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املــــــقدمة

يكون مصدر ( 1 أن   )GUID 1900( اإلنتوساي  دليل  النظري  اإلنتوساي1 مراجعة  دليل  الغرض من 

للمامرسات الجيدة واإلرشادات ألجهزة الرقابة العليا حول التخطيط، والتنفيذ، والتقييم لعمليات 

مراجعة النظري.

GUID 1900 هو جزء من إطار اإلنتوساي للترصيحات املهنية )IFPP(، والتي تشتمل أيضاً حيث ( 2

.)IS s( ومعايري اإلنتوساي للجهاز ،)INTO -P( تشكل املبادئ التأسيسية للجهاز

يف ( 3 عقد  والذي  )األنكوساي(  لإلنتوساي  العرشون  املؤمتر  خالل  األوىل  للمرة  الدليل  تبني  تم 

ينبغي  وثيقة حية  ليكون  البداية  منذ  الدليل  تصميم هذا  تم  وقد  عام 2010.  جوهانسربغ يف 

املامرسات  عىل  واألمثلة  التطورات  أحدث  طرح  يف  لتستمر  وتحديثها  دوري  بشكل  مراجعتها 

الجيدة يف املنطقة.

تم إسناد مهمة مراجعة وتحديث الدليل GUID 1900 إىل اللجنة الفرعية املعنية مبراجعة النظري ( 	

التي تشكل جزءا من لجنة اإلنتوساي لبناء القدرات. وتتألف اللجنة الفرعية من أعضاء اإلنتوساي 

األوروبية،  املدققني  واستونيا، ومحكمة  وكرواتيا،  الفرعية(،  اللجنة  رئيس  )نائب  بنجالديش  من 

والواليات  والسويد،  الفرعية(،  اللجنة  )رئيس  وسلوفاكيا  واملغرب،  وإندونيسيا،  واملجر،  وأملانيا، 

املتحدة األمريكية.

http://www.intosaiglossary.org.mx ميكن االطالع عىل تعريف للمصطلحات التي تم استخدامها يف الدليل يف املرسد عىل املوقع اإللكرتوين التايل  1
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هذه اإلرشادات خضعت للمراجعة بناء عىل معيار ISللجهاز 5600، وكذا إطار املبادئ األساسية ( 5

واألمثلة عىل املامرسات الجيدة التي تضمنها. مع ذلك، شهد هيكل ومضمون اإلرشادات تغيريا كبريا 

ليعكس ردود الفعل واملقرتحات الواردة من أعضاء اإلنتوساي منذ أن تم اعتامدها يف عام 2010.

باإلضافة إىل ذلك، تم إجراء املزيد من التطوير عىل قامئة التدقيق ملراجعة النظري التي تم ادراجها ( 6

كملحق للمعيار االسايس للجهاز 5600IS-، وإعادة تسميته ليصبح مجاالت وأسئلة مراجعة النظري” 

باالعتبار يف  يتم أخذها  أن  املجاالت ميكن  الجديد قامئة تدقيق حديثة  امللحق  )PRAQ(. يقدم 

مراجعة النظري، ونوعية األسئلة التي ميكن طرحها، واملقاييس واملعايري ذات الصلة.

نظرا لالختالفات الكبرية يف األنشطة، واملحتوى، والتفويضات املمنوحة ألجهزة الرقابة العليا، يعترب ( 	

دليل )GUID 1900( مجرد إرشاد، وبالتايل قد ال يغطي جميع حاالت، وأنواع، ومجاالت مراجعة 

ال سيام  النظري،  مراجعة  وطبيعة  لغرض  فهم مشرتك  تأسيس  إىل  يهدف  فإنه  ذلك،  ومع  النظري. 

املبادئ التي تنطوي عليها والخيارات التي ميكن أن يتبعها جهاز الرقابة األعىل الخاضع للمراجعة 

وفريق مراجعة النظري.

عالوة عىل ذلك، يجب أن يتم استخدام دليل )GUID 1900( بالتوافق إطار اإلنتوساي للترصيحات ( 	

املهنية )IFPP(، عىل وجه الخصوص املعيار ISللجهاز 100 “املبادئ األساسية لتدقيق القطاع العام” 

مع مراعاة ذكر اإلصدارات املهنية املطبقة عند استخدامها كأساس يف إطار عمل املراجعة.

ميكن أيضا استخدام الدليل )GUID 1900( مع إطار عمل قياس أداء جهاز الرقابة األعىل )للجهاز ( 9

)PMF( بطريقتني مختلفتني: 

ميكن استخدام الدليل )GUID 1900( لدعم تقييم إطار عمل قياس أداء جهاز الرقابة األعىل 	 

كعملية مراجعة النظري. 

التنظيم 	  يقدم  أن  أو  إلهام  مصدر  األعىل  الرقابة  جهاز  أداء  قياس  عمل  إطار  يكون  أن  ميكن 

للموضوعات التي تغطيها مراجعة النظري.

يقدم هذا الدليل إرشادات داعمة تتعلق بغريها من األدلة اإلرشادية إلطار اإلنتوساي للترصيحات ( 10

املهنية )IFPP(، خاصة املعيار الدويل ألجهزة الرقابة العليا للجهاز  P 12- INTO قيمة وفوائد 
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أجهزة الرقابة العليا - تحدث فرق يف حياة املواطنني، املعيار الدويل ألجهزة الرقابة العليا للجهاز 

-IS 130أخالقيات املهنة، واملعيار الدويل األجهزة الرقابة العليا للجهاز IS-0	1 رقابة الجودة ألجهزة 

الرقابة العليا، واملعيار الدويل ألجهزة الرقابة العليا -ISللجهاز 100 املبادئ األساسية التدقيق القطاع 

العام، ومنتج مبادرة اإلنتوساي للتنمية )IDI( “إطار عمل قياس أداء أجهزة الرقابة العليا )للجهاز 

)PMF” - وال تشتمل عىل املزيد من املتطلبات للقيام بعمليات التدقيق.

مجموعة من أدلة مراجعة النظري ووثائق أخرى ذات صلة متوفرة يف مكتبة الوثائق للجنة اإلنتوساي ( 11

املعنية ببناء القدرات )CBC( عىل املوقع التايل للجهاز www.intosaicbc.org2  : ويتضمن ذلك 

اتفاقيات مراجعة النظري وتقارير تقدمها أجهزة الرقابة العليا والتي قد تكون مبثابة املراجع أو أمثلة 

املزيد إلكامل  لتقديم  دعواتها  بتوجيه  الفرعية  اللجنة  وتستمر  لآلخرين.  الجيدة  املامرسات  عىل 

التوثيق الحايل وترحب بأي معلومات أو عمليات ملراجعة النظري التي تم القيام بها مؤخرة أو تم 

التخطيط للقيام بها3.

2 Go to http://www.intosaicbc.org/document-library/

3 These should be sent to the CBC Secretariat at secretariat@intosaicbc.org and the Chair of the Sub-Committee on Peer Re-

view.
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التعريفات

يشري مصطلح “مراجعة النظري” إىل مراجعة خارجية ومستقلة لعنرص أو أكرث يف الجهة و/أو عملية ( 1

لجهاز رقابة أعىل وذلك من قبل فريق من الزمالء املهنيني من واحد أو أكرث من أجهزة الرقابة 

العليا	.

ال تعترب عملية مراجعة النظري تدقيق وإمنا هي عبارة عن عملية تطوعية يقوم بها النظري لتقديم ( 2

النظري لجهاز رقابة  أو االشرتاك يف مراجعة  النظري  املراجعة  الخضوع  التقييم واملشورة. إن قرار 

أعىل آخر 5، هو دامئا عمل تطوعي، وتعكس هذه الطبيعة التطوعية املراجعة النظري عىل جميع 

عمليات االتصال والتبادل بني جهاز الرقابة األعىل وفريق مراجعة النظري أثناء فرتة املامرسة.

إن جهاز الرقابة األعىل الذي يخضع ملراجعة النظري غري ملزم باستنتاجات وتوصيات فريق مراجعة ( 3

النظري، وميكنه أن يقرر، حسب االقتضاء والرضورة، طريقة استخدام نتائج التقييم. ومبا أنه يتم 

القيام مبراجعة النظري من قبل مهنيني مستقلني خارجيني، فمن شأن ذلك أن يقدم مستوى أسايس 

رضوري من ضامن الجودة واملصداقية عىل العملية.

واملهني، ( 	 القانوين،  السياق  عىل  بناء  النظري  مراجعة  عمل  وإطار  هدف  وسيختلف  يختلف  قد 

والتنظيمي لجهاز الرقابة األعىل الخاضع املراجعة النظري، وكذلك الظروف التي يعمل بها. ويتم 

تعيني األهداف والنطاق املحدد لكل مراجعة للنظراء عىل أساس احتياجات ورغبات جهاز الرقابة 

األعىل الخاضع للمراجعة. وهذا يعني أيضا أن أهداف أي عملية الحقة ملراجعة النظري تتم لجهار 

رقابة أعىل ميكن أن تختلف بتغري وتطور األولويات االسرتاتيجية واملتطلبات التنظيمية.

يف حاالت معينة، ميكن لجهاز الرقابة األعىل أن يأخذ باالعتبار االستعانة بخرباء ليسوا من أجهزة الرقابة العليا.  	

2
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هناك خيارات كثرية من مجاالت التنظيم يف جهاز الرقابة األعىل والعمليات التي يقوم بها، والتي ( 5

ميكن اختيارها ملراجعة النظري، كام أنها ميكن أن تختلف من حيث الرتكيز والحجم، وأن ترتاوح من 

تقييم عملية تدقيق واحدة أو أكرث، إىل مراجعة مهام أو أنشطة أو ترتيبات تنظيمية معينة. عادة، 

ال تتضمن عملية مراجعة النظري تقييم جودة عمليات التدقيق الفردية، أو تقديم ضامنات بشأن 

استنتاجاتهم وتوصياته.

للمراجعة ( 6 الخاضع  األعىل  الرقابة  جهاز  يتفق  النظري،  مراجعة  عمليات  من  عملية  لكل  بالنسبة 

تطبيقها  التي سيتم  والتغطية  املرجعية،  والرشوط  النهج،  املشاركة عىل  العليا  الرقابة  أجهزة  مع 

يف مراجعة النظري. ويجب أن يتم توثيق هذه االتفاقية كتابية قبل البدء بالعمل امليداين ملراجعة 

النظري. وغالبا ما تأخذ االتفاقية شكلها الرسمي من خالل مذكرة تفاهم )انظر الفصل5(.

تقوم القاعدة بناء عىل أساس املعيار الدويل ألجهزة الرقابة العليا INTOSAI-P 10، إعالن املكسيك حول استقاللية أجهزة الرقابة العليا. مع ذلك،   5

هناك أجهزة رقابة عليا ملتزمة للخضوع ملراجعة النظري مثل جهاز الرقابة األعىل للواليات املتحدة األمريكية أو جهاز الرقابة األعىل يف إندونيسيا.
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االعتبارات اإلسرتاتيجية

يرتبط االنخراط يف مراجعة النظري باستثامرات كبرية من حيث الوقت والجهد واملوارد بالنسبة ( 1

لفريق  األعضاء  تقدم  التي  العليا  الرقابة  للمراجعة وكذلك أجهزة  الخاضع  الرقابة األعىل  لجهاز 

مراجعة النظري. وينبغي أن متثل أية عملية ملراجعة النظري االستخدام الفعال لهذه املوارد.

تخطط ( 2 التي  العليا  الرقابة  أجهزة  ستستفيد  باالهتامم،  جديرة  لنتائج  االستثامر  تحقيق  لضامن 

إلجراء عمليات مراجعة النظري من وجود رؤية واضحة ملا ييل:

هدف عملية مراجعة النظري املقرتحة، مبا يف ذلك النتائج والفوائد املتوقعة. 	 

الرتكيز ونطاق عملية مراجعة النظري، مع األخذ بعني االعتبار املوارد والضوابط. 	 

املقاييس واملعايري التي سيتم تطبيقها. 	 

الهدف:

من املستحسن أن يقوم جهاز الرقابة األعىل، الذي يدرس الخضوع لعملية مراجعة النظري، بتقييم ( 3

أويل للهدف، واملخاطر، والفوائد املتوقعة التي ميكن جنيها من هذه املبادرة. وهذا األمر من شأنه 

أن يساعد الجهاز يف تحديد نقاط الرتكيز، والنطاق، ومنهج مراجعة النظري. وميكن أيضا أن تكون 

مبثابة فرصة لبدء التفكري يف القدرات ونوع الخربة الالزمة لفريق مراجعة النظري.

إن درجة الحرية الكبرية املتاحة الختيار طبيعة ونوع مراجعة النظري، واملجموعة الكبرية من الفرص ( 	

3
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املتوفرة تتطلب من جهاز الرقابة األعىل أن ينظر بتمعن ألسباب القيام مبراجعة النظري. ويجب عىل 

جهاز الرقابة األعىل تحليل طريقة توافق القيام بهذه العملية مع اسرتاتيجيته الشاملة وتوقعات 

أصحاب املنفعة. عىل سبيل املثال، ميكن أن تكون مراجعة النظري جزء من عملية املراجعة العادية 

أو متهيدا إلدخال مامرسة جديدة أو نظام جديد، كام ميكن أن تكون ردة عىل قضايا أثريت من قبل 

أصحاب املنفعة. أيا كان السبب لدى البت يف إجراء مراجعة النظري، يحتاج جهاز الرقابة األعىل إىل 

النظر بعناية يف الخيارات املختلفة املتوفرة لديه لتلبية احتياجاته وتحقيق النتيجة املرجوة.

عىل سبيل املثال، ميكن أن يسعى جهاز الرقابة األعىل الستخدام مراجعة النظري لألمور التالية: ( 5

الحصول عىل ضامن فيام يتعلق بالحدود التي يلتزم بها يف تطبيق معايري التدقيق الدولية واملحلية.	 

الحصول عىل رأي سديد حول مفهوم و/ أو عملية لجانب أو أكرث من جوانب مامرسات وأنظمة 	 

الجهاز. 

مساعدة الجهاز يف اتخاذ قرارات مستنرية بشأن طرق تعزيز أو تحسني كفاءة وفعالية مناطق 	 

مختلفة من عمليات الجهاز. تلقي األفكار حول طرق تعزيز وسائل ومنهجيات وأدوات تدقيق 

محددة. 

تحديد سبل تحسني إنتاجية ونوعية أعامل الجهاز. 	 

قياس املامرسات الداخلية األساسية مقابل أفضل املامرسات الدولية. 	 

مواصلة تطوير الطريقة التي يعمل بها. 	 

تأكيد أو تعزيز مصداقية الجهاز مع أصحاب املنفعة، من خالل االقرار املستقل لتنظيم وعمليات 	 

الجهاز.

يف بعض األحيان ميكن أن يكون هناك صعوبات يف التوفيق فيام بني األهداف والتوقعات لجهاز ( 6

الرقابة األعىل الخاضع للمراجعة وأعضاء فريق مراجعة النظري، بالتايل فإنه من املهم أن تتم مناقشة 

املراحل  يف  ومعالجتها  املتوقعة  النتائج  حول  الخاطئة  املفاهيم  وكذلك  مهمة  اختالف  أوجه  أي 

الخاضع  األعىل  الرقابة  يتلقى جهاز  أن  املتوقع  يكون من  قد  املثال،  للعملية. عىل سبيل  األولية 

للمراجعة ضامن بأن مامرسته مصممة بشكل جيد ومتوافقة مع املعايري. ففي هذه الحالة، قد ال 
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يرحب الجهاز بأي مالحظات تكون عكس ذلك، خاصة إذا كان التقرير سينرش.

قد يختار جهاز الرقابة األعىل أن يتم تضمني “تحليل الفجوة” كعنرص من عنارص مراجعة النظري، ( 	

التنظيم  لتطوير  املحتملة  املجاالت  الضوء عىل  وتسليط  املفقودة،  أو  الضعيفة  العنارص  وتحديد 

ومامرسات التدقيق الخاصة به. وميكن استخدام نتائج مراجعة النظري كأساس لوضع خطة التنمية 

االسرتاتيجية الشاملة وتحديد األولويات.             

ميكن ملراجعة النظري تقييم عمليات جهاز الرقابة األعىل، وبالتايل تقديم التوصيات وطريقة تعزيزها ( 	

وتحسينها. حيث أن مراجعة النظري تشجع وتنرش املامرسات السليمة يف عمليات التحقيق العام 

الخارجية لكل من أجهزة الرقابة العليا ذات الصلة املبارشة ومجتمع التدقيق بشكل أوسع.

للمبادئ، ( 9 الجيد  للرقابة من خالل فهمها  العليا  الرقابة  املرحلة، ميكن أن تستفيد أجهزة  يف هذه 

الرقابة  أجهزة  استشارة  عىل  ذلك  يشتمل  أن  وميكن  النظري،  مراجعة  يف  والتحديات  واملتطلبات، 

العليا التي خضعت ملراجعة النظري أو ساهمت فيها. كام تعترب الوثائق املتوفرة عىل موقع لجنة 

بناء القدرات حول مراجعة النظري مرجع مفيدة.

والفوائد ( 10 الهدف  عىل  واالتفاق  كافية  داخلية  مناقشات  األعىل  الرقابة  جهاز  يجري  أن  وينبغي 

املتوقعة من مراجعة النظري املقرتحة. ومن املستحسن أن يتم ذلك قبل أن يتم القيام بالتخطيط 

املفصل، مثل اتخاذ قرار بشأن النطاق املحدد ملراجعة النظري، وتحديد أجهزة الرقابة العليا املشرتكة، 

وتوقيت مراجعة النظري، وشكل التقرير.

حول ( 11 والخارجية  الداخلية  التوقعات  يف  النظر  األعىل  الرقابة  جهاز  عىل  يجب  مواز،  نحو  وعىل 

مراجعة النظري املقرتحة ومعالجتها. ويشمل ذلك التواصل يف الوقت املناسب واملالئم فيام يتعلق 

الجمهور  وإبقاء  املبادرة،  تحقيقها من هذه  التي ميكن  املكتسبة  والقيمة  املراجعة،  بالهدف من 

الداخيل والخارجي عىل علم حسب االقتضاء.

يف الختام، نود أن نذكر أن الهدف هو وجود القدرة عىل اتخاذ قرار مستنري بشأن نوع وتغطية ( 12

مراجعة النظري التي يجب القيام بها. أن املراحل األوىل من التخطيط وتحديد مراجعة النظري من 

شأنها أن تساعد يف تعزيز قدراتها باعتبارها دافعا هاما وحافزا للتنمية التنظيمية واملهنية وتحسينها.
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الرتكيز والنطاق:

لتكون عملية مراجعة النظري عملية مفيدة قدر اإلمكان، يجب أن يأيت القرار املتعلق باألمور التي ( 13

يجب أن يتم الرتكيز عليها ونطاق املراجعة بصورة تعكس األسباب التي دفعت إىل القيام مبراجعة 

النظري والفوائد املتوقعة.

عالوة عىل ذلك، يجب أن يأخذ جهاز الرقابة األعىل باالعتبار املوارد املتوفرة لديه لتمويل ودعم ( 	1

املراجعة، وأفضل الطرق لتعزيزها. عىل سبيل املثال، من املرجح أن يتم من خالل عملية مراجعة 

النظري ذات النطاق املحدد بدقة استخالص مالحظات وتوصيات مفصلة جدا ومحددة من الفريق 

الذي قام بالعملية. من ناحية أخرى، مع العمليات ذات النطاق الواسع، من املرجح أن تستغرق 

عملية مراجعة النظري وقتا أطول واستهالك املزيد من املوارد، وتسفر عن توصيات ومالحظات ذات 

مستوى أعىل والتي تركز عىل التأثري والقضايا االسرتاتيجية بصورة شاملة.

بناء عليه، من الرضوري أن تحدد أجهزة الرقابة العليا وبوضوح ما يجب أن تراجعه الخطط بالضبط ( 15

وحدود املامرسات. فيام ييل املجاالت أو املواضيع التي ميكن إدراجها يف مراجعة النظري 6:

االسرتاتيجية والربمجة.	 

العمليات، والقواعد واألدلة والعمليات الداخلية التي تتعلق باملعايري الدولية واملحلية للتدقيق.	 

نهج ونظام وتصميم وتنفيذ رقابة الجودة يف عمليات مراقبة الجودة.	 

طرق ووسائل إعداد التقارير. 	 

العالقات مع أصحاب املنفعة.	 

إدارة املوارد البرشية.	 

أنشطة االتصاالت ووسائل اإلعالم.	 

إدارة املهام اإلدارية والدعم.	 

العنارص ( 16 الرقابة األعىل أيضا يف االعتبار  النظري، ينبغي أن يأخذ جهاز  عند تحديد نطاق مراجعة 

الرئيسية التي تحدد مهامها وأنشطتها )مثل القوانني واملعايري املحلية، واملتطلبات املحاسبية املحلية، 
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ولوائح القطاع العام، والسياسات والقواعد الداخلية، وكذلك املعايري الدولية(. كام يجب أن يأخذ 

فريق مراجعة النظري هذه األمور يف االعتبار عند تحديد نهج، وأسئلة، ومعايري مراجعة النظري إىل 

جانب األمور األخرى.

يف الختام، يجب أن يؤكد جهاز الرقابة األعىل عىل أن تركيز ونطاق مراجعة النظري سيعود بالنفع ( 	1

عىل الجهاز وله نتائج فعالة. ملزيد من التفاصيل حول املعايري واملقاييس يرجى االطالع عىل امللحق 

.))PRAQ

مراجعة النظري والتقييم الذايت:

نظرا لطبيعة عملية مراجعة النظري، وإمكانية نرش النتائج التي يتم التوصل لها، ميكن أن يأخذ جهاز ( 	1

الرقابة األعىل باالعتبار القيام بعملية تقييم ذايت واتخاذ إجراءات عالجية قبل القيام مبراجعة النظري. 

هناك أدوات مختلفة متاحة للتقييم الذايت )انظر الجدول(. كام ميكن أن يكون التقييم الذايت وسيلة 

مفيدة ملساعدة جهاز الرقابة األعىل يف تحديد املجاالت التي يجب الرتكيز عليها يف عملية مراجعة 

اإلجراءات  كفاية  املدى  تقييام  النظري عىل  مراجعة  تشتمل  أن  ذلك  بعد  املقرتحة. وميكن  النظري 

التصحيحية املتخذة بعد التقييم الذايت.

ميكن لجهاز الرقابة األعىل أن يشري أيضا إىل عمليات الفحص، والتدابري الرقابية، ونتائج التقييامت ( 19

الداخلية التي أنجزت مؤخرة، والتي متت ملراقبة تقدم العمل والتنفيذ، أو ألغراض تتعلق مبراقبة 

استخدامها عند  ليتم  التقييم هذه مخرجات إضافية ذات صلة  نتائج عمليات  توفر  الجودة. قد 

تحديد نقاط الرتكيز ومجال عملية مراجعة النظري.
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دليل لجنة بناء القدرات يف أجهزة التدقيق

يوفر الجهزة  السابقة(  القدرات  بناء  للجنة  التابعة  الفرعية 1  اللجنة  )تم وضعه من قبل  الدليل 

الرقابة العليا معلومات حول مناذج التقييم املحددة و األكرث عمومية. كام يغطي ايضا طرق تحقيق 

االستفادة القصوى من التقييم الخارجي و ما هي األمور االساسية التي يجب أن تأخذ بعني االعتبار 

www.intosaicbc.org عند تقييم القدرات. الرجوع اىل

)PMF( اطار عمل قياس اداء اجهزة الرقابة العليا

العينية  العليا )تم وضعه من قبل مجموعة عمل االنتوساي  الرقابة  إطار عمل قياس أداء أجهزة 

بقيمة ومنافع أجهزة الرقابة العليا( يوفر األساس لتقييم الشامل ألداء جهاز الرقابة األعىل مقابل 

املامرسات الجيدة التي وضعتها االنتوساي:

 	)IFPP( إطار االنتوساي للترصيحات املهنية

مواد إرشادية أخرى لإلنتوساي	 

يشمل إطار قياس أداء اجهزة الرقابة العليا )PMF( مزيج من املقاييس املوضوعية و طرق التقييم 

النوعي. و يهدف اىل تقييم أداء أجهزة الرقابة العليا يف مجال التدقيق, و العمليات التنظيمية, و 

دعم الخدمات, و االستقاللية, و إطار العمل القانوين, باالضافة اىل تقييم قيمة و فوائد اجهزة الرقابة 

او مراجعة  ذايت,  تقييم  األعىل  الرقابة  أداء جهاز  قياس  بإطار عمل  القيام  للمجتمع. ميكن  العليا 

.www.idi.no النظراء, أو التقييم الخارجي. االطالع عىل

)ITSA( التقييم الذايت لتكنولوجيا املعلومات

تهدف اداة التقييم الذايت لتكنولوجيا املعلومات )التي وضعتها مجموعة عمل األوروساي( إىل:

املعلومات 	  تكنولوجيا  أداء  و  العليا من خالل ضامن جودة  الرقابة  أجهزة  املساهمة يف عمل 

الخاصة يف بيئة تكنولوجيا املعلومات الجهزة الرقابة العليا وتعزيز الوعي حول حوكمة تكنولوجيا 

املعلومات.
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تطوير قدرات اجهزة الرقابة العليا لتحقيق أهدافها االسرتاتيجية من خالل استخدام تكنولوجيا 	 

املعلومات )عىل سبيل املثال فيام يتعلق باإلدارة الداخلية, من خالل عمليات تدقيق أكرث فعالية 

www.eurosai-it.org و تطوير مهارات املوظفني( االطالع عىل

)ITASA( التقييم الذايت لتدقيق تكنولوجيا املعلومات 

التقييم الذايت لتدقيق تكنولوجيا املعلومات )تم وضعه ايضا من قبل مجموعة عمل األوروساي( 

يهدف لتقييم التطور الحايل و املستقبيل ملهمة تدقيق تكنولوجيا املعلومات يف شكل ورشة عمل. 

التقييم الذايت لتدقيق تكنولوجيا املعلومات ليس تقييم لألداء عىل الرغم من أنه يوفر تقييم كفاءة 

www.  للوضع الحايل و املطلوب لتدقيق تكنولوجيا املعلومات كام يتصوره املشاركني. االطالع عىل

 eurosai-it.org

)iCAT( اداء تقييم االلتزام باملعايري الدولية الجهزة الرقابة العليا

االنتوساي  مبادرة  قبل  من  )تم وضعها  العليا  الرقابة  الدولية الجهزة  باملعايري  االلتزام  تقييم  اداء 

للتنمية( وهي اداة ملساعدة اجهزة الرقابة  العليا يف التخطيط ملامرسة التدقيق الحالية ملتطلبات 

املعايري الدولية الجهزة الرقابة العليا, لتتمكن من تحديد احتياجاتها لتنفيذ هذه املعايري. االطالع 

. www.idi.no عىل

 استبيان إطار عمل بناء القدرات املؤسسية 

االستبيان )تم وضعه من قبل منظمة االفروساي للدول األعضاء الناطقني باللغة االنجليزية( لتسهيل 

عمليات التقييم الذايت فيام يتعلق بإطار عمل بناء القدرات املؤسسية. و يشمل إطار العمل خمسة 

مجاالت للتطوير املؤسيس, و هي:)1(إطار العمل القانوين و االستقاللية. )2(التنظيم و االدارة. )3(

عىل  االطالع  املنفعة.  وأصحاب  االتصاالت  )5(إدارة  التدقيق.  ومعايري  البرشية.)	(منهجية  املوارد 

. www.afrosai-e.org.za

 منوذج بناء القدرات ملنظمة املحيط الهادي الجهزة الرقابة العليا

http://www.eurosai-it.or
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يركز منوذج بناء القدرات ملنظمة املحيط الهادي الجهزة الرقابة العليا عىل إجراءات التحسني ذات 

االولوية العالية التي من املحتمل ان يكون لها اكرب اثر ايجايب. حيث يشمل النموذج ستة مستويات 

و يشمل دعم سامت كل مستوى. حيث يعترب كل مستوى سابق هو “الطبقة األساس” التي ميكن 

www. أن يتم عليها وضع جهود التغيري. و هكذا يقام التحسني و التغيري التدريجي. االطالع عىل

. pssai.org

 )IntoSAINT( التقييم الذايت للنزاهة

التي بدورها  للرقابة( و  الهولندي األعىل  الجهاز  للنزاهة )تم وضعها من قبل  الذايت  التقييم  أداء 

تعمل عىل تحليل مخاطر النزاهة املرتتبة عىل اجهزة الرقابة العليا, باإلضافة اىل عملها و يف ذات 

www. للرقابة. االطالع عىل الجهاز االعىل  بالنزاهة ما بني موظفي  الوعي  الوقت عىل رفع مدى 

     . rekenkamer.nl
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الرشكاء واملوارد

الرشكاء:

مراجعة ( 1 فريق  بها  يتمتع  التي  والخربة  املعرفة  عىل  كبرية  بصورة  النظري  مراجعة  نجاح  يعتمد 

النظري. ويف العموم، يكون أعضاء فريق مراجعة النظري من جهاز رقابة أعىل واحد أو أكرث، ولكن 

العمل بالفريق يكون موحدا. بذلك، ال تلزم مراجعة النظري جهاز أو أجهزة الرقابة العليا التي تقوم 

باملراجعة بإجراءات معينة وال يتعني عليها الحصول عىل املوافقة الرسمية بذلك كام هو الحال، 

عىل سبيل املثال، بتقرير التدقيق.

تعتمد عملية اختيار الرشكاء يف مراجعة النظري من الجهاز أو أجهزة الرقابة العليا وأعضاء الفريق، ( 2

ونوع جهاز  منها،  املتوقعة  والفوائد  ونطاقها  املراجعة  أهداف  مثل  اعتبارات  كبري عىل  إىل حد 

الرقابة األعىل الخاضع للمراجعة واللغة. وبناء عىل التجارب، يجب عىل جهاز الرقابة األعىل الذي 

يرغب يف الخضوع ملراجعة النظري أن يحدد جهاز الرقابة األعىل املحتمل للمشاركة يف العملية يف 

أقرب وقت ممكن، حتى وإن كانت الفرتة قبل سنتني من الوقت املحدد لعقد مراجعة النظري. 

الرقابة األعىل الذي  ويعترب هذا األمر مهام بصورة خاصة املراجع الرئييس )عندما يختاره جهاز 

سيخضع للمراجعة(، والذي قد يساعد يف تحديد أجهزة الرقابة العليا األخرى التي ستشارك يف 

العملية.

قد تكون عمليات مراجعة النظري ذات فائدة لكل من جهاز الرقابة األعىل الخاضع لعملية املراجعة ( 3

وأجهزة الرقابة العليا التي تقوم بعملية املراجعة. عىل سبيل املثال، املامرسات الجيدة واألفكار 

األخرى التي يتم اكتسابها خالل عملية املراجعة قد تقدم أفكار جديدة األجهزة الرقابة العليا التي 

4
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تقوم باملراجعة ومن ثم تعيد تقييم وتحسن من مامرساتها وأنشطتها.

معايري هامة يجب مراعاتها عند اختيار الرشكاء:

ميكن إجراء مراجعة النظري من قبل موظفي جهاز رقابة أعىل واحد، أو من قبل عدد من أجهزة ( 	

الرقابة العليا. وميكن إنجاز عملية مراجعة النظري التي يقوم بها جهاز رقابة أعىل واحد يف وقت 

أقرص ألنها ال تحتاج للتنسيق فيام بني األطراف كام يكون عليه الحال عند القيام بها من قبل عدد 

من أجهزة الرقابة العليا. ومن ناحية أخرى، قد يكون لوجود فريق متنوع للمراجعة يضم أكرث من 

جهاز للرقابة العليا فائدة خاصة من حيث تنوع وجهات النظر واملهارات التي اجتمعت يف مراجعة 

النظري. كام يساعد فريق املراجعة الذي يضم أكرث من جهاز رقابة أعىل يف تقاسم عبء املوارد بني 

أجهزة الرقابة العليا املشاركة.

قبل دعوة الرشكاء املحتملني لتوفري املراجعني، يجب أن يأخذ جهاز الرقابة األعىل الذي سيخضع ( 5

للمراجعة يف االعتبار عدد من املعايري مثل:

الخربات ذات الصلة والخربة يف املجاالت التي ستغطيها مراجعة النظري. 	 

الخربة السابقة يف مراجعة النظري.	 

الذي 	  األعىل  الرقابة  لجهاز  الفعلية  أو  املتصورة  االستقاللية  تؤثر عىل  أن  أية عنارص من شأنها 

يقوم باملراجعة وأعضاء الفريق بصورة فردية أو مواقف تعارض املصالح )عىل سبيل املثال، جهاز 

الرقابة األعىل املحتمل للقيام بعملية املراجعة كان جهة مانحة أو مستشار الجهاز الرقابة األعىل 

الخاضع للمراجعة(.

الخلفية املهنية التي يفضل وجودها لدى املراجعني املشاركني يف العملية، وخاصة عندما تكون 	 

هناك حاجة للتخصص. 

موارد كافية )الكمية والنوعية لتنفيذ عملية مراجعة النظري املقرتحة. 	 

املهارات اللغوية والتواصل، حيث أن لها آثار عملية كبرية إلجراء املقابالت الشخصية واحتياجات 	 



20

  GUID 1900 - دليل مراجعة النظري

الرتجمة. 

الهيكل التنظيمي، قد يكون من املفيد أن تتم املراجعة من قبل جهاز رقابة أعىل أو أجهزة رقابة 	 

 ، عليا لها هيكل تنظيمي مامثل )القيادة الجامعية أو منوذج محكمة أو منوذج املدقق العام( 

ولكن ميكن أيضا أن يتم تحقيق قيمة مضافة إذا ما متت املراجعة من قبل جهاز أو أجهزة رقابة 

عليا لها طابع مختلف. 

املسافة الجغرافية. من املمكن أن يكون الختالف املنظور الثقايف مميزات، ولكن قد تؤدي املسافة 	 

الجغرافية إىل زيادة التكاليف والتعقيدات التنظيمية )مناطق زمنية مختلفة(. 

الثقافات والخربات  النظري توازن مناسب ويقدم مزيج من  بصورة عامة، يجب أن يخلق فريق مراجعة 

بصورة وافية إلجراء مراجعة تتميز بالفعالية والكفاءة.

يجب تجنب إجراء مراجعة النظري املتبادلة - حيث يقوم كل جهاز مبراجعة مامرسات الجهاز اآلخر ( 6

بالتبادل - فمن املحتمل أن تؤثر عىل موضوعية واستقاللية الفرق املعنية وكذلك عىل النتائج.

حاملا يتم تحديد أجهزة الرقابة العليا الرشيكة بالعملية، فمن املامرسات الجيدة التي ميكن أن يقوم ( 	

بها جهاز الرقابة األعىل الخاضع للمراجعة اجراء اتصاالت غري رسمية مع كل جهاز، وتحديد تفاصيل 

النطاق، والجدول الزمني، واعتبارات التكلفة ومعلومات أساسية عنه )عىل سبيل املثال، التفويضات 

املمنوحة له، املخطط التنظيمي، وأي تقارير سنوية منشورة حول أنشطته( لتحديد احتاملية قبول 

الدعوة الرسمية. إن الطابع غري الرسمي لهذه االتصاالت األولية من شأنه أن يوفر املرونة وإتاحة 

املجال لوجود رشکاء محتملني آخرين للتواصل معهم يف حال تلقي ردود سلبية من هذه األجهزة.

عندما يكون هناك أكرث من جهاز رقابة أعىل يقوم باملراجعة، ينبغي أن يتم تعيني مراجع رئييس ( 	

لقيادة وتنسيق هذه العملية. وعادة ما يكون الجهاز الرقابة األعىل الرئييس التزامات أكرب باملصادر 

نتيجة لألعامل اإلضافية ذات الصلة. وميكن تحديد املراجع األسايس من قبل جهاز الرقابة األعىل 

الخاضع للمراجعة أو عرب االتفاق العام بني املشاركني يف عملية مراجعة النظري. ويجب أن يتم ذكر 

املراجع األسايس يف مذكرة التفاهم )انظر الفصل 5(.
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املصادر:

يف كثري من األحيان، تشمل عملية مراجعة النظري االستثامر الكبري للموارد البرشية واملالية لكل من ( 9

جهاز الرقابة األعىل الخاضع للمراجعة وأجهزة الرقابة العليا املشاركة يف مراجعة النظري. وينبغي 

التخطيط لجوانب املوارد البرشية بعناية للتأكد من فعالية وكفاءة العملية.

التخطيط املبكر للموارد البرشية:

يجب أن يتم تحديد عدد، ومهام، وسامت املراجعني الذين ستوفرهم أجهزة الرقابة العليا املشاركة ( 10

يف أقرب وقت ممكن. وعند اختيار أعضاء فريق مراجعة النظري، يتعني عىل أجهزة الرقابة العليا 

املشاركة ضامن تحيل الفريق باملهارات املطلوبة، مثل الخربة الفنية املحددة واملعرفة اللغوية.

األخذ ( 11 يتم  أن  املهم  من  للزيارات،  الزمني  الجدول  وتخطيط  النظري  مراجعة  فريق  تشكيل  عند 

باالعتبار تواجد الفريق وكذلك املوظفني واإلدارة يف جهاز الرقابة األعىل الخاضع للمراجعة. يجب 

أن يكون هناك تنسيق يف وقت مبكر لألوقات املتاحة عند وضع الجدول الزمني املراجعة النظري.

عملية ( 12 لتنسيق  داخيل  فريق  للمراجعة  الخاضع  األعىل  الرقابة  جهاز  يشكل  أن  املستحسن  من  

مراجعة النظري وليكون مبثابة نقطة االتصال والدعم الفريق مراجعة النظري. وميكن أن يشمل ذلك 

الحصول عىل الوثائق، وإقامة اجتامعات داخلية وكذلك اجتامعات مع أصحاب املنفعة، مع تقديم 

الدعم اإلداري واملساعدة اللوجستية. كام يجب أن يرتبط الفريق الداخيل بصورة وثيقة مع اإلدارة 

العليا لجهاز الرقابة األعىل الخاضع للمراجعة.

النظر يف الطرف الذي ينبغي أن يتحمل التكاليف:

)مثل ( 13 العنارص  كافة  يتم تضمني  النظري كبرية عندما  لعملية مراجعة  الكاملة  التكاليف  قد تكون 
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الرتجمة والسفر، واإلقامة(. يجب عىل جهاز الرقابة األعىل الخاضع للمراجعة وأجهزة الرقابة العليا 

املشاركة أن تقرر يف أقرب وقت ممكن طريقة متويل عملية مراجعة النظري والتكاليف املشرتكة.

فيام ييل الخيارات املختلفة املتاحة لتقاسم التكاليف:( 	1

يتحمل كل جهاز من أجهزة الرقابة العليا املشاركة التكاليف الخاصة به. 	 

يتحمل جهاز الرقابة األعىل الخاضع للمراجعة متويل التكاليف اإلضافية املبارشة الخاصة بفريق 	 

مراجعة النظري )السفر والبدل اليومي فضال عن التكاليف األخرى املرتبطة باملراجعة )عىل سبيل 

املثال الرتجمة(.

املنظامت 	  أو  املانحة  الجهات  قبل  النظري ومتويلها من  يتم دعم عملية مراجعة  أن  أيضا  ميكن 

الدولية وفقا ملبادئ اإلنتوساي الخاصة باالستقاللية.

عند تناول مسائل التكاليف، ينبغي عىل جميع األطراف الرجوع إىل وحدات السفر واملحاسبة يف ( 15

أجهزتها لضامن التزامها بالقوانني واللوائح الداخلية.
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مذكرة التفاهم

تعترب عملية مراجعة النظري مرشوع تطوعي يقوم عىل أساس الثقة املتبادلة. إن مذكرة التفاهم ( 1

هي اتفاق بني جهاز الرقابة األعىل الخاضع للمراجعة وأجهزة الرقابة العليا املشاركة يف املراجعة. 

إنها تحكم حقوق، ومسئوليات، وواجبات أصحاب الصلة، وتحدد العنارص الرئيسية ملراجعة النظري 

)عىل سبيل املثال، النطاق، والنهج، والتوقيت، واملخرجات، وما إىل ذلك(.

يجب أن تكون مذكرة التفاهم تفصيلية حسب االقتضاء وقصرية قدر اإلمكان. وال ينبغي أن تشكل ( 2

املذكرة الخطة التفصيلية ملراجعة النظري )انظر الفصل 6(.

يجب أن يوافق جميع الرشكاء عىل مذكرة التفاهم قبل البدأ بعملية مراجعة النظري وعادة ما يتم ( 3

التوقيع عليها من قبل رئيس جهاز الرقابة األعىل الخاضع للمراجعة ورئيس جهاز الرقابة األعىل 

الذي يتوىل دور املراجع األسايس. بدال عن ذلك، ميكن أن يوقع جميع الرشكاء عىل االتفاقية.

تقدم العناوين التالية مؤرشات املوضوعات التي ميكن تغطيتها يف مذكرة تفاهم مراجعة النظري. ( 	

يتوقف ذلك عىل  تفصيال، حيث  أقل  أو  أكرث شمولية  تكون  أن  تم ذكرها كدليل فقط، وميكن 

الظروف.

5
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ملاذا - مجال مراجعة النظري والفوائد املتوقعة منها:

ماهي أسباب عملية مراجعة النظري؟ 	 

األعىل 	  الرقابة  لجهاز  الشاملة  االسرتاتيجية  يف  النظري  مراجعة  عملية  تلعبه  الذي  الدور  هو  ما 

الخاضع للمراجعة؟ 

هل ترتبط عملية مراجعة النظري مببادرة أخرى؟ 	 

هل كان طلب إجراء مراجعة النظري من قبل أصحاب املنفعة؟ 	 

ماهي الفوائد املتوقعة من عملية مراجعة النظري؟	 

ما - أهداف، وتركيز، ومجال، ومعايري، ومقاييس مراجعة 

النظري7:

ما سيتم مراجعته؟ 	 

هل هناك أي قيود محددة عىل النطاق؟	 

ما هي أسئلة مراجعة النظري )واألسئلة الفرعية( ؟ 	 

العالقة املحتملة مع أي تقييم ذايت قامت به الجهة الخاضعة للمراجعة. 	 

ماهي املعايري واملقاييس التي سيتم تطبيقها؟ 	 

هل هناك أي قيود للوصول إىل املعلومات املستمدة من نقاط تركيز ومجال مراجعة النظري؟	 

يرجى مالحظة أن قسم “ما” جزء مهم جدا من مذكرة التفاهم حيث أن وضع أسئلة مراجعة دقيقة رضوري لضامن الفهم العام لنقاط الرتكيز ومجال   	

مراجعة النظري واملساعدة يف توافق توقعات كافة األطراف.
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متى - الجدول الزمني:

 متى تبدأ مراجعة النظري؟ 	 

ما هي املعامل املهمة؟ 	 

متى يجب أن يتم تسليم املسودة وتقارير التدقيق النهائية ملراجعة النظري؟	 

من - قضايا املوارد البرشية

ما هي أجهزة الرقابة العليا التي ستشارك بتقديم أعضاء الفريق أجهزة الرقابة العليا؟ 	 

من هو الجهاز الذي تم منحه الدور القيادي يف مراجعة النظري؟	 

ماهي املهارات والخربات املحددة املطلوب توفرها يف فريق مراجعة النظري؟ 	 

هل يتطلب األمر وجود خرباء خارجيني؟ 	 

كيف - األدوار واملسئوليات

ما هي أدوار ومسئوليات جهاز الرقابة األعىل الخاضع للمراجعة وفريق مراجعة النظري؟ 	 

ماهي قواعد الرسية املطبقة؟ 	 

ماهي املتطلبات القانونية املحددة لجهاز الرقابة األعىل الخاضع للمراجعة وأجهزة الرقابة العليا 	 

التي تقوم باملراجعة التي ينبغي لفت انتباه جميع األطراف لها؟

ماهي قوانني ومتطلبات الوثائق املتعلقة بجهاز الرقابة األعىل الذي خضع للمراجعة من حيث 	 

صالحية الوصول للوثائق واستخدامها وأرشفتها؟ 

هل هناك أية رشوط تفرض قيود عىل حقوق فريق مراجعة النظري من حيث الوصول إىل	 

معلومات محددة؟	 
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ما هو الدعم الذي سيقدمه جهاز الرقابة األعىل الخاضع للمراجعة لفريق عمل مراجعة النظري، 	 

مثل التواصل مع أصحاب املنفعة الخارجيني؟ 

الخاضع 	  األعىل  الرقابة  جهاز  مع  األسايس(  املراجع  املراجعة  فريق  سيتواصل  مرة  وكم  كيف 

للمراجعة حول تقدم سري عمل مراجعة النظري؟

كم - التكاليف املرتتبة:

كم يوم من املتوقع أن يلتزم بها كل عضو من أعضاء فريق مراجعة النظري يف عملية مراجعة 	 

النظري؟ 

من سيغطي تكاليف السفر واإلقامة والتكاليف النرثية األخرى؟ 	 

هل هناك حد أعىل عام لتغطية تكاليف السفر أو حد أقىص لعدد أيام السفر التي يجب التقيد 	 

بها؟ 

ما هي اإلجراءات املتبعة السرتداد النفقات التي تم تحملها خالل عملية مراجعة النظري؟ 	 

سيغطي 	  الذي  ومن  الرتجمة(  املثال  سبيل  )عىل  تحملها  سيتم  التي  األخرى  التكاليف  هي  ما 

تكاليفها؟

املخرجات - تقرير مراجعة النظري:

ما هي اللغة التي سيتم كتابة التقرير بها، وهل سيتم ترجمة التقرير إىل لغات أخرى؟ 	 

ماهي إجراءات التنقيح املتصورة؟ 	 

النهايئ 	  للتقرير  مطلوبة  ترجمة  ألي  العالية  الجودة  لضامن  وضعها  تم  التي  الرتتيبات  هي  ما 

وكذلك ضامن وضوحها وقابلية القراءة والدقة؟ 

هل هناك رشط بأن يتم العمل بنص التقرير األصيل إذا ما طرأت أي اختالفات بني النص األصيل 	 

والنسخة املرتجمة من التقرير النهايئ؟ 
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هل سيتم نرش التقرير النهايئ )أو جزء منه( ؟ إذا كان األمر كذلك، ماهي الطريقة؟	 

هل سيتم تحديد أولويات التوصيات وتوقيتها؟	 

حاملا يتم توقيع مذكرة التفاهم والبدء بعملية مراجعة النظري، قد تتغري افرتاضات معينة أو تحصل ( 5

أحداث خارجية تؤثر عىل مراجعة النظري. لذلك ينبغي عىل الرشكاء يف مراجعة النظري األخذ باالعتبار 

إمكانية إعادة النظر يف مذكرة التفاهم خالل املراجعة، ال سيام عندما ميكن أن يتأثر عنرص أسايس 

التفاهم. إذا ما أدرك كافة الرشكاء الحاجة إىل مراجعة املذكرة، يجب أن يتم صياغة  من مذكرة 

واعتامد مذكرة التفاهم املعدلة بنفس طريقة الوثيقة األصلية.
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التخطيط

بعد توقيع مذكرة التفاهم، فإنه من املستحسن أن يعد فريق مراجعة النظري خطة تفصيلية تحدد ( 1

النهج والخطوات الواجب اتباعها خالل عملية املراجعة عىل أساس االتفاق الذي تم. ويجب أن 

توثق الخطة ما ييل:

القرارات الرئيسية واالفرتاضات. 	 

الجدول الزمني املتصور لألنشطة واملهام التي يتعني القيام بها.	 

توقيت الزيارات الجهاز الرقابة األعىل الخاضع للمراجعة وتواريخ االجتامعات الرئيسية )عىل 	 

سبيل املثال، بداية ونهاية العمل امليداين واالنتهاء من التقرير(. 

اإلنجازات الهامة التي ينبغي تحقيقها. 	 

املوارد البرشية والنقدية الالزمة لكل عمل. 	 

املخرجات املتوقعة لكل مرحلة. 	 

املخاطر الحرجة املحتملة والتدابري التي يتم اتخاذها لتخفيفها. 	 

املقاييس التي سيتم وفقها تقييم جهاز الرقابة األعىل الخاضع للمراجعة. 	 

أية عملية متابعة لنتائج عملية مراجعة نظراء سابقة، إن وجدت.	 

وتعتمد التفاصيل الواردة يف الخطة عىل مدى تعقيد املهمة، واحتياجات جهاز الرقابة األعىل 	 

الخاضع للمراجعة، وفريق مراجعة النظري. 

عند التخطيط ملراجعة النظري ميكن االستفادة من استخدام األدوات والتقنيات املناسبة لتخطيط ( 2

6
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وتشمل  جانت(.  مخططات  املثال  سبيل  )عىل  الفريق  وإدارة  العمل،  وإسناد  املهام،  تسلسل 

املامرسات الجيدة تحديد وتخطيط املسار الهام للمهمة )عىل سبيل املثال أقرب تاريخ للبدء، واملدة 

املتوقعة، واملهام األخرى املتصلة( ووضع إجراءات وقائية يف عملية التخطيط للتصدي للتأخريات 

املحتملة أو أي بطء يف تنفيذ مراجعة النظري. وميكن أيضا تحديد األهداف السبعة الذكية 	 لتسهيل 

املراقبة الشاملة وتتبع التقدم املحرز من قبل اإلدارة العليا. وينبغي أيضا إعداد امليزانية ومتابعتها 

لضامن بقاء التكاليف واملوارد األخرى ضمن املستويات املقدرة أو املتوقعة.

ينبغي االنتهاء من إعداد الخطة وأن تتم املوافقة عليها من قبل جميع أعضاء فريق مراجعة النظري ( 3

وابالغ جهاز الرقابة األعىل الخاضع للمراجعة باملعلومات والقرارات، قبل بدء العمل امليداين بفرتة 

كافية. كام ينبغي الحفاظ عىل تحديث الوثيقة من أجل ضامن كفاءة وفعالية إدارة املرشوع ومراقبة 

التقدم املحرز. وميكن أن تساعد الخطة يف تسهيل التواصل بني أجهزة الرقابة العليا والتواصل فيام 

وإدارة  التنسيق  بناء عمليات  عليه  يتم  الذي  األساس  توفري  النظري من خالل  مراجعة  فريق  بني 

األنشطة والتغيريات.

البدء ( 	 أو  التدقيق  بإعدادها قبل بدء عملية  الرقابة األعىل  عىل غرار أي خطة أخرى يقوم جهاز 

والتنفيذ،  التنظيم،  التالية حول  األسئلة  ملعالجة  النظري  مراجعة  تهدف خطة  أن  ينبغي  مبرشوع، 

إضافية  معلومات  تقدم  أن  شأنها  من  التي  وكم؟  ومتى؟  ومن؟،  وكيف؟،  ما؟،  التكليف:  وإدارة 

مفصلة حول االعتبارات املنصوص عليها يف مذكرة التفاهم )انظر الفصل	(. 

وفيام ييل املزيد من املعلومات حول بعض القضايا والتحديات الرئيسية الكامنة وراء كل سؤال من هذه 

األسئلة: 

ما توحي إىل التحديد الدقيق لجميع املجاالت التي تحتاج إىل أن يتم تغطيتها وتقسيم املهام واألنشطة 

املزمع القيام بها.

كام يعتمد هذا وبصورة خاصة عىل طريقة )كيف( يخطط فريق النظري ألعامله وما هي املوارد املتاحة 

للمراجعة. عند اإلعداد لعملية مراجعة النظري يجب أن يدرك فريق املراجعة وبصورة كافية طبيعة الجهاز 

ذكية ترمز إىل األهداف املحددة والقابلة للقياس والقابلة لإلنجاز وواقعية ولها إطار زمني. املصدر:  	

Doran, George T. There’s a S.M.A.R.T. way to write managements goals and objectives.“ Management ( Review pp. 35 and 36 Nov. 19	1).
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الخاضع للمراجعة والتفويضات املمنوحة له، وأهدافه، حتى يقدر متاما السياق الذي يعمل به جهاز الرقابة 

األعىل الخاضع للمراجعة وطريقة عمله. ولتحقيق ذلك ميكن لفريق املراجعة أن يعقد دراسة لهذا الغرض.

متى تتعلق بوضع برامج زمنية مناسبة لكل خطوة من مراجعة النظري، وضامن وضع كافة املهام املخطط 

لها وجدولتها بشكل صحيح يف العملية وتواجد األشخاص املطلوبني. ويجب أن يتم االتفاق عىل تواريخ 

فريق  النظري وتوثيقها. وكذلك يجب عىل  االنتهاء من عملية مراجعة  الهامة حتى  االحداث  كافة  إنجاز 

مراجعة النظري مراقبة هذه الجداول الزمنية والتأكد من إمكانية انجاز جميع األعامل التي تم التخطيط لها 

يف اآلجال املنصوص عليها. وينبغي إتاحة الوقت الكايف لجمع الوثائق الداعمة املطلوبة فضال عن صياغة 

وتنقيح التقرير النهايئ. 

من تتطلب إكامل قامئة األشخاص الذين سيشاركون يف املراحل املختلفة لعملية مراجعة النظري وتحديد 

مسؤولياتهم. ويجب أن يتم اختيار أعضاء فريق مراجعة النظري بعناية، وأن يتم إعدادهم بصورة كافية 

للقيام مبهامهم )ماذا وكيف(.

فريق  أعضاء  ألحد  للمراجعة  الخاضع  األعىل  الرقابة  جهاز  مع  التنسيق  مسؤولية  إعطاء  يتم  أن  يجب 

مراجعة النظري، وغالبا ما متنح هذه املسؤولية إىل جهاز الرقابة األعىل الذي يعمل كمراجع أسايس. كام 

يجب أن يكون موظفي أجهزة الرقابة العليا الخاضعة للمراجعة عىل علم بالرتتيبات الالزمة لتسيري العمل 

امليداين، وال سيام إذا كانوا مطالبني للتعامل مع فريق مراجعة النظري )متی ومن(. وينطبق اليشء نفسه 

بالنسبة ألصحاب املنفعة الخارجيني الذين قد تم التواصل معهم أو مقابلتهم كجزء من مراجعة النظري. 

كيف ينبغي أن تغطي األساليب التي اختارها فريق مراجعة النظري. وعادة، ميكن أن يشمل ذلك مجموعة 

اإلجراءات التالية: عمليات املراجعة املكتبية، واملقابالت، ومجموعات الرتكيز، وعمليات املراقبة، واملسح، 

واالستبيانات. وستعتمد عملية اختيار األسلوب عىل ما سيتم تغطيته يف مراجعة النظري، وما هو املتوقع 

من هذه العملية، ومتى من املتوقع أن يتم االنتهاء من املهمة، وما هي املوارد املخصصة ملراجعة النظري، 

ومن الذي سيقوم مبراجعة النظري، ومن الذي سيشارك من جهاز الرقابة األعىل الخاضع للمراجعة وأصحاب 

املنفعة الخاصني به، باإلضافة إىل طريقة عمل وهيكل جهاز الرقابة األعىل الخاضع للمراجعة. 

کم تشري إىل التكلفة اإلجاملية املقدرة لعملية املراجعة وطريقة متويل كل مشاركة ومهمة وجهة التمويل. 
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يجب تعيني املبادئ يف مذكرة التفاهم والتكاليف الواجبة وامللتزم بها يف ميزانيات كل من أجهزة الرقابة 

العليا املعنية.

باإلضافة إىل ذلك، عند النظر يف األسئلة املذكورة أعاله، يجب عىل كال الطرفني )أي فريق مراجعة ( 5

النظري وجهاز الرقابة األعىل الخاضع للمراجعة التقييم بعناية ما إذا كان هناك: 

أي أمر من شأنه أن يعوق مادية أو مينع تحقيق أهداف مراجعة النظري، مثل: حقوق محدودة 	 

للوصول إىل املعلومات الالزمة للقيام بعملية مراجعة النظري، وعدم تواجد املوظفني الرئيسيني من 

جهاز الرقابة األعىل الخاضع للمراجعة وأعضاء فريق مراجعة النظري خالل مواعيد العمل امليداين 

املهمة أو نقص غري متوقع ملهارات معينة أو خربة مطلوبة لعملية املراجعة. 

أي حاجة لوضع خطط للطوارئ، وال سيام بالنسبة للمخاطر التي يرى فريق مراجعة النظري من 	 

املرجح حدوثها وميكن أن يكون لها تأثري حاسم عىل عملية مراجعة النظري.

فمن ( 6 النظري.  مراجعة  لتقرير  العريضة  الخطوط  بإعداد  االهتامم  ينبغي  التخطيط،  خالل  ب 

التقرير يف  لهيكل ومخطط محتوى  الفعلية  بالصياغة  النظري  فريق مراجعة  يقوم  أن  املستحسن 

هذه املرحلة املبكرة، ووضع حلقات وصل لربط أسئلة ومهام مراجعة النظري التي تم التخطيط لها. 

وسوف يساعد ذلك يف التأكيد عىل تغطية جميع الجوانب الرئيسية للمراجعة بشكل كاف خالل 

العمل امليداين، وكذلك سيسهل الصياغة املفصلة لتقرير مراجعة النظري عند اكتامل العمل امليداين.

يف الختام، يجب أن يشكل التخطيط ملراجعة النظري يف نهاية املطاف وسيلة لضامن استمرار تركيز ( 	

التقييم عىل القضايا الجوهرية، وأن املرشوع محدد، واملوارد متوفرة بشكل كايف، وأنه قد تم إنجاز 

العملية يف الوقت املحدد وامليزانية املحددة، وأن التقرير النهايئ هادف، وكامل، وواضح، ومقنع، 

وذو صلة، ودقيق.
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العمل امليداين

مالحظات ( 1 لدعم  األساسية  األدلة  جمع  النظري  مراجعة  لعملية  امليداين  العمل  مرحلة  تتضمن 

مراجعة النظري، وكذلك تحليل النتائج. يجب أن يتبع العمل امليداين الخطة التي وضعها فريق 

مراجعة النظري ووافق عليها جهاز الرقابة األعىل الخاضع للمراجعة. وينبغي أيضا أن تعكس أي 

تعديالت تم إدخالها عىل الخطة خالل عملية املراجعة، عىل سبيل املثال، التغيريات التي متت يف 

نطاق أو مشاكل تتعلق بجمع األدلة الداعمة.

قبل البدء يف العمل امليداين، ينبغي مراعاة التأكيد عىل فهم أعضاء الفريق ملسؤولياتهم واألدوار ( 2

املتوقع القيام بها بوضوح. ويعترب هذا األمر هام بشكل خاص نظرا لطبيعة مراجعات النظري التي 

تكون أحيانا مخصصة ومعقدة. ومبا أن أعضاء فريق مراجعة النظري مل يكونوا قد عملوا معا من 

قبل، فمن املهم التأكيد عىل رشح كل مهمة عىل نحو كاف وتكليفها بشكل صحيح9.

عالوة عىل ذلك، وبالنظر إىل أن أهداف مراجعة النظري تختلف جوهرية عن عمليات التدقيق ( 3

)انظر الفصل 2(، فمن املهم التأكيد عىل أن جميع أعضاء الفريق يعمل وفقا لذلك وعدم االنجراف 

يف التعامل مع املهمة عىل أنها مهمة تدقيق أو التعامل مع جهاز الرقابة األعىل الخاضع للمراجعة 

عىل أنه جهاز خاضع للتدقيق. عىل سبيل املثال، وما مل يتم االتفاق عىل ذلك كجزء من النهج 

املتبع، فإنه يف مراجعة النظري ليس من الرضوري أن يتم إثبات صحة األدلة والرباهني باالختبار 

املوضوعي )كام هو الحال يف عملية التدقيق(.

الرسم البياين مصفوفة RACl، عادة ما تستخدم يف املشاريع أو املهام لوصف املشاركة ذات األدوار املختلفة الستكامل املهام وإنجازها أو ميكن أن   9

تكون مفيدة بشكل خاص يف توضيح األدوار واملسؤوليات وتعزيز العمل الجامعي ملهمة مراجعة النظري. انها تعرض مصفوفة ألولئك املسؤولني عن القيام بالعمل 

لتحقيق املهمة، وأولئك الذين يخضعون للمساءلة واملسؤولني بصورة أساسية عن التصحيح خالل إكامل املهمة، وأولئك الذين يجب التشاور معهم مع وجود اتصال 

معهم ثنايئ االتجاه. وأخريا أولئك الذين يجب إبالغهم باملستجدات حول تقدم العمل بطريقة االتصال يف اتجاه واحد.

7
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غالبا  ما يكون املرور عىل االختبارات كايف لفهم العمليات، بدال من االختبارات التفصيلية للرقابة. ( 	

وال تحتاج املعلومات التي تم جمعها من املقابالت إىل إثبات صحتها رسمية، عىل الرغم من أن 

توثيق املعلومات والتوقيع عليها من قبل الطرف الذي خضع للمقابلة والطرف الذي أجرى املقابلة، 

تعترب مامرسة جيدة. وهذا أمر يف غاية األهمية خصوصا عندما تكون املقابلة هي املصدر الوحيد 

لألدلة وسيتم استخدام هذه األدلة كأساس للمالحظات يف التقرير النهايئ.

عندما تتعلق عملية مراجعة النظري أو تتطلب فحص أو تفتيش مبارش ملجاالت الرقابة والتدقيق، ( 5

التي  النتائج  عىل  العينة  حجم  يعتمد  أن  ويجب  العينات.  أخذ  أساس  عىل  ذلك  يتم  أن  يجب 

الخاضع  الرقابة األعىل  الجودة لجهاز  املتاحة، ومدى قوة نظام ضامن  البحث عنها، واملوارد  يتم 

استخدامه  وسيتم  لألدلة  الوحيد  املصدر  هو  يكون  عندما  رضورية  أمر  ذلك  ويعترب  للمراجعة. 

كأساس ملالحظات التقرير النهايئ.

النظري. عىل ( 6 هناك عدة خطوات وأساليب تدقيق عامة ميكن االستفادة من تطبيقها يف مراجعة 

سبيل املثال، يحتاج فريق مراجعة النظري أثناء العمل امليداين إىل ما ييل:

الحصول عىل فهم كاف لجهاز الرقابة األعىل الخاضع للمراجعة وبيئته.	 

تحديد اإلجراءات الواجب استخدامها لجمع وتحليل املعلومات والبيانات.	 

جمع الحقائق وتقييم املالحظات. أن يكون متفتح ويتقبل وجهات النظر املختلفة والحجج.	 

الحفاظ عىل موقف موضوعي وغري منحاز حيال املعلومات التي تم تقدميها.	 

مامرسة الحكم املهني لتحديد مدى كفاية وسالمة األدلة التي تم جمعها للتوصل إىل استنتاج 	 

بشأن القضايا التي تم دراستها وتقديم توصيات مفيدة وذات صلة.

التشاور مع جميع األطراف الرئيسية املعنية.	 

استخدام حجج مقنعة )كام هو الحال يف تحقيق األداء لإلشارة إىل استنتاج محدد والتوصيات 	 

الناتجة )بصورة تختلف عن الرد القاطع “صح/ خطأ” والتي تعترب طبيعة العديد من عمليات 

التدقيق املالية وتدقيق االلتزام(.

الحفاظ عىل الوثائق الداعمة املناسبة واملالحظات التحليلية.	 
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صياغة ومناقشة النتائج واملالحظات كأساس للتقرير.	 

النظري تعني متتع ( 	 الطابع غري اإللزامي لعمليات مراجعة  التدقيق، فإن  التشابهات مع  رغم هذه 

للمناورة يف تسيري أعامله واستكشاف طرق مختلفة  املرونة والحرية واملجال  باملزيد من  الفريق 

يف  املثال،  سبيل  عىل  والتحسني.  التطوير  مواصلة  يف  األعىل  الرقابة  جهاز  منها  يستفيد  أن  ميكن 

األعىل  الرقابة  جهاز  يحققه  أن  يريد  ما  عىل  ويحكم  يستفرس  أن  للفريق  ميكن  النظري،  مراجعة 

التي  الخيارات األخرى  الطريقة، وما هي  بهذه  باألمور  يقوم  أن  اختار  للمراجعة، وملاذا  الخاضع 

تم النظر فيها، وهل يتم تسيري األمور يف نصابها الصحيح، وما ميكن أن يتم تحسينه وكيفية القيام 

بذلك.

الرقابة ( 	 جهاز  يف  املسؤولني  بني  متهيدية  رسمية  مناقشات  إجراء  ينبغي  امليداين،  العمل  بداية  يف 

األعىل الخاضع للمراجعة وفريق مراجعة النظري. والغرض من هذا االجتامع ميكن أن يكون لتبادل 

املعلومات بشأن مثل هذه األمور:

يف االختصاصات املتفق عليها، مبا يف ذلك الرتكيز ونطاق مراجعة النظري وأية تغيريات متت.	 

أي تطورات جديدة واألمور ذات الصلة.	 

الجدول الزمني والعمل الذي يتعني القيام به.	 

األعىل 	  الرقابة  جهاز  وخارج  داخل  املستهدفة  العينة   / مقابلتهم  سيتم  الذين  باألشخاص  قامئة 

الخاضع للمراجعة.

املسائل املتعلقة بالوصول إىل الوثائق ونظم املعلومات واملوظفني. ترجمة أو تفسري املتطلبات.	 

التنسيق اللوجستي واالتصاالت.	 

قوانني النفقات والسداد.	 

األطر الزمنية واإلنجازات الهامة املتصورة. 	 

الرتتيبات إلعداد التقارير وتنقيح النتائج املهمة.	 

يجب أن يكون الراجع الرئييس لعملية مراجعة النظري عىل اتصال منتظم مع قياديي جهاز الرقابة ( 9

األعىل الخاضع للمراجعة وإحاطتهم علام مبستجدات سري العمل يف مراجعة النظري بشكل مناسب. 
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وينبغي مناقشة أي تغيري كبري يطرأ عىل املجال والنهج عىل الفور مع جهاز الرقابة األعىل الخاضع 

للمراجعة ويتم االتفاق عليه. كام قد يؤدي ذلك أيضا إىل تحديث مراجعة النظري، ومخطط مسودة 

التقرير إذا لزم األمر.

لفريق ( 10 امليداين  العمل  نهاية  االجتامعات يف  أو سلسلة من  الرسمي  النهايئ  االجتامع  ينبغي عقد 

مراجعة النظري اإلعالم جهاز الرقابة األعىل الخاضع للمراجعة مبالحظاتهم، ومناقشة القضايا العالقة 

واإلطار الزمني لالنتهاء من مراجعة النظري.

. يف الختام، يستند العمل امليداين ملراجعة النظري عىل ثالثة جوانب رئيسية:( 11

جمع املعلومات: ويشمل ذلك جمع البيانات والوثائق من جهاز الرقابة األعىل الخاضع للمراجعة 	 

وأصحاب املنفعة.

العمل التحلييل: ويشمل ذلك أي عملية تقييم وتحليل للبيانات وتقييم لدراسة الحالة قام بها 	 

فريق مراجعة النظري حول املوضوعات التي تم فحصها.

النظري 	  مراجعة  لعملية  املتعددة  املراحل  ذلك خالل  املحافظة عىل  ويتم  املستمرة:  االتصاالت 

)خاصة العمل امليداين واعداد التقارير( حيث يتم تحديد وتبادل املالحظات املختلفة، والنتائج، 

والحجج ووجهات النظر الناشئة عن مراجعة النظري.
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إعداد التقارير

الهامة، ( 1 النتائج  وتنقيح  التقرير،  مسودة  إعداد  النظري  مراجعة  تقرير  إعداد  مرحلة  تشمل 

واالستنتاجات، والتوصيات مع جهاز الرقابة األعىل الخاضع للمراجعة، واستالم املالحظات املكتوبة 

وإعداد التقرير النهايئ ملراجعة النظري.

الناتج الرئييس لعملية مراجعة النظري. والغرض منه هو إضافة ( 2 يعترب تقرير مراجعة النظري هو 

قيمة لجهاز الرقابة األعىل الخاضع للمراجعة وكذلك:

أ( تقديم أهداف ونطاق وطبيعة العمل املنجز ودواعيه ومربراته.

ب( نقل املالحظات واالستنتاجات الرئيسية الناتجة عن مراجعة النظري بوضوح وموضوعية.

ج( تقديم توصيات عملية وذات صلة يف املجاالت التي ميكن أن يتم فيها املزيد من التحسني.

د( تكون مبثابة األساس املفيد لقياس ومتابعة التحسينات أو التغيريات التي يقوم بها جهاز الرقابة 

األعىل الخاضع للمراجعة يف املستقبل.

ومن املامرسات الجيدة أن يتم نرش نتائج مراجعة النظري حيث يعكس ذلك التزام جهاز الرقابة ( 3

األعىل واستعداده للمساءلة والشفافية بشأن عملياته وأنشطته. مع ذلك، يبقى قرار النرش من 

علمه حق لجهاز الرقابة األعىل الخاضع للمراجعة.

الخاضع للمراجعة، وأصحاب ( 	 الرقابة األعىل  النظري هم جهاز  لتقرير مراجعة  القراء املستهدفني 

واملواطنني،  اإلعالم،  ووسائل  الربملان،  املثال  سبيل  )عىل  املعنية  واألطراف  الرئيسيني،  املنفعة 

والحكومة، واملنظامت غري الحكومية، وأجهزة الرقابة العليا األخرى(. وتعتمد مصداقية التقرير 

8
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بشكل كبري عىل جودته وطريقة عرضه. وميكن أن تضعف مكانة وسمعة جهاز الرقابة األعىل الذي 

خضع للمراجعة وأجهزة الرقابة العليا التي قامت باملراجعة يف حال كانت صياغة وإعداد التقرير 

النهايئ سيئة.

من أجل إنجاز تقرير ذو جودة عالية، فإنه من الرضوري أن يعطي فريق مراجعة النظري االهتامم ( 5

واإلقناع،  والكامل،  الوضوح،  الصلة،  اإليجاز،  الهدف،  التقرير:  إعداد  عند  التالية  للمعايري  الكايف 

والدقة، وأن يكون التقرير بناء. يجب تسليم مسودة تقرير مراجعة النظري إىل جهاز الرقابة األعىل 

الخاضع للمراجعة إلبداء مالحظاته ويفضل أن يكون ذلك كتايب. 

غالبا ما تكون التوصيات للتطوير افرتاضية خالل فرتة العمل امليداين ويتم االنتهاء من وضعها يف ( 6

مرحلة إعداد التقرير. ويجب أن:

تكون بناء عىل النتائج واالستنتاجات.	 

تركز عىل مجاالت لها مخاطر كبرية أو تحسن محتمل.	 

تتوافق بقدر اإلمكان مع التوصيات الصادرة عن عمليات مراجعة النظري األخرى، أو مراجعات 	 

لجهاز الرقابة األعىل الخاضع للمراجعة.

تصاغ بشكل إيجايب مع الرتكيز عىل النتائج التي سيتم تحقيقها.	 

تكون موجزة مع وجود ما يكفي من التفاصيل لتكون مفهومة.	 

تكون مقنعة وليست إلزامية.	 

تكون عملية ومفيدة.	 

الداخلية لضامن توافق ( 	 للرقابة  النظري وضع فحوصات وتدابري مناسبة  يجب عىل فريق مراجعة 

التقرير النهايئ مع هذه املعايري. وغالبا ما يتحمل مسؤولية صياغة التقرير املراجع األسايس. يجب 

أن يتم البدء بالتخطط للتقرير خالل التخطيط الشامل لعملية مراجعة النظري )انظر الفصل 6(. 

وعالوة عىل ذلك، ينبغي أن تكون عملية صياغة التقرير عملية متكررة، حيث تكون نسخ مسودات 

تقدميها  ليتم  الوثيقة جاهزة  تصبح  مراحل حتى  والتحسني عىل  والتغيري،  املراجعة،  قيد  التقرير 

لجهاز الرقابة األعىل الخاضع للمراجعة.
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التقرير النهايئ ملراجعة النظري املالحظات واالستنتاجات والتوصيات األكرث أهمية ( 	 يجب أن يظهر 

بطريقة واضحة ومنطقية. ويجب أن يتم تطبيق قوانني مبادئ األدلة اإلرشادية وأفضل املامرسات 

التي عادة ما يتم تطبيقها يف أجهزة الرقابة العليا، عىل سبيل املثال إعداد تقارير رقابة األداء، عىل 

تقارير مراجعة النظري أيضا. وعادة ما يتكون تقرير مراجعة النظري من العنارص التالية:

عىل 	  الرتكيز  مع  التقرير،  عليه  اشتمل  ملا  ودقيق،  وواضح،  موجز،  )عرض  التنفيذي  امللخص 

املالحظات واالستنتاجات األكرث أهمية(.

مقدمة قصرية ومعلومات أساسية.	 

عليها 	  بناء  تم  التي  النظري  مراجعة  ومقاييس  ونهج،  ونطاق،  أهداف،  حول  أساسية  معلومات 

مراجعة جهاز الرقابة األعىل.

املالحظات )وهذا هو الجزء الرئييس من التقرير وميكن تقدميها يف أكرث من فصل، ومن املهم أن 	 

يتم تقديم النتائج بطريقة تساعد القارئ عىل تتبع عرض املناقشات(.

االستنتاجات والتوصيات، تقديم إجابات واضحة / نتائج األهداف محددة لعملية مراجعة النظري 	 

وكذلك التوصيات العملية ذات الصلة لعمليات التحسني.

ميكن تقديم معلومات أخرى ذات صلة يف املالحق حتى يتم الرتكيز عىل النقاط الرئيسية يف الجزء ( 9

الرئييس من التقرير. إن املخططات، والرسوم البيانية، والبيانات، والصور التي يتم اختيارها بعناية 

ميكنها تحسني إمكانية القراءة وشد انتباه القارئ. وقد يعتمد العرض األخري للتقرير عىل عوامل 

أخرى مثل أسلوب معني عادة ما يتبعه جهاز الرقابة األعىل الذي يقوم بدور املراجع الرئييس، أو 

األساليب املفضلة محلية أو إقليمية، وكذلك الضوابط ذات الصلة أو املعايري املحلية.

للمراجعة، ( 10 الخاضع  األعىل  الرقابة  لجهاز  الداخيل  للفريق  النهايئ  التقرير  مسودة  تقديم  ينبغي 

لتلقي التعليقات واالقرتاحات. وعادة ما يتم االنتهاء من هذا الجزء من العملية بعقد اجتامع أو 

أكرث إلجراء عمليات التنقيح النهايئ. وميكن االتفاق أيضا عىل أن يقدم جهاز الرقابة األعىل الخاضع 

للمراجعة ردة كتابية عىل املالحظات والتوصيات الواردة يف تقرير مراجعة النظري، مع إمكانية نرش 

هذه الردود.

عادة ما يتم تحديد اإلنجازات الهامة والجداول الزمنية اإلرشادية لصياغة ووضع الصيغة النهائية ( 11
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لتقرير مراجعة النظري يف مذكرة التفاهم )انظر الفصل 5(، وغالبا ما يتم التوقيع عىل التقرير من 

قبل كل من رؤساء أجهزة الرقابة العليا املشاركة. ويف العادة، يشمل تقرير مراجعة النظري أسامء 

أعضاء فريق مراجعة النظري وأحيانا توقيعاتهم. وميكن أن تختلف هذه املامرسات.

مبجرد االنتهاء من التقرير النهايئ ونرشه، ميكن للمراجع الرئييس لعملية مراجعة النظري - وبناء ( 12  )12

عىل اتفاق مسبق مع جهاز الرقابة األعىل الخاضع للمراجعة - أن يغتنم هذه الفرصة إلرسال نسخة 

كيفية مواصلة صقل هذا  واألفكار حول  املامرسات  أفضل  إىل جانب  اإلنتوساي،  إىل  التقرير  من 

املعيار الدويل ألجهزة الرقابة العليا أو غريها من اإلصدارات املهنية. كام ميكن ذكر هذا االتفاق، عىل 

سبيل املثال، يف مذكرة التفاهم.
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مجاالت وأسئلة مراجعة 

النظري

املرفق:

مقدمة:

تعد مجاالت وأسئلة مراجعة النظري يف هذا املرفق دليال ملجاالت سلطات ومسؤوليات املؤسسة ( 1

وتنظيمها وأدائها التي ميكن أن تشملها عملية مراجعة النظري. كام يقدم أسئلة ـ عىل سبيل املثال- 

الستخدامها يف عملية مراجعة النظري. وليس إلزاميا استخدام هذا املرفق ولكن املقصود منه أن 

يكون أداة مرجعية مفيدة 1.

التوجيهات التي تقدمها مجاالت أسئلة مراجعة النظري غري شاملة وغري إلزامية. وميكن أن يشمل ( 2

تكييف  وينبغي  النظري.  مراجعة  أسئلة  مجاالت  مرفق  يف  املدرجة  غري  مجاالت  النظري  مراجعة 

األسئلة مع الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة و/أو األهداف املحددة ملراجعة النظري. قد ال 

يكون من املمكن أو الرضوري استخدام كافة األسئلة املرفق، وقد تكون هناك حاجة إىل أسئلة 

إضافية.

املهنية ( 3 اإلصدارات  إطار  يف  املدرجة  اإلرشادية  واألدلة  املعايري  إىل  أساسا  املرفق  هذا  ويستند 

لإلنتوساي وعىل وجه الخصوص، فإنه يأخذ يف االعتبار ما ييل:

للجهاز 	  إىل   INTOSAI-P1 )للجهاز  لإلنتوساي  األساسية  واملبادئ  التأسيسية  املبادئ 

INTOSAI-P99 (  التي توفر األسس األساسية لتقييم استقاللية الجهاز األعىل للرقابة املالية 

واملحاسبة وشفافيته ومساءلته وحوكمته وأخالقياته وترتيبات مراقبة الجودة. 

معايري اإلنتوساي للجهاز )IS( التي تحدد املعايري املهنية املعرتف بها عموما ملراجعة حسابات 	 
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القطاع العام. 

أكرث تفصيال 	  املعايري إىل مبادئ توجيهية  التي ترتجم هذه   )GUID( اإلرشادية اإلنتوساي  ادلة 

وتشغيلية حول مجاالت محددة من النشاط أو قضايا لالستخدام اليومي واملرجعية.

	 ) CBC   توجد مواد مرجعية إضافية عن مراجعة النظري متاحة عىل موقع لجنة تنمية القدرات

www.intocbc.org(( للجهاز وتتضمن مكتبة الوثائق عىل اإلنرتنت أمثلة ملراجعة النظري وغريها 

من األفكار القيمة يف عملية مراجعة النظري.

ويركز هذا الربنامج عىل املواضيع العامة الرئيسية السبعة التالية، يتناول كل منها املبادئ األساسية ( 5

واملتطلبات األساسية و/أو القضايا الرئيسية التي يغطيها إطار اإلصدارات املهنية ملنظمة اإلنتوساي 

للمعايري وغريها من األدلة اإلرشادية واإلصدارات املهنية:

 أ- االستقاللية.

 ب- الوالية واالسرتاتيجية وأنواع األنشطة.

 ج- إدارة املوارد.

 د- التواصل واملشاركة مع أصحاب املصلحة. 

 ه- األخالقيات والشفافية واملساءلة والحكم الرشيد. 

 و- معايري التدقيق واملنهجية ومراقبة الجودة. 

 ز- منهج التدقيق.

أ. استقاللية: 

استقاللية الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة ذات أهمية أساسية. وعند تقييم درجة استقاللية ( 6

الجهاز، يوىص باإلشارة إىل للجهاز INTOSAI-P10 إعالن املكسيك بشأن استقاللية األجهزة العليا 

املالية  للرقابة  العليا  األجهزة  وفوائد  قيمة   INTOSAI-P12 للجهاز  واملحاسبة،  املالية  للرقابة 

املامرسات   GUID 9030 التوجيهية،  واملبادئ  املواطنني  حياة  يف  فرقا  يحدث  مام   - واملحاسبة 

الجيدة املتعلقة باستقاللية األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة.
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يتضمن القسم املخصص للنتائج مقارنة املدقق لألدلة التي تم الحصول عليها ازاء معايري الرقابة ( 	

املعلن عنها وكيف أدت تلك املقارنة لنتائج الرقابة.

اإلطار القانوين الذي يؤسس الستقالل الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة: 

هل هناك إطار دستوري قانوين/قانوين دستوري مناسب وفعال يضمن استقالل الجهاز األعىل   -

للرقابة املالية واملحاسبة؟ 

هل تطبق أحكام هذا اإلطار عمليا؟  -

هل العالقات بني الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة والربملان، وكذلك مع الحكومة، محددة   -

بوضوح يف اإلطار الدستوري/القانوين/القانوين؟

استقاللية رئيس )رئيس( الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة:

هل هناك آلية مناسبة الختيار وتعيني رؤساء وأعضاء )يف حالة املؤسسات الجامعية( يف الجهاز   -

األعىل للرقابة املالية واملحاسبة؟ 

هل هناك آليات مناسبة لضامن الحفاظ عىل االستقالل، خاصة عندما يتعني تجديد والية رئيس   -

)هيئة الحسابات( يف الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة؟ 

هل رشوط العمل ورشوط التوظيف األخرى مناسبة؟   -

هل هناك ضامنات قانونية كافية لحامية استقاللية رئيس )رئيس( الجهاز األعىل للرقابة املالية   -

واملحاسبة، مبا يف ذلك ضامن الحيازة والحصانة القانونية يف أداء واجباتهم بشكل طبيعي؟

استقاللية مراجعي الحسابات:

هل هناك ضامنات قانونية كافية لحامية استقاللية مراجعي الحسابات يف الجهاز األعىل للرقابة   -

املالية واملحاسبة، أثناء سري عملهم مبا يف ذلك الوضع الذي كان هناك ضغط ال مربر له من 

التسلسل الهرمي لهيئة الحسابات والشؤون الداخلية؟ 

اعتبارات  إىل  فقط  تستند  الحسابات  مراجعي  أداء  تقييم  أن عملية  لضامن  آلية  هل هناك   -

أدائهم  أثناء  أصدروها  التي  والنتائج  املالحظات  األفراد عىل  معاقبة  وأنه ال ميكن  مهنية 
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لواجباتهم؟

السلطة التقديرية يف أداء مهام وواجبات الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة:

هل تشمل والية الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة مجاالت العمل املدرجة يف املبدأ إعالن   -

املكسيك؟

-  هل توفر الترشيعات لإلدارة العليا للرقابة سلطة تقديرية كاملة يف أداء مهامها وواجباتها؟ 

هل يكون الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة خاليا من التوجيه أو التداخل عند:  -

اتخاذ قرار بشأن أعامل التدقيق غري اإللزامية؟	 

تنظيم وإدارة نفسها؟	 

إنفاذ قراراتها )والعقوبات، حيثام ينطبق ذلك(؟	 

التحقيقات/ بإجراء  التزام  أيضا  واملحاسبة  املالية  للرقابة  األعىل  الجهاز  عاتق  عىل  يقع  هل   -

التدقيقات التي يطلبها الربملان أو الحكومة؟ وإذا مل يكن لديها االلتزام، فهل لديها نهج 

مناسب لتقرير الطلبات التي تقبل، إن وجدت؟

هل يستخدم الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة واليته وصالحياته التقديرية بشكل فعال   -

لضامن املساءلة العامة وتحسني اإلرشاف عىل األموال العامة؟

وتأمينها  استقالليته  تعزيز  إىل  بنشاط  واملحاسبة  املالية  للرقابة  األعىل  الجهاز  يسعى  هل   -

والحفاظ عليها وفقا لواليته وإطاره القانوين؟

الوصول إىل املعلومات:

-  هل يتمتع الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة بحقوق الوصول إىل جميع املعلومات الالزمة 

لالضطالع مبسؤولياته القانونية يف الوقت املناسب وبدون قيود؟ 

هل تحد أي قيود ماديا من قدرة الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة عىل الوفاء مبسؤولياته    -

القانونية؟
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حرية اتخاذ قرار بشأن مضمون تقارير املراجعة وتوقيتها:

-  هل يحق للجهاز ويجب عليه اإلبالغ عن نتائج أعامل التدقيق؟ 

-  هل هناك رشط قانوين بأن يقدم الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة تقريرا عن نتائج عمله 

يف مجال مراجعة الحسابات مرة واحدة عىل األقل يف السنة، عىل النحو املحدد مبوجب 

املبدأ 5 من إعالن املكسيك؟ 

اتخاذ قرار بشأن مضمون تقارير  املالية واملحاسبة بحرية  -  هل يتمتع الجهاز األعىل للرقابة 

التدقيق، وكذلك توقيتها ونرشها؟ 

-  وإذا مل يكن كذلك، فام هي القيود القامئة وهل تحد من استقاللية الجهاز األعىل للرقابة املالية 

واملحاسبة؟

متابعة ورصد نتائج املراجعة بشكل مستقل:

هل لدى الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة آليات للرصد واإلبالغ لضامن متابعة مالحظاته   -

وتوصياته عىل النحو املالئم؟ 

هل هذه الخطوات فعالة يف ضامن التنفيذ يف الوقت املناسب من قبل الكيانات الحكومية   -

وكيانات القطاع العام وضامن املساءلة العامة؟

كافية املوارد لضامن االستقالل:

املحاسبة  لهيئة  اإلداري  واإلداري/  املايل  االستقالل  بشأن  كافية  قانونية  ضامنات  هناك  هل   -

الداخلية؟ 

هل تم متويل الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة متويال كافيا للوفاء بواليته؟   -

هل يحق إلدارة الجهاز استخدام األموال املخصصة لها حسب ما تراه مناسبا أم أن امليزانية   -

تخضع ألي رقابة من قبل الحكومة أو الربملان؟

لتحقيق  الالزمة  واملادية  البرشية  املوارد  واملحاسبة  املالية  للرقابة  األعىل  الجهاز  لدى  هل   -

أهدافه، وهل لديه إمكانية الوصول إىل الخربة الخارجية أو الدعم عند الحاجة؟
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الهيكل التنظيمي املناسب:

هل الهيكل التنظيمي للجهاز محدد يف الترشيع، أم متت املوافقة عليه رسميا بطريقة أخرى؟   -

هل الهيكل التنظيمي للجهاز مناسب التخاذ القرارات الفعالة ولتحقق واليته؟  -

ب. استقاللية: 

ميارس الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة وظيفته يف مجال مراجعة حسابات القطاع العام يف ( 	

التعاقدات بشأن  أنواع  بالعديد من  القيام  إليها والية  سياق دستوري وقانوين محدد. وقد تسند 

وفقا  عنها،  واإلبالغ  االرتباطات،  هذه  وشكل  مدى  وسيختلف  باملوضوع.  صلة  ذي  موضوع  أي 

لوالية الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة. ويف بعض البلدان، تعترب الجهاز األعىل للرقابة املالية 

واملحاسبة محكمة تتمتع بسلطات قضائية عىل اإلدارة العامة.

السبل ( 9 أفضل  بشأن  اسرتاتيجية  قرارات  اتخاذ  واملحاسبة  املالية  للرقابة  األعىل  الجهاز  يجب عىل 

للوفاء مبتطلبات واليته وااللتزامات القانونية األخرى. وميكن ملراجعة النظري تقييم الطريقة التي 

يعطي بها الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة األولوية لقدراته وموارده ويوازنها لتلبية هذه 

الطلبات.

التخطيط االسرتاتيجي هو عملية منهجية يتفق من خاللها الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة ( 10

وظيفة  هو  االسرتاتيجي  التخطيط  تحقيقها.  وكيفية  والبيئة،  ملهمته  الرضورية  األولويات  عىل 

قيادية رئيسية، حيث من املتوقع أن يقوم رئيس )رؤساء( الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة 

واإلدارة العليا بدور قيادي. وهو ينطوي عىل تحديد رؤية ورسالة وقيم املنظمة التي توجه توجهها 

االسرتاتيجي. وينبغي عندئذ تحويلها إىل أهداف وأهداف وأولويات محددة. وينبغي أن يشمل 

التخطيط االسرتاتيجي أيضا اقتناء املوارد وتخصيصها لتحقيق هذه األولويات.

ترتاوح مدة معظم الخطط االسرتاتيجية بني خمس وسبع سنوات. ويتوقف طول املدة عىل عوامل ( 11

مثل دورة التمويل يف الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة، واإلنفاق أو الدورات الترشيعية، فضال 

عن وترية التغيري يف البيئة.

من األمثلة عىل أسئلة مراجعة النظري بشأن عملية التخطيط االسرتاتيجي ما ييل:( 12



46

  GUID 1900 - دليل مراجعة النظري

مسؤولية التخطيط االسرتاتيجي:

االسرتاتيجية  الخطة  لوضع  بوضوح  محدد  زمني  وجدول  وإجراءات  مسؤوليات  هناك  هل   -

للجهاز؟ 

الجهاز األعىل  التخطيط االسرتاتيجي يقودها شخص لديه خربة وسلطة كافية يف  هل عملية   -

للرقابة املالية واملحاسبة؟ 

هل يشارك رئيس )هيئة رقابة هيئة املحاسبة( واإلدارة العليا مبا فيه الكفاية يف هذه العملية؟   -

هل تشارك بقية املنظمة يف التخطيط االسرتاتيجي و/أو عىل علم به؟  -

تطوير االسرتاتيجية وتبليغها:

هل تستند عملية التخطيط االسرتاتيجي للجهاز إىل تقييم سليم لالحتياجات وتحليل الفجوة؟   -

هل تتضمن اسرتاتيجية الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة تعريف وتطبيق رؤيتها ورسالتها   -

وقيمها؟ 

هل لدى الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة نهج مناسب لتحديد وتقييم املخاطر املتغرية   -

والناشئة يف بيئته، مبا يف ذلك القضايا الرئيسية التي تؤثر عىل املجتمع؟

هل تستجيب عملية التخطيط لدى الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة لهذه القضايا يف   -

الوقت املناسب وبطريقة مناسبة؟

أصحاب  يتوقعه  ما  لتقييم  مناسبة  واملحاسبة طريقة  املالية  للرقابة  األعىل  الجهاز  لدى  هل   -

تخطيطها  يف  االعتبار  يف  هذه  تأخذ  هل  املؤسسة؟  من  والداخليون  الخارجيون  املصلحة 

االسرتاتيجي؟

هل يحدد الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة بوضوح األهداف والغايات يف اسرتاتيجيته؟   -

هل تغطي جميع القضايا االسرتاتيجية؟

الجهاز األعىل  هل يتم تضمني مقاييس األداء يف االسرتاتيجية؟ هل يقيسون تحقيق أهداف   -

النتائج  التكلفة؟ هل تقيس  املالية واملحاسبة؟ هل هي عملية وفعالة من حيث  للرقابة 

وكذلك املدخالت؟
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كاف  علم  عىل  واملوظفون  اإلدارة  كانت  هل  واسع؟  نطاق  عىل  االسرتاتيجية  نرش  تم  هل   -

باالسرتاتيجية؟ هل تم استهداف أصحاب املصلحة الخارجيني بخطة اتصاالت مناسبة؟ هل 

تم اإلعالن عن االسرتاتيجية؟

أنواع التدقيق واألنشطة األخرى:

-  هل يحقق الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة توازنا مناسبا بني مختلف أنواع عمليات 

التدقيق التي يقوم بها، ووظائفه وأنشطتها األخرى؟

-  هل تساهم أعامل التدقيق التي يقوم بها الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة واألنشطة 

إدارتها  العام عن  القطاع  وكيانات  الحكومية  للهيئات  الكافية  املساءلة  األخرى يف ضامن 

واستخدامها للموارد العامة؟

أو  االحتيال  أو  املالية  املخالفات  مخاطر  واملحاسبة  املالية  للرقابة  األعىل  الجهاز  يعالج  هل   -

املخاطر عند مامرسة واليتها؟

لدى  هل  باالنتظام/االمتثال،  املتعلقة  الحسابات  ومراجعة  املالية  التدقيق  عمليات  حالة  يف   -

الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة والية واضحة ملراجعة مدى تقيد املراجعني باللوائح 

والقواعد واملبادئ؟ وهل يتم تحديد املستوى املطلوب من التأكيد من هذا العمل؟

له  واملحاسبة، هل يحق  املالية  للرقابة  األعىل  الجهاز  لدى  ويف حالة وجود وظائف قضائية   -

تطبيق اإلجراءات والجزاءات املناسبة؟

مناسبا  ذلك  كان  حيثام  األداء،  مبراجعة  واملحاسبة  املالية  للرقابة  األعىل  الجهاز  يقوم  هل   -

ومناسبا؟

والربامج  للسياسات  تقييامت  إجراء  والية  واملحاسبة  املالية  للرقابة  األعىل  الجهاز  لدى  هل   -

املالية  للرقابة  األعىل  الجهاز  بها  يقوم  التي  التقييامت  من  األنواع  هذه  وهل  العامة؟ 

واملحاسبة؟

هل يستخدم الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة معرفته وبصرية لتشجيع ودعم إصالحات   

القطاع العام؟
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األجهزة  ذلك  مبا يف  اآلخرين،  عمل  واملحاسبة عىل  املالية  للرقابة  األعىل  الجهاز  يعتمد  هل   -

وتبادل  قدراتها  لبناء  الصلة،  ذات  اإلقليمية  العامل  وفرق  اإلنتوساي  منظمة  يف  النظرية 

املعرفة؟

رصد تنفيذ االسرتاتيجية وتقييمها واإلبالغ عنها:

-  هل يرصد الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة التقدم املحرز يف تنفيذ اسرتاتيجيته؟

املالية واملحاسبة بيانات أساسية ومؤرشات وأهداف مناسبة  هل لدى الجهاز األعىل للرقابة   -

لقياس أدائه؟

هل يقوم الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة مبراقبة األنشطة واملشاريع املختلفة التي تتم   -

كجزء من تنفيذ اسرتاتيجيته؟

هل يقوم الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة مبراجعة وتحديث اسرتاتيجيته بشكل منتظم   -

ليعكس التغريات الرئيسية يف بيئته؟ وهل اتخذت إجراءات وقائية أو تصحيحية يف الوقت 

املناسب عندما ال تسري األمور وفقا للخطة؟

هل لدى الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة آلية مناسبة إلدارة حاالت الفشل املحتملة يف   -

مراجعة الحسابات، أي عندما تؤدي عمليات التدقيق املعقدة، التي قد تنطوي عىل مسائل 

واضحة للغاية و/أو حساسة سياسيا، إىل تقويض مصداقيتها؟

نتائجها؟ وهل لديها نظام  املالية واملحاسبة إنجازاته ويقيم  للرقابة  الجهاز األعىل  هل يقيم   -

فعال لتقييم إنجازاتها وتقدمها، وتقديم تقاريرها إىل أصحاب املصلحة املعنيني؟

الجهاز  يقوم  هل  املرجوة،  والنتائج  املحققة  النتائج  بني  كبرية  اختالفات  وجود  حالة  ويف   -

األعىل للرقابة املالية واملحاسبة بإجراء التحليل الالزم لتحديد األسباب واتخاذ اإلجراءات 

التصحيحية؟

ج. إدارة املوارد: 

متثل املوارد البرشية هم أغىل رصيد للجهاز ألنها تلعب دورا رئيسيا يف تحقيق جودة عالية أعامل ( 13

التدقيق. ويحتاج الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة إىل عدد مناسب من املوظفني املؤهلني 
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مهنية  تحديات  عىل  تنطوي  عمل  بيئة  ملوظفيها  توفر  أن  وينبغي  بفعالية.  للعمل  واملتحمسني 

ومجزية.

ومن األمثلة عىل أسئلة مراجعة النظري بشأن إدارة املوارد البرشية ما ييل:( 	1

تخطيط املوارد البرشية:

هل يحدد الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة ويخطط الحتياجاته املستقبلية من املوظفني؟   -

للوفاء  تحتاجها  التي  البرشية  للموارد  واضحة  وميزانية  وخطة  اسرتاتيجية  وضعت  هل 

بواليتها وتحقيق أهدافها؟ 

هل توجد سياسات وإجراءات واضحة إلدارة املوارد البرشية لتغطية جميع املسائل الرئيسية،   -

مبا يف ذلك التوظيف والرتقية واألجور واالستحقاقات والتدريب والتطوير املهنيني وتقييامت 

املوظفني وأخالقياتهم وتناوب املوظفني وما إىل ذلك؟ 

التوظيف:

هل لدى الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة نهج موضوعي وفعال لتعيني واختيار املوظفني   -

الجدد لتمكينه من تلبية احتياجاته املهنية؟

عند تعيني املوظفني، هل يركز الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة تركيزا كافيا عىل املتطلبات   -

املتعددة التخصصات باإلضافة إىل مؤهالت وخربات مهنية محددة؟

تعزيز التعلم وتبادل املعرفة:

هل لدى الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة اسرتاتيجية مناسبة للتطوير املهني، مبا يف ذلك   -

التدريب؟

هل تغطي هذه االسرتاتيجية الجوانب املختلفة للتميز الفردي والفريقي والتنظيمي؟  -

هل يوفر الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة التدريب التقني واملهارات الكايف واملناسب   

ملوظفيه؟ هل هناك نهج منهجي لتقييم االحتياجات التدريبية؟
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هل يضع الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة أهدافا سنوية لتدريب املوظفني؟  -

هل يراقب الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة تدريبه لضامن فعاليته يف سد أي فجوات يف   -

املعرفة والدراية واملهارات؟

هل يقيم الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة ما إذا كانت أحداث التدريب الفردية تعرض   -

بفعالية وما إذا كانت تحقق األهداف املحددة لها؟ هل هناك آلية لضامن املشاركة الكافية 

يف التدريب اإللزامي واملشاركة املناسبة يف التدريب االختياري؟

هل يوفر الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة تدريبا أوليا كافيا ومناسبا وبرنامجا توجيهيا   -

للموظفني املعينني حديثا؟

هل يوفر الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة التدريب اإلداري ألولئك الذين يرشفون عىل   -

وتدريب  لتحديد  اسرتاتيجية  هناك  هل  أخرى؟  إدارية  مبهام  يقومون  أو  التدقيق  فرق 

املديرين املستقبليني؟

التدوير الوظيفي:

العمل  ظروف  تكون  أن  لضامن  تدابري  واملحاسبة  املالية  للرقابة  األعىل  الجهاز  يتخذ  هل   -

يكفي  مبا  الوظيفية جذابة  والفرص  واالستحقاقات(  املوظفني  ورعاية  والبدالت  )املرتبات 

لالحتفاظ بخدمات املوظفني ذوي الخربة؟

هل تجري اإلدارة العليا مقابالت منهجية مع املوظفني الذين يرتكون العمل من أجل التأكد من   -

أسباب مغادرتهم واستخدام التغذية املرتدة لتحسني إدارة املوارد البرشية؟

تقييم األداء:

هل يجري تقييم أداء املوظفني بصفة رسمية عىل أساس منتظم؟  -

هل هناك سياسة موثقة وشفافة تحدد بوضوح أهداف ومقاصد عملية تقييم املوظفني؟ هل   -

يتم إبالغ معايري التقييم بوضوح؟

التقييامت مبوضوعية  تدابري لضامن إجراء  املالية واملحاسبة  للرقابة  الجهاز األعىل  يتخذ  هل   -

واتساق وإنصاف؟ هل هناك عملية استئناف مناسبة؟

هل يسمح نظام التقييم باالعرتاف باملؤد الكفء ومكافأته، وكذلك توثيق ومتابعة األداء غري   -
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الكايف؟

مالحظات املوظفني:

هل توجد سياسات وإجراءات وتدابري لضامن معاملة املوظفني معاملة عادلة ومتساوية؟هل   -

هناك آليات كافية لإلبالغ عن التحرش، وضامن متابعته عىل النحو املناسب؟

النتائج  متابعة  تتم  هل  دوري؟  بشكل  الوظيفي  رضاهم  و/أو  املوظفني  رفاهية  يقاس  هل   -

واستخدامها لتحسني إدارة املوارد البرشية؟

إدارة تكنولوجيا املعلومات:

تلعب تكنولوجيا املعلومات دورا حيويا ومتكامال يف دعم تحقيق األهداف واألولويات االسرتاتيجية ( 15

للجهاز. ميكن أن تشارك وظيفة تكنولوجيا املعلومات يف تطوير وتنفيذ وصيانة األنظمة والتطبيقات 

التي لها تأثري عىل جميع مستويات املنظمة.

املدى ( 16 اسرتاتيجية حاسمة عىل  اتخاذ خيارات  واملحاسبة  املالية  للرقابة  األعىل  الجهاز  يتعني عىل 

الطويل بشأن البنية التحتية والتكنولوجيا واملوارد الالزمة لدعم املنظمة وأنشطتها. وميكن لالستثامر 

الكفاءة  كبري  بشكل  يحسن  أن  املعلومات  تكنولوجيا  مجال  يف  الصحيح  النحو  عىل  له  املخطط 

التشغيلية لإلداريني وفعاليتها وتأثريها وأن يخفض تكاليفها. ومن ناحية أخرى، ميكن أن تؤدي نقاط 

الضعف يف إدارة تكنولوجيا املعلومات إىل تجاوز التكاليف، وضعف قابلية االستخدام والتفاعل مع 

النظم األخرى، وعدم رضا املستخدمني النهائيني.

ينبغي أن يضع الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة مجموعة من السياسات واإلجراءات ويحافظ ( 	1

عليها لتنظيم استخدام وأمن نظم تكنولوجيا املعلومات والشبكات وموارد املعلومات. وعىل أساس 

يومي، ينبغي أن يضمن الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة إدارة عمليات تكنولوجيا املعلومات 

بشكل صحيح وتقديم املستوى املتوقع من الخدمة للمستخدمني الداخليني والخارجيني.

أمثلة عىل أسئلة مراجعة النظري حول إدارة تكنولوجيا املعلومات تشمل:( 	1

تلبي 	  التي  املعلومات  تكنولوجيا  اسرتاتيجية  واملحاسبة  املالية  للرقابة  األعىل  الجهاز  لدى  هل 
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احتياجاتها من تكنولوجيا املعلومات خالل إطار زمني مناسب؟ 

هل تتامىش اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات مع اسرتاتيجية الجهاز الشاملة؟ 	 

لدعم 	  املناسبة  املعلومات  تكنولوجيا  أنظمة  واملحاسبة  املالية  للرقابة  األعىل  الجهاز  لدى   هل 

أنشطته يف مجال التدقيق؟ 

أنظمة 	  تطوير  يف  اآلخرون  املصلحة  وأصحاب  املعلومات  تكنولوجيا  مستخدمو  يشارك  هل 

تكنولوجيا املعلومات الرئيسية؟ 

 هل ميكن للجهاز الوصول إىل املستويات املطلوبة من املوارد والكفاءة التقنية والدراية الالزمة 	 

لصيانة وتطوير أنظمته وتطبيقاته؟ 

هل هناك آلية مناسبة لتحديد ومعالجة طلبات إدخال تحسينات وتغيريات عىل النظم القامئة؟	 

 هل تعمل تكنولوجيا املعلومات داخل الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة عىل مراقبة أدائها 	 

يف تقديم الخدمات للمستخدمني، مبا يف ذلك تعطل األجهزة والربامج؟ هل يستجيب عىل الفور 

لحاالت التوقف هذه؟

 هل يتم توفري التدريب الكايف عىل املسائل املتعلقة بذلك ملوظفي الجهاز األعىل للرقابة املالية 	 

واملحاسبة؟

هل يضمن الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة ما يكفي من أمن وسالمة البيانات؟ 	 

 هل جربت واختربت إجراءات التعايف من الكوارث؟ هل هناك سياسات لحامية البيانات وضامن 	 

اتباعها؟

د. التواصل واملشاركة مع أصحاب املصلحة: 

من أجل تحقيق أهدافه االسرتاتيجية وتعزيز عالقات العمل الجيدة، يحتاج الجهاز األعىل للرقابة ( 19

املالية واملحاسبة إىل التواصل والتواصل مع أصحاب املصلحة. وتشمل هذه الجهات عادة الربملان، 

والكيانات الحكومية وكيانات القطاع العام، والقضاء، ووسائل اإلعالم، واملواطنني، وجامعات املصالح 

املهنية  والهيئات  العامة،  السياسة  ومنظامت  األكادميية،  واألوساط  املانحة،  واملنظامت  الخاصة، 

وهيئات وضع املعايري، وموظفي الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة.
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ينبغي أن يتواصل الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة، يف الوقت املناسب، مع أصحاب املصلحة ( 20

املعنيني به بشأن دوره ومسؤولياته وأعامله يف مجال مراجعة الحسابات ونتائجه، مع الحفاظ عىل 

استقالليته واستقالليته.

من األمثلة عىل أسئلة مراجعة النظري بشأن االتصال وإرشاك أصحاب املصلحة: ( 21

هل حددت للجهاز بوضوح مختلف أصحاب املصلحة؟ 	 

 هل صاغت اسرتاتيجية إلرشاك مختلف أنواع أصحاب املصلحة والتواصل معهم؟ 	 

هل يرتبط ذلك باسرتاتيجية الرشكة الشاملة للجهاز؟ 	 

 هل يقوم الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة مبراقبة وتحديث مخاوف وتوقعات أصحاب 	 

املصلحة؟ 

مع 	  للعمل،  التخطيط  و/أو  االسرتاتيجي  تخطيطها  االعتبار خالل  يف  الخطوات  تأخذ هذه  هل 

الحفاظ عىل استقالليتها؟ 

 هل يحدد الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة الرسائل الرئيسية التي يريد أن يعطيها ألصحاب 	 

املصلحة؟ 

واملحاسبة 	  املالية  للرقابة  األعىل  الجهاز  يقوم  هل  مناسب؟  بشكل  هذه  بتوصيل  يقوم  هل   

مببادرات لزيادة معرفة وفهم أصحاب املصلحة لدوره ومسؤولياته؟

املصلحة برضورة 	  أصحاب  زيادة وعي  واملحاسبة يف  املالية  للرقابة  األعىل  الجهاز  يساهم   هل 

الشفافية واملساءلة يف القطاع العام؟ 

هل لدى الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة رؤية كافية لدى الجمهور؟ 	 

هل يستخدم الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة القنوات ووسائل اإلعالم املناسبة للتواصل مع 	 

أصحاب املصلحة حول أعامل التدقيق ونتائجها؟ 

هل تتيح للجهاز تقاريرها للجمهور يف الوقت املناسب؟ 	 

املصلحة 	  وأصحاب  اإلعالم  وسائل  قبل  من  فهمها  لتسهيل  تقاريره  ومعنى  سياق  يرشح  هل 
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اآلخرين؟ 

هل لدى الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة نهج مناسب للتعامل مع أصحاب املصلحة وأخذ 	 

آرائهم يف االعتبار؟ عىل سبيل املثال، هل ميكن للجمهور تقديم تعليقات واقرتاحات حول عمل 

الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة الحايل واملستقبيل؟ 

هل أقام الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة عالقات مهنية مناسبة مع لجان الرقابة الترشيعية 	 

والكيانات املدققة ذات الصلة ملساعدتها عىل فهم أفضل الستنتاجات وتوصيات التدقيق واتخاذ 

اإلجراءات املناسبة؟ 

هل يقوم الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة بشكل دوري بقياس مستوى الوعي والفهم بني 	 

أصحاب املصلحة حول دوره وقيمته ونتائجه؟

ه. األخالقيات والشفافية واملساءلة والحكم الرشيد: 

وينبغي أن يكون سلوك الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة وموظفيه شفافا وبعيدا عن اللوم ( 22

يف جميع األوقات ويف جميع الظروف. ليك تكون قادرة عىل الحكم عىل اآلخرين مبصداقية، يجب 

أن يكون الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة قدوة. وأي قصور يف السلوك املهني أو أي سلوك 

رقابة  نزاهتهم، وهيئة  الشخصية يعرض  الهيئة وموظفيها يف حياتهم  قيادة  غري الئق من جانب 

املوظفني التي ميثلونها، ونوعية وصحة عمله للخطر. ويساعد اعتامد مدونة لقواعد السلوك، فضال 

الثقة يف عمل  تعزيز  الرشيد عموما، عىل  والحكم  والشفافية  املساءلة  تعزز  ونظم  عن سياسات 

الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة وموظفيه.

من األمثلة عىل أسئلة مراجعة النظري بشأن األخالقيات والشفافية واملساءلة والحكم الرشيد ما ييل:( 23

النزاهة واألخالق: 

هل يعزز الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة السلوك األخالقي بشكل كاف ومناسب يف   -

جميع أنحاء املنظمة؟ 

جميع  عىل  للموظفني  أخالقيات  مدونة  واملحاسبة  املالية  للرقابة  األعىل  الجهاز  لدى  هل   -

املستويات؟ هل هو متوافق مع مبدأ اإلنتوساي 130، ومدى اتفاقه مع واليته ومناسبته 
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لظروفه؟ 

هل تم اإلعالن عنه؟   -

هل يتخذ الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة تدابري وقائية أو تصحيحية لضامن أن يظل   -

املوظفون موضوعيني ومحايدين يف سري عملهم؟ 

القبول  لتأكيد  خطيا  إقراراً  املوظفني  واملحاسبة من  املالية  للرقابة  األعىل  الجهاز  يطلب  هل   -

واالمتثال ملتطلباته األخالقية؟ 

هذه  نرش  يتم  هل  االهتامم؟  عن  إعالن  بإعداد  مطالبون  الرئيسيني  واملوظفني  القيادة  هل   -

اإلعالنات املثرية لالهتامم؟ 

هل لدى الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة إجراءات مناسبة وفعالة لتحديد ومنع تضارب   -

سياسات  واملحاسبة  املالية  للرقابة  األعىل  الجهاز  لدى  هل  الداخيل؟  الفساد  أو  املصالح 

وقواعد لحامية الرسية املهنية للمعلومات التي تم الحصول عليها أثناء عملية التدقيق؟ 

- هل يقيم الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة ما إذا كان ينظر إليه أصحاب املصلحة عىل أنه 

مؤسسة جديرة بالثقة وذات مصداقية؟

هل لدى الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة ضامنات للحفاظ عىل استقالليته عن التدخل   -

سمح  وإذا  التنفيذية؟  والسلطة  الترشيعية  السلطات  مع  املنتظمة  اتصاالته  يف  السيايس 

ملوظفي الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة باملشاركة يف األنشطة السياسية، هل يتم 

إعالمهم بأن مثل هذه املشاركة قد تؤدي إىل نزاعات مهنية؟

 ،1	0 اإلنتوساي  مبدأ  يف  مقرتح  هو  كام  واملحاسبة،  املالية  للرقابة  األعىل  الجهاز  لدى  هل   -

سياسات وإجراءات لنقل موظفي التدقيق الرئيسيني للحد من خطر االختالف املفرط مع 

املراجعني؟

هل لدى الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة السياسات والتدابري املناسبة لضامن االلتزام   -

باملعايري األخالقية واملهنية للجهاز أيضا من قبل مقدمي الخدمات الخارجيني؟ 

-  هل يظل الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة مسؤوال عن أعامل التدقيق التي يتم االستعانة 

مبصادر خارجية؟
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الشفافية واالنفتاح: 

هل يتضمن اإلطار القانوين لإلدارة مستويات كافية من املساءلة والشفافية يف أدائها؟  -

القيادية ومسؤولياته  املالية واملحاسبة عن واليته وتعييناته  هل يعلن الجهاز األعىل للرقابة   -

ومهمته واسرتاتيجيته وخططه السنوية؟

هل يعرف الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة أصحاب املصلحة - حسب االقتضاء لظروفه-   -

بالجوانب الرئيسية مثل نهجه ومنهجيته يف مراجعة الحسابات، وأنشطته، وما إىل ذلك؟

الحكم الرشيد واإلدارة السليمة للعمليات الخاصة: 

واإلدارة  الرشيد  الحكم  لدعم  مناسبان  الداخلية  لإلدارة  التنظيمي  والهيكل  اإلدارة  هل نظم   -

السليمة/ الرقابة الداخلية؟

هل لدى الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة التدابري والضوابط املناسبة لضامن أن يقوم   -

بأنشطتها عىل نحو أكرث اقتصادا وكفاءة وفعالية؟ 

- هل تقيم وتتابع بانتظام املخاطر التنظيمية؟

هل لدى الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة نهج فعال إلدارة املخاطر يف املؤسسة يتضمن   -

تحديثه  يتم  للمخاطر  بسجل  يحتفظ  وهل  فيها؟  والنظر  يواجهها  التي  املخاطر  تحديد 

بانتظام؟

هل لدى الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة وظيفة تدقيق داخيل مناسبة وموضوعية؟  -

هل يقدم الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة تقريرا علنيا، وفقا للقوانني واللوائح املعمول   -

بها، عن كيفية إدارته لعملياته وأنشطته؟

هل يتم اإلعالن عن ميزانيات الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة والبيانات املالية؟  -

تدقيق  يتم  لتدقيق خارجي مستقل؟ هل  واملحاسبة  املالية  للرقابة  األعىل  الجهاز  - هل يخضع 

للجهاز خارجيا؟ 

هل يتم اإلعالن عن هذه التقارير؟  -
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إدارته  فعالية  لتقييم  األداء  مؤرشات  واملحاسبة  املالية  للرقابة  األعىل  الجهاز  يستخدم  هل   -

وقيمة عمله يف مجال التدقيق؟

هل يراقب الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة رؤية الجمهور ونتائجه وتأثريه واالستفادة   -

من الدروس املستفادة؟

نرش نتائج واستنتاجات التدقيق:

هل يعلن الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة عن نتائج واستنتاجات وتوصيات عمله يف   -

مجال التدقيق )ما مل تكن هناك رسية قانونية( ؟

هل يقدم الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة تقريرا علنيا عن قضايا اإلدارة املالية األوسع   -

نطاقا )التنفيذ الشامل للميزانية، والظروف والعمليات املالية، وما إىل ذلك( ؟

الجزاءات  تقارير عن  تقدم  فهل  أيضا كمحكمة،  تعمل  للمحاسبني  العليا  الهيئة  كانت  وإذا   -

والعقوبات املفروضة عىل املوظفني العموميني وغريهم من املوظفني؟

و. معايري املراجعة واملنهجية ومراقبة الجودة: 

تسرتشد أعامل التدقيق العملية ومراقبة الجودة يف الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة مبعايري ( 	2

الجهاز  املهنية  التوجيهية  واملبادئ  املعايري  هذه  وتدعم   .)GUID( االرشادات  واألدلة  اإلنتوساي 

األعىل للرقابة املالية واملحاسبة يف نهجه املهني، ولكنها ال تتجاوز القوانني أو اللوائح أو الواليات 

الوطنية، وال تقيد الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة يف إجراء التحقيقات أو املراجعات أو غريها 

من االرتباطات التي تقع خارج نطاق املؤسسات الدولية املستقلة.

ميكن أن يكون أحد األهداف الرئيسية ملراجعة النظري هو تقييم امتثال الجهاز األعىل للرقابة املالية ( 25

واملحاسبة ملختلف املعايري من حيث نقلها إىل أدلة مراجعة الحسابات وغريها من التوجيهات، و/

أو تطبيقها عمليا.

معايري ومنهجية التدقيق:

التي يطبقها عند إجراء عمليات ( 26 املعايري  املالية واملحاسبة  للرقابة  الجهاز األعىل  يعلن  أن  ينبغي 
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أن تستخدم  تقاريره. وينبغي  املعلومات متاحة ملستخدمي  الحسابات وأن يجعل هذه  مراجعة 

إجراء  لضامن  سليم  أساس  لتوفري  واملحاسبة  املالية  للرقابة  األعىل  الجهاز  قبل  من  املعايري  هذه 

عمليات التدقيق عىل النحو املناسب من حيث املنهج واألساليب والجودة. وهذا أمر أسايس لضامن 

مصداقية الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة.

من األمثلة عىل أسئلة مراجعة النظري بشأن معايري ومنهجية مراجعة الحسابات ما ييل:( 	2

التي يجب تطبيقها  التدقيق املناسبة  املالية واملحاسبة معايري  - هل حدد الجهاز األعىل للرقابة 

عىل عمله؟ 

هل متت املوافقة عىل هذه املعايري رسميا؟ وهل تتوافق هذه املعايري مع اإلصدارات املهنية    -

لإلنتوساي باإلضافة إىل املبادئ التوجيهية واملعايري املهنية األخرى املعرتف بها دوليا، بقدر 

ما تسمح والية للجهاز وموقفها القانوين؟ 

هل لدى الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة أدلة وإرشادات مناسبة تحدد كيفية القيام    -

بعمله املهني؟ 

هل معايري الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة والكتيبات واملبادئ التوجيهية ذات الصلة    -

متاحة بسهولة لجميع مراجعي الحسابات؟ 

املعايري  عىل  ملراجعيه  املناسب  التدريب  واملحاسبة  املالية  للرقابة  األعىل  الجهاز  يوفر  هل    -

والكتيبات واملبادئ التوجيهية؟ 

هل لدى الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة إجراءات لضامن االلتزام مبعايريه وأدلة ومبادئه    -

التوجيهية؟ 

هل هناك أدلة تشري إىل أن العمل امليداين ملراجعة الحسابات يتم وفقا ملعايري الجهاز األعىل    -

للرقابة املالية واملحاسبة نفسه؟ 

هل هناك أي حاالت من عدم االمتثال مربرة ومعتمدة بشكل مناسب؟    -

هل يضمن الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة أن معايريه وكتيباته ومبادئه التوجيهية يتم    -

مراجعتها وتحديثها بشكل دوري؟
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رقابة الجودة:

ويغطي ( 	2 الجودة  ملراقبة  مناسبا  نظاما  واملحاسبة  املالية  للرقابة  األعىل  الجهاز  ينشئ  أن  وينبغي 

جميع جوانب عمله وأن يحافظ عليه. ومن األهمية مبكان أن تتحقق الجودة باستمرار من أجل 

دعم سمعة ومصداقية الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة، ويف نهاية املطاف قدرته عىل الوفاء 

بواليته.

أمثلة عىل أسئلة مراجعة النظري حول مراقبة الجودة قد تشمل:( 29

مسؤولية القيادة عن الجودة:

-  هل تدرك اسرتاتيجية الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة األهمية القصوى لتحقيق الجودة؟ 

هل يتحمل رئيس الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة )قد يكون هذا فردا أو مجموعة 

اعتامدا عىل والية وظرف الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة( املسؤولية النهائية عن 

بشكل  موثق  هذا  هل  واملحاسبة؟  املالية  للرقابة  األعىل  الجهاز  يف  الجودة  مراقبة  نظام 

مناسب ويتم اإلبالغ عنه؟

جميع  يف  الجودة  ألهمية  داخلية  ثقافة  واملحاسبة  املالية  للرقابة  األعىل  الجهاز  يعزز  هل    -

جوانب عمله؟ 

-  هل يتم إبالغ جميع موظفي للجهاز وأي أطراف متعاقدة لتنفيذ أعامل للجهاز؟

-  هل يخصص الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة موارد كافية لنظام مراقبة الجودة؟

-  هل هناك تدابري مخففة إلدارة خطر تعرض نوعية عمل الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة 

للخطر من خالل اعتبارات سياسية أو اقتصادية أو اعتبارات أخرى؟

-  هل تعرتف للجهاز بالعمل عايل الجودة وتكافئه؟

-  هل هناك نظم وإجراءات قامئة لتحديد أي مشاكل تتعلق بالجودة واتخاذ تدابري ملنع حدوثها 

من قبل؟

قبول االرتباطات واستمرارها:
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-  هل يأخذ الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة يف االعتبار-عند وضع برنامج عمله- ما إذا 

كان لديه ما يكفي من املوارد واملهارات إلكامل كل مهمة تدقيق إىل املستوى املطلوب من 

الجودة؟

-  عندما يتم تحديد مشكلة تتعلق بالجودة )مثل عدم كفاية املوارد أو عدم وجود كفاءات 

محددة( أثناء عملية مراجعة الحسابات، هل توجد آلية مناسبة لضامن إدارتها أو تصعيدها 

داخل الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة -وعند االقتضاء- إىل السلطة الترشيعية أو 

سلطة امليزانية؟

الرتكيز عىل الجودة يف املوارد البرشية:

الكافية  املوارد  لديه  أن  لضامن  واملحاسبة خطوات  املالية  للرقابة  األعىل  الجهاز  يتخذ  -  هل 

مع  عنه(  نيابة  بأعامل  للقيام  مناسبا،  ذلك  كان  حيثام  املتعاقدة،  واألطراف  )املوظفني، 

االختصاصات والقدرات وااللتزام باملبادئ األخالقية املطلوبة، من أجل:

أداء مهامها وفقا للمعايري ذات الصلة واملتطلبات القانونية والتنظيمية املعمول بها؟  -

متكني الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة من إصدار تقارير مناسبة يف ظل هذه الظروف؟   -

هل يعتمد الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة عىل مصادر خارجية لضامن أن لديه القدرة   -

واملهارات والخربات الالزمة لتنفيذ عمله يف مجال التدقيق؟

هل تركز سياسات وإجراءات املوارد البرشية يف الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة بشكل   -

مناسب عىل مبادئ الجودة واألخالق )فيام يتعلق بالتوظيف وتقييم األداء والتطوير املهني 

والرتقية والتعويض وما إىل ذلك( ؟

أداء املشاركة:

هل لدى الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة سياسات وإجراءات ومنهجيات مناسبة لضامن   -

إجراء عمليات التدقيق وغريها من األعامل وفقا للمعايري ذات الصلة واملتطلبات القانونية 

والتنظيمية املعمول بها، وأن تكون التقارير التي يصدرها مناسبة يف ظل هذه الظروف؟

هل املسائل ذات الصلة بتعزيز العمل العايل الجودة عىل نحو متسق مشمولة عىل نحو كاف   -
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يف هذه السياسات واإلجراءات واألدوات؟

لجميع  واملراجعة  اإلرشاف  مسؤوليات  كاف  بشكل  واإلجراءات  السياسات  هذه  تغطي  هل   -

األعامل التي تم تنفيذها؟

هل يقوم الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة بإجراء مراجعات مراقبة الجودة للمشاركة؟   -

هل هناك آليات لضامن معالجة املسائل املثارة من هذه املراجعات وحلها عىل نحو مرض؟

مراقبة نظام مراقبة الجودة:

هل هناك عملية مناسبة لضامن الجودة لضامن أن يكون نظام مراقبة الجودة يف الجهاز األعىل   -

للرقابة املالية واملحاسبة كافيا ويعمل عىل النحو املنشود؟

هل تتضمن عملية ضامن الجودة مراجعة منهجية لعينة من ارتباطات التدقيق املكتملة من   -

مجموعة األعامل التي يقوم بها الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة؟

وسلطة  بخربة  يتمتعون  موظفون  بها  يقوم  هل  مستقل؟  بشكل  املراجعات  إجراء  يتم  هل   -

كافيني ومناسبني؟

هل يتم توجيه انتباه اإلدارة العليا إىل استنتاجات وتوصيات عمل ضامن الجودة والترصف بناء   -

عليها؟

ز. منهج مراجعة الحسابات: 

قد يغطي مراجعة النظري مرحلة أو أكرث من املراحل املختلفة التالية من عملية التدقيق:( 30

أ. االختيار والربمجة. 

ب. السلوك. 

ج. اإلبالغ عن نتائج املراجعة وإبالغها. 

د. متابعة وتقييم األثر.

ومن املامرسات الجيدة يف إطار مراجعة النظري فحص عينة من التعاقدات املنجزة يف مجال مراجعة 
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الحسابات من أجل تقييم مختلف خطوات عملية مراجعة الحسابات. وترد أدناه أمثلة 

عىل أسئلة مراجعة النظري يف إطار كل فئة من هذه الفئات.

االختيار والربمجة:

ومن األمثلة عىل أسئلة مراجعة النظري بشأن االختيار والربمجة ما ييل:( 31

هل لدى الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة نهج مناسب لتخطيط عمله يف مجال التدقيق؟   -

-هل يرتبط التخطيط باألهداف االسرتاتيجية للجهاز؟ 

- هل لدى الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة آلية إلدارة أولويات مختلفة بني عمليات التدقيق 

اإللزامية وغري اإللزامية وكذلك يف مختلف مجاالت التدقيق؟

فيام يتعلق باختيار مواضيع املراجعة املحتملة:

السياسة  يف  الناشئة  واملخاطر  التطورات  واملحاسبة  املالية  للرقابة  األعىل  الجهاز  يتابع  هل   -

العامة وإدارة اإلدارة العامة؟ 

باملراجعة ويجمعها  الصلة  املعلومات ذات  املالية واملحاسبة  للرقابة  الجهاز األعىل  - هل يجمع 

بطريقة منظمة، مبا يف ذلك أعامل التدقيق السابقة؟

اختيار موضوعات  مناسبة عند  املالية واملحاسبة معايري  للرقابة  األعىل  الجهاز  هل يستخدم   -

التدقيق؟ 

- هل يشمل ذلك تقييم قضايا مثل مخاطر ضعف النظام، أو األخطاء الجوهرية يف البيانات املالية، 

أو األخطاء يف املعامالت، أو الفشل يف تحقيق أهداف السياسة العامة؟

املوارد  لتقييم  تناول جدوى كل عملية مراجعة مختارة للحسابات، يوىل اهتامم كاف  -  عند 

املهارات  ذوي  الحسابات  مراجعة  موظفي  توافر  ذلك  يف  )مبا  املطلوبة  والبرشية  املالية 

والكفاءات املطلوبة( ، وحجم وتعقد مراجعة الحسابات، العينة املطلوبة، توقيت املراجعة 

واإلطار الزمني املتوقع لها، وكذلك خطر التداخل مع عمليات التدقيق أو التقييامت املامثلة 

األخرى؟
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هل يتم تحديد أولويات مهام التدقيق املحتملة وترتيبها؟   -

هل االختيار النهايئ ملواضيع التدقيق هو اختيار أو تأييد من قبل قيادة الجهاز األعىل للرقابة   -

املالية واملحاسبة؟

هل يسمح تخطيط أعامل التدقيق يف الجهاز األعىل للرقابة املالية واملحاسبة باملرونة والقدرة   -

عىل التكيف لالستجابة للقضايا أو الطلبات غري املتوقعة التي تتطلب اهتامما واستجابة 

رسيعة؟

يف ( 32 واملحاسبة  املالية  للرقابة  األعىل  الجهاز  يأخذ  أن  ينبغي  الحسابات،  ملراجعة  التخطيط  وعند 

االعتبار أيضا املبادئ الرئيسية املوجودة يف معايري اإلنتوساي 100 و200 و300و 00	 بشأن التخطيط 

السليم للمشاركة. املبادئ املبينة يف هذه الهيئة هي مصدر أسئلة مراجعة النظري عىل سبيل املثال 

الواردة أدناه )والتي ميكن استخدامها عند مراجعة مشاركات التدقيق الفردية(:

وقبل البدء يف مراجعة الحسابات، هل تأكد مراجعو الحسابات من أن رشوط املراجعة واضحة؟ 	 

هل أبلغت رشوط املراجعة واألدوار واملسؤوليات ذات الصلة إىل الكيان الذي متت مراجعته؟ 

الذي يجري 	  الربنامج  أو  الكيان  الحسابات عىل فهم كاف لطبيعة وسياق  وهل حصل مراجعو 

تدقيقه، وكذلك لبيئة املراقبة الداخلية؟ 

وهل أجرى مراجعو الحسابات تقييام كافيا للمخاطر أو تحليال ملشكالتهم، مبا يتناسب مع نوع 	 

املراجعة وأهدافها، وحددوا األثر املحتمل عىل املراجعة؟ 

التدقيق بوضوح نطاق املراجعة وأهدافها ومعايريها ونهجها؟ هل يتضمن 	  هل يحدد تخطيط 

هل  ومداها؟  وتوقيتها  التدقيق  إجراءات  طبيعة  يحدد  هل  الحسابات؟  ملراجعة  زمنيا  جدوال 

يتضمن تقديرا للتكاليف؟ هل تخطط للموارد البرشية، مبا يف ذلك الخرباء الخارجيون؟ 

هل يتم مراجعة التخطيط بانتظام أثناء عملية املراجعة وتحديثه حسب الرضورة للمشاكل التي 	 

تواجه أو التغيريات يف األولوية؟

األسلوب:

أبرزتها منظمة اإلنتوساي مبدأ 12، وتضمنتها املعايري 100، و200، و300، ( 33 التي  الرئيسية  املبادئ 
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و00	 بشأن حسن سري عملية مراجعة الحسابات وقيمتها املضافة هي مصادر جيدة ألسئلة مراجعة 

النظري، وقد ألهمت هذه األمثلة )التي ميكن استخدامها عند مراجعة ارتباطات مراجعة الحسابات 

الفردية(:

أهداف مراجعة  لالنتهاء من  كافية ومناسبة  تدقيق  بإجراءات  الحسابات  قام مراجعو  -  هل 

الحسابات؟ 

هل تم الحصول عىل أدلة كافية لدعم االستنتاجات التي تم التوصل إليها؟   -

هل استند العمل إىل تحليل سليم وقوي فضال عن الحكم املهني املستقل؟ هل كانت أدلة    -

التدقيق موثوقة؟

هل تم توثيق عملية التدقيق بشكل كاف؟   -

هل تم التوصل إىل استنتاجات بشأن جميع املسائل املتعلقة مبراجعة الحسابات؟   -

هل تم إبالغ ومناقشة النتائج األولية مع الكيان املدقق، لضامن دقتها؟   -

هل أجريت مراجعة الحسابات يف إطار الجدول الزمني وامليزانية؟ وهل تم توثيق أي تأخري أو    -

تجاوز واملوافقة عليه عىل املستوى املناسب؟ هل تم تعديل نطاق املراجعة و/أو الخطة 

ألي مشاكل غري متوقعة كبرية؟

هل تم استخالص الدروس من عملية التدقيق وتقاسمها مع بقية الجهاز األعىل للرقابة املالية    -

واملحاسبة كعملية للتعلم والتحسني؟

اإلبالغ عن نتائج املراجعة وإبالغها:

ميكن استخدام معايري اإلنتوساي ومبدأ اإلنتوساي -P 12 )قيمة وفوائد مؤسسات التدقيق العليا - ( 	3

التي تحدث فرقا يف حياة املواطنني( كإرشادات لتقييم اإلبالغ عن نتائج التدقيق وإبالغها من قبل 

لجهاز.

تتضمن أمثلة أسئلة مراجعة النظري )التي ميكن استخدامها عند مراجعة ارتباطات التدقيق الفردية( ( 35

ما ييل:
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-  هل لدى الجهاز الضوابط املناسبة وإجراءات املراجعة املعمول بها لضامن تغطية جميع قضايا 

التدقيق املادي يف التقرير، وأن كل يشء يف التقرير مدعوم باألدلة؟

لتقييم  التقرير خاضعا ملراجعة داخلية و/أو خارجية مستقلة  إذا كان مرشوع  - وتساءلت عام 

جودته قبل نرشه؟

للمراجعة  الخاضعة  الجهة  مع  الحسابات  مراجعة  تقرير  مرشوع  عىل  املوافقة  متت  وهل   -

لضامن دقة الوقائع قبل نرشها؟

تدفق  وجود  مع  ومفهوما،  واضحا  النهايئ  الحسابات  مراجعة  تقرير  كان  إذا  عام  وتساءلت   -

منطقي بني أسئلة مراجعة الحسابات ونتائجها واستنتاجاتها وتوصياتها؟

وتساءلت عام إذا كانت التوصيات واضحة ومحددة ومقنعة وعملية؟  -

يعكس  وهل  املناسب،  الشكل  يستخدم  فهل  الحسابات،  ملراجعي  رأيا  التقرير  تضمن  وإذا   -

األدلة التي تم الحصول عليها؟

هل لدى الجهاز إجراءات للتعامل مع حاالت املخالفات الخطرية واالحتيال التي يتم اكتشافها   -

أثناء التدقيق؟

وهل تم إبالغ التقرير بشكل مناسب، وفقا لوالية الجهاز ووضعه القانوين؟ هل أرشك الجهاز   -

أصحاب املصلحة عند إبالغ نتائج التدقيق للتأكد من فهمهم لنتائجه واستنتاجاته؟

متابعة وتقييم األثر:

الخاضعة ( 36 الجهة  التي تتخذها  التصحيحية  املتابعة إىل فحص مدققي الحسابات لإلجراءات  تشري 

للمراجعة، أو األطراف األخرى، بناء عىل توصيات الجهاز. وميكن أن ترتاوح إجراءات املتابعة بني 

مجرد رسد اإلجراء التصحيحي وإجراء مراجعة كاملة لفعاليته.

وميكن اإلبالغ عن نتائج املتابعة عىل أساس كل حالة عىل حدة أو يف إطار تقرير موحد منتظم. ( 	3

وميكن أن يتضمن هذا التحليل تحليال يسلط الضوء عىل االتجاهات املشرتكة واملواضيع الشاملة. 

وميكن أن تسهم املتابعة املنهجية لعمل األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة يف زيادة معدل 

اإلجراءات العالجية ويف فهم أفضل لدور الديوان يف املساهمة يف تحسني اإلدارة املالية.
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ستختلف الحاجة إىل متابعة نتائج وتوصيات مراجعة الحسابات باختالف نوع املسألة أو الشاغل ( 	3

املعني. عىل سبيل املثال، بالنسبة لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة التي لها دور قضايئ، قد 

تشمل املتابعة إصدار تقارير أو قرارات ملزمة قانونا. ويف حالة عمليات التدقيق املايل ومراجعة 

الالحقة.  للسنة  املتابعة جزءا من تقييم املخاطر  املتكررة، قد تشكل إجراءات  حسابات االمتثال 

وفيام يتعلق بعمليات تدقيق األداء، قد يستدعي اتخاذ الكيان الخاضع للمراجعة إجراء تصحيحيا 

غري كاف أو غري مرض تقديم تقرير آخر من جانب الجهاز األمرييك.

نوع ( 39 اعتامدا عىل  بها،  القيام  يتعني  التي  املتابعة  بشأن  إرشادات محددة  اإلنتوساي  معايري  توفر 

التدقيق. ومن أمثلة أسئلة مراجعة النظري بشأن املتابعة ما ييل:

هل لدى الجهاز اإلجراءات واملعايري واملنهجيات املناسبة التخاذ قرار بشأن أعامل املتابعة والقيام 	 

بها؟ 

هل يتابع الجهاز دوريا نتائج وتوصيات التدقيق السابقة ويقدم تقاريره، حسب االقتضاء، إىل 	 

السلطة الترشيعية؟ 

هل يقيم تقييم املتابعة الذي أجراه الجهاز ما إذا كان الكيان الخاضع للمراجعة قد عالج املشاكل 	 

بشكل كاف وخالل فرتة زمنية معقولة؟ 

هل لدى الجهاز تحليل ألعامل املتابعة التي يقوم بها وغريها من املعلومات املناسبة لتقييم أثر 	 

عمله؟
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