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

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

أهـدافّالـؿـظـؿـة:
متـظقؿ وتـؿقي اظؿعوون سؾك اخؿالف أذؽوظفّبني األجفـزةماألسـضوءموتـقرقدّاظصالتمبقـفو.متشفقع تؾودل وجفوت اظـظر واألصؽور واًرباتّواظـدرادوتمواظؾققثمؼبمعقدانماظرضوبيماظـؿوظقيمبني 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 تؼقؼيمدورماألجفزةّؼبمأداءمعفوعفو.متـظقؿ اظؿعوون وتدسقؿف بني األجفـزة األسضـوء ؼب اٌــظؿيّواهلقؽوتّواٌـظؿوتماٌؿكصصي ؼبمجوععيماظدول اظعربقي واٌـظؿوت اظدوظقيمظؾفقؽوتّاظعؾقو ظؾرضوبيماٌوظـقيم"االغؿقدوي"مواهلقؽوتماظدوظقيماإلضؾقؿقيماألخرىماظيتمهلو صؾي بلسؿولّاظرضوبي اٌوظقي.مم
ماظلعلمظؿؽؾقػماٌـــظـؿي بؿلؿقي ػقؽوت اظـرضوبي اظـؿوظقي اظيت تؿقظبمعراضؾيمحلوبوتمجوععيماظـدولماظعربقيموشريػو عـ اٌـظؿوت واهلقؽوتمواظشرطوت اظؿوبعـي هلو أو اٌؿقظيّعـمضؾؾفو،مأوعـمضؾؾماظــدولماظعربقي واظعؿؾمسؾك رصع علؿقى اظرضوبـي صقفو.

أعضاءّالـؿـظـؿـةّ:

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

1

قينة وميافع األجَزة العليا للرقابة
يف إحداث فارم يف حياة املواطيني

معاليّاألدًاذّّ/خالدّأمحدّذؽشك
رئقسّدووانّاحملاديةّالؾقيب

تلـفؿمأػــدافماظؼقــوسمموشوؼوتـمفمواظؿؼقــقؿماظطــقسلمظألجفــزةماظعؾقـومظؾرضوبــيماٌوظقــيمواحملودـؾيمعؼورغــيممبعــوؼريماالغؿقدــويم
)(ISSAIsمواٌؿوردوتماظدوظقيماظػوسؾيمؼبمهلنيمأداءماىفوتماًوضعيمظرضوبؿفومواظؿلثريمسؾـكمحلــمتصـرصفومؼبماٌـقاردم
واٌؿؿؾؽوتممبومؼعقدمبوٌـوصعمسؾكمأطربمضدرمعـماجملؿؿعمواٌقارـني.
وظؾدورماظذيمؼؾعؾفمتؼققؿماألداءمعـمأػؿقيمؼبمضقوسمعومإذامطونمػذامؼصىمؼبمأػدافماظؿـؿقيموايقطؿيماظداخؾقيموطذظؽممتؽـنيم
إثؾوتمعصداضقيماألجفزةمظدىماىفوتمبشؽؾمذوعؾمسـدمتـػقذماٌفؿوتماظرضوبقيمبنتؾوعماٌؾودئمواألدسماظلؾقؿيمعـماظؿكطقطم
هلوموتـػقذػومبؽػوءةموصوسؾقيمواضؿصودموهؼقؼماألثرماإلصبـوبلمعـفـو،موتـؾنيمذظـؽمعــمخـاللماغؿفوجفـومٌؾـودئماٌعقـورم12م
)(ISSAIs 12مضقؿيموعـوصعماألجفزةمؼبمإحداثمصورقمؼبمحقوةماٌقارـنيمعـمأجؾ:
*متعزؼزماٌلوءظيمواظشػوصقيمواظـزاػيمؼبمػقؽوتماظؼطوعماظعوم.
*مإزفورمأػؿقؿفوماٌلؿؿرةمظؾؿقارـنيمواظربٌونموأصقوبماٌصؾقي.
*مأنمتؽقنمعمدليممنقذجقيموعـولمضبؿذىمبف.
وتؿفؾكماظشػوصقيمواظـزاػيمبوألجفزةمعــمخـاللمدـعقفومالدـؿؼالظقؿفومظؿعزؼـزموتـلعنيمإرـورمتشـرؼعلمصعـولموعـودـىمؼـلعـمم
ايصوغيماظؼوغقغقيمواظزعـقيمٌلموظقفومواظعوعؾنيمبفوموأنمؼضؿـمهلومحؼماظقصقلماظغريمعؼقدمظؽوصيماٌعؾقعوتماظضرورؼيموضـؿونم
حؽؿفوماظذاتلمؼبمضراراتفوماٌوظقيمواظؿـظقؿقيموؼبمتـػقذمسؿؾقوتفوماظرضوبقيمعـمشريمتدخؾمأيمررفمؼبماظؿكطـقطمهلـوموتـػقـذػوم
أومتقضقًمأدائفومععماالدؿفوبيمظؿقصقوتفوموهدؼدمعقاسقدمغشرمتؼورؼرػو.
وايريمبقوغفمأغفمسؾكماألجفزةمإثؾوتمأػؿقؿفوماٌلـؿؿرةمظؾؿـقارـنيمواظربٌـونموأصـقوبماٌصـؾقيمعــمخـاللماظؿؽقـػمعـعم
اظؾقؽوتماٌؿغريةمواٌكوررماظـوذؽيموتؽقنمسؾكموسلمبؿقضعوتمأصقوبماٌصؾقيموتؾؾكمحلىماالضؿضوءموؼبماظقضًماٌـودىمعـم
شريماظـؿلوسمبودؿؼالظقؿفومووضعمبراعٍمخوصيمٌؾػوتمػوعيمتمثرمسؾكماالضؿصودماظقرينمهلومزبـوررمعـؿغريةمؼبمبقؽـيماظرضوبـيم
سـمررؼؼمتعزؼزمآظقوتمععوىيماظػلودمواالحؿقولمودقءماظؿصرفمؼبماألعقالماظعوعيمومبومؼقاطىماٌلوئؾمذاتماظصؾيماظـيتمؼـؿؿم
عـوضشؿفومؼبماٌـؿدؼوتماظدوظقيمواحملؾقيمواٌشـورطيمحلـىماالضؿضـوءممبـومؼػضـلمإظبموضـعمآظقـوتمعبـعماٌعؾقعـوتموادبـوذم
اظؼراراتموإجراءاتماألداءمظؿعزؼزماألػؿقيمظألررافمذاتماظعالضيمواظؿقاصؾماظػوسؾمععفـؿممبــفٍمؼعـززمعــمادـؿقعوبفؿمبـدورم
اىفوزماألسؾكموعلموظقوتفمبصػؿفمعراضؾومعلؿؼالمسـماظؼطوعماظعوممععمتقسقؿفؿمبضرورةماظشػوصقيمواٌلوءظيمؼبماٌولماظعوم.
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ػذاموسؾكماألجفزةمأنمتؿػوسؾمبشؽؾمعـودىمععمودوئؾماإلسالممعـمأجؾمتلـفقؾماظؿقاصـؾمعـعماٌـقارـنيمواظؿؼقـقؿماظـدوريم
ظؾؿعرفمسؾكمعدىمإميوغفؿمبػوسؾقـيمتقاصـؾفؿموأنمتلـعكمجوػـدةمإظبمأنمتصـؾحمعصـدراًمعقثقضـوًمظقجفـوتماظـظـرماٌقضـقسقيم
واٌلؿؼؾيمسبقمتدسقؿماظؿغقريماظـوصعمؼبماظؼطوعماظعوممحبؽؿفوماٌفينماٌلؿؼؾ،موهؾقؾفوماظؼقيمواظلؾقؿمألجؾماظؿقلنيمبصػؿفوم
ذرؼؽومصوسالمؼبمعفـيماٌراضؾيمواٌراجعيماٌمثرمواظذيمؼلفؿمؼبمتلؼقدمإصالحوتماإلدارةماٌوظقـيماظعوعـيمسؾـكماٌلـؿقىماحملؾـلم
وأؼضوًماظعوٌلمعـمخاللماظؿعوونمداخؾمذبؿؿعماالغؿقدويموأضوظقؿفمؼبمععوىيماظؼضوؼوماإلضؾقؿقيمواظعوٌقيماٌؿعؾؼيمبرضوبيماظؼطوعم
اظعوممواحملودؾيمواٌلوءظي.
إنمضؿونماظشػوصقيمواٌلوءظيماظـوذؽيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيمصبعـؾمعـفـومعمدلـوتمضبؿـذىممبفـوممبطرؼؼـيم
إسالغفومسـماخؿصوصوتفوموعلموظقؿفوموعفوعفوماإلدرتاتقفقيموادؿكداعفومظؾؿعوؼريماظـوزؿيماٌعؿؿدةمؼبمتـػقذماٌفؿوتماظرضوبقـيم
وصؼماظؽػوءةمواظػوسؾقيموبطرؼؼيماضؿصـودؼيمهـًمإرـورماظؼـقاغنيماظلـورؼيمواظؾـقائحماٌعؾــمسـفـوموبؿؾـقفـومواظؿزاعفـوممبؾـودئم
ايقطؿيماظرذقدةماٌلؿؼؾيمسؾكمدؾقؾماٌـولمعراجعيماألضران.
واىدؼرمبوظـذطرمأنماالظؿـزاممبؿطؾقـؼمعدوغـيمأخالضقـيمتؿــوشؿمعـعماخؿصوصـوتماٌمدلـوتماظرضوبقـيموتؿـودـىمعـعمعدوغـيم
االغؿقدويماألخالضقيمووضعمإجراءاتمودقودوتمتضؿـماظقسلممبؿطؾؾوتفوموغشرمضقؿفوماألدودقيمدؿلفؿمؼبمرصعمعـلقبماظـؼيم
طقغفومعمدليممنقذجقيمؼؼؿدىمبفومؼبماظؼقودةمبوٌـول.
إنماظؿشفقعمظؾؿطقؼرماٌفينماٌلؿؿرموتعزؼزماظؿعؾؿموتؾودلماٌعرصيمؼلفؿمؼبممتقزماٌمدليمواظػرؼـؼمواألسضـوءممبـومؼمدـسمظــم
تؽقنممنقذجوًموعـوالًمالمدقؿومبـوءماظؼدراتمؼبماًططماإلدرتاتقفقيمظؿطقؼرماٌفـيمورصعماظؽػـوءاتموعلـوغدةماظـزعالءمعـعمبــوءم
ذؾؽوتمععماٌمدلوتمذاتماظصؾيمٌقاطؾيماألعقرماظـوذؽيموتعزؼزمتؾودلماٌعرصيمواًرباتمواظؿفورب.
وسؾكماظؾعدماظعربل،مصننماٌـظؿيماظعربقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودـؾيم ) (ARABOSAIوعــمعـطؾـؼمدورػـوم
اظػوسؾمؼبماإلدفوممبدسؿماألجفزةماظعربقيمسبقمدعقفومظؾؿعوونمعـمأجؾمتعزؼـزماٌفــيمودسقتفـومظؾؿشـورطيمؼبمأغشـطيمذبؿؿـعم
االغؿقدويمواالدؿػودةمعـمبراعٍمرصعماظؼدراتماظؾشرؼيمواظػـقيموجقدةمتـػقذمسؿؾقوتفومظؾؿفوممبؽؾماضؿصودؼيموطػـوءةموصوسؾقـيمَم
ودسؿفومبنجراءماظدرادوتمواٌفؿوتماظؿعووغقيماٌشرتطيمواظرباعٍماظؿدرؼؾقيمواظؾؼـوءاتماظعؾؿقـيمآلخـرماٌلـؿفداتممبـومؼقاطـىم
سصرغيمايدثماظدوظلمؼبمإرورمإحداثمضقؿيموعـػعيمعـمتـػقـذمعفوعفـوممبـومؼــعؽسمإصبوبقـوًمسؾـكماٌـقارـموأطـربمضـدرمعــم
اجملؿؿع.
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الشرانة بني الكطاعني العاو والكطاع اخلاص
ودورٍا يف التينية االقتصادية
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م حظلمعقضقعماظشراطيمبنيماظؼطوسنيماظعوممواًوصمبلػؿقـيمطـؾريةمخوصـيمؼبماآلوغـيماألخـرية،مغظـراًمظؿقجـفم
اظعدؼدمعـمايؽقعوتمظالدؿػودةمعـمػذهماآلظقيمضصدمتـػقذمعشـروسوتفوماالضؿصـودؼيمواالجؿؿوسقـيمواظؾقؽقـيممبـوم
ضبػزماظـؿقماالضؿصوديموؼلوػؿمؼبمحؾمعشؽؾيمتقصريماظؿؿقؼؾماظـالزممظؿـػقـذمعشـروسوتمإغشـوءماظؾـقـيماظؿقؿقـيم
اظعوعيموإسودةمتلػقؾفوموتشغقؾفوموصقوغؿفومبغقيمتقصريماًـدعوتماظـيتمتؾـيبمايوجقـوتماألدودـقيمظؾؿـقارـنيم
وهلنيمغقسقيمايقوةمععماإلدؿػودةمعـماًربةمواٌعرصيماظػـقيمواظؿؼـقيمايدؼــيمؼبمإغشـوءماٌشـورؼعماظضـكؿيم
وإدارتفوموذظؽمعـمخاللمتشفقعماظؼطوعماًوصمظؾدخقلمؼبمعشورؼعماظشراطيماالدؿـؿورؼيمععماظؼطوعماظعوم.
واغطالضومعـماظؿعرؼػماظؼوغقغلمظؾشراطيمبـنيماظؼطـوعماظعـوممواظؼطـوعماًـوصمبعـددمعــماظـدولماظعربقـيمميؽــم
ادؿكالصماظؿعرؼػماظؿوظلمهلذهماظشراطي:
ػقمسؼدمتربعفماىفيماإلدارؼيمععمذرطيماٌشروعمؼعفدممبؼؿضوهمظألخريةممبفؿـيمذـوعؾيمتؿعؾـؼمطؾقـومأومجزئقـوم
بؿصؿقؿموإحداثمعـشكتمأوموفقزاتمأومبـقـيمهؿقـيمضـرورؼيمظؿؼـدؼؿمخدعـيمسوعـيمذاتمأثـرماضؿصـوديمأوم
اجؿؿوسلمأومخدعلمأومإظبمهلنيمخدعيمسوعيمعـمخاللمخػضمتؽوظقػفـومأومرصـعمطػوءتفـو،مسؾـكمأنمؼؿضـؿـم
تؼودؿموتقزؼعماٌكوررمواظػرص.
وتقاجفمعشورؼعماظشراطيمبعضماٌكوررمغذطرمعـفومعومؼؾل:
*مضؾوبقيمبعضماظؼقاغنيماٌؿعؾؼيمبعؼقدماظشراطي.
*مشقوبماظرؤؼيماإلدرتاتقفقيماظقاضقيمواٌقحدةمٌمدلوتماظدوظيمسـدمتؿطؾؾفومسؿؾقوتماظشراطي.
*مسدممطػوؼيماظؽقادرماظؾشرؼيماٌمػؾيممبمدلوتماظدوظيماظيتمتؿطؾؾفومسؿؾقوتماظشراطي
وتلؿدسلمػذهماظقضعقيمأنمتضطؾعماظدوظيمبنردوءمإرورمتشرؼعلمؼؿضؿـمغصقصومواضقيمهؿـلمعصـواماظدوظـيم
ععمعراسوةمايقطيموايذرمسـدمإبراممواخؿقورماظعؼقدماٌـودؾيمًططفو،محقٌمإنمتؾـؽماظعؼـقدمؼرتتـىمسؾقفـوم
غؼؾمعؾؽقيماٌشروعموهدؼدمغلؾيمعـماإلؼراداتمأوماإلغؿوجمظؽـؾمعــماظؼطـوعماظعـوممواظؼطـوعماًـوصم.موأنمؼـؿؿم
بقضقحمهدؼدمخطيمتـؿقؼيمذوعؾيمظرباعٍماظشراطيماظيتمهؿوجمإظبمتـػقذػومتراسلمصقفومطوصيماألبعودماظلقودـقيم
واالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيمواظـؼوصقيمواظؾقؽقيمأخذامؼبماالسؿؾورماألوظقؼوتماٌطؾقبيمظؾؿـؿقـيمحلـىمطـؾمعرحؾـي،م
صضالمسـمدورػومؼبماإلذرافمواٌراضؾيممبومؼضؿـماالظؿزاممبوالتػوضقوتمبنيماظؼطوسنيماظعوممواًـوصمعــمجفـي،م
ووصقلماظلعرمواًدعيماٌـودؾيمظؾؿقارـنيمعـمجفيمأخرى.
وتؽؿـمأػؿقيمدورماألجفزةماظرضوبقيمؼبمتؼققؿمذراطيماظؼطوسقنيماظعوممواًوصمصقؿـومإذامطـونمػـذامؼلـوسدمسؾـكم
زؼودةماالدؿـؿوراتمؼبمعبقعمذبوالتماظـشوطماالضؿصوديمواالجؿؿوسلمعـمأجؾماظقصوءمبوحؿقوجوتماجملؿؿعمعـم
اظلؾعمواًدعوتمبلدوظقىمعلؿقدثيمهدثمصورضومؼبمحقوةماٌقارـنيموذظؽمعــمخـاللمإحؽـومماظرضوبـيموتؼقـقؿم
األداءمؼبماظؿقؼؼمعـمعدى:
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*مذػوصقيموغزاػيماًططمواظرباعٍماظؿـؿقؼي.
*موضقحموذػوصقيماإلدارةمؼبمهلنيمجقدةماًدعوتماٌؼدعي.
*متقاصرماألدوغقدماظؼوغقغقيمواظؿشرؼعقيمؼبماخؿقورماٌشروسوت.
*مضدرةمايؽقعيمسؾكماظقصوءمبنظؿزاعوتفو.
*معالءعيماظػرتةماظزعـقيمظعؼقدماظشراطيموادؿؿرارؼيمتؼدؼؿماًدعي.
وتلعؾمػقؽيمهرؼرماجملؾيمأنمتقظلماٌـظؿيماظعربقيماألػؿقيماظالزعيمٌقضقعماظرضوبيمسؾكمسؿؾقوتماظشـراطيمبـنيم
اظؼطوسنيماظعوممواًوصمودسؿمجفقدماألجفزةماظعربقيمعـمخاللمتـظقؿمدوراتمتدرؼؾقيموغـدواتموورشماظعؿـؾم
صضالمسـماظعؿؾمسؾكمتؾودلماًرباتمواظؿفوربمبنيماألجفزةموغؼؾمطؾمعومػقمجدؼدمألسضوءماٌـظؿي.

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّوالـؾّـهّولــ ّيّالًـــوفـققّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّهــقىةّتــَرورّاجملؾة
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االنتوساي

التكرير عً قضايا التدقيل الرئيشة
يف تكرير املدقل
 -معيار  ISSAIرقه - 1701
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ؼفدف مػذا ماٌعقور مإظب مزؼودة مصوسؾقي متؼرؼر ماٌدضؼ موهلني مضقؿؿف مؼب مسؿؾقي متقصقؾ مغؿقفي ماظؿدضقؼ مظألعقر ماألدودقي ماظيت معـم
ذلغفو مأن مهلـ معـ مذػوصقي مسؿؾقي ماظؿدضقؼ ،مومتؽـ معلؿكدعل ماظؾقوغوت ماٌوظقي معـ مإدراك ماألعقر ماألدودقي ،مواظيت مؼراػوم
اٌدضؼمعـماألعقرماهلوعيمؼبمتدضقؼماظؾقوغوتماٌوظقي.

ّ-مِائلّالًّدقققّالرئقِة:

علوئؾماظؿدضقؼماظرئقليمػلماٌلوئؾماظيتمؼراػوماٌدضؼمأطـرمأػؿقيمؼبمتدضقؼماظؾقوغوتماٌوظقيمؼبماظػرتةمايوظقي،موؼؿؿماخؿقورػوم
عـماٌلوئؾماظيتممتًمعـوضشؿفومععمىـيمايقطؿي
وصبىمسؾكماٌدضؼمأنمؼلخذمبعنيماالسؿؾورماألعقرماظؿوظقي:
أ-ماجملوالتماحملددةمبلغفوماألسؾكمتؼققؿومٌكوررماظؿقرؼػوتماٌودؼيموصؼومٌعقورم.ISSAI 1315
ب-مأحؽومماٌدضؼماهلوعيم(األػؿقيماظـلؾقي)معـؾماظؿؼدؼراتماحملودؾقيماظيتمهقطفومزروفمسدممتلطدمسوظقي.م
ج-معدىمتلثريػومسؾكمدضقؼماألحداثمأوماظعؿؾقوتماهلوعيماظيتمحدثًمأثـوءماظػرتة.م
علوئؾ ماظؿدضقؼ ماظرئقلي مؼب متؼرؼر ماٌدضؼ متلوسد مؼب مترذقد مايؽؿ ماٌفين مواظرأي محقل ماظؾقوغوت ماٌوظقي مطؽؾ ،موظؽـ مؼـؾغلم
عراسوةمعومؼؾل:
-1مال ؼؽقنمذظؽمبدؼالًمسـماإلصصوحماٌقجقدمؼبماظؾقوغوتماٌطؾقبيمعـماإلدارةماٌوظقيموصؼومإلرورماظؿؼورؼرماٌوظقيمأومعومػقمضروريم
ظؿقؼقؼماظعرضماظعودل.
 -2المؼؽقنمبدؼالًمسـماظرأيماٌعدلمظؾؿدضؼمؼبمحوظيمإصدارماٌدضؼمرأؼوًمععدالًموصؼومظؾؿعقورم.ISSAI 705
 -3المؼؽقنمبدؼالًمسـمإصدارمتؼرؼرموصؼومظؾؿعقور ISSAI 705مسـدموجقدمذؽمجقػريمؼؿعؾؼمبؼدرماٌـشلةمسؾكماالدؿؿرارؼي.

ّ-كقػقةّإوصالّمِائلّالًدقققّالرئقِة:

* مؼؿؿ مإدراج مضلؿ معـػصؾ مؼلؿك ممبلوئؾ ماظؿدضقؼ ماظرئقلي مبعد مرأي معدضؼ مايلوبوت معـ مأجؾ مإسطوء مأػؿقي مهلذه ماٌلوئؾم
وضقؿؿفوماظيتمؼؿقضعفومعلؿكدعقماظؾقوغوتماٌوظقي.
* مؼؼقم ماٌدضؼ مبرتتقى ماٌلوئؾ محلى ماألػؿقي ماظـلؾقي مأو مبوظؿقاصؼ معع ماظطرؼؼي ماظيت مؼؿؿ مبفو ماإلصصوح مسـ مػذه ماٌلوئؾ مؼبم
اظؾقوغوتماٌوظقي.
* مصبى مأن متؾني معؼدعي مضلؿ معلوئؾ ماظؿدضقؼ ماظرئقلي مأن مػذه ماٌلوئؾ متؿعؾؼ مبؿدضقؼ ماظؾقوغوت ماٌوظقي مظؾػرتة مايوظقي ،موالم
ؼطؾى مهدؼٌ معلوئؾ ماظؿدضقؼ ماظرئقلي ماٌؿضؿـي مؼب متؼرؼره مسـ ماظػرتة ماظلوبؼي ،مإال مأغف مال مميـع مإذا مرأى ماٌدضؼ مأغف معـم
عصؾقؿف مإسودة ماظـظر مؼب معلوئؾ ماظؿدضقؼ ماظرئقلي مظؾؾقوغوت ماٌوظقي مظؾػرتة ماظلوبؼي مواظيت مال متزال متشؽؾ معلوئؾ متدضقؼ مرئقليم
ظؾػرتةمايوظقي.
* مصبى موصػ مطؾ معللظي معـ معلوئؾ ماظدضقؼ ماظرئقلي مبودؿكدام مسـقان مصرسل معـودى مهً ماظػؼرة ماًوصي مبعـقان ماٌلوئؾم
اظؿدضقؼماظرئقليمؼبمتؼرؼرهمإالمإذامطونمذظؽمممـقسومضوغقغقوًمأومأغفمؼؿقضعمأنمؼؽقنمظفمغؿوئٍمسؽلقي.م
* مصبى مأن متقضح ماظػؼرة ماظؿؿفقدؼي مظػؼرة م"علوئؾ ماظؿدضقؼ ماظرئقلي" مبلن معلوئؾ ماظؿدضقؼ ماظرئقلي مػل متؾؽ ماٌلوئؾ ماظيتم
حلىماظؿؼدؼرماٌفينمٌدضؼمايلوبوتمواظيتمتعؿربماألطـرمأػؿقيمؼبمسؿؾقيماظؿدضقؼمظؾػرتةمايوظقي
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وودرماإلذورةمإظبمأنمػـوكمبعضمايوالتمالمؼؿؿمذطرػومؼبمتؼدؼرماٌدضؼمبوظرشؿمعـماسؿؾورػومعـماٌلوئؾماظرئقلي،معـــؾم
حوظي موجقد مضوغقن مأو متشرؼع مميـع ماإلصصوح مسـ معقضقع معو مأو مسـدعو مؼغؾى مسؾك مزـ ماٌدضؼ مبلغف مدقف متؽقن مػـوك مغؿوئٍم
سؽلقيمظعؿؾقيماإلؼصول.م
وصبىمإبرازماألعقرماظؿوظقيمؼبمتؼرؼرماٌدضؼموذظؽمسؾكماظـققماظؿوظل:م
 -1دؾىماسؿؾورمػذهماٌللظيمعـماٌلوئؾماهلوعيمؼبماظؿدضقؼ،موعربراتماسؿؾورػومعـمعلوئؾماظؿدضقؼماظرئقلي.
 -2طقػقيمتـوولمػذهماٌللظيمؼبماظؿدضقؼ.
 -3اإلذورةمإظبمأيمإصصوحمؼبماظؾقوغوتماٌوظقيمذاتماظعالضيمإنموجدت.م
وؼبمحوظيمسدمموجقدمعلوئؾمتدضقؼمرئقليمصبىمسؾكماٌدضؼمتقضقحمعومؼؾلم:
 -1اظـصّ مصراحي مسؾك مأغف مبعدم موجقد معلوئؾ متدضقؼ مرئقلي مؼب متؼرؼره ،موسدم متضؿني موهدؼدأي معلوئؾ مأخرى مطؿلوئؾم
تدضقؼمرئقلقي.
 -2اظـصّمصراحيمبلنماٌلوئؾماظيتممتمهدؼدػومطؿلوئؾمتدضقؼمرئقليمػلمصؼطماظيتممتمتقضققفومؼبمتؼرؼره
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معــاييـــــر

االنتوساي

تدقيل أىظنة معلومات إدارة الديً
 -معيار  ISSAIرقه - 5450
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ؼفدفمػذاماظدظقؾم( )5450إظبمتزوؼدماٌدضؼنيمبؿقجقفوتمسـمتدضقؼمأغظؿيمععؾقعوتمإدارةماظدؼـماظعوممصضالمسـمرصـعمضـدرةم
ذبؿقسيماظعؿؾمسؾكماظدؼـماظعوم WGPDمعـمخاللمتزوؼدػومبنرورمسؿؾمميؽـمادـؿكداعفمظؿؼقـقؿماظضـقابطماظعوعـيموضـقابطم
اظؿطؾقؼمظـظوممععؾقعوتمإدارةماظدؼـماظعوم.
تلتل مأػؿقي مػذا ماظدظقؾ مأو ماٌعقور معـ مأػؿقي مإدارة ماظدؼـ مإذ مأن ماهلدف ماظرئقس معـ مإدارة ماظدَّؼْـ مػق متقصري ممتقؼؾ معلؿؼر مبلضؾم
تؽؾػي مممؽـي مومبلؿقؼوت مععؼقظي معـ ماٌكورر مألجؾ مادؿؿرار مغشوروت مايؽقعي ،مصبى مسؾك ماظؾؾدان ماٌعـقي مبويصقل مسؾكم
إدارةمدؼـمسوممصعوظي،مأنمتعطلمأوظقؼيمسوظقيمظؿطقؼرماألغظؿيماٌقثقضيمظؿلفقؾموإصدارماظؿؼورؼرمسـمععؾقعوتماظدَّؼْـ.مؼعدمػذام
ضرورؼوًمظقسمصؼطمعـمأجؾمتطقؼرمبقوغوتماظدَّؼْـمواظؿلطقدمسؾكمدصعوتمخدعيماظدَّؼْـمؼبماظقضًماظصققح ،موظؽـمأؼضوًمعـمأجؾم
هلني مجقدة مإصدار متؼورؼر ماٌقزاغقي موذػوصقي مايلوبوت ماٌوظقي ماظعوعي ،مممو مؼلؿح مظصوغعل ماظؼرار موعدؼري ماظدَّؼْـ ماظعومم
بؿقؼقؼ ماألػداف ماٌؿعؾؼي مبوظدَّؼْـ ماظعوم ،مصضال مسـ مإدارة ماظدؼـ ماظعوم متفدف محبلى ماظؿقجقفوت ماًوصي مبؿدضقؼ مأغظؿيم
ععؾقعوت مإدارة ماظدؼـ ماظعوم  ISSAI 5450اظصودرة مسـ ماٌـظؿي ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مواحملودؾي INTOSAI
إظب مػدف مرئقلل مآخر مػق متقصري ممتقؼؾ معلؿؼر مبلضؾ متؽؾػي مممؽـي مومبلؿقؼوت مععؼقظي معـ ماٌكورر مألجؾ مادؿؿرار مغشوروتم
ايؽقعي.م
عع متطقر متؼـقي ماٌعؾقعوت مأصؾقً ماٌمدلوت مايؽقعقي متعؿؿد مبشؽؾ مطؾري مسؾك مادؿكداعفو مؼب متـػقذ مأسؿوهلو موخدعوتم
اظؿقصقؾموععوىيماٌعؾقعوتماهلوعيمواحملوصظيمسؾقفوموإسدادمتؼورؼرمسـفو،محقٌمميؽـمتصـقػمتدضقؼمتؼـقيماٌعؾقعوتمصقؿوم
ؼؿعؾؼمبوظؿقجقفوتماظلوغدةمبـم(إدارةمتؼـقيماٌعؾقعوت،متدضقؼماظؾقوغوت،متدضقؼمغظومماٌعؾقعوت،مسؼقدمتؼـقيماٌعؾقعوت،مأعـم
اٌعؾقعوت م) مبشؽؾ مسوم مؼعؿؾ معدضؼ متؼـقي ماٌعؾقعوت مبلطـر معـ متقجف مواحد ،مإال مإن ماٌدضؼ مؼلؿطقع مأن مطبؿور ماظؿقجف ماظذيم
دقؽقنمدوئدا،موؼبمػذاماظدظقؾمصونماظؿقجفماظلوئدمػقمتدضقؼمغظومماٌعؾقعوت.
وميؽـماظرجقعمإظبمعومطبصماٌعؾقعوتمسـماظدؼـماظعوممإظبمذبؿقسيماٌعوؼريماظصودرةمسـمعـظؿيماالغؿقدويماًوصيمبفو.
وًؽون ّهذا ّالدلقل ّمن ّجمؿوعة ّمن ّادلراحل ّتًؿٌل ّبعـاصر ّ(الًُطقطّ ،تؼووم ّالضوابط ّالعامةّ ،تؼووم ّضوابط ّالًطيقق)ّ
وغؿـوولمؼبمأدغوهمػذهماظعـوصرمأوماٌراحؾماظيتمجوءمبفومػذاماظدظقؾمظؾؿعرفمسؾكمطؾمعرحؾفمعـمػذهماٌراحؾ:

ّ-1الًُطقط:

تلوسدمػذهماٌرحؾيماٌدضؼمسؾكمصفؿماظعؿؾقوتماٌرتؾطيمبوظـظومموأدواتمضؾطفمواٌكوررماٌؿعؾؼيمبوظـظرمإظبماٌكوررماٌؿلصؾيمؼبم
تدصؼ مسؿؾقي ماظدَّؼْـ ماظعوم ،موبوالسؿؿود مسؾك مػذا ماظػفؿ ،مؼؼقم ماٌدضؼ مبؿؼققؿ مبقؽي ماظضؾط ماظؽؾقي ،موضبدد ماألغظؿي ماٌلؿكدعي مؼبم
إدارة ماظدَّؼْـ ماظعوم ،موؼطؾع مسؾك مطؾ ماظقثوئؼ ماٌؿعؾؼي مبفذه ماألغظؿي ،موؼؼقم مبؿؼققؿ مأوظل مظؾؿكورر ،موبـوء مسؾك مغؿقفي مػذام
اظؿؼققؿ،مدقؿؿمهدؼدمعدىماإلجراءاتماظيتمصبىمتقزقػفومؼبمعرحؾيماالخؿؾور.
ؼؿقجى مسؾك ماىفوز ماألسؾك مظؾرضوبي مواحملودؾي مأن مصبري مصقصوً مىؿقع ماظؾـك ماٌؿعؾؼي ممبؽؿى ماظدَّؼْـ ماظعوم ،معـؾ ماٌقزػني،م
واظعؿؾقوت ،موغقع ماظدؼقن ،موأعـ ماٌعؾقعوت ،مواألدوات ماظؿؼـقي ،مواألعقر ماألخرى .مظؼد موضع مػذا ماٌعقور مجدول مسؾك مذؽؾم
ذبؿقسيمعـماألدؽؾيمعرصؼمبفمميؽـماالدرتذودمبفو.

ّ-2الضوابطّالعامة:

تقصر ماظضقابط ماظعوعي مإرور ماظعؿؾ مجملؿؾ ماظضقابط معـ مأجؾ موزوئػ متؼـقي ماٌعؾقعوت ،مإذ مصؿؿً مػذه ماظضقابط مظؾؿعوعؾ مععم
عشوطؾ ماظؿطقؼر مواظعؿؾقوت مواحملوصظي مسؾك ماظؾقؽي ماٌعؾقعوتقي ،محقٌ متفدف ماظضقابط ماظعوعي مإظب مغبوؼي ماظؾقوغوت موبراعٍم
اظؿطؾقؼوتموضؿونمادؿؿرارمسؿؾقوتمايودقبمؼبمحولمحدوثمسقائؼمشريمعؿقضعي.
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سؾكماظرشؿمعـمأنمتدضقؼمغظومماظدَّؼْـماظعوممضبؿوجمإظبماظؿقؼؼمعـماظضقابطماظعوعيمظؿؼـقيماٌعؾقعوت،مإالمأنمػذهماظقثقــؼي
ايوظقيمالمتفدفمإظبماإلدفوبمؼبمػذهماظؼضقيموذظؽمبلؾىموجقدموثوئؼمأخرىمأسدتفومعـظؿيماإلغؿقدوي INTOSAIمسـم
تدضقؼمتؼـقيماٌعؾقعوتمواظيتمتعوجلمصقفوماظضقابطماظعوعيمظؿؼـقيماٌعؾقعوتمبوظؿػصقؾمعـماٌؼرتحمأنمؼؾفلمصرؼؼماظعؿؾمؼبمحوظيم
اظؼقوم مبؿدضقؼ مظؾـظوم مإظب مععقور ISSAI 5310 :متقجقفوت مبشلن متدضقؼ مأعـ مأغظؿي ماٌعؾقعوت ) ،(ISecموػق مدظقؾم
خبصقصمعراجعيمأعـمأغظؿيماٌعؾقعوتم) (ISSؼبماٌمدلوتمايؽقعقي.
تقجد مأؼضوً موثقؼي مأخرى مميؽـ مأن متؽقن معػقدة مؼب مدبطقط ماظضقابط ماظعوعي ،موػق مطؿقى مذبؿقسي ماظعؿؾ مسؾك متدضقؼ متؼـقيم
اٌعؾقعوت  WGITA -IDIظألجفزةماظعؾقو،مواظذيمؼزودمعلؿكدعقفمبوٌعؾقعوتماظالزعيمواألدؽؾيماظرئقلقيمعـمأجؾمدبطقطم
صعول مظعؿؾقوت متدضقؼ متؼـقي ماٌعؾقعوت ،موتقجد مؼب ماٌؾقؼ ماٌرصؼ مبوٌعقور ماظذي مدؾؼ ماٌشور مإظقف معصػقصي ماخؿؾور متؿضؿـ مبعضم
اظضقابطماظعوعيمواالضرتاحوتمظعددمعـماالخؿؾوراتماظيتمميؽـمأنمتلوسدماٌدضؼمسؾكماظؼقوممبوخؿؾورماظضقابطماظعوعي.
إنّمأيّمذبؿقسيمذوعؾيمعـمزبؿؾػمتصـقػوتماظضقابطماظعوعيمؼـؾغلمأنمتؿضؿـمعومؼؾل:
*ماظضقابطماظؿـظقؿقي.
*مضقابطماظقصقلماٌودؼي.
*مضقابطماظقصقلماٌـطؼقي.
*مضقابطماظؾقؽيمايودقبقي.
*مضقابطمتغقريماظرباعٍ.
*مدبطقطمادؿؿرارؼيماألسؿولمواظؿعوؼبمعـماظؽقارث.
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ّ-3ضوابطّالًطيقؼات:

تؿؿ مأمتؿي مضقابط ماظؿطؾقؼوت مؼب متطؾقؼوت مأغظؿي ماٌعؾقعوت مظؿلوسد مسؾك مضؿون مصقي ماإلذن مواظلالعي مواظدضي موصالحقيم
اٌعوعالت .مؼؿؿ متضؿني مػذه ماظضقابط مداخؾ مبرذبي ماظؿطؾقؼوت موػل معـؿشرة مؼب مسؿؾقوت ماإلدخول مواٌعوىي مواإلخراج ماظؿوبعيم
هلذهماظؿطؾقؼوت.مإنمػدفمػذهماظضقابطمػقمضؿونمطؿولموعقثقضقيمودضيمععوىيماظؾقوغوت.
تؿضؿـمأعـؾيمضقابطماظؿطؾقؼوت:مأنمتؼقمماظؿطؾقؼوتمبنجراءاتماظؿقؼؼمعـمصقغيماظؾقوغوتماٌدخؾيمٌـعمإدخولماظؾقوغوتمشريم
اظصويي،موضقابطماٌعوىيماظيتممتـعماٌلؿكدعنيمعـمإدخولماظعؿؾقوتمشريماٌلؿقحمبفو،مبوإلضوصيمإظبمإخراجمتؼورؼرمعػصؾيم
وضقابطمسؾكمعبقعماٌعوعالتمظؾؿلطدمعـمأغفومعبقعوًمعلفؾيموطوعؾيموصقققي.موعـماظضقابطماًوصيمبوظؿطؾقؼوتماظيتمجوءم
بفوماظدظقؾم( )5450عومؼؾل:
أّ-معاوريّالًوثقق:
تضؿـ مععوؼري ماظؿقثقؼ مأن مؼؿؿ مايػوز مسؾك متقثقؼ معـودى موربدَّث مظؾؿطؾقؼوت ،مطؿو مأن ماظؼقوم مبوظؿقدؼٌ ماٌؿؼـ مظؾؿقثقؼ معفؿم
أؼضوً.م
ؼعدماظؿقثقؼماٌـودىمعفؿوًمظؿقلنيمصفؿمعوػقيماظضقابطماٌقجقدةمأوماظيتمصبىمأنمتطؾؼ.مطؿومؼؼؾؾمتقثقؼماظؿطؾقؼوتماىقدم
عـ مزبورر مسدم ماتؾوع ماٌلؿكدعني مإلجراءات ماظضؾط ماظيت متؼرػو ماإلدارة .مودقلؿػقد ماٌدضؼ معـ معراجعي ماظؿقثقؼوت ماظشوعؾيم
واحملدثي مظؽل مؼلؿقسى متقثقؼ ماظؿطؾقؼوت :مؼلوسد مػذا ماظؿقثقؼ معربذبل ماظصقوغي مسؾك مادؿقعوب ماظؿطؾقؼ ،موتصققحم
اٌشوطؾ،موإجراءماظؿقلقـوتماظالزعي.م
ؼؾـك ماظؿقثقؼ معع مطؾ معرحؾي معـ معراحؾ مسؿؾقي ماظؿطقؼر موميؽـ مإغشوء مؼب مصقغ مزبؿؾػي معـؾ ماٌكططوت ماالغلقوبقي مأو ماظؾقوغقيم
أو ماىداول مأو ماظـصقص .معـ ماٌؿؽـ مأن مؼؿضؿـ ماظؿقثقؼ متػوصقؾ مسـ معصدر ماظؾقوغوت موصػوتفو ،موذوذوت ماإلدخول ،مواظؿلطدم
عـ مصقي ماظؾقوغوت ،موإجراءات ماألعـ ،مووصػ مايلوبوت ،موتصؿقؿ ماظربغوعٍ ،مواظربط ماظؿطؾقؼوت ماألخرى ،موإجراءاتم
اظضؾط ،مواظؿعوعؾ معع ماألخطوء ،موتعؾقؿوت ماظؿشغقؾ ،مواألرذػي ،مواظـلخ ماالحؿقورل ،مواظؿكزؼـ موإجراءات ماظؿعوؼب .مصبى مأنم
ؼؿؿ مهدؼٌ متقثقؼ ماظؿطؾقؼ مطؾؿو ممت متعدؼؾ مػذا ماظؿطؾقؼ م.طقػقي مسؿؾ مطؾ متطؾقؼ ،موضد مؼلوسده مذظؽ مسؾك معالحظي موجقدم
زبوررمععقـي.م
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صبىمأنمؼؿضؿـماظؿقثقؼ:م
*مصؽرةمسوعيمسـماظؿطؾقؼ.
*معقاصػوتمعؿطؾؾوتماٌلؿكدعني.
*موصػماظربغوعٍموضقائؿف.
*موصػماإلدخولمواإلخراج.
*موصػمحملؿقؼوتماٌؾػوت.
*مدظقؾماٌلؿكدعني.ممم
*متعؾقؿوتمعؽؿؾقي.
*موصػمظضقابطمأعـماظؿطؾقؼ.
*معؾكصمحدؼٌمظؿؼققؿوتماألعـ.
*ماظؼراراتماألعـقيماألخريةمواإلجراءاتماٌقصكمبفو.
*موضعماإلجراءاتماٌقصكمبفو.

9

بّ-ضوابطّاإلدخال:
تعدمضقابطماإلدخولمػوعيمجداًمظؾؿؼؾقؾمعـمزبوررماًطلمأوماظؿزوؼرمؼبماظؿطؾقؼوتماحملقدؾي،مإذمتلوسدمضقابطماإلدخولمسؾكم
اظؿلطدمعـمصقيمإضرارماظؾقوغوتماٌدخؾيمؼبماظؿطؾقؼمودضؿفوموطؿوهلوموتقضقؿفو،موؼؿؿماظؿلطدمعـمصقيمإضرارماظؾقوغوتمسـمررؼؼم
رؾى معقاصؼوت مإضوصقي مظؾعؿؾقوت ماظيت متؿفووز محداً مععقـوً .موؼؿؿ متلطقد مدضي ماظؾقوغوت معـ مخالل مآظقوت ماظؿقؼؼ ماظيت متؿلطد معـم
صقيماظؾقوغوتماٌدخؾيمضؾؾماٌقاصؼيمسؾك مععوىيمػذهماظعؿؾقي.مؼؿؿ مضؿون مطؿولماظؾقوغوت معـمخاللمإجراءاتمععوىيماًطلم
اظيت متمعـ متلفقؾ ماألخطوء ،مواإلبالغ مسـفو موتصقققفو .مؼؿؿ مضؿون مدضي ماظؿقضقً معـ مخالل معراضؾي متدصؼ ماٌعوعالتم
واظؿلفقؾمواإلبالغمسـمايقادثماالدؿــوئقي.مميؽـمأنمتقجدمضقابطماإلدخولمؼب:
*مذوذوتمإدخولماظؾقوغوت.
*مروتقـوتمهضريماظؾقوغوت.
*ماظلؿوحمبندخولماظؾقوغوت.
*ماالحؿػوزممبلؿـداتماإلدخول.
*ماظؿلطدمعـمصقيمإدخولماظؾقوغوت.
*ماإلجراءاتمؼبمحولمحدوثمخطلمؼبمإدخولماظؾقوغوت.
*مآظقوتمدسؿمإدخولماظؾقوغوت.

جّ-ضوابطّادلعاجلة:
تضؿـ مضقابط ماٌعوىي مدضي مومشقل موتقضقً ماظؾقوغوت مأثـوء ماٌعوىي مدقاء مطوغً مسؾك مذؽؾ مذبؿقسوت مأو معؾوذرة مسؾكم
اظشؾؽي .متلوسد مػذه ماظضقابط مسؾك مضؿون مععوىي ماظؾقوغوت مبدضي مسرب ماظؿطؾقؼ موضؿون مسدم مإضوصي مأو مضقوع مأو متعدؼؾ مأيم
بقوغوتمأثـوءماٌعوىي.م
صبىمأنمتؿؿماٌقازغيمبنيماظؿطؾقؼوتماظيتمتؿشوركمؼبماظؾقوغوتمعـمخاللمإسدادمتؼرؼرمعالءعيمؼعددماظؾقوغوتمؼبمطالماظؿطؾقؼنيم
وؼرصعمتؼرؼراًمسـمأيماخؿالصوتمإظبمذبؿقسيمععقـيمعـماٌلؿكدعني.
صبى مأن متؿضؿـ معقازغي ماجملوعقع مسداً مظؾعؿؾقوت موظؾؿفوعقع مبوظـلؾي مظؽؾ محؼقل ماظؽؿقوت موظؽؾ مغقع معـ ماظعؿؾقوت ،موطذظؽم
صبىمأن متؿضؿـمعؼورغي مبني مذبوعقعمايؼقلماظؿػصقؾقيموبنيمحؼقلماجملؿقعماظعومموؼبماٌؾػوتماظيتمال مؼقجدمصقفومذبوعقعم
ذات مصوئدة ،مميؽـ مإصبود مذبوعقع مخؾقطي  Hash Totalsوؿع مطؾ ماألرضوم ماٌقجقدة مؼب مسؿقد مظؾؿلطد معـ مأن مايصقؾيم
غػلفو مدقؿؿ مضؾقهلو مؼب مسؿؾقي ماٌعوىي ماظؿوظقي .معـالً ،مإن محلوب مذبؿقع مأرضوم ماتػوضقي ماظدَّؼْـ مال مؼعين مذقؽوً ،مظؽـ مميؽـم
ادؿكداممػذاماجملؿقعمظؾؿلطدمعـمأنمعبقعماألرضومماظصقققيمالتػوضقيماظدَّؼْـمضدممتمتضؿقـفومؼبمسؿؾقيماٌعوىي.
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دّ-ضوابطّادلُرجات:
صبى مأن مؼؿؿ مغبوؼي معؾػوت ماٌكرجوت مظؿؼؾقؾ مخطر مإعؽوغقي محصقل ماظؿعدؼالت مشري ماٌصرح مبفو ،مإذ متؿضؿـ مدواصع متعدؼؾم
اٌكرجوتمايودقبقي:ماظؿغطقيمسؾكمأيمععوىيمشريمعصرحمبفومأوماظؿالسىمبوظـؿوئٍماٌوظقيمشريماٌرشقبمبفو،مإنماظؾقوغوتم
اظـووي مسـ متطؾقؼ محودقبل مضد متؿققل مإظب مبقوغوت مداخؾي مظؿطؾقؼ محودقبل مآخر .موؼب مػذه مايوظي مصبى مأن مؼؼقم ماٌدضؼم
بوظؾقٌمسـماظضقابطماٌـودؾيمظقضؿـمغؼؾماٌكرجوتمبدضيمعـمإحدىمعراحؾماٌعوىيمإظبماٌرحؾيماظؿوظقي.م
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هـّ-اخًيارّضوابطّالًطيقق:
عومأنمؼؿؿمهدؼدماظضقابط،مصننماًطقةماظؿوظقيمؼبمسؿؾقيماظؿدضقؼمػلماظؿقؼؼمعـمصوسؾقيمػذه
اظضقابط.موميؽـمهؼقؼمذظؽمعـمخالل:
مإدخولمذبؿقسيمعـمبقوغوتماالخؿؾور،ماظيتمتمديمإظبمغؿوئٍمععروصيمؼبمحولمسؿؾماظؿطؾقؼمبشؽؾمجقدمتطقؼرمبراعٍمعلؿؼؾيمتؽررماظعؿؾمحبلىماٌـطؼماًوصمبوظؿطؾقؼمتؼققؿمغؿوئٍماظؿطؾقؼتؼقم ماإلجراءات ماٌذطقرة مأساله مبوخؿؾور مدالعي ماظربغوعٍ ماٌدعٍ مؼب مغظوم مععؾقعوت مإدارة ماظدَّؼْـ ماظعوم م ،PDMISظؽـفو مالم
دبؿربمدالعيماظؾقوغوتمغػلفو.
إذا مطون مضؿـ ماظؿطؾقؼ مبقؽي مورؼؾقي ،مصقؿؽـ مادؿكداعفو مالخؿؾور ماظضقابط مروٌو مأن ماظؾقؽي ماظؿفرؼؾقي مػل مغلكي معمطدة مسـم
بقؽيماظعؿؾمايلمظؾؿطؾقؼ.مظؽلمطبؿربمضقاسدمايلوب،معـؾمتؾؽماٌؿعؾؼيمبؿقدؼٌمأصؾماظدؼـمأومخدعيماظدَّؼْـ،مضدمضبؿوجم
اٌدضؼ مإظب مادؿكدام متؼـقوت ماظؿدضقؼ ماحملقدؾي  CAATمواظيت متؿضؿـ مسدة مأغقاع معـ ماألدوات مواظؿؼـقوت معـؾ مبرذبقوتم
اظؿدضقؼ ماظعوم ،مواظربذبقوت ماًدعقي ،مواظؾقوغوت ماظؿفرؼؾقي ،موعؿوبعي مودبطقط ماظرباعٍ ماظؿطؾقؼقي ،موتطؾقؼوت ماظؿدضقؼم
االخؿصوصقي .مميؽـ مأن مؼؿضؿـ معو مدؾؼ :مأدوات مظؿقؾقؾ معـطؼ مجداول ماظؾقوغوت موايلوبوت معـ محقٌ مصقؿفو .مطؿو مضدم
تلؿكدمماألدواتمظؿقؾقؾمتطؾقؼوتمضوسدةماظؾقوغوت موإخراج مجدولمتدصؼمعـطؼل .موميؽـمادؿكداممبرذبقوتماظؿدضقؼماٌعؿؿيم
ظؿقؾقؾماظؾقوغوتماظصودرةمسـمععظؿماظؿطؾقؼوت.
إن مػذه ماظقثقؼي متؼدم معـظقعي ماخؿؾور معؼرتحي مؼب معؾقؼ ماٌعقور ماٌشور مإظقف مأغػو ،مواظيت مميؽـ مأن مؼلؿكدعفو مصرؼؼ ماظؿدضقؼم
طؿرجعقي مالخؿؾورات مضقابط ماظؿطؾقؼ .مهدد مػذه ماٌـظقعي مبعض ماٌؿطؾؾوت مواظقزوئػ ماظيت مصبى مأن متقصرػو مأغظؿي ماظدَّؼْـم
اظعوم ،مواالدؿعالعوتماظيتمصبىمأن متؿؿؽـمػذهماألغظؿيمعـ متـػقذػو ،مبوإلضوصيمإظبماٌؿطؾؾوتماظدغقومظإلعؽوغقوتماظيتمؼـؾغلم
أن متؿؿؿع مبفو مأعـول مػذه ماألغظؿي .معـ ماٌفؿ معالحظي مأغف ممبو مأن مدؼقن مطؾ مدوظي مطبؿؾػ مترطقؾفو موخصوئصفو ،مصنن مأغظؿيم
اظدَّؼْـماظعوممدؿؽقنمهلو معقاصػوتمزبؿؾػي.موػؽذامصننمعلموظقيمصرؼؼماظؿدضقؼمػلمأنمضبددموؼلؿكدمماظؾـقدماٌؿعؾؼيمبلغظؿيم
اظدؼقنمؼبمبالدػؿموؼعدهلومسـدماظؾزوم.

وّ-إعدادّتؼارورّنًائجّالًدققق:
بوإلضوصي مإظب ماالظؿزام مبنسالن مظقؿو مظؾؿؾودئ ماظؿقجقفقي مظؼقاسد ماظؿدضقؼ مواحملودؾي ،مصبى مأن متؿقاصؼ متؼورؼر متدضقؼ مأغظؿيم
ععؾقعوت مإدارة ماظدَّؼْـ ماظعوم معع ماٌؿطؾؾوت ماٌذطقرة مؼب ماٌعقور ماظدوظل مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مواحملودؾي مISSAI 5440
اٌؾودئماظؿقجقفقيمظؾؼقوممبؿدضقؼماظدَّؼْـماظعومم–مادؿكدامماالخؿؾوراتماألدودقيمؼبماظؿدضقؼوتماٌوظقي.
زّ-إصدارّتؼارورّنًائجّالًدققق:
طؿو مػق معذطقر مدوبؼوً ،مصنن مػذا ماظؿدضقؼ مػق متدضقؼ مظألداء .مظذا مصؿـ ماٌفؿ مأن مؼؿؾع ماظؿؼرؼر ماٌعوؼري مواظؿفربي ماظعؿؾقي مٌـظؿيم
اإلغؿقدويم(اٌعقورمISSAI 300ماٌؾودئم–ماألدودقيمظؿدضقؼماألداء).
إصدارماظؿؼورؼرمسـمتدضقؼماألداء،موذظؽمطؿومضبددػوماٌعقورماظدوظلمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبي
واحملودؾيم ISSAI 3000ععوؼريموعؾودئمتقجقفقيمظؿدضقؼماألداءمبـوءمسؾكمععوؼريماظؿدضقؼ.
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معــاييـــــر

االنتوساي

تكييه الشياسات العنومية
 -معيار -INTOSAI GOV 9400
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ؼعؿربمػذاماٌؼولمعؾكصومزبؿصرامٌعقورم INTOSAI GOV 9400اٌؿعؾؼمبؿؼققؿماظلقودوتماظعؿقعقي،مودـقؿؿماظؿطـرقمصقـفم
إظبمدراديماظـؼطماظؿوظقي:
*ماظؿعرؼػمواألػداف:متؼققؿماظلقودوتماظعؿقعقي.
*مهدؼدمأػؿقيماظلقوديماظعؿقعقي.
*مإبرازمآثورماظلقوديماظعؿقعقي.
*ماظؿكطقطمظعؿؾقيماظؿؼققؿ.
*ماظؿـظقؿ.م
*ماظطرقمواٌـوػٍماٌعؿؿدة.
*ماظصقغيماظـفوئقيمظؾـؿوئٍ.
*موسؿؾقيمغشرماظـؿوئٍ.م

م

ّ-1الًعروفّواألهداف:

ؼؼصدمبؿؼققؿمدقودي مسؿقعقي ،محلؾؿو مورد مؼب ماٌعقور م ،Intosai gov 9400اظدرادي ماظيت مؼؿؿ مإنوزػو مبغرض متؼدؼر مضقؿيم
ػذهماظلقوديمعـمحقٌمأػداصفوموررقمتـزؼؾفومسؾكمأرضماظقاضع موغؿوئففوموآثورػوماالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقي ،موضقوس معلؿقىم
األداء،موذظؽمطؾفمعـمأجؾمتؼدؼرمعدىموجوػيم(تـودى) وصوئدةمػذهماظلقودي.
وتفدفمسؿؾقيمتؼققؿماظلقودوتماظعؿقعقيمبشؽؾمسوممإظب:
 ضقوسماظػعوظقيمواظؽػوءة:ماظؿلطدمعـمأنماٌقاردمؼؿؿمتقزقػفومبشؽؾمصعول.
 تؼدؼؿمايلوبمواٌلوءظي:مإزفورمإظبمأيمحدمادؿطوسًماظلقوديماظعؿقعقيماٌعـقيمهؼقؼمأػداصفوموطقػمطوغًماظـؿوئٍ.
 هلنيمعلؿقىماظؿـػقذ:مأيمتطقؼرمأداءماظلقوديماظعؿقعقيموصعوظقيمتـزؼؾفوموإدارتفو.
أعو مصقؿو مطبص ماظؿداخؾ مبني مرضوبي ماألداء موتؼققؿ ماظلقودوت ماظعؿقعقي ،مصؽالػؿو مؼقضقون ماظعالضوت ماظلؾؾقي مبني ماظػعؾم
اظعؿقعل موأثوره .موعـ مجفي مأخرى ،متـصى مرضوبي ماألداء مبوألدوس مسؾك ماظؿلطد معـ معدى ماالضؿصود م(تؼؾقص مطؾػي ماٌقارد)م
واظؽػوءة م(اظربط مبني ماإلعؽوغقوت ماٌلكرة مواإلنوزات) ،مواظػعوظقي م(ضقوس معدى مبؾقغ ماألػداف ماٌلطرة مدؾػو) مسؾك معلؿقىم
اظـؿوئٍماآلغقي،مصقؿومؼؿقظبماظؿؼققؿماظـظرمؼبمػذهماظـؿوئٍمعـمحقٌماألثرماظعوممسؾكماٌدىماٌؿقدطمأوماظؾعقدموطذاماألثورماظلقدقق
اضؿصودؼيمظؾلقوديماظعؿقعقي.
تقصر ماظضقابط ماظعوعي مإرور ماظعؿؾ مجملؿؾ ماظضقابط معـ مأجؾ موزوئػ متؼـقي ماٌعؾقعوت ،مإذ مصؿؿً مػذه ماظضقابط مظؾؿعوعؾ مععم
عشوطؾ ماظؿطقؼر مواظعؿؾقوت مواحملوصظي مسؾك ماظؾقؽي ماٌعؾقعوتقي ،محقٌ متفدف ماظضقابط ماظعوعي مإظب مغبوؼي ماظؾقوغوت موبراعٍم
اظؿطؾقؼوتموضؿونمادؿؿرارمسؿؾقوتمايودقبمؼبمحولمحدوثمسقائؼمشريمعؿقضعي.
وبوإلضوصي مإظب مذظؽ ،مؼفؿؿ متؼققؿ ماظلقودوت ماظعؿقعقي مسؾك ماًصقص ممبدى موجوػي م(تـودى) موجدوى مػذه ماظلقودوت:م
صقجوػي مدقودي مسؿقعقي معو متعين ماظؿقاصؼ مبني مأػداصفو موايوجقوت ماالجؿؿوسقي مواالضؿصودؼي مواظؾقؽقي ماظيت مطوغً موراءم
اسؿؿودػو،مأعومجدواػومصؿؼوسمبوآلثورماٌؾوذرةموشريماٌؾوذرة،ممبومؼبمذظؽمعومطونمشريمعؿقضعمأومشريمعؼصقد،مطؿومتؼوسممبدىم
اظؿؼوربمبنيمأثرمػذهماظلقوديموايوجقوتماظيتمتلعكمإظبماالدؿفوبيمإظقفو.
وعـ مػذا ماٌـطؾؼ ،مصنن ماًوصقي ماألوظب مظؿؼققؿ مدقودي مسؿقعقي متؿؿـؾ مؼب متؼدؼر معدى موجوػي مأػداصفو معع مإصدار متقصقوت معـم
أجؾمهلنيمػذهماظلقوديمأومإسودةماظـظرمصقفو.
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وؼـؾلطماظشؽؾمأدغوهماظعـوصرماألدودقيمظؽؾمعـمرضوبيماألداءموتؼققؿماظلقودوتماظعؿقعقي،موذظؽمعـمأجــؾمتقلريماظؿؿققز
بقـفؿو:
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"اٌؼصقدمبوظـفوسي:ماظؽػوءة"
وصقؿو مطبص ماحملقط ماٌمدلوتل ،مميؽـ مظؾففوز ماألسؾك ماظرضوبي مأن مؼؾوذر متؼققؿ مدقودي مسؿقعقي ممبؾودرة معـف مأو مبطؾى معـم
إحدىماظلؾطوتماظعؿقعقيمأوماظربٌونمأوماظلؾطيماظؿـػقذؼي،مصقنيمؼؽقنماظؿؼققؿمبطؾىمعـمإحدىماظلؾطوتماظعؿقعقي،مؼدخؾم
جفوز ماظرضوبي مؼب محقار معع ماىفي مصوحؾي ماظطؾى معـ مأجؾ مهدؼد ماظـطوق مواإلذؽوظقي معقضقع ماظؿؼققؿ .مشري مأغف ،مبوظـلؾيم
ظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبي،موبوظرشؿمعـمطقغفومسؿقعومتلخذمبعنيماالسؿؾورمرأيماألررافماٌعـقيمسـدماظؿكطقطمظعؿؾقوتماظؿؼققؿمإالم
أغف مصبى مأن متؾؼك مهلو ماظؽؾؿي ماألخرية مؼب مهدؼد ماجملول ماظذي مدؿطوظف مسؿؾقي ماظؿؼققؿ مواٌلؾلؾ ماًوص مبفذه ماظعؿؾقي ،مطؿوم
تؼقد مبـػلفو متؼققؿ ماظلقودوت ماظعؿقعقي موتؼقم مبؿقرؼر ماًالصوت .موػؽذا ،مصنن ماىفوز ماألسؾك مظؾرضوبي مؼؾؼك معؾزعو مبرصضم
االدؿفوبيمظطؾىمأيمجفيمسؿقعقي ؼبمحوظيماٌلوسمبودؿؼالظقؿف.

ّ-2حتدودّأهؿقةّالِقادةّالعؿومقة:

متؿفؾك مأػؿقي ماظلقودي ماظعؿقعقي مؼب محفؿ ماٌقازغي م(اٌقزاغقي) مواٌؾوظغ ماٌرصقدة مهلذه ماظلقودي ،موطذا درجي متشعى ماظعالضوتم
بنيماألررافماٌؿدخؾيمصقفو،مبوإلضوصيمإظبمأػؿقيماالغعؽودوتمواآلثورمسؾكماٌلؿػقدؼـموسؾكماجملؿؿعمطؽؾ.م
وأخذامبعنيماالسؿؾورمأػؿقيماظلقوديماظعؿقعقي،مؼراسكمسـد ماخؿقورمعقضقعماظؿؼققؿمسدمماخؿقور معقضقعمسومموذودعمعـ مجفيم
أو مادؿفداف معشروع مربدد معـ مجفي مأخرى ،مصوألول مؼصعى معـ معفؿي ماظؿؼققؿ مواظـوغل مضبد معـ مأػؿقؿفو ،مطؿو مؼؿعني مسؾكم
اهلقؽوت ماٌؽؾػي مبوظؿؼققؿ مضرورة معراسوة معؾدأ ماالدؿؼالظقي معـ مأجؾ متػودي متقجقف ماظلقودوت ماظعؿقعقي مواظؿدخؾ مؼب مدقودوتم
اظلؾطوت ماظعؿقعقي ،مطؿو مأن ماظؿقصقوت ماظصودرة مسـ مػذه ماهلقؽوت ،معـ ماٌػرتض ،مأن متؽقن معرتؽزة مسؾك موضوئع موعالحظوت،م
وأالمؼرادمبفومإظزاممبليمذؽؾمعـماألذؽولماٌمدليماظؿشرؼعقيمواظؿـػقذؼي.م

ّ-3إبرازّآثارّالِقادةّالعؿومقة:

إن مهدؼد مزبؿؾػ ماآلثور ماالضؿصودؼي مواالجؿؿوسقي مؼعؿرب مسـصرا معفؿو مؼب متؼققؿ ماظلقودي ماظعؿقعقي ،موتؿعدد مآثور ماظلقوديم
اظعؿقعقي مصفـوك ماآلثور ماٌؾوذرة مواظػقرؼي مأو مسؾك ماٌدى ماظؼصري مواظيت مدبص ماٌلؿػقدؼـ ماٌؾوذرؼـ موتلؿك مغؿوئٍ ،مبقـؿو ماآلثورم
اٌؿلخرة مأو ماظيت مهدث مسؾك ماٌدى ماٌؿقدط مأو ماظؾعقد مواظيت متـعؽس مسؾك مأذكوص مشري ماٌلؿػقدؼـ ماٌؾوذرؼـ متعؿرب مآثورام
اضؿصودؼي مواجؿؿوسقي .مصوظؿؿققز مبني ماظـؿوئٍ مواآلثور ماالضؿصودؼي مواالجؿؿوسقي مأعر مضروري .مصؼقوس ماآلثور مسؾك ماٌدى ماٌؿقدط مأوم
اظؾعقدمميقزمتؼققؿماظلقوديماظعؿقعقيموؼؿفووزمبشؽؾمطؾريمتؼققؿماظـؿوئٍماحملصؾمسؾقفوممبـودؾيمرضوبيماألداء.
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وحؿكمتؽقنمسؿؾقيماظؿؼققؿمذوعؾيموشريمعؼؿصرةمسؾكماألػدافماٌلطرةمظؾلقوديماظعؿقعقي،مصبىماألخــذمبعقــماالسـؿؾورم
عبقع ماآلثور ممبو مصقفو مشري ماٌؿقضعي معـفو .مطؿو مأن مسؿؾقي متؼققؿ ماظلقودوت ماظعؿقعقي مصبى مأن مال متلخذ مصؼط مبويلؾون ماآلثورم
اٌلؿفدصيمعـمررفماظلقودي،مبؾمصبىمأنمتفؿؿمأؼضومبوآلثورماحمللقديمعـمررفمصوسؾلماظلقوديمواٌلؿػقدؼـمعـفو.صؼقوسم
اآلثور ماٌلؿفدصي مواحمللقدي مضد مؼؿطؾى متقصقػو موتؼققؿو مٌقاضػ موآراء ماألرراف ماٌؿدخؾي مؼب ماظلقودي ماظعؿقعقي ،مأي ماإلداراتم
واألجفزةماظعؿقعقيماٌعـقي،مواٌلؿػقدؼـماحملؿؿؾنيمواألررافماألخرىماٌعـقي.
وعـ ماظضروري،طذظؽ،أن مؼفدف متؼققؿ ماظلقودوت ماظعؿقعقي مإظب مربط ماآلثور ماحمللقدي مبكظقوت مػذه ماظلقودوت ماٌـفزة ،موإالم
صلقؽقن معـ ماٌلؿققؾ مهدؼد مأػؿقي ماظلقودي ماظعؿقعقي .موعـ ممت مؼـؾغل مأن مؼـؾين مذظؽ مسؾك معـطؼ ماظعالضي ماظلؾؾقي مواظذيم
ميؽـمأنمؼـؾًماظصؾيمبنيماظعؿؾقيماٌرتؾطيمبوظلقوديماظعؿقعقيمواألثرماظذيممتمضقودف.
وعؾدئقو ،مصوظؿؼققؿ مصبى مأن مؼؼقم مبـ م"منذجي ماظلقودي ماظعؿقعقي" ،مأي مإنوز مخرؼطي مدضقؼي مظلؾلؾي ماظعالضوت ماظلؾؾقي مبنيم
األػدافمواٌقاردمواألغشطيمواٌـؿقجوتمواظـؿوئٍمواآلثورم(اٌؿقضعيموشريماٌؿقضعي).
وؼؼرتحماىدولمأدػؾفمعؼوربيمعـففقيمىؿقعماآلثورماظيتمدبضعمظؾؿؼققؿ:
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تلثريمعؿقضع
تلثريمشريمعؿقضع

تلثريمسؾكماٌدىماظؼصريم(غؿقفي)
علؿفدفم
ربلقس

تلثريمسؾكماٌدىماظطقؼؾم(أثر)
علؿفدف
ربلقس

وميؽـمإرالقمسؿؾقيمتؼققؿمدقوديمسؿقعقيمخاللمثالثمصرتات:
متؼققؿمضؾؾلمؼؿؿمإنوزهمضؾؾمإرالقماظلقوديماظعؿقعقي.م
متؼققؿمعقاطىمؼؿؿمإنوزهمخاللمتـػقذماظلقوديمعقضقعماظؿؼققؿ.م
متؼققؿمبعديمعؾينمسؾكماظؿقؾقؾمبلثرمرجعل.
وسؾكماظرشؿمعـموجقدمثالثيمأغقاعمعـماظؿؼققؿوت،مصننماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمتعـكمأطـرمبوظؿؼققؿوتماظؾعدؼيمأوماٌقاطؾي،مأيم
بعد مبضع مدـقات معـ مإرالق ماظلقودي ماظعؿقعقي .موؼؽقن معـ ماألصضؾ ماغؿظور مدـؿني مأو مثالث مدـقات معـ مإرالق ماظلقوديم
اظعؿقعقي معـ مأجؾ مايصقل مسؾك مععطقوت مطوصقي موعـودؾي موتػودي مزبورر ماالسؿؿود مسؾك ماظـؿوئٍ مشري ماظـفوئقي .موبوإلضوصي مإظبم
ذظؽ ،مصنن مػذه ماظػرتة متؾؼك مضرورؼي معـ مأجؾ متؼققؿ ماآلثور مشري ماٌؾوذرة مواآلثور مسؾك ماٌدى ماظؾعقد ماظيت متشؽؾ مجزء مػوعو معـم
سؿؾقيماظؿؼققؿ.

ّ-4ختطقطّالًؼققم:

صؾعدمهدؼدمعقضقعماظؿؼققؿ،مميؽـمسـدػوماظشروعمؼبمسؿؾقيماظؿكطقطماظيتمتـؼلؿمإظبمسدةمعراحؾ:
مدراديمجدوىماظؿؼققؿ.ماظؿـظقؿ.ماظقدوئؾمواٌـوػٍماٌزععمادؿعؿوهلومواالدؿعوغيمبوًرباءمسـدماالضؿضوء.وتـصىمدراديماىدوىمسؾكمعبقعماىقاغىماظيتمؼؿعنيمععوىؿفومضصدمضؿونمنوحمسؿؾقيماظؿؼققؿموػلمطوآلتل:
مهدؼدمعقضقعموغطوقمتؼققؿماظلقودوتماظعؿقعقي.مهدؼدماألررافماٌعـقيمواٌؿدخؾي.مهدؼدماألدؽؾيماظيتمؼؿعنيماإلجوبيمسـفو.معدىماحؿؿولماظقصقلمإظبماٌعؾقعوتماظضرورؼيمإلنوزمسؿؾقيمتؼققؿماظلقودوتماظعؿقعقي.متـظقؿمسؿؾقيماظؿؼققؿموضؾطماىدوظيماظزعـقي.ماخؿقورماٌـففقيموررؼؼيماظعؿؾ.مهدؼدماٌقاردماظؾشرؼيمواٌوظقيماظقاجىمرصدػو.ممـجـلـة الـرقـابة املـالية – يونيو (حزيران)  –2019العدد 74

وؼؿؿماظعؿؾمسؾكموؿقعمػذهماظدراديمؼبمعذطرةم(ورضي)ومبلطمغؿوئففومأعوممأغظورمأصـقوبماظؼرار.موبـوءمسؾكمغؿـوئٍمػــذا
اظؾقٌ متؼرر ماهلقؽي ماٌشرصي مسؾك متؼققؿ ماظلقودوت ماظعؿقعقي مؼب مإعؽوغقي معؿوبعي معلؾلؾ ماظؿؼققؿ موإسطوء ماغطالضي مسؿؾقي ماظؿؼققؿم
ذاتفو.
ّ-5الًــظـقم:
تؿلظػماهلقؽيماٌؽؾػيمبؿؼققؿماظلقودوتماظعؿقعقيمعـ:
مصرؼؼ ماظعؿؾ ماٌؽؾػ مبعؿؾقي ماظؿؼققؿ م ماظذي مؼضؿ مػذا ماظػرؼؼ مأسضوء مدائؿني مظؾفقؽي ماٌؽؾػي مبؿؼققؿ ماظلقودوت ماظعؿقعقيم
واًرباءماظذؼـمؼؿؿمماالدؿعوغيمبفؿم.
 ػقؽيماإلذرافماظيتمتشرفمػذهماهلقؽيمسؾكمعومؼؾل:
 اٌقاصؼيمسؾكمدراديماىدوىموادبوذماظؼرارمبشلنمضرورةمإنوزماظؿؼققؿ.مهدؼدماألدؽؾيماظيتمؼؾزمموضعفومخاللمسؿؾقيماظؿؼققؿ.مبرذبيماظؿؼققؿموإدعوجفمؼبمبرغوعٍمسؿؾماهلقؽي،مععمرصدماٌقاردماظؾشرؼيمواٌوظقيماظضرورؼيمإلنوزه.معـوضشيماظـؿوئٍماٌمضؿيمواظؿؼرؼرماظـفوئلمظؾؿؼققؿمواٌصودضيمسؾقفؿو.غشرماظـؿوئٍمواظؿعرؼػمبفو.مذبؿقسيماٌقاطؾيماظيتمتؿشؽؾمػذهماجملؿقسيمعـمأسضوءماهلقؽيماٌؽؾػيمبننوزمتؼققؿماظلقودوتماظعؿقعقيموممـؾلماألررافم
اٌؿدخؾي.مطؿومميؽـمإغشوؤػومأؼضومبغقيمعبعمممـؾلمػذهماألررافمومتؽقـفؿمرمسقومعـمتؿؾعمأذغولمصرؼؼماظؿؼققؿ،مممومميؽـم
عـماظؿلطدمعـمتؿؾعماألررافماٌؿدخؾيمظألسؿولمعـمأجؾمتؾودلماآلراءموعـوضشيمعدىماظؿطقرمايوصؾمسؾكمعلؿقىمدريماألسؿولم
وصؿح محقار محقل معـ مأجؾ معـوضشي ماظؿؼورؼر ماٌمضؿي مواظؿؼرؼر ماظـفوئل ،موطذا ماظؿقؼؼ معـ مطقن ماٌعؾقعوت ماٌطؾقبي مواظالزعي ممتم
عبعفو .موؼب معبقع مايوالت ،مصبى مأن متؾؼك مػذه ماظقحدة مذات مرأي مادؿشوري موال مميؽـفو ماظؾؿي مادبوذ مضرارات متؿعؾؼم
مبـففقيمأومغؿوئٍماظؿؼققؿ.
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ّ-6الطرقّوادلـاهجّادلعًؿدة:

تؾفلماهلقؽوتماٌؽؾػيمبؿؼققؿماظلقودوتماظعؿقعقيمعـمأجؾماظؼقومممبفوعفومسؾكمأحلـموجف،مإظبمتؾينمعـوػٍمعفـقيممتؽـمعـم
ضؿون معقضقسقي موعصداضقي ماٌعطقوت ماجملؿعي موطذا مععوىؿفو موهؾقؾفو .موتلؿؾزم ماظـؿؼوربي ماظؿؼققؿقي ،محلى ماألدؽؾيم
اٌطروحي،ماظؼقوممبوإلجراءاتماظؿوظقي:
ماظرجقعمإظبماظؿفوربمواألحبوثماظدوظقيمذاتماظصؾي.
ماالسؿؿودمسؾكمعمذراتمطؿقيموطقػقيمحقلمآثورماظلقوديماظعؿقعقيماظيتممتمتؼققؿفو.
ماظؼقوم مبودؿطالسوت ماظرأي مظؾقصقل مسؾك مععؾقعوت معؾؿقدي موطذا مايصقل مسؾك مآراء ماظػوسؾني ماظذؼـ مضوعقا مبؿـزؼؾفو مسؾكم
أرضماظقاضع.م

 -7وضعّالصقغةّالـفائقةّلؾـًائج:

 -1-7تؼققمّالـًائج:
صبىمأنمؼعدمصرؼؼماظؿؼققؿمعشروعماظؿؼرؼرماظـفوئلماظذيمؼضؿماظعـوصرماظؿوظقي:
مغؾذةمسـماألػدافماٌؿقخوةمعـموراءمسؿؾقيماظؿؼققؿ.
 االدؿؾقوغوتماألوظقي.
 هدؼدماألررافماٌؿدخؾي.
 اٌـوػٍماظعؾؿقيماٌعؿؿدة.
 عصودرماٌعؾقعوتماحملصؾمسؾقفو.
ماظلقوقماظعومماظذيممتًمصقفمسؿؾقيمتؼققؿماظلقوديماٌعـقي.
متؼدؼؿ ماٌعطقوت ماظقاردة معـ متؼورؼر مأخرى مظؾففوز ماألسؾك مظؾؿراضؾي مؼب ماجملول معقضقع ماظؿؼققؿ مخوصي مسـد ماظؼقوم مبرضوبيم
األداء.
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 تؼدؼؿماٌعطقوتموهؾقؾفو.موؼضؿمػذاماىزءمإصدارمحؽؿمضقؿيمخبصقصمػذهماظــؿوئٍموآثـــورػوماظؿـلمتـؿمهـدؼدػو،م
طؿومؼؿـوولماظعالضوتماظلؾؾقيمبنيماإلنوزاتمواآلثورماٌلفؾي.
موجفوتمغظرماألررافمذاتماظعالضيماٌلؿؼوة.
اظدروسمواظعربماٌلؿػودةموطذاماظؿقصقوت.
وبعد مذظؽ ،مؼقجف ماظؿؼرؼر ماظـفوئل مإظب ماىفوز ماٌشرف ماظذي مؼؿؿ متعققـف مخصقصو مهلذه ماظغوؼي مسـد مبداؼي ماظعؿؾقي محلىم
اظؼقاسد ماًوصي مبؽؾ مػقؽي معؽؾػي مبؿؼققؿ ماظلقودوت ماظعؿقعقي .موتؿؿ مادؿشورة ماىفوز ماٌشرف موأخذ مرأؼف مسـد ماالضؿضوء معـم
أجؾمتعدؼؾمعشروعمتؼرؼرماظؿؼققؿ.
15

 -2-7ميدأّالًواجفقةّأوّحقّالرد:
بعدعومؼؿؿمتؼققؿماظـؿوئٍمعمضؿو،مؼعطكمظألررافماٌعـقيمبعؿؾقيماظؿؼققؿمحؼماظردمسؾكماٌضوعنيماظقاردةمؼبمتؼرؼرماظؿؼققؿ.
وؼلؿحمإردولمعشورؼعماظؿؼورؼرمإظبماألررافماٌعـقيماٌشورمإظقفومأساله،مبوظؿلطدمعـمطقنماظـؿوئٍمواالدؿـؿوجوتموطذامآراءمػذهم
األرراف،مواٌلؿؼوةمخاللمتؼققؿماظلقودوتماظعؿقعقي،مدضقؼيموععروصيمظدىماىؿقع.
وحوٌو متؼقم ماألرراف ماٌعـقي مبوظؿعؾري مسـ موجفوت مغظرػو مطؿوبقو مأو مذػقؼو ،مؼؼقم ماىفوز ماٌؽؾػ مبؿؼققؿ ماظلقودوت ماظعؿقعقيم
بوظؿعدؼؾمواٌصودضي،مسـدماظضرورة،مسؾكماظؿؼرؼرماظـفوئلمظؾؿؼققؿموتؾـقفمرؾؼومظؾؿلورر،موذظؽمهًمعلموظقؿف.

م

ّ-8عؿؾقةّالـشر:

 -1-8نشرّتؼرورّالًؼققم:
ؼعؿرب مغشر ماالدؿـؿوجوت مأحد ماظعـوصر ماألدودقي مظؿؼققؿ ماظلقودوت ماظعؿقعقي .موبفذا ماًصقص ،مؼؿعني مسؾك ماألجفزة ماظعؾقوم
ظؾرضوبيمغشرمتؼورؼرػوماظؿؼققؿقيموتقجقفماظؿؼرؼرماظـفوئلمإظبماألررافماٌعـقيمبوظلقوديماظعؿقعقيماظيتممتمتؼققؿفوموإظبماىفوتم
اظيتمطوغًموراءمرؾىماظؿؼققؿموإظبماظرأيماظعوممبصػيمسوعي.
 -2-8ادًعؿالّادًـًاجاتّوتوصقاتّالًؼققم:
ؼلؿـؿر متؼققؿماظلقودوتماظعؿقعقيمؼبمسؿؾقيمادبوذماظؼرارماظعؿقعل موؼؽقنمعقضقع متؿؾعمبشؽؾمأودعمممومسؾقفمايولمبوظـلؾيم
ظألغشطيماألخرىمطرضوبيماألداءمأوماظرضوبيماٌوظقي.

مـجـلـة الـرقـابة املـالية – يونيو (حزيران)  –2019العدد 74

معــاييـــــر

االنتوساي

دليل تدقيل مهافحة الفشاد
 -معيار االيشاي -5700

16

مؼـدمـة:

ممومالمذؽمصقفمأنماظػلودممبومؼطرحفمعـمزبوررمسؾكمأعـماجملؿؿعوتموادؿؼرارػومؼعؿربمسوئؼومرئقلقومأعومماظؿـؿقـيماٌلـؿداعيم
ظؾؿفؿؿعوتموصكمإرورمعقاطؾيمجفقدمعؽوصقيماظػلودمصؼدمضوعًمعـظؿيماإلغؿقدويمبؿؽقؼـمذبؿقسيمسؿـؾماالغؿقدـويمٌؽوصقـيم
اظػلودموشلؾماألعقالماظيتمحرصًمعـذمتشؽقؾفومسومم2001مسؾكمإسدادمأدظيمإرذودؼيمتفدفمظؿؼدؼؿماظدسؿماظػـينمظألجفـزةم
اظعؾقومظؾرضوبيمؼبمذبولمعؽوصقيماظػلودموربوربيمشلؾماألعقالموضدمضوعًماجملؿقسيمبنسدادمععقورمدظقؾمتدضقؼمعؽوصقيماظػلـودم
رضؿم( )5700واظذىممتماسؿؿودهمعـمضؾؾماٌـظؿيمصكمؼقظققم 2016وذظؽمبفدفمعلـوسدةمعـدضؼلماألجفـزةماظعؾقـومظؾرضوبـيمؼبم
إسدادموتـػقذمسؿؾقوتمتدضقؼمدقودوتموإجراءاتمعؽوصقيماظػلودمؼبماٌمدلوتمايؽقعقيمضؿـمغطوقمصالحقوتفو.
وضدمتـوولمػذاماٌعقورمثالثمسـوصرموػكمضـرورةمعؽوصقـيماظػلـود،موعؽقغـوتمأغظؿـيمايـدمعــماظػلـود،موأخـرياماىقاغـىم
اإلضوصقيمؼبمػذاماجملولمودقفمؼؿـوولمػذاماٌؼولماظعـصرماألولمعـمػذاماٌعقورموػقمضرورةمعؽوصقيماظػلود.م
المؼغطكمػذاماٌعقورمهؼقؼوتماالحؿقولمبوظرشؿمعـمأنمأشؾىماألجفزةماظرضوبقيماظعؾقوممتؿؾؽموحـداتمهؼقـؼ،مصنغفـومالمتؼـقدم
عـؾمػذهماظؿقؼقؼوتمألغفومالممتؿؾؽماٌعرصيماظؽوصقيمأوماٌقاردماٌطؾقبيمظػعؾمذظؽ.مبؾمإنماظلؾطوتماظؿقؼقؼقـيمضـدمتطؾـىمعــم
اىفوزماظرضوبلمسدمماالدؿؿرارمؼبماظعؿؾماظؿدضقؼلمؼبماجملولمذيماظعالضيمظؽلمالمؼعرضمعومطشػفمصرؼـؼماظؿقؼقـؼمإظبماًطـرم.م
وععمذظؽمضدمؼطؾىمعـماىفوزماظرضوبلمأؼضوماظؿعوونمبؾمواظعؿؾمإظبمجوغىمصرؼؼماظؿقؼقؼ.
وتؽؿـمعشؽؾيماظػلودمؼبموجقدمبعدمبنيممغشوطماظػلودمواٌؿضررؼـمعـفماظـذؼـمؼؿقؿؾـقامتؽؾػؿـفمحقـٌمأنمعــمؼؿقؿـؾمتؽؾػـيم
اظػلودمػقماجملؿؿعمواالضؿصودمطؽؾ.
ومضدمأظؼكماٌعقورماظضقءمسؾكمبعضماظـؼوطماٌؿعؾؼيمبوظػلودمعـفومعػفقعف،موأغقاسف،موأثورهمموأػؿقيمعؽوصقيماظػلـود،ماٌـدضؼنيم
ؼبماظؼقوممبوظدورماٌـؿظرمعـفؿمؼبمػذاماًصقصمموػقمعومدؿؾؼكمػذاماٌؼولماظضقءمسؾقف.م

م

مػفومّالػِاد:

وضدمأظؼكمععقورماألغؿقدوىمرضؿم5700م"دظقؾمتدضقؼمعؽوصقيماظػلود"ماظضقءمسؾكمسدمموجقدمتعرؼػمعقحدمظؾػلودمحقٌمملم
هددماتػوضقيماألعؿماٌؿقدةمحقلماظػلودمتعرؼػمواحدمظؾػلود،مبؾمذطرتمأغقاسوًمربددةمعـف.م
وأذور ماٌعقور مإظب معو مؼلؿك م"تعورؼػ مسؿؾقي" مظؾػلود .معـول ماظؿعرؼػ ماظذي مأضرتف مؼب معـظؿي ماظشػوصقي ماظدوظقي ،مواظذي مسرفم
اظػلودمبلغف"دقءمادؿكدامماظصالحقوتماٌؿـقحيمظؾقصقلمسؾكمعـوصعمذكصقي".مبقـؿومسرفماظؾـؽماظدوظلماظػلودمبلغف":دقءم
ادؿكدامماألعقالماظعوعيمو/أوماٌـصىمعـمأجؾمعؽودىمذكصقيمأومدقودقي".
ؼبمحنيمأنماتػوضقيماظؼوغقنماٌدغلمحقلماظػلودماٌربعيمعـ مضؾؾماجملؾسماألوروبل مؼعرفماظػلودمسؾكماغفم"رؾىمأومسرضمأوم
تؼدؼؿمأومضؾقلمرذقةمأومأيمعـوصعمشريمعلؿقؼيمأوموسدمبذظؽمسؾكمسبقمعؾوذرمأومشريمعؾوذر،واظيتمعـمذلغفومأنمتشقهماألداءم
اظصققحمأليمواجىمأومدؾقكمعطؾقبمعـمعؿؾؼلمتؾؽماظرذقة،مأوماٌـػعيمشريماٌلؿقؼيمأوماظقسدمبذظؽ.
وضد مسرف مبعض ماظؽؿوب ماظػلود مبلغف ماًروج مسـ ماظؼقاغني مواألغظؿي م(سدم ماالظؿزام مبفؿو) مأو مادؿغالل مشقوبفؿو ،معـ ماجؾم
هؼقؼمعصوامدقوديمأوماضؿصودؼيمعوظقيمووورؼي،مأوماجؿؿوسقيمظصواماظػردمأومظصوامعبوسي.
بعدماظؿعرفمسؾكمعػفقمماظػلودمواظؿعرؼػوتماٌكؿؾػيمظفمغؾؼكماظضقءمصقؿومؼؾكمسؾكماألضرارماظؿكمؼلؾؾفوماظػلودمٌؽوصقؿف.
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أضرارّالػِاد:
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ظؾػلودمتلثرياًمدؾؾقوًمطؾرياًمسؾكماألداءماالضؿصوديمحقٌمأغف:
-1مؼؼؾؾمعـماالدؿـؿورمواظـؿقماالضؿصودي.
-2مضبقلمأؼضوماٌقاردماظعوعيمسبقماٌؽودىماظشكصقي،مبعقداًمسـماإلغػوقماظعومماٌطؾقبمؼبمضطوسلماظؿعؾقؿمواظصقي.
-3مؼلؿـػذماظـػؼوتماظؿشغقؾقيموغػؼوتماظؿـؿقيماٌلؿداعي،مؼبمحنيمؼعززمعـمغػؼوتماالدؿـؿوراتماظعوعـيموغػؼـوتماظـدصوعماظـيتم
تعدمطالػؿومضوبؾيمظالغؼقودمإظبماظػلودمإظبمحدمطؾري.
-4مؼضعػمإؼراداتماظضرائى،مميؽـمظؾػلودمأنمؼعؼدمإدارةماالضؿصودماظشوعؾ.
-5مزؼودةماالدــؿفالكمورصعماألدــعورموزؼودةمععدالتماظضـرائى،مطذظؽمارتػوعمععدالتماظؾطوظي.
-6ماظؿلثريمسؾكمضـدرةمايؽقعوتمسؾكمإدارةموعؿوبعيماظلقودؿنيماٌوظقيمواظـؼدؼي.
والمتؼؿصرماآلثورماظلؾؾقيمظؾػلودمسؾكماظؾـقيماالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيمؼبماظؾؾدانماظيتمتـؿشرمصقفومصؼطمبؾممتؿدمأثورػومإظلمطوصيم
غقاحلمايــقوةمحؿكماظـشـــوطماظلقودل،مبفومحقٌممتؽـًمسصوبوتماٌوصقوموشلقؾماألعقالمعـمتقجقفمدصفمايؽؿمؼبمبؾدانم
سدؼدةمخاللماظلـقاتماٌوضقي.م
م

أنواعّالػِاد:

اظؿؾقؼىمسؾكمأدوسمدرجيماالغؿشور:
أ-مصلودمصردى:مؼـطقيمسؾكمسددمربددمعـماظـوس.
بم-مصلودمعبوسل:متؿدمإظبمذبؿقسوتماٌصوامبلطؿؾفو،مممومؼمديمإظبمتؾعقوتمحقٌمؼصؾحماٌوغحمعؿؾؼقو،مواظعؽسمصققح.
اظؿؾقؼىمسؾكمأدوسمضطوسوتماظدوظي:
أ-مصلودمبوظـلؾيمظؾؼطوعماًوص:مدقاءمطونمطبصماظؼطوعماًوصممبػردهمأومؼبمتعوعالتفمععماظؼطوعماظعوم.
بم-مصلودمبوظـلؾيمظؾؼطوعماظعوم.
اظؿؾقؼىمسؾكمأدوسماظؿعؿد:
أم-مصلودمشريمعؿعؿد:محقٌمؼؼقممبفذاماظػلودمذكصمدونمتعؿدمإحداثفموؼؼلؿمػذاماظػلودمإظب:
*مصلودمغوتٍمسـماإلػؿولمؼبماالظؿزاممبوظؼقاغنيماٌطؾقبمعـفماالظؿزاممبفو.
*مصلودمغوتٍمسـماظرتاخلموسدمماالطرتاثممبومتؿطؾىمعـفماظؼقاغنيمواظـظؿماظؼقوممبفمعـمواجؾوت.
وغقدماإلذورةمإظبمأنمػذاماظػلودمضدمؼؽقنمأذدمضرراموصؿؽومعـماظػلودماظػعؾلم(اٌؿعؿد).
ب م-مصلودمعؿعؿد:محقٌ مؼؿعؿدماٌػلدماًروجمسؾكماظؼقاغنيمواظـظؿمظؿقؼقؼمأػدافمذكصقيموؼؼلؿمػذاماظػلودماٌؿعؿدمإظبم
غقسنيمعـماظػلودمأؼضو:
* مصلود مبعدم ماالظؿزام ممبؿطؾؾوت موزقػقي مأو مضوغقغقي متؾزم مبفو ماظؼقاغني مواظـظؿ مظؿقؼقؼ معؽودى مذكصقي مبشؽؾ معؾوذر مسؾكم
دؾقؾ ماٌـول مسدم ماالظؿزام مبـظؿ موضقاسد ماظؿعقني مؼب مجفي مسؿؾف مظؿعقني مأحد مأبـوءه ،مأو ماظؼقوم مبفو مظصوا مآخرؼـ ممبؼوبؾ معوديم
غؼقدمأومععـقىمبوطؿلوبمعؽوغيماجؿؿوسقيمعـموراءمذظؽ.
* مصلود مبوخرتاق ماظـظؿ ماظؼقاغني مظؿقؼقؼ معؽودى مذكصقي مدقاء مبشؽؾ معؾوذر مأو مبشؽؾ مشري معؾوذر مسؾك مدؾقؾ ماٌـول مضقومم
أحد ماٌقزػني مبوخؿالس مسفدة مررصف مطؿـول مسؾك ماظػلود ماٌؾوذر ،مأو مبشؽؾ مشري معؾوذر مبؿلفقؾ مادؿقالء مأحد ماألصراد مسؾكم
حؼققماٌـشلةماظيتمؼعؿؾمبفومعـمخاللماظؿـػقذماًورهمظؾؼوغقن.
اظؿؾقؼىمسؾكمأدوسمعرتؾيمعـمميورسماظػلود:
أ م -مصلود مأصؼل :مؼشؿؾ مضطوع ماٌقزػني ماظعؿقعقني ماظصغور محبقٌ مؼؿطؾى مإنوز مأؼي مععوعؾي معفؿو مطوغً مصغرية متؼدؼؿ مرذقةم
ظؾؿقزػماٌلؽقل.
ب م -مصلود مسؿقدي :مؼؼقم مبف مطؾور ماٌلؽقظني موؼؿعؾؼ مبؼضوؼو مأطرب معـ مذبرد مععوعالت مإدارؼي مؼقعقي ،مطؿو مؼفدف مإظب مهؼقؼم
عؽودىمأطربمعـمذبردمرذقةمصغرية.
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أديابّالػِادّ"مٌؾثّالػِاد":
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تؿؾوؼـمأدؾوبماظػلودمسؾكماٌلؿقىماظػرديمواظؿـظقؿل،مصعؾكماظصعقدماظػرديموجـدمأنمػـذهماألدـؾوبمميؽــمإصبوزػـومصقؿـوم
أرؾؼمسؾقفمعـؾٌماظػلودموػقماظعقاعؾماظيتمتدصعماظؼوئؿمبعؿؾقيماظػلودمظؿـػقذػوموتؿؿـؾمصقؿومؼؾل:
*مايوصز/ماظضغقط:محوجيمضبوولماظشكصماظػوددمتؾؾقؿفومسربمارتؽوبمسؿؾمشريمغزؼف.
*ماظػرصي:مضدرةماظشكصماظػوددمسؾكماظؼقوممبلؾقكمشريمغزؼفمبلؾىمعـصؾف.
*ماظؿربؼر:مضدرةماظشكصماظػوددمسؾكمتربؼرمصعؾؿف.م

م

دورّاألجفزةّالعؾقاّلؾرقابةّيفّمؽافَةّالػِاد:

أذور مععقور مدظقؾ متدضقؼ معؽوصقي ماظػلود مظقجقب متعدد مدور ماألجفزة ماظعؾقو مؼب معؽوصقي ماظػلود موضرب مأعـؾي مهلو متؿؿـؾ مصقؿوم
ؼؾل:
-1متضؿنيمضضوؼوماظػلودمواٌكوظػوتمؼبمسؿؾماظؿدضقؼماظروتقينماظذيمؼمدؼفمجفوزماظرضوبيماظعؾقو.
 -2ماظؿلطقد مسؾك ماظقسل ماظعوم مبوظػلود موبوضل ماٌكوظػوت ماألخرى معـ مخالل ماإلصصوح ماظعوم مذو ماظؿقضقً ماٌـودى مسـ مغؿوئٍم
سؿؾقوتماظؿدضقؼماظيتمؼمدؼفومجفوزماظرضوبيماظعوظل.
-3مهلنيمررقموودوئؾمعؽوصقيماظػلودموبوضلمأغقاعماٌكوظػوت.
-4متقصريمودقؾيمظؾؿكربؼـمظإلبالغمسـمحوالتماٌكوظػي.
-5ماظؿعوونمععماٌمدلوتماألخرىمؼبمعؽوصقيماظػلود.
ثؿمدوقمذرحومعؾلطومظؽؾمعـفو:
أوال:متضؿنيمضضوؼوماظػلودمواٌكوظػوتمؼبمسؿؾماظؿدضقؼماظروتقين:
حقٌمؼؼقمممبومؼؾل:
*مهؾقؾمزقاػرماظػلودم(حدوثفو،موأدؾوبفو،موذبوالتفو،موآظقوتفو)ماظؿكمتظفرمغؿقفيمعفوممتدضقؼ.
*ماظقضقفمسؾكمدؾؾمتؼؾقؾماظعشقائقيمؼبمتطؾقؼماظؿعؾقؿوتمواألغظؿي،موتؾلقطماإلجراءاتماإلدارؼي،مواظؼضوءمسؾكمسدمماٌلوواةم
ؼبماظقصقلمإظبماٌعؾقعوت.
*مهؾقؾماظققعلمظؾؿكوظػوتماٌؽؿشػيمخاللمسؿؾقوتماظؿدضقؼ.
* مدرادي ماظؿشرؼعوت ،موأوجع ماظؼصقر ماظيت متعرتؼفو موػق معو مؼلؿغؾف ماظؼوئؿني مسؾك ماظػلود،وإذا معو مأتضح مأن مضوغقغوً معو مأوم
تعؾقؿوتمععقـيمدبؾؼمحوظيمتلؿحمبوظػلودمأومتشفعمسؾقف،مصقـؾغلمؼؼرتحمتغقريه.
* ماظؿقصقي مبودبوذ مإجراءات متصققققي مسؾك ماظرشؿ معـ مسدم ماعؿالك مظصالحقوت متـػقذؼي موال مصالحقوت مإصدار مأحؽومم
ضضوئقي.
ثوغقو:ماظؿلطقدمسؾكماظقسلماظعوممبوظػلود:
عـمخاللماإلصصوحماظعوممسـمغؿوئٍمتدضقؼفومدورؼوًموؼبماظقضًماٌـودىممبومؼلوسدمؼبمتعزؼزماٌلوءظي.
ثوظـو:مهلنيمررقموودوئؾمعؽوصقيماظػلودموبوضلمأغقاعماٌكوظػوت:
إن مطػوءة موصوسؾقي مجفوز ماظرضوبي ماظعوظل مؼب مذبول مطشػ ماٌكوظػوت مغوجؿ مسـ ماالدرتاتقفقوت ماظيت مؼؿؾعفو.وظذظؽ مصبى مسؾكم
جفوزماظرضوبيماظعؿؾمسؾكمهلنيمعـفففمسؾكماظدوامموبـظوممعـمأجؾمهدؼدماٌكوظػوتموربوربؿفومعـمخالل:
* مترطقزه ماظشدؼد مسؾك متدرؼى ماظؽقادر محقٌ مأن ماظـفوح مؼب مربوربي ماٌكوظػوت مال مؼعؿؿد مسؾك مإجراءات موأدوات ماظؿدضقؼم
خوصؿفمصقلىمبؾمسؾكمعفوراتموععرصيموإعؽوغقوتمطودرهمؼبمهدؼدماظؿفووزاتماحملؿؿؾيموتؼققؿفو.م
*موؼؿعنيمسؾكمجفوزماظرضوبيماألسؾكمخؾؼماظؿزاممبوظـزاػيماظشكصقيموظقسمصؼطمظؽودره.
* موجقد مآظقي مإلبالغ ماٌعؾقعوت محقل ماٌكوظػوت ماحملؿؿؾي مواٌشؾقػي مؼب مظؾففوت ماٌشؿقظي مبعؿؾقوت ماظؿدضقؼ مظؾفقؽوت ماألخرىم
اٌـقطمبفومعؽوصقيماظػلود.
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*موجقدمغظوممعبعماظشؽووىمحقٌمتعدمخــطقطماهلوتػماظــلوخـيموتـؽـقظقجقوماالغرتغًمأعـؾيمحقلمادؿكـدامم
آظقوتماألطـرمذققسوً.م وععمإنمصوسؾقيمأيمغظوممعراضؾيمالمتعؿؿدمصؼطمسؾكمتقصرمعــؾمػـذامايـؾمظؾؿـقارـنيموظؽــمأؼضـومسؾـكم
طقػقيمضؿونماظـظوممدرؼيمٌؼدعلماظشؽووىموإميونماٌـقارـنيماٌعؾقعـوتماًوصـيممبكوظػـوتمؼبمايقـوةماظعوعـيمواظـيتمضـدعفوم
أذكوصمإظبماظلؾطوتمايؽقعقيمتلؿكدعفوماظلؾطوتمبشؽؾمصققحموعـودى.موانمعبقـعماٌعؾقعـوتماجملؿقسـيمعــمػـمالءم
األذكوصمعـمضؾؾمغظوممتؼدؼؿماظشؽوويماًوصمبوىفوزماظرضوبلماظعوظلمؼـؾغلمغؼؾفومعـمخاللمأداةماتصولماعـموؼـؾغلمسؾـكم
اىفوزماظرضوبلماظعوظلمأنمضبؿلمعبقعماٌعؾقعوتماٌؼدعيمعـمضؾؾماظشوطقنيمأوماآلخرؼـمعـماإلصصوحمشريماٌلؿقحمبف.
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رابعوً:متقصريمودقؾيمظؾؿكربؼـمظإلبالغمسـمحوالتماٌكوظػي:
جدؼر مبوظذطر مسدم ماعؿالك ماظعدؼد معـ ماألجفزة ماظرضوبقي مألدوات معبع مععؾقعوت مععقـي محملوربي ماظػلود موظؽـ مميؽـفو مإبالغم
األجفزة ماظيت ممتؾؽ متؾؽ ماألدوات مسـ معو متؽؿشػف معـ مصلود،وطـريا معو مؼؾعى ماٌدضؼقن مدوراً معفؿوً مأثـوء مإجراءات ماظؿؼوضلم
اىـوئقيمؼبمػذاماجملول.
خوعلوً:ماظؿعوونمععماٌمدلوتماألخرىمؼبمعؽوصقيماظػلود:
وصؼومإظبمعـففقيماظؾـؽماظدوظلمؼبمعؽوصقيماظػلودمصونماٌؽوصقيماظؽػمةمؼبمربوربيماظػلودمتؼؿضلماظؼضوءمسؾكماالحؿؽورموايدم
عـمحرؼيماظؿصرفموتعزؼزماظشػوصقيمودقودةماظؼوغقن،موظؼدممتمهدؼدمدؾعيمعؽقغوتمأدودقيميؿؾيمصوسؾيمٌؽوصقيماظػلود:
-1ماظـؼوصيماٌمدلوتقيمٌؽوصقيماظػلود.
-2ماألػداف/ماالدرتاتقفقي.
-3ماظـؿلموظقيماٌمدلوتقي.
-4مإدارةماٌكورر.
-5موحداتمعؽوصقيماظػلودم(برغوعٍمعؽوصقيماظػلود).
-6مواالتصوالتمواٌعؾقعوت.
-7ماٌراضؾيمواظؿعدؼؾ.
وسؾكمػذاماظـقق،مؼطؾؼماٌدضؼنيمواهلقؽوتماألخرىماٌلموظيمسـ
اظرضوبيماٌمدلقيمحؽؿفؿماٌفينمٌراضؾيموتؼققؿمصوسؾقيموطػوءةمغظوم
عؽوصقيماظػلود.
ميؽـمأنمتؽقنماٌمذراتماٌؿؽـيمظؾؿـوخماظؿـظقؿلماٌرشقبمصقفمٌؽوصقيماظػلودمطكالتل:
-1مإثؾوتماٌـظؿيماظؿزاعفومبوظـزاػيمواظؼقؿماألخالضقي.
-2مؼـؾغلمسؾكمػقؽيماظرضوبيماإلذرافمسؾكمغظؿماظرضوبيماظداخؾقيمظؾؽقون.
 -3متـشه ماإلدارة معع مإذراف ماجملؾس ماهلقوطؾ موخطقط ماإلبالغ مواظصالحقوت مواٌلموظقوت ماٌـودؾي مؼب ماظلعل مظؿقؼقؼم
األػداف.
-4متقضحماٌـظؿيماظؿزاعفومىذبموتطقؼرمواالحؿػوزمبوألصرادماٌكؿصنيمؼبماٌقاءعيمععماألػدافم.
-5ممتؾؽماٌمدليمحؼمعلوئؾيماإلصرادمسـمعلموظقوتفؿمؼبماظرضوبيماظداخؾقيمظؾلعلمؼبمهؼقؼماألػداف.

ألجفزةماظرضوبيماظعؾقومدورمعفؿمؼبمعؽوصقيماظػلودموتـػقذماٌلموظقوتماظيتمعـماٌؿؽـمتلؿػقدمعـمتؾودلماًرباتمواٌعرصيمصقؿوم
بقـفؿ موطؿو معؾني مؼب مإسالن مظقؿو ،موادؿـودا مإظب مخرباتفؿ مؼب معـع مواظؽشػ موصرض ماظعؼقبوت مسؾك ماألصعول ماظػوددة مضؿـ ماألررم
اظؿشرؼعقي ماًوصي مبفؿ ،مصون مأجفزة ماظرضوبي ماظعؾقو معـ ماٌؿؽـ مأن متعد معـففقوت مسوعي مؼب معؽوصقي ماظػلود موتؾودل مأصضؾم
اٌؿوردوتموتـػقذماالتػوضقوتماٌشرتطي.وهلذاماظلؾى،معـماٌؿؽـمألجفزةماظرضوبيماظعؾقومسؾكمدؾقؾماٌـول،مأنمتعؿؿدماتػوضقوتم
اظؿعوون معـ مإجالل مطشػ مسـ مإسؿول ماظػلود مؼب ماٌشرتؼوت ماظعوعي ماظدوظقي موتؾودل ماٌعؾقعوت .مبوإلضوصي مإظب مذظؽ ،موحقٌ معوم
ؼلؿحمبفماإلرورماظؼوغقغلمبذظؽ،مصؿـماٌؿؽـمأنمتـػذمأجفزةماظرضوبيماظعؾقوماتػوضقوتمعشرتطيمعـؾمأسؿولماظؿدضقؼماٌشرتطيمصقؿوم
طبصمػذهماألعقر.
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معــاييـــــر

االنتوساي

الدليل اإلرشادي حول تدقيل تهيولوجيا املعلومات
 -معيار االيشاي رقه -5300
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مؼـدمـة:

تـووظًمػذهماظقرضيمععقورمتدضقؼمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوتمبعفوظيموبشؽؾمعقجزمععمتلطقديمسؾـكمضـرورةماظرجـقعمظؾؿعقـورمظػفـؿم
احملوورماظيتمتـووهلومبشؽؾمعقدعمواظؿعرفمسؾكماظصعقبوتماظيتمؼقاجففومعدضؼماىفوزماظرضوبيماألسؾكمؼبمػـذاماجملـول،ماذم
ؼعؿربماٌعقورم( )5300اولمععقورمعـمدؾلؾيماٌعوؼريماظدوظقيماظيتمتؼـدمماالرذـوداتماظؿقجقفقـيماًوصـيمبؿـدضقؼمتؽـقظقجقـوم
اٌعؾقعوتمؼبمارورمسؿؾمععوؼريماظدوظقيمالجفزةماظرضوبيماظعؾقو ( ،(ISSAIوؼعؿربمدظقالمإرذودؼومومؼصـػمعــمععـوؼريماٌلـؿقىم
اظرابع،مطؿومضبرصمػذاماٌعقورمسؾكمدعٍموترابطماظطؾقعيماألدودقيماظؽوعـيمؼبمسؿؾقـوتمتـدضقؼمتؽـقظقجقـوماٌعؾقعـوتمبشـؽؾم
ؼؿـودىمععماألذؽولماٌكؿؾػيمظعؿؾقوتماظؿدضقؼماحملددةمسؾكماٌلؿقىماظـوظٌمؼبمإرورماٌعوؼريماظدوظقيمألجفزةماظرضوبيماظعؾقو.م

تعروفّتدقققّتؽـولوجقاّادلعؾومات:

م

ػقمصقصموعراجعيمغظؿمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوتمواظرضوبيماٌؿعؾؼيمبفومظؾقصقلمسؾكمضؿونمأومهدؼدماالغؿفوطوتمظؾؿؾودئماظعوعيم
واظؽػوءةمواالضؿصودموصعوظقيمغظؿمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوتمواظرضوبيمذاتماظصؾي.

اهلدف:

وؼعؿرب ماٌعقور مطقفر مأدوس مودظقؾ مظؾؼقوم مبعؿؾقوت متدضقؼ متؽـقظقجقو ماٌعؾقعوت موتطقؼر مضدرات متدضقؼ متؽـقظقجقو ماٌعؾقعوتم
واالدؿػودة معـ ماٌقارد ماٌؿوحي مبفذا ماجملول ،محقٌ مؼؼدم مضؿوغوت محقل ماظـزاػي مواٌقثقضقي مظؾففوت ماًوضعي مظؾؿدضقؼم
وايؽقعيمواظشعىمطؿومؼؾنيمعلؿقىماظـضٍمؼبمغظؿماٌعؾقعوتمؼبماظؼطوعمايؽقعل.

اإلرــار:

ؼؿصدرماٌعقورماظدوظلم( )5300دؾلؾيماٌعوؼريم( )5399 –5300اٌكؿصيمبوالرذوداتماظؿقجقفقيماحملددةمؼبمذبولمتدضقؼم
تؽـقظقجقوماٌعؾقعوتمظؾؿعوعؾمععماٌقضقسوتمذاتماظعالضيمواظيتمؼفؿؿمبفومذبؿؿعماالغؿقدوي،موضدمسؿؾمصرؼؼماٌشروعماظذيم
ؼضؿماظربازؼؾمواهلـدمواغدوغقلقومواظقوبونموبقظـدامواظقالؼوتماٌؿقدةمسؾكمصقوشيماٌعقورماظدوظلمأسالهمالجفزةماظرضوبيماظعؾقو.

احملًوى:

متمتؼلقؿماٌعقورمإظبمصؽؿني:مصؽيماٌؿطؾؾوتم-ماٌعوؼريماظضرورؼيمالجراءمسؿؾقيمتدضقؼمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوتمذاتماىقدة،موصؽيم
اظؿػلريات م– متقضح ماٌؿطؾؾوت مبشؽؾ ماطـر مدفقظي مودالدي ،مطؿو ممت متؼلقؿ ماحملوور ماظيت مضوم مسؾقفو ماٌعقور مواظؾوظغي م()32
ربقر مإظب مذبؿقسوت موػل :ماجملؿقسي ماظيت مهقي مارور متدضقؼ متؽـقظقجقو ماٌعؾقعوت ،موذبؿقسي ماٌؿطؾؾوت ماظعوعي ماٌؿصؾيم
هدؼدا مبؿدضقؼ متؽـقظقجقو ماٌعؾقعوت ،موذبؿقسي معؿطؾؾوت مربددة م(خوصي) مظعؿؾقي متدضقؼ متؽـقظقجقو ماٌعؾقعوت ،موذبؿقسيم
تؼـقوت موأدوات متدضقؼمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوت ،موذبؿقسيمعؿطؾؾوتماسدادماظؿؼورؼرمحقلمسؿؾقوتمتدضقؼمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوت،م
طؿو ممت مارصوق معؾقؼ معـػصؾ مظؿقؾقؾ ماظؾقوغوت .مومت مادؿعراض ماجملؿقسوت مأساله ماظقاردة مبوٌعقور مبشؽؾ معقجز معع مربوورػوم
اظرئقليمطؿومؼؾل:

اجملؿقسيماألوظب:مإرورمسؿؾمتدضقؼمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوت:م

حقٌمهؿقيمػذهماجملؿقسيمسؾكمسدةمربوورمؼعؿؿدمسؾقفوماٌعقورمبشؽؾمأدودلموػل:
-1مدؾطيموغطوقماٌعقورماظدوظلم(:)5300م
ؼؼدم ماإلرور ماظشوعؾ ماًوص مبوجراء مسؿؾقوت متدضقؼ متؽـقظقجقو ماٌعؾقعوت معـ مخالل مارور ماٌعوؼري ماظدوظقي مالجفزة ماظرضوبيم
اظعؾقو ،محقٌ مؼؿقاصؼ معع ماٌؾودئ ماألدودقي مظؿدضقؼ ماظؼطوع ماظعوم ) ،(ISSAI 100واٌؾودئ ماألدودقي مظؾؿدضقؼ ماٌوظل م( (ISSAI
 ،200واٌؾودئماألدودقيمظؿدضقؼماألداء ( ،(ISSAI 300واٌؾودئماألدودقيمظؿدضقؼماالظؿزامم(.(ISSAI 400
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 -2عؼدعيمحقلمسؿؾقوتمتدضقؼمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوت:م
سودة معو مؼشور مإظب معـؾ مػذه ماظـظؿ ماظؼوئؿي مسؾك مأدوس متؽـقظقجقو ماٌعؾقعوت مواالتصوالت ،مبـظؿ ماٌعؾقعوت ) (ISأو مغظؿم
تؽـقظقجقو ماٌعؾقعوت ) ،(ITوضد متؾـً ماىفوت مايؽقعقي متؽـقظقجقو ماٌعؾقعوت مواالتصوالت مؼب مأداء مأسؿوهلو موأن مأجفزهم
اظرضوبيماظعؾقومزبقظيمبوظؿدضقؼمسؾكمايؽقعوتموبوظؿوظلمأصؾقًمػذهماألجفزةمعؾزعيمأنمتـؿلمضدراتفومظؾؼقوممبعؿؾقوتمتدضقؼم
تؽـقظقجقوماٌعؾقعوت.
 -3اظؿػقؼضوتماٌؿـقحيمظعؿؾقوتمتدضقؼمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوت:م
سودة متشؿؾ ماظؿػقؼضوت ماظعوعي ماٌؿـقح مألجفزة ماظرضوبي ماظعؾقو ماظؼقوم مبعؿؾقوت متدضقؼ متؽـقظقجقو ماٌعؾقعوت ،موضد مؼؽقن مظؾعضم
األجفزةمتػقؼضوتمخوصيمالجراءمسؿؾقوتمتدضقؼمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوتمأومغظؿمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوت.
21

اجملؿقسيماظـوغقي:ماٌؿطؾؾوتماظعوعيماٌؿصؾيمهدؼدامبؿدضقؼمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوت:

وهؿقيمػذهماجملؿقسيمسؾكمسدةمربوورموػل:
 -1مررؼؼي ماظؿدضقؼ ماٌعؿؿدة مسؾك مهدؼد ماٌكورر مظؿدضقؼ متؽـقظقجقو ماٌعؾقعوت :مسؾك ماٌدضؼ مإتؾوع مررؼؼي ماظؿدضقؼ ماٌعؿؿدة مسؾكم
اٌكورر موصبى مهدؼد مسـوصر ماٌكورر ماظؽوعـي م(اٌؿلصؾي) مطؿؾؽ ماٌكورر ماظيت متؽقن مؼب مصؾى ماظـظوم ،موزبورر ماظرضوبي ماظيتم
صشؾًمسؿؾقوتماظرضوبيمعـمطشػفو،موزبوررماالطؿشوفماٌرتؾطيمبعدممطشػماظـؼصمأوماظػشؾمؼبماغظؿيمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوت،م
وؼؿؿمادؿكدامماظطرقماٌـودؾيمواٌـففقوتماٌؿوحيمظؿؼققؿمتؾؽماٌكورر.
 -2ماألػؿقي ماظـلؾقي :مصبى مسؾك مأجفزة ماظرضوبي ماظعؾقو ماألخذ مبعني ماالسؿؾور ممبؾدأ ماألػؿقي ماظـلؾقي مؼب معبقع معراحؾ مسؿؾقوتم
اظؿدضقؼ موعدى متلثريػو مسؾك ماظؼرارات ماٌؿعؾؼي مبطؾقعي موتقضقً موعدى مإجراءات ماظؿدضقؼ موتؼققؿ مغؿوئفف ،موغظرا مظؿعؼقد مسؿؾقيم
اظربط مبنيمسؿؾقوتمتؼققؿماٌكوررماٌلؿكدعيمؼبماظؿدضقؼ مواٌؿطؾؾوتماالػؿقيماظـلؾقيمظعؿؾقوتماظؿدضقؼمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوتمالم
بد معـ متؼققؿ ماالػؿقي ماظـلؾقي م -مظعدم ماالظؿزام م -مبـوء مسؾك ماظؼدرة مسؾك ماظؿلثري مسؾك مضرارات ماٌلؿكدعني ماٌلؿفدصني ،موال مبدم
ظؾؿدضؼمعـماظقضقفمسؾكماظعالضيمبنيماظؿؽؾػيمواٌـػعيمسـدمممورديماظؿدضقؼموطذظؽماظؼققدمخبصقصماٌقاردماٌؿوحي.
 -3ماظؿقثقؼ :مصبى مأن مضبؿػظ ماىفوز ماظرضوبل ماألسؾك مبوظقثوئؼ ماظؽوصقي مظعؿؾقوت متدضقؼ متؽـقظقجقو ماٌعؾقعوت مغؿوئففو مظضؿونم
سدممضقومماٌدضؼنيماآلخرؼـمعـمذويماًربةمعـمشريماٌشورطنيمؼبمسؿؾقيماظؿدضقؼمبؿؽرارماظعؿؾقوت،موسؾكماٌدضؼمإسدادماظقثوئؼم
اٌػصؾيمواظؽوعؾي محبقٌ متعؿؾ مسؾكمتؼدؼؿماظػفؿمذوعؾمظعؿؾقوتماظؿدضقؼ محبقٌمؼؿؿماظؿقصؾمظـػسماالدؿـؿوجوتمؼبمحولمضومم
بفومعدضؼمآخر.
 -4ماظؽػوءة :مؼؼدم مجفوز ماظرضوبي ماألسؾك مضؿوغوت محقل متشؽقؾ مصرؼؼ متدضقؼ مؼؿلظػ معـ مأسضوء مؼؿؿؿعقن مبوظؽػوءة ماظيت ممتؽـفؿم
عـمأداءمتدضقؼمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوتموصؼومظؾؿعوؼري،موميؽـماطؿلوبماٌعرصيمواٌفورةموماظؽػوءةمعـمخاللماىؿعمبنيماظؿدرؼىم
وتقزقػماًربةموعشورطيماًرباتماًورجقيموصؼومظؾكطيماإلدرتاتقفقي.

اجملؿقسيماظـوظـي:ماٌؿطؾؾوتماحملددةم(اًوصي)مظعؿؾقيمتدضقؼمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوت:

أعومػذهماجملؿقسي مصؿضؿماٌؿطؾؾوتماًوصيمظعؿؾقيمتدضقؼمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوت،محقٌ مهؿقي مسؾك مسؿؾقي ماظؿكطقط مظؿدضقؼم
تؽـقظقجقو ماٌعؾقعوت موػل ماٌرحؾي ماالػؿ معـ مبني معبقع معراحؾ ماظؿدضقؼ موطؿو مػق مايول مؼب ماغقاع ماظؿدضقؼ ماألخرى مطوظؿدضقؼم
عوظل مأو متدضقؼ ماظؿزام مأو متدضقؼ مأداء ،موميؽـ ماظؿكطقط مظعؿقوت متدضقؼ متؽـقظقجقو ماٌعؾقعوت معـ مضؾؾ ماىفوز ماالسؾك مظؾرضوبيم
بـوءمسؾكمتػقؼضوتمضوغقغقيماومرؾؾوتمتشرؼعقي/متـػقذؼيماوموصؼومٌؾودرتفؿ،محقٌممتمتـوولمػذهماٌرحؾيمطؿومؼؾل:
 -1ماظؿكطقط مظعؿؾقوت متدضقؼ متؽـقظقجقو ماٌعؾقعوت :مصبى مسؾك مجفوز ماظرضوبي ماألسؾك مأن مطبطط مظعؿؾقي ماظؿدضقؼ مسؾك مأدوسم
تؼققؿ ماٌكورر ،موميؽـ ماظؿكطقط مظؾؿدضقؼ محبقٌ مؼؿؿ مسؾك مثالثي معلؿقؼوت م– ماٌلؿقى ماالدرتاتقفل ،مواٌلؿقى ماظلـقي،م
وعلؿقىماظػرؼؼ،مطؿومميؽـفماٌزجمبنيمعلؿقؼنيماوماطـرمعـماٌلؿقؼوتماساله.مإذمصبىمأنمتؿضؿـماًطيماإلدرتاتقفقيمسؾكم
علؿقى ماىفوز ماظرضوبي ماألسؾك مسـصرا مؼعؿؾ مسؾك مععوىي مسؿؾقوت متدضقؼ متؽـقظقجقو ماٌعؾقعوت مواالحؿقوجوت ماٌرتؾطي مبفوم
وصؼومًطيمتدضقؼمذوعؾي.
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طؿومؼـؾغلمأنمتؽقنماًطيماظلـقؼيمظؿدضقؼمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوتموصؼومظؾكطيمإلدرتاتقفقيمظؾؿدضقؼموصبىمأنمتغـــطلم
األعقر ماهلوعي مواٌدرجي مؼب ماًطي ماإلدرتاتقفقي موصؼو مظألوظقؼوت ماظيت ممت مهدؼدػو معـ مخالل متؼققؿ ماٌكورر ،محبقٌ متؿضؿـم
ػذهماٌرحؾيمعـماظؿكطقطماخؿقورمغظوممتؽـقظقجقوماٌعؾقعوتماواىفيماظيتمدؿكضعمظؾؿدضقؼ.
ؼؿؿ موضع مخطي متدضقؼ مسؾك معلؿقى ماظػرؼؼ موصؼو مظؿؼققؿ ماٌكورر ماظقاردة مؼب ماًطي ماظلـقؼي موتغطل ماألعقر ماٌدرجي مضؿـ مغطوقم
اٌكورر ماهلوعي ماظيت ممت مهدؼدػو مؼب ماًطي ماظلـقؼي مواظيت مهؿقي مسؾك مبرغوعٍ ماظؿدضقؼ ماٌػصؾ ،موؼشؿؾ متدضقؼ متؽـقظقجقوم
اٌعؾقعوت ،موتدضقؼ محقطؿي متؽـقظقجقو ماٌعؾقعوت ،موتدضقؼ ماظعؿؾقوت ماظرضوبقي ماظعوعي ،موتدضقؼ ماظعؿؾقوت ماظرضوبقي م(اًوصي)م
ظؿطؾقؼمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوت،مطؿومميؽـمظؾؿدضؼمماٌزجمبقـفو.
 -2اخؿقورماظعقـيموصؼومظألػداف:م
سؾك معدضؼمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوت مهدؼدمحفؿمسقـي معـودىمظؾؿؼؾقؾمعـمزبورر مهدؼدماظعقـوتمإظبمعلؿقى معـكػض موعؼؾقلم
سؾك مأن متؿطوبؼ مأػداف متدضقؼ متؽـقظقجقو ماٌعؾقعوت معع ماٌكورر ماظيت ممت مهدؼدػو مخالل معرحؾي مدبطقط متدضقؼ متؽـقظقجقوم
اٌعؾقعوت مسؾك معلؿقى ماظػرؼؼ ،مطؿو مؼؿؿ مهدؼد مغطوق متدضقؼ متؽـقظقجقو ماٌعؾقعوت مخالل معرحؾي ماظؿكطقط مظضؿون مهؼقؼم
االػدافماٌرجقةمعـماظؿدضقؼ.
-3مإجراءمتؼققؿمظعؿؾقيمتدضقؼمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوت:م
وسؾكماألجفزةماظرضوبيماظعؾقومأنمتؿؿؽـمعـمإجراءمسؿؾقوتمتؼققؿمأداءماٌدضؼنيماٌشورطنيمؼبمسؿؾقيماظؿدضقؼمواظعؿؾمسؾكمتطقؼرم
ضدراتماٌدضؼنيمسـدماظؼقوممبعؿؾقيمتدضقؼمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوت،موسؾكماجفزةماظرضوبيمدبصقصماٌقاردماٌالئؿيمالجراءمسؿؾقوتم
اظؿدضقؼ متؽـقظقجقو ماٌعؾقعوت موطؿو مميؽـفو مادؿكدام مجفوت متدضقؼ مخورجقي مالجراء مسؿؾقوت متدضقؼ مسـد ماظضرورة ،موؼؿقجىم
اظؼقومممبـوضشيماىفوتماًوضعيمظؾرضوبيمبـطوقموأػدافموععوؼريماظؿؼققؿماًوصيمبوظؿدضقؼموذظؽمضؾؾماظؾدءمؼبمسؿؾقيماظؿدضقؼ.
-4متـػقذمسؿؾقيماظؿدضقؼمواإلذرافمسؾقفو:م
سؾك معدضؼمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوتمإجراءمتؼققؿمأوظلمظرضوبيمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوتمؼبماىفوتماًوضعيمظؾؿدضقؼمواالغطالقمعـفوم
ظؾؾدء مجبؿع مأدظي ماظؿدضقؼ ماٌالئؿي مواظؽوصقي مواٌقثقضي مظؿقؾقؾفو مظضؿون مهؼقؼ ماألػداف ماٌرجقة معـ ماظؿدضقؼ معع مضرورة متؼدؼؿم
ضؿوغوت محقل محصقل مأدظي ماظؿدضقؼ مسؾك مرقابع مزعـقي م(ازفور موضً مإسداد ماٌعؾقعوت مووؿقعفو موتعدؼؾفو) ،موبقون ماظطرقم
اٌلؿكدعي مؼب موؿقع مودبزؼـ مادظي ماظؿدضقؼ مواالحؿػوز مبفو ،مسؾك مان مؼؿؿ ماالذراف مسؾك مأسؿول معقزػل ماظؿدضقؼ معـ مضؾؾم
اىفوزماظرضوبيماالسؾكمومرئقسماظػرؼؼمومعراجعيمسؿؾقوتماظؿدضقؼمبشؽؾمدوري.
-5محوالتماالحؿقولمواظػلودموشريػومعـماالغؿفوطوت:
ؼـؾغلمسؾكمعدضؼلمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوتمؼبمجفوزماظرضوبيماألسؾكممهدؼدموتؼققؿماٌكوررماٌرتتؾيمسؾكماالحؿقولموعدىمتلثريػوم
وارتؾورفومبلػدافماظؿدضقؼ،موادبوذماالجراءاتماظالزعيموصؼومظؾؼقاغنيماٌعؿقلمبفومظؾؿعوعؾمععمايمحوالتمصلودمأوماحؿقولمأوم
أيماغؿفوطوتماخرىممتمرصدػومخاللماظؿدضقؼ،مطؿومصبىماظقضقفمسـدمعقارـماظشؽمظؿؼققؿماحؿؿوظقيموضقعمحوالتماالحؿقولم
واظػلودمخاللماجراءاتمسؿؾقوتماظؿدضقؼ،موضدمؼؿقجىمسؾكمعدضؼمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوتماظؿقاصؾمععماالررافماالخرىمخورجم
اىفيماًوضعيمظؾرضوبيمبفذاماًصقص.
-6ماظؼققدمواٌؿوبعي:م
ؼؿقجى مسؾك مجفوز ماظرضوبي ماألسؾك مهدؼد ماظؼققد مسؾك مسؿؾقي ماظؿدضقؼ مؼب مطؾ معرحؾي معـ معراحؾ ماظؿدضقؼ مواظؿقاصؾ مععم
اٌلؿقؼوت ماإلدارؼي ماٌـودؾي مبفذا ماًصقص مدقاء مطوغً مضققد ماسؿقودؼي معـؾ مسدم مطػوؼي ماظػرص مظؾقصقل مإظب ماظؾقوغوتم
واٌعؾقعوت مأو ماظؼصقر مسؿؾقوت ماظؿقثقؼ ماٌالئؿي مظعؿؾقوت مايقدؾي ،مطؿو مؼـؾغل مسؾك مجفوز ماظرضوبي ماالسؾك معؿوبعي ماؼي متؼورؼرم
صودرة مخبصقص ماظؾـقد ماظيت مؼؿؿ ماظؿدضقؼ مسؾقفو مواإلرالع مسؾك ماالجراءات ماٌؿكذة معـ مضؾؾ ماالرراف ماٌلموظي مظؾؿقضقسوتم
اٌـورةموانمؼؿؿمععوىؿفومؼبماظؿؼورؼرمبشؽؾمعالئؿ.
22
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اجملؿقسيماظرابعي:متؼـقوتموأدواتمتدضقؼمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوت:
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وهؿقي مػذه ماجملؿقسي مسؾك متؼـقوت متدضقؼ متؽـقظقجقو ماٌعؾقعوت ماظقاردة مبوٌعقور ،موتؿؾـك متؼـقوت ماظؿدضقؼ مغشر ماظطرقم
واإلجراءات مماظيت معـ مخالهلو مميؽـ ماظؿقؽؿ مبوظؾقؽي ماحملقطي مبـظوم متؽـقظقجقو ماٌعؾقعوت محبقٌ مميؽـ مإسداد ماظدرادوت،م
ووؿقع ماألدظي ،موتـػقذ ماظؿقؾقالت ماظالزعي مظؾقصقل مسؾك ماظضؿوغوت مسـ معدى معقائؿي ماغظؿي ماظرضوبي مداخؾ ماىفي ماًوضعيم
ظؾؿدضقؼ،محقٌماوجىماٌعقورمسؾكمجفوزماظرضوبيماالسؾكمغشرمػذهماظؿؼـقوت موعدى متقاصؼفومععمرؾقعيماالظؿزاعوتمواٌؿطؾؾوتم
اظؿدضقؼقيماٌػروضيمبـوءمسؾكماػدافماظؿدضقؼماٌقضقسيمؼبمعبقعمعراحؾماظؿدضقؼ.
والمبدمظؾؿدضؼ معـماظػفؿماظؽوعؾمظؽقػقيمضقوم مطؾمتطؾقؼمؼدسؿمدريماظعؿؾقوتماٌـقريمؼبماىفوتماًوضعيمظؾؿدضقؼمضؾؾماظؾدءم
بعؿؾقي ماظؿكطقط ،موتعد متؼـقوت ماظؿدضقؼ ماظؿؼؾقدؼي مطعؿؾقوت مدرادي ماظقثوئؼ موإجراء ماٌؼوبالت معع ماٌقزػني مؼب ماىفوتم
اًوضعيمذاتمصوئدةمطؾريةمتؽرسماظػفؿماىقدمظؽقػقيمتطؾقؼماالغظؿيماظؿؽـقظقجقيمبؿؾؽماىفوت.
طؿومتعؿربمسؿؾقيماخؿقورماظؿؼـقوتماًوصيمبؿـػقذمسؿؾقوتماظؿدضقؼمأعرامحققؼومؼبمأثـوءمإجراءماخؿؾوراتماٌصداضقيمطوٌؼوبالتم
واالدؿؾقوغوتمواٌالحظوت ،موعـماجؾمتؼققؿمعدى معالئؿيماغظؿيماظرضوبيماحملقدؾيمععماظؿؼـقوتماٌلؿكدعيمواظعؿؾمسؾكمغشرم
تؼـقوت معشوبفي مظؿؾؽ ماٌلؿكدعي مؼب ماالغقاع ماالخرى معـ مسؿؾقوت ماظؿدضقؼ ،موؼؿؿ متطؾقؼ متؼـقوت ماظؿدضقؼ ماًوصي مبؿؽـقظقجقوم
اٌعؾقعوتمعـمخاللمتؼققؿمسؿؾقيماظرضوبيماظػعؾقيماٌقجقدةمؼبماىفوتماًوضعيمظؾؿدضقؼموسؽسمغؿوئٍماظؿؼققؿمسؾكمعدىمصقيم
تـػقذمتطؾقؼوتمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوت.
ومؼؿقجىمسؾكمعدضؼلمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوتمحػظماظـؿوئٍماظؿدضقؼموتقثقؼمأدظيماظؿدضقؼمودبزؼـفومبشؽؾمعـودى،موؼـؾغلمأنم
تؿصػمػذهماالدظيمخبصوئصمتعـكمبوظؽػوءةمواظشؿقظقيمواٌقثقضقيمواظصقيمواظدضيموصؼومٌعوؼريمضؿونماىقدةماظداخؾقيماًوصيم
جبفوز ماظرضوبي ماألسؾك ،موسؾك ماظـؿدضؼ مادبوذ مضرارات ماٌـودؾي مخبصقص مادؿكدام مواحدة مأو ماطـر معـ متؼـقوت متؽـقظقجقوم
اٌعؾقعوتماظيتمتعززماظـزاػيمومهؼؼماظػوئدةماٌرجقةمعـمسؿؾقيماظؿدضقؼ.
وتؿطؾى مسؿؾقي متدضقؼ متؽـقظقجقو ماٌعؾقعوت ماٌعرصي ماظقاصقي مواظلؾقؿي معـ مضؾؾ ماٌدضؼ مظؾعؿؾقوت مواظؿؼـقوت ماٌلؿكدعي معـ مضؾؾم
اىفوتماًوضعيمظؾؿدضقؼمبفذاماًصقصموطذظؽماالدؿكدامماظؽػمموماظػعولمألدواتمتدضقؼمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوتمسـدمإجراءم
سؿؾقيماظؿدضقؼ،موؼؿؿمتـوولماٌعؾقعوتماٌكزغيموععوىؿفومعـمخاللمادؿؿوراتماظؽرتوغقيمومتعؼىمسؿؾقوتماظؿدضقؼماحملودؾقيم
اظغريمعرئقيمزوػرؼو.

اجملؿقسيماًوعلي:معؿطؾؾوتمإسدادماظؿؼورؼرمحقلمسؿؾقوتمتدضقؼمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوت:

وػل ماجملؿقسي ماألخرية ماٌؽقغي مظؾؿعقور مواظيت متؾني مطقػقي مإسداد متؼورؼر ماظؿدضقؼ ،موصبى مان متعؽس متؼورؼر متدضقؼ متؽـقظقجقوم
اٌعؾقعوت مغؿوئٍ مسؿؾقوت ماظؿدضقؼ موصؼو مظألػؿقي ماظـلؾقي موعدى متقاصؼفو معع ماػداف ماظؿدضقؼ موصبى مان مؼؽقن ماظؿؼرؼر مذوعالم
وعؿقازغو مودفؾ ماظؼراءة موأن مؼصدر مؼب ماظقضً ماٌـودى ،مطؿو مؼـؾغل مظؾؿدضؼ مأن مؼؽقن مسؾك مسؾؿ متوم مجبؿقع مربؿقؼوت ماظؿؼرؼرم
اًوصيماظؼققدمواٌصطؾقوتماظػـقيموحلودقيماٌعؾقعوتماٌؼدعيمعـؾمطؾؿوتماظلرموأمسوءماٌلؿكدعنيماظقاردةمؼبماظؿؼرؼر.
وصبى مأن مضبؿقي ماظؿصؿقؿ ماظعوم مظؿؼرؼر متدضقؼ متؽـقظقجقو ماٌعؾقعوت مسؾك مأػداف موغطوق ماظؿدضقؼ ،مواظػرتة ماظزعـقي ماٌلؿفدصيم
ؼب ماظعؿؾقي ماظؿدضقؼ ،موععوؼري موعـففقي ماظؿدضقؼ ،مواظؿؾكقص مواظؿصـقػ ماظطؾؼل ،مواظـؿوئٍ ماظـفوئقي مظعؿقؾي ماظؿدضقؼ،م
وادؿـؿوجوتموتقصقوتماظؿدضقؼ،مودرادوتمايوظيمذاتماظصؾيمواٌكوررمواظؼققدمواظؿقػظوتموأوجفماظؼصقرمأوماٌكووفماظيتم
واجفًماٌدضؼمبعؿؾقيماظؿدضقؼماظيتممتمإجراؤػو.
وٌدضؼ متؽـقظقجقو ماٌعؾقعوت معـوضشي معلقدة ماظؿؼرؼر معع مإدارة مغظوم متؽـقظقجقو ماٌعؾقعوت موذظؽ مضؾؾ ماالغؿفوء معـ ماظؿؼرؼرم
وغشره،موؼبمحولماخؿالفمعدضؼلمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوت مواظقحدةماًوضعيمظؾؿدضقؼمؼبماالراءمحقلمبعضماظؿقصقوتمصبىمانم
ؼـص ماظؿؼرؼرمسؾكمعقضػماظطرصنيموأدؾوبماًالفموذظؽمطؿؾقؼمظؾؿؼرؼرماومايمررؼؼي مأخرىمعـودؾي،مومصبىمسؾكماٌدضؼم
اسودةمزؼورةماىفيماظيتمخضعًمظؾؿدضقؼمبعدمعرورمصرتةمععؼقظيمعـماظزعـمظضؿونمتـػقذمعبقعماظؿقصقوت.
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عنليات الرقابية التعاوىية
 -معيار االيشاي رقه -5800

معــاييـــــر

االنتوساي
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مؼـدمـة:

تقدعماظؿعوونمبنيماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيمؼبماظلـقاتماألخريةمبشؽؾمعؾققز،موؼعـقدماظػضـؾماألطـربمظـذظؽم
ظؾففقدماٌؾذوظيمعـمضؾؾماإلغؿقدويمعـمخاللمعممتراتفوموىوغفوماظدائؿيموذبؿقسوتماظعؿؾمظـدؼفومواالجؿؿوسـوتمواظــدوات،م
إضوصيمإظبماظدسؿماٌؼدممعـمعؾودرةماإلغؿقدويمظؾؿـؿقيماظيتمغشطًمعـمخرا،مطؿـومجـوءمػـذاماظؿعـوونمؼبمحـوالتمطــريةمغؿقفـيم
ظؾؿؾودراتماظــوئقيمواإلضؾقؿقيماظيتموضعًماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودـؾيمسؾـكمربـؽماظؿفربـيماظعؿؾقـيمؼبمتطؾقـؼم
ذعورماإلغؿقدويماظذيمؼـصّمسؾكمأنمتؾودلماًرباتمؼعقدمبوظػوئدةمسؾكماىؿقع.م

الغرضّمنّالدلقل:

م

ُؼعُـك مػذا ماظدظقؾ مبؿزوؼد ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي مبلداة متلوسدػو مؼب ماظؿقضري مظؾعؿؾقوت ماظرضوبقي ماظــوئقيم
واٌؿعددة ماألرراف موتـػقذػو موعؿوبعؿفو ،وأثـوء ماظؿكطقط ماٌشرتك مٌـؾ مػذا ماظـقع معـ ماظرضوبوت مؼعؿؾ مػذا ماظدظقؾ مسؾك متـؾقفم
عبقعماٌشورطنيمإظبماظؼضوؼوماظؾورزةماظيتمصبىمتقضققفومواٌقاصؼيمسؾقفومطشرطمعلؾؼمإلنوحماظعؿؾقيماظرضوبقي.

أنواعّالعؿؾقاتّالرقابقةّالًعاونقة:

وؼعؿرب ماٌعقور مطقفر مأدوس مودظقؾ مظؾؼقوم مبعؿؾقوت متدضقؼ متؽـقظقجقو ماٌعؾقعوت موتطقؼر مضدرات متدضقؼ متؽـقظقجقو ماٌعؾقعوتم
واالدؿػودة معـ ماٌقارد ماٌؿوحي مبفذا ماجملول ،محقٌ مؼؼدم مضؿوغوت محقل ماظـزاػي مواٌقثقضقي مظؾففوت ماًوضعي مظؾؿدضقؼم
وايؽقعيمواظشعىمطؿومؼؾنيمعلؿقىماظـضٍمؼبمغظؿماٌعؾقعوتمؼبماظؼطوعمايؽقعل.

-1عفؿيماظرضوبيماٌؿقازؼي/ماٌؿزاعـي:

سـدعو مؼُؿُكذ مضرار مبؿـػقذ مرضوبوت معؿشوبفي ،مميؽـ محقـفو مأن مؼؿؿ ماظؿشورك ممبـففقي مودؾقطقي ماظرضوبي ،محقٌ مؼؿؿ مإجراءم
اظرضوبيمبـػسماظقضً متؼرؼؾو ممعـمضؾؾماثـنيمأومأطـر معـماهلقؽوتماظرضوبقيماٌلؿؼؾيموظؽـ معـمضؾؾمصرؼؼمرضوبلمعـػصؾ معـ مطؾم
ػقؽي ،موؼؼقم مطؾ مصرؼؼ مبنسداد متؼرؼر مخوص مبف ،موؼرصعف مإظب ماهلقؽي ماإلدارؼي ماظيت مؼؿؾع مهلو ،محبقٌ مؼغطل متؼرؼره ماٌلوئؾم
اٌشؿقظيمؼبموالؼؿفمصؼط.

-2عفؿيماظرضوبيماٌـلؼي:

تعؿرب مسؿؾقي ماظرضوبي ماٌوظقي معـلؼي مإعو محني متؽقن مرضوبي معشرتطي مذات متؼورؼر مرضوبقي معـػصؾي مترصعفو ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبيم
اٌوظقيمواحملودؾيمإظبماألجفزةماإلدارؼيمظدؼفومأومرضوبيمعؿقازؼيمذاتمتؼرؼرمرضوبلمواحدمتؾقؼمبفمتؼورؼرمورـقيمعـػصؾي.
-3معفؿيماظرضوبيماٌشرتطي:م
ؼؿؿمصقفومعشورطيماظؼراراتماألدودقي ،ووُرىماظعؿؾقيماظرضوبقيمعـمضؾؾمصرؼؼمرضوبلمواحدمؼؿلظػمعـمسددمعـماٌراضؾنيماظذؼـم
ؼـؿؿقنمإظبماثـنيمأومأطـرمعـماهلقؽوتماظرضوبقيماٌلؿؼؾي،محقٌمسودةمعومؼعدّماظػرؼؼماظرضوبلمتؼرؼرامعشرتطومواحدامظؿؼدميفمإظبم
طؾمعـماألجفزةماإلدارؼيماٌعـقي.
وترىمىـيماٌعوؼريماٌفـقيمأنمأغقاعماظعؿؾقوتماظرضوبقيماظؿعووغقي مميؽـمأنمتؿػرعمإظبمغقسنيمصؼطم(عفؿي مرضوبيمعؿقازؼي موعفؿيم
رضوبيمعشرتطي).

الؾــٍــانّ:

حلى مغقع ماظرضوبي ماظؿعووغقي ماٌؼررة مصنغف مبنعؽون ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي ماٌشورطي مصقفو مأن متؽقن ماظؾفونم
اظؿوظقي:م
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 -1ىـيماظؿـلقؼ :وػلمػقؽيمتعُـكمبوظعؿؾماظؿـلقؼلماظؿعووغلمؼبمزؾمممورديمرضوبقيمتـلقؼقيمأومعؿـــقازؼي،موؼؿؾودل
أسضوءماظؾفـيموجفوتماظـظرمحقلماظعؿؾقوتماظرضوبقيموؼؿػؼقنمسؾكماظـفٍماظذيمؼـؾغلماسؿؿوده،موؼؿؾودظقنماٌعؾقعوتماظالزعيم
الدبوذماظؼراراتمععمصـوعماظؼرارمؼبماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيماٌشورطي.
وطكقور مآخر مصنغف معـ ماىوئز مأن مدبؿور ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي مجفوزا معـ مبقـفو مظقؽقن ماىفوز ماٌـلؼم
واىفوزماٌلمولمسـمتـػقذماظربغوعٍماظرضوبلم(عـؾمهدؼدماٌعوملمواىدولماظزعين).
 -2اظؾفـي ماظؿقجقفقي :موػل مػقؽي متؼقم مبرصد موتقجقف مغشوروت ماظػرؼؼ ماظرضوبل مأثـوء متـػقذ مسؿؾقي مرضوبقي معشرتطي ،موتؼقمم
بودبوذمعبقعماظؼراراتماٌؿعؾؼيمبوظرضوبيماظؿعووغقيماظيتمظقسمعـمصالحقوتمحؿكمرؤدوءماظػرؼؼماظرضوبلمادبوذػو.
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أنواعّالًؼارورّ:
 -1اظؿؼرؼر ماٌشرتك م(رضوبي معشرتطي) :متؼقم ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي ماٌشورطي مبصقوشي متؼرؼر معشرتكم

ؼؿضؿـماظـؿوئٍمواالدؿـؿوجوتمواظؿقصقوتماظيتممتماظؿقصؾمإظقفومأثـوءماظعؿؾقيماظرضوبقيمواظيتمتقضعمؼبمعؿـوولمأؼوديماهلقؽوتم
اإلدارؼيمواٌمدلوتماظقرـقي،موميؽـمهلذاماظؿؼرؼرمأنمؼؿؿمهرؼرهمبؾغيمواحدةمأومبؾغوتمعؿعددة.
 -2اظؿؼرؼر ماٌشرتك م(رضوبي معـلؼي) :متؼقم ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي ماٌشورطي مبصقوشي متؼرؼر معشرتك م–م
ؼرتؽز مسؾك ماظؿؼورؼر ماظقرـقي ،مإن مأعؽـ ،محبقٌ مؼؿضؿـ مبعضو معـ مأو معبقع ماظـؿوئٍ مواالدؿـؿوجوت مواظؿقصقوت ماظيت ممتم
اظؿقصؾمإظقفومبشؽؾ معشرتكمعـمضؾؾماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبي،موؼقضعماظؿؼرؼرماٌشرتكمؼبمعؿـوولمأؼوديماهلقؽوتماظربٌوغقيمأوم
اإلدارؼي ماٌعـقي ،موإن مأعؽـ مووصؼو مظإلرور ماظؼوغقغل مؼؿُوح مأؼضو مأعوم معبقع ماظشرطوء موأصقوب ماٌصؾقي ماآلخرؼـ ،موميؽـ مهلذام
اظؿؼرؼرمأنمؼؿؿمهرؼرهمبؾغيمواحدةمأومبؾغوتمعؿعددة.
 -3اظؿؼرؼر ماظرضوبل ماظقرين م(رضوبي معـلؼي /معؿزاعـي مأو معؿقازؼي) :متؼقم ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾيم
اٌشورطي مبصقوشي متؼورؼر مورـقي معـػصؾي ،موتؼقم مبؿضؿني ماظـؿوئٍ مواالدؿـؿوجوت مواظؿقصقوت ماظيت متقصؾً مإظقفو مأثـوء ماظعؿؾقيم
اظرضوبقي ماظقرـقي ،مبشؽؾ متؽؿقؾل مإن مأعؽـ ،مؼب مغؿوئٍ مرضوبوت مألجفزة مرضوبقي مسؾقو مأخرى معشورطي ،موضد مؼؽقن مظؿؾؽ ماظؿؼورؼرم
ػقوطؾمعؿطوبؼيمأومتؽقنمعؿشوبفيمجزئقومصؼط،موتقضعمؼبمعؿـوولمأؼوديماهلقؽوتماظقرـقي.

اعًياراتّالعؿؾقةّالرقابقةّ:
 -1ماهلدف معـ ماظؿعوون ماظرضوبل :مؼمطدمإسالنمظقؿومسؾكمأنماظؿؾودلماظدوظلمظؾؿعؾقعوتمواًرباتمػقمودقؾيمصعوظيمٌلوسدةم

األجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي مسؾك مإنوز معفوعفو .موؼشؿؿؾ مػذا مسؾك متؾودل ماظدروس ماٌؽؿلؾي موتدرؼى ماٌراضؾنيم
وتؼدؼؿماظـصحمحقلماألدوظقىماظرضوبقي،موبقـؿومأغفمعـماظضروريمإؼالءماػؿؿوممبلررماظعؿؾماظؼوغقغقيمواالضؿصودؼيماٌكؿؾػيمظؽؾم
دوظي ،مصؿـ ماٌؿؽـ مظؽؾ مجفوز مأسؾك مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي ماالدؿػودة معـ ماًربة ماٌؽؿلؾي معـ ماآلخرؼـ مطلدوس معـ مأجؾم
ادؿكالص ماظـؿوئٍ محقل مسؿؾقوت ماظؿقلني ماحملؿؿؾي مؼب ماظدوظي ماظؿوبع مهلو مواظرتتقؾوت ماألصضؾ مٌؿوردي ماألسؿول ماظرضوبقي مؼبم
اظقزوئػماظرضوبقيماًوصيمبف.
 -2ماظؼرار مبشلن ماظؿعوون مؼب ماظعؿؾقوت ماظرضوبقي :مال م ُؼعُؿرب ماظؿعوون مبني ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي مػدرامم
ظؾقضً موإمنومػقمحوجي مضرورؼيمالدؿؿرار مصعوظقؿفومبوسؿؾورػومتعززمإجراءماٌؼورغي موتطقؼرمأصضؾماٌؿوردوتمؼبمعبقعماألجفزةم
اٌشورطي ،مصفق مطبدم متطقؼر موتعزؼز ماٌعرصي ماٌفـقي ماظعوعي مٌراضيب ماظؼطوع ماظعوم ،موظطوٌو مجوء مذطر معللظي متؾودل ماظدروسم
اٌؽؿلؾيمواٌعرصيمواٌـففقيمؼبماجملوالتماظيتمتفؿؿمبفوماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمسؾكمأغفومدواصعمعفؿي،محقٌمتلعؾماألجفزةم
اظرضوبقيمعراجعيممموردوتفوماىورؼيموعؼورغؿفومععماٌؿوردوتمواٌعوؼريماظدوظقيماىقدة.م
أ-ماخؿقورماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيمعـمأجؾماظعؿؾقيماظرضوبقي:م
شوظؾومعومتؿلثرمسؿؾقيماخؿقورماٌشورطنيماٌـودؾنيممبقضقعماظرضوبيمبشؽؾمعؾوذر:م
* مؼب محول مإجراء مسؿؾقوت مرضوبقي مؼب مذبول ماظؾقؽي موصـودؼؼ ماظؿؿقؼؾ ماظؾقؽل مصنغف مؼؿؿ ماخؿقور ماٌشورطني معـ متؾؽ ماظدول ماظيتم
تـؿؿل مإظب معـطؼي مجغراصقي مععقـي) معـؾ ماظدول ماجملوورة مظؾقرية مأو محبر ،مأو مشوبي مأو محدائؼ مورـقي م(أو ماظدول ماألرراف مؼبم
اتػوضقيمععقـي).
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*مسـدعومؼؿعؾؼماألعرمبوظرضوبيماٌوظقيمسؾكمبعضماٌـشكتم(طوىلقرمواظطرقماظلرؼعي)مصننماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقي
واحملودؾيماظؿوبعيمظؿؾؽماظدولماظيتمتؿؿمصقفومسؿؾقيماإلغشوءمدقفمتشوركمؼبماظرضوبيماٌوظقي.
* مبوظـلؾي مظؾرضوبي ماٌوظقي ماٌؿعؾؼي مبوظصػؼوت ماظؿفورؼي ماًورجقي مظؾعض ماظؾضوئع /ماًدعوت مواٌؿعؾؼي مبوظردقم مواظضرائىم
اىؿرطقي مذات ماظصؾي مصنغفو موُرى مبوظؿعوون معع ماألجفزة ماظرضوبقي ماظؿوبعي مظؿؾؽ ماظدول ماظيت مؼؽقن مٌـؾ مػذه ماظصػؼوت مأوم
اظعوئداتمأػؿقيمبوظغيمسـدػو.
بم-ماخؿقورماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيمعـمأجؾماظعؿؾقيماظرضوبقي:م
إنماظؿعوونماظرضوبلمبنيماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيمظقسمبوألعرماىدؼدموإمنومػقمعؿلصؾموعلؿؿرموؼبمتزاؼدمدائؿم
طؿومأغفمضدمؼؿكذمأذؽوالمزبؿؾػيموذدؼدةماظؿـقع.م
وسودةمعومؼؿؿماظؿؿقزمبني:م
*ماالدؿشورة:متـقصرمبؿؾودلماٌعؾقعوت.
*ماظدسؿماٌؿؾودل:متعؿؿدماظرضوبيمسؾكمغؿوئٍماظعؿؾقوتماظرضوبقيماظيتمأسدػومجفوزمرضوبلمأسؾكمآخرمدونمتؽرارػو.م
*ماظؿقاصؼ:مسؿؾقوتمرضوبقيمذاتمعـففقوتموغفٍمرضوبقيمعشرتطيمأومعؿشوبفي.
*ماظرضوبيماٌشرتطي:مؼؿؽقنماظػرؼؼماظرضوبلمعـمعراضؾنيمأصرادمتوبعنيمظعددمعـماألجفزةماظرضوبقي،موصبدرمبوظذطرمأغفمؼقجدمؼبم
بعض ماظؾؾدان مسقائؼ مضوغقغقي ممتـع معـ مإجراء ماظعؿؾقوت ماظرضوبقي ماٌشرتطي موذظؽ مظعدم موجقد مدؾطي مضوغقغقي متعُـك مبوظؼقومم
بوألسؿولماظرضوبقيمخورجمحدودماظدوظي.
جم-ماظلرؼي:م
ال مبدّ مأن مؼشؿؿؾ ماظؿعوون معع ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي ماظؿوبعي مظدول مأخرى مسؾك متؾودل ماٌعؾقعوت ،موؼؽقنم
اىفوزماألسؾكمظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيمػقماٌلمولمسـمضؿونماظؿعوعؾمبلرؼيمخوصيمععماظقثوئؼمواٌعؾقعوتماظقاردةمواالعؿـولم
ألحؽوممععقـيمتؿعؾؼمبوظلرؼي.م
دم-ماالتػوقماظرمسلمبشلنماظؿعوونماظرضوبل:م
بـوءمسؾكمررؼؼيمأومغقعماظؿعوونماظرضوبلماظؾذؼـمؼؿؿماخؿقورػؿومصنغفمؼقجدمػـوكمتـقعمطؾريمؼبماٌلوئؾماٌػؿقحيماظيتمصبىمأنم
ؼؿؿماظؿقصؾمإظبماتػوقمرمسلمضدمؼؽقنمعُؾزِعومموؼؽؿـماظغرضمعـمذظؽمؼبمعـعمحدوثمأؼيمتلجقالتمؼبمإجراءماظعؿؾماظرضوبل.م
26

تِؾِلّخطواتّالعؿلّالرقابي:

حوٌومتؿُقّجماًطقات ماألوظب مبؿقضقعماالتػوقماظرضوبلماظرمسل متلتلماًطقةماظؿوظقيماٌؿؿـؾي مؼبموضعماإلجراءاتماٌردقعي معقضعم
اظؿـػقذ،موؼعؿربماظؿقاصؾماظؽوعؾمبنيمعبقعماٌشورطنيمسـصرامحققؼوممعـمأجؾمنوحمأؼيمرضوبيمتعووغقي.
-1ماظؿقضريمظؾرضوبي:ماىداولماظؿوظقيمتقضحمررؼؼيماظؿقضريمظؾرضوبيمعؼورغيمبلغقاعماظرضوبيماٌؿقازؼيمواٌشرتطي:
أوالً:ماظػرؼؼماظرضوبل/ماظػرقماظرضوبقي
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ثوغقوً:ماهلقؽوتماظؼقودؼيموصوغعيماظؼرار

ثوظـوً:معالعحمخطيماظرضوبيم(مبومصقفوماىدولماظزعين)

رابعوً:ماىدولماظزعين/مخطيماظعؿؾ
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-2متـػقذماظعؿؾقيماظرضوبقي:م

28

إجراءماظعؿؾقوتماظرضوبقيماٌشورطيمتؿفؾكمذبؿقسي معـماًصوئصماٌؿقزةمجراءماظؿعوونمواظؿـلقؼمبنيماألجفزةماظرضوبقيماظعؾقوم
اٌشورطي ،موتؿؾع ماظرضوبي ماٌشرتطي مأو مذبؿقسي ماظرضوبوت ماظقرـقي ماظؿلؾلؾ ماالسؿقودي مظؾكطقات ماظرضوبقي موؼب محوظي ماظرضوبيم
اٌشرتطي مؼؼقم مرئقس م(رؤدوء ماظعؿؾقي ماظرضوبقي مأو ماظؾفـي ماظؿقجقفقي) معؼوم ماىفوز ماظرضوبل ماظػردي مؼب ماظعؿؾ مطفقؽي متقجقفقيم
إدارؼيموصوغعيمظؾؼرار.
رصدماالعؿـولمظؾفدولماظزعينمودريمتؼدمماظعؿؾقيماظرضوبقي

تؾودلماظـؿوئٍ

-3مإسدادماظؿؼورؼرمحقلماظعؿؾقيماظرضوبقي:م
إن مذؽؾ ماظرضوبي ماظيت ممت ماخؿقورػو مظدؼف متلثري مطؾري مؼب مهدؼد ماظطؾقعي مواحملؿقى مواظـطوق ماٌشؿقل مواىفوتم
اٌكورؾيماحملؿؿؾيماًوصيمبوظؿؼرؼرماٌشرتكمحقلمرضوبيمؼؿؿمتـػقذػومعـمضؾؾمجفوزؼـمرضوبقنيمأسؾقنيمأومأطـر.م
وهلذامصؼدمؼؿكذمإسدادماظؿؼورؼرمذؽؾموثوئؼمورـقيمأوموثقؼيممتًمصقوشؿفومبصقرةمعشرتطي.
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تؼققمّومًابعةّالًعاونّالرقابي:

29

ؼؿعنيمسؾكماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمأنمتؼقممبـػلفومبؿؼققؿمعومإذامطوغًماظعؿؾقيماظرضوبقيمضدمتؽؾؾًمبوظـفوح.

-1معراجعيمرضوبيممتمإنوزػو:م

سـد مإجراء مأي متؼققؿ مؼؿؿ مأوال ماظؿلطد معـ متـػقذ ماًطقات ماٌؿؿوظقي مظؾعؿؾقي ماظرضوبقي موسؾك موجف ماًصقص ماالعؿـول مىدولم
األسؿول ،موإنوز ماألػداف ماظرضوبقي ماٌعدّة معلؾؼو ،مواظدرجي ماظيت متعؽس معـ مخالهلو ماظـؿوئٍ ماظرضوبقي ماظؿقجفوت ماظرضوبقي،م
واإلجراءماٌؿكّذمعـمضؾؾماهلقؽوتماًوضعيمظؾرضوبيمطودؿفوبيمظؾؿقصقوتماظرضوبقي،مو ُؼؿُؽـمإجراءمػذاماظشؽؾمعـماظؿؼققؿمأؼضومم
ؼبمحوظيماظعؿؾقوتماظرضوبقيماظقرـقيماحملضي.

-2ماظؿؼققؿماظالحؼمظؾؿعوونماظرضوبل:م

ظذامؼُـُصحمبنجراءمسؿؾقوتماظؿؼققؿماظالحؼمسؾكمجقدةماظؿعوونماظرضوبل.

-3مادؿؿرارماظؿعوونماظرضوبل:م

تـُصح ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي مؼب مغفوؼي ماظؿؼققؿ ماظالحؼ مأن متػؽر مصقؿو مإذا مطون معـ مذلن ماظؿعوون ماٌلؿؿر مؼبم
اجملولماًوضعمظؾرضوبيمأنمؼؼدممضقؿيمعضوصي،موؼلؿـدمتؼققؿمػذهماٌللظيمسؾكمغؿقفيماظعؿؾقيماظرضوبقي.
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مـقـال مـحـرّر
اجلـزائــــر

مراجعة مدى استعداد وجاٍزية احلهومات الوطيية فينا
يتعلل بتحكيل أٍداف التينية املشتدامة

30

إعـدادّ:الِقدّ/دعــــديّأمحد
حمًِبّرئقِيّمبٍؾسّاحملادية

مؼـدمـة:

خاللمدورتفوماظلؾعنيماٌـعؼدةمبؿورؼخم 25دؾؿؿربم،2015مواٌكصصيمًطيماظؿـؿقيمٌومبعدمسومم،2015مصودضًماىؿعقيم
اظعوعي مظألعؿ ماٌؿقدة مسؾك مبرغوعٍ م 2030-2015ماٌؿعؾؼ مبنرور ماظعؿؾ ماظعوٌل ماظذي مؼعؿؿد مسؾك متـػقذ م 17ػدصو مظؾؿـؿقيم
اٌلؿداعيماٌػصؾيمؼبم169مشوؼي.
ومتًماٌصودضيمسؾكمخطيم 2030عـمررفمعبقعماظدولمواظيتمؼؿعنيمسؾقفو،متؽققػفوموصؼومالحؿقوجوتفوماًوصيمععمضؿونم
إجراءمعؼورغيمبنيماظؾؾدان.موتغطلمػذهماألػدافمعبقعمذبوالتماظؿـؿقيموتفؿمعبقعماظدولماٌؿؼدعيمعـفومواظـوعقي.
وؼبمػذاماظصدد،متؾعىماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيمدورامعفؿومؼبمتـػقذمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعي،مظذامصؼدمأرؾؼًم
اٌـظؿي ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ) (INTOSAIماظعدؼد معـ ماٌؾودرات مبفدف مدسؿ ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقيم
واحملودؾيمظؾؿلوػؿي ؼبمانوزمخطيم2030موهؼقؼمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعي.
وضد مذؽؾ ماظدور ماٌـقط مبوألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي مصقؿو مطبص مرصد مورضوبي مهؼقؼ مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعيم
أحد ماٌقاضقع ماألدودقي مٌممتر ماٌـظؿي ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماظـوغل مواظعشـــرؼـ م ) (INTOSAIاظذي ماغعؼد مؼب مسومم
 2016ممبدؼـي مأبق مزيب ممواظذي مأطد مسؾك ماالػؿؿوم ماظذي متقظقف ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي مظعؿؾقوت ماظرضوبيم
اٌوظقيمواظؿدضقؼمحقلمتـػقذمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعيمعـمخاللماٌـوػٍماألربعيماظؿوظقي:
*مرصدمعدىمادؿعدادموجوػزؼيمايؽقعوتماظقرـقيمصقؿومؼؿعؾؼمبؿقؼقؼمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعي.
*ماظؼقوممبعؿؾقوتماظرضوبيمسؾكماألداءمصقؿومؼؿعؾؼمبلػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعي.
*ماٌلوػؿيمؼبمهؼقؼماهلدفم16ماظذيمؼـصمسؾكمبـوءمعمدلوتمصعوظيموذػوصيموخوضعيمظؾؿلوءظي.
*مإعؽوغقيماضطالعماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيمبدورممنقذجلمؼبماظشػوصقيمواٌلوءظيمؼبمتـػقذمعفوعفو.
وؼبمػذاماظصدد،مضوممذبؾسماحملودؾيماىزائري،مؼبمإرورماظؿعوونمععمربؽؿيمايلوبوتماهلقظـدؼي،مؼبمإرورمبرغوعٍماظشراطيم
اهلقظـدي-اظعربل م ،2021-2016ممبراجعي معدى مادؿعداد موجوػزؼي مايؽقعي مصقؿو مؼؿعؾؼ مبؿقؼقؼ مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعيم
وصؼ معـففقي ماًطقات ماظلؾع .متلؿـد مػذه ماألخرية مإظب ماظؿقجقفوت ماظيت موضعؿفو ماٌـظؿي ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبيم
اٌوظقيمواحملودؾيمععمضلؿماإلدارةماظعؿقعقيموتلقريماظؿـؿقيمإلدارةماظشمونماالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيمبفقؽيماألعؿماٌؿقدةمؼبمإرورم
تعزؼزمضدراتماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيمٌراجعيمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعي.
وؼؿـوول مػذا ماٌؼول مدور ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مؼب معؿوبعي مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي ،مثؿ مسرض معـففقي معراجعي مجوػزؼيم
ايؽقعوتماظقرـقيمصقؿومؼؿعؾؼمبؿقؼقؼمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعيماظيتمرقرتفومربؽؿيمايلوبوتماهلقظـدؼيمبوظؿعوونمععمدؿيم
بؾدان مسربقي مؼب مإرور ماظشراطي موػل ماىزائر ،متقغس ،ماٌغرب ،مصؾلطني ،ماألردن مواظعراق ،موؼب ماألخري مؼؿؿ مسرض موربيم
ذبؾس ماحملودؾي ماىزائري مخالل مدـي م 2018ماظيت مخصً ماسؿؿود معـففقي معراجعي معدى مادؿعداد موجوػزؼي مايؽقعيم
ظؿقؼقؼمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعي.
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ّ-1دورّاألجفزةّالعؾقاّلؾرقابةّيفّمًابعةّالًـؿقةّادلًِدامة:

31

ػـوك ماسرتاف مدوظل معؿزاؼد مبدور ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مؼب معؿوبعي مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي ،مال مدقؿو متعزؼز مايؽؿ ماظراذدم
واٌلوءظي .موذظؽ مخالل مضراري ماىؿعقي ماظعوعي مظألعؿ ماٌؿقدة ماظصودرؼـ مؼب مدؼلؿرب م 2011مودؼلؿرب م 2014مبعـقان م"تعزؼزم
طػوءةماإلدارةماظعوعيموعلوءظؿفوموصعوظقؿفوموذػوصقؿفومعـمخاللمتعزؼزماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبي".
ومت ماظؿلطقد مؼب معورس م 2015مسؾك مدور ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مؼب معؿوبعي مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي مًطي مسوم م 2030مخاللم
اظـدوةم23مبنيماألعؿماٌؿقدةموعـظؿيماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمواحملودؾيمعـمخالل:
* مدسؿ ماىفقد ماظقرـقي مظؾـوء معمدلوت مصعوظي موربودؾقي موذوعؾي ،مسؾك ماظـقق ماظذي مدسو مإظقف ماهلدف مرضؿ م 16معـ مأػدافم
اظؿـؿقيماٌلؿداعي.
*معراجعيماظـظؿماظقرـقيمظؿؼققؿماظؿؼدمماحملرزمسبقمهؼقؼمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعي.
* مإجراء مسؿؾقوت متدضقؼ ماألداء ماظيت متدرس ماالضؿصود مواظؽػوءة مواظػعوظقي مظؾرباعٍ مايؽقعقي ماظرئقلقي ماظيت متلوػؿ مؼب مجقاغىم
ربددةمعـمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعي.
* معراجعي ماظشػوصقي ماظقرـقي ،مإدارة ماٌكورر ،معؽوصقي ماظغش موسؿؾقوت ماظرضوبي ماظداخؾقي مظؾؿلوػؿي مؼب مجفقد معـع ماظػلود ممبوم
ؼؿػؼمععماتػوضقيماألعؿماٌؿقدةمٌؽوصقيماظػلود.
*تؼققؿمعدىمصقيماألػدافماظقرـقيماٌكؿورةموعؼوؼقسماألداء،موتقصرمبقوغوتماألداءماألدودقيموطػوؼيمغظوممضقوسماألداءماظعوم.
* مإجراء مسؿؾقوت متدضقؼ ماألداء مسؾك مأدوس ماٌعوؼري ماظدوظقي مظؾقضقف مسؾك معدى متلػى مايؽقعوت مظؿـػقذ موعؿوبعي موادؿعراضم
أػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعي.
ورطزت معـظؿي ماألعؿ ماٌؿقدة ممبـودؾي ماسؿؿود مخطي م 2030مظؾؿـؿقي ماٌلؿداعي مسؾك مضرورة مإذراك ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مؼبم
سؿؾقي متـػقذ مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي .موؼب مػذا ماجملول ،موضعً ماالغؿقدوي معلوػؿي مأسضوئفو مؼب معؿوبعي موعراجعي مأػدافم
اظؿـؿقيماٌلؿداعيمعـمبنيماألوظقؼوتماًؿسماحملددةمؼبمإرورمخطؿفوماإلدرتاتقفقيم.2022-2017
وتعؿرب معراجعي مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي مذات مأػؿقي مبوظـلؾي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مألغفو مذبول ماػؿؿوم مايؽقعوتم
واجملؿؿعوت.موتلعكماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمعـمخاللماٌراجعيمإظبمإحداثماظػورقمواظؼقؿيمؼبمحقوةماٌقارـنيمرؾؼومظؾؿعقورمرضؿم
:12مضقؿيموعـوصعماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمعـمخاللمبعضماٌؾودئمعـؾمتـػقذمعفومماظرضوبيممبومؼؽػؾمعلوءظيمايؽقعيموػقؽوتم
اظؼطوعماظعوممسـمإدارتفومظؾؿقاردماٌوظقيموادؿغالهلومواإلبالغمسـمغؿوئٍماظرضوبيموضؿونماظشػوصقيموبـوءماظؽػوءات.
طؿومؼؿضؿـماٌعقورمرضؿم5130ماظصودرمسـمذبؿقسيماظعؿؾماٌعـقيمبوظرضوبيماظؾقؽقيماظؿوبعيمٌـظؿيماالغؿقدويمدورمػذهماألجفزةم
ؼب مهؼقؼ مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي ،مال مدقؿو مصرص مإجراء ماظرضوبي مسؾك معلؿقى ماظرباعٍ مواخؿقور معقضقسوت مظؾرضوبي موهدؼدم
اظـطوق موتصؿقؿ ماألسؿول ماظرضوبقي مسؾك ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي مواًطقات ماظيت مضد مهؿوج ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مإظب مادبوذػو معـم
اجؾ متطقؼر مضدرتفو مسؾك متـػقذ ماألسؿول ماظرضوبقي مؼب مذبول ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي مواظيت متشؿؾ مهدؼد ماظصالحقوت مووضعم
اإلدرتاتقفقي موبـوء ماظؼدرة مواًربة مضؿـ ماىفوز ماألسؾك مظؾرضوبي مواظؿعؾؿ معـ ماًربة ماًوصي مبوىفوز ماألسؾك مظؾرضوبي موعـم
اآلخرؼـ.
صفؾ مؼقجد مظؾففوز ماألسؾك مظؾرضوبي مخربة معالئؿي مأم ماغف مضبؿوج مإظب ماظؿػؽري مؼب مرؾى مادؿعوغي مخبربات مخورجقي مأو متطقؼرم
اًربةماظداخؾقيمعـمأجؾمعراجعيمادؿعدادمايؽقعوتمظؿـػقذمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعيم؟

ّ-2مـفٍقةّمراجعةّادًعدادّاحلؽوماتّلًـػقذّأهدافّالًـؿقةّادلًِدامة:

تغطلمخطيماظؿـؿقيماٌلؿداعيمظعومم2030ماظػرتةماٌؿؿدةمبنيمسوعلم2015مو.2030موسؾقف،مصبىمإجراءمعراجعيماالدؿعدادم
ؼبمعرحؾيمعؾؽرةمعـمػذهماظػرتةمظؾؿلطدمممومإذامطوغًمايؽقعوتمضدمغظؿًمغػلفومبطرؼؼيمدؿلؿحمهلومبؿقؼقؼمأػدافماظؿـؿقيم
اٌلؿداعي.
وؼب مػذا ماظصدد ،مهؿؾ ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي معؽوغي مممقزة مظؿؼققؿ مادؿعداد مايؽقعوت ماظقرـقي موضدرتفو مسؾك متـػقذ مأػدافم
اظؿـؿقيماٌلؿداعيمورصدػومواإلبالغمسـماظؿؼدممؼبمهؼقؼفو.
مـجـلـة الـرقـابة املـالية – يونيو (حزيران)  –2019العدد 74

وؼعؿربممنقذجمعراجعيمجوػزؼيمايؽقعوت،ماظذيمرقرتفمربؽؿيمايلوبوتماهلقظـدؼيمبوظؿعـوونمععمربؽـؿيمايلوبوت
األوروبقي مؼب م ،2016مأحد ماظـؿوذج ماٌالئؿي مٌراضؾي متـػقذ مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي مؼب ماٌرحؾي ماألوظقي .موضبدد مػذا ماظـؿقذجم
دؾعي مذبوالت مؼؿعني مصقفو مسؾك مايؽقعوت مادبوذ مخطقات معؾؽرة مؼب ماظعؿؾقي مبفدف ماالدؿعداد مظؿـػقذ مأػداف ماظؿـؿقيم
اٌلؿداعيمورصدػومواإلبالغمسـمعلؿقىماظؿؼدممؼبمهؼقؼفومبطرؼؼيمدؾقؿي.م
وؼـؼلؿ مػذا ماٌـفٍ مإظب مضلؿني :ماإلرور ماٌمدلوتل مواظلقودل ماظذي مؼدرس ماظؿزام مايؽقعي مواسرتاصفو مظؿؾين مأػداف ماظؿـؿقيم
واٌلؿداعي مواالغلفوم مواظروابط مبني ماظلقودوت ماألخرى موإدعوج ماألبعود ماظـالثي مظؾؿـؿقي ماٌلؿداعي ماالضؿصودؼي مواالجؿؿوسقيم
واظؾقؽقي موطذا مإرور ماظؾقوغوت مظدرادي مغظوم ماظؼقوس مواألدس ماٌرجعقي موآظقوت مإسداد ماظؿؼورؼر موتفدف مػذه ماٌراجعي مإظب مإسطوءم
صقرةمخورػيمسـموضعقيمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعيموصؼماًطقاتماظؿوظقي:
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-1-2ماظؿزاممايؽقعيمواٌلموظقيماظقرـقي:م

تفدف مػذه ماًطقة مإظب معراجعي ماظؼدرات مواألوظقؼوت ماظقرـقي مصقؿو مؼؿعؾؼ مبؿقؼقؼ مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي ،محقٌ متؾـًم
بعض ماظؾؾدان مذبؿقع ماألػداف ،مبقـؿو مادبذت مبؾدان مأخرى مأػداصًو موشوؼوت مععقـي معراسقي مؼب مذظؽ محؼوئؼفو موأوظقؼوتفوم
وضدراتفوموعلؿقؼوتمتـؿقؿفو.
وؼلعك ماىفوز ماألسؾك مظؾرضوبي مإظب مدرادي مترعبي ماالظؿزام ماظقرين مإظب ماظرباعٍ مواظلقودوت ماٌعؿؿدة موصقص متؽوعؾ ماألبعودم
اظـالثيمظؾؿـؿقيماٌلؿداعيم(االضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيمواظؾقؽقي)مومتودؽماظلقودوتمصقؿومبقـفو.
وعـماألدؽؾيماٌفؿيمخاللمػذهماٌرحؾي:
مػؾمػـوكمخطيمأومإدرتاتقفقيمورـقيمظؾؿـؿقيماٌلؿداعي؟موؼبمحولمطونماألعرمطذظؽ،مػؾمػذهماًطيمأوماإلدرتاتقفقيماظقرـقيمعؿالئؿيمبقضقحمععمخطيم2030مظؾؿـؿقيماٌلؿداعي؟م-موػؾمتغطلماًطيمأوماإلدرتاتقفقيماظقرـقيمظؾؿـؿقيماٌلؿداعيمعبقعماجملوالتمذاتماألػؿقي؟

 -2-2تقسقيماىؿفقرمواظؿقوورمععماألررافمذاتماظعالضي:م

تؿضؿـ مػذه ماًطقة معراجعي ماألغشطي ماهلودصي مإظب مزؼودة ماظقسل مبلػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي موهدؼد معو مإذا مطوغً مايؽقعي مضدم
ذفّعًماٌشورطيماظشوعؾيمٌكؿؾػماىفوتمصوحؾيماٌصؾقيمؼبمصـعماظلقوديمعـؾماجملؿؿعماٌدغلمواظؼطوعماًوصموعـظقعيم
األعؿ ماٌؿقدة موجفوت مصوسؾي مأخرى مسؾك مشرار ماظربٌوغوت ماظقرـقي مواظلؾطوت ماإلضؾقؿقي مواحملؾقي ،مواألودوط ماألطودميقيم
واٌـظؿوتمشريمايؽقعقي.م
وعـماألدؽؾيماٌفؿيماظيتمميؽـمررحفومخاللمػذهماٌرحؾي:م
مػؾمػـوكمخطيمظؿعزؼزماظقسلماظعوممألػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعي؟مػؾمػـوكمخطيمإلذراكماىفوتمصوحؾيماٌصؾقيمؼبمسؿؾقيمصـعماظلقوديماظقرـقي؟-مطقػمؼؿؿمإذراكماظؼطوعماًوصمواظلؾطوتماحملؾقيمواإلضؾقؿقيمواٌـظؿوتمشريمايؽقعقي؟م

 -3-2هدؼدماٌلموظقوتمواظقدوئؾ:م

ؼؿعنيمسؾكمايؽقعيمتقزؼعماٌلموظقوت،مودبصقصماٌقاردماظؾشرؼيمواٌودؼيمواٌوظقي،مواظؿـلقؼمبنيمأصقوبماٌصؾقي ظؿـػقذم
أػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعي.
وتؿؿققر ماٌراجعي مؼب مػذه ماًطقة مسؾك ماظؿلطد معـ متقزؼع ماظصالحقوت مواٌلموظقوت مبني ماظقزارات مواٌمدلوت مواظقطوالتم
اظعوعي،مالمدقؿوماهلقؽيماٌـلؼيمواٌلوءظي.
وعـماألدؽؾيماٌفؿيمخاللمػذهماٌرحؾي:م
 مػؾ متؿقزع معلموظقوت متـػقذ مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي مبقضقح مبني ماإلدارة ماٌرطزؼي مواهلقؽوت ماألخرى مواهلقوطؾ ماظيت ممتمإذراطفومؼبمتـػقذمػذهماألػداف؟
مػؾمػـوكمتـلقؼمظضؿونماالغلفوممواظرتابطموإدعوجمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعيمبشؽؾمعالئؿمؼبماظلقودوتمايوظقي؟مطقػمؼؿؿماظؿؾؾقغمسـماظؿؼدممؼبمتـػقذمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعي؟مـجـلـة الـرقـابة املـالية – يونيو (حزيران)  –2019العدد 74

-4-2مهضريمخططمعػصؾي:م
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تؿقاصؼمػذهماٌرحؾيمععمإسدادمخططمعػصؾيمظؿـػقذمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعيمسؾكمعبقعماٌلؿقؼوت،وضعماٌقزاغقوتمواظقدوئؾم
واظقضًماٌـودى.
وؼلعكماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمخاللمػذهماًطقةمإظبمهؾقؾمجقدةمػذهماًططمإظبمجوغىماألػدافماظيتممتًمصقوشؿفومتؾعوًم
ظألوظقؼوتماظقرـقي.
وعـماألدؽؾيماٌفؿيمخاللمػذهماٌرحؾي:م
مػؾموضعًمايؽقعيمأوظقؼوتمورـقيمتؿعؾؼمبلػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعي؟ممػؾمرقرتمايؽقعيمخططموبراعٍمدقوديمربددةمظؿقؼقؼمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعيم؟م-مػؾممتمتؼدؼرماٌقاردماٌوظقيمواظؾشرؼيماٌطؾقبي،موجدوالًمزعـقوًمضبددماألػدافماظقدقطيمواظـفوئقيمسؾكماظلقاء؟

 -5-2تصؿقؿمأغظؿيماظؼقوسمواٌؿوبعي:م

متؿؾؽمايؽقعيماٌلؿعدةمظؿـػقذمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعيمإرورمبقوغوتمعقثققموضقي مهً متصرصفو معـمأجؾ مرصدماظلقودوتم
واظؼراراتمورصدماظؿؼدمماحملرز.
وتعرتف مخطي مسوم م 2030سؾـو مبلن ماظؾقوغوت مسوظقي ماىقدة ماظيت مميؽـ ماظقصقل مإظقفو مبلفقظي موؼب ماظقضً ماٌـودى مواٌصـػيم
واٌقثققمبفومعفؿيمظرصدماظؿؼدمماحملرزموضؿونمسدممإشػولمأيمبقوغوت.
وعـماألدؽؾيمذاتماظصؾيماحملؿؿؾيمبفذهماًطقة:
مػؾمؼقجدمغظوممظؼقوسموعراضؾيمتـػقذمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعي؟معومػلماىفوتماٌعـقيمبـظومماظؼقوس؟ممعومػلمعلموظقيماظدوائرماظقزارؼي؟معومدورماظدؼقانماظقرينمظإلحصوئقوت؟ممػؾماٌقاردماٌوظقيمواظؾشرؼيمعؿقصرةمٌؽؿىماإلحصوئقوتموصؼوًمٌلموظقوتف؟م-معومػلماظؿقدؼوتماظيتمتقاجففومايؽقعيموعؽؿىماإلحصوئقوتمؼبمعبعماظؾقوغوتمأوماٌعؾقعوتمذاتماظصؾيموضقودفو؟م

 -6-2أدسمعرجعقيمظؾؿمذرات:م

ميؽـ مهدؼد مإجراءات مضقوس متؼققؿ ماظقضع مايوظل مطعالعي مٌمذر مؼب مبداؼي متـػقذ مدقودوت مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي .موتشؽؾم
تؼققؿوتماظقضعمايوظلمإجراءاتمضقوس معرجعقيمؼؿؿمايؽؿ ممبقجؾفومسؾكمضقوسماظؿؼدمماحملرزمؼبمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعيم
وشوؼوتفو.
عـماألدؽؾيمذاتماظصؾيمبفذهماًطقة:م
مػؾمعبقعمأػدافموشوؼوتماظؿـؿقيماٌلؿداعيمعشؿقظيممبمذراتمربددةمبقضقح؟مػؾمإجراءاتمضقوسماظقضعمايوظلمعؿقصرةمىؿقعماٌمذرات؟م-مأيمأػدافموشوؼوتمتـؿقيمعلؿداعيمتػؿؼرمإظبمبقوغوتمتؼققؿماظقضعمايوظل؟

 -7-2غظومماٌؿوبعيمواإلبالغ:م

تؿعؾؼ مػذه ماًطقة ماألخرية ،مبشؽؾ مأدودل ،مبؿقصر موجقدة موعقثقضقي مآظقوت ماظرصد مواإلبالغ مسـ ماظؿؼدم ماحملرز مؼب متـػقذم
أػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعي.طؿومتفؿؿمػذهماًطقةمبؿقدؼدماٌلمولمسـمرصدماظؿؼدمموغقعماًطقاتماظيتمصبىمادبوذػومؼبمحولم
سدممهؼقؼمتؼدممطوفٍ.
وميؽـماظؿطرقمخاللمػذهماًطقةمإظبماألدؽؾيماظؿوظقي:
مػؾمػـوكمإرورمسوممإلسدادماظؿؼورؼرمحقلمتـػقذمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعي؟مطقػمؼؿؿمرصدماظؿؼدمماحملرزموأيمأررافمتشوركمؼبمػذهماظعؿؾقي؟م-مػؾممثيمتؼرؼرمتؼدممسؿؾمدـقيمعـشقرمؼؼورنمتؼدمماظعؿؾماظػعؾلمبوظؿؼدمماٌكطط؟
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إنمعراجعيماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمألػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعيموصؼومظـــؿـففقيماًـطقاتماظلؾــعماٌذطقرةمأسالهممتؽـمؼبم
األخري عـمأخذمصقرةمصقتقشراصقيمٌدىمادؿعدادموجوػزؼيمايؽقعيمظؿـػقذمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعي.
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 -3مراجعةّمدىّجاهزوةّاحلؽومةّاجلزائروةّلًـػقذّأهدافّالًـؿقةّادلًِدامة:

بعد مادؿؽؿول مغبؾي ماظؿقسقي مواظؿقلقس ماظيت مأجراػو مذبؾس ماحملودؾي ماىزائري ممبـودؾي متـظقؿ مؼقم مإسالعل مؼب م 14مصقػريم
 2018حضرتف مزبؿؾػ ماظقزارات مواهلقؽوت ماٌعـقي مبؿـػقذ مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي ،مذرع ماجملؾس مخالل مدـي م 2018مؼبم
عراجعي معدى مجوػزؼي مايؽقعي ماىزائرؼي مظؿـػقذ مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي مظؿقدؼد معو مإذا مطوغً مايؽقعي مضد موضعًم
اظرتتقؾوتماظضرورؼيمظؿـػقذمبرغوعٍم.2030
ومتً ماٌراجعي مؼب مزؾ ماحرتام ماألحؽوم ماظؼوغقغقي مواظؿـظقؿقي ماٌطؾؼي مسؾك مدري مذبؾس ماحملودؾي مورؾؼو مٌـففقي معراجعيم
ادؿعدادمايؽقعوتمظؿـػقذمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعيماٌؿؽقغيمعـمدؾعمخطقات.
وتعؾؼ مغطوق ماٌراجعي مبوظػرتة ماٌؿؿدة معو مبني مجوغػل م 2016موجقؼؾقي م 2018موخص م 12وزارة معـ مبقـفو موزارت ماًورجقي،م
اظداخؾقي مواٌوظقي مبوإلضوصي مإظب مبعض ماهلقؽوت ماظقرـقي معـؾ ماجملؾس ماالضؿصودي مواالجؿؿوسل ،ماظدؼقان ماظقرين مظإلحصوءم
واظقطوظيماظػضوئقيماىزائرؼي.
واضؿضًمسؿؾقيماٌراجعيمتشؽقؾمذبؿقسيمضضوةمعؿؽقغيمعـ  13ضوضمعؼلؿنيمسؾكمثالثمذبؿقسوتمعـمأجؾماظؼقومممبراجعيم
هضريمايؽقعيمظؿـػقذمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعيمسؾكمعلؿقىمذبؿقسيمعـماظقزاراتمواهلقؽوتماظقرـقي.م
وطونماظغرضماظرئقللمعـمعراجعيمإسدادماظقزاراتماٌذطقرةمأسالهمػقماإلجوبيمسؾكماظلمالماظرئقللماظؿوظل:مإظبمأيمعدىمؼعدم
اإلسداد مواألغشطي ماظيت مضوعً مبفو مايؽقعي مظؿـػقذ مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي مأدودًو متـظقؿقًو مجقدًا مظؿـػقذ مأػداف ماظؿـؿقيم
اٌلؿداعيمواإلذرافماظؿدرصبلمسؾكماظـؿوئٍماظيتمهؼؼً؟
وبفدفماإلجوبيمسؾكماألدؽؾيماٌفؿيمظؾؿراجعي،ممتماالسؿؿودمسؾكمعؼوربيمعـففقيممتـؾًمؼب:
معراجعيموثوئؼقيمعـمخاللمهؾقؾماظقثوئؼمواٌعؾقعوتمواظؿفوربماٌؿعؾؼيمخبطيم2030مسؾكماٌلؿقؼنيماظقرينماظدوظل. مدرادي مأوظقي مسؾك معلؿقى مبعض ماظقزارات مواهلقؽوت ماظقرـقي مدبص ماىقاغى ماظؿـظقؿقي مواظؿؼـقي مواظؾقوغقي مظؿـػقذ مأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعي،مالمدقؿوموزارةماًورجقيمووزارةماظؿضوعـماظقرينمواظدؼقانماظقرينمظإلحصوءمواظقطوظيماظػضوئقيماىزائرؼي.
 متـظقؿ مؼقم مإسالعل م 14مصقػري م 2018مظؿقسقي مأصقوب ماٌصؾقي م(اظقزارات ،ماهلقؽوت مواجملوظس ماظقرـقي ،مدػورة مػقظـدامبوىزائر موممـؾل مػقؽي ماألعؿ ماٌؿقدة) مإلسالن ماغطالق معراجعي معدى مجوػزؼي مايؽقعي ماىزائرؼي مظؿـػقذ مأػداف ماظؿـؿقيم
اٌلؿداعي.
 متـظقؿ مورذؿني مظؿؾودل ماًربات مؼب مإرور مبرغوعٍ مذراطي معع ماحملؽؿي ماظقرـقي ماهلقظـدؼي مظؾؿدضقؼ مؼب مذفر مدؾؿؿرب م2017مموصقػريم2018ممبؼرمذبؾسماحملودؾيمبوىزائرم،وثالثمورذوتمسؿؾمععماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌشورطيمؼبمبرغوعٍماظرضوبيم
بني مربؽؿي محلوبوت مػقظـدا مو مذبوظس ماظرضوبي مظؾؾؾدان ماظعربقي معـ ماىزائر ماٌغرب،اظعراق،األردن ،مصؾلطني موتقغس م(خاللم
ذفريمعورسم2017موجقانم 2018بالػوي،مػقظـدا،موذفرمدؼلؿربم2017مبوظربوط،ماٌغرب.
موؿقعماٌعؾقعوتماٌؿعؾؼيمبؿـػقذمخطيم2030معـمخاللمتقجقفمادؿؾقوغوتمإظبماظقزاراتمواٌمدلوتماٌعـقي. مإنوز ماظؿقؼقؼوت مواٌؼوبالت معع ماٌلموظني مبوظقزارات مواألجفزة ماٌذطقرة مدوبؼو ،مبوإلضوصي مإظب مرئقس ماظؾفـي ماظقزارؼيماٌشرتطيماٌؽؾػيمبوظؿـؿقيماٌلؿداعيمسؾكمعلؿقىموزارةماًورجقي.

ادلالحظاتّادلٍِؾة:

تؾني معـمخاللماٌراجعيمأنماظؿـؿقيماٌلؿداعيمعؿفذرةمؼبمزبؿؾػماالدرتاتقفقوتمواظرباعٍماظقرـقيمظؾدوظي،مأصؾقًمعمدليم
عـ مخالل مإصدار متردوغي معـ ماظـصقص ماظؼوغقغقي ماظيت متصؾق مسبق مهؼقؼ مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي ،مطؿو مأن ماإلنوزات ماظيتم
هؼؼً مؼب ماجملوالت ماظيت مؼغطقفو مبرغوعٍ مسوم م 2030مواضقي ،مال مدقؿو مصقؿو مطبص ماظدميؼرارقي ماظؿشورطقي ،ماًدعوتم
اجملوغقي مؼب مذبول ماظصقي ،ماظؿعؾقؿ ،ماإلدؽون موعؽوصقي ماظػؼر ،متعزؼز ماظؿضوعـ ماظقرين مواٌلوواة مبني ماىـلني ،مشري مأغفم
ؼلؿؾزمماألعرمبذلماٌزؼدمعـماىفقدمظؿفلقدمأػدافماظؿـؿقيمسؾكماٌلؿقىماظقرين.
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طؿومأنماآلظقيماظــــؿمدلوتقيماٌلؿقدثيمظؿـػـــقذمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعيماٌؿؿـؾيمؼبمىـيماظؿـلقؼمبنيماظقزارات،م
غؼوطماالتصولمسؾكمعلؿقىمزبؿؾػماظقزراتمورؤدـوءماجملؿقسـوتمسؾـكمعلـؿقىموزاراتمععقــيمالمتلـؿحمبؿطـقؼرماالغلـفومم
واظؿـلقؼمبنيماظؼطوسوتماظذيمميؽـفومعـمهدؼدمأوظقؼـوتمايؽقعـيموتلـقريماظؿقاصؼـوتممواظـؿالحؿمبـنيماظؼطوسـوتموهدؼـدم
األدوارمواٌلموظقوتموواجؾوتماٌلوءظيمىؿقعمأررافمبرغوعٍم.2030
ومتمطذظؽمععوؼـيمضعػماظؿـلقؼمبنيمأغظؿيماٌعؾقعوتماظؼوئؿيمسؾكمعلؿقىماظقزاراتمواهلقؽوت.مممومؼمثرمسؾكمتقاصرماظؾقوغوتم
ؼبماظقضًماٌـودىموجقدتفو،مطؿومأغفومعـمذلغفومأنمتعرضؾمعلورمعؿوبعيمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعي.
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الًوصقاتّادلؼدمة:

عـمأػؿماظؿقصقوتماظيتمخرجمبفوماظؿؼرؼرماٌعدمعـمررفمذبؾسماحملودؾيمؼبمدؼلؿربم2018مصقؿومطبصمجوػزؼـيمايؽقعـيم
ظؿـػقذمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعيمواٌردؾمإظبماظقزؼرماألولمعومؼؾل:
 -1تعزؼزمماآلظقيماٌـصؾيمظقضعمخورريمررؼؼمورـقيمظؿـػقذمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعي.
 -2ترضقيماظؿؾينماظقرينمألػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعيمعـمخاللموضعمبرغوعٍمظؿقسقيمعبقعماألررافمذاتماظعالضيموتؽـقؼـمغؼـوطم
االتصولماظيتمسؾكمسوتؼفومغشوروتمتؽققػمأررماظلقودوتماىدؼدةمععماظلقوضوتماظقرـقيموتردقكفومؼبماظلقودوتماظعوعي.
 -3عقاءعيماظـفٍماظذيماتؾعؿفمزبؿؾػماظقزاراتموتعزؼـزماىفـقدماٌؾذوظـيمإلدراجفـومؼبمإرـورمعــظؿ،معرتابـطموعشـرتكمبـنيم
اظؼطوسوت.
 -4االدؿػودةمعـماًرباتموذبؿؿعماظؾوحـنيمواٌؿوردوتماىقدةمواظؿعوونمظؿعزؼزماظدراؼيمبؿـػقذمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعي.
 -5بـوءمإرورمبقوغوتمٌؿوبعيمرصدماظؿؼدمماحملرزمرقالمحقوةمبرغوعٍم2030معـمخاللمتعزؼزمضدراتماظـظومماإلحصوئلماظـقرينم
وادؿكداممتؽـقظقجقوماٌعؾقعوت.

اخلامتة:

اغطالضومممومدؾؼ،مؼؿؾنيمبلنماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمهؿؾمعؽوغيمعؿؿقزةمٌراجعـيمعـدىمادـؿعدادمايؽقعـوتماظقرـقـيم
وضدرتفومسؾكمتـػقذمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعي.مصؿـمخاللمتلدؼيمدورمادؿؾوضل،مبنعؽونماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبـيماٌوظقـيمعلـوسدةم
حؽقعوتفوماظقرـقيمسؾكمهؼقؼمأػدافماظؿـؿقيماٌلـؿداعيم .وتعؿـربمعـففقـيمعراجعـيمجوػزؼـيمايؽقعـوتماٌمظػـيمعــمدـؾعم
خطقات،مإرورامسؿؾقومدفالمميؽـماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمعـمعؿوبعيمعدىمضقـوممايؽقعـوتمبودبـوذمخطـقاتمعؾؽـرةمبفـدفم
االدؿعدادمظؿـػقذمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعيمورصدػومواإلبالغمسـمعلؿقىماظؿؼدممؼبمهؼقؼفو .وإنمتطؾقـؼمػـذهماٌـففقـيمسؾـكم
علؿقىمذبؾسماحملودؾيماىزائريمؼعؿربمهدؼومألغفمسؿؾمادؿؾوضلمشريمعلظقفمبوإلضوصيمإظبمأنماٌراجعيمدبؿؾػمسـماظرضوبيم
واظؿدضقؼ،مممومتطؾىمتقسقيمأطربمظؾففوتمذاتماٌصؾقي .طؿومأنمغشرماظؿؼرؼرماٌـفزمؼبمعقضعماجملؾسمأسطـكمإضـوصيمغقسقـيم
ظؿؼورؼرماجملؾسموتػوسؾمعـمررفماىفوتمذاتماٌصؾقيمععمأسؿولماجملؾسمسؾـكمضـقءمتؼـدؼؿماىزائـرمألولمتؼرؼـرمورـينم
رقسلمأعومماٌـؿدىماظلقودلماظرصقعماٌلؿقىمخاللمجقؼؾقيم.2019

ادلراجع:

 -1اظدظقؾماظعؿؾلمإظبمعراجعوتمادؿعدادمايؽقعوتمظؿـػقذمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعي،مذبؾسمايلوبوتماهلقظـدي،م،2018
 -2تؼرؼرمعراجعيمعدىمجوػزؼيمايؽقعيماىزائرؼيمظؿـػقذمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعي،مذبؾسماحملودؾيماىزائري،مدؼلؿربم،2018
 -3تؼرؼر مسـ ماجؿؿوع مضقودة ماٌمدلوت ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي موأصقوب ماٌصؾقي ) (INTOSAI-UNDESAبشلن م"علوػؿوتم
اٌمدلوتماظعؾقومظؾرضوبيمؼبمخطيمسومم2030موأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعي"ماظذيمسؼدمبنيم20-19مؼقظققم2018مؼبمعؼرماألعؿماٌؿقدةمؼبمغققؼقرك.
4- Auditing preparedness for implementation SDGs, guidance for supreme audit institutions, 2017.
5- Conclusions and recommendations UN post 2015 development agenda: the role of SAIs and means of implementation
for sustainable development 23rd UN/INTOSAI Symposium,2-4 march 2015, Vienna, Austria
6- ISSAI 5130-Sustainable development: the role of supreme audit institutions, INTOSAI
7- ISSAI 12- the value and benefits of supreme audit institutions, INTOSAI
8- Auditors of sustainability exploring the role of supreme audit institutions on the implementation of Sustainable development goals,
University of Utrecht, July 2017.
9- Handbook for the preparation of voluntary national review at the high-level political forum, United nations-Department of economic
and social affairs, the 2019 edition.
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مـقـال مـحـرّر
مـــــصــــــر

دور األجَزة العليا للرقابة املالية يف تدقيل
األداء االجتناعي نأحد أبعاد التينية املشتدامة
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إعـدادّ:دقفّالدونّحمؿدّإبراهقمّخضر
مراجعّأولّباجلفازّادلركزيّلؾؿَاديات
عضوّمجعقةّاحملادينيّوادلراجعنيّادلصروة

مـؼدمة:

إن موزقػي ماظؿدضقؼ ممل متعد متؼؿصر مسؾك ماظؿدضقؼ ماٌوظل مصؼط ،مبؾ متقدعً مظؿشؿؾ مطؾ ماظقزوئػ مواألغشطي ماظيت متؼقم مبفوم
اٌمدلي ،موذظؽ مغؿقفي مإلدعوج مأبعود ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي مؼب ماإلدارة ،مممو مأدى مإظب مبروز مذبوالت مجدؼدة مظألداء ،مصلصؾقًم
اٌمدلوتماظققممعطوظؾيمبؿؼدؼؿماٌعؾقعوتماٌالئؿيمحقلمإدفوعفومودورػومؼبمخدعيماجملؿؿعمبوسؿؾورمذظؽمعطؾؾوًماجؿؿوسقوً،ممموم
أزفرمايوجيمإظبمتدضقؼمأدائفوماالجؿؿوسلمطلحدمأضالعمعـؾٌماظؿـؿقيماٌلؿداعيمضؿـمإرورماألداءماظشوعؾمواٌلؿداممإظبمجوغىم
أدائفو ماالضؿصودي .مػذا موعع ماظؿقدؼوت ماىلقؿي ماظيت متقاجف مسوٌـو مطؿغري ماٌـوخ موغدرة ماٌقارد مواظػؼر مواظؾطوظي ،مزاد مإدراكم
اجملؿؿع مٌدى مأػؿقي ماظدور ماظذى متؾعؾف موزقػي ماظؿدضقؼ مصك مايد معـ متؾؽ ماظؿقدؼوت ،مممو مدصع ماٌـظؿوت ماظدوظقي م -متؿصدرػوم
األعؿ ماٌؿقدة م -مواٌـظؿوت ماٌفـقي موسؾك مرأدفو ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مإظل مبذل مذبفقدات مطؾرية مظؿؼدؼؿ مأُرر موإرذوداتم
وععوؼري متلوسد ماٌمدلوت مواهلقؽوت مؼب ماظؿؼرؼر مسـ مأدائفو ماإلجؿؿوسل مظألرراف مذات ماٌصؾقي مإظب مجوغى مأدائفو ماالضؿصوديم
واظؾقؽل،مخوصيموأنمػـوكمرؾىمرمسلماآلنمسؾكماإلصصوح مسـمادؿداعيماٌمدلوتمعوظقوًموبقؽقوً مواجؿؿوسقوً موأؼضوًمػـوك مرؾىم
سؾكمتدضقؼمػذاماالصصوحموؼبمضقءمعومتؼدممؼلؿعرضماظؾوحٌمتدضقؼماألداءماالجؿؿوسلمطلحدمأبعودماظؿـؿقيماٌلؿداعيمعـمخاللم
اٌؾوحٌماظؿوظقي:

ادليَثّاألولّ:تدقققّاألداءّاالجًؿاعى...إرارّعام
ػـوك مسدة معصطؾقوت مأرؾؼً مسؾك موزقػي ماظؿدضقؼ مؼب ماجملول ماالجؿؿوسل معـفو :ماظؿدضقؼ ماالجؿؿوسل ،متدضقؼ ماٌلموظقيم
االجؿؿوسقي،متدضقؼماألداء ماالجؿؿوسل،موغؿؾـكمػـو معصطؾحمتدضقؼماألداءماالجؿؿوسلمبوسؿؾورهمأطـرممشقالً موتلطقداًمسؾك مأػؿقيم
األداءماالجؿؿوسلمطلحدمأضالعمعـؾٌماظؿـؿقيماٌلؿداعيمضؿـمإرورماألداءماظشوعؾمواٌلؿدام.

ّّ-1مػفومّتدقققّاألداءّاالجًؿاعي:

تدضقؼماألداءماالجؿؿوسل:م
سؾورة مسـ مصقص معـظؿ موعلؿؼؾ مظألدوظقى مواإلجراءات ماٌلؿعؿؾي معـ مضؾؾ ماٌمدلوت ماالضؿصودؼي ماٌؿعؾؼي مبوجملؿؿع مواظؾقؽيم
آخذؼـمبعنيماالسؿؾورم-إذامطونمضرورؼوً-ماٌظوػرماظػـقيمواإلدارؼيمواظؿـظقؿقيمواظؼوغقغقي(.جفؿوغل،2002صم.)159
وػـوكمتعرؼػمآخرمظؾؿدضقؼماالجؿؿوسل:م
وػق مسؾورة مسـ مصقص موتؼققؿ ماألداء ماالجؿؿوسل مظؾؿشروسوت ،موذظؽ مبغرض ماظؿقؼؼ معـ معدى مدالعي متعؾري ماظؼقائؿ مواظؿؼورؼرم
االجؿؿوسقي مسـ معدى متـػقذ ماٌشروع مظؾؿلموظقي ماالجؿؿوسقي ماٌؾؼوة مسؾك مسوتؼف ،موعدى معلوػؿؿف مؼب ماظرصوػقي ماظعوعي مظؾؿفؿؿع،م
وذظؽ معع معراسوة مأن مؼؿؿ مػذا مؼب مضقء مذبؿقسي معـ ماٌعوؼري ماٌؿعورف مسؾقفو مظضؿون مجدؼي مودالعي ماألداء معـ مجوغى ماظؼوئؿنيم
سؾكمػذاماظـقعمعـمأغقاعماظؿدضقؼ.م(اظصؾونم،2004صم.)262
عـمخاللماظؿعرؼػنيماظلوبؼنيمميؽـماظؼقلمأنمسؿؾقيمتدضقؼماألداءماالجؿؿوسلمػل:م
* مإجراء ماظػقص ماظػين ماحملوؼد مظؾقوغوت ماحملودؾي ماالجؿؿوسقي مظؾؿمدلي ماظيت مهؿقؼفو ماظدصوتر مواظلفالت مواظؼقائؿ موذظؽم
بغرضماظؿقؼؼمعـمجدؼؿفوموصدقمودضيماٌعؾقعوتماظيتمتعربمسـماٌلموظقيماالجؿؿوسقيماظيتمتؾؿزممبفوماٌمدلي.
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*متؼققؿماألداءماالجؿـؿوسلمظؾؿمدلـيمممـؾيمؼبمأدائفومبوسؿؾورػوممتـؾمعصواماظـؿمدليمؼبماظـؿـظؿيمأدــقةمبؿؼققؿماألداءم
االضؿصودي ماٌوظل مؼب مزؾ ماظؿدضقؼ ماٌوظل ماظؿؼؾقدي محبقٌ مؼؿؿ مترطقز ماالػؿؿوم مسؾك ماألغشطي ماالجؿؿوسقي موتلثرياتفو معـ مضؾؾم
عؿطؾؾوتمعـظؿوتماألسؿول.
*مؼرتتىمسؾكمتدضقؼماألداءماالجؿؿوسلمإضػوءماظـؼيمسؾكماظؼقائؿماالجؿؿوسقيماظيتممتـؾمزبرجوتماحملودؾيماالجؿؿوسقي.
* متدضقؼ ماألداء ماالجؿؿوسل مميـؾ مخدعي معفـقي متقطقدؼي متصدؼؼقف متلؿفدف مإبداء معراضى مايلوبوت مظرأي مصين مربوؼد مبشلنم
عدىمصدقمعزاسؿماإلدارةمبشونماألداءماالجؿؿوسلموؼبمػذاماظصددمؼراسكمعومؼؾل:م(سؾلم،2009ماىزءماظرابعمصم.)33-32
إن مػذا ماظؿدضقؼ مظف معردود مرضوبل مخوصي مصقؿو مؼؿعؾؼ مبوٌمدلوت ماظيت مهلو مبراعٍ ماجؿؿوسقي م-أن ماٌلموظقي ماالجؿؿوسقي مأحدم
أضالع معؾػ ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي -مأن مػـوك مرؾى مسؾك ماإلصصوح مسـ ماٌلموظقي ماالجؿؿوسقي موػـوك مرؾى مسؾك معصداضقي مػذام
اإلصصوحموظـمتؿقؼؼمتؾؽماٌصداضقيمدقىمعـمخاللماٌراضؾيماالجؿؿوسقيم-أنمػـوكمرؾىمرمسلماآلنمسؾكماإلصصوحمسـمادؿداعيم
اٌمدلوتمعوظقوًموبقؽقوًمواجؿؿوسقوًموأؼضومرؾىمسؾكمتدضقؼمػذاماإلصصوح.
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 -2أهدافّتدقققّاألداءّاالجًؿاعي:

ميؽـمبؾقرةمأػدافمتدضقؼماألداءماالجؿؿوسلمؼبماظـؼوطماظؿوظقي:م(اظعؼدة،مدعودهم.)2019
*مؼلؿحمظؾؿمدليمبوإلذرافماظػعولموتقجقفماألداء،موصفؿماظعالضيمبنيماظـقاحلماظؿفورؼيمواالجؿؿوسقي،موصفؿمتؽؾػيموعضوعنيم
اآلثورماظؾقؽقيمواالجؿؿوسقيمواظـؼوصقيمظـشورفو،مظالخؿقورمعـمبنيماألوظقؼوت،موتعدؼؾماظؿطؾقؼمؼبمزؾماظـؿوئٍماٌلؿكؾصي.
*مؼلؿحمىؿفقرماٌمدليمبوظؿلثريمسؾكمأدائفومودؾقطفومواظؿلثريمسؾكمدقودوتفوماٌلؿؼؾؾقي.م
*مؼُؿؽّـماٌمدليمعـماظؿؼرؼرمسـمأدائفوموانوزاتفوماالجؿؿوسقيمبطرؼؼيمعؾـقيمسؾكمإثؾوتوتمعقثؼيمبدالًمعـمادسوءاتمالمأدوسم
هلو.
*مؼلؿحمٌؿقظلماٌمدليموعؼرضقفو موعبفقرػوم(سؿوهلو موسؿالئفوموعقزػقفو مواجملؿؿع)مظؾقؽؿمسؾك معومإذا مطوغًماٌمدليمضدم
حؼؼًمضقؿيمعضوصيمعـماظـوحقيماالجؿؿوسقيمواظـؼوصقيمواظؾقؽقيماظيتمضوعًمبؿقؼقؼفو.

 -3مراحلّتدقققّاألداءّاالجًؿاعي:

تلؿؾزم ماٌراجعي ماالجؿؿوسقي مهدؼد ماألغشطي ماالجؿؿوسقي موصقصفو موإسداد ماظؿؼرؼر ماٌرتؾط مبـؿوئٍ معراجعي ماألداء ماالجؿؿوسلم
واظذيمؼؿضؿـمرأىماٌراجعمسؿومإذامطوغًماٌعؾقعوتماظيتمتؿضؿـفوماظؼقائؿماالجؿؿوسقيمتعطكمصقرةمصودضيموسودظيمسـماألداءم
االجؿؿوسلمظؾؿـظؿي،موؼقضحماظشؽؾماظؿوظلمعراحؾمسؿؾقيمتدضقؼماألداءماالجؿؿوسل:م(ظطػلم،2005مص.)82
عراحؾمتدضقؼماألداءماالجؿؿوسل
تػفؿماألغشطيموذبوالتم
األداءماالجؿؿوسل

تدضقؼموصقصماألغشطيم
وذبوالتماألداءماالجؿؿوسل

اظؿؼرؼرمسـمغؿوئٍمتدضقؼم
األداءماالجؿؿوسل

 -4مًطؾياتّتدقققّاألداءّاالجًؿاعي:

إن متـػقذ مسؿؾقي متدضقؼ ماألداء ماالجؿؿوسل مألشراض مهؼقؼ مأػداف ماإلدؿداعي ماٌرتؾطي مبفو مؼؿقضػ مسؾك مبعض ماٌؿطؾؾوت ماظيتم
تعؿربمحفرماظزاوؼيموػل:م(ظطػلم،2005مص.)77
*مضرورةمتقصرمذبؿقسيمعـماألغشطيماالجؿؿوسقيممتوردفوماٌمدليمربؾماظؿدضقؼ،مبفدفمهؼقؼمأػدافماألداءماالجؿؿوسلمؼبم
زؾماظؿـؿقيماٌلؿداعيمسؾكماظـققماظؿوظل:
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أػدافماألداءماالجؿؿوسلمووهماظعوعؾني:متؿؾؾقرماٌلموظقيماالجؿؿوسقيمعـمخاللماظعؿؾمسؾكمتقصريمطوصيماظعقاعؾماظالزعيًؾؼموتعؿقؼمحوظيمعـماظقالءمواالغؿؿوءمعـمضؾؾماظعوعؾنيمووهماٌمدلي.
 مأػداف ماألداء ماالجؿؿوسل مووه ماظعؿالء :متؿؾؾقر متؾؽ ماٌلموظقي ماالجؿؿوسقي معـ مخالل ماالظؿزام مبؿقصري مطوصي ماظظروف ماٌالئؿيمًؾؼموتعؿقؼمحوظيمعـماإلذؾوعمواظرضوءمسـماظلؾعمواًدعوتماٌؼدعيمظؾعؿالء.
 مأػداف ماألداء ماالجؿؿوسل مظؾؿفؿؿع :متؿؾؾقر ماٌلموظقي ماالجؿؿوسقي معـ مخالل مبذل مطوصي ماىفقد مظؿؽقؼـ مصقرة مذػـقي مرقؾيمظدىمأصرادماجملؿؿعمأومتؽقؼـمصقرةمرقؾيمظؾؿـظؿيمؼؼؾؾفوماظرأيماظعوممظؾؿفؿؿع.م
مأػدافماألداءماالجؿؿوسلمووهماٌالك:مؼؿؾؾقرماهلدفمؼبمحوظيماٌؾؽقيماًوصيمؼبمبذلمطوصيماىفقدمظؿقؼقؼماظعوئدماٌـودىمسؾك مرأس ماٌول ماٌلؿـؿر ،مأو مؼب محوظي ماٌؾؽقي ماظعوعي مؼؿؿـؾ ماهلدف مؼب مبذل مطوصي ماىفقد مظؿقؼقؼ معو مترقی مإظقف ماظدوظي معـم
اظؿدخؾمؼبمذظؽماظـشوط.
* مضرورة متقصر مغظوم مظؾؿقودؾي ماالجؿؿوسقي مؼفدف مأدودو مإظب مضقوس موتقصقؾ ماظؾقوغوت ماًوصي مبوظـشوط ماالجؿؿوسل مظؾؿـظؿيم
ٌكؿؾػماظطقائػماالجؿؿوسقي.
* مضرورة موجقد ماػؿؿوم معـ مضؾؾ ماجملؿؿع مواألرراف ماٌلؿػقدة م -مواظيت ممتـؾ مطوصي مأرراف مبقؽي ماألداء ماالجؿؿوسل -معـ متدضقؼم
األداءماالجؿؿوسل،موتؿؿـؾمتؾؽماألررافمؼبماجملؿقسيماألربعيماظؿوظقي:معبقعماظعوعؾنيماٌمدليمبغضماظـظرمسـمعقاضعفؿموغقعم
ورؾقعي مسؿؾفؿ ،معبقع ماظعؿالء مأو ماألصراد ماٌلؿفؾؽني مأو ماٌلؿػقدؼـ مممو متؼدعف ماٌـظؿي معـ مدؾع موخدعوت ،مأصراد مذبؿؿعم
اٌـظؿيماظذيمتعؿؾمصقف،موعالكماٌـظؿيمأومأصقوبمرأمسوهلومدقاءمأطوغًماٌـظؿيمممؾقطيمعؾؽقيمخوصيمأومسوعي.
*مضرورةموجقدمأصرادمذويمطػوءةمسوظقيمظؾؼقوممبؿدضقؼماألداءماالجؿؿوسلموؼؿقصرمصقفؿماالدؿؼاللمواظؿلػقؾمواًربةماظالزعي.
*ضرورةمتقاصرمععوؼريمربددةمظؼقوسماألداءماالجؿؿوسلموغصقصمتشرؼعقيمعؾزعيمظؾؼقوسمواظؿؼرؼرمسـمغؿوئٍماألداءماالجؿؿوسل.
* مأػؿقي موجقد مععوؼري موإجراءات مظؼقوس موتدضقؼ متؾؽ ماألغشطي ماالجؿؿوسقي ،مبوإلضوصي مإظب محؿؿقي موجقد مععوؼري معؿػؼ مسؾقفوم
ميؽـمسؾكمأدودفومتؼققؿمتؾؽماألغشطيمظؾقؽؿمسؾكمعدىمصعوظقؿفوموطػوءتفؿو.
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ادليَثّالٌانيّ:تدقققّاألداءّاالجًؿاعيّوتدقققّالًـؿقةّادلًِدامة
سؿؾقيماظؿدضقؼمتؿطؾىمسودةمذبؿقسيمعـماٌعوؼريمواإلجراءاتمواظيتمسؾكمأدودفومتؽقنمسؿؾقيماظؿؼققؿمواظؿدضقؼَموعـمثؿمميؽـم
االدؿػودة معـ مععوؼري موإجراءات متدضقؼ ماألداء ماالجؿؿوسل مسـد ماظؿقؼؼ معـ ماألداء ماالجؿؿوسل ممبو مطبدم مذبول متدضقؼ ماظؿـؿقيم
اٌلؿداعي.

 -1مػفومّوأبعادّالًـؿقةّادلًِدامة:

اظؿعرؼػ ماٌؿػؼ مسؾقف مظؾؿـؿقي ماٌلؿداعي مػق ماظؿعرؼػ ماظذي موضعؿف مىـي ماظؾقؽي مواظؿـؿقي ماظؿوبعي مظألعؿ ماٌؿقدة مسوم م1987م
واٌعروصيمبؾفـي  Brundtlandمحقٌمسرصًماظؿـؿقيماٌلؿداعيمبلغفو":اظؿــؿقيماظيتمتؾيبماحؿقوجوتمايوضرمدونماٌلوسم
بؼدرة مأجقول ماٌلؿؼؾؾ مسؾك متؾؾقي ماحؿقوجــوتفو“ ) .ISSAI (5130أعو متعرؼػ ماإلهود ماظعوٌل مظؾقػوز مسؾك ماظطؾقعي مدـيم
 ،1980مصؼد مسرف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي مبلغفو :م"اظؿــؿقي ماظيت متلخذ مبعني ماإلسؿؾور ماظؾقؽي مواظـؿـفؿؿع مواإلضؿصود".م
( .)Gendron 2005, p.166عـ ماظؿعرؼػني ماظلوبؼقـــ مظؾؿـؿقي ماظـؿلؿداعي مغالحظ مأغفو متؿؽقن معـ مثالثي مأبعود مرئقلــقيم
عؿداخؾــي مصقؿو مبقـفو موتلوػؿ مذبؿؿعي مؼب مهؼقؼ مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي ،موػل مطؿو مبوظشؽؾ ماظؿوظل :م(شـقؿ ،مزغط م2007م
ص.)39
اظؾـعدماالضؿصـــودي
أبعودماظؿـؿقيماٌلؿداعي
اظؾعدماالجؿؿوسل

اظؿـؿقيماٌلؿداعيماإلغصوفمبنيماألجقول
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اظؾعدماظؾقؽل

*ماظؾعدماالضؿصودي:مؼؼصدمبفمهلنيمعلؿقىمععقشيماألصراد،معـمخاللمتؾؾقيماحؿقوجوتفؿمعـماظلؾــعمواًـــدعوت،م
وؼؿؿققر
*ماظؾعدماالضؿصوديمظؾؿـؿقيماٌلؿداعيمحقلماالغعؽودوتماظراػـيمواٌلؿؼؾؾقيمظالضؿصودمسؾكماظؾقؽيمواجملؿؿع.
*ماظؾعدماالجؿؿوسل:مميـؾماظؾعدماالجؿؿوسلمؼبمعقضقعماظؿـؿقيماٌلؿداعيمأػؿقيمطؾريةمحقٌمأغفومتعؿربماإلغلونمػدفماظؿـؿقيم
وشوؼؿفو ،مطؿومأنمتقدقعمخقوراتماألصرادمالبدمأنمؼـطؾؼ معـمػذاماٌـطؾؼموػذامعومؼطؾؼمسؾقفماالدؿداعيماالجؿؿوسقي.موؼبمػذام
اجملول متربز مصؽرة ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي مؼب مرصض ماظػؼر مواظؾطوظي ،موؼؿفؾك مػـو ماظؾعد ماالجؿؿوسل مطلدوس مظالدؿداعي مسـ مررؼؼم
هؼقؼماظعداظيماالجؿؿوسقيمبنيمأصرادماىقؾمايوظلمعـمجفيمثؿمبنيمأصرادماىقؾمايوظلمواٌلؿؼؾؾلمعـمجفيمأخرى.
* ماظؾعد ماظؾقؽل :مؼؿؿـؾ مػذا ماظؾعد مؼب مايػوز مسؾك ماٌقارد ماظطؾقعقي م-غبوؼي ماظؿـقع مايققي مواالتزان ماىقى موإغؿوجقي ماظرتبي-
واالدؿكدامماألعـؾمسؾكمأدوسمعلؿدام،موتقضعمعومضدمضبدثمظؾـظؿماإلؼؽقظقجقيمعـمجراءماظؿـؿقيمظإلحؿقوطمواظقضوؼي.
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 -2معاوريّالؼقاسّوالًدقققّالدولقةّلًدقققّالًـؿقةّادلًِدامة:
 -1/2ععوؼريمضقوسماظؿـؿقيماٌلؿداعي:م
إلدعوجماظؿـؿقيماٌلؿداعي ،متؾفلماٌمدلوتماالضؿصودؼيمإظبماالدؿعوغي مجبؿؾيمعـماألدوات موػلممبـوبيمعرجعقوتمؼلؿدلمبفو،م
وجوءت مغؿقفي مذبفقدات مضوعً مبفو ماٌـظؿوت مواهلقؽوت ماظدوظقي مظؾؼقوس مواىؿعقوت ماٌفـقي مواىؿعقوت مشري مايؽقعقيم
وعؽوتىماظؿدضقؼمواالدؿشورة،موصقؿومؼؾلمأػؿمععوؼريمضقوسماظؿـؿقيماٌلؿداعيمعـماظـوحقيماالجؿؿوسقيمبوٌمدلي:
*ماظـؿعقورم:SA 8000
ععقور ماظؿدضقؼ ماالجؿؿوسل مؼقصر مأدودوً مإلصدار ماظشفودات مسؾك مأدوس ماحرتام محؼقق ماإلغلون موحؼقق ماظعؿول .مومت موضعف مؼبم
1997ممعـ مضؾؾمعـظؿيماٌلوءظيماالجؿؿوسقيماظدوظقي مؼبمأعرؼؽوماظشؿوظقيموؼؼقممػذاماٌعقور مسؾكمأدوس معـماالتػوضقوتماظدوظقيم
(عـظؿي ماظعؿؾ ماظدوظقي) ،مواظيت متغطل مزبؿؾػ ماجملوالت :مسؿؾ ماألرػول ،مواظصقي مواظلالعي موحرؼي متؽقؼـ ماىؿعقوت،م
وايؼ مؼب ماٌػووضي ماىؿوسقي موسدم ماظؿؿققز موزروف ماظعؿؾ مواألجر موغظؿ ماإلدارة ماإلجؿؿوسقي .موهدد معقاصػي مSA 8000
اٌؿطؾؾوتموررؼؼيماظؿدضقؼماٌـودؾيمظؿؼققؿماظظروفماحملقطيممبؽونماظعؿؾ،ممبومؼبمذظؽمسؿوظيماألرػولمواظعؿوظيماظؼلرؼيمواألعقرم
اٌؿصؾيمبوظصقيمواظلالعيمؼبمعؽونماظعؿؾموحرؼيماالرتؾوطمواظؿؿققزمواٌضوؼؼوتمؼبمعؽونماظعؿؾمواإلجراءاتماظؿلدؼؾقيمودوسوتم
اظعؿؾ مواألجقر موعلؽقظقي ماإلدارة مؼب متفقؽي موهلني مزروف ماظعؿؾ ماٌـودؾي ،موعـ مثؿ مصؼد ممت متصؿقؿ معقاصػي مSA 8000
ظقلؿفدف مطقوغوت ماألسؿول ماظيت متفدف مإظب مهؼقؼ ماالظؿزام مإووه ماٌقارد ماظؾشرؼي ،مبصػؿفو مضقؿي مأصالً معـ مأصقهلو ماظؼقؿيم
وإزفورمإظؿزاعفومإووهماٌقزػنيمأعومماألررافماألخرىماٌعـقي.م
وعـماظػقائدماظيتموـقفوماٌمدلوتمعـمايصقلمسؾكمذفودةم :SA 8000أنمػذهماظشفودةمؼؿؿمإصدارػومسـمجفيمتلفقؾ/م
جفيمإصدارمعلؿؼؾيموعـمثؿمصفلمتعؿربمعصدراًمظـؼيماظعؿقؾمؼبمأنماىفيماٌعؿؿدةمعؼوبؾم SA 8000ضوعًمبؿطؾقؼماظعؿؾقوتم
اظداخؾقي ماظضرورؼي مظضؿون محصقل ماٌقزػني مسؾك محؼقضفو ماإلغلوغقي ماألدودقي ،موظذظؽ :متمدي مظزؼودة موالء ماٌقزػني مورصعم
طػوءتفؿ مؼب ماظعؿؾ موايد معـ مععدالت مدوران ماظعؿوظي مووضع مضقؿ ماظشرطي معقضع ماظؿـػقذ موهلني ممسعي ماظشرطي مؼب ماظلققم
وسالعؿفوماظؿفورؼيموهلنيمأوضوعمتعقنيموادؿؾؼوءماٌقزػنيموتطقؼرمأدائفؿم(.)www.egyview.com, 2019
*ماظـؿعقورم:AA 1000
ؼعؿرب مػذا ماٌعقور مأداة مظؾؿقودؾي ماالجؿؿوسقي مواألخالضقي موتدضقؼ مايلوبوت ،موأداة مظؼقوس معلؿقى ماألداء ماالجؿؿوسل مؼبم
اٌمدلي،موأغشهمسومم1999ممعـمضؾؾمععفدماٌلوءظيماالجؿؿوسقيمواألخالضقيمؼبماٌؿؾؽيماٌؿقدةمظؿؼدؼؿمإرذوداتمبشلنمطقػقيم
ضقوم ماٌمدلوت مبؿقلني معلوءظؿفو موتردقخ ماالظؿزام ماظػعؾل مألصقوب ماٌصؾقي موتشفقع ماٌمدلوت معـ مخالل ماظؿدرؼىم
وايقار،مسؾكمهدؼدمأػدافموعؼوصد،موضقوسماظؿؼدمماحملرزمعؼورغيمبفذهماألػدافموتدضقؼمايلوبوت،مواإلبالغمسـماألداء.م
(عممتر ماألعؿ ماٌؿقدة مظؾؿفورة مواظؿـؿقي م ،2002مص )20موؼقصر ماٌعقور مإروراً مميؽـ ماظشرطي مأو ماٌمدلي معـ مأن مهدد مسؾكم
ادودفومضقؿموأػدافماألداءماالجؿؿوسلمواألخالضل،موبدءمايقارمععمأصقوبماٌصؾقي.م(.)Stephane andre 2002, p41
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ؼبمضقءمعومتؼدممصبودلماظؾعضمبلنمتعددماألدواتماٌؿوحيمظؼقوسمعدىمعلوػؿيماٌمدليمؼبماظؿـؿقيماٌلؿداعيموتـقسفو
ؼـريماالرتؾوك،موظؽـمؼبمايؼقؼيمؼرىماظؾوحٌمأنمػذهماألدواتممتـؾمإرورمسؿؾمعؿؽوعؾمظؾقضقفمسؾكمعدىمعلوػؿيماٌمدليم
ؼبماظؿـؿقيماٌلؿداعي.
 -2/2ععوؼريماظؿدضقؼماظدوظقيموتدضقؼماظؿـؿقيماٌلؿداعي:م
ميؽـماالدؿػودةمعـمععوؼريماظؿدضقؼماظدوظقيمو/أومتطقؼعفومسـدماظؿقؼؼمعـماألداءماالجؿؿوسلمؼبمذبولمتدضقؼماظؿـؿقيماٌلؿداعيم
وذظؽمسؾكماظـققماظؿوظل:م(سؾل،ماىزءماظـوظٌ،م- 2009مص.)561-560
* ماالدؿػودة معـ ماظـؿعقور ماظدوظل مرضؿ م :315موصؼوً مهلذا ماٌعقور مصنن معراضى مايلوبوت معطوظى مبويصقل مسؾك مععرصي مطوصقيم
بؾقؽي مغشوط ماظعؿقؾ ،موعـ مثؿ مصنن معراضى مايلوبوت معطوظى مبلن مؼؾؿ مبوٌؿطؾؾوت مواٌشوطؾ ماالجؿؿوسقي مبوظؾقؽي ماحملقطيم
بوٌشروعمواظيتمؼؽقنمهلومأثر مسؾكماظؼقائؿماٌوظقيمظؾؿشروع ،مطذظؽمسؾكمعراضىمايلوبوتمأنمؼؾؿممتوعوًمبطؾقعيماظصـوسي ماظيتم
ؼعؿؾمبفوماٌشروع.
* مإرذودات ماٌعقور ماظدوظل مرضؿ م 580مصبى مأن مضبصؾ معراضى مايلوبوت مسؾك مإضرارات معؽؿقبي معـ ماإلدارة محقل ماألعقرم
االجؿؿوسقي ماىقػرؼي ،محقٌ مضد متؽقن مععظؿ ماألدظي ماٌؿقصرة مٌراضى مايلوبوت مواٌؿعؾؼي مبوألعقر ماالجؿؿوسقي معؼـعي موظقلًم
حومسي.م
* ماالدؿػودة معـ ماًرباء ماالجؿؿوسقني موصؼوً مظؾؿعقور ماظدوظل مرضؿ م :620مصبى مسؾك معراضى مايلوبوت معـوضشي مػمالء ماًرباءم
ممو مؼزؼد معـ مضدرتف مسؾك مصفؿ مرؾقعي موذبول موػدف موحدود متؼدؼرات موتؼورؼر ماًرباء موصبى مسؾقف مأؼضوً مأن مؼـوضشم
االصرتاضوتمواظطرقمواإلجراءاتموعصودرماٌعؾقعوتماٌلؿكدعيمعـمضؾؾماًرباء.
*مإرذوداتماٌعقورماظدوظلمرضؿم:250مصبىمسؾكمعراضىمايلوبوتمإسؿولماظشؽماٌفينمواالدؿػلورمسـمعدىمإظؿزامماٌمدليم
بوظؼقاغني مواظؿشرؼعوت ماالجؿؿوسقي ،محقٌ مؼمدي مسدم ماالظؿزام مإظب محدوث مهرؼػوت مجقػرؼي مبوظؼقائؿ ماٌوظقي ،موألشراضم
دبطقط ماظؿدضقؼ مصنن مسؾك معراضى مايلوبوت ماإلٌوم مبوظؿشرؼعوت ماالجؿؿوسقي مودرادي مأثر ماًروج مسؾقفو مسؾك مهرؼػ ماظؼقائؿم
اٌوظقي.
* مدبطقط مإجراءات ماظؿكطقط موصؼوً مظؾؿعقور ماظدوظل مرضؿ م :300مصنن مسؾك معراضى مايلوبوت مأن مؼعؿؿد مسؾك متؼدؼره معؿضؿـوًم
اًطر ماالجؿؿوسل موخطر ماظرضوبي ،مسـد مهدؼد معدى موتقضقً مورؾقعي ماإلجراءات ماىقػرؼي مظؾؿدضقؼ ،مظؿكػقض مخطر مسدمم
اطؿشوفموجقدمهریصوتمجقػرؼيمؼبماظؼقائؿماٌوظقيمٌلؿقىمعؼؾقل.
40

 -3اإلجراءاتّاخلاصةّبًدقققّاألداءّاالجًؿاعيّلًدقققّالًـؿقةّادلًِدامة:

ميؽـ ماالدؿػودة معـ مإجراءات متدضقؼ ماألداء ماالجؿؿوسل مسـد ماظؿقؼؼ معـ ماألداء ماالجؿؿوسل ممبو مطبدم مذبول متدضقؼ ماظؿـؿقيم
اٌلؿداعي،موذظؽمسؾكماظـققماظؿوظل:م

 -1/3إجراءاتمصقصماألداءماالجؿؿوسلمووهماظعوعؾني:محقٌمؼؿؿمإتؾوعماًطقاتماظؿوظقي:م(ظطػلم،2005مص)112
* مصقص موتدضقؼ معؾوظغ ماألجقر مواٌرتؾوت مواٌؽوصكت موايقاصز مواظؾدالت مواٌـح مواإلسوغوت مبفدف ماظؿقؼؼ معـ مدصعفو موددادػوم
ؼب ماٌقاسقد ماٌؼررة ،موعـ مأن معو مضبصؾ مسؾقف ماظعوعؾقن معـ مأجقر موعو مؼب محؽؿفو مؼب معلؿقى معـودى محقٌ مؼؿلووى مؼب مغػسم
اظقضًمععمعؿقدطمعومضبصؾمسؾقفماظعوعؾقنمؼبماٌمدلوتماألخرىماٌؿوثؾي.م
* مصقص موتدضقؼ مغظؿ مإسوغوت ماظقصوة مواظعفز ماظؽوعؾ مواىزئل موعؽوصكت ماظؿؼوسد موغظؿ ماإلسوغوت مواٌعوذوت ماإلضوصقي مبفدفم
اظؿقؼؼمعـمعـودؾيمتؾؽماألغظؿيموعـماغؿظوممصرصفومظؾعوعؾنيماٌلؿقؼنيمهلو.
* مصقص موتدضقؼ مإحصوئقوت مإصوبوت ماظعؿؾ موإصوبوت ماألعراض ماٌفـقي مواٌؾوظغ ماٌـػؼي مسؾك ماٌراطز ماظطؾقي مووحداتم
اإلدعوف ،موعؾوظغ موغظؿ ماظعالج مداخؾ موخورج ماٌمدلي مبفدف ماظؿقؼؼ معـ مدالعي مبقؽي ماظعؿؾ موتقاصر مدؾؾ ماظرسوؼي ماظطؾقيم
واظصققيمظؾعوعؾني.
*مصقصموتدضقؼمإسدادماٌؿدربنيموغظؿماظؿدرؼىمداخؾموخورجماٌمدليمواٌؾوظغماٌـػؼيمسؾكماظؿدرؼى،موعؿقدطمغصقىماظػردم
عـمتؾؽماٌؾوظغ.م
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*مصقصمودرادــيمأرضــومموععدالتمدورانماظعـؿؾمبوظــؿمدليموغظؿماالتصولموصـودؼؼماظشؽوويمواالضراضوت،موغــظؿم
االجؿؿوسوتماظدورؼي،مظؾؿقؼؼمعـمتقاصرمودوئؾماتصولمصعوظيمذاتماووػنيمبنيماظعوعؾني.م
* متدضقؼ متؽوظقػ مبعـوت مايٍ مواظعؿرة مواظؿلفقالت ماٌؼدعي مظؾعوعؾني موإسداد ماألصراد موغظؿ ماخؿقورػؿ مظؿؾؽ ماظؾعـوت مواٌؾوظغم
اًوصيمبؿقصريمإضوعيماظشعوئرماظدؼـقيمواٌؾوظغماٌـػؼيمسؾكماظـدواتمظؾؿقؼؼمعـمتؼدؼؿماٌمدليمظؿؾؽماًدعوتمبشؽؾمعـودى.
* متدضقؼ موصقص ماٌؾوظغ ماظيت ممت مإغػوضفو مسؾك مرحالت ماٌصوؼػ مواظـقادي موايػالت مواألغشطي ماظرؼوضقي موإسداد ماألصرادم
اٌلؿػقدؼـمعـمتؾؽماألغشطيموغظؿماالخؿقورمظؾؿقؼؼمعـمتؼدؼؿماٌـظؿيمظؿؾؽماًدعوتمبشؽؾمعـودى.
41

 -2/3إجراءاتمصقصموتدضقؼماألداءماالجؿؿوسلمووهماظعؿالء:محقٌمؼؿؿمإتؾوعماًطقاتماظؿوظقي:م(ظطػلم،2005مص)144
*مصقصمودراديموتدضقؼمغظؿمتؽوظقػماإلغؿوجموغظؿماظؿلعريماٌؿؾعيمظؾؿقؼؼمعـمعـودؾيمػوعشماظربحموسداظيماألدعورماحملددةم
ظؾلؾعمواًدعوت.م
* مصقص مودرادي مغظؿ ماظضؿوغوت مواظصقوغي مواًدعوت ماٌؼدعي مظؾلؾع مواًدعوت مظؾؿقؼؼ معـ ماظؿزام ماٌمدلي مبؿؾؽ ماظضؿوغوتم
وتؼدميفومظؾعؿالءمؼبماظقضًمواظشؽؾماٌـودى.
*مصقصمذؽوويموعؼرتحوتماظعؿالءمسـماظلؾعمواًدعوتماٌؼدعيمودراديمعلؾؾوتفومواإلرالعمسؾكمعومادبذتفماإلدارةمبشلغفوم
ظؾؿقؼؼمعـموجقدماألعونماظؽوعؾمسـدمادؿكدامماظلؾعمواًدعوتموعـمتالصقفومورضوماظعؿالءمسؿقعوً.
*مصقصماٌؾوظغماٌـػؼيمسؾكمأحبوثمودرادوتماظلققمودراديمخططموبراعٍماإلغؿوجمظؾؿقؼؼمعـمبذلماٌمدليمظؾففقدماظالزعيم
ظالرتؼوءممبلؿقىماظلؾعمواًدعوتموتؼدميفومؼبمتشؽقالتمتؿـودىمععمطوصيماظدخقلمواألذواقمإلذؾوعمرشؾوتماظعؿالء.
*مصقصموتدضقؼمعؾوظغماإلسالنموعضؿقغفموبقوغفمظؾؿقؼؼمعـمصدضفموعقضقسقؿفموضرورؼؿفمؼبمتـشقطماٌؾقعوت.م
* مصقص مودرادي مغظؿ ماظؿعؾؽي مواظؿغؾقػ مظؾؿقؼؼ معـ متقاصر مطوصي ماظؾقوغوت مواٌعؾقعوت ماظالزعي مسؾك مسؾقات متؾؽ ماظلؾع مبشؽؾم
عقضقسلموصودق.
 -3/3إجراءاتمتدضقؼماألداءماالجؿؿوسلمووهماجملؿؿع:محقٌمؼؿؿمإتؾوعماًطقاتماظؿوظقي:م(ظطػلم،2005مص )144
* مصقص موتدضقؼ معؾوظغ ماهلقؾوت مواظؿربسوت ماظيت مضدعؿفو ماٌمدلي مظؾؿمدلوت ماظؿعؾقؿقي مواظـؼوصقي مواظرؼوضقي مواالجؿؿوسقيم
بوجملؿؿعمظؾؿقؼؼمعـمدسؿماٌـظؿيمظؿؾؽماهلقؽوت.
* مصقص مودرادي معؾوظغ موغقسقوت ماظغراعوت مواٌكوظػوت ماظيت موضعً مسؾك ماٌمدلي مطـؿقفي مظؾؿكؾص معـ مغػوؼوت موزبؾػوتم
اإلغؿوج مبطرؼؼي مشري مدؾقؿي مأو متؾقؼٌ ماهلقاء مأو ماٌوء مظؾؿقؼؼ معـ ماظؿزام ماٌـظؿي مبـصقص ماظؼقاغني مؼب ماحملوصظي مسؾك ماظؾقؽيم
وغبوؼؿفومعـماظؿؾقثمبؽوصيمأذؽوظف.
*مدراديموصقصمبراعٍماٌمدليموجفقدػومؼبمحؾمعشؽالتماإلدؽونمواالغؿؼولمظؾؿقؼؼمعـمطػوؼيموعـودؾيماىفقدماٌؾذوظيمؼبم
تؾؽماجملوالت.م
*مدراديموصقصمبراعٍماٌمدليموجفقدػومؼبمبقونمعظوػرموعلؾؾوتمبعضماٌشؽالتماالجؿؿوسقيمودؾؾماظقضوؼيمعـفو.
 -4/3إجراءاتمصقصموتدضقؼماألداءماالجؿؿوسلماووهماٌالك:محقٌمؼؿؿمإتؾوعماًطقاتماظؿوظقي:م(ظطػلم،2005مص)144
* مإجراء مطوصي ماالخؿؾورات موادؿكدام مأدوظقى ماظؿقؾقؾ ماٌوظل مظؾؿقؼؼ معـ مأن ماظعوئد ماحملؼؼ مظؾؿالك مسؾك مرأس ماٌول ماٌلؿـؿرم
طونمعـودؾوًمؼبمحدودماظعوئدماٌـوزرمؼبماألغشطيماٌؿوثؾي.
* مصقص مدقودوت ماظؾقع مواظؿلقؼؼ مواظؿكزؼـ مظؾؿقؼؼ معـ مأن ماٌمدلي مال ممتورس مأدوظقى معؾؿقؼي مًؾؼ مأزعوت معصطـعيم
بوألدقاق ،مطؿو مأغفو مال متدخؾ مؼب ماتػوضقوت مدرؼي مبفدف متضكقؿ مععدالت ماظعوئد مسؾك ماالدؿـؿور ممبو مؼزؼد مسؾك ماٌعدالتم
اٌؿعورف مسؾقفو .مأعو مؼب مزؾ ماٌؾؽقي ماظعوعي مصنن ماٌدضؼ مؼؿعني مسؾقف ماظؿقؼؼ معـ مأن ماٌمدلي مضد مبذظً مطوصي ماىفقد ماظالزعيم
ظؿقؼقؼماألػدافماظيتمرعًمإظقفوماظدوظيمعـماظؿدخؾمؼبمذظؽماظـشوطمواظيتمأبرزػومعومؼؾل:
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صقصموتدضقؼمعدىمادؿػودةماظـــدوظيمعـمصوئضمإؼراداتماظــؿمدلي،موعومتقصرمعـمسؿالتمأجـؾقيمالزعيمظدصعمخططماظؿـؿقيماالجؿؿوسقيمواالضؿصودؼيمبوظدوظي.
مصقصمعومتضقػفماٌمدليمإظبماظدخؾماظؼقعلمؼبمذؽؾمعومهصؾمسؾقفماظدوظيمعـمسقائدمعقزسيمأومضرائىموعومإظبمذظؽ.مصقصمعومتضقػفماٌمدليمإظبماظـوتٍماظؼقعلمظؾؾالدمعـمضقؿيمعضوصيموعومتقصرهمعـمصرصمسؿوظيمسؾكماٌلؿقىماظؼقعل.تـؿفل مسؿؾقي متدضقؼ ماألداء ماالجؿؿوسل مبنسداد ماظؿؼرؼر مسـ ماظعؿؾ ماظذي مضوم مبف ماٌدضؼ مواظـؿوئٍ ماظيت متقصؾ مإظقفو مورأؼف ماظػينم
احملوؼدمسؿومإذامطوغًماظؿؼورؼرمتعطلمصقرةمصودضيموواضقيمسـماألداءماالجؿؿوسلمظؾقحدةماالضؿصودؼي.
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ادليَثّالٌالثّ:دورّاألجفزةّالعؾقاّلؾرقابةّفىّتدقققّاألداءّاالجًؿاعىّضؿنّإرارّالًـؿقةّادلًِدامة
ؼربز مدور ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مبوسؿؾورػو مسضقاً مذبؿؿعقوً مبورزاً مميؽـ مأن مؼمدي مدوراً محققؼوً مؼب متؼدؼؿ ماٌعؾقعوت ،مودسؿم
اىفقد ماظراعقي مإظب مهؼقؼ مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي معـ مخالل ماظؿلطد معـ مدالعي ماظلقودوت مواالدرتاتقفقوت ماظقرـقي موعدىم
تطؾقؼفوموعلؿقىماظؿؼدمماظذيمأحرزتف.موالمذؽمأنمضقومماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيمبفذاماظدورمؼلؿؾزممبوظضرورةم
أنمتؿضؿـمخططفوماإلدرتاتقفقيمظؾلـقاتماظؼودعيمتؼققؿمعدىمصوسؾقيماإلجراءاتمايؽقعقيماٌؿكذةمظؿقؼقؼماظؿـؿقيماٌلؿداعيم
بلبعودػوماظـالثيمظضؿونمتقجقففومبوالووهماظصققح،موػذامطؾفمؼبمإرورمعـماظؿشوركماٌعرؼب،موبـوءماظؼدرات،موتؾودلماًرباتم
ععماألجفزةماظـظريةمسؾكماٌلؿقىماإلضؾقؿلمواظدوظل،مواألعرماألػؿمػقماإلرادةمواظؿصؿقؿمعـمضؾؾمضقوداتمػذهماألجفزة.م(خؾػم
،2016مص .)1

 -1الدورّادلطؾوبّمنّاألجفزةّالرقابقةّالعؾقا:

بـوءً مسؾك ماظؼرارات ماألخرية مظؾفؿعقي ماظعوعي مٌـظؿي ماألعؿ ماٌؿقدة م(ضرار مرضؿ م A/66/209موضرار مرضؿ م(A /66/228اظيتم
دسؿً مإسالن مظقؿو مبشلن ماٌؾودئ ماظؿقجقفقي مظؼقاسد ماٌراجعي مظعوم م ،1977موإسالن معؽلقؽق مبشلن مادؿؼالظقي ماألجفزة ماظعؾقوم
ظؾرضوبقي مظعوم م .2007موتلطقد ماظؼرارات مسؾك مأػؿقي ماظدور ماظذي متضطؾع مبف ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبقي مؼب مهلني مطػوءة ماإلدارةم
اظعوعي موخضقسفو مظؾؿلوءظي موهلني ماظؽػوءة مواظػعوظقي مؼب مهصقؾ ماٌقارد ماظعوعي موادؿكداعفو مظصوا ماٌقارـني موتشفع ماألعؿم
اٌؿقدة ماظدول ماألسضوء موعمدلوت ماألعؿ ماٌؿقدة ماٌعـقي مسؾك معقاصؾي موتؽـقػ متعووغفو معع ماٌـظؿي ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقوم
ظؾرضوبي مبفدف مايٌ مسؾك ماإلدارة ماظرذقدة مسؾك معبقع ماٌلؿقؼوت ،موإضرار ماىؿعقي ماظعوعي مظألعؿ ماٌؿقدة مبوظدور ماظذي متمدؼفم
األجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مؼب متعزؼز ماٌلوءظي موبلداء ماألجفزة مؼب مدقوق مهؼقؼ ماألػداف ماإلمنوئقي موبوػؿؿوم ماألجفزة مخبطي ماظؿـؿقيم
ٌومبعدمسومم.2015م
وؼب مضقء ماسؿؿود مغؿوئٍ مإسالن مأبق زيب م 2016م(اٌممتر ماظـوغل مواظعشرون مظؾؿـظؿي ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقيم
واحملودؾيم"االغؿقدوي")مواظيتمعـمضؿـفوماٌلوػؿيماظؾـوءةمألداءمرضوبيمعلؿؼؾيمسـماالدؿعدادمؼبمتـػقذمخطيماظؿـؿقيماٌلؿداعيم
 2030معـ مخالل ماألربعي معـوػٍ ماظقاردة مؼب مبـقد ماًطي ماالدرتاتقفقي مظالغؿقدوي مواٌدسؿي مبنرور مسؿؾ مخوص مظؽؾ معـفو،م
واسؿزام ماإلغؿقدوي متؼدؼؿ متؼورؼر مألسضوئفو محقل مضضوؼو ماظؿدضقؼ مذات ماظصؾي مبلػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي .ماألعر ماظذي مؼؿطؾىم
درسيمهركماألجفزةماظرضوبقيماظعؾقومسبقمتضؿنيمخططفوماإلدرتاتقفقيماٌلوػؿيمؼبمخطيماظؿـؿقيماٌلؿداعيموسؽسمذظؽمسؾكم
اًطط ماظؿشغقؾقي مممو مؼرتتى مسؾقف ماظؿـلقؼ ماٌلؾؼ معع مايؽقعي ماٌلموظي مسـ مدعٍ موعقائؿي ماًطي ماظقرـقي معع مأػداف مخطيم
اظؿـؿقيماٌلؿداعيمومبومضبؼؼماالدؿػودةماظؼصقىمظؾؿفؿؿع.م(اظؽقؼً م،2018ص)3

 -2تـػقذّاألجفزةّالعؾقاّلؾرقابةّلعؿؾقةّالًدقققّاالجًؿاعيّلؾًـؿقةّادلًِدامة:

وسـ معدى متػعقؾ ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مظعؿؾقي ماظؿدضقؼ ماالجؿؿوسل مظؾؿـؿقي ماٌلؿداعي :مؼؽؿػل ماظؾوحٌ مؼب مػذه ماىزئقيم
بودؿعراضماٌعقورمرضؿم( )5130اظؿـؿقيماٌلؿداعيمودورماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبي.محقٌمتؼدممػذهماظقثقؼيمغظرةمسوعيمسـمعػفقمم
اظؿـؿقي ماٌلؿداعي ،مطؿو متؼدم متقجقفوت متطؾقؼقي مإظب ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي محقل مطقػقي مإدعوج ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي مؼب متؼورؼرػوم
اظرضوبقيموضدمجوءتمػذهماظقثقؼيمبلربعيمأجزاء:م(اظعراق،م،2012ص)5
م
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أ -اىزءماألول:
ؼعرفماظؿـؿقيماٌلؿداعيمسؾكمأغفومتؾؽماظؿـؿقيماظيتمتقحدمبنيماألػدافماالضؿصودؼي مواالجؿؿوسقي مواظؾقؽقيموؼؼدممحمليمبشلنم
طقػمميؽـمأنمؼـعؽسمعػفقمماظؿـؿقيماٌلؿداعيمؼبماإلدرتاتقفقوتمواظلقودوتموسؿؾقوتمايؽقعوتمواهلقؽوت،موطقػمميؽـم
أن مؼمثر مسؾك ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي .مصوظؿـؿقي ماٌلؿداعي متعؿرب مػوعي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مألغفو متعؿرب مػوعي مظؾفقؽوتم
اًوضعيمظرضوبؿفو.مطؿومؼعؿؿدمغطوقمرضوبيماظؿـؿقيماٌلؿداعيمسؾكمصالحقوتماىفوزماألسؾكمظؾرضوبي،موطذظؽمحددماٌعقورمأغفم
صبىمأنمدبضعمسؿؾقيماظرضوبيمسؾكماظؿـؿقيماٌلؿداعيمظؾؿعوؼريماظرضوبقيماٌقجقدة.
ب -اىزءماظـوغل:
ؼقضح مطقػ مذرسً مايؽقعوت مبنسداد مأُرر مسؿؾ مظؿـؿقي ماإلدرتاتقفقوت ماظقرـقي مدعقوً موراء مهؼقؼ مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعيم
وبنيماظػرصماظيتمعـماٌؿؽـمأنمتقصرػومتؾؽماإلجراءاتمؼبمعلوسدةماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمظؾؼقوممبدورػو.
ج -اىزءماظـوظٌ:
صقصمطقػممتمتطؾقؼمعػفقمماظؿـؿقيماٌلؿداعيمسؾكماظلقودوتمواظرباعٍمواظدورماظذيمظعؾؿفماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمؼبماظرضوبيم
سؾكمعدىمحلـمػذاماظؿطؾقؼ.
د -اىزءماظرابع:
ؼؾني ماًطقات ماظيت مهؿوج ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مادبوذػو معـ مأجؾ متطقؼر مضدرتفو مسؾك متـػقذ ماألسؿول ماظرضوبقي مؼب مذبولم
اظؿـؿقيماٌلؿداعيموػذهماًطقاتمػل:
*مهدؼدماظصالحقوتمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمظؿدضقؼمععظؿمحوالتماظؿـؿقيماٌلؿداعي.
*موضعماإلدرتاتقفقوت:مؼـؾغلمعراسوةمإدرتاتقفقيماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمبشلنماظؿـؿقيماٌلؿداعي.
*مبـوءماظؼدرةمواًربةمضؿـماىفوزماألسؾكمظؾرضوبي.
*متـػقذماألسؿولماظرضوبقي:موػلمغػسماًطقاتماألربعيمأليمرضوبيم(دبطقط،مإرورمسؿؾ،مإسدادمتؼرؼر،معؿوبعي)
*ماظؿعؾؿمعـماًربةماًوصيمبوىفوزماألسؾكمظؾرضوبي،موعـماآلخرؼـمعـمخاللمتؾودلماًربات.
*مإحداثماظؿلثري:مإذمؼـؾغلمسؾكماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمأنمتقصرمترتقؾوتماظؿقصقوتموتؽقؼـماظؿلثريات.
43

 -3إرارّمؼرتحّلًدقققّالًـؿقةّادلًِدامة:

ميؽـ ماظؼقل مأن موزقػي متدضقؼ ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي مخدعي مجدؼدة موػل مؼب معرحؾؿفو ماألوظقي مومبو مأن مسؿؾقي ماظؿدضقؼ متؿطؾى مسودةم
ذبؿقسي معـ مععوؼري ماظؿدضقؼ مواظيت مسؾك مأدودفو متؽقن مسؿؾقي ماظؿؼققؿ مودعقوً معـ ماٌـظؿي ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبيم
(اإلغؿقدوى) مصك مدسؿ مضدرات ماألجفزة ماألسضوء معـ مخالل مابؿؽور ماظؿقجفقوت مواإلصدارات موعراجعؿفو مصؼد ممت مخالل معممترم
اإلغؿقدوى ماظـوغك مواظعشرؼـ مصك مدؼلؿرب م 2016ماٌـعؼد مصك مدوظي ماإلعورات ماظعربقي ماٌؿقدة مإصدار موتعدؼؾ ماظعدؼد معـ ماٌعوؼريم
وعـفو :ماظــؿعقور  ISSAI 5130بعـقان م"اظؿـؿقي ماٌلؿداعي" :مدور ماألجــفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي"م
وععــقـــور  ISSAI 3000بعـقان م"ععوؼري ماظرضوبي مسؾك ماألداء" موععقور مرضؿ م" ISSAI 3100عؾودئ متقجقفقي مبشلنم
اٌػوػقؿ ماظرئقلقي مظرضوبي ماألداء" موععقور  ISSAI 3200بعـقان م"تقجفقوت محقل معلور ماظرضوبي مسؾك ماألداء" .م(األرابقدوىم
2018مصم)10
وإذامطونمظـومأنمغؾقٌمسـمررقمأخرىمظؿدضقؼماظؿـؿقيماٌلؿداعيمػـوكمبعضماظدروسماٌػقدةماظيتمميؽـمادؿكالصفومعـمسدةم
إجراءات مداخؾ ماٌمدلي مَوػـوك مذبؿقسي معؿـقسي معـ ماظطرق مواألدوظقى ماظيت ممت موضعفو مظقزقػي ماظؿدضقؼ مواٌؿؿـؾي مؼب متدضقؼم
األداء ماالجؿؿوسل مواظؿقطقد ماٌفين مسؾقفو ،ممبو مؼب مذظؽ ماألدوظقى ماٌؿوحي مظؿؼققؿ ماالدؿداعي مسـ مررؼؼ ماجملفقدات ماظيت مضوعًم
بفو ماٌـظؿوت مواهلقؽوت ماظدوظقي مظؾؼقوس مووطوالت ماظؿصـقػ ،معـفو مظؿؼققؿ ماألداء ماالجؿؿوسل مواٌؿؿـؾي مؼب مععقور متدضقؼ ماألداءم
االجؿؿوسل  SA 8000وععقورماظـؼيمظألداءماالجؿؿوسلم AA 1000وععوؼريماظؿؼرؼرمسـماالدؿداعي GRI(G4).
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وغلؿـٍمعـمطؾمعومدؾؼمأغفمميؽـماالدؿػودةمو/أومتطقؼعمعـمإجراءاتمتدضقؼماألداءماالجؿؿوسلمؼبماٌمدليماالضؿصودؼي
سـد ماظؿقؼؼ معـ معمذرات ماألداء مواالجؿؿوسل مؼب مذبول متدضقؼ ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي مبوسؿؾور مأن مػـوك مثؾوت مسؾك معؼوؼقس متؼققؿم
األداءماٌوظلمحؿكماآلن،موبوظؿوظلمصفذهماًدعيماىدؼدةمواٌؿؿـؾيمؼبمتدضقؼماظؿـؿقيماٌلؿداعيمدبدمماظرضوبيمسؾكماألداءماظشوعؾم
ظؾؿـؿقي ماٌلؿداعي ،ماظيت متلخذ مبعني ماالسؿؾور ماظؿقظقػي :ماالضؿصودؼي م -ماظؾقؽقي م– ماإلجؿؿوسقي مواظؿقطقد ماٌفين مسؾك متؼورؼرم
االدؿداعي ماظصودرة مبشلغفو مبوظـلؾي مظؾؿمدلوت ماالضؿصودؼي .موتعؿرب مػذه ماًدعي مطلداة مظؾؿمدلي ماٌلؿداعي ،ماألعر ماظذي مؼعدم
سالجوًمظؼصقرمدورمتدضقؼمايلوبوتمؼبمدسؿماألداءماٌوظلمصؼطمظإلدارة،موػذاموصؼماظشؽؾماظؿوظل:
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إرورمعؼرتحمظؿدضقؼماظؿـؿقيماٌلؿداعي
تدضقؼماألداءماإلجؿؿوسك

تدضقؼماألداءماظؾقؽل

تدضقؼماظؿـؿقيماٌلؿداعي

تلطقدمسؾكماألداءماٌوظل

تلطقدمسؾكماألداءماالجؿؿوسل

األداءماظشوعؾم
ظؾؿـؿقيماٌلؿداعي

تلطقدمسؾكماألداءماظؾقؽل
اٌصدرمعـمإسدادماظؾوحٌ

الًوصقات:

تقصؾماظؾوحٌمإظبمذبؿقسيمعـماظؿقصقوتمسؾكماظـققماظؿوظل:
مضرورةماظؿعوونمبنيماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيموتؾودلماٌعؾقعوتمواًرباتمظؿـؿقيمضدراتمعـؿليبمتؾؽماألجفزةموتلػقؾفؿمسؾكمتدضقؼماألداءماالجؿؿوسكمطلحدمأبعودماظؿـؿقيماٌلؿداعي.
مصبىمأن مهظكمخطيماظؿـؿقيماٌلؿداعيمبوػؿؿوم مطؾري معـمضؾؾماألجفزةماظرضوبقي مؼبماظدولماظـوعقيمواألضؾممنقاً موتؾؽماظدولماظيت ممتر محبوالت مغزاع موحوالت معو مبعد ماغؿفوء ماظـزاع مطقن ماًطي ماظعوٌقي مظؾؿـؿقي ماٌلؿداعي متلعك مبوألدوس مإظب ممتؽني متؾؽم
اظؾؾدانمعـماظؾقوقمبرطىماظؿـؿقيماظعوٌقيموإحداثمصورقمظألصضؾمؼبمحقوةماٌقارـني.
 مصبى مسؾك ماٌفؿؿني مبوٌفـي مسؼد معممترات موورش مسؿؾ معفؿؿفو ماألدودقي ماالدؿؼرار مسؾك معؼوؼقس موععوؼري مسؿؾقي مظؿدضقؼماألداءماالجؿؿوسلمبصػيمخوصيموتدضقؼماظؿـؿقيماٌلؿداعيمبلبعودػوماظـالثمبصػيمسوعي.
 مإصدار مسدد معـ ماظؼقاغني مواألغظؿي مواظؿعؾقؿوت ماٌؿعؾؼي مبوىقاغى ماالجؿؿوسقي ماظيت متػرض مسؾك ماٌدضؼني ماظداخؾقنيمواًورجقنيماالػؿؿوممبفومخوصيمؼبمزؾمهدؼوتماظؿـؿقيماٌلؿداعي.

قائؿةّالـؿراجع:

أوالّ:ادلراجعّالعربقة:

ماٌـظؿيماظعربقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقي،مإرذوداتمحقلمطقػقيمتصـقػمععوؼريماالغؿقدوىمععمآخرماٌلؿفداتمذبؾيماظرضوبيماٌوظقي،ماظعددم72مؼقغققم.2018مأعنيماظلقدمأغبدمظطػل،ماٌراجعيماظؾقؽقي،ماظدارماىوععقي،ماإلدؽـدرؼيم(.)2005ماظعراق،مدؼقانماظرضوبيماٌوظقي،مأدوظقىموتؼـقوتماٌراجعيماظؾقؽقي،ماظؾؼوءماظؿدرؼيبمبوظؿعوونمععماٌـظؿيماظعربقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيمسـماظػرتةمعـم11/04م-م،2012/08/08م.2012
ماظؽقؼً ،مدؼقان ماحملودؾي ،مورضي مسؿؾ معؼدعي مصك مذبول ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي ،ماٌؾؿؼك ماظعؾؿل محقل معقضقع م"اظرضوبي مسؾك مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي” ،ماٌـظؿي ماظعربقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾي،متقغسماظػرتةمعـم.2018/03/29-27
صواماظعؼدة،مؼقدػمدعوده،معدىمإدراكماٌدضؼنيماألردغقنيمٌػفقمماظؿدضقؼماالجؿؿوسل ،2019.05.09مhttp:// www.jps-dir.net/Forum/uploads/8724/15.doc.
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صالحمغقريمخؾػ،مطقػمؼقاجفماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمرؿقحمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعي،مذبؾيماظرضوبيماٌوظقي،ماٌـظؿيماظعربقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقي،اظعددمَ69مدؼلؿربم.2016
سؾد ماظقػوب مغصر مسؾل ،معقدقسي ماٌراجعي ماًورجقي مايدؼـي ،ماىزء ماظـوظٌ ،مدور مآظقوت ماٌراجعي مصك متػعقؾ محقطؿي ماظشرطوت ،ماظدار ماىوععقي ،ماإلدؽـدرؼي،م
.2009
سؾد ماظقػوب مغصر مسؾل ،معقدقسي ماٌراجعي ماًورجقي مايدؼـي موصؼوً مٌعوؼري ماٌراجعي ماظعربقي مواظدوظقي مواألعرؼؽقي ،ماىزء ماظرابع ،ماٌراجعي موحقطؿي ماظشرطوتم
وعلموظقوتمعراضىمايلوبوتمؼبمعراجعيماألزعيماٌوظقيماظعوٌقي،ماظدارماىوععقي،ماإلدؽـدرؼي،م.2009م
سـؿونمربؿدمشـقؿ،معوجدةمأبقمزغط،ماظؿـؿقيماٌلؿدمييمصؾلػؿفوموأدوظقىمدبطقطفوموأدواتمضقودفو،مدارماظصػوءمظؾـشرمواظؿقزؼع،مسؿونمط ،1م.2007
ربؿدممسريماظصؾون،مدرادوتمعؿؼدعيمؼبماٌراجعيماًورجقي،ماظدارماىوععقي،ماإلدؽـدرؼي،م.2004
عممترماألعؿماٌؿقدةمظؾؿفورةمواظؿـؿقي،مطشػماظؾقوغوتماٌؿعؾؼيمبؿلثريماظشرطيمسؾكماجملؿؿع:ماالووػوتمواظؼضوؼوماظراػـي،مغققؼقركموجقغقػ،م.2002
ؼقدػ مصرج مجفؿوغل ،ماٌراجعي ماالجؿؿوسقي مواظؾقؽقي مؼب ماألردن :مدرادي معقداغقي مألراء مسقـي معـ ماٌراجعني ماظؼوغقغقني ،مذبؾي مجوععي ماٌؾؽ مسؾد ماظعزؼز :ماالضؿصودم
واإلدارة،ماجملؾدم،12ماظعددم،2م.2002
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ثانقاّ:الـؿراجعّاألجـيقة:
-Corinneم

Gendron, Le développement durable compromis, Québec, 2005, p.166.
- International Organization of Supreme Auditing Institutions "Intosai, ISSAI (5130)" Sustainable Development:
The Role of Supreme Audit Institutions ", 2013.
- Stephane Andre, evaluation de la performance non financiere des entreprises: apport des methods multicritere
d'aide a la decision. These ecole doctorale decision, informatique, mathematiques, organisation. universite paris
ix dauphine, 2002.
- http://www.egyview.com/vb/t680.html 11/05/2019.
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مـقـال مـحــرّر

لـيـبــيـــا

رقابة األداء وفاعليتَا يف مهافحة الفشاد
دراســــة حـالة ديواٌ الـنحاسبة اللـي ـبــي
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إعـدادّّ:صالحّحمؿدّمـصورّعيدّالِؿقع
مراجعّحِاباتّ
اإلدارةّالعامةّدلًابعةّادلقزانقةّالعامة

مؾُصّالدرادة:

ػدصًماظدراديمإظبماظؿعرفمسؾكمعدىمصوسؾقيمإجراءاتمرضوبيماألداءماظيتمميوردفومدؼقانماحملودؾيماظؾقيبمؼبمعؽوصقيماظػلود،م
وضدمادؿكدعًماالدؿؾوغيم طلداةمىؿـعماظؾقوغـوت،موتقصـؾًماظدرادـيمإظبمأنمإجـراءاتمرضوبـيماألداءماظـيتمؼؼـقممبفـوممدؼـقانم
احملودؾيمعالئؿيمٌؽوصقيماظػلودموذظؽمعـمخاللماإلجراءاتماظيتمؼؿؿمهدؼدػومظقضعمأػدافمسؿؾقيمرضوبـيماألداءمواجـراءاتمم
اظؿكطقطمواظؿـػقذموإسدادمتؼورؼرمرضوبـيماألداءمؼبمعؽوصقـيماظػلـودم.م وأوصـًماظدرادـيمبـوظرتطقزمسؾـكمرضوبـيماألداءممبـومؼؽػـؾم
االدؿكدامماألعـؾمظؾؿقاردماظؾشرؼيموتقدقعمصـالحقوتماٌـراجعنيمؼبمدؼـقانماحملودـؾيموتػعقـؾممدورػـؿمعــمغوحقـيماٌلـوءظيم
واحملودؾيمبؿقصريمعومؼؽػؾمذظؽمعـؾمحصقهلؿمسؾكمايصوغيموتعزؼزماظؿلػقـؾماٌفـينمعــمخـاللماظـدوراتماظؿدرؼؾقـيموورشم
اظعؿؾماٌؿعؾؼيمبرضوبيماألداءموهلنيماإلعؽوغقوتموايقاصزماٌودؼيمواٌعـقؼي.

مؼـدمـــة:

أصؾحماظػلودمزوػرةمسوٌقيموتزاؼدماالػؿؿوممبفومعـمضؾؾمدولماظعوملمدقاءماٌؿؼدعيمأوماظـوعقي،موذظؽمإلغؿشورهمصقفومععماخؿالفم
حفؿفموأذؽوظفموعلؾؾوتف،محقٌمأنمعـمأػؿماآلثورماظلؾؾقيمإلغؿشـورهمم سؾـكمعلـؿقىماٌمدلـوتمػـقمسـدمماالدـؿغاللماألعــؾم
ٌقاردػوموتؾذؼرػومأومإخؿالدفوم ممومؼمديمإظبمسدممهؼقـؼماٌمدلـيمألػـداصفو،مبوإلضـوصيمإظبمأغـفمؼلـؾىمؼبمتــدغلمعلـؿقيم
اًدعوتموؼزؼدمعـماٌشوطؾماالجؿؿوسقيمواالضؿصودؼي(.اظػطقللم.)2014م وعــمػـذاماٌـطؾـؼمصؼـدمذـفدتماظـدولمؼبماظعؼـقدم
األخريةممنقاًمواػؿؿوعوًمعؿزاؼدؼـممبقضقعماظرضوبيمعـمخاللماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمبوسؿؾورػومػلماظداسؿمظؾلـؾطيماظؿشـرؼعقيمٌـوم
تؼقممبفمعـمرضوبيمعلؿؿرةمسؾكمأسؿولماظلؾطيماظؿـػقذؼيواظيتمتؿكذمصقؿومبعدمأدودوًمظؿقلنيمادبوذمطـريمعـماظؼـراراتماٌفؿـيم
وذظؽمعـمخاللمضقوعفومبوظدورماظرضوبلماٌـوطمبفو.موؼعدمدؼقانماحملودؾيمؼبمظقؾقوماىفيماٌرطزؼيمظؾرضوبيماٌوظقيماظعؾقومواٌػـقضم
وصؼومظؾؼوغقنمرضؿم 19ظلـيم2013ممبوظؼقوممبرضوبيماألداءمايؽقعلمبشؽؾمسوممواٌمدلـوتماظعوعـيمبشـؽؾمخـوصمعــمخـاللم
احملوصظيمسؾكماٌولماظعومموحلـمادؿكداعفمالطؿشوفماإلسبراصوتمواألخطوءموإدبودماإلجراءاتماظالّزعـيمٌــعماظقضـقعمبفـوممؼبم
اٌلؿؼؾؾ.طؿومملمتعدماظرضوبيمسؾكماألعقالماظعوعيمربدودةمؼبماظرضوبيماٌوظقيمأومرضوبيماإلظؿزام،مبؾمأصؾقًمتؿــوولمعـدىمطػـوءةم
اإلدارةمؼبمادؿكدامماٌقاردماٌوظقيماٌؿوحيمهلوموهؼقؼماألػدافماٌردقعيمبؽػوءةموصعوظقـيموبلضـؾمتؽؾػـي،وذظؽممتوذـقومعـعمعـوم
غصًمسؾقفماٌودةمرضؿم( )21عـماظؼوغقن،مبوظؼقوممبػقصموتؼققؿمأداءماىفوتماًوضعيمظرضوبؿفمظؾقونمعدىمطػوءتفوموصعوظقؿفـوم
ؼبمممورديمأغشطؿفو.

الدرادــاتّالِابؼة:

ػدصًمدراديم(اظػوخريم)2013مإظبمهؾقؾموتؼققؿمأدوظقىماظعؿؾماظرضـوبلمظـدؼقانماحملودـؾيمؼبمظقؾقـوموتقصـؾًماظبموجـقدم
ضعػمؼبمعلؿقىمهؼقؼماظدؼقانمظؾؿفومماظرضوبقيماظيتمأغشهمعـمأجؾفوموأوصًمبضـرورةماظعؿـؾمسؾـكمإسؿؿـودمععـوؼريماظعؿـؾم
اظرضوبقيماظدوظقيمٌقاطؾيماظؿطقرمؼبمأجفزةماظرضوبيماظدوظقيمواالضؾقؿقي،معـعمضـرورةماسؿؿـودمطـؾمعــماظرضوبـيماظقضوئقـيمواظرضوبـيم
اٌػوجؽيمظؾقدمعـماظقضقعمؼبماالسبراصوت.مطؿومػدصًمدرادـيم(إمشقؾـيمواالربـشم)2013مإظبمتؼقـقؿمصوسؾقـيماالجـراءاتماظـيتم
ميوردفومدؼقانماحملودؾيماظؾقيبمظؾؿقوصظيمسؾلماٌولماظعوم،موتقصؾًمإظبمأنماٌراجعيماٌوظقيماظيتمميوردـفومدؼـقانماحملودـؾيم
ؼبمظقؾقومتؿػؼمععمععوؼريمعـظؿيماالغؿقدوي،موأوصًمبضرورةمتطقؼرمإجراءاتماٌراجعيماٌؿؾعيمواظعؿؾمسؾكمزؼودةماٌقاءعـيمعـعم
ععوؼريمعـظؿيماإلغؿقدوي.م
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وػدصًمدراديم(زطريم)2013مإظبماظؿعرفمسؾكمعدىمصوسؾقيماظؼقاغنيمواظؿشرؼعوتماظيتمتـظؿمسؿؾمدؼقانماحملودــــؾيم
اظؾقيبمؼبمربوربيماظػلودماٌوظلمواإلداريمواظشرطوتماظعوعي ،موتقصؾًمإظبمأنمػـوكمصوسؾقي مؼبمضقاغنيمدؼقانماحملودؾيماظؾقيبم
ؼبمربوربيماظػلودماٌوظلمواإلداريمبوٌمدلوتمواظشرطوتماظعوعي.م
وأوصً مبضرورة متؾين موتطؾقؼ ماٌعوؼري ماظدوظقي مظؾرضوبي مايؽقعقي م(االغؿقدوي) معـ مأجـؾ مرصع مطػـوءة مرضوبي ماظدؼـقان .موعــم
خالل مادؿؼراء ماظدرادوت ماظلوبؼي مجوءت مػذه ماظدرادي مٌعوىي ماظػفقة ماظيت مترطؿفو مػذه ماظدرادوت ماٌؿؿـؾي مؼب مضقوس مصوسؾقيم
رضوبي ماألداء ماظيت مميوردفو مدؼقان ماحملودؾي ماظؾقيب مؼب معؽوصقي ماظػلود ،مطؿو متعد مػذه ماظدرادي ماعؿدادًا مىفقد ماظؾوحـني مؼبم
اٌقضقعمغػلف.
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مـشؽؾةّالدرادة:

تؾعىمأجفزةماظرضوبيماظعؾقومدوراًمحققؼومؼبمإعؿـولمايؽقعوتمظؾؿلوءظيمعـمضؾؾماظلؾطوتماظؿشرؼعقيموعـظؿوتماجملؿؿعماٌدغلم
واىؿفقر،مصفلمتقصرمرأؼوًمعلؿؼالمحقلمجقدةموغقسقيماإلدارةماٌوظقيمؼبماظؼطوعماظعوم.
وعع متـوعل ماٌطوظى محبلـ متقزقػ ماٌول ماظعوم موغبوؼؿف معـ معظوػر ماظػلود ،مأصؾح معـ ماٌػقد مبدؼقان ماحملودؾي مضرورة متعزؼزم
ضقؿماظـزاػيموغظؿماظشػوصقيمواٌلوءظيمؼبماظؼطوعماظعومموػذامؼرتؾطمبشؽؾموثقؼمبقجقدمبـقيمعمدلقيمدؾقؿيموأجفزةمرضوبيمضقؼيم
وصوسؾيمتؿؿؿعمبوالدؿؼالظقيمواٌفـقي.موؼبمػذاماظلقوقمأصدرتمعـظؿيماإلغؿقدويمععوؼريمظرضوبيماألداء،مبقـًمايدماألدغكماظذيم
صبى مأن مؼطؾؼ معـ مضؾؾ معراجعل مأجفزة ماظرضوبي ماظعؾقو ماألسضوء مؼب مػذه ماٌـظؿي مٌلوسدتفؿ مؼب مهدؼد ماًطقات مواإلجراءاتم
اظرضوبقيمظؿقؼقؼمػدفماظرضوبي.م
وبني ماألربش م( )2013أن مإجراءات ماٌراجعي ماٌوظقي ماٌؿؾعي مؼب ماظدؼقان متؿػؼ معع متؾؽ ماٌعوؼري ،مإال مأن مدرادي ماظػوخريم
( )2013تقصؾً مإظب موجقد مضعػ مبوألداء ماظرضوبل مظؾدؼقان .موبوظرشؿ معـ مأن مدؼقان ماحملودؾي ماظؾقيب مؼعؿرب مػق مأحد مػذهم
األجفزةماظعؾقوماٌعـقيمبوحملوصظيمسؾكماٌولماظعوممواٌلوػؿيمؼبمربوربيماظػلودماٌوظلمإالمأنمتؼورؼرهمؼبماظلـقاتماألخريةمتشريم
إظب ماظؽـري معـ ماٌكوظػوت ماٌوظقي موإػدار مظؾؿول ماظعوم،وسؾقف مصنن ماإلذؽوظقي ماىقػرؼي مؼب مػذه ماظـدرادي متؽؿـ مؼب ماإلجوبي مسؾكم
اظؿلوؤلماظرئقللماظؿوظل:معومعدىمصوسؾقيمإجراءاتمرضوبيماألداءماظيتمميوردفومدؼقانماحملودؾيماظؾقيبمؼبمعؽوصقيماظػلودم؟

فرضقةّالدرادة:

تعؿرب مإجراءات مرضوبي ماألداء ماظيت مميوردفو مدؼقان ماحملودؾي ماظؾقيب مصعوظي مؼب معؽوصقي ماظػلود ،موؼؿػرع معـفو :ماظػرضقوتم
اظػرسقي:
*ماظػرضقيماظػرسقيماألوظب:م"تعؿربمأػدافمسؿؾقيمرضوبيماألداءمصعوظيمؼبمعؽوصقيماظػلود".
*ماظػرضقيماظػرسقيماظـوغقي:م"تعؿربمإجراءاتمدبطقطمسؿؾقيمرضوبيماألداءمصعوظيمؼبمعؽوصقيماظػلود".
*ماظػرضقيماظػرسقيماظـوظـي:م"تعؿربمإجراءاتمتـػقذمسؿؾقيمرضوبيماألداءمصعوظيمؼبمعؽوصقيماظػلود".
*ماظػرضقيماظػرسقيماظرابعي:م"تعؿربمإجراءاتمإسدادماظؿؼرؼرمرضوبيماألداءمصعوظيمؼبمعؽوصقيماظػلود".

أهـــدافّالدرادة:

تفدفماظدراديمإظبماظقضقفمسؾكمعدىمصوسؾقيمإجراءاتمرضوبيماألداءمؼبمعؽوصقيماظػلود.

أهـــؿقةّالدرادة:

متـؾع مأػؿقي ماظدرادي معـ مأػؿقي ماظرضوبي مسؾك ماألعقال ماظعوعي موذظؽ معـ مأجؾ متػودي ماإلسبراصوت مواألخطوء ماىلقؿي ماظيتم
تؿعرضمهلومحملووظيمتـؾقفماٌلموظنيمبوىفوزماظرضوبلمإظبمأػؿقيمرضوبيماألداء مؼبمعؽوصقيماظػلود،موبوظؿوظلمعلوسدةماإلدارةمؼبم
درسيماظؿصرفموإدبودمضراراتفومبوظشؽؾماظذيمؼضؿـمهلومهؼقؼمأطربمضدرمعـماألػداف.

جمًؿعّوعقـةّالدرادة:

ؼؿؽقنمذبؿؿعماظدراديمعـمعراجعلمايلوبوتمبوإلداراتماظػـقيممظؾرضوبيمسؾكماألداءمبوإلدارةماظعوعيمبدؼقانماحملودؾيماظؾقيبم
واظؾوظغ مسددػؿ م( )70عػردة،أعو مبوظـلؾي مظعقـي ماظدرادي مصنغف موبلؾى مصغر محفؿ مذبؿؿع ماظدرادي ممت مإدؿكدام مأدؾقب ماٌلحم
اظشوعؾمظؽوصيمأصراده.
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مـفٍقةّالدرادة:
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متمادؿكدامماٌـفٍماظقصػلماظؿقؾقؾلمألغفمؼؿالءممععمرؾقعيماظدراديموأػداصفو،موعـمأجؾموؿقعمبقوغوتماظدراديمثـؿمتصـؿقؿم
ادؿؿورةمادؿؾقونمحقٌممتمتقزؼعمسددم( )70ادؿؾوغي،موطوغًماالدـؿؾوغوتماٌرجعـيمواظصـوييمظؾؿقؾقـؾم( )68ادـؿؾوغيمأيم
بـلؾيمادرتجوعم(.)%97

حدودّالدرادة:
ايدود ماٌؽوغقي :ماإلدارات ماظػـقي مظؾرضوبي مسؾك ماألداء مبوإلدارة ماظعوعي مبدؼقان ماحملودؾي ماظؾقيب .مايدود ماظزعـقي:مت متقزؼعم

إدؿؿورةماالدؿؾقونمسؾكمأصرادمذبؿؿعماظدراديمخاللماظعومم2019م.م
ايدودماٌقضقسقي:مرضوبيماألداءموصوسؾقؿفومؼبمعؽوصقيماظػلودمبدؼقانماحملودؾيماظؾقيب.
اإلرور ماظـظري :متلعك مرضوبي ماألداء مبشؽؾ مرئقس مظػقص مواضؿصود موطػوءة موصعوظقي ماىفي ماًوضعي مظؾرضوبي مسـد مأدائفوم
ٌفوعفوموأغشطؿفومواظؿقؼؼمطذظؽمعـمعدىمإظؿزاعفومبوظؿشرؼعوتمواألغظؿيماٌعؿقلمبفو.مطؿومصبىماألخدمؼبماالسؿؾورمأثرماإلرورم
اظؿـظقؿلمأوماٌمدللمسؾكمأداءماىفيماًوضعيمظؾرضوبي.موألنمرضوبيماألداءمتعوجلمطوصيمأوجفمغشوطماظؼطوعماظعوممصنغفمظقسمعـم
اٌؿؽـماضرتاحمععوؼريمرضوبيمعشرتطيموعػصؾيمتراسلمطوصيمايوالت،مظذظؽمسؾكماٌراجعمتطؾقؼمحؽؿفماٌفينماًوص.
إرذاداتّرقابةّاألداءّوفؼاّلؾؿعقارّالدوليّرقمّ:ISSAI 3100

أوال:مأػدافمرضوبيماألداء:

تؾدأمأػدافمرضوبيماألداءمبوظؿقؼؼمعـمأنمإضؿصودماألغشطيمؼؿقاصؼمععماٌؾوديمواٌؿوردوتماإلدارؼـيماظلـؾقؿيمودقودـوتماإلدارةم
ظؾففيمربؾماظرضوبي.مواظؿلطدمعـمطػوءةمإدؿكدامم اٌقاردماظؾشرؼيمواٌوظقيموطػـوءةمغظـؿماٌعؾقعـوتمواظؿلطـدمعــموجـقدمعؼـوؼقسم
ظألداءمووجقدمإجراءاتمداخؾقيموإجراءاتمععقـيمتؿؾعفوماىفيماًوضعيمظؾرضوبيمٌعوىيمجقاغىماظؼصقر.موطذظؽماظؿلطـدمعــم
صوسؾقيماألداءمؼبمهؼقؼمأػدافماىفيماًوضعيمظؾرضوبيمواألثرماظػعؾلمظألغشطيماظيتمميوردفومعؼورغيمبوألثرماٌطؾقب.

ثوغقو:ماظؿكطقطمظعؿؾقيماظرضوبي:

طبططمعراجعماظدؼقانمظعؿؾقيمرضوبيماألداءمبطرؼؼـيمتضـؿـمأنمتؽـقنمذاتمجـقدةمسوظقـيموإنمتـؿؿمبطرؼؼـيماضؿصـودؼيموبؽػـوءةم
وصوسؾقيموؼبماظقضًماٌـودى،مععمضرورةمإٌومماٌراجعمسـدماظؿكطقطمظعؿؾقيمرضوبيماألداءمبوٌعرصيمواٌعؾقعوتماألدودقيماظالزعـيم
ظػفؿمرؾقعيماىفيماًوضعيمظؾرضوبيمحؿكمؼؿؿؽـمعـمتؼققؿماٌشوطؾمواٌكوررموعصودرماألدظـيموضوبؾقـيمإجـراءماظرضوبـيموأػؿقـيم
اجملولماظذيمدقؿؿمعراجعؿف.موضبددمعراجعماظدؼقانمأػدافماظرضوبيموأدؽؾؿفوموععوؼريػوموغطوضفوموعـففقؿفومواظؿؼـقوتماظـيتم
دقفمتلؿكدممىؿعماألدظيموإجراءمهؾقالتماظرضوبي.

ثوظـو:متـػقذمسؿؾقيمرضوبيماألداء:

صبريمعراجعماظدؼقانمسؿؾقيمرضوبيماألداءمبـوءًمسؾكماًطيماظرضوبيماٌقضقسيمعلؾؼوً،محبقـٌمتـؿؿمبعـوؼـيموعقضـقسقيموهـًم
إذرافمعـودىموؼلعكمظؾقصقلمسؾكمأدظيمرضوبقيمطوصقيموعـودؾيمظؿؾؾقـيمأػـدافماظرضوبـيمواإلجوبـيمسؾـكمأدـؽؾؿفوم.موتؿقـددم
رؾقعيمػذهماألدظيمبـوءمسؾكمعقضقعمرضوبيماألداءموأػداصفوموأدؽؾؿفو.م
وتؿطؾىمرضوبيماألداءمتػلرياًموحؽؿوًمػوعوًمظقضعماالدؿـؿوجوتمسـدمهؾقؾمأدؽؾيماظرضوبيموذظؽمألنمعـمأدظيماظرضوبـيماٌؿقصـؾم
سؾقفومػلمؼبمرؾقعؿفومعؼـعيمأطـرمعـفومضورعيم.وتصـػماألدظيمإظبمأدظيمعودؼـيمأومإصودؼـيمأومهؾقؾقـي،مظـذامؼشـرتطمأنمتؽـقنم
األدظيماظيتمصبىمايصقلمسؾقفومضوبؾيمظؾشرحمواظؿػلريمعـمحقٌمطػوؼؿفوموصقؿفوموعقثقضقؿفوموعـطؼقؿفو.م
طؿومصبىمأنمتؽقنمععؼقظيموزبؿصيموذاتمصؾيمبوٌقضقعماظرضوبلمعــمأجـؾمدسـؿمحؽـؿماٌراجـعموادـؿـؿوجوتفمصقؿـومؼؿعؾـؼم
بلدؽؾيماظرضوبي.م وؼؿؿمهؾقؾماظؾقوغوتمبعدموؿقعفومعــمزبؿؾـػماٌصـودرموعؼورغؿفـومبؾعضـفوماظـؾعضموصـؼمعـففقـيمسؾؿقـيم
وبعـوؼيمتوعيمظؿػلريماظؾقوغوتموايفٍماظيتممتمعبعفو،مععمتقثقؼمعبقعماألعقرماٌفؿيماظداسؿيمظرأيماٌراجعماٌفينمؼبمغؿوئٍم
اظرضوبيموادؿـؿوجوتفماظيتمدؿذطرمؼبمتؼرؼرماظرضوبي.
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رابعاّ:مًطؾياتّإعدادّالًؼارور:
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ؼعد ماظؿؼرؼر ماٌؿعؾؼ مبرضوبي ماألداء مسـ ماضؿصود موطػوءة مادؿكدام ماٌقارد موصوسؾقي مهؼقؼ ماألػداف ،موػذه ماظؿؼورؼر مدبؿؾػ مؼبم
غطوضفو مورؾقعؿفو .موؼب مأي متؼرؼر مسـ مسؿؾقي مرضوبقي مؼـؾغل مإبالغ معلؿكدعل ماظؿؼرؼر مسـ مأي مضققد مسؾك مسؿؾقي ماظرضوبي ماظيتم
متً،مدقاءمطوغًمضققدمسؾكمايصقلمسؾكماٌعؾقعوتمأومسـدمإسدادماظؿؼرؼر.م

الدرادةّالعؿؾقة:

ؼبمػذاماىزءمدقفمؼؿؿماظؿطرقمإظبماظطرقماإلحصوئقيماظيتممتمادؿكداعفومؼبماظدرادي.

أوالّ:الـؿؼقاسّادلًُِدم:

متمادؿكداممعؼقوسمظقؽورتمذيماظـؼوطماًؿسمظؾؿعؾريمسـمأدؽؾيماالدؿؾقونمطوظؿوظل:
اىدولمرضؿم()1م
مممممممممممممممممممممم

ثانقاّ:الطرقّواألدالقبّاإلحصائقةّادلًيعة:

مت ماخؿـؾور ماظـؾوت مأظػوطروغؾوخ  Cronbach's alpha Testمظؼقـوس مثـؾوت مصؼـــرات ماالدؿؾـــقون موأدؾقب ماظـلىم
اظـؿؽقؼي  Percentageمواٌؿقدطوت مايلوبقي  Meansمواخؿؾور  One-Sample T-Testمالخؿؾور مصرضقوت ماظدراديم
سـدمعلؿقىمدالظيم).)0.05

ثالٌاّ:ثياتّاالدًيقان:

متمادؿكدامماخؿؾورمأظػومطروغؾوخمظؼقوسمثؾوتمأداةماظدرادي.

رابعا:اخًيارّفرضقاتّالدرادة:

الخؿؾور مصرضقوت ماظدرادي ممت مادؿكدام ماخؿؾور م One Sample T-Testموصقؿو مؼؾل مسرض مظـؿوئٍ مػذه ماالخؿؾورات موطذظؽم
عـوضشؿفوموعؼورغؿفومععماظـؿوئٍماظيتمتقصؾًمهلوماظدرادوتماظلوبؼي.
*متـصماظػرضقيماألوظبمسؾك:م"تعؿربمأػدافمسؿؾقيمرضوبيماألداءمصعوظيمؼبمعؽوصقيماظػلود".
عـمخاللماىدولمرضؿم( )3غالحظمأنمذبؿقعماظؿقزؼعماظـليبم(عقاصؼمبدرجيمطؾريةموعقاصؼمبدرجيمطؾريمجدا)مىؿقعمصؼراتم
ػذا ماحملقر ماٌؿعؾؼي مبوإلجراءات ماٌرتؾطي مبلػداف مرضوبي ماألداء مترتاوح معـ م %72إظب م %79واظـؿؿقدط مايلوبل مىؿقعم
اظػؼراتماطربمعـم3.81موػقمأؼضومأطربمعـمعؿقدطماظؼؾقلماحملددم3.40مممومؼشريمإظلمأنمعبقعماظػؼراتمتعؿربمعـماألػدافم
اظيت مهلو مدرجي مصعوظقي مسوظقي مؼب معؽوصقي ماظػلود ،مطؿو مؼمطد مذظؽ مغؿقفي ماخؿؾور Tواظيت مطوغً مأطرب معـ م 42.33مىؿقعم
اظػؼراتموػلماطربمعـم1.965موػذامعومأطدهمعلؿقىماظدالظيماإلحصوئقيم Sigمظؽؾماظػؼراتموػقم(.)0.00
One-Sample Test
Test Value = 3
Percent
Greatly affect
Affect too much
%53.8
%27.7
%61.5
%18.5
%47.7
%41.5
%58.5
%13.8
%60
%29
%41.5
%33.8
%47.7
%35
%46
%33.8

Mean Difference

)Sig. (2-tailed

Std. Deviation

t

4.09231
3.96923
4.29231
3.81538
4.18462
4.09231
4.16923
4.13846

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

.678
.660
.700
.726
.609
.764
.740
.726

48.641
48.434
49.369
42.338
55.342
43.133
45.364
45.943
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س1
س2
س3
س4
س5
س6
س7
س8

وبشلءمأطـرمتػصقال:مصقؿومؼؿعؾؼمبوظلمالماألولمؼلوػؿمإتؾوعماٌؾودئمواٌؿوردوتماإلدارؼي،مودقـودوتماإلدارةماظلؾقـؿي
ؼبمعؽوصقيماظػلودمأذورتماظـؿوئٍمإظبمأنمأراءم %81.5عـماٌشورطنيمبوظدراديماتػؼقامبدرجيمطؾريةموبدرجي مطؾريةمجداًمسؾكم
أغفمؼلوػؿمإتؾوعماٌؾودئمواٌؿوردوتماإلدارؼي،مودقودوتماإلدارةماظلؾقؿيمؼبمعؽوصقيماظػلودموظؼدمطونماٌؿقدطمايلوبلمهلذهم
اظػؼرة مػق م 4.09موػق معو مأطدتف مضقؿي ماخؿؾور م ،T48.641أعو ماظلمال ماظـوغل مؼلوػؿ مادؿكدام ماٌقارد ماظؾشرؼي مواٌوظقيم
واٌعؾقعوتقي مبؽػوءة مؼب معؽوصقي ماظػلود مصؼد ماتػؼ مسؾك مذظؽ م %80عـ ماٌشورطني موطون ماٌؿقدط مايلوبل م ،3.96مووصؼو مظؼقؿيم
اخؿؾور  T48.434مصلغفو متعؿرب معمثر موصعوظي موذو مدالظف مإحصوئقي ،موصقؿو مؼؿعؾؼ مبوظلمال ماظـوظٌ مؼلوػؿ مهؼقؼ ماألػدافم
بػوسؾقي معـ مخالل معؼورغي ماألثر ماظػعؾل مبوألثر ماٌطؾقب مؼب معؽوصقي ماظػلود ،موطذظؽ ماظلمال ماًوعس متلوػؿ مأخذ موجفي مغظرم
اٌقارـ مسـ مأداء ماىفي محقـؿو مؼؽقن مذظؽ معـودؾوً مؼب معؽوصقي ماظػلود ،مصؼد مطوغو مأطـر ماظعقاعؾ متلثريا معـ موجفي مغظر مسقـيم
اظدرادي محقٌ مبؾغ ماٌؿقدط مايلوبل م 4.29مو 4.18مسؾك ماظؿقاظل موػق مؼؼرتب معـ مغطوق ماٌقاصؼ مبدرجي مطؾري مجدا ،موػق معوم
أطدتف مضقؿي ماخؿؾور م T49.36و 55.34موػل متدل مسؾك مأغف مسوعؾ معمثر موذو مدالظف مإحصوئقي محقٌ ماتػؼ مسؾك مذظؽ م%89.2
و %89سؾكماظؿقاظلمعـماٌشورطنيمؼبماظدراديمسؾكماغفمسوعؾمإعومعقاصؼمبدرجيمطؾريةمأومبدرجيمطؾريةمجدا.م
وصقؿو مؼؿعؾؼ مبوظلمال ماظرابع مؼلوػؿ موضع مرضوبي مإدؿؾوضقي محقـؿو متؽقن معـودؾي مؼب معؽوصقي ماظػلود محقٌ مأطد م %72.3عـم
حفؿماظعقـيمأنمػذاماظعوعؾمأعومعقاصؼمبدرجي مطؾريةمبدرجي مطؾريةمجداموظؼدمبؾغماٌؿقدطمايلوبلم 3.81مطؿومأنماخؿؾور Tم
طونمذومدالظيمإحصوئقيم،42.33ماظلمالماظلودسمؼلوػؿماخؿؾورمعقاضقعماظرضوبيمبعـوؼيمؼبمعؽوصقيماظػلودمحقٌمتؿففمأراءم
 %75.3عـماظعقـيمحقلمػذاماإلجراءمإظبمأغفمؼلوػؿمبدرجيمطؾريةمأومبدرجيمطؾريةمجداًمحقٌمطونماٌؿقدطمايلوبلم.4.09
وطوغًمغؿوئٍماظلمالماظلوبعمؼلوػؿماخؿؾورمعقاضقعماظرضوبيمبـوءمسؾكمتؼققؿمظؾؿشوطؾمأوماٌكوررموأػؿقؿفو،مإضوصيمإظبماألػؿقيم
االجؿؿوسقي مواظلقودقي مؼب معؽوصقي ماظػلود مطون مذو مدالظف مإحصوئقي محقٌ مبؾغً مضقؿي ماخؿؾور  T45.36مطؿو مبؾغ ماٌؿقدطم
ايلوبلم4.16مصؾؼدمدظًمعـمحفؿماظعقـيمسؾكمأغفمؼلوػؿمبدرجيمطؾريةمأومبدرجيمطؾريةمجداًمحقٌمبؾغمغلؾيم. %82.7م
وأخريامصقؿومؼؿعؾؼمبوظلمالماظـوعـمؼلوػؿموضعمبرغوعٍمرضوبيمدـقيمؼلخذمؼبماالسؿؾورمعبقعماألوظقؼوتموتلؿكدممصقفماألدواتم
اٌـودؾيمؼبمعؽوصقيماظػلود.مصؼدمطونماووهمأراءم %79.8عـماظعقـيمسؾكمأغفمسوعؾمؼلوػؿمبدرجيمطؾريةموبدرجيمطؾريةمجداًم
وظؼدمبؾغماٌؿقدطمايلوبلم4.13موضقؿيماخؿؾور T45.94موػقمؼمطدمسؾكمأغفمسوعؾمذومدالظيمإحصوئقي.م
وممو مدؾؼ مشبؾص مإظب مأن معبقع مصؼرات مػذا ماحملقر ممتـؾ مإجراءات متلوػؿ مؼب معؽوصقي ماظػلود موبوظؿوظل مضؾقل مصرضقي ماظدراديم
األوظب:م"تعؿربمأػدافمسؿؾقيمرضوبيماألداءمصعوظيمؼبمعؽوصقيماظػلود".
*متـصماظػرضقيماظـوغقيمسؾك:م"تعؿربمإجراءاتمدبطقطمسؿؾقيمرضوبيماألداءمصعوظيمؼبمعؽوصقيماظػلود".
عـمخاللماىدولمرضؿم( )4غالحظمأنمذبؿقعماظؿقزؼعماظـليبم(عقاصؼمبدرجيمطؾريةموعقاصؼمبدرجيمطؾريمجدا)مىؿقعمصؼراتم
ػذا ماحملقر ماٌؿعؾؼي مبوإلجراءات ماٌرتؾطي مبوظؿكطقط مظعؿؾقي مرضوبي ماألداء مترتاوح معـ م %79إظب م %96وأن ماٌؿقدط مايلوبلم
ىؿقعماظػؼراتمطونماطربمعـم3.92موػقمأؼضومأطربمعـمعؿقدطماظؼؾقلماحملددم3.40مممومؼشريمإظبمأنمعبقعماظػؼراتمتعؿربم
عـمإجراءاتماظؿكطقطماظػعوظيماظيتمهلومدرجيمصعوظقيمسوظقيموبشؽؾمطؾريمؼبمعؽوصقيماظػلود،مطؿومؼمطدمذظؽمغؿقفيماخؿؾور T
واظيت مطوغً مأطرب معـ م 34.012ىؿقع ماظػؼرات موػل ماطرب معـ م 1.965موػذا معو مأطده معلؿقى ماظدالظي ماإلحصوئقي  Sigمظؽؾم
اظػؼرات موػق م( .)0.000إن مأطـر ماإلجراءات مأػؿقي مؼب مػذه ماجملؿقسي مواظيت مظقحظً معـ مخالل مغؿوئٍ ماظؿقؾقؾ ماظقصػلم
ظؾدرادي مػل م)ؼلوػؿ مهدؼد مأػداف ماظرضوبي موأدؽؾؿفو مواصرتاضوتفو موععوؼريػو موغطوضفو مواظػرتة ماظيت متغطقفو مواظؿؼـقوت ماظيتم
دؿلؿكدم مؼب معبع ماألدظي موإجراءات مهؾقؾفو مؼب معؽوصقي ماظػلود ،مؼلوػؿ مؼب موضع مخطي متشغقؾقي مسوعي متؿضؿـ ماالحؿقوجوتم
عـ ماٌقزػني ماالطػوء موعو مؼؿؿؿعقن مبف معـ ماالدؿؼالظقي مواًربة ماظالزعي مظؾرضوبي مؼب معؽوصقي ماظػلود)حقٌ مأن معوغلؾؿف%75.7م
و%82عـ مسقـي ماظدرادي مومبؿقدط محلوبل 4.44مو 4.49مسؾك ماظؿقاظل موػل مؼب مغطوق ماٌقاصؼ مبدرجي مطؾري مجدا موصؼ معؼقوسم
ظقؽورت ماًؿودل،وػذا مؼمطد مسؾك مأغفو معـ مأػؿ ماإلجراءات ماظيت متلوػؿ مؼب مايد معـ ماظػلود ،موػق معو مأطده ماخؿؾور  Tمحقٌم
طوغً مضقؿؿف مأطرب معـ م ،49.136مثؿ مؼلتل مبعد مذظؽ مإثـني معـ ماإلجراءات مطوغً مأراء ماظعقـي محقهلو معؿلووؼي موػل :م(ؼلوػؿم
وضع مععوؼري مرضوبقي معـودؾي مظرضوبي ماألداء متؼدم مأدودو مظقضع مغؿوئٍ ماظرضوبي ،مدقاء مطوغً مطؿقي مأو مغقسقي موتؽقن معقثقضيم
وعقضقسقيموعػقدةموطوعؾيموربددةماٌصدرمؼبمعؽوصقيماظػلود.
50
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One-Sample Test
Test Value = 3
Percent
Affect too
Greatly affect
much
%55
%29
%27.7
%58
%44
%52
%50.8
%38.5
%52
%40
%41.5
%44.6
%50.8
%41.5
%50
%35
%62
%20
%42
%47
%62
%17
%60
%30
%40
%40

51

Mean
Difference

)Sig. (2-tailed

Std. Deviation

t

4.10769
4.44615
4.49231
4.27692
4.32308
4.29231
4.33846
4.20000
4.00000
4.35000
3.92500
4.20000
4.20000

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

.731
.729
.562
.649
.615
.744
.619
.686
.679
.735
.729
.607
.757

45.273
49.136
64.394
53.073
56.662
46.500
56.471
38.673
37.238
37.403
34.012
43.715
35.050

س9
س10
س11
س12
س13
س14
س15
س16
س17
س18
س19
س20
س21

ؼلوػؿمتؼققؿمعقثقضقيمأغظؿيماظرضوبيماظداخؾقيمظؾففيماًوضعيمظؾرضوبيمواظيتمتضؾطمدريمأسؿوهلـومؼلـوسدمؼبمعؽوصقـيماظػلـودم)م
حقٌمأطدم %92عـمحفؿماظعقـيمأنمػذهماإلجراءاتمإعومتلوػؿمبدرجيمطـؾريةمأومبدرجـيمطـؾريةمجـدا،مصؾؼـدمبؾـغماٌؿقدـطم
ايلوبلمهلذهماإلجراءاتمسؾكماظؿقاظلم 4.32و4.33موػلمتؼعمؼبمغطوقماٌقاصؼمبدرجيمطـؾريةمجـداموصـؼمعؼقـوسمظقؽـورتم،م
طؿومأنماخؿؾور Tمطونمذومدالظيمإحصوئقيموأطربمعـم.46.500موظؼدمتؾكمػذهماجملؿقسيمذبؿقسيمأخريمعـماإلجراءاتمواظيتم
طوغًمذامأػؿقيمطؿومأطدهماخؿؾورم Tواظذيمطوغًمضقؿؿفمىؿقعماٌػرداتمأطربمعــم( )37.403وػـقمأطـربمعــم1.964مصؾؼـدم
تراوحماٌؿقدطمايلوبلمهلذهماالجراءاتمبنيم 4.20و 4.35وػلمتؼعمؼبمغطوقمعلـؿقىماٌقاصـؼمبدرجـيمطـؾريةمجـدامحلـىم
عؼقوسمظقؽورت،وظؼدمتراوحًمغلىمآراءماظعقـيمحقلمػذهماجملؿقسيمبنيم %89وم %90وتضؿمػـذهماجملؿقسـيماظصـعقبوتم
اظؿوظقي:م( ؼلوػؿمهدؼدماظؿؽوظقػماٌؼدرةمظؾرضوبيمواالررماظزعـقيمظعؿؾقيماظرضوبيمؼبمعؽوصقيماظػلود،مؼلوػؿماظؼقوممضـؿـمسؿؾقـيم
اظؿكطقطمجبفقدمحبـقيمععقـيمبفدفمبـوءماٌعرصيمواخؿؾورمزبؿؾػمتصـوعقؿماظرضوبـيمواظؿقؼـؼمعــموجـقدماٌعؾقعـوتماظالزعـيم
الخؿؾورمأغلىمعـففقيمظؾرضوبيمؼبمعؽوصقيماظػلود،متلوػؿمعراسوةماٌروغيماظقاضعقيمسـدماخؿؾـورماٌـففقـوتموإجـراءاتمرضوبـيم
األداءمؼبمعؽوصقيماظػلود).موأخريامصؼدمبنيماظؿقؾقؾماإلحصوئلمأنمأضؾماإلجراءاتمتلثرياًمؼبمػذهماجملؿقسيمحلىموجفيمغظرم
أصرادماظعقـيمطوغًم( ؼلوػؿماالٌومماظؿوممبوٌعؾقعوتماألدودـقيمظطؾقعـيماىفـيممبـومؼلـؿحمبؿؼقـقؿماٌشـوطؾمواٌكـوررمواٌصـودرم
احملؿؿؾيمظألدظيماظالزعيموأػؿقيماجملولماظذيمدقؿؿمعراجعؿفمؼبمعؽوصقيماظػلود،مؼلـوػؿمهدؼـدمغطـوقماظرضوبـيمبقضـقحمعــم
حقٌمغقعماظرضوبيماٌرادمإجراؤػومووضؿفومورؾقعؿفومومبومؼؿؿوذـكمعـعمأيمتشـرؼعوتموضـقاغنيمتؾؿـزممبفـوماىفـيمؼبمعؽوصقـيم
اظػلود،مؼلوػؿموضعمإجراءاتمرضوبقيمهددماظقدوئؾماظيتمدقفمتلؿكدممىؿعماألدظيماظؽوصقـيمواٌـودـؾيماظـيتمتلـؿكدممؼبم
االدؿـؿوجمواإلجوبيمسؾكمأدؽؾيماظرضوبيمأومتلطقدماالصرتاضوتمؼبمعؽوصقيماظػلود،مؼلوػؿماخؿؾورمررقمعبعماظؾقوغـوتموتؼـقـوتم
أخدماظعقـوتمبعـوؼـيمؼبمعؽوصقـيماظػلـود،متلـوػؿماالدـؿػودةمعــمطـؾمودـوئؾمعبـعماٌعؾقعـوتمواظؿقؾقـؾمعــؾماٌلـقحوتم
واالدؿؾقوغوتمواٌؼوبالتموذبؿقسوتماظرتطقزمواٌالحظوتموهؾقؾماظقثوئؼمواخؿؾـورماٌعـوعالتموهؾقـؾماظؾقوغـوتماالضؿصـودؼيم
واٌوظقيموبقوغوتماألداءمؼبمعؽوصقيماظػلود،مؼلوػؿمإبالغماىفوتماًوضعيمظؾرضوبيمسـماىقاغـىماظرئقلـقيمظؾرضوبـيمطلػـدافم
اظرضوبيموأدؽؾؿفوموععوؼريػوموغطوضفوموذظؽمضؾؾمعرحؾيمعبعماظؾقوغوتمأومبعدماالغؿفوءمعـمدبطـقطمسؿؾقـيماظرضوبـيمؼبمعؽوصقـيم
اظػلود.محقٌمتراوحًمغلؾيمأراءماظعقـيماظذؼـمأجوبقاموعقاصؼنيمبلغفمؼلوػؿمبدرجيمطؾريمأومبدرجيمطـؾريةمجـداًمبـنيم%79م
و،%86موظؼدمطونماٌؿقدطمايلوبلمهلذهماإلجراءاتمبـنيم3.92مو 4.29وطوغـًمغؿقفـيماخؿؾـورم Tمذاتمدالظـيمإحصـوئقيم
حقٌمطوغًمأطربمعـم.1.964مموممومدؾؼمميؽـماظؼقلمأنمإجراءاتماظؿكطقطمظعؿؾقيمرضوبيماألداءمتلوػؿمؼبمعؽوصقيماظػلـود،م
وػذامؼمطدمصقيماظػرضقيماظـوغقـيمظؾدرادـيموضؾقهلـوموػـلم :تعؿـربمإجـراءاتمدبطـقطمسؿؾقـيمرضوبـيماألداءمصعوظـيمؼبمعؽوصقـيم
اظػلود".
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*متـصماظػرضقيماظـوظـيمسؾك:م"تعؿربمإجراءاتمتـػقذمسؿؾقيمرضوبيماألداءمصعوظيمؼبمعؽوصقيماظػلود".
وعـمخاللماىدولمرضؿم( )5غالحظمأنمذبؿقعماظؿقزؼعماظـليبم(عقاصؼمبدرجيمطؾريةموعقاصؼمبدرجيمطؾريمجدا)ىؿقعمصؼراتم
ػذا ماحملقر ماٌؿعؾؼي مبوإلجراءات ماٌرتؾطي مبوظؿـػقذ مظعؿؾقي مرضوبي ماألداء مترتاوح معـ م %84إظب م %97وأن ماٌؿقدط مايلوبلم
ىؿقعماظػؼراتمطونماطربمعـم4.12موػقمأؼضومأطربمعـمعؿقدطماظؼؾقلماحملددم3.40مممومؼشريمإظلمأنمعبقعماظػؼراتمتعؿربم
عـمإجراءاتماظؿكطقطماظػعوظيماظيتمهلومدرجيمصعوظقيمسوظقيموبشؽؾمطؾريمؼبمعؽوصقيماظػلود،مطؿومؼمطدمذظؽمغؿقفيماخؿؾور T
واظيت مطوغً مأطرب معـ م 33.00مىؿقع ماظػؼرات موػل ماطرب معـ م 1.965موػذا معو مأطده معلؿقى ماظدالظي ماإلحصوئقي م  Sigمظؽؾم
اظػؼراتموػقم(.)0.000
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One-Sample Test
Test Value = 3
Percent
Affect too
much
%40
%40
%32
%60
%45
%40
%35
%50

Greatly affect
%45
%47
%52
%27
%52
%47
%60
%40

Mean Difference
4.22500
4.27500
4.12500
4.47500
4.42500
4.27500
4.30000
4.37500

)Sig. (2-tailed
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

Std. Deviation
.767
.678
.790
.715
.549
.678
.563
.740

t
34.815
39.826
33.000
39.547
50.933
39.826
48.230
37.376

س22
س23
س24
س25
س26
س27
س28
س29

وعـمخاللماىدولمرضؿم()5مصنغفمميؽـمتؼلقؿمػذهماظـؿوئٍمإظبمأربعمذبؿقسوتمحلىماظؿقزؼعماظـليبمإلجوبوتمأصرادماظعقــيم
تظؿماجملؿقسيماألوظبماإلجراءاتماظيتمتلوػؿمبدرجيمطؾريةمجداوػؿو:م(ؼلوػؿماظعؿؾمبشـؽؾمعـففـلموبعـوؼـيمســدمتػلـريػؿم
ظؾؾقوغوتمواٌعؾقعوتماظيتممتمعبعفوموتربؼرمحؽؿفؿماٌفينمبؿؼدؼؿمأدظيمتـدسؿمغؿـوئٍماظرضوبـيمواالدـؿـؿوجوتماظـيتمدـؿذطرمؼبم
اظؿؼرؼرمؼبمعؽوصقيماظػلود،متلوػؿماحملوصظيمسؾكمضدرمعـماظعالضيماىقدةمبنيماٌراجعموبنيمطوصيمأصقوبماٌصؾقيموصفؿمدورم
طؾمعـفؿمظضؿونمتعزؼزمتدصؼماٌعؾقعوتممبومتلؿحمبفمذروطماظلرؼيموإجراءماظـؼوذوتمؼبمجقمعـماالحرتامماٌؿؾـودلمؼبمعؽوصقـيم
اظػلود)محقٌمطوغًمغلؾيمإجوبوتمأصرادماظعقـيم %97وم %95سؾكماظؿقاظلموػؿومأسؾكمغلؾيمؼبمػذاماحملقرمممومؼـدلمسؾـكم
أػؿقيمػذهماالجراءاتمعـموجفيمغظرمآراءماظعقـيموػذامعومأطدهماٌؿقدطمايلوبلماظذيمبؾغمسؾكماظؿقاظلم4.42مو4.3موػلمؼبم
عدىماٌقاصؼمبدرجيمطؾريةمجـدامسؾـكمأغفـومتلـوػؿمؼبمعؽوصقـيماظػلـود،محلـىمعؼقـوسمظقؽـورتمطؿـومأنمغؿقفـيماظؿقؾقـؾم
اإلحصوئلمطوغًمذاتمدالظيمإحصوئقيمحقٌمبؾغًمضقؿيماخؿؾور Tسؾكماظؿقاظلم50.93موم.48.23م
أعوماجملؿقسيماظـوغقيمصؿشؿؾمأربعيمإجراءاتمتلوػؿمبدرجيمطؾريةموبدرجيمطؾريةمجـداموػـلم:م(ؼلـوػؿمايصـقلمسؾـكمأدظـيم
اظرضوبيماظؽوصقيمواٌـودؾيمظؿؾؾقيمأػدافماظرضوبيموأدؽؾؿفومؼبمعؽوصقـيماظػلـود،مؼلـوػؿمايصـقلمسؾـكماظؾقوغـوتمعــمزبؿؾـػم
اٌصودرموعـمأصقوبماٌصؾقيموبدلماىفدمىؿعماظؾقوغوتموهؾقؾفوموتػلريػومؼبمعؽوصقيماظػلود،مؼلوػؿماظعؿؾمسؾكمإسـدادم
تقثقؼمطوعؾمؼؿضؿـماالسدادمظعؿؾقيماظرضوبيمواحملؿقؼوتمواظـؿوئٍمبطرؼؼيمعػفقعيمحبقٌمتؽؿـمأيمعراجعمآخرمذومخربةمتؿؾـعم
اظعؿؾماظذيمضوممبفمظدسؿماظـؿوئٍماظرضوبقيمواظؿقصقوتمؼبمعؽوصقيماظػلود،متلوػؿماحملوصظيمسؾكمدرؼيمعومضبصـؾقنمسؾقـفمعــم
ععؾقعوتمأثـوءمضقوعفؿمبلسؿولماٌراجعيموسدمماظؾقحمبفومأليمررفمبودؿــوءماظدؼقانمأوماظؼضوءمؼبمعؽوصقيماظػلود)مصؾؼدمطوغـًم
غلؾيمآراءمأصرادماظعقـيمبنيم%87مو %90وتراوحماٌؿقدطمايلوبلمهلومبنيم4.27مو 4.47وػلمتؼعمؼبمعدىماٌقاصؼمبدرجيم
طؾريةمجدامطؿومأنماخؿؾور Tمطونمذومدالظفمإحصوئقيمحقٌمطوغًمضقؿؿفمأطربمعـمايدماٌطؾقبم.1.964م
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وبوظؿوظلمتدلمػذهماظـؿقفيمسؾكمأػؿقيمػذهماإلجراءات،موسؾكمإدارةماظدؼقانماظعؿؾمسؾكمحلـمادؿغالهلومظؾؿلوػؿيمصـل
عؽوصقي ماظػلود مألغفو متؼع مؼب مغطوق مدقطرتفو .مأعو ماجملؿقسي ماألخرية ممصؽوغً معؽقغف معـ ماإلجراءات ماألضؾ معلوػؿي محلىم
وجفي مغظر مأصراد ماظعقـي موػل :م(ؼلوػؿ متصـقػ مأدظي ماالثؾوت مإظب مأدظي معودؼي موعلؿـدؼف موإصودؼي موهؾقؾقي مضوبؾي مظؾشرحم
واظؿػلري معـ محقٌ مطػوؼؿفو موصقؿفو موعقثقضقؿفو موعـطؼقؿفو موصؾؿفو مبوٌقضقع مظدسؿ محؽؿ ماٌراجع موادؿـؿوجوتف مؼب معؽوصقيم
اظػلود،مؼلوػؿماظؼقوممبعؿؾقوتماظرضوبيمبعـوبيموعقضقسقيموهًمإذرافمعـودىمبـوءمسؾكمدبطقطماظرضوبيماظذيممتمعلؾؼومؼبم
عؽوصقيماظػلود)محقٌمطوغًمغلؾيمأراءماظعقـيمحقلمػذهماإلجراءاتمواظذؼـمأجوبقاممبقاصؼمبدرجيمطؾريةموبدرجيمطؾريةمجدام
 %84و %85طؿو مطوغً مغؿقفيماخؿؾور  Tمأطربمعـم 1.964مأيمذاتمدالظفمإحصوئقي.موممومدؾؼ مميؽـماظؼقلمأنمإجراءاتم
تـػقذمسؿؾقيمرضوبيماألداءمتعؿربمصعوظيمؼبمعؽوصقيماظػلود،موػذامؼمطدمصقيماظػرضقيماظـوظـيموضؾقهلو.
*متـصماظػرضقيماظرابعيمسؾك":تعؿربمإجراءاتمإسدادماظؿؼرؼرمرضوبيماألداءمصعوظيمؼبمعؽوصقيماظػلود".
عـمخاللماىدولمرضؿم( )6غالحظمأنمذبؿقعماظؿقزؼعماظـليبم(عقاصؼمبدرجيمطؾريةموعقاصؼمبدرجيمطؾريمجدا)ىؿقعمصؼـراتم
ػذاماحملـقرماٌؿعؾؼـيمبـوإلجراءاتماٌرتؾطـيمبنسـدادماظؿؼرؼـرمظعؿؾقـيمرضوبـيماألداءمتـرتاوحمعــم %40إظبم %62وأن اٌؿقدـطم
ايلوبلمىؿقعماظػؼراتمطونماطربمعـم3.92موػقمأؼضومأطربمعـمعؿقدـطماظؼؾـقلماحملـددم3.40مممـومؼشـريمإظـلمأنمعبقـعم
اظػؼراتمتعؿربمعـمإسدادماظؿؼورؼرماظػعوظيماظيتمهلومدرجيمصعوظقيمسوظقيموبشؽؾمطؾريمؼبمعؽوصقيماظػلود،مطؿومؼمطدمذظؽمغؿقفـيم
اخؿؾور Tواظيتمطوغًمأطربمعـم 34.012ىؿقعماظػؼراتموػلماطربمعـم1.965موػذامعـومأطـدهمعلـؿقىماظدالظـيماإلحصـوئقيم
Sigمظؽؾماظػؼراتموػقم(.)0.000
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One-Sample Test
Test Value = 3
Percent
Greatly too
affect
%42
%35
%20
%47
%17
%30
%40
%40

Greatly affect

Mean
Difference

%47
%50
%62
%42
%62
%60
%40
%45

4.32500
4.20000
4.00000
4.35000
3.92500
4.20000
4.20000
4.22500

)Sig. (2-tailed

Std.
Deviation

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

.655
.686
.679
.735
.729
.607
.757
.767

t
41.708
38.673
37.238
37.403
34.012
43.715
35.050
34.815

س30
س31
س32
س33
س34
س35
س36
س37

وبشلءمعـماظؿػصقؾ:مصقؿومؼؿعؾؼمبوظلمالماألولمتلوػؿمايوالتمشريماٌفؿيمغلؾقومؼبمسدمماالظؿزاممواظؿالسىموتؾؾقـغماٌلـؿقيم
اٌـودىمؼبماىفيماًوضعيمظؾرضوبيمطؿوبقومسؾكمعؽوصقيماظػلودمأذـورتماظـؿـوئٍمإظبمأنمأراءم %90عــماٌشـورطنيمبوظدرادـيم
اتػؼقامبدرجيمطؾريةموبدرجيمطؾريةمجداًمسؾكمأغفمتلوػؿمايوالتمشريماٌفؿيمغلؾقومؼبمسدمماالظؿزاممواظؿالسىموتؾؾقغماٌلـؿقيم
اٌـودىمؼبماىفيماًوضعيمظؾرضوبيمطؿوبقومسؾكمعؽوصقيماظػلودموظؼدمطونماٌؿقدطمايلوبلمهلـذهماظػؼـرةمػـقم 4.20وػـقمعـوم
أطدتفمضقؿيماخؿؾورم ،T43.715أعومصقؿومؼؿعؾؼمبوظلماظنيماظـوغلمواظـوظٌ:مؼلوػؿمتؼرؼرمرضوبيماألداءمســماالضؿصـودمواظؽػـوءةم
ؼبمادؿكدامماٌقاردموصوسؾقيمهؼقؼماألػدافمؼبمعؽوصقيماظػلود،مؼلوػؿماظؿؼرؼـرماظؽوعـؾمواٌقضـقسلمواٌؽؿـقبمبؾغـيمواضـقيم
واٌؼدمممظؿلؾقطماظضقءمسؾكماظؿقلقـوتماٌطؾقبيمؼبماظقضًماٌـودىمؼبمعؽوصقيماظػلودَمصؼدمأتقكمؼبمغػسماظرتتقىمعـماألػؿقـيم
حلىموجفيمغظرماظعقـيماٌشورطنيمبوظدراديمحقٌمطوغًماظـلؾيم %89ظؽؾمعـفؿوموطونماٌؿقدطمايلـوبلم،4.32م4.35م
سؾكماظؿقاظل،مووصؼومظؼقؿيماخؿؾورم 37.403 ،T41.708سؾكماظؿقاظلممصلغفومتعؿربمعلـوػؿيموصعوظـيموذومدالظـيمإحصـوئقي،م
وصقؿومؼؿعؾؼمبوظلمالماظرابع:متلوػؿماإلذورةمؼبمتؼرؼرمرضوبيماألداءمإظلمعومإذامطوغًمػـوكمضققدمسؾكماظرضوبيمأومسؾـكمايصـقلم
سؾكماٌعؾقعوتمأومعؿطؾؾوتمإسدادماظؿؼرؼرمؼبمعؽوصقيماظػلـود،موطـذظؽماظلـمالماًـوعسمتلـوػؿمعؿوبعـيمتؼـورؼرمرضوبـيماألداءم
ظؿؼقؼيمأثرماظرضوبيموتطقؼرماظرضوبيمعلؿؼؾالمؼبمعؽوصقيماظػلود،مصؼدمطوغـومأؼضـومعــماإلجـراءاتماظػعوظـيمواظـيتمهلـومأػؿقـيمؼبم
عؽوصقيماظػلودمعـموجفيمغظرمسقـيماظدرادي،محقٌمبؾغماٌؿقدطمايلـوبلم4.20مو4.22مسؾـكماظؿـقاظلموػـقمؼؼـرتبمعــم
غطوقماٌقاصؼمبدرجيمطؾريمجدا،م
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وػقمعومأطدتفمضقؿيماخؿؾور  T38.673و 34.815وػلمتدلمسؾكمأغفمإجراءمعلوػـــؿموذومدالظيمإحصوئقيمحقٌم
اتػـؼمسؾكمذظؽم %85و %85سؾكماظؿقاظلمعـماٌشورطنيمؼبماظدراديمسؾكمأغفمإجـراءمإعـومعقاصـؼمبدرجـيمطـؾريةمأومبدرجـيم
طؾريةمجدا.م
وصقؿومؼؿعؾؼمبوظلمالماظلودسمتلوػؿماإلذورةمؼبماظؿؼرؼرمإظبماٌعوؼريماظيتماتؾعفوماٌراجعموععوؼريماظرضوبيماظيتممتمتطؾقؼفومأثــوءم
اظؼقوممبرضوبيماألداءمؼبمعؽوصقيماظػلود،محقٌمأطدم %82عـمحفؿماظعقـيمأنمػذاماإلجراءمأعومعقاصؼمبدرجيمطؾريةمأومبدرجـيم
طؾريةمجدا.موظؼدمبؾغماٌؿقدطمايلوبلم 4.00طؿومأنماخؿؾور Tمطونمذومدالظـيمإحصـوئقيم.37.238موطوغـًمغؿـوئٍماظلـمالم
اظلوبعمؼلوػؿمغشرمتؼرؼرمرضوبيماألداءمسؾكمغطوقموادعمخوصيمظؾرأيماظعوممبدسؿمعصداضقيمأسؿـولماظرضوبـيمؼبمعؽوصقـيماظػلـودم
ذيمدالظيمإحصوئقيمحقٌمبؾغًمضقؿيماخؿؾور T35.050مطؿومبؾغماٌؿقدطمايلوبلم 4.20صؾؼدمدظًمعـمحفؿماظعقـيمسؾـكم
أغفمؼلوػؿمبدرجيمطؾريةموبدرجيمطؾريةمجداًمحقٌمبؾغمغلؾيم.%80موأخريامصقؿومؼؿعؾؼمبوظلـمالماظــوعـمتلـوػؿماإلذـورةمؼبم
اظؿؼرؼرمإظبمطوصيمايوالتماٌفؿيمعـمسدمماالظؿزاممواظؿالسىمواظيتممتماطؿشوصفومأثـوءماٌراجعـيمؼبمعؽوصقـيماظػلـودممصؼـدمطـونم
اووهمأراءم %79عـماظعقـيمسؾكمأغفمإجراءمؼلوػؿمبدرجيمطؾريةموبدرجـيمطـؾريةمجـداًموظؼـدمبؾـغماٌؿقدـطمايلـوبلم3.92م
وضقؿيماخؿؾور T34.012موػقمؼمطدمسؾكمأغفمإجراءمذومدالظيمإحصوئقي.م
وممومدؾؼمشبؾصمإظبمأنمعبقعمصؼراتمػذاماحملقرممتـؾمإجراءاتمتلوػؿمؼبمعؽوصقيماظػلود.موبوظؿوظلمضؾقلماظػرضقيماظدراديم
اظرابعيمظؾدرادي":تعؿربمإجراءاتمإسدادمتؼرؼرمرضوبيماألداءمصعوظيمؼبمعؽوصقيماظػلود”.
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الـًائجّوالًوصقات:

أوالّ:الـًائج:
 -1أزفرت ماظـؿقفي ماظعوعي مظؾدرادي مأن مإجراءات مرضوبي ماألداء ماظيت مؼؼقم مبفو مدؼقان ماحملودؾي معالئؿي مٌؽوصقي ماظػلود موتؿػؼم
عع ماظـؿوئٍ ماظيت متقصؾً مإظقفو مدرادي م(سـؿون )2003،موعـ مأػؿفو مإضؿـوع ماإلدارة ماظعؾقو مؼب مدؼقان ماحملودؾي مبرضوبي ماألداء،م
وطذظؽمدراديم(جعورةموآخرون)2015،مواظيتمأطدتمسؾكمعالءعيمإجراءاتمرضوبيماألداءمؼبمعؽوصقيماظػلود.
ّ-2أنمأػدافمسؿؾقيمرضوبيماألداءماظيتمؼؿؿموضعفوموهدؼدػومتعؿربمصعوظيمؼبمعؽوصقيماظػلود.م
 -3عالءعيمإجراءاتمدبطقطمسؿؾقيمرضوبيماألداءمصعوظيمؼبمعؽوصقيماظػلود.
 -4عالءعيمإجراءاتمتـػقذمسؿؾقيمرضوبيماألداءمصعوظيمؼبمعؽوصقيماظػلود.
 -5عالءعيمإجراءاتمإسدادمتؼرؼرمرضوبيماألداءمصعوظيمؼبمعؽوصقيماظػلود".
ثانقاّ:الًوصقات:
 -1هدؼٌ موتطقؼر مإجراءات ماظعؿؾ ماظرضوبل مؼب مدؼقان ماحملودؾي موصؼو مظؾؿعوؼري ماظدوظقي محؿك متؽقن مأطـر معالءعي مؼب معؽوصقيم
اظػلودمواالدؿػودةمعـمووربماظؾؾدانماألخرىموخبوصيماٌؿؼدعيمؼبمعقضقعمعؽوصقيماظػلود.
 -2اظرتطقز مسؾك مرضوبي ماألداء ممبو مؼؽػؾ مادؿكدام مأعـؾ مظؾؿقارد ماظؾشرؼي موتقدقع مصالحقوت ماٌراجعني مؼب مدؼقان ماحملودؾيم
وتػعقؾ مدورػؿ مغوحقي ماٌلوءظي مواحملودؾي مبؿقصري معو مؼؽػؾ مذظؽ معـؾ محصقهلؿ مسؾك مايصوغي موهلني ماإلعؽوغقوت موايقاصزم
اٌودؼيمواٌعـقؼيمهلؿموتعزؼزماظؿلػقؾماٌفينمعـمخاللماظدوراتماظؿدرؼؾقيموورشماظعؿؾماٌؿعؾؼيمبرضوبيماألداء.
 -3مضقوم مدؼقان ماحملودؾي ماظؾقيب مبؿقدؼد مطوصي مإجراءات مرضوبي ماألداء مهدؼدا مدضقؼوً موصؼو مٌعوؼري ماٌـظؿي ماظدوظقي م(األغؿقدوي)م
ووضعفومطدظقؾموعرذدمظؾعؿؾمبفومؼبمإداراتمرضوبيماألداءماٌلؿقدثيمؼبماظدؼقان.
 -4دعلمإدارةماظدؼقانممإظبمتقصريماظؾقؽيماٌـودؾيمظؿطؾقؼمأصضؾماٌؿوردوتماظدوظقيمواٌؿعؾؼيمبرضوبيماألداء.
 -5إجراء ماٌزؼد معـ ماظدرادوت ماظعؾؿقي محقل معقضقع معؽوصقي ماظػلود مؼب ماظؼطوع ماظعوم مؼب مظقؾقو مظؿشؿؾ مذبؿؿعوت موسقـوتم
أخري،مظؾقضقفمسؾكمحوالتمحؼقؼيممتًمصقفومعؽوصقيماظػلود.
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قائؿةّادلراجع:
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-1ماظؾوذو ،مسقغل مراشى ( ،)2005مدؾؾ متػعقؾ مدور ماظرضوبي مسؾك ماٌدصقسوت ماظعوعي مؼب مضؾط ماالداء ماٌوظل مٌمدلوت ماظلؾطي ماظػؾلطقـقي(،ردوظي معوجلؿري مشري معـشقرة)،م
ضلؿماحملودؾيمواظؿؿقؼؾ،ماىوععي االدالعقي،مصؾلطني.
-2ماالربش ،معـصقر مربؿد وإمشقؾي ،معقالد مرجى ( )2013تؼققؿ مصوسؾقي مإجراءات ماٌراجعي ماٌوظقي مظدؼقان ماحملودؾي ماظؾقيب مؼب ماحملوصظي مسؾك ماٌول ماظعوم،ذبؾي ماظعؾقمم
االضؿصودؼيمواظلقودقي،جوععيماٌرضى،مظقؾقو.
-3مسـؿون،مبفوءم()2003متؼققؿمدورمدؼقانماحملودؾيمؼبماظرضوبيمسؾكمأداءماٌمدلوتماظعوعيمؼبماألردن،مردوظيمعوجلؿري،مجوععيمآلماظؾقً،ماٌػرق،ماألردن.
-4مجعورة،مأدوعيمسؿرموععوظل،مبلوممربؿدمواظؽعؾري،مربؿقدمخوظد ( )2015ضقوسمعالئؿيمإجراءاتمدؼقانماحملودؾيماألردغلمؼبمجفقدمعؽوصقيماظػلود.
-5مزطري ،مربؿد مأبق اظؼودؿ ( )2013عدي مصوسؾقي مضقاغني موتشرؼعوت مدؼقان ماحملودؾي ماظؾقيب مؼب مربوربي ماظػلود ماٌوظل مواالداري مبوٌمدلوت مواظشرطوت ماظعوعي ،مورضيم
عؼدعيمؼبماظـدوةماالوظلمحققلمدؼقانماحملودؾيم(اظقاضعمواالصوق)،مطؾقيماالضؿصودمواظؿفورة،ماىوععيماألمسرؼيماالدالعقي،مظقؾقو.
-6مخالط مصوا ،موعرية مسؾد ايػقظ م( )2013عدي مإعؽوغقي متطؾقؼ مإجراءات مرضوبي ماألداء موصؼو مٌؿطؾؾوت مععقور معـظؿي ماالغؿقدوي مرضؿ م( )3100عـ موجفي مغظر معراجعلم
دؼقانمحملودؾيمؼبمظقؾقو.
-7ماظؼطقشم( )2006تطقؼرمعشروعمظزؼودةمصوسؾقيمدؼقانماحملودؾيمؼبمتدضقؼماألداءمؼبماظؼطوعمايؽقعلماألردغلمبوٌؼورغيمععماظؿفوربماظعوٌقي،م(ردوظيمدطؿقراة)،مجوععيم
سؿونماظعربقيمظدرادوتماظعؾقو.
 -8مرحوحؾي ،ربؿد مؼودني ( )2006دور مضوغقن مدؼقان ماحملودؾي مؼب ماحملوصظي مسؾك ماألعقال ماظعوعي مؼب ماٌؿؾؽي ماألردغقي ماهلومشقي مؼب مزؾ ماٌؿغريات ماٌعوصرة،اجملؾيم
األردغقيمؼبمإدارةماألسؿول،ماجملؾدماظـوغل،ماظعددماظـوغل.

مـجـلـة الـرقـابة املـالية – يونيو (حزيران)  –2019العدد 74

مـقـال مـرتجم

حنو أجَزة رقابية خضراء
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ترمجةّ:حمادبّ/حمؿدّعادلّعيدّاحلؽقم
مراقبّحِاباتّمبراقيةّحِاباتّاليرتول
عضوّمجعقةّاحملادينيّوادلراجعنيّادلصروة

ورقةّحبٌقةّخاصةّمبٍؿوعةّعؿلّالًدقققّاليقىيّ
بادلـظؿةّالدولقةّلألجفزةّالعؾقاّلؾرقابةّادلالقةّواحملاديةّ(انًوداي)
مؼدمةّمنّأعضاءّاجلفازّاألعؾىّلؾرقابةّبدولةّاهلـد
written by: InamdarSunil Dadhe,
JahangirNameeta Prasad,
Supreme Audit Institution of India

GREENING SAIs

مؼدمة:

المؼرىماظؽـريونمسالضيمبنيماٌفومماٌؽؿؾقيماظيتمؼؼقعقنمبفومداخؾمعؼورمسؿؾفؿموعلوئؾمبقؽقيمعـؾمتؾقثماهلقاءمواٌقـوهموتغـريم
اٌـوخموإزاظيماظغوبوتموتؽقنماظـػوؼوتموطقػقيماظؿكؾصمعـف.مإالمأنماظؾقؽيمصعؾقوًمتؿلثرمبؼراراتـوماظققعقي،موطؾــومسؾقــومعلـؽقظقيم
أنمغؿلطدمأنمضراراتـوماظققعقيمتمثرمبلضؾمضدرمممؽـمؼبماظؾقؽي،مظذظؽمتؿقـركمايؽقعـوتمظقضـعمدقودـوتموتصـقراتمظؾقػـوزم
سؾكماظؾقؽي.موتعدماألغشطيماًضراءمصدؼؼيماظؾقؽيمجزءاًمػوعوًمؼبمػذاماظؿقركمظؾقدمعـماآلثورماظلقؽيمظؾـشوطماالضؿصـوديمسؾـكم
اظؾقؽي.م وألغـومعدضؼقمحلوبوتمؼبمأجفزةمسؾقومظؾرضوبيمصـقـمؼبمحوجـيمإظبمإزفـورمعـدىماظؿزاعــوموـوهماظؾقؽـيموعلـؽقظقؿـومؼبم
ايػوزمسؾقفو.موتعؿربمػذهماظقرضيماظؾقـقيممبـوبيمخطيمسؿؾمظؿقؼقؼمػذاماهلـدفمتؿضـؿـماطؿشـوفمرـرقموإجـراءاتمىعـؾم
األجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمأجفزةمخضراءممبعـكمأغفومعؿقاصؼيمؼبمأغشطؿفوموأسؿوهلوماٌؽؿؾقيمععماظؾقؽي،محقٌمؼؿـوولماظؼلؿماألولم
ضضوؼوماظؾقؽيموطقػقيمعقاجفؿفـومودورماىفـوزماظرضـوبل،مبقـؿـومؼؿــوولماظؼلـؿماظــوغلماألدواتماظـيتمميؽــمظؾففـوزماظرضـوبلم
ادؿكداعفومطنجراءاتمظؾقدمعـمآثورمأغشطؿفمسؾكماظؾقؽي،موأخرياًمؼؿـوولماظؼلؿماظـوظٌماظؿقـدؼوتماظـيتمميؽــمأنمؼقاجففـوم
اىفوزماظرضوبلمواالدرتاتقفقوتماٌـودؾيمظؽؾمهدي.

أوالًّ:قضاواّاليقىةّوالًعاملّمعفا:
-1مأػدافمرضوبيماألداء:

إنمزوػرةمتغريماٌـوخموتدػقرماظؾقؽيمميـالنمتفدؼداًمأدودقوًمظؾؿـؿقيماالضؿصودؼيماٌلؿداعيموعقاجفيماظػؼر،موالمذـؽمأغـفمبـدونم
إجراءاتمذفوسيمصننمارتػوعمدرجيمحرارةماألرضمدقمديمإظبمحرعونماٌالؼنيمعـماظؾشـرمعــماظرصوػقـيماٌـشـقدة،موغظـراُمألنم
تلثرياتماظؽقارثماٌؿعؾؼيمبوٌـوخمالمتػرقمبنيمبؾدمصؼريمأومشينمظذظؽمؼؿقـركماىؿقـعمسؾـكماٌلـؿقىماالجؿؿـوسلمواظلقودـلم
ٌعوىيمضضوؼومػوعيمعـؾمتغريماٌـوخمواالدؿداعيماظؾقؽقي.موضدمسرصًماظؾفـيماالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيمبوألعؿماٌؿقـدةمســمآدـقوم
وعـطؼيماحملقطماهلوديماظؽػوءةماظؾقؽقيمبلغفومسـصرمأدودـلمؼبماظرتوؼـٍمظؿغـقريمجـذريمؼبمررؼؼـيمضقـومماجملؿؿعـوتمبنغؿـوجم
وادؿفالكماٌقاردموبوظؿوظلمؼبمضقوسمعدىماظؿؼدممؼبمسؿؾقيمايػوزمسؾكماظؾقؽي.موألنمعػفقمماظؽػوءةماظؾقؽقيمؼرطـزمسؾـكمهؼقـؼم
اظؿؼدمماظؾقؽلمواالضؿصوديمعـمخاللممادؿكداممأطـرمطػوءةمظؾؿقاردمبلضؾمتؾقثمظؾؾقؽـي،مظـذظؽمصفـقمأطــرمتعـؾرياًمســمعػـوػقؿمم
طػوءةماٌقاردموتؼؾقؾماٌقاردماٌلؿكدعيمؼبمإغؿوجماٌـؿٍموإغؿوجقيماٌقاردموطػوءةماألغشطيماالضؿصودؼيمؼبمتقظقـدمضقؿـيمعضـوصيمعــم
ادؿكدامماٌقاردموتؼؾقؾماٌكؾػوتمواظـػوؼوتماظـووي.
وؼبمػذاماظلقوق،مإذامهرطًمطؾماٌمدلوتمؼبماظدوظيممبومصقفوماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبـيمظؿقـقلمأغشـطؿفومإظبمأغشـطيمخضـراءم
صدؼؼيمظؾؾقؽي،مدؿزؼدمطػوءةماٌقاردموغصؾمإظبماظؿـؿقيماٌلؿداعي.
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-2ماٌمدلوتماًضراء:
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ؼـؾغلمسؾكماٌمدلوتمأنمتؾعىمدوراًمادؿؾوضقوًمؼبمعـعموحؾماٌشؽالتماظؾقؽقي،محقٌمأغفومتلؿفؾؽممبؽوتؾفومسبقم %40عـم
اٌقاد ماًوم مبوظعومل .موعـ مأطـر ماظطرق مطػوءة مظؾقد معـ مػذا ماألثر مػق مجعؾ ماٌؽوتى مخضراء م(صدؼؼي مظؾؾقؽي) معـ مخالل مإصبودم
عؽونمسؿؾمعؿقاصؼمبقؽقوًموإغلوغقوً.موتعرفماٌمدليماًضراءمبلغفومعمدليمعؾؿزعيممبؾودئماالدؿداعيماظؾقؽقيمؼبمأسؿوهلومحقٌم
تلعك مالدؿكدام ماٌقارد ماٌؿفددة موهوول متؼؾقؾ ماألثر ماظلؾيب مألغشطؿفو مسؾك ماظؾقؽي .مودقاء مطوغً ماىفي معصـعوً مأو معؽؿؾوًم
صلػداف ماإلدارة ماٌلؽقظي مبقؽقوً مػل مادؿكدام مأطـر مطػوءة مظؾؿقارد موادؿفالك معلؿدام موتؼؾقؾ ماظؿؾقث ماإلذعوسل مواظؽقؿقوئلم
وتؼؾقؾ مأثر ماغؾعوثوت ماظؽربقن .مإن ماظؿققل ماألخضر مظؾؿمدلوت مؼقجفـو مإظب معؾودرات موأغشطي متؼؾؾ ماألثر ماظلؾيب مألسؿولم
اٌمدليمسؾكماظؾقؽيمعـمخاللمتؼؾقؾماظـػوؼوتماٌؿؽقغيموتقصريماٌقوهمواحملوصظيمسؾكماظطوضي.م

-3ماألجفزةماظرضوبقيماًضراء:

إن مهقؼؾ ماىفوز ماظرضوبل مإظب مجفوز مأخضر مؼعين متشفقع ماٌؾودرات مواألغشطي مواإلجراءات ماظيت معـ مذلغفو مأن مهؼؼم
ادؿكداعوًمأضؾمظؾؿقاردموتؾقثوًمأضؾمظؾؾقؽيمواغؾعوثوًمأضؾمظؾؽربقنمأثـوءمعزاوظيمأسؿولماىفوزمبفدفمإصبودمبقؽيمصققيموايػوزم
سؾكماظطوضيموتؼؾقؾمتدػقرماظؾقؽي.موألنماىفوزماظرضوبلمؼؼقممبؿـػقذمسؿؾقوتمتدضقؼمبقؽقيمسؾكماىفوتمربؾماظؿدضقؼمبوظدوظيم
ظؾؿلطدمعـماظؿزاعفومبوظؿـؿقيماٌلؿداعيموايػوزمسؾكماظؾقؽيمصفذامضبؿؿمسؾقفمأنمؼظفرمأعومماجملؿؿعمعؿقؿالًمعلؽقظقؿفماظؾقؽقيم
ؼب مايػوز مسؾك ماظؾقؽي موؼؼدم ماظؼدوة مواظـؿقذج مؼب مػذا ماجملول مضدر ماإلعؽون مبلن مؼؽقن مجفوزاً مأخضراً مضؾؾ مأن مؼـصح ماىفوتم
ربؾماظؿدضقؼمبلنمتؽقنمجفوتمخضراء.
ورشؿ مأن مطـرياًمعـماظدولمحؿكماآلنمظقسمظدؼفومتشرؼعوتمعؾزعيمظؾؿمدلوتمبوظؼقوم مبلغشطيماظؿقاصؼمععماظؾقؽيمإالمأنمػذامالم
ؼـؾغلمأنمؼؽقنمدؾؾوًمؼبمجعؾماىفوزماظرضوبلمالمؼعؿؾمبػعوظقيمؼبمدؾقؾ مهؼقؼمتقاصؼف مععماظؾقؽيموهقظفمإظبمجفوزمأخضر.م
صؾنتؾوسفمظلقودوتموإجراءاتمبقؽقيمخضراءمميؽـمظؾففوزماظرضوبلمأنمؼؼدممضدوةمومنقذجمظؾففوتماألخرى،ماألعرماظذيمؼعززم
عصداضقؿفمظدىماٌقارـني.

 -4دواصعماظؿققلمإظبمجفوزمرضوبلمأخضر:

ػـوك ماظعدؼد معـ ماألدؾوب ماظيت متدصع ماىفوز ماظرضوبل موهػزه مظقؽقن مأطـر مطػوءة مؼب مادؿكدام ماظطوضي موأطـر متطؾقؼوً مظالدؿداعيم
اظؾقؽقيمؼبمعؽوتؾفموعـفو:
تؽوظقػ مأضؾ معـ مخالل مإسودة مادؿكدام ماٌقاد.محقٌ مأن مإسودة مادؿكدام ماٌقاد مأطـر معـ معرة مؼقصر ماٌؾوظغ ماٌطؾقبي مظشراء معقادمجدؼدة.
تؽوظقػ مأضؾ معـ مخالل مإسودة ماظؿدوؼر م ..محقٌ مأن مإسودة ماظؿدوؼر مؼقصر ماظـػؼوت ماظعوظقي ماظيت مؼؿؽؾدػو ماىفوز ماظرضوبل مؼبماظؿكؾصمعـماظـػوؼوتمواٌكؾػوت.
تعزؼز ماظصقرة ماظعوعي مظؾففوز ماظرضوبل م ..مصلصقوب ماٌصؾقي ماٌرتؾطني مبوىفوز ماظرضوبل مواٌقارـقن مبصػي مسوعي مؼؾقـقن مسـماٌلؽقظقي ماالجؿؿوسقي مواظؾقؽقي مظؾففوز .موتلوػؿ ماظرباعٍ ماظؾقؽقي ماظيت مؼؿؾـوػو ماىفوز مؼب مجعؾ مصقرتف مإصبوبقي مظدى ماٌقارـنيم
وأصقوبماٌصؾقي.
جذبمسؿوظيمجدؼدةمواإلبؼوءمسؾكماظعؿوظيمايوظقيمحقٌمؼلعكماٌقػقبقنمظؾعؿؾمؼبمعمدلوتمتؾؿزممبؿؼؾقؾمأثرمأسؿوهلومسؾكماظؾقؽي.

 -5ضقوسماألثرماظؾقؽلمألسؿولماىفوزماظرضوبل:

ميؽـ مضقوس ماألثر ماظؾقؽل مألسؿول ماىفوز ماظرضوبل معـ مخالل محفؿ ماالغؾعوثوت ماظؽربقغقي مواظيت متعرف مبنعبوظل ماظغوزاتم
اظـووي مبطرؼؼي معؾوذرة مأو مشري معؾوذرة معـ ماألغشطي ماٌؽؿؾقي مداخؾ ماىفوز ماظرضوبل معـؾ مأغظؿي ماظؿربؼد مواظؿفقؼي مواظؿدصؽيم
وحفؿ مادؿفالك ماظطوضي مواٌقوه مواظقرق موادؿكدام ماظقدوئؾ ماظؿؽـقظقجقي مواألجفزة ماٌؽؿؾقي موحفؿ ماظـػوؼوت ماظـووي موطقػقيم
اظؿكؾص معـفو .مطذظؽ مميؽـ مضقوس ماألثر ماظؾقؽل مبشؽؾ مسوم معـ مخالل مضقوس ماٌؿطؾؾوت ماإلغلوغقي معـ ماظطؾقعي موعدى مروضيم
طقطى ماألرض مسؾك ماظقصوء مبفو .موميؽـ مظؾففوز ماظرضوبل مادؿكدام مػذا ماٌؼقوس مظؾقون مأثر مأسؿول ماىفوز موعو متؿطؾؾف مسؾك مبقؽيم
اظعؿؾمؼبمزؾماٌقاردماٌؿوحي.
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ثانقاًّ:أدواتّالًَولّإىلّأجفزةّرقابقةّخضراء:
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ؼب مدؾقؾ مايصقل مسؾك مجفوز مرضوبل مأخضر معؿقاصؼ معع ماظؾقؽي ،مػـوك ماظعدؼد معـ ماألغشطي ماظيت مميؽـ ماظؼقوم مبفو مظؿؼؾقؾ مأثرم
األسؿول ماٌؽؿؾقي مظؾففوز مسؾك ماظؾقؽي ،مبعض مػذه ماألغشطي متؼقم مبفو مإدارة ماىفوز مغػلف موؼطؾؼ مسؾقفو م"عؾودرات معلؿقىم
اظلقودوت" موبعضفو مؼؼقم مبفو ماٌقزػقن مأغػلفؿ موؼطؾؼ مسؾقفو م"عؾودرات معلؿقى ماظؿشغقؾ" محقٌ مؼؿؿ مترعبي ماظلقودوت مإظبم
أسؿولمتشغقؾقيمظؿقؼقؼمأػدافماظؿقاصؼمععماظؾقؽي.م

*ّميادراتّمًِوىّالِقادات:
-1ماظلقوديمواالظؿزامماظؾقؽل :سؾكماإلدارةماظعؾقومبوىفوزماظرضوبلمأنمتعؾـمبقضقحماظؿزاعفومبلنمؼؽقنمأداءماىفوزمؼبمسؿؾفم
عؿقاصؼوًمععماظؾقؽيموأنمتؼرمبلغفؿمؼدسؿقنماألغشطيماحملوصظيمسؾكماظؾقؽيمداخؾماىفوزماظرضـوبلمطـذظؽمسؾقفـوموضـعمواسؿؿـودم
وتقثقؼمدقوديمبقؽقيمعـودؾي.

-2مهدؼدماظقضعمايوظل :ضؾؾمأنمؼؼرماىفوزماظرضوبلمخطيماظعؿؾمصبىمأنمؼؿؿمهدؼدماظقضعمايوظلمعـمخاللمحصـرم
اٌؾودراتماظؾقؽقيماظيتمؼؼقممبفوماىفوزمبوظػعؾموعومؼلؿؿؾعمذظؽمعـمعبعماٌعؾقعوتمسـماألثرماظؾقؽلمألسؿولماىفوزمايوظقـيم
عـؾمحفؿمادؿفالكماىفوزمعـماٌقوهمواظطوضيموحفؿماظـػوؼوتماظـووـيمورؾقعـيماظلقودـوتمواإلجـراءاتماظـيتمتـدسؿمتقاصـؼم
اىفوزماظرضوبلمععماظؾقؽي،مممومميؽـمعـمهدؼدماظـغـراتمووضـعماألوظقؼـوتمواألػـدافمؼبمخطـقاتمعؿؿوبعـي،موغطـوقمػـذام
اظـشوطمطبؿؾػمبشؽؾمطؾريمعـمجفوزمآلخرموصؼوًمألػداصفموعقاردهماٌؿوحي.
-3ماألػدافماظؾقؽقيموخطيماظعؿؾموعؿطؾؾوتماٌقزاغي :ؼبمضقءمهدؼدماٌلوئؾماظؾقؽقـيماهلوعـيمداخـؾماىفـوزماظرضـوبلم
وآثورػوموبعدماألخذمؼبمايلؾونماظلؿوتماًوصيمبوىفوزمووضـعفماظؿـظقؿـلمتؼـقمماإلدارةماظعؾقـومبؿقدؼـدماألػـدافماظؾقؽقـيم
وتطقؼرمخطيمسؿؾمبقؽقيمواضقيموعرتابطيمععماًطـطماإلدـرتاتقفقيمواٌؾـودراتم.موصبـىمأنمتقضـحممتؾـؽماًطـيممطقػقـيم
هلنيماألداءماظؾقؽلمظؾففوزمبودؿؿرارموتطقؼرهمعلؿؼؾؾقوً.موؼبمػذاماظلقوقمؼـؿؿموضـعمعؿطؾؾـوتماٌقزاغـيمممبـومؼلـؿحمظؾففـوزم
بقضعمجدولمزعينمواضعلمظؿـػقذمخطيماظعؿؾ.
-4ماٌـلؼماظؾقؽلموصرؼؼماظعؿؾ :صبىمسؾكماىفوزماظرضوبلمأنمؼؼقممبوخؿقـورمعـلـؼمبقؽـلموصرؼـؼمسؿـؾمععـوونمظـفمعــم
عقزػلماىفوزمظؿـلقؼمتـػقذمأغشطيماىفوزماظؾقؽقيموعؿوبعؿفو.
-5مزؼودةماظقسلماظؾقؽلمظدىماٌقزػني :صبىمسؾكمعبقعمعقزػلماىفوزماظرضوبلمأنمؼؽقغقامسؾكمدراؼيمبوألػدافماظؾقؽقيم
واظـظومماإلداريمواإلجراءاتمواٌؿوردوتماظيتمتدسؿفوماإلدارةماظعؾقوموأنمؼؿؿمتدرؼؾفؿمحؿكمؼؽقغقامسؾكمسؾؿمبليمعـماٌؼـوؼقسم
اظعؿؾقيماظيتمؼؿؿمتطؾقؼفومواٌؿعؾؼيممبفوممسؿؾفؿ.
-6ماظرضوبيمواٌؿوبعي :ؼـؾغلمسؾكماىفوزماظرضوبلمبشؽؾمعـؿظؿمرضوبيماألػدافماظؾقؽقيموخطـيماظعؿـؾموعؿوبعـيمعـدىماظقصـوءم
بفوم بوإلضوصيمإظبمعؿوبعيماألداءماظؾقؽلمظؾففوزموصبىمهدؼدمعمذـراتمأداءمألغشـطيماىفـوزممبـومؼؿـقحمرضوبـيموضقـوسماألثـرم
اظؾقؽلمهلومسؾكمأدوسمعـؿظؿ.
-7مايقاصز :ميؽـمإلدارةماىفوزماظرضوبلمأنمهػزمعقزػلماىفوزمسؾكماظؼقوممبوألغشطيمواٌؾودراتماظؾقؽقيمعـماجـؾمتطؾقـؼم
أودعمهلو،موػذهمايقاصزمضدمتؽقنمغؼدؼيمعـؾماٌؽوصكتماظـؼدؼيمواظؽقبقغوتمواهلداؼوموضدمتؽـقنمشـريمغؼدؼـيمعــؾماظشـفوداتم
اظؿؼدؼرؼي.
-8ماظؿقاصؾمععمأصقوبماٌصؾقيماظداخؾقنيمواًورجقني :هؿوجمإدارةماىفوزمإظبماظؿقاصؾمععماٌـقزػنيمطلصـقوبم
عصؾقيمداخؾقنيمبشلنماًطقاتماظيتمؼؿؿمادبوذػومواظؿقلقـوتماظيتمميؽـمسؿؾفو.مطؿـومهؿـوجمإظبماظؿقاصـؾمعـعماٌؼـووظنيم
واٌقردؼـمواظشرطوءمطلصقوبمعصؾقيمخورجقنيمبشلنمعؿطؾؾوتماىفـوزمحؿـكمميؽــمهلـؿمأنمؼؿقاصؼـقامععفـو،مطـذظؽمسؾـكم
اإلدارةماظؿقاصؾمععماٌقارـنيمسؾكمغطوقمأودعمصقؿومؼؿعؾؼمبوًطقاتماٌؿكذةموطقػقيماٌلوػؿيمؼبمعؾودراتماالدؿداعي.
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-9مذفودةمغظومماإلدارةماظؾقؽقي :ؼلوسدمغظومماإلدارةماظؾقؽقيمؼبمهدؼدموإدارةمورضوبيماٌلوئؾماظؾقؽقيمبشؽؾمذوعؾم
وؼؿزاؼدمادؿكدامماٌمدلوتماًوصيمظفمألغفمؼؼؾؾمعـمحفؿماظـػوؼوتماظـوويمعـماألسؿولموؼؼؾؾمادؿفالكماظطوضـيموؼـمديمإظبم
ادؿكدامماطلرمطػوءةمظؾؿقاردمبوإلضوصيمإظبمغبوؼيماظؾقؽـي،موتـقصرماٌعـوؼريماظدوظقـيمأدواتمسؿؾقـيمتلـوسدماٌمدلـوتمؼبمإدارةم
علؽقظقؿفوماظؾقؽقي،موميؽـمظؾففوزماظرضوبلمأنمؼؿؾـكمتؾؽماٌعوؼريمحؿكمؼربػـمسؾكمادؿكداعفماظؽػءمظؾؿـقاردموتؼؾقـؾمحفـؿم
اظـػوؼوتماظـوويمممومؼعززمعـمثؼيمأصقوبماٌصؾقيمؼبمأدائف.
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*ّميادراتّالـؿًِوىّالًـشغــقؾي:
-1مطػوءةمادؿكدامماظطوضي :إنماألغشطيماظيتمتعززمطػوءةماظطوضيمعـمأطربماظؿقدؼوتماظيتمتقاجفماظعومل،محقٌمأنمتؽوظقػفوم
تـػؼمؼبماألجؾماظؼصريمواظشعقرممبـوصعفومؼؽقنمؼبماألجـؾماٌؿقدـطمواظطقؼـؾ،موعـعمذظـؽمصؾـقسمدائؿـوًمتـرتؾطمطػـوءةماظطوضـيم
بودؿـؿوراتمضكؿيمبؾمأحقوغومميؽـمظؿغقريمبلقطمؼبماظلؾقكمأوماظعوداتمأنمؼؼؾؾمصوتقرةمادؿفالكماظطوضـيمبوىفـوزماظرضـوبلم.م
إنمطػوءةماىفوزماظرضوبلمؼبمادؿكدامماظطوضيمالمؼعينمصؼطمايػوزمسؾكماظؾقؽيمودسؿمعؾودئماظؿـؿقيماٌلؿداعيمبـؾمؼعـينمأؼضـ ًوم
تؼؾقؾماظؿؽؾػي.موعـمأعـؾيمعؾودراتمطػوءةماظطوضيمداخؾماىفوزماظرضوبلمواظيتمتفدفمإظبمتؼؾقؾمادؿفالكماظطوضي:م
*م صصؾماظؿقورماظؽفربوئلمسـماألجفزةماظؽفربوئقيمداخؾماٌؽوتـىمحـولمسـدممادـؿكداعفومحقـٌمثؾـًمأنمتقصـقؾماألجفـزةم
بوظؿقورماظؽفربوئلمؼزؼدمعـمادؿفالكماظطوضيمحؿكمظقمطوغًمشريمعلؿكدعي.
*متصؿقؿمعؽونماظعؿؾممبومؼلؿحمبوالسؿؿودمسؾكمضقءماظـفورمؼبماإلضوءةمألضصكمضدرمممؽـ.
*مترذقدمادؿكداممأغظؿيماظؿربؼدمواظؿفقؼيمواظؿدصؽيمداخؾماٌؽوتىمحقٌمأغفومتلؿفؾؽمسبقم %40عـماظطوضي.
-2مأغشطيماٌشرتؼوت :إنمإتؾوعمأدؾقبماظشراءمبشـؽؾمعلـؿداممبقؽقـوًمميؽــماىفـوزماظرضـوبلمعــمدبػـقضماظطؾـىمسؾـكم
اظؽفربوءموتقصريماظـػؼوتموؼلوسدمؼبمتؼؾقؾماألثرماٌؾوذرموشريماٌؾوذـرمألسؿـولماىفـوزمسؾـكماظؾقؽـيموذظـؽمعــمخـاللماظشـراءم
األخضرمٌـؿفوتموخدعوتمظدؼفومايدماألدغكمأوماٌكػضمعـماألثرمسؾـكماظؾقؽـيموصـقيماإلغلـونمسـالوةمسؾـكمأنماٌـؿفـوتم
اٌػضؾيمبقؽقوًمتعؿؾمبؽػوءةمأصضؾمعـماٌـؿفوتماظؿؼؾقدؼي.موعـمأعـؾيمعؾودراتماٌشرتؼوتماظيتمميؽــمإتؾوسفـومداخـؾماىفـوزم
اظرضوبل:
*م ذراءماألجفزةماظؽفربوئقيماٌصـػيمبلغفومأطـرمطػوءةمؼبماظطوضيمؼمديمإظبمتقصريماألعقالموتقصريمادؿفالكماظطوضيمومبومؼؼؾؾمعـم
تؾقثماٌقوهمواهلقاءماحملقطممبقطوتماظطوضي.
*م ذراءماٌـؿفوتماٌصـقسيمربؾقوًمؼعدمأطـرمتقاصؼوًمععماظؾقؽي،محقٌمأغفمؼقصرمسؿؾقـيماظـؼـؾمعــماًـورجممبـومؼصـوحؾفومعــم
تؾقثمواغؾعوثوتمبوإلضوصيمإظبمأغفمؼػقدماجملؿؿعماضؿصودؼوً.م
*ماظشراءمبؽؿقوتمطؾريةمؼؼؾؾماظرحالتماظالزعيمظؿلؾقؿماٌـؿٍممبومؼصوحؾفومعـماغؾعوثـوتمشوزؼـيمطؿـومؼؼؾـؾمحفـؿماظـػوؼـوتم
اٌرتؾطيمبوظؿعؾؽيمواظؿغؾقػ.
*م ذراءماٌـؿفوتماظيتمتلؿكدممتؽـقظقجقومغظقػيمأوموضقدمغظقػ،مصوألصضـؾقيمظؾؿــؿٍماظـذيمؼؿلـؿمبؽػـوءةمادـؿكدامماٌـقاردم
وادؿكداممأضؾمظؾطوضيمواٌقوهمواظغوزمواٌقاردماٌؿفددة.
*مذراءماٌـؿفوتماٌعودمتدوؼرػومأوماظيتمبفومعؽقغوتمععودمتدوؼرػومؼؼؾؾمادؿفالكماظطوضي.
-3مايدمعـمادؿفالكماٌقاردماظطؾقعقي :ؼمديمايػوزمسؾكماٌقاردماظطؾقعقيمطوٌقوهمواألخشوبماٌلؿكدعيمؼبمإغؿوجماظقرقم
واألثوثماٌؽؿيبمإظبمايدمعـماآلثورماظؾقؽقي،محقٌمؼلوسدمؼبمايػوزمسؾكماظغوبوتمواظؽوئـوتماٌفددةمبوالغؼراضموعقاردماٌقـوهم
واٌـوخمواإلغلوغقيمبصػيمسوعي.موعـمأعـؾيماٌؾودراتماظيتمميؽـمظؾففوزماظرضوبلمأنمؼؼقممبفومؼبمػذاماظلقوق:
*مترذقدمادؿكدامماظقرقمحقٌمأنم %45عـماظـػوؼوتمؼبمأيمعؽونمسؿؾمػلمأوراق،موخوصيمععماظؿطـقرماظؿؽـقظـقجلماظـذيم
جعؾماظطؾوسيمأرخصموأدفؾمممومزادمؼبمادؿفالكماظقرقممبعدلمعرتنيمسـماظعؼدؼـماٌوضقني.م
ظذظؽمصننمتؼؾقؾمادؿكدامماظقرقمؼعدمعـمأػؿماظعقاعؾمسبقمجفوزمرضوبلمأخضرمٌومظفمعـمعـوصعمبقؽقيمبؿؼؾقـؾماٌـقاردماظطؾقعقـيم
اٌلؿكدعيمؼبمصـوسؿفمعـمأذفورموعقوهموبوظؿوظلمتؼؾقؾماظؿؾقثموطذظؽمعـوصعماضؿصودؼيمبؿقصريماظـػؼوتماًوصـيمبشـراءماظـقرقم
واظؿكؾصمعـفمبعدمادؿعؿوظفموطذظؽمدفقظيمادرتجوعماٌلؿـداتمؼبموضًمأضؾمبقادطيماظؿؽـقظقجقومايدؼـي.
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*مترذقدمادؿكدامماٌقوهمصرشؿمأنم %70عـمعلوحيماألرضمتغطقفوماٌقوهمإالمأنم %2.5صؼطمعـمػذهماٌقوهمصوظـــقيم
ظؾشرب.موتؼؾمعصودرماٌقوهمخوصيمععمتزاؼدماظطؾىمسؾقفومؼبمماظزراسـيمواظصــوسيموبلـؾىماظزؼـودةماظلـؽوغقيم.موؼـؾغـلمسؾـكم
اىفوزماظرضوبلموضعمإجراءاتمظؾقدمعـمادؿفالكماٌقوهمداخؾمعؼورهمدقاءمؼبمدوراتماٌقوهمأوماٌطوبخمأومأبراجماظؿربؼد.
*مععرصيماألثرماظؾقؽلمظألثوثماٌؽؿيبمواظذيمؼعؿؿدمسؾكمدورةمحقوةماٌودةماًوممودورةمحقوةماٌـؿٍموطقػقيماظـؿكؾصمعــفمبعـدم
اغؿفوءمادؿكداعف
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-4متؼؾقؾماظـػوؼوتمأوماٌكؾػوتماٌؿؽقغي :طؾؿومزادمحفؿماظـػوؼوتماظـوويمسـماألسؿولماٌؽؿؾقـيمبوىفـوزماظرضـوبلمطؾؿـوم
دلمذظؽمسؾكمسدممطػوءةمادؿكدامماٌقارد.موؼرتؾطمبذظؽمتؽوظقػمعوظقيموبقؽقيمؼؿقؿؾفوماىفوز،مصقفىماظؿعوعؾمععماظـػوؼـوتم
عـمخاللمتلؾلؾمػرعلمؼؾدأمبؿفـىمتؽقؼـمغػوؼوتمثؿمتؼؾقؾماظـػوؼوتماٌؿؽقغيمثؿمادؿكدامماألجفـزةماٌؽؿؾقـيمألضصـكمسـددم
ممؽـمعـماٌراتمثؿمإسودةمتدوؼرػومبعدماالدؿكداممثـؿماظـؿكؾصمعـفـومبطرؼؼـيمعلـؽقظيمبقؽقـوً،موعــمأعـؾـيمعؾـودراتمتؼؾقـؾم
اظـػوؼوتماظيتمميؽـمظؾففوزماظرضوبلمإتؾوسفومعومؼؾل:
*مإتؾوعمإدارةمجقدةمؼبماظؿكؾصمعـماظـػوؼوتممبومضبدمعـمتؾقثماهلقاءمواٌقوه.
*م دقوديماظـؼؾماٌلؿدامماظيتمميؽـمظؾففوزماظرضوبلمإتؾوسفومعـمخاللمحقاصزمظؾؿقزػنيمحولمادـؿكدامماٌقاصـالتماظعوعـيمأوم
حولمتركمدقوراتفؿموادؿكداممدقوراتماىفوزماىؿوسقي،موذظؽممبومؼؼؾؾمعــمأثـرمسـقادمماظلـقوراتماظـيتممتــؾماغؾعوثـوتم
غوويمسـماالدؿكداممتمثرمسؾكماظؾقؽيموصقيماإلغلون.م
*معراسوةمجقدةماهلقاءماظداخؾلمداخؾمعؽونماظعؿؾمواظذيمؼؿلثرمبوألغشطيمواٌقادماٌلؿكدعيمداخؾماىفوزماظرضـوبلمحقـٌمأنم
تؾقثماهلقاءماظداخؾلمؼزؼدممبؼدارم2مإظبم5م عرةمسـمتؾقثماهلقاءماًـورجل،مظـذظؽمسؾـكماىفـوزمعراسـوةمتؼؾقـؾماالغؾعوثـوتم
اظـوويمسـمعقادماظؾـوءموعقادماظؿـظقػمواٌػروذوتموأشطقيماألرضقوتمؼبمعؽونماظعؿؾ.
-5معقضعموتصؿقؿمعؽونماظعؿؾ :سؾكماىفوزمعراسوةماألثرماظؾقؽلماٌرتؾطمبنغشوءمعؼـرمجدؼـدمأومودؼـدمعؼـرمضـوئؿم.مصـوٌؾـكم
األخضرمصبؿعمبنيمطػوءةمادؿكدامماٌقاردموطػوءةماظطوضيموطػوءةماظؿؽؾػي.
-6ماظؿـظقػ :تعؿربمبقؽيماظعؿؾمبقؽيمخصؾيمظؾفراثقؿمؼبمزؾمتقاجدمسددمطؾريمعـماٌقزػنيمواظزائرؼـمؼبمأعوطـمؼـؿشـرمصقفـوم
اظغؾورمسؾكماألرضمواألجفزةماٌؽؿؾقيمظذظؽمصؿـماٌفؿماظؼقوممبؿـظقػماٌؽوتىمبوىفوزماظرضوبلمبعدماغؿفـوءماظعؿـؾمعـعمعراسـوةم
وـىمادؿكداممعـظػوتمشريمصدؼؼيمظؾؾقؽيمٌومهلومعـمأثرمدؾيبمسؾكماظؾقؽيموصقيماإلغلونمخوصيمصقؿومطبـصماظؽقؿووؼـوتم
اظيتمتؿضؿـفومواظعؾقاتماظيتمتعؾلمصقفو.
-7ماٌممتراتمواظػعوظقوت :سودةمعومؼـظؿماىفوزماظرضوبلمعممتراتموصعوظقوتمٌقزػقفمأومظؾؿـقارـنيممبـومؼلـؿؿؾعمذظـؽمعــم
اغؿؼوالتموتغذؼيموادؿكداممظؾقرقمواألجفزةماٌؽؿؾقيمواٌقوهمواظطوضيمممومؼـؿٍمسـفمطؿمعــماٌكؾػـوتمواظـػوؼـوتمواالغؾعوثـوت،م
وبوظؿوظلمتؿضؿـمتؾؽماٌممتراتمواظػعوظقوتمتؽؾػيمبقؽقيمسوظقيمتؿؿـؾمؼبمادـؿكدامماٌقـوهمواظطوضـيموتؽـقنماظـػوؼـوتمواظـؿكؾصم
عـفو،مظذظؽمسؾكماىفوزماظرضوبلمؼبمتـظقؿفمٌـؾمتؾؽماظػعوظقوتمعراسوةمأنمؼؿؿمذظؽمبطرؼؼيمعلموظيمبقؽقوًمتؼؾـؾماألثـرماظلـؾيبم
هلومسؾكماظؾقؽيمسـمررؼؼمايػوزمسؾكماٌقارد.

ثالٌاًّ:الًَدوات:

ػـوكماظؽـريمعـماظؿقدؼوتماظيتمضدمتقاجفماىفوزماظرضوبلمأثـوءمتطؾقؼفمًطقاتماظؿقاصؼمععماظؾقؽيمواظؿققلمإظبمجفوزمرضوبلم
أخضرمعـمخاللمادؿكداممأطـرمطػوءةمظؾؿقاردموإصبودمبقؽيمسؿؾمعلؿداعيمواضؿصودؼيموصققي.م
وسؾكماىفوزماظرضوبلمأنمؼقاجفمتؾؽماظؿقـدؼوتمبوالدـرتاتقفيماٌـودـؾيمظؽـؾمهـدي،موصقؿـومؼؾـلمبعـضمتؾـؽماظؿقـدؼوتم
واالدرتاتقفقوتماٌـودؾيمظؾؿغؾىمسؾقفو:
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الًَدي

 -1صعقبيممتقؼؾمتؽؾػيمإغشوءمبـقيمهؿقيمظؾففوزماظرضوبل
عؿقاصؼيمععماظؾقؽي.

االدرتاتقٍقة

هدؼد ماألغشطي ماظيت مال مهؿوج مإظب متؽوظقػ مإضوصقي مواظؾدء مبفو مثؿم
اظؿكطقطمظؾوضلماألغشطيمصقؿومبعدمحولمتقاصرماظؿؿقؼؾ.

 -2غؼـصماآلظقـوتماظؿـظقؿقـيمظـدىماىفـوزماظرضـوبلماظالزعـيم ظؿـػقـذم إضرار موتؾين مأحلـ ماٌؿوردوت ماظيت موضعؿفو مايؽقعي مأو ماظدولم
األغشطيمعـؾمغؼصمالئقيماٌشـرتؼوتموغؼـصمبقـونمعلـؿقؼوتمطػـوءةم اجملوورةمأوماٌـظؿوتماظدوظقيموؼؽقنمهلومضوبؾقيمظؾؿطؾقؼماحملؾل.
اظطوضيمؼبماآلالتمواألجفزة.
إذراكمعقزػلماىفوزمؼبمادبوذ ماظؼرارماٌرتؾطمبوألغشطيمعـمخاللم
 -3غؼصماظؼؾقلمعـمجوغىمعقزػلماىفوزماظرضوبلمحقٌمأن
أخذموجفوتمغظرػؿمؼبماالسؿؾورموترطفؿمضبددونماألوظقؼوتمبشلنم
اظعدؼدمعـماإلجراءاتمتؿضؿـمتغقريمدؾقكماٌقزػنيموػقمعو
اإلجراءات ماظقاجى مادبوذػو مممو مؼمدي مإظب مضؾقل ماٌقزػني موؼشريم
ضدمؼقاجفممبؼووعيمعـفؿمصالمؼؿؿمتـػقذماإلجراءاتمطؿومػق
إظبماظؿزاعفؿممبوممتمضؾقظف.م
زبططمهلوم.
ايػوز مسؾك ماظزخؿ معـ مخالل مايقاصز مواٌؽوصكت مظؾؿقزػني محؿكم
 -4ايػوزمسؾكماظزخؿمعلؿؿراً،مصؽـرياًمعومتؾدأماألغشطيم
تؽقنماألغشطيماظؾقؽقيمجزءاًمعـؿظؿوًمعـمحقوتفؿماظعؿؾقي.
اظؾقؽقيمحبؿوسمثؿمؼػرتمػذامايؿوسممبرورماظقضًممموم
ؼفددػومبوظـؼصونمثؿماظؿقضػماظؽوعؾ.
رؾىمعؿطقسنيمعـمبنيمعقزػلماىفوزمظدصعمسؿؾقيماظؿقاصؼماظؾقؽلم
 -5شقوبماًرباءمأومسدمماظؼدرةمسؾكمتقزقػماًرباءماظذؼـم
واالدؿعوغي مبويؽقعوت مؼب مرؾى مخدعوت مادؿشورؼي موميؽـ متؼؾقؾم
ؼؼقعقنمبقضعماألػدافمواًططمواإلجراءاتماٌػروضم
تؽؾػيمادؿؼدامماًرباءمعـمخاللماظدوامماىزئل.م
ادبوذػو.
 -6سدممتقاصرماٌقزػنيماٌمػؾنيمأوماظؿؿقؼؾماظالزممظعؿؾمصقوغيم
دورؼيمظألجفزةمواظؾـقيماظؿقؿقيموهدؼـفو.

إبراممسؼقدمصقوغيمؼؿؿممتقؼؾفومبصرفماظـظرمسـماظؿؿقؼؾماإلعبوظلم
ألغشطيماىفوزمحقٌمأنمغؼصماظصقوغيمؼضقعماىفقدماٌؾذوظي.

حتوولّادلواقفّإىلّدؾوك:

إنمبراعٍماظعؿؾماظؾقؽقيمػلمبراعٍمتغقريمهوولمتعزؼزماظلؾقكماٌلؿداممظؾؿقزػنيمخاللمبقؽيماظعؿؾمداخـؾماىفـوزماظرضـوبل،م
وظؽلمؼؽقنمػذاماظؿغقريمغوجقوًمصبىمأنمؼؽقنمػـوكمهـقلمؼبمإدارةماظلـؾقكمألنمؼؽـقنماظعؿـؾمأطــرمادـؿداعيمبقؽقـوً،موضـدم
أزفرتماألحبوثمأنمػـوكمصرضوًمبنيماٌقضػمواظلؾقك.مصؿـالمطؾماظـوسمؼدرطقنمأنمتؼؾقؾمادؿفالكماظطوضـيمأعـرمجقـدمظؾؾقؽـيم
طؿقضػمظؽـماظؼؾقؾمجداًمعـفؿمؼؼقعقنمصعالمبفذاماظعؿؾمطلؾقك.مظذظؽمصؿـماٌفؿمأنمتؿطقرمدقودوتماإلدارةمبوىفـوزماظرضـوبلم
ظؽلمؼؿققلماٌقضػماظؾقؽلمظؾؿقزػنيمإظبمدؾقكمبقؽلموؼصؾحماظـشوطماظؾقؽلمضوسدةماجؿؿوسقيمودؾقطقيمبنيمعقزػلماىفوز.م
وؼؿقؼؼمذظؽمعـمخالل:
*ماظؿقدؼدماظقاضحمظؾلؾقكماٌطؾقبماظقصقلمإظقف.
*مهدؼدمععقضوتمتطؾقؼمػذاماظلؾقك.
*مهدؼدمصقائدمتطؾقؼمػذاماظلؾقك.م
*ماظؿقاصؾمععماٌقزػنيموإسالعفؿمبؽقػقيماظؼقوممبفذاماظلؾقكموتشفقعفؿمسؾكمذظؽ.
*متؼققؿماظػعوظقيمظؾؿلطدمعـمأنمتؾؽماإلجراءاتمهؼؼماألػدافماٌقضقسي.
وػذهماإلجراءاتمميؽـمإتؾوسفومظؿغقريمدؾقكماٌقزػنيمبوىفوزماظرضوبلمصقؿومطبصمادـؿفالكماظطوضـيمواٌقـوهموإدارةماظـؿكؾصم
عـماظـػوؼوتموطوصيماظؼضوؼوماٌؿعؾؼيمبوظؾقؽيموايػوزمسؾقفو.موؼبماظـفوؼيمصننمإتؾوعمإدارةماىفوزماظرضـوبلموعقزػقـفمؼبمأسؿـوهلؿم
اٌؽؿؾقيمظؾؿؾودراتمواإلجراءاتماٌذطقرةمعـمذلغفمأنمضبؼؼماهلدفماألدودـلمظؾففـوزماظرضـوبلمؼبمأنمؼؼـدمماظـؿـقذجمواظؼـدوةم
ظؾؿمدلوتمواٌقارـنيمؼبماظؿقاصؼمععماظؾقؽيموايػوزمسؾقفومظقلؿقؼمحبؼمظؼىم"اىفوزماظرضوبلماألخضر".م
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أوالّ:االجًؿاعّالٌالثّعشرّلؾٍـةّتـؿقةّالؼدراتّالـؿؤدِقةّلؾؿـظؿةّالعربقة:
سؼدت مىـي متـؿقي ماظؼدرات ماٌمدلقي ماجؿؿوسفو ماظـوغل مسشر ممبدؼـي ماظربوط م(اٌؿؾؽي ماٌغربقي) مخالل ماظػرتة معـم
 21مإظب  2019/01/24بــوء مسؾك ماظدسقة ماظؽرميي ماٌقجفي معـ مععوظل ماألدؿوذ /مادرؼس مجطـق ،ماظرئقس ماألولم
ظؾؿفؾس ماألسؾك مظؾقلوبوت مبوٌؿؾؽي ماٌغربقي مالدؿضوصي ماالجؿؿوع ماٌذطقر ،محقٌ متشرف مأسضوء ماظؾفـي مبؾؼوءم
ععوظقف موحـف مهلؿ مسؾك مبذل ماىفقد مظؾكروج مبؿقصقوت مبـوءة معؿؿـقو مهلؿ مرقى ماإلضوعي مؼب مبؾدػؿ ماظـوغل ماٌغربم
واظؿقصقؼمؼبمأسؿوهلؿ،مومبشورطيماألجفزةماألسضوءمواألعوغيماظعوعيمؼبماظؾفـيموػل:مدؼقانماٌراضؾيماظعوعيمبوٌؿؾؽيم
اظعربقي ماظلعقدؼي م(رئقلو) مودؼقان ماظرضوبي ماٌوظقي ماالهودي مجبؿفقرؼي ماظعراق م(غوئؾو مظؾرئقس) مودؼقان ماحملودؾيم
بوٌؿؾؽي ماألردغقي ماهلومشقي مودؼقان ماحملودؾي مبدوظي ماظؽقؼً مودؼقان ماحملودؾي مبدوظي مضطر مواجملؾس ماألسؾكم
ظؾقلوبوت مبوٌؿؾؽي ماٌغربقي مودؼقان ماظرضوبيماٌوظقي مواإلدارؼيمبدوظي مصؾلطني مواىفوز ماٌرطزي مظؾرضوبي مواحملودؾيم
بوىؿفقرؼيماظقؿـقي.
واصؿؿح ماالجؿؿوع ماألدؿوذ /مربؿد ماظصقابل ،مغقوبي مسـ مرئقس ماجملؾس ماألسؾك مظؾقلوبوت مبوٌؿؾؽي ماٌغربقي،م
حقٌ مرحى مبلسضوء ماظؾفـي موأثـك مسؾك مجفقدػؿ ماٌكؾصي معـ مأجؾ مإنوح مسؿؾ ماظؾفـي مخالل ماالجؿؿوسوتم
اظلوبؼي معمطدا مسؾك مأػؿقي ماظؾـقد ماٌدرجي مضؿـ مجدول مإسؿول مػذا ماالجؿؿوع .مطؿو مأظؼك ماألدؿوذ /مربؿد ماظـػقعلم
رئقس ماظؾفـي مطؾؿي مبفذه ماٌـودؾي متؼدممصقفو مبوظشؽر مواظؿؼدؼر مظؾؿفؾس ماألسؾك مظؾقلوبوت مبوٌؿؾؽي ماٌغربقي مسؾكم
تػضؾف مبودؿضوصي مورسوؼي مػذا ماالجؿؿوع .مطؿو مذؽر معـؿليب ماجملؾس موسؾك مرأدفؿ مععوظل ماألدؿوذ /مإدرؼس مجطقم
سؾك محلـ ماإلسداد مواظرتتقى .موغوضشً ماظؾفـي ماٌقاضقع ماظـؿدرجي مسؾك مجدول مأسؿوهلو موادبذت مبشلغفوم
اظؿقصقوتماظيتمرأتفومعـودؾي.
وتشؿؿؾمػذهماٌقاضقعمسؾكمعومؼؾل:مم
ـمإضرارمعشروعمجدولماألسؿول.
ـمدراديمغؿوئٍمتـػقذمخطيماظعؿؾمؼبمذبولماظؿدرؼىمواظؾقٌماظعؾؿلمظلـيم.2018
ـمتشؽقؾمصرؼؼمظؿؼققؿمغؿوئٍماظؾؼوءاتماظيتمغػذتمخاللماظلـقات  2016و2017موم.2018
ـمإسدادمعشروعمخطيماظعؿؾمظلـيم2019مؼبمذبولماظؿدرؼىمواظؾقٌماظعؾؿل.
ـماظـظرمؼبمغؿوئٍمتعفداتماألجفزةمععمعؾودرةمتـؿقيماالغؿقدويمظؾؿـؿقي.
ـ اظـظرمؼبماٌراحؾماظيتممتًمخبصقصمانوزمعفؿيماظرضوبيماظؿعووغقي.
ـمدراديموثقؼيمعـظؿيماظققرودويماٌؿعؾؼيمبنرورمتـظقؿماٌؾؿؼقوتماظدورؼيماظـؿشرتطي.
ـاظـظرمؼبماألغشطيماٌربذبيمؼبمإرورماتػوضقيماظؿعوونمبنيماٌـظؿيماظعربقيموعـظؿيماالصرودويماظـورؼيمبوالغؽؾقزؼي:
أـمورذيماظعؿؾماظيتمأضقؿًمجبـقبمأصرؼؼقومحقلمعقضقعمضؿونماىقدة.
بمـمورذيماظعؿؾمحقلمعقضقعماظؿـؿقيماٌلؿداعي.
جمـمورذيماظعؿؾمحقلماظرضوبيمحلىماٌكورر.
دمـمورذيمسؿؾمحقلمدورماٌـظؿيماإلضؾقؿقيمظؿؼققؿمأداءماألجفزةماألسضوءمادؿـودامإظبماإلروراتماٌراجعيم ICBF
و.SAI-PMF
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ػـمـمتـظقؿماجؿؿوسوتمحقلماٌلؿفداتماظػـقيمعـمضؾؾماٌـظؿيماظعربقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضــــوبــــيماٌوظقي
واحملودؾي.م
ـمدراديمعقضقعماٌشورطيمؼبمأسؿولمذبؿقسيمسؿؾماإلغؿقدويمحقلماظرضوبيمسؾكماظصـوسوتماإلدؿكراجقي.
ماظـظرمؼبماظؿؼرؼرماإلضؾقؿلماٌؿعؾؼ مبرضوبيماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيممبـطؼيماألرابقدويمسؾك متـػقذمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعيمأجـدةم.2030
ماظـظرمؼبمخطيماٌـظؿيمؼبمذبولماظؿعؾؿماالظؽرتوغل.ماٌقاصؼيمسؾكماٌلقدةماظـفوئقيمالتػوضقيمتـظقؿماٌؾؿؼقوتمععمعـظؿيماألورودوي.مإسدادماًطيماظؿشغقؾقيمظؾفـيمظلـيم2019موصؼومألوظقؼوتماٌكططماالدرتاتقفلمظؾؿـظؿيم.2018 ماظـظر مؼب ماضرتاح مىـي ماٌعوؼري ماٌفـقي مواظرضوبقي مظؾؿـظؿي مإسودة مإدراج مبرغوعٍ متطؾقؼ مععوؼري مرضوبي ماإلظؿزام مؼبمذبولماظرضوبيمسؾكماٌشرتؼوتمايؽقعقي.
محقل ماظدسؿ ماٌوظل ماٌؼدم معـ مدؼقان ماحملودؾي مبدوظي مضطر مظؿغطقي مبرغوذبل متطؾقؼ مإرور مضقوس مأداء ماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمواظؿعؾؿماالظؽرتوغلمواظؾذؼـمدقـظؿونمبوظؿعوونمععمعؾودرةماالغؿقدويمظؾؿـؿقي.
محقلمذبوالتماظؿعوونمبنيماٌـظؿيموىـيماالغؿقدويمظؿـؿقيماظؼدرات.ماظـظرمؼبماٌقضقعماٌؿعؾؼمبنسدادماألجفزةمتؼورؼرمحقلمإرورمضقوسماألداءم.SAIPMFمماخؿقورمعقضقعماظـدوةماظيتمتـظؿمخاللماظدورةماظـوظـيمسشرةمظؾفؿعقيماظعوعيمظؾؿـظؿي.مهدؼدمعؽونموعقسدماالجؿؿوعماظؼودممظؾفـي.م63

ثانقاّ:االجًؿاعّالٌـانيّعشرّلؾٍـةّادلفـقةّوالرقابقةّلؾؿـظؿةّالعربقة:
سؼـدتمىـي ماٌعوؼري ماٌفـقي مواظرضوبقيمظؾؿـظؿي ماظعربقي ماجؿؿوسفو ماظـوغلمسشر مبوٌؿؾؽيماظعربقيماظلعقدؼي مخاللم
اظػرتة معـ م 27مإظب  30ؼـوؼر  2019بـوء مسؾك ماظدسقة ماظؽرميي ماٌقجفي معـ مععوظل ماظدطؿقر /محلوم مبـ مسؾدم
احمللـ ماظعـؼري ،مرئقس مدؼقان ماٌراضؾي ماظعوعي مبوٌؿؾؽي ماظعربقي ماظلعقدؼي ،مالدؿضوصي ماالجؿؿوع ماٌذطقرم
ومبشورطي ماألجفزة ماألسضوء مواألعوغي ماظعوعي مؼب ماظؾفـي موػل :مدؼقان ماحملودؾي مبدوظي ماظؽقؼً م(رئقلو) مواىفوزم
اٌرطزي مظؾؿقودؾوت مجبؿفقرؼي معصر ماظعربقي م(غوئؾو مظؾرئقس) مودؼقان ماحملودؾي مبوٌؿؾؽي ماألردغقي ماهلومشقيم
ودؼقان ماٌراضؾي ماظعوعي مبوٌؿؾؽي ماظعربقي ماظلعقدؼي مواجملؾس ماألسؾك مظؾقلوبوت مبوٌؿؾؽي ماٌغربقي موحبضقر مممـؾم
سـمعؾودرةماالغؿقدويمظؾؿـؿقي.
واصؿؿح ماالجؿؿوع مدعودة ماألدؿوذ /مدعقد مبـ مدعد ماظشفراغل ،معدؼر مسوم مصرع مدؼقان ماٌراضؾي ماظعوعي مبوٌـطؼيم
اظشرضقي ،مغقوبي مسـ مععوظل ماظدطؿقر /محلوم مبـ مسؾد ماحمللـ ماظعـؼري ،مرئقس مدؼقان ماٌراضؾي مبوٌؿؾؽي ماظعربقيم
اظلعقدؼيمبوظرتحقىمبوٌشورطنيمعؿؿـقومهلؿمرقىماإلضوعيموأنمتؽؾؾمأسؿولماظؾفـيمبوظـفوح.
طؿومأظؼكماظدطؿقر/مدعقدمشضوبماظزعوغون،مرئقسماظؾفـي،مطؾؿيمسربمصقفومسـمذؽرهمٌعوظلماظدطؿقر/محلوممبـم
سؾد ماحمللـ ماظعـؼري موطوصي مأسضوء مدؼقان ماٌراضؾي ماظعوعي مسؾك محلـ ماالدؿؼؾول مواظضقوصي موتقصري مطؾ ماظظروفم
اٌالئؿيمظـفوحماالجؿؿوع.مطؿومأثـكمسؾكمجفقدمأسضوءماظؾفـيمإلنوحمعفوعفو.
واغؿؼؾً ماظؾفـي مبعد مذظؽ مإظب مدرادي موعـوضشي مزبؿؾػ ماظؾـقد ماٌدرجي مسؾك مجدول ماألسؿول موادبذت مبشلغفوم
عؼرتحوتموتقصقوتمبغقيمسرضفومسؾكماجملؾسماظؿـػقذيمؼبماجؿؿوسفماظلوبعمواًؿلنيموػل:
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مإضرارمعشروعمجدولماألسؿول.معـوضشيماٌؼوالتماظعؾؿقيمواألوراقماظؾقـقيمذاتماظعالضيمبوٌعوؼري.م عـوضشيماىـزءماألولمعــمدظقـؾماظرضوبـيماٌوظقـيمعرحؾـيماظؿكطـقطماٌؼـدممعــماىفـوزماٌرطـزيمظؾؿقودـؾوتمجبؿفقرؼيمعصرماظعربقي.
معـوضشيماىزءماظـوغلمعـمدظقؾماظرضوبـيماٌوظقـيم-عرحؾـيماظؿـػقـذم-ماٌؼـدممعــماىفـوزماٌرطـزيمظؾؿقودـؾوتمجبؿفقرؼيمعصرماظعربقي.
معـوضشيمعوممتّمبشلنماجؿؿوعمعؿوبعيمإسـدادماًطـيماظؿشـغقؾقيمظؾؿكطـطماالدـرتاتقفلم2022-2018مموإسـدادمإنوزاتمخطيمسؿؾم 2018واًطيماظؿشغقؾقيمظلـيم2019موأػؿمأغشطيماظؾفـيمظلـيم.2020
ماظؿقاصؾمواظؿـلقؼمععمممـؾماٌـظؿيماظعربقيمؼبمىــيماٌعـوؼريماظؿوبعـيمظالغؿقدـويم ) (PSCوادـؿعراضمآخـرماٌلؿفداتمؼبمأسؿولماظؾفـي.
ماظؿـلقؼمععماظؾفـيماظػرسقيمظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيم).(FAASمادؿعراضمإرورماالغؿقدويمظإلصداراتماٌفـقي ) (IFPPواالدؿػودةمعـمػذاماإلرورمؼبمأسؿولماظؾفـيموإجـراءاتمضؿونمجقدةمزبرجوتماظؾفـي.
مإجراءاتمضؿونماىقدةماًوصيمبؾفـيماٌعوؼريماٌفـقيمواظرضوبقيمظؾؿـظؿي.معومؼلؿفدمعـمأسؿول.مهدؼدمعقسدموعؽونماالجؿؿوعماظؼودممظؾفـي.64

ثالٌاّ:اإلجًؿـاعّالٌالثّلؾٍـةّالرقابةّاليقىقةّلؾؿـظؿةّالعربقة:
سؼـدتمىـيماظرضوبيماظؾقؽقيمظؾؿـظؿيماظعربقيماجؿؿوسفوماظـوظٌمبوىؿفقرؼيماظؿقغلقيمخاللماظػـرتةمعــم28مإظبم
2019/01/31ومبشورطيماألجفزةماألسضوءمواألعوغيماظعوعيمؼبماظؾفـيموػـلم:مدؼـقانماحملودـؾيمبدوظـيماظؽقؼـًم
(رئقلو)مواىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتمجبؿفقرؼيمعصرماظعربقيمودؼقانماحملودـؾيمبوٌؿؾؽـيماألردغقـيماهلومشقـيم
ودؼقانماظرضوبيماٌوظقيماالهوديمجبؿفقرؼيماظعراقموجفوزماظرضوبيماٌوظقيمواإلدارؼيمظؾدوظيمبلؾطـيمسؿونموربؽؿيم
احملودؾوتمبوىؿفقرؼيماالدالعقيماٌقرؼؿوغقي.
واصؿؿحماظؾؼوءماظلقد/مغقرماظدؼـماظزواظل،موطقؾماظرئقسماألولمظدائرةماحملودؾوتماظؿقغلـقي،محقـٌمأسـربمســم
دعودةماىؿفقرؼيماظؿقغلقيمبودؿضوصيماالجؿؿوعماظـوظٌمظؾفـيماظرضوبيماظؾقؽقيمظؾؿـظؿيماظعربقيمورحـىمبلسضـوءم
اظؾفـيمومتـكمهلؿمإضوعيمرقؾيمبعدمأنمأذودمجبفـقدموغشـوطماظؾفــيمودورػـوماظؾـورزمؼبمتؼودـؿماٌعرصـيموتؾـودلم
اًرباتمواظؿفوربمبنيماألجفزةماألسضوءمؼبمذبولماظرضوبيماظؾقؽقي
وبعدمذظؽمسربماظلقد/مسودلماظؽقتم رئقسماظؾفـيمسـمدـعودتفمبؿقاجـدهموطوصـيمأسضـوءماظؾفــيمبـلرضمتـقغسم
ععربومسـمذؽرهمٌعوظلماألعنيماظعوممظؾؿـظؿيمسؾكمتػضؾفمبودؿضوصيمػذاماالجؿؿوع.
وبعدماالغؿفوءمعـماٌرادؿماالصؿؿوحقيمبوذرتماظؾفـيمأسؿوهلوموصؼماظؾـقدماظقاردةمجبدولماألسؿولموػل:
مسرضموإضرارمعشروعمجدولماألسؿول.مسرضمتؼورؼرمحقلمطػوءةموصوسؾقيمأداءماىفوتماٌعـقيممبؽوصقيماظؿصقر.مسرضماإلرورماظعوممظؾؿؼرؼرماظلـقيمظؾفـيماظرضوبيماظؾقؽقي.مـجـلـة الـرقـابة املـالية – يونيو (حزيران)  –2019العدد 74

عـوضشيماظدورةمحقلم"إجراءاتماٌراجعيماٌشرتطيماظؿعووغقيماٌعقورم"5140مواضؿـراحمعفؿيمرضوبــيمتعووغقيؼبمذبوالتماظؾقؽيمعـمخطيماظؿـؿقيماٌلؿداعيم.2030
مزؼورةمعقداغقيمٌقضعمبقؽلمأومعـشلةمبقؽقي.مسرضمتؼدميلمسـمووربماألسضوءمؼبماظؿدضقؼماظؾقؽلمٌقضقعمعـمخورجمخطيمسؿؾماظؾفـي.معقضــػمتطــقؼرماظصــػقيماالظؽرتوغقــيمظؾفـــيمضــؿـمعقضــعماٌـظؿــيماظعربقــيمظألجفــزةماظعؾقــومظؾرضوبــيماٌوظقــيمواحملودؾي.
معومؼلؿفدمعـمأسؿول.مهدؼدمعؽونموعقسدماالجؿؿوعماظؼودم.65

رابعاّ:االجًؿاعّالعاذرّلؾٍـةّادلُططّاالدرتاتقٍيّلؾؿـظؿةّالعربقة:
سؼـدتمىـيماٌكططماالدرتاتقفلمظؾؿـظؿيماظعربقيماظعربقيماجؿؿوسفوماظعوذرمبدوظيماظؽقؼًمخـاللماظػـرتةمعــم
17مإظب 21مصرباؼرمبـوءمسؾكماظدسقةماظؽرمييماٌقجفيمعـمععوظلماألدؿوذ/مسودلمسؾدماظعزؼـزماظصـرسوويم،مرئـقسم
دؼقانماحملودؾيمبدوظيماظؽقؼً،مالدؿضوصيماالجؿؿوعماٌذطقرمومبشـورطيماألجفـزةماألسضـوءمواألعوغـيماظعوعـيمؼبم
اظؾفـيموػل:م دؼقانماحملودؾيمبدوظيماظؽقؼـًمودؼـقانماظرضوبـيماٌوظقـيماالهـوديمجبؿفقرؼـيماظعـراقموذبؾـسم
احملودؾيمبوىؿفقرؼيماىزائرؼيماظدميؼرارقيماظشـعؾقيماالذـرتاطقيمواىفـوزماٌرطـزيمظؾؿقودـؾوتمجبؿفقرؼـيم
عصرماظعربقيمودؼقانماحملودؾيمبدوظيمضطرمودؼقانماظرضوبيماٌوظقيمواإلدارؼيمبدوظيمصؾلطنيمودؼقانماٌراضؾيماظعوعـيم
بوٌؿؾؽيماظعربقيماظلعقدؼيمودؼقانماحملودؾيماظؾقيبمواجملؾسماألسؾكمظؾقلوبوتمبوٌؿؾؽيماٌغربقيموحبضقرمممـؾم
سـمعؾودرةماالغؿقدويمظؾؿـؿقي.
واصؿؿحماالجؿؿوعمععوظلماألدؿوذ/مسودلمسؾدماظعزؼزماظصرسووي،مدؼقانماحملودؾيمبدوظيماظؽقؼًمبوإلغوبيمواظـوئىم
األولمظرئقسماجملؾسماظؿـػقذيماظذيمرحىمبلسضوءماظقصقدماٌشورطيمعـماألجفزةماظعربقيماألسضوءمعمطـدامسؾـكم
أػؿقيماظؿكطقطماالدرتاتقفلمطكظقيميقطؿيماٌـظؿيموإرورمتـدرجمصقفمأغشطؿفومؼبمدؾقؾمهؼقـؼمرؤؼؿفـوموسؾـكم
ضرورةمعلوػؿيماألجفزةمؼبمدسؿمأسؿولماٌـظؿيمعـمخاللمتـقصريماٌـقاردماظالزعـيمالنـوزماألغشـطيماٌربذبـيمؼبم
اٌكططماالدرتاتقفلموطذظؽمحٌماألجفزةمسؾكماسؿؿودمخططمإدرتاتقفقيمتؿقاءممععمتقجفوتماالغؿقدوي.
وبعدمذظؽمبوذرتماظؾفـيمأسؿوهلوموصؼمبـقدمجدولمأسؿوهلوموػل:
ـممإضرارمعشروعمجدولماألسؿول.
اغؿكوبمرئقسماظؾفـيموغوئىماظرئقس.
ماظؿعرؼػمبوًطيماإلدرتاتقفقيمظؾؿـظؿيمظؾػرتةم2022-2018موعراحؾمإسدادػوموتقزؼعمأوظقؼوتفو.مسرضمحقلمبرغوعٍم.Team workماظؿعرؼػمبوًطيماظؿشغقؾقيموسـوصرػوموآظقيمإسدادػوموعؿوبعؿفو.ماإلرالعمسؾكمغؿوئٍمتـػقذماظؾفونمواألعوغيماظعوعيمألػـدافماًطـيماظؿشـغقؾقيمظعـومم 2018وإبـداءماٌالحظـوتمبشلغفو.
مإسدادماظؿؼرؼرماٌطؾقبمسرضفمسؾكماجملؾسماظؿـػقذيماظؼودم.معومؼلؿفدمعـمأسؿول.مهدؼدمعقسدموعؽونماالجؿؿوعماظؼودممظؾفـي.مـجـلـة الـرقـابة املـالية – يونيو (حزيران)  –2019العدد 74

خامِاّ:االجًؿاعّالِابعّواخلؿِونّلؾؿٍؾسّالًـػقذيّلؾؿـظؿة:

66

سؼـدماجملؾسماظؿـػقذيمظؾؿـظؿيماظعربقيمظألجفـزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيماجؿؿوسفماظلودسمواًؿلنيم
مبدؼـيمتقغسم(اىؿفقرؼيماظؿقغلقي)مؼقعل 11و12مرجىم1440ػـماٌقاصؼمظــم18مو19معـورسم2019ممبرئودـيم
ععوظلماظدطؿقر/مصالحمغقريمخؾػ،مرئقسمدؼقانماظرضوبيماٌوظقـيماالهـوديمجبؿفقرؼـيماظعـراقموطوظـيمورئـقسم
اجملؾسماظؿـػقذيمظؾؿـظؿي،موحبضقرمععوظلماألدؿوذ/مسودلمسؾدماظعزؼزماظصـرسوويم،مرئـقسمدؼـقانماحملودـؾيم
بدوظيماظؽقؼًمبوإلغوبيمواظـوئىماألولمظرئقسماجملؾسماظؿـػقذي،مودعودةماظشقخ/مبـدرمبـمربؿدمبــمدـعقدمآلم
ثوغل،مرئقسمدؼقانماحملودؾيمبدوظيمضطرمواظـوئىماظـوغلمظرئقسماجملؾـسماظؿـػقـذيموععـوظلماألدـؿوذم/منقـىم
اظؼطوري،ماظرئقسماألولمظدائرةماحملودؾوتمؼبماىؿفقرؼـيماظؿقغلـقيمواألعـنيماظعـوممظؾؿـظؿـيماظعربقـيموحضـقرم
رؤدوءموأسضوءموصقدماالجفزةماالسضوءمؼبماجملؾس.مم
وضدمترأسموصقدماالجفزةماألسضوءماٌشورطيمطؾمعــمععـوظلماألدـؿوذماظـدطؿقرم/مسؾــدمخــرابشفم،مرئـقسمدؼـقانم
احملودؾيمبوٌؿؾؽيماألردغقيماهلومشقي،مواألدؿوذ/م صــوئؼمسؾـلمضـقػ،موطقـؾمدؼـقانماظرضوبـيماٌوظقـيمواإلدارؼـيم
مبؿؾؽيماظؾقرؼـ،مواظلقد/مربؿدمبـمابراػقؿمايؾقى،معلؿشورمععوظل/مرئـقسمدؼـقانماٌراضؾـيماظعوعـيمبوٌؿؾؽـيم
اظعربقيماظلعقدؼيموععوظلماظشقخ/مغـوصرمبـمػاللمبـمغوصرماٌعقظلماٌقضر،مرئقسمجفوزماظرضوبيماٌوظقيمواإلدارؼيم
ظؾدوظيمبلؾطـيمسؿـون،موععـوظلماظؼوضـلم/مسؾـدماظرضـكممغوصـر،مرئـقسمشرصـيمبـدؼقانماحملودـؾيمبوىؿفقرؼـيم
اظؾؾـوغقي،موععوظلماٌلؿشور/م ػشـوممبـدوي،مرئـقسماىفـوزماٌرطـزيمظؾؿقودـؾوتمجبؿفقرؼـيمعصـرماظعربقـي،م
واظلقد/مربؿـدماظصقابل،مغوئىماظرئقسماألولمظؾؿفؾسماألسؾـكمظؾقلـوبوتمبوٌؿؾؽـيماٌغربقـيموععـوظلماظلـقدم/م
دقدغومسوظلموظدمدقديماىقالغل،مرئقسمربؽؿيمايلوبوتمبوىؿفقرؼيماإلدالعقيماٌقرؼؿوغقي.
واصؿــؿحماالجؿؿــوعمبؽؾؿــيمأظؼوػــومععــوظلماألدــؿوذم/منقــىماظؼطـــوري،ماظــرئقسماألولمظــدائرةماحملودــؾوتمؼبم
اىؿفقرؼيماظؿقغلقيمواألعنيماظعوممظؾؿـظؿي،محقٌمرحىمبوظقصقدماٌشورطيمؼبماالجؿؿوعمومتـكمهلؿمإضوعيمرقؾـيم
ؼبمبؾدػؿماظـوغلمتقغس.م بعدمذظؽماغؿؼؾماجملؾسمإظبمعـوضشـيماٌقضـقسوتماظـيتمتضـؿـفومجـدولمأسؿوظـفمواظـيتم
اذؿؿؾًمسؾك:م
ـمإضـرارمجدولماألسؿول.
ـممتؼرؼرمرئقسماجملؾسماظؿـػقذيمسـمغشورفموغشوطماجملؾسمعـذمآخـرماجؿؿوعمظف.
ـممتؼـرؼرماألعوغيماظعـوعيمسـمغشورفومعـذمآخرماجؿؿوعمظؾؿفؾس.م
ـممتؼرؼرمىـيمتـؿقيماظؼدراتماٌمدلقيمظؾؿـظؿيمؼبماجؿؿوسفوماظـوظٌمسشر.
ـممتؼرؼرمىـيماٌعوؼريماٌفـقيمواظرضوبقيمظؾؿـظؿيمؼبماجؿؿوسفوماظـوغلمسوذر.
ـمتؼرؼرمىـيماظرضوبيماظؾقؽقيمظؾؿـظؿيمؼبماجؿؿوسفوماظـوظٌ.
ـمتؼورؼرمىـيمعؿوبعيمإسدادماًطيماظؿشغقؾقيمظؾؿكططماالدرتاتقفلمظؾؿـظؿي  2018ـم.2022
ـمتؼورؼرمىـيماٌكططماالدرتاتقفلمؼبماجؿؿوسفوماظعوذر.
ـمتلؿقيماألجفزةماظيتمدؿلؿػقدمعـماٌـقيماٌوظقيمظؾؿشورطيمؼبماظؾؼـوءاتماظؿدرؼؾقـيماظـيتمتعؼـدػوماٌـظؿـيمدــيم

.2019

ماسؿؿودماجراءاتمغشرمزبرجوتماٌـظؿيمودقودؿفوماالتصوظقي.ـماسؿؿودمايلوبماًؿوعلمظلـيم.2018
ـماسؿؿودماٌقازغيماظؿؼدؼرؼيمظلـيم.2019
مـجـلـة الـرقـابة املـالية – يونيو (حزيران)  –2019العدد 74

ـمهدؼدمعقسدماالجؿؿوعماظؼودممظؾؿفؾسماظؿـػقذيمواظدورةماظـوظـيمسشرةمظؾفؿعقيماظعوعيمظؾؿـظؿيماظـؿؼررم
اضوعؿفؿومبدوظيمضطر.
ماسؿؿودمعشروعمجدولمأسؿولماظدورةماظـوظـيمسشرةمظؾفؿعقيماظعوعيمظؾؿـظؿيموتعقنيماٌراضؾنيماظذؼـمتؿؿمدسقتفؿ.ـماضرتاحمتعدؼؾمبعضمأحؽومماظـظومماألدودلمظؾؿـظؿي.
ـمتؼورؼرماألجفزةماظعربقيمحقلمعشورطوتفومؼبمأسؿولماظؾفونموذبؿقسوتماظعؿؾماٌـؾـؼيمسـمعـظؿيماغؿقدوي.
ـماظؿعوونمععماٌـظؿيماآلدققؼيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾي.
67
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* دوـوانّاحملاديةّبادلؿؾؽةّاألردنقـةّاهلامشقة:

1ـ توققعّمذكرةّتػاهمّبنيّدووانّاحملاديةّاألردنيّودووانّادلراقيةّالعامةّالِعودي:
وضع مبؿورؼخ م 2018/12/28مععوظل ماألدؿوذ ماظدطؿقر /مسؾد مخرابشي مرئقس مدؼقان ماحملودؾي ماألردغل موععوظل ماظدطؿقر /محلومم
سؾد ماحمللـ ماظعـؼري مرئقس مدؼقان ماٌراضؾي ماظعوعي مبوٌؿؾؽي ماظعربقي ماظلعقدؼي معذطرة متػوػؿ .موتفدف مػذه ماٌذطرة مإظب متعزؼزم
وتقدقعمغطوقماظؿعوونمبنيماظطرصني،مؼبمذبولماظعؿؾماحملوديبمواظرضوبلمواٌفين .م
وضولماًرابشفمإنماٌذطرةمتؿضؿـمتؾودلماًربات مواٌشورطي مؼبماٌشروسوتماظؾقـقي مواألغشطيماٌؿعؾؼيمبوظؼضوؼومذاتماالػؿؿومم
اٌشرتك ،موؼشؿؾ مذظؽ متؼدؼؿ ماالدؿشورات موإضوعي ماظـدوات موتـظقؿ ماالجؿؿوسوت مواٌممترات محقل ماٌقضقسوت ماٌفـقي ماٌعوصرةم
ؼب ماٌراجعي ماٌوظقي مواظرضوبي مسؾك مأداء ماألجفزة مايؽقعقي .موتؿضؿـ مأؼضو متـظقؿ مبراعٍ متدرؼؾقي معشرتطي مؼب مذبوالت ماٌراجعيم
اٌوظقيمواظرضوبيمسؾكماألداءمؼبماظؼطوعماظعوم،موتؾودلمأدظيماظعؿؾموضقاسدهموعـففقوتف.
2ـ وفدّلقيبّوزورّدووانّاحملادية:

ؼبمإرورماظؿعوون مبني ماألجفزةماظعربقيمظؾرضوبيمادؿؼؾؾ مععوظلماألدؿوذماظدطؿقر/مسؾدمخرابشف،مرئقسمدؼقانماحملودؾيماألردغلم
وصدمعـمدؼقانماحملودؾيماظؾقيبمبرئوديمععوظلماألدؿوذ/مخـوظدمذؽشؽ،موضدمتـوولماظؾؼوءمتعزؼزمسالضوتماظؿعوونمبنيمجفوزيم
اظرضوبيماألردغلمواظؾقيب.
وادؿؿع ماظقصد ماظضقػ مإظب مسرض مسـ مزبؿؾػ ماٌراحؾ ماظيت معرّ مبفو مواظؿطقرات ماٌفـقي ماظيت مذفدػو معـذ ماظعوم م 1928محؿكم
وضؿـو مايوظل .مطؿو مسرض مأػؿ مادرتاتقفقوت ماظدؼقان مؼب مذبوالت ماظؿدرؼى مواظرضوبي مسؾك ماألداء موخدعي ماظدوائر مواٌمدلوتم
ايؽقعقيماًوضعيمظرضوبيماظدؼقان.
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 مأصدر مدؼقان ماحملودؾي مبوألردن ماىزء ماظـوغل معـ مطؿوب مدؼقان ماحملودؾي مبني ماألعس مواظققم م 2017-1996موتضؿـ مصصقالموأبقابو متغطل معدة مسشرؼـ مسوعو مذفدت ماظعدؼد معـ ماظؿققالت ماالضؿصودؼي مواٌوظقي ماحملؾقي مواظدوظقي مجعؾً ماظدؼقان مؼقاطؾفوم
أوالمبلول.
 مأنز مدؼقان ماحملودؾي ماألردغل مبوظؿعوون معع ماظؾـؽ ماظدوظل مدظقؾ ماظؿدضقؼ ماٌوظل مسؾك ماظؾؾدؼوت مودظقؾ مإجراءات متؼققؿ مأداءمإدارةماظـػوؼوتماظصؾؾي.
وؼلوػؿ مػذا ماظعؿؾ ماٌفين مؼب متعزؼز ماظرضوبي مواٌلوءظي ماظعوعي موتقرقد معػوػقؿ ماإلصصوح مواظشػوصقي موعلوسدة مإدارة ماظؾؾدؼوت مؼبم
تـػقذ مأسؿوهلو ماٌوظقي مواإلدارؼي مبوإلضوصي مإظب متشفقع مطوصي ماٌراضؾوت ماظـؿقداغقي مؼب مدؼقان ماحملودؾي مظؿـػقذ معفوم مرضوبقي متؿعؾؼم
بؿؼققؿمأداءمإدارةماظـػوؼوتماظصؾؾيمؼبمعبقعمبؾدؼوتماٌؿؾؽي.
مسؼدمدؼقانماحملودؾيماألردغلمخاللماظـصػماألول معـماظعوممايوظلمسدةمدوراتمربودؾقفمٌقزػقفممبفؿقعمدوسوت مبؾغًم450مدوسيمتدرؼؾقف ذوركمبفوم227معقزػ.
ومشؾً ماظدورات ماظؿدرؼؾقي ماظيت متقزسً مسؾك مزبؿؾػ ماٌراضؾوت مبني مإدارة ماٌكورر مواظؿدضقؼ موصؼ ماٌعوؼري ماظدوظقي مواظرضوبيم
اظداخؾقيمورضوبيماألداءمواحملودىماظؼوغقغلماألردغلم.jcpa

*ّجمؾسّاحملاديةّباجلؿفوروةّاجلزائروةّالدميؼرارقةّالشعيقة:

1ـ متّ ماغؿكوب مذبؾس ماحملودؾي ماىزائري مظرئودي مذبؾس ماٌدضؼني ماًورجقني مظالهود ماإلصرؼؼل مظـؿدّة مسوعني م(-2019
 ،)2020موذظؽ مسؼى ماالجؿؿوع ماظعودي مهلذا ماجملؾس ماٌـعؼد ممبؼر ماالهود ماالصرؼؼل ،مبودؼس مابوبو مؼقعل م 15مو 16مجوغػلم
.2019
2ـ ترأس مععوظل /مسؾد ماظؼودر مبـ مععروف ،مرئقس مذبؾس ماحملودؾي ممبؼر ماالهود ماإلصرؼؼل ،مأدؼس مأبوبو مؼقم م 24معوي م2019م

اجؿؿوسو مجملؾس ماٌدضؼني ماًورجني مظالهود ماإلصرؼؼل ،موضد مخصص ماالجؿؿوع مظدرادي موتقضقع متؼورؼر متدضقؼ ماظؼقائؿ ماٌوظقيم
ظلـيم2018مظالهودماإلصرؼؼل.
3ـ ذورك مضوضقني معـ مذبؾس ماحملودؾي مؼب ماجؿؿوع مصرؼؼ مسؿؾ ماالغؿقدوي ماًوص مبؿؼققؿ ماظلقودوت مواظرباعٍ ماظعؿقعقي ماظذيم
غظؿ مؼب معدؼـي مصؾقـققس ،مسوصؿي مظقؿقاغقو مؼقعل م 20مو 21معوي م 2019محبضقر مواحد موثالثني معشورطو مميـؾقن مدؾعي مسشرةم
جفوزامأسؾكمظؾرضوبي.
وتـوول مػذا ماالجؿؿوع متؼققؿ معدى متـػقذ ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مظؾؿعقور ماظدوظل م 9400اٌؿعؾؼ مبوًطقط ماظؿقجقفقي مظؿؼققؿم
اظلقودوت ماظعؿقعقي ماظيت ممتً ماٌصودضي مسؾقفو مؼب مأبق مزيب مؼب مدؼلؿرب م .2016مومت مخالل مػذا ماالجؿؿوع مسرض موورب مسدةم
أجفزةمؼبمذبول متؼققؿماظلقودوتماظعؿقعقيموغؿوئٍمسؿؾقي مهؼقؼموادؿؼصوءمحقلمدورماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمؼبمتػعقؾماظعؿؾم
بوٌعقور.
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1ـ ادؿؼؾؾ مععوظل ماظشقـخ /مغــوصر مبـ مػالل مبـ مغوصر ماظـؿـعقظـــل مرئقس مجفوز ماظرضوبي ماٌوظقي مواإلدارؼي مظؾدوظي ،مععوظلم
اظدطؿقر /محلوم مبـ مسؾد ماحمللـ ماظعـؼري ،مرئقس مدؼقان ماٌراضؾي ماظعوعي مبوٌؿؾؽي ماظعربقي ماظلعقدؼي مواظقصد ماٌراصؼ مظف ،مواظذيم
زارماظلؾطـيمخاللماظػرتةم( )22-20أبرؼؾم2019م.
وػدصً ماظزؼورة مإظب مادؿعراض مأوجف ماظؿعوون مبني ماىفوز مواظدؼقان مؼب ماجملوالت مذات ماظصؾي مبوظعؿؾ ماظرضوبل ،مإظب مجوغىم
اٌؿوردوت ماظرضوبقي مؼب متطؾقؼ ماٌعوؼري ماٌفـقي ماظصودرة مسـ ماٌـظؿوت ماظدوظقي ،مصضالً مسـ مإسداد ماألدظي ماظداخؾقي ممبو مضبؼؼم
اظؽػوءة مؼب مإدارة ماٌفوم ماظرضوبقي ،مبوإلضوصي مإظب مادؿعراض ماآلظقي ماٌؿؾعي مؼب مبـوء ماظؽػوؼوت ماظقزقػقي موصؼو مظإلرور ماظصودر مسـم
عؾودرة متـؿقي ماظؼدرات ماظؿوبعي مظؾؿـظؿي ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي م(اإلغؿقدوي) .مطؿو متضؿـ مبرغوعٍم
اظزؼورةمتؼدؼؿمسروضمعرئقيمحقلمسددمعـماحملوورماٌؿعؾؼيمبوظؼقاغنيمواإلجراءاتماٌؿؾعيمظدىماىفوزمؼبمتـػقذماالخؿصوصوتم
وهؼقؼ ماألػداف ماٌقطؾي مإظقف ممبقجى مضوغقن ماظرضوبي ماٌوظقي مواإلدارؼي مظؾدوظي ماظصودر مبوٌردقم ماظلؾطوغل مرضؿ م2011/111م
وضوغقن مغبوؼي ماٌول ماظعوم مووـى متضورب ماٌصوا ماظصودر مبوٌردقم ماظلؾطوغل مرضؿ م 2011/111مودورػو مؼب مهؼقؼ ماظؼقؿيم
اٌضوصي.
2ـ ادؿؼؾؾ مععوظل ماظشقخ مغوصر مبـ مػالل مبـ مغوصر ماٌعقظل مرئقس مجفوز ماظرضوبي ماٌوظقي مواإلدارؼي مظؾدوظي ،مدعودة مغبد مبـمغوصرم
اٌلـدمرئقسمػقؽيماظرضوبيماإلدارؼيمواظشػوصقيمبدوظيمضطرماظشؼقؼيمواظقصدماٌراصؼمظفمواظذيمزارماظلؾطـيمخاللماظػرتةم()16-14
أبرؼؾم2019م.م
وتلتلماظزؼورةمؼبمإرورماظرشؾيماظيتمأبدتفومػقؽيماظرضوبيماإلدارؼيمواظشػوصقيمبدوظيمضطرماظشؼقؼيمظإلرالعمسؾكموربيماىفوزمؼبم
اجملوالت مذات ماظصؾي مبوخؿصوصوتفو ،مصضالً مسـ محبٌ موادؿعراض مأصضؾ ماٌؿوردوت مظؾـوء ماظؼدرات موتعزؼز ماظؽػوؼوتم
اظقزقػقي،مبوإلضوصيمإظبمعـوضشيمأوجفماإلدفوممواالدؿػودةمعـماٌـظؿوتماإلضؾقؿقيمواظدوظقيماٌكؿصي،مودعقفؿومظالرتؼوءمبؽػوءةم
عـؿلؾقفؿ مظؾؼقوم مبدورػؿ ماٌـوط مبفؿ مسؾك مأطؿؾ موجف معـ مخالل ماظؿدرؼى مواظؿلػقؾ موغؼؾ ماٌعرصي مبوظؿعوون معع ماألجفزة ماظـظريةم
واٌمدلوتماٌفـقيماظدوظقي.
3ـ ترأس مجفوز ماظرضوبي ماٌوظقي مواإلدارؼي مظؾدوظي ماالجؿؿوع ماظـوغل مسشر مظؾفـي ماٌكؿصني مبوألجفزة ماٌلموظي مسـ مغبوؼي ماظـزاػيم
وعؽوصقيماظػلودمبدولمذبؾس ماظؿعوونمظدولماًؾقٍماظعربقي مواظذيماغعؼدمخاللماظػرتةم( )15-14أبرؼؾم 2019مبؼرماألعوغيم
اظعوعي مظدول ماجملؾس مبوظرؼوض .موتضؿـ مجدول ماألسؿول مادؿعراض موعـوضشي مسدد معـ ماظؾـقد موػل مادؿؽؿول مدرادي ماظـظومم
(اظؼوغقن) ماالدؿشوري ميؿوؼي ماٌول ماظعوم مظدول ماجملؾس ،مإظب مجوغى مادؿؽؿول مدرادي مجوئزة مذبؾس ماظؿعوون مظؾؿؿقز مؼب مذبولم
غبوؼي ماظـزاػي موعؽوصقي ماظػلود ،مصضالً مسـ مادؿعراض مواسداد مصؼرة معـ ماظشػوصقي موغبوؼي ماظـزاػي مإلدراجفو مضؿـ ماظؿؼرؼرم
اظلـقيماظذيمدؿصدرهماألعوغيماظعوعي،موأخرياًمادؿؽؿولمدراديماغضؿوممذبؾسماظؿعوونمبصػؿفمعـظؿيمإضؾقؿقيماظبماتػوضقيماألعؿم
اٌؿقدةمٌؽوصقيماظػلود.م
4ـ سؼدت مبؿورؼخ م 5معورس م2019م مصعوظقوت ماالجؿؿوع ماًوعس مجملؿقسي ماظعؿؾ ماظػرسقي ماظـوغقي ماٌـؾـؼي مسـ مذبؿقسي مسؿؾم
اٌـظؿيماظدوظقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيم(االغؿقدوي)مٌؽوصقيماظػلودموشلقؾماألعقال،مواظذيمادؿضوصفمجفوزم
اظرضوبي ماٌوظقي مواإلدارؼي مظؾدوظي مسؾك معدى مؼقعني معؿؿوظقني مومبشورطي مممـؾني مسـ مأجفزة ماظرضوبي مظؾدول ماألسضوء مؼب مذبؿقسيم
اظعؿؾمعـمطؾمعـ:مبقظـدامواظؿشقؽموأٌوغقومواظـؿلوموعوظقزؼوموعصر.
وتضؿـ مجدول مأسؿول ماالجؿؿوع ماظعدؼد معـ ماحملوور ماظرئقلقي محقٌ مغوضش ماجملؿؿعقن مإسداد مدظقؾ معؽوصقي ماظػلود مؼبم
اٌشرتؼوت مايؽقعقي موبعض ماٌقاضقع مذات ماظصؾي مبفو مواظيت معـ مأبرزػو :مأدوظقى ماظػلود مؼب ماٌشرتؼوت مايؽقعقي ،موررقم
طشػموعؽوصقيماظػلودمؼبمسؿؾقوتماظشراءماٌؾلطي،موأدواتمايدمعـفمؼبمإجراءاتمعراحؾمسؿؾقيماٌـوضصوت.م
5ـ ترأس مععوظل ماظشقخ /مغوصر مبـ مػالل مبـ مغوصر ماٌعقظل مرئقس مجفوز ماظرضوبي ماٌوظقي مواإلدارؼي مظؾدوظي ،موصد ماىفوز مظزؼورةم
دؼقانماٌراضؾيماظعوعيمبوٌؿؾؽيماظعربقيماظلعقدؼيمخاللماظػرتة م 6-5صرباؼرم2019م،محقٌ مجوءتماظزؼورةمبـوءًمسؾكمدسقة معـم
ععوظلماظدطؿقر/محلوممبـمسؾدماحمللـماظعـؼريمرئقسمدؼقانماٌراضؾيماظعوعي.
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وتلتلماظزؼورةمؼبمإرورماظؿعوونمواظؿـلقؼماظؼـوئؿمبنيمجفوزماظرضوبيماٌوظقيمواإلدارؼيمظؾدوظيموغظــريهمدؼــقانماٌراضؾيماظعوعـي
ؼب ماجملوالت مذات ماظصؾي مبوظعؿؾ ماظرضوبل ،مصضالً مسـ محبٌ موادؿعراض مأصضؾ ماٌؿوردوت مظؾـوء ماظؼدرات موتعزؼز ماظؽػوؼوتم
اظقزقػقي،مبوإلضوصيمإظبمعـوضشيمأوجيماإلدفوممواالدؿػودةمعـماٌـظؿوتماإلضؾقؿقيمواظدوظقيماٌكؿصيمبوجملوالتماظرضوبقي.
7ـ ترأسمععوظلماظشقخ/مغوصر مبـمػاللمبـمغوصرماٌعقظل مرئقسمجفوزماظرضوبيماٌوظقيمواإلدارؼيمظؾدوظيموصدماظلؾطـيماٌشوركمؼبم
صعوظقوت معممتر ماظؽقؼً ماظدوظل م(اظـزاػي معـ مأجؾ ماظؿـؿقي) مواظذي مسؼد مبدوظي ماظؽقؼً ماظشؼقؼي مؼقعل م 15مو 16مؼـوؼر ممبرطزم
جوبر ماألغبدماظـؼوؼب،محقٌماصؿؿقً مصعوظقوتماٌممتر مهً مرسوؼي مصوحىماظلؿقماظشقخ /مصؾوحماألغبدماىوبرماظصؾوحمأعريم
دوظيماظؽقؼًمبؼصرمبقون.
وضد مدعك ماٌممتر مإظب متعزؼز ماظشػوصقي مواظـزاػي معـ مخالل مادؿعراض موعـوضشي مأبرز ماٌقضقسوت مواظؿقدؼوت مواٌؿوردوت مذاتم
اظصؾيمبؿعزؼزماظـزاػيموعؽوصقيماظػلود.م
وضد مهدث مؼب ماىؾلوت ماظعؾؿقي مظؾؿممتر مسدد معـ ماظشكصقوت ماظؾورزة مسؾك ماٌلؿقى مايؽقعل مواظرؤدوء ماظؿـػقذؼني موممـؾلم
اٌـظؿوتماإلضؾقؿقيمواظدوظقيمذاتماظصؾيمبوظـزاػيمواظؿـؿقيماظؾشرؼيمواالضؿصودؼي.
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*ّدووانّالرقابةّادلالقةّواإلداروةّبدولةّفؾِطني:
1ـ ترأسمرئقسمدؼقانماظرضوبيماٌوظقيمواإلدارؼيمععوظلماٌلؿشور/مإؼودمتقّؿماجؿؿوعماظؾفـيماظؿقجقفقيماًوصمبوٌشروعماظلقؼديم
2021-2018ماٌـػذمؼبماظدؼقان.

وسؼد ماالجؿؿوع مؼب ماظلقؼد ،محبضقر ماٌراضى ماظعوم مٌؽؿى ماظؿدضقؼ ماظقرين ماظلقؼدي ،موعـلؼي ماٌشروع معـ ماىوغى ماظلقؼدي،م
وعدؼرمسومماظرضوبيمسؾكماظؾـقيماظؿقؿقيمورئقسموحدةماظعالضوتماظعوعيموعـلؼيماٌشروعماظلقؼديمعـمجوغىماظدؼقان.
وغوضش ماظطرصون ماظؿؼدم مايوصؾ مؼب ماظؿعوون مبني ماىوغؾني ،محقٌ ممت مررح ماظؿؼرؼر ماألوظل ماظذي متضؿـ ماإلنوزات مبني مؼـوؼرم
2018موعوؼقم2019مصقؿومؼؿعؾؼمبوظـؿوئٍماٌؿقضعيمبصقغؿفوماظقاردةمؼبموثقؼيماٌشروع.
2ـ تلؾؿ مرئقس مدوظي مصؾلطني /مربؿقد مسؾوس ،ماظؿؼرؼر ماظلـقي مظدؼقان ماظرضوبي ماٌوظقي مواإلدارؼي مظؾعوم م 2018مجوء مذظؽ مخاللم
ادؿؼؾول مدقودتف ممبؼر ماظرئودي مؼب معدؼـي مرام ماهلل مظرئقس ماظدؼقان /مإؼود متقؿ مووصد معـ ماظدؼقان .مطؿو متلؾؿ مرئقس ماظقزراء مربؿدم
اذؿقفماظؿؼرؼرماظلـقيمظؾدؼقانمعـمرئقسماظدؼقان،موضدممتمغشرمػذاماظؿؼرؼرمسؾكماٌقضعماإلظؽرتوغلمظؾدؼقان.
مـجـلـة الـرقـابة املـالية – يونيو (حزيران)  –2019العدد 74

*ّدووانّاحملاديةّبدولةّقــطــر:
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1ـ ذورك ماظدؼقان مبقصد مبرئودي مدعودة ماظشقخ /مبـدر مبـ مربؿد مبـ مدعقد مآل مثوغل ،مرئقس مدؼقان ماحملودؾي مؼب ماٌـؿدى ماظدوظلم
اظـوظٌمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماظؼضوئقيماظذيمسؼدممبدؼـيمادطـؾقلمبوىؿفقرؼيماظرتطقيمخاللمؼقعلم24مو25مؼـوؼرم2019م
وذظؽمؼبمإرورمتعزؼزماظعالضوتماظــوئقيمواظؿعوونماٌشرتك.
2ـ ادؿؼؾؾ مدعودة ماظشقخ /مبـدر مبـ مربؿد مبـ مدعقد مآل مثوغل ،مرئقس مدؼقان ماحملودؾي مؼقم ماالثـني م 11مصرباؼر م 2019مععوظلم
األدؿوذ ماظدطؿقر /مسؾـد مخرابشي ،مرئقس مدؼقان ماحملودؾي ماألردغل .مواظقصد ماٌراصؼ مظف ،مجرى مخالل ماظؾؼوء مادؿعراض ماظعالضوتم
اظــوئقيمودؾؾمتعزؼزػوموتطقؼرػومؼبماجملوالتمذاتماالػؿؿومماٌشرتك.
3ـ ادؿؼؾؾمدعودةمرئقسمدؼقانماحملودؾيماظشقخ/مبــدرمبـمربؿدمبـمدعقدمآلمثوغل،مؼبمعؽؿؾفماٌراجعماظعوممظدؼقانماٌراجعيم
اظؼقعل مجبؿفقرؼي ماظلقدان مععوظل ماألدؿوذ /ماظطـوػر مسؾد ماظؼققم مإبراػقؿ معوظؽ .موادؿعرض ماىوغؾون مخالل ماٌؼوبؾي ماظعالضوتم
اظــوئقيمودؾؾمتعزؼزماظؿعوونمؼبمذبولماظعؿؾماظرضوبل.
4ـ اجؿؿع مدعودة ماظشقخ /مبـدر مبـ مربؿد مبـ مدعقد مآل مثوغل ،مرئقس مدؼقان ماحملودؾي معع مرئقس مربؽؿي مايلوبوت ماظرتطقيم
ورئقسماٌـظؿيماألوروبقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾي ) (EUROSAIوذظؽ مخاللمزؼورةمدعودتفمإظبمترطقومخاللم
اظػرتة معـ م 23مإظب م 2019/04/25مجرى مخالل ماالجؿؿوع محبٌ متعزؼز مأوجف ماظؿعوون ماٌشرتك مواظؿـلقؼ مبني ماىوغؾني مؼبم
ذبولماظعؿؾماظرضوبلموتػعقؾمعذطرةماظؿػوػؿماظــوئقيمبنيمربؽؿيمايلوبوتماظرتطقيمودؼقانماحملودؾي.
5ـ ؼب مإرور ماالحؿػول مبوظققم ماظرؼوضل مظؾدوظي ،مأضوم مدؼقان ماحملودؾي مبؿورؼخ م 12مصرباؼر م 2019مسددا معـ ماظػعوظقوت مواألغشطيم
اظرؼوضقي مواظرتصقفقي .موضد مذورك مؼب مػذه ماظػعوظقوت مععوظل ماألدؿوذ ماظدطؿقر /مسؾد مخـرابشي ،مرئقس مدؼقان ماحملودؾي ماألردغلم
خاللمزؼورتفماظيتمتزاعـًمععمػذهماالحؿػوالت.
6ـ ذورك مدؼقان ماحملودؾي مؼب ماالجؿؿوع ماظـوعـ مواظعشرؼـ مجملؿقسي مسؿؾ ماظرضوبي مسؾك متؽـقظقجقو ماٌعؾقعوت ماظؿوبعي مظالغؿقدويم
واظذيمأضقؿمؼبمصقفلمخاللماظػرتةمعـم 2إظبم5مابرؼؾم.2019
وضدمسؼدمسؾكمػوعشماالجؿؿوعماظـدوةماظؿودعيمظرضوبيماألداءمؼبمذبولماظرضوبيمسؾكمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوتموضدممتًمعـوضشيمسدةم
عقاضقعمعـفومسرضموعـوضشيمووربمبعضماظدولمؼبماظرضوبيمسؾكماألعـماظلقرباغلموعروغيمضطوعمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوتمواظؼدرةم
سؾكمهؿؾماهلفؿوتموسرضموعـوضشيمووربمبعضماظدولمؼبمغبوؼيماظؾقوغوتموتلعقـفومخصقصومصقؿومؼؿعؾؼمبؿلعنيماظؾقوغوتم
اظشكصقيماٌكزغيمؼبماألغظؿيمؼبماىفوتماٌكؿؾػيموغبوؼؿفومعـماظؿلرب.
7ـ مذورك مدؼقان ماحملودؾي مؼب ماالجؿؿوع ماظـوغل مسشر مظؾفـي ماظػرسقي مظرضوبي ماألداء ماظؿوبعي مٌـظؿي ماالغؿلوي مواظذي مأضقؿ مؼبم
جقػوغلربغمجبـقبماصرؼؼقومخاللمؼقعلم9مو10مابرؼؾم.2019
ومتمخاللماالجؿؿوعمعـوضشيماٌقضقسوتماٌدرجيمؼبمجدولماألسؿولمواظيتممشؾًمعـوضشيمإجراءاتماالغؿقدويمذاتماظصؾي
بوظؾفـي ماظػرسقي ماٌعـقي مبرضوبي ماألداء .مواٌقضقسوت ماظيت مترطز مسؾك ماألعقر مذات ماظصؾي ممبـؿدى ماظؿقجقفوت مواإلصداراتم
اٌفـقي مظإلغؿقدوي ،مبوإلضوصي مإظب معممتر ماإلغؽقدوي  INCOSAI 2019ماٌرتؾطي مبرضوبي ماألداء موخطي ماظؿطقؼر ماالدرتاتقفلم
إلرورماإلغؿقدويمظإلصداراتماٌفـقيم ) (IFPPواٌؾودراتمبشلنمسؾقمماظؾقوغوتم).(Data Science
8ـ وضعمدعودةمرئقسمدؼقانماحملودؾيماظشقخ/مبـدرمبـمربؿدمبـمدعقدمآلمثوغل،موععوظلماظدطؿقر/مصالحمغقريمخؾػمرئقسم
دؼقان ماظرضوبي ماٌوظقي ماالهودي موطوظي مجبؿفقرؼي ماظعراق ،معذطرة متػوػؿ مظؿعزؼز ماظؿعوون مؼب مذبول ماظرضوبي موذظؽ مبؿورؼخ م30م
ابرؼؾم2019مبوظعوصؿيماظؼطرؼيماظدوحي.
طؿو محبٌ ماىوغؾون مخالل ماالجؿؿوع ماظعالضوت ماظــوئقي مودؾؾ متعزؼز ماظؿعوون مؼب مذبول ماظعؿؾ ماظرضوبل موتـلقؼ ماٌقاضػ مؼبم
احملوصؾماإلضؾقؿقيمواظدوظقي.م
9ـ ذورك مدؼقان ماحملودؾي مؼب ماالجؿؿوع ماظلودس مجملؿقسي مسؿؾ ماظؿقدؼٌ ماٌوظل مواإلصالح ماظؿـظقؿل مواظذي مسؼد مؼب ماظقالؼوتم
اٌؿقدةماألعرؼؽقيمخاللمؼقعلم15مو16معوؼقم.2019
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*ّدووانّاحملاديةّالؾّقيب:
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1ـ بدسقةمعـــمععوظل/مخـوظدمذؽشؽ،مرئـــقسمدؼــــقانم
احملـودؾيمبؿورؼخم2019/01/02ممبؼرماظدؼقانمبطرابؾسم
ورذيمسؿـؾمبعـــقانم"حقطؿيمذرطوتماظؼطوعماظعــوممأداةم
ظؿقلنيماألداءموايدمعـماظػلود”محبضقرمرئقسماجملؾسم
اظرئودلميؽقعيماظقصوقماظقرينموســددمعـمطؾورماٌلموظني
ظؾدوظي .وخؾصًماظقرذيمإظبمتشؽقؾمىــــــيموزارؼيمتؿقظبم
اظؿـلقؼمإلسدادمدظقؾمحقطؿيمظؾشرطوتماظـؿؿؾقطيمظؾدوظي.
2ـ سؼدتمخاللماظػرتةمعـمؼـوؼرمإظبمؼقظققم 2019جؾـلوت
سؿــؾمظؿطقؼرموهلنيمعفـيماحملودؾيمواٌراجعيمحبضـقرم
اٌفؿنيمبوظـؿفـيمعـماجملؿؿعماألطودميلمضقودومبؿفوربم
اظدولماألخرى .وضدمأوصًمؼبمخؿوعفومبنغشوءماهلقؽيماظؾقؾقيمظؿطقؼرمعفـيماحملودؾيمواٌراجعي.

*ّاجلفازّادلركزيّلؾؿَادياتّجبؿفوروةّمصرّالعربقة:

1ـ ذورك مععوظل ماٌلؿشور /مػشوم مبدوي ،مرئقس ماىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت مجبؿفقرؼي معصر ماظعربقي مسؾك مرأس موصد مرصقعم
اٌلؿقى مؼب ماظـدوة ماظلـقؼي ماظلوددي مسشر مبعـقان م(اظدور ماظرضوبل مؼب مهؼقؼ ماألػداف ماإلدرتاتقفقي مظؾؿكصقص) مواظيت مغظؿفوم
دؼقانماٌراضؾيماظعوعيمبوٌؿؾؽيماظعربقيماظلعقدؼيمؼقمماألحدماٌقاصؼم28مابرؼؾم2019مؼبمعدؼـيماظرؼوضموحضرماظـدوةمشبؾيمعـم
اٌؿؿقزؼـ مواٌلؽقظني مواٌكؿصني معـ مداخؾ ماٌؿؾؽي موخورجفو ،مظؿؼدؼؿ معو مظدؼفؿ معـ مخربات مووورب مسؾؿقي مؼب مذبولم
اًصكصي ،مومت معـوضشي ماظدور ماظرضوبل ماٌـؿظر مظـفوح مسؿؾقي ماظؿكصقص مجبؿقع معراحؾفو ،موتلثري ماٌؿغريات مواظعقاعؾم
االضؿصودؼيمؼبماخؿقورماالدرتاتقفقوتماٌـؾكمظؿقدؼدمغقسقيماظرضوبيماٌـودؾيمألذؽولماظؿكصقصماٌكؿؾػي.
2ـ ؼب مإرور متػعقؾ معذطرة ماظؿػوػؿ ماٌقضعي مبني ماىفوز مودؼقان ماٌراضؾي ماظعوعي مبوٌؿؾؽي ماظعربقي ماظلعقدؼي مظؿؾودل ماًربات،م
وتـظقؿ مورش ماظعؿؾ مواظدورات ماظؿدرؼؾقي مؼب مذبول ماظعؿؾ ماظرضوبل ،مذورك ماىفوز مؼب ماظرباعٍ ماظؿدرؼؾقي ماظيت مغظؿفو مدؼقانم
اٌراضؾيماظعوعيمبوٌؿؾؽيماظعربقيماظلعقدؼيمحقلمعومؼؾل:
*ماظرضوبيمسؾكماألداء،ممبدؼـيماظرؼوضموذظؽمخاللماظػرتةمعـم3مإظبم7معورسم.2019
*ماإلدارةماٌوظقي،ممبدؼـيمجدةموذظؽمخاللماظػرتةمعـم14مإظبم18مابرؼؾم.2019
*ماٌراجعيماظداخؾقي،ممبدؼـيمجدةموذظؽمخاللماظػرتةمعـم16مإظبم20مؼقغققم.2019
طؿو مدقشورك ماىفوز مؼب مدورة مبعـقان م"اظؿدضقؼ ماٌؾين مسؾك ماٌكورر" -ممبدؼـي ماظدعوم مبوٌؿؾؽي ماظعربقي ماظلعقدؼي موذظؽ مخاللم
اظػرتةمعـم13مإظبم17ماطؿقبرم.2019
3ـمذوركماىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتمؼبماجؿؿوعماجملؿقسيماظػرسقيماظـوغقيماظؿوبعيمجملؿقسيمسؿؾماالغؿقدويمٌؽوصقيماظػلودم
وشلؾ ماألعقال مواظذي ماغعؼد مؼب مدؾطـي مسؿون مخالل مؼقعل م 5مو 6معورس م 2019موضد ممت مخالل ماالجؿؿوع مادؿعراض مانوزاتم
اجملؿقسي ماظػرسقي ماٌلؽقظي مسـ مإسداد ماظدظقؾ ماإلرذودي م(عراجعي معـع ماظػلود مؼب ماٌشرتؼوت ماظعوعي) ،موذظؽ موصؼو مًطيم
ذبؿقسيماظعؿؾمسـماظلـقاتم.2019-2017
4ـمذوركموصدماىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتمبرئوديماظلقدةماألدؿوذةماحملودؾي/معـكمصالحماظدؼـمتقحقد،مغوئىمرئقسماىفوزم
ؼب ماالجؿؿوع ماظـوظٌ مسشر مجملؿقسي مسؿؾ ماالغؿقدوي مٌؽوصقي ماظػلود موشلؾ ماألعقال ماظذي مادؿضوصف معؽؿى ماٌراجعي ماظقرينم
بوظصنيممبدؼـيمغونقـٍمخاللمؼقعلم25مو26مابرؼؾم.2019م
وضد مادؿعرض ماالجؿؿوع متؼدم ماظعؿؾ مؼب ماظػرتة ماظلوبؼي مووضع مخطي ماظعؿؾ ماىدؼدة ،مواألغشطي مايوظقي مواٌلؿؼؾؾقي ،محقٌم
ذوركم12مجفوزمأسؾكمظؾرضوبيماٌوظقيمبلصضؾممموردؿفوموخرباتفومؼبمذبولمعؽوصقيماظػلودموشلؾماألعقال.
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5ـ ذوركماىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتمؼبماجؿؿـوعمذبؿقسيمسؿؾماالغؿقدويمظؾصـوسوتماإلدؿـــكراجقيماٌـعؼدمؼبمعوغقال،م
اظػؾؾني مخالل ماظػرتة معـ م27مإظبم29معوؼقم.2019موضد ممت مخالل ماالجؿؿوع ماسؿؿود مأسؿول ماظؾفـي ماظؿقجقفقي موعـوضشي مواسؿؿودم
خطيماظعؿؾماىدؼدةم-2020م 2022وطذاموضعمخورريمررؼؼمعلؿؼؾؾقيمظؾؿفؿقسي.
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6ـ ذورك ماىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت مؼب ماجؿؿوع مذبؿقسي مسؿؾ ماالغؿقدوي مظؾدؼـ ماظعوم ماٌـعؼد مؼب مبوطق ،مأذربقفون مخاللم
اظػرتة معـ م 23مإظب م 25معوؼق م .2019موضد مغوضش ماالجؿؿوع مدؾؾ متعزؼز معراجعي ماظدؼـ ماظعوم مبوألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي معـ مخاللم
اظؿؾودلماظػعولمظؾؿعؾقعوت.م
7ـ ذورك ماىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت مؼب ماالجؿؿوع مايودي مسشر مظؾفـي ماحملػزة مظؾفـي ماالغؿقدوي مظؿؾودل ماٌعرصي موخدعوتم
اٌعرصيماٌـعؼدمؼبمطالرك،ماظػؾؾنيمخاللماظػرتةمعـم12مإظبم14مؼقغققم.2019موضدممتمخاللماالجؿؿوعمعـوضشيمآخرماظؿطقراتم
واالنوزات ماظيت محؼؼؿفو مذبؿقسوت ماظعؿؾ موصرق ماٌفوم ماًوصي ماظؿوبعي مظؾفدف ماظـوظٌ معـ ماألػداف ماإلدرتاتقفقي مٌـظؿيم
االغؿقدوي موطذظؽ مخطي مسؿؾ ماظؾفـي م 2022-2020مواألسؿول ماظؿقضريؼي مظإلغؽقدوي ماظـوظٌ مواظعشرؼـ ماٌزعع مسؼده مؼبم
رودقومؼبمدؾؿؿربم.2019
8ـ ؼب مإرور مسضقؼؿف مؼب مذبؾس ماٌراجعني ماًورجقني مظؾؽقعقلو ،مذورك ماىفوز مخالل ماظػرتة معـ م 14مإظب م 18مؼـوؼر م2019م
بؾقدوطو ،مزاعؾقو مؼب ماجؿؿوع ماظؾفـي ماظقزارؼي ماٌكؿورة ماٌشؽؾي معـ مضؾؾ ماجملؾس ماظقزاري مظؾؽقعقلو مظدرادي ماٌالحظوت ماظقاردةم
بوظؿؼرؼر ماٌؼدم مسـ معراجعي محلوبوت ماألعوغي ماظعوعي مظؾؽقعقلو مسـ ماظعوم ماٌوظل م 2019مواظيت متقظب مضقودة مصرؼؼ معراجعؿفو مأحدم
أسضوءماىفوزماٌصري.موضدمأصدرتماظؾفـيمتقصقؿفومظؾؿفؾسماظقزاريمبوسؿؿودماظؿؼرؼرمدونمإجراءماؼيمتعدؼالتمسؾقف،مسؾكم
أن مؼؿوبع مذبؾس ماٌراجعني متـػقذ ماٌالحظوت ماظقاردة مبف مضؿـ مأسؿول معراجعي ماظعوم ماٌوظل م .2018موضد ماسؿؿد ماجملؾسم
اظقزاريماظؿؼرؼرمؼبمجؾلؿفمشريماظعودؼيماظيتماغعؼدتمؼقمم5مابرؼؾم2019مبؾقدوطو،مزاعؾقو.
9ـ ؼب مإرور مسضقؼؿف ممبفؾس ماٌراجعني ماًورجقني مظالهود ماإلصرؼؼل ،مذورك ماىفوز مؼب ماجؿؿوع ماجملؾس مواظؾفـي ماٌعـقيم
بعؿؾقوتماٌراجعيممبؼرمعػقضقيماالهودماإلصرؼؼلمبودؼسمأبوبو،مإثققبقومخاللماظػرتةمعـم15مإظبم17مؼـوؼرم،2019محقٌممتم
االتػوق مسؾك مخطي معراجعي ماظعوم ماٌوظقي م 2018مواسؿؿود ماىفوز ماألسؾك مظؾرضوبي مظؾفزائر مرئقلو مظؾؿفؾس مسـ ماظعوعني ماٌوظقنيم
.2019-2018موذوركماىفوزمؼبماٌراجعيماٌؾدئقيميلوبوتماالهودمسـماظعومماٌوظلم2018مبنثققبقومخاللماظػرتةمعـم13م
إظبم28مصرباؼرم2019موؼبماٌراجعيماظـفوئقيمبؽؾمعـماثققبقوموطقـقومخاللماظػرتةمعـم1مإظبم12مابرؼؾم.2019مطؿومذوركمؼبم
اجؿؿوعماظؾفـيماٌعـقيمبعؿؾقوتماٌراجعيمبنثققبقومخاللماظػرتةمعـم20مإظبم23معوؼقم2019موؼبماجؿؿوعماجملؾسمؼقمم24معوؼقم
2019ماٌـعؼدمالسؿؿودماظؿؼرؼرماظـفوئلمسـمعراجعيمحلوبوتماالهودماإلصرؼؼلمسـماظعومماٌوظلم.2018
10ـ مادؿضوف ماىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت ،مبوظؼوػرة ،معصر ماالجؿؿوع ماظلـقي مظؾفـي ماالصرودوي مظؾـوء ماظؼدرات مخالل مؼقعلم
23مو24مؼقغققم،2019موورذيمسؿؾمحقلم"رضوبيموضؿونماىقدة"مخاللماظػرتةمعـم25محؿكم27مؼقغققم2019موذوركمؼبم
تؼدميفومخرباءمعـمطؾمعـمعـظؿيتماالصرودويمواظققرودوي،موذظؽمؼبمإرورمتـػقذماتػوضقيماظؿعوونماٌقضعمصقؿومبقـفؿومدؾػو.

*ّاجلفازّادلركزيّلؾرقابةّواحملاديةّباجلؿفوروةّالقؿـقة:
وجفمععوظلماظؼوضل/مأبق بؽرمحلنيمسؿرماظلؼوفمرئقسماىفوزم
اظـــؿرطزيمظؾرضوبيمواظــؿــقودؾيمؼبماىـــؿفقرؼيماظقؿـقـيمصــل
21مصرباؼرم2019مبندراجماظرضوبيمسؾكمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعي
) )SDGsضؿـمأوظقؼوتمخططماظرضوبيماٌلؿؼؾؾقيمظؾففوز،موذظؽم
ؼبمضقءمتقجقفوتمصكوعيماظـؿشري/مسؾدمربفمعـصقرمػوديمرئقسم
اىؿفقرؼيمبنسدادماإلدرتاتقفقيماظقرـقيمظؾؿـؿقي.
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مواقع على االىرتىت ذات العالقة
بطبيعـة أعنال األجَزة الرقابية
ػقؽيماظرضوبيماإلدارؼيماظـؿصرؼـي
http://www.aca.gov.eg

أطودميقيماظلوداتمظؾعؾقمماإلدارؼيمممممممم
http:// www.sams.edu.eg

اٌـظؿيماظعربقيمظؾؿـؿقيماإلدارؼيمم
http:// www.arado.org

اظـؿعفدماظـؿصرؼبماظـؿصريمممممممم

http:// www.ebi.gov.eg

ععفدماظؿؿقؼؾماظدوظلمممممممممممممممممممم

http:// www.iif.com

ػقؽيماحملودؾيمواٌراجعيمظدولمذبؾسماظؿعوونماًؾقفل م
http:// www.gccaao.org

ػقؽيماظرضوبيماٌوظقيماظـؿصرؼي

http:// www.fra.gov.eg

اظـؿؽؿؾيماظـؿرطزؼيم–مجوععيماظؼوػرة
http:// www.lis.cu.edu.eg
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شروط ومعايري اليّشر
يف دللة "الرّقابة املاليّة"
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أّ-ذـروطّالـّشــر:
-1مأنمتؼدمماظؾققثمواٌؼوالتمعطؾقسيمأومعؽؿقبيمبؾغيمسربقيمدؾقؿيموأدؾقبمواضح.
 -2مأن مؼؿؿ ماظؿؼقد مؼب مإسداد ماظؾققث مواٌؼوالت مبلصقل موضقاسد ماظؾقٌ ماظعؾؿل ماٌؿعورف مسؾقفو مدقاء معـ محقٌ ماظشؽؾ مطنسداد مخطيم
ظؾدرادي متؾدأ ممبؼدعيمتؾني ماهلدف 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 ماهلقاعش مؼؿؿ مبعده متدوؼـ معصدر ماالضؿؾوس مبشؽؾ مدضقؼ موطوعؾم
حبقٌ مؼؿضؿـ مادؿ ماٌمظػ موسـقان ماٌرجع موادؿ ماظـوذر موعؽون مودـي ماظـشر مورضؿ ماظصػقي مأو ماظصػقوت .مطؿو مؼؿؿ ماالظؿزام مأؼضو مبؼقاسدم
وأصقل ماظؿقثقؼ ماٌؿعورف مسؾقفو مبوظـلؾي مظؾؿفالت مواظدورؼوت مواظؼقاغني مواألغظؿي مواظقثوئؼ ماظرمسقي مواألسؿول مشري ماٌـشقرة .موطذظؽ مؼؿؿم
ؼبمغفوؼيماظؾقٌمأوماٌؼوظيمإسدادمضوئؿيماٌراجعمحبقٌمتقضعماٌراجعماظعربقيمأوالمتؾقفوماٌراجعماألجـؾقي.ممم
 -4أن مؼؽقن مععدّ ماظؾقٌ مأو ماٌؼوظي معـ ماظعوعؾني مؼب ماألجفزة ماألسضوء مؼب ماٌـظؿي ،موصبقز مظؾفـي ماجملؾي مضؾقل مغشر ماٌؼوالت مواظؾققثم
اٌؼدعيمعـمشريماظعوعؾنيمؼبمتؾؽماألجفزةمسؾكمأنمالمؼؿفووزمذظؽمثؾٌماٌؼوالتماٌـشقرةمؼبماجملؾي.
-5مأنمؼرصؼماٌؼولماٌرتجؿمبوظـصماألصؾلمبوظؾغيماٌرتجؿمعـفومععمذطرمادؿماٌمظػمواٌصدرماٌـشقرمبفماظـصماألصؾل.
-6مأنمتؽقنماٌودةمععدّةمخصقصومظؾـشرمؼبماجملؾي.
 -7مأال مؼؿفووز مسدد مصػقوت ماٌؼوظي مأو ماظؾقٌ م( )10صػقوت موأال مؼؼؾ مسـ م( )3صػقوت موتؿضؿـ ماظصػقي ماظقاحدة معو مبني م 25مو28م
دطرامواظلطرماظقاحدمعومبنيم12مو15مطؾؿي.مم
بّ-موضوعـاتّالـّشـر:
ؼشرتط مأن متؿعؾؼ ماظؾققث مواٌؼوالت م(األصؾقي معـفو مأو ماٌرتعبي) مبوىقاغى ماظعؾؿقي مواظؿطؾقؼقي مؼب مذبوالت ماظعؿؾ ماظرضوبل موأن متؿـوولم
بقجف مخوص مأدظي موبراعٍ موعـوػٍ ماظعؿؾ مواجملوالت ماٌلؿقدثي مصقف ماظيت معـ مذلغفو ماٌلوػؿي مؼب مزؼودة مضدرات ماظعوعؾني مؼب مأجفزتـوم
اظرضوبقيموهلنيمعلؿقىمأدائفؿموػقمعومؼلوسدمسؾكمتطقؼرماظعؿؾماظرضوبلماظعربل.
جّ-مالحـظـاتّعـامـة:
-1ماٌقادماٌردؾيمإظبماجملؾيمالمتردمألصقوبفومدقاءمغشرتمأومملمتـشر.ممم
-2مالمضبؼماالسرتاضمسؾكمسدممغشرمعومؼردؾمظؾؿفؾي.مم
-3مظؾفـيماجملؾيمايؼمؼبماخؿقورمعومتراهمعـودؾومظؾـشرموإجراءماظؿعدؼالتممبومؼؿالءمموضروراتماظـشر.مممم
-4ممتعربماٌقادماٌـشقرةمؼبماجملؾيمسـمآراءمطوتؾقفو.
-5مدبصصمعؽوصلةمعوظقيمٌعدماٌؼولمأوماظؾقٌمدقاءمأطونمربررامأممعرتعبوموذظؽمؼبمضقءماظضقابطمواظشروطماحملددةمعـمضؾؾماجملؾسم
اظؿـػقذيمظؾؿـظؿيماظعربقي.
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ّّذبؾي مدورؼي متصدرػو ماٌـظؿي ماظعربقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي معرتني مؼب ماظلـي م(ؼقغقق مودؼلؿرب) موتعـك مبـشرم
اظؾققث مواظدرادوت ماحملررة مأصال مبوظؾغي ماظعربقي مأو ماٌرتعبي معـ ماظؾغوت ماألجـؾقي موتعوجل ماٌقاضقع ماٌؿعؾؼي مبوظرضوبي ماٌوظقيم
واحملودؾي.م
طؿومتؿضؿـمأبقابومثوبؿيمعـؾمأخؾورماألجفزةماألسضوءمؼبماٌـظؿيموغشوروتماظؿدرؼىمواظؾقٌماظعؾؿلمواٌعوؼريماظرضوبقي.
وميؽـماإلرالعمسؾكماألسدادماظيتمصدرتمعـمخاللماظصػقيماًوصيمبوجملؾيمسؾكمعقضعماٌـظؿيمعـمخاللمػذاماظرابط:
ذبؾي-االرابقدوي-وذبؾي-االغؿقدوي_http://www.arabosai.org/Ar/ 232_111
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 -1دؼقانماحملودؾيمبوٌؿؾؽيماألردغقيماهلومشقي،مص.مب950334 .م -سؿون  -ماهلوتػ:م( – )00962 65503333ماظػوطس – )00962 65533019 (:ماظعـقانماإلظؽرتوغل:م

م

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

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

م

:

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

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

م

اإلظؽؿـروغلwww.nao.gov.bh:م-ماظربؼدماإلظؽرتوغلPlan&Dev@nao.gov.bh :
 -4دائرة ماحملودؾوت مبوىؿفقرؼي ماظؿقغلقي ،م ،25مذورع مايرؼي– متقغس– ماهلوتػ :م( -)00216 71 831033م( -)00216 71 830019اظػوطس :م(71 831409
 –)00216اظعـقانماإلظؽرتوغل-www.courdescomptes.nat.tn :ماظربؼدماإلظؽرتوغل:م info@courdescomptes.net.tnم
ّ -5ذبؾس ماحملودؾي مبوىؿفقرؼي ماىزائرؼي ماظدميؼرارقي ماظشعؾقي ،م ،38مذورع مأغبد مشرعقل م– ماىزائر م– ماهلوتػ :م( –)00213 21 655516اظػوطـس :م(21 656006
– )00213ماظعـقانماإلظؽرتوغلwww.ccomptes.org.dz:م-ماظربؼدماإلظؽرتوغل.cabinet@ccomptes.org.dz:م
ّ -6اىفــوز ماظعــوظـل مظؾرضــوبي ماظــؿوظقــي مواحملودؾي مبـفؿفقرؼي مجقؾقتل ،مضـصر ماظشـعى م -ماظطوبؼ ماألول م -مص .مب – 3331.مجــقؾقتل– مماهلوتػ :م(- )00253 357775م
اظػوطس:م(– )00253 250144مماظربؼدماإلظؽرتوغل.ccdb.djibouti@intnet.dj:
 -7دؼقان ماٌراضؾي ماظعوعي مبوٌؿؾؽي ماظعربقي ماظلعقدؼي ،مص .مب – 7185.ماظرؼوض  –11128ماهلوتػ :م( –)00966114029255اظػوطس :م( –)00966114043887اظعـقانم
اإلظؽرتوغل–www.gab.gov.sa :ماظربؼدماإلظؽرتوغل:م /gab@gab.gov.saمdevelop@gab.gov.sa
 -8دؼقان ماٌراجعـي ماظؼقعل مجبؿفقرؼي ماظلقدان ،ص.ب –91.اظـكررـقم– اهلوتػ) -)0024911778231اظػوطس–)0002491177534(:اظعـقانم
–ماظربؼدماإلظؽرتوغل/nationalaudit@gmail.com :م.ricydexon@yahoo.comم
اإلظؽرتوغلwww.sudaudit.com :
ّ -9اىفوز ماٌرطزيمظؾرضوبيماٌوظقيمبوىؿفقرؼيماظعربقي ماظلقرؼي،مذورعم29مآؼور-مدعشؼ م–ماهلوتػ:م(- )0096311 3312196مماظػوطس:م(- )0096311 2318013ماظربؼدم
اإلظؽرتوغل/zewarteba@hotmail.com :م.auditsyria@yahoo.com
 -10دؼقانماٌراجعماظعوممجبؿفقرؼيماظصقعول،مص.مب.م1284م-ممعؼدؼشقم.-
 -11دؼقان ماظرضوبي ماظـؿوظقي ماالهودي مؼب معبفقرؼـي ماظـعـراق ،مذـورع محقػـو م– مبـوؼي مرضؿ م – 90مص .مب .م 7038م– م مبغداد م– م ماهلوتػ :م( - )00964 15372347مماظػـوطس:م
(– )009641 5372623ماظعـقانماإلظؽرتوغل-www.bsairaq.net :ماظربؼدماإلظؽرتوغل:م/bsa@bsairaq.netم.bsairaq@yahoo.com
 -12جفوز ماظرضوبي ماٌوظقي مواإلدارؼي مظؾدوظي مبلؾطـي مسؿـون ،مص .مب 727.م–معلـؼـط م  –113ماهلوتػ :م( - )00968 24736219ماظػوطس :م( –)00968 24740264اظعـقانم
– اظربؼدماإلظؽرتوغل-intr@sai.gov.om :م.President@sai.gov.om
اإلظؽرتوغلwww.sai.gov.om :
 -13دؼقان ماظرضوبي ماٌوظقي مواإلدارؼي مبدوظي مصؾلطني ،مص .مب –755 .مرام ماظؾّف م– اهلوتػ:م( -)0097022972293( -)0097022972289اظػوطس)0097022967716(:
–ماظربؼدماإلظؽرتوغل.facb@facb.gov.ps/ scj@facb.gov.ps:
– اظعـقانماإلظؽرتوغلwww.saacb.ps :
 -14دؼقان ماحملودؾـي مبدوظي مضطـر ،مص.ب – 2466.ماظدوحي -ماهلوتػ - )00974440200000(:ماظػوطس –)00974440200200(:ماظعــقان ماإلظؽرتوغل:
www.sab.gov.qaم-ماظربؼدماإلظؽرتوغل:م.president.office@abq.gov.qaم
ّ -15وزارةماٌوظقيمواٌقزاغقيمجبؿفقرؼيماظؼؿرماالهودؼيماإلدالعقي،مص.مب– 324.معــقروغل.
 -16دؼقان ماحملودؾي مبدوظي ماظؽقؼً ،مص .مب –17.ماظشوعقي م –71661اهلوتػ :م( –)0092654957777ماظػوطس –)0096524957700(:ماظعـقانم
–ماظربؼدماإلظؽرتوغل.training@sabq8.org :
اإلظؽرتوغلwww.sabq8.org :
 -17دؼقان ماحملودؾي مبوىؿفقرؼي ماظؾؾـوغقي ،مربؾي ماظؼـطوري– مذورع ماىقش م– مبريوت م– ماهلوتػ :م( – )379830009611م( – )009611 379831ماظػوطس :م(373040
 -)009611اظعـقانماإلظؽرتوغلwww.coa.gov.lb :م-ماظربؼدماإلظؽرتوغل.diwan@coa.gov.lb:
ّ -18دؼقان ماحملودؾي ماظؾّقيب ،ماظظفرة م -مررابؾس م– مظقؾقو م– ماهلوتػ - )00218214449748( :ماظػوطس - )00218214440630(:ماظعـقانم
اإلظؽرتوغلwww.libyansai.gov.ly :م-ماظربؼدماإلظؽرتوغل.libyansai1@gmail.com:
ّ -19اىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت مجبؿفقرؼي معصر ماظعربقي ،مذورع مصالح مدوظـؿ ،مص .مب – 11789.معدؼـي مغصر– ماظؼوػرة م– ماهلوتػ :م( –)002024013956ماظػوطس:م
(– )00202 2615813( – )00202 4017086ماظعـقانماإلظؽرتوغل:م -www.CAO.gov.egماظربؼدماإلظؽرتوغل:م.ircdept@yahoo.comمممممممم
ّ -20اجملؾس ماألسؾك مظؾقلوبوت مبوٌؿؾؽي ماٌغربقي ،مزغؼي ماظؿقت ،مذورع ماظـكقؾ ،مدؽؿقر م –10محل ماظرؼوض م– ماظربوط م– ماهلوتػ :م(– )0002123756374
(–)0021237563717اظػوطس-)0021237711865(:اظعـقانماإلظؽرتوغل-www.courdescomptes.ma:ماظربؼدماإلظؽرتوغل.ccomptes@courdescomptes.ma:
 -21عــقؽؿي مايلـــوبوت مبوىـــؿفقرؼي ماإلدالعقي ماٌقرؼؿوغقي ،مذورع معبول مسؾد ماظـوصر ،مص.ب .م 592م-اغقاطشقط م -ماهلوتػ- )0022245255249( :اظػوطس:م
(- )00222 45254964ماظعـقانماإلظؽرتوغل-www.cdcmr.mr :ماظربؼدماإلظؽرتوغل:م/ccomptes@cc.gov.mrمممممممم
 - 22اىفوز ماٌرطزي مظؾرضوبي مواحملودؾي مبوىؿفقرؼي ماظقؿـقي ،مص .مب – 151.مصـعوء م– ماهلوتػ - )009672276804( :ماظػوطس :م( -)009672276803اظعـقانم
اإلظؽرتوغلwww.coca.gov.ye:م-ماظربؼدماإلظؽرتوغل:م/ gogo13026@gmail.comم.tech_coop2007@yahoo.com
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مـؼـر األمــانـة العـامــة لؾؿــــظـؿـةّ:
اظـؿرطزماظعؿراغلماظشؿوظل،معؼلؿمبم،4اظطوبـؼماألولم-ماظؾؾـػـدؼر،م1002متقغسمم
اهلوتػ71780040:م )-(00216ماظػوطس(00216) 71780029 :
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