
 

7 

 
2102ديسمبر  - كانون ألاول  – مجلة الرقابة املالية ـدد75العـ  

 
 

 (5055)ورقة بحثية حول املعيار الدولي  ألجهزة الرقابة العليا
 دليل مراجعة النظراء

                                     
 لجنة املعايير املهنية والرقابية للمنظمة: اعداد                                         

 :املقدمة

وإجرالاتهـا الرقابيــة وأدوات فـ  ضـول سـ   ألاجهـز  العليـا للرقابـة للعمــل علـ  تحسـ ن جـود  عملياتهـا 
ألاجهز  الاقتما  بتمليف جهات مت صصة بما فيها أجهز   قابة أخرى بعمل مراجعة ق ط عملها، أول  

املعمــول  هــا للحصـــول وتقيــي  ألادال املنهــي والعمــل الــ   يـــت  تيديتــر مــ  قبلهــا ومــدى مطابقتـــر للمعــاي ر 

 .عل  ضمان وتيكيد معقول فيما ي   مدى ك اية إجرالاتها الرقابية وجود  عملياتها
وتركـز مراجعــة النظــرال فـ  املجــاالت املهنيــة علــ  تقيـي  ألادال املنهــي مــ  أجـل تطــوير املهنــة وامل تصــ ن 

مراجعة النظرال مصد  ا ةادات يت يعتبر دليل ،ح  تيكد م  أن أعضال املهنة يلتامون بمعاي رقالل ها، 

 . لألجهز  العليا للرقابة حول الت طيط والتن ي  والتقيي  لعمليات مراجعة النظرال
 :تعريف مراجعةالنظراء 

إ ـ  مراجعـة خا جيـة ومسـتقلة لعمليـة أو أكاـر  peer review ) ) 5011يشـ ر مصـطل  مراجعـة النظـرال 

 .مــ  املهنيـ ن مـ  واحـد أو أكاــر مـ  الاجهـز  العليـا للرقابــة  أو أدال جهـاز  قابـة أعلـ  و لــل مـ  قبـل فريـق
 وإنمـــا وـــ  عمليـــة تطوعيـــة يقـــو   هـــا النظـــرال لتقـــدي  التقيـــي  

ت
وال زعتبـــر عمليـــة مراجعـــة النظـــرال تـــدقيقا

 .واملشو  

 :الهدف 
ـــرال  ـــرال قــــو تيســـــل  فهــــ  مشـــــتر  لغــــرض و بيعـــــة مراجعــــة النظــ إن الهــــد  مــــ  دليـــــل مراجعــــة النظــ

د املبـــاد  التـــي يمكـــ  أن يتبعهـــا جهــاز الرقابـــة ألاعلـــ  الخاضـــعة للمراجعـــة وفريـــق مراجعـــة وكــ لل تحديـــ

 .النظرال 
 الاعتبارات إلاستراتيجية

لضمان تحقيق نتائ  جدير  باالقتما  ألجهز  الرقابة العليا التي ت طط ملراجعة النظرال، ينبغ  أن 

 :يتوفر  ؤية واضحة ملا يل 

 املقترحة بما ف   لل النتائ  وال وائد املتوقعة  قد  عملية مراجعة النظرال. 

 الترك ا ونطا  عملية مراجعة النظرال م  ألاخ  بع ن الاعتبا  الشركال واملوا د. 

  املقايل  واملعاي ر التي سلت  تطبيقها.. 

 ( :التقييم)مراحل عملية املراجعة 
 :لية املراجعة م  املراحل التاليةتتمون عم

 
 

معايير 
 الانتوساي
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 البيان املراحل
 ما قبل املراجعة املرحلة ألاو  
 الت طيط املرحلة الثانية
 العمل امليدان  املرحلة الثالثة

 إعداد التقرير املرحلة الرابعة
 تن ي  النتائ  واملتابعة املرحلة الخامسة

 

 ما قبل املراجعة: املرحلة ألاولى
ألاعلـ  الخاضـ  للمراجعـة مـ   بالنسبة لمل عمليـة مـ  عمليـات مراجعـة النظـرال، يت ـق جهـاز الرقابـة

ــــلت   ــــي ســ ــــة التـ ــــة والتغطيــ ــــرو  املرجعيـ ــــنج  والشــ ــــ  الـ ــــة علــ ــــ  املراجعـ ــــا كة فــ ــــة  املشـ ــا للرقابــ ــ ــــز  العليـ ألاجهـ

ويجـــب أن يــــت  تو يـــق قـــ ط الات اقيــــة كتابيـــا قبـــل البــــدل بالعمـــل امليــــدان  . تطبيقهـــا فـــ  مراجعــــة النظـــرال
 .ا الرسمي م  خالل م كر  ت اق  ملراجعة النظرال، وغالبا ما تيخ  الات اقية ةمله

 مذكرة التفاهم 

 ،عــةووـ  ات ــا  بــ ن جهــاز الرقابــة ألاعلــ  الخاضــ  للمراجعـة وأجهــز  الرقابــة العليــا املشــا كة فــ  املراج
حيــــت تحكــــ  حقــــو  ومســــؤوليات وواجبــــات أصــــحاب الصــــلة، ويجــــب أن تمــــون ت صــــيلية وقصــــ ر  قــــد  

 .الشركال  إلاممان وتت  املوافقة عليها م  قبل جمي 

 : العناعر الرئلسة ف  م كر  الت اق  
 .مجال مراجعة النظرال وال وائد املتوقعة .0

 .أقدا  املراجعة واملجاالت التي سلت  الترك ا عليها .2

 .الجدول الزمني .3

 .قضايا املوا د البشرية ، أجهز  الرقابة العليا املشا كة ، والخبرات املطلوبة ف  ال ريق .4

 .ألادوا  واملسؤوليات .5

 .التماليف املترتبة  .0

 ( .تقرير مراجعة النظرال ) امل رجات  .7

وتجد  إلاةا   إ   انر يمك  إعاد  النظـر فـ  مـ كر  الت ـاق  خـالل املراجعـة فـ  حـال زغي ـر افتراضـات 
معينـــة أو ههـــو  أحـــداي خا جيـــة تـــؤ ر علـــ  عنصـــر أساســـ ي فـــ  مـــ كر  الت ـــاق ، أو إد ا  كافـــة الشـــركال 

 .  كر  الحاجة إ   مراجعة امل

 التخطيط : املرحلة الثانية
يعـــد فريـــق مراجعـــة النظـــرال خطـــة ت صـــيلية تحـــدد الـــنج  والخطـــوات الواجـــب اتباعهـــا خـــالل عمليـــة 

 : املراجعة ويجب أن تو ق الخطة ما يل  

  القرا ات الرئلسية والافتراضات . 

 حيت يجب وض  برام  زمنية مناسبة لمل خطو  م  مراجعة النظرال ،الجدول الزمني. 

  توقي  الزيا ات لجهاز الرقابة ألاعل  الخاض  للمراجعة. 
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  الانجازات الهامة التي ينبغ  تحقيقها. 

  املوا د البشرية والنقدية الالزمة لمل عمل. 

  امل رجات املتوقعة لمل مرحلة. 

 ت  ات ا قا لت  ي ها امل ا ر الحرجة والتداب ر التي ي. 

  املقايل  التي سلت  وفقها تقيي  جهاز الرقابة الخاض  للمراجعة. 

ــــة و  ـــق مراجعـ ــــال فريــ ــــ  قبـــــل جميـــــ  أعضـ ـــا مـ ــــت  املوافقـــــة عليهــ ــــ  إعـــــداد الخطـــــة وأن تـ ــال مـ ينبغـــــ  إلانبهـــ

بالعمل امليدان  النظرال وإبالغ جهاز الرقابة ألاعل  الخاضعة للمراجعة باملعلومات والقرا ات قبل البدل 
 .ب تر  كافية، وخالل الت طيط ينبغ  الاقتما  بإعداد الخطو  العريضة لتقرير مراجعة النظرال

ويجـب أن يشــمل الت طـيط ملراجعــة النظـرال فــ  بهايـة املطــا  وسـيلة لضــمان اسـتمرا  ترك ــا التقيــي  

انــر قـد تــ  انجـاز العمليــة فــ  علـ  القضــايا الجوقريـة، وأن املشــرو  محـدد واملــوا د متـوفر  بشــمل كـا   و 
 .الوق  املحدد وامل اانية املحدد  وان التقرير ال هاة  قاد  وكامل وواض  ومقن  و و علة ودقيق

 

 العمل امليداني : املرحلة الثالثة
تتضم  مرحلة العمل امليدان  لعملية مراجعة النظرال جم  الادلة ألاساسية وتحليل النتائ ، ويجب 

مليــدان  خطــة عمليــة املراجعــة والتــي تــ  املوافقــة عليهــا مــ  قبــل الجهــاز ألاعلــ  الخاضــ  أن يتبــ  العمــل ا

 .للتقيي  واملراجعة
وقنا  أساليب عامة  يحتاأ فريـق مراجعـة النظـرال أ نـال العمـل إ ـ  تطبيقهـا وعلـ  سـبيل املثـال  مـا 

 :يل  

 .ر الحصول عل  فه  كا  لجهاز الرقابة ألاعل  الخاض  للمراجعة وبيئت*
 .تحديد إلاجرالات لجم  وتحليل املعلومات والبيانات *
 .جم  الحقائق وتقيي  املالحظات *

 .الح ال عل  الو ائق الداعمة املناسبة واملالحظات التحليلية *
 .عياغة ومناقشة النتائ  واملالحظات كيساس للتقرير *

 : ويستند العمل امليدان  ملراجعة النظرال عل   ال ة جوانب  ئلسية 
ويشمل جم  البيانات م  جهاز الرقابة ألاعل  الخاض  للمراجعة وأصحاب : جم  املعلومات  .0

 .املن عة

ويشمل عمليـة تقيـي  وتحليـل البيانـات التـي قـا   هـا فريـق مراجعـة النظـرال : العمل التحليل   .2

 .ت  فحصها  حول املوضوعات التي

ــــتمر   .3 ــ ـــاالت املسـ ــ ــــ  : الاتصــ ــ ـــائ  وال  ـ ــ ــــة والنتــ ــ ـــات امل تل ـ ــ ـــادل املالحظــ ــ ــــد وتبــ ــ ــــت  تحديـ ــ ــــت يـ ــ حيـ

 .ووجهات النظر الناةكة ع  مراجعة النظرال 
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–ألجهـز  الرقابـة العليـا 5011ويمك  لألجهز  العليا للرقابة الاسـتعانة بمـا و د بملحـق املعيـا  الـدو   

 ا امللحـــق دلــيال للمجـــاالت التـــي يمكـــ  أن يـــت  ةـــملها فـــ  مراجعـــة حيـــت يعـــد قـــ -دليــل مراجعـــة النظـــرال 
النظـــرال مثـــل مهـــا  وتنظـــي  وأدال جهـــاز الرقابـــة ألاعلــــ ، كمـــا يســـتعرض نمـــا أ عـــ  الاســـكلة التـــي يمكــــ  

وال يعتبــر قـــ ا امللحــق مـــاد  ملزمــة إنمـــا الغــرض منـــر أن يمــون أدا  مرجعيـــة .  رحهــا فـــ  مراجعــة النظـــرال

 .م يد 
 

 إعداد التقرير : لرابعةاملرحلة ا

ــــة  ــ ــ ـــائ  الهامــ ــ ــ ـــي  النتـــ ــ ــ ـــر وتنقـــ ــ ــ ــــود  التقريـــ ــ ــ ــــداد مســ ــ ــ ـــرال إعــ ــ ــ ــــة النظـــ ــ ــ ـــر مراجعــ ــ ــ ــــداد تقريـــ ــ ــ ــــة إعــ ــ ــ ــــمل مرحلــ ــ ــ زشـ
والاســتنتاجات والتوعـــيات مـــ  جهـــاز الرقابــة ألاعلـــ  الخاضـــ  للمراجعـــة وإعــداد التقريـــر ال هـــاة  ملراجعـــة 

ضــافة قيمـــة لجهــاز الرقابـــة الخاضـــ  النظــرال، حيـــت يعتبــر التقريـــر قـــو النــات  الرئلســـ ي والهــد  منـــر قـــو ا

 . للمراجعة 
 :يتمون تقرير مراجعة النظرال م  العناعر التالية و 
 .امللخ  التن ي   وقو عرض موجز ودقيق وواض  للتقرير م  الترك ا عل  املالحظات ألاكار أقمية *

تـــ  بنـــالت  مقدمـــة قصـــ ر  ومعلومـــات أساســـية حـــول أقـــدا  ونطـــا  التـــدقيق والـــنج  واملقـــايل  التـــي*
 . عليها مراجعة جهاز الرقابة ألاعل  

املالحظات وو  الجزل الرئلس ي م  التقرير وم  املهـ  أن يـت  تقـدي  النتـائ  بطريقـة زسـاعد القـا   *

 .عل  تتب  عرض املناقشات 
 .الاستنتاجات والتوعيات *

ــ اا  جهـــاز الرقابــــة ويعتبـــر نشـــر نتـــائ  مراجعــــة النظـــرال مـــ  املما ســــات الجيـــد ، حيـــت يعكـــ   لــــل التـ

ــــ   ــــ  الخاضــ ـــاز ألاعلــ ـــا للجهـــ ــــة حقـــ ــــ  عدمــ ـــر مــ ـــرا  النشـــ ــــز قـــ ــــ افية ويبقــ ــــاللة والشــ ــــتعداد  للمســ ــــ  واســ ألاعلــ
للمراجعـة ، وبمجــرد الانبهــال مــ  التقريـر يمكــ  للمراجــ  الرئلســ ي لعمليـة مراجعــة النظــرال وباالت ــا  مــ  

 ــــ  الانتوســــا  ، إ ــــ  جانــــب أفضــــل جهــــاز الرقابــــة ألاعلــــ  الخاضــــ  للمراجعــــة ا ســــال ن ــــخة مــــ  التقريــــر إ

 . املما سات وألافما  حول كي ية مواعلة عقل ق ا املعيا  الدو   ألجهز  الرقابة العليا 
 

 تنفيذ النتائج واملتابعة : املرحلة الخامسة

ــا يتعلــــق بتحديــــد توعــــيات مراجعــــة  إن جهــــاز الرقابــــة ألاعلــــ  الخاضــــ  للمراجعــــة قــــو الــــ   يقــــر  فيمــ
ــا وتن يـــ قا، عمليـــات املتابعــــة املد وســـة زســـاعد علــــ  تحقيـــق القيمـــة الماملــــة  النظـــرال التـــي يـــت  متابعبهــ

 .لعملية مراجعة النظرال م  خالل التشجي  عل  التحس ن والتغي ر 

ال يمون تقيي  مراجعة النظرال للمصلحة ال رديـة بـل يجـب أن يمـون للصـال   وف  الختا  يجب أن  
ــا التــــي تيخــــ   العـــا  وعلــــ  نطــــا  أوســــ  بحيــــت زشــــمل مجتمــــ  الانتوســـا  وبــــاألخ  أجهــــز  الرقابــــة العليــ

 .باالعتبا  مراجعة النظرال بص بها جهاز ا يقو  بمراجعة النظرال أو ي ض  ملراجعة النظرال


