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املقدمة

)1املبدأ التوجيهي املنبثق عن املعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة رقم  – 150تحدد كفاءة مراجع الحسابات
أربعة رشوط تنظيمية تستند إليها مسؤوليات الجهاز األعىل للرقابة فيام يتعلق بكفاءة مراجع الحسابات.
)2ينص الرشط التنظيمي األول من املعيار الدويل ( )150لألجهزة العليا للرقابة عىل أن كل جهاز رقابة عليا
يتعني عليه أن يحدد ويوثق الكفاءات ذات الصلة املرغوب فيها من كل مراجعي الحسابات للوفاء بتفويض
جهاز الرقابة العليا .ويتب ّنى مفهوم أُطر أو خصائص الكفاءة كوسائل لوصف الكفاءات املثالية املطلوبة أو
املتوقعة من مراجع الحسابات ليك يقوم مبهمة معينة أو ليشغل منصباً معيناً يف املؤسسة.
)3ينطلق املبدأ التوجيهي  1950من هذا الرشط التنظيمي ويوجه أجهزة الرقابة املالية العليا لكيفية تحديد
مجموعة الكفاءات املناسبة التي تفي برشوط املعايري الدولية للمؤسسات العليا للرقابة أو املعايري املحاسبية
األخرى التي يتبناها الجهاز األعىل للرقابة ،فضالً عن تفويض الجهاز األعىل للرقابة وأية اعتبارات معينة
تنبثق عن اإلسرتاتيجية التنظيمية للجهاز األعىل للرقابة.
)4وأخذا ً يف االعتبار بالعالقة الوثيقة بني تصميم أُطُر القدرات والوسائل الخاصة بتقويم هذه الكفاءات،
يتعامل املبدأ التوجيهي  1950لح ٍّد ما مع الرشط التنظيمي  4املستنبط من املعيار الدويل لألجهزة العليا
للرقابة رقم  150الذي يتطلب قيام الجهاز األعىل للرقابة بتطوير وسائل لتقويم الكفاءات وتنفيذها،
والتأكيد جزئياً عىل التطوير الناجح للكفاءة ،وتزويد الجهاز األعىل للرقابة مبعلومات موثوقة متعلقة بنجاح
تدخالت التطوير املهني وأثر هذه التدخالت عىل عمل الجهاز األعىل للرقابة.
)5ويقدم املبدأ التوجيهي  1950موجهات يف سياق مالمح الكفاءة اإلحرتافية (كام ورد يف الفقرة  5من املعيار
الدويل لألجهزة العليا للرقابة رقم .)150
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2

الهدف

)6يتمثل هدف املبدأ  1950يف اعتامد عملية أساسية ملساعدة الجهاز األعىل للرقابة عىل تحديد الكفاءات التي
تعكس خصوصية الرقابة املالية عىل القطاع العام وتعطي وصفاً كامالً لالحتياجات الخاصة بالجهاز األعىل
للرقابة التي تُ َد َّون يف إطار معني للكفاءات يعتمده الجهاز األعىل للرقابة .ويدعم هذا املبدأ األجهزة العليا
ملراجعة الحسابات يف تنفيذها وتطبيقها ملتطلبات ورشوط املعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة رقم .150
)7وإلعطاء أثر لهذا الهدف ،أكد املبدأ التوجيهي رقم  1950عىل ما ييل:
	أ)

تقديم عدد من املفاهيم التي يجوز األخذ بها يف تطوير إطار الكفاءة.

	ب)

وعكس مثال يُحتَذى يف مجموعة الكفاءات التي متثل تف ُّرد مراجعة حسابات القطاع العام الذي
ُو ِصف وصفاً متجانساً مع إطار اإلنتوساي للتوجيهات واإلصدارات املهنية (.)IFPP

	ج)

ووصف اعتبارات الكفاءة التي ميكن إضافتها للامدة ( 7ب) بغية الوصول إىل إطار متكامل
للكفاءات املتخصصة.

	د)

وإدراج املسائل األخرى التي ميكن بحثها يف التطبيق العميل واالستفادة من إطار الكفاءة يف الجهاز
األعىل للرقابة مبا يشمل وسائل التقويم.
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3

التعريفات

)8الكفاءة :هي املعرفة واملهارات والسامت الشخصية الالزمة لألداء الناجح للعمل (الفقرة  12من املعيار
الدويل للمؤسسات العليا للرقابة رقم .)150
)9إطار الكفاءة :وهو منوذج مفاهيمي يُف َِّصل ويُعرف الكفاءات املتوقعة من املراقب املايل الفرد ،واملجموعة
من مراجعي الحسابات أو الفريق منهم املعني مبهمة معينة أو بأداء وظيفة معينة يف املؤسسة (الفقرة 13
من املعيار الدويل للمؤسسات العليا للرقابة رقم .)150
	)10الكفاءات األساسية :متثل الحد األدىن من الكفاءات التي ينبغي أن يتمتع بها مراجعو الحسابات يف مجال
معني .ويف سياق مصطلحات اإلنتوساي تشري الكفاءات األساسية إىل املعرفة واملهارات والسامت الشخصية
التي تربط بني أعضاء مجتمع مراجعي حسابات القطاع العام .ويأيت وصفها وفقاً للمعايري الدولية لألجهزة
العليا للرقابة أو معايري مراجعة الحسابات األخرى التي يعتمدها الجهاز األعىل للرقابة كام أوردها املعيار
الدويل لألجهزة العليا للرقابة رقم .100
	)11الكفاءات اإلضافية :وهي الكفاءات التي تجعل من كل جهاز أعىل للرقابة جهازا ً متميزا ً ،ومن املقبول به بشكل
عام بني جميع أعضاء اإلنتوساي أنه بنفس القدر الذي يتشاطر فيه أعضاء األجهزة العليا للرقابة املالية قواعد
مشرتكة يف عملهم الذي يقومون به من أجل تحقيق التغيري املنشود يف حياة املواطنني نجد أنهم يعملون وفق
تفويض واختصاصات مختلفة ،وترشيعات متباينة ،واعتبارات مختلفة يف إدارة املال العام ،واعتبارات واحتياجات
ومنهجيات ومامرسات مختلفة .وإن األمر مرتوك لكل جهاز أعىل للرقابة لتعريف هذه الكفاءات اإلضافية
ودمجها مع الكفاءات األساسية يف ظل إطار معني للكفاءة يتسق مع متيز هذا الجهاز.
	)12منفذ للتطوير املهني :وهو برنامج يتخذ بعدا ً رسمياً للتطوير الهيكيل الذي يختاره الجهاز األعىل للرقابة
املالية ويهدف لتطوير مراجعي حسابات مهنيني وأكفاء ويحافظ عليهم يف داخل الجهاز املعني (الفقرة 14
من املعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة رقم .)150
	)13مستوى الكفاءة :وميثل مجموعة من املعايري املحددة مسبقاً التي تحدد مستوى التقدم الذي يتعني أن
تحققه كفاءة معينة.
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النطاق

)14يقدم املبدأ التوجيهي  1950موجهات إضافية متعلقة باملتطلبات التنظيمية للمعيار الدويل لألجهزة العليا
للرقابة رقم  150وال يحتوي عىل أية رشوط إضافية للجهاز األعىل للرقابة.
)15ويقدم املبدأ التوجيهي  1950موجهات عن تطوير إطار الكفاءة الذي يناسب األجهزة العليا للرقابة
باستخدام املبادئ الدولية لألجهزة العليا للرقابة ومعايري مراجعة الحسابات األخرى يف مجاالت املراجعة
املالية ،ورقابة األداء ،ورقابة االلتزام ،بينام تأخذ يف االعتبار باالعتبارات املرتبطة باملؤسسات الدولية العليا
للرقابة وفقاً ملسؤولياتها الواقعة يف دائرة اختصاصها.
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اعتبارات رئيسية

)16يوفر التوجيه أدناه (مرفقاً بنموذج يف امللحق) وصفاً مفصالً عن كيفية تطوير إطار الكفاءة الخاص بالجهاز
األعىل للرقابة ،وميكن تعزيز اعتبارات املبادئ التوجيهية هذه أو الحد منها بحسب إمكانيات وقدرات
واحتياجات الجهاز األعىل للرقابة كام ورد يف الفقرة  19من املعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة رقم .150

أ .املنهجية األساسية التي يتبعها الجهاز األعىل للرقابة
لتحديد الكفاءات األساسية املخصصة لدور مراجع حسابات
القطاع العام
)17بينام ت ُع ِّرف كثري من املناهج القامئة الكفاءات يف ظل إطار أو قطاع الكفاءة ،لعل أيرس طريقة للتعامل

مع هذا التعريف تتمثل يف التفكري يف كل مراجع حسابات باعتباره مهنياً متكامالً (عىل شكل حرف يت)،

إذ يصف الخط األفقي للحرف يت قدرة الشخص عىل التعاون مع املختصني يف املجاالت األخرى ،واستخدام
وتطبيق املعرفة يف مجاالت الخربة املختلفة عن خرباته (أي يتمتع مبهارات عامة واسعة النطاق) .أما الخط
الرأيس من الحرف يت فيمثل عمق املهارات والتجربة يف مجال معني (الخربة املتعمقة مبوضوع االختصاص).
)18ويف سياق إطار أو قطاع الكفاءة ملراجعة الحسابات يف القطاع العام ،ميثل الخط األفقي للحرف يت
الكفاءات املتقاطعة التي تكون قابلة للتطبيق عىل الصعيد العام عىل مراجع حسابات يف القطاع العام
يف أي مؤسسة عليا مختصة يف الرقابة املالية واملحاسبة – عىل سبيل املثال املراقب املايل الذي يتخذ
قرارات تخدم املصلحة العامة .أما الخط الرأيس للحرف يت فيصف كفاءات معينة متعلقة مبراجعة
الحسابات مثل القدرات الخاصة برقابة االلتزام.
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ف
ن ف
ي ن
للمهني�
الكفاءات الشاملة لعدة قطاعات
المختص� ي� المراجعة ي� المؤسسة
ي
العليا لمراجعة الحسابات

ن ف
ين
المختص� ي� المراجعة
للمهني�
الكفاءات المطلوبة
ي
ك� ف� المراجعة المالية /ومراجعة ت ز
ن
االل�ام/
المشار ي ي
ومراجعة األداء /ومراجعة المسؤوليات القضائية

)19ميكن توسيع املفهوم األسايس لتوثيق كفاءة املراجعة باستخدام إطار املهني املتكامل (يشبه الحرف يت) من
خالل بحث مختلف اختصاصات األجهزة العليا للرقابة عىل النحو التايل:

الكفاءات الشاملة لعدة قطاعات للمهنيني املختصني يف املراجعة يف املؤسسة
العليا ملراجعة الحسابات

وأ/و

الكفاءات المطلوبة
ن ف
ين
المختص� ي�
للمهني�
ي
ن ف
ك� ي�
المراجعة المشار ي
مراجعة المسؤوليات
القضائية

وأ/و

الكفاءات المطلوبة
ن ف
ين
المختص� ي�
للمهني�
ي
ن ف
ك� ي�
المراجعة المشار ي
مراجعة األداء

وأ/و

الكفاءات المطلوبة
ن ف
ين
للمهني�
المختص� ي�
ي
ن ف
ك� ي�
المراجعة المشار ي
المراجعة المالية

الكفاءات المطلوبة
ن ف
ين
المختص� ي�
للمهني�
ي
ن ف
ك� ي�
المراجعة المشار ي
مراجعة ت ز
االل�ام

)20يشري إطار الكفاءة هذا إىل أن أي مراجع حساب للقطاع العام ينبغي أن ميتلك كفاءات تشمل مختلف
املجاالت التي تتسق مع متيز عمل مراجع حسابات القطاع العام ،كام تتضمن أي مزيج من أربع
فئات من الكفاءات املتعلقة مبراجعة الحسابات بحسب ما يحدد االختصاص الخاص بكل مؤسسة عليا
ملراجعة الحسابات.
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)21ميكن لكل مؤسسة عليا للرقابة أن تبحث ما ييل من كفاءات يف سياق إدراجها يف هذا اإلطار أو القطاع:
أ)

املواءمة مع إطار اإلنتوساي للتوجيهات واإلصدارات املهنية.

ب)

واألهمية املستمرة.

ج)

واالنسجام األسايس.

د)

واإلتقان الكامل.

ه)

والسلوك القابل لإلخضاع للمالحظة.

»املواءمة مع إطار اإلنتوساي للتوجيهات واإلصدارات املهنية
)22يجب مواءمة إطار أو قطاع الكفاءة مع املعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة أو معايري مراجعة الحسابات
الخاصة بالقطاع العام التي يتبنها الجهاز األعىل للرقابة كام أورده املعيار الدويل ملراجعة الحسابات رقم .100
يعرتف املعيار الدويل ملراجعة الحسابات رقم  100بأن الجهاز األعىل للرقابة قد يختار اعتامد معايري دولية
لألجهزة العليا للرقابة ليك تكون معايري ذات حجية تحدد كيفية تنفيذ أعاملها أو استخدام املعايري الدولية
كأساس لتطوير معايريها الخاصة أو تبني معايري وطنية متناسقة.

»األهمية املستمرة
)23لضامن استمرار مواءمة إطار اإلنتوساي للتوجيهات واإلصدارات املهنية ،يتعني اتباع أفضل املامرسات املتمثلة
يف إعادة النظر يف إطار الكفاءة عىل نح ٍو مستمر ،مام ميكن الجهاز األعىل للرقابة من بحث أية توقعات أو
تحديات تنبثق عن القضايا الناشئة يف مؤسسة مراجعة الحسابات أو من البيئة التي تجري فيها مراجعة
الحسابات .ورمبا يكون من املهم أيضاً تقييم األثر الذي تحدثه هذه الكفاءات عىل عمل الجهاز األعىل للرقابة
(مبا يفي باألهداف املوضوعة).

»االنسجام األسايس
)24يُعرف اإلطار الخاص بالرقابة الوطنية باعتباره مستندا ً بشكل كبري عىل إطار اإلنتوساي للتوجيهات
واإلصدارات املهنية الكفاءات الفردية األساسية التي تعترب مقبولة بشكل كبري عىل نطاق اختصاصات األجهزة
العليا للرقابة .فضالً عن ذلك ميكن أن تدعو الحاجة إىل اعتامد كفاءات إضافية لتفي باختصاص معني أو
احتياجات أو غرض كل جهاز رقابة منفرد ،كام يوضح القسم (ب) أدناه.
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»اإلتقان الكامل
)25تم وصف الكفاءات الخاصة بكل موقع معني يف داخل املؤسسة العليا للرقابة عىل مستوى اإلتقان الكامل
لذلك املوقع وتتعامل األوصاف مع جميع مجاالت الكفاءات املطلوبة.

»السلوك القابل لإلخضاع للمالحظة
)26لتيسري االستخدام ال س ّيام يف سياق التطوير والتقويم ،تُ ِل املامرسة السليمة أن كل كفاءة ينبغي أن تُوصف
عىل الحد األدىن يف سياق سلوك قابل لإلخضاع للمراقبة والقياس.
)27يُوفِّر امللحق امل ُدرج يف هذه املوجهات مثاالً إلطار أسايس يصف متيُّز مراجعة حسابات الخدمة العامة عىل
مستوى املراقب املايل الذي يعترب مؤهالً بشكل كامل لتنفيذ مراجعة الحسابات وفقاً للمعايري الدولية لألجهزة
العليا للرقابة أو املعايري األخرى التي يعتمدها الجهاز األعىل للرقابة كام نص عىل ذلك املعيار الدويل ملراجعة
الحسابات رقم .100

ب .تطوير إطار للكفاءة خاص بالجهاز األعىل للرقابة.
)28يتعامل هذا الجزء مع العملية الالزمة التي تكفل إضافة كفاءات جديدة لتلك الكفاءات األساسية إىل الوصول
إىل ضامن وضع إطار خاص للكفاءة خاص بالجهاز األعىل للرقابة.
)29وللوصول إىل إطار كامل للكفاءة وخاص بالجهاز األعىل للرقابة ،من الرضوري تضمني كفاءات إضافية يف األطر.
وتشمل هذه الكفاءات ما ييل:
	أ)

الكفاءات الخاصة بالجهاز األعىل للرقابة.

	ب)

التفكري اإلسرتاتيجي للجهاز األعىل للرقابة بشأن األساس املعقول للمعرفة واملهارات والسامت
الشخصية الالزمة لضامن االعتامد لهذه الكفاءات بشكل معقول.

»الكفاءات الخاصة املميزة للجهاز األعىل للرقابة
)30لضامن أهمية اإلطار ومواءمته الحتياجات الجهاز األعىل للرقابة ،تُ ِل املامرسة السليمة إضافة كفاءات معينة خاصة
بالجهاز األعىل للرقابة فضالً عن الكفاءات األساسية املوصوفة يف الجزء (أ) أعاله مع األخذ يف االعتبار بالبيئة الخارجية
واالعتبارات املتعلقة بالجهاز األعىل للرقابة ،و ِفرق مراجعة الحسابات واألوضاع الفردية ملراجعي الحسابات.
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تشمل األمثلة يف هذا الصدد ما ييل:
البيئة الخارجية:
	أ)

دستور الدولة.

	ب)

الترشيع الخاص بإدارة املال العام يف ال ُقطْر.

	ج)

خطة أو إسرتاتيجية التنمية الوطنية يف ال ُقطْر.

	د)

الترشيع الذي ميكن الجهاز األعىل للرقابة من أداء عمله.

	ه)

تفويض الجهاز األعىل للرقابة.

	و)

نوع الرقابة املالية واملحاسبة التي تؤديها الجهاز األعىل للرقابة وطبيعتها ونطاقها مبا يتضمن
مسؤوليات االختصاص.

	ز)

وتوقعات أصحاب املصلحة من الجهاز األعىل للرقابة (مثل التوقعات املرتبطة مبراجعات الحسابات
الخاصة كام يحدث يف أوضاع األزمات).

اعتبارات الجهاز األعىل للرقابة:
	ح)

إسرتاتيجية الجهاز األعىل للرقابة واتفاقيات األداء.

	ط)

منهجية مراجعة الحسابات التي يتبعها الجهاز األعىل للرقابة و/أو إجراءات االختصاص.

	ي)

سياسات الجهاز األعىل للرقابة وإجراءاته.

	ك)

تكنولوجيا الجهاز األعىل للرقابة.

	ل)

و ِق َيم الجهاز األعىل للرقابة مبا فيها موقفه من املعايري األخالقية والنزاهة.

اعتبارات الفريق:
	م)

آثار مامرسات تخطيط املوارد من الجهاز األعىل للرقابة (مثل الحاجة للمشاركة يف التطوير املهني
للمتدربني ،وحجم وقدرات ال ِف َرق املشاركة يف التدريب).

	ن)

الكفاءة يف إدارة املوارد املتعاقد عليها.

	س)

اعتبارات الكفاءة التي يعكسها نوع الجهات الخاضعة للمراجعة املحاسبية يف حقيبة الرقابة املالية واملحاسبة.

	ع)

مستوى الحوسبة الذي تتمتع به الجهات الخاضعة للمراجعة املحاسبية.

	ف)

وإتاحة املهارات املتخصصة يف الجهاز األعىل للرقابة لدعم الفريق.
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اعتبارات فردية:
	ص)

قدرات وخصائص ومميزات شخصية متخصصة ،مبا يتضمن االعتبارات الفردية املتعلقة باملعايري
األخالقية والنزاهة.

	ق)

اعتبارات إدارية معينة و/أو اعتبارات قيادية.

	ر)

اعتبارات ثقافية.

	ش)

واحتياجات تطوير معينة وتحقيق نتائج متعلقة بالتطوير الوظيفي.

	ت)

وتفكري الجهاز األعىل للرقابة يف املستقبل املرتبط مبراجع الحسابات.

	ث)

اعتبارات إضافية فريدة (مثل الرتخيص ملزاولة مراجعة الحسابات يف الرشكات امل ُسجلة يف البورصة).

	)31يتعني أن يتصف اإلطار الناتج عن هذه الجهود باألهمية بشكل يتجاوز مجرد التأكيد عىل أن مراجع الحسابات
يتمتع بكفاءات متكنه من الوفاء مبسؤولياته/مبسؤولياتها الخاصة مبراجعة الحسابات .ولعل توفري األدوار اإلدارية
والقيادية ملراجعة الحسابات يحظى باألهمية أيضاً .ويف هذا الصدد ،من الرضوري تضمني قدرات وكفاءات إدارية
وقيادية يف اإلطار ،ومن املفيد هنا التفكري يف هذه الكفاءات وفقاً للمالمح التوجيهية التالية:
	أ)

سلوكيات القيادة عىل املستوى اإلداري – االتصاف باملصداقية واإللهام والقدرة عىل التحمل والتفاين يف
تقديم الخدمة والتحيل باملُثُل األخالقية.

	ب)

اعتبارات إدارية عامة – مثل الحزم ،والقدرة عىل دفع اإلنتاجية ،وتشجيع روح العمل الجامعي،
والقدرة عىل ترتيب األولويات ونحوها.

	ج)

اعتبارات متعلقة بإدارة الناس – أن تتصف باالنسجام ،وتوفري ضامن الجودة ،وتقديم توجه واضح،
ومتكني اآلخرين من القيام بأدوارهم ،وتوفري الرعاية وغريها.

	د)

اعتبارات متعلقة بالقيادة اإلسرتاتيجية – مثل حسن التقدير اإلسرتاتيجي ،والتفكري النقدي ،وااللتزام
بتحقيق النتائج ،والتأثري عىل أصحاب املصلحة.

	ه)

واعتبارات قيادة القطاع العام – التمكن من التأثري يف القطاع العام ،والوعي بالعوامل السياسية
الخارجية ونحو ذلك.

»األساس املناسب للمعرفة واملهارات
	)32ينبغي أن يستند إطار الكفاءة الخاص بالجهاز األعىل للرقابة عىل أساس من املعرفة واملهارات الذي يعترب
عامدا ً للكفاءات األساسية للقطاع العام والكفاءات الخاصة بالجهاز األعىل للرقابة.
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)33ويعتمد القرار املتعلق بهذه املعرفة واملهارات األساسية عىل الخيار اإلسرتاتيجي الذي تتخذه الجهاز األعىل
للرقابة ما بني التعاقد عىل مستوى عام من مراجعة الحسابات أو مستوى متخصص من مراجعة الحسابات.
فإذا اختارت املؤسسة املستوى العام سوف ال تكون بالرضورة هناك رابطة ما بني الخربة يف املوضوع املعني
ومجال مراجعة الحسابات الذي يعمل فيه الشخص .وإن كان الرتكيز عىل التخصص ،يتوقع أن تكون هناك
رابطة كبرية ما بني الخربة واملجال الذي يعمل فيه الشخص .ولكل من هذين الخيارين فوائد وسلبيات ينبغي
أن ت ُؤخذ يف االعتبار يف سياق أداء الجهاز األعىل للرقابة ألعامله.
)34واملثال عىل ذلك يتمثل يف اعتبارات الكفاءة املتعلقة بإجراء املراجعة املالية ،حيث تؤكد املعرفة واملهارة عىل التطبيق
املعقول لكفاءات مراجعة حسابات القطاع العام وكفاءات خاصة بالجهاز األعىل للرقابة ضمناً يف كل االحتامالت
الخاصة بتوفري املعرفة العامة باملحاسبة ومراجعة الحسابات ،وإمكانية تعزيز بعض املهارات يف سياق التعرض
ألوضاع القانون التجاري واالقتصاد .ويف كثري من األجهزة العليا للرقابة ،رمبا يُ َتجم ذلك بأنه «مرحلة متهيدية» يف
شكل مؤهل جامعي يف البيئة الخاصة بعمل املؤسسة (أو املوقع املعني يف داخل املؤسسة) .ولتطوير هذا املسار،
ستكون هناك عملية معينة متعلقة بإضافة كفاءات املراجعة املالية للقطاع العام لخربات الشخص املعني.
)35وبنفس القدر ،فإن بحث كفاءات إجراء رقابة األداء تشتمل يف كل االحتامالت عىل املعرفة واملهارات األساسية
املتعلقة باملناهج النوعية والكمية ذات الصلة بتقييم االقتصاد والكفاءة والفاعلية .ويف بحث الكفاءات
الكفيلة بإجراء رقابة االلتزام ،فإن املعرفة واملهارات املطلوبة تتضمن املعرفة بالنظام القانوين بأرسه ومختلف
مصادر القانون واملناهج املرتبطة بتحديد املعايري القابلة لتطبيق القانون أو اآلداب.
)36عالو ًة عىل مراعاة هذه االعتبارات املتعلقة بنوع مراجعة الحسابات ،يجوز أن ترتبط الكفاءات ذات الصلة
مبجال معني يقوم املراقب املايل مبراجعته ،وقد يشمل ذلك مثالً أن املراقب املايل الذي يتعامل مع مرشوعات
بنيات تحتية كبرية يجب أن يدخل املنظمة املعنية كأنه مهندس .وبرصف النظر عن الخلفية األصلية للمراقب
وتجربته ،ستكون هناك عملية متكنه/متكنها من الحصول عىل الكفاءات املختصة مبراجعة القطاع العام.
)37عىل الرغم مام ورد أعاله ،من املهم فهم بيئة القطاع العام ،وقد يكون هذا الفهم ناتجاً عن دراسة إدارة
القطاع العام (أو اإلدارة العامة) ،أو العمل يف بيئة اإلدارة العامة ،أو التعرف عىل متيز هذا القطاع من خالل
تدخالت معينة من الجهاز األعىل للرقابة.

»اآلراء الختامية املتعلقة بتطوير إطار كفاءة خاص بالجهاز األعىل للرقابة
)38يف سياق تطوير كفاءة خاصة بالجهاز األعىل للرقابة ،هناك دامئاً خطورة تشري إىل أن تحليل الكفاءات قد
تطغى عليه التفاصيل والتعقيدات التي تفقد اإلطار قيمته .وميكن تفادي ذلك من خالل ما ييل:
	أ)

ترتيب أولويات الكفاءات (يجب توثيق تلك الكفاءات الالزمة لتوظيف مراجع الحسابات أو تطويره
ليك يفي بالتفويض والتوقعات الواقعة عىل عاتقه/عاتقها من الجهاز األعىل للرقابة).

	ب)

االحتفاظ مبستوى التفاصيل والتعقيد املتناسق مع مستوى االستثامر الذي ُيكِّن الجهاز األعىل للرقابة
(أو اإلقليم املختص إنابة عن الجهاز األعىل للرقابة) من القيام به أو االستعداد للقيام به.
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)39يجوز لقيادة الجهاز األعىل للرقابة أن يبحث يف مدى توفري هذا اإلطار املطور حديثاً التجاه واضح ومتكامل يفي
باحتياجات الكفاءة املطلوبة للمؤسسة حتى تتمكن من تنفيذ تفويضها اتساقاً مع إسرتاتيجيتها التنظيمية.

ج .اعتبارات أخرى ذات صلة
»توسيع إطار الكفاءة لخدمة جميع الوظائف املحددة يف هياكل الجهاز
األعىل للرقابة وتوجيه تقدم املسار الوظيفي
)40رمبا يكون من األهمية مبكان قيام الجهاز األعىل للرقابة بوصف الكفاءات الخاصة مبراجع الحسابات الذي
يتمكن بشكل كامل من إدارة مراجعة الحسابات اتساقاً مع املعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة أو املعايري
املحاسبية األخرى التي يتبناها الجهاز األعىل للرقابة ،ويخلق بذلك الجهاز قاعدة لكل وظائف مراجعة
الحسابات األخرى يف املؤسسة .وينبغي بذل مزيد من الجهود لتوسيع اإلطار الذي يسمح بالتقدم الوظيفي
املعقول يف الوظائف األخرى .وهناك عدة طرق إلنجاز هذه ابتدا ًء من كفاءات التوثيق عىل مستوى
مجموعات الوظائف ،والفئات العريضة من الوظائف أو ال ِفرق .وهناك طريقة بديلة وعملية لتوسيع رحى
القيمة التي يضفيها اإلطار الخاص بالكفاءة عىل الجهاز بأرسه حيث ميكن إنجاز ذلك من خالل عملية وضع
مواصفات كل وظيفة يف هيكل الجهاز األعىل للرقابة ،ويشتمل ذلك عىل ما ييل:
أ)

وصف كل األدوار يف داخل املنظمة.

ب)

تحديد املسؤوليات التفصيلية لكل وظيفية ولكل دور.

ج)

ربط املسؤوليات الوظيفية يف كل دور بالكفاءات املعينة وذات الصلة ووفقاً لألولويات املحددة.

د)

يتعني تحديد خصوصيات املؤهالت والخربة لكل دور.

	)41أما الطريقة البديلة (واألقل تعقيدا ً) ملعالجة هذا الوضع فتتمثل يف تعريف مستويات اإلتقان لكل مستوى
من الكفاءة باستخدام ما ييل من أمثلة:
	أ)

املستوى األسايس (للموظفني واملتدربني ومستوى دخول الوظيفة).

	ب)

املستوى املتوسط (للمرشف أو مستوى املدير).

	ج)

املستوى املتقدم (عىل مستوى كبار املديرين).

	د)

ومستوى الخرباء (عىل مستوى القيادة التنفيذية).

فمثالً الوظيفة التي تتعامل مع جوانب القيادة تعكس عىل املستوى املتوسط ما تعنيه بالنسبة للقيادة يف
سياق الفريق ،بينام عىل مستوى القيادة التنفيذية فيتعني أن تنعكس عىل املستوى التنظيمي.
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	)42قد تُ َحتِّم التغيريات يف بيئة املؤسسة ،وتطوير مراجعة حسابات القطاع العام أو التطور املهني الخاصة
مبؤسسة الرقابة إدماج كفاءات جديدة أو قد ت ُحدث أثرا ً عىل مواصفات الوظائف .ورمبا نحتاج إىل مراجعة
ملحات الوظائف بشكل منتظم لضامن بقاء وصف األدوار واملواقف واملسؤوليات والكفاءات ذات أهمية
للجهاز األعىل للرقابة.

»تحليل إطار الكفاءة يف سياق أجزاء عنارصه
)43تم تعريف الكفاءات يف وصف تطوير إطار الكفاءة يف سياق السلوك الخاضع للمراقبة ،وإذا تقرر استخدام
هذا اإلطار لتوظيف املوظفني املهنيني أو لتطوير منفذ معني للسلوك االحرتايف يف الجهاز األعىل للرقابة،
سيكون من الرضوري إجراء تقسيم رسمي إلطار الكفاءة إىل العنارص التالية:
أ)

املعرفة – التي ت ُعطي مؤرشا ً عىل التكييف الالزم مع وظيفة معينة أو عنارص تعلم محددة قامئة عىل
املعرفة بحاجة إىل أن تُعكس.

ب)

املهارات – التي تعطي رؤية متعمقة بشأن التجربة العملية التي تعترب رضورية أو بحاجة إىل
التطوير لغرض أداء وظيفة معينة من خالل التعرض لتجارب معينة متفق عليها أثناء العمل (أو
تخضع للرصد أثناء العمل).

ج)

السامت الشخصية – وهي تعطي رؤية متعمقة يف السامت الشخصية للشخص الذي يُوظف يف
وظيفة أو تلك السامت التي يتعني أن تُطور.

»تقويم الكفاءات
)44عند تقسيم هذه الكفاءات إىل أجزائها املكونة وهي (املعرفة واملهارات والسامت الشخصية) ،ميكن للجهاز
األعىل للرقابة أن يبحث يف كيفية تقييم هذه املكونات ،حيث إن ذلك سيوجه التصميم املتعلق بربنامج
التطوير املرتبط بذلك .ويعترب التقويم عملية جمع البيانات التي عكس من خاللها الفرد املهارات املهنية
الالزمة ليشغل منصبا ما يف هيكل جهاز الرقابة أو ألداء مهمة معينة.
)45يركز التقييم عىل الصعيد التقليدي عىل الكفاءات املكتسبة بيد أنه ميكن أن تتسع لتكون قابلة لنقل هذه
الكفاءات إىل مكان العمل (أي ميكن استخدامها بفاعلية) وأن تُحدث أثرا ً عىل عمل الجهاز األعىل للرقابة.
)46تتضمن عملية التقييم عاد ًة تركيبة من مختلف أنشطة التقييم ،وقد يختلف اختيار هذه األنشطة يف مختلف
الكفاءات وملختلف مكونات الكفاءات ،فمثالً بينام من املمكن تقييم املعرفة من خالل االختبار اإللكرتوين
املوضوعي ،يجوز تقويم السامت املهنية بشكل أفضل أثناء العمل من ِقبل املدير املبارش أو مدير املرشوع.
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نصح بحث مستويات اإلدماج التي ميكن عكسها ما بني املعرفة واملهارات
)47عند التخطيط ألنشطة التقييم يُ َ
والسامت الشخصية وما بني مختلف الكفاءات (مثل تطبيق التشكيك املهني عند تقييم املعايري يف رقابة األداء).
)48يتمثل هدف أنشطة التقويم املوثوقة يف إنتاج نتائج تكون منسجمة مع كفاءة املتعلم الحقيقية يف سياق
االحتياجات الخاصة بالجهاز األعىل للرقابة .ولضامن مصداقية هذه العمليات ،ميكن بحث ما ييل من خيارات:
أ)

املصداقية – بحث مدى إنتاج أنشطة التقويم النتائج نفسها بشكل أسايس أخذا ً يف االعتبار
بالظروف املامثلة.

ب)

القابلية للتحقُّق – بحث مدى إنتاج أنشطة التقويم لدليل موثق عن تحقيق نتيجة التقويم.

ج)

والشمول – وهو بحث مدي تغطية أنشطة التقويم لكل الكفاءات وعنارصها املكونة

)49تتضمن أنواع التقويم امتحانات شفهية ،واختبار إلكرتوين ،ونتائج منبثقة عن مراجعات ضامن الجودة،
والتقويم الذي يتم أثناء العمل ،ومراجعة محفظة دليل أنشطة مكان العمل و/أو االمتحانات املكتوبة.
)50ميكن تقييم أنشطة التقويم وفقاً لطبيعة أبعادها املوضوعية أو الذاتية ،فعىل سبيل املثال ،إن االستبانة
متعددة األسئلة التي يتم تقوميها بطريقة آلية من خالل الحاسوب ميكن أن تعترب موضوعية بشكل كبري.
وباملقارنة ،فإن التقويم الذي يتم أثناء العمل من جانب املرشف من الراجح أن يتضمن مستويات عالية من
البعد الذايت .وعىل مستوى املامرسة ،ميكن اعتبار التقوميات أكرث مصداقية عندما تتصف مبستوى عايل من
الذاتية .ويحتاج اختيار نهج التقويم األكرث مالءم ًة أن يأخذ يف االعتبار التكلفة وإتاحة التكنولوجيا.
	)51ليس من الرضوري إجراء أنشطة التقويم من ِقبل موظفي الجهاز األعىل للرقابة ،بل ميكن إجراؤها من
خالل الجامعات ،واملؤسسات التعليمية الخاصة ،والتنظيامت املهنية ،ومراكز التدريب التابعة للحكومة أو
املؤسسات األخرى.
	)52وميكن لبعض أنشطة التقويم أن تسبق يف الواقع تعيني مراجع الحسابات يف الجهاز األعىل للرقابة .بعبارة
أخرى ،يجوز أن يقرر الجهاز األعىل للرقابة استهداف املوظفني الذين يتمتعون مبجموعة معينة من الكفاءات
املثبتة يف إطار سعيه لتوظيف املوظفني.
)53وتقدم أنشطة التقويم للمهنيني الطامحني فرص ًة لعكس كفاءتهم كمراجعي حسابات يعملون يف الجهاز
األعىل للرقابة ،وعندما يخطط الجهاز لتنفيذ أنشطة التعلم ،فإن قدرة هذه األنشطة عىل متكني املتعلمني من
إكامل أنشطة التقويم بنجاح تعترب عنرصا ً أساسياً .ميكن إنجاز ذلك من خالل تعريف أهداف التعلم ونتائجه
املنسجمة مع إطار الكفاءة الذي يضعه الجهاز ومن خالل تطوير أنشطة التعلم التي تحقق أهداف التعلم
ونتائجه .لهذا من الرضوري أن نأخذ يف االعتبار بعملية التقويم يف تصميم مبادرة االلتزام باملعايري املهنية أو
نشاط التعلم املعني.

18

ملحق

مثال إلطار كفاءة أسايس قائم عىل املعايري الدولية لألجهزة
العليا للرقابة
الكفاءات الشاملة لعدة قطاعات للمهنيني املختصني يف املراجعة يف املؤسسة
العليا ملراجعة الحسابات

وأ/و

الكفاءات المطلوبة
ن ف
ين
المختص� ي�
للمهني�
ي
ن ف
ك� ي�
المراجعة المشار ي
مراجعة المسؤوليات
القضائية

وأ/و

الكفاءات المطلوبة
ن ف
ين
المختص� ي�
للمهني�
ي
ن ف
ك� ي�
المراجعة المشار ي
مراجعة األداء

وأ/و

الكفاءات المطلوبة
ن ف
ين
المختص� ي�
للمهني�
ي
ن ف
ك� ي�
المراجعة المشار ي
المراجعة المالية

الكفاءات المطلوبة
ن ف
ين
للمهني�
المختص� ي�
ي
ن ف
ك� ي�
المراجعة المشار ي
مراجعة ت ز
االل�ام

يقدم هذا املحلق مثاالً لإلطار األسايس الذي يصف تفرد ومتيز مراجعة حسابات القطاع العام عىل مستوى
مراجع الحسابات الذي يعترب مؤهالً بشكل كامل لتنفيذ مراجعة الحسابات وفقاً للمعايري الدولية للمؤسسات
الدولية ملراجعة الحسابات أو املعايري األخرى التي يتبناها الجهاز األعىل للرقابة كام أوردها املعيار الدويل رقم
 .100وألغراض هذا امللحق فقد تم وصف مراجع الحسابات هذا باعتباره مراجع حسابات مهني.
يُعطي هذا املثال أثرا ً كامالً للفقرات من  17حتى  28من املعيار التوجيهي رقم .1950
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إطار الكفاءة األسايس للمهني املختص مبراجعة حسابات القطاع العام
»أ.

الكفاءات الشاملة للمراقب املهني املختص

أُ ْد ِمجت الكفاءات الشاملة للمراقب املهني يف خمس مجموعات عريضة:
مجموعة كفاءات شاملة  :1يجب أن يكون املراقب املهني مثالً يُحتذى.
مجموعة كفاءات شاملة  :2يشارك املراقب املهني بفاعلية مع أصحاب املصلحة.
مجموعة كفاءات شاملة  :3ترصف املراقب املهني بطريقة مهنية.
مجموعة كفاءات شاملة  :4مساهمة املراقب املهني يف إضفاء قيمة وتحقيق فوائد للجهاز األعىل للرقابة.
مجموعة كفاءات شاملة  :5أفكار إضافية متعلقة باألجهزة العليا للرقابة ذات مسؤوليات ذات اختصاصات.
يصف الجدول أدناه الكفاءات الفردية لكل مجموعة:
مجموعة كفاءات شاملة 1
كفاءات شاملة 1-1

الكفاءات

السلوك املتوقع

عكس سلوك أخالقي يف كل

عكس فهم مدونة السلوك القابلة للتطبيق والترصف وفقاً لها نصاً وروحاً يف كل وضع.

األوضاع

عكس االتساق مع ثقافة الجهاز األعىل للرقابة وسياساته وإجراءاته.

يكون املراقب املهني مثالً ُيحتذى

الترصف بطريقة شفافة وعكس املساءلة يف الوفاء بأهداف األداء.

كفاءات شاملة 1-2

إظهار املساءلة الشخصية

كفاءات شاملة 1-3

احرتام التنوع

كفاءات شاملة 1-4

عكس مهارات القيادة األساسية

كفاءات شاملة 2

مشاركة املراقب املهني بفاعلية مع أصحاب املصلحة

االنفتاح أمام التحري والتحقيق والنقد وعكس اإلرادة يف اتخاذ اإلجراء التصحيحي.
معاملة الناس باحرتام برصف النظر عن مهنهم وآرائهم حول مختلف القضايا ،ومواقفهم ،ونوع جنسهم،
ودينهم ،وعرقهم ،وقدراتهم.
عكس فهم مختلف القواعد الثقافية يف بيئة العمل واالستجابة بفاعلية لهذه االختالفات.
عكس القدرة عىل التأثري واإللهام وتحفيز اآلخرين لتحقيق النتائج املرجوة.
عكس القدرة عىل تحديد أصحاب املصلحة األساسيني وفهم احتياجاتهم الرصيحة والضمنية ،وتوقعاتهم

كفاءات شاملة 2-1

عكس فهم أصحاب املصلحة

وعملياتهم .يتضمن أصحاب املصلحة الداخليني (من إدارة الجهاز واألقران والفريق) والخارجيني (الهيئات
الخاضعة ملراجعة الحسابات ،والربملانات ،ووسائل اإلعالم واملواطنني).
عكس فهم مبادئ االستقالل والحاجة اللتزام الجهاز األعىل للرقابة باالستقالل.
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الكفاءات

السلوك املتوقع

التواصل بفاعلية مع أصحاب املصلحة إلعطاء املعلومات وتبادلها يف سياق ذي معنى ومن خالل لغة
سليمة عىل الصعيد الشفهي والكتايب.
إظهار مهارات اإلصغاء الفاعلة واالنفتاح يف التواصل مع أصحاب املصلحة.

كفاءات شاملة 2-2

التواصل بفاعلية مع

أخذ آراء أصحاب املصلحة يف االعتبار والحوار البناء معهم عندما تقتيض الظروف ذلك.

أصحاب املصلحة

التحيل بالقدرة عىل استخدام مختلف أنواع األدوات اإلعالمية يف التواصل مع أصحاب املصلحة مبا يف ذلك
العروض العامة ووسائل اإلعالم اإللكرتونية واالجتامعية بحسب االقتضاء.
التحيل بالقدرة عىل استخدام نطاق عريض من التقنيات التي تتضمن تيسري الحوار ،والعمل يف فريق مشرتك،
ومهارات التعامل مع اآلخرين لتعزيز األداء والكفاءة يف مراجعة الحسابات ولتحقيق األهداف املشرتكة.

كفاءات شاملة 3

ترصف املراقب املهني بطريقة مهنية
إظهار معرفة سليمة وفهم للمعايري املنطبقة عىل الدور (املعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة أو
تحقيق الجودة من خالل

كفاءات شاملة 3-1

تطبيق املبادئ الدولية لألجهزة
العليا للرقابة

املعايري الوطنية املتسقة مع املعايري الدولية) وعكس التطبيق الناجع لهذه املعرفة.
تطبيق املعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة أو املعايري الوطنية املتسقة مع املعايري الدولية يف
السياق الوطني.
مامرسة حسن التقدير املهني والتشكيل املهني أثناء تطبيق املعايري.
طلب النصح عند مواجهة قضايا شائكة أو خالفية يف الوقت الذي ميارس فيه حسن التقدير املهني.
عكس مهارات التحليل والقدرة عىل تجميع املعلومات.

كفاءات شاملة 3-2

عكس مهارات مراجعة

توثيق العمل الواجب أو العمل امل ُنجز يف الوصول إىل خالصة أو رأي متعلق مبراجعة الحسابات.

الحسابات األساسية ومهارات

استخدام تكنولوجيا املعلومات واالستفادة منها بفاعلية يف أداء مراجعة الحسابات.

تكنولوجيا املعلومات

إظهار القدرة عىل تفسري املعلومات املالية وغري املالية وتقديم السياق العام الستخدامها والقدرة عىل
استنباط البيانات من مصادر مختلفة.
إظهار الشجاعة والقوة عند مواجهة التحديات يف بيئة مراجعة الحسابات.
اغتنام الفرص لتحقيق النمو ،وتطوير املعرفة ،واملهارات والقدرات.
التفكري بطريقة نقدية وبناءة وإثارة األسئلة بشأن الوضع القامئة من أجل التحيل باملوضوعية.

كفاءات شاملة 3-3

السعي الدؤوب لتحقيق التميز

كفاءات شاملة 3-4

التحيل بالذكاء العاطفي

كفاءات شاملة 4

يساهم املراقب املهني يف إضفاء قيمة عىل الجهاز األعىل للرقابة وتحقيق فوائد له

تشجيع التغيري اإليجايب.
عكس القدرة عىل التعلم من النجاحات واالخفاقات.
االستفادة من التجارب وتحديد الدروس املستفادة.
عكس ما ييل من صفات:
•

الوعي الذايت

•

اإلدارة الذاتية

•

الوعي باآلخرين

•

وإدارة العالقات
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كفاءات شاملة 4-1

الكفاءات

السلوك املتوقع

املساهمة يف أداء الجهاز

الترصف بطريقة تتسق مع متطلبات إطار اإلنتوساي للتوجيهات واإلعالنات املهنية ومكانة وسمعة

األعىل للرقابة

الجهاز األعىل للرقابة.

مواءمة أهداف األداء الشخصية والتوجه الذايت مع التوجه اإلسرتاتيجي للجهاز األعىل للرقابة.

رصد مخرجات مراجعة الحسابات ومتابعتها مبا يسهم يف تحقيق قيمة للجهاز وفوائد له.
العمل بشكل جيد يف ظل روح الفريق للمساعدة عىل إدارة املخاطر التنظيمية واملوارد بفاعلية.

كفاءات شاملة 4-2

املساهمة يف اإلدارة الفاعلة

كفاءات شاملة 4-3

العمل ملراعاة املصلحة العامة

كفاءات شاملة 5

أفكار إضافية متعلقة باألجهزة العليا للرقابة ذات الوظائف املختصة

تقديم معلومات آنية وكافية ومعقولة لإلدارة ملساعدتها عىل اتخاذ القرارات السليمة واإلسرتاتيجية.
إظهار فهم بيئة القطاع العام والعمل بفاعلية يف هذه البيئة
عكس الفهم الذي يؤكد عىل أن الجهاز األعىل للرقابة قائم عىل خدمة املواطنني ويترصف وفقاً
لهذه األهداف.
إظهار االستجابة للقضايا الطارئة واملُلِ َّحة.

تتمتع األجهزة العليا للرقابة ذات الوظائف املختصة بتفويض يكفل لها تقديم الحكم املناسب بدالً من مجرد التعبري عن الرأي.
من املهم لهذه األجهزة أن تؤكد عىل ترسيخ مفهوم االستقالل ومراعاة السلوك األخالقي .أُدرجت املراجع املناسبة لهذه املفاهيم يف
الكفاءات الشاملة املوصوفة أعاله.

»ب .كفاءات املراقب املهني املشارك يف رقابة االلتزام
استنادا ً إىل مفهوم املراجع الكامل (أشبه بالحرف يت) ،يتضمن إطار الكفاءة الخاص باملراقب املهني الذي
يعكف عىل رقابة االلتزام ما ييل.
	•كفاءات شاملة للمراقب املهني عىل النحو املوصوف يف القسم (أ) أعاله.
	•وكفاءات رقابة االلتزام للمراقب املهني املوصوف يف القسم أدناه.
ميكن إدماج كفاءات مراجعة الحسابات يف خمس مجموعات عريضة ُوزِّعت بشكل أسايس وفقاً لقواعد
عملية رقابة االلتزام املتسقة مع املعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة.
كفاءة رقابة االلتزام  :1يتعني أن يضفي املراقب املهني قيمة إضافية من خالل إجراء مراجعات االلتزام
املتسقة مع املعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة.
كفاءة رقابة االلتزام  :2يُظهر املراقب املهني فهامً للسياق والبيئة واملنشأة يف رقابة االلتزام.
كفاءة رقابة االلتزام  :3يُق ِّيم املراقب املهني املخاطر يف رقابة االلتزام ويديرها.
كفاءة رقابة االلتزام  :4يقوم املراقب املهني بأداء وتوثيق إجراءات املراجعة وفقاً للمعايري الدولية لألجهزة
الدولية للرقابة.
كفاءة رقابة االلتزام  :5يتواصل املراقب املهني بفاعلية ويتابع نتائج رقابة االلتزام.
يصف الجدول دناه الكفاءات الفردية امل ُدرجة يف كل مجموعة.
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كفاءة رقابة االلتزام  1يتعني أن يضفي املراقب املهني قيمة إضافية من خالل إجراء مراجعات االمتثال املتسقة مع املعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة
كفاءة رقابة االلتزام1-1

عكس فهم كيفية إضافة مامرسة إظهار فهم طبيعة رقابة االلتزام وغرضه وأهدافه ،والطريقة املتميزة التي يُضفي بها قيمة كجزء من سلسلة املساءلة،
وكيفية اختالفه من عمليات املراجعة املالية أو رقابة األداء ومدى ارتباطه بكل أنواع هذه املراجعة املحاسبية.
رقابة االلتزام قيمة من خالل
عكس فهم رقابة االلتزام باعتبارها متحيص للمشاركة العملية وإبالغ بشأن املشاركة املبارشة يف العمل.
تشجيع املساءلة والشفافية يف
استخدام املال العام.
عكس فهم كالً من الرتكيز عىل االنتظام والرتكيز عىل االلتزام يف مراجعات االلتزام.

إظهار القدرة عىل تطبيق املفاهيم الرئيسة مثل موضوع االختصاص ،واملعلومات املتعلقة مبوضوع االختصاص
واملستعملني يف سياق مشاركات االلتزام بانتظام والتزام بقواعد االلتزام.

كفاءة رقابة االلتزام 1-2

عكس القدرة عىل تطبيق
املفاهيم الرئيسة لرقابة االلتزام
بشكل معقول ومتسق مع
مامرسة املراجعة.

كفاءة رقابة االلتزام 1-3

ضامن الجودة يف إجراء
رقابة االلتزام.

كفاءة رقابة االلتزام 1-4

مامرسة التقدير املهني والشك
املهني يف كل مراحل رقابة االلتزام .طلب النصح عند مواجهة قضايا صعبة أو خالفية أثناء مامرسة التقدير املهني.

كفاءة رقابة االلتزام 2

ُيظهر املراقب املهني فهامً للسياق والبيئة واملنشأة يف رقابة االلتزام

تطبيق مفاهيم متليها السلطات املعنية والقواعد واملعايري واملخاطر والضامنات املحدودة وارتباطات التأمني
املعقولة يف حالتي متحيص املطابقة واإلبالغ املبارش عنها.
تطبيق املعايري الدولية للمؤسسات الدولية ملراجعة الحسابات املتعلقة برقابة االلتزام يف حالتي عمليات
تدقيق املطابقة واإلبالغ عنها بانتظام ودقة.
القدرة عىل مراجعة عمل رقابة االلتزام الذي قام به اآلخرون لغرض ضامن الجودة اتساقاً مع املعايري ذات
الصلة ومامرسات الجهاز األعىل للرقابة.
مامرسة حسن التقدير املهني والتشكيك املهني عند تطبيق املعايري.

كفاءة رقابة االلتزام 2-1

إظهار فهم السياق العريض
للقطاع العام وأُطر االلتزام عىل
املستوى املؤسيس.

إظهار فهم قواعد وأنظمة اإلطار املؤسيس العريض وثقافة االلتزام التي تعمل املنشأة يف سياقها.

كفاءة رقابة االلتزام 2-2

إظهار فهم عمليات املنشأة
ومخاطر االلتزام املرتبطة بها.

عكس القدرة عىل تقييم الثقافة التنظيمية للمنشأة ،وثقافتها ،وعمليات األعامل ،والعمليات واألنظمة ،وتشتمل
أيضاً عىل نظام املنشأة لإلدارة الداخلية ،وأنشطة الرقابة الداخلية ،وأنظمة الرقابة يف املنشأة.

كفاءة رقابة االلتزام  3يُق ِّيم املراقب املهني املخاطر يف رقابة االلتزام ويديرها.
كفاءة رقابة االلتزام 3-1

تقويم مخاطر الرقابة يف
رقابة االلتزام.

إظهار القدرة عىل تحديد الخطأ املادي وتقويم مخاطر الرقابة واملراجعة املتعلقة بعدم اإلبالغ عن عدم االلتزام مبخالفة
جوهرية مبا يتضمن الحاالت التي تشري إىل أعامل غري مرشوعة ،والتزوير ،وانتهاك السلطات املخولة أو تبديد املوارد.

كفاءة رقابة االلتزام 3-2

إدارة املخاطر عىل مدار عملية
رقابة االلتزام.

تطوير وتنفيذ اإلسرتاتيجيات الكفيلة بالحد من مخاطر الرقابة واملراجعة والوصول بها إىل مستوى معقول.

كفاءة رقابة االلتزام  4يقوم املراقب املهني بأداء وتوثيق إجراءات املراجعة وفقاً للمعايري الدولية لألجهزة الدولية العليا للرقابة.
كفاءة رقابة االلتزام 4-1
كفاءة رقابة االلتزام 4-2
كفاءة رقابة االلتزام 4-3

تقييم الصالحيات والسلطات
واملعايري القابلة للتطبيق
للتخطيط لرقابة االلتزام.

تقييم الصالحيات والسلطات واملعايري القابلة للتطبيق عىل التدقيق.
تحديد نطاق التدقيق يف سياق التغطية اإلقليمية واملواضيعية.

تقييم تصميم أنظمة الرقابة الداخلية وتحديد مدى قابليتها للتطبيق وتطبيقها عىل أرض الواقع ،وإن كانت
إجراء تقويم أويل لنظام الرقابة
مطبقة ينبغي اختبار فاعلية تشغيل األنظمة الداخلية يف ضوء متطلبات االلتزام وتبيني اختبار مدى كفاية
الداخيل للمنشأة.
أنظمة الرقابة الداخلية.
تطوير وإجراء اإلجراءات الكفيلة تطبيق املعرفة املنبثقة عن السلطات ذات الصلة يف أداء اإلجراءات التحليلية ،واختبار الرقابة واالختبار
بإدارة مخاطر املراجعة والتدقيق .املوضوعي لتطوير إجراءات املراجعة.

كفاءة رقابة االلتزام 4-4

تطبيق تقنيات أخذ العينات.

كفاءة رقابة االلتزام 4-5

جمع أدلة كافية ومعقولة
للمراجعة والتدقيق.

استخدام منهجية قامئة عىل تحديد املخاطر ملعالجة املخاطر الهامة مثل البيانات الخاطئة أو عدم االلتزام
بتحديد التوقيت ،وكيفية أداء أخذ العينات ،وتوثيق إسرتاتيجية أخذ العينات أثناء املراجعة.
تنفيذ إجراءات أخذ العينات وتقييم النتائج.
تعضيد مصادر األدلة املتعددة ،وتحديد أوجه التباين ،وتبيني األدلة املوثوقة والدقيقة واملعتمدة واملتكاملة
والقابلة لالستخدام يف املراجعة.
عكس فهم نزاهة البيانات ومفاهيم املصداقية التي تحافظ عىل انسجام البيانات وتؤكد عىل اتساقها يف فرتة
دورة حياتها واختبار صحة املعلومات.
استخدام طرق ابتكارية للحصول عىل األدلة الالزمة لتيسري مناهج التحليل و/أو االختبار.
االستفادة من عمل األطراف األخرى أو االختصاصيني وأداء اإلجراءات وفقاً ملتطلبات املعايري عىل عمل
اآلخرين لتحديد كفاية ومالمئة التدقيق واملراجعة.
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السلوك املتوقع

تقييم نتائج كل إجراءات التدقيق تحليل األدلة املجمعة وتنقيحها من خالل إجراءات التدقيق للوصول إىل مستخلصات (أو آراء) التدقيق.
وتحديد أثرها املحتمل عىل
القدرة عىل تحديد الجهة التي ت ُحال إليها مسائل التزوير وتبديد املوارد ومخالفة الصالحيات وتحديد
وتوصياته.
مستخلصات التدقيق
كيفية نقل املعلومات.

كفاءة رقابة االلتزام 4-7

توثيق رقابة االلتزام.

كفاءة رقابة االلتزام 4-8

التواصل مع أصحاب املصلحة
يف كل مراحل رقابة االلتزام.

توثيق التدقيق اتساقاً مع متطلبات املبادئ الدولية لألجهزة العليا للرقابة.
إظهار فهم املوضوع املختص واستخدام املصطلحات املناسبة يف التوثيق واالتصال.
تحديد أصحاب املصلحة يف رقابة االلتزام مبا فيهم املكلفني بالحوكمة ،والتواصل بفاعلية شفاهة وكتابة يف كل
مراحل عملية التدقيق كام ُوصف يف القضايا الشاملة .2-2

كفاءة رقابة االلتزام  5يتواصل املراقب املهني بفاعلية ويتابع نتائج رقابة االلتزام.
كفاءة رقابة االلتزام 5-1
كفاءة رقابة االلتزام 5-2

إعداد تقارير التدقيق من خالل صياغة نتائج التدقيق يف ضوء أهداف التدقيق ،وباالتساق مع ِ
الصيغ املحددة مثل التقارير واآلراء واألشكال واالتصاالت.
استخدام ِ
الص َيغ املحددة.
إعداد تقارير عن التزوير وفقاً ملتطلبات املبادئ الدولية لألجهزة العليا للرقابة.
متابعة نتائج رقابة االلتزام.

تطوير خطة ملتابعة نتائج التدقيق وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب املصلحة املسؤولني.
رصد تنفيذ مالحظات رقابة االلتزام.

»ج .كفاءات املراقب املهني املشارك يف املراجعة املالية
استنادا ً إىل مفهوم املراجع الكامل (أشبه بالحرف يت) ،يتضمن إطار الكفاءة الخاص مبهارات املراقب املهني
املختص باملراجعة املالية ما ييل:
	•الكفاءات الشاملة للمراقب املهني عىل النحو املوصوف يف امللحق (أ) أعاله.
	•وكفاءات رقابة البيانات املالية للمراقب املهني املوصوف يف القسم أدناه.
ميكن إدماج كفاءات مراجعة الحسابات يف خمس مجموعات عريضة ُوزِّعت بشكل أسايس وفقاً لقواعد عملية
رقابة البيانات املالية املتسقة مع املعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة.
كفاءة رقابة البيانات املالية  :1يتعني أن يضفي املراقب املهني قيمة إضافية من خالل إجراء رقابة البيانات
املالية املتسقة مع املعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة.
كفاءة رقابة البيانات املالية ُ :2يظهر املراقب املهني فهامً للسياق والبيئة واملنشأة يف رقابة البيانات املالية.
كفاءة رقابة البيانات املالية  :3يُق ِّيم املراقب املهني املخاطر يف رقابة البيانات املالية ويديرها.
كفاءة رقابة البيانات املالية  :4يقوم املراقب املهني بأداء وتوثيق إجراءات املراجعة وفقاً للمعايري الدولية
لألجهزة الدولية للرقابة.
كفاءة رقابة البيانات املالية  :5يتواصل املراقب املهني بفاعلية ويتابع نتائج رقابة البيانات املالية.
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يتعني أن يضفي املراقب املهني قيمة إضافية من خالل إجراء رقابة البيانات املالية املتسقة مع املعايري الدولية
كفاءة رقابة البيانات املالية 1
لألجهزة العليا للرقابة.
كفاءة رقابة البيانات املالية 1-1

إظهار فهم طبيعة رقابة البيانات املالية وغرضها وأهدافها ،والطريقة املتميزة التي ت ُضفي بها قيمة كجزء
عكس فهم كيفية مساهمة من سلسلة املساءلة ،وكيفية اختالفها من عمليات املراجعة املالية أو رقابة األداء ومدى ارتباطها بكل أنواع
رقابة البيانات املالية يف
هذه املراجعة املحاسبية.
تشجيع املساءلة والشفافية
عكس فهم اآلراء بشأن استخدامات رقابة البيانات املالية لخلق رقابة من خالل فحص األحداث السابقة،
يف استخدام املال العام.
وإعطاء نظرة مستقبلية ،وتوصيات حول الفاعلية والتكاليف والفوائد لتحسني إدارة املالية العامة.

إظهار القدرة عىل تطبيق املفاهيم الرئيسة مثل تقويم املخاطر ،والخطأ املادي ،وأخذ العينات ،واالستجابة
للمخاطر ،ودليل املراجعة املعقول ،ومستويات الضامن وقضايا املراجعة األساسية يف عملية رقابة البيانات املالية.

كفاءة رقابة البيانات املالية 1-2

عكس القدرة عىل تطبيق
املفاهيم الرئيسة لرقابة
عكس القدرة عىل تقديم رأي عن مدى إعطاء البيانات املالية رؤية حقيقية وعادلة للوضع املايل للمنشأة أو
البيانات املالية بشكل معقول
أن البيانات املالية قد أُعدت باالتساق مع اإلطار املعني للتقارير املالية.
ومتسق مع مامرسة املراجعة.
عكس القدرة عىل تحديد أن إجراءات املراجعة الكافية قد متت لتوفري ضامن معقول ملستخدمي البيانات املالية.

كفاءة رقابة البيانات املالية 1-3

ضامن الجودة يف أداء رقابة
البيانات املالية.

كفاءة رقابة البيانات املالية 1-4

مامرسة التقدير والتشكيك
املهني يف كل مراحل رقابة
البيانات املالية.

تطبيق املبادئ الدولية لألجهزة عليا للرقابة املتعلقة برقابة البيانات املالية يف كل مراحل عملية املراجعة يف
مختلف البيئات لتعزيز مصداقية تقرير املراجعة.
عرض القدرة عىل مراجعة عمل رقابة البيانات املالية الذي قام به اآلخرون لضامن الجودة اتساقاً مع املعايري
ذات الصلة ومامرسات الجهاز األعىل للرقابة.
مامرسة التقدير والتشكيك املهني عند تطبيق املعايري.
طلب النصح عند مواجهة مسائل شائكة أو خالفية إثر مبارشة التقدير املهني.

كفاءة رقابة البيانات املالية  2يُظهر املراقب املهني فهامً للسياق والبيئة واملنشأة يف رقابة البيانات املالية.
كفاءة رقابة البيانات املالية 2-1

كفاءة رقابة البيانات املالية 2-2

كفاءة رقابة البيانات املالية 2-3

عكس فهم السياق العريض لبيئة القطاع العام ما يضيف أهدافاً إضافية للمراجعة يف رقابة البيانات املالية
عكس فهم السياق العريض يف القطاع العام .وهذه األهداف اإلضافية للمراجعة قد تنتج عن توجيهات برملانية ،أو تعميامت حكومية،
أو توقعات من أصحاب املصلحة ،أو قضايا معينة خاصة باملنشأة ،وغريها .وقد ميتد هذا إىل خارج نطاق
لبيئة القطاع العام.
التعبري عن رأي عن البيانات املالية.
إظهار فهم املعايري واملبادئ املحاسبية ،وعرض القدرة عىل تفسري أُطر التقارير املالية التي تنطبق عىل
عكس تقدير املبادئ
املحاسبية وأطر لتقارير املالية .إعداد البيانات املالية.
عكس فهم عمليات
املنشأة واملخاطر املرتبطة
بها ،وعمليات املحاسبة
والتقارير املالية.

عكس القدرة عىل تقييم الهيكل التنظيمي للمنشأة ،وثقافتها ،وعمليات األعامل ،والعمليات واألنظمة ،وتشمل
نظام املنشأة الخاص بالرقابة الداخلية ،وأنشطة الرقابة الداخلية ،وأنظمة الرقابة الداخلية يف املنشأة.
إظهار فهم املحاسبة وعمليات التقارير الخاصة باملنشأة والتعامل الفعال مع تعقيدات عمليات املحاسبة.

كفاءة رقابة البيانات املالية ُ 3يق ِّيم املراقب املهني املخاطر يف رقابة البيانات املالية ويديرها.
تحديد حجم وطبيعة الخطأ املادي.

كفاءة رقابة البيانات املالية 3-1

تحديد الخطأ املادي

تطبيق فهم الخطأ املادي القائم عىل فهم العالقة بني الخطأ املادي واملخاطر املقيمة لألخطاء يف البيانات
املالية عند التخطيط لرقابة البيانات املالية وأدائها وخالصتها.

كفاءة رقابة البيانات املالية 3-2

تقويم مخاطر املراجعة يف
رقابة البيانات املالية.

تقويم مخاطر األخطاء املادية يف البيانات املالية بسبب التزوير أو الخطأ يف البيانات املالية ومستويات
التمحيص ،وتصميم إجراءات املراجعة ملعالجة املخاطر املحددة.

كفاءة رقابة البيانات املالية 3-3

إدارة املخاطر يف كل مراحل إعداد إسرتاتيجية عامة للمراجعة وتنفيذها بحيث تضع اإلسرتاتيجية التوجه والتوقيت والنطاق للمراجعة
عملية رقابة البيانات املالية .وذلك استجابة ملخاطر األخطاء املادية يف البيانات املالية.

كفاءة رقابة البيانات املالية 4

يقوم املراقب املهني بأداء وتوثيق إجراءات املراجعة وفقاً للمعايري الدولية لألجهزة الدولية للرقابة.

كفاءة رقابة البيانات املالية 4-1

تقييم نظام الرقابة الداخيل
للمنشأة املتعلق بعملية
إعداد التقارير املالية.

تقييم تصميم أنظمة الرقابة الداخلية ،وتحديد كيفية أداء فاعلية هذه األنظمة ،وإن كانت فعالة يتم
اختبار فاعلية تشغيل أنظمة الرقابة املتعلقة بعملية إعداد التقارير املالية .ويف الختام يتم التوصل إىل
خالصة بشأن مدى كفاية أنظمة الرقابة التي اختُ ِبت لتقييم مخاطر األخطاء املادية يف البيانات املالية.

كفاءة رقابة البيانات املالية 4-2

تطبيق مختلف تقنيات
أخذ العينات.

اختيار أحجام العينات من خالل تطبيق مختلف تقنيات أخذ العينات واستخدام مستوى األخطاء
املادية املرتكبة.
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الكفاءات

كفاءة رقابة البيانات املالية 4-3

جمع وتقييم أدلة املراجعة
الكافية واملعقولة.

السلوك املتوقع

جمع وتقييم مصادر األدلة املتعددة ،وتحديد أوجه التباين ،وتبيني األدلة املوثوقة والدقيقة واملعتمدة
واملتكاملة والقابلة لالستخدام يف املراجعة.
عكس فهم نزاهة البيانات ومفاهيم املصداقية التي تحافظ عىل انسجام البيانات وتؤكد عىل انسجامها يف
فرتة دورة حياتها واختبار صحة املعلومات.
استكشاف الفرص للحصول عىل األدلة الالزمة بطرق جديدة لتيسري مناهج التحليل و/أو االختبار.
االستفادة من عمل األطراف األخرى أو االختصاصيني وأداء اإلجراءات عىل عمل اآلخرين لتحديد كفاية
ومالمئة التدقيق واملراجعة.

كفاءة رقابة البيانات املالية 4-4
كفاءة رقابة البيانات املالية 4-5

تقييم أدلة املراجعة
للتعبري عن الرأي املتعلق
بالبيانات املالية.
توثيق إجاميل عملية رقابة
البيانات املالية.

تقييم كفاية أدلة املراجعة املعقولة وتحديد األسباب الجذرية للمسائل املتعلقة باملراجعة والتعبري عن رأي
املراجعة يف البينات املالية.
توثيق العمل امل ُنجز يف كل مرحلة من مراحل رقابة البيانات املالية ،من مرحلة ما قبل بدء املراجعة حتى
مرحلة إكاملها ورفع تقرير بشأنها من أجل إظهار كفاية العمل امل ُنجز يف مراجعة البيانات املالية.
تحديد أصحاب املصلحة األساسيني يف عملية رقابة البيانات املالية مبا يف ذلك أصحاب املصلحة املكلفني
بالحوكمة ،والتواصل بفاعلية عىل املستوى الشفهي والكتايب يف كل مراحل عملية املراجعة عىل النحو
املوصوف يف الكفاءة الشاملة .2-2

كفاءة رقابة البيانات املالية 4-6

التواصل مع أصحاب
الدخول يف حوار ثنايئ للحصول عىل املعلومات الالزمة لتقويم املخاطر املتعلقة باألخطاء املادية يف البيانات
املصلحة يف كل مراحل
عملية رقابة البيانات املالية .املالية وجمع أدلة املراجعة لتدعيم رأي املراجعة.
نقل املسائل املتعلقة باملراجعة إىل اإلدارة والجهات املكلفة بالحوكمة.
الحفاظ عىل العالقة املهنية مع املنشأة التي خضعت للمراجعة.

كفاءة رقابة البيانات املالية  5يتواصل املراقب املهني بفاعلية ويتابع نتائج رقابة البيانات املالية.

عكس القدرة عىل تحديد الجهات اإلدارية وتلك املسؤولة عن الحوكمة بغرض اإلبالغ مبسائل املراجعة قبل
املراجعة وأثنائها وبعدها.

كفاءة رقابة البيانات املالية 5-1

كفاءة رقابة البيانات املالية 5-2

تحديد الجهات اإلدارية
وتلك املسؤولة عن الحوكمة
القدرة عىل توضيح رأي املراجعة واإلبالغ به ،وأية إجراءات تصحيحية أساسية رضورية للجهات اإلدارية
وإبالغها بنتائج رقابة
والجهات املكلفة بالحوكمة.
البيانات املالية بشكل الئق.
القدرة عىل تحديد الجهات التي يتعني إبالغها باملسائل املتعلقة بالتزوير وتحديد كيفية إبالغها بذلك.
متابعة التوصيات املنهجية.

تطوير وتنفيذ خطة ملتابعة نتائج مراجعة الحسابات مع أصحاب املصلحة املعنيني.
رصد تنفيذ التعقيبات الخاصة برقابة البيانات املالية.

»د .الكفاءات الخاصة باملراقب املهني املشارك يف رقابة األداء
استنادا ً إىل مفهوم املراجع الكامل (أشبه بالحرف يت) ،يتضمن إطار الكفاءة الخاص مبهارات املراقب املهني
املختص برقابة األداء ما ييل:
	•الكفاءات الشاملة للمراقب املهني عىل النحو املوصوف يف امللحق (أ) أعاله.
	•وكفاءات رقابة األداء للمراقب املهني املوصوف يف القسم أدناه.
ميكن إدماج كفاءات مراجعة الحسابات يف خمس مجموعات عريضة ُوزِّعت بشكل أسايس وفقاً لقواعد
عملية رقابة األداء املتسقة مع املعايري الدولية للمؤسسات العليا لرقابة األداء.
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كفاءة رقابة األداء  :1يضيف املراقب املهني القيمة من خالل إجراء مراجعات األداء املتسقة مع املعايري
الدولية لألجهزة العليا للرقابة.
كفاءة رقابة األداء  :2يظهر املراقب املهني فهامً للسياق والبيئة واملنشأة يف قيامه برقابة األداء.
كفاءة رقابة األداء  :3يُق ِّيم املراقب املهني ويدير املخاطر املتعلقة برقابة األداء.
كفاءة رقابة األداء  :4يؤدي املراقب املهني إجراءات رقابة األداء ويوثقها وفقاً للمعايري الدولية لألجهزة
العليا للرقابة.
كفاءة رقابة األداء  :5يتواصل املراقب املهني االتصاالت بفاعلية ويتابع نتائج رقابة األداء.
كفاءة رقابة األداء 1

كفاءة رقابة األداء 1-1

الكفاءات

السلوك املتوقع

يضيف املراقب املهني قيمة من خالل إجراء مراجعات األداء املتسقة مع املعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة.

إظهار فهم طبيعة رقابة األداء وغرضه وأهدافه ،والطريقة املتميزة التي يُضفي بها قيمة كجزء من سلسلة
املساءلة ،وكيفية اختالفه من عمليات مراجعة االلتزام أو رقابة البيانات املالية ومدى ارتباطه بكل أنواع
هذه املراجعة املحاسبية.

عكس فهم كيفية مساهمة
رقابة األداء يف تشجيع
املساءلة والشفافية
والحكم الرشيد وأداء
تقدير أن رقابة األداء تعمل بطريقة بناءة لتقديم توصيات تسترشف املستقبل وتهدف لتحسني الحوكمة
الخدمات بكفاءة.
واملساءلة والشفافية وأداء الخدمات يف إدارة املال العام ،وتطوير نطاق واسع من مختلف عمليات
وخدمات الحكم وفقاً للنهج الذي يستند إىل تقييم املخاطر ويأخذ يف االعتبار بأولويات التنمية الدولية
واإلقليمية و/أو الوطنية.

عكس فهم رقابة األداء باعتبارها مشاركة مبارشة يف إعداد التقارير حيث ميكن استخدام مختلف املناهج
مثل النهج املوجه لتحقيق النتائج ،والنهج املوجه لحل املشكالت ،والنهج القائم عىل ال ُنظُم أو الرتكيبة
املختلطة من هذه املناهج.

إظهار القدرة عىل تطبيق مفاهيم أساسية متعلقة باالقتصاد والكفاءة والفاعلية ،فضالً عن املعايري والرشوط
والسبب واألثر يف عملية رقابة األداء يف مختلف املوضوعات ،وتشمل هذه برامج معينة ومنشآت وصناديق
وأنشطة أو أوضاع قامئة.

كفاءة رقابة األداء 1-2

عكس القدرة عىل تطبيق
مفاهيم أساسية لرقابة األداء
بطريقة معقولة ومنسجمة
يف مامرسة املراجعة.

كفاءة رقابة األداء 1-3

ضامن الجودة يف إجراء
رقابة األداء.

كفاءة رقابة األداء 1-4

مامرسة التقدير
والتشكيك املهني يف كل
مراحل رقابة األداء.

كفاءة رقابة األداء 2

ُيظهر املراقب املهني فهامً للسياق والبيئة واملنشأة يف قيامه برقابة األداء.

عكس القدرة عىل اإلدارة الفاعلة ملخاطر التقارير غري املعقولة مام ُيكن املستخدم املستهدف من الثقة مبصداقية
مستخلصات املراجعة.
إضافة قيمة من خالل تقديم تقرير متوازن وتوصيات بناءة تسترشف املستقبل.
تطبيق رقابة األداء وفقاً للمعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة يف كل مراحل عملية املراجعة يف مختلف
البيئات لضامن الجودة التي تعزز مصداقية تقرير املراجعة.
إظهار القدرة عىل استعراض عمل رقابة األداء الذي أُنجِز من ِقبل آخرين مراعا ًة لضامن الجودة واتساقاً مع
املعايري ذات الصلة ومامرسات الجهاز األعىل للرقابة.
مامرسة التقدير والتشكيك املهني عند تطبيق املعايري.
طلب النصح عند مواجهة قضايا شائكة أو خالفية أثناء مامرسة التقدير املهني.

عكس فهم سياق بيئة
القطاع العام.

عكس فهم اإلطار املؤسيس العريض ألداء املساءلة وثقافة األداء وبيئة القطاع العام التي تعمل يف ظلها املنشأة.

كفاءة رقابة األداء 2-2

عكس فهم عمليات املنشأة
والعالقات املشرتكة بني
املؤسسات العامة.

تقييم الهياكل التنظيمية للمنشأة وثقافتها وعمليات أعاملها وعملياتها وأنظمتها ،فضالً عن عالقاتها البينية
مع املنشآت األخرى يف حالة مشاركة مختلف املنشآت يف األداء.

كفاءة رقابة األداء 3

يُق ِّيم املراقب املهني ويدير املخاطر املتعلقة برقابة األداء.

كفاءة رقابة األداء 2-1

كفاءة رقابة األداء 3-1

عكس فهم العالقة بني املخاطر
وتقييم األثر يف أداء املراجعة.

تقييم االعتبارات املرتبطة بالنهج القائم عىل تقدير املخاطر لتحديد نطاق املراجعة.
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الكفاءات

السلوك املتوقع

كفاءة رقابة األداء 3-2

اختيار موضوعات رقابة األداء
واملحفظة القامئة عىل معايري
هامة وقابلة للمراجعة.

اختيار محفظة من موضوعات رقابة األداء القامئة عىل مجموعة من املعايري أخذا يف االعتبار بتضمني
موضوعات هامة وذات صلة قابلة للمراجعة ومن شأنها أن تضيف قيم ًة ملستخدمي التقرير.

كفاءة رقابة األداء 3-3

إدارة املخاطر يف جميع
مراحل عملية رقابة األداء.

إدارة مخاطر رقابة األداء لتفادي الوصول إىل استنتاجات غري صحيحة أو غري كاملة وتفادي تقديم معلومات
متحيزة أو تخفق يف إضافة قيمة .ويتم ذلك من خالل إجراء دراسة متهيدية وتحليل للمخاطر مع مراعاة
كل العوامل الهامة املتعلقة مبوضوع املراجعة وجمع األدلة الكافية واملعقولة والتشاور عىل نطاق واسع بني
أعضاء فريق املراجعة وخارجه ،وتزويد املستخدمني لتقرير املراجعة مبعلومات جديدة وتوصيات من شأنها
أن تقدم مساهمة حقيقية يف القيام بأداء أفضل.

كفاءة رقابة األداء 4

يؤدي املراقب املهني إجراءات رقابة األداء ويوثقها وفقاً للمعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة.
وضع أهداف مواضحة للمراجعة ،وتصميم األسئلة واألسئلة الفرعية بطريقة تسرتعي املوضوعات ذات
الصلة وتستكمل بعضها بعضاً ،وال تتداخل يف بعضها ،وتكون شاملة وافية يف معالجة أهداف املراجعة.

كفاءة رقابة األداء 4-1

وضع أهداف واضحة
و ُمع َّرفة بجالء للمراجعة،
واختيار أفضل نهج للمراجعة
مع مراعاة أهداف املراجعة.

كفاءة رقابة األداء 4-2

وضع معايري مناسبة
لرقابة األداء.

كفاءة رقابة األداء 4-3

تطوير التحقق من األخطاء
تحديد األخطاء املادية يف كل مراحل عملية املراجعة أخذا ً يف االعتبار ليس فقط بالقيمة املالية ،بل
املادية يف كل مراحل عملية
أيضاً باألهمية االجتامعية أو السياسية.
رقابة األداء.

كفاءة رقابة األداء 4-4

كفاءة رقابة األداء 4-5

كفاءة رقابة األداء 4-6

اختيار أفضل نهج للمراجعة مستنبط من مناهج قامئة عىل تحقيق النتائج أو حل املشكالت أو تستند إىل
األنظمة أو تستخدم مزيجاً من هذه املناهج لتحقيق أهداف املراجعة.
تحديد مختلف مصادر معايري املراجعة يف رقابة األداء أو تطوير معايري مناسبة عندما ال تكون متاحة.

تطبيق تقنيات أخذ العينات تحديد توقيت تطبيق أخذ العينات وكيفية أخذها ومن ث َّم توثيق إسرتاتيجية أخذ العينات أثناء املراجعة.
وتقييم النتائج.
تنفيذ إجراءات أخذ العينات وتقييم النتائج.
عكس القدرة عىل استخدام مختلف طرق العلوم االجتامعية وتقنيات التشخيص (مثل تحليل أوجه القوة
عكس القدرة عىل استخدام والضعف والفرص والتحديات ( ،)SWOTوتحليل املخاطر ،وتحليل أصحاب املصلحة ،ورسم خرائط العملية،
مختلف طرق العلوم
ودراسة الحاالت ،وغريها) واختيار أنسب التقنيات لتطبيقها أثناء رقابة األداء.
االجتامعية وتقنيات
عكس القدرة عىل استخدام أكرث التقنيات مالءمة لجمع البيانات (مثل املقابالت ،والدراسات االستطالعية،
التشخيص يف كل مراحل
ومجموعات الرتكيز ،واملراقبة املبارشة ،ومراجعة الوثائق) ،وتحليل البيانات (مثل تحليل املحتوى ،والتحليل
عملية املراجعة.
اإلحصايئ وغريها) أثناء رقابة األداء.
توثيق العمل الذي أُنجِز يف كل مرحلة من رقابة األداء بطريقة متكن أي خبري آخر مختص برقابة األداء
توثيق إجاميل عملية
دون أن يكون له ارتباط باملراجعة أن يفهم العملية والخطوات التي اتُّخذت يف حالة تكرار املراجعة من
رقابة األداء.
التوصل إىل النتائج نفسها.
تحديد أصحاب املصلحة األساسيني يف عملية رقابة األداء مبا فيهم أولئك املكلفني بالحوكمة ،والتواصل بكفاءة
عىل املستوى الشفهي والكتايب يف كل مراحل عملية املراجعة عىل النحو املوصوف يف الكفاءة الشاملة .2-2

كفاءة رقابة األداء 4-7

التواصل مع أصحاب
املصلحة يف كل مراحل
عملية رقابة األداء.

كفاءة رقابة األداء 5

يتواصل املراقب املهني بفاعلية ويتابع نتائج رقابة األداء.

كفاءة رقابة األداء 5-1

إظهار القدرة عىل إعداد
تقارير وتوصيات رقابة األداء
صياغة توصيات تتصف بالوضوح وتُقدم يف نسقٍ منطقي ومعقول مع إضفاء قيمة ومعالجة أسباب
التي تفي باملعايري.
املشكالت و/أو أوجه الضعف

املشاركة يف التواصل الثنايئ مع نطاق عريض من مختلف أصحاب املصلحة لجمع األدلة بهدف التوصل إىل
استنتاجات متوازنة ومفيدة.
القدرة عىل تحديد الجهات التي ينبغي إبالغها باملسائل املتعلقة بالتزوير وتحديد كيفية إبالغها.
عكس القدرة عىل إعداد تقرير مراجعة يتصف بالشمول واإلقناع والتوقيت السليم والسالسة والتوازن.

كفاءة رقابة األداء 5-2

أخذ عناية خاصة عند صياغة التوصيات.

متابعة توصيات رقابة األداء.

تطوير وتنفيذ خطة متابعة لنتائج املراجعة مع أصحاب املصلحة املسؤولني.
رصد تنفيذ توصيات رقابة األداء.
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»و .كفاءات املراقب املهني املشارك يف أنشطة االختصاص
هناك مختلف الوظائف يف داخل الجهاز األعىل للرقابة التي تعترب رضورية لتنفيذ كفاءات االختصاص:
	•أولئك الذين يقدمون التعليامت :من املوظفني أو أعضاء جهاز الرقابة األعىل املكلفني بالتحقيق األويل
(الذي يشمل تحديد وتحليل الحقائق التي قد تشكل مخالفات أو انتهاكات) حتى صياغة التقرير إىل
الوصول إىل تبيني إجراءات االختصاص ،فهؤالء ال يشاركون يف تبني القرار.
	•“قضاة الشؤون املالية” أو “أعضاء هيئة الخرباء الجامعة ذات االختصاص القضايئ” :هم أعضاء الجهاز األعىل
للرقابة املكلفني بصياغة األحكام أو التعويضات .لقد تم تفصيل وضعيتهم وضامن استقاللهم يف القانون الوطني.
	•املدعى العام أو مساعد املدعي العام عند نص القانون عىل ذلك :تكون اللجنة املشكلة هنا عادة من
عضو واحد أو عدة أعضاء ومهمتهم الدفاع عن املصلحة العامة أو التطبيق الدقيق للقانون .يقوم هذا
الشخص برعاية املصلحة العامة واالستخدام املعقول للقانون بشكل أسايس فيام يتعلق بإطار قانوين
ينبثق عن قانون بعينه ،ويجوز تنفيذ نشاط يركز عىل التحقيق .فيتعني أن يكون هذا الشخص مستقالً
عن صياغة الحكم وأال يشارك يف تبني القرار .ويجوز له/لها التدخل لبدء اإلجراءات أو التعبري عن رأيه/
رأيها يف الحكم الذي يصدر.
تتضمن عبارة “مراجع الحسابات املهني” يف هذه الوثيقة أولئك األعضاء من جهاز الرقابة األعىل الذين
يقومون بكل الوظائف املدرجة أعاله .وإثر اإلشارة ملفهوم املهني الشامل “الذي يشبه شكل الحرف يت” ،فإن
إطار الكفاءة ملراجع الحسابات املهني يف جهاز الرقابة األعىل لديه وظائف اختصاصات تشمل ما ييل:
	•كفاءات شاملة ملراجعي الحسابات املهنيني يف جهاز الرقابة األعىل الذين يصفهم القسم (5أ) باإلشارة
الخاصة لآلراء املرتبطة بأجهزة الرقابة العليا ذات االختصاصات الوظيفية (الكفاءات الشاملة).
	•االختيار املناسب لكفاءات الرقابة من األقسام (5ب) ،و(ج) و/أو (د) ،وكفاءات مراجع الحسابات املهني
الذي لديه مسؤوليات اختصاص بحسب الوصف أدناه.
ميكن إدماج الكفاءات املتعلقة مبسؤوليات االختصاص يف أربع مجموعات عريضة ُوزِّعت بشكل أسايس لتأخذ يف
االعتبار اإلشارة للعمل مع أجهزة الرقابة العليا التي لها أنشطة اختصاصات متسقة مع إطار اإلنتوساي للتوجيهات
واإلصدارات املهنية باإلضافة لالستشارات مع ملتقى أجهزة الرقابة العليا ذات األنشطة املتعلقة باالختصاصات.
كفاءة مسؤوليات االختصاص  :1يضيف املراقب املهني قيمة من خالل مامرسة مسؤولياته/مسؤولياتها املتعلقة
باالختصاص اتساقاً مع توجيهات وإصدارات اإلنتوساي املهنية وأفضل املامرسات والقانون املعني القابل للتطبيق.
كفاءة مسؤوليات االختصاص  :2يعكس املراقب املهني فهامً للسياق والبيئة واملنشأة يف تنفيذه/تنفيذها
للمسؤوليات االختصاص.
كفاءة مسؤوليات االختصاص  :3ويؤدي املراقب املهني مسؤوليات االختصاص وفقاً لالعتبار الالزم الذي تؤكد
عليه توجيهات وإعالنات اإلنتوساي املهنية املتاحة وذات الصلة واملتطلبات القانونية للوظيفية التي تُنجز.
كفاءة مسؤوليات االختصاص  :4ويتواصل املراقب املهني بفاعلية مع الجهات الفاعلة وأصحاب املصلحة
الذين يعترب التواصل معهم رضورياً كجزء من تنفيذ ونجاح مسؤولياته/مسؤولياتها ذات االختصاص.
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كفاءة مسؤوليات
االختصاص1

الكفاءات

السلوك املتوقع

يضيف املراقب املهني قيمة من خالل مامرسة مسؤولياته/مسؤولياتها املتعلقة باالختصاصات اتساقاً مع توجيهات وإصدارات
اإلنتوساي املهنية وأفضل املامرسات والقانون املعني القابل للتطبيق.

كفاءة مسؤوليات
االختصاص 1-1

إظهار فهم كيفية مساهمة
مسؤوليات االختصاص يف
تشجيع املساءلة والشفافية يف
استخدام املال العام.

إظهار فهم طبيعة مسؤوليات االختصاص وغرضها وأهدافها ،والطريقة املتميزة التي تضيف بها قيمة كجزء من سلسلة
املساءلة وكيف تختلف هذه املسؤوليات عن عمليات رقابة االلتزام والرقابة املالية ورقابة األداء أو كيفية ارتباطها بذلك.

كفاءة مسؤوليات
االختصاص 1-2

إظهار القدرة عىل تطبيق
املفاهيم الرئيسة املتعلقة
مبسؤوليات االختصاص بطريقة إظهار القدرة عىل اإلدارة الفاعلة ملخاطر اإلجراءات والعلميات غري الالئقة التي ميكن أن ت ُع ِّرض مصداقية النتائج
معقولة ومتسقة يف املامرسة .واألحكام و/أو القرارات للخطر.

إظهار فهم مسؤوليات االختصاص يف سياق نظام الحكم الذي تكون فيه هذه املسؤوليات رضورية ،والطريقة التي تسهم
بها هذه املسؤوليات من خالل عمليات املحاكم أو الهيئات القضائية األخرى يف فاعلية وكفاءة عمليات الحكم هذه.
عكس القدرة عىل تطبيق مفاهيم رئيسة مرتبطة بتنفيذ مسؤوليات االختصاص عىل النحو الذي أُدرجت به يف مبدأ
اإلنتوساي -50من مبادئ أنشطة االختصاص ألجهزة الرقابة العليا..

تطبيق املبادئ العامة الخاصة بكفاءات االختصاص (وفقاً ملبدأ اإلنتوساي  50من مبادئ أنشطة االختصاص لألجهزة
العليا للرقابة) يف كل مراحل العملية يف مختلف البيئات لضامن مصداقية النتائج واألحكام والقرارات النهائية).

كفاءة مسؤوليات
االختصاص 1-3

ضامن الجودة يف تنفيذ
مسؤوليات االختصاص.

كفاءة مسؤوليات
االختصاص 1-4

مامرسة التقدير املهني والبحث
احل
الدقيق عن األدلة يف كل مر
طلب النصح أو املعلومات عند مواجهة مسائل شائكة أو خالفية أثناء مامرسة مسؤوليات االختصاص فيام يتعلق
االختصاص.
تنفيذ مسؤوليات
بالقانون واجب التطبيق.

كفاءة مسؤوليات
االختصاص 2

يعكس املراقب املهني فهامً للسياق والبيئة واملنشأة يف تنفيذه/تنفيذها ملسؤوليات االختصاص.

كفاءة مسؤوليات
االختصاص 2-1

إظهار القدرة عىل مراجعة أنشطة االختصاص التي قامت بها الجهات األخرى لضامن الجودة اتساقاً مع القوانني
واملعايري ومامرسات أجهزة الرقابة العليا ذات الصلة وفقاً لدوره/دورها يف العملية.
مامرسة التقدير والتشكيك املهني عند تنفيذ مسؤوليات االختصاص.

عكس فهم سياق بيئة
القطاع العام.

عكس فهم السياق العريض للقطاع العام ال سيام عندما يرتبط األمر بنظام حكم معني يف بلد ما ،أو ترشيع رئييس ،أو
توجيهات وأوامر برملانية ،أو توقعات معينة من أصحاب املصلحة.
فهم سياق النظام القانوين القابل للتنفيذ ،واإلجراءات القانونية الواجبة ،والفاعلني األساسيني للسامح للتنفيذ املعقول ألنشطة
االختصاص التابعة للجهاز األعىل للرقابة يف ظل هذا النظام.

كفاءة مسؤوليات
االختصاص 2-2

إظهار فهم النظام القانوين
املعني القابل للتنفيذ.

كفاءة مسؤوليات
االختصاص 3

ويؤدي املراقب املهني مسؤوليات االختصاص وفقاً لالعتبار الالزم الذي تؤكد عليه توجيهات وإعالنات اإلنتوساي املهنية
املتاحة وذات الصلة واملتطلبات القانونية للوظيفية التي تُنجز.

كفاءة مسؤوليات
االختصاص 3-1

إجراء البحث والتحليل والتطبيق متييز الحقائق بطريقة منهجية ونزيهة مبا يف ذلك القضايا املرتبطة باالستئناف والنقض.
إجراء تحليل قانوين معقد.
الفاعل والكفء للقوانني ذات
الصلة عىل الحقائق.
فهم مختلف مكونات املسائل القانونية املرتابطة.

القدرة عىل العمل عىل ٍ
يومي يف ظل األُطُر القانونية القابلة للتنفيذ والتجانس مع األُطُر القانونية األخرى (املدنية
أساس ٍّ
والجنائية والتجارية وتلك الخاصة بقانون املنافسة).

صياغة اإلجراءات ،والنتائج ،والتقارير ،واألحكام املحالة ،والعقوبات ،وعند االقتضاء إعداد الرأي القانوين بشأن القضايا
املرتبطة باإلجراءات.

كفاءة مسؤوليات
االختصاص 3-2

صياغة الوثائق القانونية و/أو
تقديم النصح والتواصل بطريقة
معقولة مع الجمهور املعني.

التواصل بوضوح ودقة وانسجام مع أصحاب املصحة املتأثرين بأية قرار قانوين تتم صياغته.

كفاءة مسؤوليات
االختصاص 3-3

املحافظة عىل األدلة

عكس القدرة عىل املحافظة عىل نزاهة مادة األدلة.

كفاءة مسؤوليات
االختصاص 3-4

القيام بإجراءات التخاصم
أمام محكمة قانونية أو أي
هيئة قضائية.

إظهار فهم سلوك التكيف بحسب املكان ومدى التواجد يف املحكمة خاصة أثناء جلسات مجريات املحاكمة.

كفاءة مسؤوليات
االختصاص 4

يتواصل املراقب املهني بفاعلية مع الجهات الفاعلة وأصحاب املصلحة الذين يعترب التواصل معهم رضورياً كجزء من تنفيذ
ونجاح مسؤولياته/مسؤولياتها ذات االختصاص.

كفاءة مسؤوليات
االختصاص 4-1

التواصل مع الجهات الفاعلة
والجهات القانونية والرقابية
املهمة لنجاح العملية القانونية.

عكس القدرة عىل تقديم القضية بطريقة واضحة ودقيقة ومنطقية يف محكمة قانونية أو أمام أية هيئة قضائية.
عكس القدرة عىل إرشاك أطراف الخصومة يف اإلجراءات القانونية الواجبة املعنية بالحق يف الدفاع.

عكس القدرة عىل التواصل اتساقاً مع اإلجراءات القانونية الواجبة والهيئات الرقابية والقانونية ذات الصلة بطريقة تضمن
إنجاز األهداف الترشيعية واإلسرتاتيجية وتؤدي إىل نتائج وأحكام وقرارات معقولة.
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