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نبذة عن املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة
تـأدقس اٌـظؿة 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 واًدلاتمواظـدرادوتمواظؾققثمؼبمعقدانماظرضوبيماظـؿوظقيمبني 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 اٌــظؿيمواشلقؽوتمواٌـظؿوتماٌؿكصصي ؼبمجوععيماظدول اظعربقي واٌـظؿوت اظدوظقيمظؾفقؽوتماظعؾقو ظؾرضوبيماٌوظـقيم"االغؿقدوي"مواشلقؽوتماظدوظقيماإلضؾقؿقيماألخرىماظيتمشلو صؾي بلسؿولماظرضوبي اٌوظقي.مم
ماظلعلمظؿؽؾقػماٌـــظـؿي بؿلؿقي ػقؽوت اظـرضوبي اظـؿوظقي اظيت تؿقظبمعراضؾيمحلوبوتمجوععيماظـدولماظعربقيموشرلػو عـ اٌـظؿوت واشلقؽوتمواظشرطوت اظؿوبعـي شلو أو اٌؿقظيمعـمضؾؾفو،مأوعـمضؾؾماظــدولماظعربقي واظعؿؾمسؾك رصع علؿقى اظرضوبـي صقفو.

أسضاءماظـؿـظـؿـة:م

تعؿدلمعبقع األجفزة اظعؾقو ظؾرضوبي اٌوظقي واحملودؾي ؼب اظدول اظعربقيماألسضوءمؼبمجوععيماظدولماظعربقيمأسضوء ؼب اٌـظؿي.
اظؾـقة اظؿـظقؿقـة ظؾـؿـظـؿـة- :ماىؿعقيماظعوعي.م-ماجملؾسماظؿـػقذيم(وؼرأدف حوظقو دؼقانماظرضوبيماٌوظقيماالهوديمجبؿفقرؼيماظعراق).مم-ماألعوغي اظعوعيم(وتؼقم بلسؿوشلو دائرة
احملودؾوت بوىؿفقرؼي اظؿقغلقي اظيت ؼعؿدلمرئقلفوماألولمأعقـومسوعو 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 اظـكوعلـيمؼبمبرلوتم
دـيم 1995ودورتفو اظـعودؼيماظلوددي صـلماظؼوػرةمدـي ،1998مودورتفوماظعــودؼيماظلوبعـيمبوظربوطمدـيم 2001ودورتفـوماظعـودؼـي اظـوعــيمبعؿـونمدـيم،2004مودورتفوم اظعودؼيماظؿودعي بصـعوءم
دـيم،2007مودورتفوماظعودؼيماظعوذرة بوظرؼوضمدـيم،2010مودورتفومايودؼيمسشـرةمبوظؽقؼًمدـيم. 2013طؿومسؼدتمدورتفوماظـوغقيمسشرةمبؿقغسمعـم19مإظبم21مأطؿقبرم.2016مممممممممممممممممممم
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كلمة العدد
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أهنيـة رقـابة اجلودة داخل
األجهسة العليا للرقابة
مععاظيماظـؿلؿشار/مػشاممبدوي
رئقــسماىفازماٌرطزيمظؾؿقادؾاتم
جبؿفورؼةمعصرماظعربقة

م حرصًمطوصيماظدولمسؾكمإغشـوءماألجفـزةماظعؾقـومظؾرضوبـيموإصـدارماظؼـقاغنيمواظؾـقائحماٌـظؿـيمظعؿؾـفومواظـيتمتعطقفـومايـؼم
واظؿػقؼضماظالزممظؿؼقممبعؿؾفومؼبمعراضؾيماٌولماظعومموغبوؼؿفمواحملوصظيمسؾقفمعـماإلػـدارمواإلصـراطمواالخـؿالسمواظؿقؼـؼمعــم
ادؿكداعفمبؽػوءةموصعوظقيمؼبمهؼقؼماألػدافماظعوعيمظؾدوظيممبومظـذظؽمعــمأػؿقـيمطـدلىمؼبمهؼقـؼماالدـؿؼرارموبــوءموتـؿقـيم
اظدوظي.مطؿومميؽـماظـظرمألسضوءماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمسؾكمأغفؿمضضوةمظؾؿولماظعومماٌلؿلعـنيمسؾقفمعـمطوصيمرقائػماظشعى،م
وعـمػـومؼؿؿـؾماظؿقديماألدودلماظذيمؼقاجفماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمظقسمصؼـطمؼبمورـــوماظعربـلمبـؾمؼبمطـؾمدولماظعـو مؼبم
االظؿزاممبؿؼدؼؿمخدعوتمرضوبقيمذاتمجقدةمسوظقي،ماألعرماظذيمؼـعؽسمسؾكمضـدراتفومؼبمتـػقـذمدورػـوماظرضـوبلموصـقالمظؿعزؼـزم
عصداضقيمتؾؽماألجفزةموهلنيمأدائفوماظرضوبلموإثؾوتماظـزاػيموايقودمؼبمذبؿؾمأسؿوشلو.
ظذامؼـؾغلماظلعلمإظبمإصبودمثؼوصيمداخؾماألجفزةماظرضوبقيمتعـذلفموتؽـوصهماظعؿـؾمذاماىـقدةماظعوظقـيمؼبمطوصـيمإداراتمتؾـؽم
األجفزة.موتعؿؿدمػذهماظـؼوصيمسؾكموضقحموادؿؿرارؼيماظؿـػقذمظإلجراءاتماظيتمترطزمسؾكمأػؿقيماىقدةمسؾكمعبقعماٌلـؿقؼوتم
اإلدارؼي،محقٌمصبىماظؿلطدمعـمإؼصولمدقودوتموإجراءاتماىقدةمىؿقعماظعوعؾنيمبؿؾؽماألجفزةموأؼضومظألررافماٌؿعوضدةم
ععفومظؿـػقذمأسؿولمشلوم(عؽوتىمخدلةمخورجقي،مخـدعوتمادؿشـورؼي،م...اخل).موػــومصبـىماظؿلطـدمعــمأنمتؾـؽماظلقودـوتم
واإلجراءاتمػلمؼبمحقزماظؿـػقذموأغفـومظقلـًمذبـردموثـوئؼمعقجـقدةموالممؼؿؾعفـوماٌراجعقن،حقـٌمؼـؾغـلمأنمتضـؿـمتؾـؽم
اظلقودوتمواإلجراءاتمتقصرلمتلطقدمعـودىمسؾكمأغفمؼؿؿماالظؿزامممبؿطؾؾوتماظلؾقكماألخالضلمؼبمتلدؼيماألسؿولماظرضوبقيموطـذام
أؼيمعؿطؾؾوتمواردةمؼبمزبوظػوتمٌؿطؾؾوتماظلؾقكماألخالضـلمأوماٌفـينموادبـوذماًطـقاتماظؿصـققققيماظالزعـيموإجـراءاتم
اٌلوءظيماظؼوغقغقيمحلىماألحقال.موبطؾقعيمايولمؼـؾغلمسؾكماألجفزةماظرضوبقيمإغشوءمأغظؿيمظؿؼقـقؿماٌكـوررماظـيتمضـدمتـشـلم
غؿقفيمسؿؾفومهًمزروفمععقـيمعـؾمضؾيماٌقاردماٌودؼيمأوماظؾشرؼي.م
وػـومصبىماظـظرمؼبمادذلاتقفقوتموخططموبراعٍمسؿؾمػذهماألجفزةمظؾؿلطدمعـمهدؼدماألوظقؼـوتمواألػـدافمبشـؽؾمصـققحم
ؼؿؿوذكمععمزروصفوماًوصيمواظؿلطدمعـمطػوؼيماٌقاردماظالزعيمظؿـػقـذمأسؿوشلـوماظرضوبقـيمبوٌلـؿقىماٌطؾـقبمعــماىـقدةمعـعم
إحوريمسؾؿماظلؾطيماظؿشرؼعقيمأوماظلؾطيماٌعـقيمبوٌقزاغقيماٌؼررةمشلذاماظشلن.
وؼـؾغلمسؾكماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماظؼقوممبدراديمطػوؼيمإجراءاتفومإلدارةماٌكوررموذظـؽمعــمخـاللمدرادـيمعلـؾؼيمظألسؿـولم
اظرضوبقيماظيتمدقفمؼؿؿماظؼقوممبفو،مواظؿلطدمعـمتقاصرماظعـصرماظؾشـريماٌـودـىمذيماًـدلةمواظؽػـوءةماظعوظقـيمظؾؼقـوممبوٌفـومم
اظرضوبقيموطذاماظؼقومممبفوممعؿعؿؼيمظؾؿراجعيمسؾكمرضوبيماىقدةمواألسؿولمضؾؾمصدورماظؿؼورؼرماًوصيمبوٌفومماظرضوبقي.
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وغشرلمػـومإظبمأنماىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتماٌصريمعلؿقؼبمظؾؽـرلمعـمعؿطؾؾوتماٌعـوؼرلماظدوظقـيمظألجفـزةماظعؾقـومظؾرضوبـيم
وخوصيمععقورماىــقدةم) .(ISSAI40وميؽـماالدؿداللمسؾكمذظؽمبوظعدؼدمعـمآظقوتماالظؿزام،محقٌمأنماىفـوزمؼؾوذـرمسؿؾـفم
عـمخاللمإرورمددؿقريموضوغقغل.مصؼدمغصماظددؿقرماٌصريمسؾكماظعدؼـدمعــماٌـقادماًوصـيمبعؿؾـفموعـفـوم(عـودةمرضـؿمم)16م
" ؼصدرمبؿشؽقؾمطؾمػقؽيمعلؿؼؾيمأومجفوزمرضـوبلمضـوغقنمضبـددماخؿصوصـفوموغظـوممسؿؾـفوموضـؿوغوتمادـؿؼالشلوموايؿوؼـيم
اظالزعيمألسضوئفومودوئرمأوضوسفؿماظقزقػقيممبومؼؽػؾمشلؿمايقودمواالدؿؼالل".م
طؿومغصماظددؿقرم(ؼبماظـؿودةم)17م"تؾؾغماشلقؽوتماٌلؿؼؾيمواألجفزةماظرضوبقيمدؾطوتماظؿقؼقؼماٌكؿصيممبومتؽشػفمعـمدالئـؾم
سؾكمارتؽوبمزبوظػوتمأومجرائؿموسؾقفومأنمتؿكذماظالزممحقولمتؾـؽماظؿؼـورؼرمخـاللمعـدةمربـددةموذظـؽمطؾـفموصؼـومألحؽـومم
اظؼوغقن".موؼؿقددماإلرورماٌرجعلماظؼوغقغلمظعؿؾماىفوزمؼبماظؼوغقنمرضؿم144مظلـيم1988مواٌعـدلمبوظؼـوغقنمرضـؿم157مظلــيم
1998موطذامضرارمرئقسماىؿفقرؼيمرضؿم196مظلـيم 1999بشلنمإصدارمالئقيماظعوعؾنيمبوىفوزمواظـيتمتــظؿمذـمونماظعـوعؾنيم
بوىفوزم(واجؾوتماظعوعؾنيموتلدؼؾفؿ)موتقضحمألسضوءماىفوزمطقػقيمعراسوةماألحؽوممواظؼقاغنيمواظؾـقائحمواظؿعؾقؿـوتماًوصـيم
بعؿؾفؿمبوىفوز.موصدرمضرارمرئـقسماىفـوزماٌرطـزيمظؾؿقودـؾوتمرضـؿم1300مظلــيم 2008بشـلنماسؿؿـودماٌعـوؼرلماٌصـرؼيم
ظؾؿراجعيمواظػقصماحملدودموعفومماظؿلطقدماألخرىموضرارمرئقسماىفوزمرضؿم 2102ظلـيم2009مبوسؿؿودماٌقـوقماظعومماٌصـريم
آلدابمودؾقطقوتمعزاوظلمعفـيماحملودؾيمواٌراجعيم( مبومصقفمعــماظؿلطقـدمسؾـكماظؽػـوءةماٌفـقـيمواظعـوؼـيماظقاجؾـيمؼبمتلدؼـيم
األسؿولماظرضوبقي).م طؿومؼؼقمماىفوزمبنصدارمضقاسدموذروطمضقدمواخؿقورمعـراضيبمايلـوبوتمممــمؼزاوظـقنماٌفــيمعــمخـورجم
اظـطوقمايؽقعلمبلفؾماىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوت.موظدىماىفوزمإدارةمعرطزؼيمظؾؿػؿقشماظػينموعراضؾيماىـقدةمتفـدفمإظبم
اظؿلطدمعـمتـػقذمأسؿولماىفوزمجبقدةمسوظقيمرؾؼومظؾؿعوؼرلمواظؼقاسدماٌعؿؿـدة،محقـٌمتــصمالئقـيماظؿػؿـقشماظػـينماًوصـيم
بوىفوزمؼبماظػصؾماظـوغلماٌؿعؾؼمبلػدافمواخؿصوصوتماظؿػؿقشماظػينماظـؿودةم( )2اٌلـوػؿيمؼبمرصـعمطػـوءةماألسضـوءماظػــقنيم
ظؿقلنيمجقدةماظعؿؾماظرضوبلمواٌلوػؿيمؼبمغشرماظقسلماٌفينموثؼوصيماىقدةمبقـفؿ.موجوءمؼبماٌودةم()13معـمالئقـيماظؿػؿـقشم
اظػينم"ؼفدفماظؿؼرؼرماظلـقيماٌرصقعمإظبمرئقسماىفوزمإظبمتؼدؼؿمأػؿماٌكوظػوتماظيتمذوبًمتـػقذمأسؿولماظرضوبـيموزبوظػـوتم
اظلؾقكماظقزقػل،مطؿومؼؼدمماؼضوماٌؼذلحوتماظيتمتلوػؿمؼبمهلـماظعؿؾمووضعمحؾـقلمىؿقـعماٌكوظػـوتم".موظؾففـوزمإدارةم
ععـقيمبوظؿدرؼىمواظؿعؾقؿماٌلؿؿرموػلماظـؿـقطمبفومدسؿمجفقدماظؿعؾؿموبـوءموتعزؼزماظؼدراتماٌمدلقيمورصـعماظؽػـوءاتماٌفـقـيم
ألسضوئفموذظؽمعـمخاللمإسـدادمدوراتموورشمسؿـؾمتلـوسدمؼبماظؿطـقؼرماٌلـؿؿرمٌعـورصفؿموعفـوراتفؿمورصـعمأدائفـؿمظؾؿفـومم
اٌؽؾػنيمبفو.
وميورسماىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتماٌصريمدورامصوسالمؼبمربقطفماإلضؾقؿلمواظـدوظلمعــمخـاللمسضـقؼؿفمبوٌـظؿـيماظدوظقـيم
ظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيمواٌـظؿؿنيماإلضؾقؿقؿنيم"األصرودوي"مواألرابقدوي"موعشـورطؿفمؼبماظعدؼـدمعــماظؾفـونم
اظعوعؾيمؼبمإرورمتؾؽماٌمدلوتماظدوظقي،معؿقاصالمـمسدلمػذاماإلرورـممععماألجفـزةماظعؾقـومظؾرضوبـيممبكؿؾـػماظـدولموعلـؿؾفؿوم
اىدؼدمعـمووربفومؼبماظعؿؾماظرضوبل،موصقالمإظبمعقاطؾـيموادـؿقعوبمأحـدثمغظـؿموأدـوظقىماظرضوبـيمواٌراجعـيماحملودـؾقيم
وهلنيمغظومماىقدةمظدؼف.
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متعؿؿدمايؽقعوتماظرذقدةمؼبمهؼقؼمرؤؼؿفوماظعؾقومواظشوعؾيمسؾكمحزعيمعـماألػـدافماإلدـذلاتقفقيمتؿؾؾـقرمؼبم
دقودوتموزبططـوتموبـراعٍمممـففـيم.م وتؿؿــؾماظلقودـوتماظعوعـيمظؾـدولمؼبماظؼـقاغنيمواظؼـراراتمواألغشـطيم
ايؽقعقــيماظالزعــيمظؿـػقــذماظــدلاعٍ،مؼبمعــومتؿؿـــؾماٌكططــوتمؼبماظــدلاعٍمموخطــطماظعؿــؾماظــيتمتعؽــسم
االدذلاتقفقوتماظيتمؼطؿحمعـمخالشلومبؾقغماألػدافماظلقودـقيمواالضؿصـودؼيمواالجؿؿوسقـيماٌردـقعيم.مومتشـرلم
االدذلاتقفقوتمؼبماىوغىماالضؿصوديمعـفومإظبمعومتـقيمايؽقعيمصعؾفمأوماظؿقدعمصقفمأوماالعؿـوعمســمصعؾـفمأوم
تؼؾقصفمواظـفٍماظذيمدقعؿؾمؼبمإرورهمطؾمعـماظؼطوسنيماظعوممواًوصمظؿقؼقؼمأػداصفوماظذاتقـيمواظـيتمتـصـىم
ؼبمهؼقؼماألػدافماظعوعيمظؾدوظي.
وحقٌمأنماٌقازغيماظعوعيمظؾدوظيمؼؿؿمدبصقصمغلؾيمطؾرلةمعـفومظؿـػقـذماظـدلاعٍمايؽقعقـي،موػـقماألعـرماظـذيم
ؼعـكممبػفقمماٌكوظػي،محفىمػذهماألعقالمسـمأوجفمإغػوقمأخرى،مصنغفمعــماٌػقـدماظؿلطـدمعــمجـدوىمذظـؽم
اإلغػوق.مطؿومأنمارتؾوطمجوغىمطؾرلمعـماإلغػوقماظعوممبويقوةماظققعقيمظؾؿقارـنيمؼػرضمسؾـكمايؽقعـوتمتعزؼـزم
إجراءاتمايقطؿيماظرذقدةمإلدارةمػذهماألعقال.م
وضدمذفدتماظلـقاتماألخرلةمتغقرلاتمجذرؼيموعؿالحؼيمؼبمطوصيماجملوالتموخوصـيماظؼطوسـوتماالضؿصـودؼي،م
صؼدمأصؾحمنوحماٌمدلوتموضدرتفومسؾكماالدؿؿرارؼيمأعـرامؼؿقضـػمبشـؽؾمربـقريمسؾـكمعـدىمضـدرتفومسؾـكم
اظؿؽقػمععمػذهماٌؿغرلاتموسؾكمعدىمجوػزؼؿفوموادؿعدادػومظؿؾينماٌؿوردوتماإلدارؼيمايدؼـي.
وعـمػذاماٌـطؾؼمتؾـًماٌمدلوتمايؽقعقيمؼبماظلــقاتماألخـرلةماظػؽـرماالدـذلاتقفلمؼبممموردـوتفوماإلدارؼـيم
وادؿطوسًمبوالسؿؿودمسؾكمعـففقيم"اإلدارةماالدذلاتقفقي"مأنمتؼقممبؿقؾقؾمبقؽيمسؿؾـفوماظداخؾقـيمواًورجقـيم
ظؾؿعرفمسؾكمغؼوطماظؼقةمواظضعػم(اظػرصمواظؿفدؼدات)مواظيتمإذامأعؽـمإدارتفومبشؽؾمعـودـى،متؿعـوزؿمغؼـوطم
اظؼقةموتؿققلماظؿفدؼداتمإظبمصرص.مم
وألػؿقيمرصعمطػوءةموصعوظقيمواضؿصودؼيمإدارةماألعقالماظعوعيموتقزؼعفومسؾكماظدلاعٍماٌكؿؾػي،مصؼدمغشلتمايوجيم
إظبمهدؼدماٌكوررماظرئقلقيماظيتمتعقؼمهؼقؼمايؽقعيمألػداصفو،موعـمثؿمتؼققؿمػذهماٌكـوررمظؿقدؼـدمدرجـيم
تلثرلػوموودوئؾمعقاجفؿفو.
وضدماضؿصرتماظـقاحلماظرضوبقيمؼبماظلـقاتماٌوضقيموخوصيمؼبماظدولماظـوعقيمسؾـكمعراجعـيمعشـروسقيماظصـرفم
سؾكماظدلاعٍمايؽقعقيمععمووػؾماآلثورماإلصبوبقيمواظلؾؾقيمواٌكوررماٌؿصؾيمبفوموذظؽمسؾكماظرشؿمعــمأػؿقـيم
تؼققؿفومطفزءمعـمسؿؾقوتمدبطقطماظلقودوتماظعوعي.مإالمأنماظلـقاتماألخرلةمذفدتمتطقرامعؾققزومؼبمذبولم
عراضؾيموتؼققؿمسؿؾقوتماإلدارةماإلدذلاتقفقيمظؾؿلطدمعـمأغفومتؿؿموصؼومظألدسماظعؾؿقيماظلؾقؿيمعـمخـاللموجـقدم
أػدافمواضقيموواضعقيمظالدذلاتقفقوتمواٌشورطيمؼبمإسدادػوموتقصرلماإلسؿؿوداتمواظقدـوئؾماظالزعـيمظؿقؼقؼفـوم
وعؿوبعؿفــوموذظــؽمظضــؿونمهؼقــؼماظـؿــوئٍماظــيتمدــؾؼماظؿكطــقطمشلــومعـــمخــاللمعــومؼطؾــؼمسؾقــفم"اظرضوبــيم
االدذلاتقفقي".
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وإنمأػؿقيماظدلاعٍمواظلقودقوتمايؽقعقيمتؿطؾىمرضوبيمطػمةموصعوظيمعـمجوغىماألجفزةماظعؾقـومظؾرضوبـيماٌوظقـيم
واحملودؾيمظؿؼققؿمػذهماظدلاعٍمواظلقودوت،موالمؼؿقؼؼمذظؽمبوظرضوبيماٌوظقيموحدػوموإمنومميؿدمإظبمعؿوبعيمتـػقـذم
اىفوتمظؾؿفومماٌؽؾػيمبفوموتؼـقؼؿمأدائفـوموعلـوسدةمايؽقعـيمبوظؿغذؼـيماظعؽلـقيمؼبمتـػقـذمبراذبفـومبؽػـوءةم
وصعوظقيموصؼماٌكططماظزعينماحملدد.
وسؾكماظرشؿمعـمصعقبيماظؼقوسماٌوديمأوماظؽؿلمىؿقعماٌشورؼعمواظـدلاعٍمايؽقعقـيمبلـؾىمرؾقعـيماألػـدافم
اجملؿؿعقيماظعوعيماظيتمتلعكمإظبمهؼقؼفومإالمأغفمميؽـمأنمؼقجفماظؿؼققؿمبشؽؾمأدودلمإظبماآلثـورماظـيتمتــفؿم
سـمتـػقذمػذهماظدلاعٍ.

مممممممممممممممممممممممممممممممم

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ممممممواظـؾّـهموظــ ّيماظؿـــوصـققمم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مػــقؽةمتــقرؼرماجملؾة
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إسـداد:مىـةماٌعاؼريماٌفـقةمواظرضابقةم

عؼدعة:

أدى ماظؿطقر ماشلوئؾ مؼب محفؿ معـشكت ماألسؿول موتـقع ماظعؿؾقوت مبفو ،مصضال مسـ مارتػوع متؽوظقػ ماظػقص ماظشوعؾ مأو ماظرضوبيم
بـلؾي م %100إظب مىقء معراضيب مايلوبوت مإظب مادؿكدام مأدؾقب ماظعقـوت مؼب ماخؿؾوراتفؿ مظؿقؼقؼ مػدصفؿ معـ مسؿؾقي معراجعيم
اظؼقائؿماٌوظقيمواٌؿؿـؾمؼبمإبداءماظرأيمصقؿومإذامطوغًماظؼقائؿماٌوظقيمضدممتمإسدادػوم(عـمعبقعماظـقاحلماىقػرؼي)،مرؾؼوًمإلرورم
اظؿؼرؼر ماٌوظل ماٌعؿقل مبف .موؼب محوظي مععظؿ ماألُرر مذات ماظغرض ماظعوم م( ،)1مػذا موضد مأظزم مععقور ماٌراجعي مرضؿ م" 530اغؿؼوءم
اظعقـوت ماظرضوبقي" معراضى مايلوبوت مبؿقدؼد ماظطرق ماٌالئؿي مالخؿقور ماظؾـقد موذظؽ مىؿع مأدظي معراجعي مطوصقي موعالئؿي مظقؽقنم
ضودراًمسؾكمادؿكالصمادؿـؿوجوتمععؼقظيمتشؽؾمأدودوًمظرأيماٌراجعم(.)2م
وؼب مضقء مذظؽ مؼؿـوول مػذا ماٌؼول ماىقاغى ماظؿوظقي معـ معقضقع مسقـوت ماٌراجعي :معػفقم ماظعقـوت مؼب ماٌراجعي ،مأػداصفو،م
عداخؾفو ،مأدوظقى ماخؿقور ماظعقـوت ،ماألدؾقب ماٌـودى مالخؿقور مسقـي ماٌراجعي ،مادؿكداعوت ماظعقـوت مؼب ماخؿؾورات ماالظؿزامم
بـظوم ماظرضوبي ماظداخؾقي موادؿكداعفو مؼب ماخؿؾورات ماظعؿؾقوت مواألرصدة ،متؼققؿ مسقـوت ماٌراجعي مالخؿؾور ماظعؿؾقوت مواألرصدةم
بودؿكداممأدؾقبماظقحداتماظـؼدؼي.م

عػفومماظعقـاتميفماظـؿراجعة:

ؼؼصد مبوظعقـوت مؼب ماٌراجعي م( )3تطؾقؼ مإجراءات معدى ماٌراجعي مسؾك مأضؾ معـ م %100معـ ماظؾـقد مداخؾ مذبؿؿع ماٌراجعي،م
حبقٌ مؼؿوح مظؽؾ موحدات ماظعقـي مصرصي مظالخؿقور ،مبفدف متقصرل مأدوس مععؼقل مظؾؿراجع مالدؿكالص مادؿـؿوجوتف مسـ مذبؿؿعم
اٌراجعيمبوظؽوعؾ.

أػدافمادؿكدامماظعقـاتميفماٌراجعة:

ؼصعى مهدؼد مضوئؿي مبلػداف مادؿكدام ماٌعوؼـي مؼب ماٌراجعي موظؽـ مبصػي مسوعي متعؿدل ماألػداف ماظؿوظقي مػل ماألػداف ماألطـرم
تداوالم(:)4
-1ماخؿقورمسقـيمممـؾيمظؾؿفؿؿع.
-2ماخؿقورمسقـيمؼصعىماظؿـؾمممبػرداتفو.
-3ماخؿقورمسقـيمتقصرمايؿوؼيماظؽوصقيمظؾؿراجع.
-4ماخؿقورمسقـيمتلؿحمبوطؿشوفمأطدلمسددمممؽـمعـماألخطوءماظيتمؼؿضؿـفوماجملؿؿع.

 –1ععقور ماٌراجعي ماظدوظل م( ،)200ماألػداف ماظعوعي مظؾؿراجع ماٌلؿؼؾ مواظؼقوم مبوٌراجعي مرؾؼوً مٌعوؼرل ماٌراجعي ،مترعبي ماشلقؽي ماظلعقدؼيم
ظؾؿقودؾنيماظؼوغقغقني،مصؼرةم،3م.2016
 –2اٌرجعمدوبؼمععقورماٌراجعيماظدوظبمرضؿم(،)530ماظعقـوتمؼبماٌراجعي،مصؼرةم.2
 –3اٌعوؼرلماظدوظقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبي،مععقورم ،ISSAI 1530اغؿؼوءماظعقـوتماظرضوبقي،ماظػؼرةم.4م
 –4عبعقيماحملودؾنيمواٌراجعنيماٌصرؼي،ماظعقـوتمألشراضماٌراجعي،م،2012مص.9م
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عداخلماظعقـاتميفماٌراجعةم(: )5
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ميؽـمتؼلقؿمعداخؾماظـؿعوؼـيمؼبماٌراجعيمإظبمعدخؾنيماٌعوؼـيمايؽؿقي،ماظـؿعوؼـيماإلحصوئقي:

أ-معدخؾماٌعوؼـيمايؽؿقي:

ؼب مزؾ مػذا ماٌدخؾ مؼعؿؿد معراضى مايلوبوت مسؾك متؼدؼره موحؽؿف ماظشكصل مؼب مهدؼد محفؿ ماظعقـي مواخؿقور معػرداتفو موتؼققؿم
غؿوئٍمصقصفو،مدقاءمطونمذظؽماسؿؿودامسؾكمأدؾقبماٌصودصي،مأوماخؿقورمصذلةمععقـيموصقصفومطوعؾيمأوماخؿقورماظؾـقدماشلوعيم
ؼبمضقءمخدلتفماظلوبؼي.
وبوظرشؿ معـ معزاؼو مػذا ماٌدخؾ مؼب مسدم محوجي مععرصي معراجع مايلوبوت مبعؾقم ماإلحصوء ،مإال مأن مأػؿ ماالغؿؼودات ماظيت متقجفم
شلذا ماٌدخؾ مػق ماحؿؿول موجقد ماخؿالف مبني معراضيب مايلوبوت معـ محقٌ مايفؿ ،ماالخؿقور ،ماظؿؼققؿ مصضال مسـ مأغف مال مؼقصرم
أدودومعقضقسقومالخؿقوره،موالمميؽـماًروجمعـفمبـؿوئٍمطؿقي.

ب-معدخؾماٌعوؼـيماإلحصوئقي:

ؼب مزؾ مػذا ماٌدخؾ مؼعؿؿد معراضى مايلوبوت مسؾك مضقاسد ماظرؼوضقوت موضقاغني ماالحؿؿوالت مؼب ماخؿقور ماظعقـي موؼدسؿفو متؼدؼرهم
وحؽؿفماظشكصلمحولمهدؼدهميفؿماظعقـيمواخؿقورمعػرداتفوموتؼققؿمغؿوئٍمصقصفو.مؼؿؿقزمػذاماٌدخؾممبومؼؾل:
*مؼؿلؿمػذاماٌدخؾمبوٌقضقسقيموضبدمعـمزبوررماظؿققزمواظؿؼدؼرماظشكصلمٌراضىمايلوبوت.
*مميؽـمعراضىمايلوبوتمعـماظدصوعمسـمغؿوئٍمسؿؾقيماٌراجعي.
*مؼقصرمعـماظقضًمواظؿؽوظقػمواىفدماٌؾذول.
*مميؽـمعراضىمايلوبوتمعـماظؿقؽؿمؼبمطؾمعـمزبوررماظرصضماًورهم(مزبوررمأظػو)،مواظؼؾقلماًورهم(زبوررمبقؿو).
*مؼمديمظصعقبيماظؿـؾمممبػرداتماظعقـيماٌكؿورةمعـمضؾؾمعقزػلماىفيماًوضعيمظؾػقص.

أداظقبماخؿقارمعػرداتماظعقـة:

ؼقجدمأربعيمأدوظقىمالخؿقورمعػرداتماظعقـيموػل:

 -1أدؾقبماظعقـوتماظعشقائقيماظؾلقطي:

ؼصؾحمػذاماألدؾقبمبوظـلؾيمظؾؿفؿؿعوتمربدودةمايفؿمواٌؿفوغلي،موؼؿؿمسودةمبذلتقىمعػرداتماجملؿؿعماألصؾلموترضقؿفوم
داخؾ مإرور مععني .موتلقى ماظعقـي مبعد مهدؼد محفؿفو مسشقائقو مإعو مبودؿكدام ماظؾطوضوت مأو ماظؽروت ماٌرضؿي مأو مبودؿكدامم
ايودىماآلظلمأومبودؿكداممجداولماألرضومماظعشقائقي.

 -2أدؾقبماظعقـوتماظـؿـؿظؿي:

ؼصؾح مػذا ماألدؾقب مظؾؿفؿؿعوت مطؾرلة مايفؿ موظؽـ مبشرط مووغس معػرداتف مأو متشوبففو مؼب ماًصوئص .مومبقجى مػذام
األدؾقب مؼؿؿ مترتقى ماجملؿؿع مترتقؾو متصوسدؼو مأو متـوزظقو مثؿ مؼؼلؿ مإظب مذبؿقسوت معؿلووؼي مؼب مايفؿ معؿؿوظقي ،محبقٌ مؼؽقنم
سددماجملؿقسوتمػقمغػسمحفؿماظعقـيموؼؿؿماخؿقورماٌػردةماألوظبمعـماجملؿقسيماألوظبمبطرؼؼيماظعقـيماظعشقائقي،مثؿمؼؿؿمتؽرارم
اخؿقورمغػسمترتقىماٌػردةمؼبمبوضلماجملؿقسوتماظؿوظقيمبوغؿظوم

 -3أدؾقبماظعقـوتماظـطؾؼقي:

ؼصؾح مػذا ماألدؾقب مظؾؿفؿؿعوت ماظؽؾرلة مشرل ماٌؿفوغلي ،محقٌ مؼؿؿ متؼلقؿ ماجملؿؿع مإظب مرؾؼوت محبقٌ متؽقن مطؾ مرؾؼي معـم
ػذه ماظطؾؼوت معؿفوغلي مصقؿو مبقـفو موظؽـ مسدم ماظؿفوغس مؼؽقن مبني ماظطؾؼوت موؼؿؿ ماخؿقور ماظعقـي معـ ماظطؾؼوت ماٌكؿؾػي مبلحدم
اظطرقماظؿوظقي:

 –5غقرانمبففًمربؿدمحلـ،مسؾدمايؿقدمذوػني،مدرادوتمؼبماٌراجعي،معطوبعماظدارماشلـددقي،ماظؼوػرة،م،2004/2005مصم.335
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أ-مررؼؼيماظؿقزؼعماٌؿلووي:مؼؽقنمسددمعػرداتماظعقـيمعـمطؾماظطؾؼوتمعؿلووي.
ب-مررؼؼيماظؿقزؼعماظـليب:مؼؽقنمسددمعػرداتماظعقـيمعـمطؾمرؾؼيمعؿـودؾومععمغلؾيممتـقؾمطؾمرؾؼيمؼبماجملؿؿعماألصؾل.
ج-مررؼؼيماظؿقزؼعماألعـؾ:مؼؽقنمسددمعػرداتماظعقـيمعـمطؾمرؾؼيمععماظؿؾوؼـماظـليبمداخؾمطؾمرؾؼي.مصوظطؾؼوتماٌؿفوغليم
تؼؾمحفؿماظعقـيمبفومأعوماظطؾؼوتماٌؿؾوؼـيمؼزدادمحفؿماظعقـيموصؼومظدرجيماظؿؾوؼـ.
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 -4أدؾقبماظعقـيمعؿعددةماٌراحؾم(اظعـؼقدؼي):

ؼصؾح مػذا ماألدؾقب مؼب ماجملؿؿعوت ماظضكؿي مواظيت متؿؽقن معـ مسـوضقد معؿؿوثؾي مصقؿو مبقـفو مصقؿؿ مأوالً ماخؿقور ماظعـوضقد ماظيت مؼؿؿم
اخؿقورمعػرداتماظعقـيمعـفوموؼؿؿماخؿقورمعػرداتماظعقـيمبلحدماظطرقماظـالثيماظلوبؼيموصؼومظطؾقعؿف.

األدؾوبماٌـادبمالخؿقارمسقـاتماٌراجعة:

ؼعؿدلماألدؾقبماظـوظٌموػقمأدؾقبماظعقـوتماظطؾؼقيمػقماألدؾقبماٌـودىمالخؿقورمسقـوتماٌراجعي،محقٌمأنماظـقعماألولمالم
ؼصؾح مإال مؼب ماجملؿؿعوت ماحملدودة موػق معو مال مؼـطؾؼ مسؾك مذبؿؿع ماظؾقوغوت ماٌوظقي ماٌطؾقب ماخؿؾورػو .مأعو ماظـقسون ماظـوغلم
واظرابعمصؾوظرشؿمعـمأغفؿومؼصالنمظؾؿفؿؿعوتماظؽؾرلةمإالمأغفؿومؼؿطؾؾونموجقدمووغسمؼبمعػرداتماجملؿؿعماظذيمؼؿؿماخؿؾورهمم
وػق معو مال مؼؿقاصر مؼب مذبؿؿع ماظؾقوغوت ماٌوظقي مغظرا مالخؿالف مدرجي ماًطر ماظيت متؿعرض مشلو مبـقد ماظؼقائؿ ماٌوظقي مؼب ماجملؿؿع.م
وظذظؽ مصقؿؿ مادؿكدام ماظعقـوت ماظطؾؼقي مؼب ماٌراجعي .مومبقجى مػذا ماألدؾقب مؼؿؿ متؼلقؿ ماجملؿؿع مإظب مذبؿقسوت مأو مرؾؼوتم
عؿفوغلي .موعؿقدة مؼب ماًصوئص محقٌ مميـؾ مطؾ مبـد معـ مبـقد ماظؼقائؿ ماٌوظقي مرؾؼي مأو مذبؿقسي معؿفوغلي موأعو مسـ متقزؼعم
حفؿماظعقـيمصقؿؿمسؾكمأدوسمدرجيماظؿؾوؼـمداخؾمطؾمرؾؼيمواظيتمؼؿؿمهدؼدػومبؿقدؼدمدرجيماًطرموػقمعومؼطؾؼمسؾقفمؼبم
اٌراجعيماألػؿقيماظـلؾقيمظؾؾـدمبوًطقاتماظؿوظقي.

 -1هدؼدمزبوررماٌراجعيماظؽؾقيم(:)6

تفدفماٌراجعيمأدودومإظبمتقصرلمدرجيمتلطدمعـودؾيمبلنماظؼقائؿماٌوظقيمضدممتمإسدادػوموصؼومظإلرورماحملددمشلوم( )7ؼؿؿمهدؼدم
حفؿ ماظعقـوت مؼب مضقء مدرجي ماظؿلطد ماٌطؾقبي مومبعـك مآخر مدرجي ماظـؼي ماٌطؾقبي مؼب متؼرؼر معراضى مايلوبوت مواظيت مؼؿؿم
هدؼدػو موصؼو مظؾعرف ماظعوم مووصؼو مالخؿقور معراضى مايلوبوت ،مصنذا مطوغً مدرجي ماظؿلطد مأو ماظـؼي ماٌطؾقبي مػل م %95صؿؽقنم
اظؿقرؼػوت ماظيت مميؽـ مضؾقشلو مػل م %5أي مأن مدرجي مزبورر ماٌراجعي ماظؽؾقي مصبى مأن مال متؿفووز م %5عـ ماظؼقؿي ماإلعبوظقيم
ظألرصدةماظقاردةمؼبمػذهماظؼوئؿي.

 -2تقزؼعماظـؿكوررمسؾكمبـقدماظؼقائؿماظـؿوظقيمسؾكمأدوسمدرجيماظؿؾوؼـمؼبمطؾمبـد:

إنمهؾقؾمتؾؽماٌكوررمأوماظؿقرؼػوتمؼؿؿمسؾكمأدوسمعلؾؾوتفومإظبمثالثيمأغقاعمعـمزبورر،ماظـقعماألولمضبدثمبلؾىمصشؾم
غظوم ماظرضوبي ماظداخؾقي مؼب ماطؿشوف متؾؽ ماظؿقرؼػوت موعـعفو موػق معو مؼطؾؼ مسؾقف مخطر مأو مزبورر ماظرضوبي مواظـقع ماظـوغل مضبدثم
غؿقفي مرؾقعي مسؿؾ ماٌـشلة محقٌ مأغف مبوظرشؿ معـ مأن مأحد مسـوصر ماٌػوضؾي مبني ماالدؿـؿورات مػق مدرجي ماظؿلطد م(درجي ماًطرم
عؽؿؾي مشلو) معـ مهؼقؼ مغؿوئٍ ماالدؿـؿور مجبوغى ماظعوئد ماٌؿقضع معـفو ،مإال مأن مدرجي ماظؿلطد متؽقن مؼب مبعض ماألغشطي مأطدل معـم
شرلػومصؿـالمزبوررماظؿعوعؾمصكمعـشلةمتعؿؾمصكمذبولماألوراقماٌوظقيمأطدلمعـمذرطيمصكمذبولماظغزلمسـفومصكماظؾـقكمصؽؾم
عـفو مشلو مزبورر معرتؾطي مبطؾقعي ماظـشوط .موجبوغى مزبورر مرؾقعي ماظـشوط مصفـوك مزبورر مغووي مسـ مرؾقعي موادؿؼوعي موغزاػيم
إدارة ماٌـشلة موؼطؾؼ مسؾقفؿو مععو ماٌكورر ماٌؿلصؾي ،مواظـقع ماظـوظٌ مؼؿؿـؾ مؼب ماٌكورر ماٌؿعؾؼي مبعؿؾ معراضى مايلوبوت موؼطؾؼم
سؾقفو مزبورر مسدم ماالطؿشوف موميـؾ مػذا ماظعـصر مدرجي ماظؿؾوؼـ ماظيت متقزع مسؾك مأدودفو مسقـي ماٌراجعي مواظذي مؼؿؿ مضقودفوم
حلوبقوً مبعد مهدؼد ماٌكورر ماظؽؾقي مواظيت ممتـؾ ماٌؽؿؾ مظدرجي ماظـؼي موهدؼد مزبورر ماظرضوبي مبؿؼققؿ مغظوم ماظرضوبي ماظداخؾقيم
واخؿؾورمعدىماالظؿزاممبوظـظوممبودؿكداممأدؾقبمععوؼـيماظصػوتمؼبمتـػقذماخؿؾوراتمعدىماالظؿزامموضقوسماٌكوررماٌؿلصؾيمعـم
خاللمتؼققؿمبقؽيماٌـشلةمودرجيمتلطدماٌكوررماٌؿلصؾيمواظيتممتـؾماظؼقؿيماٌؽؿؾيمظدرجيماظؿلطدماظـوويمعـمتؼققؿمبقؽيماٌـشلةم
وأخرلامؼلؿـؿٍمضقؿيمزبوررمسدمماالطؿشوفمبوٌعودظيماظؿوظقي:
 –6غقرانمبففًمربؿدمحلـ،مسؾدمايؿقدمذوػني،مدرادوتمؼبماٌراجعي،معطوبعماظدارماشلـددقي،ماظؼوػرة،م،2004/2005مصم.335
 –7ععوؼرلماإلغؿقدوى،مععقورماٌراجعيمرضؿم"،"1200ماألػدافماظعوعيمظؾؿدضؼماٌلؿؼؾموإجراءماظعؿؾقيماظرضوبقيموصؼومٌعوؼرلماظؿدضقؼماظدوظقي.
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خمكم=مخملم×مخمقم×مخمك
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حقٌمأن:
مخمك :زبوررماٌراجعي.مخمل:ماظـؿكوررماٌالزعي.مخمق :خطرماظرضوبي.مخمك :زبوررمسدمماالطؿشوف.وؼؿؿ مادؿكدام مزبورر مسدم ماالطؿشوف ماظيت ممت ماحؿلوبفو مودرجي ماظـؼي ماٌطؾقبي مؼب متؼرؼر معراضى مايلوبوت مؼب مهدؼد محفؿم
اظعقـي ماٌطؾقبي موبعد مهدؼد محفؿ ماظعقـي مواظؼقوم مبلسؿول ماٌراجعي مؼؼقم معراضى مايلوبوت مبوظؿلطد معـ ممتـقؾ ماظعقـي ماٌكؿورةم
ظؾؿفؿؿعموصؼومظؿؼدؼراتفمبودؿكداممأداةمعـمأدواتمسؾؿماإلحصوءمأؼضو.

تؼققممسقّـةماظـؿراجعةمالخؿؾارماألرصدةمبادؿكداممأدؾوبمععاؼـةماظوحداتماظـؼدؼةم(:)8

تؿؿماخؿؾوراتماظـؿراجعيماظؿػصقؾقيمبقادطيمادؿكداممععوؼـيماظقحداتماظـؼدؼيمبوًطقاتماظؿوظقي:

 -1هدؼدمػدفمعراجعيمظؽؾمبـد:

حقٌ مدبؿؾػ ماألػداف ماظيت مؼلعك مظؿقؼقؼفو معراضى مايلوبوت مبوظـلؾي مظؽؾ مبـد موصؼو مظطؾقعي ماظؾـد مربؾ ماظػقص .موتمثرم
سؿؾقي مهدؼد مػدف ماٌراجعي مظؾؾـد مسؾك مهدؼد مغقسقي مأدظي ماإلثؾوت ماظقاجى مايصقل مسؾقفو مواألدوظقى ماظػـقي ماٌالئؿيم
ظؾقصقلمسؾكمػذهماألدظي.

 -2هدؼدماظػروضماظؼوبؾيمظالخؿؾور:

وػق ماظػرض ماظذي مؼؿقدد مأؼضو موصؼو مظطؾقعي ماظؾـد مصعؾ مدؾقؾ ماٌـول مؼؽقن ماظػرض ماألدودل مظرصقد ماظعؿالء مػق مسدم موجقدم
أخطوءمجقػرؼيمؼبمرصقدماظعؿالءماظقاردمبؼوئؿيماٌرطزماظـؿوظل.

 -3هدؼدمحفؿماظعقـيماإلحصوئقيماًوضعيمظؾؿراجعي:

ؼؼقم معراضى مايلوبوت مبؿقدؼد محفؿ مسقـي ماظػقص ماالخؿؾوري موصؼو مألدؾقب مععوؼـي ماظقحدات ماظـؼدؼي مأخذا مؼب ماالسؿؾور معوم
ؼؾل:
أ-ماظؼقؿيماإلعبوظقيمظؾؾـد.
بم-محدودماألػؿقيماظـلؾقيمظألخطوء.
ج-مععوعؾماظـؼيمأوماٌعوعؾماظؽؿلمظؾكطر.
وبـوءمسؾقفمؼؿؿمهدؼدمحفؿماظعقـيمعـمخاللمهدؼدمصوصؾماظعقـيمثؿمحلوبمحفؿماظعقـي:
صوصؾماظعقـيم=ماألػؿقيماظـلؾقيمظؾؾـدم/مععوعؾماظـؼي.
حفؿماظعقـيم=ماظؼقؿيماالعبوظقيمظؾؾـدم/مصوصؾماظعقـي.
 -4اخؿقورمسقـيماظػقص:موؼؿؿماخؿقورػومبـوءمسؾكمحفؿمورؾقعيمذبؿؿعماظؾـد.

 -5صقصمعػرداتماظعقـيماٌكؿورةموايصقلمسؾكمأدظيماإلثؾوتماظؽوصقيمواٌالئؿيمظؾقؽؿمسؾقفو.
 -6تؼققؿماظعقـي:

تفدف مسؿؾقي متؼققؿ مسقـي ماٌراجعي مإظب مهدؼد مأثر ماخؿؾورات ماٌراجعي مسؾك متؼرؼر ماٌراضى .موؼؿؿ مػذا ماظؿؼققؿ موصؼو مظؾكطقاتم
اظؿوظقي:

 –8غقرانمبففًمربؿدمحلـ،مسؾدمايؿقدمذوػني،معرجعمدوبؼ،معطوبعماظدارماشلـددقي،مصم.395-390
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-1متؼدؼرمضقؿيماًطلماألطـرماحؿؿوالمبوجملؿؿع.
-2معؼورغيماظؼقؿيماظؼصقىمظألخطوءماٌؿقضعيمععممحدودماألخطوءماٌؼؾقظيمؼبمضقءماألػؿقيماظـلؾقي.
-3مادبوذماإلجراءاتماٌـودؾيمؼبمحوظيمزؼودةماظؼقؿيماظؼصقىمظألخطوءماٌؿقضعيمايدماألضصكمظؾكطل.
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أوال:متؼدؼرماألخطوءماألطـرماحؿؿوالمبوجملؿؿع:
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظؼقؿيماظدصذلؼيماإلعبوظقيمظؾؾـد
xععوعؾماظـؼي
ممممممممممممماظؼقؿيماظؼصقىمظألخطوءماٌؿقضعيم=ممممممممممممممممممممممممممممممممممم
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممحـفؿماظـعـقـيم
ثاغقا:معؼورغيماظؼقؿيماظؼصقىمظألخطوءماٌؿقضعيمععمايدماألضصكمظؾكطلمظؾؾـدمؼبمضقءماألػؿقيماظـلؾقيمظف.
ثاظـا:مإذامعومزادتماألخطوءماٌؽؿشػيمواٌؼدرةمسـمحدودماألػؿقيماظـلؾقيمؼؼقممعراضىمايلوبوتممبومؼؾل:
أ-مإسودةمتؼققؿمعؽقغوتمزبوررماٌراجعيمسـدمعلؿقؼوتمعرتػعيممبومؼمدىمظزؼودةمسقـيماظػقصمظؾؽشػمسـمعزؼدمعـماألخطوءم
احملؿؿؾي.
ب-معطوظؾيماإلدارةمبؿصققحماألخطوءماظـؿؽؿشػي.
ج-متؽقؼـمرأيماغؿؼوديمؼبمضقءماظـؿوئٍماظيتمؼؿقصؾمشلومبعدمزؼودةمحفؿماظعقـيمؼبمضقءمغؿوئٍمتؼققؿمجقػرؼيماألخطوءمظؽوصيم
بـقدماظؼقائؿماٌوظقي.
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معــاييـــــر

االنتوساي

ميهـج التدقيل املبين على املخاطر يف اجلهات
املصنولة بالرقابة يف الكطاع العاو

()1
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إسـداد:مىـةماٌعاؼريماٌفـقةمواظرضابقة

عؼدعةمحولماإلرارماظعاممظؾؿدضققماٌؾينمسؾىماٌكارر:
سرصًمعـوػٍماظؿدضقؼمثالثمعراحؾمعـماظؿطقر،مطوغًمأوشلومزفقرمعـفٍماظؿدضقؼماظؼوئؿمسؾكماىردم(أوماظعد)ماظذيمطونمؼؼقمم
سؾكمعؾدأماظػقصماظشوعؾمظؽؾمعومتؿضؿـفماظلفالتمواظؼقائؿماٌوظقيمعـمسؿؾقوتموأرصدة،مثؿماٌرحؾيماظـوغقيماظيتمتزاعـًمععم
بروز مغظؿ ماظرضوبي ماظداخؾقي ،محقٌ متغرل معـظقر ماظؿدضقؼ مإظب ماظؿدضقؼ ماظؿقؾقؾل مأو م"عـفٍ ماألغظؿي" ماظذي مطون مؼفدف مإظبم
دبػقض مغطوق مسؿؾقوت ماظؿدضقؼ موتعؿقؼ ماإلجراءات مواظؿقرؼوت موذظؽ مبوالدؿـود مسؾك مإجراء معراجعي مهؾقؾقي مظـظوم ماظرضوبيم
اظداخؾقي ماٌعؿؿد مواظعؿؾقوت ماٌوظقي ماٌـفزة مسؾك محد مدقاء مواالضؿصور مصؼط مسؾك مأدؾقب ماظعقـوت ماإلحصوئقي م(بدال معـ معؾدأم
سلقظقي ماظعؿؾقوت) .مظؽـ معع معرور ماظقضً موأعوم ماظؿطقرات ماشلوئؾي مواٌؿالحؼي ماظيت مسرصؿفو ماٌمدلوت مدقاء معـ محقٌ مغقسقيم
وحفؿ ماألغشطي مواظعؿؾقوت مأو معـ محقٌ مأغظؿي ماٌعؾقعوت ،مأصؾح ماٌـفٍ ماظؿقؾقؾل مظؾؿدضقؼ مؼلؿـػد ماظقضً مواىفد موأصؾحم
طذظؽ معؽؾػو معـ مجفي ماٌقارد ماٌوظقي مواظؾشرؼي موػق معو محد معـ مصعوظقي مػذا ماٌـفٍ مؼب مإسطوء متلطقدات مععؼقظي محقل معؿوغي موضقةم
غظوم ماظرضوبي ماظداخؾقي موعقثقضقي ماظعؿؾقوت ماٌوظقي ماٌـفزة مظذظؽ مصورت مػقؽوت ماظؿدضقؼ مواظـؿدضؼقن معؾزعني مبذلتقى مأوظقؼوتم
عفوم موإجراءات ماظؿدضقؼ مؼب مزؾ ماظؽؿ ماشلوئؾ معـ ماألغشطي ماًوضعي مظؿدضقؼفؿ .موضد مأدفؿ مػذا ماظؿطقر مؼب مابؿؽور معـفٍ ماظؿدضقؼم
اٌؾين مسؾك ماٌكورر مؼب مأواخر ماظؿلعقـوت مؼلؿـد مسؾك مترتقى مأوظقؼوت ماظؿدضقؼ موتقجقف مجفقده مسبق ماٌـورؼ مواألغشطيم
واظعؿؾقوت مذات ماٌكورر ماظعوظقي مداخؾ ماىفوت ماًوضعي مظؾرضوبي ،مظقؿؿ متغطقؿفو مبشؽؾ مجقد مؼب مزبؿؾػ معراحؾ ماظؿدضقؼم
اغطالضومعـمإدذلاتقفقيمجفوزماظرضوبيموعـماظدلغوعٍماظلـقيمظؾؿدضقؼم-خطيماظعؿؾماظلـقؼي-معروراممبرحؾيتماظؿكطقطموتـػقذم
عفوم ماظؿدضقؼ مإظب مشوؼي مسرض مغؿوئٍ ماظؿؼرؼر ،ماألعر ماظذي مدقمدي مؼب ماظـفوؼي مإظب مهؼقؼ ماظؽػوءة مؼب متقجقف موتقزؼع ماظعؿؾ مبنيم
أسضوء مصرؼؼ ماظؿدضقؼ موربط مغظوم ماظرضوبياظداخؾقي مبوٌكورر موتؼققؿفو مسؾك مػذا ماألدوس .موؼقضح ماىدول مأدػؾف مأبرز مأوجفم
االخؿالفمبنيمعـفٍماظؿدضقؼماظؿؼؾقديموعـفٍماظؿدضقؼماٌؾينمسؾكماظـؿكورر.
اًصوئص

اظػرقمبنيماظؿدضقؼماظؿؼؾقديمواظؿدضقؼماٌؾينمسؾكماٌكورر
اظؿدضقؼماٌؾينمسؾكماٌكورر
اظؿدضقؼماظؿؼؾقدي

بـوءمسؾكمغؿوئٍمتؼققؿماٌكوررماٌؿعؾؼيممبفؿؿعماشلقؽوتم
اٌشؿقظيمبوظؿدضقؼمحقٌمؼؿؿماظذلطقزمسؾكماظعؿؾقوتم
األطـرمخطقرة

ععقورمإسدادم
اًطيماظلـقؼي

بـوءمسؾكمدورةماظؿدضقؼم(اٌدةماظزعـقيمعـذمآخرمعفؿيمرضوبقي)

اٌقضقعماٌرطزي

غظومماظرضوبياظداخؾقيمواظؾقوغوت
مواظؼقائؿماٌوظقي

تدابرلمإدارةماٌكورر

اشلدف

إسطوءمتلطقدمععؼقلمحقلمصقيماظؾقوغوتماٌوظقيموإدارةماألصقل

إسطوءمتلطقدمععؼقلمحقلمطػوءةمخطيمإدارةماٌكورر

اٌؼوربي
عقضقعماخؿؾوراتم
اظؿدضقؼ

تػوسؾقيم(طردمصعؾ)

ادؿؾوضقيموماحذلازؼي

اظؼقاسدمواإلجراءاتماٌقضقسيمواظعؿؾقوتماٌـفزة

األػدافمواالدذلاتقفقوتمواظؿـظقؿموخطيمإدارةماٌكورر

ضصقرماإلجراءاتماظرضوبقيمواظؽشػمسـماظعؿؾقوتماظيتمالم
متؿـؾمظؾؼقاسدماٌعؿقلمبفومواضذلاحماإلجراءاتماظؿصققققي

اظؽشػمسـماظؿدابرلمشرلماظػعوظيماظيتمدقذلتىمسـفوم
زبوررمسوظقيمواضذلاحمحؾقلمالحؿقائفومواظؿكػقػمعـم
حدتفو

اظـؿوئٍ

-1مؼؼصدمبفومعبقعماٌمدلوتمواظدوائرمواٌراصؼماظعوعيموعبقعماٌـظؿوتماظعوعيماٌشؿقظيمبرضوبيماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمودـلؿعؿؾمؼبمػذاماٌؼولم
عصطؾحم"عمدلي"مظؾدالظيمسؾكماىفوتماٌشؿقظيمبوظرضوبي.
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وبوظرشؿمعـمذروعماىفوتماٌشؿقظيمبوظرضوبيممؼبموضعمإجراءاتمإلدارةماٌكوررمضصدماظؿعرفمسؾكماٌكوررموتؼققؿفوموعـ
ثؿماظعؿؾمسؾكمادبوذماإلجراءاتماظالزعيمظؿالصقفومأوماظؿكػقػمعـمآثورػوماظلؾؾقي،مإالّمأغفمعـماٌؿؽـمأنمتؽقنمػذهماإلجراءاتم
ػلمغػلفومعصدرمخطقرةمسؾكماىفيماٌعـقيمؼبمحوظيمسدممطػوءتفوموصوسؾقؿفومؼبمإدارةماٌكوررماٌؿـقسي،مومبومأغفمؼؿؿمتـػقذػوم
عـ مررف ماإلدارة ماظؿـػقذؼي مظؾففي ماًوضعي مظؾرضوبي ،مصنن معـ معلموظقوت ماظـؿدضؼ محلى ماٌعوؼرل ماظدوظقي ماظؿلطد معـ مصوسؾقيم
وطػوءةمإدارةماٌكوررمبفو.
أوال:مذرحمعػفومماٌكاررموعػفومماظؿدضققماٌؾينمسؾىماٌكارر:
عـ مأجؾ مذرح مأوضح مٌػفقم ماظؿدضقؼ ماٌؾين مسؾك ماظـؿكورر مالبد معـ ماظؿطرق مأوال مإظب معػفقم مسـصر ماٌكورر ماظذي متؿػؼ مجؾم
اظؿعرؼػوت ماٌقضقسي مظف مسؾك مأغف مسؾورة مسـ ماحؿؿول محصقل محدث مظدؼف مأثر مسؾك مهؼقؼ مأػداف ماٌمدلي .مإذا مطون مشلذام
ايدثمأثرمدؾيبمصفقمؼلؿكمخطرام(أومتفدؼدا)مأعومإذامطونمظفمأثرمإصبوبلمصقطؾؼمسؾقفم"صرصي"،ممبعـكمأخرمعؾلطماٌكوررم
ػلمطؾمحدثمؼؾعدماٌمدليمسـمهؼقؼماألػدافماٌرجقةمإعومبشؽؾمعؾوذرمطػشؾماظدلاعٍمواٌشورؼعمأومتؾدؼدماٌقاردماٌوظقيمأوم
بشؽؾمشرلمعؾوذرمطظفقرمضققدمتعقؼمضدرةماٌمدليمسؾكماالدؿؿرارمؼبمتؼدؼؿمخدعوتفوموممورديمأغشطؿفوموطذظؽمسؾكمادؿغاللم
اظػرصماٌؿوحيمأعوعفو.
ومبو مأن موجقد ماٌكورر مأعر محؿؿل مؼب مايقوة ماظعودؼي مظؾؿمدلي ،مصنغف مؼؿقجى محوظقو مسؾك مػذه ماألخرلة ماظعؿؾ مسؾك ماسدادم
وتـػقذ مخطي مداخؾقي مإلدارة ماٌكورر ماٌؿصؾي مبفو مبشؽؾ مؼلؿح مبؿقصرل متلطقد مععؼقل مبشلن مهؼقؼ مأػداف ماٌمدلي موذظؽ معـم
خالل مهدؼد مخورري ماٌكورر معع مترتقؾفو مبـوء مسؾك ماٌكوررة ماظؽؾقي موبؾقرة ماإلجراءات مواظؿدابرل مٌقاجفؿفو ،محبقٌ مهددم
ايد ماألدغك ماٌؼؾقل مظؾؿكورر م(أي ماظرشؾي مؼب ماٌكوررة) ،موتضع مأؼضو مخطط متقضح مررق ماحؿقائفو مواظؿؼؾقؾ معـ ماحؿؿوالتفوم
وأثرػو.م
وػـوكمأربعيمررقمٌقاجفيماٌكورر،محلىمىـيم ،COSOوػل:
-1مإعومغؼؾماٌكوررمإظبمأررافمخورجقيمتؼؾؾمبؿقؿؾمآثورمحدوثمػذهماٌكوررمغظرلمعؼوبؾمعوديم(طوظؿلعنيماظعودي).م
-2مأوماٌعوىيمعـمخاللمادبوذمتدابرلمالحؿقائفوموعقاجفؿفو.
-3مأوماظؼؾقلمبفوموهؿؾفومإذامطوغًمػذهماٌكوررمتؿؿقزمبضعػمألثرمأوماظيتمالمميؽـماظؿقؽؿمصقفو.م
-4مأومإغفوءماألغشطيمأوماًدعوتمذاتماٌكوررماظعوظقيمأوماٌؽؾػي.ممممم
أعو مخبصقص ماظؿدضقؼ ماٌؾين مسؾك ماٌكورر ،مصقؾؼك ماظؿعرؼػ ماألطـر متداوال مؼب ماألودوط ماألطودميقي مواٌفـقي مػق مذظؽ ماٌؼذلح معـم
ررفماٌعفدماظدوظلمظؾؿدضقؼماظداخؾلماظذيمؼعؿدلمػذاماٌػفقمممبـوبيمعـففقيمتعؿؾمسؾكمربطمبنيمعفومماظؿدضقؼمبوإلرورماظعومم
إلدارةماٌكوررماًوصمبوٌمدلي،موذظؽمبفدفمإسطوءمتلطقدمععؼقلمإظبماإلدارةماظعؾقومبلنمسؿؾقوتمإدارةماٌكوررمتلوػؿمبشؽؾم
صعولمؼبماظلقطرةمسؾكماٌكوررماظؼوئؿيمضؿـمحدودمرشؾيماٌمدليمؼبماٌكوررةم(.)2
بـوء مسؾقف ،متؽؿـ ماظغوؼي معـ ماظؿدضقؼ ماٌؾين مسؾك ماٌكورر مؼب مغؼؾ مغطوق مترطقز ماٌدضؼ معـ مإرور مضقؼ مؼؼؿصر موصؼ ماٌـفٍم
اظؿؼؾقدي ،مسؾك مذبرد مصقص معدى ماعؿـول موتؼقد ماٌمدلوت مبوإلجراءات مواظؼقاسد ماظؿـظقؿقي مواظؼوغقغقي مإظب مإرور مأودع مؼرطزم
سؾك ماظعقاعؾ مواظظروف مواألحداث ماظيت معـ مذلن محدوثفو مأن موعؾ ماٌمدلوت متػشؾ مؼب مهؼقؼ مأػداصفو مواظيت مدؿمدي مؼبم
اظـفوؼيمإظبمتلثرلاتمدؾؾقيمسؾكماألغشطيمواألصقلمواظعؿؾقوتماٌوظقيموػقمعومدقـعؽسمبدورهمبشؽؾمعؾوذرمأومشرلمعؾوذرمسؾكم
اظؼقائؿماٌوظقيماظـفوئقي.م
وبوخؿصورمؼفدفماظؿدضقؼماٌؾينمسؾكماٌكوررمإظبماالطؿشوفماٌؾؽرمظؾؿكوررمضؾؾمحدوثفو.
وصبى مأن مال مؼؿؿ ماًؾط مبني مزبورر ماظؿدضقؼ مواظؿدضقؼ ماٌؾين مسؾك ماٌكورر .مصؿكورر ماظؿدضقؼ ،مطؿو مػق مععروف متؿؽقن معـم
اظعـوصرماظؿوظقي:
* اٌكاررماٌالزعة-ماٌؿأصؾة:-
وشلومارتؾوطمبطؾقعيمغشوطماىفيماٌشؿقظيمبوظرضوبيمعـمسقاعؾماضؿصودؼيموصـوسقيموتـظقؿقيموظقسمبـظومماظرضوبيماظداخؾقي.
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* خماررماظـؿراضؾة:
وتؿعؾؼمبوحؿؿولمحدوثمأخطوءمؼبمايلوبوتمدونمأنمؼؿؿؽـمغظومماظرضوبيماظداخؾقيمعـمعـعفومؼبماظقضًماٌـودى.
* خماررمسدمماالطؿشاف:
األخطوءماىقػرؼيمرشؿمبذلماٌدضؼمظؾعـوؼيماٌفـقيماٌعؼقظي.
وتؽقن متؾعو مظذظؽ مزبورر ماظؿدضقؼ ممتؾؽ ماظيت متؽقن معؼؾقظي معـ مررف ماٌدضؼ مسـد مإصداره مظرأي مشرل مصققح محقل مذبؿقعم
اظؽشقصوتمواٌعوعالتماظـؿوظقي.
صؿكورر ماظؿدضقؼ معرتؾطي مارتؾورو موثقؼو مبطؾقعي ماظؿلطقد ماظذي مؼعطقف ماٌدضؼ محقٌ مصبى مأن مضبرص مسؾك مأن مطبػض مزبوررم
اظؿدضقؼ مإظب محد مؼؽقن مصقف ماظؿلطقد مععؼقال موظقس معطؾؼو .مأعو ماظؿدضقؼ ماٌؾين مسؾك ماٌكورر ،مصؾف مارتؾوط مبوظؿلطد معـ معدى ممتقصرم
اظـؿمدليمسؾكمغظوممصعولمضودرمسؾكمعقاجفيماٌكوررماحملدضيمبفومعـمخاللمتػودؼفمأوماظؿصديمظفمأومووػؾفموضؾقلمآثوره.
ثاغقا:ماألػدافمواٌزاؼا:
ؼؿفؾك ماشلدف ماظرئقلل معـ مإسؿول معـفٍ ماظؿدضقؼ ماٌؾين مسؾك ماٌكورر ،محلؾؿو مجوء مؼب متعرؼػ ماظـؿعفد ماظدوظل مظؾؿدضقؼم
اظداخؾلمؼبمتؼدؼؿمضقؿيمعضوصيمظألررافمذاتماظعالضيمعـمخاللمإسطوءػومتلطقدامععؼقالمخبصقصماظؿقؽؿمؼبماٌكوررماظرئقلقيم
ظؾؿمدلي مواظيت معـ ماٌػذلض مأن متـعؽس مدؾؾو مسؾك مهؼقؼ مأػداصفو موسؾك مأصقشلو موبقوغوتفو ماٌوظقي .مبوإلضوصي مإظب مذظؽ مؼؿقحم
اظؿدضقؼ ماظـؿؾين مسؾك ماٌكورر ماظعدؼد معـ ماظـؿزاؼو مدقاء مبوظـلؾي مشلقؽوت ماظؿدضقؼ مواظـؿدضؼني مأغػلفؿ مأو مبوظـلؾي مظإلدارة ماظعؾقوم
وطؾماألررافمذاتماظعالضيم(:)3
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 -1ػقؽوتماظؿدضقؼمواٌدضؼني:م

ضبؼؼماظؿدضقؼماٌؾينمسؾكماٌكوررماٌزاؼوماظؿوظقي:
متقجقفمأسضوءمصرؼؼماظؿدضقؼمواإلذرافمسؾقفؿموتؼققؿمأسؿوشلؿ.ماظؿلطدمعـمبذلماٌدضؼمظؾعـوؼيماٌفـقيماظالزعيمظؾؿفوالتماظيتمتؽؿللمأػؿقيمبوظغيمؼبماظؿدضقؼ. معلوسدة ماٌدضؼ مسؾك مهدؼد ماألحداث مواظظروف ماظيت معـ مذلغفو ماظؿلثرل مبشؽؾ مسؽلل مسؾك مضدرة ماٌدضؼ مسؾك مأداء مسؿؾقيماظؿدضقؼموتؼؾقؾمزبوررماظؿدضقؼمإظبمعلؿقىمعـكػضموبشؽؾمعؼؾقل.

-2ماإلدارةماظعؾقوموطؾماألررافماألخرىمذاتماظعالضي:م

ؼػقدماظؿدضقؼماٌؾينمسؾكماٌكوررماإلدارةماظعؾقوموطؾماألررافمذاتماظعالضيمؼبمهؼقؼماٌزاؼوماظؿوظقي:
 متؼققؿ معدى متـودى ماإلجراءات مواظؿدابرل ماٌؿكذة مبوٌؼورغي معع مغقسقي موحفؿ ماٌكورر ماظيت متعذلض مأغشطي موسؿؾقوت موأصقلماٌمدلي ومتوذقومععمرشؾيماٌمدليمؼبماٌكورر.
ماظذلطقزمسؾكماٌكوررمشرلماٌلقطرمسؾقفوموإبرازماٌكوررماٌؿقؽؿمصقفومسؾكماظـققماٌطؾقب.مأخذمايقطيموايذرمعـماٌكوررمايوظقيمواحملؿؿؾيمواالدؿعدادمٌقاجفؿفومضؾؾموضقسفو.ثاظـا:ماًطواتماٌؿؾعةميفمإرارماظؿدضققماٌؾينمسؾىماٌكارر:
ميرماظؿدضقؼماٌؾينمسؾكماٌكوررمبـالثمعراحؾمسؿؾقيمعؿؿوبعيموػلماظؿكطقطمواظؿـػقذمواظؿؼرؼر.
ظؽـ مالبد معـ متقضقح مأن منوح متطؾقؼ مػذا ماٌـفٍ مايدؼٌ مؼؾدأ مأوال معـ مإسداد مبرذبي مدـقؼي مظؾؿفؿوت ماظرضوبقي متؼقم مػلم
األخرىمسؾكمسـصرماٌكوررماٌؿصؾيممبفؿؿعماىفوتماٌشؿقظيمبوظرضوبيموؼـؿفلممبرحؾيمتؿؾعمتـػقذماإلدارةمظؿقصقوتماىفوزم
األسؾكمظؾرضوبيماظـؿضؿـيمؼبمتؼورؼره.
اظربغاعجماظلـويمأومخطةماظعؿلماظلـوؼةمظؾؿدضقق:
ؼؼصدمبوظدلغوعٍماظلـقيماظعؿؾقيماظيتمؼؼقممصقفوماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمبوخؿقورماظعقـيمعـماٌمدلوتمأوماظدلاعٍمايؽقعقيمأوم
اظعؿؾقوت ماظيت مدؿكضع مظؾؿدضقؼ مخالل مدـي مععقـي مأخذا مبعني ماالسؿؾور ماظؼقؿي ماٌضوصي مسؾك محقوة ماٌقارـني ماظيت مدؿكؾػفوم
سؿؾقوتماظؿدضقؼمومبومؼؿـودىموحفؿماٌقاردماظيتمؼؿقصرمسؾقفوماىفوز.
أصقوبماظـؿصؾقي -
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3- Stakeholders

وؼؼـؿضلماظؿدضقؼماظـؿؾينمسؾكماٌكوررمؼبمػذهماٌرحؾيمإجراءمعلحموتؼققؿمذوعؾمظؾؿكوررماٌؿصؾيمبوظؼطوسوتمواٌمدلوت
واظلقودوتمواظدلاعٍمايؽقعقيمحؿكمؼؿؿؽـماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمعـماسؿؿودمبرغوعٍمدـقيمظؾؿدضقؼمؼعطلماألوظقيمظؾؿفوالتم
اظيتمتـطقيمسؾكمزبوررمسوظقيمواظيتمصبىمأنمتؽقنمعؿقاصؼيمإظبمحدمعومععمتقضعوتماألررافمذاتماظعالضيموالدقؿوماظدلٌونم
واٌقارـني .موصبى مأن مؼؿلؿ مػذا ماظدلغوعٍ مبوٌروغي مواظدؼـوعقؽقي محبقٌ مميؽـ متؿؿقؿف مأو تعدؼؾ مأوظقؼوتف مبشؽؾ مؼؿػوسؾ مععم
اظؿغقرلمؼبماألحداثمواظعقاعؾماظيتمضدمتعرصفومتؾؽماجملوالت.م
وصقؿو مؼؾل مأعـؾي مسـ ماألحداث مواٌعؾقعوت ماظيت مميؽـ مأن متدلّ مسؾك موجقد مزبورر متؿعؾؼ مبوألخطوء ماىقػرؼي مبوظـلؾي مإظبم
اىفوتماٌشؿقظيمبوظرضوبيمواظيتمميؽـماالرتؽوزمسؾقفومالغؿؼوءماٌمدلوتماظيتمدؿكضعمظؾرضوبيمخاللمدـيمععقـي:
مصشؾمععؾـمؼبمهؼقؼماألػدافمرشؿمأػؿقيماٌقاردماظيتممتمصرصفو.مسدمماتلوقمبنيماظـؿقاردماظـؿكصصيمواظـؿوئٍماحملؼؼيمأومهؼقؼمخلوئرمعوظقيمطؾرلة. متغرلات مدؾؾقي مؼب ماظؾقؽي ماًورجقي مظؾؿمدلي مشلو متداسقوت مبعقدة ماٌدى مسؾك مغشوط ماٌمدلي مطػؿح معقاضع مجدؼدة مأو مإشالقمأخرىمضدميي.
متدغلمجقدةماًدعوتماظعوعيماٌؼدعيمعـمررفماٌمدلي.ماظزؼودةمشرلماٌدلرةمؼبمتؽؾػيماًدعوتماظعوعيماٌؼدعيمعـماٌمدلي.مسدمماالظؿزاممبوالخؿصوصوتماحملددةمؼبمإرورماظؼقاغنيماٌـظؿيمظؾففيماًوضعيمظؾرضوبي.معمذراتمسؾكموجقدمػدرمأومدقءمادؿعؿولمظؾؿقارد.ماإلصراطمؼبمصرفماٌقزاغقيمبلؾىمضعػمغظؿماظرضوبيمسؾقفو.متقضّعوتمأسؾكمعـماٌعؿودمخبصقصمتغطقيماظـؿقزاغقي.متعؼقدماظؿـظقؿوتمواظؿقجقفوتموسدمماتّلوضفو.متغقرلاتمجقػرؼيمؼبماظدلاعٍمايوظقي.مإخلم...وميؽـماظرجقعمإظبمتؼـقوتمسؾؿماإلحصوءماظرؼوضلمعـماجؾمترتقىماألوظقؼوت.
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اظؿكطقطمظؾؿفؿةماظرضابقة:
اظغرض معـ مػذه ماٌرحؾي مػق مإسداد موتصؿقؿ مخطي متدضقؼ مضودرة مسؾك مادؿقعوب معؼوربي ماىفي ماٌشؿقظي مبوظرضوبي مإلدارة ماٌكوررم
اظرئقلقيماظيتمتقاجففوموذظؽمعـمأجؾمهدؼدموترتقىمأوظقؼوتمإجراءاتماظؿدضقؼموأدوظقىمايصقلمسؾكمأدظيماإلثؾوتموصؼوم
ًورري ماٌكورر ماحملددة معـ مررف ماٌمدلي .موتعؿؿد مسؿؾقي ماظؿكطقط مسؾك ماظعدؼد معـ ماإلجراءات ماٌذلابطي مواٌؿؽوعؾي مصقؿوم
بقـفومطؿومؼؾل:
مصفؿمبقؽيموأغشطيماىفيماٌشؿقظيمبوظرضوبي.مهؾقؾمعدىماتلوقمعؽقغوتموضقاسدمغظومماظرضوبيماظداخؾقيماٌعؿقلمبفمععماألػدافماٌعؾـي. مدرادي معدى مغضٍ ماإلرور ماظعوم مإلدارة ماٌكورر معـ محقٌ مهدؼد مرؾقعؿفو موتؼققؿ مأثرػو موترتقى مأوظقؼؿفو مووضع مايؾقلماٌـودؾيموطذظؽمعـمحقٌمتقثقؼمحدوثفومبلفؾماٌكوررموسلقظقيمودضيماظؿؼورؼرماٌرصقسيمبشلغفومإظبماإلدارةماظعؾقو.
مإنوزمإجراءات متؼققؿماٌكوررم(وخوصيماٌكوررمشرلماٌلقطرمسؾقفو):ماالدؿػلورات معـ ماإلدارةمأومعلموظنيمآخرؼـم(حقلمععؾقعوت متلوسدمؼبماظؿعرفمسؾكماٌكوررماىقػرؼي)موتـػقذماإلجراءاتماظؿقؾقؾقيم(عـؾ معطوبؼيماظؾقوغوتماٌوظقيمععماظؿقضعوتم
ودراديماظعالضيمبنيمطؿؾيماألجقرموسددماٌقزػني)موإجراءماٌلحماٌقداغلمواظػقصماظؿؼينمسؾكمعلؿقىماىفيمعقضقعماظؿدضقؼ.
 مهدؼد ماألػؿقي ماظـلؾقي موصؼ مععوؼرل مطؿقي م(حفؿ مبعض ماألرصدة ،معؾوظغ مبعض ماظـػؼوت) مو/أو مععوؼرل مغقسقي م(اإلضدام مسؾكمأغشطيمشرلمروتقـقي،موترلةمشرلمسودؼيمؼبمتعوضىماٌلموظني،مسدمماغؿظومماألربوحماظلـقؼي.)...
 متؼققؿ مزبورر ماظعؿؾ معـ مخالل مادؿكدام ممنقذج مؼؿؽقن معـ ماٌؽقغوت ماٌذطقرة مؼب مدقوق ماظػؼرة ماألوظب :ماٌكورر ماٌالزعيموزبوررماظرضوبيموزبوررمسدمماالطؿشوف.م
موضعمعذطرةمأومخطيماظؿدضقؼمهددمغطوقماٌفؿيم(أيمخورريماظـؿكوررماظـؿرتػعي).مـجـلـة الـرقـابة املـالية – كانون األول (ديسنرب)  –2018العدد 73

عرحؾةماظؿـػقذ:
ؼؼقممصرؼؼماظؿدضقؼمؼبمػذهماٌرحؾيمبؿقجقفمجفقدماظؿدضقؼمسبقماٌـورؼماحملػقصيممبكوررمسوظقيمواظيتمجرىمحصرػوموهدؼدم
ترتقؾفومؼبمخطيماظؿدضقؼماٌردقعي.
وميؽـ مأن متقجد مػذه ماٌـورؼ مسؾك معلؿقى معقضع ماظعؿؾ معـ موحدات موصروع موعمدلوت متوبعي مأو مسؾك معلؿقى ماألغشطيم
واظعؿؾقوتمضؿـمعرطزماظعؿؾماظقاحد.موتلؿـدمعرحؾيماظؿـػقذمسؾكمسدةمإجراءاتمأدودقي:
متـػقذماخؿؾوراتمحقلمصعوظقيموطػوءةماظؿدابرلمواإلجراءاتماٌؽقغيمًطيمإدارةماٌكوررمععماظذلطقزمسؾكمشرلماٌؿقؽؿمصقفو.متـػقذماخؿؾوراتمحقلمصعوظقيمغظومماظرضوبيماظداخؾقي. متـػقذ ماالخؿؾورات ماىقػرؼي مسؾك ماظعؿؾقوت ماٌوظقي ماٌـفزة م(عع ماظذلطقز مسؾك ماألرصدة ماٌفؿي مواظعؿؾقوت ماظؿػصقؾقي ماٌرتؾطيمبفو).
ماظؿلطدمعـماحؿؿولموجقدمأخطوءمأومهرؼػوتمؼبماظؾقوغوتماٌوظقي.متـػقذمإجراءاتمهؾقؾقيمتلؿفدفمرصدموجقدمصقارقمجقػرؼيمشرلمعؿقضعي.ممعبعمأدظيماإلثؾوتموتقثقؼمغؿوئٍماظؿقرؼوت.عرحؾةماظؿؼرؼر:
ؼعؿدل متؼرؼر ماٌدضؼ ماظقدقؾي ماظيت مؼؾؾغ معـ مخالشلو ماألرراف مذات ماظعالضي مبـؿوئٍ معفؿي ماظؿدضقؼ موإبراز ماٌكورر مواًلوئرم
اظـوويمسـفومإنموجدتموطذاماضذلاحمتقصقوتمحقلمإدارةماٌكوررموبقؽيماظرضوبيماظداخؾقي.
عرحؾةمتؿؾعمتـػقذماظؿوصقات:
بفدفماظؿلطدمعـمإدراجفومضؿـمخطيمإدارةماٌكوررماظؼوئؿيمسؾكمعلؿقىماٌمدلي.
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رابعا:معلؤوظقةماٌدضؼنيماٌاظقنيميفمإرارماظؿدضققماٌؾينمسؾىماٌكاررمرؾؼامٌعاؼريماالغؿودايمظؾؿدضقق:
رؾؼومظـؿعوؼرلماالغؿقدويمظؾؿدضقؼ،مصننماٌدضؼمظدؼفمثالث معلؿقؼوتمعـماٌلموظقيمؼبمإرورماظؿدضقؼماٌؾينمسؾكماٌكورر.مؼؽؿـم
اٌلؿقى ماألول مؼب مهدؼد موتؼققؿ مزبورر ماألخطوء ماىقػرؼي م( )ISSAI 1315بقـؿو مؼؿفؾك ماٌلؿقى ماظـوغل مؼب مواجؾوتف ماٌؿعؾؼيم
بوظغشمواالحؿقولمخاللماظؿدضقؼماٌوظلم) ،)ISSAI 1240أعوماٌلؿقىماظـوظٌمصفقمؼؿعؾؼمبلجقبيماٌدضؼمحقولماألخطورماظيتممتم
تؼققؿفو ) )ISSAI 1330وصقؿومؼؾلمسرضمشلذهماٌعوؼرل:
* اظـؿعقارم:ISSAI 1315
ؼؿـوول مػذا ماٌعقور معلموظقي ماٌدضؼ مؼب مهدؼد موتؼققؿ مزبورر ماألخطوء ماىقػرؼي مؼب ماظؾقوغوت ماٌوظقي موذظؽ معـ مخالل مصفؿ مسؿؾم
اشلقؽيماًوضعيمظؾرضوبيموبقؽؿفو،ممبومؼبمذظؽماظرضوبيماظداخؾقيمظؾفقؽي.موصقؿومؼؾلمأػؿماٌلموظقوتماٌـصقصمسؾقفو:
 ماظػؼرة م :2مصبى مسؾك ماٌدضؼ مأن مؼؿػفؿ ماٌمدلي موبقؽؿفو ممبو مؼب مذظؽ مغظوم ماظرضوبي ماظداخؾقي مبدرجي مطوصقي مظؿقدؼد موتؼققؿمزبورر ماظؿقرؼػوت ماشلوعي مواٌمثرة مؼب ماظؼقائؿ ماٌوظقي مدقاء مطون مذظؽ مراجعو مإظب مأسؿول ماظغش مواالحؿقول مأو ماًطل ،موأن مؼؽقنم
ػذاماظؿػفؿمطوصقومإظبمدرجيمؼلؿطقعمععفماٌدضؼماظؼقوممبوظؿكطقطمواظؼقوممبنجراءاتمتدضقؼمإضوصقي.
 ماظػؼرة م :7مصبى مسؾك ماٌدضؼ مأن مؼؼقم مبننوز مإجراءات متؼققؿ ماٌكورر مظؽل مؼؿقصؾ مإظب مصفؿ ماٌمدلي موبقؽؿفو ممبو مؼب مذظؽمغظوم ماظرضوبي ماظداخؾقي .موضد محددت ماظػؼرة ماظلوبعي معـ ماٌعقور مغقسقي مػذه ماإلجراءات موؼؿعؾؼ ماألعر :مبوالدؿػلور معـم
اإلدارة وعـمعلموظنيمآخرؼـم(عـؾماٌدضؼنيماظداخؾقني)موتـػقذمإجراءاتمهؾقؾقيمواظؼقوممبوظزؼوراتماٌقداغقيمواظػقصماظؿؼين.
 ماظػؼرة م:100ماألخذمبعنيماالسؿؾورمٌكوررماألسؿول:مأيمضوبؾقيموجقدمأخطوءمجقػرؼيمؼبماظؾقوغوتمواٌعوعالتماٌوظقيمغوعبيمسـ مسقاعؾ موزروف ماظلقق مورؾقعي ماظـشوط ماٌؿورس ...ماظيت معـ مذلن محدوثفو مأن مؼـعؽس مدؾؾو مسؾك مضدرة ماظشرطي مسؾك متـػقذم
إدذلاتقفقؿفوموهؼقؼماألػدافماٌرجقة.
 ماظػؼرتني م 108و :113مصبى مسؾك ماٌدضؼ مأي مضبدد ،مضؿـ ماٌكورر ماىقػرؼي ماظيت ممت ماظؿعرف مسؾقفو ،متؾؽ ماظيت مهؿوجمإظبمتدابرلموإجراءاتمتدضقؼمخوصي،مطؿومصبىمسؾقفمأنمؼؼقؿمعدىمضدرةماظـؿقذجماٌؿؾعمظـظومماظرضوبيماظداخؾقيمسؾكماظؿصديم
وايقؾقظيمدونمحدوثماٌكوررماىقػرؼي.
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ماظػؼرةم:120معـوضشيمغؿوئٍمتؼققؿماٌكوررماظيتمخؾصمإظقفوماظـؿدضؼقنمععماٌلموظنيماإلدارؼنيمعـمأجؾماظؿلطدمعـمأغفالمؼؿؿمإػؿولمسقاعؾماٌكوررموبلنماظؿدابرلماٌقضقسيمتؿؿموصؼمأدؾقبمعؼؾقل.

15

* اظـؿعقارم:ISSAI 1240

ؼؿطرق ماٌعقور مإظب معلموظقي موواجؾوت ماٌدضؼ ماٌؿعؾؼي مبوظغش مواالحؿقول مخالل متدضقؼ ماظؾقوغوت مواظؼقائؿ ماٌوظقي ماظـفوئقي موػلم
طوآلتل:
ماظػؼرةم:3ماظـؿدضؼمشرلمعلمولمسـمعـعماظغشمواالحؿقول. ماظػؼرة م:34متؼققؿمعومإذامطوغًماٌعؾقعوتماظيتمحصؾمسؾقفومأثـوءمعرحؾيماظؿعرفمسؾكماٌـشلةمتدلمسؾكموجقدمسقاعؾمسؾكمصؾيممبكوررماظغشمواالحؿقول.
 ماظػؼرة م :53ماظؿقؼؼ مسـد ماظؼقوم مبوإلجراءات ماظؿقؾقؾقي معـ مطقن مأن ماألحداث مشرل ماظعودؼي مواظعالضوت مشرل ماٌؿقضعي مبنيماٌمذراتماٌوظقيموشرلماٌوظقيمتدلمسؾكمزبوررمهرؼػوتمجقػرؼيمبلؾىمأسؿولمششمواحؿقول.
 ماظػؼرة م :27معـوضشي مصرؼؼ ماظؿدضقؼ مإلعؽوغقي متضؿـ ماظؼقائؿ مواظؾقوغوت ماٌوظقي مظؿقرؼػوت مجقػرؼي مغووي مسـ مأسؿول مششمواحؿقول.
 ماظػؼرة م :3مصبى مسؾك ماٌدضؼ مأن مؼلخذ مبعني ماالسؿؾور مسـد مدبطقط موتـػقذ مإجراءات ماظؿدضقؼ مزبورر موجقد مهرؼػوتمبوظؼقائؿمواظؾقوغوتماٌوظقيمغوويمسـمأدوظقىماحؿقوظقي،موذظؽمبفدفمخػضمزبوررماظؿدضقؼمإظبمعلؿقىمعؼؾقل.
 ماظػؼرة م :24ماظؿقؾلموايػوزمسؾكماظشؽماٌفينمرقالمعفؿيماظؿدضقؼ مرشؿماظؿفوربماظلوبؼيمععماىفيماًوضعيموضـوسؿفمحقلمغزاػيموعصداضقيماإلدارةمواألذكوصماٌلموظنيمسـماإلدارة.
 ماظػؼرة م :38مايصقل معـ ماإلدارة موعـ مػقؽي ماظؿدضقؼ ماظداخؾل مأو سـد ماالضؿضوء معـ مأذكوص مآخرؼـ مداخؾ ماٌمدلي مسؾكمععؾقعوتمتلؿحمبوظؿلطدمممومإذامطوغًمحبقزتفؿمععؾقعوتمحقلمسؿؾقوتمصلودمعزسقعيمأومعشؿؾفمبفومأومعمطدة.
 ماظػؼرة م :43مايصقل مسؾك مععؾقعوت محقل ماظطرؼؼي ماٌؿؾعي معـ مررف ماألذكوص ماٌلموظني مسـ ماإلدارة مٌؿوردي ماإلذرافموتؿؾع ماظؿدابرل ماٌقضقسي معـ مأجؾ مرصد موعقاجفي مزبورر ماالحؿقول معـ مغوحقي موعؽقغوت مغظوم ماظرضوبي ماظداخؾقي ماٌعؿقل مبفوم
ًػضمػذاماظـقعمعـماٌكوررمعـمغوحقيمأخرى.
* اظـؿعقارم ISSAI 1330حولمأجوبةماٌدضقمٌواجفةماٌكاررماٌؼدرة:م
ؼذطر ماٌعقور مبلغف معـ مأجؾ مدبػقض مزبورر ماظؿدضقؼ مإظب معلؿقى معـكػض موعؼؾقل مصبى مسؾك ماٌدضؼ مأن مضبدد مردود مأصعوظفم
اظعوعيمظؾؿكوررماظيتممتمتؼققؿفوموذظؽمعـمخاللماظؿدابرلماظؿوظقي:
 ماظػؼرة م :44عبع مأدظي ماإلثؾوت ماظؽوصقي مواٌالئؿي محقل مصوسؾقي متشغقؾ مأغشطي ماظرضوبي ماظراعقي مإظب ماظؿؼؾقؾ معـ محدة ماٌكوررمعـمخاللمإجراءمووربمواخؿؾوراتمظؾؿدابرلماٌقضقسيمشلذهماظغوؼي.
 ماظػؼرة م :51متصؿقؿ موتـػقذ مإجراءات متدضقؼ مإضوصقي مؼؽقن مظطؾقعؿفو موتقضقؿفو موعداػو مأثر مٌقاجفي مزبورر ماظؿقرؼػ ماشلوممواٌمثر.
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معــاييـــــر

االنتوساي

ورقة حول الـنعيـار
معـايري الرقابة على األداء
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()3000

إسـداد:مىـةماٌعاؼريماٌفـقةمواظرضابقة

اظـؿؼدعة:

ظؿعزؼز معصداضقي موجقدة موعفـقي مرضوبي ماظؼطوع ماظعوم ،موغؿقفي مإلدراك معـظؿي ماالغؿقدوي مظألػؿقي ماظؽؾرلة مظقجقد متؼورؼر مرضوبقيم
تفؿؿ ممبعوىي مضضوؼو معؿعددة موال متلؿـد مإظب ماظرضوبي ماٌوظقي ،مبؾ متعؿؿد مسؾك ماظؿقوظقؾ ماٌلؿؼؾي معؿعددة ماالػؿؿوعوت مىقاغىم
االضؿصود مواظؽػوءة مواظػعوظقي مصؼد مضوعً مىـي ماالغؿقدوي مبؿقجفوت ماظرضوبي ماٌوظقي ماظؿوبعي مٌـظؿي مبنصدار ماٌعقور ماظدوظل مرضؿمممم
) (ISSAI 3000مومت ماٌصودضي مسؾقف معـ ماظؾفـي مسـد ماجؿؿوسفو مبدلاتلالصو مدـي م 2003موػق ماٌعقور ماٌؿعؾؼ مبرضوبي ماألداء ،مومتم
تعدؼؾفمخالل معممترماالغؿقدويماظـوغل مواظعشرؼـمؼبمدؼلؿدلمعـمسومم 2016مواٌـعؼدمؼبمدوظيماإلعوراتماظعربقيماٌؿقدةمحقٌم
ؼقصر مػذا ماٌعقور معؿطؾؾوت ماٌؿوردي ماٌفـقي مظرضوبي ماألداء ،مبوإلضوصي مإظب مإؼضوحوت معـ مأجؾ متعزؼز موضقح مػذا ماٌعقور مودفقظيم
صفؿف معع موجقد مععوؼرل مأخرى متلؾط ماظضقء مسؾك مرضوبي ماألداء مدقؿؿ مذطرػو مبعفوظي م(حبدود ماٌؼول) ،مععقور م 100م"اٌؾودئم
االدودقيمظؾرضوبيمسؾكماظؼطوعماظعوم"موععقورمرضؿم300م"اٌؾودئماألدودقيمظرضوبيماالداء"موععقورمرضؿم3100م"عؾودئمتقجقفقيم
بشلنماٌػوػقؿماظرئقلقيمظرضوبيماالداء".

اظـفدف:

تفدفماٌعوؼرلماظدوظقيمظالغؿقدويماٌؿعؾؼيمبرضوبيماألداءمإظبمتعزؼزماالدؿؼالظقيموصعوظقيماظرضوبي،مودسؿماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمؼبم
وضع موتطقؼر ماظـفٍ ماٌفين ماًوص مبفؿ ،موغظرا مألػؿقي ماظرضوبي مسؾك ماألداء مودورػو مؼب مسؿؾقي متؼققؿ متعفدات مايؽقعي مأوم
أغظؿؿفومأومسؿؾقوتفومأومبراذبفومأومأغشطؿفومأومعمدلوتفوموأغفومتعؿؾموصؼومٌؾودئماالضؿصودمواظؽػوءةمواظػعوظقي،مصؼدممتمإسدادم
ػذاماظـؿعقورممظؿؾؾقيماٌؿطؾؾوتماألدودقيماٌؿعؾؼيمبوٌؿوردوتماٌفـقيمظرضوبيماألداء.

اإلرارمواظـؿقؿوى:

ؼؿلظػماٌعقورماظدوظلمرضؿم( )3000عـمأربعمأضلوممرئقلقي:
 -1غطوقماٌعقورماظدوظلمظرضوبيماألداءموطقػمميؽـماإلذورةمإظقفمعـمضؾؾماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾي.
-2متعرؼػمرضوبيماألداءموأػداصفو،مواٌؾودئماٌرتؾطيممبػفقمماألداء.
 -3اٌؿطؾؾوتماألدودقيمظرضوبيماألداء.
 -4اٌؿطؾؾوتماٌؿعؾؼيمبعؿؾقيماظرضوبيمسؾكماألداء.
وؼعؿؿدماٌعقورماظدوظلمرضؿم( )3000إظبمحدمطؾرلمسؾكمغػسماشلقؽؾيماٌعؿؿدةمؼبماٌعقورماظدوظلم(.)300
اظؼلمماألول:مغطاقماٌعقارماظدوظيمظرضابةماألداء:
ؼؿؿماإلذورةمإظبمإرورمععوؼرلماالغؿقدويماٌؿعؾؼيمبرضوبيماألداءمعـمضؾؾماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمبوسؿؿودمررؼؼؿني:
 -1عـمخاللموضعمععوؼرلمرزلقيمتلؿـدمإظبماٌؾودئماألدودقيمظرضوبيماألداءمأومتؿقاصؼمععفو.
 -2عـمخاللماسؿؿودماٌعوؼرلماظدوظقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمؼبمذبولمرضوبيماألداء.
اظؼلمماظـاغي:متعرؼفمرضابةماألداءموأػداصفا،مواٌؾادئماٌرتؾطةممبػفومماألداء:
رضوبيماألداءمػلمسؾورةمسـمصقصمعلؿؼؾموعقضقسلموعقثققمبفموذظؽمظؾؿقؼؼمصقؿومإذامطوغًمتعفداتمايؽقعيمأومأغظؿؿفومأوم
سؿؾقوتفو مأو مبراذبفو مأو مأغشطؿفو مأو معمدلوتفو متعؿؾ موصؼو مظـؿؾودئ ماالضؿصود مواظؽػوءة مواظػعوظقي ،موعو مإذا مطون مػـوك مذبولم
ظؾؿقلني.
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وتفدفمرضوبيماألداءمإظبمهلـنيماالضؿصودمواظؽػوءةمواظػعوظقيمؼبماظؼطوعماظعوم،مطؿومتفدفمإظبماظـؿلوػؿيمؼبمايؽؿماظرذقد
واٌلوءظي مواظشػوصقي ،موتلعك مرضوبي ماألداء مإظب متؼدؼؿ مععؾقعوت مأو مهؾقالت مأو مرؤى مجدؼدة موتقصقوت مظؾؿقلني مسـدعو مؼؽقنم
ذظؽ معالئؿو .موشوظؾو معو متؿضؿـ مرضوبي ماألداء مهؾقال مظألوضوع ماظيت مػل مضرورؼي مظضؿون ماحذلام معؾودئ ماالضؿصود مواظؽػوءةم
واظػعوظقي.
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اظؼلمماظـاظث:ماٌؿطؾؾاتماألدادقةمظرضابةماألداء:
ؼقجدم( )15عؿطؾىمأدودلمظؾرضوبيمسؾكماألداءموػل:
 -1االدؿؼالظقي موأخالضقوت ماظـؿفـي :مسؾك ماظـؿدضؼ ماالعؿـول مإلجراءات ماىفوز ماألسؾك مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي ماظـؿؿعؾؼيم
بوالدؿؼالظقي موأخالضقوت ماظـؿفـي ،مواظيت مصبى مأن متؿقاصؼ مبدورػو معع ماٌعوؼرل مذات ماظصؾي مبوالدؿؼالظقي موأخالضقوت ماظـؿفـي،م
وؼبمػذاماظصددمضبؿوجماظـؿدضؼمأنمؼؾؼكمعلؿؼالمطلمتؽقنماظـؿوئٍماظرضوبقيمواالدؿـؿوجوتمربوؼدة.
 -2اظـؿلؿكدعقن ماظـؿلؿفدصقن مواألرراف ماظـؿلموظي :مسؾك ماٌدضؼ مأن مضبدد ماٌلؿكدعني مماٌلؿفدصني ماظذؼـ مؼؿؿ مإسداد متؼرؼرم
رضوبي ماألداء مشلؿ ،موطذظؽ مهدؼد ماألرراف ماٌلموظي مسـ ماظؿطؾقؼ موإجراء ماظؿغقرلات مٌعوىي ماظؿقصقوت ماظقاردة مبوظؿؼرؼر،م
وؼؿقجى مسؾك ماظـؿدضؼ ماظـظر مؼب ماحؿقوجوت موعصوحل ماظـؿلؿكدعني مواألرراف ماظـؿلموظي مطل مؼضؿـ ماظـؿدضؼ مأن مؼؼدم مشلؿم
تؼرؼرامأطـرمصوئدةموصفؿو.
 -3اظـؿقضقع :مسؾك ماٌدضؼ مهدؼد معقضقع ماظرضوبي موتعرؼػف مضؿـ مغطوق ماظرضوبي ،موضد مميـؾ معقضقع مرضوبي ماألداء مبراعٍ مربددةم
أومعشورؼعمأومأغظؿيمأومعمدلوتمأومأعقالمأومأغشطيم(ععمزبرجوتفومأومغؿوئففومأومآثورػو)مأوماالوضوعماظؼوئؿي،ممبومؼبمذظؽم
األدؾوبمأوماظـؿوئٍ،موؼضؾطمغطوقماظرضوبيمحدودػوماٌرتؾطمعؾوذرةمبلػداصفو،موضبددمغطوقماظرضوبيماٌقضقعماظذيمدقؼقمماٌدضؼم
مبراضؾؿفموتؼققؿفمواظقثوئؼمواظلفالتماظيتمدقؿؿمصقصفومواظػذلةموماٌقاضعماٌعـقي.
 -4اظـؼي مواظؿلطقد مؼب مرضوبي ماألداء :مسؾك ماٌدضؼ مأن مميـح ماٌلؿكدعني ماظـؼي مؼب ماظـؿوئٍ مواالدؿـؿوجوت مواظؿقصقوت ماظقاردة مؼبم
اظؿؼرؼر ،معـ مخالل مذرح مطقػقي موضع ماظـؿوئٍ مواٌعوؼرل مواالدؿـؿوجوت مسؾك مسبق معؿقازن موعدلػـ ،موعـ مخالل متؼدؼؿ ماألدؾوبم
اظيتمأدتمإظبماظـؿوئٍمواالدؿـؿوجوت.
 -5أػداف ماظرضوبي :مسؾك ماظـؿدضؼ مأن مضبدد مأػداف ماظرضوبي مبقضقح م(األدؽؾي ماظيت مؼؿؿ مصقوشؿفو محقل معقضقع ماظرضوبي) مواظيتم
تؿعؾؼممبؾودئماالضؿصودمواظؽػوءةمواظػعوظقيموذظؽمظغوؼيمتقضقحماألدؽؾيماظيتمدقؿؿماإلجوبيمسؾقفوموبوظؿوظلمتصؿقؿمسؿؾقيماظرضوبيم
بشؽؾمعؽؿؿؾ.
 -6غفٍ ماظؿدضقؼ :مسؾك ماٌدضؼ ماخؿقور مغفٍ متدضقؼ مؼلؿـد مإظب ماظـؿوئٍ مأو ماٌشؽؾي مأو ماظـظوم ،محبقٌ مضبدد ماظـفٍ ماظـؿلؿـد مإظبم
اظـؿوئٍمعدىمهؼقؼماظـؿوئٍمواٌكرجوتمظألػدافماحملددة،موأغفومغػذتموصؼومظؾكططماظـؿردقعي،مصقؿومضبددماظـفٍماظـؿلؿـدم
إظبماٌشؽؾيمأدؾوبمعشوطؾمأوماسبراصوتمسـماٌعوؼرل،مبقـؿومؼدرسماظـفٍماٌلؿـدمإظبماظـظومماألداءماظلؾقؿمظؾـظؿماإلدارؼي.
 -7ععوؼرلماظرضوبي:مسؾكماٌدضؼموضعمععوؼرلم(عؼوؼقس)معالئؿيمظؿؼققؿمعقضقعماظرضوبي،موؼؿؿمهدؼدمععوؼرلماظرضوبيمسؾكمأدوسم
ععرصي مأصضؾ ماٌؿوردوت مظؽقػقي متـػقذ ماألغشطي مبوضؿصود موطػوءة ،مأو مظؿقدؼد مأصضؾ ماظظروف مبؼصد مهلني ماألداء موهؼقؼم
اظػعوظقي،موعـماظضروريماسؿؿودوتطقؼرمععوؼرلمعـودؾيمظضؿونمجقدةمرضوبيماألداءموتقصرلماظؼقؿيماٌضوصي،موميؽـمأنمتؽقنمتؾؽم
اٌعوؼرل مغقسقي مأو مطؿقي ،مسوعي مأو مخوصي ،موترتؽز مسؾك معو مػق معؿقضع ،موصؼو مظؾؿؾودئ ماظلؾقؿي ،مواٌعرصي ماظعؾؿقي ،موأصضؾم
اٌؿوردوتمأومسؾكمعومميؽـمأنمؼؽقنم(ؼبمزروفماصضؾ)مأومسؾكمعومؼـؾغلمأنمؼؽقنموصؼومظؾؼقاغنيمواألغظؿيمواألػداف،موتقصرم
ععوؼرل ماظرضوبي مأدودو معـودؾو موععؼقال مظؾؿؼققؿ معؼورغي مبلػداف ماظرضوبي ،موصبى مأن متؽقن ماٌعوؼرل معالئؿي موعػفقعي موطوعؾيم
وعقثقضيموعقضقسقيمؼبمدقوقمعقضقعموأػدافمو/أومأدؽؾيماظرضوبي.
 -8زبوررماظرضوبي:مسؾكماٌدضؼمتقضعمزبوررماظرضوبيماحملؿؿؾيمظؾعؿؾماٌدلعٍ،موتطقؼرمعـففقوتماظرضوبيمٌعوىيمتؾؽماٌكوررم
خالل مسؿؾقي مدبطقط مواخؿقور مأدوظقى ماظرضوبي ،موؼـؾغل متقثقؼ مطقػ مدقؿؿ ماظؿعوعؾ معع متؾؽ ماٌكورر مظؿفـى موضع مغؿوئٍم
وادؿـؿوجوتموتقصقوتمشرلمعؽؿؿؾي،مواظػشؾمؼبمتؼدؼؿماظؼقؿيماٌضوصي.
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 -9اظؿقاصؾ:مسؾكماظـؿدضؼمأنمطبططموضبوصظمسؾكمتقاصؾمصعّـولمودؾقؿمععماىفيماًوضعيمظؾرضوبيموأصقوبماظـؿصؾقيم
اٌعـقني محقل ماىقاغى ماظرئقلقي مظؾرضوبي مواٌؿؿـؾي ممبقضقع ماظرضوبي موأػداصفو مو/أو مأدؽؾؿفو موععوؼرلػو مواظػذلة ماظزعـقي ماحملددةم
شلو،مواشلقوطؾمأوماظدلاعٍماظيتمسلؾؿفو،موسؾكماٌدضؼمايػوزمسؾكمادؿؼالظقيماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمخاللمسؿؾقيماظؿقاصؾمععم
األررافماٌعـقي،موسؾكماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيماظؿقاصؾمبقضقحمحقلماظـؿعوؼرلماظيتممتماسؿؿودػومإلجراءمرضوبيماألداء.
 -10اظـؿفورات :مسؾك ماىفوز ماألسؾك مظؾرضوبي مايرص مسؾك متقصر مصرؼؼ مميؿوز مبوظؽػوءة ماٌفـقي مواٌفورات مواًدلات ماظالزعيم
ألداءمسؿؾقيماظرضوبي.
 -11اإلذراف :مسؾك ماىفوز ماألسؾك مظؾرضوبي مأن مؼضؿـ ماإلذراف ماظلؾقؿ مواٌؿؿـؾ مؼب متقصرل ماإلرذود مواظؿقجقف ماظؽوؼب مظؾػرؼؼم
اظرضوبلمتؾعومظؽػوءةماظػرؼؼماظرضوبلموخدلتفموعدىمتعؼقدمعقضقعماظرضوبي،موذظؽمؼبمطوصيمعراحؾمتـػقذماظعؿؾماظرضوبل.
 -12اظشؽ مواظؿؼدؼر ماٌفين :مسؾك ماٌدضؼ ممموردي ماظشؽ ماٌفين مسـد متؼققؿ معدى مطػوؼي مأدظي ماظؿدضقؼ ماظيت ممتّ مايصقل مسؾقفوم
خاللمسؿؾقيماظرضوبيموعدىمعالئؿؿفو،موسؾكماٌدضؼمممورديماظؿؼدؼرماٌفينمصقؿومؼؿعؾؼمبؿطؾقؼماٌعرصيمواًدلاتمواٌفوراتمؼبم
سؿؾقي ماظرضوبي ،مطؿو مؼؿطؾى ماظؿؼدؼر ماٌفين ممموردي ماظعـوؼي ماٌعؼقظي مؼب مسؿؾقي ماظرضوبي موتطؾقؼ معبقع ماٌعوؼرل ماٌفـقي ماظيت ممتم
ايصقلمسؾقفومرقالمسؿؾقيماظرضوبيموعالئؿؿفو.
 -13طؿو مؼـؾغل مسؾك ماٌدضؼ مهدؼد موتؼققؿ مزبورر ماالحؿقول مذات ماظصؾي مبلػداف ماظرضوبي موذظؽ مسـد ماظؿكطقط مظؾرضوبي موخاللم
سؿؾقيمتـػقذماظرضوبقي.
 -14طؿو مؼؿطؾى معـ ماٌدضؼ مايػوز مسؾك معلؿقى مسول معـ ماظلؾقك ماٌفين موذظؽ مبؿطؾقؼ ماٌعوؼرل ماٌفـقي مسـد متـػقذ مسؿؾقيم
اظرضوبي ،موععرصي موعؿوبعي متطؾقؼ ماظؼقاغني مواألغظؿي مواظؿشرؼعوت ،موايصقل مسؾك مصفؿ مظؾؿؾودئ مواظؼقاسد ماظيت مهؽؿ مسؿؾم
اىفي ماًوضعي مظؾرضوبي ،موأن مضبدد مأصضؾ معـففقوت ماظرضوبي موتؼـقوتفو مخالل متـػقذ مسؿؾقي ماظرضوبي موخوصي مخالل معرحؾيم
اظؿكطقط،مطؿومؼـؾغلمسؾقفماحذلامماٌؾودئمواٌؿطؾؾوتماألخالضقي.
 -15رضوبيماىقدة:سؾكماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمإغشوءمغظوممظرضوبيماىقدةموايػوزمسؾقفو،موعـماظضروريمأنمتؽقنماظلقودوتم
واإلجراءات ماٌؿعؾؼي مبـظوم مرضوبي موضؿون ماىقدة معـودؾي موعرغي مودفؾي ماإلدارة .موؼـؾغل مسؾك ماٌدضؼني ماالظؿزام مبؿطؾقؼ مغظومم
رضوبيماىقدة،مواظذي مؼلوػؿ مؼب مهلنيماٌكرجوتماظرضوبقيموتؼدؼؿمتؼورؼرمعـودؾيموعؿقازغيموغزؼفي موتؽقنمضودرةمسؾك متؼدؼؿم
ضقؿيمعضوصي.
 -16األػؿقيماظـلؾقي:مسؾكماٌدضؼمعراسوةماألػؿقيماظـلؾقيمؼبمعبقعمعراحؾمسؿؾقيمرضوبيماألداءمـمبفدفمتؼدؼؿماظؼقؿيماٌضوصيم
إظبمأضصكمحدمممؽـ.
 -17اظؿقثقؼ :مسؾك ماٌدضؼ مأن مؼقصر مطوصي ماظقثوئؼ مخالل متـػقذ ماظعؿؾقي ماظرضوبقي مؼب ماظقضً ماٌـودى ،موأن مؼؿؿ مادؿؽؿول مسؿؾقيم
اظؿقثقؼمضدرماإلعؽونمضؾؾمإصدارماظؿؼرؼرماظرضوبل.
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اظؼلمماظرابع:ماٌؿطؾؾاتماٌؿعؾؼةمبعؿؾقةماظرضابةمسؾىماألداء:
ؼقجدم( )5عؿطؾؾوتمعؿعؾؼيمبعؿؾقيماظرضوبيمسؾكماألداءموػل:
 -1اظؿكطقط م -ماخؿقور ماٌقاضقع :مؼـطؾؼ ماخؿقور معقضقع ماظرضوبي مؼب ماٌرحؾي ماألوظب معـ مخالل مسؿؾقي ماظؿكطقط ماالدذلاتقفلم
ظؾففوزماألسؾكمظؾرضوبي،موتشؿؾمتؾؽماٌرحؾيمهؾقؾماٌقاضقعمواجملوالتماحملؿؿؾي،مواغؿؼوءماٌقاضقعماظرضوبقيماحملؿؿؾيمضؿـم
اسؿؾورات موأدوظقى معـؾ مهؾقؾ ماٌكورر ،متؼققؿ ماٌشوطؾ ،معقاضقع مذات مأػؿقي مغلؾقي مبوإلضوصي مإظب ماظؿؼدؼر ماٌفين مظألخذم
بوالسؿؾورمتػقؼضوتماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيموضؿونمأنماٌقاضقعماشلوعيمواظؼوبؾيمظؾرضوبيمضدممتماخؿقورػو.
 -2اظؿكطقط م–ممتصؿقؿ ماظرضوبي :مؼـؾغل مسؾك ماٌدضؼ ماظؼقوم مبوظؿكطقط مظعؿؾقي ماظرضوبي مبطرؼؼي متضؿـ مجقدة ماألسؿول ماظرضوبقيم
واألخذمبوالسؿؾورمعومؼؾل:
*مصفؿماظدلغوعٍمأومسؿؾماىفيماًوضعيمظؾرضوبي،موهدؼدماٌلوئؾماظرضوبقيماشلوعي،موهدؼدماٌلموظقوتماظرضوبقيماحملددة.
*متصؿقؿمخطيماظرضوبيموإجراءاتماظرضوبي.
*متؼدؼؿمخطيماظرضوبيمظإلدارةماظعؾقومؼبماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمظؾؿصودضيمسؾقفو.
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 -3اظؿـػقذ:مؼـؾغلمسؾكماٌدضؼمايصقلمسؾكمأدظيمإثؾوتمطوصقيموعـودؾيمبفدفمإثؾوتمغؿوئٍماظرضوبيمواظقصقلمإظبمغـؿوئٍ
وادؿـؿوجوتموتقصقوتمتؿقاصؼمععماشلدفمواألدؽؾيماظرضوبقي.
 -4اظؿؼرؼر:مسؾكماٌدضؼمأنمؼعدمتؼورؼرمرضوبقيمتؽقنمذوعؾي،معؼـعي،مؼبماظقضًماٌـودى،مدفؾيماظؼراءة،معؿقازغي.
 -5ؼؽقنمتؼرؼرماظرضوبيمذوعالمسـدعومؼؿضؿـمطوصيماٌعؾقعوتموايفٍماظالزعيمظؿـوولمػدفموأدؽؾيماظرضوبي،موؼؽقنمعػصالممبوم
صقف ماظؽػوؼي مىعؾ ماٌقضقع مواظـؿوئٍ مواالدؿـؿوجوت ماظرضوبقي معػفقعي ،مطؿو مطبؿؾػ مربؿقى موػقؽؾ ماظؿؼرؼر ماظرضوبل مبوظـظر مإظبم
اٌقاضقعماظيتمؼؿؿمتـووشلومؼبمرضوبيماألداء،موظضؿونماظشػوصقيمواٌلوءظي،متؿضؿـماظؿؼورؼرماظرضوبقيمسؾكماألضؾ:
اٌقضقع.
*مػدفمأومأػدافماظرضوبيمو/أوماألدؽؾيماظرضوبقي.
*مععوؼرلماظرضوبيموعصودرػو.
*مأدوظقىماظرضوبيماحملددةمىؿعماظؾقوغوتموهؾقؾفو.
*ماظػذلةماظزعـقيماٌغطوة.
*معصودرماظؾقوغوت.
*ماظؼققدمسؾكماظؾقوغوتماٌلؿكدعي.
*ماظـؿوئٍ،ماالدؿـؿوجوتمواظؿقصقوت.
وظؽل مؼؽقن ماظؿؼرؼر ماظرضوبل معؼـعو مصبى مأن متؿؿ مػقؽؾؿف مبطرؼؼي معـطؼقي موأن مؼؼدم مبقضقح ماظعالضي مبني مأػداف مو/أو مأدؽؾيم
اظرضوبي موععوؼرلػو موغؿوئففو موادؿـؿوجوتفو موتقصقوتفو ،موؼـؾغل مأن متلوػؿ ماظؿقصقوت مؼب مععوىي مغؼوط ماظضعػ مأو ماٌشؽالتم
اظيتمحددتفوماظرضوبي.
وؼؿعني مإصدار ماظؿؼرؼر مؼب ماظقضً ماٌـودى مظؿؿؿؽـ ماألرراف ماٌعـقي معـ مادؿكداعفو مواالدؿػودة معـفو موخوصي ماألرراف ماٌطوظؾقنم
بودبوذمإجراءاتمضرورؼي.
موظغوؼي متقصرل متؼورؼر مدفؾي ماظػفؿ ،مسؾك ماٌدضؼ مادؿكدام مظغي مبلقطي موواضقي مؼب ماظؿؼرؼر موؼب محدود معو مؼلؿح مبف ماظؿؼرؼرم
اظرضوبل.
وظؿؽقن ماظؿؼورؼر معؿقازغي ،مصبى مأن متؽقن مربوؼدة مؼب مربؿقاػو موررؼؼي مصقوشؿفو ،موؼؿعني متؼدؼؿ ماألدظي ماظرضوبقي مبطرؼؼي مشرلم
عؿققزة.موؼـؾغلموـىماٌؾوظغيمواظؿشددماٌػرطمؼبمعقارـماظؼصقرمؼبماألداءموذظؽمظؿشفقعماىفيماًوضعيمظؾرضوبيمسؾكمادبوذم
اإلجراءاتماظؿصققققيمواظيتمتمديمإظبمهلقـوت.
وسؾكماٌدضؼمأنمميـحماىفيماًوضعيمظؾرضوبيمإعؽوغقيماظؿعؾقؼمسؾكمغؿوئٍماظرضوبيموادؿـؿوجوتفوموتقصقوتفومضؾؾمإصدارماظؿؼرؼرم
اظـفوئل،موأنمؼؿؿمتضؿنيمتعؾقؼوتموردودماىفيماًوضعيمظؾرضوبيمؼبمأوراقماظعؿؾ،ممبومؼبمذظؽمأدؾوبمإجراءمتغقرلاتمسؾكم
تؼرؼرماظرضوبيمأومإبداءمرأؼفمؼبمسدممضـوسؿفمبوظؿعؾقؼوتمواظردودماظقاردة
 -6اٌؿوبعي :متؿعؾؼ ماٌؿوبعي مبػقص ماٌدضؼ مظإلجراءات ماظؿصققققي ماٌؿكذة معـ مضؾؾ ماىفي ماًوضعي مظؾرضوبي مأو ماىفوتم
األخرىماٌلموظي،موالمتؼؿصرمسؿؾقيماٌؿوبعيمسؾكمتـػقذماظؿقصقوتموظؽـمؼؿؿماظـظرمأؼضومؼبماإلجراءاتماٌؿكذةمعـمضؾؾماىفيم
اًوضعي مظؾرضوبي مؼب مععوىي ماٌشؽالت مؼب ماظقضً ماٌـودى ،موؼؿعني مسؾك ماىفوز ماألسؾك مظؾرضوبي مأن مؼؼدم متؼرؼرا محقل مغؿوئٍم
أسؿولماٌؿوبعيمإظبماظلؾطيماظؿشرؼعقيمواظؿـػقذؼيموأصقوبماٌصؾقيماآلخرؼـ.
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مـقـال مـحـرّر
األردن
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إسـداد:ماظلقد/معـريمدضامسة
عدؼرماظرضابةمسؾىمضطاعماإلدارةمواألعنمواظطاضة
بدؼوانماظـؿقادؾةماألردغيمم

عـؼدعــة:
جوء ماالػؿؿوممبوحملوصظيمسؾكماظؾقؽيمالرتؾورفو مبويقوةماظؾشرؼيمسؾكمدطحماألرض معـمخاللماظؿغرلاتماظيتمضبدثفوماإلغلونم
سـ مررؼؼ مغشوروتف ماالضؿصودؼي مواالجؿــؿوسقي مممو مأدى مإظب مزفـــقر متلثرلات مدؾؾقي مسؾك ماظؾقؽي مطؿؾقث ماظـــفقاء مواظـؿوءم
واظذلبي.موغؿـقفيمظذظؽمطونمالمبدمعـ موضعماظلقودوتمواإلدذلاتقفقوتمعـمضؾؾمايؽقعوتموعـظؿوتماظؼطوعماًوص مبؿؾينم
اإلدارةماظؾقؽقيمطؿـفٍمإداريمؼؿعوعؾمععماٌشوطؾماظؾقؽقيمبفدفمتطقؼرماألداءماظؾقؽلمظؾؿمدلوتماالضؿصودؼيمؼبماظؼطوسنيماظعومم
واًوص.
وؼبمػذاماإلرورمسؾبؼدماظعدؼدمعـماظـدواتمواٌممتراتماظيتمادؿفدصًمايدمعـمتػوضؿماٌشـؽالتماظـووـيمســماظؿؾـقثمممـومأدىم
بوٌمدلوتماالضؿصودؼيمإظبمإدخولماظؿدضقؼماظؾقؽلمضؿـمإدارتفـوماظـذيمؼؽػـؾمصقـصموتـدضقؼمغظوعفـوماظؾقؽـلموذظـؽموـؾـوم
ظؾضغقروتماظيتمتػرضفوماىفوتماٌفؿؿيمبوظؾقؽيمواظؼوئؿـيمسؾـكمععرصؿفـوممبـدىموصوئفـومبوالظؿزاعـوتماظؾقؽقـي،ماألعـرماظـذيم
ؼؿطؾىمعـمأجفزةماظرضوبيماظعؾقومإغورةمعؿكذيماظؼرارمحقلماظػفقاتمبنيماظـؿوئٍماظـؿرشقبمصقفـوموعـوممتّمتلـفقؾفمخبصـقصم
اظلقودوتمواظدلاعٍماظؾقؽقيمضصدماحملوصظيمسؾكماٌقاردماظطؾقعقـيموسؾـكمحوجـوتماألجقـولمايوظقـيمواٌلـؿؼؾؾقيم.موؼبمدـؾقؾم
هؼقؼمذظؽمأسدتماٌـظؿيماظدوظقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيم(اإلغؿقدوي)ماًطقطماظؿقجقفقيمظرضوبيماألغشـطيم
اٌؿعؾؼيمبوظؾقؽيموتـووظؿفوممبعوؼرلمعـم) .(ISSAI 5100-ISSAI 5140تضؿـًمتقجقفوتمخبصقصمتـػقذماظعؿؾقـوتماظرضوبقـيم
سؾكماظـشوروتمذاتماٌـظقرماظؾقؽلموتقصرمضوسدةمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيممتؽـفؿمعـمصفؿمرؾقعيماظرضوبـيماظؾقؽقـيمظؿؽـقنمغؼطـيم
اغطالقمميؽـمظؽؾمجفوزمرضوبلمأنمؼضعمعؼوربؿفماًوصيمظؿـػقذماٌلموظقوتماظرضوبقيمذاتماظعالضيمبوظؾقؽـيمبشـؽؾمعرضـلموؼبم
إرورمصالحقوتف.م
وتعؽسماٌعوؼرلماظرضوبقيمظإلغؿقدويمإعبوعماألجفزةماظرضوبقيمحقلمأصضؾماٌؿوردوتموسؾكماىفوزماظرضـوبل،م ضـدرماإلعؽـونمأنم
ؼلخذمبعنيماالسؿؾورماٌعوؼرلماظرضوبقيمظإلغؿقدويمسـدماظؿكطقطمظؾعؿؾقيماظرضوبقيموتـػقـذػوموإسـدادماظؿؼـورؼرمبشـلغفوموأنمؼطؾـؼم
حؽؿفماًوصمسؾكمايوالتماٌكؿؾػيماظيتمتظفرمأثـوءماظرضوبيمايؽقعقيموأنمؼدرسماالظؿزاممبوٌعوؼرلماظرضوبقيمؼبمطـؾماٌلـوئؾم
اظيتممتمتعرؼػفومبؽقغفومػوعي،موأنمؼؽقنمسؾكموسلموسؾؿمبوظؿطقراتماىورؼيمؼبمطوصيماٌلوئؾماظؾقؽقي.
دقؿؿمؼبمػذهماظدراديمادؿعراضمأربعيمربوورمغلؾطماظضقءمعـمخالشلومسؾكمأػؿقيموعؿطؾؾوتماظؿدضقؼماظؾقؽلمؼبمأجفزةماظرضوبـيم
اظعؾقومودورهمؼبمهؼقؼمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعيموصؼماٌعوؼرلماٌفـقيموأصضؾماٌؿوردوتماظدوظقـي،موػـذهماحملـوورمػـلمعػفـقمم
اظؿدضقؼماظؾقؽلموأػداصفموأػؿقؿـف،معػفـقمماظؿـؿقـيماٌلـؿداعيموخصوئصـفوموأػـداصفو،م دورمأجفـزةماظرضوبـيماظعؾقـومؼبماظؿـؿقـيم
اٌلؿداعي،مواظؼقاسدماألدودقيمإلجراءمسؿؾقوتماظؿدضقؼماظؾقؽل.
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 -1عػفومماظؿدضققماظؾقؽي:م

سرصً موطوظي مغبوؼي ماظؾقؽي ماألعرؼؽقي ماظؿدضقؼ ماظؾقؽل مسؾك مأغف م"صقص معـظؿ موعقثؼ مودوري موعقضقسل ،مبقادطي ماظقحدةم
اإلضؿصودؼي مأو مجفي مخورجقي ،مظؾؿعــرف مسؾك معدى متقاصؼ مسؿؾقوت ماظؿشغقؾ مواٌؿوردوت ماٌكؿؾػي معع ماٌؿطؾؾوت ماظؼوبؾيم
ظؾؿطؾقؼ" ( .)1مطؿو مسرف مععفد ماٌعوؼرل ماظدلؼطوغقي ماظؿدضقؼ ماظؾقؽل مبلغف م"تؼققؿ معـظؿ مظؿقدؼد معدى متقاصؼ مغظوم ماإلدارة ماظؾقؽقيم
ظؾؿـشلة معع ماظدلاعٍ ماٌكططي موهدؼد معدى مصعوظقي موعالءعي مذظؽ ماظـظوم مظؾقصوء مبوظلقودي ماظؾقؽقي مظؾؿـشلة" م( .)2أعو مربؽؿيم
ايلوبوتماشلقظـدؼيمصؼدمسرصًماظؿدضقؼماظؾقؽلمبلغفم"اظرضوبيماظيتممتوردفومايؽقعيمظؾؿلطدمعـمتـػقذماظدلاعٍماظؾقؽقيموتـػقذم
االتػوضقوتمواٌعوػداتماظدوظقيماٌقضعيمسؾقفو،مطؿومأغفومتشؿؾمأغقاعماظؿدضقؼماظـالثماٌوظلمواالظؿزاممواألداءم( .)3ؼبمحنيمسرصفم
اىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت ماٌصري مضؿـ مورضي ماظعؿؾ ماظيت مضدعً مؼب معممتر ماإلغؿقدوي ماًوعس مسشر مبلغف م"اٌـفٍ ماًوصم
مبراجعي ماظلقودوت مواظدلاعٍ مواألغشطي ماظؾقؽقي ماظذي مؼشؿؾ ماٌراجعي ماٌوظقي موعراجعي مطػوءة موإضؿصود موصعوظقي مػذه ماظلقودوتم
واظدلاعٍ مواألغشطيمظػقصمعدىماإلظؿزامماظػعؾل مبؿطؾقؼماظؼقاغنيمواظؾقائحماظيت مهؽؿماألغشطيمواظدلاعٍماظؾقؽقيمبوىفي مربؾم
اظؿدضقؼ،مواظؿلطدمعـمدالعيماظؿصرصوتماٌوظقيموإبداءماظرأيمؼبمصقيمودضيماظؾقوغوتماًوصيمبفو"م(.)4

 -2أػدافماظؿدضققماظؾقؽي:

عـمخاللمعػفقمماظؿدضقؼماظؾقؽلمميؽـمهدؼدمأػداصفمطؿومؼؾلم(:)5
صقص معدى مإظؿزام ماٌـظؿي مبؿـػقذ ماظدلاعٍ مواظلقودوت ماٌرتؾطي مبوألغشطي ماظؾقؽقي مووسقفو مبوألداء ماظؾقؽل ،مواظؿلطد معــ مأنم
اظؾقوغـوتمواٌعؾقعـوتماظؿـلمتؿـضؿـفوماظؼـقائؿماٌوظقـيماظؾقؽقـيمميؽــماالسؿؿودمسؾقفـوموتػصحمسـمطوصيماظؼضوؼوماظؾقؽقيمواظؿلطدم
عـ معدى ماظؽػوءة مواظػعوظقي مواالضؿصود مؼب مهؼقؼ ماظلقودوت مواظدلاعٍ مواألغشطي ماظؾقؽقي موإسداد متؼرؼر مؼب مضقء ماظـؿوئٍ ماظيت ممتم
اظؿقصؾمإظقفومعـمإجراءماظؿدضقؼماظؾقؽل.م

 -3أػؿقةماظؿدضققماظؾقؽي:

تـؾعمأػؿقيماظؿدضقؼماظؾقؽلمعـمسدةمأدؾوبمظعؾمعـمأػؿفومعومؼؾل:
 ماظؿطقر ماظؽؾرل ماظذي متقصّؾ مإظقف ماظعؾؿ مؼب مذبول ماظصـوسي موادؿكدام مأغقاع ماظطوضي ماٌكؿؾػي مواظؿؽـقظقجقو ماٌؿطقرة مؼب مزبؿؾػمأدوظقىمايقوة.
 مإغشوء موتدسقؿ مبرغوعٍ مخوص مظؾؾقؽي مؼب ماألعؿ ماٌؿقدة مزلل مبرغوعٍ ماألعؿ ماٌؿقدة مظؾؾقؽي م) )UNEPعفؿؿف متـلقؼ معـظؿوتماألعؿماٌؿقدةماٌكؿؾػيمٌلوسدةمدولماظعو مؼبموضعموتـػقذمبراعٍمظؿؼققؿماألداءماظؾقؽلموغبوؼيماظؾقؽيموتـؿقؿفو.
مإنماظؿدضقؼماظؾقؽلمؼلؾطماظضقءمسؾكمأػؿماٌقاضقعماظيتمإػؿؿًمبفومدولماظعو مدقاءماٌؿؼدعيمأوماظـوعقيموػلمعشؽؾيماظؿؾقثماظؾقؽلموأػؿقيمععوىيمآثورػومسؾكمطوصيماٌلؿقؼوتم.
إػؿول ماظؾعد ماظؾقؽل مسـد مإسداد موتـػقذ ماظلقودوت ماالضؿصودؼي موعو مؼؿؾعفو معـ مسؿؾقوت ماظؿـؿقي ماٌكؿؾػي مأدى مإظب محدوثمطقارث مبقؽقي معـؾ م(تدعرل مرؾؼي ماألوزون ،ماألعطور مايؿضقي ،ماىػوف مواظؿصقر ،متؾقث ماٌقوه مواشلقاء مواظذلبي مواظؿؾقثم
اإلذعوسلمواظضقضوئلمغؿقفيماظؿفوربماظـقوؼي،مواظـػوؼوتماظـقوؼيموشرلػو).
 -1حلنيمأغبدماظعرودل،متؾقثماظؾقؽيموعؾقثوتفو،متعرؼػموطوظيمغبوؼيماظؾقؽيماألعرؼؽقي،ماإلدؽـدرؼي،معؽؿؾيماٌعورفمايدؼـيمظؾـشر .2004

 -2رسد حلـ اظصرن ،غظؿ اإلدارة اظؾقؽقي االؼزوم،14000مدعشؼ،مدارماظرضومظؾـشر،م2001م،متعرؼػمععفدماٌعوؼرلماظدلؼطوغقيمصم(.)308
 -3اظػوتح ماظطقى مسؾد اهلل محوج مسؾل ،مػالل مؼقدػ ماظصوحل ،مدور ماحملودؾي مواٌراجعي ماظؾقؽقي مصك مهلني مطػوءة ماألداء ماظؾقؽل ،مدؼقان ماٌراجعي ماظؼقعك موسقـي معـم
عؽوتىماٌراجعيماظلقداغقي،ماًررقم،مجوععيماظلقدانماظعؾقممواظؿؽـقظقجقو،ماظدرادوتماظؿفورؼي،م2015م-مصم.73
-4ماظػوتحماظطقىمسؾد اهللمحوجمسؾل،مدورماحملودؾيمواٌراجعيماظؾقؽقيمؼبمهلنيمطػوءةماألداءماظؾقؽل،معرجعمدوبؼ،مصم.73
-5مأغبدمايوؼؽ،ماظؿدضقؼماظداخؾلماظؾقؽلمؼبماظشرطوتماظصـوسقيماٌلوػؿيماظعوعيماألردغقي،مدراديمعقداغقي،مذبؾيمدرادوتماظعؾقمماإلدارؼي،ماجملؾدم،40ماظعددم،2م
ص.397
مـجـلـة الـرقـابة املـالية – كانون األول (ديسنرب)  –2018العدد 73

متقجقفمبعضماػؿؿومماٌمدلوتماالضؿصودؼيمووهمتطقؼرموهلنيمررقموأدوظقىماظقضوؼيموععوىيمسـوصرمتؾقثماظؾقــؽيمظؾقد معـ مآثورػو مسؾك مصقي ماظعوعؾني موبوظؿوظل مدبػقض ماظؿؽؾػي ماظيت متؿفوػؾفو محوظقوً مومتـؾ مسـصراً معمثراً مؼب مهدؼد متؽؾػيم
اإلغؿوج.
 مزؼودة ماظقسل ماظؾقؽل مظدى مزبؿؾػ مأصراد ماجملؿؿع مجعؾ مػدف مغبوؼي ماظؾقؽي معـ ماألػداف ماألدودقي ماظيت متلعك ماٌمدلوتماالضؿصودؼيمإظبمهؼقؼفو.
مزبورر ماظؿعرض مظعؼقبوت مغؿقفي مسدم ماالظؿزام مبوٌؿطؾؾوت ماظؼوغقغقي مبوإلضوصي مإظب ماظضغقط ماٌؿزاؼدة معـ مضؾؾ معبوسوت مغبوؼيماظؾقؽي مطقدقؾي مضغط مسؾك ماٌمدلوت ماالضؿصودؼي معـ مأجؾ مغبوؼي ماظؾقؽي مواحملوصظي مسؾقفو معـ مزبؿؾػ ماألضرار ماظيت مضدم
تؿعرضمشلوم(.)6
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احملورماظـاغي:معػفومماظؿـؿقةماٌلؿداعةموخصائصفاموأػداصفا
 -1عػفومماظؿـؿقةماظـؿلؿداعة:

اسؿؿدت ماىؿعقي ماظعوعي مظألعؿ ماٌؿقدة مؼب م 25مأؼؾقل م 2015مخطي ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي مظعوم م 2030وػل مخطي مسؿؾ مظؾـوسم
واظؽقطى مواظرخوء مواظلالم مواظشراطي ،مودؿـػذػو معبقع ماظؾؾدان مواىفوت ماٌعـقي موتعؿؾ مؼب مذراطي متعووغقي ،موطذظؽ ماٌؾودئم
األربعي ماألدودقي ماظيت مؼرتؽز مسؾقفو مغفٍ مبرغوعٍ ماألعؿ ماٌؿقدة مظؾؾقؽي مظؾؿضل مضدعوً مبؿقؼقؼ ماظؾؾبعد ماظؾقؽل مًطي مسوم م2030م
وػلماظعوٌقيمواظؿؽوعؾموحؼققماإلغلونمواإلبؿؽور.موضدمتضؿـًمػذهماًطيم( )17ػدصوًمو( )169شوؼيمو( )232عمذرامتلريم
سؾك معبقع ماظؾؾدان ماٌؿؼدعي مواظـوعقي مسؾك محد مدقاء ،موػل مأػداف موشوؼوت مشرل مضوبؾي مظؾؿفزئي متلعك مظؿقؼقؼ ماظؿقازن مبنيم
األبعودماظـالثيمظؾؿـؿقيماٌلؿداعيماإلضؿصودؼيمواإلجؿؿوسقيمواظؾقؽقي،موترطزمأطـرمعـمغصػمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعيمسؾكماظؾعدم
اظؾقؽل ،موؼؿعؾؼ مأطـر معـ م( )86شوؼي مبوإلدؿداعي ماظؾقؽقي ،ممبو مؼب مذظؽ مشوؼي مواحدة مسؾك ماألضؾ مؼب مطؾ مػدف معـ ماألػدافم
اظلؾعيمسشر،مواظؿؽوعؾمبنيمعبقعماألػدافمؼعينمأنماظؿؼدممؼبمأيمػدفمالمميؽـمأنمؼؿقؼؼمدونماظؿؼدممسبقمهؼقؼمأػدافم
أخرىم(.)7
وؾبضعً ماظعدؼد معـ ماظؿعرؼػوت مظؾؿـؿقي ماٌلؿداعي موبطرق مزبؿؾػي موظؽـ مؼلؿـد ماظؿعرؼػ ماظشوئع ماٌلؿكدم مسؾك مغطوق موادع مإظبم
تؼرؼرم"علؿؼؾؾـوماٌشذلك"ماظقاردمؼبمتؼریرمبروغدتالغدماظذيمأصدرتفماظؾفـيماظدوظقيمظؾؾقؽيمواظؿـؿقيمؼبمسومم1987مسؾكمأغفوم
"اظؿـؿقي ماظيت متؾيب مإحؿــقوجوت ماىقؾ مايـــوضر مدون ماظؿضققي مأو ماإلضرار مبؼدرة ماألجقول ماظـؼـــودعي مسؾك متؾؾقيم
إحؿقوجوتفو”م(،)8مأعومؼب معممترماألعؿماٌؿقدةمظؾىیئي مواظؿـؿیةماظذيماغعؼدمؼبمرؼقمدي مجوغرلومبوظدلازؼؾمسومم 1992مصؼدم
سرصًماظؿـؿیةماٌلؿداعيمبلغفوم"ضرورةمإنوزمايؼمؼبماظؿـؿیةمبحیثمتؿقؼؼمسؾكمسبقمعؿلووٍمايوجوتماظؿـؿقؼيمواظؾقؽقيم
ألجقولمايوضرمواظـؿلؿؼؾؾ"م(،)9مؼبمحنيمسرصًماألعؿماٌؿقدةماظؿـؿقيماٌلؿداعيمبلغفوم"تعزؼزماظؿـؿقيماالضؿصودؼيمععمايػوزم
سؾك ماٌقارد ماظطؾقعقي موضؿون معقاصؾي ماظؿـؿقي ماإلجؿؿوسقي مواظؾقؽقي مواظلقودقي مواإلضؿصودؼي مواٌمدلقي مسؾك مأدوس ماظـؿلوواة،م
وؼؿدسؿمعػفقمماإلدؿداعيمأطـرمصلطـرمحقلمعقضقعمتـؿقيماظـؿقاردماظؾشرؼي"م(.)10

 -6طؿول مربؿد معـصقري ،محقدي مربؿد مرعزي ،ماٌراجعي ماظؾقؽقي مطلحد معؿطؾؾوت ماٌمدلي ماٌلؿداعي موهؼقؼ ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي ،معداخؾي مؼب ماٌممتر ماظعؾؿل ماظدوظلم
بعـقانماظؿـؿقيماٌلؿداعيمواظؽػوءةماالدؿكداعقيمظؾؿقاردماظـؿؿوحي،ماىزائر،م.2008
 -7عبعقي ماألعؿ ماٌؿقدة مظؾؾقؽي ماظؿوبعي مظدلغوعٍ ماألعؿ ماٌؿقدة مظؾؾقؽي ،مهؼقؼ مخطي ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي مظعوم م ،2030ماظدورة ماظـوغقي ،مغرلوبل ،م 27 - 23مأؼور /عوؼقم
،2016ماظؾـدم7معـمجدولماألسؿولماٌمضً،ماىزءماظرصقعماٌلؿقى،مص .3-1
 -8ضقوء اظدؼـ زاػر،اظؿعؾقؿ اظعربل وثؼوصي اإلدؿداعي،طرادوت علؿؼؾؾقي،اظـؿؽؿؾي األطودميقي،ماظؼوػرة،م،2003ص .25
-9مف.مدوجالسمعقدشقً،عؾودئماظؿـؿقيماٌلؿداعي،ترعبيمبفوءمذوػني،اظدارماظدوظقيمظالدؿـؿوراتماظـؼوصقي،معصرم،200مص.17
-10مخقظيمحلـمغبدان،مدورماظؿدضقؼماظؾقؽلمؼبماظؿـؿقيماٌلؿداعي،مجوععيمبغداد،ماظعددماًوصمبوٌممترماظعؾؿلماٌشذلك،م،2014مصم.416
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 -2خصائصماظؿـؿقةماظـؿلؿداعة:
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إن ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي ممتـؾ مزوػرة مسدل ماألجقول ،مأي مأغفو مسؿؾقي مهقؼؾ معـ مجقؾ مإظب مآخر .موػذا مؼعين مأن ماظؿـؿقي ماٌلؿداعيم
البدمأنمهدثمسدلمصذلةمزعـقيمالمتؼؾمسـمجقؾنيموػلمسؿؾقيمهدثمؼبمعلؿقیاتمسدةم(سوٌل،مإضؾقؿل،مربؾل)موععمذظؽم
صننمعومؼعؿدلمعلؿداعومسؾكماظـؿلؿقىماحملؾلمظقسمبوظضرورةمأنمؼؽقنمطذظؽمسؾكماٌلؿقىماظعوٌل،مواظؿـؿقيماٌلؿداعيمتؿؽقنم
عـمثالثيمذبوالتمعؿداخؾيمصقؿومبقـفوماضؿصودؼيموبـقؽقيمواجؿؿوسقي.

 -3أػدافماظؿـؿقةماظـؿلؿداعة:

متـّؾ مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي مذبؿقسي مجدؼدة معـ ماألػداف مواظغوؼوت مواٌمذرات مضوعً ماألعؿ ماٌؿقدة مبصقوشؿفو مؼب مإرورم
هدؼد مأوظقؼوت ماظؿـؿقي ماظعوٌقي مؼب ماظػذلة م( )2030-2015هً مسـقان م"هقؼؾ مسوٌـو" مواظذي مسلؾ م( )17ػدصو مو()169
شوؼيمو( )232عمذراموذظؽمظؾؼضوءمسؾكماظػؼرموسدمماٌلوواةموهلنيماظصقي مواظؿعؾقؿ موهؼقؼماظـؿقماالضؿصوديموتقصرلمروضيم
غظقػي موعقوه موبـقي مهؿقي موإغشوء معدن معلؿداعي موغبوؼي ماظؾقؽي ماظطؾقعقي مواظؿـقع مايققي مواظؿصدي مظؿغقرل ماٌـوخ مؼب مأجقاءم
تؿلؿ مبوظلالم مواظعدل ،موؼقضح ماظشؽؾ ماظؿوظل مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي مطؿو محددت مؼب ماظؼؿي ماظلؾعني مظؾفؿعقي ماظعوعي مظألعؿم
اٌؿقدةم(.)11

اٌصدر:ماألعمماٌؿقدةم()2015

احملورماظـاظث:مدورمأجفزةماظرضابةماظعؾقاميفماظؿدضققماظؾقؽيمعنمأجلماظؿـؿقةماٌلؿداعة
 -1دورمأجفزةماظرضابةماظعؾقاميفماظؿدضققماظؾقؽيمواظؿـؿقةماظـؿلؿداعة:

إنّ مػدف ماظؿدضقؼ ماظؾقؽل مػق مهؾقؾ مطقػقي مععوىي مايؽقعوت مظؾؿشوطؾ ماظؾقؽقي موذظؽ معـ مخالل مصقص مإدؿعداد معمدلوتم
اظؼطوع مايؽقعل موطػوءة ماظلقودوت مواظدلاعٍ ماظيت موضعً مظؿقؼقؼ مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي موصقص ماألداء ماظؾقؽل مظؿؾؽم
اظلقودوتمواظدلاعٍماشلودصيمإظبمععوىيماٌشوطؾماظؾقؽقي.معـمػـومميؽـمألجفزةماظرضوبيماظعؾقومأنمتلوػؿمبشؽؾمطؾرلمؼبماظؿـؿقيم
اٌلؿداعي معـ مخالل معؿوبعي موعراجعي مإدؿعداد مايؽقعوت مظؿـػقذ مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي ،موؼعؿؿد مدورػو مسؾك ماظطرؼؼي ماظيتم
تؿؾعفو مايؽقعوت ماظقرـقي مٌعوىي مذظؽ .موحلى مأجـدة م 2030مصنن مسؾك مايؽقعوت معلموظقي مأدودقي مؼب معؿوبعي موعراجعيم
تـػقذمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعيمسؾكماٌلؿقؼوتماحملؾقيمواإلضؾقؿقيمواظعوٌقيمسؾكمعدىماًؿسمسشرمدـيماظؼودعيموتؼققؿمعدىم
اظؿؼدمماظذيممتمإنوزهمحقلمتؽوعؾ موترابطمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعيمؼبماًطط مواظلقودوتمواظدلاعٍمايؽقعقيموتؼققؿماظؿؼدمم
ايوصؾمؼبماظغوؼوتمواٌمذراتمصقؿومؼـلفؿمععمزروصفوماظقرـقي،مبوإلضوصيمإظبمتؼدؼؿمتؼورؼرمتلوسدماٌشرسنيمواظدلٌوغنيمسؾكم
علوءظي محؽقعوتفؿ مصقؿو مطبص ماإلظؿزاعوت ماظؾقؽقي ماظيت مإدبذتفو معـ مخالل ماإلتػوضقوت ماظدوظقي موطذظؽ ماظؿشرؼعوت مواظدلاعٍم
اظقرـقيم(.)12
11- https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals.
12-14thAsosai Assembly (19-22) September Hanoi , Vietnam , The 7thAsosai Symposium Principle Paper , Environmental
Audit Sustainable Development , p 15.
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وضدمبقـًماظـؿـظؿيماظدوظقيمظألجفزةماظعؾقـومظؾرضوبيماظـؿوظقيمواحملودؾيم(االغؿقدوي)مبلنمعلــوػؿيمأجفـزةماظرضوبيماظعؾقوم
تشؿؾمإجراءمعراجعيمأدودقيمإلدؿعدادمايؽقعوتمظؿـػقذموعؿوبعيموعراجعيمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعيموإجراءمتدضقؼمأداءموصؼوم
ظؾؿعوؼرل ماظدوظقي موتدضقؼوت مربددة مسؾك متـػقذ مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي ،موطذظؽ مرصد موتؼققؿ مصقؿو مإذا مطوغً ماألغظؿي ماظيتم
وضعؿفومايؽقعوتموادؿكدعؿفومتلوػؿمؼبمهؼقؼماظغوؼوتماظيتموضعًمعـمأجؾفو.م
وإنمسؿؾقوتماظؿدضقؼمؼبماٌؿوبعيمواٌراجعيمتؼدممتلطقدامععؼقالمحقلمعدىماإلسؿؿودمسؾكماظؾقوغوتمسؾكماٌلؿقىماحملؾل،مطؿوم
أطد معممتر ماإلغؽقدوي ماظـوغل مواظعشرؼـ ماظذي مسؼد مؼب مأبق مزيب مسوم م 2016سؾك ماإلػؿؿوم ماظؽؾرل ماظذي متقظقف مأجفزة ماظرضوبيم
اظعؾقو مظعؿؾقوت ماظرضوبي ماٌوظقي مواظؿدضقؼ محقل مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي معـ مخالل مرصد معدى مادؿعداد موجوػزؼي مايؽقعوتم
اظقرـقي مصقؿو مؼؿعؾؼ مبؿقدؼد مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي مواإلبالغ مسـ معلؿقى ماظؿؼدم مؼب مهؼقؼفو مواظؼقوم مبعؿؾقوت ماظرضوبي مسؾكم
األداء مواٌلوػؿي مؼب مهؼقؼ ماشلدف م( )16اظذي مؼـص مسؾك مبـوء معمدلوت مصعوظي موذػوصي موخوضعي مظؾؿلوءظي موإعؽوغقي مإضطالعم
األجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمبدورممنقذجلمؼبماظشػوصقيمواٌلوئؾيمؼبمتـػقذمعفوعفوم(.)13
إن ماشلدف ماظرئقس ماظيت متلعك مإظب مهؼقؼف مأجفزة ماظرضوبي ماظعؾقو معـ مإجراء مسؿؾقوت ماظؿدضقؼ ماظؾقؽل مػق ماظؿلطقد معـ مأن مغؿوئٍم
اظؿدضقؼ ماظيت ممت ماظؿقصؾ مإظقفو مذات متلثرل موعؿصؾي مبوظـؿوئٍ ماإلصبوبقي مظؾؾقؽي مطؿقلني مغقسقي معقوه ماألغفور موعلؿفؿعوتم
األعطور ،مغبوؼي معؿزاؼدة مظؾـؾوتوت موايققاغوت موغظؿ ماظؽوئـوت مايقي ،مهلني مإدارة ماٌقارد ماظؾشرؼي ،متؼؾقؾ ماظؿدػقر ماظؾقؽلم
عـ ماإلغشوءات ،متؼؾقؾ ماظؿؾقث ماظؾقؽل ،مدبػقض متصقر ماألراضل ،مبوإلضوصي مإظب مإجراء مهلقـوت مسؾك مأدوات ماظلقودوتم
ايؽقعقي موغظؿفو معـ مخالل معراجعي ماظؾقؽي ماظؿشرؼعقي ميؿوؼي ماظؾقؽقي موسؿؾ متغقرلات مظؿؿقؼؾ مخطط موبراعٍ موعشورؼع مبقؽقيم
واظؿلطقدمسؾكمضقوسماألداءموإسدادماظؿؼورؼرماظؾقؽقيموإجراءمهلقـوتمسؾكموؿقعموضؾطماظؾقوغوتماظؾقؽقيمواظعؿؾمسؾكمتدرؼىم
وتلػقؾماٌقزػنيماظذؼـمشلؿمسالضيمبوظـظومماظؾقؽلم(.)14

24

 -2اظرضابةماظـؿشرتطةماظؿعاوغقةموبـاءماظؼدرات:

ضوعً ماظعدؼد معـ مأجفزة ماظرضوبي ماظعؾقو مبؿـػقذ معفؿوت مرضوبقي مسؾك ماظدلاعٍ ماظؾقؽقي موتؿقرك ماآلن مسبق ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي مورمبوم
متـؾماظؿقديمخاللماظلـقاتماٌؼؾؾيمبوظؿقجفمبشؽؾمعقدعمسبقمضضوؼومتؿعدىمايدودماظؿـظقؿقي.مظذامتلؿطقعمأجفزةماظرضوبيم
اظعؾقومأنمهلـمعـمصفؿمػذهماظؿقدؼوتمعـمخاللماظؿعوونموتؾودلماٌعرصيمععماألجفزةماظرضوبقيماألخرىمصقؿومؼؿعؾؼممبلؿقىم
اظؿؼدمماظذيممتمإحرازهموخوصيماألجفزةماظيتمتؽقنمعـمغػسماإلضؾقؿمطقغفومتقاجفمهدؼوتمعؿشوبفيموأنمتؼقممبنصدارمتؼورؼرم
عشذلطيمأومتؼورؼرمعـػصؾيمؼبمغػسماظقضًمتؼرؼؾو.م
وضد مأصدرت مذبؿقسي مسؿؾ ماالغؿقدوي ماٌعـقي مبوظؿدضقؼ ماظؾقؽل معقاد مإرذودؼي مظعؿؾقوت ماظؿدضقؼ ماظؿعووغقي موػـوك ماظعدؼد معـم
األعـؾي مسؾك معقضعفو ماإلظؽذلوغل معـؾ ماظؿدضقؼ ماظدوظل ماٌـلؼ محقل متغرل ماٌـوخ ماظذي مذورك مصقف م( )14عؽؿى متدضقؼ مورينم
وادؿـد مإظب م( )33سؿؾقي متدضقؼ مصردؼي .موخالل ماظػذلة معـ م( )2011-1993غظؿً معؽوتى ماظؿدضقؼ ماظقرـقي مؼب مأطـر معـ م()100
دوظيمأطـرمعـم( )3200سؿؾقيمتدضقؼمعوظلموإظؿزامموأداءمذاتمصؾيمبوظؾقؽي.م
وصقؿو مؼؾل مبعض موورب ماٌـظؿي ماظعربقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي مظؾػذلة م( )2018-2016ؼب ماظرضوبي ماٌشذلطيم
اظؿعووغقيمؼبمذبولماظرضوبيماظؾقؽقيمعـمأجؾماظؿـؿقيماٌلؿداعيم(.)15

13- https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals.
 -14اإلغؿقدوي،مذبؿقسيمسؿؾماإلغؿقدوىمٌراجعيماظؾقؽي،مورضيمإرذودؼيمبعـقانمتطقرمواووػوتماٌراجعيماظؾقؽقي،م،2007مص18
 -15دؼقانماحملودؾيماظؽقؼيت،متؼرؼرمانوزمخطيماظرضوبيماظؾقؽقيمظؾؿـظؿيماظعربقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيم(،)2018-2016م،2018مص16-8

مـجـلـة الـرقـابة املـالية – كانون األول (ديسنرب)  –2018العدد 73

25

األجفزةماظرضـابقـةم

األردنموتقغسم
واظؽقؼًمواظعراق

عوضوعماظـؿفؿةم

أػـــــمماظــــؿـائج

اظرضابقـة
مسدممتقاصؼمبعضماألػدافماٌكططمشلومضؿـماًطيماظؿشغقؾقيمظدائرةمايدائؼمععماٌـػذمصعؾقو.مضعػمطػوءةموصوسؾقيماٌشروسوتماظيتمؼؿؿمتـػقذػومظعدممتطؾقؼمعؾدأماٌلوئؾي.اظرضوبيمسؾكمايدائؼم -سدممإطؿؿولمإنوزمبعضماٌـؿزػوتموإصؿؼورػومإظبماٌؽقغوتماظقزقػقيماظضرورؼيمإلدؿغالشلو.م
اظعوعيمواٌلطقوتم -مسدممإدؿكدامماظؿؼـقوتمايدؼـيمؼبماظلؼلمواٌوطقـوتماظزراسقيمايدؼـيموؼبمصقوغيماٌلوحوتماًضراء.
اًضراء
سدممعطوبؼيمبعضماألسؿولماٌـفزةمععماٌكططوتمواٌقاصػوتماظػـقي.-مضعػماظقسلماظعوممبلػؿقيماٌلوحوتماًضراءمودورػومؼبمهلنيمبقؽيماٌدن.

سدمموجقدمضوسدةمبقوغوتمظدىموزارةماظصقيمواظؾقؽيمخوصيمظشرطوتماالغذلغً.اظرضوبيمسؾكمتلثرلم
مسدممتػعقؾمصرضماظغراعوتمسؾكماألبراجماٌكوظػيمحلىمعومغصًمسؾقفماظؼقاغنيمواألغظؿيمذاتماظعالضي.اظؽقؼًمواظعراق
أبراجماإلتصوالتمسؾكم
ماضذلابماظؽؿؾيماظعؿراغقيمعـمذؾؽوتماظضغطماظعوظلمممومؼقضحمايوجيمإظبموجقدمايرمماآلعـمظؿؾؽماًطقطم.اظؾقؽيمواالغلون
متؾقثمعؿـقعماألذؽولمعـمذلغفمأنمؼؿلؾىمؼبمطقارثمبقؽقيمسؾكماٌقاردماظؾقرؼيمواألغشطيماظلوحؾقي.مبـوءاتمصقضقؼيمشرلمضوغقغقيمظؾؿؾؽماظعؿقعلماظؾقريموردممبـوؼوتمشرلمعرخصمصقفوموعصىمظؾـػوؼوتماظصؾؾي.اظرضوبيمسؾكماظشرؼطم -مسدمموجقدمخطيمدـقؼيمععؿؿدةمظؾزؼوراتماٌقداغقيمٌلحماظلقائؾموسدممعؿوبعيمعوممتمحؾفمعـماظشؽووي.
تقغسمواظؽقؼً
مسدممهدؼدماٌـورؼماظلوحؾقيمذاتماٌكوررماظؾقؽقيماٌرتػعيموتؼققؿماظقضعماظؾقؽلمبفوموإصبودمايؾقلماٌـودؾي.ماظلوحؾل
 متعدد ماىفوت مذات ماظعالضي ماظيت متؿعوعؾ مععفو ماشلقؽي ماظعوعي مظؾؾقؽي مبشلن ماظؼضوؼو ماظؾقؽقي ماٌؿعؾؼي مبوظشرؼطماظلوحؾل.مم
شقوب ماظرؤؼي ماإلدذلاتقفقي موخطط مواضقي مإلدارة ماحملؿقوت ماظطؾقعقي موسدم معؿوبعؿفو مظؿقؼقؼ ماألػداف ماٌرجقةمعـفو،موسدممتـػقذمعشورؼعمخدعقيموتلػقؾماحملؿقوتماظطؾقعقيموضعػماظرضوبيمسؾقفو.
 مطـرة ماظؿعدؼوت مسؾك ماٌقارد ماظطؾقعقي مظؾؿقؿقوت موسدم مإصبود معرجعقي مواضقي مظؾؿقؿقوت ماظطؾقعقي ،موضعػماظؿـلقؼ مبني ماىفوت مذات ماظعالضي ،مواٌؿوردوت ماًورؽي مطوظرسل ماىوئر مواظصقد مبغرل ممتققز موإظؼوء مزبؾػوتم
اظرضوبيمسؾكم
سؿونموعقرؼؿوغقومواظؽقؼً
احملؿقوتماظطؾقعقي اظؼقاربمسؾكماظشورهمواظلقاحؾموغؼصماظإلؼديماظعوعؾيماٌدربيمٌراضؾيماٌكوظػني.
مسدممإذراكماجملؿؿعماحملؾلمؼبمغبوؼيماٌقاردماظطؾقعقيمظؾؿقؿقوتموسدمماإلدؿػودةمعـماظؿفوربماظدوظقيمؼبمػذاماجملول.
-مسدممطػوؼيماٌقاردماٌوظقيمواظؾشرؼيمبؼلؿماحملؿقوتماظطؾقعقي.

 -3وربةمدؼوانماحملادؾةماألردغيمميفماظؿدضققماظؾقؽيمعنمأجلماظؿـؿقةماظـؿلؿداعة:

عورس مدؼقان ماحملودؾي ماألردغل مدوره ماظرضوبل ماظذي مطػؾف مظف ماظددؿقر مسؾك متـػقذ مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي موذظؽ معـ مخاللم
ضقوعف مبوظرضوبي ماٌوظقي مورضوبي ماإلظؿزام مورضوبي ماألداء مظؾؿلطد معـ متـػقذ مايؽقعي مأػداف موعمذرات ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي ،موؼب مػذام
اإلرور ممت متعدؼؾ مضوغقن مدؼقان ماحملودؾي مؼب مسوم م 2007مبنضوصي مبـد مإظب ماٌودة ماظـوظـي معـف متـص مسؾك م"ؼؿقظب مدؼقان ماحملودؾيم
اظؿلطد معـ مدالعي متطؾقؼوت ماظؿشرؼعوت ماظؾقؽقي ماٌعؿقل مبفو مبوظؿـلقؼ معع ماىفوت مذات ماظعالضي" موطذظؽ مجوء مؼب ماٌودة م()7م
صؼرةم(ج)مأغفم"ظرئقسمدؼقانماحملودؾيمأن مؼلؿعنيممبلؿشورؼـ موخدلاء مواخؿصوصقني مؼبماألعقرماظيتمتلؿدسلمععرصؿفو مخدلةم
صـقي" محقٌ مند مأن مدؼقان ماحملودؾي مأسطل ماظصالحقي ماظؽوعؾي مألداء ماظؿدضقؼ ماظؾقؽل مبلغقاسف ماظـالثي م(اظـؿوظل مواالظؿزامم
واألداء) موظف ماالدؿعوغي مخبدلاء ماظؾقؽي مسـدعو مؼلؿعدي ماألعر مذظؽ ،مطؿو ممت متعدؼؾ مضوغقن ماظدؼقان مؼب مسوم م 2018مبنضوصي ماظػؼرةم
(ب) مإظب ماٌودة م( )14اظيت متـصّ مسؾك مأن م"ؼؿقظب مدؼقان ماحملودؾي معفوعف ماظرضوبقي موصؼو مألحؽوم مػذا ماظؼوغقن مبصقرة معفـقيم
وربوؼدة موذظؽ مؼب ماألعقر ماٌؿعؾؼي مبوظؿدضقؼ موصؼو مظؾؿعوؼرل ماظدوظقي ماٌعؿؿدة ماظصودرة مسـ ماٌـظؿي ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبيم
واحملودؾي"م(.)16م
وؼبمضقءمذظؽمأنزمدؼقانماحملودؾيماألردغلماظعدؼدمعـماٌفوممؼبمذبولماظؾقؽيموعـمبنيمػذهماإلنوزات:

 -16مضوغقنمدؼقانماحملودؾيموتعدؼالتفمرضؿم()28مظلـيم1952
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معراجعيمجوػزؼيمايؽقعيمؼبمذبولمأػدافماظؿـؿـقيماظـؿلؿداعيموذظؽمعـمخاللمبرغوعٍمتعـوونمععمجفوزماظرضــــوبيمؼبمػقظـدا ،موطوغً مأػؿ ماحملوور ماظيت متـووظؿفو مإجراءات ماٌراجعي ماظؿقؼؼ معـ مطػوؼي موسلقظقي ماظؿدابرل ماظيت مإدبذتفو مايؽقعيم
ظؾؿكطقط مظؿـػقذ مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي مبشؽؾ مسوم ،موعراجعي موهؾقؾ ماظؿدابرل ماظيت مدؿعؿؿدػو مايؽقعي مؼب مإغشوء مآظقيم
ظؼقوس موعراضؾي متـػقذ مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي ،موعراجعي موتؼققؿ ماظؿدابرل ماظيت مادبذتفو مايؽقعي مظؿكطقط متـػقذ ماشلدفم
اظلودسمبشلنمخدعوتمعقوهماظشربمواظصرفماظصقل.م
 معشورطي مدؼقان ماحملودؾي مؼب مأسؿول ماجملؾس ماظؿـػقذي مظألدقدوي ماظذي مسؼد مخالل ماظػذلة معـ م(-2018/9/18 )2018/9/22هً مسـقان م(اظؿدضقؼ ماظؾقؽل معـ مأجؾ ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي) موادؿضوصف معؽؿى ماٌراجع ماظعوم ماظػقؿـوعل ،موضدمم
دؼقانماحملودؾيماألردغلمٌـظؿيماألدقدويمسدةمتؼورؼرمحقلمعقضقعماظؿدضقؼماظؾقؽل مواظؿـؿقيماٌلؿداعيمػلم(تؼققؿمأداءمإدارةم
اٌقوه ماظعودعي ،متؼققؿ مأداء مإدارة مربؿقي مشوبي مسفؾقن ،مواظرضوبي مسؾك مايدائؼ ماظعوعي مواٌلطقوت ماًضراء مؼب مأعوغي مسؿونم
اظؽدلى،متؼققؿمأداءمعشورؼعموزارةماظؾقؽيماٌؿقظيمعـماًزؼـيماظعوعي).
إسدادمدظقؾماظؿدضقؼماظؾقؽلمظؿطقؼرمآظقوتماظعؿؾموضؾطمسؿؾقيماظرضوبيماظؾقؽقيمظألغشطيمايؽقعقيموػقمعـممثورمعشروعماظؿقأعيماظـوغل معو مبني مدؼقان ماحملودؾي ماألردغل موإئؿالف ماألجفزة ماظرضوبقي مظؽؾ معـ مإدؾوغقو ،مػقظـدا ،مإدؿقغقو موبنذراف معؾوذر معـم
سدد معـ ماًدلاء مؼب مجفوز ماظرضوبي ماإلدؾوغل مواإلدؿقغل مومبو مؼؿقاصؼ معع ماظؾقؽي ماحملؾقي موععوؼرل ماظرضوبي موأصضؾ ماٌؿوردوت مؼبم
ػذاماجملولم(.)17
دؼقان ماحملودؾي ماألردغل مسضق مؼب مىـي ماظرضوبي ماظؾقؽقي ماظؿوبعي مظؾؿـظؿي ماظعربقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾيماظيتمذؽؾًمإثرماظؼرارمرضؿم2008/94مظؾؿفؾسماظؿـػقذيمؼبمإجؿؿوسفماظقاحدمواألربعني.
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 -4أػمماظـؿعوضاتماظيتمهولمدونمرضابةماألجفزةماظعؾقامظؾرضابةمسؾىمأػدافماظؿـؿقةماظـؿلؿداعة:

مسدمموجقدمعػوػقؿمبقؽقيمعؼؾقظيموعؿعورفمسؾقفومبوإلضوصيمإظبمسدمموجقدمعؾودئمخوصيمبوظؿدضقؼماظؾقؽل. مسدم موجقد مصرؼؼ مسؿؾ معمػؾ موعدرب مؼب مذبول ماظؿدضقؼ ماظؾقؽل معـ محقٌ ماظؿلػقؾ ماظعؾؿل مواٌعرصي مبوظؼقاغني مواظؾقائحمواظؿشرؼعوتماحملؾقيمواظدوظقيماًوصيمحبؿوؼيماظؾقؽي.
 مسدم موجقد مإرور مظؾؿقودؾي ماظؾقؽقي مؼب ماٌمدلوت ماالضؿصودؼي موذظؽ مغوتٍ مسـ ماٌشؽالت ماظيت متقاجففو ماحملودؾي ماظؾقؽقيمواظيتمتـعؽسمبطرؼؼيمعؾوذرةمسؾكماظؿدضقؼماظؾقؽل.
 مضعػ ماػؿؿوم ماإلدارة مبوظعقاعؾ ماظؾقؽقي موبنغشوء مإدارة مظؾؿراجعي ماظؾقؽقي مؼب مطـرل معـ مايوالت محقٌ مأن ماإلدارة مترطز مسؾكماشلدفماألػؿماظذيمؼقاجففوموػقمهؼقؼمأسؾكمععدالتمرحبقيم.
مسدممإسدادمتؼورؼرمدورؼيمسـمعلؿقؼوتماإلنوز ماظػعؾقيمؼب مأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعي،مإظبمجوغىمهدؼدماٌعقؼوتمواظعؼؾوتماظيتمتقاجفمايؽقعيمسـدماظؿـػقذموإؼضوحمطقػقيماظؿغؾىمسؾقفو.
 مسدم متقضقح مإجراءات موترتقؾوت ماٌلوءظي ماٌؿعؾؼي مبوألسؿول ماظؿـػقذؼي مألػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي مظدى مطوصي ماىفوتماٌعـقي(.)18

احملورماظرابع:ماظؼواسدماألدادقةمإلجراءمسؿؾقاتمتدضققمبقؽيمغاجقة
ترطز مسؿؾقوت ماظؿدضقؼ ماظؾقؽل مسؾك مذبؿقسي مطؾرلة معـ ماٌقاضقع ،مؼؿـوول مبعضفو مسؿؾقي متدضقؼ مواحدة مسؾك معللظي مععقـي مؼبم
برغوعٍ مواحد مبقـؿو متؿـوول مأخرى مسدة معلوئؾ مؼب مبراعٍ مزبؿؾػي متدؼرػو مإدارات مزبؿؾػي .موؼعؿؿد منوح ماظؿدضقؼ ماظؾقؽل مسؾكم
ذبؿقسيمعـماظؼقاسدماألدودقيمواٌعوؼرلماٌفـقيموأصضؾماٌؿوردوتماظدوظقيم(.)19
17- https://www. ab.gov.jo/ar/Pages/sustainable-development-goals.aspx.
 -18دؼقانماحملودؾيماظؽقؼيت،متؼرؼرمانوزمخطيماظرضوبيماظؾقؽقيمظؾؿـظؿيماظعربقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيم(،2018 ،)2018-2016مص16-8
 -19زؼود مػوذؿ ماظلؼو م ،معؿطؾؾوت ماظؿدضقؼ ماظؾقؽل مؼب مضقء مععوؼرل ماظؿدضقؼ ماٌؼؾقظي مضؾقال مسوعو م) ،(GAASذبؾي مجوععي ماالغؾور مظؾعؾقم ماالضؿصودؼي مواإلدارؼي ،مجوععيم
اٌقصؾ،ماظعراق،م،2011مص.307-302
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أوال:ماظـؿعاؼريماظشكصقة:
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أن مؼؽقن ماٌدضؼ مسؾك مععرصي مطوصقي مبوظؼضوؼو ماظؾقؽقي مواظؿشرؼعوت مذات ماظعالضي مواٌعوؼرل مواالتػوضقوت ماظدوظقي ماظؾقؽقيمواإلجراءات مواظلقودوت ماإلدارؼي ماٌؿعؾؼي مبوظؾقؽي ،موأن مؼػفؿ مرؾقعي ماٌعوىوت ماحملودؾقي ماظيت مميؽـ ماظؼقوم مبفو مؼب محصرم
وضقوس ماظؿلثرلات ماظلؾؾقي مسؾك ماظؾقؽي موطقػقي ماإلصصوح مسـ مغؿوئففو موصؼوً مظؾؿؾودئ ماحملودؾقي ماٌؿعورف مسؾقفو مواظلقودوتم
احملودؾقيماٌالئؿي.
أن مؼقاصؾ ماٌدضؼ ماظؿعؾقؿ ماٌلؿؿر مسـ مررؼؼ ماظدخقل مؼب مدورات متدرؼؾقي معؿكصصي مظإلرالع مسؾك مأػؿ ماظؿطقرات ماظيت مهصؾمؼبمذبوالتماحملوصظيمسؾكماظؾقؽي.
أن مضبوصظ ماٌدضؼ مسؾك مادؿؼالظقؿف موعقضقسقؿف مؼب متـػقذ ماظعؿؾقوت ماظرضوبقي ماٌؿعؾؼي مبوظؾقؽي موأن مؼؽقن معـصػو مؼب متؼققؿفمظؾعؿؾقوت موؼب مإسداد ماظؿؼورؼر ماٌؿعؾؼي مبـؿوئففو موبصقرة مخوصي مسـدعو مؼؿؿ ماالدؿعوغي مبؾعض ماألصراد معـ مخورج ماىفوز ماألسؾكم
ظؾرضوبي.موؼبمػذهمايوظيمصبىمأنمؼراسلمادؿؼاللمػمالءمأؼضوموأنمالمؼؿققزماٌدضؼمىفيمسؾكمحلوبمأخرىمبشلنماظؾقوغوتم
واٌعؾقعوت ماظؾقؽقي ماظقاردة مؼب متؼرؼره موخوصي مبني ماإلدارة معـ مجفي مواٌالَك مواظعوعؾني مواٌلؿفؾؽني معـ مجفي مأخرى ،موأن ممالم
ؼؽقن مسرضي مظؿلثرل ماًدلاء ماظػـقني مأو مسرضي مظؾؿلثر مبوظؿػلرلات ماظؿؼـقي مأو ماٌصطؾقوت ماظػـقي مممو مؼؿطؾى مأن مؼؽقن مظدؼفم
اظؼدرةمسؾكمإسدادمخطيماظؿدضقؼمبـػلفموبندؿؼاللمطوعؾموطذظؽمهدؼدمذبوالتماظػقصمواإلخؿؾورموهدؼدمعلؿقىماٌلوسدةم
اٌطؾقبي.
صبى مأن مميؿؾؽ ماٌدضؼ مععرصي مسؾؿقي مؼب مذبول ماحملودؾي ماظؾقؽقي مواظؿدضقؼ ماظؾقؽل ،موأن مؼؼقم مبؽوصي مخطقات ماظؿدضقؼ موصؼومظؾؿعوؼرلماظدوظقيمواٌؿطؾؾوتماظؼوغقغقيموأنمؼؾذلماىفدماٌـودىمؼبمسؿؾقيماظؿدضقؼمومبومميؽـفمعـمخالظفمأنمؼـؾًمسدممتؼصرلهم
ؼبمأدائفمألسؿوظفماظرضوبقي.

ثاغقا:مععاؼريماظعؿلماظـؿقداغي:
 -1ععقارماظؿكطقطمظؾعؿلمواإلذرافمسؾىماٌلاسدؼن:

حلـماخؿقورمودبطقطمسؿؾقيماظؿدضقؼمؼمديمإظب مإحداثمتغقرلمصعولموإضوصيمضقؿيمطؾرلةمظؾؿدضقؼمحقٌمتؾدأمعبقعمسؿؾقوتماظؿدضقؼمبوخؿقورمعقضقعماظرضوبيماظذيمؼعدمأػؿمضرارمؼبمػذهماظعؿؾقيمبلطؿؾفو،مععماظذلطقزمسؾكماظـؿوئٍمألغفومػلماظيتموذبم
اغؿؾوهماظدلٌوغقنيموودوئؾماإلسالممواٌقارـني.
سدم ماالضؿصور مسؾك متدضقؼ ماالظؿزام موإمنو مصبى مأن مميؿد ماظؿدضقؼ مإظب متدضقؼ ماألداء موتؼققؿ ماظدلاعٍ مواظلقودوت مإلحداثمتغقرلاتمإصبوبقي،موأنمؼؿؿماظؿكطقطمظؾعؿؾمبطرؼؼيمعـففقيمتضؿـمتـػقذمسؿؾقيمرضوبقيمذاتمجقدةمسوظقيمبصقرةمصوسؾيموطػمةم
واضؿصودؼيموؼبماظقضًماٌـودىموأنمطبصصماٌفوممسؾكماٌلوسدؼـ.
اظػفؿ ماظؽوؼب مظؾـظوم ماحملوديب ماٌعؿؿد مؼب ماٌـظؿي ماالضؿصودؼي محؿك مؼؿؿؽـ معـ متؼدؼر ماٌكورر مورؾقعي ماظؼقاغني مواظلقودوتماإلدارؼي ماٌؿعؾؼي مبوظشمون ماظؾقؽقي مظؽل مؼرتى ماإلجراءات مبوظشؽؾ ماظذي مميؽـف معـ مايصقل مسؾك ماألدظي ماظؽوصقي ماظيت متدسؿم
رأؼف.م
هدؼدماظـؼوطماحملقرؼيمووضًمإجراءماظؿدضقؼموإسدادماظؿؼورؼرمحبقٌمتمثرمسؾكماظؼراراتماظيتمدقؿؿمإدبوذػو.األخذ مبعني ماإلسؿؾور ماظذلابط مبني ماظؼضوؼو ماظؾقؽقي ،موإن مإجراء مسؿؾقوت متدضقؼ معؿعددة مؼب مأحد ماٌقضقسوت ماظؽؾرلة معـؾ متغرلماٌـوخمأوماظؿـقعماظؾققظقجلمػقمإجراءمدؾقؿمإلصبودمايؾقلماظشوعؾيمعؼورغيمععماظؿدضقؼمعـمجوغىمواحد.
ضرورةمصفؿماظعقاعؾماٌلوسدةمسؾكماظؿدػقرماظؾقؽلموإدؿكدامماإلرورماظؿقؾقؾلماٌؿؿـؾمؼبماظدواصعمواظضغقطموايوظيمواظؿلثرلاتمواإلدؿفوبيمطقدقؾيمظػفؿمأدؾوبموآثورماٌشوطؾماظؾقؽقي.
اظدواصع :موػل ماظؼقى ماإلضؿصودؼي مواإلجؿؿوسقي ماظيت ممتورس مضغقرو مسؾك ماظؾقؽي مطوظـؿق ماظلؽوغل موإدؿكدام ماظطوضي موودوئؾم
اظـؼؾ.
اظضغقط:ماظدواصعمتقظدماظضغقطمسؾكماظؾقؽيموخوصيماظضغقطماظـوويمسـماألغشطيماظؾشرؼيمطويوجيمإظبماٌقوهماظعذبيم،متؾقثم
اشلقاءمواٌوء،ماإلسبؾوسمايراريم.
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ايوظي:ماظضغقطمتمثرمتلثرلامدؾؾقومسؾكمحوظيماظؾقؽيموبوظؿوظلمحقوةماإلغلونمطودؿـػوذماألوزونموتغرلماظـؿـوخموصؼدانماظؿـقع
اظؾققظقجل.
اظؿلثرلات:متمديماظؿلثرلاتمؼبمغفوؼيماٌطوفمإظبماظؿدخؾمايؽقعل.
اإلدؿفوبي:مصبىمسؾكماٌدضؼنيمصفؿماظطرؼؼيماظيتمادؿفوبًمبفومايؽقعيمووهمضضقيمبقؽقيمربددة،مسؾكمدؾقؾماٌـول:معوم
ػلماٌعوػداتماظدوظقيماظيتممتماإلتػوقمسؾقفو؟موعومػلماظلقودوتمواظؼقاغنيمواظؾقائحماظيتممتمدـفو؟موعومػلماظضقابطماظيتممتم
وضعفو؟موسودةمعومؼلؿكدمماظـؿدضؼنيمػذهماألعقرمطـؼطيماغطالقمظقضعمأػدافماظؿدضقؼمووضعماٌعوؼرلماًوصيمبـؿوئٍماظؿدضقؼم
اظيتممتمهؼقؼفو.
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 -2ععقارمعؼوعاتمغظامماظرضابةماظداخؾقة:

 مضرورة ماظؿلطد معـ متقاصر معؼقعوت مغظوم ماظرضوبي ماظداخؾقي معـ محقٌم موجقد مػقؽؾ متـظقؿل مدؾقؿ مخوص مبؿقزؼع ماٌلموظقوتمواظصالحقوت مبني مذبؿقسي ماألصراد ماظذؼـ مؼؼع مسؾك مسوتؼفؿ ماإلػؿؿوم محبصر موععوىي ماظؿلثرلات ماظؾقؽقي ماًوصي مبوٌـظؿيم
اإلضؿصودؼيماٌعـقيمووجقدمغظوممربوديبمدؾقؿمظؿفؿقعماظؾقوغوتماًوصيمبوظؿلثرلاتماظؾقؽقيمعـمأدظؿفوماٌقضقسقيمواٌلؿـداتم
اٌمؼدةمشلوموطقػقيمععوىؿفومربودؾقوًموعـمثؿمإدؿكراجمغؿوئففوموسرضفومؼبماظؿؼورؼرمواظؼقائؿماٌوظقيمواظؽشقصوتماًوصيمبفو.م
وطذظؽ موجقد مذبؿقسي معـ ماألصراد ماٌمػؾني مبصقرة مسؾؿقي موسؿؾقي مؼب مذبول ماظؿلثرلات ماظؾقؽقي موعدى مضدرتفؿ مسؾك ماظؼقومم
بقاجؾوتفؿموعلموظقوتفؿمصقؿومؼؿعؾؼمبوظؼقوممبوظرضوبيماظداخؾقيمواٌلوػؿيمؼبمهؼقؼمأػداصفومؼبمضقءمذظؽ.
أنمؼذلطزمدورماٌدضؼمؼبمإسطوءمرأؼفماظػينماحملوؼدمظؾففيماظيتمتقطؾف معـمخاللمحؽؿفمسؾكمعدىماظؿزامماحملودؾنيمبوظعؿؾمرؾؼوً مظؾؿؾودئ ماحملودؾقي ماٌؼؾقظي مضؾقال مسوعو ،مواظؿلطد معـ مأن مػـوك مثؾوتوً مؼب متطؾقؼ مذات ماٌؾودئ ماحملودؾقي مصقؿو مؼؿعؾؼم
بوٌعوىوت ماحملودؾقي مظؾؿلثرلات ماظؾقؽقي موطذظؽ مإدؿؿرارؼي متطؾقؼفو معـ مصذلة معوظقي مإظب مأخرى مطل مؼؿؿؽـ معـ ماظؿقؼؼ معـم
صقيمتؾؽماٌعوىوتموسؿؾماٌؼورغوتماظيتمضبؿوجمإظقفومظؾقؽؿمسؾقفومسـدمإبداءمرأؼف.

 -3ععقارمايصولمسؾىمأدظةمطـاصقة:

مضدرةماٌدضؼمسؾكمايصقلمسؾكمطوصيماألدظيماٌقضقسقيماٌمؼدةمظؾـشوروتماظيتمضوعًمبفوماٌـظؿيماإلضؿصودؼيمؼبمدؾقؾمحصرموععوىيماظؿلثرلاتماظؾقؽقيماًوصيمبفوموصقالًمإظبمإعؽوغقيماإلسؿؿودمسؾقفومؼبمإبداءمرأؼفماظػينماحملوؼدمحقلماظؿلثرلاتماظؾقؽقيم
واظؿقؼؼ معـ مأن ماألدظي ماٌقضقسقي ماظيت ممت مايصقل مسؾقفو مػل مأدظي مخوصي مبوظؿلثرلات ماظؾقؽقي ماظـووي مسـ مضقوم ماٌمدليم
اإلضؿصودؼي ماٌعـقي مبـشوروتفو ماٌكؿؾػي موأن مذبؿقسي ماألدظي ماٌقضقسقي ماظيت ممت مايصقل مسؾقفو معلؿقصقي مظؾشروط ماحملودؾقيم
واظؼوغقغقي ماظالزعي مظإلسؿؿود مسؾقفو موطذظؽ موجقد مإرتؾوروت معؿلؾلؾي مبني ماألدظي ماٌقضقسقي ممبكؿؾػ مأغقاسفو معع ماظؼدرة مسؾكم
إعؽوغقي ماٌؼورغي مصقؿو مبقـفو معـ محقٌ ماظؽؿقي مواظـقسقي موأن متؽقن مػذه ماألدظي ماٌقضقسقي معمؼدة معـ مضؾؾ مجفوت مزبؿصيم
بوظـقاحلماظؾقؽقي.

ثاظــا:مععاؼريمإبداءماظرأيم(اظؿؼرؼر):

ؼؿطؾىمعـماٌدضؼمأنمؼؿلطدمبلنماظؿؼورؼرمواظؼقائؿماٌوظقيماٌـشقرةمتؿضؿـماٌعؾقعوتماٌذلتؾيمسؾكمغشوطماٌـظؿيماإلضؿصودؼيمسؾكم
اجملؿؿعمحبقٌمميؽـمتؼققؿمتؾؽماآلثورمإظبمجوغىمتؼققؿماألداءماإلضؿصوديمشلو.
 مصبى مسؾك ماٌدضؼ مإدؿكدام مظغي مبلقطي معع موـى ماٌػردات ماظػـقي مضدر ماإلعؽون موأن مؼؿؿ متؼدؼؿ ماظؿؼرؼر مبلدؾقب مواضحموعؼـع موإن مأطـر ماظؿؼورؼر مصعوظقي مػل ماظيت متؿضؿـ مهدؼد ماٌشوطؾ ماظيت مطشػ مسـفو ماظؿدضقؼ موذرح مأدؾوب مإػؿؿوم ماظؼورئم
بـؿوئٍماظؿدضقؼموهدؼدماألدؾوبماىذرؼيمظؾؿشوطؾمأوماٌالحظوتموأخرلامتلؾقطماظضقءمسؾكماظؿقصقوتموايؾقلماٌؼذلحي.
 مصبى مأن متؽقن متؼورؼر ماظؿدضقؼ متـؼقػقي مطقن ماٌلوئؾ ماظؾقؽقي مشوظؾو معو متؽقن مععؼدة موضد مؼؽقن معـ ماظضروري مذرح ماٌػوػقؿماشلوعيمؼبمعؼدعيماظؿؼرؼرمٌلوسدةماظؼورئمسؾكمصفؿمأػؿقيموغؿوئٍماظؿدضقؼ،موتعدمعؼدعيماظؿؼرؼرماٌقضعماٌـودىمظؿؼدؼؿماظؾقوغوتم
واٌعؾقعوت ماألدودقي موربطفو معع ماىقاغى ماإلضؿصودؼي مواإلجؿؿوسقي مذات ماظعالضي موصبى مأن متؽقن ماظؿقصقوت معـلفؿي مععم
اظـؿوئٍماظيتممتماظؿقصؾمإظقفوموأنمتؽقنمجقػرؼيموواضعقيموظقلًمدطققي،موأنمؼؿؿمعؿوبعيمتـػقذماظؿقصقوتماظقاردةمؼبمتؼرؼرم
اظؿدضقؼمؼبموضًمالحؼمظؿقدؼدماظؿؼدممؼبمحؾمأوجفماظؼصقرموتـػقذماظؿقصقوتمحبقٌمميؽـمأنمؼضؿـماظؿلثرلماٌلؿدام.
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اظؿــقصقـــوت:م
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ؼبمضقءمعومتؼدم،مميؽـمصقوشيماظؿقصقوتماظؿوظقي:
 -1ضرورةمتؾينمطوصيماٌمدلوتموخوصيماظصـوسقيمعـفومغفٍماظؿدضقؼماظؾقؽلمضؿـمإدارتفوموذظؽمظػقصمأدائفوماظؾقؽلمواظذيم
ؼـعؽسمإصبوبقومسؾكمعلوػؿؿفومؼبماظؿـؿقيماٌلؿداعي.
 -2تقجقف مإػؿؿوم ماٌمدلوت ماإلضؿصودؼي مووه متطقؼر موهلني مررق موأدوظقى ماظقضوؼي موععوىي مسـوصر متؾقث ماظؾقؽي مظؾقد معـم
آثورػو مسؾك مصقي ماظعوعؾني موبوظؿوظل مدبػقض ماظؿؽؾػي ماظيت متؿفوػؾفو محوظقوً مومتـؾ مسـصراً معمثراً مؼب مهدؼد متؽؾػي ماإلغؿوجم
اٌذلتؾيمسؾقفو.
 -3تؽوثػ ماىفقد معـ مأجؾ مزؼودة ماظقسل ماظؾقؽل مظدى مزبؿؾػ مأصراد ماجملؿؿع موتقضقح ماظػقائد ماظيت مصبـقفو ماإلغلون معـم
اػؿؿوعفمبوظؾقؽيمواحملوصظيمسؾقفو.
 -4متقدقع مسؿؾ ماٌدضؼ مسـد متؽؾقػف ممبفوم ماظؿدضقؼ ماظؾقؽل معـ مخالل معو متؿطؾؾف ماظؿلثرلات ماظؾقؽقي ماظـووي مسـ مضقوم ماٌمدلوتم
اإلضؿصودؼيمبـشوروتفوماٌكؿؾػيمعـمبراعٍمخوصيمظؿدضقؼفومؼبمضقءمذبؿقسيماظلقودوتماإلدارؼيمواظؼقاغنيمواظؿشرؼعوتماٌعؿقلم
بفو.
 -5إدبوذ مأجفزة ماظرضوبي ماظعؾقو مطوصي ماإلجراءات ماظضرورؼي مظؾؿلوػؿي مؼب مإجراء معراجعي مأدودقي محقل مادؿعداد مايؽقعوتم
ظؿـػقذ موعؿوبعي موعراجعي مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي موإجراء متدضقؼ مأداء موتدضقؼوت مربددة مسؾك متـػقذ مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعيم
وصؼو مظؾؿعوؼرل ماظدوظقي ،موطذظؽ مرصد موتؼققؿ مصقؿو مإذا مطوغً ماألغظؿي ماظيت موضعؿفو مايؽقعوت موإدؿكدعؿفو مظؿقؼقؼ مأػدافم
اظؿـؿقيماٌلؿداعيمهؼؼماظغوؼوتماظيتموضعًمعـمأجؾفو.
-6مضرورةمإخؿقورمعقضقعماظؿدضقؼمبعـوؼيمصوئؼيمواظؿكطقطمواظؿـػقذموإسدادماظؿؼورؼرمواالتصوالتمألنماظذلطقزمسؾكمػذهماظعـوصرم
ميؽـ مأن مؼعزز ماٌدضؼني معـ متلثرل مسؿؾقوت ماظؿدضقؼ ماظؾقؽل موبوظؿوظل مهلني مجقدة ماظؾقؽي ،مصقؿك ماٌدضؼني مؼؾعؾقن مدورا مؼبم
اٌػفقمماٌلؿكؾصمعـماٌـؾماظدارجم"سبـمالمغرثماألرضمعـمآبوئـو،مإمنومغلؿعرلػومعـمأبـوئـو".
-7ماإلدؿػودةمعـ مووربمأجفزةماظرضوبيماظعؾقوماألخرىمؼب مذبولماظرضوبيماظؾقؽقيمعـمخاللماظؿعوونموتؾودلماٌعرصيموذظؽمصقؿوم
ؼؿعؾؼ ممبلؿقى ماظؿؼدم ماظذي ممت مإحرازه موخوصي ماألجفزة ماظيت متؽقن معـ مغػس ماإلضؾقؿ مطقغفو متقاجف مهدؼوت معؿشوبفي مواظؼقومم
بنصدارمتؼورؼرمعشذلطيمأومعـػصؾيمؼبمغػسماظقضًمتؼرؼؾو.
 -8مدرادي ماٌعقضوت ماظيت مهقل مدون مرضوبي ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مسؾك مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي مواٌلوػؿي مؼب مإصبود مايؾقلم
اٌـودؾيمشلومأوماظؿكػقػمعـفو.
-9مصبىمسؾكماٌدضؼماإلظؿزاممبوظؼقاسدمواٌعوؼرلماًوصيمبوظؿدضقؼماظؾقؽلمحؿكمؼؿؿمإجراءمسؿؾقوتمرضوبقيمبقؽقيمغوجقيموذاتم
تلثرلمإصبوبلمؼبمهؼقؼمأػدافماظؿـؿقيماظـؿلؿداعي.
-10مضرورةمادؿكداممظغيمبلقطيمسـدمإسدادماظؿؼورؼر معع موـىماٌػرداتماظػـقيمضدرماإلعؽونموأن مؼؿؿمتؼدؼؿماظؿؼرؼرمبلدؾقبم
واضحموعؼـعموتلؾقطماظضقءمسؾكماظؿقصقوتموايؾقلماظـؿؼذلحي.

اٌراجعماظعربقي:م

حلنيمأغبدماظعرودل،متؾقثماظؾقؽيموعؾقثوتفو،متعرؼػموطوظيمغبوؼيماظؾقؽيماألعرؼؽقي،ماإلدؽـدرؼي،معؽؿؾيماٌعورفمايدؼـيمظؾـشر،م.2004-مرسدمحلـماظصرن،مغظؿماإلدارةماظؾقؽقيماالؼزوم،14000مدعشؼ،مداراظرضومظؾـشر،م،2001متعرؼػمععفدماظـؿعوؼرلماظدلؼطوغقيمص (.)308

ماظػوتحماظطقىمسؾدماهللمحوجمسؾل،مػاللمؼقدػماظصوحل،مدورماحملودؾيمواٌراجعيماظؾقؽقيمؼبمهلنيمطػوءةماألداءماظؾقؽل،مدؼقانماٌراجعيماظؼقعلموسقـيمعـمعؽوتىماٌراجعيماظلقداغقي،ماًررقم،مجوععيماظلقدانماظعؾقممواظؿؽـقظقجقو،ماظدرادوتماظؿفورؼي،م2015م-مص.73
أغبد مايوؼؽ ،ماظؿدضقؼ ماظداخؾل ماظؾقؽل مؼب ماظشرطوت ماظصـوسقي ماٌلوػؿي ماظعوعي ماألردغقي ،مدرادي معقداغقي ،مذبؾي مدرادوت ماظعؾقم ماإلدارؼي ،ماجملؾد م ،40ماظعدد م،2مص.397
مطؿولمربؿدمعـصقري،محقديمربؿدمرعزي،ماٌراجعيماظؾقؽقيمطلحدمعؿطؾؾوتماٌمدليماٌلؿداعيموهؼقؼماظؿـؿقيماٌلؿداعي،معداخؾيمؼبماٌممترماظعؾؿلماظدوظلمبعـقانماظؿـؿقيماٌلؿداعيمواظؽػوءةماالدؿكداعقيمظؾؿقاردماٌؿوحي،ماىزائر،م.2008
 -معبعقي ماألعؿ ماٌؿقدة مظؾؾقؽي ماظؿوبعي مظدلغوعٍ ماألعؿ ماٌؿقدة مظؾؾقؽي ،مهؼقؼ مخطي ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي مظعوم م ،2030ماظدورة ماظـوغقي ،مغرلوبل ،م 27 -23مأؼور /معوؼقم،2016ماظؾـدم7معـمجدولماألسؿولماٌمضًم-ماىزءماظرصقعماٌلؿقىم،4مصم.3-1
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مـقـال مـحـرّر
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الصروط األشاشية لعنل األجهسة العليا للرقابة املالية
واحملاشبة بني إمكاىية التطبيل والدروس املصتفادة:
 -تـجربة الـجهاز الـنركسي للنحاشبات -
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إسـداد:ماظدطؿور/مػشاممزشؾولمإبراػقم
اىفازماٌرطزيمظؾؿقادؾاتمجبؿفورؼةمعصرماظعربقة

ؼلؿلثر ماظؿدضقؼ ماظعوم مدوراً مػوعوً مؼب مبقؽي ماألسؿول ،مإذ مأصؾح معفؿي مأدودقي متلفؿ مؼب متردقخ ماظؼقؿ ماظدميؼرارقي مودقودة ماظؼوغقنم
ووضعماٌعوؼرلماألخالضقي.مطؿومؼلوسدمسؾكمتعزؼزماإلدارةماظعوعيموغظوممايؽؿماظرذقدماظذيمؼلعكمإظبمهؼقؼماظؿؿودؽمواظؿؼدمم
بني ماىفوت ماظـؿعـقي موذرائح ماجملؿؿع .مػذا موتؿصػ مبقؽي ماألسؿول مبوظؿعؼقد ماٌؿزاؼد مواظؿغرل ماٌلؿؿر موػذا معـ مذلغف موضعم
أجفزةماظرضوبيماظعؾقومؼبمعقاجفيمععمػذهماظؿقدؼوتماىدؼدة.موؼؿعنيمسؾقفومعقاجفؿفومبؿعزؼزماىقاغىماظؿـظقؿقيمواظؿشغقؾقيم
واٌوظقي مالدؿؼالظقؿفو معـ مخالل ماظؿؽقػ معع ماظؾقؽي موتطقؼر معفوراتفو ماٌفـقي موزؼودة مععورصفو ماظعؾؿقي مواظؿؼـقي مسؾك ماظـؿلؿقؼنيم
اإلضؾقؿلمواظدوظل.
وؼعد متؾين موتطؾقؼ ماٌعوؼرل ماظرضوبقي مواحدا معـ مأػؿ ماظعقاعؾ ماظيت متلوسد ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مؼب معقاجفي متؾؽ ماظؿقدؼوتم
بوسؿؾورػو معصدراً مػوعوً مإلثراء ماظعؿؾ ماظرضوبل مظـؿو متقصره معـ محد مأدغك معـ ماظؿقجقف مظؾؿدضؼني مؼلوسدػؿ مسؾك مهدؼد ماًطقاتم
واإلجراءاتماظرضوبقيماظيتمصبىمتطؾقؼفومومبومؼضؿـمجقدةمغؿوئٍماظعؿؾقيماظرضوبقي.

عشؽؾةموػدفماظؾقث:

تلدلً ماإلغؿقدوي م"اٌـظؿي ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي" موػل ماٌـظؿي ماٌفـقي مظألجفزة ماظرضوبقي مؼب ماظؾؾدان ماٌـؿؿقي مإظبم
األعؿ ماٌؿقدة مأو مإظب موطوالتفو ماٌؿكصصي مسوم م 1953ممبؾودرة معـ مضؾؾ ماظرئقس ماظلوبؼ مظؾففوز ماألسؾك مؼب مطقبو ،مسـدعو ماظؿؼكم
34مجفوزاًمرضوبقوًمؼبماٌممترماألولمظؾؿـظؿيمؼبمطقبو،مأعومحوظقومصقؾؾغمسددمأسضوءماإلغؿقدويم194مسضقامطوعال،مبوإلضوصيمإظبم
5مأسضوءمعشورطنيموسضقمعـؿلىمواحد.ػذامووصرتماإلغؿقدويمسؾكمعدارمأطـرمعـمدؿنيمسوعوًمعضًمإروراًمعمدلقوًمظألجفزةم
اظرضوبقيممتؽـفومعـمهلنيمعلؿقىمأداءمأسضوءػوموضدراتفؿماٌفـقي.م
صؿعمغفوؼيمسومم 2010اسؿؿدتماالغؿقدويماٌعوؼرلماظدوظقي مظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيموسددػوم 37مععقوراًمدوظقوًمجدؼداًمظألجفزةم
اظعؾقو) مودسً مأسضوءػو مالدؿكداعفو م -مطنرور معشذلك مٌراجعي ماظؼطوع ماظعوم مسوظـؿقًو -موتـػقذػو موطؾػً معؾودرة ماالغؿقدويم
ظؾؿـؿقيمظدسؿمتـػقذمػذهماٌعوؼرلمؼبمعبقعمعـورؼماالغؿقدويموأسربًماألجفزةماظرّضوبقيمغػلفومسـمحوجؿفومإظبمأنمتصؾحمأطـرم
عفـقّيمؼبمإنوزمأسؿوشلو،موبوظػعؾمؼبم2012ذرسًمعؾودرةمتـؿقيماإلغؿقدويمؼبمدسؿماىفقدماظؿـػقذؼيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيم
ظؿطؾقؼماٌعوؼرلماٌفـقيمعـمخاللمبرغوعٍمذوعؾمظؾـوءماظؼدراتمأرؾؼمسؾقفمادؿ"عؾودرةمتطؾقؼمععوؼرلماإلغؿقدوي"موػقمعومؼعرفم
اخؿصورا مبوإلنؾقزؼي مبـ م"– "3i Programmeموبدأ متـػقذه مبلضوظقؿ ماإلغؿقدوي ماظـّورؼي مبوإلنؾقزؼّي مخالل مدـقات م-2012
.2014
وخالل ماظػذلة معـ مؼقغقق م 2014محؿك مغفوؼي مسوم م 2015موضع ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مواحملودؾي مبنضؾقؿ ماظـؿـظّؿي ماظعربقّيم
ظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مواحملودؾي م(أرابقدوى) موعـ مبقـفؿ ماىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت مبقون مبوالظؿزام مبؿطؾقؼ مععوؼرلم
اإلغؿقدوىمومذورطًمؼبمصعوظقيمبرغوعٍم" "3i Programmeوذظؽمبنؼػودمبعضمأسضوئفوم-مظؾؿدرؼىمسؾكمطقػقيمتطؾقؼمععوؼرلم
اإلغؿقدويم–مبدوظيتماٌغربمواظؽقؼً.
األعر ماظذي مععف محدا مبوظؾوحٌ مهؼقؼوً مشلدف ماظؾقٌ مإظب مادؿعراض ماٌعوؼرل ماٌفـقي مواظرضوبقي مظالغؿقدوى معـ محقٌ ماظطؾقعيم
واٌػفقم معـ مخالل ماظؿعرؼػ ممبضؿقغفو موعلؿقؼوتفو مثؿ مدرادي معدى متطؾقؼ ماىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت مظؾؿعوؼرل ماٌفـقيم
واظرضوبقيمظإلغؿقدويم–ماظـؿلؿقىماظـوغل:م"اظشروطماألدودقيمظعؿؾماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾي"موذظؽمعـمخاللم
اٌؾقـنيماظؿوظقنيمػل:
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تلعك ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مواحملودؾي مؼب مبؾدان ماظعو ماٌكؿؾػي مجوػدة مسبق مأداء معفوعفو ماظرضوبقي مبلسؾك مدرجي مممؽـي معـم
اظؽػوءةمواظػعوظقيمؼبمضقءمعقاردػوماٌوظقيمواٌودؼيمواظؾشرؼي،موؼؿعنيمسؾقفومأنمتؾعىمدورماظـؿقذجم"طؿمدليممنقذجقيمضبؿذيم
بفو" مبوظـلؾي مٌمدلوت ماظؼطوع ماظعوم مواجملؿؿع مسؿقعوً ،موذظؽ مبلن متضع مععوؼرل مدوعقي مإلدارتفو موعـؿفوتفو محػوزًو مسؾك مأعوغيم
اىفوز ماظرضوبل موإضػوء ماظشرسقي مسؾك متقصقوتف ماظيت مترتؽز مسؾك مهلني ماألداء ماٌمدلل موزؼودة مصعوظقي ماظـػؼوت مايؽقعقيم
وتعزؼز مثؼي ماٌقارـني مؼب محؽقعوتفؿ ،موهؼقؼوً مظذظؽ مصنن مأحد ماألدوار ماألدودقي مظإلغؿقدوي مؼؿؿـؾ مؼب متقصرل موتطقؼر موتؾـكم
ععوؼرلمعفـقيمعـودؾيمظألجفزةماظرضوبقيمتؿعؾؼمبوإلرورماٌمدللموممورديماظعؿؾماظرضوبلمهؼقؼوًمظؾفدفماإلدذلاتقفلماألولمعـم
أػدافماإلدذلاتقفقي.

 -1/1اإلغؿودايم...ماظؿعرؼفمواظـؿضؿون:

 INTOSAIمسـ مايروف ماألوظب معـ مسؾورة International Organisation of Suprême Audit

ؼعدل معصطؾح ماإلغؿقدوي
 Institutionsاظـؿـظؿي ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي موػل معـظؿي مدوظقي معفـقي معلؿؼؾي مبذاتفو موشرل مدقودقي مععذلف مبفوم
واٌؿـؾيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمؼبماظؾؾدانماٌـؿؿقيمإظبماألعؿماٌؿقدةمأومإظب موطوالتفوماٌؿكصصي،مظؽـفومأؼضوًمذبؿقسي متطقسقيم
ؼؿقضػ منوحفو مسؾك ماظدسؿ ماظـؿفين مواظـؿوظل ماظـؿؿقاصؾ ماظذي مؼؼدعف مأسضوؤػو .مواإلغؿقدوي مؼب مجقػرػو معمدلي مدميؼرارقيم
تعؿؾمعـمخاللماظؿشوورمواإلعبوع،مصفلمتمطدمسؾكماحذلامماظلقودةماظقرـقيموسؾكماٌلوواةمبنيماظؾؾدانماألسضوءمبصرفماظـظرم
سـ محفؿفو ماىغراؼب مأو مضقتفو ماالضؿصودؼي ،موتدسؿ ماظـؼوش موايقار ماظـشقطني ماظؾذؼـ مميؽـ مأن مؼػضقو مإظب ماتػوضوت موادعيم
اظؼوسدة م ) (Intosai, Strategic plan of Intosai: 2004, p.5وتؼر ماإلغؿقدوي مبلن مضقتفو متؽؿـ مؼب ماظؿـقع ماظـؼوؼب مواظلقودلم
ظعضقؼؿفو ماظعوٌقي موػل متلعك مإظب مإصبود ممتـقؾ معؿقازن مظؾففوت مواألغظؿي ماظرضوبقي؛ موتؾؼك ماظلؾطي ماظـفوئقي مبقد ماألجفزةم
اظرضوبقيماٌؽقغيمظإلغؿقدوي.م ).)Intosai, statutes, Articles "1 – 3 ", 2007, P.1

 -2/1اظـؿعاؼريماٌفـقةمواظرضابقةمظإلغؿوداي...ماظطؾقعـةمواظـؿػفوم:

ؼب مذلن ماٌعوؼرل ماٌفـقي مواظرضوبقي مظإلغؿقدوي ،مصؼد مصرضً معـظؿي ماإلغؿقدوي مبني معػفقعني مػؿو :ماٌؾودئ ماألدودقي مظؾؿعوؼرلم
اظرضوبقي ،مواٌعوؼرلماظرضوبقيمواٌفـقي )Intosai , ISSAI "100", 2013, P3) .حقٌمسرصًماٌؾودئماألدودقيمظؾؿعوؼرلماظرضوبقيم
بلغفو":علؾؿوت مأدودقي موعؿطؾؾوت موعؾودئ معـطؼقي متلوسد مطؾفو مسؾك متطقؼر ماٌعوؼرل ماظرضوبقي موتلوسد ماٌدضؼني مؼب متؽقؼـم
آرائفؿموصقوشيمتؼورؼرػؿمخوصيمؼبمايوالتماظيتمالمتقجدمصقفومععوؼرلمربددة.مأعوماٌعوؼرلماظرضوبقيمواٌفـقيمصفلم"تقصرمحدم
أدغكمعـماإلرذودمظؾؿدضؼمؼلوسدهمسؾكمهدؼدماًطقاتمواإلجراءاتماظرضوبقيماظيتمصبىمتطؾقؼفومؼبماظعؿؾقيماظرضوبقي.مومتـؾم
اٌعوؼرل ماظرضوبقي ماٌؼقوس ماظذي مؼؿؿ مسؾك مأدودف متؼققؿ مجقدة مغؿوئٍ ماظعؿؾقي ماظرضوبقي ،موصبى مأن متؽقن ماٌعوؼرل ماظرضوبقي معؿلؼيم
ععماٌؾودئماظرضوبقي".م(األغؿقدوي،مأخالضقوتماٌفـيمواٌعوؼرلماظرضوبقي،م ،2002ص .)25 – 24
بقـؿو مصرضً مإحدى ماظدرادوت مبني ماٌعوؼرل ماٌفـقي ماظرضوبقي مواظؼقاسد ماإلرذودؼي :محقٌ مسرصً ماٌعوؼرل ماٌفـقي مواظرضوبقيم
بلغفو":بقون مطؿوبل متصدره مػقؽي متـظقؿقي مرزلقي مأو معفـقي ،مؼؿضؿـ مإرذودات متؿعؾؼ ممبو مصبى مأداؤه معـ ممموردوت موعفومم
رضوبقي ،موصؼوً مآلظقي مععؿؿدة متؾؼك ماظؼؾقل مواظؿلؼقد ماظعوم معـ مضؾؾ ماًدلاء مواٌؿكصصني مؼب ماظعؿؾ ماظرضوبل ماظـؿفين" .مؼب محنيم
سرصً ماظؼقاسد ماإلرذودؼي مبلغفو م"مبـوبي مإجراءات ماظعؿؾ ماظرضوبل ماظقاجى مأداؤػو مسـد متـػقذ مأغشطي موعفوم مرضوبقي مربددة معـم
أجؾمتـؿقطماظعؿؾماظرضوبل".مممم(ماظزعوغون،م ، 2010ص )5
ؼبمضقءمعومتؼدممطبؾصماظؾوحٌمإظبمأن:
*ماٌؾودئماألدودقيمظؾؿعوؼرلماظرضوبقيممتـؾمأدوسمإسدادماٌعوؼرلماظرضوبقيموضدمتؽقنمبدؼؾمحولمشقوبمععوؼرلمربددة.
*ماٌعوؼرلماٌفـقيمواظرضوبقيمػلمتعؾرلمسؿومصبىمأنمؼؽقنمسؾقفماظعؿؾماظرضوبلمواٌمدللموشلومصػيماإلرذودماظعوم.
*ماظؼقاسدماإلرذودؼيمتعدلمسـمطقػقيمأداءماظعؿؾماظرضوبل،مصفلمصقغيمتـػقذؼيمٌعوؼرلماظرضوبيمسؾكمحوالتمتطؾقؼقيمععقـي.
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 -3/1علؿوؼاتماٌعاؼريماٌفـقةمواظرضابقةمظإلغؿوداي:
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ؼؿؽقنمإرورماٌعوؼرلماٌفـقيمواظرضوبقيمظإلغؿقدويمعـمعبقعماظقثوئؼماظيتمصودقمسؾقفومعممترماألغؽقدويمبفدفمتقجقفموإرذودم
اٌعوؼرل ماٌفـقي ماظيت متلؿكدعفو ماألجفزة ماظرضوبقي موؼشؿؾ مذظؽ ماظؿقصقوت ماٌؿعؾؼي مبوظشروط ماٌلؾؼي ماظؼوغقغقي مواظؿـظقؿقيم
واٌفـقيموطذظؽماظؿقصقوتماٌؿعؾؼيمبؿـػقذمسؿؾقوتماظؿدضقؼمعـمضؾؾمأيمجفوزمأسؾكمظؾرضوبي،موضدمأدـدمظؽؾموثقؼيمسددمعؽقنم
عـم1مإظبم4مأرضوممؼشرلمإظبماظـؿعقورماٌفينمواظرضوبلم(اظدوظل)مظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبي،موؼدلمسددماألرضوممسؾكمعلؿقىماظقثقؼيم
ؼبماظلؾؿماشلرعل.ممممم(اإلغؿقدـوى،مىـيماٌعوؼرلماٌفـقيمواظرضوبقي ،2005 ،ص )504
م
إرارماٌعاؼريماظدوظقةمظألجفزةماظعؾقامظؾرضابةمواحملادؾة
اٌلؿقى

اٌقضقع

رضؿماٌعقورماظدوظلمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبي

اٌلؿقىم:1م

ضبؿقىمسؾكماٌؾودئماٌمدليمظألغؿقدويموػكم

1

عؾودئماظؿلدقس

اٌقجقدةمؼبمإسالنمظقؿو.م

اٌلؿقىم:2م

ضبؿقىمسؾكموصػموذرحماٌؿطؾؾوتماألدودقيم

40 – 10

اظشروطماألدودقيمظعؿؾماألجفزةم ظؾعؿؾمبشؽؾمعفينموصققحمؼبماألجفزةماظرضوبقيم
اظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾي

اظعؾقوم(اإلرورماٌمدلل)

اٌلؿقىم:3م

هؿقىمسؾكماٌؾودئماألدودقيمظؾعؿؾماظرضوبلم

اٌؾودئماظرضوبقيماألدودقي

سؾكماىفوتمايؽقعقيمواظعوعي.

اٌلؿقىم:4ماًطقطماظؿقجقفقيم

ترعبيماٌؾودئماظرضوبقيماألدودقيمإظبمإرذوداتم

2999 – 1000

ظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾي

سؿؾقيمأطـرمتػصقالًموهدؼداً

3999 – 3000

400 – 100

4999 - 4000

ػذاموضدماضذلحًماًطيماإلدذلاتقفقيمظإلغؿقدويم 2010 – 2005وضعمػقؽؾمربدثمظؾؿعوؼرلماٌفـقيمواظرضوبقيمظألغؿقدوي،م
وشلذا مضوعً مىـي ماٌعوؼرل ماٌفـقي مبدعٍ معبقع مععوؼرل موإرذودات ماإلغؿقدوي ماٌقجقدة مبوظػعؾ مواىدؼدة مؼب مإرور مسوم مؼطؾؼم
سؾقف م"اٌعوؼرل ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي" مومت ماسؿؿوده مؼب معممتر ماإلغؽقدوى مال 19مبوظـؿؽلقؽ مسوم م 2007متلفقؾًوم
الدؿكداعفو ،موؼعؿؾ مػذا ماإلرور مضؿـ مغظوم مػرعل معمظػ معـ مأربعي معلؿقؼوت محبقٌ متؽقن ماظقثوئؼ ماٌقجقدة مؼب مأسؾك ماشلرمم
عرجعوًموأدودوًمظؾقثوئؼماٌقجقدةمؼبماٌلؿقؼوتماألدغك،موتلؿؽؿؾمعبقعمػذهماظقثوئؼمبوظقثوئؼماٌلؿوةمدظقؾماإلغؿقدوىمظإلدارةم
اظرذقدةمواظيتمتقصرمتقجقفوتمظؾلؾطوتماإلدارؼيمبشلنماظرضوبيماظداخؾقيمواحملودؾي .م()HenrikeOtbo. 2008, PP. 9-16
ؼب مضقء معو مدؾؼ متعؿدل ماٌعوؼرل ماٌفـقي مواظرضوبقي مظإلغؿقدوى معصدراً مػوعوً مإلثراء ماظعؿؾ ماظرضوبل مصفل ممتـؾ موثقؼي محقي مألصضؾم
اٌؿوردوت متعؽس معو مأعؽـ معـ ماووػوت موضضوؼو مراػـي مؼب معـففقي ماظرضوبي مومموردؿفو موتقصر مػقؽال موعلورا مظؾعؿؾ ماظرضوبلم
ؼضؿـمهلنيمجقدةمزبرجوتمػذاماظعؿؾمبشؽؾمؼؽلىمأصقوبماٌصؾقيمعزؼدامعـماظـؼيمبلسؿولماىفوزماظرضوبلموؼزؼدمعـم
عصداضقيماىفوزماظرضوبلمذاتفمالسؿؿودهمسؾكمععوؼرلمععؿؿدةمدوظقوً.
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اظـؿؾقثماظـاغي:م
اٌعاؼريماٌفـقةمواظرضابقةمظإلغؿودايم-ماٌلؿوىماظـاغي...م
بنيمإعؽاغقةماظؿطؾققمباىفازماٌرطزيمظؾؿقادؾاتمواظؿقدؼاتمواظدروسماٌلؿػادة

34

ؼمدى متؾين موتطؾقؼ ماٌعوؼرل ماٌفـقي مواظرضوبقي مظإلغؿقدوي معـ مجوغى ماألجفزة ماظرضوبقي ماألسضوء مؼب ماٌـظؿي ماظعربقي مإظب متؼؾقؾم
اظػروقماظؼوئؿيمؼبماألدوظقىمواٌؿوردوتماظرضوبقيموعـمثؿ مهؼقؼمضدرمعـماظؿقاصؼ مبنيمػذهماٌؿوردوتمصقؿو مبنيماظدولماٌشورطيم
ؼلؿحمبوظؼوبؾقيمظؾؿؼورغيموػقمعومؼضػلمسؾكماظؿؼورؼرماظرضوبقيماٌصداضقيمواظـؼيمواظؼؾقلماظعوم،مؼبمضقءمعومتؼدممميؽـمادؿعراضم
عدى مإعؽوغقي متطؾقؼ ماىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت مظؾؿعوؼرل ماٌفـقي مواظرضوبقي مظإلغؿقدوي :ماظـؿلؿقى م :2م"اظشروط ماألدودقيم
ظعؿؾ ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي” موععقضوت متطؾقؼفو مواظدروس ماٌلؿػودة معـ مسؿؾقي ماظؿطؾقؼ متلطقدا مسؾل مذعورم
اإلغؿقدوىم"اظؿفربيماٌؿؾودظيماظيتمتـػعماىؿقع"معـمخاللمعـوضشيماظعـوصرماظؿوظقي:

 -1/2عدىمتػعقلماىفازماٌرطزيمظؾؿقادؾاتمظـؿعاؼريماألغؿودايم–ماظـؿلؿوىماظـاغي:

وضع ماىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت مؼب معبفقرؼي معصر ماظعربقي مبقون ماالظؿزام مبوظدار ماظؾقضوء مؼب م 26مؼقغقق م 2014معع مطؾ معـم
اٌـظؿي ماظعربقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي م(األرابقدوي) موعؾودرة متـؿقي ماإلغؿقدوي مبشلن متطؾقؼ مععوؼرلم
اإلغؿقدويمعؿطؾعومإظبمأنمؼصؾحمعمدليممنقذجقيمضبؿذيمبفو،موذرعماىفوزمؼبمتؼققؿموضعفمايوظلمعـمخاللم(اآليمطوت)مم
وؼعدل معصطؾح  ICATسـ مايروف ماألوظب معـ مسؾورة م" "ISSAIs Compliance Assessment Toolsأدوات متؼققؿ ماالظؿزامم
مبعوؼرلمماألغؿقدوي"مواظيتموقىمسـماظؿلوؤلماظؿوظل:معدىمتػعقؾماىفوزماظـؿرطزيمظؾؿقودؾوتمظؾؿعوؼرلماٌفـقيمواظرضوبقيم
ظألغؿقدويم؟
ووصقالً مإظب متؽوعؾقي ماظػؽر ماظـظري مواظؿطؾقؼ ماظعؿؾل مظؾؾقٌ ،مضوم ماظؾوحٌ مبودؿؼراء مهؾقؾل مظؾقاضع ماظعؿؾل مبوىفوز ماٌرطزيم
ظؾؿقودؾوت مؼلؿفدف متؼققؿ ممموردوتف ماظػعؾقي مظؾقون معدى متػعقؾف مظؾؿلؿقى ماظـوغل معـ ماٌعوؼرل ماٌفـقي مواظرضوبقي مظإلغؿقدوي:م
"اظشروط ماألدودقي مظعؿؾ ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي" معـ مخالل مإجراء مادؿؼراء مهؾقؾل مظؾؼقاغني مواظؿشرؼعوتم
واظؾقائح مواظؼقاسد ماٌـظؿي مظعؿؾ ماىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت م(بفدف ماظقضقف مسؾل معدى متقاصر مأدوات مظدي ماىفوز متؽبدسؾبؿف مأوم
تؾبؾزعف مأو ممتـقف مايؼ مؼب متطؾقؼ معؿطؾؾوت متػعقؾ ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مأو ماٌلؿوة م"بوظشروط ماألدودقي مظعؿؾ ماألجفزة ماظعؾقوم
ظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي") مصضالً مسـ ماظؿقؼؼ معـ ماٌؿوردي ماظعؿؾقي مظؾففوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت مذاتفو مبوسؿؾورػو متطؾقؼو مصعؾقوم
شلذهماظـؿؿطؾؾوت.
وميؽـ مظؾؾوحٌ متؾكقص محوظي ماظؿزام ماىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت مبوٌؿطؾؾوت ماظقاردة مؼب ماٌلؿقى ماظـوغل مظـؿعوؼرل ماألغؿقدويم
عؾقبي محلى ماجملوالت ماألربعي مظؾؿلؿقى ماظـوغل موصؼوً مألدوات متؼققؿ ماالظؿزام ممبعوؼرل ماألغؿقدوي م(اآلي مطوت) مسؾل ماظـققم
اظؿوظل:
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تؼققؿمحوظيماظؿزامماىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتمبوظشروطماألدودقيمظعؿؾماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيم
حالت الالتزام

املجال
مستوفى
16

الاستقالليت وإطار العمل القانوني

% 55

مستوفى ً
جسئيا
12

% 41

35

إجمالي
ال ينطبق

غير مستوفي
_____________

1

%4

املتطلباث
 29متطلب

القيادةو الحوكمت الداخليت

% 57

22

% 43

أخالقيات املهنة

30

ثرثيبات إلادارة

4

% 44

املوارد

8

% 73

3

العملياث الرئيسيت للجهاز ألاعلى للرقابت

8

% 26

21

__________

4

% 44

1

% 27

____________

% 68

%3

1

% 12

__________

52

_____________

9

___________

11

1

%3

31

العالقاث مع ألاطراف الخارجيت ذاث الصلت
ممارساث رفع التقرير

1

% 14

3

% 44

2

% 28

1

الاجصال

4

% 27

9

% 60

2

% 13

----------------

71

% 43

83

% 51

6

%4

إجمالي

3

% 14

%2

7
15
163

اٌصدر :ماىدول معـ مإسداد ماظؾوحٌ موػق متؾكقص مظؾقوغوت مادؿؿورات مأداة ماظؿؼققؿ  ICATظؾؿلؿقى ماظـوغل معـ ماٌعوؼرل ماظدوظقيم
ظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمواظيتممتمتػرؼغفوممبعرصيمصرؼؼمسؿؾ ICATمبوىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوت.
وصقؿومؼؾلمسرضمدبطقطلمظؾـؿقفيماظـفوئقيمظؿؼققؿمحوظيماظؿزامماىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتممبؿطؾؾوتماٌلؿقىماظـوغلمٌعوؼرلم
األغؿقدوي:
ال ينطبق

غير مستوفي

مستوفى جزئيًا

مستوفى

4% 2%
43%
51%

وميؽـمظؾؾوحٌمهؾقؾموتػلرلماظـؿوئٍماظلوبؼيمسؾلماظـققماظؿوظل:
*متعدماٌؿطؾؾوتمعلؿقصوة:مغظرًامظؿقصرمأدواتمظديماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمتدسؾبؿفمأومتؾبؾزعفمأوممتـقفمايؼمؼبمتطؾقؼمعؿطؾؾوتم
تػعقؾماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبي،مصضؾًومسـماٌؿورديماظعؿؾقيمظؾففوزمذاتفومبوسؿؾورػومتطؾقؼومصعؾقومشلذهماٌؿطؾؾوت.
* متعد ماٌؿطؾؾوت معلؿقصوة مجزئقوً :مغظرًا مظؿقصر مأدوات مظدي ماىفوز ماألسؾك مظؾرضوبي متؽبدسؾبؿف مأو متؾبؾزعف مأو ممتـقف مايؼ مؼب متطؾقؼم
عؿطؾؾوتمتػعقؾماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمأومغظراًمظـؿؿورديماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمشلذهماٌؿطؾؾوتمذاتفو.
*متعدماٌؿطؾؾوتمشرلمعلؿقصوة:مغظرًامظعدممتقصرمأدواتمظديماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمتؽبدسؾبؿفمأومتؾبؾزعفمأوممتـقفمايؼمؼبمتطؾقؼم
عؿطؾؾوت متػعقؾ ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ،موطذا مظعدم متطؾقؼ ماىفوز ماألسؾك مظؾرضوبي مشلذه ماٌؿطؾؾوت مذاتفو مأو مضد مؼؿقؼؼ مأحدم
األعرؼـم(تقاصرمأدواتمظدىماىفوز/مؼؿؿمتطؾقؼماٌؿطؾؾوت)موظؽـفومضوصرةمسـمتغطقيمطؾمجقاغىماٌؿطؾى.
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*متعدماٌؿطؾؾوتمالمتـطؾؼ:موذظؽمظعدممإعؽوغقيمتطؾقؼمبعضمعؿطؾؾوتماظـؿلؿقىماظـوغلمبلؾىمػـقؽؾماىفوزماألســؾك
ظؾرضوبي مأو مأدؾقب مسؿؾف ،معـول مذظؽ مرؾقعي ماٌراجعوت ماظيت متؼقم مبفو مربوطؿ مايلوبوت مواظيت متؿؿقز مبؽقغفو مضضوئقي موذاتم
دؾطيمعشذلطيموعؾمبعضمأوجفمسؿؾفومزبؿؾػوًمأدودوًمسـماظرضوبيماٌوظقيمورضوبيماألداءماظيتمميوردفوماىفوزماألسؾكمظؾرضوبي.
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 -2/2هدؼاتمتطؾققماىفازماظـؿرطزيمظؾؿقادؾاتمظـؿعاؼريماألغؿودايم–ماظـؿلؿوىماظــاغي:

أدػر ماالدؿؼراء ماظؿقؾقؾل مظؾؾوحٌ مبشلن ماٌؿوردي ماظعؿؾقي مظؾففوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت مسـ مبعض ماظؿقدؼوت ماظيت مهقل مدونم
اظؿزام ماىفوز موادؿقػوئف مظؾعض معؿطؾؾوت متطؾقؼ ماٌلؿقى ماظـوغل معـ ماٌعوؼرل ماٌفـقي مواظرضوبقي مظإلغؿقدوي :م"اظشروط ماألدودقيم
ظعؿؾماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾي"موصقؿومؼؾلمبعضمأػؿمػذهماظؿقدؼوت:
*م مؼؿضؿـمضوغقنماىفوزمتـظقؿمسؿؾقيمغشرماظؿؼورؼرمسؾكماظعوعيمظقؿقاصؼمععمعوموردمبوظددؿقرماٌصريمعـمغشرمظؾؿؼورؼر.
*مالمؼؼقمماىفوزمبرصعموغشرمتؼورؼرمحقلمطػوءةموصعوظقيمادؿكداعفمٌقاردهماٌوظقي،موحقلمغؿوئٍمرضوبؿفماظداخؾقي.
*مالمؼؼقمماىفوزمبـشرمضقائؿفماٌوظقيموالمدبضعمتؾؽماظؼقائؿمظرضوبيمخورجقيمعلؿؼؾيمأومٌراجعيمبرٌوغقي.
*م مؼعؿؿدماىفوزمعراجعوتمخورجقيموعراجعيماظـظراءمظؿؼققؿماألسؿولماظرضوبقيماظيتمؼـػذػو.
*ماظؼصقرمؼبماظؿقثقؼمظؾعضمسـوصرماٌفومماظرضوبقي.
* مضصقر ماإلجراءات مواظلقودوت ماٌؿعؾؼي مبوالتصول معع ماىفي ماًوضعي مظؾرضوبي موتؾؾقغفو مبوظلؿوت ماألدودقي مظعؿؾقي ماظرضوبيم
وإظزامماىفوتماًوضعيمظؾرضوبيمبؿـػقذمتقصقوتماىفوز.
*محوظيمسدمماظؿقاصؼمبنيماىفيماًوضعيمظؾرضوبيمواىفوزمحقلمععوؼرلماظرضوبي.

 -3/2اظدروسماٌلؿػادةمعنمتطؾققماألجفزةماظعؾقامظؾرضابةمظؾؿعاؼريماٌفـقةمواظرضابقةمظإلغؿوداي:

أطدت مدرادي :م(اظرحوظي م ،2009مص م ،)380م(اظلقد م ،2013مص )98مسؾل :مأن ماٌعوؼرل ماٌفـقي مواظرضوبقي مظإلغؿقدوي مػلم
عصدراًمػوعوًمإلثراءماظعؿؾماظرضوبلمحقٌمأدػرمتطؾقؼماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمشلذهماٌعوؼرلمؼبماألسؿولماظرضوبقيمسـمذبؿقسيمعـم
اظدروسماٌلؿػودةموطونمعـمأػؿفوأنماٌعوؼرلماٌفـقيمواظرضوبقيمظإلغؿقدوي:
*متعؿدلمأداةمرئقلقيمٌؿورديماظعؿؾماظرضوبلموتطؾقؼفومعـمذلغفمتعزؼزماظـؼيمؼبمغؿوئٍماظرضوبيموتؼقؼيمدورماىفوزمؼبماجملؿؿع.
*ممتـؾمأصضؾمممورديموعؼقوسمظؿؼققؿمجقدةمغؿوئٍماظرضوبي،مطؿومتقصرمأدودومعقضقسقومظؿؼققؿمعقزػلماىفوز.
*متعدمدظقالًمعؾؿقدوًمسؾكماظؽػوءةماٌفـقيماظؽؾرلةمظؾعؿؾماٌـفزمهًمرسوؼيماإلغؿقدوي.
*متقصرمحدمأدغكمعـماظؿقجقفمظؾؿراجعممبومؼلوسدمسؾلمهدؼدماًطقاتمواإلجراءاتماظرضوبقيماظيتمصبىمتطؾقؼفو.
*مهددماظشروطماظيتمؼؼؿضلمتقصرػومؼبماٌراجعمواىفوزماظرضوبلمظـؿؿورديماظعؿؾماظرضوبلمبؽػوءةموصعوظقي.
*متطرحموجفوتمغظرماألغؿقدويمبقضقحمسؾكمأسضوئفومصقؿومؼؿعؾؼمجبقػرماظعؿؾماظرضوبلموررؼؼيماظؼقوممبفموعؿطؾؾوتف.
*مهؼؼمضدراًمعـماظؿقاصؼمبنيماٌؿوردوتماظرضوبقيمصقؿومبنيماظدولماألسضوءمؼلؿحمبوظؼوبؾقيمظؾؿؼورغي.
* متـظؿ ماظعالضي مبني مرضوبي ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مواىفوت مذات ماظعالضي مطوظلؾطي ماظؿشرؼعقي مواظلؾطي ماظؿـػقذؼي موشرلػو مؼبم
ضقءمعومدؾؼمؼؿضحمإظبمأيمعدىموصرتماإلغؿقدويمسؾكمعدارمأطـرمعـم60مسوعوًمعضًمإروراًمعمدلقومظألجفزةماظرضوبقيمبؿقصرلم
وتؾين موتطقؼر م"اٌعوؼرل ماٌفـقي مواظرضوبقي مظإلغؿقدوى" مبوسؿؾورػو معصدراً مػوعوً مإلثراء ماظعؿؾ ماظرضوبل موؼب متطؾقؼفو مضؿون مجقدةم
زبرجوتماظرضوبيموعزؼدمعـمعصداضقيماىفوزماظرضوبلمذاتفمالسؿؿودهمسؾكمععوؼرلمعؼؾقظيمدوظقوً.
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اظـؿائجمواظؿوصقات:
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تقصؾ ماظؾوحٌ مإظل مغؿقفي معمداػو مايوجي ماٌؾقي مظألجفزة ماألسضوء مبوٌـظؿي ماظعربقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي م(بصػي مسوعي)م
واىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتم(بصػيمخوصي)مإظبماظؿطؾقؼماظؽؾلمواظؽوعؾمظؾؿعوؼرلماٌفـقيمواظرضوبقيمظإلغؿقدوىمؼبمضقءماظدروسم
اٌلؿػودةمعـمسؿؾقيماظؿطؾقؼ،مظذظؽمؼقصكماظؾوحٌممبومؼؾل:
* مسؾك ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مضرورة متطؾقؼ ماٌعوؼرل ماٌفـقي مواظرضوبقي مظإلغؿقدوي معـ مخالل متقضقع مبقون ماالظؿزام معع معؾودرةم
تـؿقي ماألغؿقدوي معع ماالظؿزام مبوىدول ماظزعين ماحملدد مظؿطؾقؼفو موذظؽ مظألجفزة ماظرضوبقي ماٌقضعي مظؾقون ماالظؿزام .مواظؿغؾى مسؾكم
اظصعقبوتماظيتمهقلمدونمتطؾقؼموادؿقػوءمطؾمجقاغىموعؿطؾؾوتماٌعوؼرلماٌفـقيمواظرضوبقي.
* مإن ماظؾوحٌ مإذ مؼـين مسؾك معؾودرة ماىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت مبوظؿقضقع مسؾك مبقون ماالظؿزام مبوظدار ماظؾقضوء مؼب م 26مؼقغققم
 2014معع مطؾ معـ ماٌـظؿي ماظعربقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي م(األرابقدوي) موعؾودرة ماإلغؿقدوي مظؾؿـؿقي مبشلنم
تطؾقؼ مععوؼرل ماإلغؿقدوي ،مصضؾًو مسـ مدوره ماظػوسؾ مؼب معقاجفي مهدؼوت ماظؿطؾقؼ .مظذا مؼقصل ماظؾوحٌ ممبزؼد معـ مدسؿ ماىفوزم
شلذا ماالووه مواظلرل مخبطقات مجودة مسبق ماظؿطؾقؼ ماظؽوعؾ مواظؽؾل مظؾؿعوؼرل ماٌفـقي مواظرضوبقي مظألغؿقدوي موضرورة ماظعؿؾ مسؾلم
زؼودة ماظقسل ماظرضوبل م-ظدى ماىفوت ماًوضعي مظؾرضوبي -مبلػؿقي متطؾقؼ ماٌعوؼرل ماٌفـقي مواظرضوبقي مظإلغؿقدوي مسؾك ماألسؿولم
اظرضوبقيمبومؼضؿـماظؿقاصؼمبنيمػذهماىفوتمواىفوزمحقلمععوؼرلماظرضوبي.
* مإن ماظؾوحٌ مإذ مؼـين مسؾك معؾودرة ماجملؿقسي ماظعربقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي مبؿشفقع معـؿلؾك ماألجفزةم
األسضوء مسؾك ماظؾقٌ ماظعؾؿل معـ مخالل مسؼد ماٌلوبؼوت ماظعؾؿقي ،مظذظؽ مؼقصل ماظؾوحٌ ممبزؼد معـ مدسؿ مػذا ماالووه معـ مخاللم
تشفقعماظؾقٌماظعؾؿلمؼبمذبولماٌعوؼرلماٌفـقيمواظرضوبقيمظإلغؿقدوي.

ضائؿةماظـؿراجع:
أوالً:ماٌراجعماظعربقة:

*ماظـؿـظؿي ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مواحملودؾي م"األغؿقدوي" :م"تقجفوت ماإلغؿقدوى مظؾرضوبي ماٌوظقي" ،ماٌعوؼرل ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي،2999-1000 ،م
ىـيماٌعوؼرلماٌفـقيمواظرضوبقي،م.2005
*ماٌـظؿيماظدوظقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمماٌوظقيمواحملودؾيم"األغؿقدوي"":أخالضقوتماٌفـيمواٌعوؼرلماظرضوبقي"،مىـيماٌعوؼرلماٌفـقيمواظرضوبقي،م.2002
*ماٌـظؿيماظدوظقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمواحملودؾيم"األغؿقدوي"مادؿؿوراتمأدواتمتؼققؿماالظؿزامممبعوؼرلماألغؿقدويم(اآليمطوت)ماٌلؿقىماظـوغل،مورذيمعؾودرةمتطؾقؼم
ععوؼرلماالغؿقدويم ،i3اظدارماظؾقضوء،ماٌغرب،م.2015
* مزطرؼو مسؾده ماظلقد ،معدى متقاصؼ مععوؼرل مإسداد متؼورؼر ماىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت معع مععوؼرل مإسداد ماظؿؼورؼر ماظرضوبقي ماظدوظقي ماظصودرة مسـ ماألغؿقدوي ،مذبؾي ماظػؽرم
احملوديب،مذبؾدم17مسددم 4دؼلؿدلم.2013
* مدعقدمشصؾون ماظزعوغون،م"هؾقؾ ماظقضع مايوظلمظؾؿفؿقسي ماظعربقيمظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقيمواحملودؾي مبشلن متطؾقؼ ماٌعوؼرل ماٌفـقيمواظرضوبقي" ،مدراديمعؼدعيم
إظبمىـيماٌعوؼرلماٌفـقيمواظرضوبقيماظؿوبعيمظؾؿفؿقسيماظعربقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾي،مدؼقانماحملودؾي،مدوظيماظؽقؼً،مؼقغققم.2010
* مربؿد مؼودني ماظرحوحؾي ،م"عدى متقاصؼ متؼورؼر مدؼقان ماحملودؾي ماألردغل معع ماٌعوؼرل ماظدوظقي ماظصودرة مسـ ماألغؿقدوي" ،مذبؾي ماحملودؾي مواإلدارة مواظؿلعني ،مطؾقيم
اظؿفورةم-مجوععيماظؼوػرة،ماظعددم( )74اىزءماألول،م.2009

ثاغقًا:ماٌراجعماألجـؾقة:
* Henrik

Otbo: Goal "1" report: Accountability & Professional Standards, Development Of a Common Framework For All
Intosai Professional Standards, International Journal of Government Auditing, Intosai, No (1), Jan, (Volume 35). 2008.
* International Organization Of Supreme Auditing Institutions "Intosai" Strategic plan of Intosai (2005 -2010). 2004.
* International Organizationof Supreme Auditing Institutions " Intosai", Statutes, 2007.
* International Organization Of Supreme Auditing Institutions "Intosai" , ISSAI (100) " Fundamental Principles of Public
- Sector Accounting ", 2013.
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مـقـال مـحــرّر

مـصـــر

التينية املصتدامة وإطار عنلي
لتطبيل مراجعة التيوع البيولوجي
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إسـداد:ماحملادب/مبلاممحمؿدمإبراػقم
عدؼرمساممموعقلرمتطؾققمععاؼريماالغؿوداي

متفقد:

اظؿـقعماظؾققظقجلمؼعرفمأؼضوًمبوظؿـقعمايققيمأوماألحقوئل،موػقمسؾورةمسـماظؿـقّعمؼبمزبؿؾػمأبعودماظطؾقعيمايقّيموأذـؽوشلوم
وػقماظرطقزةماألدودقيمظؾؿـؿقيماٌلؿداعيموؼعـدمطـؾمغـقعمعــماظؽوئــوتمايقـيمثـروةموراثقـي،موؼلـوسدمايػـوزمسؾـكماظؿــقعم
اظؾققظقجلمؼبماإلبؼوءمسؾكمػذهماظـرواتمواٌقاردماظؾقؽقيمعـمربوصـقؾمودـالالتمظؾؿوذـقيموعـؿفـوتمأخـرىمطــرلةمصوظطؾقعـيم
اظغـقيمبوظـظؿماظؾقؽقيماظػرؼدةمواظـودرةمبدأتمتلخذمضقؿيمإضؿصودؼيمحؼقؼقـيممإنماظؿــقعماظؾققظـقجلمؼؼـدمماظعدؼـدمعــمخـدعوتم
اظـؾبظؿماإلؼؽقظقجقيمذاتماألػؿقيماظؾوظغيمظإلغلونمؼبمايوضرمواٌلؿؼؾؾ (،)1مأنماظؿـقعماظؾققظقجلمذومضقؿيمبقؽقيمإضؿصودؼيموػقم
أحدمرطوئزماظؿـؿقيماٌلؿداعي.

أػؿقةماظؾقث:

ضبؿؾماظؿـقعماظؾققظقجلمعؽوغيمبورزةمؼبماظعدؼدمعـمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعيمواظغوؼـوتماٌرتؾطـيمبفـوم،موالدـقؿومتؾـؽماٌؿعؾؼـيم
بزراسيماحملوصقؾمواظـروةمايققاغقيموعصوؼدماألزلوكموسؾكماظصعقدماظعوٌل،مؼعؿؿدمعومؼؼربمعـمغصػمسددماظلـؽونماسؿؿـودام
عؾوذرامسؾكماٌقاردماظطؾقعقيمظؽلىمسقشفو،موؼعؿؿدماظعدؼدمعـماألذكوصماألطـرمضعػومبشؽؾمعؾوذرمسؾكماظؿــقعماظؾققظـقجلم
ظؾقصوءمبوحؿقوجوتفؿماٌعقشقيماظققعقي.

عشؽؾةماظؾقثموػدصه:

وؼبمضقءمعومتؼدممتؿؾؾقرمعشؽؾيماظؾقٌموػدصفمؼبمتقضقحمعػفقممعراجعـيماظؿــقعماظؾققظـقجلمودورماألجفـزةماظعؾقـومظؾرضوبـيمؼبم
اظؿلطقدمسؾكمأػؿقيماٌراجعيماظؾقؽقيموبوألخصمعراجعيماظؿـقعماظؾققظقجل؟

خطّـةماظؾقث:

هؼقؼومشلدفماظؾقٌماحملددمدؾػومؼـؼلؿماظؾقٌمإظبمعؾقـنيموػؿومطوألتل:
اٌؾقٌماألولموػـقمؼؿــوولم:م اظؿـؿقـيماٌلـؿداعي،ماظؼؿـيماظعوٌقـيمظؾؿـؿقـيماٌلـؿداعي،مخطـيماظؿـؿقـيماٌلـؿداعيم،2030مدورم
االغؿقدوىماظؾقؽل،معػفقمماظؿـقعماظؾققظقجل،مخطقرةمصؼدانماظؿـقعماظؾققظقجل،مإتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجل.
واٌؾقٌماظـوغلمإرورمسؿؾلمظؿطؾقؼمعراجعيماظؿـقعماظؾققظقجل،موربيماىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوت.

اظـؿؾقثماألول:
اظؿـؿقةماظـؿلؿداعة:م

متمتعرؼػماظؿـؿقيماٌلؿداعيمبطرقمزبؿؾػيموػق معومجعؾ معـفومعػفقعو مصعؾو موؼعؿدلماظؿعرؼػماظصودرمدـيم 1987مسـماظؾفـيم
اظعوٌقيمظؾؾقؽيمواظؿـؿقيماألطـرمتداوالمحقٌمسرفماظؿـؿقيماٌلؿداعيم"اظؿـؿقيماظيتمتؾيبماحؿقوجوتمايوضرمدونماٌلوسمبؼدرةم
األجقول ماٌؼؾؾي مسؾك متؾؾقي مإحؿقوجوتفو" مطؿو مميؽـ متعرؼػفو مبلغفو ماظؿـؿقي ماظيت موؿع ماألػداف ماالجؿؿوسقي مواظؾقؽقيم
واإلضؿصودؼيم()2مطؿومػقمعؾنيمؼبماظشؽؾ.م
 -1عقضعمعـظؿيماظصقيماظعوٌقيمم.http://www.who.int/globalchange/ecosystems/biodiversity/ar/index.html
-2ماظؼؿيماظعوٌقيمحقلماظؿـؿقيماٌلؿداعيم–مدظقؾمرضوبيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيم-مغقصؿدلم2007مصم.8
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 -1اظؼؿةماظعاٌقةمظؾؿـؿقةماٌلؿداعة:

اغعؼدتماظؼؿيماظعوٌقيمظؾؿـؿقيماٌلؿداعيمجبقػوغلدلجمؼبمدؾؿؿدلم 2002بعدمسشرمدـقاتمعـماغعؼودمضؿيماألرضمؼبم"رؼـقمدىم
جوغرلو"مومتمإدؿعراضمخاللمػذهماظؼؿيمذبؿقسيمػوعيمعـماظؼضوؼوماٌؿعؾؼيمبوظؿـؿقيماٌلؿداعيممبـومؼبمذظـؽماظطوضـيموإدـؿكداممم
اٌقاردمواظؿـقعماظؾققظقجلمواظزراسيمواظؿفورةماظعوٌقيموايدمعـماظػؼرمومتـؾًماظـؿوئٍماظرئقلقيمظؾؼؿيماظعوٌقيمظؾؿـؿقـيماٌلـؿداعيم
ؼبماإلسالنمحقلماظؿـؿقيماٌلؿداعي،ماظشراطيمواًطيماظؿـػقذؼيمواظيتمتصػماإلجراءاتماظيتمصبـىمإتؾوسفـومظؿقؼقـؼماظؿـؿقـيم
اٌلؿداعيمسؾكماظصعقدماظقرينمواظدوظلموػكمهددماظؼطوسوتمذاتماألوظقؼيمظؽؾمعـطؼيمصكماظعو موضدمحـًماًطـيماٌـذطقرةم
ايؽقعوتمسؾكمإدبوذمإجراءاتمتؿعؾؼممبفؿقسيموادعيمعـماظؼضوؼومواظؿلطقدمسؾكماألػدافماإلمنوئقيمظألظػقي.

 -2خطةماظؿـؿقةماٌلؿداعةم:2030

ؼبمسومم2015ممتماسؿؿودمخطيماظؿـؿقيماٌلؿداعيمظعومم2030موأػدافماظؿـؿقـيماٌلـؿداعيمالم 17اًوصـيمبفـومموذظـؽمؼبمضؿـيم
تورطبقيمظألعؿماٌؿقدة،موععمبداؼيمسومم2016مبدأماظعؿؾمسؾكمتـػقذمتؾؽماألػدافموٌدةمػبلـيمسشـرمدــيمودـؿعؿؾماظـدولم
سؾكمحشدماىفقدمظؾؼضوءمسؾكماظػؼرمجبؿقعمأذؽوظف،موادبوذماإلجـراءاتماظالزعـيمعــمأجـؾمتعزؼـزماظرخـوء،مواظعؿـؾمسؾـكم
غبوؼيمطقطىماألرضموتؿـوولمذبؿقسيمعـماالحؿقوجوتماالجؿؿوسقيممبومؼبمذظؽماظؿعؾقؿمواظصقيموايؿوؼيماالجؿؿوسقيموصـرصم
اظعؿؾموتؿصدىمصكماظقضًمغػلفمٌعوىيمتغرلماٌـوخموغبوؼيماظؾقؽي.

 -3دورماالغؿودايماظؾقؽي:

ؼقجدمظدىماالغؿقدوىمىونموذبؿقسوتمسؿؾمعؿكصصيمؼبمعقاضقعموضضوؼومربددة،موإحدىمػذهماجملؿقسوتمذبؿقسيمسؿـؾم
عراجعيماظؾقؽي،ماظيتمتشفعموتدسؿمعراجعيماظؾقؽيمداخؾمذبؿؿعماالغؿقدوىمومتمإغشوءمذبؿقسيمسؿؾمعراجعـيماظؾقؽـيمؼبمسـومم
،1992موػقمغػسماظعومماظذيمسؼدتمصقفماألعؿماٌؿقدةمضؿيماألرضمؼبمرؼقمدىمجوغرلوموػـوكمأربعـيمأدظـيمإرذـودؼيمأسـدتفوم
ذبؿقسيمسؿؾماالغؿقدوىمٌراجعيماظؾقؽيموػل:
*متقجقفوتمخبصقصمتـػقذماظعؿؾقوتماظرضوبقيمسؾكماظـشوروتمذاتماٌـظقرماظؾقؽل.
*ماظرضوبيماظؾقؽقيمواظرضوبيماظـظوعقي.مممممممممممممم*ماظؿـؿقيماٌلؿداعي:مدورماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبي.
*مطؿقىماالغؿقدويمحقلماظؽقػقيماظيتمميؽـمأنمتؿعوونمبفوماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمؼبمرضوبيماالتػوضقوتماظؾقؽقيماظدوظقي.
طؿـومضوعـًمعؾـودرةمتـؿقـيماالغؿقدـويم ) (IDIبوظؿعـوونمعـعمإدارةماظشـؽقنماالضؿصـودؼيمواالجؿؿوسقـيممبـظؿـيماألعـؿماٌؿقـدةم
) (UNDESAبعؼدماجؿؿوعمؼقعلم،20م21مؼقظققم2017مٌـوضشيماالدؿعدادمظؿـػقـذمأػـدافماظؿـؿقـيماٌلـؿداعي،مطؿـوممتمسؼـدم
اجؿؿوعمثوغلمخاللماظػذلةمعـم18ماظبم20مؼقظققمٌ 2018ـوضشيمعلوػؿيماألجفـزةماظعؾقـومظؾرضوبـيمصـكمهؼقـؼمأػـدافماظؿـؿقـيم
اٌلؿداعيموذظؽممبؼرماألعؿماٌؿقدةمبـققؼقرك.
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 -4عػفومماظؿـوعماظؾقوظوجي(: )3

40

ؼعؿدلمعصطؾحماظؿـقعماظؾققظقجلمعـماٌصطؾقوتماىدؼدةمغلـؾقوًموؼعـرفمرؾؼـومإلتػوضقـيمماظؿــقعماظؾققظـقجلمسؾـكمأغـيمتــقعم
اإلخؿالفمبنيماظؽوئـوتمايقيمعـمعبقعمعصودرػومواظيتمتشؿؾماظـظؿماظؾقؽقيماظصـقراوؼيمواظؾقرؼـيمواٌوئقـيماألخـرىماظـيتم
تشؽؾمجزءمعـماظؿعؼقداتماظؾقؽقي،مطؿومؼشؿؾماظؿـقعمداخؾماألغقاعموبنيماألغقاعمواظــظؿماظؾقؽقـيماألرضـقيمواظؾقرؼـيمواٌوئقـيم
األخرىمواجملؿؿعوتماإلؼؽقظقجقيماظيتمتؽقنمػذهماظـظؿمجزءاًمعـفو،موػذامؼشؿؾماظؿــقعمداخـؾماألغـقاعموصقؿـومبقـفـوموتــقعم
اظـظؿماإلؼؽقظقجقي.موػذامػقماظؿعرؼػماٌلؿكدممٌصطؾحماظؿـقعماظؾققظقجلمؼبمإتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلماظيتمأضرػومعممترماألعؿم
اٌؿقدةماٌعينمبوظؾقؽيمواظؿـؿقيمواٌعروفمأؼضوًمبودؿمضؿـيماألرض،ماظـذيمسؾبؼـدمؼبمرؼـقممديمجـوغرلوممؼبمسـومم1992موضـدمبـدأم
درؼونماإلتػوضقيمؼبمغفوؼيمسومم.1993

-5ماإلدراكماظدوظيمٌراجعةماظؿـوعماظؾقوظوجي:

بدأماإلػؿؿومماظدوظلمٌػفقممغبوؼيماظطؾقعيمعـذمػبلقـوتماظؼرنماٌوضلموصكمدـيم1972مؼبمادـؿقطفؾؿماجؿؿـعمزسؿـوءماظعـو م
ظؾؿرةماألوظلمٌـوضشيماظؼضوؼوماظؾقؽقيمؼبمعممترماألعؿماٌؿقدةمظؾؾقؽيماإلغلوغقيمومتمتقضقعماتػوضقوتمدوظقيمعؿعددةميؿوؼـيماظؿــقعم
اظؾققظقجلموعـمأػؿفوماإلتػوضقيماظعوٌقيماألوظب،مإتػوضقـيماظؿــقعماظؾققظـقجلماظـيتممتمإبراعفـومؼبمدــيم1992مؼبمضؿـيماألرضم
مبدؼـيمرؼقمديمجوغرلوموؼبمدـيم2002ممتمإضرارمخطيمإدذلاتقفقيمووضعماظؿزامم"ػدفماظؿـقعماظؾققظقجلم"2010مظؾقدمعـم
اظؿدػقرمؼبماظؿـقعماظؾققظقجلموزؼودةماظقسلمبوظؿـقعماظؾققظقجلمؼبمضطوسوتماإلضؿصودمواظؿكطقطماظؿـؿقيمومتعؿدلمعراجعيماظؾقؽيم
اآلنمغشوروًمرئقلقوًمؼبماظعدؼدمعـماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبي.
ومتمإصدارمظقائحمتـظقؿقيمظؾؾقؽيمتـصمسؾكمسؼقبوتمضوغقغقيمسـدمحدوثمزبوظػوت،موزؼودةمرضكمأدواتماظلقوديماظعوعيماظـيتم
ؼؿؿمعـمخالشلومإدارةماظؾقؽيموضدمإغطؾؼًماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمسؾكماٌلـورموادـؿفوبماظعدؼـدمعـفـومظؾؿعؼقـداتماٌؿزاؼـدةمؼبم
حقطؿيماظؾقؽيمومت،مظقسمصؼط،مإجراءماٌزؼدمعـماألسؿولماظرضوبقي،موإغشوءمصرقمسؿؾمٌراجعيماظؾقؽيمبؾمضوعـًمبعـضماألجفـزةم
اظعؾقومظؾرضوبيمبنسودةمػقؽؾيمعؽوتؾفو،محبقٌمتؿضؿـمأسؿولمعراجعيماظؾقؽيمذبوالًمأودعمعــماظؼضـوؼوموزفـرتمأدظـيمإرذـودؼيم
جدؼدةموبراعٍمتدرؼؾقيمعـؼقيمتدعٍمضضوؼوماظؾقؽيمؼبمأدوظقىماٌراجعيمموسؾكمعدارمدـيم،)4( 2000مأجرؼًمأسؿــولمرضوبقـيم
بقؽقيم -تؼؿـربمعــم400مسؿـالًمرضوبقوًم-ممبشلنمعقضقسوتمتذلاوحمعـمإدارةمأحقاضماألغفـورمإظبمتـظـقؿماٌؾقـداتمايشـرؼيم
وتؼورؼرماظؿـؿقيماٌلؿداعيمواألعـماظؾققظقجلموتغرلماٌـوخموحرقماظؼؿوعيموإتػوضقوتماظؾقؽيماظدوظقي.
وطونمشلذهماألسؿولماظرضوبقيمتلثرلاًمجقػرؼوًمسؾكمإدارةماظعدؼدمعـمايؽقعوتمظؼضوؼوماظؾقؽيمواظؿـؿقيماٌلؿداعيمؼبمعبقـعمأسبـوءم
اظعو موميؽـمربطفومارتؾوروًمعؾوذراًمبـؿوئٍمبقؽقيمإصبوبقي.

 -6خطورةمصؼدانماظؿـوعماظؾقوظوجي:

إنّمايقوةمصققماألرضمتعؿؿدمسؾكماظطؾقعيموضبؿوجماإلغلونمإظبمتـقعماظطؾقعـيمظؾقصـقلمسؾـلماالحؿقوجـوتماألدودـقي،معــؾم
اظطعومموعقاردماٌقوهمطؿومتعدماظطؾقعيمأؼضومعصدرامظؾػرصماإلضؿصودؼيموالمأحدمبنعؽوغفماظـفوةمعـمتلثرلمصؼدانماظؿــقعمايقـقيم
ألغفمؼعينمبقضقحمضعػماظؼدرةمسؾكمإطؿشوفماألدوؼيماىدؼدةموإزدؼودمخطرماظؽـقارثماظطؾقعقـيموإذـؿدادمتـلثرلماإلحؿؾـوسم
ايراري،مأنمصؼدانماظؿـقعماظؾققظقجلمؼمديمإظب:م
-ماغؼراضماألغقاعم-مصؼدانماظؿـقعماىقينم-ماالغؿشورماظعوٌلمظؾقققاغوتمواظـؾوتوتماظشوئعيم-متغرلاتمضكؿيمؼبماظـظؿماظؾقؽقي.

 -3األعؿماٌؿقدةماظؿقضعوتماظعوٌقيمظؾؿـقعماظؾققظقجلماإلصدارماظـوظٌم2010مصم.15

-4مذبؿقسيمسؿؾماالغؿقدويمٌراجعيماظؾقؽيم–متطقرمواووػوتماٌراجعيماظؾقؽقيمورضيمارذودؼيم–مغقصؿدلم2007مصم.9
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 -7إتػاضقةماظؿـوعماظؾقوظوجي:
ؼبمأطؿقبرمعـمسـومم2010ممتماسؿؿـودماتػوضقـيماظؿــقعماظؾققظـقجلمؼبمغوشقؼـوممبوظقوبـونموؼبم 22دؼلـؿدلم 2010أسؾــًم األعـؿم
اٌؿقدة اظػذلةمعـم2011مإظبم 2020سؼدماألعؿماٌؿقدةماٌعينمبوظؿـقعماظؾققظقجلموأضرماٌممترماًوصمبلررافمإتػوضقيماظؿــقعم
اظؾققظقجلمخطيمإدذلاتقفقيمظؿقؼقؼماشبػوضمؼبماٌعدلمايوظلمظــؼصماظؿــقعماظؾققظـقجلمسؾـكماٌلـؿقىماظعـوٌلمواحملؾـلم
واظقرينمطؿلوػؿيمظؾؿكػقػمعـماظػؼرموإلصودةمايقوةمطؽؾمسؾكمدطحماألرضموتشفعماظدولمسؾـكمعراجعـيمأسؿـوشلؿموخوصـيم
إدذلاتقفقوتفؿماظقرـقيمظؾؿـقعماظؾققظقجلموخططمأسؿوشلؿم(،)5مإنمرؤؼيمػذهماًطيماالدذلاتقفقيمػلم"ايقوةمؼبماغلفوممعـعم
اظطؾقعي"محقٌم"حبؾقلمسومم، 2050مؼؾبؼقّؿماظؿـقعماظؾققظـقجلموؼؾبقػـظموؼلـؿعودموؼلـؿكدممبرذـد،موتصـونمخـدعوتماظـظـومم
اإلؼؽقظقجل،مممومؼمديمإظبمادؿداعيمطقطىمدؾقؿموتؼدؼؿمعـوصعمأدودقيمىؿقعماظشعقب".
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 -1/7اًطةماإلدرتاتقفقةمظؾؿـوعماظؾقوظوجيم:2020 -2011

تؿؿـؾمعفؿيماًطيماإلدذلاتقفقيمؼبمادبوذماإلجراءماظػعولمظقضػمصؼـدانماظؿــقعماظؾققظـقجلمبفـدفمضـؿونمأغـفمحبؾـقلمسـومم
،2020متؽقنماظـظؿماإلؼؽقظقجقيمضودرةمسؾكماظؿقؿؾموتقاصؾمتؼدؼؿماًدعوتماظضرورؼي،موعـمثؿمضؿونمتـقعمحقـوةماظؽـقن،م
واٌلوػؿيمؼبمرصوهماظؾشر،مواظؼضوءمسؾكماظػؼر.م وظضؿونمذظؽ،متؾبكػـػماظؼقـقدمسؾـكماظؿــقعماظؾققظـقجل،موؼـؿؿمادـؿعودةماظــظؿم
اإلؼؽقظقجقي،موتؾبلؿكدمماٌقاردماظؾققظقجقيمسؾكمسبقمعلؿدامموصبريمتؼودـؿماٌــوصعماظـوذـؽيمســمادـؿكدامماٌـقاردماىقـقـيم
بطرؼؼيمسودظيموعـصػي؛موتؾبؼـدمماٌـقاردماٌوظقـيماظؽوصقـي،موتؾبعـززّماظؼـدرات،موتعؿـؿمضضـوؼوماظؿــقعماظؾققظـقجلموضقؿـف،موتـػـذم
اظلقودوتماٌـودؾيمبػعوظقي،موؼلؿـدمصـعماظؼرارمإظبمسؾقممدؾقؿيموإظبماظـفٍماظؿققرل.

 -2/7اظؿفدؼداتماظؽربى:

تشرلمإتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلمإظبمػبسمتفدؼداتمطـدلىمتمدىم
إظبمصؼدانماظؿـقعماظؾققظقجل،موتعدماألغشطيماظؾشرؼـيمػلماظلؾىم
اظرئقللمؼبمصؼدانماظؿـقعماظؾققظقجلموتؼقممايؽقعـوتمؼبمأشؾـىم
اظدولمبؿـظقؿمتؾؽماألغشطيمظذامميؽـمظألجفزةمماظعؾقومظؾرضوبيمأنم
تؼقممبدورمرئقللمؼبماظرضوبيمسؾلماألسؿولمايؽقعقي.

 -3/7أػمماظطرقمإلبطاءمخلائرماظؿـوعماظؾقوظوجيم(وصؼامإلتػاضقةماظؿـوعماظؾقوظوجي):
طرق إلبطاء خسائر التنوع البيولوجي

الزراعة الفعالة
والمستدامة

تخطيط المناطق
الطبيعية

االستهالك
المستدام

عدم االستغالل
الجائر للموارد
البرية

نظم بيولوجية
حرجة

*ماظزراسيماظػعوظيمواٌلؿداعي:مهلنيمصعوظقيماألراضلمواٌقوهمواٌقادماٌغذؼيمواظؽقؿووؼيمعـمأجؾماظزراسـيموتربقـيمايققاغـوتم
واظـؾوتوتماٌوئقي.
*مدبطقطماٌـورؼماظطؾقعقي:مغبوؼيماٌـورؼماظغـقيمبوظؿـقعماظؾققظقجلمواظيتمتؼدممخدعوتمأدودقيمظؾـظومماظؾقؽل.
*ماإلدؿفالكماٌلؿدام:م ايدمعـماإلدؿفالكماٌػرطمظؾطوضيمواألخشـوبمواظغـذاءموخوصـيماظؾقـقممعــمضؾـؾماظؼطوسـوتماظغـقـيم
بوجملؿؿع.
*مسدمماإلدؿغاللماىوئرمظؾؿقاردماظدلؼي:موضػممموردوتمسؿؾقوتمصقدماألزلوكماٌػرطمواٌدعرةمواظؿقدعمؼبمعـورؼماحملؿقـوتم
اظؾقرؼيمووضػمصقدماألغقاعمواظؽوئـوتماٌعرضيمظؾكطر.
*مغظؿمبققظقجقيمحرجي:مغبوؼيموإحقوءمتؾؽماظـظؿماظؾققظقجقيماظيتمتقصرماٌقاردمظؾػؼراءمواظلـؿوحمبـوظؿؽقػمعـعمتغـرلماٌــوخم
وتقصرمدؾعموخدعوتمدضقؼيمظؾـظومماظؾقؽل.
ٌ -5زؼدمعـماٌعؾقعوتمميؽـماظرجقعمإظبمعقضعماتػوضقيماظؿـقعماظؾققظقجلمwww.cbd.int/sp/default.shtml
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اظـؿؾقــثماظـــاغي:
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إرارمسؿؾيمظؿطؾققمعراجعةماظؿـوعماظؾقوظوجي:

وضعماظدظقؾماإلرذوديماٌؼدممعـمذبؿقسيمسؿؾماالغؿقدويمظؾؿراجعيماظؾقؽـلم ) (WGEAأربـعمخطـقاتمعؼذلحـيمم()6موميؽــم
تعدؼؾفوموصؼمعقضػمواحؿقوجوتمأيمجفوزمأسؾلمظؾرضوبيموميؽـماالدؿػودةمعـفومظؿقدؼـدماألػـدافمواظـطـوقموععقـورماٌراجعـيم
اظػردؼيمظؾؿـقعماظؾققظقجلمأومظقضعمخطيمرقؼؾيماألجؾمعؾـقيمسؾكمأدوسماٌكـوررةمألجـؾمتـػقـذمدؾلـؾيمسؿؾقـوتمظؾؿراجعـيم
وؼشرلماظدظقؾمإظبمسدممحوجيماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمإظبمتػقؼضوتمخوصيمرزلقيمظؿـػقـذمسؿؾقـيماٌراجعـي،متلـؿطقعمعراجعـيم
اظؿـقعماظؾققظقجلمدراديمضضوؼوماٌراجعيماٌوظقيموعراجعيماالظؿزاممبوإلضوصيماظلمعراجعـيماألداءمإسؿؿـوداًمسؾـلمتػـقؼضماىفـوزم
األسؾكمظؾرضوبيموػذهماًطقاتمتؿؿـؾمؼب:
اًطقةماألوظب:مهدؼدماظؿـقعماظؾققظقجلمظؾدوظيمواظؿفدؼداتماظيتمتقاجفف.

اًطقةماظـوغقي:مإدراكمإدؿفوبيمايؽقعيمظؿؾؽماظؿفدؼداتمواألررافماٌعـقي.
اًطقةماظـوظـي:مإخؿقورمعقضقسوتماٌراجعيموأوظقؼؿفو.
اًطقةماظرابعي:مادبوذمضرارمحقلمررقماٌراجعي.

 -1هدؼدماظؿـوعماظؾقوظوجيمظؾدوظةمواظؿفدؼداتماظيتمتواجفه:

مترتؾطمدرجيمأػؿقيمضضوؼومععقـيمصرؼدةمحلىماظدوظيمواظظروفماًوصيمبفوموعـمأجؾمتطـقؼرمرـرقمربؾقـيمٌراجعـيمضضـوؼوم
اظؿـقعماظؾققظقجلمصبىمسؾكماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمأدراكماٌقضػمؼبمدوظؿفؿمواظؿفدؼداتماظرئقلقيمؼبماظؿـقعماظؾققظقجل.
-1/1معوػلماٌقاردماظؾققظقجقيمؼبماظدوظي؟
*ماظؼطوسوتمواألغشطيماإلضؿصودؼيماظيتمتعؿؿدمسؾكماٌقاردماظؾققظقجقي.
*مرؾقعيموحلودقيماألغقاعماٌكؿؾػيمظؾـظومماظؾقؽلمؼبماظدوظي.
*ماٌلوػؿيماظيتمتؼدعفومخدعوتماظـظومماظؾقؽلمظؾدوظيمؼبماالضؿصودماظؼقعلمواظصوحلماظعوم.
-2/1معومػلماظؿفدؼداتماظرئقلقيمظؿؾؽماٌقاردموتـقسفو؟
صبىمسؾكماٌراجعمصفؿماظؿفدؼداتماٌقجقدةمؼبماظدوظيمواٌكوررموتؾؽماظؿفدؼداتماظيتمضدمتقضػماظؿطقرماالضؿصـوديمواظرخـوءم
االجؿؿوسلموغقسقيماظؾقؽـي،موظـقسمدورماىفـوزماألسؾـكمظؾرضوبـيمانمؼؼـقممبؿؼقـقؿماظؿفدؼـداتماظرئقلـقي،ماغـفمدورمايؽقعـيم
وؼلؿطقعماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيماظؾقٌمسـمبقوغوتمداخؾماشلقؽوتمايؽقعقيماظـيتمؼعفـدماظقفـومبوٌراضؾـيمواإلذـرافمسؾـكم
اظؿـقعماظؾققظقجلمؼبماظدوظيموتقجدمعصودرمأخريمظؾؾقوغوتمعـؾماىوععوتمواٌـظؿوتماظغرلمحؽقعقيمواظدوظقي.

 -2إدراكمإدؿفابةمايؽوعةمظؿؾكماظؿفدؼداتمواألررافماٌعـقة:

تؾعىمايؽقعيمدورامخطرلامؼبمغبوؼيماظؿـقعماظؾققظقجلمصوألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمالمتؼقممبوٌراجعـيمسؾـلماظؾقؽـيمصفـؿمؼؼقعـقنم
بوٌراجعيمسؾـكمايؽقعـيم،موشلـذامصوغـفممبفـردمصفـؿمأىمجفـوزمأسؾـلمظؾرضوبـيمظؾؿـقاردماظرئقلـقيماظؾققظقجقـيمصـكماظدوظـيم
واظؿفدؼداتمظؿؾؽماٌقاردمصنغفمؼؽقنمحبوجيماظلمصفؿمعومتؼقممبفمايؽقعيمظؿكػقػموعــعمتؾـؽماظؿفدؼـداتموعـومػـلماظـدلاعٍم
اٌقجقدةموعومػلماظلقودوتماٌلؿكدعي:مم

 -6ذبؿقسيمسؿؾماالغؿقدويمظؾؿراجعيماظؾقؽقيم-ماظدظقؾماإلرذوديمٌراجعيماظؿـقعماظؾققظقجل – ؼقغققم2007مصم.48:33
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-1/2معوذامتػعؾمايؽقعيمووهمتؾؽماظؿفدؼدات؟متلؿطـقعمايؽقعوتمإدبـوذمإجراءاتمصعؾقيمووهمغبـوؼيماظـؿقاردم
اظؾققظقجقيموايػوزمسؾقفـو،معــؾمإغشـوءمايـدائؼماظعوعـيمواحملؿقـوتماظطؾقعقـيموتـظـقؿمسؿؾقـوتماظصـقدماظـدليمواظؾقـريم
وادؿغاللماٌقاردماظطؾقعقيمورضوبيماظؿؾقثموادؿكدامماألراضلموادؿكداممدقودوتمسوعـيمزبؿؾػـيمإلضـرارمومتقؼـؾموتـػقـذمتؾـؽم
اإلجراءات.
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-2/2ماتػوضقوتموععوػداتمدوظقي:مٌومطوغًماظؼضوؼوماظؾقؽقيمتمثرمسؾكماظؽقطىمبلطؿؾفمصنغفـومتؿطؾـىمسؿـالمعشـذلطومعــمضؾـؾم
ايؽقعوتماظقرـقيموضدممتمتقضقعمسدةماتػوضقوتمبقؽقيموإضؾقؿقيمودوظقـيمعــمضؾـؾمايؽقعـوتماظقرـقـيمظؾقػـوزمسؾـكماٌـرلاثم
اظؼقعلموتلؿطقعماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمأنمتؾعىمدورامرئقلقومؼبمعراجعيمطقػقيمتـػقذمتؾؽماالتػوضقوتموصـكمتـذطرلمايؽقعـيم
بوظؿزاعوتفو.

-3/2متشرؼعوتموظقائح:مظدىمايؽقعوتمدؾطوتموأدواتمضوغقغقيمعؿـقسيمتلؿطقعمإدؿكداعفومصكمعقاجفيماٌشوطؾمواألغشطيم
اظؾقؽقيموتؿضؿـماظلؾطوتماظؼوغقغقيماظؿشرؼعوتم(ضراراتماظدلٌون)مواظؾقائحمواظؿصورؼحمواظرخصمواظؼقاغنيماظػرسقيموشرلػـومعــم
األدواتماظؼوغقغقيماظيتمتضؿـمتـػقذماإلتػوضقوتماظدوظقيموإذامأضرتمدوظيماىمإتػوضقيمصبىمسؾكماٌراجعمإصبودمعومإذاممتموضعم
تشرؼعمضقعلممموثؾموعومإذاممتموضعمتشرؼعمضقعلممموثؾموعومإذامطونمربؾمتـػقذم(.)7
-4/2ماظلقودوتمواظدلاعٍ:متلؿطقعمايؽقعوتمصقوشيمدقودوتمورـقيمسـماظؿـقعماظؾققظقجلمومتقؾماظلقودـوتمإظـلمهدؼـدم
االووهموظؽـمسودةمعومتؽقنمشرلمعؾزعيمأومواجؾيمصؼدمتؽقنماظلقوديمبقوغومبوظـقاؼومأومبوظـؿقفـيماٌرشقبـيموؼبمبعـضمايـوالتم
ميؽـمتدسقؿماظلقودوتمسـمررؼؼمإجراءاتمععقـيموبراعٍ.

-5/2مأدواتماضؿصودؼيموحقاصز:متلؿكدممايؽقعوتماٌـحمواظؼروضمواظدسؿمواظضرائىموردقمماًدعيموأتعوبماًدعيمطـلغقاعم
أخرىمعـماظلقودوت،موؼبمبعضمايوالت،مؼعؿـدلمادـؿكداممتؾـؽماألغـقاعمعــماألدواتمذـلمأدودـلمؼبماظؿشـرؼعماٌـوظلمأوم
اظؾقؽل.
-6/2متؼققؿماظؿلثرلماظؾقؽل:مؼؿؿمادؿكداعفمظػقصماٌشروسوتمأوماظدلاعٍمأوماظلقودوتمظضؿونموضعماظؿلثرلماٌؿقضعمسؾلماظؾقؽيم
ؼبماالسؿؾورمضؾؾموضعماظؿشرؼعمأنمتؼققؿماظؿلثرلماظؾقؽلمػقمأداةمدبطقطمخطرلةمإذاموضعـومؼبماالسؿؾورماًلـوئرماظؽـؾرلةمواظـيتم
المميؽـمإصالحفوماظيتمضدمؼؿلؾىمصقفوماإلغلونمظؾؾقؽي.
-7/2ماظشراطيماظؿطقسقي:مػلماتػوضقوتمبنيمحؽقعوتموعـظؿوتمأومعمدلوتمالمتفدفمظؾربحمؼؿعـووغقنمععـومظؿقؼقـؼمشـرضم
عشذلكمبدونمتشرؼع.
-8/2ماألررافماظرئقلقيماٌعـقي:مصبىمهدؼدماألررافماظرئقلقيماٌعـقيموهدؼدمدورموغشوطموغطوقمتلثرلمطؾمرـرفمرئقلـلم
وضدمتشؿؾماألررافماٌعـقيماإلداراتمواشلقؽوتمايؽقعقيمسؾكمعلؿقىماظدوظيمطؽؾمأومسؾكماٌلؿقىماإلضؾقؿلموتعؿـدلماظلـؾطيم
ايؽقعقيمؼبمدولمسدؼدةمػلماٌلؽقظيمسـماظلقودوتماظؾقؽقيموسـمضؿونمتطؾقؼماظؼقاغنيماظؾقؽقيمعــمضؾـؾماشلقؽـوتماظعوعـيمأوم
اًوصيموعلؽقظيمسـمإسدادماٌعوؼرلماظؾقؽقيموهدؼدماظلقودوتماظؾقؽقيموإصدارماظذلاخـقصماظالزعـيمظؾقـدمعــمحفـؿموترطقـزم
اٌؾقثوتماظيتمؼؿؿمتصرؼػفومؼبماظؾقؽي،مطؿومتؽقنمعلؽقظيمأؼضـومســمرضوبـيماظـدعورماظؾقؽـلماحملؿؿـؾموتطؾقـؼماظغراعـوتمســدم
إغؿفوكماظؼقاغني.

 -3اخؿقارمعوضوساتماٌراجعةموأوظوؼؿفا:

ماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمظفمحرؼيماخؿقورمعقضقعماٌراجعيمووضعماألوظقؼوتماظيتمتضؿـماظردمسؾكماألدؽؾيماظؿوظقي:مم

 -7سالءمطوعؾمحلـ،م"تؼقؼؿمغظؿماٌراجعيماظؾقؽقيمصكماٌـشكتماظصـوسقي"م(دراديمتطؾقؼقي)،مردوظيمدطؿقراهمشرلمعـشقرة،مععفدماظدرادوتمواظؾققثماظؾقؽقي،مجوععيم
سنيمسلس،م،2014مصم.78
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 -1/3ػؾمميؾؽماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيماظؿػقؼضمواظلؾطيماظالزعي؟م
بعدمهدؼدماألررافماٌعـقيمصبىمأنمضبددماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمأؼفؿمطبضعمظرضوبؿفمطؿـومميؽــمظؾففـوزماألسؾـكمظؾرضوبـيم
عؿوبعيماألررافماٌعـقيمعـماظؼطوعماًوصماظذؼـمؼؿؿممتقؼؾفؿمعـماٌـقاردماظعوعـيموبـوظرشؿمعــمسـدممخضـقعمبعـضماألرـرافم
ظؾرضوبيمصبىمأنمؼعرفماٌراجعمعـموعومػقماظدورماظذيمؼؾعؾقغف.
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-2/3معومػلمأسؾكماٌكوررمسؾكماظؾقؽيموادؿكدامماألعقالماظعوعي؟
ؼؿؿمهدؼدماإلجراءاتماألطـرمعالئؿيموصؼومظؿقؾقؾماٌكوررموصبىمأنمؼلخذماٌراجعمؼبماسؿؾورهمأػؿقيماظؿـلثرلماظػعؾـلمواظؽـوعـم
سؾكماظؾقؽيمواجملؿؿعمواالضؿصودمسـدمتؼققؿماظؿفدؼداتماظقاضعيمسؾكماظؾقؽيمطؿومصبىمأنمؼطـرحماٌراجـعمأدـؽؾيمبشـلنمطقػقـيم
اظؿكؾصمعـماألضرارموصبىمأنمؼلخذماٌراجعمؼبماسؿؾورهمعدىمضقةماظضررمإذمأغـفمؼعؿـدلمعــماألوظقؼـوتماظؿعوعـؾموايـدمعــم
اظؿفدؼداتماًطرلةموميؽـمرؾىماٌلوسدةمعـماًدلاءمؼبمػذاماجملولمإذامظزمماألعر.
-3/3مػؾماٌقضقعمضوبؾمظؾؿراجعي؟
صبىمأنمؼؼررماٌراجعمعومإذامطونمػـوكمعصودرمعـودؾيمظؾؿعوؼرلماظيتممتممبقجؾفومسؿؾقيماٌراجعيمعـؾماتػوضقوتمدوظقيمعؿعؾؼيم
بوظؿـقعماظؾققظقجل،ماظؼقاغنيمواظؾقائحمواًططماإلدذلاتقفقي.
-4/3مػؾمميؽـمأنمهدثماٌراجعيماخؿالصومؼبمػذاماجملول؟
صبىمتؼققؿمذبولمزؼودةماظػعوظقيمؼبمتطقؼرماألدؾقبماظذيمتلؿكدعفمايؽقعيمؼبمغبوؼيموايػوزمسؾكماظؿـقعماظؾققظـقجلمعـعم
األخذمؼبماالسؿؾورمعومؼؾل:
*ماػؿؿوعوتمعلؿكدعلمتؼرؼرماٌراجعي.مممممممممممممممممممم*ماألػؿقيماظـلؾقيمظؾؿقضقع.
*ماظؿلثرلماٌؿقضعمعـمسؿؾقيماٌراجعي.ممممممممممممممممممممممم*مػؾممتمعراجعيماٌقضقعمعـمضؾؾ؟
*ماظصؾيماظقثقؼيمٌقضقعماٌراجعيمحبؿوؼيماالحؿقوجوتماألدودقيمظإلغلون.

 -4إتـكاذمضرارمحولمررقماظـؿراجعة:

مضبؿوجماٌراجعقنمإظبماغؿؼوءمعـفٍمعراجعيمواخؿقورمأػدافماٌراجعيموذبوالتماإلدؿػلور:مم
-1/4ماإلدارةماٌوظقيمواظـظوعقي:م بودؿكداممتؼـقوتماٌراجعيماٌوظقـيماظؿؼؾقدؼـيمميؽــمأنمؼػقـصماٌراجعـقنمادـؿكدامماألعـقالم
اظعوعيمؼبماٌشروسوتموؼبماظدلاعٍماظيتمترطزمسؾكماظؿـقعماظؾققظقجلموايػوزمسؾقـفموعـدىمإغػـوقماألعـقالمسؾـكمبـراعٍماظؿــقعم
اظؾققظقجلمبشؽؾمإداريمدؾقؿمرؾؼومظصالحقوتماإلغػوقمواظؾقائحموؼؿؿمعراضؾيمإغػـوقماألعـقالموهدؼـدماٌعقـورماظـذيمؼـؿؿمسؾـكم
أدودفمسؿؾقيمإغػوقماألعقال.
-2/4ماالظؿزاممبوإلتػوضقوتمواظؼقاغنيمواظلقودـوتم:م ػـؾمتػـلمايؽقعـيمبوالظؿزاعـوتموصؼـومظالتػوضقـوتمواظؼـقاغنيمواظلقودـوتم
واظدلاعٍم؟موصقؿومؼؾلمبعضمذبوالتماالدؿػلور:
*مػؾمتقجدماتػوضقوتمدوظقيمهؿلماظؿـقعماظؾققظقجلمداخؾمايدودماظدوظيمأوماٌـورؼماحملؿقيماٌشذلطي؟
*مػؾمتؿؾعماظدوظيماظؼقاسدمواالتػوضقوتماظيتمحددتفوماالتػوضقوتماظدوظقيماظيتممتماظؿقضقعمسؾقفو؟
*مػؾمدـًمايؽقعيماظؼقاغنيمواظؾقائحمظؿـػقذماظؿزاعوتفوماظدوظقيمودقودوتفوماحملؾقي؟
*مػؾمؼقجدمأيماخؿالفممأومصفقاتمبنيماظلقودوتماظقرـقيمظؾؿـقعماظؾققظقجلمواظؼقاغنيماظؾقؽقيمظؾدوظي؟
*مػؾمؼؿؿمتـػقذماظؼقاغنيمواظؾقائحماظؾقؽقيمبلدؾقبمعالئؿ؟
*مػؾمؼقجدمأيماخؿالفمبنيماظلقودوتماظقرـقيمواالتػوضقوتماظدوظقيماظيتموضعًمسؾقفوماظدوظي؟
-3/4ماظلقوديماًوصيمبوظؿـقعماظؾققظقجلمتؿقحمرؤؼيمواضقيموتؿضؿـمذبوالتماظؾقٌمعومؼؾل:
*م ػؾموضعًمايؽقعيمدقودوتمخوصـيمحبؿوؼـيموايػـوزمسؾـكمعصـودرماظؿــقعماظؾققظـقجل؟مػـؾمتؿعوعـؾماظلقودـوتمعـعم
اظؿفدؼداتماألطـرمأػؿقيم؟موػؾممتماالظؿزاممبوظلقودوتمايؽقعقي؟
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*مػؾممتمتقضقحموهدؼدموتـػقذماظلقودوتماظعوعيمبشلنماظؿـقعماظؾققظقجلمؼبماظؼقاغنيمواألدواتماظؼوغقغقيماألخرىمعـؾم
اًططمواٌقازغوت؟
*معومػلمإجراءاتمايؿوؼيممبلوغدةمدولمايدودماظيتمميؽـمادبوذػوميؿوؼيماظـظومماظؾقؽل؟
*معومػلمأغقاعماظؿغرلاتماٌؼذلحيماظيتموعؾماظلقودوتماظقرـقيمهؼؼمأصضؾمغؿوئٍ؟
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-4/4مضقوسماألداءمواظـؿوئٍ:مميؽـمأنمتؼقؿم(اظؽػوءةمواظػعوظقيموإضؿصودؼيماظـدلاعٍم)مظعؿؾقـوتمعراجعـيماظؿــقعماظؾققظـقجلمأداءم
أسؿولموبراعٍمايؽقعيماًوصيمبؿفدؼداتماظؿـقعماظؾققظقجلمظؾـظومماظؾقؽل.
*مػؾمضوعًماشلقؽوتماٌـودؾيمبؿقدؼدماظـؿوئٍماٌؿقضعيمظدلاذبفو؟
*مػؾمضوعًمبؿطقؼرمعمذراتموعؼوؼقسمشلذهماظـؿوئٍموػؾممتًمعراضؾؿفوموعؿوبعؿفو؟
*مػؾمميؽـماالسؿؿودمسؾكماظؾقوغوتماٌلؿكدعيمظؼقوسماألداء؟
*مػؾمهؼؼمدقودوتموبراعٍماظؿـقعماظؾققظقجلمأػداصفومواظـؿوئٍماٌلؿفدصي؟
*معومػلمأدؾوبمسدممهؼقؼماظلقودوتمواظدلاعٍمألػداصفوموغؿوئففوماٌؿقضعي،موطقػمميؽـمعقاجفؿفو؟
-5/4ماٌلوءظيمواظؿـلقؼمواظؼدرة:م
*مػؾمؼؿؿمهدؼدمأدوارموعلوءظيماىفوتماٌكؿصيمبقضقح؟ممممم*مػؾممتموضعمأىمآظقوتمضرورؼيمظؿـظقؿماظعؿؾ؟
*مػؾمظدىماىفوتمعقاردمطوصقيمظؿـػقذمأدوارػؿموعلؽقظقوتفؿ؟مم*مػؾمحصؾماظعوعؾقنمسؾكماظؿدرؼىماظؽوؼب؟
*مػؾمرقرتماىفوتمغظؿماإلدارةماظداخؾقيممبومؼزؼدمعـمصوسؾقؿفو؟
-6/4ماظؾقٌماظعؾؿلمواٌراضؾي:مأنمضدرةمايؽقعيمسؾكمإجراءمحبٌموعراضؾيمظؾـظومماظؾقؽلمميؽــمأنمتـمثرمبشـؽؾمعؾوذـرمصـكم
طقػقيمغبوؼيماظؿـقعماظؾققظقجلموصقؿومؼؾلمعقضقسوتمظالدؿػلور:
*مػؾمظدىمايؽقعيماٌعؾقعوتماظعؾؿقيماظيتمتعطلماألوظقؼيمألسؿوشلومؼبمذبولماظؿـقعماظؾققظقجل؟
*مػؾمػـوكمغظؿمطوصقيمعقضقسيمٌراضؾيمحوظيماظؿـقعماظؾققظقجل؟
*مػؾمهؿػظمايؽقعيمبؼقاسدمبقوغوتمخوصيمبوظؿـقعماظؾققظقجل؟
*مػؾمؼؿؿمتؾودلماٌعؾقعوتمبنيمغظؿماٌراضؾيماظقرـقيمواظدوظقي؟
*مػؾمعصرحمظؾفؿفقرمبوإلرالعمسؾكماٌعؾقعوتماًوصيمبلغشطيماٌراضؾي؟
-7/4ماظؿعؾقؿماظعوم:م
*مػؾمدبصصمايؽقعيمإسؿؿوداتمعوظقيمطوصقيمظـشرماظـؼوصيماظعوعيمظدلاعٍمغبوؼيماظؾقؽي؟
*مػؾمتشفعمايؽقعيماظؼطوسنيماظعوممواًوصميؿوؼيماظؿـقعماظؾققظقجل؟
*مػؾمدذبًمايؽقعيمإػؿؿوعوتماظؿـقعماظؾققظقجلمؼبمدقودؿفوماظعوعي؟
*مػؾمتؼقممايؽقعيمبؼقوسمغؿوئففوماظعوعيماٌؿقؼؼي؟
-8/4مإسدادمتؼورؼرمظؾعؿالءمواىؿفقر:مميؽـمأنمتؽقنمعؿطؾؾوتمإسدادماظؿؼورؼرمعصدرامػوعومألدظيماٌراجعي،مسؾكمدؾقؾماٌــولم
تؿطؾىماظعدؼدمعـماإلتػوضقوتماظدوظقيمأنمتؼدممايؽقعوتماظقرـقيمتؼرؼرامشلقؽوتماألعؿماٌؿقـدةماومظؾـفقؽوتماظدوظقـيماألخـرىم
(عـؾماشلقؽوتماٌوسبي)،مبوإلضوصيماظلمأنماىفوتماٌـظؿيمداخؾماظدوظيمضدمتطوظىمبنسدادمتؼرؼـرمظؾففـوتماظؿشـرؼعقيماظـيتم
بدورػومضدمتعدمتؼرؼرامظؾدلٌون.

 -5وربةماىفازماٌرطزيمظؾؿقادؾات:

ممومالذؽمصقفمأنماالػؿؿوممبوظؾقؽيمضبظكمبرسوؼيمعؿـوعقيمعـمضؾؾمعبفقرؼيمعصرماظعربقيمحقٌمأصردتمظفماظعدؼدمعـماظؼقاغنيم
اظيتمتلعكمؼبمذبؿؾفومإظبمتقصرلمضدرمعؿزاؼدمعـماظلقطرةموايؿوؼيمظؾؾقؽيماٌصـرؼيمعــمطوصـيماٌؾقثـوت،مؼـلـقىمذظـؽمسؾـكم
ضطوعماٌقوهمخوصيمحقٌمطبضعمإظبماظعدؼدمعـماظؼقاغنيماظيتمتعؿؾمسؾكمغبوؼيماٌقوهمواجملوريماٌوئقيمعـماظؿؾـقثموعــمػـذهم
اظؼقاغني.
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 -1/5ضقاغنيموضرارات:م
*ماظؼوغقنم105مظلـيم )8( 2015اًوصمبؿعدؼؾمبعضمأحؽومماظؼوغقنمرضؿم4مظلـيم 1994بنصدارمضــوغقنمؼبمذلنم
غبوؼيماظؾقؽي.
*ماظؼوغقنم4مظلـيم )9(1994بنصدارمضوغقنمؼبمذلنمغبوؼيماظؾقؽيم(اظؾوبماظـوظٌ:مغبوؼيماظؾقؽيماٌوئقيمعـماظؿؾـقثم)موالئقؿـفم
اظؿـػقذؼي.
*ماظؼوغقنم48مظلـيم )10(1982ؼبمذلنمغبوؼيمغفرماظـقؾمواجملوريماٌوئقيمعـماظؿؾقثموالئقؿفماظؿـػقذؼي.
*ماظؼوغقنم44مظلـيم 2000بؿعدؼؾماظالئقيماظؿـػقذؼيمظؾؼوغقنمرضؿم 93ظلـيم )11( 1962ؼبمذلنمصرفماٌكؾػوتماظلوئؾي.
*مضرارمرئقسمذبؾسماظقزراءمرضؿم3005مظلـيم2015مبنغشوءمجفوزمتـظقؿمإدارةماٌكؾػوت.
*مضراراتمرئقسمذبؾسماظقزراءمخبصقصمتؼققؿماألثرماظؾقؽل:
ممممم-مضرارموزؼرماظؾقؽيمرضؿم75مظلـيم2017ماظصودرمبؿورؼخم.2017/3/30
ممممم-مضرارموزؼرماظؾقؽيمرضؿ  19ظلـيم2016ماظصودرمبؿورؼخم.2016/1/31
ممممم-مضرارماظرئقسماظؿـػقذيمظؾففوزمرضؿم26مظلـيم2016ماظصودرمبؿورؼخم.2016/2/4
طؿومؼفـدفمصــدوقمغبوؼـيماظؾقؽـيموصؼـومظــصماٌـودةم 14ؼبماظؼـوغقنم105مظلــيم2015مإظبممتقؼـؾماألغشـطيمواظدرادـوتم
واٌشروسوتماظؾقؽقيمظدسؿمجفقدماظدوظيمؼبمذبولمغبوؼيماظؾقؽيمواظـرواتماظطؾقعقيموهؼقؼماظؿـؿقيماٌلؿداعي،موذظؽمعـمخاللم
متقؼؾماٌشروسوتماظرائدةمواظؿفرؼؾقيموإسـدادماظدرادـوتماظالزعـيمظؾـدلاعٍماظؾقؽقـيموعراجعـيمدرادـوتمتؼـقؼؿماألثـرماظؾقؽـل،م
واٌشورطيمؼبممتقؼؾمعشروسوتمغبوؼيماظؾقؽيموعؽوصقـيماظؿؾـقث،مرؾؼـومظألوظقؼـوتماظؾقؽقـيماظـيتمؼقاصـؼمسؾقفـومذبؾـسمإدارةم
اظصـدوق.موحددماٌشرعماٌصريمإرورمظؿطؾقؼمطؾمضوغقنمعـمتؾؽماظؼقاغنيمحقـٌماعؿـدتمعظؾـيماظؼـوغقنمرضـؿم 4ظلــيم1994م
بنصدارمضوغقنمؼبمذلنمغبوؼيماظؾقؽيم(اظؾـوبماظـوظـٌم:مغبوؼـيماظؾقؽـيماٌوئقـيمعــماظؿؾـقثم)موالئقؿـفماظؿـػقذؼـيمظؿشـؿؾماٌقـوهم
اظلوحؾقيمواظشقارهماٌصرؼيمسؾكمإعؿدادػوموطذامعومؼعرفماٌـطؼيماإلضؿصودؼيماًوظصيم(وؼطؾؼمسؾقفومأؼضـوًماٌقـوهماظؾقرؼـيم)،م
ؼبمحنيمإضؿصرتمعظؾيمتطؾقؼماظؼوغقنمرضؿم48مظلـيم1982مؼبمذلنمغبوؼيمغفرماظـقؾمواجملوريماٌوئقيمعـماظؿؾـقثموالئقؿـفم
اظؿـػقذؼيمسؾكمغفرماظـقؾمواٌقوهماظداخؾقيمعـمرؼوحوتموترعمواظؾقرلات...إخل،موحرصوًمعـماٌشرعمسؾكماظؾقؽيمصؼدمأصردمبوٌودةم
رضؿم15معـماظالئقيماظؿـػقذؼيم()12مظؾؼوغقنمرضؿم 93ظلـيم1962مؼبمذلنمصرفماٌؿكؾػوتماظلوئؾيموععوؼرلمإسـودةمإدـؿكدامم
عقوهماظصرفماظصقلمواظـؾوتوتماٌلؿقحمبزراسؿفومإسؿؿوداًمسؾـكمغـقعمععوىـيمعقـوهماظصـرفماظصـقلم(ععوىـيمإبؿدائقـي،مأوم
ثوغقؼي،مأومعؿؼدعـي).
وبـوءًمسؾكمعومدؾؼمؼؿضحماالػؿؿومماٌؿزاؼدمحبؿوؼيماظؾقؽيمعـماظؿؾقث،مومتوذـكمعـعمذظـؽماإلوـوه،محـرصماىفـوزماٌرطـزيم
ظؾؿقودؾوتمسؾكمصقصموعؿوبعيماألغشطيماظيتمشلومأثرمبقؽلمبوىفوتماظيتمدبضعمظرضوبؿف.
وضدمحددتمعقادماظؾوبماألولمعـماظؼوغقنمرضؿم144مظلـيم 1988اٌعدلمبوظؼوغقنمرضؿم157مظلـيم1998مبشلنمإصدارمضوغقنم
اىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتمأػدافمواخؿصوصـوتماىفـوزمواىفـوتماًوضـعيمظرضوبؿـفمبصـػيمسوعـيمحقـٌمغصـًماٌـودةم
األوظب"...مسؾكمأنماىفوزمػقؽيمعلؿؼؾيمذاتمذكصقيماسؿؾورؼيمسوعي...متفدفمأدودوًمإظبمهؼقؼماظرضوبيمسؾكمأعقالماظدوظـي،م
وسؾكمأعقالماألذكوصماظعوعيماألخرىموشرلػومعـماألذكوص "...طؿومغصًماٌودةماظـوغقيم"...سؾـكمأنماىفـوزمميـورسمسـدةم
أغقاعمعـماظرضوبيماٌوظقيمبشؼقفوماحملوديبمواظؼوغقغل،مواظرضوبيمسؾـكماألداءموعؿوبعـيمتـػقـذماًطـي،مواظرضوبـيمسؾـكماظؼـراراتم
اظصودرةمؼبمذلنماٌكوظػوتماٌوظقي".مووضقًماظـؿودةماظـوظـيماخؿصوصوتماىــفوزمؼبمعؾوذـرةمرضوبؿـفمسؾـكموحـداتماىفـوزم
اإلداريمظؾدوظي،مووحداتماإلدارةماحملؾقيمواشلقؽوتماظعوعيماًدعقيمواٌعووغيمواالضؿصودؼي"...م
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 -8اظؼوغقن  105ظلـيم2015ماًوصمبؿعدؼؾمبعضمأحؽومماظؼوغقنمرضؿم 4ظلـيم،1994ماىرؼدةماظرزلقيماٌصرؼي،ماظعددم42معؽررم(أ)،مؼبم.2015/10/19

 -9اظؼوغقنمرضؿم4مظلـيم1994مبنصدارمضوغقنمؼبمذلنمغبوؼيماظؾقؽيماٌعدلمبوظؼوغقنمرضؿم9مظلـيم،2009ماىرؼدةماظرزلقيماٌصرؼي،ماظعددم9معؽرر،مؼبم.2009/3/1
 -10اظؼوغقنمرضؿم48مظلـيم1982مؼبمذلنمغبوؼيمغفرماظـقؾمواجملوريماٌوئقيمعـماظؿؾقث،ماىرؼدةماظرزلقيماٌصرؼي،ماظعددم25معؽرر،مؼب .1982/6/26

 -11اظؼوغقنمرضؿم93مظلـيم1962مؼبمذلنمصرفماٌكؾػوتماظلوئؾي،ماىرؼدةماظرزلقيماٌصرؼي،ماظعددم،114مؼبم.21/5/1962
 -12اظالئقيماظؿـػقذؼيمظؾؼوغقنمرضؿم93مظلـيم1962مواٌعدظيمبؼرارموزؼرماإلدؽونمواٌراصؼمواجملؿؿعوتماظعؿراغقيمرضؿم254مظلـيم،2003مجرؼدةماظقضوئعماٌصرؼي،ماظعددم
276متوبع،مؼبم.2003/12/7
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-2/5مأصـوفماظرضوبي:
أتوحًماٌودةماظرابعيمظؾففوزمصقصموعراجعيمأسؿولموحلوبوتمأيمجفيمؼعفدمإظقفممبراجعؿفومأومصقصفومعـمضـؾـــؾمرئـقسم
اىؿفقرؼيمأومذبؾسماظشعىمأومرئقسماظقزراء.
ممومؼؿضحمععفمأنماىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتمظدؼفماظلؾطوتمواظصالحقوتمواالخؿصوصوتماظؽوصقيماظيتممتؽـفمعـمأداءمدورهم
دونمايوجيمإظبمتػقؼضوتمخوصيمظؿـػقذمسؿؾقيماٌراجعيماظؾقؽقي،معـمخاللمضضوؼوماظرضوبيماٌوظقيمورضوبيماالظؿزاممبوإلضـوصيمإظبم
رضوبيماألداءموصؼومٌومؼؾل:
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أوال:ماظرضابةماٌاظقة:م
وذظؽمعـمخاللم:
معراجعيماظؿصرصوتماٌوظقيمؼبماإلسؿؿوداتماظيتممتمدبصقصفومظؿـػقذمبراعٍمغبوؼيماظؾقؽي.مإبداءماظرأيمصقؿومإذامطوغًماٌكصصوتمطوصقيمظؿغطقيمعبقعماالظؿزاعوتمواٌلؽقظقوتماظؾقؽقيمواًلوئرماحملؿؿؾيمععمبقونمعـومإذامطوغًمػـوكماحؿقورقوتم متظفرمؼبماٌقزاغقي.
معراجعيماإلسوغوتمواشلؾوتمواٌلوسداتماظيتمؼؿؿمدبصقصفومظؾففيمربؾماٌراجعيمعـماظدولمواٌمدلـوتماظدوظقـيمألشـراضمغبوؼيماظؾقؽي.
ماظؿقؼؼمعـمأنماظؿؽوظقػمواالظؿزاعوتماٌؿعؾؼيمبوظؾقؽيمضدممتمهدؼدػومبدضيمومتموضعمضقؿيمعوظقـيمشلـومدـقاءمبوظـلـؾيمظؿؽؾػـيمغبوؼيماظؾقؽيمعـماظؿؾقثمأوماظؿؽوظقػمعـعمأضرارماظؿؾقثموأغفومتعؽسمحبقودؼيمغؿوئٍماإلظؿزاعوتماظقاجؾيمسؾكماىفـي.
معراجعيماظؼقائؿماٌوظقيماٌؿضؿـيمتؽوظقػمبقؽيمظؾؿلطدمعـمأغفومتعدلمبقضقحمسـماٌرطزماٌوظلموغؿوئٍماألسؿول.معراجعيمسؼقدماظعؿؾقوتماإلغشوئقيمواظؿقرؼداتماٌرتؾطيمبوألغشطيماظؾقؽقي.معراجعيمعقاردموإدؿكداعوتماظصـودؼؼموايلوبوتماًوصـيماظـيتمؼـؿؿمإغشـوؤػومؼبماىفـيم(ربـؾماٌراجعـيم)مظذعـيماظؼقـوممبلغشطيمبقؽقيمواظؿلطدمعـمأنماٌقاردمضدممتمهصقؾفومبوظؽوعؾموأنماإلدؿكداعوتمضدمأغػؼًمؼبمأشراضماألغشطيماظؾقؽقي.
ثاغقا:مرضابةماالظؿزام:
وتفدفمإظبماظؿلطدمعـمأنماألغشطيمواٌعوعالتمواٌعؾقعوتماٌؿعؾؼيمبوىفيماًوضعيمظؾرضوبـيمعؿقاصؼـيمعـعماظؿشـرؼعوتماٌصـرحم
بفومواظؾقائحماظصودرةممبقجىماظؿشرؼعوتماٌـظؿيموشرلػومعـماظؼقاغنيمواظؾقائحمواظؼراراتمواالتػوضوتمذاتماظصـؾيماظؾقؽقـيممبـوم
ؼبمذظؽماظؼقاغنيماٌؿعؾؼيمبوٌقزاغقي.

ثاظـامرضابةماألداءم(اضؿصادموطػاءةموصعاظقة):
وتفدفمػذهماظرضوبـيمإظبمتؼـقؼؿماظلقودـوتمواظـدلاعٍمواًطـطمواإلجـراءاتمواظؼقاسـدموغظـؿماإلدارةماظؾقؽقـيموعمذـراتماألداءم
اٌقضقسيمدقاءممبعرصيمايؽقعيمأوماىفيمربؾماظرضوبيمأوماشلقؽوتماٌكؿصيمبشؽقنماظؾقؽي.
وغظرامألػؿقيمعؿوبعيماألغشطيمذاتماألثرماظؾقؽلمصؼدمصدرمضـرارمرئـقسماىفـوزمرضـؿم955مظلــيم2009مواظـذيممبؼؿضـوهممتم
إغشوءمإدارةمسوعيمٌؿوبعيمتؼورؼرماظؾقؽي،مظؿؿؾؼكماظؿؼورؼرماظيتمتعدػومإداراتماىفوزماٌكؿؾػيماظيتمتؼقممبوظرضوبيمسؾـكمزبؿؾـػم
اظؼطوسوتمواظقحداتمواٌـشكتماظيتمدبضعمظرضوبيماىفوز،مثؿمتؼقممبنسدادمتؼرؼرمدـقيمؼؿضؿـمطوصيماألعقرماٌؿعؾؼـيمبـوألعقرم
اظؾقؽقي،مؼؿضؿـماألغقاعماظـالثيمظؾرضوبيم(اٌراجعيماٌوظقيموعراجعيماإلظؿزامموموعراجعيماألداء).
طؿومأنمظؾففوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتمدورمبورزمؼبمىـيماظرضوبيماظؾقؽقيمظؾؿـظؿيماظعربقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمواحملودؾيمعــذم
تلدقلفومحقٌمطونمرئقسمظؾفـيموذوركمعـمخالشلومؼبمإسدادموترعبيماظعدؼدمعــماألوراقماإلرذـودؼيماٌدرجـيمخبطـيمسؿـؾم
ذبؿقسيمسؿؾماإلغؿقدوىم ٌراجعيماظؾقؽي،موذوركمععمبعضماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبـيماألسضـوءمؼبمصرؼـؼماظعؿـؾمؼبمإسـدادمأوراقم
سؿؾمتـوضشمذبؿقسيمعـماظؼضوؼوماظؾقؽقيماشلوعيمعـؾماظدظقؾماإلرذوديمٌراجعيماظؿـقعماظؾققظقجلمواظرضوبيمسؾكمأثـورمادـؿكدامم
اظطوضيمؼبماظدولماظعربقي،مواظرضوبيماظؾقؽقيمسؾكمضطوعماظؿعدؼـموشرلػو.
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غظرامٌوممتـؾفماٌقوهمعـمأػؿقيمضصقىمؼبمعصرمواظؿـؿقيماٌلؿداعيمبفوموطذامضرورةمايػوزمسؾكمطؾمضطرةمعقوهمخوصيمعع
اظزؼودةماظلؽوغقيموربدودؼيمعصودرماٌقوهمععمضرورةمإسودةمادؿكدامماٌقوهماٌعوىيمسـمررؼؼمادـؿكدامماظؿؽـقظقجقـومايدؼــيم
واٌؿطقرةمبدالمعـمإػدارػومدونمععوىي،موصقؿومؼؾـلمدـلـؿعرضمأػـؿماظـؿـوئٍماظـقاردةمبؿؼرؼـرماىفـوزماٌرطـزيمظؾؿقودـؾوتم
اًوصمبوظرضوبيمسؾكمإحدىماظشرطوتماظعوعؾيمؼبمذبولمإغؿوجموتقزؼعمعقوهماظشـربمووؿقـعموععوىـيمواظـؿكؾصماألعــمعــم
عقوهماظصرفماظصقلمحقٌمضومماىفوزمبرضوبيماظؿزاممظؾؿلطدمعـمضقومماظشـرطيممبؼوبؾـيماظؿزاعوتفـوماٌـصـقصمسؾقفـومبـوظؼقاغنيم
واظؾقائحمواالتػوضوتمذاتماظصؾيماظؾقؽقيمواظؼراراتماظقزارؼيماظلورؼيمؼبمػذاماظشلنمحقٌمتؾنيمعومؼؾل:
*موجقدمدفالتمبقؽقيمظؾشرطيمواظؿلفقؾمعـؿظؿمبفوموصؼومظؾؼقاغنيمذاتماظشلن.
*متؿقظبماظشرطيمذاتقوماظؼقومممبـظقعيمخوصيمجبؿعماظؼؿوعيمواٌكؾػوتماظصؾؾيمشرلماًطرةموؼؿؿماظؿكؾصمعـفـوموصؼـومظؾؼـقاغنيم
اظلورؼيمؼبمػذاماظشلن.
*مهؿؾًماظشرطيمسددم3مجزاءاتمبقؽقيمغؿقفيمصرفمعقوهمشرلمععوىيمبطرؼؼيمعـودؾيمؼبماجملوريماٌوئقيمبؾعضماحملطوتم
اظؿوبعيمشلو،موضدمآصودتماظشرطيمبلغفمجوريمسؿؾمغظوممخوصمظؾؿعوىيمظؿالؼبمتؽرارمعـؾمػذهماظعؼقبوتمؼبماٌلؿؼؾؾ.
*متؾنيمسدمموجقدمتؼورؼرمدورؼيمبقؽقيمأومععؾقعوتمعؾقؼيمبوظؼقائؿماٌوظقيمظؾشرطيمتؿضؿـماإلصصوحمسـماٌعؾقعوتماظؾقؽقي،مممـوم
ؼلؿؾزممععفمتطقؼرمغظومماظؿؽوظقػمإلزفورماظؿؽوظقػماٌؿعؾؼيمبوظؾقؽيمدقاءمطوغًميؿوؼؿفوماوٌـعماضرارمتؾقثفومععماظؿقؾقـؾماظبم
(تؽوظقػمرأزلوظقي،متؽوظقػمجورؼي)،م(تؽوظقػمعؾوذرة،متؽوظقػمشرلمعؾوذرة).
*مأصودتماظشرطيمأغفومدؿعؿؾمجوػدةمبؽوصيمعلؿقؼوتفومؼبمأنمتؿؿوذكمطوصيمأغشطؿفومععماٌعوؼرلماظؾقؽقيموأغفـومعــماظشـرطوتم
اظلؾوضيمؼبمايصقلمسؾكمزبؿؾػماظشفوداتماظؾقؽقيموأغفومدؿعؿؾمسؾكمتطقؼرمغظوممعلؿقدثمٌعوىيمعقوهماظصرفممبكؿؾـػم
ربطوتماظشرطي.
*مضقومماىفوزممبؿوبعيمغشوطماظشرطيمظؾؿلطدمعـمتالؼبماٌكوظػوتماظؾقؽقيموادؿؿرارماظشرطيمؼبمعزاوظـيمغشـورفومؼبمزـؾمأحـدثم
وأدقماٌعوؼرلمواٌقاصػوتماظؾقؽقيمدقاءماحملؾلمعـفومأوماظدوظل.
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 -3/5اظدروسماٌلؿػودة:
*مأػؿقيمضقومماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمبقضعمادذلاتقفقوتموخططمظؾرضوبيماظؾقؽقيموصؼومألػدافماظؿـؿقـيماٌلـؿداعيموظألوظقؼـوتم
واظؿفدؼداتماظؾقؽقيماًوصيمبدوشلو.
*م صبىمسؾكمأسضوءماىفوزمأنمؼؽقغقامسؾكمسؾؿمووسـلمبـوظؿطقراتماىورؼـي،موإطؿلـوبماٌعرصـيمبوٌلـوئؾماظؾقؽقـيموطـذظؽم
أػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعي.
*مظقسمعطؾقبمعـماٌراجعماٌعرصيماظؿؼـقيماٌؿكصصيمؼبماألعقرماظؾقؽقي،مظذظؽمظفمأنمؼلؿعنيمخبدلاءمخورجنيموسؾقـفمؼبمػـذهم
ايوظيمممورديماظعـوؼيماظالزعيمظؾؿلطـدمعــمطػـوءتفؿموضـدراتفؿمبوظـلـؾيمظؾؿفـومماًوصـيماٌعـقـي،موالبـدمعــماإلذـورةمإظبمأنم
االدؿعوغيمخبؾرلمخورجلمالمتعػلماىفوزمعـماٌلؽقظقيمسـماآلراءمواإلدؿـؿوجوتمايوصؾيمحقلماظعؿؾقيماظرضوبقي.
*مصبىمسؾكماٌراجعمطؾؿومأعؽـمادؿكدامماٌعوؼرلماٌعّدةمواٌؼؾقظيمعـمضؾؾماىفوتماًوضعيمظؾرضوبـي،موطـذظؽماٌعـوؼرلماظـيتم
تـشلمؼبماٌعوػداتمواظؿشرؼعوتماظدوظقي.
*مأصدرتمعـظؿيماإلغؿقدويموذبؿقسيماظعؿؾماظؿوبعيمشلوماٌعـقيمبوظرضوبيماظؾقؽقيموطذامىـيماظرضوبيماظؾقؽقـيمظؾؿـظؿـيماظعربقـيم
ظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمواحملودؾيماظعدؼدمعـمأوراقماظعؿؾمواظؿفوربمواألدظيماإلرذودؼيماظـيتمميؽــمظألجفـزةماظعؾقـومظؾرضوبـيم
االدؿػودةمعـفومؼبمذبولماظرضوبيماظؾقؽقيموعراجعيماظؿـقعماظؾققظقجلموأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعي.
*مظقسمعـماظضروريمأنمؼؽقنمظديماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمتػقؼضمخوصمبوظرضوبيماظؾقؽقيموميؽــفمدرادـيمضضـوؼوماظؾقؽـيمعــم
خاللماالسؿؿودمسؾكماٌراجعيماٌوظقيموعراجعيماالظؿزاممبوإلضوصيمإظبمعراجعيماألداء.

مـجـلـة الـرقـابة املـالية – كانون األول (ديسنرب)  –2018العدد 73

تـوصقـاتماظؾـقـث:
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ؼبمدؾقؾمهؼقؼمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعيمؼـؾغلمأنمتمدىماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمدوراًمؼبمايقطؿيماظؾقؽقيماظعوٌقـيموبـوألخصم
عراجعيماظؿـقعماظؾققظقجل،موانمؼلؿفقىمسؿؾماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمظؾـؿقماحملؾكمواظعوٌلمظـظؿمايقطؿيماظؾقؽقيموذظؽمعــم
خالل:
*مدسؿماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمبعضفوماظؾعضمظؾصقوشيماىقدةمظؾؿراجعيماظؾقؽقيموخصقصومعراجعيماظؿــقعماظؾققظـقجلمبفـدفم
هلنيمادؿكداممتػقؼضماٌراجعيموأدواتماٌراجعيمؼبمذبولمدقودوتمغبوؼيماظؾقؽي.
*متشفقعماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمؼبماالػؿؿوممبـشرماظقسلماظؾقؽلموأػؿقيمعراجعيماظؿـقعماظؾققظقجلمؼبمهؼقؼمأػدافماظؿـؿقـيم
اٌلؿداعي.
*مضقومماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمبقضعمعراجعيماظؿـقعماظؾققظقجلمضؿـمادذلاتقفقوتفوماًوصي.
*ماظعؿؾمسؾكمتقصرلمبراعٍمتدرؼؾقيمطوصقيمظؾؿراجعنيمسؾكمعراجعيماظؿـقعماظؾققظـقجلمبـوألجفزةماظعؾقـومظؾرضوبـيمبوظؿعـوونمعـعم
االغؿقدويمظؾـوءماظؼدراتمواٌفوراتمواٌعرصيمظؿـػقذمسؿؾقوتمعراجعيمبقؽقيمغوجقي.
*متؾودلماًدلاتمواظؿفوربمبنيماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمؼبمذبولماٌراجعيماظؾقؽقيمواٌشورطيمواالشبراطمؼبمذبؿقسـوتماظعؿـؾم
اإلضؾقؿقيمواظدوظقيمظؾؿراجعيماظؾقؽقي.

اظـؿراجع:م

-1معقضعمعـظؿيماظصقيماظعوٌقيم http://www.who.int/globalchange/ecosystems/biodiversity/ar/index.htmlتورؼخماظدخقلم.2018/10/12م
-2ماظؼؿيماظعوٌقيمحقلماظؿـؿقيماٌلؿداعيم–مدظقؾمرضوبيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمذبؿقسيماظعؿؾماٌعـقيمبوظرضوبيماظؾقؽقيم-مغقصؿدلم.2007
-3ماألعؿماٌؿقدة،ماظؿقضعوتماظعوٌقيمظؾؿـقعماظؾققظقجلماإلصدارماظـوظٌم.2010م
 -4ذبؿقسيمسؿؾماالغؿقدويمظؾؿراجعيماظؾقؽقيم–متطقرمواووػوتماٌراجعيماظؾقؽقيم-مورضيمإرذودؼيم–مغقصؿدلم.2007م
 -5عقضعماالتػوضقيماٌؿعؾؼيمبوظؿـقعماظؾققظقجلم www.cbd.int/sp/default-shtmlمتورؼخماظدخقلم .2018/10/12م
 -6ذبؿقسيمسؿؾماالغؿقدويمظؾؿراجعيماظؾقؽقيم-ماظدظقؾماإلرذوديمظـؿراجعيماظؿـقعماظؾققظقجلم–مؼقغققم.2007م
-7مسالءمطوعؾمحلـ،م"تؼقؼؿمغظؿماٌراجعيماظؾقؽقيمصكماٌـشكتماظصـوسقي"م(دراديمتطؾقؼقي)،مردوظيمدطؿقراهمشرلمعـشقرة،مععفدماظدرادوتمواظؾققثماظؾقؽقي،مجوععيم
سنيمسلس،م.2014
 -8اظؼوغقنم105مظلـيم 2015اًوصمبؿعدؼؾمبعضمأحؽومماظؼوغقنمرضؿم4مظلـيم،1994ماىرؼدةماظرزلقيماٌصرؼي،ماظعددم42معؽررم(أ)،مؼبم.2015/10/19
 -9اظؼوغقنمرضؿم4مظلـيم1994مبنصدارمضوغقنمؼبمذلنمغبوؼيماظؾقؽيماٌعدلمبوظؼوغقنمرضؿم 9ظلـيم،2009ماىرؼدةماظرزلقيماٌصرؼي،ماظعددم9معؽرر،مؼبم.2009/3/1
 -10اظؼوغقنمرضؿم48مظلـيم1982مؼبمذلنمغبوؼيمغفرماظـقؾمواجملوريماٌوئقيمعـماظؿؾقث،ماىرؼدةماظرزلقيماٌصرؼي،ماظعددم25معؽرر،مؼبم.1982/6/26
 -11اظؼوغقنمرضؿم93مظلـيم1962مؼبمذلنمصرفماٌكؾػوتماظلوئؾي،ماىرؼدةماظرزلقيماٌصرؼي،ماظعددم،114مؼبم.1962/5/21
 -12اظالئقيماظؿـػقذؼيمظؾؼوغقنمرضؿم93مظلـيم1962مواٌعدظيمبؼرارموزؼرماإلدؽونمواٌراصؼمواجملؿؿعوتماظعؿراغقيمرضؿم 254ظلــيم،2003مجرؼـدةماظقضـوئعماٌصـرؼي،م
اظعددم،276مؼبم.2003/12/7
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ترمجة:مخاظدممحادمذؽرمرـطاوي
وطقلموزارةمباىفازماٌرطزيمظؾؿقادؾات
تأظقف:ماظدطؿورة/مبرتامبارؼلقك،مطؾقةماالضؿصادموإدارةماألسؿال،مجاععةمزشرب،مطرواتقا
واظدطؿورة/مدجياغامصوطوصقؿش،مطؾقةماالضؿصاد،مجاععةمبقفاتش،ماظؾودـةمواهلردك

عؼاظةمضدعتمٌؤمترماظؼضاؼاماظؿـظقؿقةمواٌاظقةمواألخالضقةمواظؼاغوغقةم OFELاظدوظيماظـاغي
اظـؿعينمبايوطؿةمواإلدارةمواظرؼادة،ماظرابعمواًاعسمعنمأبرؼلم،2014مدوبروصـقك،مطرواتقا،مصم667-659

عؾكص:

ترتىمسؾلمازدػورماظلقوحيمخاللماظعؼقدماظؼؾقؾيماٌوضقيمحوجيمعؿزاؼدةمظؿؼدؼؿمخدعوتمدقوحقيمصعوظـيموعقثـققمبفـوم،محقـٌم
ًمعومتعؽبوجلمعشؽؾيماظرضوبيمسؾلمأداءماظلـقوحيمودورمػـذهماظرضوبـيمؼبمزؼـودةم
تؼقمماظرضوبيمسؾلماألداءمبدورمػوم.مورشؿمذظؽ،مغودرا ؾب
ػذاماظؼطوعماظلقوحي.موتلؾطمػذهماظدراديماظضقءمسؾكمأػؿقيمإصبودموإدارةماظرضوبـيمسؾـلمأداءماظلـقوحي،موتؼـقممسؾـكمأدـوسم
دراديمحوظيمظعؿؾقوتمرضوبقيمغػخملذؽبتمؼبماالهودماألوربلموهؾقالتمظؽرواتقوماٌعروصيمجقـداًمبؿقجففـوماٌؿقدـطلموطقػقـيمإدارةم
ػذهماظؿقجفوتمبـفوحمألغشطؿفوماظلقوحقي.مووصؼوًمظؾدرادي،مؼؾبـؽبػَّذمؼبمطرواتقومرضوبيمواحـدةمصؼـطمسؾـلمأداءماظلـقوحي،موتعؿـدلم
عشروسومرائدا،مبقـؿومطبؿؾػماظقضعمبشدةمبوالهودماألوربل،مممومؼشرلمظؿؾورمماضؿصـودمطرواتقـومســماظـدولماٌؿؼدعـيمؼبمصفـؿم
أػؿقيماظرضوبيمسؾلماألداءموتلثرلػومسؾكماالضؿصود.
اظـؿصطؾقوتماظرئقلقي:مازدػورمم ،Boomخدعوتمدقوحقيمعقثققمبفوم ،Reliable tourist servicesاظرضوبيمسؾـلماألداءمؼبم
اظلقوحيم ،Performance audit in tourismطــػـــوءةماظلقـــوحيم ،Tourism efficiencyتؾـــورمم ،Lagرضـــوبيمالحؼـيم

.ex post audit.

-1معؼدعة:

ؼلؾطمػذاماظـؿؼولماظضقءمسؾكمأػؿقيماظلقوحيمظـفوحماالضؿصودماظؽؾل،موأػؿقيمضقوسماظؽػوءةمصقفـوم.موصـققممطـؾمذظـؽ،متشـؽؾم
إؼراداتماألغشطيماظلقوحقي،معصدرمدخؾمػوممظؽـرلمعـماظدولموتمثرمسؾكماٌؼوؼقسماالضؿصودؼيمتلثرلاًمعؾوذراً.موتعؿدلماظلقوحيم
غظوعوًمعؿؽوعالموعؿطقراًمظؾغوؼيم( Cavlekوآخرون،م )243 :2011ؼشؿؾمأصقوبمعصؾقيمعـمعبقعماظؼطوسوتماظـالثـيم:ماظعـومم
واًوصمواٌـظؿوتمشرلماظرحبقيم(  Fontوم .)1999 Ajhemوؼؿؿـؾمدورماظؼطوعماظعوممعـمغوحقـي،مؼبماإلدارةماألطــرمصعوظقـيم
ظؾؾـقيماظؿقؿقيمواٌقاردماظالزعيمألداءماألغشطيماظلقوحقي،موتقصرماٌشروسوتماًوصيمعـمغوحقيمأخرى،مععظؿماًـدعوتماظـيتم
ضبؿوجفوماظلوئققن .Sillignakisمترتػعمأػؿقيماظلقوحيمبوالهودماألوربل،مألنمزؼودةماظطؾىمسؾقفومتمديمإظلمزؼـودةمصـرصم
اظعؿؾموععدلماظدورانمواظؼقؿيماٌضوصيم(عـظؿيماظلقوحيماظعوٌقيم2013،UNWTOأ).موسـدعومؼؿعؾؼماألعرمجبؿفقرؼيمطرواتقو،م
ميؽـمعالحظيماآلثورماإلصبوبقـيمظؾلـقوحيمؼبمعبقـعمأسبـوءماضؿصـودػومعــمحقـٌمزؼـودةمحفـؿماألسؿـولموععــدلماظؿقزقـػم
( Barisicوم .)2012: 423 Maricومبومأنمظؾلقوحيمتلثرلمطؾرلمسؾكماظؿقجفوتماالضؿصودؼي،مؼؾزممرصدمعومإذامطوغًماألعـقالم
اٌكصصيمشلومضدمأغػؼًمبشػوصقي.م وؼؼقمماىفوزماألسؾكمظؾرضوبـيمبـدورمحودـؿمؼبمعؿوبعـيمأداءماٌمدلـوتمواظـدلاعٍمؼبمذبـولم
اظلقوحيمعـمخاللماظرضوبيمسؾلماألداء.م وؼـؿٍمسـماٌالحظـوتماظرضوبقـيمغظـرةمثوضؾـيمظؾقضـعمايـوظلمظؾؿمدلـوتمأوماظـدلاعٍم
اًوضعيمظؾرضوبي،محقٌمميؽـمأنمضبؼؼمتـػقذمتقصقوتماٌراضىمدرجيمسوظقـيمعــماظؽػـوءةم(اٌـؿـدىماألدـذلاظلمظؾؿقودـؾنيم
اظؼوغقغقني،م.)2008م
وؼعرضماٌؼولمعالحظوتموغؿوئٍمسؿؾقوتماظرضوبيمسؾـلماألداءمبوسؿؾـورمدورػـومؼبمزؼـودةمطػـوءةماظلـقوحيمؼبمطرواتقـومواالهـودم
األوربل.موؼؿـوولماىزءماألولمعـماٌؼولمأػؿقيماظلقوحيمظالضؿصودماظؽؾلمبؽؾمعـفؿو،مبقـؿومؼؿـوولماىزءماظـوغلماظرضوبـيمسؾـلم
األداء،مثؿماظرضوبيمسؾلماألداءمؼبمذبولماظلقوحي.
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تعؿدل ماظلقوحي مغظوعوً معؿؽوعالً موعؿطقراً مظؾغوؼي م( Cavlekموآخرون ،م )243 :2011موعـ مأػؿ معقظدات مضقة ماظؿـؿقي ماالضؿصودؼيم
واظؾقؽقي مواالجؿؿوسقي مواظـؼوصقي م( Hallمو )2013،UNWTO ،1995 ،Jenkinsوتعؿدل معـ مأطدل ماظظقاػر ماالجؿؿوسقيم
واالضؿصودؼي موأطـرػو مدؼـوعقؽقي موتعؼقدًا مؼب ماظعو مايدؼٌ م( Cavlekموآخرون ،م .)23 :2011موػل معصدر ماظدخؾ ماظرئقللم
ظؾعدؼد معـ ماىفوت ،موتمثر مؼب ماضؿصود مطؾ معـ ماىفي ماٌقصدة مواىفي ماٌضقػي .موؼعرصفو  Hunzikerمو  Krapfمبلغفو مذبؿقعم
اظظقاػرمواظعالضوتماظـوذؽيمسـماظلػرمواإلضوعيمظغرلماٌؼقؿني،مروٌومأغفومالمتمديمإظبمإضوعيمدائؿيموالمترتؾطمبليمغشوطمإغؿوجلم
آخر م(  Markovicو )10:1970 ،Markovicموسرَّصؿفو معبعقي ماظلقوحي مبونؾذلا مدـي م 1976مبلغفو مهرك معمضً موضصرلم
األجؾ مظؾؾشر مإظب مجفي مخورج مأعوطـ مععقشؿفؿ موأغشطؿفؿ ماٌعؿودة مخالل مصذلة ماإلضوعي مبؿؾؽ ماىفي .موتؿضؿـ مهرطوت مىؿقعم
األشراض م( ( 2002: 313 ،Beaverوؼؿؾين ماظققم مؼب مععظؿ ماظدول متعرؼػ مسوم مظؾلقوحي ماضذلحؿف Cavlek (UNWTO
وآخرون ،م .)30 :2011وبـوء مسؾقف ،متعؿدل ماظلقوحي مواضعي ماظلػر مظغرض ماظذلصقف مواألسؿول موتؼدؼؿ مخدعوت معؿعؾؼي مبف .مصفلم
غشوطماألذكوصماظذؼـمؼلوصرونمإظبمأعوطـمخورجمبقؽؿفؿماٌعؿودةموؼؼقؿقنمصقفومٌدةمالمتزؼدمسـمدـيمعؿؿوبعيمألشراضماظذلصقفم
واألسؿولموشرلػومعـماألشراضماظيتمالمتؿعؾؼممبؿورديمغشوطمإغؿوجلمآخرمبوٌؽونماظذيممتً مزؼورتفم((10: 1995 ،UNWTO
وتشؿؾ ماظلقوحي مبلؾى متعؼقدػو مأصقوب معصؾقي معـ ماظؼطوسني ماظعوم مواًوص مواظـؿـظؿوت مشرل ماظرحبقي م( Font
و (1999 ،Ajhemضبووظقن معبقعًو مإغؿوج مدؾع موخدعوت مضبصؾ مسؾقفو ماظزائرون .موتؼدم ماٌشروسوت ماًوصي مععظؿ ماًدعوتم
اظيت مضبؿوجفو ماظلقوح مظؾقصقل مإظب ماىفي مواٌـؿفوت ماظيت مؼؿؿ مادؿفالطفو مأثـوء موجقدػؿ مبفو .موميؿؾؽ ماظؼطوع ماظعوم ماظؾـقيم
األدودقي موؼدؼرػو موؼفؿؿ مبوظرصوػقي ماظعوعي مظؾدوظي .موتؼقم ماظـؿـظؿوت مشرل ماظرحبقي ممبؿوبعي مهلني مسدد مطؾرل معـ معـورؼم
اىذبمؼبماىفيم).(Sillignakis
وتشؿؾ ماٌشروسوت ماًوصي مؼب مذبول ماظلقوحي ماظؽـرل معـ مأصقوب ماٌصؾقي ماٌكؿؾػني معـ مصـوسوت مزبؿؾػي مميؽـ مأن مترتؾطم
بوظلقوحيمارتؾوروًمعؾوذراًمأومشرلمعؾوذر.موؼرتؾطمعؾوذرةًمبوظلقوحيمعؼدعقمخدعوتماظـؼؾمواظضقوصيموعـظؿقماظلػرمعـؾماظقطوالتم
اظلقوحقيموعـظؿقماظرحالتموعـؿفقماشلداؼوماظؿذطورؼيموأصقوبماٌالػلموعومإظبمذظؽ.موعـمبعضمممـؾلماظؼطوعماظعوممػؿموزارةم
اظلقوحيموذبوظسماظلقوحيمظؾؾؾدؼوتمواٌدنمواٌـورؼمواٌؼورعوتمواجملؾسماظلقوحلماظقرينموعـظؿوتمإدارةماىفوت.موسؾكم
عبقعمػذهماىفوتمأنمؼعؿؾقامعبقعوًمظـفوحمتـػقذماظدلاعٍماظلقوحقيممبومضبؼؼمرضوءماظضققف.موظذظؽ،متقجدمحوجيمٌـفٍم
ذوعؾ مظؿـؿقي ماظلقوحي موإدارتفو موعؿوبعؿفو .موغقصك مبشدة مبفذا ماظـفٍ مظصقوشي موتـػقذ مدقودوت موبراعٍ مورـقي موربؾقي مصضالًم
سـماالتػوضوتماظدوظقيمأوماظعؿؾقوتماألخرىماظالزعيمصقؿومؼؿعؾؼمبوظلقوحيم(.(2013، UNWTO

 -1-2ماظلقاحةميفماالهادماألوربي:
واجفً ماظلقوحي ماألوربقي مؼب ماظؼرن مايودي مواظعشرؼـ مسدة مهدؼوت متضؿـً ماألزعي ماالضؿصودؼي موتغرل ماظذلطقؾي ماظلؽوغقيم
واظعقٌي مبؾ موزقاػر مرؾقعقي معـؾ مثقران مبرطون مإصبوصفقل مدـي م .2010موعع مذظؽ ،مزؾ ماالهود ماألوربل ماىفي ماظلقوحقيم
األوظب مؼب ماظعو م( .(2012 ،UNWTOظقس مصؼط مبدوره ماظؿؼؾقدي مطففي مرائدة معـ محقٌ مسدد ماظلقوح ماظقاصدؼـ ،مبؾ مأؼضًوم
طؿـطؼيمعؾبقظدةمظؾلقوحيم( )Leidner،2004ومتـؾماظلقوحيماألوربقيمثوظٌمأطدلمضطوعماضؿصوديمؼبماالهودماألوربل،مبعدمضطوعم
اظؿفورة مواظؿقزؼع موضطوع ماظؾـوء مواظؿشققد .موحؼؼً مأوربو مغلؾي م ٪52عـ معبقع ماظقاصدؼـ ماظدوظقني مسوٌقوً ،محقٌ مجوءػو م534م
عؾققن مدوئح مدـي م ،2012مبزؼودة مبؾغً م ٪3أو م 18معؾققن مدوئقوً مسـ مدـي م .2011موارتػعً مبفو مسوئدات ماظلقوحي ماظدوظقيم
بـلــؾي م ٪2عـ محقٌ ماظؼــقؿي مايؼقــؼقي مصؾؾغــً م 458معؾقور مدوالر مأعرؼؽـــل ،مبـلؾي م ٪43عـ ماإلعبوظل ماظعوظــؿلم
(2013 ،UNWTOأ) .موأصؾقً مدقوحي ماالهود ماألوربل مضطوسًو مػوعوً مظالضؿصود ماألوربل مطؽؾ .موعع ماضطراد متزاؼد ماظطؾىم
سؾكماظلقوحيمبوالهودماألوربلموظّدتمعشروسوتفومصرصمسؿؾمإضوصقيموععدلمدورانموضقؿيمعضوصي.موسؾكمعدىماظعؼدماٌوضل،م
طون مععدل مخؾؼ مصرص مسؿؾ مبؼطوع ماظلقوحي مؼب ماالهود ماألوربل مأسؾك معـ ماٌعدل ماٌرصقد مالضؿصود ماالهود ماألوربل مطؽؾ.م
وتؼقمماظلقوحيمبدورمػوممالمدقؿومصقؿومؼؿعؾؼمبؿقزقػماظـلوءمواظشؾوبمواظعؿولمشرلماظـؿفرة.م
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وشلذهماألدؾوب،محددتمطصـوسيمشلومدورمػوممؼبمهؼقؼمأػدافماالهودماألوربلمبوظـلؾيمظؾـؿقمواظقزوئػ،مطؿومػقمربدد
ؼب مإدذلاتقفقي مظشؾقغي م(اظـؿؽؿى ماألوربل مظؾؾققث مواالدؿشورات م( )2009 ،ECORYSوضدعً ماظلقوحي مدـي م 2012مغلؾيم
 ٪3.6عـ مصرص ماظعؿؾ ماٌؾوذرة م( 8.007.000موزقػي) مأو م ٪9.1عـ مإعبوظل مصرص ماظعؿؾ م( 20.020.500موزقػي) م(اجملؾسم
اظعوٌلمظؾلػرمواظلقوحيم(.)1: 2013 ،WTTC
ؼقجد ماظعدؼد معـ ماٌشروسوت ماظيت متعؿؾ مؼب مإرور ماظلقوحي مبوالهود ماألوربل موتؿضؿـ معـظؿل ماظرحالت موعـورؼ ماىذبم
واٌطوسؿ موودوئؾ ماظـؼؾ مذات ماظصؾي مبوظلقوحي .موشوظؾقي ماظشرطوت ماظعوعؾي مؼب مػذا ماظؼطوع معشروسوت معؿـوػقي ماظصغر موصغرلةم
وعؿقدطي ،مظؽـ مؼقجد مأؼضوً معـظؿوت مطؾرلة معؿعددة ماىـلقوت م(خدلاء مهؾقؾ ماٌكورر مواظلقودوت م.( 1: 2012 ،RPAوظدتم
اظلقوحي مبشؽؾ مشرل معؾوذر مدـي م 2012مأطـر معـ م ٪10عـ ماظـوتٍ ماحملؾل ماإلعبوظل مألوربو م ( 1: 2012 ،RPAأو م ٪3مبشؽؾم
عؾوذر م( 504.7معؾقور مدوالر) .موحؼؼً مصودرات ماظزائرؼـ م ٪5.6عـ مإعبوظل ماظصودرات م( 412.0معؾقور مدوالر مأعرؼؽل) ،محقٌم
بؾغماالدؿـؿورمؼبماظلقوحيم ٪4.8عـمإعبوظلماالدؿـؿوراتم(143.7معؾقورمدوالرمأعرؼؽل (.)1: 2013 ،WTTC
وتضؿـً ماظدول ماظعشر ماألوائؾ مؼب ماظعو معـ محقٌ مسدد ماظلقوح ماظدوظقني ماظقاصدؼـ مدـي م 2012مػبس مدول مأسضوء مبوالهودم
األوربل م(صرغلو موإدؾوغقو موإؼطوظقو موأٌوغقو مواٌؿؾؽي ماٌؿقدة) ،محقٌ مطوغً مصرغلو ماىفي ماظرائدة مووصد مإظقفو م 83معؾققن مدوئحم
دوظل .مطؿو مطوغً مغػس ماظدول معـ مبني ماظدول ماظعشر ماألوائؾ مؼب ماظعو معـ محقٌ مإؼرادات ماظلقوحي ماظدوظقي م(عـظقعي ماظلقوحيم
اظعوٌقي ،م2013أ) .موبوظؿوظل ،مال مسفى مؼب متقضع معـظؿي ماظلقوحي ماظعوٌقي مأن متظؾ مأوربو مأػؿ مإضؾقؿ مدقوحل مؼب ماظعو م
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(.(2008 ،UNWTO

 -2-2ماظلقاحةميفمطرواتقـا:
اٌؿقدط ،محقٌ موجدت ماظلقوحي مبفو معـذ مأطـر معـ م150دـيم

تعؿدل مطرواتقو معـ مأػؿ ماىفوت ماظلقوحقي ممبـطؼي ماظؾقر م
( ،)1998 ،Pirjavicظؽـ معـ ماٌؿؽـ ماظؿقدث مسـ ماظلقوحي مطظوػرة معبوػرلؼي معـ محقاظل مدؿني مدـيً .موحؿك مذظؽ مايني،م
تعؿدل ماظلقوحي معـ مأػؿ معقظدات ماظؿـؿقي ماالضؿصودؼي مؼب مطرواتقو ،مرشؿ مأغف مبوظـلؾي مظعدد ماظلقوح ماظقاصدؼـ مال مميؽـ معؼورغيم
طرواتقو معع ماظؼقى ماظلقوحقي ماظرئقلقي معـؾ مصرغلو موإدؾوغقو موإؼطوظقو .موبؾغ مسدد ماظلقوح ماظقاصدؼـ مإظب مطرواتقو مدـي م،2012م
 11.8معؾققن مدوئح ،معـفؿ م 10.4معؾققن مدوئح مدوظل مممو مؼعؿدل مأصضؾ ماظـؿوئٍ مؼب متورؼخ ماظلقوحي ماظؽرواتقي .موؼب ماظلـي مغػلفوم
حؼؼً م 62.7عؾققن مظقؾي مدقوحقي ،مممو مؼعؿدل مأصضؾ ماظـؿوئٍ مسؾك ماإلرالق م(عؽؿى ماإلحصوء ماظؽرواتل م)2013: 13 ،DZS
ومتـؾمػذهماألرضوممزؼودةمبـلؾيم ٪3.3ؼبمسددماظلقوحماظقاصدؼـمو ٪4ؼبمسددمظقوظلماٌؾقًم(وزارةماظلقوحي،م.)2013م
ومت مضضوء مععظؿ ماظؾقوظل ماظلقوحقي ماألجـؾقي م( )٪32ؼب معؼورعي مإدذلؼو ،محقٌ مطوغً ماظلقوحي مأطـر متطقراً معـ محقٌ ماظؾـقيم
اظؿقؿقي،مؼؾقفوماظـؿؼورعوتماظلـوحؾقيماألخرى:مبرميقرجل-جـقردؽلمطقتورم( ،)٪19دؾؾقً-داٌوتقوم( ،)٪17زادارم(،)٪11
ودوبروصـقؽ-غرلؼؿػو مودقؾقـقؽ-طـني موظقؽو-دقـٍ مععوً م( .)٪17وحؼؼً معبقع ماٌؼورعوت ماظؼورؼي ماألخرى مغلؾي م ٪4معـم
إعبوظل مسدد ماظؾقوظل .موؼؿؿ متقزؼع مأعوطـ ماإلضوعي موصؼًو مشلذه ماألرضوم ،مبشؽؾ مرئقلل مسؾك مرقل مدوحؾ ماظؾقر ماألدرؼوتقؽلم
(.)2013 ،DZS

وميؽـ مإدراك ماظؿلثرلات ماإلصبوبقي مظؾلقوحي مبوالضؿصود ماظؽرواتل معـ محقٌ مزؼودة محفؿ ماألسؿول ماظيت مظقحظً مؼب موورةم
اظؿفزئي مووفقز مرؾؾوت ماظصـوسي مواظعؿوظي ماٌقزلقي ماظصقػقي م(  Barisicو . )2012: 423 ،Maricوبؾغً ماٌلوػؿي ماٌؾوذرةم
ظؾلقوحيمؼبماظـوتٍماحملؾلماإلعبوظلماظؽرواتلمدـيم 2012مغلؾيم 34.5( ٪11.9معؾققن مطقغومطرواتقي  (HRKموبؾغًماٌلوػؿيم
اإلعبوظقي مؼب ماظـوتٍ ماحملؾل ماإلعبوظل مبؿضؿني ماظؿلثرلات ماالضؿصودؼي ماألودع مغطوضوً مغلؾي م 80.7( ٪27.8عؾققن  .(HRKوؼبم
غػسماظلـي،مضدمماظلػرمواظلقوحيمدسؿوًمعؾوذراًمظعددم138.500موزقػيم( ٪13.1عـمإعبوظلمصرصماظعؿؾ)،مودسؿوًمشرلمعؾوذرم
ظعددم319.000موزقػيم( ٪30.2عـماإلعبوظل).مووظَّدتمصودراتماظزائرؼـم٪44.4معـمإعبوظلماظصودراتمو ٪12.1عـمإعبوظلم
االدؿـؿوراتم(2013 ،WTTCأ).
وبؾغً مسوئدات مطرواتقو مدـي م 2012معـ ماظلقوحي م 6.83معؾقور مؼقرو مأو مزادت مبـلؾي م ٪3.2سـ مدـي م .2011موذؽؾً مسوئداتم
اظلقوحي مغلؾي م ٪15.4عـ ماظـوتٍ ماحملؾل ماإلعبوظل ،مممو مميـؾ مزؼودة مرػقػي معؼورغيً مبوظلـي ماظلوبؼي .موؼب ماظقاضع ،مواصؾًم
إؼراداتماظلقوحيماووػوًمإصبوبقوًمرشؿمسدممعقاتوةموضعمأوربوماالضؿصوديمممومؼؾنيماالسذلافماظعوٌلمبؽرواتقومطففيمدقوحقيم
(وزارةماظلقوحي،م.)2013م
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وبوظـلؾيمظؾؿؼقوسماظعوظـؿلمظؿـوصلقيماظلقوحيمواظلػر،متلتــلمطرواتقومؼبماٌرتؾيم35معـمبنيم140مدوظيمعبعفوماظـؿـؿدى
االضؿصودي ماظعوٌل .مووصؼوً مظؿؼورؼر ماٌـؿدى ،ممتؿوز مطرواتقو مبـؿوغقي مسشر معقضعوً مرائعوً مظؾذلاث ماظعوٌل ماظـؼوؼب موعقضعو مواحدا معـم
عقاضعماظذلاثماظعوٌلماظطؾقعل،موتلتلمؼبماٌرتؾيماظؿودعيمواظعشرؼـمعـمحقٌماىوذبقيماظؽؾقيمظؾلػرمواظلقوحي.موبوإلضوصيمإظبم
ذظؽ ،متلتل ماظؾـقي ماظؿقؿقي مظؾلقوحي مسؾل معلؿقى ماظدوظي مؼب ماٌرتؾي ماًوعلي مسوٌقوً ،مممو مؼعين مأن مزوار مطرواتقو مظدؼفؿ ماظعدؼدم
عـماظػـودقمظالخؿقورمعـمبقـفو،موعراصؼمممؿوزةمظؿلجرلماظلقورات،مواظعدؼدمعـمأجفزةماظصرافماآلظل ATMsمظلقىماظـؼقد.م
وبعؾورةمأخرى،مؼؿوحمظؾزوارمخقوراتمصقؿومؼؿعؾؼمبوظلػرمواظؿـؼؾمىؿقعمأسبوءماظدوظي،مجبوغىماٌراصؼماظالزعيمإلضوعيمعرضبي.م
طؿو متعؿؿد مطرواتقو مبشؽؾ مطؾرل مسؾك مجقدة مبقؽؿفو ماظطؾقعقي مظؾلقوحي ماظذلصقفقي ،مممو مؼعين معـ مغوحقي مبذل مجفقد مسبقم
االدؿداعيمواظقصوءممبعوؼرلماظصقيمواظـظوصيماىقدة.موؼلؿفدف،معـمغوحقيمأخرى،مظؿقلنيماظؼدرةماظؿـوصلقيمظؾؼطوع،متطقؼرم
بـقؿفماظؿقؿقيمظؾـؼؾماظدلي،مالمدقّؿوماظلؽؽمايدؼدؼيمواٌقاغه،موبـقؿفماظؿقؿقيمظؾـؼؾماىقي.مطؿومؼـؾغلمتؽرؼسمعزؼدامعـم
اىفقدمظؾؿلطدمعـمدسؿمضقاسدموضقابطمدقوديماظدوظيمظؿطقؼرماظؼطوعمععمإدخولمهلقـوتمؼبمذبوالتمعـؾماالدؿـؿورماألجـيبم
اٌؾوذر م ،FDIوغبوؼي محؼقق ماٌؾؽقي ،موهلني ماظروتني .موجبوغى مهلني مصـوسي ماظلقوحي ،مدؿقلـ معـؾ مػذه ماظؿطقراتم
اظؿـؿقيماظعوعيمؼبماظدوظيم(  Blakeو.)2013 ،Chiesa
وال مبد مؼب مغفوؼي مػذا ماىزء معـ مادؿـؿوج مأن ماظلقوحي متلوػؿ مبشؽؾ مطؾرل مؼب ماظـؿق ماالضؿصودي مواالجؿؿوسل مواظـؼوؼب مظؽرواتقوم
ورصوػقيمدؽوغفو،موبدوغفومظـمتؽقنمطرواتقومضودرةمسؾكمعقاطؾيمبؼقيماالهودماألوربل.
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-3معػفومماظرضابةمسؾيماألداء:

ؼؼقم ماىفوز ماألسؾك مظؾرضوبي مبػقص ماألداء مأو ماخؿؾور مجقاغى مسؿؾ مأو مبراعٍ موأغشطي معمدلي مععقـي معـ محقٌ ماضؿصودػوم
وطػوءتفو موصعوظقؿفو مؼب مادؿكدام معقاردػو ،موؼرصع متؼرؼره مؼب مػذا ماظشلن مإظل ماشلقؽوت ماٌكؿصي .موتغطل ماظرضوبي مسؾل ماألداءم
( )2012 ،Okanovicعومؼلتل:
*ماالضؿصودمظألغشطيماإلدارؼيموصؼوًمظؾؿؾودئمواٌؿوردوتماإلدارؼيمصضالًمسـمإدارةماظلقودوت.
* ماظؽػوءة مؼب مادؿكدام ماٌقارد ماظؾشرؼي مواٌوظقي موشرلػو ممبو مؼب مذظؽ مصقص مغظوم ماٌعؾقعوت موعؼوؼقس ماألداء موإجراءات ماظرضوبيم
وطذظؽمإجراءاتمإزاظيمأوجفماظؼصقرماظيتمتـػذػوماىفيماًوضعيمظؾرضوبي.
*ماظػعوظقيمؼبمضقومماىفيماًوضعيمظؾرضوبيمبننوزماألػداف.
تعؿدل ماظرضوبي مسؾل ماألداء مأدؾقبوً مٌراضؾي ماألسؿول مؼب ماظؼطوع ماظعوم موصقص مأصقوب ماٌصؾقي مظعؿؾقوت موغؿوئٍ ماظؼطوع ماظعوم.م
وؼقجد مظؿؼورؼر ماظرضوبي مسؾل ماألداء مصوئدة مطؾرلة مظؾؼطوع ماظعوم مبلطؿؾف موإلدارتف موظؾفؿفقر مألغفو مأدوس معقثقق مبف مظؾقضوؼي معـم
اٌكوظػوت موطشػفو ،موظؿؾين ماظؼرارات ماظؿصققققي .موتلؿفدف ماظرضوبي مسؾل ماألداء متؼققؿ معدى مادؿكدام معقارد ماظؼطوع ماظعومم
بوظطرؼؼيماألطـرمطػوءةموعدىمتؼدؼؿمأصضؾماًدعوتمؼبماظقضًماٌـودىموعدىمإنوزماألػدافماإلدذلاتقفقيموعدىماظؿلثرلمسؾكم
تـػقذمػذهماألػداف.م
وؼؿؿـؾ ماظدور ماشلوم مظؾرضوبي مسؾل ماألداء مؼب مهدؼد ماظػفقات ماظؼوئؿي موعـ مثؿ مإبداء متقصقوت مبشلغفو .موؼـؾغل مأن مؼمدي متـػقذم
اظؿقصقوتمإظبمتغقرلاتمإصبوبقيمؼبماظـظوممطؽؾموخؾؼمضقؿيمعضوصيموهلنيمتشغقؾماظـظوممأوماٌمدليمبلطؿؾفو،مممومؼـعؽسم
ؼب مهلني ماضؿصود موطػوءة موصعوظقي مادؿكدام ماٌقارد .موال متؼدم ماظرضوبي مسؾل ماألداء معؾودرة مظؿقلني ماألداء مصقلى ،مبؾ متعززم
ذػوصقيموعلوءظيماظؼطوعماظعوم.م
وتؿطؾى ماظرضوبي مسؾل ماألداء متـقع معمػالت ماظعوعؾني مبفو م(خدلة مؼب ماإلدارة ماظعوعي موإدارة ماألسؿول مواالضؿصود موشرلػو معـ ماظعؾقمم
االجؿؿوسقي)،موػلمضرورؼيمظؾؿقزػنيمذويماٌفوراتماٌكصصنيمظؾؿفومماٌـودؾي.م
وشوظؾو معو متلؿك ماظرضوبي مسؾل ماألداء مودقؾي مظؿؼققؿ مأداء ماظؼطوع ماظعوم ،مظؾؿلطد معـ مدالعي ماألسؿول معـ مخالل مثالثي مربوورم
(االضؿصودمواظؽػوءةمواظػعوظقي،ماظشؽؾم،)1متؿؽقنم( Daujotaiteو  )Macerinskieneعـ:
م
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اظرضوبيمسؾكماألداء
االضـؿــصود
إبؼوءماظؿؽوظقػمهًم
اظلقطرة

اظؽػــوءة
ادؿكدامماٌقاردماٌؿوحيم
بلصضؾمررؼؼيمممؽـي

اظػعـوظقــي

هؼقؼماألػدافم
اظـؿعـؾـي

اظشؽؾم:1مسرضمػقؽؾلمظؾرضوبيمسؾلماألداءم()2012 ،Okanovic

*ماالضؿصودم(اظؿلثرلمؼبماظؿؽؾػي) –معدىمإبؼوءماظؿؽوظقػمهًماظلقطرة.
*ماظؽػوءةم-معدىمادؿكدامماٌقاردمبوظطرؼؼيم"اظصقققي".
*ماظػعوظقيم-معدىمهؼقؼم"األػدافماٌعؾـي".
وؼؿقح مػذا ماٌـفٍ مظؾؿـظؿي ماٌزؼد معـ ماٌروغي مواظؼدرة مسؾك ماالدؿفوبي مبلرسي مظؾؿقدؼوت مايوظقي مواٌلؿؼؾؾقي .موتعؿدل ماظرضوبيم
سؾل ماألداء مصعوظي مؼب مععوىي معشؽالت مربددة ،مودبؿؾػ معـ مغقاح مطـرلة مسـ ماظرضوبي ماٌوظقي .موؼؿؿـؾ مبعض مخصوئص ماظرضوبيم
سؾلماألداءمصقؿومؼؾلم(اىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمظؽرواتقو :)2007 ،Državni ured za reviziju
*ماظذلطقزمسؾكماالدؿكدامماألعـؾمظؾؿقارد.
*ماظذلطقزمسؾكماٌـظؿيمواظدلاعٍموصعوظقؿفو.
*معراجعيماظعؿؾمبلطؿؾفمأومجزءمعـفمأومعشروسوتمأومأغشطيماىفيماًوضعيمظؾرضوبي،موتؼققؿماالضؿصودمواظؽػوءةمواظػعوظقي.
*مسدممتقحقدمأدوظقىماظرضوبيمبؾمضدمدبؿؾػمعـمسؿؾقيمرضوبقيمألخرى.
*ماخؿالفمععوؼرلماظؿؼققؿمعـمسؿؾقيمرضوبقيمألخرى،مواسؿؿودمععوؼرلماخؿقورماظعقـيمسؾكمتؼدؼرماٌراضؾني.
*متـػقذماظرضوبيمإذامظقحظًمعشؽؾيمربددة.
وظؿؼدؼرماالضؿصودمواظؽػوءةمواظػعوظقي،معـماألػؿقيممبؽونمأنمؼؽقنمظدؼؽمععؾقعوتمعقثقضيموعلؿؼؾي.مميؽـماسؿؾورمعراضىماألداءم
بوحـًو معلؿؼالً مميـؾ ماٌصؾقي ماظعوعي موعلمول مؼب مػذا ماظلقوق مسـ ماألغشطي ماظؾقـقي مظؾؿمدلوت ماظعوعي ،موؼلؿطقع ماإلذورة مإظبم
سدم مطػوؼي ماإلغػوق ماظعوم معـ مأجؾ مإنوز ماظؿقلقـوت .مذطرت ماظرضوبي مسؾك ماألداء مألول معرة مؼب مأدذلاظقو ،م 1886مؼب مضقاسدم
اىفوزماألسؾكمظؾرضوبيم(ذبؿقسيماٌمظػني،م:2009م،)150موضدعًمؼبمغفوؼيماظلؿقـقوتمؼبماظقالؼوتماٌؿقدةمثؿمطـدامواٌؿؾؽيم
اٌؿقدة مواظلقؼد موبعد مذظؽ مؼب مدول معؿؼدعي مأخرى .مو متـشل ماظرضوبي مسؾل ماألداء مؼب ماظعدؼد معـ ماظدول محؿك ماآلن .مودبؿؾػم
األدؾوبماظؽوعـيموراءمذظؽ،معـمربدودؼيماٌقاردمإظبمسدممطػوؼيماًدلةمؼبمتـػقذمػذهماألغقاعمعـماظرضوبي.مصعـدماظـظرمؼبمعػفقمم
اظرضوبي مسؾل ماألداء ،معـ ماظصعى مإسطوء متعرؼػ معقحد موذوعؾ .مؼؼول مؼب مبعض ماظدول ،مأغفو مهؼقؼ مأصضؾ مضقؿي مظألعقالم
اٌلؿـؿرةموؼلؿقفوماظؾعضمبؾلوريماظرضوبيمسؾلماظـفوحموتعؿدلماظؿػلرلاتماٌكؿؾػيمٌعـكماظرضوبيمسؾلماألداءمإظبمحدمعومجقدة،م
ععماألخذمؼبماالسؿؾورمأغفومتلفؿمؼبمتطقؼرػوماإلبداسل.موععمذظؽ،مصبىمأالمتؽقنمػذهماالخؿالصوتموادعي،مألغفومضدمتؿلؾىم
ؼب مصعقبي ماظعؿؾقوت موسدم متقاصؼ ماظؿقؾقؾ مواظـؿوئٍ .موؼب ماظقاضع ،مؼقجد مسؾل معلؿقى ماظعو متعرؼػوت معؿعددة مظؾرضوبي مسؾلم
األداء .موال متؼقل مععوؼرل ماإلغؿقدوي ماظؽـرل مسـ ماظرضوبي مسؾل ماألداء ،مظؽـفو مهدد مأن ماظـطوق ماظؽوعؾ مظعؿؾ ماظرضوبي مايؽقعقيم
ؼشؿؾماظرضوبيماظـظوعقيمواظرضوبيمسؾلماألداءم(اىرؼدةماظرزلقيم93/94 ،NN؛ .)146/11
ووردمؼبماٌؾودئماظؿقجقفقيماألوربقيمظؿـػقذمععوؼرلماإلغؿقدويمأنمنوحماظرضوبيمؼبمتـػقذماٌفوممؼؿـوولمصقصماظؽػوءةمواظػعوظقيم
واإلغؿوجقي .موميؽـ مأن متلؿفدف ماظرضوبي مسؾل ماظـفوح متـػقذ ماٌفوم مبوخؿؾور مذؽؾ مأو ماثـني مأو مثالثي مأذؽول مظؿـػقذ ماٌفومم
(اىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمظؽرواتقو،م.)2006
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تلؿفدفماظرضوبيمسؾكماألداءمهدؼدمصرصموهدؼوتماظؽػوءةمعـمخاللمإجراء مهؼقؼوتمدورؼيمذوعؾيموعـؿظؿي موعلؿؼؾي مصقؿوم
طبص مصعوظقي موطػوءة ماألغشطي مواظدلاعٍ مؼب مذبول ماظلقوحي .موتقصل مبودذلاتقفقوت موخطط مسؿؾ مظزؼودة مصعوظقي ماًدعوتم
اظلقوحقي م( )2005 ،Presenzaوؼؿقؼؼ معـ مخالل متـػقذ متقصقوت ماظرضوبي معزؼداً معـ ماالضؿصود مواظؽػوءة مواظػعوظقي مجملوظسم
اظلقوحي موعبقع ماٌمدلوت ماألخرى مؼب مػذا ماظؼطوع .مواألػؿ معـ مذظؽ مطؾف مػق مأغف مؼـؿٍ مسـ مزؼودة مجقدة ماظدلاعٍ ماظلقوحقيم
وطػوءة ماجملؿؿع ماظلقوحل مهلني معلؿقؼوت ماٌعقشي م(اٌـؿدى ماألدذلاظل مظؾؿقودؾني ماظؼوغقغقني ،م .)2008مظؼد مازدػرتم
اظلقوحي مخالل ماظعؼقد ماظؼؾقؾي ماٌوضقي ،موبوظؿوظل موجدت محوجي معؿزاؼدة مظؿؼدؼؿ مخدعوت مدقوحقي مصعوظي موعقثقق مبفو ،محقٌم
تؼقمماظرضوبيمسؾلماألداءمبدورمػوم،مصفلمتشفعماالدؿكدامماظؽػءمواظػعولمإلؼراداتمأغشطيموبراعٍماظلقوحقي.موتمديمغؿوئٍم
وتقصقوتماظرضوبيمسؾلماألداءموطػوءةمتـػقذػومإظلمهلنيمضطوعماظلقوحيموطذظؽماظؼطوعماظعوممبلطؿؾف.موصبىمأنمتؽقنماظرضوبيم
سؾل ماألداء مبصػي مسوعي مرضوبي مالحؼي ،ممتـؾ معراجعي ماظـؿوئٍ ماحملؼؼي ،موذظؽ مػق ماظلؾى موراء متـػقذػو مؼب موضً مالحؼ ،محقٌم
تغطلمصذلةمأطدلمعـماٌالحظيمواٌشوػدةموسددمأطدلمعـماٌقضقسوتمؼبمغػسماظقضًم(اظـظومماظؽؾلمجملوظسماظلقوحيموايقاصز،م
وعومإظبمذظؽ).م
وععمذظؽ،مأزفرتماٌؿورديمبوظدولماٌؿؼدعيمإجراءمسؿؾقوتمرضوبقيمهضرلؼيمأطـرمتقاتراًمضؾؾمتـػقذماظدلغوعٍم(أدذلاظقوموطـدام
واظقالؼوت ماٌؿقدة) .موؼـؾغل مأن مؼؽقن مػدف مأي مبرغوعٍ مأو مغشوط مؼب ماظلقوحي مضوبالً مظؾؼقوس .موهدد ماظرضوبي مسؾل ماألداء معدىم
ادؿكدام ماٌقارد مبلطـر ماظطرق مصعوظقي موتؼدؼؿ مأصضؾ ماًدعوت موادؿقػوء ماألػداف ماإلدذلاتقفقي موعدى موجقد مربددات مظؿـػقذم
ػذه ماألػداف .موتػذلض ماإلدارة ماىقدة مؼب مذبول ماظلقوحي موجقد مرؤؼي مإدذلاتقفقي موعـظقر مرقؼؾ ماألجؾ مظؿقؼقؼ ماظـؿوئٍم
اٌرجقة .موعـ ماظضروري مإجراء متؼققؿ مظؾـفوح مؼب متؼدؼؿ ماًدعوت مظؾعؿالء موسؿؾ مذبوظس ماإلدارة موادؿكدام ماٌقارد مبوظطرؼؼيم
اظصقققي موعراسوة ماٌلموظني مسـ مادبوذ ماظؼرارات مٌمذرات ماألداء ماظرئقلقي موربط مضقؿ ماٌكرجوت مبوظـؿوئٍ ماٌرجقة موضؾؾ مطؾم
ذلء ،مإسالم ماىؿفقر مبلداء مػذه ماألغشطي .موميؽـ ماظـظر مظؼقوس ماظـؿوئٍ ماحملؼؼي موتؼققؿ ماظؽػوءة معـ محقٌ ماظؿلثرل مسؾكم
اجملؿؿعمواٌلؿكدعنيموإسدادماظؿؼورؼرم(.)2012 ،Okanovic
وتضع موزارة ماظلقوحي مؼب مبعض ماظدول ماٌؿؼدعي معـؾ ماظقالؼوت ماٌؿقدة موطـدا موأدذلاظقو مخطي مدـقؼي مظػعوظقي ماظلقوحي ماظقرـقي.م
وهدد معـ مخالل مػذه ماًطي معبقع ماظؼققد ماحملؿؿؾي مظؿطقؼر موتـػقذ ماظدلاعٍ ماٌؿقضعي موتضع ماألػداف ماٌـشقدة موهؾؾم
اإلنوزاتمؼبماظـفوؼي معـمخاللماظرضوبيمسؾلماألداء موؼؿؿمتؼدؼؿمتقصقوتمظؾلـيماٌؼؾؾي.موؼبماظدولماٌؿؼدعيمبوالهودماألوربل،م
تعؿدل ماظرضوبي مأعراً مذوئعوً مؼب مضطوع ماظلقوحي ،مظؽـ مأػؿ موثقؼي مػل متؼرؼر مربؽؿي ماٌدضؼني ماألوربقي ماظذي مضبؾؾ مبراعٍ ماظلقوحيم
اٌؿقظيمعـماظصـدوقماألوربلمظؾؿـؿقيماإلضؾقؿقي.م

 -1-4اظرضابةمسؾىماألداءميفمجمالماظلقاحةم-محاظةماالهادماألوربي:
ضطوع ماظلقوحي مذبول مؼؿؿؿع مصقف ماالهود ماألوربل مبوخؿصوص متـػقذ مغبالت مظدسؿ مأو متـلقؼ مأو مادؿؽؿول مإجراءات ماظدولم
األسضوء .موتشدد مععوػدة متشغقؾ ماالهود ماألوربل مسؾك مأػؿقي مضطوع ماظلقوحي .موؼفدف ماالهود مإظب مدسؿ ماظظروف ماٌقاتقيم
ظؾؿـؿقيماظلقوحقيمألسضوئفموؼلؿحمبؿؾودلماًدلاتمصقؿومبقـفؿ.مواشلدفماألدودلمظؾصـودؼؼماشلقؽؾقيمؼبمذبولماظلقوحيمػقم
خؾؼ مصرص مسؿؾ موايػوز مسؾقفو مودسؿ ماظؿـؿقي ماالضؿصودؼي .موضدم ماظصـدوق ماألوربل مظؾؿـؿقي ماإلضؾقؿقي م  ERDFاظدسؿ مؼب ماظػذلةم
عـم2000مإظبم2006مالدؿـؿوراتمعـؿفيمًؾؼمصرصمسؿؾموايػوزمسؾقفومواظؿـؿقيماظلقوحقيموادؿـؿوراتمؼبماظـؼوصي،مذرؼطيم
أن متؽقن مػذه ماالدؿـؿورات معلؿداعي .موؼشذلك ماالهود ماألوربل مؼب ممتقؼؾ مػذه ماٌشروسوت معـ مخالل مبراعٍ متشغقؾقي معؿعددةم
اظلـقات.مهددمػذهماظدلاعٍماألوظقؼوتمحقٌمؼؿؽقنمطؾمعـفومعـمسددمعـماظؿدابرلماظيتمؼشؿؾمبعضفومدسؿماظلقوحي.م
ؼبماظػذلةمعـم2000مإظبم،2006مخصصماظصـدوقماشلقؽؾلم7.994معؾققنمؼقرومظؾلقوحي،معـفوم4.623معؾققنمؼقرومعـم ERDF
ظالدؿـؿورات ماٌودؼي م(عراطز مععؾقعوت موصـودق موتلفقالت مضقوصي) .موخصص معؾؾغ م 3.371معؾققن مؼقرو ماٌؿؾؼل مظالدؿـؿوراتم
شرل ماٌودؼي م(تطقؼر موتؼدؼؿ مخدعوت مدقوحقي موأغشطي مرؼوضقي موثؼوصقي موترصقفقي) ،مواًدعوت ماٌشذلطي مواظؿدرؼى ماٌفينم
(ربؽؿيماٌدضؼنيماألوربقي،م.)2011م
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تشرلماظرضوبيمسؾكماألداءمإظبماالدؿـؿوراتماٌودؼيمؼبماظلقوحي،ماظيتمميقشلو  ERDFبشؽؾمعشذلكمخاللمصــذلةماظدلغـوعٍ
.2006-2000مطونماظدلغوعٍمؼشوركمؼبممتقؼؾمأطـرمعـمسشرةمآالفمعشروعمؼبمػذهماظػذلة.موطونماشلدفماظرئقللمشلذهماظرضوبيم
تؼققؿ معدي مهؼقؼ ماٌشروسوت ماظلقوحقي مظؾـؿوئٍ ماٌؿقضعي معـفو ،موعدى مادؿؼرار مإنوز ماظـؿوئٍ ،موعدى مدسؿ متـػقذػو مظالهودم
األوربلم(ربؽؿيماٌدضؼنيماألوربقي،م.)2011
وسلؾً مسؿؾقوت ماظرضوبي م 206معشروسوً مادؿػودوا معـ م 369معؾققن مؼـقرو معـ مأعقال ماالهود ماألوربل .موتشرل ماظـؿوئٍ مإظب مهؼؼم
غؿوئٍ مإصبوبقي مىؿقع ماٌشروسوت مؼب مصؽي مواحدة مسؾك ماألضؾ .مودوػؿً مغلؾي م ٪74عـ ماٌشروسوت مبشؽؾ معؾوذر مؼب مزؼودةم
األغشطي ماظلقوحقي ،مبقـؿو مخؾؼً مغلؾي م ٪73عـفو مضدرة مدقوحقي مإضوصقي ،موأدت مغلؾي م ٪58عـفو مإظل مخؾؼ م 2.520صرصيم
سؿؾموايػوزمسؾقفو.موحؼؼًمغلؾيم ٪44عـماٌشروسوتمإنوزاتمعؾؿقديمؼبمعبقعماظػؽوتماظـالث.مو مهؼؼمغلؾيم٪8معـم
اٌشروسوتمغؿوئٍمؼبمػذهماظػؽوت،مظؽـ متؾنيمصوئدتفومظالضؿصودماحملؾلمأو معلوسدتفومؼب مغبوؼيمسـوصرماظـؼوصي مواظؿورؼخمواظػـم
واظذلاث ماظؾقؽل ماإلضؾقؿقني .موضعً مأػداف مظـلؾي م ٪58صؼط معـ ماٌشروسوت ممت مأؼضًو مإنوزػو .موارتؾطً مغلؾي م ٪75عـم
األػداف مخبؾؼ مصرص مسؿؾ موايػوز مسؾقفو ،موغلؾي م ٪93عـفو مبزؼودة ماظؼدرة ماظلقوحقي .مو متـفز مغلؾي م ٪9عـ ماٌشروسوتم
اًوضعي مظؾرضوبي ماظـؿقفي ماٌرجقة معـ محقٌ مخؾؼ مصرص مسؿؾ ،مرشؿ مأن مػذه ماظـؿقفي مطوغً معؿقضعيً .موأدت مغلؾي م ٪14عـم
اٌشروسوت مظزؼودة ماظؼدرة ماظلقوحقي ،مطؿو مخؾؼً مغلؾي م ٪14عـفو مصرص مسؿؾ مجدؼدة مرشؿ مأن مػذا ماشلدف م مؼؽـ معـشقداًم
(ربؽؿيماٌدضؼنيماألوربقي،م.)2011
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 -2-4اظرضابةمسؾىماألداءميفمجمالماظلقاحةم-محاظةمطرواتقا:
ضوم ماىفوز ماألسؾك مظؾرضوبي مىؿفقرؼي مطرواتقو مؼب مدـي م 2007ممبراجعي ماظؽػوءة مصقؿو مطبص مهصقؾ مودبصقص مردقم ماإلضوعيم
جملوظس ماظلقوحي .موخضع مظؾرضوبي موزارة ماظؾقر مواظلقوحي مواظـؼؾ مواظؿـؿقي مواجملؾس ماظقرين ماظؽرواتل مظؾلقوحي موعػؿشقيم
اظدوظي .موسلؾً ماظرضوبي ماظػذلة معـ مأوائؾ م 2004محؿك مغفوؼي م .2006موادؿفدصً ماظؿقؼؼ معـ مصقي موعصداضقي ماظؼقائؿ ماٌوظقيم
ظلـيتم2004مو2005موصقصماٌطوبؼيمظؾؼقاغنيمواظؾقائحموهؾقؾماألداءمبوظـلؾيمظإلؼراداتمواٌصروصوتموتـػقذماًطيموصقصم
اٌعوعالتماٌوظقيموشرلماٌوظقيمعـمحقٌماضؿصودؼيموطػوءةموصعوظقيمإغػوقماألعقال.موسلؾًمإجراءاتماظرضوبيمطوصيمأسؿولمذبوظسم
اظلقوحيم(اىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمظؽرواتقو،م2007أ).
ورطزتماظرضوبيمبصػيمأدودقيمسؾلماألدؽؾيماآلتقي:
*مػؾمؼعؿدلمتـظقؿمذبوظسماظلقوحيمصعوالً؟
*مػؾمؼعؿدلمهصقؾمردقمماإلضوعيمطػءً؟
*مػؾمؼعؿدلمدبصقصماألعقالماحملصؾيمعـمردقمماإلضوعيمعالئؿوًموعطوبؼوًمظؾقائح؟
وظقحظ،مأثـوءماظرضوبيمسؾلمأداءمذبوظسماظلقوحي،مبعضمأوجفماظؼصقرمصقؿومؼؿعؾؼمبؿقصقؾمودبصقصمردقمماإلضوعي.مصؾعضم
اٌؿقظني مال مضبصؾقن ماظردقم موال مؼلفؾقن مضققصفؿ ،مواظؾعض ماآلخر مضبصؾقن ماظردقم مظؽـ مال مؼقردوغفو مجملؾس ماظلقوحي مؼبم
عقعود متقرؼدػو .مطؿو مأذرل مإظب مأوجف مضصقر مؼب مغظوم مذبوظس ماظلقوحي مواإلذراف موطذظؽ مزبوظػوت مؼب مادؿكدام ماإلؼراداتم
اٌؿقظدة معـ مردقم ماإلضوعي ماظيت متػرضفو مذبوظس ماظلقوحي .موشلذه ماألدؾوب ،مضُدّر مأن ماظرضوبي مسؾل مأداء مهصقؾ موادؿكدامم
إؼراداتمردقمماإلضوعيمدؿلوػؿمؼبمزؼودةمطػوءةمذبوظسماظلقوحيم(اىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمظؽرواتقو،م2007أ).
وأذورت ماظرضوبي مسؾل ماألداء ماظيت مأجراػو ماىفوز ماألسؾك مظؾرضوبي مىؿفقرؼي مطرواتقو مإظب ماظؼققد ماٌػروضي مسؾك ماظـظوم مايوظلم
جملوظس ماظلقوحي موعشؽالت مهصقؾ مودبصقص مردقم ماإلضوعي .موتقصؾً ماظرضوبي مإظل مأغف مظزؼودة مطػوءة مذبوظس ماظلقوحي،م
ؼؾزم مزؼودة مطػوءة مهصقؾ مودبصقص مردقم ماإلضوعي موتعزؼز ماإلذراف مسؾقفو موزؼودة ماالعؿـول مظؾؼقاغني مسـدعو مؼؿعؾؼ ماألعرم
بوٌؿورديماظصقققيمجملوظسماظلقوحي.م
وبعدماطؿؿولماظرضوبي،مأزفرماظؿؼققؿمأغفمدؿزؼدمصعوظقيمتشغقؾمذبوظسماظلقوحيموهصقؾمردقمماإلضوعي مودبصقصماإلؼراداتم
اٌؿلتقيمعـفومواإلذرافمسؾقفومسـدعومتؼقمماٌمدلوتماٌصرحمشلوم(اىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمظؽرواتقو،م2007أ)ممبومؼلتل:
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*ماسؿؿودموثوئؼمإدذلاتقفقيموظقائحمجدؼدةمأومضوبؾيمظؾؿؽقػ.
*ماظؿقدؼدماظقاضحمالخؿصوصموعلموظقيمطؾمذبؾسمدقوحلمعـػرداًمعؼورغيًمبوٌلؿقؼوتماألخرىمجملوظسماظلقوحي.
*مإغشوءمعؿوبعيموتؼققؿمظؿـػقذماألػدافمواظدلاعٍماٌقضقسيمسؾكمعلؿقىمصرادىمذبوظسماظلقوحيموسؾكمعلؿقىماظـظوممبلطؿؾف.
*مهدؼدماٌقاسقدماظـفوئقيموتؼدؼؿمخطيماظعؿؾموعؼذلحماًطيمواظؼقائؿماٌوظقيماظلـقؼيمجملوظسماظلقوحيمسؾكمأسؾكمعلؿقى.
* مهدؼد ماظؿدابرل ماظيت مضد متؿكذػو ماظلؾطوت ماٌكؿصي مسـد ماظؾً مؼب ماٌكوظػوت مأو ماىقاغى مشرل ماظؼوغقغقي مؼب مسؿؾ مذبوظسم
اظلقوحي،موزؼودةمسددماظضقابطماظرضوبقي.
*مإغشوءمغظوممععؾقعوتمعشذلكمجملوظسماظلقوحي،مصضالًمسـمدفؾمدضقؼموربدثمظؾؿؿقظني.
* مإغشوء مدفؾ معطوظؾوت مدضقؼ موربدؽبّث مظردقم ماإلضوعي ماٌلؿقؼي مواحملصؾي موهدؼد ماٌعوؼرل موإغشوء مدفؾ مخوص مظؿقصقؾم
اظدؼقنموصرضمجزاءات.
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-3-4مآصاقمتـؿقةمطرواتقامطعضوميفماالهادماألوربيمصقؿامخيصماظرضابةمسؾىماألداءميفمجمالماظلقاحة:
حدث مبوغضؿوم مطرواتقو مظالهود ماألوربل مبعض ماظؿغرلات مواألغشطي ماٌؿعؾؼي مبوظرضوبي ماًورجقي مسؾل ماظؼطوع ماظعوم .موضد معـّؾًم
ػذهماظظروفماىدؼدةمؼبمصذلةمعومضؾؾماالغضؿوممبوظـلؾيمظؾففوزمهدؼوتمعفـقيمجدؼدة،متطؾؾًمعـمبنيمأعقرمأخرى،متقصرلم
تدرؼى مإضوؼب مظؾؿراضؾني موتغقرل مطؾ معـ ماشلقؽؾ ماظؿـظقؿل مواخؿصوصوت ماظعوعؾني موتعزؼز ماظؿعوون ماظدوظل .مطؿو مسلؾ مػذام
اظؿعوون مأغشطي مؼب مذؾؽي ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌرذقني ماظػعؾقني مواحملؿؿؾني موربؽؿي ماٌدضؼني ماألوربقي .موؼؿعوون ماىفوزم
اظرضوبلماظؽرواتلمععمربؽؿيماٌدضؼنيماألوربقيمؼبمصقصمعشروسوتمؼبمطرواتقومميقشلوماالهودماألوربلمجزئقوًمأومطؾقوًموطذظؽم
ؼبمتدرؼىمعراجعلمايلوبوتمايؽقعقنيموصؼومظدلغوعٍمربؽؿيماٌدضؼنيماألوربقي.
تؼقم مربؽؿي ماٌدضؼني ماألوربقي مبوظرضوبي مسؾل مأداء ماظدلاعٍ مواٌمدلوت ماٌشذلطي مظالهود ماألوربل .موتػقص مربؽؿي ماٌدضؼنيم
األوربقي مجقدة مإؼرادات موعصروصوت ماالهود ماألوربل موتؿقؼؼ معـ متـػقذ ماٌؾودئ موصؼًو مٌؿوردوت ماإلدارة ماٌوظقي ماىقدة .موتشؿؾم
ػذه ماظرضوبي مصقص ماظدلاعٍ مواظعؿؾقوت مواألغظؿي مواإلجراءات ماإلدارؼي مىؿقع ماإلدارات مواٌمدلوت ماظيت متدؼر مأعقال ماالهودم
األوربل مظؿؼققؿ معدى مإغػوق مػذه ماٌقارد مبوضؿصود موطػوءة موصعوظقي .موتغطل ماظرضوبي مسؾك ماألداء ماظعدؼد معـ ماٌقضقسوت معع مإؼالءم
اػؿؿوممخوصمظؾؼضوؼوماٌؿعؾؼيمبوظـؿقموتقصرلمصرصماظعؿؾمواظؼقؿيماٌضوصيماألوربقي موإدارةماٌوظقيماظعوعيمواظؾقؽيمواظؿغرلماٌـوخلم
(اىفوز ماألسؾك مظؾرضوبي مظؽرواتقو ،م .)2013موتؿضؿـ ماظرضوبي مسؾل مصعوظقي ماظلقوحي متؼققؿ ماىقاغى ماٌكؿؾػي مظعؿؾقي ماظؿدخالتم
اظعوعي ممبو مؼب مذظؽ ماالدؿـؿورات م(اٌقارد ماٌوظقي مواظؾشرؼي مواٌودؼي مواظؿـظقؿقي مواظؼوغقغقي ماظالزعي مظؿـػقذ ماظدلاعٍ) مواٌكرجوتم
واظـؿوئٍ م(اظؿلثرلات ماظػقرؼي مظؾدلغوعٍ مسؾك ماٌلؿكدعني ماٌؾوذرؼـ مأو ماٌلؿػقدؼـ) مواآلثور م(اظؿغرلات مرقؼؾي ماٌدى مؼب ماجملؿؿعم
اظـووي مسـ مسؿؾقوت ماالهود ماألوربل) .موصقؿو مطبص معبفقرؼي مطرواتقو ،متقجد ماظرضوبي مسؾل ماألداء معـذ مأضؾ معـ ممثوغلم
دـقات ،موؼؿؿ مؼب ماظقضً ماظراػـ مإجراء مسؿؾقي مرضوبقي مواحدة مصؼط مؼب مذبول ماظلقوحي .موسلؾً مػذه ماظرضوبي مذبوظس ماظلقوحيم
وهصقؾ مودبصقص مإؼرادات مردقم ماإلضوعي .موؼقجد مظـظوم مذبوظس ماظلقوحي متلثرل مطؾرل مسؾك ماظـفوح ماظؽؾل مظؾلقوحيم
اظؽرواتقي،موظذظؽمؼؾزمماظؿلطدمعـمطػوءةمسؿؾقوتماظـظوممووضقحماشلدفمعـمصرفماإلؼرادات.
طؿو متؾزم ماظرضوبي مسؾل مأداء ماظدلاعٍ مؼب مذبول ماظلقوحي مظؿؿؾع متلثرل مبراعٍ متـؿقؿفو .مترتؾط ماظدلاعٍ ماٌصؿؿي مظؾلقوحي مبندارةم
اىفوت معـ مخالل ماظشراطي مواظؿطقؼر موإدارة ماٌـظؿوت ماٌكؿصي مبوىفوت مواظؿلقؼؼ موادؿكدام مأدواتف مووضع مخطط مظؿـؿقيم
اظلقوحيموإدارةماٌشروسوتموعراضؾيموعؿوبعيمطػوءةمادؿكدامماٌقاردمواظؿؼدممبطؾىمظؾقصقلمسؾكمأعقالماالهودماألوربلموإغشوءم
عـؿفوت مدقوحقي مراضقي ،ماخل .موتشفع موزارة ماظلقوحي متطقؼر مضطوع ماظلقوحي معـ مخالل ماظؼروض موبراعٍ ماظدسؿ ماظيت متعززم
اظلقوحي موتطقؼر معـؿفوت مجدؼدة مظؾلقوحي ماٌلؿداعي م(وزارة ماظلقوحي ،م .)2012مظؽـ ماظرضوبي مسؾل مأداء ماظدلاعٍ ماظلقوحقي مؼبم
عبفقرؼي مطرواتقو م متـػذ مبعد ،موػق مأعر معػفقم مبلؾى ماظػذلة ماظؼصرلة مغلؾقوً مظؾرضوبي مسؾل ماألداء موغؼص ماٌقارد م(ايد ماظزعينم
واٌقزػني ماٌدربني مواألعقال) .موؼؼدم ماظشؽؾ م 2ممتـقالً مبقوغقوً مظؿؼققؿ ماظدلاعٍ مؼب مذبول ماظلقوحي .موؼطرح مأدؽؾي مأدودقي مصبىم
اإلجوبيمسؾقفومأثـوءمتؼققؿماظدلغوعٍ.
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اظدلغوعـٍ

عوماٌقاردماظيتم
متـؾمعشؽؾي؟

عوماٌشوطؾم
اظيتمضبؿؿؾم
تلثرلػومسؾكم
نوحم
اظدلغوعٍ؟

عوماظـشوطماظذيم
صبىمتـػقذهم
إلنوزمتلثرلم
اظدلغوعٍ؟

58

عوذامدقـفزم
اظدلغوعٍ؟

طقػمدؿؿؿم
عراجعيماظدلغوعٍم
ونوحفماظـفوئل؟

اظشؽؾم:2مسرضمػقؽؾلمظؿؼققؿماظدلاعٍمؼبمذبولماظلقوحي ()2012 ،Okanovic

اظـكالصة:

اظلقوحي معـ مأػؿ معقظدات ماظؿـؿقي ماالضؿصودؼي مواظؾقؽقي مواالجؿؿوسقي مواظـؼوصقي .موتمثر مسؾك مطؾ معـ ماظدوظي ماٌقصدة مواٌلؿضقػي،م
وتعؿدلمعصدرمدخؾمرئقللمظؾعدؼدمعـماىفوت.موؼعؿدلماالهودماألوربلماىفيماظلقوحقيماألوظبمؼبماظعو .مومتـؾماظلقوحيمؼبم
االهود ماألوربل مثوظٌ مأطدل مضطوع ماضؿصودي .موظؽرواتقو موضع ممموثؾ مطفزء معـ ماالهود ماألوربل .مصوظلقوحي ماظؽرواتقي معـ مأػؿم
عقظدات ماظؿـؿقي ماالضؿصودؼي مواالزدػور مظشعؾفو ،موظذظؽ مؼؽقن مظؾرضوبي مسؾل ماألداء مأػؿقي مضصقى مإلنوز ماٌزؼد معـ ماظؿؼدم .مصفلم
تؿقح مخوصي مهدؼد ماظػرص مواظؿقدؼوت مؼب متـػقذ موتػعقؾ مزبؿؾػ ماألغشطي مواظدلاعٍ مؼب مذبول ماظلقوحي .موظقلً ماظرضوبي مسؾلم
األداءمػدصوًمحبدمذاتف،مبؾمتؿؿـؾمعلوػؿؿفومؼبمتقصرلماٌقاصػوتمإلنوزماالضؿصودمواظؽػوءةمواظػعوظقيموعؿوبعيمتـػقذماظؿقصقوت.م
وؼـؾغلمأنمؼمديمتـػقذماظؿقصقوتمؼبماظـفوؼيمإظب مهلقـوتمؼبماٌمدلوتمواألغشطيماظلقوحقي.موالمتـؿفلماظرضوبيمسؾلماألداءم
برصعمتؼورؼرموظؽـفوممتـؾمسؿؾقيمعلؿؿرةمصبىمأنمتؿؾعمدؼـوعقؽقوتمتـػقذماظؿقصقوتمؼبماظػذلةماٌؼؾؾي.م
وشوظؾوًمعومتلرلماظرضوبيمسؾلماألداءمؼبماظدولماٌؿؼدعيمجـؾوًمإظبمجـىمععمخطيماظرضوبيماٌوظقي،مألغفومتعطلمغظرةمأودعمٌقضػم
اىفي ماًوضعي مظؾرضوبي .موطبؿؾػ ماظقضع مؼب مطرواتقو مبعض ماظشلء .مصال موري مسؿؾقوت ماظرضوبي مسؾل ماألداء مسؾك مأدوسم
دـقي،مبلؾىمحؼقؼيمأغفممت متطؾقؼمػذاماظـقعمعـماظرضوبيمعـذمصذلةمضصرلة مغلؾقوً،موأغفمؼقجدمسقاعؾمسدؼدة معؿقضعمحدوثفوم
هد معـ ماظؿـػقذ ماٌؿؽرر م(اظـؿقارد ماحملدودة) .مأجرؼً مبوظـلؾي مظؾلقوحي ماظؽرواتقي مرضوبي مواحدة مصؼط مسؾل ماألداء م(طػوءةم
هصقؾ مودبصقص مردقم ماإلضوعي مجملوظس ماظلقوحي) مطؿشروع مرائد مؼب مبداؼي ماظؿـػقذ .موؼشفد مسدد ماظدلاعٍ مواٌشروسوت ماظيتم
متقشلومطرواتقوموزبؿؾػمصـودؼؼماالهودماألوربلمتزاؼدامؼبماظلـقاتماظؼؾقؾيماٌوضقي.مو مؼؿؿمبعدمإجراءمسؿؾقوتمرضوبقيمشلو.م
وظذظؽ،مؼؾزممؼبمأضربموضًمممؽـمهؾقؾمصعوظقؿفوموذرسقؿفومظؿؿؾعمأثرمذظؽمسؾكماظلقوحيموسؾكماالضؿصودماظؽؾلمظؽرواتقو.
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 -29عـظؿيماظلقوحيماظعوٌقي،م،2012مهدؼٌمعـظؿيماظلقوحيماظعوٌقيمظـؿؼوؼقسماظلقوحيماظعوٌقي،م10معوؼقم،2012م(7مصدلاؼرم،)2014معقضعماظؽذلوغل:م
.http://www2.unwto.org/en/pressrelease/2012-05-10/international-tourism-strongstart

 -30عـظؿيماظلقوحيماظعوٌقي،م،2008مرؤؼيماظلقوحيم،2020مأضقاءمسؾكماظلقوحي.
 -31عـظؿيماظلقوحيماظعوٌقي،م،1995ماظدظقؾماظؿؼين:مذبؿقسيمإحصوءاتماإلغػوقماظلقوحل،م(7مصدلاؼرم،)2014
م.http://pub.unwto.org/WebRoot/Store/Shops/Infoshop/Products/1034/1034-1.pdf
 -32عـظؿيماظلقوحيماظعوٌقي،م،2013ماظؿلثرلماالضؿصوديمظؾلػرمواظلقوحي،م،2013ماالهودماألوربل،م(7مصدلاؼرم ،)2014عقضعماظؽذلوغل:
م.http://www.wttc.org/site_media/uploads/downloads/european_union2013_1.pdf
 -33عـظؿيماظلقوحيماظعوٌقي،م2013أ،ماظؿلثرلماالضؿصوديمظؾلػرمواظلقوحيم،طرواتقو،م،2013مذبؾسماظلػرمواظلقوحيماظعوٌل.
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أوال:ماظؾؼاءماظؿدرؼيبمحولمعوضوعم"اظطاضةماٌؿفددة":
ؼبمإرورمتـػقذمضرارماجملؾسماظؿـػقذيمؼبماجؿؿوسفماظلودسمواًؿلنيماٌـعؼدمبؿقغسمؼقعل م28و 2018/03/29م

واظذي مغص مسؾك متـظقؿ مبرغوعٍ متدرؼيب محقل م"اظطوضي ماٌؿفددة" مبـوء مسؾك ماٌؼذلح ماٌؼدم مإظقف معـ مىـي ماظرضوبيم
اظؾقؽقي مظؾؿـظؿي مؼب ماجؿؿوسفو ماظـوغل ،مسؼد مػذا ماظؾؼوء مبوظـؿؿؾؽي ماألردغقي ماشلوسلقي مخالل ماظػذلة معـ م 8مإظبم
 2018/3/13موذظؽ مبـوء مسؾك مدسقة مطرميي معقجفي معـ مععوظل ماألدؿوذ ماظدطؿقر /مسؾد مخرابشف ،مرئقس مدؼقانم
احملودؾي ،موذورك مصقف م18عؿدربو معـؾقا مأجفزة ماظرضوبي مؼب مطؾ معـ ماىزائر مواظلعقدؼي مواٌغرب مودؾطـي مسؿونم
وعصرمواألردن.
وطون ماشلدف معـ متـظقؿ ماظؾؼوء متزوؼد ماٌشورطني مبوٌػوػقؿ ماٌؿعؾؼي مبوظطوضي ماٌؿفددة مواإلرور ماٌمدلل مواظؿشرؼعوتم
اظيت متـظؿ مػذا ماظؼطوع موتزوؼدػؿ مبوٌفورات ماظالزعي مظؾرضوبي مسؾك ماظطوضي ماٌؿفددة موإرالسفؿ مسؾك مأصضؾم
اٌؿوردوت مواظؿفورب مؼب مػذا ماجملول .موضد مضوم مبنسداد ماظـؿودة ماظعؾؿقي موتؼدميفو مخدلا معـ مدؼقان ماحملودؾيم
واإلدارةماألردغقي.موضدمتـوولماظؾؼوءماظعـوصرماظؿػصقؾقيماظؿوظقي:مم
ـمعوػقيمضطوعماظطوضيماٌؿفددةموأػؿقؿف.
ـماٌػوػقؿماألدودقيمظؾطوضيموعصودرػوموادؿكداعوتفو.
ـماإلرورماٌمدللمإلدارةمضطوعماظطوضيموعلموظقوتماىفوتمذاتماظعالضي.
ـماظؿشرؼعوتماظدوظقيمواحملؾقيماظـوزؿيمإلدارةموتـظقؿموادؿـؿورماظطوضيماٌؿفددة.
ـماآلثورماظؾقؽقيمواالجؿؿوسقيمٌشورؼعماظطوضيماٌؿفددة.
ـ اظؿقدؼوتماظؾقؽقيمظؾؿغرلماظـؿـوخل.
ـمحمليمحقلمبراعٍموعشورؼعمصـدوقمتشفقعماظطوضيماٌؿفددةموترذقدماظطوضي.
ـمإجراءاتماظؿدضقؼمسؾكماظطوضيماٌؿفددة.
ـمحوالتمسؿؾقيم(اظطوضيماٌؿفددة).
ـمسروضماظـؿشورطني.
ثاغقا:ماظؾؼاءماظعؾؿيمحولمعوضوعم"اظدروسماٌلؿػادةمعنمتطؾققمععاؼريماالغؿودايميفماألسؿالماظرضابقة":
ادؿضوف مدؼقان ماحملودؾي مبدوظي ماظؽقؼً ماظؾؼوء ماظعؾؿل محقل معقضقع م"اظدروس ماظـؿلؿػودة معـ متطؾقؼ مععوؼرلم
االغؿقدويمؼبماالسؿولماظرضوبقي"مخاللماظػذلةمعـم7مإظبم11مأطؿقبرم،2018موذظؽمتـػقذامًطيماظعؿؾماظؿػصقؾقيم
ؼبمذبولماظؿدرؼىمواظؾقٌماظعؾؿلمظلـيم2018مظؾؿـظؿيماظعربقيمواظيتمتفدفمإظبمتؾودلماظؿفوربمحقلمتطؾقؼم
األجفزةماظعربقيمٌعوؼرلماالغؿقدويمؼبماسؿولماظرضوبيموأثرمتطؾقؼمػذهماٌعوؼرلمسؾكمجقدةماظعؿؾماظرضوبل.م
وحضرمػذاماظؾؼوءم 25معشورطوًمعـؾقامأجفزةماظرضوبيمبؽؾمعـ:معصرمواىزائرمواظؾقرؼـمواٌغربموظؾـونمواظؽقؼًم
وضطرمواظلعقدؼيموسؿون.
ومتـؾً مأػداف ماظؾؼوء مؼب متؾودل ماًدلات مواظؿفورب محقل متطؾقؼ ماألجفزة ماظعربقي مٌعوؼرل ماالغؿقدوي مؼب مأسؿولم
اظرضوبيموأثرمتطؾقؼمػذهماٌعوؼرلمسؾكمجقدةماظعؿؾماظرضوبل.
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وحضلماٌشورطقنمبودؿؼؾولمعـمضؾؾمععوظلماألدؿوذمسودلمسؾدماظعزؼزماظصرسوويمرئقسمدؼقانماحملودؾيم
بدوظيماظؽقؼًمبوإلغوبيمواظـوئىماألولمظرئقسماجملؾسماظؿـػقذيمظؾؿـظؿيموحبضقرمممـؾماألعوغيماظعوعي.م
وضدمأسدّماٌودةماظعؾؿقيماثـنيمعـمأخصوئقلماظؿدرؼىمؼبماىفوزماظـؿلؿضقػ.موضدمتـوولماظؾؼوءماحملوورماظؿوظقي:
ـماٌؿطؾؾوتماألدودقيماظقاجىمتقصرػومبلجفزةماظرضوبيماظعؾقو واٌؿعؾؼي.م
ـمعؿطؾؾوتمعرحؾيماظؿكطقط.
ـمعؿطؾؾوتمعرحؾيماظؿـػقذ.
ـمعؿطؾؾوتمتطؾقؼمععوؼرلماالغؿقدويم"عرحؾيماظؿؼرؼرمواٌؿوبعي".
ـمتؼدؼؿماٌشورطنيمظؿفوربمأجفزتفؿمؼبمذبولمتطؾقؼمععوؼرلماإلؼلوي.
وضد مخؾص ماٌشورطقن مواًدلاء مصـل مغفوؼي ماظؾؼوء مإظب معبؾي معـ ماظؿقصقوت مظعرضفو مسؾك مىـي متـؿقي ماظؼدراتم
اٌمدلقيمؼبماجؿؿوسفوماظـوظٌمسشر.م
ثاظـا:ماظؾؼاءماظؿدرؼيبمحولمعوضوعم"اظؿدضققماظـؿؾينمسؾىماٌكاررموصؼامظـؿعاؼريماالغؿوداي":
ادؿضوفمجفوزماظرضوبيماٌوظقيمواإلدارؼيمظؾدوظيمبلؾطـيمسؿونماظؾؼوءماظؿدرؼيبمحقلمعقضقعم"اظؿدضقؼماٌؾينمسؾكم
اٌكورر موصؼو مٌعوؼرل ماالغؿقدوي" مخالل ماظػذلة م 15 -11مغقصؿدل م 2018موؼفدف ماظؾؼوء مإظب مإرالع ماٌشورطني مسؾكم
عػفقم ماظـؿكورر موصؼوً مظـؿعوؼرل ماإلغؿقدوي مومتؽقـفؿ معـ ماإلظـؿوم مبنجراءات مهدؼد ماٌكورر موأثرػو مسؾك ماظعؿؾقيم
اظرضوبقيموتعزؼزمدورماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمواحملودؾيمؼبمتؾينمععوؼرلماإلغؿقدويمذاتماظعالضي.
وضدماذرفمسؾكمتـػقذماظؾؼوءمأربعيمخدلاءمعدربنيمعـمجفوزماظرضوبيماٌوظقيمواإلدارؼيمظؾدوظيمبلؾطـي.
وذورك مصقف م( )30عؿدربو معـ ماجفزة ماظرضوبي مؼب مطؾ معـ ماالردن مواظؾقرؼـ موتقغس مواىزائر مواظلعقدؼي موضطرم
وعصرمواظلقدانمودقرؼومودؾطـيمسؿونمواظقؿـ.
واصؿؿح ماظؾؼوء مدعودة ماظشقخ /مغوصر مبـ مغبقد مبـ مدو ماظرواحل ،مغوئى مرئقس مجفوز ماظرضوبي ماظـؿوظقي مواإلدارؼيم
ظؾدوظيمبلؾطـيمسؿونمحبضقرمممـؾماألعوغيماظعوعيمظؾؿـظؿـيماظعربقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾي.
وتـوولماظؾؼوءمعومؼؾل:
ماإلرورماظعوممظـؿعوؼرلماالغؿقدوي.ماٌػفقمماظعوممظؾؿكورر.مصفؿماىفيموغظومماظرضوبيماظداخؾقي.مماٌكوررماىقػرؼيماظـوويمسـماالحؿقول.مزبوررمسدمماالطؿشوف.ممتؼققؿماٌكوررمؼبمإرورماظؿكطقطمظرضوبيماألداء.
ماظؿعوعؾمععماظـؿكورر.مإسدادمبرغوعٍماظػقصموصؼومظـؿوئٍمتؼققؿماٌكورر.ممادؿعراضمووربماٌشورطني.وضد مخؾص ماٌشورطقن مواًدلاء مؼب مغفوؼي ماظؾؼوء مإظب معبؾي معـ ماظؿقصقوت مظعرضفو مسؾك مىـي متـؿقي ماظؼدرات مؼبم
اجؿؿوسفوماظـوظٌمسشر.
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رابعا:ماظؾؼاءماظؿدرؼيبمحولمعوضوعم"اظرضابةمسؾىماىؿاركمواظضرائب":
ادؿضوفمذبؾسماحملودؾيمبوىؿفقرؼيماىزائرؼيماظدميؼرارقيماظشـعؾقيماظؾؼـوءماظؿـدرؼيبمحـقلم"اظرضوبـيمسؾـكم
اىؿوركمواظضرائى"ممبدؼـيماىزائرمخاللماظػذلةمعــم25مإظبم29مغـقصؿدلم2018موذظـؽمتـػقـذاًمًطـيماظعؿـؾم
اظؿػصــقؾقيمؼبمذبــولماظؿــدرؼىمواظؾقــٌماظعؾؿــلمظلـــيم2018مظؾؿـظؿــيماظعربقــي.موؼفــدفماظؾؼــوءمإظبمإطلــوبم
اٌشورطنيماٌفوراتماًوصيمبلدسماظرضوبـيمسؾـكماىؿـوركمواظضـرائىموسالضؿفـومبوظزؼـودةمؼبمإؼـراداتماظدوظـيم
ودورػومؼبمعؽوصقيماظػلودمبوإلضوصيمإظبمتؾودلماظؿفـوربمبـنيماألجفـزةماألسضـوءموتؼـدؼؿمأصضـؾماٌؿوردـوتمؼبم
عقضقعماظؾؼوء.موذوركمؼبمػـذاماظؾؼـوءم28م عؿـدربومؼـؿؿـقنمإظبماألجفـزةماألسضـوءمؼبمطـؾمعــمصؾلـطنيمودـقرؼوم
واظلقدانموتقغسمودؾطـيمسؿونمواظلعقدؼيموعصرموضطرمواظقؿـمواٌغربموظقؾقومواىزائر.
وضوممبنسدادماٌودةماظعؾؿقيمخدلاءمؼبمذبوظلماظرضوبيمسؾكماظضرائىمواظؿدرؼىمعـماىفوزماٌلؿضقػموخؾرلؼـمعـم
إدارةماظضرائىموإدارةماىؿورك.
واصؿؿحماظؾؼـوءمععـوظلماألدـؿوذم/م سؾـدماظؼـودرمبــمععـروف،مرئـقسمذبؾـسماحملودـؾيمبوىؿفقرؼـيماىزائرؼـيم
اظدميؼرارقيماظشعؾقيموحبضقرمممـؾماألعوغيماظعوعيمظؾؿـظؿيماظعربقي.موتـوولماظؾؼوءماحملوورماظؿوظقي:
متـظقؿمإدارةماظضرائىموعفومماإلدارةماٌؽؾػيمبوظؿدضقؼماظداخؾل.ماٌراحؾماٌؿؾعيمؼبمرضوبيمعصوحلماظضرائىمواىؿوركماظرضوبيمسؾكمضؾوضوتماظضرائىماحملصؾيماظرضوبيمسؾكمعؾػوتماظؿلفقؾمواظطوبعماظؿفربماظضرؼيبماظؿكػقضوتمواإلظغوءاتمواظؼقؿماٌـعدعيممماظرضوبيمسؾكماىؿوركموربيماألجفزةماظـؿشورطي.وضدمخؾصماظـؿشورطقنمواًدلاءمؼبمغفوؼيماظؾؼوءمإظبمعبؾيمعـماظؿقصقوتمظعرضفومسؾكمىـيمتـؿقـيماظؼـدراتمؼبم
اجؿؿوسفوماظـوظٌمسشر.
خاعلا:ماظؾؼاءماظؿدرؼيبمحولمعوضوعم"اظرضابةمبادؿعؿالمتؼـقاتماظعقـاتماالحصائقة":
ادؿضوفمدؼقانماٌراضؾيماظعوعيمبوٌؿؾؽيماظعربقـيماظلـعقدؼيماظؾؼـوءماظؿـدرؼيبمحـقلمعقضـقعم"اظرضوبـيمبودـؿعؿولم
اظعقـوتماالحصوئقي"موذظؽمخاللماظػذلةمعـم 02إظبم2018/12/6مواظذيمؼفدفمإظبمتـؿقـيماٌفـوراتمواظؼـدراتم
اظؿقؾقؾقيمظؾؿؿدربنيمورصعمطػوءاتفؿمؼبماالدؿغاللماألعـؾمظؾؿعؾقعوتمظؾؿلوسدةمسؾكماظؿدضقؼمواظرضوبـيمبودـؿكدامم
األدوظقىماإلحصوئقيمواظؽؿقيموبرذبقوتماظؿقؾقؾماإلحصوئلمواظقضقفمسؾكماظصعقبوتمواٌشـوطؾماظـيتمتقاجـفم
األجفزةمؼبمذظؽمواظؿعرفمسؾكموربيماىفوزماٌلؿضقػمواألجفزةماألسضوءمعـمخـاللماظذلطقـزمسؾـكمحـوالتم
سؿؾقيمتؼدممشلذاماظغرض.موأذرفمسؾكمتـػقذماظؾؼوءمثالثيمخدلاءمعـمدؼقانماٌراضؾيماظعوعي.
وذوركمصقفم( )27عؿدربومعـماجفزةماظرضوبيمؼبمطؾمعـماظؾقرؼـموتقغسمواىزائـرمواظلـعقدؼيموسؿـونمواظؽقؼـًم
وعصرمواٌغربموعقرؼؿوغقومواظقؿـ.
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واصؿـؿحماظؾؼوءمدعودةماظدطؿقر/مربؿدمبـمإبراػقؿمايؾقى،معلؿشورمععوظلمرئقسماظدؼقانمواٌشرفماظعوم
سؾكماظؾؼوءموععوظلماألدؿوذ/منقىماظؼطوري،ماظرئقسماألولمظدائرةماحملودؾوتمبوىؿفقرؼـيماظؿقغلـقيمواألعـنيم
اظعوممظؾؿـظؿي.موتـوولماظؾؼوءماٌقضقسوتماظؿوظقي:
متعرؼػماظرضوبيمبودؿكداممايودىماآلظل.مأغقاعماظعقـوتماإلحصوئقي.ماظعقـوتمؼبماظؾقٌماظعؾؿل/ماظعقـيماظعشقائقيمواظؿقزؼعماظعشقائل.ماظعقـوتمؼبماظرضوبي.ماظعقـيموأػؿقؿفومؼبماٌـففقيماإلحصوئقي.ممترؼـمسؿؾلمسؾكمادؿكراجماظعقـيمبوآلظيمايودؾي.متؼقؼؿماألدوظقىماٌلؿكدعيمؼبماظرضوبيمبقادطيماظعقـوت.مادؿكراجماظعقـيمبـظومم(.)sro statsمإضوصيمغظوم ) )sro statsإظبمغظوممذوعؾ.مسرضماٌشورطنيمظؿفوربمأجفزتفؿمؼبماجملول.مداددا:ماظؾؼاءماظؿدرؼيبمحولمعوضوعم"رضابةماألداءمسؾىمصـادؼقماظؿأعنيماالجؿؿاسي":
ادؿضوفماجملؾسماألسؾكمظؾقلوبوتمبوٌؿؾؽيماٌغربقيممبرطزماظؿدرؼىمظؾؿفؾسممبدؼـيماظربوطمخاللماظػـذلةمعــم
10مإظبم 2018/12/14اظؾؼوءماظؿدرؼيبمحقلمعقضقعم"رضوبيماألداءمسؾكمصـودؼؼماظؿـلعنيماالجؿؿـوسلم".موؼفـدفم
ػذاماظؾؼوءمإظبمتعرؼػماٌؿدربنيمبصـودؼؼماظؿلعنيماالجؿؿوسلمواخؿصوصوتفوموأػداصفومورؾقعيمأغشطؿفوموتزوؼدػؿم
بوٌفوراتماظالزعيمظؾؼقوممبلسؿولماظرضوبيمعـمحقٌماظؿكطقطمواظؿـػقذموإسدادماظؿؼورؼر.
وضوممبؿـػقذماظؾؼوءمصرؼؼمعـماًدلاءماٌدربنيمعـماجملؾسماألسؾكمظؾقلوبوتموذوركمصقفم26معؿدربومعـؾقامأجفزةم
اظرضوبيمؼبمطؾمعـماألردنمواظؾقرؼـمواىزائرمواظلعقدؼيموسؿونموضطرمواظؽقؼًموظؾـونموظقؾقـوموعصـرموعقرؼؿوغقـوم
واظقؿـمواٌغرب.
وضدمغػذماظؾؼوءمسؾكمعدىمػبليمأؼومموادؿفؾمبنعضوءمسؼدمظؾؿعؾؿمعـمضؾؾمممـؾمسـماًدلاءماٌدربنيموممـؾمســم
اٌشورطنيمتؾؿفمسؿؾقيماظؿؼققؿماظؼؾؾلمواظؾعدي.موتـوولماظؾؼوءماحملوورماظؿوظقي:
مأغظؿيمايؿوؼيماالجؿؿوسقي.ماظرضوبيمسؾكمأداءمصـودؼؼماظؿؼوسدموتضؿـً.مزؼورةمعقداغقيمإظبماظصـدوقماظقرينمظؾضؿونماالجؿؿوسلممبدؼـيماظدارماظؾقضوء.ماظرضوبيمسؾكمأداءمصـودؼؼماظؿلعنيماظصقلموتضؿـ.مدورماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمؼبمعقاطؾيمتطقرمأغظؿيمايؿوؼيماالجؿؿوسقي.معـوضشيموتؼققؿمغؿوئٍماظدورةموادؿكالصماظؿقصقوتوضدمخؾصماٌشـورطقنمواًـدلاءمإظبمعبؾـيمعــماظؿقصـقوتمظعرضـفومسؾـكمىــيمتـؿقـيماظؼـدراتماٌمدلـقيمؼبم
اجؿؿوسفوماظـوظٌمسشر.
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دابعا:مورذةماظعؿلمحولمضؿانماىودةماظيتمغظؿؿفاماألعاغةماظعاعةمباظؿعاونمععمعـــظؿةماألصرودـــايم
م(إ)مبربؼؿورؼامجـوبمإصرؼؼقا:تقظًماألعوغيماظعوعيمظؾؿـظؿيماظعربقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودـؾيماظؿـلـقؼمعـعماٌـظؿـيماإلصرؼؼقـيم
ظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماظـورؼيمبوالغؽؾقزؼيم(األصرودويم-مإ)مظؿـظقؿمورذيماظعؿؾماظيتممتمسؼدػومخاللماظػذلةمعـم
29مأطؿقبرمإظبم02مغقصؿدلم2018مبدلؼؿقرؼومجـقبماصرؼؼقوموحضرػوم 12عشورطومميـؾقنم6مأجفزةمسؾقـومظؾرضوبـيم
بؽؾمعـمدوظيماظؽقؼًمواظلعقدؼيموسؿونموصؾلطنيمواٌغرب واظلقدان.
وضوممبنسدادماٌودةماظعؾؿقيمظؾقرذيموتؼدميفومخدلاءمعـمعـظؿيماألصرودوي-مإمحقٌممتمتـوولماٌقاضقعماظؿوظقي:
معـففقيمضؿونماىقدةمظدىمعـظؿيماألصرودويمإ.معػوػقؿمرضوبيماىقدةموضؿونماىقدة.مععوؼرلماإلؼلويماٌلؿقىماألولمواظـوغلمظؾفقدة.مغظوممرضوبيماىقدةمبوألجفزة.مضؿونماىقدةمسؾكماٌلؿقىماٌمدلل.مأدوظقىمتـػقذمعفوممرضوبيمضؿونماىقدة.مادؿعؿولممنوذجمودظقؾماألصرودوي-مإمظضؿونماىقدةمظؾؼقوممبفذهماٌفؿي.مإسدادماظؿؼرؼر.وودرماإلذورةمإظبمأنمتـظقؿمورذيماظعؿؾماٌذطقرةمؼؿــزلمؼبمإرـورمتـػقـذمبـراعٍماشلـدفماظػرسـلم  2-5ظؾؿكطـطم
االدذلاتقفلمظؾؿـظؿيماظعربقيمواظيتمعـمبقـفومبرغوعٍمإردوءمغظومماىقدةم( )2بوٌـظؿـيماظعربقـيمظألجفـزةماظعؾقـوم
ظؾرضوبيماحملودؾي.مم

-2مغؼطيم5-1معـمعلورمبرغوعٍمإردوءمغظومماىقدةمبوٌـظؿيم– اغظرماٌؾقؼم-ماظصػقيمسددم 7عـمػذهماٌذطرة.
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*اجؿؿاعمىـةمعؿابعةمإسدادماًطةماظؿشغقؾقةمظؾؿكططماالدرتاتقفيم 2022-2018ظؾؿـظؿةماظعربقة:
تؾعو مظؾدسقة ماٌقجفي معـ مضؾؾ مععوظل ماألعني ماظعوم مظؾؿـظؿي مإظب مأسضوء مىـي معؿوبعي مإسداد ماًطي ماظؿشغقؾقيم
ظؾؿكطط ماالدذلاتقفل ماظيت متضؿ مطؾ معـ مرئقس ماجملؾس ماظؿـػقذي مواألعني ماظعوم مورؤدوء مىون ماٌـظؿي ،مسؼدتم
اظؾفـي ماجؿؿوسفو ماألول مخالل ماظػذلة معـ م 13-10مدؾؿؿدل م 2018محبضقر معبقع مأسضوئفو مأو معـ مميـؾفؿ .موضدم
صقض ماجملؾس ماظؿـػقذي مظؾؿـظؿي ممبقجى مضراره م 2018/252ماظذي مادبذه مؼب ماجؿؿوسف م 56مبؿقغس مػذه ماظؾفـيم
ظؾعؿؾمؼبمإرورماظصقغيماظؿوظقيمالدؿؽؿولمإسدادماًطيماظؿشغقؾقيمظؾؿكططماالدذلاتقفلمواظيتمعـمضؿـفو:مم
ـمضؾطمػقؽؾيمجدؼدةمتؿؿوذكمععمأوظقؼوتماٌكططماالدذلاتقفل.م
ـمتػقؼضماجملؾسماظؿـػقذيمطؾمعـمرئقسماجملؾسممواألعنيماظعوممورؤدوءماظؾفونمبؿقزؼعمأوظقؼوت.م
ـماٌكططماالدذلاتقفلمسؾكماشلقوطؾماٌؽؾػيمبوظؿـػقذ.م
ـمضقوممػقوطؾماظؿـػقذمبضؾطماظدلاعٍمواٌشورؼع.م
ـضقوممىـيماٌكططماالدذلاتقفلمبدراديمسلقظقيموتـودؼماظدلاعٍمواٌشورؼعمواٌمذراتمحلىمأصضؾماٌؿوردوت.
وصبدرماظؿذطرلمبلنماٌكططماالدذلاتقفلمظؾؿـظؿيمظؾػذلةمم2022-2018متضؿـماألوظقؼوتماظشوعؾيماظؿوظقي:
األوظقؼيماظشوعؾيم:1مدسؿمضدراتماألجفزةماألسضوءمؼبماظرضوبيمسؾكمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعي.
األوظقؼيماظشوعؾيم:2متعزؼزمتقاصؾماألجفزةمععمأصقوبماٌصوحل.م
األوظقؼيماظشوعؾيم:3مدسؿماألجفزةماألسضوءمؼبماإلدارةماإلدذلاوقيموتطؾقؼمإرورمضقوسماألداءمواإلبالغ.
األوظقؼيماظشوعؾيم:4ممعلوغدةماألجفزةمؼبمتطؾقؼماٌعوؼرل.م
األوظقؼيماظشوعؾيم:5متطقؼرمضدراتموحقطؿيماٌـظؿي.
وأصضًمأسؿولماظؾفـيمإظبماظـؿوئٍماظؿوظقي:م
 ماالسؿؿود مسؾك ماشلقؽؾي مايوظقي مظؾؿـظؿي مؼب متقزؼع ماألوظقؼوت ماظشوعؾي مظؾؿكطط ماالدذلاتقفل محقٌ متضطؾعمىـيماظرضوبيماظؾقؽقيمبوألوظقؼيماظشوعؾيماألوظبموىـيمتـؿقيماظؼدراتمبوألوظقؼؿنيماظشوعؾؿنيماظـوغقيمواظـوظـيموىـيم
اٌعوؼرلمبوألوظقؼيماظشوعؾيماظرابعيمواألعوغيماظعوعيمبوألوظقؼيماظشوعؾيماًوعلي.
 متقظل مطؾ مىـي معلموظقي مإسداد ماًطي ماظؿشغقؾقي مظألوظقؼي ماظيت مأدـدت مشلو موتـػقذػو مبعد مضؾط مصقغؿفوماظـفوئقيمععمىـيماٌكططماالدذلاتقفلمععماالظؿزاممبوظؿـلقؼمبنيمزبؿؾػماظؾفون.
* مسرض ماألعاغة ماظعاعة مظؾؿـظؿة ماظعربقة ماظذي ممت متؼدميه ميف ماٌـؿدى ماإلضؾقؿي مظؿـؿقة ماظؼدرات مظؾفـة مبـاءم
اظؼدراتماٌفـقةمظإلغؿودايميفمإرارماجؿؿاسفاماظلـويماظذيمأضقمميفمدؾؿؿربم2018مبدوظةماظؽوؼت:
ذوركمممـالنمسـماألعوغيماظعوعيمظؾؿـظؿيماظعربقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيمؼبماالجؿؿوعماظلـقيم
ظؾفـي مبـوء ماظؼدرات ماٌفـقي مٌـظؿي ماإلغؿقدوي مظلـي م 2018ماظذي مسؼد مؼب مدوظي ماظؽقؼً معـ م 3مإظب م 5مدؾؿؿدلم
،2018موذظؽ مبـوء مسؾك مدسقة مرزلقي معـ مىـي مبـوء ماظؼدرات ماٌذطقرة .موتقظب مممـال ماألعوغي ماظعوعي متؼدؼؿ مسرضم
ؼبمإرورماٌـؿدىماإلضؾقؿلمظؿـؿقيماظؼدراتماظؿوبعمشلذهماظؾفـي.موودرماإلذورةمإظبمأغفمؼبمدـيم2017ممتًمدسقةم
اٌـظؿيماإلصرؼؼقيمظؾؾؾدانماظـورؼيمبوظؾغيماإلنؾقزؼيماألصرودويمـمإمـمظؿلثقٌمػذاماٌـؿدى.
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ومتمتؼدؼؿماظعرضمعـمضؾؾمممـؾلماألعوغيماظعوعيمؼقمم2018/9/4مودارماظعرضمحقلمعفـقيماٌـظؿيماظعربقيمرؤؼيم
اٌـظؿيموذبفقداتفومؼبمػذاماإلرور،موتـوولمسددامعــماظـؼوطمأبرزػو:
-1معلورماظؿطقرماٌلؿؿرمظؾؿـظؿيمسبقماٌفـقيماإلضؾقؿقي.
-2معفؿيمتؼققؿمعفـقيماٌـظؿيماظعربقيمـماٌـففقيمواظؿقدؼوت.
 -3متعزؼز ماألعوغي ماظعوعي مظؾؿـظؿي ماظعربقي مبفدف مدسؿ مضدراتفو :مإغشوء مصرق مسؿؾ متؼـقي مـ موتطقؼر ماظؿعوون مععم
اٌـظؿوتماإلضؾقؿقيموػقوطؾماإلغؿقدوي.
-4ماظؿدرؼىمبوٌـظؿيماظعربقيموصؼومالحؿقوجوتمأسضوئفو:مسوعؾمرئقللمظؾـفوحمواظؿؿقز.
طؿو ممت مبعد مػذا ماظعرض متؼدؼؿ ماظؿؼرؼر ماظذي مضوعً مبنسداده ماألعوغي ماظعوعي مواظذي مؼؿضؿـ متػصقال مظؾعرض ماٌؼدمم
ودسقةمايضقرمإظبمتلؾؿمغلكيمورضقيمعـمػذاماظؿؼرؼرمبوإلضوصيمإظبمضؿفمإظبماٌؾػماظػينمظؾفـيماظذيممتمتقزؼعفم
سؾكمايضقر.مومثـمأسضوءماظؾفـيموطذظؽمايضقرممبومؼبمذظؽمأسضوءمعؾودرةماالغؿقدويمظؾؿـؿقيمػذاماظعرض.
*انازمعفؿةماظرضابةماظؿعاوغقة:
ؼبمإرورمتـػقذمعفؿيماظرضوبيماظؿعووغقيمحقلمتؼققؿمأداءماىفوتمذاتماظعالضيمبندارةماظـػوؼوتماظصؾؾي،ممتمتقضقعم
اتػوضقي ماٌشورطي معـ مضؾؾ ماألجفزة ماألسضوء مؼب ماٌـظؿي مؼب مطؾ معـ ماظؽقؼً موسؿون موصؾلطني مواظعراق مودقرؼوم
واظلقدانمخاللمذفرماشلطسم.2018ممم
وأجرت ماألعوغي ماظعوعي مظؾؿـظؿي مبؿورؼخ م 10أطؿقبر م 2018مظؼوء مسؿؾ معع مممـؾني مسـ مدؼقان ماحملودؾي مبدوظيم
اظؽقؼً م ّمت مخالظف ماالتػوق مسؾك ماظؿقزؼع ماظزعين مظألسؿول ماظالزعي مإظب محني ماالغؿفوء معـ معرحؾي ماظؿكطقط مٌفؿيم
اظرضوبيماظؿعووغقيموإسدادمخطيماظؿدضقؼ.
وبؿورؼخم7مغقصؿدلم 2018ماغعؼدماجؿؿوعمسدلمتؼـقيماظػقدؼقمبودؿكداممعـصيمذبؿؿعماإلغؿقدويمضؿّمأسضوءماظػرقم
اٌـؿلؾني مإظب مأجفزة ماظرضوبي مؼب مطؾ معـ ماظؽقؼً مواظعراق موسؿون موصؾلطني مواألعوغي ماظعوعي مومت مخالظف معـوضشيم
اظقرضي ماظيت مأسدّػو ماىفوز ماظؽقؼيت مواٌؿعؾؼي مخبطي ماظؿدضقؼ محقل معفؿي ماظرضوبي ماظؿعووغقي .مطؿو ممت ماالتػوق مسؾكم
إحداث مغوصذة ممبقضع ماٌـظؿي مسؾك مذؾؽي ماالغذلغً متؾبدرج مصقفو ماظقثوئؼ مواظؿعوظقؼ مواٌالحظوت ماٌؿعؾؼي مبؿـػقذم
اٌفؿي.
وضد مادؿضوف مدؼقان ماحملودؾي مبدوظي ماظؽقؼً مخالل ماظػذلة معـ م 16مإظب م 20مدؼلؿدل م 2018ماالجؿؿوع ماظؿـلقؼلم
األول مبنيمأسضوء ماظػرقماٌشورطيمواظذي ممتمخالظف معـوضشيمخططموبراعٍ ماظعؿؾماٌؼذلحيمعـ مضؾؾماظػرق ماٌشورطيم
ؼب ماٌفؿي مظؾؿقصؾ مإظب مإسداد مخطي مسؿؾ معقحدة ،مسؾك مأن مؼؿؿ ماظشروع مؼب متـػقذ ماٌفؿي معقداغقو مابؿداء معـ مذفرم
ؼـوؼر م 2019موإسداد ماظؿؼورؼر ماظقرـقي مؼب مشضقن مدؿي ماذفر مواظؿؼرؼر ماٌقحد مبعد مثالثي ماذفر معـ مإسداد ماظؿؼرؼرم
اظقرين.م
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* اىفازماٌرطزيمظؾرضابةماٌاظقةميفماىؿفورؼةماظعربقةماظلورؼة:
1ـ اظؾدءمبؿـػقذمبرغاعجم"تدرؼبماظـؿدربني":
ضوم مععوظل مرئقس ماىفوز ماٌرطزي مظؾرضوبي ماٌوظقي ماألدؿوذ /مربؿد مبرق مبوصؿؿوح مدورة متدرؼؾقي مإلسداد معدربني معـ مطقادر ماىفوزم
بعـقان م"تدرؼى ماٌدربني" موادؿؿرت ماظدورة مظـ م 40مدوسي متدرؼؾقي موضد مادؿفدصً ماظدورة مؼب معرحؾؿفو ماألوظب ماظلودة ماظـؿدراءم
وععووغلمعدراءمبعضماإلداراتماظػـقيمواٌرطزؼيمعـمزبؿؾػمضطوسوتماىفوز.
2ـ توضقعماتػاضقةمععمجاععةمتشرؼنمإلحداثمعاجلؿريمتأػقلموختصصميفمإدارةماألسؿالماخؿصاصماظرضابةمواظؿدضقق:
اغطالضو معـ مإميون ماىفوز ماٌرطزي مظؾرضوبي ماٌوظقي مؼب ماىؿفقرؼي ماظعربقي ماظلقرؼي مبضرورة متلػقؾ ماظؽقادر ماظػـقي مظدؼف مظـؿقاطؾيم
عؿطؾؾوت ماظعؿؾقي ماظرضوبقي مخوصي مؼب مزؾ مإرالق ماظدلغوعٍ مايؽقعل مظإلصالح ماإلداري موعؽوصقي ماظػلود .مضوم مطؾ معـ ماظلقدم
رئقسماىفوزماٌرطزيمظؾرضوبيماٌوظقيماألدؿوذ/مربؿدمبرقمواظلقدمرئقسمجوععيمتشرؼـماألدؿوذماظدطؿقرمػوغلمذعؾونمبوظؿقضقعم
سؾكماتػوقمإلحداثمبرغوعٍمعوجلؿرلمدبصصلمؼبمذبولماظرضوبيمواظؿدضقؼ.
وعـماظـؿؼررمأنمؼلؿػقدمعـمػذاماظدلغوعٍمعػؿشلمصروعماىفوزموذظؽمضؿـمأدسمععؿؿدةمعـمرئوديماىفوزمالخؿقورماٌرذقنيم
ومبومطبدممسؿؾمتؾؽماظػروع.
طؿو ممت مؼب مإرور متـػقذ ماالتػوضقي ماٌقضعي معع ماٌعفد ماظعوظل مإلدارة ماألسؿول ماظؾدء مبدلغوعٍ ماٌوجلؿرل مظؾدصعي ماظـوغقي مواظيت ماظؿقؼم
صقفومسددمعـمعػؿشلماىفوز ماٌرطزي مؼبماإلداراتماٌرطزؼي مواظػـقي،مسؾؿومبلنمػذهماالتػوضقيمتشؿؾمثالثمدصعوتمعـ معػؿشلم
اىفوزم HIBAماظـؿرطزيممبعدلم 30عػؿشومؼبمطؾمدصعي.

3ــ اظـؿؤمترماظـاظثمظؾففازماٌرطزيمظؾرضابةماٌاظقةميفماىؿفورؼةماظعربقةماظلـورؼةمهـتمذـعارم"تعزؼـزمدورماىفـازم
اٌرطزيميفممحاؼةماٌالماظعام":
سؼدماىفوزماٌرطزيمظؾرضوبيماٌوظقيمؼبماىؿفقرؼيماظعربقيماظلقرؼي معممترهماظـوظٌ مؼقعلم 6مو 2018/11/7موؼعؿدلمػذاماظـؿممترم
ربطي مضرورؼي مظؿؼققؿ ماٌرحؾي ماظلوبؼي مواظؿكطقط مظعؿؾ ماٌرحؾي ماٌلؿؼؾؾقي مومبو مؼضؿـ مدور مصوسؾ مظؾففوز ماٌرطزي مؼب مغبوؼيم
اٌولماظعوم.م
واغؿفًمأسؿولماٌممترمإظبمتقصقوتمعـمبقـفو:
متؾـّلماإلدذلاتقفقيماٌلؿؼؾؾقيمظعؿؾماىفوزماٌرطزي مواظيتمتؾدأمعـماظؿدرؼىمواظؿلػقؾ مىعؾ مزبرجوتماظعؿؾمأطـر مجقدةموأوصكمبضرورةمعؿوبعيمتـػقذمعالحظوتماىفوز.
ماظؿلطقدمسؾكمبـوءمسالضوتماظؿعوونمواظؿـلقؼمععمطوصيماىفوتماظعوعيماًوضعيمظؾرضوبي. مهؾقؾ مواضع مسؿؾ ماىفوت ماظعوعي ماًوضعي مظؾرضوبي معـ مخالل مإجراء ماظدرادوت ماظؼطوسقي مسـ مررؼؼ مصرق مسؿؾ مظؿقدؼدمعقارـماًؾؾمواالسبرافمٌعوىؿفومعـمضؾؾماٌعـقني.
تعزؼزمدورماىفوزماٌرطزيمععماألجفزةماظرضوبقيمواظدوظقيمواالدؿػودةمعـمووربفؿمؼبمذبولماظعؿؾمخوصيموأنماىفوزماٌرطزيمػقمسضقامؼبمعـظؿيتم
األرابقدويمواالغؿقدوي.
مإسدادماٌؼذلحوتماظالزعيمظؾففوتماظقصوئقيمٌعوىيمأوضوعماألعقالماٌلروضيمواظؿوظػيمواٌدعرةمغؿقفيمزروفماألزعيمواالغطالقمعـمدـيمأدوسم
ميؽـماالسؿؿودمسؾقفو.
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أوالً:مأغشطةماٌـظؿةماظدوظقةمهلقؽاتماظرضابةماٌاظقةماظعؾقام(اإلغؿوداي):
 -1ذوركماىفوزمؼبماالجؿؿوعم18مجملؿقسيمسؿؾماالغؿقدويماٌعينمبوظرضوبيمسؾكماظؾقؽيمخاللماظػذلةمعـم19-16مؼقظققم2018م
ؼبماغدوغقلقو.
 -2ذورك ماىفوز مؼب ماالجؿؿوع ماظلـقي مظؾفـي ماظػرسقي ماٌعـقي ممبعوؼرل ماظرضوبي ماظداخؾقي مظإلغؿقدوي مبؾقظـدا مؼقعلّ م28-27م
دؾؿؿدلم.2018
 -3اٌشورطيمؼبمورذيم"اظؿكطقطمظؾرضوبيمسؾكماإلرورماٌمدللمظـؿؽوصقيماظػلود"ماظيتماغعؼدتمؼبماٌغربمخاللماظػذلةمعـم17م
إظبم21مدؾؿؿدلم.2018
 -4مذوركماىفوزمؼبماجؿؿوع محقلم"علوػؿوتماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمؼبمأػداف ماظؿـؿقيماٌلؿداعي"ماٌـعؼدمؼبمغققؼقركمؼقعلّم
20-19مؼقظققم2018مبوظؿعوونمبنيمعؾودرةمتـؿقيماإلغؿقدويمواألعؿماٌؿقدةمضلؿماظشمونماالضؿصودؼيمواإلجؿؿوسقي.
ثاغقًا:مأغشطةماٌـظؿةماآلدقوؼةمهلقؽاتماظرضابةماٌاظقةماظعؾقام(االدوداي):
 ذورك ماىفوز مؼب ماالجؿؿوع ماظرابع مسشر مظؾفؿعقي ماظعؿقعقي مٌـظؿي ماالدقدوي مخالل ماظػذلة معـ م 19مإظب م 22مدؾؿؿدل م2018مجبؿفقرؼي مصقؿـوم .موسؾك مػوعش ماالجؿؿوع مذورك ماىفوز مؼب ماظـدوة ماظلوبعي مبعـقان م"اظرضوبي مسؾك ماظؾقؽي معـ مأجؾ ماظؿـؿقيم
اظـؿلؿداعي.
ثاظـًا:معشارطاتمدوظقةموإضؾقؿقة:
 -1ذوركماىفوزمؼبماظدورةماظلوبعيمألعوغيمعبعقيماظدولماألررافمؼبماألطودميقيماظدوظقيمٌؽوصقيماظػلودمؼقعلّم28-27مدؾؿؿدلم
2018مواظيتمسؼدتمؼبمصققـو.
 -2اٌشورطيمؼبمورذيماظعؿؾمحقل Intelligence Based on Investigationماظـؿـعؼدةمؼبمعوظقزؼومخاللماظػذلةمعـم23م
إظبم27مؼقظققم.2018
 -3اٌشورطيمؼبمورذيماظعؿؾمحقلمعقضقعم"إدارةمزبوررماظػلود"ممبوظقزؼومعـمتورؼخم13موظغوؼيم17مأشلطسم.2018
 -4ذورك ماىفوز مؼب ماالجؿؿوع ماظرابع مجملؿقسي ماظعؿؾ ماظػرسقي مإلسداد مدظقؾ معؽوصقي ماظػلود مؼب ماٌشذلؼوت ماظعوعي مواظذي ممتم
سؼدهمؼبمعبفقرؼيماظؿشقؽمؼقعلم10مو11مأطؿقبرم.2018
 -5ذورك ماىفوز مؼب ماالجؿؿوع ماظرابع مظؿقوظػ معؿعؼيب ماظػلود ماظدوظل ماظؿوبع مظؾؾـؽ ماظدوظل مواٌممتر ماظدوظل ماظـوعـ مسشرم
ظـؿـؽوصقيماظػلودمخاللماظػذلةمعـم22مإظبم26مأطؿقبرم2018مؼبماظدمنورك.
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1ـ دؼوانماظرضابةمؼوضعماتػاضقةمتعاونمععماىفازماألسؾىمظؾقلاباتميفماظـؿغرب:
وضّع مدؼقان ماظرضوبي ماٌوظقي مواإلدارؼي ،معع ماىفوز ماألسؾك مظؾقلوبوت مؼب ماٌؿؾؽي ماٌغربقي ماتػوضقي متعوون .موتـص ماالتػوضقي ،ماظّيتم
تلؿؿرمظـؿدةمػبسمدـقات،مسؾك تؾودلماظؿفوربمواًدلاتمبنيماىفوزؼـماظرضوبقني،موتعزؼزمدؾؾموتدسقؿمسالضوتماظؿعوونم
بقـفؿومؼبمعقدانماظرضوبيماٌوظقيماظعؾقومواحملودؾي.
وسؼد ماظقصد مدؾلؾي مظؼوءات معع ماٌلموظني مؼب ماجملؾس ماألسؾك مظؾقلوبوت مٌـوضشي مزبؿؾػ ماخؿصوصوت ماحملوطؿ ماٌوظقي ،مطؿوم
اظؿؼك مرئقس مذبؾس ماظـقاب ،مورئقس ماجملؾس ماالضؿصودي مواالجؿؿوسل مواظؾقؽل ،موزار ماجملؾس ماىفقي مظؾقلوبوت ممبدؼـيم
رـفي،موارؾعمسؾكموربيماجملؾسمؼبمذبولمعراضؾيماىؿوسوتماظذلابقي.
2ـ دؼوانماظرضابةمؼشاركميفماٌؤمترماإلضؾقؿيمحولمجاػزؼةمايؽوعاتميفمتطؾققمأػدافماظؿـؿقةماظـؿلؿداعةم:2030
ذورك مدؼقان ماظرضوبي ماٌوظقي مواإلدارؼي مؼب مأسؿول معممتر مربؽؿي ماحملودؾوت ماشلقظـدؼي مواألجفزة ماظرضوبقي ماظلً ماظشرؼؽي معـم
اٌـطؼيماظعربقيمحقلمأػدافماألعؿماٌؿقدةمظؾؿـؿقيماٌلؿداعيم2030مؼبمعدؼـيمالػوي.م
وجوء مػذا ماٌممتر مغؿقفي مظعدد معـ ماجؿؿوسوت ماظعؿؾ ماٌشذلك مبني مأجفزة ماظرضوبي مؼب موضً مدوبؼ محقل معراجعي مجوػزؼيم
ايؽقعيمؼبمتطؾقؼمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعيمطفزءمعـمتعوونمبرغوعٍم"ذراطي"مرقؼؾماألعدمععمسددمعـماٌمدلوتماظـظرلةمؼبم
عـطؼيماظشرقماألودطموسلولمإصرؼؼقومواظذيمذورطًمؼبمتلدقلفموزارةماًورجقيماشلقظـدؼي.
وضدم موصد ماظدؼقان مسرضوً محقل مجوػزؼي مايؽقعي ماظػؾلطقـقي مؼب متطؾقؼ مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي ،مواظذي مجوء مغؿقفي مظعؿؾم
ادؿؿر مسوعو مطوعال موعلؿـدا مسؾك ممنقذج مععؿؿد مظؽوصي مأجفزة ماظرضوبي .مؼفدف مبرغوعٍ مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي ماإلضؾقؿل مإظبم
اظعؿؾ مععوً محقل متؼققؿ مجوػزؼي مايؽقعوت مظؿطؾقؼ مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي موعراضؾي موتؼدؼؿ متؼرؼر محقل مدرل ماظعؿؾ مصقفو،م
وبوظؿوظلماظرضوبيمسؾكمأسؿوشلوموسؾكمعقثقضقيماظؾقوغوتماظيتمتؼدعفو.
دؾؿمرئقسمدؼقانماظرضوبيماٌوظقيمواإلدارؼيماٌلؿشور/مإؼودمتقّؿمتؼرؼرماظدؼقانماظلـقيمظؾعوم  2017ظؾؽؿؾماظدلٌوغقيمؼبماجملؾسم
اظؿشرؼعل.
وأطدمتقؿمسؾكمأػؿقيمرضوبيماألداءماظيتماغؿفففوماظدؼقانمعـمخراً،مٌـومشلـومعــمأثـرمطـؾرلمؼبمإحـداثمصـورقمإصبـوبلمؼبمحقـوةم
اٌقارـ.
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3ـ صؾلطنيمورودقامتوضعانماتػاضقةمإلجراءمسؿؾقةمتدضققمعشرتك:
وضع مطؾ معـ مدؼقان ماظرضوبي ماٌوظقي مواإلدارؼي مؼب مدوظي مصؾلطني ،موػقؽي ماحملودؾي مظرودقو ماالهودؼي ماتػوضقي مإلجراء مسؿؾقيم
اظؿدضقؼ ماٌشذلك م"تدضقؼ مادؿكدام مأعقال ماٌقزاغقي ماظػقدراظقي ماٌؿـقحي مظدوظي مصؾلطني مسؾك مذؽؾ معلوسدة مظذلعقؿ ماٌرطز ماظدؼينم
اظؿورطبلمؼبمبقًميؿ .جوءمذظؽمخاللمادؿؼؾولمرئقسماظدؼقانماٌلؿشورمإؼودمتقّؿموصداًمعـمػقؽيماحملودؾيمظرودقوماالهودؼيم
ؼبمعؽؿؾفممبدؼـيمرامماهلل.
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وتـصماالتػوضقيماظيتمتفدفمإظبمطػوءةموصعوظقـيمادـؿكدامماألعـقالماٌؿـقحـي،مسؾـكمأنماظطـرصنيمؼـطؾؼـونمؼبمسؿؾقـيماظؿـدضقؼم
اٌشذلكماظيتموريمؼبمإرورماظؼقاغنيمواظؿشرؼعوتماظؼقعقيمظؾطرصني،ممبومؼعـززماظؿعـوونماظـدوظلمؼبمذبـولماالضؿصـودمواألعـقالم
وظؿقدقعماظعالضوتمبنيمرودقوماالهودؼيمودوظيمصؾلطني.
وبفذاماظؿقضقعمدقؿؿمعؾوذرةماظؿدضقؼماٌشذلكمسؾكماظــؿشروعماظـؿذطقرمؼبمبؾدؼيمبقًميؿمعـمضؾؾماظػرؼؼماظػؾلطقينماظرودـلم.م
ؼشورمإظبمأنمػذهماالتػوضقيمتلتلمبـوءمسؾكماتػوضقـيماظؿعـوونمبـنيمػقؽـيماحملودـؾيمظرودـقوماالهودؼـيمودؼـقانماظرضوبـيماٌوظقـيم
واإلدارؼيمؼبمصؾلطنيمواٌمرخيمؼبم16مطوغقنمأولمسومم.2008
4ـ تقم:ماإلسالممذرؼكمادرتاتقفيميفمغشرمرداظةمدؼوانماظرضابة:
أطد مرئقس مدؼقان ماظرضوبي ماٌوظقي مواإلدارؼي ماٌلؿشور مإؼود متقؿ مسؾك مأػؿقي ماظدور ماظذي متؼقم مبف مودوئؾ ماإلسالم ماظػؾلطقـقيم
وتعووغفومععمدؼقانماظرضوبيمؼبمغشرمأخؾورماظدؼقانماٌؿعؾؼيمبنصدارماظؿؼورؼرماظرضوبقيمواألغشطيماظيتمؼؼقممبفو.م
وذدد متقؿ مسؾك مضرورة مادؿػودة مودوئؾ ماإلسالم مواظصقػقني معـ ماٌعؾقعوت ماظيت متـشر مسؾك معقضع مدؼقان ماظرضوبي ماالظؽذلوغلم
واظيتمتعؿدلمعودةمػوعيمظؾصقػقنيماالدؿؼصوئقنيمبشؽؾمخوص.مجوءمذظؽمخاللمورذيمسؿؾمخوصيمبوإلسالعقنيماظذؼـمميـؾقنم
زبؿؾػ مودوئؾ ماإلسالم ماظػؾلطقـقي مٌـوضشي مآظقوت متطقؼر مسالضي ماظدؼقان مبوإلسالم ،مغظؿفو مدؼقان ماظرضوبي مبوظؿعوون معع معرطزم
جـقػمظؾرضوبيماظدميؼرارقيمسؾكماظؼقاتماٌلؾقيم" "DCAFؼبمعؼرماظدؼقانممبدؼـيمرامماهلل.
5ـ اغضؿاممصؾلطنيمرمسقاًمإىلمعـظؿةماآلدوداي:
أسؾـمدؼقانماظرضوبيماٌوظقيمواإلدارؼيماغضؿوعفمرزلقوًمظؾؿـظؿيماآلدققؼيمظؾؿمدلوتماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيم(اآلدقدوي)م
وذظؽ مبعد مضؾقل ماٌـظؿي مظؾطؾى ماظػؾلطقين ماٌؼدم مبفذا ماًصقص مظؿصؾح ماظعضق مرضؿ م .47موأوضح مدؼقان ماظرضوبي ،مؼب مبقونم
صقػل مصودر مسـف ،مأن ماالغضؿوم مإظب معـظؿي م"اآلدقدوي" ،مؼلتل ماغلفوعوً معع متقجفوت ماظؼقودة ماظػؾلطقـقي مبوالغضؿوم مإظبم
اٌـظؿوتماظدوظقيمواإلضؾقؿقي.
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6ـ مبشارطةمدؼوانماظرضابة...مايؽمماظـؿـقؾيمتعؼدمورذةمسؿلمحولمدورماظرضابةماظداخؾقةمصـيمايدّمعنمعــكارـــرم
اظػلادميفماهلقؽاتماحملؾقة:
سؼدت موزارة مايؽؿ ماحملؾل موبوظؿعوون معع مػقؽي معؽوصقي ماظػلود مودؼقان ماظرضوبي ماٌوظقي مواإلدارؼي ،مورذي مسؿؾ مبعـقان م"دورم
اظرضوبيماظداخؾقيمؼبمايدمعـمزبوررماظػلودمؼبماشلقؽوتماحملؾقي".
وذورك مؼب مػذه ماظقرذي مطؾ معـ موزؼر مايؽؿ ماحملؾل ،مورئقس مػقؽي معؽوصقي ماظػلود ،مورئقس مدؼقان ماظرضوبي ماٌوظقي مواإلدارؼي،م
وعدؼرمبرغوعٍماإلصالحمؼبمضطوعمايؽؿماحملؾلمووطقؾموزارةمايؽؿماحملؾلموسددمعـمرؤدوءماشلقؽوتماحملؾقيموعقزػلماظرضوبيم
ؼبماظقزارةمواٌدؼرؼوت.
7ـ ادؿؿرارماظؿعاونمبنيمدؼوانماظرضابةموحمؽؿةماحملادؾاتماهلوظـدؼةمضؿنمبرغاعجمذراطة:
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أغفك مدؼقان ماظرضوبي ماٌوظقي مواإلدارؼي ،معشورطؿف مؼب ماجؿؿوع مسؼد مؼب معؼر مربؽؿي ماحملودؾوت ماشلقظـدؼي مؼب معدؼـي مالػويم
اشلقظـدؼي.ممبشورطيمرئقسماظدؼقانموعدؼرمسومماإلدارةماظعوعيمظؾرضوبيمسؾكماظؾـقيماظؿقؿقيمو 6رؤدوءمأجفزةمرضوبقيمسربقيمسؾقو.
وغوضش ماجملؿؿعقن مدؾؾ متعؿقؼ موادؿؿرار ماظؿعوون مصقؿو مبني ماألجفزة ماٌشورطي مضؿـ مبرغوعٍ مذراطي مؼب ماألسقام ماٌؼؾؾي ،موصؼو مٌوم
حؼؼفماظدلغوعٍمؼبمعراحؾفماظلوبؼي،ماظيتمطوغًمحقلمتؼققؿمعدىمجوػزؼيمايؽقعيمظؿطؾقؼمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعي.
واتػؼ ماجملؿؿعقن مسؾك مادؿؿرار ماظؿعوون مومتدؼد ماظعؿؾ مضؿـ مبرغوعٍ مذراطي مظلـؿني مضودعؿني مؼؿؿ معـ مخالشلؿو متطؾقؼ معـففقيم
عقحدة،مدقؿؿماظؿقاصؼمسؾقفومالحؼومإلجراءمرضوبيمأداءمحقلمعقضقعمععنيمضؿـماظؼطوعماظصقل،موربطمأسؿولماظرضوبيمواظؿدضقؼم
بلػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعيموخطيمايؽقعيموانوزاتفومؼبمػذهماجملول.
8ـ دؼوانماظرضابةمؼُـاضشمعشروعمتوأعةمبدسممعنماالهادم
األوروبي:
غوضشمرئقسمدؼقانماظرضوبيماظـؿوظقيمواإلدارؼيمععماًؾرلمصـل
االهودماألوروبل،مإجراءمسؿؾقيمتؼققؿموإسدادموثقؼيمعشـروعم
تقأعيمععمأحدماألجفزةماظرضوبقيماألوروبقيماظـظرلة،مبدسؿمعـم
االهودماألوروبلمؼؾدأمسومم.2019موجوءمذظؽمخاللماجؿؿـوعم
سؾبؼدمؼبمعؼرماظدؼقانممبدؼـيمرامماهلل .ؼؾبشورمإظبمأنمػذاماٌشروعم
ؼفدفمظؿعزؼزمضدراتماظدؼقانمؼبمزبؿؾػماجملوالتمظقصــؾحم
عمدليمعلؿؼؾيموصعوظيمتعؿؾموصؼوًمٌعوؼرلماٌـظؿيماظدوظــــــــقيم
ظألجفزة اظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيم(االغؿقدوي).
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*مدؼوانماحملادؾةمبدوظةمضــطــر:
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1ـ ذوركمدؼقانماحملودؾيمؼبماظدورةماظرابعيمسشرمظؾفؿعقيماظعوعيمظؾؿـظؿيماآلدققؼيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾي.م
طؿومذوركماظدؼقانمؼبماظـدوةماظعؾؿقيماظيتمغظؿًمسؾكمػوعشماجؿؿوسوتماىؿعقيماظعوعيمظؾؿـظؿي.
2ـ ذوركمدؼقانماحملودؾيمؼبماالجؿؿوعم( )35ظؾػرؼؼمايؽقعلمظؾكدلاءمواٌعينمبوٌعوؼرلماظدوظقيمظؾؿقودؾيمواإلبالغ.مواظذيمسؼدم
ؼبمجـقػمخاللمذفرمأطؿقبرم.2018موؼلتلمػذاماالجؿؿوعمضؿـمصعوظقوتمعممترماألعؿماٌؿقدةمظؾؿفورةمواظؿـؿقي.
3ـ ذورك مدؼقان ماحملودؾي مؼب ماٌممتر ماظدوظل مسـ معراجعي ماظـظراء مواظذي ممت متـظقؿف مبوظؿعوون مبني ماىفوز ماألسؾك مظؾرضوبي مؼبم
عبفقرؼي مدؾقصوطقو موىـي مبـوء ماظؼدرات ماظؿوبعي مٌـظؿي ماالغؿقدوي مواظؾفـي ماظػرسقي مظـؿراجعي ماظـظراء مؼب ماالغؿقدوي موػق مسـم
عقضقعم"هػقزموتلػقؾماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمٌؿورديمعراجعيماظـظراء"مواظذيمسؼدمؼبمبراتلالصومؼبمذفرمؼقغققم.2018
4ـ ذورك مدؼقان ماحملودؾي مؼب معـؿدى ماًدعي ماظعوعي مؼب معراطش مبوٌؿؾؽي ماٌغربقي مواظذي مؼـظؿ مبوظشراطي مبني موزارة ماإلصالحم
اإلداري مواًدعي ماظعوعي مبوٌؿؾؽي ماٌغربقي موإدارة ماظشمون ماالضؿصودؼي مواالجؿؿوسقي مبوألعؿ ماٌؿقدة محقٌ متـووظً مجؾلوتم
اٌـؿدى مطقػقي متـظقؿ مايؽقعوت مواٌمدلوت مواإلدارات مايؽقعقي موسؿؾفو مظؿقؼقؼ مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي مظؿؽقن مصعوظيم
وذوعؾيموضوبؾيمظؾؿلوءظي.
5ـ ذوركمدؼقانماحملودؾيمؼبماظـدوةماًوصيمبوظرضوبيمسؾكمغظؿماٌعؾقعوتمواظيتمادؿضوصفوماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمؼبمعبفقرؼيم
طوزاخلؿونمؼبمادؿوغومخاللماظػذلةمعـم9مإظبم.2018/7/13
6ـ ذورك مدؼقان ماحملودؾي مؼب ماظـدوة ماٌشذلطي مبني معـظؿي ماالغؿقدوي موإدارة ماظشمون ماالضؿصودؼي مواالجؿؿوسقي ماظؿوبعي مٌـظؿيم
األعؿماٌؿقدةمواظيتمسؼدتمؼب مغققؼقركمخاللمؼقعلم 19مو 2018/7/20محقل معقضقعمعلوػؿيماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبي مؼبمتـػقذم
أػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعيمظؿعزؼزماٌـوضشوتماألدودقيماٌؿعؾؼيمبؿقؼقؼمتؾؽماألػداف.
7ـ زارموصدمعـمدؼقانماحملودؾيمعؼرمربؽؿيمايلوبوتماشلقظـدؼيمؼبمالػويمؼبمػقظـدا.موتفدفماظزؼورةمإظبماإلرالعمسؾكموربيم
ربؽؿي مايلوبوت ماشلقظـدؼي مؼب مذبول مرضوبي ماألداء مواظرضوبي مسؾك مغظؿ ماٌعؾقعوت .مومت مخالل ماظزؼورة مادؿعراض موربي مدؼقانم
احملودؾيمبدوظيمضطر،مودؾؾمتطقؼرماظعؿؾمؼبمػذؼـماجملوظني.
8ـ ؼب مإرور ماظؿعوون ماظــوئل مبني مدؼقان ماحملودؾي موبعض ماألجفزة ماظرضوبقي ماظـظرلة مضوم مدؼقان ماحملودؾي مبؿـظقؿ مسدد معـم
اظدلاعٍ ماظؿدرؼؾقي مبوظؿعوون معع مطؾ معـ مربؽؿي مايلوبوت ماظذلطقي مودؼقان ماحملودؾي مبدوظي ماظؽقؼً موجفوز ماظرضوبي ماٌوظقيم
واإلدارؼيمظؾدوظيمبلؾطـيمسؿون.
م
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*ماىفازماظـؿرطزيمظؾؿقادؾاتمجبؿفورؼةمعصرماظعربقة:

73

* ضوم ماىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت مبؿـظقؿ ماظؾؼوء ماظؿدرؼيب محقل معقضقع م"عفورات ماظعؿؾ ماإلداري ماظـوجح م" مواظذي مسؼد ممبؼرم
اىفوز مخالل ماظػذلة معـ م 13 - 9دؾؿؿدل م 2018مظعدد م 14مسضق معـ مأسضوء مدؼقان ماٌراضؾي ماظعوعي مبوٌؿؾؽي ماظعربقي ماظلعقدؼيم
وذظؽ مؼب مإرور متػعقؾ معذطرة ماظؿػوػؿ ماٌقضعي مبني ماىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت مودؼقان ماٌراضؾي ماظعوعي مظؿؾودل ماًدلات موتـظقؿم
ورشماظعؿؾمواظدوراتماظؿدرؼؾقيمؼبمذبولماظعؿؾماظرضوبل .وضدمتـوولماظدلغوعٍماظؿدرؼيبماٌقضقسوتماظؿوظقي:
 -1اٌفوراتماظيتمصبىمتقاصرػومؼبماٌقزػماإلداريماظـوجح.
-2معفوراتماظؿعوعؾمععمضغقطماظعؿؾ.
-3معفوراتمإدارةماظقضً.
-4معفوراتماظؿقاصؾماظػعول.
-5معفوراتماظؿقاصؾماالظؽذلوغلمؼبمبقؽيماظعؿؾ.
*معشارطاتماىفازماظـؿرطزيمسؾىماظـؿلؿوىماإلصرؼؼي:
أوالً:مأغشطةماٌـظؿةماظدوظقةمهلقؽاتماظرضابةماٌاظقةماظعؾقام(اإلغؿوداي):
 -1ذورك ماىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت مؼب ماالجؿؿوع ماظـ م 54مظؾؿفؾس ماظؿـػقذي مظألصرودوي ماظذي مسؼد مخالل ماظػذلة معـ م10 - 7
اشلطسم 2018مؼبمؼووغدي مـماظؽوعرلون ،موعـمضؿـ معوممتمخاللماالجؿؿوعمسرض متؼورؼرماظؽقوغوتماٌكؿؾػيمظألصرودويموعـفوم
تؼرؼر مأداء ماألعوغي ماظعوعي موتؼرؼري مىـيت ماألصرودوي مظؾـوء ماظؼدرات موإدارة موتؼودؿ ماٌعرصي موتؼرؼر مػقؽي مهرؼر ماجملؾيم
اإلصرؼؼقي مظؾؿراجعي ماظشوعؾي موتؼرؼر مذبؿقسي مسؿؾ ماألصرودوي مظؾؿراجعي ماظؾقؽقي .مطؿو ممت مسرض ماظؿؼدم ماظذي ممت مإحرازه مؼبم
اٌراجعي ماظؿعووغقي مصقؿو مبني معـظؿيت ماألصرودوي مواألوالدقػس محقل ماٌـورؼ ماحملؿقي .مومت مادؿعراض ماًدلات محقل معؽوصقيم
اظػلود مؼب مذبول ماظؿدصؼوت ماٌوظقي مشرل ماٌشروسي مواظؿقدؼوت ماظيت متقاجففو ماظؼورة ماإلصرؼؼقي موذظؽ ممبشورطي مممـؾ مسـ ماالهودم
االصرؼؼل مخؾرل مؼب مػذا ماجملول .موضد ممت مطذظؽ مسؼد مجؾلي معـوضشي معطقظي محقل ماظؽػوءة ماٌفـقي مظؾؿراجعني موررق مدسؿفوم
وتـؿقؿفو ،مومت ماخؿقور ماٌقضقسني ماظػـقني مظؾفؿقعي ماظعوعي ماًوعلي مسشرة مسوم م 2020محقل م"عراجعي مضطوع ماظصـوسوتم
االدؿكراجقي مؼب ماصرؼؼقو" مو"تعؿقؿ معػفقم ماظؾقوغوت ماظضكؿي ) )Big Dataمؼب معراجعي ماظؼطوع ماظعوم" ،مومت ماالتػوق مؼب مغفوؼيم
االجؿؿوع مسؾك مأن مؼلؿضقػ ماىفوز ماألسؾك مظؾرضوبي مؼب ماظلـغول ماالجؿؿوع ماظـ م 55مظؾؿفؾس ماظؿـػقذي مظألصرودوي مؼب ماظـصػم
اظـوغلمعـمسومم.2019
 -2ذوركماىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتمؼبماالجؿؿوعماظـوعـمجملؿقسيمسؿؾماألصرودويمظؾؿراجعيماظؾقؽقيماظذيمسؼدمخاللماظػذلةم
عـم28 -24مدؾؿؿدلم2018مؼبمطقفوظل-مرواغدا،موضدممتمخاللمػذاماالجؿؿوعمعـوضشيماإلدارةماىقدةمٌلوظيتماظؿؾقثمواٌكؾػوتم
ظضؿون ماظصقي مواظرصوػقي مؼب ماظدول ماالصرؼؼقي ،مومت مادؿعراض موورب مبعض ماظدول مؼب مػذا ماظشلن .مطؿو ممتً معـوضشي مغؿوئٍم
تطؾقؼ ماظـؿقـوق ماألخضر مبوألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مظؾدول ماألسضوء ممبفؿقسي ماظعؿؾ ،موطذظؽ ممت مإضرار مالئقي مسؿؾ ماجملؿقسي،م
سؾؿو مبلن مجدول مأسؿول ماالجؿؿوع مضد متضؿـ مبرغوذبو متدرؼؾقو محقل م"ادؿعدادات مايؽقعوت مظـؿقاجفي ماظؿغرلات ماٌـوخقي"م
واظؿعرفمسؾكماظؿفوربماظرائدةمظدوظيمرواغدامؼبمذبولماظؾقؽيمواظـؿراجعيماظؾقؽقي.
ثاغقًا:معشارطاتمسؾىمعلؿوىماظلوقماظـؿشرتطةمظؾشرقمواىـوبماالصرؼؼيم(طوعقلا):
 -1ذورك ماىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت مخالل ماظػذلة معـ م 6 - 2ؼقظقق م 2018مؼب ماالجؿؿوع ماألول مجملؾس ماٌراجعني ماًورجنيم
ٌـظؿي ماظؽقعقلو ) )COBEAواٌؿؽقن معـ ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مظؽؾ معـ مبقروغدي م(اظرئقس) معصر ،مارؼذلؼو موأثققبقو ،مومتم
خالل ماالجؿؿوع ماظؿكطقط مظعؿؾقي ماٌراجعي ماًورجقي مظألعوغي ماظعوعي مٌـظؿي ماظؽقعقلو موعمدلوتفو مومت موضع مخورري مررؼؼم
ظؿـػقذ متؾؽ ماٌراجعي .موبدأت مسؿؾقي ماٌراجعي مصعؾقو مؼقم م 13ماشلطس م 2018مؼب مطؾ معـ مزاعؾقو محقٌ معؼر ماألعوغي ماظعوعيم
ظؾؽقعقلو،موعوالويمحقٌماىؿعقيماظقرـقيمظلقداتماألسؿولموىـيمتـظقؿماٌـوصلي،موأثققبقومحقٌمععفدماىؾقدمواٌـؿفوتم
اىؾدؼي،مواظلقدانمحقٌمربؽؿيماظعدلمظؾؽقعقلو،موضدماغؿفًماٌراجعيمؼبم5ماطؿقبرم2018مبؿلؾقؿماألعوغيماظعوعيمظؾؽقعقلوم
تؼورؼرماٌراجعيماظـفوئقيمبعدمتقضقعفومعـماظلودةمرؤدوءماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمظؾدولماألربعيمأومعـمصقضقػؿ.
مـجـلـة الـرقـابة املـالية – كانون األول (ديسنرب)  –2018العدد 73

2ـ ذوركماىفوزماظـؿرطزيمظؾـــؿقودؾـــوتمؼبماجؿؿوعماظؾّفـيمايــؽقعقيمظؾـؽقعقلوماظذيمسؼــدمخـاللماظػـــــذلةمعـ
 11 - 9ؼقظقق م 2018مؼب مظقدوطو م– مزاعؾقو ،مطؿو مذورك مؼب ماالجؿؿوع مشرل ماظعودي مظؾفـي ماظػرسقي مظؾؿراجعي موذؽقن ماٌقازغي ماظّذيم
سؼدمسؾكمػوعشمذظؽماالجؿؿوعمؼقمم9مؼقظققم.2018
3ـ ذورك ماىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت مؼب ماجؿؿوسوت معـظؿي ماظؽقعقلو ماٌـعؼدة مخالل ماظػذلة معـ م 18مإظب م 25مغقصؿدل م 2018ؼبم
ظقدوطو م– مزاعؾقو موػل مسؾك ماظؿقاظل :ماجؿؿوع ماظؾفـي ماظػرسقي مظؾؿراجعي موذؽقن ماٌقازغي ،ماجؿؿوع ماظؾفـي ماإلدارؼي موذؽقنم
اٌقازغي ،ماجؿؿوع ماظؾفـي مايؽقعقي مواجؿؿوع ماجملؾس ماظقزاري ،موضد محضر ماالجؿؿوسوت ماٌشور ماظقفو مممـؾ ماىفوز ،مرئقسم
صرؼؼمعراجعيمحلوبوتماألعوغيماظعوعيمظؾؽقعقلو،محقٌمتلتلمتؾؽماٌشورطيمغظرامٌـوضشيماظؾفونماظؿؼورؼرماظصودرةمسـمذبؾسم
اٌراجعنيماًورجقنيمظؾؽقعقلو.
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*معشارطةماىفازماٌرطزيميفماظػعاظقاتماظـؿؼاعةمسؾىماظـؿـلؿوىماظدوظي:
 -1رئادةماىفازمظالجؿؿاعماظـاغيمسشرمجملؿوسةمسؿلماالغؿودايمٌؽاصقةماظػلادموشللماألعوالماظذيمسؼـدميفمعؽلـقؽوم
خاللماظػرتةمعنم2مإىلم5مأطؿوبرم:2018
ترأس مععوظل ماٌلؿشور /مػشـوم مبدوي ،مرئقس ماىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت مورئقس مذبؿقسي مسؿؾ ماإلغؿقدوي مٌؽوصقي ماظػلودموشلؾ ماألعقال ،ماالجؿؿوع ماظـوغل مسشر مظؾؿفؿقسي ماظذي مسؼد مؼب معؽلقؽقي مدقيت مبوٌؽلقؽ مخالل ماظػذلة معـ م 2مإظب م 5مأطؿقبرم
.2018م
وحضرماالجؿؿوعمدؿيمسشرمعشورطومعـمسشرةمأجفزةمسؾقومظؾرضوبيمعـمبنيمأسضوءماجملؿقسي،محقٌممتمسرضمآخرماظؿطقراتم
واإلنوزاتماظيتمهؼؼًمعـمخاللمجفقدماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمأسضوءمذبؿقسيماظعؿؾمؼبمذبولمسؿؾماجملؿقسيموذظؽمعـم
خالل ماٌـوضشوت مواظعروض ماظؿؼدميقي ،مطؿو مضوعً مذبؿقسوت ماظعؿؾ ماظػرسقي ماظؿوبعي مجملؿقسي ماظعؿؾ مبعرض معو ممتّ متـػقذه معـم
أغشطيمخطيمسؿؾماجملؿقسيمسـماظلـقاتم 2019-2018بوإلضوصيمإظبمعـوضشيماألغشطيموشلؾماألعقال.
متً ماٌقاصؼي مخالل ماالجؿؿوع مسؾك مضقوم معؽؿى ماٌراجعي ماظقرين مبوظصني مبودؿضوصي ماالجؿؿوع ماظـوظٌ مسشر مظؾؿفؿقسي ماٌؼررم
سؼدهمؼبمبؽنيمؼقعلم25مو26مابرؼؾم.2019
 -2عشارطة ماىفاز مباجؿؿاع مرؤداء ماألجفزة ماظعؾقا مظؾرضابة موأصقاب ماٌصؾقة محول م"علاػؿة ماألجفزة ماظعؾقا مظؾرضابةم
يفمهؼققمأػدافماظؿـؿقةماٌلؿداعة"ماظذيمسؼدممبؼرماالعمماٌؿقدةمبـقوؼوركم–ماظوالؼاتماٌؿقدةماألعرؼؽقةمخاللماظػرتةم
عنم20 - 18مؼوظقوم:2018
* ترأسمععوظلماٌلؿشور/مػشـوممبدوي،مرئقسماىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتموصدماىفـوزمؼبماجؿؿـوعماألجفـزةماظعؾقـومظؾرضوبـيم
وأصقوبماٌصؾقيمحقلم"علوػؿيماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمؼبمهؼقؼمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعي"ماظذيمسؼدممبؼـرماألعـؿماٌؿقـدةم
بـققؼقركم– اظقالؼوتماٌؿقدةماألعرؼؽقيمخاللماظػذلةمعـم18مإظـكم20مؼقظقـقم2018مبوظؿعـوونمبـنيمإدارةماظشـمونماالضؿصـودؼيم
واالجؿؿوعمبوألعؿماٌؿقدة ))UNDESAموعؾودرةمتـؿقـيماإلغؿقدـويم( )IDIوذظـؽمسؼـىماالجؿؿـوعماظـقزاريماظؿـوبعمظؾؿـؿـدىم
اظلقودلمرصقعماٌلؿقىماٌعينمبوظؿـؿقيماظـؿلؿداعي.
مت مسؼد مػذا ماالجؿؿوع مبفدف متعزؼز ماٌـوضشوت ماٌقضقسقي موتؼودؿ ماٌعورف مبشلن معلوػؿي ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مؼب مأػدافم
اظؿـؿقي ماٌلؿداعي .موطذا مإلتوحي ماظػرصي مظؿؼققؿ مدور ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مؼب مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي ،موتؾودل ماًدلاتم
واظـؿوئٍمواظدروسماٌلؿػودةمعـمخاللمإجراءمسؿؾقوتمعراجعيماالدؿعدادمظؿـػقذمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعيمؼبمزبؿؾػماٌـظؿوتم
اإلضؾقؿقي.م
حقٌ مأدػرت ماٌـوضشوت مسـ مدسؿ ماظؿػوػؿ ماٌؿؾودل موايقار مبني ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي موأصقوب ماٌصؾقي معـ ماألررافم
األخرى مصقؿو مؼؿعؾؼ مبؿـػقذ مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي مودور ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مإظب مجوغى ماظقضقف مسؾك متقضعوت مأصقوبم
اٌصؾقيمبشلنماٌلوػؿوتماٌؼدعيمعـماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمألجـدةماألعؿماٌؿقدةمظعومم.2030
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 -3عـشارطةماىفازميفماالجؿؿاعماظلـويمجملؿوسةمسؿلماالغؿودايمظؾدؼنماظعامماظذيمسؼدميفمعدؼـةمحقدرمأبادم–م
اهلـدمخاللماظػرتةمعنم11مإىلم13مؼوظقوم:2018
ذوركماىفوزمحبضقرماالجؿؿوعماظلـقيمجملؿقسيمسؿؾماإلغؿقدويمظؾدؼـماظعومماظذيمسؼدمؼبمعدؼـيمحقدرمأبود –ماشلـدمخاللم
اظػذلة معـ م 11مإظب م 13مؼقظقق م 2018ممت مخالل ماالجؿؿوع معؿوبعي متؼدم ماألسؿول مؼب مإرور مأغشطي مخطي مسؿؾ ماجملؿقسي معشروسوتم
اظعؿؾ،مبوالضوصيماظبمسرضماحدثماٌلؿفداتمؼبمذبولمعراجعيماظدؼـماظعوم،موهدؼدمأوظقؼوتماجملؿقسيمعـماٌقضقسوتمؼبم
ضقءمذظؽ.م
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 -4عشارطة ماىفاز ميف ماالجؿؿاع ماظـاعن مسشر مجملؿوسة مسؿل ماإلغؿوداي مظؾؿراجعة ماظؾقؽقة ماظذي مسؼد ميف مباغدوغج م–م
أغدوغقلقامخاللماظػرتةمعنم16إىلم19مؼوظقوم:2018
ـ ذوركماىفوزمحبضقرماالجؿؿوعماظـوعـمسشرمجملؿقسيمسؿؾماإلغؿقدويمظؾؿراجعيماظؾقؽقيماظذيمسؼدمؼبمبوغدوغٍ م–مأغدوغقلقوم
خاللماظػذلةمعـم16مإظبم19مؼقظققم2018ممتمخاللماالجؿؿوعمعـوضشيمسددمعـماظؼضوؼومواٌقضقسوتماظؾقؽقيمعـمأػؿفو:ماإلدارةم
اظؾقؽقي مايضرؼي ،موإذراك ماجملؿؿعوت مؼب ماإلدارة ماٌلؿداعي مظألراضل ،مواظؿـقع ماظؾققظقجل مؼب مذبول ماظزراسي ،موايػوز مسؾكم
اٌقاردماظؾقؽقيموغبوؼؿفو،مواٌراجعيماظؾقؽقيمظؾغوبوت،مودؾؾماظؿقاصؾمبنيماألجفزةمؼبمذبولماٌراجعيماظؾقؽقيموإدارةماظؽقارث.
مت مسؼد مجؾلوت معؿقازؼي مسؾك مػوعش ماالجؿؿوع متضؿـً مسرض موعـوضشي ماٌقضقسوت ماظؿوظقي :متغرل ماٌـوخ ،ماٌؿوردوت ماظؾقؽقيم
اظلؾقؿيمؼبماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمبشؽؾمخوصموؼبماٌدنمبشؽؾمسوم،مإدارةماألرضمواظذلبي،مأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعي،مإدارةم
عقوهماظصرفمواظصقيماظؾقؽقيمواظؿـقعماظؾققظقجلموإدارةماظـػوؼوتمواإلغؿوجماظزراسلمواظؾقوغوتماظؾقؽقي.
طؿوممتمخاللماالجؿؿوعمعـوضشيمغؿوئٍماالدؿؾقونماظؿودعماظذيمدؾؼمأنمأسدتفمرئوديماجملؿقسيموضوعًماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيم
بودؿقػوئف مؼب موضً مدوبؼ ،مطؿو ممتً معـوضشي مرؤؼي ماجملؿقسي مبشلن ماظؿدرؼى موتـؿقي ماٌفورات مؼب مذبول ماٌراجعي ماظؾقؽقيم
واظؿعوونمععمعؾودرةمتـؿقيماالغؿقدويم(.(IDIم
 -5عشارطة ماىفاز ميف مدورة متدرؼؾقة ميف مجمال معراجعة ماألداء مضؿن مبرغاعج ماظؿعاون ماظػين م) )MTCPخالل ماظػرتة معنم
16إىلم19مؼوظقوم:2018
ـ ذورك ماىفوز محبضقر مدورة متدرؼؾقي مؼب مذبول معراجعي ماألداء مضؿـ مبرغوعٍ ماظؿعوون ماظػين ) )MTCPخالل ماظػذلة معـ م 6مإظبم
 17مأشلطس م 2018مؼب معوظقزؼو .محضر ماظؾؼوء م 13معشورطو معـ م 11مدوظي ،محقٌ متضؿـً ماٌقضقسوت مأدس مرضوبي ماألداء،م
وادؿكدام مععوؼرل ماإلغؿقدوي مواألدوظقى ماظعؾؿقي مظؼقوس ماألداء موعراضؾي ماىقدة موطقػقي مإسداد ماظؿؼورؼر موعؿوبعؿفو .مطؿو متضؿـم
اظؾؼوءمسرضمحوالتمسؿؾقيمسـمرضوبيماألداءمووربيماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيممبوظقزؼومؼبمػذاماجملول.
 -6عشارطة ماىفاز ميف ماالجؿؿاع مايادي مواظلؾعني مظؾؿفؾس ماظؿـػقذي مٌـظؿة ماإلغؿوداي ماظذي مسؼد ميف مرودقا ماالهادؼةم
ؼوعي 15مو16مغوصؿربم:2018
ـ ذورك ماىفوز محبضقر ماالجؿؿوع مايودي مواظلؾعني مظؾؿفؾس ماظؿـػقذي مظؾؿـظؿي ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقيم
واحملودؾي م(اإلغؿقدوي) ماظذي مسؼد مؼب مرودقو ماالهودؼي مؼقعل م 15مو 16مغقصؿدل م 2018موذظؽ مبصػي ماىفوز مسضقا مؼب ماجملؾسم
اظؿـػقذيماظذيمؼؿؽقنمعـمسشرؼـمجفوزامأسؾكمظؾرضوبيمعـمبنيمعوئيتمسضقمبوٌـظؿيموبصػؿفمرئقلومجملؿقسيمسؿؾماإلغؿقدويم
ٌؽوصقيماظػلودموشلؾماألعقال.
ومت مخالل ماالجؿؿوع معـوضشي متؼورؼر ماألػداف ماإلدذلاتقفقي مظؾؿـظؿي ،مبوإلضوصي مإظب ماظؼقائؿ ماٌوظقي ،موتؼورؼر ماظؾفون ماظرئقلقيم
واظػرسقي موذبؿقسوت ماظعؿؾ مؼب مإرور معؿوبعي مدرل موتطقر ماظعؿؾ مؼب ماٌـظؿي ،موطذا متؼرؼر ماىفوز ماألسؾك مظؾرضوبي مبرودقوم
االهودؼي مبشلن ماالدؿعدادات مواظذلتقؾوت مالدؿضوصي ماٌممتر ماظدوظل ماظـوظٌ مواظعشرؼـ مظؾؿـظؿي مواٌؼرر مسؼده مؼب مدؾؿؿدل م2019م
ؼبمعقدؽق.
م
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*مدؼوانماحملادؾةمبؾقؾقا:
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1ـ ذورك ماظدؼقان مؼب مورذي ماظعؿؾ محقل" مرضوبي ماإلرور ماٌمدلل مٌؽوصقي ماظػلود" مواظيت مغظؿؿفو معؾودرة ماالغؿقدوي مظؾؿـؿقيم
بوظؿعوونمععماٌـظؿيماظعربقيموذظؽمخاللماظػذلةمعـم09/17مإظبم2018/09/21مبوظـؿؿؾؽيماٌغربقي.
ومتمخالشلومسرضمخططمرضوبيماألداءمظألجفزةماٌشورطيمعؿضؿـيمآظقيمتـػقذمعفوممرضوبقيمسؾكماإلرورماٌمدللمٌؽوصقيماظػلودم
ؼبماظؼطوعماظصقلموتؼقؿقفو معـمضؾؾماألجفزةماٌشورطيمصقؿو مبقـفو ،مواظيتمتعؿدلمادؿؽؿوالمظـؿوئٍ مورذيماظعؿؾماظيتمأضقؿًمؼبم
اظـؿؿؾؽيماألردغقيماشلوسلقيمخاللمذفرماشلطسم.2018

2ـ ذورك ماظدؼقان مبقصد مرزلل مبرئودي ماألدؿوذ/مخوظدمذؽشؽ مرئقس ماظدؼقان ممؼب ماٌممتر ماظدوظل ماظذي مغظؿؿف معـظؿي ماالغؿقدويم
بوظؿعوونمععمإدارةماظشؽقنماالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيمبوألعؿماٌؿقدة ) )UNDESAوعؾودرةمتـؿقيماالغؿقدوي ) )IDIخاللمؼقعلم
2018/08/22-21ممبؼرماألعؿماٌؿقدةمبـققؼقركم-موتـوولمعلوػؿوتمأجفزةماظرضوبيمؼبمتؾودلماٌعؾقعوتمواٌعرصيمحقلمأػدافم
اظؿـؿقيماٌلؿداعيمواظـؼوذوتمععمأصقوبماٌصؾقيمؼبمتـػقذػوؼي.
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3ـ غظؿمعرطزماظؾققثمواظدرادوتماإلدذلاتقفقيمبؿورؼخم 2018/07/29حؾؼيمغؼوشمحقلمآظقوتماإلصالحماالضؿصوديمؼبمزؾم
االغؼلوم ماظلقودل مضدعً مخالشلو مورضي مسؿؾ متـووظً متشكقص مػقؽؾ ماالضؿصود ماظؾقيب مواووػوتف مسؾك مثالث معراحؾم
وخصقصقوتموعمذراتمطؾمعرحؾيموتؾعوتفومسؾكمماظقضعمايوظل.
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4ـ ذورك موصد مرزلل معـ ماظدؼقان ممؼب مصعوظقوت ماٌممتر ماظدوظل ماظـوعـ مسشر مٌؽوصقي ماظػلود ،مواالجؿؿوع ماظرابع مظؿقوظػ معؿعؼيبم
اظػلودماظدوظلمواظيتمغظؿًمبوٌؿؾؽيماظدمنورطقيم"مطقبـفوشـم"بؿورؼخم2018/10/22موادؿضوصؿفؿوموزارةماًورجقيماظدمنورطقيم
بوظؿعوونمععمذبؿقسيماظؾـؽماظدوظلموعـظؿيماظشػوصقيماظدوظقي.
وغقضش مخالل ماٌممتر ماظصعقبوت ماظيت متقاجف مايؽقعوت ماظقرـقي مؼب معؽوصقي ماظػلود مودؾؾ متطقؼر مآظقوت معؽوصقؿف مسؾكم
اٌلؿقىماظدوظلمبوإلضوصيمإظبمادؿعراضمودوئؾمتعزؼزمايقطؿيماظرذقدةم.مصقؿومتـوولماالجؿؿوعماظرابعمظؿقوظػمعؿعؼيبماظػلودم
اظدوظل مواظؿوبعمجملؿقسيماظؾـؽماظدوظلمؼبمربوورهمتعزؼزماظؿقوظػماظدوظلمٌؽوصقي موتعؼىماظػوددؼـمعـمخاللمتعزؼزماظـزاػيم
وبـوءماظـؼيموتؼؾقؾمحوالتماإلصالتمعـماظعؼوب.

مـجـلـة الـرقـابة املـالية – كانون األول (ديسنرب)  –2018العدد 73

5ـ ذـوركمدؼــقانماحملودؾيمؼبماظؾـؼوءماظؿدرؼيبمحــقلم"ادارةمعـكوررماظػلــودمؼبمضطوعماظصقي"مواظذيمغظّــؿؿفمعبعقيم
اظشػوصقيماظؾقؾقيم(أحدمعـظؿوتماجملؿؿعماٌدغل)مبوظعوصؿيماظؿقغلقيمخاللمذفرماطؿقبرم 2018ومبشورطيمممـؾنيمسـماألجفزةم
اظؿـػقذؼي مبدوظي مظقؾقو موادؿعرض مخدلاء ماظشؾؽي ماظعربقي مظؿعزؼز ماظـزاػي موعؽوصقي ماظػلود مخالظف مآظقوت معؽوصقي ماظػلود مؼبم
اظؼطوعماظصقل.مطؿوممتمخالظفمسرضماظؿفربيماظؿقغلقيمؼبمػذاماجملول.
78

6ـ ذـوركمدؼقانماحملودؾيمخاللمذفرمأطؿقبرم2018مؼبمصعوظقوتماٌـؿدىماظلـقيمظؾؿطقؼرماظعؼوريمممـؾنيمسـموزارةماظؿكطقطم
وجفوز متـػقذ معشروسوت ماإلدؽون مواٌراصؼ موصـدوق ماإلمنوء ماالضؿصودي مواالجؿؿوسل مواشلقؽي ماظعوعي مظؿشفقع ماالدؿـؿور موذمونم
اًصكصي موظػقػ معـ مرجول ماألسؿول ماظؾقؾني مواألجوغى موغقضش مخالظف مآظقوت متػعقؾ ماظشراطي مبني ماظؼطوع ماظعوم مواًوص مؼبم
ذبولمتطقؼرماظؼطوعماظعؼوري.
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مواقع على االىرتىت ذات العالقة
بطبيعـة أعنال األجهسة الرقابية
اٌـظؿيماإلصرؼؼقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمظؾؾؾدانماظـورؼيمبوظؾغيماالغؽؾقزؼي
http://www.afrosai-e.org.za

اٌـظؿيماآلدققؼيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمممممممم
http:// www.asosai.org/asosai

اٌـظؿيماآلدققؼيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمم
http:// www.eurosai.org

ىـيماالغؿقدويمظؾؿعوؼرلماٌفـقيمممممممم
http:// www.psc-intosai.org

ىـيماالغؿقدويمظؾـوءماظؼدراتمممممممممممممممممممم

http:// www.intosaicbc.org

ممممممممممممممممممممم ىـيماالغؿقدويمظؾؿعوؼرلماٌفـقي ظؿؾودلماٌعرصيموخدعيماٌعرصيم
http:// www.intosaiksc.org

ىـيماالغؿقدويمٌراجعيمغظؿماٌعؾقعوت
http:// www.intosaiitaudit.org

اٌـظؿيماظعربقيمظؾؿـؿقيماإلدارؼي
http:// www.arado.org

األطودميقيماظعربقيمظؾعؾقمماٌوظقيمواٌصرصقي
http:// www.aabfs.org
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شروط ومعايري اليّصر
يف جملة "الرّقابة املاليّة"
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أ-مذـروطماظـّشــر:
-1مأنمتؼدمماظؾققثمواٌؼوالتمعطؾقسيمأومعؽؿقبيمبؾغيمسربقيمدؾقؿيموأدؾقبمواضح.
 -2مأن مؼؿؿ ماظؿؼقد مؼب مإسداد ماظؾققث مواٌؼوالت مبلصقل موضقاسد ماظؾقٌ ماظعؾؿل ماٌؿعورف مسؾقفو مدقاء معـ محقٌ ماظشؽؾ مطنسداد مخطيم
ظؾدرادي متؾدأ ممبؼدعيمتؾني ماشلدف معـ مإثورةماٌقضقع موأػؿقؿفموعـفٍماظؾقٌ موتؼلقؿفمثؿماالغؿؼول مإظب مصؾى ماٌقضقع موجقػره مواالغؿفوءم
خبومتيمظؾؿقضقع،مأومعـمحقٌماٌضؿقنمطعرضماٌقضقعموهدؼدمأػداصفمبدضيمووضقحموادؿعراضمسـوصرهمبعؿؼموعقضقسقي.
 -3مأن مؼؿؿ متقثقؼ ماٌصودر مبدضي موأعوغي مدقاء مأطوغً مغصقصو محرصقي مأو مسرضو مألصؽور مآخرؼـ معصقشي مبؾغي ماظؽوتى ،موؼؿؿ مذظؽ مبوظـلؾيم
ظؾؽؿى مواظؾققث مبقضع مرضؿ مؼب مغفوؼي ماالضؿؾوس مؼؼوبؾف مرضؿ مؼب مصػقي ماشلقاعش 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 ماظرزلقي مواألسؿول مشرل ماٌـشقرة .موطذظؽ مؼؿؿم
ؼبمغفوؼيماظؾقٌمأوماٌؼوظيمإسدادمضوئؿيماٌراجعمحبقٌمتقضعماٌراجعماظعربقيمأوالمتؾقفوماٌراجعماألجـؾقي.ممم
 -4أن مؼؽقن مععدّ ماظؾقٌ مأو ماٌؼوظي معـ ماظعوعؾني مؼب ماألجفزة ماألسضوء مؼب ماٌـظؿي ،موصبقز مظؾفـي ماجملؾي مضؾقل مغشر ماٌؼوالت مواظؾققثم
اٌؼدعيمعـمشرلماظعوعؾنيمؼبمتؾؽماألجفزةمسؾكمأنمالمؼؿفووزمذظؽمثؾٌماٌؼوالتماٌـشقرةمؼبماجملؾي.
-5مأنمؼرصؼماٌؼولماٌذلجؿمبوظـصماألصؾلمبوظؾغيماٌذلجؿمعـفومععمذطرمادؿماٌمظػمواٌصدرماٌـشقرمبفماظـصماألصؾل.
-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:
ؼشذلط مأن متؿعؾؼ ماظؾققث مواٌؼوالت م(األصؾقي معـفو مأو ماٌذلعبي) 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:
-1ماٌقادماٌردؾيمإظبماجملؾيمالمتردمألصقوبفومدقاءمغشرتمأوم متـشر.ممم
-2مالمضبؼماالسذلاضمسؾكمسدممغشرمعومؼردؾمظؾؿفؾي.مم
-3مظؾفـيماجملؾيمايؼمؼبماخؿقورمعومتراهمعـودؾومظؾـشرموإجراءماظؿعدؼالتممبومؼؿالءمموضروراتماظـشر.مممم
-4ممتعدلماٌقادماٌـشقرةمؼبماجملؾيمسـمآراءمطوتؾقفو.
-5مدبصصمعؽوصلةمعوظقيمٌعدماٌؼولمأوماظؾقٌمدقاءمأطونمربررامأممعذلعبوموذظؽمؼبمضقءماظضقابطمواظشروطماحملددةمعـمضؾؾماجملؾسم
اظؿـػقذيمظؾؿـظؿيماظعربقي.
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ممذبؾي مدورؼي متصدرػو ماٌـظؿي ماظعربقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي معرتني مؼب ماظلـي م(ؼقغقق مودؼلؿدل) موتعـك مبـشرم
اظؾققث مواظدرادوت ماحملررة مأصال مبوظؾغي ماظعربقي مأو ماٌذلعبي معـ ماظؾغوت ماألجـؾقي موتعوجل ماٌقاضقع ماٌؿعؾؼي مبوظرضوبي ماٌوظقيم
واحملودؾي.م
طؿومتؿضؿـمأبقابومثوبؿيمعـؾمأخؾورماألجفزةماألسضوءمؼبماٌـظؿيموغشوروتماظؿدرؼىمواظؾقٌماظعؾؿلمواٌصطؾقوتماظرضوبقي.
وميؽـماإلرالعمسؾكماألسدادماظيتمصدرتمعـمخاللماظصػقيماًوصيمبوجملؾيمسؾكمعقضعماٌـظؿيمعـمخاللمػذاماظرابط:
غشرؼوت ودرادوت وأدظي

رضوبقي http://www.arabosai.org/Ar/ 232_111
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 -1دؼقانماحملودؾيمبوٌؿؾؽيماألردغقيماشلوسلقي،مص.مب950334 .م -سؿون  -ماشلوتػ:م( – )00962 65503333ماظػوطس – )00962 65533019 (:ماظعـقانماإلظؽذلوغل:م

م

 -www.audit-bureau.gov.joاظدلؼدماإلظؽذلوغل.info@ab.gov.jo:
-2

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

م

:

اإلظؽذلوغلwww.saiuae.gov.ae:م -اظدلؼدماإلظؽذلوغل .saiuae@emirates.net.ae

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

م

اإلظؽؿـروغلwww.nao.gov.bh:م-ماظدلؼدماإلظؽذلوغلPlan&Dev@nao.gov.bh :

 -4دائـرةماظـؿـقودؾوتمبوىـؿفقرؼي ماظؿقغلقي،ماظـؿرطزماظعؿراغل ماظشؿوظل،مغفٍمأغبد ماظلـقدل،مسؿورةمبم-4م 1080متقغسم-ماشلوتػ:م()00216 70 258300م -اظػــوطس:م
( – )00216 71 949913اظعـقانماإلظؽذلوغلwww.courdescomptes.nat.tn :م-ماظدلؼدماإلظؽذلوغل:م info@courdescomptes.net.tnم
 -5مذبؾس ماحملودؾي مبوىؿفقرؼي ماىزائرؼي ماظدميؼرارقي ماظشعؾقي ،م ،38مذورع مأغبد مشرعقل م– ماىزائر م– ماشلوتػ :م( –)00213 21 655516اظػوطـس :م(21 656006
– )00213ماظعـقانماإلظؽذلوغلwww.ccomptes.org.dz:م-ماظدلؼدماإلظؽذلوغل.cabinet@ccomptes.org.dz:م
 -6ماىفــوز ماظعــوظـل مظؾرضــوبي ماظــؿوظقــي مواحملودؾي مبـفؿفقرؼي مجقؾقتل ،مضـصر ماظشـعى م -ماظطوبؼ ماألول م -مص .مب – 3331.مجــقؾقتل– مماشلوتػ :م(- )00253 357775م
اظػوطس:م(– )00253 250144مماظدلؼدماإلظؽذلوغل.ccdb.djibouti@intnet.dj:
 -7دؼقان ماٌراضؾي ماظعوعي مبوٌؿؾؽي ماظعربقي ماظلعقدؼي ،مص .مب – 7185.ماظرؼوض  –11128ماشلوتػ :م( –)00966114029255اظػوطس :م( –)00966114043887اظعـقانم
اإلظؽذلوغل–www.gab.gov.sa :ماظدلؼدماإلظؽذلوغل:م /gab@gab.gov.saمdevelop@gab.gov.sa
 -8دؼقان ماٌراجعـي ماظؼقعل مجبؿفقرؼي ماظلقدان ،ص.ب –91.اظـكررـقم– اشلوتػ) -)0024911778231اظػوطس–)0002491177534(:اظعـقانم
–ماظدلؼدماإلظؽذلوغل/nationalaudit@gmail.com :م.ricydexon@yahoo.comم
اإلظؽذلوغلwww.sudaudit.com :
 -9ماىفوز ماٌرطزيمظؾرضوبيماٌوظقيمبوىؿفقرؼيماظعربقي ماظلقرؼي،مذورعم29مآؼور-مدعشؼ م–ماشلوتػ:م(- )0096311 3312196مماظػوطس:م(- )0096311 2318013ماظدلؼدم
اإلظؽذلوغل/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 ماشلوتػ :م( - )00964 15372347مماظػـوطس:م
(– )009641 5372623ماظعـقانماإلظؽذلوغل-www.bsairaq.net :ماظدلؼدماإلظؽذلوغل:م/bsa@bsairaq.netم.bsairaq@yahoo.com
 -12جفوز ماظرضوبي ماٌوظقي مواإلدارؼي مظؾدوظي مبلؾطـي مسؿـون ،مص .مب 727.م–معلـؼـط م  –113ماشلوتػ :م( - )00968 24736219ماظػوطس :م( –)00968 24740264اظعـقانم
– اظدلؼدماإلظؽذلوغل-intr@sai.gov.om :م.President@sai.gov.om
اإلظؽذلوغلwww.sai.gov.om :
 -13دؼقان ماظرضوبي ماٌوظقي مواإلدارؼي مبدوظي مصؾلطني ،مص .مب –755 .مرام ماظؾّف م– اشلوتػ:م( -)0097022972293( -)0097022972289اظػوطس)0097022967716(:
–ماظدلؼدماإلظؽذلوغل.facb@facb.gov.ps/ scj@facb.gov.ps:
– اظعـقانماإلظؽذلوغلwww.saacb.ps :
 -14دؼقان ماحملودؾـي مبدوظي مضطـر ،مص.ب – 2466.ماظدوحي -ماشلوتػ - )00974440200000(:ماظػوطس –)00974440200200(:ماظعــقان ماإلظؽذلوغل:
www.sab.gov.qaم-ماظدلؼدماإلظؽذلوغل:م.president.office@abq.gov.qaم
 -15موزارةماٌوظقيمواٌقزاغقيمجبؿفقرؼيماظؼؿرماالهودؼيماإلدالعقي،مص.مب– 324.معــقروغل.
 -16دؼقان ماحملودؾي مبدوظي ماظؽقؼً ،مص .مب –17.ماظشوعقي م –71661اشلوتػ :م( –)0092654957777ماظػوطس –)0096524957700(:ماظعـقانم
–ماظدلؼدماإلظؽذلوغل.training@sabq8.org :
اإلظؽذلوغلwww.sabq8.org :
 -17دؼقان ماحملودؾي مبوىؿفقرؼي ماظؾؾـوغقي ،مربؾي ماظؼـطوري– مذورع ماىقش م– مبرلوت م– ماشلوتػ :م( – )379830009611م( – )009611 379831ماظػوطس :م(373040
 -)009611اظعـقانماإلظؽذلوغلwww.coa.gov.lb :م-ماظدلؼدماإلظؽذلوغل.diwan@coa.gov.lb:
 -18مدؼقان ماحملودؾي ماظؾّقيب ،ماظظفرة م -مررابؾس م– مظقؾقو م– ماشلوتػ - )00218214449748( :ماظػوطس - )00218214440630(:ماظعـقانم
اإلظؽذلوغلwww.libyansai.gov.ly :م-ماظدلؼدماإلظؽذلوغل.libyansai1@gmail.com:
 -19ماىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت مجبؿفقرؼي معصر ماظعربقي ،مذورع مصالح مدوظـؿ ،مص .مب – 11789.معدؼـي مغصر– ماظؼوػرة م– ماشلوتػ :م( –)002024013956ماظػوطس:م
(– )00202 2615813( – )00202 4017086ماظعـقانماإلظؽذلوغل:م -www.CAO.gov.egماظدلؼدماإلظؽذلوغل:م.ircdept@yahoo.comمممممممم
 -20ماجملؾس ماألسؾك مظؾقلوبوت مبوٌؿؾؽي ماٌغربقي ،مزغؼي ماظؿقت ،مذورع ماظـكقؾ ،مدؽؿقر م –10محل ماظرؼوض م– ماظربوط م– ماشلوتػ :م(– )0002123756374
(–)0021237563717اظػوطس-)0021237711865(:اظعـقانماإلظؽذلوغل-www.courdescomptes.ma:ماظدلؼدماإلظؽذلوغل.ccomptes@courdescomptes.ma:
 -21عــقؽؿي مايلـــوبوت مبوىـــؿفقرؼي ماإلدالعقي ماٌقرؼؿوغقي ،مذورع معبول مسؾد ماظـوصر ،مص.ب .م 592م-اغقاطشقط م -ماشلوتػ- )0022245255249( :اظػوطس:م
(- )00222 45254964ماظعـقانماإلظؽذلوغل-www.cdcmr.mr :ماظدلؼدماإلظؽذلوغل:م/ccomptes@cc.gov.mrمممممممم
 - 22اىفوز ماٌرطزي مظؾرضوبي مواحملودؾي مبوىؿفقرؼي ماظقؿـقي ،مص .مب –4180.مسدن م– ماشلوتػ - )009671231511( :ماظػوطس :م( -)009671 4235579اظعـقانم
اإلظؽذلوغلwww.coca.gov.ye:م-ماظدلؼدماإلظؽذلوغل:م.gogo13026@gmail.com
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