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اظــرضـابـة ادلـاظقـةمممممم
ممممممممممممممممممممممممممممممممممماظعـــددمممممممممممممممممممممممممممممماظصــػــقــةم
مممحمؿـوؼات
عـفؾـي غــصػ دـــقؼــي تـصدرػـو اٌـظؿـي اظعربقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبـيماٌوظقـي واحملـودؾــي.

ماظؾفــة اظدائؿة ظشؤون اجملؾة

ماألعــوغــي اظــعـــوعـــــــي ظؾــــؿـــــــــــــظـــــــــــؿــــــــــــــــي.مدؼقانماحملودؾـيمبوظـؿؿــؾـؽـيماألردغــقــيماظــفـــــوذـــؿــــــــقـــــــي.مدؼــقانماظرضوبيماظــؿــوظقـــيمواإلدارؼـــيمبــــدوظــيمصـــؾـــلـطـــــقـــــ.مدؼــــــقانماظـــؿــــقـــودــــؾــــــــيماظـؾّـــــــقـــــــؾــــــــــــــل.ماىفوز اظـؿـرطزي ظؾؿقودـؾـوت بـفؿفـــــــقرؼـي عـصـر اظـعــربــــقــي.م-ماىـفوز اظـؿرطـــزي ظؾـرضوبـي واحملـــــودؾــي بوىؿفـقرؼـــي اظــقـؿـقـي.

مطــؾؿيماظـــعـــددماالصؿؿـــوحقـــــيماظـؿؼـول احملــررمممم -اظــؿؼـولماحملــرر

ػقؽـــة حتــرؼـر ػـذا اظعـــدد

مععوظلماظلقد /غـفــقىماظؼــــــطــوري،ماألعـقــــماظــعـوممظؾـؿـــظـؿـــي،مرئـــقـــلـــــوماظلقد/مخــوظـــدماًـــقظــــلم(دؼـقانماظـؿقـودؾيمبوظــؿؿؾؽـيماألردغقــيماظـفـــوذـــؿــقـي)ماظلقـد/مرــورقمعصــطــــػـــكمايطـــــــوبم(دؼـــقانماحملـــودـــؾيماظــؾقـــــؾــــــل)ماظلقـد/معصـطـػــكمسؿـرماالدــؿــرم(دؼـــــقانماظــؿقـــودـــؾــــــــيماظــؾقـــــؾــــــل)ماظلقـد/مخـوظدمعـؿدوحمخـوظدمسالمم(اىفوزماظـؿرطزيمظؾؿقودؾوتمجبؿفقرؼيمعصرماظعربـــقي)ماظلـودة /عـفلمايؿوعلموػبقسمايلينموسؾدماظؾودطماظـؿؾـروطلم(األعــــــوغـيماظــعـوعـيظؾؿـظؿيماظعربقي.

اظـؿؼـول احملــررممممإصـدارات جـدؼـدةغشوروتماظؿدرؼىأخـــؾورماٌـــظـؿـي أخــؾور األجفزةماألسضوءعقاضعمسؾكماالغرتغًمذاتماظعالضيمبطؾقعيأسؿولماألجفزةماظرضوبقي
-ممذروط وععوؼري اظـشر ؼب ذبؾيم"اظرضوبي اٌوظقي“مممممممممممم

ســــوان اجملؾــة

عـؼـر األعــوغـي اظعـوعــي ظؾؿــــظـؿـي:ذــورع اظطـقـىماظـؿـفقــري،سـددم،87اظطوبـؼماألولم-ماظؾؾـػـدؼر،م1002متقغس-م
اهلوتػ71780040:م )-(00216ماظػوطس(00216) 71780029 :
اظعـقانماإلظؽرتوغلwww.arabosai.org :مماظربؼدماإلظؽرتوغلcontact@arabosai.org:
مم

نبذة عن املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة
تـأدقس ادلـظؿة وتـظقؿفا:

ممتلدلً اٌـظؿـي اظعربقـي ظألجفـزة اظعؾقو ظؾرضوبي اٌوظقي واظـؿقودؾيمدـيم1976موصـؼومحملضرماالجؿؿوعماظؿلدقلل ظرؤدوء ػذه األجفزةماظـؿــعؼد بوظؼوػرةمؼب غػس اظلـي.موضدممتماظعؿؾ صـقفوم
مبقجى ماظؾقائـح ماظؿلدقلقي واظؿـظقؿقي اظصـودرة دــي م .1976موضد مأظغقً مػذه اظؾّقائح موحؾّ ربؾّفو ماظـظوم ماألدودـل مظؾؿـظؿي اظذي مت مإضراره ؼب اظـؿممتر ماظـوظٌماٌـعؼد ؼب تقغس دـيم.1983م

أػـدافماظـؿـظـؿـة:
متـظقؿ وتـؿقي اظؿعوون سؾك اخؿالف أذؽوظفمبني األجفـزةماألسـضوءموتـقرقدماظصالتمبقـفو.متشفقع تؾودل وجفوت اظـظر واألصؽور واًرباتمواظـدرادوتمواظؾققثمؼبمعقدانماظرضوبيماظـؿوظقيمبني األجفزة األسضوء واظعؿؾمسؾك رصع علؿقىمػذه اظرضوبي ؼبماجملوظنيماظعؾؿل واظؿطؾقؼل.ممتؼـدؼؿ اٌعـقغيمواظدسـؿماظالزعنيمظألجفزةماألسضوءماظيت ترشى ؼبمإغشـوء أجفـزةمسؾقومظؾرضوبـيماٌوظقيمواحملودؾيمأوماظيتمترشى ؼب تطقؼر آظقوتماظعؿؾمظدؼفو.ممماظعؿؾ سؾك تقحقد اٌصطؾقوت اظعؾؿقي بني األجفزة األسضوء ؼب ذبول اظـــرضوبيماٌوظقـي.مماظعؿؾ سؾك غشر اظقسل اظرضوبل ؼب اظقرـ اظعربل ممو ؼلوسدمسؾك تؼقؼيمدورماألجفزةمؼبمأداءمعفوعفو.متـظقؿ اظؿعوون وتدسقؿف بني األجفـزة األسضـوء ؼب اٌــظؿيمواهلقؽوتمواٌـظؿوتماٌؿكصصي ؼبمجوععيماظدول اظعربقي واٌـظؿوت اظدوظقيمظؾفقؽوتماظعؾقو ظؾرضوبيماٌوظـقيم"االغؿقدوي"مواهلقؽوتماظدوظقيماإلضؾقؿقيماألخرىماظيتمهلو صؾي بلسؿولماظرضوبي اٌوظقي.مم
ماظلعلمظؿؽؾقػماٌـــظـؿي بؿلؿقي ػقؽوت اظـرضوبي اظـؿوظقي اظيت تؿقظبمعراضؾيمحلوبوتمجوععيماظـدولماظعربقيموشريػو عـ اٌـظؿوت واهلقؽوتمواظشرطوت اظؿوبعـي هلو أو اٌؿقظيمعـمضؾؾفو،مأوعـمضؾؾماظــدولماظعربقي واظعؿؾمسؾك رصع علؿقى اظرضوبـي صقفو.

أسضاءماظـؿـظـؿـة:م

تعؿربمعبقع األجفزة اظعؾقو ظؾرضوبي اٌوظقي واحملودؾي ؼب اظدول اظعربقيماألسضوءمؼبمجوععيماظدولماظعربقيمأسضوء ؼب اٌـظؿي.
اظؾـقة اظؿـظقؿقـة ظؾـؿـظـؿـة- :ماىؿعقيماظعوعي.م-ماجملؾسماظؿـػقذيم(وؼرأدف حوظقو دؼقانماظرضوبيماٌوظقيماالهوديمجبؿفقرؼيماظعراق).مم-ماألعوغي اظعوعيم(وتؼقم بلسؿوهلو دائرة
احملودؾوت بوىؿفقرؼي اظؿقغلقي اظيت ؼعؿربمرئقلفوماألولمأعقـومسوعو ظؾؿـظؿي).م
غشـاط اظـؿـظـؿـة:مسؼدت اٌـظؿي إظبمحد اآلن،معممترػـو اظـؿــلدقلل ؼب دـيم 1976ؼب اظؼوػرة ،واظـؿممتر األولمؼبمدـيم1977مبوظؼوػرة،مواٌممتر اظطورئ ؼبمدـي  1980بؿقغس،مواٌممتــر
اظـوغل ؼب اظلـي غػلفــومبوظرؼـوض،مواٌممترماظـوظٌمؼب تقغس دـيم،1983موبعـد إضرارماظـظوم األدودـلماىـدؼد،مسؼـدتماىؿعقيماظعوعـيمظؾـؿــظؿـي دورتفوماظعودؼيماألوظب ؼب تقغس دـيم 1983
مودورتفو اظعودؼي اظــوغقي ؼبمأبقمزيبمدـيم،1986مودورتفو اظعــودؼي اظــوظـي ؼبماًررقم دــيم1989مودورتفو اظعودؼيماظـرابعـي ؼب ررابؾـسمدــيم،1992مودورتفوماظـعودؼي اظـكوعلـيمؼبمبريوتم
دـيم 1995ودورتفو اظـعودؼيماظلوددي صـلماظؼوػرةمدـي ، 1998مودورتفوماظعــودؼيماظلوبعـيمبوظربوطمدـيم 2001ودورتفـوماظعـودؼـي اظـوعــيمبعؿـونمدـيم،2004مودورتفوم اظعودؼيماظؿودعي بصـعوءم
دـيم،2007مودورتفوماظعودؼيماظعوذرة بوظرؼوضمدـيم،2010مودورتفومايودؼيمسشـرةمبوظؽقؼًمدـيم. 2013طؿومسؼدتمدورتفوماظـوغقيمسشرةمبؿقغسمعـم19مإظبم21مأطؿقبرم.2016مممممممممممممممممممم
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كلمة العدد

التهنية املشتدامة والـنًهية

1

ععاظيماظؼاضي/مامحدممحدان
رئقــسمدؼــوانماحملادؾةمباجلؿفورؼةماظؾؾـاغقة

م"اظؿـؿقيماٌلؿداعي"مو"اٌفـقي"معصطؾقونمؼؽودانمطبؿصرانمؼبمعضؿقغفؿومذبؿـؾماظـشـوطماإلغلـوغلمسؾـكمتـقسـفموارتؾوروتـفم
اٌكؿؾػيمؼبمربقطماإلغلونمايققيماظطؾقعلموواضعـفماالجؿؿـوسلمووهـعفماالضؿصـوديمواىـقماظلقودـلمواإلداريماظلـوئدم،...م
وهقابطمػذاماظـشوطماظيتمتضؿـمجقدةماألداءموهؿونمهؼقؼماألػدافموايػوزمسؾكمعؼقعوتمايقوةماظؾشرؼيماظؽرمييمسؾكمػـذام
اظؽقطىماظيتمػلماظغوؼيماألمسكمواألدوس.م
مغؿقفيمظرتطقزماظـظرةماظؿؼؾقدؼيمظؾؿـؿقيمسؾكماظؼضوؼوماظؿـؿقؼيموإشػوهلومىقاغىمهلـومدورمجـقػريمؼبمحقـوةماظؾشـرؼيمحوهـرًام
وعلؿؼؾالًموػلمأنماإلعؽوغقوتماٌؿوحيمالمميؽـمتلكريػومظألجقولمايوهرةمصقلـى،مبـؾمصبـىماظـؿػؽريمؼبمطقػقـيمادـؿػودةم
أجقولماٌلؿؼؾؾمعـفومأؼضو،متقصؾًماظؾشرؼيمإظبمعومؼعرفمحوظقوًممبػفقمماظؿـؿقيماٌلؿداعي.
ذاماٌػفقمماظذيمحظلمؼبماظعؼقدماظـالثيماألخريةمبوٌزؼدمعـماظؼؾقلمواظؿػفؿمإظبمدرجيمأغفمأصؾحمعـمأػؿماٌقاهقعماظيتمتلخـذػوم
ايؽقعوتمؼبماالسؿؾورمسـدموهعماًططموادبوذماظؼرارات،مواظذيمصبؿعمبنيمثالثيمذبوالتمعـماظـشوطماإلغلـوغل،مأالموػـلم
اجملؿؿع،مواالضؿصود،مواظؾقؽيموؼفـدفمؼبمعضـؿقغفمظؿطـقؼرمعـقاردماظؽقطـىماظطؾقعقـيمواظؾشـرؼي،موهلـنيمدـؾؾماظؿعـورلم
اإلضؿصوديم ماالجؿؿوسلمععفو،مذرطمأنمتؾؾّلمحوجوتمايوهرمدونماٌلوسمبؼدرةماألجقولماٌؼؾؾيمسؾكمتؾؾقيمحوجوتفو.
إذمتردخمعػفقمماظؿـؿقيماٌلؿداعيمسـدماىؿقعمبعدمضؿـيم"رؼـقم"مأومضؿـيماألرضمبوظربازؼـؾمسـومم،1992محقـٌمزفـرتمسـدةم
عبعقوتمشريمحؽقعقيمعفؿؿيمبوظؾقؽيمذاتمبعدمورين،موإضؾقؿلموسوٌــلمخوصـيمؼبماظدولماٌؿؼدعـي،موضـدمواصؼـًمسؾقـفمطـؾم
اظدولماٌشورطيمؼبماالتػوضقيمممومأدىمإظبماغؾـوقمعومؼلؿكمبلجـدةماظؼـرنم،21مواظلـؿيماألدودـقيمهلـذاماظربغـوعٍمػـقماإلػؿؿـومم
بوظؿـؿقيماٌلؿداعيموإدعوجمعؾودئفومؼبمأغشطؿفوموضدمحصؾًمػذهماٌؾودىءمسؾكمزخؿمجدؼدمأثـوءماظؼؿـيماظعوٌقـيمبشـلنماظؿـؿقـيم
اٌلؿداعيماٌـعؼدةمؼبمجقػـزبقرغمؼبماظعومم2002محقٌممتكّضماٌممترمسـمعـؿفنيمرئقلـقنيم"إسـالنمجقػـزبـقرغم"موم"خطـيم
اظؿـػقذ"مػذاماإلسالنماظذيماسؿربماعبوسوًمدقودقوًمسوظلماٌلؿقى،معقاصؼمسؾقفمعـمضؾؾمرؤدوءماظدول.موخطيماظعؿؾموػلممبـوبيم
بقونمتػصقؾلمؼصػماألػدافمواظقسقد،موضبددمبعـضماظؼضـوؼومعــؾماجؿــوثماظػؼـر،موغبوؼـيماٌـقاردماظطؾقعقـي،مواظطوضـي،م
واظصقي،مواظؿؽـقظقجقوماظؾقؽقي،موممورديماظلؾطي.
ثؿمتقاظًماظؿطقراتمهلذهماىفيمإظبمأنمأتًمبعدمذظؽماألػدافماإلمنوئقيمظألظػقيماظيتموؾبهـعًمظؿؽـقنمخوررـيمررؼـؼمظؿـػقـذم
إسالنماألظػقيمادؿـوداًمإظبماظؼقؿمواٌؾودئماظيتماتػؼًمسؾقفوماظـدولماألسضـوءمؼبمضؿـيماألظػقـي،موحقـٌمذـؽؾًمػـذهماألػـدافم
اإلمنوئقيماروراًمسوٌقوًمظؾعؿؾماىؿوسلمصقؿومطبصمايـدمعــماظػؼـرموهلـنيمحقـوةماظػؼـراءم.موهـؿـماوغقـيمأػـدافمإمنوئقـيم
واهقي،مػـوكم21م شوؼيمربددةمزعـقوًمظؼقوسماظؿؼدمماحملرزمؼبمذبولمايدمعـماظػؼرمواىقع،مصضالًمســمضقـوسماظؿقلـقـوتم
ؼبمذبوالتماظصقيمواظؿعؾقؿمواظظروفماٌعقشقي،مواالدؿداعيماظؾقؽقي،مواٌلوواةمبنيماىـلني.
–
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وضدماغؿفًماألػدافماإلمنوئقيمظألظػقيمبـفوؼيماظعومم2015مبعدمأنمأضرتماألعؿماظـؿؿقدةمواسؿؿدم193معـمضودةماظعوظـؿ صـــل
مأؼؾقل /دؾؿؿربم2015مؼبمضؿيمأممقيماسؿربتمتورطبقيمخطيماظؿـؿقيماٌلؿداعيمظعومم2030مبعـقانمهقؼؾمسوٌـوم(أجـدةم2030م
أومجدولمأسؿولم ،)2030ووهعمهلومبقادطيماألعؿماٌؿقدةمدؾعيمسشرمػدصوًم(17مػدصوًمظؿققؼؾمسوٌــوم:مجـدولمأسؿـولم2030م
ظؾؿـؿقــيماٌلــؿداعي)،متؼلــؿمإظبم169مشوؼــيموتؿعؾــؼممبلــؿؼؾؾماظؿـؿقــيماظعوٌقــي،موتشــؿؾمعبقــعمأوجــفماظؿـؿقــيماالضؿصــودؼيم
واالجؿؿوسقيمواظؾقؽقي،موترطزمسؾكمأػؿقيماظؿعوونمبنيمعبقعماظػرضوءمربؾقوًمواضؾقؿقوًمودوظقوًمعـماجؾمهؼقؼماألػداف،موضدمبدأم
غػوذمػذهماألػدافمرمسقوًمعـذم1مطوغقنماظـوغلم/مؼـوؼرم.2016
وملمؼؽـمظؾـونمبؾعقدمأومشوئىمسـماظؿققالتماظعوٌقيمايوصؾيمىفيمتغؾقـىمعػفـقمماظؿـؿقـيماٌلـؿداعيمسؾـكمأيمعػفـقممأوم
تصقرمآخرمظؾؿـؿقي.محقٌمدعًمايؽقعوتماظؾؾـوغقيماٌؿعوضؾيمإظبماظعؿؾمسؾكمعقاطؾيماظؿطقرمايوصـؾموتـؾينمأيمصؽـرمجدؼـدم
خالقممتماظؿقاصؼمسؾقفمؼبمإرورماألعؿماٌؿقدةمخوصيمواالدؿػودةمعـماىفقدماٌؾذوظيمواًرباتماٌرتاطؿيمسوٌقوًمؼبمػـذاماجملـولم
حقٌمذوركمظؾـونمؼبمعممترمرؼقمؼبماظعومم1992موؼبماٌممتراتماظيتمتؾؿفمواظؿزممعـذمذظؽماينيممبؾـودئم"اسـالنمرؼـقم"محـقلم
هؼقؼماظؿـؿقيماٌلؿداعيموعبقعمعومأضرمبعدمذظؽموصقالًمإظبماالجـدةم  2030اظيتمأضرتمعمخراً.
وسؾكماظرشؿمعـماظؿقديماظؽؾريماظذيمواجففمظؾـونمؼبمعؼوربيمعقهقعماظؿـؿقيماٌلؿداعيمعــمعـظـقرمذـوعؾمأيمؼبمإرـورمتػؽـريم
ادرتاتقفلمؼلخذمؼبماالسؿؾورماألبعـودماٌكؿؾػـيمظؾؿـؿقـيماٌلـؿداعيمععـوً،مؼبمتؼورعفـوموتداخؾـفومؼبمعـومبقـفـومإالموػـلماظؾعـدم
االضؿصوديمواظؾعدماالجؿؿوسلمواظؾعدماظؾقؽلمإهوصيمإظبماظؾعدمايؽؿـل،مإالمأغـفموسؾـكماظـرشؿمعــماظصـعقبوتمواظؿقـدؼوتممتم
ادبوذماظؽـريمعـماظؼراراتمواظؼقوممبوظعدؼدمعـماٌؾودراتممؼبمذؿكماجملوالتماٌرتؾطـيمبوظؿـؿقـيماٌلـؿداعيموعـومزاظـًماىفـقدم
تؾذلمظؾقصقلمإظبمهؼقؼماطربمضدرمعـماظؿقازنمبنيمزبؿؾػماىقاغىماظؿـؿقؼيمظؿقؼقؼمرصوهماإلغلون.
وتـػقذاًمإلظؿزاعفماألخريمػذاممتمؼبم 20حزؼرانم2017متقضقعموثقؼيمعشروعمهًمسـقانم"أػدافماظؿـؿقيماٌلـؿداعيمؼبمظؾــونم:م
هؾقؾماظـغراتموسرضمسـماظؿؼدمماحملرز"مبرسوؼيمرئقسمذبـؾسماظـقزراءماظؾؾــوغلماظـذيمذدّدمسؾـكمأػؿقــيمغشـرماظؿــقسقيم
حـقلمأػـدافماظؿـؿقـيماٌلؿداعيموأػؿقيمهؼقؼفومٌومؼبمذظؽمعـماغعؽودوتماصبوبقيموعفؿيمسؾـكماٌـقارـماظؾؾــوغلمورصوػقؿـفم
وعلؿقىمععقشؿفمخاللماظلـقاتماٌؼؾؾي،مالصؿوًماظبمأػؿقيمدعٍمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعيمؼبماظرباعٍمواًطـطماظقرـقـيموتـلـقؼم
اىفقدماظقرـقيمظؿـػقذم"األجـدةم."2030
طؿومأذورمإظبمأنم" اظعدؼدمعـماظرباعٍمواٌؾودراتماظيتمأرؾؼؿفـومايؽقعـيمؼبماألذـفرماٌوهـقيمواظـرباعٍماظـيتمتـػـذػوماالداراتم
اظرمسقيمتصىمؼبمػذاماالووه،موصبىماالهوءةمسؾقفوموتلعنيماظؿؽوعؾمؼبمعومبقـفو.موعـماٌػقـدمظؾؾــونماظقـقممهدؼـدمأوظقؼؿـفم
واخؿقورماألػدافممبومؼؿؿوذكمععمخطؿفماإلدرتاتقفقيمؼبمطؾماظؼطوسوتمواجملوالت".
واٌشروعماظذيممتمتقضقعفمؼشؽؾمذبوالتمذاتمأوظقؼيمظدسؿموغشرمأػدافماظؿـؿقـيماٌلـؿداعيمؼبمظؾــونم.موؼؿـلظػماٌشـروعمعــم
عؽقغنيمرئقلقني:ماألولمؼؿعؾؼمبؿقؾقؾماظػفقاتمظؾقهعماظراػـمؼبمإرورمطؾمعـمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعيماظلؾعيمسشـر،مطؿـوم
دقشؿؾماٌؽقنماظـوغلمتؼدؼؿماظدسؿم”إسودةمغظرمورـقيمرقسقي"متـصمسؾكماظؿؾؾقغمسـماظؿؼدمماظـذيمضبـرزهماظؾؾـدموـوهمخطـيم
سومم،2030ماظيتمتغطلماالوظقؼوتمواألػدافماظقرـقيمظؾؿـؿقيماٌلؿداعيموسالضوتفـومبلػـدافماظؿـؿقـيماٌلـؿداعيمسؾـكماظصـعقدم
اظدوظل،مودقؿضؿـمػذاماٌشروعمبطؾقعـيمايـولمعشـووراتمعـعماظعدؼـدمعــمأصـقوبماٌصـوامؼبمػـذاماظشـون،ممبـومؼبمذظـؽم
اظقزارات،مواظقطوالتماظؿوبعيمظألعؿماٌؿقدة،مواألودوطماألطودميقي،مواجملؿؿعماظـؿدغل،مواظؼطوعماًوص.
طؿوممتمؼبمػذاماإلرورمتشؽقؾماظؾفـيماظقرـقيمظؼقودةموتـلقؼماىفقدماظقرـقيمظؿـػقذمخطيماألعؿماٌؿقدةمظؾؿـؿقيماٌلؿداعيمظعـومم
2030م–م"أجـدةم "2030وصقالً إظبمهؼقؼمأػداصفو،مووصـوءمظؾــونمبوظؿزاعـفمتؼـدؼؿمأولمتؼرؼـرمورـينمرـقسلمظـفمإظبماٌـؿـدىم
اظلقودلماظرصقعمظألعؿماٌؿقدةماظذيمدقؾؿؽؿمؼبمذفرمؼـقظقق .2018
ػذامسؾكمصعقدماظشؼماألولمعـمعقهقعماظؾؼوءموػقماظؿـؿقيماٌلؿداعي،مصؿوذامسـماظشؼماآلخرمأيماٌفـقي؟
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عـماٌػروغمعـفمأنمنوحمأيمسؿؾمؼؼوسممبدىمجقدتفموظؼقوسمػذهماىقدةمعؼوؼقسمأومععوؼريمععؿؿدةمؼبمطؾمعـفولم
عـــــماجملوالتمالمدقّؿومؼبمعقاهقعماظؿـؿقيماٌلؿداعيمبؽوصيمجقاغؾفوموتشعؾوتفوموأبعودػوماٌكؿؾػي.مصؽؾؿـومتطـوبؼمػـذاماألداءم
أوماضرتبمعـماٌعوؼريماٌعؿؿدةمطوغًمحصيمخططماظؿـؿقيماٌلؿداعيمعـماظـفوحمأطربمواظػوئدةماٌرجقةمعـفومضـدمهؼؼـًمبشـؽؾم
أصضؾ.
وظضؿونمحلـمتـػقذماًططماٌرتؾطيمبوظؿـؿقيماٌلؿداعيمالمبدمعـماظلعلمظؿقصريمهؿونمجقدةماألداءموػـومتربزمايوجـيماٌؾقـيم
إظبمتعزؼزمصعوظقيماظرضوبيمسؾكماظؼطوعماظعومموخوصيماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبي.محقٌمالمجدالمحـقلمعـومهلـذهماألجفـزةمعــمدورم
حققيمتؼقممبفمهؿـماخؿصوصوتفوماٌـصقصمسؾقفومؼبمتشرؼعوتمطؾمدوظيمعـمخاللمتؼدؼؿماٌعؾقعوتمظؾؿلـؿػقدؼـمعــمسؿؾـفوم
حقلماظلقودوتمواالدرتاتقفقوتماظقرـقيماٌعؿؿدةمظؿقؼقؼماظؿـؿقـيماٌلـؿداعيموآظقـوتمتـػقـذػوموعـدىمحلــمتطؾقـؼمعػفـقمم
اظؿـؿقيماٌلؿداعيمؼبمػذهماألغشطيمعبقعوًموإظبمأيّمعدىمهؼؼًماألػدافماٌرجـقةمعـفـومدـقاءمسؾـكماظصـعقدماالضؿصـودي،مأوم
االجؿؿوسلمأوماظؾقؽلمأممؼبمإرورمايقطؿيمواظؿطقرمايوصؾمؼبمػذاماجملول.موألغفمعـماٌؿعورفمسؾقفمأنماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيم
صبىمأنمتؽقنماظؼدوةمواٌـولمظغريػومعـمعمدلوتموإداراتماظدوظـيمالمبـدمأنمؼؿلـؿمسؿؾـفومغػلـفمبـلسؾكمضـدرمعــماٌفـقـي،م
وظؿقؼقؼمذظؽمؼػرتضمأنمؼؿقاصؼمععمأصضؾماٌؿوردوتمؼبمذبوالتمسؿؾفوماٌكؿؾػيموؼبمطوصيمعراحؾمػذاماظعؿؾمطلمهؼؼماألثرم
اٌرجقمعـموجقدػوموػقمتؼدؼؿمضقؿيمعضوصيمإظبمحقوةمطوصيماٌلؿػقدؼـمعـمسؿؾفو.
ويلـمايظمالمتـؼصمأجفزتـوماظعؾقومظؾرضوبيماٌعوؼريماظقرـقـيموالماٌعـوؼريماظدوظقـيم(طؿعـوؼريماالغؿقدـويمظؾرضوبـيمؼبماظؼطـوعم
اظعوم)ماظيتمعبعًمأصضؾماٌؿوردوتموضدعؿفومظألجفزةماظعؾقومطلمتـريمهلوماظطرؼؼموتلددمخطوػـومظالرتؼـوءمبعؿؾـفومإظبمأسؾـكم
علؿقؼوتمعـماٌفـقيمواىقدةماٌؿؽـيمؼبمزؾماظظروفماظلوئدةمظـدىمطـؾمعـفـوموعـومزالماظعؿـؾمجورؼـوًمؼبمػـذاماجملـولمسؾـكم
اظصعقدماظدوظلمواألضؾقؿلمواظقرينمظؿطقؼرماألدواتماظؽػقؾيمبدسؿماألجفزةموعلوسدتفومظؿقؼقؼمسؿؾفومبوٌلـؿقىماٌطؾـقبموصؼـ ًوم
ظؾؿطقراتمايوصؾيمواٌرتؾطيمبؽوصيمجقاغىماظعؿؾماظرضوبلموخوصيماظرضوبيمسؾكمتـػقذمخططماظؿـؿقيماٌلؿداعيمالمدقؿومبعـدمأنم
بوتمػدفم"االغؿقدوي"ماظعوممػقمعلوسدةماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمسؾكمتؼدؼؿمعلوػؿيمتؿلؿمبوىدؼيموايلؿمؼبمدـؾقؾمإنـوحم
خطيماظؿـؿقيماٌلؿداعيم.2030
سؾكماظرشؿمعـمطؾمعومدؾؼمالمؼػرتضمبـوماظـظرمإظبماألعقرمبؾلوري،مألنمإجراءماظرضوبيمسؾكماظؿـؿقيماٌلؿداعيمؼشؽؾمهـدؼوتم
عـففقيمجدؼدةمأعومماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمصقؿكمظقمنحماظؾعضمبوظؼقوممبعؿؾقوتمرضوبقيمغوجقيمسؾكماظرباعٍماظؾقؽقيمإالمأنم
اظربطمبشؽؾمعقدعمبنيماظؼضوؼوماالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيمواظؾقؽقيموعؾودئمايقطؿيمؼػـرضمسؾقفـومهـدؼوتمأطـربمممـومدـؾؼم
بؽـري.
ٌقاجفيمذظؽمؼـؾغلمسؾكماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمإتؾوعمعـفٍمتدرصبلمؼبمبـوءمضدراتفومعـمخاللمخططمربددةموصقالًمظؾؿفـقـيم
اظالزعيمظؿـػقذمأسؿولمرضوبقيمسوظقيماىقدةمؼبمذبولماظؿـؿقيماٌلؿداعيموذظؽمألػؿقيمػذهماظؿـؿقيمألجقوظـومايوهرةمواٌلـؿؼؾؾقيم
وميؽـماإلدؿـودمإظبموثقؼيماظؿـؿقيماٌلؿداعي،ماظصودرةمسـمذبؿقسيماظعؿؾماٌعـقيمبوظرضوبـيماظؾقؽقـيماظؿوبعـيمظالغؿقدـويمواظـيتم
حددتمبـوءماظؼدراتمؼبماًطقاتماظؿوظقي:
 -1هدؼدماظصالحقيم
 -2وهعماإلدرتاتقفقيم
 -3بـوءماظؼدرةمواًربةمهؿـماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمحقٌمؼـؿعنيمسؾـكماىفـوزماألسؾـكمظؾرضوبـيمتـؾينمعــفٍمرضـوبلمؼـؿالءمم
وخرباتفموإدرتاتقفقوتفماظعوعيمواٌقاردماٌؿوحيمظف.
 -4تـػقذماألسؿولماظرضوبقيموػـومالمدبؿؾػماًطقاتماظرئقلقيماظقاجىمإتؾوسفومؼبمأسؿولماظرضوبيمسؾكمضضوؼوماظؿـؿقيماٌلـؿداعيم
سـماًطقاتماألربعيماٌعؿودةمأليمسؿؾقيمرضوبيمأخرىموػلماظؿكطقط،موهـعمإرـورمسؿـؾموتـػقـذه،مإسـدادمتؼـورؼر،موعؿوبعـيم
رضوبقي.
م -5اظؿعؾؿمعـماًربةمهؿـماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيموعـماآلخرؼـ.
م -6إحداثماظؿلثري.
3

مـجـلـة الـرقـابة املـالية – يـــونـــيو (حــزيران)  –2018العدد 72

4

وؼبمػذاماإلرورمضبرصمدؼقانماحملودؾيماظؾؾـوغلموعقاطؾيمظؾؿطقراتمايوصؾيمسؾكماظصعقدماظقرينمؼبمإرـورماظؿـؿقـيماٌلـؿداعيم
وهؿـماظصالحقوتماٌعطوةمظفمضوغقغوًمؼبمػذاماجملولمسؾكماالدؿعدادمظؾؿراحؾماظؼودعيمعـمخاللمتعزؼـزمضدراتـفمواالدـؿػودةمعــم
اًرباتماٌؿوحيمؼبمػذاماجملولموذظؽمبوٌشورطيمؼبمطوصيماظؾؼوءاتمواظرباعٍماظؿدرؼؾقيماٌؿوحيمسؾكماظلوحؿنيماحملؾقيمواظدوظقيم
واظيتمترتؾطممبقاهقعماظرضوبيماظعوعيمواظرضوبيمسؾكماظؿـؿقيماٌلؿداعيمبشؽؾمخوصموسربمبـوءمسالضوتمصعوظـيمعـعمعـظؿـيماألعـؿم
اٌؿقدةمواظشرطوءماظدوظقنيماآلخرؼـ،مواظلعلمظؿقؼقؼمأضصكمادؿػودةمممؽـيمعـمغدواتم"االغؿقدوي"مواألعؿماٌؿقدةموتؾؽماظيتم
تؼوممسؾكماٌلؿقىماإلضؾقؿلمواحملؾلماٌؼؾؾيمحقلمػذاماظـؿقهقع.
خؿوعوًمإذامطوغًماظؿـؿقيماٌلؿداعيمػلماٌكرجماىدؼدمألزعيماظؿـؿقيمؼبمطؾمعـماظدولماٌؿؼدعيمواظدولماظـوعقيمسؾـكمحـدمدـقاءم
ؼؾؼكماسؿؿودماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمظؾؿعوؼريماظرضوبقيماظلوئدةمواٌؿقصرةمسؾكماظصعقدماظدوظلموإتؾوعمتقجقفوتفوموعومتــصمسؾقـفم
ىفيماٌؿوردوتماظػضؾكمإلجراءماظعؿؾقوتماظرضوبقيمسوعيموبوألخصمتؾؽماٌؿعؾؼيممبقهقعماظؿـؿقيماٌلؿداعيموعومؼرتؾطمبفـوممعــم
أعقرمػقماظلؾقؾماظقحقدموحؾؾماًالصمأليمجفوزمرضوبلمؼلعكمإلتلوممسؿؾفمبلضصكمدرجـوتماٌفـقـيموؼعؿـؾمسؾـكمهؼقـؼم
اطربمصوئدةمممؽـيمعـموجقدهموسؿؾفمظصـواماٌلـؿػقدؼـموإحـداثماألثـرماٌطؾـقبمىفـيمهلـنيمحقـوةماٌـقارـنيموتصـقؼىم
األوهوعماظؼوئؿي.
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محظقًمغبوؼيماظؾقؽيمسؾكماػؿؿومماظدولماٌعوصرةموعـظؿوتماجملؿؿعماظدوظلمٌـومهلومعـمآثورمسؾكماجملؿؿعـوتم
واضؿصودؼوتماظدولموبراذبفوماظؿـؿقؼيممصؼدمأطدمتؼرؼرمىـيمبقرتالغدمواظصودرمدـيم1987مهًمسـقانمعلؿؼؾؾـوم
اٌشرتكمسؾكماالرتؾوطماظقثقؼمبنيماظؿـؿقيماالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيموايػوزمسؾكماظؾقؽيموأذورمإظبمسـدممإعؽوغقـيم
تطؾقؼمإدرتاتقفقيمظؾؿـؿقيماٌلؿداعيمدونمعالحظيمعؿطؾؾوتماظؿـؿقيمظؾفقاغىماظـالثيماالضؿصـودؼيمواالجؿؿوسقـيم
واظؾقؽقي،موضدمأدتماٌشؽالتماظؾقؽقيمإظبمسرضؾيمجفقدماظؿـؿقيماٌلؿداعيمؼبماظعدؼدمعـماظدولمممومجعـؾماظرضوبـيم
اظؾقؽقيمهظكمخاللماظعؼقدماألخريةمبوالػؿؿوممعـماظؼوئؿنيمسؾكماظؿكطقطموعؿكذيماظؼرارمؼبمتؾؽماظؾؾدان،موضـدم
اػؿؿًمسددمعـماىفوتمذاتماظصؾيممبػفقمماٌراجعيماظؾقؽقيمصعرصؿفومعـظؿـيمغبوؼـيماظؾقؽـيماألعرؼؽقـيمبلغفـوم
"صقصمعقهقسلمعـظؿمدوريموعقثؼمظؾؿؿوردوتماظؾقؽقيمظؾؿـشلةمظؾؿقؼؼمعــماظقصـوءمبوالظؿزاعـوتماظؾقؽقـيماظـيتم
تػرهفوماظؼقاغنيماٌـظؿيمظؾؾقؽيمودقودوتماٌـشلة"،مطؿومسرصؿفومشرصـيماظؿفـورةماظػرغلـقيماظدوظقـيمبلغفـوم"أداةم
أدارؼيمتلوسدمسؾكماظؿؼققؿماظدوريماٌقثؼمواٌـظؿمواٌقهقسلمٌدىمطػوءةمأداءمغظومماإلدارةماظؾقؽقيموعـدىماػؿؿـومم
اإلدارةمحبؿوؼؿفو.
وتؿػؼماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمسؾكمأػؿقيماظرضوبـيمماظؾقؽقـيمحقـٌمأوظؿفـوماٌـظؿـيماظدوظقـيمظؾرضوبـيمواحملودـؾيم
(االغؿقدوي)ماػؿؿوعومبوظغوموأغشؽًمؼبمػذاماإلرورمذبؿقسيمسؿؾماظرضوبيماظؾقؽقيمخاللمدــيمم1992موػـلماحـدىم
اجملؿقسوتماظؿوبعيمظؾفـيمتؾودلماٌعرصيمواٌفؿؿيمبؿعزؼزمإسدادمتؼـقوتماظرضوبيمواٌراجعيماظؾقؽقيموتطؾقؼفومسؾكم
غطوقموادعمداخؾماألجفزةماظرضوبقي.مطؿومتؾـًّماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمأؼضومخاللمعممترماالغؽقدـويمماًـوعسم
سشرماٌـعؼدمبوظؼوػرةمسومم1995متعرؼػومظؾرضوبيماظؾقؽقيمواظذيمؼعؽسماتػوضومؼبماظرأيمظدىماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيم
واحملودؾيمسؾكمأنماظرضوبيماظؾقؽقيمالمدبؿؾـػمبشـؽؾمجـقػريمســماظرضوبـيماظشـوعؾيمبعـوصـرػوماظـالثـيماظـيتم
متوردفوماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمواظيتمتشؿؾماظرضوبيماٌوظقـيمورضوبـيماالظؿـزاممورضوبـيماألداءم.مطؿـومضـررماجملؾـسم
اظؿـػقذيمظؾؿـظؿيماظعربقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمواحملودؾيمؼبماجؿؿوعماظـوظٌمواًؿلنيماٌـعؼـدمبؿـقغسمسـومم
2016م هقؼؾمصرؼؼماظؾقؽيمإظبمىـيمأرؾؼمسؾقفومادـؿمىــيماظرضوبـيماظؾقؽقـيمظؾؿـظؿـيماظعربقـيمواظـيتمأصـدرتم
تقصقوتموعؼرتحوتمبشلنمودوئؾموآظقوتمتعزؼزممموردوتماظرضوبيماظؾقؽقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبي.
ومتورسماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمرضوبـيماظؾقؽـيموصؼـومظؿػقؼضـوتفوماظؿشـرؼعقيمواظددـؿقرؼيمواظؼوغقغقـي،موؼبمطوصـيم
األحقالمصنغفمالمصبىمأنمؼؼؿصرمدورماألجفزةماظرضوبقيمسؾكماظرضوبيماٌوظقيمصؼطمظؾؿؽوظقػمواالظؿزاعوتمواألصـقلم
اظؾقؽقيمأومتؽؾػيمإصالحماألهرارماظؾقؽقيماظـوويمسـمسدمماالظؿزاممبوظلقودـوتمواظؼـقاغنيمواألغظؿـيماظؾقؽقـيمبـؾم
صبىمأنمميؿدمدورماألجفزةماظرضوبقيمظؿشؿؾماظرضوبيمسؾكماألداءمطؿومهـددػوماٌعـوؼريماظدوظقـيمظألجفـزةماظعؾقـوم
ظؾرضوبيماظصودرةمسـمعـظؿيماالغؿقدويمظؾؿقؼؼمعـمتـػقذماظرباعٍمواألػدافماظؾقؽقيماٌكططـيمبوضؿصـودؼيموطػـوءةم
وصعوظقيمواظؿلطدمعـمهؼقؼمايؽقعيمواألررافمذاتماظصؾيمظألػدافماظؾقؽقيموظؼقوسمعدىمضـدرةماإلدارةماظؾقؽقـيم
سؾكماٌلـوػؿيمؼبمهؼقـؼمأػـدافماظؿـؿقـيماٌلـؿداعيموتؼقـقؿماٌكـوررمواآلثـورماظلـؾؾقيمظـألداءماظؾقؽـلموادبـوذم
اإلجراءاتمواظقدوئؾمظؾعالجموايدمعـفومأومدبػقضـفومألدغـكمعلـؿقىمبوإلهـوصيمظؾرضوبـيمسؾـكماالظؿـزاممبؽوصـيم
اظلقودوتمواظؼقاغنيماظؾقؽقي.
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وتقاجفمسؿؾقيماظرضوبيماظؾقؽقيماظعدؼدمعـماظصعقبوتمعـفومسدممتقاصرماٌعؾقعوتماظؽوصقيمواٌفؿيموصـعقبيمهدؼـدم
اٌلؽقظقيماظؾقؽقي،موصعقبيمعراجعيمبعضماظؼقؿماٌوظقيمأوماظػـقيماٌؿعؾؼيمبوظؼضوؼوماظؾقؽقيمواظيتمضدمترىماألجفزةم
اظرضوبقيمبشلغفوماالسؿؿودمسؾكمغصققيمصـقيمعـماًرباءماظؾقؽقنيماٌؿكصصـنيمؼبماجملـولماٌطؾـقبماظـرأيمصقـفم
ظؾؿلوسدةمؼبمإسدادمتؼدؼراتمصـقيمأوماصصوحوتمعرتؾطيمبؿؾؽماظؼضوؼومبوإلهوصيمإظبماٌلوسدةمؼبمهدؼـدماٌقاضـػم
اظيتمؼؽقنمعطؾقبومعـمخالهلوماالسرتافمبوالظؿزاعوتمواظؿؼـدؼراتمذاتماظصـؾيمبوىقاغـىماظؾقؽقـيمأومايصـقلم
سؾكماظؾقوغوتماظيتمسؾكمأدودفومؼؿؿمإسدادموتؼققؿماًطيماظعالجقيماٌالئؿي.
وأخرياموظؿػعقؾماظرضوبيماظؾقؽقيمصننّماألعرمؼؿطؾىمهرورةمغشرماظـؼوصيماظؾقؽقيمعـمخاللمطوصـيماظقدـوئؾماٌؿوحـيم
واظيتمعـفومإضوعيمورشمسؿؾموغدواتموعممتراتمودوراتمتدرؼؾقيمظؽوصـيماألرـرافماٌرتؾطـيمبـوظؿطؾقؼمواٌؿوبعـيم
واظرضوبيمسؾكماظلقودوتمواظؼـقاغنيمواظؿـظقؿـوتماظؾقؽقـيموطـذامهـرورةمادـؿقداثمطقـونمبوهلقوطـؾماظؿـظقؿقـيم
ظألجفزةماظرضوبقيمتؿقظبمعؿوبعيمورضوبيماآلثورماظؾقؽقيموأؼضومعـماألػؿقيموهعمتصقرمعقحدمظؿؼورؼرماظرضوبيماظؾقؽقـيم
اٌؿضؿـيمعومؼؿؿّمرصدهمعـمزبوظػوتمععمتعزؼزماألدوظقىماٌؼؾقظيمواٌالئؿيمظـشـرػوموتؾؾقغفـومظؾؿفؿؿـعمواظربٌـونم
واألررافمذاتماظصؾيمبوإلهوصيمظضرورةماالدؿػودةمعـمووربماظدولماٌؿؼدعيمصقؿومؼؿعؾؼمبوظرضوبيمسؾكماظؾقؽـي.
مممممممممممممممممممممممممممممممم

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ممممممواظـ ّؾـهموظــيّماظؿـــوصـققمم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مػــقؽةمتــقرؼرماجملؾة
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اليت تصدريا املهظنة الدولية هليئات الرقابة العليا (االنتوساي)-إسـداد:مدؼوانماحملادؾةمبدوظةماظؽوؼت

تؿضؿـ ماٌعوؼري ماظرضوبقي ماظيت متصدرػو ماٌـظؿي ماظدوظقي مهلقؽوت ماظرضوبي ماظعؾقو م(اإلغؿقدوي) ماظؼقاسد ماٌؿػؼ مسؾقفو مظؼقوس مجقدةم
األداء مواإلرور ماظعوم مظإلجراءات مواٌؿوردوت ماظيت مصبى ماتؾوسفو مسـد ماظؼقوم مبوظرضوبي ،موتقصر مايد ماألدغك مظؿقجقف ماٌدضؼم
وعلوسدتف مؼب مهدؼد ماًطقات مواإلجراءات ماظرضوبقي ماظيت مصبى متطؾقؼفو مطؿو مأغفو متعد ماٌؼقوس ماظذي مؼؿؿ ماالدرتذود مبف مؼبم
تؼققؿمجقدةماٌكرجوتماظرضوبقي.
صؿعوؼري ماإلغؿقدوي مضقاسد مإرذودؼي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي موظؾؿدضؼني مايؽقعقني مؼب معبقع مدول ماظعوملم
تلوسدػؿ مؼب متطقؼر ماألداء ماظرضوبل مسؾك ماألغشطي ماٌوظقي مواالضؿصودؼي مواإلدارؼي مايؽقعقي مظؾففوت مواهلقؽوت ماٌشؿقظي مبرضوبيم
األجفزةماظعؾقو.
ؼؿؿ مإصدار مػذه ماٌعوؼري معـ مخالل ماظؾفون مواسؿؿودػو معـ مضؾؾ ماٌممتر ماظدوظل ماظذي متعؼده معـظؿي ماإلغؿقدوي مطؾ مثالث مدـقاتم
واظذي مؼطؾؼ مسؾقف م(اإلغؽقدوي) موؼلؿضقػف مأحد ماألجفزة ماألسضوء مواظذي مؼؿقظب مرئودي ماٌـظؿي مظؾلـقات ماظـالث ماظؼودعي،م
وؼشورك مؼب ماٌممتر معبقع مأسضوء ماٌـظؿي ماظدائؿني مواألسضوء ماٌشورطني معـؾ ماألعؿ ماٌؿقدة مواظؾـؽ ماظدوظل موععفد ماٌدضؼنيم
اظداخؾقني،موشريػؿ.

-مدؾطةموشاؼةمععاؼريماألغؿوداي:

ععوؼريماألغؿقدويمؼؿؿمتطؾقؼفومسؾكمعبقعمعفؿوتمرضوبيماظؼطوعماظعوممؼبمدقوقماظرضوبيماٌوظقيمورضوبيماألداءمورضوبيماإلظؿزامموالم
تغؾل مػذه ماٌعوؼري مبلؼي محول ماظؼقاغني ماظقرـقي مواظؿشرؼعوت ماحملؾقي ،موال مصبقز مظؾففوز ماألسؾك مأن مؼصرح مبلن ماٌعوؼري ماظيتم
وهعفومأوماسؿؿدػومتلؿـدمإظبماٌؾودئماألدودقيمظؾرضوبيمأومتؿقاصؼمععفومإالمإذامطوغًمػذهماٌعوؼريمعؾؿزعيمإظؿزاعومطوعالمجبؿقعم
اٌؾودئماٌعـقي.ممممممممممممممممممممممممممhttp://www.intosai.org

-مإرذاداتمحولمطقػقةمتصـقفموترتقبمععاؼريماإلغؿوداي:

ععوؼريماألغؿقدويمؼؿؿمتطؾقؼفومسؾكم
-1مؼلؿكدمماالدؿمٌعوؼريماإلغؿقدويم)(ISSAIموطؾمععقورمووثقؼيمهصؾمسؾكمرضؿم).(ISSAI
-2مؼشريماظعددمؼبمادؿماٌعقورم )(ISSAI xxمإظبمرضؿماٌعقور.
 -3مؼؿؿ مإسطوء مطؾ موثقؼي م(ععقور) مرضؿ  ISSAIعؽقغو معـ م 4 -1خوغوت موتشري مأرضوم ماًوغوت مإظب معلؿقى ماٌعقور مؼب ماظؿلؾلؾم
صؿـال مإذا مطون ماٌعقور معـ مخوغي مواحدة مصؼط مصفذا مؼدل مسؾك مأغف مبوٌلؿقى ماألول ،موإذا مطون ماٌعقور معـ مخوغؿني مصفذا مؼدل مسؾكم
أغفمبوٌلؿقىماظـوغلموػؽذا.
 -4ماٌعوؼري متعطل مأرضوعفو محبقٌ متؼؾؾ ماظؼلؿي مسؾك م 10مػل مععوؼري مؼب مذبول مععني ،مؼب محني مؼؿؿ مادؿكدام ماألرضوم ماٌؿعوضؾيم
 03- 02 -01مؼب ماٌعوؼري ماظيت مهؿقي مسؾك معقاهقع مأطـر مهدؼدا مداخؾ مغػس ماٌقهقع مصؿـال م(ععقور م 10مإسالن ماٌؽلقؽ-م
وؼؿعؾؼ مبوالدؿؼالظقي ،مواٌعقور م 11مؼؿعؾؼ مبوإلرذودات مواٌؿوردوت ماىقدة ماًوصي مبوالدؿؼالظقي ،موطذظؽ ماٌعقور م 20مؼؿعؾؼم
مبؾودئماظشػوصقيمواٌلوءظي،مبقـؿوماٌعقورم21معؾودئماظشػوصقيمواٌلوءظي-مؼقهحمأصضؾماٌؿوردوت).
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-5مبوظـلؾيمٌعوؼريماٌلؿقىماظرابعماظرضوبيماٌوظقيم( ) 2999 –1000مػلمؼبماألصؾمعــعوؼريماظؿدضقؼماظدوظقيماظــــصودرةمعـم
االهود ماظدوظل مظؾؿقودؾني ) (IFACوذبؾس مععوؼري ماظؿدضقؼ مواظؿلطقد ماظدوظل م ،IAASBوػل معطوبؼي ممتوعو مؼب ماٌضؿقن موؼبم
األرضوم مإال مأن ) )ISSAIععوؼري ماإلغؿقدوي متضقػ مرضؿ م ،1مصؿـال ماٌعقور ماظدوظل مظؾؿدضقؼ م(  )ISA 200مػق مغػلف موسـقاغفم
وعضؿقغيمطؿعقورمظإلغؿقدويمظؽـفمدقلخذماظرضؿم))ISSAI 1200موػؽذا.
طؿو مؼؿؿ مإدراج معذطرات متطؾقؼقي مضؾؾ مأي مععقور مؼؿعؾؼ مبوظرضوبي ماٌوظقي مؼؿؿ مصقفو معراسوة مخصقصقي ماظؼطوع مايؽقعل موعؿضؿـوم
بعضماإلرذوداتماٌؾقؼيمبفذاماٌعقورموبشؽؾمعـػصؾ.
-6مإرذوداتماإلغؿقدويمظؾققطؿيماظرذقدةمتلخذم  INTOSAI GOVوبلرضوممعـم .9999-9000
وغقردمصقؿومؼؾلمإرورماٌعوؼريماظدوظقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيم(  )ISSAIوصؼماظشؽؾماظؿوظل:

8

اٌعوؼريماظدوظقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾي
اٌلؿقىماألول:معؾودئماظؿلدقس
ISSAI 1
إسالنمظقؿو
اٌلؿقىماظـوغل:معؿطؾؾوتماظعؿؾماألدودقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾي
ISSAI 10
إسالنماٌؽلقؽمسـماالدؿؼالظقي
ISSAI 11
اإلرذوداتمواٌؿوردوتماىقدةماٌؿعؾؼيمبوالدؿؼالظقي
ISSAI 20
عؾودئماظشػوصقيمواٌلوءظي.
ISSAI 21
عؾودئموأصضؾماٌؿوردوت
ISSAI 30
ضقاسدماظلؾقكماٌفين
ISSAI 40
رضوبيماىقدة
ISSAI 50
ربفقزمظؾؿلؿؼؾؾ.
ISSAI 60
ربفقزمظؾؿلؿؼؾؾ.
ISSAI 70
ربفقزمظؾؿلؿؼؾؾ.
ISSAI 80
ربفقزمظؾؿلؿؼؾؾ.
ISSAI 90
ربفقزمظؾؿلؿؼؾؾ.
اٌلؿقىماظـوظٌ:معؾودئماظرضوبيماألدودقي
ISSAI 100
اٌؾودئماألدودقيمظرضوبيماظؼطوعماظعوم.
ISSAI 200
اٌؾودئماألدودقيمظؾرضوبيماٌوظقي
ISSAI 300
اٌؾودئماألدودقيمظرضوبيماألداء
ISSAI 400
اٌؾودئماألدودقيمظرضوبيماالظؿزام.
ISSAI 500
ربفقزمظؾؿلؿؼؾؾ.
ISSAI 600
ربفقزمظؾؿلؿؼؾؾ.
ISSAI 700
ربفقزمظؾؿلؿؼؾؾ.
ISSAI 800
ربفقزمظؾؿلؿؼؾؾ.
ISSAI 900
ربفقزمظؾؿلؿؼؾؾ.
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SAI
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اٌلؿقىم:4مإرذوداتمرضوبقي
ISSAI 2999-1000
ISSAI 3999-3000

ISSAI 4999-4000

إرذوداتماظرضوبيماٌوظقي.
إرذوداتمرضوبيماألداء.
إرذوداتمرضوبيماالظؿزام.

ISSAI 5999-5000
ISSAI 5099-5000م اًطقطماظؿقجقفقيمظؾؿمدلوتماظدوظقي.
ISSAI 5199-5100م اًطقطماظؿقجقفقيمظرضوبيماألغشطيماٌؿعؾؼيمبوظؾقؽي.
 ISSAI 5299-5200ماًطقطماظؿقجقفقيمظرضوبيمسؿؾقوتماًصكصي.
ISSAI 5399-5300م اًطقطماظؿقجقفقيمظرضوبيمتؼـقيماٌعؾقعوت.
 ISSAI 5499-5400اًطقطماظؿقجقفقيمظرضوبيماظدؼـماظعوم.
ISSAI 5599-5500م اًطقطماظؿقجقفقيمظرضوبيماٌلوسداتماٌؿعؾؼيمبوظؽقارث.
ISSAI 5699-5600م اًطقطماظؿقجقفقيمظرضوبيماظـظريم Peer Review
 5799-5600اًطقطماظؿقجقفقيمٌؽوصقيماظػلود.
 – 5899-5800اًطقطماظؿقجقفقيمظؾرضوبيماٌشرتطي.
ISSAI 6999-6000
ربفقزمظؾؿلؿؼؾؾ.
ISSAI 7999-7000
ربفقزمظؾؿلؿؼؾؾ.
ISSAI 8999-8000
ربفقزمظؾؿلؿؼؾؾ.
إرذوداتماإلغؿقدويمظؾققطؿيماظرذقدة
 ISSAI 9100مإرذودات ماإلغؿقدوي محقل مععوؼري ماظرضوبي ماظداخؾقي مؼب ماظؼطوعم
INOTAI GOV 9199-9100
ايؽقعل.
 ISSAI 9110متعؾقؿوت معؿعؾؼي مبؿؼورؼر محقل مصعوظقي ماظرضوبوت ماظداخؾقي:م
ووربماألجفزةماظرضوبقيمخاللمتؼققؿماظرضوبوتماظداخؾقي.
 ISSAI 9120ماظرضوبي ماظداخؾقي :مدظقؾ مؼؿعؾؼ مبوٌلوءظي محبلوبوت ماإلدارةم
اظعوعي.
 ISSAI 9130ماظدظقؾ ماإلرذودي مٌعوؼري ماظرضوبي ماظداخؾقي مظؾؼطوع ماظعوم –م
ععؾقعوتمإهوصقيمحقلمإدارةماٌكوررمؼبماىفوت.
 ISSAI 9140ادؿؼالظقيماظؿدضقؼماظداخؾلمؼبماظؼطوعماظعوم.
ISSAI 9150ماظؿـلقؼ مواظؿعوون مبني ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقيمواحملودؾيم
واٌدضؼنيماظداخؾقنيمبوظؼطوعماظعوم.
ISSAI 9160مدظقؾمتعزؼزمايقطؿيماظرذقدةمظؾؿقجقداتماظعوعي.
ISSAI 9200مأػؿقيموجقدمسؿؾقيمعلؿؼؾيمظقهعماٌعوؼري.
 ISSAI 9250غظؿماٌلوءظيماٌوظقيماٌؿؽوعؾيم()IFAF
ISSAI 9300معؾودئماٌراجعيماًورجقيمسؾكماٌمدلوتماظدوظقي.
ISSAI 9400ماًطقطماظؿقجقفقيمظؿؼققؿماظلقودوتماظعؿقعقي.
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ودعــقومعـماٌـظؿيماظدوظقيمهلقؽــوتماظرضوبيماظعؾقوم(اإلغؿقدوي)مؼبمدســـؿمضدراتماالجفزةماالسضـــوءمعـمخاللمابؿؽورم
اظؿقجقفوت مواإلصدارات موعراجعؿفو مودقؾفو مصؼد ممت مخالل معممتر ماإلغؿقدوي ماظـوغل مواظعشرؼـ مؼب مدؼلؿرب معـ مسوم م2016م
اٌـعؼدمؼبمدوظيماالعوراتماظعربقيماٌؿقدةماصدارموتعدؼؾماظعدؼدمعـماٌعوؼريموصؼومٌومؼؾل:
أوالً:مبؾغتمادلعاؼريماظيتممتمإصدارػاميفمدـةم )9( 2016ععاؼريمجدؼدةموػي:
-1ماٌعقورمرضؿم( )1701بعـقانماإلبالغمسـمعلوئؾماظؿدضقؼماظرئقلقيمؼبمتؼرؼرماٌدضؼ.
-2ماٌعقورمرضؿم( )3200بعـقانم"تقجقفوتمحقلمعلورماظرضوبيمسؾكماألداء".
-3ماٌعقورمرضؿم( )5300بعـقانم"اظدظقؾماإلرذوديمحقلمتدضقؼمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوت".
-4ماٌعقورمرضؿم( )5450بعـقانم"اظؿقجقفوتماًوصيممبراجعيمأغظؿيمععؾقعوتماظدؼـماظعوم".
-5ماٌعقورمرضؿم( )5700بعـقانم"دظقؾمتدضقؼمعؽوصقيماظػلود".
-6ماٌعقورمرضؿم( )5800بعـقانم"دظقؾمحقلماظعؿؾقوتماظرضوبقيماظؿعووغقي".
-7ماٌعقورمرضؿم( )9160بعـقانم"دظقؾمتعزؼزمايقطؿيماظرذقدةمظؾؿقجقدات".
-8ماٌعقورمرضؿم( )9300بعـقانم"عؾودئماٌراجعيماًورجقيمسؾكماٌمدلوتماظدوظقي".
-9ماٌعقورمرضؿم( )9400بعـقانم"اًطقطماظؿقجقفقيمظؿؼققؿماظلقودوتماظعؿقعقي".
ثاغقاً:ماظـؿعاؼريماظيتممتمتعدؼؾفامبؾغت ( )20ععقارموذظكمطؿامؼؾي:
-1ماٌعقورمرضؿم( )30بعـقانم"ضقاسدماظلؾقكماٌفين".
-2ماٌعقورمرضؿم( )1210بعـقانم"االتػوقمسؾكمذروطماٌفومماظرضوبقي".
-3ماٌعقورمرضؿم( )1260بعـقانم"اظؿقاصؾمععماألررافماٌؽؾػيمبويقطؿي".
-4ماٌعقورمرضؿم( )1570بعـقانم"اظـؿمدليماظعوعؾي".
-5ماٌعقورمرضؿم( )1610بعـقانم"ادؿكداممسؿؾماٌدضؼنيماظداخؾقني".
-6ماٌعقورمرضؿم( )1700بعـقانم"تؽقؼـماظرأيموإسدادماظؿؼورؼرمحقلماظؾقوغوتماٌوظقي".
-7ماٌعقورمرضؿم( )1705بعـقانم"تعدؼالتماظرأيمؼبمتؼرؼرماٌدضؼماٌلؿؼؾ".
-8ماٌعقورمرضؿم( )1706بعـقانم"صؼراتمظػًماالغؿؾوهموصؼراتمأعقرمأخرىمؼبمتؼرؼرماٌدضؼماٌلؿؼؾ".
-9ماٌعقور مرضؿ م( )1720مبعـقان م"علموظقوت ماٌدضؼ ماٌؿعؾؼي مبوٌعؾقعوت ماألخرى ماظقاردة مؼب ماظقثوئؼ ماٌؿضؿـي مظؾؾقوغوت ماٌوظقيم
اٌدضؼي".
-10ماٌعقور مرضؿ م( )1800مبعـقان م"اسؿؾورات مخوصي – مسؿؾقوت ماظرضوبي مسؾك ماظؾقوغوت ماٌوظقي ماٌعدة مرؾؼو مألرر مذات مػدفم
خوص".
-11ماٌعقور مرضؿ م( )1805مبعـقان م"اسؿؾورات مخوصي – مسؿؾقوت ماظؿدضقؼ مظؾؼقائؿ ماٌوظقي ماظػردؼي م(اظقاحدة) موسـوصر مأو محلوبوتم
أومؼبمبـقدمععقـيمؼبمضوئؿيمعوظقي".
-12ماٌعقورمرضؿم()3000مبعـقانم"ععوؼريماظرضوبيمسؾكماألداء".
-13ماٌعقورمرضؿم()3100مبعـقانم"عؾودئمتقجقفقيمبشلنماٌػوػقؿماظرئقلقيمظرضوبيماألداء".
-14ماٌعقورمرضؿم()4000مبعـقانم"اًطقطماظؿقجقفقيمظرضوبيماٌطوبؼي".
-15ماٌعقورمرضؿم()5000مبعـقانم"عراجعيماٌمدلوتماظدوظقيم–متقجقفوتمظػوئدةماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾي".
-16ماٌعقورمرضؿم()5110مبعـقانم"تقجقفوتمخبصقصمتـػقذمسؿؾقوتماٌراجعيمسؾكماألغشطيمذاتماٌـظقرماظؾقؽل".
-17ماٌعقورمرضؿم()5120مبعـقانم"اٌراجعيماظؾقؽقيمواٌراجعيماظـظوعقي".
-18ماٌعقورمرضؿم()5130مبعـقانم"اظؿـؿقيماٌلؿداعي:مدورماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾي".
-19ماٌعقور مرضؿ م( )5140مبعـقان م"طؿقى ماإلغؿقدوي محقل ماظؽقػقي ماظيت مميؽـ مأن متؿعوون مبفو ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مؼب مرضوبيم
االتػوضقوتماظؾقؽقيماظدوظقي".
-20ماٌعقورمرضؿم( )5600بعـقانم"دظقؾمحقلمعراجعيماظـظريماظطقسقي".
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متمإظغاء ( )04ععاؼريمػي:
ثاظـاً:م ّ
-1ماٌعقورمرضؿم( )1000بعـقانم"عؼدعيمسوعيمظؿقجقفوتماإلغؿقدويمظؾرضوبيماٌوظقي".
-2ماٌعقورمرضؿم( )4100بعـقانم"اًطقطماظؿقجقفقيمظرضوبيماٌطوبؼيماٌلؿؼؾيمسـمعراجعيماظؾقوغوتماٌوظقي".
-3ماٌعقورمرضؿم( )4200بعـقانم"اًطقطماظؿقجقفقيمظرضوبيماٌطوبؼيماٌـفزةمععمعراجعيماظؾقوغوتماٌوظقي".
-4ماٌعقورمرضؿم( )5010بعـقانم"اظدظقؾماإلرذوديمظألجفزةماظرضوبقيماظعؾقومؼبمذبولماظرضوبيمسؾكماٌمدلوتماظدوظقي".

مـجـلـة الـرقـابة املـالية – يـــونـــيو (حــزيران)  –2018العدد 72

11

معــاييـــــر

قيــاس األداء لألجــًزة العليــا للرقــــابــة

االنتوساي
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إسـداد::م
إسـداد
دؼوانمادلراضؾةماظعاعةمبادلؿؾؽةماظعربقةماظلعودؼةم
–ميفمذفرمعارسم-

اظـؿؼدعة:
ٌـظؿيماإلغؿقدويمواىفوتماٌوسبيمػدفمعشرتكمؼؿؿــّؾمؼبمترضقيمأداءماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواظرّصعمعـمضدراتفوموصؼوًم
ٌو ممت مؼب معممتر ماألغؽقدوي ماظـوغل مواظعشرؼـ ماٌؼوم مؼب مأبق مزيب ماٌـعؼد م .2016موتدسق م"اٌعوؼري ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبيم
اٌوظقي "ISSAIsماألجفزةمإظبمتؼققؿمسؿؾقوتفوموأدائفوموإبالغماظعؿقممبـؿوئٍماظؿؼققؿموتلؿكدمماألجفزةمسدّةمأدواتمظؿقؼقؼمػذهم
اٌفؿي ،مواظيت مؼشؿؾ ماظؾعض معـفو معمذرات ماألداء .موضد مأهػك ماسؿؿود ماجملؿقسي ماظؽوعؾي مظـ"اٌعوؼري ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقوم
ظؾرضوبيماٌوظقي ISSAIsم"دـيم2010مسؾكمتؼققؿماألداءماػؿؿوعومعؿزاؼدامٌومؼرتتـّىمسـفمعـمأنّمأضوظقؿماإلغؿقدويمضدمتقصرممظدؼفوم
اآلنمععقورمعشرتكمميؽـمضقوسماألداءمؼبمهقئف.

-1معاماظـؿؼصودمبإرارمضقاسماألداء؟

ميؽـ ماظؼقل مإنّ مإرور مضقوس ماألداء مػق مإرور مظؾؿؼققؿ ماظطقسل مألداء ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي معؼورغيً مبـ"اٌعوؼريم
اظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي م"إؼلوي" م( )ISSAIsومموردوت مدوظقي مأخرى مععرتف مبفو مظؾرضوبي ماٌوظقيم
اظعوعيماًورجقي.

-2مطقػقةمادؿكداممإرارمضقاسمأداءمجفازمأسؾىمظؾرضابةمادلاظقة:

أصضً ماٌداوالت محقل مإسداد مإرور مضقوس مأداء ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مإظب مبقون مثالث مذبؿقسوت معـ ماٌلوئؾ ماألدودقيم
اٌؿعؾؼي مبؽقػقي مادؿكدام ماإلرور معـ ماظـوحقي ماظعؿؾقي .موصبدر ماظؿذطري معرّة مأخرى مبلنّ ماإلرور مودقؾي معؾبشوسي متقهع مسؾك مذعّيم
األجفزةموؼـؾغلمادؿكداعفوموصؼومالحؿقوجوتماىفوزماظذاتقي.موؼبمعومؼؾلمذبؿقسوتماٌلوئؾماألدودقيماظـالث:م

اظـؿلأظةمرضمم:1ماختاذمضرارمإجراءماظؿؼققم:
مؼـؾغل مادبوذ مػذا ماظؼرار معـ مضؾـؽبؾ مضقودة ماىفوز .موضد مضبلؾبـ مؼب مسدؼد مايوالت مأن مؼؿؿّ مذظؽ مبوظؿشوور معع مػقؽوت ماإلغؿقدويم
اإلضؾقؿقيموذرطوءماظؿـؿقيم(سـدماالضؿضوء)،مععمعراسوةماٌؿوردوتماإلضؾقؿقيمواتػوضقوتماظؿعوونماظؼوئؿي.معـمغوحقيمأخرى،مصننّم
اظؼرارمؼـؾغلمأنمؼؾبؿـّكذمبوظؿشوورمععماىفوتماٌؿقّظيمظؾؿؼققؿ.موميؽـمإجراءمسؿؾقوتماظؿؼققؿمألشراضمزبؿؾػي،معـفو:
*ماٌلوػؿيمؼبمجفقدماىفوزماظراعقيمإظبماظؼقوممبؿؼققؿمدوريمألدائفماظذاتلموإبالغماىؿفقرمبـؿوئفف.
*ماٌلوػؿيمؼبمغظومماىفوزماظداخؾلمإلدارةماألداءمظؼقوسمزبؿؾػماظقزوئػمواألضلوم.
* ماٌلوػؿي مؼب مدورة مبـوء مضدرات ماىفوز م(طؿعرّف معقارـ ماظؼقّة مواظضعػ ،مووهع معلؿقؼوت معرجعقي مظألداء ،موضقوس متطقّراتم
األداء،موحشدماظدسؿماظداخؾلمظؾؿغقري،موإردوءمثؼوصيمهلنيماألداء)
*مإسطوءماٌـولمؼبماظؼطوعماظعوممؼبمعومؼؿعؾؼمبوإلبالغماظشػـّوفمسـماألداء
* مادبوذ مإرور مضقوس ماألداء مأداة مظؿقلري ماٌُؼوؼلي معؼورغي مبوظـظراء مداخؾ ماإلضؾقؿ مأو معؼورغي مبفقؽوت مذات مخصوئص ممموثؾي،م
وذظؽمظؿقلريماظؿعؾـّؿمبنيماظـظراء
*مإبرازمضقؿيمسؿؾماىفوزموعزاؼوهمظؾففوتماٌعـقيماًورجقي
* مجعؾ ماهلقؽوت ماظداسؿي م(عـ مبرٌون ،موػقؽوت ماإلغؿقدوي ،مواألضوظقؿ مواألجفزة ماظـظرية ،موذرطوء ماظؿـؿقي) متؿؾقّـ مأنّ مأداءم
اىفوزمضدمهلّـممبرورماظزعـموأنّماٌقاردماظيتمجرىمتقصريػومظؿطقؼرمضدراتماىفوزمضدمأصضًمإظبمغؿوئٍماألداءماٌرشقبي.
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تؿقضـّػمطقـػقيمإجراءماظؿؼققؿمواىفيماظيتمتؿقظـّكمإجراءماظؿــؼققؿمبشؽؾمواهحمسؾكماظغرضمعـماظؿؼققؿ.موؼــؾغلمتصؿقؿم
إرورمتؼققؿماألداءمسؾكمسبقمصبعؾفمؼـطؾؼمسؾكمطوصيمأذؽولماٌؼوربوت.موعـمبنيماظـؿوذجماٌؿؽـي،مميؽـمأنمغذطر:
اظؿؼققم ماظذاتي :موؼؼع مإجراؤه معـ مضؾـؽبؾ مصرؼؼ معـ مداخؾ ماىفوز معؿدرّب مسؾك مادؿكدام ماإلرور ،موذظؽ موصؼو مٌلورات ماىفوزم
اظذاتقيمؼبمذبولمهؿونماىقدة،مأوموصؼومٌراجعيمهؿونماىقدةمعـمضؾـؽبؾمررفمخورجلمظفمععرصيمبوىفوز.
اظؿؼققم معن مضؾـَل ماظـظراء :موؼؼعمإجراؤهمعـمضؾـؽبؾمصرؼؼمؼـؿؿلمإظبمجفوزمآخرمأومػقؽيمعـمأضوظقؿماإلغؿقدوي،متؽقنمظفمأومهلوم
دؾبربيمسؾكمادؿكدامماإلرور.
اظؿؼققم ماخلارجي :مموؼؼعمإجراؤهمعـمضؾـؽبؾ مصرؼؼمعؿدرّبمؼـؿؿلمإظب معـظؿيمعـودؾيمؼبماظؾؾدماٌعينم(سؾكمشرارمػقؽيمربودؾيم
عفـقي مأو مذرطي متدضقؼ) مأو معـ مخورج ماظؾؾد ماٌعين م(سؾك مشرار مأحد مذرطوء ماظؿـؿقي ،ممبو مؼب مذظؽ مخرباء معؽؿى مادؿشورة مؼؼعم
اظؿعوضدمععفؿمظؾغرض).
أعّومؼبمعومؼؿعؾؼمبوىفيماٌؿؽػـّؾيمبؽؾػيماظؿؼققؿ،مصوألعرمؼؿقضـّػمسؾكماظلقوقماظعوممؼبماظؾؾدمواظغرضمعـماظؿؼققؿ.موبصرفماظـظرم
سـماألمنقذجماٌعؿؿؽبد،مصننّمتعوونمأسضوءماىفوزماٌعـقنيموعلوػؿؿفؿماظـشقطيمعؼقّعونمهرورؼونمعـمعؼقّعوتمأيّمتؼققؿمغوجح.
اظـؿلأظةمرضمم:2مرؾقعةمعلارمضؿانمجودةماظؿؼققم:
ؾبؼعؽبدّ مهؿون مجقدة مسؿؾقوت ماظؿؼققؿ موعقهقسقؿفو مذررو مال مشـك مسـف مؼب منوح مػذه ماٌؾودرة مسؾك ماٌدى ماظؾعقد .مذظؽ مأنّ مضقودةم
اىفوزمواىفوتماٌؿدخؾيمؼبمتـؿقيمضدراتفموذرطوءماىفوزماًورجقني،مإنموجدوامأنّمسؿؾقوتماظؿؼققؿمذاتمجقدةمعؿدغـّقي،م
صنغـّفؿ مظـ مؼعؿدّوا مطـريا مبـؿوئففو .موؼب مأدقأ ماألحقال ،مصننّ ماظشرطوء ماًورجقني مدقلعقن مإظب ماظؼقوم مبؿؼققؿوتفؿ ماظذاتقي ،ممبوم
ؼـفرّ مسـف مسىء مإهوؼب مسؾك ماألجفزة ،مأو مأنّ ماظؿؼققؿؽب مذا ماىقدة ماٌؿدغقي موشريؽب ماٌقهقسل مدقؼقّض معصداضقي ماىفوز مظدىم
ذرطوئف ماًورجقني .وظؽـ مضبدث مأن مؼؼع مادؿكدام مأػؿقي ماىقدة مواٌقهقسقي محفـّي مهدّ ماظؿؼققؿوت ماظذاتقي ،مصننّ مادؿؿالطوم
ضقؼّومظؾؿؼققؿمعـمضؾـؽبؾماىفوزمواشبرارومضقؼّومؼبمإجرائفمعـمذلغفؿومأنمؼلفؿومبشؽؾمأطربمؼبمبـوءمضدراتماىفوز،محقٌمؼـشلم
سـفؿو ماسرتاف مداخؾل مبويوجي مإظب ماظؿغقري موتؼقم مسؾقفؿو مثؼوصي مهلني ماألداء .موتقجد مسدؼد ماظـؿوذج ماظيت مميؽـ مادؿكداعفوم
مبو مؼؽػؾ مإجراءؽب ماظؿؼققؿ مبوسؿؿود مهؿون ماىقدة ماٌـودى .مواٌؼوربي ماٌقصؽبك مبفو ،مإذن ،مظقلً ماظدسقة مإظب ماسؿؿود ممنقذج مبعقـفم
بؼدرمعومػلمإحداثمتقضـّعِمبلنمؼػصحمطؾّمتؼققؿمإلرورمضقوسمأداءماألجفزةمبشؽؾمصرؼحمسـماظـقاحلماظؿوظقي:
*معـمضوممبنسدادماظؿؼققؿ.
*معـمتقظـّكمهؿونمجقدةماظؿؼققؿ.
*معومػلماٌلموظقوتماظيتمأغقطًمبوىفيماظضوعـيمظؾفقدة.
*مطقػمجرتمععوىيماٌلوئؾماٌـورةمؼبمهؿونماىقدة.
وبـوء مسؾقف ،مصننّ مزبؿؾػ معلؿكدعل متؼورؼر مإرور مضقوس مأداء ماألجفزة مػؿ ماٌقطقل مهلؿ ماظـظر مؼب معو مإذا مطون ماظؿؼرؼر مؼلؿفقىم
إظب ماحؿقوجوتفؿ مواغشغوالتفؿ مبشلن ماىقدة .موػق معو مؼلؿؿؾع مأن ماألعر معـقط مبوىفوت ماظيت متؿقظـّك ماظؿؽؾقػؽب مبؿؼورؼر ماظؿؼققؿم
(أي مضقودة ماىفوز ،مبوظؿشوور معع مػقؽوت ماإلغؿقدوي ماإلضؾقؿقي موذرطوء ماظؿـؿقي مسـد ماالضؿضوء) مأن متؽػؾ مأنّ ماالحؿقوجوتم
احملؿؿؾيمٌلؿكدعلماظؿؼورؼرماظرئقلنيمضدمجرىمادؿؾوضفومعـذماظؾداؼيموأنّمعؼوربيمهؿونماىقدةماٌـودؾيمضدمجرىمتطؾقؼفو.مم
وعـماٌؿقضـّعمأنمتمدّيؽبمأضوظقؿماإلغؿقدويمدورامػوعّومؼبمذبولمهؿونماىقدة،مععمعراسوةمصالحقوتفوموعقاردػو.
اظـؿلأظةمرضمم:3مػلمؼـؾغيمغشرماظؿؼققممادلـفَزم؟
ؼـصّ ماٌعقورمرضؿ م 20معـم"اٌعوؼريماظدوظقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيم"ISSAIsماٌؿعؾؼمبـ"عؾدأيؿبماظشػوصقيمواٌلوءظي"مسؾكم
أن متؼقم ماألجفزة مبوإلبالغ ماظعؾين مسـ مسؿؾقوتفو موأدائفو .وعـ مذلن مإرور مضقوس مأداء ماألجفزة مأن مميــّؾ ماألداة ماٌعؿؿؽبدة مهلذام
اظغرض .موعع مذظؽ ،مصننّ ماظؼرار مبشلن مأيّ معـ ماٌعؾقعوت ماٌؿصؾي مبوألداء مؼؼع مغشرػو مبوظؿقدؼد ،موطذا متقضقً مسؿؾقي ماظـشرم
واظؿقزؼع ،مؼعقد مإظب ماىفوز ماٌعين .وظؾقٌّ مسؾك مإغػوذ ماٌعقور مرضؿ م 20معـ م"اٌعوؼري ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقيم
 ،"ISSAIsصنغـّف مؼـؾغل ماسؿؾور مأنّ ماٌؾدأ ماظعوم مؼؼؿضل مأن مؼؽبفريؽب مغشرؾب مطوصي متؼورؼر مإرور مضقوس مأداء ماألجفزة مؼب مشضقن مأجؾم
زعين معؿقاهـؽبع مسؾقف مإثر ماطؿؿول ماظؿؼققؿ .موظعؾّ معـ مبوب ماٌؿوردوت ماىقّدة مأن مؼؼع مهدؼد ماألجؾ ماٌزعع مظـشر ماظؿؼرؼرم
وعـففقيمغشرهمعـذمعرحؾيمادبوذماظؼرارمبنجراءماظؿؼققؿ.م
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-3معامػيماظػوائدموادلكاررمادلـفرّةمظؾففاز ؟
اظػوائد :متؿلتـّك مأبرز ماظػقائد ماٌـفرّة مسـ ماسؿؿود مإرور مضقوس مأداء ماألجفزة معـ مهلني مضدرة ماألجفزة ماظػردؼي مسؾك مهلنيم
أدائفو موتعزؼز مغزاػي ماىفوز مووه ماىفوت ماٌعـقي ماًورجقي موايػوز مسؾك مدسؿ مخورجل مظؿـؿقي ماىفوز .موؼب ماٌؼوم ماألوّل،م
صنغـّفمتقجدمصقائدمعؾوذرةمظؾففوز،موؼبمعؼوممثون،متقجدمصقائدمشريمعؾوذرةمتؿلتـّكمعـماالدؿفوبيمالحؿقوجوتماىفوتماٌعـقيم
األخرىمعـفو:
أ/متـَعَـرّفمصرصمتعزؼزمأداءماجلفاز:
عـ مذلن مإرور مضقوس مأداء ماألجفزة مأن مؼقلّر مظؼقودة ماىفوز مصفؿؽب مأداء ماىفوز موتـؽبعـؽبرّفؽب ماٌعقّضوت ماظيت مهقل مدون مهلقـف،م
وذظؽمبػضؾمتؼرؼرمرصقعماٌلؿقىمحقلماألداءمؼشؿؾماظـقاحلماظؿوظقي:
*ؼقصـّرمعؾكـّصومرصقعماٌلؿقىموذوعالمسـمأداءماىفوز،ممبومؼبمذظؽمعلوػؿيماىفوزمؼبمادؿكداممأصضؾمظؾؿولماظعومموايقطؿيم
اظرذقدةمواٌلوءظيموعؽوصقيماظػلود.
*ضبدّدماظصالتمبنيماظلقوقماظؼـؾبطريموبقؽيماىفوزموضدراتماىفوزماظداخؾقيموأداءماىفوزماًورجلموؼقهـّقفو.
*ؼؿعرّفمذبوالتماألداءماىقّدمواألداءماظضعقػ،مبوسؿؾورػومغؼطيمبداؼيمالدؿؼصوءماألدؾوبماظعؿقؼيموهدؼدماحؿقوجوتمتـؿقيم
اظؼدراتماٌلؿؼؾؾقي
*ؼقلّرمتؾقّـؾبـؽبمهقالتماألداءماظـوويمسـماىفقدماظلوبؼيمظؿـؿقيماظؼدرات
*ؼعطلمصقرةمسوعيمسـمجفقدماىفوزماظراػـيمظؿـؿقيماظؼدراتموحظقزفومؼبماظـفوح
*ميؽـّـماألجفزةمواإلغؿقدويمعـماالدؿفوبيمإظبمػدفماإلغؿقدويماإلدرتاتقفلموػقمأنمتصؾحماألجفزةمواٌـظؿيمعـوالمظؾفقؽوتم
اظؼوئؿيمسؾكماظؿعؾـّؿ.ممم
ب/محتلنيمعؼارباتماجلفازمظؿـؿقةماظؼدراتمعنمخاللمإدارةماألداء:
عـمذلنمإرورمضقوسمأداءماألجفزةمأنمؼلوػؿمؼبمخططمإدرتاتقفقيموخططمسؿؾمتـؿقؼيمأطـرمإحؽوعومعـمخاللممتؽنيماألجفزةم
عـ ماسؿؿود مأرر مغؿوئٍ مأو مهلقـفو ،ممبو مصقفو معمذرات مأداء مذات مدالظي موضوبؾي مظؾؼقوس ،موعلؿقؼوت مأداء معرجعقي موعلؿقؼوتم
أداءمعلؿفدؽبصيمتشؿؾ:
*أداءماىفوزمؼبمإنوزمتؼورؼرهماظرضوبقي.
*ضدرةماىفوزمسؾكمأداءمسؿؾفماظرضوبلمودبطقطفماإلدرتاتقفلموإدارتفموخدعوتفماإلدـودؼيمواالتصوظقي.
*بقؽيمسؿؾماىفوز:ماالدؿؼالظقيمواإلرورماظؼوغقغل.
وػذامعـمذلغفمأنمؼلوػؿمؼبمضقوممبراعٍمأصضؾمظؿـؿقيمبـوءمضدراتماىفوز،موذظؽمعـمخاللمعلوسدةمضقودةماىفوزمسؾك:
*وهعمأػدافمظؿـؿقيماظؼدراتمتلؿـدمإظبمتؼققؿماألداءماظراػـ
*حشدماظدسؿمٌلوراتماظؿغقريمعـمخاللمإذراكماٌقزػنيمؼبمتؼققؿماألداءماظراػـموتــؽبعـؽبرّفماظؿقلقـوتماظالزعي
*عؿوبعيمأغشطيمتـؿقيماظؼدرات
*ضقوسمغؿوئٍمتـؿقيماظؼدرات
*تؼققؿمصعوظقيمبراعٍمتـؿقيماظؼدراتمعـمأجؾماظؿعؾـّؿموهلنيمتـؿقيماظؼدراتمعلؿؼؾال.م
ج /ماظـفوض مباظشػاصقة موادللاءظة مسرب ماإلبالغ ماظعام مذي مادلصداضقة مسن مأداء ماجلفاز م(ادلعقار م 20معن م"ادلعاؼري ماظدوظقةم
ظألجفزةماظعؾقامظؾرضابةمادلاظقة :( "ISSAIs
عـ مذلن مإرور مضقوس مأداء ماألجفزة مأن مصبعؾ معـ ماىفوز مضدوة مؼب ماظـفقض مبوظشػوصقي مواٌلوءظي موذظؽ معـ مخالل مضقوس مأدائفم
وتؼققؿمسؿؾقوتفمواإلبالغمسـفو،ممبومؼبمذظؽ:
*أداءماىفوزمؼبمإنوزمتؼورؼرهماظرضوبقي.
*ضدرةماىفوزمسؾكمأداءمسؿؾفماظرضوبلمودبطقطفماإلدرتاتقفلموإدارتفموخدعوتفماإلدـودؼي.
*بقؽيمسؿؾماىفوز:ماالدؿؼالظقيمواإلرورماظؼوغقغل.
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طؿومعـمذلنمإرورمضقوسماألداءمأنمؼلــوػؿمؼبمتعزؼزمغزاػيماألجفزةموعصداضقؿفـــومووهمطوصيماىفوتماٌعـقيماًورجقي،م
وذظؽ عـمخاللمإسدادمتؼققؿمعقهقسلمألداءمضبظكمبوٌصداضقيمألغـّف:
*ضوئؿمسؾكماٌمؼدات.
*ؼلؿكدممإرورامعؿقاهـؽبعومسؾقفمدوظقو
*ؼؼقسماألداءمعؼورغيممبعوؼريمدوظقيمعؿقاهؽبعمسؾقفوم(إرورم"اٌعوؼريماظدوظقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيم :( "ISSAIs
*ؼلؿحمبؼقوسماألداءموعؿوبعؿفمسؾكمسبقمعؿـّلؼمومبرورماظزعـ
*ؼشؿؾمعلورامذػوصوموعلؿؼالمظضؿونماىقدة.ممم
د /متقلري متعؾـّم مأصضل معن ماظـظراء :معـمذلنمإرورمضقوسمأداءماألجفزةمأنمؼلوػؿمؼبماظؿعؾـّؿمبنيماظـظراءمؼبمغطوقماإلغؿقدوي،م
وذظؽمعـمخاللمادؿكداممعمذراتمععقورؼيمميؽـمأن:
*تـؾبقصـّر مضوسدة مظؾؿؼورغي ماظؼقميي موايقار مواظؿػوػؿ مبني ماظـظراء مؼب معو مؼؿعؾؼ مبوظؿققل مايوصؾ مؼب مأداء ماىفوز موهلّـ ماألداءم
وصِؾيمذظؽمبؿـؿقيماظؼدرات.
*تـؾبقلّرمتـؽبؾقّـؽبمعـوحلماألداءمواالحؿقوجوتماٌشرتطيمظؿـؿقيماظؼدراتمؼبمأضوظقؿماإلغؿقدوي واإلغؿقدويمؼبماٌلؿقىماظدوظل.
*تـؾبقصـّر مضوسدة مظؾؾقٌ مواظؿؼققؿ مؼب معو مؼؿعؾؼ مبلداء ماىفوز موتـؿقي مضدراتف ممبو مؼلوسد مسؾك متـؽبعـؽبرؽبف مأدؾوب مضقّة ماألداء موهعػفم
واظعقاعؾماٌلوػؿيمؼبمتـؿقيمضدراتمغوجقي.
وػذا معـ مذلغف مأن مؼػضل مؼب ماٌدى ماظؾعقد مإظب موهع مدقودوت مضوئؿي مسؾك ماٌمؼدات موبراعٍ مظؿـؿقي ماظؼدرات مذات مأػداف مأطـرم
دضـّي.م
ػـ /مجعل ماجلفات مادلعـقة ماظرئقلة متؿؾقّن ماظؿقوّالت ماحلاصؾة ميف مأداء ماجلفاز :عـمذلنمإرورمضقوسمأداءماألجفزةمأنمميؽـّـم
اىفوز معـ مإبالغ ماىفوت ماٌعـقي ماظرئقلي مسـ مأدائف مواظؿققّالت ماظطورئي مسؾقف ممبرور ماظزعـ ،موذظؽ معـ مخالل ماسؿؿود مإرورم
اٌمذرمذاتفمسؾكمسبقمعؿـّلؼ،ممبومؼبمذظؽ:
*اظؿققالتمبعقدةماٌدىمؼبمأداءماىفوزمؼبمعومؼؿعؾؼمبننوزمتؼورؼرهماظرضوبقي.
*اظؿققالتمعؿقدطيماٌدىمؼبمضدرةماىفوزمسؾكمأداءمسؿؾفماظرضوبلمودبطقطفماإلدرتاتقفلموإدارتفموخدعوتفماإلدـودؼي.
*اظؿققالتمعؿقدطيماٌدىمؼبمبقؽيمسؿؾماىفوز،ممبومؼبمذظؽمادؿؼالظقؿفموإرورهماظؼوغقغل
اًططمواألػدافماٌقهقسيمظؿـؿقيمضدراتماىفوزماٌلؿؼؾؾقي
وػذامعـمذلغفمأنمؼلوػؿمؼبمايػوزمسؾكماظدسؿماًورجلمظؿـؿقيمضدراتماىفوز،موذظؽمعـمخاللماالدؿفوبيمإظبماحؿقوجوتم
اىفوتماٌعـقيماظؿوظقي:
*اظربٌون ماظذي مروظى مبؿـؿقي مضدرات ماىفوز مودسؿفو مومتقؼؾفو مواظذي مػق مؼب محوجي مإظب مأن مؼؾبـؾً مىفوتف ماٌعـقي مأنّ مأداءم
اىفوزمضدمحؼؼمهلّـو.
*اىفوتماظداسؿيمظؾففوزمواظيتمػلمؼبمحوجيمإظبمأنمتـؾًمىفوتفوماٌعـقيمأنّمدسؿفومضدمحؼؼماظػعوظقيماٌرجقّة.
اىفوت ماٌوسبي ماظيت مدسّؿً مأغشطي متـؿقي مضدرات ماىفوز موعقّظؿفو مواظيت مػل مؼب محوجي مإظب مأن متـؾً مىفوتفو ماٌعـقي مأنّم
دسؿفومضدمحؼؼماظػعوظقيماٌرجقّة.
*اىفوتماٌوسبيماظيتمػلمبصددماظـظرمؼبمتقصريمدسؿمعوظلمظؾؾدمععقّـمواظيتمػلمؼبمحوجيمإظبمتؼققؿمعقهقسلمظعـصرماظرضوبيم
اًورجقيمسؾكمغظوممإدارةماٌولماظعوم.
*اىفوت ماٌوسبي ماظيت مضدّعً مدسؿو معوظقو مسرب مأغظؿي مإدارة ماٌول ماظعوم مظؾدوظي ماظشرؼؽي مواظيت مػل مؼب محوجي مإظب مأن متـؾًم
ىفوتفوماٌعـقيمأنّماظؾؾدانماظشرؼؽيمبصددمهؼقؼمخطقاتمؼبمذبولمتعزؼزماظرضوبيماًورجقيمسؾكمطوصيماألعقالماظعوعي.
عـ مغوحقي مأخرى ،مصـؿّي مغقاح معـ ماظػعوظقي متؿلتـّك معـ مإسداد مأداة مدوظقي معقحّدة ،معؼورغي مخبقور معغوؼر متـؾبقفؿ مصقف ماإلغؿقدويم
سـ مإغؿوج معـؾ مػذه ماألداة مواسؿؿودػو .موبوظـظر مإظب ماحؿقوجوت ماىفوت ماًورجقي ماٌكؿؾػي ،موعـفو مبوًصقص ماألجفزة ماظيتم
تؼدّم ماظدسؿموذرطوءماظؿـؿقيماظذؼـمشوظؾومعو مؼؼقعقنمبؿؿقؼؾمتـؿقيمضدراتماألجفزة،مصػلمحولمسدممتقصـّرمأداة معؿقاهـؽبعمسؾقفوم
دوظقو،مصننّمجفوتمأخرىمدؿقاصؾمادؿكداممعبؾيمعـماألدواتماظؼوئؿيمؼبمحنيمدقفريمادؿـؾوطمأدواتمأخرى.
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اظـؿكارر:مطؿومضبدثمسـدمطؾّمتغقري،مصنغـّفمتقجدمزبوررمضدمهؿوجمإظبمتدبريمعؾبقؽؿ.موؼؾدومأنّمأبرزمغوحقؿنيمظالغشغول
ؼبمأضوظقؿماإلغؿقدويمػؿومأوّالمأثرؾبماظؽشػمسـمغؼوئصماألداءمؼبماألجفزةماألطـرمهعػوم(بؾموحؿـّكمؼبماألجفزةماظيتمؼؾبـظرمإظقفوم
بوسؿؾورػو مضقؼي مظؽـ مضد مال متؽقن متعؿؿد مبعدؾب مبعض مسـوصر م"اٌعوؼري ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي م" ،)ISSAIsوثوغقوم
احؿؿولؾب مأن مؼؼع مادؿكدام مسالعوت متؼدؼر معمذرات ماألداء مظقهع مجداول مترتقى مألداء ماألجفزة مممّو مضد مؼؾقؼ ماظضرر ممبصداضقيم
األجفزةماظيتمودمغػلفومؼبمأدػؾماظرتتقى.موعـماٌكوررمعومؼؾل.ممم
أ/ماظؽشفمسنمغؼائصماألداء:
ودر ماإلذورة مإظب مأنّ مإرور مضقوس مأداء ماألجفزة ممبـوبي ماظقدقؾي ماٌُشوسي مدوظقو موؼعقد ماظؼرار مبشلن مرؾقعي مادؿكداعفو مإظب مضقودةم
اىفوز.مصفلمظقلًمعؼرتؽبحي مظػرض متؼققؿوت مخورجقي مسؾك ماألجفزة .مسالوة مسؾك مذظؽ ،مصننّ ماظؼرار مبشلن معدى متؼودؿ مغؿوئٍم
اظؿؼققؿ معع ماىفوت ماٌعـقي ماًورجقي مو/أو مغشرػو مؼعقد مبدوره مإظب مضقودة ماىفوز .موإذن ،مصؾؽـ مطون معـ مذلن مػذه ماألداة ،مأيم
إرور مضقوسمأداءماألجفزة،مأنمتلوسدمسؾكمتعرّفمطؾّمعـمعؽبقارـماظؼقةموعؽوعـماظضعػمداخؾماىفوز،مصننّماظؼرارمدقعقدمإظبم
اىفوز مذاتف مخبصقص معدى متؼودؿ مػذه ماٌعؾقعوت معع ماظغري .موضد مأبرزت موربي متؼققؿوت م"اإلغػوق ماظعوم مواٌلوءظي ماٌوظقي
 ،"PEFAوػقمعلورممموثؾمإلرورمضقوسمأداءماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيم( ،(SAI PMFأنّماغػؿوحماظدولماظـوعقيمبوًصقصم
سؾك مإجراء متؼققؿوت معقهقسقي مظألداء م ؾبؼعؽبدّ مخطقة محومسي مظؾقصقل مسؾك مدسؿ معؿزاؼد مٌؾودراتفو مؼب مذبول متـؿقي ماظؼدراتم
وععوىيمعؽوعـماظضعػ.موسقهومسـمجعؾماظشرطوءماًورجقنيمضبفؿقنمسـمدسؿماىفوز،مصننّماظؽشػمسـمغؼوئصمأدائفمؼبم
روحمعـماالغػؿوحمواالظؿزاممبوإلصالحمدؿؼـعمػذاماىفوتمسؾكماألرجحمبوالظؿزاممبوظعؿؾمععماىفوز.
وهؿوجمضقودةماألجفزةمؼبماظؾؾدانماظـوعقي،محقٌمتـؾبعؾـّؼمتقضعوتمأطربمسؾكمأداءماىفوز،مأنمتؿكذماظؼرارمبشلنمععوىيمػذهم
اٌلوئؾمذاتماظصؾيمبوظـؼوئص.م
ب/مادؿكداممجداولمترتقبماألداء:
تؽؿـ مإحدى مصقائدمإرورمضقوسمأداءماألجفزةمؼبمادؿكداعفمٌؼورغيمأداءماىفوزمبلداءمأجفزةمإضؾقؿقيمغظرية موشريػو،موهدؼدام
ؼبمعلؿقىماٌقاهقعمواٌمذراتماظػردؼي.معـمذظؽمعـال،مأنّمعـماٌػقدمواظلؾقؿمعؼورغيماظعالعوتماظؿؼدؼرؼيمواٌلوراتماٌؿـّؾعيمؼبم
ذبول مأغشطي ماظرضوبي ماٌوظقي مسرب مزبؿؾػ ماألجفزة مواألضوظقؿ ،موػق معو مؼؿقح مصرص ماظؿعؾـّؿ معـ ماظـظراء .مبقد مأنّ مإرور مضقوس مأداءم
األجفزة ماظذي مؼؿضؿّـ مسالعوت متؼدؼرؼي مٌمذرات مزبؿؾػي مال مؼؾبؼصؽبد مبف مأن مؼؾبلؿكدؽبم مظؿفؿقع ماظعالعوت ماٌلـدة مظؽؾ معمذرم
ظؾقصقل مسؾك مسالعي متؼدؼرؼي مجؾبؿؾقي مظؾففوز .مصؿـ مذلن معـؾ مػذا ماظؿؿشـّل مأن مؼقضع مؼب مسدد معـ ماٌشوطؾ ماٌـففقي .مذظؽ مأنّم
اٌمذرات مظقلً مطؾـّفو معؿلووؼي معـ محقٌ ماألػؿقي ،مواألػؿقي ماظـلؾقي مظؾؿمذرات ماٌكؿؾػي مضد متؿقضـّػ مسؾك ماظلقوق ماظؼـؾبطري.م
ثؿّ مأنّ ماٌمذرات موذبوالت ماألداء ماٌكؿؾػي معرتابطي معع مبعضفو ماظؾعض .موظؽـ مأعؽـ مؼب مبعض ماجملوالت مأن متعقّض مسالعيم
تؼدؼرؼيمسؾقو مؼبمذبولمععقّـمسـمسالعيمتؼدؼرؼيمدغقو مؼبمذبولمآخر،مصنغـّف مميؽـ مؼبمحوالتمأخرىمألثرمسالعيمتؼدؼرؼيمدغقوم
ؼب مذبول مععقّـ مأن مؼزؼد معـ محدّة مسالعي متؼدؼرؼي مدغقو مؼب مذبول مآخر .مواٌفؿّ مػق مصفؿ ماظصّالت مبني مذبوالت ماألداء ماٌكؿؾػيم
وادؿكدامماألداة،مأيمإرورمضقوسمأداءماألجفزة،مبوسؿؾورػومعلوػؿيمؼبمهلنيماألداء.
وبـوء مسؾقف ،مصوالضرتاح مػق مأآلّ مؼؿضؿّـ مإرور مضقوس مأداء ماألجفزة متقجقفوت مظؿفؿقع ماظعالعوت ماظػردؼي مظؾؿقصّؾ مإظب مسالعيم
تؼدؼرؼيمإعبوظقي،موأالّمتلعكمعـظؿيماإلغؿقدويمإظبماظؼقوممبذظؽمأومإظبمادؿكداممغؿوئٍماظؿؼققؿمظقهعمجدولمترتقيبمظألجفزة.م
وعع مذظؽ ،مصننّ موؿقع ماظعالعوت ماظؿؼدؼرؼي مووهع مجدول مترتقيب معؼوربي مذوئعي مععؿؿؽبدة معـ مضؾؾ ماٌـظؿوت مواظؾوحـني ،موأنّم
بعض ماىفوت مدقف متلعك مسؾك ماألرجح مإظب ماظؼقوم مبذظؽ ،معلؿكدعي مررائؼفو ماظذاتقي مظؿفؿقع مأيّ مبقوغوت مهصؾ مسؾقفو.م
وظؽـ مطون معـ ماٌلؿققؾ مايقؾقظي مدون معـؾ مػذا ماالدؿكدام ،مصننّ مسؾك ماإلغؿقدوي واىفوت ماٌوسبي مأن مهرص ،مؼب مغطوقم
دسؿفومهلذهماألداة،مسؾكمتقسقيمعلؿكدعلماألداةمبوٌكوررماٌرتتـّؾيمسـمػذهماٌؼوربي.
وتقجدمررؼؼيمأخرىمبوإلعؽونماسؿؿودػومظؾؿقضلمعـمادؿكداممجداولماظرتتقى،مععمتقلريماظؾقٌمؼبماظعقاعؾماٌلوػؿيمؼبمأداءم
اىفوز موهلقـف .موتؿؿـؾ مػذه ماظطرؼؼي مؼب مجعؾ مغؿوئٍ مأيّ متؼققؿوت معـشقرة معؿوحي مظؾفؿقع مبشؽؾ محرّ ،مبقـؿو مؼؼع مإدراجم
اظعالعوت ماظؿؼدؼرؼي ماٌلـدة مظؾؿمذرات مواظقاردة مؼب ماظؿؼققؿوت مشري ماٌـشقرة مؼب مضوسدة مبقوغوت مأو مجداول مبقوغوت موصؼ مصقغي مالم
هؿؾمأمسوءماألجفزةماٌعـقي.
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ج/مرػرةمأدواتماظؿؼققم:
اٌؼصقد مبنرور مضقوس مأداء ماألجفزة مػق مأن مؼصؾح مأداة مضوبؾي مظؾؿطؾقؼ مؼب ماٌلؿقى ماظدوظل موعلؿفقؾي مإظب ماحؿقوجوت ماألجفزةم
واىفوتماٌوسبيمواىفوتماٌعـقيماألخرى.مصوظؼصدمػقمأنمميؽـّـمذظؽمعـماغؿػوءمايوجيمإظبمادؿـؾوطمأدواتمإهوصقيمظؿؼققؿم
األجفزةمؼبماٌلؿقؼنيماظؿـظقؿلمواٌمدلل.مطؿومأنّماظـقّيمتؿـّففمإظبمأنمؼـؾبغينؽبمإرورمضقوسمأداءماألجفزةمسـمرػرةمأدواتمتؼققؿم
األجفزة ماظيت موهعؿفو ماإلغؿقدوي مواىفوت ماٌوسبي مطؿو مؼقهـّقف متؼرؼر ماٌلح ماظصودر مسـ ماإلغؿقدوي.وعع مذظؽ ،مصوالحؿؿولم
واردمأنمؼؿقاصؾمادؿكداممأدواتمأخرى،مممّومؼؼؿضلمأنمتعرفماألجفزةمسددامأطربمعـمأدواتماظؿؼققؿ.موسؾكمأؼّيمحول،مصؼدم
وؾـّكمإظبمحدّماآلنمدسؿمضقيّمعـمضؾؾماإلغؿقدويمواىفوتماٌوسبيمظؿطقؼرمإرورمضقوسمأداءماألجفزةم( ،(SAI PMFطؿومؼقجدم
تقاصؼمسوممسؾكماسؿؿودماألداةمعلؿؼؾالمظؿقؾّمربؾّماألدواتماظؼوئؿي.
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-4معلحماألدواتمواألررمادلوجودةمظؿؼققمماألجفزةموضقاسمأدائفا:
ضؾؾ مأن مؼؿـّكذ مصرؼؼ ماظعؿؾ مضرارا مبنسداد مأداة مجدؼدة مظؿؼققؿ مأداء ماألجفزة ،مأجرت مأعوغي ماظؿعوون مبني ماإلغؿقدوي مواىفوتم
اٌوسبي معلقو مظألدوات ماٌقجقدة مؼب مأضوظقؿ ماإلغؿقدوي موظدى ماىفوت ماٌوسبي مواٌلؿكدعي مظؿؼققؿ مأداء ماألجفزة .موضد مراجعم
اٌلحم20مأداةمعلؿكدعيمهلذاماظغرض،مدقاءمعـفوماظؼوئؿيمبذاتفومأوماٌـدرجيمؼبمغطوقمعراجعيمأمشؾمألغظؿيمإدارةماٌولماظعوم.م
وطوغً ماظغوؼي معـ مإجراء ماٌلح معزدوجي ،مأوالػؿو مصفؿؾب ماألدوات ماٌقجقدة موتؾقّـؾبـؾب مغؼوط مضقّتفو موهعػفو مواظؿعرّفؾب مسؾك ماظؿفوربم
ايوصؾي معـ مادؿكداعفو موايػوز مسؾقفو ،موثوغقؿفؿو ماظـظرؾب مؼب معدى ماالدؿػودة معـ ماألدوات ماٌكؿؾػي ،مطؾـّقّو مأو مجزئقو ،مظدىم
إسدادمإرورمضقوسمأداءماألجفزةماٌلؿؼؾؾل.
موضد مصودق مصرؼؼ مسؿؾ مضقؿي ماألجفزة موعزاؼوػو ) )WGVBSسؾك م 12مذررو مجرى ماالدؿـود مإظقفو مؼب مسؿؾقي ماٌلح .موتلعكم
اظشروط مإظب متؾقّـ مأصضؾ مخوصقوت ماألدوات ماٌكؿؾػي موتشؿؾ ماٌؿطؾؾوت ماظيت مؼـؾغل مأن متلؿفقى مهلو ماألداة مظؽل متؿطوبؼ مععم
احؿقوجوتماىفوتماٌعـقيماٌكؿؾػي:
 -1اظشؿوظقة :موتعين ماظؿغطقي ماظقادعي مظؾؿفوالت ماظرئقلي مألداء ماىفوز موعلوػؿؿف مؼب ماٌلوءظي مواظشػوصقي موايقطؿي ماظرذقدةم
واالدؿكدامماظلؾقؿمظؾؿولماظعوم.
 -2ادلوضوسقة:موتعينمأنمتؽقنمعمذراتمضقوسماألداءموتطقّرػومعقهقسقي.مم
 -3اظذاتقة:موتعينمأنّماألداةمميؽـمأنمتشؿؾماظعقاعؾماظذاتقيمأؼضو،موذظؽمعـمخاللماظؿؼرؼرماظقصػلمظألداءمسؾكمدؾقؾماٌـول.
 -4اظؿواصق ماظدوظي :موؼعين مأنّ معمذرات ماألداء مودؾبؾـّؿ ماظؼقوس متعؽس مععوؼري معؿعورؽبصي مدوظقو ،مسؾك مشرار م"اٌعوؼري ماظدوظقيم
ظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيم" ،ISSAIsوطذاماٌؿوردوتماظدوظقيماىقّدةمحقـؿومأعؽـ.
 -5ادلـادؾة م(ظؽاصة ماظؾؾدان) :موتعين مأنّ ماألدوات مضد مأسِدّت مظألجفزة مو/أو مأغـّفو متلؿكدم معـ مضؾؾ مطوصي مأصـوف ماألجفزة،م
بصرفماظـظرمسـمإرثفوماإلداريمأومعلؿقىمتطقّرػو.
صؿّؿً مظؾؿلوػؿي مؼب مهلنيم
 -6حتلني ماألداء :موؼعين مأنّ ماألداة ممتؽـّـ معـ مصفؿ مأدؾوب ماألداء ماىقّد مأو ماظضعقػ موأغـّفو م ؾب
األداء.
 -7اظؿطوّر:موؼعينمأنّماألداةمتقلّرمضقودومعؿـّلؼومألداءماىفوزم(ؼبمعراحؾمزبؿؾػيمعـمدؾلؾيماظـؿوئٍ)ممبرورماظزعـ.
 -8االتـّلاق :موؼعين مأنّ ماظؿغطقي مال متشؽق معـ مسدم ماالتلوق معع معمذرات ماىفوز مذات ماظصؾي مؼب ماإلرور مرصقع ماٌلؿقىم
ظـ"اإلغػوق ماظعوم مواٌلوءظي ماٌوظقي  PI-10) PEFAماظعـصر مرضؿ م ،4مو )PI-26مؼب معو مؼؿعؾؼ مبؿلطقد ماٌؿوردي ماىقدة مواٌقضع مهؿـم
دؾلؾيماظـؿوئٍ.
 -9االظؿزام :موؼعين مأنّ ماألداة متؼقس ماٌؿوردوت ماظرضوبقي ماظػعؾقي ،مسالوة مسؾك مجقدة ماإلرور ماظؿشرؼعل /ماظؼوغقغل مظؾففوزم
وتقجقفوتف/مأدظـّؿفماظداخؾقي.
 -10ضؿانماجلودة:موؼعينمأنّماظرتتقؾوتماٌـودؾيمععرّصيموعطؾّؼيمظضؿونمعراجعيمعلؿؼؾيمظألداءموإصصوحمسـمرؾقعيماٌراجعي.
 -11االخؿصار :موؼعينمأنّماألداةمتؿضؿّـماظعددماألدغكمعـمعمذراتماألداءماٌؿؽـيمظؿغطقيماظـقاحلماظرئقليمألداءماىفوز،ممبوم
صبعؾماألداةمذاتمصوئدةمسؿؾقيمظألجفزة.
م
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 -12ؼلرماالدؿكدام:موؼعينمأنّماألداةمؼلريةمسؾكماالدؿكداممعـمضؾؾماألجفزةمدقاءمطونمذظؽمظؾؿؼققؿماظذاتلمأومظؾؿؼققؿم
عـ ضؾؾماظـظراء.
وجرى متؼققؿ ماألدوات مواألرر ماظعشرؼـ م( )20ؼب مهقء ماظشروط ماالثين مسشر م( )12مأساله .موتؾقّـ معـ ماظؿؼققؿ مأن مال مأداة معـفوم
تلؿفقى مظؾشروط ماالثين مسشر مطوعؾي .مظؽــّف مبدا معـ ماٌمطـّد ،مبـوء مسؾك ماظؿقؾقؾ ،مأنّ مععظؿ ماظشروط مدقؾبلؿفوب مهلو مظق مسؿدغوم
إظبمعبعمغقاحلماظؼقّةمظعددمربدودمعـماألدواتماٌـودؾيمؼبمأداةمواحدة.مصؽوغًماظؿقصقيماظرئقليمظؿؼرؼرماٌلحمأنمؼشرعمصرؼؼم
اظعؿؾ ،مبنذراف مصرؼؼ مسؿؾ مضقؿي ماألجفزة موعزاؼوػو م) ،(WGVBSؼب مإسداد مأداة مجدؼدة مظؼقوس مأداء ماألجفزة مبفدفم
االدؿفوبي مألطرب مسدد مممؽـ معـ ماظشروط ،معع ماظؾـوء مسؾك ماألدوات ماٌقجقدة مراػـو ،موذظؽ ماجؿـوبو مالزدواجقي ماىفقد .موعـم
ذلن ماٌزاؼو ماٌؿلتقي معـ مإسداد مأداة موحقدة مظؼقوس مأداء ماألجفزة مؼؼع متطؾقؼفو مدوظقو معـ مضؾؾ مطوصي ماىفوت ماٌعـقي ماظرئقلي مأنم
تؽقن معـ ماألػؿقّي ممبؽون مصؿشؿؾ متؽؾػي مسؿؾقوت مأضؾّ مبوظـلؾي مإظب ماألجفزة موضدرة مأطرب مسؾك معؿوبعي ماظؿغقّر مؼب معلؿقى ماألداءم
مبرورماظزعـموضقوسماألداءمبوٌؼورغيمععماظـظراء.
م-5مادلؤذراتمواظؿؼققمماظـوسي:
دقفرى ماظؿؼققؿ مبودؿكدام مععوؼري مطؿّقّي موهؾقؾ مغقسل موؼؽقن ماظـؿؾبكرؽبج ماظـفوئل مظؾؿؼققؿ متؼرؼرا مسـ ماألداء مؼعرض ماظعالعوتم
وؼعؽبدّ ماظؿقؾقؾ ماظقصػل مػوعّو مبوسؿؾور مأغـّف مؼلؿح مبوظـظر مإظب ماظعالعوتم
اظؿؼدؼرؼي ماٌلـدة مظؾؿمذرات مؼب مإرور مهؾقؾ موصػل .م ؾب
اظؿؼدؼرؼيماٌلـدةمظؾؿمذراتمؼبمإرورمأمشؾموميؽـّـمعـمتؼققؿمسقاعؾمػوعّيمالمميؽـمأنمؼؼعمهؾطفومؼبمعمذر.
ؼؿلظػ مإرور مضقوس مأداء ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي معـ م 22معمذراً م(وعمذرؼـ مإهوصقني مظؾففوز ماألسؾك مظؾرضوبيم
اٌوظقي مواحملودؾي معع موزقػي مضضوئقي) ،م(بني مبؾبعد مواحد موأربعي مأبعود مظؽؾ معمذر) مظؼقوس مأداء ماىفوز معؼورغيً مبوٌؿوردوتم
اظدوظقيماظػوسؾيمؼبمدؾعيمذبوالتمحلىمعومػقمعقهحمبوىدولماظؿوظل:ممممممممممجدولمؼقهحماٌمذراتمواجملوالتمواألبعود
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األبعود

اجملول
اٌمذر
أ.مإسدادماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيمظؾؿؼورؼر
( )iتغطقيماظرضوبيماٌوظقي
اىفوز –1م
( )iiتؼدؼؿمغؿوئٍماظرضوبيماٌوظقي
( )iiiغشرمغؿوئٍماظرضوبيماٌوظقيموتقزؼعفو
غؿوئٍماظرضوبيماٌوظقي
( )ivعؿوبعيماىفوزمظؿـػقذمعالحظوتماظرضوبيماٌوظقيموتقصقوتفو
( )iتغطقيمرضوبيماالظؿزام
اىفوز –2م
( )iiتؼدؼؿمغؿوئٍمرضوبيماالظؿزام
غؿوئٍمرضوبيماالظؿزام
( )iiiغشرمغؿوئٍمرضوبيماالظؿزامموتقزؼعفو
( )ivعؿوبعيماىفوزمظؿـػقذمعالحظوتمرضوبيماالظؿزامموتقصقوتفو
( )iغلؾيمتغطقيمسؿؾقوتمرضوبيماألداءمواغؿؼوئفوموشرهفوم
اىفوز –3م
( )iiتؼدؼؿمغؿوئٍمرضوبيماألداءموغشرػوموتقزؼعفو
غؿوئٍمرضوبيماألداء
( )iiiعؿوبعيماىفوزمظؿـػقذمعالحظوتمرضوبيماألداءموتقصقوتفو
( )iسددماألحؽوممعؼورغيًمبعددماظقثوئؼماظصودرةماظيتمتؿطؾىمحؽؿوً
اىفوز –4م
( )iiدبػقضمعؿقدطموضًمإصدارماظقثوئؼمإظبمعقسدمايؽؿ
غؿوئٍمإصدارماألحؽوم
( )iiiادؿعؿولماظصالحقوتمؼبمحولموجقدمزبوظػوتم
( )ivاٌراضؾيمعـمضؾؾماىفوزموعؿوبعيماألحؽوممواظعؼقبوت
( )iربؿقىمتؼرؼرماىفوزماظلـقيموتلؾقؿف
اىفوز –5م
( )iiغشرمتؼرؼرماىفوزماظلـقيموتقزؼعفم
اظؿؼرؼرماظلـقيموتؼورؼرمأخرى
( )iiiضقوسمأداءماىفوزمورصعماظؿؼرؼرمبشلغفم
( )ivاإلبالغمسـمخدعوتماظؼقؿيماٌضوصيمظؾففوزمووزوئػمإظزاعقيمأخرى
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اٌمذر
اىفوز –6

ادؿؼالظقيماىفوز
اىفوز –7

والؼيماىفوز

األبعود
اجملول
ب.ماالدؿؼالظقيمواإلرورماظؼوغقغل
( )iإرورمضوغقغلمعـودىموصعولمعـصقصمسؾقفمؼبماظددؿقرم
( )iiادؿؼالظقيمعوظقي/حؽؿمذاتل
( )iiiادؿؼالظقيمتـظقؿقي/حؽؿمذاتل
( )ivادؿؼالظقيمرئقسماىفوزموعلموظقف
( )iوالؼيمذاتمغطوقموادعممبومصقفماظؽػوؼي
( )iiاظقصقلمإظبماٌعؾقعيم
( )iiiايؼمؼبمرصعماظؿؼورؼرموإظزاعقؿف
( )ivوجقدمآظقوتمعؿوبعيمصعوظي

األبعود
اجملول
اٌمذر
ج.مإدرتاتقفقيماظؿـؿقيماٌمدلقي
( )iربؿقىماًطيماإلدرتاتقفقي
اىفوز –8
( )iiعلورماظؿكطقطماالدرتاتقفل
( )iiiربؿقىماًطيماظلـقؼي
إدرتاتقفقيماظؿـؿقيماٌمدلقي
( )ivعلورماظؿكطقطماظلـقي
األبعود
اجملول
اٌمذر
د.ماٌعوؼريمواٌـففقوتماظرضوبقي
( )iعلورماظؿكطقطماظرضوبل
اىفوز –9
( )iiربؿقىماًطيماظرضوبقي
( )iiiغظوممهؾطماىقدة
اظؿكطقطماظرضوبلماظعومموإدارةماىقدة
( )ivغظوممهؿونماىقدة
( )iهؿونمجقدةماظعؿؾقوتماظرضوبقيم
اىفوز –10
( )iiهؿونمجقدةمرضوبيماالظؿزام
( )iiiهؿونمجقدةمرضوبيماألداء
هؿونمجقدةماظعؿؾقوتماظرضوبقي
( )ivهؿونمجقدةماظعؿؾقوتماظرضوبقيماٌؾـقيمسؾكمعصودرمخورجقي
( )iععوؼريماظرضوبيماٌوظقيموتقجقفوتفو
اىفوز –11
( )iiأخالضقوتماٌفـيمواالدؿؼالظقيمؼبماظرضوبيماٌوظقي
( )iiiهؾطماىقدةمؼبماظرضوبيماٌوظقي
أدسماظرضوبيماٌوظقي
( )ivإدارةمصرؼؼماظرضوبيماٌوظقيموعفوراتف
)(iدبطقطماظرضوبيماٌوظقي
( )iiتـػقذماظرضوبيماٌوظقي
اىفوز –12
( )iiiتؼققؿ ماألدظي ماظرضوبقي موادؿكالص ماالدؿـؿوجوت مورصع ماظؿؼورؼر مبشلنم
سؿؾقوتماظرضوبيماٌوظقي
اظرضوبيماٌوظقي.
( )iععوؼريمرضوبيماالظؿزامموتقجقفوتفو
( )iiأخالضقوتماٌفـيمواالدؿؼالظقيمؼبمرضوبيماالظؿزام
اىفوز –13
( )iiiهؾطماىقدةمؼبمرضوبيماالظؿزام
أدسمرضوبيماالظؿزام
( )ivإدارةمصرؼؼمرضوبيماالظؿزامموعفوراتف
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)(iدبطقطمرضوبيماالظؿزام
) (iiتـػقذمرضوبيماالظؿزام
( )iiiتؼققؿ ماألدظي ماظرضوبقي موادؿكالص ماالدؿـؿوجوت مورصع ماظؿؼورؼر مبشلنم
رضوبيماالظؿزام
) (iععوؼريمرضوبيماألداءموتقجقفوتفو
) (iiاألخالضقوتمواالدؿؼالظقيمؼبمرضوبيماألداء
( )iiiهؾطماىقدةمؼبمرضوبيماألداء
( )ivإدارةمصرؼؼمرضوبيماألداءموعفوراتف
)(iدبطقطمرضوبيماألداء
) (iiتـػقذمرضوبيماألداء
) (iiiرصعمتؼورؼرمبشلنمرضوبيماألداء

اىفوز –14

سؿؾقوتمرضوبيماالظؿزام
اىفوز –15

أدسمرضوبيماألداء

اىفوز –16

سؿؾقوتمرضوبيماألداء
ػـ.مػقوطؾماإلدارةمواإلدـود

اىفوز –18

األخالضقوتمواإلدارةمواٌراضؾيماظداخؾقي

اىفوز –19

إدارةماألصقلموخدعوتماإلدـود
و.ماظـؿقاردماظؾشرؼيمواظؼقودة

اىفوز
ضقودةمووزقػيماٌقاردماظؾشرؼي
–20

( )iعدوغيمأخالضقوتماٌفـي واظـزاػي
( )iiإدارةماٌقزػني
( )iiiاإلدارةماٌوظقي
( )ivبقؽيماٌراضؾيماظداخؾقي
( )iاظؿكطقطمواالدؿعؿولماظػعولمظألصقلمواظؾـكماظؿقؿقي
( )iiخدعوتماإلدـودماإلداري

)(iضقودةماٌقاردماظؾشرؼي
( )iiإدرتاتقفقيماٌقاردماظؾشرؼي
( )iiiوزقػيماٌقاردماظؾشرؼيموتقزقػفو.
( )ivاظرواتى،مواظرتضقي،مورصوهماٌقزػني
( )iاًططمواإلجراءات اٌؿعؾؼيمبوظؿـؿقيماٌفـقيمواظؿدرؼى
( )iiاظؿـؿقيماٌفـقيمواظؿدرؼىمؼبمأغظؿيماظرضوبيمذاتماظصؾي

اىفوز
اظؿـؿقيماٌفـقيمواظؿدرؼى
–21

ز.ماالتصولموإدارةماظعالضوتمععماىفوتماٌعـقي
اىفوز
إدرتاتقفقيماالتصولمواالتصولماظداخؾل

( )iإدرتاتقفقيماالتصول
( )iiإدرتاتقفقيماالتصول

اىفوز
ضقودةمووزقػيماٌقاردماظؾشرؼي

)(iاٌؿوردوتماىقدةمؼبمذبولماالتصولمععماظلؾطيماظؿشرؼعقي
( )iiاٌؿوردوت ماىقدة مؼب مذبول ماالتصول معع ماظلؾطي ماظؼضوئقي مووطوالتم
اٌالحؼيمواظؿقؼقؼ
( )iiiاٌؿوردوتماىقدةمؼبمذبولماالتصولمععماظلؾطيماظؿـػقذؼي.

اىفوز
اظؿـؿقيماٌفـقيمواظؿدرؼى

( )iاٌؿوردوتماىقدةمؼبمذبولماالتصولمععمودوئؾماإلسالم
( )iiاٌؿوردوتماىقدةمؼبمذبولماالتصولمععماٌقارـنيمواجملؿؿعماٌدغل

–22

–23

–24
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ودقفريمإدـودمسالعوتمتؼدؼرؼيمظؾؿمذراتمبوسؿؿودمدؾـّؿمرضؿلمعـم0مإظبم،4موصؼماٌؿوردوتماٌعؿؿدةمعـمضؾؾمذبؿقسي
األصرودوي ماظـورؼي مبوإلنؾقزؼي .موؼؿعقّـ مأن متؿطوبؼ ماظعالعوت ماظؿؼدؼرؼي مبشؽؾ مسومّ معع معلؿقى ممنقّ ماىفوز موصؼو مظـؿوذجم
اظؼدراتماٌعؿؿدةمعـمضؾؾماإلغؿقدوي.موعـمأبرزممسوتمػذاماظـؿقذجمأنّماألجفزةماألسضوءمؼبمػذهماجملؿقسيمتلعك،مؼبمعرحؾيم
منقّػو ماألوظقي ،مإظب مبؾقغ ماٌلؿقى مرضؿ م 3مبشؽؾ مسوم ،موؼعين مأنّ معؼقّعوت ماىفوز معؿقصـّرة موأنّ ماىفوز مؼعؿؾ موصؼ معؿطؾؾوتم
"اٌعوؼري ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي م) ،(ISSAIsظؽـ معو مؼزال ماّي مذبول مٌزؼد ماظؿقلني .موسـدعو متؾؾغ معمدليم
اٌلؿقى مرضؿ م ،3مصؾنعؽوغفو مبؾقغ ماٌلؿقى مرضؿ م 4معـ مخالل مترضقي مأدائفو ،موتقصري مخدعوت مذات مضقؿي معضوصي ،موارتؼوئفو مإظبم
عمدليمضوئؿيمسؾكماظؿعؾـّؿموذاتمغظرةمادؿشراصقي.مظذظؽ،مصبرىماضرتاحمإدراجمعلؿقىموحقدمأرصعم(ػقماٌلؿقىمرضؿم)4ماظذيم
ؼؿفووز معؿطؾؾوت م"اٌعوؼري ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي" مواٌؿوردوت ماظدوظقي ماىقدة ماٌؿعورؽبصي .موظـ مؼؼع ،مؼب مػذهم
اٌرحؾي مبوظذات ،مإدراج ماٌلؿقى مرضؿ م 5مؼب مإرور مضقوس مأداء ماألجفزة ،مبقد مأنّ ماجملول مدقؾؼك معػؿقحو مإلهوصي مػذا ماٌلؿقىم
علؿؼؾال.
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مـقـال مـحـرّر
قـــطـــــــر

نتائخ استطالع الرأي العاملي ملبادرة تهنية اإلنتوساي لشهة
 :2017أرقام ودالالت خاصة باملهظنة العربية
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إسـداد:ماظلقد/محـلـقـنمبـوصـــدل
خـؾـقـرمإداريمبإدارةماظـؿعـاونماظـدوظيم
بدؼـوانماظـؿـقـادؾةمبـدوظـةمضـطـرم

أصدرتمعؾودرةمتـؿقيماإلغؿقدويمؼبمغفوؼيمسومم2017متؼرؼرػومحقلمغؿوئٍمادؿطالعماظرأيماظعوٌلماظذيممشؾمزبؿؾػمعؽقغوتم
ذبؿؿع ماإلغؿقدوي .موؼعدّ مػذا ماالدؿطالع مطؾ مثالث مدـقات موػق ماظـوظٌ معـ مغقسف مبعد مإصداري مدـي م 2010مودـي م.2013م
وتفدف معؾودرة متـؿقي ماإلغؿقدوي معـ مخالظف مأدودو مإظب معبع موهؾقؾ ماظؾقوغوت مبغوؼي مضقوس ماظؿؼدم ماحملرز مؼب مأداء ماألجفزةم
اظعؾقو مظؾرضوبي موتقجقف مجفقد متـؿقي ماظؼدرات مظػوئدتفو.وتؿقزع مغؿوئٍ ماالدؿطالع مبني مسدؼد ماجملوالت مسؾك مشرار ماالدؿؼالظقيم
واإلرورماظؼوغقغلمواإلدارةماظداخؾقيمواألخالضقوتمواظؿكطقطماالدرتاتقفلمواٌعوؼريماٌفـقيمواظؿقاصؾموتؼققؿماألداء.
وبوظـظرمإظبماٌشورطي ماظقادعيمظألجفزةماظعربقيمؼبمػذاماالدؿطالعمواظيتمغوػزتمغلؾي  % 90م(17جفوز) مصنغفمعـماٌػقدماظـظرم
ؼب مغؿوئفف مودالالتف ممبو مؼلوسد مسؾك مادؿقعوب ماظؿقدؼوت ماظيت متقاجف مأجفزتـو .موضد مرأى ماظؾوحٌ مأن مغؼػ مصؼط مسؾك ماظـؿوئٍم
اظؾورزة مآعؾني مأن متؿقظب ماظؾفون ماٌكؿصي مؼب ماٌـظؿي ماظعربقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي م(ارابقدوي) ماظؿؿعـ مؼبم
زبرجوتماالدؿطالع مبشؽؾمتػصقؾلموادؿؼراءماظؿقدؼوتماظيتمتقاجفوألجفزةماظرضوبقيماظعربقيموعـمثؿماضرتاحمايؾقلماظؽػقؾيم
مبفوبفؿفو.

أوالً:ماالدؿؼالظقةمواإلرارماظؼاغوغي:

تعدّ مادؿؼالظقي ماىفوز ماألسؾك مظؾرضوبي مػوعي مغظرا مظؿلثريػو ماٌؾوذر مسؾك معصداضقؿف موسؾك مضدرتف مسؾك متؼدؼؿ ماإلهوصي مظػوئدةم
األرراف مذات ماظعالضي .مظذظؽ مصنغـو مند مأنّ مزبؿؾػ ماألرر مواألدوات ماٌعؿؿدة مؼب مذلن مضقوس مصوسؾقي مإدارة ماٌول ماظعوم متعؿؿدم
هؿـ معـففقوتفو متؼققؿو مظدرجي مادؿؼالظقي ماىفوز ماألسؾك مظؾرضوبي .موضد مادؿـد ماالدؿطالع ماظعوٌل مؼب متؼققؿ مادؿؼالظقي ماألجفزةم
إظب ماٌـففقي ماٌعؿؿدة مهؿـ مإرور مضقوس مأداء ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي م ) )SAIPMFواظيت متؼقم مسؾك مأدوس ماظؿقؼؼ معـ معدىم
ادؿقػوءمعؾودئماالدؿؼالظقيماظيتمتضؿـفومإسالنمعؽلقؽقم).)ISSAI 10
وتظفر مغؿوئٍ ماالدؿطالع مبوظـلؾي مإظب مإضؾقؿ ماٌـظؿي ماظعربقي مأن مايوجي متعدّ معودي مٌزؼد ماالرتؼوء مبقهعقي مأجفزتـو مبفذام
اًصقص.مصؼدمتؾنيمأنمغلؾيماألجفزةماظيتمتقصرمأررػوماظؿشرؼعقيمايدماألضصكمعـمايؿوؼيمظالدؿؼالظقيمالمؼؿعدى  % 29ؼبم
حنيمبؾغًمػذهماظـلؾي  % 71ظدىماٌـظؿيماألوروبقيمو % 68ظدىماٌـظؿيماألصرؼؼقيماظـورؼيمبوإلنؾقزؼي.موتؾؼكمعلوئؾمسؾكم
شرار مربوصظي مرئقس ماىفوز مسؾك معـصؾف موتدخؾ ماظلؾطي ماظؿـػقذؼي مؼب مهؾط معقازغي ماىفوز موغشر متؼورؼره موحؼ ماظـػوذ مإظبم
اٌعؾقعيمحبوجيمظؾؿراجعيمظدىمسدؼدماألجفزةموذظؽمحؿكمتؿقاصؼمععمعؿطؾؾوتمععوؼريماإلغؿقدوي.
صػلمحنيمهددماألررماظؼوغقغقيمظدى % 82معـماألجفزةمذروطمتعقنيماظرئقسموإسودةمتعققـفموتؼوسدهمشريمأغفوموؼبماٌؼوبؾمالم
تؿضؿـمأحؽوعومحقلماحملوصظيمسؾكماٌـصىموايصوغيماظؼوغقغقيمإالمظدى % 59عـماألجفزة.
وؼبماىوغىماٌؿعؾؼمبوالدؿؼالظقيماٌوظقيمأضرتم% 76معـماألجفزةمحبصقلمتدخالتمبشؽؾمعؿػووتمعـمضؾؾماظلؾطيماظؿـػقذؼيم
ؼبمهؾطمعقازغوتفو.موالمميؾؽمدقىم % 18عـماألجفزةمحؼماظؿعوعؾماٌؾوذرمععماظلؾطيماظؿشرؼعقيمبشلنماٌقازغيماًوصيمبفو.
وصقؿو مؼؿعؾؼ مبـشر ماظؿؼورؼر مأزفرت ماظـؿوئٍ مأن م % 24معـ ماألجفزة مشري مزبقّظي ممتوعو مٌؿوردي مػذه ماظصالحقي موأن م % 35مهلوم
صالحقوتموادعيمخبصقصماظـشرمؼبمحنيممتورسمبؼقيماألجفزةمصالحقوتمعؿػووتيمؼبمػذاماظشلن.
وأعو مبوظـلؾي مإظب ماظـػوذ مإظب ماٌعؾقعي مصؿػقد ماظـؿوئٍ مبلن م % 24عـ ماألجفزة متؿؿؿع محبؼ ماظقصقل مشري ماٌؼقد موايقين مظؾؿعطقوتم
واظقثوئؼ ماظيت مهؿوجفو معـ مأجؾ ماظؼقوم ممبفوعفو موأن م % 18معـ ماألجفزة مال متؿؿؿع معطؾؼو مبفذا مايؼ معؼوبؾ مذبوبفي ماظؾؼقيم
ظصعقبوتمعؿػووتيمهدمعـمحؼفومؼبماظـػوذمإظبماٌعؾقعي.
مـجـلـة الـرقـابة املـالية – يـــونـــيو (حــزيران)  –2018العدد 72

ثاغقاً:ماظـؿؿارداتماظؿـظقؿقةموادلفـقة:
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تعرّضماالدؿطالع مهؿـمذبولماٌؿوردوتماظؿـظقؿقي مواٌفـقي مإظبمتؼققؿمعومتؼقممبفماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمسؾكمأصعدةمعؿعددةم
مشؾً مأدودو متؼققؿ ماألداء مواظؿكطقط ماالدرتاتقفل مواإلدارة ماظداخؾقي مواألخالضقوت مواظؿقاصؾ موتطؾقؼ ماٌعوؼري ماٌفـقي موهؿونم
اىقدة.مم
صػلمذبول متؼققؿماألداءمتربزماظـؿوئٍمتقظل  9أجفزةمبنضؾقؿماٌـظؿيماظعربقيمإجراءمتؼققؿمألدائفومخاللماظلـقات  2017-2015م
وذظؽ مأدودو مبوسؿؿود معـففقي ماظؿؼققؿ ماظذاتل .موؼؾؼك مؼب ماٌؼوبؾ ماسؿؿود معـففقي ماظؿؼققؿ ماًورجل موعراجعي ماظـظراء مربدودام
بشؽؾ مطؾري .موضد ماضؿصر ماسؿؿود مإرور مضقوس مأداء ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي م) (SAIPMFاظذي متعؿؾ معـظؿي ماإلغؿقدوي مىعؾفم
مبـوبيماألداةماٌرجعقيمظؿؼققؿماألداءمسؾكمأربعيمأجفزةمخاللماظػرتةماٌذطقرة.موودرماإلذورةمإظبمأن 116مجفوزامسؾكماٌلؿقىم
اظدوظل متقظب مإجراء متؼققؿ مألدائف مبوسؿؿود مإرور مضقوس ماألداء مظإلغؿقدوي خالل ماظلـقات م  2017 -2015وأن مسدد ماظؿؼورؼر ماظيتم
مت مغشرػو مظؾعؿقم مبفذا ماًصقص مبؾغ  16تؼرؼرا ند معـ مهؿـفو ماظؿؼرؼر ماًوص مبؿؼققؿ مأداء دؼقان ماظرضوبي ماٌوظقي مواإلدارؼيم
بدوظيمصؾلطني.
وؼب ماىوغى ماٌؿعؾؼ مبوإلدارة ماظداخؾقي مواألخالضقوت مؼؿضح مأغف موظؽـ مؼؿقصر مظدى مأشؾى ماألجفزة مضقاسد مظؾلؾقك ماٌفين مإال مأنم
إتوحيمتؾؽماظؼقاسدمظؾعؿقمموعراضؾيماالظؿزاممبفومبشؽؾمصعولمالمؼشؿؾمدقى % 59معـماألجفزة.طؿومؼؿؾنيمأنموحداتماظؿدضقؼم
اظداخؾل اٌقجقدة ظدى % 72معـماألجفزةمالمتؿقصرمبوظضرورةمسؾكماٌقاردماظؽوصقيمظؿـػقذمعفوعفو.
أعو مبوظـلؾي مإظب مذبول ماظؿكطقط ماالدرتاتقفل مصنن ماظعـصر ماإلصبوبل ماٌؿؿـؾ مؼب متقصر مخطي مإدرتاتقفقي مظدى مأشؾى ماألجفزةم
((% 88معؾـقّي مسؾك مأدوس متؼققؿ ماالحؿقوجوت ماظؽؾقي مظؾففوز مال مصبى مأن مضبفى معقارـ ماظؼصقر ماظيت مأزفرػو ماالدؿطالعم
سؾك مشرار اإلتوحي ماظضعقػي مظقثوئؼ ماًطي موغؿوئففو مسـ ماظعؿقم موربدودؼي ماظؿػوسؾ معع ماألرراف ماًورجقي مذات ماظعالضيم
بشلغفو .وؼب مذبول ماظؿقاصؾ مؼؿضح مأن ماسؿؿود ماألجفزة معو مؼزال معرتؽزا مسؾك ماالغرتغً مواظصقوصي ماٌؽؿقبي مومل مؼرتؼ مبعدم
بوظشؽؾ ماظؽوؼب مظقشؿؾ ماظؿعوعؾ ماظدائؿ معع مبؼقي ماظقدوئط مسؾك مشرار ماإلذاسي مواظؿؾػزؼقن .مطؿو مال مؼزال مإذراك معـظؿوت ماجملؿؿعم
اٌدغل مضبؿوج مإظب معزؼد معـ ماظعـوؼي مال مدقؿو مؼب مذبول معؿوبعي متقصقوت ماظرضوبي .موؼؾؼك مطذظؽ ماظشلن مبوظـلؾي مإظب معللظي معراسوةم
األجفزةميوجوتموتقضعوتماظلؾطوتماظعؾقومأثـوءماظؿكطقطمظؾرباعٍماظرضوبقي.
وتظفر مغؿوئٍ ماالدؿطالع مأؼضو متقزؼع ماألجفزة معـ محقٌ متطؾقؼ مععوؼري مرضوبقي مسؾك مأدوس مععوؼري ماإلغؿقدوي ) (ISSAIمأوم
عؿػؼيمععفوموصؼمعومؼؾل:
مبوظـلؾيمإظبماظرضوبيماٌوظقي:م3مأجفزةمبصددمتطؾقؼمععوؼريمعؿػؼيمععماٌلؿقىماظـوظٌمعـمععوؼريماغؿقدويمو 6أجفزةمبصددمتطؾقؼمععوؼريمعؿػؼيمععماٌلؿقىماظرابعمعـمععوؼريماغؿقدوي.
مبوظـلؾيمإظبمرضوبيماالظؿزام:م5مأجفزةمبصددمتطؾقؼمععوؼريمعؿػؼيمععماٌلؿقىماظـوظٌمعـمععوؼريماغؿقدويمو 6أجفزةمبصددمتطؾقؼمععوؼريمعؿػؼيمععماٌلؿقىماظرابعمعـمععوؼريماغؿقدوي.
 مبوظـلؾي مإظب مرضوبي ماألداء :م 3مأجفزة مبصدد متطؾقؼ مععوؼري معؿػؼي معع ماٌلؿقى ماظـوظٌ معـ مععوؼري ماغؿقدوي مو 6أجفزة مبصددمتطؾقؼمععوؼريمعؿػؼيمععماٌلؿقىماظرابعمعـمععوؼريماغؿقدوي.م
وصبدر ماظؿـقؼف مإظب مهرورة مايذر مؼب مادؿكالص ماظـؿوئٍ معـ مػذه ماظؾقوغوت مبشلن ماظؿطؾقؼ ماظػعؾل مسؾك مأرض ماظقاضع مظؾؿعوؼريم
وذظؽ مبوسؿؾورمأنماظؿـؾًمعـمذظؽمضبؿوجمظؿؼققؿ مععؿؼمؼؿفووزمذبردماظؿصرؼح معـمضؾؾماىفوز.مووصؼومظؾؿقوظقؾماظيتمأجرتفوم
عؾودرة ماإلغؿقدوي مظؾؿـؿقي مبوالسؿؿود مسؾك مغؿوئٍ متؼققؿوت مإرور مضقوس ماألداء مواحملوورات معع مسقـي معـ ماألجفزة معـ مزبؿؾػم
أضوظقؿ ماإلغؿقدوي مصؼد متؾني مأن مغلؾي ماالظؿزام مبوٌعوؼري مؼب معلؿقى ماظلقودوت مواألدظي ماإلرذودؼي ماٌعؿؿدة معـ مضؾؾ ماألجفزةم
((%44- % 32مؼؿفووز غلؾيماالظؿزاممبوٌعوؼريمؼبمعلؿقىوإلنوزماظػعؾلمظؾعؿؾماظرضوبلم( (% 25- % 10مواظذيمؼؿطؾىمبدورهم
تقاصرمسدؼدماظعقاعؾمعـمهؿـفوطػوءةمعفـقيمسوظقيمظؾػرقماظرضوبقيموعـظقعوتمإجرائقيمعؿقـيمسؾكمعلؿقىماىفوزموعقاردمطوصقيم
بوإلهوصي مإظب مبقؽي معؿفووبي معع معؿطؾؾوت ماٌلوءظي مواظشػوصقي .موظؾؿلطد معـ ماحرتام ماٌعوؼري ماٌفـقي مواظؿؼقد مبضقابط ماٌؿوردوتم
اىقدة ماسؿؿدت  % 59معـ ماألجفزة مغظؿو مظضؿون ماىقدة .موؼؾؼك ماظؿقدي مضوئؿو مؼب ماٌؼوبؾ مبشلن معالئؿي مغظؿ مهؿون ماىقدةم
اٌطؾؼيمععمعؼؿضقوتمععقورماإلغؿقدويماًوصمبوىقدةم).(ISSAI40
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تـوول ماالدؿطالع مبوظؿؼققؿ مهؿـ مذبول مبـوء ماظؼدرات مسدؼد ماٌلوئؾ ماٌؿصؾي مأدودو مبوٌقارد مواألغشطي ماظيت متؼقم مبفو ماألجفزةم
ظؾرصعمعـمطػوءةماظعوعؾنيمظدؼفوموطذظؽمبراعٍماٌلوسدةماظيتماغؿػعًمبفو.م
صعؾك مصعقد ماٌقارد مؼؿؾني مأن  % 29مصؼط معـ مأجفزة مإضؾقؿ ماٌـظؿي ماظعربقي مدفؾً متطقرا محؼقؼقو مؼب معقازغوتفو ماٌكصصيم
ظؾؿطقؼر ماٌفين موذظؽ مخالل ماظلـقات ماظـالث ماٌوهقي .موعـ مذلن مهعػ ماٌقارد مأن مضبقل مدون ممتؽني ماألجفزة معـ متؾؾقيم
ايوجقوتماٌؿزاؼدة مواٌؿغرية مؼبمذبولماظؿطقؼرماٌفينمظػوئدة ماألصرادماظعوعؾنيمظدؼفو موضبرعفؿ معـ معقاطؾيماٌلؿفداتماظـوذؽيم
ؼبمسوملماظرضوبي.
وظؽـمأصؾقًمسؿقمماألجفزةمعؿقصرةمحوظقومسؾكموحدات/أضلوممتلفرمسؾكمرصدمحوجقوتماظؿدرؼىمووهعموتـػقذماظرباعٍمعـم
أجؾ متؾؾقؿفو إال مأن متؾؽ ماظرباعٍ مبؼقً معرتؽزة مسؾك ماظدورات ماظداخؾقي مواًورجقي مومل مترتؼل مبعد مبوظشؽؾ ماظؽوؼب مظؿشؿؾم
عـوػٍمتدرؼؾقيمأخرىمسؾكمشرارماظؿـووبماظقزقػلمواظؿقجقفموتؼدؼؿماظدسؿمعـمأجؾماالظؿقوقمبرباعٍمذفوداتماالسؿؿود.
وعـ مغوحقي مأخرى مؼعد ماظؿعوون مبني ماظـظراء معـ ماآلظقوت ماظػعوظي مؼب مذبول مبـوء ماظؼدرات ماٌمدلقي مواٌفـقي مظألجفزة موذظؽم
الضرتاغفومبوتػوضقوتممتؿدمسودةمظػرتاتمرقؼؾيمغلؾقوموترطقزػومسؾكماألبعودماظعؿؾقي عـمخاللماسؿؿودمآظقوتمسؾكمشرارماظؿدضقؼم
اظؿعووغل .موعو مؼزال ماظؿعوون مبني ماظـظراء مهؿـ مإضؾقؿ ماٌـظؿي ماظعربقي مربدودا محقٌ متظفر مغؿوئٍ ماالدؿطالع مأن  % 63معـم
األجفزة ممل متؼدم مأي مدسؿ مألي مجفوز مخالل ماظػرتة  .2016-2014مومل متشفد مػذه ماظػرتة مدقى معشورطي مجفوزؼـ مؼب متـػقذم
عفؿيمرضوبقيمعشرتطيمعؼوبؾمعشورطيم% 59معـماألجفزةمسؾكماٌلؿقىماظعوٌلمؼبماسؿؿودمػذهماآلظقي.
ودفؾمغصقىماٌـظؿيماظعربقيمهؿـمعبؾيماٌلوسدات/اٌشورؼعمؼبمإرورماظؿعوونمععماىفوتماٌوسبيمبدورهمتراجعومحقٌمبؾغم
% 13خاللماظػرتةم 2015-2013معؼوبؾم% 5مخاللماظػرتة 2018-2015م(بوسؿؾورماٌشورؼعماٌربذبيمؼبمدـيم.)2018

رابعاً:معؼرتحاتمتعزؼزمضدراتموأداءمادلـظؿةماظعربقة:

متـؾمغؿوئٍماالدؿطالعماظعوٌلمٌؾودرةمتـؿقيماإلغؿقدويمصرصيمضقّؿيمعـمذلغفومأنمتلوسدمسؾكماظؿشكقصماظدضقؼمظقاضعمضدراتم
اٌـظؿي موعـ مثؿ مإبداء ماٌؼرتحوت ماظؽػقؾي ممبزؼد ماالرتؼوء مبلدائفو .موعلوػؿي مؼب مذبفقد ماظؿطقؼر مواظؿقلني مواسؿؾورا مظؾـؿوئٍم
اٌعروهيمأسالهمصنغـومغؼدممذبؿقسيماٌؼرتحوتماظؿوظقيمآعؾنيمأنمهضك بوظـظرمواظدراديمؼبمإرورمػقوطؾماٌـظؿي:
متقدقعمذبولمبراعٍماظعؿؾماًوصيمبؾـوءماظؼدراتمظؾؿـظؿيماظعربقيمظؿشؿؾماظؾعدماٌمدللمؼبمسؿؾماألجفزةموذظؽمخوصيمؼبمذبوالت متدسقؿ ماالدؿؼالظقي موهلني مأرر مايقطؿي ماظداخؾقي موتـؾقً مأدس مأخالضقوت ماٌفـي موترطقز معؾودئ ماإلدارةم
اإلدرتاتقفقيمايدؼـيمواظؿقاصؾمععماألررافمذاتماظعالضي.
 موهع مبرغوعٍ مؼب مذبول معراجعي ماظـظري مبني ماألجفزة ماألسضوء مظؾؿؼققؿ ماٌؿؾودل مؼب مذبوالت مربددة مسؾك مشرار ماظرضوبي ماٌوظقيمواظرضوبيمسؾكماألداءموهؿونماىقدةمواالدؿؼالظقيموإدارةماٌقاردماظؾشرؼي.
مإصبودمصقغيممتؽـماٌـظؿيماظعربقيمعـماالدؿػودةمعـماًرباتماظيتمتزخرمبفوماألجفزةمؼبمذؿكماجملوالتموذظؽمعـمأجؾمغؼؾ ماظؿفورب مصقؿو مبقـفو موتؾودل ماٌعرصي موتؼدؼؿ ماالدؿشورة مال مدقؿو مؼب ماٌقاهقع ماٌلؿفدة مسؾك مشرار ماظرضوبي مسؾك مأػدافم
اظؿـؿقيماٌلؿداعيموتؼققؿمأداءماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبي.
معزؼدماالرتؼوءمبوظؾعدماظؿطؾقؼلمهؿـماظرباعٍماظؿدرؼؾقيمالمدقّؿومعـمخاللماسؿؿودمآظقيماظؿدضقؼماظؿعووغلماظيتمتؿؿقزممبقاطؾيمزبؿصنيمظػرقماظرضوبيموتؼدؼؿماظؿقجقفمظػوئدتفؿمخاللمزبؿؾػمعراحؾ إنوزماألسؿولماظرضوبقي.
اسؿؿود ماٌـظؿي مٌـفٍ ماظؿعؾؿ ماالظؽرتوغل مسؾك مغطوق موادع ٌو مؼقصره معـ معقزات متػوهؾقي معؼورغي ممبـفٍ ماظؿعؾؿ مايضقري مالمدقّؿومإتوحيماظؿدرؼىمظػوئدةمأسدادمأطربمعـمعـؿليبماألجفزةمواظرتصقعمؼبموتريةماظدوراتمواالضؿصودمؼبماظؽؾػي.
ماحملوصظيمسؾكمعلوغدةمعلؿؼرة ىفقدماألجفزةمؼبمتطؾقؼماٌعوؼريماٌفـقيموذظؽمؼبمإرورمبراعٍمعؿؽوعؾيموممؿدةمظعدةمدـقاتمتشؿؾ متـظقؿ مدورات متدرؼؾقي موتـػقذ معفؿوت مرضوبقي ممنقذجقي مسؾك مشرار مبرغوعٍ  3iماظذي مدؾؼ متـػقذه مؼب مإرور ماظؿعوون مععم
عؾودرةمتـؿقيماإلغؿقدوي.
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اظعؿؾمسؾكمعزؼدمدسؿمسضقؼيماألجفزةماظعربقيمهؿـمىونموصرقمسؿؾمعـظؿيماإلغؿقدويمٌومؼقصرهمذظؽمعـمصرصمظالرالعسؾكماظؿفوربماىقدةموخؾؼمصرصمظؾؿعوونمواظشراطيمععماألجفزةماٌؿؼدعي.
 اظعؿؾمسؾكمحػزموتـقؼعماظؿعوونمعـعماىفـوتماٌوسبـيمعــمخـاللمإسـدادمعؾػـوتمعؿؽوعؾـيمٌشـورؼعمعقجفـيمسبـقمتغطقـيمايوجقوتماٌؾقيمظؾؿـظؿيمواظرتوؼٍمهلومخاللماظؿظوػراتماإلضؾقؿقيمواظدوظقي.
تربز ماظـؿوئٍ ماظيت مأصرزػو ماالدؿطالع ماظعوٌل مٌؾودرة متـؿقي ماإلغؿقدوي مظلـي م 2017متعدد ماظؿقدؼوت مأعوم مإضؾقؿ ماٌـظؿي ماظعربقيم
ممومؼلؿقجىماالدؿعدادمسؾكمأحلـمعومؼؽقنمظؾؿعوعؾمععفومبوٌفـقيماٌـودؾي.
وؼب مػذا ماإلرور مصنغـو مندد معؼرتحـو مبلن مؼؿؿ متقزقػ مغؿوئٍ ماالدؿطالع ماظعوٌل معـ مضؾؾ مىون ماٌـظؿي معـ مأجؾ ماظقضقف مسؾكم
غؼوطماظضعػماٌشرتطيماظيتمعوزاظًمتعقؼمسؿؾمأجفزتـوموعـمثؿماضرتاحماظرباعٍماٌـودؾيمٌعوىؿفومؼبمإرورمعـظؿؿـوماظعربقيممبوم
ؼلفؿ مؼب متعزؼز مضدراتفو مواظرصع معـ مأدائفو .وعو معـ مذؽ مصنن ماالرتؼوء ممبفـقي معـظؿؿـو مدقف مؼـعؽس محؿؿو مبوظشؽؾ ماإلصبوبلم
سؾك موهعقيماألجفزةماألسضوء موؼلفؿمؼب مععوهدةمدورػومؼب مغبوؼيماٌولماظعومموتؽرؼسمعؾودئماٌلوءظيمواظشػوصقيمواظـزاػيمبؾم
وؼبمهؼقؼماظػرقمؼبمحقوةماٌقارـني.

ضائؿةمادلراجع:

 -1تؼرؼر مادؿطالع ماظرأي ماظعوٌل ماظصودر مسـ معؾودرة متـؿقي ماإلغؿقدوي مبؿورؼخ م 29مدؼلؿرب م 2017مواٌدرج مبوٌقضع ماإلظؽرتوغلم
ظؾؿؾودرةمسؾكماظعـقانم:مwww.idi.no
ععطقوتمحقلمتؼدممتطؾقؼمإرورمضقوسمأداءماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبي –مذبؾيماألورودوي –ماظعددم.23مدظقؾمىـيمبـوءماظؼدراتمٌـظؿيماإلغؿقدويمحقلمهلنيمأداءماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبي..
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إسـداد:مدينمامساسقل
حمؿلبمدرجةمثاغقةممبفؾسماحملادؾةم–اجلزائر

عـؼدعة:

إنّمشقوبماٌلوءظيمواغعدام ماظشػوصقي موتػشلماظػلودموتدغلماظؽػوءة مواظػعوظقي موسدمماالدؿفوبيمظالحؿقوجوتماٌكؿؾػيمظؾؿقارـنيم
وسدم ماالظؿزام مبوظؼقاغني موشري مذظؽ معـ ماٌظوػر ماظيت متعؽس مشقوب معؾودئ مايقطؿي ،مضبرم ماٌقارـني معـ محؼقضفؿ موؼـؿفؽم
حؼفؿ مؼبمايصقلمسؾك مخدعي مسؿقعقي مجبقدة مسوظقي موتؽؾػي معـودؾي موبشؽؾ مسودل ،موؼمدي مإظب ماشبػوض معمذرات ماظؿـؿقي مؼبم
اظؾالدموؼلوػؿمؼبماألخريمؼبمإهعوفمدرجيمثؼيماٌقرـنيمؼبمايؽقعيم(.)1
وحلى مأحدث ماظدرادوت ماظيت مضوم مبفو مخرباء معـ ماظؾـؽ ماظدوظل مصننّ مأطـر معـ مغصػ مدؽون ماظعومل مؼؾدون مسدم مثؼؿفؿم
ؼب اٌمدلوت مايؽقعقي ،مطؿو متمطد مآخر ماالدؿؼصوءات مٌقاضػ ماظرأي ماظعوم مؼب مزبؿؾػ ماظؾؾدان مأن مععوىي مضضقي مايقطؿيم
هؿؾماآلنمعقضعماظصدارةمسؾكمضوئؿي أوظقؼوت دقودوتفوم(.)2
وؼؿػؼ ماىؿقع مسؾك مأنّ مػـوك مارتؾوروً موثقؼوً مبني مايقطؿي مواظؿـؿقي ،مطؿو مأن مػـوك مإعبوسوً مدوظقوً مسؾك مهرورة مهلني معلؿقيم
ايقطؿيماظشوعؾيمطغوؼيمأوظبموودقؾيمهرورؼيمظؾؿـؿقيم( ، )3وظؼدمأدىمسفزمايؽقعوتمسـمهؼقؼمرؿقحوتماٌقارـنيمبوظؿـؿقيم
اٌلؿداعي مبػوسؾقي موطػوؼي مبوظعدؼد معـ ماٌـظؿوت مواٌمدلوت ماظدوظقي مإظب مهرورة ماظؾقٌ مسـ مودقؾي مظؿقؼقؼ ماظؿـؿقي ماٌلؿداعيم
وعـفمزفرتمصؽرةمايقطؿيماىقدةمأومايقطؿيماظرذقدة.
وممومالمذؽمصقفمأنّمأجفزةماظرضوبيماٌوظقيماظعؾقومأصؾقًماآلنمتقظبمأػؿقيمبوظغيمسـدممموردؿفومظصالحقوتفوماظرضوبقيمىقاغىم
ايقطؿي مؼب معمدلوت موإدارات ماظؼطوع ماظعوم ،موظؼد مزاد مايدؼٌ معمخرا مسـ معدى مإعؽوغقي معلوػؿي مػوتف ماألجفزة مؼب متعزؼزم
عؾودئمايقطؿيمؼبماظؼطوعماظعوم،موؼفدفمػذاماٌؼولمإظبماظؿلصقؾماظػؽريمٌػفقممايقطؿي،موذظؽمبؿعرؼػفوموادؿعراضمغشلتفوم
وتطقرػو موعربراتفو ،موطذظؽ مإبراز مأػؿقؿفو مؼب متعزؼز ماظشػوصقي مواٌلوءظي؛ موتقهقح ماظدور ماظذي متؾعؾف ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبيم
اٌوظقيمؼبمحقطؿيماظؼطوعماظعوم.
وسؾقف مصون ماظؾقؽي ماظيت متؿلؿ مبضعػ مايقطؿي مدقف متػلح ماجملول مظؾػلود موتؿلؾى مؼب ماتلوع مغطوضف موػذا مؼمثر مبدوره مبشؽؾم
دؾيب مسؾك مدرجي ماظرخوء مؼب ماظدوظي موؼعقؼ ماظؿـؿقي مبزؼودة ماظؿؽوظقػ مسؾك محلوب ماىقدة مممو مؼمدي مإظب مهعػ ماألداءم
ظالدؿـؿوراتماظعؿقعقيم(.)4

-1مغشأةموتطورمعصطؾحمماحلوطؿة:

ايقطؿي مػل مطؾؿي معشؿؼي معـ ماظػعؾ ماظققغوغل ) )κυβερνάω, kubernáoواظذي مؼعين ماظؿقجقف ،موؼعؿرب مأصالرقن مأول معـم
ادؿكدم مػذا ماٌصطؾح مذبوزا مظقعرب مسؾك متقجقف ماظرجول موعـف موظد ماٌصطؾح ماظالتقين  gubernareمواظذي مؼعين مبوظػرغلقيمم
gouvernementمايؽقعيم(.)5
وتشري ماٌصودر مإظب مأن مأول محوظي معقثؼي مادؿؾبعؿِؾ مصقفو معصطؾح م(حقطؿي ماظشرطوت) مطوغً مسـ مررؼؼ مرؼؿشورد ماؼؾس مؼب مدـيم
،1960موذظؽمظؾدالظيمسؾكم"ػقؽؾموأداءمغظومماظلقودوتمؼبماظشرطوت"،مإالمأنمعػفقمم(ايؽقعيمؼبماظشرطوت)مأضدممعـمػذا،م
صؼدمادؿؾبعؿِؾمؼبمطؿىماٌوظقيمبداؼيماظؼرنماظعشرؼـ.م
ؼعدمعػفقمم(ايقطؿي)مإرورامأخالضقوًمؼلؿقجىماظشػوصقيمؼبمإسالنماظلقودوتماظيتمتصؾمإظبمحدمإذراكماٌقارـني،مظقسمصؼطم
ؼب مععرصي موتؼققؿ ماظلقودوت مبؾ مؼب معـوضشؿفو مواضرتاح مدقودوت مجدؼدة ،مواظؿدخؾ ماالصبوبل مؼب متـػقذ ماظلقودوت ممبو مضبؼؼم
عصؾقي ماجملؿؿع ،موػذا مؼعين مأن محؼ ماظـوخى مال مؼـقصر مؼب ماظؿصقؼً مصؼط ،مبؾ مؼؿعداه مإظب ماٌشورطي ماالصبوبقي مؼب ماظؿشرؼعم
ودسؿماظؿـػقذ.م
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وبفذامصؼدمعبعًمايقطؿيمطالمعـماظـوخىمواٌرذحمؼبمعرطىمواحدمضبددمعصريهمجقدةماظؿكطقطمواظؿـػقذمظإلدرتاتقفقيمأوم
اظربغوعٍماٌؿعوضدمغقوبقومسؾقفمومبقجؾف.موبفذامميؽـماظؼقلمأنمايقطؿيمػلماظقجفماظعؼالغلمظؾؿؿورديماظدميؼرارقيمؼبمايؽؿ،م
وػلمأؼضوًمعومؼؼصدمبفمبويؽؿماظرذقد.موػذامؼػلرممشقلمتطؾقؼمايقطؿيمؼبمعبقعماٌمدلوتماًوصيمواظعوعي.

 -2تعارؼفمادلؤدلاتماظدوظقةمظؾقوطؿة:

ػـوكمسدةمتعرؼػوتمظؾققطؿيمضدعؿفومعمدلوتمدوظقيمزبؿصيمدـقوولمسرضماظؾعضمعـفومصقؿومؼؾل:
*عـظؿيماظؿعوونماالضؿصوديمواظؿـؿقي:مسرصؿفومسؾكمأغّفوم"غظوممؼؿؿمبقادطؿفمتقجقفمعـظؿوتماألسؿولمواظرضوبيمسؾقفو،محبقٌم
هدد مػقؽؾ موإرور متقزؼع ماظقاجؾوت مواٌلموظقوت مبني ماٌشورطني مؼب ماظشرطي معـؾ مذبؾس ماإلدارة مواٌدؼرؼـ موشريػؿ معـم
اٌلوػؿني،موتضعماألغظؿيمواظؼقاغنيمظؿلفقؾمادبوذماظؼراراتماٌؿعؾؼيمبشمونماظشرطيموهدؼدماٌلموظقوت"م(.)6
*اظؾـؽ ماظدوظل :مؼعرف ماظؾـؽ ماظدوظل معػفقم م"ايقطؿي" مبلغفو مايؽؿ ماٌعؿؿد مسؾك متؼوظقد موعمدلوت مؼؿؿ معـ مخالهلو مممورديم
اظلؾطيمؼبماظدوظيمبفدفمخدعيماظصواماظعوم،موؼشؿؾمػذاماظؿعرؼػ:مسؿؾقيماخؿقورماظؼوئؿنيمسؾكماظلؾطيمورصدػؿموادؿؾداهلؿم
وضدرة مايؽقعي مسؾك مإدارة ماٌقارد موتـػقذ ماظلقودوت ماظلؾقؿي مبػوسؾقي ،مواحرتام مطؾ معـ ماٌقارـني مواظدوظي مظؾؿمدلوت ماظيتم
هؽؿماظؿػوسالتماالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيمصقؿومبقـفوم(.)7
*عمدلي ماظؿؿقؼؾ ماظدوظقي :متعرف مايقطؿي مبلغفو :مذبؿقسي ماإلجراءات ماظؿـظقؿقي مواألغشطي مواظعؿؾقوت ماظيت متعؿؾ مسؾكم
تقجقف موعراضؾي ماظشرطوت .موتؿعؾؼ محقطؿي ماظشرطوت مبوظعالضوت مبني ماإلدارة موذبؾس ماإلدارة موهؾط مماظعالضي معع ماٌلوػؿنيم
وأصقوب ماٌصؾقي ماآلخرؼـ .موتلوسد مايقطؿي ماىقدة ماظشرطوت مسؾك ماظعؿؾ مبؽػوءة مأطرب ،موزؼودة مرأس ماٌول ،مودبػقػم
اٌكورر ،موايؿوؼي معـ مدقء ماإلدارة .مصفل موعؾ مإدارة ماظشرطوت متعؿؾ مؼب مأطـر مذػوصقي موبوظؿوظل مضوبؾقؿفو مظؾؿلوءظي ،مومتـحم
ظؾؿلؿـؿرؼـماألدواتماظالزعيمظالدؿفوبيمٌكووفمأصقوبماٌصؾقيماٌشروسيماآلخرؼـ.مطؿومتلفؿمحقطؿيماظشرطوتمؼبماظؿـؿقيم
وتشفعمزؼودةمصرصمايصقلمسؾكمرأسماٌولمظؿؿقؼؾماالدؿـؿوراتماىدؼدة،موتعززماظـؿقماالضؿصودي،موتقصرمصرصماظعؿؾ(.)8
البدمعـماظؿؿققزمبنيمعػفقعلمايقطؿيموايؽقعي،مصويقطؿيمممورديمسؿؾقيمودقوديماإلدارة،مؼبمحنيمأن ايؽقعي ػلماألداةم
اظؿـػقذؼيماظيتمتػعؾمذظؽ؛موأحقوغومؼلؿكدممعصطؾحمايؽؿمبطرؼؼيمأطـرمورؼدؼي،معرادصوًمظؾققطؿي.
تشري مايقطؿي مإظب متطقر مؼب مأدوظقى مايؽؿ مأؼـ متؽقن مايدود مبني ماظؼطوسني ماظعوم مواًوص مشوعضي موجقػر مايقطؿي مػقم
ترطقزػو مسؾك ماآلظقوت ماظيت مال متعؿؿد مسؾك ماظؾفقء مإظب ماظلؾطي .مايقطؿي مػل مأطـر معـ مذبؿقسي مأدوات متلقريؼي ،مأغّفو متلعكم
إظب مهؼقؼ مأصضؾ مأداء مؼب مزؾّ ماحرتام ماظؼقاغني مواظؿـظقؿوت ماٌقهقسي ،موؼب مػذه ماظـؼطي مؼرى مبقؿز موبقري مأن مايقطؿي متؿعؾؼم
بويػوزمسؾكمعقاردماظؼطوعماظعوممهًمدرجيمععقـيمعـماظرضوبيماظلقودقيم(.)9
وظؼقوس مايقطؿي مؼب ماظؼطوع ماظعوم مضوعً ماظعدؼد معـ ماٌـظؿوت ماظدوظقي مبؿطقؼر مععوؼري مؼب مػذا ماجملول موظعؾ مأػؿفو مػق مععوؼريم
ايقطؿيماظرذقدةمظؾؾـؽماظدوظل.

 -3ععاؼريماحلوطؿةماظرذقدةمظؾؾـكماظدوظي:

ؼؼقممععفدماظؾـؽماظدوظل معـذ مسوم م 1996موبشؽؾمدوريمبؿفؿقع موتؾكقصمبقوغوت معؿعؾؼي مبويقطؿيمؼب م 215مبؾداًموإضؾقؿوًمعـم
 31معصدراً مزبؿؾػوً مو 441معؿغرياً مظؾكرباء معـ ماظؼطوسقني ماظعوم مواًوص مواٌـظؿوت مشري مايؽقعقي مواىؿعقوت مواظشكصقوتم
اظػوسؾي مؼب ماجملؿؿع ماٌدغل ،موؼؿؿ متصـقػ ماظؾقوغوت ماٌكؿؾػي مسؾك مدؿي مربوور مأو معمذرات مظؾققطؿي ،موؼطؾؼ مسؾقفو مطذظؽم
اٌمذراتماظعوٌقيمإلدارةمايؽؿ،متعؽسمؼبمذبؿؾفومدرجيمايقطؿيمؼبمبؾدمعو.
*حؼ ماظؿعؾري مواٌلوءظي :موؼؼقس مػذا ماٌمذر معدى مضدرة ماٌقارـني مؼب ماظدوظي مسؾك ماٌشورطي مؼب مادبوذ ماظؼرارات مواخؿقور معـم
ميـؾفؿ ،موطذا معدى محرؼؿفؿ مؼب ماظؿعؾري مسـ مآرائفؿ ،موحؼقق ماإلغلون ،موتلرري ماجملؿؿع موتؽقؼـ ماىؿعقوت موطذا محرؼيم
اإلسالم،موأنمؼؽقنمعبقعماٌلموظنيموعؿكذيماظؼرارمؼبماظدوظيمخوهعنيمٌؾدأماحملودؾيمواٌلوءظيمأعومماظرأي ماظعوم موعمدلوتفم
دونمادؿــوء.
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*اظلقطرةمسؾكماظػلود:موؼؼقسمػذاماظــؿمذرماآلراءماٌكؿؾػيمؼبمدوظيمعومحقلمعدىمادؿغــاللماظلؾطـيماظعوعيمؼبمهؼقؼم
عؽودى مذكصقي ،موثؼي ماٌقارـني مؼب ماٌقزػني مايؽقعقني مواظلقودقني ،مبوإلهوصي مإظب معدى ماغؿشور مأذؽول ماظػلود ماظصغريم
واظؽؾريمؼبماىفوزماإلداريمواجملوظسماٌـؿكؾيمواظؼضوء،موأخريامعدىمتقصرماظشػوصقيمواظقوتماٌلوءظيمواحملودؾي.
*اظػعوظقي مايؽقعقي :مؼؼقس مػذا ماٌمذر ماآلراء ماٌكؿؾػي مؼب مدوظي معو محقل معدى مجقدة ماًدعوت مايؽقعقي ،مجقدة ماًدعيم
اٌدغقي موادؿؼالظقؿفو مبعقدا مسـ ماظضغقط ماظلقودقي ،موجقدة مسؿؾقي مصقوشي موتـػقذ ماظلقودوت ماظعوعي ،موعصداضقي مايؽقعي مؼبم
اظؿزاعفومبؿؾؽماظلقودوت.
*جقدةماألررماظؿـظقؿقي:موؼؼقسمػذاماٌمذرماآلراءماٌكؿؾػيمؼبمدوظيمعومحقلمعدىمضدرةمايؽقعيمسؾكمصقوشيموتـػقذمدقودوتم
وظقائحمدؾقؿيمعـمذوغفومصؿحماجملولمأعوممتـؿقيماظؼطوعماًوصموتشفقعف.
*دقودةماظؼوغقن:موؼؼقسمػذاماٌمذرماآلراءماٌكؿؾػيمؼبمدوظيمعومحقلمثؼيماٌقارـنيمؼبماظؼقاسدماظؼوغقغقيمبوظدوظي،موعدىماالظؿزامم
بفو،موصوسؾقيماظشرريمواحملوطؿمصضالمسـماحؿؿوظقيمتطؾقؼماظؼوغقنمسؾكماىؿقعمدونمادؿــوء،موأنمتؽقنمػذهماظؼقاغنيمعؿػؼيم
ععمععوؼريمحؼققماإلغلون.
*االدؿؼرارماظلقودلموشقوبماظعـ:موؼؼقسمػذاماٌمذرماآلراءماٌكؿؾػيمؼبماظدوظيمحقلمعدىماحؿؿوظقيمزسزسيمادؿؼرارمايؽقعيم
وإدؼورفومبودؿكداممررقمشريمددؿقرؼيمطوظعـػمواإلرػوبمواالغؼالبوت...اخل.
ؼؿؿ محلوب مطؾ معمذر معـ ماٌمذرات موصؼ مععودالت مععؼدة مويلوب ماٌعقور مؼؿؿ مإهوصي مأوزان محبلى متلثري مطؾ معمذر ،موؼؿؿم
تؼقؿماٌمذرمهؿـماجملول .2,5 ±
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 -4أػدافماحلوطؿةميفماظؼطاعماظعام:

ػدفمايقطؿيمؼبماظؼطوعماظعوممػقمتعزؼزمثؼيماٌقارـنيمبوظدوظيموعمدلوتفومعـمخاللمهؼقؼماظـؼوطماظؿوظقي:
أ-مهؼقؼمعؾدأماٌلوءظيمواحملودؾيمظؾؿلموظنيمواٌقزػنيموتؼققؿمعدىماالظؿزاممبوظؼقاغنيمواألغظؿي.
ب-مهؼقؼمعؾدأماظشػوصقيمواظعداظيمؼبمادؿكدامماظلؾطيمواظؿصرفمؼبماٌولماظعومموإدارةمعقاردماظدوظي.
ج-مزؼودةمغلؾيمرهوماٌقارـنيمسـماًدعوتماظيتمؼؼدعفوماظؼطوعماظعوم.
د-مرصعمعلؿقىماإلدارةماظعوعيمعـمخاللمتعزؼزموتطقؼرماألداءماظـؿمدللمسـمررؼؼماٌؿوبعيمواظؿؼققؿ.
ػـ-مهؼقؼمتؽوصمماظػرصمبنيماٌقارـني.
و-مهؼقؼمايؿوؼيماظالزعيمظؾؿؾؽقيماظعوعيمععمعراسوةمعصواماألررافمذاتماظعالضي.
ز-ماظعؿؾمسؾكمهؼقؼماًططماظقرـقيماإلدرتاتقفقيموهؼقؼماالدؿؼرارماٌوظلمظؾؼطوعماظعوم.
ح-مإغشوءمأغظؿيمصعوظيمظؾرضوبيماظداخؾقيمتعؿؾمسؾكماظؿؼؾقؾمعـماٌكوررمودبػقػماظؾريوضرارقيماإلدارؼي.
وميؽـ مأن مغعؿرب ماهلقؽي ماظعؿقعقي مذات مايقطؿي ماىقدة مإذا ماعؿؾؽً ماألرر ماظؿشرؼعقي مواظؿـظقؿقي مواإلجرائقي ماظيت ممتؽـفو معـم
إدارةماظرباعٍموتؼدؼؿماًدعوتمبؽػوءةموصعوظقي،موادبوذماظؼراراتمواإلجراءاتماإلدارؼيموصؼومظؾؼقاغنيماظلورؼيماٌػعقل،محبقٌم
ؼؿؿ متؾؾقي محوجقوت ماٌقارـني مؼب مأجقاء متطؾعفو ماظشػوصقي مواظـزاػي موإعؽوغقي ماٌلوءظي ،مطؿو مؼرتتى مسـ متطؾقؼ معؾودئ مايقطؿيم
اىقدةمؼبماظؼطوعماظعوممذبؿقسيمطؾريةمعـماإلصبوبقوت،مواظعؽسمؼبمحولمتغققىمأحدمعؾودئفومأومتغقؾفو.

 -5دورماألجفزةماظعؾقامظؾرضابةمادلاظقةميفمحوطؿةماظؼطاعماظعام:

بوإلهوصي مإظب ماألدوار ماظيت متؼقم مبفو ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مؼب مذبول مغبوؼي ماٌول ماظعوم مواٌـوصع ماظيت متؼدعفو مؼب مذبولم
هلنيمحقوةماٌقارـني،مندمأنّمػـوكمدورمعفؿمملمؼؿؿمتلؾقطماظضقءمسؾقفموػقمعلوػؿؿفومؼبمحقطؿيماظؼطوعماظعوممصؿـمخاللم
أغقاع ماظرضوبي ماظيت ممتوردفو مواظؿؼورؼر ماظيت متـؿففو ،مصفل متلوػؿ مبشؽؾ مطؾري مؼب متعزؼز ماظشػوصقي مواٌلوءظي موربوربي ماظػلودم
واظـرصع معـ ماألداء مايؽــقعل ،مالدقؿو مســـدعو متؼــرتب مؼب ممموردوتفو معـ متطؾـقؼ مععوؼري ماإلغؿقدوي مظؾققطؿي ماظرّذقدةمممم
 ISSAIs INTOSAI GOVsموصقؿو مؼؾل مدـؿطرق مإظب معلوػؿي ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي معـ مخالل مربط متلثري مغؿوئٍم
أسؿوهلومسؾكماٌمذراتماظلوبؼيمظؾققطؿي:
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اظشؽؾمرضؿم:01مرضوبيماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيمؼبمحقطؿيماظؼطوعماظعوم.
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عـمإسدادماظؾوحٌمبوالسؿؿودمسؾكماثرمطؾمغقعمعـمأغقاعماظرضوبيمسؾكمحقطؿيماظؼطوعماظعوم.
*علوػؿي ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مؼب ماٌلوءظي ماظقرـقي موتقجقف ماظرأي ماظعوم :متلوػؿ ماألجفزة ماظعؾقو مؼب متقصري مععطقوتم
وبقوغوتمعفؿيمحقلمتلقريماألعقالماظعوعي،موطذامطشػماٌكوظػوتمواظؿفووزاتماظيتموضعًمعـمخاللماظؿؼورؼرماظيتمتـشرػومأوم
تؾؽماظيتمتؼدعفومظؾفقؽوتماظـقوبقيمأومظؾلؾطوتماظعؾقو مؼبماظؾالد،مممومؼلوػؿمبشؽؾمعؾوذرمؼب متـقؼرماظرأيماظعوممحقلمزروفم
تـػقذ ماٌقزاغقي ماظعوعي مظؾدوظي موعؼورغي معدى مهؼقؼ ماألػداف ماٌلطرة معع ماألعقال ماٌرصقدة ،مطؿو متؾني معدى ماحرتام ماظلؾطيم
اظؿـػقذؼيمظؾرخصماٌؿـقحيمهلو.
ػوتف ماظؿؼورؼر مهلو متلثري مضقي مسؾك متقجقف ماظرأي ماظعوم مواسؿربت مؼب ماظعدؼد معـ ماظدول مطدظقؾ مسؾك مصشؾ ماٌلموظني مممو مسفؾم
برحقؾفؿ،موضدمتعدىماألعرمذظؽموأصؾقًمبعضماألجفزةمتؼقممبؿشرؼؽماٌقارـنيمؼبمسؿؾقوتماظؿدضقؼموعبعماظؾقوغوتموؼطؾؼم
سؾقفؿماٌدضؼنيماٌلوغدؼـ،معـؾماظربازؼؾمواظػؾؾنيموتعدمادؿقغقوماظرائدةمؼبمػذهماظؿفربيم(.)10
*هؾط ماظػلود :مممو مال مذؽ مصقف مبلنّ ماظرضوبي ماظيت متؼقم مبفو ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي متلوػؿ مبشؽؾ مطؾري مؼب ماظؿؼؾقؾ معـم
اظػلودموػذامبوسرتافمعـمػقؽيماألعؿماٌؿقدةمعـمخاللماظـؼوطماظؿوظقي:
متقصرماألرهقيماظؼوغقغقيمظؾؿؿورديمايؽقعقي:مإنّمخربةماٌراضؾنيمايؽقعقنيمعـمخاللممموردؿفؿماظققعقيممتؽـفؿمعـمهدؼدماظـغرات ماظؼوغقغقي ماظيت مؼلؿغؾفو ماألذكوص مظؾؿالسى مبوٌول ماظعوم ،موبوظؿـلقؼ معع ماىفوت ماظؿشرؼعقي مميؽـ متطقؼر ماظؼقاغنيم
واألغظؿي مواظؿعؾقؿوت ماٌؿعؾؼي مبوٌؿوردوت ماٌوظقي مواإلدارؼي مممو مؼؼؾؾ معـ مصرص ماظغش مواظػلود معـ مغوحقي ،موتشدؼد ماظعؼقبوتم
اٌػروهيمسؾكمجرائؿماظغشمواظػلودمعـمغوحقيمأخرى.
متعزؼزماظشػوصقيماٌوظقي:مإنماظشػوصقيماٌوظقيممبومتعـقفمعـمغشرماٌعؾقعوتمواظؾقوغوتمايؽقعقيمؼعؿربمسـصرامرئقلومؼبمعؽوصقيمزبؿؾػمأذؽولماظػلودموهؼقؼماظؿقاصؾمبنيماٌقارـنيمواٌلموظنيممبومؼلوػؿمؼبمتؼؾقؾمصرصموضقعماظػلود.
طؿو مأنّ مسؿؾقي معراضؾي مإؼداع مايلوبوت مؼب ماىزائر متعؿرب معـ مبني ماظصالحقوت مذات ماظطوبع ماظؼضوئل موػل متلوػؿ مؼب مزؼودةم
اظشػوصقي مؼب متلقري ماٌوظقي ماظعوعي محبقٌ مؼؾزم ماظؼوغقن ماىزائري معبقع معلريي ماظؼطوع ماظعوم مسؾك ماخؿالف معـوصؾفؿ موطذام
عبقعماحملودؾنيماظعؿقعقنيمبنؼداعمحلوبوتفؿمسـماظؿلقريمأعومماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيماٌوظقيمؼبماىزائرم(ذبؾسماحملودؾي)م
وػـوكمسؼقبوتمعوظقيمصورعيمظؾؿكوظػني.
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متقصرماألرهقيماظؼوغقغقيمظؾؿؿورديمايؽقعقي:مإنّمخربةماٌراضؾنيمايؽقعقنيمعـمخاللممموردؿفؿماظققعقيممتؽـفؿمعـــمهدؼد ماظـغرات ماظؼوغقغقي ماظيت مؼلؿغؾفو ماألذكوص مظؾؿالسى مبوٌول ماظعوم ،موبوظؿـلقؼ معع ماىفوت ماظؿشرؼعقي مميؽـ متطقؼرم
اظؼقاغني مواألغظؿي مواظؿعؾقؿوت ماٌؿعؾؼي مبوٌؿوردوت ماٌوظقي مواإلدارؼي مممو مؼؼؾؾ معـ مصرص ماظغش مواظػلود معـ مغوحقي ،موتشدؼدم
اظعؼقبوتماٌػروهيمسؾكمجرائؿماظغشمواظػلودمعـمغوحقيمأخرى.
تعزؼزماظشػوصقيماٌوظقي:مإنماظشػوصقيماٌوظقيممبومتعـقفمعـمغشرماٌعؾقعوتمواظؾقوغوتمايؽقعقيمؼعؿربمسـصرامرئقلومؼبمعؽوصقيمزبؿؾػمأذؽولماظػلودموهؼقؼماظؿقاصؾمبنيماٌقارـنيمواٌلموظنيممبومؼلوػؿمؼبمتؼؾقؾمصرصموضقعماظػلود.
طؿو مأنّ مسؿؾقي معراضؾي مإؼداع مايلوبوت مؼب ماىزائر متعؿرب معـ مبني ماظصالحقوت مذات ماظطوبع ماظؼضوئل موػل متلوػؿ مؼب مزؼودةم
اظشػوصقي مؼب متلقري ماٌوظقي ماظعوعي محبقٌ مؼؾزم ماظؼوغقن ماىزائري معبقع معلريي ماظؼطوع ماظعوم مسؾك ماخؿالف معـوصؾفؿ موطذام
عبقعماحملودؾنيماظعؿقعقنيمبنؼداعمحلوبوتفؿمسـماظؿلقريمأعومماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيماٌوظقيمؼبماىزائرم(ذبؾسماحملودؾي)م
وػـوكمسؼقبوتمعوظقيمصورعيمظؾؿكوظػني.
احملودؾي مواٌلوءظي :متشؽؾ ماٌلوءظي مواحملودؾي مأػؿ مأدوار ماألجفزة ماظعؾقو مورطقزة مأدودقي محملوربي ماظػلود مصال مرضوبي مبدونمعلوءظيموربودؾي.موبوظـّظرمإظب مأنّماٌلوءظيمواحملودؾيمايؼقؼقيمتعينماظؼدرةمسؾكمعلوءظيماٌلموظنيمسؾكماخؿالف معلؿقؼوتفؿم
دونمأيممتققزمبلؾىمعـوصؾفؿ،مصفلمبذظؽمتلوػؿمبشؽؾمصعولمؼبمعؽوصقيماظػلودموتدسقؿماظشػوصقي.م
هدؼٌ مودوئؾ موأدوظقى ماظرضوبي :مإن ماظؿطقرات ماٌؿالحؼي مؼب مبقؽي ماألسؿول موادؿكدام ماظؿؼـقوت مايدؼـي موثقرة ماٌعؾقعوتمتلؿدسكمتطقؼرمأدواتموأدوظقىماٌؿورديماظرضوبقيموادؿكدامماظربذبقوتمايدؼـيموودوئؾماظرضوبيماظؿقؾقؾقيمواألدوظقىماظؽؿقيم
ايدؼـي.
*اظػعوظقي مايؽقعقي :متقصر مرضوبي ماألداء متؼققؿو مذوعال محقل مأداء ماألجفزة مايؽقعقي موعـ مخالل ماظؿقصقوت ماظيت متصدرػوم
األجفزة ماظعؾقو مؼب متؼورؼرػو مصفل متلوػؿ مؼب ماظرصع معـ ماألداء مايؽقعل ،مطؿو مأنّ مغشر ماظؿؼورؼر محقل ماألغشطي ماظرضوبقي مميـحم
ظألجفزةمايؽقعقيمصرصيماظؿعؾؿمعـمأخطوئفومعـمخاللماٌالحظوتماٌلفؾيمؼبمتؾؽماظؿؼورؼر.
*جقدةماألررماظؿـظقؿقي:متلوسدمزبؿؾػمأغقاعماظرضوبيماظيتمتؼقممبفوماألجفزةماظعؾقومالمدقّؿومرضوبيماٌطوبؼي(االظؿزام)مواظرضوبيم
اٌوظقي مسؾك مطشػ ماظـؼوئص مؼب ماظؼقاغني مواظؿـظقؿوت ماحملودؾقي مواٌوظقي موهلني مجقدة ماظـظوم ماٌوظل مظؾدوظي مسؾك ماظعؿقم ،مطؿوم
تلوسدماألجفزةمايؽقعقيمسؾكمبـوءمأغظؿيمصعوظيمإلدارةماٌكوررماٌؿعؾؼيمبوظـشوطمايؽقعلمودبػقػمآثورػوم(.)11
*دقودة ماظؼوغقن :مػق مأصؾ معـ ماألصقل ماظددؿقرؼي موؼرتتى مسؾقف مأغف مال مميؽـ مظؾلؾطوت ماظعوعي ماظؼوئؿي مؼب مبؾد معو مأن ممتورسم
دؾطؿفو مإال موصؼ مضقاغني مصودرة موصؼ ماإلجراءات ماظددؿقرؼي ماٌؿػؼف معع ماظددؿقر مؼب مبؾد مععني ،مإنّ متطؾقؼ ماظؼقاغني مػق مأدوسم
سؿؾ ماألجفزة ماظعؾقو موهؿون مادؿؼالظقؿفو مسوعؾ مأدودل مظرتدقخ معؾدأ مدقودة ماظؼوغقن موصرض مدؾطؿفو مسؾك مرضوبي ماٌول ماظعوم،م
ظذظؽمصننّماظددؿقرماىزائريمؼـصّمسؾكمتلدقسماظرضوبيماٌوظقيموػقماظضوعـمالدؿؼالظقؿفو.
*االدؿؼرار ماظلقودل موشقوب ماظعـػ :مإنّ مأصؾ مغشلة ماظرضوبي ماٌوظقي مػق مسدم مدبصص ماجملوظس ماظـقوبقي مبوألعقر ماٌوظقيم
واحملودؾقيموسدممتػرشفومظرضوبيمايؽقعيمظذظؽممتمتػقؼضماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمظؾؼقوممبفوتفماٌفؿي،مهلذامؼدسقمظققم
جقوؼلمعراجعمسومماظصنيم(رئقسماجملؾسماظؿـػقذيمظالغؿقدويم)2014مإظبمتركماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمتعؿؾمظؿطؾقؼمأصؽورػوم
وعـوػففو مألغفو متعؿرب محبلؾف ماظؼقة مايققؼي ماظيت متلوػؿ مؼب مايػوز مسؾك ماظدميؼرارقي مودقودة ماظؼوغقن ،موتعزؼز مطػوءةم
ايؽقعي،مواظـفقضمبندارةمغظقػيموايػوزمسؾكماألعـماظؼقعل،موهلنيمععقشيماظشعىم).(12
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 -6اغعؽاداتمعلاػؿةماألجفزةماظعؾقاميفمحوطؿةماظؼطاعماظعاممسؾىمأصرادماجملؿؿع:

أ-متلوػؿمرضوبيماألجفزةماظعؾقومؼبمزؼودةمثؼيماٌقارـنيمؼبمعمدلوتماظدوظي،معـمخاللمعلوءظيموتطؾقؼماظؼوغقنموعؽوصقيماظػلودم
طؾمذظؽمصبعؾماٌقارـمأطـرمثؼيمبلنمػـوكمعـمؼؼػموراءمحؼقضف.م
ب -مرهو ماٌقارـني مواٌلؿػقدؼـ مسـ ماظلقودوت مواًدعوت ماٌؼدعي مهلؿ ،محبقٌ متقجد مسالضي معؾوذرة مبني مايؽقعي ماظرذقدةم
وزؼودةمثؼيماٌقارـمؼبمايؽقعيمعـمجوغىمومرهوماٌقارـنيمعـمجوغىمآخر.
ج-مايصقلمسؾكماًدعوتماألطـرمأوظقؼيمواظيتمتعؽسماالحؿقوجوتمايؼقؼقيمظؾؿقارـنيمألغفومعؾـقيمسؾكماظشػوصقيمواٌشورطيمم
واٌعؾقعوتماظلؾقؿيماظيتمتعؽسمرؤىماألررافماٌكؿؾػيماٌعـقي.
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د -ايصقلمسؾكماًدعوتمبلعرمعـودىموجقدةمعـودؾيمغؿقفيمظغقوبماظرذقةمواظقدوري،موهريماظؽػوءةمواظػعوظقــي،م
واحرتامماظؼقاسدمواظؼقاغنيماٌـظؿيمىقدةماًدعي.م
ػـ-مخؾؼ مصرص مظؾؿشورطي مظؽوصي ماألرراف ماٌعـقي مؼب مصـوسي ماظؼرارات مواظلقودوت مواًدعوت مواٌلوسدة مؼب متـػقذػو موصقال مإظبم
تؼققؿماظؼراراتمواظلقودوتمواًدعوت.م
و-ماظؼضوءمسؾكماىرائؿماٌؿعؾؼيمبفدرماٌولماظعومموخؾؼمصرصمأطـرموعؽوصقيماظػلود.
ز-ماالرتؼوءمبوظلقودوتمواًدعوتماظعوعيماٌؼدعيمعـمخاللمرصعمطػوءةماإلدارةماظعوعي.
ح -ماظعؿؾ مسؾك مشرس مثؼوصي ماىقدة مواظؿقسقي ممبػفقعفو موعؾودئفو معـ مخالل مسؼد ماظؾؼوءات موسؿؾ ماظـشرات ماٌؿكصصي موتـظقؿم
اظـدواتمحقلمإدارةمجقدةماظؿدضقؼ.
رـ-ماظعؿؾ مسؾك متعقني ماألصراد مذوي ماٌمػالت ماٌـودؾي موتزوؼدػؿ مبوظؿدرؼى مواظؿطقؼر ماٌفين موتلػؾقفؿ مبودؿؿرار مواإلدؿػودة معـم
ووربماىفوتماظرائدةموذظؽمٌقاطؾيمآخرماٌلؿفداتمؼبمععوؼريماظؿدضقؼماظدوظقيمورصعمعلؿقىماظؽػوءةماٌفـقي.
 -6تقصريمايقاصزماٌودؼيمواٌعـقؼيمبوظؼدرماظالزممووهعمغظوممظؾرتضقيمواظؿؼدمماظؼوئؿمسؾكماألداءموربطماألداءمبوٌزاؼوماٌؿـقحي.
31

اظـؿراجع اظعربقة:

-مدظقؾماألجفزةماظؿقجقفلمؼبمإضؾقؿماظؽورودويمحقلمهؿونماىقدةمؼبمأسؿولماظرضوبيماٌوظقي.

-مدظقؾمهؿونماىقدةمظألجفزةماظعؾقومظؾرّضوبيماٌوظقّيمواحملودؾي/مىـيماٌعوؼريماٌفـقيمواظرضوبقيم)(ARABOSAI

 مدظقؾ مغظوم مهؾط موهؿون مجقدة ماظؿدضقؼ مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مواحملودؾي مبدول مذبؾس ماظؿعوون مظدول ماًؾقٍ ماظعربقي ،مدؼقان ماٌراضؾي ماٌوظقي مواإلدارؼي ممبؿؾؽيماظؾقرؼـ،م.2013
محبٌماألدقدويماظلوبعم(دظقؾمغظؿمادارةمجقدةماظؿدضقؼ)،مترعبيمدؼقانماحملودؾيماظؽقؼً.مدظقؾمغظوممإدارة اىقدةماظشوعؾيمبدؼقانماحملودؾي،ماظؽقؼً،م.2010مدراديمحقلمواضعماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمؼبماظدولماظعربقيموآصوضفو،ماٌـظؿيماظعربقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمواحملودؾي،م.2010 ماٌـظؿي ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مواحملودؾي م(اإلغؿقدوي) ،ماٌؾكصوت ماظؿـػقذؼي مظؾؿعوؼري ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي ماظعوعي مواحملودؾي،مhttp://www.intosai.org/ar/issai-executive-summaries.html

-ماٌعقورماظدوظلمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾي  ،ISSAI 40رضوبيماىقدةمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾي.

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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مـقـال مـحــرّر

لـيـبــيـــا

الرقابة املشبقة وفاعليتًا على رقابة األموال العامة
دراســــة حـالة ديواى الـنحاسبة اللـي ـبــي

32

إسـداد:ممأؼــةمسؾدماحلػقظمسؿارمأوحقدة
دؼــوانماظـؿـــقـــــــادؾةماظؾـقــؾــي

عؾكصماظدرادة:

ػدصًمػذهماظدراديمإظلماظؿعرفمسؾكمصوسؾقيمإجراءاتماظرضوبيماٌلؾؼيماظـيتمميوردـفومدؼـقانماحملودـؾيماظؾـقيبمسؾـكمرضوبـيم
األعقالماظعوعي،موضدمادؿكدعًماالدؿؾوغيمطلداةمرئقلقيمىؿعماظؾقوغوتمبفذهماظدرادي،محقٌمتقصؾًماظدراديمإظلمذبؿقسـيم
عـماظـؿوئٍمأػؿفومإجراءاتماظرضوبيماظػـقيمواظؼوغقغقيمواٌوظقيماٌلؾؼيماظيتمميوردفومدؼقانماحملودؾيمسؾكمرضوبيماألعـقالماظعوعـيم
متؿوزمبوظػوسؾقي،موأوصًماظدراديممبفؿقسيمعـماظؿقصقوتمأػؿفوماظعؿؾمسؾكمزؼودةمتطـقؼرمإجـراءاتماظرضوبـيماٌؿؾعـيمواظعؿـؾم
سؾكمزؼودةماٌقاءعيمععمععوؼريماٌـظؿيمألجفزةماظرضوبيمواحملودؾيماظدوظقـيماإلغؿقدـوي،مبوالهـوصيمإظبمهـرورةمتقسقـيماٌـقزػنيم
اظعوعؾنيمؼبماىفوتماظعوعيمبنػؿقيمدورمدؼقانماحملودـؾيمؼبماظرضوبـيمسؾـكماألعـقالماظعوعـي،مواظعؿـؾمسؾـكمتؼؾقـؾماإلجـراءاتم
اظروتقـقيماٌؾوظغمؼبماظعؿؾمايؽقعلمظؿػعقؾماظرضوبيمسؾكماألعقالماظعوعي،موأخرياًماظعؿـؾمسؾـكمعؿوبعـيمتـػقـذمتقصـقوتمدؼـقانم
احملودؾيمؼبماظرضوبيمسؾكماألعقالماظعوعيمظؾؿلطدمعـمععوىيمأؼيمزبوظػوتمضدمتظفرمأثـوءماظرضوبي.

 -1عؼـدعـــة:

ؼعؿربماٌولماظعومماٌقردماألدودلمظؿقؼقؼماالدؿؼرارموبـوءموتـؿقيمأيمدوظي،مظذاموجىمسؾكمطوصيماظـدولمبـذلماظعـوؼـيماظؼصـقىم
يؿوؼيموصقوغيمورضوبيمػذماماٌقرد،موحؿكمتؿؿؽـمعـمعراضؾيمأعقاهلـومواظعؿـؾمسؾـكمغبوؼؿفـوموصـقوغؿفومعــماهلـدرمواإلصـراطم
واالخؿالسمواظؿكرؼى،موؼبمدؾقؾمذظؽمصؼدمىلتماظدولمإظبمإغشوءمأجفزةمرضوبقـيموأصـدرتماظؼـقاغنيمواظؾـقائحمواظؿشـرؼعوتم
اٌـظؿيمظعؿؾماألجفزةماظرضوبقيموبوظرشؿمعـمإخؿالفمعلؿقوتماألجفزةماظرضوبقيمواخؿالفمصالحقوتفومواظؽقػقيماظيتمتـػذمبفـوم
أسؿوهلو،مإالمأنمعبقعماظؿشرؼعوتمواظؼقاغنيماتػؼًمسؾكمحؿؿقيموجقدماألجفزةماظرضوبقي،مألػؿقيمدورػومؼبمغبوؼـيمعمدلـوتم
اظدوظي،مواظيتمتفدفمبشؽؾمسوممإظبمتػعقؾموتطقؼرمعلؿقىماألداءماٌوظلمواإلداريم(اظػوخريم.)2013
وعـمػذاماٌـطؾؼمصؼدمزادماالػؿؿوممبوظدورماظرضوبلموتعددتمأغقاعماظرضوبيمعـمحقٌماىفيماظـيتمتلــدمهلـومػـذهماظــؿفؿي،مإذم
تقجدمرضوبيمداخؾقيممتوردفوماٌمدلوتماظعوعيمغػلـفو،مورضوبـيمخورجقـيمعــمخـورجماظؿـظـقؿماإلداريموػـلماظـيتممتوردـفوم
األجفزةماظرضوبقيمؼبمعؿوبعيمأداءمعبقعمأجفزةموإداراتماظدوظي،موؼعدمدؼقانماحملودؾيمؼبمظقؾقوماىفيماٌرطزؼيمظؾرضوبـيماٌوظقـيم
اظعؾقومواٌػقضموصؼومظؾؼوغقنمرضؿم19مظلـيم2013ممبوظؼقوممبرضوبيماألداءمايؽقعلمبشؽؾمسوممواٌمدلوتماظعوعيمبشـؽؾمخـوصم
عـمخاللماحملوصظيمسؾـكماٌـولماظعـومموحلــمادـؿكداعفمالطؿشـوفماالسبراصـوتمواألخطـوءمواظعؿـؾمسؾـكمغصـقفوموادبـوذم
اإلجراءاتماظالزعيمظـؿـعماظقضقعمبفومؼبماٌلؿؼؾؾ.
وغؿقفيمظؿزاؼدمايدؼٌمسـمطـرةماظػلودمؼبماظػرتةماألخرية،موسدمماظـزاػيمؼبمإدارةماألعقالماظعوعيمؼبمأشؾىمدولماظعومل،مواظيتم
ملمتؽـمعمدلوتماظدوظيماظؾقؾقيممبـلىمسـفو،مجوءتمػذهماظدراديمبفدفمتؼققؿمأثـرمسؿؾقـوتماظرضوبـيماظـيتمميوردـفومدؼـقانم
احملودؾيماظؾقيبمسؾكماٌمدلوتماظعوعيمبوظدوظي،مواظيتمتؿؿـؾمؼبمإجـراءاتماظرضوبـيماٌلـؾؼيموذظـؽمعــمأجـؾماظؿعـرفمسؾـكم
صوسؾقؿفومسؾكماإلغػوقمايؽقعل،موجوءماخؿقورمعراجعلمدؼقانماحملودؾيمظعالضؿفؿماٌؾوذرةممبقهقعماظدرادي،مظذظؽمصننمأػؿقيم
ػذهماظدراديمتـؾعمعـمطقغفومتؿلؿمؼبمإصبودمضوسدةمبقوغوتموععؾقعوتمحقلمجقاغىماظـفوحمأوماظؼصقرمؼبماظرضوبيماٌلؾؼيمسؾـكم
اٌمدلوتماظعوعيمؼبماظؾالد.
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متـؾ ماظرضوبي ماٌلؾؼي مغقسو معـ مرضوبي ماٌشروسقي مواٌالئؿي مسؾك ماٌعؾقعوت ،مواظؿصرصوت ماٌوظقي موذظؽ مضؾؾ مإصدار ماظؼرار ماًوصم
بوظؿصرف ماٌوظل مأو مضؾؾ متـػقذه موضؾؾ مإبرام ماظعؼد مأو مضؾؾ متـػقذه موذظؽ مظؾققؾقظي مدون ماظقضقع مؼب ماٌكوظػوت مواألخطوء مدبؿؾػم
بؼدر ماإلعؽون معـ مجفي موضؾؾ مترتى ماالظؿزام مسؾك ماىفي ماٌصدرة مظؾؿصرف مأو ماٌربعي مظؾعؼد معـ مجفي مأخرى م(اظـؿطرييم
 .)2012مطؿو ممتـؾ ماظضقابط مواظؼقاسد مواإلجراءات ماظيت متـظؿ ماظعؿؾ مومتـع ماظؿدخالت مواظيت متضؿـ مدري ماألسؿول مؼب ماالووهم
اظصققحموػلمبذظؽمتلؿؾؼمحدوثماألخطوءمواالسبراصوت.

 -3اإلجراءاتماظؼاغوغقةمظؾدؼوانميفممماردةماظرضابةماظـؿلؾؼة:

دبضع مظرضوبي ماظدؼقان ماٌلؾؼي مأي مارتؾوط مأو متصرف معـ مذلغف مأن مؼقضع ماظؿزاعو مسؾك ماىفي معـؾ مسؼقد ماظؿقرؼد مواٌؼووالت،م
واالظؿزاممواالظؿزاعوتماألخرىموشريػو،مواظيتمتؽقنماىفوتماًوهعيمظرضوبيماظدؼقانمررصوًمصقفو،موتؽقنمعـمذلغفومأنمترتىم
حؼقضوً مأو ماظؿزاعوت معوظقي متزؼد مضقؿي مطؾ معـفو مسـ م( )5,000,000مػبلي معؾققن مدؼـور مأو معو مؼعودهلو معـ ماظعؿالت ماظؼوبؾيم
ظؾؿققؼؾموصؼماألدعورمواظؼقؿماٌؿػؼمسؾقفومؼبمتورؼخماالرتؾوطموؼراسلمؼبمتـػقذمػذهماظرضوبيماظضقابطماظؿوظقي:
متؽقنماظعربةمؼبمهدؼدمػذهماظؼقؿيمبوظؼقؿيماإلعبوظقيمظألصـوفمأوماألسؿولمعقهقعماالرتؾوطمأوماظعطوء.ماظعؼقدماٌربعيمسؾكمأدوس مذفريم(طكدعوتماإلسوذيمواظـظوصي مواإلدؿؽفور موشريػو) مهدد ماظؼقؿي ماًوهعي مظؾرضوبي ماٌلؾؼيمبنعبوظلمإثـكمسشرمذفراً.
ماظؼوسدةماظعوعيمأنمهلىماظؼقؿيمؼبمحوظيماٌـوضصيمسؾكمأدوسمأضؾماألدعورمبوظعطوءاتماٌلؿقصقيمظؾشروط.مصبىمسؾكماىفيمؼبمحوظيماظرتدقـيمسؾكمشريمأضؾماظعطوءاتمدعراًـبمأنمتقصرماألدظيماٌقهقسقيماظؼورـيماظيتمتدسؿماظؼرارمعـؾمسرضمعقاصػوتمأجقدمأومعدةمأضصرموصبىمأنمتؽقنمسقاعؾماألصضؾقيمزوػرةمعـمحقٌماظؽػوءةمواظلعيمودوبؼيماظؿـػقذ.
مال مصبقز موزئي ماظعؼد مبؼصد مإغؼوص مضقؿؿف مإظب مايد ماظذي مؼـلي مبف مسـ ماظرضوبي موتعؿرب معـ مضؾقؾ ماظؿفزئي مأن متؼقم ماىفيمصوحؾيماظشلنمبطرحمعـوضصيمأخرىمسـمأصـوفمأومأسؿولمعـمذاتماظـقعمخاللمعدةمالمتؼؾمسـمدـي.
مرؾؼوًمظؾؼوغقنمالمؼعدماظعؼدمدورؼوًمإالمبعدماٌصودضيمسؾقفمعـمضؾؾماظدؼقان.ماظعؼقدماظيتمتؿفووزمضقؿؿفومػبليمعالؼنيمدؼـورمعبقعمعالحؼفومدبضعمظؾرضوبيماٌلؾؼي.مدبضعمعالحؼماظعؼقدماظيتمتؼؾمسـم()5معالؼنيمظؾرضوبيماٌلؾؼيمحؿكمأدتمإظبمرصعمضقؿيماألسؿولمإظبمػبليمعالؼنيمدؼـور،موؼب مػذه مايوظي مسؾك ماىفي مأن مهقؾ مظؾدؼقان مطوعؾ ماظعؼد موإجراءات ماظؿعوضد ماظيت ممتً موعربراتفو مإصدار ماظـؿالحؼ موأدؾوبم
اإلسبرافمسـماظؼقؿيماظؿعوضدؼيماألصؾقي.
طؿو مؼؿعني مسؾك ماىفوت ماظيت مدبضع مسؼقدػو مظؾرضوبي ماٌلؾؼي مأن متؼدم مإظب ماظدؼقان مضؾؾ متقضقعف معـ مضؾؾ ماٌكقل معؾػوًـب معؿؽوعالًم
مبقهقع ماظؿعوضد ممبقجى محوصظي مهؿقي مضوئؿي مبوظقثوئؼ ماظالزعي مإلجراءات مضؾؾ ماظؿعوضد مواظدرادي ماظػـقي مواٌؼوؼلوت مواألدعورم
واظؿؽوظقػ ماظؿؼدؼرؼي موطؾ معو معـ مذلغف مأن مؼلوسد مؼب مإبداء ماظرأي مؼب ماظقضً ماٌـودى معـ مضؾؾ ماظدؼقان موتـؼلؿ ماظقثوئؼم
واٌلؿـداتمإظب:
ماٌقاصؼوتماظالزعيمظؾؿعوضد،مواظردوئؾماظيتمتطؾىمصقفوماإلذنمبطرحماٌشروعمظؾؿعوضدمعرصؼيمبؾقونمعقهقعماظؿعوضد.مطؾمعومعـمذلغفماإلصصوحمسـمعقهقعماظؿعوضدموتطؾقؼمععوؼريماظشػوصقيمواظـزاػيمواٌـوصلي.ماظؼراراتماٌؿكذةمعـماظلؾطيماٌكؿصيمؼبمعقهقعماظؿعوضدموصؼوًـبمظؾصالحقوتمواالخؿصوصوت.ماظقثوئؼماظػـقيماٌمؼدةمإلدراجمإسؿؿوداتماٌشروعمأوماظربغوعٍماظؿؼدؼرؼيمؼبماٌقزاغقيماٌعؿؿدة.ماظقثوئؼماٌوظقيمٌشروعماظؿعوضدمواٌالحؼ.معو مؼػقد متقصر ماظؿغطقي ماٌوظقي موإدؿؿرار ماظؿدصؼوت ماظـؼدؼي مبوٌقزاغقي ماظعوعي مأو ماإلهوصي مأو معـ مخالل مأي معصدر معـ معصودرماظؿؿقؼؾممبومؼؿقاصؼمواظربغوعٍماظزعينمظؾؿـػقذ.
ماظدرادوت ماظػـقي مواظدرادوت ماألخرى ماٌرتؾطي ممبقهقع ماظؿعوضد مأو ماٌقهقسوت ماظيت مؼؼع مؼب مإرورػو مأؼي معلؿـدات مووثوئؼمتؿطؾؾفوماظرضوبيماٌلؾؼيموصؼمرؾقعيماألسؿولمعقهقعماظؿعوضد.
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ػدصًمدراديم(اظػوخري )2013مإظلمهؾقؾموتؼققؿمأدوظقىماظعؿؾماظرضوبلمظدؼقانماحملودؾيمؼبمظقؾقو،حقٌمتقصؾًماظدرادـيم
اظلموجقدمهعػمؼبمعلؿقيمهؼقؼماظدؼقانمظؾؿفومماظرضوبقيماظيتمأغشهمعـماجؾفو،مطؿومأزفرتموجقدمبعـضمعظـوػرمظضـعػم
ؼبمأداءماظدؼقان،واوصًماظدرادي،مبضرورةماظعؿؾمسؾكمإسؿؿودمععوؼريماظعؿؾماظرضوبيماظدوظقيمٌقاطؾـيماظؿطـقرمؼبماجفـزةماظرضوبـيم
اظدوظقيمواإلضؾقؿقي ،ععمهرورةماسؿؿـودمطـؾمعــماظرضوبـيماظقضوئقـيمواظرضوبـيماٌػوجؽـيماظـيتمتعؿـؾمسؾـكمايـدمعــماظقضـقعمؼبم
االسبراصوت،موععوييماالخطوءمأولمبلولمحػوزومسؾكماٌولماظعوم.مطؿومػـدصًمدرادـيم(اٌطـرييم 2012م)ماظـلماظؿعـرفمسؾـكم
اووػوتماىفوتماًوهعيمظرضوبيماظدؼقانمحقلماالجراءاتماٌؿؾعيمؼبماظرضوبيمسؾكماظؼطوعمايؽقعل،موتقصؾًماظدراديمإظـلم
أنمإجراءاتماظرضوبيماٌلؾؼيمواظالحؼيمواجراءاتماظرضوبيماحملودؾقيمواجراءاتمتؼـقؼؿماالداءماظـيتمميوردـفومدؼـقانماحملودـؾيم
اظؽقؼيتمسؾكماالغػوقمايؽقعلمطؾمسؾكمحدهمتؿؿقـزمبوظػوسؾقـي،موأوصـًماظدرادـيمبضـرورةماظعؿـؾمسؾـكمتؼؾقـؾماالجـراءاتم
اظروتقـقيماٌؾوظغمصقفومؼبماظعؿؾمايؽقعلمظؿػعقؾماظرضوبقيمسؾكماالغػوقمايؽقعل.
وؼبمدراديم(إمشقؾيمواالربش )2013مصؼدمػدصًماظلمتؼققؿمصوسؾقيماالجراءاتماظيتمميوردفومدؼقانماحملودؾيماظؾقيبمظؾؿقوصظيم
سؾلماٌولماظعوم،محقٌمأزفرتمغؿوئٍماظدراديمبشؽؾمسوممأنمإجراءاتماٌراجعـيماٌوظقـيماظـيتمميوردـفومدؼـقانماحملودـؾيمؼبم
ظقؾقومتؿػؼمععمععوؼريماٌـظؿيماالغؿقدويمظؾرضوبيمايؽقعقي،موأوصًماظدراديمبضرورةمتطقؼرمإجراءاتماٌراجعيماٌؿؾعيمواظعؿـؾم
سؾكمزؼودةماٌقاءعيمععمععوؼريمعـظؿيماإلغؿقدوي.طؿومػدصًمدراديم(اظدبقس )2010مإظبمتؼققؿمدورمدؼـقانماحملودـؾيماألردغـلم
ؼبمهلنيمأداءماٌـظؿوتمايؽقعقي،موظؼدمخؾصًماظدراديمإظبماظعدؼدمعـماظـؿوئٍمعـفومتدغكمدورماظدؼقانمؼبمهلـنيمعلـؿقىم
األداءمؼبمأجفزةمايؽقعقي،موضدمأوصًماظدراديمبضرورةماظرتطقزمسؾكمطؾمعـماظرضوبيمأثـوءماظؿـػقذمبوإلهوصيمظؾرضوبيماظقضوئقـي،م
بوإلهوصيمإظبماظرتطقزمسؾكماألدؾوبماظيتمتمديمإظبمهؼقؼمعلؿقىمجقـدمعــماألداءممبـومالمؼؿعـورمضمعـعماظؼـقاغنيمواألغظؿـيم
اٌعؿقلمبفو.

 -5عـشؽؾةماظدرادة:

ععمتـوعلماٌطوظىمحبلـمتقزقػماٌولماظعومموغبوؼؿفمعـمعظوػرماظػلودماٌكؿؾػي،مأصؾحمعـماٌػقدمأليمدوظيماالػؿؿوممبـدؼقانم
احملودؾيمظؿقؼقؼمأػدافماظؿـؿقيماظيتمتصؾقمإظقفوم(اظؾوذو )2005مصؿعزؼزمضقؿماظـزاػيموغظؿماظشػوصقيمواٌلوءظيمؼبماظؼطوعماظعومم
ؼرتؾطمبشؽؾموثقؼمبقجقدمبـقيمعمدلقيمدؾقؿيموأجفزةمرضوبيمضقؼيموصوسؾيمتؿؿؿعمبوالدؿؼالظقيمواٌفـقي،موبعؾورةماخرى،مصـننم
احملوصظيمسؾكماٌولماظعوممؼبماظؼطوعماظعوممؼرتؾطمبقهعمآظقوتموأدواتمرضوبيموربودؾيمعفؿؿفوماإلذرافمواظػقصمواٌراجعـي،م
وإنمإتلوعماظؼطوعماظعوم،موتعددمذبوالتف،موطـرةمتـظقؿوتفماإلدارؼيموزؼـودةمسـددماظعـوعؾنيمصقـف،موتــقعمخدعوتـف،مطـؾمذظـؽم
ؼؿطؾىمعراجعيماألغظؿيماظرضوبقيمواٌلوءظيماظؼوئؿي،مممومؼلفؾمإنوزماظعؿؾماإلداريمبؽػـوءةمسوظقـي،موبلضصـرموضـً،موبلؼلـرم
اظطرق،موؼؼدمماٌلـوسدةمإظبماإلدارةماظعؾقـومؼبماٌمدلـوتماظعوعـيمواظلـؾطيماظؿـػقذؼـيمواظؿشـرؼعقيمواجملؿؿـع،مظؾؿلطـدمعــمأنم
األػدافماحملددةمضدمأنزتموصؼماظلقودوتمواإلجراءاتماٌؿؾعيموأغفومضدمهؼؼًمبلضؾماظؿؽوظقػموبؽػوءةمووصـؼماظؿشـرؼعوتم
اٌرسقي،موتزوؼدػومبوٌعؾقعوتمواظؾقوغوتمسؿومصبريمؼبماظقاضعمظغوؼوتماٌلوءظيمواظؿطقؼر (اظرحوحؾي .)2006م
وحؿكمتؿؿؽـمظقؾقومعـمعقاطؾيمتطقراتماظعؿؾقيماظرضوبقيمواحملوصظيمسؾكماٌولماظعوممزفـرتمايوجـيمإلسـودةماظـظـرمؼبمضقـوسم
صعوظقيمإجراءاتماظرضوبيماٌعؿقلمبفومبدؼقانماحملودؾيمظؾؿلطدمعـمعدىمصوسؾقؿفومؼبمذبولمتؼدؼؿماًـدعوتمظؽوصـيماألرـرافمؼبم
زبؿؾػماظؼطوسوتموعـمأجؾمهلنيمغؿوئٍماظعؿؾقيماظرضوبقيماألعرماظذيمؼضعـومأعومماظؿلوؤلماظرئقسماظؿوظل:
عامعدىمصاسؾقةمإجراءاتماظرضابةمادللؾؼةماظيتممياردفامدؼوانماحملادؾةماظؾقيبمسؾىمرضابةماألعوالماظعاعة؟

 -6صرضقةماظدرادة:

المتؿلؿمإجراءاتماظرضوبيماٌلؾؼيماظيتمميوردفومدؼقانماحملودؾيمسؾكماألعقالماظعوعيمبوظػوسؾقيموالخؿؾورمػـذهماظػرهـقيمدـقفم
هوولماظدراديماإلجوبيمسؾكماظػرهقوتماظػرسقيماظؿوظقي:
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ماظػرهقيماظػرسقيماألوظب:م"المتؿلؿمإجراءاتماظرضوبيماظــؿوظقيماظــؿلؾؼيماظيتمميوردفومدؼقانماحملودؾيمسؾكمرضــوبيماألعقالماظعوعيمبوظػوسؾقي".
ماظػرهقي ماظػرسقي ماظـوغقي :م"المتؿلؿمإجراءاتماظرضوبيماظػـقيمواظؼوغقغقيماٌلؾؼيماظيتمميوردفومدؼقانماحملودؾيمسؾكمرضوبيماالعقالماظعوعيمبوظػوسؾقي".
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 -7أػـــدافماظدرادة:

بقونمعديمصوسؾقيمإجراءاتماظرضوبيماٌلؾؼيماظيتمميوردفومدؼقانماحملودؾيمسؾكماألعقالماظعوعي.م

 -8أػـــؿقةماظدرادة:

تـؾعمأػؿقيمػذهماظدراديمعـمأػؿقيماظرضوبيمسؾكماألعقالماظعوعيموذظؽمعـمأجؾمتػوديماالسبراصوتمواألخطوءماىلقؿيماظيتمضدم
تمديمإظبمتعرضماألعقالماظعوعيمإظبمعؿوػوتموسقاضىمجدموخقؿيمحملووظيمتـؾقفماٌلموظنيمبوىفوزماظرضوبلمإظبمأػؿقيماظرضوبيم
اٌلؾؼيمسؾكماإلغػوقمايؽقعل،موبوظؿوظلمعلوسدةماإلدارةمؼبمدرسيماظؿصرفموادبوذمضراراتفومبوظشؽؾماظذيمؼضؿـمهلومهؼقؼم
أطربمضدرمعـماألػداف.

 -9جمؿؿعموسقـةماظدرادة:

ؼؿؽقن مذبؿؿع ماظدرادي معـ معراجعل مايلوبوت مبوإلدارات ماظػـقي مبوإلدارة ماظعوعي مبدؼقان ماحملودؾي ماظؾقيب مواظؾوظغ مسددػؿم
()185معػردة،مأعومبوظـلؾيمظعقـيماظدراديمصنغفممتماخؿقورمسقـيمسشقائقيمبلقطيمظعددم()103معراجع.

 -10عـففقةماظدرادة:

ممتمادؿكدامماٌـفٍماظقصػلماظؿقؾقؾلمألغفمؼؿالئؿمععمرؾقعيماظدراديموأػداصفو،موعـمأجؾموؿقعمبقوغوتماظدراديمثؿمتصؿقؿم
ادؿؿورة مادؿؾقون محقٌ ممت متقزؼع مسدد مادؿؾقوغوت م( ،)103موطوغً ماالدؿؾقوغوت ماٌرجعي مواظصويي مظؾؿقؾقؾ مطوغً م()62م
ادؿؿورةمادؿؾقونمأيمبـلؾيمادرتجوعم(.)%60مػذامبوإلهوصيمإظلمأغفمضدممتمإجراء معؼوبالتماظشكصقي مطلداة مىؿعماظؾقوغوتم
ععمعراجعلمايلوبوتمبوإلدارةماظعوعيمظدؼقانماحملودؾي.

 -11حدودماظدرادة:

ايدودماٌؽوغقي:مترطزتمػذهماظدراديمسؾكماإلدارةماظعوعيمظدؼقانماحملودؾيماظؾقيب.
ايدودماظزعوغقي:ممتمتقزؼعمادؿؿورةماالدؿؾقونمسؾكمأصرادمذبؿؿعماظدراديمخاللماظعومم.2018
ايدودماٌقهقسقي:مصوسؾقيماظرضوبيماٌلؾؼيماظيتمميوردفومدؼقانماحملودؾيمسؾلماألعقالماظعوعي.

 -12اظدرادةماظعؿؾقة:

ؼب مػذا ماىزء مدقف مؼؿؿ ماظؿطرق مإظب ماظطرق ماإلحصوئقي ماظيت ممت مادؿكداعفو مؼب ماظدرادي مظؿقؾقؾ ماظؾقوغوت ماجملؿعي مبقادطيم
االدؿؾقون ،طؿومدقؿؿمسرضماظـؿوئٍماظيتمتقصؾًمإظقفوماظدرادي.

أوالً:مادلؼقاسمادللؿكدم:

مت مادؿكدام معؼقوس مظقؽرت م  Likert Five Point Scaleذي ماظـؼوط ماًؿس مظؾؿعؾري مسـ مأدؽؾي ماالدؿؾقون مطؿو مػق معقهحم
اىدولمرضؿم()1م
بوىدولمرضؿم()1ماظؿوظل:

اظـؼوط

عدىماظؼؾقل

1

2

3

4

5

1.79 – 1.00

2.59 – 1.80

3.39 – 2.60

4.19 – 3.40

5.00 – 4.20
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ثاغقاً:ماظطرقمواألداظقبماإلحصائقةماظـؿؿؾعة:
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عـمأجؾمهؼقؼمػدفماظدراديممتمادؿكدامماالخؿؾوراتماإلحصوئقيماظؿوظقي:
اخؿؾورماظـؾوتمأظػومطروغؾوخم Cronbach's alpha Testمظؼقوسمثؾوتمصؼراتماالدؿؾقون.
أدؾقبماظـلىماٌؽقؼي  Percentageواٌؿقدطوتمايلوبقي ٌ Meansعرصيمعلؿقيماظصعقبوتماظيتمتقاجفماظؿعؾقؿماحملوديبم
ؼبماىوععوتماظؾقؾقيمعـموجفيمغظرماًرجني.
اخؿؾورم ) One-Sample T-Testالخؿؾورمصرهقوتماظدراديمسـدمعلؿقىمدالظيم)0.05

ثاظـاً:مخصائصمجمؿؿعماظدرادة:

مت مدبصقص ماظؼلؿ ماألول معـ ماالدؿؾقون مظؾؿعؾقعوت ماظشكصقي مظؾػؽوت ماٌشورطي مبوظدرادي موذظؽ معـ مأجؾ ماظؿعرف مسؾكم
اٌمػالت ماظعؾؿقي ماظيت مؼؿؿؿعقن مبفو ،موطذظؽ مسؾك ماظؿكصص ماظعؾؿل ،مودـقات ماًربة ماظيت مضبؿؾقغفو مؼب مدؼقان ماحملودؾي،م
واإلداراتماظػـقيماظؿوبعنيمهلو.

 -1اظوصفمحلبمعؿغريمادلؤػلماظعؾؿي:

ؼؾنيماىدولمرضؿم()2مغؿوئٍماظدراديماظقصػقيماٌؿعؾؼيمبوٌمػؾماظعؾؿل،محقٌمطوغًماظؿؽراراتمواظـلىماظيتمدبصمتصـقػم
اٌشورطنيمبوظدراديموصؼوماٌمػالتماظعؾؿقيمطؿومػقمعؾنيمؼبماىدولماظؿوظل.ممممممممممممممممممممم
اىدولمرضؿم(:)2متقزؼعماٌشورطنيمبوظدراديمحلىمعؿغريماٌمػؾماظعؾؿل

ؼؿضحمظـومعـماىدولمرضؿم()2متقزؼعماألصرادماٌشورطنيمبوظدراديمحلىمعؿغريماٌمػؾماظعؾؿـلمواظـيتمتشـريماظبمارتػـوعمغلـؾيم
ايوصؾنيمسؾكمعمػالتمسؾؿقي.

 -2اظوصفمحلبمعؿغريماظؿكصصماظعؾؿي:

ؼؾني ماىدول مرضؿ م( )3مغؿوئٍ ماظدرادي ماظقصػقي ماٌؿعؾؼي ماظؿكصص ماظعؾؿل ،محقٌ مطوغً ماظؿؽرارات مواظـلى ماظيت مدبصم
تصـقػماٌشورطنيمبوظدراديموصؼوماٌمػالتماظعؾؿقيمطؿومػقمعؾنيمؼبماىدولماظؿوظل:
اىدولمرضؿم(:)3متقزؼعماٌشورطنيمبوظدراديمحلىمعؿغريماظؿكصصماظعؾؿل
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ؼؿضحمظـومعـماىدولمرضؿم()3متقزؼعماألصرادماظــؿشورطنيمبوظدراديمحلىمعؿغريماظؿكصصماظعؾؿلمحقٌمطوغًمغلؾــي
اٌؿكصصني مؼب مذبول ماحملودؾي مسوظقي مجدا ،مصؼد مبؾغً م %85.5وػذه ماظـلؾي متعؿرب معمذر مإجوبل مؼدل مسؾك محلـ ممتـقؾم
أصرادماجملؿؿعمظطؾقعيمأسؿوهلؿماٌؿعؾؼيممبفؿيماظرضوبيماٌلؾؼيمسؾكماظعؼقدماظيتمميوردفومدؼقانماحملودؾيماظؾقيب.
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 -3اظوصفمحلبمعؿغريمدـواتماخلربةمباظدؼوان:

ؼؾني ماىدول مرضؿ م( )4مغؿوئٍ ماظدرادي ماظقصػقي ماٌؿعؾؼي مبلـقات ماًربة مبوظدؼقان ،محقٌ مطوغً ماظؿؽرارات مواظـلى ماظيتم
دبصمتصـقػماٌشورطنيمبوظدراديموصؼوماٌمػالتماظعؾؿقيمطؿومػقمعؾنيمؼبماىدولماظؿوظل:ممممممممممممممممممممم
اىدولمرضؿم(:)4متقزؼعماٌشورطنيمبوظدراديمحلىمعؿغريمدـقاتماًربةمبوظدؼقان

ؼؿضحمظـومعـماىدولمرضؿم()4متقزؼعماألصرادماٌشورطنيمبوظدراديمحلىمعؿغريمدـقاتماًربةمبوظدؼقانمحقٌمتؾنيمأنمغلـؾيم
األصرادماٌشورطنيمبوظدراديماظذؼـمترتاوحمخرباتفؿمعـم10دـقاتمصؿومصـققم()%69.3معــمأعبـوظلماٌشـورطنيمبوظدرادـيمصؼـدم
طوغًمسؾكماظؿقاظلمعـم10مدـقاتمإظبمأضؾمعـم15مدـيم،%29موغلؾيماألصرادماظذؼـمتـرتاوحمخـرباتفؿمعــم15دــيمإظبمأضـؾم
عـ 20دـيمبؾغًمحقاظلم،%17.7مأعوماألصرادماٌشورطنيماظذؼـمخرباتفؿمأطــرمعــم20مدــيمبؾغـًم،%22.6موػـذهماظـلـىم
تـعؽسماصبوبومسؾكماجوبوتماٌشورطنيمبوظدراديمعـمخاللمخربتفؿموضدرتفؿمسؾكماجراءماظرضوبيماٌلؾؼيمظؾقػوزمسؾـكماالعـقالم
اظعوعيمداخؾماظدوظي.

 -4اظوصفمحلبمعؿغريماإلدارةماظؿابعمهلا:

ؼؾني ماىدول مرضؿ م( )5مغؿوئٍ ماظدرادي ماظقصػقي ماٌؿعؾؼي ماإلدارة ماظؿوبع مهلو ،محقٌ مطوغً ماظؿؽرارات مواظـلى ماظيت مدبصم
تصـقػماٌشورطنيمبوظدراديموصؼوماٌمػالتماظعؾؿقيمطؿومػقمعؾنيمؼبماىدولماظؿوظل:
اىدولمرضؿم(:)5متقزؼعماٌشورطنيمبوظدراديمحلىمعؿغريماإلدارةماظؿوبعمهلو

مـجـلـة الـرقـابة املـالية – يـــونـــيو (حــزيران)  –2018العدد 72

ؼقهحماىدولمرضؿم()5متقزؼعماألصرادماظــؿشورطنيمبوظدراديمحلىمعؿغريمحلىمعؿغريماإلدارةماظؿوبعمهلو،محقٌمتؾني
أنمغلؾيماألصرادماٌشورطنيماٌـؿلؾنيمؼبماإلدارةماظعوعيمظػقصمحلوبوتماظشرطوتمتلوويم،%16.1مواٌـؿلؾنيمبوإلدارةماظعوعيم
ظػقص محلوبوت ماظطوضي مبؾغً مغلؾؿفؿ محقاظل م ،%8.1موغلؾي ماألصراد ماٌشورطني ماٌـؿلؾني مبوإلدارة ماظعوعي مظػقص محلوبوتم
اظعؼقد موعؿوظعي ماٌشروسوت مبؾغً محقإظب م ،%30.6موغلؾي ماألصراد ماٌـؿلؾني مبوإلدارة ماظعوعي مظػقص مايلوبوت ماظعوعي مبؾغًم
حقإظبم،%19.4مأعوماألصرادماٌشورطنيماٌـؿلؾنيمبوإلدارةماظعوعيمظػقصمايلوبوتماظعلؽرؼيمواألعـقيمبؾغًمحقاظلم.%25.8
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رابعاً:مثؾاتماالدؿؾقان:

متمادؿكدامماخؿؾورماظػومطروغؾوخمظؼقوسمثؾوتمأداةماظدراديمحقٌمؼشري ( )Miller, 1995إظبمأغفومعـمأطـرماظطـرقماإلحصـوئقيم
ذققسوًمظؼقـوسمثؾـوتماالخؿؾور،طؿـومأصـودم( )Hair; et al., 2006أنمجـقدةماألداةمتؿقؼـؼمإذامزادمععوعـؾماظػـوممطروغؾـوخممســم
)،)0.60مواىدولمرضؿم()6مؼقهحمأنمععوعالتماظـؾوتمظػؼراتماالدؿؾقونمطونم%85موػلمأسؾكمعـماظـلـؾيماٌطؾقبـيم،%60م
وػذامؼشريمإظلمأنمأداةماظؾقٌم(االدؿؾقون)متؿؿؿعمبدرجيمسوظقيمعـماظـؾوتموتعربمسـماظظوػرماٌدروديمبـلؾيم.%85
 Reliability Statisticsاىدولمرضؿم()6
N of Items

Cronbach's Alpha

15

85

خاعلاً:ماخؿؾارمصرضقاتماظدرادة:

الخؿؾورمصرهقوتماظدراديممتمادؿكدامماخؿؾـورم  One Sample T-Testوصقؿـومؼؾـلمسـرضمظـؿـوئٍمػـذهماالخؿؾـوراتموطـذظؽم
عـوضشؿفوموعؼورغؿفومععمغؿوئٍماظيتمتقصؾًمهلوماظدرادوتماظلوبؼي.
احملقرماألول:مصوسؾقيمإجراءاتماظرضوبيماٌوظقيماٌلؾؼيمماظيتمميوردفومدؼقانماحملودؾيمسؾكمرضوبيماألعقالماظعوعي.
تفؿؿماظػرهقيماظػرسقيماألوظلمإجراءاتماظرضوبيماٌوظقيماٌلؾؼيماظـيتمميوردـفومدؼـقانماحملودـؾيمسؾـكمرضوبـيماألعـقالماظعوعـي،م
حقٌمتؿضؿـماالدؿؾقونمسددم5معـماألدؽؾيماٌقجفيمإظلماالصرادماٌشورطنيمبوظدراديمظؿؼققؿمػذهماإلجراءات.
تـصماظػرهقيماألوظبمسؾك":المتؿلؿمإجراءاتماظرضوبيماٌوظقيماٌلؾؼيماظيتمميوردفومدؼقانماحملودؾيمسؾكمرضوبيماالعقالماظعوعيم
بوظػوسؾقي" .عـمخاللماىدولمرضؿم()7مغالحظمأنمذبؿقعماظؿقزؼعماظـلـيبم( صعـولمبدرجـيمطـؾريموصعـولمبدرجـيمطـؾريمجـدام)م
ىؿقعمصؼراتمػذاماحملقرموػلمإجراءاتماظرضوبيماٌوظقيماٌلؾؼيمسؾكمرضوبيماألعقالماظعوعيمترتاوحمعــم  %75.80إظب %90.30
وأنماٌؿقدطمايلوبلمىؿقعماظػؼراتمطونماطربمعـم3.60موػقمأؼضومأطربمعـمعؿقدطماظؼؾقلماحملددم3.40مممومؼشـريمإظـلمأنم
عبقعماظػؼراتمتعؿربمعـماإلجراءاتمواظعـوصرماظيتمتمثرمبشؽؾمطـؾريمسؾـكمرضوبـيماألعـقالماظعوعـي،مطؿـومؼمطـدمذظـؽمغؿقفـيم
اخؿؾور Tواظيتمطوغًمأطربمعـم41.460مىؿقعماظػؼراتموػلماطربمعـم1.965موػذامعومأطدهمعلـؿقىماظدالظـيماإلحصـوئقيم Sigم
ظؽؾماظػؼراتموػقم(.)0.000
ث
س1
س2
س3
س4
س5

البيان

فعال بدرجت
كبيرة جدا

فعال بدرجت
كبيرة

فعال بدرجت
متوسطت

فعال بدرجت
قليلت

غير فعال

العدد

19

33

10

0

0

النسبة

30.60%

53.20%

16.10%

0.00%

0.00%

العدد
النسبة

12
19.40%

39
62.90%

10
16.1

1
1.6

0
0

العدد

26

30

4

2

0.00%

النسبة
العدد

41.90%
10

48.40%
37

6.50%
12

3.20%
3

0
0

النسبة

16.10%

59.70%

19.4

4.8

0.00%

العدد

18

35

9

0

0

النسبة

29%

56.50%

14.50%

0

0
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المتوسط
الحسابي

Sig. (2)tailed

t

4.145

0.000

48.441

4.000

0.000

48.243

4.290

0.000

46.088

3.871

0.000

41.461

4.145

0.000

50.291

وبـشــلءمأطـرمتػصقال:مصقــؿومؼؿعؾؼمبوظلمالماألولمواظذيمؼؿعؾؼمبوظؿقؼؼمعـمأنماالسؿؿوداتماظقاردةمبوظـؿقزاغقيمتلؿحم
بوالرتؾوطمأوماظؿعوضدمأذورتماظـؿوئٍمإظلمأنمأراء م %83.80عـماٌشورطنيمبوظدراديماتػؼقامسؾكمأغفمصعولمبدرجيمطؾريموبدرجيم
طؾريةمجداًموضبؼؼمصوسؾقيمسؾكمرضوبيماألعقالماظعوعي،موظؼدمطونماٌؿقدطمايلوبلمهلذهماظػؼرةمػقم4.145موػقمعومأطدتفمضقؿيم
اخؿؾور م ،T 48.441أعو ماظلمال ماظـوغل مإخضوع معبقع معالحؼ ماظعؼد ماظيت متؿفووز مضقؿي مػبلي معالؼني مدؼـور مظؾرضوبي ماٌلؾؼي،م
صلن ماووه مأراء ماالصراد ماٌشورطني مبوظدرادي مؼشري مإظل مأغف مصعول مبشؽؾ مطؾري مصؼد متراوحً مغلؾؿف م ،%48.441موضد مأطدتم
غؿوئٍماظدراديمأغفمذومدالظفمإحصوئقيمحقٌمطوغًمضقؿيماخؿؾور  Tمأطربمعـ م 1.964مطؿومأنماٌؿقدطمايلوبلم()4.000ماطربم
عـمضقؿيماظؼؾقلماظيتمحددتفوماظدراديموصؼمعؼقوسمظقؽورتماًؿودل.م
اظلمالماظـوظٌمإخضوعمأيمتصرفمعـمذلغفمأغفمؼرتىمحؼقضومأوماظؿزاعوتمعوظقيمتزؼدمضقؿيمطؾمعـفومسـمػبسمعالؼنيمدؼـورم
ظؾرضوبيماٌلؾؼي،مصؼدمطونمعـماإلجراءاتماظػوسؾيمجدامعـموجفيمغظرماألصرادماٌشورطنيمبوظدراديمحقٌمبؾغماٌؿقدطمايلوبلم
 4.290موػق مؼب مغطوق ماظػعول مبدرجي مطؾرية مجدا ،موػق معو مأطدتف مضقؿي ماخؿؾور  T 46.088اظيت متدل مسؾك مأغف مسوعؾ مصعول مسؾكم
رضوبي ماألعقال ماظعوعي موذو مدالظف مإحصوئقي محقٌ ماتػؼ مسؾك مذظؽ م %90.30عـ ماٌشورطني مؼب ماظدرادي مسؾك مأغف مإجراء مصعولم
بدرجيمطؾريهمجدا.م
وصقؿومؼؿعؾؼمبوظلمالماظرابعمعـعموزئيماظعؼدمبؼصدمإغؼوصمضقؿؿفمإظلمايدماظذيمؼـلىمسـماظرضوبيمحقٌمأطدم %75.80عـم
أراء محفؿ ماظعقـي مأن مػذا ماإلجراء مإعو مصعول مبدرجي مطؾرية مأو مبدرجي مطؾرية مجداً موظؼد مبؾغ ماٌؿقدط مايلوبل م 3.871مطؿو مأنم
اخؿؾور  Tطون مذو مدالظي مإحصوئقي م( ،)41.461موأخريا مصقؿو مؼؿعؾؼ مبوظلمال ماًوعس ماظؿقؼؼ معـ مطوصي ماظقثوئؼ ماظػـقي مإلدراجم
إسؿؿوداتماٌشروعمأوماظربغوعٍماظؿؼدؼرؼيمؼبماٌقزاغقيماٌعؿؿدمصؼدمطونمإووهمأراءم%86معـماالصرادماٌشورطنيمبوظدراديمسؾكمأغفم
إجراء مصعول مبدرجي مطؾرية موظؼد مبؾغ ماٌؿقدط مايلوبل م 4.145موضقؿي ماخؿؾور  T 50.291وػق مؼمطد مسؾك مأغف مسوعؾ مذو مدالظفم
إحصوئقي .مممو مدؾؼ مشبؾص مإظل مأن معبقع مصؼرات مػذا ماحملقر ممتـؾ مإجراءات مرضوبي معوظقي معلؾؼي ممتؿوز مبوظػوسؾقي مؼؼقم مأوم
ميوردفو مدؼقان ماحملودؾي مسؾك مرضوبي ماألعقال ماظعوعي موصبى مسؾك مإدارة ماظدؼقان موهع مآظقي مظؾقػوز مواالػؿؿوم مبفذا ماظؼدر مسؾكم
األضؾموذظؽمظؾرضوبيمسؾكماألعقالماظعوعي.م
وبوظؿوظلمرصض مصرهقيماظدراديماظػرسقيماألوظل":المتؿلؿمإجراءاتماظرضوبيماٌوظقيماٌلؾؼيماظيتمميوردفومدؼقان ماحملودؾيمسؾكم
رضوبيماألعقالماظعوعيمبوظػوسؾقي.
وتؿػؼ مػذه ماظـؿقفي معع مغؿوئٍ مدرادي م( ماٌطريي م ،2012وإمشقؾي مواالربش ،)2013محقٌ مأزفرت مبشؽؾ مسوم مأن مإجراءاتم
اٌراجعيماظيتمميوردفومدؼقانماحملودؾيمؼبمظقؾقومتؿػؼمععمععوؼريماٌـظؿيماالغؿقدويمظؾرضوبيمايؽقعقيمومتؿوزمبوظػوسؾقي.
39

احملقرماظـوغل:مخصصمػذاماظؼلؿمظؾؿعرفمسؾكمصوسؾقيمإجراءاتماظرضوبيماٌوظقيماٌلؾؼيماظيتمميوردفومدؼقانماحملودؾيمسؾكم
رضوبيماألعقالماظعوعيمحقٌمتؿضؿـماالدؿؾقونمسددم10م صؼراتمعـماألدـؽؾيماٌقجفـيمإظـلمعشـورطنيمبوظدرادـيماألصـرادمظؿؼقـقؿم
صوسؾقيمػذهماالجراءات.
تفؿؿماظػرهقيماظػرسقيماظـوغقيم":المتؿلؿمإجراءاتماظرضوبيماظػـقيمواظؼوغقغقيماٌلؾؼيماظيتمميوردفومدؼقانماحملودؾيمسؾكمرضوبـيم
االعقالماظعوعيمبوظػوسؾقي"
وعـمخاللماىدولمرضؿم()8مغالحظمأنمذبؿقعماظؿقزؼعماظـليبم(صعولمبدرجيمطؾريةمومصعولمبدرجيطؾريمجدا)مىؿقـعمصؼـراتم
ػذاماحملقرموػلمإجـراءاتماظرضوبـيماظػـقـيمواظؼوغقغقـيماٌلـؾؼيمسؾـكمرضوبـيماألعـقالماظعوعـيطوغًمتـرتاوحمعـومبـنيم %74.20م
و،%95.20موأنماٌؿقدطمايلوبلمىؿقعماظػؼراتمطونماطربمعـم4.046موػقمأؼضومأطـربمعــمعؿقدـطماظؼؾـقلماحملـددمدـوبؼ ًوم
،3.40مطؿومؼمطدمذظؽمغؿقفيماخؿؾور Tمواظيتمطوغًمأطربمعـم38.93169مىؿقعماظػؼـراتموػـلماطـربمعــم1.965موػـذامعـوم
أطدهمعلؿقىماظدالظيماإلحصوئقي Sigمظؽؾماظػؼراتموػقم(.)0.000
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40
ث

س1

س2

س3

س4

س5

س6

س7

س8

س9

س 10

البيان

فعال بدرجت
كبيرة جدا

فعال بدرجت
كبيرة

فعال بدرجت
متوسطت

فعال بدرجت
قليلت

غير فعال

العدد

21

25

15

1

0

النسبت

33.9

40.30%

24.2

1.6

0

العدد

22

28

9

3

0

النسبت

35.50%

45.20%

14.50%

4.80%

0

العدد

21

28

13

0

النسبت

33.90%

45.20%

21%

0

العدد

19

32

9

2

0

النسبت

30.60%

51.60%

14.50%

3.20%

0

العدد

37

16

9

0

النسبت

59.70%

25.80%

14.5

0

Sig. (2)tailed

t

المتوسط
الحسابي

0.000

39.65017

4.064

0.000

38.93169

4.112

0.000

44.22465

4.129

0.000

0.000

العدد

31

28

2

1

0

النسبت

50.00%

45.20%

3.2

1.6

0

العدد

25

30

6

1

0

النسبت

40.30%

48.40%

9.7

1.6

0

العدد

25

32

5

0

النسبت

40.30%

51.60%

8.1

0

العدد

28

25

8

1

النسبت

45.20%

40.30%

12.9

1.6

0

العدد

27

29

6

0

النسبت

43.50%

46.80%

9.7

0

47.40223

4.451

0.000

54.29258

4.435

0.000

47.72175

4.274

0.000
0

42.33333

4.096

54.78016

4.322

0.000

44.7427

4.29

0.000

52.44205

4.338

عـمخاللماىدولمرضؿم()8مصلغفمميؽـمتؼلقؿمػذهماجملؿقسيمؼبمأربعمذبؿقسـوتمحلـىماظؿقزؼـعماظـلـيبمإلجوبـوتماألصـرادم
اٌشورطنيمبوظدراديمحقٌمتظؿماجملؿقسيماألوظلماإلجراءاتماظػعوظيمبدرجيمطؾريةموطؾريةمجـداًموػؿـوم:م(إسؿؾـورماظـدؼقانمرـرحم
عـوضصيمأخرىمسـمأصـوفمأومأسؿولمعـمذاتماظـقعمخاللمعدةمالمتؼؾمسـمدـيمعـمهؿـموزئـيماظعؼـدم،ماظؿقؼـؼمعــمطوصـيم
اٌقاصؼوتماظالزعيمظؾؿعوضدمواظردوئؾماظيتمتطؾىمصقفوماإلذنمبطرحماٌشروعمظؾؿعوضدمعرصؼـيمبقـونمعقهـقعماظؿعوضـد،ماظؿقؼـؼمعــم
طوصيماٌقاصؼوتماظالزعيمظؾؿعوضدمواظردوئؾماظيتمتطؾىمصقفوماإلذنمبطرحماٌشروعمظؾؿعوضـدمعرصؼـيمبقـونمعقهـقعماظؿعوضـدم)محقـٌم
طوغًمغلؾيمإجوبوتمأصرادماظعقـيم %95.20و،%91.90م%90مسؾكماظؿقاظلموػؿومأسؾكمغلؾيمؼبمػذماحملقرمايوظلمممومؼدلم
سؾكمأػؿقيمػذهماإلجراءاتمعـموجفيمغظرمأراءماألصرادماٌشورطنيمبوظدرادي،موػذامعومأطدهماٌؿقدطمايلوبلماظـذيمبؾـغمسؾـكم
اظؿقاظلم4.435مو4.322و4.338م وػلمؼبمعديماظػعولمبدرجيمطـؾريةمجـدامحلـىمعؼقـوسمظقؽـورتمطؿـومأنمغؿقفـيماظؿقؾقـؾم
اإلحصوئلمطوغًمذاتمدالظيمإحصوئقيمحقٌمبؾغًمضقؿيماخؿؾور Tمسؾكماظؿقاظلم54.292مو54.780و.52.442
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أعوماجملؿقسيماظـوغقيمصؿشؿؾممثالثيمإجراءاتممصعوظيمبدرجيمطؾريةموطؾريةمجداًموػل:م(اظؿقؼؼمعـماظؼراراتماٌؿكذةمعـ
اظلؾطيماٌكؿصيمؼبمعقهقعماظؿعوضدموصؼوًمظؾصالحقوت مواإلخؿصوصوت،ماظؿقؼؼ معـمطوصيماظدرادوتماظػـقيمواظدرادوتماألخرىم
اٌرتؾطيممبقهقعماظؿعوضد،ماظؿقؼؼمعـمأيمعلؿـداتمتؿطؾؾفوماظرضوبيماٌلؾؼيموصؼوًمظطؾقعيماألسؿولمعقهقعماظؿعوضد)مصؾؼدمطوغًم
غلؾي مأراء ماألصراد ماٌشورطني مبوظدرادي ماظعقـي مبني م %85.50و %88.70وؼرتاوح ماٌؿقدط مايلوبل مهلؿ مبني م 4.274مو4.451م
وػلمتؼعمؼبمعديماظػعولمبدرجيمطؾريةمجدامطؿومأنماخؿؾور Tمطونمذومدالظفمإحصوئقيمحقٌمطوغًمضقؿؿفمىؿقعماإلجراءاتم
اطربمعـمايدماٌطؾقبم.1.964موبوظؿوظلمتدلمػذهماظـؿقفيمسؾكمأػؿقيمػذهماإلجراءاتمواظعـوصرموسؾكمإدارةمدؼقانماحملودؾيم
ايػوز مسؾقفو موزؼودة ماإلػؿؿوم مبفو .موتؿضؿـ ماجملؿقسي ماظـوظـي ماالجراءات مواظعـوصر ماظػعوظي مبدرجي مطؾرية مجدا :م(ال مؼعؿربم
اظدؼقانماظعؼدمدورؼوًمإالمبعدماٌقاصؼيمسؾقف،ماظؿقؼؼمعـمأنمطوصيماإلجراءاتماظؼوغقغقيماظقاجىمإتؾوسفومضؾؾماظؿعوضدمضدمروسقًم
ومت مإدؿقػوئفو) محقٌ مطوغً مغلؾي مأراء ماألصراد ماٌشورطني مبوظدرادي محقل مػذه ماإلجراءات مواظعـوصر مترتاوح مبني م%80.70م
و %82.20طؿو مؼرتاوح ماٌؿقدط مايلوبل مبني م 4.096مو 4.112موػق مؼب مغطوق ماظػعول مبدرجي مطؾرية موصؼ مٌؼقوس مظقؽورت مطؿوم
دظًمغؿوئٍماخؿؾور Tمسؾكمأنمػذهماإلجراءاتمذاتمدالظفمإحصوئقيمحقٌمطوغًمأطربمعـم1.964موػلمتؼوبؾم.0.000 Sigم
أعوماجملؿقسيماألخريةمصؽوغًمعؽقغفمعـماإلجراءاتماألضؾمصوسؾقيمحلىموجفيمغظرماألصرادماٌشورطنيمبوظدراديموػل:م(اظؾٌم
ؼب معقهقع ماظعؼد ماٌعروض مسؾقف معـ ماىفي مايؽقعقي مخالل معدة مأضصوػو مذفر معـ متورؼخ متؾؼقف مأوراق ماٌـوضصي مطوعؾي ،مضقومم
اظدؼقان مبوظطؾى معـ ماىفي مايؽقعقي معقاصوتف مبلؼي مأوراق مأو مبقوغوت مأو مإؼضوحوت مؼرى مأغفو مهرورؼي موالزعي مظعؿؾقي ماظػقصم
واٌراجعي)محقٌمطوغًمغلؾيمأراءماألراءماٌشورطنيمبوظدراديمحقلمػذهماإلجراءاتمواظذؼـمأجوبقامبػعولمبدرجيمطؾريةموطؾريةم
جدام %74.20و %79.10سؾكماظؿقاظلممطؿومطوغًمغؿقفيماخؿؾور Tأطربمعـم1.964مأيمذاتمدالظفمإحصوئقي.مم
ممو مدؾؼ مميؽـ ماظؼقل مأن مإجراءات ماظرضوبي ماظػـقي مواظؼوغقغقي ماٌلؾؼي ماظيت مميوردفو مدؼقان ماحملودؾي مؼب مدؾقؾ ماظرضوبي مسؾلم
األعقال ماظعوعي متؿلؿ مبوظػوسؾقي ،موػذا معو مؼمطد مسدم مصقي ماظػرهقي ماظػرسقي ماظـوغقي مظؾدرادي مورصضفو ،موتؿػؼ مػذه ماظـؿقفي مععم
غؿوئٍ مدرادي م(اٌطريي م ،2012وإمشقؾي مواالربش م ،)2013محقٌ مأزفرت مبشؽؾ مسوم مأن مإجراءات ماٌراجعي ماظيت مميوردفوم
دؼقانماحملودؾيمؼبمظقؾقومتؿػؼمععمععوؼريماٌـظؿيماالغؿقدويمظؾرضوبيمايؽقعقيمومتؿوزمبوظػوسؾقي.
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اظـؿائجمواظؿوصقات:

-1ماظـؿائج:
* مإجراءات ماظرضوبي ماٌوظقي ماٌلؾؼي ماظيت مميوردفو مدؼقان ماحملودؾي مسؾك مرضوبي ماألعقال ماظعوعي مبوظػوسؾقي محقٌ ممتـؾً مأػؿ مػذهم
اإلجراءاتمؼبماآلتل:
مؼؿؿماظؿقؼؼمعـمأنماالسؿؿوداتماظقاردةمبوٌقزاغقيمتلؿحمبوالرتؾوطمأوماظؿعوضد.مؼؿؿمإخضوعمعبقعمعالحؼماظعؼدماظيتمتؿفووزمضقؿيمػبليمعالؼنيمدؼـورمظؾرضوبيماٌلؾؼي.مؼؿؿمإخضوعمأيمتصرف معـمذلغفمأغفمؼرتىمحؼقضومأوماظؿزاعوتمعوظقيمتزؼدمضقؿيمطؾمعـفومسـمػبسمعالؼنيمدؼـورمظؾرضوبيماٌلؾؼي.
* مإجراءات ماظرضوبي ماظػـقي مواظؼوغقغقي ماٌلؾؼي ماظيت مميوردفو مدؼقان ماحملودؾي مؼب مدؾقؾ ماظرضوبي مسؾل ماألعقال ماظعوعي متؿلؿم
بوظػوسؾقي،محقٌممتـؾًمأػؿمػذهماإلجراءاتمؼبماآلتل:
مؼعؿربماظدؼقانمررحمعـوضصيمأخرىمسـمأصـوفمأومأسؿولمعـمذاتماظـقعمخاللمعدةمالمتؼؾمسـمدـيمعـمهؿـموزئيماظعؼد. ماظؿقؼؼ معـ مطوصي ماٌقاصؼوت ماظالزعي مظؾؿعوضد مواظردوئؾ ماظيت متطؾى مصقفو ماإلذن مبطرح ماٌشروع مظؾؿعوضد معرصؼي مبقون معقهقعماظؿعوضد.
 ماظؿقؼؼ معـ مطوصي ماٌقاصؼوت ماظالزعي مظؾؿعوضد مواظردوئؾ ماظيت متطؾى مصقفو ماإلذن مبطرح ماٌشروع مظؾؿعوضد معرصؼي مبقون معقهقعماظؿعوضد.
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-2ماظؿوصقات:
*ماظعؿؾمسؾك مزؼودةمتطقؼرمإجراءاتماظرضوبيماٌؿؾعيمواظعؿؾ مسؾكمزؼودةماٌقاءعيمعع مععوؼري ماٌـظؿيمألجفزةماظرضوبي مواحملودؾيم
اظدوظقيماإلغؿقدوي.
*مهرورةمتقسقيماٌقزػنيماظعوعؾنيمؼبماىفوتماظعوعيمبلػؿقيمدورمدؼقانماحملودؾيمؼبماظرضوبيمسؾكماألعقالماظعوعي.
*ماظعؿؾمسؾكمتؼؾقؾماإلجراءاتماظروتقـقيماٌؾوظغمؼبماظعؿؾمايؽقعلمظؿػعقؾماظرضوةمسؾكماألعقالماظعوعي.
* ماظعؿؾ مسؾك معؿوبعي متـػقذ متقصقوت مدؼقان ماحملودؾي مؼب ماظرضوبي مسؾك ماألعقال ماظعوعي مظؾؿلطد معـ مععوىي مأؼي مزبوظػوت مضدم
تظفرمأثـوءماظرضوبي.
*مإجراءمدرادوتمأخريمسـمعقهقعماظدراديمإلبرازمأػؿقؿفمؼبماىفوتماظعوعي.
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ضائؿةمادلراجع:

-1ماظعػودل ،مسؾل مربؿد مربلـ م(،)2014رضوبي مدؼقان ماحملودؾي ماالدارؼي مواٌوظقي مسؾك ماالجفزة مايؽقعقي م،ردوظي معوجلؿري مشري معـشقرة ،مجوععي ماظشرق ماالودط،م
سؿونماألردن.
-2ماٌطريي،مأغبدمعوغع مصفقىم()2012معديمصوسؾقي مإجراءات ماظرضوبي ماٌوظقي مسؾكماإلغػوق ماظيت مؼطؾؼفومدؼقان ماحملودؾي ماظؽقؼيت عـ موجفيمغظرماىفوتماًوهعيم
ظرضوبيماظدؼقان،مردوظيمعوجلؿريمشريمعـشقرة،مجوععيماظشرقماألودط،مسؿون،ماالردن.
 -3ماظدبقس ،مصضؾ م( ،)2010متؼقؼؿ مدور ماظرضوبي ماٌوظقي مواظؿػؿقش ماالداري مؼب مهلني ماالداء مؼب ماظدوائر مايؽقعقي مؼب ماالردن م،درادي معؼورغي م(ردوظي معوجلؿري مشريم
عـشقرة)،ماىوععيماالردغقي،مسؿون،ماالردن.
 -4ماظػوخري ،عبعي مربؿد مؼقغس م( )2013متؼققؿ مأدوظقى ماظعؿؾ ماظرضوبل مودرادي ماظعقاعؾ ماٌمثرة مؼب متطقؼرػو مبدؼقان ماحملودؾي ماظؾقيب ،مذبؾي ماظعؾقم ماالضؿصودؼيم
واظلقودقيم،مجوععيماٌرضى،مظقؾقو.
-5ماظؾوذو،مسقغلمراشىم(،)2005مدؾؾمتػعقؾمدورماظرضوبيمسؾكماٌدصقسوتماظعوعيمؼبمهؾطماالداءماٌوظلمٌمدلوتماظلؾطي ماظػؾلطقـقي م(ردوظيمعوجلؿريمشري معـشقرة)،م
ضلؿماحملودؾيمواظؿؿقؼؾ،ماىوععياالدالعقي،مصؾلطني.
-6ماالربش ،معـصقر مربؿد وإمشقؾي ،معقالد مرجى ( )2013متؼققؿ مصوسؾقي مإجراءات ماٌراجعي ماٌوظقي مظدؼقان ماحملودؾي ماظؾقيب مؼب ماحملوصظي مسؾك ماٌول ماظعوم،ذبؾيماظعؾقمم
االضؿصودؼيمواظلقودقي،مجوععيماٌرضى،مظقؾقو.
-7محرارة،مدوجدةمأغبدمسورػم()2016مأثرمطػوءةموصوسؾقيماظرضوبيماٌوظقيمسؾكمترذقدماالغػوقمايؽقعل،مردوظيمعوجلؿريمشريمعـشقرة،سؿونماالردن.
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غؾذةمخمؿصرة:

أؼؼظًماظؽقارثماظيتمحدثًمعمخرا،ماػؿؿومماجملؿؿعماظدوظل.موأحدثًمتغـقريامجـذريمؼبموـووبماظـدولمععفـومصلصـؾقًم
اظلقودوتماىدؼدةماٌقجفيمسبقمايدمعـمزبوررماظؽقارثمتلؿدسلمتغقريـبامطؾريـبامؼبماجملؿؿعموؼبمػقوطؾمايقطؿيمواٌلوءظي.
إنمإرورماٌلوءظيمايوظلمؼشؿؾمعلوءظيمايؽقعيمواإلدارةمواظلقودقنيمأعومماظشعىمواجملوظسماظؿشـرؼعقيم.معــمغوحقـيمأخـرىم
اػؿؿماظؼطوعماًوصمواٌقارـقنمواجملؿؿعماظدوظلمبشؽؾمعؾوذرممبلـلظيمايـدمعــمزبـوررماظؽـقارثم.موعــماظقاهـحمأنمإرـورم
اٌلوءظيمايوظلمؼبمػذاماجملولمالمؼشؿؾمعبقعماألرراف.
وممومالمذؽمصقفمصننماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمتؾعىمدوراًمحومسوًمؼبمتعزؼـزماٌلـوءظيمواظشـػوصقي،موظـذظؽمأصـؾحمعــماظضـروريم
تعزؼزمضدراتفومبفدفمهلنيماٌلوءظيمؼبمذبولمايدمعـمزبوررماظؽقارث.موؼبمػذاماإلرورمتلؾطمػذهماظقرضـيماظؾقـقـيماظضـقءم
حقلمايقطؿيمواٌلوءظيمايوظقي،مععماإلذورةمإظبمأػؿقيمتعزؼزمعلـوءظيماظؼطـوعماظعـوممؼبمذبـولمايـدمعــمزبـوررماظؽـقارثم.م
وظؾؼقوممبذظؽمدـؿطرقمإظبماٌلوئؾماظؿوظقي:
أوال:مدراديماإلرورماظؼوغقغلمواألغشطيماظرئقلقيماٌؿعؾؼيمبويدمعـمزبوررماظؽقارث،موغؿوئٍماظؿدضقؼماظدوظلماٌقازيمواٌـلؼ.
ثاغقا:متؼققؿمإرورماٌلوءظيمايوظلمؼبمذبولمايدمعـمزبوررماظؽقارث.
ثاظـا:معلوػؿيماظؿدضقؼمؼبمتعزؼزماٌلوءظي،موظػًماالغؿؾوهمإظبمدورماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمظؾقدمعـمزبوررماظؽقارث.
تفدفمػذهماظقرضيماظؾقـقيمإظبمتؼققؿمعدىمطػوؼيمإرورماٌلوءظيمايـوظلموعلـوػؿيماألجفـزةماظعؾقـومظؾرضوبـيمظؾقـدمعــمزبـوررم
اظؽقارثمؼبمهقءماٌمظػوتموخرباتماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبي.
اظؽؾؿاتماظـؿػؿاحقة:ماٌلوءظي،مايقطؿي،ماظؿدضقؼ.

اظـؿؼدعة:

ذفدماظعوملمسؾكمعدىمضرونمسدةمطقارث.موبلؾىماظعقاعؾماالجؿؿوسقـيمواظدميقشراصقـيمواظلقودـقيمواظؾقؽقـيمواٌـوخقـي،مازدادم
اظؿلثريماظعوٌلمبوظؽقارثمخاللماظعؼقدماألخرية.مخصقصومسؾكمايقوةماالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقي،مممومادؿدسكماٌطوظؾيمبوظؿؼؾقـؾم
عـمتؾؽماآلثورموبـوءمذبؿؿعمعرن.م وهلذاماظغرض،ممتموهـعمدقودـوتمجدؼـدةمعقجفـيمسبـقمايـدمعــمزبـوررماظؽـقارثممتم
تطقؼرػوموتعؿقؿفوممبقجىمضراراتماألعؿماٌؿقدة.
والذؽمأنماظربٌوغوتموايؽقعوتماظقرـقيمػلماىفـوتماظػوسؾـيماظرئقلـقيمؼبمتـػقـذماظلقودـوتموهؼقـؼماألػـدافمٌقاجفـيم
اظؽقارث.م وظؾقؽقعوتمدورمػوممؼبمػذاماجملولمبؿقدؼدػومظؾلقودـوتموادبـوذماظؿـدابريموهـؿونماظؿـلـقؼمصقؿـومبـنيماألرـرافم
اظػوسؾي.موهلذاماظلؾى،مصننمبـوءمضدرةماجملؿؿعوتماحملؾقيمسؾكماٌقاجفي،موسؾكماظصؿقدمواظؿعـوؼبمعــومظؽـقارثمؼعؿؿـدمسؾـكم
هؿونمايؽؿماظرذقدموتعزؼزماٌلوءظيموصؼومظؾـفٍماىدؼدمإلدارةماظؽقارثمسؾكماٌلؿقؼوتماحملؾقي،ماظقرـقي،مواظدوظقي.
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وتضطؾعماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمبدورمحودؿ،مهؿـمإرورمايؽؿماظرذقدموعـؾدإماٌلوءظي،مبوســـؿؾورػومأجفـــزةمرئقلقي،م
ظؾؿدضقؼموعراضؾيماإلغػوقماظعوم.مطؿومأغفومتؿؾقأمعؽوغيمخوصيمظؾؿلوػؿيمؼبمبـوءموادؿداعيمآظقوتمعلوءظيمأضقىموأطـرمصعوظقيمبنيم
ايؽقعوتموعقارـقفو.م
ظؼد مأثورت ماظؽقارث ماظؽربى ماظيت محدثً معمخراً ماػؿؿوم ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مسؾك ماٌلؿقى ماظدوظل ،مطقغفو مطوغً مدائؿوم
عفؿؿيمبودؿكدامماألعقالماٌرتؾطيمبوظؽقارث مطؿومػقمايول مؼبمعبقعماألعقالماظعوعي.موؼب مإرورماٌـظؿيماظدوظقيمظألجفزةماظعؾقوم
ظؾرضوبي م( ،)INTOSAIهقلمػذاماالػؿؿوممإظبمسؿؾ،مأؼـمخوهًماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيموربؿفومؼبمػذاماجملولمبعدموضقعم
طورثيمجـقبمذرقمآدقومؼبمسومم.2004م
وادؿفوبًمعـظؿيماإلغؿقدويمأوالًمبنغشوئفومصرضيمسؿؾمدـي م 2005مثؿماظػرؼؼماظعوعؾماٌعينمبوٌلوءظيمواظؿدضقؼمسؾكماٌلوسداتم
اٌؿعؾؼي مبوظؽقارث مدـي م .2007موضوم مػذا ماألخري ممبعوىي ماظؼضوؼو ماظشوعؾي ماٌؿعؾؼي مبوظؽقارث ممبو مؼب مذظؽ مايد معـ ماٌكوررم
واٌلوػؿي مؼب متعزؼز مايؽؿ ماظرذقد مواٌلوءظي مواظشػوصقي موعؽوصقي ماظػلود معـ مخالل موربؿف ماىؿوسقي مؼب مذبول ماظؽقارث .موؼبم
خذا ماظلقوق ،ممت مإسداد ماٌعقور ماظدوظل مألجفزة ماظرضوبي مرضؿ م 5510مظؾقد معـ مزبورر ماظؽقارث مبفدف متقجقف ماألجفزة ماظعؾقوم
ظؾرضوبي موهلني مأسؿول ماظؿدضقؼ مؼب ماجملول .مإظب مجوغى مذظؽ ،ممت مإجراء ماظؿدضقؼ ماظدوظل ماظـؿقازي مواٌـلؼ مبشلن مايد معـم
زبورر ماظؽقارث م(دـي  )2014ممبشورطي ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مظؽؾ معـ مأذربقفون موذقؾل مواهلـد مواغدوغقلقو موػقظـدام
وبوطلؿون ماظػؾؾني ،موروعوغقو ،موأوطراغقو موترطقو موػل ماظؾؾدان ماظيت مواجفً معمخرا ماظعدؼد معـ ماظؽقارث ماٌدعرة ممبو مؼب مذظؽم
اظزالزلمواظؿلقغوعلمواظػقضوغوتمواظعقاصػموشريػو.م
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اإلرارماظـؿػاػقؿي:ماحلؽمماظرذقد،مادللاءظةمواظؿدضقق:

ايؽؿ ماظرذقد مواظشػوصقي مواٌلوءظي مواظؿدضقؼ مطؾفو مجقاغى معفؿي مظؿـػقذ مأغشطي مايد معـ مزبورر ماظؽقارث .موتـطقي مؼب ماظقضًم
ذاتف مسؾك مذبؿقسي معـ ماظعالضوت مبني مزبؿؾػ معلؿقؼوت مايؽؿ موبني ماألرراف ماظػوسؾي .مظؼد مسرّف مبرغوعٍ ماألعؿ ماٌؿقدةم
اإلمنوئل م( ،)2010مايؽؿ مسؾك مأغف م"مموردي ماظلؾطي ماظلقودقي مواالضؿصودؼي مواإلدارؼي مؼب مإدارة مذمون ماظؾؾد مسؾك معبقعم
اٌلؿقؼوت".
وتعين مايقطؿي محلى موثقؼي مايؽؿ ماألوروبل م" ،white paperاظؼقاسد مواظعؿؾقوت مواظلؾقك ماظيت متمثر مسؾك ماظطرؼؼي ماظيتم
متورسمبفوماظلؾطوتمسـدمأيمعلؿقى،مالمدقؿومصقؿومؼؿعؾؼمبوالغػؿوحمواٌشورطيمواٌلوءظيمواظػعوظقيمواالغلفوم"،موادؿـوداًمإظبم
ػذه ماظؿعرؼػوت مميؽـ ماظؼقل مأن مايقطؿي مؼب مذبول مايد معـ مزبورر ماظؽقارث متشؿؾ ماآلظقوت مواظعؿؾقوت ماظرمسقي موشريم
اظرمسقي،موتشؿؾمبشؽؾمأدودلمايؽقعيموعبقعماألررافمذاتماظصؾيمعـؾماظؼطوعماًوصمواٌـظؿوتمشريمايؽقعقيموععوػدم
اظؾقٌ،معفؿومطوغًماٌلؿقؼوتمبدءامعـماألصرادمواجملؿؿعماحملؾلموصقالمإظبماٌلؿقىماظدوظلمطويؽقعوتمواٌوسبنيماظدوظقنيم
واٌمدلوتماٌوظقي،مطؾفومضدمتؾعىمدورامؼبمصـعماظؼرارمأومؼبماظؿلثريمسؾكمسؿؾقيمصـعماظؼرار.
أعومصقؿومؼؿعؾؼمبوٌلوءظي،مصننماظقصػماألطـرممشقالموإصبوزامهلذاماٌصطؾحمػق:م"االظؿزاممبؿػلريموتربؼرماظلؾقك".موػذامؼعينم
وجقد مسالضي مبني ماظػوسؾ مواجملؿقسي ،محقٌ مؼؽقن مسؾك ماظػوسؾ ماالظؿزام مبشرح موتعؾقؾ مدؾقطف موهؿؾ ماظعقاضى .موعـ مجوغىم
آخر مميؽـ مظؾؿفؿقسي مررح مأدؽؾي موإصدار مأحؽوم .موؼشؿؾ مإرور ماٌلوءظي مايوظل ،ماٌلوءظي ماظلقودقي ،مواٌلوءظي ماإلدارؼي،م
صوألوظب متؿعؾؼ ممبلموظقي مايؽقعي مواٌقزػني مايؽقعقني مواظلقودقني مووه ماظشعى مواجملوظس ماظؿشرؼعقي مسـ معبقع ماألصعولم
اٌؿكذةمإلدارةماٌقاردمواظشمونماظعوعي.مأعوماظـوغقيمصنغفومتؾؽماظؼقاسدمواٌعوؼريماظداخؾقيمإظبمجوغىمبعضماظؾفونماٌلؿؼؾيماظيتم
تفدفمإظبمتؼدؼؿماٌقزػمايؽقعلمظؾؿلوءظيمؼبمإرورماإلدارةمايؽقعقي.
وصضالمسـمإرورماٌلوءظيمايوظلم-دقاءمطوغًمدقودقيمأومإدارؼي-ماظلوريمؼبمذبولمايدمعـمزبوررماظؽقارث،مػـوكموحداتم
"عراضؾي"معلؿؼؾيمظؾؿدضقؼموعلوءظيماٌمدلوت.موؼبمػذاماظلقوقمؼؼقلماألعنيماظعوممبون مطل معقنمإنماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمػلم
"رضقى"متلوسدمسؾك مهلنيمأداءموصعوظقيمادؿكدامماٌقاردماظعوعي.مودقفمتؾعىمدوراًمحومسوًمؼبمدسؿمتـػقذماظربغوعٍماىدؼدم
ظؾؿـؿقيماٌلؿداعيم(األعؿماٌؿقدة،م.)2013
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وضدمجوءمهؿـماظقثقؼيماظيتمأسدتفوماٌـظؿيماظدوظقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماظـــؿوظقيمواٌـقودؾيمبوظؿـعوونمععمإدارةماألعؿ
اٌؿقدة ظؾشمون ماالضؿصودؼي مواالجؿؿوسقي م( )UNDESA/ INTOSAI, 2013:16مأن مسؿؾقي ماٌلوءظي متؾدأ مبؿػقؼض ماٌقارـم
اظلؾطي مظؾربٌون .موؼب ماألغظؿي ماظدميؼرارقي ،مؼعفد ماٌقارـ مإدارة ماٌقارد ماظعوعي مٌؿـؾقفو مٌـؿكؾني .موتقهع مظػوئدة ماظربٌوغوت مأوم
اجملوظسماٌـؿكؾيمآظقوتمعمدلقيمزبؿؾػيمتلخذمؼبماالسؿؾورموجفوتمغظرماألضؾقيموآراءماًرباءمواٌقارـنيموعـظؿوتماجملؿؿعم
اٌدغل مؼب مسؿؾقي ماظؿشرؼع .مػمالء ماٌؿـؾقن مبدورػؿ مؼػقهقن ماظقزقػي ماإلدارؼي مظؾففوز ماظؿـػقذي مظؾقؽقعي معـ مأجؾ متطقؼرم
اظدميؼرارقيمودقودةماظؼوغقن،مظؿعزؼزمايؽؿماظرذقدموتؼقؼيماظؼدرةماظؿـػقذؼيمظؾقؽقعيموثؼيماظشعى.م
وعع مغفوؼي مطؾ مدـي معوظقي ،متؾؿزم ماظلؾطي ماظؿـػقذؼي مبؿؼدؼؿ مبقون ماظلقودي ماظعوعي مإظب ماظربٌون .موبلؾى مسدم مضدرة مػذا ماألخريم
اظؿقؼؼ معـ مايلوبوت ماٌؼدعي ،مصنن ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي معؽؾػي ممبقجى ماظؼوغقن مبؿدضقؼ متؾؽ مايلوبوت مواإلبالغ مسـم
غؿوئففو مإظب مأجفزة ماظدوظي ،محقٌ متؼقم ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ممبراضؾي ماألداء مإلسالم مأصقوب ماٌصؾقي مموايؽقعي مواظربٌونم
واٌقارـمحقلماضؿصودموطػوءةموصعوظقيماٌشورؼعماٌـػذةمظؿؿقحمظؾقؽقعيمصرصيمظؿقلنيمأدائفو.مطؿومتؾعىماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيم
دوراًمػوعوًمؼبمترضقيمدوظيماظؼوغقن.
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احلؽمماظرذقدميفمجمالماحلدمعنمخماررماظؽوارث:

تعد مإسودة مػقؽؾي مايؽؿ مؼب مذبول مايد معـ مزبورر ماظؽقارث ،مأعرا محومسو معـ مأجؾ مبـوء ماظؼدرة مسؾك ماظصؿقد مبلؾى متؾينم
ذبؿقسي مطوعؾي معـ ماٌـظؿوت مواظلقودوت مواظعؿؾقوت ماظعوعي مواًوصي مواظرمسقي موشري ماظرمسقي ماظيت متعؿؾ مسؾك ماٌلؿقؼوتم
احملؾقيمواظقرـقي مواظدوظقيمواظيتمتمثرمسؾكمدؾؾماظعقشمأو ماظؿلػىمظؾؽقارثمأوماظؼدرةمﻋﻠﻰماظؿؽقػمععماألخطورماحملؿؿؾي.م
إالمأنماىفوتماظػوسؾي موذات ماظصؾيمبودؿــوءماٌمدلوتماظعوعيمملمتشورك معشورطي مطوصقي مؼبمسؿؾقيمإسودةماهلقؽؾي.مأعومػقؽؾم
ايقطؿيمايوظلمسؾكماٌلؿقىماظقرينمداخؾماٌمدلوتمايؽقعقيمصؾؿمؼؿغريمطـريامسـمدوبؼف.
وغؿقفي مظؾؿدضقؼ ماٌقازي مواٌـلؼ ماٌـفز مؼب مإرور مصرؼؼ ماظعؿؾ ماٌعين مبوٌلوءظي مواظؿدضقؼ مسؾك ماٌلوسدات ماٌؿعؾؼي مبوظؽقارث ،ممتم
اظؿقصؾمإظبمأنمتغقريماظلقودوتماظدوظقيمظؾؽقارثمالمؼعؽسمبشؽؾمجقدمػقؽؾماإلدارةمعقازاةمععممإرورماٌلوءظي.موعـماظقاهحم
أنماالغؿؼول مسبقمذبؿؿعمأطـر معروغيمظـمؼؽقنمدفالً معـؾف معـؾمعبقعماظؿغقرياتماألدودقي.مظذظؽمأصؾح معـماظالزممأن مؼلؿـدم
هؾقؾ مايقطؿي مظؾـوء ماظؼدرة مسؾك معقاجفي ماظؽقارث ،مسؾك ماًصوئص ماظرئقلقي مظؾققطؿي ماظرذقدة :ماٌشورطي مواٌلوءظيم
واظػعوظقيمواالغػؿوحمواظشػوصقيموؼـؾغلماظرتطقزمسؾكماىفوتماظرمسقيموشريماظرمسقيماٌشورطيمؼبمصـعماظؼرارموتـػقذه.

دقاداتماحلدمعنمخماررماظؽوارثميفمزلماظرتتقؾاتماظؼاغوغقةماجلدؼدة:

الذؽ مؼب مأن مضوغقن مإدارة ماظؽقارث مؼعد مأدودو مإلسودة متـظقؿ مإدارة ماظؽقارث موهدؼد ماظعالضوت مبني مزبؿؾػ ماٌلؿقؼوتم
ايؽقعقيموعشورطيمعبقعماألررافماٌعـقيموهؿوغومٌلوءظي.مظؼدمدـًمععظؿماظؾؾدانماظيتمذورطًمؼبماظؿدضقؼماٌقازيمواٌـلؼ،م
ععمبداؼيماظؼرنمايوديمواظعشرؼـ،مضوغقغومإرورؼومؼؿعؾؼمبويدمعـمزبوررماظؽقارث.موسؾكمدؾقؾماٌـول،مصدرماظؼوغقنماظقرينم
إلدارةماظؽقارثمؼبماهلـدمسومم 2005وؼبماغدوغقلقومدـيم2007موؼبمبوطلؿونموصؾؾنيمدـيم2010موؼبمترطقومسومم.2009
وتػرضماظؼقاغنيماىدؼدةمإلدارةماظؽقارثمبشؽؾمسوممإغشوءمعمدلوتمجدؼدة،مععمهدؼدمدورمتؾؽماٌمدلوتمووزقػؿفو،مبدالم
عـمترطفومصؼطمتؼقممبعؿؾقوتماظؿـلقؼموهؿونمعشورطيماىفوتماظػوسؾي.
وضدمأزفرتمغؿوئٍماظؿدضقؼمأنماإلرورماظؼوغقغلمايوظلمشريمطوفٍمصقؿومؼؿعؾؼمبندارةموتـلقؼمايدمعـمزبوررماظؽقارث،محقٌم
مل متـعؼد مػقؽوت معـؾ ماجملوظس ماالدؿشورؼي مواظؾفون ماظؿـػقذؼي ماظقرـقي ماظيت مهدد مدقودوت مايد معـ مزبورر ماظؽقارث.م
وإهوصيمظذظؽ،مملمؼؿؿمإسدادمخططمورـقيمذوعؾيمظؾقضوؼيمعـماظؽقارثم(اظقضوؼي،ماظطقارئ)،موػلمأدواتمعفؿيمظضؿونماظؿـلقؼم
وهدؼدمدورموعلموظقوتمعبقعماألررافماٌعـقي.

طػاؼةماهلقؽلماظؿـظقؿيمظؾقدمعنمخماررماظؽوارث:

ظؼدمأسقدمتـظقؿماظلؾطوتماٌلموظيمسـمإدارةماظؽقارثمبوظؿقازيمععمإصدارمضقاغنيمجدؼدة مإلدارةماظؽقارثمؼبماظؾؾدانماٌشؿقظيم
بوظؿدضقؼ.موميؽـمتؾكقصمعلموظقوتفومبشؽؾمأدودلمسؾكماظـققماظؿوظل:
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*مإسدادمووهعمحقزمظؿـػقذماظلقودوتماظعوعيمؼبمذبولمإدارةماظؽقارثموعرحؾيمعومضؾؾماظؽورثي.
*مادبوذماالحؿقوروتماظالزعيموتؼدؼؿماًدعوتماظػعوظيماٌؿعؾؼيمبوظؽقارثمواظطقارئموطذظؽماظدصوعماٌدغل.
* مهؿون ماظؿـلقؼ مبني ماٌمدلوت مواٌـظؿوت ماٌشرصي مسؾك مسؿؾقوت ماظؿلػى مضؾؾ ماظؽقارث موايد معـ ماٌكورر مواالدؿفوبيم
ألغشطيماظؿعوؼبمعـماظؽقارثموعومبعدماظؽقارث.
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ظؼدمأدىمػذاماإلرورماىدؼدمإظب مهقلممنقذجلمؼبمإدارةماظؽقارث،محقٌماغؿؼؾًمايؽقعوتمعـمغفٍمؼرطزمسؾكماإلشوثيمإظبم
غظوم مأطـر مادؿؾوضقي مؼرطز مبشؽؾ مأطرب مسؾك ماظؿلػى مواظقضوؼي مواظؿكػقػ .مورشؿ مػذا ماظؿؼدم ماإلصبوبل ،متشري مغؿوئٍ ماظؿدضقؼ مإظبم
أغف ممل مؼؿؿ محؿك ماآلن مإسداد مػقؽؾ معمدلل مؼلؿقؼب معبقع ماظقاجؾوت مواٌفوم .موال مزاظً مدؾطوت مإدارة ماظؽقارث معرتؾطيم
بوٌـفوجماظلوبؼ،مغوػقؽمسـموجقدمتداخؾموشؿقضمؼبمتردقؿماألدوارمواٌلموظقوتمبنيمزبؿؾػماألررافماظػوسؾي.مأعومبوظـلؾيم
ظؾؼدرات ماٌمدلقي ،مصفل مالتزال مشري مطوصقي مظالهطالع ممبلموظقوتفو؛ مخوصي مصقؿو مؼؿعؾؼ مبوظؿكطقط مواظؿـلقؼ مواٌراضؾي .مإذم
ؼـؾغل مظلؾطي مإدارة ماظؽقارث مإسداد ماإلدرتاتقفقي ماظعوعي مواًطط مواظؿـلقؼ مبني ماألرراف ماظػوسؾي موعراضؾي ماظؿـػقذ موهؿونم
عشورطيمعبقعماألرراف.موإظبمجوغىمذظؽ،مصننمػقؽؾمايقطؿيماٌصؿؿمؼبمغطوقمدقودوتماظؽقارثماىدؼدةمالمؼمديموزوئػفم
بشؽؾ مجقد محلؾؿو متؼؿضقف ماًصوئص ماظرئقلقي مظؾقؽؿ ماظرذقد ،مممو مؼلؿقجى معؿوبعي ماألغشطي ماٌؿعؾؼي مبويد معـ مزبوررم
اظؽقارث موغشر متؼورؼر مسـ ماظؿؼدم ماحملرز مؼب مطؾ معرحؾي معـ معراحؾ متـػقذا مًطي ماإلدرتاتقفقي مإلرالع معبقع مأصقوبم
اٌصؾقيممبومؼبمذظؽماٌقارـني.

اخلططماالدرتاتقفقةمأداةمعنمأدواتماظؼقادة:

تعد مخطي معقاجفي ماظؽقارث ماظقرـقي معـ مأػؿ ماألدوات مؼب مضقودة موتؼققؿ ماألغشطي ماٌؿعؾؼي مبويد معـ مزبورر ماظؽقارث .موهددم
خطط ماظؽقارث ماظقرـقي ماظقزوئػ ماألدودقي مإلدارة ماظؽقارث مواٌمدلوت ماٌلموظي مسـ مأداء مػذه ماظقزوئػ ،مصضال مسـ متقجقفم
ادؿفوبيمايؽقعيماٌرطزؼيمظؾؽقارث.م
ووصؼوًمألحؽوممضوغقغقيمجدؼدةمؼبمذبولمايدمعـمزبوررماظؽقارث،مصننموهعمادرتاتقفقيموخطيمسؿؾمورـقيمإلدارةماظؽقارثم
وخطط مأخرى متؿعؾؼ ممبراحؾ مإدارة ماظؽقارث معـ مأجؾ مهلني ماظؿـػقذ مسؾك ماٌلؿقى ماظقرين مواحملؾل ،متقهقح مررؼؼي ماظعؿؾم
وهدؼد ماظعالضوت ماظعؿقدؼي مواألصؼقي موتصققح مأوجف ماظؼصقر ماٌؾققز ،ماٌـقري مبلؾطي مإدارة ماظؽقارث موػل مأػداف مرئقلقيم
ظضؿونماإلدارةماظػعوظيمظؾؽقارث.
وضد مأزفرت مغؿوئٍ ماظؿدضقؼ ماٌقازي مواٌـلؼ معوؼؾل :ماالدرتاتقفقي ماظقرـقي مٌقاجفي ماظؽقارث موخطط ماظعؿؾ مذات ماظصؾي مشريم
ععدّة مو/أو ممل متلؿؽؿؾ مبوسؿؾورػو مجزء معـ ماالدرتاتقفقي ماظشوعؾي موسؿؾقي ماإلسداد مظؾكطي ماالدرتاتقفقي ممل متلؿح مبقهع مخطيم
دؾقؿي موأن معشروع ماًطط ماالدرتاتقفقي ممل مؼعؿؿد مسؾك ماظؿؼققؿ ماظلؾقؿ مظؾؿكورر موسدم مدعٍ ماالدرتاتقفقوت مواظرباعٍ مواًططم
عع ماالدرتاتقفقوت ماألخرى معـؾ مادرتاتقفقي متغري ماٌـوخ موخطط ماظؿـؿقي موسدم موجقد مترابط مبني ماًطط موسؾك معلؿقؼوتم
زبؿؾػي مأو مسدم متقهقح مأدوار موعلموظقوت ماظقطوالت ماٌكؿؾػي ماٌشورطي مؼب مايد معـ مزبورر ماظؽقارث موربدودؼي ماًططم
اظؿقجقفقي مظؾؼطوع ماًوص مواجملؿؿع ماٌدغل موسدم ماألخذ مبعني ماالسؿؾور معشورطي ماٌـظؿوت مشري مايؽقعقي ماٌعـقي مبوظؽقارث.م
األػؿمعـمذظؽ،مسدممتـصقىمآظقيمٌراضؾيماألسؿولماظيتمدؾؼموأنمادبذتفومجفوتمأخرى.

أدواتمإدارةماظؽوارثموأغظؿةماإلغذارماظـؿؾؽر:

إنمغظومماٌعؾقعوتماىغراصقي م()GISمػقمأداة معفؿي مميؽـمادؿكداعفومؼبمعبقعمأغقاعماظؽقارثمىؿعموهؾقؾمأغقاع مزبؿؾػيم
عـماظؾقوغوت.موبػضؾفمميؽـمهلنيمسؿؾقوتمهؾقؾماٌكوررموهؼقؼمجفقدماظؿكطقطموصـعماظؼرارموزؼودةماظؿقاصؾموهلنيم
اظؿعوون مبني معلؿكدعل ماٌعؾقعوت موتلفقؾ موصقل ماجملؿؿع ماٌدغل مإظب ماٌعؾقعوت .مظذظؽ مصنن مادؿكدام متؽـقظقجقو ماٌعؾقعوتم
اىققظقجقيموغظومماٌعؾقعوتماإلدارؼيمبطرؼؼيمجقدةمدقلوسدمسؾكمإدارةماألغشطيماٌؿعؾؼيمبويدمعـمزبوررماظؽقارث موؼلوػؿم
ؼبمتعزؼزماٌلوءظيماظعوعيمعـمخاللمجعؾماٌعؾقعوتمأطـرمذػوصقي.
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ورشؿمتلفقؾمبعضماىفقدمؼبمػذاماجملول،مأزفرتمغؿوئٍماظؿدضقؼمأنمتؾؽماألغظؿيمملمؼؿؿمتـػقذػوموملمتلؿكدممبؽػوءة
ؼب ماظعدؼد معـ ماظؾؾدان مبلؾى مغؼص ماًربة ماظػـقي مواٌقارد ماٌوظقي ماظؽوصقي مإلسداد ماظؿؽوظقػ ماظؿشغقؾقي .مؼب محني ممل متعؿؿد مععظؿم
اظؾؾدانمسؾكمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوتماىغراصقيمبوسؿؾورػومجزءمعـماالدرتاتقفقوتماظعوعي.موؼؾؼكمتؽوعؾموعشورطيمغظؿماٌعؾقعوتم
بنيمزبؿؾػماىفوتمربدودمظؾغوؼي.
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صعوبةمحتؼققمادللاءظةميفمجمالمعضطرب:ماظوسيماظعام/ماظؿدرؼب:

هؿؾ معللظيمخؾؼماظقسلماظعوممظؾؿفؿؿع معؽوغيمػوعيمؼبمذبولمايدمعـمزبوررماظؽقارث .مصػلمععظؿماظدولماظيتمذورطًمؼبم
اظؿدضقؼماٌقازيمواٌـلؼ،متعدماظلؾطيماظقرـقيمإلدارةماظؽقارثماٌلمولماظرئقللمسؾكماظؿدرؼىمواظؿقسقي،مالدقؿومبعدماألحؽومم
واظرتتقؾوتماظؼوغقغقيماىدؼدة.موؼبمػذاماظشلنمصفلمعؽؾػيمطذظؽمبنسدادمخططمووثوئؼماظؿدرؼى.
وؼبمعبقعمػذهماظؾؾدان،مدفؾًمبعضماىفقدماحملدودةمظـشرماٌػفقمماىدؼدمظـظومماظؿعؾقؿمبشلنمايدمعـمزبوررماظؽقارثم
ورصع مظقسل ماظعوم مظؾؿلػى مواالدؿفوبي ميوالت ماظطقارئ ،مخصقصو مظؾؽقارث ماألطـر مخطقرة .موضد ممت متـػقذ متؾؽ ماألغشطي معـم
ضؾؾ معـظؿوت مشري محؽقعقي .مشري مأغف ممل مؼؿؿ مإغشوء مغظوم مدؾقؿ مٌراضؾي موتؼققؿ مألغشطي ماظؿدرؼى مواظؿقسقي .موالتزال ماٌلوءظي مؼبم
ػذاماجملولمربدودة.موؼبمغػسماظلقوقمصننمدبطقطمأغشطيماظؿدرؼىمواظؿقسقيممتًمبصػيمعـػردة،مبدالًمعـماسؿؾورػومجزءمعـم
اإلدرتاتقفقيماظعوعي،معومعـمذلغفمعضوسػيماحؿؿولمحدوثمازدواجقيمؼبمػذهماٌقاهقع،موؼؾبصعّىمعـمتؼققؿمأثرماظؿدرؼىمسؾكم
اٌـظؿوتمواألصرادموعدىماطؿلوبفؿمظؾؿفوراتماظالزعيمظالدؿفوبيمبػعوظقيموطػوءةمظؾؿعوؼبمعـمزبؿؾػمأغقاعماظؽقارث.

جعلماظـؿـارقماحلضرؼةمأطـرمعروغةموأضلمسرضةمظؾؿكاررماحلضرؼة:

ؼلؿؼر مسدد معؿزاؼد معـ ماظـوس مؼب ماٌدن مأو ماٌراطز مايضرؼي ،مظذظؽ مصنن ماٌـشكت ماظيت متؽقن مضودرة مسؾك مهؿؾ مضقة ماظؽقارثم
واظؿكطقطمايضريماظلؾقؿمظؾؿدنماٌؾـقيمبشؽؾمجقدمؼعدمعـماالػؿؿوعوتماظرئقلقيمظؾؿـورؼماٌعرهيمظؾؽقارث.مشريمأغفماتضحم
عـ ماظؿدضقؼ ماظدوظل ماٌقازي مواٌـلؼ مأن مخطط ماظؾـوء ممل متراع مزبورر ماظؽقارث ممبو مصقف ماظؽػوؼي مرشؿ ماظؿزام ماظدول مبذظؽ؛ مأنم
اظدرادوتماٌؿعؾؼيمخبرؼطيماٌكوررمؼبمعبقعماظؾؾدانمتؼرؼؾـبو،مواظيتممتمعؾوذرتفومبداؼيمعـمسومم2000مالزاظًمملمتؽؿؿؾمبعد؛م
ظؼدممتمتقظبماألغشطيماٌؿعؾؼيمبوظؿفدؼدموإسودةماظؿعؿريمواظؿققلماظعؿراغلمسؾكمأغفومعشورؼعمصردؼي،مؼبمحنيمأغفومتعدمجزءمعـم
اإلدرتاتقفقي ماظشوعؾي مظؾؿققل ماظعؿراغل ماظيت متلخذ مؼب ماالسؿؾور ماٌكورر ماظرئقلقي مودعٍ معبقع ماىفقد ماٌؿعؾؼي مبوظؿـؿقيم
ايضرؼي .ممل متؽؿؿؾ ماظدرادوت مسؾك معدار ماظعؼد ماٌوهل مؼب مععظؿ ماظدول ماٌشورطي معـؾ مأرؾس ماٌـورؼ ماألطـر مسرهي مظؾؽقارثم
وخرؼطيماٌكوررمواظدرادوتماألرهقيمواظؿؼلقؿماىزئلمظؾؿـورؼموعقاصػوتماٌؾوغلماظؼوئؿيموسددماٌؾوغلماظيتمهؿوجمإظبمإسودةم
اظؿفقؽيماظيتمخؾؼًماظؾـقيماظؿقؿقيمظؾؿققلمايضري.
وظـمؼؽقنمعـماًطلماظؿقصؾمإظبمغؿقفيمعػودػومأنماألغشطيماٌؿعؾؼيمجبعؾماٌدنمعرغيمالمهظكمبوألوظقؼيموملمؼؿؿمبـوؤػومسؾكم
أدوس مدؾقؿ مومل مدبصص مهلو ماالسؿؿودات ماٌوظقي ماظؽوصقي .موبدال معـ مذظؽ ممت ممتقؼؾفو ممبقارد مخورجقي .موػذه ماألغقاع معـم
اٌشورؼع ماظشوعؾي مهرورؼي مظضؿون معشورطي ماجملؿقسوت ماظقرـقي مواظدوظقي .موعـ ماظقاهح مأن متـػقذ ماظرباعٍ مواٌشروسوت م -رقؼؾيم
األجؾماٌؿقظيممبؾوظغ مطؾرية معـمضؾؾمزبؿؾػماألررافماظػوسؾي،مسؾك موجفماظؿقدؼدمايؽقعوتمواٌمدلوتماظدوظقيمواظؾؾدؼوتم
واألصرادمبطرؼؼيمذػوصي،موتضؿـمثؼيمعبقعماألررافم-مؼلؿقجىماٌلوءظيممبعـوػوماألودع.

تعؼـبماظـؿواردماظـؿاظقة:

ؼب مذبول مايد معـ مزبورر ماظؽقارث ػـوك ماظعدؼد معـ ماٌؿقظني موسدد مطؾري معـ ماٌلؿػقدؼـ /ماٌلؿكدعني .موؼؿؿ متقصري ماٌقاردم
اظالزعيمألغشطيمايد معـمأخطورماظؽقارثمعـ معقزاغقيماظدوظيمواظؼروض مواٌـحماٌؿـقحيمعـ مررفماظؾؾدانماألجـؾقي مواٌـظؿوتم
اظدوظقي .موتلؿكدم مذبؿقسي موادعي معـ ماهلقؽوت مواٌـظؿوت مشري مايؽقعقي مػذه ماٌقارد .موبلؾى ماغعدام مصقرة معؽؿؿؾي مسـم
األغشطيماٌؿصؾيمبويدمعـمزبوررماظؽقارثموطذاممتقؼؾفو.مؼصعىمتعؼىماٌقاردماٌلؿكدعيمؼبمعـؾمػذهماألغشطيماظيتمملمؼؿؿم
اظؿكطقطمهلومواظؿـلقؼمصقؿومبقـفو.موؼبمبعضمايوالت،مضدمؼمديمػذامإظبمسدممطػوءةمأومازدواجقيماألغشطيموإظبمررحماظـػوؼوتم
واالحؿقولمواظػلود.موؼزؼدمسدمماٌلوءظيمعـمخطرمإدوءةمإدارةماٌقاردمأومسدممتقزؼعفومبػعوظقي.
مـجـلـة الـرقـابة املـالية – يـــونـــيو (حــزيران)  –2018العدد 72

وأػؿّمعـمذظؽ،مصننمدؾطوتمإدارةماظؽقارثمالممتؾؽمععؾقعوتمسـممتقؼؾمأغشطيمايدمعـمزبوررماظؽقارثمبلؾىمسدمم
طػوؼي مآظقي معؿوبعي ماألعقال ماٌؿعؾؼي مبويد معـ مزبورر ماظؽقارث مو/أو مهعػ ماظعالضي مبني ماًطي /ماظربغوعٍ مواٌقزاغقي مو/أو مسدمم
وجقد مخطي مورـقي .مبوظؿوظل ،مصنن متعؼى موتدضقؼ موهؿون ماٌلوءظي مسـ مػذه ماألعقال /مايلوبوت ماٌكصصي مظؾقد معـ مزبوررم
اظؽقارثمأعرمصعىمبؾمعلؿققؾ.
وؼب مغطوق ماظؿدضقؼ ماٌقازي مواٌـلؼ ،مصقصً ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مصؼط مبعض ماٌشورؼع مأو مغػؼوت ماظرباعٍ ،موضوعً مبعضم
األجفزة ممبراجعي ماٌعوعالت ماظلـقؼي مظلؾطي مإدارة ماظؽقارث م(دؾطي محؽقعقي) مؼب مإرور ماظؿدضقؼ ماٌوظل ماظلـقي .مو مؼشري مػذام
اظقاضع مإظب مأغف محؿك ماٌلوءظي مبوظـلؾي مظألعقال ماظعوعي مدقؽي مظؾغوؼي موصبى متعزؼزػو .موممو مالذؽ مصقف مأن ماإلذؽوظقي ماظرئقلقي مؼبم
ػذه ماظؼضقي مدقف مؼؿؿققر محقل مطقػقي مهؿون موتعزؼز ماٌلوءظي مؼب مبقؽي متؿطؾى معشورطي مععظؿ ماٌمدلوت ماظعوعي موذراطوتم
ادؿــوئقي معؿعددة ماظؼطوسوت موتعوون معؿعدد ماألرراف موعـظؿوت متطقسقي .موميؽـ متؾكقص ماظـؿوئٍ ماظرئقلقي مظؾؿدضقؼ ماٌقازيم
واٌـلؼمواٌػصؾيمأسالهمسؾكماظـققماآلتل:
*مإرورمضوغقغلمشريمعالئؿمعـمحقٌمإدارةموتـلقؼمأغشطيمايدمعـمزبوررماظؽقارث.
*ماغعداممعؼوربيمعؿعددةماٌكوررموعؿعددةماٌراحؾموشقوبمتؼققؿمدؾقؿمظؾؿكورر.
*مإرورمشريمعالئؿمظؾؿلموظقوتموألدوارماهلقؽوتموظؽقػقوتماظؿـلقؼ
*مسدمماإلحوريمجبؿقعمجقاغىمايدمعـمزبوررماظؽقارثماظيتموجفًمؼبمععظؿفومإظبمعرحؾيماظطقارئ.
*مسالضيمشريمربددةمبدضيمبنيماظلؾطوتماظقرـقيمواحملؾقي.
سدم مادؿؽؿول مإدرتاتقفقي ماظؽقارث ماظقرـقي مواالدرتاتقفقوت مواٌكططوت مرقؼؾي ماألعد مذات ماظصؾي مبوسؿؾورػو مجزءـب معـم
اإلدرتاتقفقيماظشوعؾيمظؾقدمعـمزبوررماظؽقارثموعرتؾطيمبؾعضفوماظؾعض.
*مسدممطػوؼيماظرتتقؾوتماظيتمتلؿحمبؿقدؼدمإرورماٌلوسدةماظدوظقيمواظقرـقيموعشورطيماجملؿؿعماٌدغل.
*مسدممطػوؼيمغظوممععؾقعوتمإدارةماظؽقارثمظؿكطقطموتـلقؼمايدمعـمزبوررماظؽقارث.
* مسدم متؿؾع مادؿكدام ماٌقارد موتدصؼفو موسدم موجقد مغظوم مؼضؿـ معراضؾي ماألغشطي مسؾك مأدوس ماظقضً /ماظؿؽؾػي /مأصقوبم
اٌصؾقي.
وميؽـمإهوصيماظعدؼدمعـماألعـؾيمؼبمػذاماظصددمعـؾمإسودةماظؿفقؽيمواظؿعؿريموأغشطيماظؿققلمايضريماظيتمملمورمبوسؿؾورػوم
جزء معـ مإدرتاتقفقي ماظؿققل مايضري ماظشوعؾي .مؼب ماظقاضع ،مػذه مػل ماألدؾوب ماحملددة مواظصرضبي .موسـدعو مغؿؿؾع ماألدؾوبم
اظؽوعـي موراء مػذه ماٌشوطؾ ،مصؿـ ماٌرجح مأن مند ماظـطوق ماظضقؼ مظؾؿلوءظي مواحملؿقى مشري ماظؽوؼب مظؾؿقسقي ماظعوعي .موؼب مػذام
اإلرور ،مؼؿعني مسؾقـو مإسودة موصػ مإرور ماٌلوءظي مسؾك ماٌلؿقؼني ماظقرين مواظدوظل .مواسؿؿودـبا مسؾك مػذا ماإلرور ماىدؼد ،مصبىم
إسودة متصؿقؿ مطؾ مذلء مبدءـب معـ ماظلقودي موػقؽؾي ماإلدارة مإظب ماظؿـػقذ ،محؿك مإسودة ماظؿدضقؼ .موإظب مجوغى مذظؽ ،مصبى متقدقعم
اظقسلماظعوممبطرؼؼيمتغطلمعبقعمجقاغىمايدمعـمزبوررماظؽقارث.
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إرارماظـؿلاءظةممبعـاهماظضقق:

إذا ممت مضؾقل متعرؼػ ماٌلوءظي ماظعوعي مبـ"اظؿزاعوت ماألذكوص مبؿؼدؼؿ متؼرؼر مسـ مإدارة ماٌقارد ماظعوعي" مصنن ماٌلوءظي ماظلقودقيم
واإلدارؼي ممتؿد مإظب ماٌلؿقؼني ماظؼوسدي مواظقرين .موعع مذظؽ ،مال مؼـؾغل مأن مغـلك مأن مػذا مشري مطوفٍ مظؿؾؾقي معؿطؾؾوت مايد معـم
زبوررماظؽقارث،مالدقؿومعـمحقٌماٌلوءظيمسـماألداء.مصؽؾمعمدليمحؽقعقيمهلومواجؾوتموأدوارمؼبمذبولمايدمعـمزبوررم
اظؽقارثمتؽقنمعلموظيمأعوممايؽقعيمسـمادؿكدامموإدارةماٌقاردماٌكصصيمهلو.موبوٌؼوبؾمصننمايؽقعيمدبضعمظؾؿلوءظيمأعومم
اظربٌونمسـمعدىمهؼقؼماألػداف.
إنمدورماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمطفقؽيمخورجقيمعلؿؼؾيمػق مهؿونماظؾقوغوتماٌوظقيمواٌلوػؿيمؼب مهلنيمأداءماٌمدلوتماظعوعيم
وتؼدؼؿمععؾقعوتمشريمعؿققزةموعقثققمبفوموتعزؼزماٌلوءظي.مصػلماجملولماظذيمؼقجدمصقفماظؽـريمعـماىفوتماظػوسؾيمواظؼضوؼوم
اٌؿشعؾي،مصننماظؿؼورؼرماظلـقؼيماظيتمترطزمسؾكمعبقعماألغشطيمظـمتؽقنمطوصقيمظضؿونماٌلوءظي.م
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ذظؽمأنماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمشريمضودرةمظقحدػومسؾكمتقصريماٌعؾقعوتمحقلمعبقعماٌمدلوتموأغشطؿفو،موبوظؿوظل،مؼب
زؾّ مػذه ماظظروف مدؿظؾ متؾؽ ماظؿؼورؼر مربدودة مبلؾى مصعقبي مهدؼد موتعؼى معبقع ماإلجراءات ماٌؿعؾؼي مبويد معـ مزبوررم
اظؽقارث.
وضد مأزفرت مغؿوئٍ ماظؿدضقؼ ماٌقازي مواٌـلؼ مأن مدؾطوت مإدارة ماظؽقارث متقاجف مصعقبوت مطؾرية مظؿـلقؼ ماألغشطي .موغظرـبا مظؿعددم
األرراف موذلوسي ماٌلوحي مواخؿالف مررق مادبوذ ماظؼرارات مووهع ماظلقودوت ،مصنغف مؼصعى مهدؼد ماألرراف ماٌلموظي مسـم
اظـؿوئٍ.مصؿعددماٌؿدخؾنيمطبؾؼمععضؾيمظؾؿلوءظي.موعـماظطؾقعلمأنمطؾمررفمأومصوحىمعصؾقيمؼرطزمسؾكمأوظقؼوتفمووزوئػفم
اظرئقلقي ،مبعقدا مسـ ماالدرتاتقفقي ماظشوعؾي .موصؼو مظذظؽ ،مصنن معلموظقوتف مؼب مذبول مايد معـ مزبورر ماظؽقارث متلتل مؼب معؼومم
عؿلخرمطقغفمؼؼقممبلغشطيمشريمعرئقيمؼبمغظرماظلقودقنيمواٌقارـني.
وبوإلهوصيمإظبمذظؽ،مصننماجملوظسماظؿـػقذؼيماٌعـقيمبوظؽقارثم-ماٌلموظيمسـماٌقاصؼيمسؾكماًططمواظرباعٍمواظؿؼورؼرموهدؼدم
األوظقؼوت موادبوذ ماإلجراءات ماإلصالحقي ،ممل متـعؼد مبوغؿظوم محؿك ماآلن .متؾؽ ماجملوظس متعد ماىفي ماظقحقدة ماٌكقل مهلو محؾم
اٌشوطؾماٌؿعؾؼيمبوظؿـلقؼموتقصريماٌلوءظيماإلدارؼي.
إن مإرور ماٌلوءظي مػذا مال مؼشؿؾ ماٌمدلوت ماظدوظقي موايؽقعوت ماألجـؾقي مواٌـظؿوت مشري مايؽقعقي موشريػو .موؼب ماظقضً مغػلفم
ػـوك محفؿ مطؾري معـ ماظـػؼوت ماٌرتؾطي مبويد معـ مزبورر ماظؽقارث متؿقالػو متؾؽ ماهلقؽوت .مصرشؿ مهؿون ماٌلوءظي ماٌوظقي مسؾكم
علؿقىماٌشروعمواهلقؽوتماظؼوسدؼي،مإالمأنمتؼققؿمهؼقؼماألػدافماظراعقيمًؾؼمذبؿؿعمعرنمملمؼؽـمطوف.موميؽـمأنمتؽقنم
اٌعوعالتمواظؼقائؿماٌوظقيمظؽؾمعشروعمصقققيموواهقيمؼبمحدمذاتفومإالمأنمػذامالمؼدلمسؾكمتـػقذماألسؿولماظصقققي.مصعؾكم
دؾقؾماٌـول،مميؽـمأنمتدسؿمسدةمعمدلوتموعـظؿوتمشريمحؽقعقيمغػسمأغشطيماظؿدرؼىمواظؿقسقي،مظؽـمعـماظصعىمهدؼدم
ذظؽمداخؾمبقؽيمؼـكرطمصقفوماظعدؼدمعـماٌوسبنيمواٌلؿػقدؼـ.م
ظذظؽ ،مػـوك محوجي مظضؿون موتعزؼز معلوءظي ماألداء مٌـع ماالحؿقول مواظػلود موتقصري مطػوءة مادؿكدام ماٌقارد .موبوظـظر مإظب مػقؽؾم
إدارةمزبوررماظؽقارثماٌشؿؿؾمسؾكماظعدؼدمعـماظشرطوء،مؼـؾغلمإسودةمردؿمإرورمعلوءظيماألداء.
وعـماٌعؾقممأنمأغشطيمإدارةماظؽقارث،ممبومؼبمذظؽماألغشطيماظيتمتـطقيمسؾكمايدمعـمزبوررماظؽقارث،متؿؿمسؾكمعلؿقؼوتم
زبؿؾػيموظذظؽ،مؼؿعنيمسؾكمعبقعماىفوتماظػوسؾيمأنمتؼدممتلطقداتمبشلنمعومإذامطوغًماألغشطيماٌـفزةمتلفؿمؼبمايدمعـم
زبوررماظؽقارثموعومإذامطوغًماٌقاردماٌوظقيماٌكصصيمتؾبلؿكدممبؽػوءةموصعوظقي.م
وعـ ماظقاهح مطذظؽ مأن متعزؼز ماٌلوءظي مواظشػوصقي مؼب مػذا ماجملول مدقف مؼعؿالن مسؾك ماٌلوػؿي مؼب مهؼقؼ ماظلقودوت ماٌؿعؾؼيم
بويدمعـمزبوررماظؽقارثموزؼودةماٌشورطيماظعوعي.
وميؽـ مظؾدوظي مواٌـظؿوت ماظدوظقي مواٌـظؿوت مشري مايؽقعقي موايؽقعوت ماألجـؾقي متقصري ماٌقارد مألغشطي مايد معـ مزبوررم
اظؽقارثموؼبمغػسماظقضًمادؿكداعفو.موؼبماظعالضيمبنيماٌوغحمواٌؿؾؼلمظؾؿقارد،مؼؿؿمهدؼدمإجراءاتماظؿشغقؾمواظؿقؽؿموأغظؿيم
اظؿدضقؼمعـمضؾؾماظطرصني.موإظبمجوغىمطػوؼيمإرورماٌلوءظيماٌوظقي،متمثرمزبؿؾػماآلراءمواٌؼوربوتمؼبمتؾؽماظعالضي.
وخالصوً مظؾؿلوءظي ماٌوظقي ،مصنن معلوءظي ماألداء مبني ماٌُؿقِّل ماٌلؿػقد متشغؾ معبقع ماألرراف ماظرمسقي موشري ماظرمسقي ماٌشورطي مؼبم
اىفقد ماٌؿعؾؼي مبويد معـ مزبورر ماظؽقارث ،مألن ماإلجراء ماظذي مؼؿؿ ماظقصوء مبف مميؽـ مأن مؼمثر مسؾك مضرارات موأوظقؼوت موأصعولم
بوضلماظشرطوء،مبؾمحؿكمسؾكمحقوةماألصراد.م
وؼب مػذا ماظلقوق ،مػـوك محوجي مإظب متطقؼر ماإلرذودات مواألدوات مواٌؿوردوت ماىقدة مؼب ماٌلوءظي مسـ ماألداء مألصقوب ماٌصؾقيم
عـؾمعـظؿوتماإلسوغيمشريمايؽقعقيموعؿعددةماألررافموايؽقعوتمواظؼطوعماًوصموػقؽوتماظؿدضقؼماًورجقي.
وتظفرمغؿوئٍماظؿدضقؼماٌقازيمواٌـلؼمأنماٌشورطيماظطقسقيمشريمطوصقيمظضؿونماظؿزامماٌمدلوتمواألررافمذاتماظصؾيمموهؿونم
اظؿـلقؼماىقدمصقؿومبقـفو.مظذظؽ،مؼلؿقجىمؼبماٌلوئؾماظدوظقيمعـؾمايدمعـمزبوررماظؽقارثمواظؿغريماٌـوخل،متقدقعمغطوقم
اٌلوءظيموخوصيماٌلوءظيمسـماألداء،مإظبمخورجماإلرورماألدودل.
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اظؿدضققمظؿعزؼزمادللاءظة:

50

الذؽمأنماٌلوءظيمعؽػقظيمبشؽؾمأدودلمبنيماهلقؽوتماٌـػذةمأيمايؽقعوتماظقرـقيمواألجـؾقيمواٌـظؿوتماظدوظقيمواٌـظؿوتم
شري مايؽقعقي ،موشري مذظؽ معـ ماىفوت ماظعوعي مواًوصي .محوظقو موؼب مذبول مايد معـ مزبورر ماظؽقارث ،مظدى مػقؽوت ماظؿـػقذم
اٌكؿؾػي مسدة مذروط موعؿطؾؾوت مإلسداد ماظؿؼورؼر ماظيت متؽقن مربؾ معراجعي معـ مضؾؾ مػقؽوت متدضقؼ مزبؿؾػي .مودبضع متؾؽم
اهلقؽوت مؼبماظغوظىمٌراجعي معوظقي،مخصقصو معراجعيماظـػؼوتماٌرتؾطيمبويدمعـمزبورر ماظؽقارث.موتعدمرضوبيماألداءماظعؿؾقيم
اٌالئؿيمعـمأجؾمععوىيمأصضؾمىقاغىمربددةمعـماألغشطيماٌؿعددةماظلـقاتمؼبمذبولمايدمعـمزبوررماظؽقارث.
وتعد ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماهلقؽي ماظقحقدة ماظيت مظدؼفو متػقؼض مٌراضؾي معبقع ماٌمدلوت مايؽقعقي موأغشطؿفو ،مالدقؿو مأغفوم
ميؽـمأنمهصؾمسؾكمحمليمسوعيمجقدةمسـمػذاماجملول،ممبومؼبمذظؽماألغشطيمواٌـظؿوتماظيتمضدمتؼعمخورجمغطوقمرضوبؿفو.م
وبلؾى مادؿؼالظقؿفو ،مميؽـ مهلو مظػً ماغؿؾوه مايؽقعوت مواظشعقب ممبو مؼب مذظؽ ماجملؿؿع ماظدوظل مبشلن مايد معـ مزبوررم
اظؽقارث.م

دورماألجفزةماظعؾقامظؾرضابةميفمإرارمادللاءظةماجلدؼد:

تؾعى ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مدوراً محومسوً مؼب متعزؼز ماٌلوءظي مواظشػوصقي مداخؾ مايؽقعي .مشري مأغف مؼـؾغل متعزؼز مضدراتفو موصؼم
اإلرورماظقادعمظؾؿلوءظي.موسالوةمسؾكمذظؽ،مؼـؾغلمإسودةمتػلريموزقػؿفومبطرؼؼيمتمديمإظبمهلنيماٌلوءظيمؼبمذبولمايدمعـم
زبورر ماظؽقارث .موصبى مأن متؼقم ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ممبفوم ماظؿدضقؼ ماٌقطؾي مإظقفو ،مظقس مبوسؿؾورػو مصؼط مطشرؼؽ مظؾربٌون،م
وظؽـ مأؼضو مطشرؼؽ مووطقؾ مسـ ماٌقارـني مواجملؿؿع ماظدوظل .موضد مأصؾح معـ ماظضروري معـ مأجؾ متعزؼز ماٌلوءظي ماظعوعي ،مإضوعيم
سالضيمعؿؾودظيمبنيماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمواٌقارـني.م
وجوء مؼب مضرار مغدوة ماألعؿ ماٌؿقدة /ماإلغؿقدوي مايودؼي مواظعشرؼـ؛ مسؾك مأغف موظؽل متؽقن مصعوظي مؼب مدورػو مطشرؼؽ مووطقؾم
ظؾؿقارـنيمؼبمذبولمايدمعـمزبوررماظؽقارث،مهؿوجماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمإظب:
*مإدراجماػؿؿوعوتماٌقارـنيمهؿـمغشورفوموتؾؾقغفؿمبذظؽ
*مإسالمماٌقارـنيمبـؿوئٍماظؿدضقؼمومتؽقـفؿمعـماٌطوظؾيمبؿـػقذماظؿقصقوت.
وعـ ماٌمطد مأغف مؼـؾغل مإهوصي ماػؿؿوعوت ماجملؿؿع ماظدوظل مإظب مػذا ماإلرور معـ مأجؾ متعزؼز ماظقسل ماظعوم مواٌلوءظي .مو مبػضؾ مذظؽم
دقفمؼؿؿمتعزؼزمػذاماظقسلمبطرؼؼيمتغطلمعبقعماظؼضوؼوماٌفؿيماٌؿعؾؼيمبويدمعـمزبوررماظؽقارث.

خاتـؿـــة:

ؼبمذبولمايدمعـمزبوررماظؽقارثمؼقجدمإرورمعلوءظيمعؿعددماألرراف.موبلؾىمػذاماهلقؽؾ،مصننمطؾمصوحىمعصؾقيمؼؽقنم
علموالً مصؼط مسـ مممقظف ،مممو مؼلؿدسل ماظؼقل مأغف مميؽـ مأن مؼؽقن مإرور ماٌلوءظي ماٌوظل مايوظل مطوفٍ مألغف مؼؾيب معؿطؾؾوت مطالم
اظطرصني.
وؼب مإرور مبـوء مذبؿؿعوت ماٌروغي ،مصنن مطؾ مخطقة متعد معصدر ماػؿؿوم مخوص مىؿقع ماألرراف .موهلذا ماظلؾى موهؿـ مإرورم
ايقطؿيمواٌلوءظيمايوظقني،مؼـؾغلمتعزؼزمعلوءظيماألداء،موبوظؿوظل،مؼـؾغلمأنمتؽقنمعبقعماظشمونمواألغشطيماٌؿعؾؼيمبويدم
عـ مزبورر ماظؽقارث معرئقي موؼب معؿـوول ماىؿقع مظؾـوء ماظؼدرة مسؾك ماظؿؽقػ .مإال مأن مذبرد مإتوحي ماٌعؾقعوت مال مؼؽػل مظؿقؼقؼم
اظشػوصقي،محقٌمتقصرمحفؿومطؾريامعـماٌعؾقعوتماألوظقيمحقلمايدمعـمزبوررماظؽقارث مضدمتقظّدماظؿعؿقؿمبدالمعـماظشػوصقي،م
األعر ماظذي مؼلؿدسل ماإلبالغ مسـ ماٌعؾقعوت مبطرؼؼي مدفؾي مماالدؿكدام موعقجفي مظؾؿقارـني موعراجعؿفو مظضؿون ماظـؼي مىؿقعم
اىفوت ماظػوسؾي ماظقرـقي مواظدوظقي ،مسؿو مإذا مطوغً ماألغشطي متلفؿ مؼب مايد معـ مزبورر ماظؽقارث موعو مإذا مطوغً ماٌقارد ماٌوظقيم
اٌكصصيمهلومضدمادؿكدعًمبؽػوءةموصعوظقي.
وعـ مأجؾ مإرور معلوءظي مدؾقؿ مؼشورك مصقف معبقع ماألرراف مؼب مذبول مايد معـ مزبورر ماظؽقارث ،مؼـؾغل متقدقع مغطوق مإرورم
اٌلوءظي مسـ ماألداء موإسودة مرمسف مسؾك ماٌلؿقى ماحملؾل مواظقرين مواظدوظل مغظرا مألن مايد معـ مزبورر ماظؽقارث مؼعد معللظيم
دوظقي.
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أوال:ماالجؿؿاعماظـاغيمسشرمظؾفـةمتـؿقةماظؼدراتماظـؿؤدلقةمظؾؿـظؿةماظعربقة:
سؼدتمىـيمتـؿقيماظؼدراتماٌمدلقيماجؿؿوسفوماظـوغلمسشرممبدؼـيمتقغسم(اىؿفقرؼيماظؿقغلقي)مخاللماظػرتةم
عـ م 5مإظب  2018/02/8بــوء مسؾك ماظدسقة ماظؽرميي ماٌقجفي معـ مععوظل ماألدؿوذ /منقى ماظؼطوري ،ماظرئقس ماألولم
حملؽؿي ماحملودؾوت مبوىؿفقرؼي ماظؿقغلقي مواألعني ماظعوم مظؾؿـظؿي ماظعربقي ،مالدؿضوصي ماالجؿؿوع ماظـؿذطقر،م
ومبشورطي ماألجفزة ماألسضوء مؼب ماظؾفـي مواألعوغي ماظعوعي موػل مأجفزة ماظرضوبي مؼب مطؾ معـ ماٌؿؾؽي ماظعربقي ماظلعقدؼيم
(رئقلو) موعبفقرؼي ماظعراق م(غوئؾو مظؾرئقس) مواظـؿؿؾؽي ماألردغقي ماهلومشقي مودوظي ماظؽقؼً مودوظي مضطر مواٌؿؾؽيم
اٌغربقيمبوالهوصيماظبمممـؾمعؾودرةمتـؿقيماالغؿقدوي.
واصؿؿح ماالجؿؿوع مععوظل ماألدؿوذ /منقى ماظؼطوري ،ماظرئقس ماألول محملؽؿي ماحملودؾوت مبوىؿفقرؼي ماظؿقغلقيم
واألعنيماظعوممظؾؿـظؿيماظعربقي،مبؽؾؿيمترحقؾقيممبلسضوءماظؾفـي.
طؿو مأظؼك ماألدؿوذ مربؿد ماظـػـقعل مرئقس ماظؾفـي مطؾؿي مبفذه ماٌـودؾي متؼدم مصقفو مٌعوظل ماألعني ماظعوم مبوظشؽرم
واظؿؼدؼر مسؾك متػضؾف مبرسوؼي مواصؿؿوح مػذا ماالجؿؿوع موذؽر معـلقبل ماألعوغي ماظعوعي مسؾك محلـ ماإلسداد مواظرتتقىم
ظف .موضد مغوضشً ماظؾفـي م ماٌقاهقع ماظـؿدرجي مسؾك مجدول مأسؿوهلو موادبذت مبشلغفو ماظؿقصقوت ماظيت مرأتفوم
عـودؾي.
وتشؿؿؾمػذهماٌقاهقعمسؾكمعومؼؾل:مم
ـمإضرارمعشروعمجدولماألسؿول.
ـمتؼققؿمغؿوئٍمتـػقذمخطيماظعؿؾ مؼب مذبول ماظؿدرؼىمواظؾقٌ ماظعؾؿلمظلـي م 2017موورذيماظعؿؾمواظؾؼوءماظؿدرؼيبم
اظؾذؼـمغػذامؼبمإرورمتـػقذمضراريماجملؾسماظؿـػقذيمؼبماجؿؿوسفماًوعسمواًؿلني.
ـمإسدادمعشروعمخطيماظعؿؾماظؿػصقؾقيمؼبمذبولماظؿدرؼىمواظؾقٌماظعؾؿلمظلـيم.2018
ـماظـظرمصقؿوممتماظؿقصؾمإظقفمخبصقصمإسدادماٌـظؿيماظعربقيمدراديمحقلماظؿعؾؿماالظؽرتوغلمبوظؿعوونمععمعؾودرةم
تـؿقيماإلغؿقدوي.
ـماظـظرمؼبماٌقهقعماٌؿعؾؼمبنسدادماألجفزةمتؼورؼرمحقلمإرورمضقوسماألداءم).(SAIPMF
ـ عؿوبعي متـػقذ معشروع ماظرضوبي ماظؿعووغقي :متـػقذ معفؿي مرضوبقي متعووغقي محقل م"اظؿدضقؼ مسؾك مأداء ماٌشورؼعم
اظؿـؿقؼي".
ـمدراديموثقؼيمعـظؿيماظققرودويماٌؿعؾؼيمبنرورمتـظقؿماٌؾؿؼقوتماظدورؼيماظـؿشرتطي.
ـ معــوضشي مدور ماألجفزة ماألسضوء مؼب متطؾقؼ مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي ،مبـوءـب مسؾك معو مضدعف مرئقس ماظؾفـي مؼبم
االجؿؿوع ماظؿشووري معع مىـي ماٌكطط ماالدرتاتقفل ،موطذظؽ ماضرتاح ماألعوغي ماظعوعي مودؼقان ماحملودؾي مبدوظيم
اظؽقؼًمحقلماٌقهقع.
ـمعؿوبعيمتـػقذماتػوضقوتماظؿدرؼىماٌربعيمبنيماألجفزةماألسضوءموعؾودرةمتـؿقيماإلغؿقدويمواألعوغيماظعوعي.
ـمعؿوبعيمغشوطمعـؿدىماٌـظؿوتماإلضؾقؿقيمحقلمتـؿقيماظؼدرات.
ـ متـظقؿ مغدوة مسؾؿقي معع مممـؾل ماألعوغي ماظعوعي مٌـظؿي ماألصرودوي E -سؾك مػوعش ماجملؾس ماظؿـػقذي ماظـؿؼؾؾم
ظؾؿـظؿي.
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ـمتــظـقؿمدورتـنيمتدرؼؾقؿنيمؼؿــقظبمتؼـــدميفؿومخـرباءمعـمعـظؿيماألصـرودــويE -محقلمإرـورمضقوسمأداءم
األجفزةم ،SAIPMFواظؿـؿقيماٌلؿداعي.م
ـمتطؾقؼماٌـظؿيماظعربقيمإلرورمتؼققؿمأداءماٌـظؿوتماإلضؾقؿقيم(اٌـففقيمواإلرورماٌمدلوتل).م
ـمعشورطيماٌـظؿيمؼبمصرؼؼمسؿؾماإلغؿقدويمظؾرضوبيمسؾكماظصـوسوتماالدؿكراجقي.م
ـهدؼدمإرورمإسدادمضوسدةمبقوغوتمدبصمتلفقؾماًرباءموأخصوئقلماظؿدرؼىموحوجقوتماظؿدرؼىمواإلنوزاتم
اظيتمتؼقممبفوماألجفزةمؼبمذبولماظؿدرؼىمواظؾقٌماظعؾؿلمواجملوالتماألخرىماٌؿعؾؼيمبؿـؿقيماظؼدرات.
ـمهؾطمربوورمعقضعماٌـظؿيماٌػؿقحيمظؾعؿقمموتؾؽماظيتمتقهعمسؾكمذعيمأسضوءماٌـظؿيمصؼط.
ـمعومؼلؿفدمعـمأسؿول:
ممممممم*اظـظرمؼبماٌؼرتحماٌؼدممعـمدؼقانماظرضوبيماٌوظقيماالهوديمجبؿفقرؼيماظعراقمخبصقصمدسؿماٌـظؿيمسؾكم
ادؿكداممآظقيماظؿؼققؿماظذاتلمظؾـزاػي.
مممممم*اظعرض ماٌؼدم معـ مممـؾ معؾودرة متـؿقي ماإلغؿقدوي محقل مربػظي مبراعٍ ماٌؾودرة ماٌؿعؾؼي مبؿـؿقي ماظؼدراتم
اٌمدلقيموذبوالتماظؿعوونمععماٌـظؿيماظعربقي.
ـمهدؼدمعؽونموعقسدماالجؿؿوعماظؼودممظؾفـي.م
ثاغقا:ماإلجؿؿـاعماظــاغيمظؾفـةماظرضـابةماظؾقؽقةمظؾؿـظؿة:
سؼدت مىـي ماظرضوبي ماظؾقؽقي مظؾؿـظؿي ماجؿؿوسفو ماظـوغل مجبؿفقرؼي معصر ماظعربقي مخالل ماظػرتة معـ م 25مإظبم
 2018/02/28وذظؽ مادؿفوبي مظؾدسقة ماظؽرميي ماٌقجفي معـ مععوظل ماٌلؿشور ماظدطؿقر /مػشوم مبدوي ،مرئقسم
اىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوت.
وضدمحضرمػذاماالجؿؿوعمبوإلهوصيمإظبمممـؾماألعوغيماظعوعيموصقدماألجفزةماألسضوءمؼبماظؾفـيموػلمأجفزةماظرضوبيم
ؼبمطؾمعـماظؽقؼًم(رئقلو)مواالردنموصؾلطنيمواظعراقمودؾطـيمسؿونموعصرموعقرؼؿوغقو.
واصؿؿقًماالجؿؿوعماظلقدةماحملودؾي/معـكمتقحقد،مغوئىمرئقسماىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوت،مبؽؾؿيمترحقؾقيم
مبؿـؾل ماظقصقد ماٌشورطي مومتـً مظالجؿؿوع ماظـفوح مواظؿقصقؼ .مطؿو مأظؼك ماظلقد /مسودل ماظؽقت ،مرئقس ماظؾفـي،م
طؾؿي متؼدم مصقفو مبوظشؽر مإظب ماىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت مسؾك مادؿضوصي مػذا ماالجؿؿوع .مثؿ متاله مممـؾ ماألعوغيم
اظعوعي ،ماظلقد /مصقصؾ معوغل ،ماظذي مسرب مبودؿ مععوظل ماألعني ماظعوم مظؾؿـظؿي ،مسـ مذؽره مظؾففوز ماٌرطزيم
ظؾؿقودؾوتمسؾكماىفقدماظؽؾريةماظيتمبذظًمإلسدادموتـظقؿماالجؿؿوع.
وضدمغوضشًماظؾفـيماٌقهقسوتماٌدرجيمسؾكمجدولمأسؿوهلوموعـمبقـفوم
ـمادؿعراضمواسؿؿودمخطيمسؿؾماظؾفـيمظؾلـقاتم2016مـم.2018
ـمعؼرتحمبرغوعٍمسؿؾماظؾفـيمظؾلـقاتم2018مـم2020مواظربغوعٍماظلـقيمظلـيم.2018مم
ـمسرضمعشورطيماظؾفـيمؼبمأسؿولمذبؿقسيمسؿؾماالغؿقدويمٌراجعيماظؾقؽي.
ـمتطقؼرماظصػقيماالظؽرتوغقيمظؾفـيمهؿـمعقضعماٌـظؿيمسؾكمذؾؽيماالغرتغً.
طؿو م ّمت مسرض مذبؿقسي ماألوراق ماظؾقـقي ماٌعدّة معـ مسدد معـ ماألجفزة ماألسضوء موػل ماألردن ،معصر ،متقغس،م
دؾطـيمسؿون.
وضد مهؿـً ماظؾفـي مغؿوئٍ مأسؿوهلو مهؿـ مربضر ماالجؿؿوع ماظذي مسرهؿف مسؾك ماجملؾس ماظؿـػقذي مؼب ماجؿؿوسفم
اظلودسمواًؿلني.
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ثاظـا:ماالجؿؿاعماظؿادعمظؾفـةمادلكططماالدرتاتقفيمظؾؿـظؿة:
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بدسقةمطرمييمعـمععوظلماظدطؿقر/محلوممبـمسؾدماحمللـماظعـؼري،مرئقسمدؼقانماٌراضؾيماظعوعيمبوٌؿؾؽيماظعربقيم
اظلعقدؼي،مادؿضوفمدؼقانماٌراضؾيماظعوعيماالجؿؿوعماظؿودعمظؾفـيماٌكططماالدرتاتقفلمخـاللماظػـرتةمعــم11م
إظبم15مصرباؼرم2018ممبشورطيموصقدماألجفزةماألسضوءمؼبماظؾفـيموػلمأجفزةماظرضوبيمؼبمطؾمعــمدوظـيماظؽقؼـًم
واظلعقدؼيموظؾـونمإظبمجوغىمممـؾماألعوغيماظعوعيمظؾؿـظؿي.مطؿومذوركمؼبمػذاماالجؿؿوعمممـؾمسـمعؾـودرةمتـؿقـيم
االغؿقدوي.
واصؿؿحماالجؿؿوعمعـمضؾؾمدعودةمغوئىمرئقسمدؼقانماٌراضؾيماظعوعـيماظلـقدم/مسـؿـونمبــمسؾـدماظـرغبـماظقققـو،م
حقٌمأظؼكمغقوبيمسـمععوظلمرئقسماظدؼقان،مطؾؿـيمترحقؾـفمبـوظقصقدماٌشـورطيموأثــكمسؾـكمجفـقدػؿمؼبمردـؿم
اًططماإلدرتاتقفقيمظؾؿـظؿيمومتـكمألسؿولماالجؿؿوعماظـفوحمواظؿقصقؼ.
طؿومأظؼكمطؾمعـماظلقد/م سؾقـدماظدودـري،مممــؾمدؼـقانماحملودـؾيمبدوظـيماظؽقؼـًمورئـقسماظؾفــيمواظلـقدم/م
اظـؿـفلمايؿوعل،مممـؾماألعوغيماظعوعي،مطؾؿيمتضؿـًماظشؽرمواظؿؼدؼرمظدؼقانماٌراضؾـيماظعوعـيمسؾـكمادؿضـوصيم
ػذاماالجؿؿوع.مم
وضدمدردًماظؾفـيماٌقهقسوتماٌدرجيمسؾكمعشروعمجدولمأسؿوهلومواظيتماذـؿؿؾًمسؾـكماإلرـالعمسؾـكمتـػقـذم
األجفــزةماألسضــوءموىــونماظـــؿـظؿيمألػــدافماًطــيماظؿشــغقؾقيمظؾؿكطــطماالدــرتاتقفلمظلـــيم2017موإبــداءم
اظـؿالحظوتمبشلغفوموإسدادماظؿؼرؼرماظـذيمؼعـرضمسؾـكماجملؾـسماظؿـػقـذيمؼبماجؿؿوسـفماظلـودسمواًؿلـنيم
وطذظؽمعـوضشيماإلرورماظعوممظؾؿؼرؼرماظشوعؾمحقلمتـػقـذماٌكطـطماالدـرتاتقفلمظؾؿـظؿـيمخـاللماظػـرتةم 2013مـم
2017مواظعرضماٌرئلماٌؼرتحمتؼدميفمؼبمذلغفمإظبماجملؾسمبوإلهـوصيمإظبمدرادـيمعؼرتحـوتماألجفـزةماألسضـوءم
وىونماٌـظؿيمحقلمعشروعماٌكططماالدرتاتقفلمظؾػرتةم 2018مـم2022مواالدؿعوغيممبؾودرةماالغؿقدـويممظؾؿـؿقـيم
إلسدادماًطيماظؿشغقؾقيمظؾؿكططماالدرتاتقفلمدوظػماظذطرموعؿوبعيمتـػقذػوموتؼدؼؿماظؿؼورؼرمبشلغفومواظـظـرمؼبم
إسودةماغؿكوبمأسضوءماظؾفـي.
م وضدمهؿـًماظؾفـيمغؿوئٍمأسؿوهلـومهـؿـمتؼرؼرػـوماظـذيمرصعؿـفمإظبماجملؾـسماظؿـػقـذيمؼبماجؿؿوسـفماظلـودسم
واًؿلني.
رابعا:ماإلجؿؿـاعماحلاديمسشرمظؾفـةمادلعاؼريمادلفـقةمواظرضابقةمظؾؿـظؿة:
بدسقةمطرمييمعـمععوظلماألدؿوذم/مادرؼسمجطق،ماظرئقسماألولمظؾؿفؾسماألسؾكمظؾقلـوبوتمبوٌؿؾؽـيماٌغربقـي،م
ادؿضوفماجملؾسماالجؿؿوعمايوديمسشرمظؾفـيماٌعوؼريماٌفـقـيمواظرضوبقـيمظؾؿـظؿـيمخـاللماظػـرتةمعــم19مإظبم
2018/02/23ممبشورطيمممـؾلماألجفزةماألسضوءمؼبماظؾفـيموػلمأجفزةماظرضوبـيمؼبمطـؾمعــماألردنمواظؽقؼـًم
وعصرمواٌغربمواظعراقمواظلعقدؼيمبوإلهوصيمإظبمممـؾماألعوغيماظعوعيموممـؾمعؾودرةماالغؿقدويمظؾؿـؿقي.
واصؿؿحماالجؿؿوعماظلقدم/مربؿدماظصقابل،مغوئىماظرئقسماألولمظؾؿفؾسماألسؾكمظؾقلوبوت،محقٌمأظؼـكمطؾؿـيم
غؼؾمصقفومترحقىمععوظلماظرئقسماألولمظؾؿفؾسمبوظقصقدماٌشورطيمعؿؿـقومهلؿماظـفوحمواظؿقصقؼمؼبمأسؿوهلؿ.
طؿومأظؼكماظلقدماظدطؿقر/مدعقدماظزعوغون،مممـؾمدؼقانماحملودؾيمبدوظيماظؽقؼًمورئـقسماظؾفــي،مطؾؿـيمتقجـفم
صقفومبوظشؽرمإظبماىفوزماٌغربلمسؾكمادؿضوصيماجؿؿوعماظؾفـيموسؾكماىفقدماظيتمبذظًمظإلسدادمظف.
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وضدمغوضشًماظؾفـيماظـؿقهقسوتماظـؿدرجيمسؾكمعشروعمجـــدولمأسؿوهلومواظيتماذؿؿؾًمسؾكمعـوضشـيم
اظـؿؼوالت واألوراقماظؾقـقيمذاتماظعالضيمبوٌعوؼريموعـوضشـيمعشـروعمدظقـؾماٌراجعـيماٌوظقـيمايؽقعقـيماظعربـلم
(عرحؾيماظؿكطقط)موطذامعوممتمبشلنماظؿـلقؼمععمممـؾمعؾودرةماالغؿقدويمظؾؿـؿقيمحقلمأوظقؼوتمعشورؼعموبراعٍم
عؾودرةماالغؿقدويمظؾؿـؿقيمؼبماٌـطؼيماظعربقيموإسدادمعشروعمبرغـوعٍمسؿـؾماظؾفــيمظلــيم2018مواظؿقاصـؾمعـعم
ممـؾماٌـظؿيماظعربقيمؼبمىـيماٌعوؼريماظؿوبعيمظالغؿقدوي.مطؿومادؿعرهـًمآخـرماٌلـؿفداتمؼبمأسؿـولماظؾفــيم
واظؿـلقؼمععماظؾفـيماظػرسقيمظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيمظـؿـظؿيماالغؿقدويمواٌشورؼعماظيتمتــقيماظؾفــيماظؼقـومم
بفومضؾؾماٌممترماظؼودممظالغؿقدويماٌؼررمسؼدهمدـيم2019مووربيمدؼقانماحملودؾيمبدوظيماظؽقؼًمحقلمعقهقعم
اٌقدقسيماظرضوبقيم(غظوممادارةماظعؿؾقوتماظرضوبقيماالظؽرتوغقي)موصؽرةمتعؿـقؿمػـذهماظؿفربـيمسؾـكمبؼقـيماألجفـزةم
اظعربقيمظؿؾـقفوموعشورطيمدؼقانماحملودؾيمبدوظيماظؽقؼًمؼبمذبؿقسوتموصرقماظعؿؾماظـيتمهلـومسالضـيمبوٌعـوؼريم
عـؾماظرضوبيمسؾكماٌشرتؼوتماظعوعيموسؾكماظؾقوغـوتماظضـكؿيمووربـيمدؼـقانماٌراضؾـيماظعوعـيمبوٌؿؾؽـيماظعربقـيم
اظلعقدؼيمظؼقوسمأداءماىفوزمووربيمدؼقانماظرضوبيماٌوظقيماالهوديمجبؿفقرؼيماظعراقمبشلنماٌعوؼريماظرضوبقي.
وضدمهؿـًماظؾفــيمغؿـوئٍمأسؿوهلـومهـؿـماظؿؼرؼـرماظـذيمرصعؿـفمإظبماجملؾـسماظؿـػقـذيمؼبماجؿؿوسـفماظلـودسم
واًؿلني.
خاعلا:ماظؾؼاءماظعؾؿيمادلشرتكمبنيمادلـظؿةماظعربقةمواألعاغةماظعاعةمدلـظؿةماالصرودايماظـارؼةمباالغؽؾقزؼة:
ؼبمإرورمتػعقؾماظؿعوونمبنيماٌـظؿـيماظعربقـيموعـظؿـيماالصرودـويماظـورؼـيمبوالغؽؾقزؼـي،مسؼـدمظؼـوءمسؾؿـلمؼـقمم
2018/03/27مبــنيماٌـظؿــيمواألعوغــيماظعوعــيمٌـظؿــيماالصرودــويمحــقلمعقهــقعم"أػــدافماظؿـؿقــيماٌلــؿداعيم
(اجـدة )2030مواٌفـقي" .وضدمذوركمؼبمػذاماٌؾؿؼـكمممــؾمســماألعوغـيماظعوعـيمظؾؿـظؿـيماالصرودـويموأجفـزةم
اظرضوبيمؼبمطؾمعـماألردنمواىزائرمواظلعقدؼيمواظعـراقمواظؽقؼـًموتـقغسموضطـرموظؾــونموظقؾقـومودـؾطـيمسؿـونم
وصؾلطنيمواظلقدانمواٌغربموعصرمبوإلهوصيمإظبماألعوغيماظعوعيمظؾؿـظؿيموممــؾمســمعؾـودرةماالغؿقدـويممظؾؿـؿقـيم
وممـؾنيمسـمربؽؿيمايلوبوتماهلقظـدؼي.موتـوولماٌؾؿؼكماحملوورماألربعيماظؿوظقي:م
احملورماألول:مذبوبفيماٌؿطؾؾوتماظـوعبيمسـمتطؾقؼماجـدة 2030مصقؿومؼؿعؾؼمبوظرضوبيمسؾـكمأػـدافماظؿـؿقـيم
اٌلؿداعي:م
ـمسرضموربيمعـظؿيماالصرودوي.
ـمسرضموربيماٌـظؿيماظعربقي.
احملورماظـاغي:مذبوبفيماٌؿطؾؾوتماظـوعبيمسـمتطؾقؼم
اجـدة 2030مصقؿومؼؿعؾؼمبوظرضوبيمسؾكمأػدافماظؿـؿقيم
اٌلؿداعي.موجفيمغظرماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيم
ـمغؼوشموادؿـؿوجمأػؿماظؿقصقوت.
احملورماظـاظث:مطقػمميؽـمظؾؿـظؿوتماالضؾقؿقيم
اٌلوػؿيمؼبمتدسقؿمعفـقيماالجفزة.م
ـمسرضموربيمعـظؿيماالصرودوي.
ـمسرضموربيماٌـظؿيماظعربقي.
احملورماظرابع:موجفيمغظرماالجفزةماظعربقيماٌشورطيمؼبماٌؾؿؼكمحقلمتدسقؿمعفـقيماالجفزةم.
ـماٌراحؾماظؼودعيمواالدؿـؿوجوتمواظؿقصقوت.
55
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داددا:ماالجؿؿاعماظلادسمواخلؿلونمظؾؿفؾسماظؿـػقذيمظؾؿـظؿة:
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سؼـدماجملؾسماظؿـػقذيمظؾؿـظؿيماظعربقيمظألجفـزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيماجؿؿوسفماظلودسمواًؿلنيم
مبدؼـيمتقغسم(اىؿفقرؼيماظؿقغلقي)مؼقعل 10و11مرجىم1439ػـماٌقاصؼمظــم28و 29معـورسم2018ممبرئودـيم
ععوظلماظدطؿقر/مصالحمغقريمخؾػ،مرئقسمدؼقانماظرضوبيماٌوظقـيماالهـوديمجبؿفقرؼـيماظعـراقموطوظـيمورئـقسم
اجملؾسماظؿـػقذيمظؾؿـظؿي،موحبضقرمععوظلماألدؿوذ/مسودلمسؾدماظعزؼزماظصـرسوويم،مرئـقسمدؼـقانماحملودـؾيم
بدوظيماظؽقؼًمبوإلغوبيمواظـوئىماألولمظرئقسماجملؾسماظؿـػقذي،مودعودةماظشقخم/مبـدرمبـمربؿدمبـمدـعقدمآلم
ثوغل،مرئقسمدؼقانماحملودؾيمبدوظيمضطرمواظـوئىماظـوغلمظرئقسماجملؾـسماظؿـػقـذيموععـوظلماألدـؿوذم/منقـىم
اظؼطوري،ماظرئقسماألولمظدائرةماحملودؾوتمؼبماىؿفقرؼـيماظؿقغلـقيمواألعـنيماظعـوممظؾؿـظؿـيماظعربقـيموحضـقرم
رؤدوءموأسضوءموصقدماالجفزةماالسضوءمؼبماجملؾس.مم
وضدماغؿظؿمحػؾماصؿؿوحماالجؿؿوعممحبضقرماظلقد/مػبقسماىفقـووي،موزؼـرماًورجقـيمظؾفؿفقرؼـيماظؿقغلـقيم
وسددمعـماظلػراءمواظؼوئؿنيمبوألسؿولمظعددمعـماظدولماظعربقيماٌعؿؿدؼـمبؿقغس.م
وضؾقؾماالصؿؿوح،متؼدممععوظلماألدؿوذ/مسودلمسؾدماظعزؼزماظصـرسووي،مرئـقسمدؼـقانماحملودـؾيمبدوظـيماظؽقؼـًم
بوإلغوبيمواظـوئىماألولمظرئقسماجملؾسماظؿـػقذيمظؾؿـظؿيمبوظؿفـؽـيمإظبماظشـعىماظؿقغلـلموإظبمععـوظلماألدـؿوذم/م
نقىماظؼطوري،ماظـرئقسماألولمظـدائرةماحملودـؾوتمؼبماىؿفقرؼـيماظؿقغلـقيمواألعـنيماظعـوممظؾؿـظؿـيموطوصـيم
عـؿليبماظدائرةممبـودؾيماحؿػوهلوممبرورمػبلنيمدـيمسؾكمتلدقلفو،موأػدىمٌعوظقفمدرسومتذطورؼو.
وادؿفؾمحػؾماالصؿؿوحمبؽؾؿوتمأظؼوػومطؾمعـمععوظلماألدؿوذ/منقىماظؼطوري،موععوظلماظدطؿقر/مصـالحمغـقريم
خؾػ،موععوظلماظلقد/مػبقسماىفقـووي،موزؼرماظشمونماًورجقيماظذيمسـربمســماسؿـزازمتـقغسمبودؿضـوصيم
االجؿؿوعماظلودسمواًؿلنيمظؾؿفؾسماظؿـػقذيمظؾؿـظؿي.م
وضؾقؾماغطالقماىؾليماألوظبمظؾؿفؾس،متؼدممدعودةماظشقخ/مغوصرمبـمػاللمبــمغوصـرماٌعـقظلماٌـقضّر،مرئـقسم
جفوزماظرضوبيماٌوظقيمواإلدارؼيمظؾدوظيمبلؾطـيمسؿون،مإظبمععوظلماألدـؿوذم/منقـىماظؼطـوريموإظبمطوصـيمعـؿلـيبم
دائرةماحملودؾوتماظؿقغلقيمبوظؿفـؽيممبـودؾيماالحؿػولممبرورمػبلـنيمدــيمسؾـكمتلدـقسمػـذهماظـدائرةمودـؾؿم
ععوظقفمدرعمتذطورؼومىفوزماظرضوبيماٌوظقيمواإلدارؼيمظؾدوظي.
بعدمذظؽماغؿؼؾماجملؾسمإظبمعـوضشيماٌقهقسوتماظيتمتضؿـفومجدولمأسؿوظفمواظيتماذؿؿؾًمسؾك:م
ـمإضـرارمجدولماألسؿول.
ـممتؼرؼرمرئقسماجملؾسماظؿـػقذيمسـمغشورفموغشوطماجملؾسمعـذمآخـرماجؿؿوعمظف.
ـممتؼـرؼرماألعوغيماظعـوعيمسـمغشورفومعـذمآخرماجؿؿوعمظؾؿفؾس.م
ـممتؼرؼرمىـيماٌعوؼريماٌفـقيمواظرضوبقيمظؾؿـظؿيمؼبماجؿؿوسفوماظعوذر.
ـممتؼرؼرمىـيمتـؿقيماظؼدراتماٌمدلقيمظؾؿـظؿيمؼبماجؿؿوسفوماظـوغلمسشر.
ـمتؼرؼرمىـيماظرضوبيماظؾقؽقيمظؾؿـظؿيمؼبماجؿؿوسفوماظـوغل.
ـمتؼورؼرمىـيماٌكططماالدرتاتقفلمواسؿؿودماٌكططماالدرتاتقفل  2018ـم.2022
ـمإسودةمتشؽقؾمىـيماٌكططماالدرتاتقفلمظؾؿـظؿي.
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ـمعقاصؾيماٌفومماٌقطؾيمإظبماظػرؼؼماٌؽؾػمبوضرتاحمتعدؼؾماظـظومماألدودلمظؾؿـظؿي.
ـماسؿؿودمايلوبماًؿوعلمظلـيم.2017
ـماسؿؿودماٌقازغيماظؿؼدؼرؼيمظلـي .2018
ـمتلؿقيماألجفزةماظيتمدؿلؿػقدمعـماٌـقيماٌوظقيمظؾؿشورطيمؼبماظؾؼوءاتماظؿدرؼؾقـيماظـيتمتعؼـدػوماٌـظؿـيمدــيم
.2018
ـماظؿعوونمبنيماٌـظؿيماظعربقيموعـظؿيماالصرودويماظـورؼيمبوظؾغيماالنؾقزؼي.
ـمحقلمتؼورؼرماألجفزةماظعربقيمواألعوغيماظعوعيمحقلمعشورطوتفومؼبمأسؿولماظؾفونموذبؿقسوتماظعؿؾماٌـؾـؼيمسـم
عـظؿيماإلغؿقدوي.
ـماسؿؿودمعؼرتحوتمىـيمذبؾيماظرضوبيماٌوظقيمظؾؿـظؿي.
ـمتطؾقؼمآظقيماظؿؼققؿماظذاتلمظؾـزاػي.
ـمحقلمهدؼدمعؽونموعقسدماالجؿؿوعماظلوبعمواًؿلنيمظؾؿفؾسماظؿـػقذيمظؾؿـظؿيماظعربقي.
ـمإسدادموتقجقفمبرضقيمذؽرمإظبماظلقدمرئقسماىؿفقرؼيمواظلقدمرئقسمايؽقعي.
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* دؼـوانماحملادؾةمبادلؿؾؽةماألردغقـةماهلامشقة:

1ـ جلـةماظـزاػةمواظشػاصقةماظـقابقةمتزورمدؼوانماحملادؾة:
ضولمرئقسمدؼقانماحملودؾيماألدؿوذماظدطؿقر/مسؾدمخرابشــــفم
أنماظدؼقانمؼؼقمممبفوعفماظرضوبقيمظؾقػوزمسؾكماظـؿـولماظعـــومم
طؿومؼرطزمسؾكماظؿدرؼىمواظؿعؾقؿماٌلؿؿرمظـؿقزػـلماظدؼــــقانم
عـمأجؾماالرتؼوءممبلؿقىماألداءماظرضوبلماظــؿفينمإهــوصيمإظبم
اظرتطقزمسؾكماظـزاػيمؼبماظعؿؾمبوظدؼقانمعـمخاللماالظؿـــــزامم
بوألغظــؿيمواظؼقاغـنيموأخالضقوتماظقزقػــيماظعوعي،مووـــىم
تضوربماظــؿـصوامأثـوءمتــلدؼيماظقزقػي.م
وأهـوفماًرابــشفمخاللماجؿـؿــوسفمععمىــــيماظـزاػـــيم
واظشـػـوصقيماظـقوبـقي برئـوديماظــوئىمزؼدماظشقابؽيمصـلمدؼقانماحملودؾيمأنمتقاصؾماظدؼقانماٌلؿؿرمععمذبؾسماظـقابمؼعززم
أسؿوظف ماظرضوبقي موؼدسؿ مآظقوت ماحملوصظي مسؾك ماظـؿول ماظعوم .وأطّد ماًرابشي مسؾك مهرورة متؾودل ماآلراء مواٌشقرة محقل مطقػقيم
تعزؼزماظـزاػيمؼب عمدلوتماظؼطوعماظعوم.
وأذور مإظب مأنّ ماظدؼقان مؼؼقم مبوظؿدرؼى ماٌلؿؿر مٌقزػقف سؾك ماألغظؿي مواظؼقاغني مواظعؿؾ ماظرضوبل ،معقهقو مأنّ مػـوك م 33موحدةم
رضوبقيمؼبماٌقدان تغطلمعبقعمعمدلوتماظدوظي.
وضولماًرابشفمأنّمدؼقانماحملودؾيمؼؼدم تؼرؼرامدـقؼومإظبمذبؾللماألسقونمواظـقابمؼؿضؿـمآراءهموعؾققزوتفموؼؾنيماٌكوظػوتم
اٌرتؽؾيمواٌلموظقيماٌرتتؾيمسؾقفومؼبمبدءمطؾمدورةمسودؼيمأومطؾؿومرؾىمذبؾسماظـقابمعـفمذظؽ.
وأطّد أن مدؼقان ماحملودؾي مؼؼقم مبدوره مؼب معؽوصقي ماظػلود ماٌوظل مواإلداري معقهقو مأن مرؤؼي ماظدؼقان متؿؿـؾ مبوظؿؿقز ماظرضوبلم
اٌلؿدامموعلوسدةماظؼطوعماظعوممسؾكماظعؿؾمبؽػوءةموصوسؾقيموتعزؼزماٌلوءظيماظعوعي.
عـ مجوغؾف مأطد مرئقس ماظؾفـي ماظـقوبقي ماظـوئى مزؼد ماظشقابؽي مسؾك مدسؿ مذبؾس ماظـقاب مظعؿؾ دؼقان ماحملودؾي موتعزؼز معػفقمم
اظرضوبيماٌوظقيمؼبمعمدلوتماظؼطوعماظعوم،معـمخالل إضرارماظؿشرؼعوتماظيتمدبدمماظعؿؾماظرضوبل.
وردماًرابشفمسؾكمأدؽؾيموادؿػلوراتماظلودةماظـقابمحقٌمأوهحمأنمدؼقانماحملودؾيمؼؼقمممبفوعفمؼبماحملوصظيمسؾكماٌولم
اظعوممبوظؿعوون مععماىفوتماٌعـقيموؼعؿؾمسؾك معؿوبعيمأؼيمزبوظػوتمعوظقيموإدارؼيمٌعوىؿفوموؼؿعوون مععمإدارةماظلريمواألعـم
اظعوممؼبماظرضوبيمسؾكماظلقوراتمايؽقعقيمبفدفمايػوزمسؾكماٌولماظعومموصقوغؿفمعـماهلدرمواظضقوع.
2ـ خاللماصؿؿاحهمدورةميفمدؼوانماحملادؾة:

بدأت مأسؿول مدورة محقل ماظؿدضقؼ موصؼو مٌعوؼري ماظؿدضقؼ ماظدوظقي مؼب مدؼقان ماحملودؾي مؼـظؿفو ماظدؼقان مظـؿقزػقف مهؿـ مخطؿفم
اظؿدرؼؾقيماظلـقؼيمظعومم.2018
وأطد مرئقس مدؼقان ماحملودؾي ماألدؿوذ ماظدطؿقر /مسؾد مخرابشف مخالل ماصؿؿوحف مدورة متدرؼؾقي محقل ماظؿدضقؼ موصؼو مٌعوؼري ماظؿدضقؼم
اظدوظقي سؾك مأػؿقي ماظؿعؾقؿ مواظؿدرؼى ماٌلؿؿر مٌقزػل ماظدؼقان معـ مأجؾ معقاطؾي ماظؿطقرات مايدؼـي مؼب مذبول ماظؿدضقؼ مواظرضوبيم
اٌوظقيمظؿعزؼزمجقدةماٌكرجوتماظرضوبقيمواحملوصظيمسؾكماٌولماظعوممعـماهلدرمواظضقوع.
وضولماًرابشفمإنمػذهماظدورةماظؿدرؼؾقيمتعرفماٌشورطنيمصقفومسؾكماإلرورماظعوممظؾؿدضقؼموصؼمعـففقيماظؿدضقؼمايدؼٌمووصؼوم
ٌعوؼري ماظؿدضقؼ ماظدوظقي موتزؼد معـ مضدرتفؿ مسؾك مصفؿ معرحؾي ماظؿكطقط مواظؿـػقذ موادؿؽؿول ماظعؿؾ ماظرضوبل موصؼ معـففقي معؿطقرةم
ومتؽـماٌشورطنيمعـمصفؿموتطؾقؼمحوالتمسؿؾقيمظؾؿدضقؼ.
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وأطدمسؾكمأػؿـقيمدورمعدضؼـلمدؼــقانماحملودؾيم ؼبماحملوصظيمسؾكماٌولماظعوممواالدؿكدامماألعـؾمظؾؿولمواظقضًمواىفد
ؼبماظؼطوعماظعوممواٌلوػؿيمبػعوظقيمؼبمتطقؼرماألداءماظـؿمدللمؼبمزبؿؾػماظدوائرمواٌمدلوتمايؽقعقي.
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3ـ اخلرابشهمؼػؿؿحمدورةماظؿدضققمسؾىماألغظؿةماحملودؾةمظؽوادرماظدؼوان:
أطد مسطقصي ماألدؿوذ ماظدطؿقر مسؾد مخرابشف مسؾك مأن ماظؿدرؼى مواظؿعؾقؿ ماٌلؿؿرؼـ موتطؾقؼ معو ممت متعؾؿف مؼعد ماألدؾقب ماألعـؾ مؼبم
تردقخ ماٌعؾقعي مظؾقصقل مإظب ماإلحرتاصقي مؼب مإتؼون مسؿؾ معدضؼ مدؼقان ماحملودؾي موصؼ مأصضؾ ماٌؿوردوت ماظدوظقي مؼب مسؾؿ ماظرضوبيم
واظؿدضقؼ.
وضولماًرابـشفمخاللمإصؿـؿوحماظدورةماظـوغقيمظؾؿدضقؼمسؾكماألغظؿيماحملقدـؾيم
أنمترطقزمدؼقانماحملودؾيمسؾكمتدرؼىمعقزػقـفمسؾكماظؿـــدضقؼمسؾكماألغظــؿيم
احملقدؾيمأومعو ؼعرفمبــ “ ”Audit ITجوءموصؼماًططماظيتموهعفوماظدؼـقان
ٌقاطؾيماظؿطقراتماظيتموريمسؾكماظلوحيماحملؾقيموظإلرتؼوءمؼبماظعؿؾماظرضوبل
موصؼماٌؿطؾؾوتمواٌعوؼريماظدوظقيماظيتمترطزمسؾكمػذاماىوغى.
وأهوفماًرابشفمبلنمتػرؼغماٌؿدربنيمعـمأسؾوءموهغقطماظعؿؾماظققعلمواظروتني
ظؾؿػرغمظؾؿعؾؿموتؾودلماألصؽورمواًرباتمبنيماظزعالءمؼعدمحبدمذاتفمصرصيمطؾريةم
وعفؿي مؼؾؿؼل ماظزعالء معـ معراضؾوت ماظقدط مواظشؿول معع مبعضفؿ مبعضوً موتؾودل ماظرأي مواٌشقرة مسرض مظؾؿشؽالت ماظرضوبقي ماظيتم
تقاجففؿمؼبماٌقدانموطقػقيماإلدؿػودةمعـماظؿدرؼىمؼبمحؾمػذهماٌشؽالت.
وذددماًرابشفمسؾكمأػؿقيمتطؾقؼ معوممتمتعؾؿفمعشرياًمإظبمأنماجملؿقسيماظلوبؼيموبعدماإلغؿفوء معـمتدرؼؾفومذؽؾًمعـفومصرقم
حقٌممتمإنوزمػبليمتؼورؼرمرضوبقيمحؿكماآلنموذظؽمبوإلسؿؿودمسؾكمتدضقؼماألغظؿيماحملقدؾيموإدؿكداممبرغوعٍماظـم()IDEA
ودقفمؼؿؿمتشؽقؾمسدةمصرقمعـماٌشورطنيمؼبمػذهماظدورةمظؾؼقوممبوٌفومماظرضوبقيمبندؿكداممبرغوعٍم( .)IDEA

4ـ دؼوانماحملادؾةمؼـفزمدؾعةمأدظةمتدضققموؼـشرػامسؾىمعوضعه االظؽرتوغي:
أسؾـمرئقسمدؼقانماحملودؾيماألدؿوذماظدطؿقرمسؾدمخرابشفمانوزماظدؼقانمدؾعي أدظيمتدضقؼمعفـقيمعؿكصصيمتضؿـًماظدظقؾم
اإلرذودي مظؿدضقؼ معمذرات ماألداء مودظقؾ ماظؿدضقؼ اظؾقؽل مواظدظقؾ ماإلرذودي مظؿدضقؼ ماظدؼـ ماظعوم مودظقؾ ماظرضوبي ماٌوظقي مودظقؾم
اظرضوبي مسؾك ماألداء مودظقؾ متؼققؿ ماظـزاػي موعؽوصقي ماظػلود مودظقؾ مهؾط موتقطقد مجقدة ماظؿدضقؼ موذظؽ بوظؿعوون معع معمدلوتم
دوظقيمعؿكصصي.
وضول ماًرابشف مأن مػذه ماألدظي مغشرت مسؾك عقضع مدؼقان ماحملودؾي ماالظؽرتوغل  www.ab.gov.joمعـ مذلغفو مخدعي ماظعؿؾم
اظرضوبلموسؿؾقوت اظؿدضقؼمواظرضوبيماٌوظقيمواإلدارؼيمواالدؿغاللماألعـؾمظؾؿقاردماظؾشرؼي واٌوظقي.
وأهوف مإن ماظدظقؾ ماإلرذودي مظؿدضقؼ معمذرات ماألداء ماسد مؼب مهقء مدعل اظدؼقان مظؿعزؼز ماٌػوػقؿ ماٌرتؾطي مبرتذقد ماإلغػوقم
ايؽقعل موعـفو مأدؾقب ماٌقازغي اٌقجفي مبوظـؿوئٍ ) (ROBموهدؼد مصرص ماظؿقلني ماٌؿؽـي مظؿطؾقؼ مغظوم مإلدارة ماألداء مؼب
اظقزاراتمواظدوائرمواٌمدلوتمايؽقعقي،محقٌممتمإسدادمػذاماظدظقؾمعؿضؿـومإجراءات تدضقؼمعمذراتمضقوسماألداء.
وأوهح ماًرابشف مإن مإسداد مػذا ماظدظقؾ مؼلتل معـ مرؤؼي دؼقان ماحملودؾي ماٌؿؿـؾي مؼب ماظؿؿقز ماظرضوبل ماٌفين ماٌلؿدام مظؿعزؼزم
عػوػقؿماإلصصوح واظشػوصقيمواٌلوءظيموعلوسدةماظؼطوعماظعوممظؾعؿؾمبؽػوءةمواٌزؼدمعـماظػعوظقيمؼب ترذقدماإلغػوقمايؽقعلمإميوغوم
عـماظدؼقانمبلغفمذرؼؽمؼبمنوحمعمدلوت اظدوظي.
وأذورمإظبماغفممتمإسـدادمػـذاماظـدظقؾماٌؿكصـصمؼبمتـدضقؼمعمذـراتماألداءم عــمضؾـؾمطـقادرماظـدؼقانموبوظؿعـوونمعـعمخـرباءم
عؿكصصنيممبلوسدةمعـماظقطوظيماألعرؼؽقي ظؾؿـؿقيماظدوظقيم ).(USAID
وضولماًرابشفماغفممتمإسدادمدظقؾماظؿدضقؼماظؾقؽل ؼبمزؾمتزاؼدماالػؿؿومماحملؾلمواظدوظلمبوالػؿؿـوممبـوألداءماظؾقؽـلمظؾقحـداتم
االضؿصودؼي وهؼقؼومظردوظيماظدؼقانماٌؿؿـؾيمؼبماٌلـوػؿيمؼبمهلـنيمادـؿكدامموإدارةماٌـقاردم اظعوعـيمظؾدوظـيمظؿقؼقـؼماظؿـؿقـيم
اٌلؿداعيمظؾؿفؿؿعمعـمخاللمرضوبيمذوعؾيمعلؿؼؾيمسؾك اظؼطوعماظعوم.
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وأهوفمأنمػذاماظدظقؾمؼعدماحدماورمعشروعماظؿقأعيماظـوغلمعو بنيمدؼقانماحملودؾيموائؿالفماألجفزةماظرضوبقيمظؽؾمعـ
إدؾوغقوموػقظـداموادؿقغقومومبو ؼؿقاصؼمععماظؾقؽيماحملؾقيموععوؼريماظرضوبيموأصضؾماٌؿوردوتمؼبمػذا اجملول.
طؿو مظػً ماًرابشف مإظب مإسداد ماظدظقؾ ماإلرذودي مظؿدضقؼ ماظدؼـ ماظعوم مٌو ٌقهقع ماظدؼـ ماظعوم معـ مأػؿقي مظدى ماألجفزة ماظعؾقوم
ظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي محقٌ ممت إسداده ممبو مؼؿقاءم معع ماظؾقؽي ماحملؾقي موععوؼري ماظؿدضقؼ ماظدوظقي معـ مخالل معشروع اظؿقأعيم
اظـوغلمعومبنيمدؼقانماحملودؾيموائؿالفماألجفزةماظرضوبقيمظؽؾمعـمإدؾوغقو وػقظـداموادؿقغقو.
وضول ماًرابشف ماغف ممت مإسداد مدظقؾ ماظرضوبي ماٌوظقي مؼب مهقء اظؿطقرات ماظيت مذفدتفو ماٌؿؾؽي مغؿقفي متطقر مغظؿ ماظعؿؾ موأدوظقىم
اإلدارةماظعوعيمومنق غشوروتماظؼطوعماظعومموتزاؼدماإلغػوقمايؽقعل.
وأهوفماغفممتمإسدادمػذاماظدظقؾ اٌؿكصصمجبفقدمعقزػلماظدؼقانموعـمخاللمعشروعماظؿقأعيماظـوغلمعومبنيمدؼقانماحملودؾيم
وائؿالفماألجفزةماظرضوبقيمظؽؾمعـمإدؾوغقو موػقظـداموادؿقغقو موذظؽمظؿطقؼرمآظقوتماظعؿؾ وهؾطمسؿؾقيماظرضوبيمسؾكماٌولماظعومم
وغبوؼؿفمعـماهلدرمواظضقوع.
طؿو مأوهح اًرابشف مأغف ممت مإسداد مدظقؾ ماظرضوبي مسؾك ماألداء مغظرا مألػؿقي مرضوبي ماألداء مؼب مبقون عدى مصعوظقي ماألغشطي ماٌوظقيم
ظؾدوظيمبفدفمهؼقؼماألػدافمواًططماٌردقعيمبؽؾمطػوءة وصعوظقيمواضؿصود.
وأذورمإظبمأنمػذاماظدظقؾمؼعؿربماحدماورمجفقدمعقزػل اظدؼقانموعـمخاللمعشروعماإلصالحماٌوظلماظـوغلماظذيمعقظؿفماظقطوظيم
األعرؼؽقي ظؾؿـؿقيماظدوظقي ) (USAIDومبومؼؿقاصؼمععماظؾقؽيماحملؾقيموععوؼريماظؿدضقؼ اظدوظقي.
وأعو مدظقؾ متؼققؿ ماظـزاػي وعؽوصقي ماظػلود مصؼد ممت مإسداده ممتوذقو معع ععوؼري ماظؿدضقؼ مواظرضوبي ماظدوظقي موادؿـودا مإظب معو مورد مؼبم
عـظقعيماظـزاػيماظقرـقي ودورماألجفزةماظرضوبقيمؼبمترعبيمعقـوقماظـزاػيماظقرـقيموخطؿفومإظبمواضع معؾؿقسممبو ؼبمذظؽمتطقؼرم
آظقوت ماظشػوصقي مواٌلوءظي مواظرضوبي مواظؿدضقؼ ،محقٌ ممت مإسداد مػذا ماظدظقؾ بوالدؿػودة معـ موورب مأجفزة ماظرضوبي ماظعؾقو مؼب مطؾم
عـ مادؾوغقو موػقظـدا موادؿقغقو ظؿعزؼز ماظـزاػي مؼب ماظؼطوع ماظعوم موتعزؼز ماظقسل مظؾـزاػي موإصالح ماألغظؿي ماٌوظقي واإلدارؼي مؼبم
اىفوتمايؽقعقي.
وضول ماًرابشف ماغف ممت مإسداد مدظقؾ مهؾط موتقطقد جقدة ماظؿدضقؼ مادؿفوبي مظؾؿعوؼري ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقيم
واحملودؾي اظصودرة مسـ ماٌـظؿي ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي م(اإلغؿقدوي) واًوصي مجبقدة ماظؿدضقؼم
واٌؿطؾؾوتماظؼوغقغقيمواظؿـظقؿقيماٌعؿقلمبفومسؾكماظـقق األعـؾ.
وؼفدف متطؾقؼ مػذا ماظدظقؾ مإظب مهؿون ماالدؿكدام ماألعـؾ مظؾؿقارد ماظؾشرؼي واٌودؼي مؼب مأداء مأسؿول ماظؿدضقؼ مواظؿطقؼر ماٌلؿؿرم
ىقدةماظؿدضقؼمبفدفمهؿونمتؼدؼؿ زبرجوتمرضوبقيمذاتمجقدةمسوظقي.
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4ـ دؼوانماحملادؾةمؼـفزمتؼرؼرمحتؾقلموتدضققماحللاباتماخلؿاعقةمظعامم:2017
أسؾـمرئقسمدؼقانماحملودؾيماألدؿوذماظدطؿقر/مسؾدمخرابشفمسـمانوزماظدؼقانمتؼرؼرمهؾقـؾم
وتدضقؼمايلوبوتماًؿوعقيمظعومم2017مؼبموضًمعؾؽرمعـماظلـيمبعدمإسـدادموزارةماظـــؿوظقـي
ايلوبوتماًؿوعقيمؼبموضًمعؾؽرمػذاماظعوم.
وضولماًرابشفمإنمدؼقانماحملودؾيمؼقاطـىماظؿطقراتماظـؿوظقيمواحملودؾقيمحقٌماسـدمػــذام
اظؿؼرؼرماهلوممضؾؾمعقسدهمعـمطؾمسومموأردؾمإظبموزارةماٌوظقيمضؾؾمغفوؼيمذفرمأؼورماٌوهلمطؿو
مأدرجمؼبمتؼرؼرمدؼقانماحملودؾيماظلـقيمظعومم2017ماظذيمدقلؾؿمؼبمعقسدهماظددؿقري.
وأهوف مأن مػذا ماظؿؼرؼر مؼؿؽقن معـ مهؾقؾ موتدضقؼ مايلوب ماًؿوعل مواٌرطز ماٌوظل مظؾكزؼـي مظؼوغقن ماٌقازغي ماظعوعي م(ايؽقعيم
اٌرطزؼي)مظعومم2017موهؾقؾماظدؼـماظعوممظألسقام  2017-2014وهؾقؾمايلوبوتماًؿوعقيمظؾقحداتمايؽقعقيم(اٌمدلوتم
واهلقؽوتماٌلؿؼؾي)مظؾعومم.2017
وأوهحماًرابشفماغفمإهوصيمهلذاماظؿؼرؼر،مصؼدمأصدرمدؼقانماحملودؾيمتؼرؼرمعدضؼمايلوبوتماًورجل(اٌلؿؼؾ)مبوسؿؾورمأنم
اظدؼقانمػقماٌدضؼماًورجلمظؾدوائرمواٌمدلوتمايؽقعقي.
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وأذورمإظبمأغّفمضدممتمإسدادمػذاماظؿؼرؼرموصؼومٌعوؼريماظؿدضقؼماظدوظقيماظصودرةمسـماٌـظؿيماظدوظقيمظألجــفزةماظعؾقومظؾرضــوبيم
اٌوظقيمواحملودؾيم(االغؿقدوي)مووصؼومألصضؾماٌؿوردوتماٌفـقيمؼبمػذاماجملول.
وضول ماًرابشف مأن مػذا ماظؿؼرؼر مؼعرب مسـ معدى ماظؿزام مايؽقعي ممبو ماسؿؿدتف ماظلؾطي ماظؿشرؼعقي مؼب مضوغقغل ماٌقازغي ماظعوعيم
واظقحداتمايؽقعقيماٌلؿؼؾيمظعومم2017معـمحقٌماٌكصصوتموؼؽشػماٌالحظوتماظيتماسرتاػومتـػقذماٌقازغيمظقلؿػودمعـفوم
ؼب مهلني مدبصقص ماٌقارد ماٌوظقي موتؼؾقص ماالسبراصوت مسؿو مػق مربدد مؼب ماٌقازغي مسـد مإسداد متؼدؼرات ماٌقازغي ماظعوعي مؼبم
األسقامماٌؼؾؾي.
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*مدؼوانماظرضابةمادلاظقةمواإلدارؼةمبدوظةمصؾلطني:

1ـ تقّم مؼؤطد مأػؿقة ماظؿعاون ماظػؾلطقين ماهلوظـدي ميف مجمال معراجعة مجاػزؼة ماحلؽوعة ميف متـػقذ مأػداف ماظؿـؿقةم
ادللؿداعة:

أطد مرئقسمدؼقانماظرضوبيماٌوظقيمواإلدارؼيماٌلؿشورمإؼودمتقّؿ،مأػؿقيمادؿػودةماظدؼقان معـ مووربماألجفزةماظرضوبقيماظدوظقيمؼبم
طوصي ماجملوالت ماظرضوبقي .مجوء مذظؽ مخالل مظؼوئف موصداً معـ مربؽؿي ماحملودؾوت ماهلقظـدؼي مؼب معؼر ماظدؼقان ممبدؼـي مرام ماهلل مؼقمم
.2018/03 /15
وحبٌ متقّؿ معع ماظقصد ماهلقظـدي ماظذي مهؿ عدراء ماٌشورؼع ماظدوظقي مؼب مربؽؿي ماحملودؾوت ماهلقظـدؼي اظلقد /مسؾدم
اظعؾودل واظلقد /مؼون مصون مدام ،معدى مأػؿقي ماظؿؼرؼر ماظذي مدقصدر مسـ مصرؼؼ ماظدؼقان مواٌؿعؾؼ ممبدى مجوػزؼي مايؽقعيم
اظػؾلطقـقي مظؿـػقذ مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي ،معـؿـوً ماظدسؿ ماٌلؿؿر مظدؼقان ماظرضوبي معـ مضؾؾ مربؽؿي ماحملودؾوت ماهلقظـدؼي،م
عمطداًمسؾكماالظؿزاممبوظعؿؾمهؿـمعشروعمذراطيمبوظؿعوونمععمربؽؿيماحملودؾوتماهلقظـدؼي.
ػذا موأذود متقّؿ مبعؿؾ مايؽقعي مؼب مزبؿؾػ ماظؼطوسوت موجوػزؼؿفو مؼب متـػقذ ماًطط مواظرباعٍ مرشؿ ماإلعؽوغقوت مواظظروفم
احملقطي .موؼب مغػس ماظلقوق مسؼد ماظػرؼؼ ماهلقظـدي ماظػؾلطقين مدؾلؾي مظؼوءات معع مسدة مجفوت مربؾقي مطؾؾدؼي مرام ماهلل ،ماظيتم
ضدممعدؼرػومأغبدمأبقمظنبمسرهوًمتضؿـمرؾقعيمسؿؾماظؾؾدؼيمواًطيماإلدرتاتقفقيمهلوموآظقيمربطفومبلػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعي.
طؿوماظؿؼكماظػرؼؼمؼبمعدؼـيمجـنيمععمرئقسموأسضوء اهلقؽيماالدؿشورؼيماظػؾلطقـقيم ) (PCSظـؼوشمعلوػؿيمعـظؿوتماجملؿؿعم
اٌدغل ماظػؾلطقـقي مواهلقؽي ماالدؿشورؼي ماظػؾلطقـقي مظؿطقؼر ماٌمدلوت مشري مايؽقعقي مؼب مهؼقؼ مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعيم
،2030مهؿـمعشروعم(ذراطي)ماظذيمؼفدفمٌراجعيمعدىمجوػزؼيمايؽقعيماظػؾلطقـقيمظؿطؾقؼمأػدافماألعؿماٌؿقدةمظؾؿـؿقيم
اٌلؿداعي ). (SDGs
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وؼشورمإظبمأنمػذهماٌفؿيمتفدفمإظبمدسؿمدؼقانماظرضوبيمؼبمتؼدؼؿمتؼورؼرمحقلمجـوػزؼؿفمظـــؿراجعيمأػدافماألعؿماٌؿقدةم
ظؾؿـؿقي ماٌلؿداعي ،محقٌ مضوم ماظدؼقان مؼب مػذه ماٌراجعي مبؿؼققؿ مجوػزؼي مايؽقعي ماظػؾلطقـقي مؼب مػذه ماٌرحؾي مظؿقؼقؼ مأػدافم
اظؿـؿقي ماٌلؿداعي محبؾقل ماظعوم م 2030مبودؿكدام ممنقذج ماًطقات ماظلؾع ماظذي موهعؿف معـظؿي ماإلغؿقدوي ،مطؿو مسؿؾ ماظدؼقانم
إهوصيمإظبماظؿؼققؿماظعوممسؾكمعقهقعمربددمألػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعيموػقمإغفوءماظػؼرم(اهلدفم.)1
طؿو ممت معـوضشي ماظـؿوئٍ مواظـؼوط ماألدودقي مظؽؾ معـ معراجعي ماىوػزؼي ماظعوعي موغؿوئٍ ماظعؿؾ مصقؿو مؼؿعؾؼ مبوهلدف م(رضؿ م ،)2موعوم
ؼرؼدمدؼقانماظرضوبيمهؼقؼفمعـمخاللماظؿؼرؼرموعؿكموأؼـمدقـشرموعـمدؿؽقنماظػؽوتماٌلؿفدصي.
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2ـ دؼوانماظرضابةمؼـظممورذةمسؿلمحولماالتصالمواظؿواصل:
غظؿ مدؼقان ماظرضوبي مبؿورؼخ م 2018/05/06مورذي مسؿؾ مظـؿقزػل موحدة ماظعالضوت ماظعوعي موعدراء ماإلدارات ماظرضوبقي موعقزػلم
اإلدارات مؼب مدؼقان ماظرضوبي محقل متعزؼز ماظعالضي معع مودوئؾ ماإلسالم مبوظؿقازي معع ماظعؿؾ ماظرضوبل موأبرز ماظؿقدؼوت مؼب مػذام
اجملول ،مواظيت مؼؾبؼدعفو مخرباء ماتصول موتقاصؾ معـ ماظلقؼد ،موذظؽ مهؿـ معشروع ماظؿعوون ماظؿـؿقي ماٌمدلل مبني مدؼقان ماظرضوبيم
وعؽؿىماظؿدضقؼماظقرينماظلقؼدي.

3ـ صؾلطنيمواظلوؼدمتوضعانماتػاضقةمحولماظؿعاونماظؿـؿويماظـؿؤدلي:
وضع مرئقس مدؼقان ماظرضوبي ماٌوظقي مواإلدارؼي ماٌلؿشور مإؼود متقّؿ موغوئى مرئقس معؽؿى ماظؿدضقؼ ماظقرين ماظلقؼدي معوجـقس مظقـدلم
عشروعماظؿعوونماظؿـؿقيماٌمدللمبنيمدؼقانماظرضوبيمؼبمصؾلطنيموعؽؿىماظؿدضقؼماظقرينماظلقؼديم.2021-2018
وضول متقّؿ مخالل متقضقع ماالتػوضقي مؼب معؼر ماظدؼقان مؼب معدؼـي مرام ماهلل مؼقم  ،2018/01/31مإن ماهلدف مرقؼؾ ماٌدى مهلذا ماظؿعوونم
ؼؿؿـؾ مؼب مسؿؾ مدؼقان ماظرضوبي ماٌوظقي مواإلدارؼي موصؼوً مظؾؿعوؼري ماظدوظقي مظألجفزة ماظرضوبقي ماظعؾقو ،موذظؽ معـ مخالل مدؾلؾي معـم
اىفقد مواظـؿوئٍ ماٌؿقضعي مهؿـ مػبلي مذبوالت مأدودقي ممت ماخؿقورػو مظؾؿعوون ،موػل مرضوبي ماألداء ،مواظؼضوؼو ماظرضوبقيم
اإلدرتاتقفقي،مواإلدارة،مواالتصولمواظؿقاصؾمواٌقاردماظؾشرؼي،مواظدسؿماإلمنوئل.
وأهوف مأن ماظـؿوئٍ ماٌؿقضعي معـ مػذا ماٌشروع متؿؿـؾ مؼب معلدلي مإدارة مرضوبي ماألداء ماىدؼدة مؼب مدؼقان ماظرضوبي موهلني مغقسقيم
اظؿؼورؼر معـ مخالل متعزؼز ماٌفورات ماظػـقي مظدى معدضؼل ماألداء ،موهلني ماٌقارد ماظػـقي مؼب ماظدؼقان مظؿـػقذ معفوم مرضوبقي مبصػيم
دـقؼي ،مواظعؿؾ مسؾك مإغشوء مذؾؽي مداخؾقي مدفؾي ماالدؿكدام مظؿلفقؾ متؾودل ماٌعؾقعوت ماظداخؾقي مواظـؿوذج ماٌؿعؾؼي مبوٌقزػني،م
وتزوؼدمعبقعماٌدراءماظرضوبقنيمبلدواتمحقلمطقػقيماظؿػوسؾمععمودوئؾماإلسالم.
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بدوره،مأذودمظقـدلمبوظؿطقرمايوصؾمؼبماظؿؼورؼرماظرضوبقيماًوصيمبرضوبيماألداء،معمطداًمأنمصؾلـــطنيمإحدىماظدولمذات
األوظقؼيمؼبماظؿعوونماظؿـؿقيماظلقؼدي،محقٌمطوغًمصؾلطنيمسومم2016مخوعسمأطربمعؿؾؼلمظؾؿلوسداتماظــوئقيماظلقؼدؼيمعـم
خاللمعمدليمدقدا،موؼلتلماظؿعوونماظؿـؿقيماظلقؼديماٌؼدممإظبمدؼقانماظرضوبي مؼبمدوظيمصؾلطنيمبفدفماٌلوػؿيمؼبماظشػوصقيم
واظؿـؿقيماظدميؼرارقي.
ؼشور مإظب مأن ماظـؼوش مبني معؽؿى ماظؿدضقؼ ماظقرين ماظلقؼدي مودؼقان ماظرضوبي ماٌوظقي مواإلدارؼي ماظػؾلطقين مبدأ مسوم م 2012مظقهعم
رؤؼيمحقلمدسؿمثـوئل،مووضعماظشرؼؽونمعذطرةمتػوػؿمصـل
مذفرمعوؼقم،2013محقٌمبدأتماظشراطيمرمسقوًمؼبمذفرم
ؼقغققم،2013مإذمضوممعؽؿىماظؿدضقؼماظقرينماظلقؼـــديم
بدسؿمدؼقانماظرضوبيماظػؾلطقينمبنيمسوعلم2013مو 2017م
عـمأجؾمتطقؼرمرضوبيماألداءموتؼـدؼؿمتـدرؼىمأوظـلمصــلم
ذبولماإلدارةمسؾكمسبقمربدودمأطـر.
وجوءماٌشروعماىدؼدمبعدمضرارماظشرطوءمخـــاللماجؿؿوعم
اظؾفـيماظؿقجقفقيمؼبمعدؼـيمرامماهللمبــــداؼيمسومم2017م
اظؿقضريمظؿؿدؼدمربؿؿؾمظؾؿشروعمظػؿـرةمثوغقي،محـــقٌم
طونماظقضًمعـوظقوًمالدؿشرافمإعؽوغقوتمتقدـقعمغطــــوقم
اظؿعوونمظلـقاتمعؼؾؾي،مغظراًمالغؿفوءماظدسؿمرقؼؾماألعدماٌؼدممعـماالهودماألوروبلمظدؼقانماظرضوبيمؼبمعـؿصػمسومم.2017
ػذا ،مومت متػصقؾ مخطي ماظؿعوون مػذه مبشؽؾ مؼؿقاصؼ معع ماًطي ماإلدرتاتقفقي مظدؼقان ماظرضوبي  ،2021-2017مووهعً معـم
خاللمعـوضشوتمجرتمؼبمرامماهللمودؿقطفقمل.
63

4ـ دؼوانماظرضابةمؼُطؾقمأوىلمغشاراتمعشروعماظؿعاونماظؿـؿويماظػؾلطقينماظلوؼدي:
أرؾؼ مدؼقان ماظرضوبي ماٌوظقي مواإلدارؼي مأوظب مغشوروت معشروع ماظؿعوون ماظؿـؿقي ماٌمدلل مبني ماظدؼقان موعؽؿى ماظؿدضقؼ ماظقرينم
اظلقؼدي ،مؼب معؼر ماظدؼقان ممبدؼـي مرام ماهلل مبؿورؼخ م .2018/03/19مواصؿؿح مرئقس ماظدؼقان ماٌلؿشور مإؼود متقّؿ مػذا ماٌشروع مبدورةم
اظؿقسقيماظؿؿفقدؼيمحقلمرضوبيماألداء،مواظيتمحضرػومغوئى مرئقسماظدؼقانمأعؾ مصرجمواٌدراءماظعوعقن .موتفدفمػذهماٌفؿيمعـم
اٌشروع مإظب متؼدؼؿ مدورة ممتفقدؼي محقل ماظؿقسقي مبرضوبي ماألداء مظؾؿدراء مواظطقاضؿ ماظػـقي معـ مزبؿؾػ ماإلدارات ،مإلصبود موسل مسومم
ؼب ماظدؼقان محقل معوػقي مرضوبي ماألداء مودؾى مايوجي مإظقـفو مواظـؿوئٍ ماٌؿقضعي معـفو ،موسؿؾقي مرضوبي ماألداء موهدؼوتفو معؼورغيم
بوظرضوبيماٌوظقيمورضوبيماالعؿـول،مودسؿمهؾطمجقدةمعفوممرضـوبيماألداءموتعزؼزماظؼدرةمسؾكمهدؼدمعقهقسوتفوماحملؿؿؾي.
ؼشور مإظب مأن مدؼقان ماظرضوبي مؼب مدوظي مصؾلطني موعؽؿى ماظؿدضقؼ ماظقرين ماظلقؼدي ،موضعو معمخراً مسؾك ماتػوضقي ماظؿعوون ماظؿـؿقيم
اٌمدللمواظيتمتلؿؿرمحؿكمدؼلؿربم.2021
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*مدؼوانماحملادؾةمباجلؿفورؼةماظؾؾـاغقة:
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أوالً :مؼب مارور ماظعالضي معع معـظؿي ماالغؿقدوي مظؾؿـؿقي م  IDIمذورك ماظدؼقان مؼب مورذي مسؿؾ محقل مرضوبي ماإلرور ماٌمدلل مٌؽوصقيم
اظػلودمعـم08موظغوؼيم2018/04/17مؼب اظـؿؿؾؽيماألردغقيماهلومشقي.
ثاغقاً :مؼب مإرور ماظعالضي معع ماالهود ماألوروبل ممت متـظقؿ مظؼوء متدرؼيب مبندارة مصرؼؼ مسؿؾ  Sigmaمحقل معقهقع م"االغؿؼول معـم
رضوبيماظؿؼققؿمإظبمرضوبيماألداء"موذظؽمأؼوم  01/31-30و2018/02/01مؼبمعؼرمدؼقانماحملودؾيم-مبريوت.
ثاظـاً :مؼب مإرور ماظعالضي معع موزارة ماظؿـؿقي ماإلدارؼي مذورك ماظدؼقان مؼب معممترؼـ محقل ماظؿققل ماظرضؿل مؼقعل م12و2018/03/13
وهدؼٌماظؼطوعماظعومموإدارةماٌقاردماظؾشرؼيمؼبم.2018/03/23
وذوركمأؼضومؼبمدوراتمتدرؼؾقيمحقل:م
ماظؿكطقطماالدرتاتقفلمظؾصػؼوتماظعؿقعقيمووهعمخطيماظشراءمعـم26موظغوؼيم.2018/03/29متلػقؾماٌؿـوصلنيمؼبمصػؼوتماألذغولمواظؾقازممواًدعوتمؼقعلم16و.2018/04/17ممإسدادماٌقاصػوتماظػـقيمععممشقهلوماالسؿؾوراتماظؾقؽقيمواالجؿؿوسقيمؼقعلم19و2018/04/20م.مإسدادمدصوترماظشروطمادؿـوداًمإظبمدصوترممنقذجقيمؼقعلم07و.2018/05/08ممإجراءاتموعـففقوتمتؼققؿماظعروضمؼبمعـوضصوتمتقرؼدماظؾقازممواألذغولمواًدعوتمعـم09موظغوؼيم.2018/05/11رابعاً:مؼبمارورماظعالضيمععماٌعفدماظعربلمظؾؿكطقطمبدوظيماظؽقؼًمذوركماظدؼقانمؼبمدوراتمحقل:م
معفوراتمهدؼدماالحؿقوجوتماظؿدرؼؾقيمواظؿكطقطماظقزقػلمعـم11موظغوؼيم.2018/02/15-متطؾقؼوتمايقطؿيمواإلصالحماٌمدللمؼبماظؼطوعمايؽقعلمعـم15موظغوؼيم.2018/04/19م

*مدؼوانماحملادؾةمبدوظةماظؽوؼت:

أوال:مأغشطةمادلـظؿةماظدوظقةمهلـقؽاتماظرضابةمادلاظقـةماظعؾقام(االغؿوداي):ممتمعامؼؾي:
 -1اٌشورطي مؼب ماجؿؿوع مصرؼؼ معشروع متعدؼؾ مععقور مرضؿ م( )ISSAI 200اٌؾودئ ماألدودقي مظؾؿدضقؼ ماٌوظل اظؿوبع مظؾفـي ماظػرسقيم
ظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيم( )FASSاظذيمسؼدمؼبمظقطلؿؾقرغمخاللماظػرتةمعـ 03مإظبم.2018/01/05
 -2اظـؿشورطي مؼب ماالجؿؿوع ماظرابع مظػرؼؼ ماظعؿؾ ماظؿوبع مظؾفـي ماظرئقلقي مظـؿشروع م"عبع مبقوغوت ماظؿدضقؼ –  PC 295االؼزوم
"ISOاظذيمسؼدمؼبمتقؾـدمؼقمم.2018/01/17
 -3اٌشورطيمؼبماالجؿؿوعماظـوظٌمظؾفـيماظرئقلقيمظـؿشروعم"عبعمبقوغوتماظؿدضقؼ –  PC 295االؼزو "ISOماظذيمسؼدمؼبمتقؾـدم
ؼقمم.2018/01/19
 -4ادؿضوصي مخرباء معـ معؽؿى ماظؿدضقؼ ماظقرين ماألدؿقغل مظعؼد مجؾلي مغؼوذقي محقل معقهقع م"اظؿدضقؼ ماظؾقؽل مسؾك مادؿـزافم
اظطوضي ماظؽفربوئقي مواٌصودر ماظؾدؼؾي مإلغؿوج ماظطوضي ماٌؿفددة" موعقهقع م"أثر ماغؾعوثوت ماٌصوغع ماظـػطقي مسؾك مجقدة ماهلقاء" مؼبم
غطوقمتػعقؾماتػوضقيماظؿعوونماٌشرتكموذظؽمؼقعل 05مو.2018/01/06
 -5اظـؿشورطي مؼب ماجؿؿوع ماظؾفـي ماظػرسقي مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي م( )FASSاظذي مسؼد مؼب مبقتون مخالل ماظػرتة معـ  27مإظبم
.2018/03/29
 -6ادؿضوصي ماٌؾؿؼك ماظعؾؿل محقل م"اظؿدضقؼ ماٌؾين مسؾك ماٌكورر" مؼب مغطوق متػعقؾ ماتػوضقي ماظؿعوون معع ماىفوز ماالظؾوغل موذظؽم
خاللماظػرتةمعـ 09مإظبم.2018/04/11
 -7اظـؿشورطي مؼب ماالجؿؿوع ماظلوبع مواظعشرون مجملؿقسي مسؿؾ ماالغؿقدوي مظؾؿدضقؼ مسؾك متؽـقظقجقو ماٌعؾقعوت م( )WGITAاظذيم
سؼدمؼبمادرتاظقومؼقعلم 17مو.2018/04/18
 -8اٌشورطي مؼب مايؾؼي ماظـؼوذقي محقل م"هؿون ماظؾقوغوت مظؿعزؼز مطػوءة موجقدة ماظؿدضقؼ" ماظذي مسؼد مؼب مادرتاظقو مؼقمم
.2018/04/19
 -9اٌشورطي مؼب مايؾؼي ماظـؼوذقي محقل م"تدضقؼ ماظؾقوغوت ماظضكؿي" مواالجؿؿوع ماظلـقي ماظـوغل مظػرؼؼ مسؿؾ ماإلغؿقدوي ماظـؿعينم
بوظؾقوغوتماظضكؿيمواظذيممتمسؼدػؿومؼقعل 19مو.2018/04/20
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ثاغقاً:مأغشطةمادلـظؿةماآلدقويمهلـقؽاتماظرضابةمادلاظقـةماظعؾقام(االدوداي):ممتمعامؼؾي:
 -1ادؿضوف مدؼقان ماحملودؾي مبدوظي ماظؽقؼً مايؾؼي ماظـؼوذقي م"صقص ماىقاغى ماظػـقي ماٌؿكصصي مظؾؿشورؼع ماإلغشوئقيم
واٌـوضصوت موعشورؼع ماظشراطي مبني ماظؼطوع ماظعوم مواًوص م "PPPمؼب مغطوق ماتػوضقي ماظؿعوون معع ماىفوز ماظؽقري مخالل ماظػرتةم
عـ  14إظبم.2018/01/18
 -2اظــؿشورطي مؼب ماظربغوعٍ ماظؿدرؼيب محقل م"تدضقؼ مايقطؿي ماالظؽرتوغقي" ماظذي مسؼد مؼب ماهلـد مخالل ماظػرتة معـ  01/08إظبم
.2018/02/02
 -3اٌشورطيمؼبماالجؿؿوعماظلودسمجملؿقسيمسؿؾماألدقدويمظؾؿدضقؼماظؾقؽلمواظـدوةماظلوبعيمحقلم"اظؿدضقؼماظؾقؽل"ماظؾذانمسؼدم
ؼبمتقؾـدمخاللماظػرتةمعـ  29إظبم.2018/01/31
 -4اظـؿشورطيمؼبماظربغوعٍماظؿدرؼيبمحقلم"اظؿدضقؼماظؾقؽل" اظذيمسؼدمؼبماهلـدمخاللماظػرتةمعـ  02/12إظبم.2018/03/09
 -5زؼورة مععوظل ماظلقد /محلـ مزؼوث م– ماٌدضؼ ماظعوم مىفوز ماظرضوبي ماألسؾك مبوظـؿوظدؼػ مواظقصد ماٌراصؼ مظف مظدؼقان ماحملودؾيم
ظإلرالعمسؾكموربيمدؼقانماحملودؾيمبدوظيماظؽقؼًمؼبمذبولمبـوءماظؼدراتموذظؽمؼقعل 21مو.2018/03/22
 -6ادؿضوصي مخرباء معـ معؽؿى معدضؼ موعراجع مسوم ماهلـد مظؿؼدؼؿ ماظربغوعٍ ماظؿدرؼيب م"تدضقؼ متؽـقظقجقو ماٌعؾقعوت" موذظؽ مخاللم
اظػرتةمعـ 03مإظبم.2018/04/16
 -7ادؿضوصيمورذيمسؿؾمحقلم"تػعقؾماالغظؿيماآلظقيمؼبمزؼودةمصعوظقيماظؿدضقؼ مواألداءماظرضوبل"مؼبمغطوقمتػعقؾماتػوضقيماظؿعوونم
ععماىفوزماظصقينماظيتمسؼدتمخاللماظػرتةمعـ 07مإظبم.2018/05/09
 -8اظـؿشورطي مؼب ماظربغوعٍ ماظؿدرؼيب محقل م"اظؿدضقؼ ماظؾقؽل ،متدضقؼ متؽـقظقجقو ماٌعؾقعوت موغظوعف موأصضؾ ممموردوتف" مؼب مغطوقم
تػعقؾماتػوضقيماظؿعوونمععماىفوزماظؽقريماظذيمسؼدمخاللماظػرتة عـ 09مإظبم 2018/05/11ؼبمطقرؼو.م
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ثاظـاً:مأغشطةماظـؿـظؿةماظعربقةمظألجفزةماظعؾقامظؾرضابةماظـؿاظقـةمواحملادؾةم(االرابوداي):ممتمعامؼؾي:
 -1اٌشورطي مؼب مورذي م"رضوبي ماإلرور ماٌمدلل مٌؽوصقي ماظػلود" مبوظؿعوون معع معؾودرة متـؿقي ماإلغؿقدوي ماظيت مسؼدت مخاللماظػرتةم
عـ  08إظبم 2018/04/17ؼبماٌؿؾؽيماألردغقيماهلومشقي.
 -2ماٌشورطي مؼب ماظدورة ماظؿدرؼؾقي ماالظؽرتوغقي محقل م"غظوم مإدارة ماظؿعؾقؿ" مبوظؿعوون معع معؾودرة متـؿقي ماالغؿقدوي موذظؽ مخاللم
اظػرتةمعـم  05/02إظبم.2017/07/03
 -3اٌشورطي مؼب مورذي مسؿؾ مؼب مإرور مبرغوعٍ م"اظؿعوعؾ معع ماألرراف مذات ماظعالضي" مبوظؿعوون معع معؾودرة متـؿقي ماالغؿقدوي ماظيتم
سؼدتمخاللماظػرتةمعـ  08إظبم2018/05/12مؼبماىؿفقرؼيماظؿقغلقي.
رابعاً:محتؼقؼامظشعارمعـظؿةماإلغؿودايم"اظؿفربةمادلؿؾادظةمتػقدماجلؿقع"
 ضوممدؼقانماحملودؾيمبدوظيماظؽقؼًمبؿقضقعمعذطرةمتعوونمجدؼدةمععماجملؾسماألسؾكمٌراجعيمايلوبوتمجبؿفقرؼيمبقظـدا.خاعلاً:ممتمإصدارماظعددؼنماظـاغيمواخلؿلونمواظـاظثمواخلؿلونمعنمجمؾةماظرضابة:ماظيتمؼصدرػومدؼقانماحملودؾيمصصؾقوم
طؾ مثالثي مذفقر موتضؿ ماظعدؼد معـ ماٌقاهقع ماظرضوبقي مواحملودؾقي مواإلدارؼي مذات ماظعالضي مبعؿؾ ماظدؼقان موسالضوتف مبوألجفزةم
األخرى،مبوإلهوصيمإظبمأبقابمأخرىمعؿـقسي،موضدممتمتقزؼعفومسؾكمعبقعماألجفزةماظشؼقؼيمواظصدؼؼي.
*ماجلفازماظـؿرطزيمظؾؿقادؾاتمجبؿفورؼةمعصرماظعربقة:
1ـ ذوركماىفوزمؼبماجؿؿوعمحقطؿيماألصرودويماظذيمسؼدمخاللماظػرتةمعـ  22إظبم2018/01/25مؼبمبرؼؿقرؼو مجـقبماصرؼؼقو،م
حقٌ مؼعد ماهلدف ماظرئقلل مهلذا ماالجؿؿوع مػق معـوضشي مسدة مأعقر معـفو ماظقضقف مسؾك مأصضؾ ماٌؿوردوت مظؽقوغوت ماألصرودويم
واظؿقدؼوت ماظيت متقاجففو موعـوضشي مغؼوط ماظؼصقر مبوظـلؾي مظؾعؿؾقي ماظؿشغقؾقي مظؽؾ مطقون ،مبوإلهوصي مإظب متـوول معقهقع محفؿم
اذرتاطوتماألجفزةماألسضوءمؼبماالصرودويموعـوضشيمخطيمسؿؾماالصرودويمظعومم.2018
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طؿوممتمررحماظقهعمايوظلمظؾؿفؾيماإلصرؼؼقيمظؾؿراجعيماظشوعؾيماظيتمتــصدرػوماالصرودويموؼؿقظبماىفوزمرئوديمػقؽــــي
هرؼرػو ،موعو متقاجفف معـ مهدؼوت موطقػقي ماظؿغؾى مسؾقفو معـ مخالل مغشرػو مإظؽرتوغقو مواظؿقاصؾ ماظػعول معع مطوصي ماألجفزةم
اظعؾقومظؾرضوبيماألسضوءمظؿداولماٌعؾقعوتمواألخؾور.
2ـ ذوركماىفوزمؼبماجؿؿوعماىفوتماظقرـقيماظذيمسؼدمبدؼقانمسومموزارةماًورجقيمؼبم2018/02/14مواظذيمهؿمممـؾنيمسـم
زبؿؾػ ماظقزارات مواىفوت ماظقرـقي مبوظدوظي مبفدف مادؿعراض مغؿوئٍ مأسؿول مضؿي ماالهود ماإلصرؼؼل مؼب مدورتفو ماظـالثني مواظيتم
اغعؼدتمبلدؼسمأبوبومؼقعلم 29و.2018/01/30مواظيتممتمصقفوماغؿكوبمعصرمبوإلعبوعمظرئوديماالهودماالصرؼؼلمظعومم،2019م
بوإلهوصي موهعمتصقر معؾدئلمٌؼرتحوتمطؾمجفيمإزاءمتؾؽماظرئودي،موضدمتـوولماظلودةمايضقر ،مطؾمؼب مذبوظف،ماظطرقماظيتم
ميؽـ مبفو متعظقؿماالدؿػودةماٌؿؾودظيمبنيمعصر معـمجفيمودولماالهودماالصرؼؼل موذعقبفو معـمجفيمأخرى،موعومظذظؽمعـمأثرم
سؾكماظؿـؿقيماظشوعؾيمألصرؼؼقو،موضدمحرصمممـؾقماىفوز،مؼبمػذاماالجؿؿوع،مسؾكمإبداءمأػؿقيماصبودمحؾقل،مأثـوءمرئوديمعصرم
ظالهود ماالصرؼؼل ،مظؾعض ماٌشؽالت ماٌزعـي ماظيت متقاجففو معـظؿي ماالصرودوي مؼب مسؿؾفو موعـفو مارتػوع متؽؾػي ماظطريان موسدمم
تقاصر مرحالت معؾوذرة مصقؿو مبني ماظدول ماالصرؼؼقي موارتػوع متؽؾػي ماظرتعبي ماظيت متعد مودقؾي ماظؿقاصؾ ماظرئقلقي مصقؿو مبني ماألسضوءم
وطذظؽمسدمماحرازمغؿوئٍمعؾؿقديمعـمسضقؼيمعػقهقيماالهودماالصرؼؼلمطؿـؿلىمؼبمعـظؿيماالصرودوي.
3ـ ذورك ماىفوز مؼب ماجؿؿوع ماٌراجعني ماظعؿقعقني مظؾدول ماألسضوء ممبـظؿي ماظؽقعقلو ماظذي مسؼد مخالل ماظػرتة معـ  26إظبم
 2018/03/28مؼب مبرؼؿقرؼو –مجـقب ماصرؼؼقو ،محقٌ مؼعد ماهلدف ماظرئقلل معـ مسؼد مػذا ماالجؿؿوع مػق ماتػوق ماسضوءماظؾفـي مسؾكم
إردوءمخطيمسؿؾمعزععمتـػقذػومسومم 2018ظؿـػقذماألوظقؼيماإلدرتاتقفقيماظـوغقيمظألصرودوي.
وارتؽز مغشوط مػذا ماالجؿؿوع مسؾك متؼلقؿ ماألسضوء مايوهرؼـ مجملؿقسوت مسؿؾ مإلسطوء متصقر مطؾ مذبؿقسي مسـ مآظقي متـػقذم
األوظقؼي ماإلدرتاتقفقي ماظـوغقي موسـ ماألغشطي ماٌؿقضع متـػقذػو مواظقضً ماظزعين ماحملدد مهلو موتؽؾػؿفو ،موادؿؿؾع مذظؽ ماألعر مأنم
اظؾفـي متقصؾً مإظب مهرورة مإغشوء مذبؿقسوت مصرسقي موػل م(اجملؿقسي ماظػرسقي مظؾرضوبي ماظؿـلقؼقي ،ماجملؿقسي ماظػرسقي مظؾؿـصيم
اإلظؽرتوغقي مواجملؿقسي ماظػرسقي مظؾؾقٌ ماظعؾؿل) معع ماخؿقور مجفوز مأسؾك مظؾرضوبي معـ مبني ماألجفزة ماظعؾقو ماٌشورطي مؼب متؾؽم
اجملؿقسوتماظػرسقيمبوسؿؾورهماٌلؽقلماٌـلؼمبنيماألسضوءموبنيماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمظؽقـقو.
وجري مبوظذطر مأن مجفوز معصر ممت مإدراجف مبوجملؿقسؿني ماظػرسقؿني مظؾؿـصي ماإلظؽرتوغقي مواظؾقٌ ماظعؾؿل .صضال مسـ مذظؽ ممتًم
اإلذورة مإظب موهع مذبؾي ماألصرودوي موطقػقي متلفقؾ معقاصوة مجفوز معصر مرئقس مػقؽي ماظؿقرؼر مبوٌؼوالت مواٌقاد ماظعؾؿقي مظـشرػوم
بوجملؾي مومت ماضرتاح ماظؿـلقؼ معع مجفوز مطقـقو م(رئقس مىـي مإدارة موتؼودؿ ماٌعرصي) مٌكورؾي مبؼقي ماألجفزة ماظعؾقو مإلردولم
اٌؼوالت.
4ـ ذورك ماىفوز مؼب ماالجؿؿوع ماظعشرؼـ مظؾفـي ماظػرسقي مظؾؿراجعي موذؽقن ماٌقازغي مٌـظؿي ماظؽقعقلو ماظذي مسؼد مخالل ماظػرتة معـم
 17إظب م 2018/04/20ؼب مظقدوطو– مزاعؾقو محقٌ ممتً مصقف معـوضشي محوظي معؿقصالت ممتقؼالت ماظدول ماألسضوء موصـدوقم
االحؿقوط ،موإسودة مدبصقص ماٌقزاغقي مواٌقزاغقي ماظؿؽؿقؾقي م(اٌقارد ماإلهوصقي معـ مذرطوء ماظؿـؿقي) ،موطذظؽ ممت معـوضشي متؼرؼرم
اٌراجعنيماظعؿقعقنيمبشلنمعراجعيمصـدوقماالحؿقوطمواظؿؼرؼرماٌرحؾلمبشلنمصقصمإرورماٌراجعيماًورجقيمألجفزةماظؽقعقلوم
وعمدلوتفو مواظؾقوغوت ماٌوظقي ماظيت ممت معراجعؿفو مظـظوم ماظؽقعقلو مظؿقلري ماظؿفورة ماالصرتاهقي ،مبوالهوصي مإظب مادؿعرهو متشؽلم
اظؾفـي ماظػرسقي مظؾؿراجعي موذؽقن ماٌقازغي مؼب مهقء مإغشوء مذبؾس ماٌراجعني ماًورجني معـ ماٌراجعني ماظعؿقعقني مظؾدول ماألسضوءم
بوظؽقعقلو موحوظي متـػقذ مضرارات ماجملؾس ماظقزاري مبشلن مغؿوئٍ ماٌراجعي ماظداخؾقي مظعوم م ،2018مواىدؼر مبوظذطر ماغف مؼؿؿ مرصعم
تقصقوتمتؼرؼرماظؾفـيماظػرسقيمظؾشؽقنماإلدارؼيمواٌقازغي.
5ـ ذوركماىفوزمؼبماجؿؿوعمىـيماألصرودويمظؾـوءماظؼدراتماظذيمسؼدمخاللماظػرتةم 26و 2018/04/27ؼبمأطرام–مشوغو،محقٌم
غوضش ماالجؿؿوع مخطي مسؿؾ ماظؾفـي مسـ مسوم م 2018مواظيت متؿؾكص مؼب متؽـقػ ماظعالضوت مبني ماألصرودوي موعـظؿوت ماظؿؽوعؾم
اإلضؾقؿل معـؾ :االهود ماالصرؼؼل  ،AUذبؿقسي ماظؿـؿقي مألصرؼؼقو ماىـقبقي م ،SADCواجملؿقسي ماالضؿصودؼي مظدول مودطم
اصرؼؼقو م  ،CEEACواجملؿقسي ماالضؿصودؼي مواظـؼدؼي مظقدط مإصرؼؼقو م  ،CEMACواالهود ماالضؿصودي مواظـؼد مظغرب مإصرؼؼقوم
 ،UEMOAواجملؿقسيماالضؿصودؼيمظدولمشربمإصرؼؼقوم...CEDEAO
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وبنيماالصرودويمواالغؿقدويموذبؿقسوتفوماإلضؾقؿقي،موطذظؽمبنيماالصرودويمواظشرطوءماظػـقنيمواظـؿوظقني،مبوإلهـوصيمإظـكم
تـوول معقهقع مزؼودة معلؿقى ماالعؿـول مواٌقاءعي معع مععوؼري ماإلغؿقدوي مسـ مررؼؼ متؼدؼؿ ماظدسؿ مظؾؿفؿقسوت ماظػرسقي ماظؾغقؼيم
بوألصرودويموإغشوءمآظقوتمهؿونماىقدة.م
6ـ ذورك ماىفوز مؼب ماالجؿؿوع مرصقع ماٌلؿقى محقل مإدارة ماٌوظقي ماظعوعي مؼب مدول مإصرؼؼقو مواٌوئدة ماٌلؿدؼرة ماًوصي مبندرتاتقفقيم
ذبؾس ماٌعوؼري ماحملودؾقي ماظدوظقي مؼب ماظؼطوع ماظعوم  IPSASBمظؾػرتة م 2023-2019موذظؽ مسؾك مػوعش ماجؿؿوع مىـي موزراءم
اٌوظقيماألصورضيم F15مؼبمأدؼسمأبوبومبلثققبقومؼقعلم03مو،2018/03/04مسؾؿومبلنمبوظـؿوئدةماٌلؿدؼرةماٌشورمإظقفومؼلفؿموزراءم
اٌوظقيماألصورضيمواٌـظؿوتماٌؿكصصيمؼبمإسدادمإدرتاتقفقيمظؾؿفؾسماٌذطقرموذظؽمظؾؿرةماألوظبممبومؼعدماسرتاصومظدورمإصرؼؼقومؼبم
إدارةماٌوظقيماظعوعيمسؾكماٌلؿقىماظدوظل.
7ـمذوركماىفوزمؼبماالجؿؿوعماظـوعـمواظـالثنيمظؾفـيماظشمونماإلدارؼيمواٌقازغيمٌـظؿيماظؽقعقلوماظذيمسؼدمخاللماظػرتةمعـ 09
إظب م 2018/03/11مؼبمظقدوطومـمزاعؾقو،ممتً مصقفمعـوضشيماٌلوئؾماإلدارؼيمواٌلوئؾماٌؿعؾؼيمبوٌقاردماظؾشرؼيمعـمحقٌ مخورريم
اظطرؼؼماٌعـقيمبلسؿولماالغؿفوءمعـمغظوممععودظيماٌمػالتمبوظؽقعقلوموطذظؽمخورريماظطرؼؼماٌعـقيمبلسؿولماالغؿفوءمعـمعراجعيم
اهلقؽؾ ماظؿـظقؿل مظألعوغي ماظعوعي مظؾؽقعقلو ،مطؿو ممت معـوضشي ماظؿؼرؼر ماظصودر مسـ ماالجؿؿوع ماظعشرؼـ مظؾفـي ماظػرسقي مظؾؿراجعيم
وذمونماٌقازغيماظذيمسؼدمخاللماظػرتةمعـ  18إظبم.2018/04/20م
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*مدؼوانماحملادؾةمبدوظةمضــطــر:
1ـمزؼارةماظرئقسماألولمظدائرةماحملادؾاتمباجلؿفورؼةماظؿوغلقةماألعنيماظعاممظؾؿـظؿةمإىلمدؼوانماحملادؾةمبدوظةمضطر:
بدسقةمطرمييمعـمدعودةماظشقخ/مبـدرمبـمربؿدمبـمدعقدمآلمثوغل،مرئقسمدؼقانماحملودؾيمبدوظيمضطر،مأدىمععوظلماألدؿوذ/م
نقى ماظؼطوري ،ماظرئقس ماألول مظدائرة ماحملودؾوت مبوىؿفقرؼي ماظؿقغلقي ماألعني ماظعوم مظؾؿـظؿي مزؼورة مإظب مدؼقان ماحملودؾيم
بدوظي مضطر مخالل ماظػرتة معـ م 12مإظب م .2018/04/20وضد مجرى مخالل مػذه ماظزؼورة مادؿعراض ماٌقاهقع ماٌدرجي مسؾك مجدولم
أسؿولمػذهماظزؼورةمواظيتممتققرتمحقلمسؿؾقوتماظؿطقؼرمواظؿقدؼٌماظيتمؼشفدػومدؼقانماحملودؾيماظؼطريموعؼرتحماغضؿوعفم
إظبمىـيماٌكططماالدرتاتقفلمظؾؿـظؿيمواظرتتقؾوتماًوصي مبودؿضوصؿفمدؼقانماحملودؾي ماظدورةماظـوظـيمسشرةمظؾفؿعقيماظعوعيم
ظؾؿـظؿيمخاللمذفرمغقصؿربم2019مواىفوتماظيتمؼؼرتحمدسقتفومطضققفموعراضؾنيمؼبمػذهماظدورةمواجملوالتماظيتمميؽـمأنم
ؼلوػؿماظدؼقانمعـمخالهلومؼبمتطقؼرمأسؿولماٌـظؿي.
2ـمدؼوانماحملادؾةمحيؿػلمباظقومماظرؼاضيمبأغشطةمرؼاضقةموترصقفقةمعؿـوسة:
ؼب مإرور ماالحؿػول مبوظققم ماظرؼوهل مظؾدوظي ،مأضوم مدؼقان ماحملودؾي مؼقم ماظـالثوء ماٌقاصؼ م 13مصرباؼر مسدداً معـ ماظػعوظقوت مواألغشطيم
اظرؼوهقي مواظرتصقفقي ،وضد مذورك مؼب مػذه ماظػعوظقوت مععوظل ماظلقد /منقى ماظؼطوري ماظرئقس ماألول مظدائرة ماحملودؾوتم
بوىؿفقرؼيماظؿقغلقيمواألعني ماظعوممظؾؿـظؿيماظعربقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيمخالل مزؼورتفماظيتمتزاعـً مععم
ػذهماالحؿػوالت.
3ـمدؼوان ماحملادؾة مؼشارك ميف ماالجؿؿاع ماظلابع مواظعشرؼن مجملؿوسة مسؿل ماظرضابة مسؾى متؽـوظوجقا مادلعؾوعات ماظؿابعةم
دلـظؿةماالغؿوداي:
ذورك مدؼقان ماحملودؾي مؼب ماالجؿؿوع ماظلوبع مواظعشرؼـ مجملؿقسي مسؿؾ ماظرضوبي مسؾك متؽـقظقجقو ماٌعؾقعوت ماظؿوبعي مظإلغؿقدويم
واظذيمأضقؿمؼبمعدؼـيمدقدغلماألدرتاظقيمؼقعلم17مو 18ابرؼؾم.2018م
وضدمغظؿمجفوزماظرضوبيماألدرتاظلمسؾكمػوعشماالجؿؿوعمغدوةمسؾؿقيمحقلمتردقخمهؿونمجقدةماظؾقوغوتمظؿقؼقؼمطػوءةماظؿدضقؼم
وأػؿقيموجقدمدقودوتمظؿـظقؿماظؾقوغوتموعـففقوتماظؿقؾقؾموررقمتطقؼرماظرضوبيمسـمبعدمبودؿكداممتؽـقظقجقوماٌعؾقعوت.
م
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*مدؼوانماحملادؾةماظؾّقيب:

أوالً:ماألغشطةماحملؾقة:
ـ اظدؼقانمؼـشرمتؼرؼرهماظعوممظعوم 2017م:
غشـرمدؼقانماحملودؾيمعطؾعمعوؼقم2017ممتؼرؼرهماظعوممسـم 2017مموذظؽموصؼو ٌؼؿضقوتماٌودة
()53معـماظؼوغقنمرضؿم19مظلـيم 2013ممبشلنمإسودةمتـظقـؿ دؼقانماحملودؾيموضدمتضؿـماظؿؼرؼر
غؿوئٍمأسؿولماظدؼقانمواػؿمعالحظوتفمحقلماىفوت اًوهعيمظرضوبؿفموتقصقوتفمبشلغفو.م
وميؽـماإلرالعمسؾكماظؿؼــرؼرمعـمخاللماٌقضعماظرمسل ظؾدؼــقانمسؾكمذؾؽــيماٌعؾقعوتماظدوظقي:
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http//audit.gov.ly/home/pdf./larbre.2017.pdf

ثاغقًا:ماألغشطةماظدوظقة:
1ـ دؼقانماحملودؾيمؼشوركمؼبماظـؿوئدةماظـؿلؿدؼرةمحقلماألوظـقؼوتماظقرـقيمحملوربيماظػلودموشلؾماألعقالمؼبمظقؾقو:
ذوركمدؼقانماحملودؾيماظؾقيبمبقصد مرمسلمؼبماٌوئدةماٌلؿدؼرةمحقلماألوظقؼوتماظقرـقي محملوربيماظػلودموشلؾماألعقالمواظيتم
سؼدت مبوىؿفقرؼي ماظؿقغلقي مؼقعل م07و 2018/05/08م مواظذي مغظؿؿف مبعـي ماألعؿ ماٌؿقدة مظؾدسؿ مؼب مظقؾقو موذبؾس ماظؿطقؼرم
االضؿصودي ماظؾقيب مومبشورطي مممـؾني مسـ معصرف مظقؾقو ماٌرطزي مووزارة ماظعدل موعؽؿى ماظـوئى ماظعوم مووزارة ماظؿكطقط موػقؽيم
اظرضوبيماإلدارؼي.
وضدممخالهلومممـؾلماظدؼقانمورضيمسؿؾمبعـقانم"دورمدؼقانماحملودؾيماظؾقيبمؼبمعؽوصقيمشلؾماالعقال"متـوولمصقفومؼبمربقرػوم
األول مضراءة مظالتػوضقوت ماظدوظقي مواظؼقاغني ماحملؾقي ماٌـظؿي مٌؽوصقي مشلؾ ماالعقال موؼب مربقرػو ماظـوغل مدور ماىفوت ماٌعـقيم
مبؽوصقي مشلؾ ماألعقال مؼب مظقؾقو موصؼ ماظؼقاغني ماٌـظؿي مبوًصقص مواٌـؿؿؾي مؼب ماظؾفـي ماظقرـقي مٌؽوصقي مشلؾ ماألعقال مووحدةم
اٌعؾقعوت ماٌوظقي مواىفوت ماظرضوبقي مبوإلهوصي مإظب ماظؿدابري مواىزاءات ماظيت متؿكذػو متؾؽ ماىفوت مؼب مػذا ماظشلن ،مصقؿو متـوولم
احملقرماظـوظٌمدورماظدؼقانمؼبمعؽوصقيمػدهماىرائؿمعـمخاللماظؿعرضممظؾظقاػرماظيتمتؽشػًمظفمؼبماظلـقاتماالخريةموعـفوم
زوػرة ماظؿالسى مبوالسؿؿودات موبوٌؼوصي ماالظؽرتوغقي مواظصؽقك ماٌصدضي موادؿعؿول مؼب مشري ماشراهفو موتفرؼى ماالعقال مواسودةم
شلؾفومواإلجراءاتماٌؿكذةمؼبمػذاماظشلن.
2ـ دؼقانماحملودؾيمؼشوركمؼبماظـؿممترماظدوظلمظـؿؽوصقيممتقؼؾماإلرػوب:
ذورك مدؼقان ماحملودؾي ماظؾقيب مبقصد مرمسل مبرئودي ماألدؿوذ مخوظد مذؽشؽ مرئقس ماظدؼقان مؼب ماٌممتر ماظدوظل مٌؽوصقي ممتقؼؾم
اإلرػوب مواظذي مسؼد مبؿورؼخ م 2018/04/26مبوظعوصؿي ماظػرغلقي مبورؼس مواظذي مغظؿؿف معـظؿي ماظؿعوون مواظؿـؿقي ماالضؿصودؼيم
وغقضشمخالظفمدؾؾمتعزؼزمصعوظقيماظـشوطماهلودفمٌؽوصقيممتقؼؾماإلرػوبمادؿـودامظألسؿولماظيتمأنزتمعـذماسؿؿودماالتػوضقيم
اظدوظقي مظؼؿع ممتقؼؾ ماإلرػوب مسوم م1999م موضرار مذبؾس ماألعـ مرضؿ م ،1373موضد ممت ماالتػوق مصقف مسؾك معؿوبعي متعزؼز ماإلرورم
احملؾلماظؼوغقغل مواظـؿعؾقعوتل موعؽوصقيماٌعوعالتماٌشؾقػيموتعزؼزماظشػوصقيمؼبماٌـظؿوتموتعزؼز مصعوظقيماظؿعوونماظدوظل.موضدم
جوءتمعشورطيماظدؼقانمبوسؿؾورهماحدماٌمدلوتماٌعـقيمبوظرضوبيمسؾكماٌعوعالتماٌوظقي.
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3ـ اظدؼقانمؼشوركمؼبماحؿػوظقيمتلدقسمدائرةماحملودؾوتماظؿقغلقي:
ذورك ماظدؼقان مبقصد مرمسل مبرئودي ماألدؿوذ /مخوظد مذؽشؽ مرئقس ماظدؼقان موسضقؼي معدؼر معؽؿى مهؿون ماىقدة موعدؼر معؽؿىم
حقطؿي ماظشرطوت مؼب ماالحؿػول مبوظذطرى ماًؿلني مظؿلدقس مدائرة ماحملودؾوت ماظؿقغلقي مواظيت مسؼد مسؾك مػوعشفو مغدوة مسؾؿقّيم
حقلمدورماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمؼبمتعزؼزمايقطؿيماظرذقدةمخاللمؼقعلم08و 2018/03/09م.
واظيتمذفدتمحضقرمسددممعـماظرؤدوءمواألسضوءمعـماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمواحملودؾيموادؿعرضمخالهلومأحدثماظؿفورب
ؼبمذبولمهدؼٌماإلدارةماظعؿقعقيمعـمخاللمتعزؼزمدورماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمودسؿماظشػوصقيمواٌلوءظيمؼبماظؿصرفماظعؿقعل.
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4ـ اظدؼقانمؼشوركمؼبماٌممترماظؾقيبماظرتطلمظالدؿـؿور:
ذورك ماظدؼقان مؼب ماٌممتر ماظؾقيب ماظرتطل مظالدؿـؿور مواظذي مسؼد مبوىؿفقرؼي ماظرتطقي مخالل مؼقعل م08و 2018/03/09م موعـؾم
اظدؼقانمخالهلوموصدمرمسلمبرئوديماألدؿوذ/مخوظدمذؽشؽمرئقسماظدؼقان.
وغقضشمخاللماٌممترمآظقي موووزماظعؼؾوتماٌوظقيمواظؼوغقغقيمأعومماالدؿـؿوراتماظرتطقيماٌعطؾيمؼبمظقؾقو مواٌشورؼعماٌؿقضػي موضدمم
ممـؾل ماظدؼقان ماظؿقدؼوت مواٌشوطؾ ماظيت متقاجف مإدارة ماٌشورؼع مؼب مظقؾقو موعـ مهؿـفو ماٌشورؼع ماٌؿقضػي ماظيت مدبص ماىوغىم
اظرتطلموذظؽمعـمواضعماٌؿوبعيماظػعؾقيمهلومعـمضؾؾماظدؼقانمعـماىقاغىماظؼوغقغقيمواظػـقي.
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5ـ اخؿقورمدؼقانماحملودؾيمظعضقؼيمىـيماٌكططماالدرتاتقفلمظالربقدوي:
أصدر ماجملؾس ماظؿـػقذي مظؾؿـظؿي ماظعربقي مظألجفزة ماظعربقي ماظعؾقو مظؾرضوبي ماحملودؾي مؼب ماجؿؿوسفو م( )56ماظذي مسؼد مبؿورؼخم
28و 2018/03/29م مبوىؿفقرؼي ماظؿقغلقي ماظؼرار مرضؿ م 2018/253مأسقد ممبقجؾف متشؽقؾ مىـي ماٌكطط ماإلدرتاتقفل م-2018
2022مواظذيممتمصقفمهؿمدؼقانماحملودؾيماظؾقيبمظعضقؼيماظؾفـيمواظذيمتلؿضقػمدوظيماظؽقؼًماجؿؿوسفوماٌؼؾؾ.
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مواقع على االنرتنت ذات العالقة
بطبيعـة أعنال األجًزة الرقابية
عبعقيماحملودؾنيمواٌراجعنيماٌصرؼي
http://www.esaaegypt.com

اجملؿعماظدوظلماظعربلمظؾؿقودؾنيماظؼوغقغقنيمممممممم
http:// www.ascasociety.org

عـؿدىماحملودىماظعربلمم

http:// www.accdiscussion.com

ايؽقعقيماالظؽرتوغقيماٌصرؼيمممممممم

http:// www.egypt.gov.eg

ذبؾسمععوؼريماحملودؾيماظربؼطوغلمممممممممممممممممممم
http:// www.frc.org.uk

عبعقيماظرضوبيموعراجعيمغظؿماٌعؾقعوت م
http:// www.isaca.org

ذبؾسمععوؼريماحملودؾيماٌوظقيمبلعرؼؽو
http:// www.fasb.org

طؾقيماظؿفورةموإدارةماألسؿول-مجوععيمحؾقان
http:// www.helwan.edu.eg/commerce

جوععيمسنيممشس

http:// www.asu.edu.eg

مـجـلـة الـرقـابة املـالية – يـــونـــيو (حــزيران)  –2018العدد 72

71

شروط ومعايري الهّصر
يف جملة "الرّقابة املاليّة"
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أ-مذـروطماظـّشــر:
-1مأنمتؼدمماظؾققثمواٌؼوالتمعطؾقسيمأومعؽؿقبيمبؾغيمسربقيمدؾقؿيموأدؾقبمواهح.
 -2مأن مؼؿؿ ماظؿؼقد مؼب مإسداد ماظؾققث مواٌؼوالت مبلصقل موضقاسد ماظؾقٌ ماظعؾؿل ماٌؿعورف مسؾقفو مدقاء معـ محقٌ ماظشؽؾ مطنسداد مخطيم
ظؾدرادي متؾدأ ممبؼدعيمتؾني ماهلدف معـ مإثورةماٌقهقع موأػؿقؿفموعـفٍماظؾقٌ موتؼلقؿفمثؿماالغؿؼول مإظب مصؾى ماٌقهقع موجقػره مواالغؿفوءم
خبومتيمظؾؿقهقع،مأومعـمحقٌماٌضؿقنمطعرضماٌقهقعموهدؼدمأػداصفمبدضيمووهقحموادؿعراضمسـوصرهمبعؿؼموعقهقسقي.
 -3مأن مؼؿؿ متقثقؼ ماٌصودر مبدضي موأعوغي مدقاء مأطوغً مغصقصو محرصقي مأو مسرهو مألصؽور مآخرؼـ معصقشي مبؾغي ماظؽوتى ،موؼؿؿ مذظؽ مبوظـلؾيم
ظؾؽؿى مواظؾققث مبقهع مرضؿ مؼب مغفوؼي ماالضؿؾوس مؼؼوبؾف مرضؿ مؼب مصػقي ماهلقاعش مؼؿؿ مبعده متدوؼـ معصدر ماالضؿؾوس مبشؽؾ مدضقؼ موطوعؾم
حبقٌ مؼؿضؿـ مادؿ ماٌمظػ موسـقان ماٌرجع موادؿ ماظـوذر موعؽون مودـي ماظـشر مورضؿ ماظصػقي مأو ماظصػقوت .مطؿو مؼؿؿ ماالظؿزام مأؼضو مبؼقاسدم
وأصقل ماظؿقثقؼ ماٌؿعورف مسؾقفو مبوظـلؾي مظؾؿفالت مواظدورؼوت مواظؼقاغني مواألغظؿي مواظقثوئؼ ماظرمسقي مواألسؿول مشري ماٌـشقرة .موطذظؽ مؼؿؿم
ؼبمغفوؼيماظؾقٌمأوماٌؼوظيمإسدادمضوئؿيماٌراجعمحبقٌمتقهعماٌراجعماظعربقيمأوالمتؾقفوماٌراجعماألجـؾقي.ممم
 -4أن مؼؽقن مععدّ ماظؾقٌ مأو ماٌؼوظي معـ ماظعوعؾني مؼب ماألجفزة ماألسضوء مؼب ماٌـظؿي ،موصبقز مظؾفـي ماجملؾي مضؾقل مغشر ماٌؼوالت مواظؾققثم
اٌؼدعيمعـمشريماظعوعؾنيمؼبمتؾؽماألجفزةمسؾكمأنمالمؼؿفووزمذظؽمثؾٌماٌؼوالتماٌـشقرةمؼبماجملؾي.
-5مأنمؼرصؼماٌؼولماٌرتجؿمبوظـصماألصؾلمبوظؾغيماٌرتجؿمعـفومععمذطرمادؿماٌمظػمواٌصدرماٌـشقرمبفماظـصماألصؾل.
-6مأنمتؽقنماٌودةمععدّةمخصقصومظؾـشرمؼبماجملؾي.
 -7مأال مؼؿفووز مسدد مصػقوت ماٌؼوظي مأو ماظؾقٌ م( )10صػقوت موأال مؼؼؾ مسـ م( )3صػقوت موتؿضؿـ ماظصػقي ماظقاحدة معو مبني م 25مو28م
دطرامواظلطرماظقاحدمعومبنيم12مو15مطؾؿي.مم
ب-معوضوسـاتماظـّشـر:
ؼشرتط مأن متؿعؾؼ ماظؾققث مواٌؼوالت م(األصؾقي معـفو مأو ماٌرتعبي) مبوىقاغى ماظعؾؿقي مواظؿطؾقؼقي مؼب مذبوالت ماظعؿؾ ماظرضوبل موأن متؿـوولم
بقجف مخوص مأدظي موبراعٍ موعـوػٍ ماظعؿؾ مواجملوالت ماٌلؿقدثي مصقف ماظيت معـ مذلغفو ماٌلوػؿي مؼب مزؼودة مضدرات ماظعوعؾني مؼب مأجفزتـوم
اظرضوبقيموهلنيمعلؿقىمأدائفؿموػقمعومؼلوسدمسؾكمتطقؼرماظعؿؾماظرضوبلماظعربل.
ج-معالحـظـاتمسـاعـة:
-1ماٌقادماٌردؾيمإظبماجملؾيمالمتردمألصقوبفومدقاءمغشرتمأومملمتـشر.ممم
-2مالمضبؼماالسرتاضمسؾكمسدممغشرمعومؼردؾمظؾؿفؾي.مم
-3مظؾفـيماجملؾيمايؼمؼبماخؿقورمعومتراهمعـودؾومظؾـشرموإجراءماظؿعدؼالتممبومؼؿالءمموهروراتماظـشر.مممم
-4ممتعربماٌقادماٌـشقرةمؼبماجملؾيمسـمآراءمطوتؾقفو.
-5مدبصصمعؽوصلةمعوظقيمٌعدماٌؼولمأوماظؾقٌمدقاءمأطونمربررامأممعرتعبوموذظؽمؼبمهقءماظضقابطمواظشروطماحملددةمعـمضؾؾماجملؾسم
اظؿـػقذيمظؾؿـظؿيماظعربقي.
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ممذبؾي مدورؼي متصدرػو ماٌـظؿي ماظعربقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي معرتني مؼب ماظلـي م(ؼقغقق مودؼلؿرب) موتعـك مبـشرم
اظؾققث مواظدرادوت ماحملررة مأصال مبوظؾغي ماظعربقي مأو ماٌرتعبي معـ ماظؾغوت ماألجـؾقي موتعوجل ماٌقاهقع ماٌؿعؾؼي مبوظرضوبي ماٌوظقيم
واحملودؾي.م
طؿومتؿضؿـمأبقابومثوبؿيمعـؾمأخؾورماألجفزةماألسضوءمؼبماٌـظؿيموغشوروتماظؿدرؼىمواظؾقٌماظعؾؿلمواٌصطؾقوتماظرضوبقي.
وميؽـماإلرالعمسؾكماألسدادماظيتمصدرتمعـمخاللماظصػقيماًوصيمبوجملؾيمسؾكمعقضعماٌـظؿيمعـمخاللمػذاماظرابط:
غشرؼوت ودرادوت وأدظي

رضوبقي http://www.arabosai.org/Ar/ 232_111
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قـائنة األجًــزة األعضــاء
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 -1دؼقان ماحملودؾي مبوٌؿؾؽي ماألردغقي ماهلومشقي ،مص .مب 950334 .م -سؿون  -ماهلوتػ :م( – )00962 65503333ماظػوطس – )00962 65533019 (:ماظعـقانم

م

اإلظؽرتوغل:م -www.audit-bureau.gov.joاظربؼدماإلظؽرتوغل.info@ab.gov.jo:
-2

دؼــقان ماحملودؾي مبوإلعورات ماظعربقي ماٌؿقـدة ،مص .مب .م –3320مأبق مزيب–اهلوتػ- )00971 26359999(:اظػوطس– )00971 6359998(:اظعـــقانم

م

:

اإلظؽرتوغلwww.saiuae.gov.ae:م -اظربؼدماإلظؽرتوغل .saiuae@emirates.net.ae

 -3دؼقان ماظرضوبـي ماٌوظقـي مواإلدارؼي ممبؿؾؽـي ماظؾقـرؼــ ،مص .مب .م– 18222اظـؿــوعي م– ماهلوتػ– )00973 17 565 111(:اظػـوطس -)00973 17 564450(:ماظعـــقانم

م

اإلظؽؿـروغلwww.nao.gov.bh:م-ماظربؼدماإلظؽرتوغلPlan&Dev@nao.gov.bh :
 -4دائرة ماحملودؾوت مبوىؿفقرؼي ماظؿقغلقي ،م ،25مذورع مايرؼي– متقغس– ماهلوتػ :م( -)00216 71 831033م( -)00216 71 830019اظػوطس :م(71 831409
 –)00216اظعـقانماإلظؽرتوغل-www.courdescomptes.nat.tn :ماظربؼدماإلظؽرتوغل:م info@courdescomptes.net.tnم
 -5مذبؾس ماحملودؾي مبوىؿفقرؼي ماىزائرؼي ماظدميؼرارقي ماظشعؾقي ،م ،38مذورع مأغبد مشرعقل م– ماىزائر م– ماهلوتػ :م( –)00213 21 655516اظػوطـس :م(21 656006
– )00213ماظعـقانماإلظؽرتوغلwww.ccomptes.org.dz:م-ماظربؼدماإلظؽرتوغل.cabinet@ccomptes.org.dz:م
 -6ماىفــوز ماظعــوظـل مظؾرضــوبي ماظــؿوظقــي مواحملودؾي مبـفؿفقرؼي مجقؾقتل ،مضـصر ماظشـعى م -ماظطوبؼ ماألول م -مص .مب – 3331.مجــقؾقتل– مماهلوتػ:م(- )00253 357775م
اظػوطس:م(– )00253 250144مماظربؼدماإلظؽرتوغل.ccdb.djibouti@intnet.dj:
 -7دؼقانماٌراضؾيماظعوعيمبوٌؿؾؽيماظعربقيماظلعقدؼي،مص.مب– 7185.ماظرؼوض –11128ماهلوتػ:م( –)00966114029255اظػوطس:م( –)00966114043887اظعـقانم
اإلظؽرتوغل–www.gab.gov.sa :ماظربؼدماإلظؽرتوغل:م /gab@gab.gov.saمdevelop@gab.gov.sa
 -8دؼقان ماٌراجعـي ماظؼقعل مجبؿفقرؼي ماظلقدان ،ص.ب –91.اظـكررـقم– اهلوتػ) -)0024911778231اظػوطس–)0002491177534(:اظعـقانم
–ماظربؼدماإلظؽرتوغل/nationalaudit@gmail.com :م.ricydexon@yahoo.comم
اإلظؽرتوغلwww.sudaudit.com :
 -9ماىفوز ماٌرطزي مظؾرضوبي ماٌوظقي مبوىؿفقرؼي ماظعربقي ماظلقرؼي ،مذورع م 29مآؼور -مدعشؼ م– ماهلوتػ :م( - )0096311 3312196مماظػوطس :م(- )0096311 2318013م
اظربؼدماإلظؽرتوغل/zewarteba@hotmail.com :م.auditsyria@yahoo.com
 -10دؼقانماٌراجعماظعوممجبؿفقرؼيماظصقعول،مص.مب.م1284م-ممعؼدؼشقم.-
 -11دؼقان ماظرضوبي ماظـؿوظقي ماالهودي مؼب معبفقرؼـي ماظـعـراق ،مذـورع محقػـو م– مبـوؼي مرضؿ م – 90مص .مب .م 7038م–م مبغداد م–م ماهلوتػ:م(- )00964 15372347مماظػـوطس:م
(– )009641 5372623ماظعـقانماإلظؽرتوغل-www.bsairaq.net :ماظربؼدماإلظؽرتوغل:م/bsa@bsairaq.netم.bsairaq@yahoo.com
 -12جفوز ماظرضوبي ماٌوظقي مواإلدارؼي مظؾدوظي مبلؾطـي مسؿـون ،مص .مب 727.م–معلـؼـط م –113ماهلوتػ:م(- )00968 24736219ماظػوطس:م( –)00968 24740264اظعـقانم
– اظربؼدماإلظؽرتوغل-intr@sai.gov.om :م.President@sai.gov.om
اإلظؽرتوغلwww.sai.gov.om :
 -13دؼقان ماظرضوبي ماٌوظقي مواإلدارؼي مبدوظي مصؾلطني ،مص .مب –755 .مرام ماظؾّف م– اهلوتػ :م(-)0097022972293( -)0097022972289
–ماظربؼدماإلظؽرتوغل.facb@facb.gov.ps/ scj@facb.gov.ps:
اظػوطس – )0097022967716(:اظعـقانماإلظؽرتوغلwww.saacb.ps :
 -14دؼقان ماحملودؾـي مبدوظي مضطـر ،مص.ب – 2466.ماظدوحي -ماهلوتػ - )00974440200000(:ماظػوطس –)00974440200200(:ماظعــقان ماإلظؽرتوغل:
www.sab.gov.qaم-ماظربؼدماإلظؽرتوغل:م.president.office@abq.gov.qaم
 -15موزارةماٌوظقيمواٌقزاغقيمجبؿفقرؼيماظؼؿرماالهودؼيماإلدالعقي،مص.مب– 324.معــقروغل.
 -16دؼقان ماحملودؾي مبدوظي ماظؽقؼً ،مص .مب –17.ماظشوعقي م –71661اهلوتػ :م( –)0092654957777ماظػوطس –)0096524957700(:ماظعـقانم
–ماظربؼدماإلظؽرتوغل.training@sabq8.org :
اإلظؽرتوغلwww.sabq8.org :
 -17دؼقان ماحملودؾي مبوىؿفقرؼي ماظؾؾـوغقي ،مربؾي ماظؼـطوري– مذورع ماىقش م– مبريوت م– ماهلوتػ:م( – )379830009611م(– )009611 379831ماظػوطس:م(373040
 -)009611اظعـقانماإلظؽرتوغلwww.coa.gov.lb :م-ماظربؼدماإلظؽرتوغل.diwan@coa.gov.lb:
 -18مدؼقان ماحملودؾي ماظؾّقيب ،ماظظفرة م -مررابؾس م– مظقؾقو م– ماهلوتػ - )00218214449748( :ماظػوطس - )00218214440630(:ماظعـقانم
اإلظؽرتوغلwww.libyansai.gov.ly :م-ماظربؼدماإلظؽرتوغل.libyansai1@gmail.com:
 -19ماىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت مجبؿفقرؼي معصر ماظعربقي ،مذورع مصالح مدوظـؿ ،مص .مب – 11789.معدؼـي مغصر– ماظؼوػرة م– ماهلوتػ :م( –)002024013956ماظػوطس:م
(– )00202 2615813( – )00202 4017086ماظعـقانماإلظؽرتوغل:م -www.CAO.gov.egماظربؼدماإلظؽرتوغل:م.ircdept@yahoo.comمممممممم
 -20ماجملؾس ماألسؾك مظؾقلوبوت مبوٌؿؾؽي ماٌغربقي ،مزغؼي ماظؿقت ،مذورع ماظـكقؾ ،مدؽؿقر م –10محل ماظرؼوض م– ماظربوط م– ماهلوتػ :م(– )0002123756374
ماظربؼدم
ماإلظؽرتوغل-www.courdescomptes.ma:
(–)0021237563717اظػوطس-)0021237711865(:اظعـقان
اإلظؽرتوغل.ccomptes@courdescomptes.ma:
 -21عــقؽؿي مايلـــوبوت مبوىـــؿفقرؼي ماإلدالعقي ماٌقرؼؿوغقي ،مذورع معبول مسؾد ماظـوصر ،مص.ب .م 592م-اغقاطشقط م -ماهلوتػ- )0022245255249( :اظػوطس:م
(- )00222 45254964ماظعـقانماإلظؽرتوغل-www.cdcmr.mr :ماظربؼدماإلظؽرتوغل:م/ccomptes@cc.gov.mrمممممممم
 - 22اىفوز ماٌرطزي مظؾرضوبي مواحملودؾي مبوىؿفقرؼي ماظقؿـقي ،مص .مب – 151.مصـعوء م– ماهلوتػ - )009671443143( :م( - )009671443147ماظػوطس :م(443118
 -)009671اظعـقانماإلظؽرتوغلwww.coca.gov.ye:م-ماظربؼدماإلظؽرتوغل:م.tech_coop2007@yahoo.com
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