
   

   

     

 

  

  

 قصة نجاح الجهاز المركزي للمحاسبات

 في مجال التدقيق والرقابة على أهداف التنمية المستدامة 

 من التغيرات المناخية( حماية شواطئ جمهورية مصر العربية)



     
 الجهاز المركزي للمحاسبات      

 جمهورية مصر العربية           

 

 

 مقدمة 

 :
ً
 جهود الدولة لحماية الشواطئ أوال

 :
ً
 التحديات التي تواجه الحكومة املصرية ثانيا

 :
ً
دور الجهاز املركزي للمحاسبات في مجال التدقيق والرقابة على مشروعات حماية شواطئ  ثالثا

 جمهورية مصر العربية

 :
ً
خطوات عملية التدقيق التي قام بها الجهاز املركزي للمحاسبات للمشروعات التي تنفذها  رابعا

 التوصيات(. –)أهم املالحظات  الدولة لحماية الشواطئ

التي وردت بالتقرير عن دور الجهاز املركزي للمحاسبات في تدقيق املشروعات أهم املالحظات  

 املنفذة لحماية الشواطئ

 أهم توصيات الجهاز 

 التغذية املرتدة املتابعة )ألاثر والنتيجة( 
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البحر  ية علىشرقوالحدود الساحلية الالبحر املتوسط،  ية علىالشمالبحدودها الساحلية مصر تتميز 

تؤثر  التي، وتعمل مصر جاهدة على حماية تلك الشواطئ والحفاظ عليها من التغييرات املناخية ألاحمر

، ومن ثم حدوث تهديدات خسارة ألاراض ي الزراعية عالية إلانتاجية في دلتا النيلقد تؤدى إلى و  ,عليها 

 وقطاع السياحة  الغذائيلألمن 
 
  على طول الساحل الشمالي الغربي، مما يؤثر تأثيرا

 
  مباشرا

 
على  وخطيرا

 .الاقتصاد املصري الكلي

من آلاثار السلبية للتغيرات  شواطئها بذل العديد من الجهود للحفاظ عليعلى مصر ولذلك حرصت 

لشواطئ، خاصة وأن العمل على اوخالل السنوات املاضية تم تنفيذ العديد من ألاعمال لحماية ، املناخية

الحفاظ على منسوب سطح البحر يعود بالنفع على سالمة املواطنين، ويحافظ على املشاريع الصناعية 

في تلك  قتصاديةإلل مصر، وبما يمكن من تحقيق التنمية اوالزراعية والسياحية املوجودة على سواح

املناطق، باإلضافة إلى الحفاظ على املناطق ألاثرية املوجودة على سواحل مصر وخاصة بمنطقة الدلتا، 

املستقبلية والحفاظ على الثروات الطبيعية لألجيال  جتماعيةوالا  قتصاديةوبما يسمح بتحقيق التنمية الا

 .القادمة

إلاطار حرص الجهاز املركزى للمحاسبات على القيام بدوره فى تدقيق كافة املشروعات  وفى هذا

 . ألاداءرقابة لتزام و الا رقابةو  يةاملال رقابةالالقومية التى تقوم بها الدولة من ناحية 

 

 

 

 مقدمة:
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 :ومن ضمن تلك املشروعات ما يلى املناخيةتنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات تقوم الدولة ب

 تكيف منطقة شمال الدلتا املتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر. 

 الحماية الطبيعية لشاطئ رشيد باستخدام محرك الرمال. 

  مدن مصرية متوسطية 3تكامل حماية السواحل في. 

 :من خالل تعتمد إجراءات وتدابير سياسة التكيف في املناطق الساحلية بشكل أساس يو 

 وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية (ICZM)  قادرة على التكيف مع املناخ للساحل

 .ستخدام ألاراض ي بأعمال حماية السواحلاالشمالي ملصر تربط خطط تطوير 

 مراقبة طويلة املدى للتغيرات في البحر ونظام إلانذار املبكر لتقليل آثار الظواهر الجوية املتطرفة. 

  تراكم النفايات البالستيكية في البيئة البحرية والبريةتجنب. 

  رتفاع منسوب سطح البحراالتصدى لظاهرة النحر وآلاثار الناتجة عن. 

  ستثمارات القائمة على السواحلالزراعية والا  ألاراض يإيقاف تراجع خط الشاطىء والحفاظ على. 

 باملناطق الساحلية ةالسكني ةاملحافظه على سالمه واستقرار الكتل. 

 ماية دلتا نهر النيل من تداخل مياه البحرح. 

 

 
 
إنشاء الهيئة املصرية العامة لحماية الشواطئ والتى كان من أهم  تم وفى إطار جهود الدولة أيضا

جديدة من البحر  أهدافها إيقاف التراجع والتآكل املستمر واملتزايد لخط الشاطئ ومحاولة كسب أراض  

تضاف إلى الشاطئ، حماية وتأمين سالمة املنشآت السياحية والعمرانية الواقعة على الشاطئ، حماية 

بان الرملية املكونة للشواطئ التى تعتبر خط دفاع أول ثألاراض ى الزراعية الساحلية، املحافظة على الك

 ة.يلحماية الشواطئ، املحافظة على املصايف باملناطق الساحل

 

 

 :
ً
جهود الدولة لحماية أوال

 الشواطئ:
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تتمثل أهم التحديات أمام الحكومة املصرية ملشروعات إجراءات التخفيف والتكيف في مجال حماية 

 الشواطئ املصرية فيما يلى:

 التنفيذ الفعلي لتدابير التخفيف والتكيف مشروط بتوفير تمويل دولي ن إحيث  :يالدعم املال

 مالئم ومناسب من خالل التمويل واملنح بشروط ميسرة للغاية حسب الحاجة.

 بناء القدرات ونقل التكنولوجيا. 

 .املوارد البشرية الالزمة لتنفيذ إلاجراءات 

 

 

 

 

 

بين أهداف كامل للمساعدة في تقييم الروابط املتبادلة وأوجه الت املدققينتمكين  يسعى الجهاز إلى

املختلفة  عمليات التدقيقالتنمية املستدامة، وتسليط الضوء على النتائج والتوصيات املحددة من خالل 

بالرقابة ل القيام وتوجيه الحكومات نحو معالجة أوجه القصور من خال ،ألهداف التنمية املستدامة

 عن لتزام، الاو ألاداءواملالية 
 
والعمل منها  ستفادةال لوأصحاب املصلحة  لحكوماتلتوفير معلومات فضال

 .2030التنفيذ الكامل لخطة  على

 

 

 

 :
ً
التحديات التي تواجه ثانيا

 الحكومة املصرية:

 :
ً
للمحاسبات في مجال التدقيق والرقابة  املركزي دور الجهاز ثالثا

 على مشروعات حماية شواطئ جمهورية مصر العربية:
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شروعات حماية الشواطئ املصرية، ملية املالللرقابة نموذج وإطار لتطبيق برنامج  بوضعقام الجهاز 

لتزام بالقوانين والخطط والبرامج أثناء عملية التنفيذ، والتأكد من مدى الا داءألا تابعة وتقييم ملوكذلك 

لعملية  م تصميم نموذجتعلى هذا ألاساس و والبروتوكوالت املوقعة مع الدول والجهات املانحة واملقرضة، 

 ملعايير الرقابة الخاصة باإلنتوساى ومعايير  التدقيق
 
الهدف من هذا النموذج  يحققحتى  ISAMوفقا

قام وبصورة مستمرة، وقد  منذ البدء فى تنفيذ تلك املشروعات التدقيقحيث تتم أعمال  ،التدقيقعملية 

كذا واملوازنة الجارية للدولة و ستثمارية الخطة الا من صرف عليها تم المشروعات  7تدقيق عدد بالجهاز 

 .والقروض نحمن امل

 

 املعايير الدولية لتنفيذ أعمال التدقيقو  ألاطر  التى تتفق مع التدقيق وقد قام الجهاز بخطوات

 للخطوات التالية:
ً
 وفقا

 

 

 

 
 

  وخطط  ،البداية بدراسة املشكلة املتعلقة بالنحر الذى تتعرض له الشواطئ املصرية فيقام الجهاز

التى سيتم  التدقيقحتى يتم تفهم طبيعة عملية الدولة فى شأن حل تلك املشكلة ومشروعات 

 التخطيط لها.

 تها ءللوقوف على مدى كفا الشركات والجهات القائمة بتنفيذ هذه املشروعات طبيعة دراسة

 .تها املاليةءالفنية ومال

 .دراسة طبيعة ومصادر عمليات التمويل الخاصة بتلك املشروعات 

 :
ً
 املركزي قام بها الجهاز  التيخطوات عملية التدقيق رابعا

 تنفذها الدولة لحماية الشواطئ: التيللمحاسبات للمشروعات 

إلاعداد لعملية ـ  1

 التدقيق:
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 قانون الرى والصرف والئحته التنفيذية، و  ،شواطئبحماية الصلة إلاملام بالقوانين املتتجميع و

، قانون حماية نهر النيل واملجارى املائية والئحته تهاليعدوتالبيئة والئحته التنفيذية  حمايةقانون 

 بشأن حماية الشواطئ البحرية املصرية.ات ، قرار التنفيذية

 وعات من املنح والقروض.ر تفاقيات والبروتوكوالت الخاصة بتمويل تلك املشالا 

  عمليات الصرف والشراء مثل قانون املوازنة العامة القوانين واللوائح املالية وإلادارية التى تنظم

للدولة وتعديالته، قانون املناقصات واملزايدات واملعدل بقانون التعاقدات التى تبرمها الجهات 

 العامة، الالئحة املالية للموازنة والحسابات، الئحة املخازن، قانون املحاسبة الحكومية وتعديالته.

 رامج الزمنية الخاصة بتنفيذ تلك املشروعات.العقود وأوامر إلاسناد والب 

 

 

 

 تم تحديد ما يلي:سبيل التخطيط لعملية التدقيق  في

  التدقيقأهداف: 

 

 

 

 تحقيق مجموعة من ألاهداف أهمها:التدقيق  عملية فتهدست

  لتزام بالبرنامج هذا الشأن والا ياملنظمة فلتزام بتطبيق القوانين واللوائح الاالتحقق من

 . الزمنى

  صحة  تدقيقو ارغراض املخصل لها هذه إلاعتمادات ألا  يف الصرفبلتزام الاالتأكد من

 .دراسة وتحليل التجاوزات املحتملة في التكلفةالحسابات، و وسالمة 

ـ تخطيط عملية  2

 :التدقيق

 أهداف التدقيق:
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  لحل مشكلة  ألاداء وقدرة إلادارة على تنفيذ الخطط والبرامج املوضوعةتحديد مدى كفاءة

 .نحر الشواطئ

  وتقويم ألاداء عن  التى تتم فى هذا الشأناملساهمة في تحقيق رقابة فعالة على ألانشطة

 طريق توفير املعلومات للجهات املستفيدة.

  وعدم وجود تقاعس  ابالتزاماتهوفاء ومدى ال إلانجاز  علىالشركات املنفذة تقييم مدى قدرة

 عات.فى عمليات التنفيذ لهذه املشرو 

  لمحافظة على البيئة.الشركات لوالنظم التى وضعتها تقييم السياسات والبرامج واملمارسات 

 

 
 

وتحديد املدى  التدقيق، وتم  تصميم برنامج التدقيقتم تحديد نطاق السابقة دراسة البناء على 

كذا ألاداء و  ورقابة املالية الرقابة أسلوبوذلك فيما يتعلق ب البرنامج تلكالزمني وفريق العمل  لتنفيذ 

 .لتزامالا رقابة

 

 

 

 

 

 

 

تباع الذلك تم  التدقيقتتحدد جودة مخرجات عملية  التدقيق على كفاءة ومهارة فريق ناء  ب

 الخطوات التالية:

  تدقيقفى كل نوع من أنواع ال دققينم 4رئيس ي وعدد  مدقق 1 من عدد تدقيقتشكل فريق.  

  فيما يتعلق بالنواحي والخبراء ببعض املتخصصين  أثناء عملية التدقيق ستعانةالا كما تم

 الفنية.

 

 

التدقيق الذى يناسب طبيعة تلك ألاعمال والذى يحقق الهدف من عملية تم تصميم برنامج 

 .التدقيق

 التدقيق: نطاق عملية

 تشكيل فريق

 التدقيق:

 التدقيق:تصميم برنامج 
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 وجمع أدلة إلاثبات تم القيام بما يلي: تدقيقالعملية  لتنفيذ

  تقييم آلاثار البيئية املترتبة على املشروعات التى يتم تنفيذها، و الرقابة ةنظمأتقييم تدقيق و.

  إجراء مجموعة من التحليالت املاليةو الية فحل املستندات املتدقيق و. 

  العمليات التى ستفسارات التي تتعلق باملقابالت للحصول على بعض الا إجراء مجموعة من

 .تم تنفيذهاي

 .فحل نظام املخازن للتحقق من سالمة إجراءات أعمال التخزين 

  إجراء عمليات تقييم مختلفة لألعمال املنفذة مع ما تم التخطيط له والوقوف على

 وتصحيحها. الانحرافات

 

 

 

رقابة الية و ة املباقالر التدقيق و  إعداد تقرير تفصيلي بأعمالتم مراعاة الجوانب الشكلية للتقرير  مع

 للهيئ إبالارغهوتم ألاداء رقابة لتزام و الا
 
ة املصرية العامة لحماية الشواطئ وإلى كافة الجهات املعنية  طبقا

 للوائح والقوانين بجمهورية مصر العربية.

عملية  .تنفيذ3

 :التدقيق

 :التدقيق .تقرير 4
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 عدم  
 
 .لمعدالت املطلوبة، مما أدى إلى التأخير في تنفيذ بعض ألاعمالل تحقيق إلانجاز وفقا

  تنفيذ بعض العملياتللبدء فى الالزمة  التراخيلستخراج اوجود بعض املعوقات إلادارية والتأخر في 

 .لها املقررةنتهاء ى تعديل تواريخ الا لمما أدى إ

  ت والتي من قبل بعض الشركات وألافراد على الشواطئ بعض التعدياتوجود 
 
على البيئة  ؤثر سلبا

 الساحلية.

 

 

  قيام الدولـة متمثلة في وزارة البيئة بمساندة الشركات في تنفيذ مشروعاتها املتعلقة بالبيئـة  استمرار

 .من خـالل الدعـم الفني واملالي

  دراسة وضع عقوبات رادعة للذين يقومون بالتعدى على حرم الشاطئ الذى يعد أحد املوارد

 الطبيعية ارغير املتجددة والذى يمثل منفعة عامة.

  سرعة البت فى أوضاع القرى السياحية السابق توقيع مخالفات عليها.العمل على 

  معدالت ألعمال الحماية وتطوير السواحل والشواطئ املصرية على زيادة حث الشركات املنفذة

 .تنفيذ ألاعمالألاعمال بما يتوافق مع البرنامج الزمنى ل تنفيذسرعة التنفيذ و 

 املركزي دور الجهاز عن وردت بالتقرير  التياملالحظات  أهم

 تدقيق املشروعات املنفذة لحماية الشواطئ: فيللمحاسبات 
 

 أهم توصيات الجهاز:
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  والتنسيقات مع الجهات املعنية قبل البدء فى تنفيذ  التراخيلالعمل على سرعة إستخراج كافة

واعيد املقررة وإلاستفادة من العامل الزمنى فى حماية املالعمليات حتى يتسنى إلانتهاء من تنفيذها فى 

 الشواطئ البحرية.

  تنشيـط جهاز تحصيل الغرامات والتعويضات املفروضة على املنشآت التي خالفت قانون البيئة

 العقوبات املنصوص عليها بـه. وتفعيل مواد

  وبناء القدرات للتوجه نحو التمويل ألاخضر وعالج مشكلة نفايات  واملاديتوفير الدعم الفني

 املصرية. بالشواطئالبالستيك 

 

 

 

 

 وتحصيل أو التعديات ملعظم توصيات الجهاز خاصة في مجال متابعة إزالة املخالفات  ستجابةالا  تتم

 تنفيذ  الغرامات، ومتابعة
 
  للبرامج الزمنية املوضوعة للتنفيذ.املشروعات وفقا

  متابعة قيام الشركات بإجراء دراسات تقييم ألاثر البيئي لألنشطة الجديدة والتوسعات قبل تم

 .للتنفيذالالزمة عتمادات املالية توافر الا مدى جدوى الاقتصادية املرتبطة بها، و التنفيذ، ودراسات ال

 تخاذ إلاجراءات القانونية ضد اتم  اكم ،تم إنذار الشركات التى تأخرت فى التنفيذ بسحب ألاعمال

 .الزمنى املوضوع للتنفيذ البرنامج الشركات التى تقاعست عن مواكبة

  البالستيكية في البيئة البحرية والبرية وزيادة إنتاج البتروكيماويات  تجنب تراكم النفاياتفى سبيل

من ألاكياس البالستيكية القابلة  انطنألا  الفآ تصنيعلألاول  ؛الخضراء، تم التخطيط لبرنامجين

ا، والبرنامج الثاني إلى تحويل النفايات البالستيكية إلى زيت كمنتج وسيط إلنتاج  يهدف للتحلل سنوي 

 .قتصاد الوطنى، وهو ما يعود بالنفع على الامن البولي إيثيلين انطنألا ف ال آ

 

التغذية املرتدة املتابعة )ألاثر 

 والنتيجة(:
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