معايير
الانتوساي

ورقة بحثية حول املعيار الدولي ألجهزة الرقابة العليا()5055
دليل مراجعة النظراء
اعداد  :لجنة املعايير املهنية والرقابية للمنظمة
املقدمة:
فـ ضـول سـ ألاجهـز العليـا للرقابـة للعمــل علـ تحسـ ن جـود عملياتهـا وإجرالاتهـا الرقابيــة وأدوات
عملها ،أول ق ط ألاجهز الاقتما بتمليف جهات مت صصة بما فيها أجهز قابة أخرى بعمل مراجعة
وتقيــي ألادال املنهــي والعمــل الـ يــت تيديتــر مـ قبلهــا ومــدى مطابقتــر للمعــاي ر املعمــول هــا للحصــول
مدى ك اية إجرالاتها الرقابية وجود عملياتها.
عل ضمان وتيكيد معقول فيما ي
وتركـز مراجعــة النظـرال فـ املجــاالت املهنيــة علـ تقيـي ألادال املنهــي مـ أجـل تطــوير املهنــة وامل تصـ ن
ها ،للتيكد م أن أعضال املهنة يلتامون بمعاي رقا ،حيت يعتبر دليل مراجعة النظرال مصد ا ةادات
لألجهز العليا للرقابة حول الت طيط والتن ي والتقيي لعمليات مراجعة النظرال.
تعريف مراجعةالنظراء :
يشـ ر مصـطل مراجعـة النظـرال  ( peer review( 5011إ ـ مراجعـة خا جيـة ومسـتقلة لعمليـة أو أكاـر
أو أدال جهـاز قابـة أعلـ و لــل مـ قبـل فريـق مـ املهنيـ ن مـ واحـد أو أكاــر مـ الاجهـز العليـا للرقابــة .
ت
وال زعتبــر عمليــة مراجعــة النظ ـرال تــدقيقا وإنمــا و ـ عمليــة تطوعيــة يقــو هــا النظ ـرال لتقــدي التقيــي
واملشو .
الهدف :
إن اله ــد م ـ دلي ــل مراجع ــة النظـ ـرال ق ــو تيس ــل فه ـ مش ــتر لغ ــرض و بيع ــة مراجع ــة النظـ ـرال
وكـ لل تحدي ـ د املبــاد التــي يمك ـ أن يتبعهــا جهــاز الرقابــة ألاعل ـ الخاضــعة للمراجعــة وفريــق مراجعــة
النظرال .
الاعتبارات إلاستراتيجية
لضمان تحقيق نتائ جدير باالقتما ألجهز الرقابة العليا التي ت طط ملراجعة النظرال ،ينبغ أن
يتوفر ؤية واضحة ملا يل :
 قد عملية مراجعة النظرال املقترحة بما ف لل النتائ وال وائد املتوقعة .
 الترك ا ونطا عملية مراجعة النظرال م ألاخ بع ن الاعتبا الشركال واملوا د.
 املقايل واملعاي ر التي سلت تطبيقها ..
مراحل عملية املراجعة (التقييم) :
تتمون عملية املراجعة م املراحل التالية:
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املراحل
املرحلة ألاو
املرحلة الثانية
املرحلة الثالثة
املرحلة الرابعة
املرحلة الخامسة

البيان
ما قبل املراجعة
الت طيط
العمل امليدان
إعداد التقرير
تن ي النتائ واملتابعة

املرحلة ألاولى :ما قبل املراجعة
بالنسبة لمل عمليـة مـ عمليـات مراجعـة النظـرال ،يت ـق جهـاز الرقابـة ألاعلـ الخاضـ للمراجعـة مـ
ألاجه ــز العلي ــا للرقابـ ــة املش ــا كة فـ ـ املراجع ــة علـ ـ ال ــنج والشـ ــرو املرجعي ــة والتغطيـ ــة الت ــي سـ ــلت
تطبيقهــا ف ـ مراجع ــة النظ ـرال .ويجــب أن ي ــت تو يــق ق ـ ط الات اقي ــة كتابيــا قبــل الب ــدل بالعمــل املي ــدان
ملراجعة النظرال ،وغالبا ما تيخ الات اقية ةملها الرسمي م خالل م كر ت اق .
مذكرة التفاهم
ووـ ات ــا بـ ن جهــاز الرقابــة ألاعلـ الخاضـ للمراجعـة وأجهــز الرقابــة العليــا املشــا كة فـ املراجعــة،
حي ــت تحك ـ حق ــو ومس ــؤوليات وواجب ــات أص ــحاب الص ــلة ،ويج ــب أن تم ــون ت ص ــيلية وقص ـ ر ق ــد
إلاممان وتت املوافقة عليها م قبل جمي الشركال .
العناعر الرئلسة ف م كر الت اق :
 .0مجال مراجعة النظرال وال وائد املتوقعة.
 .2أقدا املراجعة واملجاالت التي سلت الترك ا عليها.
 .3الجدول الزمني.
 .4قضايا املوا د البشرية  ،أجهز الرقابة العليا املشا كة  ،والخبرات املطلوبة ف ال ريق.
 .5ألادوا واملسؤوليات.
 .0التماليف املترتبة .
 .7امل رجات ( تقرير مراجعة النظرال ) .
وتجد إلاةا إ انر يمك إعاد النظـر فـ مـ كر الت ـاق خـالل املراجعـة فـ حـال زغي ـر افتراضـات
معينــة أو ههــو أحــداي خا جيــة تــؤ ر عل ـ عنصــر أساس ـ ي ف ـ م ـ كر الت ــاق  ،أو إد ا كافــة الشــركال
الحاجة إ مراجعة امل كر .
املرحلة الثانية :التخطيط
يعــد فريــق مراجعــة النظ ـرال خطــة ت صــيلية تحــدد الــنج والخطــوات الواجــب اتباعهــا خــالل عمليــة
املراجعة ويجب أن تو ق الخطة ما يل :
 القرا ات الرئلسية والافتراضات .
 الجدول الزمني ،حيت يجب وض برام زمنية مناسبة لمل خطو م مراجعة النظرال.
 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 .
 امل ا ر الحرجة والتداب ر التي يت ات ا قا لت ي ها .
 املقايل التي سلت وفقها تقيي جهاز الرقابة الخاض للمراجعة .
وينبغـ ـ إلانبه ــال مـ ـ إع ــداد الخط ــة وأن ت ــت املوافق ــة عليه ــا مـ ـ قب ــل جميـ ـ أعض ــال فري ــق مراجع ــة
النظرال وإبالغ جهاز الرقابة ألاعل الخاضعة للمراجعة باملعلومات والقرا ات قبل البدل بالعمل امليدان
ب تر كافية ،وخالل الت طيط ينبغ الاقتما بإعداد الخطو العريضة لتقرير مراجعة النظرال.
ويجـب أن يشــمل الت طـيط ملراجعــة النظـرال فـ بهايـة املطــا وسـيلة لضــمان اسـتمرا ترك ــا التقيــي
علـ القضــايا الجوقريـة ،وأن املشــرو محـدد واملــوا د متـوفر بشــمل كـا وانــر قـد تـ انجـاز العمليــة فـ
الوق املحدد وامل اانية املحدد وان التقرير ال هاة قاد وكامل وواض ومقن و و علة ودقيق.
املرحلة الثالثة :العمل امليداني
تتضم مرحلة العمل امليدان لعملية مراجعة النظرال جم الادلة ألاساسية وتحليل النتائ  ،ويجب
أن يتبـ العمــل ا مليــدان خطــة عمليــة املراجعــة والتــي تـ املوافقــة عليهــا مـ قبــل الجهــاز ألاعلـ الخاضـ
للتقيي واملراجعة.
وقنا أساليب عامة يحتاأ فريـق مراجعـة النظـرال أ نـال العمـل إ ـ تطبيقهـا وعلـ سـبيل املثـال مـا
يل :
*الحصول عل فه كا لجهاز الرقابة ألاعل الخاض للمراجعة وبيئتر .
* 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 :
 .0جم املعلومات  :ويشمل جم البيانات م جهاز الرقابة ألاعل الخاض للمراجعة وأصحاب
املن عة.
 .2العمل التحليل  :ويشمل عمليـة تقيـي وتحليـل البيانـات التـي قـا هـا فريـق مراجعـة النظـرال
حول املوضوعات التي ت فحصها .
 .3الاتصـ ــاالت املسـ ــتمر  :حيـ ــت يـ ــت تحديـ ــد وتبـ ــادل املالحظـ ــات امل تل ـ ــة والنتـ ــائ وال

ــ

ووجهات النظر الناةكة ع مراجعة النظرال .
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ويمك لألجهز العليا للرقابة الاسـتعانة بمـا و د بملحـق املعيـا الـدو  5011ألجهـز الرقابـة العليـا–
دليــل مراجعــة النظ ـرال  -حيــت يعــد ق ـ ا امللحــق دلــيال للمجــاالت التــي يمك ـ أن يــت ةــملها ف ـ مراجعــة
النظ ـرال مثــل مهــا وتنظــي وأدال جهــاز الرقابــة ألاعل ـ  ،كمــا يســتعرض نمــا أ ع ـ الاســكلة التــي يمك ـ
رحهــا ف ـ مراجعــة النظ ـرال .وال يعتبــر ق ـ ا امللحــق مــاد ملزمــة إنمــا الغــرض منــر أن يمــون أدا مرجعيــة
م يد .
املرحلة الرابعة :إعداد التقرير
زش ـ ــمل مرحلـ ـ ــة إعـ ـ ــداد تقريـ ـ ــر مراجعـ ـ ــة النظـ ـ ـرال إعـ ـ ــداد مسـ ـ ــود التقريـ ـ ــر وتنقـ ـ ــي النتـ ـ ــائ الهامـ ـ ــة
والاســتنتاجات والتوعــيات م ـ جهــاز الرقابــة ألاعل ـ الخاض ـ للمراجعــة وإعــداد التقريــر ال هــاة ملراجعــة
النظـرال ،حيــت يعتبــر التقريــر قــو النــات الرئلس ـ ي والهــد منــر قــو اضــافة قيمــة لجهــاز الرقابــة الخاض ـ
للمراجعة .
ويتمون تقرير مراجعة النظرال م العناعر التالية :
*امللخ التن ي وقو عرض موجز ودقيق وواض للتقرير م الترك ا عل املالحظات ألاكار أقمية .
*مقدمــة قص ـ ر ومعلومــات أساســية حــول أقــدا ونطــا التــدقيق والــنج واملقــايل التــي ت ـ بنـ تـال
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 .
ويعتبــر نشــر نتــائ مراجع ــة النظ ـرال م ـ املما س ــات الجيــد  ،حيــت يعك ـ ل ــل الت ـاا جهــاز الرقاب ــة
ألاعلـ ـ واسـ ــتعداد للمسـ ــاللة والشـ ـ افية ويبقـ ــز قـ ـرا النشـ ــر مـ ـ عدمـ ــة حقـ ــا للجهـ ــاز ألاعلـ ـ الخاضـ ـ
للمراجعـة  ،وبمجــرد الانبهــال مـ التقريـر يمكـ للمراجـ الرئلسـ ي لعمليـة مراجعــة النظـرال وباالت ــا مـ
جه ــاز الرقاب ــة ألاعل ـ الخاض ـ للمراجع ــة ا س ــال ن ــخة م ـ التقري ــر إ ـ الانتوس ــا  ،إ ـ جان ــب أفض ــل
املما سات وألافما حول كي ية مواعلة عقل ق ا املعيا الدو ألجهز الرقابة العليا .
املرحلة الخامسة :تنفيذ النتائج واملتابعة
إن جه ــاز الرقاب ــة ألاعل ـ الخاض ـ للمراجع ــة ق ــو ال ـ يق ــر فيم ــا يتعل ــق بتحدي ــد توع ــيات مراجع ــة
النظ ـرال التــي يــت متابعبه ــا وتن ي ـ قا ،عمليــات املتابع ــة املد وســة زســاعد عل ـ تحقيــق القيمــة المامل ــة
لعملية مراجعة النظرال م خالل التشجي عل التحس ن والتغي ر .
وف الختا يجب أن ال يمون تقيي مراجعة النظرال للمصلحة ال رديـة بـل يجـب أن يمـون للصـال
العــا وعل ـ نط ــا أوس ـ بحي ــت زش ــمل مجتم ـ الانتوســا وب ــاألخ أجه ــز الرقاب ــة العلي ــا الت ــي تيخ ـ
باالعتبا مراجعة النظرال بص بها جهاز ا يقو بمراجعة النظرال أو ي ض ملراجعة النظرال.
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