
مشروع التوأمة

بين

ديوان المحاسبة االردني

و

ديوان الرقابة المالية البولندي

2021-2023



مشروع ممول من االتحاد األوروبي



الميزانية الممولة من االتحاد األوروبي

يورو2،000،000



مدة المشروع

شهر24

اشهر للتقييم 3شهر للتنفيذ و 21

في نهاية المشروع



مراحل المشروع

االجتماعات 

والمراسالت مع 

الجهات الرسمية 

والمعنيين
اختيار

الجهة المؤهلة 

االعالن عن المشروع 

العروض و استدراج

التخطيط لمشروع 

التوأمة

توقيع العقد



+ كانون ثاني 

شباط 2020

شباط

حزيران

تموز

آب

لقاءات مع عدة جهات مانحة للحصول على دعم لتنفيذ الخطة10تم عقد 

لجنة وزارية تم تشكيلها من دولة رئيس الوزراء لدعم ديوان المحاسبة ومساعدته في تنفيذ خطته وتطويره مكونة من وزير 
التخطيط والتعاون الدولي، وزير المالية، وزير اإلقتصاد الرقمي والريادة، وزير الدولة لشؤون  رئاسة الوزراء

بدء المخاطبات مع الجانب األوروبي لصياغة مشروع توأمة

كانون أول 

2019
2022-2020إعداد خطة تحول للعمليات التشغيلية واإلدارية للديوان لألعوام 

البدء بإعداد الشروط المرجعية من قبلنا

االتفاق على منح الديوان دعم بقيمة مليون ونصف يورو

زيادة قيمة الدعم ليصبح مليونين يورو

ايلول



كانون ثاني 

2021

شباط

آذار

نيسان

إرسال دعوةعطاء التوأمة لكافة أجهزة الرقابة في دول اإلتحاد األوروبي

تقدم للعطاء جهازي الرقابة في بولندا وفي اليونان 

تم استبعاد الجهاز اليوناني لعدم وفاءه بأحد الشروط

مناقشة الشروط المرجعية وإعداد وثيقة التوأمة وأخذ موافقة اإلتحاد األوروبي تشرين أول

تقييم عرض جهاز بولندا والموافقة عليه وارسال كتاب اإلحالة

لوصول مستشار الجهاز البولندي2021-05-08تحديد موعد 

تشرين اول

اختيار خبير لصياغة إطار عام لمشروع التوأمة بناء على مقترح الديوان 
أيلول



األردنيالمحاسبةديوانقدراتتعزيز:المشروععنوان

ميةالهاشاألردنيةالمملكةفيالمحاسبةديوان:المستفيد

JO17ENI:مرجعال FI03 20

2021-1-20:للتقديمالنهائيالموعد

اإلعالن عن المشروع 



معايير االختيار

مقترحة عتمد اختيار الدولة العضو ومنحها على تقييم العديد من الجوانب النوعية بما في ذلك المنهجية الا●

.وخبرة هيئة الطرق والمواصالت المقترحة وخبرة اإلدارة في مشاريع التعاون وعرض الدول األعضاء



المقدمةقالوثائدراسةوبعدواليونانبولنداقبلمنالتقديمتم

فقدار،لالختيوضعهاتمالتيالمعاييرالىواستناداقبلهممن

البولنديالجهازاختيارعلىالتوافقتم

Proposal Strong Points Weak Points

Poland - Previous experience in 

Twinning Projects.

- Long experience of Project 

Leader, RTA and 

Component Leaders.

- Detailed activities need more 

tuning.

- Project Leader is Component no.1 

Leader.

- RTA is a Project Leader in another 

twinning project (Palestine).

- English language proficiency. 



أهداف المشروع 
العامالهدف

فيافيةوالشفالمساءلةتحسينوبالتالي،المحاسبةديوانقدرةتعزيزهوالعامالهدف

ييرمعامعتتماشىمحّسنةتدقيقمنهجياتخاللمن،األردنفيالعامةالمواردإدارة

.بهاالمعترفللتدقيقاإلنتوساي

محددةالهدافاأل

لياتعممنلكلالمخاطرعلىقائمتدقيقنهجتطبيقعلىالديوانقدرةتحسين-

؛رساتالمماوأفضلاإلنتوسايلمعاييروفقًااالمتثالوتدقيقالماليةالتدقيق

افقةمتوإرشاداتباستخدامالجودةضمانمراجعاتإجراءعلىالديوانقدرةتحسين-

؛الجودةتدقيقوتقاريرالتدقيقوثائقإلنتاجاإلنتوسايمعاييرمع

دقيقتلعملياتالمخاطرعلىقائمتدقيقنهجتطبيقعلىالديوانقدرةتحسين-

INTOSAIلـوفقًاالمعلوماتتكنولوجيا GUID5100وتطبيقTeamMate

.التدقيقعملياتإجراءعند(CAATs)الكمبيوتربمساعدةالتدقيقتقنياتوتطبيق



المكونات الرئيسة للمشروع والنتائج لكل مكون

3 2 1

علىABقدرةتحسين

علىقائمتدقيقنهجتطبيق

عملياتمنلكلالمخاطر

وتدقيقالماليةالتدقيق

لمعاييروفقًااالمتثال

اتالممارسوأفضلالتدقيق

اإلنتوسايعنالصادرة

إجراءعلىABقدرةتحسين

وفقًاالجودةضمانمراجعات

اجوإنتاإلنتوسايتدقيقلمعايير

عاليةجودةذاتتدقيقتقارير

تطبيقعلىABقدرةتحسين

المخاطرعلىقائمتدقيقنهج

تكنولوجياتدقيقلعمليات

لمعياروفقًاالمعلومات

INTOSAI GUID 5100

وتطبيقTeamMateوتطبيق

بمساعدةالتدقيقتقنيات

عند(CAATs)الكمبيوتر

التدقيقعملياتإجراء



:من المتوقع تحقيق النتيجتين التاليتين في إطار هذا المكون

لصلة مراجعة وتحديث دليل التدقيق القائم على المخاطر والمبادئ التوجيهية ذات ا●

المتوافقة مع معايير اإلنتوساي وأفضل الممارسات ؛ 

لتطبيق معايير اإلنتوساي عند إجراءالديوان تعزيز مهارات وقدرات موظفي ●

.  عمليات تدقيق مالية وامتثال

على تطبيق نهج تدقيق قائم على المخاطر لكل من عمليات التدقيق ABتحسين قدرة

إلنتوسايالمالية وتدقيق االمتثال وفقًا لمعايير التدقيق وأفضل الممارسات الصادرة عن ا



:نتائج في إطار هذا المكون3من المتوقع تحقيق 
مراجعة وتحديث إرشادات وإجراءات ضمان الجودة التي تتماشى مع معايير -

اإلنتوساي وأفضل الممارسات ؛

في إجراء مراجعات ضمان الجودة الديوان تعزيز مهارات وقدرات مدققي -

لصياغة وإصدار تقارير تدقيق الجودةالديوانتعزيز مهارات وقدرات مدققي -

على إجراء مراجعات ضمان الجودة وفقًا الديوان تحسين قدرة

اليةلمعايير تدقيق اإلنتوساي وإنتاج تقارير تدقيق ذات جودة ع



كنولوجياا على تطبيق نهج تدقيق قائم على المخاطر لعمليات تدقيق تالديوان تحسين قدرة

وتطبياق  TeamMateوتطبياق INTOSAI GUID 5100المعلوماات وفقًاا لمعياار

يقعناااد إجاااراء عملياااات التااادق (CAATs)تقنياااات التااادقيق بمسااااعدة الكمبياااوتر

:نتائج في إطار هذا المكون3من المتوقع تحقيق •

INTOSAI GUID 5100تطوير دليل تدقيق تكنولوجيا المعلومات بما يتماشى مع معيار -

؛CAATsوإرشادات وإجراءات مطورة بشأن استخدام 

في إجراء عمليات تدقيق تكنولوجيا المعلومات؛ الديوان مهارات وقدرات معززة لموظفي -

CAATsو TeamMateفي استخدام الديوان مهارات وقدرات محّسنة لموظفي -



مؤشرات قياس األداء  المحور األول

والمذكراتواالمتثالالماليالتدقيقعملياتيغطيالذيرالمخاطعلىالقائمالتدقيقدليلتطوير•

؛اإلنتوسايتدقيقمعاييرمعيتماشىبماالصلةذاتاإلرشادية

القائمالتدقيقنهجإدخالحولالمدققينعلىتعميمهاتمالتيالتدريبوبرامجالتدريبيةالموادتطوير•

؛المخاطرعلى

التيالاالمتثوتدقيقماليةتدقيقعملياتإجراءعلىقدرتهمإثباتيمكنهمالذيننمدققيالعدد•

؛الصلةذاتوالتوجيهاتالمخاطرعلىالقائمالتدقيقدليلمعتتماشى

المراجعاتعدد)تجريبيةتدقيقعملياتخاللمنالمراجعةعلىالمراجعينقدراتتحسين•

؛(االستهالليةالمرحلةخاللسيقررالتجريبية

؛اآلخرينالديوانلموظفيالمستفادةوالدروسالجديدةالمنهجياتنشر•

مهيستخدالذيالمخاطرعلىالقائمالتدقيقنهجتطبيقحولالمدققيناكتسبهاالتيالعمليةالمعرفة•

MS SAIو؛

إجراءىعلاآلخرينالمدققينلتدريبالمستقبلفيمدربينليصبحواالديوانموظفيبعضتدريب•

.المخاطرعلىقائمةتدقيقعمليات



مارساتالموأفضلاإلنتوسايمعاييرتتبعوالتيالجودة،ضمانوإجراءاتإرشاداتتطوير•

؛الديوانقبلمنوالمعتمدة

الممارساتلوأفضاإلنتوسايمعاييرتتبعوالتي،التقاريركتابةوإجراءاتإرشاداتتطوير•

؛الديوانقبلمنوالمعتمدة

؛الجودةمراجعةإجراءاتعلىالمدربينالديوانمديريعدد•

الجودةضمانلالتجريبيةالتدقيقعملياتتنفيذبشأنتوجيههمتمالذينالديوانمديريعدد•

؛(البدايةمرحلةخاللتحديدهاسيتمالتيالجودةضمانمراجعاتعدد)

؛الجودةضمانمراجعاتإجراءعلىالقدرةإثباتيمكنهمالذينالديوانمديريعدد•

؛عاليةدةجوذاتتدقيقتقاريرإلنتاجالمطلوبةالجودةمعاييرعلىالديوانموظفيتدريب•

؛الديوانتوصياتوتحملوموجزةواضحةتكونمحسنةتدقيقتقارير•

مؤشرات قياس األداء المحور الثاني



تتبعيوالتالصلةذاتاإلرشاديةوالمالحظاتالمخاطرعلىقائمالمعلوماتلتكنولوجياتدقيقدليلتطوير•

INTOSAI GUID ؛ABمنوالمعتمدةالممارساتوأفضل5100

؛CAATsوTeamMateالستخدامواإلجراءاتالتوجيهاتتطوير•

ذاتجيهاتوالتوالمخاطرعلىالقائمالمعلوماتتكنولوجياتدقيقدليلتطبيقعلىالمدربيننموظفيالعدد•

؛الصلة

ياتكنولوجمهاراتباستخداموالجماركالضرائبتدقيقإجراءبشأنتوجيههمتمالذيننمدققيالعدد•

؛المعلومات

معتتماشىالتيالمعلوماتتكنولوجياتدقيقعملياتتنفيذعلىالقدرةإثباتيمكنهمالذيننمدققيالعدد•

؛الصلةذاتوالتوجيهاتالمخاطرعلىالقائمالمعلوماتتكنولوجياتدقيقدليل

معلوماتالتكنولوجياتدقيقعملياتحولاآلخرينلموظفينلالمستفادةوالدروسالجديدةالمنهجياتنشر•

؛التدقيقعملياتإجراءعندCAATsتطبيقوعلىTeamMateعلىالمدربينالموظفينعدد•

-اإليراداتتدقيقفيCAATsوTeamMateاستخدامبشأنتوجيههمتمالذينالموظفينعدد•

.والجماركالضرائب

مؤشرات قياس األداء المحور الثالث 



طة سيجري ترتيب األنش 

أو 3الم راد تنفي  ذها لك  ل 

أش   هر ف   ي ك   ل م   رة 6

تي ب وتقييم اإلنجاز ثم تر

م    ا يليه    ا م    ن أنش    طة



الجدول الزمني للتنفيذ



من أهداف التنمية 16يتماشى المشروع مع الهدف 

.  المستدامة ، السالم والعدل والمؤسسات القوية

من 16.6سيساهم المشروع بشكل خاص في الهدف 

أهداف التنمية المستدامة ، والذي يشير إلى تطوير

ميع مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشفافة على ج

.المستويات



رئيس جهاز الرقابة البولندي 

ماريان باناس

رئيس ديوان المحاسبة األردني

عطوفة السيد عاصم حداد 

بولندا–مدير مشروع 

مستشار رئيس الجهاز 

سلومير غريزالك

االردن–مدير مشروع 

ية مساعد االمين العام  للشؤون الفن

بالل عكاشة. د

األردن –مستشار محلي للتوأمة 

السيد فواز عضيبات 

بولندا –مستشار محلي للتوأمة 

ووجيتش غوتيال

رئيس فريق
المحور الثاني

رئيس فريق
المحوراألول

رئيس فريق 
المحور الثالث

رئيس فريق
المحور الثاني

رئيس فريق
المحوراألول

رئيس فريق 
المحور الثالث

هيكل التنفيذ والتخطيط



كل فريق مكون من خمسة أعضاء 

ينبثق عن الفرق مجموعات عمل فرعية متخصصة يجري ترتيبها 

الحقاً حسب تسلسل األنشطة



االستدامة

منتمكنهمالمشروعأثناءمهمةمهاراتالديوانموظفوسيكتسب

التحاداومتطلباتالدوليةللمعاييروفقًاتدقيقعملياتإجراء

نتيجةقبلذيمنأكبربكفاءةتحقيقهاسيتموالتياألوروبي،

.المعلوماتتكنولوجيااستخداملزيادة

لتمكينةمناسبعملوخططتطويراستراتيجياتالمشروعسيوفر

أكثركلبشبهالخاصةالتدقيقمسؤولياتفيالتقدممنالديوان

.فعالية

مالتعليمواصلةمنبالمشروعالخاصةالتدريبموادستمكن

.الديوانواحتياجاتلمتطلباتوفقًاالمهني


