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للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم املالية أو ارتباطات التأكيد  ( "إدارة الجودة 1ينبغي قراءة معيار إدارة الجودة )
 إلى جنب مع التمهيد إلصدارات املعايير الدولية إلدارة الجودة واملراجعة والفحص  

ً
األخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العالقة" جنبا

 والتأكيدات األخرى والخدمات ذات العالقة.

 

  



 (1إدارة الجودة )معيار 

 الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم املالية أو ارتباطات التأكيد األخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العالقةإدارة 
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 مقدمة 

 نطاق هذا املعيار 

يتناول هذا املعيار مسؤوليات املكتب عن تصميم نظام إلدارة الجودة، وتطبيقه وتشغيله، فيما يخص ارتباطات مراجعة أو فحص  .1

 القوائم املالية أو ارتباطات التأكيد األخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العالقة.

 من نظام إ  .2
ً
ل فحوصات جودة االرتباطات جزءا

ّ
 دارة الجودة الخاص باملكتب، ولذلك:تشك

لفحوصات  )أ(  تخضع  أن  يتعين  التي  االرتباطات  تتناول  إجراءات  أو  عن وضع سياسات  املكتب  املعيار مسؤولية  هذا  يناقش 

 الجودة. 

 مسألة تعيين فاحص جودة االرتباط وأهليته، وتنفيذ فحص جودة االرتباط وتوثيقه.  1(2يناقش معيار إدارة الجودة ) )ب(

 إن اإلصدارات األخرى ملجلس املعايير الدولية للمراجعة والتأكيد:  .3

األقل   )أ( على  مساوية  تكون  التي  الوطنية  للمتطلبات  أو  الجودة  إدارة  ملعايير  يخضع  املكتب  بأن  أساس  افتراض  على  مبنية 

 2بات هذه املعايير؛ ملتطل

تشتمل على متطلبات للشركاء املسؤولين عن االرتباطات واألعضاء اآلخرين في فريق االرتباط بشأن إدارة الجودة على مستوى   )ب(

للمراجع بشأن إدارة الجودة على املحددة  ( )املعدل( املسؤوليات  220االرتباطات.  فعلى سبيل املثال، يتناول معيار املراجعة )

بالشريك املسؤول عن االرتباط. )راجع:  مست املالية واملسؤوليات ذات الصلة الخاصة  القوائم  وى االرتباطات عند مراجعة 

 ( 1الفقرة أ 

 إلى جنب مع املتطلبات املسلكية ذات الصلة. وقد تحدد األنظمة أو اللوائح أو املتطلبات املسلكية ذات الصلة   .4
ً
ُيقرأ هذا املعيار جنبا

 ( 2ما يخص إدارة املكتب للجودة بخالف تلك املوضحة في هذا املعيار. )راجع: الفقرة أمسؤوليات في

ينطبق هذا املعيار على جميع املكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم املالية أو ارتباطات التأكيد األخرى أو ارتباطات  .5

 م
ً
ن هذه االرتباطات، فإنه ُيعمل بهذا املعيار ويؤدي نظام إدارة الجودة الذي يتم  الخدمات ذات العالقة )أي إذا كان املكتب ينفذ أّيا

 ملتطلبات هذا املعيار إلى تمكين املكتب من تنفيذ جميع هذه االرتباطات على نحٍو ثابت(.
ً
 وضعه وفقا

 نظام إدارة الجودة الخاص باملكتب 

 ال يعمل على نسق  يعمل نظام إدارة الجودة بشكل دائم وتكراري ويستجيب للت .6
ً
غيرات في طبيعة وظروف املكتب وارتباطاته. وهو أيضا

 ( 3واحد. ولكن ألغراض هذا املعيار، يتناول نظام إدارة الجودة الثمانية مكونات اآلتية: )راجع: الفقرة أ

 آلية املكتب لتقييم املخاطر؛ )أ(

 الحوكمة والقيادة؛  )ب(

 املتطلبات املسلكية ذات الصلة؛  )ج(

 قبول العالقات مع العمالء وقبول كل ارتباط معين واالستمرار في تلك العالقات واالرتباطات؛  )د( 

 تنفيذ االرتباطات؛   )ه( 

 
 ( "فحوصات جودة االرتباطات"2معيار إدارة الجودة )  1

 3فقرة ال ( )املعدل( "إدارة الجودة ملراجعة القوائم املالية"، 220انظر، على سبيل املثال، معيار املراجعة ) 2



 (1إدارة الجودة )معيار 

 الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم املالية أو ارتباطات التأكيد األخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العالقةإدارة 
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 املوارد؛ )و(

 املعلومات واالتصاالت؛  )ز(

 آلية املتابعة والتصحيح.  )ح(

 على أساس املخاطر، عند تصميم .7
ً
 قائما

ً
وتطبيق وتشغيل مكونات نظام إدارة الجودة    يتطلب هذا املعيار من املكتب أن يطبق منهجا

 ( 4على نحو مترابط ومتناسق بحيث يقوم املكتب بشكل استباقي بإدارة جودة االرتباطات التي يقوم بتنفيذها. )راجع: الفقرة أ 

 هذا املنهج القائم على أساس املخاطر متأصل في متطلبات هذا املعيار من خالل: .8

أهداف   )أ(  يتعلق تحديد  فيما  تحقيقها  املكتب  على  يتعين  أهداف  من  املكتب  يحددها  التي  الجودة  أهداف  وتتألف  الجودة. 

بمكونات نظام إدارة الجودة. ويتعين على املكتب تحديد أهداف الجودة املنصوص عليها في هذا املعيار وأي أهداف إضافية  

 إدارة الجودة. تتعلق بالجودة يعتبرها املكتب ضرورية لتحقيق أهداف نظام 

التعرف على املخاطر التي تعيق تحقيق أهداف الجودة، وتقييم تلك املخاطر )ُيشار إليها في هذا املعيار بلفظ مخاطر الجودة(.   )ب( 

 ويتعين على املكتب التعرف على مخاطر الجودة وتقييمها لتوفير أساس لتصميم االستجابات وتطبيقها. 

ملواجهة مخاطر الجودة. وتعتمد طبيعة استجابات املكتب ملواجهة مخاطر الجودة، وتوقيت  تصميم االستجابات وتطبيقها   )ج(

 تلك االستجابات ومداها، على أسباب التقييمات املمنوحة ملخاطر الجودة، وتكون مستجيبة لتلك األسباب. 

سند إليهم املسؤولية واملساءلة النهائية عن .9
ُ
 على األقل بالنيابة  يتطلب هذا املعيار من األفراد الذين ت

ً
نظام إدارة الجودة القيام، سنويا

 للمكتب بشأن تحقيق أهداف النظام  
ً
 معقوال

ً
عن املكتب، بتقويم نظام إدارة الجودة واستنتاج ما إذا كان هذا النظام يوفر تأكيدا

 ( 5)أ( و)ب(. )راجع: الفقرة أ 14املحددة في الفقرة 

 التدرج

 القائم على أساس املخاطر، يتعين على املكتب أن يأخذ في الحسبان: عند تطبيق املنهج  . 10

 طبيعة املكتب وظروفه؛   )أ( 

 طبيعة االرتباطات التي ينفذها املكتب وظروفها.   )ب(

، من  وبناًء عليه، سيتباين تصميم نظام إدارة الجودة الخاص باملكتب، والسّيما مدى تعقيد النظام وطابعه الرسمي. فعلى سبيل املثال

 مختلفة من االرتباطات ملجموعة كبيرة من املنشآت، بما في ذلك ارتباطات مراجعة القوائم املالية 
ً
املرجح أن املكتب الذي ينفذ أنواعا

فقط   ينفذ  الذي  املكتب  من  ورسمية   
ً
تعقيدا أكثر  داعمة  ومستندات  الجودة  إلدارة  نظام  إلى  بحاجة  سيكون  املدرجة،  للمنشآت 

 قوائم املالية أو ارتباطات تجميع. ارتباطات فحص لل

 الشبكات ومقدمو الخدمات 

 يتناول هذا املعيار مسؤوليات املكتب عندما: . 11

تنفيذه   )أ(  في  أو  الجودة  بإدارة  الخاص  نظامه  في  خدماتها  يستخدم  أو  الشبكة  بمتطلبات  ويلتزم  شبكة،  إلى  املكتب  ينتمي 

 لالرتباطات؛ أو 

 ل عليها من مقدم خدمة، في نظامه الخاص بإدارة الجودة أو في تنفيذه لالرتباطات. يستخدم املكتب موارد، حص )ب(



 (1إدارة الجودة )معيار 

 الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم املالية أو ارتباطات التأكيد األخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العالقةإدارة 
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 عن نظامه  
ً
وحتى عندما يلتزم املكتب بمتطلبات الشبكة أو يستخدم خدماتها أو يستخدم موارد من مقدم خدمة، فإنه يظل مسؤوال

 الخاص بإدارة الجودة.

 اختصاص هذا املعيار 

 (  6دف املكتب من اتباعه لهذا املعيار. ويحتوي املعيار على ما يلي: )راجع: الفقرة أ على ه 14تحتوي الفقرة  . 12

 ( 7؛ )راجع: الفقرة أ14متطلبات تهدف إلى تمكين املكتب من تحقيق الهدف الوارد في الفقرة   )أ(

 ( 8توجيهات ذات صلة في صورة مواد تطبيقية ومواد تفسيرية أخرى؛ )راجع: الفقرة أ )ب(

 لفهم هذا املعيار بشكل سليم؛  )ج(
ً
 مالئما

ً
 مقدمة توفر سياقا

 ( 9تعريفات.  )راجع: الفقرة أ )د( 

 تاريخ السريان

 لهذا املعيار بحلول   . 13
ً
  53، ويلزم إجراء التقويم الذي تتطلبه الفقرتان 2022ديسمبر  15يلزم تصميم نظام إلدارة الجودة وتطبيقه وفقا

 من  من هذا املعيار لنظام  54و
ً
 .2022ديسمبر  15إدارة الجودة في غضون سنة واحدة اعتبارا

 الهدف 

هدف املكتب هو تصميم نظام إلدارة الجودة، وتطبيقه وتشغيله، فيما يخص ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم املالية أو ارتباطات  . 14

 بشأن ما يلي:التأكيد األخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العالقة التي ينفذها املكتب، بحي
ً
 معقوال

ً
 ث يوفر هذا النظام للمكتب تأكيدا

وتنفيذهم  )أ( املنطبقة،  والتنظيمية  النظامية  واملتطلبات  املهنية  للمعايير   
ً
وفقا بمسؤولياتهم  فيه  والعاملين  املكتب  وفاء 

 لهذه املعايير واملتطلبات؛
ً
 لالرتباطات وفقا

 تب أو الشركاء املسؤولين عن االرتباطات في ظل الظروف القائمة. مناسبة تقارير االرتباطات الصادرة عن املك )ب(

ن تصميم نظام إدارة الجودة، وتطبيقه وتشغيله،   . 15
ّ
ُيعد تنفيذ االرتباطات بجودة عالية على نحو ثابت مما يخدم املصلحة العامة. ويمك

للمكتب بشأن تحقيق أهداف نظام إدارة الجودة،    من تنفيذ االرتباطات بجودة عالية على نحٍو ثابت عن طريق توفير تأكيد معقول 

 للمعايير 14املحددة في الفقرة  
ً
)أ( و)ب(. وتتحقق جودة االرتباطات من خالل التخطيط لالرتباطات وتنفيذها وإعداد التقارير عنها وفقا

واال املعايير،  تلك  أهداف  تحقيق  ويستلزم  املنطبقة.  والتنظيمية  النظامية  واملتطلبات  اللوائح  املهنية  أو  األنظمة  بمتطلبات  لتزام 

 ممارسة نزعة الشك املنهي في حال انطباقها على نوع االرتباط. 
ً
 املنطبقة، ممارسة الحكم املنهي، وأيضا

 التعريفات 

 ألغراض هذا املعيار، تكون للمصطلحات اآلتية املعاني املبّينة أدناه:  . 16

يوجد هذا القصور عندما: )راجع:    -)ُيشار إليه بلفظ "القصور" في هذا املعيار(    القصور في نظام إدارة الجودة الخاص باملكتب )أ(

 ( 160، أ159، أ10الفقرات أ

 ال يتم تحديد أحد أهداف الجودة الالزمة لتحقيق هدف نظام إدارة الجودة؛ أو (1)

 (11يم؛ أو )راجع:  الفقرة أال يتم التعرف على أحد مخاطر الجودة، أو مجموعة منها، أو ال يتم تقييمها بشكل سل (2)



 (1إدارة الجودة )معيار 

 الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم املالية أو ارتباطات التأكيد األخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العالقةإدارة 
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مستوى  (3) إلى  الصلة  ذي  الجودة  خطر  حدوث  احتمالية  من  بالحد  منها،  مجموعة  أو  االستجابات،  إحدى  تقوم  ال 

منخفض بدرجة يمكن قبولها بسبب عدم تصميم االستجابة أو االستجابات بشكل سليم أو عدم تطبيقها أو عدم 

 فاعليتها التشغيلية؛ أو

آخر من جوانب نظام إدارة الجودة، أو ال يتم تصميمه بشكل سليم أو ال يتم تطبيقه أو عندما ال يعمل  يغيب جانب (4)

 (12بفاعلية، بحيث ال يتم الوفاء بأحد متطلبات هذا املعيار. )راجع: الفقرة أ

االرتباط   )ب( أعمال  واالستنتاجات   -توثيق  عليها  الحصول  تم  التي  والنتائج  املنفذة  األعمال  املحاسب   سجل  إليها  توصل  التي 

 في بعض األحيان مصطلح مثل "أوراق العمل"(.
ً
 القانوني )ُيستخدم أيضا

 عن االرتباط وتنفيذه، وعن التقرير الذي   - 3الشريك املسؤول عن االرتباط )ج(
ً
الشريك أو فرد آخر يعينه املكتب ليكون مسؤوال

  لصالحية املناسبة من جهة مهنية أو نظامية أو تنظيمية.ا -إذا تطلب األمر-يصدر من خالل املكتب، وتكون له 

تقويم موضوعي، يقوم بتنفيذه فاحص جودة االرتباط ويتم االنتهاء منه في تاريخ تقرير االرتباط أو    –فحص جودة االرتباط   )د( 

 التوصل إليها بناًء على هذه األحكام.قبله، يتناول األحكام املهمة التي اتخذها فريق االرتباط واالستنتاجات التي تم 

 شريك، أو فرد آخر في املكتب، أو فرد خارجي، يعينه املكتب لتنفيذ فحص جودة االرتباط.  –فاحص جودة االرتباط  )ه( 

تثناء  جميع الشركاء واملوظفين الذين ينفذون االرتباط، وأي أفراد آخرين ينفذون إجراءات على االرتباط، باس  –فريق االرتباط   )و(

 ( 13واملراجعين الداخليين الذين يقدمون مساعدة مباشرة بشأن االرتباط. )راجع: الفقرة أ 4الخبراء الخارجيين

التقصيات أو التحريات، التي تنفذها سلطة إشراف خارجية، فيما يتعلق بنظام إدارة الجودة الخاص   –التقصيات الخارجية   )ز(

 ( 14ملكتب. )راجع: الفقرة أباملكتب أو االرتباطات التي ينفذها ا

املعلومات املتعلقة بتصميم نظام إدارة الجودة، وتطبيقه وتشغيله، التي تم   -املكتشفات )فيما يتعلق بنظام إدارة الجودة(   )ح(  

إلى احتمال وجود وجه  املتابعة والتقصيات الخارجية واملصادر األخرى ذات الصلة والتي تشير  تنفيذ أنشطة  تجميعها من 

 ( 17أ–15د أو أكثر من أوجه القصور. )راجع: الفقرات أواح

 ( 18محاسب قانوني فرد أو شركة ملحاسبين مهنيين، أو ما يعادلهما في القطاع العام. )راجع: الفقرة أ -املكتب  )ط( 

، أو يتم تداول أسهمها  هي منشأة تكون أسهمها أو ديونها مسجلة أو مدرجة في سوق معترف بها لألوراق املالية  -املنشأة املدرجة   )ي(

 للوائح سوق معترف بها لألوراق املالية أو جهة أخرى مماثلة. 
ً
 أو ديونها طبقا

 مكتب ضمن الشبكة: هو مكتب آخر ينتمي إلى شبكة املكتب ]الذي يقوم بتنفيذ االرتباط[، أو منشأة تنتمي إلى تلك الشبكة.  )ك(

: )راجع: الفقرة أ -الشبكة  )ل(
ً
 ( 19هيكل أكبر حجما

 يهدف إلى تحقيق التعاون؛  (1)

يهدف بوضوح إلى التشارك في األرباح أو التكاليف، أو يخضع مللكية أو سيطرة أو إدارة مشتركة، أو يطبق سياسات  (2)

 من 
ً
 مهما

ً
 أو جزءا

ً
 مشتركا

ً
 تجاريا

ً
أو إجراءات مشتركة إلدارة الجودة أو استراتيجية عمل مشتركة، أو يستخدم اسما

 هنية. املوارد امل

 
 ُيقرأ مصطلحا "الشريك املسؤول عن االرتباط" و"الشريك" على أنهما يشيران إلى ما يعادلهما في القطاع العام، عند االقتضاء. 3

  في اململكة لغير املرخصين بتقديم خدمات املحاسبة واملراجعة بشكل عام. ال يسمح نظام املحاسبين القانونيين 

 )أ(، مصطلح "الخبير الذي يستعين به املراجع". 6( "استخدام عمل خبير استعان به املراجع"، في الفقرة 620يعّرِّف معيار املراجعة ) 4



 (1إدارة الجودة )معيار 

 الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم املالية أو ارتباطات التأكيد األخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العالقةإدارة 
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 أي فرد يحظى بصالحية إلزام املكتب بتنفيذ ارتباطات الخدمات املهنية.  -الشريك  )م( 

 (21، أ20الشركاء واملوظفون في املكتب. )راجع: الفقرتين أ -العاملون  )ن( 

ند اتخاذ قرارات مدروسة تطبيق ما هو مالئم من تدريب ومعرفة وخبرة، في السياق الذي توفره املعايير املهنية، ع  -الحكم املنهي   )س(

 بشأن التصرفات املناسبة عند تصميم وتطبيق وتشغيل نظام إدارة الجودة الخاص باملكتب. 

معايير االرتباطات الصادرة عن مجلس املعايير الدولية للمراجعة والتأكيد، املحددة في التمهيد إلصدارات   -املعايير املهنية   )ع( 

املراجعة والفحص والتأكيدات األخرى والخدمات ذات العالقة، واملتطلبات املسلكية ذات  املعايير الدولية إلدارة الجودة و 

 الصلة. 

 النواتج املرجوة فيما يتعلق بمكونات نظام إدارة الجودة التي يتعين على املكتب تحقيقها.  -أهداف الجودة  )ف(

 خطر من املحتمل بدرجة معقولة أن:  -خطر الجودة  )ص(

 يحدث؛  ( 1)

، بمفرده أو عند اقترانه بمخاطر أخرى، على تحقيق هدف واحد أو أكثر من أهداف الجودة. يؤ  (2)
ً
 ثر سلبا

 في سياق هذا املعيار، مستوى تأكيد مرتفع، ولكنه غير مطلق. -التأكيد املعقول  )ق(

على املحاسبين املهنيين عند    مبادئ سلوك وآداب املهنة واملتطلبات املسلكية التي تنطبق  –املتطلبات املسلكية ذات الصلة   )ر(

قيامهم بتنفيذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم املالية أو ارتباطات التأكيد األخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العالقة. 

 النصوص الواردة في قواعد سلوك وآداب املهنة فيما يتعلق بارتباطات مراجعة 
ً
وتشمل املتطلبات املسلكية ذات الصلة عادة

 إلى جنب مع املتطلبات الوطنية  أو ف
ً
حص القوائم املالية أو ارتباطات التأكيد األخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العالقة، جنبا

. )راجع: الفقرات أ
ً
 ( 62، أ24أ –22التي تكون أكثر تشددا

ميمها وتطبيقها ملواجهة خطر  السياسات أو اإلجراءات التي يقوم املكتب بتص  –االستجابة )فيما يتعلق بنظام إدارة الجودة(  )ش(

 ( 50، أ27أ–25واحد أو أكثر من مخاطر الجودة: )راجع: الفقرات أ

قد التعليمات  وهذه   بما ينبغي القيام به، أو ما ال ينبغي القيام به، ملواجهة مخاطر الجودة.هي تعليمات  السياسات   ( 1)

 من خالل التصرفات والقرارات.
ً
 عليها صراحة في وسائل االتصال أو مفهومة ضمنا

ً
قة أو منصوصا

َّ
 تكون موث

 لتطبيق السياسات. املتخذة التصرفات هي اإلجراءات  (2)

فرد أو جهة من خارج املنشأة تقوم بتوفير مورد يتم استخدامه في نظام إدارة الجودة   -)في سياق هذا املعيار(  مقدم الخدمة   )ت(

أو   أو املكاتب األخرى ضمن الشبكة  ينتمي إليها املكتب  التي  تنفيذ االرتباطات. وُيستثنى من مقدمي الخدمات الشبكة  في  أو 

 ( 105، أ28جع: الفقرة أالهياكل أو الجهات األخرى داخل الشبكة. )را

 املهنيون، بخالف الشركاء، بما في ذلك أي خبراء يوظفهم املكتب.  -املوظفون  )ث(

 بشأن ما يلي:  –نظام إدارة الجودة  )خ(
ً
 معقوال

ً
 نظام يقوم املكتب بتصميمه وتطبيقه وتشغيله ليوفر له تأكيدا

 للمعايير (1)
ً
املهنية واملتطلبات النظامية والتنظيمية املنطبقة، وتنفيذهم  وفاء املكتب والعاملين فيه بمسؤولياتهم وفقا

 لهذه املعايير واملتطلبات؛
ً
 لالرتباطات وفقا

 مناسبة تقارير االرتباطات الصادرة عن املكتب أو الشركاء املسؤولين عن االرتباطات في ظل الظروف القائمة.  (2)



 (1إدارة الجودة )معيار 

 الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم املالية أو ارتباطات التأكيد األخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العالقةإدارة 
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 املتطلبات 

 تطبيق املتطلبات ذات الصلة وااللتزام بها

يجب على املكتب االلتزام بكل متطلب من متطلبات هذا املعيار ما لم يكن املتطلب غير ذي صلة باملكتب بسبب طبيعة وظروف املكتب   . 17

 ( 29أو ارتباطاته. )راجع: الفقرة أ

سند إليهم املسؤولية واملساءلة النهائية عن نظام إدارة الجودة الخا . 18
ُ
ص باملكتب، واألفراد الذين  يجب أن يتوفر لدى األفراد الذين ت

سند إليهم املسؤولية التشغيلية عن هذا النظام، فهم لهذا املعيار، بما في ذلك املواد التطبيقية واملواد التفسيرية األخرى، من أجل 
ُ
 ت

 فهم هدف هذا املعيار وتطبيق متطلباته بالشكل الصحيح.

 نظام إدارة الجودة

ة الجودة، وتطبيقه وتشغيله. وفي سبيل ذلك، يجب على املكتب ممارسة الحكم املنهي، مع األخذ  يجب على املكتب تصميم نظام إلدار  . 19

في الحسبان طبيعة وظروف املكتب وارتباطاته. ويقوم مكّون الحوكمة والقيادة في نظام إدارة الجودة بتهيئة البيئة التي تدعم تصميم 

 ( 31، أ30ين أنظام إدارة الجودة وتطبيقه وتشغيله. )راجع: الفقرت

 املسؤوليات

 ( 35أ –32يجب على املكتب إسناد: )راجع: الفقرات أ . 20

التنفيذي للمكتب أو الشريك املدير للمكتب )أو من يقوم  )أ( الرئيس  إلى  النهائية عن نظام إدارة الجودة  املسؤولية واملساءلة 

؛ مقامه(، أو إلى مجلس الشركاء الذي يتولى إدارة املكتب )أو من 
ً
 يقوم مقامه( إذا كان ذلك مناسبا

 املسؤولية التشغيلية عن نظام إدارة الجودة؛  )ب(

 املسؤولية التشغيلية عن الجوانب الخاصة في نظام إدارة الجودة، بما في ذلك:  )ج(

 ( 36االلتزام بمتطلبات االستقالل؛ )راجع: الفقرة أ  (1)

 آلية املتابعة والتصحيح.  (2)

 ( 37، يجب على املكتب ضمان أن األفراد: )راجع: الفقرة أ 20الواردة في الفقرة  عند إسناد املهام  . 21

يحظون بالخبرة واملعرفة والتأثير والصالحية املناسبة داخل املكتب، والوقت الكافي، للوفاء باملسؤوليات املسندة إليهم؛ )راجع:  )أ( 

 ( 38الفقرة أ 

 عن الوفاء بها.  يفهمون املهام املسندة إليهم وأنهم مساءلين  )ب(

التشغيلية عن نظام إدارة الجودة وااللتزام بمتطلبات االستقالل وآلية  . 22 إليهم املسؤولية  يجب على املكتب ضمان أن األفراد املسند 

 املتابعة والتصحيح، لهم خط اتصال مباشر مع األفراد املسند إليهم املسؤولية واملساءلة النهائية عن نظام إدارة الجودة. 

 ة املكتب لتقييم املخاطر آلي

يجب على املكتب تصميم وتطبيق آلية لتقييم املخاطر ألجل تحديد أهداف الجودة، والتعرف على مخاطر الجودة وتقييمها، وتصميم   . 23

 ( 41أ –39االستجابات وتطبيقها ملواجهة مخاطر الجودة. )راجع: الفقرات أ

ليها في هذا املعيار وأي أهداف إضافية تتعلق بالجودة يعتبرها املكتب ضرورية  يجب على املكتب تحديد أهداف الجودة املنصوص ع . 24

 ( 44أ –42لتحقيق أهداف نظام إدارة الجودة. )راجع: الفقرات أ 



 (1إدارة الجودة )معيار 

 الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم املالية أو ارتباطات التأكيد األخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العالقةإدارة 
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لتصميم االستجابات وتطبيقها. وفي سبيل ذلك، يجب على   . 25 لتوفير أساس  الجودة وتقييمها  التعرف على مخاطر  املكتب  يجب على 

 املكتب: 

 على ا )أ(
ً
لتوصل إلى فهم للحاالت أو األحداث أو الظروف أو التصرفات، التي تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها، التي قد تؤثر سلبا

 ( 47أ –45)راجع: الفقرات أ حقيق أهداف الجودة، بما في ذلك: ت

 تلك التي تتعلق بما يلي فيما يخص طبيعة املكتب وظروفه:  (1)

 وخصائصه التشغيلية؛ مدى تعقيد املكتب  أ. 

 القرارات والتصرفات االستراتيجية والتشغيلية للمكتب وآليات عمله ونموذج عمله؛ ب.

 خصائص القيادة وأسلوبها اإلداري؛  ج. 

 موارد املكتب، بما في ذلك املوارد التي يقوم مقدمو الخدمات بتوفيرها؛ د. 

 يعمل فيها املكتب؛األنظمة واللوائح واملعايير املهنية والبيئة التي  ه. 

 في حالة املكتب الذي ينتمي إلى شبكة، طبيعة ومدى متطلبات الشبكة وخدماتها، إن وجدت. و. 

 تلك التي تتعلق بما يلي فيما يخص طبيعة االرتباطات التي ينفذها املكتب وظروفها:  (2)

 أنواع االرتباطات التي ينفذها املكتب والتقارير التي تصدر؛  أ. 

 نشآت التي يتم تنفيذ هذه االرتباطات لصالحها.  أنواع امل ب.

 الحاالت أو األحداث أو الظروف أو التصرفات، التي تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها،   )ب(
ً
بها سلبا مراعاة الكيفية التي قد تؤثر 

 ( 48)أ( على تحقيق أهداف الجودة، ودرجة ذلك التأثير.  )راجع: الفقرة أ25الواردة في الفقرة  

ملخاطر ي . 26 املمنوحة  التقييمات  أسباب  على  تعتمد  بطريقة  الجودة  مخاطر  ملواجهة  وتطبيقها  استجابات  تصميم  املكتب  على  جب 

 على االستجابات املحددة في الفقرة  
ً
. )راجع: 34الجودة، وبطريقة تستجيب لتلك األسباب. ويجب أن تشتمل استجابات املكتب أيضا

 ( 51أ –49الفقرات أ

كتب وضع سياسات أو إجراءات تهدف إلى معرفة املعلومات التي تشير إلى وجود حاجة لتحديد أهداف إضافية للجودة،  يجب على امل . 27

لة فيما يتعلق بالجودة، بسبب التغيرات في طبيعة وظروف املكتب أو ارتباطاته. وفي حالة   أو مخاطر أو استجابات إضافية أو ُمعدَّ

 (53، أ52تب النظر فيها والقيام عند االقتضاء بما يلي: )راجع: الفقرتين أمعرفة هذه املعلومات، يجب على املك

 ( 54تحديد أهداف إضافية للجودة أو تعديل أهداف الجودة اإلضافية التي حددها املكتب بالفعل؛ أو )راجع: الفقرة أ  )أ(

 تقييمها؛ أو التعرف على مخاطر الجودة اإلضافية وتقييمها أو تعديل مخاطر الجودة أو إعادة  )ب(

 تصميم استجابات إضافية وتطبيقها، أو تعديل االستجابات.  )ج(

 الحوكمة والقيادة

البيئة   . 28 بتهيئة  تتناول الحوكمة والقيادة داخل املكتب، وهو املكّون الذي يقوم  التي  التالية  يجب على املكتب تحديد أهداف الجودة 

 الداعمة لنظام إدارة الجودة: 

 بالجودة من خالل نشر ثقافة داخله تقّر وتعزز ما يلي:  )راجع: الفقرتين أأن يبدي املكت )أ( 
ً
 (56، أ55ب التزاما



 (1إدارة الجودة )معيار 

 الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم املالية أو ارتباطات التأكيد األخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العالقةإدارة 
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 دور املكتب في خدمة املصلحة العامة عن طريق تنفيذ االرتباطات بجودة عالية على نحٍو ثابت؛  ( 1)

 أهمية آداب املهنة والقيم واملواقف السلوكية؛  (2)

العاملين عن الجودة فيما يتعلق بتنفيذ االرتباطات أو األنشطة ضمن نظام إدارة الجودة، والسلوك مسؤولية جميع   (3)

 املأمول منهم؛ 

 أهمية الجودة في القرارات والتصرفات االستراتيجية للمكتب، بما في ذلك األولويات املالية والتشغيلية للمكتب.  (4)

 ( 57.  )راجع: الفقرة أأن تكون القيادة مسؤولة ومساءلة عن الجودة )ب(

 بالجودة من خالل تصرفاتها وسلوكياتها. )راجع: الفقرة أ )ج(
ً
 ( 58أن تبدي القيادة التزاما

 للتمكن من تصميم وتطبيق وتشغيل نظام إدارة  )د( 
ً
أن يكون الهيكل التنظيمي وإسناد املهام واملسؤوليات والصالحيات مناسبا

 ( 59، أ35، أ33، أ32ت أالجودة الخاص باملكتب. )راجع: الفقرا

أن يتم التخطيط لالحتياجات من املوارد، بما فيها املوارد املالية، وأن يتم الحصول على املوارد أو توزيعها أو تخصيصها على  )ه( 

 ( 61، أ60نحو يتسق مع التزام املكتب بالجودة. )راجع: الفقرتين أ

 املتطلبات املسلكية ذات الصلة 

 للمتطلبات املسلكية ذات الصلة،  يجب على املكتب تحدي . 29
ً
بما فيها تلك  د أهداف الجودة التالية التي تتناول الوفاء باملسؤوليات وفقا

 ( 66، أ64أ –62: )راجع: الفقرات أاملتعلقة باالستقالل

 املكتب والعاملون فيه:  )أ( 

 ( 24، أ22الفقرتين أ فهم املتطلبات املسلكية ذات الصلة التي يخضع لها املكتب وارتباطاته؛ )راجع: (1)

 الوفاء بمسؤولياتهم فيما يتعلق باملتطلبات املسلكية ذات الصلة التي يخضع لها املكتب وارتباطاته.  ( 2)

األطراف األخرى، بما في ذلك الشبكة، واملكاتب ضمن الشبكة، واألفراد الذين يعملون في الشبكة أو في املكاتب ضمن الشبكة،   )ب( 

 لذين يخضعون للمتطلبات املسلكية ذات الصلة التي يخضع لها املكتب وارتباطاته: أو مقدمو الخدمات، ا

 ( 65، أ24، أ22فهم املتطلبات املسلكية ذات الصلة التي تنطبق عليهم؛ )راجع: الفقرات أ (1)

 الوفاء بمسؤولياتهم فيما يتعلق باملتطلبات املسلكية ذات الصلة التي تنطبق عليهم. ( 2)

 العالقات مع العمالء وقبول كل ارتباط معين واالستمرار في تلك العالقات واالرتباطات قبول 

يجب على املكتب تحديد أهداف الجودة التالية التي تتناول قبول العالقات مع العمالء وقبول كل ارتباط معين واالستمرار في تلك   . 30

 العالقات واالرتباطات:

يتخذها املكتب بشأن قبول العالقة مع أحد العمالء أو قبول ارتباط معين، أو االستمرار في تلك العالقة  أن تكون األحكام التي   )أ(

 أو ذلك االرتباط، مناسبة بناًء على ما يلي:

املعلومات التي تم الحصول عليها بشأن طبيعة االرتباط وظروفه ونزاهة العميل وقيمه األخالقية )بما في ذلك اإلدارة،  (1)

 ( 71أ– 67مقتض ى الحال، املكلفين بالحوكمة( والتي تكون كافية لدعم تلك األحكام؛ )راجع: الفقرات أوحسب 

 للمعايير املهنية واملتطلبات النظامية والتنظيمية املنطبقة. )راجع: الفقرة أ (2)
ً
 (72قدرة املكتب على تنفيذ االرتباط وفقا



 (1إدارة الجودة )معيار 

 الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم املالية أو ارتباطات التأكيد األخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العالقةإدارة 
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تب إلى اتخاذ أحكام غير مناسبة بشأن قبول العالقة مع أحد العمالء أو قبول أال تؤدي األولويات املالية والتشغيلية للمك )ب( 

 ( 74، أ73ارتباط معين، أو االستمرار في تلك العالقة أو ذلك االرتباط. )راجع: الفقرتين أ

 تنفيذ االرتباط

 : يجب على املكتب تحديد أهداف الجودة التالية التي تتناول تنفيذ االرتباطات بجودة عالية . 31

أن تفهم وتفي فرق االرتباطات بمسؤولياتها فيما يتصل باالرتباطات، بما في ذلك، عند االقتضاء، املسؤولية العامة للشركاء  )أ(

املسؤولين عن االرتباطات عن إدارة الجودة وتحقيقها في االرتباطات ومشاركتهم فيها بصورة كافية ومناسبة طوال مدتها. )راجع: 

 ( 75الفقرة أ 

، من حيث طبيعته وتوقيته ومداه،    أن  )ب( 
ً
يكون توجيه فرق االرتباطات واإلشراف عليها وفحص األعمال التي تم تنفيذها مناسبا

بناًء على طبيعة االرتباطات وظروفها واملوارد التي تم تخصيصها أو توفيرها لفرق االرتباطات، وأن يخضع العمل الذي ينفذه  

توجيه واإلشراف والفحص من قبل أعضاء فريق االرتباط األكثر خبرة. )راجع: الفقرتين أعضاء فريق االرتباط األقل خبرة لل

 (77، أ76أ

 نزعة الشك املنهي املناسبة في حال انطباقها على نوع االرتباط. )راجع:   )ج(
ً
أن تمارس فرق االرتباطات الحكم املنهي املناسب، وأيضا

 ( 78الفقرة أ 

لصعبة أو املثيرة للجدل وأن يتم تطبيق االستنتاجات التي يتم االتفاق عليها. )راجع: الفقرات  أن يتم التشاور بشأن األمور ا )د( 

 ( 81أ –79أ

أن يتم لفت انتباه املكتب إلى االختالف في اآلراء داخل فريق االرتباط، أو بين فريق االرتباط وفاحص جودة االرتباط أو األفراد   )ه( 

 ( 82إدارة الجودة الخاص باملكتب، وأن يتم حل هذه االختالفات. )راجع: الفقرة أ الذين يتولون تنفيذ األنشطة ضمن نظام

أن يتم جمع الوثائق الخاصة بتوثيق أعمال االرتباط في الوقت املحدد بعد تاريخ تقرير االرتباط، وأن يتم االحتفاظ بها واإلبقاء   )و(

باألنظ املكتب وااللتزام  باحتياجات  للوفاء  املعايير  عليها بشكل مناسب  أو  الصلة  ذات  املسلكية  املتطلبات  أو  اللوائح  أو  مة 

 ( 85أ–83املهنية. )راجع: الفقرات أ

 املوارد

تتناول الحصول على املوارد، وتطويرها واستخدامها والحفاظ عليها وتوزيعها   . 32 التي  التالية  يجب على املكتب تحديد أهداف الجودة 

، 86ناسب للتمكن من تصميم نظام إدارة الجودة وتطبيقه وتشغيله: )راجع: الفقرتين أوتخصيصها، على نحو مناسب وفي الوقت امل

 ( 87أ

 املوارد البشرية 

– 88أن يتم توظيف العاملين وتطويرهم والحفاظ عليهم وأن تتوفر لديهم الكفاءات والقدرات الالزمة ملا يلي: )راجع: الفقرات أ )أ( 

 ( 90أ

عالية على نحٍو ثابت، بما في ذلك امتالك املعرفة والخبرة املالئمة لالرتباطات التي ينفذها تنفيذ االرتباطات بجودة   ( 1)

 املكتب؛ أو 

 تنفيذ األنشطة أو أداء املسؤوليات فيما يتعلق بتشغيل نظام إدارة الجودة الخاص باملكتب. ( 2)



 (1إدارة الجودة )معيار 

 الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم املالية أو ارتباطات التأكيد األخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العالقةإدارة 
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 بالجودة من خالل تصرفاتهم وسلوكياتهم، و  )ب( 
ً
أن يقوموا بتطوير الكفاءات املناسبة والحفاظ عليها  أن يبدي العاملون التزاما

لتنفيذ مهامهم، وأن تتم مساءلتهم أو اإلشادة بأعمالهم من خالل تقييمات األداء واألجور والترقيات وغيرها من الحوافز في 

 ( 93أ–91الوقت املناسب. )راجع: الفقرات أ

أو مكتب آخر ضمن الشبكة أو مقدم خدمة( عندما يفتقر املكتب   أن يتم االستعانة بأفراد من مصادر خارجية )أي الشبكة  )ج(

إلى ما يكفي من العاملين، أو العاملين املناسبين، للتمكن من تشغيل نظام إدارة الجودة الخاص باملكتب أو تنفيذ االرتباطات. 

 ( 94)راجع: الفقرة أ 

الشريك )د(  فيهم  بمن  ارتباط،  بكل  الخاص  للفريق  يتم تخصيص أعضاء  بالكفاءات    أن  االرتباط، ممن يحظون  املسؤول عن 

– 95، أ89، أ 88والقدرات املناسبة، ومنحهم الوقت الكافي، لتنفيذ االرتباطات بجودة عالية على نحو ثابت. )راجع: الفقرات أ

 ( 97أ

سبة، بما في ذلك  أن يتم تخصيص أفراد لتنفيذ األنشطة ضمن نظام إدارة الجودة، ممن يحظون بالكفاءات والقدرات املنا )ه(  

 الوقت الكافي، لتنفيذ تلك األنشطة.

 املوارد التقنية 

أن يتم الحصول على املوارد التقنية املناسبة أو تطويرها، وأن يتم تطبيقها والحفاظ عليها واستخدامها، للتمكن من تشغيل   )و(  

 ( 104، أ101أ–98نظام إدارة الجودة الخاص باملكتب وتنفيذ االرتباطات. )راجع: الفقرات أ

 املوارد الفكرية

أن يتم الحصول على املوارد الفكرية املناسبة أو تطويرها، وأن يتم تطبيقها والحفاظ عليها واستخدامها، للتمكن من تشغيل   )ز(

متسقة مع نظام إدارة الجودة الخاص باملكتب وتنفيذ االرتباطات بجودة عالية على نحٍو ثابت، وأن تكون هذه املوارد الفكرية  

 ( 104أ–102املعايير املهنية واملتطلبات النظامية والتنظيمية املنطبقة، عند االقتضاء. )راجع: الفقرات أ 

 مقدمو الخدمات 

أن تكون املوارد البشرية أو التقنية أو الفكرية التي تم الحصول عليها من مقدمي الخدمات مناسبة لالستخدام في نظام إدارة   )ح(

)د( و)ه( و)و( و)ز(. )راجع:    32كتب وفي تنفيذ االرتباطات، مع مراعاة أهداف الجودة املحددة في الفقرة  الجودة الخاص بامل

 ( 108أ–105الفقرات أ

 املعلومات واالتصاالت 

إعدادها . 33 أو  الجودة،  إدارة  بنظام  املتعلقة  املعلومات  الحصول على  تتناول  التي  التالية  الجودة  أهداف  تحديد  املكتب  أو    يجب على 

استخدامها، ونقل املعلومات داخل املكتب وإلى األطراف الخارجية في الوقت املناسب للتمكن من تصميم نظام إدارة الجودة وتطبيقه  

 ( 109وتشغيله. )راجع: الفقرة أ

ال )أ(  إدارة  نظام  تدعم  والتي  عليها  يمكن االعتماد  التي  الصلة  املعلومات ذات  بتحديد  املعلومات  نظام  يقوم  ويقوم  أن  جودة، 

 (111، أ110بحصر هذه املعلومات ومعالجتها والحفاظ عليها، سواًء كانت من مصادر داخلية أو خارجية. )راجع: الفقرتين أ

 (112أن تقّر وتعزز ثقافة املكتب مسؤولية العاملين بشأن تبادل املعلومات مع املكتب وفيما بينهم. )راجع: الفقرة أ )ب(

املعلومات ذات الصلة التي يمكن االعتماد عليها عبر املكتب ومع فرق االرتباطات، بما في ذلك: )راجع: الفقرة  أن يتم تبادل   )ج(  

 ( 112أ



 (1إدارة الجودة )معيار 

 الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم املالية أو ارتباطات التأكيد األخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العالقةإدارة 
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نقل املعلومات إلى العاملين وفرق االرتباطات، وكفاية هذه املعلومات من حيث طبيعتها وتوقيتها ومداها لتمكينهم من  (1)

 يذ األنشطة ضمن نظام إدارة الجودة أو االرتباطات؛فهم وأداء مسؤولياتهم فيما يتعلق بتنف

أو  (2) الجودة  إدارة  نظام  ضمن  األنشطة  تنفيذ  عند  املكتب  إلى  املعلومات  بنقل  االرتباطات  وفرق  العاملين  قيام 

 االرتباطات.

 أن يتم نقل املعلومات ذات الصلة التي يمكن االعتماد عليها إلى األطراف الخارجية، بما في ذلك:  )د( 

لتمكين   (1) إن وجدوا،  الخدمات،  مقدمي  إلى  أو  إليها  ينتمي  التي  الشبكة  أو ضمن،  إلى،  املعلومات  بنقل  املكتب  قيام 

الشبكة أو مقدمي الخدمات من الوفاء بمسؤولياتهم فيما يتعلق بمتطلبات الشبكة أو خدماتها أو املوارد التي يقومون  

 ( 113بتوفيرها؛ )راجع: الفقرة أ

 عندما يتعين القيام بذلك بموجب األنظمة أو اللوائح أو املعايير املهنية، أو لدعم األطراف نقل امل (2)
ً
علومات خارجيا

 ( 115، أ114الخارجية في فهم نظام إدارة الجودة. )راجع: الفقرتين أ

 استجابات محددة 

 للفقرة  . 34
ً
 ( 116جابات التالية: )راجع: الفقرة أ، يجب على املكتب تضمين االست26عند تصميم االستجابات وتطبيقها وفقا

 أن يضع املكتب سياسات أو إجراءات ملا يلي: )أ( 

التعرف على التهديدات التي تمس االلتزام باملتطلبات املسلكية ذات الصلة، وتقويم تلك التهديدات ومواجهتها؛ )راجع:  ( 1)

 (117الفقرة أ 

املسلكية ذات الصلة، ونقلها وتقويمها واإلبالغ عنها، واالستجابة بشكل مناسب التعرف على أية مخالفات للمتطلبات   ( 2)

 ( 119، أ118ألسبابها وتبعاتها في الوقت املناسب. )راجع: الفقرتين أ

ق بااللتزام بمتطلبات االستقالل من جميع العاملين املطالبين باالستقال )ب(
ّ
 على األقل، على تأكيد موث

ً
ل  أن يحصل املكتب، سنويا

 بموجب املتطلبات املسلكية ذات الصلة. 

 للمعايير املهنية   )ج(  
ً
تنفيذ العمل وفقا في  لتلقي الشكاوى واالدعاءات املتعلقة باإلخفاق  أن يضع املكتب سياسات أو إجراءات 

له  
ً
وفقا املوضوعة  املكتب  إجراءات  أو  بسياسات  االلتزام  عدم  أو  املنطبقة،  والتنظيمية  النظامية  املعيار، واملتطلبات  ذا 

 (121، أ120والتحري عن هذه الشكاوى واالدعاءات وحلها. )راجع: الفقرتين أ

 أن يضع املكتب سياسات أو إجراءات تتناول الظروف التي تكون قائمة عندما: )د( 

ي تلك يصبح املكتب على دراية بمعلومات بعد قبوله لعالقة مع أحد العمالء أو قبوله الرتباط معين أو استمراره ف (1)

أو رفض  العميل  مع  للعالقة  املكتب  في رفض  تتسبب  أن  املعلومات  تلك  االرتباط، وكان من شأن  أو ذلك  العالقة 

االرتباط املعين فيما لو توفرت له قبل قيامه بقبول العالقة مع العميل أو قبول االرتباط املعين أو االستمرار في تلك 

 ( 123، أ122تين أالعالقة أو ذلك االرتباط؛ أو )راجع: الفقر 

 بموجب األنظمة أو اللوائح بقبول العالقة مع أحد العمالء أو قبول ارتباط معين. )راجع: الفقرة  ( 2)
ً
يكون املكتب ملزما

 ( 123أ

 ( 126أ –124أن يضع املكتب سياسات أو إجراءات: )راجع: الفقرات أ )ه(  



 (1إدارة الجودة )معيار 

 الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم املالية أو ارتباطات التأكيد األخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العالقةإدارة 

 © االتحاد الدولي للمحاسبين 68من  14صفحة  ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

املالية للمنشآت املدرجة، بشأن كيفية دعم نظام إدارة تتطلب االتصال باملكلفين بالحوكمة، عند مراجعة القوائم   (1)

 ( 129أ–127الجودة لتنفيذ ارتباطات املراجعة بجودة عالية على نحو ثابت؛ )راجع: الفقرات أ

تتناول الحاالت األخرى التي من املناسب فيها االتصال بأطراف خارجية بشأن نظام إدارة الجودة الخاص باملكتب؛  ( 2)

 (130الفقرة أ )راجع: 

 للفقرتين   (3)
ً
 وفقا

ً
(، بما في ذلك 2)ه()34( و1)ه()34تتناول املعلومات التي سيتم توفيرها عندما يتم االتصال خارجيا

 ( 132، أ131طبيعة االتصال وتوقيته ومداه وشكله املناسب. )راجع: الفقرتين أ

 ملعيار إدارة الجودة )أن يضع املكتب سياسات أو إجراءات تتناول فحوصات جودة االرتب )و(
ً
(، وتتطلب إجراء فحص 2اطات وفقا

 لجودة االرتباطات فيما يتعلق بما يلي:

 ارتباطات مراجعة القوائم املالية للمنشآت املدرجة؛  (1)

 ( 133ارتباطات املراجعة أو غيرها التي تتطلب األنظمة أو اللوائح إجراء فحص لجودتها؛ )راجع: الفقرة أ (2)

املراجعة أو غيرها التي يحدد املكتب أن فحص جودتها ُيعد استجابة مناسبة ملواجهة خطر واحد أو أكثر    ارتباطات ( 3)

 ( 137أ-134من مخاطر الجودة املرتبطة بها. )راجع: الفقرات أ

 آلية املتابعة والتصحيح 

 ( 138يجب على املكتب وضع آلية للمتابعة والتصحيح ألجل ما يلي: )راجع: الفقرة أ  . 35

 توفير معلومات ذات صلة ويمكن االعتماد عليها وفي الوقت املناسب بشأن تصميم نظام إدارة الجودة وتطبيقه وتشغيله. )أ(

 اتخاذ التصرفات املناسبة لالستجابة ألوجه القصور التي تم التعرف عليها بحيث يتم تصحيحها في الوقت املناسب. )ب(

 تصميم أنشطة املتابعة وتنفيذها 

 على املكتب تصميم أنشطة للمتابعة وتنفيذها لتوفير أساس للتعرف على أوجه القصور.يجب  . 36

 ( 142أ–139عند تحديد طبيعة أنشطة املتابعة، وتوقيتها ومداها، يجب على املكتب أن يأخذ في الحسبان: )راجع: الفقرات أ . 37

 أسباب التقييمات املمنوحة ملخاطر الجودة؛  )أ( 

 ت؛تصميم االستجابا )ب(

 ( 144، أ143الفقرتين أالتصحيح الخاصة باملكتب؛ )راجع: تصميم آلية تقييم املخاطر وآلية املتابعة و  )ج(

 ( 145التغييرات في نظام إدارة الجودة؛ )راجع: الفقرة أ  )د( 

الخاص باملكتب وما    نتائج أنشطة املتابعة السابقة وما إذا كانت تلك األنشطة ال تزال مالئمة عند تقويم نظام إدارة الجودة )ه( 

إذا كانت التصرفات التصحيحية قد امتازت بالفاعلية في عالج أوجه القصور التي تم التعرف عليها في السابق؛ )راجع: الفقرتين 

 ( 147، أ 146أ

امله  )و( للمعايير   
ً
وفقا العمل  تنفيذ  في  اإلخفاق  بشأن  واالدعاءات  الشكاوى  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  األخرى  نية  املعلومات 

 لهذا املعيار،  
ً
واملتطلبات النظامية والتنظيمية املنطبقة أو عدم االلتزام بسياسات أو إجراءات املكتب التي تم وضعها وفقا

– 148واملعلومات الناتجة من التقصيات الخارجية واملعلومات التي يتم الحصول عليها من مقدمي الخدمات. )راجع: الفقرات أ

 ( 150أ



 (1إدارة الجودة )معيار 

 الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم املالية أو ارتباطات التأكيد األخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العالقةإدارة 
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أن يضع ضمن أنشطة املتابعة الخاصة به التقص ي عن االرتباطات املكتملة ويجب عليه تحديد االرتباطات التي سيتم  يجب على املكتب   . 38

– 151، أ141اختيارها والشركاء املسؤولين عن االرتباطات الذين سيتم اختيارهم. وفي سبيل ذلك، يجب على املكتب: )راجع: الفقرات أ

 ( 154أ

 في الحسبان؛ 37الواردة في الفقرة أخذ األمور  )أ( 

مراعاة طبيعة وتوقيت ومدى أنشطة املتابعة األخرى التي ينفذها املكتب واالرتباطات التي تخضع لها والشركاء املسؤولين عن   )ب( 

 االرتباطات الذين يخضعون لها؛ 

 رتباطات، على أساس دوري يحدده املكتب.  اختيار ارتباط مكتمل واحد على األقل لكل شريك من الشركاء املسؤولين عن اال  )ج(  

 يجب على املكتب أن يضع سياسات أو إجراءات:  . 39

تتطلب أن يحظى األفراد الذين يتولون تنفيذ أنشطة املتابعة بالكفاءات والقدرات، بما في ذلك الوقت الكافي، لتنفيذ أنشطة  )أ(

 املتابعة بفاعلية؛

ولون تنفيذ أنشطة املتابعة.  ويجب أن تحظر هذه السياسات أو اإلجراءات قيام أعضاء  تتناول موضوعية األفراد الذين يت )ب( 

 ( 156، أ155الفريق أو فاحص الجودة في ارتباط بعينه بتنفيذ أي تقٍص عن ذلك االرتباط. )راجع: الفقرتين أ

 تقويم املكتشفات والتعرف على أوجه القصور 

د ما إذا كانت توجد أوجه للقصور، بما في ذلك في آلية املتابعة والتصحيح. )راجع: الفقرات  يجب على املكتب تقويم املكتشفات لتحدي . 40

 ( 162أ–157أ

 تقويم أوجه القصور التي تم التعرف عليها

 ( 164، أ163، أ161يجب على املكتب تقويم مدى حدة وانتشار أوجه القصور التي تم التعرف عليها، عن طريق: )راجع: الفقرات أ . 41

األسباب   )أ( عن  التحري  إجراءات  طبيعة  تحديد  وعند  عليها.  التعرف  تم  التي  القصور  ألوجه  الجذرية  األسباب  عن  التحري 

الجذرية، وتحديد توقيتها ومداها، يجب على املكتب أن يأخذ في الحسبان طبيعة أوجه القصور التي تم التعرف عليها وحّدتها 

 (169أ –165املحتملة. )راجع: الفقرات أ

 تقويم تأثير أوجه القصور التي تم التعرف عليها، كل منها على حدة وفي مجملها، على نظام إدارة الجودة.  )ب(

 االستجابة ألوجه القصور التي تم التعرف عليها

األسباب يجب على املكتب تصميم وتطبيق تصرفات تصحيحية، لعالج أوجه القصور التي تم التعرف عليها، تستجيب لنتائج تحليل   . 42

 (172أ–170الجذرية. )راجع: الفقرات أ 

 يجب على األفراد املسند إليهم املسؤولية التشغيلية عن آلية املتابعة والتصحيح تقويم ما إذا كانت التصرفات التصحيحية:  . 43

 أنها قد تم تطبيقها؛   مصممة على نحو مناسب لعالج أوجه القصور التي تم التعرف عليها وأسبابها الجذرية ذات الصلة وتحديد )أ(

 املطبقة لعالج أوجه القصور التي تم التعرف عليها في السابق تمتاز بالفاعلية. )ب(

إذا أشار التقويم إلى عدم تصميم التصرفات التصحيحية، وعدم تطبيقها، على نحو مناسب أو عدم فاعليتها، فيجب على األفراد  . 44

املتابعة والتصحيح اتخاذ التصرف املناسب لضمان تعديل التصرفات التصحيحية على   املسند إليهم املسؤولية التشغيلية عن آلية

 نحو مناسب حتى تكون فّعالة.



 (1إدارة الجودة )معيار 

 الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم املالية أو ارتباطات التأكيد األخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العالقةإدارة 
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 املكتشفات بشأن ارتباط معين 

در  يجب على املكتب االستجابة للظروف التي تشير فيها املكتشفات إلى وجود ارتباط تم إهمال اإلجراءات التي يتطلبها أثناء تنفيذه أو ص . 45

 ( 173له تقرير ربما يكون غير مناسب. ويجب أن تتضمن استجابة املكتب: )راجع: الفقرة أ

 اتخاذ التصرف املناسب لاللتزام باملعايير املهنية ذات الصلة واملتطلبات النظامية والتنظيمية املنطبقة؛  )أ( 

اذ التصرف املناسب، بما في ذلك النظر فيما إذا كان األمر عندما ُيعد التقرير غير مناسب، مراعاة اآلثار املترتبة على ذلك واتخ )ب(

 يتطلب الحصول على مشورة قانونية. 

 االتصال الدائم فيما يتعلق باملتابعة والتصحيح 

األفراد املسند إليهم يجب على األفراد املسند إليهم املسؤولية التشغيلية عن آلية املتابعة والتصحيح نقل ما يلي في الوقت املناسب إلى   . 46

رة  املسؤولية واملساءلة النهائية عن نظام إدارة الجودة واألفراد املسند إليهم املسؤولية التشغيلية عن نظام إدارة الجودة: )راجع: الفق

 ( 174أ

 وصف إلجراءات املتابعة التي تم تنفيذها؛  )أ(

 وانتشار هذا القصور؛أوجه القصور التي تم التعرف عليها، بما في ذلك مدى حدة  )ب( 

 التصرفات التصحيحية لعالج أوجه القصور التي تم التعرف عليها. )ج(  

الفقرة   . 47 في  املوضحة  األمور  نقل  املكتب  إدارة    46يجب على  نظام  األنشطة ضمن  إليهم  املسند  االرتباطات واألفراد اآلخرين  إلى فرق 

 ملسؤولياتهم. الجودة لتمكينهم من اتخاذ التصرف العاجل واملناسب و 
ً
 فقا

 متطلبات الشبكة أو خدماتها

 ( 175، أ19عندما ينتمي املكتب إلى شبكة، يجب عليه فهم ما يلي، عند االقتضاء: )راجع: الفقرتين أ . 48

استخدامه  املتطلبات التي حددتها الشبكة بشأن نظام إدارة الجودة الخاص باملكتب، بما في ذلك متطلبات تطبيق املكتب أو   )أ( 

متطلبات   )أي  خاللها  من  أو  الشبكة  بواسطة  أخرى،  طريقة  بأية  توفيرها  تم  أو  تصميمها،  تم  التي  الخدمات  أو  للموارد 

 الشبكة(؛

أية خدمات أو موارد قامت الشبكة بتوفيرها واختار املكتب تطبيقها أو استخدامها في تصميم أو تطبيق أو تشغيل نظام إدارة   )ب(

 ه )أي خدمات الشبكة(؛الجودة الخاص ب

 ( 176مسؤوليات املكتب عن أي تصرفات ضرورية لتطبيق متطلبات الشبكة أو استخدام خدماتها.  )راجع: الفقرة أ )ج(

 عن نظام إدارة الجودة الخاص به، بما في ذلك األحكام املهنية التي يتم اتخاذها عند تصميم نظام إدارة الجودة  
ً
ويظل املكتب مسؤوال

تشغيله. وال يجوز للمكتب أن يسمح بتعارض االلتزام بمتطلبات الشبكة أو استخدام خدماتها مع متطلبات هذا املعيار. وتطبيقه و 

 (177)راجع: الفقرة أ 

 ، يجب على املكتب:48بناًء على الفهم الذي تم التوصل إليه في الفقرة   . 49

عد ذات صلة بن )أ( 
ُ
ظام إدارة الجودة الخاص باملكتب، وكيف أنها قد تم مراعاتها  تحديد كيف أن متطلبات الشبكة أو خدماتها ت

 ( 178في النظام، بما في ذلك الكيفية التي سيتم تطبيقها بها؛ )راجع: الفقرة أ



 (1إدارة الجودة )معيار 

 الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم املالية أو ارتباطات التأكيد األخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العالقةإدارة 

 © االتحاد الدولي للمحاسبين 68من  17صفحة  ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

 في  لالستخدام  مناسبة  تكون   حتى   إليها  اإلضافة  أو  تكييفها  املكتب  على   يلزم  خدماتها  أو  الشبكة  متطلبات  كانت  إذا  ما   تقويم )ب(

 ( 180، أ179)راجع: الفقرتين أ. األمر لزم إذا بذلك القيام وكيفية  به، الخاص الجودة رةإدا نظام

 أنشطة املتابعة التي تنفذها الشبكة على نظام إدارة الجودة الخاص باملكتب 

 عندما تنفذ الشبكة أنشطة للمتابعة فيما يتعلق بنظام إدارة الجودة الخاص باملكتب، يجب على املكتب:  . 50

تحديد أثر أنشطة املتابعة التي تنفذها الشبكة على طبيعة وتوقيت ومدى أنشطة املتابعة الخاصة باملكتب التي يتم تنفيذها  )أ( 

 للفقرات 
ً
 ؛  38–36وفقا

 تحديد مسؤوليات املكتب فيما يتعلق بأنشطة املتابعة، بما في ذلك أي تصرفات ذات صلة يتخذها املكتب؛  )ب(

ئج أنشطة املتابعة من الشبكة في الوقت املناسب، في إطار تقويم املكتشفات والتعرف على أوجه القصور في الحصول على نتا )ج(

 ( 181.  )راجع: الفقرة أ40الفقرة  

 أنشطة املتابعة التي تنفذها الشبكة عبر مكاتبها

 يجب على املكتب: . 51

مكاتبها، بما في ذلك أنشطة املتابعة التي تهدف إلى ضمان تطبيق  فهم النطاق العام ألنشطة املتابعة التي تنفذها الشبكة عبر  )أ( 

متطلبات الشبكة بشكل مناسب عبر مكاتب الشبكة، وكيفية قيام الشبكة بنقل نتائج أنشطة املتابعة التي قامت بتنفيذها 

 إلى املكتب؛

 على األقل، على معلومات من الشبكة بشأن النتائج الكلية ألنش )ب(
ً
بها، في حالة  طة املتابعة التي تنفذها عبر مكاتالحصول، سنويا

 :
ً
 ( 184أ–182)راجع: الفقرات أاالنطباق، وأيضا

نقل املعلومات إلى فرق االرتباطات واألفراد اآلخرين املسند إليهم األنشطة ضمن نظام إدارة الجودة، حسب مقتض ى   (1)

 ملسؤو 
ً
 لياتهم؛الحال، لتمكينهم من اتخاذ التصرف العاجل واملناسب وفقا

 النظر في أثر املعلومات على نظام إدارة الجودة الخاص باملكتب.  (2)

 أوجه القصور التي يتعرف عليها املكتب في متطلبات الشبكة أو خدماتها 

 ( 185في حال تعرف املكتب على قصور في متطلبات الشبكة أو خدماتها، فيجب عليه: )راجع: الفقرة أ . 52

 املعلومات ذات الصلة الخاصة بالقصور الذي تم التعرف عليه إلى الشبكة؛ نقل  )أ( 

للفقرة   )ب(   
ً
أو  42وفقا في متطلبات الشبكة  التعرف عليه  تأثير القصور الذي تم  ، تصميم وتطبيق تصرفات تصحيحية لعالج 

 ( 186خدماتها.  )راجع: الفقرة أ

 تقويم نظام إدارة الجودة

بالنيابة عن املكتب.  يجب على األفراد املسن . 53 النهائية عن نظام إدارة الجودة تقويم نظام إدارة الجودة،  إليهم املسؤولية واملساءلة  د 

 على األقل. )راجع: الفقرات أ
ً
 ( 189أ–187ويجب إجراء التقويم في وقت معين، وتنفيذه سنويا

لة النهائية عن نظام إدارة الجودة استنتاج أحد ما يلي، بالنيابة عن  بناًء على التقويم، يجب على األفراد املسند إليهم املسؤولية واملساء . 54

 ( 195، أ190املكتب: )راجع: الفقرتين أ



 (1إدارة الجودة )معيار 

 الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم املالية أو ارتباطات التأكيد األخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العالقةإدارة 
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 للمكتب بشأن تحقيق أهداف النظام؛ أو )راجع: الفقرة أ )أ( 
ً
 معقوال

ً
 (191أن نظام إدارة الجودة يوفر تأكيدا

   )ب(
ً
 معقوال

ً
للمكتب بشأن تحقيق أهداف النظام، باستثناء األمور املتعلقة بأوجه القصور التي أن نظام إدارة الجودة يوفر تأكيدا

تم التعرف عليها التي لها تأثير حاد ولكنه غير منتشر على تصميم نظام إدارة الجودة وتطبيقه وتشغيله؛ أو )راجع: الفقرة  

 ( 192أ

 للمكتب بشأن  )ج(  
ً
 معقوال

ً
 (194أ –192تحقيق أهداف النظام. )راجع: الفقرات أأن نظام إدارة الجودة ال يوفر تأكيدا

في الفقرة   . 55 إلى االستنتاج املوضح  إدارة الجودة  النهائية عن نظام  إليهم املسؤولية واملساءلة  )ب( أو 54في حال توصل األفراد املسند 

 ( 196)ج(، فيجب على املكتب: )راجع: الفقرة أ54

 اتخاذ تصرف عاجل ومناسب؛  )أ( 

 ل مع: االتصا )ب(

فرق االرتباطات واألفراد اآلخرين املسند إليهم األنشطة ضمن نظام إدارة الجودة بالقدر الذي يتعلق بمسؤولياتهم؛  ( 1)

 (197)راجع: الفقرة أ 

 لسياسات أو إجراءات املكتب التي تتطلبها الفقرة  (2)
ً
 (198)ه(. )راجع: الفقرة أ34أطراف خارجية وفقا

اء تقييمات دورية ألداء األفراد املسند إليهم املسؤولية واملساءلة النهائية عن نظام إدارة الجودة واألفراد املسند يجب على املكتب إجر  . 56

إليهم املسؤولية التشغيلية عن نظام إدارة الجودة. وفي سبيل ذلك، يجب على املكتب أن يأخذ في الحسبان تقويم نظام إدارة الجودة.  

 ( 201أ–199)راجع: الفقرات أ

 التوثيق

 ( 204أ–202يجب على املكتب إعداد توثيق لنظام إدارة الجودة الخاص به يكفي ملا يلي: )راجع: الفقرات أ  . 57

دعم العاملين في التوصل إلى فهم متسق لنظام إدارة الجودة، بما في ذلك فهم أدوارهم ومسؤولياتهم فيما يتعلق بنظام إدارة   )أ(

 الجودة وتنفيذ االرتباطات؛

 دعم التطبيق والعمل املتسق لالستجابات؛  )ب( 

توفير أدلة بشأن تصميم االستجابات وتطبيقها وعملها، لدعم تقويم نظام إدارة الجودة الذي يقوم بتنفيذه األفراد املسند  )ج(

 إليهم املسؤولية واملساءلة النهائية عن نظام إدارة الجودة. 

 مين ما يلي:عند إعداد التوثيق، يجب على املكتب تض . 58

 تحديد األفراد املسند إليهم املسؤولية واملساءلة النهائية عن نظام إدارة الجودة واملسؤولية التشغيلية عن نظام إدارة الجودة؛  )أ( 

 ( 205أهدف الجودة ومخاطر الجودة الخاصة باملكتب؛ )راجع: الفقرة أ )ب(

 املكتب ملخاطر الجودة؛ وصف لالستجابات وكيفية مواجهة استجابات  )ج(

 فيما يتعلق بآلية املتابعة والتصحيح:   )د( 

 أدلة بشأن أنشطة املتابعة التي تم تنفيذها؛ ( 1)

 تقويم املكتشفات وأوجه القصور التي تم التعرف عليها وأسبابها الجذرية؛ (2)



 (1إدارة الجودة )معيار 

 الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم املالية أو ارتباطات التأكيد األخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العالقةإدارة 
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تصميم  (3) وتقويم  عليها  التعرف  تم  التي  القصور  أوجه  لعالج  التصحيحية  التصحيحية    التصرفات  التصرفات  تلك 

 وتطبيقها؛ 

 االتصاالت املتعلقة باملتابعة والتصحيح؛ (4)

 . 54أساس االستنتاج الذي تم التوصل إليه بموجب الفقرة  )ه(  

الفقرة   . 59 في  الواردة  األمور  توثيق  املكتب  على  أو    58يجب  الشبكة  متطلبات  وتقويم  أو خدماتها  الشبكة  بمتطلبات  تعلقها  من حيث 

 للفقرة خدم
ً
 ( 206)ب(. )راجع: الفقرة أ49اتها وفقا

يجب على املكتب تحديد فترة زمنية لالحتفاظ بالتوثيق الخاص بنظام إدارة الجودة، وذلك لفترة تكفي لتمكينه من متابعة تصميم   . 60

 النظام وتطبيقه وتشغيله، أو لفترة أطول إذا تطلبت األنظمة أو اللوائح ذلك.

 *** 

 التطبيقية واملواد التفسيرية األخرى املواد 

 (4، 3)راجع: الفقرتين  نطاق هذا املعيار

) .1أ الفحص  ارتباطات  معيار  ذلك  في  بما  والتأكيد،  للمراجعة  الدولية  املعايير  ملجلس  األخرى  اإلصدارات   
ً
أيضا ومعيار    5( 2400تحدد 

 متطلبات للشريك املسؤول عن االرتباط بشأن إدارة الجودة على مستوى االرتباطات. 6(،3000ارتباطات التأكيد )

نهم من الوفاء بمسؤوليتهم عن العمل بما    7تحتوي قواعد سلوك وآداب املهنة  .2أ
ّ
على متطلبات ومواد تطبيقية للمحاسبين املهنيين تمك

 ملا هو مشار إليه في الفقرة  
ً
، ففي سياق تنفيذ االرتباطات على النحو املوضح في هذا املعيار، يشكل  15يخدم املصلحة العامة. ووفقا

 من مسؤولية املحاسب املنهي عن العمل بما يخدم املصلحة العامة. 
ً
 تنفيذ االرتباطات بجودة عالية على نحو ثابت جزءا

 ( 9–6)راجع: الفقرات  نظام إدارة الجودة الخاص باملكتب

ر عمل مختلفة لوصف مكونات نظام إدارة الجودة الخاص به. قد يستخدم املكتب مصطلحات أ .3أ
ُ
ط
ُ
 و أ

 فيما يلي أمثلة للطبيعة املترابطة بين املكونات: .4أ

توضح آلية املكتب لتقييم املخاطر اآللية التي يتعين على املكتب اتباعها عند تطبيقه ملنهج قائم على أساس املخاطر عبر نظام   •

 إدارة الجودة. 

 مة والقيادة بتهيئة البيئة التي تدعم نظام إدارة الجودة. يقوم مكون الحوك •

 يساعد مكونا املوارد واملعلومات واالتصاالت في تصميم نظام إدارة الجودة وتطبيقه وتشغيله.  •

 آلية املتابعة والتصحيح هي آلية تهدف إلى متابعة نظام إدارة الجودة بأكمله. وتوفر نتائج آلية املتابعة والتصحيح معلومات  •

 ذات صلة بآلية املكتب لتقييم املخاطر.

 
 ( "االرتباطات لفحص القوائم املالية التاريخية"2400معيار ارتباطات الفحص ) 5

 ف عمليات مراجعة أو فحص املعلومات املالية التاريخية""ارتباطات التأكيد األخرى بخال  (3000معيار ارتباطات التأكيد ) 6

معايير االستقالل قواعد سلوك وآداب املهنة الدولية للمحاسبين املهنيين الصادرة عن مجلس املعايير الدولية لسلوك وآداب املهنة للمحاسبين )بما في ذلك  7

 الدولية( )قواعد سلوك وآداب املهنة( 



 (1إدارة الجودة )معيار 

 الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم املالية أو ارتباطات التأكيد األخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العالقةإدارة 
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بقبول  • الصلة  ذات  املسلكية  املتطلبات  من  معينة  جوانب  تتعلق  املثال،  سبيل  فعلى  خاصة،  أمور  بين  عالقات  توجد  قد 

 العالقات مع العمالء وقبول كل ارتباط معين واالستمرار في تلك العالقات واالرتباطات.

ل عندما يحد نظام إدارة الجودة، إلى مستوى منخفض بدرجة يمكن قبولها، من خطر عدم تحقيق يتم الوصول إلى التأكيد املعقو  .5أ

)أ( و)ب(. والتأكيد املعقول ليس مستوى تأكيد مطلق، وذلك لوجود قيود مالزمة لنظام إدارة  14األهداف املنصوص عليها في الفقرة  

عند اتخاذ القرارات واحتمال حدوث أعطال في نظام إدارة الجودة الخاص الجودة. ومن هذه القيود احتمال الخطأ في االجتهاد البشري  

 باملكتب، على سبيل املثال، بسبب الخطأ أو السلوك البشري أو الفشل في تطبيقات تقنية املعلومات. 

 ( 12)راجع: الفقرة   اختصاص هذا املعيار

املعيار، ويحدد املحصلة النهائية املرجوة من املعيار، والغرض منه هو  يوضح هدف هذا املعيار السياق الذي تم فيه وضع متطلبات   .6أ

 دعم املكتب في فهم ما يلزم إنجازه، وعند الضرورة، فهم الوسائل املناسبة للقيام بذلك.

 يتم التعبير عن متطلبات هذا املعيار باستخدام الكلمة "يجب". .7أ

 للمتطلبات وإرشادات لتنفيذها. وبشكل خاص، فإنها: عند الضرورة، تقدم املواد التطبيقية واملواد .8أ
ً
 إضافيا

ً
 التفسيرية األخرى شرحا

 قد تشرح بشكل أكثر دقة ما يعنيه متطلب ما، أو ما يهدف إلى تناوله؛  •

 قد تشتمل على أمثلة توضح كيفية تطبيق املتطلبات.   •

  وفي حين أن مثل هذه اإلرشادات ال تفرض في حد ذاتها  
ً
عد ذات صلة بالتطبيق الصحيح للمتطلبات. وقد توفر أيضا

ُ
، إال أنها ت

ً
متطلبا

، يتم 
ً
  املواد التطبيقية واملواد التفسيرية األخرى معلومات عامة عن األمور التي تم تناولها في هذا املعيار. وعندما يكون ذلك مناسبا

في جزء املواد التطبيقية واملواد التفسيرية األخرى. وتساعد هذه    تضمين اعتبارات إضافية خاصة بجهات املراجعة في القطاع العام

تطبيق   املكتب عن  من مسؤولية  تقلل  أو  تحد  ال  فهي  ذلك،  ومع  املعيار.  هذا  في  الواردة  املتطلبات  تطبيق  في  اإلضافية  االعتبارات 

 متطلبات هذا املعيار وااللتزام بها. 

 للمعاني املنسوبة لبعض املصطلحات ألغراض هذا املعيار. وقد  يتضمن هذا املعيار، في جزء منفصل تحت ع .9أ
ً
نوان "التعريفات"، وصفا

تم إيراد هذه التعريفات للمساعدة في تطبيق املعيار وتفسيره بشكل متسق، وهي ال تهدف إلى تجاوز التعريفات التي قد تكون موضوعة  

ي مسرد مصطلحات املعايير الدولية الصادر عن مجلس املعايير الدولية ألغراض أخرى، سواًء في األنظمة أو اللوائح أو غيرها. ويحتو 

للمراجعة والتأكيد في كتيب إصدارات املعايير الدولية إلدارة الجودة واملراجعة والفحص والتأكيدات األخرى والخدمات ذات العالقة،  

بين القانونيين، على املصطلحات الوارد تعريفها في هذا  الذي نشره االتحاد الدولي للمحاسبين، واملعتمد من الهيئة السعودية للمحاس

 توضيحات ملصطلحات أخرى واردة في هذا املعيار للمساعدة في التوصل إلى تفسيرات وترجمات مشتركة  
ً
املعيار. ويتضمن املسرد أيضا

سقة.
ّ
 ومت

 التعريفات 

 )أ(( 16)راجع: الفقرة   القصور 

الل تقويم املكتشفات. وقد ينشأ القصور من أمر واحد تم اكتشافه، أو من مجموعة من  يتعرف املكتب على أوجه القصور من خ . 10أ

 املكتشفات. 

فإن  . 11أ سليم،  بشكل  تقييمها  عدم  أو  منها،  مجموعة  أو  الجودة،  مخاطر  أحد  على  التعرف  لعدم   
ً
نتيجة قصور  على  التعرف  عند 

 أو غ
ً
 ير مصممة أو مطبقة بشكل مناسب.االستجابات ملواجهة تلك املخاطر قد تكون غائبة أيضا



 (1إدارة الجودة )معيار 

 الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم املالية أو ارتباطات التأكيد األخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العالقةإدارة 
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 تتألف الجوانب األخرى لنظام إدارة الجودة من متطلبات هذا املعيار التي تتناول: . 12أ

 (؛22– 20إسناد املسؤوليات )الفقرات  •

 آلية املكتب لتقييم املخاطر؛ •

 آلية املتابعة والتصحيح؛  •

 تقويم نظام إدارة الجودة.  •

 بالجوانب األخرى لنظام إدارة الجودة أمثلة ألوجه القصور التي تتعلق 

إخفاق آلية املكتب لتقييم املخاطر في معرفة املعلومات التي تشير إلى حدوث تغيرات في طبيعة وظروف املكتب وارتباطاته   •

 والحاجة إلى تحديد أهداف إضافية للجودة، أو تعديل مخاطر الجودة أو االستجابات. 

 والتصحيح الخاصة باملكتب، أو عدم تطبيقها، بطريقة:عدم تصميم آلية املتابعة  •

o  وتطبيقه الجودة  إدارة  نظام  بشأن تصميم  املناسب  الوقت  وفي  توفر معلومات ذات صلة ويمكن االعتماد عليها 

 وتشغيله. 

o  ن املكتب من اتخاذ التصرفات املناسبة لالستجابة ألوجه القصور التي تم التعرف عليها بحيث يتم تصحيحها
ّ
تمك

 في الوقت املناسب.

إدارة   • لنظام  السنوي  التقويم  بإجراء  الجودة  إدارة  نظام  النهائية عن  واملساءلة  املسؤولية  إليهم  املسند  األفراد  قيام  عدم 

 الجودة. 

 )و((16)راجع: الفقرة  فريق االرتباط

 إرشادات بشأن تطبيق تعريف فريق االرتباط في سياق مراجعة القوائم املالية. 8( )املعدل(220يوفر معيار املراجعة ) . 13أ

 )ز((16)راجع: الفقرة  التقصيات الخارجية

في بعض الظروف، قد تتولى سلطة إشراف خارجية تنفيذ أنواع أخرى من التقصيات، على سبيل املثال، تنفيذ فحوصات محورية  . 14أ

 ات املراجعة أو املمارسات التي تتم على مستوى املكتب، فيما يخص مجموعة مختارة من املكاتب.تركز على جوانب معينة من ارتباط

 )ح((16)راجع: الفقرة   املكتشفات

في إطار تجميع املكتشفات من أنشطة املتابعة والتقصيات الخارجية واملصادر األخرى ذات الصلة، قد يتعرف املكتب على مالحظات  . 15أ

دارة الجودة الخاص به، مثل النواتج اإليجابية أو الفرص املتاحة للمكتب من أجل تحسين نظام إدارة الجودة أو أخرى بشأن نظام إ

 كيفية استخدام املكتب للمالحظات األخرى في نظام إدارة الجودة.  158زيادة تعزيزه. وتشرح الفقرة أ

 املصادر األخرى ذات الصلة. على أمثلة للمعلومات التي يتم جمعها من  148تحتوي الفقرة أ . 16أ

تشتمل أنشطة املتابعة على املتابعة التي يتم تنفيذها على مستوى االرتباطات، مثل التقص ي عن االرتباطات. وعالوة على ذلك، قد  . 17أ

علومات  تشتمل التقصيات الخارجية واملصادر األخرى ذات الصلة على معلومات تتعلق بارتباطات معينة. ونتيجة لذلك، تشتمل امل

 
 25أ-15املعدل(، الفقرات أ( )220معيار املراجعة ) 8



 (1إدارة الجودة )معيار 

 الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم املالية أو ارتباطات التأكيد األخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العالقةإدارة 
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 على مكتشفات  
ً
التي تتعلق بتصميم نظام إدارة الجودة، وتطبيقه وتشغيله، على مكتشفات على مستوى االرتباطات قد تكون مؤشرا

 فيما يتعلق بنظام إدارة الجودة. 

 )ط((16)راجع: الفقرة  املكتب

 نصوص عليه في هذا املعيار. قد يختلف تعريف "املكتب" في املتطلبات املسلكية ذات الصلة عن التعريف امل . 18أ

 (48)ل(، 16)راجع: الفقرتين  الشبكة

 قد يتم هيكلة الشبكات، واملكاتب داخلها، بطرق عدة. فعلى سبيل املثال، في سياق نظام إدارة الجودة الخاص باملكتب:  . 19أ

مات يستخدمها املكتب في  قد تضع الشبكة متطلبات للمكتب فيما يتعلق بنظام إدارة الجودة الخاص به، أو قد توفر خد  •

 نظامه الخاص بإدارة الجودة أو في تنفيذ االرتباطات؛ أو

( يستخدمها املكتب في نظامه الخاص بإدارة الجودة أو في   •
ً
قد تقوم املكاتب األخرى ضمن الشبكة بتوفير خدمات )موارد مثال

 تنفيذ االرتباطات؛ أو 

لبات للمكتب فيما يتعلق بنظام إدارة الجودة الخاص به، أو قد تقوم  قد تضع الهياكل أو الجهات األخرى ضمن الشبكة متط  •

 بتوفير خدمات.

وألغراض هذا املعيار، فإن أي متطلبات للشبكة أو خدمات لها يتم الحصول عليها من الشبكة أو من مكتب آخر ضمن الشبكة أو من  

عد "متطلبات للشبكة أو خدمات لها
ُ
 ".هياكل أو جهات أخرى داخل الشبكة ت

 )ن((16)راجع: الفقرة  العاملون 

إضافة إلى العاملين )أي األفراد داخل املكتب(، قد يستعين املكتب بأفراد من خارجه عند تنفيذ األنشطة في نظام إدارة الجودة أو في  . 20أ

لشبكة )على سبيل املثال، أفراد  تنفيذ االرتباطات. وقد يكون من بين هؤالء األفراد، على سبيل املثال، أفراد من املكاتب األخرى ضمن ا

من مركز تقديم الخدمات التابع ألحد املكاتب ضمن الشبكة( أو أفراد يعملون لدى أحد مقدمي الخدمات )على سبيل املثال، مراجع 

 أحد املكونات الذي يعمل لدى مكتب آخر ليس ضمن الشبكة التي ينتمي إليها املكتب(. 

 الشركاء  . 21أ
ً
 واملوظفين في الهياكل األخرى التابعة للمكتب، مثل مركز تقديم الخدمات داخل املكتب. يشمل العاملون أيضا

 ( 29)ر(، 16)راجع: الفقرتين  املتطلبات املسلكية ذات الصلة

وارتباطاته. وقد قد تختلف املتطلبات املسلكية ذات الصلة التي تنطبق في سياق نظم إدارة الجودة، بناًء على طبيعة وظروف املكتب   . 22أ

املهنة   وآداب  قواعد سلوك  تعّرف  املثال،  فعلى سبيل  الصلة.  ذات  املسلكية  املتطلبات  في  تعريف  املنهي"  "املحاسب  يكون ملصطلح 

فرادى  على  تنطبق  التي  املهنة  وآداب  سلوك  قواعد  في  الواردة  النصوص  تطبيق  نطاق  كذلك  وتشرح  املنهي"  "املحاسب  مصطلح 

 ين في املمارسة العامة ومكاتبهم.املحاسبين املهني 

تتناول قواعد سلوك وآداب املهنة الظروف التي تمنع فيها األنظمة أو اللوائح املحاسب املنهي من االلتزام بأجزاء معينة من القواعد.   . 23أ

 على أن بعض الدول قد تكون لديها نصوص نظامية أو تنظيمية تختلف عن تلك املو 
ً
ضحة في قواعد سلوك  وتنص تلك القواعد أيضا

بالنصوص  أن يلتزموا  أن يكونوا على دراية بتلك االختالفات و   وآداب املهنة، أو تزيد عليها، وأن املحاسبين املهنيين في تلك الدول يلزم 

، ما لم 
ً
 بموجب األنظمة أو اللوائح.  ةكن محظور تاألكثر تشددا



 (1إدارة الجودة )معيار 
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الصلة إال على األفراد في سياق تنفيذ االرتباطات وليس على املكتب في حد   قد ال تنطبق نصوص عديدة في املتطلبات املسلكية ذات . 24أ

 ذاته. فعلى سبيل املثال: 

ينطبق الجزء الثاني من قواعد سلوك وآداب املهنة على املحاسبين املهنيين األفراد في املمارسة العامة عند قيامهم بتنفيذ  •

متعاقد أو موظف أو مالك، وقد يكون ذلك الجزء ذا صلة في سياق  أنشطة مهنية بموجب عالقتهم مع املكتب، سواًء بصفة  

 تنفيذ االرتباطات.

في   • األفراد  املهنيين  املحاسبين  على  املهنة  وآداب  من قواعد سلوك  والرابع  الثالث  الجزأين  في  معينة  متطلبات   
ً
أيضا تنطبق 

 املمارسة العامة عند قيامهم بتنفيذ أنشطة مهنية لصالح العمالء. 

 تدعي الحاجة أن يتناول نظام إدارة الجودة الخاص باملكتب التزام األفراد بهذه املتطلبات املسلكية ذات الصلة. وقد تس

 مثال للمتطلبات املسلكية ذات الصلة التي تنطبق على األفراد فقط دون املكتب، والتي تتعلق بتنفيذ االرتباطات 

املهنة الضغوط التي تتم ممارستها ملخالفة املبادئ األساسية، ويشتمل على متطلبات  يتناول الجزء الثاني من قواعد سلوك وآداب 

 تحظر على أي فرد:

 السماح بأن تؤدي الضغوط التي يمارسها اآلخرون إلى مخالفة االلتزام باملبادئ األساسية؛ أو  •

االعتقاد، بأن تلك الضغوط ستؤدي  ممارسة أي ضغوط على اآلخرين مع علم املحاسب، أو مع وجود أسباب تدعوه إلى   •

 إلى مخالفة األفراد اآلخرين للمبادئ األساسية. 

قد تنشأ هذه الظروف، على سبيل املثال، عندما يرى فرد أثناء تنفيذ االرتباط أن الشريك املسؤول عن االرتباط أو عضو آخر كبير  

 عليه ملخالفة املبادئ األساسية. 
ً
 في فريق االرتباط قد مارس ضغوطا

 )ش((16)راجع: الفقرة  االستجابة

يتم تطبيق السياسات من خالل تصرفات العاملين واألفراد اآلخرين الذين تخضع تصرفاتهم للسياسات )بمن فيهم فرق االرتباطات(،   . 25أ

 أو من خالل امتناعهم عن اتخاذ تصرفات من شأنها أن تتعارض مع سياسات املكتب. 

ءات، من خالل وثائق رسمية أو غيرها من وسائل االتصال، أو قد تنتج عن سلوكيات لم يصدر بها أمر رسمي  قد يتم التكليف باإلجرا . 26أ

 من ذلك تشترطها ثقافة املكتب. وقد يتم إنفاذ اإلجراءات من خالل التصرفات التي تسمح بها تطبيقات تقنية املعلومات أو 
ً
ولكن بدال

 الخاصة باملكتب. الجوانب األخرى في بيئة تقنية املعلومات 

في حال استعانة املكتب بأفراد من خارجه في نظام إدارة الجودة أو في تنفيذ االرتباطات، فقد يجد املكتب حاجة إلى وضع سياسات أو   . 27أ

إرشادات بشأن الحاالت التي قد يجد املكتب  9( املعدل( )220) املراجعة معيار ويوفر  إجراءات مختلفة تتناول تصرفات هؤالء األفراد.

 فيها حاجة إلى وضع سياسات أو إجراءات مختلفة تتناول تصرفات األفراد الذين من خارج املكتب في سياق مراجعة القوائم املالية. 

 )ت(( 16)راجع: الفقرة  مقدم الخدمة

 يست ضمن الشبكة التي ينتمي إليها املكتب. يشمل مقدمو الخدمات مراجعي املكونات من املكاتب األخرى التي ل . 28أ

 (17)راجع: الفقرة  تطبيق املتطلبات ذات الصلة وااللتزام بها

 أمثلة للحاالت التي قد ال يكون فيها أحد متطلبات هذا املعيار ذا صلة باملكتب . 29أ

 
 25أ-23( )املعدل(، الفقرات أ220معيار املراجعة ) 9
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. ففي هذه الحالة، على سبيل    •
ً
 فردا

ً
 قانونيا

ً
املثال، قد ال تكون املتطلبات التي تتناول الهيكل عندما يكون املكتب محاسبا

في  االختالف  وعالج  والفحص،  واإلشراف  والتوجيه،  املكتب،  داخل  والصالحيات  واملسؤوليات  املهام  وإسناد  التنظيمي 

 اآلراء، قد ال تكون تلك املتطلبات ذات صلة. 

ت ذات العالقة. ففي هذه الحالة، على سبيل املثال، عندما تقتصر االرتباطات التي ينفذها املكتب على ارتباطات الخدما  •

بين   يكون من  فلن  العالقة،  الخدمات ذات  ارتباطات  فيما يخص  بالحفاظ على االستقالل  املكتب غير مطالب  كان  إذا 

ق بااللتزام بمتطلبات االستقالل من جميع العاملين.
ّ
 املتطلبات ذات الصلة الحصول على تأكيد موث

 دةنظام إدارة الجو 

 ( 19)راجع: الفقرة  تصميم نظام إلدارة الجودة وتطبيقه وتشغيله

 بالجودة، من جهة، وبين استراتيجية ا . 30أ
ً
 داخل املكتب؛ بل هي ناتج التكامل بين ثقافة تبدي التزاما

ً
 منعزال

ً
عد إدارة الجودة عمال

ُ
ملكتب  ال ت

ي تصميم نظام إدارة الجودة واألنشطة التشغيلية للمكتب وآليات  وأنشطته التشغيلية وآليات عمله، من جهة أخرى. ولذلك، قد يؤد

 عمله على نحٍو متكامل إلى تطوير منهج متجانس إلدارة املكتب، وتعزيز فاعلية إدارة الجودة. 

 يشتمل على  من املرجح تعزيز جودة األحكام املهنية التي يمارسها املكتب عندما يبدي األفراد الذين يتخذون تلك األحكام موقف . 31أ
ً
 سلوكيا

ً
ا

 عقلية متسائلة، وينطوي ذلك على ما يلي:

مراعاة مصدر املعلومات التي يتم الحصول عليها بشأن نظام إدارة الجودة، ومراعاة مالءمتها وكفايتها، بما في ذلك املعلومات  •

 املتعلقة بطبيعة وظروف املكتب وارتباطاته؛

 املزيد من التحريات أو غيرها من التصرفات.االنفتاح واالنتباه للحاجة إلى تنفيذ  •

 )د((28،  21،  20)راجع: الفقرات  املسؤوليات

واملسؤوليات   . 32أ املهام  وإسناد  للمكتب  التنظيمي  الهيكل  يكون  أن  في  يتمثل  للجودة  هدف  على  والقيادة  الحوكمة  مكون  يشتمل 

 للتمكن من تصميم وتطبيق وتشغيل نظام إدارة
ً
 الجودة الخاص باملكتب.  والصالحيات مناسبا

 للفقرة   . 33أ
ً
، يظل املكتب هو املسؤول النهائي عن نظام إدارة 20بغض النظر عن إسناد املسؤوليات املتعلقة بنظام إدارة الجودة وفقا

التقويم الخاص بنظام  الجودة ومساءلة ومحاسبة األفراد عن املهام املسندة إليهم. فعلى سبيل املثال، بالرغم من قيام املكتب بإسناد  

 للفق
ً
رتين إدارة الجودة واالستنتاج من هذا التقويم إلى األفراد املسند إليهم املسؤولية واملساءلة النهائية عن نظام إدارة الجودة، وفقا

 ، فإن املكتب هو املسؤول عن هذا التقويم واالستنتاج.54و 53

سند إليه امل . 34أ
ُ
 في املكتب بحيث يكون له التأثير املناسب   20سؤولية عن األمور الواردة في الفقرة من املعتاد أن يكون الفرد الذي ت

ً
شريكا

 ملتطلبات الفقرة  
ً
. ومع ذلك، وبناًء على الهيكل القانوني للمكتب، قد توجد ظروف ال يكون  21والصالحية املناسبة داخل املكتب، وفقا

 في املكتب ولكن يكون له التأثير
ً
املناسب والصالحية املناسبة داخل املكتب لتنفيذ املهمة املسندة إليه بسبب الترتيبات    فيها الفرد شريكا

 الرسمية التي يحددها املكتب أو الشبكة التي ينتمي إليها املكتب. 

على املكتب  قد تختلف طريقة إسناد املكتب للمهام واملسؤوليات والصالحيات داخله وقد تفرض األنظمة أو اللوائح متطلبات معينة   . 35أ

الواردة في إليهم املسؤولية عن األمور  سند 
ُ
ت الذين  إليهم. وقد يقوم األفراد  القيادة واإلدارة أو املسؤوليات املسندة    تؤثر على هيكل 

يظل  بإحالة املهام أو اإلجراءات أو الواجبات أو التصرفات إلى أفراد آخرين ملساعدتهم في الوفاء بمسؤولياتهم. ومع ذلك،    20الفقرة  

 مسؤولين ومساءلين عن املسؤوليات املسندة إليهم. 20األفراد املسند إليهم املسؤولية عن األمور الواردة في الفقرة  
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 الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم املالية أو ارتباطات التأكيد األخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العالقةإدارة 

 © االتحاد الدولي للمحاسبين 68من  25صفحة  ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

 مثال للتدرج لتوضيح كيفية إسناد املهام واملسؤوليات 

، قد يتم إسناد املسؤولية واملساءلة النهائية عن نظام إدارة الجودة إلى ش •
ً
ريك مدير واحد يتحمل في املكاتب األقل تعقيدا

 املسؤولية عن جميع جوانب نظام إدارة الجودة، بما  
ً
وحده مسؤولية اإلشراف على املكتب. وقد يتحمل هذا الفرد أيضا

 في ذلك املسؤولية التشغيلية عن نظام إدارة الجودة وااللتزام بمتطلبات االستقالل وآلية املتابعة والتصحيح. 

، ق •
ً
د تتعدد مستويات القيادة داخل الهيكل التنظيمي للمكتب، وقد توجد للمكتب هيئة حاكمة  في املكاتب األكثر تعقيدا

مستقلة تحظى بصالحية اإلشراف غير التنفيذي على املكتب، وقد تتألف تلك الهيئة من أفراد من خارج املكتب. وعالوة  

ام إدارة الجودة بخالف تلك املحددة في على ذلك، قد يقوم املكتب بإسناد املسؤولية التشغيلية عن جوانب خاصة في نظ

)ج(، مثل املسؤولية التشغيلية عن االلتزام باملتطلبات املسلكية أو املسؤولية التشغيلية عن إدارة أحد خطوط  20الفقرة  

 الخدمات. 

 لتنفيذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم   . 36أ
ً
 ضروريا

ً
املالية أو ارتباطات التأكيد األخرى، وهو  ُيعد االلتزام بمتطلبات االستقالل أمرا

سند إليهم 
ُ
أحد األمور التي يتوقعها أصحاب املصلحة الذين يعتمدون على تقارير املكتب. وجرت العادة على أن يتولى األفراد الذين ت

الستقالل بحيث يتم تصميم  املسؤولية التشغيلية عن االلتزام بمتطلبات االستقالل مسؤولية اإلشراف على جميع األمور املتعلقة با

 وتطبيق منهج قوي ومتسق من قبل املكتب للتعامل مع متطلبات االستقالل.

سند إليهم املسؤولية عن األمور الواردة في الفقرة . 37أ
ُ
، 20  قد تفرض األنظمة أو اللوائح أو املعايير املهنية متطلبات إضافية لألفراد الذين ت

 ص املنهي أو التعليم املنهي أو التطوير املنهي املستمر. مثل املتطلبات املتعلقة بالترخي

 الخبرة واملعرفة املناسبة التي يحظى بها األفراد املسند إليهم املسؤولية التشغيلية عن نظام إدارة الجودة على فهم القر  . 38أ
ً
ارات  تشتمل عادة

 الخاصة بعمل املكتب.   والتصرفات االستراتيجية للمكتب والخبرة املتعلقة بالعمليات التشغيلية

 ( 23)راجع: الفقرة  آلية املكتب لتقييم املخاطر

 قد تتأثر طريقة تصميم املكتب آللية تقييم املخاطر الخاصة به بطبيعة املكتب وظروفه، بما في ذلك طريقة هيكلة املكتب وتنظيمه.  . 39أ

 أمثلة للتدرج لتوضيح كيفية اختالف آلية املكتب لتقييم املخاطر

، قد يتوفر لدى األفراد املسند إليهم املسؤولية التشغيلية عن نظام إدارة الجودة فهم للمكتب في ا •
ً
ملكاتب األقل تعقيدا

أقل   واالستجابات  الجودة  ومخاطر  الجودة  أهداف  توثيق  يكون  وقد  املخاطر.  تقييم  آلية  لتنفيذ  يكفي  بما  وارتباطاته 

 )ق
ً
 مما يتم في املكاتب األكثر تعقيدا

ً
 د يتم التوثيق، على سبيل املثال، في مستند واحد(.شموال

، قد توجد آلية رسمية لتقييم املخاطر، يشارك فيها العديد من األفراد وتنطوي على الكثير من   •
ً
في املكاتب األكثر تعقيدا

واالستجابات بشكل  األنشطة. وقد تكون اآللية مركزية )على سبيل املثال، يتم تحديد أهداف الجودة ومخاطر الجودة  

مركزي لجميع وحدات العمل والوظائف وخطوط الخدمات( أو غير مركزية )على سبيل املثال، يتم تحديد أهداف الجودة 

ومخاطر الجودة واالستجابات على مستوى كل وحدة عمل أو وظيفة أو خط خدمة، مع تجميع املخرجات على مستوى 

أ للمكتب   
ً
أيضا الشبكة  تحدد  وقد  في املكتب(.  بتضمينها  املكتب  ليقوم  لها  واستجابات  بالجودة  تتعلق   ومخاطر 

ً
هدافا

 نظامه الخاص بإدارة الجودة. 

ُيعد تحديد أهداف الجودة، والتعرف على مخاطر الجودة وتقييمها، وتصميم االستجابات وتطبيقها آلية تكرارية، وليس املقصود أن   . 40أ

 نسق واحد. فعلى سبيل املثال: يتم تناول متطلبات هذا املعيار على 

 عند التعرف على مخاطر الجودة وتقييمها، قد يرى املكتب حاجة إلى تحديد أهداف إضافية للجودة.  •

 عند تصميم االستجابات وتطبيقها، قد يرى املكتب أن ثمة خطر من مخاطر الجودة لم يتم التعرف عليه وتقييمه.  •
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ن امل . 41أ
ّ
كتب من تحديد أهداف الجودة، والتعرف على مخاطر الجودة وتقييمها، وتصميم االستجابات  تشكل مصادر املعلومات التي تمك

 من مكون املعلومات واالتصاالت الخاص باملكتب وهي تشمل:
ً
 وتطبيقها، جزءا

 (. 171وأ 42نتائج آلية املتابعة والتصحيح الخاصة باملكتب )انظر الفقرتين  •

 لشبكة أو من مقدمي الخدمات، بما في ذلك: املعلومات التي يتم الحصول عليها من ا •

o  (؛ 48املعلومات عن متطلبات الشبكة أو خدماتها )انظر الفقرة 

o  التي املتابعة  بنتائج أنشطة  في ذلك املعلومات املتعلقة  بما  يتم الحصول عليها من الشبكة،  التي  املعلومات األخرى 

 (. 51، 50تنفذها الشبكة عبر مكاتبها )انظر الفقرتين 

 معلومات أخرى، داخلية أو خارجية على السواء، ذات صلة بآلية املكتب لتقييم املخاطر، مثل: قد 
ً
 توجد أيضا

النظامية   • واملتطلبات  املهنية  للمعايير   
ً
وفقا العمل  تنفيذ  في  اإلخفاق  بشأن  واالدعاءات  بالشكاوى  املتعلقة  املعلومات 

 لهذا املعيار. والتنظيمية املنطبقة، أو عدم االلتزام بسياسات أو إج
ً
 راءات املكتب التي تم وضعها وفقا

 نتائج التقصيات الخارجية.  •

مثل  • للمكتب،  إتاحتها  يتم  والتي  لصالحها،  ارتباطات  املكتب  ينفذ  التي  املنشآت  عن  التنظيمية  السلطات  من  املعلومات 

املكتب ارتباطات لصالحها )على سبيل  املعلومات التي يتم الحصول عليها من سلطة تنظيمية لألوراق املالية عن منشأة ينفذ

 املثال، أوجه الشذوذ في القوائم املالية للمنشأة أو عدم التزامها باللوائح التنظيمية لألوراق املالية(. 

 التغييرات في نظام إدارة الجودة التي تؤثر على جوانب النظام األخرى، مثل التغييرات في موارد املكتب.  •

التنظيمية والدعاوى القضائية املقامة ضد املكتب أو ضد مكاتب أخرى داخل املصادر الخارجية   • األخرى، مثل اإلجراءات 

 الدولة والتي قد تسلط الضوء على أمور يلزم على املكتب مراعاتها. 

 ( 24)راجع: الفقرة   تحديد أهداف الجودة

 قد تفرض األنظمة أو اللوائح أو املعايير املهنية متطلبات تنشأ ع . 42أ
ً
نها أهداف إضافية للجودة. فعلى سبيل املثال، قد يكون املكتب مطالبا

بموجب األنظمة أو اللوائح بتعيين أفراد غير تنفيذيين في هيكل الحوكمة الخاص به ويرى املكتب أنه من الضروري تحديد أهداف  

 إضافية للجودة تتناول تلك املتطلبات. 

 باطاته، قد ال يرى املكتب ضرورة لتحديد أهداف إضافية للجودة. بناًء على طبيعة وظروف املكتب وارت . 43أ

 فرعية لتعزيز التعرف على مخاطر الجودة وتقييمها، وتصميم االستجابات وتطبيقها.  . 44أ
ً
 قد يحدد املكتب أهدافا

 ( 25)راجع: الفقرة    التعرف على مخاطر الجودة وتقييمها

  25رفات أخرى، تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها، غير موضحة في الفقرة  قد توجد حاالت أو أحداث أو ظروف أو تص . 45أ
ً
)أ( قد تؤثر سلبا

 على تحقيق أهداف الجودة.

 الحاالت أو األحداث أو الظروف أو التصرفات، التي تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها،   . 46أ
ً
تنشأ املخاطر من الكيفية التي قد تؤثر بها سلبا

، ومن درجة ذلك التأثير. وال تستوفي املخاطر جميعها تعريف خطر الجودة. ويساعد الحكم املنهي املكتب  على تحقيق أهداف الجودة
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في تحديد ما إذا كان الخطر ُيعد من مخاطر الجودة، ويعتمد ذلك على نظر املكتب فيما إذا كانت هناك احتمالية معقولة لحدوث  

، بمفرده أو عند اقترانه بمخ
ً
 اطر أخرى، على تحقيق هدف واحد أو أكثر من مخاطر الجودة. الخطر وتأثيره سلبا

أمثلة لفهم املكتب للحاالت أو األحداث أو 

الظروف أو التصرفات، التي تم اتخاذها أو لم 

 على تحقيق 
ً
يتم اتخاذها، التي قد تؤثر سلبا

 أهداف الجودة

 أمثلة ملخاطر الجودة التي قد تنشأ 

والتصرفات   • االستراتيجية  القرارات 

والتشغيلية للمكتب وآليات عمله ونموذج  

العامة   املالية  األهداف  تعتمد  عمله: 

 على مدى الخدمات 
ً
 كبيرا

ً
للمكتب اعتمادا

ضمن  ليست  التي  املكتب  يقدمها  التي 

 نطاق هذا املعيار.

في سياق الحوكمة والقيادة، قد ينشأ عن هذا عدد من مخاطر الجودة مثل 

 ما يلي:

امل • التي توزيع  للخدمات  األولوية  تمنح  بطريقة  تخصيصها  أو  وارد 

على    
ً
سلبا ذلك  يؤثر  أن  واحتمال  املعيار  هذا  نطاق  ضمن  ليست 

 جودة االرتباطات التي تقع ضمن نطاق هذا املعيار.

والتشغيلية،    • املالية  باألولويات  املتعلقة  القرارات  مراعاة  عدم 

يذ االرتباطات التي تقع بصورة تامة أو كافية، ألهمية الجودة في تنف

 ضمن نطاق هذا املعيار. 

اإلداري:   • وأسلوبها  القيادة  خصائص 

املكتب هو مكتب صغير يحتوي على عدد 

عن  املسؤولين  الشركاء  من  قليل 

الصالحيات  يتشاركون  الذين  االرتباطات 

 فيما بينهم. 

في سياق الحوكمة والقيادة، قد ينشأ عن هذا عدد من مخاطر الجودة مثل 

 يلي: ما

الجودة،  • عن  القيادة  مسؤوليات  وإسناد  تحديد  في  الوضوح  عدم 

 ومساءلتها عنها.

دون   • الجودة  تعزز  ال  التي  وسلوكياتها  القيادة  تصرفات  مرور 

 استجواب. 

وخصائصه   • املكتب  تعقيد  مدى 

 
ً
اندماجا  

ً
مؤخرا املكتب  أنجز  التشغيلية: 

 مع مكتب آخر.

 عدد من مخاطر الجودة، من بينها ما يلي: في سياق املوارد، قد ينشأ عن هذا 

املكتبان   • يستخدمها  التي  التقنية  املوارد  توافق  عدم  احتمال 

 املندمجان. 

احتمال أن تستخدم فرق االرتباطات موارد فكرية قام أحد املكتبين   •

املنهجية  مع  متسقة  تعد  لم  املوارد  االندماج، وهذه  قبل  بتطويرها 

 املكتب الجديد املندمج.الجديدة التي يستخدمها 

 للطبيعة املتجددة لنظام إدارة الجودة، فقد تنشأ عن االستجابات التي يقوم املكتب بتصميمها وتطبيقها حاالت أو أحداث أو   . 47أ
ً
نظرا

ستخدم املكتب ظروف أو تصرفات، يتم اتخاذها أو ال يتم اتخاذها، تؤدي إلى ظهور املزيد من مخاطر الجودة. فعلى سبيل املثال، قد ي

( ملواجهة أحد مخاطر الجودة، وقد تنشأ مخاطر تتعلق بالجودة من استخدام ذلك املورد. 
ً
 تقنيا

ً
 )على سبيل املثال، موردا

ً
 موردا

  قد تتباين درجة التأثير السلبي للخطر، بمفرده أو عند اقترانه بمخاطر أخرى، على تحقيق أحد أهداف الجودة بناًء على الحاالت أو  . 48أ

 األحداث أو الظروف أو التصرفات، التي تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها، التي نشأ عنها هذا الخطر، مع مراعاة ما يلي، على سبيل املثال: 

 الكيفية التي ستؤثر بها الحالة أو الحدث أو الظرف أو التصرف، الذي تم اتخاذه أو لم يتم اتخاذه، على تحقيق هدف الجودة. •
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 توقع للحالة أو الحدث أو الظرف أو التصرف، الذي تم اتخاذه أو لم يتم اتخاذه. معدل الحدوث امل •

املدة التي ستستغرقها الحالة أو الحدث أو الظرف أو التصرف، الذي تم اتخاذه أو لم يتم اتخاذه، من بعد وقوعه حتى يظهر   •

أجل التخفيف من تأثير تلك الحالة أو ذلك   تأثيره، وما إذا كان املكتب ستسنح له الفرصة خالل ذلك الوقت لالستجابة من

 الحدث أو الظرف أو التصرف، الذي تم اتخاذه أو لم يتم اتخاذه. 

طول املدة التي ستؤثر خاللها الحالة أو الحدث أو الظرف أو التصرف، الذي تم اتخاذه أو لم يتم اتخاذه، من بعد وقوعه على   •

 تحقيق هدف الجودة.

 تقييم مخاطر الجودة على منح درجات أو نقاط رسمية، ولكن ال ُتمنع املكاتب من استخدامها. وال يلزم أن ينطوي 

 (26)ش(، 16)راجع: الفقرة  تصميم االستجابات وتطبيقها ملواجهة مخاطر الجودة

هذا التقييم في مراعاة حدوث الخطر تعتمد طبيعة االستجابات، وتوقيتها ومداها، على أسباب التقييم املمنوح ملخاطر الجودة، ويتمثل   . 49أ

 وتأثيره على تحقيق هدف واحد أو أكثر من أهداف الجودة. 

قد تعمل االستجابات، التي يقوم املكتب بتصميمها وتطبيقها، على مستوى املكتب أو مستوى االرتباطات، أو قد توجد مجموعة من   . 50أ

 كتب واالرتباطات.املسؤوليات التي تتعلق باتخاذ التصرفات على مستوى امل

 مثال الستجابة قام املكتب بتصميمها وتطبيقها وتعمل على مستوى كل من املكتب واالرتباطات

يضع املكتب سياسات أو إجراءات للتشاور تحدد األطراف التي ينبغي على فرق االرتباطات التشاور معها واألمور الخاصة التي يتعين  

املكتب ويعين  بشأنها.  التشاور  يتم  االرتباط   أن  فريق  ويتولى  االستشارات.  لتقديم  مناسبة  وخبرات  بمؤهالت  يتمتعون   
ً
أفرادا

الناتجة  التشاور وتطبيق االستنتاجات  في عملية  البدء  التشاور وعن  التي تقع فيها أمور تستدعي  املسؤولية عن تحديد الحاالت 

 10عنها.

قة . 51أ
ّ
بشكل رسمي في املكاتب التي تحتوي على الكثير من العاملين أو املكاتب املنتشرة   قد تزيد الحاجة إلى وضع سياسات أو إجراءات موث

، بغية تحقيق االتساق عبر املكتب. 
ً
 جغرافيا

 (27)راجع: الفقرة  التغيرات في طبيعة وظروف املكتب أو ارتباطاته

تباين السياسات أو اإلجراءات الخاصة   . 52أ للتدرج لتوضيح كيفية  في طبيعة وظروف  مثال  بالتغيرات  تتعلق  التي  بمعرفة املعلومات 

 املكتب وارتباطاته 

، قد يكون لدى املكتب سياسات أو إجراءات غير رسمية ملعرفة املعلومات التي تتعلق بالتغيرات في  •
ً
في املكاتب األقل تعقيدا

عن   املسؤولين  األفراد  يكون  عندما  ارتباطاته، وخاصة  أو  املكتب  وظروف  على طبيعة  والتعرف  الجودة  أهداف  تحديد 

 مخاطر الجودة وتقييمها وتصميم االستجابات وتطبيقها قادرين على معرفة تلك املعلومات في السياق الطبيعي ألنشطتهم. 

، قد يجد املكتب حاجة إلى وضع سياسات أو إجراءات أكثر رسمية ملعرفة والنظر في   •
ً
املعلومات في املكاتب األكثر تعقيدا

التي تتعلق بالتغيرات في طبيعة وظروف املكتب أو ارتباطاته. وقد يشمل هذا، على سبيل املثال، إجراء استعراض دوري  

في  الدائم لالتجاهات السائدة وما يحدث  التتبع  في ذلك  بما  تتعلق بطبيعة وظروف املكتب وارتباطاته،  التي  للمعلومات 

 ب. البيئة الداخلية والخارجية للمكت
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التصرفات   . 53أ من  كجزء  لها،  واستجابات  بالجودة  تتعلق  مخاطر  تعديل  أو  إضافة  أو  للجودة،  إضافية  أهداف  تحديد  يلزم  قد 

 للفقرة 
ً
 .42التصحيحية التي يتخذها املكتب لعالج قصور تم التعرف عليه وفقا

 للجودة إضافة إلى تلك املنصوص . 54أ
ً
 على معلومات    يحتمل أن يكون املكتب قد حدد أهدافا

ً
عليها في هذا املعيار. وقد يتعرف املكتب أيضا

تلك  تعديل  إلى ضرورة  تشير  أو معلومات  بالفعل،  بتحديدها  املكتب  قام  التي  الجودة اإلضافية  أهداف  إلى  الحاجة  إلى زوال  تشير 

 األهداف.

 الحوكمة والقيادة

 )أ(( 28)راجع: الفقرة  االلتزام بالجودة

عد ثقافة ا . 55أ
ُ
 املبادئ الخاصة بسلوك ت

ً
 في التأثير على سلوك العاملين. وتحدد املتطلبات املسلكية ذات الصلة عادة

ً
 مهما

ً
ملكتب عامال

وآداب املهنة، وهي متناولة بمزيد من التفصيل في مكون املتطلبات املسلكية ذات الصلة في هذا املعيار. وقد تشتمل القيم واملواقف  

 يلي:السلوكية املهنية على ما 

 األسلوب املنهي، على سبيل املثال، مراعاة املواعيد واللباقة واالحترام واملساءلة وسرعة االستجابة واملوثوقية.  •

 االلتزام بالعمل الجماعي. •

 االنفتاح على األفكار الجديدة أو وجهات النظر املختلفة في البيئة املهنية.  •

 السعي لتحقيق التميز.  •

 املستمر )على سبيل املثال، وضع توقعات تفوق الحد األدنى من املتطلبات وتركز على التعلم املستمر(. االلتزام بالتحسين  •

 املسؤولية االجتماعية.  •

قد تشتمل آلية املكتب التخاذ القرارات االستراتيجية، بما في ذلك وضع استراتيجية للعمل، على أمور مثل قرارات املكتب بشأن األمور   . 56أ

في املالية وال التخصص  أو  للمكتب،  السوقية  الحصة  نمو  أو  املالية،  املوارد  إدارة  أو كيفية  للمكتب،  املالية  األهداف  أو  تشغيلية، 

صناعات معينة، أو عروض الخدمات الجديدة. وقد تؤثر األولويات املالية والتشغيلية للمكتب، بشكل مباشر أو غير مباشر، على 

بالجودة، فعلى سبيل  التي   التزام املكتب  املثال، قد تركز الحوافز داخل املكتب على أولويات مالية وتشغيلية قد تثبط السلوكيات 

 بالجودة.
ً
 تبدي التزاما

 )ج((28)ب( و28)راجع: الفقرة  القيادة

تتطلبها الفقرة    تشمل االستجابات التي يقوم املكتب بتصميمها وتطبيقها ملساءلة ومحاسبة القيادة عن الجودة تقييمات األداء التي  . 57أ

56 . 

والرسائل  . 58أ التصرفات  فإن  وسلوكياتها،  تصرفاتها  خالل  من  العليا  املستويات  على  املناسب  النهج  بإرساء  القيادة  قيام  من  بالرغم 

 بالجودة. الواضحة واملتسقة واملتكررة على جميع املستويات داخل املكتب تسهم مجتمعة في خلق ثقافة املكتب وإبداء االلتزام 

 )د((28)راجع: الفقرة  الهيكل التنظيمي 

قد يشتمل الهيكل التنظيمي للمكتب على وحدات تشغيلية أو آليات تشغيلية أو أقسام أو مواقع جغرافية وغيرها من الهياكل. وفي   . 59أ

 من خالل مركز لتقديم الخدما
ً
ت، وقد تضم فرق االرتباطات عاملين بعض الحاالت، قد يقوم املكتب بإدارة اآلليات أو األنشطة مركزيا

 من مركز تقديم الخدمات التابع للمكتب لتنفيذ مهام خاصة ذات طبيعة متكررة أو متخصصة. 



 (1إدارة الجودة )معيار 

 الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم املالية أو ارتباطات التأكيد األخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العالقةإدارة 
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 )ه((28)راجع: الفقرة  املوارد

في معظم الحاالت على    يكون األفراد املسند إليهم املسؤولية واملساءلة النهائية، أو املسؤولية التشغيلية، عن نظام إدارة الجودة قادرين . 60أ

التأثير في طبيعة ومدى املوارد التي يقوم املكتب بالحصول عليها وتطوريها واستخدامها والحفاظ عليها، وطريقة توزيع تلك املوارد أو  

 تخصيصها، بما في ذلك توقيت استخدامها. 

 ألن االحتياجات من املوارد قد تتغير على مدار الوقت، فقد ال يمكن   . 61أ
ً
التنبؤ بجميع تلك االحتياجات. وقد ينطوي تخطيط موارد نظرا

املكتب على تحديد املوارد الالزمة في الوقت الراهن، وتوقع االحتياجات املستقبلية للمكتب من تلك املوارد، ووضع آليات للتعامل مع 

 االحتياجات غير املتوقعة من املوارد عند نشأتها. 

 ( 29)ر(، 16الفقرتين  )راجع: املتطلبات املسلكية ذات الصلة

توضح قواعد سلوك وآداب املهنة املبادئ األساسية آلداب املهنة التي تحدد معايير السلوك املأمول من املحاسب املنهي، وتنص تلك   . 62أ

والع املهنية  والكفاءة  واملوضوعية  النزاهة  في  األساسية  املبادئ  وتتمثل  الدولية.  االستقالل  معايير  على   
ً
أيضا الواجبة  القواعد  ناية 

باملبادئ   لاللتزام  اتباعه  املنهي  املحاسب  على  يتعين  الذي  املنهج   
ً
أيضا املهنة  وآداب  سلوك  قواعد  وتحدد  املنهي.  والسلوك  والسرية 

باملبادئ   بااللتزام  تتعلق  محددة  موضوعات  القواعد  تتناول  كما  الدولية.  االستقالل  بمعايير  االقتضاء،  عند  ولاللتزام،  األساسية 

 على أحكام تتناول املتطلبات املسلكية، بما في ذلك االستقالل، مثل أنظمة الخصوصية  األ 
ً
ساسية. وقد تحتوي األنظمة أو اللوائح أيضا

 التي تمس سرية املعلومات.

 من النصوص ا . 63أ
ً
لواردة في املتطلبات  في بعض الحاالت، قد تكون األمور التي يتناولها املكتب في نظامه الخاص بإدارة الجودة أكثر تحديدا

 املسلكية ذات الصلة، أو قد تكون إضافات عليها.

 من النصوص الواردة في 
ً
أمثلة لألمور التي قد يقوم املكتب بتضمينها في نظامه الخاص بإدارة الجودة والتي تكون أكثر تحديدا

 املتطلبات املسلكية ذات الصلة، أو قد تكون إضافات عليها 

 قبول الهدايا واإلكراميات من العمالء، حتى وإن كانت القيمة تافهة وغير مهمة. أن يحظر املكتب  •

تنفيذ  • يتولون  الذين  الشركاء  ذلك  في  بما  االرتباطات،  عن  املسؤولين  الشركاء  لجميع  تناوب  فترات  املكتب  يحدد  أن 

ل التناوب  فترات  ويمدد  العالقة،  ذات  الخدمات  ارتباطات  أو  األخرى  التأكيد  فرق ارتباطات  في  األعضاء  كبار  جميع 

 االرتباطات.

 قد تؤثر املكونات األخرى على مكون املتطلبات املسلكية ذات الصلة، أو قد تتعلق به.  . 64أ

 أمثلة للعالقات بين مكون املتطلبات املسلكية ذات الصلة واملكونات األخرى 

 تتعلق باملتطلبات املسلكية ذات الصلة، بما في ذلك:قد يتناول مكون املعلومات واالتصاالت نقل مختلف األمور التي  •

o  .قيام املكتب بنقل متطلبات االستقالل إلى جميع العاملين وغيرهم ممن يخضعون ملتطلبات االستقالل 

o   ،قيام العاملين وفرق االرتباطات بنقل املعلومات ذات الصلة إلى املكتب دون خوف من ردود الفعل االنتقامية

 املواقف التي قد تخلق تهديدات تمس االستقالل، أو املخالفات التي تقع للمتطلبات املسلكية ذات الصلة. مثل 

 في إطار مكون املوارد، قد يقوم املكتب بما يلي: •

o  تخصيص أفراد إلدارة ومتابعة االلتزام باملتطلبات املسلكية ذات الصلة أو تقديم االستشارات بشأن األمور التي

 املتطلبات. تتعلق بتلك 



 (1إدارة الجودة )معيار 

 الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم املالية أو ارتباطات التأكيد األخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العالقةإدارة 
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o   تسجيل ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  املسلكية  باملتطلبات  االلتزام  ملتابعة  املعلومات  تقنية  تطبيقات  استخدام 

 املعلومات املتعلقة باالستقالل والحفاظ عليها. 

الصلة وكيفية استعانة  تعتمد املتطلبات املسلكية ذات الصلة التي تنطبق على األطراف األخرى على نصوص املتطلبات املسلكية ذات   . 65أ

 املكتب بتلك األطراف في نظامه الخاص بإدارة الجودة، أو في تنفيذ االرتباطات.

 أمثلة للمتطلبات املسلكية ذات الصلة التي تنطبق على األطراف األخرى 

موظفي تلك قد تشتمل املتطلبات املسلكية ذات الصلة على متطلبات لالستقالل تنطبق على املكاتب ضمن الشبكة أو   •

املكاتب ضمن   على  تنطبق  لالستقالل  متطلبات  على  املهنة  وآداب  سلوك  قواعد  تشتمل  املثال،  سبيل  فعلى  املكاتب، 

 الشبكة. 

قد تشتمل املتطلبات املسلكية ذات الصلة على تعريف لفريق االرتباط أو ملفهوم آخر مماثل، وقد يشمل التعريف أي فرد  •

التأكيد ع بتنفيذ إجراءات  تكليفه لحضور الجرد يقوم  لى االرتباط )على سبيل املثال، مراجع ملكون أو مقدم خدمة تم 

الفعلي للمخزون في موقع بعيد(. وبناًء عليه، فإن أي متطلبات ضمن املتطلبات املسلكية ذات الصلة تنطبق على فريق  

  االرتباط حسب التعريف الوارد في املتطلبات املسلكية ذات الصلة، أو املفهوم ا
ً
آلخر املماثل، قد تكون ذات صلة أيضا

 بهؤالء األفراد. 

قد ينطبق مبدأ السرية على الشبكة التي ينتمي إليها املكتب أو املكاتب األخرى ضمن الشبكة أو مقدمي الخدمات، عندما  •

 يمكنهم الوصول إلى معلومات العميل التي حصل عليها املكتب.

 اعتبارات خاصة بالقطاع العام 

عند تحقيق أهداف الجودة الواردة في هذا املعيار فيما يتعلق باالستقالل، قد يتناول املراجعون في القطاع العام االستقالل في سياق   . 66أ

 التكليف الصادر في القطاع العام والتدابير النظامية. 

 ات قبول العالقات مع العمالء وقبول كل ارتباط معين واالستمرار في تلك العالقات واالرتباط

 ((1)أ()30)راجع: الفقرة طبيعة االرتباط وظروفه ونزاهة العميل وقيمه األخالقية 

 قد تشمل املعلومات التي تم الحصول عليها بشأن طبيعة االرتباط وظروفه ما يلي: . 67أ

 صناعة املنشأة التي يتم تنفيذ االرتباط لصالحها والعوامل التنظيمية ذات الصلة؛ •

 سبيل املثال، عملياتها التشغيلية وهيكلها التنظيمي وملكيتها وحوكمتها ونموذج عملها وكيفية تمويلها؛طبيعة املنشأة، على  •

 طبيعة املوضوع محل االرتباط والضوابط املنطبقة، فعلى سبيل املثال، في حالة إعداد التقارير املتكاملة: •

o معلومات تتعلق بالصحة والسالمة؛  قد يشتمل املوضوع محل االرتباط على معلومات اجتماعية أو بيئية أو 

o  .قد تكون الضوابط املنطبقة في صورة مقاييس لألداء قامت بتحديدها هيئة خبراء معترف بها 

قد تشمل املعلومات التي يتم الحصول عليها لدعم أحكام املكتب بشأن نزاهة العميل وقيمه األخالقية هوية املالك الرئيسيين للعميل  . 68أ

 ية واملكلفين بالحوكمة، وسمعتهم التجارية. واإلدارة الرئيس

 أمثلة للعوامل التي قد تؤثر على طبيعة ومدى املعلومات التي يتم الحصول عليها بشأن نزاهة العميل وقيمه األخالقية



 (1إدارة الجودة )معيار 

 الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم املالية أو ارتباطات التأكيد األخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العالقةإدارة 
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 طبيعة املنشأة التي يتم تنفيذ االرتباط لصالحها، بما في ذلك مدى تعقيد هيكل إدارتها وملكيتها.  •

 العمليات التشغيلية للعميل، بما في ذلك ممارساته التجارية. طبيعة  •

املعلومات التي تتعلق باملوقف السلوكي للمالك الرئيسيين للعميل واإلدارة الرئيسية واملكلفين بالحوكمة تجاه أمور مثل  •

 التفسير املخل ملعايير املحاسبة وبيئة الرقابة الداخلية.

 على نحوٍ  •
ً
  مبالغ فيه بإبقاء أتعاب املكتب منخفضًه قدر اإلمكان.ما إذا كان العميل مهتما

 املؤشرات الدالة على وجود قيد مفروض من العميل على نطاق العمل. •

 املؤشرات على احتمال تورط العميل في أنشطة غسل األموال أو غيرها من األنشطة اإلجرامية.  •

 كتب السابق.أسباب التعاقد املقترح مع املكتب، وعدم إعادة التعاقد مع امل •

 الهوية والسمعة التجارية لألطراف ذات العالقة. •

 قد يحصل املكتب على املعلومات من مجموعة متنوعة من املصادر الداخلية والخارجية، من بينها:  . 69أ

العاملين اآلخرين في حالة العالقة مع عميل حالي، املعلومات من االرتباطات الحالية أو السابقة، إن أمكن، أو االستفسار من   •

 الذين تولوا تنفيذ ارتباطات أخرى لصالح العميل. 

خدمات    • بتقديم  قاموا  الذين  السابقين  أو  الحاليين  الخدمات  مقدمي  من  االستفسار  جديد،  عميل  مع  العالقة  حالة  في 

 للمتطلبات املسلكية ذات الصلة. 
ً
 املحاسبة املهنية إلى العميل، وفقا

 ثالثة األخرى، مثل البنوك واملستشارين القانونيين والنظراء في الصناعة. املناقشات مع األطراف ال  •

البحث عن خلفية العميل في قواعد البيانات ذات الصلة )التي قد تكون موارد فكرية(. وقد يستعين املكتب في بعض الحاالت    •

 بمقدم خدمة إلجراء هذا البحث.

 في كثير من األحيان  قد تكون املعلومات التي يتم الحصول عليها أ . 70أ
ً
ثناء تطبيق آلية املكتب الخاصة بالقبول واالستمرار ذات صلة أيضا

بفريق االرتباط عند التخطيط لالرتباط وتنفيذه. وقد تتطلب املعايير املهنية على وجه الخصوص من فريق االرتباط الحصول على هذه  

من الشريك املسؤول عن االرتباط أن يأخذ في   11( )املعدل( 220راجعة )املعلومات والنظر فيها. فعلى سبيل املثال، يتطلب معيار امل

 الحسبان املعلومات التي تم الحصول عليها أثناء آلية القبول واالستمرار عند التخطيط الرتباط املراجعة وتنفيذه.

ة يلزم تناولها قبل قبول العالقة مع أحد قد تشتمل املعايير املهنية أو املتطلبات النظامية والتنظيمية املنطبقة على نصوص خاص . 71أ

 من املكتب االستفسار من مكتب حالي 
ً
العمالء أو قبول ارتباط معين أو االستمرار في تلك العالقة أو ذلك االرتباط وقد تتطلب أيضا

من املراجع،   12( 300راجعة )أو سابق عند قبول االرتباط. فعلى سبيل املثال، عندما يكون هناك تغيير في املراجعين، يتطلب معيار امل

 باملتطلبات املسلكية ذات الصلة. وتشتمل قواعد سلوك  
ً
قبل البدء في املراجعة التي تتم ألول مرة، أن يتصل باملراجع السابق عمال

 على متطلبات ملراعاة تضارب املصالح عند قبول العالقة مع أحد العمالء أو قبول ارتباط معين أو اال 
ً
ستمرار في تلك وآداب املهنة أيضا

 العالقة أو ذلك االرتباط واالتصال باملكتب الحالي أو السابق عند قبول ارتباط ملراجعة أو فحص القوائم املالية. 

 (( 2)أ()30)راجع: الفقرة   قدرة املكتب على تنفيذ االرتباط

 للمعايير املهنية واملتطلبات  . 72أ
ً
 النظامية والتنظيمية املنطبقة، بما يلي:قد تتأثر قدرة املكتب على تنفيذ االرتباط، وفقا

 
 23( )املعدل(، الفقرة 220معيار املراجعة ) 11

 )ب( 13( "التخطيط ملراجعة القوائم املالية"، الفقرة 300معيار املراجعة ) 12
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 توفر املوارد املناسبة لتنفيذ االرتباط؛  •

 الوصول إلى املعلومات الالزمة لتنفيذ االرتباط، أو إلى األشخاص الذين يقومون بتوفير هذه املعلومات؛ •

 باملتطلبات املسلكية ذات الصلة. ما إذا كان املكتب وفريق االرتباط قادرين على الوفاء بمسؤولياتهم فيما يتعلق  •

 أمثلة للعوامل التي قد يأخذها املكتب في الحسبان عند تحديد توفر املوارد املناسبة لتنفيذ االرتباط 

 ظروف االرتباط واملوعد النهائي إلعداد التقرير. •

 ذ االرتباط. ويشمل هذا توفر:توفر األفراد الذين يحظون بالكفاءات والقدرات املناسبة، بما في ذلك الوقت الكافي، لتنفي •

o    أفراد لتحمل املسؤولية العامة عن توجيه االرتباط واإلشراف عليه؛ 

o  أفراد على معرفة بالصناعة ذات الصلة أو املوضوع محل االرتباط أو الضوابط التي سيتم تطبيقها عند إعداد

 لتقرير، ذات الصلة؛معلومات املوضوع وعلى خبرة باملتطلبات التنظيمية، أو متطلبات إعداد ا

o   املالية القوائم  مراجعة  ألغراض  باملكونات  الخاصة  املالية  املعلومات  على  املراجعة  إجراءات  لتنفيذ  أفراد 

 للمجموعات.

 توفر الخبراء، عند الحاجة إليهم. •

• ( في معيار إدارة الجودة  يتوفر فرد يستوفي متطلبات األهلية املنصوص عليها  إذا كان  في  2ما  تنفيذ (،  إلى  حالة الحاجة 

 فحص لجودة االرتباط.

ن فريق االرتباط من تنفيذ اإلجراءات  •
ّ
الحاجة إلى املوارد التقنية، على سبيل املثال، تطبيقات تقنية املعلومات التي تمك

 على بيانات املنشأة. 

ة بالصناعة أو املوضوع، أو الوصول الحاجة إلى املوارد الفكرية، على سبيل املثال، املنهجيات، أو األدلة اإلرشادية الخاص •

 إلى مصادر املعلومات.

 )ب(( 30)راجع: الفقرة   األولويات املالية والتشغيلية للمكتب

لمكتب.  قد تركز األولويات املالية على ربحية املكتب، ويكون لألتعاب التي يتم الحصول عليها لتنفيذ االرتباطات تأثير على املوارد املالية ل . 73أ

تمل األولويات التشغيلية على مجاالت تركيز استراتيجية، مثل نمو الحصة السوقية للمكتب أو التخصص في صناعات معينة  وقد تش

 فيها عن األتعاب املقترحة لالرتباط لكن من غير املناسب له قبول 
ً
أو عروض الخدمات الجديدة. وقد توجد ظروف يكون املكتب راضيا

 لعالقة مع العميل )على سبيل املثال، عندما يفتقر العميل للنزاهة والقيم األخالقية(. أو االستمرار في االرتباط أو ا

 لطبيعة االرتباط وظروفه، مما قد يضعف من قدرة املكتب  . 74أ
ً
قد توجد ظروف أخرى ال تكون فيها األتعاب املقترحة لالرتباط كافية نظرا

 للمعايير املهنية واملتطل 
ً
بات النظامية والتنظيمية املنطبقة. وتتناول قواعد سلوك وآداب املهنة األتعاب وأنواع  على تنفيذ االرتباط وفقا

إذا كانت   األجور  للكفاءة املهنية والعناية الواجبة  باملبدأ األساس ي   يمس االلتزام 
ً
تهديدا التي قد تخلق  في ذلك الظروف  بما  األخرى، 

.
ً
 األتعاب املقترحة لالرتباط قليلة جدا

 تنفيذ االرتباط

 )ب((31)أ(، 31)راجع: الفقرتين  مسؤوليات فريق االرتباط والتوجيه واإلشراف والفحص

قد تشتمل املعايير املهنية أو املتطلبات النظامية والتنظيمية املنطبقة على نصوص خاصة بشأن املسؤولية العامة للشريك املسؤول  . 75أ

( املراجعة  معيار  يتناول  املثال،  فعلى سبيل  االرتباط.  في 220عن  وتحقيقها  الجودة  إدارة  للشريك عن  العامة  املسؤولية  )املعدل(   )



 (1إدارة الجودة )معيار 

 الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم املالية أو ارتباطات التأكيد األخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العالقةإدارة 
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يكو  في ذلك تحمل املسؤولية عن  االرتباط الذي  بما  في االرتباط طوال مدته،   عنه وعن املشاركة بصورة كافية ومناسبة 
ً
ن مسؤوال

 توجيه فريق االرتباط، واإلشراف عليه، بشكل مناسب وفحص عمله.

 أمثلة للتوجيه واإلشراف والفحص . 76أ

 قد يشتمل توجيه فريق االرتباط واإلشراف عليه على ما يلي:  •

o متابعة التقدم في تنفيذ االرتباط؛ 

o :النظر فيما يلي فيما يخص أعضاء فريق االرتباط 

 ما إذا كانوا يفهمون التعليمات التي تصدر لهم؛ •

 للمنهج املخطط لتنفيذ االرتباط؛ •
ً
 ما إذا كان العمل يتم تنفيذه وفقا

o هج املخطط بما يناسب ذلك؛ معالجة األمور التي تنشأ أثناء االرتباط والنظر في أهميتها وتعديل املن 

o  .بل أعضاء فريق االرتباط األكثر خبرة أثناء االرتباط  تحديد األمور التي تستدعي التشاور أو النظر فيها من قِّ

 قد يشتمل فحص العمل الذي تم تنفيذه على النظر فيما إذا كان:  •

o    قد تم تنفيذ العمل بما يتفق مع سياسات أو إجراءات املكتب واملعايير املهنية واملتطلبات النظامية والتنظيمية

 املنطبقة؛ 

o ثيرت أمور مهمة إلمعان النظر فيها؛
ُ
 قد أ

o  قد جرت مشاورات مناسبة وتم توثيق االستنتاجات الناتجة عنها وتم تطبيقها؛ 

o  ة وتوقيت ومدى العمل الذي تم التخطيط له؛توجد حاجة إلعادة النظر في طبيع 

o  العمل املنفذ يدعم االستنتاجات التي تم التوصل إليها، وأنه قد تم توثيقه بالصورة املناسبة؛ 

o   لدعم التقرير؛ 
ً
 ومناسبا

ً
 مجموع األدلة التي تم الحصول عليها الرتباط التأكيد كافيا

o .قد تم تحقيق األهداف من إجراءات االرتباط 

في بعض الظروف، قد يستعين املكتب بعاملين من مركز لتقديم الخدمات داخل املكتب أو بأفراد من مركز لتقديم الخدمات في مكتب  . 77أ

الش هذه  آخر ضمن  وفي  االرتباط(.  فريق  إلى  اآلخرين  األفراد  أو  العاملين  هؤالء  يتم ضم  )أي  االرتباط  على  اإلجراءات  لتنفيذ  بكة 

 الظروف، قد تتناول سياسات أو إجراءات املكتب على وجه الخصوص توجيه األفراد واإلشراف عليهم وفحص عملهم، ومثال ذلك: 

 نادها إلى األفراد في مركز تقديم الخدمات؛ الجوانب الخاصة باالرتباط التي قد يتم إس •

الطريقة املتوقعة لقيام الشريك املسؤول عن االرتباط، أو من يقوم مقامه، بتوجيه العمل الذي ينفذه األفراد في مركز تقديم    •

 الخدمات، واإلشراف عليه وفحصه؛ 

 بروتوكوالت االتصال بين فريق االرتباط واألفراد في مركز تقديم الخدمات. •

 )ج(( 31)راجع: الفقرة   الحكم املنهي ونزعة الشك املنهي 

املنهي   . 78أ الشك  نزعة  تدعم  األحكام،  هذه  ومن خالل  التأكيد،  ارتباط  بشأن  اتخاذها  يتم  التي  األحكام  املنهي جودة  الشك  نزعة  تدعم 

خرى ملجلس املعايير الدولية للمراجعة والتأكيد الفاعلية العامة لفريق االرتباط أثناء تنفيذ ارتباط التأكيد. وقد تتناول اإلصدارات األ 



 (1إدارة الجودة )معيار 

 الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم املالية أو ارتباطات التأكيد األخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العالقةإدارة 
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أمثلة    13( )املعدل( 220ممارسة الحكم املنهي أو نزعة الشك املنهي على مستوى االرتباطات. فعلى سبيل املثال، يقدم معيار املراجعة )

قد تعيق ممارسة نزعة الشك املنهي،   ملعوقات ممارسة نزعة الشك املنهي على مستوى االرتباطات، وتحيزات املراجع غير املقصودة التي 

 والتصرفات املمكنة التي قد يتخذها فريق االرتباط للتخفيف من تلك املعوقات.

 )د(( 31)راجع: الفقرة  التشاور 

بخبرات   . 79أ يتمتعون  ممن  خارجه  أو  املكتب  داخل  من  أفراد  مع  املناسب،  املنهي  املستوى  على  نقاش  إجراء  على  عادة  التشاور  ينطوي 

خصصة، بشأن األمور الصعبة أو املثيرة للجدل. وقد تسهم البيئة، التي تشدد على أهمية التشاور وفائدته وتشجع فرق االرتباطات مت

 بالجودة.
ً
 على التشاور، في دعم الثقافة التي تبدي التزاما

أو قد يقوم فريق االرتباط بالتعرف على األمور التي  قد يقوم املكتب بتحديد األمور الصعبة أو املثيرة للجدل التي يلزم التشاور بشأنها، . 80أ

 كيفية االتفاق على االستنتاجات وطريقة تطبيقها. 
ً
 تستدعي التشاور. وقد يحدد املكتب أيضا

 على متطلبات للشريك املسؤول عن االرتباط فيما يتعلق بالتشاور. 14( )املعدل(220يشتمل معيار املراجعة ) . 81أ

 )ه((31)راجع: الفقرة   االختالف في اآلراء

قد يشجع املكتب على تحديد االختالف في اآلراء في مرحلة مبكرة، وقد يضع الخطوات التي سيتم اتخاذها عند طرح هذه االختالفات  . 82أ

حل األمر وكيفية تطبيق االستنتاجات وتوثيقها. وفي بعض الظروف، قد يتم حل االختالف في اآلراء  والتعامل معها، بما في ذلك كيفية 

 من خالل التشاور مع محاسب قانوني آخر أو مكتب آخر، أو مع جهة مهنية أو تنظيمية. 

 )و((31)راجع: الفقرة   توثيق أعمال االرتباط

نية على الحدود الزمنية الستكمال جمع امللفات النهائية ألنواع محددة من االرتباطات. وقد  قد تنص األنظمة أو اللوائح أو املعايير امله  . 83أ

يقوم املكتب بتعيين هذا الحد الزمني في حال عدم النص عليه في األنظمة أو اللوائح. وفي حال االرتباطات التي يتم تنفيذها بموجب 

 الحّد الزمني املناسب الذي يلزم خالله استكمال جمع ملف االرتباط النهائي معايير املراجعة أو معايير ارتباطات التأكيد، ال يزي
ً
د عادة

 من تاريخ تقرير االرتباط.  60عن 
ً
 يوما

وإدارة   . 84أ الصلة،  ذات  والتقنية  األساسية  للبيانات  اآلمن  الحفظ  إدارة  عليها،  واإلبقاء  االرتباط،  أعمال  بوثائق  االحتفاظ  يتضمن  قد 

ة الوصول إليها وإمكانية استرجاعها. وقد يستلزم االحتفاظ بوثائق أعمال االرتباط، واإلبقاء عليها، استخدام تطبيقات  سالمتها وإمكاني

 لتقنية املعلومات. وقد يتم املساس بسالمة وثائق أعمال االرتباط في حال التعديل فيها أو اإلضافة إليها أو الحذف منها دون أخذ تصريح 

 ال فقدانها أو تلفها بشكل دائم.للقيام بذلك، أو في ح

قد تنص األنظمة أو اللوائح أو املعايير املهنية على فترات لالحتفاظ بوثائق أعمال االرتباط. وفي حال عدم النص على فترات االحتفاظ،  . 85أ

ما إذا كان ثمة حاجة لوثائق فقد ينظر املكتب في طبيعة االرتباطات التي يقوم بتنفيذها، وفي الظروف الخاصة باملكتب، بما في ذلك  

  أعمال االرتباط لتوفير سجل باألمور التي تستمر أهميتها لالرتباطات املستقبلية. وفي حالة االرتباطات التي يتم تنفيذها بموجب معايير 

 عن خمس سنوات من تاريخ تقرير االرتباط أو
ً
من تاريخ تقرير املراجع   املراجعة أو معايير ارتباطات التأكيد، ال تقل فترة االحتفاظ عادة

 بشأن القوائم املالية للمجموعة، أيهما أبعد، عند االقتضاء. 

 ( 32)راجع: الفقرة   املوارد

 
 36أ-34ملعدل(، الفقرات أ( )ا220معيار املراجعة ) 13

 35( )املعدل(، الفقرة 220معيار املراجعة ) 14



 (1إدارة الجودة )معيار 

 الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم املالية أو ارتباطات التأكيد األخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العالقةإدارة 
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 تشمل املوارد ألغراض مكون املوارد ما يلي: . 86أ

 املوارد البشرية. •

 املوارد التقنية، مثل تطبيقات تقنية املعلومات. •

 ءات املكتوبة أو املنهجيات أو األدلة اإلرشادية. املوارد الفكرية، مثل السياسات أو اإلجرا •

 ذات صلة بنظام إدارة الجودة ألنها ضرورية للحصول على املوارد البشرية واملوارد التقنية واملوارد الفك
ً
عد املوارد املالية أيضا

ُ
رية  وت

 ألن إدارة وتوزيع املوارد 
ً
املالية تتأثر إلى حد كبير بالقيادة، فإن أهداف  الخاصة باملكتب، وضرورية لتطويرها والحفاظ عليها. ونظرا

 الجودة ضمن مكون الحوكمة والقيادة، كتلك التي تتناول األولويات املالية والتشغيلية، تتناول املوارد املالية. 

 من الشبكة التي ينتمي إليها املك . 87أ
ً
 لدى املكتب، أو قد يتم الحصول عليها خارجيا

ً
تب أو من مكتب آخر ضمن قد تتوفر املوارد داخليا

تنفيذ   في  أو  باملكتب،  الخاص  الجودة  إدارة  نظام  األنشطة ضمن  تنفيذ  في  املوارد  يتم استخدام  وقد  أو من مقدم خدمة.  الشبكة 

االرتباطات كجزء من تشغيل نظام إدارة الجودة. وعندما يتم الحصول على مورد من الشبكة التي ينتمي إليها املكتب أو من مكتب آخر 

 من االستجابات التي يقوم املكتب بتصميمها وتطبيقها عند تحقيق األهداف ضمن هذا    52– 48ضمن الشبكة، تشكل الفقرات  
ً
جزءا

 املكون.

 املوارد البشرية 

 )د(( 32)أ(، 32توظيف العاملين وتطويرهم والحفاظ عليهم وكفاءة العاملين وقدراتهم )راجع: الفقرتين 

قدرة الفرد على تنفيذ املهام، وهي تتجاوز املعرفة باملبادئ واملعايير واملفاهيم والحقائق واإلجراءات؛ وهي ناتج تكامل  ُيقصد بالكفاءة   . 88أ

وتطبيق الكفاءات الفنية، واملهارات املهنية، واآلداب والقيم واملواقف السلوكية املهنية. ويمكن تطوير الكفاءة من خالل عدة طرق، 

ي أو التطوير املنهي املستمر أو التدريب أو الخبرة العملية أو قيام أعضاء فريق االرتباط األكثر خبرة بإرشاد األعضاء  من بينها التعليم املنه

 األقل خبرة.

قد تفرض األنظمة أو اللوائح أو املعايير املهنية متطلبات تتناول الكفاءات والقدرات، مثل متطلبات حصول الشركاء املسؤولين عن  . 89أ

 طات على ترخيص منهي، بما في ذلك متطلبات بشأن تعليمهم املنهي وتطويرهم املنهي املستمر. االرتبا

 أمثلة للسياسات أو اإلجراءات التي تتعلق بتوظيف العاملين وتطويرهم والحفاظ عليهم  . 90أ

بتوظيف العاملين وتطويرهم والحفاظ عليهم  قد تتناول السياسات أو اإلجراءات التي يقوم املكتب بتصميمها وتطبيقها فيما يتعلق  

 ما يلي:

 استقطاب األفراد الذين يتمتعون بالكفاءات املناسبة، أو القادرين على تطويرها. •

 تركيز البرامج التدريبية على تطوير كفاءة العاملين والتطوير املنهي املستمر.  •

 تتضمن مجاالت الكفاءة ومقاييس األداء األخرى.آليات التقييم التي يتم تنفيذها على فترات زمنية مناسبة والتي  •

االرتباطات  • املسؤولين عن  الشركاء  في ذلك  بما  العاملين،  تقديمها لجميع  يتم  التي  الحوافز  والترقيات وغيرها من  األجور 

 واألفراد املسند إليهم املهام واملسؤوليات التي تتعلق بنظام إدارة الجودة الخاص باملكتب. 

 )ب(( 32العاملين بالجودة ومساءلتهم واإلشادة بعملهم فيما يتعلق بااللتزام بالجودة )راجع: الفقرة التزام 
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أقل رسمية   . 91أ اتباع طرق  ويمكن  العاملين.  لكفاءة  املستمر  التطوير  وتعزيز  في دعم  حينها  في  تتم  التي  والتعليقات  التقييمات  تساعد 

 من العاملين.للتقييم والتعليق، كما في حالة املكاتب ال
ً
 قليال

ً
 تي تضم عددا

يمكن اإلشادة بالتصرفات أو السلوكيات اإليجابية التي يبديها العاملون من خالل عدة وسائل، على سبيل املثال، من خالل األجور أو  . 92أ

ال تعتمد على املكافآت الترقيات أو غيرها من الحوافز. وفي بعض الظروف، قد يكون من املناسب تقديم حوافز بسيطة أو غير رسمية  

 النقدية.

 على الجودة، مثل اإلخفاق في إبداء االلتزام   . 93أ
ً
قد تعتمد طريقة مساءلة املكتب للعاملين عن تصرفاتهم أو سلوكياتهم التي تؤثر سلبا

على طبيعة التصرف  بالجودة أو تطوير والحفاظ على الكفاءات الالزمة لتنفيذ مهامهم أو تطبيق استجابات املكتب حسب تصميمها،  

أو السلوك، بما في ذلك حدته ومعدل حدوثه. ومن بين التصرفات التي قد يتخذها املكتب عندما يبدي العاملون تصرفات أو سلوكيات  

 على الجودة ما يلي: 
ً
 تؤثر سلبا

 التدريب أو غيره من صور التطوير املنهي.  •

 أو أجورهم أو ترقياتهم أو غير ذلك من الحوافز.  النظر في أثر األمر على تقييم أداء العاملين املتورطين، •

 اإلجراءات التأديبية، في حال مناسبتها.  •

 )ج(( 32االستعانة بأفراد من مصادر خارجية )راجع: الفقرة  

م . 94أ يتناول  املثال،  سبيل  فعلى  املوارد.  مناسبة  بشأن  االرتباط  عن  املسؤول  للشريك  مسؤوليات  على  املهنية  املعايير  تشتمل  عيار قد 

مسؤولية الشريك املسؤول عن االرتباط عن التحقق من تخصيص أو توفير موارد كافية ومناسبة لفريق   15( )املعدل( 220املراجعة )

 لسياسات أو إجراءات املكتب.
ً
 االرتباط في الوقت املناسب لتنفيذ االرتباط وفقا

 )د(( 32تخصيص أعضاء للفريق الخاص بكل ارتباط )راجع: الفقرة 

 قد يتم تخصيص األعضاء لفرق االرتباطات من قبل:  .95أ

 املكتب، ويشمل ذلك تخصيص العاملين من مركز لتقديم الخدمات داخل املكتب.  •

الشبكة التي ينتمي إليها املكتب أو مكتب آخر ضمن الشبكة عندما يستعين املكتب بأفراد من الشبكة التي ينتمي إليها أو من   •

اإلجراءات على االرتباط )على سبيل املثال، مراجع ألحد املكونات أو مركز لتقديم الخدمات   مكتب آخر ضمن الشبكة لتنفيذ

 تابع للشبكة أو ملكتب آخر ضمن الشبكة(. 

مقدم خدمة عندما يستعين املكتب بأفراد يعملون لدى أحد مقدمي الخدمات لتنفيذ اإلجراءات على االرتباط )على سبيل  •

 املكونات من مكتب ليس ضمن الشبكة التي ينتمي إليها املكتب(. املثال، مراجع ألحد 

مسؤولية الشريك املسؤول عن االرتباط عن التحقق من أن أعضاء فريق االرتباط، وأي خبراء   16( )املعدل( 220يتناول معيار املراجعة ) . 96أ

 من فريق االرتباط، يحظون مجتمعين    خارجيين يستعين بهم املراجع وأي مراجعين داخليين يقدمون املساعدة املباشرة
ً
وليسوا جزءا

في كيفية تطبيق معيار   17( 600بالكفاءات والقدرات املناسبة، بما في ذلك الوقت الكافي، لتنفيذ االرتباط. ويستفيض معيار املراجعة )

 
 25( )املعدل(، الفقرة 220معيار املراجعة ) 15
 26( )املعدل(، الفقرة 220معيار املراجعة ) 16

 19كونات املجموعة("، الفقرة عمليات مراجعة القوائم املالية للمجموعة )بما في ذلك عمل مراجعي م -( "اعتبارات خاصة 600معيار املراجعة ) 17
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( االستجاب220املراجعة  تشتمل  وقد  للمجموعة.  املالية  القوائم  بمراجعة  يتعلق  فيما  )املعدل(  بتصميمها  (  املكتب  يقوم  التي  ات 

 وتطبيقها فيما يتعلق بكفاءات وقدرات أعضاء الفريق الذين يتم تخصيصهم لالرتباط على سياسات أو إجراءات تتناول ما يلي:

الفريق  • يلزم مراعاتها عند ضمان أن أعضاء  التي  التي قد يحصل عليها الشريك املسؤول عن االرتباط والعوامل  املعلومات 

يتم تخصيصهم لالرتباط، بما في ذلك األعضاء الذين تخصصهم الشبكة التي ينتمي إليها املكتب أو يخصصهم مكتب  الذين  

 آخر ضمن الشبكة أو مقدم خدمة، يحظون بالكفاءات والقدرات الالزمة لتنفيذ االرتباط.

اء الذين يتم تخصيصهم من قبل  كيفية عالج املخاوف التي تتعلق بكفاءات وقدرات أعضاء فريق االرتباط، وخاصة األعض •

 الشبكة التي ينتمي إليها املكتب أو مكتب آخر ضمن الشبكة أو مقدم خدمة.

الفقرات   . 97أ إليها املكتب أو مكتب آخر   52–48تنطبق متطلبات  ينتمي  التي  بأفراد من الشبكة  في االرتباط  تتم االستعانة   عندما 
ً
أيضا

 (. 179نات )انظر، على سبيل املثال، الفقرة أضمن الشبكة، بما في ذلك مراجعي املكو 

 )و((32)راجع: الفقرة   املوارد التقنية

 من بيئة تقنية املعلومات الخاصة باملكتب. وتشتم . 98أ
ً
 في صورة تطبيقات لتقنية املعلومات، جزءا

ً
ل املوارد التقنية، التي تكون عادة ِّ

ّ
ل تشك

 عل
ً
ى البنية التحتية الداعمة لها وعلى آليات تقنية املعلومات واملوارد البشرية املشاركة في بيئة تقنية املعلومات الخاصة باملكتب أيضا

 تلك اآلليات:

تطبيق تقنية املعلومات هو برنامج أو مجموعة من البرامج املصممة لتنفيذ مهمة محددة للمستخدم بشكل مباشر، أو لبرنامج   •

 آخر في بعض الحاالت.

املعلومات من شبكة تقنية املعلومات ونظم التشغيل وقواعد البيانات وما يرتبط بها من أجهزة    تتألف البنية التحتية لتقنية •

 وبرمجيات.

آليات تقنية املعلومات هي اآلليات التي يتبعها املكتب إلدارة الوصول إلى بيئة تقنية املعلومات وإدارة التغييرات البرمجية أو   •

 ة عمليات تقنية املعلومات، ويشمل ذلك متابعة بيئة تقنية املعلومات. التغييرات في بيئة تقنية املعلومات وإدار 

قد تخدم املوارد التقنية أغراض متعددة داخل املكتب، وبعض هذه األغراض قد ال يكون ذا صلة بنظام إدارة الجودة. وتتمثل املوارد   . 99أ

عد ذات صلة ألغراض هذا املعيار فيما يلي:
ُ
 التقنية التي ت

 تقنية التي يتم استخدامها بشكل مباشر في تصميم أو تطبيق أو تشغيل نظام إدارة الجودة الخاص باملكتب؛املوارد ال •

 املوارد التقنية التي تستخدمها بشكل مباشر فرق االرتباطات في تنفيذ االرتباطات؛ •

يتعلق بأحد تطبيقات تقنية املعلومات، املوارد التقنية الالزمة للتمكن من التشغيل الفّعال ملا سبق، على سبيل املثال فيما   •

 البنية التحتية لتقنية املعلومات وآليات تقنية املعلومات الداعمة لذلك التطبيق. 

عد ذات صلة ألغراض هذا املعيار
ُ
 أمثلة للتدرج لتوضيح كيفية اختالف املوارد التقنية التي ت

، قد تضم املوارد التقنية تطبيقات   •
ً
تقنية املعلومات التجارية التي تستخدمها فرق االرتباطات والتي في املكاتب األقل تعقيدا

تم شراؤها من مقدمي الخدمات. وقد تكون آليات تقنية املعلومات التي تدعم تشغيل تطبيق تقنية املعلومات ذات صلة  

، رغم أنها قد تكون بسيطة )على سبيل املثال، اآلليات الخاصة بتصريح الوصول إلى تطبيق تقني
ً
ة املعلومات ومعالجة أيضا

 التحديثات على التطبيق(. 

 وقد تضم: •
ً
، قد تكون املوارد التقنية أكثر تعقيدا

ً
 في املكاتب األكثر تعقيدا
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o  التي من التطبيقات  أو  الطلب  املطورة حسب  التطبيقات  ذلك  في  بما  املعلومات،  تقنية  تطبيقات  العديد من 

 مثل: تطوير الشبكة التي ينتمي إليها املكتب، 

وأدوات   • البرمجيات  املثال،  سبيل  )على  االرتباطات  فرق  تستخدمها  التي  املعلومات  تقنية  تطبيقات 

 املراجعة اآللية الخاصة باالرتباطات(. 

تطبيقات تقنية املعلومات التي يقوم املكتب بتطويرها واستخدامها إلدارة الجوانب الخاصة بنظام إدارة   •

ت تقنية املعلومات الخاصة بمتابعة االستقالل أو تخصيص العاملين  الجودة )على سبيل املثال، تطبيقا

 لالرتباطات(.

o   آليات تقنية املعلومات التي تدعم تشغيل هذه التطبيقات، بما في ذلك األفراد املسؤولين عن إدارة البنية التحتية

البرا التغييرات  إلدارة  املكتب  وآليات  املعلومات  تقنية  وآليات  املعلومات  تقنية  لتقنية  تطبيقات  على  مجية 

 املعلومات.

 قد ينظر املكتب في األمور اآلتية عند الحصول على تطبيق تقنية املعلومات وتطويره واستخدامه والحفاظ عليه:  .  100أ

 اكتمال البيانات املدخلة ومناسبتها؛  •

 الحفاظ على سرية البيانات؛ •

 وتحقيقه للغرض املرجو منه؛تشغيل تطبيق تقنية املعلومات حسب تصميمه   •

 تحقيق املخرجات من تطبيق تقنية املعلومات للغرض الذي سيتم استخدامها ألجله؛ •

 مناسبة أدوات الرقابة العامة على تقنية املعلومات الالزمة لدعم استمرار تشغيل تطبيق تقنية املعلومات حسب تصميمه؛  •

تقني • تطبيق  الستخدام  املتخصصة  املهارات  إلى  باستخدام  الحاجة  سيقوم  من  تدريب  ذلك  في  بما  بفاعلية،  املعلومات  ة 

 التطبيق؛ 

 الحاجة إلى وضع إجراءات توضح كيفية تشغيل تطبيق تقنية املعلومات.  •

قد يحظر املكتب على وجه الخصوص استخدام تطبيقات تقنية املعلومات أو استخدام خصائصها إلى حين التأكد من تشغيلها بشكل  . 101أ

مادها لالستخدام بواسطة املكتب. أو قد يضع املكتب سياسات أو إجراءات تتناول الظروف التي يستخدم فيها فريق مناسب واعت

االرتباط أحد تطبيقات تقنية املعلومات غير املعتمدة من قبل املكتب. وقد تتطلب هذه السياسات أو اإلجراءات من فريق االرتباط 

ات لالستخدام قبل استخدامه في االرتباط، وذلك من خالل النظر في األمور املوضحة في الفقرة  التأكد من مناسبة تطبيق تقنية املعلوم

 مسؤوليات الشريك املسؤول عن االرتباط عن موارد االرتباط.  18( )املعدل( 200. ويتناول معيار املراجعة )100أ

 )ز(( 32)راجع: الفقرة   املوارد الفكرية

 الفكرية املعلومات التي يستخدمها املكتب للتمكن من تشغيل نظام إدارة الجودة وتعزيز االتساق في تنفيذ االرتباطات.تشمل املوارد  . 102أ

 أمثلة للموارد الفكرية

 
 28-25( )املعدل(، الفقرات 220معيار املراجعة ) 18
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السياسات أو اإلجراءات املكتوبة أو املنهجيات أو األدلة اإلرشادية الخاصة بالصناعة أو املوضوع أو األدلة اإلرشادية الخاصة  

بة أو الوثائق القياسية أو حق الوصول إلى مصادر املعلومات )على سبيل املثال، االشتراكات في املواقع اإللكترونية التي  باملحاس

ست
ُ
 في تنفيذ االرتباطات(.توفر معلومات متعمقة عن املنشآت أو معلومات أخرى ت

ً
 خدم عادة

التقنية، فعلى سبيل املثال، قد يتم دمج منهجية عمل املكتب في تطبيق لتقنية املعلومات  قد يتم إتاحة املوارد الفكرية من خالل املوارد   . 103أ

 يسّهل التخطيط لالرتباط وتنفيذه.

 )ز(( 32– )و(32)راجع: الفقرة  استخدام املوارد التقنية والفكرية

 باملكتب. وهذه السياسات أو اإلجراءات قد: قد يضع املكتب سياسات أو إجراءات بشأن استخدام املوارد التقنية والفكرية الخاصة . 104أ

تتطلب استخدام تطبيقات تقنية معلومات أو موارد فكرية معينة أثناء تنفيذ االرتباطات، أو فيما يتعلق بجوانب أخرى في   •

 االرتباط، على سبيل املثال عند أرشفة ملف االرتباط.

 أو أن يكون قد تحدد املؤهالت أو الخبرات التي يحتاج إليها األفراد الستخ •
ً
دام املوارد، بما في ذلك ضرورة أن يكون الفرد خبيرا

حصل على تدريب، فعلى سبيل املثال، قد يحدد املكتب املؤهالت أو الخبرات الالزمة الستخدام أحد تطبيقات تقنية املعلومات 

 الحتمال الحاجة إلى توفر مهارات متخصصة لتفسير 
ً
 النتائج. التي تقوم بتحليل البيانات، نظرا

 تحدد مسؤوليات الشريك املسؤول عن االرتباط بشأن استخدام املوارد التقنية والفكرية.  •

توضح كيفية استخدام املوارد التقنية أو الفكرية، بما في ذلك كيفية تفاعل األفراد مع تطبيقات تقنية املعلومات أو كيفية   •

 استخدام املوارد التقنية أو الفكرية.استخدام املوارد الفكرية، وتوفر الدعم أو املساندة عند 

 )ح((32)ت(، 16)راجع: الفقرتين  مقدمو الخدمات

   . 105أ
ً
في بعض الظروف، قد يستخدم املكتب موارد يقوم بتوفيرها أحد مقدمي الخدمات، والسّيما عندما ال يستطيع املكتب الوصول داخليا

  إلى املوارد املناسبة. وبغض النظر عن إمكانية استخدام 
ً
املكتب للموارد التي يحصل عليها من مقدمي الخدمات، يظل املكتب مسؤوال

 عن نظامه الخاص بإدارة الجودة. 

 أمثلة للموارد التي يتم الحصول عليها من مقدمي الخدمات 

االستشارات األفراد الذين يتم تكليفهم لتنفيذ أنشطة املتابعة أو فحوصات جودة االرتباطات الخاصة باملكتب، أو تقديم   •

 بشأن األمور الفنية. 

 تطبيقات تقنية املعلومات التجارية التي يتم استخدامها لتنفيذ ارتباطات املراجعة.  •

األفراد الذين ينفذون اإلجراءات على ارتباطات املكتب، على سبيل املثال، مراجعو املكونات من املكاتب األخرى التي ليست   •

 أو األفراد الذين يتم تكليفهم لحضور الجرد الفعلي للمخزون في موقع بعيد. ضمن الشبكة التي ينتمي إليها املكتب

 الخبير الخارجي الذي يستعين به املكتب ملساعدة فريق االرتباط في الحصول على أدلة املراجعة.  •

و الظروف أو التصرفات، التي تم عند التعرف على مخاطر الجودة وتقييمها، يتعين على املكتب التوصل إلى فهم للحاالت أو األحداث أ . 106أ

 على تحقيق أهداف الجودة، ويشمل ذلك الحاالت أو األحداث أو الظروف أو التصرفات،  
ً
اتخاذها أو لم يتم اتخاذها، التي قد تؤثر سلبا

ارد التي يقوم مقدمو  التي تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها، التي تتعلق بمقدمي الخدمات. وفي سبيل ذلك، قد ينظر املكتب في طبيعة املو 

الخدمات بتوفيرها، وكيفية ومدى استخدامها من قبل املكتب، والخصائص العامة ملقدمي الخدمات الذين يستعين بهم املكتب )على  
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ها،  سبيل املثال، األنواع املختلفة ملكاتب الخدمات املهنية األخرى التي يتم االستعانة بها(، ألجل التعرف على مخاطر الجودة، وتقييم

 فيما يتعلق باستخدام تلك املوارد. 

عند تحديد مناسبة أحد املوارد التي تم الحصول عليها من مقدم خدمة الستخدامها في نظام إدارة الجودة الخاص باملكتب أو في تنفيذ   . 107أ

در. ومن بين األمور التي قد  االرتباطات، قد يحصل املكتب على معلومات عن مقدم الخدمة واملوارد التي يقوم بتوفيرها من عدة مصا

 يأخذها املكتب في الحسبان:

هدف الجودة ذي الصلة ومخاطر الجودة ذات الصلة. فعلى سبيل املثال، في حالة املنهجية التي يتم الحصول عليها من مقدم  •

خدمة بتحديث )ز(، مثل خطر عدم قيام مقدم ال32خدمة، قد توجد مخاطر للجودة تتعلق بهدف الجودة الوارد في الفقرة  

 املنهجية إلظهار أثر التغيرات في املعايير املهنية واملتطلبات النظامية والتنظيمية املنطبقة. 

التحديثات  • طبيعة املوارد ونطاقها، وظروف الخدمة )على سبيل املثال، فيما يتعلق بأحد تطبيقات تقنية املعلومات، عدد 

 قنية املعلومات وكيفية معالجة مقدم الخدمة لسرية البيانات(.التي سيتم تقديمها والقيود على استخدام تطبيق ت

 لذلك الغرض. •
ً
 مدى استخدام املورد عبر املكتب وكيفية استخدام املكتب للمورد وما إذا كان مناسبا

 مدى تخصيص املورد حسب احتياجات املكتب.  •

 التجارب السابقة الستعانة املكتب بمقدم الخدمة. •

 ناعة وسمعته في السوق.خبرة مقدم الخدمة في الص •

قد تقع على املكتب مسؤولية التخاذ املزيد من التصرفات عند استخدام املورد الذي تم الحصول عليه من مقدم خدمة حتى يعمل   . 108أ

أو قد   املورد بفاعلية. فعلى سبيل املثال، قد يجد املكتب حاجة إلى نقل معلومات معينة إلى مقدم الخدمة حتى يعمل املورد بفاعلية،

 يلزم أن تتوفر لدى املكتب بنية تحتية وآليات فيما يتعلق بتقنية املعلومات لدعم أحد تطبيقات تقنية املعلومات. 

 ( 33)راجع: الفقرة  املعلومات واالتصاالت

العاملين وتشمل توزيع املعلومات  إن الحصول على املعلومات، أو إعدادها أو نقلها، هو بصفة عامة آلية مستمرة يشارك فيها جميع   . 109أ

 مع جميع مكونات نظام إدارة الجودة. 
ً
 داخل املكتب وخارجه. وُيعد مكون املعلومات واالتصاالت متداخال

 )أ(( 33)راجع: الفقرة   نظام املعلومات الخاص باملكتب

ملة واملناسبة في توقيتها والصالحة إلتاحة عمل نظام  تشمل املعلومات التي يمكن االعتماد عليها وذات الصلة املعلومات الدقيقة والكا . 110أ

 إدارة الجودة الخاص باملكتب بشكل سليم ودعم القرارات التي يتم اتخاذها بشأن النظام. 

ومعالجتها  . 111أ املعلومات وحصرها  تحديد  طريقة  على  يؤثر  ما  وهو  آلية،  أو  يدوية  عناصر  استخدام  على  املعلومات  نظام  يشتمل  قد 

إنفاذ اإلجراءات الخاصة بتحديد املعلومات، وحصرها ومعالجتها والحفاظ عليها ونقلها، من خالل   والحفاظ يتم  عليها ونقلها. وقد 

تطبيقات تقنية املعلومات، وفي بعض الحاالت قد يتم دمجها ضمن استجابات املكتب الخاصة باملكونات األخرى. وقد تحل السجالت  

 محل السجالت الور 
ً
 قية أو قد تكون مكملة لها. الرقمية أيضا

 
ً
 مثال للتدرج لتوضيح كيفية تصميم نظام املعلومات في املكاتب األقل تعقيدا

 من العاملين والتي تشارك القيادة في عملها بشكل مباشر، حاجة إلى وضع 
ً
 قليال

ً
، التي تضم عددا

ً
قد ال تجد املكاتب األقل تعقيدا

 وحصرها ومعالجتها والحفاظ عليها.سياسات وإجراءات صارمة تنص على كيفية تحديد املعلومات 
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 )ج(( 33)ب(، 33)راجع: الفقرة   االتصال داخل املكتب

قنوات  .  112أ إنشاء  طريق  عن  بينهم  وفيما  املكتب  مع  املعلومات  تبادل  عن  االرتباطات  وفرق  العاملين  مسؤولية  املكتب  ويعزز  يقرر  قد 

 لالتصال لتيسير االتصال عبر املكتب. 

 أمثلة لالتصال بين املكتب والعاملين وفرق االرتباطات

 االرتباطات باملسؤولية عن تطبيق استجابات املكتب. قيام املكتب بإعالم العاملين وفرق  •

صلة   • ذات  التغييرات  كانت  طاملا  الجودة،  إدارة  نظام  في  بالتغييرات  االرتباطات  وفرق  العاملين  بإعالم  املكتب  قيام 

 ملسؤولياتهم. 
ً
 بمسؤولياتهم، وتمكين العاملين وفرق االرتباطات من اتخاذ التصرف العاجل واملناسب وفقا

عد ذات قيام ا •
ُ
ملكتب بنقل املعلومات التي يتم الحصول عليها أثناء تطبيق آلية املكتب الخاصة بالقبول واالستمرار والتي ت

 صلة بفرق االرتباطات عند التخطيط لالرتباط وتنفيذه. 

 قيام فرق االرتباطات بنقل املعلومات اآلتية إلى املكتب:  •

o  عليها أثناء تنفيذ االرتباط والتي كان من املمكن أن تتسبب في   املعلومات التي تتعلق بالعميل التي يتم الحصول

رفض املكتب للعالقة مع العميل أو رفض ارتباط معين فيما لو توفرت تلك املعلومات للمكتب قبل قيامه بقبول  

 العالقة مع العميل أو قبول االرتباط املعين أو االستمرار في تلك العالقة أو ذلك االرتباط.

o  التي تتعلق بعمل استجابات املكتب )على سبيل املثال، املخاوف التي تتعلق بآليات املكتب لتخصيص  املعلومات

 العاملين لالرتباطات(، التي قد تشير في بعض الحاالت إلى وجود قصور في نظام إدارة الجودة الخاص باملكتب. 

 اد الذين يقومون بتقديم االستشارات. قيام فرق االرتباطات بنقل املعلومات إلى فاحص جودة االرتباط أو األفر  •

إجراءات  • أو  لسياسات   
ً
وفقا املكونات،  مراجعي  إلى  معينة  أمور  بنقل  املجموعات  ارتباطات  عن  املسؤولة  الفرق  قيام 

 املكتب، بما في ذلك األمور التي تتعلق بإدارة الجودة على مستوى االرتباطات.

ة عن االلتزام بمتطلبات االستقالل بإعالم العاملين املعنيين وفرق االرتباطات  قيام األفراد املسند إليهم املسؤولية التشغيلي •

 املعنية بالتغييرات في متطلبات االستقالل وفي سياسات أو إجراءات املكتب للوفاء بتلك التغييرات.

 االتصال بأطراف خارجية 

 (( 1)د()33مقدمي الخدمات )راجع: الفقرة  نقل املعلومات إلى أو ضمن الشبكة التي ينتمي إليها املكتب وإلى 

إضافة إلى قيام املكتب بنقل املعلومات إلى أو ضمن الشبكة التي ينتمي إليها أو إلى مقدمي الخدمات، قد يجد املكتب حاجة إلى الحصول   . 113أ

الخاص بإدارة الجودة وتطبيقه  على معلومات من الشبكة أو من مكتب ضمن الشبكة أو من مقدم خدمة لدعمه في تصميم نظامه  

 وتشغيله. 

 مثال للمعلومات التي يحصل عليها املكتب من داخل الشبكة التي ينتمي إليها

قيام املكتب بالحصول على معلومات، من الشبكة أو من املكاتب األخرى ضمن الشبكة، عن عمالء املكاتب األخرى ضمن  

 املكتب.ى الشبكة، في حال وجود متطلبات لالستقالل تؤثر عل

 (( 2)د()33االتصال بأطراف من خارج املكتب )راجع: الفقرة 
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 أمثلة للحاالت التي قد تتطلب فيها األنظمة أو اللوائح أو املعايير املهنية من املكتب نقل معلومات إلى أطراف خارجية  .  114أ

باألنظمة واللوائح، وأن تتطل • التزام أحد عمالئه  ب املتطلبات املسلكية ذات الصلة من  أن يصبح املكتب على علم بعدم 

املكتب اإلبالغ عن حاالت عدم االلتزام باألنظمة واللوائح إلى سلطة معنية من خارج املنشأة العميلة، أو تتطلب منه النظر  

 في ظل الظروف القائمة. 
ً
 مناسبا

ً
 فيما إذا كان هذا اإلبالغ ُيعد تصرفا

اللوائح من   • أو  األنظمة  تتطلب  في ذلك  أن  يلزم تضمينها  التي  املعلومات  للشفافية وأن تحدد طبيعة  تقرير  املكتب نشر 

 التقرير.

 أن تتطلب األنظمة أو اللوائح الخاصة باألوراق املالية من املكتب نقل أمور معينة إلى املكلفين بالحوكمة.  •

 املعلومات املتعلقة بنظامه الخاص بإدارة الجودة إلى أطراف خارجية.في بعض الحاالت، قد تحظر األنظمة أو اللوائح على املكتب نقل   .  115أ

 
ً
 أمثلة للحاالت التي قد ُيحظر فيها على املكتب نقل املعلومات خارجيا

 أن تحظر األنظمة أو اللوائح املتعلقة بالخصوصية أو السرية اإلفصاح عن معلومات معينة.  •

 سلكية ذات الصلة على أحكام تتناول واجب السرية.أن تشتمل األنظمة أو اللوائح أو املتطلبات امل •

 ( 34)راجع: الفقرة استجابات محددة 

قد تتناول االستجابات املحددة العديد من مخاطر الجودة التي تتعلق بأكثر من هدف واحد من أهداف الجودة عبر مختلف املكونات.  . 116أ

اإلجراءات الخاصة بالشكاوى واالدعاءات مخاطر الجودة التي تتعلق بأهداف الجودة في  فعلى سبيل املثال، قد تتناول السياسات أو  

ات  كل من املوارد )على سبيل املثال، التزام العاملين بالجودة(، واملتطلبات املسلكية ذات الصلة، والحوكمة والقيادة. وال تكفي االستجاب

 املحددة وحدها لتحقيق أهداف نظام إدارة الجودة. 

 )أ((34)راجع: الفقرة  طلبات املسلكية ذات الصلةاملت

قد تحتوي املتطلبات املسلكية ذات الصلة على نصوص تتعلق بالتعرف على التهديدات وتقويمها وكيفية مواجهتها. فعلى سبيل املثال،   . 117أ

تلك تتطلب  تطبيق هذا اإلطار،  الغرض، وعند  لهذا  إطار مفاهيم  املهنة  املكتب استخدام    توفر قواعد سلوك وآداب  القواعد من 

 االختبارات املعقولة واملدروسة التي تنفذها أطراف ثالثة. 

قد تحدد املتطلبات املسلكية ذات الصلة الكيفية التي يتعين بها على املكتب االستجابة للمخالفات. فعلى سبيل املثال، تنص قواعد  . 118أ

وقو  حالة  في  للمكتب  متطلبات  على  املهنة  وآداب  معايير سلوك  مخالفة  تتناول  خاصة  متطلبات  على  وتشتمل  للقواعد  مخالفة  ع 

 االستقالل الدولية، من بينها متطلبات لالتصال بأطراف خارجية. 

 تشمل األمور التي قد يتناولها املكتب فيما يتعلق بمخالفة املتطلبات املسلكية ذات الصلة ما يلي:  . 119أ

 للمتطلبات املسلكية ذات الصلة إلى العاملين املعنيين؛نقل املخالفات التي تقع   •

 تقويم أهمية املخالفة وأثرها على االلتزام باملتطلبات املسلكية ذات الصلة؛  •

تبعات املخالفات على نحٍو مرٍض، بما في ذلك اتخاذ تلك التصرفات بأسرع وقت ممكن   لعالجالتصرفات التي سيتم اتخاذها   •

؛
ً
 عمليا

ن سيتم اإلبالغ عن املخالفة إلى أطراف خارجية، كاإلبالغ عنها على سبيل املثال إلى املكلفين بحوكمة املنشأة  تحديد ما إذا كا •

 الذين تتعلق بهم املخالفة أو إلى سلطة إشراف خارجية؛ 
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 تحديد التصرفات املناسبة التي سيتم اتخاذها فيما يتعلق باألفراد املسؤولين عن املخالفة. •

 )ج((34)راجع: الفقرة  تالشكاوى واالدعاءا

مناسبة   . 120أ غير  تقارير  صدور  منع  في  املكتب  واالدعاءات  الشكاوى  مع  بالتعامل  الخاصة  اإلجراءات  أو  السياسات  وضع  يساعد  قد 

 فيما يلي: 
ً
 لالرتباطات. وقد يساعد ذلك املكتب أيضا

 بالجودة وتدعم التزام املكتب  معرفة والتعامل مع األفراد، بمن فيهم القادة، الذين ال يعملون أو   •
ً
يتصرفون بطريقة تبدي التزاما

 بالجودة؛ أو

 التعرف على أوجه القصور في نظام إدارة الجودة. •

قد يقوم بتقديم الشكاوى واالدعاءات العاملون أو أفراٌد من خارج املكتب )على سبيل املثال، العمالء أو مراجعو املكونات أو األفراد   . 121أ

 ضمن الشبكة التي ينتمي إليها املكتب(.  الذين يعملون 

)راجع:  املعلومات التي تصبح معروفة بعد قبول العالقة مع أحد العمالء أو قبول ارتباط معين أو االستمرار في تلك العالقة أو ذلك االرتباط 

 )د((34الفقرة  

ل ارتباط معين أو االستمرار في تلك العالقة أو ذلك االرتباط  إن املعلومات التي تصبح معروفة بعد قبول العالقة مع أحد العمالء أو قبو  . 122أ

 قد:

تكون متوفرة في وقت اتخاذ املكتب لقرار قبول العالقة مع العميل أو قبول االرتباط املعين أو االستمرار في تلك العالقة أو   •

 ذلك االرتباط ولكن املكتب لم يكن على دراية بها؛ أو 

د القرار بقبول العالقة مع العميل أو قبول االرتباط املعين أو االستمرار في تلك العالقة أو تتعلق بمعلومات جديدة ظهرت بع  •

 ذلك االرتباط. 

أمثلة لألمور التي يتم تناولها في سياسات أو إجراءات املكتب الخاصة بالظروف التي تصبح فيها معلومات معروفة بعد قبول  

أو االستمرار في تلك العالقة أو ذلك االرتباط وهذه املعلومات ربما كانت ستؤثر  العالقة مع أحد العمالء أو قبول ارتباط معين 

 على قرار املكتب بالقبول أو االستمرار

 التشاور داخل املكتب أو مع مستشار قانوني. •

 النظر في وجود متطلب منهي أو نظامي أو تنظيمي يوجب على املكتب االستمرار في االرتباط. •

املستوى اإلداري املناسب لدى العميل ومناقشة املكلفين بالحوكمة أو الطرف القائم بالتكليف في التصرف الذي مناقشة   •

 إلى الحقائق والظروف ذات الصلة. 
ً
 قد يتخذه املكتب استنادا

•  :
ً
 مناسبا

ً
 عند تحديد أن االنسحاب ُيعد تصرفا

o لتكليف بهذا القرار وأسباب االنسحاب. إعالم إدارة العميل واملكلفين بالحوكمة أو الطرف القائم با 

o   النظر في وجود متطلب منهي أو نظامي أو تنظيمي يوجب على املكتب إبالغ السلطات التنظيمية باالنسحاب من

 االرتباط، أو من كٍل من االرتباط والعالقة مع العميل، وأسباب االنسحاب. 

 بقبول أو االستمرار في العالقة مع أحد العمالء، وفي حالة  في بعض الظروف، قد تفرض األنظمة أو اللوائح املحل . 123أ
ً
ية على املكتب واجبا

 بذلك بموجب أحكام نظامية. 
ً
 القطاع العام، قد يكون املكتب مكلفا
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 فيها بقبول ارتباط أ
ً
و  مثال لألمور التي يتم تناولها في سياسات أو إجراءات املكتب فيما يتعلق بالظروف التي يكون املكتب ملزما

االستمرار فيه أو عندما يكون املكتب غير قادر على االنسحاب من االرتباط، مع علم املكتب بمعلومات كانت ستتسبب في رفضه 

 لالرتباط أو عدم االستمرار فيه 

 نظر املكتب في أثر املعلومات على تنفيذ االرتباط. •

عن   • املسؤول  الشريك  إلى  املعلومات  بنقل  املكتب  فريق  قيام  ألعضاء  توجيهه  ومعدل  مدى  بزيادة  ومطالبته  االرتباط، 

 االرتباط وإشرافه عليهم وفحصه لعملهم. 

 قيام املكتب بإسناد االرتباط إلى العاملين األكثر خبرة.  •

 تحديد املكتب لضرورة تنفيذ فحص لجودة االرتباط.  •

 )هـ(( 34)راجع: الفقرة   االتصال بأطراف خارجية

قدرة املكتب على الحفاظ على ثقة أصحاب املصلحة في جودة ارتباطاته من خالل اتصاله املناسب واملوثوق والشفاف قد يتم تعزيز   . 124أ

 بشأن األنشطة التي قام بتنفيذها لتحقيق الجودة، وبشأن فاعلية تلك األنشطة. 

ودة الخاص باملكتب، وقد يتباين مدى اهتمام تلك قد تختلف األطراف الخارجية التي قد تستخدم املعلومات املتعلقة بنظام إدارة الج . 125أ

 األطراف بنظام إدارة الجودة الخاص باملكتب، بناًء على طبيعة وظروف املكتب وارتباطاته. 

 أمثلة لألطراف الخارجية التي قد تستخدم املعلومات املتعلقة بنظام إدارة الجودة الخاص باملكتب

بالحوكمة لدى العميل هذه املعلومات لتحديد ما إذا كانوا سيقومون بالتعاقد مع املكتب  قد تستخدم اإلدارة أو املكلفون   •

 لتنفيذ االرتباط.

ربما تكون سلطات اإلشراف الخارجية قد أبدت رغبة في الحصول على هذه املعلومات لدعم مسؤولياتها في متابعة جودة  •

 االرتباطات عبر الدولة وفي فهم عمل املكاتب.

تكون املكاتب األخرى التي تستخدم عمل املكتب في تنفيذ االرتباطات )على سبيل املثال، فيما يتعلق بمراجعة إحدى  ربما   •

 املجموعات( قد طلبت الحصول على هذه املعلومات.

تخاذ ربما يكون املستخدمون اآلخرون لتقارير ارتباطات املكتب، مثل املستثمرون الذين يستخدمون تقارير االرتباطات في ا •

 قراراتهم، قد أبدوا رغبة في الحصول على هذه املعلومات. 

تي  قد يتم تناول األمور أدناه في املعلومات املتعلقة بنظام إدارة الجودة التي يتم توفيرها لألطراف الخارجية، بما في ذلك املعلومات ال . 126أ

 ة لتنفيذ االرتباطات بجودة عالية على نحو ثابت:يتم نقلها إلى املكلفين بالحوكمة بشأن كيفية دعم نظام إدارة الجود

 طبيعة املكتب وظروفه، مثل الهيكل التنظيمي ونموذج العمل واالستراتيجية والبيئة التشغيلية.  •

حوكمة املكتب وقيادته، مثل ثقافته وكيفية إبدائه االلتزام بالجودة واملهام واملسؤوليات والصالحيات املسندة فيما يتعلق   •

 رة الجودة. بنظام إدا

 للمتطلبات املسلكية ذات الصلة،  •
ً
 . بما فيها تلك املتعلقة باالستقاللكيفية وفاء املكتب بمسؤولياته وفقا

العوامل التي تسهم في تنفيذ االرتباطات بجودة عالية، وقد يتم عرض هذه املعلومات، على سبيل املثال، في صورة مؤشرات   •

 ؤشرات. لجودة االرتباط مع تعليق لشرح هذه امل
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نتائج أنشطة املتابعة الخاصة باملكتب والتقصيات الخارجية، وكيفية تصحيح املكتب ألوجه القصور التي تم التعرف عليها  •

 أو استجاباته األخرى لها. 

للفقرتين   •  
ً
للمكتب بشأن تحقيق أهداف   54و  53التقويم الذي تم وفقا  

ً
 معقوال

ً
تأكيدا إذا كان نظام إدارة الجودة يوفر  ملا 

 لنظام واالستنتاج من هذا التقويم، بما في ذلك أساس األحكام التي تم اتخاذها أثناء إجراء التقويم والتوصل إلى االستنتاج. ا

كيفية استجابة املكتب للتطورات والتغيرات الناشئة في ظروف املكتب أو ارتباطاته، بما في ذلك طريقة تكييف نظام إدارة   •

 ت.الجودة لالستجابة لتلك التغيرا

العالقة بين املكتب والشبكة، والهيكل العام للشبكة، ووصف ملتطلبات الشبكة وخدماتها، ومسؤوليات املكتب والشبكة )بما   •

في ذلك اعتبار أن املكتب هو املسؤول النهائي عن نظام إدارة الجودة(، واملعلومات املتعلقة بالنطاق العام ألنشطة املتابعة  

 تبها ونتائج تلك األنشطة.التي تنفذها الشبكة عبر مكا

 (( 1)هـ()34االتصال باملكلفين بالحوكمة )راجع: الفقرة 

وظروف   . 127أ املكتب  إجراءات  أو  على سياسات  االرتباط(  فريق  أو  املكتب  قبل  من  )أي  بالحوكمة  باملكلفين  االتصال  تعتمد طريقة  قد 

 االرتباط.

املراجع عن االتصال باملكلفين بالحوكمة عند مراجعة القوائم املالية، ويتناول تحديد املراجع  ( مسؤولية 260يناقش معيار املراجعة ) . 128أ

وفي بعض الظروف، قد يكون من املناسب    20وآلية االتصال.  19للشخص املعني داخل هيكل حوكمة املنشأة الذي سيتم االتصال به

ت املدرجة )أو عند تنفيذ ارتباطات أخرى(، على سبيل املثال، املنشآت االتصال باملكلفين بالحوكمة في املنشآت األخرى خالف املنشآ

 التي قد تتوفر فيها خصائص االهتمام العام أو املساءلة العامة، مثل:

املنشآت التي تحتفظ بقدر كبير من األصول بصفة ائتمانية لعدد كبير من أصحاب املصلحة بما في ذلك املؤسسات املالية،   •

 ركات التأمين وصناديق التقاعد. مثل بعض البنوك وش 

 املنشآت التي تحظى باهتمام كبير، أو التي تحظى إدارتها أو مالكها باهتمام كبير، بين العموم.  •

 املنشآت التي لها عدد كبير أو قطاع واسع من أصحاب املصلحة.  •

 اعتبارات خاصة بالقطاع العام 

ن بالحوكمة في منشآت القطاع العام بشأن كيفية دعم نظام إدارة الجودة الخاص قد يحدد املكتب أنه من املناسب االتصال باملكلفي . 129أ

تعقيدها، وعدد  العام ومدى  القطاع  الحسبان حجم منشأة  في  ثابت، مع األخذ  نحو  بجودة عالية على  االرتباطات  لتنفيذ  باملكتب 

 وكمة ومسؤولياتهم. أصحاب املصلحة، وطبيعة الخدمات التي تقدمها املنشأة، ومهام املكلفين بالح

 ((2)ه()34تحديد الحاالت األخرى التي من املناسب فيها االتصال بأطراف خارجية )راجع: الفقرة  

 يخضع للحكم   . 130أ
ً
ُيعد تحديد املكتب للحاالت التي من املناسب فيها االتصال بأطراف خارجية بشأن نظام إدارة الجودة الخاص به أمرا

 مثل:  املنهي وقد يتأثر ذلك بأمور 

 
 13-11( "االتصال باملكلفين بالحوكمة"، الفقرات 260معيار املراجعة ) 19

 22-18(، الفقرات 260معيار املراجعة ) 20
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 أنواع االرتباطات التي ينفذها املكتب، وأنواع املنشآت التي يتم تنفيذ تلك االرتباطات لصالحها.  •

 طبيعة املكتب وظروفه.  •

طبيعة البيئة التشغيلية للمكتب، مثل ممارسات العمل املعتادة في الدولة التي يعمل بها املكتب وخصائص األسواق املالية   •

 التي يعمل بها املكتب. 

 لألنظمة أو اللوائح )أي ما إذا كانت هناك حاجة إلجراء  مدى   •
ً
االتصاالت التي أجراها املكتب بالفعل مع األطراف الخارجية وفقا

 املزيد من االتصاالت، وإذا كانت الحال كذلك، فما هي األمور التي سيتم االتصال بشأنها(. 

ي ذلك الفهم واالهتمام الذي أبدته األطراف الخارجية بشأن  توقعات أصحاب املصلحة في الدولة التي يعمل بها املكتب، بما ف •

 االرتباطات التي ينفذها املكتب، وآليات املكتب في تنفيذ االرتباطات.

 االتجاهات السائدة في كل دولة. •

 املعلومات املتاحة بالفعل لألطراف الخارجية.  •

املتعلقة بنظام إدارة الجودة الخاص باملكتب وارتباطات كيفية استخدام األطراف الخارجية للمعلومات، وفهمها العام لألمور   •

 مراجعة أو فحص القوائم املالية أو ارتباطات التأكيد األخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العالقة. 

االتصال فوائد املصلحة العامة املترتبة على االتصال الخارجي وما إذا كان من املتوقع بدرجة معقولة أن تفوق تكاليف هذا   •

 )النقدية أو غيرها(. 

 على املعلومات التي يقوم املكتب بتوفيرها أثناء االتصال، وعلى طبيعة االتصال وتوقيته ومداه 
ً
قد تؤثر األمور املذكورة أعاله أيضا

 وشكله املناسب. 

 ((3)ه()34طبيعة االتصال باألطراف الخارجية وتوقيته ومداه وشكله املناسب )راجع: الفقرة 

 قد ينظر املكتب في الخصائص اآلتية عند إعداد املعلومات التي يتم نقلها إلى األطراف الخارجية:  . 131أ

مباشر  • بشكل  املكتب  اتصاالت  في  الواردة  األمور  ربط  يساعد  فقد  املكتب.  بظروف   
ً
تحديدا متعلقة  املعلومات  تكون  أن 

 ات نمطية أكثر من الالزم وأقل فائدة بمرور الوقت.بالظروف الخاصة باملكتب في الحد من احتمال أن تصبح تلك املعلوم

على مستخدمي   مالئمأن يتم عرض املعلومات بطريقة واضحة ومفهومة، وأال تكون طريقة العرض مضللة أو ذات تأثير غير   •

 االتصال(. املعلومات )على سبيل املثال، عرض املعلومات بطريقة متوازنة تراعي الجوانب اإليجابية والسلبية لألمر موضوع 

 أن تكون املعلومات دقيقة وكاملة من جميع الجوانب الجوهرية وأال تحتوي على معلومات مضللة. •

أن تراعي املعلومات احتياجات املستخدمين املستهدفين من املعلومات. وعند مراعاة تلك االحتياجات، قد ينظر املكتب في  •

 وما إذا كان باستطاعة املستخدمين الوصول إلى املعلومات أمور مثل مستوى التفصيل الذي قد يجده املستخدمون مجد 
ً
يا

 ذات الصلة من خالل مصادر أخرى )على سبيل املثال، املوقع اإللكتروني للمكتب(. 

يستخدم املكتب الحكم املنهي عند تحديد الشكل املناسب لالتصال بالطرف الخارجي، في ظل الظروف القائمة، بما في ذلك االتصال  . 132أ

  بامل
ً
. وقد يختلف شكل االتصال تبعا

ً
 أو كتابيا

ً
كلفين بالحوكمة عند مراجعة القوائم املالية للمنشآت املدرجة، وهو ما قد يتم شفويا

 لذلك.
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 أمثلة ألشكال االتصال باألطراف الخارجية

 املنشورات مثل تقارير الشفافية أو تقارير جودة املراجعة. •

تستهدف أصحاب مصلحة محددين )على سبيل املثال، املعلومات التي تتعلق بنتائج آلية املتابعة  االتصاالت الكتابية التي  •

 والتصحيح الخاصة باملكتب(. 

 املحادثات والتفاعالت املباشرة مع الطرف الخارجي )على سبيل املثال، املناقشات بين فريق االرتباط واملكلفين بالحوكمة(. •

 صفحات الويب. •

سائل اإلعالم الرقمية، مثل وسائل التواصل االجتماعي أو املقابالت أو العروض التقديمية عبر تقنيات األشكال األخرى لو  •

 البث الشبكي أو الفيديو.

 االرتباطات التي تخضع لفحص الجودة

 ((2)و() 34فحص جودة االرتباط الذي تتطلبه األنظمة أو اللوائح )راجع: الفقرة 

 ئح إجراء فحص لجودة االرتباط، على سبيل املثال، الرتباطات مراجعة املنشآت التي:قد تتطلب األنظمة أو اللوا . 133أ

عد من املنشآت التي تحظى باهتمام عام حسب تعريفها في الدولة املعنية؛ أو •
ُ
 ت

 أو تخضع للمساءلة العامة؛ أو •
ً
 حكوميا

ً
 تعمل في القطاع العام أو تتلقى تمويال

 ثال، املؤسسات املالية مثل البنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد(؛ أوتعمل في صناعات معينة )على سبيل امل •

 تستوفي متطلب امتالك حد أدنى معين من األصول؛ أو  •

 تخضع إلدارة قضائية أو دخلت في إجراء قضائي )على سبيل املثال، إجراء تصفية(.  •

 (( 3)و()34الجودة )راجع: الفقرة فحص جودة االرتباط كاستجابة ملواجهة خطر واحد أو أكثر من مخاطر 

 على تحقيق   . 134أ
ً
يتعلق فهم املكتب للحاالت أو األحداث أو الظروف أو التصرفات، التي تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها، التي قد تؤثر سلبا

 ملتطلبات الفقرة  
ً
صميم االستجابات وتطبيقها  (، بطبيعة وظروف االرتباطات التي ينفذها املكتب. وعند ت2)أ()25أهداف الجودة، وفقا

ملواجهة خطر واحد أو أكثر من مخاطر الجودة، قد يحدد املكتب أن إجراء فحص لجودة االرتباط ُيعد استجابة مناسبة بناًء على  

 أسباب التقييمات املمنوحة ملخاطر الجودة. 

اتخاذها، التي ينشأ عنها خطر واحد أو أكثر من  أمثلة للحاالت أو األحداث أو الظروف أو التصرفات، التي تم اتخاذها أو لم يتم 

عد فحص جودة االرتباط استجابة مناسبة لها   مخاطر الجودة التي قد يُ

 تلك التي تتعلق بأنواع االرتباطات التي ينفذها املكتب والتقارير التي تصدر: 

 االرتباطات التي تنطوي على مستوى مرتفع من التعقيد أو الحكم، مثل:  •

o على تقديرات محاسبية تحيط بها  ارتباطات مرا 
ً
جعة القوائم املالية للمنشآت التي تعمل في صناعة تنطوي عادة

درجة عالية من عدم التأكد )على سبيل املثال، بعض املؤسسات املالية أو منشآت التعدين الكبيرة(، أو القوائم 

 كبيرة حول قدرتها املالية للمنشآت التي تحيط بها حاالت عدم تأكد فيما يتعلق بأحداث أو  
ً
ظروف قد تثير شكوكا

 على البقاء كمنشأة مستمرة.



 (1إدارة الجودة )معيار 

 الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم املالية أو ارتباطات التأكيد األخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العالقةإدارة 

 © االتحاد الدولي للمحاسبين 68من  49صفحة  ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

o   مقارنة االرتباط  محل  املوضوع  تقويم  أو  قياس  في  متخصصة  ومعرفة  مهارات  تتطلب  التي  التأكيد  ارتباطات 

 بالضوابط املنطبقة )على سبيل املثال، قائمة غازات االحتباس الحراري التي يوجد فيها عدم تأكد كبير مرتبط

 بالكميات املقرر عنها(. 

التقصيات   • من  املكتشفات  فيها  تكررت  التي  املراجعة  ارتباطات  مثل  بشأنها،  مشكالت  مواجهة  تمت  التي  االرتباطات 

الداخلية أو الخارجية، أو أوجه القصور املهمة التي لم يتم تصحيحها في الرقابة الداخلية، أو إعادة العرض الجوهري 

 القوائم املالية.للمعلومات املقارنة في 

االرتباطات التي تم التعرف فيها على ظروف غير معتادة أثناء آلية املكتب الخاصة بالقبول واالستمرار )على سبيل املثال،  •

 عميل جديد كان يوجد خالف بينه وبين مراجعه السابق أو محاسبه القانوني السابق الذي كان يقدم له خدمات التأكيد(. 

وي على إعداد تقارير عن معلومات مالية أو غير مالية من املتوقع تضمينها في امللفات التي يتم تقديمها االرتباطات التي تنط •

سيتم   التي  التصورية  املالية  املعلومات  مثل  االجتهاد،  من  كبيرة  درجة  على  تنطوي  قد  والتي  التنظيمية،  السلطات  إلى 

 إدراجها في نشرات االكتتاب. 

 بأنواع املنشآت التي يتم تنفيذ االرتباطات لصالحها:تلك التي تتعلق 

 املنشآت في الصناعات الناشئة، أو التي ال يتوفر لدى املكتب أية خبرة سابقة بشأنها.  •

 املنشآت التي تم اإلعراب عن مخاوف بشأنها في املراسالت من سلطات تنظيم األوراق املالية أو سلطات التنظيم االحترازي. •

 املنشآت املدرجة، التي قد تتوفر فيها خصائص االهتمام العام أو املساءلة العامة، ومثال ذلك:  املنشآت، بخالف •

o  ذلك في  بما  املصلحة  أصحاب  من  كبير  لعدد  ائتمانية  بصفة  األصول  من  كبير  بقدر  تحتفظ  التي  املنشآت 

ب األنظمة أو اللوائح إجراء  املؤسسات املالية، مثل بعض البنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد التي ال تتطل

 فحص لجودة االرتباطات معها.

o  .املنشآت التي تحظى باهتمام كبير، أو التي تحظى إدارتها أو مالكها باهتمام كبير، بين العموم 

o  .املنشآت التي لها عدد كبير أو قطاع واسع من أصحاب املصلحة 

 أخرى لفحوصات االرتباطات خالف فحص جودة االرتباط. قد تشمل االستجابات التي يطبقها املكتب ملواجهة مخا . 135أ
ً
طر الجودة صورا

فنية   بخبرات  يحظون  الذين  العاملين  قيام  املكتب  استجابات  تشمل  قد  املالية،  القوائم  مراجعة  يخص  فيما  املثال،  سبيل  فعلى 

كام معينة مهمة. وفي بعض الحاالت، قد  متخصصة بإجراء فحص إلجراءات فريق االرتباط فيما يتعلق باملخاطر املهمة، أو فحص ألح

 يتم تنفيذ هذه األنواع األخرى من فحوصات االرتباطات باإلضافة إلى فحص جودة االرتباط.

في بعض الحاالت، قد يحدد املكتب عدم وجود ارتباطات مراجعة أو غيرها يوفر لها فحص جودة االرتباط أو أية صورة أخرى من صور   . 136أ

 ستجابة مناسبة ملواجهة مخاطر الجودة. فحص االرتباطات ا

 اعتبارات خاصة بالقطاع العام 

قد ينشأ عن طبيعة منشآت القطاع العام وظروفها )على سبيل املثال، بسبب حجمها ومدى تعقيدها، أو تنوع أصحاب املصلحة، أو   . 137أ

الظروف، قد يحدد املكتب أن إجراء فحص لجودة االرتباط  طبيعة الخدمات التي تقدمها املنشآت( مخاطر تتعلق بالجودة. وفي هذه  

العام  القطاع  في  املنشآت  ملراجعي  اللوائح  أو  األنظمة  تحدد  وقد  بالجودة.  تتعلق  التي  املخاطر  هذه  ملواجهة  مناسبة  استجابة  ُيعد 

التقارير )على سبيل املثال، تقديم تقرير منفصل عن حاالت عدم االلت إلى سلطة متطلبات إضافية إلعداد  اللوائح  باألنظمة أو  زام 

  إصدار األنظمة أو إلى هيئة حاكمة أخرى أو نقل هذه الحاالت في تقرير املراجع عن القوائم املالية(. وفي هذه الحاالت، قد ينظر املكتب

 في مدى تعقيد هذا التقرير، وأهميته للمستخدمين، عند تحديد ما إذا كان إجراء فحص لجودة االرتباط
ً
 ُيعد استجابة مناسبة. أيضا



 (1إدارة الجودة )معيار 

 الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم املالية أو ارتباطات التأكيد األخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العالقةإدارة 
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 ( 47– 35)راجع: الفقرات  آلية املتابعة والتصحيح

لجودة  . 138أ واملستمر  االستباقي  التحسين  تيسير  على  والتصحيح  املتابعة  آلية  تعمل  الجودة،  إدارة  نظام  تقويم  من  التمكين  إلى  إضافة 

 االرتباطات ونظام إدارة الجودة. فعلى سبيل املثال:

•   
ً
 وُيعد ذلك نظرا

ً
 مستغربا

ً
للقيود املالزمة لنظام إدارة الجودة، فإن تعرف املكتب على أوجه قصور في هذا النظام ليس أمرا

في حينها وبفاعلية،   ن املكتب من تصحيحها 
ّ
التعرف الفوري على أوجه القصور يمك في نظام إدارة الجودة، ألن   

ً
 مهما

ً
جانبا

 ويسهم في خلق ثقافة للتحسين املستمر.

ن املكتب من منع القصور من خالل االستجابة ألحد املكتشفات التي قد تؤدي بمرور    •
ّ
قد توفر أنشطة املتابعة معلومات تمك

 الوقت إلى حدوث قصور.

 ( 38، 37)راجع: الفقرتين  تصميم أنشطة املتابعة وتنفيذها

 من أنشطة املتابعة ا . 139أ
ً
لدائمة وأنشطة املتابعة الدورية. وأنشطة املتابعة الدائمة هي قد تضم أنشطة املتابعة الخاصة باملكتب مزيجا

 للظروف املتغيرة. أّما أنشطة املتابعة  
ً
بصفة عامة أنشطة روتينية، يتم دمجها في آليات املكتب ويتم تنفيذها بصورة آنية، استجابة

توفر أنشطة املتابعة الدائمة معلومات عن نظام    الدورية فيتم تطبيقها على فترات زمنية معينة بواسطة املكتب. وفي معظم الحاالت،

 إدارة الجودة في وقت أنسب.

قد تشتمل أنشطة املتابعة على التقص ي عن االرتباطات قيد التنفيذ. وتهدف التقصيات عن االرتباطات إلى متابعة التصميم الخاص  . 140أ

املستهدفة بالطريقة  وتشغيلها،  وتطبيقها  الجودة،  إدارة  نظام  على  بجوانب  الجودة  إدارة  نظام  يشتمل  قد  الظروف،  بعض  وفي   .

 في طبيعته للتقص ي عن االرتباطات قيد التنفيذ )على سبيل  
ً
استجابات مصممة لفحص االرتباطات أثناء تنفيذها ويبدو ذلك مشابها

في نظام إدارة الجودة حتى يتسنى منع حدو  أو العيوب  ث مخاطر الجودة(. ويتم  املثال، الفحوصات املصممة الكتشاف اإلخفاقات 

االسترشاد بالغرض من النشاط في تصميم النشاط وتطبيقه، وتحديد املوضع املناسب له ضمن نظام إدارة الجودة )أي ما إذا كان  

 لالرتباطات يتم تنفيذه ضمن االستجابات الخاصة  
ً
 عن االرتباطات قيد التنفيذ يتم تنفيذه ضمن أنشطة املتابعة، أو فحصا

ً
تقصيا

 اجهة مخاطر الجودة(. بمو 

 بأمور أخرى، من بينها:  . 141أ
ً
 قد تتأثر طبيعة أنشطة املتابعة، وتوقيتها ومداها، أيضا

 حجم املكتب وهيكله وتنظيمه.  •

 مشاركة الشبكة التي يتبعها املكتب في أنشطة املتابعة.  •

 تخدام تطبيقات تقنية املعلومات.املوارد التي يستهدف املكتب استخدامها للتمكن من تنفيذ أنشطة املتابعة، مثل اس •

عند تنفيذ أنشطة املتابعة، قد يجد املكتب حاجة إلى تغيير طبيعة أنشطة املتابعة، وتغيير توقيتها ومداها، على سبيل املثال عندما  . 142أ

 .
ً
 تشير املكتشفات إلى ضرورة تنفيذ أنشطة متابعة أكثر شموال

 )ج((37والتصحيح الخاصة باملكتب )راجع: الفقرة تصميم آلية تقييم املخاطر وآلية املتابعة 

قد تتأثر طريقة تصميم آلية املكتب لتقييم املخاطر )على سبيل املثال، آلية مركزية أو غير مركزية، أو معدل إجراء الفحص( بطبيعة  . 143أ

 ة نفسها. أنشطة املتابعة وتوقيتها ومداها، بما في ذلك أنشطة املتابعة التي يتم تطبيقها على اآللي



 (1إدارة الجودة )معيار 

 الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم املالية أو ارتباطات التأكيد األخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العالقةإدارة 
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قد تؤثر طريقة تصميم آلية املتابعة والتصحيح الخاصة باملكتب )أي طبيعة أنشطة املتابعة والتصحيح وتوقيتها ومداها، مع مراعاة  . 144أ

طبيعة املكتب وظروفه( على أنشطة املتابعة التي ينفذها املكتب لتحديد ما إذا كانت آلية املتابعة والتصحيح تحقق الغرض املستهدف 

 . 35ملوضح في الفقرة ا

 مثال للتدرج لتوضيح أنشطة املتابعة الخاصة بآلية املتابعة والتصحيح 

، قد تكون أنشطة املتابعة بسيطة، ألن املعلومات عن آلية املتابعة والتصحيح قد تكون متاحة  •
ً
في املكاتب األقل تعقيدا

تعاملها املتكرر مع نظام إدارة الجودة، عن طبيعة أنشطة املتابعة  بالفعل في صورة املعرفة املتوفرة لدى القيادة، بناًء على  

 التي يتم تنفيذها وتوقيتها ومداها، ونتائج أنشطة املتابعة، وتصرفات املكتب للتعامل مع تلك النتائج.

املتابعة والتصحيح بصفة   • بآلية  الخاصة  املتابعة  أنشطة  يتم تصميم  قد   ،
ً
تعقيدا األكثر  املكاتب  أن  في  خاصة لضمان 

اآللية توفر معلومات ذات صلة ويمكن االعتماد عليها وفي الوقت املناسب بشأن نظام إدارة الجودة، وتستجيب بشكل  

 مناسب ألوجه القصور التي تم التعرف عليها.

 )د((37التغييرات في نظام إدارة الجودة )راجع: الفقرة 

 ما يلي:  قد تشمل التغييرات في نظام إدارة الجودة . 145أ

 التغييرات لعالج أوجه القصور التي تم التعرف عليها في نظام إدارة الجودة.  •

 التغييرات في أهداف الجودة أو مخاطر الجودة أو االستجابات نتيجة للتغيرات في طبيعة وظروف املكتب وارتباطاته.  •

لحة اآلن لتزويد املكتب باملعلومات الالزمة لدعم  عند حدوث تغييرات، قد ال تعد أنشطة املتابعة السابقة التي نفذها املكتب صا

 تقويم نظام إدارة الجودة، وبالتالي، قد تشتمل أنشطة املتابعة الخاصة باملكتب على متابعة ملجاالت التغيير تلك. 

 )ه((37أنشطة املتابعة السابقة )راجع: الفقرة 

باملكتب إلى مجاالت في النظام قد ينشأ فيها قصور، والسّيما في املجاالت التي سبق  قد تشير نتائج أنشطة املتابعة السابقة الخاصة   . 146أ

 التعرف فيها على أوجه قصور.

قد ال تعد أنشطة املتابعة السابقة التي نفذها املكتب صالحة اآلن لتزويد املكتب باملعلومات الالزمة لدعم تقويم النظام، بما في ذلك  . 147أ

 م يطرأ عليها تغيير في نظام إدارة الجودة، والسّيما عندما يكون قد مضت مدة منذ تنفيذ أنشطة املتابعة. بشأن املجاالت التي ل

 )و(( 37املعلومات األخرى ذات الصلة )راجع: الفقرة  

 )و(، قد تشمل املعلومات األخرى ذات الصلة ما يلي: 37إضافة إلى مصادر املعلومات املشار إليها في الفقرة   . 148أ

 للفقرتين  املعل •
ً
)ب( بشأن نظام إدارة الجودة الخاص 51)ج( و50ومات التي تقوم الشبكة التي ينتمي إليها املكتب بنقلها وفقا

 باملكتب، بما في ذلك متطلبات الشبكة أو خدماتها التي قام املكتب بإدراجها ضمن نظامه الخاص بإدارة الجودة. 

 وارد التي يستخدمها املكتب في نظامه الخاص بإدارة الجودة. املعلومات التي يقوم مقدم الخدمة بنقلها عن امل •

مثل  • للمكتب،  إتاحتها  يتم  والتي  لصالحها،  ارتباطات  املكتب  ينفذ  التي  املنشآت  عن  التنظيمية  السلطات  من  املعلومات 

ت لصالحها )على سبيل املعلومات التي يتم الحصول عليها من سلطة تنظيمية لألوراق املالية عن منشأة ينفذ املكتب ارتباطا

 املثال، أوجه الشذوذ في القوائم املالية للمنشأة(.
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قد تشير نتائج التقصيات الخارجية أو املعلومات األخرى ذات الصلة، الداخلية والخارجية على السواء، إلى إخفاق أنشطة املتابعة  . 149أ

ودة. وقد تؤثر هذه املعلومات على نظر املكتب في طبيعة أنشطة السابقة التي نفذها املكتب في التعرف على قصور في نظام إدارة الج

 املتابعة وتوقيتها ومداها. 

 عن أنشطة املتابعة الداخلية الخاصة باملكتب. ولكن يتم االستعانة بنتائج التقصيات الخارجية في   . 150أ
ً
عد التقصيات الخارجية بديال

ُ
ال ت

 تحديد طبيعة أنشطة املتابعة وتوقيتها ومداها. 

 ( 38)راجع: الفقرة التقص ي عن االرتباطات 

 التي قد يقوم املكتب بمراعاتها عند اختيار االرتباطات املكتملة للتقص ي عنها  37أمثلة لألمور الواردة في الفقرة  . 151أ

عنها مخاطر فيما يتعلق بالحاالت أو األحداث أو الظروف أو التصرفات، التي تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها، التي تنشأ   •

 الجودة: 

o  .أنواع االرتباطات التي ينفذها املكتب، ومدى خبرة املكتب في تنفيذ نوع االرتباط 

o  :أنواع املنشآت التي يتم تنفيذ االرتباطات لصالحها، على سبيل املثال 

 املنشآت املدرجة. •

 املنشآت التي تعمل في الصناعات الناشئة.  •

 بها مستوى مرتفع من التعقيد أو الحكم.املنشآت التي تعمل في صناعات يرتبط  •

 املنشآت التي تعمل في صناعة جديدة على املكتب.  •

o  .مدة عمل الشركاء املسؤولين عن االرتباطات وخبراتهم 

 نتائج التقصيات السابقة عن االرتباطات املكتملة، بما في ذلك لكل شريك من الشركاء املسؤولين عن االرتباطات.  •

 باملعلومات األخرى ذات الصلة: فيما يتعلق  •

o  .الشكاوى أو االدعاءات املتعلقة بالشركاء املسؤولين عن االرتباطات 

o .نتائج التقصيات الخارجية، بما في ذلك لكل شريك من الشركاء املسؤولين عن االرتباطات 

o  .نتائج تقويم املكتب اللتزام كل شريك من الشركاء املسؤولين عن االرتباطات بالجودة 

كانت   . 152أ إذا  ما  تحديد  على  تركز  التي  املكتملة،  االرتباطات  التقص ي عن  بخالف  املتابعة،  أنشطة  من  العديد  بتنفيذ  املكتب  يقوم  قد 

االرتباطات قد التزمت بالسياسات أو اإلجراءات. وقد يتم تنفيذ أنشطة املتابعة تلك على ارتباطات معينة أو شركاء معينين مسؤولين  

 وقد يستخدم املكتب طبيعة هذه األنشطة ومداها، ونتائجها، في تحديد ما يلي:  عن االرتباطات.

 االرتباطات املكتملة التي سيتم اختيارها للتقص ي عنها؛ أو •

 الشركاء املسؤولين عن االرتباطات الذين سيتم اختيارهم للتقص ي عنهم؛ أو •

 عنه؛ أو  معدل اختيار كل شريك من الشركاء املسؤولين عن االرتباطات للتقص ي  •

 جوانب االرتباط التي سيتم النظر فيها عند تنفيذ التقص ي عن االرتباطات املكتملة.  •
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الشركاء  . 153أ وفاء  متابعة  في  املكتب  االرتباطات  املسؤولين عن  للشركاء  املكتملة  االرتباطات  أساس دوري عن  على  التقص ي  يساعد  قد 

 رتباطات املسندة إليهم.بمسؤوليتهم العامة عن إدارة الجودة وتحقيقها في اال 

مثال لكيفية تطبيق املكتب ألساس دوري فيما يخص التقص ي عن االرتباطات املكتملة لكل شريك من الشركاء املسؤولين عن  

 االرتباطات

 قد يضع املكتب سياسات أو إجراءات تتناول التقص ي عن االرتباطات املكتملة: 

التقص ي عن ارتباط مكتمل مرة واحدة كل ثالث سنوات لكل شريك من تنص على الفترة القياسية لدورة التقص ي، مثل   •

الشركاء املسؤولين عن االرتباطات الذين يقومون بتنفيذ عمليات مراجعة للقوائم املالية، ولجميع الشركاء املسؤولين عن  

 االرتباطات األخرى، مرة واحدة كل خمس سنوات؛

في ذلك أن تتضمن االرتباطات التي يتم اختيارها ارتباط مراجعة للشركاء توضح ضوابط اختيار االرتباطات املكتملة، بما  •

 املسؤولين عن االرتباطات الذين يقومون بتنفيذ عمليات مراجعة للقوائم املالية؛

 تتناول اختيار الشركاء املسؤولين عن االرتباطات بطريقة ال يمكن التنبؤ بها؛  •

ن املناسب، فيها اختيار الشركاء املسؤولين عن االرتباطات بمعدل أعلى، أو  تتناول الحاالت التي يكون من الضروري، أو م •

 أقل، من الفترة القياسية املحددة في السياسة، فعلى سبيل املثال: 

o   قد يختار املكتب الشركاء املسؤولين عن االرتباطات بمعدل أعلى من الفترة القياسية املحددة في سياسة املكتب

 عندما:

تعرف على العديد من أوجه القصور التي تم تقويمها بأنها حادة، ويجد املكتب حاجة  يكون املكتب قد   •

 إلى رفع معدل تنفيذ التقص ي الدوري بين جميع الشركاء املسؤولين عن االرتباطات. 

فيها  • ترتفع  معينة  صناعة  في  تعمل  ملنشآت  ارتباطات  بتنفيذ  االرتباط  عن  املسؤول  الشريك  يقوم 

 الحكم.مستويات التعقيد أو 

يكون االرتباط الذي نفذه الشريك املسؤول عن االرتباط قد خضع ألنشطة متابعة أخرى، وكانت نتائج   •

 تلك األنشطة غير مرضية. 

 ملنشأة تعمل في صناعة يحظى فيها الشريك املسؤول  •
ً
يكون الشريك املسؤول عن االرتباط قد نفذ ارتباطا

 عن االرتباط بخبرة محدودة. 

 إلى املكتب يكون   •
ً
 في هذا املنصب، أو انتقل مؤخرا

ً
الشريك املسؤول عن االرتباط قد تم تعيينه حديثا

 من مكتب آخر أو من دولة أخرى. 

o   القياسية الفترة  بعد  لسنة  إرجاء  املثال،  سبيل  )على  االرتباط  عن  املسؤول  الشريك  اختيار  املكتب  يرجئ  قد 

 املحددة في سياسة املكتب( عندما: 

رتباطات التي نفذها الشريك املسؤول عن االرتباط قد خضعت ألنشطة متابعة أخرى خالل تكون اال  •

 الفترة القياسية املحددة في سياسة املكتب؛

توفر نتائج أنشطة املتابعة األخرى معلومات كافية عن الشريك املسؤول عن االرتباط )أي ال يكون من   •

املزيد من املعلومات للمكتب عن الشريك املسؤول عن  املرجح أن يوفر التقص ي عن االرتباطات املكتملة  

 االرتباط(.
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تعتمد األمور التي يتم النظر فيها أثناء التقص ي عن االرتباط على كيفية استخدام التقص ي ملتابعة نظام إدارة الجودة. ويشتمل التقص ي   . 154أ

 على تحديد أن االستجابات املطبقة على مستوى االرتب
ً
اطات )على سبيل املثال، سياسات وإجراءات املكتب فيما  عن االرتباط عادة

 يتعلق بتنفيذ االرتباطات( قد تم تطبيقها حسب تصميمها وأنها تعمل بفاعلية. 

 )ب((39)راجع: الفقرة  األفراد الذين يتولون تنفيذ أنشطة املتابعة

في املتطلبات املسلكية ذات الصلة، ذات صلة عند   . 155أ الواردة  عد النصوص 
ُ
تتناول موضوعية  ت التي  تصميم السياسات أو اإلجراءات 

 األفراد الذين يتولون تنفيذ أنشطة املتابعة. وقد ينشأ تهديد الفحص الذاتي عندما يكون فرد يقوم بتنفيذ: 

 تقٍص عن أحد االرتباطات: •

o   لجودة ذلك 
ً
 في فريق االرتباط أو فاحصا

ً
االرتباط أو ارتباط آخر لفترة مالية  في حالة مراجعة القوائم املالية، عضوا

 الحقة؛ أو 

o  .لجودة ذلك االرتباط 
ً
 في فريق االرتباط أو فاحصا

ً
 فيما يخص جميع االرتباطات األخرى، عضوا

 نوع آخر من أنشطة املتابعة قد شارك في تصميم أو تنفيذ أو عمل االستجابة التي يتم متابعتها.  •

، قد ال يتوفر عاملون يحظون بالكفاءات أو القدرات أو الوقت أو   في بعض الظروف، على سبيل املثال، . 156أ
ً
في حالة املكاتب األقل تعقيدا

بمقدم خدمة  يستعين  قد  أو  الشبكة  املكتب خدمات  قد يستخدم  الظروف،  املتابعة. وفي هذه  أنشطة  لتنفيذ  الالزمة  املوضوعية 

 لتنفيذ أنشطة املتابعة. 

 ( 41،  40)أ(، 16)راجع: الفقرات  القصور   تقويم املكتشفات والتعرف على أوجه

 يقوم املكتب بتجميع املكتشفات من تنفيذ أنشطة املتابعة والتقصيات الخارجية واملصادر األخرى ذات الصلة.  . 157أ

ذات   . 158أ األخرى  واملصادر  الخارجية  والتقصيات  املتابعة  أنشطة  من  بتجميعها  املكتب  يقوم  التي  املعلومات  تكشف  عن  قد  الصلة 

 مالحظات أخرى تتعلق بنظام إدارة الجودة الخاص باملكتب، مثل: 

 التصرفات أو السلوكيات أو الحاالت التي نشأت عنها نواتج إيجابية في سياق الجودة أو في فاعلية نظام إدارة الجودة؛ أو •

تي لم ُترصد فيها أي مكتشفات، والتي لها الظروف املشابهة التي لم ُترصد فيها أي مكتشفات )على سبيل املثال، االرتباطات ال •

 طبيعة مشابهة لالرتباطات التي ُرصدت فيها مكتشفات(.

وقد تكون املالحظات األخرى مفيدة للمكتب ألنها قد تساعده في التحري عن األسباب الجذرية ألوجه القصور التي تم التعرف عليها أو  

أو تطبيقها على نطاق أوسع )على سبيل املثال، عبر جميع االرتباطات( أو قد تسلط    قد تشير إلى املمارسات التي يستطيع املكتب دعمها 

 الضوء على الفرص املتاحة للمكتب من أجل تعزيز نظام إدارة الجودة.

عنها قصور يمارس املكتب الحكم املنهي عند تحديد ما إذا كانت املكتشفات، كل منها على حدة أو عند اقترانها بمكتشفات أخرى، ينشأ  . 159أ

في نظام إدارة الجودة. وعند اتخاذ األحكام، قد يجد املكتب حاجة إلى مراعاة الوزن النسبي للمكتشفات في سياق أهداف الجودة أو  

مخاطر الجودة أو االستجابات أو الجوانب األخرى لنظام إدارة الجودة التي تتعلق بها. وقد تتأثر أحكام املكتب بعوامل كمية ونوعية  

لة باملكتشفات. وفي بعض الظروف، قد يرى املكتب أنه من املناسب الحصول على املزيد من املعلومات عن املكتشفات لتحديد  ذات ص

.
ً
عد املكتشفات جميعها، بما في ذلك املكتشفات الخاصة باالرتباطات، قصورا

ُ
 ما إذا كان قد حدث قصور من عدمه. ولن ت

 والنوعية التي قد يقوم املكتب بالنظر فيها عند تحديد ما إذا كانت املكتشفات ينشأ عنها قصور أمثلة للعوامل الكمية  . 160أ
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 مخاطر الجودة واالستجابات

 في حال تعلق املكتشفات بإحدى االستجابات: •

o  كيفية تصميم االستجابة، على سبيل املثال، طبيعة االستجابة ومعدل حدوثها )عند االقتضاء(، والوزن النسبي

 تجابة في مواجهة مخاطر الجودة وتحقيق أهداف الجودة التي تتعلق بها.لالس

o  .طبيعة خطر الجودة الذي تتعلق به االستجابة، وإلى أي مدى تشير املكتشفات إلى عدم مواجهة ذلك الخطر 

o  ما إذا كانت توجد استجابات أخرى تواجه نفس خطر الجودة وما إذا كانت تتوفر مكتشفات فيما يتعلق بتلك

 الستجابات.ا

 طبيعة املكتشفات وانتشارها 

•   
ً
طبيعة املكتشفات. على سبيل املثال، قد يكون للمكتشفات التي تتعلق بتصرفات القيادة وسلوكياتها أهمية نوعية، نظرا

 للتأثير املنتشر الذي قد يترتب على هذا في نظام إدارة الجودة ككل. 

خرى، تشير إلى وجود اتجاه سائد أو مشكلة منهجية. فعلى سبيل املثال،  ما إذا كانت املكتشفات، عند اقترانها بمكتشفات أ •

 قد تشير املكتشفات املتشابهة التي تظهر في العديد من االرتباطات إلى وجود مشكلة منهجية.

 مدى نشاط املتابعة ومدى املكتشفات 

 جمها. مدى نشاط املتابعة الذي ظهرت منه املكتشفات، بما في ذلك عدد االختيارات أو ح •

مدى املكتشفات مقارنة باالختيارات التي شملها نشاط املتابعة، ومقارنة بمعدل االنحراف املتوقع. على سبيل املثال، في  •

حالة التقص ي عن االرتباطات، عدد االرتباطات التي تم اختيارها والتي تم التعرف فيها على املكتشفات، بالنسبة إلى إجمالي  

 تيارها، ومعدل االنحراف املتوقع الذي حدده املكتب. عدد االرتباطات التي تم اخ

ُيعد تقويم املكتشفات والتعرف على أوجه القصور وتقويم مدى حدة وانتشار القصور الذي تم التعرف عليه، بما في ذلك التحري عن  .  161أ

 من آلية تكرارية ال تسير على نسق واحد.
ً
 األسباب الجذرية لذلك القصور، جزءا

أمثلة لتوضيح الطابع التكراري، متغير النسق، آللية تقويم املكتشفات والتعرف على أوجه القصور، وتقويم أوجه القصور التي تم 

 التعرف عليها، بما في ذلك التحري عن األسباب الجذرية لذلك القصور 

التعرف عليه، قد يتعرف املكتب عل •  أخرى عند التحري عن األسباب الجذرية للقصور الذي تم 
ً
ى ظروف تشبه ظروفا

للمكتشفات األخرى  تقويمه  بتعديل  املكتب  يقوم  لذلك،  ونتيجة  أنها قصور.  إليها على  ُينظر  ولم  مكتشفات  فيها  كانت 

 ويصنفها على أنها قصور. 

التعرف عليه، قد يتعرف املكتب على اتجاه سائد أو مشكلة منهجية   • عند تقويم مدى حدة وانتشار القصور الذي تم 

األخرى ترت للمكتشفات  تقويمه  بتعديل  املكتب  يقوم  لذلك،  ونتيجة  القصور.  أوجه  من  عد 
ُ
ت ال  أخرى  بمكتشفات  بط 

 على أنها قصور. 
ً
 ويصنفها أيضا

املتابعة   . 162أ أنشطة  املثال،  سبيل  )على  الصلة  ذات  األخرى  واملعلومات  الخارجية  التقصيات  ونتائج  املتابعة  أنشطة  نتائج  تكشف  قد 

الشبكة أو الشكاوى واالدعاءات( عن معلومات تتعلق بفاعلية آلية املتابعة والتصحيح. فعلى سبيل املثال، قد توفر نتائج  الخاصة ب

التقصيات الخارجية معلومات عن نظام إدارة الجودة لم يتم التعرف عليها من خالل آلية املتابعة والتصحيح الخاصة باملكتب، مما  

 في تلك اآللية.  قد يسلط الضوء على وجود قصور 
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 ( 41)راجع: الفقرة  تقويم أوجه القصور التي تم التعرف عليها

 تشمل العوامل التي قد يقوم املكتب بالنظر فيها عند تقويم مدى حدة وانتشار أوجه القصور التي تم التعرف عليها ما يلي: . 163أ

يتعلق به القصور في نظام إدارة الجودة الخاص باملكتب،  طبيعة القصور الذي تم التعرف عليه، بما في ذلك الجانب الذي   •

 وما إذا كان القصور في تصميم نظام إدارة الجودة أو تطبيقه أو تشغيله؛ 

في حال تعلق أوجه القصور التي تم التعرف عليها باالستجابات، ما إذا كانت هناك استجابات تعويضية ملواجهة خطر الجودة   •

 الذي تتعلق به االستجابة؛

 ألسباب الجذرية للقصور الذي تم التعرف عليه؛ا •

 معدل حدوث األمر الذي ينشأ عنه القصور الذي تم التعرف عليه؛ •

 حجم القصور الذي تم التعرف عليه وسرعة حدوثه ومدة بقائه وتأثيره على نظام إدارة الجودة.  •

التقويم الذي يتم لنظام إدارة الجودة بواسطة األفراد املسند إليهم  يؤثر مدى حدة وانتشار أوجه القصور التي تم التعرف عليها على   . 164أ

 املسؤولية واملساءلة النهائية عن النظام. 

 )أ(( 41السبب الجذري ألوجه القصور التي تم التعرف عليها )راجع: الفقرة  

فهم الظروف األساسية التي تسببت في ظهور  يتمثل الهدف من التحري عن األسباب الجذرية ألوجه القصور التي تم التعرف عليها في   . 165أ

 أوجه القصور من أجل تمكين املكتب مما يلي:

 تقويم مدى حدة وانتشار أوجه القصور التي تم التعرف عليها؛  •

 التصحيح املناسب للقصور الذي تم التعرف عليه.  •

 ة، من قبل من يقوم بتنفيذ التقييم. وينطوي تحليل األسباب الجذرية على ممارسة الحكم املنهي، على أساس األدلة املتاح

التعرف عليه بطبيعة املكتب   . 166أ تنفيذها لفهم األسباب الجذرية لقصور تم  يتم  التي   طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات 
ً
تتأثر أيضا قد 

 وظروفه، مثل: 

 مدى تعقيد املكتب وخصائصه التشغيلية.  •

 حجم املكتب.  •

 االنتشار الجغرافي للمكتب. •

 هيكلة املكتب أو مدى التركيز أو الطابع املركزي آلليات أو أنشطة املكتب. طريقة  •

أمثلة لكيفية تأثير طبيعة أوجه القصور التي تم التعرف عليها وحدتها املحتملة وطبيعة املكتب وظروفه على طبيعة وتوقيت ومدى  

 يهااإلجراءات الالزمة لفهم األسباب الجذرية ألوجه القصور التي تم التعرف عل

طبيعة القصور الذي تم التعرف عليه: قد تكون إجراءات املكتب لفهم األسباب الجذرية لقصور تم التعرف عليه أكثر   •

صرامة عندما يصدر تقرير غير مناسب فيما يتعلق بارتباط ملراجعة القوائم املالية ملنشأة مدرجة أو عندما يتعلق القصور 

 سلوكياتها بشأن الجودة. الذي تم التعرف عليه بتصرفات القيادة و 
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مدى الحدة املحتملة للقصور الذي تم التعرف عليه: قد تكون إجراءات املكتب لفهم األسباب الجذرية لقصور تم التعرف  •

عليه أكثر صرامة عندما يكون القصور قد تم التعرف عليه في العديد من االرتباطات أو عندما يوجد مؤشر على ارتفاع 

 بالسياسات أو اإلجراءات.معدالت عدم االلتزام 

 طبيعة املكتب وظروفه:  •

o   التي لها مقر واحد، قد تكون إجراءات املكتب لفهم األسباب الجذرية لقصور تم 
ً
في حالة املكاتب األقل تعقيدا

وألن   ومركزة،  بالفعل  متاحة  تكون  قد  الفهم  لتعميق  الالزمة  املعلومات  ألن  بسيطة،  إجراءات  عليه  التعرف 

.األسباب الجذر 
ً
 ية قد تكون أكثر وضوحا

o   تم لها مقرات عديدة، قد تشتمل إجراءات فهم األسباب الجذرية لقصور  التي   
ً
في حالة املكاتب األكثر تعقيدا

 بشأن التحري عن األسباب الجذرية ألوجه القصور التي 
ً
 خاصا

ً
التعرف عليه على االستعانة بأفراد تلقوا تدريبا

 ة تضم إجراءات أكثر رسمية لتحديد األسباب الجذرية.تم التعرف عليها، وعلى وضع منهجي

عند التحري عن األسباب الجذرية ألوجه القصور التي تم التعرف عليها، قد ينظر املكتب في أسباب عدم ظهور أوجه القصور في ظروف   . 167أ

 في تحديد كيفية  أخرى ذات طبيعة مشابهة لألمر الذي يتعلق به القصور الذي تم التعرف عليه. وقد تكون  
ً
لهذه املعلومات فائدة أيضا

 تصحيح القصور الذي تم التعرف عليه. 

في التحري عن األسباب   للمكتب  مثال لعدم ظهور قصور في ظروف أخرى ذات طبيعة مشابهة، وكيفية مساعدة هذه املعلومة 

 الجذرية ألوجه القصور التي تم التعرف عليها

ابه املكتشفات عبر العديد من االرتباطات. ولكن تلك املكتشفات لم تظهر في ارتباطات  قد يحدد املكتب وجود قصور بسبب تش

الجذري   السبب  أن  املكتب  يستنتج  االرتباطات،  بين  وباملقارنة  لالختبار.  الذي يخضع  نفسه  العينة  أخرى عديدة ضمن مجتمع 

الشركاء   قبل  من  املناسبة  املشاركة  عدم  هو  عليه  التعرف  تم  الذي  االرتباطات  للقصور  عن  الرئيسية املسؤولين  املراحل  في 

 لالرتباطات.

 مما يدعم آلية املكتب لتصحيح أوجه القصور التي تم التعرف عليها. . 168أ
ً
 مناسبا

ً
 قد يكون التعرف على األسباب الجذرية املحددة تحديدا

 
ً
 مناسبا

ً
 مثال للتعرف على األسباب الجذرية املحددة تحديدا

املكتب على إخفاق فرق االرتباطات التي تقوم بتنفيذ عمليات مراجعة للقوائم املالية في الحصول على ما يكفي من أدلة  قد يتعرف  

املراجعة املناسبة بشأن التقديرات املحاسبية عندما تنطوي افتراضات اإلدارة على درجة عالية من التقدير الشخص ي. وبالرغم 

رتباطات لنزعة الشك املنهي املناسبة، فإن السبب الجذري األساس ي لهذه املشكلة قد يتعلق من رصد املكتب لعدم ممارسة فرق اال 

بأمر آخر، مثل وجود بيئة ثقافية ال تشجع أعضاء فرق االرتباطات على توجيه األسئلة إلى األفراد ذوي الصالحيات الكبيرة أو عدم 

 لى االرتباطات.لتي يتم تنفيذها عكفاية التوجيه واإلشراف وفحص األعمال ا

 عن األسباب الجذرية للنواتج   . 169أ
ً
إضافة إلى التحري عن األسباب الجذرية ألوجه القصور التي تم التعرف عليها، قد يتحرى املكتب أيضا

 اإليجابية حيث إن القيام بذلك قد يكشف عن الفرص املتاحة للمكتب من أجل تحسين نظام إدارة الجودة أو زيادة تعزيزه.

 ( 42)راجع: الفقرة   جابة ألوجه القصور التي تم التعرف عليهااالست

 قد تعتمد طبيعة التصرفات التصحيحية، وتوقيتها ومداها، على عدة عوامل أخرى، من بينها:  . 170أ

 األسباب الجذرية. •

 مدى حدة وانتشار القصور الذي تم التعرف عليه، ومن ثّم، مدى االستعجال الالزم ملواجهته.  •
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صرفات التصحيحية في عالج األسباب الجذرية، مثل ما إذا كان يلزم على املكتب تطبيق أكثر من تصرف تصحيحي  فاعلية الت •

واحد لعالج األسباب الجذرية بفاعلية، أو يلزم عليه تطبيق تصرفات تصحيحية كتدابير مؤقتة إلى حين تمكن املكتب من 

 تطبيق تصرفات تصحيحية أكثر فاعلية. 

الظروف، قد يشتمل التصرف التصحيحي على تحديد أهداف إضافية للجودة، أو قد يتم إضافة أو تعديل مخاطر تتعلق في بعض   . 171أ

 بالجودة أو استجابات لها، بسبب تحديد عدم مناسبتها. 

مقدمي الخدمات،    عندما يحدد املكتب أن السبب الجذري ألحد أوجه القصور التي تم التعرف عليها يتعلق بمورد قام بتوفيره أحد . 172أ

 بما يلي: 
ً
 فقد يقوم املكتب أيضا

 النظر فيما إذا كان سيستمر في استخدام املورد الذي قام بتوفيره مقدم الخدمة. •

 نقل األمر إلى مقدم الخدمة. •

 عن عالج تأثير القصور، الذي تم التعرف عليه فيما يتعلق باملورد الذي قام بتوفيره مقدم الخد
ً
مة، على نظام  وُيعد املكتب مسؤوال

 
ً
إدارة الجودة واتخاذ التصرف الالزم ملنع تكرار القصور فيما يخص نظام إدارة الجودة الخاص باملكتب. غير أن املكتب ال يتحمل عادة

السبب   التحري عن  من  املزيد  إجراء  أو مسؤولية  الخدمة  مقدم  بالنيابة عن  عليه،  التعرف  تم  الذي  القصور،  تصحيح  مسؤولية 

 صور، الذي تم التعرف عليه، لدى مقدم الخدمة.الجذري للق

 ( 45املكتشفات بشأن ارتباط معين )راجع: الفقرة  

 عندما يتم إهمال اإلجراءات أو يصدر تقرير غير مناسب، قد تشتمل التصرفات التي يتخذها املكتب على ما يلي: . 173أ

 التشاور مع األفراد املعنيين بشأن التصرف املناسب.  •

 األمر مع إدارة املنشأة أو املكلفين بالحوكمة. مناقشة  •

 تنفيذ اإلجراءات التي تم إهمالها. •

في  باملكتشفات  يتعلق  في هذا الشأن ال تعفيه من مسؤوليته عن اتخاذ املزيد من التصرفات فيما  التي يتخذها املكتب  والتصرفات 

أوجه القصور والتحري عن األسباب الجذرية للقصور الذي تم  سياق نظام إدارة الجودة، بما في ذلك تقويم املكتشفات للتعرف على  

 التعرف عليه، في حال وجوده.

 ( 46)راجع: الفقرة  االتصال الدائم فيما يتعلق باملتابعة والتصحيح

ن نظام إدارة الجودة،  قد يتم نقل املعلومات التي تتعلق باملتابعة والتصحيح إلى األفراد املسند إليهم املسؤولية واملساءلة النهائية ع . 174أ

 على أساس دائم أو بشكل دوري. وقد يستخدم األفراد هذه املعلومات بطرق متعددة، منها على سبيل املثال: 

 كأساس لالتصاالت األخرى التي تتم مع العاملين بشأن أهمية الجودة.  •

 مساءلة األفراد عن املهام املسندة إليهم. •

 إدارة الجودة في حينها. تحديد املخاوف الرئيسية بشأن نظام  •

 ملتطلبات الفقرتين 
ً
 لتقويم نظام إدارة الجودة، واالستنتاج من هذا التقويم، وفقا

ً
 أساسا

ً
 . 54و 53وتوفر هذه املعلومات أيضا
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 ( 48)راجع: الفقرة   متطلبات الشبكة أو خدماتها

 إلى شبكة. وقد تفرض الشبكات . 175أ
ً
متطلبات بشأن نظام إدارة الجودة الخاص باملكتب أو قد   في بعض الظروف، قد يكون املكتب منتميا

تتيح خدمات أو موارد يختار املكتب تطبيقها أو استخدامها في تصميم نظامه الخاص بإدارة الجودة وتطبيقه وتشغيله. وقد تهدف  

التي تنتمي إلى الشبكة. وسيعتمد مدى هذه املتطلبات أو الخدمات إلى تعزيز تنفيذ االرتباطات بجودة عالية على نحو ثابت عبر املكاتب  

 قيام الشبكة بتزويد املكتب بأهداف الجودة، ومخاطر الجودة واالستجابات، املشتركة عبر الشبكة على ترتيبات املكتب مع الشبكة. 

 أمثلة ملتطلبات الشبكات 

 ركة بين مكاتب الشبكة. متطلبات أن يدرج املكتب ضمن نظامه الخاص بإدارة الجودة أهداف أو مخاطر الجودة املشت •

متطلبات أن يدرج املكتب ضمن نظامه الخاص بإدارة الجودة االستجابات املشتركة بين مكاتب الشبكة. وقد تشتمل هذه  •

االستجابات التي تقوم الشبكة بتصميمها على سياسات أو إجراءات تحدد مهام القيادة ومسؤولياتها، بما في ذلك الطريقة 

لقيام   أو املتوقعة  االرتباطات  تنفيذ  منهجيات  مثل  املوارد،  توزيع  أو  بداخله،  واملسؤوليات  الصالحيات  بإسناد  املكتب 

 تطبيقات تقنية املعلومات التي من تطوير الشبكة. 

متطلبات أن يخضع املكتب ألنشطة املتابعة الخاصة بالشبكة. وقد تتعلق هذه األنشطة بمتطلبات الشبكة )على سبيل  •

 املثال، متابعة تطبيق املكتب ملنهجية الشبكة بشكل مناسب(، أو بنظام إدارة الجودة الخاص باملكتب بوجه عام. 

 أمثلة لخدمات الشبكات 

الخدمات أو املوارد االختيارية التي يمكن للمكتب استخدامها في نظامه الخاص بإدارة الجودة أو في تنفيذ االرتباطات، مثل  •

االخت التدريب  لتقديم  برامج  مركز  استخدام  أو  الشبكة  داخل  من  خبراء  أو  للمكونات  بمراجعين  االستعانة  أو  يارية 

الخدمات تم إنشاؤه على مستوى الشبكة أو قام بإنشائه مكتب آخر ضمن الشبكة أو مجموعة من املكاتب األخرى ضمن  

 الشبكة. 

 طلبات الشبكة أو خدماتها. قد تفرض الشبكة مسؤوليات على املكتب فيما يتعلق بتطبيق مت . 176أ

 أمثلة ملسؤوليات املكتب فيما يتعلق بتطبيق متطلبات الشبكة أو خدماتها 

مطالبة املكتب بتوفير بنية تحتية أو آليات معينة فيما يتعلق بتقنية املعلومات لدعم أحد تطبيقات تقنية املعلومات التي  •

 إدارة الجودة. تقوم الشبكة بتوفيرها والتي يستخدمها املكتب في نظام 

يتم  • في ذلك عندما  بما  بتوفيرها،  التي تقوم الشبكة  بتقديم تدريب على مستوى املكتب بشأن املنهجية  مطالبة املكتب 

 تحديث املنهجية.

أو   قد يتوصل املكتب إلى فهم متطلبات الشبكة أو خدماتها وفهم مسؤولياته فيما يتعلق بتطبيقها من خالل االستفسار من الشبكة،  . 177أ

 من خالل الوثائق التي توفرها الشبكة، عن أمور مثل ما يلي: 

 حوكمة الشبكة وقيادتها.  •

 اإلجراءات التي تتخذها الشبكة عند تصميم وتطبيق متطلبات الشبكة أو خدماتها، وعند تشغيلها في حال االقتضاء.  •

تؤثر على متطلبات   • التي  للتغيرات  الشبكة، واستجابتها،  تحديد  املعلومات األخرى، مثل  كيفية  أو على  أو خدماتها  الشبكة 

 التغيرات في املعايير املهنية أو املعلومات التي تشير إلى وجود قصور في متطلبات الشبكة أو خدماتها. 

بكة،  كيفية متابعة الشبكة ملدى مناسبة متطلبات الشبكة أو خدماتها، وهو ما قد يتم من خالل أنشطة املتابعة الخاصة بمكاتب الش

 وآليات الشبكة لتصحيح أوجه القصور التي تم التعرف عليها.
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 ( 49)راجع: الفقرة   متطلبات الشبكة أو خدماتها في نظام إدارة الجودة الخاص باملكتب

عد خصائص متطلبات الشبكة أو خدماتها إحدى الحاالت أو األحداث أو الظروف أو التصرفات، التي تم اتخاذها أو لم   . 178أ
ُ
يتم اتخاذها،  ت

 التي يلزم مراعاتها عند التعرف على مخاطر الجودة وتقييمها. 

 مثال ملتطلبات الشبكة أو خدماتها التي تنشأ عنها مخاطر الجودة

قد تتطلب الشبكة أن يستخدم املكتب أحد تطبيقات تقنية املعلومات املوحدة عبر الشبكة لقبول العالقات مع العمالء وقبول  

واالستمرار في تلك العالقات واالرتباطات. وقد ينشأ عن هذا خطر يمس الجودة يتعلق بعدم تناول تطبيق تقنية    كل ارتباط معين 

املعلومات لألمور الواردة في األنظمة أو اللوائح املحلية التي يلزم على املكتب مراعاتها عند قبول العالقات مع العمالء وقبول كل  

 عالقات واالرتباطات.ار في تلك الارتباط معين واالستمر 

 الشبكة   تتوقع  وقدقد يشمل الغرض من متطلبات الشبكة تعزيز تنفيذ االرتباطات بجودة عالية على نحو ثابت عبر مكاتب الشبكة.   . 179أ

  لطبيعة  مناسبة  تكون   بحيث  إليها،  اإلضافة  أو  الشبكة،  متطلبات  تكييف  إلى   حاجة  املكتب  يجد  قد  ولكن  متطلباتها،  تطبيق  املكتب  من

 . وارتباطاته  املكتب وظروف 

 إليها  اإلضافة أو خدماتها،  أو الشبكة متطلبات تكييف إلى للحاجة أمثلة

 إليها  اإلضافة أو خدماتها، أو الشبكة  متطلبات بتكييف  املكتب قيام كيفية متطلبات الشبكة أو خدماتها 

بإدراج مخاطر   تتطلب الشبكة أن يقوم املكتب 

تمس   الجودة،  معينة  إدارة  نظام  الجودة ضمن 

 بحيث تواجه جميع مكاتب الشبكة تلك املخاطر.

في إطار التعرف على مخاطر الجودة وتقييمها، يقوم املكتب بتضمين مخاطر  

 الجودة التي تتطلبها الشبكة. 

 بتصميم وتطبيق استجابات ملواجهة مخاطر الجودة التي 
ً
ويقوم املكتب أيضا

 تتطلبها الشبكة. 

بتصميم  تتطل املكتب  يقوم  أن  الشبكة  ب 

 وتطبيق استجابات معينة. 

 في إطار تصميم االستجابات وتطبيقها، يحدد املكتب: 

 مخاطر الجودة التي تعمل االستجابات على مواجهتها. •

كيفية دمج االستجابات التي تتطلبها الشبكة في نظام إدارة الجودة   •

وظروفه. وقد يشمل هذا الخاص باملكتب، في ضوء طبيعة املكتب  

املكتب   وظروف  طبيعة  لتعكس  االستجابات  على  تعديالت  إدخال 

املنهجية  على  تعديالت  إدخال  املثال،  سبيل  )على  وارتباطاته 

 تتعلق باألنظمة أو اللوائح(.
ً
 لتضمينها أمورا

يستعين املكتب بأفراد من املكاتب األخرى ضمن  

املجموعة ملكونات  مراجعين  للعمل  . الشبكة 

وتفرض الشبكة متطلبات لتحقيق درجة عالية  

الخاصة   الجودة  إدارة  نظم  عبر  التشارك  من 

بمكاتب الشبكة. وتشتمل متطلبات الشبكة على 

ُيسند  الذين  األفراد  تنطبق على  ضوابط معينة 

مراجعة   عند  املكونات  على  العمل  إليهم 

 املجموعات.

يق االرتباط مع مراجع يضع املكتب سياسات أو إجراءات تتطلب أن يتأكد فر 

ُيسند  الذين  األفراد  استيفاء  من  الشبكة(  اآلخر ضمن  املكتب  )أي  املكون 

 إليهم املكون للضوابط الخاصة املنصوص عليها في متطلبات الشبكة. 
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 على   محتملة  سيناتتح  على  إليها،   اإلضافة  أو  خدماتها،  أو الشبكة  متطلبات  بتكييف  قيامه  عند املكتب  يتعرف  قد  الظروف،  بعض  في . 180أ

 . الشبكة إلى التحسينات هذه بنقل يقوم وقد خدماتها أو  الشبكة متطلبات

 )ج((50)راجع: الفقرة  أنشطة املتابعة التي تنفذها الشبكة على نظام إدارة الجودة الخاص باملكتب 

 معلومات مثل: قد تشتمل نتائج أنشطة الشبكة ملتابعة نظام إدارة الجودة الخاص باملكتب على  . 181أ

 وصف ألنشطة املتابعة، بما في ذلك طبيعتها وتوقيتها ومداها؛  •

املكتشفات وأوجه القصور التي تم التعرف عليها واملالحظات األخرى بشأن نظام إدارة الجودة الخاص باملكتب )على سبيل  •

 إدارة الجودة أو زيادة تعزيزه(؛املثال، النواتج اإليجابية أو الفرص املتاحة للمكتب من أجل تحسين نظام 

تقويم الشبكة لألسباب الجذرية الخاصة بأوجه القصور التي تم التعرف عليها والتأثير الذي تم تقييمه ألوجه القصور التي  •

 تم التعرف عليها والتصرفات التصحيحية املوص ى بها. 

 ( )ب(51)راجع: الفقرة أنشطة املتابعة التي تنفذها الشبكة عبر مكاتبها 

إدارة   . 182أ نظم  الشبكة عبر  تنفذها  التي  املتابعة  الكلية ألنشطة  النتائج  بشأن  الشبكة  الحصول عليها من  يتم  التي  املعلومات  تكون  قد 

، بما في ذلك االتجاهات السائدة واملجاالت  181الجودة الخاصة بمكاتبها في صورة تجميع أو تلخيص للمعلومات املوضحة في الفقرة أ 

 وجه القصور التي تم التعرف عليها عبر الشبكة، أو النواتج اإليجابية التي يمكن تكرارها عبر الشبكة. وهذه املعلومات قد: املشتركة أل 

 يستخدمها املكتب:  •

o   .في التعرف على مخاطر الجودة وتقييمها 

o  توجد أوجه قصور في   كجزء من املعلومات األخرى ذات الصلة التي يقوم املكتب بالنظر فيها عند تحديد ما إذا كانت

 متطلبات الشبكة أو خدماتها التي يستخدمها املكتب في نظامه الخاص بإدارة الجودة. 

يتم نقلها إلى الشركاء املسؤولين عن ارتباطات املجموعات، في سياق النظر في كفاءات وقدرات مراجعي املكونات الذين يتم  •

الشبكة والذين يخضع بهم من مكتب آخر ضمن  املثال، االستعانة  )على سبيل  بالشبكة  الخاصة  املشتركة  للمتطلبات  ون 

 أهداف الجودة ومخاطر الجودة واالستجابات املشتركة(. 

في بعض الظروف، قد يحصل املكتب على معلومات من الشبكة عن أوجه القصور التي تم التعرف عليها في نظام إدارة الجودة الخاص   . 183أ

 بتجميع معلومات من مكاتبها عن نتائج التقصيات الخارجية  بأحد مكاتب الشبكة والذي له 
ً
تأثير على املكتب. وقد تقوم الشبكة أيضا

في دولة معينة على  اللوائح  أو  التي تمت بشأن نظم إدارة الجودة الخاصة بمكاتب الشبكة. وفي بعض الحاالت، قد تحظر األنظمة 

 بكة أو قد تقيد نوعية تلك املعلومات التي يتم تبادلها. الشبكة تبادل املعلومات مع املكاتب األخرى ضمن الش

  في الظروف التي ال توفر فيها الشبكة املعلومات املتعلقة بالنتائج الكلية ألنشطة املتابعة التي تنفذها عبر مكاتبها، قد يتخذ املكتب . 184أ

 تصرفات أخرى مثل ما يلي: 

 مناقشة األمر مع الشبكة؛ •

 ارتباطات املكتب، وإعالم فرق االرتباطات بهذا األثر. تحديد أثر ذلك على  •
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 ( 52)راجع: الفقرة  أوجه القصور التي يتعرف عليها املكتب في متطلبات الشبكة أو خدماتها 

 من نظام إدارة الجودة الخاص باملكتب، فإنه . 185أ
ً
ل جزءا

ّ
 ألن متطلبات الشبكة أو خدماتها التي يقوم املكتب باستخدامها تشك

ً
ا تخضع  نظرا

أو   الشبكة  متطلبات  بمتابعة   ،
ً
معا أو كالهما  املكتب،  أو  الشبكة  تقوم  وقد  والتصحيح.  املتابعة  بشأن  املعيار  هذا  ملتطلبات   

ً
أيضا

 خدماتها.

 مثال لقيام كل من الشبكة واملكتب بمتابعة متطلبات الشبكة أو خدماتها 

الشبكة   مستوى  على  املتابعة  أنشطة  تنفيذ  الشبكة  تتولى  تطبيق  قد  بمتابعة   
ً
أيضا املكتب  ويقوم  املشتركة.  املنهجيات  إلحدى 

 ن االرتباطات.املنهجية من قبل أعضاء فرق االرتباطات من خالل تنفيذ التقصيات ع

عند تصميم التصرفات التصحيحية وتطبيقها لعالج تأثير القصور الذي تم التعرف عليه في متطلبات الشبكة أو خدماتها، قد يقوم  . 186أ

 املكتب بما يلي: 

فهم التصرفات التصحيحية املخطط لها من قبل الشبكة، بما في ذلك ما إذا كان املكتب يتحمل أية مسؤوليات عن تطبيق   •

 التصرفات التصحيحية؛ 

واألسباب  • عليه  التعرف  تم  الذي  القصور  لعالج  تكميلية  تصرفات تصحيحية  اتخاذ  املكتب  على  يلزم  كان  إذا  فيما  النظر 

 الجذرية املتعلقة به، على سبيل املثال عندما:

o  ال تكون الشبكة قد اتخذت التصرفات التصحيحية املناسبة؛ أو 

o  .تستغرق التصرفات التصحيحية الخاصة بالشبكة بعض الوقت لعالج القصور الذي تم التعرف عليه بفاعلية 

 ( 53)راجع: الفقرة  تقويم نظام إدارة الجودة

املسند إليهم املسؤولية واملساءلة النهائية عن نظام إدارة الجودة على الدعم من أفراد آخرين عند إجراء التقويم.    قد يحصل األفراد . 187أ

 ومع ذلك، يظل األفراد املسند إليهم املسؤولية واملساءلة النهائية عن نظام إدارة الجودة مسؤولين ومساءلين عن التقويم.

 على ظروف املكتب، وقد يتزامن مع نهاية السنة املالية للمكتب أو اكتمال دورة املتابعة السنوية. قد يعتمد توقيت تنفيذ التقويم  . 188أ

ة  تشمل املعلومات التي توفر األساس لتقويم نظام إدارة الجودة املعلومات التي يتم نقلها إلى األفراد املسند إليهم املسؤولية واملساءل . 189أ

 للفقرة النهائية عن نظام إدارة الجودة وف
ً
 . 46قا

 أمثلة للتدرج لتوضيح كيفية الحصول على املعلومات التي توفر األساس لتقويم نظام إدارة الجودة 

، قد يكون األفراد املسند إليهم املسؤولية واملساءلة النهائية عن نظام إدارة الجودة مشاركين بشكل   •
ً
في املكاتب األقل تعقيدا

 ومن ثّم، سيكونون على دراية باملعلومات التي تدعم تقويم نظام إدارة الجودة. مباشر في آلية املتابعة والتصحيح،  

، قد يجد األفراد املسند إليهم املسؤولية واملساءلة النهائية عن نظام إدارة الجودة حاجة إلى وضع  •
ً
في املكاتب األكثر تعقيدا

 ونقلها.  آليات لتجميع املعلومات الالزمة لتقويم نظام إدارة الجودة، وتلخيصها

 ( 54)راجع: الفقرة  االستنتاجات املتعلقة بنظام إدارة الجودة

في سياق هذا املعيار، املقصود من تشغيل النظام ككل هو توفير تأكيد معقول للمكتب بشأن تحقيق أهداف نظام إدارة الجودة. وفي  . 190أ

األفراد املسند إليهم املسؤولية واملساءلة النهائية عن نظام إدارة الجودة  سبيل التوصل إلى استنتاج بشأن نظام إدارة الجودة، قد ينظر  

 فيما يلي، عند استخدام نتائج آلية املتابعة والتصحيح: 
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 مدى حدة وانتشار أوجه القصور التي تم التعرف عليها، وتأثيرها على تحقيق األهداف الخاصة بنظام إدارة الجودة؛ •

يم وتطبيق تصرفات تصحيحية، وما إذا كانت التصرفات التصحيحية التي تم اتخاذها حتى  ما إذا كان املكتب قد قام بتصم  •

عد تصرفات فعالة؛ 
ُ
 وقت التقويم ت

 فيما   •
ً
ما إذا كان تأثير أوجه القصور التي تم التعرف عليها على نظام إدارة الجودة قد تم تصويبه بشكل مناسب، كالنظر مثال

 للفقرة إذا كان قد تم اتخاذ املزيد من ال
ً
 .45تصرفات وفقا

قد توجد ظروف تكون فيها أوجه القصور الحادة التي تم التعرف عليها )بما في ذلك أوجه القصور الحادة واملنتشرة التي تم التعرف  . 191أ

املسند األفراد  يستنتج  قد  الحاالت،  هذه  وفي  التقويم.  وقت  في  تأثيرها  تصويب  وتم  مناسب  بشكل  تصحيحها  تم  قد  إليهم    عليها( 

 للمكتب بشأن تحقيق أهداف النظام. 
ً
 معقوال

ً
 املسؤولية واملساءلة النهائية عن نظام إدارة الجودة أن نظام إدارة الجودة يوفر تأكيدا

 قد يكون للقصور الذي تم التعرف عليه تأثير منتشر على تصميم نظام إدارة الجودة وتطبيقه وتشغيله، على سبيل املثال عندما: . 192أ

 القصور على مكونات أو جوانب متعددة في نظام إدارة الجودة.  يؤثر •

 ينحصر القصور في مكون أو جانب محدد في نظام إدارة الجودة، لكنه مكون أو جانب أساس ي في النظام.  •

 يؤثر القصور على العديد من وحدات عمل املكتب أو مواقعه الجغرافية.  •

 ي واحد، لكن الوحدة املتأثرة أو املوقع املتأثر أساس ي لعمل املكتب ككل.ينحصر القصور في وحدة عمل واحدة أو موقع جغراف •

 يؤثر القصور على جزء كبير من االرتباطات التي من نوع معين أو طبيعة معينة.  •

 لكنه غير منتشر
ً
عد حادا  مثال لقصور تم التعرف عليه قد يُ

في أحد فروعه اإلقليمية الصغيرة.   بالعديد من  تعرف املكتب على قصور  التعرف عليه بعدم االلتزام  ويتعلق القصور الذي تم 

سياسات أو إجراءات املكتب. وحدد املكتب أن الثقافة السائدة في الفرع اإلقليمي، والسّيما تصرفات القيادة وسلوكياتها في هذا  

جذري للقصور الذي تم التعرف عليه. وحدد الفرع اإلقليمي التي كانت منصبة على األولويات املالية، قد أسهمت في ظهور السبب ال

 املكتب أن تأثير القصور الذي تم التعرف عليه: 

 حاٌد، ألنه يتعلق بثقافة الفرع اإلقليمي وااللتزام العام بسياسات أو إجراءات املكتب؛ •

 غير منتشر، ألنه محدود بالفرع اإلقليمي الصغير.  •

املسؤولي . 193أ إليهم  املسند  األفراد  يستنتج   قد 
ً
 معقوال

ً
تأكيدا يوفر  الجودة ال  إدارة  نظام  أن  الجودة  إدارة  نظام  النهائية عن  ة واملساءلة 

للمكتب بشأن تحقيق أهداف النظام عندما تكون أوجه القصور التي تم التعرف عليها حادة ومنتشرة، وال تكون التصرفات املتخذة 

 ون تأثير أوجه القصور التي تم التعرف عليها قد تم تصويبه بشكل مناسب.لتصحيح أوجه القصور التي تم التعرف عليها مناسبة، وال يك

 
ً
 ومنتشرا

ً
عد حادا  مثال لقصور تم التعرف عليه قد يُ

تعرف املكتب على قصور في فرع إقليمي، وهو الفرع األكبر للمكتب الذي يقدم الدعم املالي والتشغيلي والفني للمنطقة كلها. ويتعلق 

رف عليه بعدم االلتزام بالعديد من سياسات أو إجراءات املكتب. وحدد املكتب أن الثقافة السائدة في الفرع القصور الذي تم التع

اإلقليمي، والسّيما تصرفات القيادة وسلوكياتها في هذا الفرع اإلقليمي التي كانت منصبة على األولويات املالية، قد أسهمت في ظهور  

 عليه. وحدد املكتب أن تأثير القصور الذي تم التعرف عليه: السبب الجذري للقصور الذي تم التعرف

 حاٌد، ألنه يتعلق بثقافة الفرع اإلقليمي وااللتزام العام بسياسات أو إجراءات املكتب؛ •
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منتشٌر، ألن الفرع اإلقليمي هو أكبر فرع وألنه يقدم الدعم لفروع أخرى عديدة، وألن عدم االلتزام بسياسات أو إجراءات  •

 ربما كان له تأثير واسع النطاق على الفروع األخرى.املكتب 

اتخاذ   . 194أ في  املكتب  استمرار  ومع  عليها.  التعرف  تم  التي  واملنتشرة  الحادة  القصور  أوجه  لتصحيح  الوقت  بعض  املكتب  يستغرق  قد 

د  التصرف الالزم لتصحيح أوجه القصور التي تم التعرف عليها، قد يتقلص مدى انتشار أوجه   القصور التي تم التعرف عليها وقد ُيحدَّ

 أن أوجه القصور التي تم التعرف عليها ال تزال حادة، ولكنها لم تعد حادة ومنتشرة. وفي هذه الحاالت، قد يستنتج األفراد املسند إليهم 

 
ً
 معقوال

ً
 للمكتب بشأن تحقيق أهداف النظام،  املسؤولية واملساءلة النهائية عن نظام إدارة الجودة أن نظام إدارة الجودة يوفر تأكيدا

نظام إدارة الجودة   تأثير حاد ولكنه غير منتشر على تصميم  لها  التي  التعرف عليها  التي تم  بأوجه القصور  باستثناء األمور املتعلقة 

 وتطبيقه وتشغيله. 

بإدارة الجودة، وال يمنع املكتب من القيام  ال يتطلب هذا املعيار من املكتب الحصول على تقرير تأكيد مستقل بشأن نظامه الخاص   . 195أ

 بذلك.

 ( 55)راجع: الفقرة  اتخاذ التصرف العاجل واملناسب واالتصاالت األخرى 

في الفقرة   . 196أ إلى االستنتاج املوضح  إدارة الجودة  النهائية عن نظام  إليهم املسؤولية واملساءلة  )ب( أو 54عندما يتوصل األفراد املسند 

 ل التصرف العاجل واملناسب الذي يتخذه املكتب على ما يلي:)ج(، فقد يشتم54

أن  • من  وللتأكد  التوجيه،  من  املزيد  تقديم  أو  املوارد  من  املزيد  تخصيص  من خالل  االرتباطات،  تنفيذ  لدعم  تدابير  اتخاذ 

التعرف عليها، ونقل  التقارير التي يصدرها املكتب مناسبة في ظل الظروف القائمة، إلى حين تصحيح أوجه القصور التي تم  

 تلك التدابير إلى فرق االرتباطات.

 الحصول على مشورة قانونية. •

في بعض الظروف، قد يكون للمكتب هيئة حاكمة مستقلة تتولى اإلشراف غير التنفيذي على املكتب. وفي تلك الظروف، قد تشتمل  . 197أ

 االتصاالت على نقل معلومات إلى تلك الهيئة الحاكمة املستقلة. 

 أمثلة للظروف التي قد يكون من املناسب فيها للمكتب االتصال بأطراف خارجية بشأن تقويم نظام إدارة الجودة  . 198أ

 إلى شبكة.  •
ً
 عندما يكون املكتب منتميا

 عندما تستخدم املكاتب األخرى ضمن الشبكة العمل الذي نفذه املكتب، على سبيل املثال، في حالة مراجعة املجموعات. •

 لفشل نظام إدارة الجودة، وتكون هناك حاجة إلى إبالغ عندما يحد •
ً
د املكتب أن التقرير الذي أصدره غير مناسب نتيجة

 إدارة املنشأة أو املكلفين بالحوكمة فيها.

 عندما تتطلب األنظمة أو اللوائح اتصال املكتب بإحدى سلطات اإلشراف أو الجهات التنظيمية.  •

 ( 56)راجع: الفقرة  تقييمات األداء

 تعّزز تقييمات األداء الدورية املساءلة. وعند النظر في أداء الفرد، قد يأخذ املكتب في الحسبان:  . 199أ

نتائج أنشطة املتابعة الخاصة باملكتب فيما يخص الجوانب من نظام إدارة الجودة التي تتعلق بمسؤولية الفرد. وفي بعض   •

 ت للفرد ويقيس نتائج أنشطة املتابعة باملقارنة مع تلك املستهدفات. الظروف، قد يحدد املكتب مستهدفا
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التصرفات التي اتخذها الفرد استجابة ألوجه القصور التي تم التعرف عليها التي تتعلق بمسؤولية ذلك الفرد، بما في ذلك  •

 حسن توقيت تلك التصرفات وفاعليتها.

 لتقييمات األداء أمثلة للتدرج لتوضيح كيفية إجراء املكتب 

، قد يقوم املكتب بتكليف مقدم خدمة لتنفيذ التقييم، أو قد توفر نتائج أنشطة املتابعة الخاصة   •
ً
في املكاتب األقل تعقيدا

 على أداء الفرد. 
ً
 باملكتب مؤشرا

، قد يتولى تنفيذ تقييمات األداء عضو مستقل غير تنفيذي في الهيئة الحاكمة  •
ً
للمكتب، أو لجنة  في املكاتب األكثر تعقيدا

 خاصة تشرف عليها الهيئة الحاكمة. 

 قد تتم اإلثابة على التقييم اإليجابي لألداء من خالل األجور والترقيات والحوافز األخرى التي تركز على التزام الفرد بالجودة، وتعزز  . 200أ

السلبي لألداء الذي قد يؤثر على تحقيق املكتب ألهداف املساءلة. ومن جهة أخرى، قد يتخذ املكتب تصرفات تصحيحية لعالج التقييم  

 الجودة. 

 اعتبارات خاصة بالقطاع العام 

 تنفيذ تقييم ألداء األفراد املسند إليهم املسؤولية واملساءلة النهائية عن نظام . 201أ
ً
إدارة   في حالة القطاع العام، قد ال يكون من املمكن عمليا

 لطبيعة منصب الفرد. ومع ذلك، قد يستمر إجراء تقييمات األداء لألفراد  الجودة، أو اتخاذ تصرفات لعالج ن
ً
تائج تقييم األداء، نظرا

 اآلخرين في املكتب املسند إليهم املسؤولية التشغيلية عن الجوانب الخاصة بنظام إدارة الجودة. 

 (59–57)راجع: الفقرات  التوثيق

املعيار، إضافة إلى األنظمة أو اللوائح أو املتطلبات املسلكية ذات الصلة. وقد تكون له فائدة    يوفر التوثيق أدلة على التزام املكتب بهذا . 202أ

 في تدريب العاملين وفرق االرتباطات وضمان الحفاظ على املعرفة املؤسسية وتوفير سجل بأسس القرارات التي اتخذها املكتب  
ً
أيضا

أو العملي للمكتب توثيق كل أمر تم النظر فيه، أو كل حكم تم اتخاذه، بشأن  بشأن نظامه الخاص بإدارة الجودة. وليس من الضروري  

 من خالل مكون املعلومات واالتصاالت، أو الوثائق أو املواد الكتابي 
ً
ة  نظام إدارة الجودة. وقد يثبت املكتب التزامه بهذا املعيار أيضا

 
ً
 أساسيا

ً
عد جزءا

ُ
 من مكونات نظام إدارة الجودة. األخرى، أو تطبيقات تقنية املعلومات التي ت

قد يأخذ التوثيق شكل أدلة إرشادية وقوائم تحقق ونماذج كتابية ذات صفة رسمية، أو قد يتم بصورة غير رسمية )على سبيل املثال،   . 203أ

أو النماذج الرقمية    مراسالت إلكترونية أو منشورات على املواقع اإللكترونية(، أو قد يتم االحتفاظ به في تطبيقات تقنية املعلومات

األخرى )على سبيل املثال، في قواعد البيانات(. وتشمل العوامل التي قد تؤثر على أحكام املكتب فيما يتعلق بشكل التوثيق، ومحتواه  

 ومداه، بما في ذلك عدد مرات تحديث التوثيق، ما يلي: 

 مدى تعقيد املكتب وعدد فروعه؛ •

 كله التنظيمي؛طبيعة ومدى تعقيد ممارسات املكتب وهي •

 طبيعة االرتباطات التي ينفذها املكتب وطبيعة املنشآت التي يتم تنفيذ االرتباطات لصالحها؛ •

طبيعة األمر الذي يتم توثيقه ومدى تعقيده، مثل ما إذا كان يتعلق بأحد جوانب نظام إدارة الجودة التي حدث فيها تغيير أو   •

 ومدى تعقيد األحكام املتعلقة بهذا األمر؛ أحد املجاالت التي ترتفع فيها مخاطر الجودة،

 معدل ومدى التغييرات في نظام إدارة الجودة.  •
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، قد ال يكون من الضروري إجراء توثيق لدعم األمور التي تم االتصال بشأنها ألن طرق االتصال غير الرسمية  
ً
في املكاتب األقل تعقيدا

 أنه من املناسب توثيق هذه االتصاالت لتوفير أدلة على حدوثها. قد تكون فعالة. ومع ذلك، فقد يحدد املكتب األقل تعقي
ً
 دا

في بعض الحاالت، قد تفرض سلطة إشراف خارجية متطلبات بشأن التوثيق، سواًء بشكل رسمي أو غير رسمي، على سبيل املثال،   . 204أ

 على متطلبات خاصة تتناول التوثيق،  نتيجة للمكتشفات من التقصيات الخارجية. وقد تشتمل املتطلبات املسلكية ذات الصلة  
ً
أيضا

فعلى سبيل املثال، تتطلب قواعد سلوك وآداب املهنة توثيق أمور معينة، من بينها مواقف معينة تتعلق بتضارب املصالح وعدم االلتزام  

 باألنظمة واللوائح واالستقالل.

أو تصرف، تم اتخاذه أو لم يتم اتخاذه، فيما يتعلق بكل هدف من ال يتعين على املكتب توثيق نظره في كل حالة أو حدث أو ظرف   . 205أ

أهداف الجودة، أو كل خطر من املخاطر التي قد تنشأ عنها مخاطر تتعلق بالجودة. ومع ذلك، فعند توثيق مخاطر الجودة وكيفية  

املمنوح   التقييم  بتوثيق أسباب  املكتب  يقوم  الجودة، فقد  املكتب ملخاطر  املعتبر مواجهة استجابات  الحدوث  )أي  الجودة  ملخاطر 

 للخطر وتأثيره املعتبر على تحقيق هدف واحد أو أكثر من أهداف الجودة(، لدعم االتساق في تطبيق االستجابات وعملها. 

 قد يقوم بتنفيذ أعمال التوثيق الشبكة أو املكاتب األخرى ضمن الشبكة أو الهياكل أو الجهات األخرى داخل الشبكة.  . 206أ
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