقابيرة تسرتجيب للمعرايير
المطلوبة والممارسات الدولية الجيدة.
أما المزايا التي يما أن تتحقق بفضل وظيفة فعالة لضمان الجودة فهي كالتالي:
المتعارف عليها يتم اعتمادها
 تعزيز مصداقية الجهاز وماانته م خلل توايق يفيد بةن المعايير
َ
لدى القيام باألعمال الرقابية وبرصدار التقارير.
 تحسي األداء الرقابي ونتائجه.
 تحسي كفراءة األعمرال الرقابيرة وفعاليرة التاراليف ،ممرا قرد يفضري إلرى اقتصراد فري الوقر وفري
التالفة.
 قياس أداء الجهاز والرف م قدراته.
 إابات نزاهة الجهاز وكفاءتره والتزامره بالمسراءلة ،وإابرات انطبراق هرذ الصرفات علرى مروظفي
الجهاز أيضا.
 تقييم احتياجات التدريب وتوفير مدخلت بهذا الشةن لبرامج التدريب والتنمية.
 تـحفيز موظفي الجهاز م خلل إابات جودة العمل وإتاحة فرص التداول على الوظائف.
 تـجنب احتمال المنازعات القضائية وحاالت االعترا

على عمل الجهاز.

وهاذا إن ضمان الجودة هو عملية تقييم تركز على تصميم وعمل وإصدار (تقارير) ونتائج نظرام رقابرة
الجودة م قبل أشخاص مستقلي ع النظام أو التدقيق قيد المراجعة .وليس الغر م ضمان الجرودة
انتقاد نظم أوتدقيقات محددة ،ولا المساعدة على ضمان أن خدمات ومنتجات التدقيق تستجيب ألفضل
الممارسات الدولية المطلوبة وكذا الحتياجات أصحاب المصالح للجهاز.
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 .4الجودة بمعايير االنتوساي
إن معايير االنتوساي (راج الموق الترالي )HTTP://WWW.ISSAI.ORG :مرتبرة وفرق شرال هرمري إلرى
أربعة مستويات هي على التوالي:
 المستوى األول :مبادئ التةسيس (  :)ISSAI 1ويتضم هرذا القسرم المبرادئ التةسيسرية لألنتوسراي
(إعلن ليما).
 المستوى الثاني :المتطلبات األساسية لعمل األجهزة العليرا للرقابرة الماليرة والمحاسربة (ISSAI 10
إلرى  :)ISSAI 99ويررورد هرذا القسررم تفسرير للمتطلبرات األساسرية لعمررل األجهرزة علررى نحرو سررليم
وإدارتها بشال مهني.
 المستوى الثالث :المبرادئ األساسرية للرقابرة الماليرة والمحاسربة ( ISSAI 110إلرى :)ISSAI 999
ويتضم هذا القسم على المبادئ االساسية إلجراء الرقابة على الجهات العامة.
 المستوى الراب  :التوجيهات الرقابية :ويترجم هذا القسم المبادئ الرقابية االساسية إلرى توجيهرات
أكثر تحديدا وتفصيل وقابلية للتنفيذ مما يما استخدامه بشال يومي في نطراق األعمرال الرقابيرة.
وينقسررم المسررتوى الراب ر المتصررل بالتوجيهررات الرقابيررة إلررى قسررمي فرررعيي  ،همررا "التوجيهررات
الرقابية :توجيهات تنفيذية" و"التوجيهات الرقابية :توجيهات خاصة" ( ISSAI 1000إلى ISSAI
.)9999
وقد أول االنتوساي أهمية خاصة للجودة تناولتها بمعايير م المسرتوى الثراني والثالرث والرابر مر
السلم الهرمي للمعايير.
وم ضم المعايير المنتمية للمستوى الثاني والتي اهتم برالجودة ،نرص المبردأ الثالرث مر المعيرار
 21لإلنتوساي ( )ISSAI 21على أنه" :يتعي على األجهزة العليرا للرقابرة إرسراء نظرام مناسرب لضرمان
الجودة حول انشطتها الرقابية و حول تقاريرها ،كما يتعري عليهرا إخضرا هرذا النظرام لمراجعرة مسرتقلة
بصفة دورية " .وهناك معايير أخرى لإلنتوساي تعزز هذ المطلب.
كمررا يعررر المعيررار  40الصررادر عر اإلنتوسرراي إطررارا عامررا لرقابررة الجررودة داخررل األجهررزة العليررا
للرقابة المالية والمحاسبة .وصمم هذا اإلطار ليرتم تطبيقره علرى نظرام رقابرة الجرودة لاافرة األعمرال التري
تقرروم بهررا األجهررزة العليررا للرقابررة الماليررة والمحاسرربة .والمعيررار  40مسررتمد مر "المعيررار الرردولي لرقابررة
الجودة" ( ،)ISQC-1الصادر عر "مجلرس معرايير التردقيق والتةكيرد الردولي " ( )IAASBوالمنشرور مر
قبل االتحاد الدولي للمحاسبي (.)IFAC
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وفي حي يض "المعيار  ISSAI 40إطارا لرقابة الجودة يستهدف الجهاز برمته ،فرن "المعيار رقم
 1220لإلنتوساي المستمد م المعيار الدولي للرقابة رقم  ،220يض معايير لرقابة جرودة أعمرال مهرام
الرقابررة الماليةالفرديررة .كمررا تض ر معررايير اإلنتوسرراي لرقابررة األداء المتمثلررة بالمعيررار 3000و 3100
ومجموعررة الخطرروط التوجيهيررة لرقابررة المطابقررة المتمثلررة بالمعيررار  4000والمعيررار  4100والمعيررار
 4200إطارا لرقابة الجودة على مستوى رقابةاألداء ورقابة المطابقة.
ويقرر توايررق التررزام الجهرراز بالمعررايير ( )ISSAI 1220و ( )ISSAI 3000و ( )ISSAI 3100و
( )ISSAI 4000و ( )ISSAI 4100و ( )ISSAI 4200في كل ملرف رقابرة حسرب نوعهرا ،فري حري يقر
توايق إلتزامه بمعيار ( )ISSAI 40في مواض أخرى (على غرار الرقابرة العامرة للجهراز  ،وتخطيطره،
وسياساته وإجراءاته وممارساته اإلدارية والمتصلة بموارد البشرية).
وجدير بالذ ضكر أن العديد مر األدوات الرئيسرية المسرتخدمة فري االلترزام بالمعرايير المشرار إليهرا تقروم
علررى الترررابط فيمرا بينهررا .مر ذلررك ،أن الجهرراز عنرردما تاررون لرره منهجيررات وأدلررة رقابيررة ويقرروم بترردريب
مراجعيه على استخدامها ويحرص باعتمادها م قِبَلهم ،فرنه يستجيب لمتطلبات المعيار  . ISSAI 40أما
عنرردما تسررتخدم فرررق الرقابررة المنهجيررات واألدلررة للقيررام بمهامهررا الرقابيررة ،فرررن هررذا االسررتخدام يُواررق فرري
الملفررات الرقابيررة ويُعررد مسررتجيبا ل رـ "المعيررار  ISSAI 1220والمعررايير  ISSAI 3000و ISSAI
3100و  ISSAI 4000و ISSAI 4100و ISSAI 4200وفقا" للمهمة المعنية.
وتقر معايير االنتوساي بحاجة األجهزة إلى إرساء وظيفة ضمان الجودة.
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األول:
الجزء ّ
نظام رقابة الجودة
بعد أن تطرقنا في الفصل التمهيردي السرابق إلرى مفهروم الجرودة وإلرى الفررق بري نظرام رقابرة الجرودة
وبي مراجعرة ضرمان الجرودة ،سرنقدم فري هرذا الجرزء األول مر الردليل تفاصريل أكثرر حرول نظرام رقابرة
الجودة .وسنركز في المرحلة األولى على إطار نظام رقابة الجودة على مسرتوى الجهراز كمرا ترم تحديرد
بالمعيار  41لإلنتوساي ام سنستعر عناصر نظام رقابة الجودة على مستوى المهمة الرقابيرة كمرا ترم
تحديدها بالمعيار  1220لإلنتوساي.

الفصل 1-1
إطار رقابة الجودة في مستوى الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة
مقدّمة
يعر المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابرة الماليرة والمحاسربة  41الصرادر عر المنظمرة الدوليرة
لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسربة (اإلنتوسراي) إطرارا عامرا لرقابرة الجرودة داخرل األجهرزة العليرا
للرقابة المالية والمحاسبة .وصمم هذااإلطار ليتم تطبيقه على نظام رقابة الجودة لاافة األعمال التي تقوم
بها األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ) الرقابة المالية ،رقابة األداء.(….،
المعيررار الرردولي لألجهررزة العليررا للرقابررة الماليررة والمحاسرربة  41مسررتمد مر "المعيررار الرردولي لرقابررة
الجررودة "( ،)ISQC -1الصررادر ع ر " المجلررس الرردولي لمعررايير الرقابررة وضررمان الجررودة ()IAASB
والمنشور م قبل اإلتحاد الدولي للمحاسبي (.)IFAC
ويتمثل نظام مراقبة جودة العمل الرقابي في جملة م السياسات واإلجراءات التي تهدف إلى تحقيق
االستجابة إلرى المعرايير المهنيرة والمتطلبرات القانونيرة والتنظيميرة المعمرول بهرا ،عرلوة علرى األعرراف
األخلقية ،على النحو األكمل أواألمثل.
وم ر هررذ المعررايير مانص ر عليرره " المبررادئ الرقابيررة الجوهريررة لإلنتوسرراي " ("المعررايير الدوليررة
لألجهرررزة العليرررا للرقابرررة الماليرررة والمحاسررربة  "ISSAISرقرررم  40و  100و  200و  300و ( 400وكرررذا
"قواعد االسلوك المهني .)"ISSAI 30
يستخدم المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  41عناصر إطار رقابة الجودة
التي حددها "المعيارالدولي لرقابة الجودة" ( )ISQC -1م تاييفها م بيئة القطا العام .وهذ العناصر
هي:
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مسؤوليات القيادة ع الجودة.



المتطلبات األخلقية ذات الصلة.



قبول و استمرارية العلقات م العملء والمهام الخاصة.



الموارد البشرية.



أداء المهمة.



المتابعة والمراقبة (.)monitoring

ونورد فيما يلي عرضا موجزا لال عنصر م عناصر المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية
والمحاسبة  ،41ونستعر فيه بريـجاز متطلبات كل عنصرر مر عناصرر المعيرار ،ونرورد ايضرا أمثلرة
ع السياسات واإلجراءات اللزمة للتعامل م هذ المتطلبات.
األول :مسؤوليات القيادة في مجال الجودة داخل األجهزة العليا للرقابة المالية المحاسبة
العنصر ّ

هذا العنصر األول مسؤوليات القيادة في مجال الجودة داخل األجهزة العليا للرقابة المالية

يعر
والمحاسبة.
ويقتضي هذا العنصر م كل جهاز أعلى للرقابة المالية والمحاسبة صياغة سياسات وإجراءات م
أجل تعزيز اقافة داخلية ،تعتبر أن الجودة أمر أساسي في أداء كافة أعمال الجهاز .وتتجمل اإلدارة العليا
للجهاز المسؤولية العامة فتض مثل هذ السياسات واإلجراءات المتعلقة بنظام رقابة الجودة.
تتمث ّل المت لبات الرئيسة لهذا العنصر من المعيار فيما يلي:
 أن تاون للجهاز سياسات وإجراءات قائمة تنه

بثقافة مفادها أن الجودة ضرورية.

 أن تاون للجهاز سياسات وإجراءات تقر بةن لإلدارة العليا فى الجهراز المسرؤولية النهائيرة علرى
نظام رقابة الجودة.
 أن تافل سياسات الجهاز وإجراءاته ،في حال تفوي المسرؤولية علرى نظرام رقابرة الجرودة ،أن
للشخص المفو ِ له السلطةُ والمؤهلتُ المناسبةُ لتحمل تلك المسؤولية.
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أمثلة عن السياسات واإلجراءات التي يمكن للجها أن ينفذّها ليستجيب لمت لبات هذا العنصر:
 أن يق تفوي رسمي للمسؤولية (م الناحية العمليرة) عر مراقبرة ضرمان الجرودة لشرخص لره
المؤهلت والسلطة المناسبة (مثال :نائب أو مساعد الرئيس ،أو م في مرتبته(.
تفضي السياسات واإلجراءات إلى أداء
ئ قيادة الجهاز وظيفة ضمان الجودة بما يافل أن
 أن تنُش َ
َ
عمررل يحترررم المعررايير المهنيررة والمتطلبررات القانونيررة والتنظيميررة وأن تاررون التقررارير الرقابيررة
الصادرة مناسبة في ظل الظروف القائمة.
 أن تنه قيادة الجهاز على نـحو متصل بثقافة داخلية تعترف وتاافئ العمل ذي الجودة العاليرة
في كافة أقسام الجهاز .ويجب على رئيس الجهاز إرساء أسلوب اإلدارة العليا الصحيح م أجرل
تحقيق تلك الثقافة التي تؤكد على أهمية الجودة في جمي أعمال الجهاز بما في ذلك العمرل الرذي
يتم التعاقد عليه خارجيا .وتعتمد هذ الثقافة على وضو اإلجراءات واسرتمرارية تنفيرذها علرى
جمي المستويات اإلدارية.
 أن يُنظر إلى نقائص نظام رقابة الجودة باعتبارها فرصة للتحسري عوضرا عر مناسربة لتوجيره
اللوم.
 أن تركز مهمة الجهراز ورؤيتره وقيَمره علرى األهميرة الابررى لجرودة العمرل الرقرابي وأن تارون
محل تعزيز ومتابعة متواصلي م قبَل القيادة العليا.
 أن تشدد الخطط اإلستراتيجية على أن المتطلب األكبر للجهاز هو تحقيق الجودة في كافة مهامه
الرقابية حتى ال تؤدي االعتبارات السياسية واالقتصادية إلرى المسراس بجرودة األعمرال التري ترم
القيام بها.
 أن تافل قيادة الجهاز وجود موارد كافية لوض إجراءات رقابة الجودة وتوايقها وتنفيذها.
 أن تافل قيادة الجهاز أن رسائلها وتوجيهاتها لاافة الموظفي تشردد علرى أهميرة التنفيرذ المتصرل
لسياسات الجهاز وإجراءاته لرقابة الجودة.
 أن تافررل قيررادة الجهرراز أن هررذ الرسررائل مدرجررة فرري واررائق الجهرراز الداخليررة ومررواد التدريبيررة
ومنعاسة في تقييم األداء.
 أن تاون قيادة الجهاز هي القدوة م خلل إعطاء المثَل (أي باعتماد األسوة الحسنة).
 وكمررا هررو الشررةن بالنسرربة إلررى مختلررف نررواحي " المعيررار الرردولي لألجهررزة العليررا للرقابررة الماليررة
والمحاسبة  "41فرن المتطلبرات تقتضري أن تارون للجهراز سياسرات وإجرراءات تفرر توايقرا
ياون برهانا على التنفيذ الفعلي لعنصر رقابة الجودة.
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العنصر الثاني :متطلبات السلوك المهني ذات الصلة

حسب المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة " :41يجب على كل جهاز أعلى
للرقابة الماليةوالمحاسبة صياغة سياسات وإجراءات تقدم له تةكيدا مناسبا بةن الجهاز وجمي موظفيه
واألطراف المتعاقدة معه لتةدية أعمال له ،ملتزمون بمتطلبات قواعد السلوك المهني ذات الصلة.
تتمث ّل المتطلبات الرئيسة لهذا العنصر م المعيار فيما يلي:
 يجب على األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التةكيد على أهمية االلترزام بجمير متطلبرات
السلوك األخلقي في تةدية أعمالها.
 يجب على جمي موظفي الجهاز واألطراف المتعاقدة معه ،التحلي بالسلوك األخلقي المناسب.
 يجررب علررى األجهررزة العليررا للرقابررة والمحاسرربة أن تةخررذ فرري االعتبررار الحصررول علررى إقرررارات
ماتوبة م موظفيها تؤكد التزامهم بمتطلبات السلوك األخلقي المعتمد به.
 يجب على رئيس الجهاز والمسئولي بالجهاز أن ياونوا مثاال يحتذى به للسلوك األخلقي.
 م ر حررق السررلطة التشررريعية و السررلطة التنفيذيررة وعامررة النرراس والجهررات الخاضررعة للرقابررة أن
يتوقعوا (ينتظروا) م الجهاز أن ياون سلوكه وأسلوبه بعيدي ع كل الشاوك والمآخرذ ،وأنره
جدير باالحترام والثقة.
 ينبغررري لألجهرررزة الرقابيرررة التةكرررد مررر أن سياسررراتها تعمرررل مررر أجرررل تقويرررة المبرررادئ األساسرررية
لألخلقيات المهنية كما هي محددة في المعيار ، ISSAI 30وهي:
 oالنزاهة.
 oاالستقللية والموضوعية والحياد.
 oالسرية المهنية.
 oالافاءة .
النزاهة:
تقتضي النزاهة أن يحترم المدقق مبدأي الموضوعية واالستقللية وأن يبقى سلوكه المهني فوق كرل
المآخذ ،وأن يتخذ القرارات واضعا المصلحة العامة في االعتبار ،وأن يتوخى النزاهة المطلقة فري أدائره
لعمله وفي استعماله لموارد الجهاز األعلى للرقابة والمحاسبة.
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االستقاللية والموضوعية والحياد:
على المدقق أن يسعى ليس فقط لياون مستقل ع الجهات الخاضعة للرقابة وغيرها م مجموعات
المصالح ،ولا عليه أيضا أن ياون موضوعيا في معالجة القضايا والمواضي محل المراجعة.
فرري كررل األمررور المتعلقررة بالعمررل الرقررابي ينبغرري أال تتضرررر اسررتقللية المرردقق م ر جررراء مصررالح
شخصية أو ضغوط خارجية أو باألفاار المسبقة التي قد يحملها المردقق عر األشرخاص أو عر الجهرات
الخاضعة للرقابة أو ع المشاري أو البرامج ،لرذلك فررن المردقق ملرزم باالمتنرا عر المشراركة فري كرل
األمور التي له فيها مصالح اابتة وتفادي المعاملت الشخصية أو المالية التي قد تتسبب في تضارب فري
المصالح.
بجب أن تتسم كل األعمال التي يقروم بهرا المردقق بالموضروعية والنزاهرة وخصوصرا التقرارير التري
ينبغي أن تاون دقيقة وموضوعية ،لذلك ينبغي أال تضم التقرارير الملحظرات القائمرة إال علرى اإلاباترات
التي تم الحصول عليها وتجميعها طبقا للمعايير الرقابية الخاصة بالجهاز األعلى للرقابة.
م األهمية بماان أن يحافظ المدقق على اسرتقلليته عر الترةاير السياسري حترى يتسرنى لره أن يرؤدي
مسررؤولياته الرقابيررة بتجرررد ،نظرررا إلررى أن األجهررزة العليررا للرقابررة تعمررل بصررورة وايقررة م ر السررلطات
التشريعية وم الجهة التنفيذية أو غيرها م الجهات الحاومية التي يخول لها القانون النظرر فري تقرارير
الجهاز األعلى للرقابة.
يجرب أن يتجنررب المرردقق كررل العلقررات مر مررديري ومرروظفي الجهررة الخاضررعة للرقابررة وغيرهررا مر
األطراف والتي قد تؤار على قدرته على السلوك المستقل أو تسيء إلى هذ القدرة أو تهددها.
علررى المرردقق أال يسررتعمل منصرربه الرسررمي ألغرررا شخصررية وأن يتجنررب العلقررات الترري تتضررم
مخاطر الفساد أو التي قد تثير شاوكا حول موضوعيته واستقلليته.
السرية ا لمهنية:
ينبغي أن ال يفشي المدقق المعلومات التي يحصل عليها أاناء العملية الرقابية لطرف االث سواء كان
ذلك كتابيا أو شفويا اال اذا كان الهردف مر هرذا االفشراء االسرتجابة الرى المسرؤوليات القانونيرة للجهراز او
غيرها م المسؤوليات المتعارف عليها بصفتها جزء مر االجرراءات العاديرة التري يقروم بهرا الجهراز او
تطبيقا للقواني ذات العلقة.
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الكفاءة:
 على المدقق أن ياون سلوكه مهنيا دائما وان يطبق معايير عالية فري أدائره لعملره بمرا يسراهم فري
تنفيذ مسؤولياته بافاءة وحيادية.
 على المدقق أن ال يقوم بعمل هو ليس مؤهل للقيام به.
 على المدقق أن يمرارس العنايرة المهنيرة اللزمرة عنرد تنفيرذ العمليرات الرقابيرة واإلشرراف عليهرا
وعند إعداد التقارير المتعلقة بها.
 المدقق مسؤول دائما ع تحديث وتحسي المهارات اللزمة للقيام بواجباته المهنية.
وكمررا هرررو الشرررةن بالنسررربة إلررى مختلرررف نرررواحي "المعيرررار الرردولي لألجهرررزة العليرررا للرقابرررة الماليرررة
والمحاسبة" ،فرن المتطلبرات تقتضري أن تارون للجهراز سياسرات وإجرراءات تسرتلزم توايقرا يارون دلريل
على التنفيذ الفعلي لعنصر رقابة الجودة هذا.
إن المتطلبات األخلقية المناسبة موجودة كذلك في "مدونة أخلقيات المهنة للمحاسبي المحترفي "
المنبثقة ع االتحاد الدولي للمحاسبي  ،المعروفة اختصارا بـ "مدونة"  ،IFACوفي "المبادئ الجوهرية
لمنظمررة اإلنتوسرراي ( ، ISSAI 1إعررلن ليمررا) ،وفرري "شررروط اإلنتوسرراي المسرربقة لعمررل األجهررزة العليررا
للرقابة المالية والمحاسبة" ( ISSAI 10إعلن ماسياو) ،و ISSAI 11توجيهات وممارسات جيدة حول
استقللية الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة ،و  30 ISSAIقواعرد السرلوك المهنري) ،وفري مبرادئ
اإلنتوساي الجوهرية للرقابة ( ISSAI 100المبادىء األساسية لرقابة القطا العام والمعايير ذات الداللة
األخلقية) ،وفي تشريعات م قبيل القانون المنظم للجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة أو الدستور
الوطني أو المتطلبات الرقابية الوطنية.
ولرردى تنفيررذها المتطلبررات المهنيررة الترري يضررعها "المعيررار الرردولي لألجهررزة العليررا للرقابررة الماليررة
والمحاسبة  ،" 40فرنه يجدر باألجهزة أن تةخذ باالعتبار المبادئ التي وضعتها منظمة اإلنتوسراي لردعم
االستقللية المؤسسرية لألجهرزة.مر ذلرك أن" إعرلن ليمرا" ( )ISSAI 1الرذي اعتمرد مرؤتمر اإلنتوسراي
التاس (إناوساي  )9المنعقد في تشري األول (أكتوبر)  1977قد تضم الاة عناصر تردعم اسرتقللية
األجهزة ،وهي:
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 -1استقاللية األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة:
 ال يما ر لألجهررزة العليررا للرقابررة أن تضررطل بمهامهررا بصررورة موضرروعية وفعالررة إال إذا كان ر
مستقلة ع الوحدات الخاضعة لرقابتها ،وفي مةم م أى تةايرات خارجية.
 رغررم أن األجهررزة العليررا للرقابررة الماليررة والمحاسرربة ال يما ر أن تاررون مسررتقلة اسررتقلال كررامل،
باعتبارها جزء م الدولرة  ،فررن األجهرزة العليرا للرقابرة ينبغري أن تتمتر باالسرتقللية الوظيفيرة
والتنظيمية الضرورية النجاز مهامها.
 النص في الدستور على إنشاء األجهزة العليا للرقابة الماليرة والمحاسربة وتوفيراآلليرات اللزمرة
لترروفير اسررتقلليتها ،علررى أن يررتم تضررمي التفاصرريل اللزمررة فرري نصرروص الدسررتور ،وينبغرري
بالخصوص أن توجد سلطة قضائية عليا تضرم الحمايرة القانونيرة المناسربة ضرد أى محراوالت
للتدخل م شةنه بما يعيق استقللية الجهاز األعلى للرقابة و سلطته الرقابية.
 -2استقاللية أعضاء األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ومسؤوليها:
 ال يما الفصل بي اسرتقللية األجهرزة العليرا للرقابرة الماليرة والمحاسربة واسرتقللية أعضرائها،
ويُقصد بهم األشخاص الموكل لهم اتخاذ القرار باسم الجهاز األعلرى للرقابرة الماليرة والمحاسربة
والذي يُعدون مسرؤولي عر هرذ القررارات إزاء الغيرر ،أي إزاء هيئرة جماعيرة حاكمرة أو إزاء
رئيس الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة.
 ينبغي أن تاون استقللية األعضراء مافولرة بمقتضرى الدسرتور فيقر علرى وجره التحديرد ،إدراج
إجراءات التنحية م الوظيفة في مرت الدسرتور وأال يخرل ذلرك باسرتقللية األعضراء .أمرا تعيري
األعضاء وتنحيتهم فياونان وفق الهيال الدستوري لال بلد.
ينبغي أال ياون موظفو األجهزة العليا للرقابرة الماليرة والمحاسربة خاضرعي  ،فري مسرارهم المهنري ،إلرى
تةاير الجهات الخاضعة للرقابة ،وأال ياونوا في تبعية لهذ الجهات.
 -3االستقاللية المالية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة:
 يتعي توفير الوسائل المالية اللزمة لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بما يمانها م أداء
مهامها.
 ينبغرري أن ياررون برمارران األجهررزة العليررا للرقابررة الماليررة والمحاسرربة ،عنررد االقتضرراء ،أن تطلررب
مباشرة الوسائل المالية اللزمة م الهيئة العامة التي لها سلطة القرار على الميزانية الوطنية.
 ينبغي أن ياون برماان األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة استخدام الموارد المخصصة لها
في نطاق بند منفرد بالميزانية على الوجه الذي ترا صالحا.
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ويعرر إعرلن ماسرياو حرول االسرتقللية ( )ISSAI 10المنبثرق عر مرؤتمر اإلنتوسراي التاسر عشرر
بمزيد م التفصيل اعتبارات استقللية األجهزة ،وذلك بوض امانية مبادئ تدعم هذ االستقللية:
 وجود إطار دستوري أو نظامي أو قرانوني مناسرب وفعرال وأحارام تطبيقيره واقعيرة خاصرة بهرذا
اإلطار.
 استقللية رؤساء األجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبة و"األعضاء" ( في المؤسسات التري
يتمتر أعضرراؤها بصررلحيات جماعيررة متسرراوية ) ،بمررا فرري ذلررك ضررمان الحفرراظ علررى المنصررب
والحصانة القانونية أاناء األداء العادي لمهامهم.
 صررلحية واسررعة كافيررة وحريررة التصرررف التامررة لألجهزةالعليررا للرقابررة والمحاسرربة فرري أداء
مهامها.
 الوصول غير المقيد للمعلومات.
 حق وواجب إعداد التقارير بشةن أعمالها.
 حرية تقرير محتوى تقارير الرقابة المالية وتوقيتها ،ونشرها وتوزيعها.
 وجود آليات متابعة فعالة للتوصيات التي ترفعها األجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبة.
 االستقلل المالي واإلداري وتوا َفر الموارد البشرية والمادية والنقدية المناسبة.
أمثلة عن السياسات واإلجراءات التي يمكن للجها أن ينفذّها ليستجيب لمت لبات هذا العنصر:
إعلني ليما وماسياو ،وإخطرار السرلطة التشرريعية،
 تقييم االستقللية المؤسسية باالعتماد على
ض
عند االقتضاء في حالة ضعف الحماية القانونية الستقللية الجهاز وأعضائه.
 تعيي خبير فني في مسائل األخلقيات المهنية واالستقللية داخل الجهاز يمار استشرارته كلمرا
لزم األمر.
 ضمان إشاعة قواعد السلوك في أوسراط كافرة المروظفي والتةكيرد المسرتمر علرى أهميرة االلترزام
بالقواعد.
 حث كافة الموظفي على اإلبل ع أي تهديد للسرتقللية أو إخرلل بهرا لاري يتسرنى معالجتهرا
دون تةخير.
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 التةكررد م ر أن مرروظفي الجهرراز قررد فهمرروا المعررايير واألعررراف األخلقيررة المختلفررة الترري تحاررم
سلوكهم ،وذلك برجراء تدريب داخلي يحث على أهمية رقابة الجودة.
 تنفيررذ سياسررة "سرررية البلغررات " ( ،)WHISTLEBLOWERبمررا يسررمح ب رالتبلي ع ر خررروج علررى
المسائل المتعلقة بالسلوك المهني دون اإلفصا ع هوية المبُل  ،م الحرص على إابات أهمية
هذ السياسة م خلل معالجة األاار التي المترتبة عليها.
 تنفيذ سياسات وإجراءات تحدد وتعالج المخاطر التي تهدد االستقللية أو تخرل بمتطلباتهرا .ومر
أمثلة هذ المخاطر أو الحاالت التي قد تمثل تهديد للستقللية " تعار المصالح "عندما ياون
لموظف هام في الجهراز شرخص ذو صرلة قرابرة وايقرة يعمرل مسرؤوال تنفيرذيا فري جهرة خاضرعة
للرقابة ،أو " القيام بمراجعة ما سبق المشاركة فى إعداد " عندما ياون موظف هام في الجهراز
قد عمل إلى وق قريب موظفا تنفيذيا في أحدى الجهات الخاضعة للرقابة.
 تنفيذ سياسات وإجراءات تض آليات للتعرف الظروف التي قد ترؤدي إلرى مخراطر ناتجرة عر "
التةلف غير المهنى" ،على سبيل المثال ،تحديد المدة التي يُالف خللها األفراد بعمل رقابي على
جهة معينة ،وتنفيذ سياسات للتنقلت  ،لمعالجة هذ المخاطر.
 لمزيرررد مررر المعلومرررات ،يماررر مراجعرررة "المعرررايير الدوليرررة لألجهرررزة العليرررا للرقابرررة الماليرررة
والمحاسبة" ( )ISSAISومدونة"االتحاد الدولي للمحاسبي " (.)IFAC
العنصر الثالث :القبول واالستمرار

حسرب المعيررار الرردولي لألجهررزة العليرا للرقابررة الماليررة والمحاسرربة  ،41يجرب علررى كررل جهرراز أعلررى
للرقابة المالية والمحاسبة صياغة سياسات وإجراءات مصممة لتقردم لره تةكيردا معقروال أنره سريقوم بمهرام
الرقابة وغيرها م األعمال فقط إذا كان الجهاز:
أ -مؤهل للقيام بالعمل ولديه القدرات بما فيها الوق والموارد للقيام بذلك.
ب -باستطاعته االمتثال لمتطلبات السلوك المهني ذات الصلة.
ج -قد أخذ بعي االعتبار نزاهرة الجهرة الخاضرعة للرقابرة ودرس كيفيرة التعامرل مر المخراطر علرى
الجودة التي قد تنشة.
يجب أن تعاس السياسات واإلجرراءات نطراق العمرل الرذي يقروم بره كرل جهراز أعلرى للرقابرة الماليرة
والمحاسبة .في الاثير م األحيان ليس هناك خيارات لدى األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة حول
األعمال التي تقوم بها.
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وتقوم األجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بثلث فئات واسعة م األعمال وهي:
 األعمال المطلوبة منها بموجب القانون والتي ليس لديها خيار إال القيام بها.
 األعمال المطلوبة منها بموجب تاليفها القانوني ولا لديها الحرية فيما يتعلق بوق أو نطاق أو
طبيعة كل مهمة عمل.
 األعمال للجهاز حرية اختيار القيام به م عدمه.
وتتمث ّل المت لبات الرئيسة لهذا العنصر من المعيار فيما يلي:
 يجررب أن تقرروم األجهررزة العليررا للرقابررة الماليررة والمحاسرربة بوض ر أنظمررة اللقرراء الضرروء عل ري
المخاطر على الجودة التي قد تنشة نتيجة القيام بمهام معينة ،وهذ األنظمة سوف تختلرف حسرب
نو المهمة التي يتم إنجازها.
 يجب على هذ األجهزة أن تنظر في برامج عملها وما إذا كان لديها الموارد لتنفيرذ كرل األعمرال
بالمستوى المطلوب مر الجرودة .ولتحقيرق ذلرك ،يجرب أن يارون لألجهرزة العليرا للرقابرة الماليرة
والمحاسرربة نظامررا يرتررب أعمالهررا حسررب األولويررة بطريق رة تةخررذ بعرري االعتبررار الحفرراظ علررى
الجودة.وإذا كان الموارد غير كافية ممرا يشرال خطررا علرى الجرودة ،يجرب أن يارون لألجهرزة
العليا للرقابة المالية والمحاسبة اطل رئيس الجهاز على ذلك ،كلما كران ذلرك مناسربا ،وإبرل
كل م السلطة التشريعية أو السلطة المالفة بالميزانية.
 يجب أن يتم تقييم اسرتقللية األجهرزة العليرا للرقابرة الماليرة والمحاسربة ،وفري حالرة وجرود خطرر
جوهري على استقللها ،بناء على المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة .11
يتم تحديد هذا الخطر وتوايق كيفية مجابهته  ،وأن ياون هذا توايقا كافيا.
 يجب على األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة النظر في التعامل مر المخراطر الناتجرة عر
أماانيات الموظفي ومستوى الموارد وأي أمور متعلقة باألخلقيات المهنية والتي قرد تنرتج عر
طبيعة الجهة الخاضعة للرقابة في حالة وجود شك حول النزاهة بالنسبة لهذ الجهة.
 يجررب أن ترردرس األجهررزة العليررا للرقابررة الماليررة والمحاسرربة إجررراءات القبررول واالسررتمرار فررى
األعمال المتعاقد عليها م أطراف أخرى .وإذا قررت األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسربة
القيررام بالعمررل ،يجررب أن تضررم أن القرررار ت رم اتخرراذ م ر قبررل المسررتوى اإلداري المناسررب فرري
الجهاز ويتم تقييم وإدارة المخاطر الموجودة.
 يجررب أن تتةكررد األجهررزة العليررا للرقابررة الماليررة والمحاسرربة أن إجراءاتهررا إلدارة المخرراطر كافيررة
وذلك لتقليل مخاطر القيام بالعمل .وقد تتضم إجراءات مواجهة المخاطر القيام بما يلى:
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 فهم جيدا لألعمال التي سيتم القيام بها. تخصررريص عررردد أكبرررر مررر المررروظفي ذوي خبررررة مسرررتوى إداري أعلرررى مررر المسرررتوىاالعتيادي.
 القيام بمهام متعمقة للمراجعة على رقابة الجودة لألعمال قبل صدور التقرير. يجررب أن تنظررر األجهررزة العليررا للرقابررة الماليررة والمحاسرربة فرري اإلفصررا فرري تقاريرهررا ع ر أي
مسائل محددة والتي تؤدى عادة إلى عدم قبول المهمة أو األعمال األخرى.
 على األجهزة أن تاون على دراية بمتطلبات معرايير الرقابرة علرى المرال العرام وضرمان الافراءة
اللزمة لمراجعي الحسابات.
أمثلة عن السياسات واإلجراءات التي يمكن للجها أن ينفذّها ليستجيب لمت لبات هذا العنصر:
 لدى تقدير الجهاز لمردى تروافر الافراءات والقردرات والمروارد اللزمرة لتنفيرذ المهمرة الرقابيرة،
يجب أن ينظر في ما إذا قد تهيةت له العناصر التالية:
 معرفة كافية بمهام الجهة الخاضعة للرقابة أو موضو الرقابة، عدد كاف م الموظفي م ذوي الافاءة والقدرة، القدرة على انتداب خبراء ،عند اللزوم، القدرة على إتمام المهمة الرقابية في آجال اإلبل ، وجود أفراد م ذوي المؤهلت اللزمة إلجراء مراجعة رقابة جودة المهمة الرقابية، معرفة بالمتطلبرات التنظيميرة ومتطلبرات اإلبرل للجهرة الخاضرعة للرقابرة ،أو القردرة علرىتحصيل هذ المعرفة وامتلك المهارات اللزمة،
 ويمارر للجهرراز أن يقرروم برعررداد قرروائم مراجعررة ( )CHECKLISTSتسرراعد علررى تقيرريم القطررا أو
الموضو وقياس قدرته على أدء المهمة الرقابية.
 ولدى النظر فري مردى االلترزام بمتطلبرات السرلوك األخلقري المناسربة ،فررن للجهراز أن يراجر
بع المعلومات الواردة في العنصر الثاني م "المعيار الدولي لألجهزة العليرا للرقابرة الماليرة
والمحاسبة  ،"41بما في ذلك ،على سبيل المثرال تحديرد مردى وجرود مخراطر علرى االسرتقللية،
على غرار مخاطر تعار (أو تضرارب) المصرالح والتري يتعري معالجتهرا .ومر االعتبرارات
الهامررة بالنسرربة للجهرراز يما ر أن نررذكر العلقررة برري موظررف الجهرراز وإدارة الجهررة الخاضررعة
للرقابة.
[]21

العنصر الراب  :الموارد البشرية

حسرب المعيررار الرردولي لألجهررزة العليررا للرقابررة الماليرة والمحاسرربة  ،41يجررب علررى كررل جهرراز أعلررى
للرقابة المالية والمحاسبة صياغة سياسات وإجراءات مصممة لتقدم له تةكيدا معقوال أن لديه ما يافي م
المرروارد (الموظفون،حيثمررا كرران ذلررك مناسرربا ،واألطررراف المتعاقرردة للقيررام باألعمررال للجهرراز) والافرراءة
والقدرات وااللتزام بمبادئ السلوك األخلقي اللزمة لـ:
أ -القيام بمهامه وفقا للمعايير ذات الصلة والمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة.
ب -تماي الجهاز م إصدار تقارير مناسبة للظروف.
وتتمث ّل المتطلبات الرئيسة لهذا العنصر م المعيار في ما يلي:
 أن تاون للجهاز سياسات وإجراءات مصممة على نحو يافل له تةكيدا معقوال بةن له عددا كافيرا
م الموظفي الذي يتمتعون بالافاءة والقدرات اللزمة للقيام بمجموعة أعمالها سواء داخليا أو
م خلل التعاقدات م كفاءات م خارجه.
 يجب أن تضرم األجهرزة التوزير الواضرح للمسرؤولية المتعلقرة بجمير األعمرال التري يقروم بهرا
الجهاز.
 يجررب أن تضررم األجهررزة أن السياسررات وإجررراءات المرروارد البشرررية تحرررص علررى الجررودة
وااللتزام بالسلوك األخلقي للجهاز .وم هذ السياسات واإلجراءات المتعلقة بمسرائل المروارد
البشرية ،ما يلي:
 التوظيف (ومؤهلت الموظفي الذي يتم تعيينهم(. تقييم األداء التنمية المهنية، القدرات (بما فيها الوق الاافي للقيام بالمهام بمستوى الجودة المطلوب(. الافاءة (بما فيها الافاءة الفنية(. التطوير الوظيفي. الترقية. التعويضات. تقدير احتياجات الموظفي .[]22

 يجب أن تلتزم األجهزة بتطوير التعلم والتدريب لجمي الموظفي .
 يجب أن تضم األجهزة أن لدى الموظفي وجمي األطرراف المتعاقردة للقيرام باألعمرال للجهراز
فهم جيد لبيئة القطا العام التي يعمل فيها الجهاز ،وفهم جيد للعمل المطلوب منهم القيام به.

وم ناحية أخرى ،تقتضري المعرايير العامرة للرقابرة علرى المرال العرام أن يتمتر كرل مر المردقق
والجهاز بالافاءة اللزمة.
وكما هو الشةن بالنسبة إلى مختلف نواحي المعيار الدولي لألجهرزة العليرا للرقابرة الماليرة والمحاسربة
 ،41فرن المتطلبات تقتضي أن تاون للجهاز سياسات وإجراءات تستلزم توايقا ياون برهانا على التنفيذ
الفعلي لعنصر رقابة الجودة.

أمثلة عن السياسات واإلجراءات التي يمكن للجها أن ينفذّها ليستجيب لمت لبات هذا العنصر:
 التوظيةةف :يعرري الجهرراز مرروظفي بالعرردد الاررافي م ر ذوي القرردرة والافرراءة وااللتررزام بالمبررادئ
األخلقية وفق مسار انتقائي يافل توظيف أشخاص بالمواصفات المناسبة .وقد ال يتسنى لألجهزة
التحام بشال كامرل فري طريقرة التوظيرف ،بيرد أنره ينبغري علرى إدارة الجهراز أن يحررص علرى أن
يساهم قدر اإلماان في أسس االنتقراء .كمرا يمار لألجهرزة أن تضر  ،مر براب إسرهامها فري أسرس
التوظيف ،مواصفات الافاءات المطلوبة لتوايق احتياجات خاصة فري مجرال المروارد البشررية قرد
تختلف ع االحتياجات العامة للوظيفة العمومية .كما أن م شةن إجراءات التوظيرف أن تتضرم
خيررار التعاقررد مر أطررراف خارجيررة لهررا الخبرررة المناسرربة عنرردما ال تترروافر بالجهرراز هررذ الخبرررات
داخليا.
 تقيةةيم األداء والترقيةةة والتنميةةة المهنيةةة والتعويضةةات :يرتم وض ر هررذ السياسررات واإلجررراءات
لتعزيز االلتزام والوالء الشخصي وااللتزام بمعايير السلوك األخلقي .ويق وضعها أيضا بحيث
تافل أجرا مجزيا للموظفي وتفتح لهم باب التنمية المهنية والتطرور الروظيفي .مر ناحيرة أخررى،
ينبغي وض سياسات وإجراءات توفر المعلومة للموظفي بشةن توقعات الجهراز مر حيرث األداء
وااللتررزام بمتطلبررات االلتررزام بالمبررادئ األخلقيررة ،وبشررةن أسرراليب الترقيرات ومتطلباتهررا ،وبشررةن
إبررل المرروظفي ع ر أدائهررم .كمررا توجررد إجررراءات تتخررذ فرري حررق المشرررفي والمررديري الررذي ال
يقدمون تقييم األداء في الوق المحدد .وينبغي في هذا الصدد توضيح اإلجراءات الناجمة ع عدم
االلتررزام بالسياسررات واإلجررراءات المتصررلة بالسررلوك األخلقرري وغيرهررا ،و اإلجررراءات التةديبيررة
حيررال ذلررك .وعلررى الجهرراز أن يمسررك بطاقررات للمرروظفي ترردون فيهررا التنميررة الوظيفيررة والافرراءات
ودورات التنمية المهنية التي تم متابعتهرا والخبررات العمليرة وتقيريم األداء بمرا يمار مر توايرق
هذ المتطلبات.
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 الكفةةاءات والقةةدرات :ينبغرري االلتررزام بسياسررات وإجررراءات التررى تؤكررد علررى إلررى أهميررة الترردريب
المستمر لاافة مسرتويات المروظفي  .وعلرى الجهراز أن يروفر المروارد اللزمرة لتردريب المروظفي
ومساعدتهم على تنمية الافراءات والقردرات اللزمرة والحفراظ عليهرا .ومر سربل تنميرة الافراءات،
نذكر التدريب المهني والتنمية المهنية المتواصلة والتجربرة العمليرة والمرافقرة مر قبَرل المروظفي
األكثررر تجربررة والررتعلم اإللاترونرري .ومرر برري السياسررات واإلجررراءات الترري يمارر للجهرراز أن
يعتمرردها ،يما ر اللجرروء إلىهررا االحتفرراظ بسررجلت حضررور الرردورات المناسرربة والتقيرريم المسررتمر
الحتياجات التدريب والتنمية ووض برامج لتقييم استفادة الموظفي الذي ال يحضرون الردورات
التدريبيررة اللزمررة واالسررتفادة مررنهم ،وتقيرريم الرردورات التدريبيررة م ر قبَررل المشرراركي  .كمررا يما ر
للجهرراز أن يتعاقررد م ر أشررخاص خررارجيي م ر ذوي الافرراءة المناسرربة لتقررديم دورات تنميررة مهنيررة
عندما ال يتوافر داخل الجهاز الموارد الفنية والتدريبية.
 تقةةةدير االحتياجةةةات مةةةن المةةةوظفين :تشرررمل وظيفرررة اإلدارة الفعالرررة للمررروارد البشررررية تحديرررد
االحتياجات م الموظفي في كافة المستويات .وللجهراز أن يضر سياسرات وإجرراءات لمتابعرة
حجم عمل المشررفي علرى المهمرات الرقابيرة بمرا يضرم لهرم الوقر الارافي لتةديرة مسرؤولياتهم
على نحو مناسب .وينبغي األخذ باالعتبار المتطلبات الخاصة لفرق عمل المهمات الرقابيرة مر
حيررث مسررتويَ ضي التجربررة والخبرررة ومسررتوى التقرردير المهنرري المطلرروب وفهررم سياسررات الجهررة
الخاضعة للرقابة وإجراءاتها في مجال رقابة الجودة .ينبغي أخذ كرل ذلرك باالعتبرار لردى تحديرد
االحتياجات م الموظفي بالنسبة إلى كل فريق رقابي ،وبالتالي احتياجات الجهاز كال .ويما
للجهرراز أن يضرر نظررام برررامج زمنيررة للمهمررات الرقابيررة والمرروظفي لتحديررد الحاجررة لتعيرري
الموظفي والحد م فترات ضغط العمل ،ومتابعة اإلنجاز للستجابة إلى هذا المتطلب.
يما مراجعة "المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  41للحصول على مزيد م
اإلرشادات بشةن السياسات واإلجراءات التي تدعم الموارد البشرية.
العنصر الخامس :تةدية المهام الرقابية وغيرها م األعمال

تتمثل المتطلبات الرئيسة لهذا العنصر م المعيار في أن تاون للجهاز سياسات وإجراءات مصممة
على نـحو تافل له تةكيدا معقوال بةن المهمات الرقابية يجري إنجازها وفقرا للمعرايير المهنيرة ذات الصرلة
والمتطلبات القانونية التنظيمية المعمرول بهرا و أن يصردر الجهراز تقرارير مناسربة فري الظرروف القائمرة.
وينبغي أن تعُنى هذ السياسات واإلجراءات بثلث نوا رئيسة لها أار مباشر على جودة الرأي الرقابي
الذي يصدر الجهاز ،وهي:
أ -األمور المتعلقة االلتزام بمتطلبات جودة المهمات الرقابية.
ب -مسؤوليات اإلشراف.
ج -مسؤوليات المراجعة.
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المتطلبات الرئيسية لهذا العنصر:
 يجب أن تاون للجهاز سياسات وإجراءات تشمل أدلة ،بما فيها البرامج الرقابية وقوائم المراجعة.
وعلررى الجهرراز أن يضر مسررارا يافررل تحررديث أدلترره ومنهجياترره .وينبغرري الحرررص علررى أن ياررون
للموظفي فهم عميق لتلك السياسرات واإلجرراءات ،وهرو مرا يترةتى مر التنميرة المهنيرة و المراقبرة
واإلشراف ،علوة على التجربة الماتسبة في موق العمل .م ناحية أخرى ،يجرب االسرتما إلرى
فرق المهمات الرقابية إار إنجاز المهمة الرقابية لمعرفة العمرل المن َجرز علرى نحرو جيرد والنرواحي
التي يما فيها تحسي فعالية العمل الرقابي وإجراءاته.
 يجب أن تصو األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة سياسات وإجراءات تشج الجودة العالية
وتمن تدني مستوى الجودة .ويتضرم هرذا إنشراء بيئرة محفرزة تشرج االسرتخدام المناسرب للتقردير
المهني وتؤيد التحسينات في الجودة .يجب أن تخض كافرة األعمرال للمراجعرة كوسريلة للمسراهمة
في الجودة وأيضا لتعزيز التعلم وتطوير الموظفي .
 تقتضي المسرائل العسريرة أو الخلفيرة أحيانرا استشرارة خبرراء فنيري أو مروظفي مر ذوي الخبررة
لحلها.وعلى الجهاز أن يحدد أطرافا يمار استشرارتها (بمرا فيهرا الخبررات الفنيرة داخرل الجهراز أو
عند االقتضاء الخبرات الخارجية) والظروف التي قد تدعو إلى االستشارة .ويتعي في هذا الصدد
أن تررنه َ السياسررات بثقافررة االستشررارة و اعتمرراد االجتهرراد المهنرري .أمررا إدارة الجهرراز العليررا فهرري
مدعوة إلى اإلقرار بةن االستشارة دليل قوة تساهم في إنجراز عمرل رقرابي أفضرل ،وليسر مؤشرر
نقررص فرري معررارف األفررراد أوضررعف يشرروب شخصرريتهم .مر ناحيررة أخرررى ،يجررب توايررق طبيعررة
االستشارات ونطاقها ونتائجها باعتبارها سجل ذا أهمية بالغة ،فضل ع مساهمته في تحقيق فهم
واضررح للمسررائل المطروحررة والنتررائج المتوصررل إليهررا ومررا يتصررل باررل ذلررك م ر تنفيررذ للقرررارات
النهائية.
 يجب أن تضم األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة إتبا المعايير المطبقة في جمي األعمال
التي يتم القيام بها وتوايق أي انـحراف عنها بشال مناسب.
 يجب أن تضم األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التوايق الواضح ألي اختلفات في الرأي
داخلها وحلها قبل إصدار التقرير.
 يجب أن تتةكد األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أن السياسات واإلجراءات المناسبة لرقابرة
الجودة موض التنفيذ (مثل مسؤوليات اإلشراف والمراجعة ومراجعات رقابة جودة المهرام) فيمرا
يتعلق بال األعمال المنجزة (بما في ذلك الرقابة المالية ورقابرة األداء ورقابرة االلترزام) .يجرب أن
تدرك األجهزة العليا للرقابة الماليرة والمحاسربة أهميرة مراجعرة جرودة األعمرال ،وفري حرال إنجراز
مثل هذ المراجعات يجب حل األمور المثارة بشال مر وذلك قبل إصدار التقارير.
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 يجب أن تتةكد األجهزة العليا للرقابة الماليرة والمحاسربة مر إتبرا إجرراءات معينرة تتعلرق بقواعرد
اإلابات باسرتمرار (مرثل األجهرزة العليرا للرقابرة الماليرة والمحاسربة التري لهرا دور قضرائي) وذلرك
عندما تاون خاضعة لمثل هذ اإلجراءات.
 يجب أن تهدف األجهزة العليا للرقابرة الماليرة والمحاسربة إلرى اسرتامال مهرام الرقابرة وغيرهرا مر
األعمال في الوق المناسب ،حيث تدرك أن القيمة المحققة م قبل أصحاب المصلحة مر أعمرال
األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة تقل فى حالة تةخر انجاز المهمة ع الوق المناسب.
 يجب أن تتةكد األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة م توايق كافة األعمرال التري ترم القيرام بهرا
في الوق المناسب (مثل أوراق عمل الرقابة) بعد استامال كل عمل م األعمال.
 يجب أن تتةكد األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة م حفظ كرل الوارائق للفتررات المنصروص
عليها في القواني والتنظيمات والمعايير المهنية واإلرشادات.
 يجب أن توازن األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بي سرية التوايرق والحاجرة إلرى الشرفافية
والمساءلة .ويجب أن تصو األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة إجراءات شفافة للتعامل م
طلبات المعلومات المتمشية م تشريعاتها.
وتقتضي معايير األنتوساي أن يعتمد الجهاز سياسات وإجراءات إعداد أدلة وغيرها مر التوجيهرات
واإلرشادات المتعلقة بتةدية المهمات الرقابية .كما يجب علرى مراجر الحسرابات وعلرى الجهراز أن يبرذال
العناية واالهتمام اللزمي لللتزام بمعايير اإلنتوساي الرقابية .وهذا يشرمل العنايرة اللزمرة فيمرا يتعلرق
بتحديد أدلرة اإلابرات الرقابيرة وجمعهرا وتقييمهرا واإلبرل عر الملحظرات واالسرتنتاجات والتوصريات.
ويتضررم المعيررار  ISSAI 111المبررادئ الرئيسررية للرقابررة علررى القطررا العررام معررايير ذات صررلة بتةديررة
المهمات الرقابية كالتالي:
 عل المدققين أن يحافظوا عل السلوك المهني المالئم بت بيق الشك المهني والتقدير المهني
والعناية الواجبة طوال عملية الرقابة:
يجب أن يتسم موقف المدقق بالشك والتقردير المهنيري اللرذي يجرب اسرتخدامهماعند اتخراذ القررارات
بشةن اإلجراء المناسب.وعلى المدققي أن يبذلوا العناية الواجبة لضمان ملءمة سلوكهم المهني.
ويعن ري الشررك المهنرري المحافظررة علررى مسررافة مهنيررة وموقررف متنبرره ومتسررائل عنررد تقيرريم مرردى كفايررة
ومناسبة األدلة التي تم الحصول عليها طوال عملية الرقابة.
 عل المدققين أن ينفذوا الرقابة وفقا للمعايير المهنية لرقابة الجودة:
يجب أن تلتزم سياسة رقابة الجودة وإجراءاتها لدى الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة
بالمعايير المهنية بغية ضمان إجراءعمليات الرقابة على مستوى عال دائما .ويجب أن تغطي إجراءات
رقابة الجودة مسائل كاتجا عملية الرقابة ومراجعتها و اإلشراف عليهاوالحاجة إلى التشاور للوصول
إلى قرارات بشةن المسائل الصعبة أو المثيرة للجدل.ويما للمدققي أن يجدوا توجيهات إضافية المعيار
( )41في رقابة الجودة لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة".
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 أن يمتلك المدققون المهارات الال مة أو يكونوا قادرين عل الحصول عليها:
يجب أن يمتلك األفراد في فريق الرقابة مجتمعي المعرفة والمهارات والخبرة اللزمة إلتمام
الرقابة بنجا  .ويشمل ذلك فهم النو المنفذ م الرقابة والخبرة العملية فيه واإللمام بالمعايير
والتشريعات المعمول بها وفهم عمليات الهيئة والقدرة على ممارسة التقدير المهني والخبرة في هذا
الجانب.وتشترك جمي عمليات الرقابة في الحاجة إلى تعيي موظفي ذوي مؤهلت مناسبة وتوفير
التطوير والتدريب للموظفي وإعداد األدلة واإلرشادات الاتابية األخرى والتعليمات بخصوص تنفيذ
عمليات الرقابة وتخصيص الموارد الاافية للرقابة .وعلى المدققي المحافظة على كفاءتهم المهنية م
خلل التطور المهني المستمر.
ويجوز للمدققي أن يستخدموا االعمال التي قام بها المدققون الداخليون أوغيرهم م المدققي
أوالخبراء؛ إذاكان ذلك ملئما أو ضروريا وبما يتماشى م تفوي الجهاز األعلى للرقابة المالية
والمحاسبة والتشري المعمول بها .ويجب أن توفر إجراءات المدقق أساسا كافيا الستخدام أعمال
اآلخري  ،وعلى المدقق في جمي األحوال أن يحصل على أدلة حول كفاءة واستقللية المدققي أو
الخبراء اآلخري وجودة األعمال التي نفذوها .غير أن الجهاز األعلى للرقابةالمالية والمحاسبة وحد
مسئول ع أي رأي أوتقرير رقابي ينتجه بشةن الموضو ؛ و اليخفف م هذ المسئولية استخدامه
لألعمال ا لتي نفذتها أطراف أخرى.
 عل المدققين أن يديروا مخاطر تقديم تقرير غير مالئم في ظالل ظروف الراهنة:
يجب على المدقق أن يحد م مخاطر الرقابة إلى مستوى متدن مقبول في ظل ظروف الرقابة.كما
قد تهدف الرقابة إلى تقديم تةكيد محدود ،وفي تلك الحالة كون المخاطرة المقبولة المتمثلة بعدم االلتزام
بالمعايير أكبر مما هو في رقابة التةكيد المناسب.وتقدم رقابة التةكيد المحدود مستوى م التةكيد ذا
مغزى للمستخدمي المستهدفي حسب التقدير المهني المدقق.
 يجب عل المدققين النظر في األهمية النسبية طوال عملية الرقابة:
األهمية النسبية مهمة في جمي عمليات الرقابة.ويما أن يقال ع مسةلة ما أنها نسبية ذات أهمية
إذا كان م المرجح أن تؤار معرفتهاعلى قرارات المستخدمي المستهدفي  .وتحديد األهمية النسبية
مسةلة تقدير مهني تعتمدعلى تفسير المدقق لحاجات المستخدمي  .وقد يتعلق هذا التقدير ببند مفرد
أومجموعة م البنود معا.وغالبا ما ينظر في األهمية النسبية م حيث القيمة ،غير أن لها جوانب كمية
ونوعية أخرى .وقد تجعل الخصائص المتةصلة في بند أو مجموعة م البنود مسةلة ما مهمة نسبيا
بطبيعتها الذاتية.كما يما أن تاون مسةلة ما مهمة نسبيا بسبب السياق الذي تق فيه.
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وتررؤار اعتبررارات األهميررة النسرربيةعلى القرررارات بخصرروص طبيعررة إجررراءات الرقابررة وتوقيتهررا
ومررداهاو تقيرريم نتررائج الرقابة.وقررد تشررمل االعتبررارات مخرراوف أصررحاب المصررلحة ،والمصررلحةالعامة،
والمتطلبات التنظيمية ،واآلاار على المجتم .
 عل المدققين إعداد وثائق الرقابة بقدر كاف من التفصيل لتقديم فهم واضح للعمةل المنجةز واألدلةة
التي تم الحصول عليها واالستنتاجات التي تم التوصل إليها:
يجب أن تتضم واائق الرقابة استراتيجية للرقابة وخطة للرقابة.و يجب أن تسجل اإلجراءات
المنفذة واألدلة التي تم الحصول عليها وأن تدعم النتائج المبينة للرقابة .ويجب أن تاون الواائق مفصلة
بالقدر الاافي لتماي المدقق الخبير الذي ال يملك معرفة مسبقة بالرقابة م فهم طبيعة اإلجراءات
المنفذة وتوقيتها ونطاقها ونتائجها ،واألدلة التي تم الحصول عليها لدعم استنتاجات الرقابة والتوصيات،
واألسباب الاامنة وراء جمي المسائل المهمة التي تطلب ممارسة التقدير المهني واالستنتاجات
المتعلقة بذلك.
 عل المدققين إرساء تواصل فعال طوال عملية الرقابة:
م الضروري إبقاء الهيئة الخاضعة للرقابة على اطل على جمي المسائل المتعلقة بالرقابة،
وذلك مهم لتطوير علقة عمل بناءة .ويجب أن يتضم التواصل الحصول على المعلومات المتعلقة
بالرقابة وتزويد اإلدارة والمسئولي ع الحوكمة بالملحظات والنتائج في األوقات المناسبة طوال
المهمة .كما قد ياون المدقق مسئوال ع إطل أصحاب المصلحة اآلخري  ،كالهيئات التشريعية أو
االشرافية،على المسائل المتعلقة بالرقابة.
 يجب عل المدققين أن يتأكدوا من وضع أحكا الرقابة بصورة واضحة :
قد تاون عمليات الرقابة مفروضة بموجب القانون أومطلوبة م قبل هيئة تشريعية أو إشرافية أو
يجريها الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة أو تنفذ باتفاق بسيط م الهيئة الخاضعة للرقابة .وفي
جمي الحاالت،على المدقق وإدارة الهيئة الخاضعة للرقابة والمسئولي ع الحوكمة وغيرهم حسب
الحالة أن يتوصلوا إلى تفاهم رسمي مشترك بخصوص أحاام الرقابة وأدوار كل منهم ومسئولياته .وقد
تتضم المعلومات المهمة موضو الرقابة ونطاقها وأهدافها والوصول إلى البيانات والتقرير الذي
سينتج ع الرقابة وعملية الرقابة واألشخاص المسئولي وأدوار أطراف المهمة المختلفة ومسئولياتها.
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 يجب عل المدققين تنفيذ إجراءات الرقابة التي توفر أدلة رقابة مناسبة كافية لدعم تقرير الرقابة :
أدلة الرقابة هي أية معلومات يستخدمها المدقق لتحديد ما إذا كان موضو الرقابة متوافق م
المعايير المعمول بها .وقد تةخذ األدلة أشااال عدة .كسجلت المعاملت الورقية واإللاترونية،
والتواصل الاتابي واإللاتروني م األطراف الخارجية ،وملحظات المدقق ،واإلفادات الشفهية
أوالاتابية التي تقدمها الهيئة الخاضعة للرقابة .ويما أن تشمل طرق الحصول على أدلة الرقابة،
الملحظة ،االستفسار ،التةكيد ،إعادة الحساب ،إعادة األداء ،واإلجراءات التحليلية و أساليب البحث
األخرى .ويجب أن تاون األدلة كافية (كميا) إلقنا شخص مطل أن النتائج معقولة ومناسبة (نوعيا) –
أي ملئمة و صحيحة ومواوقة .ويجب أن ياون تقييم المدقق لألدلة تقييما موضوعيا وعادال ومتوازنا.
كما يجب إطل الهيئة الخاضعة للرقابة على النتائج األولية ومناقشتها معه للتةكد م صحتها .وعلى
المدقق أن يحترم جمي المتطلبات المتعلقة بالسرية.
 عل المدققين تقييم أدلة الرقابة والوصول إل االستنتاجات:
يقوم المدقق بعد إكمال إجراءات الرقابة بمراجعة واائق الرقابة لتحديد ما إذا كان الموضو قد
خض للرقابة بصورة كافية ومناسبة .وقبل الوصول إلى االستنتاجات ،يعيد المدقق النظر في التقييم
األولي للمخاطر واألهمية النسبية في ضوء األدلة المجمعة ويحدد ما إذا كان يجب تنفيذ إجراءات رقابية
إضافية.
وعلى المدقق تقييم أدلة الرقابة بهدف الحصول على نتائج الرقابة ،وعلى المدقق مراعاة العوامل
الامية والنوعيةعلى حد سواءعند تقييم أدلة الرقابة وتقييم األهمية النسبية للنتائج.
واستنادا إلى النتائج  ،يجب على المدقق أن يمارس التقدير المهني للوصول إلى استنتاج حول
موضو أو معلومات الرقابة.
 يجب عل المدققين إعداد تقرير يستند إل االستنتاجات التي تم التوصل إليها:
أو اإلبهام وكاملة .ويجب أن تاون
يجب أن تاون التقارير سهلة الفهم وخالية م الغمو
موضوعية وعادلة وأال تتضم سوى المعلومات التي تؤيدها أدلة رقابة كافية ومناسبة وأن تضم
وض النتائج في إطارها وسياقها الصحيحي .
ويعتمد شال التقرير ومضمونه على طبيعرة الرقابرة والمسرتخدمي المسرتهدفي والمعرايير المعمرول
بهررا والمتطلبررات القانونيررة .وقررد يحرردد تفرروي الجهرراز األعلررى للرقابررة الماليررة والمحاسرربة والقررواني أو
األنظمة األخرى المعنية تصميم التقارير أو صياغتها ،والتي قد تاون مختصرة أومطولة.
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 يجب تجمي أدلة إابات قوية ومناسبة ومعقولة تدعم رأي مراج الحسابات واستنتاجاته فيما يتعلق
بالجهة أو البرنامج أو النشاط أو الوظيفة موضو المهمة الرقابية.
 ينبغي على مراج الحسابات ،بالنسبة إلى رقابة النظاميرة (الرقابرة الماليرة) ،وغيرهرا مر أصرناف
الرقابررة األخرررى عنررد االقتضرراء ،القيررام بتحليررل البيانررات الماليررة بغيررة التةكررد مرر مرردى االلتررزام
جري تحليل البيانات
بالمعاييرالرقابية المعمول بها في مجال اإلبل المالي واإلفصا  .ويجب أن يَ
َ
المالية إلى الحد الذي يُفضي إلى أساس رشيد يما أن يستند إليها الحام على البيانات المالية.
أمثلة عن السياسات واإلجراءات التي يمكن للجها أن ينفذّها ليستجيب لمت لبات هذا العنصر:
 مراجعة رقابة جودة المهمة الرقابية :توفر مراجعة رقابة جرودة المهمرة الرقابيرة تقييمرا موضروعيا
ألبرررز األحاررام المتوصررل إليهررا م ر قبَررل فريررق المهمررة الرقابيررة واالسررتنتاجات المفضررية إلررى إعررداد
التقريررر .ويررتم إجررراء مثررل هررذ المراجعررة فرري الظررروف الترري يرررى الجهرراز فيهررا الحاجررة إل رى تنفيررذ
إجراءات إضافية لرقابة الجودة عند تنفيذ مهمة رقابية معينرة .ونرورد فيمرا يلري بعر شرروط تحديرد
الحاالت التي ينبغي فيها إجراء مراجعة رقابة جودة لمهمة رقابية معينة وكيفية إجرائها:
 يمار للجهرراز مراجعررة جررودة المهمررات الرقابيررة الترري تاررون فيهررا للجهررة الخاضررعة للرقابررة مسررائلمحاسبية شائاة (كاألدوات المالية المعقدة ،ومحاسبة القيمة العادلة فري السروق) ،واعتمراد سياسرات
محاسبية جديدة ،أو الحاالت التي يوجد فيها سروابق خلفيرة ،أو الحراالت التري يارون فيهرا مثرل هرذا
اإلجراء الزما بمقتضى القانون ،أو الحاالت التي تارون فيهرا طبيعرة الجهرة الخاضرعة للرقابرة ذات
مصلحة عامة واسعة النطاق أو التي تاون فيها الجهة الخاضعة للرقابة هيئة ذات حجم كبير جدا.
 ترتبط طبيعرة المراجعرة ونطاقهرا بمردى التعقرد والمخراطر والمتطلبرات التنظيميرة ،وغيرهرا ،ذاتالصلة بالجهة المستهدفة بالمراجعة .ويق إجراء مراجعة رقابة جودة المهمة الرقابية قبل اسرتيفاء
المهمة الرقابية بما يافل معالجة المسائل الهامة قبل استامال التقرير.
 يحدد الجهاز تةهيل مراجعي رقابة جودة المهمات الرقابية ،ومنها الخبرة الفنية الاافية والمناسبة،والسررلطة اللزمررة للعمررل بصررفة مراج ر رقابررة جررودة المهمررات الرقابيررة ،واالسررتجابة إلررى شرررط
الموضروعية .وينبغري أال ياررون مراجر رقابرة جررودة المهمرات الرقابيرة عضرروا فري فريرق المهمررة
الرقابية وال يق اختيار م قبَل قائد المهمة الرقابية أو غير م المسؤولي مباشررة علرى المهمرة
الرقابيررة .وينبغرري أن تاررون رتبررة الشررخص المعرري لتةديررة وظيفررة مراج ر رقابررة جررودة المهمررات
الرقابية ماافئة على األقل لرتبة قائد المهمة الرقابية.
 يررتم توايررق نتررائج مراجعررة رقابررة جررودة المهمررات الرقابيررة .ويجررب بالخصرروص أن تررذكر واررائقالمهمةالرقابيررة أن مراج ر رقابررة جررودة المهمررات الرقابيررة مقتن ر بةنرره ال توجررد مسررائل عالقررة قبررل
استيفاءالتقرير الرقابي.
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 اختالف الرأي :ينبغي أن تاون للجهاز سياسات وإجراءات للتعامل م اختلفات الرأي داخل فريق
العملية الرقابية والفصل فيها .وأن يشمل ذلك أيضا الخلف م الجهات التي تق استشرارتها ،وعنرد
االقتضاء ،الخلف م مراج رقابة جودة المهمات الرقابية .كما ينبغي أن تشمل السياسات إماانيرة
إحالة االختلفات في الرأي إلى إدارة الجهاز العليا ،وصوال إلى رئيس الجهاز إن لزم األمر .ارم إنره
يجب أن تاون للجهاز إرشادات مفصلة ع الخطروات التري ينبغري اتخاذهرا للفصرل فرى االختلفرات
في الرأي ،بما في ذلك توايق الحلول واتبا الرأى النهائى بشةنه.
 وثائق المهمةة الرقابيةة :ينبغري أن تارون للجهراز سياسرات وإجرراءات تقتضري مر فررق المهمرات
الرقابية اسرتيفاء جمر الملفرات النهائيرة للمهمرة الرقابيرة فري الوقر المحردد .ويجرب اسرتيفاء الملفرات
الرقابية في أجل محدد يبدأ م تاريخ إصدار التقرير .وبعد انقضاء هذ المهلة ،فرنره ال يمار إلحراق
إدراج تغييرات على الملف بعد مهلة االستيفاء ،فيجب تدوي التغيير
واائق أخرى بالملف.وفي حالة ِ
وتعليل أسبابه وذكر م أذن به .ونورد في ما يلي مزيد م التفاصريل المتعلقرة بحفرظ وارائق المهمرة
الرقابية:
 يجرب أن تبرررز وارائق المهمررة الرقابيرة الجهررة الترري أنشرةت الواررائق وعردلتها وراجعتهررا .ويمارتفاديا لتغييرات غير المصر بها التي قد يق إدراجها في واائق المهمة الرقابية باعتماد وسائل
مرر قبيرررل كلمررات السرررر والنسررخ االحتياطيرررة والمراقبرررة علررى توزيررر واررائق المهمرررة الرقابيرررة
وإجرررراءات مراقبرررة علرررى الوصرررول إلرررى النسرررخ الورقيرررة لوارررائق المهمرررة الرقابيرررة وتوزيعهرررا
وتخزينها.
 يجب أن تاون للجهاز سياسات وإجراءات مصرممة للحفراظ علرى سررية وارائق المهمرة الرقابيرةوتةمينها وسلمتها ومدى إتاحتها واستعادتها مر موقر تخزينهرا .مر ناحيرة أخررى ،ينبغري أن
تاون المعلومات الموجودة فري ملفرات الجهراز الرقابيرة ملارا للجهراز وال ينبغري تسرليمها خرارج
الجهاز ما لم يا ذلك وفق المتطلبات القانونية أو المعايير المهنية.
 يجب أن تاون للجهاز سياسات وإجرراءات تافرل االحتفراظ بوارائق المهمرة الرقابيرة خرلل فتررةكافيررة للسررتجابة إلررى حاجررة الجهرراز أو وفقررا لمررا يقتضرريه القررانون أو مررا تقتضرريه المتطلبررات
التنظيمية.
العنصر السادس :المراقبة أو المتابعة ()monitoring

يقتضي هذا العنصر م كل جهاز أعلى للرقابة المالية والمحاسبة تصميم مراقبة لتقدم له تةكيدا
معقوال أن السياسات واإلجراءات المتعلقة بنظام رقابة الجودة هي ذات صلة وكافية وتعمل بفاعلية.
ويجب على عملية المراقبة:
[]31

أ -أن تشتمل على دراسة وتقييم مستمري لنظام الجهراز الخراص برقابرة الجرودة بمرا فيهرا مراجعرة
لعينة م المهام التي تم االنتهاء منها بالنسبة لمجمو األعمال التي قام بها الجهاز.
ب -أن يرتم إسررناد المسررؤولية عر عمليرة المراقبررة إلررى فرررد أو أفرراد لررديهم خبرررة وصررلحية مناسرربة
وكافية في الجهاز.
ج -أن ياون أولئك الذي يقومون بالمراجعة مستقلي (أال ياونوا قد اشرتركوا فري المهمرة أو فري أي
مراجعة لرقابة جودة المهمة).
وتتمث ّل المتطلبات الرئيسة لهذا العنصر م المعيار فيما يلي:
 ينبغي على الجهاز أن يض أنظمة وإجراءات تمانه م أن:
أ -يتةكد م أن مسارات ضمان الجودة تعمل على نحو َم ضرضي،
ب -تافل جودة التقرير الرقابي،
ج -تضم التحسينات وتتجنب تارار النقائص.
 يجب أن ياون للجهاز مسرار مراقبرة يافرل لره ضرمانا برةن السياسرات واإلجرراءات المتعلقرة برقابرة
الجودة مناسبة وملئمة وتعمل بفعاليرة .ويشرمل مسرار المراقبرة النظرر فري نظرام رقابرة الجرودة فري
الجهاز وتقييمه بشال متصل ،بما في ذلك إجراء فحص دوري لمهمة رقابية واحدة على األقل لارل
قائد مهمة رقابية .وتوكل مسؤولية مسار المراقبة إلى أشخاص يملاون التجربة والسلطة الارافيتي
في الجهاز لتحمل تلك المسؤولية .م ناحية أخرى ،ينبغي أال ياون أولئك األشخاص الذي ينفذون
المهمة الرقابية أو مراجعة رقابة جودة المهمة الرقابية مشاركي في فحص المهمات الرقابيرة التري
هم طرف فيها.
 يجررب علررى الجهرراز أن يقرروم بتقيرريم آاررار القصررور ال رذي تم ر ملحظترره فرري أانرراء مراجعررة مراقبررة
الجودة ،وذلك لتقديرمدى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة بشةنها.
 يجررب أن يتةكررد الجهرراز األعلررى للرقابررة الماليررة والمحاسرربة أن يررتم إبررل رئرريس الجهرراز عر نتررائج
مراجعات مراقبة الجودة في الوق المناسب لتماينه م اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.
 حيثما يارون مناسربا ،يمار أن تنظرر األجهرزة العليرا للرقابرة الماليرة والمحاسربة فري إشرراك أجهرزة
العليا للرقابة المالية والمحاسبة أخرى أو أطراف أخرى مناسبة للقيام بمراجعة مستقلة للنظام العام
لمراقبة الجودة (كمراجعة النظراء).
 حيثما ياون ذلك مناسبا ،يجوز أن تتضم عملية المراقبة لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسربة
باإلضافة إلى ذلك (ليس في سبيل الحصر) ،ما يلي:
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 مراجعة أكاديمية مستقلة. مقابلت استبيانات ألصحاب المصلحة. مراجعات متابعة التوصيات. تغذية رجعية م الجهات التي خضع للرقابة (مقابلت استبيانات العملء). يجررب أن تحرردد األجهررزة العليررا للرقابررة الماليررة والمحاسرربة إجررراءات للتعامررل م ر الشررااوي أواالدعاءات حول جودة األعمال التي تقوم بها.
 يجب أن تنظر األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة فيمرا إذا كانر هنراك أي متطلبرات تشرريعية
أوغيرها لنشر تقارير المراقبة أو للستجابة لشااوى أو ادعاءات م قبل العموم فيما يتعلق بالعمل
الذي قام به هذا الجهاز.
 يجب على الجهاز أن يقوم بربل قرادة المهمرة الرقابيرة وغيررهم مر المروظفي المعنيري بالقصرور
الذي تم ملحظته نتيجة أعمال مراقبة الجودة والتوصيات المقترحة مر أجرل اتخراذ اإلجرراءات
التصحيحية المناسبة.
 وتشمل التوصيات الهادفة إلى اتخراذ اإلجرراءات التصرحيحية المناسربة ألوجره القصرور التري تمر
ملحظتها خلل عملية رقابة الجودة واإلجرراءات التصرحيحية الترى تهرم فريرق المراجعرة ،وإبرل
النتائج إلى الموظفي المالفي بالتدريب والتنمية ،وتعرديلت لسياسرات رقابرة الجرودة وإجراءاتهرا،
علوة على اإلجراءات التةديبية.
 يجب على الجهاز أن يض سياسات وإجراءات لمعالجة الحراالت التري تشرير فيهرا نترائج إجرراءات
المراقبة إلى أن تقريررا معينرا ال يُعرد مناسربا أو أن اإلجرراءات قرد وقر إغفالهرا خرلل تةديرة المهمرة
الرقابية.
 على الجهاز أن يقوم مرة في السنة على األقل باإلبل ع نتائج متابعة نظام رقابة الجودة المعتمرد
لديه إلى قادة المهمات الرقابية وغيرهم م األطرراف المناسربة داخرل الجهراز ،بمر فري ذلرك مردير
الجهاز و المسؤولي الرئيسسي اآلخري .
وكما هو الشةن بالنسبة إلى مختلف نواحي "المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
 ،41فرن المتطلبات تقتضي أن تاون للجهاز سياسات وإجراءات تستلزم توايقا يقوم برهانا على التنفيذ
الفعلي لعنصر رقابة الجودة هذا.
أمثلة على السياسات واإلجراءات التي يما للجهاز أن ينفذّها ليستجيب لمتطلبات هذا العنصر:
[]33

 يض الجهاز مسارا يمانه م إجراء مراقبة مستقلة لللتزام بسياسات رقابة الجودة وإجراءاتها بما
يافل تقييما:
 لمدى االمتثال للمعايير المهنية وغيرها م المتطلبات التنظيمية. لمدى التصميم المناسب والتنفيذ الفعال لنظام رقابة الجودة الراه . لمدى تنفيذ سياسات الجهاز وإجراءاته في مجال رقابة الجودة مر أجرل أن تارون التقرارير الترييتولى إصدارها مناسبة.
 يافل الجهاز أن مسار المراقبة يقوم على النظر في نظام رقابة الجرودة وتقييمره علرى نحرو متصرل،
يتم تنفيذ فحص المهمات الرقابية على نحو دوري.
وأن َ
 قيام الجهاز بالنظر في نظام رقابة الجودة وتقييمه م خلل االهتمام بمسائل م قبيل تحليل:
 التطورات الحديثة في المعايير المهنية والمتطلبات القانونية و انعااسها على السياسات الجارية. تةكيد كتابي على االلتزام بالسياسات واإلجراءات المتعلقة باالستقللية والتنمية المهنيرة المسرتمرةوالقرارات المتصلة بقبول المهمات الرقابية واستمرارها في ما يتعلق بالجهات الخاضعة للرقابة.
 يرتم تحديرد اإلجررراءات اإلصرلحية الواجرب اتخاذهررا والتحسرينات الواجرب إدراجهررا فري مرا يتعلررقبالنظام ،بما في ذلك إدراج "التغذية العاسية" (أي رد فعل الجهرات الخاضرعة للرقابرة أو إفاداتهرا)
في سياسات الجهاز وإجراءاته المتصلة بالتعليم والتدريب .ويق الحرص ،م ناحية أخرى ،على
توايق اإلجراءات اإلصلحية الواجب اتخاذها واحتياجات التحسي .
 يتم إبل الموظفي المعنيي  ،بم في ذلك المديري التنفيذيي  ،بالنقائص التي تم الوقوف عليها. الحرص على إدراج التعديلت في الوق المناسب. تشررمل السياسررات الهادفررة إلررى ضررمان مسررار الفحررص انتقررا َء مهمررات رقابيررة معينررة قررد يررتم اختيررارالبع منها دون معرفة مسبقة م قبَل فريق المهمة الرقابية.
 تعد نتائج مسار ضمان الجودة هامة بالنظر إلرى إسرهامها فري تحقيرق تصرميم مناسرب لنظرام رقابرةالجودة في الجهاز وتنفيذ على نحو فعال .وبالتالي ،ينبغي أن تقوم وظيفة ضمان الجودة براإلبل
ع نتائج مراجعاتها على األقل مرة في السرنة .ويقر رفر التقريرر ذي الصرلة إلرى رئريس الجهراز
وتوزيعه داخل الجهاز على نطاق واس  .ويستخدم المرديرون التنفيرذيون التقريرر السرنوي وغيرر
م تقارير ضمان الجودة إلصل القصرور فري مجرال ضرمان الجرودة .كمرا يترولى قرادة المهمرات
الرقابية ،م جهتهم ،استخدام التقرير السرنوي وغيرر مر تقرارير وظيفرة ضرمان الجرودة لمعرفرة
الممارسات الجيدة والنقائص المحتملة في المهمات الرقابية التي هم مسؤولون عنها.
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تقارير رقابية ترم إصردارها دون أن تارون
 يحرص الجهاز ،كلما وقف وظيفة ضمان الجودة علىَ
مناسبة أو غير ممتثلة إلى المعايير المهنية ،على تنفيذ إجراءات إصلحية .وقد يشرمل ذلرك سرحب
تقرير رقابي وإصردار نسرخة مصرححة واتخراذ إجرراءات إضرافية لمعرفرة مردى اسرتجابة التقريرر
الفعلية للمعايير المهنية وضمان إصل األخطاء في فترات الحقة.

[]35

الفصل 2-1
عناصر نظام رقابة الجودة في مستوى المه ّمة الرقابيّة
المعايير الدولية لألنتوساي (:)ISSAIضبط الجودة في مجال رقابة البيانات المالية
حررددت المعررايير الدوليررة للترردقيق ( )ISAمسررؤوليات مراج ر الحسررابات ووضررع إجررراءات لرقابررة
الجودة عند انجاز المهمات الرقابية على البيانات المالية .وترج مسؤولية وض نظام رقابة الجودة إلرى
الجهاز األعلى للتدقيق المالية والمحاسبة .علوة على ذلك ،يفتر أن ياون نظام رقابة الجودة للجهراز
مستجيبا لمتطلبات "المعيار الدولي لرقابةالجودة ( )ISQC -1الذي تم اعتماد م قبل منظمة األنتوساي
بالمعيار . ISSAI 40
ويهدف المعيار الدولي للتدقيق ()ISA 220إلى أن ياون لفرق المهمات الرقابية تةكيد بةن:
أ -عملية التدقيق تمتثل للمعايير المهنية و المتطلبات القانونية و التنظيمية المطبقة.
ب -ان تقرير المدقق الصادر ملئم حسب الظروف.
إن المعيار الدولي للتدقيق ( )ISA 220الذي له صلة مباشرة بمنهجية الرقابرة المعتمردة مر قبرل الهيئرات
الرقابية يتضم إرشادات ذات صلة باألجهزة العليرا للرقابرة الماليرة والمحاسربة .كمرا تروفر مر جهتهرا،
المذكرات التطبيقية لـ "معيار رقابة الجودة لرقابة البيانات المالية" (المعروف اختصارا بالمعيار ISSAI
 )1220إرشادات إضافية لفائدة األجهزة في ما يتعلق بتطبيق المعيار الدولي للرقابة ( )ISA 220تتعلرق
بنظام ضربط الجرودة ودور المهمرات الرقابيرة والمتطلبرات األخلقيرة ذات الصرلة وأداء المهمرة الرقابيرة.
ويتجه المعيار ( )ISSAI 1220بالتحديد إلى مراجعي هيئات القطا العرام (بمرا فيهرا األجهرزة مر حيرث
دورهم باعتبارهم مراجعي للبيانات المالية.
المعيار الدولي للتدقيق ( )ISA 220المتطلبات الرئيسة

يرروفر المعيررار الرردولي للترردقيق ( )ISA 220إرشررادات بخصرروص مسررؤوليات قائررد المهمررة الرقابيررة
وأعضرراء فريررق المهمررة الرقابيررة بشررةن إجررراءات رقابررة الجررودة علررى أعمررال الرقابررة الماليررة .كمررا يرروفر
ارشرادات حررول مسررؤوليات المعنرري برقابرة جررودة المهمررات الرقابيررة .وبعبرارة أدق ،فرررن المعيررار الرردولي
للتدقيق ( )ISA 220يقتضي م قائد المهمة الرقابية أن يتافل بمسؤولية جرودة المهمرات الرقابيرة وتنفيرذ
إجراءات رقابة الجودة على كل عمل رقابي.
ونورد المتطلبات الرئيسة لهذا المعيار ضم المجموعات الابرى التالية:
 مسؤوليات القيادة ع جودة المهمات الرقابية (عمليات التدقيق) .
 المتطلبات األخلقية المهنية ذات الصلة.
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 قبول العلقات م العملء واستمراريتها والمهمات الرقابية المعينة .
 فرق المهمات الرقابية (فرق العمليات).
 أداء العمليات الرقابية.
 المراقبة والمتابعة (.)MONITORING
 التوايق.
وفيمررا يلرري وصررفا مرروجزا لرقابررة الجررودة مر خررلل تنرراول هررذ المجموعررات الابرررى ،مر اإلشررارة إلررى
ضرورة الرجو إلى معيار ضبط الجرودة فري مجرال رقابرة البيانرات الماليرة" ( )ISSAI 1220للطرل
على المتطلبات التفصيلية.
 -1مسؤوليات القيادة عن جودة المهمات الرقابية
 يتافل قائد المهمة الرقابية بالمسؤولية ع الجرودة العامرة لارل مهمرة رقابيرة توكرل إليره ويمار لره
االعتمادعلى نظام الجودة المعتمد م قبل الجهاز للقيام بهذ المهمرة( .انظرر الفقررتي  9و A3مر
المعيار الدولي للتدقيق (.)ISA 220
 -2المت لّبات األخالقية ذات الصلة
 يظل قائد المهمة الرقابيرة منتبهرا طروال فتررة المهمرة الرقابيرة لارل مرا مر شرةنه أن يردل علرى عردم
التزام أعضاء فريق المهمة الرقابية بالمتطلبات األخلقيرة ذات الصرلة (انظرر الفقررة  9والفقررات
م  A4إلى  A9م المعيار الدولي للتدقيق (.)ISA220
 حيثمررا الحررظ قائررد المهمررة الرقابيررة عرردم امتثررال أحررد أعضرراء فريررق المهمررة الرقابيررة للمتطلبررات
األخلقية ،وجب عليه أن يحدد ،بالتشاور م األطراف األخرى في الجهاز ،اإلجراءات المناسربة
التي يتعي اتخاذهاوالعمل على توايرق مثرل هرذ القررارات (انظرر الفقررتي 10و A5مر المعيرار
الدولي للتدقيق (.)ISA220
 ويستخلص قائد المهمة الرقابية استنتاجا بشةن االلتزام بمتطلبات االستقللية م خلل:
 السعي إلى الحصول على معلومات ملئمة تمانه م التعرف على الوضعيات والعلقات التيم المحتمل أن تمثل تهديد ا لإلستقللية وم تقييمها.
 القيام عند اإلقتضاء بتقييم المعلومات بشةن التجراوزات الحاصرلة لسياسرات الجهراز وإجراءاترهفي مجال اإلستقللية للتةكرد مرا إذا كانر تمثرل مخراطر علرى اسرتقللية المهمرة الرقابيرة واتخراذ
اإلجراءات المناسبة لتجنب مثل تلك المخاطر أو تقليصها إلى مستوى مقبول ،م الحرص على
توايرق القررارات ذات الصرلة (انظرر فقررة  11والفقررات الفرعيرة مر  A7 - A5مر المعيرار
الدولي للتدقيق (.)ISA 220
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 -3قبول العالقات مع العمالء واستمراريتها والمهمات الرقابية المعنية
 ينص المعيار  ISA 220أنه يشعر الشرريك فري العمليرة بالرضراء إزاء إتبرا االجرراءات المناسرية
فيما يتعلرق بالموافقرة علرى العلقرات مر العمرلء ومواصرلتها وعمليرات التردقيق ،وعليره أن يقررر
ملئمرررة اإلسرررتنتاجات التررري ترررم التوصرررل إليهرررا فررري هرررذا الصررردد (انظرررر الفقررررة  12والفقررررتي
الفرعيتي  .)A9 – A8في القطا العرام قرد يارون الجهراز ملزمرا بالمهمرة وفقرا لمتطلبرات قانونيرة،
وبالتالي في هذ الحال قد تاون متطلبات هذا المعيار غير ملئمة بحيث ال يما للجهاز أن يمتنر
ع مهمة رقابية معينة أو أن يستقيل منها .وم ذلك ،فرن متطلبات المعيرار الردولي للتردقيق ( ISA
 )220قد تاون مفيدة بحيث قد تبرز مخاطر متصلة بجهة معينة خاضعة للرقابة أو بمهمرة رقابيرة
معينرررة تحتررراج إلرررى المعالجرررة .وينظرررر الجهررراز فررري مسرررائل مررر قبيرررل وضرررو البيانرررات الماليرررة
وحساسرريتها ،وكررذا المخرراطر ذات الصررلة ،عررلوة علررى تنفيررذ إجررراءات أخرررى تتصررل بتةديررة
مسؤولياته اإلبلغية( .انظر"معيار ضبط الجودة لرقابة البيانات المالية" (.)ISSAI 1220
 -4تعيين فرق المهمات الرقابية
يشعر الشريك في العملية بالرضا إزاء إمتلك فرق العملية وأي خبراء تابعي للمدقق ،ال يشالون
جزء م فرق العملية ،للافاءة والقدرات المناسبة :
( أ ) ألداء عملية التدقيق وفقا للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة .
(ب) وللمساهمة في إصدار تقرير المدقق الذي يعد ملئما للظروف( .انظرر الفقررة  14والفقررات
الفرعية م .)A10 - A12
 -5أداء العمليات الرقابية.
 1-5التوجيه و االشراف و التنفيذ
يُعررد قائررد المهمررة الرقابيررة مسررؤوال ع ر إدارة المهمررة الرقابيررة واإلشررراف عنهررا وتةديتهررا وفقررا
للمعررايير المهنيررة والمتطلبررات التنظيميررة والقانونيررة ذات الصررلة ،عررلوة علررى ضررمان أن ياررون
التقرير الصادر ع مراج الحسابات مناسبا في الظروف القائمة( .انظر الفقررة  15والفقررات
الفرعية م  A13إلى A22 – A15 ،م المعيار الدولي للتدقيق (.)ISA 220
 2-5مراجعة أوراق العمل
يتةكد قائد المهمة الرقابية م خلل مراجعته لواائق العمل ومقابلته م أعضاء الفريق الرقابي
أن أدلررة إابررات رقابيررة ملئمررة وكافيررة قررد تررم جمعهررا أانرراء المهمررة الرقابيررة لرردعم االسررتنتاجات
المتوصل إليها مر األعمرال الرقابيرة وأنهرا تمار مر إصردار تقريرر مراجر الحسرابات (انظرر
الفقرة  17والفقرات الفرعية م  A18 – A20م المعيار الدولي للتدقيق (.)ISA 220
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 3-5اإلستشارة
يتحمل قائد المهمة الرقابية مسؤولية التحقق م أن فريرق المهمرة الرقابيرة قرد قرام باإلستشرارات
المناسبة بشةن المسائل الشائاة أو الخلفية على نحو يجعله ياون مطمئنا مر أن أعضراء فريرق
المهمة الرقابية قد قاموا برجراء اإلستشارات المناسبة خرلل تةديرة المهمرة الرقابيرة مر بعضرهم
البع وم أعضاء آخري في المسرتوى المناسرب مر داخرل الجهراز أو خارجره ،ويجرب علرى
قائد المهمة الرقابية أن يتةكد م طبيعة اإلستشارات ونطاقها وأن االستنتاجات المنبثقة عنها قرد
ترررم توايقهرررا واالتفررراق بشرررةنها مررر الطررررف الرررذي حصرررل استشرررارته ،كمرررا عليررره أن يتةكرررد أن
االستنتاجات المنبثقة ع اإلستشارات قرد ترم أخرذها بعري اإلعتبرار(انظرر الفقررة  18والفقررتي
الفرعيتي A22 – A21م المعيار الدولي للتدقيق (.)ISA 220
 4-5مراجعة رقابة جودة العملية الرقابية
حيثما يقتضي الجهراز إجرراء مراجعرة رقابرة جرودة علرى مهمرة رقابيرة معينرة ،يتعري علرى قائرد
العملي رة الرقابيررة أن ينرراق م ر مراج ر رقابررة جررودة العمليررة الرقابيررة المسررائ َل الهامررة الترري تررم
التوصل إليها خلل العملية الرقابية ،بما فيها تلك التري ترم تحديردها خرلل مراجعرة رقابرة جرودة
العملية الرقابية،
 5-5إختالفات اآلراء
عنرردما تنشررة اختلفررات فرري اآلراء داخررل فريررق المهمررة الرقابيررة أو مرر األطررراف الترري تمرر
استشرراراتها أو كلمررا حصررل خررلف برري قائررد العمليررة الرقابيررة ومراج ر رقابررة جررودة العمليررة
الرقابيررة ،وجررب علررى فريررق العملي رة الرقابيررة اتبررا سياسررات الجهرراز وإجراءاترره للتعامررل م ر
االختلفات في اآلراء وفضها (انظر الفقرة  22م المعيار الدولي للتدقيق (.)ISA 220
 -6المتابعة أو المراقبة ()MONITORING
يتعي على قائد العملية الرقابية النظر في نتائج مراجعات الجهاز لضمان الجودة لمعرفرة مرا إذا
كان النقائص التي تم الوقوف عليها سرتؤار علرى المهمرة الرقابيرة (انظرر الفقررة  23والفقررات
الفرعية م A35إلى  A34م المعيار الدولي للتدقيق(.)ISA 220
 -7التوثيق
ضم بملف الرقابة المسرائل التري ترم التعرر إليهرا والمتعلقرة براأللتزام
يتعي على المدقق أن ي ّ
بالمتطلبات المهنية ذات الصلة وكيفية حلها ونترائج االلترزام بمتطلبرات االسرتقللية التري تخرص
المهمة الرقابية والمقابلت التي أنجزت لتردعيم نترائج االستشرارات وطبيعتهرا ونطاقهرا التري ترم
القيام بها خلل المهمة الرقابية والنتائج الحاصلة عنها (أنظر الفقررة  24والفقررة الفرعيرة A35
م المعيار الدولي للتدقيق (.)ISA 220
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ت بيق المعيار  ISA220في مجال رقابة األداء
ينص المعيار الدولي للنتوساي ( )ISSAI 3100الفقرة ( 38 :يجرب أن تارون رقابرة األداء خاضرعة
لنظام مراقبة الجودة وشاملة لعمليات المراقبة والرصد للجودة وضرمان الجرودة والمراجعرات الخارجيرة
للجودة ومراجعات النظراء ،وذلك م أجل تقرديم ضرمان معقرول أن الرقابرة تمر وفقرا للمعرايير المهنيرة
وللمتطلبات التنظيمية والقانونية وأن التقارير مناسبة.
تضم الملحق رقرم  4للمعيرار الردولي للنتوسراي  ISSAI 3000بشرةن التوجيهرات التنفيذيرة للرقابرة
الماليررة علررى األداء" المتعلررق بالتواصررل وبضررمان الجررودة فرري جزئرره المخصررص لضررمان الجررودة ونظررم
مراقبة الجودة وضبط عناصر العمل الرقابي التي تتطلب اهتماما خاصا م قبل مديري العملية الرقابية
ومديري الجهاز األعلى للرقابة .وهذ العناصر تتمثل فيما يلي :
 تخطيط العملية الرقابية والميزانية
عنررد التخطرريط للعمليررة الرقابيررة يتعرري علررى المراقررب أن يةخررذ بعرري االعتبررار عوامررل مثررل الجررودة
والموارد والتوقي .وتتمثل المخصصات المالية المتعلقة بالرواترب ،بردالت السرفر وتالفرة االستشرارات
وأي تااليف مباشرة أخرى.
 استعمال المستشاري
إذا لجة الجهاز األعلى للرقابة إلى استشارة خبراء خرارجيي فران المعرايير الخاصرة بالعنايرة اللزمرة
وبسرية المعلومات تنسحب على مثل هذ الترتيبات.
 اإلشراف على العملية الرقابية وتنفيذها
على مدير العملية الرقابية أن يتةكد م إنجاز العمليات الرقابية في حدود االعتمادات والوق المحدد
لها ،وأن يطلب دعم االعتماد إذا كان هنراك مرا يبررر ذلرك .وعلرى مردير العمليرة الرقابيرة أيضرا أن يارون
مدركا للمخاطر المحيطة برنجاز العملية الرقابيرة فري الوقر المناسرب ،وان يتةكرد مر أن العمرل الرقرابي
يتناسب م أهداف عملية الرقابية ومجالها.
ويجب عليه أيضا أن يراقب تطوير عملية تجمي البيانات والعمل التحليلري ،وان يتةكرد مر ان فريرق
الرقابررة يسررتطي أن يقرريم علقررات جيرردة ومناسررب م ر الهيئررة (الهيئررات) الخاضررعة للرقابررة وغيرهررا م ر
األطراف ذات المصالح.
 تقارير تقدم العمل وتقارير الرقابة
علررى المرردقق أن يعلررم إدارة الجهرراز األعلررى للرقابررة بالتقرردم الحاصررل فرري العمليررة الرقابيررة ،وأن يقرردم
توصيات بخصوص اإلجراءات التصحيحية عند الضرورة.
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الجزء الثّاني:
مراجعات ضمان الجودة
تعرضنا في الجزء السابق م هذا الدليل إلى نظام رقابة الجرودة .وشررحنا إطرار نظرام رقابرة الجرودة
على مستوى الجهاز الرقابي كما تم تحديد في المعيار الدولي للنتوساي ( ) ISSAI 40ام عناصر نظام
رقابررة الجررودة علررى مسررتوى عمليررة الترردقيق كمررا تررم تحديرردها فرري المعيررار الرردولي للنتوسرراي ( ISSAI
.)1220
وسررنتناول فرري هررذا الجررزء الثرراني م ر ال ردليل مراجعررات ضررمان الجررودة والترري تنقسررم إلررى صررنفي
أساسيي  :يتعلق األول بمراجعرات ضرمان الجرودة علرى مسرتوى الجهراز (أو المسرتوى المؤسسري) بينمرا
يتعلق الثاني بمراجعات ضمان الجودة على مستوى عمليات التدقيق.
وكما سنبي في هذا الجزء م هذا الدليل كيفيرة إجرراء مراجعرات ضرمان جرودة عمليرات التردقيق فري
الرقابة المالية وأيضا في رقابة األداء.
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الفصل 1-2
مراجعات ضمان الجودة :أصنافها ومسارها
مقدّمة:
بعدما تم التطرق خلل الفصول السابقة إلى المفاهيم األساسية في الجودة؛ بدء بمفهوم جودة الرقابرة،
إلى نظام رقابة الجودة ،ام وظيفة ضمان الجودة وأخيرا المعياري الرئيسيي في رقابة الجودة المتعلقي
على التوالي بالمعيار ( 41إطار رقابة الجودة على مستوى الجهراز) وبالمعيرار ( 1221عناصرر رقابرة
الجودة على مستوى المهمة) ،نسعى بداية م هذا الفصل وما يليه م الفصول ،إلى االنتقال إلى الجانب
العملي أو الميداني لترجمة هذ المفاهيم في المجال الرقابي.
ويهدف هذا الفصل الى الوقوف على أهمية مراجعات ضمان الجودة على مستويي  ،مستوى الجهاز
ومستوى عمليات التدقيق في الرقابة المالية أو في رقابة األداء .كما يهدف هرذا الفصرل عرلوة علرى ذلرك
الى التعريف بهذي المستويي .
تعريف مراجعة ضمان الجودة:
تعتبر مراجعة ضمان الجودة تتويجا لمسار ضرمان الجرودة حيرث يترولى المراجر فري هرذ المرحلرة،
القيام بفحص يتبي م خلله:
 ما إذا كان السياسات واإلجراءات وأعمال الرقابة والمعايير المعمول بها قد صمم ويجريتطبيقها أو تنفيذها على نحو يافل التزام الجهاز وموظفيه بالمعايير ذات الصلة وبسياسات الجهاز
وإجراءاته؛
 ما إذا كان تقارير التدقيق الصادرة ع الجهاز مناسبة. ما إذا كان المراجعة تتحسس فرص تحسي فعالية الجهاز وكفاءته.ويتم تنفيرذ مراجعرات ضرمان الجرودة علرى مسرتويي  :علرى مسرتوى الجهراز وعلرى مسرتوى عمليرات
التدقيق (رقابة مالية أو رقابة أداء).
ويتعي على األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة – كمؤسسرات – أن تُراعري الهياكرل المصرممة
في هيالها التنظيمي التي تحقق لها أحس األداء واستمرارية في ضمان جودة أعمالهرا ،ومنهرا تلرك التري
تتولى مراجعة ضمان الجودة.
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أهمية القيام بمراجعة ضمان الجودة
إن مر برري مزايررا مراجعررة ضررمان الجررودة تمارري الجهرراز مر مقارنررة ممارسرراته بالمعررايير المناسرربة
("المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  ،41على سبيل المثال) والممارسرات الدوليرة
الجيدة الشيء الذي يسمح باستخدام وسيلة موضوعية لتقييم جودة ممارساته ومخرجاته.
وعلى صعيد آخر ،تما نتائج مراجعة ضمان الجودة الجهازَ م :
 كفالة ضمان لرئيس الجهاز والجهات المعنية (األطراف ذات المصلحة) كرون عمليرات التردقيق
قررد أجرير وفقررا للمعررايير المتعررارف عليهررا وأن للجهرراز سياسررات وإجررراءات قائمررة ،مر شررةنها
ضمان الجودة على نحو متسق؛
 تقييم كفاءة الجهاز وفعاليته والعمل على تحسينهما؛
 تقييم المخاطر التي قد يواجهها الجهراز جرراء مروظفي ال يمتلارون الافراءات المناسربة أو جرراء
مهمات رقابية ال تمتثل إلى المعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية وسياسرات الجهراز
وإجراءاته؛
 إعداد وتنفيذ استراتيجيات للرتقاء بسياسات الجهاز وإجراءاته ومعارف الموظفي ومهراراتهم
وذلك خدمة للغر النهائي المتمثل في جهاز متطور له اإلماانيات والقدرة على إنتراج تقرارير
رقابية مناسبة.
ويما للجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسربة أن يحقرق نترائج مراجعرة ضرمان الجرودة بمرا يناسربه
وعلررى القرردر الررذي يضررم لرره بلررو أهدافرره بةقررل تالفررة (االقتصرراد) وأكثررر فعاليررة وكفرراءة ،وذلررك باتبررا
االختيار الفعال المناسب له.
أنوا مراجعات ضمان الجودة:
يما تصنيف مراجعات ضمان الجودة حسب ما إذا كان القائمون بالمراجعة م داخل الجهاز أو م
خارجه أو حسب ما إذا كان المراجعة تخص المستوى المؤسسي (الجهاز) أو عملية التدقيق.
كما يما تصرنيف مراجعرات ضرمان الجرودة علرى مسرتوى عمليرة التردقيق إلرى نروعي حسرب مرا إذا
كان عملية المراجعة تتم قبل إصدار تقرير التدقيق أو بعد اصدار .
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 المراجعة الدّاخليّة والمراجعة الخارجية
المراجعة الداخلية مراجعة يقوم بها شخص أو عدة أشخاص م الجهاز .ويما أن تتم هذ المراجعة
عبر آليات مختلفة كةن تقوم بها وحدة لضمان الجودة تنشة لهذا الغر .
أما المراجعة الخارجية ،فيتولى إجراءها شخص أو أشخاص م خارج الجهاز .كةن يقوم بهرا جهراز
نظير أو هيئة رقابية خاصرة أو ماترب استشرارة إداريرة أو خبيرر أكراديمي بطلرب مر الجهراز .ويجرب أن
يقروم بهررذ المراجعررة شررخص أو أشررخاص مؤهلرون يحظرون باالسررتقللية إزاء الجهرراز وممر ليسرروا فرري
وضعية تضارب في المصالح حقيقي أو ظاهري .ويما أن تخص المراجعة أنظمة رقابرة الجرودة علرى
المستوى المؤسسي ،كما يما أن تتعلق بعينة م المراجعات على مستوى عمليات التدقيق لتبري مرا إذا
جرى تنفيذ أنظمة الرقابة م الناحية العمليرة .ويمار للمراجر الخرارجي أن يعتمرد علرى عمرل المراجر
الداخلي لضمان الجودة إذا ما بي التقييم أن أداء عمله تم على نحو سليم.
 ضمان الجودة عل مستوى الجها وعل مستوى عملية التدقيق
تتعلق مراجعة ضمان الجودة على مستوى الجهاز بتقييم أنظمة الجهاز العامة وممارسراته فري مجرال
رقابة الجودة وتنفيذها .ويما أن تاون هذ المراجعة شاملة تعُنى باافة عناصر نظام رقابرة الجرودة ،أو
أن تخررتص بررالنظر فرري عناصررر منتقرراة مر ذلررك اإلطررار وتقيرريم مرردى التقيررد بهررا علررى المسررتوى الميررداني
والتطبيقي.
وم بي المسائل التي يجدر أخذها باالعتبار عند تنفيذ مراجعة ضمان الجودة على مستوى الجهراز،
نذكر ما يلي:







التةكد م أن اإلطار القرانوني للجهراز يسرتجيب لمرا نرص عليره اعلنرا ليمرا وماسرياو مر حيرث
االستقللية والوالية (أو االختصاصات)؛
التةكررد م ر أن الجهرراز قررد نفررذ سياسررات تافررل التزامررا بالمتطلبررات المناسرربة للسررلوك األخلقرري
واالستقللية؛
تقييم مدى اهتمام قيادة الجهاز بثقافة الجودة وتنفيذها ألنظمة وممارسرات تعرزز األهميرة البالغرة
للجودة؛
تقييم أنظمة الموارد البشرية القائمة لتبي ما إذا كان للجهراز مروارد بشررية كافيرة تمتلرك الافراءة
والمهارات المناسبة وتلتزم بالمبادئ األخلقية؛
تقيرريم منهجيررة وممارسررات الجهرراز الرقابيررة للتةكررد ممررا إذا كان ر تسررتند علررى المعررايير الدوليررة
ومعايير اإلنتوساي ومتوائمة م الممارسات الدولية الجيدة؛
تحديد سبل تعزيز اإلدارة الداخلية والخدمات المساندة؛
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 تقييم ما إذا كان الجهاز يعالج المسائل القائمرة والمسرتجدة علرى نحرو فعرال ويسرتفيد مر الفررص
السانـحة.
وتنصررب المراجعررة علررى مسررتوى الجهرراز علررى تقيرريم سياسررات الجهرراز وإجراءاترره (االعتبررار األول)
وعلى تقيريم ممارسراته فري مجرال ضرمان الجرودة ومردى تنفيرذ تلرك السياسرات واالجرراءات علرى ار
الواق (االعتبار الثاني).
وبالنظر إلى االعتبار األول ،فرن ُمراج ضمان الجودة يقارن اإلطار المعت َمدَ في الجهراز مر معيرار
معت َمد ،على غرار "المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابرة الماليرة والمحاسربة  "41ويسرتنتج مرا إذا كران
هناك التزام بال عنصر منه .وحيثما تبي للمراج نقص أو ضعف ،فرنه يوصي بالتحسي المناسب.
أما بالنظر إلرى االعتبرار الثراني ،فررن المراجر يفحرص أدلرة اإلابرات ليتبري مرا إذا كانر السياسرة أو
اإلجراء أو الممارسة تجرري كمرا ترم تصرميمها .فررذا كانر للجهراز ،علرى سربيل المثرال ،سياسرة تقتضري
تةكيرردا خطيررا (أي كتابيررا) للسررتقللية ،كمررا يقتضرري " المعيررار الرردولي لألجهررزة العليررا للرقابررة الماليررة
والمحاسبة  " 41فرن المراج يعمد إلى مراجعة عينة م مروظفي الجهراز لتبري مرا إذا كانر التةكيردات
تقرردم ومررا إذا كرران الجهرراز قررد كشررف مخرراطر ذات صررلة باالسررتقللية أو حرراالت إخررلل بهررا ،وتحديررد
االجراءات المتخذة لمعالجتها.
ويمثل الملحق  1-2-2قائمة مرجعية تفصيلية ،تعتمد متطلبات المعيار الدولي لرقابرة الجرودة رقرم 1
) (ISQC.1و المعيررار  41لإلنتوسرراي والممارسررات الجيرردة ،إلرشرراد المراجر عنررد تقيرريم تصررميم أنظمررة
رقابة الجودة على مستوى الجهاز وتنفيذها .ويما تعديل القائمة المرجعيرة لرتعاس المتطلبرات الوطنيرة
ذات الصررلة أو سياسررات الجهرراز الترري تفرروق متطلبررات "المعيررار الرردولي لألجهررزة العليررا للرقابررة الماليررة
والمحاسبة ."41
أما مراجعة ضمان الجودة على مسرتوى عمليرة التردقيق (سرواء تعلقر برقابرة ماليرة أو برقابرة أداء)،
فتتعلق بفحص تنفيذ إجراءات رقابة الجودة واألعمال الرقابية على مستوى عملية التدقيق بما يضم أن
فريق التدقيق قد نفذ رقابة الجودة اللزمة واتب منهجية الجهاز الرقابية وعزز تقرير بةدلة إابات رقابية
كافية ومناسبة.
فمراجعة ضمان الجودة على مستوى عملية التدقيق ،تتمثل في معاينة الواائق المتعلقة بعملية التدقيق
الفرديررة (كليررا أو جزئيررا) لتبرري مررا إذا كرران فريررق الترردقيق قررد نفررذ منهجيررة الجهرراز الرقابيررة وسياسرراته
وإجراءاتره ،وج َمر َ أدلرة إابرات رقابيرة كافيررة ومناسربة ،والترزم برالقواني والمعرايير المهنيرة والمتطلبررات
األخلقية ذات الصلة.
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وم بي المسائل التي يجدُر أخذها باالعتبار لدى تنفيذ مراجعة ضرمان الجرودة علرى مسرتوى عمليرة
التدقيق ،نذكر ما يلي:
 تبي ما إذا كان األنظمة اللزمة لرقابة الجودة على مستوى عملية التدقيق قد تم إرساؤها.
 تبي ما إذا كانر أنظمرة الرقابرة القائمرة علرى مسرتوى عمليرة التردقيق يجرري تنفيرذها علرى نحرو
سليم.
 تقييم جودة الممارسات الرقابية المستخدمة خلل العمل الرقابي وضمان أن ياون تقرير التدقيق
مناسرربا ومرردعما بةدلررة اإلابررات المناسرربة والاافيررة مر التعرررف علررى سرربل تعزيررز أنظمررة الرقابررة
والممارسات وتحسينها عند االقتضاء.
 تبي مدى وجود توايق مناسب إلجراءات الرقابة على مستوى عملية التدقيق.
 تبي ما إذا كان عملية التدقيق قد تم التخطريط لهرا علرى نحرو سرليم ومرا إذا جررى التعررف علرى
المخاطر ومعالجتها بالحرص المناسب.
 التةكد م وجود أدلة إابات مناسبة وكافية وم كونها ُمواقة في ملف عملية التدقيق دعما للررأي
الوارد في تقارير التدقيق.
 التةكد م أن االستنتاجات قد جرى تفسيرها على نحو سليم وم أنها مدعمة بةوراق العمل.
 تبي ما إذا كان اآلراء الرقابية مدعمة بشال تام ومواقة في أوراق العمل.
 التةكد م أن البيانات المالية معروضة وفقا للمحاسبة الحاومية وغيرها م القرواني والمعرايير
المناسبة ،وم أن تقرير التدقيق الصادر مناسب.
ويمثل الملحق  1-2-2قائمة مرجعية تفصيلية ،تعتمد متطلبات المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة
الماليررة والمحاسرربة  " 40و"المعيررار الرردولي للترردقيق ( )ISA 220وغيررر م ر معررايير الرقابررة الدوليررة،
إلرشاد المراج لردى تقيريم أنظمرة رقابرة الجرودة ومردى االلترزام بهرا ميردانيا وذلرك علرى مسرتوى عمليرة
التدقيق بشال عام وعلى مستوى الرقابة المالية بشال خاص .كما يما تعديل القائمة المرجعيرة لرتعاس
المتطلبات الوطنية ذات الصلة أو سياسات الجهاز التي تفوق متطلبات المعايير الدولية فري مجرال رقابرة
الجودة.
 مراجعات ضمان الجودة ما قبل اإلصدار وما بعد االصدار
يما إجراء كل النوعي م مراجعات ضمان الجودة م طرف مراجعي مؤهلي سرواء مر داخرل
الجهاز أوم خارجه .وتخص هذ المراجعات عمليات التدقيق.
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وتعتبررر مراجعررة ضررمان الجررودة قبررل اإلصرردار بمثابررة مراجعررة تجرررى قبررل اسررتامال تقريررر الترردقيق
وإصرردار وذلررك للتةكررد م ر أن الترردقيق يطررابق المنهجيررة والممارسررات المعتمرردة وأيررة متطلبررات قانونيررة
وتنظيمية أخرى ،وأن التقرير مناسب للظرفية.
وال ينبغي الخلط بري مراجعرة مرا قبرل اإلصردار وبري اإلشرراف والمراجعرة .فاإلشرراف والمراجعرة
يهتمان بمراقبة الجودة خلل عملية التدقيق وهمرا جرزء مر وظرائف أقسرام التردقيق بينمرا يجررى ضرمان
الجودة ما قبل اإلصدار م طرف شخص ال يشارك في التدبير اليومي للتدقيق.
إن مراجعة ضمان الجودة ما قبل اإلصدار:







تةخذ بعي االعتبار المخاطر المهمة التي تم تحديدها واإلجابات المقدمة بشةنها
تةخذ بعي االعتبار األحاام الصادرة فيما يتعلق باألهمية النسبية
تدرس ما إذا جرت نقاشات مناسبة بشةن المشاكل المتعلقة باختلفات في وجهات النظر
تضم أن أوراق العمل التي اختيرت للمراجعة تعاس العمل المنجز فيما يتعلق باألحاام الهامة
وتؤيد الخلصات (االستنتاجات) المتوصل إليها
تنظر في ملءمة التقرير المزم إصدار .

وتقدم المراجعة تقييما مسرتقل وموضروعيا لألحارام المهمرة بشرةن مسرائل المحاسربة وقضرايا التردقيق
والتقرير ،وذلك حتى يتم التةكد ،انطلقا م الحقائق والظروف ذات الصلة المعروفة م قبل مراجر مرا
قبل اإلصدار ،م عدم وجود أي معطى م شةنه أن يؤدي الى االعتقاد برةن الخلصرات (االسرتنتاجات)
المتوصل إليها غير مناسبة.
وتجدر اإلشرارة إلرى أن مراجعرة ضرمان الجرودة مرا قبرل اإلصردار ،ان كانر ال تقلرل مر مسرؤوليات
فريق التدقيق ،فرنها ال تعفي المدير م المسؤولية األخيرة ع التقرير.
يمار لفريررق الترردقيق التشرراور مر مراجر مررا قبرل اإلصرردار خررلل الترردقيق .وال ينبغرري أن تمررس هررذ
المشاورات أهلية المراج ما قبرل اإلصردار فري أداء مهامره .وعنردما تصربح طبيعرة ونطراق المشراورات
مهمررة ،يتوجررب أخررذ الحيطررة سررواء مر طرررف فريررق الترردقيق أو المراجر للحفرراظ علررى موضرروعية هررذا
األخير .وفي الحاالت التي يعتبر فيها ذلك غير مما  ،ينبغي تعيي شخص آخر للقيام بدور المراجر مرا
قبل اإلصدار ،أو بدال م ذلك ،استشارة شخص آخر ذي كفاءة.
وبينما يما إجراء ضمان الجودة ما قبل اإلصدار على جمي عمليات التدقيق ،فرنه غالبا ما يتم القيام
بها فقط في حالة عمليات التدقيق الحساسة أو التي تنطوي على مخاطر كبيرة.
يام الفرق األساسي بي ضمان الجودة ما قبل اإلصدار وضمان الجودة مرا بعرد اإلصردار فري كرون
األول يتم إجراؤ قبل استامال تقارير التدقيق في حي يتم الثاني بعد إصردار تقرارير التردقيق مر طررف
الجهاز.
[]47

وهنرراك تمييررز آخررر يظهررر مر خررلل الفرررق فرري التوقير برري نرروعي مراجعررة ضررمان الجررودة كررون
المراجعة ما بعرد اإلصردار يمانهرا أن تشرمل أيضرا مراجعرة مرحلرة المتابعرة لتردقيق مرا ،بينمرا ذلرك لريس
ملئما في حالة مراجعة ضمان الجودة ما قبل اإلصدار ألن مسرةلة متابعرة التردقيق ليسر مطروحرة قبرل
أن يتم إصدار تقرير التدقيق .وهناك فرق آخر يام في أن مراجعة ضمان الجودة ما قبل اإلصدار غالبا
ما يتم إجراؤها بالنسبة لعمليات التدقيق الحساسة التي تتسم بخطورة كبيرة ،في حي أن مراجعة ضرمان
الجودة ما بعد االصدار غالبا ما تجرى على عينة تمثيلية م عمليات التدقيق المنجزة.
وعلى الرغم م ذلك ،تبقى طبيعة التحريات هي نفسها ،ابتداء م مرحلة التخطريط وانتهراء بمرحلرة
التقرير سواء تعلق األمر بمراجعة ضمان الجودة ما قبل اإلصدار أوما بعد .
ويما لمراج مؤهل م داخل الجهاز أو خارجه إجراء مراجعة ضمان الجودة ما بعد االصدار في
حي أن مراجعة ضمان الجودة ما قبل اإلصدار تجرى عادة م طرف عراملي بالجهراز غيرر مررتبطي
بعملية التدقيق.
 مسار مراجعة ضمان الجودة:
ال تختلف مراحل المراجعة المؤسسية ومراجعة عملية التدقيق ع مراحرل أي مهمرة رقابيرة ،إذ أنهرا
تشتمل في كلتا الحالتي على مراحل التخطيط والتنفيذ واإلبل (التقرير) ام المتابعة.

الرسم البياني لمسار مراجعة ضمان الجودة:
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 المرحلة األول  :تخ يط مراجعة ضمان الجودة
يشتمل مسار التخطيط على إعداد صنفي م الخطط:
 oخطة عمل (خطة تشغيلية) :ونعني بذلك الخطة العامة أو السنوية لوظيفة ضمان الجرودة والتري
تتضم برنامج إجراء المراجعات على المستوى المؤسسي أو مستوى عملية التدقيق.
 oخطة مراجعة عملية التدقيق.
خطة العمل (الخطة التشغيلية(:

تصادق على خطة العمل اإلدارة ُ المناسبة في مسرتوى تنفيرذي قيرادي .وتافرل الخطرة العمليرة ،فري مرا
يتعلق بالمستوى المؤسسري (الجهراز) ،أن يشرمل النطراق العرام لمراجعرات ضرمان الجرودة كافرة عناصرر
نظام رقابة الجودة ) وقد ياون ذلك على نحو دوري يمتد على عدة سنوات) .أما بالنسبة إلى المراجعرات
على مستوى عمليات التدقيق ،فرن خطة العمل (التشغيلية) يجرري وضرعها لتافرل تغطيرة كافيرة لعمليرات
الترردقيق الفرديررة بمررا يضررم التزامررا بسياسررة الجهرراز فرري مجررال ضررمان الجررودة (أي ضررمان النظررر فرري
مسؤوليات كل قائد عمليرة التردقيق بصرفة دوريرة وضرمان انتقراء عمليرات التردقيق التري تتضرم مخراطر
كبيرة لتاون موضو مراجعة).
خ ة مراجعة عملية التدقيق الفردية:
يرتم إعررداد خطرة مراجعررة عمليرة الترردقيق الفرديررة لارل مراجعررة يُرراد إجراؤهررا بالنسربة الررى المسررتوى
المؤسسي (الجهراز) أومسرتوى عمليرة التردقيق .وال تختلرف ماونرات الخطرة عر تلرك التري تتضرمنها أي
خطة تتعلق بعملية التدقيق ،حيث تشتمل على األهداف والموارد اللزمرة والنطراق والمقاربرة والشرروط
مثل سياسات الجهاز ومتطلبات "المعيار الدولي لرقابة الجودة ( ،)ISQC -1علرى المسرتوى المؤسسري،
ومنهجيررة الجهرراز الرقابيررة والمعررايير الدوليررة للرقابررة ،علررى مسررتوى عمليررات الترردقيق ،والمسررؤوليات
الموكولة واإلطار القانوني إلخ.
 المرحلة الثانية :تنفيذ مراجعة ضمان الجودة
يجب إجراء مراجعة ضرمان الجرودة وفقرا للخطرة المصرادق عليهرا لمراجعرة عمليرة التردقيق الفرديرة.
وم ذلك ،فرن ظروفا غير متوقعة قد تقتضي ،خلل مسار المراجعة ،إحداث تعديل على الخطة .ويجدر
التذكير حينئذ بوجوب المصادقة على أي تعديل في المستوى اإلداري المناسب .وم ناحيرة أخررى ،يرتم
إجراء مراجعة ضمان الجودة باستخدام برامج عمل مصممة سلفا.
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 المرحلة الثالثة :اإلبالغ (التقرير(
يقوم فريق المراجعة بالنسبة إلى كل مراجعة ضمان الجودة بمايلي:
 oتحليل النتائج والملحظات المفصلة الواردة في المراجعة وتلخيصها.
 oإعررداد تقريررر حررول النتررائج العامررة للمراجعررة .وياررون تحليررل النتررائج والملحظررات وتلخيصررها
مرتبطا بةدلة اإلابات المناسبة والاافية المدرجة في واائق المراجعة.
ويُسررتخدَم هررذا الملخررص فرري إعررداد تقريررر المراجعررة العررام .وم ر ناحيررة أخرررى ،تقرروم وحرردة ضررمان
الجودة ،مرة في السنة على األقل ،بتوزي تقرير عام ع نترائج متابعرة نظامهرا فري مجرال رقابرة الجرودة
على رؤساء (قادة) عمليرات التردقيق وغيررهم مر األفرراد المعنيري داخرل الجهراز ،بمر فري ذلرك رئريس
الجهاز واإلدارة العليا.
 المرحلة الرابعة :المتابعة
إن تقارير مراجعات ضمان الجودة ال يمانها أن تحقق األهداف المنشرودة مرا لرم يرتم اتخراذ إجرراءات
المتابعة اللزمرة .ويمار القيرام بمتابعرة المراجعرة مر ق َبرل وحردات ضرمان الجرودة أو لجران داخليرة يرتم
إنشاؤها لهذا الغر  .ويعتمد فريق المراجعة خطة العمل المعردة مر قبَرل اإلدارة لتقيريم مردى تنفيرذ هرذ
الخطة واألسباب التي حال دون تنفيذ أي م عناصرها .كما أن م المهم عند إجراء المتابعة التةكد م
أن اإلجراءات التي تم تنفيذها قد عالج االستنتاج أو الملحظة التي أدت إلى التوصية.
وتعتبر إجراءات المتابعة المناسربة الزمرة لضرمان تنفيرذ خطرة العمرل المتفرق عليهرا أو التةكرد مر أن
خطوات مناسبة يجري القيام بها لتنفيذها.
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الفصل 2-2
مراجعة ضمان الجودة عل المستوى المؤسسي
)عل مستوى الجها الرقابي(
 .1أهداف مراجعة ضمان الجودة عل مستوى الجها الرقابي
تهدف المراجعة على مسرتوى الجهراز الرقرابي الرى تقيريم مرا إذا كران الجهراز يتروفر لديره نظرام ملئرم
لرقابة الجودة يضم جودة كرل منتجاتره وخدماتره ولمعرفرة مردى فعاليرة هرذا النظرام .وعلرى هرذا النحرو،
يما لوظيفة ضرمان الجرودة األخرذ بعري االعتبرار المسرائل المرذكورة ادنرا عنرد القيرام بالمراجعرة علرى
مستوى الجهاز الرقابي:








مدى كفاية اإلطار القانوني للجهاز الرقابي لتحقيق اسرتقلليته ومردى شرمولية صرلحياته وذلرك
وفق ما ينص على ذلك إعلنا ليما وماسياو.
تقييم العمليات والنظم المعمول بها لتوظيف وتطروير وتردبير المروارد البشررية للجهراز الرقرابي
لضمان وجود ما يافي م العاملي األكفاء والمحفزي ألداء مهامهم بشال فعال.
التةكرد مر أن منهجيررة التردقيق وممارسراته تتطررابق مر المعرايير الدوليررة لألجهرزة العليرا للرقابررة
( )ISSAISو م أفضل الممارسات الدولية.
تقيريم مرردى مسرراهمة جررودة الررنظم والممارسررات فرري وجررود قيررادة وحاامررة داخليررة فعالررة بالجهرراز
الرقابي.
تحديد سبل تعزيز اإلدارة الداخلية وخدمات الدعم.
تقييم وض العلقات م أصحاب المصالح الخارجيي والحاجة الى تحسري هرذ العلقرات عنرد
االقتضاء.
تحديررد جررودة تقررارير وخرردمات الترردقيق وتةايرهررا علررى المسرراءلة والشررفافية فرري القطررا العررام
والتطور اإليجابي في ممارسات التدبير المالي للحاومة.

وباختصار تتناول مراجعة ضمان الجودة على المستوى المؤسسي األمور التالية:
أ .تصميم سياسات الجهاز وإجراءاته وممارساته في مجال ضمان الجودة.
ب .تنفيذ ما سبق تصميمه على نـحو فعال.
وبالنظر إلى االعتبار األول ،فرن مراج ضمان الجودة يقارن النظام المعت َمرد فري الجهراز مر معيرار
معت َمرد ،علرى غررار المعيرار  ISSAI 40ويسرتنتج إن كران هنراك الترزام بارل عنصرر منره .وحيثمرا تبري
للمراج اغرة وجب عليه أن يوصي بالتحسي المناسب.
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أمررا فيمررا يتعلررق باالعتبررار الثرراني ،فرررن المراجر يفحررص أدلررة اإلابررات لتبرري مررا إذا كانر السياسررة أو
اإلجراء أو الممارسة تجرري كمرا ترم تصرميمها .فررذا كانر للجهراز ،علرى سربيل المثرال ،سياسرة تقتضري
تةكيدا كتابيا للستقللية ،كما يقتضي المعيار ،ISSAI 40فرن المراج يع َمد إلى مراجعة وجود تةكيردات
لعينة م موظفي الجهاز لتبري مرا إذا كانر التةكيردات تقُردم ومرا إذا كران الجهراز قرد كشرف مخراطر ذات
صلة باالستقللية أو حاالت إخلل بها واتخذ الخطوات اللزمة لمعالجتها.
 .2مسار مراجعة ضمان الجودة عل المستوى المؤسسي

 1-2تخ يط مراجعة ضمان الجودة
يشتمل مسار التخطيط على إعداد صنفي م الخطط:
أ -خ ة عمل (أو تشغيلية):
خطة العمل هي الخطة العامة أو السنوية لوظيفة ضرمان الجرودة والتري تتضرم برنرامج المراجعرات
على المستوى المؤسسي أو مستوى الرقابة المالية أو األداء.
تصادق على خطة العمل اإلدارة ُ المناسبة في مستوى تنفيذي قيادي .وتافرل هرذ الخطرة ،فيمرا يتعلرق
بالمستوى المؤسسي ،أن يشمل النطاق العام لمراجعات ضمان الجودة كافة عناصر نظرام رقابرة الجرودة
وقد ياون ذلك على نحو دوري يمتد على عدة سنوات.
أمررا بالنسرربة لموضرروعي التوقي ر واالنتقرراء فرري مجررال مراجعررة ضررمان الجررودة ،فرريما أن يتوقررف
التوقي الذي يتم فيه إجراء مراجعات ضمان الجودة والمجاالت التي يتم انتقاؤهرا لتارون محرل مراجعرة
على النواحي التالية:
 األولويات الموضوعة ،بما فيها السياسات المتعلقة باالنتقاء الدوري لعناصر نظام رقابة الجودة
التي ستاون موضو مراجعة ضمان الجودة (أي ضرورة أن تتناول مراجعات ضمان الجودة
كافة عناصر نظام رقابة الجودة كل الث سنوات مثل).
 تقييم المخاطر إذ ال بد عند وض الخطة م إجراء تقييم للمخاطر وأخذ نتائجه باالعتبار ويما
لفريق مراجعة ضمان الجودة ،بغية تحقيق هدف مراجعة ضمان الجودة ومساعدة الجهاز علرى
التخفيرف مر المخراطر ذات الصرلة ،األخرذ باالعتبرار العوامرل التاليرة عنرد تقيريم المخراطر علرى
المستوى المؤسسي :وضر أولويرة للجوانرب التري يررى الموظفرون أنهرا تطرر تهديردا للجرودة،
وكرذا الجوانرب التري ال توجرد بشرةنها سياسرات مواقرة ،والعناصرر مر المعيرار  ISSAI 40التري
يعتبرها فريق مراجعرة ضرمان الجرودة ذات أهميرة بنراء علرى سرابق خبرراتهم بالجهراز ،أو علرى
مقابلت تتم م اإلدارة العليا ،أو بناء على المراجعة المستندية.
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 متطلبات سياسة ضمان الجودة.
 المرروارد المتاحررة ،بمررا فرري ذلررك المرروظفي الررذي يمتلاررون الخبرررة والسررلطة الاررافيتي إلجررراء
المراجعات.
 أنشطة الجهاز األخرى التي م شةنها أن تشغل األفراد ع المقرابلت أو غيرهرا مر إجرراءات
جم أدلة اإلابات الرقابية ذات الصلة بمراجعة ضمان الجودة.
وحيث ان خطة العمل تستوجب اخذ هذ النواحي بعري االعتبرار ،فررن علرى الجهراز أال يردخر جهردا،
لدى استيفاء إعداد الخطة ،في تنفيذها بمرا يافرل تغطيرة كافيرة لسربل معالجرة المخراطر التري جررى تبينهرا
وتنفيذ سياسته في مجال ضمان الجودة.
ب -خ ة مراجعة عملية التدقيق الفردية.
يرتم إعررداد خطرة مراجعررة عمليرة الترردقيق الفرديررة لارل مراجعررة يُرراد إجراؤهررا بالنسربة إلررى المسررتوى
المؤسسرري ،وال تختلررف ماونررات هررذ الخطررة عر تلررك الترري تتضررمنها أي خطررة لعمليررة الترردقيق ،أي أنهررا
تشررتمل علررى تحديررد إطررار العنصررر المؤسسرري وتقيرريم المخرراطر واألهررداف والمرروارد اللزمررة والنطرراق
والمنهجيررة والتوقير والشررروط مثررل سياسررات الجهرراز ومتطلبررات المعيررار'''' ISSAI 40والمسررؤوليات
الموكولة واإلطار القانوني والترتيبات االدارية للمراجعة وصوال إلى شال التقرير النهائي ومحتوا بما
في ذلك مسار اعتماد .
ويجب إجراء مراجعة ضمان الجودة وفقا للخطرة المصرادق عليهرا لمراجعرة عمليرة التردقيق الفرديرة.
وم ذلك ،فرن ظروفا غير متوقعة قد تقتضي ،خلل مسار المراجعة ،إدراج تعديل على الخطة .ويجردر
التذكير حينئذ بوجوب اعتمراد علرى أي تعرديل مر المسرتوى اإلداري المناسرب .ومر ناحيرة أخررى ،يرتم
إجرراء مراجعرة ضرمان الجرودة باسرتخدام بررامج عمرل مصرممة سرلفا .ويمار اسرتخدام قروائم المراجعررة
أيضررا .ويجررب أن تترروافر ملفررات كررل مراجعررة لضررمان الجررودة أدل رة إابررات مناسرربة وكافيررة لرردعم النتررائج
واالستنتاجات والتوصيات.

 2-2اإلشراف عل تنفيذ مراجعة ضمان الجودة
ينبغي على قائد فريق المراجعة ضمان إشراف مناسب على الفريق وعلى تقردم العمرل بمرا يافرل أداء
المهمة بمهنية وفي اآلجال المحددة .ويجب أن تبره واائق مراجعة ضمان الجرودة علرى قيرام المشررف
على المراجعرة بمهامره .ويتوقرف مردى اإلشرراف وطبيعتره علرى عوامرل مر قبيرل عردد أعضراء الفريرق
وتجربتهم وخبرتهم ومؤهلتهم وقدراتهم.
ويما للجهاز ،بغية تحسي وظيفة اإلشراف والمراجعة ،أن يعتمد قائمة مراجعة لمراقبة مراجعات
ضمان الجودة واإلشراف عليها.
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 3-2جمع أدلةّ اإلثبات
يجب أن تستند نتائج فريق مراجعرة ضرمان الجرودة إلرى أدلرة إابرات مناسربة وكافيرة .ولمرا كران فريرق
مراجعة ضمان الجودة يقوم بالتدقيق على المدققي  ،فرن كل دليل إابات ال يصمد أمرام الفحرص والتردقيق
سياون مآله عدم القبول.
وم ر ناحيررة أخرررى ،يجررب تواي رق طرررق جم ر أدلررة اإلابررات (مثررل المقررابلت واسررتطلعات الرررأي
ومجموعات التركيز وغيرها) في أوراق العمل ،كما يجب الحرص على التوايق الجيرد لتحليرل البيانرات
التي يتم تجميعها والنتائج المستخلصة منها.
وقد تقتضي الخطة ،استخدام أسلوب الجشنى فى جم أدلة اإلابات وذلك فى ضوء حجم الموض قيد
المراجعة ،فعلى سبيل المثال ،مراجعة كافة سياسات الموارد البشرية ،لدى القيام بمراجعة في المسرتوى
المؤسسي .وحيثما تعلق األمرر بمجرال شاسر جردا ،فررن فريرق مراجعرة ضرمان الجرودة يعتمرد تقنيرة أخرذ
العينات أو غيرها م التقنيات الستخراج مجاالت للمراجعة.

 4-2التحليل
يتوجب علرى المراجر  ،بعرد تلقري المعلومرات ،القيرام بتحليلهرا لتروفير معلومرات يمار اسرتعمالها مر
طرف االدارة التخاذ القرارات .وتتمثل أهداف التحليل في:
أ -تقييم اغرات نظام رقابة الجودة للجهاز الرقابي؛
ب -تحديد العوامل المساهمة في تلك الثغرات؛
ج -اقترا استراتيجيات للتصدي لتلك الثغرات.
وبالتالي ،يجب تحليل المعلومرات المجمعرة علرى نحرو مناسرب بمرا يمار مر اسرتخلص اسرتنتاجات
وتحديد الثغرات التي تشوب إطار الجهاز لرقابرة الجرودة .وتشرمل طررق تيسرير جمر البيانرات وتحليلهرا
قوائم المراجعة والنماذج والجداول.
ويما تلخيص المعلومات النوعية المجمعة فري شرال سرردي بتحويلهرا إلرى شرال جرداول بمرا يمار
المراج م تحديد الفجوات التي تشوب مسارات رقابة الجودة.
ويما أن يستعمل فريق ضمان الجودة أدوات التحليل العامة كالنسب المئوية وتحليل النسب وتحليل
التوجهررات .ولرردى تحليلرره البيانررات المجمعررة علررى المراج ر أن ينظررر فرري المنحررى الررذي تتخررذ األفعررال
والردود ،م ذلرك أنره قرد يلحرظ ،علرى سربيل المثرال ،عردم حردوث تغيرر ،خرلل فتررة زمنيرة ،فري نسربة
الموظفي الذي يودِعون وايقة تةكيدهم السنوي للستقللية .كما على المراج مراعاة المعطيات الامية،
م ذلك مثل الردود التي تدعم مقاربة معينة ،م قبيل "أفادَ  % 66مر المسرتجوبي أن ال علرم لهرم برةن
الجهاز قد اعتمد مدونة اإلنتوساي للسلوك األخلقي" .ويساعد البيان الامي للنترائج فري التقريرر النهرائي
ئ على فهم مدى ملئمة ملحظات المراج أو أهميتــــها .فالمراج أو القارئ يمانــه أن يسـتنتج،
القار َ
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في ضوء المثال الذي يشير إلى عدم كفاية المعرفة باعتمراد مدونرة اإلنتوسراي للسرلوك األخلقري ،أن
موظفي الجهاز غير مطلعي بقدر كاف على المتطلبات األخلقيرة المناسربة التري يُتوقر مرنهم أن يمتثلروا
لها.
وينبغي أن ياون مراج ضمان الجودة مدققا ذا تجربة مناسبة يستطي أن يضف فري مهمتره مسرتوى
عاليا م المهارات التحليليرة .وفضرل عر اسرتخدام قروائم المراجعرة ،فررن علرى المراجر أن يطلر علرى
اإلجراءات الرقابية المناسبة الواردة في دليل اإلجراءات للجهاز ،علوة على "المعايير الدولية لألجهزة
العليا للرقابة المالية والمحاسبة''( '')ISSAISوالمعرايير الدوليرة للتردقيق ''( '')ISASوغيرهرا مر المعرايير
المناسبة للحصول على إرشادات توجيهية في هذا الشةن.

 5-2التقرير
يقوم فريق المراجعة بالنسبة إلى كرل مراجعرة ضرمان الجرودة بتحليرل النترائج والملحظرات المفصرلة
التي تم التوصرل إليهرا علرى إارر القيرام بالمراجعرة وتلخيصرها ومر ارم إعرداد تقريرر حرول النترائج العامرة
للمراجعة.
وياون تحليل النتائج والملحظات وتلخيصها مرتبطا بةدلرة اإلابرات المناسربة والاافيرة المضرمنة فري
واائق المراجعة .ويُستخدَم هذا الملخص في إعداد التقرير العام للمراجعة.

محتويات تقرير مراجعة ضمان الجودة في المستوى المؤسسي (أي مستوى الجها ).
في نطاق خطوة أولى في مسار وض التقرير وبيان النتائج التي تم التوصل إليها ،ينبغي علرى فريرق
مراجعة ضمان الجودة مراعاة المعلومات التالية:
 المالحظات اإليجابية :ينبغي أن يبي تقرير مراجعة ضمان الجودة النتائج التي ياون فيها
صمم ونفُذ على نـحو يستجيب لمتطلبات المعيار الدولي
نظام الجهاز في مجال رقابة الجودة قد ُ
للنتوساي  -'' ISSAI 40''-وسياسات الجهاز وغيرها م المعايير والتنظيمات المناسبة.
 المالحظات السلبية :ينبغي اإلبل ع كافة الملحظات الجوهرية السلبية بشال دقيق م
خلل ذِكر طبيعة النتائج ونطاقها .والنتيجة هي وصف واضح ودقيق لـ "ما هو موجود" ،أي
الوقائ التي الحظها المراج .

 النموذج المقترح للتقرير:
أ -فهرس المحتويات
ب -الملخص التنفيذي :يقدم الملخص التنفيذي عرضا موجزا ألهم نتائج التقرير واستنتاجاته.
وهرو قسررم مختصررر ياتفرري بعررر أبررز عناصررر التقريررر .ويمار أن يتضررم الملخررص
التنفيذي العناصر التالية:
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-

الغر

خلفية موجزة تعر
الملحظات الهامة
االستنتاجات (الخلصات)
أبرز التوصيات

م التقرير

ج -المقدمررة :تمهررد المقدمررة لتقريررر المراجعررة ،وتسررتعر
وأهدافها:
-

نطرراق مراجعررة ضررمان الجررودة

هدف المراجعة :يُذكر الهدف بشال واضح وعلى نحو يتفق ومتطلبات''''ISSAI40؛
نطرراق المراجعررة :يعرررف النطر ُ
راق العنصر َرر أو القسر َرم الررذي تجررري مراجعت رهُ والفترررة الزمنيررة
المشمولة بالمراجعة.
الشروط العامة :إذا كران "المعيرار  ISSAI 40هرو المعيرار الرذي تقروم عليره المراجعرة ،وجرب
ذِكررر التوقعررات الرئيسررة للمعي رار مررثل التوقعررات العامررة ،بالنسرربة إلررى المتطلبررات األخلقيررة
المناسبة أو التوقعات النوعية واإلرشادات التطبيقية .ويتم وصفها في قسم النتائج م التقرير.
تقيرريم المخرراطر :يصررف هررذا الجررزء بريجرراز العوامررل الترري جرررى تبينهررا والمفضررية إلررى انتقرراء
المجال المعني بالمراجعة (م ذلك ،حاالت معلومة أو مشتبهة م عدم االمتثال ،طرول المردة
منذ المراجعة األخيرة ،نتائج مراجعات أو تقارير سابقة).

د -الفرو والمنهجية المعت َمدتان :يشمل هذا الجزء اإلجراءات المتبعة م قبَل فريق
المراجعة .وهو يُعنى بعناصر م قبيل:
 التقنيررات الرئيسررة لجم ر البيانررات ،م ر البيرران الامرري كلمررا أما ر (مررثل :المراكررز الوظيفيررةلألشخاص الذي تم مقابلتهم ،عدد المقابلت المنجزة ،استبيانات اسرتطل الررأي المنجرزة
أو الواائق التي جرت مراجعتها).
 يجب تفسير أية انـحرافات ع خطة المراجعة المعتمدة. الفرو  ،إن ُوجدت :يُقصد بالحد عامل يحد م قدرة المراج على إجراء المراجعة .وتجدراإلشارة إلى أن ماام الضرعف فري السياسرات واإلجرراءات تعُرد مر النترائج ،وليسر حردودا
(فالحدود تشمل عوامل م قبيل عدم القدرة على الوصول إلى بعر المعلومرات أو الوارائق،
أو عدم تعاون الموظفي الابار أو عدم كفايته).
هـ  -النترائج :يسرتعر فريرق المراجعرة ،فري هرذا القسرم ،النترائج بالنسربة إلرى كرل عنصرر ،كالقيرادة،
والمتطلبات األخلقية ،والموارد البشرية ،وغيرها.
وم بي الفرو التي يما اعتمادها إلبل داللة النتائج والملحظات بشال واضح تصنيف ُها
في تقرير مراجعة ضمان الجودة وفق الترتيب التالي:
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-

-

يسررتجيب للمتطلبررات :هنررا يقر تلخرريص الملحظررات اإليجابيررة الترري ال تحترراج إلررى إجررراءات
الحقة نظرا إلى أنها تستجيب إلى المعيار" ." ISSAI 40
يسررتجيب للمتطلبررات لا ر باإلمارران تحسررينه :هنررا يق ر تلخرريص الملحظررات اإليجابيررة فرري
مجرراالت مررا يررزال باإلمارران تحسرري السياسررات واإلجررراءات الخاصررة بهررا .وينبغرري إدراج
التوصيات الهادفة إلى التحسي في نطاق هذا العنصر.
ال يستجيب للمتطلبات (حاجة عاجلة إلى إجراءات مناسبة) :هنا يق تلخيص النتائج الرئيسة
المتصلة بالنواحي غير المستجيبة إلى المعيار'' ''ISSAI 40والتي ياون برماان الجهاز على
ضوئها أو م واجبره اتخراذ اإلجرراءات التصرحيحية العاجلرة .وقرد تارون هرذ المسرائل قابلرة
لإلصرل الفروري أو مر شرةنها ،إن لرم تعررالَج علرى الفرور ،أن تعررر الجهراز إلرى مخرراطر
جسيمة.
ال يسررتجيب للمتطلبررات (حاجررة إلررى خطررة بعيرردة الم ردى) :هنررا يق ر تلخرريص النتررائج الرئيسررة
المتصلة بالنواحي غير المستجيبة إلى "المعيار"  ، ISSAI 40والتي ياون على الجهاز على
ضوئها إعداد خطة بعيدة المدى تهدف إلى معالجة الثغرات.

ومر الفررو
التالية:
-

-

المقترحرة إلبرل داللرة النترائج بشرال واضرح ،بالنسربة إلرى كرل صرنف ،نرذكر الفررو

العنوان :قيد المراجعة (تح المراجعة )
تذُكر بوضو الشرروط أو التوقعرات المعنيرة (مر إحالرة متقاطعرة إلرى الفقررة ذات الصرلة فري
"المعيار  ISSAI 40أو غير م المراج المناسبة( .
النتيجررة :بيرران واضررح لمررا الحظرره المراج ر  ،م ر وصررف دقيررق لمرردى اسررتجابة هررذا العنصررر
للتوقعات.
السربب :يحررص المراجر  ،بالنسرربة إلرى النترائج التري يسررتنتج فيهرا أن "مجراال معينرا يسررتجيب
للمتطلبررات لارر توجرررد حاجررة إلرررى التحسرري " ،أو أن "السياسرررات واإلجررراءات ال تسرررتجيب
للمتطلبات" ،على معرفة األسباب العميقة (لماذا؟ ولماذا؟ ام لماذا؟) المؤدية إلى النتيجرة .مر
ذلك على سبيل المثال ،أن نقصا في السياسات واإلجراءات قد ياون نتيجة نقص فري المروارد
المهنية المتوفرة لتطوير السياسات واإلجراءات وتعهدها.
األار :يقوم المراج  ،بالنسبة إلى النتائج التي يستنتج فيها أن "امة حاجة إلى التحسري " أو أن
"السياسات واإلجراءات ال تستجيب للمتطلبات" ،باإللمرام بالتبعرات الفعليرة أو المحتملرة .مر
ذلك مثل ،أن م شةن نقص المروارد البشررية ذات القردرة أو ذات الافراءة أن يرؤار سرلبا علرى
قدرة الجهاز على أن يصدر تقارير رقابية مناسبة ووفق المعايير ذات الصلة؛
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 التوصيةَ :يعر المراج  ،بالنسبة إلى النترائج التري يسرتنتج فيهرا أن مجراال معينرا "يسرتجيبللمتطلبرررات لاررر امرررة حاجرررة إلرررى التحسررري " أو أن "السياسرررات واإلجرررراءات ال تسرررتجيب
للمتطلبات" ،توصيات لمعالجة المشالة المعنية وتبقى جرودة التوصرية وايقرة االرتبراط بمردى
نجا المراج في معرفة السبب العميق الحقيقي (ذلك أن فهم العلة يفضي إلى توصية جيدة).
وينبغي أن تتجه التوصيات في المستوى المؤسسي إلى المدير التنفيذي المناسب (وصوال إلى
رئرريس الجهرراز) المسررؤول ع ر السياسررة و أو اإلجررراء قيررد المراجعررة .وتوصررف التوصرريات
"فطنرة" وهري فري ذات الوقر
الجيدة أحيانرا بةنهرا"  ، " SMARTفهري تعنري فري هرذا السرياق ِ
اختزال لخمس صفات كالتالي:
 oنوعية (أي خاصة بموضوعها).
 oقابلة للقياس؛
 oقابلة للتحقيق؛
 oواقعية؛
 oمحددة زمنيا.
الخاتمة النهائية :نعني بذلك ُحام فريق المراجعة على ضوء أهداف المراجعة بعد أن ياون الفريق قد
نظر في مجمل النتائج .وقد يرةتي االسرتنتاج المناسرب علرى هرذا النحرو" :حصرل لردينا قناعرة معقولرة أن
صررمم لتافررل لرره تةكيرردا معقرروال بررةن
للجهرراز ،خررلل الفترررة موضررو المراجعررة ،سياسررات وإجررراءات ُ
موظفيه ملتزمون بالمتطلبات األخلقية المناسبة وأن هذ السياسات واإلجراءات تعمرل علرى نحرو فعرال
]باستثناء  ."]. . .وقد يرد االستنتاج ،في حال خلص فريرق المراجعرة إلرى أن الجهراز ال يسرتجيب لهردف
المراجعة ،على هذا النحو" :لم تحصل لدينا قناعة معقولة أن للجهاز ،خلل الفتررة موضرو المراجعرة،
صمم لتافل له تةكيدا معقوال بةن موظفيه ملتزمون بالمتطلبات األخلقية المناسبة
سياسات وإجراءات ُ
وأن هذ السياسات واإلجراءات تعمل على نحو فعال".
تعقيب اإلدارة :ينبغي أن يصردر رأي اإلدارة عر رئريس الجهراز أو الشرخص الموكرول لره مسرؤولية
نظام رقابة الجودة في الجهاز .وال ينبغي أن يارون ذلرك تلخيصرا مر ق َبرل المراجر لررد إدارة الجهراز أو
تةويل له .ويما أن يتضم رد اإلدارة المناسب على التوصيات واالسرتنتاج العرام تعليقرا عمرا إذا كانر
يرردَ ،فري حرال قبولهرا ،برااللتزام برعرداد خطرة
النتائج والتوصيات واالستنتاجات مقبولة لديها أم ال ،وأن ِ
عمل في غضون فترة زمنية معقولة .ويجب أن ياون رد اإلدارة موقعا ومؤرخا.
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الفصل -3-2أ
الرقابة الماليّة ومسارها
أهداف ّ
مسار الرقابة المالية
يافل نظام رقابرة الجرودة تحقيرق متطلبرات الجرودة كمرا وردت فري المعرايير الدوليرة للتردقيق ومعرايير
اإلنتوسررراي ،وكمرررا وردت فررري القواعرررد المحليرررة والقرررواني المنظمرررة للجهررراز األعلرررى للرقابرررة الماليرررة
والمحاسبة .ويسعى هذا الفصل م الدليل إلى استعرا مسار الرقابة المالية م حيث صلتها بالمعايير
المهنية للرقابة.
ويمكن اختصار مراحل المسار الرقابي بشكل عا في أربع مراحل:






ما قبل التخطيط
التخطيط
التنفيذ
التقرير

يورد الجدول رقم ( ) 1لمحة ع أبرز "المعايير الدولية للتدقيق ( )ISASو"المعايير الدولية لألجهزة
العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( )ISSAISوفق ملئمتها للمرحلرة المعنيرة ،وعر قواعرد السرلوك المهنري
ذات الصلة بمراحل مسار الرقابة األرب .
وتجدر اإلشارة إلى أن هذ اللمحة ال تستعر كافة المعايير الواردة في "المعايير الدولية للتردقيق "
( )ISAو"المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة" (،)ISSAI
ويجب على أعضاء فريرق المهمرة الرقابيرة أن ياونروا ملمري بمحتويرات "المعرايير الدوليرة للتردقيق"
( )ISAذات الصررلة بالمهمررة الرقابيررة .مر جهررة أخرررى ،يجررب علررى قائررد المهمررة الرقابيررة التةكررد م ر أن
أعضاء فريق المهمة الرقابية قد راجعروا المحتويرات المرذكورة فري نطراق تخطريط مسرار الرقابرة الماليرة
وتنفيذ .
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الجدول رقم  :1المراحل الرئيسة لمسار الرقابة المالي

األنش ة

المراحل الرئيسية

االلتزا بمدونات السلوك األخالقي والمبادئ الرقابية
الجوهرية

قواعد السلوك المهني لالتحاد الدولي
للمحاسبين IFAC.
قواعد السلوك المهني لإلنتوساي
المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة
المالية والمحاسبة :(ISSAIs).
444,344,244,144
المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة
المالية والمحاسبة 34:(ISSAI).
المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة
المالية والمحاسبة 1224:(ISSAI).
المعيار الدولي للرقابة)1224 :( ISSAIs
المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية
والمحاسبة.
)1315:(ISSAI

تحديد هدف المهمة الرقابية ون اقها
التواصل مع االطراف المكلفة بالحوكمة

المعيار الدولي للرقابة)244:( ISSAI
المعيار الدولي للرقابة)264:( ISSAI

تحديد األهمية النسبية

المعيار الدولي للرقابة)324:( ISSAI

تحديد وتقييم مخاطر األخ اء الجوهرية

المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة
المالية والمحاسبة1315:(ISSAI).
المعيار الدولي للرقابة)315:( ISSAI

التخ يط لعملية الرقابة عل البيانات المالية

المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة
المالية والمحاسبة1344:(ISSAI).

تصميم إجراءات رقابية للمخاطر التي تم تقييمها

المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة
المالية والمحاسبة1334:(ISSAI).

اختيار العينة

المعيار الدولي للرقابة )1534:( ISSAI

إجراء اختبارات االلتزا ألنظمة الرقابة الداخلية

المعيار الدولي للرقابة )334:( ISSAI

تنفيذ إجراءات تحليليه

المعيار الدولي للرقابة )524:( ISSAI

تنفيذ إجراءات مادية لكل قسم مادي من المعامالت

المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة
المالية والمحاسبة1334:(ISSAI) .

مناسبة االفصاح وكيفية عرضه

المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة
المالية والمحاسبة1334:(ISSAI).

تقييم البيانات الخاطئة التي تكشفت خالل المهمة
الرقابية

المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة
المالية والمحاسبة1454:(ISSAI).

ما قبل التخ يط
كفاءة فريق المهمة الرقابية

فهم الجهة الخاضعة للرقابة وبيئتها

التخ يط

التنفيذ

المعايير الرقابية
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أالنش ة

المرحلة الرئيسية

تقييم مدى كفاية مالئمة أدلة اإلثبات
أدلة اإلثبات الرقابية

تابع التنفيذ

النظر في رقابية التقديرات المحاسبية بما في ذلك
القيمة العادلة
األطراف ذات العالقة
األحداث الالحقة
النظر في مدى مناسبة استخدا اإلدارة لفرضية
استمرارية المؤسسة
إقرارات اإلدارة
رقابة البيانات المالية المجمعة المدققون الداخليون
الخبراء

االستفادة من عمل االخرين

النظر في احتمال وجود الغش
إبالغ استنتاجات المهمة الرقابية للمسئولين عن
الحوكمة
تقييم استنتاجات المهمة الرقابية

التقرير
إعداد التقرير الرقابي

المعايير الرقابية
المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة
المالية والمحاسبة1334:(ISSAI).
المعيار الدولي للرقابة)544:( ISSAI
المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة
المالية والمحاسبة)1544:(ISSAI
المعيار الدولي للرقابة)1544:(ISSAI
المعيار الدولي للرقابة)1554:( ISSAI
المعيار الدولي للرقابة)1564:( ISSAI
المعيار الدولي للرقابة)1574:( ISSAI
المعيار الدولي للرقابة)1554:( ISSAI
المعيار الدولي للرقابة)644:( ISSAI
المعيار الدولي للرقابة)614:( ISSAI
المعيار الدولي للرقابة)624:( ISSAI
المعيار الدولي للرقابة)244:( ISSAI
المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة
المالية والمحاسبة)1264:(ISSAI
المعيار الدولي للرقابة)744:( ISSAI
المعيار الدولي للرقابة)744:( ISSAI
المعيار الدولي للرقابة)745:( ISSAI
المعيار الدولي للرقابة)746:( ISSAI
المعيار الدولي للرقابة)714:( ISSAI
لمعيار الدولي للرقابة)724:( ISSAI

مرحلة ما قبل التخطيط

تشير مرحلة ما قبل التخطيط إلى االعتبارات األساسية السابقة للشرو في مهمة رقابة مالية .ويُعت َمد
في ذلرك علرى قواعرد السرلوك المهنري للتحراد الردولي للمحاسربي ( ،)IFACوالمبرادئ الجوهريرة للرقابرة
المنبثقة ع اإلنتوساي ،وكفاءة فريق المهمة الرقابية.
أ .قواعد السلوك المهني والمبادئ الجوهرية للرقابة
تض ر قواعررد السررلوك المهنرري للتحرراد الرردولي للمحاسرربي ( )IFACمتطلبررات أخلقيررة للمحاسرربي
المحترفي  ،علوة على إطار م المفاهيم لاافة المحاسبي المحترفي  ،بما يافل التزاما بالمبادئ الخمس
الرئيسية لألخلقيات المهنية ،وهي:






النزاهة،
الموضوعية،
الافاءة المهنية والعناية اللزمة،
السرية المهنية،
السلوك األخلقي.
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وقررد وضررع المعررايير الدوليررة لألجهررزة العليررا للرقابررة الماليررة والمحاسرربة ( )ISSAIقواعررد السررلوك
المهني ( )ISSAI-30لمدققي القطا العام ،بما في ذلك األجهزة العليا للرقابرة الماليرة والمحاسربة .ويتجره
المعيار ( )ISSAI-30إلرى مراجر الحسرابات بصرفة فرديرة وإلرى رئريس الجهراز والمسرؤولي التنفيرذيي
وكافة األشخاص الذي يعملون لصالح الجهراز أو باسرمه والرذي يشراركون فري العمرل الرقرابي .وقواعرد
السررلوك المهنرري عبررارة عر بيرران للقرريم والمبررادئ الترري يجررب أن توجرره العمررل اليررومي للمررراجعي  .ومر
المعلرروم أن اسررتقللية ُمراجر الجهرراز وسررلطاته ومسررؤولياته تضر متطلبررات أخلقيررة عاليررة علررى عرراتق
الجهاز والموظفي الذي يسرتخدمهم أو يالفهرم بالعمرل الرقرابي .وينبغري أن تةخرذ قواعرد السرلوك المهنري
للمراجعي في الجهاز باالعتبار المتطلبات السلوكية للموظف العمومي بشال عام والمتطلبات السلوكية
لل ُمراج على نحو خاص ،بما في ذلك االلتزامات المهنية للمدقق.
علوة على ذلك قد تاون األجهرزة خاضرعة إلرى قواعرد السرلوك المهنري منصروص عليهرا قانونيرا فري
تشريعاتها.
ُنظر إلى الجهاز بثقة ومصرداقية وائتمران علرى السرر مسرةلة
يُقر المعيار ( )ISSAI-30بةن مسةلة أن ي َ
بالغة األهمية .وقد جاء فري هرذا المعيرار مر المعرايير الدوليرة لألجهرزة العليرا للرقابرة الماليرة والمحاسربة
( )ISSAISأن مراجر الحسرابات يرنه بهرذ القر َيم مر خرلل تطبيرق المتطلبرات األخلقيرة المتمثلرة فري
مفاهيم النزاهة واالستقللية والموضوعية والحياد والحياد السياسي وتضارب المصالح والسرية المهنية
والافاءة والتنمية المهنية.
ِكرهررا فرري الفقرررات السررابقة ،فقررد وضررع اإلنتوسرراي جملررة م ر
وعررلوة علررى المرردونات الترري ورد ذ ُ
"المبادئ الجوهرية للرقابة" في الواائق التالية:





المبادئ األساسية لرقابة القطا العام (.)ISSAI 100
المبادئ األساسية للرقابة المالية (.)ISSAI 200
المبادئ األساسية لرقابة األداء (.)ISSAI 300
المبادئ األساسية لرقابة االلتزام (.)ISSAI 400

وقرد أعرردت منظمرة اإلنتوسرراي هررذ المعرايير بغيررة تروفير إطررار لوضر إجرراءات وممارسررات ينبغرري
اتباعها لدى إجراء مهمة رقابية .وتجدر اإلشارة إلرى وجروب النظرر إلرى المعرايير المرذكورة فري السرياق
الدستوري والقانوني للجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة وأى أطر أخرى تحام عمله.
وتتمثررل المبررادئ األساسررية للمعررايير الرقابيررة فرري جملررة م ر الفرضرريات األساسررية والقواعررد المتسررقة
والمبادئ المنطقية والمتطلبات التي تساعد على بلورة معايير رقابيرة وتسراعد مراجعري الحسرابات علرى
صياغة آرائهم وتقاريرهم ،خاصة حيثما ال تنطبق معايير معينة.
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والمعايير الرقابية متسقة م المبادئ الرقابية .وهي تروفر إلرى جانرب ذلرك حردا أدنرى مر اإلرشرادات
يسرراعد مرردقق الحسررابات علررى تحديررد عرردد الخطرروات الرقابيررة ومرردى اإلجررراءات المنطبقررة علررى المهمررة
الرقابية .ويما اعتبار المعايير الرقابية شروطا أو مقاييس لتقييم جودة نتائج المهمة الرقابية.
ب .تعيين فرق المهمات الرقابية
يقضي المعيرار الردولي للرقابرة ( )ISA 220الرذي ترم استعراضره آنفرا وجروب أن يارون لفريرق مهمرة
مجتمعا القدرات والافاءة المناسبة والوقر الارافي لتةديرة المهمرة الرقابيرة وفرق المعرايير المهنيرة
الرقابة
ِ
والمتطلبات التنظيمية المعمول بها ويافل إصدار تقرير مراج الحسابات في الظروف القائمة.
مرحلة التخ يط
يقتضري المعيرار ( ،)ISSAI 1300المتعلرق برـ "تخطريط عمليرة مراجعررة القروائم الماليررة" ،مر مرردقق
الحسابات أن يض استراتيجية شاملة تحدد نطاق المهمة الرقابية وتوقيتها وإدارتها وتوجه عملية إعرداد
خطة المهمة الرقابية .وتتمثل أنشطة التخطيط التي تجسد هذا المتطلب في:
 فهم الجهة الخاضعة للرقابة وبيئتها (.)ISSAI 1315 ،ISA 315
 وض أهدف المهمة الرقابية ونطاقها (.)ISSAI 1200 ،ISA 200
 التواصل م االطراف المالفة بالحوكمة (.)ISSAI 1260 ،ISA 260
 تحديد األهمية النسبية (المادية) (.)ISSAI 1320
 تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية (.)ISSAI 1315 ،ISA 315
 النظر في فرضية استمرارية المؤسسة (.)ISSAI 1570
 النظر في مسةلة الغ االحتيال في الرقابة المالية (.)ISSAI 1240
 إعداد خطة تفصيلية للمهمة الرقابية (.)ISSAI 1300
م جهة أخرى ،يشير المعيار  ISSAI 1300إلى أن بيئرة القطرا العرام قرد تقتضري تخطيطرا إضرافيا،
يما أن يتمثل في بلورة فهم لإلطار القانوني والتشريعي المطبق على الجهرة الخاضرعة للرقابرة برالنظر
إلى األهداف األوس للمهمة الرقابية واعتبارا لتوقعات السلطة التشريعية وغيرها م مسرتخدمي تقريرر
مدقق الحسابات.
كما ينبه المعيرار  ISSAI 1300إلرى أن مسرؤوليات اإلبرل اإلضرافية عر الجهرة الخاضرعة للرقابرة،
التي قد تنجم عما تقتضيه السلطة التشريعية ،وإلى أن المسؤوليات اإلضرافية بالنسربة إلرى القطرا العرام،
جراء التفوي الرقابي أو المتطلبات األخرى ،قد تؤار على نطاق المهمة الرقابية وتوقيتها ،فضل عر
طبيعة التقرير.
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مرحلة التنفيذ
يتمثل الهدف بالنسبة إلى مدقق الحسابات ،وفق المعيار  ،ISSAI 1500في تصرميم إجرراءات رقابيرة
وتنفيذها على نحرو يافرل لره الحصرول علرى أدلرة إابرات رقابيرة مناسربة وكافيرة للتوصرل إلرى اسرتنتاجات
معقولة يبني عليها رأيه الرقابي.
أما المعيار  ،ISSAI 1330فيقتضري مر مردقق الحسرابات الحصرول علرى أدلرة إابرات رقابيرة مناسربة
وكافية بشةن مخاطر األخطاء الجوهرية التي جرى تقييمها ،وصوال إلى تصميم إجراءات اسرتجابة إلرى
هذ المخاطر وتنفيذها.
ويقتضرري المعيررار  ISSAI 1330مر مردقق الحسررابات ،لرردى تنفيررذ اإلجررراءات المصررممة لمجابهررة
المخاطر ،أن:
ُجري اختبارات ألنظمة الرقابة الداخلية لتقييم فعاليتهرا فرى مر حيرث الوقايرة مر األخطراء
ي
َ
الجوهرية في مستوى األرقام واإلفصاحات ،أو الاشف عنها وإصلحها،
 يُنفذ إجراءات مادية لال قسم مرادي مر المعراملت وأرصردة الحسرابات واإلفصرا  .ويشرير
المعيار  ISSAI 1520إلرى أن اإلجرراءات التحليليرة يمار إجراؤهرا أيضرا فري خرلل إجرراء
مجموعة م التحليلت للبيانات المالية وغير المالية.
 يُنفذ إجراءات رقابية لتقييم مدى مطابقة العر العام للبيانات المالية والقواني  ،بما في ذلك
اإلفصاحات ذات الصلة ،إلطار التقارير المالية المحدد.
 يجم أدلة إابات رقابية أكثر إقناعرا كلمرا ارتفر تقردير المخراطر لديره ،إمرا بزيرادة حجرم أدلرة
سبة ومواوقية ،أو كليهما.
اإلابات أو بتحصيل أدلة أكثر منا َ
 يقوم ،قبل ختم المهمة الرقابية ،بتقييم مرا إذا كانر تقرديرات مخراطر األخطراء الجوهريرة مرا
تزال قائمة في مستوى األرقام واإلفصاحات.
ويقتضي المعيار  ISA 520م مدقق الحسابات أن يُنفذ إجراءات تحليليرة لردى مشارفـــــــرـة المهمرة
الرقابية على االنتهاء بما يساعد على بلورة استنتاج عام حول ما إذا كان البيانات المالية متسقة م فهم
مدقق الحسابات للجهة الخاضعة للرقابة( .انظر الفقرات الفرعية مر  A19 – A17مر المعيرار ISSAI
.)1520
وباإلضرافة إلرى المتطلبرات المنصروص عليهرا فري المعيراري  ISA 330و ،ISA 520فررن المعيرار
 ISSAI 1450يلزم مدقق الحسابات أن يقوم أيضا بجمر األخطراء المحرددة خرلل المهمرة الرقابيرة بغيرة
تقييم أار األخطاء التي تاشف أاناء المهمة الرقابيرة ،عرلوة علرى تقردير أارر األخطراء غيرر المصرححة،
"إن ُوجدت" ،على البيانات المالية.
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أمرا المعيرار  ISSAI 1610فيقتضري مر مردقق الحسرابات أن يحردد الحاجرة إلرى االسرتفادة مر عمرل
مردققي حسرابات آخرري ومرردى اللجروء إلرى ذلررك ،عرلوة علرى إماانيرة اسررتخدام أعمرال معينرة للمرردققي
سبة ذاك العمل ألغرا المهمة الرقابية.
الداخليي  ،بغية تحديد منا َ
وتسررتلزم كافررة المتطلبررات الترري تررم استعراضررها أن يقرروم مردقق الحسررابات بتصررميم إجررراءات رقابيررة
وتنفيذها على ان تاون مناسبة في الظروف القائمة بغية الحصول على أدلة إابات رقابية مناسبة وكافية.
(انظر الفقرات الفرعية م  A25 – A1م المعيار .) ISSAI 1500
ويشير المعيار  ISSAI 1500إلى أن البيانات الداعمة التي يتم جمعها مر مصردر مسرتقل عر الجهرة
الخاضعة للرقابة( ،مثل التةكيدات الخارجية) ،قد تعُزز مستوى التةكيد الذي يستقيه مدقق الحسرابات مر
أدلة اإلابات الرقابية الموجودة في السجلت المحاسبية أو مما يصدر ع إدارة الجهة الخاضعة للرقابة.
ويعر المعيار  ISSAI 1505بمزيد م التفصيل نواحي استخدام التةكيدات الخارجية كمصردر ألدلرة
اإلابات الرقابية المواوقة.
أما المعيار  ISSAI 1230فيقتضي م مدقق الحسابات أن يقوم في الوق المحدد برعداد أوراق عمل
م شةنها أن توفر:
 توايقا مناسبا وكافيا لألسس التي يقوم عليها تقرير مراقب الحسابات،
 قرينة على أن المهمة الرقابية قد تمر وفرق المعرايير الدوليرة لألجهرزة العليرا للرقابرة الماليرة
( )ISSAI Sوالمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
مرحلة التقرير
تشررتمل مرحلررة التقريررر علررى تقيرريم اسررتنتاجات المهمررة الرقابيررة واإلبررل عر نتررائج المهمررة الرقابيررة
وإعداد تقرير الرقابة.
أ .تقييم استنتاجات المهمة الرقابية
يوفر المعيار  ISSAI 1700إرشرادات حرول المسرائل التري يةخرذها مراجر الحسرابات باالعتبرار عنرد
بلررورة رأي بشررةن البيانررات الماليررة .وهررذا يقتضرري مر مردقق الحسررابات أن يقرروم بمراجعررة االسررتنتاجات
ليقريم علرى أساسرها رأيرا حرول
المستقاة م أدلة اإلابات الرقابية التي تم الوصول أليها وتقديرها وتقييمها
َ
البيانات المالية .وعلى مدقق الحسابات أن يحدد داللة النتائج الرقابية ويرتبها وفق أهميتها الذي يجب أن
تعاس في التقرير م حيث موضعها وطريقة عرضها.
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ب .اإلبالغ عن نتائج المهمة الرقابية
يوفر المعيار  ISSAI 1260إرشادات حول التواصل للبل ع المسائل الرقابية الناجمة ع رقابة
القوائم المالية في ما بي مدقق الحسرابات والمسرؤولي عر الحوكمرة بالجهرة الخاضرعة للرقابرة .ويتعلرق
اإلبل في هذا النطاق بالمسائل الرقابية ذات الصلة بالحوكمة.
ويورد المعيار  ISSAI 1260أن أهداف رقابة البيانات المالية في القطا العرام غالبرا مرا تارون أوسر
نطاقا م مجرد إصدار رأي ع البيانرات الماليرة ،ذلرك أن التفروي الرقرابي أو االلتزامرات بخصروص
جهررات القطررا العررام الخاضررعة للرقابررة الناجمررة عر التشررريعات أو المتطلبررات التنظيميررة أو التوجيهررات
الوزارية أو متطلبات السياسة الحاومية أو قرارات صادرة ع البرلمان قد ترؤدي إلرى أهرداف إضرافية.
وقررد تشررمل هررذ األهررداف اإلضررافية مسررؤوليات رقابيررة وإبلغيررة ،كتلررك المتصررلة برراإلبل عمررا إذا كرران
مراج الحسابات قد عثر على حاالت عدم التزام متطلبات محددة مثل الموازنة والمسراءلة و أو اإلبرل
ع فعالية الرقابة الداخلية.
ج .إعداد التقرير الرقابي
يضر المعيررار  ISSAI 1700جملرة مر المعررايير الفرعيررة المتصررلة بشررال تقريررر مردقق الحسررابات
ومحترروا  ،والررذي ت رم إصرردار نتيجررة لمهمررة رقابيررة يجريهررا م ردقق مسررتقل للبيانررات الماليررة لجهررة معينررة
خاضررعة للرقابررة .وعلررى مردقق الحسررابات أن يراج ر ويقرريم االسررتنتاجات المستخلصررة مر أدلررة اإلابررات
الرقابية المتوصل إليها بصفتها قاعدة يستند إليها الرأي بشةن البيانات المالية.
ويشرير المعيرار  ISSAI 1805إلرى أن الصرياغة ال َحرفيرة للررأي ،فري مجرال القطرا العرام ،قرد يارون
منصوصررا عليرره م ر قبررل التشررريعات المناسرربة أو التفرروي الرقررابي .وفرري مثررل هررذ الظررروف ،يطبررق
مراجعو حسابات القطا العام الصياغة الحرفية اإللزامية ،م األخذ باالعتبار ما جاء في المعيرار ISA
.805
وينبغي أن ينص تقرير مراج الحسابات على أن مسؤولية مراج الحسابات هي إصدار رأي بشرةن
البيانات المالية باالعتماد على المهمة الرقابية ورأي عمرا إذا جررى تنفيرذ المهمرة الرقابيرة وفقرا للمعرايير
الدوليررة للرقابررة .كمررا ينبغرري أن يُبرري تقريررر مراقررب الحسررابات أن هررذ المعررايير تقتضرري م ر مراقررب
الحسابات االلتزام بمتطلبات السلوك األخلقي وأنه يخطط المهمة الرقابية وينفذها بهدف الحصول على
تةكيد معقول بخلو البيانات المالية م األخطاء الجوهرية.
م ناحية أخرى ،ينبغي أن ينص تقرير مراقب الحسابات على أنه يعتقد أن أدلة اإلابات الرقابية التي
توصل إلى جمعها كافية ومناسبة لتوفير قاعدة يستند إليها رأيه.
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وحيثما لم يتم اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( )IFRSأو المعايير الدولية للمحاسبة في
القطررا العررام ( )IPSASبصررفتها إطررارا للتقررارير الماليررة ،فرررن اإلشررارة إلررى إطررار التقررارير الماليررة فرري
صياغة الرأي الرقابي ينبغي أن تبي تشري إطار التقارير المالية المستخدم أو بلد األصلي.
د .التقارير المعدّلة
ينص المعيار  ISSAI 1705علرى الحراالت التري يمار فيهرا تعرديل الررأي الرقرابي .ومنهرا أنره يمار
تعديل الرأي عندما يستنتج مدقق الحسابات( ،بناء على أدلة االابات الرقابية التري ترم الحصرول عليهرا )،
أن البيانررات الماليررة فرري مجملهررا ليس ر خاليررة م ر األخطرراء الجوهريررة ،أو عنرردما يسررتحيل علررى م ردقق
الحسابات الحصول على أدلة إابات رقابية مناسبة وكافية تجعله يسرتنتج أن البيانرات الماليرة فري مجملهرا
خالية م األخطاء الجوهرية.
ه .فقرات التوكيد في المسائل الهامة
يورد المعيار  ISSAI 1706إرشادات ع اإلبل اإلضافي في تقرير مدقق الحسرابات ،أي الحراالت
الترري يرررى فيهررا مردقق الحسررابات أنرره مر الضررروري لفر انتبررا مسررتخدم التقريررر إلررى مسررةلة أو مسررائل
صح عنها في البيانات الماليرة والتري تعرد هامرة إلرى درجرة تصربح معهرا حاسرمة فري فهرم
معروضة أو ُمف َ
المستخدم للبيانرات الماليرة ،أو إلرى أي مسرةلة أو مسرائل مر غيرر تلرك المعروضرة أو المفصرح عنهرا فري
البيانات المالية
و .البيانات المقارنة
يُعنى المعيار  ISSAI 1710بمسؤوليات مدقق الحسابات المتصلة بالبيانات المقارنة في نطراق رقابرة
القوائم المالية .وعندما تاون البيانات المالية للفترة السابقة قد جرى تدقيقها م ق َبل مدقق حسابات سرابق
جر تدقيقها ،فرن المتطلبات واإلرشادات الواردة في المعيار  ISSAI 1510والمتعلقة باألرصدة
أو إذا لم يَ ِ
االفتتاحية تطبق أيضا.
ويتمثل الغر م هذا المعيار في الحصول علرى أدلرة إابرات رقابيرة عمرا إذا كانر البيانرات الماليرة
معروضة وفق متطلبات البيانات المقارنة الواردة في إطار التقرارير الماليرة المعمرول بره ،واإلبرل عر
ذلك وفق مسؤوليات مدقق الحسابات في مجال إعداد التقارير.
 مسؤوليات مدقق الحسابات المتصلة بالبيانات األخرى الواردة في واائق تحتوي على البيانات
المالية المدققة.
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يوفر المعيار  ISSAI 1720إرشادات بشةن مسرؤوليات مردقق الحسرابات المتصرلة بمعلومرات أخررى
واردة فرري واررائق تحترروي علررى البيانررات الماليررة المدققررة وتقريررر م ردقق الحسررابات .ويتمثررل هرردف م ردقق
الحسابات في التعامل المناسب في حال احتواء الواائق المتضمنة للبيانات الماليرة المدققرة وتقريرر مردقق
الحسابات بيانات أخرى قد تضعف م مصداقية تلك البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات.
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الفصل -3-2ب
أهداف رقابة األداء ومسارها
-1مقدّمة
هناك الاة أنوا مر الرقابرة :الرقابرة الماليرة ورقابرة المطابقرة ورقابرة األداء ،وتعررف رقابرة األداء
بمراجعة االقتصاد والافاءة والفعالية ،ويشار إليها كذلك علرى أنهرا مراجعرة العائرد مر األمروال VALUE
.FOR MONEY
وتتمثرررل أهرررداف رقابرررة األداء فررري تقيررريم اقتصررراد وكفررراءة وفعاليرررة الجهرررات الخاضرررعة للرقابرررة عنرررد
اضطلعها بمسؤولياتها.
ويعرف المعيار  ISSAI 3100رقابة األداء على أنها "فحص مستقل وموضوعي ألعمرال الحاومرة
أو أنظمتهررا أو برامجهررا أو مؤسسرراتها والترري تتعلررق بةحرردى الجوانررب الثلاررة أو أكثررر ،وهرري :االقتصرراد
والافاءة والفعالية ،وذلك بهدف التطوير (التحسي )".
ويما تعريف االقتصاد والافاءة والفعالية كما يلي:
االقتصاد :حسب معايير األنتوساي هو التقليل م كلفة المواد المستعملة في نشاط ما أخذا في االعتبار
الجودة المناسبة ،وهو العمل م أجل إبقاء التالفة في حردودها الردنيا ،وهرذا يتطلرب أن تارون المروارد
المسررتعملة م ر طرررف الجهررة الخاضررعة للرقابررة للقيررام بنشرراطها مترروفرة فرري الوق ر المحرردد وبالاميررة
والجودة المناسبتي بةفضل ام وهو ما يستوجب استهداف المدخلت لتقليص تالفة الموارد.
الكفةاءة  :مرتبطرة باالقتصرراد ،وهنرا أيضرا تتعلررق القضرية الرئيسرية بررالمواد المسرتخدمة ،فالافراءة هرري
العلقة بي المدخلت والمخرجات م حيث المنتجات والخدمات ،أو أية مخرجات أخرى ،والمروارد
المسررتعملة إلنتاجهررا .ويما ر تعريفهررا بعبررارة أخرررى كاسررتعمال للمرروارد البشرررية و الماليررة و الماديررة
والمعلوماتية بطريقة تافل الحصول على أعلى مخرج بالنسبة إلى كمية معينة م الموارد ،واستعمال
أقل كمية م المدخلت للحصول على مخرجات بامية ونوعية معينة ،ويما وض استنتاجات بشةن
الافاءة انطلقا م المقارنة م أنشطة شبيهة أو فترات سابقة أو معيار يتم تبنيه بشال واضح ،ويما
أحيانا اللجوء إلى أفضل الممارسات كمقياس لتقييم الافاءة.
الفعالية :هي باألساس مفهوم يتعلق بتحقيق األهداف ويعنى بالعلقة بي األهداف أو األهداف الفرعية
أو المخرجات واآلاار ألي نشاط أو برنامج  ،وهي تجيب على السؤال هل يتم تحقيق األهداف المعلنة
بواسطة الوسائل المستعملة؟ وم المهم حي االهتمام بالفعالية التمييز بي المخرجات أو النتائج اآلنية
و أو الآلاار النهائية ،وتعتبر النتائج النهائية مهمة لفعالية المشاري والبررامج او المنظمرات الحاوميرة
بالرغم م صعوبة قياسها أو تقييمها مقارنرة بالمردخلت والمخرجرات ،وتبقرى النترائج النهائيرة مترةارة
بعوامل خارجية وقد تاون هناك حاجة إلى تقييمها على المدى البعيد بدل القريب.
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وحيررث أن رقابررة األداء ال تسررعى دائمررا إلررى الوصررول إلررى اسررتنتاجات تهررم األبعرراد الثلاررة المررذكورة
(االقتصاد،الافاءة ،الفعالية) ،فقد تارون الفائردة محردودة إذا مرا ترم االقتصرار فقرط علرى فحرص اقتصراد
وكفاءة أنشطة دون النظر في فعاليتها ،كما أن المراج قد يرغب أاناء فحرص الفعاليرة فري النظرر فري
جانبي االقتصاد والافاءة ،ويعطي الرسم البياني ادنا عناصر رقابة األداء:
رسم بياني :عناصر رقابة األداء

االقتصاد

الفاعلية

الكفاءة

-2مسار رقابة األداء
عند القيام بمراجعة ضمان الجودة على مهمات رقابة األداء م الضروري فهم مختلف خطوات كرل
مرحلة م مراحل مسار رقابة األداء وذلك لاون اتبا مسار محام عند انجاز رقابة األداء يشال في حد
ذاته آلية لمراقبرة الجرودة ،وباإلضرافة إلرى مختلرف الخطروات الخاصرة بمسرار رقابرة األداء هنراك بعر
الضوابط الشاملة األخرى التي تساهم في جودة رقابة األداء سيتم التعر إليها أيضا ضم هذا الفصل.
إن مسار رقابة األداء الذي نستعرضه هنا مبني على المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة ( ISSAI
3000و )ISSAI 3100وأفضل الممارسات األخرى ،ولقد بني المعايير واإلرشادات سالفة الذكر على
المعاييرISSAI 300 ،ISSAI 200 ،ISSAI 100و.ISSAI 400
ويما تقسيم مسار رقابة األداء إلى المراحل التالية:
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مرحلة التخطيط اإلستراتيجي.
مرحلة التخطيط.
مرحلة التنفيذ.
مرحلة التقرير.
مرحلة المتابعة.

وفيما يلي وصف موجز لهذ المراحل:

 1-2التخ يط اإلستراتيجي لرقابة األداء:
بناء على الفقرة  1.3م المعيار  ISSAI 3000فرن أول مرحلة في مسار رقابة األداء هي التخطريط
اإلسررتراتيجي ،ويرمرري التخطرريط اإلسررتراتيجي لرقابررة األداء إلررى ترتيررب االولويررات وانتقرراء المهمررات
الرقابيررة المحتمررل تنفيررذها خررلل فترررة معينررة ،وبالنسرربة إلررى بع ر األجهررزة الرقابيررة يغطرري التخطرريط
اإلستراتيجي فترة الث سنوات ،ويجب أن ينسجم هذا التخطيط م المخطط اإلستراتيجي العام للجهاز.
وتتمثل أهداف التخطيط اإلستراتيجي فيما يلي:







تماي اإلدارة العليا للجهاز الرقابي م إعطاء توجه إستراتيجي للمجاالت التي ستشرملها
رقابة األداء مستقبل.
تحديد واختيار المهمات الرقابية التي م شةنها تحسي مساءلة القطا العام وإدارته،
إعداد برنامج عمل يما تحقيقه بالموارد المتاحة المتوقعة؛
فهررم مخرراطر الجهررات الخاضررعة للرقابررة وأخررذها بعرري االعتبررار أانرراء اختيررار المهمررة
الرقابية،
منح قاعدة لمساءلة الجهاز الرقابي.

وينبغي أن يشمل المخطط اإلستراتيجي لرقابرة األداء وصرف الجهرات الخاضرعة للرقابرة ومحيطهرا،
وتقييم المخاطر المتعلقة ببرامج وأنشطة الجهات الخاضرعة للرقابرة ،وملخرص للتوجهرات االسرتراتيجية
للجهاز الرقابي على المدى البعيرد فري مجرال رقابرة األداء ،والمجراالت الرقابيرة المحتملرة التري ستشرملها
رقابررة األداء ،وقائمررة المهمررات الرقابيررة المقترحررة للسررنتي أو السررنوات الررثلث المقبلررة ،ويمار للجهرراز
الرقابي اللجوء إلى األسس التالية الختيار مواضي رقابة األداء:






األار المحتمل للرقابة.
وجود مشاكل او مجاالت ذات اهمية.
المخاطر على حس اإلدارة.
أهمية البرنامج بالنسبة إلى أنشطة الجهة الخاضعة للرقابة.
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 الحساسيه السياسية واألهمية الوطنية للبرنامج.
 عدم خضو البرنامج النشاط حديثا لعملية رقابة أو مراجعة داخلية أو خارجية.
 القابلية للرقابة.
ويما للجهاز الرقابي أن يض نظاما يعطي وزنا خاصا لال معيار م المعايير المشار إليها أعل ،
وأن يقيم كل واحد منها قبل الشرو في دورة الرقابة.

 2-2مرحلة التخ يط
يشال التخطيط األساس الذي يضم جودة عملية رقابة األداء ونتائجها ،ويجرب إجرراء تخطريط لارل
مهمة م المهمات المبرمجة بالمخطط اإلستراتيجي لرقابة األداء.
وتتضم هذ المرحلة الخطوات واألنشطة التالية:

أ -فهم الجهة الخاضعة للرقابة (أو البرنامج) ومحيطها:
يؤكد المعيار  ISSAI 3000على ضرورة الحصول على فهم عميرق للجهرة (أو البرنرامج) الخاضرعة
للرقابة ونشاطها ،وذلك م أجل تحقيرق أهرداف الرقابرة ،ويمار عمومرا إنجراز هرذ المرحلرة مر خرلل
القيررام بدراسررة أوليررة لموضررو الرقابررة ،وم ر االنتهرراء م ر هررذ الدراسررة ياررون فريررق الرقابررة قررد جم ر
المعلومات األساسية ليس فقط م أجل معرفة جيدة لموضو الرقابة ولا أيضا للخروج بتوصية حول
ما إذا كان يستوجب المضي قدما في مهمة الرقابة حول الموضو المعني أم ال.

ب -تقييم المخاطر:
يعد تقييم المخاطر مرحلة مهمة بالنسبة إلى كافة أنوا الرقابة ،ويهدف تقيريم المخراطر إلرى تخفري
مخاطر الرقابة م خلل التركيز على المجراالت ذات المخراطر العاليرة التري مر شرةنها أن ال تمار مر
تحقيق االقتصاد والافاءة والفعالية ،وهناك نموذج خاص بتقييم المخاطر مبني علرى المخراطر الملزمرة
ومخاطر الرقابة ومخاطر االكتشاف.
ويستعمل هذا النموذج بشال واس في مجال الرقابة المالية وإن لم يا هناك نمروذج لتقيريم المخراطر
توفر المعايير الدوليرة لألجهرزة العليرا للرقابرة لرقابرة األداء ،فررن نمروذج تقيريم المخراطر المسرتعمل فري
الرقابة المالية يما ملءمته وتطبيقه فري مجرال رقابرة األداء سرواء مر اجرل تحديرد المواضري المؤهلرة
لرقابة األداء أو م أجل تحديد مجاالت الرقابة الممانة لموضو معي .
وفيما يلي بع

التفاصيل حول كيفية استعمال نموذج تقييم المخاطر في مجال رقابة األداء:
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يمثررل خطررر رقابررة تقي ريم األداء الالررى ،عنررد القيررام برقابررة األداء ،احتمررال أن يتوصررل المراقررب إلررى
استنتاجات غير دقيقة بخصوص االقتصاد والافاءة والفعالية م خلل الفشل في الاشف عر أهرم أوجره
ضررعف المشرررو أو الجهررة موضررو الرقابررة ،أو االسررتنتاج أن هنرراك نقراط ضررعف فرري حرري أنهررا غيررر
موجودة ،وكما هو الشةن بالنسبة إلى الرقابة المالية هناك عدة أنوا م المخاطر.
في البداية يتعي على مراقب األداء أن يقيم الخطر الملزم وخطر الرقابة ،وفي ما يلي تعريف هذي
الخطري م بع األمثلة التوضيحية:
 الخطر المرلزم :هرو خطرر فشرل إدارة الجهرة الخاضرعة للرقابرة فري تحقيرق االقتصراد والافراءة
والفعالية في ظل غيراب الرقابرات الداخليرة ،وبعبرارة أخررى هرو الخطرر األول الرذي يحتراج إلرى
الضبط ع طريق وض الرقابرات الداخليرة الضررورية ،و لرذلك فرالخطر المرلزم للفشرل يارون
مرتفعررا بالنسرربة إلررى مشرررو ال تمتلررك فيرره إدارترره إال قلرريل م ر التجربررة والافرراءة مقارنررة م ر
مشرررو تمتلررك فيرره تجربررة قيمررة .ولنةخررذ علررى سرربيل المثررال إدارة الطرقررات الترري تخطررط لبنرراء
طريق في نفق ألول مرة ،بينما إدارة الساك الحديدية تريد بناء خط ساة حديديرة فري نفرق ،لار
ليس ألول مرة  ،ونظرا إلى اختلف تجربة الجهتري المنفرذتي  ،فررن بنراء الطريرق فري نفرق مر
طرف إدارة الطرقات يتضم خطرا ملزما أكبر بعدم إتمرام إنجراز األشرغال برالجودة المطلوبرة
وفي الوق المحدد.
 خ ةةر الرقابةةة :هررو عرردم تمار الرقابرة علررى محرريط المشرررو البرنررامج موضررو الرقابررة مر
الاشررف والتصررحيح فرري الوقر المناسررب لألخطررار الملزمررة الترري تحررول دون تحقيررق االقتصراد
والافاءة والفعالية  ،فعلى سبيل المثال ،وم أجل مراقبة الخطر الملزم لعدم إنجاز النفق نظررا
إلى قلة تجربتها وكفاءتها يمار إلدارة الطرقرات أن توكرل خبيررا تقنيرا  ،وتحتراج مر أجرل ذلرك
إتبا مختلف اإلجراءات لضمان اختيار الخبير التقنري المناسرب ،وتمثرل هرذ اإلجرراءات رقابرة
داخلية ضرورية لمعالجة الخطر الملزم لقلة تجربة و كفاءة إدارة الطرقات في بناء طريرق فري
نفق ،غير أنه إذا لم تمتثل إدارة الطرقات إلى هذ اإلجراءات فرن خطر رقابة عردم إتمرام إنجراز
النفق بالجودة والوق المطلوبي سياون مرتفعا.
ويبرري المثررال أعررل  ،أن أحررد مجرراالت تركيررز رقابررة األداء هررو انتقرراء خبيررر إلدارة الطرقررات واتخرراذ
تدابير أخرى لمعالجة مشال قلة التجربة في بناء طريق في نفق.
ويما استعمال نماذج لتحديد المخاطر الملزمة ومراقبتها على حد سرواء .كمرا يمار لفررق الرقابرة
اللجوء إلى إجراء ورشرة عمرل أو حروار أو دراسرة حالرة أو أدوات تقيريم الخطرر ،يجرب إعطراء درجرات
المخاطر الملزمة و مراقبتها التي تم تحديدها م خلل النظر في أسبابها وآاارها المحتملة على تحقيرق
االقتصرراد والافرراءة والفعاليررة مر طرررف الجهررة الخاضررعة للرقابررة .وبعررد النظررر فرري المخرراطر الملزمررة
ومراقبتها ،وإذا قيم المراقب أن الخطر الالي لحس اإلدارة م طرف الجهة الخاضعة للرقابة مرتف ،
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عندها إذن سيحتاج المراقب أن يقوم بفحص موس في هذا المجال ،اما إذا ما تم تقييم الخطر على أنه
منخف فرن مدى إجراءات الرقابة سياون نسبيا أقل.

ج -تحديد أهداف الرقابة ونطاقها :
يتم تحديد القضايا التي يجب دراستها فري نطراق مهمرة الرقابرة التري ترم اختيارهرا خرلل مرحلرة تقيريم
المخاطر ،ويجب تحديد أهداف الرقابة بالنسبة إلى كل واحدة م هرذ القضرايا ،وينبغري تحديرد األهرداف
بحيث ياون م شةن الرقابة أن تساعد على تحسي اإلدارة العامرة وطررق تقرديم الخردمات .وهارذا ،فررن
رقابة األداء ال تاتفي بالتحذير م الممارسات الخاطئة بل تحدد وتشج على الممارسات الجيدة.
وعنررد تحديررد القضررايا الواجررب دراسررتها ووض ر أهررداف الرقابررة يجررب أن يةخررذ فريررق الرقابررة بعرري
االعتبرار مسررؤوليات ومهررام الجهرراز الرقررابي واآلاررار النهائيرة المنتظرررة مر الرقابررة ،وينبغرري أن تتنرراول
أهررداف الرقابررة قضررايا المسرراءلة والحوكمررة الجيرردة ،وأن تسررهل الرقابررة الماليررة وتحسر اقتصرراد وكفرراءة
وفعالية عمليات القطا العام.
ويشال النطاق حدود الرقابة ،إذ أن رقابة األداء قد تغطي جزء م أنشطة الجهة الخاضعة للرقابة أو
برنامج أو وظائف مجموعة م العمليات خلل فترة زمنية ،وهي تتنراول مثرل هرذ األمرور انطلقرا مر
طر أسئلة محددة والقيام بنو معي م الدراسات والتحقيقات الميدانية ،وم الناحية العمليرة فررن هرذ
األمور تشال أساسا الختيار طرق جم البيانات ،كما أن هناك جوانب أخرى يجب مراعاتها أاناء تحديد
نطاق الرقابة كالتقيد بصلحيات الجهاز والموارد والمهارات المهنية المطلوبة والتوقي .

د -تحديد معايير الرقابة:
يما تعريف معايير الرقابة على أنها معايير معقولة يما الوصول إليها وتشرال مرجعرا يقراس علرى
أساسه مدى ملءمة النظم والممارسات ومدى اقتصاد وكفاءة وفعالية العمليات والبرامج .وتشال هرذ
المعايير أفضل الممارسات وتعطي جوابا معقوال الستفسارات أي شخص حول "ماذا يجرب أن يارون
عليرره الحررال" .وحرري تررتم مقارنررة هررذ المعررايير مر مررا هررو موجررود فعليررا يمار اسررتخراج اسررتنتاجات
الرقابة ،وم شةن تحقيق أو تجاوز هذ المعايير أن يشرير علرى وجرود ممارسرات جيردة ،فري حري أن
الفشل في تحقيقها يدل على وجود مجاالت تحتاج للتحسي  ،وينبغي على المراقبي عند تحديرد معرايير
الرقابة أن يتةكدوا أنها معايير مناسبة ومعقولة وموضوعية وصالحة ومفهومة وقابلة للمقارنة وكاملة
ومقبولة وقابلة للتحقيق.
و يما الحصول على المعايير الرقابية م المصادر التالية:

 القواني التي تحام عمل الجهات الخاضعة للرقابة.
 سياسات ومعايير وتوجيهات وإرشادات الجهات الخاضعة للرقابة.
 أدلة إجراءات الجهات الخاضعة للرقابة.
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القرارات المتخذة م طرف الجهازي التشريعي والتنفيذي.
المعايير المهنية والتجارب.
أهم مؤشرات األداء الموضوعة م طرف الجهة الخاضعة للرقابة أو الحاومة أو خبراء
مستقلي .
معايير استعمل سابقا في عمليات رقابة مشابهة.
معايير منشورة م طرف أجهزة رقابية أخرى.
منظمات (خارج أو داخل البلد) تقوم بةعمال شبيهة أو ببرامج مشابهة.
معايير األداء المستعملة م طرف الجهات الخاضعة للرقابة.

هـ -إعداد مخطط الرقابة:
ينبغي على فريق الرقابة عند نهاية مرحلة التخطيط أن يعد مخطط الرقابة ،ويوضر مخطرط الرقابرة
بحيث ياون مامل للعمل المتبقي بشال فعال.
ويحتوي مخطط الرقابة النموذجي على ما يلي:









معلومات أولية ع الجهة الخاضعة للرقابة.
أهداف وقضايا الرقابة التي يتعي فحصها أاناء مرحلة التنفيذ.
نطاق الرقابة.
معايير الرقابة المناسبة لال هدف م أهداف الرقابة.
إجراءات الرقابة م تفصيل نو ومدى وتوقي إجراء اختبار الرقابة.
الموارد المطلوبة أاناء مرحلة التنفيذ ومرحلة التقرير.
البرنامج الزمني للعمل.

و -وض برنامج الرقابة:
يمثل برنامج الرقابة العلقة بي أهداف الرقابة ومنهجية الرقابة والعمل الميداني المتوقر لبلرو هرذ
األهداف.
ويترجم برنامج الرقابة مخطط الرقابة إلى اجرراءات رقابيرة تفصريلية موضروعة خصيصرا مر أجرل
اختبار أهداف الرقابة .ويحتوي الجدول التالي على االعتبارات التي يجب مراعاتها عنرد وضر برنرامج
الرقابة:
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محتويات البرنامج








االعتبارات الواجب مراعاتها عند وضع برنامج الرقابة

األهداف الفرعية للرقابرة (المتعلقرة باقتصراد 
وكفاءة وفعالية العمليات)

معرررايير الرقابرررة لارررل هررردف مررر األهرررداف 
الفرعية

أسئلة الرقابة التي سيتم طرحها

األدلة التي سيتم جمعها
اسس اختيار العينات

إجراءات الرقابة  ،تقنيات جم البيانات

م ر سرريقوم برنجرراز األعمررال الرقابيررة وكي رف 
ومتى وأي سيتم إنجازها.




حجم المهمة الرقابية
االنتشار الجغرافي للجهة محل الرقابة
محيط الرقابة
ماونات النظام الذي يتم مراقبته؛
حسررب المرروارد المترروفرة والصررعوبات المنتظرررة ،يق ر اختيررار
المقاربة التي تساعد أحس على تحقيق األهداف
المجاالت التي تحتاج إلى رقابة
اختيار العينة الملئمة
المعطيات الضرورية وأي يما الحصول عليهرا مر التسراؤل
حول توقيتها
هل م الضروري إجراء زيارات ميدانية
بناء على الافاءة المهنيرة لفريرق الرقابرة ،هرل هنراك حاجرة إلرى
مهارات أخرى كمختصي في المعالجة اإللاترونيرة للمعطيرات
أو الهندسة أو القانون ،وغير ذلك
متى ووفق أي تسلسل سيتم إنجاز مختلف اجراءات الرقابة.

ويعطي المعيرار  ISSAI 3000المزيرد مر التوجيهرات حرول إعرداد برنرامج الرقابرة وكيفيرة اسرتعمال
التقنيات المختلفة لجم أدلة اإلابات.
ويشال برنامج الرقابة أداة أساسية لضمان جودة بقية المهمة الرقابية ونتائجها.

 3-2مرحلة التنفيذ:
يقوم فريق الرقابة خلل هذ المرحلة بجم وتحليل و تفسير أدلة االابات ويقارنها م معايير الرقابة
للوصول إلى استنتاجات الرقابة.
وفيما يلي األنشطة المتعلقة بهذ المرحلة:

أ -جم أدلة اإلابات:
يتعي الحصرول علرى األدلرة الااملرة والمهمرة والاافيرة التري تردعم اسرتنتاجات المراقرب ورأيره حرول
الجهة أو البرنامج أو النشاط أو الوظيفة موضو الرقابة ،وبينما تااد تاون أدلة اإلابرات الماليرة حاسرمة
(نعم ال أو صحيح خطة( فرن األمر ليس كذلك بالنسبة إلى رقابة األداء ،وبصفة عامة فرن الدليل المتعلق
برقابة األداء يجب أن ياون مقنعا مما يستوجب م المراقبي أن ياونوا مبدعي ومرني وحذري أانراء
بحثهم ع هذ األدلة.
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ويما تصنيف األدلة في رقابة األداء إلى :
 دليل توايقي
 دليل مادي
 دليل ااباتي
 دليل تحليلي
ولال صنف م هذ األدلة نقاط ضعف يجب أن ياون المراقب ملما بهرا .وهنراك تقنيرات عردة لجمر
أدلة االابات نذكر منها ما يلي:
 .1المقابلة و تما هذ التقنية م الحصول على المعلومات المناسربة مر األشرخاص ذوي معرفرة
بالموضو سواء م داخل الجهة الخاضعة للرقابة أوم خارجها .وفي هذا اإلطار ،فرن علرى
المراقب أن يطر األسئلة المناسربة للحصرول علرى المعلومرات وأن يسرتم بانتبرا وينظرر فري
األجوبة وأن يطر أسئلة للمتابعة والتةكد م المعلومات.
 .2الملحظة وتعني النظر في مسرار أو إجرراءات يرتم انجازهرا مر قبرل أطرراف آخرري بغرر
تقييمها.
 .3مراجعررة المسررتندات وهرري قررراءة السررجلت أو الواررائق سررواء المطبوعررة منهررا أو اإللاترونيررة،
كالمراسلت ومذكرات التفاهم والمحاضر والتقارير ،إلخ.
 .4إعادة األداء ونعني بذلك مراجعة أو إعادة الخطوات العملية ،فعلى سبيل المثال يما للمراقب
م أجل التحقق مر دقرة كفراءة اإلجرراءات إعرادة تنفيرذ اإلجرراءات المسرتعملة لقيراس الافراءة،
وتساعد هذ اإلعادة على تةكيد أو نفي عمل النظام أو بع أجزائه كما هو مزعوم.
 .5التةكد وهو بمثابة إجابة (خطية) على طلب (خطي) للتةكد م معلومة معينة ،ويسرتعمل لبحرث
ما إذا تم فعل إنجاز عملية على أر الواق .
 .6التحليررل العينرري أو اإللاترونرري يحرردد مررا هررو متشررابه و مختلررف برري وايقترري أو أكثررر أو برري
عناصر ملموسة أو بي معطيات ،ويجب استخراج األدلة التحليلية م طرف خبراء لهم دراية
بالقضايا موضو التحليرل والقرادري علرى اسرتنتاجات منطقيرة وأحاامرا مهنيرة مر المعطيرات
المجمعة ،ويما استخدام عدة أدوات إحصائية لتحليل المعطيات أو المعلومات.
 .7مجموعررات التركيررز هرري عبررارة ع ر أفررراد منتقرري يررتم جمعهررم لمناقشررة قضررايا خاصررة حررول
مواضرري معينررة ،وتسررتخدم تقنيررات مجموعررات التركيررز علررى سرربيل المثررال للحصررول علررى
معلومات حول إنجازات وآاار البررامج الحاوميرة بنراء علرى المسرتفيدي المتروقعي وأصرحاب
المصالح اآلخري .
 .8االستبيانات و يتم اللجوء إليها لجم تفاصيل ومعلومات معينة م مجموعرة مر األشرخاص أو
المنظمات ،و تبرز أهميرة اسرتعمال هرذ التقنيرة حينمرا تارون هنراك حاجرة لجمر معلومرات مر
خلل عدد واس م األفراد حول مواضي الرقابة ،وتستعمل االستبيانات أساسا لجمر حقرائق
غير متوفرة بطريق أخرى وهي تشال مرجعا مهما لدعم وجهة نظر معينة.
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 .9دراسة الحالة وهي طريقة لدراسة القضايا المعقدة بناء على فهم شامل لحالرة معينرة ،وتشرتمل
على توصيفات وتحليلت موسعة للقضية المحددة.

ب -تحليل األدلة :
تحلل األدلة التي تم جمعها باستعمال مختلف التقنيات للوصول إلى اسرتنتاجات حرول اقتصراد وكفراءة
وفعالية عمليات الجهة الخاضعة للرقابة ،ويما أن يشمل التحليرل إجرراء عمليرات بالحاسروب أو تحليرل
مؤشرات أو معرفة االتجاهات العامرة للمعطيرات التري ترم الحصرول عليهرا مر الجهرة الخاضرعة للرقابرة
ومقارنتهررا م ر معررايير معينررة أو إجررراء دراسررات مقارنررة ،مررا يما ر تحليررل االن رـحدار وتحليررل التبرراي
للمعطيات التي تم جمعها.

ج -وض استنتاجات وخلصات وتوصيات أولية:
تبرز استنتاجات الرقابة م خلل الرربط بري ملحظرات الرقابرة ومعاييرهرا .وتشرال الجوانرب التري
يفرروق فيهررا أداء الجهررة الخاضررعة للرقابررة األداء المتوق ر (كمررا يظهررر ذلررك م ر معررايير الرقابررة) أفضررل
الممارسات التي وقف عليها الرقابة شريطة أن تاون األهداف (أو مراج المقارنرة) قرد حرددت بواقعيرة
وتم التقرير بشةنها.
ويلخررص الرسررم البيرراني أسررفله عمليررة تحليررل األدلررة ووض ر االسررتنتاجات والتوصرريات إليجرراد حررل
للمجاالت التي تعاني م ممارسات ضعيفة:
معايير الرقابة (وماذا يجب أن يكون)

أدلة الرقابة (ما هو كائن)

استنتاجات الرقابة ("ما هو كائن" مقارنة مع "ماذا يجب أن يكون")

تحديد أسباب ونتائج االستنتاجات

وضع خالصات وتوصيات الرقابة

تقدير اآلثار المحتملة لتوصيات الرقابة كلما كان ذلك ممكنا
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وينبغي على المراقب أن يحدد سبب أو أسباب ما تم استنتاجه ألن ذلك يشال أساس التوصية ،ويحردد
السبب كل ما م شةنه حي تغيير أن يمن حدوث االستنتاج ،ويما للسبب أن ياون خارج نطاق تحام
الجهة الخاضعة للرقابة مما يسرتوجب توجيره الملحظرة مباشررة للجهرة الخارجيرة المعنيرة ،لرذا يجرب أن
يوجه إليها الجزء مر التقريرر الرذي يعنيهرا مر أجرل اإلدالء برأيهرا فيره وأخرذ هرذا الررأي بالحسربان عنرد
الصياغة النهائية للتقرير.

 4-2مرحلة التقرير:
تشتمل مرحلة التقرير على ما يلي:

أ -إعداد مشرو تقرير الرقابة:
ينبغرري علررى فريررق الرقابررة وفررق المعيررار ،ISSAI 400أن يعررد تقررارير ماتوبررة ،ويجررب أن تضررم هررذ
التقارير كل نتائج الرقابة وترسل لال المستويات الحاومية المعنية ،وفي نهاية مرحلة التنفيذ يض فريق
الرقابة استنتاجاته وتوصياته التي ينبغي تضمينها في مشرو التقرير.
يمثررل مشرررو تقريررر الرقابررة خاتمررة العمررل الميررداني والتحلرريلت وكررل مررا ترم النظررر فيرره ،كمررا يمثررل
خلصات وتوصيات الجهاز الرقابي ،وم المهم أن يصف هذا التقرير أهداف العملية الرقابية مر أجرل
أن يررتما مسررتخدمي التقريررر الرقررابي مر فهررم مقاصررد الرقابررة ونتائجهررا بشررال صررحيح ،كمررا ينبغرري أن
يتنرراول التقريررر عوائررق نطرراق عمررل المراقررب وأسررباب ذلررك ،ويتعرري أن يتنرراول كررذلك أهررم الحقررائق
واالستنتاجات بشال يتيح للقراء فهم األساس الرذي بنرى عليره المراقرب خلصراته وتوصرياته ،ويتضرم
ذلك مناقشة الحقائق المعتمدة والمقارنة م معايير مناسربة وتحليرل االنرـحراف بري مرا ترم معاينتره وهرذ
المعايير حتى يتم تحليل أسباب وآاار هذ االنـحرافات ،ويعتبر هذا كله بمثابة التقرير األولي الذي يما
تغيير أو مراجعته بعد المناقشة م الجهات الخاضعة للرقابة.
وتتم كتابة استنتاجات رقابة األداء في شال الملحظات ضم منظومة تحتوي على العناصر التالية:
أ -الحالة :وهري وصرف الوضر القرائم وشررحه كمرا هرو ،وهري إجابرة عر السرؤال :مرا هرو الوضر
القائم؟ مثال :بل إنتاج شركة المسابك  1511وحدة.
ب -المعيار :وهو ميزان المقارنة الذي يتم القياس عليه وهو إجابة ع السؤال :كيف ينبغري أن يارون
الوض ؟
مثال :كان م المفتر

(حسب أهداف شركة المسابك) أن يبل اإلنتاج  1611وحدة.
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ج -األار :ويتمثل في المشاكل الناتجة ع االنـحراف بي الحالرة (الواقر الفعلري) والمعيرار (مرا يجرب
أن تاون عليه الحالة) ،ويفضل التعبير ع األار بمصطلحات كمية :مثل القيمة النقدية والوقر وعردد
وحدات اإلنتاج ،وعدد الصفقات.
مثال :أدى االنخفا في إنتاج شركة المسابك (مر  1611إلرى  1511وحردة) إلرى تراجر المبيعرات
بنفس الامية مما نتج عنه نقص في الدخل قدر  241ألف دينار.
وفي بع الحاالت ياون األار وصفيا وغير ملموس فل يما تقييمه كميا وهو مر ذلرك علرى غايرة
م األهمية كقلة االهتمام والعزيمة مثل أو كآاار نقص المتابعة واإلشراف.
وبصرف النظر ع إماانية تقيريم األارر كميرا ينبغري أن تتضرم الملحظرة مرا يافري مر المعلومرات
إلقنا القارئ بةن المسةلة جديرة باالهتمام إذ ينبغي أن يمثل األار خطورة كافية لتبرير اتخراذ إجرراءات
تصويبية ،وإذا تبي أن األار ليس مهما فرن النتيجة ال تستحق التبلي .
م العلرم أنره لريس مر الضرروري أن يارون األارر فعليرا كري يارون هامرا برل يمار أن تاتسري اآلارار
المحتملة بدورها جانبا م األهمية مما يستدعي إدراج الملحظات المتعلقة بها في التقرير.
د -السرربب :وهررو الظرررف الررذي أدى إلررى وجررود اخررتلف برري الحالررة والمعيررار  ،وغالبررا مررا ياررون مر
الصررعب تحديررد السرربب األساسرري للمشررالة القائمررة ،ممررا يتطلررب مر المرردقق بررذل جهررود كافيررة إلابررات
االرتباط بي األسباب وتةايراتها.
مثال :نتج النقص في إنتاج شركة المسابك (م  1611إلى  )1511وحدة ع انقطا مخزون المرادة
األولية لمدة  11أيام.
وبذلك تستوفي الملحظة المتعلقة بشركة المسابك عناصرها األربعة وتاون كاآلتي:
"بل إنتاج شركة المسابك  1511وحدة في حي كان م المفتر أن يبل  ،حسرب أهرداف الشرركة،
 1611وحدة وذلك نتيجة انقطا مخزون المادة األولية لمدة  11أيام ،وأدى االنخفا في إنتراج شرركة
المسابك (م 1611إلى  1511وحدة) إلى تراج المبيعات بنفس الامية مما نتج عنره نقرص فري الردخل
قدر  241ألف دينار".
ويمثل الوقوف عند السبب خطوة في اتجا تفاديه إذ أنه القاعدة األساسية ألية توصيات.
وكي تاون نتائج الرقابة على مستوى عال م الجرودة ،البرد أن يهتردي المردقق إلرى تشرخيص السربب
الذي بانعدامه يختفي األار.
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ب -التواصل بشةن االستنتاجات:
يما خلل فترة رقابة األداء عر استنتاجات الرقابة على مسرؤولي الجهراز الرقرابي ،ويجرب بعرد
اعررداد مشرررو التقريررر ،عقررد اجتمررا ختررامي حررول اسررتنتاجات وخلصررات الرقابررة لضررمان فهررم كامررل
للقضايا المطروحة م طرف كل الجانبي  ،وم أجل مساعدة الجهة الخاضعة للرقابة على تقرديم رأيهرا
وأخذ بعي االعتبار في التقرير النهائي ،وخلل االجتما الختامي يقردم مشررو تقريرر األداء وينراق
م مسؤولي الجهرة التري خضرع للرقابرة ،ويجرب أن تارون اإلجابرات الاتابيرة والشرفهية التري ترم تلقيهرا
خلل اللقاء الختامي كافية إلكمال إعداد التقرير النهائي.

ج -استامال تقرير الرقابة:
يقوم فريق الرقابة بعد االجتمرا الخترامي برعرداد التقريرر النهرائي آخرذا بعري االعتبرار أجوبرة الجهرة
الخاضعة للرقابة ،وتتاون محتويات التقرير النهائي م  :عنوان وخلفية ع الجهة محل الرقابة وأهداف
ونطاق الرقابة ومنهجية الرقابة واسرتنتاجات وخلصرات الرقابرة ،ويتعري أن يرتم بنراء التوصريات علرى
تحليل األسباب التي تقف وراء ما تم اسرتنتاجه ،وإذا كانر هنراك عردة أسرباب وراء اسرتنتاج معري  ،فررن
التوصية يجب أن تعالج كل واحدة م هذ األسباب ،وأاناء إعداد التقرير النهائي تاون الحاجة ماسة إلى
االكتمررال والوضررو والدقررة والقابليررة للفهررم والترروازن والموضرروعية واالقنررا وعرردم االرتبرراط بظرررف
خاص ،ويتم التصديق على التقرير م طرف الجهة المخولة بالجهاز ،وتحال على رئريس الدولرة أو أيرة
سلطة يخول لها القانون ذلك.
ويعتبر تقرير األداء الذي يتم نشر األساس الرذي يحارم مر خللره المشرر والجمهرور الواسر علرى
أداء الجهاز الرقابي فيمرا يخرص أدائره لوظيفرة الرقابرة .وتشرال األخطراء المهمرة ،خاصرة مرا تعلرق منهرا
بمجاالت كانر موضرو خرلف مر الجهرة الخاضرعة للرقابرة ،مصردرا لإلسراءة إلرى سرمعة ومصرداقية
تقرير الرقابة أو الجهاز الرقابي ،وعليه يتعي إعطاء أهمية كبرى لدقة ومنطقية ووضو التقرير ،وفي
حالة التدقيقات الحساسة يتعي على األجهزة الرقابية أن تقوم قبل استامال تقرير األداء بمراجعة ضمان
الجودة قبل اإلصدار.

 5-2المتابعة :
إن الهدف األساسي لألجهزة العليا للرقابة هو تحسي أداء القطا العام والمساءلة ع طريرق تطبيرق
توصيات الرقابة ،وتسهم عملية المتابعة في التنفيذ الفعال لتوصيات التقرير وفي الوق المناسب ،ولهرذا
الغر يحتاج الجهاز الرقابي أن يتبنى مقاربة شمولية لمتابعة تقارير الرقابة.
وترمي متابعة توصيات الجهاز الرقابي إلى تحقيق الاة أهداف رئيسية وهي:
 تحسي فعالية تقارير الرقابة.
 مساعدة المشر .
 تقييم أداء الجهاز الرقابي.
كما تمنح هذ المتابعة فرصة لتةكيد توفير التااليف ومااسب أخرى متوقعة وق إجراء الرقابة.
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 .3الضّوابط ال ّ
شاملة لجودة مهام رقابة األداء:
غالبا مرا تتنراول رقابرة األداء أمرورا معقردة ممرا يجعلهرا تحتراج إلرى كفراءات وخبررة وتجربرة واسرعة،
ويحتاج الجهاز الرقابي ،م أجل تحقيق الجودة في مجال رقابة األداء ،أن يتب مسارا يتوافق م أفضرل
الممارسات في مجال رقابة األداء كما تم وصفه أعل في هرذا الجرزء مر الردليل ،وفري حرد ذاتره ،يشرال
اتبا مسار جيد إلنجاز رقابة األداء آلية لضمان جودة عملية الرقابة وما ينتج عنها م تقارير.
وباإلضافة إلى تبني مسار رقابة أداء جيد ،فرن معايير اإلنتوساي توصري باتخراذ عردد مر الضروابط
الشاملة األخرى التي مر شرةنها أن ترؤار إيجابرا علرى كرل مرحلرة مر مراحرل وخطروات مسرار الرقابرة.
وفيما يلي عر لهذ اإلجراءات:










إطرار إدارة جرودة الرقابرة  -يجرب علرى األجهررزة العليرا للرقابرة أن تضر إطرارا شررامل إلدارة
جودة الرقابة ،ويحتوي هذا اإلطار على مختلرف عناصرر اإلطرار الجيرد كمرا هرو مقترر فري
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اإلشررراف -يجررب أن ياررون عمررل فريررق الرقابررة خاضررعا إلشررراف ملئررم خررلل كررل مراحررل
الرقابرة ،ويشرمل إشرراف كبرار المسرؤولي عر فريرق الرقابرة علرى مرا يلري :التوجيره والردعم
واإلرشاد والتةطير ،ويهردف هرذا الترةطير إلرى ضرمان الوصرول إلرى أهرداف الرقابرة ،وكرذلك
ضمان المطابقة م السياسات واإلجراءات والمنهجية واإلرشاد المتفق بشةنها.
المتابعة أو المراقبة التوجيهية  -المراقبة التوجيهية هي مراجعة مدى التقدم في تحقيق المهمة
التي كلف بها أعضاء الفريق أخذا بعي االعتبار الوق والميزانية المحددي  ،وعلى األجهرزة
الرقابية أن تض معايير أداء مناسبة لبرامج رقابرة األداء (علرى سربيل المثرال تالفرة الرقابرة -
المدة الزمنية  -المحطات الرئيسية  -النتائج) لتراقب وتوجه عمليات الرقابة بالمقارنة م هذ
المعايير ،وينبغي على مدير الرقابة أن يعد تقارير منتظمة لمسؤولي الجهاز الرقابي.
الافرراءة  -م ر الواضررح أن الرقابررة عمررل معقررد ،لررذا يجررب أن يضررطل بهررا فريررق يترروفر علررى
الافاءات اللزمة لتحقيرق غرر الرقابرة ،وينبغري أن يارون أعضراء الفريرق ملمري بمحراور
الرقابرة والعناصرر المرجعيرة للعمرل الموكرول إلريهم ،ويجرب علرى الجهراز الرقرابي ،فري حالررة
وجود أمور معقردة وتقنيرة ،اللجروء إلرى الخبرراء المرؤهلي المناسربي  .ومر المهرم التةكرد عنرد
التعاقررد م ر الخبررراء م ر أنهررم مسررتقلي ع ر النشرراط البرنامج وأنهررم علررى علررم تررام بالشررروط
الخاصة وااللتزامات األخلقية.
الرقابرة  -إن إعرداد واتبرا األدلرة الرقابيرة والسياسرات واإلجرراءات وأدوات
المنهجيرة و أدلّرة ّ
الدعم األخررى يلعرب دورا أساسريا علرى المردى البعيرد فري تقويرة وتطروير رقابرة األداء داخرل
الجهرراز الرقررابي .لررذا ينبغرري علررى الجهرراز الرقررابي أن يترروافر لرره أدلررة وسياسررات وإجررراءات
ومنهجية خاصة برقابة األداء ،وم المستحس أن ياون منسجما في ذلك م المعايير الدولية
وأفضل الممارسات.
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 المراجعة -تقتر الفقرة  5.2مر المعيرار  ISSAI 3100مرا يلري :مر أجرل إعطراء ضرمانة
كافية ،يتوجب القيام بمراجعة خارجية وبمراجعة النظير ،ويجرب أن توضر آليرات المراجعرة
داخلية ألجهزة الرقابية وأن تركز على تطبيق األدلة والسياسات واإلجراءات والمنهجية.
 التوايق الملئم  -يتعي جم األدلة الافيلة باإلقنرا والملئمرة والاافيرة لتردعيم أي اسرتنتاج أو
نتائج ،وقد يتطلب هذا العمل وض نماذج موحدة ألوراق العمل يتم وضرعها وإمضراؤها مر
طرف مراقبي أكفاء.
 تقييم الوحدة الخاضعة للرقابة  -يجب أن تقيم األجهزة الرقابية علقة عمل فعالة م الوحدات
الخاضعة للرقابة مر أجرل ضرمان تحقيرق تقاريرهرا اآلارار المرضرية والاافيرة ،وتعتبرر ردود
فعل الوحدات الخاضعة للرقابة ع تقارير الجهاز أداة قياس جيدة لرقابة جودة أعماله.
 الخاتمة العامة :ينبغي أن تستنج الخاتمة العامة بوضو
 مدى مناسبة التقرير الصادر في ظل الظروف القائمرة (أي أن يارون الررأي الرقرابي مردعوما
بةدلة إابات رقابية مناسبة وكافية مواقة في الملفات(،
 مرردى وجررود أدلررة إابررات مناسرربة وكافيررة بررةن الفريررق الرقررابي قررد التررزم بالمعررايير المهنيررة
والمتطلبات القانونية والتنظيمية لدى تةدية المهمة الرقابية.
وحيثما ُوجدت نقاط ضعف ،فرن التوصل إلى هيذا االستنتاج يقتضي إعمال االجتهاد المهني م قبرل
قائد مهمة المراجعة لتقدير أهمية نقاط الضعف التي جرت ملحظتها.
ردود اإلدارة :ينبغي أن يبي المردير التنفيرذي المسرؤول عر المهمرة الرقابيرة إن كران موافقرا أو غيرر
موافق على الملحظات واالستنتاجات والتوصيات .فرذا كران موافقرا ،وجرب حينئرذ أن يرورد الررد لمحرة
مرروجزة عر اإلجررراءات المقترحررة إزاء ذلررك ،كمررا قررد يتمثررل الرررد فرري تقررديم خطررة العمررل التفصرريلية ،إن
ُوجدت .أما إذا كان غير موافق على الملحظات واالستنتاجات والتوصيات ،وجرب حينئرذ تقرديم أسرباب
عدم الموافقة .وكلما كان الملحظات السلبية ناجمة ع ضعف في سياسات الجهاز وإجراءاتره ،وجرب
يةتي الرد عليها أيضا م قبَل المدير التنفيذي المسؤول ع تطوير السياسات واإلجرراءات وتعهردها.
أن َ
وينبغررري أن يوقررر المررردير التنفيرررذي المسرررؤول (أو المرررديرون التنفيرررذيون المسرررؤولون) علرررى رد اإلدارة
ويؤرخه (أو يؤرخو ).
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الفصل -4-2أ
الرقابة الماليّة
مراجعة ضمان الجودة في مستوى ّ
أوال :تخ يط مراجعة ضمان الجودة عل مستوى الرقابة المالية
 .1خ ة مراجعة المهمة الرقابية الفردية
يتم إعداد خطرة مراجعرة المهمرة الرقابيرة الفرديرة لارل مراجعرة يُرراد إجراؤهرا علرى مسرتوى الرقابرة
المالية .وال تختلف ماونات الخطة ع تلك التي تتضمنها أي خطرة لمهمرة رقابيرة ،أي أنهرا تشرتمل علرى
األهداف والموارد اللزمة والنطاق ومنهجية العمل والشروط (مثل منهجيرة الجهراز الرقرابي والمعرايير
الدولية للرقابة ،في مستوى الرقابة المالية( والمسؤوليات الموكولة واإلطار القانوني أو غير .
 .2التوقيت واالنتقاء
يما أن يتوقف التوقي الذي يتم فيه إجراء مراجعات ضرمان الجرودة والمجراالت التري يرتم انتقاؤهرا
لتاون محلة مراجعة على النواحي التالية:








األولويات الموضوعة ،بما فيها السياسات المتعلقة باالنتقاء الدوري (على غرار ما يقترحره
"المعيار الردولي لألجهرزة العليرا للرقابرة الماليرة والمحاسربة" ( )ISSAI - 40برةن يرتم فحرص
المهمات الرقابية التي يتوالها كل قائد مهمات رقابية مرة كل الث سنوات على األقل.
تقييم المخاطر ،بما في ذلك رؤى إدارة الجهاز العليا.
متطلبات سياسة ضمان الجودة.
الموارد المتاحة ،بمرا فري ذلرك المروظفي الرذي يمتلارون الخبررة والسرلطة الارافيتي إلجرراء
المراجعات.
الظروف (مثل المهمات الرقابية المستحداة وقادة المهمات الرقابية الجدد ونواحي المخراطر
المتعرف عليها حديثا ) التي تجعل النتائج مؤاتية م حيث توقيتها الزمني.
أنشررطة الجهرراز األخرررى الترري م ر شررةنها أن تشررغل األفررراد ع ر المقررابلت أو غيرهررا م ر
إجراءات جم أدلة اإلابات الرقابية ذات الصلة بمراجعة ضمان الجودة.

وبما أن الخطة الرقابية تسرتوجب ان تةخرذ هرذ النرواحي بعري االعتبرار ،فررن علرى الجهراز أال يردخر
جهدا ،عند اعرداد الخطرة ،فري تنفيرذها بمرا يافرل تغطيرة كافيرة لسربل معالجرة المخراطر التري جررى تبينهرا
وتنفيذ سياسته في مجال ضمان الجودة
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 .3الن اق والفروض:
يشمل نطاق مراجعة ضمان الجودة في المسرتوى المرالي األسراليب المتبعرة والوارائق المعردة مر قبرل
فرررق الرقابررة الماليررة ،وذلررك لتقيرريم مرردى اسررتجابة المهررام الرقابيررة لمتطلبررات منهجيررة الجهرراز الرقابيررة
والمعايير المناسبة ،مثل "المعايير الدولية للرقابة" ( )ISASأو "المعايير الدوليرة لألجهرزة العليرا للرقابرة
المالية والمحاسبة" (.)ISSAIS
 .4تقييم المخاطر
يما لفريق مراجعة ضمان الجودة ،بغية تحقيق هدف مراجعة ضمان الجودة ومساعدة الجهاز على
التخفيف م المخاطر ذات الصلة ،األخذ باالعتبار العوامل التالية عند تقييم المخاطر:
 وض ر األولويررة لمراجعررة المهمررات الرقابيررة الترري تنطبررق عليهررا واحرردة أو أكثررر م ر المواصررفات
التالية:
-

المهمات الرقابية المتصلة بجهات خاضعة للرقابة يعتبر الجهاز أنهرا مر صرنف العمرلء
ذوي المستوى العالي م المخاطر.
المهمات الرقابية المتصلة بعملء م ذوي الحسابات المعقدة.
المهمات الرقابية التي لها مشاكل سابقة ،والمهمات الرقابية التي أايرت بشةنها مسائل م
قبَل ُمراج رقابة جودة المهمة الرقابية.
المهمات الرقابية الجديدة التي يجريها الجهاز.

 مدى االلتزام بسياسة الجهاز في مجال التغطية الدورية لقادة المهمات الرقابية.
 .5المنهجية
تشتمل أنشطة جم أدلة اإلابات الرقابية العناصر التالية:
 مراجعة الوثائق:
ويشررمل منهجي رةَ الجهرراز الرقابيررة والملفررات وأوراق العمررل والقررواني والتشررريعات وغيررر ذلررك م ر
الواائق المناسبة لتقييم مدى تنفيذ الجهاز لمنهجيته الرقابية وإجراءاته في مجال رقابة الجودة.
 المقابالت:
يما ر لفريررق مراجعررة ضررمان الجررودة اسررتخدام المقررابلت لجم ر المعلومررات المناسرربة م ر مرروظفي
الجهرراز .ويما ر أن ياررون المسررار رسررميا أو غيررر رسررمي وفررق طريقررة إجررراء االسررتبيان الررذي جرررى
تصميمه.
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 است العات الرأي:
يمثل استطل الرأي طريقة أخرى م طرق إجراء استبيان ياون مصمما لتحصيل إفادات عدد مر
األشخاص باالعتماد على مجموعة م األسئلة المتسقة.
 المالحظة المادية:
الملحظة المادية مسرار مشراهدة يُجريره فريرق مراجعرة ضرمان الجرودة لتردوي كرل مرا يررا مسرتعينا
بقائمة مراجعة .ويما أن تركز الملحظة على البيئة المادية أو على األنشطة أو العمليات أو المناقشات
الجارية.

ثانيا :تنفيذ مراجعة ضمان الجودة
يجب إجراء مراجعة ضمان الجودة وفقا للخطرة المصرادق عليهرا لمراجعرة المهمرة الرقابيرة الفرديرة.
وم ذلك ،فرن ظروفا غير متوقعة قد تقتضي ،خلل مسار المراجعة ،إدراج تعديل على الخطة .ويجردر
التذكير حينئذ بوجوب اعتمراد أي تعرديل فري المسرتوى اإلداري المناسرب .مر ناحيرة أخررى ،يرتم إجرراء
مراجعة ضمان الجودة باستخدام برامج عمل وقوائم مراجعة مصممة سرلفا .معردة وفقرا للمعرايير الدوليرة
للرقابررة ،للقيررام بمراجعررة ضررمان الجررودة علررى مسررتوى مهمررات الرقابررة الماليررة .ويما ر اسررتخدام قرروائم
المراجعرة أيضرا لتوايررق نترائج المراجعررة بحيرث يررتم ربرط االجابرة عر كرل سررؤال فري القائمررة مر الجررزء
المناسررب م ر الملررف الرقررابي الررذي تجررري مراجعترره وملررف ضررمان الجررودة .ويجررب أن تترروافر لملفررات
مراجعات ضمان الجودة أدلة إابات مناسبة وكافية لدعم النتائج واالستنتاجات والتوصيات.
ثالثا :اإلشراف
ينبغي على قائد فريق المراجعة ضمان إشراف مناسب على الفريق وعلى تقدم العمل بما يافرل تةديرة
للمهمة على نحو محترف وفي اآلجال المحددة .ويجب أن تبره واائق مراجعة ضمان الجودة على قيام
المشرررف بالمراجعررة .ويتوقررف مرردى اإلشررراف وطبيعترره علررى عوامررل م ر قبيررل عرردد أعضرراء الفريررق
وتجربتهم وخبرتهم ومؤهلتهم وقدراتهم .وبالنسبة إلى األجهزة التي ال يما فيها إنشاء فريرق مراجعرة
ضمان الجودة نظرا إلى محدودية عدد الموظفي  ،فرن على الشخص المسؤول ع وظيفة ضمان الجودة
أن يالف شخصا في مسرتوى تنفيرذي رفير يافرل إجرراء مشراورات معره فيمرا يتعلرق برالتخطيط والنترائج
(ومنها المسائل الخلفيرة تحديردا) واإلبرل عر مراجعرة ضرمان الجرودة .ويمار للجهراز ،بغيرة تحسري
وظيفة اإلشراف والمراجعة ،أن يعتمد قائمة مراجعة لمراقبة مراجعات ضمان الجودة
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 جمع أدلةّ اإلثبات الرقابية:
يجب أن تستند نتائج فريق مراجعرة ضرمان الجرودة إلرى أدلرة إابرات مناسربة وكافيرة .ولمرا كران فريرق
مراجعة ضمان الجودة يقوم بالتدقيق على المدققي  ،فرن كل دليل إابات ال يصمد أمرام الفحرص والتردقيق
سياون مآله الرد والتغاضي وعدم القبول.
م ناحية أخرى ،يجب توايق طرق جم أدلة اإلابات الرقابية (مثل المقرابلت واسرتطلعات الررأي
ومجموعات التركيز ،وغيرها) في أوراق العمل ،كما يجب الحرص على التوايق الجيد لتحليل البيانرات
التري يرتم تجميعهرا والنترائج المنبثقرة عنهررا .وكمرا الحظنرا آنفرا ،فرنره يجررب ربرط قروائم المراجعرة مر أدلررة
اإلابات التي تدعم نتائج المراجعة.
وقد تقتضي الخطة ،بحسب حجم المجال قيد المراجعة ،مراجعة الشاملة ( مراجعة المهمة كلها) ،م
ذلك على سبيل المثال ،مراجعة كافة أوراق العمل لمهمة رقابية معينة أو كافة العمليات الرقابية المن َجزة
في فترة معينة ،لدى القيام بمراجعة في مستوى الرقابة المالية.
وحيثما تعلق األمر بمجال شاس جدا ،فرن فريق مراجعة ضمان الجرودة يعتمرد تقنيرة أخرذ العينرات أو
غيرها م التقنيات الستخراج مجاالت للمراجعة.
 التحليل:
يجررب تحليررل المعلومررات المجمعررة علررى نحررو مناسررب بمررا يمار مر اسررتخلص اسررتنتاجات وتحديررد
الثغرات أو نقاط الضعف التي تشوب إطرار الجهراز لرقابرة الجرودة .وتشرمل طررق تيسرير جمر البيانرات
وتحليلها قوائم المراجعرة والنمراذ َج والجرداو َل  .ويمار تلخريص المعلومرات النوعيرة المجمعرة فري شرال
سرردي بتحويلهررا إلررى شرال جرردولي بمررا يمار المرردقق مر تحديرد الفجرروات ونقرراط الضرعف الترري تشرروب
مسارات رقابة الجودة.
ولدى تحليله البيانات المجمعة فرن على المدقق أن ينظر في المنحى الذي تتخذ األفعال والردود ،م
ذلك أنه قد يلحظ ،على سبيل المثال ،عدم حدوث تغير طيلة عدد م السنوات في نسربة المروظفي الرذي
يودِعون وايقة تةكيدهم السنوي للستقللية .كما على المدقق أن ينظر في الام ،م ذلك مثل الردود التي
تدعم مقاربة معينة ،مر قبيرل "أفرادَ  %66مر المسرتجوبي أن ال علرم لهرم برةن الجهراز قرد اعتمرد قواعرد
ئ علرى فهرم مردى
السلوك المهني لإلنتوساي " .ويسراعد البيران الامري للنترائج فري التقريرر النهرائي القرار َ
انطباق ملحظات المدقق أو أهميتها .فالمدقق أو القارئ يمانه أن يستنتج ،فري ضروء المثرال الرذي يشرير
إلى عدم كفاية المعرفة باعتماد قواعد اإلنتوساي للسلوك المهني ،أن موظفي الجهاز ليسوا مطلعي بقدر
كاف على المتطلبات األخلقية المناسبة التي يُتوق منهم أن يمتثلوا لها.
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وينبغي أن ياون مدقق ضمان الجودة مدققا ذا تجربة مناسبة يستطي أن يسرتخدم فري مهمتره مسرتوى
عاليا م المهارات التحليلية .وفضل ع قروائم المراجعرة ،فررن علرى المردقق أن يطلر علرى اإلجرراءات
الرقابية المناسبة الواردة في دليل الرقابة للجهاز ،علوة علرى "المعرايير الدوليرة لألجهرزة العليرا للرقابرة
المالية والمحاسبة" ( )ISSAIو"المعايير الدولية للرقابة" ( )ISAوغيرها م المعايير المناسبة للحصول
على إرشادات توجيهية.
رابعا :التقرير
يقوم فريق المراجعة بالنسبة إلى كل مراجعة ضمان جودة:
 بتحليل النتائج والملحظات المفصلة الواردة في المراجعة وتلخيصها.
 برعداد تقرير حول النتائج العامة للمراجعة.
وياون تحليل النتائج والملحظات وتلخيصها مرتبطا بةدلرة اإلابرات المناسربة والاافيرة المضرمنة فري
أوراق العمل .ويُستخدَم هذا الملخص في إعداد تقرير المراجعة.
مسودة مخ ّ
ط تقرير المراجعة
أ .إعداد
ّ
يقوم التقرير النهائي في مستوى الرقابة الماليرة علرى نترائج برنرامج العمرل أو قائمرة المراجعرة .وكمرا
أسررلفنا ،وتشررمل قائمررة المراجعررة مراحررل المهمررة الرقابيررة برردءا بمرحلررة مررا قبررل التخطرريط ووصرروال إلررى
مرحلة التقرير .وهي تهردف إلرى مسراعدة ُمراجر ضرمان الجرودة علرى تقيريم االلترزام بالمعرايير وتحديرد
المجاالت التي يحتاج الجهاز فيها إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة حاالت عدم االلتزام .وكما هرو شرةن كافرة
قوائم المراجعة ،فرن هذ القائمة دليل إرشادي يسراعد المردقق علرى االجتهراد المهنري وينبغري اسرتخدامها
م قب َل مدقق ذي خبرة إلى جانب المعايير المناسبة واألجزاء ذات الصلة مر منهجيرة الجهراز الرقابيرة.
وعلى ُمراج ضمان الجودة أن يُدرج في خانة الملحظات العناصر التالية:
 عر

موجز لألسباب التي تعلل ُحام المدقق بةن المتطلب قد استجيب له أو لرم يُسرتجب لره،

م اإلشارة إلى ملف المهمة الرقابية ،أو إلى ملف المراجعة عند االقتضاء،
 بيان حول المخاطر الناجمة ع عدم االلتزام،
 األسباب التي يعلل بها فريق المهمة الرقابية عدم االلتزام.
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ويتم تلخيص نتائج قوائم المراجعرة فري نمروذج مصرفوفة تردوي اسرتنتاجات مراجعرة ضرمان الجرودة
على مستوى الرقابة المالية ويقوم بملء هذ المصفوفة قائد الفريرق أو شرخص آخرر مالرف بتجمير كافرة
نتررائج مهمررات المراجعررة المختلفررة ويجررب أن تشررتمل المصررفوفة علررى قائمررة بالمجرراالت الهامررة لمراحررل
المهمة الرقابية التري جررى فحصرها ،مر تلخريص للنترائج .وينبغري ربرط النترائج كلهرا علرى نحرو مناسرب
بةوراق العمل  ،وم ناحية أخرى ،يجب أن تتضم هذ المصفوفة الموجزة استنتاجا ع مدى االلترزام
بالنسبة إلى كل مرحلة م مراحل المهمة الرقابية.
 وعند وصف النتائج ،ينبغي أن تتضم مسودة تقرير مراجعة ضمان الجودة:
 ذِكر كافة النتائج بالنسبة إلى كل مرحلة م مراحل مسار الرقابة المالية، تقييم المخاطر المتصلة بال نتيجة، تحديد األسباب الرئيسة الاامنة وراء كل نتيجة. األار :يشير هذا العنصر إلى األار الفعلي أو المحتمل للنتائج .وعلى فريق المراجعرة النظرر فري
مسةلة كيف يؤار وجود مشاكل أو تؤار النتائج في سياسة الجهاز ومساراته الرقابية مستقبل.
 السبب :يجرب تردوي أسرباب النترائج والمشراكل التري يرتم تحديردها .وتارون هرذ األسرباب بمثابرة
األساس الذي يستند عليه المدقق لتقديم التوصيات المناسبة.
 تعليقررات المرردير التنفيررذي للرقابررة :علررى المرردقق أن يقرروم بالحصررول علررى تعليقررات المررديري
التنفيذيي المناسبي على الملحظات المرفوعة وتدوي كافة التعليقات.
مالحظةةة :بعةةد المناقشةةة مةةع اإلدارة التنفيذيةةة ينبغةةي علة فريةةق مراجعةةة ضةةمان الجةةودة القيةةا
بالمها التالية:
 تلخيص التعليقات وغيرها م أدلة اإلابات المنبثقة ع النقاش،
 تحليل أدلة اإلابات في ضوء اإليضاحات التي جرى تلقيها،
 وجوب القيام ،بالنسبة إلى المسائل التي لم ينشة بشةنها إجما  ،بتحريات إضافية باالعتماد علرى
معلومات أو أدلة إابات إضافية يتم توفيرها الفريق،
 االتفاق على التعديلت (باالعتماد على معلومات إضافية أو وقائ ربما لم يا الفريق على علم
بها سابقا) التي يتعي إدراجها في مسودة التقرير .ويجب مناقشة التوصيات واتخاذ قررار بشرةن
النتائج التي سيتضمنها التقرير المزم رفعه إلى رئاسات الجهاز.
والغايررة م ر تعليقررات اإلدارة التنفيذيررة علررى مسررودة التقريررر هرري تحديررد المعلومررات أو أدلررة اإلابررات
اإلضافية التي قد ياون الفريق لم يةخذها بعي االعتبار .ذلك أن تقرير مراجعة ضمان الجودة "قائم على
القرائ " وتقوم نتائجه واستنتاجاته على أدلة إابات مناسبة وكافية.
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ويبرررز تقريررر المراجعررة النهررائي أهررم نتررائج مراجعررة ضررمان الجررودة .أ ّمررا قرررار اختيررار مصررفوفة
( )FORMATالتقرير النهائي فيعود إلى الجهاز المعني وفق سياساته وإجراءاته الذاتية.التقرير النهائي في
مستوى الرقابة المالية.
فيما يلي مثال لمصفوفة تقرير يما اعتمادها أو تطويعها وفقا لظروف الجهاز المعني:
ب .فهرس المحتويات
الملخص التنفيذي (أو ملخص التقرير) :ينبغي أن ياون هذا القسم موجزا جدا وأن يقتصر على أبرز
عناصر التقرير ،أي مجمرل األفارار والنترائج الرئيسرة .ويمار أن يتضرم الملخرص التنفيرذي العناصرر
التالية:
 خلفية موجزة،
 الملحظات الهامة،
 االستنتاجات،
 أبرز التوصيات،
 ملخص ردود اإلدارة.
وال ينبغي أن ياون الملخرص التنفيرذي مجررد تاررار لفصرول مر مرت التقريرر ،برل ينبغري أن يارون
متسقا م التقرير .ويما القول إن الملخص التنفيذي ينبغي أن ينقل الرسائل الرئيسرة للمراجعرة ،وعلرى
وجه التحديد تلك النواحي التي يحتراج الجهراز إلرى تحسرينها .ولفررق المراجعرة مقاربرات مختلفرة إلعرداد
الملخصات التنفيذية .فالبع يعد مسودة للملخص في مرحلة مبارة مر المسرار ويقروم بتحرديثها بصرفة
مستمرة م اتضا هيال التقرير األساسي ومحتوا التفصيلي ،في حي يقوم البع اآلخر برعرداد فري
نهاية المسار.

المقدّمة:
توضح المقدمة خلفية المراجعة مر لمحرة مروجزة عر الجهرة الخاضرعة للرقابرة ،بمرا فري ذلرك نطراق
المهمة الرقابية وتاريخها وغرضها والموظفي المالفي بها .كما يجب أن تتضم المقدمة معلومات ع
مراجعة ضمان الجودة ،منها:
أجريَ وفق
 أهداف المراجعة :ياون الهدف عادة توفير تةكيد معقول على أن المهمة الرقابية قد ِ
المعايير المناسبة ("المعايير الدولية للرقابرة" ( ،)ISAعلرى سربيل المثرال) وأن التقريرر الرقرابي
الصادر مناسب في الظروف القائمة.
 ن اق المراجعة :يصف هذا العنصر المهمة الرقابية أو القسم م المهمة الرقابية قيد المراجعة.
 الشروط العامة :عادة ما تاون "المعايير الدولية للرقابة" ( )ISAأو المعايير الرقابية الوطنية.
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 أسماء المدققين وتاريخ إجراء المراجعة.
الفروض والمنهجية :يتضم هذا الجز ُء العم َل المنجز فعل واإلجراءات المتبعة م قبَرل فريرق
مراجعة ضمان الجودة .ويشتمل على عناصر م قبيل:
 إطار رقابة الجودة الذي تم على أساسه تحليل نظام رقابة الجودة بالجهاز،
 أهم الوسائل التي تم اسرتخدامها فري جمر البيانرات (مرثل :مراجعرة ملفرات المهمرات الرقابيرة،
وفررري حرررال انتقررراء ملفرررات لمراجعتهرررا تقرررديم قائمرررة بهرررذ الملفرررات ،والمقرررابلت ،والتحاليرررل،
واالستبيانات(،
 حدود وفرو

 ،وبالخصوص إذا ما تم وض أي قيود على نطاق المراجعة.

الملحظات والنتائج والتوصيات (مت التقرير) :ينبغي على فريق المراجعرة أن يُردرج ،بالنسربة إلرى
كل ناحية م نواحي المهمة الرقابية قيد المراجعة ،العناصر التالية في التقرير ،م بيان كرل مر النترائج
اإليجابية ونقاط الضعف.
 الشروط المحدّدة أو التوقعات :يمار للفريرق أن يردرس التوقعرات بالنسربة إلرى كرل مرحلرة مر
مراحل المسار الرقابي كما هري معرفرة فري المعرايير المناسربة .ويصرف هرذا القسرم مر التقريرر
بوضو التوقعات في ضوء المتطلب المعري الروارد فري منهجيرة الجهراز و أو المعيرار المهنري
المناسب.
 النتائج :يعر هذا القسرم وصرفا مروجزا للممارسرات الراهنرة واألنشرطة الرقابيرة .وينبغري أن
ياررون الوصررف واضررحا بمررا يمار القررارئ المطل ر مر فهررم مررا الحظرره أو لررم يلحظرره فرري ظررل
التوقعات الموضوعة .كما يفسر هذا القسم كيفيرة تطرابق الظررف الرراه مر متطلبرات المعيرار
المناسب ويبي الثغرات بي ما الحظه المدقق وبي التوقعات.
 األسباب :م المهم جدا تحديد هذ العوامل حيثما لوحظ نقاط ضعف ،بالنظر إلرى أن األسرباب
هرري القاعرردة الترري تسررتند إليهررا التوصرريات .بررل إن تحديررد األسررباب عنصررر ال غنررى عنرره لوض ر
توصيات جيدة .وعلى المدقق أن يدأب على السؤال "لماذا ؟" ويتدرج به إلى أن يقتنر برةن سربب
المشالة الرئيسي قد تم تحديد  .م ذلك أن المدقق قد يلحظ مثل أن إجراء يقتضريه معيرار دولري
لم يتم اتباعره بالنسربة إلرى مهمرة رقابيرة معينرة .فررذا توقرف المردقق عنرد هرذا الحرد ،فررن التوصرية
المنبثقة ع هذ الملحظة ،والتي قد ياون نصها على النحو التالي "ينبغي تنفيرذ هرذا اإلجرراء"،
ل تاون مفيدة بشال خاص .لا مزيد م التساؤل قد ياشف أن سياسرات الجهرة ال تقتضري هرذا
اإلجراء ،أو قد ياون فريق المهمة الرقابية ال علم له بهذا المتطلب أصرل .وحترى عنرد هرذا الحرد،
فرن مزيد م التساؤل قد ياون الزما لتحديد ما يتعي على الجهة القيام به لمعالجة المشال.
 األثةةةر :أي التبعرررات أو العواقرررب الفعليرررة أو المحتملرررة الناجمرررة عررر نقررراط الضرررعف التررري تمررر
ملحظتها.
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التوصةيات :هرري مقترحررات للتحسرري بمررا يافررل التزامررا بمنهجيررة الجهرراز الرقابيررة والمعررايير
الدولية .وينبغي أن تاون التوصيات واضحة وذات داللة ولها صبغة تطبيقية .كما ينبغي أن
توجه التوصيات إلى المردير التنفيرذي المناسرب .وفري الغالرب ،تو َجره التوصرية الناجمرة عر
نقص في االلتزام بالسياسات واإلجراءات القائمة إلى المدير التنفيذي المسرؤول عر المهمرة
الرقابية ،في حي تو َجه التوصيات المتصلة بتدارك اغرات في سياسرات الجهراز وإجراءاتره
إلى المدير التنفيذي المسؤول ع المنهجية و أو المدير التنفيذي المسرؤول عر النظرام العرام
لرقابة الجودة بالجهاز .وينبغي أن تاون التوصية واضحة ومحددة وملموسة ،وأن تستهدف
األسباب العميقة المؤدية إلى النتيجة .وبرماان فريرق ضرمان الجرودة أن يقروم بمتابعرة التنفيرذ
في وق الحق .ويجب أن تاون التوصية واضرحة إلرى درجرة أن المردقق المتمررس الرذي ال
يعرف تلك المراجعة يسرتطي أن يحارم إن كران جررى تنفيرذها الحقرا .وإذا دلر إحردى نقراط
الضعف التي جرت ملحظتها على أن التقرير الصرادر غيرر ملئرم ،وجرب حينئرذ التوصرية
باتخاذ اإلجراء اإلصلحي المناسب.
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الفصل -4-2ب
مراجعة ضمان الجودة في مستوى مه ّمة رقابة األداء
يغطي هرذا الجرزء مر الردليل إرشرادات مفصرلة حرول مراجعرة ضرمان الجرودة لمهمرات رقابرة األداء
الفرديررة وينرراق المراحررل المختلفررة لهررذ المراجعررة؛ كمررا يمررنح مجموعررة مر األدوات العمليررة لمختلررف
الخطوات التي تنطوي عليها هذ العملية .ويشمل ذلك التخطيط لمراجعة ضمان الجودة وتنفيرذ المخطرط
وإعداد التقرير ومتابعة توصيات هذ المراجعة.
وتام أهم قرارات التنفيذ الرئيسية التي يجب اتخاذها م قبل الجهاز الرقابي فيما يلي:
 إجراء مراجعة ضمان الجودة لمجموعة مختارة م مهمرات رقابرة األداء يرتم تحديردها بشرال
منتظم.
 اتخاذ اإلجراءات المناسبة بناء على التوصيات الواردة في تقارير مراجعة ضمان الجودة.
مراحل مراجعة ضمان الجودة:
أوال :هدف مراجعة ضمان الجودة عل مستوى مهمة رقابة األداء الفردية
تهدف مراجعة ضمان الجودة على مستوى مهمة رقابة األداء الفردية إلى إعطاء ضمان بشةن مرا إذا
كان يتم االلتزام بمتطلبات الجودة م طرف مختلف فرق رقابة األداء .ولتحقيق هذا الهدف ،يتعي علرى
الجهاز الرقابي إجراء مراجعة ضمان الجودة بشال منرتظم لمجموعرة مخترارة مر مهمرات رقابرة األداء
كل عام .وقد تاون مراجعة ضمان الجرودة لمهمرات الرقابرة الفرديرة إمرا مراجعرات قبرل إصردار التقريرر
الرقررابي أو مراجعررات بعررد إصرردار التقريررر الرقررابي أي بعررد عمليررة الرقابررة .وعلررى الرررغم مر أن عمليررة
مراجعة ضمان الجودة لال النروعي متشرابهة ،إال أن تركيزهمرا األساسري مختلرف .وحيرث أن االهتمرام
األساسرري لمراجعررة مررا قبررل اإلصرردار هررو إعطرراء ضررمان لررإلدارة العليررا للجهرراز الرقررابي علررى أن تقريررر
الرقابة المزم إصدار مناسب في ظل الظروف القائمة ،في حي أن هدف مراجعات ما بعد الرقابة هرو
تحديد المجاالت الممانة للتحسي م خلل عمليات رقابة األداء اللحقة.
وإذا كان الهدف األساسي م مراجعة ضمان الجودة على مستوى مهام رقابة األداء الفردية هو تقييم
مردى مطابقرة إجرراءات فررق الرقابرة مر متطلبرات الجرودة المعتمردة ،فرنره مر المهرم أيضرا إجرراء تقيرريم
دوري حول ما إذا كان رقابة الجودة المتجلية في المنهجية الرقابية للجهاز مناسبة وتتماشى مر أفضرل
الممارسات الدولية .وإذا كران يتعري علرى وظيفرة ضرمان الجرودة أن تقروم برالتحقق مر مطابقرة مراجعرة
ضمان الجودة كل عام بالنسبة إلى عينة م مهمات رقابة األداء ،فرنه يجب القيرام برالتحقق مر المنهجيرة
مرة واحدة كل بض سنوات ،أو كلما كران هنراك تطرور كبيرر فري مجتمر اإلنتوسراي يهرم منهجيرة رقابرة
األداء.
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و يما أن يشال التحقق م المنهجية جزءا م مراجعة ضمان الجودة على مسرتوى المهرام الفرديرة
لا مراجعة ضمان الجودة على المستوى المؤسسي لها عموما نطاقا أوس ويتضم عددا م مجراالت
الفحص ،و بالتالي قد ال تقوم مراجعرة ضرمان الجرودة علرى مسرتوى المهرام الفرديرة بتقيريم مفصرل لمردى
ملءمة منهجية رقابة األداء للجهاز.
ثانيا :التخ يط لمراجعة ضمان الجودة
يجررب علررى فريررق ضررمان الجررودة أن يض ر خطررة للمراجعررة توضررح نطرراق ومنهجيررة ومرردة التنفيررذ
والموارد البشرية وغيرها وأسماء أعضاء الفريق واعتبارات خاصرة أخررى .وينبغري ألعضراء الفريرق
أن ياونوا ذوي مؤهلت وخبرات مناسبة وذلك لفهم كامل مهمات رقابة األداء موضو المراجعة.
وينبغي لفريق المراجعة قبل وض مخطط مراجعة ضمان الجرودة أن يفهرم تمامرا إطرار رقابرة األداء
للجهاز الرقابي.
وم أجل فهم أفضل إلطار رقابة األداء للجهاز ينبغي على وجه الخصوص مراعاة األمور التالية:











صلحيات الجهاز الرقابي وإطار التشريعي.
هيال وظيفة رقابة األداء.
المخططي االستراتيجيي للجهاز الرقابي ولمهمات رقابة األداء.
تخطيط مهمات رقابة األداء الفردية.
تنفيذ الرقابة.
التقرير والجدولة.
إدارة الرقابة والعلقات م الجهات.
مراجعة البرلمان.
المتابعة.
متطلبات ضمان الجودة على مستوى الجهاز الرقابي.

وينبغي ألعضاء فريق المراجعة ،في حالة ما إذا كان أوراق العمل التي يجرري توايقهرا علرى شرال
الاتروني ،أن تاون لديهم اإلماانية والافاءة لمراجعة أوراق عمل م هذا النو .
اختيار مها الرقابة المناسبة من أجل مراجعة ضمان الجودة
إن الطريقة الرئيسية إلجراء مراجعة ضمان الجودة على مستوى رقابة األداء هي النظر فري أوراق
العمل الموجودة بملفات رقابة األداء .وينبغي عنرد الضررورة ،دعرم هرذ الطريقرة بةسراليب أخررى لجمر
المعلومات مثل المناقشات م أعضاء فريق رقابة األداء والمقابلت ومجموعات التركيز.
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وبخصوص مراجعرة ضرمان الجرودة مرا بعرد الرقابرة ،يجرب علرى فريرق مراجعرة ضرمان الجرودة أن
يحصررل علررى قائمررة بعمليررات الرقابررة الترري أنجررزت خررلل فترررة معينررة ،مررثل فترررة  12شررهرا السررابقة
للمراجعة .وم خرلل قائمرة المهمرات المنجرزة التري ترم الحصرول عليهرا ،يمار لفريرق مراجعرة ضرمان
الجررودة اختيررار عينررة مر مهررام رقابررة األداء للمراجعررة علررى أسرراس المخرراطر ومسررتوى تمثيلهررا .ويمار
لفريق ضمان الجودة أن يةخذ بعي االعتبار أاناء تقييمه للمخاطر وبحثه ع مدى تمثيلها للبيئرة الرقابيرة
ما يلي:
 )1تقييم المخاطر عند اختيار ملفات رقابة األداء للمراجعة
رقم
1
2

العوامل

مجموعات المستعملي إلخ)
نطاق الرقابة (واس متوسطة
صغير صغير جدا)

3
4

مدة زمنية مهمة خصص للرقابة

5

موارد مهمة خصص للرقابة

7

منخفض

مصلحة عامة (برلمانية وسائل إعلم

تدقيق معقد

6

مرتفع

الخ ر
متوسط

مالحظة

أهداف مهمة م الناحية االجتماعية و أو
االقتصادية
عمليات رقابية أاارت اختلفات كبيرة بي
الخاضعي للرقابة وفريق الرقابة

8

مجال جديد للرقابة

9

نواقص مهمة لعمليات رقابة سابقة

جدول  :1تقييم المخاطر لمراجعة مهمة رقابة األداء الفردية

 )2عوامررل ضررمان التمثيررل الصررادق .فيمررا يلرري بع ر العناصررر اإلسررتراتيجية لضررمان التمثيررل
الصادق لمهام رقابة األداء المختارة لمراجعة ضمان الجودة:
 اختر ملفا واحدا على األقل م كل مجموعة م مهام رقابة األداء للجهاز الرقابي .وفي حالرة
جهاز رقابي صغير له مجموعة واحدة فقط م مهام رقابة األداء ،اخترر مهرام رقابرة مر كرل
فر م داخل هذ المجموعة.
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 اختر مهام رقابة أداء تتعلق بقطاعات مختلفة مثل (التربية ،الصحة ،البنية التحتيرة ،الخردمات
االقتصادية ،النقل ،إلخ.)...
 اختررر عمليررات رقابررة أداء تتعلررق بوظررائف حاوميررة مختلفررة مررثل ( النفقررات ،المرروارد ،شررراكة
قطا عام-قطا خاص).
أما في حالة مراجعة ضمان الجودة ما قبل اإلصدار ،فرن التعبير الصادق لها ليسر مسرةلة مهمرة برل
المسررةلة األساسررية الترري يتعرري اعتبارهررا هرري مررا إذا كرران ملئمررا نشررر مشرررو تقريررر األداء فرري ظررل
المعطيات المتوفرة دون أن يمس ذلك بسمعة الجهاز .وفي مرا يلري أمثلرة للحراالت الترى تتطلرب مراجعرة
قبل اإلصدار:





الظروف التي لم يتم اعتبارها؛

ارتفا خطر الرقابة نظرا إلى بع
اختلف مهم م فريق اإلدارة.
نطاق رقابة ضيق جدا.
المراقب غير متةكد م ملحظات وتوصيات الرقابرة التري توصرل إليهرا وهرو بالترالي بحاجرة
إلى مراجعة مستقلة.
 )3توقي المراجعة

تحتاج مراجعة ما قبل اإلصدار أن تتم قبل إصدار تقريرر الرقابرة .وترؤار العوامرل التاليرة فري توقير
هذا النو م المراجعة:






متى يجب إصدار تقرير األداء.
تعقيد الرقابة.
ما إذا كان المراجعة تحتاج أن ترتم أانراء مراحرل معينرة خرلل الرقابرة حترى يارون باإلماران
معالجة القضايا المهمة التي أاارها المدقق.
مدى توفر مراجعي ضمان جودة أكفاء.
الوق الذي يحتاجه مراجعو ما قبل اإلصدار.

وضع خ ة مراجعة ضمان الجودة
تتضم خطة مراجعرة ضرمان الجرودة علرى مسرتوى رقابرة األداء الفرديرة الخلفيرة والهردف والنطراق
والمنهجية ومدة المراجعة وميزانيتها أو أية موارد أخرى الزمة وأسماء أعضاء فريرق مراجعرة ضرمان
الجودة.
وفيما يتعلق بالنطاق ،فرن فريق مراجعة ضمان الجودة يما أن يرتئري التركيرز علرى مرحلرة معينرة
مر مهمرة الرقابررة المختررارة ولرريس بالضرررورة علررى كررل مراحلهررا .وعلررى سرربيل المثررال قررد يركررز فريررق
مراجعرة ضرمان الجرودة مراجعتره علررى مرحلرة التخطريط بردال عر كررل مراحرل الرقابرة إذا كانر هنرراك
أسباب معقولة تُشير الى أن هذ المرحلة تحمل مخاطر أعلى م بقية المراحل.
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وكما سبق اإلشارة إلى ذلك ،فرن ضمان جودة عمليات رقابة األداء الفردية تشمل جانبي :
أ .ملءمة منهجية الجهاز الرقابي في مجال رقابة األداء وذلك بتقييم مدى ملءمة هذ المنهجية
وتماشيها م المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة المناسبة أو أفضل للممارسات األخرى.
ب .مدى التزام فرق الرقابة بالمنهجية المعتمدة م قبل الجهاز وذلك بالتحقق ممرا إذا كانر فررق
رقابة األداء ملتزمة بممارسات مسارات رقابة األداء المعتمدة م طرف الجهاز الرقابي.
ثالثا  :تنفيذ مراجعة ضمان الجودة
بعد اعتماد مخطط مراجعرة ضرمان الجرودة يجرب أن يتخرذ فريرق مراجعرة ضرمان الجرودة الخطروات
اللزمة إلنجاز .وتدخل الخطوات التالية في إطار تنفيذ مراجعة ضمان الجودة:
.1

.2

.3





مراجعررة ملفررات رقابررة األداء  -قبررل مراجعررة الملفررات ،مر المهررم أن يفهررم المرردقق فهمررا جيرردا
ممارسات وإجراءات الجهاز الرقابي المتعلقة بمهمات رقابة األداء .كما يتحتم عليه أن يعتمرد
ويفهم محتوى وامتداد أوراق وملفات عمل الجهاز الرقابي التي هي موضو المراجعة .وفي
حالة غياب أوراق عمل موحدة ،فرن على المدقق أن يتةكد م توفر كل واائق الرقابة.
جم المعلومات  -يتعي على فريق مراجعة ضمان الجرودة جمر المعلومرات المطلوبرة لردعم
أهداف مراجعته .ويجم فريرق مراجعرة ضرمان الجرودة هرذ المعلومرات أانراء مراجعرة مهرام
رقابة األداء الفردية مستعمل مختلف مصادر المعلومات وطرق الجم  .ويتمثرل أسراس جمر
المعلومررات علررى مسررتوى مراجعررة مهررام رقابررة األداء الفرديررة فرري مراجعررة التوجيهررات ذات
الصررلة برقابررة األداء وأوراق العمررل الموجررودة بملفررات مهررام رقابررة األداء الترري تررم اختيارهررا.
ويمار إضررافة طرررق أخرررى لجم ر المعلومررات كالمقررابلت ونقاشررات المجموعررات م ر إدارة
فريق رقابة األداء أو أشخاص آخري مناسبي وذوي دراية حسب ما تقتضيه كل حالة.
تسجيل وتحليل الملحظات  -ينبغي لفريق مراجعة ضمان الجودة أن يستعمل نموذج لتردوي
االسررتنتاجات م ر أجررل تسررجيل التفاصرريل المتعلقررة بنتررائج الرقابررة .وتتعلررق هررذ االسررتنتاجات
باالسررتنتاجات اإليجابيررة والسررلبية لمراجعررة المطابقررة .ويتطلررب األمررر النظررر فرري انعااسررات
االستنتاجات السلبية وأسبابها.وباإلضافة إلى ذلك ،فرنه قد يطلب م المدقق أن يعل ع نو
الخطر باستعمال الدليل التالي:
خطررر مرتف ر  -يعنرري فشررل أساسرري بحيررث ياررون علررى سرربيل المثررال رأي المراقررب أو أهررم
خلصته غير صحيحة.
خطررر متوسررط  -يحرردد لقررارئ تقريررر الرقابررة مررا هرري المعلومررات الترري أغفلرر أو مررا هرري
المعلومات التي تضمنها التقرير رغم عدم أهميته.
خطر منخف  -ويتعلق األمر بمسائل أخرى كضعف استدالل أو دليل الرقابة.
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استنتاجات مراجعة ضمان الجودة
الملحظات اإليجابية :هي اعتراف بالممارسات الجيدة لفريق الرقابة .ويجب إعطاء خلصة لألجوبة
اإليجابية المتضمنة بقائمة المراجعة في بداية التقرير.
الملحظررات السررلبية (أو المجرراالت الترري تحترراج إلررى تحسرري ) :تسررجل بدقررة كررل الملحظررات السررلبية
المهمة ،بما في ذلك طبيعة وحدود االستنتاج .وتاتشف الملحظات م خلل مقارنرة نترائج المراجعرة
تبعرا لمسرتلزمات معرايير الجررودة المحرددة فري قائمررة المراجعرة وباسرتعمال الحاررم المهنري المبنري علررى
تجربة المدقق.
سرلبيّة) :يجرب علرى المردقق أن يجيرب أيضرا علرى سرؤال
األار (النتيجة الفعلية أو المحتملة للملحظة ال ّ
"ما هو الخطر الذي تؤدي إليه نقطة الضعف؟" .ويحدد األار الفعلي أو المحتمل لال مر الملحظرات
السلبية،وتظهر أهمية األار ارتباطا بمدى األخطار التي يتعرر لهرا الجهراز الرقرابي كنتيجرة للتهديرد
الذي تتعر له الجودة ويجعل الممارسة السلبية الحالية مستمرة.
إخضا االستنتاجات لحق التعليق
تعليقات مدير مسؤول الرقابة :يما للمراج أن يحصل على تعليقرات بشرةن الملحظرات المثرارة فري
مصفوفة تدوي استنتاجات مراجعة ضمان الجودة م خلل حوارات ونقاشات م فريق الرقابة حول
حقيقة هذ االستنتاجات .ويجب أن تتضم هذ التعليقات ،كل مرا أمار ذلرك ،صرفة العراملي بالجهراز
الذي أجري معهم هذ النقاشات.
األسباب :يتعي البحث ع جواب للسؤال التالي":لمراذا كران هنراك انرـحراف عر مرا هرو مطلروب؟"،
وم خلل النقاشات م فريق الرقابة اإلدارة ،يمار للمراجر أن يقرف علرى األسرباب الاامنرة وراء
الظروف أو الملحظات التري ترم اسرتيفاؤها أو عردم اسرتيفاؤها .وتسراعد معرفرة هرذ األسرباب المردقق
على اقترا اإلجراء التصحيحي ،كما يما أن تشال أساس توصيات فريق الرقابرة أو جهرات أخررى
داخل الجهاز الرقابي .وينبغي أن تسجل كل هذ النقاشات والتعليقات فري مصرفوفة تردوي اسرتنتاجات
مراجعة ضمان الجودة.
التوصيات :يجب على المدقق أن ي توصل إلى خلصة حرول "مراذا يجرب عملره؟" .وتسرتنتج التوصرية
م خلل األسباب التري سربق التعررف عليهرا .وعلرى المردقق أن يضر توصريات مناسربة وعمليرة وأن
يقوم بتسجيلها على بيان تسجيل مراجعة الضمان.
ويجررب أن تاررون العلقررة واضررحة ومنطقيررة برري التوصرريات ومررا يتعلررق بهررا مر ملحظررات والعوامررل
المسببة .وينبغي على التوصية أن توضح ما يجب تغيير أو تعديله.
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اسم المدقق :يجب تبيان اسم المدقق الذي قام بالمراجعة والتوصية.
اإلمضرراء والترراريخ :علررى المرردقق أن يترريق أن كررل الملحظررات قررد ت رم إتمامهررا وترردوينها بشررال
واضح ام إمضاء القائمة.
( )1مناقشة االستنتاجات م فريق الرقابة وم المدير أو المسؤول ع الرقابة
إن الخطرروة التاليررة بعررد ملررئ مصررفوفة اسررتنتاجات مراجعررة ضررمان الجررودة ،هرري تقررديم ملخررص ع ر
استنتاجات فريق الرقابة إلى مسرؤول مردير الرقابرة لضرمان أن هنراك فهمرا مشرتركا بري كرل المعنيري .
وينبغي تصحيح النواقص التي وقف عليها فريق مراجعة ضمان الجودة في أوراق عمل فرق الرقابة إذا
كان ذلك مطلوبا م طرف الجهاز الرقابي .وم المما تصحيح النواقص في أوراق عمل فرق الرقابة
في حالة مراجعة مرا قبرل اإلصردار ،لار فري حالرة مراجعرة مرا بعرد الرقابرة فررن هرذ النرواقص يمار أن
تصبح مجاال للتحسي في العمليات الرقابية المستقبلية.
ويما للمراج النظر في األوجه التالية قبل تقديم خلصة استنتاجاته:










تفحص بيانات الملحظات أو خلصة البيان واالتفاق بشةن الملحظات.
االتفاق على شال تقرديم الملحظرات سرواء الاتابيرة منهرا أو الشرفهية أو كليهمرا ،وعلرى إذا مرا
كان هناك حاجة للقيام بعرو مرئية.
تدبر األمور اللوجستية.
تحديد موعد للجتما م مسؤول مدير الرقابة.
النظر في الواائق التي يتم احتياجها أاناء هذا اللقاء.
االتفاق م أعضاء الفريق حول م سيقود النقاشات وم سريقوم بتردوي تعليقرات المسرؤولي
الابار والخلصات المتوصل إليها.
الت ناق م أعضاء الفريق حول ما إذا كان القضايا موضو النقاش يجرب أن توضر رهر
إشارة مسؤول مدير الرقابة قبل االجتمرا  ،وإذا كران األمرر كرذلك ،اتخراذ مرا يلرزم مر أجرل
التعميم.
االتفاق على طريقة تسلسل تقديم القضايا .وينصح بالبردء بالملحظرات اإليجابيرة قبرل عرر
أوجه الضعف.

رابعا :التقرير بشأن مراجعة ضمان الجودة
بعد مناقشة االستنتاجات م فريق الرقابة ومسؤول مدير الرقابة ،يقوم فريق مراجعة ضمان الجرودة
برعداد تقرير حول مراجعة ضمان الجودة.
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اعتبارات خاصة أثناء إعداد تقرير مراجعة ضمان الجودة
حينما ياون هناك اختلف في بع
لحل ذلك:

الحاالت حول استنتاجات الرقابة ،يما إتبرا الخطروات التاليرة

 مناقشة االستنتاجات م فريق الرقابة لمدى وجود اتفاق أم ال حول هذ االستنتاجات.
 حي يتم التوصل إلى اتفاق حول قضية ذات خطر مرتف  ،يتعي :
 أن يتةكد فريق الرقابة أن النقائص قد تم تجاوزها في الوق المناسب.
 أن ينجز فريق المراجعة عمل مراجعرة إضرافي للتةكرد مر أن القضرايا الخلفيرة قرد حلر
بشال مر وفي التاريخ الذي أكد المدقق أنه قد تم حلها فيه.
 حينما ياون هناك اختلف حول قضية ذات خطرر مرتفر فررن علرى فريرق المراجعرة أن يبري
بوضو أسباب االختلف وأن يتةكد م أن إجراءات الجهراز األعلرى للرقابرة لحرل اختلفرات
الرأي قد تم مراعاتها لحل القضية .ويتعري تضرمي تفاصريل مثرل هرذ اإلجرراءات فري ورقرة
عمل.
ويجب إتبا اإلجراءات التالية كلما كان هناك اختلف في رأي بي فريق مراجعة ضرمان الجرودة
وفريق المهمة الرقابية:
 يتعرري علررى فريررق مراجعررة ضررمان الجررودة طلررب نصرريحة اإلدارة العليررا للجهرراز كلمررا كان ر
توصياته بشةن االستنتاجات المرتفعة الخطر غير مقبولة م طرف فريق المهمة الرقابية.
 يما أال يتم التوصل إلى حل عندما تاون القضرايا نزاعيرة أو حري يتشربث كرل طررف برأيره
بقوة ،وذلك بالرغم م وجود سياسرات وإجرراءات لحرل مثرل هرذ الخلفرات .وفري حالرة عردم
إماانية التوصل إلى اتفاق ،يجب أن يعي بشال واضح الشخص المسرؤول عر اتخراذ القررار
النهائي .وقد ياون الشخص األنسب لذلك هو م يمضي التقرير .وإذا استمر شخص في عدم
االتفاق م القررار المتخرذ ،يمار أن يفصرل نفسره عر هرذا القررار وتعطرى لره فرصرة تردوي
استمرار عدم اتفاقه.
وتشتمل العملية المتبعة م طرف فريق الرقابة لحل اختلفات الرأي ،الخطوات التالية:
 النظر فري أسرباب اخرتلف الررأي :أي النظرر فيمرا إذا كران اخرتلف الررأي المثرار ينطلرق مر
اخررتلف حررول تفسررير الحقررائق أو مرر تفسررير تقنرري أو شخصرري " لمنرراطق رماديررة " غيررر
محاومة بمعايير دقيقة أو بتطبيقات لمبادئ.
 البحث :تبحث القضية م طرف فريق البحث والتطوير للجهاز ويتم الحصول على معلومات
ذات مصداقية تدعم اختلف الرأي المعبر عنه.
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 النظر في التجارب السابقة :يما أن يمنح النظر في التجارب المشابهة للمسؤولي الابار فري
الجهاز أو اإلقليم إرشادات للحسم في اختلف الرأي المعبر عنه.
 الوساطة :يما ألشخاص آخرري متخصصري وذوي خبررة مهنيرة يرتم تحديردهم مر الجهراز
للتوسط في اختلف الرأي.
عقد اجتما ختامي مع اإلدارة العليا للجها
يما لفريق مراجعة ضمان الجودة ،قبل الصرياغة النهائيرة للتقريرر ،أن ينراق مشررو التقريرر مر
ممثلي اإلدارة العليا للجهاز م أجل الحصول على أجوبتهم .وقد ياون م األجدى عقرد اجتمرا خترامي
واحد لعردة تقرارير مراجعرة ضرمان الجرودة فري نفرس الوقر ألن التزامرات اإلدارة العليرا غالبرا مرا تارون
كثيرة.
استكمال تقارير مراجعة ضمان الجودة
ينبغي على فريق مراجعة ضمان الجودة النظر في نتائج االجتما الختامي النتهاء المهمة واستامال
تقرير  .ويما للتقرير النهائي أن يحال إلى وحدة وظيفة مراجعة ضمان الجودة م أجرل توزيعره علرى
الوحدات والمستويات المعنية بالجهاز.
خامسا:متابعة تقرير مراجعة ضمان الجودة
يجب أن تصل كل النقائص والتوصيات التي أاارتها تقارير مراجعة ضرمان الجرودة إلرى المسرؤولي
المعنيي أو الوحدات التخاذ ما يلزم مر اإلجرراءات واإلصرلحات .وعلرى القسرم المعنري بالجهراز ،بعرد
فترة وجيزة م الحصول على تقارير مراجعة ضمان الجودة ،أن يعمل علرى إعرداد خطرة عمرل لتطبيرق
التوصيات الواردة في تقارير مراجعة ضمان الجودة.
واستجابة لذلك ،يقوم الجهاز الرقابي بتنظيم ورش عمل تشاوريه تشرك ممثلي عر كافرة مسرتويات
فريرق اإلدارة ،وذلرك مر أجرل مراجعرة أوجره القصرور والتوصريات المقدمرة مر طررف فريرق مراجعرة
ضمان الجودة .ويما أن تركز هذ الورش على األقل على المجاالت التالية:





توصيات مراجعة ضمان الجودة ذات األولوية.
التدابير المقترحة.
المسؤول الرسمي الوحدة القسم المديرية ع تفعيل اإلجراءات .
الجدول الزمني التخاذ التدابير.
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وفرري حالررة وجررود توصرريات وأوجرره نق رد تتعلررق بسياسررة اتخرراذ القرررارات أو إدخررال تعررديلت علررى
السياسات الحالية أو نهج سياسات جديدة ،فرنه م األجدى التشاور م رئاسة الجهاز الرقابي .ويجب أن
تتم المصادقة على مخطط العمل النهائي م طرف الجهاز الرقابي أو السلطة المخولة لذلك.
ويحتوي مخ ط العمل الجيد عل العناصر التالية:
 وصف دقيق ومفصل لإلجراءات الخاصة التي ينوي طاقم اإلدارة اتخاذها بشرةن كرل توصرية
م توصيات مراجعة ضمان الجودة.
 اآلجال المحددة التخاذ هذ اإلجراءات.
 تحديد المسؤولي ع تفعيل خطة العمل.
متابعة التدابير من طرف وظيفة ضمان الجودة
يما لوظيفة ضمان الجودة أن تقوم بمهمة المتابعة للتحقق م تفعيل اإلجراءات المتخذة في اإلطرار
الزمني المحدد لها .وتتجلى مهمة المتابعة في:
 التحقق م تفعيل اإلصلحات المقترحة.
 قابلية اإلجراءات المتخذة لتصحيح أوجه القصور التي أدت للستنتاج األصلي أو الملحظة.
وإذا لم يتم تفعيل اإلجراءات كما كان مخططا لها ،فرن وظيفة ضمان الجودة تقوم بالنظر في األسباب
وباقترا الخيارات البديلة كلما كان ذلك ممانا .وبالرغم م أنه قد ياون للجهراز الرقرابي النيرة والرغبرة
في تفعيل اإلجراءات إال أن معوقات م قبيل الوق والموارد قرد تحرول دون قدرتره علرى تفعيرل مخطرط
العمل.
ويتعي تقديم تقرير المتابعة لرئيس الجهاز الرقابي أو للسلطة المنتدبة لذلك التخاذ مزيد م التدابير.
ويما أن تشمل هذ التدابير ما يلي:
أ -البحث ع تفاسير إضافية م طرف المسؤولي ع تطبيق التوصيات.
ب -تحذير أولئك الذي يتةخرون ع الجداول الزمنية المحددة.
ج -البحث ع خيارات بديلة وتعيي أشخاص أو وحدات مناسربة لدراسرة خيرارات قابلرة للتطبيرق
وعملية.
إعادة ترتيب األولويات وإلغاء بع

اإلجراءات غير القابلة للتطبيق.
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الجزء الثالث
وظيفة ضمان الجودة
بعد أن تركز اهتمامنا في الجزء السابق م الدليل حول مراجعات ضرمان الجرودة سرواءا كانر علرى
مستوى الجهاز (أو المستوى المؤسسي) أو على مستوى المهمات الرقابية ،يستعر هذا الجزء الثالث
م الدليل النواحي المختلفةإلنشاء وظيفة ضمان الجودة وإدارتها.
ويتمثل الغر م وظيفة ضمان الجرودة فري أن تافرل للقيرادة العليرا لردى الجهراز تةكيردا معقروال برةن
السياسررات واإلجررراءات المتعلقررة بنظررام ضررمان الجررودة مناسرربة وملئمررة وبةنهررا تعمررل علررى نحررو فعررال.
وحيثما كشف مراجعة ضمان الجودة اغرات أو أوجه قصور في تصميم رقابة الجودة أو تنفيذها ،وجب
أن يتضم تقرير المراجعة توصيات لإلدارة بمعالجة هذ الثغرات و أوجه القصور.
وكما يورد المعيار الدولي للرقابة المالية والمحاسربة  41فررن مراجعرة ضرمان الجرودة تهردف إلرى أن
تاف َل لرئاسة الجهاز تةكيدا معقوال بةن نظام رقابة الجودة المطبق لدى الجهراز قرد جررى تصرميمه بشرال
مناسب وبةنه يعمل على نحو فعال بما يضم االستجابة إلى المعايير المهنية والمتطلبات القانونية ،وبةن
التقارير واآلراء الرقابية الصادرة ع الجهاز ملئمة .ويتضرم مسرار مراجعرة ضرمان الجرودة عمومرا
المراحررل الخمررس المعت َمرردة فرري مسررار المهمررة الرقابيررة ،أال وهرري التخطرريط المسرربق (مررا قبررل المهمررة)،
التخطيط ،التنفيذ ،إعداد التقرير ،والمتابعة.
وينص المعيرار  ( 211المبرادئ األساسرية للرقابرة الماليرة) ( )ISSAI 200فري الفقررة 43يجرب علرى
األجهررزة العليررا للرقابررة الماليررة والمحاسرربة أن تعتمررد إجررراءات رقابررة الجررودة وفقررا للمعيررار ( )41رقابررة
الجودة لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسربة .وتوضرح الفقررة  44مر المعيرار ( )ISSAI 200يارون
لرئاسة الجهاز أو هيئة جماعية مختصة  ،المسؤولية العامة عر إيجراد تردابير رقابرة الجرودة والمحافظرة
عليها في الجهاز.
وبما أن وظيفة ضمان الجودة كان موجودة بشال أو بآخر في كل جهاز عموما ،فرن علرى األجهرزة
أن تسهر دائما على ضمان أن تستجيب هذ الوظيفة إلى متطلبات الممارسة الجيدة دوليا كمرا وردت فري
"المعيرار الردولي للرقابرة الماليرة والمحاسربة  " 41وفري المعيرار  211مر ( المبرادئ األساسرية للرقابرة
المالية) (.)ISSAI 200
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الفصل 1-3
إنشاء وظيفة ضمان الجودة
يسعى هذا الفصل م دليل ضمان الجودة إلى إبرراز أهرداف وظيفرة ضرمان الجرودة ويروفر إرشرادات
بشةن المسار الذي ينبغي إتباعه عند إرسائها.
أهداف وظيفة ضمان الجودة
المسار الذي يُقيمه الجهاز لضمان ما يلي:
صد بضمان الجودة
يُق َ
َ






أن يمتثل الجهاز وموظفو إلى المعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
أن يتم تصميم رقابة الجودة المناسبة وإرساؤها.
أن يتم تنفيذ رقابة الجودة على النحو السليم.
أن يتم تبي السبل الممانة لتعزيز مراقبة ضمان الجودة أو تحسينها عند االقتضاء.
أن ياف َل ذلك ضمانا بةن التقارير الصادرة ع الجهاز مناسبة في ظل الظروف القائمة.

ويما القول أن الغاية الرئيسرة مر وظيفرة ضرمان الجرودة داخرل الجهراز هري تروفير ضرمان لرئاسرة
الجهاز بان نظام رقابة الجودة المطبق لدى الجهاز قد جرى تصميمه على نحو مناسب وتنفيذ على نحو
فعال ،وبةن التقارير الرقابية الصادرة تعد مناسبة .وحيثما تم تاتشف أوجره القصرور فري رقابرة الجرودة،
سواء في مستوى الجهاز الرقابي أو المهمرات الرقابيرة المعينرة ،وجرب أن تقترر وظيفرة ضرمان الجرودة
إستراتيجيات لمعالجة هذا القصور.
نظرام رقابرة الجرودة
وهاذا نتبي أن ضمان الجرودة مسرار متواصرل لضرمان إتبرا الجهراز وموظفيره
َ
وتوفير ضمان متصل لرئاسة الجهاز بةن التقارير الرقابية التي يجري إصدارها مناسبة.
مراحل إنشاء وظيفة ضمان الجودة
يشمل إرساء وظيفة ضمان الجودة عددا م الخطوات ،مر بينهرا تقيريم الحاجرة إلرى إنشراء مثرل هرذ
الوظيفة و أو الحاجة إلى تعزيز وظيفة قائمة لضمان الجرودة ،ووضر سياسرة ضرمان الجرودة وتنفيرذها،
وإعررداد دليررل ضررمان الجررودة يرروفر إرشررادات تطبيقيررة ،وانتقرراء األفررراد المناسرربي للقيررام بهررذ المهمررة،
وتوضيح أدوارهم ومسؤولياتهم.
وم المعلوم أن الخطوات اللزمة إلرساء وظيفة ضمان الجرودة تتوقرف علرى ظرروف الجهراز .مر
ذلك،أن الخطوات الواردة هنا ُمصممة لاي يتم تنفيذها م قبَل جهاز ال يمتلك وظيفة ضمان الجودة.
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ونورد في ما يلي الخطوات الرئيسة إلرساء وظيفة ضمان الجودة:
 -1تقييم الحاجة لوظيفة ضمان الجودة في الجها .
إن الغر َ م تقييم االحتياجات تحديد الفجوات بي متطلبات المعايير المهنية والممارسات الجيردة،
م ناحيرة ،والممارسرة الفعليرة فري مجرال ضرمان الجرودة داخرل الجهراز ،مر ناحيرة أخررى .وقرد تختلرف
احتياجات األجهزة براختلف صرلحياتها وطبيعرة المهمرات الرقابيرة التري تنفرذها وحجرم الجهراز ومتانرة
نظام رقابة الجودة المعت َمد لديها .ويسمح تقييم االحتياجات لإلدارة بتحديد محتوى السياسرة واإلرشرادات
التفصيلية واألدوات والموظفي والميزانية ،فضل ع البنية التحتية اللزمة لوظيفة ضمان الجودة.
ويما إجراء عمليرة تقيريم احتياجرات وظيفرة ضرمان الجرودة إمرا مر ق َبرل مروظفي الجهراز الرداخليي
(برنشاء فريق تنفيذ) في مستوى اإلدارة الوسطى واألعلى ،أو م قب َل جهاز آخر في إقلريم األرابوسراي،
أو م خارج اإلقليم ،كاإلنتوساي و"مبادرة تنمية اإلنتوساي" ،مثل.
ويجب عند إنشاء فريق التنفيذ األخذ باالعتبار اآلتي:
 مؤهلت أعضاء الفريق.
 ضمان دعم اإلدارة العليا لضمان الجودة وفريق العمل.
 إشراك فريق العمل مستقبل في أنشطة ضمان الجودة.
 اختصاصات فريق العمل بما في ذلك الواجبات والمسؤوليات واآلجال الزمنية ،وغيرها.
ويماررر أن تشرررمل أدوات تشرررخيص االحتياجرررات ،االسرررتبيانات والمقرررابلت ومناقشرررات مجموعرررات
التركيررز ومراجعررات الواررائق وأوراق العمررل بمررا فيهررا واررائق األجهررزة ذات الخبرررة فرري مجررال ضررمان
الجودة.
ويما لدى تقييم احتياجات وظيفة ضمان الجودة ،األخذ باالعتبار العوامل التالية:
 حجم الجهاز.
 ممارسات ضمان الجودة فةي أجهةزة عليةا للرقابةة الماليةة والمحاسةبة ذات خبةرة أطةول فةي
هذا المجال.
" المعيرررار الررردولي للرقابرررة الماليرررة والمحاسررربة  " 41ومعرررايير اإلنتوسررراي و"مجلرررس معرررايير
المحاسبة الدولية" ( )IASBواإلرشادات المنبثقة عنهرا ،والتري تصرف الممارسرات الجيردة فري
مجالي رقابة الجودة وضمان الجودة.
 القواعد والتنظيمات ذات الصلة بمتطلبات وظيفة ضمان الجودة.
 طبيعررة مهمررات الرقابررة الماليررة الترري يقرروم بهررا الجهرراز وحجمهررا ودرجررة تعقيرردها ومخاطرهررا
ومعدلها السنوي.
 وض رقابة الجودة في الجهاز.
 مؤهلت موظفي الجهاز وتجربتهم المهنية ومهاراتهم.
 توقعات الجهات ذات المصلحة ،ومنها السلطة التشريعية أو البرلمان ،على وجه التحديد.
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 -2سياسة ضمان الجودة وتنفيذها
ينبغرري علررى رئاسررة الجهرراز ،كمررا جرراء فرري اللمحررة المقدمررة عرر "المعيررار الرردولي للرقابررة الماليررة
والمحاسبة  " 41أن ياون هو المسؤول ع نظام رقابرة الجرودة فري نهايرة المطراف .ويعرد نظرام الجهراز
لرقابة الجودة شرطا مسبقا ال غنى عنه لاي ياون لضرمان الجرودة أي معنرى .وبعبرارة أخررى ،فررن أحرد
األهداف الرئيسة لوظيفة ضمان الجودة هو توفير تةكيد بشرةن تصرميم نظرام لرقابرة الجرودة لردى الجهراز
وتنفيذ  .وتؤكد السياسرة الشراملة لضرمان الجرودة المصرادق عليهرا مر ق َبرل رئاسرة الجهراز أهميرة وظيفرة
ضمان الجودة في تحقيق الجودة.
ولرئاسة الجهاز أن يعي فريقا للقيام بوض سياسة نظام الجودة م منح الفريق الوق الاافي إلنجاز
المهمة.وينبغي أن يتةلف الفريق م موظفي م ذوي الخبررة ينتمرون إلرى المسرتوى الروظيفي المتوسرط
تح ر إشررراف مرردير تنفيررذي يملررك خبرررة فرري مجررال عمررل الجهرراز ولرره معرفررة جيرردة بالمعررايير الرقابيررة
المعمول بها.
ويجب علي الفريرق أن يةخرذ فري االعتبرار عنرد إعرداد سياسرة نظرام الجرودة مرا ورد برـالمعيار الردولي
لرقابررة الجررودة  " 41فرري الجررزء المتعلررق برـ "المراقبررة ( )MONITORINGعلررى نحررو يافررل اكتمررا َل نسررخة
السياسررة النهائيررة المتفررق عليهررا ومناسرربت َها .وم ر برري المسررائل الترري ينبغرري علررى سياسررة نظررام الجررودة
اللزمة ،يما أن نذكر ما يلي:






الغاية م وظيفة ضمان الجودة.
تسلسل مسؤوليات اإلبل داخل الوظيفة وداخل الجهاز.
السلطة المخولة لرئاسة وظيفة ضمان الجودة والمؤهلت المطلوبة منه.
الواجبات ومبادئ العمل ،بما فيها طبيعة مراجعات ضمان الجودة ودوريتها ونطاقها.
اإلبل المطلوب م وظيفة ضمان الجودة ،بما في ذلك رف التقرارير السرنوية واإلبرل عر
نتائج مراجعات مهمات الرقابة وأداء هذ الوظيفة.

أمرا إن كانر سياسررة ضرمان الجررودة موجرودة فرري الجهراز ،فرنره باإلمارران تحرديثها علررى نحرو يجعلهررا
مستجيبة لمتطلبات "المعيار الدولي لرقابة الجودة " 41أو غير مر الممارسرات الجيردة و أو إدراج أي
تعديلت على العمليات الرقابية.
م ناحية أخررى ،ينبغري مراجعرة سياسرة الجهراز لضرمان الجرودة علرى نحرو دوري وعنرد االقتضراء
ت الجديردة مر مهنيرة وقانونيرة وتنظيميرة وذات صرلة
إدراج التعديلت اللزمة لألخذ باالعتبار المتطلبا ِ
بالسياسررات .وعلررى الجهاز،لرردى قيامرره بمثررل هررذ المراجعررة ،أن يةخررذ بعرري االعتبررار لرريس الرردروس
المستخلصررة فرري مجررال رقابررة الجررودة وضررمانها فحسررب ،بررل وأيضررا التطررورات الدوليررة الحاصررلة فرري
مجاالت الرقابة ورقابة الجودة وضمان الجودة.
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 -3النهوض بوعي الموظفين
إن وعي الموظفي عامل حاسم م عوامل تنفيذ وظيفة فعالة لضرمان الجرودة .ذلرك أن رقابرة الجرودة
مسؤولية ملقاة على عاتق الموظفي كافة بدءا برئيس الجهاز ووصروال إلرى المسرتوى الروظيفي األدنرى،
كما أنها تقتضي فهما واضحا لنظام رقابة الجودة المعتمد م ق َبل الجهاز .ألن هرذا الفهرم سريؤدي إلرى أن
يفهم موظفرو الجهراز أهميرة وظيفرة ضرمان الجرودة ودورهرا ف-ي المسراهمة فري تحقيرق أهرداف الجرودة
بالنسبة إلى الجهاز .وعلى "وحدة ضمان الجودة"التابعة للجهاز ،إلى جانرب إدارة الجهراز العليرا ،العمرل
على إحداث وعي لدى الموظفي باافة مستوياتهم بدور وظيفة ضمان الجودة وأهميتها.
 -4إعداد دليل ضمان الجودة وت ويره
يحتاج الجهاز ،بعرد اعتمراد سياسرة ضرمان الجرودة ،إلرى إعرداد دليرل أوصردور توجيهرات حرول تنفيرذ
ضرررمان الجرررودة مررر الناحيرررة العمليرررة .وينبغررري أن يمثرررل الررردليل قاعررردة لإلجرررراءات المعياريرررة العمليرررة
()STANDARDOPERATING PROCEDURES SOPلوظيفررة ضررمان الجررودة .ويجررب أن يتضررم الرردليل،
تيسيرا لتنفيذ متطلباته ،حزم أدوات وقوائم مراجعة يتم إعدادها في ضوء "المعيار الدولي للرقابة المالية
والمحاسبة  "41ومعايير اإلنتوساي الرقابية وغيرها م التوجيهات.
وعوضا ع إعداد دليل ضمان الجودة م فرا  ،فقد ياون أكثر فعالية م حيث التالفرة بالنسربة إلرى
معظم األجهزة أن تايف األقسام المناسبة م هذا الدليل التوجيهي م تجاربها ومتطلباتها .ولدى تاييرف
هذا الدليل،فرنره ينبغري علرى الجهراز المعنري أن يةخرذ باالعتبرار دليلره فري مجرال الرقابرة الماليرة األداء،
علوة على أي ممارسات راهنة في مجالي رقابة الجودة وضمان الجودة.
ويما إعداد دليل ضمان الجودة م قبر َل فريرق مر مروظفي الجهراز الرذي يملارون خبررة فري مجرال
رقابة الجودة أو مجال ضمان الجودة ،أو م قب َل موظفي لهم معرارف فري هرذي المجرالي  .ويجرب مرنح
فريق إعداد دليل ضمان الجودة فترة زمنية معقولة إلنجاز المهمة الموكلة إليه .وقد ياون م المهم أيضا
توفير فرص منظمة لفريق إعداد الدليل لتطوير معارفه ومهاراته في مجال رقابة الجودة ومجال ضمان
الجرودة قبررل الشرررو فرري إعرداد الرردليل .ومر برري السربل الترري يمار توخيهررا فري ذلررك البرررامج التدريبيررة
والزيررارات الميدانيررة ألجهررزة ذات ممارسررات فعالررة فرري مجررالي رقابررة الجررودة وضررمانها ،وااللتحرراق
باألجهزة و أو مااتب الرقابة الخاصة.
وحيثما كان التجربة الجماعية لفريق إعداد الردليل غيرر كافيرة ،فقرد يرتئري الجهراز االسرتعانة بخبيرر
خارجي لتقديم المشورة اللزمة لفريرق اإلعرداد المنبثرق عر الجهراز .إال أنره يجرب ،فري حرال قيرام خبيرر
خارجي برعداد الدليل ،ضمان مشاركة نشيطة في ذلرك مر قبر َل مروظفي الجهراز الرداخليي  .وفري غيراب
مثل هذ المشاركة ،فقد ياون هناك خطرأن يتم إنتاج دليل ال يتناسب م االحتياجات الداخليرة ويحرد مر
شعور الجهاز بالتملك المحلي للدليل.
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 -5إرساء وظيفة ضمان الجودة
للجهاز عدة خيارات إلرساء وظيفة ضمان الجودة ،منهرا إنشراء وحردة لضرمان الجرودة قائمرة برذاتها،
لا قد ال ياون م المجدي بالنسبة إلى األجهزة الصغرى إنشاء وحدة منفردة لضمان الجودة ،فم شةن
تخصيص موظفي ذوي خبرة لضمان الجودة أن يؤار سلبا على عمل جهاز صغير يملرك عرددا محردودا
م ر المرردققي المتمرسرري  .لررذا،فرن احتياجررات الجهرراز وحجمرره وكفرراءة المرروظفي والتارراليف والفوائررد
المتوقعة كلها تؤار علرى اختيرارات الجهراز الجهراز لمسرةلة ضرمان الجرودة .وللجهراز أن يتخيرر مر بري
الخيارات التالية ما يناسبه إلرساء وظيفة ضمان الجودة:
 تخصيص موظفي إلنشاء وحدة منفردة لضمان الجودة.
 في حال محدودية عدد الموظفي ذوي الخبرة والمؤهلت:
 تحديد واجبات خاصة للموظفي في مجال ضرمان الجرودة علرى نحرو تنراوبي (أي أن تقروم
فرق مختلفة بتةدية وظيفة ضمان الجودة).
 إنشاء لجنة أو(لجان) ضمان الجودة.
 ترتيب مراجعات ضمان الجودة م ق َبل أجهزة أخرى أو هيئرات مهنيرة أخررى (مراجعرة مر
قبَل النظراء) أو في نطاق إقليم اإلنتوساي الذي ينتمي إليه الجهاز (مثل إقليم األرابوساي(.
 االستعانة بخبراء خارجيي للقيام بتقييم دوري ألنظمة الجهاز في مجال رقابة الجودة.
فبالنظر إلى العدد المحدود للموظفي المتمرسي في بعر األجهرزة وصرغر حجمهرا ،فقرد يارون مر
غير المجدي إنشاء وظيفة منفردة لضمان الجودة .إال أن خيارات أخرى تبقى متاحة لمثل هرذ األجهرزة.
م ذلرك مرثل أن يوكرل رئريس الجهراز مسرؤولية اإلشرراف علرى ضرمان الجرودة لشرخص معري أو لجنرة
صح بتغييرهم بعرد فتررة محرددة
خاصة .وبما أن األشخاص المعيني قد تاون لهم واجبات أخرى ،فرنه يُن َ
سلفا .وهذا يعني وجوب تلقي عدد كاف م األفراد في الجهاز تدريبا مناسبا يمانهم م القيام بمراجعات
ضمان الجودة .كما يما اقترا خيار آخر متا لألجهزة المنتمية لنفس اإلقليم (مثل إقلريم األرابوسراي)
يتمثل في إنشاء وظيفة ضمان الجودة باالعتمراد علرى مردققي متردربي علرى ضرمان الجرودة مر أجهرزة
مختلفة تابعة لإلقليم لتةدية هذ الوظيفة .وعندما ينروي الجهراز القيرام بمراجعرة ضرمان الجرودة ،فبرماانره
طلب ذلك م هيئة اإلشراف التابعة لإلقليم التي تجمر فريقرا وتوفرد إلرى الجهراز المعنري .ويتطلرب ذلرك
توافقا بشةن أحاام هذا االتفاق وشروطه م قبَل رؤساء األجهزة في اإلقليم المعني.
كمررا يما ر للجهرراز أن يحصررل علررى خبرررة يوفرهررا مختصررون مؤهلررون وأعضرراء مااتررب استشررارة
وخبراء فنيون وجمعيات مهنية ومنظمات أخرى ،بما يلبي الحاجة إلى إجراء مراجعات ضمان الجرودة.
ويمار أن يقرردم الخبرراء مشررورة فنيرة لألجهررزة بطلرب منهررا .وعلرى الجهرراز أن يتةكرد مر أن المختصرري
والخبراء لهم المؤهلت اللزمة والافاءة في مجاالت اختصاصهم ،كما أن على الجهاز توايرق مثرل هرذا
الضمان.
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الفصل 2-3
إدارة وحدة ضمان الجودة
مقدّمة:
بعدما تناولنا في الفصل السابق موضو "إنشراء وظيفرة ضرمان الجرودة" فري األجهرزة العليرا للرقابرة
الماليررة والمحاسبة،نسررتعر فيمررا يلرري "إدارة وحرردة ضررمان الجررودة" فرري األجهررزة .وبمررا أن إماانيررات
وجود وظيفة ضمان الجودة تتفاوت م جهاز إلى آخر ،إال أن على األجهزة أن تعمل دائما علرى ضرمان
أن تستجيب هذ الوظيفرة إلرى متطلبرات الممارسرة الجيردة دوليرا كمرا وردت فري "المعيرار الردولي لرقابرة
الجودة "41وفي المعيار .211
إن إرساء وظيفة بعينها لضمان الجودة داخل الجهاز تاون مستقلة ع الوحردات الرقابيرة ،أو انترداب
خبراء خارجيي م المنتمي إلى أجهزة أخرى للرقابة المالية والمحاسبة أو إلى مااتب رقابية مختصة،
يمثلن شالي م أشاال االرتقاء بجودة عمل الجهاز.
وبتحقيرق وظيفررة فعالررة لضررمان الجرودة فرري الجهرراز ،يمار أن نعرردد بعر
الوظيفة لضمان جودة أداء الجهاز:










المزايررا الترري تُوفرهررا هررذ

رارف عليه را يررتم
تعزيررز مصررداقية الجهرراز وماانترره م ر خررلل توايررق يفيررد بررةن المعررايير المتعر َ
اتباعها لدى القيام باألعمال الرقابية وبرصدار التقارير.
تحسي األداء الرقابي ونتائجه.
تحسري كفرراءة األعمرال الرقابيررة وفعاليرة النتررائج ،ممررا قرد يرؤدى إلرى اقتصرراد فري الوقر وفرري
التالفة.
الرف م قدرات الجهاز.
إابات نزاهة الجهاز وكفاءته والتزامه بالمساءلة ،وإابات انطباق هرذ الصرفات علرى مروظفي
الجهاز أيضا.
تقييم احتياجات التدريب وتوفير مدخلت بهذا الشةن لبرامج التدريب والتنمية.
حفز موظفي الجهاز م خلل إابات جودة العمل وإتاحة فرص التداول على الوظائف.
قياس أداء الجهاز.
تجنب احتمال المنازعات القضائية وحاالت االعترا على عمل الجهاز.

وأهم ما تم عرضه في الفصل السابق المتعلق بـ "إرساء وظيفة ضمان الجودة":
 وض سياسة ضمان الجودة والحفاظ عليها.
 إعداد دليل ضمان الجودة (أو اقتباسه(.
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وسنتناول في هرذا الفصرل ،النقراط المتعلقرة برردارة وحردة ضرمان الجرودة بعرد اسرتيفاء شرروط وآليرات
إرساء وظيفة ضمان الجودة ،ويتعلق األمر بـ :
 -1الخ ة السنوية
يض ر المعيررار الرردولي لألجهررزة العليررا للرقابررة الماليررة والمحاسرربة  41إطررارا لرقابررة الجررودة لتحقيررق
المبادئ الجوهرية فيشال ستة عناصر لرقابة الجودة باألجهزة الرقابية ،وم بينها" :مسرؤوليات القيرادة
عر الجرودة" .ويقتضرري هرذا العنصررر مر الجهرراز أن يضر سياسررات وإجرراءات ُمصررممة لتعزيرز اقافررة
داخلية تقر بةن الجودة ضرورية ألداء المهمات الرقابية وبةن لقيادة الجهاز المسؤولية النهائية على نظام
رقابة الجودة.
وتتمث ّل المتطلبات الرئيسة لهذا العنصر م المعيار في ما يلي:
 أن تاون للجهاز سياسات وإجراءات قائمة تنه بثقافة مفادها أن الجودة ضرورية.
 أن تاون للجهاز سياسات وإجرراءات تٌقرر برةن لررئيس الجهراز المسرؤولية النهائيرة علرى نظرام
المؤسسة لرقابة الجودة.
 أن تافل سياسات الجهاز وإجراءاته ،في حال تفوي المسؤولية على نظام رقابة الجودة ،أن
تاون للشخص المفو ِ له السلطةُ والمؤهلتُ المناسبةُ ألداء تلك المسؤولية.
كما توضح الفقرة  43م المعيار ( )ISSAI 200يجب على األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
أن تعتمد إجراءات رقابة الجودة.
وعلى أساس السياسات واإلجراءات الموضوعة – التي هي م مسؤولية رئيس الجهاز – يُعد مردير
وحدة ضمان الجودة الخطة السنوية للوحدة (الخطة التشغيلية أو العملية) .ونعنري برذلك الخطرة العامرة أو
السررنوية لوظيفررة ضررمان الجررودة والترري تتضررم برررامج عمليررات المراجعررات علررى المسررتوى المؤسسرري
(الجهاز) ومستوى المهمات الرقابية.
تصادق علرى الخطرة العمليرة (التشرغيلية)اإلدارة المناسربة فري مسرتوى تنفيرذي قيرادي .وتافرل الخطرة
العملية ،فيما يتعلق بالمستوى المؤسسي (الجهةا ) أن يشرمل النطراق العرام لمراجعرات ضرمان الجرودة
كافة عناصر إطار رقابة الجودة (قد ياون ذلك على نحو دوري يمتد على عدة سنوات) .أما بالنسربة إلرى
المراجعات على مستوى المهمات الرقابية ،فرن الخطة العملية (التشغيلية) يجري تصميمها لتافل تغطية
كافية لمهمات الرقابة الفردية بما يضرم التزامرا بسياسرة الجهراز فري مجرال ضرمان الجرودة (أي ضرمان
النظر في المسؤوليات الرقابية لال قائد مهمة رقابية بصفة دورية وضمان انتقاء المهمات الرقابيرة التري
تتضم خطرا كبيرا أو خطرا جسيما لتاون محل مراجعة).
وتشمل مدخلت إعرداد الخطرة الشررو َ
ط المرجعيرة وسياسرة ضرمان الجرودة وتقيريم المخراطر ورؤى
اإلدارة العليا والميزانيرة والمروارد والبيانرات المرجعيرة (أي المتعلقرة بالخلفيرة) .ونعرر فيمرا يلري أهرم
محتويات الخطة السنوية.
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 -2محتوى الخ ة التنفيذية:
ينبغي أن تتضم الخطة التنفيذية لمراجعة ضمان الجودة المنبثقة ع وظيفة ضمان الجودة ،م بي
ما تتضمنه ،العناصر التالية:
 نطاق المراجعات ومقاربتها
ينبغي أن تنص الخطرة علرى طبيعرة المراجعرات التري يُعترزم إجراؤهرا خرلل فتررة المخطرط وعرددها
ونطاقها،وتحديدا التركيز على عناصر في المستوى المؤسسي (أي مستوى الجهاز كال) أو في مستوى
الرقابة الماليرة وكيفيرة اسرتجابة ذلرك لمتطلبرات سياسرة مراجعرة ضرمان الجرودة .ويجرب أن يتضرم هرذا
القسم الشروط المرجعية للمراجعات التي يُعتزم إجراؤها خلل فترة المخطط.
ولدى قيامها بالتخطيط ،فرن وحردة ضرمان الجرودة تةخرذ باالعتبرار أيضرا مراجعرات متابعرة المهمرات
الرقابيررة وعناصررر إطررار رقابررة الجررودة الترري لوحظ ر فيهررا نقررائص خررلل السررنة السررابقة للتةكررد م ر أن
النقائص قد تم تداركها.
 أصناف المراجعات المزم إجراؤها خلل السنة
تتضررم المراجعررات اختيررار نررو أو صررنف المراجعررة المزم ر إجراؤهررا فرري المسررتوى المؤسسرري
ومراجعات لمهمات رقابة مالية مختارة.
 توقي المراجعات
يق إجراء مراجعرات ضرمان الجرودة فري مسرتوى المهرام الرقابيرة(الماليرة واألداء) كرل سرنة .ويمار
لتنفيرذها أن يختلررف مر سررنة إلرى أخرررى بحسررب تروفر المرروارد ،إال أن الحرد األدنررى الموصري برره هررو أن
تجرى مراجعة عمل للمهمات الرقابية على األقل مرة كل الث سنوات.
وم ر المعلرروم أن م ر شررةن مراجعررة تشررمل الجهرراز برمترره أن تتطلررب وقتررا طررويل .لررذا فرررن برمارران
األجهزة،في سعيها إلى ضرمان تغطيرة شراملة لاافرة العناصرر أن تخطرط لمراجعرة عناصرر رقابرة جرودة
فردية خلل فترة زمنية معينة .وقد ياون م المستحس اعتماد مراقبة مهيالة على المدى البعيرد تهردف
إلى مراجعة كل عنصر م إطار رقابة الجودة في اتساق م دورة التخطيط اإلستراتيجي للجهاز .وهرذا
يسمح برجراء المراجعات في شال أجزاء أقل حجما وأكثر يسرا م حيث قابليتها للتنفيذ.
 ميزانية مراجعة ضمان الجودة
تحتاج وظيفة ضمان الجودة إلى موارد كافيرة إلجرراء المراجعرات .وينبغري المصرادقة علرى ميزانيرة
مراجعة ضمان الجودة م قبَل رئيس الجهراز بشرال سرنوي .مر ناحيرة أخررى ،ينبغري أن ترنص الخطرة
على الموارد التقديرية اللزمة لال مراجعة ولوظيفة مراجعة ضمان الجودة برمتها.
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 قائد فريق لا ّل مراجعة لضمان الجودة واختيار الفريق
ينبغي تعيي قائد فريق لال مراجعة ال ياون قد شارك في المهمة الرقابية الجاري مراجعت ُها أو رقابة
جررودة العنصررر الجرراري مراجعت رهُ ،ويُشررترط فيرره أيضررا أن يمتلررك تجربررة وسررلطة مناسرربت ضي  .أمررا فريررق
المراجعة ،فينبغي أن يتةلف م موظفي م ذوي المؤهلت والخبرة الملئمة إلجراء هذ المراجعرات،
وفقا لصنف المراجعة المزم تنفيذها .م ناحية أخرى ،يجب أن يارون قرادة الفررق وأعضراؤها بالنسربة
إلى كل مراجعة منصوصا عليهم في الخطة.
 اعتبارات خاصة (عند االقتضاء(
يتضم هذا العنصر أي مخاطر ذات بال أو تعديلت هامة فري الممارسرات المعترادة .فررذا مرا تطلبر
وظيفة مراجعة ضمان الجودة ،على سبيل المثال ،حاجة إلى انتداب أخصائيي خارجيي للقيام بمراجعة
معينة،وجب ذِكرها هنا م بيان األسباب التي اقتض هذ المساعدة.
 -3هيكل وحدة ضمان الجودة
ينبغي على األجهزة ذات العدد الابير م الموظفي أن تملك وحدة ضمان الجودة بعدد يحقرق أهرداف
ضمان الجودة ،السيما مراعاة التطور الفني الذي بلَغته .وينبغي مراجعة عمل للمهمات الرقابية مرة كل
اررلث سررنوات علررى األقررل .وتقتضرري وظيفررة ضررمان الجررودة ،باإلضررافة إلررى ترروفر مرروارد كافيررة للقيررام
بمراجعررة المهررام الرقابيررة المنفررردة ،مرروارد كافيررة لمراجعررة إعررداد إطررار رقابررة الجررودة فرري المسررتوى
المؤسسي وتنفيذ  .وقد يُتا لمدير ضمان الجودة ،في ضروء العوامرل المرذكورة آنفرا ،مردققان إلرى أربعرة
مدققي لتاليفهمرا (أو تالريفهم) بمهمرة مراجعري ضرمان الجرودة .ويجردر الترذكير برةن المردققي المرؤهلي
وذوي الخبررة ممر أابتروا معرفرة جيردة بررجراءات الجهراز الرقرابي هرم وحردهم المرؤهلي للقيرام بوظيفررة
ضمان الجودة.
م ناحية أخرى ،ينبغي أن تاون لقيرادة وظيفرة ضرمان الجرودة سرلطة وتجربرة مارافئتي لسرلطة قائرد
المهمة الرقابية وتجربته .وعلى الجهاز أن يةخذ بعي االعتبار الخطر الذي قد ينجم ع تخصريص عردد
كبيررر مر المرروارد البشرررية بمررا يحرردث نقصررا فرري المرروارد المتاحررة مر شررةنه أن يُخررل باسررتيفاء المهمررات
الرقابيررة الفعليررة فرري وقتهررا .وقررد توجررد أيضررا أوضررا يعررزز الجهرراز فيهررا المرروارد المخصصررة لوظيفررة
مراجعة الجودة لديه ،منها:
 أن ياون الجهاز بصدد إدراج إجراءات وأنظمة رقابية جديدة.
 أن تاون هناك معايير جديدة ينبغي االمتثال لها.
 أن تاون هناك مجاالت رقابية جديدة ينبغي مراجعتها.
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كفاءات موظفي ضمان الجودة
ينبغي أن يتوفر في فريق ضمان الجودة بالاامل على الافاءات التالية:








مهارات تحليلية.
القدرة على استخلص المسائل الجوهرية.
مهارات التعامل م اآلخري .
مهارات التواصل.
مهارات تيسير الحوار.
تجربة رقابية في كافة المجاالت.
قدرة إشرافية إدارية.

ينبغي أن ياون المراجعون مدققي يملاون خبرة ومهارات في مجال تنفيذ إجراءات الجهاز الرقابي.
ولاي تاون لهم المصداقية ،فرن مراجعي الجودة يجب أن يملاوا مهرارات تضراهي علرى األقرل مهرارات
الذي قاموا بتنفيذ المهمة الرقابية .فم شةن امتلك المهرارات المرذكورة آنفرا أن يسراعد فريرق المراجعرة
على تنفيذ إجراءات المراجعة على نحو فعال وإعداد تقرير يحظى بالمصداقية ،علوة علرى مرا قرد ينرتج
ع ذلك م قيمة مضافة .وقد ياون م اللزم في بع الحاالت أن يتوفر بالفريق مهارات أخرى ذات
صلة بمهمة الرقابة التي تجرري مراجعتهرا ،علرى غررار رقابرة تقنيرة المعلومرات ،أو أن يتضرم الفريرق
أفرررادا يملاررون مهررارات فرري مجررال الرقابررة الماليررة أو الرقابررة النظاميررة أو م ر ذوي المعرفررة بالمسررائل
المحاسبية المعقدة أو مم لهم تجربة إشرافية إدارية.
وقد يصعب أحيانا العثور على فريق يملك مجمل الافاءات اللزمة .ففي بع الحاالت ،قد ال يتروفر
فريق ضمان الجودة على كافة المهارات اللزمة والتجربة اللزمة .حينئذ ،يما استامال فريق ضرمان
الجودة باللجوء إلى خبراء خارجيي في مجاالت معينة.
وتعد معارف مروظفي ضرمان الجرودة ومهراراتهم عوامرل هامرة لتحقيرق وظيفرة ضرمان الجرودة تتسرم
بالفعالية والافاءة .لذا ،فرنه م الضروري ضمان تنمية مهنية مستمرة لموظفي ضمان الجودة.
ويجب أن تاون لموظفي ضمان الجودة معارف وتجربة ج َماعية في الموضو المعني ،تمارنهم مر
تةديررة واجبرراتهم علررى نحررو فعررال .وباإلضررافة إلررى الافرراءات والمعررارف والمهررارات الاافيررة ،فرنرره م ر
الضروري أن تُوكل إدارة ُ وظيفة ضمان الجودة إلى مر يملرك التجربرة والسرلطة المناسربتي لتةديرة هرذ
المهمة.
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وظائف فريق ضمان الجودة
يراج فريق ضمان الجودة ملءمة رقابة الجودة واالمتثال لها ،على مستوى الجهاز وعلرى مسرتوى
المهمة الرقابية.وينبغري أن تبررز تقرارير ضرمان الجرودة النقرائص وتقترر توصريات تنظرر فيهرا اإلدارة
العليا للجهاز وتتخذ بشةنها إجراءات المراقبة اللزمة .كمرا أن علرى الفريرق إجرراء أعمرال متابعرة لتقيريم
مدى تنفيذ التوصيات المنبثقة عنه.
ويشمل هذا العمرل تقييمرا لنترائج التوصريات التري جررى تنفيرذها وتبري أسرباب عردم تنفيرذ أي توصرية
ممانة.
صالحيات (أدوار) موظفي ضمان الجودة
نستعر

في ما يلي المستويات المختلفة لموظفي ضمان الجودة:

 مدير ضمان الجودة
يتولى مدير ضمان الجودة ،بصفته رئيس وحدة ضمان الجودة ،مهمة إبل رئيس الجهراز أو إدارتره
العليا .وهو أيضا مسؤول ع النواحي العامة لوظيفة ضمان الجودة ،بما في ذلك إعرداد الخطرة التنفيذيرة
للوحدة.
علوة على ذلك ،يض مدير ضمان الجودة استراتيجيات لتةدية وظيفة ضمان الجرودة ولقيراس نترائج
وظيفة ضمان الجودة.
 قائد الفريق
يتولى قائد فريق مراجعة ضمان الجودة مهمة إبل مدير ضمان الجودة ويضطل بالمسؤولية العامة
ع مراجعة ضمان الجودة .فهو يقوم ،في مرحلة التخطيط ،بدراسة أهداف المراجعة ونطاقها وتوقيتهرا
ومخرجاتها كما يقوم بصياغة منهجيتها .وهو يفو المسؤوليات ألعضاء الفريرق ويقروم برعرداد خطرة
المراجعة ويدرس قائمة المراجعة ( )CHECK-LISTلمراجعة ضمان الجودة.
وفي مرحلة التنفيذ ،يقدم قائد الفريرق المشرورة واإلرشرادات اللزمرة ألعضراء الفريرق حرول الخطرة
واألهداف وسبل التنفيذ الفعلي للمراجعة ،ويتراب مسرار مراجعرة ضرمان الجرودة ويتةكرد مر أنره مطرابق
لمعايير ضمان الجودة وسياساته وإجراءاته .كما أنه يحلل النتائج ويصو االستنتاجات والتوصيات.
أما في مرحلة اإلبالغ والمراقبة ،فرن قائد الفريق يصو أو يراج التقارير الرقابية ويعر النتائج
على مردير وحردة ضرمان الجرودة أو علرى إدارة الجهراز ويناقشرها (حسرب أهميرة المراجعرة) ،كمرا يترولى
متابعة أية مسائل مهمة.
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 أعضاء الفريق
ياررون أعضرراء فريررق مراجعررة ضررمان الجررودة مسررؤولي إمررام قائررد الفريررق ويتولررون تنفيررذ المراجعررة
باالعتماد على الخطة المتفق عليهرا فري مرحلرة التخطريط ووفقرا لسياسرات الجهراز وإجراءاتره فري مجرال
ضررمان الجررودة .وهررم يجمعررون األدلررة لرردعم النتررائج باالعتمرراد علررى االسررتجوابات ومراجعررة الواررائق
والملحظات .كما أنهم يعردون أوراق العمرل اللزمرة ويواقونهرا دعمرا لنترائجهم .وأخيررا ،يقروم أعضراء
فريق مراجعة ضمان الجودة برعداد مسودة تقرير ع نتائج المراجعة.
التدريب والتنمية المهنية لموظفي ضمان الجودة
تحتاج الجودة والمحافظرة عليهرا ،إلرى التنميرة المهنيرة المتواصرلة إلدارة ضرمان الجرودة وموظفيهرا.
وينبغي في هذا اإلطرار تنظريم ورش عمرل ودورات تدريبيرة وبررامج محاضررات ومناقشرات فري نطراق
مجموعررات مرجعيررة وحرروارات برري الخبراء،وذلررك بشررال منررتظم للحفرراظ علررى كفرراءة مرروظفي ضررمان
الجودة وترقيتها في المجاالت التالية:







سياسة الجهاز في مجال ضمان الجودة.
الممارسررات الجيرردة والتطررورات الحاصررلة بالنسرربة إلررى معررايير أنظمررة رقابررة جررودة األعمررال
الرقابية وممارساتها.
معايير ضمان الجودة وإجراءاتها والممارسات الجيدة في هذا المجال.
أدوار موظفي ضمان الجودة ومسؤولياتهم.
المتطلبات األخلقية.
المهارات المصاحبة ذات الصلة بالعر والتفاو وقيادة الفريق.

وقد يرتئي الجهاز فائدة في إلحاق موظفي ضمان الجودة بةجهزة ذات ممارسرات وتقاليرد راسرخة فري
مجال ضمان الجودة واستقدام نظراء لهرم مر هرذ األجهرزة .وينبغري أن يارون لمروظفي ضرمان الجرودة
معررارف جماعيررة وتجربررة فرري الموضررو المعنرري (ونقصررد برره هنررا موضررو المهمررات الرقابيررة) لتةديررة
أدوارهم ومسؤولياتهم على نحو فعال.
 -4التقرير السنوي
يعتبر التقريرر السرنوي محصرلة لمختلرف التقرارير الميدانيرة بعرد كرل مراجعرة ضرمان الجرودة علرى
المستوى المؤسسري و أو علرى مسرتوى المهمرات الرقابيرة ،الرذي يُحمرل علرى عراتق مردير وحردة ضرمان
الجودة محققا بذلك مرحلة إبل رئيس الجهاز أو السلطة العليا بنتائج مراجعات ضمان الجودة.
ويتشال التقرير السرنوي لمراجعرة ضرمان الجرودة باالتجرا العاسري لمسرار مراجعرة ضرمان الجرودة
على النحو التالي:
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 أعضاء فريق ضمان الجودة :يعدون مسودة تقرير نتائج المراجعة.
 قائد الفريق :يصو و أو يراج التقارير المراجعة م أعضاء الفريق ويعرر النترائج علرى
مدير وحدة ضمان الجودة ويناقشها.
 مدير وحدة ضمان الجودة :يجتم بقرادة فررق المراجعرة ويناقشرون التقرارير ويعردون حصريلة
االستنتاجات والتوصيات على أعقاب جمي المراجعات ويدرجونها في تقرير جام مسرتوف
لشروط و مواصفات التقرير النهائي لمراجعات ضمان الجودة خلل السنة في قالب "التقرير
السنوي" .ويبرز تقرير المراجعة السنوي أهم نتائج مراجعة ضمان الجودة.
ام يقوم مدير وحدة ضمان الجودة بررسال التقرير السنوي ع نتائج متابعة نظامهرا فري مجرال رقابرة
الجودة إلى رئيس الجهاز واإلدارة العليا وإلى قادة المهمات الرقابية وغيرهم م األفراد المعنيري داخرل
الجهاز.
وللجهاز (الرئيس والسلطة العليا) ،أن يقرروا في كيفيرة تقرديم التقريرر السرنوي ،بحيرث إمرا أن يارون
جامعررا لمراجعررة ضررمان الجررودة علررى مسررتوى الجهرراز والمهمررات الرقابيررة معررا ،أو يجعلررون واحرردا لاررل
صنف م المراجعرة (قررار اختيرار شرال ( )FORMATالتقريرر السرنوي يعرود إلرى الجهراز وفرق سياسراته
وإجراءاته الخاصة) .كما أن للتقرير السنوي آجاال يجب احترامها ،بل أن هذ اآلجال عنصر أساسي في
نظام ضمان الجودة.
وتتضم المعلومات الواردة في التقرير العام (السنوي) العناصر التالية كحد أدنى:
 وصررف إجررراءات المراجعررة ()monitoringالترري جرررى تنفيررذها ،كررةن يتضررم هررذا العنصررر
علررى سرربيل المثررال وصررفا مرروجزا للمراجعررات الترري نُفرذت خررلل الفترررة ومرردى تحقيررق وحرردة
ضررمان الجررودة األهررداف الررواردة فرري خطتهررا واسررتجابتها لمتطلبررات سياسررة مراجعررة ضررمان
الجودة.
 االستنتاجات المستخلصة م إجراءات المراجعة ،كةن يوفر التقرير على وجه التحديرد تةكيردا
معقوال بةن سياسات الجهاز وإجراءاته فيما يتصل بنظام رقابة الجودة مناسبة وكافيرة وتعمرل
بفعالية .وحيثما ال توفر نترائج مراجعرات ضرمان الجرودة مثرل هرذا التةكيرد ،فررن التقريرر يلفر
االنتبا إلى ذلك م خلل وصف واضح ودقيق للوقائ .
 تقديم وصف للنقائص النظامية المتاررة أو غيرها م النقرائص الهامرة واإلجرراءات المتخرذة
لمعالجتهررا أو تررداركها .وعليرره ،فرررن التقريررر يةخررذ باالعتبررار نتررائج مراجعررات ضررمان الجررودة
وتقارير المتابعة (.)follow-up
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يسرررتجيب هرررذا التقريرررر لمتطلبرررات اإلبرررل الرررواردة فررري الفقررررة  93مررر "المعيرررار الررردولي لرقابرررة
الجودة ."ISQC-1باإلضافة إلى ذلك ،فررن هرذا التقريرر يمثرل أحرد أشراال اإلبرل التري يتعري علرى قرادة
المهمات الرقابية مراجعتها للسرتجابة لمتطلبرات معيرار اإلنتوسراي للرقابرة رقرم ( )1220ويقتضري أنره
يجررب علررى قائررد المهمررة الرقابيررة األخررذ باالعتبررار نتررائج مسررار المراجعررة بالجهرراز كمررا ترردل عليرره آخررر
المعلومررات الترري ينشرررها الجهرراز ومرردى احتمررال أن تررؤار النقررائص ونقرراط الضررعف الررواردة فرري تلررك
المعلومات على المهمة الرقابية.
 -5المتابعة
إن تقارير مراجعات ضمان الجودة ال يما لها أن تحقرق الهردف "اإلسرتراتيجي" المرةمول لهرا إن لرم
يتم اتخاذ إجراءات المتابعة اللزمة.
وفي هرذا الصردد ،يجرب أن تتضرم سياسرات وإجرراءات الجهراز مسرؤولية الجهرة المؤهلرة بالمتابعرة
وكيفيات تحقيقها.
وم اللئق ،إسناد القيام بمتابعة المراجعة إلرى وحردات ضرمان الجرودة أو لجران داخليرة يرتم إنشراؤها
للغر  .كما يما تخصيص فر م فرو وحدة ضمان الجودة للتطوير والتحسي م خلل مراجعة
السياسات واإلجراءات واألدلة ومنها أيضا متابعة مراجعات ضمان الجودة.
والمهررم عنررد إجررراء المتابعررة ،التةكررد م ر أن اإلجررراءات الترري تررم تنفيررذها قررد عالج ر االسررتنتاج أو
الملحظة المفضية إلى التوصية .وإجراءات المتابعة المناسبة الزمرة لضرمان تنفيرذ خطرة العمرل المتفرق
عليها أو التةكد م أن خطوات مناسبة يجري القيام بها لتنفيذها.
والمتابعرة التري علررى وحردة ضرمان الجررودة إنجازهرا ،ترتم علررى مررحلتي اانتري ؛ األولررى بعرد تقررارير
مراجعة ضمان الجودة،والثانية بعد التقرير السنوي.
أ -بعد تقارير مراجعة ضمان الجودة :فعلى إار تنفيذ مراجعات ضمان الجودة وإصدار التقارير
المتعلقة بها ،يجب أن تباشر وحدة ضمان الجودة المتابعرات اللزمرة للنظرر والتةكرد مر تنفيرذ
التوصريات واالسررتنتاجات الرواردة فرري التقرارير .وعندئررذ ،تُردون التوصرريات التري ترم إنجازهررا
للتحقيق في الميدان على ذلك وفق السياسات واإلجراءات المتبناة في الجهاز ،كما تُدون أيضا
التوصيات قيد اإلنجراز واإلجرراءات المتخرذة بصرددها ،وكرذلك تُردون التوصريات التري لرم يرتم
تنفيذها والبحث ع أسباب عدم أخذها في االعتبار.
ب -بعررد التقريررر السررنوي :ترردرج فرري التقريررر السررنوي جمير التوصرريات واالسررتنتاجات موضررو
المراجعررات السررنوية علررى المسررتوى المؤسسرري (الجهرراز) وعلررى مسررتوى المهمررات الرقابيررة،
وتؤخذ التوصريات قيرد اإلنجراز والتري لرم يرتم أخرذها فري االعتبرار محرل متابعرة وحردة ضرمان
الجودة بتطبيق إجراءات الجهاز المعدة سلفا.
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