معيار رقابة الجودة – المتطلبات والتحديات
تسعى األجهزة العليا للرقابة إلى أن تكون مؤسسات نموذجية يحت ذى به ا ويش ار له ا بالبن ان ،ومن أج ل ذل ك
تعمل على رفع جودة مخرجاتها الرقابي ة تعزي زاً لمبادئه ا القائم ة على النزاه ة ،وحيث أن أك ثر م ا يمكن أن
يؤثر على سمعة و مصداقية األجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبة هو جودة عملها الرقابي ،وللمساعدة في
رفع جودة العمل الرقابي فقد أصدرت المنظمة الدولية لألجه زة العلي ا للرقاب ة المالي ة المحاس بة (األنتوس اي)
المعيار ال دولي رقم ( )ISSAI 140وال ذي ه و عب ارة عن توض يحات م ع بعض التع ديالت على المب ادئ
الرئيسية الواردة في المعيار الدولي لرقاب ة الج ودة  i1الص ادر من اإلتح اد ال دولي للمحاس بين  IFACبه دف
التسهيل على أجهزة الرقابة العليا تطبيق تلك المبادئ بما يتالءم مع تكليفها و ظروفها .وقد صمم ه ذا المعي ار
ليكون اإلطار العام لرقابة الجودة ليتم تطبيق ه على نظ ام رقاب ة الج ودة لكاف ة المه ام ال تي تق وم به ا األجه زة
الرقابية.
فيما يلي سنتطرق للمتطلبات أو العناصر الخاصة بإطار رقابة الجودة ،باإلض افة ألهم التح ديات ال تي تواج ه
األجهزة الرقابية عند تصميم وتنفيذ نظم رقابة الجودة واالستراتيجيات المقترحة لمواجهة تلك التحديات.

عناصر معيار األنتوساي لرقابة الجودة رقم (:)140
عند قيام األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بتصميم نظاما خاصا برقابة الجودة فإنه يتعين عليه ا تط بيق
عناصر العناصر الستة الواردة في المعيار رقم ( )140وهي كالتالي:
.1

مسئوليات وتوجيهات القيادة.

.2

متطلبات السلوك األخالقي.

.3

القبول واالستمرار.

.4

الموارد البشرية.

.5

أداء التدقيق.

.6

المراقبة (ضمان الجودة).
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وفقا للعناصر السابق ذكرها فإنه من المهم جدا أن تتولى اإلدارة العليا وضع سياس ات وإج راءات ته دف إلى
تعزيز ثقافة الجودة في أداء جميع أعمالها ،ويحتفظ رئيس الجهاز المس ؤولية الش املة عن نظم رقاب ة الج ودة.
باإلضافة إلي ضرورة تركيز األجهزة العليا للرقابة المالية على متطلبات الس لوك األخالقي من خالل تط وير
أدل ة لقواع د الس لوك األخالقي تس تند على معي ار اإلنتوس اي رقم ( ،)130وترج ع أهمي ة ذل ك إلى أن ع دم
االلتزام بالقيم األخالقية قد يعرض الجهاز الرقابي لمخاطر عديدة منها على س بيل المث ال ال الحص ر (الت أثير
السياسي و الضغط الخارجي ،المصالح الشخصية ...الخ) .كما يشدد العنصر الثالث من عناصر رقابة الجودة
على ض رورة أن يت وفر ل دى الجه از الرق ابي سياس ات لقب ول و اس تمرار العالق ات م ع الجه ات الخاض عة
للتدقيق ،على أن تقدم تلك السياسات تأكيدا معقوال أن الجهاز لن يقوم بمهام الرقابة إال إذا ك ان م ؤهال و لدي ه
القدرة و الموارد الالزمة للقيام بتلك المهمة باإلضافة إلي قدرته على االمتثال لمتطلبات السلوك األخالقي م ع
االخذ بعين االعتبار نزاهة الجهات الخاضعة للرقابة.
عنصر الموارد البشرية يركز على ضرورة أن توفر السياسات التي يضعها الجهاز الرقابي تأكيدا على ت وفر
الموارد الالزمة و الكفاءة و القدرات بما في ذلك االلتزام بمبادئ السلوك األخالقي للقيام بمهامه وفقا للمع ايير
ذات الصلة بما يمكنه من إصدار تقارير رقابية فعالة ومناسبة للظروف ،و يأتي تبع ا ل ذلك بالض رورة تأكي دا
على تأدية الجهاز الرقابي لمهامه وفقا للمعايير المهنية ذات الصلة و المتطلبات القانونية و التنظيمية المعني ة،
و أخيرا فإنه يتعين على الجهاز الرقابي تطبيق عملية مراقبة تقدم تأكيدا معقوال ب أن السياس ات و اإلج راءات
المتعلقة بنظام رقابة الجودة تعمل بفاعلية و كفاءة ،على أن تشمل تلك العملية تقييم مستمر للنظام بم ا في ذل ك
مراجعة عينة من المهام المنتهية.

التحديات وسبل مواجهتها:
إن عملية تصميم وتنفيذ نظم رقابة الجودة هي عملية ليست بسهلة ،وكما هو الح ال في تط بيق أي معي ار ف إن
هناك صعوبات و تحديات يواجهها المعنيون بتط بيق ذل ك المعي ار ،فنج د أن هن اك تح ديات عام ة تتمث ل في
مقاومة اإلنسان بطبعه ألي تغيير أو قيد يمكن أن يف رض علي ه في من قب ل أف راد أخ رين أو من قب ل مع ايير
مهنية لدواع عدة من أهمها :التخوف من ازدياد المسؤوليات ،تهديد مصالح شخصية و مزايا مكتسبة.
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أما فيما يلي فإننا سنستعرض التحديات التي تواجه األجهزة الرقابي ة عن د تص ميم وتنفي ذ نظم رقاب ة الج ودة،
وحيث أن العناصر الستة التي تم شرحها أعاله تمثل متطلبات يجب إستيفاءها للحصول على نظام فعال يحقق
الهدف المرجو منه فإن هناك تحديات خاصة مرتبطة بكل عنصر من تلك العناصر.
أوال :فيما يخص مسؤولية القيادة قد يفوض رئيس الجهاز الرقابي سلطة إدارة نظ ام رقاب ة الج ودة ألش خاص
غير أكفاء ،وهنا يستلزم األمر إقناع القياديين باإلدارة العليا بأن ثقة األطراف ذات العالقة بالجهاز تعتمد
على قوة نظم رقابة وضمان الجودة والتي ستساهم في تعزيز مصداقية المخرجات الرقابية ،و أن إختي ار
األشخاص األكفاء أمر بالغ األهمية لتنفيذ وظائف رقابة الجودة.
كذلك فإن النقص في سياسات إجراءات رقابة الجودة يعتبر أحد التحديات التي يمكن أن ت ؤثر س لبا على
نظم رقابة الجودة ،و هنا فإن إقناع اإلدارة العليا بأنه ال يمكن تحسين م ا ال يمكن قياس ه ،ل ذلك من المهم
أن يكون للجهاز الرقابي سياسات و إجراءات معيارية لرقبة الجودة يمكن اإلسترشاد بها.
ثانيا :يمكن مواجهة إحتمالية عدم التزاما م دققي الجه از الرق ابي بمتطلب ات الس لوك األخالقي من خالل ع دة
إجراءات منها عقد الدورات و المحاضرات التوعوية حول الممارسة األخالقية ،وكذلك فإن عملية تدوير
المدققين كل  3س نوات يمكن أن يح د من خ رق الم دققين لتل ك القواع د ،باإلض افة إلي تفعي ل و تس هيل
إجراءات اإلبالغ عن المخالفين.
ثالثا :من التحديات التي تواجه العنصر الثالث المرتبط بالقبول و اإلستمرار ه و ع دم وج ود عالق ة جي دة بين
المدقق و األطراف ذات العالقة ،و يمكن التغلب على ذلك من خالل تدريب مدققي الجهاز الرقابي على
كيفية التعامل مع الجهات المشمولة بالرقابة مع وضع إستراتيجيات لتعزيز التواصل مع مختلف ش رائح
األطراف ذات العالقة.
رابع ا :نقص ع دد الم وارد البش رية وقل ة كفاءته ا يمكن أن يك ون ل ه ت أثير س لبي على رقاب ة الج ودة للجه از
الرقابي ،فمن الضروري هنا العمل على رفع كفاءة م دققي الجه ة من خالل اإلنخ راط ب دورات تدريبي ة
مهني ة و ك ذلك من المهم أن ال يغف ل الجه از ض رورة تناس ب أع داد الم دققين م ع حجم العم ل الرق ابي
للجهاز.
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خامسا :قد تكون هناك مبالغة في مستويات رقابة جودة األعمال الرقابية مما يمكن أن يكون له مردود عكس ي
في تعطيل عمل المدقق وانخفاض جودته ،وهنا يجب مراعاة ضرورة تبسيط إجراءات مراجعة رقاب ة
الجودة و تحديد مستويات المراجعة.
سادسا :فيما يتعلق بالعنصر السادس وهو المراقبة (ضمان الجودة) فمن التحديات الكبيرة و الش ائعة هي ع دم
وجود وحدة إدارية مسؤولة عن مراجعة عمليات التدقيق ،و ك ذلك ع دم وج ود أدل ة توجيهي ة إلج راء
مراجعات ضمان جودة المهمات الرقابية .تتم مواجه ة ه اذين التح ديين من خالل إنش اء وح دة إداري ة
معنية بضمان الجودة تتمتع باستقاللية ،و إصدار أدل ة توجيهي ة تس تند للمع ايير الدولي ة ذات الص لة و
أفضل الممارسات الدولية.

و أخيرا فإنه من األهمية أن تعطي األجهزة العليا للرقابة المالي ة و المحاس بة أولوي ة لتط بيق المعي ار ال دولي
رقم ( )ISSAI 140من خالل وضع السياسات والنظم واإلجراءات التي تكفل جودة أعمال التدقيق في جميع
المراحل (التخطيط ،التنفيذ ،إعداد التقارير  ،والمتابعة) وذلك وفقا للوائح واألدلة والمعايير المهنية.
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المعيار الدولي لرقابة الجودة  1موجه للشركات التي تؤدي عمليات تدقيق و مراجعة للبيانات المالية و عمليات التأكيد األخرى و الخدمات ذات العالقة.

