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املقدمة 

تعتمد قدرة الجهاز األعىل للرقابة للوفاء بواليته وإجراء عمليات مراجعة عالية الجودة وفعالة إىل حد ( 1
كبري عىل جودة ونزاهة وكفاءة موظفيه. وتحظى متطلبات كفاءة املراجعني وكيفية تعيينهم وتطويرهم 

واملحافظة عليهم وتقييمهم بأهمية كبرية وأساسية للجهاز األعىل للرقابة.

توفر معايري املراجعة قاعدة لتنفيذ مهمة وعمل الجهاز، ولكن ال ميكن تنفيذ هذه املهام إال من قبل ( 2
موظفني يتمتعون بالكفاءات املناسبة. وتؤكد املعايري الخاصة بكفاءة املراجع عىل املستوى التنظيمي أن 

توظيف مراجعني أكفاء هو جزء ال يتجزأ من هوية الجهاز األعىل للرقابة، ومهنيته، ومصداقيته، وأهميته.

تقع عىل عاتق قيادة الجهاز األعىل للرقابة مسؤولية عامة للتصدي لتنفيذ متطلبات هذا املعيار وضامن ( 	
كفاءة وقدرة املراجعني عىل تنفيذ مهام األجهزة العليا للرقابة. ينبغي يف هذا االتجاه عكس االعتبارات 

املتعلقة بكفاءة املراجع بشكل مناسب يف اسرتاتيجيات الجهاز وسياساته وإجراءاته.

يتعني استخدام املبدأ التوجيهي رقم 150 الذي يركز عىل قدرة املراجع بجانب املعايري الدولية لألجهزة العليا ( 4
للرقابة ومراعاة صالحيات األجهزة العليا للرقابة، والترشيعات املمكنة، والهيكل والحجم واالعتبارات األخرى. 

ويسمح املعيار أيضاً باملرونة املناسبة يف تطبيق املتطلبات التنظيمية الواردة يف الوثيقة لتلبية االعتبارات 
املحددة التي تنفرد بها األجهزة العليا للرقابة ذات الصلة.

ومع ذلك، ال ميكن ملعايري املراجعة وحدها أن متّكن الجهاز األعىل للرقابة من أداء مهامه. يحتاج الجهاز ( 5
األعىل للرقابة لضامن وجود جميع العنارص املهنية مثل:

بيئة عمل مناسبة. أ(   

ومعايري املراجعة واملبادئ التوجيهية الكفيلة بإنفاذ صالحيات الجهاز األعىل للرقابة. ب(   

واألشخاص األكفاء املؤهلني لتنفيذ املهمة مبا يتامىش مع معايري الرقابة واملبادئ التوجيهية. ج(   

ووضع عملية شاملة لقياس األداء للتأكد من عىل أن ما ورد أعاله متسق مع املبادئ التوجيهية  د(   
ويعمل بشكل مناسب وفعال.

باإلضافة إىل ذلك، فإن القدرة التنظيمية املناسبة والرتكيز االسرتاتيجي عىل النحو املبني يف مبادئ اإلنتوساي 
املُدرجة يف إطار التوجيهات واإلعالنات املهنية تعترب عوامل متكني أساسية يف سياق هذه التوجيهات.
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النطاق

يتمثل غرض املعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة رقم 150 يف وضع املتطلبات التنظيمية التي يجب أن ( 	

يتبعها الجهاز األعىل للرقابة يف تحديد كفاءات املراجع، وتعيينه وتطويره واملحافظة عليه وتقييمه.

يتناول املبدأ التوجيهي رقم 150 دور ومسؤوليات الجهاز األعىل للرقابة عىل املستوى العام وينطبق عىل ( 	

جميع أنواع الرقابة )املايل واألداء وااللتزام( واألنشطة القضائية.

يتضمن إطار اإلنتوساي للتوجيهات واإلصدارات املهنية كثري من التوجيهات التي تشري إىل مفهوم كفاءة ( 	

املراجع. يجمع Iملبدأ التوجيهي رقم 150 جميع هذه املراجع عىل مستوى املتطلبات التنظيمية يف إطار 

اإلنتوساي للتوجيهات واإلصدارات املهنية.
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املبدأ الذي يستند إليه هذا املعيار

يف التعليقات التمهيدية التي تطرقت للمعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة رقم 100 - املبادئ األساسية ( 	

ملراجعة القطاع العام - ُوصفت املعايري واملبادئ التوجيهية بأنها رضورية ملصداقية مراجعة القطاع العام 

وجودتها ومهنيتها.

وينص املعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة رقم 100 - املبادئ األساسية لرقابة القطاع العام - عىل أنه ( 10

يجب عىل كل جهاز أعىل للرقابة أن يضع إجراءات إلدارة الكفاءة ويحافظ عليها عىل املستوى التنظيمي، 

مام يوفر لهذه الكفاءة ضامناً معقوالً بأن مراجعي الجهاز األعىل للرقابة يتمتعون بالكفاءات املطلوبة ألداء 

وظائفهم. وتتضمن إدارة الكفاءة عىل املستوى التنظيمي بشكل عام ما ييل:

تحديد الكفاءات ذات الصلة. أ(   

وتوفري مامرسات املوارد البرشية املطلوبة. ب(   

وتوفري مسارات للتطوير املهني. ج(   

وتقييم الكفاءات ومراقبتها. د(   

يحدد هذا املعيار املتطلبات التنظيمية للمعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة عىل أساس هذا املبدأ رقم ( 11

نة يف هذا املعيار حتى يتمكن من التأكيد  100. ويتعني أن ميتثل الجهاز لجميع املتطلبات التنظيمية املُضمَّ

عىل إجراء عمليات تدقيق وفقاً للمعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة. وقد ُعرِّفت صالحيات املعايري 

الدولية لألجهزة العليا للرقابة يف املعيار الدويل لألجهزة العليا للرقابة رقم 100.
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التعريفات

الكفاءة: هي املعارف واملهارات والسامت الشخصية الالزمة لنجاح األداء الوظيفي، حيث إن:2 	(

ملعرفة: هي الفهم النظري أو العميل للموضوع. أ(   

املهارات: هي القدرة عىل إنجاز مهام محددة يتم تطويرها من خالل التعلم أو الخربة. ب(   

والسامت الشخصية: هي طريقة تفكري الشخص وقدراته وخصائصه وصفاته. ج(   

إطار الكفاءات: هو منوذج مفاهيمي يفصل ويحدد الكفاءات املتوقعة من املراجع أو مجموعة أو فريق 2 	(

يتصدى ملهمة محددة ووظيفة معينة داخل املؤسسة، وينبغي أن تكون أطر الكفاءات مستقرة وسهلة 

التطبيق يف نطاق واسع، كام يجب أن تكون بشكل أكرث دقة ديناميكية وعاكسة لتوقعات عامل دائم 

التغري. وتسعى أطر الكفاءات لتحديد العنارص الالزمة لدفع النجاح واألداء رفيع املستوى، وميكن أن 

تتغري بحسب الظروف املحيطة.

مسار التطوير املهني: هو برنامج تطوير منظم ومربمج يختاره الجهاز األعىل للرقابة ويهدف إىل تطوير 2 	(

مراجعني محرتفني أكفاء يف الجهاز واملحافظة عليهم.
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مسؤوليات الجهاز األعىل للرقابة 

نحو كفاءة مراجعي الحسابات

املتطلبات التنظيمية التي تقع ضمن 

تحديد الكفاءات ذات الصلة

الرشط التنظيمي :1

يتعني عىل الجهاز األعىل للرقابة أن يحدد ويوثق الكفاءات ذات الصلة املطلوبة لجميع املراجعني لتنفيذ 5 	(

مهمة الجهاز األعىل للرقابة.

مواد التطبيق

قد يكون لدى الجهاز األعىل للرقابة اسرتاتيجية تُعنى بكيفية تفعيل تفويضه الرقايب. ويرتبط جزء مهم من 5 	(

اإلسرتاتيجية بالتأكيد عىل أن الجهاز لديه موارد برشية كافية ومراجعون أكفاء.

عند تحديد مدى مالءمة الكفاءات املطلوبة ملراجعي الجهاز األعىل للرقابة، يجوز له النظر يف مدى مالءمة 5 	(

هذه الكفاءات لدعم الوفاء بواليته الترشيعية والتصدي للتحديات الفريدة للبيئة التي تتم فيها املراجعة يف 

سياقي الحارض واملستقبل.

لضامن جودة ومالءمة النتيجة النهائية للمراجعة، يجوز للجهاز األعىل للرقابة أن يبحث يف تصميم عملية 5 	(

لتحديد الكفاءات بطرق شفافة وشاملة.

إلنفاذ هذا الرشوط واملتطلبات، يجوز للجهاز األعىل للرقابة أن يوثق الكفاءات املطلوبة من مراجعيه يف 5 	(

إطار الكفاءة عىل مستوى القدرات الكاملة التي متكن املراجعني من العمل يف الوظائف التي تم تعيينهم 

فيها. تشري املامرسة الجيدة يف هذا الصدد إىل أن الكفاءات تُوصف يف سياق السلوك القابل للمالحظة.

قد يكون من املهم للجهاز األعىل للرقابة أن يضع أوصاف كفاءات املراجع القادر متاماً عىل إدارة الرقابة 5 	(

اتساقاً مع معايري الرقابة التي اعتمدها الجهاز األعىل للرقابة وبالتايل يضع خطاً أساسياً لجميع وظائف 

الرقابة األخرى يف الجهاز.
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ISSAI 150 كفاءة مراجع الحسابات

سيعتمد مدى توثيق كفاءات املراجعني عىل عوامل كثرية داخل الجهاز، مبا يف ذلك الوصول إىل املوارد البرشية 5 ((

املؤهلة ذات الصلة، وحجم الجهاز، واعتبارات التكلفة والفعالية من حيث التكلفة، والعائد املتوخى من 

االستثامر املرتبط بتطوير الكفاءة ونحو ذلك. ويحق للجهاز األعىل للرقابة أن يبحث يف تطوير ملفات تعريف 

منفصلة للكفاءات لكل نوع من الوظائف عىل جميع مستويات هياكل املؤسسة، ولكن يجوز إدراج هذه 

امللفات يف شكل مجموعات أو فئات عريضة أو يف سياق الفريق. وقد يبحث الجهاز األعىل للرقابة عوضاً عن 

ذلك يف استخدام ملفات تعريف الوظائف – يف سياق عرض موجز يربط بني متطلبات الوظيفة والكفاءات - 

للتوسع يف الوصف التفصييل الشامل للكفاءات.

تشمل العنارص التي يجب مراعاتها عند تحديد الكفاءات املطلوبة من كل مراجع منفرد أو فريق مراجعة أو 5 ((

مجموعة وظائف داخل جهاز معني للرقابة ما ييل:

الكفاءات التي يتفرد بها دور مراجع القطاع العام والتي تحددها مسؤوليات الرقابة املعينة املرتبطة  أ( 

مبعايري الرقابة التي يعتمدها الجهاز األعىل للرقابة.

الكفاءات التي تتفرد بها األجهزة العليا للرقابة )تحددها ترشيعاتها املواتية، وتفويضها، واسرتاتيجيتها،  ب( 

وتوقعات أصحاب املصلحة، وما إىل ذلك(.

التفكري االسرتاتيجي لألجهزة العليا للرقابة بشأن القاعدة املناسبة التي تستند عليها الصفات  ج( 

والقيم الشخصية باإلضافة إىل املعرفة واملهارات األساسية الالزمة لضامن التطبيق املعقول 

ملجموعتي الكفاءات املشار إليهام أعاله.

يتأثر تحديد جهاز الرقابة للكفاءات أيضاً بالتدرج الوظيفي، فعندما تكون الكفاءة الفنية هي االعتبار املهيمن 5 	(

يف مطلع مسرية املراجع املهنية، تصبح الكفاءات اإلدارية والقيادية ذات أهمية متزايدة مع التقدم الذي 

يحرزه املراجع عىل الصعيد املهني. ويجوز للجهاز األعىل للرقابة أن يبحث عن الوسائل العملية الكفيلة 

مبعالجة هذا التدرج الوظيفي عند تحديده لالختصاصات.

توفري مامرسات املوارد البرشية املناسبة

الرشط التنظيمي 2

يجب أن يتمتع الجهاز األعىل للرقابة بعمليات ومامرسات مناسبة إلدارة املوارد البرشية للتأكيد عىل أن 5 	(

املراجعني لديهم الكفاءات ذات الصلة التي يحددها.

مواد التطبيق

رمبا من الرضوري االستثامر يف املامرسات والعمليات التالية املناسبة والسليمة إلدارة املوارد البرشية لجذب 5 	(

كفاءة املراجعني وتطويرها والحفاظ عليها:
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اسرتاتيجية إدارة املوارد البرشية. أ(   

وتخطيط املوارد البرشية. ب(   

وجذب الكفاءات وتوظيفها. ج(   

وإدارة األداء. د(   

والتعلم والتطوير. ه(   

واألجور والتقدير. و(   

واستبقاء الكفاءات واستبدالها واستخالفها وما إىل ذلك،  ز(   

بالوصول إىل الحد الذي يتحكم فيه الجهاز األعىل للرقابة يف هذه العمليات. ويف حالة عدم سيطرة الجهاز 

األعىل للرقابة عىل مثل هذه العمليات، سيكون من املفيد للجهاز السعي إليصال احتياجاته بشكل استباقي 

إىل الكيان الذي يقوم بهذه العمليات إنابة عنه وللتأثري عىل العمليات التي تتسق مع احتياجاته.

إن توقع قيادة األجهزة العليا للرقابة يف الحصول عىل املوارد املختصة لتنفيذ واليته يعني ضمناً الحاجة لالستثامر 5 	(

يف تنمية القدرات الفردية وخلق ثقافة التعلم مدى الحياة يف املؤسسة. ويكون هذا االستثامر يف شكل:

إنشاء قنوات اتصال واضحة ومستمرة مع املوظفني بشأن توقعات الجهاز األعىل للرقابة فيام  أ(   

يتعلق بالكفاءة والتطوير الذايت املستمر يف سياق اسرتاتيجية إدارة املوارد البرشية، مع إعطاء سياق 

ملامرسات وعمليات إدارة املوارد البرشية، فضالً عن فرص تطوير الكفاءات.

واالستثامر يف تثقيف املراجعني من خالل توفري املنح الدراسية أو اإلعانات أو عرب وسائل أخرى مامثلة. ب(   

وتوفري فرص الوصول إىل تدخالت التعلم والتطوير ذات الصلة عىل الصعيدين الداخيل والخارجي. ج(   

وتوفري فرص الخربة العملية املنظمة بشكل خاص. د(   

وتهيئة وسائل الوصول بانتظام إىل الوثائق املحدثة التي تتعامل مع منهجية الرقابة. ه(   

وإتاحة فرص التدريب أثناء العمل وآليات اإلرشاف والتغذية الراجعة. و(   

وتوفري فرص الوصول إىل التدريب والتوجيه املناسبة. ز(   

وتوفري الفرص التي تكفل التبادل املناسب للمعرفة. ح(   
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توفري مسارات للتطوير املهني
الرشط التنظيمي 3

يجب عىل الجهاز األعىل للرقابة أن يضع مسارات مخصصة للتطوير املهني للمراجعني، عىل أن تكون 5 	(
مصممة خصيصاً لتنسجم مع والية الجهاز وإطاره القانوين وهيكله التنظيمي واحتياجاته.

مواد التطبيق

قد ينظر الجهاز األعىل للرقابة يف التمييز بني ما ييل من عمليات عند التفكري الثاقب يف تطوير مسارات 5 	(
التطوير املهني:

التطوير املهني األويّل )تطوير خط أساس للكفاءة حتى يتمكن الجهاز من إدارة الرقابة مبا يتسق مع  أ(   
معايري املراجعة التي اعتمدها الجهاز األعىل للرقابة أو ربطها بوظيفٍة معينة يف الجهاز(.

التطوير املهني املستمر )الحفاظ عىل الكفاءات وإبقائها مرتبطة باالختصاص وكذلك ضامن  ب(   
للمستقبل(. االستعداد 

تلعب والية الجهاز األعىل للرقابة واسرتاتيجيته واحتياجاته دوراً إرشادياً يف خيارات التطوير املهني التي 5 	(
يعتربها الجهاز مناسبة لظروفه. قد تشمل الخيارات التي يجب مراعاتها ما ييل:

إنشاء أكادميية خاصة )أو هيكل مشابه( إلجراء التعليم والتدريب املهني. أ(   

وإبرام رشاكة مبارشة مع إحدى الجامعات للتعامل مع العنرص التعليمي ملسار التطوير املهني مع  ب(   
معالجة املتطلبات األخرى عىل الصعيد الداخيل.

وإبرام رشاكة مع منظمة املحاسبة املهنية )PAO( أو جهة مامثلة لتصميم وتقديم فرص التطوير املهني. ج(   

واتباع اسرتاتيجية توظيف مخصصة تركز عىل االستعانة مبراجعني مؤهلني مهنياً وُمَدعَّمة بفرص التعلم  د(   
الداخلية الخاصة مبراجعة القطاع العام.

وإبرام رشاكة مع هيئات معينة يف اإلنتوساي أو أجهزة الرقابة العليا األخرى إلضفاء طابع مؤسيس عىل  هـ(   
خيارات التطوير املهني.

تحتوي جميع مسارات التطوير املهني عىل عنارص مناسبة تشمل:5 		

فرص التعلم الخارجية )مثل الحصول عىل مؤهل من جامعة أو من أكادميية الجهاز األعىل للرقابة  أ(   
أو مؤسسة مامثلة(.

وفرص التعلم الداخلية )مثل دورات تدريبية محددة(. ب(   

والخربة العملية. ج(   

وعنارص األهداف املستهدفة، والتفكري الذايت والتقييم، وردود الفعل الفورية والهادفة لكل مشارك منفرد. د(   
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عادة ما يتم تحليل الكفاءات املتعلقة مبسار التطوير املهني بوضوح يف سياق عنارصها الفرعية من املعرفة 5 (	

واملهارة والسامت الشخصية بحسب االقتضاء وصلتها بالجهاز األعىل للرقابة، إىل الحد الذي يصبح فيه 

التصميم التفصييل والتنفيذ لربنامج التطوير ذي الصلة ممكناً، ويشمل ذلك التقييم لكل كفاءة محددة.

يف الظروف التي يواجه فيها الجهاز األعىل للرقابة ظروفاً تتطلب اعتامداً خارجياً للمراجعني الذين أكملوا 5 (	

عمليات التطوير املهني األولية أو تتطلب شكالً من أشكال »رخصة املراجعة«، يجب أن تؤخذ هذه 

االعتبارات يف الحسبان أثناء تصميم املسار الخاص بالتطوير املهني.

ميكن للجهاز األعىل للرقابة أن يأخذ يف االعتبار مبا ييل للمحافظة عىل كفاءات املراجعني ذات الصلة والحفاظ عليها:5 		

تشجيع املراجعني عىل وضع خطة تطوير ذايت بناًء عىل التدرج الوظيفي الذي يتصورونه ألنفسهم. أ(   

وتأكيد التوقعات املدفوعة بالنتائج )إثبات مستوى الكفاءة من خالل التقييم(. ب(   

وتأكيد التوقعات التي تعتمد عىل املدخالت )االستثامر يف عدد معني من ساعات التعلم خالل فرتة  ج(   

زمنية محددة(.

وتوقع تأكيد املوظفني عىل مستوى معني من الكفاءة )التقييم الذايت(. د(   

تقييم الكفاءات ومراقبتها

الرشط التنظيمي 4

الذايت 5 		 التطوير  أو  املراجع  الكفاءات ومتابعة تقدم تطوير  تقييم  الجهاز أن يطور وينفذ وسائل  عىل 

عىل أساس دوري.

مواد التطبيق

لضامن حصول املراجعني عىل الكفاءات املطلوبة والحفاظ عليها، قد يقوم الجهاز األعىل للرقابة بتطوير 5 		

وسائل معقولة ومهمة للتقييم والرصد ويفضل أن تكون الوسائل مستقلة. من أمثلة هذه األنشطة ما ييل:

تقديم مجموعة من األدلة للنظر فيها من قبل وسيط داخيل أو خارجي. أ( 

ومراقبة املرشف ملكان العمل. ب( 

وإجراء االمتحانات واالختبارات. ج( 

ووضع أنظمة لتقييم املوظفني. د( 
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من املهم القيام مبا ييل عند تقييم الكفاءة:5 		

تأكيد التطوير الناجح للكفاءة للمراجع بناًء عىل معايري تقييم محددة مسبقاً.	 

تزويد الجهاز األعىل للرقابة مبعلومات موثوقة حول نجاح التدخالت التنموية التي تم القيام بها وتأثري 	 

هذه التدخالت عىل عمل الجهاز.

قد يبحث الجهاز األعىل للرقابة يف االتفاق عىل خطة عالجية واضحة مع املراجع املعني لضامن معالجة فجوة 5 		

الكفاءة بطريقة مركزة وشفافة ملعالجة أي انحرافات عن الكفاءات املتوقعة.

ميكن أيضاً تقييم مامرسات تطوير الكفاءة يف الجهاز األعىل للرقابة بشكل مستقل عىل فرتات منتظمة لتطبيق 5 		

مفهوم التقييم عىل الجهاز كمؤسسة.
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