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تصدر المجلة الدولٌة للمراجعة الحكومٌة ربع سنوٌا باللغات العربٌة ،واإلنجلٌزٌة
والفرنسٌة واأللمانٌة واإلسبانٌة نٌابة عن اإلنتوساى (المنظمة الدولٌة لألجهزة العلٌا للرقابة
المالٌة العامة والمحاسبة) .تعتبر المجلة  ،وهى عضو رسمً باإلنتوساى  ،مخصصة
لتطوٌر اجراءات وتقنٌات المراجعة الحكومٌة.
إن اآلراء والمعتقدات المنشورة هً مساهمات فردٌة وال تعكس بالضرورة آراء
وسٌاسات المنظمة .
ٌدعو المحررون لتقدٌم المقاالت والتقارٌر الخاصة والموضوعات الجدٌدة وٌتم إرسالها
لمكاتب هٌئة التحرٌر على العنوان التالً:
U.S. Government Accountability Office
441 G Street, NW, Room 7814
Washington, D.C. 20548
U.S.A.
تلٌفون  +1 202-512-4707 :فاكس+1 202-512-4021 :
البرٌد اإللكترونً)intosaijournal@gao.gov) :
فً ضوء إستخدام المجلة كأداة للتعلم ،فإن المقاالت التى تقبل ٌجب أن تتضمن الجانب
العملً لمراجعة القطاع العام .و تتضمن تلك المقاالت دراسات الحالة وأفكار حول
منهجٌات المراجعة الحدٌثة أو تفاصٌل عن البرامج التدرٌبٌة فً المراجعة .إن المقاالت
التى تتناول النظرٌة فى المقام األول ستكون غٌر مناسبة .إن إرشادات التقدٌم م تاحة عبر
الرابط:
http://intosaijournal.org/our-submissions/.
ٌتم توزٌع المجلة إلكترونٌا ًا مجانا ًا ألعضاء اإلنتوساى و االطراف األخرى المعنٌة.
وستكون متاحة إلكترونٌا ًا من خالل المواقع www.intosaijournal.org :أو
www.intosai.org
و من خالل التواصل مع المجلة من خالل intosaijournal@gao.gov
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جكططحق٤س جُؼىو
ٓٓطورَ ٍٓجؾؼس جُوطحع جُؼحّ  :جُطؼح ٕ٣ك ٢أٝهحش جُطـٍ٤٤
جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح  ٢ٛجُط ٢ضوٞو جُطـ ٍ٤٤ك ٢جُٔؿطٔغ ٝ ،جُٔ ٖٜجُٔهطِلس ضؼ٤ى جًطٗحف جألوٝجٌ  ٝضٌ٤٤ق
جٞٝحػٜح ٓغ جالضؿح ٙجُطٌُ٘ٞٞؾُِٓٔ ٢طورَ ٜ٘ٓٝ .س جٍُٔجؾؼس ال  ٌٖٔ٣إٔ ضٌٓ ٕٞك٘ٛس ٞى ضِي
جُطأغٍ٤جش " .
ذٞجْطس  :جُىًط ٌٞقحٌخ ْؼ٤ى جُؼٌٔ ، ٢ٔ٤ت ّ٤وٞ٣جٕ جُٔكحْرس ذحإلٓحٌجش جُؼٍذ٤س جُٔطكىز.
ضوٞو جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُطـ ٍ٤٤ك ٢جُٔؿطٔغ  ٝ ،ضو ّٞجُؼى٣ى ٖٓ جُٔ ٖٜذاػحوز جًطٗحف جوٝجٌٛح ًٔ ،ح ضكحٍٝ
جُطٌ٤ق ٍضطٔحٖٓ ٠غ جالضؿح ٙجُطٌُ٘ٞٞؾُِٓٔ ٢طورَ.
ٝذحُطرغ ٜٓ٘س جٍُٔجؾؼس ال  ٌٖٔ٣إٔ ضٌ ٕٞذٔ٘أ ٟػٖ ضِي جُطأغٍ٤جش ٓٝ .غ جُطوىّ جٍُٓ٣غ ٝجُٔػٍ٤
ُالٞطٍجخ ك ٢جُؼِٝ ّٞجُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح  ٖٓ ،جُ ١ٌٍٟٝإٔ ضؿحٌٜ٘ٓ ٟس جٍُٔجؾؼس يُي جُطوىّ  ،نحٚس
ئيج ً٘ح ٍٗ٣ى  ،ذٚٞل٘ح جؾُٜز ػِ٤ح ٍُِهحذس ) ،(SAIsجُروحء ػِ ِٚٚ ٠ذحألٍٓ .
ذؼ ٝجُطو٘٤حش جُطُ ٢ىٜ٣ح ئٌٓحٗحش ًرٍ٤ز ُطٌٗ ٍ٤ٛٓ َ٤جإلٗٓحٕ ٓٞؾٞوز ذحُلؼَ جالٕ (كٝ ٢هص ٓ٣رن
ضٞهؼحض٘ح ) ُْ .ضؼى جُٔؼحٓالش جٍُهٔ٤س ٝ ،جُؼِٔ٤حش ج٤ُ٥س ٝ ،جًًُحء جالٚط٘حػٝ (AI) ٢جُطؼِْ ج٢ُ٥
ٓؿٍو ٓٞج٤ٞغ ُِ٘وحٔ ك ٢جُٔؿالش جُركػ٤س -

كوى ضْ ذحُلؼَ جْطهىجّ جُططر٤وحش جُؼِٔ٤س ك ٢ع

جٍُٔجؾؼس  .ػِْ ٠ر َ٤جُٔػحٍ  ،أِ٠وص وُٝس جإلٓحٌجش جُؼٍذ٤س جُٔطكىز

جُْ

"جْطٍجض٤ؿ٤س جالٓحٌجش

ُِطؼحٓالش جٍُهٔ٤س  "2021ذٜىف ضك 50 َ٣ٞذحُٔحتس ٖٓ جُٔؼحٓالش جُكٌ٤ٓٞس ئُٛ٘ٓ ٠س جُطؼحٓالش
جٍُهٔ٤س.
ًٔؿٔٞػس و٤ُٝس ٖٓ جألؾُٜز جُؼِ٤ح ٍُِهحذس  ،أوًٌ٘ح جُلٍ٘ جُط ٢ضٞكٍٛح ُ٘ح جُؼِٝ ّٞجُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح
إلٞحكس هٔ٤س ُؼِٔ٘ح  .كحٌُػٓ٣ ٍ٤طل٤ى ٖٓ أوٝجش جٍُٔجؾؼس ذحُكحْد جالُٝ ٢ضكِ٤الش جُر٤حٗحش ُُ٣حوز
قؿْ جُؼ٘٤س جُٔـطحٙ

ٝضكٓ ٖ٤ػِٔ٤س ضكى٣ى جُٔهحًٔ . ٍ٠ح ضٓطهىّ جألؾُٜز جُؼَ٣ح ٍُِهحذس أًٟ٣ح

جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح ٓ ،ػَ ٗظْ ٓؼِٓٞحش ئوجٌز جٍُٔجؾؼس ُ ،طؼُ ٍ٤ْ ُ٣جُؼَٔ.
ضإغٍ ذؼ ٝجُطو٘٤حش جُ٘حٖثس ذٌَٗ ؾ ١ٍٛٞػِ ٠أػٔحٍ
 ٌٖٔ٣إٔ ضٓحػى ك٢

جٍُٔجؾؼس ٓ ،ػَ جُٔؼحٓالش جٍُهٔ٤س جُط٢

نل ٝجُؿٜٞو جُٔطؼِوس ذحنطرحٌ جُٔٓط٘ىجش جُٔحو٣س

جُطل٤ِ٤ٛس ٝجُطكون ٜٓ٘ح

ٝجُٔٛحوهس ػِٜ٤ح .جُٔؼحٓالش جٍُهٔ٤س ؿ ٍ٤جًٍُُٔ٣س  ٝوكطٍ جألْطحي جُؼحّ جَُٔٞع ٣ؿؼَ ًَ ٓؼحِٓس
ػحٍ ٖٓ ٔٞحٕ ٝوهس جُٔؼحٓالش.
ؿ ٍ٤هحذِس ُِطـٞ٣ٝ ٍ٤٤كٍ ٓٓطٍ ٟٞ
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جٕ جُؼِٝ ّٞجُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح ٣طوىٓحٕ ضىٌ٣ؿ٤ح ئُٓ ٠ح ٌٝجء جُطكِ٤الش جُط٣ ٢و ّٞذٜح جٍُٔجؾغ .جٕ
جُؼِٔ٤حش جُط ٢ضطْ ذٌَٗ أُُ ٢ىٜ٣ح جُوىٌز ػِ ٠جؾٍجء أػٔحٍ جٍُٔجؾؼس جُٔطٌٌٍز ٝجُو٤حّ ذًُي ذٌَٗ
أًػٍ وهس ٞٓٝغٞه٤س ٝو ًَِ ٕٝك ٢ؾُء ٚـ ٖٓ ٍ٤جُٞهص ْٝ .طٓٔف  ًٙٛجُطو٘٤س ٍُِٔجؾؼ ٖ٤ذحُؼَٔ
ػِٓٓ ٠ط ٟٞأػِٝ ٠أوجء ػَٔ أًػٍ ؾى.ٟٝ
جٕ جًًُحء جالٚط٘حػٝ ٢جُطؼِْ جٔٛ ٢ُ٥ح ٌ ،ذٔح ،

جًػٍ ٓؿحالش جُؼِٝ ّٞجُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُط٢

ُىٜ٣ح جٌٓحٗ٤س أًرٍ ُطكى٣ى جضؿحٓٓٝ ٙطورَ ٜٓ٘س جٍُٔجؾؼس ٓ٣ٝ .ؼ ٢جُطؼِْ جالُ ٞٛ ٝ ، ٢جقى ٟكٍٝع
جًًُحء جالٚط٘حػ ، ٢ئُ ٠جْطهىجّ ج٥الش ٝجُهٞجٌَٓ٤حش ألوجء جالػٔحٍ ذٌَٗ يً٣ ٢كحً ٢يًحء
جٍُٔجؾغ جُرٍٗ٣ ُٖ .١ؼطٔى ٓٓطورَ جٍُٔجؾؼس كو ١ػِ ٠ػِٔ٤حش جُطٗـ َ٤ج٤ُ٥سْ .ططؼِْ ج٥الش ٖٓ
أػٔحٍ جٍُٔجؾؼس ٝضطرن يًحء جٍُٔجؾغ ػِ ٠جُر٤حٗحش جُٔٔحغِس.
ْ٤طْ جالْطلحوز ٖٓ جًًُحء جالٚط٘حػ ٢إلٗطحؼ نٞجٌَٓ٤حش جٍُٔجؾؼس جُطْ ٢طٌٌٍ جُكٌٔس جُؿٔؼ٤س
ُؿ ٖٓ ٕ٤نرٍجء جٍُٔجؾؼس  ٌٖٔ٣ .إٔ ٣إو ١يُي ئُ ٠ضكِ َ٤أػٔن ٌٝؤ ٟظجهرس ُِٔؼح ٍ٤٣جُٔٞٞٞػس
جُٔٓروس ًًُٝ ،ي ػِ ٠أْحِ ُِْٔ ٢ًٞؿٔٞػحش جُر٤حٗحش جُٟهٔس ٝجُٔؼوىز ٝجُٔطؼىوز جُٔٛحوٌ.
ْ َٛطإو ًٙٛ ١جُططٌٞجش ك ٢جُؼِٝ ّٞجُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح كٜٗ ٢ح٣س جُٔطحف ئٍُٓ ٠جؾؼ ٖ٤آُ٣ ٖ٤٤كِٓ ٕٞكَ
جٍُٔجؾؼ ٖ٤جُرٍٗ ٖ٤٣ذحٌُحَٓ؟ ذحُطأً٤ى ال ٓٝ .غ يُي  ،ك ٢جُٔٓطورَ ؿ ٍ٤جُرؼ٤ى ،

كٖٔ جٍُٔؾف جٕ

 ٌ١كٍ٘ ؾ٤ىز .
جُٗحم ٝجُٔطٌٌٍز ٝضٞف
ز
ضإو ًٙٛ ١جُططٌٞجش جُ٣َ ٠حوز جػٔحٍ جٍُٔجؾؼس
ذىالً ٖٓ يُي ْ ،طٓطل٤ى جٍُٔجؾؼس جُؼحٓس ك ٢جُٔٓطورَ ٖٓ جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح

 .جٕ قٌْ جٍُٔجؾغ ٝجُٗي

جًًُ٣ُ٤ْ ٢ىجٕ ٤ْٝؼَُجٕ هٞز ج٥الش.
ْ٣ُ٤ى جٍُٔجؾغ

ك ٢جُٔٓطورَ ٖٓ جُطًٍ ُ٤ػِ ٠ػِٔ٤حش

ٍٓجؾؼس جُؤ٤س ٓوحذَ جالٓٞجٍ جُٔ٘لوس

ٞ٣ٝظق ػٔالً أًػٍ ئذىجػًح ٝيًحء ٔ٣طى ئُٓ ٠ح ٌٝجء قىٝو ٍٓجؾؼس جُٔؼحٓالش ٝضٞغ٤ن جُكٓحذحش .
جٕ ٓٞجًرس ضك ٍٞجُؼِٝ ّٞجُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح ضؿؼِ٘ح ؾحُٔ٘ ٖ٣ُٛحيؼ جُكًٔٞس جُٔٓطورِ٤س  ،ى ٓح ضٓحػى جٟ٣ح
ك ٢ضكٓ ٖ٤جُٜٔحٌجش جُكحُ٤س ٝجًطٓحخ ٜٓحٌجش ؾى٣ىز ،

ضط ٍ٣ٞػِٔ٤حش جالػٔحٍ ٝضؼُُ٣

جْطٍجض٤ؿ٤حش جُطٞظ٤ق.
جٕ ٍٓجؾؼس ً٤ل٤س ضؼحَٓ جُكٌٓٞحش ٓغ ضِي جُططٌٞجش

 -ك ٢جُٓ٤حْحش ٝجُِٞجتف ٝجُرٍجٓؽ جألنٍٟ

يجش جُِٛس  -أًٍٓج ذحُؾ جأل٤ٔٛس  .جُطو٘٤حش جُ٘حٖثس ضرٍٗ ذهً ٍ٤رٗ ٍ٤ك ٞضكٓ ٖ٤ق٤حز جإلٗٓحٕ ٝجُوىٌز
جُط٘حكٓ٤س جالهطٛحو٣س ٌُٜ٘ ،ح ضٌَٗ أًٟ٣ح ٓهح ٍ٠ؾى٣ىز.
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ٓغ ئٌٓحٗ٤س ئَجقس جُؼٔحٍ ك ٢ذؼ ٝجُوطحػحش ٝ ،جُكحؾس جُٜٓ ٠حٌجش ؾى٣ىز ٝهىٌز ػِ ٠جُطٌ٤ق ٓغ
جالقط٤حؾحش جُٔطـٍ٤ز ُِو ٟٞجُؼحِٓس ٝ ،ضلحهْ ػىّ جُٔٓحٝجز جالؾطٔحػ٤س ٝجالهطٛحو٣س ٣ ،ؿد ػِ٠
جُكٌٓٞحش ٝجألؾُٜز جُؼِ٤ح ٍُِهحذس كٝ ْٜجوٌجى أكُِٞ َٟػٞو ٝجُ٘طحتؽ  ٝجُٓ٤حْ٢جش جُ٘حؾٔس ػٖ
 ًٙٛجُططٌٞجش.
جٕ ٗؿحق٘ح جُٔٓطورِٓ ٌٕٞ٤ْ ٢ىع ٓٝح ٓٝىكٞػح خجُطو٘٤حش جُٔط٘ٞع ز ُ .وى قحٕ جُٞهص ُ٘ٞج َٚجُطٍ٣ٝ ١
كٓ ٢ؿحٍ جُؼِٝ ّٞجُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح ٤ًٝق  ٌْٜ٘ٔ٣ضؼُ ُ٣أػٔحٍ جٍُٔجؾؼس ك ٢جُوطحع جُؼحّ.
ٝئوٌج ًًح ًُُي جالقط٤حؼ  ،جػطٔى جُٔؿِّ جُط٘لُِ٘ٔ ١ً٤ظٔس

جُى٤ُٝس

ُألؾُٜز جُؼِ٤ح ٍُِهحذس

(ٓ )INTOSAIإنًٍج هٍجٌ جٗٗح ء ٓؿٔٞػس جُؼَٔ جُؿى٣ىز جُٔؼ٘٤س ذطأغ ٍ٤جُؼِٝ ّٞجُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح ػِ٠
جٍُٔجؾؼس (.)WGISTA
ْ٤ؼوى جالؾطٔحع جالكططحقُ ٢ـ ٓؿٔٞػس ػَٔ جالٗطْٞح ١جُٔؼ٘٤س ذطأغ ٍ٤جُؼِٝ ّٞجُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح

٢ٓٞ٣

 21 ٝ 20أذٍٓ٤ٗ( َ٣حٕ)  2020ك ٢أذ ٞظرٝ ، ٢هى هحّ ٌت ّ٤جُٔؿٔٞػس (جإلٓحٌجش جُؼٍذ٤س جُٔطكىز)
ٗٝحتد جٍُت( ّ٤جُٞال٣حش جُٔطكىز جألٍٓ٤ٌ٣س ) ذىػٞز ؾٔ٤غ جألؾُٜز جُؼِ٤ح ٍُِهحذس
ٓ٘ظٔس جالٗطْٞحٝ ١جُٔ٘ظٔحش جُى٤ُٝس جٍُجؿرس ك ٢جالٟٗٔحّ ُطِي جُٔؿٔٞػس

جألػٟحء ك٢

ٝجُٔٓحٔٛس ك ٢ضطرغ

أػٔحٍ جُؼَٔ جُهح٘ ذططرغ آنٍ جُططٌٞجش ك ٢جُؼِٝ ّٞجٍضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُطْ ٢طإغٍ ػِ ٠أػٔحٍ جٍُٔجؾؼس
ٝك٤ً ْٜل٤س ٞٝغ أٗلٓ٘ح ك ٢إٔ ٌٗ ٕٞأًػٍ ئٗطحؾ٤س ٝيجش ِٚس ٝهٔ٤س ٟٓحكس

ُِكًٔٞس جُ٤٘٠ٞس ك٢

ٓٞجؾٜس ًٛج جُٜٔٗى جُطٌُ٘ٞٞؾ ٢جُٔطـ ٍ٤ذحْطٍٔجٌ.
ُالٟٗٔحّ ُٔؿٔٞػس ػَٔ جالٗطْٞح ١جُٔؼ٘٤س ذطأغ ٍ٤جُؼِٝ ّٞجُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح  ،ذٍؾحء جٌْحٍ ِ٠رًح ٌٓطٞذًح
ئٌُ ٠تٓ ّ٤ؿٔٞػس جُؼَٔ  ،وٞ٣جٕ جُٔكحْرس ذحألٓحٌجش

 ، UAEػِ٠

جُرٍ٣ى جالٌُطٍ٢ٗٝ

.wgista@saiuae.gov.ae
"اٌرذل١ك اٌؼاَ ف ٟاٌّسرمثً سٛف ٠سرف١ذ ِٓ اٌرىٌٕٛٛظ١ا  .س١ض٠ذ حىُ اٌّشاظغ ٚاٌشه اٌزوٟ
ٚس١ؼضصاْ لٛج ا٢الخ "
تشظاء حفع اٌراس٠خ
اظرّاع ٌّعّٛػح ػُ ي االٔرٛسا ٞاٌّؼٕ١ح ترأش١ش اٌؼٍٚ َٛاٌرىٌٕٛٛظ١ا االفرراحٟ
أت ٛظث ، ٟاإلِاساخ اٌؼشت١ح اٌّرحذج
 21-20أتش2020 ، ً٠
ٌّض٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛاخ  ،اذظً تـ WGISTA
ػثش اٌثش٠ذ اإلٌىرش ٟٔٚػٍ ٝاٌؼٕٛاْ اٌراٌwgista@saiuae.gov.ae :ٟ
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*ذشظّح خثش افغأسراْ*
ِىرة اٌّشاظغ اٌؼاَ تأفغأساْ ٠شحة تاٌّشاظغ اٌؼاَ اٌعذ٠ذ
ٔٚائة اٌّشاظغ اٌؼاَ
ض ٢ُٞجُٓ٤ى ٓكٔى ٗؼ ٙ ْ٤جًٔحٍ ٓ٘ٛد جٍُٔجؾغ جُؼحّ ُِؿٜحَ جألػٍُِِ ٢هحذ ٚذأكـحٗٓطحٕ
كٓ 2 ٢حٌِ  .2019جٕ جُٓ٤ى  ٙجًٔحٍ ٞٛ ،ػ َ٤َٓ ٟٞك ٢ؾٔؼ٤س جُٔكحْر ٖ٤جُوحٖٗ٤٤ٗٞ
جُٔؼطٔىٝ , ٖ٣ػٟٞجُٔؼٜى جُٔؼطٔى ُِٔحُ٤س جُؼحٓس ٝجُٔكحْرس  ٝ ،هى ق َٛػِ ٠وٌؾس
جُرٌحُ ِٞ٣ٌٞك ٢جُٔكحْرس جُططر٤و٤س ٖٓ ؾحٓؼس أًٓلٌٞو ذٍ ، ًّٝئٗؿِطٍج ٝ ،ق َٛػِ٠
وٌؾس جُٔحؾٓط ٍ٤ك ٢ئوجٌز جألػٔحٍ ك ٢ػحّ ٓ ٖٓ 2013ىٌْ ٚػِ ّٞئوجٌز جألػٔحٍ جُؼحُٔٚ٤
ضىٌ٣د ألًػٍ ٖٓ  12ػح ًٓح كٓ ٢ؿحٍ جإلوجٌز ٝجُٔكحْرس ٝجإلوجٌز
ٙ
ُى ٚ٣نرٍ٤ٜ٘ٓ ٙس ٝ
جُٔحُ٤س ٝجُطىه٤ن ك ٢ػىو ٛحتَ ٖٓ جُوطحػحشْٞ ،جء جُوطحع جُهح٘ أٝجُؼحّ .ضَٗٔ نرٍض ٚجُؼَٔ
ًٔىٓ ٍ٣حُ ٢كٓ ٢ؿٔٞػس أكـحٗٓطحٕ جُوحذٟس ٝضىٌٞٓ ّ٣جو ٓؼٜى جُٔكحْر ٖ٤جُوحٗ ٖ٤٤ٗٞجُٔؼطٔىٖ٣
ك ٢جُؿحٓؼس جألٍٓ٤ٌ٣س ك ٢أكـحٗٓطحٕ ًٔ،ح ػَٔ جُٓ٤ى قٌٔحٍ ٓغ جُؼى٣ى ٖٓ ٤ٛثحش و٤ُٝس ٓ ،ػَ
جُؿٔؼ٤س جُى٤ُٝس ُِٔٓحػىز ٝجإلؿحغس كٌٓ ًَ ٢حٕ ٝ ،ذٍٗحٓؽ جألْٓ جُٔطكىز جإلٗٔحتٝ ، ٢جًُٞحُس
جألٍٓ٤ٌ٣س ُِط٘ٔ٤س جُى٤ُٝس ٝجُر٘ي جُى.٢ُٝ
ُٝوى ٖـَ جُٓ٤ى  ٙجًٔح ٍ  -هرَ ضٛ٘ٓ ٚ٤ُٞد جٍُٔجؾغ جُؼحّ ذأكـحٗٓطحٕٛ٘ٓ -د ٌتّ٤
جُٔل ٚ٤ٞٞجألْطورحُ ٚ٤خذ٘ي ًحذٝ ٍٞض ٢ُٞأٟ٣ح ٓ٘ٛد ٗحتد ( ٍ٣َٝجٍٓٗطٍ٣حش ٝجُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح
ٝجُِٞؾٓط٤حش) كَٝ ٢جٌز جُىكحع جألكـحٗ٤س.

ٔائة اٌّشاظغ اٌؼاَ اٌعذ٠ذ

جُٓ٤ى كحٛ َٞحو ١كحُ َٞى ٚ٣نرٍز ٓ٤ٜ٘س كٓ ٢ؿحٍ جٍُٔجؾؼس ألًػٍ ٖٓ ْٞ٘ 10جش  .ذىأ
ق٤حض ٚجُٔ٤ٜ٘س ٓغ  Klynveld Peat Marwick Goerdelerأكـحٗٓطحٕٝ،ػَٔ ك٤ٛ ٢ثحش
ٓهطِلس ك ٢جُوطحػ ٖ٤جُؼحّ ٝجُهح٘ ُٝ،وى ػَٔ هرَ ضؼ ٚ٘٤٤كٛ٘ٓ ٢ر ٚجُكحٌُ ، ٢ت ًّ٤جٍُٔجؾؼٚ
جُىجنِ ٢ك ٢جُؿحٓؼس جألٍٓ٤ٌ٣س ذأكـحٗٓطحٕ ٝ،ػَٔ ًؼٓٓ ٟٞطوَ كُ ٢ؿ٘س جٍُٔجؾؼ ٚك ٢جُؼى٣ى ٖٓ
ٙ
جُر٘ٞى جُطؿحٌ٣س .ضط ٖٟٔنرٍض ٚجُى٤ُٝس جُؼَٔ كٌٕٝٓ ٢ػحش ٓغ جًُٞحُس جألٍٓ٤ٌ٣س ُِط٘ٔ٤س جُى٤ُٝس
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ٝجُر٘ي جُى . ٢ُٝذٛلطٓ ٚإّْ ػَٔ ىٌتٓ ّ٤ؿِّ ئوجٌز ٓؼٜى جُْ ٌجؾؼ ٖ٤٤جُىجنِ ٖ٤٤ك٢
أكـحٗٓطحٕ ُٝ ،وى ْؼ ٠جُٓ٤ى كح َٞذؿٜى قػ٤ع ُطؼُ ُ٣جُٜٔ٘س ك ٢جُرالو.
ق َٛجُٓ٤ى كح َٞػِ ٠وٌؾس جُرٌحُ ِٞ٣ٌٞك ٢جالهطٛحو ٖٓ ؾحٓؼس ًحذٝ ٍٞوٌؾس
جُٔحؾٓط ٍ٤ك ٢ئوجٌز جألػٔحٍ ٖٓ جُؿحٓؼس جألٍٓ٤ٌ٣س ك ٢أكـحٗٓطحٕ ٌ ّ ٝ ٙٝ.جؾغ ٓؼطٔى كٓ ٢ؿحٍ
ًٗق جُـٕ ٖٓ ؾٔؼ٤س ٍٓجهر ٢جُـٕ جُٔؼطٔىٓٝ ،ٖ٣كح ١ٗٗ ٌٜك ٢جٍُٔجؾؼٝ ،ٚمجّ ذحٍضىٌ١خ
ػِٓ ٠ؿٔٞعجش ٓط٘ٞػس ٖٓ جُٔٞٞٞػحش جُٔ٤ٜ٘س ٝجإلوجٌ٣س  -ذٔح ك ٢يُي ضكى٣ى ٝجًطٗحف جُـٕ
 ٝجٍُٔجؾؼٝ ٚجُٔكحْرس  -كٓ ٢ؿحٍ ٝجْغ ٖٓ جُٔإْٓحش.

اٌرغ١١شاخ ٚاٌرطٛساخ األخ١ش
ْ١ؼ ٠جٌُٔطد جألػٍُِٔ ٠جؾؼس جُكٓحذحش ك ٢أكـحٗٓطحٕ جُٞٓ ٢جًرس ٓططِرحش
جُٔؼح ٍ٤٣جُى٤ُٝس ُألؾ ُٜٙجُؼِ٤ح ٍُِهحذ (ISSAI) ٚ؛ ضِر٤س جٍُٗ ٠ٝجُطٞٝ ٢ؼطٜح
ٓؼحًٍٖ ٍ٤٣حء جُط٘ٔ٤س ؛ٝضكو٤ن أْحِ كؼحٍ ًؿٜحَ أػٍُِِ ٢هحذٓٓ ٚطوَ ُ ،طوىْ٣
جػٔحٍ ٌهحذ ٚػحُ٤س جُؿٞوز ُِ.و٤حّ ذًُي ٗ ،لً جٌُٔطد جألػٍُِٔ ٠جؾؼس جُكٓحذحش ك٢
أكـحٗٓطحٕ جُطـٍ٤٤جش جُطحُ٤س:


ضْ ٞٝغ آُ٤س ٌٚى ُؿٔغ ٝضكِٞٓ َ٤هق ض٘ل ً٤ض٤ٚٞحش جٍُٔجؾؼس.

 جْط٘حوًج ئُ ٠ئ٠حٌ ػَٔ ُؿ٘س ذ٘حء جُوىٌجش جُطحذؼٍُ٘ٔ ٚظٔس جُى٤ُٝس ُألؾ ُٜٙجُؼِ٤ح ٍُِهحذٚ
جُٔحُٝ ٚ٤جُٔكحْر( ٚجألٗطْٞحٞٝ ،)١غ جٌُٔطد جألػٍُِٔ ٠جؾؼس جُكٓحذحش ك ٢أكـحٗٓطحٕ نطس
ٝجْطٍجض٤ؿ٤س ٍٓ ٚ٤ٜ٘ض٘ٔ٤س جُوىٌجش ِ٣ٞ٠س جألؾَ ٝجُط ٢ضٓؼ ٠ئُ ٠ض٘ٔ٤س جُوىٌجش ٖٓ نالٍ
ّ ٜٗؽ ٣ط ٖٟٔجُطىٌ٣د ٝجُٜٗحوجش جُٔ٤ٜ٘س .ك ٢ػحّ  ، 2019هحّ جٌُٔطد جألػٍُِٔ ٠جؾؼس
جُكٓحذحش ك ٢أكـحٗٓطحٕ ذاٗٗحء ًٍُٓ ُِطىٌ٣د ٝض٘ٔ٤س جُوىٌجش ّٓب ٍٝػٖ ئؾٍجء ذٍٗحٓؽ
ضىٌ٣د ُِْ٘ٞٔ ١ٞظل ٖ٤جُؿىو  ١ِٓ٣جُٟٞء ػِٞٞٞٓ ٠ػحش جُٔٓحءُس جُٔكِ٤س ٝجإلهِ٤ٔ٤س
ٝجُؼحُٔ٤س يجش جُِٛس.



ٝكوًح ٍُٔرحوٌزجض ٢جضهًش ػًِ ٠حكس جٗكحء جُكٌ ، ٚٓٞأؾٍ ٟجٌُٔطد جألػٍُِٔ ٠جؾؼس
جُكٓحذحش ك ٢أكـحٗٓطحٕ ٍٓجؾؼس ُطو ْ٤٤جُ ٌَ٤ٜجُط٘ظٝ ٢ٔ٤جُطؼحٓالش ٝجُؼِٔ٤حش ؛ٝ
يُي ٍه٤حِ ٓىً ١لح٣س جُٔٞظلًٝ ٖ٤لحءض ْٜ؛ ٝضكى٣ىجُؼٔحُ ٚجُُجتىٝ ٙجٌُلحءجش ؛ ٝضوْ٤٤
جُوىٌز ػِ ٠ضِر٤س جُٔططِرحش ٖٓ جُٔإْٓس ذحػطرحٌٛح ٓإْٓس ٓٛىٌ ُػوس جُؿٌٔٝٚ
جُط ٢ضٓح ْٛك ٢ضكو٤ن ئوجٌز ٓحُ٤س ػحٓس ٤٘٠ٝس ٓٓإُٝس ٝضطٔطغ ذحُٗلحك٤س
. ١ذحإلٞحكس ئُ ٠يُي  ،هحّ جٌُٔطد جألػٍُِٔ ٠جؾؼس جُكٓحذحش ك ٢أكـحٗٓطحٕ
ٝجٍكؼحٍز
ذطؼ ٖ٤٤نر ٍ٤وُ ٢ُٝطوى ْ٣ئٌٖحوجش ق٤ً ٍٞل٤س ضِر٤س ٓططِرحش جُٔؼح ٍ٤٣جُى٤ُٝس ُألؾُٜٙ
جُؼِ٤ح ٍُِهحذ ٚذٌَٗ أك.َٟ
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أٗٗأ جٌُٔطد جألػٍُِٔ ٠جؾؼس جُكٓحذحش ُؿ٘س ُِركع ٝجُططٝ ٍ٣ٞجُطىٌ٣د ُىٌجْس
أك َٟجُٔٔحٌْحش ٝجُٔؼحٍ٤٣جُٔؼٔ ٍٞذٜح  ،ذحإلٞحكس ئُ ٠جُطـٍ٤٤جش ٝجالذطٌحٌجش
جُ٘حٖثس ٝ ،ضٞك ٍ٤جُٔىنالش ُططٝ ٍ٣ٞضكى٣ع ٝجذطٌحٌ ٜٓ٘ؿ٤س جٍُٔجؾؼٌُٔ ٚطد جألػِ٠
ٍُٔجؾؼس جُكٓحذحش ٖٓ ق٤ع جُٔ٘ٚؾ٤حش ٝجُؼِٔ٤حش ٝجإلوجٌز ٌ ٝهحذسجُؿٞوز ُ .وى
جػىش ُؿ٘س جُركع ٝجُططٝ ٍ٣ٞجُطىٌ٣د آوُس جْطهىجّ ٓٞقىز نح ٚٚخجُٔؼح ٍ٤٣جُى٤ُٝس
ُألؾ ُٜٙجُؼِ٤ح ٍُِهحذٍُِٔ ٚجؾؼس جُٔحُ٤س ٝأوٝجش ٍَُٓجؾؼس جُٔحٍُٓ ٝ ٚ٤جؾؼسجإلُطُجّ.



ك ٢ػحّ  ، 2019ضْ ئٗٗحء ٓى٣ٍ٣س ضىه٤ن ًحِٓس ُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٔؼِٓٞحش  ٞٛ ٝ.ئٗؿحَ
ِٓٔٝ ِٞنطٞز أٗ ٠ُٝك ٞكٍٓ َٛجؾؼس ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٔؼِٓٞحش ػٖ وػْ ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح
جُٔؼِٓٞحش ٝئوجٌضٜح  ،كإ جٗٗحء جُٔى٣ٍ٣س جُؿى٣ىز  ٝ ٙجػطٍجف ذأ٤ٔٛس ٍٓجؾؼٚ
ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٔؼِٓٞحش ك ٢ضكو٤ن جألٛىجف جالْطٍجض٤ؿ٤س ٌٍٍٓطد جألػٍُِٔ ٠جؾؼس
جُكٓحذحش ُٟٔحٕ ضكو٤ن قًٔٞس ٌٖ٤ىٍ ٙضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٔؼِٓٞحش ضطٔطغ ذحُُ٘ج ٝ ٚٛجألٖٓ
ٝجٍكؼحٍٝ ٚ٣جًٍلحء ٙألٗظٔس ٝذٍجٓؽ ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٔؼِٓٞحش.



ٓ٣ؼ ٠جٌٍٓطد جألػٍُِٔ ٠جؾؼس جُكٓحذحش ئُٔٞ ٠حٕ ؾٞوز ٓ٘طؿحش جٍُٔجؾؼٖٓ ٚ
نالٍ ضطر٤ن جُىُ َ٤جألٌٖحؤٍٞ ١حٕ جُؿٞوز ٝ ،ئٗٗحء ُؿ٘س ُوٍجءز جألؤٍُُ ٚجؾؼس
ٓٓٞوجش ضوحٌ ٍ٣جٍٍٓجؾؼ.ٚ



ٞٝغ جٌٍٓطد جألػٍُِٔ ٠جؾؼس جُكٓحذحش نطس ٍٓٗحًٌس أٚكحخ جُِٔٛكس جُط٢
ضٜىف ئُ ٠ضك َ٣ٞجالضٛحٍ ٓغ أٚكحخ جُِٔٛكس ٖٓ نالٍ َ٣حوز جُطلحػَ ٝضرٓ١٤
ٓٛطِكحش جٍُٔجؾؼ . ٚضط ٖٟٔأٛىجف جُهطس جالْطٔحع ئُ ٠ضٓحؤالش أٚكحخ
جُِٔٛكس ؛ جُطٗحٓ ٌٝغ ٘ٚحع جُوٍجٌ جٍُتٍ ٖ٤٤ٓ٤ألْطؿحذ ٚجُ ٢ضٓحؤالش أٚكحخ
جُِٔٛكس ؛ ضؼُٗٓ ُ٣حًٌس جُٔٞج ٖ٤٘٠؛ ٝضؼُ ُ٣جُطؼحٓ ٕٝغ ًٍٖحء جُط٘ٔ٤س.
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)(اللؽة العربٌةhttps://www.ccomptes.dz/wp-content/uploads/2019/12/A2019075.pdf
) (اللؽة الفرنسٌةhttps://www.ccomptes.dz/wp-content/uploads/2019/12/F2019075.pdf
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ندوة حول " دور البٌانات الضخمة

عقد مجلس المحاسبة
" فً أنشطة األجهزة العلٌا للرقابة

ا

https://www.ccomptes.dz/ar/publications/guides/gmgrbs_ar.pdf
https://www.ccomptes.dz/ar/publications/guides/gmgrbs_fr.pdf

https://www.ccomptes.dz/ar/publications/guides/ggac_ar.pdf
https://www.ccomptes.dz/fr/publications/guides/ggac_fr.pdf
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https://www.ccomptes.dz/ar/publications/guides/gmqc_ar.pdf
https://www.ccomptes.dz/fr/publications/guides/gmqc_fr.pdf

https://www.ccomptes.dz/wpcontent/uploads/2019/12/الدليل_العملي_لرقابة_نوعية_التسيير.pdf
https://www.ccomptes.dz/wpcontent/uploads/2019/12/Guide_pratique_de_contrôle_de_la_qualité_de_gestion.
pdf

https://www.ccomptes.dz/ar/publications/guides//gepp_ar.pdf
https://www.ccomptes.dz/fr/publications/guides//gepp_fr.pdf

https://www.ccomptes.dz/ar/publications/guides/gmaplrb_ar.pdf
https://www.ccomptes.dz/fr/publications/guides/gmaplrb_fr.pdf

https://www.ccomptes.dz/ar/publications/guides//gcct_ar.pdf
https://www.ccomptes.dz/fr/publications/guides//gcct_fr.pdf
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اختٌارات التصفٌة على أساس المخاطر
مراجعة الحسابات :الدلٌل المنهجً العام

تصفٌة الحسابات :الدلٌل العام
للتصفٌة

رقابة على جودة اإلدارة
دلٌل مهنة الرقابة

تقٌٌم السٌاسات العامة :دلٌل التقٌٌم
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ترأس معالى الشٌخ  /أحمد بن محمد آل خلٌفة (الخامس من الٌسار ) وفداً من ستة أعضاء من دٌوان الرقابة المالٌة
 .2019قابل الوفد البحرٌنً المراجع العام لجهاز
واإلدارٌة لزٌارة مكتب المراجع العام فً سنؽافورة فً أكتوبر
سنؽافورة جوه سون بوه ( الخامس من الٌمٌن ) ومسئولٌن آخرٌن من مكتب المراجع العام لتبادل المعرفة حول منهجٌة
وإجراءات المراجعة التً تطبق على أنواع المراجعة المختلفة والتً استهدفت تحقٌق نتائج عالٌة الجودة  .باإلضافة  ،تم
عرض ملخص لدٌوان الرقابة المالٌة واإلدارٌة عن تجربة مكتب المراجع العام بسنؽافورة فً إدارة البرامج التدرٌبٌة
متضمنا التدرٌب فً مكان العمل وتقٌٌم مزاٌا البرنامج فى بناء القدرات.
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احتفلت األجهزة الرقابٌة بالدولة فً بٌالروسٌا فً الثانً من أؼسطس  2019بعٌدها المئوي  .تراقب لجنة
رقابة الدولة  -الجهاز األعلى للرقابة فً جمهورٌة بٌالروسٌا  -على الموازنة الوطنٌة وا ستخدام ممتلكات الدولة
 ،باإلضافة إلى الرقابة على إنتهاك تنفٌذ القوانٌن الرئاسٌة والبرلمانٌة والحكومٌة  .ومن المهام األولٌة للجنة
التأكد من تحقٌق األمن االقتصادي بالدولة ٌ .مارس الجهاز األعلى للرقابة رقابة الدولة على القطاعٌن
االقتصادي واالجتماعً ،ومكافحة االستخدام الؽٌر مشروع ألموال وممتلكات الدولة  ،إكتشاؾ وقمع الجرائم
األقتصادٌة وإتخاذ التدابٌر الالزمة لمنع تقنٌن العائدات من الجرائم وتموٌل اإلرهاب  .وٌتم توجٌه اهتمام خاص
ي ومصالح المواطنٌنٌ .ركز الجهاز األعلى للرقابة فً بٌالروسٌا جهوده لمنع المخالفات
لحماٌة الحقوق الشرع ة
فً مرحلة مبكرة خاصة فً تحدٌد المخالفات القانونٌة النظامٌة واالتجاهات االقتصادٌة .
جهزة

شارك فً االحتفال العدٌد من الضٌوؾ البارزٌن ،من ضمنهم رئٌس جمهورٌة بٌالروسٌا ورؤساء األ
العلٌا للرقابة حول العالم  ،وقد قاموا جمٌعهم بتهنئة الموظفٌن الحالٌٌن والقدامى بالجهاز األعلى للرقابة فً
بٌالروسٌا على الخدمة الجلٌلة التً ٌقدموها لبلدهم  .قدمت رئاسة الدولة جوائز الدولة التقدٌرٌة للموظفٌن
بالجهاز األعلى للرقابة فً بٌالروسٌا.
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تضمنت نتائج المراجعة ما ٌلى:












على الرؼم من تضمن قانون التنوع البٌولوجً للقواعد والعملٌات  ،إال أن التشرٌعات الوطنٌة لم
تتضمن بالكامل جمٌع متطلبات اإلتحاد األوروبً ( )EUذات الصلة وإدارة  Natura 2000التً
تتضمن العدٌد من الهٌئات الوطنٌة واإلقلٌمٌة ،باإلضافة إلى منظمات ؼٌر حكومٌة تتطلب منظومة
إدارٌة أكثر فاعلٌة  .قامت وزارة البٌئة والمٌاه ( ) MOEWفً بلؽارٌا عند تحدٌد ؼٌاب وجود آلٌة
وتحقٌق توزٌع واضح
إدارة فعالة للشبكة  ،وأشارت أٌضا إلى الحاجة لتحسٌن اإلطار التنظٌمً
للمهام بٌن السلطات المركزٌة واإلقلٌمٌة.
تم البدء فً إجراء تؽٌرات قانونٌة لتقدٌم منه ج وهٌكل جدٌد إلدارة  Natura 2000فً بلؽارٌا
ولضمان أن تدابٌر المحافظة وتحسٌن المحمٌات قد تمت بالتوافق مع تنفٌذ توجٌهات اإلتحاد األوروبً.
بٌنما تم إنشاء نظام المعلومات وسجالت إلدارة الشبكة ٌ ،شكل النقص العام فً القواعد واإلجراءات
الداخلٌة التً تحدد ما الذى ٌجب أن ٌنشره نظام المعلومات من مخاطر عدٌدة وبالتحدٌد فً حذؾ
محتوى البٌانات واكتمالها.
 Natura 2000التً تلتزم بأهداؾ
هناك تأخر واضح فً إصدار األوامر الخاصة بتعٌٌن مواقع
الحماٌة المحددة.
تبنت بلؽارٌا إطار العمل الوطنً ألولوٌة األنشطة ) (NPAFل  Natura 2014-2020والذى ٌتضمن
األولوٌات والتدابٌر واألنشطة لإلدارة الفعالة والتموٌل الالزم ولكن لم ٌتم بعد تأسٌس منظمة لجمع
البٌانات األولٌة والمجمعة.
تم تطوٌر آلٌة لرصد المحمٌات الطبٌعٌة والفصائل والطٌور التً ٌجب الحفاظ علٌها من خالل
 Natura 2000واإلجراءات جارٌة لتصحٌح المحذوفات فً موقع الحماٌة  ،واٌضا تحسٌن اّلٌة
الرصد الحالٌة " الكافٌة" .
إن أصحاب الممتلكات الواقعة فً حدود المناطق المحمٌة  ،والذٌن لم ٌصدر لهم أوامر تفوٌض  ،لدٌهم
صعوبة فً تحدٌد موضوعات واهداؾ المنطقة المحمٌة ،مثال المحٌط الكلى للمنطقة ومخزون
الملكٌة والحدود واألنشطة المحظورة  .وكنتٌجة  ،هناك خطر فً التدمٌر أو التلؾ دون قصد
للمحمٌات ،وهناك فرص محدودة للحصول على تعوٌض لألرباح المفقودة و المصروفات المحققة.
وقد إنتهى المراجعون إلى أن إدارة شبكة  Natura 2000ؼٌر فعالة لألسباب التالٌة:
دمج ؼٌر مكتمل وؼٌر متسق للتوجٌهات األوروبٌة فى التشرٌعات البلؽارٌة ؛ إدارة ؼٌر كافٌة للشبكة
وطرٌقة ؼٌر فعالة إلصدار أوامر للمواقع المعٌنة ل  Natura 2000؛ إفتقار كفاءة الرصد والرقابة
 NPAF؛ و عدم الشفافٌة
وكتابة التقرٌر ؛ إفتقار آلٌة لتحدٌث إطار أولوٌات األنشطة الوطنٌة
والمساءلة فى نفقات الموارد العامة والنتائج أو الفوائد المحققة عند تنفٌذ التدابٌر.
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اٌرؼاٚ ْٚذثادي اٌخثشاخ ت ٓ١اٌّىرة اٌٛطٌٍّٕ ٟشاظؼح بظّٛٙس٠ح اٌظ ٓ١اٌشؼث١ح ِٚ CNAOىرة اٌّساءٌح
اٌحى١ِٛح األِش٠ىٞ GAO ٟساُ٘ ف ٟذؼض٠ض لذسج اٌّشاظؼح
األخثاس اٌّٛظضج  ،شراء 2020
ئُطُجٓح ً ذحٍُٗجًحش جُطؼح٤ٗٝس ٝ ،هغ ًَ ٖٓ ٌؤْحء جٌُٔطد جٍُُِٔ ٢٘٠ٞجؾؼس خؾٔ٣ٌٜٞس جُ ٖ٤ٛجُٗؼر٤س
(ٌٓٝ )CNAOطد جُٔٓحءُس جُكٌ٤ٓٞس ذحُٞال٣حش جُٔطكىز جألٍٓ٤ٌ٣س (ًًٍٓ )GAOز ضلح ْٛغ٘حت٤س ()MOU
ك ٢ػحّ ُ 2012طٓ َ٤ٜجُطؼحٝ ٕٝضرحوٍ جُٔؼِٓٞحش ً٘ٓ .يُي جُك ، ٖ٤ذًٍ جُؿٜحَجٕ جٍُهحذ٤حٕ ؾٜٞوًج ٓٗطًٍس ُُ٣حوز
جُٔؼٍكس ُٔؿطٔغ جُٔٓحءُس جُؼحُٔ.٢
جُهرٍجش ٝجُهرٍجء ُهِن كٍ٘ كؼحُس ُطرحوٍ
ذٔٞؾد ًًٍٓز جُطلح ، ْٛػوى ًَ ٖٓ ِِْٓ GAO ٝ CNAOس ٖٓ جُ٘ىٝجش جُى٤ُٝس قٞٞٞٓ ٍٞػحش ٛحٓس ،
ٜٓ٘ح ٍٓجؾؼس ض٘ل ً٤جُٓ٤حْس جُط٘ظ٤ٔ٤س جُٔحُ٤س ذاْطهىجّ جٍُهحذس ٝضكِ٤الش جُر٤حٗحش ك ٢جٍُٔجؾؼس ٝض٘ل ً٤ذٍجٓؽ
ٍٓجؾؼس جألوجء جُط ٢ضؼَُ ٌكح٤ٛس جُٔٞجٝ ٖ٠جألٖٓ جُٔحُ ٢؛ ٍٓٝجؾؼس ج٥غحٌ جُٔٛحقرس ُطوىّ أػٔحٌ جٌُٓحٕ.
أُهٔ٤ص  ًٙٛجُ٘ىٝجش ُطٓ َ٤ٜجُكٞجٌ ٝضرحوٍ ٝؾٜحش ٗظٍ ق ٍٞجٍُٔجؾؼس ٝئغٍجء جُٔٗحًٌس ٝ ،هى ٔٞص نرٍجء
ٔ٣ػِٓ ٕٞهطِق جألؾُٜز جُؼِ٤ح ٍُِهحذس  ٝجُٔإْٓحش ٖٓ ؾٔ٤غ أٗكحء جُؼحُْ ٝ ،هى ْحٞٔٛج ؾٔ٤ؼًح ذلحػِ٤س ك٢
جُٔ٘حهٗحش جُطلحػِ٤س.
ضٞٞف جُ٘طحتؽ ،جُط ٢ضَٗٔ َ٣حوز ػىو أػٟحء ٓؿٔٞػس ػَٔ جٍضكى٣ع جُٔحُٝ ٢جإلٚالـ جُط٘ظٝ ٢ٔ٤ضطٓ ٍ٣ٞلّٜٞ
ٓؿٔٞػحش جُؼَٔ جُطحذغز ُِٔ٘ظٔس جُى٤ُٝس ُألؾُٜز جُؼِ٤ح ٍُِهحذس (ٓ )INTOSAIػَ ٓؿٔٞػس ػَٔ جُر٤حٗحش
جُٟهٔس  ،كٞجتى ٍٖجًس  CNAO-GAOػرٍ ٓؿطٔغ جإلٗطْٞح.١
اٌُ شاسنج ف ٟل١ادج ِعّٛػح ػًّ اإلٔرٛساٌٍ ٞث١أاخ اٌضخّح
ضٔص جُٔٞجكوس ٝجُٔٛحوهس ػِ ٠ضأْٓ ّ٤ؿٔٞػس ػَٔ جإلٗطْٞحُِ ١ر٤حٗحش جُٟهٔس كٓ ٢إضٍٔ INCOSAI 2016
ك ٢أذ ٞظر -٢جإلٓحٌجش جُؼٍذ٤س جُٔطكىز ٓ ،غ ػَٔ جٌُٔطد جٍُُِٔ ٢٘٠ٞجؾؼس خؾٔ٣ٌٜٞس جٌُٓٝ ٖ٤ٛطد جُٔٓحءُس
جُكٌ٤ٓٞس جألٍٓ ٢ٌ٣ذٛلس جٌٍتٗٝ ّ٤حتد جٍُت ّ٤ػِ ٠جُطٞجُ .٢كٓ ٢ؿحٍ جُر٤حٗحش جُٟهٔس ٍٓٝجؾؼس جُر٤حٗحش
جُٟهٔس ُ ،
شْٓ َٜؿٔٞػ ٚػَٔ جُر٤حٗحش جُٟهٔس ضرحوٍ جُٔؼِٓٞحش ٝجُهرٍجش ذ ٖ٤جألؾُٜز جُؼِ٤ح ٍُِهحذسٝ ،جُط٢
ذىٌٛٝح ضُِٓف جألؾُٜز جُؼِ٤ح ٍُِهحذس ذٌَٗ أكُِٓٔ َٟحٔٛس ك ٢جُكًٔٞس جٍُٖ٤ىز ٝجُط٘ٔ٤س جُٔٓطىجٓس ٓ -كِ٤حً
ٝػحُٔ٤ح ً.
ضرٍَ ٓؿٔٞػ ٚػَٔ جُر٤حٗحش جُٟهٔس  ،جُط ٢شضٌ 29 ٖٓ ٕٞػٟٞجً ٝغالغس ٍٓجهر ، ٖ٤ػىوجً ًرٍ٤جً ٖٓ ٓٞٞٞػحش
ٍٓجؾؼس جُر٤حٗحش جُٟهٔس ك ٢جٍُٔٗٝػحش جُركػ٤س ٝجإلؾطٔحػحش جُٓ٘٣ٞس ٝجُ٘ىٝجش .ك ٢ػحّ  ، 2018أٚىٌش
ٓؿٔٞػس ػَٔ جُر٤حٗحش جُٟهٔس ٓؿٔٞػس ٖٓ قحالش ٍٓجؾؼس جُر٤حٗحش جُٟهٔس جُؼحُٔ٤س " ،جُٔٔحٌْحش جُؼحُٔ٤س:
ٍٓجؾؼ ٚجُر٤حٗحش جُٟهٔس ٖٓ أؾَ جُط٘ٔ٤س جُٔٓطىجٓس"ٝ ،جُط ٢ضؼٌّ ئُ ٢أٓ ١ىُ ٌٖٔ٣ ١طرحوٍ جُهرٍجش ضؼُُ٣
جُطؼح٣َٝ ، ٕٝحوز جُٞػٝ ٢وكغ جُطوىّ كٓ ٢ؿحٍ ٍٓجؾؼس جُر٤حٗحش جُٟهٔس.
ظٛٙد أخش ٜذم َٛتٙا َ ظّٛػح ػًّ اٌث١أاخ اٌضخّح:







ضِهٝ ٙ٤ضؼُٔٓ ُ٣حٌْحش ٝنرٍجش ٍٓجؾغز جُر٤حٗحش جُٟهٔس ؛
ئٚىجٌ ئٌٖحوجش ٍُٔجؾؼس جُر٤حٗحش جُٟهٔس ٝضوحٌ ٍ٣جألذكحظ ؛
وػْ جُطط ٍ٣ٞجٍُُٔٔ ٢ٜ٘جؾؼ ٢جُر٤حٗحش جُٟهٔس ؛
ضؼُ ُ٣جُطؼح ٕٝجُػ٘حتٓٝ ٢طؼىو جألٍ٠جف ذ ٖ٤جألؾُٜز جُؼِ٤ح ٍُِهحذس؛
ضٓ َ٤ٜأٗٗطس ضرحوٍ جُٔؼٍكس ذحُر٤حٗحش جُٟهٔس ؛ ٝ
ضوىٓ ْ٣وطٍقحش ػِٔ٤س ضط٘حٓ ٍٝوىٓس أ ٝضكٓ ٖ٤جُوٞجٗ ٖ٤؛ ضوى ْ٣نط ١هٍ٤ٛز ٓ،طْٞطس ِ٣ٞ٠ٝس جألؾَ
ٍُٔجؾؼس جُر٤حٗحش جُٟهٔس ذٔح ٣طٞجكن ٓغ جُظٍٝف جُ٤٘٠ٞس ؛ ٔٗٝحيؼ جُط٘ظٝ ْ٤جإلوجٌز جُٔ٘حْرس ٍُٔجؾؼس
جُر٤حٗحش جُٟهٔس.
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ِششٚع تحسِ ٜشرشن
ك ٢جٗٝ٥س جألنٍ٤ز ٞٝ ،غ ًَ ٖٓ ٞٓٓ GAOٝ CNAOوز أٌٝجم ذكػ٤س ضٌٔ٤ِ٤س ق ٍٞضحٌ٣م ٝضط ٌٞجٍُٔجؾؼس
ك ٢جُٝ ٖ٤ٛجُٞال٣حش جُٔطكىز .ئُطنش جُٓ٤ىز ٣َ ٞٛ /ؿ ، ٕٞجٍُٔجؾغ جُؼحّ ٌٍُٔطد جُ٢٘٠ٞ
جُكٌ٢ٓٞ
ز
ٝجُٓ٤ى /ؾ .ٍ ٖ٤وٝوجٌ ، ٝجٍُٔجهد جُؼحّ ُِٞال٣حش جُٔطكىز  ،كٞ٤ُٞ٣ ٢
ٍُِٔجؾؼس خؾٔ٣ٌٜٞس جُ، ٖ٤ٛ
ُ 2019طرحوٍ ٓٓٞوجش جألٌٝجم جُط٤ْ ٢طْ جالٗطٜحء ٜٓ٘ح هٍ٣رًح.
ٚذشًّ اٌّٛضٛػاخ اٌّشرشوح باألٚساق اٌثحص١ح ِا :ٍٟ٠
ا٢شاس اٌشئ١س١ح ػٍ ٝاٌحىِٛاخ اٌّحٍ١ح
أو ١ػَٔ ًَ ٖٓ جُؿٜحَ ٖ٣جٍُهحذ ٖ٤٤ئُ ٠ضكو٤ن ئٗؿحَجش ٝكٞجتى ٓإغٍز ِ٣ٞ٠س جُٔى . ١ضَٗٔ ئٗؿحَجش CNAO
ك ٢جٍُٔجؾؼس جُكٌ٤ٓٞس ضكٓ ٖ٤جإلوجٌز جُٔحُ٤س ٝجألوجء جُكٌ ٢ٓٞ؛ ضٗؿ٤غ ض٘ل ً٤جُرٍجٓؽ جُو٤ٓٞس جٍُت٤ٓ٤س ؛
ٌٓٝحكفز جُلٓحو ٓغ ضٗؿ٤غ جُكٌٓٞس جُط ٢ضطٔ ُ٤ذحإلٗلطحـ ٝجُٗلحك٤س  .ذحإلٞحكس ئُ ٠يُي  2013 ٖٓ ،قط، 2017 ٢
هىّ جٌُٔطد جٍُُِٔ ٢٘٠ٞجؾؼس خؾٔ٣ٌٜٞس جُ ٖ٤ٛأًػٍ ٖٓ  ٕٞ٤ِٓ 1.2ضوٍٍٓ ٍ٣جؾؼس ؛ ٝئٚىجٌ أًػٍ ٖٓ 50000
ئػالٕ ػٖ ٗطحتؽ جٍُٔجؾؼس ؛  ٖٓ 238000 ٍٗٗٝجألقٌحّ ُطكٓ ٖ٤جُطٍٗ٣ؼحش .ك ٢ػحّ  ، 2018قون جٌُٔطد ٖٓ
نالٍ أػٔحٍ جٍُٔجؾؼس ٤ِٓ 71.4حٌ وٝالٌ عٝجتى ٓحُ٤س.
ًٓ٘ ػحّ  ، 2000أْلٍ ػَٔ ٌٓطد جُٔٓحءُس جُكٌ٤ٓٞس ػٖ أًػٍ ٖٓ  1ضٍ ٕٞ٤ِ٣وٝالٌ ٖٓ جُغٝجتى جُٔحُ٤س ٝأًػٍ
ٖٓ  ٖٓ 23000كٞجتى جُرٍجٓؽ ٝجُطٗـ َ٤جُطْ ٢حػىش ك ٢ضـ ٍ٤٤جُوٞجٗ , ٖ٤ضكٓ ٖ٤ج ٍإلهطٛحو ًٝلحءز جُرٍجٓؽ
جُكٌ٤ٓٞس ٝضؼُ ُ٣جألٖٓ جُؼحّ  ٖٓ ،ذ ٖ٤أٓ ٌٞأنٍ .ٟك ٢جُٓ٘س جُٔحُ٤س ٝ 2019قىٛح  ،قون ٌٓطد جُٔٓحءُس
جُكٌ٤ٓٞس ٤ِٓ 214.7حٌ وٝالٌ ٖٓ جُغٝجتى جُٔحُ٤س  -ذ٘ك 338 ٞوٝالٌ ٌَُ وٝالٌ ٣طْ جْطػٔحٌ ٙكٌٓ ٢طد جُٔٓحءُس
جُكٌ٤ٓٞس.
اٌرطٛس ٌّٛاظٙح اٌظشٚف اٌٛطٕ١ح
ذؼى ضأْ ّ٤ؾٔ٣ٌٜٞس جُ ٖ٤ٛجُٗؼر٤س ك ٢ػحّ  ، 1949ضْ ئٗٗحء ٓإْٓحش جٍُٔجؾؼس ك ٢جإلوجٌجش جُٔحُ٤س وجنَ
جُكٌ ٢ٓٞك ٢جُٝ ، ٖ٤ٛذٔح إٔ جُ٘ظحّ
ز
جُكٌٓٞحش جًٍُُٔ٣س ٝجُٔكِ٤س .أّْ وْطٗ 1982 ٌٞظحّ جٍُٔجؾؼس
جالهطٛحو ١جُ ٢٘٤ٛضك ٖٓ ٍٞجالهطٛحو جُٔهط ١ئُ ٠ئهطٛحو جُٓٞم جإلٖطٍجً ، ٢كوى ًٌُش جٍُٔجؾؼس جُكٌ٤ٓٞس
ذٌَٗ ٓطُج٣ى ػِٚ ٠كس ٍٖٝػ٤س جُٔٞٞٞػحش ٓكَ جٍُٔجؾؼس ٝجُؿٜٞو جُٔرًُٝس ُطكٓ ٖ٤جإلوجٌز ٝجٌُلحءز.
ك ٢جُٓ٘ٞجش جألٌٓ ًٌُ ، ٠ُٝطد جُٔٓحءُس جُكٌ٤ٓٞس ك ٢جُٔوحّ جأل ٍٝكٍٓ ٢جؾؼس ج ُ٘لوحش جُل٤ىٌجُ٤س .ػٍِٓ ٠
جُؼوٞو  ،ضطٌٞش أػٔحٍ جٌُٔطد ُِطًٍ ُ٤ذٌَٗ أْحْ ٢ػِ ٠ػِٔ٤حش ٍٓجؾؼ ٚجألوجء جُط ٢ضلك ٙجُرٍجٓؽ
ٝجُؼِٔ٤حش جُكٌ٤ٓٞس ٔٓ ،ح ٌٓ ٌّٖ ٔ٣طد جُٔٓحءُس جُكٌ٤ٓٞس ٖٓ جُك ٍٞٛػِ ٠أًرٍ ضأغ ٍ٤ك ٢ضؼُ ُ٣جألوجء
جُكٌٝ ٢ٓٞجُٔٓحءُس ٖٓ .جُُ٘ ١ٌٍٟٝؿحـ ٌٓطد جُٔٓحءُس جُكٌ٤ٓٞس جُطًٍ ُ٤ػِ ٠نِن هٞز ػحِٓس ٓط٘ٞػس
ٓٝطؼىوز جُطهٛٛحش جُط ٢ضؼَُ ضطٝ ٌٞكحتىز ػِٔ.ٚ
األساٌ١ة اٌّرمذِح يٌّشاظغج ٚضّاْ اٌعٛدج اٌظاسِح
ٖٓ أؾَ ضكٓ ٖ٤ؾٞوز جٍُٔجؾؼس  ،أضهً جٌٍٓطد جٍُُِٔ ٢٘٠ٞجؾؼس ُؿٔ٣ٌٜٞس جُ ٖ٤ٛنطٞجش ٖٓٛح :ضكى٣ى ذٌَٗ
ٝجٞف أٛىجف ٝػ٘حٓٝ ٍٚرحوب ٍٓجؾغز ٌهحذس جٍؾٞوز ؛ ئٗٗحء ٝضكٓٗ ٖ٤ظحّ ٌجمذس جُؿٞوز ذاْطٍٔجٌ ؛ ضؼُُ٣
ٓإٍٖجش ٌجمذس جُؿٞوز ؛ ٝجُؿٔغ ذٌ ٖ٤جمذس جُؿٞوز ٝجُٔٓحءُسُ .ى ٟجٌُٔطد جٍُُِٔ ٢٘٠ٞجؾؼس ُؿٔ٣ٌٜٞس جُٖ٤ٛ
ًرٞٓ ٍ٤ظل ٢جُؿٞوز ًؼ ٟٞك ٢جإلوجٌز جُؼِ٤ح ٝ ،هى ضْ ضكٓٝ ٖ٤ظ٤لس ٍٓجؾؼس جُؿٞوز ُطٛرف ٝقىز ٓ٘لِٛس ك٢
ػحّ .2018
ذن ُٔؼحٍ٤٣
ٞ٣ؾى ُىٌٓ ٟطد جُٔٓحءُس جُكٌ٤ٓٞس ٗظحّ ٌجمذس ؾٞوز ٟٓ٘رٝ ١كؼحٍ ُِؼَٔ ذٝ ٚجًُ٣ ١طْ ئوجٌض ً٠ ٚج
جٍُٔجؾؼس جُكٌ٤ٓٞس جُٔورُٞس ذٞؾ ٚػحّ ك ٢جُٞال٣حش جُٔطكىز (جٌُطحخ جألٚلٍ) ٝ ،جُط ٢ئُ ٠ؾحٗد ْ٤حْحش جٌٍٓطد
جألٍٓ ٢ٌ٣جُٔؼٔ ٍٞذٜح ك ٢ئؾٍجء ػِٔ٤حش جٍُٔجؾؼس  ،ضطٞجكن ٓغ ٓرحوب جٍُٔجؾؼس جألْحْ٤س ُِٔؼح ٍ٤٣جُى٤ُٝس
19

ً
جُكٌٞٛ ٢ٓٞ
ز
جُٔٓحءٍ
ز
ٓؼوٞال ذإٔ ػَٔ ٌٓطد
ُالؾُٜز جُؼِ٤ح ٍُِهحذسًٔ .ح ٞ٣كٍ ئ٠حٌ ٔٞحٕ جُؿٞوز ضأً٤ىًج
جقطٍجكٓٓٝ ٢طوَ (ك ٢جُؿٝ ٍٛٞجٌَُٗ)  ْٔٛٓٝذٔٞٞٞػ٤س ؛ ٝجألوُس ًحك٤س ٘ٓٝحْرس ؛ ٝجإلْط٘طحؾحش جُٔإ٣ىز
ذٔٓط٘ىجش ؛ ٝجُطوحٌ ٍ٣ػحوُس ٓٝطٞجَٗسٝ ،جُط٤ٚٞحش ٓى٣ٝس ُٜٝح ٚىٓ ١إغٍ.
اٌرحض١ش ٌٍّسرمثً
١ضهً جٌٍٓطد جٍُُِٔ ٢٘٠ٞجؾؼس ُؿٔ٣ٌٜٞس جُٜ٘ٓ ٖ٤ٛؽ ٓٞؾٗ ٚك ٞجُٔٓطورَ ك ٢ػِٜٔح ٝضٗؿغ جألٖٓ ٝضكٖٓ
ٓؼٗ٤س جُٔٞج ٖٓ ٖ٤٘٠نالٍ ض٘ظٝ ْ٤ض٘ل ً٤ػِٔ٤حش جٍُٔجؾؼس ػِ٘ٚ ٠حو٣ن جُطوحػى ٘ٚٝحو٣ن جُطأٓ ٖ٤جُطر٢
ٗٓٝحٌ٣غ جإلٌْحٕ جُٔىػٓٞس ٖٓ جُكٌٓٞس ؛ جٌُٗق ػٖ ٓٗحًَ ٓ٘ف جُٔؼحٔ جُطوحػىٝ ١جُؼِٔ٤حش جُٔٓطىجّ ز
ٝجٍُجمذس ػِ ٢أْؼحٌ جُىٝجء ؛ ٝضكى٣ى جألٓ ٌٞجُٔطؼِوس ذطه ٙ٤ٛجإلٌْحٕ جُٔىػ ٖٓ ّٞجُكٌٓٞس ٝجْطهىجٓ٣ .ٚىػْ
جٌٍٓطد جٍُُِٔ ٢٘٠ٞجؾؼس ُؿٔ٣ٌٜٞس جُ ٖ٤ٛأ٤ٔٛس جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُؿى٣ىز ٝأهحّ ذٍٗحٓؽ ضىٌ٣د ٖحَٓ ػِ ٠ضو٘٤حش
جُٔؼِٓٞحش ٝجالضٛحالش ُؿٔ٤غ جُٔىهو ٖ٤جُكٌ.ٖ٤٤ٓٞ
ًٔح ضْ ض٤ْٞغ ٗطحم ػَٔ جٌُٔطد ػِ ٠أقىظ جُططٌٞجش جُؼِٔ٤س ٝجُطٌُ٘ٞٞؾ٤س  ،ق٤ع أّْ ٌٓطد جُٔٓحءُس
جُكٌ٤ٓٞس كٍ٣ن جُؼِٝ ّٞضو ْ٤٤جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح ٝجُطكِ٤الش ( )STAAك٘٣ ٢ح٤ْٝ .2019 ٍ٣و ّٞكٍ٣ن جُؼِٝ ّٞضوْ٤٤
جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح ٝجُطكِ٤الش ذاؾٍجء ضؤ٤٤حش ضو٘٤س؛ ٍٓجؾؼس جُؼِ ٝ ّٞذٍجٓؽ جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح ؛ ضؿٔ٤غ ٝجْطهىجّ أكَٟ
جُٔٔحٌْحش ك ٢جٍػِ ّٞجُٜ٘ىْ٤س ؛ ٝئٗٗحء ٓهطرٍ ٍُِٔجؾؼس جُٔرطيٌز إل ْطٌٗحف جُوىٌجش جُطكِ٤ِ٤س جُٔطوىٓس جُؿى٣ىز
ٟح ًٍُٓ جٍُهحذس جالْطٍجض٤ؿ٢
ٝجُطو٘٤حش جُ٘حٖثس جُطْ ٢طإغٍ ػِٔٓ ٠حٌْحش جٍُٔجؾؼس جُٔٓطورِ٤س .أّْ جٌٍٓطد أً ٣
(جًٍُُٔ) ك ٢ػحّ ُ 2018طكى٣ى جُوٟح٣ح جُ٘حؾٔس ،جُطكى٣حش ٝجُلٍ٘ جُ٘حٖثس ُٔٓحػىز ٌٓطد جُٔٓحءُس جُكٌ٤ٓٞس
ك ٢ضؼًُ ُ٣لحءز ٝكؼحُ٤س جُكٌٓٞس جُل٤ىٌجُ٤س .ػوى جًٍُُٔ جؾطٔحػحش قٞٞٞٓ ٍٞػحش ٓػَ ٓٓطورَ جُ٣ٜٞس
جُٗه٤ٛس ٝجُه٤ٚٞٛس ٓٓٝ ،طورَ جُلٟحء ٓٝح ٣طٍضد ػِٜ٤ح ٖٓ آغحٌ َُْ٤حْ٤س جُٔطرؼس ٣َٝ ،حوز جُططٝ ٌٞجُطرؼحش
ُْٞحتَ جإلػالّ جالٚط٘حػ٤س.
ٓحَجُص جُؿٜٞو ٓٓطٍٔز ُطرحوٍ جُٔؼٍكس ٝجُطؼح ٕٝذ ٖ٤جٌُٔطد جٍُُِٔ ٢٘٠ٞجؾؼس ُؿٔ٣ٌٜٞس جُ)CNAO( ٖ٤ٛ
ٌٓٝطد جُٔٓحءُس جُكٌ٤ٓٞس ٝضٓح ْٛذٌَٗ ٓرحٍٖ كٗ ٢طحتؽ هُ ٚٔ٤ألؾُٜز جُؼِ٤ح ٍُِهحذس ٝجُكٌٓٞحش ٝجُٔٞجٖ٤٘٠
ٓٝؿطٔغ جُٔٓحءُس جُؼحُٔ.٢
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ف اإلظرّاػاخ ٠ٚشاسن ف ٟإٌّرذ٠اخ
جٌعٙاص اٌُ سوضٌٍّ ٞحاسثاخ تعّٛٙس٠ح ِظش اٌؼشت١ح ٞل َٛتاسرضا ج
اٌذ١ٌٚح ٛ٠ٚاطً ذماٌ١ذٖ طٍ٠ٛح اٌّذ ِٓ ٞاٌعٛٙد اٌرؼا١ٔٚح
ئْطٟحف جُؿٜحَ جًٍُُُِٔٔ ١كحْرحش جُٔ )ASA( ١ٍٛجإلؾطٔحع جُٓ٘ ١ٞجُطحْغ ُٔؿٔٞػس ػَٔ جٍُٔجؾؼس
جُر٤ثس جُطحذغز ُِٔ٘ظٔس جألكٍ٣و٤س ُألؾُٜز جُؼِ٤ح ٍُِهحذس ( )AFROSAIنالٍ جُلطٍز  21-24أًطٞذٍ ٝ .2019هى
ض ٖٟٔجُكىظ  ،جًُ ًٌُ ١ػِ" ٠جألؾُٜز جُؼِ٤ح ٍُِهحذس جألكٍ٣و٤س كٞٓ ٢جؾٜس ضكى٣حش ٌٓحككس جُطٛكٍ ٝجٗؼىجّ
جألٖٓ جُـًجتٌٖٝ ،" ٢س ػَٔ قٌ " ٍٞكغ ٓٓط ٟٞجُٞػ ٢ق ٍٞأْحُ٤د ضوٍٓٝ ْ٤٤جؾؼس ض٘ل ً٤جألؾُٜز جُؼِ٤ح ٍُِهحذس
جألكٍ٣و ٢ألٛىجف جُط٘ٔ٤س جُٔٓطىجٓس "ٝ ،جُطٗ ٢ظٔطٜح ٝ .GIZك ٢نطحّ جإلؾطٔحع  ،ض ٠ُٞجُؿٜحَ جألػٍُِِ ٢هحذس ك٢
ز
ٗ٤ؿ٣ٍ٤ح ٌتحْس ٓؿٔٞػس ػَٔ جٍُٔجؾؼس جُر٤ث٤س ُٔىز غالظ ْ٘ٞجش (هحذِس ُِطؿى٣ى).
جْطٟحف جُؿٜحَ جًٍُُُِٔٔ ١كحْرحش جإلؾطٔحع جُُِٓ٘ ١ٞؿ٘س ذ٘حء جُوىٌجش جُطحذؼس ُألكٍْٝح ١ك2019 ٞ٤ٗٞ٣ ٢
ٝ ،جًُ ١ضالٌٖٝ ٙس ػَٔ ُٔىز غالغس أ٣حّ قٌ" ٍٞجمذس ٔٞٝحٕ جُؿٞوز" ًؿُء ٖٓ ًًٍٓز جُطلح ْٛجُٔٞهؼس ذٖ٤
جألكٍْٝحٝ ١جُٔ٘ظٔس جألٌٝٝذ٤س ُألؾُٜز جُؼِ٤ح ٍُِهحذس ( .)EUROSAIنالٍ ٌٖٝس جُؼَٔ  ،ػٍ ٜجٍنرٍجء
جُْ ٓػِ ٕٞػٖ جألكٍْٝح( ١جُٓ٘ـحٍ ٝ )ٍٛٓٝجٌٍْٝٞ٣ح( ١كٍٗٓح ٝجُ٘ٔٓح) نرٍجش جؾَٚض ْٜجٍُهحذ٤س.
ٖحٌى ٝكى جُؿٜحَ جُٔ ، ١ٍٛذٍتحْس ْ٢جوز جُٔٓطٗحٌ ٗٛ /حّ ذىٌ ، ١ٝت ّ٤جُؿٜحَ جًٍُُُِٔٔ ١كحْرحش
جُٔ ،١ٍٛك ٢جُٔ٘طى ٟجألكٍ٣و ٢جألٌُٔ ٍٝحككس جُلٓحو جًُُ ١
عهى ك ٍّٖ ٢جُٗ٤م ك .2019 ٞ٤ٗٞ٣ ٢شٝ ٕ ْٞكى
جُؿٜحَ جُٔ ١ٍٛجُٓ٤ىز  ٠٘ٓ /ضٞق٤ى ٗ ،حتد ٌت ّ٤جُؿٜحَ جًٍُُُِٔٔ ١كحْرحش ئُ ٠ؾحٗد جُٓحوز ًٝالء
ٝأػٟحء جُؿٜحًَٔ .ح  ْٞجُٔ٘طى ٟنرٍجء كٓ ٢ؿحٍ ٌٓحككس جُلٓحو  ،ذٔح كٌَٝ ْٜ٤جء جُؼىٍ ٝجُطهطٝ ١٤جالْطػٔحٌ
ٝجُطؼح ٕٝجُىٝ ٢ُٝجُىجنِ٤س  ،ذحإلٞحكس ئٌُ ٠ؤْحء جُ٤ٜثحش جُ٤٘٠ٞس ٝجإلكٍ٣و٤س يجش جُِٛس.
ئْطٟحف جُؿٜحَ جًٍُُُِٔٔ ١كحْرحش ٝكىجً ٖٓ جُؿٜحَ جألػٍُِِ ٢هحذس ذؼٔحٕ ك 2019 ٞ٤ُٞ٣ ٢كٓ ٢وٍ جُؿٜحَ
جُٔ ١ٍٛك ٢جُوحٍٛزٝ .هى ًٌُش جُُ٣حٌز ػِ٘ٓ ٠حهٗس جُؿٞجٗد جُط٘ظ٤ٔ٤س ٝجُٔ٤ٜ٘س جُٔطؼِوس ذاػىجو جُطوحٌٍ٣
جُٓ٘٣ٞس ٓ ،ػَ جُٞقىجش جُٔٓةُٝس ػٖ ٝجٍُٔجقَ ٝجُٔؼح ٍ٤٣جُٔؼطٔىز ك ٢ض٤٘ٛق جُطوٍٝ ٍ٣جُٔؼح ٍ٤٣جُٔٓطهىٓس ػ٘ى
ض ٖ٤ٟٔجُٔالقظحش ٝجإلؾٍجءجش جُٔطرؼس ػ٘ى ضوى ْ٣جُطوٍ.ٍ٣
ئْطٟحف جُؿٜحَ جُٔ ١ٍٛجؾطٔحع ُؿ٘س جُٔؼح ٍ٤٣جُٔ٤ٜ٘س جُػحُع ػٍٗ ُِٔ٘ظٔس جُؼٍذ٤س ُالؾُٜز جُؼِ٤ح ٍُِهحذس ك٢
ٓوٍ جُؿٜحَ كْ ٢رطٔرٍ  .2019نالٍ جالؾطٔحع ٗ ،حهٕش جُٞكٞو جُٔٗحًٌس جُوٟح٣ح جُٔطؼِوس ذحإلٗؿحَجش جُٜٔٔس ك٢
ٟح نطس جُؼَٔ ( 2021-2020كٌَٖ ٢
ئ٠حٌ نطس ػَٔ جُٔ٘ظٔس جُؼٍذ٤س ُؼحّ  .2019هىّ أػٟحء جُِؿ٘س أً ٣
جُٔحُُِ ٢ؿ٘س.
ز
ٓٓٞوز) ٗٝحهٗٞج ؾٞجٗد وُ َ٤جٍُٔجؾؼس
ًؿُء ٖٓ ًًٍٓز جُطلح ْٛجُٔٞهؼس ذ ٖ٤جألؾُٜز جُؼِ٤ح ٍُِهحذس كٝ ٍٛٓ ٢جٌُِٔٔس جُؼٍذ٤س جُٓؼٞو٣س:
جْطٟحف جُؿٜحَ جًٍُُُِٔٔ ١كحْرحش ذٍٗحٓ ًؿح ضىٌ٣رً٤ح ك ٢أؿٓطّ  2019كٓ ٢وٍ جُؿٜحَ ق" ٍٞكٖ جُؼَٔ ك٢
ٓؿحٍ جٌٍُٓضحٌ٣س ٝجالضٛحالش" ٝجًُ ١ِْ ١جُٟٞء ػِ ٠جُٔإٛالش جُالَٓس جٍُٔضرطس ذحُٔٞظل ٖ٤جإلوجٌٖ٤٣
جُ٘حؾك ٖ٤ؾ٘رًح ئُ ٠ؾ٘د ٓغ ٜٓحٌجش جُطٞج َٚضكص ٞـ ٠ٞجُؼَٔ ٝئوجٌز جُٞهص ٝذٍجٓؽ ٓحٌٍْٞٝ٣كص جٝكّ٤
ٝجٍهٞجػى جُٔطروس ك ٢ضأْ ّ٤جُر٤حٗحش ٝجُلٍْٜسٝ ،جُطٞج َٚجُلؼحٍ.
ٟح ٌٖٝس ػَٔ كٓ ٢وٍ جُؿٜحَ ق" ٍٞو ٌٝجألؾُٜز جُؼِ٤ح ٍُِهحذس ػ٘ى
جْطٟحف جُؿٜحَ جًٍُُُِٔٔ ١كحْرحش أً ٣
قٓحخ ٣ٍٞرس جُؤ٤س جُٟٔحكس" كٞٗ ٢كٔرٍ ًٛ ١ِْ .2019ج جُكىظ جُٟٞء ػِ ٠ئؾٍجءجش جٍُٔجؾؼس جُٔطروس
ُكٓحخ ٣ٍٞرس جُؤ٤س جُٟٔحكس  ،جُكحالش جُط٣ ٢طْ كٜ٤ح ن٣ٍٞ ْٛرس جُؤ٤س جُٟٔحكس ٝجإلػلحء ٜٓ٘حًًُٝ ،ي
جُطؼٍف ػِ ٢جُىُ َ٤جُ٣ٍٟر ٢جُهح٘ خجُؤ٤س جُٟٔحكس.
ٖحٌى جُؿٜحَ جُٔ ١ٍٛك ٢جٍذٍٗحٓؽ جٍٓهُ ٙٛـ "جٍُٔجؾؼس جُٔر٘٤س ػِ ٢جُٔهحٝ "ٍ٠جًُ ١ػُوى ذحُىٞ٣جٕ جُؼحّ
ُِٔكحْرس ذحٌُِٔٔس جُؼٍذ٤س جُٓؼٞو٣س ك ٢أًطٞذٍ .2019
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جْطٟحف جُؿٜحَ جُٔ ١ٍٛجالؾطٔحع جُؼِٔ ٢ق" ٍٞضوحٌ ٍ٣جألؾُٜز جُؼِ٤ح ٍُِهحذس ٝوٌٛٝح ك ٢ضؼًُ ُ٣لحءز جُ٘ظحّ
جُٔحُُِ ٢ىُٝس" ك ٢ؤٓ٣رٍ  ، 2019ق٤ع ٗحهٕ ٓٔػِ ٞجألؾُٜز جٍُهحذ٤س:







ٓالٓف جُطوحٌ ٍ٣جُٛحوٌز ػٖ جألؾُٜز جُؼِ٤ح ٍُِهحذس ؛
جُٔططِرحش جُالَٓس إلػىجو ضوحٌ ٍ٣جٍُٔجؾؼس ٝجُطٞجٓ َٚغ أٚكحخ جُٔٛحُف ؛
ه٤حِ ًلحءز جُ٘ظحّ جُٔحُ ٢جُ ٢٘٠ٞذاْطهىجّ جُٔؼح ٍ٤٣جُى٤ُٝس ؛
و ٌٝضوحٌ ٍ٣جٍُٔجؾؼس ك ٢ضؼًُ ُ٣لحءز جٌُ٤حٕ جُٔحُ ٢؛
ٓؼح ٍ٤٣ئػىجو ضوحٌ ٍ٣جٍُٔجؾؼس ؛ ٝ
جُٔططِرحش جألْحْ٤س ُؿٞوز ضوٍ ٍ٣جٍُٔجؾؼس.
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ِحىّح اٌّحاسثاخ اٌفشٔس١ح خػثش ػٓ ايِؼاٌُ اٌٙاِح إلششان أطحاب اٌّظاٌح
ضؿحَٝش ٓكٌٔس جُٔكحْرحش جُلٍٗٓ٤س  ،جُؿٜحَ جألػٍُِِ ٢هحذس ك ٢جُىُٝس  ،ػالٓس ٌُٓ٣س كحٌهس.
ك ٢جُؼحّ جُٔح ، ٢ٞهحّ أًػٍ ٖٓ َِٓ ٢ٗٞ٤جتٍ ٓطٔ ُ٤ذُ٣حٌز جٍٓٞهغ جإلٌُطٍُِ ٢ٗٝؿٜحَ جألػٍُِِ ٢هحذس
غالظ أٞؼحف ػىو جُُ٣حٌجش ك ٢جألػٞجّ جُٓحذوس! ٖحٛى ٓٓطهىٓ ٞجإلٗطٍٗص أًػٍ ٖٓ 5
(، )ccomptes.frأ ١ز
ٓالٚ ٖ٤٣لكس ٝهحٓٞج ذطكٔ َ٤جُطوحٌ ٍ٣جُٔطحقس قٞجٍُٓ 850 000 ٢ز.
ٟح ٓوحٌٗسً ذ٘طحتؽ جُؼحّ جُٓحذن.
ػِٖ ٠رٌحش جُطٞج َٚجإلؾطٔحػً ، ٢حٕ جُطوىّ ِٓكٞظًح أً ٣
كٜٗ ٢ح٣س ػحّ ً ، 2019حٕ ُىٓ ٟكٌٔس جُٔكحْرحش جُلٍٗٓ٤س أًػٍ ٖٓ ٓ 78000طحذغ ػِ ٠ض٣ٞطٍ (  )% 8+؛
ٓ 27000طحذغ ػٌِ٘٤ُ ٠ى ئٕ (ٓ 8500ٝ )٪68+طحذغ ػِ ٢جُلٓ٤رٞى (.)٪ 24 +
ًٔح هحٓص ٓكٌٔس جُٔكحْرحش جُلٍٗٓ٤س ٓإنٍجً ذلطف قٓحخ ػِ ٠ضطر٤ن ئٗٓطؿٍجّ.
ضحذغ ٓكٌٔس جُٔكحْرحش جُلٍٗٓ٤س ػِْٝ ٠حتَ جُطٞج َٚجالؾطٔحػ ٢جألض٤س:





ض٣ٞطٍCourdescomptes :
ٌُ٘٤ى ئٕ https://www.linkedin.com/company/cour-des-comptes:
كٓ٤رٞىccomptes @ :
ئٗٓطؿٍجّcourdescomptes :
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اٌّىرة اٌٛطٕ ٟبظاِث١ا ٍ٠مٔ ٟظشج ػٍ ٟأحذاز ػاَ 2019
ًحٕ جٌُٔطد جٍُُِٔ ٢٘٠ٞجؾؼس ذؿحٓر٤ح ئوجٌز قٌ٤ٓٞس قط ٠ػحّ  2015ػ٘ىٓح ضْ ئػالًٗٔ ٚإْٓس ٓٓطوِس ٖٓ نالٍ
هحٗ ٕٞجُؿٔؼ٤س جُ٤٘٠ٞسً .حٕ جٌُٔطد جٍُُِٔ ٢٘٠ٞجؾؼس ذؿحٓر٤ح ٣ؼَٔ ػِِِْٓ ٠س ٖٓ جُٔرحوٌجش ُطك ِٚ٣ٞئُ٠
ٓإْٓس ٤٘٠ٝس ٌجتىز ٓؼ٘٤س خٖلحك٤س ٓٓٝحءُس جألٓٞجٍ جُؼحٓس.
شٝج َٚئوجٌز جٌُٔطد جٍُُِٔ ٢٘٠ٞجؾؼس ذؿحٓر٤ح ٞٓٝظل ٚ٤جُؼَٔ ػِ ٠ضكًٓ ٖ٤لحءجش جُٔٞظلٗٓٝ ٖ٤حًٌس
أٚكحخ جُٔٛحُف ُٟٔحٕ ضكون جُٞٞٞـ ٖٓ نالٍ ئٚىجٌ ضوحٌ ٍ٣جٍُٔجؾؼس يجش جُؿٞوز ك ٢جُٞهص جُٔ٘حْد
ٝجُٔالتْ .ئٕ جٍضط ٍ٣ٞجُٔٓطٍٔ َُٓٞهغ ( ، )www.nao.gmجًُ٣ ١ط ٖٟٔضكى٣ػحش جُطوحٌ ٍ٣ذٌَٗ وجتْ ٝػِ٢
ٗطحم ٝجْغ ٍٍ َٛ٣ؾٔ ٌٜٞذٌَٗ ضىٌ٣ؿ٣ُ٣ٝ ٢ى ٖٓ ٓٗحًٌس أٚكحخ جُٔٛحُف .أضْٔ جٌُٔطد جٍُُِٔ ٢٘٠ٞجؾؼس
غالغس أٗٗطس ٓطُٔ٤ز ًٛج جُؼحّ ٖٓ نالٍ جُؼَٔ ٓغ جُكٌٓٞس  /ٝأًٍٖ ٝحء جُىػْ جُهحٌؾ ، ٖ٤٤ذٔح ك ٢يُي ٓرحوٌز
ُـ  IDIوػْ
ض٘ٔ٤س جإلٗطْٞحٝ )IDI( ١جُٔؼٜى جُؿٔ ١ٌٜٞجُى - )IRI( ٢ُٝؾحٓر٤ح  ٖٓ ،نالٍ جٍذٍٗحٓؽ جُطحذغ
جُ٘ظ.( PAP-APP ٍ٤
جكططف ٌت ّ٤ؾٔ٣ٌٜٞس ؾحٓر٤ح ٓ ،ؼحُ ٢جُٓ٤ى  /أوجٓح ذحٌ ، ٝجٌُٔطد جٍُُِٔ ٢٘٠ٞجؾؼس ك ٢كرٍج .2019 ٍ٣ق٤ع ًحٕ
ٖٓ ذ ٖ٤جُك ٌٟٞجُٔطكىظ ذاْْ جُؿٔؼ٤س جُ٤٘٠ٞس ٗ ,حتد جٍُت ، ّ٤ذحإلٞحكس ئُ ٠أػٟحء ٓؿِّ جٌَُٞجء ًٝرحٌ
جُٗه٤ٛحش .ئٕ جُٔر٘ ٢جًٌُٓ 33 ْٟ٣ ١طرًح ُِٔٞظل ، ٖ٤هحػس ئؾطٔحػحش جٍُٔجؾغ جُؼحّ ٌٓٝطرس ٝؿٍكس ضىٌ٣د
ٚٝحُس ُألُؼحخ جٍُ٣ح٤ٞس ْٞ ،ف ٓ٣ط٤ٟق ٓٞظل ٖ٤ؾىو ٝجإلوجٌجش يجش جُِٛس ٝجُطْ ٢صْ ْٜك ٢ضكو٤ن
جأل٣ُٞٝحش جإلْطٍجض٤ؿ٤س ٌُِٔطد.
ذؼى جالٗطٜحء ٖٓ نٔٓس جؾطٔحػحش ضٗح٣ٌٝس ٓغ أٚكحخ جُٔٛحُف جُىجنِٝ ٖ٤٤جُهحٌؾ ، ٖ٤٤قىو جٌُٔطد جُ٢٘٠ٞ
ٍُِٔجؾؼس جأل٣ُٞٝحش جُ٣ٌٍٟٝس ُِٓ٘ٞجش جُهّٔ جُٔورِس ك ٢نطس جُط٘ٔ٤س جالْطٍجض٤ؿ٤س (ْ .(2020-2024طٓحػى
ضْ ئ٠الهٜح ك ٢أؿٓطّ  ، 2019جٌُٔطد جٍُُِٔ ٢٘٠ٞجؾؼس ك ٢ضهط١٤
نطس جُط٘ٔ٤س جالْطٍجض٤ؿ٤س  ،جُط٢
جُٔٞظلٝ ٖ٤ئٗٗحء جإلوجٌجش.
ٝض٘ظٝ ْ٤ضٞؾ ٚ٤جُؼِٔ٤حش ٝ ،جُط ٢ضَٗٔ ضؼٖ٤٤
ذىػْ ٖٓ ٓرحوٌز ض٘ٔ٤س جإلٗطْٞح ، )INTOSAI( ١أضْٔ جٌُٔطد جٍُُِٔ ٢٘٠ٞجؾؼس خؾٔ٣ٌٜٞس ؾحٓر٤ح نططٚ
جُطٗـ٤ِ٤س ِٖٔ .2020ص ٌٖٝس ػَٔ  IDIجُط ٢جْطٍٔش أْرٞػ ٖ٤جُىٌ ِٝجإلهِ٤ٔ٤س جُٔٓطلحوز ْٝحػىش جٌُٔطد
جٍُُِٔ ٢٘٠ٞجؾؼس ك ٢ضكى٣ى جُُٔ٣ى ٖٓ جألٗٗطس جألْحْ٤س ٍنطس جُط٘ٔ٤س جالْطٍجض٤ؿ٤س جُطٓ٤ْ ٢ح ْٛكٜ٤ح ُُ٣حوز
جٍٞٞٝـ .ذٓرد جُلٞجتى جُٔكووس ٣ ،ؼوى جٌُٔطد جٍُُِٔ ٢٘٠ٞجؾؼس  ٌٔٝجُؼَٔ جُٓ٘٣ٞس ُِطهط ١٤جُطٗـٞ٠ ٢ِ٤جٍ
وٌٝز ق٤حز نطس جُط٘ٔ٤س جالْطٍجض٤ؿ٤س.
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المحكمة العلٌا للرقابة ) (SACفً إٌران تشارك فً
المنتدى االقتصادي  ،وتستضٌف دورة تدرٌبٌة دولٌة
ناجحة لمراجعة األداء
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ذشاسن  SACفِٕ ٟرذ Astana ٜااللرظادٞ
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ٖحًٌص جُٔكٌٔس جُؼِ٤ح ٍُِهحذس ) (SACبإٌران فً منتدى  Astanaاالقتصادي الثانً عشر فً نور سلطان فً
ماٌو  .2019بقٌادة الدكتور عادل عازار  ،رئٌس  ، SACضم وفد  SACسعٌد بٌطافري  ،نائب الرئٌس
للشؤون الفنٌة والمراجعة للشؤون االقتصادٌة وقطاعات البنٌة التحتٌة ومرتضى أسدي نائب المدٌر العام
للعالقات العامة والشؤون الدولٌة.

ناقش الدكتور عازار  ،خالل جلسة نقاش متخصصة ،التدقٌق العام من حٌث عالقته بالتنمٌة المستدامة وتحدث
عن الحاجة إلى التركٌز على مؤشرات األداء الوطنٌة الرئٌسٌة .وأضاؾ أن الدولة و  SACتبنتا مناهج رصد
وقائٌة وموثوقة وتوجٌهٌة.

قام الدكتور عازار وناتالٌا جودونوفا ؛ رئٌسة لجنة الحسابات للرقابة على تنفٌذ موازنة جمهورٌة كازاخستان ،
تم توقٌع مذكرة تعاون خالل المنتدى تهدؾ إلى توسٌع التدرٌب على التدقٌق العام والتعاون التقنً ،سيقوم كل
من الجهازٌن األعلٌٌن للرقابة بوضع خطط عمل وتقاسم الخبرات والمعرفة وتنسٌق ورش عمل متخصصة
حول تدقٌق تكنولوجٌا المعلومات.

 SACتستضٌف دورة تدرٌبٌة دولٌة ناجحة لمراجعة األداء
استضافت المحكمة العلٌا للرقابة ) (SACفً إٌران دورة تدرٌبٌة دولٌة حول

مراجعة األداء والتً ؼطت

العدٌد من الموضوعات المهمة لمراجعة األداء .قدم هذا الحدث الذي استمر أسبوعا  ،شٌراز منذور حٌدر ،
المدٌر العام للعالقات الدولٌة والتنسٌق

للجهاز األعلى للرقابة لباكستان  ،وتضمن دراسات حالة عملٌة من

أسترالٌا وكندا وباكستان والمملكة المتحدة.
وأشار الدكتور عازار  ،رئٌس  ، SACإلى أهمٌة الدورة وفوائدها لألجهزة العلٌا للرقابة المحلٌة واإلقلٌمٌة
والعالمٌة كما اجتمع مع حٌدر لمناقشة المزٌد من التعاون و المشاركة بٌن األجهزة العلٌا للرقابة لكل من إٌران
وباكستان.
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صدر تقريرًا سنىيًا  ،ويرحب برئيس
مجلس المراجعة الياباني (المجلس) ي
المجلس الجديد

ٌتٓ ّ٤ؿِّ جٍُٔجؾؼس  ،جُٓ٤ى ٣ٌٞٓ /طح ٞ٣ؾٓ٣( ٢حٌج) ٌٝتٌَٝ ّ٤جء جُ٤حذحٕ جُٓ٤ى /آذُٝ٘٤ٖ ٢
(جُٔٛىٌ؛ جُٔٞهغ جٍٍُُْٔ ٢تٌَٝ ّ٤جء جُ٤حذحٕ ٓٝؿِّ جٌَُٞجء )

قدم السٌد مورٌتا ٌوجً  ،رئٌس مجلس المراجعة فً الٌابان (المجلس)  ،تقرٌر مراجعة الحسابات للسنة المالٌة
 2018إلى رئٌس الوزراء آذ ُٝ٘٤ٖ ٢فً  8نوفمبر  .2019وٌتضمن التقرٌر نتائج المراجعة التً أجراها
المجلس فً  ، 2019-2018وتشمل الحسابات النهائٌة للنفقات واإلٌرادات السنوٌة للدولة والمؤسسات التابعة
التشرٌعً
ة
للحكومة 0بعد تقدٌمه إلى مجلس الوزراء  ،قدم مجلس الوزراء بدوره التقرٌر إلى البرلمان (الهٌئة
المكون من مجلسٌن فً الٌابان) إلى جانب الحسابات النهائٌة لنفقات وإٌرادات الدولة.
ة
ٌحتوي تقرٌر المراجعة للسنة المالٌة  2018على  335حالة مراجعة تحدد ما ٌقرب من  1ملٌار دوالر
أمرٌكً فً "مبالػ ؼٌر صحٌحة* ".
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ٌقوم المجلس باستمرار بإجراء عملٌات مراجعة مرنة وٌستجٌب للمشكالت فً الوقت المناسب وبطرٌقة
مناسبة .فً هذا التقرٌر  ،الحظ المجلس مشاكل فً عدة مسائل  ،بما فً ذلك:

• تأمٌن سالمة رفاهٌة المواطن ؛
• ضمان اجتماعً؛
• تأثٌر المخطط وعملٌات المشروع.

• التشؽٌل السلٌم والعادل لألنظمة والمشارٌع ؛
• األصول والصنادٌق واألسهم ؛
• التنفٌذ السلٌم للمٌزانٌة واإلدارة المناسبة للحسابات العامة ؛
• القضاٌا المتعلقة بالبٌئة والطاقة ؛ و
• القضاٌا المتعلقة بتكنولوجٌا المعلومات.

فً أي وقت على مدار العام (حتى قبل استكمال تقرٌر المراجعة) ٌ ،كون المجلس قادرً ا على إبالغ البرلمان
ومجلس الوزراء بشأن القضاٌا التً( )1قدم فٌها المجلس آراءه  )2( ،طالب باتخاذ إجراءات  ،أو (  )3على
وجه التحدٌد وجد احتٌاجات المراجعة .فً  2019-2018كانت هناك أربع حاالت تندرج فً هذه التصنٌفات.

وبالمثل ٌ ،جوز للمجلس إجراء مراجعة لمسائل محددة ٌطلبها البرلمان بموجب قانون البرلمان واإلبالغ عن
النتائج .أبلػ المجلس عن حالتٌن إلى البرلمان فً .2019-2018

لتعرٌؾ " المبالػ الؽٌر صحٌحة" ٌرجى زٌارة الموقع -:
*For the definition of “improper amounts,” please visit www.jbaudit.go.jp/english/.
ُِك ٍٞٛػِٓ ٠ؼِٓٞحش جٞحك ، ٚ٤ضٞجٓ َٚغ جُٔؿِّ ػرٍ جُرٍ٣ى جالٌُطٍliaison@jbaudit.go.jp ٢ٗٝ
أ ٝجُٔٞهغ جالٌُطٍhttp://www.jbaudit.go.jp/english/ ٢ٗٝ
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تولى السٌد مورٌتا ٌوجً رئاسة مجلس المراجعة الٌابانً فً  3سبتمبر  ، 2019خل ًفا للدكتور كوباٌاشً ماري
 ،الذي تقاعد من منصبه فً  15أؼسطس .2019
قبل تولً منصبه الحالً  ،عمل السٌد مورٌتا كمفوض للمجلس (منذ عام  )2011ورئٌس بالنٌابة عند تقاعد
الدكتور كوباٌاشً 0قبل ذلك  ،عمل كشرٌك أول لشركة  ، Deloitte Touche Tohmatsu LLCوهو
محاسب عام معتمد ومراجع نظم معلومات معتمد0
فً خطوة ذات صلة  ،تم تعٌٌن الدكتورة تاناكا ٌاٌوي كمفوض للمجلس فً  2سبتمبر  .2019وقبل تعٌٌنها ،
كانت أستاذة متخصصة لقسم البحوث بالمؤسسة الوطنٌة للشهادات األكادٌمٌة وتحسٌن جودة التعلٌم العالً.
للحصول على معلومات إضافٌة  ،اتصل بمجلس المراجعة عبر البرٌد االلكترونً
liaison@jbaudit.go.jp or visit www.jbaudit.go.jp/english/.
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ديىان المحاسبة بدولة الكىيت يرحب بالرئيس الجديد ويىاصل التدريب الدولي
وجهىد التعاون
BY INTOSAI JOURNAL
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ُعٌّن السٌد فٌصل فهد الشاٌع رئٌ ًسا لدٌوان المحاسبة ) (SABبالكوٌت فً  5نوفمبر  ، 2019وف ًقا للقرار
األمٌري لعام .2019

30

استضاؾ الدٌوان ندوة مشتركة حول "قضاٌا إدارة النفاٌات (الطبٌة والنفاٌات الخطرة) والتلوث البحري وآثاره
على الثروة السمكٌة" فً إطار تفعٌل اتفاقٌة التعاون مع المكتب الوطنً لمراجعة الحسابات فً إستونٌا .قدم
الدٌوان ملخصا عن منهجٌة المراجعة البٌئٌة  ،فضال عن تقٌٌم لكفاءة وزارة الصحة العامة فً التخلص من
نفاٌات الرعاٌة الصحٌة الخطرة.

31

شارك وفد من الدٌوان  ،برئاسة السٌد عادل عبد العزٌز الصراوي  ،الرئٌس بالنٌابة لـلدٌوان ،فً مجموعة
البٌئً
ة
عمل المنظمة األوروبٌة لألجهزة العلٌا للرقابة المالٌة والمحاسبة ) (EUROSAIحول المراجعة
والمحاكم األوروبٌة لمؤتمر التنوع البٌولوجً المشترك المنعقد فً  24-22أكتوبر  2019فً لوكسمبورج0
البٌئً
ة
قدم وفد الدٌوان أوراق عمل عن تجارب الدٌوان مع "التنوع البٌولوجً" و "دور لجنة المراجعة
والمنظمة العربٌة لألجهزة العلٌا للرقابة المالٌة والمحاسبة(ARABOSAI) ".

شارك وفد من الدٌوان فً مؤتمر شباب  )(YES( EUROSAIلعام  2019الذي استضافه المكتب الوطنً
للمراجعة فً المملكة المتحدة فً لندن فً الفترة من  7-4نوفمبر  .2019وسلط المؤتمر  ،الذي ركز على
أهمٌة األجهزة العلٌا للرقابة ( ، )SAIألقى الضوء على العدٌد من الموضوعات الهامة  ،بما فً ذلك التحدٌات
الحالٌة والمستقبلٌة التً تواجه األجهزة العلٌا للرقابة والحلول المقترحة لمعالجتها .كما ساهم الوفد فً العدٌد من
ورش العمل ومجموعات العمل التً تركز على المراجعة والندوات التً تناقش أدوارالمراجعٌن الشباب فً
األجهزة العلٌا للرقابة.

32





33

34

ِثادسج اٌعٙاص األػٌٍٍ ٟشلاتٗ ف١ِ ٟأّاس ٌٍرحٛي اٌ ٟذطث١ك ِؼا١٠ش
اٌّحاسثٗ اٌذ ٗ١ٌٚف ٟاٌمطاع اٌؼاَ
ًٓ٘ ذىج٣س جُكٌٓٞس جُىٔ٣وٍج٤٠س جُؿى٣ىز ك ٢ػحّ  ، 2016نطٌٓ ١طد جٍُٔجؾغ جُؼحّ
ُكٓحذحش جالضكحو ك٤ٓ ٢حٗٔحٌ ُطك ٍ١ٞجٍٗظحّ جُٔكحْد ١جُكٌ ٖٓ ٢ٓٞأْحِ ٗوى ١ئُ ٠أْحِ
جالْطكوحم ٝضر٘ ٢جُٔؼحٍ٤٣جُٔكحْر ٚجُى٤ُٝس ك ٢جُوطحع جُؼحّ.
جْطٟحف ٌٓطد جٍُٔجؾغ جُؼحّ ُكٓحذحش جالضكحو ك ٢أؿٓطّ ٓ 2019إضٍٔ ٓكحْرس
جُوطحع جُؼحّ كٗ ٢ح ١ذ ٢ضح ٝ ٝيُي ذحُطؼحٓ ٕٝغ َٝجٌز ضهط ١٤جُٔحُ٤س ٝجُ٘ٛحػس  ٝجُر٘ي
َ١وز ضط ٍ٣ٞجُوطحع
جُىٓ ٢ُٝغ وػْ ٖٓ جُ٘ٛىٝم جألتطٔحُٗ ٢الضكحو جألٌٝٝذ ، ، ٢ذٜىف ج
جُٔكحْر ٢ك٤ٓ ٢حٗٔحٌ.
ٝهى هحّ جُر٘ي جُىٝ ٢ُٝجًُْ ١حػى ٖٓ هرَ ك ٢جٚىجٌضوٍ ٍ٣ضكِ َ٤جُلؿٞز ُٔؼح ٍ٤٣جٍٓكحْرس جُىٚ٤ُٝ
ك ٢جُوطحع جُؼحّ جًُ ١ض٘ح ٍٝجُلؿٞز ذٓ ٖ٤ؼح ٍ٤٣جٍٓكحْرس جُى ٚ٤ُٝك ٢جُوطحع جُؼحّ ٗٝظحّ جُٔكحْرس
جُكحُ ٢ك٤ٓ ٢حٗٔحٌ ٝ ،هحّ ذ٤ٛحؿس جٍنطس جالٗطوحٍُِ ٚ٣طك ٍٞجُٓ ٢ؼح ٍ٤٣جٍٓكحْرس جُى ٚ٤ُٝك ٢جُوطحع
جُؼحّ ٝلجٌ٠س جُطٍ٣ن ُ ٝ،وى ٝهغ جألنط٤حٌ ػَِٝ ٢جٌز جُطٍذ٤س ٝجُطؼًٍِٝٗٔ ْ٤ع ضؿٍ٣رٌِٖٝ ، ٢ص
ُؿ٘ ٚضكُ ٚ٣ٍ٤ٟط٘ل ً٤جُطكُ ٍٞططر٤ن ٓؼح ٍ٤٣جٍٓكحْرس جُى ٚ٤ُٝك ٢جُوطحع جُؼحّ ٓإُلٔٓ ٖٓ ٚعُ ٖ٤ػٖ
ٌٓطد جُْ ٌجؾغ جُؼحّ َٝ ،جٌز جُطهطُِٔ ١٤حُ ٝ ٚ٤جٍ٘ٚحػ ، ٚجُر٘ي جًٍُُٔ ١ك٤ٓ ٢حٗٔحٌ َٝٝ ،جٌز
جُطؼِ.٢
ّ
ك ٢جُٞهص جُكحُ ٢كإٔ ٍٓٗٝع "قًٔٞط "٢جُطحذغ ُألضكحو جألٌٝذ ٢ذٛىو جإلػىجو ُطوىْ٣
وٌٝض ٖ٤ضىٌ٣ر٤طُٔ ٖ٤ىز ْطس جٍٖٜػِٓ ٢ؼح ٍ٤٣جٍٓكحْرس جُى ٚ٤ُٝك ٢جُوطحع جُؼحّ ُٔٞظل٢
ٌٓطد جٍُٔجؾغ جُؼحّ ٝ،و ٌٙٝضىٌ٣ر ٚ٤أْحٍُِْٔ ٚ٤جؾؼ ٖ٤جُٔكحْر ٖ٤ؿٓ ٍ٤ؼطٔىٝ ٖ٣وٌٙٝ
جنٍٞٓ ١ؾٍُِٔ ٜٚجؾؼ ٖ٤جُكح ٖ٤ِٚػِٜٖ ٢حوز ٓكحْرٓ ٖ٤ؼطٔىُ ٢ٛٝ ٖ٣طىٌ٣د ٓىٌخ
 ٖٓٝ،جُٔوٌٍ جٕ ٓ٣حػى جُر٘ي جُى ٢ُٝذط٘ٓ٤ن جُىٌٝجش جُطىٌ٣رٓ ٚ٤غ وػْ أًحو ٚ٤ٔ٣جإلوجٌٙ
جُٔحُ ٚ٤جُؼحٓ ٚجُطحذؼَُٞ ٚجٌز جُطهطُِٔ ١٤حُ ٝ ٚ٤جُ٘ٛحػ. ٚ
 ٖٓٝجُٔوٌٍجٕ ٣وٌٓ ّٞطد جُْ ٌجؾغ جُؼحّ ذطٌٍجٌ جُىٌٝجش جُطىٌ٣رُ ٚ٤طوىٜٔ٣ح ًٍحكس
 ٚ٣ذحألٞحك ٚجُٞٓ ٢ظل٘ٓ ٖٓ ٖ٤ظٔحش قٌ٤ٓٞس أنٍٝ ٟذىػْ ٖٓ جُر٘ي جُى٢ُٝ
ٓٞظق
٣ٝهطٌٓ ١طد جُْ ٌجؾغ جُؼحّ أٟ٣ح ُطوى ْ٣وٌٝجش ضىٌ٣ر٤س ػٖ ٓؼح ٍ٤٣جٍٓكحْرس
جُى ٚ٤ُٝك ٢جُوطحع جُؼحّ  ٖٔٞئ٠حٌ ٍٓٗٝع جإلوجٌز جُٔحُ٤س جُؼحٓس ك٤ٓ ٢حٗٔحٌ.
35

ك ٢ق ٖ٤إٔ ػِٔ٤س جالٗطوحٍ ْطٓطـٍم ٝهطًح ،ئال إٔ ضر٘ٓ ٢ؼح ٍ٤٣جٍٓكحْرس جُىٚ٤ُٝ
ك ٢جُوطحع جُؼحّ ْٓ٤حػى ٌٓطد جٍُٔجؾغ جُؼحّ ذحؾٍجء ػِٔ٤حش جٍُٔجؾؼ ،ٚذٔح ك ٢يُي
ػِٔ٤حش ٍٓجؾؼ ٚضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٔؼِٓٞحش ذٔح ٣طٔحٖٓ ٢غ جُٔؼح ٍ٤٣جُىُ ٚ٤ُٝألؾ ُٜٙجُؼِ٤ح
ٍُِهحذ. ٚ
ٓ٣ؼٌٓ ٠طد جُْ ٌجؾغ جُؼحّ ْؼ٤ح قػ٤ػح ُطكو٤ن ضطر٤ن ٗحؾف ٍٍٓؼح ٍ٤٣جٍٓكحْرس
جُى ٚ٤ُٝك ٢جُوطحع جُؼحّ  ٝ ،يُي ذطٞؾ ٖٓ ٚ٤جٍُٔجؾغ جُؼحّ ُإلضكحو  ٝذحُط٘ٓ٤ن ٓغ ًَ
ٖٓ َٝجٌز جُطهطُِٔ ١٤حُٝ ٚ٤جُ٘ٛحػ.ٚ

36

اٌعٙاص االػٌٍٍ ٝشلاتح تث١ش٠ ٚسرض١ف اٌّإذّش اٌذ ٌٟٚاٌسٌٍٕٕ ٞٛضا٘ح

 : 2019اسرخذاَ اٌرىٌٕٛٛظ١ا

ٌّىافحح اٌفساد
٣ؼَٔ جًًُحء جالٚط٘حػٝ ٢جُر٤حٗحش جُٟهٔس ٝيًحء جألػٔحٍ ٝجُطؼِْ ج ٢ُ٥ػِ ٠ضٓ َ٤ٜجًطٗحف ٘ٓٝغ أكؼحٍ
ْٞء جُِٓٞى جُٞظ٤لٝ ٢جُلٓحو ك ٢جإلوجٌز جُؼحٓس ػِ٠
جُٔؼِٓٞحش ( )ITذٞضٍ٤ز ٍْ٣ؼس ٣ٝ ،ؿد ػِ٠

جٍٗطحم جٍػحُٔ ٖٓٝ . ٢جُٔالقع ضوىّ ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح

جالؾُٜز جُؼِ٤ح ٍُِهحذس وٓؽ ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٔؼِٓٞحش ك٢

جالْطٍجض٤ؿ٤حش جٍؾى٣ىز ٌُٔحككس جُلٓحو قط ٠ال ٣طؿحَٛٝح جُطَِٓ جُٜٔ٘ؿُِ ٢لٓحو.
ًحٗص ضِي ذؼ ٝجٍُْحتَ جٍُت٤ٓ٤س جُط ٢جُو٤ص ك ٢جُٔإ ضٍٔ جُى ٢ُٝجُُُِٓ٘٘ ١ٞجٛس (ُ )CAIIؼحّ  2019جًُ١
جْطٟحفجُؿٜحَ جالػٍُِِ ٠هحذس ذرٌ ، ٍٝ٤ت٘ٓ ّ٤ظٔس جالؾُٜز جُؼِ٤ح ٍُِهحذس ك ٢أٌٍٓ٣ح جُالض٤٘٤س ٘ٓٝطوس
ٙ
جُركٍ جٌُحٌ٣ر ، )OLACEFS( ٢نالٍ ٖ ٍٜؤٓ٣رٍ.
ٝهى َٖٔ جُٔإضٍٔ جًُ ًٌُ ١ػِ" ٠جٌُٗق ػٖ جُلٓحو :آُ٤حش ٝجْطٍجض٤ؿ٢جش جُؼَٔ "  ،ػِ ٠ؾِٓحش
ٌت٤ٓ٤س ٝقِوحش ٗوحٖ٤س ٘ٓٝطى٣حش  ،ذحإلٞحكس ئُ ٠ػٍ ٜضوى ٢ٔ٣نح٘ ػٖ جُ٘ٔٞيؼ جُٞهحتُِ ٢ؿٜحَ جالػِ٠
ٍُِهحذس ذرٝ ٍٝ٤جًُ ١ضْ ضطر٤و ٚذ٘ؿحـ ك ٢ذِىجٕ أنٍ ، ٟذٔح ك ٢يُي ًُٓٞٞر٤ح.
ٝهى ؾٔغ جُكىظ ٓٓ 2000إٞٓٝ ٍٝظق قٌٞٓٝ ٢ٓٞج َٔٗ٣ٝ – ٖ٠يُي ٓح ٣وٍخ ٖٓ ٝ 40كىج
ٖٓ جألؾُٜز جُؼِ٤ح ٍُِهحذس جُٔحُ٤س ٖٓ ؾٔ٤غ أٗكحء جُؼحُْ  ٖٓ 50 ٝجُهرٍجء جُٝ ٖ٤٤٘٠ٞجُى 20 ٖٓ ٖ٤٤ُٝوُٝس
ٓهطِلس ُ٘ٔ -حهٗس ٝضرحوٍ جألوٝجش جُطٌُ٘ٞٞؾ٤س جُٔططٌٞز جُط ٢ضؼَٔ ػِ ٠ضكٓ ٖ٤جٍُهحذس ٝجالٍٖجف جُكٌ.٢ٓٞ
ُُٔ٣ى ٖٓ جُٔؼِٓٞحش ق ٍٞجُٔإضٍٔ جُى ٢ُٝجُٓ٘ ُُِ٘ ١ٞجٛس  ٍُِٞٚٞ ٝ 2019ئُ ٠جُؼٍ ٜٝجُطوى٤ٔ٣س ،
ضل َٟذُ٣حٌز
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سؤ٠ح اٌظٛسج اٌىث١شج :سؤ٠ح ظٌٍٍ ٗ١ؼٍُ ٚاٌرىٌٕٛٛظ١ا ف ٟحىِٛح اٌٛال٠اخ اٌّرحذج
ضؼَٔ جُططٌٞجش جٍُٓ٣ؼس ك ٢جُؼِٝ ّٞجُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح ( )S&Tػِ ٠ضك َ٣ٞهطحػحش ٓطؼىوز ٖٓ جُٔؿطٔغ  ،ذٔح ك٢
يُي جُطد ٝجُ٘وَ ٝجُىكحع .ضؿِد  ًٙٛجُططٌٞجش كٍ٘ ٛحٓٓ - ٚػَ جُ٘ٔ ٞجالهطٛحوٝ ١ضكٓٞٗ ٖ٤ػ٤س جُٔؼٗ٤س
 ٝئٌٓحٗ٤س قىٝظ ػٞجمخ ؿٓ ٍ٤وٞٛوز.ئٕ هىٌز جًٍٕٞؼٌِ ك ٢جُٞال٣حش جُٔطكىز ػِ ٠جوٌجى ٝضوٓ ْ٤٤ػَ ضِي جُطـٍ٤٤جش ْ ٌٕٞ٤أٓ ًٍج قحْ ًٔح
ُٜح قط ٠ضظَ آٓ٘س ٓٝرطٌٍز ٝهحوٌز ػِ ٠جُٔ٘حكٓس ػحُٔ٤ح ًٝ .ذحُٔػَ ٌُٔ ٌٖٔ٣ ،طد جُٔٓحءُس جُكٌ٤ٓٞس ذحُٞال٣حش
جُٔطكىز ضوى ْ٣نىٓس ٌُِٕٞؼٌِ ذٌَٗ جك ٖٓ َٟنالٍ كٝ ْٜجوٌجى جُر٤ثس جُٔططٌٞز ُِؼِٝ ّٞجُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح
ٝوٓؽ ًٛج جُٔل ّٜٞك ٢جُؼَٔ .
ٝهى أٗٗأ ٌٓطد جُٔٓحءُس جُكٌ٤ٓٞس ذحُٞال٣حش جُٔطكىز

ك٘٣ ٢ح 2019 ٍ٣كٍ٣ن َُػِٝ ّٞضوْ٤٤

جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح ٝجُطكِ٤الش ُر٘حء ٝض٤ْٞغ ٗطحم ػِٔ ٚجًُ ١جْطٍٔ ُؼوٞو ٖٓ جُُٖٓ ك ٢ضُ٣ٝى جٌُٕٞؼٌِ ذطكَِ٤
جُؼِٝ ّٞجُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح  .ضطٔػَ ٌؤ٣س جُلٍ٣ن ك ٢ضُ٣ٝى جٌُٗٞؿٍِ ذحُطرٝ ٍٛجإلٍٖجف ٝجُرٍ٤ٛز ك ٢هٟح٣ح
جُؼِٝ ّٞجُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح ُٟٔحٕ جْطٍٔجٌ جألٖٓ ٝجالذطٌحٌ ٝجُوىٌز جُط٘حكٓ٤س جالٍٓ٤ٌ٣س ك ٢ػحُْ ٍْ٣غ جُطـ.ٍ٤
اٌماء اٌضٛء ػٍ ٝاٌؼٍٚ َٛاٌرىٌٕٛٛظ١ا  :ضًٍُ جقى ٟجُٖهح ٠ػِ ٠جألِْكس جُط ٢ضلٞم ٍْػس جُٞٛش ،
ٝجُطُٜ ٢ح آغحٌ ًرٍ٤ز ػِ ٠جألٖٓ جُوًًُٝ ، ٢ٓٞي ػِ ٠أٗظٔس جُ٘وَ ٝجُلٟحء  .ذٔ٘٤ح ضًٍُ ٗوطس جنٍ ٟػِ٠
جٍُوحقحش جألك٣ٕٞ٤س جُط ٌٖٔ٣ ٢إٔ ضٞكٍ ُٓج٣ح ػِ ٠ن٤حٌجش جُؼالؼ جُكحُ٤س.
ذمّ١١اخ اٌرىٌٕٛٛظ١ا  ًٌُ :أقى جُطؤ٤٤حش جُطٌُ٘ٞٞؾ٤س جُكى٣ػس ػِٔٓ ٠حٌْحش جٌُُجػس جٍُٔ٣ٝس ُِكلحظ ػِ٠
جُٔ٤ح ٙك ٢جُُٔجٌع  ٌٖٔ٣ .ضؼى ٖٓ ًَ َ٣ضو٘٤حش جٍُ ١جُػالغس جٍُت٤ٓ٤س –

 ْٛٝجُؿحيذ٤س ٝجٍُٔ ٝجُٔ– ٌٍٝ٤

ُطٛرف أًػٍ ًلحءز ٝضٞفٌ١ج ٍُٔ٤ح ٖٓ ٌُٖٝ .ٙجُ٘حق٤س جُؼِٔ٤س  ،هى ضٓطهىّ جُُٔجٌع ٓػَ  ًٛج جُٞكٍ ك ٢جُٔ٤حٙ
ُُ٣حوز جُٔك ، ٍٞٛأ ٝجُطك ٍٞئُ ٠جُٔكح َ٤ٚجألًػٍ ػط ًٗح  ،أ ١ٌ ٝجُُٔ٣ى ٖٓ جألٌج٢ٞ
جُٔ٤حُٞ ٌٖٔ٣ ، ٙجٞؼ ٢جُٓ٤حْحش جُل٤ىٌجُ٤س ضوى ْ٣قٞجكُ

ُٔ .ؼحُؿس ٗىٌز

الْطهىجّ جٍضٌُ٘ٞٞؾ٤ح أ ٝجٍٓٔحٌْحش جألًػٍ ًلحءز

ٓوحذَ ٓٞجكوس جُُٔجٌػ ٖ٤ػِ ٠نل ٝجْطٜالى جُٔ٢ج.ٙ
ػٍّ١اخ ِشاظؼح األداءًٌُ :ش ئقى ٟػِٔ٤حش ٍٓجؾؼس جالوجء جألنٍ٤ز ػِ ٠ؾٜٞو جًُٞحالش جُل٤ىٌجُ٤س قٍٞ
جُكْٞرس جٌُٔ٤س ٝجالق٤حء جالٚط٘حػ٤س ٝ .هى أٌٓ ٠ٚٝطد جُٔٓحءُس جُكٌ٤ٓٞس جالٍٓ ٢ٌ٣ذٞؾٞخ ضؼحٕٝ
جًُٞحالش ك ًٙٛ ٢جألٗٗطس.
ٔظشج ػٍ ٝاألفك :ذحٍُٗجًس ٓغ ًٍُٓ جالْطٍٗج ف جالْطٍجض٤ؿ ٢جُطحذغ ٌٍٓطد جُٔٓحءُس جُكٌ٤ٓٞس ذأٌٍٓ٣ح ،
٣و ّٞجٌُٔطد ذىٌجْس جُوٟح٣ح جُكٍؾس جُط ٢ضٞجؾ٘ٚ ٚحع جُوٍجٌ ٖٓ أؾَ جُطًٍ ُ٤ػِ ٠أ٣ُٞٝحش جُٓ٤حْس جُؼِ٤ح
ٌُِٗٞؿٍِ .ذؼ ًٙٛ ٝجُوٟح٣ح ٓطؼِوس ذحُؼِٝ ّٞجُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح ٓػَ
ٝضٌُ٘ٞٞؾ٤ح  G5جُالٌِْ٤س ٝجٌُُجػس جُهِ٣ٞس.
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٣ٝهطٌٓ ١طد جُٔٓحءُس جُكٌ٤ٓٞس ُط٤ْٞغ هىٌجض ٚكٓ ٢ؿحٍ جُؼِٝ ّٞجُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح جْطؿحذسً ُٔطحُد جٌُٗٞؿٍِ
ٝيُي ػٖ ٣ٍ٠ن جالٗطوحٍ ئُ ٠جْطٍجض٤ؿ٤س ضطٔك ٌٞق ٍٞجُٔكطُ ٟٞطوى ْ٣جُٔؼِٓٞحش ٝ ،ضٞظ٤ق جُُٔ٣ى ٖٓ
جُؼِٔحء ٝ ،ضؼُٖ ُ٣رٌس ٖٓ ًرحٌ نرٍجء جٍػِٝ ّٞجُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح.
ذٍؾحء جالْطٍٔجٌ ك ٢جُطٞجٓ َٚغ

كٍ٣ن َُػِٝ ّٞضو ْ٤٤جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح ٝجُطكِ٤الش ٖٓ نالٍ جالٖطٍجى ك٢

لائّح اٌثش٠ذ اإلٌىرشٌٍ ٟٔٚؼٍٚ َٛاٌرىٌٕٛٛظ١ا .
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لظض ِظٛسج
ئظشاء ػٍّ١اخ اٌّشاظؼح ػٓ تُؼذ تاسرخذاَ ٔظُ ذحٍ ً١اٌّؼٍِٛاخ اٌّرىاٍِح
ذوِْ ٓ٤هحت َ٤ذ٤طٍٝف ٓ ،ى ٍ٣ئوجٌز جُطك ٍٞجٍُهٔ ، ٢ؿٍكس جُكٓحذحش خجالضكحو جٍُ ٢ْٝ؛ ًٓ٤٘٤ح
ًْٞطحٔ ٌ ،تٓ٤س هْٓ جُطك ٍٞجٍُهٔ ، ٢ؿٍكس جُكٓحذحش خجالضكحو جٍُ ٢ْٝ؛ ٝأٌُٓ٘ىٌ ٖٓ٤طٞذٌٝٞوٝف
ٗ ،حتد ٓى ٍ٣جًٍُُٔ جُل٤ىٌجُُِٔ ٢ؼِٓٞحض٤س  ،ؿٍكس جُكٓحذحش خجالضكحو جٍُ. ٢ْٝ
ذىأش ؿٍكس جُكٓحذحش خجالشقحو جٍُ( ٢ْٝؿٍكس جُكٓحذحش )  ٝ ٙٝ ،جُؿٜحَ جالػٍُِِ ٠هحذس
خٌ٤ْٝح ٓ ،إنًٍج ذحْطهىجّ ٗظحّ ضكِ َ٤جُٔؼِٓٞحش ( )IASجُٔطٌحَٓ ٓغ هٞجػى جُر٤حٗحش جُكٌ٤ٓٞس ك٢
ٓكحُٝس إلؾٍجء ػِٔ٤حش جٍُٔجؾؼس ػٖ ذُؼى  .ضٞٞف ضؿٍذس جُؿٜحَ جالػٍُِِ ٠هحذس كٞجتى ًٛج جُٜ٘ؽ ًٔح
ضكىو ٓططِرحش جُط٘ل. ً٤
ٗظًٍج الْطهىجّ جُٔإْٓحش جُكٌ٤ٓٞس ذٌَٗ ٓطُج٣ى ُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُٔؼِٓٞحش ُطكو٤ن جألٛىجف  ،كوى
ضو ّٞجالؾُٜز جُؼِ٤ح ٍُِهحذس ذؼِٔ٤حش جٍُٔجؾؼس ػٖ ذؼى ًرىُ َ٣ؼِٔ٤حش جٍُٔجؾؼس جُطوِ٤ى٣س ك ٢جُٔٞهغ (
جٍُٔجؾؼحش جُٔ٤ىجٗ٤س ) ٘ٛ .حى ػىز ػٞجَٓ ضٓحػى جالؾُٜز جُؼِ٤ح ٍُِهحذس ك ٢ئؾٍجء ػِٔ٤حش جٍُٔجؾؼس ػٖ
ذُؼى  ،ذٔح ك ٢يُي جُكْٞرس ذحإلٞحكس ئُ ٠جُ ٍٞٚٞئُ ٠هحػىز جُر٤حٗحش ذٌَٗ أْٝ َٜأًػٍ أٓحًٗح ٓٝ .غ يُي ،
هى ال ضٌ ٕٞػِٔ٤حش جٍُٔجؾؼس ػٖ ذُؼى ٓؿى٣س وجت ًٔح  ،نحٚس ذحُ٘ظٍ ئُ ٠جُ ٍٞٚٞػٖ ذؼى ئُ ٠جُٔؼِٓٞحش
جُٔ٘ٛق.
ز
ئيج ًحٗص جٍُٔجؾؼس ػٖ ذُؼى ٌٓٔ٘س  ،كإ ٗظحّ ضكِ َ٤جُر٤حٗحش ٞ٣كٍ جُؼى٣ى ٖٓ جُُٔج٣ح  ،ذٔح ك٢
يُي جُوىٌز ػِ ٠جْطهىجّ جُٔٞجٌو ذٌَٗ أًػٍ ًلحءز ػٖ ٣ٍ٠ن نل ٝػىو ػِٔ٤حش جُطلط ٕ٤جُٔ٤ىجٗ( ٢أٝ
جُطهِ ٖٓ ٙجُكحؾس ئُٜ٤ح ضٔح ًٓح ) ٍ٣ؾ ٠جٍُٔ ٌٝكٞم ًَ ٌُٓ أوٗحُٔ ٙؼٍكس جُُٔ١و قُٓ ٍٞج٣ح ٗظْ ضكَِ٤
جُر٤حٗحش .
ذط٠ٛش ٔظاَ ذحٍ ً١اٌّؼٍِٛاخ
ك ٢ػحّ  ، 2015هحٓص ؿٍكس جُكٓحذحش ذطط ٝ ٍ٣ٞجونحٍ ٗظحّ ُطكِ َ٤جُٔؼِٓٞحش إلؾٍجء ػِٔ٤حش
جٍُٔجؾؼس ػٖ ذُؼى جْط٘حوًج ئُ ٠جُوحٗ ٕٞجُل٤ىٌجُُ ٢ؼحّ  2013جًُ٘ٔ٣ ١ف جُؿٜحَ جألػٍُِِ ٠هحذس ٚالق٤س
جُٓ ٍٞٚٞرحٍٖز ئٍ ٟأٗظٔس ٓؼِٓٞحش جُؿٜحش جُهحٞؼس ٍُِٔجؾؼس .
ًٓ٘ ئ٠الم ٗظحّ ضكِ َ٤جُر٤حٗحش  ،ػَُش "ؿٍكس جُكٓحذحش " ٝظحتق جُ٘ظحّ ُطٞكٍٞٚٝ ٍ٤
ٓرحٍٖ ُِر٤حٗحش ٖٓ أًػٍ ٖٓ ٗ 130ظحّ ٓؼِٓٞحش ك ٢أًػٍ ٖٓ ًٝ 30حُس ضحذؼس ُِٞال٣حش  ٝ ،يُي َٔٗ٣
جُهُجٗس جُل٤ىٌجُ٤س َٝٝجٌز جُٔحُ٤س َٝٝجٌز جُط٘ٔ٤س جٍُهٔ٤س ٝجالضٛحالش ْٝٝحتَ جإلػالّ .
ٔٓ٣ف ٗظحّ ضكِ َ٤جُر٤حٗحش  ،يجش جُٞجؾٜس جالكططحق٤س ٍُِٔ ،جؾؼ ٖ٤ػٖ ذُؼى ذحْطٜىجف جُٔؼِٓٞحش
جٍُٔجؾؼس ٣ .ؼَٔ
جُٗحِٓس جُٔٞغٞهس ٝجُ ٍٞٚٞئُٜ٤ح ذٍٓػس  ،قط ٠نالٍ جٍُٔجقَ جُٔرٌٍز ٖٓ ػِٔ٤س
جُ٘ظحّ ػِ ٠ضرٓ ١٤جُؼِٔ٤س ٖٓ نالٍ جٍ هىٌز ػِ ٠ػٍٝ ٜضكِ َ٤جُر٤حٗحش ٝئػىجو جُطوحٌٓ٣ . ٍ٣طهىّ
جٍُٔجؾؼ ٕٞأوٝجش ٗظحّ ضكِ َ٤جُٔؼِٓٞحش ُطكِ َ٤جُُِ٘ٓٔ ٙحػىز ك ٢ضكى٣ى جالٗطٜحًحش جإلؾٍجت٤س
ٓٝكحٝالش جُط َ٤ِٟك ٢ػِٔ٤حش جُٔٗطٍ٣حش جُؼحٓس  .ذٔٓحػىز  ًٙٛجُطٍ٣وس  ،جًطٗلص ؿٍكس ج ُكٓحذحش
أًػٍ ٖٓ  650جٗطٜح ًًح (ضٔعٍ  10ذحُٔحتس ٖٓ ئؾٔحُ ٢ػىو جالٗطٜحًحش جُط ٢ضْ ضكى٣ىٛح ك ٢يُي جُؼحّ ) ك٢
ػحّ .2017
جُطكِ٤الش جإلقٛحت٤س ُٔؿٔٞػحش جُر٤حٗحش جٌُرٍ٤ز ض ٍٓ٤أ ًٟ٣ح جضرحع ٜٗؽ هحتْ ػِ ٠جُٔهحٍ٠
ذحُ٘ٓرس ُِطهط ٖٓ .١٤نالٍ ضكِ َ٤ػىو جالٗطٜحًحش جُط ٢ضٍضٌرٜح جُؿٜحش جُهحٞؼس ٍُِٔجؾؼس ًًٍٝ ،ى
ٓوىجٌ جألٓٞجٍ جُٔهٛٛس ُٜح ٍُِٔ ٌٖٔ٣ ،جؾؼ ٖ٤ضكى٣ى جٌُ٤حٗحش جألًػٍ ػٍٞس الٌضٌحخ جالٗطٜحًحش
 ٖٓٝغْ ضؼى َ٣ضًٍ ُ٤جٍُٔجؾؼس ٝكوًح ًُُي.
ٔظُ ذحٍ ً١اٌّؼٍِٛاخ إلظشاء ػٍّ١اخ ِشاظؼح ػٓ تؼذ فؼاٌح
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نِٛص ؿٍكس جُكٓحذحش ئُ ٠إٔ ػِٔ٤حش جٍُٔجؾؼس ػٖ ذؼى جُلؼحُس ػٖ ذُؼى ضصِ٠د ئ٠حًٌج هحًٗ٤ٗٞح ٓ٘حْرًح
ٝضىجذ ٍ٤ضو٘٤س ٝضٌحَٓ جُ٘ظحّ :
اإلطاس اٌمأ٣ . ٟٔٛؿد إٔ ٘ٛ ٌٕٞ٣حى ئ٠حٌ هحٗ ٢ٗٞغحذص (٘٣ )1ظْ ئؾٍجءجش ئؾٍجء ػِٔ٤حش جٍُٔجؾؼس
ػٖ ذُؼى ذحْطهىجّ ٗظْ جُٔؼِٓٞحش ٘ٔ٣ )2( ٝف جؾُٜز جٍُٔجؾؼس جُكن ك:٢
 جُ ٍٞٚٞئُ ٠هٞجػى ذ٤حٗحش جُؿٜحش ضكص جٍُٔجؾؼس ك ٢أٝ ١هص ؛ ِ٠د ٓؼِٓٞحش ٓلِٛس ػٖ جُر٤حٗحش جُٔطؼِوس ذحألٗٗطس ه٤ى جُ٘ظٍ ؛ضوى ْ٣ض٤ٚٞحش ٓطؼِوس ذحُر٤حٗحش (ًَ ٖٓ جُٔكطٝ ٟٞجُط٘ظِ٠ٝ ) ْ٤د ضوى ْ٣جُر٤حٗحش كٓ ٌَٖ ٢كىو .
اٌرذات١ش اٌفٕ١ح  .ػ٘ى ئؾٍجء ػِٔ٤حش جٍُٔجؾؼس ػٖ ذُؼى  ،ض٘ٛف جؾُٜز جٍُٔجؾغز ذـ :
جْطهىجّ ذٍٗحٓؽ ضأٓ ٖ٤جإلٗطٍٗص ػ٘ى جُ ٍٞٚٞئُ ٠جُر٤حٗحش ػٖ ذُؼى ؛
ٔٞحٕ جْطالّ ذ٤حٗحش ًحِٓس ٖٓ ٗظْ جُٔؼِٓٞح ش جُهحٚس ذحُؿٜحش جُهحٞؼس ٍَُٓجؾؼس ؛  ٝجٓطالى جُوىٌز
ػِٓ ٠ؼحُؿس ٓٝوحٌٗس جُر٤حٗحش ك ٢أٌٖحٍ ٓهطِلس.
ٔظاَ ذحٍ ً١اٌّؼٍِٛاخ اٌّرىاًِ  .ػ٘ى ؾٔغ ذ٤حٗحش جٍُٔجؾؼس ػٖ ذُؼى  ٌٖٔ٣ ،ألؾُٜز جٍُهحذس جٍُٞٚٞ
ئُٛٓ ٠حوٌ جُر٤حٗحش جُٔهطِلس ٓ ،ػَ هٞجػى جُر٤حٗحش جُىجنِ٤س ُِؿٜحش جُهحٞؼس ٍُِٔجؾؼس ؛ جُ٘ظْ جُط٢
ٝجالٚىجٌجش جُٔطحقس
ضؿٔغ ٝضكَِ جُر٤حٗحش جُط ٢ضْ ؾٔؼٜح ٖٓ ٓٛحوٌ ٓهطِلس ؛ ٝجُٔٞجهغ جإلٌُطٍ٤ٗٝس
ػِٖ ٠رٌس جإلٗطٍٗص ٣ .صِ٠د جُ ٍٞٚٞئُ ٠جُر٤حٗحش ٖٓ  ًٙٛجُٔٛحوٌ ٝؾٞو ٗظحّ ضكِٓ َ٤ؼِٓٞحش ُٓٝو
ذٔكٍى ذكع ُطٓ َ٤ٜجُركع ػٖ جُر٤حٗحش ٝض٤٘ٛلٜح ُ .طٓ َ٤ٜجُطكٍُِِٔ ٌٖٔ٣ ، َ٤جؾؼ ٖ٤ضهُ ٖ٣جُر٤حٗحش
ك ٢جُٔٓطٞوػحش جٍُهٔ٤س ٔٓ ،ح ٣ط٤ف ُٓ٣ىًج ٖٓ جُركع ػٖ جُر٤حٗحش جُٔٓط٘ىز ئُ ٠جُٔؼح ، ٍ٤٣ذٔح ك ٢يُي
جُٔٛىٌ ٝجُلطٍز جُُٓ٘٤س .
ٖٓ جُ ١ٌٍٟٝضكى٣ع جُٔؼِٓٞحش يجش جُِٛس ذحٗطظحّ  ٌٖٔ٣ٝ ،ألؾُٜز جٍُٔجؾؼس جُو٤حّ ذًُي ػٖ ٣ٍ٠ن :
-

ضطرغ جُطـٍ٤٤جش جُوحٗ٤ٗٞس جُٔطؼِوس ذٔكط ٟٞجُر٤حٗحش ٝجٌَُٗ ؛
ٍٓجهرس جُطـٍ٤٤جش جُٔهطُٜ ١ح كٗ ٢ظْ جُٔؼِٓٞحش جُط ٌٖٔ٣ ٢إٔ ضإغٍ ػِ ٠جُطٞجٓ َٚغ ٗعجّ
ضكِ َ٤جُٔؼِٓٞحش ُِؿٜس ؛
ٓوحٌٗس جُر٤حٗحش جُٞجٌوز ٖٓ أٗظٔس جُٔؼِٓٞحش جُٔهطِلس ُطكى٣ى أٓ ١هحُلحش ٣ؿد ػِ ٠جٍُٔجؾؼٖ٤
جالٗطرح ٙئُٜ٤ح ؛
ٗظحّ ضكَِ٤
ٌٚ ٝى أٗٞجع ٖٓ ضكِ َ٤جُر٤حٗحش جُط ٢أؾٍ٣ص وجنَ ٗظْ جُٔؼِٓٞحش إلوٓحؼ
جُٔؼِٓٞحش .

ًأوجز ُؿٔغ جُر٤حٗحش ٣ ،ؼى ٗظحّ ضكِ َ٤جُٔؼِٓٞحش ٓٛىًٌج ٝق٤ىًج ُِر٤حٗحش جُطكِ٤ِ٤س جُط ٌٖٔ٣ ٢جْطهىجٜٓح
إلٗٗحء ؾىج ٍٝجُر٤حٗحش ٝ ،ضؿٔ٤غ جُر٤حٗحش ٝ ،ضٞك ٍ٤ضكٍِٓٝ َ٤جهرس ك٣ٌٞس ُٔهطِق جُٔإٍٖجش جُٔٞؾٞوز
ك ٢أٗظٔس جُٔؼِٓٞحش جُهحٌؾ٤س  .جٕ ؾٔغ جُٔؼِٓٞحش ػِٛ٘ٓ ٠س ٝجقىز ٝضٞك ٍ٤أوٝجش قى٣ػس ُطكَِ٤
جُر٤حٗحش ٝػِٔ٤حش جٍُٔجؾؼس ػٖ ذؼى  ٌٖٔ٣جٕ ضإو ١جُ ٢نل ٝجُطٌحُ٤ق جالٞحك٤س  .قحًُ٤ح  ،ضٍضر ١أًػٍ
ٖٓ ٓ 500إْٓس قٌ٤ٓٞس ك٤ٌْٝ ٢ح ذأوجز ؾٔغ جُٔؼِٓٞحش ج٤ُ٥س.
ُط٘لًٛ ً٤ج جُٜ٘ؽ  ،ضٜىف ؿٍكس جُكٓحذحش أ ًٟ٣ح ئُ ٠ضطٌٓ ٍ٣ٞحٕ ػَٔ ضِوحتُ ٢ـ "جُٔلطٕ جٍُهْٔٔٛٓ " ٢
ُِؼَٔ ٓغ ٓغ ُٓٞحش ٗٞػ٤س ٓىٓؿس ػٖ جُؿٜحش جُهحٞؼس ٍُِٔجؾؼس كٞٝ ٢غ "جُ٘حكًز جُٞجقىز "ٖٓٝ .
نالٍ ٗوطس ونٝ ٍٞجقىز ضؼطٔى ػِ ٠جُر٤حٗحش جُٔهُٗس ٌهًٔ٤ح ٤ْ ،وىّ جُٔلطٕ جٍُهٔ ٢أ ًٟ٣ح ٗٔحيؼ ضكِ٤ِ٤س
ه٣ٞس ٓٞؾٜس ٗك ٞجُٔهحٝ ٍ٠جالوٝجش جٍُٔت٤س .
ئٕ جُط٘ل ً٤جُ٘حؾف ُـٍكس جُكٓحذحش ُؼِٔ٤ح ش جٍُٔجؾؼس ػٖ ذؼى ذحْطهىجّ ٗظحّ ضكِ َ٤جُٔؼِٓٞحش ٞ٣ق ٢ذإٔ
جؾُٜز جٍُٔجؾؼس ك ٢جُرِىجٕ جألنٍ ٟهى ضٓطل٤ى ٖٓ ٜٗؽ ٓٔحغَٝ .ػِ ٠جٍُؿْ ٖٓ أ٤ٔٛس جالْطٍٔجٌ ك٢
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ضكٓ ٖ٤أْحُ٤د ٝضو٘٤حش جٍُٔجؾؼس ػٖ ذُؼى  ،ئال أٗ ٖٓ ٚجُٔ ْٜضٞق٤ى أْحُ٤د جٍُٔجؾؼس ػٖ ذُؼى ذ٘لّ
جُوىٌ ٓكًِ٤ح ٝئهًِ٤ٔ٤ح ٝوً٤ُٝح.
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اٌث١أاخ ٚاٌّشاظؼح ٚاالسرشاذ١ع١ح
وشف اٌّؼشفح ٚو١ف١ح االسرفادج ِٓ اٌفشص ِٚؼاٌعح اٌرحذ٠اخ
تمٍُ  :و ْٛفاْ د٠ش تشاخد  ،اٌعٙاص االػٌٍٍ ٝشلاتح تثٍع١ىا
أٚركص جُر٤حٗحش ًِٔس ٘٠حٗس ذحٌَز ٍُِٔجؾؼس -

ًٔح ٣ ٞٛطٟف ٖٓ جالْطهىجّ جُٔطُج٣ى

ُِٔٛطِف ػرٍ ٓؿطٔغ جُٔٓحءُس جُى َٔٗ٤ُ ٢ُٝجُٔ٘ظٔس جُى٤ُٝس ُألؾُٜز جُؼِ٤ح ٍُِهحذس

( جالٗطْٞح)١

ٝجالؾُٜز جُؼِ٤ح ٍُِهحذس جالػٟحء (.)SAIs
ذٔ٘٤ح ضلطف جُر٤حٗحش جُرحخ إل ٌٓحٗ٤حش ؾى٣ىز أٓحّ جألؾُٜز جُؼِ٤ح ٍُِهحذس جُٔحُ٤س  ،ذٔح ك ٢يُي آكحم
ٓػٍ٤ز ُالٛطٔحّ ُُٔ٣ى ّ ٕ ػِٔ٤حش ٍٓجؾؼس جُٔهح، ٍ٠

كاٜٗح ًًُي ضطٍـ ضكى٣حش ضو٘٤س ٝض٘ظ٤ٔ٤س

ٝضكى٣حش ٓطؼِوس ذحُٔلح . ْ٤ٛضط٘ح ًٙٛ ٍٝجُٔوحُس ذؼ ٝجُلٍ٘ ٝجُطكى٣حش جُط ٢ضؿِرٜح جُر٤حٗحش ًٔ ،ح ضوىّ
ٗظٍز ػحٓس ػِ٤ً ٠ل٤س ضؼحَٓ جُؿٜحَ جالػٍُِِ ٠هحذس ذرِؿٌ٤ح ٓؼٜح .

اٌفشص
ُوى أغٍ ضٞجكٍ جُر٤حٗحش ٝضكِ٤الش جُر٤حٗحش ك ٢جٍُٔجؾؼس ًٔ -ؿحٍ ٜ٘ٓٝس  -نحٚس ٝإٔ ٌهٔ٘س
جُؼِٔ٤س جُٔحُ٤س ؾِرص ضو٘٤حش ؾى٣ىز ضٓٔف ُألؾُٜز جُؼِ٤ح ٍُِهحذس ذٍٔجؾؼس  ٖٓ ٪100جُٔؼحٓالش .ضُ٣ى ًٙٛ
جُوىٌز ٖٓ ًلحءز جٍُٔجؾؼس جُٔحُ٤س ٝضط٤ف ٍُِٔجؾؼ ٖ٤جُطٔ ُ٤٤ذ ٖ٤جُٔؼحٓالش جٍػحو٣س ٝؿ ٍ٤جُؼحو٣س .ئٕ ضُٔ٤٤
جُٔؼحٓالش ؿ ٍ٤جُؼحو٣س ٣هِن ًلحء ٙئٞحك٤س  ،ق٤ع ُْ ٣ؼى جٍُٔجؾؼ ٕٞذكحؾس ئٍُٓ ٠جؾؼس ػ٘٤س ًرٍ٤ز
هى ضٌ( ٕٞأ ٝال ضٌٔٓ )ٕٞػِس.
ضًٍُ ٍٓجؾؼس جألوجء ضوِ٤ىً٣ح ػِ ٠ضكى٣ى

ٓى ٟجهطٛحو٣س ًٝلحء ٙجُرٍٗحٓؽ

ٓٝ .غ يُي  ،كإ

جُر٤حٗحش جُٔطحقس (ْٝٝحتَ ضكِ٤ًٔ َ٤حش ًرٜ٘ٓ ٍٙ٤ح ذٌَٗ ْ ) ٍ٤ٓ٣ٝ َٜضٓٔف ٍُِٔجؾؼ ٖ٤ذو٤حِ كحػِ٤س
جُرٍٗحٓؽ ٓرحٍٖز  .ػِْ ٠ر َ٤جُٔػحٍ  ،ػ٘ى ٍٓجؾؼس ذٍٗحٓؽ جُكى ٖٓ جُلوٍ ،

ُ ٌٖٔ٣ألؾُٜز جُؼِ٤ح ٍُِهحذس

ج ٕ٥ضو ْ٤٤جُطـٍ٤جش جُلؼِ٤س ك ٢جُلوٍ ٗط٤ؿس ضىنَ جٍقٌٓٞس.
اٌرحذ٠اخ
جٕ ضٞجكٍ جُر٤حٗحش ٝجُطو٘٤حش جُؿى٣ىز ٔ٣ػالٕ ضكى٣حش ػى٣ى ٌٖٔ٣ٝ ، ٙضوٓ ْ٤ضِي جُطكى٣حش جُ٢
غالظ كثحش  :ضكى٣حش نحٚس ذحُٔلحٝ ْ٤ٛضكى٣حش ض٘ظ٤ٔ٤س ٝضو٘٤س .
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اٌرحذ٠اخ اٌخاطح تاٌّفاُ٘١
ضظَ جضحقس جُر٤حٗحش ٓٝىٚ ٟالق٤طٜح جُطكى ١جٍُت ٢ٓ٤ذحُ٘ٓرس ُِٔلحْ٤ٛ

ُ ٝ .و٤حِ كحػِ٤س

جُٓ٤حِجش  ،هى ٣كطحؼ جٍُٔجؾؼ ٕٞكً ٢ػ ٖٓ ٍ٤جألق٤حٕ ئُ ٠جالػطٔحو ػِ ٠هٞجػى جُر٤حٗحش جُكٌ٤ٓٞس
جُٔٔٔٛس ألؿٍجٓ ٜهطِلس  .ػِْ ٠ر َ٤جُٔػحٍ  ،هى ٣طْ جُك ٍٞٛػِٓٗ ٠د جُٔٗحًٌس كْٞ ٢م جُؼَٔ ٖٓ
هٞجػى جُر٤حٗحش جُ٣ٍٟر٤س جُط ٌٖٔ٣ ٢إٔ ضلطوٍ جُٓ ٠ؼِٓٞحش ٛحٓس الَٓس ٍُِٔجؾؼس  .هرَ ئؾٍجء جُطؤ٤٤حش
ذحْطهىجّ جُٔؼِٓٞحش ٖٓ هٞجػى جُر٤حٗحش جُكٌ٤ٓٞس  ،هى ضٌ٘ٛ ٕٞحى قحؾس إلؾٍجء وٌجْس قٞٓ ٍٞغٞه٤س
جُر٤حٗحش ٚٝكطٜح ٝ ،جال ْ٤طؼٍ ٜجٍُٔجؾؼُٔ ، ٕٞهحٍ٠ز ٍ٠ـ جألْثِس جُٛك٤كس ٝئؾٍجء جُطكِ٤الش
جُٛك٤كسٞٚٝ ،ال ئُ ٠جْط٘طحؾحش نح٠ثس ذٓرد جُؼٞ٤خ جُط ٢ضٗٞخ جُر٤حٗحش .
اٌرحذ٠اخ اٌرٕظ١ّ١ح
هى ضكطحؼ جألؾُٜز جُؼِ٤ح ٍُِهحذس جُط ٢ضوٌٍ جالْطػٔحٌ ك ٢ضكِ٤الش جُر٤حٗحش أ ًٟ٣ح ئُٞ ٠ر ١جُٓرَ
جُط٣ ٢طْ ذٜح ئؾٍجء ػِٔ٤حش جٍُٔجؾؼس ٣ .ؼى جُك ٍٞٛػِ ٠جُٜٔحٌجش جُٔ٘حْرس أًٍٓج ٛح ًٓح ٣ ٝط ٖٟٔيُي
ً
ضكِ٤ال ٖحٓالً القط٤حؾحش جألؾُٜز جُؼِ٤ح ٍُِهحذس ٓ ،ػَ ٓؼحُؿس

ٗٞع (أٗٞجع) ضكِ٤الش جُر٤حٗحش جُٔطِٞذس

ٞٓٝظل ٢جُىػْ جُ َٔٗ٣ٝ ، ٖ٤٣ٌٍٟٝيُي جُٜٔحٌجش ٝجُٔؼٍكس خئوجٌز هٞجػى جُر٤حٗحش ٝ ،أٗظٔس قٔح٣س
جُر٤حٗحش ٝضك َ٣ٞجُر٤حٗحش جُ ٌَٖ ٠ذ . ٍٟٛذحإلٞحكس ئُ ٠يُي ٣ ،ؿد ػِ ٠جألؾُٜز جُؼِ٤ح ٍُِهحذس جُطلٌٍ٤
ك٤ً ٢ل٤س جُك ٍٞٛػِ ًٙٛ ٠جُٜٔحٌجش  ،ئٓح ػٖ ٣ٍ٠ن ضىٌ٣د جُٔٞظل ٖ٤جُكحُ ٖ٤٤أ ٝشػٞٓ ٖ٤٤ظل ٖ٤ؾىو.
ضؼطرٍ ٓؼحُؿس جإلػىجو جُط٘ظ ٢ٔ٤أًٍٓج ً٣ٌٍٝٞح ٝ ،جُؼى٣ى ٖٓ جُه٤حٌجش ٓطحقس جْط٘حوًج ئُِِْٓ ٠س
ٓطِٛس ضطٓ ٖٟٔطه ٖ٤ٛٛك ٢جُر٤حٗحش ٓهُِ ٖ٤ٛٛلٍم

جُط ٢ضو ّٞكو ١ذاؾٍجء جُطكِ٤الش ُلٍم

جٍُٔجؾؼس جألنٍٓٝ ٟطه ٢ٛٛجُر٤حٗحش جًُ٣ ٖ٣طْ وٓؿ ْٜذٌَٗ ًحَٓ ك ٢كٍم

جٍُٔجؾؼس جُط ٢ضإو١

ػِٔ٤حش جٍُٔجؾؼس ٖٓ جُرىج٣س ئُ ٠جُٜ٘ح٣س ٝضو ّٞكو ١ذصقِ َ٤جُر٤حٗحش ُؼِٔ٤حش جٍُٔجؾؼس جُلٍو٣س .
اٌرحذ٠اخ اٌفٕ١ح
ػ٘ى ئؾٍجء ضكِ٤الش جُر٤حٗحش ك٤ْ ٢حم

جٍُٔجؾؼس  ،هى ضٞجؾ ٚجألؾُٜز جُؼِ٤ح ٍُِهحذس جُٔحُ٤س

ضكى٣حش ضو٘٤س ضططِد ضٞجكٍ ذٍجٓؽ ؾى٣ىز أ ٝأؾُٜز ًٔرٞ٤ضٍ أًػٍ هٞز .
جٕ ٞٝغ جُكحؾس جُ ٠ذٍجٓؽ ٣ٌٍٝٞس ك ٢جالػطرحٌ ٓرٌٍجً ُٚ

كٞجتى ػى٣ىز ٣ :كطَٔ إٔ ٣هلٝ

جُطٌحُ٢ف ػ٘ى ضِر٤س جقط٤حؾحش جٍُٔجؾؼس جُكحُ٤س ٝجُٔٓطورِ٤س ؛ ضٞكٓ ٍ٤ؼ٤حٌ ُِٜٔحٌجش ؛ ٝجنط٤حٌ قٍِٞ
ٓ٘حْرس ٍقٔح٣س جُر٤حٗحش  .هى ضططِد قِ ٍٞجُرٍجٓؽ جُؿى٣ىز أ ًٟ٣ح أؾُٜز قحْد جُ ٢ػحُ٤س جألوجء ٌَُ -
ٓكَِ ذ٤حٗحش  / ٝأُِ ٝهٞجوّ جًٍُُٔ٣س جُٔٗطًٍس أ ٝقِٓ ٍٞؼطٔىز ػِٗ ٠ظْ جُٓكحذس  .هى ضؼطٔى ًٙٛ
جُه٤حٌجش أ ًٟ٣ح ػِ٤ً ٠ل٤س ضهٓ ٙ٤ٛطه ٢ٛٛجُر٤حٗحش  .ئيج ًحٕ جنطٛح ٞ٤ٚجُر٤حٗحش  ،ػِْ ٠رَ٤
جُٔػحٍ ٣ ،ؼِٔ ٕٞػِ ٠ػِٔ٤حش جٍُٔجؾؼس ٖٓ جُرىج٣س ئُ ٠جُٜ٘ح٣س  ،كوى  ٖٓ ٌٕٞ٣جُٔ٘طو ٢ضؿٔ٤غ ٓٞجٌو
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جُكٞجْد جالُٓ ٚ٤غ جُهٞجوّ جًٍُُٔ٣س أ ٝجُٔٗطًٍس أ ٝجُكِ ٍٞجُٔؼطٔىز ػِ ٠ضو٘٤س جُٓكحذس  ،ق٤ع ٌْٕٞ٤
ػىو جُٔطه ٖ٤ٛٛجًُ٣ ٖ٣و ٕٞٓٞذطكِ َ٤جُر٤حٗحش ٓكىٝوًج .
ذـ ٝجُ٘ظٍ ػٖ ن٤حٌجش جُرٍ جٓؽ ٝجألؾُٜز  ،ضكطحؼ قٔح٣س جُر٤حٗحش وجت ًٔح ئُ ٠جالٛطٔحّ ٗ .ظًٍج
ُطٞجكٍ جُُٔ٣ى ٖٓ جُر٤حٗحش ٝضكٍٍٛ٣ح ٝضهُٜ٘٣ح  ،ضٛرف جال ْطػٔحٌجش ك ٢قٔح٣س  ًٙٛجُر٤حٗحش أًػٍ أ٤ٔٛس
 ١جُر٤حٗحش.
 ،ال ْٔ٤ح ذحُ٘ظٍ ئُ٠ ٠ر٤ؼس جُٔٞظل / ٝ ٖ٤أ ٝقٓحِز
اٌحً اٌثٍع١ىٟ
ضًٍُ جٍنطس جالْطٍجض٤ؿ٤س ُِؿٜحَ جالػٍُِِ ٠هحذس ذرِؿٌ٤ح ػِ ٠ه٤حِ كحػِ ٚ٤جُٓ٤حْس ٓرحٍٖز ،
ٝجُط ٢ؿحُرح ً ٓح ضٓ ٍ٤ؾ٘رًح ئُ ٠ؾ٘د ٓغ ضكِ٤الش جُد ٣حٗحشُ .ط٘ل ًٙٛ ً٤جُهطس جالْطٍجض٤ؿ٤س ٠ ،رن جُؿٜحَ
جُؼى٣ى ٖٓ جألْحُ٤د ٓ ،ػَ:
 ضٞظ٤ق ػِٔحء جؾطٔحع ٓىٌذ ٖ٤أًحو٤ٔ٣ح يٜٓ ١ٝحٌجش ذحُ٘ٓرس ٍُر٤حٗحش ؛ -ئؾٍجء جْطر٤حٕ ٌُِٗق ػٖ جُهرٍجش ك٢

(ٝجالٛطٔحّ ذٜح ) ذٔؿحٍ ضكِ َ٤جُر٤حٗحش ذٖ٤

جُٔٞظل ٖ٤جُكحُ ٖ٤٤؛
 ض٘ظ ْ٤وٌٝز ضىٌ٣ر٤س و٤ُٝس ق ٍٞأْحْ٤حش ضكِ َ٤جُر٤حٗحش ؛ ٝضٌٗٓ َ٤ؿٔٞػس ٓ٘حهٗس" "DataLabجُط ٢ضٓحػى ك ٍٗٗ ٢ضكِ َ٤جُر٤حٗحش ػِٓٓ ٠ط ٟٞجُؿٜس ٖٓ نالٍ ػوى
جؾطٔحػحش ٖ٣ٍٜس ضط ٖٟٔجُطىٌ٣د جُٔ٘ظْ

ٝجُك ٍٞٛػِ ٠جٌُٔٗٞز ٝجُٔٓحػىز ٖٓ

ٓطه ٢ٛٛجُر٤حٗحش.
جنطحٌ جُؿٜحَ جالػٍُِِ ٠هحذس ذرِؿٌ٤ح ضهٓ ٙ٤ٛطه ٢ٛٛجُر٤حٗحش ُلٍم جٍُٔجؾؼس  ،ق٤ع
٣وٞٓٞج ذاؾٍجء ػِٔ٤حش جٍُٔجؾؼس ٖٓ جُرىج٣س ئُ ٠جُٜ٘ح٣س ٓٝ .غ يُي  ٖٓٝ ،نالٍ ٓؿٔٞػس جُٔ٘حهٗس
٣ ، DataLabوٓ ّٞطه ٞٛٛجُر٤حٗحش أ ًٟ٣ح ذىػْ جُلٍم جُطُ ّ٤ُ ٢ىٜ٣ح ٓطه ٕٞٛٛك ٢ضكَِ٤
جُر٤حٕجش.
ٗظًٍج الْطهىجّ جُؼى٣ى ٖٓ قُّ جُرٍجٓؽ كٝ ٢هص ٝجقى  ،ال ُ٣جٍ جُؿٜحَ جالػٍُِِ ٠هحذس ذرِؿٌ٤ح
ٝ١جؾ ٚضكى٣حش ضو٘٤س -

ٗط٤ؿس ُِٔٞظل ٖ٤ي ١ٝجُهِل٤حش جُٔط٘ٞػس ذحْطهىجّ جُرٍجٓؽ جُكحُ٤س جُٔوطٍٗس

ذحالْطهىجّ جُؿى٣ى ٗٓرً٤ح ُطو٘٤حش ضكِ َ٤جُر٤حٗحش .
٣و ّٞجُؿٜحَ جالػٍُِِ ٠هحذس ذرِؿٌ٤ح قحُ٤ح ذحالْطػٔحٌ ك ٢أؾُٜز جُكحْد جالُ ٢جًٍُُٔ٣س ػحُ٤س
جألوجء ٝضط ٍ٣ٞذٍٗحٓؽ ُ ٝـس جْطؼالّ ُطهُ ٖ٣ضىكوحش جُر٤حٗحش جُٔحُ٤س جُٔطٌٌٍز ٖٓ جإلوجٌز ًٔ .ح ٣طْ
جُطكون ٖٓ جُكِ ٍٞجُٔٓط٘ىز ئُٗ ٠ظحّ جُٓكحذس ًٔ ،ح ٞٝغ ٓٓإ ٍٝٝقٔح٣س جٍذ٤حٗحش ك ٢جُؿٜس ْ٤حْس
ُكٔح٣س جُر٤حٗحش.
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اسرٕراض
 ٌٖٔ٣جٕ ضٞكٍ جُر٤حٗحش ٝجُطو٘٤حش جقطٔحالش ٓل٤ىز ألٗٞجع جٍُٔجؾؼس جُؿى٣ىز .ك ٢ق ٖ٤ضرٖ ٟجُؿٜحَ
جالػٍُِِ ٠هحذس ذرِؿٌ٤ح  ًٙٛجالقطٔحالش ذحٌُحَٓ  ،كإ ذؼ ٝجُىٌ ِٝجُٔٓطلحوز ضَٗٔ جُكحؾس ئُ٠
وٌجْس ٖحِٓس الْطٍجض٤ؿ٤س ضكِ َ٤جُر٤حٗحش ؛ ٝ

()1

( )2جُ٘ظٍ ك ٢جُطكى٣حش جُٔكطِٔس ْٞجء ضِي جُٔطؼِوس

ذحُٔلح ْ٤ٛأ ٝجُؿٞجٗد جُط٘ظ٤ٔ٤س أ ٝجُل٘٤س .
ػِ ٠جٍُؿْ ٓؿحذ ٜٚجُؿٜحَ جألػٍُِِ ٠هحذس ذرِؿٌ٤ح ؾٔ٤غ جُطكى٣حش جُٔٞٞكس ك ًٙٛ ٢جُٔوحُس ،
أغرص ئٗٗحء ٓؿٔٞػس جُ٘وحٔ  DataLabأ٤ٔٛس قحْٔس كٞٓ ٢جؾٜس  ًٙٛجُطكى٣حش  ،نحٚس ٝإٔ جُٔؿٔٞػس
ٝكٍش ٓ٘طىُ ٟطرحوٍ جألكٌحٌ ُِطـِد ػِ ٠ؾٔ٤غ جُطكى٣حش ٝجالْطلحوز ٖٓ ؾٔ٤غ جالقطٔحالش .
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ذسٍ١ظ اٌضٛء ػٍ ٝتٕاء اٌمذساخ

 ضٌُ٘ٞٞؾ٤حفشص تٕاء اٌمذساخ ٚذؼض٠ض اٌشلاتح
ذوِْ ٖٗ ِٕٞٓ٤حى ٣حُطح  ،جٍُٔجهد جُؼحّ ُؿٔ٣ٌٜٞس ذٌٝ ٍٝ٤ت ّ٤جُٔ٘ظٔ ٚجألهِٚ٤ٔ٤
ُألؾُٜز جُؼِ٤ح ٍُِهحذس ٝجُٔكحْرس ذى ٍٝأٌٍٓ٣ح جُالض٤٘٤س ٝجٌُحٌ٣ر٢

ُوى ؿٍ٤ش جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح ٣ٍ٠وس ه٤حٓ٘ح ذحألػٔحٍ ٤ًٝ ،ق ٗو ّٞذاوجٌز جإلوجٌز
جُؼحٓس ٝجُؼالهحش جإلٗٓحٗ٤س ٤ًٝل٤س ضكِ َ٤جُٔؼِٓٞحشُٝ.وى أغٍ جُطوىّ جُطٌُ٘ٞٞؾ٢
أٟ٣ح ػِ ٠و ٌٝجُْ ٌجؾغ ٓ ٝح ٚحقر ٖٓ ٚآغحٌ ٞهٔس ك ٢جٍُهحذس جُكٌ٤ٓٞس.
ٝجٕ جْطهىجّ أوٝجش ؾى٣ىز ٓػَ :ضكِ َ٤جُر٤حٗحش ٝجًًُحء جالٚط٘حػ٢
ٝجُطو٘٤حش يجش جُِٛس ؛  ٌٖٔ٣جألٕ ُألؾ ُٜٙجُؼِ٤ح ٍُِهحذٓ( ٚغ جَو٣حو جقطٔحالش
جُ٘ؿحـ) جُو٤حّ ذطكِ َ٤جُٔهح ٍ٠جُكحُ٤س ك ٢جإلوجٌز جُؼحٓس ؛ ئػطحء جأل٣ُٞٝس ُِطىنَ
ك ٢جُؼِٔ٤حش جالًػٍ ٓهحٍٙ٠؛ شقى٣ى جُوىٌز جُطٗـ٤ِ٤س ذٌلحءز أًرٍ ؛ ٝجُكٍٞٛ
ػِٗ ٠طحتؽ جك ٖٓ َٟق٤ع ٓ٘غ  ٝجًطٗحف ٓٝؼحهرس ٝمجتغ ْٞء جُِٓٞى جُٞظ٤لٝ ٢
جُلٓحو.
ٝهى هحّ ٌٓطد جٍُٔجهد جُؼحّ ذؿٔ٣ٌٜٞس ذ( ٍٝ٤جُؿٜحَ جألػٍُِِ ٢هحذ ٚك٢
ٍٓ .١ضٌُجػِ٢
ذ )ٍٝ٤ك ٢جُؼحٓ ٖ٤جُٔح ٖ٤٤ٞذطط٤ً ٍ٣ٞل٤س ض٘ل ً٤جٌٍهحذس جُكٌ ّٞز
ضكِ َ٤جُٔؼِٓٞحش  ٝجُر٤حٗحش جُٔٓؿِس ك ٢ضطر٤وحش جُكحْد ج٣ ٝ،٢ُ٥هط ١جُؿٜحَ
جألػٍُِِ ٢هحذ ٚك ٢ذ ٍٝ٤ج٘٣ ٝ ٕ٥لً ػِٔ٤حش ٍٓجؾؼس ذُٔ٣ى ٖٓ جٌُلح ءز  ٝجُلؼحُ.ٚ٤
ػِْ ٠ر َ٤جُٔػحٍ ،ضطْٓ جُٔٗحٌ٣غ جٌُرٍ٤ز (جٌُٕٔٝػحش جٍٞهٔ )ٚذأٜٗح
جًػٍ جٍٍٓٗٝػحش جُؼحٓس نطٌٞز ٗط٤ؿس ُٔح ٣طٍضد ػِٜ٤ح ٖٓ ضٔٝ َ٣ٞؾىٟٝ
جهطٛحوًٛ،ٚ٣ج ئُ ٠ؾحٗد جُٔهح ٍ٠جالؾطٔحػ٤س ٝجُٓ٤حْ٤س ٝجُر٤ث٤س جُط ٢شْططرغٛحٝ .
كًٛ ٢ج جُٛىو  ،هحّ جُؿٜحَ جألػٍُِِ ٠هحذس ك ٢ذ ٍٝ٤ذاػحوز ٌِ٤ٛس جُٔ٘ظٔس
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ٓٓطٜىكح ذؿى ٚ٣ػِٔ٤حش ٍٓجؾؼس جٌُٕٔٝػحش جُٟهٔس  ٞٛ ٝجٍضك ٍٞجٍي ١ضٖٟٔ
ئٗٗحء م٠حع ٌجتى ٣كع ػِ ٢ض٘ل ً٤جٍُهحذ ٚػِ ٠جٌُٕٔٝػحش جٍٞهٔٝ ، ٚجُط٢
ضط ٖٟٔأٗٔحٍ ٠إل ْطػٔحٌ جُٔطهٓ ، ٙٛػَ ٍٖجىز جُوطحػ ٖ٤جُؼحّ ٝجُهح٘.
1

ّٔٛرظا ٌرحذ٠ذ أ٠ٌٛٚاخ
 لاَ اٌعٙاص األػٌٍٍ ٝشلاتح ف ٟت١ش ٚتاػذادً
اٌّشاظؼح تٕا ًء ػٍ: ٝ
• "ٓٛلٞكس جأل٤ٔٛس جٍٗٓر٤س "ٝجُط ٢ضطٌ ٖٓ ٕٞجٍٓؼحٍ٤٣جُٔطؼِوس ذحألظٌ جالؾطٔحػ٢
ٝجالهطٛحوٍُِٝٗٔ ١ع – قؿْ جالْطػٔحٌ ،ػىو جٍٓٓطل٤ى ٖ٣أٍٓ ٝقِس جالْطػٔحٌ
أٓٝىز جٍُٔٗٝع ؛ٝ
• "ٓٛلٞكس جُٔهح "ٍ٠جُط ٢ضكىو ػٞجَٓ جُٔهح ٍٙ٠جُط ٢شَ٣ى ٖٓ جقطٔحٍ
قىٝظ جُؼٞجهد جُِٓر٤س  ،ذٔح ك ٢يُي ضِي جُط٣ ٢كطَٔ إٔ شضٓرد ك ٢ئقىجظ
نٓحٌز أُِ ٌٍٞ ٝىُٝس .ضط ٖٟٔػٞجَٓ جُٔهحٝ: ٍٙ٠ؾٞو ػِٔ٤حش ٍٓجؾؼْ ٚحذوس
؛ ًٔ٤س جٍِٓكوحش ُؼوٞو ٓٞهؼس ؛ ػىو جُطوحٌٍ ٍ٣إلذالؽ ػٖ جُٔهحُلحش جُٔطؼِوس
ذحٍُٔٗٝع ؛ ٓٓ ٝط ١ٞض٘لٗ ً٤ظْ جٍُهحذس جُىجنِ٤س ك ٢جُوطحع ؛ ٝضٍؾ٤ف جُطوىّ
جُٔحوٝ ١جُٔحُُ ٢طكى٣ى وٌؾس
جأل٤ٔٛس .
٣طْ كٓ ًَ ٢ؼ٤حٌ ٝػحَٓ ٓهح ٍٙ٠ضكى٣ى ٛىف ٣ؿد جقٍجَ٣ٝ( ٙطْ جُٔٛحوهٚ
ػِٜ٤ح ٠روح ُكٌْ جُهرٍجء)  ٝيُي كٔ٤ح ٣طؼِن خػٞجهر ٚػِ ٢جالهطٛحو جالؾطٔحػ،٢
قؿْ جُهٓحٌز أ ٝجُٝ ٌٍٟجقطٔحُ٤س قىٝغٜح .
ك ٢ػحّ  ، 2019ضْ ضكِ َ٤ؾٔ٤غ جٌُٕٔٝػحش جُؼٔالهس جُؿحٌ ١ض٘لًٛ٤ح ك٢
ًٛج جُٞهص ك ٢ذٍٝٗٓ 900 ٢ٛٝ( ٍٝ٤ع ٣رِؾ ئؾٔحُ ٢ضٌِلطٜح قٞجُ٤ِٓ 63,3 ٢حٌ
وٝالٌ أٍٓ٠ )٢ٌ٣روح ٍٗٔٞيؼ أ٣ُٞٝحش جٍُٔجؾغز ٝ ،هى أظٍٜش جُ٘طحتؽ جٖٓ ١
جٌُٕٔٝػحش جُط ٢ضكىوش أ٣ُٞٝطٜح ُٜح أػِ ٠ضأغ ٍ٤جؾطٔحػٝ ٢ذ٤ث ٝ ٢جهطٛحوٝ ، ١
أػطص جُلٍُِ ٚٚؿٜحَ جألػٍُِِ ٢هحذ ٚك ٢ذ ٍٝ٤ػِ ٢جٍضًٍ ُ٤ذ ٌٙٞٛأك َٟػِ٠
جُوىٌز جُطٗـ٤ِ٤س ُطِي جٍُٔٗٝػحش جُط ٢ضطْٓ خأًرٍ ٗٓرس ٓهح ٍ٠جهطٛحوٚ٣
جؾطٔحػ. ٚ٤
ىٍٓح جْطهىٓص جألؾُٜز جُؼِ٤ح ٍُِهحذس جُُٔ٣ى ٖٓ جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح  ٝذحُطحٌُٕٞ٣ ٢
ُى ْٜ٣هىٌز أك َٟػِ ٠ضكِ َ٤ػِٔ٤حش جُٔٗطٍ٣حش جُؼحٓس  ٝ ،جُكحؾ ٚجُ ٢جٍُهحذس
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ْٞف ال ٓكحُس ضططِد ٝ ،ؾٞو نىٓحش ٍٓجؾؼس ؾى٣ىز جْطؿحذس جُ ٢جٌُٔ٤س ٝػىو
جٍُٔجش ٓٝى ١ضؼو٤ىٛح ٝجُلٍ٘ جُط ٖٓ ٢نالُٜح ٣طْ جْطؼٍجٝ ٜجًطٗحف
جُٔهح ٍٝ٠ػًِٛ ٠ج جُ٘ك ٞجٕ جٍضـ٤ٍْ٤٤ؼ٘ ٢جُطك ٍٞجُٔكطَٔ ٍُهحذس جُكٌ ّٞز ٝ
جالٗطوحٍ ٖٓ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُكوحتن جُٓحذوس (ٓح ذؼى) ٗك ٞجٍُهحذ ٚػِ٢
جُٔهحٍ٠جُٔصٝجُ ٚ٤أ ٝجُٔطُجٓ٘س جُط ٢ضْ جذالؿٜح ك ٢جُٞهص جُكو٤و.٢
ذٔ٘٤ح ضٓحػى ٗٔحيؼ جُٔهحٍ٠ز ك ٢ضكى٣ى ٓطٝ ٢ج ٌٖٔ٣ ٖ٣جُطىنَ ٝ،ضكى٣ى أْٛ
جٍْٔحش جُرحٌَ ٙأٝجٍُٔجقَ جُطُ ٌٖٔ٣ ٢رؼ ٝػِٔ٤حش جُطىنَ جُؼحٓ ٚجُٔكىو ٙجٕ
ضؼَُ ًلحءز جٍُهحذ٣ ، ٚو ّٞجُؿٜحَ جألػٍُِِ ٠هحذس ك ٢ذٍٝ٤ذحْطٌٔحٍ ْٗ جيؼ جُٔهحٍ٠
ٖٓ نالٍ ٗٔٞيؼ جٌٍهحذ ٚجُٔطُجٖٓ ( ٢ٛٝ – )CCMآُ ٚ٤ضطحذؼٜ٘ٓ، ٚ٤ؿ٤س ٓ ،طؼىوز
جُطهٛٛحش  ٝؿُِٓٓ ٍ٤س  ٝجُط ٢شْطهىّ ضو٘٤حش ّ ضؼىوٝ ٙضٓطل٤ى ٖٓ جُؼِْ
ٛحٓ٣ .حػى ٗٔٞيؼ جٌٍهحذ ٚجُٔطُجٖٓ ك ٢ضوْ٤٤
ٝجُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح ُطوٍٓ ْ٤٤جقَ جُؼِٔ٤س  ٝأٛىجف
ٓٓط ١ٞض٘ل ً٤جُؼِٔ٤حش ٝكوح ُِٞجتف جُىجنِ٤س ٝجُطؼحهى٣س ٝجألقٌحّ ٝجٍُٗ ٠ٝجألنٍٟ
جُٔؼٔ ٍٞذٜح.
ُٝوى ٖٜى جُؿٜحَ جألػٍُِِ ٠هحذس ك ٢ذ ٍٝ٤جٍػى٣ى ٖٓ جُُٔج٣ح ٖٓ نالٍ ؾٜٞو
جٍُهحذ ٚجُٔطُجٓ٘ٓ ، ٚػَ جُوىٌ ٙجُٔطُج٣ى ٙػِ ٢ض٘ر ٚ٤جُٔٓإ ٖ٤ُٝئُ ٠جُٔهح ٍ٠جُٔكطِٔس
ٝجُٔٞجهق جُٔطؼحٌٝ ،ٚٞجُط ٢ضٓحػى ضهل٤لٜح ك ٢جُٞهص جُٔ٘حْد ؛ جألْطؿحذٚ
ُطٓحؤالش جُٔٞج ٖٓ ٖ٤٘٠نالٍ ئػىجو جُطوحٌ ٍ٣ك ٢جُٞهص جُٔ٘حْد ٔٓ ،ح َٜٓ٣
ٓٗحًٌس أٚكحخ جُِٔٛكس ،
٣كٖٓ جُٗلحك٤س ٣ٝر٘ ٢جُػوس ٣ٝؼَُ جُٔٛىجه٤س ؛ ٝجْطهىجّ كٍم ٓطؼىوز جُطهٛٛحش
ُططر٤ن جْحُ٤د جُٔطهٛٛس (جالنطرحٌجش جُطرٞؿٍجك٤س ٝجُو٤حْحش جُؿٞ٤و٤ٓ٣س
ٝجُط ٍ٣ٞٛجُلٞضٞؿٍجك ٢جُؿٓ ّ ، )١ٞح ٣ػٍ ١ئُ ٠قى ًر ٍ٤أػٔحٍ جٍُٔجؾؼس ٖٓ نالٍ
ؾٔغ جُر٤حٗحش ك ٢جُٞهص جُكو٤و.٢
ٖٓ نالٍ ضكٓ ٖ٤جإلٍٖجف ػِ ٠جُؼَٔ جُؼحّ أ ٝضطر٤ن جُؼوٞذحش  ٝ،جُطكٌْ
جُٔططحذغ ٣ُ٣ى ٖٓ جُوىٌز ػِ ٠ضٛك٤ف جُٔٞجهق جُٔؼحًٓ ٚك ٢جُٞهص جُٔ٘حْد .
ٓٝػحال ًُُي  ،جْطػٍٔ جُؿٜحَ جألػٍُِِ ٠هحذس ك ٢ذ ٍٝ٤أهَ ٖٓ  ٕٞ٤ِٓ 2.7وٝالٌ
أٍٓ٢ٌ٣
ٍض٘لٞٔٗ ً٤يؼ جٌٍهحذ ٚجُٔطُجٖٓ ألػٔحٍ جُر٘حء ٝئػحوز جٍذ٘حء ذؼى ظحٍٛز "جُُ٘ "ٞ٤٘٤ؼحّ
ٝ .2017أو ٟضطر٤ن ٗٔٞيؼ جٌٍهحذ ٚجُٔطُجٖٓ ئُ ٠ضؿ٘د نٓحتٍ ٓكطِٔس ُِى ُٚٝذؤ٤س
 ٕٞ٤ِٓ 26.5وٝالٌ أٍٓ.٢ٌ٣
ٕ٣شَٓ ٗٔٞيؼ جٌٍهحذ ٚجُٔطُجٖٓ أٟ٣ح ػِ ٢ج٥غحٌ ؿ ٍ٤جُٔرحٍٖز جُط ٢ضطؼِن خأوجء
جإلوجٌز جُؼحٓ٣ٝ .ٚطوىّ كٍ٣ن جُ٘ٔٞيؼ جٍٓطؼىو جُطهٛٛحش ذحْطهىجّ جُؼِْ
ٝجُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح ٍض٤ٞٞف أوُس جُٞهص جُكو٤و ٝ ٢وػْ جٍهىٌجش ُطكى٣ى ٝضو ْ٤٤جُٔهح، ٍ٠
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ٝشقّ ٕ١جٍُهحذٝ ،ٚضؼُ ُ٣ض٘ٔ٤س جُوىٌجش جإلوجٌ٣س  ٝ،نل ٝجقطٔحٍ٣س جٌضٌحخ ِْٞى
ٓهحُق (ك ٢ظَ ٝؾٞو ٗظحّ جُلك ٙجُل.)١ٌٞ

 اٌخالطٗ:جٕ جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح ضٞٞف جٍُؤ٣س ُِؼِٔ٤حش جإلوجٌ٣س  ٝجُِٓ٤ًٞحش جُط ٢ضطٍؾْ ئُ٠
َ٣حوز ك ٢هىٌجش جألؾ ُٜٙجُؼٍُِِ َ٤هحذُ ٚطؼُ ُ٣جُكٌْ جٍُٖ٤ى  ٝ ، .ذحُطأً٤ى
ْطٓطٍٔجُلٍ٘ جُط ٢ضٔ٘كٜح جُطو٘٤حش جُؿى٣ىز جُ ٢ػَٔ جٍُٔجؾؼ ٖٓ ٚق٤ع ضطٍ٣ٞ
ػِٔ٤س جٍُهحذ ٚجُٝ ّٞ٤ك ٢جُٔٓطورًَٛ .ج جُٞجهغ جُ٤ٖٞي ٣ؿرٍٗح ػِٞٓ ٢جِٚس أضٔطس
ئؾٍجءجش جٍُٔجؾؼس ٝجالذطٌحٌ كٜ٤ح ٓغ ٓٞجتٔطٜح ٗك ٞضكو٤ن ٗطحتؽ هحذِس ُِو٤حِ ُٔ٘لؼس
جُٔٞجٖ٤٘٠
لقد نتج عن تجربة الجهاز األعلً للرقابه فً بٌروالحدٌثه عدة دروس مستفادة
هامه فً تطوٌر وتنفٌذ نماذج المخاطر التً تعطً ارشادات لعملٌة مراجعة اآلداء
و التً نشأ عنها نموذج الرقابة الجدٌد الذي ٌهدؾ الً تحقٌق المزٌد من تطوٌر
جهود الرقابة من خالل منع المخاطر وتجنبها.
ان تحدٌات العلم والتكنولوجٌا  ،والتً تتجلً امام كافة األجهزة العلٌا للرقابة
تدعو الً تحقٌق التنسٌق كأداة أساسٌة لالبتكار ونقل المعرفة وتقاسم الممارسات
الناجحة.
وللتعرؾ على المزٌدعن الجهاز األعلً للرقابه فً بٌرو من خالل زٌارة موقع
األلكترونً عل http://www.contraloria.gob.pe/
اٌّشاظغ:
( )1ايظضء ِٓ 7.1اٌرٛظ ٗ١سلُ " CG-NORM-2019-002
خذِح اٌرحىُ اٌّرراٌٚ"Simultaneous Control Service" ٗ١اٌر ٟذّد اٌّٛافمٗ ػٍٙ١ا
تمشاس اٌّشاظغ اٌؼاَ سلُ  2019-115اٌّشاظغ اٌؼاَ ٚ ،ػذٌد تّٛظة لشاس اٌّشاظغ اٌؼاَ سلُ
.2019-269
( )2شان ٍ١ٔ ،سٚ .)2019( ْٛسلح ػًّ " ّٔٛرض اٌرحىُ اٌّرضآِ نِحٛس ِشوضٌ٘ٓ ٞط
ٚلائٚ ٟسش٠غ ٚف ٟاٌٛلد اٌُالئُ ٌٍّشاظؼٗ ف ٟت١ش" The Concurrent Control .ٚ
Model as the Central Axis of a Preventive, Swift and Timely Approach
'to Public Audit in Peru.
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ذسٍ١ظ اٌضٛء ػٍ ٝاٌؼٍٚ َٛاٌرىٌٕٛٛظ١ا

ِخرثشاخ االترىاس:ئظشاء اٌرغ١١ش ٌعٕ ٟاٌؼائذ
تمٍُ ظاْ سٚس ت١ىسرش ، َٚوث١ش ػٍّاء اٌث١أاخ ِ ،ىرة اٌّشاظغ ايػاَ بإٌش٠ٚط

ٖٓ جٍ٠ر٤ؼ ٢إٔ ضطٍجًْ جُر٤حٗحش جُٔل٤ىز كٌٓ ًَ ٢حٕ ٝ.ك ٢ظَ جُطوىّ جٍػِٔ ٝ ٢جُطٌُ٘ٞٞؾ٢
ٓطحذؼص ذ٘لّ ًٛز جٍُٓػ ٚجُط٣ ٢كىظ ذٜح ٘ٛٝ.حى
ٙ
جًُ٣ ١كىظ ذٍٓػس ُىٌؾس جٗٛ٣ ٚؼد ٓؼٚ
ٓ٘حهٗحش قٞٞٞٓ ٍٞػحش ٓ -ػَ ضك َ٣ٞػَٔ جٍُٔجؾؼٛ٤ُ ٚرف جًٍطٍ٤ٗٝح  ،جُطؼِْ ج، ٢ُ٥
جًًُحء جالٚط٘حػٝ ٢ضو٘٤س ِِْٓس جُٓؿالش جُٔـِوس ًٔ -ح  ٞٛجُكحٍ ٓغ جُ٘ٛحتف ٗوَ ًَ ٖ٢ء
ئُ ٠جُٓكحذس جُٓ٤ث ًٙٛٝ ، ٚجالضؿحٛحش جُطٖ ٖٓ ٢أٜٗح ذحُطحً٤ى جُطأغِْ ٍ٤رح ػِ ٠ػَٔ جٍُٔجؾؼس.
أٗٗثص جُٔ٘ظٔس جُى٤ُٝس ُألؾُٜز جُؼِ٤ح ٍُِهحذس جُٔحُ٤س ٝجُٔكحْرس (جإلٗطْٞحٓ )١إنًٍج
جُٔؼ٘ ٢ذطأغ ٍ٤جُؼِٝ ّٞجُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح ػِ ٢ػَٔ جٍُٔجؾغز  ٝيُي ُِطًٍ ُ٤ػِ٢
ٙ
ٓؿٔٞػس جُؼَٔ
جُططٌٞجش جٍُت٤ٓ٤س ك ٢جُؼِٝ ّٞجُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح ًٔح جٕ جألؾ ُٜٙجُؼِ٤ح ٍُِهحذ ٚضٗؼٍ ذحٍُؿر ٚذحُو٤حّ
ذٗ٢ء ٌُٖ ٓحُٔ ٝ ٞٛحيج؟
ك ٢ػحّ  ، 2019هحّ ٌٓطد جٍُٔجؾغ جُؼحّ ٍُِ٘٣ٝؽ ذاٗٗحء ٓهطرٍ جالذطٌحٌ  ،جًُٗ٣ ١ر ٚئُ٠
قى ًر ٍ٤جُطؿٍذ ٚجٌُ٤ٔ٤حتٝ ،ٚ٤جُط ٢ض٘ط ١ٞػِ ٠هىٌ ًر ٖٓ ٍ٤جٍٓكحٝ ُٚٝجُهطأ َُ ٍٞٚٝجُ٢
جُٔؼحوُ ٚجُٛك٤كس ُِ٘ؿحـ .هحّ ٌٓطد جٍُٔجؾغ جُؼحّ ذحألْطؼحٗ ٚخغالغس أٖهح٘ ٓإٖ٤ِٛ
ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح (٣ ٝطٔطؼٞج أًٟ٣ح خػوٓ ٍٞرىػس  ٝ،ذؼٜٓ ٝحٌجش جُطٍٓ ٝ ، ُ٤جُوِ ٖٓ َ٤جُٔؼٍكس ػٖ
جٍُٔجؾؼس ٝقل٘ ٖٓ ٚجُلٍ ْٜألجْحُ٤د جٌُٔ٤س) ٝأٞحف ِٓة ِٓؼوس ٖٓ جُكٍ٣س.
جٕ ٓهطرٍ جالذطٌحٌ – ٞٛقوح ٓحٌٝ ٢ٔ٘٣ـ جُٔرحوٌز جُٔرىػٝ ٚجًُ٣ ١ؼطوى جٗ ٚؾ( ٍٛٞهِد)
جٍقىجغٚ
ٝجُص .ٍ٣ٞ٠ػِ ٠جٍُؿْ ٖٓ جٗ ٚهى ٓ ٌٕٞ٣كلٞكح ذحٍٓهح ٍ٠جُ ٢قى ٓح (ألٕ جُ٘طحتؽ هى ضٌ ٕٞؿٍ٤
ٓإًى، )ٙئال إٔ جالذطٌحٌ ٌٍٝٞ ٞٛز ٍضك ٍٞجألؾُٜز جُؼِ٤ح ٍُِهحذس جٌُٓ ٢حضد ٍٓجؾؼس ٖٓ
جُىٌؾس جألٗ٣ٝ ، ٠ُٝحٌى ٌٓطد جٍُٔجؾغ جُؼحّ ضؿٍذط، ٚئُ ٠ؾحٗد ذؼ ٝأك َٟجُٔٔحٌْحش
جُٔطؼِو ٚذطأْٝ ّ٤ضٗـٓ َ٤هطرٍ جالذطٌحٌ.

اٌرشو١ض ػٍ ٝاٌّشاوً اٌّؼمذٖ (اٌٍّّٛسٗ):
ٓ٣طط٤غ ٓهطرٍ جالذطٌحٌ جٌُقء جيج شِْف ذحُصكحػَ ٝجٍُٔٗٝس  ،إٔ ٌ٣طٗق (٣ٝكَ) جُٔٗحًَ
جُْ ػوى ٙجُط٣ ٢ؼحٜٗ٘ٓ ٢ح جٍُٔجؾؼ.ٕٞهى ٓ٣حػى ٝؾٞو ٓهطرٍ ج ذطٌحٌ ك٘ٓ ٢ظٔس ٍٓجؾؼس ػحٓس
،ضؼَٔ ٓغ ٍٓجؾؼٓٝ ٖ٤طل ٖ٤ٜٔجُ ٍٞٚٞجُ ٢قٌِ ٍٞجتىز ٗك ٞجُوٟح٣ح جُطحٌت ٚكٓ ٢ؿحٍ جُؼِْ
ٝجُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُط ٢ضإغٍ ػِٓ ٠ؿطٔغ جٍُٔجؾؼس .جُٜىف جٍُت ٞٛ :٢ٓ٤ؾؼَ ػَٔ جُْ ٌجؾؼس
جُكو٤و ٢أًػٍ ًلحءز ٝأْ.َٜ
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ذٛف١ش اٌحش٠ح االسرىشاف١ح
جٕ ٞٝغ غالغس أ٠لحٍ ٖٓ جُٓكٍ ٙكٗ ٢لّ جُـٍكس ٓغ آُس ٘ٚغ جإلْرٍ ٞٓ٣ذحٛظس جُػٖٔ ُٖ
١ؤو ١ذحٌٍُٟٝز ئُ ٠هىٌض ْٜػِ ٢ػَٔ ْكٍ .إٔ جُلٍ٣ن ٣ؿد ٣طلٜٔٓ ْٜس جُٔ٘ظٔس ػِ ٢إٔ
ضٓ٘ى جُٜٔٓ ٚ٤س ضؼُ ُ٣جإلذىجع.جٕ ٓهطرٍ جالذطٌحٌ ٌٍٓطد جٍُٔجؾغ جُؼحّ ذحٍُ٘٣ٝؽ ٝ ،جًُ١
٣طٞجؾى ك ٢جوجٌزجُىػْ ٝجُطط٣ ، ٍ٣ٞطلحػَ
٤ٓٞ٣ح ٓغ جٍُٔجؾؼ٣ٝ ٖ٤طِو ٠جُكى جألوٗ ٖٓ ٠جإلٍٖجف .

ٚضغ األ٠ٌٛٚاخ
ُٓ٤ص ذحٌٍُٟٝزجٕ ضٌ ًَ ٕٞجألكٌحٌ ؾ٤ىزٝ .ذحُطحُ٣ ، ٢ؿد إٔ ضط ٖٟٔجٍٓرحوٌجش جُٔطٞهؼٚ
ٍٓهطرٍ جالذطٌحٌ ٝجُط ٢ضططِد ٓٞجٌو ئٞحك٤س ضكٍُِ َ٤طٌِلس  /جُلحتىز ٌٖٔ٣ .إٔ ضًٌٙٛ ٕٞ
جُطكِ٤الش ذرٓح٠س ك ٢جُطلٌ ٍ٤ك ٢جُٔٞجٌو جُالَٓٝ ٚضكى٣ى ٓح  ٢ٛجُؤ٤س جُٟٔحكس ١ َٛٝؾد
ض٘لًًٛ٤ج جُؿٜى.

ٌ١سد ِعشد ٚحذج ذىٌٕٛٛظ١ا ِؼٍِٛاخ (أخش)ٜ
ػِ ٢جألٌؾف جٕ ٓهطرٍ جالذطٌحٌ جُطحذغ ٌُٔطد جٍُٔجؾؼٓ٤ْ ٚطهىّ إٔٓحٓ ٠طؼىوٖٓ ٙ
جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح ُٔهطِق جُٜٔحًّٛ ٝ.ج ال ٣ؿؼَ ٓهطرٍ جالذطٌحٌ ٣طك ٍٞجُٝ ٢قىز ضٌُ٘ٞٞؾ٤ح
جُٔؼِٓٞحش.
جٕ ٓهطرٍ جالذىجع جُلؼحٍ ْ٤و ّٞذطٞظ٤ق ٓؿٔٞػٓ ٚطٞجَٗٞٓ ٖٓ ٚظلً ٕٞقء ي ١ٝجُوىٌجش
ضكِٝ ٢ِ٤
جٍ ٙ
جُٜٔ٘ؿ٤س  ٝػِ ٢وٌج ٚ٣ذٔؿحٍ جألػٔحٍ ٜٓٝحٌجش جُطٍٓ، ُ٤ئٜٗح ضطؼِن ذؼَّ جُر٤حٗحش ٝجُطكَِ٤
جُكى٣ع ٝضط٣ٞغ جالوٝجش ٝقَ جٌُٔٗالش.

ٚدا ًػا ٌٍؼًّ اٌشسِّ،ٟشحثًا تاٌرؼا ْٚغ١شاٌشسّٟ
٣ؿد إٔ ضٌٓ ٕٞهطرٍجش ج الذطٌحٌ ٓرطٌٍز ذحُطرغًٛ .ج ٣ؼ٘ ٠ضؿ٘د جُٔـحال ٙك ٢جُطٞغ٤ن
ٝجُؼِٔ٤حش جٍُْٔ٤س ٝ،جًُٖ ٖٓ ١أٗ ٚإٔ ٣رطة جالنطٍجع ٌٖٔ٣ .ضط ٍ٣ٞأكٌحٌ ؾى٣ىز ذٍٓػس
(٣ٝؿد)  ٌٖٔ٣ ،إٔ ضطـٍ٤جأل٣ُٞٝحش (٣ٝؿد) .ذًٜج جُٔؼ٘ ،٠جٕ"جإلظٜحٌ" (ٞٝغ ٓ٘طؿحش
ٝػِٔ٤حش ٝنىٓحش ؾى٣ىز ك ٢جُؼٍ ٌٖٔ٣ )ٜإٔ  ٌٕٞ٣أًػٍ ًلحءز ٖٓ "جإلنرحٌ" (ذحالػطٔحو
ػِ ٠جًًٍُٔجش ُط َ٤ٚٞجألكٌحٌ جُؿى٣ىز) .هَ ٝوجػح ُالؾطٔحػحش جٍُْٔ٤س ٝهَ ٍٓقرًح ُِطؼحٕٝ
ؿ ٍ٤جٍُْٔ ٢جُٔرحٍٖ ٓغ ج٥نٍ.ٖ٣
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ئظٙاس اٌمّ١ح تسشػح
جٕ ٓهطرٍجش جالذطٌحٌ ٝ ،نحٚس ضِي جُط ٢ضؼَٔ ك ٢غوحكس ٓطـٍ٤ز ْ ،طوحذَ ذحُطٌٗ٤ي  ٖٓ .جُْٜٔ
ئظٜحٌ جُوىٌ ٙػِ ٢ئٞحكس هٔ٤س كٝ ٢هص ٓرٌٍ ػٖ ٣ٍ٠ن ئٗطحؼ ٓ٘طؽ أ ٝػِٔ٤س أ ٝنىٓس ٓل٤ىز
ك ٢جألٖ ٍٜجُوِِ٤س جأل.٠ُٝ
أوش ٓهطرٍجش جالذطٌحٌ ئُ ٢جالنطٍجعجش ٘ٛٝ ،حى ٓطغ ٓ٤ٜ٘س أػظْ ٖٓ نِن ٓ٘طؿحش أٝػِٔ٤حش
١
أٝنىٓحش جُط ٢ضإو ١جُ ٢ػَٔ ٖ٢ء ج ٝجٚالق ٝ ،ٚجغ٘حء ْؼ ٢جُؿٜحَ جألػٍُِِ ٠هحذس ُصهى ّ
ً
قِٞال ٖحِٓ ٚالضؿحٛحش جُؼِْ ٝجُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُ٘حٖثس ٣ ،ؿد ػِ٘٤ح إٔ ٗؼط٘ن جُطـٝ ، ٍ٤٤ضكَٔ
ٓهحٝ ٍٙ٠جُك ٍٞٛػِ ٢ػحتى ٙجٌُر ٍ٤جًُ٤ْ ١طٞجُ. ٢
ش  ،جض َٛذحُٔإُق ػِ: ٢
ُُٔ٣ى ٖٓ جُٔؼِٓٞحش قٓ ٍٞهطرٍ جألذطٌحٌج ٍ
jan-roar.beckstrom@Riksrevisjonen.no

اٌرىٌٕٛٛظ ٟػٍ ٝػًّ اٌّشاظؼح
ا
ِخرثشاخ االترىاس ٌّؼاٌعح ذأش١ش اٌؼٍُ ٚ
ذؼشف ِخرثشاخ االترىاس
ٓهطرٍجش جالذطٌحٌ ٗ٣ ،حٌ ئُٜ٤ح أًٟ٣ح ذحْْ جٍٍٓٓػحش جٓ ٝكح ٌٝأ ٝقح٘ٞحش ٢ٛ ،
ٝقىجش أ ٝكٍم ػَٔ جُط ٢ضٞظق جإلذىجع ٝجٍُٔٗٝس ٝضٜىف جُ ٢جذطٌحٌ جكٌحٌ
٘ٓٝطؿحش  ٝػِٔ٤حش ٝنىٓحش ُِٔٓحػىز ك ٢قَ جُٔٗحًَ ٝ ،نِن ًلحءجش جُؼَٔ
ٓٝؼحُؿس جُوٟح٣ح جُ٘حٖثس .ق٤ع ٌٜ٘ٔ٣ح إٔ ضؼَٔ ذحٗٔحٓ ٠ط٘ٞػس ٖٓ جُطٍم – ٢ٛٝ
ضؼَٔ ًٞقىز ٓ٘لِٛس ضٔح ًٓح ػٖ جٍٓ٘ظٔس أ ٝضؼَٔ ًلٍ٣ن وجنِ٣ ٢ؼَٔ ٖٓ جُٔٞظلٖ٤
جُكحُ.ٖ٤٤

اٌحاظٗ ٚاألسرعاتٗ١
ئٕ جُطوىّ جُؼِٔٝ ٢جُطٌُ٘ٞٞؾ٣ ٢كىظ ذٍٓػس ٝ .ضٌػٍ جُٔ٘حهٗحش ق ٍٞجُؼِْ ٝجُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح ٝضِي
جُطٞؾٜحش ضإغٍ ػِ ٠ػَٔ جٍُٔجؾؼس  ٝ .هى هحٓص جُٔ٘ظٔس جُى٤ُٝس جألؾُٜز جُؼِ٤ح ٍُِهحذس جُٔحُ٤س
ٝجُٔكحْرس (جإلٗطْٞحٓ )١إنٍجً ذاٗٗحء ٓؿٔٞػس ػَٔ ٓؼ٘ ٚ٤ذطأغ ٍ٤جُؼِْ ٝجُطٌ٘ ُٞٞؾ٤ح ػِ ٢ػَٔ
جٍُٔجؾؼ ٚجألؾ ُٜٙجُؼِ٤ح ٍُِهحذ ٚضٗؼٍ ذحٍُؿر ٚذحُو٤حّ ذٗ٢ء ٌُٖ ٓحيج؟ جهطٍـ ٌٓطد جٍُٔجؾغ جُؼحّ
ٍُِ٘٣ٝؽ ئٗٗحء ٓهطرٍ جالذطٌحٌ ٣ٝطرحوٍ جُهرٍجش ٓغ ذؼ ٝأك َٟجُٔٔحٌْحش .
افضً اٌّّاسساخ ف ٟأشاء  ٚذشغِ ً١خرثشاخ األترىاس إٌاظحٗ
جُطؼحٓ ٕٝغ جإلٗطْٞحٓٝ ١ؿٔٞػحش جُؼَٔ جُطحذؼُٜ ٚح ،ذٔح ك ٢يُي ٓؿٔٞػس جُؼَٔ
خٍُهحذ ٚػِ ٢ضو٘٤س جُٔؼِٓٞحش
جُٔؼ٘ ٚ٤ذحُر٤حٗحش جُٟهٔٓ ٝ ، ٚؿٔٞػس جُؼَٔ جُٔؼ٘ ٚ٤ج
ٓ ٝؿٔٞػس جُؼَٔ جُٔؼ٘٤س ذطأغ ٍ٤جُؼَٝ ّٝجُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح ػِ ٢جٍُٔجؾؼ. ٚ
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ضؼ ٖ٤٤أػٟحء جُلٍ٣ن ٓإ ٖ٤ِٛشًُ٘ٞٞؾ٤ح ٣ ٝطٔطؼ ٕٞذؼوٓ ٍٞرىػس  ٝ ،ذؼٝ
ٜٓحٌجش جُطٍٓٞ ًْٝ ، ُ٤ث ٖٓ َ٤جُٔؼٍكس ذؼَٔ جٍُٔجؾؼس ٝقل٘ ٖٓ ٚجُلُ ْٜألْحُ٤د
جٌُٔ٤س.
جُطًٍ ُ٤ػِ ٠جُٔٗحًَ جُٔؼوىٝ ٙجُؼَٔ ٓؼٜح جٍُٔجؾؼُِٓٔ ٖ٤حػىز ػِ ٢جُطَٚٞ
ُكٌِ ٍٞجتىز ٓٝل٤ىز ُِٔٗحًَ جُكحُ٤س ،ذحإلٞحك ٚجُ ٢جُط َٚٞألفًحٌ ّٓضورِ٤س ُٔؼحُؿس
جُوٟح٣ح جُ٘حٖثس.
ئضحقس جُكٍ٣س جالْطٌٗحك٤س – ٞٝغ كٍ٣ن جإلذىجع ٖٓ نالٍ ٞٝغ جُٞقىز
وجنَ جُٔ٘ظٔس ُِكى ٖٓ جُرٍٝ٤هٍج٤٠س ٝجُٓٔحـ ذحُطلحػَ جُْ ٗطظْ ٓغ جٍُٔجؾؼ ٖ٤ك٢
ٗلّ جُٞهص.
ٞٝغ جأل٣ُٞٝحش ٝضكِ َ٤جُطٌِل ٝ ٚجُٔ٘لؼ ٚجُٔطؼِو ٚذٌَ ٓرحوٌ ٓ ٙوطٍقُ ٚطكى٣ى
جُٔططِرحش ٝػٞجتى جُٔكطِٔس جالْطػٔحٌ جيج ٗلً .
هَ ٝوجػًح ُالؾطٔحػحش جٍُْٔ٤س ٝهَ ٍٓقرًحئُ ٠جُطؼح ٕٝؿ ٍ٤جٍُْٔ ٢جُٔرحٍٖ ،
ق٤ع جٕ "جإلظٜحٌ"ؿحُرًح ٓح  ٌٕٞ٣أًػٍ هٔ٤س ٖٓ "جإلنرحٌ" ػ٘ىٓح ٣طؼِن جألٍٓ ذطرحوٍ
ٓرحوٌجش ٓهطرٍ جألذطٌحٌ
ئظٜحٌ جُوٓ٢س ذٍٓػس! ق٤ع جٕ ٓهطرٍجش جالذطٌحٌهى ضٞجؾ ٚذحٌُٗٞى  ،كٖٔ
جُ ١ٌٍٟٝئظحٍٛجُ٘ؿحقحش جُٔرٌٍز (نالٍ جألٖ ٍٜجُوِِ٤س جألُ )٠ُٝط٤ٞٞف جُؤ٤س
جُط٘ظ٤ٔ٤س.
جْطٔطغ ذطر٘ ٢جُطـ ٍ٤٤جُٔكلٞف ذحُٔهح ٍ٠ذحُؼحتى جُؼظ ْ٤جًُ١
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ْ. ٢ِ٤

