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عـفؾـي غــصف دـــوؼــي تـصدرػـو اٌـظؿـي اظعربقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبـيماٌوظقـي واحملـودؾــي.

ماظؾفــة اظدائؿة ظشمون اجملؾة

ماألعــوغــي اظــعـــوعـــــــي ظؾــــؿـــــــــــــظـــــــــــؿــــــــــــــــي.مدؼوانماحملودؾـيمبوظـؿؿــؾـؽـيماألردغــقــيماظــفـــــوذـــؿــــــــقـــــــي.مدؼــوانماظرضوبيماظــؿــوظقـــيمواإلدارؼـــيمبــــدوظــيمصـــؾـــلـطـــــقــــن.مدؼــــــوانماظـــؿــــقـــودــــؾــــــــيماظـؾّـــــــقـــــــؾــــــــــــــي.ماىفوز اظـؿـرطزي ظؾؿقودـؾـوت بـفؿفـــــــورؼـي عـصـر اظـعــربــــقــي.م-ماىـفوز اظـؿرطـــزي ظؾـرضوبـي واحملـــــودؾــي بوىؿفـورؼـــي اظــقـؿـقـي.

ممممممممممممممممممممممممممممم مم1مم

ػقؽـــة هــرؼـر ػـذا اظعـــدد

مععوظيماظلقد /غـفــقىماظؼــــــطــوري،ماألعـقـــنماظــعـوممظؾـؿـــظـؿـــي،مرئـــقـــلــــوماظلقد/مػـــــوديمرــواظــؾــيم(دؼـوانماظـؿقـودؾيمبوظــؿؿؾؽـيماألردغقــيماظـفـــوذـــؿــقـي)ماظلقـد/مرــورقمعصــطــــػـــىمايطـــــــوبم(دؼـــوانماحملـــودـــؾيماظــؾقـــــؾــــــي)ماظلقدة/مشودةمسؾيمؼلريماهلواريم(اىفوزماظـؿرطزيمظؾؿقودؾوتمجبؿفورؼيمعصرماظعربـــقي)ماظلـودة /عـفيمايؿوعيموػبقسمايلينموسؾدماظؾودطماظـؿؾـروطيم(األعــــــوغـيماظــعـوعـيظؾؿـظؿيماظعربقي.
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ســــوان اجملؾــة

عـؼـر األعــوغـي اظعـوعــي ظؾؿــــظـؿـي:ذــورع اظطـقـىماظـؿـفقــري،سـددم،87اظطوبـقماألولم-ماظؾؾـػـدؼر،م1002متوغس-م
اهلوتف71780040:م )-(00216ماظػوطس(00216) 71780029 :
اظعـوانماإلظؽرتوغيwww.arabosai.org :مماظربؼدماإلظؽرتوغيcontact@arabosai.org:
مم

نبذة عن املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة
تـلدقس اٌـظؿة وتـظقؿفا:

ممتلدلً اٌـظؿـي اظعربقـي ظألجفـزة اظعؾقو ظؾرضوبي اٌوظقي واظـؿقودؾيمدـيم1976موصـؼومحملضرماالجؿؿوعماظؿلدقلي ظرؤدوء ػذه األجفزةماظـؿــعؼد بوظؼوػرةمؼب غػس اظلـي.موضدممتماظعؿل صـقفوم
مبوجى ماظؾوائـح ماظؿلدقلقي واظؿـظقؿقي اظصـودرة دــي م .1976موضد مأظغقً مػذه اظؾّوائح موحلّ ربؾّفو ماظـظوم ماألدودـي مظؾؿـظؿي اظذي مت مإضراره ؼب اظـؿممتر ماظـوظٌماٌـعؼد ؼب توغس دـيم.1983م

أػـدافماظـؿـظـؿـة:
متـظقم وتـؿقي اظؿعوون سؾى اخؿالف أذؽوظهمبني األجفـزةماألسـضوءموتـورقدماظصالتمبقـفو.متشفقع تؾودل وجفوت اظـظر واألصؽور واًرباتمواظـدرادوتمواظؾقوثمؼبمعقدانماظرضوبيماظـؿوظقيمبني األجفزة األسضوء واظعؿلمسؾى رصع علؿوىمػذه اظرضوبي ؼبماجملوظنيماظعؾؿي واظؿطؾقؼي.ممتؼـدؼم اٌعـوغيمواظدسـمماظالزعنيمظألجفزةماألسضوءماظيت ترشى ؼبمإغشـوء أجفـزةمسؾقومظؾرضوبـيماٌوظقيمواحملودؾيمأوماظيتمترشى ؼب تطوؼر آظقوتماظعؿلمظدؼفو.ممماظعؿل سؾى توحقد اٌصطؾقوت اظعؾؿقي بني األجفزة األسضوء ؼب ذبول اظـــرضوبيماٌوظقـي.مماظعؿل سؾى غشر اظوسي اظرضوبي ؼب اظورن اظعربي ممو ؼلوسدمسؾى تؼوؼيمدورماألجفزةمؼبمأداءمعفوعفو.متـظقم اظؿعوون وتدسقؿه بني األجفـزة األسضـوء ؼب اٌــظؿيمواهلقؽوتمواٌـظؿوتماٌؿكصصي ؼبمجوععيماظدول اظعربقي واٌـظؿوت اظدوظقيمظؾفقؽوتماظعؾقو ظؾرضوبيماٌوظـقيم"االغؿودوي"مواهلقؽوتماظدوظقيماإلضؾقؿقيماألخرىماظيتمهلو صؾي بلسؿولماظرضوبي اٌوظقي.مم
ماظلعيمظؿؽؾقفماٌـــظـؿي بؿلؿقي ػقؽوت اظـرضوبي اظـؿوظقي اظيت تؿوظبمعراضؾيمحلوبوتمجوععيماظـدولماظعربقيموشريػو عن اٌـظؿوت واهلقؽوتمواظشرطوت اظؿوبعـي هلو أو اٌؿوظيمعنمضؾؾفو،مأوعنمضؾلماظــدولماظعربقي واظعؿلمسؾى رصع علؿوى اظرضوبـي صقفو.

أسضاءماظـؿـظـؿـة:م

تعؿربمعبقع األجفزة اظعؾقو ظؾرضوبي اٌوظقي واحملودؾي ؼب اظدول اظعربقيماألسضوءمؼبمجوععيماظدولماظعربقيمأسضوء ؼب اٌـظؿي.
اظؾـقة اظؿـظقؿقـة ظؾـؿـظـؿـة- :ماىؿعقيماظعوعي.م-ماجملؾسماظؿـػقذيم(وؼرأده حوظقو دؼوانماظرضوبيماٌوظقيماالهوديمجبؿفورؼيماظعراق).مم-ماألعوغي اظعوعيم(وتؼوم بلسؿوهلو دائرة
احملودؾوت بوىؿفورؼي اظؿوغلقي اظيت ؼعؿربمرئقلفوماألولمأعقـومسوعو ظؾؿـظؿي).م
غشـاط اظـؿـظـؿـة:مسؼدت اٌـظؿي إظبمحد اآلن،معممترػـو اظـؿــلدقلي ؼب دـيم 1976ؼب اظؼوػرة ،واظـؿممتر األولمؼبمدـيم1977مبوظؼوػرة،مواٌممتر اظطورئ ؼبمدـي  1980بؿوغس،مواٌممتــر
اظـوغي ؼب اظلـي غػلفــومبوظرؼـوض،مواٌممترماظـوظٌمؼب توغس دـيم،1983موبعـد إضرارماظـظوم األدودـيماىـدؼد،مسؼـدتماىؿعقيماظعوعـيمظؾـؿــظؿـي دورتفوماظعودؼيماألوظب ؼب توغس دـيم 1983
مودورتفو اظعودؼي اظــوغقي ؼبمأبومزيبمدـيم،1986مودورتفو اظعــودؼي اظــوظـي ؼبماًرروم دــيم1989مودورتفو اظعودؼيماظـرابعـي ؼب ررابؾـسمدــيم،1992مودورتفوماظـعودؼي اظـكوعلـيمؼبمبريوتم
دـيم 1995ودورتفو اظـعودؼيماظلوددي صـيماظؼوػرةمدـي ، 1998مودورتفوماظعــودؼيماظلوبعـيمبوظربوطمدـيم 2001ودورتفـوماظعـودؼـي اظـوعــيمبعؿـونمدـيم،2004مودورتفوم اظعودؼيماظؿودعي بصـعوءم
دـيم،2007مودورتفوماظعودؼيماظعوذرة بوظرؼوضمدـيم،2010مودورتفومايودؼيمسشـرةمبوظؽوؼًمدـيم. 2013طؿومسؼدتمدورتفوماظـوغقيمسشرةمبؿوغسمعنم19مإظبم21مأطؿوبرم.2016مممممممممممممممممممم
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كلمة العدد

تطىير قدرات العاملني يف
األجهسَ العلًا للرقابُ ودوره يف حتصني أداء األجهسَ
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دعــادةماظشقخ/مبـدرمبنمحمؿدمبنمدعـودمآلمثــاغي
رئقــسمدؼــوانماحملادؾةمبدوظــةمضطر

متؾعىماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمدوراًمػوعومؼبمهلنيمأداءماىفوتماًوضعيمظرضوبؿفو،موتؿطؾعمتؾكماألجفـزةمإظبم
ممورديمأسؿوهلوماظرضوبقيمجبودةمسوظقيموصقماظؼواسدمواٌعوؼريماظدوظقيممبومؼبمذظكماٌعوؼريماظصـودرةمسـنماٌـظؿـوتم
اظرضوبقيماظدوظقي.م وعنمأجلمهؼققمذظكمتلعىمتؾكماألجفزةمإظبمإردوءموتعزؼزمغظوممرضوبيمجـودةموتـػقـذمرضوبـيم
صعّوظيمظضؿونماىودةموصوالًمظؿعزؼزمعصداضقيمسؿؾفوموارتؼوءمأدائفوماظرضوبي،موتـظقممسؿؾقيماظرضوبيمبشؽلمصبعـلم
عـفومأداةمصعّوظيمؼبمهلنيمادؿكداممعواردماظدوظيمبلجفزتفوماٌكؿؾػي.موؼؿفلدمػذاماظؿـظقممعنمخـاللماالظؿـزامم
بؿطوؼرماظؼدراتماٌفـقيمظؾعـوعؾنيمبؿؾـكماألجفـزةمواظـيتمتشـؿلماٌفـوراتمواٌعـورفموأدـوظقىماظعؿـلماظالزعـيم
ظؿؿؽقـفومعنماظؼقومممبلموظقوتفوماظرضوبقي.م
مإنمتطوؼرمضُدراتماظعوعؾنيمؼبماألجفزةماظرضوبقيمواظؿلػقلماظعؾؿيمواظعؿؾيمهلممػومعنماٌعوؼريماظعوعـيمؼبماظرضوبـيم
ايؽوعقيمواظيتمأذورتمإظبمضـرورةمتـوصرماظؽػـوءةمواالخؿصـوصمؼبمعـنمؼؼـوممبوظعؿـلماظرضـوبي،مطؿـومأنمتـوصرم
اظؿدرؼىمواطؿلوبماًربةمتعؿربمعنماٌؼوعوتماظضرورؼيمظؾعؿلماظرضوبيماظػعّـولم.موضـدمأبؾؿـًماظدرادـوتموجـودم
سالضيمعمطدةمبنيمتوصرماًربةماظعؿؾقيمواظؿدرؼىمؼبماجملولماظرضـوبيموتطـوؼرماألداءماظرضـوبيمظألجفـزةماظرضوبقـيم
سؾىماىفوتماًوضعيمظرضوبؿفو.
وظؼـوسؿـوماظرادكيمؼبمػذاماجملولمصؼدمسؿؾـوموضؿنمعشروعماظؿقولماٌمدلـيمبـدؼوانماحملودـؾيمؼبمدوظـيمضطـرم
سؾىمانوزمبرغوعٍمظؿطوؼرمضدراتمعوزػقـوموهدؼدمأغلىماظرباعٍماظؿدرؼؾقيمهلـم.مطؿـومسؿؾـــومسـؾــىمإغـشــوءم
(عرطزماظؿؿقزمظؾؿدرؼىمواظؿطوؼر)مضؿنماهلقؽلماظؿـظقؿيماىدؼدمظؾدؼوانمبفـدفمتردـقنمغفـٍمبــوءماًـرباتم
واظؽػوءاتمؼبمذبولماظؿدرؼىماٌفينمظؿؼـدؼممبـراعٍمتدرؼؾقـيمسوظقـيماىـودةمتشـؿلمعـوزػيماظـدؼوانموعـوزػيم
اىفوتماًوضعيمظؾرضوبي.
وخؿوعوًمصننمتطوؼرماظـظرةمإظبماظؿدرؼىمبوسؿؾورػومسؿؾقيمإدرتاتقفقيمعلـؿؿرةمظؿطـوؼرماظؼُـدراتماٌفـقـيمواظعؿـلم
سؾىمهدؼٌماظرباعٍماظؿدرؼؾقيمظصؼلماٌفوراتماٌطؾوبيممبومؼؿؿوذـىمعـعماظؿؼـقـيمايدؼــي،مدقلـوػممؼبمبــوءم
جفوزموزقػيمعؾبعدّماسداداًمعفـقوموسؾؿقوً،موعدربوًمتدرؼؾوًمجقداًمؼؽونمضودراًمسؾىمممورديمأسؿوظـهماظرضوبقـيمبؽػـوءةم
وصوسؾقيمسوظقي.
مـجـلـة الـرقـابة املـالية – كانون األول (ديسنرب )  –2017العدد 71

االفتتاحية

دور األجهسَ العلًا للرقابُ
يف حىكنُ القطاع العام
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مزفرمعػفوممايوطؿيمخاللماظعؼودماٌوضقيمؼبماظعدؼدمعنماالضؿصودؼوت،مخوصيمؼبمأسؼوبماألزعوتماالضؿصـودؼيمواٌوظقـيماظـيتم
ذفدتفوماظدولماٌؿؼدعيمواظـوعقيمؼبمسؼدماظؿلعقـوتمعنماظؼرنماٌوضي،مبدءًمعنمتؾكماظيتمسصػًمبدولمجـوبمذرقمآدقو،مبـمم
عومذفدهماالضؿصودماألعرؼؽيمواألوروبيمعنمأزعيمعوظقيمخوغؼيموعومترطؿهمعنمآبورمدؾؾقيمسؾىمزبؿؾفماالضؿصودؼوتماظعوٌقيمممـوم
ادؿدسىموضعمضواسدمجدؼدةمظؾقوطؿي.
طؿــومبــرزتمأػؿقــيمايوطؿــيمؼبماظؼطــوعماظعــوممغؿقفــيمضــعفمعلــؿوىماألداءمواإلغؿوجقــيمؼبماىفــوتمايؽوعقــي،موتــداخلم
اظصالحقوتمواٌلموظقوتمصقؿومبقـفو،موضـعفماظؼواسـدماظرضوبقـيموآظقـوتماظعؿـلمصقفـو،موشقـوبماٌلـوءظيمايؼقؼقـيمموضـعفم
اإلصصوحمواظشػوصقي،موتػشيمحوالتماظػلودماٌوظيمواإلداريمواظذيمؼؿلؾىمؼبمػدرماٌولماظعـوم،موبوظؿـوظيماغعؽـوسمذظـكمسؾـىم
اٌلؿوىماٌعقشيمظؾؿوارنموعلؿوىماًدعوتماٌؼدعيمظه.م
وضدمسرّفمطلمعنماظؾـكماظدوظيموععفدماٌدضؼنيماظداخؾقنيماألعرؼؽـيمايوطؿـيمؼبماظؼطـوعماظعـوممبلغفـومذبؿوسـيماظؿشـرؼعوتم
واظلقودوتمواهلقوطلماظؿـظقؿقيمواإلجراءاتمواظضوابطماظيتمتمبرمسؾىمأداءماىفيمايؽوعقيمظؿقؼققمأػداصفومبؽػـوءةموصعوظقـيم
وصقمأدؾوبمعفينموأخالضيمؼضؿنماظـزاػيمواظشػوصقي،مبوسؿؾورػومآظقوتمظؾؿؿوبعـيمواظؿؼقـقم،موغظـوممصـورممظؾؿلـوءظيموصعوظقـيم
األداء.
ظذامتفدفمايوطؿيمإظبمضؿونماألداءماىقدمعنمضؾلماىفوزمايؽوعيموتوصريماًدعوتمبعداظيمواالظؿـزاممبوظؿشـرؼعوتماٌعؿـولم
بفو،موادبوذماظؼراراتماإلدارؼيمحبقٌمتؾيبمرؿوحوتموتوضعوتماألررافمذاتماظعالضيموتعززمبؼيماٌوارـنيمبلجفزةماظدوظي.

إنمعنمأػمماظػوائدماٌرجوةمعنمتطؾققمغظوممايوطؿيمؼؿؾكصمصقؿومؼؾي:

*متشفعمايوطؿيماإلدارةماظعوعيمسؾىماالدؿكدامماألعـلمظؾؿوارد،موهؼققماظـؿوماٌلؿدام،موزؼودةماإلغؿوجقي.
*متؾبلفّلمايوطؿيمسؿؾقيماظرضوبيمواإلذرافمسؾىمأداءماىفوزمايؽوعي،مبعدمأنمؼؿممهدؼدمارـرماظرضوبـيماظداخؾقـيموتشـؽقلم
ىونمايوطؿيماٌؿكصصيموتطؾققماظشػوصقيمواإلصصوح.
*تلوػممايوطؿيمؼبمادؿؼطوبماالدؿـؿوراتماًورجقي،حقٌمإنّماٌلؿـؿرمؼـفذبمإظبماظؾقؽيماٌلؿؼرةماظيتمتمعنممبؾدأمدـقودةم
اظؼوغونمومبومؼـعؽسمإصبوبوًمسؾىمادؿؼرارماألدواقماٌوظقي.
وؼبمضوءماظدورماهلومماظذيمتؾعؾهمطوصيماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمؼبمغبوؼـيماٌـولماظعـوممضوعـًماٌـظؿـيماظدوظقـيمظألجفـزةماظعؾقـوم
ظؾرضوبيمواحملودؾيم(االغؿودوي)مبؿشؽقلمىونموصرقمسؿلمظوضعماألدظيماالرذودؼيمظؾقوطؿيممتقورمسـفومؼبمذبولمسؿلمىــيم
اظرضوبيماظداخؾقيمإصدارمدؾلؾيمععوؼريموتوجقفوتمؼبمذبولمايوطؿيمعؿضؿـيمإرذوداتمٌعوؼريماظرضوبيماظداخؾقيمظؾؼطـوعماظعـومم
وادؿؼالظقيماٌراجعماًورجيموآظقيماظؿـلققمواظؿعوونمبنيماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمواحملودؾيمواٌراجعنيماظـداخؾقنيمؼبماظؼطـوعم
اظعوم.
وضدمتدسّممدورماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمؼبمايوطؿيم بؿؽؾقػفـومعـنمضؾـلمعـظؿـيماألعـمماٌؿقـدةممبؿوبعـيمتـػقـذمأػـدافماظؿـؿقـيم
اٌلؿداعيم2030مواظيتمعنمبقـفوماهلدفمرضمم16ماظذيمتضؿنمإغشوءمعمدلوتمصعوظيموذػوصيمخوضـعيمظؾؿلـوءظيمسؾـىمعبقـعم
اٌلؿوؼوتموتؿؿقـزمبدؼـوعقؽقـيمواغػؿـوحموعشـورطيمؼبمسؿؾقـيمصــعماظؼـرارم.مصعؾـىماسؿؾـورمأنماألجفـزةماظعؾقـومظؾرضوبـيمتؿؿؿـعم
بودؿؼالظقيموعفـقيمسوظقيموصؼومٌعوؼريماإلغؿودويممؼعطقفوماظؼدرةمسؾىمعلوءظيماىفوتماًوضعيمظؾرضوبيمحولمعدىماحرتاعفـوم
ٌؾــودئمايوطؿــيمؼبمإدارةماٌــولماظعــومموصبعؾــفومبوظؿــوظيماٌلــوغدماألدودــيمظؾقؽوعــوتمواظربٌوغــوتموعواصوتفــومبوٌالحظــوتم
واٌكوظػوتماظيتممتماظوضوفمسؾقفومسـدمممورديماألسؿولماظرضوبقي.
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صؾؿـػقذػومألغواعماظرضوبيماظـالثمميؽـفومعنمأنمتشؿلمرضوبؿفومعبقعمذبوالتمايوطؿي.مصػـيمذبـولماظؿكطـقطماالدـرتاتقفيم
وضؾطماظلقودوتمؼؿممتؼققممعدىممشوظقؿهموتـودؼهموواضعقؿهممبومؼضؿنمضوبؾقؿهمظؾؿـػقذموهؼقؼهمألػدافماظؼطوعماظعوم.مطؿـومأنم
عراضؾيمهوؼلمػـذهماالدـرتاتقفقوتمإظبمعوازغـوتمدــوؼيمعؾـقـيمسؾـىمتوازغـوتمعوظقـيمعؼؾوظـيممتؽـنمعـنمتـػقـذماًقـوراتم
االضؿصودؼيمواالجؿؿوسقي.موسؾقهمصننماضطالعماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيممبلوغدةماظؼطوعمايؽوعيمؼبمإردوءمغظممظؾرضوبيماظداخؾقـيم
وإدارةماٌكوررمؼعؿربمأدوديمظضؿونمتـػقذمسؿؾقوتهماظؿشغقؾقيمبشؽلمغظوعيموأخالضيمواضؿصوديموصعّولمععمادـؿقػوءماظؿزاعـوتم
اٌلوءظيمؼبمزلّماحرتامماظؼواغنيمواظؾوائحماٌعؿولمبفو.مأعّومؼبمذبولماظؿـػقذمصننمعراضؾيمتـػقذماٌوازغيموصـقماظؿؼـدؼراتموؼبمإرـورم
علوراتمعؿـودؼيمتؿواصلمبقـفوممبػعوظقيموطػوءةمووصقماألررماظؼوغوغقيمومبومؼـعؽسمإصبوبومسؾىماًدعوتماٌؼدعيمظؾؿوارـني.
ومظضؿونمحلنمحوطؿيماجملوظنيماظلوبؼنيمالمبدمعنموضوفماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمسؾـىمعـدىمصعوظقـيمغظـمماٌؿوبعـيمواظؿؼقـقمم
بوظؼطوعماظعوممواظيتمتفدفمإظبماظؿلطدمعنمعدىمهؼققماٌلوراتماظلوبؼيمألػداصفوموهدؼدمذبوالتماظؿقلنيمبفدفماظؿـدخلم
ؼبماظوضًماٌـودى.م صؿنمخاللمتواجدمغظوممعؿؽوعلمظؿؼققممأداءمػقوطـلماظؼطـوعماظعـوممعـعماألخـذمبعـنيماالسؿؾـورمردودماظػعـلم
واظدروسماٌلؿػودةمعنمذلغهمأنمضبلّنمأداءماظلقودوتمواظرباعٍمبفذهماهلقوطل.
وٌواصؾيماضطالعماألجفزةماظعؾقومبفذاماظدورموتلطقدماظـؼيمصقفومصعؾقفومأنمتربػنمسنماحرتاعفومٌؾـودئمايوطؿـيموصؼـومظؾؿعقـورم
12ماظصودرمسنماإلغؿودويم"ضقؿيموعـوصعماألجفـزةماظعؾقـومظؾرضوبـيماٌوظقـيمواحملودـؾيم–إحـداثماظػـورقمؼبمحقـوةماٌـوارـنيم"-مم
بوإلضوصيمإظبماظؿواصلمععماألررافمذاتماظعالضي.

مممممممممممممممممممممممممممممممم

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ممممممواظـؾّـهموظــ ّيماظؿـــوصـققمم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مػــقؽةمتــقرؼرماجملؾة
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إسـداد:معـصورمخؾقػةماهلؿاظي
عدؼرماالدارةماظعاعةمظػقصموعراجعةمحلاباتماظطاضة

اظـؿؼدعة:

واجه ماالضؿصود ماظعوٌي مخالل ماألظػقي ماظـوظـي مأزعي معوظقي محؼقؼقي مسصػً مبوضؿصودؼوت ماظدول ماٌؿؼدعي مواظـوعقي مسؾى محد مدواءم
ومتـؾً معظوػرػو مؼب مأزعوت مدقوظي مغؼدؼي مأدت مإظب ماغفقور ماظعدؼد معن ماٌمدلوت ماٌصرصقي موتدغي مأدعور ماألدفم مواشبػوضم
عمذرات ماظؾورصي مودخول مععظم ماضؿصودؼوت ماظعومل مؼب معرحؾي ماظرطود ماالضؿصودي موتراجع مطؾري مؼب مغلى ممنو ماظدول ماظصـوسقيم
وحدوثمخؾلمؼبمتـػقذمخططماظؿـؿقيمؼبماظدولماظـوعقي.
وضد مذفدت متؾك ماظػرتة مجدالً موادعوً محول مدور موعلؽوظقي معراجعي مايلوبوت مؼب ماألزعوت ماٌوظقي ماظيت متعرض مهلو ماالضؿصودم
اظعوٌي مغؿقفي مسدم متضؿني متؼورؼر معراجعي مايلوبوت مألي معمذرات متـؾمؼه متشري مإظب ماحؿؿوظقي محدوث مأزعوت معوظقي موسدمم
وجود مأي مغوع معن ماظرضوبي ماإلذراصقي مسؾى معؽوتى ماٌراجعي ماًورجقي ،ماألعر ماظذي مؼـطؾق مسؾى ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبيم
واحملودؾي.
وؼب مػذا ماإلرور متعؿل ماٌمدلوت ماٌوظقي مؼب مزروف مسدم ماظؿلطد ماظيت متػرض مسؾقفو مإصبود ماظلؾل ماظؽػقؾي ماظيت متلوسدػو مسؾىم
اظؾؼوءمواالدؿؿرارموبوظؿوظيمهؼققماظـفوحماٌلؿفدف.
إن معػفوم ماالدؿؿرارؼي مأحد ماظػروض ماظرئقلي ماظيت مؼؼوم مسؾقفو مسؾم ماحملودؾي موػي ماظؽؾؿي ماٌؼوبؾي مظؾؿعـر.حقٌ مأدلًم
اٌمدلوت مظؿؾؼى موتلؿؿر ،معن مػـو مال مبد معن مإصبود ماظطرق ماظيت متلوسدػو مسؾى ماظؾؼوء مواالدؿؿرار مموعن مأػم مػذه ماظطرق موجودم
منوذج مأو معمذرات مظؾؿـؾم مبوألزعوت ماٌوظقي ،مواظذي مؼلوسد معراجعي مايلوبوت مواحملودؾني ماإلدارؼني مواحملؾؾني ماٌوظقني مؼبم
تؼققممضدرةماٌمدلوتمسؾىماظؾؼوءمواالدؿؿرارموبوظؿوظيموضعمتؼورؼرمأضربمعومتؽونمإظبماظؿلطدمواظيتمسودةمعومتؽونمعػقدةمظؽوصيم
األرراف ماٌفؿؿي مبؾؼوء ماٌمدلوت موادؿؿرارػو موسدم متعـرػو ،ماألعر ماظذي معن مذلغه معلوسدة مأصقوب ماٌصوحل مسؾى مادبوذم
اظؼراراتماالدؿـؿورؼيماظرذقدةموتوجقهمادؿـؿوراتفمماظؿوجقهماألعـل.
إنماظؿؼورؼرماٌوظقيماظيتممتمإسدادػوماغطالضومعن مبقوغوتمربودؾقيمهؿويمسؾىمأرضوممذبردة،مػذهماألرضوممعػقدةمبعضماظشيءم
إال مأن مػذه ماألرضوم ماظيت متؿضؿـفو ماظؿؼورؼر ماٌوظقي مضد مؼؿكؾؾفو مبعض ماظغؿوض ،مبلؾى مضقوم مبعض مإدارات ماٌمدلوت مبنزفورم
اظؾقوغوت ماحملودؾقي مبصورة معضؾؾي معن مخالل مادؿكدام ماحملودؾي ماإلبداسقي مبفدف مإزفور معراطزػو ماٌوظقي مسؾى مشري موضعفوم
ايؼقؼي.
معن مػـو مزفرت مايوجي مالدؿكدام ممنوذج مأو معمذرات معوظقي موشري معوظقي مؼلؿطقع ممبوجؾفو معراجعو مايلوبوت مايؽم مسؾىم
عدى مضدرة ماٌمدلي ،مسؾى ماالدؿؿرار مؼب مسؿؾفو معن مسدعه ،مطؿو مأن موجود معـل مػذه ماظـؿوذج مواٌمذرات مميؽن ماٌراجعني معنم
اظؿـؾم مبوألزعوت موطشف ماظغؿوض مواظؿضؾقل ماظذي مضد مؼؽون معوجودا مؼب ماظؿؼورؼر ماٌوظقي مظؾؿمدلوت .ممبو مؼلوسد معلؿكدعيم
اظؿؼورؼرماٌوظقيمؼبمادبوذماظؼراراتماظرذقدة.
إن مواضع مايول مؼب مدؼوان ماحملودؾي ماظؾقيب مؼشري مإظب مسدم متؾين معراجعي مايلوبوت مظؾـؿوذج مواٌمذرات ماٌوظقي موشري ماٌوظقيم
ذبؿؿعي مطلدوات مظؾؿـؾم مبوألزعوت ماٌوظقي موسدم متوصر ماٌعرصي مؼب مػذا ماجملول ،موبوظؿوظي مصنن ماظغرض معن مػذه ماظورضي مػو مربووظيم
وضعمتصورمعلؿؼؾؾيمالدؿكدامممنوذجموتطؾقؼوتماإلغذارماٌؾؽرمبوألزعوتماٌوظقيمعنمضؾلمعراجعيمايلوبوتمبدؼوانماحملودؾيم
اظؾقيب.
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-1معػفومماألزعاتماظـؿاظقة:

5

ػـوك ماظعدؼد معن ماظؿعرؼػوت مظالزعوت ماٌوظقي مواظيت موردت مؼب ماظدرادوت مواألدب ماظـظري ،محقٌ مسرصً مسؾى م"إغّفو ماضطرابم
حودّ موعػوجه مؼب مبعض ماظؿوازغوت ماالضؿصودؼي مؼؿؾعه ماغفقور مؼب مسدد معن ماٌمدلوت ماٌوظقي ممتؿد مأبوره مإظب ماظؼطوسوت ماألخرى".م
(سؿوريموصوظيم.)2009
وعن ماظـوحقي ماالضؿصودؼي مصقؼصد مبوألزعي مأغفو م"زوػرة متعرف مبـؿوئففو مسؾى ماالضؿصود مايؼقؼي ،موعن معظوػرػو ماغفقورم
اظؾورصي،موحدوثمعضوربوتمغؼدؼيمطؾريةموعؿؼوربيموبطوظيمدائؿي(".مايرجيم.)2009
وتعرف ماألزعي مبشؽل مخوص مبلغفو م"اغفقور ماظـظوم ماٌوظي مبرعؿه معصقوبوً مبػشل مسدد مطؾري معن ماٌمدلوت ماٌوظقي موشري ماٌوظقيم
واغؽؿوشمحودمؼبماظـشوطماالضؿصوديماظؽؾي".م(ايوجم.)2009
وعن مذبؿل معو مورد معن ماظؿعرؼػوت مصقؿؽن متعرؼف ماألزعي ماٌوظقي مبلغفو متدػور محود مؼب ماألدواق ماٌوظقي مظدوظي معو مأو مذبؿوسي معنم
اظدولمؼمذيمإظبمأبورمضورةمبوالضؿصودمايؼقؼيمواظوصولميوظيماظرطودماالضؿصودي.

-2مادؿكداممععؾوعاتماىغراصقاماٌؽاغقةمتدضققمايدمعنمخماررماظؽوارث:

تؾعىمأجفزةماظرضوبيماظعؾقومدورامعفؿومؼبمتشفقعماىفوتماظعوعيمظؾقدمعنمزبوررماظؽوارثموؼبمتؼققممعومإذاممتمتؼؾقلمزبوررم
اظؽوارث مبشؽل مصعول .موميؽن مٌعؾوعوت ماىغراصقو ماٌؽوغقي معلوسدة مأجفزة ماظرضوبي ماظعؾقو مؼب مػذا ماظدور مودوف متؽون مهلو مضقؿيم
عضوصي مظؿدضقق محوطؿي مإدارة ماظؽوارث موهؾقل مخطر ماظؽوربي موتؼدؼم مإجراءات مظؾقد معن مزبورر ماظؽوارث ،مسالوة مسؾى مذظكم
ميؽنمظألجفزةمتؼققممضوسدةماٌعؾوعوتماٌلؿكدعيمإلدارةماظؽوربيمععمعراسوةماٌلوءظيمواظشػوصقي.
وصبى متوجقه مإدارة ماظؽوارث مظؾقد معن مزبورر ماظؽوارث ماظيت متواجه معـطؼي مجغراصقي م(دوظي ،ماضؾقم ،موبؾدؼي) .موعن مذلنم
تؼؾقصمزبوررماظؽوارثماظؿؼؾقلمعنماألبرماحملؿؿلمظؾقدث.
وظؾؿؿؽن معن مادؿكدام مععؾوعوت ماىغراصقو ماٌؽوغقي مبػعوظقي موطػوءة مؼب مسؿؾقوت ماظؿدضقق ،مصبى مسؾى ماٌدضؼني ماعؿالك معمػالتم
ععقـي:ماظدراؼيمواٌفوراتموسؼلمعؿػؿح.

-3معظاػرماألزعاتماٌاظقة:

-1متدػورمعمذراتماألدواقماٌوظقيمبصػيمسوعيموتدغيمأدعورماألدفم.
-2مغؼصماظلقوظيموعومؼصوحؾهمعنماغؽؿوشمحودمؼبماظـشوطماالضؿصودي.
-3ماشبػوضمععدالتماالدؿفالكمواإلغػوقمواالدخور.
-4مازدؼودمععدلماظؾطوظيمبلؾىماظؿوضفمواإلصالسمواظؿصػقي.
-5متراجعمأدعورماظـػطمإظبمعلؿوؼوتمضقودقي.

-4مأدؾابماألزعاتماٌاظقة:

إن ماألزعوت ماٌوظقي مػي مزوػرة مخطرية متـفم مسـفو مزبورر مطؾرية موميؽن مأن متؿعرض مهلو ماظعدؼد معن ماٌمدلوت مدواء مؼبم
االضؿصودؼوتماٌؿؼدعيمأوماظـوعقيمبلؾىمذبؿوسيمعنماظعواعلماظداخؾقيمواًورجقيمعنمأػؿفو:مضعفمإدارةمطلمعنماظدؼنماظعومم
واٌكوررممبومؼبمذظكمإدارةماحؿقورقوتماظـؼدماألجـيبموسدمماإلصصوحماظؽوؼبمسنماظؾقوغوتماٌوظقيموضعفموزوئفماإلذرافمسؾىم
ضطوع ماًدعوت ماٌوظقي موسدم مطػوءة ماظلقودوت ماظـؼدؼي معن مضؾل ماٌصورف ماٌرطزؼي مغؿقفي مسدم ماظؿزام مػذه ماظلقودوت مخبػضم
علؿوىماظؿضكمموسدم مطػوؼيماحؿقورقوتماظـؼدماألجـيبموسدممتوازنماالضؿصودمعنمخاللماظلقودوتمشريماٌلؿدمييمظؾؿوازغوتم
اظعوعي مظؾدول موضعف ماألداء ماالضؿصودي مبشؽل مسوم موإتؾوع مدقودوت معوظقي موأدعور مصرف مشري مدؾقؿي موعن ماظعواعل ماًورجقيم
اظؿؼؾؾوتمؼبمأدعورماظػوئدةماظعوٌقيمواظؿؼؾؾوتمؼبمأدعورماظصرفمايؼقؼقيمواظؿؼؾؾوتمؼبمذروطماظؿؾودلماظؿفوريمواشبػوضمأدعورم
اظلؾعمسوٌقوم(ىـيماظدؼنماظعوم.)2001،م
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أػؿقةماظؿـؾممباألزعاتماٌاظقةمعنمضؾلمعراجعيمايلاباتمبدؼوانماحملادؾةماظؾقيب:م
تؽؿلىمأػؿقيمتؾينمأدوظقىماظؿـؾممبوألزعوتماٌوظقي معن مضؾل مدؼوانماحملودؾيماظؾقيبمظطؾقعيماٌفومماظيتمؼؼوممبفوماظدؼوانمؼبم
اظؾقؽي ماحملؾقي موعو ممتـؾه مزبرجوت ماظدؼوان مظدى معؿكذي ماظؼرارات معن مأػؿقي مبوظغي معن مخالل مبؼي معلؿكدعي ماظؿؼورؼر ماٌوظقيم
بوآلراء ماٌعؿؿدة معن مضؾل ماظدؼوان ،موبوظؿوظي مصنن متضؿني ماظؿؼورؼر ماٌوظقي مظؾدؼوان مٌمذرات مومنوذج متلوسد مسؾى ماظؿـؾم محبدوثم
أزعوتمعوظقيمدقلوػممبشؽلمطؾريمبؿداركماألعورمضؾلموضوسفومعنمضؾلمعؿكذيماظؼراراتموبوظؿوظيمغبوؼيماالضؿصودمعنمسواضىم
ضدمؼؽونمهلومتلبريمعدعر.م
وؼب مدوظي مظقؾقو متشري ماظؾوادر ماألوظقي محوظقوً مالحؿؿوظقي محدوث مأزعي معوظقي مؼب ماالضؿصود ماظؾقيب ماظؽؾي مغؿقفي ممالسؿؿود ماٌقزاغقيم
اظعوعي مظؾدوظي مسؾى معورد موحقد مظؾدخل موػو ماظـػط موؼب مزل ماالشبػوض مايود مؼب مأدعور ماظـػط ماظعوٌقي موصؼدان ماظدوظي مدقطرتفوم
اظؽؾقي مسؾى ماٌواغه موايؼول ماظـػطقي مواشبػوض ماحؿقورقوت معصرف مظقؾقو ماٌرطزي معن ماظـؼد ماألجـيب مممو مسرض معقزاغقوتم
اظدوظيمبداؼيمعنمسومم2013ممظؾعفزماٌوظيماألعرماظذيمؼؿطؾىمعنمدؼوانماحملودؾيماظؾقيبمظعىمدورمأطربمؼبمػذهماٌرحؾيمعنم
خاللماظؿـؾقهمٌكوررمػذهماألزعوتمواضرتاحمايؾولماظؽػقؾيمظؿفووزػومومبومؼؿواصقمععماٌودةم( )18عنمضوغونماظدؼوان.
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عمذراتمومناذجماظؿـؾممباألزعاتماٌاظقة:م

تضؿنمععقورماٌراجعيماظدوظي مرضمم( )570واظصودرمسنماالهودماظدوظيمظؾؿقودؾنيمواًوصمبػرضماالدؿؿرارؼيمواظذيمؼفدفم
إظبمتوصريمإرذوداتمحول معلموظقيمعراجعمايلوبوتمسـد معراجعيماظؿؼورؼرماٌوظقيماٌؿعؾخملؼي ممبالءؽبعي مصرضماالدؿؿرارؼي مطلدوسم
إلسداد ماظؿؼورؼر ماٌوظقي م) ،(ISA No. 570, 2013ذبؿوسي معن ماٌمذرات ماظيت متلوسد ماٌراجع مؼب ماطؿشوف محوالت ماظشكم
بودؿؿرارؼيماظعؿقل،مصـػًمإظبمعمذراتمعوظقي،موعمذراتمتشغقؾقي،موعمذراتمأخرى.
أوالً:ماٌمذراتماٌاظقة:موتؿؿـلمصقؿومؼؾي:
 -1مصوؼب ماالظؿزام مأو معرطز ماالظؿزام مايوظي :مسـدعو متؽون ماٌطؾوبوت ماٌؿداوظي مأطـر معن ماٌوجودات ماٌؿداوظي مصنن مذظك مؼمذي مإظبم
عشوطلمتؿعؾقمبؼدرةماٌمدليمسؾىماظوصوءمبوظؿزاعوتفوموخوصيماٌؿداوظي.
 -2ضرب مادؿقؼوق مضروض مذات ماجل مربدد مدون موجود مإعؽوغقي معؿوضعي مظؾلداد مأو ماظؿفدؼد :مؼمدي مسفز ماظلقوظي مأحقوغوًم
وغؼص مإعؽوغقوت ماظؿؿوؼل ماظذاتي مإظب مدصع ماٌمدلي مظؾؿزؼد معن ماالضرتاض مظؿؿوؼل ماظؿزاعوتفو ماىورؼي مأو ماألغشطي ماالدؿـؿورؼيم
وبوظؿوظيمؼمديمإظبمهؿقلماٌمدليمأسؾوءمخدعيماظدؼنماظيتمضدمتػوقمأربوحفو.
-3مزفورماظـلىماٌوظقيماألدودقيمبشؽلمدؾيب.
 -4اًلوئرماظؿشغقؾقيماىوػرؼيمأوماظؿدػورمايودمؼبمضقؿيماألصولماٌلؿكدعيمظؿوظقدماظـػؼوتماظـؼدؼي.
-5متؼطعموسدممادؿؿرارؼيمأربوحماألدفم:مسـدموجودمأربوحمضوبؾيمظؾؿوزؼعمؼبماظؼوائمماٌوظقَّيموسدممضقومماإلدارةمبؿوزؼعفومظػرتاتم
عوظقي معؿعددة مبوظرشم معن مادؿقؼوق مػذه ماظؿوزؼعوت ،مؼشري مذظك مإظب موجود معشوطل متؿعؾق مبوظلقوظي مظدى ماٌمدلي ،مأو مضقومم
اإلدارةمبؿوزؼعمأدفممبدالًمعنمتوزؼعماظـؼدمدونموجودمعربر،مػـومصبىمسؾىماٌراجعمأنمؼلخذمذظكمبعنيماالسؿؾور،مألغهمؼؾبعدم
عمذراًمسؾىمضعفمؼبمضدرةماٌمدليمسؾىماالدؿؿرارمؼبمأسؿوهلومؼبماٌلؿؼؾلماٌـظور.
 -6مسدم ماظؼدرة مسؾى مدداد معلؿقؼوت ماظدائـني مؼب معواسقدػو :مإن مسدم مضدرة ماٌمدلي مسؾى مدصع ماالظؿزاعوت ماٌلؿقؼخملي مظؾدائـنيم
ؼـؿٍمؼبماظدرجيماألوظبمسنمغؼصمؼبماظلقوظيم(اظـؼد)مظدؼفو،مأيمغؼصماظؿدصؼوتماظـؼدؼيماظداخؾيمظؾؿمدلي.
-7مسدمماظؼدرةمسؾىماالعؿـولمظؾـودماتػوضقوتماظؼروض:مإنمسدممضدرةماٌمدليمسؾىماظوصوءمبؿلدؼدماظؼروضمؼبمتورؼنمادؿقؼوضفوم
ؼعرضفو مظـؿشوطل معع ماٌؼرضني ،موخوصي مإذا ممل مؼؿم ماٌواصؼي مسؾى مجدوظي متؾك ماظدؼون ،موسـد مسدم مادؿطوسي ماٌمدلي ماظوصوءم
بوتػوضقوت ماظؼروض ،مواالدؿؿرار مؼب مذظك مؼمدي مإظب معضوسػي مػذه ماظدؼون ،موتراطم ماظػوائد ،موبوظؿوظي متصؾح مادؿؿرارؼؿفو معوضعم
ذكمظعدممضدرتفومسؾىممتوؼلمسؿؾقوتفو،ماألعرماظذيمضدمؼمديمإظبمتوضػفومطؾقوًمأومجزئقوً.
 -8ماظؿقول معن ماٌعوعالت ماآلجؾي مإظب مععوعالت ماظـؼد مسـد ماظؿلؾقم معع ماٌوردؼن :مإن مإصرار ماٌوردؼن ،مودائين ماظؾضوسي مسؾىم
اظؿعوعلمغؼداًمبدلماآلجلموؼبمغػسماظوضً معواجفيماٌمدليمٌشوطل مؼبممتوؼلمعلؿؾزعوتفومغؼداً،مؼشريمػذامإظبمضعفماظلقوظيم
ظدؼفو ،موضعف مبؼي ماٌوردؼن ،مودائين ماظؾضوسي مؼب ماٌمدلي ،موػو معمذر مظضعف مضدرتفو مسؾى ماالدؿؿرار مؼب ممتوؼل مسؿؾقوتفوم
اىورؼي.
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-9مسدمماظؼدرةمسؾىمايصولمسؾىممتــوؼلمظؿطوؼـرماظـؿـؿفوتماألدودقيمواالدؿـؿوراتماألخــرى:مضــدمؼــمديماظعـفزمؼبم
اظلقوظي موتـوضص مإعؽوغقوت ماظؿؿوؼل ماظداخؾي مإظب مدصع ماٌمدلي مإظب ماظؿؿوؼل ماًورجي مسن مررؼق ماالضرتاض ،مدواء مظؿؿوؼلم
االظؿزاعوت ماىورؼي مأو ماألغشطي ماظرأمسوظقي ،موعن مبم مهؿقل ماٌمدلي مأسؾوء مخدعي ماظدؼون م(اظػوائد) ماظيت مضد متػوق مأربوحفو.م
وؼؾبعد مذظك معمذراً مسؾى مسدم مضدرتفو مسؾى ماالدؿؿرار ،موبوظؿوظي مال متلؿطقع ماٌمدلي مايصول مسؾى ممتوؼل مآخر مظؿطوؼر معـؿٍم
جدؼدمأومضوئممأومادؿـؿوراتمضرورؼيمألدؾوبماٌـوصليمأومشريػو.
ثاغقاً:معمذراتمتشغقؾقة:موتؿؿـلمصقؿومؼؾي:
-1مغقيماإلدارةمتصػقيماٌمدليمأومإؼؼوفماظعؿؾقوت.
 -2اغلقوبماإلدارةماظرئقلقيمدونمإصبودمعنمضبلمربؾفو.
-3مخلورةمدوقمرئقليمأومسؿالءمرئقلنيمأومحقماعؿقوزمأومرخصيمأومعوردؼنمرئقلقني.
 -4صعوبوتمهلومسالضيمبوظؼوىماظعوعؾيمأومغؼصمؼبماٌلؿؾزعوتماهلوعي.
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ثاظـاً:معمذراتمأخرى:م

سدمماالظؿزامممبؿطؾؾوتمرأسماٌولمأوماٌؿطؾؾوتماظؼوغوغقيماألخرى:
تؿؽونماألعوالماٌلؿـؿرةمؼبماٌمدليمعنمرأسماٌولماٌدصوعمواظؼروضماظيتمهصلمسؾقفوماٌمدليمعنماظؾـوكموغبؾيماظلـدات.م
وػـوكمغلى معؿعورفمسؾقفومظؾقػوزمسؾىماظؿوازنمبني معصودرماظؿؿوؼلماظداخؾيمواًورجي،مصنذاماخؿلماظؿوازن مبلؾى مزؼودةم
حفم ماظؼروض مواشبػوض مرأمسولماٌدصوعمتؿقؿَّلماٌمدليمأسؾوءًمعوظقيمًدعيماظدؼن،متؿؿـلمبوظػوئدةموأضلوطماظؼروض.موحؿىم
تلؿؿرماٌمدليمصبىمأالمتزؼدمغلؾيماظؼروضمإظبمحؼوقماٌؾؽقيمسنمايدماٌؼؾولمؼبماظصـوسيماظيتمتـؿؿيمإظقفوماٌمدلي،موذظكم
عنمأجلمتوصريمأطربمضدرٍمممؽنٍمعنماظـفوح،مواالدؿؿرارم(خرابشي،مواظلعوؼدة،م)2000
-1متعؾققماإلجراءاتماظؼوغوغقيمأوماظؿـظقؿقيماألخرىمضدماٌمدليمواظيتمؼبمحولمنوحفومدؿمذيمإظبمعطوظىمعنماٌرجحمأنمالم
تؽون ماٌمدلي مضودرة مسؾى ماظوصوء مبفو :مسـد موجود مدسووٍ مضضوئقي معرصوسي مضد ماٌمدلي ،مونوح مػذه ماظدسووي مضد مؼمدي مإظبم
اظؿزاعوت،مأومتعوؼضوتمالمتلؿطقعماٌمدليماظوصوءمبفومأومايفزمسؾىمأصوهلومأوماظؿعرضمظؾؿصػقيمظؿلدؼدماالظؿزاعوت،مصفذام
عمذرمسؾىمضعفمضدرتفومسؾىماالدؿؿرارمؼبماٌلؿؼؾل.
 -2اظؿغرياتمؼبماظؼواغنيمواظلقودوتمايؽوعقي:متعؿلماٌمدليمؼبمبقؽيمهؽؿفوماظؼواغنيمواظؿشرؼعوتمايؽوعقيموبوظؿوظيمصونم
ػذهماظؼواغنيمتؿغريمعنموضًمآلخر،مصلحقوغوًمتؽونمضواغنيمعمضؿيمضدمالمؼؿمماٌواصؼيمسؾىمإداعؿفوموخوصيماظؼواغنيمذاتماظعالضيم
بوٌمدلي ،معـل :ماظؼواغني ماىؿرطقي مممو مؼمبر مسؾى ماظؿؽؾػي مواألدعور مواظؼواغني ماًوصي مبوظؼوى ماظعوعؾي موادؿرياد معلؿؾزعوتم
اإلغؿوج.مصعـدمعالحظيمذظكمعنمضؾلماٌراجعمصننمذظكمؼدلمسؾىمضعفمضدرةماٌمدليمسؾىماالدؿؿرارمؼبماٌلؿؼؾل.
-3ماظؽوارثمشريماٌمعـيمأوماٌمعـيمبلضلمممومتلؿققمسـدمحدوبفو.
-4مادؿكدامماحملودؾيماإلبداسقي.
-5ماظؿلخرمؼبمإصدارموغشرماظؿؼورؼرماٌوظقي.

رابعاً:ماظـؿاذج:م

ظؼد مبدأ ماالػؿؿوم مبعؿؾقي مبـوء ماظـؿوذج مبغرض ماظؿـؾم مبوألزعوت ماٌوظقي مبشؽل مجدي مؼب مأوائل ماظلؿقـوت .موميؽن متؼلقم ممنوذجم
اظؿـؾممبوظؿعـرماٌوظيمإظبمعومؼؾيم():(Paula, 2010) ،(Balcaen & Ooghe, 2004
-1ماظـؿوذجماظيتممتمبـوؤػومبوالسؿؿودمسؾىماظؿقؾقلماظؿؿققزيماٌؿعدد.م
أ-ممنوذجماظشؾؽوتماظعصؾقي.م
ب-ماظـؿوذجماٌعؿؿدةمسؾىماإلحصوءمواظرؼوضقوتمصؼط.
ج-ممنوذجماالسبدارماظؾوجليت.
وععظمماظـؿوذجماظيتممتمبـوؤػومطونمبوالسؿؿودمسؾىماظؿقؾقلماظؿؿققزيماٌؿعددموعنمأػؿفو:
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-2ممنوذجماظؿقؾقلمعؿعددةماٌؿغريات:
ؼعؿربم ،Altmanرائداًمؼبمادؿكداممػذاماألدؾوبماإلحصوئيمؼبمبـوءممنوذجماظؿـؾممبؿعـرماظشرطوت،محقٌمؼعؿؿدمػذاماألدؾوبم
سؾىمادؿكداممذبؿوسيمعنماظـلىماٌوظقيمطؿفؿوسوتمخطقيمتؽونمػيماألضدرمسؾىماظؿـؾممبوظؿعـرماٌوظيمظؾشرطوت.
وتوظقوًمأػمماظـؿوذجماظيتممتمبـوؤػومبفدفماظؿـؾممبوألزعوتماٌوظقيمظؾشرطوت:
منوذج م( : (Altman 1968ضدم م Altmanمسوم م 1968مدرادي مرائدة مؼب مذبول ماظؿـؾم مبوظؿعـر ماٌوظي مظؾشرطوت معن مخالل مدراديم
اظـلى مواٌمذرات ماٌوظقي مظؿؾك ماظشرطوت ،محقٌ ماسؿؿد مسؾى ممنوذج مإحصوئي مسرف مبودم مأمنوذج معؿعدد ماالووػوت ،محقٌم
ؼعؿؿد مػذا ماألمنوذج مسؾى مادؿكدام معمذرات معوظقي موربودؾقي مظؾوصول مإظب معمذر مواحد مظؾؿعـر ماٌوظي مؼؽون مضودرا مسؾى ماظؿـؾمم
بوظؿعـر مضؾل موضوسه .مادؿكدم مAltmanمهؾقل ماظؿؿوؼز مظؾـوء ماألمنوذج م) )Z-Scoreمظؾؿـؾم مبؿعـر ماظشرطوت ،متؽوغً مسقـؿه معنم
 66ذرطيمصـوسقيمغصػفومعؿعـرمواظـصفماآلخرمشريمعؿعـر.موضدمبقـًماظدراديمأنمػـوكمػبسمغلىمهلومارتؾوطمضويمبوظؿـؾمم
بوظؿعـرماٌوظيموتوصلمإظبماٌعودظيماظرؼوضقيماظؿوظقي:
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Z score = 0.012X1+ 0.014X2 + 0.033X3+.006X4 +.010X5

حقٌمأن:
 =X1غلؾيمرأسماٌولماظعوعلمإظبمإعبوظيماألصول.
 =X2غلؾيماألربوحماحملؿفزةمإظبمإعبوظيماألصول.
 =X3غلؾيماظدخلمضؾلماظػوائدمواظضرؼؾيمإظبمإعبوظيماألصول.
 =X4غلؾيماظؼقؿيماظلوضقيمألدفممرأسماٌولمإظبمإعبوظيماألصول.
 =X5غلؾيماٌؾقعوتمإظبمإعبوظيماألصول.
 = Zعمذرماظؿعـر.
وضد مطوغً مغؿوئٍ مػذا ماألمنوذج مسـد ماخؿؾور مضدرته ماظؿـؾمؼي مبلغه مؼلؿطقع ماظؿـؾم مبوظؿعـر مبـلؾي م %82ضؾل مدـي معن محدوبهم
و %58ضؾلمدـؿني.موؼؿممهدؼدماظشرطيمإنمطوغًمعؿعـرةمأممالمطؿومؼؾي:مإذامحؼؼًماظشرطيمسالعي  Z =1.81صفذامؼعينمإنم
اظشرطي متؿفه مسبو ماظؿعـر مبدرجي مطؾرية موإغفو مؼب معـطؼي ماظؿعـر ،مأعو مإذا مطوغً  Z =2.99صفذا مؼعين مأن موضع ماظشرطي مجقدم
وأغفو متؼعمؼبمعـطؼيماظـفوح،مأعومإذامطوغً  =Zعومبنيم ،2.99 -1.81صنغفومتؼعمؼبمعـطؼيمرعودؼيموؼصعىمايؽممسؾقفوموأنم
وضعماظشرطيمشريمواضحموالمبدمعنمدراديمأوضوعماظشرطيمبشؽلمأطربمظؿقدؼدموضعفوم(اظشقؾوغي،م.)2008
منوذجم( :(Kida 1981تؾـىمػذاماظـؿوذجمػبليمعؿغرياتمعرجقيمبلرضوممعؾـقيمسؾىمػبسمغلىمعوظقي،موؼعؿربمػذاماظـؿوذجم
أحدماظـؿوذجماظػعوظيمظؾؿـؾممبوظؿعـرماٌوظيموضدمتؽونمػذاماظـؿوذجمعنماظـلىماظؿوظقي:م()Paula, 2010
 =X1صوؼبماظربحمبعدماظضرؼؾي/مذبؿوعماألصول.
 =X2حؼوقماٌلوػؿني/مذبؿوعماالظؿزاعوت.
 =X3األصولماظـؼدؼي/ماالظؿزاعوتمضصريةماألجل.
 =X4اظـؿؾقعوت/مذبؿوعماألصول.
 =X5األصولماظـؼدؼي/مذبؿوعماألصول.
 = Zعمذرماظؿعـر.م
وؼلخذمػذاماظـؿوذجماٌعودظيماظرؼوضقيماظؿوظقي:
Z= 1.042 X1 + 0.42 X2 – 0.461 X3 – 0.463 X4 + 0.271 X5

حقٌمإن  =Xاظـلؾيماٌوظقي
موبـوءً مسؾى مػذا ماألمنوذج مإذا محؼؼً ماظشرطي مضقؿي م Zعوجؾي ،مصون ماظشرطي مؼب مأعون معن ماظوضوع مبوظؿعـر ماٌوظي مأعو مإذا مطوغًم
ضقؿي  Zدوظؾيمصننماظشرطيمتواجهماحؿؿوالتمصشلمسوظقي.
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منوذجم(: (Altman 2002
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ػدصًمػذهماظؿفربيمإظبمهدؼدمعدىمعالئؿيماظـؿوذجماظذيممتماظؿوصلمإظقهمؼبمAltman1968محقـٌممتمتطؾقؼـهمسؾـىمبـالثم
سقـوت:
اظعقـيماألوظب:ممشؾًم86مذرطيمصشؾًمخاللماظػرتةمعنم.1975 -1969
اظعقـيماظـوغقي:ممشؾًم110مذرطوتمصشؾًمخاللماظػرتةمعنم.1995 -1976
اظعقـيماظـوظـي:ممشؾًم120مذرطيمصشؾًمخاللماظػرتةمعنم.1999 -1997
وضدمطوغًمأػممغؿوئٍماظؿفربيمتشريمإظبمأنمدضيممنوذجماظؿؿوؼزمؼبماظؿـؾممبوظؿعـرمترتاوحمعومبنيم %82إظبم %94ؼبماظلـيماألوظب،م
إالمأنمػذهماظـلؾيماشبػضًمإظبم %75 - %68ؼبماظلـيماظـوغقيمضؾلماظؿعـر.

االدؿـؿاجاتمواظؿوصقات:
أوالً:ماالدؿـؿاجات:

 -1متعؿرب معمذرات مومنوذج ماظؿـؾم مبوألزعوت ماٌوظقي مأداة معفؿي مٌراجعي مايلوبوت مؼب مطؿوبي متؼورؼرػم ممبوضوسقي موايؽم مسؾىم
ضدرةماٌمدليمسؾىماالدؿؿرار.
 -2اٌمذرات ماٌوظقي موشري ماٌوظقي مذبؿؿعي مبفو مضدرة متصـقػقي موتـؾمؼي مأطرب مصقؿو مظو مادؿكدعً معـػردة مبفدف ماظؿـؾم مبؿعـرم
اٌمدلوتمعنمضؾلمعراجعيمايلوبوت.
 -3شقوب ماظوسي مواٌعرصي مبلػؿقي مادؿكدام ممنوذج ماإلغذار ماٌؾؽر مظألزعوت ماٌوظقي مظدى معراجعي مايلوبوت مبدؼوان ماحملودؾيم
اظؾقيب.
-4مسدمموجودمأيمدورمظدؼوانماحملودؾيماظؾقيبمصقؿومطبصماظؿـؾممبوألزعوتماٌوظقيمسؾىماظرشممعنمتضؿنيمضوغوغهمٌوادمتؿطؾىم
تـؾقهماىفوتمايؽوعقيمٌـلمػذهماٌكورر.م

ثاغقاً:ماظؿوصقات:

 -1مغشر ماظوسي مواٌعرصي مظدى ماٌراجعني مبدؼوان ماحملودؾي ماظؾقيب مبلػؿقي مادؿكدام معمذرات مومنوذج ماإلغذار ماٌؾؽر مظألزعوتم
اٌوظقيمواظعؿلمسؾىمبـوءماظؼدراتمؼبمػذاماجملول.
-2مسؼدمدوراتمتدرؼؾقيمٌراجعيمايلوبوتمبوظدؼوانمؼبمذبولمتؼققممضدرةماٌمدلوتمسؾىماالدؿؿرارمواظؿـؾممبوألزعوتماٌوظقي.
 -3ماظعؿل مسؾى متػعقل مغص ماٌودة م( )18عن مضوغون مدؼوان ماحملودؾي ماظؾقيب مرضم م 19مظلـي م2013م مواظيت موقز مظؾدؼوان متـؾقهم
ايؽوعيمظؾوادرماألزعوتماٌوظقيماحملؿؿؾيمغؿقفيمالتؾوعمدقودوتمعوظقيمشريمدؾقؿيمأومظؼصورمؼبماألغظؿيمواظؼواغنيماٌوظقي.م
 -4ماظؿواصل معع ماٌـظؿوت ماظدوظقي ماٌؿكصصي مؼب متوصري مآظقوت ماإلغذار ماٌؾؽر محول ماٌكورر ماالضؿصودؼي مواٌوظقي مواظؿصدي مهلوم
وتوجقه مودسم ماألجفزة ماظرضوبقي معـل مذبؾس ماالدؿؼرار ماٌوظي ماظعوٌي موصـدوق ماظـؼد ماظدوظي معن مخالل ماجملؿوسوت ماإلضؾقؿقيم
اظؿوبعيمٌـظؿيماإلغؿودوي.
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ضائؿةماٌراجع:
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اٌراجعمباظؾغةماظعربقة:

 -1ايوجمرورقم()2009ماألزعيماٌوظقيماظعوٌقيموأبرػومسؾىماالضؿصودماظػؾلطقينم-مذبؾيمطؾقيمبغدادمظؾعؾومماالضؿصودؼي،م،20م-24م.32
 -2خرابشي،مسؾدوماظلعوؼدة،عـصورم()2000متعـرمبعضماظشرطوتماٌلوػؿيماظعوعيماألردغقي:ماألدؾوبموأدوظقىمإسودةماظؿلػقل.مذبؾيماٌـورة،م،)1(5م-259م.301م
 -3اًزرجي ،مبرؼو م()2009ماألزعي ماٌوظقي ماظعوٌقي ماظراػـي موأبرػو مؼب ماالضؿصودؼوت ماظعربقي -محبٌ معؼدم مإظب ماٌممتر ماظعؾؿي ماظـوظٌ مظؽؾقي ماظعؾوم ماإلدارؼي مواٌوظقي مجبوععيم
اإلدراء،ماألردن.
 -4اظشقؾوغي،موظقدمربؿدم()2008مدورماٌعؾوعوتماحملودؾقيمؼبماظؿـؾممبوظؿعـرماٌوظيمظؾشرطوتماظلعودؼي.مذبؾيمجوععيماٌؾكمدعود،مصم.10
 -5سؿوري ،مسؿور موصوظي ،مغؾقؾي م()2009ماألزعي ماٌوظقي ماظعوٌقي موتداسقوتفو مسؾى مبعض معمذرات ماالضؿصود ماىزائري .مورضي محبـقي معؼدعي مؼب ماٌؾؿؼى ماظعؾؿي ماظدوظي محولم
األزعيماٌوظقيمواالضؿصودؼيماظدوظقيموايوطؿيماظعوٌقي،ماىزائر.
 -6ىـيماظدؼنماظعوم،معـظؿيماإلغؿودويم()2001مإدارةماظدؼنماظعوممواحؿؿوظقيماظؿعرضمٌكوررمعوظقي.مادرتجعًمؼبمتورؼنم25مدؼلؿرب،م2015معن:
مم.مhttp://www.intosai.org/ar/issai-executive-summaries/4-auditing- guidelines/specific-auditing-guidelines.htm
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إسـداد:معـريمزطيمدضاعلة
عدؼرمتوطقدماىودةمواظرضابةماظـوسقةم/مدؼوانماحملادؾةماألردغي

عـؼدعة:

أدى ماغفقور مبعض ماظشرطوت ماألعرؼؽقي موتعرضفو مظإلصالس مبوظرشم معن مخضوع مضوائؿفو ماٌوظقي مظؾؿدضقق معن مضؾل مأطرب معؽوتىم
احملودؾي مواظؿدضقق مإظب ماٌطوظؾي مبضرورة موجود مذبؿوسي معن ماظضوابط مواألسراف مواٌؾودئ ماألخالضقي مواٌفـقي مظؿقؼقق ماظـؼيم
واٌصداضقي مؼب ماٌعؾوعوت ماظواردة مؼب ماظؼوائم ماٌوظقي .موعن مأذفر ماظؼضوؼو مؼب مػذا ماظشلن مإصالس مواغفقور مذرطي م) (Enronسؿالقم
اظطوضيماألعرؼؽقي موذرطي م) (World Comبوغيمأطربمذرطيماتصوالتمأعرؼؽقيموعو متؾعمذظكمعنماغؿشورممسعيمدقؽيمسنمذرطيم
اظؿدضقق مواحملودؾي ماظؼوغوغقي ماظعوٌقي م” "Arthur Andersonاظيت مضوعً مبؿدضقق مايلوبوت مواظؼوائم ماٌوظقي مظؿؾك ماظشرطؿني،م
وسؾىمإبرمذظكماخؿػىمادمماظشرطيماٌدضؼيمآربرماغدردونمعنماظلوق.
وظؾؿغؾى مسؾى متؾك ماظضغوط مواظيت ممتـل معطؾؾًو مضرورؼًو مظؽوصي مأرراف مسؿؾقي ماظؿدضقق م(اٌدضق -ماظشرطي مربل ماظؿدضقق –م
اٌلؿػقدؼنمعنمخدعوتماظؿدضقق)مأوظًمعـظؿيماإلغؿودويمجودةماظعؿلماظرضوبيمأػؿقيمخوصيمتـووظؿفوممبعوؼري متؿؿـلمؼب معبؾيم
عنماظلقودوتمواإلجراءاتماظيتمتفدفمإظبمهؼققماالدؿفوبيمإظبماٌعوؼريماٌفـقيمواٌؿطؾؾوتماظؼوغوغقيمواظؿـظقؿقيماٌعؿولمبفوم
سالوةمسؾىماألسرافماألخالضقيمسؾىماظـقوماألعـل.
دقؿم مؼب مػذه ماظدرادي مادؿعراض مبالبي مربوور مغلؾط ماظضوء معن مخالهلو مسؾى مإدارة مجودة ماظؿدضقق موأبرػو مؼب مهلني موتطوؼرم
األداء ماظرضوبي موػذه ماحملوور مػي معػفوم مجودة ماظؿدضقق موأػؿقؿفو موصوائدػو ،ماإلرور ماظؿـظقؿي مواٌعوؼري ماٌفـقي ،موسـوصر مغظومم
ضؾطمجودةماظؿدضقق.

احملورماألول:معػفوممجودةماظؿدضققموأػؿقؿفاموصوائدػا
-1معػفوممجودةماظؿدضقق:
جودة ماظؿدضقق :م(" )Audit Qualityػي معدى ماالظؿزام ممبلور مأو مبـؿقفؿه مذبؿوسي معن ماظشروط ماٌوضوسي مدؾػوم
واظيت مؼعؿؼد مبلغفو مالزعي مظؾؼقؿي ماظـفوئقي ماظيت مؼوصرػو ماٌلور مأو متوصرػو ماظـؿقفي" )1( ،مبقـؿو مسرصً مرضوبي مجودةم
اظؿدضقق م) (Quality Controlبلغفو مذبؿوسي ماظلقودوت مواإلجراءات ماظيت متوضع مبغقي ماظؿلطد معن مأن مسؿل ماىفوزم
األسؾى مظؾــرضوبي ماظــؿوظقي مواحملودؾي مؼؿؿقز مدائؿــو مبوظــفودة ماظعوظقي م( ،)2مأعو مضؿـــون مجــودة ماظؿدضــققم
))Quality Assuranceمصفيمضؿونمجودةماظعؿؾقوتماٌصوحؾيمألغشطيماظؿدضققمعنمخاللمتصؿقممإجراءاتمووضعم
ععوؼريممبومؼبمذظكماٌراجعيماظدورؼيمىؿؾيمعنماٌفؿوتماظرضوبقيماظيتمجرىمتـػقذػوموذظكمظؾؿغؾىمسؾىماٌشوطلم
اٌصوحؾي مظؾعؿؾقوت ماظيت متؼؾل معن مجودة مزبرجوت ماظؿدضقق ،مواظغوؼي مأن مؼؽػل ماىفوز متلطقدا مععؼوال مبلن مغظومم
رضوبيماىودةماظذيمؼعؿؿدهمعصؿممسؾىمسبومعـودىموؼعؿلمسؾىمسبومصعولم(.)3
( )1دظقلماألجفزةماظؿوجقفيمؼبمإضؾقمماظؽورودويمحولمضؿونماىودةمؼبمأسؿولماظرضوبيماٌوظقي.
( )2دظقلمضؿونماىودةمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾي،مىـيماٌعوؼريماٌفـقيمواظرضوبقي،ماٌـظؿيماظعربقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمواحملودؾي،مص7
( )3دظقلمغظوممإدارةماىودةماظشوعؾيمبدؼوانماحملودؾي،ماظؽوؼً،م،2010مصم6
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متـل مجودة ماظؿدضقق معطؾؾو مسوعو معن معبقع ماألرراف ماٌفؿؿي مؼب مسؿؾقي ماظؿدضقق موذظك مألن معو محصل معن مأزعوت مؼؼضي مأن متؿمم
سؿؾقي ماظؿدضقق مسؾى معلؿوى مسول معن ماىودة موؼضػي معزؼدا معن ماظـؼي مواٌصداضقي مواالسؿؿود مسؾى مسؿل ماٌدضق ،موتـؾع مأػؿقيم
جودةماظؿدضققمعنمخاللماجملوالتماظؿوظقي:
*متلطقدماالظؿزاممبوٌعوؼريماٌفـقيمواظيتمتعؿربمإرذوداتمظؿقدؼدموتطؾققمإجراءاتماظؿدضقق.
* ماإلدفوم مؼب متضققق مصفوة ماظؿوضعوت مؼب ماظؿدضقق مبني مطل معن ماٌلؿكدعني مواٌدضؼني مووه مجودة مخدعوت ماظؿدضقق ماٌمداة،م
ودؾىموجودمػذهماظػفوةمػوماشبػوضماألداءماظػعؾيمظؾؿدضقمسنمععوؼريماظؿدضققموععوؼريماىودةماٌؿعورفمسؾقفو،موظذظكمتعدم
*ماىودةمؼبمأسؿولماظؿدضققمأحدمأدوظقىمتضقققمصفوةماظؿوضعوت.
*متعزؼزمإعؽوغقيمإطؿشوفماٌكوظػوتمواألخطوءماٌوجودةمؼبماظؼوائمماٌوظقي.م
* ماإلدفوم مؼب متدسقم معػفوم مايوطؿي مواظيت مػي مذبؿوسي معن ماٌؾودئ ماظيت متفدف مإظب متوصري مإجراءات مرضوبي مداخؾقي مصعوظيم
وأدواتمضؾطمربؽؿيمظرصعمعلؿوىماألداء.
*مزؼودةماظـؼيمؼبمتعزؼزموعصداضقيماظؼوائمماٌوظقيمعنمخاللمجودةمتؼورؼرماظؿدضققماظيتمتلؿكدممؼبمإدبوذماظؼرارات معنمجوغىم
اظعدؼدمعنماألررافماٌفؿؿيمبعؿؾقيماظؿدضقق.
*مايدمعنماألزعوتماٌوظقيمواظذيمجوءمغؿقفيماظػشلماظذرؼعمؼبماظرضوبيموجودةماظؿدضقق،ماألعرماظذيمتطؾىمإجراءمإصالحوتم
ذوعؾيمإلحؿواءمػذهماألزعوت.

 -3صوائدمجودةماظؿدضقق:

ؼـؿٍمسنمجودةماظؿدضققماظعدؼدمعنماظػوائدمألجفزةماظرضوبيماظعؾقومميؽنمتؾكقصفومصقؿومؼؾيم(:)4
*مضؿونمعلؿوىمسولمعنمأسؿولماظؿدضققمعنمخاللمهلنيمأداءماظؿدضققمواظـؿوئٍ.
*مضؿونمأنمأسؿولماظؿدضققمتؿممبلطـرماظطرقمطػوءةموصعوظقيمعنمحقٌماظوضًمواظؿؽؾػي.
*مهلنيمضدراتماىفوزماألسؾىمظؾرضوبي،موأنمؼـظرماظبماىفوزمسؾىمأدوسمأغهمؼدارمبشؽلمجقدموؼعؿلموصؼومألسؾىماٌعوؼريم
واظـؿؿوردوتماٌفـقيموضبوصظمسؾىمدرجيمسوظقيمعنماظـزاػيمواٌلوءظيمواظؽػوءة.
*متعزؼزمعصداضقيمومسعيماىفوزماألسؾىمظؾرضوبي.
*مهدؼدماالحؿقوجوتماظؿدرؼؾقيمٌوزػيماىفوز.
*مهػقزمعوزػيماىفوز.
*موـىماىفوزمحوالتماظؿؼوضيماحملؿؿؾيمسـدعومؼؽونمسؿؾهمميؿوزمبوىودةماظعوظقيم.

احملورماظـاغي:ماإلرارماظؿـظقؿيمواٌعاؼريماٌفـقة
ؼـؾغي مسؾى ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مأن متعؿل مؼب مأرر متـظقؿقي موضوغوغقي محبقٌ متلؿؿد مضوتفو موادؿؼالظقؿفو معن مأػم مػذه ماألررم
وػو ماظددؿور ماظذي مؼعؿرب مػو ماألدوس ماظذي مؼؿم ممبوجؾه مإغشوء مجفوز ماظرضوبي موهدد معفوعه مووزوئػه مواىفوت ماظيت مدبضعم
ٌراضؾؿه ممبوجى مضوغون م( ،)5وؼـؾغي مسؾى معوزػي مجفوز ماظرضوبي مأن مؼؽوغوا مسؾى مدراؼي متوعي مبوإلرور ماظؿـظقؿي مواظؼوغوغي ماظذيم
ميؽـفممعنماظؼقوممبلسؿوهلم،موؼؿؽونماإلرورماظؿـظقؿيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمؼبماظغوظىمعنماظؿشرؼعوتماٌؾقـيمؼبماظردمماٌؾنيم
أدغوهموحلىماظرتتقىماهلرعي)6( .
(.Quality Assurance Guidelines, Pacific Association of Supreme Audit Institutions, p10. )4

( )5دراديمحولمواضعماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمؼبماظدولماظعربقيموآصوضفوم،ماٌـظؿيماظعربقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمواحملودؾي،م،2010مصم-35مص.36
(Quality Assurance Handbook, IDI, AFROSAL-E, p10 )6
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اظؼاغون
ممماظـؿعاؼري
اظلقادات
أعو مععوؼري ماظؿدضقق مصفي ماٌعوؼري ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي ماظعوعي مواحملودؾي م(اإلغؿودوي) مواظيت مجوءت مؼب مأربعيم
علؿوؼوت مػي ماٌلؿوى ماألول موؼضم معؾودئ ماظؿلدقس مظإلغؿودوي م(إسالن مظقؿو) مواٌلؿوى ماظـوغي مؼؿضؿن ماٌؿطؾؾوت ماألدودقيم
ظعؿل ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي مواٌلؿوى ماظـوظٌ مؼؿضؿن ماٌؾودئ ماألدودقي مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي مإلجراءم
اظرضوبي مسؾى ماظؼطوع ماظعوم ،مأعو ماٌلؿوى ماظرابع مصقؿضؿن ماٌؾودئ ماظؿوجقفقي مظألسؿول ماظرضوبقي موترعبؿفو مإظب متوجقفوت مأطـرم
هدؼداموتػصقالموضوبؾقيمظؾؿـػقذ.
وضدمأوظًماإلغؿودويمأػؿقيمخوصيمظؾفودةمتـووظؿفوممبعوؼريمعنماٌلؿوؼوتماظـوغيمواظـوظٌمواظرابعموعنمضؿـفومععوؼريماٌلؿوىم
اظـوغي مغص ماٌؾدأ ماظـوظٌ معن ماٌعقور م( )ISSAI 21سؾى مأغه م"ؼؿعني مسؾى ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مإردوء مغظوم معـودى مظضؿونم
اىودةمحولمأغشطؿفوماظرضوبقيموتؼورؼرػو،مطؿومؼؿعنيمسؾقفومإخضوعمػذاماظـظوممٌراجعيمعلؿؼؾيمبصػيمدورؼي".
طؿو مؼعرض ماٌعقور م( )40اظصودر مسن ماإلغؿودوي مإرورا مسوعو مظرضوبي ماىودة مداخل ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي،م
وصؿممػذاماإلرورمظقؿممتطؾقؼهمسؾىمغظوممرضوبيماىودةمظؽوصيماألسؿولماظيتمتؼوممبفوماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمواحملودؾيم،وػذام
اٌعقورمعلؿؿدمعنماٌعقورماظدوظيمظرضوبيماىودةم)(ISQC-1ماظصودرمسنماجملؾسماظدوظيمٌعوؼريماظرضوبيموضؿونماىودةم)(IAASB
اٌـشور معن مضؾل ماإلهود ماظدوظي مظؾؿقودؾني ) (IFACواظذي مؼؿضؿن مبلن متضع ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾيم
دقودوتموإجراءاتمعصؿؿيمظؿعزؼزموجودمبؼوصيمداخؾقيمتؼرمبلنماىودةمسـصرمأدوديمؼبمأداءماظعؿؾقوت.
وعن مضؿن ماٌعوؼري ماٌـؿؿقي مظؾؿلؿوؼني ماظـوظٌ مواظرابع مجوء ماٌعقور مرضم م( )1220ظإلغؿودوي ماٌلؿؿد معن ماٌعقور ماظدوظي مظؾرضوبيم
رضم م( )220ظقضع مععوؼري مظرضوبي مجودة مأسؿول معفوم ماظرضوبي ماٌوظقي ماظػردؼي مأعو ماٌعقور م( )4000صؼد موضع مإرورا مظرضوبي ماىودةم
سؾى معلؿوى مرضوبي ماالظؿزام مورضوبي ماٌطوبؼي ،موصقؿو مؼؿعؾق مبنظؿزام ماىفوز مبوظؿوبقق مصؼد مجوءت مبوٌعوؼري م(،3000 ،1220
.)4000 ،3100
وسـدعومؼؽونمظؾففوزمعـففقوتموأدظيمرضوبقيموؼؼوممبؿدرؼىمعوزػقهمسؾىمإدؿكداعفومصنغهمؼلؿفقىمٌؿطؾؾوتماٌعقورم(،)40م
أعومسـدعو متلؿكدممصرقماظؿدضققمتؾكماٌـففقوتمواألدظيماظرضوبقيمظؾؼقومممبفوعفوماظرضوبقي مصننمػذاماإلدؿكدام مؼوبقمؼبماٌؾػوتم
اظرضوبقيموؼبمػذهمايوظيمؼؽونمعلؿفقؾومظؾؿعوؼريم(.)7( )4000 ،3100 ،3000 ،1220
( )7اٌـظؿي ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مواحملودؾي م(اإلغؿودوي) ،ماٌؾكصوت ماظؿـػقذؼي مظؾؿعوؼري ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي ماظعوعي مواحملودؾي،م

.http://www.intosai.org/ar/issai-executive-summaries.html
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إنماظؿدضققماىقدماظذيمؼلؿـدمإظبمأصضلماٌؿوردوتمظـظممإدارةمجودةماظؿدضققمؼبمأجفزةماظرضوبيماظعؾقومواٌؿؿـؾيمؼبم
اظلقودوت مواٌؿوردوت مواألدظي ماٌؿعؾؼي مبعؿؾقوت مإدارة مضؾط مجودة ماظؿدضقق متلوػم مؼب متطوؼر مأسؿول ماظؿدضقق مواظرضوبي موتؽػلم
إغؿوجمتؼورؼرمذاتمجودةمسوظقي (.)8

 -1اظؼقادةمواظؿوجقه:

ؼـؾغيمسؾىماإلدارةماظعؾقومظؾففوزماألسؾىمظؾرضوبيماظعؿلمسؾىمعومؼؾيم(: )9
* موضع مدقودوت موإجراءات معصؿؿي مظؿعزؼز موجود مبؼوصي مداخؾقي متؼر مبلن ماىودة مسـصر مأدودي مؼب مأداء ماٌفوم ماظرضوبقي،م
وأدؾوبمأداءمظـؿفومماىفوزمؼؿواصقمععماظؾقؽيماظؿشرؼعقيمذاتماظعالضيمواٌعوؼريماٌفـقي.
* متوضقح مأن ماهلدف معن ماظؿدضقق ماظداخؾي موعراجعي مضؿون ماىودة مػو مأداء مأسؿول ماظؿدضقق مبشؽل معؿؿقز موتعزؼز مإجراءاتم
اظؿقلنيمواظؿطوؼرماٌلؿؿرموتطؾققمأسؾىماٌعوؼريماٌفـقيماٌؿعؾؼيمبوالدؿؼالظقيمواٌوضوسقيمظضؿونمتؼدؼممزبرجوتمرضوبقيمذاتم
جودةمسوظقي.
*ماالػؿؿومماظؽوؼبمؼبمذبولمتؽـوظوجقوماٌعؾوعوتموذظكمظدسمماىفوزماظرضوبي.
* متؽوؼن مرؤؼو مإدرتاتقفقي محول ماووه مجفوز ماظرضوبي ماألسؾى مواظؿكطقط مظؾؿوجفوت ماٌلؿؼؾؾقي مبوضع مخطي مإدرتاتقفقيم
ظؾففوز مظـؿدة م( )5-3دـوات مترطز مسؾى ماٌفؿوت ماظرضوبقي ماظيت مميؽن مأن متلوػم مؼب مهؼقق مردوظي ماىفوز موعراجعؿفو مدـوؼوم
ودراديماٌكوررماظـوذؽيمسنماظؿغرياتمؼبماظؾقؽيماظداخؾقيمواًورجقي.
* مهدؼد مأدوظقى موإجراءات مإدارة ماٌكورر ماظيت متفدد مجودة مأسؿول ماظؿدضقق مظضؿون مأن مأسؿول ماظؿدضقق متؿواصق معع ماظؾقؽيم
اظؿشرؼعقيماٌطؾؼي.

 -2ضواسدماآلدابمواظلؾوكماٌفين:

ؼـؾغيمسؾىماإلدارةماظعؾقومظؾففوزماألسؾىمظؾرضوبيماظعؿلمسؾىمعومؼؾيم(: )10
* موضع مدقودوت موإجراءات معصؿؿي مظؿزوده مبؿلطقد مععؼول محول ماعؿـول ماىفوز موعوزػقه مٌؿطؾؾوت ماظلؾوك ماألخالضي مذاتم
اظعالضي،موصبىماظؿلطقدمسؾىمأػؿقيماظؿزاممعبقعمعوزػيماىفوزمجبؿقعمعؿطؾؾوتماظلؾوكماألخالضيمؼبمتلدؼيمأسؿولماظؿدضققم
واٌؿؿـؾيمؼبماظـزاػي،ماإلدؿؼالظقيمواٌوضوسقيمواظؿفرد،ماظلرؼيماٌفـقي،مواظؽػوءة.
*مايصولمسؾىمإضراراتمعؽؿوبيمعنمعوزػيماىفوزمتمطدمإظؿزاعفمممبؿطؾؾوتماظلؾوكماألخالضيموأنماظلقودوتمواإلجراءاتم
ػي محقز ماظؿـػقذ مإلبالغ مرئقس ماىفوز مؼب ماظوضً ماٌـودى مسن مزبوظػوت مٌؿطؾؾوت ماظلؾوك ماألخالضي مظؿؿؽـه معن مإدبوذم
اًطواتماظؿصققققي.

 -3اظـؿواردماظؾشرؼة:

ؼـؾغيمسؾىماإلدارةماظعؾقومظؾففوزماألسؾىمظؾرضوبيماظعؿلمسؾىمعومؼؾيم(: )11
* متؾين مدقودوت موإجراءات مظؿعقني ماألصراد مذوي ماٌمػالت ماٌـودؾي موتزوؼدػم مبوظؿدرؼى مواظؿطوؼر ماٌفين موسؿل ماٌراجعيم
اظدورؼيمظـؿوئٍماظؿدرؼىمظؿؼققممعومإذامطوغًماظرباعٍمتؼدممبصورةمصوسؾيموهؼقماألػداف.
* موضع مدقودوت موإجراءات معصؿؿي مظؿزودػو مبؿلطقد مععؼول مسؾى مأغه مميؿؾك مسددا مطوصقو معن ماٌوزػني ماظذؼن مؼؿؿؿعون مبوظؽػوءةم
واظؼدرات مواإلظؿزام مبوٌؾودئ ماألخالضقي معن مأجل مأداء ماظعؿؾقوت موصؼو مظؾؿعوؼري ماٌفـقي مواٌؿطؾؾوت ماظؼوغوغقي مواظؿـظقؿقي مومتؽنيم
اىفوزمعنمإصدارماظؿؼورؼرماٌـودؾيمؼبمزلماظظروفماظؼوئؿي.
*موضعمغظوممظؾرتضقيمواظؿؼدمماظؼوئممسؾىماألداءموربطماألداءمبوٌزاؼوماٌؿـوحيمظألصراد.

)8( International Standard on Quality Control (ISQC) 1 “Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of
Financial Statements and Other Assurance and Related Services Engagements”, p 37-57.
( )9حبٌماألدودويماظلوبع،مدظقلمغظممإدارةمجودةماظؿدضقق،مترعبيمدؼوانماحملودؾي،ماظؽوؼً،مص13م-مص.24

( )10اٌعقورماظدوظيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيم ،ISSAI 40رضوبيماىودةمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾي،مص-7مص.9

( )11دظقل مغظوم مضؾط موضؿون مجودة ماظؿدضقق مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مواحملودؾي مبدول مذبؾس ماظؿعوون مظدول ماًؾقٍ ماظعربقي ،مدؼوان ماٌراضؾي ماٌوظقي مواإلدارؼي ممبؿؾؽيم
اظؾقرؼنم،2013مص-45ص.48
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 -4أداءمأسؿالماظؿدضقق:

ؼـؾغي مسؾى ماىفوز ماألسؾى مظؾرضوبي ماظعؿل مسؾى موضع مدقودوت موإجراءات معصؿؿي مظؿزوؼده مبؿلطقد مععؼول مسؾى مأن ماظعؿؾقوتم
عمداهموصؼومظؾؿعوؼريماٌفـقيمواٌؿطؾؾوتماظؼوغوغقيمواظؿـظقؿقيموأنماىفوزمؼصدرمتؼورؼر معـودؾيمؼبماظظروفماظؼوئؿي موأنمتؿضؿنم
ػذه ماظلقودوت مواإلجراءات ماٌلوئل ماٌؿعؾؼي مبؿعزؼز ماالتلوق مؼب مجودة مأداء ماظعؿل موعلموظقوت ماإلذراف مو ماٌراجعي موؼب مػذام
اظصددمصبىماظعؿلمسؾىمعومؼؾيم(: )12
* ماظؿكطقط مظعؿؾقي ماظؿدضقق مبوظطرؼؼي ماظيت متضؿن موجود متدضقق مسوظي ماىودة مؼـػذ مبطرؼؼي مإضؿصودؼي موذات مطػوءة موصعوظقي موؼبم
زعن معـودى ،موطون ماظؿكطقط مظؾؿدضقق مػو ماٌرحؾي ماألوظب معن معراحل مسؿؾقي ماظؿدضقق ،مظذا مصبى مإسداد ماًطي مبعـوؼي مطوصقيم
حبقٌ متشؿل ماىفي مواخؿصوصوت موعلموظقي مطل معدضق مبػرؼق ماظعؿل ،موهدؼد ماٌكورر موبرغوعٍ ماظؿدضقق مواٌراجع ماظؼوغوغقيم
واألدظيمواٌعوؼريماظيتمدوفمؼؿمماظرجوعمإظقفو.
*مإخؿقورماٌدضؼنيمذويماٌفوراتماٌـودؾي،موظؽيمؼؿممأداءماٌفؿيماظرضوبقيمبؽػوءةمسوظقي ،مصبىمأن متؿوصرمظدىماظػرؼقماٌعرصيم
واٌفوراتماٌفـقيمواًرباتماٌـودؾيمٌفؿوتماظؿدضققموتوصرماإلدؿؼالظقيمواٌوضوسقيممواظعؿلمبروحماظػرؼقماظواحد.
* مصفم مسؿل مغظوم متؼـقي ماٌعؾوعوت مؼب ماىفي ماًوضعي مظؾرضوبي محبقٌ مؼؼقم مطػوءة موصعوظقي ماظؿدضقق مسؾى مػذه ماظـظم معن محقٌم
اظؿشغقلموسؿؾقوتماحملودؾي،موأنمضبددمعدىمايوجيماظبماإلدؿعوغيمبندارةمتؼـقيماٌعؾوعوتمؼبماىفوزمأومعنمخورجه.
* ماالدؿعوغي مبندارات ماظدسم ماظػين مؼب ماىفوز مأو معن مخورجه مإذا متطؾى ماألعر مععرصي معؿكصصي مال مميؿؾؽفو ماظـؿدضؼون مععم
هدؼد ماٌفؿوت ماٌطؾوب مهؼقؼفو معن مضؾل مػوالء ماًرباء مواٌكؿصني مواظـؿوئٍ ماٌرجوة معـفم موعوسد ماغؿفوء ماظعؿل ،مواإلذرافم
سؾىمأسؿوهلمموبراذبفممحؿىمإغفوءماٌفؿوتماٌطؾوبيمعـفم.
* متوصري ماألدظي ماظرضوبقي مواظؽؿقؾوت مواظوبوئق مذات ماظعالضي مبوظؿدضقق ماظيت متػقد ماٌدضق مؼب مأداء مسؿؾه مواظعؿل مسؾى مهدؼـفو مأوالم
بلولمبـوءامسؾىماٌؿغرياتماظدوظقيموأصضلماٌؿوردوتماٌفـقي.
* موؿقع موهؾقل موتؼققم ماٌعؾوعوت ماظضروؼي موهدؼد ماألػؿقي ماظـلؾقي موتؼققم معـورق ماًطر موهدؼد مغؼوط ماظؼوة مواظضعفم
وهدؼدمعدىماألدظيمواإلبؾوتوتماٌطؾوبمايصولمسؾقفوموتوبقؼفومبشؽلمعـودى،مطؿومصبىماألخذمبعنيماإلسؿؾورماٌالحظوتم
اظواردةمؼبماظؿؼورؼرماظلوبؼيموأيمتغقرياتمعودؼيمؼبماىفيماوماظـشوطماٌطؾوبمتدضقؼهموطذظكماٌالحظوتماظيتمتؽشفمعنمضؾلم
جفوتمأخرىموذظكمسـدماإلسدادمظعؿؾقيماظؿدضقق.
*معبعمأدظيماإلبؾوتمبشؽلمطوفمظؾقصولمسؾىمغؿقفيمؼعؿؿدمسؾقفوموعالئؿيمتؿعؾقمبوٌوضوعمربلماظؿدضقق،موعوبوقمبفومالم
ؼشوبفو مأي مذك ،موؼؿعني مسؾى ماٌدضق متؼوؼم مأػؿقي ماظدظقل ماٌرشوب مايصول مسؾقه مواٌوازغي مبني مأػؿقي مػذا ماظدظقل موتؽؾػيم
ايصولمسؾقه.
*متوبقق مطلماٌعؾوعوتمواظؾقوغوتماظداسؿيمظـؿوئٍماظؿدضققمألنمذظكمؼعؿربمدظقالمسؾىمأن مدبطقط موتـػقذمسؿؾقيماظؿدضقق مضدممتم
مبومؼؿػقمععمعؿطؾؾوتمععوؼريماظؿدضققمواٌؿطؾؾوتماظؼوغوغقيمواظؿـظقؿقيماٌعؿولمبفو.
* ماإلذراف مسؾى مأسؿول ماظؿدضقق موعؿوبعي ماٌدضؼني مبصػي معلؿؿرة مموعراجعؿفو موعـوضشؿفو مععفم ،مواظؿلطد معن مأن مطل معدضق مؼبم
اظػرؼق مظدؼه ماظػفم ماظواضح مواظـوبً مًطي ماظؿدضقق موأغه مؼؿم ماظؿدضقق موصق ماألدظي ماٌعؿؿدة مؼب ماىفوز موععوؼري ماظؿدضقق ماظدوظقيم
واظؿـػقذ مطؿو مػو مزبطط مظه ،معع ماألخذ مبعني ماإلسؿؾور مأي متعدؼالت مررأت مسؾى ماًطي ،موأن متؿضؿن مأوراق ماظعؿل ماألدظيم
اظؽوصقيماظداسؿيمظؽوصيماظـؿوئٍمواظؿوصقوت.
*إدبوذ ماإلجراءات ماظالزعي مظإلظؿزام ممبؿطؾؾوت ماىودة معن مخالل مسؿؾقي ماظؿدضقق مطؽل مواظؿلطقد مبلن ماٌدضؼني مضد مإتؾعوا معبقعم
عراحل مأداء مأسؿول ماٌفؿي ماظرضوبقي معن محقٌ ماإلظؿزام مبربغوعٍ ماظؿدضقق مموإتؾوع ماظطرق ماًوصي مبوظؿقؾقل مواظعقـوت مواإلخؿؾورم
واظؿؼققممبشؽلمصققحمواظؿوبققماٌـودىموإدؿكداممأوراقماظعؿل.
( )12دظقلمغظوممإدارةماىودةماظشوعؾيمبدؼوانماحملودؾي،ماظؽوؼً،معرجعمدوبق،مص-20ص.41
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*معراجعيمطلمأسؿولماظؿدضققمعنمضؾلمرئقسماظػرؼقمضؾلمتؼدؼممآراءماظؿدضققماظـفوئقيمأوماظؿؼورؼر،موانمتؿممػذهماٌراجعي
أبـوءماظؿدضققممظؾؿلطدمأنماٌفؿوتماٌوضوسيمضدممتماظؼقوممبفومحلىمعؿطؾؾوتماىودة،موعراجعيمعلوداتماظؿؼورؼرمضؾلمإدبوذم
أيمإجراءمحوهلو.م
* مدسم متؼرؼر ماظؿدضقق مبوظـصوص ماظؼوغوغقي مواٌؿطؾؾوت مواظؼواسد مواظيت مؼعؿرب مإغؿفوطفو مأو مسدم ماحرتاعفو معمدؼو مإظب مإطؿشوفم
اٌكوظػوتموأنمؼعدمتؼرؼرامعؽؿوبومؼبمغفوؼيمطلمسؿؾقيمرضوبقيممؼؽونمربؿواهمواضقومدفلماظػفممبعقدامسنماظغؿوضمأوماظؾؾسم
أو مادؿكدام ماظؽؾؿوت ماظرضقؼي موعدسؿو مبنبؾوتوت مرضوبقي معؼؾوظي موذات مصؾي ،موصبى مأن مؼصون ماٌدضق مجوغيب ماٌوضوسقيم
واالدؿؼالظقي مسـد مصقوشي متوصقوته ،مطؿو مصبى مأن متشري ماظؿؼورؼر ماظب ماٌعوؼري مأو ماٌؿوردوت ماظرضوبقي ماٌؿؾعي مسـد مإجراء ماظعؿؾقيم
اظرضوبقيمعنمأجلمرؿلغيماظؼورئمبلنماظرضوبيمضدممتمتـػقذػوموصؼومظإلجراءاتماٌؼؾوظي،موأنمتؿمماٌراجعيمٌلودةماظؿؼرؼرمعنمضؾلم
إدارةماىفوزمظضؿونماظصقيماٌفـقيمواظعداظيماظؼوغوغقيمظؿؼورؼرهمواظـؿوئٍمواظؿوصقوتماظواردةمصقفو.

 -5اظعالضاتماًارجقة:

إنمػدفمجفوزماظرضوبيماظعؾقومعنماظؼقوممبلسؿولماظؿدضققموتؼدؼمماظؿؼورؼرماظرضوبقيمػومتعزؼزمعؾدأماظشػوصقيمواٌلوءظيمسنماألعوالم
اظعوعي،موضبؼقماىفوزمأضصىمدرجوتماظؽػوءةمعنمخاللماإلجراءاتماظؿصوؼؾقيمواإلصالحقيمواظؿطوؼرؼيماظيتمؼؿممإدبوذػومعنم
ضؾلماىفوتماًوضعيمظؾرضوبي،مظذامصننمسالضيمجفوزماظرضوبيمبوٌفؿؿنيمبلسؿوظهموتؼورؼرهمتؽؿليمأػؿقيمضصوىمظضؿونماىودةم
اظعوظقيمألسؿولموتؼورؼرماظؿدضقق،موؼبمػذاماظصددمؼـؾغيمسؾىمجفوزماظرضوبيم(: )13
* مدرادي ماظودوئل ماظالزعي مظؿقؼقق ماظؿواصل مبلحدث ماألدوظقى مواظؿؼـقوت موضؿون ماىودة ماظعوظقي مهلذا ماظؿواصل مذؽالم
وعضؿوغو ،موإدؿكدام مزبؿؾف مأذؽول موأدوات ماظؿواصل مظـشر متؼورؼر ماظؿدضقق مواظـؿوئٍ ماظيت ممت ماظؿوصل ماظقفو معن مأجل مهؼققم
أػدافماىفوزم.
*ماإلظؿزاممبوإلرورماظددؿوري مواظؼوغوغي مؼبمسالضؿه مععماظلؾطوتماظؿشرؼعقيمواظؿـػقذؼي مطوظربٌون موذبؾس ماظوزراء مطفقؽي متدضققم
ععووغي مهلم مموذظك مبؿزوؼدػم مبوظؿؼورؼر ماظرضوبقي مواحملوصظي مسؾى ماالتصول ماظػعول معع ماظؼـوات ماظرمسقي مبوظلؾطوت ماظؿشرؼعقيم
واظؿـػقذؼيمعنمأجلمإؼصولموجفيمغظرماىفوزمحولمعوضوعماظؿدضقق.
*مايصولمسؾىمأحدثماٌعؾوعوتمحولمأسؿولمتؾكماظلؾطوتموىوغفوموعؿوبعيمعومؼـورمعنمضؾلمعلموظقفومصقؿومؼؿعؾقمبلسؿولم
اىفوزموتؼورؼرهموؼعؿلمعلؾؼومسؾىمدرادؿفومووضعمخطيمظرصدموهؾقلمإحؿقوجوتماٌفؿؿنيمواإلدؿػودةمعنماظؿغذؼيماظعؽلقيم
عن متؾك ماألرراف مطوظلؾطوت ماظؿشرؼعقي مواظؿـػقذؼي مواىفوت ماًوضعي مظؾرضوبي مواجملؿؿع مبؽوصي معؽوغوته مبفدف مهلنيم
أسؿولماظؿدضقق.

 -6اظؿطوؼرماٌلؿؿرمظؾـظام:

ؼـؾغيمسؾىمجفوزماظرضوبيماظعؿلمسؾىمعومؼؾيم(: )14
*مضؿونمرصدم( )Monitoringأصضلماٌؿوردوتماٌفـقيموإدبوذماإلجراءاتماظالزعيمظؿطوؼرمغظوممإدارةماىودةمألسؿولموتؼورؼرم
اظؿدضققمسؾىماظـقوماألصضلمعنمخاللمأدوظقىموتؼـقوتمعؿعددةمتدسممأغشطيماظؿدضققمحبقٌمؼزودماىفوزمبؿلطقدمععؼولمبلنم
اظلقودوت مواإلجراءات ماٌؿعؾؼي مبـظوم مضؾط ماىودة مػي معـودؾي موطوصقي موتؿواصق معع ماٌعوؼري ماٌفـقي مواٌؿطؾؾوت ماظؼوغوغقي موأنم
اظؿؼورؼرماظصودرةمسنماىفوزمعالئؿيمهلذهماظظروفموادبوذماإلجراءاتماظؿصققققيمؼبمحوظيموجودمضصورمأبـوءمسؿؾقيماظرصد.
* متفقؽي مبقؽي معـودؾي مإلجراء ماظؿدضقق ماظداخؾي موذظك مٌلوسدة ماإلدارة ماظعؾقو مسؾى مهؼقق مإدارة مصعوظي مسؾى مسؿؾقوته موايػوزم
سؾىمجودةمأدائهموضؿونمأداءماألسؿولمبؽػوءةموصوسؾقي.
* متؼققم مجودة مأسؿوظه موتؼورؼره معن مخالل معراجعي مالحؼي مظضؿون ماىودة ،محبقٌ مترطز مسؾى ماظؼواسد مواٌؾودئ ماٌفـقيم
واظؿوصقوتماٌـففقي،موأنمتؿمماٌراجعيمسؾىمأدوسمسقـيمعنماٌؾػوتماظيتممتماالغؿفوءمعنمتدضقؼفوموعؾػوتمأخرىمضؾلماغؿفوءم
سؿؾقيماظؿدضققمضؿنمععوؼريمععقـيمتعؿؿدمسؾىماظؼواسدماإلجرائقيمواٌـففقيموإخطورماإلدارةمبـؿوئٍمعراجعيمضؿونماىودة
( )13دظقلمغظوممإدارةماىودةماظشوعؾيمبدؼوانماحملودؾي،ماظؽوؼً،معرجعمدوبق،مص-41ص.43

( )14دظقلمغظوممضؾطموضؿونمجودةماظؿدضققمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمواحملودؾيمبدولمذبؾسماظؿعوونمظدولماًؾقٍماظعربقي،معرجعمدوبق،مص-97ص109
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*متؼققممغظوممضؾطماىودةمظؾؿلطدمعنمأغهمؼؿؿـوذىمععمععوؼـريمإدارةماىـودةموؼػـيممبؿــطؾؾوتفوموؼعؿلمبؽػوءةموصوسؾقيم
وهدؼدمغؼوطماظضعفمواظؼوةمصقه.
* مرصد ماآلراء ماًورجقي مذات ماظعالضي مبلسؿوظه موهؾقؾفو موتوبقؼفو موأخذ مغؿوئففو مبعني ماالسؿؾور مسـد موضع ماألػدافم
اإلدرتاتقفقيموعؿطؾؾوتماىودة.
* مبذل ماىفود ماظالزعي مظؿقلني مطػوءة موصعوظقي متـػقذ مغظوم مضؾط ماىودة موهؼقق مصرص ماظؿقلني ماٌلؿؿرة معن مخالل متـػقذم
عفؿوتمعراجعيماظـظراءمواالدؿػودةمعنمأصضلماٌؿوردوتماظدوظقيمواظلعيمظؾقصولمسؾىمذفوداتماالسؿؿودؼي.
وصقؿو مؼؿعؾق مبدور مدؼوان ماحملودؾي ماألردغي ماظذي مؼعؿل ممبوجى ماظؼوغون مرضم م( )28ظلـي م( )1952وتعدؼالته ماٌلؿـد ماظبم
اظددؿور ماألردغي مصؼد متؾـى متطؾقق مغظوم مإدارة مجودة ماظؿدضقق مظؿقلني موتطوؼر ماألداء ماظرضوبي موصق ماٌعوؼري ماظدوظقي مواٌؿطؾؾوتم
اظؼوغوغقي مواظؿـظقؿقي ،موسؾى مضوء مذظك مإدبذ ماظدؼوان مخالل ماظلـوات ماٌوضقي ماظعدؼد معن ماإلجراءات مواظلقودوت متؿعؾقم
بؿقلني مسؿؾقوت ماظؿدضقق مووضع ماألدظي ماًوصي مبفو ،محقٌ مسؿل ماظدؼوان مسؾى مإغشوء معدؼرؼي متطوؼر ماألداء ماٌمدلي موتوطقدم
اىودة موهدؼٌ مأغظؿي ماٌوارد ماظؾشرؼي موتـؿقي مضدراتفو موإصبود مايواصز ماظيت متلفم مؼب ماحملوصظي مسؾقفو ،مطؿو مأوظً ماًطيم
االدرتاتقفيمظؾدؼوانمظألسوامم( )2020-2016عوضوعمتطوؼرماألداءماٌمدليموتوطقدماىودةمأػؿقيمطؾريةمبلػدافمرطزتمسؾىم
اظؿؿقز ماٌمدلي موضؾط ماىودة مظؾوصول ماظب مجفوز مرضوبي معؿؿقز مؼب مزبؿؾف ماجملوالت مواظـشوروت معن مخالل متؾين موتطؾققم
أصضل ماٌؿوردوت ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي ،مإضوصي ماظب موضع ماظؾوائح مواظـظم ماظيت ممتؽن ماظدؼوان معنم
اإلرتؼوءمؼبمسؿؾهمظؾوصولماظبماظؿؿقزماٌمدلي.م
وؼبمػذاماإلرورمسؿلماظدؼوانمسؾىمعومؼؾي:
 وضعمدقودوتموإجراءاتمسززتموجودمبؼوصيمداخؾقيمبلنماىودةمسـصرمأدوديمؼبمأداءماٌفومماظرضوبقيموصقماٌعوؼريماظدوظقيمواٌؿطؾؾوتماظؼوغوغقيمظضؿونمتؼدؼممزبرجوتمرضوبقيمذاتمجودةمسوظقي.
 ايصول مسؾى مإضرارات معؽؿوبي متمطد ماظؿزام معوزػي ماظدؼوان ممبدوغي ماظلؾوك ماألخالضي ماظيت متؾني ماظلقودوت مواإلجراءاتماٌصؿؿيمؼبمتلدؼيمأسؿولماظؿدضققمواٌؿؿـؾيمؼبماظـزاػيمواالدؿؼالظقيمواٌوضوسقيمواظؿفردمواظلرؼيماٌفـقيمواظؽػوءة.
 توصريماألدظيماظرضوبقيماظيتمتػقدماٌدضقمؼبمأداءمسؿؾهموهدؼـفومأوالمبلولموصؼومظؾؿؿغرياتماظدوظقيموأصضلماٌؿوردوتماٌفـقي.م تلدؼي ماألسؿول ماظرضوبقي معن مخالل مطوادر ماظدؼوان موصق معـففقي ماظؿدضقق مايدؼـي ماظيت متراسي مععوؼري ماظؿدضقق ماظدوظقيمواٌؿطؾؾوت ماظؼوغوغقي مبدءا معن ماظؿكطقط مظعؿؾقي ماظؿدضقق محبقٌ مؼشؿل ماىفي مواخؿصوصوت موعلموظقوت مطل معدضق مؼب مصرؼقم
اظعؿل موهدؼد ماٌكورر موبرغوعٍ ماظؿدضقق مواٌراجع ماظؼوغوغقي مواألدظي مواٌعوؼري ماظيت مدوف مؼؿم ماظرجوع مإظقفو مواظؿلطد مأن مطلم
عدضقمظدؼهماظػفمماظواضحمواظـوبًمًطيماظؿدضقق.
 تعقني ماألصراد مذوي ماٌمػالت ماٌـودؾي موتزوؼدػم مبوظؿدرؼى ماظالزم مٌؿوبعي مآخر ماٌلؿفدات مؼب مععوؼري ماظؿدضقق ماظدوظقي مورصعمعلؿوىماظؽػوءةماٌفـقيموتوصريمايواصزماٌودؼيمواٌعـوؼيمبوظؼدرماظالزم.
 اظرتطقزمسؾىمجودةماٌكرجماظرضوبيموصؼومٌعوؼريمإسدادماظؿؼورؼرماظرضوبقيماظصودرةمسنمعـظؿيماالغؿودوي.وؼواجه مدؼوان ماحملودؾي ماألردغي مسدد معن ماظصعوبوت مواظعؼؾوت ماظيت مهد معن متطؾقق مععوؼري مإدارة ماىودة موتمبر مسؾى معدىم
ضدرته مسؾى مهؼقق مرؿوحوته موأػداصه ماظواردة مؼب ماًطي ماإلدرتاتقفقي مظؾدؼوان موأػؿفو مسدم معـقه ماالدؿؼالل ماٌوظي مواإلداريم
اظؽوعل،موسدممضدرةمبعضماٌدضؼنيمسؾىمدبطقطمسؿؾقيماظؿدضققموتـػقذػوموصؼومظؾؿعوؼريماظدوظقيموأصضلماٌؿوردوتماٌفـقي،موؼبم
ػذا ماجملول مصؼد ممت متؼدؼم معشروع متعدؼل مظؼوغون مدؼوان ماحملودؾي مرضم م( )28ظلـي م( )1952إظب مذبؾس ماظوزراء ماألردغيمؼب مسومم
( )2017ؼؿضؿن معـح ماظدؼوان ماإلدؿؼالل ماٌوظي مواإلداري مبوإلضوصي مإظب مإجراءات متعقني مرئقس ماظدؼوان ممبو مؼضؿن مإدؿؼالظقؿه،م
طؿوممتمتـظقممسددمعنماظدوراتماظؿدرؼؾقيمحولماظؿدضققمبندؿكداممعـففقيماظؿدضققمايدؼٌ.
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إن مهلني موتطوؼر مأداء مأسؿول ماظؿدضقق معرتؾط ممبدى منوح مغظوم إدارة مجودة ماظؿدضقق ماٌلؿـد مإظب موسي ماظؽوادر ماظؾشرؼي بلنم
اىودة مسـصر مأدودي مؼب مأداء ماألسؿول ماظرضوبقي موبوجود مإدارة مظدؼفو ماإلدؿعداد ماظؽوعل مظؿغقري ماظلؾوك ماظؿـظقؿي مظؾعوعؾنيم
وهدؼدمأدوارػممععمتوضقحمأػؿقيمتطؾققمإدارةمجودةماظؿدضقق،موسؾىمضوءمذظكمميؽنماظؿوصقيممبومؼؾي:
 -1صبى مأن متعؿل ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مؼب مأرر مضوغوغقي موتـظقؿقي ممتـقفو ماظؼوة مواالدؿؼالظقي موهدد معفوعفو مووزوئػفوم
واىفوتماًوضعيمظؾؿدضقق.
 -2وضع مغظوم معوبق مظرضوبي ماىودة مؼغطي مطوصي موزوئف موأغشطي ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي موؼشؿؿل مسؾى مآظقوت مظالدؿػودة معنم
غؿوئٍمهلنيمأداءمتؾكماألجفزةموهدؼٌموتطوؼرماظـظوممغػلهمبصورةمعلؿؿرة.
 -3اظعؿل مسؾى متػعقل مطوصي ماٌعوؼري ماٌفـقي مواظرضوبقي مظؿؼدؼم مخدعوت متدضقق مذات مجودة مسوظقي موصق ماٌؿوردوت ماظدوظقي ماظػضؾىم
ععمأخذماًصوصقوتماظورـقيمبعنيماالسؿؾور.
 -4اظعؿل مسؾى مشرس مبؼوصي ماىودة مواظؿوسقي ممبػفوعفو موعؾودئفو معن مخالل مسؼد ماظؾؼوءات موسؿل ماظـشرات ماٌؿكصصي موتـظقمم
اظـدواتمحولمإدارةمجودةماظؿدضقق.
 -5اظعؿل مسؾى متعقني ماألصراد مذوي ماٌمػالت ماٌـودؾي موتزوؼدػم مبوظؿدرؼى مواظؿطوؼر ماٌفين موتلػؾقفم مبودؿؿرار مواإلدؿػودة معنم
ووربماىفوتماظرائدةموذظكمٌواطؾيمآخرماٌلؿفداتمؼبمععوؼريماظؿدضققماظدوظقيمورصعمعلؿوىماظؽػوءةماٌفـقي.
 -6توصريمايواصزماٌودؼيمواٌعـوؼيمبوظؼدرماظالزممووضعمغظوممظؾرتضقيمواظؿؼدمماظؼوئممسؾىماألداءموربطماألداءمبوٌزاؼوماٌؿـوحي.

اظـؿراجع اظعربقة:

مدظقلماألجفزةماظؿوجقفيمؼبمإضؾقمماظؽورودويمحولمضؿونماىودةمؼبمأسؿولماظرضوبيماٌوظقي.مدظقلمضؿونماىودةمظألجفزةماظعؾقومظؾرّضوبيماٌوظقّيمواحملودؾي/مىـيماٌعوؼريماٌفـقيمواظرضوبقيم)(ARABOSAI مدظقل مغظوم مضؾط موضؿون مجودة ماظؿدضقق مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مواحملودؾي مبدول مذبؾس ماظؿعوون مظدول ماًؾقٍ ماظعربقي ،مدؼوان ماٌراضؾي ماٌوظقي مواإلدارؼي ممبؿؾؽيماظؾقرؼن،م.2013
محبٌماألدودويماظلوبعم(دظقلمغظممادارةمجودةماظؿدضقق)،مترعبيمدؼوانماحملودؾيماظؽوؼً.مدظقلمغظوممإدارة اىودةماظشوعؾيمبدؼوانماحملودؾي،ماظؽوؼً،م.2010مدراديمحولمواضعماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمؼبماظدولماظعربقيموآصوضفو،ماٌـظؿيماظعربقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمواحملودؾي،م.2010 ماٌـظؿي ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مواحملودؾي م(اإلغؿودوي) ،ماٌؾكصوت ماظؿـػقذؼي مظؾؿعوؼري ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي ماظعوعي مواحملودؾي،مhttp://www.intosai.org/ar/issai-executive-summaries.html

-ماٌعقورماظدوظيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾي  ،ISSAI 40رضوبيماىودةمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾي.

اظـؿراجع األجـؾقة:
- Quality Assurance Handbook IDI/AFROSAI-E.م

International Standard on Quality Control (ISQC) 1 “Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of
Financial Statements and Other Assurance and Related Services Engagements”.
- Quality Assurance Guidelines (Pacific Association of Supreme Audit Institutions).
-
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إسـداد:ماظدطؿور/مػشاممزشؾولمإبراػقم
دطؿوراهماظػؾلػةميفماحملادؾة
سضوممجعقةماحملادؾنيمواٌراجعنيماٌصرؼة
عقلرمتطؾققمععاؼريماألغؿوداي

اظـؿؼـدعة:

ؼعؿربماىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتمػقؽيمعلؿؼؾيمذاتمذكصقيماسؿؾورؼـيمسوعـيمتؿؾـعمرئـقسماىؿفورؼـيمتفـدفمإظبمهؼقـقم
اظرضوبيمسؾيمأعوالماظدوظيموأعوالماألذكوصماظعوعيماألخرىم-م سـنمررؼـقممموردـيمبالبـيمأغـواعمعـنماظرضوبـيم:ماظرضوبـيماٌوظقـيم
(بشؼقفوماحملوديبمواظؼوغوغي)،مواظرضوبيمسؾىماألداءموعؿوبعيمتـػقذماًطي،مواظرضوبيماظؼوغوغقيم– عـنمخـاللماظؿؼـورؼرماظرضوبقـيم
اظيتمؼصدرػومعؿضؿـيمغؿوئٍمرضوبؿه.
وتواجهماىفوتماًوضعيمظرضوبـيماىفـوزماٌرطـزيمظؾؿقودـؾوتمهـدؼوتمعبـيمصرضـًمغػلـفومسؾـىمبقؽـيمماظعؿـلماظعؿـلمم
واًورجقي،موتعدمإدارةماٌواردماظؾشرؼيمبؿؾكماىفوتمعنمأطـرماإلداراتمتػوس ًالمععمػذهماظؾقؽيمبـوسقفو،مصفيمتلؿؿدماظعـصرم
اظؾشريمطلحدمأػممعواردػومعنمبقؽؿفوماًورجقيموؼبماظوضًمذاتهمػومرطقزتفومؼبمبقؽؿفوماظداخؾقـيمظؿقؼقـقمنوحوتفـوموتـػقـذم
أػداصفو.م وإزاءمذظكمتعؿلمإدارةماٌـواردماظؾشـرؼيمبؿؾـكماىفـوتمعـنمخـاللمدقودـوتفوماٌكؿؾػـيم"إدـرتاتقفقيمإدارةماٌـواردم
اظؾشرؼي"م سؾىمتـؿقيمومتطوؼرماٌواردماظؾشرؼيمبؿصؿقممبـراعٍمالدـؿؼطوبموماخؿقـورموتعـقنيموتـدرؼىمألصرادػـومبفـدفمزؼـودةم
صعوظقؿفوموهؼققمرضوػمموصوالًمإظبمأسؾىمطػوءةمإغؿوجقيمممؽـي،مسؾيمأنمؼؿممتؿؾعمأدائفمموتؼققؿـهمبشـؽلمدائـمموعلـؿؿرممبـوم
ؼضؿنمهؼققمأداءمصعّولمظؾؼوىماظعوعؾي.

عشؽؾةموػدفماظؾقث:

ؼرتؾطموصوءمإدارةماٌواردماظؾشرؼيمبوىفوتماًوضعيمظؾرضوبيممبلموظقوتفومػذهمبـشلةماظؿزاعوتموهؿلمتؽوظقفموأسؾـوءمعوظقـي،م
طؿومأنمإخػوضفومؼبماظوصوءمبؿؾكماالظؿزاعوتمضدمضبولمدونمهؼقـقمغؿـوئٍماصبوبقـيمعـنمإغؿوجقـيمأسؾـىمأداءمأصضـل،مورحبقـيم
عؿزاؼدة.موسؾىمأبرمتضوسفمػذهماٌلموظقوتموعومتػرضهمعنمتزاؼدماظـػؼوتمواظؿؽوظقفمألدائفو،مبوتًمصعوظقيموطػوءةمواضؿصودؼيم
إدارةماٌواردماظؾشرؼيمأعرًامعؾقًو،مخوصيموأنممهؼققمػذهماىفوتمألػداصفومالمميؽنمتصورهمدونماالسؿؿودمسؾىمادرتاتقفقوتم
عـودؾيمإلدارةمعواردػوماظؾشرؼي.موسؾقهمطونمظزاعًومسؾىماىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتمتػعقلمرضوبيماألداءمسؾىمغظممتـؿقيموتطوؼرم
وإدارةماٌواردماظؾشرؼيمبوىفوتمربلماظرضوبي.
ؼبمضوءمعومتؼدممتؿؿـلمعشؽؾيموػدفماظؾقٌمؼبمايوجيمإظيماضرتاحمإرورمرضوبيمصعولمسؾىمأداءمبـراعٍمتـؿقـيموتطـوؼرماٌـواردم
اظؾشرؼيمبوىفوتماًوضعيمظؾرضوبيمخوصيمؼبمزلمشقـوبمضواسـدموإجـراءاتمسؿـلمواضـقيموعـظؿـيمظؾرضوبـيمسؾـيمأداءمإدارةم
اٌواردماظؾشرؼي.

خطةماظؾقث:

ؼـؼلمماظؾقٌم-ممخبالفماٌؼدعيمواظـؿوئٍمواظؿوصقوتم–مإظبماظـؿؾقـنيماظؿوظقني:
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مبداؼيموضؾلموضعمإرورمسؿلمظرضوبيماألداءمسؾيمعـوػٍمتـؿقيموتطوؼرماٌواردماظؾشرؼي،مطونمظزاعًوماالتػوقمسؾيمظغيمحوارموتػوػمم
تؼوم مسؾي متوحقد مظؾؿػوػقم ماٌلؿكدعي معن مخالل موضع مإرور معػوػقؿي مظؾعض ماٌصطؾقوت ماألدودقي ماٌرتؾطي ممبوضوع ماظؾقٌم
واظيتمعنمأػؿفو:

أوالًم:معػاػقممعرتؾطةمبوزائفمإدارةماٌواردماظؾشرؼة:

وتؿؿـلمأػممػذهماٌػوػقممصقؿومؼؾيم(:)1
إدارةماٌواردماظؾشرؼي:موتعينمدبطقطموتـظقمموتوجقهمورضوبيماألغشطيماٌؿعؾؼيمبوخؿقورموتعقنيموتدرؼىموتـؿقيموعؽوصلةمورسوؼيم
أصرادماٌـشلةموايػوزمسؾقفممبغرضمهؼققماألػدافماظؿـظقؿقي.
تؽوؼن ماٌوارد ماظؾشرؼي :موتعين متوصري ماحؿقوجوت ماٌـشلة معن ماٌوارد ماظؾشرؼي مسؾى ماخؿالصفو موصق معواصػوت مربددة مظشغلم
اظوزوئف ماٌوجودة مؼب ماٌـشلة موتضم :متصؿقم موهؾقل ماظعؿل ،مدبطقط ماٌوارد ماظؾشرؼي ،مادؿؼطوب ماٌوارد ماظؾشرؼي ،ماخؿقورم
وتعقنيماٌواردماظؾشرؼي.
تعوؼضماٌواردماظؾشرؼي:موتعينموضعمتعوؼضوتموعؽوصكتمظؾؿواردماظؾشرؼيماظيتمتعؿلمؼبماٌـشلةموصقمأدسموضواسدمعوضوسقيم
وسودظيموتشؿؿلمسؾىمغظومماٌؽوصكتماٌوظقي،مغظومماٌزاؼوماظوزقػقيماإلضوصقي.
تدرؼى موتـؿقي ماٌوارد ماظؾشرؼي :موتعين مجعل ماٌوارد ماظؾشرؼي مضوة مسؿل مذات مطػوءة موأداء مسوظي ماٌلؿوى مظؿقؼقق مإدرتاتقفقيم
اٌـشلةموأػداصفو،موتؿؽونمػذهماظوزقػيمعنماظؿـؿقيمواظؿدرؼى.م
ﺗﻘﻳﻳممأداءماظعوعؾني:موتعينماظؿؼققمماظذيمؼزودماٌـشلةمبؿغذؼيمسؽلقيمسنمأداءماظعوعؾنيمعنمأجلمتطوؼرهمخبططمعلؿؼؾؾقي.م
ضؿون مدالعي ماٌوارد ماظؾشرؼي :موتعين متوصري ماظلالعي مواظصقي مظؾؿوارد ماظؾشرؼي مؼب معؽون مسؿؾفو معن مخالل متوصري ماظرسوؼيم
اظصققيمواظـؼوصقيمواظرتصقفقيمواالجؿؿوسقي،موطذظكماظرسوؼيمسـدمتركماًدعي.
سالضوتماٌواردماظؾشرؼي:موتشؿؿلمػذهماظوزقػيمدعٍماٌواردماظؾشرؼيمؼبماظعؿلموادبوذماظؼراراتموسالضوتماظعؿل.

ثاغقاً:معػاػقممعرتؾطةمبرضابةماألداء:

وتؿؿـلمأػممػذهماٌػوػقممصقؿومؼؾي:
سرصًمعـظؿيماألغؿودويممعؾودئماظػعوظقيمواظؽػوءةمواالضؿصودمسؾيماظـقوماظؿوظي:
اظػعوظقي:م"ؼعينمعؾدأماظػعوظقيمبؿقؼققماألػدافماحملددةمواظـؿوئٍماٌرجوة"م(:)2
ظذظك البد ظـو عن ععرصي األسؿول اظصقققي وهدؼدػو وتعرؼػفو
أي أغفو أداء األسؿول اظصقققي:
حؿى ميؽن أدائفو.
اظؽػوءة :م"ؼؼصد ممبؾدأ ماظؽػوءة مادؿغالل ماٌوارد ماٌؿوحي مإظي مأضصي محد مممؽن موػو مؼعـى مبوظعالضي مبني ماٌوارد ماٌلؿكدعيم
واٌكرجوتماظـوويمعنمحقٌماظؽؿقيمواظـوسقيمواظوضًم(:)3
وتؿقؼق مطػوءةماألداء مطؾؿومطوغًمضقؿيماٌكرجوتمأطربمعنم
أي أغفو أداء األسؿول بطرؼؼي مصقققي:
ضقؿيماٌدخالت.م
وسؾقهمتعينماظػعاظقةمواظؽػاءةمأداءماألسؿالماظصقققةمبطرؼؼةمصقققة.
االضؿصود :م"ؼؼصد ممبؾدأ ماالضؿصود مايد معن متؽوظقف ماٌوارد موصبى مأن متؽون ماٌوارد ماٌلؿكدعي معؿوصرة مؼب ماظوضً ماظالزمم
وبوظؽقػقيمواظـوسقيماٌـودؾنيموبلصضلماألدعور"م(:)4
وػذا مؼعين متؼؾقل متؽؾػي ماٌوارد ماٌلؿعؿؾي مؼب متـػقذ ماألغشطي مدون ماإلخالل ممبعوؼري ماىودة موسؾي ماٌـشلة مإدارة معواردػو ماٌوظقيم
بشؽلمجقد.
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االضؿصود:م"ؼؼصدممبؾدأماالضؿصودمايدمعنمتؽوظقفماٌواردموصبىمأنمتؽونماٌواردماظـؿلؿكدعيمعؿوصرةمؼبماظوضًماظالزم
وبوظؽقػقيمواظـوسقيماٌـودؾنيموبلصضلماألدعور".
رضوبي ماألداء :متعين ماظرضوبي مبصػي مسوعي م"عؿوبعي ماألداء ماظػعؾي مظـشوط ماٌشروع مظؾؿلطد معن مأن مػذا ماألداء مؼؿم موصؼًو مظؾؿعدالتم
اظؿكطقطقي ماٌوضوسي موذظك ممبؼورغي معو مػو مصعؾي ممبو مػو مدبطقطي مالطؿشوف مأي ماسبراصوت مواظوضوف مسؾى مأدؾوبفو موهدؼدم
اٌلؽوظقيمسـفومواضرتاحمايؾولماٌوضوسقي مؼبماظوضًماٌـودى"م()4موإلدراكمعػفوممرضوبيماألداءمطونمظزاعًوماظؿػرضيمبنيماٌػوػقمم
اظؿوظقيم-مواظيتممتـلماٌراحلماظرئقلقيمظعؿؾقيماظرضوبيم-موػي:
*اظـؿؿوبعي :موتعـى مايصول مسؾى ماظؾقوغوت ماظػعؾقي ماٌؿعؾؼي مبؿـػقذ ماٌشروع مأول مبلول محؿى مؼؿلـى ماظؽشف مسن مأوجه ماظؼصورم
ؼبمحقـفو،موطلنماٌؿوبعيمتـصىمسؾىمضؿونمتـػقذماًطيمخاللماظعوممدونماغؿظورماظـؿوئٍماظـفوئقيم(.)5
*عراضؾيماألداء:موتعـىمعؿوبعيماظؿـػقذماظػعؾيمظـشوطماٌشروعمظؾؿلطدمعنمعدىمطػوءةماألداء،موسؿومإذامطونمػذاماألداءمؼؿممتـػقذهم
بوظطرق ماظيت مهؼق مأػداف ماٌشروع ماٌراد ماظوصول مإظقفو مبلضل مذبفود موأحلن ماظـؿوئٍ ( .)7موتعد مػذا ماٌرحؾي م"عراضؾي ماألداء"م
أسمموأمشلمعنمعرحؾيماٌؿوبعيمظذظكمميؽنمضصرػؿومسؾىمعرحؾيمواحدةموػىمعراضؾيماألداءمأوماٌؿوبعيموعراضؾيماألداء.
*تؼوؼم ماألداء :مإذا مأدػرت ماٌرحؾي ماظـوظـي مظؾرضوبي موػي م"عراضؾي ماألداء" مسن ماطؿشوف ماسبراصوت مجوء مدور ماظؿؼققم معؾوذرةم
الضؿػوءمأبرمػذهماالسبراصوتموذظكمبؿقؾقؾفو مؼبماظوضًماٌـودىمحؿى مميؽنموضعمايؾولماٌـودؾيمهلومضؾلمأنمتؿعؼدماٌشوطلم
اظيتمضدمتـفممسنماالدؿؿرارمؼبماظؿـػقذماًورهمظؾـشوطم.
*اظؿؼرؼر:موؼعينمتوصقلمغؿوئٍمهؾقلماالسبراصوتموادبوذماإلجراءاتماظؿصققققيم(.)8
وسؾقه مميؽن متعرؼف ماظرضوبي مسؾى ماألداء مطؿو متـػذػو ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي موصؼوً مٌعوؼري ماألغؿودوي م"سؾورة مسن مصقصم
علؿؼل موعوضوسي موعوبوق مبه مظـؿو مإذا مطوغً متعفدات مايؽوعي مأو مغظؿفو مأو مسؿؾقوتفو مأو مبراذبفو مأو مأغشطؿفو مأو معمدلوتفوم
تعؿلموصؼوًمٌؾودئماالضؿصودمواظؽػوءةمواظػعوظقيموعومإذامطونمػـوكمذبولمظؾؿقلني"م(.)9
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اظـؿؾقثماظـاغي:مرضابةمأداءمعـاػجمتـؿقةموتطوؼرماٌواردماظؾشرؼةم...مإرارمعؼرتح
مٌو مطوغً موزقػي ماظؿدرؼى مػي موزقػي معؽؿؾي مظوزقػي ماالخؿقور مواظؿعقني ،مطؿو مأن مجوػر ماظعؿؾقي ماظؿدرؼؾقي مػو متـؿقي موتطوؼرم
اٌوارد ماظؾشرؼي ،مأعو موزقػي متؼققم ماألداء مصفي موزقػي مؼربطفو مسالضي متؽوعؾقي معع مسدد مطؾري معن موزوئف مإدارة ماٌوارد ماظؾشرؼيم
وذظكمظؿلبرمععظمموزوئفمإدارةماٌواردماظؾشرؼيمبـؿوئٍمسؿؾقيمتؼققمماألداء،مظذامؼعؿؿدمػذاماإلرورماٌؼرتحم -معنمجوغىماظؾوحٌم
 مظرضوبي مأداء معـوػٍ متـؿقي موتطوؼر ماٌوارد ماظؾشرؼي مسؾي موضع مآظقوت ممتؽن ماٌدضق مبوىفوز ماألسؾى مظؾرضوبي م(بصػي مسوعي)مواىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت مجبؿفورؼي معصر ماظعربقي م(بصػي مخوصي) معن مضقوس معدى مصعوظقي موطػوءة مواضؿصودؼي معـوػٍ متـؿقيم
وتطوؼر ماٌوارد ماظؾشرؼي معن مخالل متؼوؼم مأداء مإدارة ماٌوارد ماظؾشرؼي مذاتفو ،موطذا متؼوؼم مأداء موزقػيت ماظؿدرؼى موتؼوؼم مأداءم
اظعوعؾني مبوىفوت مربل ماظرضوبي مبوسؿؾورػؿو معن مأػم موزوئف مإدارة ماٌوارد ماظؾشرؼي موطوغفؿو مرطقزتي متـؿقي موتطوؼر ماٌواردم
اظؾشرؼي.

أوالًم:مضقاسمعدىمصعاظقةموطػاءةمواضؿصادؼةمإدارةماٌواردماظؾشرؼة:

بداؼي موضؾل ماًوض مؼب مضقوس معدى مصعوظقي موطػوءة مواضؿصودؼي مبراعٍ متـؿقي موتطوؼر ماٌوارد ماظؾشرؼي; مؼري ماظؾوحٌ مأغه مميؽنم
ظـؿدضقماألداءمبوىفوزماألسؾىمظؾرضوبيمضقوسمعدىمصعوظقيموطػوءةمواضؿصودؼيمإدارةماٌواردماظؾشرؼيمذاتفومبصػيمسوعي،موذظكمعنم
خاللماظؿقؼقمعنمبعضماألعورمعـفو:
وجودمدقودوتموادرتاتقفقوتموخططمظؾؿواردماظؾشرؼيمؼبماٌـظؿيمطفزءمعنمخططفو.م
موجودمغظوممععؿؿدمعـشورمظشؽونماٌوزػنيممبشلنم(اظؿوزقف،مإغفوءماًدعوت،ماظرواتى،ماألجوزات،م.)...م
وجودمػقؽلمإداريمعؽؿوبموتوصقفموزوئفموسالضوتمربددةم.
اٌراجعيمواظؿقدؼٌماظدوريمظؾـظممواظلقودوتمواًططمواهلقؽلماإلداريماٌؽؿوبمطؾؿومدسًماظظروف.مم
وؼعؿؼد ماظؾوحٌ مأن متواصر معـل مػذا ماألعور مػو ممبـوبي ماٌعوؼري ماظيت مؼؼوس مسؾي مأدودفو معدى مصعوظقي موطػوءة مإدارة ماٌواردم
اظؾشرؼي.
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ثاغقاً:مضقاسمعدىمصعاظقةموطػاءةمواضؿصادؼةموزقػةماظؿدرؼب:
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المؼؽػيمأنمتؼوممإدارةماٌواردماظؾشرؼيمبودؿؼطوبمواخؿقورموتعقنيماظعوعؾنيموإمنومعنماظضروريمأؼضًومأنمؼعؼىمسؿؾقيماالخؿقورم
واظؿعقنيمإسدادمبراعٍمتدرؼؾقيمتلوسدمسؾىمتطوؼرموزؼودةمعفوراتماظعوعؾنيموهلنيمضدراتفممسؾىمأداءماألسؿولماٌلـدةمإظقفم.
وؼري ماظؾوحٌ مأغه مبداؼي مؼـؾغي مظـؿدضق ماألداء مبوىفوز ماألسؾى مظؾرضوبي م -مسـد مضقوده معدى مصعوظقي موطػوءة مواضؿصودؼي موزقػيم
اظؿدرؼىم-مضرورةماظؿقؼقمعنمبعضماألعورمعـفو:م
*موجودمدقودوتموادرتاتقفقوتموخططموبراعٍمظؾؿدرؼىمؼبمإدارةماٌواردماظؾشرؼيمبوٌـشلةمطفزءمعنمخططفو.
*ماظؿقدؼٌماظدوريمظؾلقودوتمواًططمواظرباعٍماظؿدرؼؾقيماٌعؿؿدة.
*موجودمدسممعوظيمعؿزاؼدمظـشوطماظؿدرؼىمبشؽلمدوري.م
*موجودمعقزاغقيمععؿؿدةمظـشوطماظؿدرؼى.
*موصقؿومؼؾيمإجراءاتمضقوسمعدىمصعوظقيموطػوءةمواضؿصودؼيموزقػيماظؿدرؼى.

-1مضقاسمعدىمصعاظقةموزقػةماظؿدرؼب:

ميؽن مضقوس معدى مصعوظقي مبراعٍ متـؿقي موتطوؼر ماٌوارد ماظؾشرؼي معن مخالل ماظؿقؼق معن معدى مهؼقق مأػداف ماظعؿؾقي ماظؿدرؼؾقيم
(صؼد مؼؽون ماظؿدرؼى مألػداف مروتقـقي معؿؽررة ،مأو مألػداف محل معشوطل ماظعؿل ،مأو مألػداف مابؿؽورؼه ،مأو مألػداف مودؼدم
اٌعؾوعوتمأومألػدافمإطلوبمعفورات)معنمخاللماإلجوبيمسؾىماظؿلوؤالتماظؿوظقي:
مػلمدوسدماظؿدرؼىمسؾىمحلمعشوطلماظعؿل؟مػلمدوسدماظؿدرؼىمسؾىمهلنيمعلؿوىمأداءماظػرد؟مػلمدوسدماظؿدرؼىمسؾىمتـؿقيمععورفمأصرادماٌـشلةموإطلوبفمماٌفوراتماٌطؾوبي؟مػلمدوسدماظؿدرؼىمسؾىمددماظػفوةمبنيماألداءماظػعؾيموعلؿوىماألداءماٌرجومهؼقؼه؟مػلمدوسدماظؿدرؼىمسؾيمتؾؾقيماحؿقوجوتماٌـشلة؟مموؼرى ماظؾوحٌ مأغه مميؽن مٌدضق ماألداء مبوىفوز ماألسؾى مظؾرضوبي ماظؿقؼق معن ماإلجوبي مسؾى مػذه ماظؿلوؤالت م(سن مررؼق مهؾقلم
ععدالت ماألداء مضؾل مإجراء ماظعؿؾقي ماظؿدرؼؾقي موبعدػو مظؾوضوف مسؾى معدى ماظؿقلن ماظذي مررأ مسؾى مأداء ماظػرد ماٌؿدرب) موذظكم
بدراديمذبؿوسيمعنماٌمذراتمعـل:
*معمذراتماإلغؿوجمعـول:مزعنمانوزماظوحدةماٌـؿفيمأومتؼدؼمماًدعي،موضًماالدؿفوبيمظطؾؾوتماظعؿالء،مإغؿوجقيماظعؿوظي.
*معمذراتماظؿؽوظقفمعـول:متؽؾػيماظعؿل،مجودةماظلؾعيمأوماًدعي،مععدالتمتشغقلماآلالت.
*معمذراتمدرجيمرضوءماظعوعؾنيمعـولمععدالتمدورانموتلربموشقوبماظعؿوظي،مواإلجوزاتماٌرضقي.
*معمذراتمدرجيمرضوءماظعؿالء:معـولمسددموحداتماٌرصوضمأوماٌروعمعنمجوغىماظعؿالء،متطورمععدلماظعوئدمواإلؼرادات،م
ععدلمذؽوويماٌلؿػقدؼنمعنماًدعي،مغلؾيمسددماظشؽوويماظيتممتمحؾفو.
موعو مإظب مذظك معن ماٌمذرات ماظيت متدل مسؾى معدى مطػوءة ماظؿشغقل موغواحي ماإلدراف مأو مزؼودة ماظؿؽوظقف موعوارن مضعف ماألداءم
واظيتمترجعمؼبمذبؿؾفومإظبمعلؿوىمأداءماألصراد.
-2مضقاسمعدىمطػاءةمواضؿصادؼةموزقػةماظؿدرؼب:
ؼرى ماظؾوحٌ ماغه مميؽن مٌدضق ماألداء مبوىفوز ماألسؾى مظؾرضوبي مضقوس معدى مطػوءة مواضؿصودؼي مبراعٍ متـؿقي موتطوؼر ماٌواردم
اظؾشرؼي،موذظكمبوظؿقؼقمعنمعدىمطػوءة مواضؿصودؼيمتـػقذ مطلمعرحؾي معنمعراحلماظعؿؾقيماظؿدرؼؾقي،موذظك معنمخاللماظؿقؼقم
عنمتواصرمبعضماألعور،مواظؼقوممبؾعضماإلجراءاتموعـفو:

ؼبمذبولمهدؼدماحؿقوجوتماظؿدرؼى:

دراديمعدىمأػؿقيماٌفورةماٌطؾوبيموعدىمتؽرارمادؿعؿوهلومواظيتمؼؾزممظؿعؾؿفومبرغوعٍمتدرؼيبمععني.
دراديمعومإذامطونمهصقلمػذهماٌعؾوعوتمواٌفوراتمأعرًامضروريمبغضماظـظرمسنماخؿالفماظوزوئفماظيتمؼشغؾفوماألصراد.
مـجـلـة الـرقـابة املـالية – كانون األول (ديسنرب )  –2017العدد 71

ؼبمذبولمهدؼدماحؿقوجوتماظؿدرؼى:

23

دراديمعدىمأػؿقيماٌفورةماٌطؾوبيموعدىمتؽرارمادؿعؿوهلومواظيتمؼؾزممظؿعؾؿفومبرغوعٍمتدرؼيبمععني.
دراديمعومإذامطونمهصقلمػذهماٌعؾوعوتمواٌفوراتمأعرًامضروريمبغضماظـظرمسنماخؿالفماظوزوئفماظيتمؼشغؾفوماألصراد.

ؼبمذبولمتصؿقمماظرباعٍماظؿدرؼؾقي:

*موجودمعوازغيمتؼدؼرؼيمتػصقؾقيمظؽلمبـدمعنمبـودماإلغػوقمسؾيماظـشوطماظؿدرؼيب.م
*موجودمععوؼريمالخؿقورماٌدربماظؽفء.
*متواصرمععوؼريماالخؿقورمؼبماٌؿدربنيماٌرذقنيمظؾرباعٍماظؿدرؼؾقي.
*مهدؼدمسددماٌؿدربنيماظذؼنمميؽنمظؾربغوعٍمادؿقعوبفم.
*معدىمضرورةماٌعؾوعوتمواٌفوراتماٌطؾوبيمظعددمعؿـوعمعنماظوزوئف.
*ماخؿقورمودقؾيمتدرؼىمؼؽونممبؼدورماٌدربماظؿعوعلمععفوموادؿعؿوهلو.
*معدىماضؿصودؼيماظودوئلماظؿدرؼؾقيمومتوذقفومععماٌوازغيماٌعؿؿدةمهلذهماألشراض.
*معدىمإعؽوغقيمادؿكداممودقؾيماظؿدرؼىمجملؿوسيمطؾريةمأومصغريةمعنماٌؿدربني.
*معدىمتـودىماٌدةماظزعـقيمظؾربغوعٍماظؿدرؼيبموعؽونماغعؼودهمظؾؿؿدربنيماٌرذقني.
*معدىمتـودىمعوسدماظربغوعٍماظؿدرؼيبمععمأوضوتمضغطماظعؿلمظدىماٌشرتطنيمؼبماظربغوعٍ.م
*معدىمتـودىمعوضوسوتماظؿدرؼىمععماالحؿقوجوتماظؿدرؼؾقيموأػدافماظربغوعٍماظؿدرؼيب.م
*معدىماظؿفوغسماظعؾؿيمواٌفينمبنيماٌؿدربنيمؼبماظربغوعٍماظواحد.م

ؼبمذبولمتـػقذماظرباعٍماظؿدرؼؾقي:

*معدىمتـػقذماظرباعٍماظؿدرؼؾقيموصؼلمٌوممتمدبطقطهمعلؾؼًومؼبمعرحؾيمتصؿقمماظرباعٍماظؿدرؼؾقي.

ؼبمذبولمتؼققمماظرباعٍماظؿدرؼؾقي:

ميؽن مٌدضق ماىفوز ماألسؾى مظؾرضوبي مؼب مػذه ماٌرحؾي متؼققم ماظرباعٍ ماظؿدرؼؾقي معن مخالل ماظؿقؼق معن معدى متـػقذ مأػداف ماظعؿؾقيم
اظؿدرؼؾقي مسؾي ماظـقو ماظلوبق مسرضه مسـد مضقوس مصعوظقي ماظعؿؾقي ماظؿدرؼؾقي .مصضال مسن مضرورة ماظؿقؼق معن ماظؼقوم مبؾعضم
اإلجراءاتمعـفو:
*مدراديمعدىمايوجيمٌؿوبعيماظؿدرؼى.
* مهدؼد ماٌلؿوى ماظذي مصبى مأن مؼؾؾغه ماٌؿدرب مؼب مبرغوعٍ متدرؼيب مضؾل ماظؾدء مؼب مبرغوعٍ مأخر ،مأو مضؾل ماظؾدء مؼب معؿوبعيم
اظؿدرؼىمأبـوءماألداءماظػعؾيمظؾوزقػي.
*متؼدؼرماظعوئدمعنمتدرؼىماظشكصمؼبمذبولمععنيمعنماٌفوراتمواٌعؾوعوت.
*مدراديمعومإذامطونماٌؿدربمدقؽونمأطػـلمأداًءمعنماظشكصماظذيمملمؼدربمؼبمػذاماجملول.

ثاظـاً:مضقاسمعدىمصعاظقةموطػاءةمواضؿصادؼةموزقػةماظؿؼققم:

ؼرى ماظؾوحٌ مأغه مبداؼي مؼـؾغي مٌدضق ماألداء مبوىفوز ماألسؾى مظؾرضوبي مسـد مضقوده معدى مصعوظقي موطػوءة مواضؿصودؼي موزقػي متؼققمم
أداءماظعوعؾني،ماظؿقؼقمعنمبعضماألعورمعـفو:مم
*موجودمععوؼريمربددةموعوضوسقيمظألداء.
*ماٌراجعيمواظؿؼققمماظدوريمٌعوؼريماألداءموهدؼـفومبودؿؿرارمؼبمضوءمغؿوئٍماظؿؼققم.
*موجودمععوؼريمربددةموعوضوسقيموسودظيمظؿؼققممأداءماظعوعؾني.م
*موجودمضواسدمظؾؿعوعلمععماٌشؽالتماظيتمتظفرمسـدماظؿـػقذ.
*موجودمإجراءاتمووهماألصرادماظذؼنمملمؼؿقلنمأدائفم.
وجودمضواسدمظؾؿعوعلمععمذؽووىموتظؾؿوتماظعوعؾنيمعنمغؿوئٍمتؼققمماألداءم.
*ماٌراجعيمواظؿؼققمماظدوريمظؾؼواسدمواإلجراءاتماظلوبؼيموهدؼـفومبودؿؿرارمؼبمضوءمغؿوئٍماظؿؼققم.
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-1مضقاسمعدىمصعاظقةموزقػةمتؼققممأداءماظعاعؾني:

ؼرى ماظؾوحٌ مأغه مميؽن مٌدضق ماألداء مبوىفوز ماألسؾى مظؾرضوبي مضقوس معدى مصعوظقي مبراعٍ متـؿقي موتطوؼر ماٌوارد ماظؾشرؼي موذظكم
بوظؿقؼقمعنمعدىمهؼققمأػدافمسؿؾقيمتؼققممأداءماظعوعؾنيموذظكمعنمخاللماإلجوبيمسؾىماظؿلوؤالتماظؿوظقي:
مػلمدوسدمتؼققمماألداءمسؾىمهدؼدمعوارنمضعفمأداءماألصرادمؼبمذبوالتماظعؿلماٌكؿؾػيموعنمبممهدؼدماحؿقوجوتفمممتفقدامإلسدادمبراعٍمتدرؼؾقيمتػيمبفذهماالحؿقوجوت؟
مػلمدوسدمتؼققمماألداءمسؾىمادبوذمإجراءاتمتصققققيمووضوئقيمؼبماظوضًماٌـودى؟مػلمدوسدمتؼققمماألداءمسؾىمدبطقطماٌلوراتماظوزقػقي:ماظرتضقي،ماظـؼل،ماظؿلرؼح؟مػلمدوسدمتؼققمماألداءمسؾىمدبطقطماالحؿقوجوتمعنماٌواردماظؾشرؼي؟ممػلمدوسدمتؼققمماألداءمسؾىماظؿوزؼعماظعودلمظؾؿؽوصكتموايواصزمبـوءًمسؾىمغؿوئفه؟مػلمدوسدمتؼققمماألداءمسؾىماظؽشفمسنماظؽػوءاتماظؽوعـيمشريماٌلؿغؾيمظؾعوعؾني؟مػلمدوسدمتؼققمماألداءمسؾىماٌلوػؿيمؼبمتعدؼلمععوؼريماألداءموزؼودةمأداءماظعوعؾني؟-مػلمدوسدمتؼققمماألداءمسؾىمزؼودةمدرجيمرضوماظعوعؾني؟

-2مضقاسمعدىمطػاءةمواضؿصادؼةموزقػةمتؼققممأداءماظعاعؾني:

ؼرى ماظؾوحٌ مأغه مميؽن مٌدضق ماألداء مبوىفوز ماألسؾى مظؾرضوبي مضقوس معدى مطػوءة مواضؿصودؼي مبراعٍ متـؿقي موتطوؼر ماٌواردم
اظؾشرؼي ،موذظك مبوظؿقؼق معن معدى مطػوءة مواضؿصودؼي موزقػي متؼققم مأداء ماظعوعؾني ،موذظك معن مخالل ماإلجوبي مسؾى ماظؿلوؤالتم
اظؿوظقي:
مػلممتمإجراءمعؼوبالتمذكصقيمبنيمررؼبماظؿؼققمم"اظؼوئؿنيمسؾىماظؿؼققم،مواًوضعنيمظؾؿؼققم”ممتمصقفومذرحمغؿوئٍماظؿؼققم؟مػلممتموضعمخطيمعلؿؼؾؾقيمعنمجوغىمررؼبماظؿؼققممظؿطوؼرموهلنيماألداءماًوضعمظؾؿؼققممؼبمضوءمغؿوئٍمماظؿؼققم؟ممػلمتضؿـًماًطيماٌلؿؼؾؾقيمبرغوعٍمظؿطوؼرماألداءماظذاتي،مسؾىمأنمؼؽونماًوضعمظؾؿؼققممعلؽولمسنمتـػقذه؟ممػلمتضؿـًماًطيماٌلؿؼؾؾقيماضرتاحمبرغوعٍمتدرؼيبمظعالجمجواغىماظضعف،موتػعقلمجواغىماظؼوةمؼبماألداء،مسؾىمأنمتؼعمعلموظقيمإسدادهموتـػقذهمسؾىمسوتقمإدارةماٌواردماظؾشرؼي؟م
معدى منوحمسـصريماًطي ماٌلؿؼؾؾقيموبرغوذبيماظؿطوؼرمواظؿدرؼى مؼب مهلنيماألداء؟موميؽنمٌدضقماألداء مبوىفوزماألسؾىمظؾرضوبيماظؿقؼقمعنمذظكمعنمخاللمضقوس:مإغؿوجقيماظعوعؾني،مودرجيمرضوءماظعوعؾني...
معومػيماإلجراءاتماظيتمادبذتفوماٌـشلةمووهماألصرادماظذؼنمملمؼؿقلنمأداؤػم؟عدىمعالئؿيماألدسمواظؼواسدماظؿـظقؿقيماظيتمتؿممسؾىمأدودفومسؿؾقيمتؼققمماألداء؟موميؽنمٌدضقماألداءمبوىفوزماألسؾىمظؾرضوبيم
اظؿقؼقمعنمذظكمعنمخاللمممومؼؾي:
*معدىمتواصرمذروطمععوؼريمتؼققمماألداء؟
*معدىمعالئؿيموعـودؾيمأدؾوبماظؿؼققم؟
*معدىمضدرةماظؼوئممسؾىمسؿؾقيماظؿؼققمممسؾىمادؿكداممععوؼريماظؿؼققمماحملددةمظؾوصولمظؿؼققممعوضوسي؟م
عدىمعـودؾيمصرتةماظؿؼققممودورؼؿهم"اظػرتةماظيتمتػصلمبنيمتؼققمموآخر"م؟
عدىمعوضوسقيممضواسدماظؿعوعلمععمذؽووىموتظؾؿوتماظعوعؾنيمعنمغؿوئٍمتؼققمماألداء؟
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اظـؿائجمواظؿوصقات:
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توصلماظؾوحٌمإظيمغؿقفيمعمداػوم"محوجيماىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتمإظبمإرور مرضوبي مصعولمسؾىمأداءمبراعٍمتـؿقي موتطوؼرم
اٌواردماظؾشرؼيمبوىفوتماًوضعيمظؾرضوبيمؼبمزلمسدمموجودمضواسدموإجراءاتمرضوبقيمعـظؿيمؼبمػذاماجملولمخوصيمموأنمػذهم
اىفوتمتواجهمبؿقدؼوتمعبيمﻓرﺿتمﻧﻔﺳﻬامﻋﻠﻰمﺑﻳﺋﺔماظعؿلماﻟداﺧﻠﻳﺔمواﻟﺧﺎرﺟﻳةم(مبصػيمسوعي)مموسؾىمإدارةماﻟﻣواردم
اﻟﺑﺷرﻳﺔمبؿؾكماىفوتم(مبصػيمخوصيم)مبوسؿؾورػومعنمأﻛﺛرماإلداراتمتػوسؾًومﻣﻊمػذهماظؾقؽيمبـوسقفو.
ؼب ماظوضً ماظذي مؼـين مصقه ماظؾوحٌ مسؾى معؾودرات ماٌـظؿي ماظعربقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مسبو مإبراء ماظعؿل ماظرضوبي مؼب مذبولم
رضوبيماألداء،مؼوصىماظؾوحٌماٌـظؿيممبومؼؾي:
* مضرورة معلوسدة ماألجفزة ماظرضوبقي ماألسضوء مسؾى متؾودل ماٌعورف موتؼودم ماًربات مؼب مذبول ماظرضوبي مسؾى مأداء مإدارة ماٌواردم
اظؾشرؼي.
*مسؾىماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيم(بصػيمسوعي)مواىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتم(بصػيمخوصي):
*مدراديمػذاماإلرورمواظعؿلمسؾىمتػعقؾهمعؿىمبؾًمصالحقؿهمظؾؿطؾققموعالءعؿهمظؾؾقؽيماظرضوبقي.
*مإسدادمأدظيمرضوبقيمؼبمذبولماظرضوبيمسؾىمأداءمإدارةماٌواردماظؾشرؼي.م
*متشفقعماظؾقٌماظعؾؿيمعنمجوغىمأسضوئفومؼبمذبولماظرضوبيمسؾىمأداءمإدارةماٌواردماظؾشرؼي...

ضائؿةماٌراجع:

اظـؿراجعمعرتؾةمحلبمورودػاممبنتماظؾقث:

(ٌ )1زؼدمعنماظؿػوصقلمبشلنماٌػوػقمماٌرتؾطيمبندارةماٌواردماظؾشرؼيمؼراجعم:
 -دم.سودلمربؿدمزاؼدم"إدارةماٌواردماظؾشرؼيم–مرؤؼيمإدرتاتقفقي"م 2016عوضعمعنمذؾؽيماإلغرتغًمwww.kotobarabia.com

 د م .مسؾي مربؿد مسؾد ماظوػوب ،مإدارة مماٌوارد ماظؾشرؼي موأػؿقؿفو مؼب متطوؼر ماإلدارة ،ماجؿؿوع مادؿشوري مظؿـؿقي ماإلدارة ماظعوعي مواٌوظقي ماظعوعي ماألعم ماٌؿقدة ،ماظؾفـيماالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيمظغربيمأدقوم،ؼوظقوم3 -1مؼوظقهمم.2003
 ممخوظد مربؿد مايقوصوت ،مععوؼري مضقوس مطػوءة موصوسؾقي مإدرتاتقفقي مإدارة ماٌوارد ماظؾشرؼي موسالضؿفو مبوألداء ماٌمدلي مؼب ماٌمدلوت ماظصقػقي ماألردغقي معن موجفي مغظرماٌوزػني،معؾكصمردوظيمعوجلؿري،ماجملؾيماألردغقيمإلدارةماألسؿول،ماجملؾدم2ماظعددم.2006 ، 2
( )2اٌـظؿي ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي ،مععقور ماألغؿودوي مرضم م(: )300اٌؾودئ ماألدودقي مظرضوبيماألداء ،مص م.7ماٌوضع مسؾي مذؾؽي ماإلغرتغً:ممممممممممممم
www. Issai .Org

( )3اٌرجعماظلوبقمغػسماظصػقي.
( )4اٌرجعماظلوبقمغػسماظصػقي.
( )5د.معؿوظيمسوعرم:مإرورماحملودؾيماإلدارؼيم(اظطؾعيماألوظبم;ماظؼوػرةم:مدارماظـفضيماظعربقيم،مبدونمتورؼن)م،مصم.245
( )6د.مسؾدماٌـعممسوضماهلل:ماحملودؾيماإلدارؼيمؼبمذبوالتماظرضوبيمواظؿكطقطم(اظؼوػرة:مدارماظػؽرماظعربيم)2009مصم.40
( )7د.مجربائقلمجوزؼف،مد.مرضوانمحؾوه:ماحملودؾيماإلدارؼيم(اظؼوػرة:معؽؿؾيمدارماظـؼوصيمظؾـشرمواظؿوزؼعم)2015مصم.19
( )8د.معؿوظيمسوعر:معرجعمدوبقمصم.345
( )9اٌـظؿيماظدوظقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾي،مععقورماألغؿودويمرضمم(: )300معرجعمدؾقمذطره،مصم.6م
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-1مادـمماظؽؿاب :ععاؼريماحملادؾةماظدوظقةمواألزعاتماٌاظقةماظعاٌقة.
ادـمماٌمظف:مد.معطووعماظلعقدماظلقدمعطووع.
دارماظـشـــر:مدارماظؿعؾقمماىوععيم-ماإلدؽـدرؼي.م
تارؼخماإلصدار.2017 :
غؾذةمسنماظؽؿاب:م تـوولماظؽؿوبمتلؾقطماظضوءمسؾيماظؼصورمؼبماظؿطؾقـقماظلـؾقممٌعـوؼريماحملودـؾيموسالضؿـهمبظفـورماألزعـوتم
اٌوظقيماظعوٌقيماألخريةمواٌؿعؾؼيمبـوإلرورماظعوممظؾؿقودؾيمسنماألزعوتماٌوظقيموعشؽالتمتطؾققمععوؼريماحملودؾيموأبرمذظكمسؾىم
األزعوتماٌوظقيموعشؽالتماظؼقوسماحملوديبموصؼوًمٌعوؼريماحملودؾيموأبرمذظكمسؾىماألزعوتماٌوظقيمواٌؼوعوتماألدودقيمظؿػعقـلم
تطؾققمععوؼريماحملودؾيمظؾقدمعنماألزعوتماظـؿوظقيمواظدراديماظـؿقداغقي:
-2مادـمماظؽؿاب:محمادؾةماٌـشكتماٌؿكصصة.
ادـمماٌمظف:مأ.د.مربؿدمدوعيمراضي.م
دارماظـشـــر:مدارماظؿعؾقمماىوععيم-ماألدؽـدرؼي.م
تارؼخماإلصدار:م.2017
غؾذة مسن ماظؽؿاب :متـوول ماٌمظف مبعضوً معن معوضوسوت ماحملودؾي ماٌوظقي ماٌؿكصصي ،ماٌؿعؾؼي مبوظـظوم ماحملوديب مظؾؿـشكتم
اظػـدضقيموضقوسموسرضمغؿوئٍماألسؿولمؼبماظـشوطماظلقوحيمواحملودؾيمؼبماٌلؿشػقوتمودورماظعالجموأخريامتطرقمإظبمربودؾيم
اظعؼودمواٌؼووالت.
-3مادـمماظؽؿاب:ماظؿكطقطموإدارةماألرباحمواٌمذراتماٌاظقةمظؿؼوؼمماألداء.
ادـمماٌمظف:مأ.د.مربؿدمدوعيمراضي.م

دارماظـشـــر:مدارماظؿعؾقمماىوععيم-ماألدؽـدرؼي.م
تارؼخماإلصدار:م.2017
غؾذة مسن ماظؽؿاب :متـوولماظؽؿوبماحملودؾيماإلدارؼيمعنمحقٌمعدخؾفومواظعالضيمبنيماظؿؽؾػيموايفممواظربح موضراراتمإسدادم
اٌوازغيماظرأمسوظقيمودورماظؾقوغوتماحملودؾقيمؼبمادبوذماظؼراراتمواٌمذراتماظـؿوظقيمظؿؼوؼمماألداء.

-4مادـمماظؽؿاب:مصورمعؽاصقةماظػلادموشللمظؾؿالماظعام.
ادـمماٌمظف:مد.مصالحمسؾدمايؿقدمربؿودماألحول.م

دارماظـشـــر:مدارماظػؽرماىوععيم-ماإلدؽـدرؼي.م
تارؼخماإلصدار:م.2017
غؾذة مسن ماظؽؿاب :مؼؿـوول ماظؽؿوب مأػؿقي ماألعوال ماظعوعي موسدم مجواز ماظؿصرف مؼب ماٌول ماظعوم موسدم مجواز ماطؿلوب ماٌول ماظعومم
بوظؿؼودمموسدممجوازمايفزمسؾىماٌولماظعوم.

-5مادـمماظؽؿاب:مإدارةمرأسماٌالماظعاعل.
ادـمماٌمظف:مد.معصطػىمؼودفمطوؼب.م

دارماظـشـــر:مأظػومظؾوبوئقم(غشر)م-مادؿريادموتوزؼعماظؽؿىم-ماىزائر.م
تارؼخماإلصدار:م.2017
غؾذة مسن ماظؽؿاب :متـوول ماظؽؿوب مدرادي ماألصول مواًصوم ماٌؿداوظي م(رأس ماٌول ماظعوعل) معن محقٌ معوػقي ماإلدارة ماظـؼدؼيم
وعػفوم ماظؿدصؼوت ماظـؼدؼي موأػؿقؿفو مو ماظؿكطقط موأدوظقى مإدارة ماظـؼدؼي مو مإدارة مرأس ماٌول ماظعوعل مو ماظػشل مواظؿعـر ماٌوظي مؼبم
اظشـرطوتموإدارةماظلقوظيماظـؼدؼيمومعمذراتمطػوءةمرأسماٌولماظعوعلموإدارةماٌكزونموماًصومماٌؿداوظي.
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نشاطات التدريب لصهُ 2017
-1مورذةمسؿلمحولمعوضوعم"تؼققممطػاءةمسؿؾقاتماظؿكؾصمعنماظـػاؼاتماظطؾقة":

27

ؼب مإرور متـػقذ مضرار ماجملؾس ماظؿـػقذي مظؾؿـظؿي مؼب ماجؿؿوسه ماًوعس مواًؿلني ماٌـعؼد مبدوظي مضطر مؼوعي م 28مو2017/3/29م
واٌؿعؾق مبوالدؿفوبي مٌؼرتح مىـي ماظرضوبي ماظؾقؽقي مظؾؿـظؿي مبؿـظقم مورذي مسؿل مخالل مدـي م 2017محول معوضوع م"تؼققم مطػوءةم
سؿؾقوتماظؿكؾصمعنماظـػوؼوتماظطؾقي"مادؿضوفمدؼوانماحملودؾيمبدوظيماظؽوؼًمخاللماظػرتةمعنم11مإظبم2017/9/13مورذيم
اظعؿلمحولمعوضوعم"تؼققممطػوءةمسؿؾقوتماظؿكؾصمعنماظـػوؼوتماظطؾقي".م
وػـدصً مػذه ماظورذي مإظـى متعرؼـف ماٌشـورطني مبوٌعـورف ماظـظرؼـي مواظعؿؾقـي مذات ماظعالضي ممبوضـوع ماظـػوؼــوت ماظطؾقــي،م
وبوظؼواغـقـن مواظـظـم مؼب مذلن ماظؿكؾص معــفو موتعرؼػفـم مبوٌعوؼري ماٌفـقي مذات ماظعالضي مبؿكػقـض مزبورـر ماغؿشـور ماٌؾوبوتم
واظؿكؾـص معـفـو ،مصضال مسن مإجـراءات متؼققـم مطػـوءة موصوسؾقـي مسؿؾقـوت ماظؿكؾـص معـن ماظـػوؼـوت ماظطؾقـي ماًطرة ،مواالرالعم
سؾـىمووربماألجفـزةماظعؾقومظؾرضوبـيماألخرى.
وذوركمؼبماظورذيم( )26عؿدربو مميـؾون مأجفزة ماظرضوبي مؼب مطل معن ماألردن مواظلعودؼي مواىزائر مواظؾقرؼن مودؾطـي مسؿون موظؾـونم
وصؾلطني مواظعراق مواظلودان موعصر مواٌغرب مواظؽوؼً .مطؿو مذـورك مؼب متـػقذػو مسؾؿقو موتدرؼؾقو مخؾريان معن مدؼوان ماحملودؾيم
بدوظيماظؽوؼًمعنمخرصبيمعؾودرةمتـؿقيماالغؿودوي.
واصؿؿح ماظورذي مععوظي ماألدؿوذ /مسودل ماظصرسووي ،مرئقس مدؼوان ماحملودؾي مبدوظي ماظؽوؼً مبوإلغوبي مواظـوئى ماألول مظرئقسم
اجملؾسماظؿـػقذيمظؾؿـظؿيمحبضورمممـلماألعوغيماظعوعي.
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وضدمتـووظًماظورذيماحملوورماظؿوظقي:
ـمعوػقيماٌراجعيماظؾقؽقي.
ـ مادؿعراض مأػداف متؼرؼر متؼققم مطػوءة ماظؿكؾص معن ماظـػوؼوت ماظطؾقي موخطي ماظعؿل موذبول موضقود ماظػقص موبعض مأجزاءم
اظؿؼرؼر.
ـمادؿعراضماهلقؽلماظؿـظقؿيمظإلداراتماٌؿكصصيمؼبمػذاماجملول.
ـماظؾفونمواظػرقمذاتماظعالضيمبندارةماظـػوؼوتماظطؾقيماًطرة.
ـمذروطماىؿعمواظـؼلمواظؿكزؼنماٌمضًمداخلماٌـشلةماظصققي.
ـماظـؿوئٍمواظؿوصقوتمظؿؼرؼرمتؼققممطػوءةماظؿكؾصمعنماظـػوؼوتماظطؾقي.
طؿو مضدم مممـالن مسن ماهلقؽي ماظعوعي مظؾؾقؽي مووزارة ماظصقي معداخؾؿون متـووظً مطل معـفؿو مدور ماٌمدلي مؼب مذبول ماظؿكؾص معنم
اظـػوؼوتماظطؾقي.
طؿو مغظؿً مزؼورة معقداغقي مإظب معرطز مصؾوح ماألغبد مظؾؽؾى مواٌلوظك موعلؿشػى مأعراض ماظؼؾى ،محقٌ مضدم ماٌشرصون مسؾى مػذؼنم
اٌرصؼنيمإؼضوحوتمحوهلؿوموسؾىمطقػقيماظؿكؾصمعنماظـػوؼوتماظطؾقيماٌكؿؾػي.م
طؿومزارماٌشورطونموحدةمععوىيماظـػوؼوتماظطؾقيماظشعؾقيموضدعًمهلممإؼضوحوتموععؾوعوتمحولمػذاماٌوضوع.م
طؿو مخصصً ماىؾلي ماألوظب معن ماظقوم ماألخري معن ماظؾؼوء مظؿؼدؼم معداخؾي معن مممـل مسن ماهلقؽي ماظعوعي مظؾؾقؽي موممـل مسن موزارةم
اظصقيمتـووظًمطلمعـفؿومدورمطلمعمدليمؼبمذبولماظؿكؾصمعنماظـػوؼوتماظطؾقي.
طؿومضدعًموصودمعبقعماألجفزةماٌشورطيمووربمأجفزتفممؼبمذبولمتؼققممطػوءةمسؿؾقوتماظؿكؾصمعنماظـػوؼوتماظطؾقي.م
وضدمخؾصًماظورذيمإظبمذبؿوسيمعنماظؿوصقوتمبفدفمتؼدميفومإظبمىـيمتـؿقيماظؼدراتماٌمدلقيمظؾؿـظؿيمظدرادؿفوموإحوظؿفوم
إظبماجملؾسماظؿـػقذيمؼبماجؿؿوسهماظؼودم.م
واخؿؿمماظؾؼوءمدعودةماألدؿوذ/مإمسوسقلماظغوٍ،موطقلمدؼوانماحملودؾي،محبضورمممـلماألعوغيماظعوعي.
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 -2اظؾؼاءماظعؾؿي/ماظؿدرؼيبمحولمعوضوعم"اظرضابةمسؾىمضطاعماألدوؼة":
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ادؿضوف مدؼوان ماحملودؾي مبوٌؿؾؽي ماألردغقي ماهلومشقي ماظؾؼوء ماظعؾؿي /ماظؿدرؼيب مخالل ماظػرتة م 28-24مدؾؿؿرب م 2017حولم
”اظرضوبي مسؾى مضطوع ماألدوؼي" مواظذي ممتـؾً ماػداصه محلى مخطي ماظعؿل مؼب مذبول ماظؿدرؼى مواظؾقٌ ماظعؾؿي مظلـي م 2017مؼبم
"تعرؼف ماٌشورطني مبوٌعوؼري مواٌؼوؼقس ماٌؿؾعي مؼب مذبول ماظرضوبي مسؾى مضطوع ماالدوؼي مودور ماىفوز ماظرضوبي مؼب مهدؼد مأصضلم
االدوظقىماظرضوبقيمبفذاماظؼطوع،مواالرالعمسؾىمووربماظدولماٌشورطيمؼبماظؾؼوء".
موذورك مؼب ماظؾؼوء م 31معشورطو معن م 16مجفوز معن ماألجفزة ماألسضوء معؿؿـؾي مؼب مطل معن ماإلعورات مواظؾقرؼن موتوغس مواىزائرم
واظلعودؼي مواظلودان مودورؼو مواظعراق موسؿون موصؾلطني مواظؽوؼً موعصر مواٌغرب موعورؼؿوغقو مواألردن .موأسد ماٌودة ماظعؾؿقيم
وتؼدميفومخرباءمعنماإلداراتماألردغقيماٌكؿصي.موضدممتماظؿطرقمخاللماظؾؼوءمإظبماحملوورماظؿوظقي:
*ماظشراءماٌوحدمظألدوؼيمواظػؾلػيمعنمتوحقدمعراجعمذراءماألدوؼي.
*ماإلجراءاتماظرضوبقيماٌؿؾعيمسؾىماظػوتورةماظعالجقيمظؾؿرضىماٌمؽبعـنيمصققوً.م
*مادؿكداممأغظؿيمايودؾيماظصققيمؼبمإدارةماظؾوازممواظصرفمؼبماٌمدلوتماظصققي.
*مإجراءاتمضلمماظصقدظيمظؿـظقممسؿؾقوتمصرفماظدواءموايدمعنماظوصػوتماٌزورة.ممم
*متؼدؼرماحؿقوجوتماألدوؼيموأدؾوبمإدارةمذراءماألدوؼي.
*متلفقلماألدوؼي.
*ماظؿػؿقشمسؾىماألدوؼيموـؾوًمظدخولماألدوؼيماٌفرّبيمواٌزوّرة.
*مإجراءاتمتلعريماألدوؼيمواغعؽودهمسؾىمتؼؾقلمطؾػؿفو.
*مإجراءاتماظرضوبيمسؾىمضطوعماألدوؼيمواظصعوبوتماظيتمتواجهماألجفزةماظرضوبقيمؼبماظؿدضققمسؾقه.
وضدعًموصودماألجفزةماٌشورطيمؼبماظؾؼوءمووربفممؼبمعوضوعماظرضوبيمسؾىمضطوعماألدوؼي.
وضدمأصضىماظؾؼوءمإظبموضعمسددمعنماظؿوصقوتمدقؿممسرضفومسؾىمىـيمتـؿقيماظؼدراتماٌمدلقيمظؾؿـظؿيمؼبماجؿؿوسفوماظؼودم.م
واخؿؿمماظؾؼوءمععوظيماألدؿوذماظدطؿور/مسؾدمخرابشي،مرئقسماظدؼوان،محبضورمممـلماألعوغيماظعوعي.م

 -3اظؾؼاءماظؿدرؼيبمحولمعوضوعم"اظرضابةمسؾىماظدؼنماظعام":
ادؿضوفماىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتمجبؿفورؼي معصرماظعربقيمخاللماظػرتةمعن م 15مإظب م 2017/10 /19ماظؾؼوءماظؿدرؼيبمحولم
عوضوع م"اظرضوبي مسؾى ماظدؼن ماظعوم" مواظذي مػدف ماظب متزوؼد ماٌؿدربني مبوٌعورف ماظالزعي مظؿطوؼر مأدائفم مؼب مإجراء ماظرضوبي مسؾىم
اظدؼنماظعوم موصؼومظؾؿعوؼريماظدوظقيمواٌؾودئماظؿوجقفقيماًوصيمبفذاماجملول.موذوركمصقه م( )21عشورطو مميـؾونمأجفزةماظرضوبيم
ؼبمطلمعنماظؾقرؼنمواظلعودؼيمواىزائرموتوغسموظؾـونمواظعراقمواظؽوؼًموصؾلطنيمواٌغربموسؿونمواظقؿنموعصر.
ومت متـػقذ ماظؾؼوء مسؾى معدى مػبلـي مأؼوم مواصؿؿقه مععوظي ماظـؿلؿشور /ػشوم مبدوي ،مرئقس ماىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوتم
جبؿفورؼيمعصرماظعربقيموممـلماألعوغيماظعوعيمظؾؿـظؿـيماظعربقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾي.
مطؿو مأذرفمسؾقهمعنماظـوحقؿنيماظعؾؿقيمواظؿدرؼؾقي مصرؼق معنماًرباءماٌؿكصصنيمؼبمذبولمعوضوعماظؾؼوء،مبوإلضوصيمإظبمسددم
عنمأخصوئقيماظؿدرؼىمعنماىفوزماٌلؿضقف.موضدمتضؿـًمصعوظقوتماظؾؼوءماٌوضوسوتماظؿوظقي:
ـمعوػقيماظدؼنماظعومم"اٌػفوممـماألغواعمـمأدسماإلصصوح".م
ـماإلرورماظعوممإلدارةماظدؼنماظعوم:ممممممممممممممممممممممممممممم
ـماظرضوبيماظداخؾقيمسؾىماظدؼنماظعومموصؼومٌعوؼريماالغؿودوي:ممم
ـماٌكوررماظيتمتواجهماظدؼنماظعوم:ممممممممممممممممممممممممممممم
ـمورذيمسؿلمحولمطقػقيمادؿكداممعمذرات.
ـماٌكوررماٌوظقيمؼبماظؿـؾممبوألزعوتماٌوظقي.ممممممممممممممممممممم
ـمعمذراتماظدؼنماظعوم.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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ـمورذيمسؿلمسنماٌمذراتماظيتمصبىمضقودفومظؿؿقؽنمايؽوعيمعنمإدارةماظدؼنماظعوم.مممممممممممممممممممممممممممم
ـمدورماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمبشلنماظرضوبيمسؾىماظدؼنماظعوم.ممم
ـماظصعوبوتماظيتمتواجهماألجفزةماظعؾقومبشلنماظرضوبيمسؾىماظدؼنماظعوم.مممممممممممممممممممممممممممممممممم
ـمآظقيمتـػقذماظرضوبيماٌوظقيمسؾىماظدؼنماظعوم.ممممممممممممممم
ـمورذيمسؿلمسنمآظقيمتـػقذماظرضوبيماٌوظقيمسؾىماظدؼنماظعومموصؼومٌعوؼريماالغؿودوي.ممممممممممممممم
ـمتؼدؼممووربماألجفزةماألسضوء.
وضدمتوجًمأسؿولماظؾؼوءمبنسدادمذبؿوسيمعنماٌؼرتحوتمواظؿوصقوتمبفدفمتؼدميفومإظب مىـيمتـؿقيماظؼدراتماٌمدلقيمظؾـظرم
صقفومورصعفومإظبماجملؾسماظؿـػقذيمؼبماجؿؿوسهماظؼودم.
واخؿؿمماظؾؼوءمععوظيماٌلؿشور/مػشوممبدوي،محبضورمممـلماألعوغيماظعوعي.
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 -4اظـدورةماظؿدرؼؾقةمحولمإرارمضقاسمأداءماألجفزةماظعؾقامظؾرضابة :SAIPMF
ادؿضوف مدؼوان ماٌراضؾي ماظعوعي مبوٌؿؾؽي ماظعربقي ماظلعودؼي ماظؾؼوء ماظؿدرؼيب ماظذي مؼـظؿـه مبوظؿعوون معع ماٌـظؿي ماظعربقي مظألجفزةم
اظعؾقو مظؾرضوبيماظـؿـوظقيمواحملودؾيمحولمعوضوعمإرور مضقوس مأداءماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبي  SAIPMFوذظكمخاللماظػرتةمعنم4م
إظب م 2017/11/9ممبدؼـي ماظرؼوض .مواصؿؿح ماظدورة مدعودة ماظـوئى ماٌلوسد مظشمون ماظػروع ماألدؿوذ /مسـؿـون مسؾد ماظرغبن ماظقققوم
غقوبي مسن مععوظي ماظدطؿور /محلوم مسؾد ماحمللن ماظعـؼري ،مرئقس مدؼوان ماٌراضؾي ماظعوعي مبوٌؿؾؽي ماظعربقي ماظلعودؼي .موذورك مؼبم
ػذهماظدورةماظؿدرؼؾقيم25معنم11مجفوزامسضوامبوٌـظؿي.
وؼفدف مػذا ماظؾؼوء مإظب متعرؼف ماٌشورطني مبعـوصر مػذا ماإلرور مواظغوؼي معن متوزقػه مؼب متؼققم ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مإضوصي مإظبم
اظوضوفمسؾىمعزاؼوهمبوسؿؾورهمإرورامذوعالمؼغطيمعبقعمأصـوفماظرضوبيموحوطؿيماألجفزةماظرضوبقيموأخالضقوتماٌفـيمواظعالضيم
ععمأصقوبماٌصؾقيموشريػومعنمذبوالتمغشوطماألجفزة.
وتــووظًماظدورةماحملوورماظؿوظقي:
*مإرورمسؿلماٌعوؼريماظدوظقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيم(اإلغؿودوي)موتصـقػفو.
*مذبؿوسيمعمذراتمأداءماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾي.
*ماًؾػقيمواظغرضمعنمادؿكداممإرورمضقوسمأداءماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيم
*مغطوقموتغطقيمإرورمضقوسمأداءماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾي.
* ماظعالضي مبني مإرور مضقوس ماألداء موضقم موعـوصع ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي مؼب مإحداث ماظػورق مؼب محقوة ماٌوارـنيم
(.)ASSAI-12
*مذبؿوسيمعنمعمذراتماألداء.
*معـففقيماظؿؼققم.م
*معؽوغوتماهلقؽلماٌوصىمبهمظؿؼرؼرمأداءماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقي.
طؿو مخصص مؼوم مظؿؼدؼم ماٌشورطني مظؿفورب مأجفزتفم مؼب معوضوع ماظؾؼوء .موتؾقّن معن مخالهلو مأن مأشؾى ماألجفزة مالزاظً مؼبم
بداؼؿفوموأنماظؾعضماآلخر مضد متؼدممذورومطؾريامؼبمتػعقلمػذاماإلرور .واخؿؿمماظدورةمععوظيماظدطؿور/محلوممبنمسؾدماحمللنم
اظعـؼريماظؾؼوء.

 -5اظؾؼاءماظؿدرؼيبمحولمعوضوعم"اظرضابةمسؾىمتؼـقةماظـؿعؾوعات":
ادؿضوفمجفوزماظرضوبيماٌوظقيمواإلدارؼيمظؾدوظيمبلؾطـيمسؿونماظؾؼوءماظؿدرؼيبمخاللماظػرتةم26-22مأطؿوبرم2017محولمعوضوعم
"اظرضوبيمسؾىمتؼـقيماٌعؾوعوت".موحضرهم26معشورطومعنم15مجفوزمميـؾونمأجفزةماظرضوبيمؼبمطلمعنماألردنمودورؼومواىزائرم
واٌغربمواظقؿنموظؾـونمواظلعودؼيمواظؾقرؼنمواظعراقمواظلودانمواظؽوؼًموعصرمودؾطـيمسؿونموتوغسموضطر.
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وأذرفمسؾىمتـػقذماٌودةماظعؾؿقيمواظؿدرؼؾقيمظؾؼوءمأربعيمخرباءمعنماىفوزماٌلؿضقف.م
ومتـؾً مأػداصه مؼب مإرالع ماظـؿشورطني مسؾى معػفوم موررق موأدوظقى ماظرضوبي مسؾى متؼـقي ماٌعؾوعوت موأػؿقؿفو موتطوؼر مضدراتفم مؼبم
ػذاماجملول.
واصؿؿح ماظؾؼوء ،مغقوبي مسن مععوظي ماظشقن /مغوصر مبن مػالل مبن مغوصر ماٌعوظي ماٌوضر ،مرئقس مجفوز ماظرضوبي ماٌوظقي مواإلدارؼي مظؾدوظيم
بلؾطـيمسؿون،مدعودةماظشقن/مغوصرمبنمغبودمبنمدوملماظرواحي،مغوئىماظرئقسموحبضورمممـلماألعوغيماظعوعي.
وضدمتـوولماظؾؼوءماحملوورماظؿوظقي:مم
ـماظؿعرؼفمبعؿؾقيماظرضوبيمسؾىمتؼـقيماٌعؾوعوت.
ـمعراحلمسؿؾقيماظرضوبيمسؾىمتؼـقيماٌعؾوعوتموخصوصقوتفو.م
ـمحوطؿيمتؼـقيماٌعؾوعوتمواظؿقؽممؼبمزبوررػو.م
ـمتطوؼرمواضؿـوءموحقوزةمسـوصرمتؼـقيماٌعؾوعوت.م
ـمإدارةمسؿؾقوتمتؼـقيماٌعؾوعوت.ممم
ـماالدؿعوغيمبوٌصودرماًورجقي.م
ـمأعنمتؼـقيماٌعؾوعوت.م
ـمضوابطماظؿطؾقؼوت.م
وضدّم ماٌشورطون موورب مأجفزتفم مؼب مذبول ماظرضوبي مسؾى متؼـقي ماٌعؾوعوت معن مخالل ماظؿطرق مبوألدوس مإظب معـففقي ماخؿقورم
عفؿوتماظرضوبيمسؾىمتؼـقيماٌعؾوعوتمواٌواضقعماظيتممشؾؿفومسؿؾقيماظرضوبيمإضوصيمإظبمأبرزماظـؿوئٍماظيتمخؾصًمإظقفومعفؿوتم
اظرضوبيمسؾىمتؼـقيماٌعؾوعوت.م
وضد مخؾص ماٌشورطون مواًرباء مؼب مغفوؼي ماظؾؼوء مإظب مسدد معن ماظؿوصقوت مدقؿم مسرضفو مسؾى مىـي متـؿقي ماظؼدرات ماٌمدلقي مؼبم
اجؿؿوسفوماظؼودم.م
وضد مأذرف مسؾى ماخؿؿوم ماظؾؼوء ماألدؿوذ ماظػوضل مربؿد محلن ماظشقي مرئقس معؽؿى ماظؿكطقط مبوىفوز ،محبضور مممـل ماألعوغيم
اظعوعي.
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أخبـار املهـظـنــُ الـعــربـًـــُ
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أوال:ماظؾؼاءماظؿشاوريمواجؿؿاعمىـةماٌكططماالدرتاتقفيمظؾؿـظؿةمظؾلـواتمم 2018ـ :2022

تـػقذا مظؼرار مرضم م 2017/237ماظذي مادبذه ماجملؾس ماظؿـػقذي مؼب ماجؿؿوسه ماًوعس مواًؿلني ماٌـعؼد مبدوظي مضطرم
اٌؿعؾؼي م"بدسم ماظؼقودات ماظعؾقو مؼب ماألجفزة ماظرضوبقي مظعؿؾقي موضع ماٌكطط ماالدرتاتقفي م 2022-2018ودرسيم
االغؿفوء معـه معن مخالل متشفقع مسؼد مظؼوء متشووري مبني مىـي ماٌكطط وىـي متـؿقي ماظؼدرات ماٌمدلقي موىـيم
اٌعوؼري ماٌفـقي مواظرضوبقي موىـي ماظرضوبي ماظؾقؽقي مظؾؿـظؿي موعؾودرة متـؿقي ماالغؿودوي مواظؼقودات ماظعؾقو مبوألجفزةم
اظرضوبقيمظػفمماحؿقوجوتموتوضعوتفوموتوصريماظؾقوغوتماظالزعيمعـفوموتلفقلماجؿؿوسوتماظؾفـيمخاللمصرتةمإسدادم
اٌكطط" ،مادؿضوف مذبؾس ماحملودؾي مبوىؿفورؼي ماىزائرؼي ماظدميؼرارقي ماظشعؾقي مخالل ماظػرتة معن م 17مإظبم
 2017/7/21ظؼوء متشوورؼو مواجؿؿوع مىـي ماٌكطط ماالدرتاتقفي مظؾؿـظؿي مبفدف موضع متصور معؾدئي مظؾؿكططم
االدرتاتقفي.
1ـ اظؾؼوءماظؿشووري:
ذورك مؼب مػذا ماظؾؼوء ماظذي ماغعؼد مخالل ماظػرتة معن م 17مإظب م 2017/7/19مممـؾون مسن مىـي ماٌكطط ماالدرتاتقفيم
اٌمظػيمعنمأجفزة ماظرضوبيمؼب مطلمعنماظؽوؼً مواظلعودؼي مواظعراقموظؾـونموصؾلطنيموعورؼؿوغقومواألعوغيماظعوعي مإظبم
جوغىمممـلمعؾودرةمتـؿقيماالغؿودويموممـؾنيمسنمأجفزةماظرضوبيمؼبمطلمعنماألردنموتوغسموعصرمودؾطـيمسؿونم
واظلودان.
ومت مخالل مػذا ماظؾؼوء متؼدؼم مسروض متـووظً مانوزاتماٌكطط ماالدرتاتقفيم2013ـ  2017واظصعوبوت ماٌعرتضيم
وانوزاتمىونماٌـظؿيموتصوراتفومظؾؿكططماالدرتاتقفيم2018ـ  2022وغؿوئٍماالدؿؾقونماٌوزعمسؾىماألجفزةم
األسضوء محول معؼرتحوتفو مخبصوص ماٌكطط ماظؼودم موطذظك مغؿوئٍ ماالدؿطالع ماظعوٌي مظـؿـظؿي ماالغؿودوي محولم
وضعقي ماألجفزة .مطؿو مضدم مممـل معؾودرة متـؿقي ماالغؿودوي مسرضو محول مطل معن ماإلدارة ماإلدرتاتقفقي ماإلضؾقؿقيم
وغؿوئٍمورذيماظعؿلمحولماإلرورماظعوممظؾؿكططماالدرتاتقفيموغؿوئففو.مم
2ـ اجؿؿوعمىـيماٌكططماالدرتاتقفيمظؾؿـظؿي:
سؼدت ماظؾفـي ماجؿؿوسفو مؼوعي  20مو ،2017/7/21محقٌ مضوعً ماظؾفـي مبصقوشي مػقؽل ماٌكطط ماالدرتاتقفيم
اظذيمؼؿضؿنماألوظوؼوتماظرئقلقيماًؿليمواألػدافماظػرسقيموعمذراتمضقوسمطلمعـفوموعلموظقوتماظؿـػقذ.م
طؿو ممت ماالتػوق مؼب مغفوؼي ماالجؿؿوع مسؾى ماٌراحل ماظيت مؼؿعني مانوزػو مظوضع ماٌكطط ماالدرتاوي مؼب مصقغؿهم
اظـفوئقيممتفقدامظعرضهمسؾىماجملؾسماظؿـػقذيمؼبماجؿؿوسهماظلودسمواًؿلني.
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ثاغقا:ماظؿعاونمبنيماٌـظؿةماظعربقةمظألجفزةماظعؾقامظؾرضابةماٌاظقةمواحملادؾةمواظـؿـظـؿةماإلصــرؼؼـقةم
اظـارؼةمباظؾغةماالنؾقزؼة:
تـػقذا مٌذطرة ماظؿػوػم ماظيت ممت مإعضوؤػو مبني ماٌـظؿي ماظعربقي موعـظؿي ماالصرودوي ماظـورؼي مبوالنؾقزؼي ممبـودؾيم
اغعؼود ماالجؿؿوع ماًوعس مواًؿلني مظؾؿفؾس ماظؿـػقذي مظؾؿـظؿي ماٌـعؼد مبدوظي مضطر مؼوعي م 28مو،2017/3/29م
أدّى موصد معن ماٌـظؿي ماظعربقي مزؼورة مإظب ماألعوغي ماظعوعي مظؾؿـظؿي ماإلصرؼؼقي ماظـورؼي مبوالنؾقزؼي مضم مطال معن مععوظيم
رئقس مدؼوان ماظرضوبي ماٌوظقي ماالهودي مجبؿفورؼي ماظعراق مورئقس ماجملؾس ماظؿـػقذي مظؾؿـظؿي مواظوصد ماٌراصق مظهم
وععوظيماظرئقسماألولمظدائرةماحملودؾوتمبوىؿفورؼيماظؿوغلقيمواألعنيماظعوممظؾؿـظؿيمواظوصدماٌراصقمظهموسضوؼيم
ممـؾني مسن مطل معن مععوظي مرئقس مدؼوان ماحملودؾي مبدوظي ماظؽوؼً مواظـوئى ماألول مظرئقس ماجملؾس ماظؿـػقذيم
ودعودة مرئقس مدؼوان ماحملودؾي مبدوظي مضطر مواظـوئى ماظـوغي مظرئقس ماجملؾس ماظؿـػقذي مورئقلي مىـي متـؿقيم
اظؼدراتماٌمدلقيمواظؿكطقطماالدرتاتقفيمظؾؿـظؿيماظعربقي.م
وضد ممتـؾً مأػداف ماظزؼورة مؼب ممتؽني معلموظني مدوعقني موممـؾني مظؾفون ماظػـقي مسن ماٌـظؿي ماظعربقي موعـظؿيم
االصردويمعنمتؾودلماًرباتمواظؿفوربمحولماظػرصمواظؿقدؼوتماٌؿصؾيمبدورمعـظؿوتماالغؿودويماإلضؾقؿقيمؼبم
دسمموتؽرؼسمايوطؿيموتؾودلماًرباتمصقؿومؼؿعؾقمبلغشطيماظؿصرفمواٌؿوردوتموآظقوتماظعؿلموطذظكمهدؼدم
أصضلماٌؿوردوتماظيتمميؽنمظؾؿـظؿيماظعربقيماالدؿؽـوسمبفومؼبمعرحؾيمضودعيموتطؾققمتوصقيمعـظؿيماالغؿودويم
بؿطوؼرماظؿعوونماظػينمبنيماٌـظؿوتماإلضؾقؿقي.م
وضد معؽـً مػذه ماظزؼورة معن ماظوضوف مسؾى مأصضل ماٌؿوردوت مظدى ماٌـظؿؿني ماظعربقي مواإلصرؼؼقي موهدؼد مذبوالتم
اظؿؽوعلمبقـفؿو ممبو مؼلوسدمسؾى مهؼقق معزؼد معن ماظؿؼدم مسؾىمعلؿوىماظؼدرات .موضدممتماالتػوقمسؾىمسؾى معبؾيم
عن ماألغشطي مؼؿم متـػقذػو مبوظؿـلقق معع ماٌـظؿؿني موتؿعؾق مبؿـظقم معؾؿؼى مطل مدـؿني موتـظقم مورش مسؿل مصـقي مؼبم
ذبوالت مذات مصؾي مبوظؿدضقق مواظرضوبي موذظك مبوظرجوع مإظب موربي ماٌـظؿي ماإلصرؼؼقي مومت ماضرتاح ماٌواضقع ماظؿوظقيم
حلى ماألوظوؼي موتؿعؾق مبؿؼققم مدور ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مادؿـودا مإظب  SAIPMF -ICBFموضؿون ماىودةم
واظرضوبيمسؾىماظؿـؿقيماٌلؿداعيمواظؿدضققموصقماٌـففقيماٌؾـقيمسؾىماٌكورر.
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ثاظـا:مإجؿؿاعمصرؼقماظعؿلماٌؽؾفمبؿعدؼلماظـظامماألداديمظؾؿـظؿة:
ؼبمإرورمتـػقذمضرارماجملؾسماظؿـػقذيمظؾؿـظؿيماظعربقيم2017/246مم.تم55ماٌـعؼدمبوظدوحيمخاللماظػرتةم-28
 29معورس م2017م ،مواظذي مادبذ مبـوء مسؾى ماٌؼرتح ماٌؼدم معن مدؼوان ماٌراضؾي ماظعوعي مبوٌؿؾؽي ماظعربقي ماظلعودؼيم
وغصّمسؾىمتشؽقلمصرؼقمسؿلمظدراديماظـظومماألدوديمواهلقؽلماظؿـظقؿيمواظؾوائحماظؿـظقؿقيمواظؼواسدماإلجرائقيم
ظؾؿـظؿي ممبو مؼؿواءم معع ماظؿعدؼالت ماألخرية ماظيت ممتً مسؾى ماظـظوم ماألدودي مظالغؿودوي مواًطي ماإلدرتاتقفقي،م
وؼضم ماظػرؼق مطل معن ماظلعودؼي م(رئقلو) موسضوؼي مطل معن ماظؾقرؼن موضطر موظؾـون مودؾطـي مسؿون مواٌغربم
وعورؼؿوغقو ماضوصي ماظب ماألعوغي ماظعوعي ،مسؼد مصرؼق ماظعؿل ماٌؽؾف مبدرادي ماظـظوم ماألدودي مواهلقؽل ماظؿـظقؿيم
واظؾوائح ماظؿـظقؿقي مواظؼواسد ماإلجرائقي مظؾؿـظؿي ماظعربقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي مخالل ماظػرتةم
عن م 16 - 13مغوصؿرب م2017م ،ماجؿؿوسه مبـوء مسؾى ماظدسوة ماظؽرميي ماٌوجفي معن مععوظي ماظدطؿور محلوم مبن مسؾدم
احمللنماظعـؼريمرئقسمدؼوانماٌراضؾيماظعوعيمبوٌؿؾؽيماظعربقيماظلعودؼي.
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ومتّ مخالل مػذا ماظؾؼوء مإدراج معؼرتح متعدؼالت مسؾى ماظـظوم ماألدودي موصق ماظؿوجفوت ماىدؼدة مظإلغؿودوي ماظيتم
جوءت مؼب مإرور مأوظوؼوتفو ماًؿس موادؿؽـودو ممبو مورد مضؿن ماظـصوص ماٌؿوبؾي مسؾى معلؿوى ماٌـظؿوت ماإلضؾقؿقيم
اظـظرية .مطؿو ممت ماألخذ مبعني ماالسؿؾور ماجملوالت ماظيت ممت مضؾطفو مؼب مإرور معشروع ماًطي ماإلدرتاتقفقي مظؾؿـظؿيم
اظيتممتمتؼدميفومعنمضؾلمىـيماظؿكطقطماالدرتاتقفيمبوٌـظؿي.

رابعا :ماألغشطة ماظيت مغػذتفا معؾادرة متـؿقة ماالغؿوداي ميف مإرار متعاوغفا معع ماٌـظؿة ماظعربقة مخالل ماظـصفم
اظـاغيمعنمدـةمم:2017
غضؿًمعؾودرةمتـؿقيماإلغؿودويمبوظؿعوونمععماٌـظؿيماظعربقيماالجؿؿوسوتموورشماظعؿلماظؿوظقي:
* ماجؿؿوع م"تؽققف ماٌودة ماظعؾؿقي مظربغوعٍ معؽوصقي ماظػلود معن مضؾل ماىفوز ماألسؾى مظؾرضوبي" مسؼد مبويؿّوعوت م–م
توغس -عن م 18مإظب م 2017 -09 -29موحضره مبوإلضوصي مإظب مممـل مسن معؾودرة متـؿقي ماإلغؿودوي م 8معدربني معن مإضؾقمم
اٌـظؿيماظعربقي.
* ماجؿؿوع م"تؽققف ماٌودة ماظعؾؿقي مظربغوعٍ ماظؿعوعل معع ماألرراف مذات ماظعالضي" مسؼد مبوظرؼوض – ماٌؿؾؽي ماظعربقيم
اظلعودؼي م -معن  08إظب م 2017 -10 -12موحضره مبوإلضوصي مإظب مممـل مسن معؾودرة متـؿقي ماإلغؿودوي م 7عدربني معنم
إضؾقمماٌـظؿيماظعربقي.
ورذي مسؿل م"إسداد مادرتاتقفقي ماظؿعوعل معع ماألرراف مذات ماظعالضي" مسؼدت مبوظؽوؼً مخالل ماظػرتة معن م11 – 27
إظبم.2017 -12 -07موضدمذوركمصقفوم28معشورطومعنم11مجفوزمأسؾىمظؾرضوبيموضوممبؿـشقطفوم7معدربني.
ورذيمسؿلم"ضقوسمأداءماألجفزة"سؼدتمبوٌغربمخاللماظػرتةمعنم5مإظبم.2017 – 12 – 7
ورذيمسؿل م"ضؿونماىودة" مسؼدتمبويؿّوعوت – متوغس -مخالل ماظػرتة معنم 12مإظب م.2017 -12 -17موضدمعؽـًم
عن معراجعي م 7معفؿوت مرضوبقي مدبص مرضوبي ماالظؿزام مسؾى ماٌشرتؼوت مايؽوعقي مو 3معفؿوت مرضوبي معوظقي .موضدمضومم
مبراجعيمضؿونماىودةم4معراجعنيمعنم4مدولمسربقي.
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* دؼـوانماحملادؾةمباٌؿؾؽةماألردغقـةماهلامشقة:

1ـ ضوم مععوظي مرئقس مدؼوان ماحملودؾي ماألدؿوذ ماظدطؿور /مسؾد مخرابشه مبؿلؾقم متؼرؼر مدؼوان ماحملودؾي ماًوعس مواظلؿني مظعومم
 2016إظب مطل معن مدعودة مرئقس مذبؾس ماظـواب مودوظي مرئقس مذبؾس ماألسقون موإظب مدوظي مرئقس ماظوزراء موإظب مطوصي ماىفوتم
اًوضعي مظرضوبي ماظدؼوان ،موتضؿن مػذا ماظؿؼرؼر مأػم ماٌالحظوت مواٌكوظػوت مواظؿفووزات ماٌرتؽؾي معن مضؾل ماىفوت ماًوضعيم
ظؾرضوبي مبوإلضوصي مإظب مغؿوئٍ متدضقق موهؾقل مايلوبوت ماًؿوعقي مظؾدوظي موسدد معن ماظشرطوت ماظيت متلوػم مصقفو مايؽوعي مبلطـرم
عنم( )%50عنمرأمسوهلو.م
وعن معـطؾق ماظشػوصقي مواٌشورطي ماظػوسؾي موتعزؼزاً مٌؾدأ ماٌلوءظيمصؼد ممت مغشر مػذا ماظؿؼرؼر مسؾى ماٌوضع ماإلظؽرتوغي مظؽل معن مذبؾسم
اظـوابمورئوديماظوزراءمودؼوانماحملودؾي.

2ـ ادؿضوف مدؼوان ماحملودؾي مؼب مإرور ماغػؿـوحـه مسؾـى مربقطه مدورة مذورك مؼب ماظؿكطقط ماالدرتاتقفي مذورك مصقفــو مسدد معنم
اظعوعؾقـن مؼب ماظــوزارات مواٌمدلوت مايؽوعقي موتــفدف ماظـدورة مإظب مأػؿقـــــي ماٌوارد ماظؾشرؼي مواٌودؼي ماظـؿؿوحي مظؿقؼقـقم
األػـــداف ماظرئقلقي مواٌشورؼع مواظـشوروت مواإلجراءات ماظيت متربط مبني ماظوضـــع مايــوظي مألي معمدلــي مورؤؼـــؿفـــــوم
اإلدرتاتقفقي.
3ـ اصؿؿحمععوظيماألدؿوذماظدطؿور/مسؾدمخرابشـه مورذيمودروة متدرؼؾقيمحولم(طشفماظؿـزوؼرمؼبماظــؿعوعـالتمايؽوعقي موعــعم
االسؿـداءمسؾىماظـؿـولماظعـوم)مخاللمذفرمغوصؿؾـرم(تشرؼنماظـوغي)محقٌممتماظؿلطقدمسؾىمأػؿقيماظؽشفمسنماظؿزوؼرمؼبماظوبوئقم
واظـؿعوعالت ماظصودرة مسن ماألجفزة مايؽوعقي معن مأجل ماحملوصظي مسؾى ماٌول ماظعوم موغبوؼؿه معن ماهلدر مواظضقوع معمطداً مسؾى مأنم
ػذه ماظظوػرة مأصؾقً مسوبرة مظؾقدود موتؿطؾى ماٌزؼد معن ماىفود ماظدوظقي مٌواجفؿفو مٌو مهلو معن مآبور مدؾؾقي مسؾى ماالضؿصودم
واالدؿـؿورموتطوؼرمآظقوتموعواجفيمػذاماظـوعمعنماظػلود.
وضد مذورك مؼب مػذه ماظورذي مأطـر معن م( )137معوزػوً معن ماظعوعؾني مؼب ماىفوت ماًوضعي مظرضوبي ماظدؼوان مواظيت مادؿؿرت م(أربعيم
أؼوم)محوضرمبفومسددمعنماًرباءمؼبمذبوالتماظؿزوؼرمواظؿزؼقفمؼبماٌعوعالتماٌوظقي.
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4ـ اظطراوغةمؼؿلؾممتؼرؼرمدؼوانماحملادؾةم:2016
تلؾممرئقسمذبؾسماظـوابماٌفـدس/مسورفماظطراوغيمتؼرؼرمدؼوانماحملودؾيمظعومم،2016مظدىمادؿؼؾوظهمؼبمعؽؿؾهماظقوم.

5ـ اظؿعاونمبنيماألجفزةماألسضاء:
ؼب مإرور ماظؿعوون ماٌشرتك موتؾودل ماًربات مواٌعرصي مبني ماألجفزة ماألسضوء ممبـظؿـي ماالرابودوي مغظم ممبؼر مدؼوان ماحملودؾيم
األردغي مخالل ماظػرتة معن م 10مإظب م 2017/12/14دورة متدرؼؾقي معشرتطي مبني مدؼوان ماحملودؾي ماألردغي مودؼوان ماٌراضؾي ماظعوعيم
بوٌؿؾؽيماظعربقيماظلعودؼي،مذوركمصقفوم24معوزػومعنماىفوزؼن.
وتـووظً ماظدورة ماظؿدضقق ماٌوظي ماٌؾين مسؾى ماٌكورر موػدصً مإظب مإطلوب ماٌشورطني مبقـفو معفورات معفـقي محدؼـي مؼب مذبولم
اظؿدضققموخصوصومؼبماٌراجعيماالظؽرتوغقي.
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*مدؼوانماظرضابةماٌاظقةمواإلدارؼةمبدوظةمصؾلطني:

1ـ اظرئقسمؼؿلؾمماظؿؼرؼرماظلـويمظدؼوانماظرضابةماٌاظقةمواإلدارؼة:
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ضوم مععوظي ماألدؿوذ مإؼود متقم ،مرئقس مدؼوان ماظرضوبي ماٌوظقي مواإلدارؼي مبدوظي مصؾلطني ،مبؿورؼن م 2017/06/20مبؿلؾقم ماظؿؼرؼرم
اظلـوي مظدؼوان ماظرضوبي ماٌوظقي مواإلدارؼي مظؾعوم م 2016مإظب مرئقس مدوظي مصؾلطني مربؿود مسؾوس .موتضؿن ماظؿؼرؼر مغؿوئٍ مسؿؾهم
واًططماٌوضوسيمظؿطوؼرماظعؿل.
2ـ دؼوانماظرضابةماٌاظقةمواإلدارؼةمخيؿؿممعشروعماظؿدسقمماٌمدلي:
اخؿؿم مدؼوان ماظرضوبي ماٌوظقي مواإلدارؼي مبؿورؼن م  2017-7-12م"عشروع ماظؿدسقم ماٌمدلي" ،ماظـؿؿول معن ماالهود ماألوروبي.م
ومتـلماهلدفماظرئقليمهلذاماٌشروعماظذيماغطؾقمؼبمتشرؼنماألولمسومم2014متؼدؼمماظدسممظؾدؼوان،مطيمؼصؾحمعمدليمرضوبيم
خورجقي معلؿؼؾي موطػمة موصعوظي موصق مععوؼري ماٌـظؿي ماظعوٌقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي ماظعوعي مواحملودؾي م(اإلغؿودوي)،م
وذظكمعنمخاللمدسمموتطوؼرماظؾـقيماٌمدلوتقيمظهموبـوءمضدراتمعواردهماظؾشرؼيماظعوعؾيمؼبمذبوالتماظرضوبيماٌكؿؾػي.

*مدؼوانماحملادؾةمبدوظةمضطر:

1ـ دؼوانماحملادؾةمؼشاركميفماالجؿؿاعماٌشرتكمظألعمماٌؿقدةموعؾادرةمتـؿقةماغؿودايميفمغقوؼورك:م
ذـوركمدعودةماظشقن/مبـدرمبنمربؿدمبنمدعودمآلمبوغي،مرئقسمدؼوانماحملودؾيمؼبماالجؿؿوعماٌشرتكمٌـظؿيماألعمماٌؿقدة،م
إدارة ماظشمون ماالضؿصودؼي مواالجؿؿوسقي موعؾودرة متـؿقي ماغؿودوي مؼب معؼر معـظؿي ماألعم ماٌؿقدة مؼب مغقوؼورك مؼوعي م 20مو 21مؼوظقوم
2017محولمعوضوعم"جوػزؼيماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمؼبماظرضوبيمسؾىمتـػقذمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعيم."2030
2ـ دؼوانماحملادؾةمؼـظممورذـةمسؿلمحولمعوضوعم"عؾادئموععاؼريمأعنماٌعؾوعات":م
غظممعرطزماظؿؿقزمظؾؿدرؼىمواظؿطوؼرمبدؼوانماحملودؾيمبوظؿعوونمععمععفدماٌدضؼنيماظداخؾقنيمورذيمسؿلمحولمعوضوعم"عؾودئم
وععوؼري مأعن ماٌعؾوعوت" ،محقٌ مذورك مؼب ماظورذي مأطـر معن م 70معوزػو معن مزبؿؾف ماىفوت مواٌمدلوت مايؽوعقي ماًوضعيم
ظرضوبي مدؼوان ماحملودؾي .مومت مخالل ماظورذي ماظؿعرؼف مبلػم معؾودئ مأعن ماٌعؾوعوت موأبرز مايوادث مواظؿقدؼوت ماظيت متواجففوم
اٌمدلوتمواٌؿعؾؼيمبلعنماٌعؾوعوت.
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3ـمػقؽـةماظرضابةماٌاظقةمواإلمنائقةمباغدوغقلقامتطؾعمسؾىموربةمدؼوانماحملادؾة:
ادؿؼؾل ماظشقن /مصفد مبن مغبد مآل مبوـين معلوسد مرئقس مدؼوان ماحملودؾي مظرضوبي ماألداء مواالظؿـزام موصدا معن مػقؽي ماظرضوبي ماٌوظقيم
واإلمنوئقي مبنغدوغقلقو مبؿورؼن م 2017/10/05مؼب مإرور مزؼورة مؼؼوم مبفو ماظوصد ماالغدوغقلي مبفدف مإجراء مدرادوت معؼورغيم
ظؾكدعوتماظعوعيمبدوظيمضطرمألجلمهلنيموتطوؼرماظرضوبيماٌوظقيمؼبماغدوغقلقومواالدؿػودةمعنموربـيمدؼوانماحملودؾي.م
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واظؿؼى ماظوصد مبعدد معن معـدراء ماإلدارات ماظرضوبقي مبوظدؼوان موارؾع مسؾى مرؾقعي مسؿل مطل مإدارة مووربي مدؼــوان ماحملودؾي مؼبم
زبؿـؾفماجملوالتماظرضوبقي.
4ـمزؼـارةماظوصدماظؽوؼيتمظدؼوانماحملادؾةماظؼطــري:
ادؿؼؾل مدؼوان ماحملودؾي مؼب م 19غوصؿرب م 2017موصدا مرمسقو معن مدؼوان ماحملودؾي مبدوظي ماظؽوؼً موذظك مؼب مإرور مزؼورة مضوم مبفوم
اظوصدماظؽوؼيتمٌدةمبالبيمأؼوم.موتفدفماظزؼورةمإظبمتطوؼرماظؿعوونماٌشرتكمبنيماظطرصنيموتؾودلماًرباتمواٌعورف.
وتضؿن مبرغوعٍ ماظزؼورة مسدة معواضقع معـفو ماظرؤؼي ماٌلؿؼؾؾقي مظدؼوان ماحملودؾي مؼب مضطر موعـففقوت ماظؿدضقق .موزبورر ماألسؿولم
واٌكورر ماٌمدلقي .مطؿو ممت محبٌ موعـوضشي معـففقوت معراجعي ماٌشورؼع ماظرأمسوظقي موعـففقي ماظؿدضقق مسؾى ماألداء ماٌمدلي.م
بوإلضوصيمإظبمسددمعنماٌواضقعمؼبمذبوالتماظعؿلماظرضوبي.

*مدؼوانماحملادؾةمبدوظةماظؽوؼت:

-1معشارطةماظدؼوانمسؾىمعلؿوىماٌـظؿةماآلدقوؼةمهلـقؽاتماظرضابةماٌاظقـةماظعؾقام(األدوداي):
ـ ضوم موصد معن مدؼوان ماحملودؾي مبزؼورة معقداغقي مٌؽؿى معدضق موعراجع مسوم ماهلـد مظؿؾودل ماًربات مؼب مذبول متدضقق متؽـوظوجقوم
اٌعؾوعوتموذظكمخاللماظػرتةمعنم 2017/9/14 –11تػعقالًمالتػوضقيماظؿعوونماٌربعيمبنيماىفوزؼن.م
 اٌشورطي مؼب مايؾؼي ماظـؼوذقي م"تـؿقي ماٌوارد ماظؾشرؼي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي ماظعوعي مواحملودؾي" مؼب مغطوق متػعقلماتػوضـقيماظؿعوونمععماىفوزماظصقينماظيتمسؼدتمخاللماظػرتةم2017/9/20-18مؼبماظصني.
-2مأغشـطةماظدؼوانمسؾىمعلؿوىماٌـظؿةماظعربقةمظألجفزةماظعؾقامظؾرضابةماٌاظقةمواحملادؾةم(األرابوداي)ممتمعامؼؾي:
ـ بـوء مسؾىمدسوة مععوظيماظلقد/مسودلمسؾد اظعزؼزماظصرسووي مرئقسمدؼوانماحملودؾيمبوإلغوبيمبدوظيماظؽوؼًمضوم مععوظيماظلقد/م
إدرؼسمجطوماظرئقسماألولمظؾؿفؾسماألسؾىمظؾقودؾوتمبوٌؿؾؽيماٌغربقيمواظوصدماٌراصقمظهمبزؼورةمدؼوانماحملودؾيموذظكمخاللم
اظػرتةمعنم2017/11/8-6موذظكمٌـوضشيماٌواضقعمذاتماالػؿؿومماٌشرتكمبنيماىفوزؼن.
ـ بـوءمسؾىمدسوةمععوظيماظلقد/مسودلمسؾد اظعزؼزماظصرسوويمرئقسمدؼوانماحملودؾيمبوإلغوبيمبدوظيماظؽوؼًمضوممععوظيماألدؿوذم
اظدطؿور /مسؾد مخرابشه ،مرئقس مدؼوان ماحملودؾي مبوٌؿؾؽي ماألردغقي ماهلومشقي مواظوصد ماٌراصق مظه مبزؼورة مدؼوان ماحملودؾي موذظكم
خالل ماظػرتة معن م 2017/11/28-26موذظك مٌـوضشي ماٌواضقع مذات ماالػؿؿوم ماٌشرتك مبني ماىفوزؼن موحضور مصعوظقوت معؾؿؼىم
اظشؾوبم2017مهًمذعورم"اظرؼودة".
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-3مهؼقؼاًمظشعارمعـظؿةماإلغؿوداي"اظؿفربةماٌؿؾادظةمتػقدماىؿقع":
ـ ضوممدؼوانماحملودؾيمبدوظيماظؽوؼًمبؿوضقعمعذطرةمتعوونمجدؼدةمععمعؽؿىماظؿدضققماظورينمجبؿفورؼيمصـؾـدا.م
-4مصعاظقاتمأخرى:
ـ عن معـطؾق ماخؿقور مدوظي ماظؽوؼً مسوصؿي ماظشؾوب ماظعربي مظعوم م 2017مأضوم مدؼوان ماحملودؾي مبدوظي ماظؽوؼً معؾؿؼى ماظشؾوبم
 2017مهً مذعور م"اظرؼودة" مخالل ماظػرتة م 28-27مغوصؿرب م 2017متضؿن مورش مسؿل محول معوضوسي :ماظـؼوصي ماٌمدلقيم
واظؿؽوعلماٌفينمبوإلضوصيمإظبمععرضمظألصؽور.م
38

*مدؼوانماحملادؾةمبؾقؾقا:

-1مورذةمسؿلمحولمغظامماظصؽوكماإلدالعقة:
ـ غظممدؼـوانماظـؿقودؾيماظؾقـيبمبؿورؼــن 2017/9/26ممورذيمسؿلمتـووظًمغظومماظصؽوك اإلدالعقيمؼبمضوءماظؼوغونمرضمم()4م
ظلـيم2016م.م
والئقؿهماظؿـػقذؼيمومبشورطيمسددمعنماظـؿكؿصنيمبلوقماظـؿولماظؾقيبمبصػؿـهماىفيماظيتمؼؿممصقفومتداولماألوراقماٌوظقيموضدم
خؾصً ماظورذي مإظب مسدد معن ماظؿوصقوت مأػؿفو مضرورة متػعقل مػقؽي مدوق ماٌول ورصع ماظوسي ماجملؿؿعي مألػؿقي مغظوم ماظصؽوكم
اإلدالعقيمودورػومؼبماظدصعمبعفؾيماظؿـؿقيماالضؿصودؼيمومتوؼلماظعفزمؼبماٌوازغوتماظعوعيمظدوظيماظؾقؾقي.

 -2دؼوانماحملادؾةماظؾقيبمؼصدرماظعددماألولمعنمجمؾةماظرضابةماٌاظقة:
ـ أصدرمدؼوانماحملودؾيماظؾقيبماظعددماألولمعن ذبؾيماظرضوبيماظـــــؿوظقــيم
ؼوغقوم2017م،موػيمذبؾيمغصفمدـوؼيمتفدفمإظبماالرتــؼوءمبوظـؿلؿـوىم
اظػين،مواإلدفوممؼبمتـؿقيماظؼدراتماظؾــشرؼيمبوظـــدؼوان،موغشرماظوســـيم
اظرضوبيمسؾىماظعؿومموضدمتضؿنماظعددمســدّةمربوورمأػــؿفومربـــورؼـــنم
تعرؼػقنيماألولمخوصمبوٌعوؼريماظدوظقيمإلسدادماظؿؼورؼرماظــؿوظقيمواظـــوغيم
خوصممبعوؼريماإلغؿودويمبوإلضوصيمإظبمعؼوالتمؼبمعــفولماظعؿلماظرضـوبيم
ودورمتؼورؼرماظدؼوانمؼبمهلنيماألداءمايؽوعيموأغشطـــؿهماظداخؾـــــقيم
واًورجقي.
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2ـ ورذةمسؿلمحولماٌراجعةماظؾقؽقة:
ـ غظم مدؼوان ماحملودؾي ماظؾقيب مورذي مسؿل مبؿورؼن م2017 /10/10م ،متـووظً ماٌراجعي ماظؾقؽقي مودور ماظدؼوان مصى مهؼقق مرضوبيم
صعوظيمسؾىماألداءماظؾقؽي.
وضدعًمخـالهلومورضؿـيمسؿلماألوظبمعنمضؾلمعدؼر
عرطزماظؾقوثموتـووظًماإلرورماظعــوممظؾؿراجعـــيم
اظؾقؽقيموصقمظؾؿـففقوتماظيتمأضرتفومذبؿوسيمسؿل
اظرضوبيماظؾقؽقيماظؿوبعيمظؾفـيمتؾودلماٌعرصيمظـؿـظؿيم
اإلغؿودوي.موتـووظًماظورضيماظـوغقيماٌؼدعيمعنمضؾل
عدؼرمإدارةمتـػقذماٌشروسوتمدورماظدؼوانمؼبمهؼقق
رضوبيمصعوظيمسؾىماألداءماظؾقؽيمعنمواضعمحوظيمسؿؾقي
متمسرضفومخاللماظورذيموضدمخؾصًماظـورذيمإظـىم
ذبؿـوسيمعـنماظؿوصقـوتمأػؿـفومضـرورةمتػعـــقلم
اظؼواغنيمواظؾوائحماًوصيمحبؿوؼيماظؾقؽي،موتدرؼىم
وتلػقل ماظعـوصر ماظػـقي موادؿقدات معؽؿى مبوظدؼوان مؼعـى مبوٌراجعي ماظؾقؽقي .موتػعقل مدور ماظدؼوان مؼب ماظؼقوم مبعؿؾقوت معراجعيم
ذوعؾيمظؾؼضوؼوماظؾقؽقي.موضرورةماظعؿلمسؾىمإصدارمإرذوداتموععوؼريمميؽنماالسؿؿودمسؾقفومؼبماٌراجعيماظؾقؽقي.
39

3ـ دؼوانماحملادؾةماظؾقيبمؼصدرماظعددماألولمعنمجمؾةماظرضابةماٌاظقة:
ـ أصدر مدؼوان ماحملودؾي ماظؾقيب ماظعدد ماألول معن ذبؾي ماظرضوبي ماٌوظقي مؼوغقو م2017م ،موػي مذبؾي مغصف مدـوؼي متفدف مإظبم
االرتؼوء مبوٌلؿوى ماظػين ،مواإلدفوم مؼب متـؿقي ماظؼدرات ماظؾشرؼي مبوظدؼوان ،موغشر ماظوسي ماظرضوبي مسؾى ماظعؿوم موضد متضؿن ماظعددم
سدة مربوور مأػؿفو مربورؼن متعرؼػقني ماألول مخوص مبوٌعوؼري ماظدوظقي مإلسداد ماظؿؼورؼر ماٌوظقي مواظـوغي مخوص ممبعوؼري ماإلغؿودويم
بوإلضوصيمإظبمعؼوالتمؼبمذبولماظعؿلماظرضوبيمودورمتؼورؼرماظدؼوانمؼبمهلنيماألداءمايؽوعيموأغشطؿهماظداخؾقيمواًورجقي.
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*ماىفازماظـؿرطزيمظؾؿقادؾاتمجبؿفورؼةمعصرماظعربقة:
1ـ ادؿضوف ماىفوز ماجؿؿوع مىـي ماٌفوم ماًوصي ممبؿوبعي متؼققم ماًطي ماإلدرتاتقفقي مظألصرودوي م 2020-2015مواظذي مسؼدم
بوظؼوػرة مخالل ماظػرتة معن م 18محؿى م 20مؼوظقو م .2017موادؿفدف ماالجؿؿوع ماظوصول مإظب معوضف مواضح مؼب معـؿصف ماٌدة مٌدىم
تـػقذ ماألغشطي ماٌدرجي مبوًطي ماإلدرتاتقفقي ماٌشور مإظقفو موطذظك مادؿعراض مبعض ماٌوضوسوت ماظـوذؽي معـل معفـقي ماٌراجعنيم
وأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعيمواظؿدصؼوتماٌوظقيمشريماٌشروسيمومتمعـوضشيمعدىمايوجيمظؿقدؼٌماًطيمإلدراجمتؾكماٌوضوسوتم
صقفو ،مطؿو ممت مخالل ماالجؿؿوع مادؿعراض معوضف ماتػوضقوت ماظؿعوون مبني ماالدودوي مواظقورودوي مواألوالدقػس معن مجفي مأخرىم
وطذظكماظؿعوونمععمعؾودرةمتـؿقيماإلغؿودويم.IDI
2ـ اجؿؿاعمضقاداتماألجفزةماظعؾقامظؾرضابةماٌاظقةمواحملادؾةموأصقابماٌصاحلميفمغقوؼورك:
ذورك موصد معن ماىفوز مبرئودي ماظلقد مرئقس ماىفوز ماٌلؿشور /مػشوم مبدوى مؼب ماجؿؿوع محول معوضوع معراجعي معدى ماالدؿعدادم
ظؿطؾقق مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي مظألعم ماٌؿقدة مواظذي مسؼد ممبؼر ماالعم ماٌؿقدة ممبدؼـي مغقوؼورك م– ماظوالؼوت ماٌؿقدة ماالعرؼؽقيم
ؼوعيمم20مو21مؼوظقوم.2017موضدمأدػرتماٌـوضشوتمسنمبعضماظـؿوئٍمؼؿؿـلمأػؿفومصقؿومؼؾي:
*موجودمهدؼوتمتواجهماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمؼبماظؼقوممبعؿؾقوتمرضوبقيمتؿعدىمإرورماظرضوبيماٌوظقيماظؿؼؾقدؼيمورضوبيماالظؿزامم
أبـوءمرصدمعدىمتـػقذمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعي.
*مأغهمصبىمسؾىمايؽوعوتمواألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمسؾىمحدمدواءمأنمتؿؾعمغففومذوعالموعؿؽوعالمصقؿومؼؿعؾقمبؿـػقذمأػدافم
اظؿـؿقيماٌلؿداعي.
* موجود متوضعوت مسوظقي مألصقوب ماٌصوحل ماٌكؿؾػني مبوظـلؾي مظدور ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مصقؿو مؼؿعؾق مبؿـػقذ مأػداف ماظؿـؿقيم
اٌلؿداعيموعشورطؿفممؼبماظعؿؾقوتماظرضوبقي.
3ـ االجؿؿاعماياديمسشرمجملؿوسةمسؿلماإلغؿودايمٌؽاصقةماظػلادموشللماألعوال:
ترأس ماظلقد /ماٌلؿشور مػشوم مبدوى مرئقس ماىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت موصد ماىفوز ماٌشورك مؼب ماالجؿؿوع مايودي مسشرم
جملؿوسي مسؿل ماالغؿودوي مٌؽوصقي ماظػلود موشلل ماألعوال مواظذي مادؿضوصه ماىفوز ماألسؾى مظؾرضوبي مبؿـزاغقو مؼوعي م 25مو26م
دؾؿؿربم2017ممبدؼـيماروذوم متـزاغقو.
طؿوممتمسرضمعوممتّمانوزهمعنمأغشطيمذبؿوسيماظعؿلموبوألخصماألدظيماإلرذودؼيم"ادرتدادماألصولماٌـفوبي"مو"عراجعيمعـعم
اظػلودمؼبماٌشرتؼوتماظعوعي".مطؿو مغوضشماألسضوءماإلرورماظرئقليمًطيماظعؿلماىدؼدةماٌؼرر مصقوشؿفومخاللماظشفورماظؼؾقؾيم
اظؼودعيمحقٌماتػقماألسضوءمبنعبوعماآلراءمسؾىمإدراجمعوضوعماٌراجعيماظؼضوئقيمضؿنمخطيماظعؿلماىدؼدة.
4ـمعممترماظدولماألررافمباتػاضقةماألعمماٌؿقدةممٌؽاصقةماظػلاد:
ترأسماظلقدماٌلؿشور/مػشوممبدويمرئقسماىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتموصدماىفوزماٌشوركمؼبمعممترماظدولماألررافمبوتػوضقيم
األعمماٌؿقدةمٌؽوصقيماظػلودممبؼرماألعمماٌؿقدةمبػقـو-ماظـؿلومخاللمؼوعيم5مو6مغوصؿرب م.2017موضدمضومماىفوزمبودؿعراضم
وربيمعصرمؼبمذبولمعؽوصقيماظػلودمواإلدرتاتقفقيماظورـقيمؼبمػذاماظشلن.
40
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مىاقع علِ االنرتنت ذات العالقُ
بطبًعـُ أعنال األجهسَ الرقابًُ
طؾقيماظؿفورةم-مجوععيماظؼوػرة
http://www.fac.cu.edu.eg

اهلقؽيماظعوعيمظؾرضوبيماٌوظقيمممممممم

http:// www.fra.gov.eg

اٌعفدماٌصرؼبماٌصريمم

http:// www.ebi.gov.eg

ػقؽيماظرضوبيماإلدارؼيمممممممم

http:// www.aca.gov.eg

اظؾـكماظـؿرطزيماظـؿصريمممممممممممممممممممم

http:// www.cbe.org.eg

ىـيماظـؿعوؼريماٌفـقيماظؿوبعيمظالغؿودوي م
http:// www.psc-intosai.org

عؽؿؾيماإلدؽـدرؼي

http:// www.bibalex.org

عؽؿؾيماألػرام

http:// bookshop.ahram.org.eg

اهودماحملودؾنيمواٌراجعنيماظعرب
http:// theafaa.org.eg
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شروط ومعايري الهّشر
يف جملُ "الرّقابُ املالًُّ"

42

أ-مذـروطماظـّشــر:
-1مأنمتؼدمماظؾقوثمواٌؼوالتمعطؾوسيمأومعؽؿوبيمبؾغيمسربقيمدؾقؿيموأدؾوبمواضح.
 -2مأن مؼؿم ماظؿؼقد مؼب مإسداد ماظؾقوث مواٌؼوالت مبلصول موضواسد ماظؾقٌ ماظعؾؿي ماٌؿعورف مسؾقفو مدواء معن محقٌ ماظشؽل مطنسداد مخطيم
ظؾدرادي متؾدأ ممبؼدعيمتؾني ماهلدف معن مإبورةماٌوضوع موأػؿقؿهموعـفٍماظؾقٌ موتؼلقؿهمبمماالغؿؼول مإظب مصؾى ماٌوضوع موجوػره مواالغؿفوءم
خبومتيمظؾؿوضوع،مأومعنمحقٌماٌضؿونمطعرضماٌوضوعموهدؼدمأػداصهمبدضيمووضوحموادؿعراضمسـوصرهمبعؿقموعوضوسقي.
 -3مأن مؼؿم متوبقق ماٌصودر مبدضي موأعوغي مدواء مأطوغً مغصوصو محرصقي مأو مسرضو مألصؽور مآخرؼن معصوشي مبؾغي ماظؽوتى ،موؼؿم مذظك مبوظـلؾيم
ظؾؽؿى مواظؾقوث مبوضع مرضم مؼب مغفوؼي ماالضؿؾوس مؼؼوبؾه مرضم مؼب مصػقي ماهلواعش مؼؿم مبعده متدوؼن معصدر ماالضؿؾوس مبشؽل مدضقق موطوعلم
حبقٌ مؼؿضؿن مادم ماٌمظف موسـوان ماٌرجع موادم ماظـوذر موعؽون مودـي ماظـشر مورضم ماظصػقي مأو ماظصػقوت .مطؿو مؼؿم ماالظؿزام مأؼضو مبؼواسدم
وأصول ماظؿوبقق ماٌؿعورف مسؾقفو مبوظـلؾي مظؾؿفالت مواظدورؼوت مواظؼواغني مواألغظؿي مواظوبوئق ماظرمسقي مواألسؿول مشري ماٌـشورة .موطذظك مؼؿمم
ؼبمغفوؼيماظؾقٌمأوماٌؼوظيمإسدادمضوئؿيماٌراجعمحبقٌمتوضعماٌراجعماظعربقيمأوالمتؾقفوماٌراجعماألجـؾقي.ممم
 -4أن مؼؽون مععدّ ماظؾقٌ مأو ماٌؼوظي معن ماظعوعؾني مؼب ماألجفزة ماألسضوء مؼب ماٌـظؿي ،موصبوز مظؾفـي ماجملؾي مضؾول مغشر ماٌؼوالت مواظؾقوثم
اٌؼدعيمعنمشريماظعوعؾنيمؼبمتؾكماألجفزةمسؾىمأنمالمؼؿفووزمذظكمبؾٌماٌؼوالتماٌـشورةمؼبماجملؾي.
-5مأنمؼرصقماٌؼولماٌرتجممبوظـصماألصؾيمبوظؾغيماٌرتجممعـفومععمذطرمادمماٌمظفمواٌصدرماٌـشورمبهماظـصماألصؾي.
-6مأنمتؽونماٌودةمععدّةمخصقصومظؾـشرمؼبماجملؾي.
 -7مأال مؼؿفووز مسدد مصػقوت ماٌؼوظي مأو ماظؾقٌ م( )10صػقوت موأال مؼؼل مسن م( )3صػقوت موتؿضؿن ماظصػقي ماظواحدة معو مبني م 25مو28م
دطرامواظلطرماظواحدمعومبنيم12مو15مطؾؿي.مم
ب-معوضوسـاتماظـّشـر:
ؼشرتط مأن متؿعؾق ماظؾقوث مواٌؼوالت م(األصؾقي معـفو مأو ماٌرتعبي) مبوىواغى ماظعؾؿقي مواظؿطؾقؼقي مؼب مذبوالت ماظعؿل ماظرضوبي موأن متؿـوولم
بوجه مخوص مأدظي موبراعٍ موعـوػٍ ماظعؿل مواجملوالت ماٌلؿقدبي مصقه ماظيت معن مذلغفو ماٌلوػؿي مؼب مزؼودة مضدرات ماظعوعؾني مؼب مأجفزتـوم
اظرضوبقيموهلنيمعلؿوىمأدائفمموػومعومؼلوسدمسؾىمتطوؼرماظعؿلماظرضوبيماظعربي.
ج-معالحـظـاتمسـاعـة:
-1ماٌوادماٌردؾيمإظبماجملؾيمالمتردمألصقوبفومدواءمغشرتمأومملمتـشر.ممم
-2مالمضبقماالسرتاضمسؾىمسدممغشرمعومؼردلمظؾؿفؾي.مم
-3مظؾفـيماجملؾيمايقمؼبماخؿقورمعومتراهمعـودؾومظؾـشرموإجراءماظؿعدؼالتممبومؼؿالءمموضروراتماظـشر.مممم
-4ممتعربماٌوادماٌـشورةمؼبماجملؾيمسنمآراءمطوتؾقفو.
-5مدبصصمعؽوصلةمعوظقيمٌعدماٌؼولمأوماظؾقٌمدواءمأطونمربررامأممعرتعبوموذظكمؼبمضوءماظضوابطمواظشروطماحملددةمعنمضؾلماجملؾسم
اظؿـػقذيمظؾؿـظؿيماظعربقي.
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ممذبؾي مدورؼي متصدرػو ماٌـظؿي ماظعربقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي معرتني مؼب ماظلـي م(ؼوغقو مودؼلؿرب) موتعـى مبـشرم
اظؾقوث مواظدرادوت ماحملررة مأصال مبوظؾغي ماظعربقي مأو ماٌرتعبي معن ماظؾغوت ماألجـؾقي موتعوجل ماٌواضقع ماٌؿعؾؼي مبوظرضوبي ماٌوظقيم
واحملودؾي.م
طؿومتؿضؿنمأبوابومبوبؿيمعـلمأخؾورماألجفزةماألسضوءمؼبماٌـظؿيموغشوروتماظؿدرؼىمواظؾقٌماظعؾؿيمواٌصطؾقوتماظرضوبقي.
وميؽنماإلرالعمسؾىماألسدادماظيتمصدرتمعنمخاللماظصػقيماًوصيمبوجملؾيمسؾىمعوضعماٌـظؿيمعنمخاللمػذاماظرابط:
غشرؼوت ودرادوت وأدظي

رضوبقي_http://www.arabosai.org/Ar/ 232_111
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 -1دؼوان ماحملودؾي مبوٌؿؾؽي ماألردغقي ماهلومشقي ،مص .مب – 950334.مسؿون – ماهلوتف :م( – )00962 65503333ماظػوطس – )00962 65533019 (:ماظعـوانم

م

اإلظؽرتوغي:م -www.audit-bureau.gov.joاظربؼدماإلظؽرتوغي.info@ab.gov.jo:
-2

دؼــوان ماحملودؾي مبوإلعورات ماظعربقي ماٌؿقـدة ،مص .مب .م –3320مأبو مزيب–اهلوتف- )00971 26359999(:اظػوطس– )00971 6359998(:اظعـــوانم

م

:

اإلظؽرتوغيwww.saiuae.gov.ae:م -اظربؼدماإلظؽرتوغي .saiuae@emirates.net.ae

 -3دؼوان ماظرضوبـي ماٌوظقـي مواإلدارؼي ممبؿؾؽـي ماظؾقـرؼـن ،مص .مب .م– 18222اظـؿــوعي م– ماهلوتف– )00973 17 565 111(:اظػـوطس -)00973 17 564450(:ماظعـــوانم

م

اإلظؽؿـروغيwww.nao.gov.bh:م-ماظربؼدماإلظؽرتوغيPlan&Dev@nao.gov.bh :
 -4دائرة ماحملودؾوت مبوىؿفورؼي ماظؿوغلقي ،م ،25مذورع مايرؼي– متوغس– ماهلوتف :م( -)00216 71 831033م( -)00216 71 830019اظػوطس :م(71 831409
 –)00216اظعـوانماإلظؽرتوغي-www.courdescomptes.nat.tn :ماظربؼدماإلظؽرتوغي:م info@courdescomptes.net.tnم
 -5مذبؾس ماحملودؾي مبوىؿفورؼي ماىزائرؼي ماظدميؼرارقي ماظشعؾقي ،م ،38مذورع مأغبد مشرعول م– ماىزائر م– ماهلوتف :م( –)00213 21 655516اظػوطـس :م(21 656006
– )00213ماظعـوانماإلظؽرتوغيwww.ccomptes.org.dz:م-ماظربؼدماإلظؽرتوغي.cabinet@ccomptes.org.dz:م
 -6ماىفــوز ماظعــوظـي مظؾرضــوبي ماظــؿوظقــي مواحملودؾي مبـفؿفورؼي مجقؾوتي ،مضـصر ماظشـعى م -ماظطوبق ماألول م -مص .مب – 3331.مجــقؾوتي– مماهلوتف:م(- )00253 357775م
اظػوطس:م(– )00253 250144مماظربؼدماإلظؽرتوغي.ccdb.djibouti@intnet.dj:
 -7دؼوانماٌراضؾيماظعوعيمبوٌؿؾؽيماظعربقيماظلعودؼي،مص.مب– 7185.ماظرؼوض –11128ماهلوتف:م( –)00966114029255اظػوطس:م( –)00966114043887اظعـوانم
اإلظؽرتوغي–www.gab.gov.sa :ماظربؼدماإلظؽرتوغي:م /gab@gab.gov.saمdevelop@gab.gov.sa
 -8دؼوان ماٌراجعـي ماظؼوعي مجبؿفورؼي ماظلودان ،ص.ب –91.اظـكررـوم– اهلوتف) -)0024911778231اظػوطس–)0002491177534(:اظعـوانم
–ماظربؼدماإلظؽرتوغي/nationalaudit@gmail.com :م.ricydexon@yahoo.comم
اإلظؽرتوغيwww.sudaudit.com :
 -9ماىفوز ماٌرطزي مظؾرضوبي ماٌوظقي مبوىؿفورؼي ماظعربقي ماظلورؼي ،مذورع م 29مآؼور -مدعشق م– ماهلوتف :م( - )0096311 3312196مماظػوطس :م(- )0096311 2318013م
اظربؼدماإلظؽرتوغي/zewarteba@hotmail.com :م.auditsyria@yahoo.com
 -10دؼوانماٌراجعماظعوممجبؿفورؼيماظصوعول،مص.مب.م1284م-ممعؼدؼشوم.-
 -11دؼوان ماظرضوبي ماظـؿوظقي ماالهودي مؼب معبفورؼـي ماظـعـراق ،مذـورع محقػـو م– مبـوؼي مرضم م – 90مص .مب .م 7038م–م مبغداد م–م ماهلوتف:م(- )00964 15372347مماظػـوطس:م
(– )009641 5372623ماظعـوانماإلظؽرتوغي-www.bsairaq.net :ماظربؼدماإلظؽرتوغي:م/bsa@bsairaq.netم.bsairaq@yahoo.com
 -12جفوز ماظرضوبي ماٌوظقي مواإلدارؼي مظؾدوظي مبلؾطـي مسؿـون ،مص .مب 727.م–معلـؼـط م –113ماهلوتف:م(- )00968 24736219ماظػوطس:م( –)00968 24740264اظعـوانم
– اظربؼدماإلظؽرتوغي-intr@sai.gov.om :م.President@sai.gov.om
اإلظؽرتوغيwww.sai.gov.om :
 -13دؼوان ماظرضوبي ماٌوظقي مواإلدارؼي مبدوظي مصؾلطني ،مص .مب –755 .مرام ماظؾّه م– اهلوتف :م(-)0097022972293( -)0097022972289
–ماظربؼدماإلظؽرتوغي.facb@facb.gov.ps/ scj@facb.gov.ps:
اظػوطس – )0097022967716(:اظعـوانماإلظؽرتوغيwww.saacb.ps :
 -14دؼوان ماحملودؾـي مبدوظي مضطـر ،مص.ب – 2466.ماظدوحي -ماهلوتف - )00974440200000(:ماظػوطس –)00974440200200(:ماظعــوان ماإلظؽرتوغي:
www.sab.gov.qaم-ماظربؼدماإلظؽرتوغي:م.president.office@abq.gov.qaم
 -15موزارةماٌوظقيمواٌقزاغقيمجبؿفورؼيماظؼؿرماالهودؼيماإلدالعقي،مص.مب– 324.معــوروغي.
 -16دؼوان ماحملودؾي مبدوظي ماظؽوؼً ،مص .مب –17.ماظشوعقي م –71661اهلوتف :م( –)0092654957777ماظػوطس –)0096524957700(:ماظعـوانم
–ماظربؼدماإلظؽرتوغي.training@sabq8.org :
اإلظؽرتوغيwww.sabq8.org :
 -17دؼوان ماحملودؾي مبوىؿفورؼي ماظؾؾـوغقي ،مربؾي ماظؼـطوري– مذورع ماىقش م– مبريوت م– ماهلوتف:م( – )379830009611م(– )009611 379831ماظػوطس:م(373040
 -)009611اظعـوانماإلظؽرتوغيwww.coa.gov.lb :م-ماظربؼدماإلظؽرتوغي.diwan@coa.gov.lb:
 -18مدؼوان ماحملودؾي ماظؾّقيب ،ماظظفرة م -مررابؾس م– مظقؾقو م– ماهلوتف - )00218214449748( :ماظػوطس - )00218214440630(:ماظعـوانم
اإلظؽرتوغيwww.libyansai.gov.ly :م-ماظربؼدماإلظؽرتوغي.libyansai1@gmail.com:
 -19ماىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت مجبؿفورؼي معصر ماظعربقي ،مذورع مصالح مدوظـم ،مص .مب – 11789.معدؼـي مغصر– ماظؼوػرة م– ماهلوتف :م( –)002024013956ماظػوطس:م
(– )00202 2615813( – )00202 4017086ماظعـوانماإلظؽرتوغي:م -www.CAO.gov.egماظربؼدماإلظؽرتوغي:م.ircdept@yahoo.comمممممممم
 -20ماجملؾس ماألسؾى مظؾقلوبوت مبوٌؿؾؽي ماٌغربقي ،مزغؼي ماظؿوت ،مذورع ماظـكقل ،مدؽؿور م –10محي ماظرؼوض م– ماظربوط م– ماهلوتف :م(– )0002123756374
ماظربؼدم
ماإلظؽرتوغي-www.courdescomptes.ma:
(–)0021237563717اظػوطس-)0021237711865(:اظعـوان
اإلظؽرتوغي.ccomptes@courdescomptes.ma:
 -21عــقؽؿي مايلـــوبوت مبوىـــؿفورؼي ماإلدالعقي ماٌورؼؿوغقي ،مذورع معبول مسؾد ماظـوصر ،مص.ب .م 592م-اغواطشوط م -ماهلوتف- )0022245255249( :اظػوطس:م
(- )00222 45254964ماظعـوانماإلظؽرتوغي-www.cdcmr.mr :ماظربؼدماإلظؽرتوغي:م/ccomptes@cc.gov.mrمممممممم
 -22اىفوز ماٌرطزي مظؾرضوبي مواحملودؾي مبوىؿفورؼي ماظقؿـقي ،مص .مب – 151.مصـعوء م– ماهلوتف - )009671443143( :م( - )009671443147ماظػوطس :م(443118
 -)009671اظعـوانماإلظؽرتوغيwww.coca.gov.ye:م-ماظربؼدماإلظؽرتوغي:م.tech_coop2007@yahoo.com

مـجـلـة الـرقـابة املـالية – كانون األول (ديسنرب )  –2017العدد 71

"

"

