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ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
م
ماظــرضـوبـي اٌـوظقـي
اٌوظلة
ظؾرضوبة م ـ
ـ
تصدره ـا املغظؿـة اظعربقيم ظألجفزةم اظعؾقوم
مـجؾـي نــصػ ســغـقيــة ــ
واحملـودؾــي.م

م

م

ماظؾفــي اظدائؿي ظشمون اجملؾيم

نبذة عن املنظم ة العربية لألجهزة العليا
للرقابة املالية واحملاسبة

تـلدقس املغظؿي وتـظقؿفو:م

الـعـــامــــة ظؾـــمـــنــــــــزـــــــــــعـــــــــــــة .م
ماألمــانــي ـوفضومحملضرماالجؿؿوعمممم
والربودؾيمدـيم1976م ـ
اظعربلة ظألجفـزة اظعؾقو ظؾرضوبي اٌوظقي ـ
ـ
ممممممممممممممممممممممممممممممممممم ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ممممممممممتلدلً املغظؿـي
دؾـيمبولعؿلطـيماألردغـقــيماشلـــــــوشـــعـــــلـــــــي.
ـ
مدؼقانماٌح اوجىماظؾقائحم
ـ
المـغعؼد بوظؼوػرةميف غػس اظلـي.موقدممتماظعؿؾ ـفؼفوممب
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممماظؿلدقسي ظرؤدوء ػذه األجفزةم ـ
مديــوانماظرضوبيمالــعوظقيمواإلدارؼيمبــــــدوظـــــيمصـــؾـــلـطـــقـــ.اظصادرة ســة م.1976موقدمأظغقًمػذه اظؾّقائحموحؾّ ربؾّفوماظـظــومماألدوســـــيمم
اظؿلدقلل واظؿـظقؿلة ـ
ة
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
مدؼــقانماظـــؿــقـودــــؾــــــــيمبــدوظـــيمظــقــؾـــــــــقـــــــو.مالعممترماظـوظٌماٌـعؼد يف تقغس دـيم.1983م
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممظؾؿغظؿي اظذي متمإضراره يف ـ
صر الــسربلــة .مم
ورية مـ ـ
المـركــزي ظؾؿح اسـبـات ـبج ـعف ـ ـ
ماىفوز ـم

المغظـؿـة :م
أػـداف ـ
اظلعــيــة .م
واحملودىة بوىؿف ـوريـــة ـ
ـ
رضوبة
ظؾ ـ
المـرطزي ـ
ماجل ـػوز ـوتورقدماظصالتمبقـف ا.م
ممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ممممممممممم-متـظقؿ وتـؿقي اظؿعوون سؾك اخؿالف أذؽوظفمبني األجفـزةماألسـضوءم ـ
رير ه ـذا اظعـــدد
ػقهـــي تح ــ ـ
م

العوليةمبني م مممممممممممممم
والدرادوتمواظؾققثميفمعقدانماظرضوبيم ـ
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممم-متشفقع تؾودل وجفوت اظـظر واألصؽور واًدلاتم ـ
ـقــســا
مععوظلماظلقد /سؾـدماظؼــودرماظــزضــؾل،ماألمـيـــنماظعــاممظؾـؿغــظـؿــــــة،مرئــ ـاألجفزة األسضوء واظعؿؾمسؾك رصع علؿقىمػذه اظرضوبي يفماجملوظنيماظعؾؿل واظؿطؾقؼل.م
م مم
مالدقـد/مأح ـؿـدماظعــػقشوتم(دؼـــقانمالــربـــودؾيمبولــممؾؽـــيماألردغقـيماشلـوذؿــؼـي)مسؾقومظؾرضوبةم اٌوظقيم مممممممممممممممم
ـ
إغشاء أج ه ـزةم
دي اٌعـوغيمواظدسـؿماظالزمؼـمظألجفزةماألسضوءماظيت ترشى يفم ـ
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مممممم-ممتؼـ م
اظللد/ممـج ــديماليفمعــؼـــتـــاغلم(بــــــدوظــــــــيمصـــــؾـــــلــــــطــــــقــــ)م
م ـمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممواحملودؾيمأوماظيتمترشى يف تطقؼر آظقوتماظعؿؾمظدؼف ا.ممم
اىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتمجبؿفقرؼيمعصرماظعربقي)م
ـ
اظللد/مربؿودمربؿـدمعظـلمسوعرم(
م ـرضوبيماٌوظلة .مم
ـ
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مممممم-ماظعؿؾ سؾك تقحقد اٌصطؾقوت اظعؾؿقي بني األجفزة األسضوء يف ذبول الـــ
دمالجــــوفــــيم(اظـفـؿـف ــوريــــةماظقـ ـمـــــــلــــي)م
سـيـد/مسؾــــيمعـح ــمــــ ـ
ال ـ
م ـممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ممممممممممم-ماظعؿؾ سؾك غشر اظقسل اظرضوبل يف اظقرـ اظعربي عؿا ؼلوسدمسؾك تؼقؼيمدورماألجفزةميفمأداءمعفوعفو.م
ـلــــي)مم
سـيـد/مخــوظـــــدمســؾــــلمزه ــــــــــرهم(اظــجـؿـف ــوريــــةماظقـ ـمـــــ ـ
ال ـ
م ـاألسضاء يف املــظؿيمواشلقؽوتمواٌـظؿوتماٌؿكصصي يفمجوععي
ـ
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ممممممممممم-متـظقؿ اظؿعوون وتدسقؿف بني األجف ـزة
ؼسمايسنـيموسؾدماظـؾـودـطماظـؿؾـــروطـــلم
ـ
اظؾيــل وخ ـمـ
ماظســـادة /رضــوان بـــرق ـاٌولؼيم"االغؿقدوي"مواشلقؽوتماظدوظقيماإلضؾقؿقيم
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممالدول اظعربقي واٌـظؿوت اظدوظقيمظؾفقؽوتماظعؾقو ظؾرضوبيم ـ
(األمــانـةم اظعــامــة ظؾؿغظؿـة ماظعربقي).م
ممممممممممممممممممممممممممممم ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مممممماألخرىماظيتمشلو صؾي بلسؿولماظرضوبي اٌوظقي.ممم

م
م

ســــقان اجملؾــيم
الدولم
العوظقي اظيت تؿقظبمعراضؾيمحلوبوتمجوععةم ـ
الرضوبي ـ
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مممم-ماظلعلملتؽؾلفماملغــظـؿي بؿلؿقي ػقؽوت ـ

اظطوبقماألول
مـقـر األمــونـة اظعـامــة ظؾؿــــظـؿـي:ذــورع اظطـقـىماظـؿـفقــري،عـدد ،87ـ
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ممممممممماظعربقيموشرلػو عـ املغظؿوت واشلقؽوتمواظشرطوت اظؿوبعـة شلو أو اٌؿقظيمعـمضؾؾفو،مأو عـمقبؾمالــدولم
ظػوطس)00216( 71780029 :م
اظؾؾـفدؼر،م1002متقغس-ماشلوتػ-71780040:ما
م ـاظرضوبة صقفو.م
ـ
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مممماظعربقي واظعؿؾمسؾك رصع علؿقى
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
اظعـقانماإلظؽذلونيwww.arabosai.org:م-ماظدلؼدماإلظؽذلوغلcontact@arabosai.org :
م

المغظـؿـة :مم
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ممممممممأسضوءم ـ

م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مممممتعؿدلمعبلع األجفزة اظعؾقو ظؾرضوبي اٌوظقي واحملودؾي يف اظدول اظعربقيماألسضوءميفمج اععيماظدولماظعربقيم
فح ــة مم
ممربؿـقؼوت اظعـــددممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظصــ ــ
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مممممأسضوء يف املغظؿة .م
م مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
م طؾؿيماظعــــــدد ممممممممممممممممممممممممممممممممممم ممممممممممممممم1م ممممممممممممممممممممممممممممممممممم-ماىؿعقيماظعوعي.م
م
م

اظؾـقي اظؿـظقؿقـي لـلمغظـؿـة :م

ماالصؿؿـــوحقـــــيم ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم م مممممممم3مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-ماجملؾسماظؿـػقذيم(وؼرأدف حوظقو دؼقانماملراضؾيماظعوعيمبوٌؿؾؽيماظعربقيماظلعقدؼي).مممم
العؼـول احملــررممم ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم5مم
 ـممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-ماألعوغي اظعوعيم(وتؼقم بلسؿوشلو دائرة احملودؾوت بوىؿفقرؼي اظؿقغلقي اظيت ؼعؿدلمرئقلفوماألولمأعلانم
العؼـول احملــررممم ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم8ممم
 ـمممممممممممممممممممم ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممسوعو ظؾؿغظؿة ).مم
العؼـول احملــررممم ممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم23ممم
 -ـ

المغظـؿـة :م
غشـوط ـ
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ديدة مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم30م
مإصـدارات ج ـ ـتأدقلل يف دـيم 1976يف اظؼوػرة،مواظـؿؤمتر األولميفمدـي ممممممممممممممممممم
ال ــ
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممسؼدت املغظؿة إظبمحد اآلن،معممتره ـا ـ
غشوروتماظؿدريبممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم40م
ـ
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم1977مبوظؼوػرة،مواٌممتر اظطورئ يفمدـيم 1980بؿقنس،مواٌممتــر اظـوغل يف اظلـي غػلف ــام بوظرؼـوض،مممم
م أخـــؾورماٌـــظـؿـيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم47مممممممممممممماألدوسيماجل ـدؼد،معقـدتماىؿعقيماظعوعـيمم
ـ
واٌممترماظٌظٌميف تقغس دـة م،1983موبسـد إضرارمالنزوم
ا
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
م أخــؾور األجفزةماألسضوءمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم51مالثوغقي يفمأبقمزيبمسنة م،1986مم
ظؾمــظؿـي دورتفوماظعودؼيماألوظب يف تقغس دـيم1983مودورتفو اظعودؼي ـ
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ـ
ممم
اظرضوبقي
ممعقاضعمسؾكماالغذلغًمذاتماظعالضيمبطؾقعيمأسؿولماألجفزةم61سغيم،1992مم ممممممممممممممم
ررابؾسم ـ
الرابعـة يف ـ
الثوظـي يفماًررقم دــة م1989مودورتفو اظعودؼيم ـ
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممودورتفو العــادؼي ـ
مم
63يف ذبؾيم" اظرضوبي اٌوظقي"
ممذروط وععوؼرل اظـشرالسودؼيماظلوددي ـفيماظؼوػرةمدـي ،1998م
خوعسة ميفمبرلوتمدـيم1995مودورتفو ـ
ال ـ
السودؼي ـ
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممودورتػو م ـ
ممضلقؿيماذذلاكميف ذبؾي" الــرضوبي اٌوظلـــة "ممممممممممممممم ممممممممممم64ماظٌعــة مبعؿـانمدـيم،2004مودورتفوم
ادية م ا
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممودورتفوماظعــادؼيماظلوبعـة مبوظربوطمدـة م2001مودورتف ـاماظعـ ـ
ظًدعة مبصـعوءمدـيم،2007مودورتفوماظعودؼيماظعوذرةمباظرؼوضمدـيم،2010مطؿومسؼدتمدورتػومممممممممم
اظعودؼيما ا

سشرةمباظؽقؼًمؼقعلم26مو .2013/06/27مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماحل ادؼيم ـ

مـجـلـة الـرقـابة املـالية– يونيو (حزيران) 2013

1

طؾؿيماظعدد

ممممم

م

م
م

حقلمصعؾقيماألجفزةماظرضوبقيمم
يفمزؾّماٌؿغرلاتمايدؼـيم
م
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م

م
م

م

إسدادمععوظلماألدؿوذ/مسؾدماظعزؼـزمؼقدـػماظعددوغل،
رئقسمدؼقانماحملودؾيمبدوظيماظؽقؼًم

ملم تعدم أػؿقّيم األجفزةماظرضوبقيم اٌوظقيمربؾمخالفميفماظدولمايدؼـيمطوصيمبعدمأنمتزاؼدتمايوجيمظقجقدمتؾؽماألجفزة،م
غظراًمظدو رػوماشلومميفمعراجعيماظؿصرصوتماظيتمورىمسؾكمعقاردماظدولمواظيتمتؿصػمبوحملدودؼيميفمبعضمعـفو،موتـوعلم
احؿقوجوتمطوصيمأصرادماجملؿؿع،مبوإلضوصيمإظبمتشعىموتطقرمودوئؾموأدوظقىماظػلودمسؾكمعبقعماٌلؿقؼوتموارتؾورفومبعضفوم
بؾعضمخوصيمعـمخاللمتطقرمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوتمبوإلضوف ةمإظبمعومضبدثمعـمأزعوتمعوظقيمواضؿصودؼي،مغؿقفيمظذظؽمطؾفمصننم
األعرمؼؿطؾىموجقدمرضوبيمصعوظيمتلفؿميفمعقاجفيماألزعوتموربوربيماظػلودموغبوؼيمتؾؽماٌقاردموضؿونمادؿكداعفوماالدؿكدامم
األعـؾ.م
إنموجقدمأجفزةمرضوبيمضقؼيمتؿؿؿعمبؽوصيماٌؼقعوتماظيتمتلفؿميفمأدائفومٌفوعفومبؽػ اءةموحقودؼيمودونماظؿعرضمألؼيمضغقطم
ؼشرلمإظبمتؼدممذبؿؿعوتفوموحرصفومسؾكماظشػوصقيمواظـزاػيمودسؿوًمظؾػؽرماظؿكطقطلمحقٌمأنمتؾؽماألجفزةمتلفؿميفمصـعماظؼراراتم
عـمخاللمعومتؼدعفمعـمعؼذلحوتموعومتدلزهمعـمتؼققؿمظألوضوعماظؼوئؿيمبوإلضوصيمإظبمدورػوماظػوسؾميفمغبوؼيماألعقالما ظعوعي،موػقمعوم
حرصًمسؾقفماٌـظؿوتماظرضوبقيماظدوظقيمواإلضؾقؿقيمعـمخاللماظؿلطقدمسؾكمأػؿقيمادؿؼاللماألجفزةماظرضوبقيمودسؿفوموتقصرلمطوصيم
اٌؼقعوتماظؼوغقغقيمواٌوظقيمواظؾشرؼيماظالزعيمظققؼؼمذظؽ.م
إنماظدورماظػوسؾماظذيمتلفؿمبفمعـظؿؿـوماظعربقيماألرابقدويميفمدسؿمضدراتم أجفزتـوماظعربقيماألسضوءمالمميؽـمإشػوظف،مطذظؽم
صننمعشورطوتـوميفمأغشطيماٌـظؿيماظدوظقيمشلقؽوتماظرضوبيماظعؾقوماالغؿقدويمتلفؿمطذظؽميفمدسؿمػذاماالووهموتمديمدوراًمصوسالً،م
بوإلضوصيمإظبمأنماألغشطيماٌشذلطيماظيتمتؿؿمبنيماجملؿقسوتماإلضؾقؿقيمتلفؿميفمتـؿقيموتطقؼرمآصوق م اًدلةموتـوعلمذبوالتماٌعرصيم
وتـقسفو.م وظؽلمميؽـمهؼقؼماالدؿػودةمعـمطؾمتؾؽماىفقدمصنغفمالبدمعـمدسؿفومعـمخاللمادبوذمإجراءاتمودقودوتمهؼؼم
اشلدفماٌؾؿغكموعـمأبرزمتؾؽماإلجراءاتمواظلقودوتمعومؼؾل:م
-1ممايرصمسؾكمدسؿمادؿؼالظقيماألجفزةموتقصرلماٌؼقعوتماظؼوغقغقيمواملاظقيمواظؾشرؼي.
-2م م االػؿؿوممبوظعـصرماظؾشريمعـمحقٌماالخؿقورماظؽػءمألصقوبماًدلات،موتقصرلمصرصماظؿدرؼىمواظؿلػقؾمواظذلضل،مووضعم
أغشطيمإلدارةمتؾؽماٌقاردماظؾشرؼيمبؽػوءةموصؼوًمظؿكصصوتفو،موأنمتلفؿمتؾؽماألغظؿيميفمهػقزماظعوعؾنيموادؿكراجمروضوتفؿماظؽوعـيم
واإلبداعميفمسؿؾفؿ.م
م
م

م
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-3مهدؼٌمأدوظقىموودوئؾماظرضوبيماظيتمميوردفوماىفوزمعـمخاللمادؿكدامماظؿؼـقوتمايدؼـيمووضعمأغظؿيموأدظيمظؾعؿؾمتلفؿم
يفمأنمؼمديماظعوعؾقنمعفوعفؿممبـفٍمعؿطقرمدونمتداخؾموؼلوؼرماظؿطقراتمايودثيمسؾكماٌلؿقؼوتماحملؾقيمواظدوظقي.
-4مإدبوذماظؿكطلطمعـفٍ اموأدؾقبمسؿؾ،موأنمتؽقنماًططموبراعٍماظعؿؾمعؿقاصؼيمععمبعضفومػودصيمظؿقؼقؼمرؤؼومعلؿؼؾؾقيم
ظؾففوزميفمإرورمضقؿموأخالضقوتمععمعومػقمعؿعورفمسؾقفميفماجملؿؿعموعومأضرتفماٌـظؿوتميفمػذاماًصقص.
-5مزؼودةموتطقؼرمآصوقماظؿعوونمععمطوصيماشلقؽوتمواىفوتمدقاءماٌشؿقظيمبو ظرضوبيمأوماٌفؿؿفمبويػوزمسؾكماألعقالماظعوعيموعؽوصقيم
اظػلود.
-6مدسؿموتطقؼرمسالضوتماظؿعوونمبنيماألجفزةماظرضوبقيماظعؾقومواالدؿػودةمعـماًدلاتماٌشذلطيماٌقجقدةمظدىمطؾمعـفومواإلدفومميفم
االدؿػودةمممومتقصرهماٌـظؿوتماظرضوبقيمعـمزبرجوتمومبومضبؼؼماظػوئدةماٌشذلطيمظؾفؿقعموؼلفؿميفماالرتؼوءمبلداءماٌفوممواألسؿول.
-7ماظؿؼققؿماظدوريمظألغشطيماظيتمؼؼقمماىفوزمبلدائفومدقاءمعـمخاللمإجراءمعراجعيماظـظراءمأومعـمخاللمتؼققؿمداخؾلمٌعوىيم
اظلؾؾقوتموتعظقؿماإلصبوبقوتموضؿونمهؼقؼماظؿؼدمماٌـشقد.
تؾؽمبوخؿصورمأبرزماألعقرماظيتمغؿطؾعمإ ظبمأنمؼعقــوماهللمدؾقوغفموتعوظبمعبقعوًمسؾكمعقاصؾيمهؼقؼفومظؾقصقلمإظبمعومغـشدهمعـم
اظرضلميفماظعؿؾموأداءماألعوغيمسؾكمأطؿؾموجف،مواهللماٌلؿعون.م
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م
م
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االصـؿؿـوحقي
ممممم

م

م

جقدةماألداءماٌفينمظألجفزةماظرضوبقيمم
بنيمأداءمايؽقعوتموبنيماظرضوبيماجملؿؿعقي

م

المذؽمأنّمضقوسماألداءمايؽقعلمؼقاجفماظؽـرلمعـماظؿقدؼوتمبلؾىمرؾقعيموغقسقيماًدعيماٌؼدعي،موتعددماألػداف،موتزاؼدم
حوجوتماجملؿؿعموتـقسفو،موغدرةماٌقاردمواظؿققالتماالضؿصودؼي،مواظعفزماٌؿزاؼدميفماٌقازغوتمايؽقعقي،مطؿومأنّماالدؿؿرارميفم
إتّبوعم األدؾقبماظؾرلوضرارلمايرؼصمسؾكمهؼقؼماألػدافمبغضماظـظرمسـمغقسقيماإلنوزمضدمأثورماغؿؾوهماظؽـرلمعـماٌـظخملرؼـم
اإلدارؼنيماظذؼـمرأوامأنمهؼقؼماألػدافميفمحدمذاتفومؼلؿؾزمماظذلطقزمسؾكمغقسقيمأومجقدةمػذهماألػدافماحملؼؼي،موأنمذرسقيم
ايؽقعيمتؼقممسؾكمصعوظقيمطؾمعـم اإلجراءاتمواٌكرجوتمذاتماظؼقؿيمبوإلضوصيمإظب م إدراكمعـظؿوتماظؼطوعماظعومموضطوعماألسؿولم
اظعومميوجؿفؿوماٌوديمظعؿؾقوتماظؿقلنيماٌلؿؿرةميفمذبوملمتؼدؼؿماًدعوت .م األعرماظذيمصرضمأػؿقيمتؾينمغظوممإدارةماىقدةم
اظشوعؾي.م
وسؾكماظرشؿمعـمأغفمظقلًمػـوكمععوؼرلمدوظقيمظؼقوسمو تؼققؿمعدىماظؿزامماٌـظؿوتمبؿطؾقؼمععوؼرلماىقدةماظشوعؾي،موإمنومؼقجدم
ععوؼرلمربؾقيمحدؼـيمتطؾؼفومبعضماظدولموبوظذاتماظقالؼوتماٌؿقدةماألعرؼؽقيمواظقوبونموهذومحذوػؿومبعضماظدولماألخرى،م
ودقاءمطوغًمتؾؽماٌعوؼرلمتؿعؾؼممبـففقوتماظعؿؾ،معـؾمعـففقيماظؼقودةمووضعماظلقودوت

م واالدذلاتقفقوت،مأومطقػقيمإدارةم

اٌقاردماظؾشرؼيموإدارةماظشرطوتمواٌقاردمأومطقػقيمتصؿقؿماظعؿؾقوت،مأوماٌعوؼرلماٌؿعؾؼيمبوظـؿوئٍماٌؿؿـؾيميفمرضوماٌؿعوعؾنيموال سوعؾنيم
أوماٌلوػؿوتماجملؿؿعقيمأومهؼقؼمعمذراتماألداءماظرئقلقي .م صننمعـوطماالػؿؿوممبفومدقـعؽسمبوظطؾعم سؾكمضدرةمتؾؽمايؽقعوتم
سؾكمجذبمرؤوسماألعقالمواالدؿـؿوراتمعـمخاللمخؾؼماظؾقؽيماٌـودؾيمظذظؽ،موهؼقؼماٌقزاتماظؿـوصلقيماظدائؿي.م
طذظؽمحولمعشؽؾي سدم وجقد أػداف واضقي ألداءمايؽقعوت،موسدم تقصر اًدلة اظالزعيمإلعؽوغقي هؼقؼ اظؿقلني اٌلؿؿر،م
واظذلدد يف ادؿكدام برامج األداء،موسدم اظؼدرة سؾك اظؿقدؼد اظدضقؼ ظعؿالء ايؽقعي،موصعقبي ضقوس علؿقى أداء اًدعوت
ايؽقعقي وإغؿوجقؿفو،موزؼودة يف اظؿؽوظقػ دون هؼقؼ إضوصي عؾؿقدي ظؾكدعي .طؾمذظؽمجعؾماألجفزةماظرضوبقيميفمعلزقمغؿقفيم
أدودقيميوظيماالرتؾوكماظيتمضدمتـشلمغؿقفيم سـماظػفقةمبنيماظـظرةماجملؿؿعقيمظؿؾؽماألجفز ةمبؽقغفومرققماظـفوةمظؾؿفؿؿعميفم
تلطقدماٌصداضقيمسؾكماظؾقوغوتماظصودرةمسـمايؽقعوت،موبنيماألداءماٌفينمظألجفزةماظرضوبقيماظذيمؼعؿؿدمسؾكمضقاسدماظلؾقكم
اٌفين،موععوؼرلماٌراجعي،موشرلػومعـماظضقابط.م
وعـمثؿمصؼدمأصؾقًمايوجيمعؾقيمظالغؿؼولم بوظػؽرماظؿؼؾقديميفمضقومماألجفزةماظرضوبقيمظدورػوميفمتؼقؼؿماألداءمايؽقعلمعـم
ذبردمتقاصرمأدظيماإلثؾوتماظؽوصقيمواٌالئؿيمظؿطوبؼماٌلؿـداتمععمضقاسدماظصرف،مودالعيماإلجراءاتماٌؿؾعيمإظبمرأىمخؾرلمؼعؿؿدم
سؾكمدراديمصقيماالصذلاضوتماظيتماسؿؿدتمسؾقفومايؽقعيميفمإسدادماخل رطمواظلقودوتمواظدلاعٍ،مصضالًمسـمدراديماٌكوررم
اٌؿـقسيماظيتمضدمتمثرمسؾكمضدرةمايؽقعوتميفمأداءمعلؽقظقوتفوماجملؿؿعقي،موذظؽمطؾفميفمضقءمعومتقصؾًمإظقفماٌلؿقدثوتميفم
ذبولمععوؼرلماٌراجعيمدقاءمعوتعؾؼمعـفومبوٌراجعمأومبوىفيماًوضعيمظرضوبؿف.مم
م
م
م
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وؼؼػماظؿقد يماألطدلمظؿؾؽماألجفزةميفماظؿعرفمسؾكمصقرماظػلودموضرورةمربوطوةمآظقوتماظؿطقرماظؿؽـقظقجلماظيتممتـؾمسوعالًم
علوسداًميفمتفرؼىماظـرواتمبطرقمشرلمعشروسي ،م خوصيمععمادؿشراءمزوػرةماظػلودمبؽؾمصقرهموأدؾوبفماظيتمؼـػذ م عـفوماٌػلدم
ظقؿغؾغؾميفماجملؿؿع،موؼمثر مصكمػقؽؾفموثرواتفمبلميفمادؿداعيماألجقولماظؼودعي،موؼؼقـومعـم ػقؽيمهرؼرماجملؾيمبضرورةماظلعلمإظبم
ربوربيماظػلودمبؽوصيمصقره،موذظؽمبوظؿقركميفمربقرؼـموػؿو:م
اظؿلطقدمسؾكمأنماإلصصوحمواظشػوصقيمأدوسماظرضوبيماجملؿؿعقي:محقٌمأنمذػوصقيماٌوظقيماظعوعيمتعدمػدصومعـودؾومىؿقعماظدول،م
وممورديمذات م عردودماضؿصوديمجقدمؼػرزمآظقوتمتعوعؾ م األجفزةماظرضوبقيمععماجملؿؿع،مبؾموضبؼؼماظرضوبيماجملؿؿعقيمظؾلقودوتم
اٌكؿؾػيمبوظدوظي،موؼظفرمطقاعـماظػلود،موعـمػذاماٌـطؾؼمحرص تم األجفزةماظرضوبقي م سؾكمتطؾقؼماٌؾودئماظيتمتقصؾمإظقفوماسالغوم
ظقؿوموعؽلقؽقموأوصًمبفومبؼقةماألجفزةمالسؾقومظؾرضوبيماألسضوءمصكماإلغؿقدوى.مم
مماظؿلطقدمسؾىم أغفمالمعؽونمظرضوبيمصعؾقيمبدونمتلػقؾمسؾؿكموسؿؾكمطوصقني،م ممومصبعؾ م األجفزةماظرضوبقي م ترطز بصػيمأدودقيم
سؾكمجقدةماألداءماٌفـكمٌراضؾكمايلوبوت م وعـمثؿّماالػؿؿوممإظبماظؿعؾؿماٌلؿؿرميفمذبولماٌلؿفداتماحملودؾقيمواظؼ
واالضؿصودؼيمواظؿؽـقظقجقي.ممممممم
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م

اغقغقيم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممواهللموظلّماظؿقصقؼممممممممممممممممممم
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػقؽيمهرؼرماجملؾةم
م
م
م
م
م
م

م
م
م
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سرضمعقجزمحقلماٌعوؼرلماظدوظقيمظؾرضوبي
اٌعؿؿدةمعـمررفماالغؿقدوي
م

عـمإسدادماظدطؿقر/مبقذعقىمبقؾط ،علؿشورمعشرف

مم

ممـؾماجملؾسماألسؾكمظؾقلوبوتمم

م

يفماظؾفـيماظعربقيمظؾؿعاؼرلماظرضوبقيمواٌفـقي
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

تؽؿللماٌعوؼرلماظرضوبقيمأػؿقيمبوظغيمبوظـلؾيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمواحملودؾيمالسؿؾوراتمسدة،مأػؿفومأنمػذهماألجفزةمتلفرم
سؾكماحملوصظيمسؾكماٌولماظعوم،موػلمشلذاماظغرضمإذمتدضؼماظؾقوغوتماٌوظقيمظؾففوتماظعوعيماًوضعيمظرضوبؿفو ،م تؼقممبنبداءم رأيم
حقظف اميفمذؽؾمتؼورؼرم تلؿؿدمضقؿتفومومعصداضلتفومعـماالرتؽوزمسؾكمأدسمعقضقسقيمطـؿقفيمظؿطؾقؼمضقاسدمسؾؿقيموعـففقيمعالئؿيم
جملولماظرضوبي .م وممومال ذؽم صقفم أنمضددقيموأػؿقيماحملوصظيمسؾكماٌولماظعوممظدىماظلؾطوتماظعوعيموحلودقؿفمظدىماظرأيماظعوم،م
ؼؼؿضلمعـماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمواحملودؾيمأنمتؽقنمأطـرمحرصومسؾكمأداءمعفوعفوماظرضوبقيمبؽؾمطػوءةموصعوظقيمواضؿصود .م
وٌومطوغًماظرضوبيمحرصيمأومعفـيم -مالمؼؿؿمتعؾؿفوميفماٌدارسمواىوععوتمصؼطمبؾمالبدمعـمتراطؿمدـنيمرقؼؾيمعـماٌؿورديماظعؿؾقيم
عـمأجؾماإلتؼونمواإلحلونمواظصؼؾ -مصنغفمسؾكمشرارمباضلمايرفمأوماٌفـماألخرىم صبىمأنمترتؽزمسؾكمضقاسدموأسرافمتقجفم
وترذدمسؿؾفومومتـؾماٌرجعقيماظيتمميؽـمبفو،معـمجفي،مضقوسمأداءماىفوتماًوضعيمظؾرضوبيموعـمجفيمأخرىمضقوسمعدىم
االظؿزاممبفذهماٌعوؼرلموسـدئذمهدؼدمعومصبىمصعؾفمظلدماظػفقاتماٌلفؾيمبغقيماظؿطقؼرمواظؿقلنيماٌلؿؿرمظؾعؿؾماظرضوبل.مم
وتؿؿقزماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبي،مصضالمسـمذظؽ،ممبؽقغفومتعؿؿدمأوالموضؾؾمطؾمذلءمسؾكماظعـصرماظؾشريمألداءمعفوعفوماظرضوبقي

.م

وسؾقف،مصبىمأنمتقظبمسـوؼيمخوصيمبفذاماظعـصرمعـمخاللموضعمضقاسدموضقابطم عـمذلغفوماظـليمبعؿؾماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمسـم
طؾممذاتقيمأومتقجقفمأومتوثرلمعؾوذرمأومشرلمعؾوذرمعـمأيمجفيمطوغًمسؾؿومأنماٌدضؼنيمعقزػنيميفماظؼطوعماظعوم.مم
وعـمجفيمأخرى،مفإنمحؼمعلموظلماظؼطوعماظعؿقعلميفمتؼققؿمعقضقسلموسودلمظعؿؾفؿممبـودؾيمتدضقؼماظؾقوغوتماٌوظقي مظؾففوتم
اظعوعيماظيتمؼدؼروغفومأوممبـودؾيماظرضوبيمسؾكماأل داء،مؼلؿؾزممبوظضرورةمأنمتؿؿمعراضؾيمػمالءماٌلموظنيمبشؽؾمؼضؿـمشلؿمػذامايؼم
حؿكمالمؼزؼغماظعؿؾماظرضوبلمسـمػدصفماألزلكم اٌؿؿـؾميفمعؽوصلةماجملدؼـماظذؼـمأبؾقاماظؾالءمايلـميفمأداءمسؿؾفؿموادبوذمعومؼؾزمم
يفمحؼماٌؼصرؼـ.مظؽؾمعومدؾؼمذطره،متؽقنماألجفزةماظعربقيماظعؾقو مظؾرضوبيمواحملودؾيميفمحوجيمإظبمأنمؼؽقنمسؿؾفومعمررامبضقابطم
وععوؼرل.موشلذهماظغوؼي،متشؽؾماٌعوؼرلماظدوظقيمظؾرضوبيماٌعؿؿدةمعـمررفماالغؿقدويمطؿـظؿيمدوظقيمتعـكمبشمونماظرضوبيمواحملودؾيمم
أػؿمعرجعمميؽـماالضؿداءمبفميفمػذاماجملول .مػذهماٌعوؼرلممتمتطقؼرػومسدلمعراحؾما غؿفًمبؿفؿقعماصضؾماٌؿوردوتموأحلـفوميفم
ذبولماظؿدضقؼمإنمسؾكمعلؿقىماظؼطوعماًوصمأومسؾكمعلؿقىمووربماظدولماظرائدةميفمػذاماجملول .موؼفدفمػذاماٌؼولماظبمتلؾقطم
اظضقءمسؾكمػذهماٌعوؼرلمعـمأجؾمهلقسماألجفزةماظعربقيماظعؾقومظؾرضوبيمواحملودؾيمسؾكمتطؾقؼفومخصقصوم

أغفو مضدمخ رًم

خطقاتمعفؿيميفمػذاماجملولمتلؿقؼماظؿـقؼفمواظؿشفقع .مودـلؿعرضمصقؿومؼؾلمخالصيمألػؿمعومجوءميفمػذهماٌعوؼرلمحلىم
اظػصقلماظذيموردتمصقفو:م
م
م
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أوال:ماٌؾودئماألدودقيمظؾؿعوؼرلماظرضوبقي:م
"اٌؾودئماألدودقيمظؾؿعوؼرلماظرضوبقيمػلماصذلاضوتمأدودقيموعـطؾؼوتمعؿلؼيموعؿط ظؾوتموعؾودئمعـطؼقيمتلوسدمطؾفومسؾكمتطقؼرم
اٌعوؼرلماظرضوبقيموتلوسدماٌدضؼنيميفمتؽقؼـمآرائفؿموصقوشيمتؼورؼرػؿمخوصيميفمايوالتماظيتمالمتقجدمصقفومععوؼرلمربددة ".موترومم
اٌؾودئماألدودقيمهؼقؼمعومؼؾل:
م اظعؿؾمسؾكمإخضوعماظعؿؾماظرضوبلمظؾففوزماألسؾكمظؾرضوبيمظؾؿعوؼرلما ظرضوبقيمظإلغؿقدويميفمعبقعماٌلوئؾمذاتماألػؿقيمععماألخذمبعنيماالسؿؾورمتعذرمتطؾقؼمػذهماٌعوؼرلميفمبعضمايوالتمطرضوبيمربوطؿمايلوبوتمأوماألسؿولماألخرىمشرلمأسؿولماظرضوبيماظيتم
ؼؼقممبفوماىفوز،محقٌمسـدئذمصبىمسؾكماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمهدؼدماٌعوؼرلماظيتمميؽـمتطى ؼؼفومسؾكمتؾؽماألسؿولمتقخقوم
ظؾفقدةماظعوظقيماٌـشقدة.ممممم
م ضدرةماىفوزماظرضوبلمسؾكمايؽؿمبـػلفمسؾكماظقضعقوتماٌكؿؾػيماظيتمتدلزمأثـوءمضقوعفممبفوعفماظرضوبقيمدونمتقجقفمأومتلثرلمعـمأيمجفيمطوغً.مم
م تػعقؾمسؿؾقيماٌلوءظيماظعؿقعقيمظؾففوتماًوضعيمظؾرضوبيمأومٌلموظقف امخوصي م ععم تـوعلماظقسلمواالػؿؿوممعـمررفماظرأيماظعوممبفذاماجملول.م
ماظؿشفقعمسؾكمإصبودمبقؽيمتؿلؿمبوجقدمأغظؿيمعـودؾيمتلؿحمبؿقصرلماٌعؾقعوتمواٌراضؾيمواظؿؼققؿموصقوشيماظؿؼورؼرمعـمررفماظدوظيمسؾكمأنمتؽقنماىفوتماًوضعيمظؾرضوبيمعلموظيمسـمصقيماظؿؼورؼرماٌوظقيموسـمطػاؼيمذؽؾفوموربؿقاػو .ممم
متلعنيماظلؾطوتماٌكؿصيمإلصدارمععوؼرلمربودؾقيمعؼؾقظيمظصقوشيماظؿؼورؼرمواظؽشقفماٌوظقيمذاتماظصؾيمبوحؿقوجوتماظدوظي،م سؾكمأنمتؿقظبماشلقؽوتماًوضعيمظؾرضوبيمتطقؼرمعمذراتمظؼقوسمأدائف .م
مالسرضماظـزؼفمواظعودلمظؾؿرطزماٌوظلموظـؿوئٍماظعؿؾقوتمكغيتجيمظؾؿطؾقؼماٌؿلؼمظؾؿعوؼرلماظرضوبقيماٌؼؾقظي.مموجقدمغظوممعراضؾيمداخؾقيمعـودىمؼؼؾؾمعـمخطرمحدوثماألخطوءمواٌكوظػوت .م وجقدمتشرؼعوتمتلفؾماظقصقلماظبماٌعؾقعوتموتؾزمماىفوتماًوضعيمظؾرضوبيمسؾكماحملوصظيمسؾكمطؾماظؾقوغوتمواٌعؾقعوتماٌالئؿيمواظضرورؼيمإلجراءمتؼققؿمذوعؾمظؾعؿؾقوتمعقضقعماظرضوبي.م
ماظعؿؾمسؾكمأنمتؽقنمتغطقيماٌفومماظرضوبقيماٌقطقظيمظؾففوزماألسؾكمظؾرضوبيم ذوعؾيمظؽؾمماجملوالت.ماظعؿؾمسؾكمهلنيماظؿؼـقوتماٌؿعؾؼيمبرضوبيمصقيمإجراءاتماألداءمعـمررفماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبي .مم

ثوغل:ماٌعوؼرلماظعوعيميفماظرضوبيمايؽوعقي:موتـؼلؿمإظبمععوؼرلمسوعيموأخرىمذاتمأػؿقيمأخالضقي:م
ا
-1ماٌعوؼرلمالسومة :

م

سوجلمػذامالضلؿم تؾؽم اٌعوؼرلم املتعؾؼة م بوٌمػالتمواظؽػوءةماظيتمؼـؾغلمأنمتؿقصرمظدىماٌدضؼمأوماٌمدليماظرضوبقيمحؿكمؼؿلـكمشلوم
تـػقذماظعؿؾقوتماظرضوبقيمبؽػوءةمومصعوظقي .م وعـمػذاماٌـطؾؼمصبىم سؾكماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمأنمؼؿؾـكمدقودوتموإجراءاتمعـم
أجؾمتعقنيماٌقزػنيمذويماٌمػالتماٌـودؾيموتلػقؾفؿموتدرؼؾفؿمتدرؼؾومميؽـفؿمعـمأداءمعفوعفؿمبصقرةمصعوظي .م وصبىمأنمؼعؿؾم
اىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمسؾكمهدؼدماألدوسماظذيمؼعؿؿدمسؾقفميفمترضقيماٌدضؼنيموشرلػؿمعـماٌقزصني.م

م
م
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طؿومصبىمسؾكماىفوزمإسدادماألدظيمواإلرذوداتمواظؿعؾقؿوتماٌؽؿقبيماٌؿعؾؼيمبؿـػقذماظعؿؾقوتماظرضوبقيمعـمأجؾمتؾلقطماظعؿؾم
اظرضوبلمحؿكمالمؼؿؿمإػدارماٌقاردمواظقضًميفمتدضقؼماظعؿؾقوتماظيتمتؿؽررمبـػسماظطرؼؼي.م
وصضالمسـمذظؽ،مصبىمسؾكماىفوزماألسؾكمظؾرضوبي م أنمؼؼقممبؿعزؼزموتدسقؿماٌفوراتمواًدلاتماٌؿقاصرةمظدؼفموهدؼدمعومؼـؼصم
عـمعفورات،موؼعؿؾمسؾكمتقزؼعمعفوراتفمسؾكماٌفومماظرضوبقيمتقزؼعومجقداموبعددمطوفمعـماٌدضؼنيمظؿـػقذماظعؿؾقوتماظرضوبقي،م
وسؾكمتلعنيماظؿكطقطمواإلذرافماىقدؼـمظؿقؼقؼمأػدافماىفوزميفماٌلؿقىماملرؾقبمعـماظعـوؼيمواالػؿؿومماظالزعني .
وأخرلمصبىمسؾكماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمأنمؼلفرمسؾكمسؼؾـيمادؿعؿولمعقاردهماٌودؼيمواظؾشرؼيممبومؼضؿـمهؼقؼماألػدافماٌؿعؾّؼيم
بوٌعوؼرلمواإلجراءاتماظداخؾقيمظؾففوزماألسؾكمظؾرضوبي.م
م

-2مععوؼرلمذاتماألػؿقيماألخالضقي:م
تشؿؾماٌعوؼرلمذاتماألػؿقيماألخالضقيماٌؾودئماظؿوظقي:م
ماالدؿؼالل:
عؾدأماالدؿؼاللمؼعينمأنمؼؽقنماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمواٌدضؼمعلؿؼؾني.موظؽلمؼؽقنماىفوزمطذظؽمسؾقفمأنمؼؽقنمعلؿؼالمسـم
اظلؾطؿنيماظؿشرؼعقيمواظؿـػقذؼيموأنمؼؽقنمعلؿؼالمسـماىفوتماًوضعيمظؾرضوبي.مم
وضؿوغومشلذاماالدؿؼال ل،مصنغفمالبدمعـماسؿؿودمتشرؼعوتماومضقاغنيمعـودؾيمتمعـممدرجيمطوصقيمعـماالدؿؼاللمطضرورةمألداءماظعؿؾم
اظرضوبلممبقضقسقيمومبصداضقي.مم
وإذامطونمصبىمسؾكماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمتقرقدمسالضوتماظؿعوونمواظؿشوورمععماظلؾطؿنيماظؿشرؼعقيمواظؿـػقذؼيمبوسؿؾورػؿومأػؿم
اىفوتماٌلًسؿؾيمًدعوتفمواسؿؾورامظؾؿصؾقيماٌشذلطيميفماظـفقضمبوٌلوءظيماظعؿقعقي،مصننمذظؽمالمميؽـمأنمؼؽقنمعدلرامظؾؿلثرلمأوم
ظؾؿدخؾمأومظؾؿقجقفميفمبرذبيماظعؿؾقوتماظرضوبقيمأومعـففقؿفومأومتـػقذػومأوميفمغؿوئففو،مبؾمصبىمأنمؼؽقنماىفوزماألسؾكم
ظؾرضوبيمػقمصوحىماظؽؾؿيماألوظبمواأل خرلةمبشلنمسؿؾفموصبىمأنمؼـلىمبـػلفمسـمطؾمتلثرلمدقودلمأومطؾمتدخؾميفماٌفومم
اظؿـػقذؼيمحؿكمالمؼؽقنماًصؿموايؽؿميفمغػسماآلن.
طذظؽ،مصبىمسؾكماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمأنمؼؿفـىمطؾماظؿزاممصرؼحمأومضؿينمعـمذلغفمأنمؼضعػمادؿؼالظفموذظؽممبـودؾيم
تؼدؼؿماالدؿشورةمإظبماظلؾطيمالتـػقذؼيميفماألعقرماٌؿعؾؼيممبفولماخؿصوصوتف .موصبىمأنمتمعـماظـصقصماظؼوغقغقيمدؾطيموادعيم
ظؾففوزماألسؾكمظؾرضوبيممظؾؿقريمواظقصقلماظبماٌعؾقعوتماٌوظقيماٌؿعؾؼيمبوىفوتماًوضعيمظؾرضوبيمأؼـؿوموجدتمدونمضققدمأوم
ذروط.م
طؿومصبىمسؾكماظلؾطؿنيماظؿشرؼعقيمواظؿـػقذؼيمأنمؼضعو مرػـمإذورةماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيماٌقاردماظؾشرؼيمواٌودؼيماظضرورؼيم
اظؽوصقيمألداءمعفوعفمهًمروئؾيمرصعمتؼورؼرمبفذاماظشلنمإظبماىفوتماظعؾقوم(رئقسماظدوظيمأوماظدلٌون)ميفمحوظيمسدممطػوؼيماٌقاردم
اٌقضقسيمرػـمإذورتف.موعـمجفيمأخرى،معـماظضروريمأنمؼؿؿماسؿؿودمذروطمظًسقنيمرئقسماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمتضؿـمادؿؼالظفم
سـماظلؾطيماظؿـػقذؼيمظؿقدؼدمعدةمععقـيمأومشرلػومعـماظضؿوغوت .موسؾكماىفوزمأنمالمؼذخرمجفداميفمتقسقيموهلقسماظرأيماظعوممم
حقلمدورماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيموحقلمحوجؿفماظبماالدؿؼاللمحؿكمؼؿلـكمظفمإنوزمعفوعفمبصقرةمعلؿؼؾيموعقضقسقي.م
م
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أعومسالضيماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمبوشلقؽوتماًوضعيمظرضوبؿف،مصقفىماظلعلمإظبمإضوعيمسالضوتمودؼيمورقؾيمععفو،محقٌمصبىم
سؾقفمأنمالمميؿـعمسـماٌشورطيميفماإلصالحوتماظيتمدبططمشلوماإلدارةميفماجملوالتماظيتمتدخؾمضؿـمصالحقوتفمععمضرورةم
ايرصمسؾكمادؿؼالظفمو سؾكمأداءمعفؿؿفمحبرؼيموغزاػيمععمضرورةماألخذميفمايلؾونمبـقجفيمغظرماىفيماًوضعيمظؾرضوبيمسـدم
تؽقؼـمأرائفموادؿـؿوجوتفموتقصقوتفماظرضوبقيموذظؽمعـمدونمأنمؼؾؿزمماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمبليمعلموظقيمووهمإدارةماشلقؽيم
اًوضعيمظؾرضوبيمخبصقصمغطوقموعدىماظعؿؾقوتماظرضوبقيماٌـػذةمأومرؾقعؿفو.
طذظؽ،مالمصبىمسؾكماٌدضؼنيمأنمؼؿدخؾقامأومؼشورطقاميفمادبوذمضراراتمتـػقذؼيمظؾففوتماًوضعيمظؾرضوبيمسؾؿومأنمذظؽمالم
ؼؿعورضمععمتؼدؼؿمادؿشوراتمرضوبقيمذرؼطيمأنمؼؿؿمايرصمسؾكماإلذورةماظبمأغفومادؿشورةمأومتقصقيمصؼطمظقسمإالّ.م
م

متضوربماٌصوحل:
سؾكماأل جفزةماظعؾقومظؾرضوبيمأنمتؿػودىمتضوربماٌصوحلمبنيماٌدضؼمواشلقؽيماًوضعيمظؾرضوبي

.وعـمحوالتمتضوربماٌصوحلمأوم

تعورضفومغذطرمعومؼؾل:م
متعقنيمعدضؼنيمشلؿمارتؾوطمأومعصوحلمععماىفيماًوضعيمظؾرضوبيمأومععمعلموظقفو م(عـؾماالرتؾوطماالجؿؿوسلمأوماظـليبمأومشرلػؿومعـماظعالضوتماظيتمتمديمإظبماظؿؼؾقؾمعـمعقضقسقيماظعؿؾ ).
متدخؾمعدضؼلماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيميفماألعقرماظؿـػقذؼيمظؾففوتماًوضعيمظؾرضوبيمبؿقجقفماظؿعؾقؿوتمظؾؿقزػنيمحقلمواجؾوتفؿ.ممم

ماظؽػوءة:
صبىمأنمؼؽقنمظدىماٌدضؼموظدىماىفوزما ألسؾكمظؾرضوبيماظؽػوءةماٌطؾقبي م بغضماظـظرمسـما ظطرؼؼيماظيتمؼؿؿمبفوماسؿؿودماظؿؼورؼرم
اظرضوبقيمداخؾماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيم (صرديمرئودلمأومعبوسل ) واسؿؾورامظدورهماٌؿقزميفمذبولماٌلوءظيماظعؿقعقي،مصننمسؾكم
اىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمأنمؼؿؾعميفمسؿؾقوتفماظرضوبقيمعـففقوتمومموردوتمذاتمجقدةمسوظقيمتؽقنمعؾزعيمبوظـلؾيمظؾؿد

ضؼنيمأوم

اًدلاءماًورجقنيمسؾكمحدمدقاء .ظذظؽ،مضبؿوجماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمإظبمأنمؼؽقنمعؿؿؽـومعـمزبؿؾػماٌفوراتمواًدلاتم
اظضرورؼيمظؾؼقومممبفؿيماظرضوبيمبصقرةمصعوظي.مم
ورؾقعلمأغفمظـمؼؿلتكمذظؽمإالمإذامطونمظؾؿدضؼنيمعمػالتمسؾؿقيموخدلةمسوظقيمتؿـودىمععمرؾقعيماٌفؿيما

ظرضوبقيموغطوضفوم

وتعؼقداتفو.مم
وؼـؾغلمأنمؼقصرماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمظـػلفمطوصيماٌـففقوتماظرضوبقيمايدؼـيممبومصقفوماظؿؼـقوتماٌؾـقيمسؾكماظـظؿموررقم
اٌراجعيماظؿقؾقؾقيمواخؿقورماظعقـوتماإلحصوئقيمورضوبيمغظؿماٌعؾقعوتماآلظقيمإخل.م
ماظعـوؼيماٌفـقيماٌـودؾي:
ؼؼصدمبػذاماٌؾدأمأنمؼقظلماٌدضؼمواىفوزماألسؾكمظؾرضوبيماظعـوؼيمواالػؿؿومماظالزعنيمسـدمتطؾقؼماٌعوؼرلماظرضوبقيمظالغؿقدوي،م
وؼشؿؾمذظؽماظعـوؼيماظالزعيمسـدمهدؼدمأدظيماإلثؾوتموعبعفوموتؼققؿفوموسـدمصقوشيماظؿؼورؼرمبشلنماظـؿوئٍمواالدؿـؿوجوتم
واظؿقصقوت.م ظذظؽ،مصبىمأنمؼؽقنما ىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمعقضقسقوميفمرضوبؿفموأنمتؽقنمػذهماٌقضقسقيمواضقيمظؾعقون،مطؿوم
صبىمسؾقفمأنمؼؽقنمسودالموعـصػوميفمتؼققؿفمويفماظؿؼورؼرماظيتمؼعدػومبشلنمغؿوئٍماظعؿؾقوتماظرضوبقي .مم
م
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وؼـؾغلمأنمؼؽقنمأداءماٌفوراتماظػـقيميفمعلؿقىمعـماىقدةمؼؿـودىمععمتعؼقدمعف عيمرضوبقيمععقـي .م وسؾكماٌدضؼنيمتقخلماظقؼظيم
وايذرمصقؿومؼؿعؾؼممبقارـماظضعػمأومبوخؿالالتميفمعلؽماظدصوترماحملودؾقيمبقجقدمأخطوءميفماٌعوعالتمأوميفماظـؿوئٍمواظيتمضدم
تدلمسؾكموجقدمششمأومغػؼوتمشرلمعدلرةمأومشرلمضوغقغقي،مأوموجقدمسؿؾقوتمشرلمعرخصمبفومأومضدمتدلمسؾكموجق دمتؾدؼدماألعقالم
أوماخؿالدفو.م
وسـدعومؼؾفلماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمإظبمخدلاءمخورجقنيمطؿلؿشورؼـمأومطؿدضؼنيمخورجقنيمأومسـدعومؼلؿعؿؾمسؿؾمعدضؼمآخر،م
صننمسؾقفمأنمؼقظلماظعـوؼيماظالزعيمظؾؿلطدمعـمطػوءتفؿموضدرتفؿمسؾكماظؼقوممبوٌفوم .مم
ويفماألخرل،مسؾكماٌدضؼمأنمالمؼلؿكدمم اٌعؾقعوتماٌؿعؾؼيمبوشلقؽيماًوضعيمظؾرضوبيماظيتمحصؾمسؾقفوميفمدقوقمسؿؾفمألشراضم
خورجيمسـمغطوقماظعؿؾقيماظرضوبقي،موأنمؼؿؿمتؽقؼـماآلراءموصقوشيماظؿؼورؼرموصؼومٌلموظقوتماٌدضؼ .مم
وعـماظضروريمأنمضبوصظماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمسؾكماظلرؼيمبوظـلؾيمظؾؿلوئؾماظرضوبقيمواٌعؾ وعوتماظـوويمسـمسؿؾفماظرضوبل،مإالم
أنمظؾففوزماألسؾكمظؾرضوبيمايؼميفمإبالغماظلؾطيماظؼضوئقيماٌـودؾيمبوىرائؿماٌرتؽؾيمضدماظؼوغقن .مم
م

م

ثوظٌ:ماٌعوؼرلماٌقداغقيميفماظرضوبيمايؽقعقي:مم
ا
تفدفماٌعوؼرلماٌقداغقيمإظبمهدؼدماًطقاتماٌـؿظؿيمأوماٌراحؾماظيتمؼـؾغلمأنمي تؾعفوماٌدضؼميفمأداءمعفوعفماظرضوبقي .م وتؿؿـؾم
اٌعوؼرلماٌقداغقيماظؼوبؾيمظؾؿطؾقؼمسؾكمطؾمأمنوطماظرضوبيميفمعومؼؾل :
م-وضعمخطيمظؾعؿؾقيماظرضوبقيمبطرؼؼيمتضؿـمإجراءمرضوبيمذاتموجقدةمسوظقيمبوضؿصودموصعوظقيموطػوءةمويفماظقضًماٌـودى .
م-اإلذرافمبصقرةمعـودؾيمسؾكمسؿؾماٌدضؼني ميفمطؾمعلؿقىمويفمعبقعمعراحؾماظعؿؾقيماظرضوبقيمسؾكمأنمتؼعمعراجعيماظعؿؾماٌقثؼم
عـمضؾؾمسضقمعـمطؾورماٌدضؼني.
م-دراديموتؼققؿمطػوءةمغظومماٌراضؾيماظداخؾقيمسـدمهدؼدمعدىماظرضوبيموغطوضفو .
م-اخؿؾورمعدىماٌطوبؼيمععماظؼقاغنيمواظؾقائحماٌؿؾعيموسؾكماٌدضؼمأنمؼصؿؿمخطقاتم

اظعؿؾقيماظرضوبقيموإجراءاتفومظقمعـمبصقرةم

ععؼقظيماطؿشوفماألخطوءمواٌكوظػوتمواألصعولمشرلماظؼوغقغقيمواظيتمضدمؼؽقنمشلومتلثرلمػومموعؾوذرمسؾكمعؾوظغماظؾقوغوتماٌوظقيمأوم
سؾكمغؿوئٍمسؿؾقوتماظرضوبيماظـظوعقي.م
وؼـؾغلمطذظؽمأنمؼؽقنماٌدضؼمسؾكموسلمبنعؽوغقيموجقدمأصعولمزبول صيمظؾؼوغقنمضدمؼؽقنمشلومتلثرلمشرلمعؾوذرموظؽـفمػوممسؾكماظؾقوغوتماٌوظقيمأومسؾكمغؿوئٍمسؿؾقوتماظرضوبيماظـظوعقي.
م-تلؼقدماٌدضؼمظألحؽوممواالدؿـؿوجوتماٌؿقصؾمإظقفومبنثؾوتوتمطوصقيموذاتمصؾيموععؼقظيمبوظـلؾيمظؾؿـظقؿمأومظؾدلغوعٍمأوماظـشوطمأوم
اظقزقػيمضقدماظرضوبي.م
م-هؾؼؾم اظؾقوغوتماٌوظقيمظالدؿداللمسؿومإذامطونمػـوكمتطوبؼمععماٌعوؼرلماحملودؾقيماٌطؾؼيميفمإسدادماظؿؼورؼرماٌوظقيمواظؽشقصوتم
وذظؽمسـدمإجراءماظرضوبيماظـظوعقيم (اٌوظقي)مأومشرلػومعـمأغقاعماظرضوبيمسـدمايوجي،مطؿومؼـؾغلماظؼقوممبؿقؾقؾماظؾقوغوتماٌوظقيمإظبم
درجيمايصقلمسؾكمأدوسمععؼقلمإلبداءماظرأيمحقلماظؾقوغوتماٌوظقي.م
م
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رابعا:م ععوؼرلمصقوشيماظؿؼورؼرميفماظرضوبيمايؽقعقي:م
تؿعددمأغقاعماظؿؼورؼرمصؿـفومعومؼؽقنميفمصقغيمزبؿصرةموعقحدةمتعؽسمغؿوئٍم ذبؿقسيموادعيمعـماالخؿؾوراتموشرلػومعـماألسؿولم
اظرضوبقيمحقلماظؾقوغوتماٌوظقي،موعـفومعومؼؿعؾؼممبدىمعطوبؼيماظعؿؾقوتماٌوظقي (اٌعوعالت)م ظؾؼقاغنيمواظؾقائحمأوممبدىمطػوؼيمغظؿم
اٌراضؾيماظداخؾقي.مم
وضدمتؼؿضلمبعضماظؿشرؼعوتميفمبعضماظؾؾدانمعـماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمأنمؼع دمتؼرؼرامبشؽؾمربددمحقلمتـػقذماظؼقاغنيماٌؿعؾؼيم
بوٌقزاغقي،موأنمؼؿلطدمعـمعدىمعطوبؼيمتؼدؼراتماٌقزاغقيموبنيماإلنوزاتمأوماظـؿوئٍماٌعروضيميفماظؾقوغوتماٌوظقي.مم
وبوظـلؾيمإظبمرضوبيماألداءمؼُعدماٌدضؼمتؼرؼرامحقلمعدىماظؽػوءةمواالضؿصودميفمادؿعؿولماٌقاردماظعوعيمو عدىماظػعوظقيميفمبؾقغماألػدافم
اٌـشقدة.موتؿؿـؾمععوؼرلمصقوشيماظؿؼورؼرميفمعومؼؾل:م
م ضرورةمإسدادمتؼرؼرمطؿوبل،محلىمعومػقمعـودى،مؼؾلطمصقفمغؿوئففميفمذؽؾمعالئؿ،موؼـؾغلمأنمؼؽقنمربؿقىماظؿؼرؼرمدفؾماظػفؿموخولمعـماظغؿقضمأوماالظؿؾوسموأنمالمؼؿضؿـمإالمععؾقعوتمععززةمبنثؾوت اتمرضوبقيمعؼؾقظيموذاتمصؾي،موأنمؼؽقنمعلؿؼالم
وعقضقسقوموغزؼفوموبـوء.
معلموظقيمادبوذماظؼرارمبشلنماٌكوظػوتماًطرلةماٌؽؿشػيمعـمررفماٌدضؼنيمتعقدمإظبماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيماظذيمؼـؿؿلمإظقفماٌدضؼ.مم
م-صقؿومؼؿعؾؼمبوظرضوبيماظـظوعقيم (اظرضوبيماٌوظقي)مؼـؾغلمأنمؼؼدمما ٌدضؼمتؼرؼرامطؿوبقو،موميؽـمأنمؼؽقنمػذاماظؿؼرؼرمجزءمعـماظؿؼرؼرم
اًوصمبوظؾقوغوتماٌوظقيمأومتؼرؼرامعـػصال،محقلماخؿؾوراتماٌطوبؼيمععماظؼقاغنيمواظؾقائحماٌطؾؼي،موؼـؾغلمأنمؼؿضؿـماظؿؼرؼرمبقوغوم
بؿقطقدمإصبوبلمبوظـلؾيمإظبماظؾـقدماظيتممتماخؿؾورػومعـمحقٌماٌطوبؼيموبؿق طقدمدؾيبمبوظـلؾيمإظبماظؾـقدماظيتمملمؼؿؿماخؿؾورػو

.م

وبوظـلؾيمإظبمرضوبيماألداءمؼـؾغلمأنمؼؿضؿـماظؿؼرؼرمطؾمحوالتمسدمماٌطوبؼيمذاتماظصؾيماظقثقؼيمبلػدافماظرضوبي.
م-ضرورةماإلذورةمإظبمبعضماٌعؾقعوتماألدودقيميفماظؿؼرؼر (ماظعـقان-ماإلعضوءمواظؿورؼخ-ماألػدافمواظـطوقم–مالسلقلم-مماٌردؾمإظقفم-م
هدؼدماٌقضقع-ماألدوسماظؼوغقغل-معطوبؼيماٌعوؼرل-ماحذلامماظقضًم-ماظرأي).م
وسؾكمصعقدمآخر،متطرقمػذاماٌعقورماظبمزبؿؾػماآلراءماظيتمميؽـمأنمؼؾدؼفوماٌدضؼموحددمبشؽؾمدضقؼماظعـوصرماظيتمصبىم
االرتؽوزمسؾقفوميفمطؾمحوظيمسؾكمحدةمطوظرأيمشرلماٌؼقدمأوماٌؼقدمأوماٌكوظػمأوماالعؿـوعمسـمإبداءماظرأي.مم
وذددمػذاماٌعقورمطذظؽمسؾكماظعـوصرماألدودقيماظيتمصبىمأنمضبؿقؼفوماظؿؼرؼرموطقػقيمسرضمزبؿؾػماظـؿوئٍماٌؿقصؾمإظقفوم
طوٌكوظػوتماٌوظقيمأومعقارـماظضعػماظيتمضدمتلػرمسـفومسؿؾقيماظرضوبيمدقاءمتعؾؼماألعرمبوظرضوبيماظـظوعل ةمأومبرضوبيماألداء -مبوظرشؿم
عـمأوجفماالخؿالفمؼـفؿو -م ععمضرورةماظؿشدؼدمسؾكماظقدطقيمواالسؿدالميفمررؼؼيماظصقوشيموتؼدؼؿمتقصقوتمواضذلاحوتمبـوءةمعـم
أجؾموووزماالخؿالالتمواظـؼوئصماظيتمتلفقؾفومبؽؾمعقضقسقيموادؿؼالظقي.مم
تؾؽؿم طوغًمخالصيمعقجزةمألػؿماألصؽورماظيتموردتميفم اٌعوؼرلماظدوظقيمظؾرضوبيماٌعؿؿدةمعـمررفماالغؿقدويمععماإلذورةماظبمأغـوم
تعؿدغوماظدخقلميفمتػوصقؾمأدقمسـدعوممتماظؿطرقماظبماىزءماٌؿعؾؼمبوٌعوؼرلمذاتماألػؿقيماألخالضقيموعردمذظؽمإظبمعدىماظؿلثرلم
اٌؾوذرمشلذهماٌعوؼرلمسؾكمعصداضقيمسؿؾماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمواٌح ادؾيم طرأزلولمؼؿعنيمسؾقفوماحملوصظيمسؾقفمومتـؿقؿف.م
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غؾذةمعقجزة

مسـماىفوزماٌرطزيمظؾرضوبيمواحملودؾيم
بوجل ـــعف ــوريــةمالــميـــيـــةم

م
م

اظؼوضل/مأبقمبؽرمحلنيماظلؼوف
رئقسماىفوزم

ممممم

م

م
م

ماىفوزماٌرطزيمظؾرضوبيمواحملودؾيمػقؽيمرضوبقيمسؾقومعلؿؼؾيمذاتمذكصقيماسؿؾورؼيمتؿؾعمرئقسماىؿفقرؼي.ممماٌرطزماظرئقللمظؾففوزماظعوصؿيمصـعوءموظفمصروعميفمعبقعمربوصظوتماىؿفقرؼيموأعوغيماظعوصؿي.مماىفوزمعلؿؼؾميفمأداءمعفوعفموالمصبقزمألؼّيمجفيمطوغًماظؿدخؾميفمذمونماىفوزمأومصروسفمأومعقزػلهمبلؼّيمصقرةمطوغً .ممظؾففوزمعقازغيمعلؿؼؾيمتدرجمرضؿومواحداميفمعقازغيماظدوظيموؼضعمرئقسماىفوزمعشروعماٌقازغيمحبلىماظؿؾقؼىماظـؿطلمظؾؿقازغيماظعوعيمظؾدوظي.م
مظرئقسماىفوزماظلؾطيماٌكقظيمظقزؼرماٌوظقيمووزؼرماًدعيماٌدغقيماظقاردةميفماظؼقاغنيمواظؾقائحمصقؿومؼؿعؾؼم بودؿكدامماالسؿؿوداتماٌؼررةممبقازغيماىفوزموتـظقؿمأسؿوظفموذمونماٌقزػنيمصقف.م
مظؾففوزمايرؼيماظؽوعؾيميفمععوىيمطوصيماٌلوئؾمواظـقاحلماظرضوبقيمبدونمتقجقفمعؾزممأومتدخؾمخورجلمأومضغقطمحؿكمؼؿؿؽـماىفوزمعـمإبداءماظرأيماظػينماحملوؼدمواٌقضقسلميفمضقءمأحؽوممضوغقنماىفوزمواظؼقاغنيماظـوصذة.م
م

األػدافماألدودقيمظؾففوز:م
-1مهؼقؼمرضوبيمصعّوظيمسؾكماألعقالماظعوعيمواظؿلطدمعـمحلـمإدارتفومعـمحقٌماالضؿصودمواظؽػوءةمواظػعوظقي .م
-2ماٌلوػؿيميفمتطقؼرمأداءماظقحداتماًوضعيمظرضوبيماىفوزمسؾكماألخصميفماجملوالتماٌوظقيمواإلدارؼي .م
-3ماٌلوػؿيميفمتطقؼرمورصعمعلؿقىمأداءمعفـيماحملودؾيمواٌراجعيميفماظقؿـ .م
م
م

م
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أغقاعماظرضوبيماظيتمميوردفوماىفوز:م
-1ماظرضوبيماٌوظقيمبشؼّقفوماحملوديبمواظـّظوعل.م
-2ماظرضوبيمسؾكماألداءموعؿوبعيمتـػقذماًطي.م
-3ماظرضوبيماظؼوغقغقيموتؼققؿماألوضوعماظؼوغقغقيمواظؿـظقؿقي.م
م

أدؾقبماظرضوبيماظيتمميوردفوماىفوز:مػلم(اظرضوبيماظالحؼي):م
ظؾففوزمحؼمممورديماظرضوبيماٌصوحؾيمأوماٌلؾؼيمبؼرارمعـمرئقسماىفوز.م
م

تشؽقؾماىفوز:م
ؼشؽؾماىفوزمعـمرئقسموغوئىمرئقسموأربعيموطالءموسددمعـماظقطالءماٌلوسدؼـمؼعقـقامبؼرارمعـمرئقسماىؿفقرؼي،موعدراءم
اإلداراتماظعوعيمورؤدوءماٌراضؾوتموسددمطوفمعـماألسضوءماظػـقنيمواإلدارؼنيمؼعقـقامبؼرارمعـمرئقسماىفوز.م
م

اشلقؽؾماظؿـظقؿلمظؾففوز:م
أ-معؽؿىمرئقسماىفوز.م
ب-معؽؿىمغوئىمرئقسماىفوز.م
ج-ماظؼطوسوتماظرئقلقيميفماىفوز.م
م

اظؼطوسوتماظرئقلقيميفماىفوز:م
-1مضطوعماظشمونماٌوظقيمواإلدارؼيمواظػـقي.م
-2مضطوعماظرضوبيمسؾكموحداتماىفوزماإلداري.م
-3مضطوعماظرضوبيمسؾكماظقحداتماالضؿصودؼي.م
-4مضطوعماظرضوبيمسؾكماظقحداتماالدارؼيمواىفوتماٌعوغي.م
م

مؼرأسمطؾمضطوعمسضقمصينمبدرجيموطقؾموزارةمؼؽقنمعلؽقالمأعوممرئقسماىفوز.
مإداراتمعرطزؼيمتؿؾعمطؾمضطوعمإد ارتنيمعرطزؼؿنيمبودؿــوءمضطوعماظقحداتماإلدارؼيمتؿؾعفمدؾعمإداراتمعرطزؼيمؼرأسمطؾمإدارةم
عرطزؼيمسضقمصينمبدرجيموطقؾمعلوسد.
مإداراتمسوعيمؼرأسمطؾمإدارةمسوعيمعدؼرمسوممتؿقظبمطؾمإدارةمسوعيمتـػقذمأسؿولماظرضوبيميفمسددمعـماىفوتماًوضعيمظرضوبيم
اىفوزموتؿلظػمطؾمإدارةمسومةمعـمسدّةمعراضؾوتموصؼوميفؿماىفوتماًوضعيمظرضوبؿفوموحفؿمأسؿوشلو .
م

اىفوتماًوضعيمظرضوبيماىفوز:مم
-1موحداتماىفوزماإلداري:معبقعماظقزاراتمواشلقؽوتمواٌصوحلمواألجفزةمايؽقعقيموصروسفو.م
-2ماظقحداتماالضؿصودؼي:معبقعموحداتماظؼطوعماظعوممواٌكؿؾطماٌؿؿـؾيميفماٌصور فمواٌمدلوتمواشلقؽوتمواظشرطوتمأومشرلػومعـم
األذكوصماٌعـقؼيماظعوعيماظيتممتؾؽفوماظدوظيمعؾؽقيمطوعؾيمأومتلوػؿمصقفومبطرؼؼيمعؾوذرةمأومشرلمعؾوذرة .م
م
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-3ماجملوظسماحملؾقي:ماٌـؿكؾيميفماظقحداتماإلدارؼي.م
-4ماظقحداتماٌعوغي:ماىؿعقوتماظؿعووغقيمذاتماظـّػعماظعوممواظؿـظقؿوتماظشعؾقيماٌكؿؾػيموأؼّيمجفوتمتؼدممشلوماظدوظيمإسوغيمأوم
علوسدةمغؼدؼيمأومسقـقيمأومأؼّيمعقزةمأخرى.م
مالمصبقزمبليمحولمعـماألحقالمإسػوءمجفيمخوضعيمظرضوبيماىفوزممبقجىمضوغقغفمعـماًضقعمظرضوبيماىفوز،موالمضبقلمدونم
ممورديماىفوزمظرضوبؿفمخضقعماىفيمظرضوبيمجفيمأخرى.
م
م

اىفوتماًوضعيمظرضوبيماىفوز:مم
-1م ؼعدّماىفوزمتؼورؼرمبـؿوئٍماٌراجعيميفماىفوتماًوضعيمظرضوبؿفمعؿضؿـيمعؼذلحوتموتقصقوتماىفوزموؼردؾفومإظبمرؤدوءم
اىفوتماظيتمدبصفوموصقرمعـفومإظبماىفوتمواظلؾطوتماٌكؿصيمبوظدوظي .م
-2مؼعدماىفوزمتؼورؼرمبـؿوئٍمعراجعيماٌلزاغقوتمواظؼقائؿموايلوبوتماًؿوعقيمظؾقحداتماالضؿصودؼيمواظقحداتماٌعوغيمواظؿعووغقوتم
وؼردؾفومإظبماىفوتماٌكؿصيمعؿضؿـيمرأيماىفوزمصقؿومإذامطوغًماٌقزاغقيموايلوبوتماًؿوعقيمتعدلمسـمحؼقؼيماٌرطزماٌوظلم
وسـمغؿوئٍماألسؿولموأيمعالحظوتمأومهػظوتمأخرى.م
-3م ؼعدماىف ازمتؼورؼرمبـؿوئٍمتؼققؿمأداءماىفوتماًوضعيمظرضوبؿفمعؿضؿـيماٌؼذلحوتمواظؿقصقوتمٌعوىيمطوصيماظؼصقرمواظضعػم
وعومؼرىمضرورةمأتؾوسفمعلؿؼؾالموؼردؾفومإظبماىفوتماٌكؿصيمواٌعـقي.م
-4مؼعدماىفوزمتؼورؼرمبـؿوئٍمعراجعيمايلوبوتماًؿوعقيمظؿـػقذمعقازغيماىفوتماًوضعيمظرقابؿفموؼردؾفومإظبمتؾؽماىفوتموإظبم
اىفوتماٌكؿصيمواٌعـقي.م
-5م ؼعدماىفوزمتؼرؼرامدـقؼومبـؿوئٍمعراجعيمايلوبماًؿوعلمظؾؿقازغيماظعوعيمظؾدوظيمواٌقازغوتماٌؾقؼيمبفومواٌلؿؼؾيمسـفوموؼرصعم
اظؿؼرؼرمإظبمرئقسماىؿفقرؼيموذبؾسماظـقّابموذبؾسماظقزراءموؼردؾمغلكومعـفومإظبم اىفوتماٌكؿصيمواٌعـقيميفماظدوظيميفمعقسدم
المؼؿفووزمثالثيمأذفرمعـمتورؼخمورودمايلوبماًؿوعلمطوعالمظؾففوزمعـموزارةماٌوظقي.م
-6مؼعدماىفوزمتؼورؼرمدورؼيمعـؿظؿيمطؾمثالثيمأذفرمبوظـؿوئٍماظعوعيمظرضوبؿفموؼرصعفومإظبمرئقسماىؿفقرؼيموتؾؾغمغلخمعـفومإظبم
رئقللمذبؾسماظـقابموذبؾسماظقزراء.م
-7مؼعدماىفوزمأؼيمتؼورؼرمأومبقوغوتمؼطؾؾفومرئقسماىؿفقرؼيمأومرئقسماظقزراءمأومذبؾسماظـقّاب.م
-8مؼعدماىفوزمأؼيمتؼورؼرمؼرىمأػؿقؿفوميفماجملوالتماٌكؿؾػيموؼرصعفومإظبمرئقسماىؿفقرؼيمواظلؾطوتماٌكؿصي.م
م
م
م
م
م
م

ردــوظيماىفـــوز:
ؼلعكماىفوزمامل رطزيمظؾرضوبيمواحملودؾيمإظبمهؼقؼمرضوبيمصعوظيمسؾكماٌقاردماظعوعيممبومؼمديمإظبمادؿكداعفوم
وإدارتفومبؽػوءةمواضؿصودموصعوظقيموطذاماٌلوػؿيميفمتطقؼرمأداءماظقحداتماًوضعيمظرضوبؿفموعفـيماحملودؾيمواٌراجعيم
وؼؼقمماىفوزمبؿزوؼدمرئقسماىؿفقرؼيموذبؾللماظـقابمواظقزراءموا

ىفوتماًوضعيمظؾؿراجعيمواٌلؿػقدةم

ّةموصؼومٌـففقيماىفوزمواٌعوؼرلماٌفـقيمواٌؿعورفمسؾقفو
.م
بوٌعؾقعوتماٌالئؿيمعـمخالمتؼورؼرمععد

م

م
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إغػوذمتقصقوتموعالحظوتماألجفزماظعؾقوم
ة

مـقـــــالم

ظؾرضوبيمعـمواضعموربيمدؼقانماظرضوبيماٌوظقيمم

مـح ــــرّر

دوظـــيم
صؾلطني

واإلدارؼي-مدوظيمصؾلطني-م

م

م

م

م
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممم مممإسداد:ماظلقد/معوػرمعـصقرم
ممممممم
م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدؿشورمضوغقغلمعلوسدم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مـقــدمـــة :م
ؼرتؽزمسؿؾماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمعـمعـظقرمسؾؿماإلدارةمسؾكمهؼقؼمأحدماظقزوئػماإلدارؼيماًؿلي،محقٌمتعرفماإلدارةمبلغفوم
إنوزماألػدافماٌرجقةمعـمخاللماظؼقوممبوظقزوئػ اإلدارؼيماًؿليماألدودقيمعـمدبطقط،متـزقؿ،متقزقػ،متقجقف،مورضوبي.مم
طؿومتعددتمﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕمﺒﺸﺄﻥمﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔمﺍﻟﻌﺎﻤﺔمواظيتممتوردفوماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمبشؽؾمخورجمسـمغطوقماظرضوبيماظداخؾقيم
ظؾؿمدلوتمربؾماظرضوبيمواظؿدضقؼمحقٌمسرصفوماظدطؿقرمصمادماظعطور بلغّفوم"وزقػيمتؼقممبفوماظلؾطيماٌكؿصيمبؼصدماظؿقؼؼمعـمأ ّنم
اظعؿؾمؼلرلموصؼومظألػدافماٌردقعيمبؽػوؼيمويفماظقضًماحملددمشلو".مم
وبوٌػفقمماظؼوغقغلموعـمعـظقرمضوغقنمدؼقانماظرضوبيماٌوظقيمواإلدارؼيمظدوظيمصؾلطنيمرضؿم 15مظلـيم2004مصنغفمؼؼصدمبوظرضوبي،م
اإلجراءاتمواألسؿولماظرضوبقيماظيتمتلؿفدف ضؿونمدالعيماظـشوط اٌوظلموحلـمادؿخ دامماٌولماظعومميفماألشراضماظيتمخصصمعـم
أجؾفومعـمخاللماظؿػؿقشماإلداريمظضؿونمطػوءةماألداء،موحلـمادؿكدامماظلؾطيمواظؽشػمسـماالسبرافمأؼـؿوموجدمظؾؿقؼؼمعـم
عدىماغلفومموعطوبؼيماظـشوطماٌوظلمواإلداريمظؾؼقاغنيمواألغظؿيمواظؾقائح واظؼراراتماظـوصذة وصقالمظضؿونماظشػوصقيمواظـزاػيم
واظقضقحميفماألداءماظعومموتعزؼز اٌصداضقيمواظـؼيمبوظلقودوتماٌوظقيمواإلدارؼيمواالضؿصودؼيمظدوظيمصؾلطني .م
صدؼقانماظرضوبيماٌوظقيمواإلدارؼيمطففوزمأسؾكمظؾرضوبيماًورجقيمؼلعكموعـمخاللمممورديمأسؿوظفماظرضوبقيمبؽوصيمأغقاسفومسؾكم
اىفوتماًوضعيمظرضوبؿفممبقجىمأحؽوممضوغقغفماًوصمظؾؿقؼؼمعـمعدىماعؿـولمتؾؽماىفوتمألحؽومماظؼقاغنيمواألغظؿيماظـوصذةم
واظقضقفمسؾكمعدىماغؿفوجفومٌؾودئماظشػوصقيمواظـزاػيموايػوزمسؾكماٌولماظعوممبوالدؿـودمإظبمععوؼرلماظؿدضقؼماظدوظقيمسؾكماظؼطوعم
اظعومموععوؼرلماالغؿقدوي.م
طؿومؼؿقجىماظؿلطقدمسؾكمضرورةمأنمالمؼؿقضػمدورمدؼقانماظرضوبيماٌوظقيمواإلدارؼيمسـدمعراضؾيمأسؿولماىفوتماًوضعيمظفموإصدارم
تؼورؼرهماظدورؼيماٌشػقسيمبؿقصقوتفمظؿؾؽماىفوتمظؿقلنيمأدائفومظقؿقاصؼمععماظؼقاغنيمواألغظؿيمواٌعوؼرلماظدوظقيمواحملؾقي،مبؾم
صبىمأنمميؿدمسؿؾماألجفزةماظرضوبقيمظؿعؼىموعؿوبعيمتقصقوتفومواٌـوبرةمسؾكمتـػقذمربؿقاػو.
مم

م

م

م
م
م
م
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خطّـيماظؾقٌ:م
اٌؾقٌمعـمأجؾمهؼقؼمأػـدافماظؾقٌمصنغفمؼؿؽقنمعـمثالثيمعؾوحٌمخبالفماظـؿوئٍمواظؿقصقوت:م
األول:معوػقيمحقطؿة ماظشرطوت.م
اٌؾقٌماظـوغل:معوػقيماظػلود.م
اٌؾقٌماظـوظٌ:مآظقوتمحقطؿة ماظشرطوتمظؾقدمعـمزوػرةماظػلود.م
م

م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م

م
م
م

م

ية – ديسنرب (كانون األول) 2012
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اٌؾقٌماألول:محقطؿيماظشرطوتم
م

م
عؼـــدعــي:
تعوزؿماالػؿؿوممبويقطؿيميفماظعدؼدمعـماالضؿصودؼوتماٌؿؼدعيمواظـوعقيمخاللماظلـقاتماألخرلة،موخوصيميفمأسؼوبماالغفقوراتم
االضؿصودؼيمواألزعوتماٌوظقيماظيتمذفدتفومسددمعـمدو

لمذرقمآدقوموأعرؼؽوماظالتقـقيمورودقوميفمسؼدماظؿلعقـوتمعـماظؼرنم

اظعشرؼـ؛موطذظؽمعومذفدهماالضؿصودماألعرؼؽلمعـمتداسقوتمتؾؽماالغفقوراتماٌوظقيمواحملودؾقيمظعددمعـماظشرطوتماألعرؼؽقيم
اظعوٌقيمخاللمسومم،2002مواظدولماظعربقيمحذتميفمذظؽمحذومػذهماظدولممبقووظؿفومتطؾقؼمععاؼرلمايقطؿي.م
م
-1/1متعرؼػمايقطؿي:
ظؼدمتعددتماظؿعرؼػوتماٌؼدعيمٌصطؾحمايقطؿيمبؿعددماٌفؿؿنيمبوٌصطؾحمواغؿؿوءاتفؿماظلقودقيمواظـؼوصـقي

واالضؿصودؼيم

واالجؿؿوسقي،محبقٌمؼعدلمطؾمتعرؼػمسـموجفيماظـظرماظيتمؼؿؾـوػومعؼدممػذاماظؿعرؼػ.مم
وصقؿومؼؾلمتضديممبعضماظؿعورؼػمسؾىمدؾقؾماٌـولمالمايصر:مم
حقٌمتعرفمعمدليماظؿؿقؼؾماظدوظقيم IFCمايقطؿيمبلغفو:م"ػلماظـظومماظذيمؼؿؿمعـمخالظفمإدارةماظشرطوتمواظؿقؽؿميفمأسؿوشلو ".م
طؿومتعرصفومعـظؿيماظؿعوونماالضؿصوديمواظؿـؿقيم OECDم بلنّػو :م" ذبؿقسيمعـماظعالضوتمصقؿومبنيماظؼوئؿنيمسؾكمإدارةماظشرطيم
وذبؾسماإلدارةموغبؾيماألدفؿموشرلػؿمعـماٌلوػؿني".م
وػـوكمعـمؼعرصفومبلغفو :م" ذبؿقعمضقاسدماظؾعؾيماظيتمتلؿكدممإلدارةماظشرطيمعـماظداخؾموظؼقوممذبؾسماإلدارةمبوإلذرافمسؾقفوم
يؿوؼيماٌصوحلموايؼققماٌوظقيمظؾؿلوػؿني ".م ومبعـكمآخر،مصننمايقطؿيمتعينماظـظوم،مأيموجقدمغظؿمهؽؿم

اظعالضوتمبنيم

األررافماألدودقيماظيتمتمثرميفماألداء،مطؿومتشؿؾمعؼقعوتمتؼقؼيماٌمدليمسؾكماٌدىماظؾعقدموهدؼدماٌلمولمواٌلموظقي.م
م
م

-1/2مأػدافمحقطؿيماظشرطوت:
تلعكمضقاسدموضقابطمايقطؿيمإظبمهؼقؼمذبؿقسيمعـماألػدافمميؽـمتؾكقصمأػؿفومصقؿو ؼؾل :م
معراسوةمعصوحلموحؼققماٌلوػؿنيموغبوؼؿفو .ممغبوؼيمحؼققمغبؾيماظقثوئؼ واٌلؿـداتمذاتماظصؾيمبػعوظقيماظشرطوت .ممغبوؼيمحؼققموعصوحلماظعوعؾنيمصـلماظشرطوت بؽوصيمصؽوتفؿ .ممهؼقؼماظشػوصـقيمصـلمعبقعمأسؿولماظشرطوت.ممهؼقؼموتلعني اظعداظيمظؽوصيمأصقوبماٌصوحلمواٌؿعوعؾنيمععماظشرطوت .مم

م
م

م
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ali

مايدمعـمادؿغاللماظلؾطيميفمشرلماٌصؾقيماظعوعي.ممتـؿقيماٌدخراتموتشفقعمتدصؼفو مبومؼمديمظؿـؿقيماالدؿـؿوراتماإلغؿوجقيموصقالًمظؿعظقؿماألربوحموبعقدًامسـماالحؿؽورات.مماالظؿزاممبلحؽومماظؼقاغنيموالتشرؼعوتماظـوصذة.مماظعؿؾمسؾكمتلطقدمعراجعيماألداءمظؽوصيمصعوظقوتماظشرطوتممبومصـقفوماألداءماٌوظل عـمخاللمىونمعراجعيمخورجقنيموعلؿؼؾنيمسـماإلدارةماظؿـػـقذؼي.م
مربودؾيماإلدارة اظؿـػـقذؼيمأعومماٌلوػؿني.مم

-1/3معؾودئمحقطؿيماظشرطوت:
تطؾقؼمايقطؿيموصؼمدؿيمععوؼرلمتقصؾًمإظقفومعـظؿيماظؿعوونماالضؿصوديمواظؿـؿقيميفمسومم 2004موتؿؿـؾميف:م
-1متلعنيماألدسمإلرورمحقطؿيمصعوظيمظؾشرطوت:متعؿؾمحقطؿيماظشرطوتمسؾ ىم تشفقعمذػوصقيماألدقاقموصعوظقؿفو،موأنمتؽقنم
عؿـودؼيمععمحؽؿماظؼوغقن،موأنمهدّدمبقضقحمتقزؼعماٌلموظقوتمبنيمزبؿؾػماظلؾطوتماإلذرا صقيمواظؿـظقؿقيمواظؿـػقذؼي.م
-2محؼققمغبؾيماألدفؿمووزوئػماٌؾؽقيماظرئقلقي:متعؿؾمايقطؿيمسؾكمضؿونمضدرمعالئؿمعـماظطؿلغقـيمظؾؿلؿـؿرؼـموغبؾيماألدفؿم
سؾكمهؼقؼمسوئدمعـودىمالدؿـؿوراتفؿ؛مععماظعؿؾمسؾكمايػوزمسؾكمحؼقضفؿموخوصيمحوئزيمأضؾقيماألدفؿ .م
-3ماٌعوعؾيماظعودظيمحل عؾيماألدفؿ:موتعـكماٌلوواةمبنيمغبؾيماألدفؿمداخؾمطؾمصؽي،موحؼفؿميفماظدصوعمسـمحؼقضفؿماظؼوغقغقي،م
واظؿصقؼًميفماىؿعقيماظعوعيمسؾكماظؼراراتماألدودقي،موطذظؽ غبوؼؿفؿمعـ أي سؿؾقوت ادؿققاذ أو دعٍ عشؽقك صقفو ،أو عـ
االوور يف اٌعؾقعوتماظداخؾقي ،وطذظؽ حؼفؿ يفماالرالعمسؾكمطوصيماٌعوعالتمععمأسضوءمذبؾسماإلدارةمأوماٌدؼرؼـماظؿـػقذؼني.م
-4مدورمأصقوبماٌصوحلميفمحقطؿيماظشرطوت:متعؿؾمايقطؿيمسؾكماإلضرارمحبؼققمأصقوبماٌصوحلماٌـصقصمسؾقفوميفماظؼوغقنمأوم
سدلماتػوضقوتمعؿؾودظي،موتشفقعماظؿعوونماظػعولمبنيماظشرطوتموبنيمأصقوبماٌصوحلمعـ مأجؾمخؾؼماظـروةموصرصماظعؿؾموادؿداعيم
عشورؼعماألسؿولماظلؾقؿيمعـماظقجفيماٌوظقي.م
-5ماإلصصوحمواظشػوصقي:مسؾكمإرورمحقطؿيماظشرطوتمضؿونماإلصصوحماظدضقؼمويفماظقضًماٌـودىمسـمعؾؽقيماظـلؾيماظعظؿكمعـم
األدفؿ،مواإلصصوحماٌؿعؾؼمبلسضوءمذبؾسماإلدارةمواٌدؼرؼـماظؿـػقذؼني.مم
وؼؿؿماإلصصوحمسـمطؾمتؾؽماٌعؾقعوتمبطرؼؼيمسودظيمبنيمعبقعماٌلوػؿنيموأصقوبماٌصوحل .م
-6معلموظقوتمذبؾسماإلدارة:متعؿؾمحقطؿيماظشرطوتمسؾكمضؿونماظؿقجقفماإلدذلاتقفلمظؾشرطي،مواظرضوبيماظػعّوظيمسؾكماإلدارةمعـم
ضؾؾمذبؾسماإلدارة،موضؿونمعلموظقيمذبؾسماإلدارةمووهماظشرطيموحؿ ظيماألدفؿ.م
م

-1/4مأػؿقيماحل وطؿي:
تؿفلدمأػؿقيمايقطؿيممبومؼلتل:م
-1ممربوربيماظػلودماٌوظلمواإلداريميفماظشرطوتموسدمماظلؿوحمبقجقدهمأومسقدتفمعرةمأخرى.م
م
م

م
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-2م هؼؼمضؿونماظـزاػيموايقودؼيمواالدؿؼوعيمظؽوصيماظعوعؾنيميفماظشرطيمبدءامعـمذبؾسماإلدارةمواٌدؼرؼـم اظؿـػقذؼنيمحؿكمأدغكم
علؿقىمظؾعوعؾنيمصقفو.م
-3متػوديموجقدمأخطوءمسؿدؼفمأوماسبرافمعؿعؿدمطونمأومشرلمعؿعؿدموعـعمادؿؿرارهمأوماظعؿؾمسؾكمتؼؾقؾفمإظبمأدغكمضدرمممؽـ،م
وذظؽمبودؿكدامماظـظؿماظرضوبقيماٌؿطقرة.مم
-4مهؼقؼماالدؿػودةماظؼصقىمعـمغظؿماحملودؾيمواٌراضؾيماظداخؾقي،موهؼقؼمصوسؾقيماإلغػوقموربطماإلغػوقمبوإلغؿوج.م
-5ممهؼقؼمضدرمطوفمعـماإلصصوحمواظشػوصقيميفماظؽشقصوتماٌوظقي.م
-6ممضؿونمأسؾكمضدرمعـماظػوسؾقيمٌراضيبمايلوبوتماًورجقني،مواظؿلطدمعـمطقغفؿمسؾكمدرجيمسوظقيمعـماالدؿؼالظقيموسدمم
خضقسفؿمألؼيمضغقطمعـمذبؾسماإلدارةمأومعـماملدؼرؼـماظؿـػقذؼني.مم
-7مؼشفعمإرورمحقطؿيماظشرطوتماالدؿكدامماظؽػءمظؾؿقاردموضؿونمحــؼماٌلوءظيمسـماظلقطرةمسؾقفو.م
وؼرىماظؾوحٌمأنماظؿطؾقؼماظعؿؾلمٌؾودىءمحقطؿيماظشرطوتمؼمديمإظبمايدمعـماظػلودمبصقرهموأذؽوظفماٌكؿؾػيمدقاءمسؾكماٌلؿقىم
احملؾلمأوماظدوظل.م
م

م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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اٌؾقٌماظـوغل:معوػقيماظػلـــودم
م

م
عؼـــدعــي:
إنمايؿؾيمسؾكماظػلودمظقلًمغبؾيموضؿقيمسوبرةمأومردةمصعؾمتلتلموتروحموظقلًمذعوراًمدقودقوًمؼرصعمالدذلضوءماظشعقب،موإمنوم
ػلمأعوغيمتلؿـؼذمايوطؿمواحملؽقمموهػظماظعؾودمواظؾالد.م
-1/2ممعػفقمماظػلود:
اظػلودميفماظؾغيماظعربقيمؼعرفمبلغفم "ضدماإلصالحموؼؼولمأصلدماظشلءمأيمأدوءميفمادؿعؿوظفمواظعؽسمأصؾحماظشلء "موؼعرفمأؼضوم
بلغفم"أخذماٌولمزؾؿومواٌػلدةمضدماٌصؾقيموتػوددماظؼقممؼعينمتؼورعقاماألرحوم".م
أعوماظػلودماصطالحوًمؼعرفمبلغفم "سؿؾمالمأخالضلميفمادؿعؿولماظلؾطيمأوماٌقضعما ظقزقػلمحبقٌمؼعطلمظؾؾعضمأصضؾقيمسؾكم
اآلخرؼـ"،موؼعرفمبلغفم"اغؿشورماظػقضكموضقوعمايؼققمواٌصوحلمبلؾىمسدمماالظؿزاممبلحؽومموعؾودئماظشرؼعيماإلدالعقي "ممطؿوم
ؼعرفمبلغفم"خؾؾميفمعـظقعيمايؼققمواظقاجؾوتميفماجملؿؿع".مم
أعوماظػلودمذرسوًمصقعرفمبلغفم "ضقوعمعؼوصدماظشرؼعيماإلسالعقيموػلمحػظماظـػسمواظدؼـمواظعؼؾمواظعرضمواٌولمبلؾىمزبوظػيمعوم
غفكماهللمسـفموردقظف".م
وندمعـظؿيماظشػوصقيماظدوظقيمتعرفماظػلودمبلغفم"طؾمسؿؾمؼؿضؿـمدقءمادؿكدامماٌـصىماظعوممظؿقؼقؼمعصؾقيمخوصيمذاتل

ةم

ظـػلفمأومىؿوسؿف".مم
وؼرىماظؾوحٌمأغفمععمتعددماظؿعورؼػمٌػفقمماظػدودمإالمأغفمميؽـماظؼقلمإنماإلرورماظعوممظؾػلودمؼـقصرميفمدقءمادؿعؿولماظلؾطيمأوم
اظقزقػيماظعوعيموتلكرلػومظؿقؼقؼمعصوحلموعـوصعمتؿعؾؼمبػردمأومجبؿوسيمععقـي.م
-2/2معراحؾماظػلود:مممممممممممم

إ ّنماإلغلونمالمؼقظدمصودداًموظؽـمميرممبراحؾمزبؿؾػيمضؾؾمأنمؼصؾحمصودداًمصعودةمعو مميرماظشكصمبوٌراحؾماظؿوظقي:م
-1م ؼلـدمإظبماظشكصماخؿصوصوتمععقـيمظقزقػيمععقـيموبوظطؾعمصننمػذهماالخؿصوصوتمتؿلووىمصقفوماظلؾطوتمواٌس ؤوظقوتمعـم
أجؾمإنوزمسؿؾمػذهماظقزقػي.م
-2ممبرورماظقضًموارؿؽـونمػذاماظشكصمإظبموجقدهميفمػذهماظقزقػيمؼؾدأميفماإلصراطميفماظلؾطيموؼؿؼؾصم اػؿؿوعفمبوٌلؽقظقيموػذهمأولم
عراحؾماظػلود.م
-3م مبرورماظقضًمصبدماظشكصمضعقػماظـػسمأغفمميؽـفمادؿغاللمدؾطوتفمظؾقصقلمسؾكمعـوصعمذكصقيموٌومال؟مصفقمصوحىم
اظلؾطيماٌطؾؼيموتـودكممتوعوًماٌلؽقظقيموػـومغصؾمإظبماظػلود.
م
م
م
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-2/3مأغقاعماظػلود:م
اظػلودمعـمحقٌمعظفرهمؼشؿؾمأغقاع امسدةمعـفو:م
-1/2/3ماظػلودماظلقودل:مم
وػقمذظؽماظػلودماظذيمؼؿعؾؼممبكوظػوتماظؼقاسدمواألحؽومماظيتمتـظؿمسؿؾماظـلؼماظلقودلم (اٌمدلوتماظلقودقي )م يفماظدوظي .م وععم
أنمػـوكمصورضومجقػرؼومبنيماجملؿؿعوتماظيتمتـؿفٍمأغظؿؿفوماظلقودقيمأدوظقىماظدميؼرارقيموتقدقعماٌشور

طيموبنيماظدولماظيتم

ؼؽقنمصقفومايؽؿمسلقظقوًمودطؿوتقرؼوًمظؽـماظعقاعؾماٌشذلطيمالغؿشورماظػلودميفمطالماظـقسنيمعـماألغظؿيمتؿؿـؾميفمغلؼمايؽؿماظػوددم
(شرلماٌؿـؾمظعؿقمماألصرادميفماجملؿؿعموشرلماًوضعمظؾؿلوءظيماظػعوظيمعـمضؾؾفؿ ).مم
وتؿؿـؾمعظوػرماظػلودماظلقودلميف :ماحل طؿماظشؿقظلماظػوددموصؼدانماظدميؼرارقيموصؼدانماٌشورطيموصلودمايؽوممودقطرةمغظوممحؽؿم
اظدوظيمسؾكماالضؿصودموتػشلماحمللقبقي.
-2/2/3ماظػلودماملالي:مم
وػقماظذيمؼؿؿـؾممبفؿؾماالسبراصوتماٌوظقيموزبوظػيماظؼقاسدمواألحؽومماٌوظقيماظيتمتـظؿمدرلماظعؿؾماإلداريمواٌوظلميفمال

دوظيم

وعمدلوتفوموزبوظػيماظؿعؾقؿوتماًوصيمبلجفزةماظرضوبيماٌوظقيمطوىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتماٌكؿصمبػقصموعراضؾيمحلوبوتم
وأعقالمايؽقعيمواشلقؽوتمواٌمدلوتماظعوعيمواظشرطوت.مم
وميؽـمعالحظيمعظوػرماظػلودماٌوظلميف :م اظرذووىمواالخؿالسمواظؿفربماظضرؼيبمودبصقصماألراضلموا حملوبوةمواحمللقبقيميفم
اظؿعققـوتماظقزقػقي.م
-3/2/3ماظػلودماإلداري:مم
وؼؿعؾؼممبظوػرماظػلودمواالسبراصوتماإلدارؼيمواظقزقػقيمأوماظؿـظقؿقيموتؾؽماٌكوظػوتماظيتمتصدرمسـماٌقزػماظعوممإثـوءمتلدؼؿفم
ٌفومموزقػؿفميفمعـظقعيماظؿشرؼعوتمواظؼقاغنيمواظضقابطموعـظقعيماظؼقؿماظػرد

ؼيماظيتمالمترضكمظإلصالحموددماظػراغمظؿطقؼرم

اظؿشرؼعوتمواظؼقاغنيماظيتمتغؿـؿماظػرصيمظالدؿػودةمعـماظـغراتمبدلماظضغطمسؾكمصـوعماظؼرارمواٌشرسنيمٌراجعؿفوموهدؼـفوم
بودؿؿرار.مم
وػـومتؿؿـؾمعظوػرماظػلودماإلداريميف:مم
مسدمماحذلاممأوضوتموعقاسقدماظعؿؾميفمايضقرمواالغصراف مأوممتضقيماظقضًميفمضراءةماظصقػموادؿؼؾولماظزوارمواالعؿـوعمسـمأداءماظعؿؾمأوماظذلاخلمواظؿؽودؾموسدممهؿؾماٌلموظقيموإصشوءمأدرارماظقزقػيمواًروجمسـماظعؿؾماىؿوسل.مم
ويفم اظقاضعمإنمعظوػرماظػلودماإلداريمعؿعددةموعؿداخؾيموشوظؾوًمعومؼؽقنماغؿشورماحدػومدؾؾوًمعلوسداًمسؾك
األخرى.م

م

م
م

م
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-4/2/3م اظػلودماألخالضل:م واٌؿؿـؾممبفؿؾماالسبراصوتماألخالضقيمواظلؾقطقيماٌؿعؾؼيمبلؾقكماٌقزػماظشكصلموتصرصوتفمطوظؼقومم
بلسؿولمزبؾيمبويقوءميفمأعوطـماظعؿؾمأومأنمصبؿعمبنيماظقزقػيموأسؿولمأخرىمخورجقيمدونمإذنم

إدارتفم أومأنمؼستغؾماظلؾطيم

ظؿقؼقؼمعكربمذكصقيمظفمسؾكمحلوبماٌصؾقيماظعوعيمأومأنمميورسماحمللقبقيمبشؽؾفوماالجؿؿوسلماظذيمؼلؿكم

(احملوبوةم

اظشكصقي)مدونماظـظرمإظبماسؿؾوراتماظؽػوءةمواىدارة.مم
-5/2/3ماظػلودمالضضوئي:ممتماإلذورةميفمتؼرؼرمعـظؿيماظشػوصقيماظدوظقيمظعومم2007محقلماظػلودماظعاٌلمبلنماظؿدخالتماظلقودقيميفم
اظلؾطوتماظؼضوئقيمواظرذقةمتعؿدلانمعـمأبرزمصقرماظػلودماظؼضوئل،موأضوفماظؿؼرؼرمأنماظرذقةمواظـػقذماظلقودلميفماحملوطؿم
ضبرعونماٌقارـنيميفمطـرلمعـماظدولمعـمحؼفؿماألدودلميفماظؾفقءمإظبمربوطؿمسودظي.مم
-2/4مماآلثورماٌذلتؾيمسؾىماظػلود:
-1/2/4مؼلوػؿماظػلودميفمتدغلمطػوءةماالدؿـؿورماظعوممو إضعوفمعلؿقىماىقدةميفماظؾـقيماظؿققيماظعوعيموذظؽمبلؾىماظرذووىماظيتم
هدمعـماٌقاردماٌكصصيمظالدؿـؿورموتللءمتقجقففومأومتزؼدمعـمطؾػؿفو.مم
-2/2/4م ظؾػلودمأثرمعؾوذرميفمحفؿموغقسقيمعقاردماالدؿـؿورماألجـيب .م صػلماظقضًم اظذيمتلعكمصقفماظؾؾدانماظـوعقيمإظبمادؿؼطوبم
عقاردماالدؿـؿورماألجـيبمٌومتـطقيمسؾقفمػذهماالدؿـؿوراتمعـمإعؽوغوتمغؼؾماٌفوراتمواظؿؽـقظقجقومصؼدمأثؾؿًماظدرادوتمأنم
اظػلودمؼضعػمػذهماظؿدصؼوتماالدؿـؿورؼيموضدمؼعطؾفومممومميؽـمأنمؼلفؿميفمتدغلمإغؿوجقيماظضرائىموبوظؿوظلمتر

اجعمعمذراتم

اظؿـؿقيماظؾشرؼيمخوصيًمصقؿومؼؿعؾؼممبمذراتماظؿعؾقؿمواظصقي.مم
-3/2/4م ؼرتؾطماظػلودمبذلديمحوظيمتقزؼعماظدخؾمواظـروةمعـمخاللمادؿغاللمأصقوبماظـػقذمٌقاضعفؿماٌؿقزةميفماجملؿؿعمويفم
اظـظومماظلقودلمممومؼؿقحمشلؿماالدؿؽـورمبوىوغىماألطدلمعـماٌـوصعماالضؿصودؼيم اظيتمؼؼدعفوماظـظوممممومؼمديمإظبمتقدقعماظػفقةم
بنيمػذهماظـكؾيموبؼقيمأصرادماجملؿؿع.مم
-4/2/4متشقّهمػقؽؾماإلغػوقمايؽقعلمعـمخاللمأسطوءمأوظقؼيماظصرفمظؾؾـقدماظيتممتؽـمعـماظػلود .مم
-5/2/4م اظػلودمػقماظعدوماألولمظؾققطؿيمواإلدارةماظرذقدةمصوظػلودمؼضعػماظـؿوئٍميفمعبقعمأ سبوءماظعومل،موالمدقؿومعؽوصقيماظػؼرم
وهؼقؼماظعداظيماالجؿؿوسقيمواالضؿصودؼيمواظلقودقيموطبؾؼمسدمماظؽػوءةماالضؿصودؼيموؼؼؾصمعـماالنوزاتموؼزؼدمعـماظؿؽوظقػ،م
ؼضعػماظلقوديماظعوعي،مممومؼزسـزعمادؿؼرارمايؽقعيموؼفددمحرؼيماظػردموؼفددماظدميؼرارقي .مم
-2/5مأرطونمعـظقعيمالصلود:م
 شقوبماظداصعمواالظؿزامماظدؼينموسدممزبوصيماهللمتعوظبموزبوصيماظقضقفمبنيمؼدؼفميفماٌعودموػذهمالمدبؿصمبطوئػيمععقـيمصفؿقعماألدؼونماظلؿووؼيمحرّعًمػذاماظعؿؾماٌشني.م
 اظؾقؽيماظؿـظقؿقيمواظؿشرؼعقيماظضعقػيماظيتمطـرلاًمعومتفقهماظػرصيمظؾؿقوؼؾمواظؿالسىمواظرذقة.م شقوبمأومضعػماٌمدلوتماظرضوبقيماٌلؿؼؾيماظيتمتلؿطقعمأنمتؼدممتؼورؼرػوممبـلىمسـماظؿدخالتمأوماظضغقطمأؼوًمطونمعصدرػو . تقظقيماظػوددؼـماظذؼـموظًمسفقدػؿموخػًّمأعوغوتفؿموطـرلمعـماظػلودماٌلؿشريميفماجملؿؿعوتمإمنومغؿٍمسـمدقءمادؿكدامماظلؾطيمبؾمادؿغالشلومظؿقؼقؼمعصاحلمذكصقي .مم
م
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مشقوبمأومضعػماإلجراءاتماىزائقيماظيتمؼعوضىمبفوماظػوددون .م اغعدامماظشػوصقيماٌوظقيمواإلدارؼيممتؾؽماظشػوصقيماظيتموعؾمعـمحؼماظشعىمأنمؼطؾعمسؾكمعبقعماإلجراءاتماإلدارؼيموايرطوتماٌوظقيمبقضقحمطوعؾ.
والمذؽّمأنمأيمعشروعمإصالحلمؼلؿـينمأحدمػذهماألرطونمصننمعصرلهماظػشؾ.م
-2/6ممأػؿمودوئؾمعؽوصقيماظػلود:
عـمخاللمععرصيمبعضمأذؽولماظػلودماإلداريمواٌوظلموأدؾوبفمميؽـموضعمايؾقلمواٌعوىوتمشلذهماظظوػرةموذظؽمعـمخالل :
 اظعؿؾمسؾكمبٌمتعوظقؿماظدؼـماإلدالعلماٌؿؿـؾم يفم ايػوزمسؾكماٌولماظعوممواظؿقؾلمبوأل خالقماظطقؾيموبٌماظلرلةمايؿقدةمظؾـيبماألطرمم(صؾّىماهللمسؾقفمودؾؿ)موألػؾمبقؿفماألرفورموأصقوبفماألوصقوءميفمطقػقيمتعوعؾفؿمععماٌولماظعوم.م
 اظعؿؾمسؾكمبٌموزرعمروحماٌقارـيموايرصمسؾكماظؾؾدمظدىماٌقزػنيمودوئرمأصرادماجملؿؿع.م تػعقؾمدورماظرضوبيماظداخؾقيميفماظقزاراتمواظدوائرمواظرضوبيماالجؿؿوسقيماٌؿؿـؾيميفماظشعى. ربوربيماظػلودماإلداريمواٌوظلمضضوئقوموسدمماظؿفوونميفمععوضؾيماٌػلدؼـ.ممتقزقػمودوئؾماإلسالمميفمربوربيمػذهماظظوػرةموذظؽمعـمخاللمإسدادمبراعٍمعؽـػيمتؾٌمسؾكماظؼـقاتموبلوضوتمعؿػووتي.تىمالعقزػنيموزؼودةماظرواتىممبومؼؿـودىمواألدعورماظلوئدةميفماظلققمومب امضبؼؼماظعداظيمبنيمال ـعقزػنيم
ـ
مإسودةماظـظرميفمدؾؿمرواطوصي.
م وضـعمدؾؿمرواتىمعقحدمهؿقيمعبقعماظدرجوتماظقزقػقيميفماظؾؾدمودونمادؿــوءمجفيمععقـي.موضعمآظقوتمجدؼدةمالخؿقورمالـعلموظنيموأصقوبماظؼراراتمايوزليموالـعـوصبمايلوديميفماظدوائرموذظؽمعـمخاللماخؿقورمأصقوبماظؽػوءةمواًدلةمواٌؿلؿنيمبوظلؿعيماظطقؾيمواٌعروصنيمبوألخالقمواظدؼـمايؼقؼلموهدؼدمال

ـعلموظقوتمالـعؾؼوةمسؾكم

سوتؼفؿ.
متؼققؿمأداءماظقزراءموأصقوبماظدرجوتماًوصيمدـقؼومظؿشكقصماىقاغىماالصبوبقيمواظلؾؾقيميفماألداء.عوظلموطذظؽمالعقزػنيماظذؼـمابؿعدوامسـمػذهماظظوػرةماظإلغلوغقي.
ـ
تؽرؼؿماألصرادماظذؼـمضبوربقنماظػلودماإلداريموال
ـ
ممإسدادمدوراتميفماظقزاراتمواظدوائرمتؾنيمعدىمخطقرةمػذهماظظوػرةموأػؿقيموعؽوغيمربوربؿفو .مموؼرىماظؾوحٌمأنمعؽوصقيماظػلودمتؼقممسؾكمثالثيمربوورمرئقليمل

إلصالحمػلمإصالحوتمدقودقيموتشرؼعقيموعمدلقي،مأعوم

اإلصالحوتماظلقودقيمفكتؼقؼيمآظقوتمإعؽوغقيماحملودؾيمواظرضوبيمسؾكمادؿكداممال ـعقارد،موهلنيمذروطمتشغقؾمالـعلؿكدعني،م
وسدممربوبوةماألضوربميفماظؿعقنيموسبقمذظؽ،موأعوماظؿشرؼعقيمصؽنصالحماظـظومماظؼوغقغل،محبقٌمؼؿضؿـمسؼقبو تموطذامصالحقوتم
طوصقيمظردعماظػلودموطذظؽمإجراءاتمهلنيماشلقؽيماظؼضوئقيموجعؾفومأطـرمعصداضقيموغزاػي،موأعومال

ـعمدلقيمصؽنغشوءموحدةم

ـلعؽوصقيماظػلودمتؿؾعماىفوزماألسؾكمظؾرضوبي،موطذظؽمربوطؿمخوصيمل ـعراجعيمحوالتماظػلود،موإسالنمعؾؽقيماألصقلمظؽؾم
العدغقني.
اظلقودقنيموالعلؿكدعنيم ـ
ـ
م
م
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العؾقٌماظـوظٌ:م آظقوتمحقطؿيماظشرطوتمظؾقدمعـمزوػرةماظػلـــودم
ـ
م

م
عؼـــدعــي:
تمديمحقطؿيماظشرطوتمدورامعفؿوميفمععوىيماٌشؽالتماظيتمتعوغلمعـفومػذهماظشرطوت،مواظيتمعـمأبرزػومعشؽؾيماظػلودماٌوظلم
واإلداري،موذظؽمعـمخاللمذبؿقسيمعـماآلظقوتمصـػتمإظبمآظقوتمحقطؿيمداخؾقيموأخرىمخورجقي .م
-1/3مم اآلظقوتماظداخؾقيميقطؿيماظشرطوت:
تـصىمآظقوتمحقطؿيماظشرطوتماظداخؾقيمسؾكمأغشطيموصعوظقوتماظشرطي،موادبوذماإلجراءاتماظالزعيمظؿقؼقؼمأػدافماظشرطي

م

وميؽـمتصـقػمآظقوتمحقطؿيماظشرطوتماظداخؾقيمإظبمعومؼلتل:م
-1/1/3مذبؾسماإلدارة:مم
ؼعدمذبؾسماإلدارةمأحلـمأداةمٌراضؾيمدؾقكماإلدارة،مإذماغفمضبؿلمرأسماٌولماٌلؿـؿرميفماظشرطيمعـمدقءماالدؿعؿولمعـمضؾؾم
اإلدارة،موذظؽمعـمخاللمصالحقوتفماظؼوغقغقيميفمتعقنيموإسػوءموعؽوصلةماإلدارةماظعؾقو.مم
طؿومإنمذبؾسماإلدارةماظؼقيمؼشوركمبػوسؾقيميفموضعمإدذلاتقٍ ؼيماظشرطيموؼؼدممايقاصزماٌـودؾيمظإلدارة،موؼراضىمدؾقطفوموؼؼ ّق مم
أداءػو،موبوظؿوظلمتعظقؿمضقؿيماظشرطي.مم
وظؽلمؼؿؿؽـمذبؾسماإلدارةميفماظشرطيماٌؿؾقطيمظؾدوظيمعـماظؼقوممبقاجؾوتفميفماظؿقجقفمواٌراضؾي،مؼؾفلمإظبمت

طقؼـم ذبؿقسيمعـم

اظؾفونمعـمبنيمأسضوئفمعـمشرلماظؿـػقذؼني،م أبرزػومعومؼلتل:
-1/1/1/3مىـيماظؿدضقؼ:مم
ظؼدمحظقًمىـيماظؿدضقؼميفماظقضًمايوضرمبوػؿؿوممبوظغ معـمضؾؾماشلقؽوتماظعؾؿقيماظدوظقي

مواحملؾقيماٌؿكصصيمواظؾوحـني .م

وؼرجعمػذاماالػؿؿوممظؾدورماظذيمميؽـمأنمتمدؼفمىـيماظؿدضقؼمطلداةمعـمأدواتمحقطؿيماظشرطوتميفمزؼودةماظـؼيمواظش

صوصقيميفم

اٌعؾقعوتماٌوظقيماظيتمتػصحمسـفوماظشرطوت،موذظؽمعـمخاللمدورػوميفمإسدادماظؿؼورؼرماٌوظقيموإذراصفومسؾكموزقػيماظؿدضقؼم
اظداخؾلميفماظشرطوت،موطذظؽمدورػوميفمدسؿمػقؽوتماظؿدضقؼماًورجلموزؼودةمادؿؼالظقؿفو،مصضالمسـمدورػوميفماظؿلطقدمسؾكم
االظؿزامممبؾودئمحقطؿيماظشرطوت.مم
وظؼدمسرصًمىـيماظؿدضقؼمعـمضؾؾماشلقؽيماظؽـدؼيمظؾؿقودؾنيماظؼوغقغقني م()CTCAمبلغفومىـيمعؽقغيمعـمأسضوءمذبؾسمإدارةم
اظشرطيماظذؼـمتذلطزمعلموظقوتفؿميفمعراجعيماظؼقائؿماٌوظقيماظلـقؼيمضؾؾمتلؾقؿفومإظبمذبؾسماإلدارة،موتؿؾكصمغشوروتفوميفمترذقحم
اٌدضؼم"اٌراجع"ماًورجلموعـوضشيمغطوقموغؿوئٍماظؿدضقؼمععف،موطذظؽمعراجعيمغظومماظرضوبيماظداخؾقيمظؾشرطيمواظؿلطدمعـمصوسؾقؿفم
وطذظؽماظؿلطدمعـمتطؾقؼمضقاسدمحقطؿيماظشرطوتميفماظشرطي.م
وزوئػموواجؾوتم(علموظقوت)مىـيماظؿدضقؼم"اٌراجعي":م
م
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مإحدىمأػؿمعلموظقوتمىـيماظؿدضقؼمػلماظًأطدمعـمتطؾقؼمضقاسدمايقطؿيمسؾكمأرضماظقاضع .ممعراجعيماظؽشقصوتماٌوظقيمضؾؾمتؼدميفومإظبمذبؾسماإلدارة.ماظؿقصقيمبؿعقنيموعؽوصلةموإسػوءماٌدضؼماًورجل.معـوضشيمغطوقمورؾقعيماألوظقؼوتميفماظؿدضقؼمواالتػوقمسؾقفو .ماٌـوضشيمععماٌدضؼنيماًورجقنيمألؼيمهػظوتمأومعشؽالتمتـشلمأثـوءمسؿؾقيماظؿدضقؼ .ماٌـوضشيمععماٌدضؼنيماًورجقنيمواظداخؾقنيمظؿؼقؼؿمصوسؾقيمغظومماظرضوبيماظداخؾقيميفماظشرطيموإدارةماٌكوررمصقفو .مم اإلذرافم سؾكموزقػيماظؿدضقؼماظداخؾلموعراجعيماظؿؼورؼرماظيتمتؼدعفومواظـؿوئٍماظيتمتؿقصؾمإظقفوموتؼدؼؿماظؿقصقوتمظإلدارةمالدبوذماإلجراءاتماظالزعي.
ماظؼقوممبلؼيمواجؾوتمتؽؾػمبفومعـمضؾؾمذبؾسماإلدارة،مواظيتمشلومصؾيمبلسؿولماظؿدضقؼمواظرضوبي .م-2/1/1/3مىـيماٌؽوصكت:مم
يفمذبولماظشرطوتماٌؿؾقطيمظؾدوظيمتضؿـًمإرذوداتمعـظؿيماظؿعوونماالضؿصوديمواظؿـؿقيم ()OECDم تلطقدامسؾكمضرورةمأنمتؽقنم
عؽوصكتمأسضوءمذبؾسماإلدارةموماإلدارةماظعؾقومععؼقظي،موذظؽمظضؿونمتعزؼزمعصوحلماظشرطيميفماألعدماظؾعقدمعـمخاللمجذبماٌفـقنيم
عـمذويماظؽػوءاتماظعوظقي.مم
وتؿؿـؾموزوئػمىـيماٌؽوصكتموواجؾوتفوميف:م
مهدؼدماظرواتىمواٌؽوصكتمواٌزاؼوماألخرىمظإلدارةماظعؾقو،وعراجعؿفومواظؿقصلةمجملؾسماإلدارةمبوٌصودضيمسؾقفو .ممموضعمدقودوتمإلدارةمبراعٍمعؽوصلةماإلدارةماظعؾقومومعراجعيمػذهماظلقودوتمبشؽؾمدوري .مممادبوذمخطقاتمظؿعدؼؾمبراعٍمعؽوصكتماإلدارةماظعؾقوماظيتمؼـؿٍمسـفومدصعوتمالمترتؾطممبشؽؾمععؼقلمبلداءمسضقماإلدارةماظعؾقو .مممموضعمدقودوتمٌزاؼوماإلدارةموعراجعؿفومبودؿؿرار.م:3/1/1/3ىـيماظؿعقلغوت:مم
صبىمأنمؼؿؿمتعقنيمأسضوءمذبؾسماإلدارةمواٌقزػنيمعـمبنيمأصضؾماٌرذقنيماظذؼـمتؿالءممعفوراتفؿموخدلاتفؿمععماٌفوراتم
واًدلاتماحملددةمعـماظشرطي.موظضؿونماظشػوصقيميفمتعقنيمأسضوءمذبؾسماإلدارةموبؼقيماٌقزػنيمصؼدموضعت شلذهماظؾفـيمذبؿقسيم
عـماظقاجؾوتمػل:ممم
مأنمتؼقممىـيماظؿعققـوتميفماظشرطيمععمذبؾسماإلدارةمومبصودضيماظقزؼرماٌكؿصمبقضعماٌفوراتمواًدلاتماٌطؾقبمتقفّرػومظدىمسضقمذبؾسماإلدارةمواٌقزػنيماٌطؾقبني.مم
مأنمتضعمآظقوتمذػوصيمظؾؿعقني،ممبومؼضؿـمايصقلمسؾكمأصضؾماٌرذح ؼـماٌمػؾني.ممممممممأنمتؼقممععمبؼقيمأسضوءمذبؾسماإلدارةمبؿؼقؼؿماٌفوراتماٌطؾقبيمظؾشرطيمبودؿؿرار.ممأنمتؼقممبوإلسالنمسـماظقزقػيماٌطؾقبمإذغوشلو،مودسقةماٌمػؾنيمظؿؼدؼؿممرؾؾوتفؿمظؾؿعقني.مممأنمتؿقخكماٌقضقسقي،موذظؽممبؼورغيمعمػالتموعفوراتماٌؿؼدممععماٌقاصػوتماٌقضقسيمعـماظشرطي.مم
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-2/1/3ماظؿدضقؼماظداخؾل:مم
تمديموزقػيماظؿدضقؼماظداخؾلمدورامعفؿوميفمسؿؾقيمايقطؿي،مإذمإغفومتعززمػذهماظعؿؾقي،موذظؽمبزؼودةمضدرةماٌقارـنيمسؾكمعلوءظيم
اظشرطي.م حقٌمؼؼقمماٌدضؼقنماظداخؾققنمعـمخاللماألغشطيماظيتمؼـػذوغفومبزؼودةماٌصداق ؼيموماظعداظيمومهلنيمدؾقكماٌقزػنيم
اظعوعؾنيميفماظشرطوتماٌؿؾقطيمظؾدوظيموتؼؾقؾمزبوررماظػلودماإلداريمواٌوظل .مم
إنمطال م عـماظؿدضقؼماظداخؾلمواًورجلمؼعدمآظقيمعفؿيمعـمآظقوتماٌراضؾيمضؿـمإرورمػقؽؾمايقطؿي،موبشؽؾمخوصمصقؿومؼؿصؾم
بضؿونمدضيموغزاػيماظؿؼورؼرماٌوظقيموعـعمواطؿشوفمحوالتماظغشمواظؿزوؼر .م
-2/3م اآلظقوتماًورجقيميقطؿيماظشرطوت:م تؿؿـؾمآظقوتمحقطؿيماظشرطوتماًورجقيمبوظرضوبوتماظيتمميوردفومأصقوبماٌصوحلم
اًورجقنيمسؾكماظشرطيمواظضغقطماظيتممتوردفوماٌـظؿوتماظدوظقيماٌفؿؿيمبفذاماٌقضقع،محقٌمؼشؽؾمػذاماٌصدرم

أحدماٌصودرم

اظؽدلىماٌقظدةمظضغطمػوئؾمعـمأجؾمتطؾقؼمضقاسدمايقطؿي.موعـماألعـؾيمسؾكمػذهماآلظقوتمعومؼلتل:م
-1/2/3م اظؿدضقؼماخل ارج يم (Auditing

:)Externalم ؼمديماٌدضؼماًورجلمدورامعفؿوميفماٌلوسدةمسؾكمهلنيمغقسقيم

اظؽشقصوتماٌوظقي،موظؿقؼقؼمذظؽمؼـؾغلمسؾقفمعـوضشيمىـيماظؿدضقؼميفمن وسقيمتؾؽماظؽشقصوت،موظقسمعؼؾقظقؿفومصؼط .م وععمتزاؼدم
اظذلطقزمسؾكمدورمذبوظسماإلدارة،موسؾكموجفماًصقصمىـيماظؿدضقؼميفماخؿقورماٌدضؼماًورجلمواالدؿؿرارميفمتؽؾقػف.م
وميـؾماظؿدضقؼماًورجلمحفرماظزاوؼيميقطؿيمجقدةمظؾشرطوتماٌؿؾقطيمظؾدوظي،مإذمؼلوسدماٌدضؼقنماًورجققنمه ذهماظشرطوتمسؾكم
هؼقؼماٌلوءظيمواظـزاػيموهلنيماظعؿؾقوتمصقفومموؼغردقنماظـؼيمبنيمأصقوبماٌصوحلمواٌقارـنيمبشؽؾمسوم .مم
وؼمطدمععفدماٌدضؼنيماظداخؾقنيميفماظقالؼوتماٌؿقدةماألعرؼؽقي )Institute of Internal Auditiors (IIAم سؾكمأنمدورماظؿدضقؼم
اًورجلمؼعززمعلموظقوتماحل وطؿيميفماإلذرافم،OversightماظؿؾصرمInsightموايؽؿيم.Foresightمم
وؼـصىماإلذرافمسؾكماظؿقؼؼمممومإذامطوغًماظشرطوتماٌؿؾقطيمظؾدوظيمتعؿؾمعومػقمعػروضمأنمتعؿؾفموؼػقدميفماطؿشوفموعـعم
أعوماظؿؾصرمف ّنهمؼلوسدمعؿكذيماظؼرارات،موذظؽمبؿزوؼدػؿ م بؿؼقؼؿم علؿؼؾمظؾدلاعٍمواظلقودوت م واظعؿؾقوتم
إ
اظػلودماإلداريمواٌوظل .م
واظـؿوئٍ.موأخرلامهددمايؽؿيماالووػوتمواظؿقدؼوتماظيتمتقاجففوماظشرطي .موإلنوزمطؾمدورمعـمػذهماألدوارمؼلؿكدمماٌدضؼقنم
اًورجققنماظؿدضقؼماٌوظلموتدضقؼماألداءمواظؿقؼؼمواًدعوتماالدؿشورؼي .مم
وتقجدمأدوارمعؿعددةمؼؼقممبفومعراضىماحل دوبوتمعـمأػؿفومعومؼؾل :م
ماظؿشدؼدمسؾكمدورمعراضىمايلوبوتميفمطشػماظغشمواًطنمومخوصيماظغشماإلداري .ممم أنمؼؼقم م عراضىمايلوبوتمبدورهمطػوحصمضوغقغلمؼذػىمٌوموراءماٌلؿـداتميفمدؾقؾمطشػماظغشماإلداريمحؿكموظقمطونمششوًمشرلمعوظل.م
مأنمؼرطزمعراضىمايلوبوتميفمدبطقطموتـػلذمإجراءاتماٌراجعيمسؾكمعدخؾمزبوررماألسؿول.مأنمؼرطزمعراضىمايلوبوتمسؾكمدواصعمارتؽوبماإلدارةمظؾغش.مم
م
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وؼرىماظؾوحٌم أ ّنهمظؽلمؼؽقنمعراضىمايلوبوتمربوربوًمظؾػلودموعؽوصقوًمظفموجىمسؾقفمأنمؼؽقنمػقمذكصقوًمبعقداًمسـماظػلودم
وؼلوسدهميفمذظؽ :م االظؿزاممبلخالضقوت م ودؾقطقوتماٌفـيمعـفوماحملوصظيمسؾكماالدؿؼالل،مبذلماظعـوؼيماٌفـقيماظؽوصقي،ماالحؿػوزم
بعالضوتمرقؾيمععمزعالءماٌفـي،ماظـزاػيمواظيتمتعينماالظؿزاممبوالدؿؼوعيمواألعوغيميفمطوصيماظعالضوتماٌفـقي،موتؿضؿـماظـزاػيم
اٌعوعؾيمسؾكمأدوسمؼؿلؿمبوظعدلمواإلغصوفمواٌصداضقي.م
م

-2/2/3ماظؿشرؼعمواظؼقاغني:مم
شوظؾومعومتشؽؾموتمثرمػذهماآلظقوتمسؾكماظؿػوسالتماظيتموريمبنيماظػوسؾنيماظذؼـمؼشذلطقنمبشؽؾمعؾوذرميفمسؿؾقيمايقطؿي .مظؼدم
أثرتمبعضماظؿشرؼعوتمسؾكماظػوسؾنيماألدودقنيميفمسؿؾقيمايقطؿي،مظقسمصقؿومؼؿصؾمبدورػؿمووزقػؿفؿميفمػذهماظعؿؾقي،مبؾمسؾكم
كؼػقيمتػوسؾفؿمععمبعضفؿ .م صعؾكمدؾقؾماٌـولمضدمصرضمضوغقنم Sarbanes-Oxly Actم عؿطؾؾوتمجدؼدةمسؾكماظشرطوتماٌلوػؿيم
اظعوعي،متؿؿـؾمبزؼودةمسددمأسضوءمذبؾسماإلدارةماٌلؿؼؾني،موتؼقؼيمإذرافمىـيماظؿدضقؼمسؾكمسؿؾقيمإسدادماظؿؼورؼرماٌوظقي،م
واظطؾىمعـماٌدؼرماظؿـػقذيم ()CEOم ومدؼرماظشمونماٌوظقيم ()CFOم اظشفودةمسؾكمصقيماظؿؼورؼرماٌوظقيموسؾكمغظومماظرضوبيم
اظداخؾقي،مووضعمخطقطماتصولمصعوظيمبنيماٌدضؼماًورجلموىـيماظؿدضقؼموهدؼدمضدرةماٌلموظنيميفماظشرطيمسؾكماٌصودضيمسؾكم
اٌعوعالتماظيتمدبصفؿميفماظشرطي،مواظيتمضدمتؽقنمعضرةممبصوحلماٌوظؽني موأصقوبماٌصوحلماآلخرؼـميفماظشرطي.م
طؿوم أغوطمعلموظقيمتعقنيموإسػوءماٌدضؼماًورجلمواٌصودضيمسؾكماًدعوتمشرلماظؿدضقؼقيماظيتمميؽـمأنمتؼدعفومذرطوتماظؿدضقؼم
ظزبوئـفومبؾفـيماظؿدضقؼ.م
م

-3/2/3مآظقوتمحقطؿيمخورجقيمأخرىمم:Another Corporate Governance Mechanismsمم
ػـوكمآ ظقوتمحقطؿيمخورجقيمأخرىممصضالمسـمعومتؼدممذطره،متمثرمسؾكمصوسؾقيمايقطؿيمبطرقمػوعيموعؽؿؾيمظمظقوتماألخرىميفم
غبوؼيمعصوحلمأصقوبماٌصوحلميفماظشرطي .مم
صعؾكمدؾقؾماٌـولممتورسمعـظؿيماظشػوصقيماظعوٌقيمضغقرومػوئؾيمسؾكمايؽقعوتمواظدول،معـم أجؾمربوربيماظػلودماٌوظلمواإلداري.مم
وتضغطمعـظؿيماظؿفورةماظعوٌقي م ()WOTم عـم أجؾمهلنيماظـظؿماٌوظقيمواحملودؾقي،مويفمضطوعماظؾـقك،ممتورسمىـيمبوزلمضغطوم
عـمأجؾمممورديمايقطؿيمصقفو.ممم
وؼرىماظؾوحٌم أ ّنهمبلؾىمتـقعمآظقوتمايقطؿيموتعددمعصودرػو،مفإ ّنم تـػقذػومؼؿطؾىموضعمإرورمذوعؾمشلو،مؼلخذمبسنيم االسؿؾورم
عبقعمأصقوبماٌصوحلميفماظشرطوتممدقاءمأطوغًمخوصيمأممممؾقطيمظؾدوظي،مإذمأنمطؾمررفمعـمػذهماألررافمؼمديمدورامعفؿوميفم
سؿؾقيمايقطؿي،موإغفومتؿػوسؾمفيعومبقـفومضؿـمإرورمايقطؿي.مم
عـولمسؾكمذظؽماظؿػوسؾمصقؿومبنيمىـيماظؿدضقؼمواٌدضؼماًورجل،ماٌدضؼماظداخؾل،مذبؾسم
اظؿػوسؾمتلثرلامطؾرلاميفمايدمعـمحوالتماظػلودماٌوظلمواإلداري.
م

م
م
م
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ماظـؿوئٍمواظؿقصقوتم
م
-1ماظـؿوئٍ:م
تؿؾكصمأػؿمغؿوئٍماظؾقٌمصقؿومؼؾل:م
محقطؿيماظشرطوتمه يم"اظـظومماظذيمؼؿؿمعـمخالظفمإدارةماظشرطوتمواظؿقؽؿميفمأسؿوشلو "،موليقطؿيمدؿيمعؾودىءمعـفوموضعمإرورمصعولمظؾققطؿي...م.م
م يقطؿيماظشرطوتم أػؿقيمطؾرلةمصكمربوربيماظػلودماٌوظلمواإلداريميفماظشرطوت،مبوالضوصيماظبمهؼقؼمضدرمطوفمعـماإلصصوحمواظشػوصقيمصكماظؼقائؿماٌوظقي.
م ؼعرفماظػلودمبلغفم "طؾمسؿؾمؼؿضؿـمدقءمادؿكدامماٌـصىماظعوممظؿقؼقؼ م عصؾقيمخوصيمذاتقفمظـػلفمأومىؿوسؿف "،مطؿومأنماظػلودمشرلمربددمبزعـمععنيمأومذبؿؿعمععنيمأومغظوم .مم
اظػلودمالعوظل،ماظػلودماألخالقي،ماظػلودماظلقودل،ماظػلودماظؼضوئل.
ـ
مظؾػلودمأغقاعموأذؽولمعؿعددةمعـفوماظػلودماإلداري،ممعـمأػؿمأرطونمعـظقعيماظػلودمشقوبماظداصعمواالظًزامماظدؼينموسدممزبوصيماهللمتعوظب ،مواظؾقؽيماظؿـظقؿقيمواظؿشرؼعقيماظضعقػيماظيتمطـرلاًمعومتفقهماظػرصيمظؾؿقوؼؾمواظؿالسىمواظرذقة،موشقوبمأومضعػماٌمدلوتماظرضوبقيماٌلؿؼؾيماظيتمتلؿطقعمأنمتؼدممتؼورؼرػوم
مبـلىمسـماظؿدخالتمأوماظضغقطمأؼوًمطونمعصدرػو . ...
اظػلودمسؾكمثالثمربوورمرئقليمظإلصالحمػلمإصالحوتمدقودقيموتشرؼعقيموعمدلقي.
ة
متؼقممعؽوصقيممأنماإلغلونمالمؼقظدمصودداًموظؽـمميرممبراحؾمزبؿؾػيمضؾؾمأنمؼصؾحمصودداً .-م ظؾػلودم أثورمعؿعددةمسؾكماجملؿؿعمواظػردمعـفومتدغلمطػوءةماالدؿـؿورماظعومموأضعوفمعلؿقىماىقدةميفماظؾـقيماظؿققيماظع

اعي،م

رطزماظـروةميفمأيديمصؽيمضؾقؾي...م.م
ا
ت
متقجدمسدةمآظقوتميقطؿيماظشرطوتمعـفومعوػقمداخؾيمعـؾمذبؾسماإلدارة،مواظؾعضماآلخرمخورجكمعـؾماٌراجعماًورج ي.ممـلعراضىمايلوبوتمأدوارمعؿعددةميفمعؽوصقيماظػلودموايدمعـفموذظؽمعـمخاللمعـعمإصدارمضقائؿمعوظقيمعزؼػي،موأؼضومم غعمخرقماظؼقاغنيمواظؾقائحموؼؽقنمٌراضىمايلوبوتمهؼقؼمػذهماألػدافمعـمخاللماالظؿزاممبوٌعوؼرلماٌفـقيمواالظؿزاممبكدابموأخالضقوتم

ودؾقطقوتماٌفـي.م
-2مماظؿقصقوت:مم
ماظعؿؾمسؾىمسؼدماظؾؼوءاتماظعؾؿقيمواظؿدرؼؾقيمٌـوضشيمأػؿماٌشوطؾماظيتمؼؿعرضمشلومعراضؾقمايلوبوتمبوأل جفزةماظعؾقومظؾرضوبيمسـدمعراجعيمضضوؼوماظػلود،محقٌمأنمػذهماظؾؼوءاتمتدلزمعومضوعًمبفمطؾمدوظيمعـماظدولماظعربقيميفمعؽوصقيمتؾؽماظظوػرةموعـمثؿمإثراءم
اىوغىماظػؽريمواظؿطؾقؼلمظدىمأسضوءماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبي .م
م
م
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ماظعؿؾمسؾىموضعماظؼقاغنيمظػرضمسؼقبوتمصورم ةمحبؼمعرتؽيبماظػلودماٌوظلمواإلداريمواٌؿالسؾنيمبلعقالماظشعىمواسؿؾورمجرمييماظػلودمعـماىرائؿماٌكؾيمبوظشرف.م
م اظعؿؾمسؾىم ضقوممعراضيبمايلوبوتمبدورػؿميفماالرتؼوءمجبقدةمسؿؾقيماٌراجعيموذظؽمعـمخاللماالرالعمسؾكمطؾمعومػقمجدؼدموطذظؽماالظؿزامممبعوؼرلماألداءماٌفينماظصودرةمسـماٌـظؿوتماٌفـقي.
ماالػؿؿوممبؿقصرلمصرصموبراعٍماظؿعؾقؿماٌلؿؿرمٌراضيبمايلوبوتميفماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمظؾعؿؾمسؾكمعؽوصقيماظػلودمٌومظذظؽمعـماآلثورماٌفؿيمظؾقدمعـمتؾؽماظظوػرة.م

ماظعؿؾمسؾىمتطؾقؼماآلظقوتماظداخؾقيمواًورجقيميقطؿيماظشرطوتمؼمديماظبمايدمعـمزوػرةماظػلودماٌوظلمواإلداري.مم

-3ماٌراجع:

م

-1/3ماظؽؿى:م
ماشلقؽيماظعوعيمظلققماٌولم"اٌعوؼرلماٌصرؼيمظؾؿراجعيمواظػقصماحملدودموعفومماظؿلطدماألخرى"،ماظؼوػرةم،مبدونمدارمغشرم،م.2008مماىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتم"ععوؼرلماحملودؾيماٌصرؼي"،ماظؼوػرةم،بدونمدارمغشر،م.2009مرعزيمربؿقدم"األزعيماٌوظقيم...واظػلودماظعوٌل"،ماإلدؽـدرؼي،معـشلةماٌعورف،م.2009م سؾدماظقػوبمغصرمسؾل ،م ذقوتيماظلقدمذقوتيم "ضقاسدمأخالضقوتمودؾقطقوتمعفـيماحملودؾيمواٌراجعيميفمعقاجفيماألزعوتماظعوٌقي "،ماإلدؽـدرؼي،ماظدارماىوععقي.2009،م

-2/3مالدورؼوت:
مأغبدمعـرلماظـفور"ماظؾعدماٌصريفميفمحقطؿيماظشرطوت"،ماظؽقؼً،ماهودماٌصورفماظؽقؼؿقي،اظعددم،40معورسم.2007مماظؾـؽماألػؾلماٌصري "م أدؾقبمممورديمدؾطوتماإلدارةماظرذقدةميفماظشرطوت :محقطؿيماظشرطوت"،ماظؼوػرة،مماظـشرةماالضؿصودؼي،ماظعددماظـوغل،ماجملؾدماظلودسمواًؿلقن،م.2003
مسؾدماظؼودرمسؾكم"عمذراتمضقوسماظػلودماالدراي"،ماظؽقؼً،ماٌعفدماظعربلمظؾؿكطقط،مذبؾيمجلرماظؿـؿقي،ماظعددم،70مصدلاؼرم.2008ممربؿدمرورقمؼقدػمم"ايقطؿيمأوماظـقرةم"اىزءماألول،ماظؼوػرة،معبعقيماحملودؾنيمواٌراجعنيماٌصرؼي،مذبؾيماحملودى،ماظعددم،38مأبرؼؾم2011م.م وائؾمغقارهم "اٌقارـيميفمعصرمبنيماظػلودم ..وهديماظؾؼوء "،مواذـطـ،معرطزماٌشروسوتماظدوظقيماًوصي،مذبؾيماإلصالحماالضؿصودي،ماظعدد م ،21مأشلطسم.2008م
مسؾوسمغبقدماظؿؿقؿلم..م"مآظقوتمايقطؿيمودورػوميفمايدمعـماظػلودماٌوظلمواإلداري".مم

-3/3مأخرى:م
مأغبدمبـمسؾدماظرغبـم"ربوربيماظػلود"م،www.albayan .co.ukمتورؼخماظدخقلم.2011/9/26مممجؾقبولماطودميكمظؾؿدرؼىمواظؿطقؼرم"اظػلود"م ،تورؼخماظدخقلم.2011/11/10مممدفقؾيماغبدمسؾلم"اظػلودماإلداريمواٌوظلماألدؾوبمواٌعوىوت"مwww. Igmoys.com.م،متورؼخماظدخقلم.2011/10/11مم ؼودرمخوظدمبرطوتم "اظػلودماإلداريمعػفقعفموعظوػرهموأدؾوبفمععمإذورةمإظب م وربيماظعراقميفماظػلود "،www. Annabaa. Org ،متورؼخماظدخقلم.2011/10/20
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مـقـــــال
مــقــرر

مممم

اظرضوبيمسؾكماظؿصرّفميفماألعالكماًوصيم
ظؾدوظيم"وربيمدائرةماٌح ادؾوتماظؿقغلقي"

اجل عفقريــةم
اظـؿـقغـلقـي

مممممممممممإسـداد:ماظلقد/منقىماظؼطوريم
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
علؿشور،مرئؼسمضلؿم بدائرةماحملودؾوتماظؿقغلقيم
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

تـقرـؽـي:م
سرّفماظػصؾم 3م عـمذبؾّيمايؼققماظعقـقيم (ممحمع )م اظعؼورمبلغّفم "طؾّمذلءمثوبًميفمعؽوغفموالمميؽـمغؼؾفمعـفمعـمدونم
تؾػ" .وتؿؽقنماظعضوراتمعـمثالثيمأغقاعموػلماظعؼوراتمبطؾقعؿفومواظعؼوراتمايؽؿقيموػلماألذقوءماٌكصصيمًدعيماألرضمأوم
اظيتماظؿقؿًمبفوم (اظػصالنم 9م و10م عـمممحمع )م واظعؼوراتماظؿؾعقيموػلمايؼققماظعقـقيمواظدسووىماٌؿعؾؼيمبفوموتؿؿـؾمحلىم
اظػصؾؼـم11مو12معـمممحمعميفمحؼماٌؾؽقي،محؼماالغؿػوع،محؼماالرتػوق،مماظرػـم...
وصـّػماٌشرّعماظؿقغللماألعالكماظعؼورؼيمإظبمعؾؽمسومموعؾؽمخوص .م صوٌؾؽماظعوممزبصصمالدؿعؿولماظعؿقممبصقرةمعؾوذرةمأوم
سـمررؼؼمعرصؼمسومموذظؽمحبؽؿمرؾقعؿفم (اٌؾؽماظعومماظطؾقعل )م أوممبؼؿضكمتفقؽيمخوصيم (اٌؾؽماظعومماالصطـوسل )م وػقمشرلمضوبؾم
ظؾؿػوؼًموايقزمواظؿلفقؾ.م
أعّوماٌؾؽماًوصمظؾدوظيمصفقمؼؿؽقّنمعـمسؼوراتموحؼققمسؼورؼيمضوبؾيمظؾؿؾودلمواظؿداول .موؼؿؽقنماٌؾؽماًوصمظؾبؾدؼوتمحلىم
اظػصؾم 126م عـماظؼوغقنماألدودلمظؾؾؾدؼوتمعـماألعالكماٌكصصيمٌصؾقيمسؿقعقيم (اظدورماظؾؾدؼي،ماٌلؿقدسوت،ماٌؼوبر) ،م وعـم
األعالكم ذاتماٌداخقؾمؼؿؿّماظؿصرفمصقفومبوالدؿغاللماٌؾوذرمأومبقجفماظقطوظيمأومبوإل

صبورم أومبوظؿػقؼًمصقفوم (اظؾقع)م وصؼم

اإلجراءاتماٌعؿقلمبفو.م
وتؿصرّفمزبؿؾػماشلقوطؾماظعؿقعقيم (إداراتمعرطزؼيموجفقؼي،معمدلوتمسؿقعقيمذاتمصؾغيمإدارؼي،معبوسوتمربؾقّيم
وعـشكتمسؿقعقي )م يفمرصقدمػوئؾ م عـمأعالكمسؼورؼيمخوصّيمتؿؽقّنمعـمبـوؼوتمإدارؼيموعـشكتماضؿصودؼيموأراضموضقعوتمصالحقيم
ومتـّؾمعـمغوحقيمأداةمسؿؾمصعّوظيميفماظلرلماظعوديمظؾؿراصؼماظعؿقعقيموتشؽّؾمعـمغوحقيمأخرىمثروةموعؽلؾومورـقومممّومؼلؿقجىم
احملوصظيمسؾقفوموحلـمتقزقػفو .
وغظرامٌومؼؽؿلقفمػذاماٌقضقع معـمأػؿقّي،مصننّمدائرةماحملودؾوتماظؿقغلقّيمتقظًّمإجراءمسدؼدماٌفؿّوتماظرضوبقيماٌقداغقيمبؾعضم
اظقزاراتمواىؿوسوتماحملؾقّيمواٌمدلوتمواٌـشكتماظعؿقعقيموذظؽمبفدفماظؿلطّدمعـمعدىمتقصّؼمزبؿؾػماٌشرصنيمسؾكماألعالكم
اظعؼورؼيماظعؿقعقّيميفماحملوصظيمسؾكمػذهماألعالكموح

دـمتقزقػفو .م ومتققرتماألسؿولماظرضوبقيمحقلماٌلوئؾماٌؿّصؾيمخوصّيم

بويؿوؼيمواظؿلعنيمواظصقوغيموبطرقماالدؿغالل.
م
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-1مغبوؼيماألعالكماظعؼورؼي:م
ؼؼؿضلمحلـماظؿصرّفميفماألعالكماظعؼورؼيماظعؿؾمسؾكمحصرػوموغبوؼؿفومعـمتعدّيماظغرل .موضدمغصًّمذبؾّيمايؼققماظعقـقيمو ذبؾّيم
احملودؾيماظعؿقعقيمواألواعرماٌؿعؾّؼيمبضؾطمعشؿقالتموتـظقؿموزارةمأعالكماظدوظيمواظشمونماظعؼورؼيمسؾكماإلجراءاتماظقاجىماتّؾوسفوم
يفمػذاماإلرور ،م إذمتؿؿـّؾمايؿوؼيماظؼوغقغقيمأدودوميفمتلفقؾموتردقؿماظعؼوراتمبدصوترمإدارةماٌؾؽقيماظعؼورؼيمويفمهقنيماظردقمم
اظعؼورؼيمسؾكمضقءماظؿغقرلاتماٌدخؾيمسؾكموضعقيماظعؼوراتمسؾكمشرارماظؿفزئيمواظؿؼلقؿمواظؿػقؼً.م
وؼؿؿـّؾماظؿلفقؾماظعؼوريميفمذبؿقسيماإلجراءاتماظؼوغقغقيمواظػـقيمواإلدارؼيمواظؼضوئقيماظيتمتلؿفدفمسؼورامشرلمعلفؾموترعلمإظبم
إخضوسفمإظبمعؾودئموإجراءاتمعلؽماظلفؾماظعقين .م وؼػضلمالتلفقؾمإظبمإضوعيمردؿمسؼوريموضبػظمايؼموصبعؾفميفمرصعيمسـم
اٌـوزسيمواظطعـ.
وتؿؿـّؾمايؿوؼيماٌودؼّيميفمعلؽمدصذلمظألعالكمعرضّؿموعمذّرمسؾقفموػلموثقؼيمعؼقّليموصؼومظؼرارمصودرمسـماظقزؼرماألوّل .م وؼؿؿّمطذظؽم
علؽمعؾػّمظؽؾّمسؼور .م طؿومتدلممسؼقدمتلعنيميفمذلنمػذهماألعالكم تغطّلمزبؿؾػماٌكوررموخوصّيمعـفومغبوؼيماظغرلموأضرارم
ايرائؼموتلرّبماٌقوهم
وترطّزتماألسؿولماظرضوبقيمظدائرةماحملودؾوتميفمػذاماإلرورمسؾكمضؾطمأػدافمرضوبقيمرئقلقيممتـّؾًميفماظؿّلطّدمعـمعدىمتقظّلم
اٌؿصرّصنيميفمأعالكمسؼورؼيمسؿقعقيماتّكوذماإلجراءاتماظالزعيميؿوؼيمه ذهماألعالك.م
ومتـّؾًماإلجراءاتماظرضوبقيميفماظؿـؾًّميفماٌلوئؾماظؿوظقي:م
*مضقومماٌؿصرّصنيمبوإلجراءاتماظؼوغقغقيمواظػـقيمواإلدارؼيمظؿلفقؾماظعؼوراتمبوظلفّؾماظعؼوري،مم
*م تقظّلماىفيماظعؿقعقيماٌعـقيمتردقؿمحؼقضفوماظعقـقيماٌؽؿلؾيممبوميفمذظؽماٌؿلتقّيمعـماظعؼوراتم

اٌـؿزسيمظؾؿصؾقيماظعوعّيمممّوم

صبـّؾفومعـوزسيماظغرلمشلومحقٌمؼـصّماظػصؾم 305م عـمذبؾّيمايؼققماظعقـقيمسؾكم "طؾّمحؼمالمؼعورضمبفماظغرلمإالّمبذلدقؿفم
بوظلفؾماظعؼوريموابؿداءمعـمتورؼخمذظؽماظذلدقؿ".مم
*م ايرصمسؾكمتردقؿمعؾؽقيماظعؼورات،مبوظـلؾيمظال ضؿـوءاتممبقجىمسؼقدمإدار ؼيمأبرعًمععماظدوظي،مبودؿماىفيماظعؿقعقيم
اٌـؿػعيمبفذهماظعؼقدموتػوديمبذظؽماظقضعقوتماظعوظؼيماظيتمميؽـمأنمؼـفرمسـفومادؿقوظيماظذلدقؿمأومإبراممسؼقدمتؽؿقؾقي .م
*مإجراءماظؼلؿي،ميفمحوظيماظؿؿؾؽمسؾكماظشقوع،مععمبؼقيماٌوظؽنيموإصرادمعـوبماىفيماظعؿقعقيماٌعـقيمبردؿمسؼور يمعلؿؼؾمؼضؿـم
شلومحؼقضفومعـمطؾماظؿفووزاتماحملؿؿؾيمعـؾماالدؿغاللمبدونمصػيمعـمضؾؾماظغرل.م
*م علؽمدصذلمعرضّؿموعمذّرمسؾقفمؼؿضؿّـمطؾّماظؾقوغوتماٌؿعؾّؼيمبوألعالكمسؾكمشرارمانرارماٌؾؽقي،مسددماظردؿماظعؼوري،مضقؿيم
اظعؼور،ماظعؿؾقوتماظعؼورؼيمواظؿغقرلاتماظطورئيمسؾكماظقض عماظؼوغقغلمظؽؾّمسؼور،ماإلحوظي،ماظؾقع،ماظؿلقؼغ،ماٌؾودظي،ماظؿؼلقؿ،م
اظؿفزئي،ماٌؼوؼضي ...م وصبىمعلؽمػذاماظدصذلمبؽؾّمسـوؼيموبوغؿظوممععمتػوديماظؿشطقؾوت .م وميؽـمإسدادمتطؾقؼيمععؾقعوتقيممتؽّـم
عـماظؼقوممبوظعؿؾقوتماٌذطقرة.
وصقؿوم ؼؿعؾّؼمبفذاماحملقر،مأصضًماألسؿولماظرضو بقيماٌـفزةمعـمضؾؾمدائرةماحملودؾوتمإظبماظقضقفمسؾكمسددمعـم الغؼوئصممتـّؾًم

خوصّيميف:ممم

م
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*م سدممسلقظقيمدصذلماٌؿؿؾؽوتماظعؼورؼيمحقٌمالمؼـصّمسؾكمسؼوراتمراجعيمعؾؽقؿفومظؾؿصؾقيماظعؿقعقي

.م طؿومالمؼؿضؿّـماظدصذلم

اظؿغقرلاتماظطورئيمسؾكماظقضعماظؼوغقغلمظؾعضماظعؼورات.م
*مسدممعلؽمعؾػّمظؽؾّمسؼور.م
*بؼوءمبعضماظعؼوراتمعلفّؾيمبندارةماٌؾؽقيماظعؼورؼيممبوميفمذظؽماظعؼوراتماٌـؿزسي،مبودؿمعوظؽقفوماألصؾقنيمرشؿماظؿػقؼًمصقفوم
أحقوغومعـمضؾؾماٌصؾقيماظعؿقعقيماٌـؿػعيمبوالغؿزاع.مم
*م تعذّرمتلفقؾماظؾعضمعـماظعؼوراتماٌـؿزسيمظعدّةمأدؾوبمعـؾ م اخؿالفمبنيماٌلوحيماٌـصقصمسؾقفومبلعرماالغؿزاعمواٌلوحيم
ايؼقؼقيمظؾعؼورموتػقؼًماٌوظؽماألصؾلميفمعبقعمعـوبوتفمظؾغرل.
*م بؼوءماظعؼوراتمعقضقعمسؼقدمإدارؼيمعلفّؾيمبودؿماظدوظيمبندارةماٌؾؽقيماظعؼورؼيمغظرامإظبمأنّماٌمدلّيماظعؿقعقيماٌـؿػعيمبوظعؼدم
اإلداريمتػؿؼرمإظبماٌعطقوتماٌؿعؾؼيمبؿشكقصماظعؼورموبقونمحدودهموعلوحؿفموػقمعومؼلؿقجىمإبراممسؼقدمتؽؿقؾقيمععموزارةمأعالكم
اظدوظيمواظشمونماظعؼورؼيمظؿلقؼيماظقضعقي.م

*مادؿغاللمعؾؽمسؿقعلمعـمضؾؾماظغرلمبدونمعقجىمضوغقغل.م
-2ممتلعنيموصقوغيماألعالكماظعؼورؼي:م
ؼؿقظّكماٌراضىميفمػذاماظش أن،ماظؿلطّدمعـمضقومماىفيماظعؿقعقّيماٌعـقّيمبنبراممسؼقدمتلعنيمألعالطفوماظعؼورؼيمضدّماٌكوررماٌؿعؾّؼيم
بوٌلموظقيماٌدغقيموأضرارمايرائؼموتلرّبماٌقوه .م وتؿؿّمسؿؾقّيماظؿلعنيموصؼومإلجراءاتماظشػوصقيمواٌـوصلي .م وؼـؾغلمهقنيماظؼقؿيم
اٌمعّـيمىعؾفومتؿؿوذكمععماظؼمييمايؼقؼقّيمشلذهماألعالك.مم
طؿومتلؿقجىماحملوصظيمسؾكماٌؿؿؾؽوتماظعؼورؼيمغبوؼؿفومعـمزبوررماظلرضوتموايرائؼموذظؽمبذلطقزمضوروراتماإلرػوءماظيتمؼؿؿم
صقوغؿفومبصػيمدورؼيموودوئؾمايؿوؼيماألخرىمسؾكمشرارمايدؼدماظقاقيموأغظؿيماظؿـؾقف...م.مم
وصبىمأنمهظكمصقوغيموتفقؽيمامل عؿؾؽوتماظعؼورؼيمبوظعـوؼيماظؽوصقيموذظؽمبرصدماالسؿؿوداتماٌوظقيماظالزعيمبوٌقزاغقيمودبصقصم
اٌعدّاتمواٌقاردماظؾشرؼيمظؾؼقوممبفذاماظعؿؾ.م
-3مادؿغاللماألعالكماظعؼورؼي:م
اػؿؿًّماظدائرةميفمػذاماىوغىممبدىمإحؽومماٌؿصرصّنيميفماألعالكماظعؼورؼيماظعؿقعقيميفمزبؿؾػمصقغ

م ادؿغاللمػذهماألعالكم

واٌؿؿـّؾيميفماظؿلقؼغمواالدؿؾزاممواظؿػقؼً.م
-1-3ممتلقؼغماألعالكماظعؼورؼي:
ؼؿؿـّؾماإلجراءماظرضوبلميفمػذاماًصقصميفماظؿلطّدمعـماسؿؿودماالخؿؾورماٌعدّمعـمضؾؾمعصوحلموزارةمأعالكماظدوظيمواظشمونماظعؼورؼيم
ظؿقدؼدماظلعرماالصؿؿوحلمظؿلقؼغماظعؼورات م (أراض،مربالّتموورؼي،مصضوءاتمصـوسقيمأومعفـقيمأوموورؼي)... ،م وإذفورمسؿؾقيم
اظؿلقؼغمبقادطيماظقدوئؾماٌعؿؿدةموخوصّيمعـفوماظصقػمواظؾفقءمإظبمال تىتؼًم (اظؾقعمبوٌزادماظعؾين )م اظعؾينمظضؿونمايصقلمسؾكم
أصقدمععقـوتماظؽراء .م طؿومصبىمتلقؼغماظعؼوراتممبعوظقؿمتؿؿوذكمععمواضع م األدعورماٌؿداوظيموإخضوعماظعؼقدماٌدلعيم ملسوظقؿماظطوبعم
اىؾوئلمواظؿلفقؾ.م
م
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وؼؿقظّكماٌراضىماظؿـؾًّميفماإل جراءاتماٌؿّؾعيمعـماىفيماظعؿقعقّيماٌعـقّيمظضؿونماحملوصظيمسؾكمأعالطفوموذظؽمعـمخاللمعؿوبعؿفوم
بصػيمدورؼيميلـمادؿغاللماٌؿلقّشنيمألعالطفوموتلطّد ػومعـمممورديماظـشوطماظذيمدقّشًمعـمأجؾفموعـمصقوغؿفومبصػيمدائؿيم
ضؿوغومظؾؼوئفوميفمحوظيمحلـي .م وتؼؿضكماظرضوبيمسؾكمسؿؾقيمتلقؼغماحملالتماٌعدّةمظؾلؽـكمأومظؿعورلمغشوطمووريماظؿلطّدمعـم
ضقومماٌؿلقّغمبدصعمظػوئدةماىفيماظعؿقعقيماٌوظؽيمضؿونمعوظلمؼعودلمسودّةمددسمعؾؾغم ععنيماظؽراءماظلـقيمظضؿونمتغطقيمعصورؼػم
ادؿفالكماٌوءماظصوحلمظؾشربمواظـقرماظؽفربوئلميفمصقرةمسدممدصعفومعـمضؾؾماٌؿلقّغموجدلماظضررما

ظذيمضبصؾمبوظعؼورمتؾعوم

ظالدؿغالل.موؼؿقظّكماٌراضى،مصقؿومؼؿعؾّؼممبراجعيمععقـوتماظؽراء،ماظؿلطّدمعـمحرصماىفيماظعؿقعقيماٌعـقيمسؾكم اظؿـصقصمصؾىم
اٌؼؿضقوتماظؿعوضدؼيمسؾكماٌراجعيمحلىماظـلؼمواظـلؾيماٌلؿقح م بفؿو.م صؼدمغصّماظػصؾم 25م عـماظؼوغقنمسددم 37م ظلـيم 1977م
اٌمرّخميفم 1977/5/25م واٌـؼّحمبوظؼوغقنمسددم 122م ظلـيم 1993م اٌمرّخميفم 1993/12/27م واٌؿعؾّؼمبؿـظقؿماظعالضوتمبنيماٌلقّشنيم
واٌؿلّقشنيمواظذيمؼـطؾؼمسؾكمسؼقدمتلقؼغماظعؼوراتمأوماحملالتماظيتمػلمسؾكمعؾؽماظدوظي،مسؾكمإعؽوغقيمرؾىمتعدؼؾمععنيم
اظؽراءمطؾّمثالثمدـقات  .وؼؿـؾًّماٌراضىمعـمعدىمحرصماىفيماظعؿقعقيمسؾكمادؿكالصمععقـوتماظؽراءمحقٌمدبضعمػذهم
اٌعوظقؿمبوظـلؾيمظؾدوظيمواىؿوسوتماحملؾقّيمواٌمدّلو تماظعؿقعقيماإلدارؼيمإظبمضوسدةماظؿـؼقؾماٌلؾؼمظدىماحملودىماظعؿقعلماٌعينم
وذظؽمرؾؼومألحؽوممذبؾّيماحملودؾيماظعؿقعقيماظيتمتؼؿضلمأنمتقجّفموثوئؼمادؿكالصماحملوصقؾمواٌداخقؾمواٌعوظقؿمواظردقممإظبم
احملودىماٌكؿصمسـمررؼؼموزارةماٌوظقيمضصدمتـؼقؾفومبدصوترهمواظؼقوممبنج راءاتمادؿكالصفومبويلـكمأومبوظؾفقءمإظبماإلجراءاتم
اإلجؾورؼي.م وبوظـلؾيمظؾؿـشكتماظعؿقعقّيمتؿقظّكماٌصؾقيماٌوظقيماظؼقوممبفذهماإلجراءاتمبوظؿـلقؼمععماٌصؾقيماٌؽؾّػيمبوظشمونم
اظؼوغقغقيمواظـزاسوت.
وسـدمهقنيمععقـوتماظؽراء،مصبىمإحوظيماٌالحؼماٌدلعيميفماظغرضمإظبما حملودىماظعؿقعلمأوماٌصؾقيماٌوظقيم (بوظـلؾيم لٌـشلةم
اظعؿقعقي)مظؽلمؼؿلـّكمبذظؽمتـؼقؾماٌؾوظغمايؼقؼقيمواٌطوظؾيمبودؿكالصفو .موصبىمأنمميلؽماظعقنماٌؽؾّػممبؿوبعيماظعؼوراتم
اٌلقّشيمبطوضوتمأوتطؾقؼيمععؾقعوتقّيمٌؿوبعيماالدؿكالصوتمواظدؼقنماٌؿكؾّدةمبذعّيماٌؿلقّشني .طؿومتؼؿضلماإلجراءاتماىوريمبفوم
اظعؿؾمعؼوضوةماٌؿؾدّدؼـمسـمدصعمععقـوتماظؽراءمادؿعفوظقومظؾكروجمعـماٌؽريمظعدمماًالصموعؼوضوتفؿميفماألصؾمالدؿكالصم
اٌؾوظغماظيتمدبؾّدتمبذعّؿفؿ .موؼؿقظّكماٌراضىميفمػذاماإلرور،ماظؿلطّدمعـمعدىمتؼقّدماىفيماظعؿقعقيماٌعـقّيمبفذهما إلجراءات .موعـم
اٌالحظوتماظيتمسوؼـؿفوماظدائرةميفمػذاماجملولمميؽـمذطرمعومؼؾل:م
*مسدمماحذلاممعؾدأماٌـوصليمظؿلقؼغماحملالّتمواظػضوءاتماظؿفورؼّيمواظعؼوراتماٌعدّةمظؾلؽـكمإذمؼؿؿّماظؿلقؼغمبوالتػوقماٌؾوذرموذظؽم
دقاءمسؾكمإثرمعطؾىمطؿوبلمؼؿؼدّممبفماظرّاشىميفمتلقؼغماٌح لّمأوممبؼؿضكمترخقصمأومسؾكمإثرمتـوزلماٌؿلّقشنيماألصؾقنيمسـم
اظعؼوراتمظػوئدةمأذكوصمآخرؼـ.
*سؼقدمتلقؼغمملمؼؿؿّمإخضوسفومإظبمععوظقؿماظطوبعماىؾوئلمواظؿلفقؾ.
*مسدممإحوظيماظعؼقدمظؾؿـؼقؾموظالدؿكالصمظؾؿصؾقيماٌؽؾّػيمبوالدؿكالص.م
*ععقـوتمتلقؼغمزػقدةموشرلمربقّـيمومتّ مإضرارػومعـذمعدّةمتػققمأحقوغومسشر ينمدـيمودونمأنمتؾودرماىفيماظعؿقعقيم مبراجعؿفوم
بوظـلؼماٌـصقصمسؾقفمبوظؼوغقنمممّومجعؾفومالمتؿؿوذكمععماألدعورماٌؿداوظي.م

م
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*متؾدّدماٌؿلقّشنيمسـمدصعمععقـوتماظؽراءمدونمادبوذماإلجراءاتماظالزعيمضدّػؿميفماإلبّونم (اًروجمظعدمماًالص.)...،م
*م سدمم اتّكوذماإلجراءاتماظالّزعيمالدؿكالصمعومدبؾّدمبذمّ ةم اٌؿلقّشنيماظذؼـمغػذّتمضدّػؿمأحؽوممبوًروجمعـماحملالّتمظعدمم
اًالصم(سدمماظؼقوممبؼضقيميفماألصؾ،مايصقلمسؾكمأحؽوممظػوئدةماىفيماظعؿقعقيمظؽـّماظؿـػقذمملمؼؿؿّمأوممتّمبصػيمجزئقّي.)... ،م
*مسـدمادذلجوعماحملالّت،متؾقّـمتعرّضفومظعدؼدماألضرارماٌودؼّيمتلؾّىمصقفوماٌؿلقّغموملمتؿقلّماىفيماٌعـقيمعطوظؾؿفمجبدلماظضرر.م
*م سدؼدماٌؿلقّشني ملمؼؾؿزعقامبدصعماظضؿونماٌوظلمسـدمبدءماظؿلقؼغموشودرواماحملالّتمدونمتصػقيمعومدبؾّدمبذعّؿفؿمعـمععوظقؿم
ادؿفالكمعوءموطفرباء.م
م

-2/3م ادؿؾزامماألعالكماظعؼورؼي:م
ؼؿقظّكماٌراضىميفمػذاماًصقص،ماظؿـؾًّمعـمتقظّلماىفيماظعؿقعقّيماٌعـقّيمعطوظؾيماٌشورطنيميفمبؿّوتمظزعيمأعالكمسؿقعقيم (أدقاق،م
صضوءات،معكوى)... ،م بؿؼدؼؿمبطوضوتماإلرذوداتماٌعدّةمظؾغرض .م والمؼؿؿماظذلخقصمظؾؿذلذّقنيميفماٌشورطي م يفماظؾؿيمإالّمبعدمتؼدؼؿم
عومؼػقدمخالصفؿمظؾضؿونماظقضيتماٌـصقصمسؾقفمبوإلسالنمسـماظؾؿّي .موتؿؿّمسؿؾقيماظؾزعيم (اظؿؾزؼؿ،ماإلدـود)موصؼومإلجراءاتماظشػوصقيم
واٌـوصليموتؽوصمماظػرصم(تقصّرماظضؿوغوتماٌفـقّيمواٌوظقيميفماٌشورطنيميفماظؾزعي،ماظلعرماالصؿؿوحل،ماإلذفورموا ٌزادماظعؾين).
وؼؿؿّمإسدادمربوضرمظؾؾؿّوتمتدرجمبفومععؾقعوتمخبصقصماظضؿونم (اٌؾؾغموسددموصؾماًالص ).م طؿومتؿؿّماظؾزعيماسؿؿودامسؾكماظـؿـم
اٌرجعلماالصؿؿوحلماحملدّدمعـمررفماىفيماظعؿقعقيمأومبوظؾفقءمإظبماخؿؾورمتعدّهمعصوحلموزارةمأعالكماظدوظيمواظشمونماظعؼورؼي .م
طؿومؼًظّكماٌراضىماظؿـؾًّمعـمأنّماىفيماظعؿقعقّيماٌعـقيمحرؼصيمسؾكمجعؾماٌلؿؾزممضبذلمماظؿزاعوتفماظؿعوضدؼيماٌؿعؾّؼيمخوصّيم
و
باحملوصظيمسؾكماظعؼورموعؽقّغوتفمودصعماٌعوظقؿماٌلؿقجؾيميفماآلجولماحملدّدةموسدممإدخولمتغقرلاتمسؾكماظعؼورمدونمايصقلمسؾكم
ترخقصمعلؾؼ.
وبوظـلؾيم ظؾؿلؿؾزعنيماظذؼـمملمؼؿقظقامدصعماٌعوظقؿماٌطوظؾنيمبفوميفماإلبّون،مؼؿقظّكماٌراضىماظؿلطّدمعـمضقومماىفيماظعؿقعقّيماٌعـقيم
بنجراءاتماظؿؿؾّعمضصدمادؿكالصمعلؿقؼّوتفومإعّومبويلـكمأومبوظطرقماىدلؼيم

(ادؿكالصماظضؿون،مإجراءمسؼؾ،ماظؾفقءمإظبم

احملوطؿ.)...،مم
وعـمأبرز م عومالحظؿفماظدائرةميفمػذاماظشلن ،م عـحمظزعيمبعضماحملالّتمواظػضوءاتماظؿفورؼيمبوٌراطـيم (اإلتػوقماٌؾوذر )م وسدمم
ادؿكالصمععوظقؿماظؾزعيميفماآلجولماحملدّدةمودبؾّدمعلؿقؼّوتمظدىمبعضماٌلؿؾزعنيمرشؿماغؿفوءماظعالضيماظؿعوضدؼي .مم

-3/3م اظؿػقؼًميفماألعالكماظعؼورؼي:م
ؼؿقظّكم اٌراضىماظؿـؾًّمعـمأنّماظؿػقؼًميفماظعؼوراتممتّمسؾكمضقءماخؿؾورمعـمضؾؾمعصوحلموزارةمأعالكماظدوظيمواظشمونماظعؼورؼيم
ظؿقدؼدماظـؿـماالصؿؿوحلموبعدماظؼقوممبنجراءاتماإلذفورموبوٌزادماظعؾين .م طؿومؼؿقظّكماظؿقؼّؼمعـمأنّماظؿؾؿقًممتّمهًمإذرافم
احملودىماظعؿقعلماٌكؿصّمبول غلؾيمٌصوحلماظدوظيم (اظقزارات)م واٌمدلوتماظعؿقعقيماإلدارؼيمواىؿوسوتماحملؾقّيموسدلمعـػّذ م
(طوتىمسدل)مبوظـلؾيمظؾؿـشكتماظعؿقعقيموأنّماٌقاردماٌؿلتقّيمعـمسؿؾقيماظؿػقؼًممتّمادؿكالصفومبوظؽوعؾمويفماآلجولماحملدّدة.
م
م
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طؿومؼؿلطّدماٌراضىمعـمأنّمسدمماظؿؼقّدم مبؾدأماٌـوصليمالمؼؿؿّمإالّميفمايوالتماٌلؿقحمبفو .محقٌمعؽّـًمذبؾّيماحملودؾيماظعؿقعقّيمعـم
إنوزم "بوٌراطـي"م وبؿؼلقطماظـؿـمسؿؾقوتمسؼورؼيمتؿعؾّؼمبلعالكماظدوظيمتؿفووزمضقؿؿفوم 15م أظػمدؼـورموذظؽمبعدمأخذمرأيمىـيم
اظعؿؾقوتماظعؼورؼيماحملدثيمظدىموزارةمأعالكماظدوظيمو اظشمونماظعؼورؼي.مم طؿومميؽـمأنمتؿؿّممسؿؾقيماظؿػقؼًمبوٌراطـيمبعدمإجراءمبؿّيم
شرلمذبدؼيمأومظػوئدةماىؿوسوتماحملؾقّيمواٌمدلوتمواٌـشكتماظعؿقعقيمواشلقؽوتماظقرـقيمواىؿعقوتمذاتماٌصؾقيماظعوعّيم
إلنوزمعشورؼعماضؿصودؼيمأوماجؿؿوسقيمأومثؼوصقيمأومرؼوضقيمذاتمعصؾقيمسومّ ةموعصودقمسؾقفومعـمضؾؾماىفوتماٌكؿصّي .م
م
ويفمصقرةمضقوممجفيمسؿقعقيمبعؿؾقيمتػقؼًميفمسؼورمعومسؾكمعؾؽفومظػوئدةماظغرلمبغقيمإنوزمعشروعمؼعقدمبوظػوئدةمسؾكماجملؿقسيم
صعؾكماٌراضىمأنمؼًطّدمعـمتقظّلم
أ
اظقرـقيمعـؾمتشققدمعشروعمصـوسل،معؾقًمجوععل،معرطّىمثؼويفم (ذبؿعمثؼويف )م أومرؼوضل... ،م
اىفيماظعؿقعقّيماٌعـقّيمصرضمتطؾقؼمعؼؿضقوتمطرّاسمذروطماظؿػقؼًميفماظعؼورموخوصّيمعـفوماٌؿعؾّؼيمبؾـوءماٌؼلؿم (ضطعيماألرض)ميفم
اآلجولماحملدّدةموسدمماظؿػقؼًمصقفمخاللماظػذلةماٌـصقصمسؾقفومبوظعؼدماٌدلمموإظزاعفمبننوزماٌشروعموادبوذماإلجراءاتماظالّز عيم
ضدّماٌكوظػنيمسؾكمشرارمإدؼوطمايؼ،ماظؼقوممبوظؿؿؾّعوتماظعدظقي.... ،مم
م
وعـماٌالحظوتماظيتممتّماظقضقفمسؾقفوميفمػذاماإلرورمميؽـمذطرمعومؼؾل :م
*م اظؿػقؼًميفمأراضمبوٌراطـيم (االتػوقماٌؾوذر )م اسؿؿودامسؾكممثـمعرجعل م ظؾؿذلماٌربعماظقاحدممتّمهدؼدهمعـمضؾؾمعصوحلموزارةم
أعالكماظدوظيمواظشمونماظعؼورؼيمعـذمعدّةمرقؼؾيموبوظؿوظلمأصؾحمالمؼؿؿوذكمععمواضعماظلققمأيمالمؼقاطىمتطقرماألمثون .م
*ماظؿػقؼًميفمعؾوغلمبلمثونمأضؾّمبؽـرلمعـمتؾؽماٌؿداوظيميفماظلقق.م
*ماظلؿوحمظؾعضماٌشورطنيميفماظؾؿّوتمدونمإؼداعمعؾؾغماظضؿونماظقضيتمظدىمضوبضماٌوظقيمأو ماٌصؾقيماٌوظقي.م
*م بؼوءمعؾوظغمعؿلتقّيمعـمسؿؾقوتماظؾقعمبذعّيماٌؼؿـنيمدونمادؿكالصمٌدّةمرقؼؾيمودونمأنمتؿقظّكماىفوتماظعؿقعقّيماٌعـقّيمإؼالءم
ايرصماظالزممالدؿكالصفوميفماآلجولماحملدّدة.م
اًومتي :م
إنّماظؿصرّفماظلؾقؿميفماألعالكماظعؼورؼيماظعؿقعقيمؼلؿقجىمعـمال دوػرؼـمسؾقفومعـمعؿصرّصنيموأجفزةمرضوبقيماظعؿؾمسؾكمضؿونم
ادؿغالشلوماالدؿغاللماألعـؾمواظػعّولموغبوؼؿفومعـمطؾماظؿفووزاتماظيتمميؽـمأنمتعذلؼفوموتمثّرمسؾكمدميقعؿفوموادؿؿرارماٌـوصعم
اٌؿلتقيمعـفو .م وضصدمتؼققؿمأداءماظلوػرؼـمسؾكمػذهماألعالكمواظؿلطّدمعـمعدىمتقصّؼفؿميفم

إحؽومماظؿصرّفمصقفو،ماػؿؿًّمدائرةم

احملودؾوتمبفذاماٌقضقعميفمسدّةمعـودؾوتمممّومعؽّـفومعـماظقضقفمسؾكمسددمعـماظـؼوئصماظيتمذوبفًمزبؿؾػمأوجفماظؿصرّفميفم
ػذهماألعالكموعـمتؼدؼؿمتقصقوتمدوػؿًميفموووزماظعدؼدمعـفو .م
مومتـّؾموربيمدائرةماحملودؾوتميفماظرضوبيمسؾكماألعال كماظعؼورؼيماظعؿقعقيمإرورامبنعؽونماٌراضؾنيمأسضوءماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيم
اٌوظقيمواحملودؾيماالدؿؽـوسمبفميفمصقرةماالػؿؿومممبـؾمػذاماٌقضقع.
م
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اٌراجع:م
-1مذبؾّيمايؼققماظعقـقي.م
-2م ذبؾيماحملودؾيماظعؿقعقيماظصودرةمبوظؼوغقنمسددم 81م ظلـيم 1973م اٌمرخميفم 31م دؼلؿدلم 1973م واٌؿؿّؿيمواٌـؼقيمبوظؼوغقنمسددم 86م
ظلـيم1996موبوظـصقصماظالحؼيم(اظػصؾم17ماٌؿعؾّؼمبوىردماظلـقي).مم
-3ماجملؾّيماظؿفورؼي.م
-4مأعرمسددم999مظلـيم1990معمرخميفم11مجقانم1990ماٌؿعؾّؼمبضؾطمعشؿقالتموزارةمأعالكماظدوظيمواظشمونماظعؼورؼي.م
-5ماألعرمسددم1431ملدـيم1990ماٌمرّخميفم8مدؾؿؿدلم1990مواٌؿعؾّؼمبؽقػقيماظؿػقؼًميفماظعؼوراتماظؿوبعيمٌؾؽماظدوظيماًوص.
-6ماظؿؼرؼرماظلـقيماظلوبعمسشر مظدائرةماحملودؾوتم ()2002مواظؿؼرؼرماظلـقيماظرابعمواظعشرؼـم ()2009-2008مواظؿؼرؼرماظلـقيماًوعسم
واظعشرونم()2010-2009مواظؿؼرؼرماظلـقيماظلودسمواظعشرونم(.)2011-2010م
-7مدظقؾمعراضؾيماظؿصرّفميفماظعؼوراتماظدوظقّيمصودرمسـموزارةمأعالكماظدوظيمواظشمونماظعؼورؼي،مجقؼؾقيم.1999مم
-8مدظقؾماظرضوبيمسؾكماىؿوسوتماحملؾقّيماٌعدّمعـمضؾؾمدائرةماحملودؾوتماظؿقغلقّي.م
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إصـــداراتمجـــــدؼـــــــــدةم
م
م

اسمماظؽؿوب :دظقؾماٌراجعمٌراجعيماظؼقائؿماٌوظقيمظؾؾـقكم"اٌؼقعوت واإلجراءات".م
-1م ـ
ادـؿماٌمظػ:مربودى/مربؿقدمأدعدمربؿدمسؾدماظؾطقػ.م
دارماظـشـــر:ماظدارماىوععقيمظؾطؾوسيمواظـشرمواظؿقزؼع-م84مذورعمزطرؼومشـقؿ-ماإلدؽـدرؼي.م
تورؼخماإلصدار:م2013م.م

غؾذةمسـماظؽؿوب :ؼؼعماظؽؿوبميفم 301م صػقيموػقممبـوبيمدظقؾمٌراجعيماظؼقائؿماٌوظقيمظؾؾـقكموؼلؿعرضماظؽؿوبماٌؾودئماألدودقيم
ألخالضقوتماٌفـيمواٌؼقعوتمواظصػوتماألدودقيمظؾؿراجعمصضالمسـمإؼضوحماٌؾودئماألدودقيمواإلجراءاتماظضرورؼيماظيتمؼٍ بمأنم
ؼؾؿزممبفوماٌراجعمسـدمعراجعيماظؼقائؿماٌوظقيمأوماإلؼضوحوتماٌؿؿؿيمشلومتطؾقؼوًمٌعوؼرلماٌراجعيماٌصرؼيمواظؿزاعومبوظؼقاغنيموال ضقاسدم
واظؿعؾقؿوتمواظؾقائحموذظؽمبوظـلؾيمظؽؾمبـدمعـمبـقدمتؾؽماظؼقائؿمسـمررؼؼماالدؿداللمبؿؾؽماإلجراءاتموأوراقماظعؿؾماًوصيمبفوم
ومبامؼلوسدمسؾكمهؼقؼماشلدفمعـمإسدادمتؼورؼرماٌراجعي .م
وضدممتمسرضمػذاماظدظقؾمبطرؼؼيمسؿؾقيمظؿقضحماإلجراءاتماظقاجىمإتؾوسفومسـدمعراجعيمطؾمبـدمعـمبـقدماظؼقائؿماٌوظقيموذظؽمعـم
واضعماًدلاتماظعؿؾقيمبوإلدارةماٌرطزؼيمظؾرضوبيماٌوظقيمسؾكماظؾـقكمبوىفوزماٌرطزيمظؾؿقودىاتماٌصريمومبومؼؿػؼمععماإلجراءاتم
اظقاجىمإتؾوسفوموصؼومٌعوؼرلماٌراجعيماٌصرؼي،موذظؽممبومؼمدىمإظبمتؼؾقؾماظػروقميفمأدوظقىماظعؿؾمبنيماظؼوئؿنيمبعؿؾقيماٌراجعيم
وؼمدىمإظبممتؽنيماٌراجعنيمعـمإصدارمتؼرؼرمصقصمعقضقسلمصضالمسـمإصدارمرأىمربوؼدمبشؽؾمدؾقؿمسـمعدىمسداظيمتع
اظؼقائؿماٌوظقيمسـماٌراطزماٌوظقيمظؾؾـقكموأدائفوماٌوظل.موؼـؼلؿماظؽؿوبمإظبمعومؼؾل:مم
الصصؾماألول :اٌؼقعوتماألدودقيماٌطؾقبيمٌراجعيماظؾـقك.م
الصصؾماظـوغل:ماإلجراءاتماظعوعيمظعؿؾقيماٌراجعي.م
الصصؾماظـوظٌ:مصقصمودراديمأغظؿيمايودىماآلظلماٌطؾؼيمبوظقحداتمعح لماظػقص .م
الصصؾماظرابع:ماإلجراءاتماظؿػصقؾقيمظػقصمبـقدماظؼقائؿماٌوظقي.م
الصصؾماًوعس:متؼورؼرمعراضىمايلوبوت.م
الصصؾماظلودس:مسؿؾقوتمصقصمأخرىم(إجراءاتماظػقصماحملدود،ماخؿؾورماٌعؾقعوتماٌوظقيماٌلؿؼؾؾقي).م
م

-2مادـؿماظؽؿوب :درادوتمعؿؼدعيميفماٌراجعيم–ماظؿؼققؿماظذاتلمظؾرضوبي .م
ادـؿماٌمظػ:مرذوماظغقل .م
دارماظـشـــر :عؽؿؾيماظقصوءماظؼوغقغقي–مماالدؽـدرؼي.م
تورؼخماإلصدار:م2013م.م

غؾذةمسـماظؽؿوب :ؼؼعماظؽؿوبميفم170مصػقي،موؼؿـوولمتعرؼػماظؿؼققؿماظذاتلمظؾرضوبيموؼلؿعرضموجفوتماظـظرماٌؿعددةمحقظفم
م

م
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وطذظؽمعؽقغوتفموأؼضوماظؿعرؼػممبؿطؾؾوتفموأػؿقيمتطؾقؼفموععرصيمادؿكداعوتفميفمعراجعيماظؼقائؿماٌوظقيموعؼورغيمذظؽمععماٌراجعيماظؿؼؾقدؼيم
وعػفقممإدارةماٌكوررمواٌقازغيمبنيمتؽؾػيموسوئدمتطؾقؼمػذاماظؿؼققؿمواضذلاحمبرغوعٍمسؿؾمظؿطؾقؼمػذاماظؿؼققؿمطؿومؼؿـوولماظؽؿوبمسرضم حوظيم
اظدعٍمواظؿؽوعؾمبنيمترؾقؼماظؿؼققؿماظذاتلمظؾرضوبيمواإلرورماٌؿؽوعؾمظؾرضوبيماظداخؾقيمطؿومضبؿقىماظؽؿوبمسؾكمسرضمبعضممنوذجمظؼقائؿم
االدؿؼصوءماٌلؿكدعيمبقرشماظعؿؾماًوصيمبوظؿؼققؿماظذاتلمظؾرضوبي.موؼـؼلؿماظؽؿوبمإظبمأربعيمصصقل:م
اظػصؾماألول:مػقؽؾيماظؿؼققؿماظذاتلمظؾرضوبي.م
اظػصؾماظـوغل:مالتؼققؿماظذاتلمٌكوررماظرضوبي.م
اظػصؾماظـوظٌ:ماظدعٍمبنيم .CSA & CRSA & COSO
اظػصؾماظرابع:محوالتمسؿؾقي.م
م

-3مادـؿماظؽؿوب :االووػوتمايدؼـيمظؾؿراجعيميفمزؾمسقٌيماٌعوؼرل .م
ادـؿماٌمظػ :اظدطؿقر/مأغبدمذطكمحلنيمعؿقظل.م
دارماظـشـــر :اٌؽؿؾيماألطودميقي-مالضوػــرة.م
تارؼخماإلصدار:م2013م.م

غؾذةمسـماظؽؿوب :ؼؼـعماظؽؿوبميفم 534مصػقي وؼفؿؿمبوظؿطقراتماظدوظقيماٌعوصرةممبفـيماٌراجعيموتدسقؿماظشػوصقيمواإلصصوحمومبوم
ؼؿؿوذكمععمعؿطؾؾوتماظدضيمواٌقضقسقيميفماظؾقوغوتماظيتمهؿقؼفوماظؿؼورؼرماٌوظقيموضرورةماظؿلطدمعـماإلجراءاتماٌؿؾعيميفمإع
ػذهماظؿؼورؼرمعـمخاللماألدوظقىماٌكؿؾػيمٌراجعيموصقصمايلوبوت.موؼـؼلؿماظؽؿوبمإظبمعومؼؾل:م
الصصؾماألول:ماٌراجعيماٌؿكصصي.م
اظػصؾماظـوغل:معراجعيماألسؿولمشرلماٌشروسي.م
اظػصؾماظـوظٌ:ماٌراجعيماالرووظقي.م
الصصؾماظرابع:معراجعيماألغشطيمخورجماٌقزاغقي.م
الصصؾماخل اعس:ماٌراجعيماظؾقؽقي.مم
اظػصؾماظلودس:معراجعيماًططمرقؼؾيماألجؾ.م
اظػصؾمالدوبع:معراجعيماالدؿـؿوراتماظعؼورؼي.م
اظػصؾماظـوعـ:معراجعيماظـظرل.م
اظػصؾمالتودع:ماٌراجعيماالسؿؿودؼي.م
اظػصؾمالسوذر:ماٌراجعيماظػقرؼي.م
اظػصؾمايوديمسشر:مزبوررماٌراجعي.م
اظػصؾماظـوغلمسشر:ممراجعيمغظؿمإدارةماىقدة.م
اظػصؾماظـوظٌمسشر:مععوؼرلماٌراجعيم(اظدوظقيم–ماٌصرؼي).م
م
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-4مادـؿماظؽؿوب :اظصؽقكمواظؾـقكماإلدالعقيم–م أدواتمظؿقؼقؼماظؿـؿقي.م
ادـؿماٌمظػ:ماظدطؿقر/مأغبدمذعؾونمربؿدمسؾي.م
دارماظـشـــر:مدارماظػؽرماىوععلم-مسّؿونماألردن.م
تورؼخماإلصدار:م2013م.م

غؾذةمسـماظؽؿوب :ؼؼعماظؽؿوبميفم431مصػقيموؼؿـوولمسـوصرماظؿـؿقيماالضؿصودؼيموأػؿقيمرأسماٌولمواىفوزماٌصريفموطقػقيمإدفومم
اظصؽقكمواظؾـقكماإلدالعقيميفمهؼقؼماظؿـؿقيماالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيمععمإجراءمعؼورغوتمبنيماٌػوػقؿمواظؿطؾقؼوتماظيتمتلؿـدمإظبم
عـفٍم االضؿصودماظرأزلوظلموعـفٍماالضؿصودماإلدالعل،موعمدلوتفماٌصرصقيمعؿؿـؾيميفماظؾـقكماإلدالعقيموأدواتمعوظقيمعؿؿـؾيميفم
اظصؽقكموؼؿطرقماظؽؿوبمإظبمطوصيمأدوظقىماظؿؿقؼؾمواالدؿـؿورميفماظؾـقكماإلدالعقيمععمتقضقحماظضقابطماظػؼفقيمواىقاغىماٌصرصقيم
واإلجراءاتماظعؿؾقيمظؿؾؽما ألدوظقىماظؿؿقؼؾقـي.موعـمغوحقيمأخرىمؼقضحماظؽؿوبماظؾققعماٌـفلمسـفومذرسوً،مععمسالضؿفومبوألزعوتم
اٌوظقيماظعوٌقيمواٌػفقمماالضؿصوديماإلدالعلمألدؾوبماألزعوتماٌوظقيموطقػمميؽـموـؾفو .وؼـؼلؿماظؽؿوبمإظبمسشرةمصصقل:م
اظػصؾماألول :اظؿـؿقيماالضؿصودؼيم(اٌػفقمم–ماظعـوصر).م
اظػصؾماظـوغل :اظصؽقكم(تعرؼػفوم–ماظلؿوتم–ماألغقاعم–ماظضقابطماظشرسقيم–ماألدسماحملودؾقي).م
اظػصؾماظـوظٌ:ماظؾـقكماإلدالعقيم(غشلتفوم–مخصوئصفوم–مدورػوم-مإعؽوغقوتفوم–مأدوظقىماظؿؿقؼؾ).م
اظػصؾماظرابع:م اظـظومماٌصريفماإلدالعلم "عؼورغي"م( اظربوم –م اظؾقع–م اظػوئدةم -م الربحم –م اظقدؼعيم -م اٌقاردمواالدؿكداعوتم -م أدوظقىم
ضقوسماظربحموتقزؼعف).م
اظػصؾماًوعس:مضقابطموأدوظقىماظؿؿقؼؾمواالدؿـؿورم(إجراءاتمسؿؾقيم–مضقابطمصؼفقي).م
اظػصؾماظلودس:ماًدعوتماٌصرصقيماٌؿـقسيمبوظؾـقكماإلدالعقيم(ايقاالتماٌصرصقيم–ماظصرفماألجـيبم–ماألوراقماظؿفورؼيمواٌوظقيم
–ماظؾطوضوتماٌصرصقيم–ماظلقىمسؾكماٌؽشقفم...ماخل).م
اظػصؾماظلوبع:ماظؾققعمواٌعوعالتماٌوظقيماٌـفلمسـفو.م
اظػصؾماظـوعـ :وـىماألزعوتماٌوظقي.م
اظػصؾماظؿوسع :ماظدورماظرضوبلمظؾؾـقكماٌرطزؼي.م
اظػصؾمالسوذر :اظؾـقكماظؿؼؾقدؼيمواظؿققلمإظبماٌصرصقيماإلدالعقي.م
م

-5مادـؿماظؽؿوب :األداءماإلداريماٌؿؿقز .م
ادـؿماٌمظػ :اظدطؿقر/معدحًمربؿدمأبقماظـصر.م
دارماظـشـــر :اجملؿقسيماظعربقيمظؾؿدرؼىمواظـشرم-ماظؼوػــرة.م
تورؼخماإلصدار:م2012م.م

اءماظضوءمسؾكمعػفقمماألداءماإلداريماٌؿؿقزموربوورموعداخؾمومنوذجم
ـ
غؾذةمسـماظؽؿوب :ؼؼعماظؽؿوبميفم180مصػقيموؼفدفمإظبمإظؼــ
م
م
م

م
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وعػوتقحمهؼقؼمذظؽمحقٌمؼعؿدلمهؼقؼماألداءماٌؿؿقزمعـمجوغىماظعوعؾنيميفمأيمعـظؿيمأحدماٌؾودئماألدودقيمظػؾلػيمإدارةم
اىقدةماظشوعؾيمػذاموميؽـمادؿكدامماظؽؿوبمألشراضمسدؼدةمعـؾ

:م اظؿعؾقؿماظذاتلمواظدراديماظػردؼيمواظدلاعٍما ظؿدرؼؾقيموطذام

اظؿدرؼىمعـمبعد.موؼؿؽقنماظؽؿوبمعـمدؾعيمصصقلمػلمطوظؿوظل :م
ممممماظػصؾماألول:معوػقيماإلدارة.مم
ممممماظػصؾماظـوغل:مأدوارموعفوراتموأبعودماإلدارة.مممممم
ممممماظػصؾماظـوظٌ:مأدسماألداءماٌؿؿقز.مم
ممممماظػصؾماظرابع:مإدارةماألداء.مممممم
ممممماظػصؾماًوعس:ممتطنيماألداءماٌؿؿقز.مم
ممممماظػصؾماظلودس:مواجؾوتماظعوعؾنيمواألسؿولماحملظقرةمسؾقفؿ.مممممم
ممممماظػصؾماظلوبع:متؼققؿماألداء.م
م

-6مادـؿماظؽؿوب :أصقلماٌراجعيماًورجقي.م
ادـؿماٌمظػ:ماظدطؿقر/مسقضمظؾقىمصؿحماظؾّفماظدّؼىمواظدطؿقر/مذقوتفماظلقدمذقوتف.م
دارماظـشـــر:مدارماظؿعؾقؿماىوععلم21مش-مذوديمسؾدماظلالم-ممبرجمزػرةماألغقار-معقوعل-ماإلدؽـدرؼي.م

تورؼخماإلصدار:م2013م.م
غؾذةمسـماظؽؿوب:مؼؼعماظؽؿوبميفم()400مصػقيمعـمايفؿماٌؿقدط،مؼفدفمإظبمتعرؼػماٌفؿؿنيممبفـيماٌراجعيمبؽؾمعـماىقاغىم
اظـظرؼيمواىقاغىماظػـقيمواٌقداغقيمظؾؿراجعيم اًورجقيماٌلؿؼؾيمظؾؼقائؿماٌوظقيماظؿورطبقي،مسلؾماظؽؿوبمسرضومظؾفوغؾنيمسؾكم
أحداثماألصؽورمواإلصداراتماظعؾؿقيموطذظؽمأحدثماألدوظقىماٌلؿكدعيميفماظػقصماٌقداغل

.م وظؿقؼقؼمػذاماشلدفممتمتؼلقؿم

اظؽؿوبمإظبمتلعيمصصقلمسؾكماظـققماظؿوظل:م
اظػصؾماألول:مخصصمٌـوضشيماإلرورمالصؽريمواٌفينمظؾؿراجعيمعـمخاللماظؿعرؼػمبوٌراجعيموأغقاسفومواًدعوتماظيتمؼؼدعفوماٌراجعقن.م
اظػصؾماظـوغل:متـوولمععوؼرلماألداءماٌفينمدقاءمععوؼرلماٌراجعيماٌؿعورفمسؾقفومأومععوؼرلماظشفودةمأوماٌعويؼرماًوصيممبؽؿىماٌراجعي.م
اظػصؾماظـوظٌ:متـوولمعفـيماحملودؾيمواملراجعيموطقػقيمتـظقؿفومععمسرضماظؿـظقؿماٌفينماظؼوئؿميفمعبفقرؼيمعصرماظعربقي.م
اظػصؾماظرابع :م تـوولمعلؽقظقوتماٌراجعماًورجلماٌؿـؾيميفمعلؽقظقؿفماظؼوغقغقيمسـماإلػؿولمواظغشميفمزؾماظؼوغقنماظعوممواظؼقاغنيم
واظؿشرؼعوتماٌعؿقلمبفو.م
اظػصؾماًوعس:مأػؿؿمبدراديمبعضماٌػوػقؿمايدؼـيميفمذبولماٌراجعيموػلماألػؿقيماظـلؾقيموزبوررماٌراجعيموطقػقيمادؿكداعفوميفمذبولم
دبطقطموتـػقذمسؿؾقيماٌراجعي.م
اظػصؾماظلودس:مأػؿؿمبعرضمطقػقيمدبطقطمسؿؾقيماٌراجعيموتقثقؼمأسؿوشلومعـمخاللمإسدادمأوراقماظعؿؾ.م
اظػصؾماظلوبع:متـوولمعراجعيمدورةماإلؼراداتمواٌؿقصالت.م
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اظػصؾماظـوعـ:متـوولمعراجعيمدورةماظـػؼوتمواٌدصقسوت.م
اظػصؾماظؿودع:متـوولمتؼرؼرمعراضىمايلوبوتموصؼوًمٌعوؼرلماٌراجعيماٌصرؼيمواظدوظقي.م

-7مادـؿماظؽؿوب :ربودؾيماظؿؽوظقػماٌؿؼدعي.م
ادـؿماٌمظػ:ماظدطؿقر/مرذقدماىؿؾمواظدطؿقر/مربؿدمسؾدماظغين.م
دارماظـشـــر:مدارماظؿعؾقؿماىوععلم21مش-مذوديمسؾدماظلالم-ممبرجمزػرةماألغقار-معقوعل-ماإلدؽـدرؼي.م
تورؼخماإلصدار:م2013م.م

غؾذةمسـماظؽؿوب:مؼؼعماظؽؿوبميفم ( )408صػقيمعـمايفؿماٌؿقدط،مضبوولمػذاماظؽؿوبميفمغطوقمدائرةمأشراضمربودؾيماظؿؽوظقػم
أنمؼعرضمٌومطبدمماظػؽرماظـظريموجقاغىماظؿطؾقؼماظعؿؾلميفمسرضماٌلؿفداتموأدواتماظؿؽوظقػمايدؼـي .م وؼؼلؿماظؽؿوبمإظبم
تلعيمصصقلمسؾكماظـققماظؿوظل:م
اظػصؾماألول:مأغظؿيماظؿؽوظقػ.مم
اظػصؾماظـوني:مررقمضقوسمتؽؾػيماٌكزونموآثورػومسؾكمضقوسماظربحموتؼققؿماألداء.م
اظػصؾماظـوظٌ:مضقوسماظؿؽوظقػمسؾكمأدوسماظـشوط.مم
اظػصؾماظرابع:مغظومماظؿؽوظقػماٌعقورؼيم–ماإلرورماظعوم.مم
اظػصؾماًوعس:مهؾقؾماسبراصوتماٌقادماٌؾوذرة.مم
اظػصؾماظلودس:مهؾقؾماسبراصوتماألجقرماٌؾوذرة.مم
اظػصؾماظلوبع:ماٌصروصوتماظصـوسقيمشرلماٌؾوذرة.مم
اظػصؾماظـوعـ:مادؿكداممبعضماألدوظقىماإلحصوئقيميفماظرضوبيمسؾكماظؿؽوظقػ.م
اظػصؾماظؿودع:متؼققؿماألداءماظؿلقؼؼل.مم
-8مادـؿماظؽؿوب :احملودؾيميفمذبولماظؿـؿقيماٌلؿداعيمبنيماظـظرؼيمواظؿطؾقؼ.م
ادـؿماٌمظػ:ماظدطؿقر/معح عدمسؾوسمبدويمواظدطؿقر/مؼلريمربؿدماظؾؾؿوجل.م
دارماظـشـــر:ماٌؽؿىماىوععلمايدؼٌم-ماإلدؽـدرؼي.م
تورؼخماإلصدار:م2013م.م
غؾذةمسـماظؽؿوب:م ؼؼعماظؽؿوبميفم ()399

صػقيمعـمايفؿماٌؿقدط،م ؼفدفماظؽؿوبمإظبماظؽشػمسـماظدورماظذيمميؽـمأنمتمدؼفم

اظقزقػيماحملودؾقيميفمتقصرلماٌع ظقعوتماًوصيمبوظؿلثرلاتماظؾقؽقيمواالجؿؿوسقيمظؿمخذميفماالسؿؾورمسـدمادبوذمضراراتمادؿغاللم
اٌقاردماٌؿوحيمظؾؿـشلةموتؼققؿموعؿوبعيمػذاماالدؿغاللمظؾؿقؼؼمعـمتلثرلاتفوماظيتمتدورميفمغطوقمعػفقمماظؿـؿقيماٌلؿداعي
اظؽؿوبمإظبمجزءؼـمسؾكماظـققماآلتل:م
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اجل زءماألول:م احملودؾيمسـماظؿـؿقيماٌلؿداعيمعـمعـظقرماحملودؾيماٌوظقي.م
م ماظػصؾماألول:ماإلرورماٌػوػقؿلمظؾؿـؿقيماٌلؿداعي.م
م اظػصؾماظـوغل:ماسؿؾوراتماظؼقوسميفمذبولماحملودؾيمسـماظؿـؿقيماٌلؿداعي.م
اظػصؾماظـوظٌ:ماسؿؾوراتماإلصصوحميفمذبولماحملودؾيمسـماظؿـؿلةماٌلؿداعي .
احملودؾيمسـماظؿـؿقيماٌلؿداعيمعـمعـظقرماحملودؾيماٌوظقي
م
اىزءمالثوغل:م
اظػصؾماظرابع:ماظؿؽوظقػماظؾقؽقيم–مغشلتفوم–متصـقػوتفوم–مععوؼرلمأدائفو.م
اظػصؾماًوعس:مضقوسماظؿؽوظقػماظؾقؽقي.م
اظػصؾماظلودس:مدبصقصماظؿؽوظقػماظؾقؽقيمبودؿكداممأدؾقبماظًطوظقػمسؾكمأدوسماظـشوط .م
-9مادـؿماظؽؿوب :أغظؿيمضقوسماظؿؽوظقػ.م
ادـؿماٌمظػ:ماظدطؿقر/مربؿدمسؾدماظغين.م
دارماظـشـــر:مدارماظؿعؾقؿماىوععلم21مش-مذوديمسؾدماظلالم-ممبرجمزػرةماألغقار-معقوعل-ماإلدؽـدرؼي.م
تورؼخماإلصدار:م2013م.م
غؾذةمسـماظؽؿوب:م ؼؼعماظؽؿوبميفم ()359

صػقيم عـمايفؿماٌؿقدط،م ؼفدفماظؽؿوبمإظبم اخؿقورمغظومماظؿؽوظقػماٌالئؿمعـمخاللم

هدؼدمأغظؿيماظؿؽوظقػماٌالئؿيمحلىمغقعماظصـوسيموأثرماظؿطقراتماظؿؽـقظقجقيميفمررقماإلغؿوجمسؾكمغظومماظؿؽوظقػ
اظؽؿوبمإظبممثوغقيمصصقلمتـووظًماٌقضقسوتماظؿوظقي:مم
اظػصؾماألول:مرؾقعيماظصـاسيموأثرػومسؾكمأخؿقورمغظومماظؿؽوظقػماٌالئؿ.مم
اظػصؾماظـوغل:مغظوممتؽوظقػماٌراحؾم–ماًصوئصمواإلجراءاتماألدودقي.م
اظػصؾماظـوظٌ:مغظوممتؽوظقػماٌراحؾميفمحوظيماغؿظوممإضوصيمسـوصرماظؿؽوظقػ .مم
اظػصؾماظرابع:مغظوممتؽوظقػماٌراحؾميفمحوظيمسدمماغؿظوممإضوصيمسـوصرماظؿؽوظقػ .مم
اظػصؾماًوعس:مغظوممتؽوظقػماٌراحؾميفمزؾموجقدمعلؿقحوتموخلوئرماظؿشغقؾ.مم
اظػصؾماظلودس:متعددماٌـؿفوتمواٌـؿفوتماٌؿصؾيمواظػرسقي.مم
اظػصؾماظلوبع:مأغظؿيمتؽوظقػماظعؿؾقوت.مم
اظػصؾماظـوعـ:مغظوممتؽوظقػماظعؼقد.م
-10مادـؿماظؽؿوب :درادوتمعؿؼدعيميفماٌراجعيماًورجقي.م
ادـؿماٌمظػ:ماظدطؿقر/مزلرلمطوعؾمربؿدمواظدطؿقر/مربؿدمإبراػقؿمراذد.م
دارماظـشـــر:مدارماظؿعؾقؿماىوععلم21مش-مذوديمسؾدماظلالم-ممبرجمزػرةماألغقار-معقوعل-ماإلدؽـدرؼي.م
تورؼخماإلصدار:م2013م.م
م
م

م
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غؾذةمسـماظؽؿوب :م ؼؼعماظؽؿوبميفم

()375

صػقيمعـمايفؿماٌؿقدط،م تـوولمػذاماٌمظػمبعضماٌقضقسوتمايدؼـيماٌؿؼدعيميفم

ذبولمدراديماٌراجعيماًورجقيمحقٌمؼشؿؿؾماظؽؿوبمسؾكمدؿيمصصقلموسؾكماظـققماآلتل:م
اظػصؾماألول:ماظػقصماحملدودمظؾؼقائؿماٌوظقيماظدورؼيمأوماٌرحؾقيمأوماظؼقائؿماٌوظقيمسـمصذلةمأضؾمعـمدـيمعوظقي.م
اظػصــؾماظـوغل:ماٌعاؼـيماإلحصوئقيميفماٌراجعي.
اظػصؾماظـوظٌ:ماإلجراءاتماظؿقؾقؾقي.مم
اظػصؾماظرابع:ماظػقصماًوص.م
اظػصؾماًوعس:معراجعيمغظؿماظؿشغقؾماالظؽذلوغلمظؾؾقوغوت.م
اظػصؾماظلودس:ماًدعوتماٌفـقيمٌراضىمايلوبوتميفمزؾماظؿفورةماالظؽذلوغقي .م
-11مادـؿماظؽؿوب :عراجعيمايلوبوتميفمزلماٌعوؼرلماظدوظقيمواظؿطؾقؼماظعؿؾل.م
ادـؿماٌمظػ:ماظدطؿقر/مسؾدماظلالممسؾكمسـؿونماٌكاليف.م
دارماظـشـــر:معطوبعمسلرمظؾطؾوسيمواإلسالنم-ممصـعوءم-ماظقؿـ.م
تورؼخماإلصدار:م2012م.م

غؾذةمسـماظؽؿوب:مؼؼعماظؽؿوبميفم ( )799صػقيمعـمايفؿماٌؿقدط،م ؼفدفماظؽؿوبمإظبم وووزماٌالحظوتماظيتمؼطرحفومبعضمعـم
اظؾوحـنيمسؾكماألدؾقبماٌؿؾعميفمتؼدؼؿمعودةماٌراجعيمظؾداردنيمواٌفؿؿنيموذظؽمعـمخاللمإضوعيمسالضيمارتؾوطمضقؼيمبنيمعػرداتم
اظؽؿوبمواىقاغىماظؿطؾقؼقيميفمايقوةماٌفـقيمصضالًمسـمذظؽمجعؾماٌعوؼرلماظدوظقيمحوضرةميفمعقضقسوتماظؽؿوبمظزؼودةمثؼوصي
اظداردنيمواٌفؿؿنيمبوٌعوؼرلماظدوظقي.مؼؼلؿماظؽؿوبمإظبمضلؿنيمرئقلقنيموسددمعـماظػصقلمسؾكماظـققماظؿوظل :مم
اظؼلؿماألول:ماإلرورماظـظري.م
م ماظػصؾماألول:مأدودقوتماظؿدضقؼ.م
م اظػصؾماظـوغل:مععوؼرلماٌراجعي.م
اظػصؾماظـوظٌ:ماٌراجع.
اظػصؾماظرابع:معلؽقظقيماٌراج عمسـماألخطورمواظغش .مم
اظػصؾماًوعس:ماظؿكطقطمواإلذراف.م
ممماظػصؾماظلودس:ماألػؿقيماظـلؾقي.م
ممماظػصؾماظلوبع:ماظرضوبيماظداخؾقي.م
ممماظػصؾماظـوعـ:مأدظيماإلثؾوت.م
ممماظػصؾماظؿودع:ماٌعوؼـيماإلحصوئقي.م
ممماظػصؾماظعوذر:معراجعيماظؿـظقؿماإلظؽذلوغقي.م
م
م

م
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اظؼلؿمالثوغل:ماإلرورماظـظري.م
م ماظػصؾمايوديمسشر:ماٌقجقداتماٌؿداوظي.م
ممماظػصؾماظـوغلمسشر:ماٌكزونماظلؾعل.م
ممماظػصؾماظـوظٌمسشر:ماألصقلماظـوبؿي.م
ممماظػصؾماظرابعمسشر:ماالظؿزاعوتمضصرلةماألجؾمورقؼؾيماألجؾموحؼققماٌؾؽقي.م
ممماظػصؾماًوعسمسشر:معراجعيمحلوبوتماظـؿوئٍ.م
ممماظػصؾماظلودسمسشر:متؼرؼرمعراجعمايلوبوت.م

م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
مم
م
م

م
م
م

م
م
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غــــشوروتماظـــؿــدرؼــى
م

م

*اظؾؼوءم اظؿدرؼيبم اٌـعؼدمجبؿفقرؼيمعصرماظعربقيم حقلمعقضوعم " هؾقؾماآلثورماالضؿصودؼيمظؾؿشؽالتم
اظؾقؽقي":مم
م

يفمغطوقمتـػقذمخطيماظعؿؾمظؾؿـظؿيماظعربقيمظألجفزةمالسؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيميفمذبولماظؿدرؼىمواظؾقٌماظعؾؿلمظلـيم
2013مماظيتمأضرػوماجملؾسماظؿـػقذيميفماجؿؿوسفماظلوبعم

واألربعنيم اٌـعؼدمبوٌؿؾؽيماٌغربقيمخاللماظػذلةمعـم

،2012/12/19مادؿضوفماىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتمجبؿفقرؼيمعصرماظعربقيمخاللماظػذلةمعـم

17م اظبم

19م اظبم 2013/5/23م اظؾؼوءم

اظؿدرؼيبمحقلمعقضقعم"هؾقؾماآلثورماالضؿصودؼيمظؾؿشؽالتماظؾقؽقي".مم
وضدممتماسدادماٌودةماظعؾؿقيمواظؿدرؼؾقيمظؾؼوءمبوظؿـلقؼمبنيماًدلاءماٌدربنيموذبؿقسيمعـماخصوئقلماظؿدرؼىماٌؿكرجنيمعـم
عؾودرةمتـؿقيماالغؿقدوي،محقٌممتماسدادمدظقؾماٌدربمودظللماٌشوركمومتمتقزؼعفؿومسؾكماٌشورطنيمضؾؾمبداؼيماظؾؼوء.م
طؿوم اذرفمسؾقفمعـماظـوحل تنيم اظعؾؿقيم واظؿدرؼؾقيم ذبؿقسيمعـماًدلاءماٌؿكصصنيمعـمداخؾماىفوزمو عـم خورجفموتقظبم
اخصوئققماظؿدرؼى م االذرافمسؾكم اىوغىماظؿدرؼيب م (م اذاةماىؾقدميفمبداؼيمطؾمجؾليمواظؿؿورؼـماظعؿؾقيم

)م وسؾكم اىؾلوتم

اٌكصصيمظؿؼدؼؿمووربماالجفزةماٌشورطي.م
وضدمذـوركميفمػذاماظؾؼوءم ()24معؿدربومميـؾـــقنم ()9مجفـوزاًمعـماألجفــزةماألسضوءميفماٌـظؿيماظعربقيموػلمأجفزةماظرضوبيميفم
اظؾؾدانماظؿوظقي :م األردنمـماىزائرمـماظلعقدؼيمـمدؾطـيمسؿونمـماظؽقؼًمـماظلقدانمـماظقؿـم

م ـمعقرؼؿوغقومم وعصر).م واغؿظؿمحػؾم

االصؿؿوحماظذيماذرفمسؾقفمععوظلماٌلؿشورماظدطؿقر /م ػشوممجـقـي،مرئقسماىفوزماٌرطزيم اظذيماظؼكمطؾؿيمرحىمصقفومبوٌشورطنيم
يفماظؾؼوءمومتـكمشلؿماضوعيمرقؾيميفمبؾدػؿماظـوغلمعصر .م طؿومبنيماػؿقيماظؾؼوءموعقضقسوتفمومتـكمانمتؽؾؾماسؿوظفمبوظـفو حمواظؿقصقؼ .م
وضدمتـوولماظؾؼوءماٌقضقسوتماظؿوظقي:م
م-ايصيماٌكصصيمإلذابيماىؾقد.م
م-اظؿؼققؿماالضؿصوديمظمثورماظؾقؽقي.م
م-دراديمبعضماٌشؽالتماظؾقؽقيموادؿكدامماألدواتماالضؿصودؼيمصكمتؼققؿماألثرماظؾقهي.م
م-اظرضوبيماظؾقؽقيمودورماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمحقولماٌشؽالتماظؾقهؼي.م
م-ععوؼرلموعؼوؼقسماظرضوبيماظؾقؽقي.
م-تؼققؿماألثرماظؾقؽكمواظؿـؿقيماٌلؿداعي.
م-اٌشوطؾمواظصعقبوتماظيتمتقاجفماألجفزةماظعربقيميفمذبولماظرضوبيمسؾكماظؾقؽي.
م-سرضموعـوضشيمووربماظقصقدماٌشورطي.

م
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طؿومخصصًميفمغفوؼيماظؾؼوءمجؾليمتـوولمخالشلوماٌشورطقن م تؾودلماألصؽورمواًدلاتمحقلمسددمعـماٌلوئؾماظيتمتؿعؾؼم

بلغشطيماجفزتفؿميفمذبولماظعؿؾماظرضوبلموالمدقؿومحقلمطقػقيمعزؼدمتػعقؾمدورػوميفمذبولماظرضوبيمسؾكماظؾقؽي .مم
وضدمخؾصماٌؿدربقنميفمغفوؼيماظؾؼوءماظبموضعم عبؾيمعـماظؿقصقوتمتقظًمىـيمتـؿقيماظؼدراتماٌمدلقيميفماجؿؿو سفوماظلودسم

اظـظرمصقفومورصعفوماظبماجملؾسماظؿـػقذيميفماجؿؿوسفماظـوعـم واألربعني.م
واخؿؿؿماظؾؼوءمععوظلمرئقسماىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتمحبضقرمممـؾماالعوغيماظعوعي،محقٌم اغؿظؿمحػؾماظؼقًمخالظفمطؾؿوتم
االخؿؿوممومتمتقزؼعمذفوداتماجؿقوزمدورةمسؾكماٌشورطنيموذفوداتماظؿؼدؼرمع ظبماٌلوػؿنيميفمانوحمػذاماظؾؼوء .
م

م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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ربيـــةم
أخىارماملنـزـمــةمالـعــ ـ
ـ
أوال:م االجؿؿوعم اًوعسم ظؾفـيماٌعوؼرلماٌفـقيمواظرضوبقيمظؾؿـظؿيماظعربقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيم
واحملودؾي:م
بـوءمسؾكماظدسقةماظؽرمييماٌقجفيمعـ م ععوظلم األدؿوذ/م ادرؼسمجطق ،م الرئقسم األولمظؾؿفؾسماالسؾكمظؾقلوبوتم بوٌؿؾؽيم
اٌغربقي،مسؼدتمىـيماٌعوؼرلماٌفـقيمواظرضوبقيمظؾؿـظؿيماظعربقيماجؿؿوسفوم اًوعسم مبؼرماجملؾسمبوظربوطم خاللماظػذلةمعـم 25م
اظبم28معورسم2013ممبشورطيمممـؾلماجفزةماظرضوبيميفمطؾمعـماألردنمواظؽقيتموضطرموعصرمواٌغربمواظقؿـممواألعوغيماظعوعي.م
وضدمغوضشًماظؾفـيماٌقضقسوتماٌدرجيمسؾكمجدولماسؿوشلومواظيتمتؿؿـؾميف:م
اٌقضقعماألول :م اخؿقورمرئقسماظؾفـي،محقٌم متماالتػوقمسؾكماخؿقورماظلقد  /دعقدماظزعوغونمممـؾمدؼقانماحملودؾيمبدوظيم
اظؽقؼًمرئقلومظؾفـي.م
اٌقضقعماظـوغل:معـوضشيماٌالحظوتماًوصيمبذلعبيماإلرذوداتماٌؿعؾؼيمبوٌعقورؼـم300ممو400معـماٌعوؼرلماظدوظقي.م
اٌقضقعماظـوظٌ:معقاصؾيماظـظرميفماسدادمضوعقسماٌصطؾقوتماًوصيمبوٌعوؼرلماٌفـقيمواظرضوبقي .م
اٌقضقعمالرابع:م اظؿـلقؼمععمىـيماٌعوؼرلماٌفـقيمواظرضوبقيمظالغؿقدويمخبصق صماٌقاضقعماٌؿعؾؼيمبوألدظيمواٌعوؼرلماظقاردةمعـم
جفوتماالخؿصوص.م
اٌقضقعماًوعس:محقلمإغشوءمضوسدةمبقوغوتماظؽذلوغقيمظؾفـيمحقلمعقضعماٌـظؿيمسؾكمذؾؽيماالغذلغً.م
اٌقضقعمالدودس:محقلمتطقؼرموتػعقؾماٌعوؼرلماظرضوبقي.م
اٌقضقعماظلوبع:محقلمتطقؼرمسؿؾماظؾفـيماٌلؿؼؾؾل.م
اتػؼًماظؾفـيمسؾكمأنمؼؿؿمإرجوءمإسدادمخطيماظعؿؾمظلـيم 2014م بعدماجؿؿوعماجملؾسماظؿـػقذيماظـوعـمواألربعنيماظذيمدقؿقظبم
اظـظرميفمإسودةمتشؽؾماظؾفـيموصؼماظؼرارمرضؿم 2008/94م اظذيمادبذهماجملؾسماظؿـػقذيميفماجؿؿوسفماظقاحدمواألربعني .م وضدم
ضؿـًماللجـيمغؿوئٍماسؿوشلوميفماظؿؼريرماٌؼدمماظبماجملؾسماظؿـػقذيميفماجؿؿوسفماظـوعـمواألربعني.م
م

ثوغقو:ماجؿؿوعمصرؼؼمسؿؾماظؾقؽيمظؾؿـظؿي:م

بدسقةمطرمييمعـم ععوظلم اظشقخ/م غوصرمبـمػاللماٌعقظل،مرئقسمجفوزماظرضوبيماٌوظقيمواالدارؼيمبلؾطـيمسؿون،مسؼد م

صرؼؼمسؿؾماظؾقؽيمظؾؿـظؿيماجؿؿوسف م اظلودسممبؼرماىفوزمخالل م اظػذلةمعـم 11م اظبم 2013/5/15م حبضقرمممـؾلماالجفزةم
االسضوءميفماظػرؼؼموػلماجفزةماظرضوبيميفمطؾمعـمعصرمواألردنموتقغسموصؾلطنيمواظؽقؼًمواظعراقموسؿون .م وضدمغوضشم
اظػرؼؼماٌقضقسوتماٌدرجيمسؾكمجدولماسؿوظفممواٌؿؿـؾيميف:م
1ـ عشورطيماظػرؼؼميفماسؿولمذبؿقسيمسؿؾماالغؿقدويمملراجعيماظؾقؽيمبصػؿفماٌـلؼماالضؾقؿلمظؾؿـظؿيماظعربقي .م
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2ـ عشورطيماظػرؼؼميفماسؿولمذبؿقسيماظعؿؾماالصرؼؼقيمٌراجعيماظؾقؽي.م

3ـ سرضموعـوضشيمعقضقسوتمخطيماظعؿؾمظؾلـقاتم 2013مـم.2015م
4ـ عـوضشيمعقضقعمتطقؼرماظصػقيماالظؽذلوغقيمظؾػرؼؼمضؿـمعقضعماٌـظؿيمسؾكمشبؽيماالغذلغً.م
5ـ عومؼلؿفدمعـماسؿول.مم

6ـ هدؼدمعقسدموعؽونماالجؿؿوعماظؼودممظؾػرؼؼ.م
وضدمضؿـماظػرؼؼمغؿوئٍمعومتقصؾماظقفميفماحملضرماظذيمسرضمسؾكمىـيمتـؿقيماظؼدراتماٌمدلقيميفماجؿؿوسفوماظلودس.م
م

ثوظـو:ماالجؿؿوعماظـوظٌمظػرؼؼماٌكططماالدذلاتقفلمظؾؿـظؿي:م

بدسقةمطرمييم عـمععوظلماألدؿوذ /م سؾدماظعزؼزمؼقدػماظعددوغل،مرئقسمدؼقانماحملودؾيمبدوظيماظؽقؼً،مسؼدمصرؼؼماٌكططم
االدذلاتقفلماجؿؿوسفم اظـوظٌم بوظؽقؼًمخاللماظػذلةمعـم 04م اظبم 2013/2/06م حبضقرمممـؾلماالجفزةماالسضوءميفماظػرؼؼموػلم
اجفزةماظرضوبيميفمطؾمعـماظؽقؼًمواظلعقدؼيموصؾلطنيموظؾـو نمواظعراقمواظقؿـمبوإلضوصي م اظبماأل عوغيماظعوعيمظؾؿـظؿي .م وضدمدرسم
اظػرؼؼماٌقضقسوتماظؿوظقيماٌدرجيمسؾكمجدولماسؿوظف:
1ـ عـوضشيمأغشطيموعفومماظػرؼؼمعـمواضعمضرارماجملؾسماظؿـػقذيميفماجؿؿوسفماظلوبعمواألربعنيمرضؿم .2012/156م
2ـ عـوضشيمورضيماظعؿؾماظيتمأسدتفومعلؿشورةمبـو ءماظؼدراتمبوألعوغيماظعوعيمحقلماظؿكطقطماالدذلاتقفلمظؾؿـظؿيموعؼورغؿفومععم
عـففقيماظػرؼؼمايوظلميفماسدادماٌكططماالدذلاتقفلمايوظل.م
3ـ عـوضشيماظؿصقرماٌؾدئلمظؾؿكططماالدذلاتقفلماىدؼدمعـمواضعمعؼذلحوتماظػرؼؼموعالحظوتموعؼذلحوتماالجفزة.م
4ـ وضعماالرورماظعوممحملؿقؼوتموثقؼيماٌكططماالدذلاتقفلماىدؼد.م
5ـ تقزؼعماٌفوممسؾكمأسضوءماظػرؼؼمواألعوغيماظعوعي.م
وضدمضؿـماظػرؼؼمغؿوئٍمأسؿوظفميفماظؿؼرؼرماٌؼدممإظبماجملؾسماظؿـػقذيميفماجؿؿوسفماظـوعـمواألربعني .م
م

رابعا:ماالجؿؿوعماظرابعمظػرؼؼماٌكططماالدذلاتقفلمظؾؿـظؿي:م

بدسقةمطرمييمعـمععوظلماألدؿوذ/مسؾدماظعزؼزمؼقدػماظعددوغل،مرئقسمدؼقانماحملودؾيمبدوظيماظؽقؼً،مسؼدمصرؼؼماٌكططم

االدذلاتقفلماجؿؿوسفماظرابعمبوظؽقؼًمخاللماظػذلةمعـم 26ماظبم2013/5/28محبضقرمممـؾلماالجفزةماالسضوءميفماظػرؼؼموػلم
اجفزةماظرضوبيميفمطؾمعـماظؽقؼًمواظلعقدؼيموصؾلطنيموظؾـونمواظعراقمواظقؿـمبوإلضوصي ماظبماألعوغيماظعوعيمظؾؿـظؿي .موضدمدرسم
اظػرؼؼماٌقضقسوتماظؿوظقيماٌدرجيمسؾكمجدولماسؿوظف:
1ـ عـوضشيمواسؿؿودمغؿوئٍماٌفومماٌؽؾػمبفومأسضوءماظػرؼؼمواألعوغيماظعوعي.م
2ـ االرالعمسؾكماٌؽقغوتماٌؼذلحيمظقثقؼيماٌكططماالدذلاتقفلماىدؼدمواظؿلطدمعـمم

دىمتقاصؼفومععمدظقؾمعؾودرةمتـؿقيم

االغؿقدويمظؾؿكطقطماالدذلاتقفل.
م
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3ـ إسدادمعلقدةماٌكططماالدذلاتقفلماىدؼدمظؾؿـظؿيمبصقغؿفوماظـفوئقيممتفقدامظعرضفومسؾكماجملؾسماظؿـػقذيميفماجؿؿوسفم
اظـوعـمواألربعني.م
4ـ االرالعمسؾكماظعرضماٌرئلمظؾؿكططماالدذلاتقفلم2013م ـم2017ماظذيمدقفمؼعرضمسؾكماجملؾسمواىؿعقيماظعوعيميفم
دورتفومايودؼيمسشرة.م
م

خوعس:ماالجؿؿوعماظلودسمظؾفـيمتـؿقيماظؼدراتماٌمدلقيمظؾؿـظؿي:م
ا

بدسقةمطرمييمعـمععوظلم األدؿوذ/مسؾدماظعزؼزمؼقدػماظعددوغل،مرئقسمدؼقانماحملودؾيمبدوظيماظؽقؼً،مسؼدتمىـيمتـؿقيم

اظؼدراتماٌمدلقيمظؾؿـظؿيماجؿؿوسفوماظلودسمبوظؽقؼًمخاللماظػذلةمعـم 28ماظبم2013/5/30محبضقرمممـؾلماالجفزةماالسضوءم
يفماظؾفـيموػلماجفزةماظرضوبيميفمطؾمعـماظؽقؼًمواٌغربم واألردنمواظلعقدؼيمواىزائرموعصرموضطرمواظقؿـ،مبوإلضوصيماظبماالعوغيم
اظعوعيمظؾؿـظؿي.موضدمدرسماظػرؼؼماٌقضقسوتماظؿوظقيماٌدرجيمسؾكمجدولماسؿوظف:م
-1مدراديمغؿوئٍمتـػقذماىزءماألخرلمعـمخطيماظعؿؾميفمذبولماظؿدرؼىمواظؾقٌماظعؾؿلمظلـيم.2012م
-2مدراديمغؿوئٍمعوممتمتـػقذهمعـمخطيماظعؿؾميفمذبولماظؿدرؼىمواظؾقٌماظعؾؿلمظلـيم.2013م
-3مدراديمغؿوئٍمورذيماظعؿؾماظيتمغػذتمبوظؿعوونمععمجفوزماظؿدضقؼماشلقظـدي.م
-4مهؾقؾمغؿوئٍماظؾؼوءاتماظيتمغػذتمعـذمدـيم2011ماظبمشوؼيمدـي .2012م
-5ماضذلاحماظػوئزؼـميفماٌلوبؼيماظعوذرةمظؾؾقٌماظعؾؿلمظؾؿـظؿيماظعربقيمواخؿقورماحلـمعؼولمغشرميفمذبؾيماظرضوبيماٌوظقيمعـذم
اظدورةماظعوذرةمظؾفؿعقيماظعوعيماٌـعؼدةمدـيم.2013م
-6مدراديمغؿوئٍمصرؼؼمسؿؾماظؾقؽيميفماجؿؿوسفماظلودس.
-7ماظـظرميفمدؾؾماالدؿػودةمعـمماٌؾؾغماٌؿؾؼلمعـماشلؾيماٌؼدعيمعـمدؼقانماحملودؾيمبدوظيماظؽقؼًمودؼقانماظرضوبيماٌوظقيم
جبؿفقرؼيماظعراقميفمذبولمتـؿقيماظؼدراتماٌمدلقيمظؾؿـظؿي.
-8ماظـظرميفماظدراديماظػـقيمواٌوظقيماملضدعيمعـماالعوغيماظعوعيمخبصقصمتطقؼرمعقضعماٌـظؿيمسؾكمذؾؽيماالغذلغً.
-9ماضذلاحمعشروعمبرغوعٍمسؿؾماٌـظؿيميفمذبولماظؿدرؼىمواظؾقٌماظعؾؿلمظؾلـقاتم2014مـم.2016

-10ماضذلاحماٌقضقسوتماظػـقيماظيتمدؿـوضشميفماظدورةماظـوغقيمسشرةمظؾفؿعقيماظعوعيمظؾؿـظؿيمواٌذطرةماٌؼدعي
احملودؾيمبدوظيماظؽقؼًمخبصقصمسؼدمغدوةمبدالمسـفو.
-11معـوضشيمبراعٍماظؿعوونمععمعؾودرةمتـؿقيماالغؿقدوي.
-12مدراديمعقضقعمهدؼٌماظدظقؾماظعوممظؾؿدرؼىمظؾؿـظؿي.
-13ماضذلاحمدؼقانماحملودؾيمبدوظيماظؽقؼًمتصؿقؿمذعورمجدؼدمظؾؿـظؿي.
-14مهدؼدمعؽونموعقسدماالجؿؿوعماظؼودممظؾفـي.

وضدمضؿـًماظؾفـيممغؿوئٍماسؿوشلوميفمتؼرؼرػوماٌؼدمماظبماجملؾسماظؿـػقذيميفماجؿؿوسفماظـوعـمواالربعني.م
م
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بدسقةمطرمييمعـمععوظلماأل دؿوذ/مسؾدماظعزؼزمؼقدػماظعددوغل،مرئقسم دؼقانماحملودؾيمبدوظيماظؽقؼً،مسؼدماجملؾسماظؿـػقذيم
ظؾؿـظؿيماجؿؿوسفماظـوعـمواالربعنيمبدوظيماظؽقؼًمؼقعل م23مو2013/6/24مبرئوديمععوظلماالدؿوذ/مادوعيمبـمجعػرمصؼقف،مرئقسم
دؼقانماٌراضؾيماظعوعيمبوٌؿؾؽيماظعربقيماظلعقدؼيمورئقسماجملؾسماظؿـػقذيمظؾؿـظؿيمحبضقرمععوظلم الضوضي/مأبقمبؽرمحلنيم
اظلؼوف،مرئقسماىفوزماٌرطزيمظؾرضوبيمواحملودؾيمبوىؿفقرؼيماظقؿـقيمواظـوئىماالولمظرئقسماجملؾسموععوظلماأل دؿوذ /مسؾدم
اظعزؼزمؼقدػماظعددوغل،مرئقسمدؼقانماحملودؾيمبدوظيماظؽقؼًمواظـوئىماظـوغلمظرئقسماجملؾس موععوظلماأل دؿوذ /مسؾدماظؼودرم
اظزضؾل،ماظرئقسماالولمظدائرةماحملودؾوتميفماىؿفقرؼيماظؿقغلقيم واألعني ماظعوممظؾؿـظؿيم وأصقوب ماٌعوظلمرؤدوءماالجفزةم
االسضوءميفماجملؾسمواظقصقدماٌراصؼنيمشلؿميفمطؾم عـماالعوراتماظعربقيماٌؿقدةموممؾؽيماظؾقرؼـموعبفقرؼيماظعراقمودوظيمصؾلطنيم
واىؿفقرؼيماظؾؾـوغقيمواٌؿؾؽيماٌغربقيمواىؿف ورؼيماالدالعقيماٌقرؼؿوغقي.م
تضؿـمحػؾماالصؿؿوحمطؾؿوتماظؼوػومطؾمعـمععوظلمرئقسمدؼقانماحملودؾيمبدوظيماظؽقؼًموععوظلمرئقسماجملؾسماظؿـػقذيموععوظلم
االعنيماظعوممظؾؿـظؿي.موضدمتـوولماالجؿؿوعمبوظدرسمواظـؼوشمسددامعـماٌقضقسوتماٌدرجيمسؾكمجدولماسؿوظفموادبذمبشلغفوم
اظؼراراتمواظؿقصقوتماظيتمرآػومعـودؾي.موػذهماٌقضقسوتمػل:م
*ماصؿؿوحماالجؿؿوع.م
-1مإضرارمعشروعمجدولماألسؿول.م
-2متؼرؼرمرئقسماجملؾسماظؿـػقذيمسـمغشورفموغشوطماجملؾسمعـذمآخرماجؿؿوعمظف.م
-3متؼرؼرماألعوغيماظعوعيمسـمغشورفومعـذمآخرماجؿؿوعمظؾؿفؾس.
-4متؼرؼرمىـيماٌعوؼرلماٌفـقيمواظرضوبقيمظؾؿـظؿيميفماجؿؿوسفوماًوعس.م
-5متؼرؼرمىـيمتـؿقيماظؼدراتماٌمدلقيمظؾؿـظؿيميفماجؿؿوسفوماظلودسمواضذلاحمبرغوعٍمسؿؾماٌـظؿيمظؾلـقاتم 2014م ـم2016م
واٌقضقسوتماظػـقيماظيتمدؿـوضشميفماظدورةماظـوغقيمسشرةمظؾفؿعقيماظعوعي.م
-6مإسودةمتشؽقؾمىـة متـؿقيماظؼدراتماملؤدلقيموىـيماٌعوؼرلماٌفـقيمواظرضوبقيمظؾؿـظؿي.م
-7ماسؿؿودمعشروعماٌكططماالدذلاتقفلمظؾؿـظؿيمسـماظلـقاتم2013مـم.2017
-8ماظـظرميفمتعدؼؾماٌؾؾغماًوصمبوظػقراقماظـوذؽيمسـمتؽوظقػمهقؼؾماٌلوػؿوتماٌطؾقبيمعـماألجفزةماالسضوءمواٌشورمإظقفم
ضؿـمضرارماجملؾسماظؿـػقذيم2012/157ميفماجؿؿوسفماظلوبعمواألربعني.م
-9ماسؿؿودمايلوبماًؿوعلممظلـيم.2012م
-10ماظـظرميفمعؼذلحماألعوغيماظعوعيماًوصممبقزاغقيمتؽؿقؾقيمظلـيم.2013م

-11ماسؿؿودمعشروعماٌكططماالدذلاتقفلمظؾؿـظؿيمسـماظلـقاتم2013مـم.2017
-12ماسؿؿودمتؼرؼرماجملؾسماظؿـػقذيمسـم عؿوبعيمغشو طماٌـظؿيمواإلجراءاتماظيتمادبذػومظؿـػقذمبرغوعٍماظعؿؾماظذيماضرتفم
اىؿعقيماظعوعيميفمدورتفوماظعوذرة.م

م
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-13مسرضمتؼورؼرماألجفزةمسـمعشورطوتفوميفمأسؿولماظؾفونموذبؿقسوتماظعؿؾماٌـؾـؼيمسـمعـظؿيماغؿقدوي.م
-1-13مسرضمتؼرؼرمععوظلماألدؿوذ/مأدوعيمبـمجعػرمصؼقف،مرئقسمدؼقانماٌراضؾيماظعوعيمبوٌؿؾؽيماظعربقيماظلعقدؼيمورئقسمطؾم
عـمىـيماظشمونماٌوظقيمواإلدارؼيمظالغؿقدوي واظؾفـيماظؿقجقفقيمٌؾودرةماظؿعوونمبنيمعـظؿيماالغؿقدويموػقؽيماٌوسبني سـمآخرم
غشورفموغشوطماظؾفـؿني.م
-2-13مسرضمتؼرؼرمععوظلماألدؿوذ /ادرؼسمجطق،ماظرئقسماألولمظؾؿفؾسماألسؾكمظؾقلوبوتمبوٌؿؾؽيماٌغربقيمورئقسمىـيمبـوءم
اظؼدراتمٌـظؿيماالغؿقدويمسـمآخرمغشورفموغشوطماظؾفـي.م
-3-13مسرضمتؼرؼرمععوظلمالضوضل/مأبقمبؽرمحلنيماظلؼوف،مرئقسماىفوزماٌرطزيمظؾرضوبيمواحملودؾيمبوىؿفقرؼيماظقؿـقيم
وممـؾماٌـظؿيمميفمىـيماظؿلقرلماظؿوبعيمظؾفـيمبـوءماظؼدراتمسـمآخرمغشورفموغشوطماظؾفـي.م
-14معومؼلؿفدمعـمأسؿول.م
-15مهدؼدمعقسدماالجؿؿوعماظؼودممظؾؿفؾسماظؿـػقذي.م
م

دوبعو:م تـظقؿمورذيمسؿؾمحقلماظؿدربمسؾكمادؿعؿولمإرورمضقوسمأداءماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمبوظؿعوونمععم

عؾودرةمتـؿقيماالغؿقدوي:م

مبؾودرةمعـمعـظؿيماالغؿقدوي،مودعقومإظبمدسؿمضدراتماالجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيميفمذبولمتؼققؿمأدائفوماظداخؾل،م
ادؿضوصًمدائرةماحملودؾوتماظؿقغلقيمخاللماظػذلةمعـم 10مإظبم2013/6/14مبدسؿمعـماٌـظؿيماظعربقيموبرغوعٍماالعؿماٌؿقدةم
االمنوئلمورذيمسؿؾمتفدفمإظبمتدرؼىماٌشورطنيمسؾكمادؿكداممإرورمضقوسمأداءماالجفزةماٌعدمعـمضؾؾمصرؼؼمسؿؾماالغؿقدويم
حقلمضقؿيماالجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيموعزاؼوػو.مم
وضدمذوركميفمػذهماظقرذيممثوغقيموثالثقنمعشورطومؼـؿؿلماشؾؾفؿمإظبماألجفزةماألسضوءميفماٌـظؿيماظعربقيميفمطؾمعـماألردنم
واإلعوراتمواىز ائرمواظلعقدؼيمواظعراقمودؾطـيمسؿونمواٌغربموصؾلطنيمواظقؿـموتقغسمبوإلضوصيمإظبمممـؾنيمسـماظؾـؽماظدوظلم
وممـؾنيمسـمسددمعـماالجفزةماالجـؾقيمسؾكمشرارمأجفزةماظرضوبيميفماظقوبونموطقرؼوماىـقبقيمواظؾـنيممواشلـدمموبقتلقاغوم
واظؽوعرونموجزرمطقك.م
وضدمادؿكدعًماظؾغيماالنكظلزؼيمخاللماظقرذيماظيتمخصصماىزءماألولمعـفومظؿدرؼىماٌشورطنيمحقلمطقػقيمادؿكدامم

إرورم

األجفزةمظقؽقغقامعلؿؼؾالمعـمضؿـماٌقلرؼـمظؾؼوءاتماظؿدرؼؾقيميفمػذاماجملولمأومعـمضؿـماٌؼقؿنيماظذؼـمميؽـمتشرؼؽفؿميفم
سؿؾقوتماظؿؼققؿمبودؿكدامماإلرورمظدىماجفزتفؿمأومظدىمأجفزةمغظرلة .موخصصماىزءماظـوغلمعـمػذهماظقرذيمظؿدرؼىماٌدربنيم
بؿقلرلمعـمضؾؾمخدلاءمؼـؿؿقنمإظبمعؾودرةمتـؿقيماالغؿقدوي.م
م

م
م
م

م
م
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ثوعـا :معشورطيماٌـظؿيماظعربقيميفمأسؿولماملظؿؼكماظعربلماألوروبلماظرابعمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيم

بؾوطق-معبفقرؼيمأذربلجون:م

ذورطًماٌـظؿيماظعربقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيميفمصعوظقوتماٌؾؿؼكماظرابعمٌـظؿيتماألرابقدوي-

ماألورودويم

اظذيماغؿظؿمجبؿفقرؼيمأذربقفونمخاللماظػذلةمعـم 16مإظبم18مأصرؼؾم2013محقلمعقضقعم "اظؿقدؼوتمايدؼـيمظؾـوءمضدراتم
األجفزةماظعؾقومظؾرضوبي".مومتـّؾًماحملوورماظػرسقيماظـالثيمظؾؿؾؿؼكميف:م
أوال:علموظقيماظلؾطوتماظعؿقعقيماظعؾقوماظـوذؽيمسـماظؿقدؼوتماظـوعبيمسـمضرارماىؿعقيماظعوعيمظألعؿماٌؿقدةميفمدورتفومرق ـمم
209/66مبؿورؼخم22مدؼلؿدلم2011م"حقلمهلنيمطػوءةماإلدارةماظعوعيموخضقسفومظؾؿلوءظيموصعوظقؿفوموذػوصقؿف

امسـمررؼؼم

تعزؼزماٌمدلوتماظعؾقومٌراجعيمايلوبوت".م
ثوغقو:مدورماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيميفمهؼقؼمأػدافماظؿـؿقيماظقرـقي.م
ثوظـو:مأػؿقيمضؾطمحدودموأػدافماظرضوبيماٌوظقيماظداخؾقيمواًورجقيميفمهلنيماظؿصرفميفماٌولماظعوم.م
وضدمصوقمسددماٌشورطنيميفمػذاماٌؾؿؼكم120معشورطومعـؾقام26مجفوزامأوروبقومو17مجفوزامسربقو.مطؿومضدّعًمخالظفم 27معداخؾيم
ظألجفزةماٌشورطيمعـفوم 9معداخالتمظألجفزةماظعربقي.موضدمصدرمسـمػذاماٌؾؿؼكمبقونمبوطق َمعشؿؿالًمسؾكماظـؿوئٍمواظؿقصقوتم
اظؿوظقي:
م-اصبودماظظروفماٌـودؾيمظالدؿػودةمعـمضدراتمعـظ عيماالغؿقدويموذبؿقسوتماظعؿؾماالضؾقؿقيميفمتعزؼزمعؽوغيمواخؿصوصوتم
االجفزةماظعؾقومظؾرضوبيموضؿونمادؿؼالشلو.م
م-دسؿماٌؾودراتماالضؾقؿقيمظرصعمدرجيماظقسلمظدىماظلؾطوتماظعوعيمبشلنمأػؿقيمتـػقذماالظؿزاعوتماٌـؾـؼيمسـمضرارماالعؿماٌؿقدةم
رضؿم.209/66/A
م-تلطقدماالظؿزاممبؿطىؼؼماإلرورماظعوممظؾؿعوؼرلماظدوظقيميفمسؿؾقوتماظرضوبيمسؾكمبراعٍماظؿـؿقيماظقرـقي.
م-تلطقدماظدسؿماظؽوعؾمٌؾودرةماظؿعوونمبنيمعـظؿيماالغؿقدويمواٌوسبنيمطلداةمصعوظيمظؿعزؼزماظشراطيمبنيماىوغؾنيمظضؿونماظؿـػقذم
اظـوجحمإلرورمععوؼرلماظرضوبيماٌوظقيماظدوظقي،موتردقخمعؾودئماظشػوصقيمواإلصصوحمواٌلوءظي.
م-ايرصمسؾكماالدؿػودةمعـماالدوظقىمواظقدوئؾمايدؼـيمظؿؾودلماًدلاتمظرصعمعلؿقىمبـوءماظؼدراتماٌمدلقيمواظؾشرؼيم
ظألجفزةماظرضوبقيماألسضوء.
م-اظعؿؾمسؾكمغشرموتعؿقؿمأصضؾماٌؿوردوتماٌفـقيمظؿقدؼدمإرورمسؿؾموأػدافماغظؿيماظرضوبيماٌوظقيماظداخؾقيمواًورجقي.م
م
م
م
م
م
م
م
م

م
م
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عؾكصمخوصمحقلماغعؼودماظدورةمايودؼيمسشرةم
ظؾفؿعقيماظعوعيمظؾؿـظؿي:م
م

سؼدتماىؿعقيماظعوعيمظؾؿـظؿيماظعربقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيمدورتفوماظعودؼيمايودؼيمسشرةمم

"بػـدقم

اظرصبـلل"ممبدؼـيماظؽقؼًمخاللماظػذلةممنم16مإظبم18مذعؾونم1434ػـماٌقاصؼم6/25م ـم.2013/6/27موحضرماجؿؿوسوتمػذهم
اظدورةمرؤدوءموممـؾقماألجفزةماالسضوءميفماٌـظؿي.م
طؿومحضرمػذهماظدورةمطؿراضؾنيمممـؾمسـمموممـؾقنمسـمسددمعـماٌـظؿوتمواٌمدلوتماحملؾقيمواظدوظقيمواالضؾقؿقيمطؿراضؾنيم
ممـؾمسـماألعنيماظعوممىوععيماظدولماظعربقيموممـؾمسـمذبؾسماظؿعوونماًؾقفل ماظعربقيمو ممـؾمسـما ألعنيماظعوممٌـظؿيم
اغؿقدويمموممـالنمسـممعؾودرةمتـؿقيماغؿقدويموممـؾمسـماظؾـؽماظدوظلمواألعنيماظعوممٌـظؿيماالصرودويموذبؿقسيماظؾـؽماظدوظل م
وممـؾيمسـمػقؽيمهرؼرمذبؾيماالغؿقدو يموممـؾمسـموزارةماٌوظقيم بدوظيماظؽقؼً موممـؾمسـمجفوزمعؿوبعيما ألداءمايؽقعلم
اظؽقؼيتموممـؾمسـموزارةماظؿفورةمواظصـوسيم(إدارةمعؽوصقيمشلقؾماألعقال)موممـؾمسـمعبعقيماحملودؾنيمواٌراجعنيماظؽقؼؿقي .م
وادؿفؾمايػؾمبؿالوةمآؼوتمبلّغوتمعـماظذطرمايؽقؿ.م
ثؿمأحقؾًماظؽؾؿيمإظبمععوظلماألدؿوذ/مسؾدماظعزيزمؼقدػماظعددوغل،محقٌمسدلمسـمدعودةمدؼقانماحملودؾيماظؽقؼيتمبودؿضوصيم
اظدورةمايودؼيمسشرةمظؾفؿعقيماظعوعيمظؾؿـظؿيماظيتمؼشوركمصقفومشبؾيمعؿؿقزةمعـمضقوداتماظعؿؾماظرضوبلمواٌوظلمسؾكمطوصيم
اٌلؿقؼوتماظعربقيمواظدوظقيمواإلضؾقؿقي،ماألعرماظذيمؼمطدمأػؿقيمايدث،معرحؾومجبؿلعماظقصقدماٌشورطي .مم
طؿومأذورمإظبماظدورماظؽؾرلماظذيمتؼقممبفماألجفزةماظرضوبقيمظؾقػوزمسؾكماٌولماظعوممواظيتمؼؿعنيمسؾقفومأنمتؿؽقّػمععماظظروفم
واٌلؿفداتموتقاطؾفومطلمهوصظمسؾكمعؽوغؿفوموتؼدعفوموعقاصؾيمأداءمعفوعفومبؽػوءة،معشرلامإظبمضرورةمتـؿقيموتطقؼرمآصوقم
اظؿعوونم بنيماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيمظالدؿػودةمعـماظؿفوربمواًدلاتماظـرؼّيموعقاجفيماظؿقدؼوتموذظؽموصؼوم
ظشعورماالغؿقدوي"اظؿفربيماٌؿؾودظيمتـػعماىؿقع".مم
طؿومتضؿـًمطؾؿؿفمدسقةماألجفزةماظعربقيمظزؼودةمبذلماىفقدمسبقمتـؿقيم وتطقؼرمآصوقماظؿعوونماظــوئلمودسؿ ماٌـظؿيماظعربقيميفم
هؼقؼمأغشطؿفوموبراذبفوميفمطوصيماجملوالتمواظعؿؾماظػوسؾمععماٌـظؿوتماظرضوبقيماالضؾقؿقيماظزعقؾيموطذظؽمعـظؿيماالغؿقدوي .م
ثؿمأذودمجبفقدمطؾمعـمأصقوبماٌعوظلمرؤدوءماألجفزةماظعربقيمواألعـوءماظعوعقنماظلوبؼقنمظؾؿـظؿيمميفمهؼقؼمعومتقصؾًمإظقفم
اٌـظؿةماظعربقيمعـمعؽوغيمخوصيموجبفقدمطؾمعـمععوظلماألدؿوذ /مأدوعيمبـمجعػرمصؼقف،مرئقسمدؼقانماٌراضؾيماظعوعيمبوٌؿؾؽيم
اظعربقيماظلعقدؼيمورئقسماجملؾسماظؿـػقذيمظؾؿـظؿيمخاللمصذلةمترؤدفو مٌـظؿيماظعربقيمخاللماظلـقاتماظـالثماظلوبؼي،موععوظلم
األدؿوذ/مسؾدماظؼودرماظزضؾل،ماظرئلسماألولمظدائرةماحملودؾوتميفماىؿفقرؼيماظؿقغلقيمواألعنيماظعوممظؾؿـظؿيماظعربقيمسؾكمعوم
بذظؿفماألعوغيماظعوعيمعـمجفقد،موطذظؽمذؽرهمإظبمعبقعماألجفزةماظعربقيمسؾكمدسؿفومظؾؿـظؿيموإظبمطوصيماظؾفونموصرقماظعؿؾم
اٌـؾـؼيمسـفومواظيتمأمثرتمجفقدػومسـمإسدادماظدرادوتمواظؿقصقوت مواٌؼذلحوتمضصدمتقصرلماظلؾؾمواظقدوئؾمواألدوظقىم
اٌفـقي،اظيتمعؽـًمعـمادبوذمضراراتمتؽػؾمهؼقؼماألػدافماظيتمأغشؽًمعـمأجؾفوماٌـظؿيماظعربقي.م
م

مـجـلـة الـرقـابة املـالية – ديسنرب (كانون األول) 2012

50

واخؿؿؿمطؾؿؿفمبؿفدؼدماظذلحقىمبوزلفموبودؿمطوصيماظعوعؾنيمبدؼقانماحملودؾيمبدوظيماظؽقؼًمجبؿقعماظقصقدماٌشورطيم عؿؿـقومشلؿم
رقىماإلضوعيميفمدوظيماظؽقؼً .م بعدػومتـوولماظؽؾؿيمععوظلماألدؿوذ /م أدوعيمبـمجعػرمصؼقف،مرئقسمدؼقانماٌراضؾيماظعوعيمبوٌؿؾؽيم
اظعربقيماظلعقدؼيمورئقسماجملؾسماظؿـػقذيمظؾؿـظؿي،محقٌمتقجفميفماظؾداؼيمبلزلكمآؼوتماظشؽرمواظؿؼدؼرمظدوظيماظؽقؼًمأعرلام
وحؽقعيموذعؾومع ظبمادؿضوصيماظدورةمايودؼيمسشرةمظؾفؿعقيماظعوعيموسؾكمعومأحورقامبفمعبقعماٌشورطنيمعـمطرؼؿماظرسوؼيم
وحلـماظقصودة .م طؿومتقجفمبوظشؽرماىزؼؾمإظبمععوظلماألدؿوذ /م سؾدماظعزؼزمؼقدػماظعددوغل،مسؾكمدسقتفماظؽرمييموحرصفمسؾكم
سؼدماجؿؿوسوتماىؿعقيماظعوعيميفمربقعمدوظيماظؽقؼً،معش ؼدامبوىفقدماظؽؾرلةماظيتمبذشلومطوصيمععووغقفماظذؼـمأذرصقامسؾكم
اإلسدادمواظؿـظقؿماظرائعمشلذهماظدورة،مداسقوماهللمسزموجؾمأنمؼؽؾؾمأسؿوشلومبوظـفوحموأنمتلوػؿميفمهؼقؼمأػدافماٌـظؿيماظعربقيم
وتؼدممأجفزتفوماألسضوءموتطقؼرمأدائفوموزؼودةمصعوظقؿفو.مم
طؿومأذورمإظبمأنماغعؼو دماىؿعقيماظعوعيمؼلتلميفمإرورمعقاصؾيمعلرلةماظؿعوونمواظؿـلقؼمواظؿشوورميفمطؾمعومؼؿصؾمبؿعزؼزمدورم
األجفزةماظرضوبقيمومتؽقـفومعـماظـفقضمبوٌفومماٌـقريمبفوميؿوؼيماٌولماظعوممواظؿقؼؼمعـمدالعيمدؾؾمهصقؾفموطػوءةم
ادؿكداعفموصؼمأدسماضؿصودؼيمرذقدةموأنمػذهماٌفوممتؿطؾى م عـمعبقعماألجفزةماظعربقيماظلعلماىودمظؾقضقفمسؾكمأصضؾم
وأحدثماألدوظقىماظعؾؿقيمواٌؿوردوتماٌفـقيميفماظعؿؾماظرضوبلموايرصمسؾكماالدؿػودةمعـفومٌقاطؾيماظؿطقراتمواٌلؿفداتميفم
حؼقلماٌراجعيماٌوظقيمورضوبيماالظؿزامموجقدةماألداءمعـمخاللماٌشورطيميفماظػعوظقوتماظيتمت غظؿفوماألجفزةماالضؾقؿقيمواظدوظقيم
اٌؿكصصيمبفدفماطؿلوبمعزؼدمعـماًدلاتماٌفـقيمواٌعورفموبـوءماظؼدراتماٌمدلقيمظألجفزةماظعربقيموتقدقعمتـػقذمبراعٍم
اظؿدرؼىمواظؿلػقؾمإلسدادمطقادرمصـقيمضودرةمسؾكمتطؾقؼماصضؾماألدوظقىماٌفـقيمبؽؾمطػوءة .م ثؿمأذودمبوظدورماظؼقوديماظذي م ؼؼقمم
بفماجملؾسماظؿـػقذيمظؾؿـظؿيميفمتقجقفمعلرلةماٌـظؿيماظعربقيموردؿمدقودوتفوماظراعقيمإظبمهؼقؼمأػداصفوموخططفوم
االدذلاتقفقيموبراعٍمسؿؾفوميفمزبؿؾػماجملوالت.م
واخؿؿؿمطؾؿؿفمبوإلذودةمبدورماألعنيماظعوممظؾؿـظؿيماألدؿوذ /م سؾدماظؼودرماظزضؾلموحرصفماظشدؼدمسؾكمعؿوبعيمت غػقذماظؼراراتم
اظصودرةمسـماجملؾسماظؿـػقذيمواىؿعقيماظعوعيموسؾكمدعلماظعوعؾنيمبوألعوغيماظعوعيمظؾـفقضممبفوعفوماألدودقيميفمتعزؼزم
اظؿعوونمواظؿـلقؼمبنيمأسضوئفوموعشورطؿفوماظػعوظيميفمزبؿؾػماظػعوظقوتمسؾكماظصعقدماظــوئلمواإل ضؾقؿلمواظدوظلموإبرازماظدورم
االصبوبلمظؾؿـظؿيماظعربقي.م
ثؿمأحقؾًماظؽؾؿيمإظبمععوظلماألدؿوذ /مسؾدماظؼودرماظزضؾل،ماظرئقسماألولمظدائرةماحملودؾوتميفماىؿفقرؼيماظؿقغلقيمواألعنيماظعومم
ظؾؿـظؿيماظعربقي،محقٌمسدلمسـماظشرفماظذيمغولماٌـظؿيمظعؼدمعبعقؿفوماظعوعيمايودؼيمسشرةمبدوظيماظؽقؼً،موسـمدعودتفم
بوٌشورطيمصقفو،مو رصعمبوزلفموبودؿمزعالئفمرؤدوءماألجفزةماظعربقيمآؼوتماظؿؼدؼرمواالعؿـونمواظعرصونمإظبمحضرةمصوحىماظلؿقم
أعرلمدوظيماظؽقؼً،ماظشقخمصؾوحماألغبدماظصؾوحمحػظفماهللمورسوهمسؾكمعومأوالهمعـماػؿؿوممورسوؼيمدوعقيمظؾفؿعقيماظعوعي .مم
طؿومأذورمإظبمأػؿقيماغعؼودمػذهماظدورةماظيتمتعؿدل م حدثومػوعومؼؾؿؽؿمطؾمثالثمدـقاتميفمإحدىماظؾؾدانماظعربقيموؼـطقيمسؾكم
عضوعنيموععوغلمدوعقيمبوظغيماظدالظيمبوسؿؾورهمصبلدماألػدافمواظغوؼوتماظـؾقؾيماظيتمضوعًمسؾقفوماٌـظؿيماظعربقيمواٌؿؿـؾيميفم
تقثقؼماظروابطمودسؿماظصالتموتؼقؼيماظؿعوونموتشفقعمتؾودلموجفوتماظـظرمواألصؽارمواًدلاتمبنيمعبقعماألجفزةم.....م

م
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عـؿّـوماىفقدماظؽؾرلةماظيتمبذظؿفوماٌـظؿيمعـمخاللمعشورطوتفوماٌؿعددةميفمإرورماظؿعوونمععمعـظؿيتماالغؿقدوي
وعؾودرةمتـؿقيماالغؿقدويموطذظؽمدعقفومإظبمعضوسػيمػذهماٌشورطيموتدسقؿمػذاماظؿعوونممبومضبؼؼمظف

م واالورودويم

امعزؼدامعـماالذعوعمسؾكم

اٌلؿقؼنيماالضؾقؿلمواظدوظلموميؽـفومعـماالدؿػودةمعـمزبؿؾػمخدلاتموووربمػذهماٌـظؿوت .م
ثؿمأبرزماظدورماظؽؾرلماظذيمؼضطؾعمبفمدؼقانماحملودؾيمبدوظيماظؽقؼًميفمتدسقؿمغشوروتماٌـظؿيماظعربقي،معشرلامإظبمادؿضوصيم
اظدؼقانمسؾكمعرّماظلـقاتماظلوبؼيمظعد ؼدماالجؿؿوسوتماظيتمسؼدػوماجملؾسماظؿـػقذيمواظؾفونماٌـؾـؼيمسـفموطذظؽماظؾؼوءاتم
اظعؾؿقيمواظؿدرؼؾقيماظيتمغظؿًميفمإرورماٌـظؿيمأومبوظؿعوونمععمبعضماٌـظؿوتماظدوظقيمواالضؾقؿقيمسؾكمشرارمعـظؿيماألورودوي،مم
صضالمسـماظدسؿماٌوظلماظذيمؼؼدعفمػذاماظدؼقانمإظبماألعوغيماظعو عيمظؾؿـظؿيمطؾمدـي.م
واخؿؿؿمطؾؿؿفمبؿؼدؼؿماظشؽرماىزؼؾمألصقوبماٌعوظلمرؤدوءماألجفزةماألسضوءمسؾكمدسؿفؿماٌؿقاصؾمظألعوغيماظعوعي .م طؿومجددم
أصدقمعشوسرماالعؿـونمواظعرصونمإظبمدوظيماظؽقؼًمأعرلاموحؽقعيموذعؾوموإظبمدؼقانماحملودؾيمبدوظيماظؽقؼًموسؾكمرأدفمععوظلم
األدؿوذ/مسىدماظعزؼزمؼقدػماظعددوغلمسؾكماظؿـظقؿماٌؿؿقزمظؾفؿعقيماظعوعيموسؾكمحلـماظقصودةموطرمماظضقوصي.م
طؿومتـوولماظؽؾؿيماظلقد /م برلغوردمدقؿز،مممـؾماالعنيماظعوممٌـظؿيماالغؿقدوي،محقٌمأبؾغماٌشورطنيمهقوتماألعنيماظعوممٌـظؿيم
االغؿقدويمومتـقوتفمبوظـفوحمظؾفؿعقيماظعوعيموتؼدمم بوظشؽرماىزؼؾمإظبمععوظلماالدؿوذ /مسؾدماظعزؼزمؼقدػماظعددوغلمسؾكمدسقتفم
اظؽرميي،معشرلامإظبمأنماىؿعقيماظعوعيمتعؿدلمخرلمعـولمسؾكمتعوونماالجفزةماالسضوءميفماٌـظؿيماظعربقيميفمزؾمرئوديمدؼقانم
اٌراضؾيماظعوعيمبوٌؿؾؽيماظعربقيماظلعقدؼي.مم
طؿوماطدمسؾكماظدورماظرائدماظذي م تؼقممبفماٌـظؿيماظعربقيميفمتـػقذمادذلاتقفقيمعـظؿيماالغؿقدويموأذورماظبماٌقضقسوتماظيتم
دؿـوضشميفماٌممترماظؼودممشلذهماٌـظؿيماظذيمدقعؼدمبؾؽنيمخاللمذفرماطؿقبرم.2013م
واخؿؿؿمطؾؿؿفمبؿفدؼدماظشؽرماظبمععوظلمرئقسممدؼقانماحملودؾيمبدوظيماظؽقؼًمواظبمصرؼؼمسؿؾفمسؾكمرقىم اظقصودةموطرمماظضقوصي.م
طؿومتؼدممبوظؿفـؽيمظؾؿـظؿيمسؾكماىفقدماظيتمتؾذشلو.م
إثرمذظؽ،مأظؼكماظلقد /م عوشـقدؾقرغ،معدؼرمسوممعؾودرةمتـؿقيماالغؿقدوي،مطؾؿيمسدلمصقفومسـمتؼدؼرهمظؾؿعوونماظقثقؼمواظعؿقؼمبنيم
عؾودرةمتـؿقيماالغؿقدويمواٌـظؿيماظعربقي،معشرلاماظبمرشؾيمػذهماٌؾودر ةموترحقؾفومبلؼيمعلوػؿيموزؼودةمعشورطيمتؾدؼفوماجفزةم
اظرضوبيماالسضوءميفماٌـظؿيمظؿـػقذمبراعٍماظؿعوون،موالمدقؿوميفمذبولمتـؿقيماظؼدراتماٌمدلقيموتـػقذماٌعوؼرلماظدوظقي.مم
واخؿؿؿمطؾؿؿفمبؿؼدؼؿماظشؽرمواالعؿـونماظبمععوظلماظلقد /م سؾدماظعزؼزمؼقدػماظعددوغلموعلوسدؼفمسؾكم حلـمتـظقؿماظدورةم
ايودؼيمسشرةمظؾفؿعقيماظعوعيموسؾكمحلـماالدؿؼؾولموطرمماظضقوصي.م

بعدمذظؽمذرسًماىؿعقيماظعوعيميفمأذغوشلو،محقٌممتمادؿعراضمعشروعمجدولمأسؿولماىؿعقيماظعوعيمواٌقاصؼيمسؾقفمواظشروعم
يفمعـوضشيمزبؿؾػمبـقدهموادبوذماظؼراراتمواظؿقصقوتماظالزعيمبشلغفوموػل:م
م
م
م
م
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اٌقضقعماألول:م تؼرؼرماجملؾسماظؿـػقذيمسـمعؿوبعيمغشوطماٌـظؿيموا إل جراءاتماظيتمادبذػومظضؿونمتـػقذمبرغوعٍماظعؿؾماظذيم
أ ضرتفماىؿعقيماظعوعيميفمدورتفوماظعوذرة:م
ممبعدمأنمادؿعرضمععوظلمرئقسماجملؾسمتؼرؼرماجملؾسماظؿـػقذيمسـمعؿوبعيمغشوطماٌـظؿيمواالجر اءاتماظيتمادبذػومظضؿونم
تـػقذمبرغوعٍماظعؿؾماظذيماضرتفماىؿعقيماظعوعيميفمدورتفومايودؼيمسشرة،م اسؿؿدتماىؿعقيماظعوعيمػذاماظؿؼرؼرموتؼدعًمبوظشؽرم
اظبمععوظلمرئقسماجملؾسماظؿـػقذي.م
اٌقضقعماظـوغل:م تؼرؼرمرئقسماجملؾسماظؿـػقذيمسـماظقضعماٌوظلمظؾؿـظؿيم
ممبعدمأنمادؿعرضًم األعوغيماظعوعيمتؼرؼرمرئقسماجملؾسماظؿـػقذيمسـماظقضعماٌوظلمظؾؿـظؿي ،م اسؿؿدتماىؿعقيماظعوعيمػذام
اظؿؼرؼرموتؼدعًمبوظشؽرماظبمععوظلمرئقسماجملؾسماظؿـػقذي.م
اٌقضقعماظـوظٌ:مإسالنمرئقسماىؿعقيماظعوعيموغوئؾفماألول:م
سؿالمبلحؽومماظػؼرةماظـوظـيمعـماٌودةماًوعليمعـماظـظو مماالدودلمظؾؿـظؿي،ماٌؿعؾؼيمبؿعقنيمرئقسماىؿعقيماظعوعيموغوئؾيماألول،م
أسؾـًماىؿعقيماظعوعي م اغؿؼولماظرئوديمإظبمععوظلم األدؿوذ/م سؾدماظعزؼزمؼقدػماظعددوغل،مرئقسمدؼقانماحملودؾيمبدوظيماظؽقؼًم
وطذظؽمتعقنيمععوظلماألدؿوذ/مأدوعيمبـمجعػرمصؼقف،مغوئؾومأولملرئقسماجملؾس.م
املوضقعماظرابع:مهدؼدمعؽونماظدورةماظـوغقيمسشرةمظؾفؿعقيماظعوعيمظؾؿغظؿيموتلؿقيماظـوئىماظـوغل:م
سؿالمبلحؽومماظػؼرةماظـوظـيمعـماٌودةماًوعليمعـماظـظومما ألدودلمظؾؿغظؿي،مغظرتماىؿعقيماظعوعيميفماظدسقاتماظيتموجففومطؾم
عـمدؼقانماظرضوبيماٌوظقيماالهوديمجبؿفقرؼيماظعراق م ودؼقانماحملودؾيمبوىؿفقرؼيماظؾؾـوغقيم واىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتم
جبؿفقرؼيمعصرماظعربقيمواجملؾسماألسؾكمظؾقلوبوتمبوٌؿؾؽيماٌغربقيمالدؿضوصيممدورتفوماظـوغقيمسشرةمبؾؾداغفؿ.م
وبعدمأنمادؿفوبًماىؿعقيماظعوعيمظطؾىمطؾمدؼقانماحملودؾيمبوىؿفقرؼيماظؾؾـوغقيمواجملؾسماألسؾك

م ظؾقلوبوتمبوٌؿؾؽيم

اٌغربقيمترذقفؿومبفذاماًصقص،متشؽؾًمىـيمعـمممـؾنيمعـمدؼقانماحملودؾيمبدوظيماظؽقؼًمواألعوغيماظعوعيمظؾؿـظؿي،م
حقٌممتمإجراءمسؿؾقيماإلضذلاعماظلريموأدػرتمغؿوئٍماظؿصقؼًمسؾكماخؿقورمدؼقانماظرضوبيماٌوظقيماالهوديمجبؿفقرؼيماظعراقم
الدؿضوصيماظدورةماظـوغقيمسشرةمظؾفؿعقيماظعوعي.مم
وتؼدعًماىؿعقيماظعوعيمبوظشؽرماىزؼؾمإظبمععوظلمرئقسماىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتمجبؿفقرؼيمعصرماظعربقيموأذودتمبروحم
اظؿعوونمواإلؼـورماظيتمهؾكمبفومطؾمعـمممـؾلمدؼقانماحملودؾيمبوىؿفقرؼيماظؾؾـوغقيمواجملؾسماألسؾكمظؾقلوبوتمبوٌؿؾؽيم
اٌغربؼي.م م
اٌقضقعماًوعس:معـوضشيمواسؿؿودم عشروعماٌكططماالدذلاتقفلمظؾؿـظؿيمسـماظلـقاتم2013مـم:2017م
بعدمأنم ادؿؿعًماىؿعقيماظعوعيمإظبماظعرضماٌؼدممعـمرئقسمصرؼؼماٌكططماالدذلاتقفلماظعوممظؾؿـظؿي

،م تؼدعًمإظبماظػرؼؼم

اٌذطقرمبوظشؽرمسؾكماىفقدماظيتمبذشلومإلنوزمػذاماظعؿلمموغوضشًماظؿقصقوتماظيتمتؼدممبفومإظقفوماجملؾسماظؿـػقذيمخبصقصم
ػذاماٌشروع.مثؿماسؿؿدتمعشروعماٌكططماالدذلاتقفلمبعدمادخولمبعضماظؿعدؼالتمسؾقف.م
م
م
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اٌقضقعماظلودس:م إضرارمبرغوعٍماظعؿؾمظؾلـقاتماظـالثم2014مـم:2017م
بعدمأنمارؾعًماىؿعقيماظعوعيمسؾكمعشروعمبرغوعٍمسؿؾماجملؿقسيمظؾلـقاتماظـالثم2014مـم،2016مأضرتماىؿعقيماظعوعيمػذام
اظدلغوعٍميفمصقغؿفماٌؼدعيماظقفو.م
م

اٌقضقعماظلوبع:مإضرارماظدلغوعٍماٌوظلمظؾؿغظؿيمظؾلـقاتماظـالثم2014مـم:2017م
غوضشًماىؿعقيماظعوعيمعشروعماظدلغوعٍماٌوظلمظؾلـقاتم 2014م ـم 2017م اٌؼدممإظقفوم عـماجملؾسماظؿـػقذيميفماجؿؿوسفماظـوعـم
واظـالثني،ماسؿؿدتماىؿعقيماظعوعيمػذاماٌشروعميفمصقغؿفماٌؼدعيماظقفو.م
م

اٌقضقعماظـوعـ:م عـوضشيماٌقضقسوتماظػـقيماٌعروضيمسؾكماىؿعقيماظعوعي:م
سؿالمبلحؽومماظؼقاسدماإلجرائقيماظدائؿيمظؾفؿعقيماظعوعيمظؾؿـظؿي،متداولمأسضوءماىؿعل ةماظعوعيماٌقضقسوتماظػـقيماظـالثيماظيتم
دؾؼمأنماخؿورتفوميفمدورتفوم اظعوذرةم يفمجؾلوتمعؿؿوظقيموحبضقرمعبقعماألجفزةماألسضوءمواٌراضؾني .م وبعدماٌوضشي،ماغؿفًم
اىؿعقيماظعوعيماظبمإضرارماظؿقصقوتماٌرصؼي.م
وودرماإلذورةمإظبمأغفمسؼىماغؿفوءمعـوضشيماٌقضقعماظػينماألول،محظ يمأصقوبماٌعوظلمرؤدوءماألجفزةماالسضوءمأومعـمؼـقبفؿم
مبؼوبؾيمزلقموظلماظعفدماظشقخ/مغقافماألغبدماىوبرماظصؾوح.م
م

تـظقؿمغدوةمبدالمعـمعـوضشيماٌقضقسوتماظػـقيمخاللماظدوراتماظؼودعيمظؾفؿعقيماظعوعيم
:
اٌقضقعماظؿودع:م
بعدمأنمارؾعًماىؿعقيماظعوعيمسؾكم ضرارماجملؾسماظؿـػقذي م اٌؼدمماظقفومواٌؿعؾؼمبؿـظقؿمغدوةمبدالمعـمعـوضشيماٌقضقسوتماظػـقيم
خاللماظدوراتماظؼودعيمظؾفؿعقيماظعوعي،مضـررتمماٌقاصؼـيمسؾـكمػذهماظؿقصقيمٌومتقصرهمعـموضًموجفد،مسؾـكمأنمؼؿقظبماىفــوزم
اٌلؿضقػمظؾفؿعقيماظعوعيماضذلاحمعقضقعماظـدوةمبعدماظؿـلقؼمععماألعوغيماظعوم ةمواألجفزةماألسضوءمواسؿؿودهمعـمضؾؾماجملؾسم
اظؿـػقذي،موسؾكمأنمتؼقمماألعـوغيماظعوعيمبودبوذمعومؼؾزممبوظؿـلقؼمععمىـيمتـؿقيماظؼدراتماٌمدلقيمظؿعدؼؾماظؼقاسدماإلجرائقيم
ظؾفؿعقيماظعوعيممبومؼؿقاءممععمػذاماظؿعدؼؾموسرضفمسؾكماجملؾسماظؿـػقذيمالسؿؿوده.م
م

اٌقضقعماظعوذر:ما غؿكوبمأربعيمأجفزةمأسضوءميفماجملؾسمخؾؼومظألجفزةماظيتماغؿفًمعدةمسضقؼؿفو:م
بعدمأنمادؿعرضمععوظلمرئقسماجملؾسماظؿـػقذيمعطوظىماظذلذحماظقاردةمإظبماألعوغيماظعوعيمظعضقؼيماجملؾسماظؿـػقذي،موسؿالم
بلحؽومماٌودةماظرابعيمسشرةمعـماظـظومماألدودل،مواسؿؿودامسؾكماألدؾقبماظذيمتق

خؿفماىؿعقيماظعوعيميفمدوراتفوماظـوعـيم

واظؿودعيمواظعوذرة،مواظذيمؼؿؿـؾميفمتشؽقؾمىـيمصرزمعـمرئقسماىؿعقيماظعوعيمواألعوغيماظعوعيمظؾؿـظؿيمويفمأنمؼؿؿماالضذلاعم
اظلريمعـمضؾؾماألجفزةماألسضوءمسؾكمأربعيمعرذقنيمسؾكمأضصكمتؼدؼر،مجرتمسؿؾقيماالضذلاعمالخؿقورمأربعيمأجفزةمم نمضؿـم
دؾعيمأجفزةمعرذقيموأدػرتمسؿؾقيماالضذلاعمسـماخؿقورمأجفزةماظرضوبيميفمطؾمعـماٌؿؾؽيماٌغربقيموممؾؽيماظؾقرؼـمواىؿفقرؼيم
اظؾؾـوغقيموعبفقرؼيمعصرماظعربقي.

م
م
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بعدموبذظؽمتصؾحمتشؽقؾيماجملؾسماظؿـػقذيماىدؼدمطؿومؼؾل:م
*ممدؼقانماحملودؾيمبدوظيماظؽقؼًمممممممممممممممممممممممممرئقســـــــامممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
*ممدؼقانماٌراضؾيماظعوعيمبوٌؿؾؽيماظعربقيماظلعقدؼيمممممممممغوئؾومأولم
*ممدؼقانماظرضوبيماٌوظقيماالهوديمجبؿفقرؼيماظعراقممممممممغوئؾومثونمم
*مماألعنيماظعوممظؾؿـظؿي.م

*ممدؼقانماحملودؾيمبدوظيماالعوراتماظعربقيماٌؿقدة.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
*ممدؼقانماظرضوبيماٌوظقيمواالدارؼيمبدوظيمصؾلطني.مممم
*مماىفوزماٌرطزيمظؾرضوبيماٌوظقيمبوىؿفقرؼيماظعربقيماظلقرؼي.م
*ممربؽؿيمايلوبوتمبوىؿفقرؼيماالدالعقيماٌقرؼؿوغقي.م
*ممدؼقانماظرضوبيماٌوظقيمواإلدارؼيممبؿؾؽيماظؾقرؼـ.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممأسضوءم
*ممدؼقانماحملودؾيمبوىؿفقرؼيماظؾؾـوغقي.م
*مماجملؾسماألسؾكمظؾقلوبوتمبوٌؿؾؽيماٌغربقي.م
*مماىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتمجبؿفقرؼيمعصرماظعربقي.م
م

اٌقضقعمايوديمسشر:متعقنيمىـيماظرضوبيماٌوظقي:م
سؿالًمبلحؽومماٌودةماظـالثنيمعـماظـظومماألدودل،مضررتماىؿعقيماظعوعيمتعقنيمىـيماظرضوبيماٌوظقيم سؾىمحلوبوتم اٌـظؿيم سـم
اظلـقاتم2015-2014-2013معـماألجفزةماظؿوظقي:م
*ممدؼقانماحملودؾيمبدوظيمضطر.مم

سضقانمأصـــؾقون

*ممدؼقانماحملودؾيمبؾقؾقو.م
*ممذبؾسماحملودؾيمبوىؿفقرؼيماىزائرؼيماظدميؼرارقيماظشعؾقي.مم

سضقانماحؿقورقون

*ممدؼقانماٌراجعيماظؼقعلمجبؿفقرؼيماظلقدان.مم
م

م
م

*

*

*

*م

ويفماخؿؿومماسؿوشلو،مادؿؿعًماىؿعقيماظعوعيمإظبمطؾؿوتماظشؽرماظيتماظؼوػومطؾمعـمععوظلماظدطؿقر

/م عصطػكماظدلاري،مرئقسم

دؼقانماحملودؾيمبوٌؿؾؽيماألرغقيماشلوسلقي،مغقوبيمسـمزعالئفماصقوبماٌعوظلمرؤدوءماألجفزةماظعربقيماٌشورطي،مواظلقد /م ػـريم
اؼيبمأؼلل،ماألعنيماظعوممٌـظؿ ةماالصرودوي .م طؿوماظؼكمععوظلماألدؿوذ /م سؾدماظعزؼزمؼقدػماظعددوغل،مطؾؿيمسدلمصقفومسـم
دعودتفمبـفوحماظدورةمايودؼيمسشرةمظؾفؿعقيماظعوعيموتقجفمبوظشؽرماىزؼؾمإظبمزعالئفمرؤدوءماألجفزةمواظقصقدماٌراصؼنيمشلؿم
سؾكمروحماظؿعوونمواإلخوءماظيتمدودتمأسؿوشلو،معدلزامادؿعدادمدؼقانماحملودؾيماٌؿقاصؾمظؿؼدؼؿماظدسؿماظالزممظؾؿـظؿيماظعربقي.م
م
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بعدمطؿومرصعًماىؿعقيماظعوعيمبرضقيم إظبمصوحىماظلؿقماظشقخمصؾوحما ألغبدماظصؾوحم أعرلمدوظيماظؽقؼًم سؾكمطرؼؿمرسوؼؿفم
اظلوعقيمظؾفؿعقيماظعوعي،موبرضقيمإظبمزلقموظلماظعفدماظشقخ/مغقافماألغبدماىوبرماظصبوحمسؾكمطرؼؿماظرسوؼيمو تقجفًمبوظشؽرم
إظبمععوظلماألدؿوذ/مسؾدماظعزؼزمؼقدػماظعددوغل،مرئقسمدؼقانماحملودؾيمبدوظيماظؽقؼًمورئقسماجملؾسماظؿـػقذيموعلوسدؼفم
سؾكماجملفقداتماظؽؾرلةماظيتمبذظًمإلنوحمأسؿـولماىؿعقيماظعوعيموطذظؽمتقجقفماظشؽرمإظبمععـوظلماألدؿوذ

/مسؾدماظؼودرم

الزضؾل،ماظرئقسماألولمظدائرةماحملودؾوتميفماىؿفقرؼيماظؿقغلقيمواألعنيماظعوممظؾؿـظؿيموأسضوءماألعوغيماظعوعيمسؾكماىفقدم
اٌكؾصيمظدصعمعلرلةماظؿؼدمميفماٌـظؿيماظعربقي.م
م
م

تقصقوتماىؿعقيماظعوعيم
بشلنماٌقضقسوتماظػـقيماظيتممتًمعـوضشؿفو:م
م
م
م
م

جفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيميفمعراضؾيمايلوبوتماًؿوعقيمظؾدوظيم
:
اٌقضقعماظػينماألول:مدورماال
متًمعـوضشيماٌقضقعميفماىؾليماظـوغقيماٌـعؼدةمبدوظيماظؽقؼًمؼقمماألربعوءماٌقاصؼم ،2013/6/26محقٌمضدعًم (دً)م ورضوتم
ضطرؼيمعـمضؾؾماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيماظؿوظقي :م
1

م-اىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتمجبؿفقرؼيمعصرماظعربقي.

2

م-دؼقانماحملودؾيمبدوظيماظؽقؼً.

3

م-دؼقانماٌراضؾيماظعوعيمبوٌؿؾؽيماظعربقيماظلعقدؼي.

4

م-دؼقانماحملودؾيمبدوظيمضطر.

5

م-دؼقانماظرضوبيماٌوظقيماالهوديمجبؿفقرؼيماظعراق.

6

م-دؼقانماحملودؾيمبوٌؿؾؽيماألردغقيماشلوسلقي.

م

ومتًمطؿوبيماظىحٌماظشوعؾمواظؿػصقؾلمعـمضؾؾماىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتمجبؿفقرؼيمعصرماظعربقيمعؼررماٌقضقع،موترأسم
جؾليماظـؼوشمدائرةماحملودؾوتماظؿقغلقي،موذوركمدؼقانماحملودؾيمبدوظيماظؽقؼًمطؿـلؼمظؾؿقضقع .مم
وضدمتـووظًماألوراقماظؼطرؼيماٌؼدعيمسـوصرماظؾقٌماظرئقللم (اظشوعؾمواظؿػصقؾل )م وطذظؽممتمسرضموربيمطؾمجفوزميفمذبولم
اٌقضقعمواظصعقبوتماظيتمؼقاجففوموأػؿماظـؿوئٍمواظؿقصقوت .م وصقؿومؼؾلمعؾكصموسرضمظؾعـوصرماظرئقلقيماظيتمتضؿـفوماظؾقٌم
اظرئقللمواألوراقماظؼطرؼي:م

م
م
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*ماٌؼدعـــــي
اظػصؾماألول:معوػقيمايلوبماًؿوعلموسالضؿفمبوٌقازغيماظعوعيمظؾدوظي.
ماٌؾقٌماألول:متعرؼػماٌقازغيماظعوعيمظؾدوظيموأػداصفو:مماٌؾقٌماظـوغل:معوػقيمايلوبماًؿوعل.مماٌؾقٌماظـوظٌ:مأػدافمايلوبماًؿوعلمظقحداتماٌقازغيماظعوعيمظؾدوظي.مماٌؾقٌماظرابع:مسالضيمايلوبماًؿوعلمبوٌقازغيماظعوعيمظؾدوظي.ماظػصؾماظـوغل:مإجراءاتموعراحؾمإسدادمايلوبماًؿوعلموعرصؼوتف.
ماٌؾقٌماألول:مإجراءاتمإسدادمايلوبماًؿوعلمظؾدوظيموعرصؼوتف.مأوالً:مإجراءاتمإسدادمايلوبماًؿوعلمظؾدوظيموعرصؼوتف.
ثوغقوً:ماظؼقاسدماظؼوغقغقيماظعوعيمواظؾقوغوتماٌطؾقبيموعقاسقدمتؼدميفومواىداولماظيتمترصؼمبويلوبماًؿوعل.
ماٌؾقٌماظـوغل:معراحؾمإسدادمايلوبماًؿوعل.ماظػصؾماظـوظٌ:مإجراءاتماظرضوبيمسؾكمعراجعيمايلوبوتماًؿوعقيمظقحداتماٌقازغيماظعوعيمظؾدوظيمودورماىفوزماألسؾكم
ظؾرضوبيميفماظرضوبيمسؾقفو.
ماٌؾقٌماألول:ماظرضوبيموإجراءاتمعراجعيمايلوبوتماًؿوعقيمظقحداتماٌقازغيماظعوعيمظؾدوظي.ممماٌؾقٌماظـوغل:مدورماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيميفماظرضوبيمسؾكمايلوبوتماًؿوعقيمظؾدوظي.ماظػصؾماظرابع:ماظؿؼورؼرماظيتمؼعدػوماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمسـمغؿوئٍمتـػقذماٌقازغيماظعوعيمظؾدوظي.
اظػصؾماًوعس:ماظصعقبوتماظيتمتقاجففوماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيميفمعراجعيمايلوبوتماًؿوعقي.
ماظـؿوئٍمواظؿقصقوت.ماظـؿوئـٍ.مأػؿماظؿقصقوت.اظؿقصقـــــوت
أوالً:مإزفورمعدىماظؿزاممايؽقعيمبؿـػقذمعوممتماظؿكطقطمظفمعـمأػدافمعرحؾقيموعشورؼعممتماظؿعؾرلمسـفومبقضقحميفماًطيم
اظلـقؼيماظيتمأضرتفوماظلؾطيماظؿشرؼعقي،موذظؽمعـمخاللمبلانمعدىماظؿطوبؼمبنيماظلقودوتمواحملوورماظقاردةميفمبرغوعٍمسؿؾم
ايؽقعيموعوموردمبشلغفوميفماٌقزاغقيموايلوبماًؿوعل.
ثوغقوً:مبقونمعدىمدالعيماظؿصرصوتماظيتموردتمسؾكماٌولماظعومماٌلؿكدممإلنوزماألػدافماٌكططيمبوٌقزاغقيمٌومميـؾفمػذام
اظؿلطقدمعـمغبوؼيمظؾؿولماظعومموإصدارماظؿشرؼعوتماظالزعيمظذظؽ.م
ثوظـوً:مايوجيمظقضعمذبؿقسيمعـماظلقودوتمواإلجراءاتماظيتمتؽػؾمهؼقؼماظؿقازنمبنيمجوغيبماإلؼراداتمواٌصروصوتمظؾقدم
عـماظزؼودةميفمسفزماٌقازغوتماظعوعيموذظؽمعـمخاللمذبؿقسيمعـماألدواتمأػؿفو:م
م
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تػعقؾمدؾؾمتـؿقيماإلؼراداتم يفماٌقازغيماظعوعيمظؾدوظيمووضعمعـظقعيمضرؼؾقيمعؿؽوعؾيموإجراءمدرادوتمحقلمتطقرماإلؼراداتم
اظعوعيمظعدةمدـقاتمعؿؿوظقيموربطفومبوإلجراءاتماظؿشرؼعقيماظيتمهؽؿماإلؼراداتماظعوعي،مأيمربطماظؿغقرلميفمضقاغنيموأغظؿيم
هصقؾماإلؼراداتممبلؿقىماإلؼراداتمخاللمسدةمدـقاتموععرصيمت أثرلماظؿشرؼعوتمسؾقفومواظيتمالمميؽـمايؽؿمسؾقفومخاللم
غػسماظلـي.م
ايدمعـماظؾفقءمإظبماظؿؿقؼؾمضصرلماألجؾمظؿؿقؼؾمسفزماٌقازغيمغظراًمالرتػوعمتؽؾػؿفموضصرمصذلةماالغؿػوعمبف.م
بذلماٌزؼدمعـماىفقدماظيتمتؽػؾمهصقؾمأرصدةماظدؼقنماٌلؿقؼيمظؾقؽقعيمواٌؿلخراتمواجؾيماظؿقصؼؾماٌؿزاؼدةمدـقؼوًممبوم
ؼلفؿميفمتدسقؿماإلؼراداتمبوٌقازغيماظعوعيمظؾدوظيمعـمخاللمدراديماألدؾوبماٌمدؼيمظذظؽموادبوذماظؿدابرلموإصدارماظؿشرؼعوتم
اظالزعيمظؾقدمعـفو.مم
اظعؿؾمسؾكمترذقدماإلغػوقماظعوممواالظؿزاممبوظصرفميفمحدودماالسؿؿوداتمععماألخذميفماالسؿؾورمزؼودةماإل غػوقماالدؿـؿوريميفم
اٌقازغوتماظعوعيممبومؼؽػؾمهلنيماظؾـقيماظؿقؿقيماالدودقيمورصعمطػوءةمأداءماًدعوتماظعوعي،موتردقخمعؾدأمصوسؾقيماظـػؼي .م
زؼودةمطػوءةماشلقؽوتماظعوعيماالضؿصودؼيموتعظقؿمسقائدمغشورفوممبومؼـعؽسمبوإلصبوبمسؾكماٌقزاغقيماظعوعي.
رابعوً:معؿوبعيمتػعقؾم اظعؿؾممبقازغيماظدلاعٍمواألداءمظؿعظقؿماٌردودمعـماظـػؼوتمورصعمطػوءةمأداءماىفوزمايؽقعلموبقونمتطقرػوم
خاللماظلـقاتماٌوظقيمظؾقضقفمسؾكمأػؿقيمتؾؽماظدلاعٍموتطقؼرػومعـمدـيمإظبمأخرى وإسودةمعراجعيمعمذراتمتؼققؿمأداءماٌقازغيم
اظعوعيماٌقجفيمبوظـؿوئٍمحبقٌمؼؿؿمإذراكم اىفوتماظرضوبقيمأومهدؼدمجفيمرزلقيمتؼقممبشؽؾمعلؿؼؾممبراجعيموتؼققؿم
عمذراتماألداءموضقودفو.م
خوعلوً:مهؾقؾمأرصدةمحلوبوتماظؿلقؼيم (األعوغوتمواظعفد)موايلوبوتماظـظوعقيموعؿوبعيمعوممتمتلقؼؿفمعـفومظؾقضقفمسؾكم
اىفقدماٌؾذوظيميفمتلقؼؿفومعؼورغيمبوظلـقاتماٌوظقيماظلوبضيمٌومشلومعـمتلثرلمسؾكماظؾقوغوتماٌوظقيماظقاردةمبويلوبماًؿوعلم
واسؿؿودماٌؾودئمواٌعوؼرلمواظؼقاسدمواألسرافماحملودؾقيميفمتلفقؾموتؾقؼىماظعؿؾقوتماٌوظقيمواإلصصوحمسـفوميفماظؿؼورؼرمماٌوظقيم
وتؼقؼيمأجفزةماظرضوبيماظداخؾقيمبوإلداراتمايؽقعقيمواسؿؿودماظطرقماٌؿطقرةمظػقصماٌعوعالتماٌوظقي.مم
دوددوً:معراسوةمإثؾوتمطوصيمضقؿمأعالكماظدوظيموأصقشلوماظـوبؿيمضؿـمايلوبوتماظـظوعقيماظرضوبقيمبويلوبماًؿوعل.
دوبع ًو:مضقومموزارةماٌوظقيمبنسدادمحلوبمخؿوعلمظؼوغقنمعقازغيماٌمدلوتماظعوعيماٌلؿؼؾيم –ميفماظدولماظيتمالمؼؿؿمصقفومذظؽم

–م

وبشؽؾمعشوبفمظؾقلوبماًؿوعلمظؼوغقنماٌقازغيماظعوعي.مم
ثوعـوً:مسؾكمأجفزةماظرضوبيماظعؿؾمسؾكمزؼودةمتؾودلماٌعؾقعوتمواًدلاتمصقؿومبقـفوميفمذبولمعراجعيمايلوبوتماًؿوعقيمظؾدوظيم
عـمأجؾماضذلاحماظؿشرؼعوتمواآلظقوتمواألدوظقىماٌـودؾيمظؿطقؼرماظعؿؾميفمػذاماجملول.مم
م
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تودعوًم:اظؿلطقدمسؾكمغشرماظقسلمبلػؿقيمايلوبماًؿوعلمظدىماإلداراتماٌكؿؾػيمبعؿؾقيمإسدادموتـػقذماٌقازغيماظعوعيموعـوضشيم
اٌالحظوتماٌمثرةمسؾكمهؾقؾماظؾقوغوتماٌوظقيمظؾقلوبماًؿوعل،موتدرؼىماظؽقادرماإلدارؼيمواحملودؾقيميفمإداراتماظدوظي،م
واالدؿػودةمعـماألخطوءماظلوبؼيميفمسؿؾقيماظؿؼقؼؿمواٌراجعي.م
سوذراً:مهدؼٌمآظقيمإسدادمتؼورؼرماألجفزةماظرضوبقيمسـمايلوبماًؿوعلمسـمررؼؼمربطمضقاسدماٌعؾقعوتمواظؾقوغوتماٌوظقيمآظقوم
بنيمأجفزةماظرضوبيمووزارةماٌوظقيمواىفوتماٌشؿقظيمبوظرضوبيمووضعمغظوممربوديبمحؽقعلمعؿؽوعؾم (م يفماظدولماظيتمالمؼؿقصرم
صقفومػذاماظـظوم)مميؽـمتطؾقؼفمبصػيمطؾقيموعلؿؿرةمظؿلفقؾمعراجعيمايلوبماًؿوعلمبوظدضيمواظلرسيمواظؽػوءةماٌرجقة .م
حوديمسشر:متضؿنيماظؿؼرؼرماًوصمبػقصمايلوبماًؿوعلمبقونماظؼققدماظيتمصرضًمسؾكماألجفزةماظرضوبقيمأثـوءمسؿؾقيم
اٌراجعيمطعدمممت طقـفومعـماظقصقلمإظبمعصودرماظؾقوغوتمواٌعؾقعوتماظيتمأسدمسؾكمضقئفومايلوبماًؿوعلمظؾدوظيمأومسدمم
متؽقـفومعـماإلرالعمسؾكمبعضماظلفالتمواٌلؿـداتماظضرورؼيمإلمتوممسؿؾقيماٌراجعي،مواظؿلطقدمسؾكمأنمػدفماىفوتماٌعـقيم
بوظرضوبيمؼرعلمإظبماظؿلطدمعـمأنمعومؼؿؿمعطوبؼومٌو مػقمعطؾقبمتـػقذه،موايدمعـماظؼصقرمبغقيمسدممإػدارمعقاردموإعؽوغقوتماظدوظي .م
ثوغلمسشر:ضرورةمأنمؼؿضؿـمتؼرؼرماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيماظرأيماٌفينمحقلمايلوبماًؿوعلماٌعروضمظؾؿراجعي .مم
ثوظٌمسشر:ضرورةمأنمؼؿؿمعـوضشيمايلوبماًؿوعلمعـمضؾؾماظلؾطيماظؿشرؼعقيمبـػسماظطريضيماٌعؿؿدةميفمعـوضشيماٌقازغيماظعوعيم
ظؾدوظي.مم
رابعمسشر:معراسوةمأنمتؼقمماألجفزةماظرضوبقيمبدورمصوسؾميفمعؿوبعيمتؼورؼرػومسـماظلـقاتماظلوبؼيموعوممتمبشلغفومبوىفوتم
اٌكؿصيمواظلؾطيماظؿشرؼعقيموعؿوبعيمعدىماألخذمبوالسؿؾورماظـؿوئٍمواظؿقصقوتماظيتمأوردتفومبشلنمصقصماحل دوبوتماًؿوعقي.م
خوعسمسشر:م دسقةماٌـظؿيماظعربقيمالسؿؿودمدظقؾمذوعؾمحقلمأدوظقىمعراجعيمايلوبوتماًؿوعقيموتقحقدماإلجراءاتماٌؿؾعيم
يفمػذاماظشلن.
دورماالجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيميفمتطؾقؼماظؿعوعالتماالظؽذلوغقيم
:
اٌقضقعماظـوغل:م
متًمعـوضشيماٌقضقعميفم اىؾليماظـوغقيماٌـعؼدةميفمعدؼـيماظؽقؼًمبدوظيماظؽقؼًمؼقمماألربعوءماٌقاصؼ
ضدعًم(دؾع)مورضوتمضطرؼيمعـمضؾؾماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيماظؿوظقي:م
1

م-دؼقانماحملودؾيمبدوظيماظؽقؼً.

2

م-دؼقانماٌراضؾيماظعوعيمبوٌؿؾؽيماظعربقيماظلعقدؼي.

3

م-اىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتمجبؿفقرؼيمعصرماظعربقي.

4

م-دؼقانماحملودؾيمبدوظيمضطر.

5

م-دؼقانماحملودؾيمبوٌؿؾؽيماألردغقيماشلوسلقي.

6

م-ذبؾسماحملودؾيمبوىؿفقرؼيماىزائرؼيماظدميؼرارقيماظشعؾقي.

7

م-دؼقانماظرضوبيماٌوظقيماالهوديمجبؿفقرؼيماظعراق.

م
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ومتًمطؿوبيماظؾقٌماظش اعؾمواظؿػصقؾلمعـمضؾؾمدؼقانماحملودؾيمبدوظيماظؽقؼًمعؼررماٌقضقع،موترأسمدؼقانماٌراضؾيماظعوعيم
بوٌؿؾؽيماظعربقيماظلعقدؼيمجؾليماظـؼوش،موذوركمدؼقانماحملودؾيمبدوظيماظؽقؼًمطؿـلؼمظؾؿقضقع .م
وضدمتـووظًماألوراقماظؼطرؼيماٌؼدعيم غؾذةمسـمجوػزؼيماظدوظيميفمذبولماظؿعوعالتما إلظؽذلوغقيموعلؿقىماظؿققلماإلظؽذلوغلمصقفو ،م
حقٌمادؿـدتميفمسرضمذظؽمسؾكمعوممتمإنوزهمعـمخدعوتموتعوعالتمإظؽذلوغقيمعـفزةمضؿـماظؼطوعمايؽقعل،مطذظؽم
ادؿعرضًمطؾماألوراقمػقؽؾقيمايؽقعيماإلظؽذلوغقيمدورمجفوزماظرضوبيماألسؾكميفمػذاماجملول

.م وصقؿومؼؾلمعؾكصموسرضم

ظؾعـوصرماظرئقلقيماظيتمتضؿـفوماظؾقٌماظرئقللمواألوراقماظؼطرؼي:م
اظػصؾماألول:معػفقمماظؿعوعالتماإلظؽذلوغقيمم
اظػصؾماظـوغل:مهؾقؾماألوراقماظؼطرؼي
جوػزؼيماظدوظيمظؾؿققلمظؾؿعوعالتماإلظؽذلوغقي
اظؿشرؼعوتماظقرـقيمظؾقؽقعيماإلظؽذلوغقيم
اىفوتماظرئقلقيماٌلؽقظيمسـمبراعٍمايؽقعيماإلظؽتروغقيم
دورماىفوزماظرضوبلميفماظؿعوعالتماإلظؽذلوغقيميفماظدوظي
غظرةمسوعيمحقلماظؾـقيماظؿقؿقيماظؿؼـقيمًدعوتمايؽقعيماإلظؽذلوغقيم
اًدعوتماإلظؽذلوغقيماٌؿوحيمظؾفؿفقرم
اًدعوتماإلظؽذلوغقيمظؿقلنيمخدعوتمضطوعماألسؿولميفماظدوظيم
بقوغوتمإحصوئقيمسوعيم
عمذراتمذبؿؿعماٌعؾقعوتم
اظػصؾماظـوظٌ:ماٌعقضوتمواظصعقبوتمووهمإسدادمحبٌمدورماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾي .
اظػصؾماظرابع:مععقضوتمضقوممحؽقعيمإظؽذلوغقيمعؿؿقزة.م
اظػصؾماًوعس:ماًالصي.م
اظؿقصقوت:م
أوالً:متعزؼزمدورماألجفزةماظرضوبقيمعـمخاللموضعمتشرؼعوتموإجراءاتمعـودؾيمتؿعظؼمبوظؿدضقؼميفماظؿعوعالتماالظؽذلوغقي.
ثوغقوً:محٌماألجفزةمسؾكموضعمخططمادذلاتقفقيمتؿؿشكمععماًططماالدذلاتقفقيمظؾدوظي،مووضعماًططماظؿشغقؾقيماظداسؿيم
شلو.
ثوظـوً:موضعماآلظقوتماظؽػقؾيمبؿطقؼرمأدوظقىماظؿدضقؼموتطقؼرمإجراءاتماظعؿؾمظؾؿقاصؼمععماظؿؼدممايوصؾميفماألجف زةماًوضعيم
ظؾرضوبيموهؼقؼمرؿقحوتماظدوظيموتلػقؾماظؽقادرماظعوعؾيميفماألجفزةماظرضوبقيمحملوطوةمػذاماظؿطقرموتزوؼدػؿمبوألدواتماٌعقـيميفم
ذظؽ.
م
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رابعوً:دبصقصماٌقازغوتماٌوظقيمظؿغطقيماظـػؼوتماٌؿعؾؼيمبوظؿدرؼىمواظؿلػقؾميفمذبولماظؿدضقؼمبؿؼـقيماٌعؾق عوتمورصعماٌلؿقىم
اٌفينمواظػين.
خوعلوً:ماالػؿؿوممبوٌعوؼرلماظدوظقيمواٌؿوردوتماٌـؾكموتطؾقؼفوميفمذبولمسؿؾماألجفزةماظرضوبقي،موضرورةمعؿوبعيماألجفزةماظرضوبقيم
ظإلصداراتماٌفـقيماظدوظقيماٌؿعؾؼيمبوظرضوبيميفمزؾمبقؽيمتؼـقيماٌعؾقعوت.
دوددوً:ماظعؿؾمسؾكمتقثقؼمطوفةماإلجراءاتمواظعؿؾقوتماظيتمؼؿؿمتـػقذػوميفماألجفزةماظرضوبقيمودرادؿفوموتؼققؿفو،موعـمثؿمإسودةم
تصؿقؿفومظؾؿقاصؼمععمععوؼرلماظعؿؾماظرضوبلماظدوظقيموهؼقؼماظؿؽوعؾمععماألجفزةمايؽقعقيماًوضعيمظؾرضوبي .
دوبع ًو:مهدؼدماظعؿؾقوتمواإلجراءاتماظيتمعـماٌؿؽـمأداءػومبودؿكدام متؼـقوتماٌعؾقعوتمبفدفمزؼودةمطػوءتفوموصوسؾقؿفوموتؼدؼؿم
أصضؾماًدعوتمظؾففوتماًوضعيمظؾرضوبيموهؼقؼمأصضؾمسوئدمعـفو .م وحبٌمصرصماظؿعوونمععماٌمدلوتماألخرىمواظيتم
تشذلكمععماألجفزةماظرضوبقيميفمبعضماظعؿؾقوتموذظؽمظالدؿػودةمعـفوموعـعمأيمتؽرار .
ثوعـوً:مدبصقصمإدارةمعلًضؾيمتؿعؾؼمبوظؿدضقؼمواظرضوبيمسؾكمتؼـقيماٌعؾقعوت.
تودع ًو:متعزؼزماظؽقادرماظػـقيماٌؿكصصيمواظؽػوءاتمظؾعؿؾميفماألجفزةماظرضوبقي.م
سوذـــراً:مسؾكماألجفزةماظرضوبقيماظعؾقومأنمتؼقممبؿلػقؾمعبقعمعدضؼقفومظؾؿقاصؼمسؾكماألضؾمععمعؿطؾؾوتماٌلؿقىماألولمعـم
عؿطؾؾوتموعلؿقؼوتم اٌعرصيمجبقاغىمتؼـقيماٌعؾقعوتماٌطؾقبمتقاصرػوميفماٌدضؼمبشؽؾمسوممواظيتمحددتفومذبؿقسيمسؿؾمتدضقؼم
غظؿماٌعؾقعوتماظؿوبعيمظؾؿـظؿيماظدوظقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيم (.)INTOSAIمم
حوديمسشر:حٌماٌدضؼنيمظؾقصقلمسؾكماظشفوداتماٌفـقيماٌؿصؾيممبفوالتمتؼ غقيماٌعؾقعوتمووضعماحملػزاتمواٌزاؼوماٌوظقيم
ظؾقصقلمسؾقفو.
ثوغلمسشر:متعزؼزمدورمعراطزمتؼـقيماٌعؾقعوتميفماألجفزةماظرضوبقيمظؿؿؽنيماألجفزةماظرضوبقيمعـماالدؿػودةمعـمتؼـقيماٌعؾقعوتميفم
هؼقؼماظرؤؼيمواألػدافماالدذلاتقفقيمظألجفزةماظرضوبقي،معـمخاللمتقصرلماظؾـقيما ظؿقؿقيماظؿؼـقي،موهؼقؼماظؿقاصؼمععمعػفقمم
حقطؿيمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوتمووضعموتطؾقؼماظلقودوتماألعـقي،موتقصرلماٌعوؼرلماألعـقيمظؾقػوزمسؾكمدرؼيماٌعؾقعوت

.م وتقصرلم

اظدسؿماظػينماٌطؾقبمظؾؿدضؼ .م بوإلضوصيمإظبمتػعقؾماظربطماإلظؽذلوغلمععماألجفزةمايؽقعقيماًوضعيمظؾرضوبيموت وصرلماظؾـقيم
اظؿقؿقيماظؿؼـقيماظداسؿيمظذظؽ.
ثوظٌمسشر:متقصرلماظؿؼـقوتماٌـودؾيم ٌلوسدةماٌدضؼنيمسؾكمأداءمسؿؾفؿمبوظصقرةماٌطؾقبي،موتؾينمادؿكداممأغظؿيمآظقيمإلدارةم
اظعؿؾقوتماظرضوبقيمواظيتممتؽـماألجفزةماظرضوبقيميفمتـظقؿمسؿؾفوموزؼودةماظؽػوءةمواظػوسؾقيميفمأسؿوشلو .
رابعمسشر:تعوونماالجفزةماظرضوبقيميفمذبولماظؿدضقؼمسؾكمتؼـقيماٌعؾقعوتمظؿؾودلماًدلاتمواٌعرصيماظػـقي.م
خوعسمسشر:زؼودةماظؿقاصؾمبنيماألجفزةموذظؽمبوظؿـلقؼمظعؿؾمزؼوراتمدورؼيمبنيماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيموظذظؽمظؿؾودلم
اًدلاتمبشلنمحؾماٌشؽالتماظيتمتقاجفماألسضوءم يفمذبولمتدضقؼمتؼـقيماٌعؾقعوتموتشؽقؾمصرقموورشمسؿؾمظقضعماٌـففقوتم
اٌـودؾيمألداءماالسؿولماظرضوبقي .م أػؿقيماالرالعمسؾكمووربماظدولماألخرىماظيتمتلرلمضدعوميفمذبولماظرضوبيمسؾكماظؿعوعالتم
االظؽذلوغقيمواالدؿػودةمعـمووربمػذهماالجفزة.
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دودسمسشر:ماظذلوؼٍمألػؿقيماظدورماظرضوبلمظألجفزةماظرضوبقيمعـمأجؾماظؿغؾىمسؾكماظصقرةماظـؿطقيمظؾرضوبيمواظؿدضقؼماٌقجقدةم
ظدىمبعضماىفوتمايؽقعقيمعـمخاللموضعماظؿشرؼعوتمواظؼقاغنيمظؿؿؽنيماىفوزمعـماداءماظعؿؾماٌطؾقبمعـف .
اٌقضقعماظـوظٌ:م دورماالجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيميفمتطقؼرماظـظومماٌوظلمايؽقعل:م
متًمعـوضشيماٌقضقعميفماىؾليماظـوظـيماٌـعؼدةميفمعدؼـيماظؽقؼًمبدوظيماظؽقؼًمؼقمماألربعوءماٌقاصؼم

،2013/6/26محقٌم

ضدعًم(دً)مورضوتمضطرؼيمعـمضؾؾماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيماظؿوظقي :
1

م-دؼقانماٌراضؾيماظعوعيمبوٌؿؾؽيماظعربقيماظلعقدؼي.

2

م-دؼقانماحملودؾيمبدوظيمضطر.

3

م-دؼقانماحملودؾيمبدوظيماظؽقؼً.

4

م-دؼقانماحملودؾيمبوٌؿؾؽيماألردغقيماشلوسلقي.

5

م-اىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتمجبؿفقرؼيمعصرماظعربقي.

6

م-ذبؾسماحملودؾيمبوىؿفقرؼيماىزائرؼيماظدميؼرارقيماظشعؾقي.

ومتًمطؿوبيماظؾقٌماظشوعؾمواظؿػصقؾلمعـمضؾؾمدؼقانماٌراضؾيماظعوعيمبوٌؿؾؽيماظعربقيماظلعقدؼيمعؼررماٌقضقع،موترأسمدؼقانم
احملودؾيمبدوظيماظؽقؼًمجؾليماظـؼوش،موذوركمدؼقانماحملودؾيمبدوظيماظؽقؼًمعـلؼماٌقضقع .موضدمتـووظًمبعضماألوراقم
اظؼطرؼيماٌؼدعيمسـوصرماظؾقٌماظرئقللم (اظشوعؾمواظؿػصقؾل)مواظؾعضماآلخرمأدرجمحوال تمسؿؾقيمووربيمجفوزػوميفمذبولم
اٌقضقع،موصقؿومؼؾلمعؾكصوًموسرضمظؾعـوصرماظرئقلقيماظيتمتضؿـفوماظؾقٌماظرئقللمواألوراقماظؼطرؼي:
ماظػصؾماألول:م األجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾي:
أوالً:معوػقيماظرضوبيماٌوظقي.م
ماٌدظقلماظؼوغقغلماٌدظقلماإلداريثوغقـ ًو:مأػؿقيماظرضوبيماٌوظقيمسؾكماظؼطوعمايؽقعل.م
ثوظــوً:مأغقاعماظرضوبيماٌوظقي:م
ماظرضوبيماًورجقيموماظرضوبيماظداخؾقي.ماظرضوبيماظلوبؼيمواظرضوبيماظالحؼي.ماظرضوبيماظشؽؾقيمومرضوبفماألداء.رابعوً:أػدافماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾي.
خوعلوً:ماخؿصاصوتموعفومماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾي .
دوددو:ماألغشطيمشرلماظرضوبقيماظيتمتؼقممبفوماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾي.م
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مسؼدماٌممتراتمواظـدواتماٌؿكصصي.مماظؿدرؼىمووضعماٌعوؼرلمواألدظيمواإلرذوداتماٌفـقيم(اٌؿكصصي).مماظؿعوونمععماألجفزةماظؿشرؼعقيمواظؿـػقذؼي.مماظؿعوونمععماٌـظؿوتماٌفـقيماإلضؾقؿقيمواظدوظقي.اظػصؾمالثوغل:ماظـظومماٌوظلمايؽقعل:
أوالً:معوػقيماظـظومماٌوظلمايؽقعل.م
ثوغقـ ًو:مأػدافماظـظومماٌوظلمايؽقعل.م
مأػدافمصـقيمتؼؾلدؼي.مأػدافمإدذلاتقفقي.ثوظــوً:مخصوئصماظـظومماٌوظلمايؽقعلماظػعول.م
رابعوً:ماالووػوتمايدؼـيميفمإسدادماظـظومماٌوظلمايؽقعل.م
خوعلوً:مدورماىفوتماظؿشرؼعقيميفمإصدارموهدؼٌماظـظومماٌوظلمايؽقعل.م
دوددوً:مدورماىفوتمواٌصوحلمايؽقعقيميفمتـػقذماظـظومماٌوظلمايؽقعل.م
دوبع ًو:مدورماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيميفماظؿلطدمعـماالظؿزاممبوظـظومماٌوظلمايؽقعل .م
دورماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيميفمتطقؼرماظـظومماٌوظلمايؽقعل
:
اظػصؾمالثوظٌ:م
أوالً:معزاؼوموصوسؾقيماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواٌح ادؾي.م
ثوغقـ ًو:مععقضوتمدورماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾي .م
ثوظٌ:ايؾقلمظؿػعقؾمدورماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيميفمتطقؼرماظؼطوعمايؽقعلمواظؿغؾىمسؾكماٌعقضوتم
ا
واظصعقبوت.م
رابعـوً:مطقػقيماظؿـلقؼمبنيمدورماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواٌح ادؾيمواظـظومماٌوظلمايؽقعل .م
خوعلوً:ماطؿشوفماألخطوءمواٌالحظوتميفماظـظومماٌوظلمايؽقعل.م
دوددوً:ماظؿعوونمععماىفوتماظؿشرؼعقيمواظؿـػقذؼيمظؿطقؼرماظـظومماٌوظلمايؽقعل.م
اظػصؾماظرابع:م ووربمدؿيمأجفزةمسؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيميفمبعضماظدولماظعربقيميفمتطقؼرماظـظومماٌوظلمايؽقعل:
أوالً:موربيمدؼقانماٌراضؾيماظعوعيمبوٌؿؾؽيماظعربقيماظلعقدؼي.م
ثوغقـ ًو:موربيمدؼقانماحملودؾيمبدوظيمضطرميفمتطقؼرماظـظومماٌوظلمايؽقعل .م
ثوظـوً:موربيمدؼقانماحملودؾيمبدوظيماظؽقؼًميفمتطقؼرماظـظومماٌوظلمايؽقعل.م
رابعو:موربيمدؼقانماحملودؾيمبوٌؿؾؽيماألردغقيماشلوسلقيميفمسؿؾقيماإلصالحماٌوظل.م
خوعلوً:موربيماىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتمجبؿفقرؼيمعصرماظعربقيميفمتطقؼرماظـظومماٌوظلمايؽقعل .م
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دوددوً:موربيمذبؾسماحملودؾيمبوىؿفقرؼيماىزائرؼيماظدميؼرارقيماظشعؾقيميفمتطقؼرماظـظومماٌوظلمايؽقعل.
اظؿقصقوت:م
أوالً:مزؼودةمودسؿماظدورماظرضوبلمألجفزةماظرضوبيماظعؾقوموعـقفوماظصالحقوتماظؽوصقيمألداءمعفوعفومبؽػوءةميفمإرورمعـماالدؿؼاللم
اظقزقػلمواإلداريمواٌوظل.م
ثوغقـ ًو:ماظعؿؾمسؾكمتعزؼزمومتردقخمماالظؿزامممبدوغوتماظلؾقكماٌفينمظدىماٌقزػنيميفماظؼط اعماٌوظلمايؽقعل.م
ثوظــوً:مسؾكمأجفزةماظرضوبيماظعؾقومواألجفزةمايؽقعقيماظلعلمظؿطؾقؼمعػفقممإدارةماىقدةماظشوعؾيميفمأدائفومٌفوعفو .
رابعوً:اظذلطقزمسؾكماظؿدرؼىمظؾؿقزػنيموإطلوبفؿماٌفوراتمواظؼدراتماظيتممتؽـفؿمعـماألخذمبوألدوظقىماإلدارؼيمواٌوظقيمايدؼـي .
خوعلوً:اإلدراعميفمتؽوعؾمبـقيماظؿعوعالتماإلظؽذلوغقيمواظعؿؾمسؾكمتلفقؾماإلجراءاتمواسؿؿودػومسؾكمسوعؾلماظشػوصقيمواظقضقح.م
دوددو:ماظعؿؾمسؾكمدسؿماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمعودؼوًموبشرؼوًمومصـقوًمظؿؿؿؽـمعـمعقاطؾيماظـؿقمواظؿقدعميفماىفوزمايؽقعل .م
دوبعو:مضرورةماظؿققلمم نماألدوسماظـؼديميفمضقوسماٌعوعالتمايؽقعقيمإظبمأدوسماالدؿقؼوقمظدسؿمادؿؼاللماظلـقاتماٌوظقيم
وظؿقصرلمعزؼدمعـماإلصصوحميفمايلوبوتماًؿوعقي.
ثوعـوً:مزؼودةماظؿعوونمبنيماألجفزةماٌرطزؼيمظؾرضوبيمووحداتماٌؿوبعيمواظرضوبيماظداخؾقيميفماألجفزةمايؽقعقيموصؼوًمٌومتـص مسؾقفم
اظؾقائحمواظؿعؾقؿوتماٌـظؿيمظذظؽ.
تودعًا:مدسؿماظعوعؾنيمبلجفزةماظرضوبيماظعؾقوموعـقفؿماٌزاؼوماظيتمتلفؿميفمضقوعفؿممبفوعفؿمبؽػوءةموصوسؾقي .م
سوذراًم:متػعقؾمإداراتماٌؿوبعيميفماألجفزةمايؽقعقيمودسؿفومبذويماظؽػوءةمواظؼدرةموعـقفوماظصالحقوتماظؽوصقيماظيتممتؽـ ػوم
عـمأداءمعفوعفومبؽػوءةموصعوظقي .
حوديمسشر:متػعقؾمعؾدأماٌلوءظيموتطؾقؼفمحبزمميفمإرورمخطيماإلصالحماظشوعؾ.م
ثوغلمسشـر:ماٌؿوبعيماىودةمواٌلؿؿرةمظؿـػقذمسؼقدماٌشروسوتمواًدعوتمضؿـماٌددماحملددةموتطؾقؼمغصقصفومحبزمميفمحوظيم
اظؿؼصرلمأوماظؿلخر.م
ثوظٌمسشر:متردلخمعػفقمماالغضؾوطماٌوظلمواإلداريموتقصرلمعؼقعوتماظرضوبيماظذاتقيموايؿوؼيماظقضوئقيمظؾؿولماظعومموترذقدم
ادؿكداعوتف.م
رابعمسشر:مزؼودةمآصوقماظؿعوونمععماٌـظؿوتمواشلقؽوتمواألجفزةماظرضوبقيماظعؾقوموتطقؼرماظعالضوتمبقـفوممبومضبؼؼماظػوئدةم
اٌشذلطيمظؾفؿقعموؼلفؿميفماالرتؼوءمبلداءماٌفوممواألسؿولماظرضوبقيماحملددةمظؽؾمعـفو.
خوعسمسشر:ترذقدمدقوديماٌشذلؼوتمايؽقعقيمعـعوًمظؿؽددفوموسدمماالدؿػودةمعـفوموإػدارماٌولماظعوممدونمهؼقؼماالدؿػودةم
اٌرجقة.م
دودسمسشر:متؾينماٌعوؼرلماًوصيمبوحملودؾيمايؽقعقيماظصودرةمعـماٌـظؿيماظدوظقيم

ظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمواحملودؾيم

(االغؿقدوي)م واشلقؽوتماٌكؿصيماألخرىمظؿطقؼرماالسذلافمواظؼقوسمواظعرضمواالصصوحمظؾؾقوغوتماٌوظقيمووضعماظؼقاسدماظالزعيم
ظضؾطماظؿؽوظقػمواظرضوبيمسؾقفوم
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أخــىارماألجفــزةماألســضوءم
ــ
م
م

*مدؼـقانماحملودؾيمبوٌؿؾؽيماألردغقـيماشلوسلقي:م
م

1ـم سؼدماظدؼقانم ()9م ورشمسؿؾمومبشورطيم ()422م عقزػوًمعـماظقزاراتمواظدوائرماٌشؿقظيمبوظرضوبيموذظؽمتردقكوًمٌؾدأماظؿعوونم
اٌفينموتؼدؼؿماٌشقرةماٌوظقيمواحملودؾقيمظؾففوتماٌشؿقظيمبوظرضوبي،موحرصوًمعـفمسؾكمتعزؼزمبـوءماظؼدرةماٌمدلقيموتؾودلماٌعرصيم
بؼـمعدضؼقفموعقزػلماظدوائرمايؽقعقيمٌومظذظؽمعـمأثرمإصبوبلمسؾكمهلنيمإدؿكدامموإدارةماٌولماظعوممواحملوصظيمسؾقف .
2ـم ذوركمدؼقانماحملودؾيمبوظؾؼوءماٌـعؼدميفمأبقزيبمخاللمتؾؽماظػذلةممواظذيمؼؿعؾؼمبوإلدارةماٌوظقيماظعوعيم (

Management

)Public Financialمحقٌمتـوولماظؾؼاءمسدةمعقاضقعمأػؿفو :م
*مذػوصقيموأداءماٌوظقيماظعوعي.مممممممممممممممم
*ماإلصالحميفماإلدارةماٌوظقيماظعوعي.م
*ماٌلوئؾيمسؾكماٌلؿقىماحملؾلميفماٌوظقيماظعوعي.ممممممم
*ماظرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيمايؽقعقي.م
*معقاطؾيماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمظؾؿطقراتمواظؿقدؼـوتميفماإلد ارةماٌوظقي.
3ـم ضومماظدؼقانمبنسدادمادذلاتقفقيمإتصولمبوظؿعوونمععماظقطوظيماألعرؼؽقيمظؾؿـؿقي USAIDم حقٌمتعدمػذهماإلدذلاتقفقيمضؿـم
ربوورماًطيماإلدذلاتقفقيمظؾدؼقانمظؾلـقاتماظؼودعي،موتفدفمػذهماإلدذلاتقفقيمإظبمتطقؼرمعفوراتماإلتصولماظداخؾلم
واًورجل،موإتؾوعمأدوظقىم جدؼدةمظؾؿقاصؾمععمودوئؾماإلسالمموعمدلوتماجملؿؿعماحملؾلمودقؿؿموضعمخطيمتـػقذؼيمشلذهم
اإلدذلاتقفقي.م
م

*مدائرةماحملودؾوتمبوىؿفقرؼيماظؿقغلقي:ممممممممممممممممممممممممممم
1ـم أسدتمدائرةماحملودؾوتمتؼرؼرػومحقلماظرضوبيمسؾكماظعؿؾقوتماٌوظقيمظؾفقؽيماظعؾقوماٌلؿؼؾيمظالغؿكو بوتماظيتمأذرصًمسؾكم
اغؿكوبمأسضوءماجملؾسماظقرينماظؿلدقلل.م
وضدمتـقظبماظرئقسماألولمظدائرةماحملودؾوتمؼقعلم 21م و22م مايم 2013م تلؾقؿمغلخمعـماظؿؼرؼرمإظبمطؾمعـماظلقدمرئقسم
اىؿفقرؼيمواظلقدمرئقسماجملؾسماظقرينماظؿلدقللمواظلقدمرئقسمايؽقعي.م
طؿوممتمتـظقؿمظؼوءماسالعلمؼقمماخل عقسم23معويم2013ممتمخالظفمتلؾقطماألضقاءمسؾكمأبرزماٌالحظوتموأػؿماظؿقصقوتماٌدرجيم
بفذاماظؿؼرؼرماظذيممتمغشرهممبقضعم "اظقاب"م اًوصمبوظدائرةموبوظرائدماظرزللمظؾفؿفقرؼيماظؿقغلقيمسدد م 42م بؿورؼخم 24م عويم
.2013م
م

م
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2ـميفمإرورمعؿوبعيمتـػقذماتػوضقيماظؿعوونمبنيمجفو زيماظرضوبيمبؽؾمعـمتقغسموػقظـدا،متقظًماظلقدةم "دودؽقيمدؿقػؾني "م رئقليم
اىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمبفقظـدامإظؼوءمربوضرةمحقلم "اظؿغقرلمواظؿفدؼد "م وذظؽمؼقمماظـالثوءم 4م جقانم 2013م بوٌدرديماظقرـقيم
ظإلدارةمبؿقغسمحضرػومسددمعـمضضوةمدائرةماظدائرةمواظؽؿؾيمواألسقان.مم

*دؼقانماظرقابيماٌوظقيمواإلدارؼيمبدوظيمصؾلطني:م
1ـم ادؿؽؿوالمظؾدورماظرؼوديماظذيمؼؼقممبفماظدؼقانموهؼقؼومظرؤؼيموأػدافمعبعقيماٌدضؼنيموضعماظدؼقانمبؿورؼخ

م 2013/01/21م

عذطرةمتػوػؿمععمعبعقيمعدضؼنيمايلوبوتماظؼوغقغقنيماظػؾلطقـقي .م
2ـمعشورطيمدؼقانماظرضوبيميفم اٌممترماظرابعمظؾشؾؽةماظعربقيمظؿعزؼزماظـزاػيموعؽوصقيماظػلود م"اظؿقصقؼمبنيماظقاضعمواٌلعقلميفمذبولم
عؽوصقيماظػلود :م سبقماٌزؼدمعـماالبؿؽورمواظؿفدؼد "ميفم ظؾـونموذظؽمبؿورؼخم 16-14م غقلون/أبرؼؾم2013م بدسؿمعشذلكمعـموزارةم
اظعدلموبرغوعٍماألعؿماٌؿّقدةماإلمنوئل،موبوظؿعوونمععمذبؿقسيمعـمعـظؿوتماجملؿؿعماٌدغل.مم
3ـمزؼورةمرئقسمالدؼقانمععوظلماظدطؿقرمزلرلمأبقمزغقدم مواظقصدماٌراصؼمظفم جفوزماظرضوبيماٌوظقيمواإلدارؼيمبلؾطيمسُؿونم خاللماظػذلةم
عـم 4/27م إظبم 5/1م عـماظعومم 2013م حقٌمػدصًماظزؼورةمإظب م حبٌمدؾؾماظؿعوونموتعزؼزماظعالضوتموتؾودلماًدلاتمبنيم
اىفوزؼـمالرضوبقني.م
4ـم عشورطيم دؼقانماظرضوبيميفمأسؿولماٌممترماظعربلماألوروبلماظرابعمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمواحملودؾيمواظذيمسؼدميفماذرمبقفونم
خاللماظػذلةمعـم .2013/4/18-16م وضدمضدمماظقصدماظػؾلطقينمورضيمسؿؾمبعـقانم (دورمدؼقانماظرضوبيميفمهؼقؼمأػدافماظؿـؿقيم
اظقرـقيمعـمخاللمأسؿولماظرضوبيماظؾقؽقي).م
5ـم عشورطيم دؼقانماظرضوبيميفمأسؿولماٌممترماظعربلماألوروبلماظرابعمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمواحملودؾيمواظذيمسؼدميفماذرمبقفونم
خاللماظػذلةمعـم .2013/4/18-16م وضدمضدمماظقصدماظػؾلطقينمورضيمسؿؾمبعـقانم (دورمدؼقانماظرضوبيميفمهؼقؼمأػدافماظؿـؿقيم
اظقرـقيمعـمخاللمأسؿولماظرضوبيماظؾقؽقي).م
6ـمدؾؿمرئقسمدؼقانماظرضوبيماٌوظقيمواإلدارؼيمععوظلماظدطؿقرمزلرلمأبقمزغقد،ماظؿؼرؼرماظلـقيمظؾدؼقانمظرئقسمدوظيمصؾلطنيماظلقدم
ربؿقدمسؾوس،ممبؼرماظرئوديميفمعدؼـيمرامماهلل،مبؿورؼخم.2013/05/05
7ـمزؼورةم رئقسمالدؼقانم ععوظلم اظدطؿقرمزلرلمأبقمزغقدم واظقصدماٌراصؼمظف م اىفوزماظقرينماظلقؼديم خاللماظػذلةمعـم 26مإظبم5/29م

حقٌمػدصًماظزؼورةماظبم تعزؼزم دؾؾماظؿعوونم وتؾودلماًدلاتمواٌعرصيممبنيماىفوزؼـماظرضوبقني م طؿوممتمتقضقعمعذطرةمتػوػؿمبنيم
اىفوزؼـمتـصمسؾكمتدرؼىمعقزػلمدؼقانماظرضوبيميفمذبولماظرضوبةماظؾقؽقيمورضوبيماألداء .م
زيرةموصدمعـمدؼقانماظرضوبيماٌوظقيمواإلدارؼيمبرئوديمععوظلمرئقسماظدؼقانماظدطؿقرمزلرلمأبقمزغقدماظبمأعلذلدام،مضؿـمجقظيم
8ـم ا
درادلــةمعؿكصـصــةميفمعٍ ــالماظرقــــابيمواظؿدضقؼمظالط ــالعمسؾكمتٍ ــربيمربؽؿ ـــةماحملودؾوتماشلقظـدؼيميفمالػوي،عـ م
 ،2013\6\13-8وتعؿدلمػذهماىقظيماظـوغقيماظيتمؼـظؿفوماظدؼقانمبؿؿقؼؾمعـماالهودماألوروبلمضؿـمعشروعمتعزؼزمضدراتم
دؼقانماظرضوبيماٌوظقيمواإلدارؼي،محقٌمتفدفمػذهماىقظيمإظبماالرالعمسؾكمعـففقيمواظقوتماظؿدضقؼماٌطؾؼيمعـمضؾؾمربؽؿيم
احملودؾوتموطذظؽمأوجفماظؿعوونمعومبنيماظؿدضقؼماظداخؾلمواًورجل.م
م
م
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9ـمزؼورةم رئقسمالدؼقانم ععوظلم اظدطؿقرمزلرلمأبقمزغقدم واظقصدماٌراصؼمظف م اىفوزماظقرينماظلقؼديم خاللماظػذلةمعـم 26مإظبم5/29م

حقٌمػدصًماظزؼورةماظبم تعزؼزم دؾؾماظؿعوونم وتؾودلماًدلاتمواٌعرصيممبنيماىفوزؼـماظرضوبقني مطؿوممتمتقضقعم عذطرةمتػوػؿمبنيم
اىفوزؼـمتـصمسؾكمتدرؼىمعقزػلمدؼقانماظرضوبيميفمذبولماظرضوبيماظؾقؽقيمورضوبيماألداء .م
م
م

*مدؼـقانماحملودؾيمبدوظيمضــطــــر:م
1ـم متمحبؿدماهللماإلغؿؼولمإظبماٌؾـكماىدؼدمظؾدؼقانماظقاضعممبـطؼيماألبراجممبدؼـيماظدوحيميفمبداؼيمذفرمأبرؼؾم 2013م واٌؾـكم
ؼًطقنمعـم24مروبؼومومذبفزموعصؿؿموصؼومألسؾكمدرجوتماىقدةموأرضكماظؿصوعقؿ .م
2ـمإجؿؿعمدعودةماظلقد /إبراػقؿمبـمػوذؿماظلودةماظؼوئؿمبلسؿولمرئقسمدؼقانماحملودؾيمععمدعودةماظلقد /م سؾدماظعزؼزمبـمؼقدػم
اظعددوغلمرئقسمدؼقانماحملودؾيمبدوظيماظؽقؼًماظشؼقؼيمؼقمماإلربعوءم2013/5/15مباظدوحيمومتمخاللماظؾؼوءمحبٌمدؾؾماظؿعوونم
يفمذبوالتماظعؿؾماظرضوبلمودؾؾمتعزؼزماظعالضوتماألخقؼيمبنيمدؼقانماحملودؾيماظؼطريموغظرلهماظؽقؼيتمومتماظؾؼوءمسؾكمػوعشم
أسؿولماٌممترماظعومماظلودسمسشرمٌـظؿيماٌدنماظعربقي.م
3ـم يفمإرورمرصعماٌلؿقىماظعوممألداءماظدؼقانمؼؿؿماظذل طقزمسؾكماظؿدرؼىمظػوئدةمعقزػلماظدؼقانمعـمأجؾمإطلوبفؿمعزؼداًمعـم
اٌعورفمواٌفوراتماظالزعيموظذامضومماظدؼقانمبؿـػقذمسدؼدمورذوتماظعؿؾمواظدلاعٍماظؿدرؼؾقي.م
م

*مدؼقانماحملودؾيمبدوظيماظؽقؼً:م
م يفم إرورمعلوػؿيماظدؼقانميفمأغشـطيماٌـظؿيماظدوظقيمشلـقؽوتماظرضوبيماٌوظقـيم اظعؾقوم(اإلغؿقدوي):مضوعًموصقدمرزلقيمعـمدؼقانماحملودؾيمبزؼوراتمألجفزةماظرضوبيماظعؾقوماظشؼقؼيمواظصدؼؼيم ظالدؿػودةمعـمووربفوميفمذبوالتماظرضوبيماٌوظقيموسلؾًمػذهم
اظزؼورات:
-1ماىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتمجبؿفقرؼيمعصرماظعربقيمخاللماظػذلةمعـم 2013/1/17-15موذظؽمظالدًصودةمعـمووربماىفوزم
يفمذبوالتماظرضوبيماٌوظقيمبشؼقفوماحملوديبمواظؼوغقغل،ماظرضوبيمسؾكمعؿوبعيمتـػقذماًطيموتؼقؼؿماألداء،ماظرضوبيماظؼوغقغقيمسؾكم
اظؼراراتماظصودرةمبشلنماٌكوظػوتماٌوظقي،متدرؼىموتلػقؾماٌقزػني.مم
-2م عؽؿىماٌراجعمواٌدضؼماظعوممجبؿفقرؼيمإؼرظـدامخال لماظػذلةمعـ م 2013/3/6-4م وذظؽمظالدؿػودةمعـمووربماٌؽؿىميفم
ذبوالتماظرضوبيماٌوظقي،مرضوبيماألداء،ماظؿدضقؼمسؾكماًدعيماظعوم،ماظؿدضقؼماظداخؾلموايقطؿي .م
-3م ػقؽيماظؿدضقؼمواظؿػؿقشمجبؿفقرؼيمطقرؼومخاللماظػذلةمعـم 2013/3/21-19م وذظؽمظالدؿػودةمعـمووربماشلقؽيميفمذبوالت م
اظؿدضقؼماظؾقؽل،ماظؿدضقؼمسؾكمأغظؿيمسؼقدماظؾـوء،ماظؿدضقؼمسؾكمخدعوتماظرضوبيماٌوظقي .م

م ذوركماظدؼقانميفماألغشطيماًورجقيماظؿوظقي:م-1م ذوركمدؼقانماحملودؾيميفماظـدوةم 22م حقلم "عفومماٌراضؾيمواٌشقرةمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمواٌوظقيمواحملودؾيم (اٌكوررم
واظػرصموإعؽونؼوتمعشورطيماٌقارـني)"مواظيتمسؼدتمخاللماظػذلةمعـم2013/3/7-5ميفماظـؿلو.م

م

مـجـلـة الـرقـابة املـالية – ديسنرب (كانون األول) 2012

56

-2مذوركمدؼقانماحملودؾيميفماجؿؿوعمتؼققؿماظدروسماٌلؿػودةمعـمغظومماظؿؼققؿماظذاتلميفمذبولماظـزاػيم

“مIntoSAINTم“م

اظذيمسؼدمخاللماظػذلةم.2013/4/23-22
-3مذوركمدؼقانماحملودؾيميفمبرغوعٍم زعوظيماٌدضؼماظدوظقيمخاللماظػذلةمعـم 2013/7/22-3/27مواظذيمؼعؼدمدـقؼوًميفماظقالؼوتم
اٌؿقدةماألعرؼؽقي.م
-4م ذوركمدؼقانماحملودؾيميفمايؾؼيماظدرادقيماظلوبعيمظؿدضقؼماألداءمواالجؿؿوعماظـوغلمواظعشرونمجملؿقسيمسؿؾماإلغؿقدويم
ظؾؿدضقؼمسؾكمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوتم)(WGITAمواظذؼـممتمسؼدػؿومخاللماظػذلةمعـم2013/4/26-22ميفمظقؿقاغقو.مم
-5م ذوركمدؼقانماحملودؾيميفماالجؿؿوعماًوعسمسشرمجملؿقسيمسؿؾماإلغؿقدويمظؾؿدضقؼماظؾقؽلم

)(WGEAم واظذيمسؼدميفم

إدؿقغقومخاللماظػذلةمعـم.2013/6/6-3م
-6م ادؿضوفمدؼقانماحملودؾيموصدامرزلقومعـمربؽؿيماظؿدضقؼماشلقظـدؼيم ظؾؿـلقؼمحقلماتػوضقيماظؿعوونمبنيماىفوزؼـموذظؽم
خاللماظػذلةم.2013/4/23-22م
-7م ذوركمدؼقانماحملودؾيميفماظدلغوعٍماظؿدرؼيبماظدوظلمحقلمعقضقعم "اظؿدضقؼماٌوظلمواالغؿظوعل "م واظذيمسؼدميفمعدؼـيمغقؼدام
بوشلـدمخاللماظػذلةمعـم2/11م–م.2013/3/8م
8ـم يفمإرورماتػوضقيماظؿعوونمععمم طؿىمعدضؼموعراجعمسومماشلـد،مذوركمدؼقانماحملودؾيميفمايؾؼيماظـؼوذقيماٌشذلطيماًوعليم
حقلم"ضؿونماىقدةمواىقدةميفماظؿدضقؼ"ماظيتمسؼدتميفمعدؼـيمذقؾقغٍمبوشلـدمخاللماظػذلةمعـم.2013/4/30-29م
م متم إصدارماظعددؼـماظـوغلمواظـالثقنمواظـوظٌمواظـالثقنمعـمذبؾيماظرضوبيماظيت م ؼصدرػومدؼقانماحملودؾي :م صصؾقوًمطؾمثالثيمذفقر،م وتضؿماظعدؼدمعـماٌقاضقعماظرضوبقيمواحملودؾقيمواإلدارؼيمذاتماظعالضيمبعؿؾماظدؼقانموسالضوتفمبوألجفزةماألخرى،م
بوإلضوصيمإظبمأبقابمأخرىمعؿـقسي،موضدممتمتقزؼعفومسؾكمعبقعماألجفزةماظشؼقؼي.م

*ماىفـوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتمجبؿػقرؼيمعصرماظعـربقي:
شاركماىفوزميفماألغشطيماظؿوظقي:م
-1م اجؿؿوعمصرؼؼلمسؿؾماظدظقؾنيماإلرذودؼنيماألولمواظـوغلمجملؿقسيمسؿؾماالغؿقدويمٌؽوصقيماظػلودموشلؾماألعقالماظذيمسؼدم
يفمبوظبم ممأغدوغقلقومخاللماظػذلةمعـم17م-م20مصدلاؼرم.2013مم
–

-2م ورذيماظعؿؾماظيتمغظؿفوماظؾـؽمبو ظؼوػرةمخاللماظػذلةمعـ م 9-7م أبرؼؾم 2013م هًمسـقانم "أػؿقيماظشػوصقيمواٌلوءظيم
واٌشورطيمعـذماظربقعماظعربل".
-3م ادؿضوفماىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتماالجؿؿوعماظـوظٌمجملؿقسيمسؿؾماألصرودويمٌراجعيماظؾقؽيمواظذيمسؼدمبوظؼوػرةمخاللم
اظػذلةمعـم14م–م18مأبرؼؾم.2013
-4م ذوركماجل ػوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتميفمورذيماظعؿؾماظدوظقيماظيتمغظؿفومذبؾسماألعيماظذلطلمحقلمعقضقعم "اإلدارةماٌوظقيم
اظعوعي"اظذىمسؼدمصكمأغؼرةم–مترطقومخاللماظػذلةمعـم15م–م18مأبرؼؾم.2013مم

م
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-5مذوركماىفوزميفماالجؿؿوعماظلـقيمجملؿقسيمسؿؾماالغؿقدويمظؾدؼـماظعوممواظذيمسؼ دميفمػقؾلـؽلم -مصـؾـدامخاللماظػذلةمعـم

-10م12مدؾؿؿدلم.2012م
-6م ذوركماىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتميفماجؿؿوعماجملؾسماظؿـػقذيماظلودسمواألربعنيموطذظؽماالجؿؿوعماالدؿــوئلماظـوظٌم
ظؾؿفؾسماظؿـػقذيمظؾؿـظؿيماإلصرؼؼقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيم (االصرودوى)م يفم اىزائرمخاللماظػذلةم 20-17م
دؾؿؿدلم.2012
-7م ذوركماىفوزميفماالجؿؿوعماظرابعمظؾفـيماحملػزةماظؿوبعيمظؾفـيماالغؿقدويمظؿؾودلماٌعؾقعوتموخدعوتماٌعرصيميفمظقطلؿؾقرجم
ؼقعلم26-25مدؾؿؿدلم،2012موضدمتؼررمخاللماالجؿؿوعمأنمتلؿضقػمعصرماالجؿؿوعماًوعسمظؾفـيماحملػزةمظؿؾودلمامل سؾقعوتم

وخدعوتماٌعرصيمسومم.2013مم
-8م رأسماىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتماالجؿؿوعماظلودسمجملؿقسيمسؿؾماالغؿقدويممٌؽوصقيماظػلودموشلؾماألعقالماظذيمسؼدميفم
عدؼـيمدقبقت–مبقظـدامخاللماظػذلةمعـم4-2مأطؿقبرم.2012م
-9مذوركماىفوزميفماالجؿؿوعماظـوغلمسشرمظؾفـيماحملػزةمجملؿقسي مسؿؾماالغؿقدويمٌراجعيماظؾقؽيماظذيمسؼدميفمعدؼـيم Jaipurم

–م اشلـدمخاللماظػذلةمعـ م 6-3م أطؿقبرم 2012م بصػؿفمرئقلومظػرؼؼمسؿؾماظؾقؽيمظؾؿـظؿيماظعربقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيم
واحملودؾي.مم
-10م ذوركماىفوزميفماالجؿؿوعماظرابعمسشرمظؾفـيماظػرسقيمظؾؿراجعيموذؽقنماٌقزا غقيممظدولمعـظؿيماظؽقعقلومواظذيمسؼدميفم
ظقدوطوم–مزاعؾقومخاللماظػذلةمعـم31مأطؿقبرمإظبم3مغقصؿدلم.2012
-11م ذوركماىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتميفماالجؿؿوعماظؿـلقؼكمىفوتماظدوظيماٌعـقيممبؽوصقيماظػلود .م وضدمسؼدماالجؿؿوعميفم
عؼرماظؼطوعماظؼوغقغلمبقزارةماًورجقيماٌصرؼيموذظؽمؼقمماألحدماٌقاصؼم4مغقصؿدلم.2012م
-12م ذوركماىفوزم يفماالجؿؿوعماظـوظٌمواظلؿنيمظؾؿفؾسماظؿـػقذيمظؾؿـظؿيماظدوظقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيم (االغؿقدوي)م اظذيم
سؼدممبدؼـيمChengduم–ماظصنيمخاللماظػذلةمعـم22-20مغقصؿدلم.2012
-13م أصدرماىفوزماظعددماظلودسمسشرمعـماجملؾيما ألصرؼؼقيمظؾؿراجعيماظشوعؾيم (دؼلؿدلم )2011م واظيتمؼرأسمػقؽيمهرؼرػوم
واظيتمتصدرمبـالثمظغوتم(اظعربقيم–ماالنؾقزؼيم– اظػرغلقي).م
م

*م ربؽؿـيمايلـوبوتمبوىؿفقرؼيماالدالعقيماٌـقرؼؿوغقي:

مممممممممممممممممممممممممم

ـ تعققــــمرئقسمجـدؼد:
اصـدرمصكوعيمرئقسماىؿفـقرؼيمعرسوعومرئودقومبؿورؼخم 2م عـوؼقم 2013م ؼؼضلمبؿعقنيماظلقد /م ربؿدماألعقــموظدماٌـوعلمرئقلوم
جـدؼدامحملؽؿيمايلوبوتميفماىؿفقرؼيماالدالعقيماٌـقرؼؿوغقيمحؾػومظؾلقد /م صـقمادعومصؿؾو .م وتغؿـؿمػقؽيمهرؼرماجملؾيمػذهم
اٌـودؾيمظؿؿؼدممظلقودتفمبلحرماظؿفوغلمعؿؿـقيمظفماظؿقصقؼمواظـٍ ـوح.م

م
م

م
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*درلةمذاتقـيمعفـقي:مم
االدـؿ:مربؿدماألعنيموظدماٌوعل،ماظلؾؽماظدبؾقعودلم(علؿشورمذمونمخورجقي).م
تورؼخموربؾماٌقالد:م1954مبلطفقجًم(عقرؼؿوغقو).م
اٌراحؾماظدرادقيمواظؿؽقؼـ:م
ـم 1984-1982م دؾؽمأمرقؼؾمبوٌدرديماظقرـقيمظإلدارةمبـقاطشقطم (اظدبؾقعودقي)م ضسم:م علؿشوريماظشمونماًورجقي .م حوصؾم
سؾكمدؼؾؾقم.م
اظؿفربيماٌفـقيمتؼؾدمسدة:م
ـم1986-1984موزارةماظشمونماًورجقيمواظؿعوون.م
ـم1991-1986مهؿؾمعلموظقوتمدوعقيمضؿـمبـؽماظدلطيماإلدالعلم(عدؼر)مويفماظؼطوعماًوصماٌقرؼؿوغلم(عدؼرمسوم).م
ـمعـمعبدلم1991مإظبمصدلاؼرم2008معلؿشورمصينمبقزارةماٌوظقيمعؽؾػمبوظؼضوؼوماىؾوئقي .م
ـم عـمؼقغققمإظبمأشلطسم 2009م وزؼرماإلدؽونمواظعؿرانمواالدؿصالحماظذلابلم (حؽقعيماظقحدةماظقرـقيماظيتممتـؾًمعفؿؿفوميفم
إسدادماغؿكوبوتم.)2009/7/18م
ـم11مصدلاؼرم2010مدػرلمعػؿشمسوممبقزارةماظشمونماًورجقيمواظؿعوون.م
ـم02معوؼقم2013مرئقسمربؽؿيمايلوبوت.م
م

*ماىفــوزم اٌرطزيمظؾرضـوبيمواحملودؾيمبوىؿفقؼيماظقؿـقــي:

مممممممممممممممممممممممممم

ـ تعققــــمرئقسمجـدؼد:
م صدرمضرارمرئقسماىؿفقرؼيمرضؿم ()24م ظلـيم 2013مماٌمرخميفم 2013/5/6ممبؿعقنيماظؼوضل /م أبقبؽرمحلنيماظلؼوفمرئقلومظؾففوزماٌرطزيمظؾرضوبيمواحملودؾيمخؾػومٌعوظلماظدطؿقر/مسؾدماهللمسؾدماهللماظلـػل.م
واظؼوضل/مأبقبؽرماظلؼوفمعـمعقاظقدم 1965/12/24ممحوصؾمسؾكمظقلوغسمحؼققمجوععيمسدنمسومم 1989م.موضدمتؼؾدماظعدؼدمعـم
اٌـوصىمأػؿفو:م
مضوضلمسضقميفمربؽؿيمزنؾورمربوصظيمأبنيم -1989م1999م.ممرئقسمربؽؿيمزنؾورمربوصظيمأبنيم-1999م2004م.ممرئقسمربؽؿيمبينمايورثمأعوغيماظعوصؿيم-2004م2009م.ممسضقماشلقؽيماظعؾقومظؾرضوبيمسؾكماٌـوضصوتمواٌزاؼداتم-2009م2013م.موتغؿـؿمػقؽيمهرؼرماجملؾيمػذهماٌـودؾيمظؿؿؼدممظلقودتفمبلحرماظؿفوغلمعؿؿـقيمظفماظؿقصقؼمواظـفـوح.م
م

م
م
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-م يفم إرورمعشروعماٌؼوبالتماظلـقؼيمبوظؿعوونمععمبرغوعٍمايؽؿماظرذقدمظؾقطوظيماألٌوغقيمظؾؿعوونماظدوظلم

)(gizم تقاصؾماغعؼودم

اظدلاعٍماظؿدرؼؾقيماظيتمتلؿفدفمطوصيماٌلؿقؼوتماإلدارؼيمبوىفوزمظغرضمتطؾقؼمغظومماٌؼوبالتماظلـقؼيمظؿقلنيموتطقؼرماألداءم
وعـمػذهماظدلاعٍ:م
ماغعؼودمبرغوعٍمتدرؼيبمخولماظػذلةمعـم2013/5/8-4ممادؿفدفمعدراءماظعؿقم.مماغعؼودمبرغوعٍمتدرؼيبمخاللماظػذلةمعـم2013/6/12-8ممادؿفدفمغقابمعدراءماظعؿقم.مم اغعؼودمبرغوعٍمتدرؼيبمخاللماظػذلةمعـم 2013/6/19-15ممادؿفدفمعدراءماإلداراتموػذهماظدلاعٍماظؿدرؼؾقيمترعلمإظبمهؼقؼماشلدفم االدذلاولماظرابعمعـماًطيماالدذلاتقفقيمظؾففوزم (2013م2017-م)م واظذيمؼرطزمسؾكمتـؿقيموتطقؼرماٌقاردماظؾشرؼيم
وتقصرلمبقؽيمسؿؾمربػزة.م
مذوركماىفوزميفماٌممترماظرابعمظؾشؾؽيماظعربقيمظؿعزؼزماظـزاػيموعؽوصقيماظػلودمخاللماظػذلةمعـم 2013/4/16-14ممبؾرلوت.مم متمإصدارماظع ددؼـم 30-29م عـمذبؾيماظرضوبيماٌوظقيماظيتمؼصدرػوماىفوزمطؾمثالثيمأذفر،موضدماحؿقىماظعددانمسؾكمعقضقسوتمعفـقيمودرادوتمعؿعؾؼيممبفـيماٌراجعيماظراعقيمإظبمتزوؼدماٌراجعنيمبوًدلاتمواألصؽورماٌفـقيمسؾؿقوموسؿؾقو.م
م

م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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عقاضعمسؾىماالغذلغًمذاتماظعالضيم
مبطؾقعـةمأسؿولماألجفزةماظرضوبقيم
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
ممم

اٌعفدماظدوظلمظؾؿقودؾنيماظؼوغقغقنيمبلعرؼؽوم

http:// www.aicpa.org

االهودماظدوظلمظؾؿدضقؼمواحملودؾيم

http://www.ifac.org

ععفدماحملودؾنيماظداخؾؼنيم

http://na.theiia.org

عؽؿىماحملودؾيماظؽـدي مم

http://www.oag-bvg.gc.ca

عؽؿىماٌراجعيماظقرينماظدلؼطوغلم

http://www.nao.org.uk

ذبؿقسيمسؿؾماالغؿقدويمظؾرضوبيمسؾكماظؾقؽيم م
ذبؿقسيمسؿؾماالغؿقدويمٌؽوصقيماظػلودموشلؾماألعقالم
ذبؿقسيمسؿؾماالغؿقدويمظؿؼققؿماظدلاعٍ م

http://www.environmental-auditing.org
http://www.wgfacml.cao.gov.eg
http://www.intosai.ccomptes.fr

عـظؿيمأعرؼؽقوماظالتقـقيمواظؽوراؼيبمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبي م
عـظؿيمطوراؼيبمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمواحملودؾي م
ذبؿقسيمسؿؾماالغؿقدويمٌراجعيماظؾقؽقيم
اٌـظؿيماالصرؼؼقيمظؾرضوبيمسؾكماألعقالماظعوعيم (االصرودوي)م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م

م
م
م
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م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م

عـظؿيماظؽقعقلوم(اظلققماٌشذلطيمظؾشرقمواىـقبماالصرؼؼل )

http://www.comesa.int

برغومجماألعؿماٌؿقدةماإلمنوئلم

http://www.undp.org

عـظؿيماظشػوصقيماظدوظقيم

http://www.transparency.org

اظرضوبيماإلدارؼيممبصرم

http://www.rekaba.com

وزارةماظدوظيمظشؽقنماظؾقؽيممبصرم

http://www.eeaa.gov.eg

اىفوزماٌرطزيمظؾؿـظقؿمواإلدارةممبصرم

http://www.caco.gov.eg

اشلقؽيماظؼقعقيمظؾؿلعنيماالجؿؿوسلممبصرم

http://www.nosi.gov.eg

احملؽؿيماظددؿقرؼيماظعؾقوممبصرم

http://www.hccourt.gov.eg

اظـقوبيماإلدارؼيممبصرم

http://www.ap.gov.eg

عبعقيماحملودؾنيمواٌراجعنيماٌصرؼيمم
م
ممم

م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م

م

م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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م
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ذروطموععوؼرلماظـّشرميفمذبؾيم"اظرّضوبيماٌوظقّي"م
م

مأ-مذـروطماظـّشــر:م
-1م أنمتؼدمماظؾققثمواٌؼوالتمعطؾقسيمأومعؽؿقبيمبؾغيمسربقيمدؾقؿيموأدؾقبمواضح.م
-2ممأنمؼؿؿماظؿؼقدميفمإسدادماظؾققثمواٌؼوالتمبلصقلموضقاسدماظؾقٌماظعؾؿلماٌؿعورفمسؾقفومدقاءمعـمحقٌماظشؽؾمطنسدادمخطيمظؾدراديم
تؾدأممبؼدعيمتؾنيماشلدفمعـمإثورةماٌقضقعموأػؿقؿفموعـفٍماظؾقٌموتؼلقؿفمثؿماالغؿؼولمإظبمصؾىماٌقضقعموجقػرهم

واالغؿفوءم خبومتيم

ظؾؿقضقع،مأومعـمحقٌماٌضؿقنمطعرضماٌقضقعموهدؼدمأػداصفمبدضيمووضقحموادؿعراضمسـوصرهمبعؿؼموعقضقسقي.م
-3مأنمؼؿؿمتقثقؼماٌصودرمبدضيموأعوغيمدقاءمأطوغًمغصقصومحرصقيمأومسرضومألصؽورمآخرؼـمعصقشيمبؾغيماظؽوتى،موؼؿؿمذظؽمبوظـلؾيمظؾؽؿىم
واظؾققثمبقضعمرضؿميفمغفوؼيماالضؿؾوسمؼؼوبؾفمرضؿميفمصػقيماشلقاعشمؼؿؿمبعدهمتدوؼـمعصدرماالضؿؾوسمبشؽؾمدضقؼموطوعؾمحبقٌمؼؿضؿـم
ادؿماٌمظػموسـقانماٌرجعمو ادؿماظـوذرموعؽونمودـيماظـشرمورضؿماظصػقيمأوماظصػقوت .م طؿومؼؿؿماالظؿزاممأؼضومبؼقاسدموأصقلماظؿقثقؼم
اٌؿعورفمسؾقفومبوظـلؾيمظؾؿفالتمواظدورؼوتمواظؼقاغنيمواألغظؿيمواظقثوئؼماظرزلقيمواألسؿولمشرلماٌـشقرة .موطذظؽمؼؿؿميفمغفوؼيماظؾقٌمأوم
اٌؼوظيمإسدادمضوئؿيماٌراجعمحبقٌمتقضعماٌراجعماظعربقيمأوالمتؾقفوماٌراجعماألجـؾقي.مممم
-4مأنمؼؽقنمععدّماظؾقٌمأوماٌؼوظيمعـماظعوعؾنيميفماألجفزةماألسضوءميفماملغظؿي،موصبقزمظؾفـيماجملؾيمضؾقلمغشرماٌؼوالتمواظؾققثماٌؼدعيم
عـمشرلماظعوعؾنيميفمتؾؽماألجفزةمسؾكمأنمالمؼؿفووزمذظؽمثؾٌماٌؼوالتماٌـشقرةميفماجملؾي.
-5مأنمؼرصؼماٌؼولماٌذلجؿمبوظـصماألصؾلمبوظؾغيماٌذلجؿمعـفومععمذطرمادؿماٌمظػمواٌصدرماٌـشقرمبفماظـصماألصؾل.
-6مأنمتؽقنماٌودةمععدّةمخصقصومظؾـشرميفماجملؾي.م
-7

أالمؼؿفووزمسددمصػقوتماٌؼوظيمأوماظؾقٌم ()10مصػقوتموأالمؼؼؾمسـم()3مصػقوتموتؿضؿـماظصػقيماظقاحدةمعومبنيم25مو28مدطرام

واظلطرماظقاحدمعومبنيم12مو15مطؾؿي.مم

ّشر:م
ب-معقضقعـاتماظـ ـ
ؼشذلطمأنمتؿعؾؼماظؾققثمواٌؼوالتم(األصؾقيمعـفومأوماٌذلعبي)مبوىقاغىماظعؾؿقيمواظؿطؾقؼقيميفمذبوالتماظعؿؾماظرضوبلموأنمتؿـوولمبقجفم
خوصمأدظيموبراعٍموعـوػٍماظعؿؾمواجملوالتماٌلؿح دثيمصقفماظيتمعـمذلغفوماٌلوػؿيميفمزؼودةمضدراتماظعوعؾنيميفمأجفزتـوماظرضوبقيم
وهلنيمعلؿقىمأدائفؿموػقمعومؼلوسدمسؾكمتطقؼرماظعؿؾماظرضوبلماظعربل.م

ج-معالح ـزـاتمسـوعـي:م
-1ماٌقادماٌردؾيمإظبماجملؾيمالمتردمألصقوبفومدقاءمغشرتمأومملمتـشر.ممم

-2مالمضبؼماالسذلاضمسؾكمسدممغشرمعومؼردؾمظؾؿفؾي.مم
-3مظؾفـيماجملؾيمايؼميفماخؿقورمعومتراهمعـودؾومظؾـشرموإجراءماظؿعدؼالتممبومؼؿالءمموضروراتماظـشر.مممم

-4ممتعدلماٌقادماٌـشقرةميفماجملؾيمسـمآراءمطوتؾقفو.م
-5م دبصصمعؽوصلةمعوظقيمٌعدماٌؼولمأوماظؾقٌمدقاءمأطونمربررامأممعذلعبوموذظؽميفمضقءما ظضقابطمواظشروطماحملددةمعـمضؾؾماجملؾسم
اظؿـػقذيمظؾؿغظؿةماظعربقي .مم
م
م
م

ل
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عـــــــــفــــــــؾـــــــــــــــيم
" اظــرضــــوبـــــيماظـؿوظـقــــــــــي"
ذبؾيمدورؼيمتصدرػوماملغظؿةماظعربقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيمعرتنيميفماظلـيم (ؼقغققمودؼلؿدل)موتعـكمبـشرماظؾققثم
واظدرادوتماحملررةمأصالمبوظؾغيماظعربقيمأوماٌذلعبيمعـماظؾغوتماألجـؾقيموتعوجلماٌقاضقعماٌؿعؾؼيمبوظرضوبيماٌوظقيمواحملودؾي.مم
طؿومتؿضؿـمأبقابومثوبؿيمعـؾمأخؾورماألجفزةماألسضوءميفماملغظؿيموغشوروتماظؿدرؼىمواظؾقٌماظعؾؿلمواٌصطؾقوتماظرقابقي.م
وتقزعماجملؾيمذبوغومسؾكمعبقعماألجفزةماألسضوءميفم اٌـظؿيم وسؾكماٌـظؿوتمواشلقؽوتماظـيتمشلومغشوروتمعـؿوثؾيمظـــشوروتف ـامأوم
اظيتمتؾودشلوماإلػداءممبـشقراتفو.مم
وميؽـمظغرلمػذهماىفوتمايصقلمسؾكماجملؾيمبوالذذلاكموذظؽمبودؿقػوءماظؼلقؿيماٌرصؼيموإردوشلومإظبماألم

اغيماظعوعيمظؾؿفؿقسيم

عرصقضيممبومؼػقدمهقؼؾمضقؿيماالذذلاكماظيتمتؾؾغمأربعيمدوالراتمظؾلـيماظقاحدةمإظبمحلوبماٌـظؿي.ممم
م

املغـظعيماظعـربقيمظألجفـزةماظعؾقوممم مم
ممممظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيممم م ممم

ممممممممػوتػ:م40م00م78م71م
ممممصوطس:م29م00م78م71م

مماألعـوغـيماظعـوعـي

ذبؾيمدورؼيمعؿكصصيميفماظرضوبيماٌوظقيمواحملودؾي
م
مممممذورعماظطقىماٌفرلي،مسدد،87ممممممم

مممممماظطوبؼماألول،ماظؾؾـػـــدؼــرمممممم

1002م–متقغسممممممممممممممممممممممممممممم

م

م
ادؿماٌشذلك :م..................................................................................................م
م
اظعـقان :م.......................................................................................................م
م

سددماظـلخماٌطؾقبي:م(ممممممممممممممممممممممممممم )مدـيماالذذلاك:مم
م

معـرصـؼمرـقـفمإسـالممبـؿـقـقؼـؾمبــؽلمبؿـورؼــخمممممم/مممممم/ممممممممممم بـؿؾؾـغم(ممممممممممممممممممممممممممم)م دوالرام

أعرؼؽـقومبودــؿم"اٌــظـؿيماظعــربقيمظألجفــزةماظــعؾـقومظؾـرضوبيماٌـوظقيمواظـؿقودؾي "مم()ARABOSAIم-م حـلوبمرضــؿممم
م

715102817/3ممبـــؽمتــقغـسماظـعـربلماظــدوظلم(70،)BIATم-م72مذــورعمايؾقىمبــقرضـقؾيم–متــقغـسم1080م

م

ضقؿيماالذذلاكماظلـقيم(ظعددؼـ):مأربعيمدوالراتمأعرؼؽقيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظؿورؼخمواظؿقضقعم

م
م

م
م

م
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ضــوئؿيماألجفــزةماألسضـــوءميفماملغظؿـــيموســــــــووؼـفـــوم
م

-1مدؼقانماحملودؾيمبوٌؿؾؽيماألردغقيماشلوسلقي،مص.مب950334.م–مسؿونم–ماشلوتػ65503333( :م)00962م–ماظػوطس(:م65533019م)00962م–ماظعـقانماإلظؽذلوغل:م -www.audit-bureauاظدلؼدم
اإلظؽذلوغل.info@ab.gov.jo:م

-2م ديـــوانماحملودؾيمبوإلعوراتماظعربقيماٌؿح ــدة،مص .م ب–3320.م أبقمزيب –م اشلوتػ26359999(:م00971م )م -اظػوطس26359998(:م)00971م –م اظعـــوانماإلظؽذلوغل www.saiuae.gov.ae:م -م
اظدلؼدماإلظؽذلوغل/saiuae@emirates.net.ae:م.mprp@saiuae.gov.aeم
اظػاطس17 564450(:م -)00973م اظعـــوانم
العــاعيم –م اشلوتػ17 565 111(:م )00973م –م ـ
-3م ديــوانماظرضوبــةماٌول ــيةم واإلدارؼيم مبؿؾؽــةماظؾح ــريــن،مص .م ب18222.م –م ـ
اإلظؽًروغلwww.nac.gov.bh:م-ماظدلؼدماإلظؽذلوغل professionelsvcs@nac.gov.bh:م
ــ

-4م دائرةم احملودؾوتمبوىؿفقرؼيماظؿقغلقي،25 ،مذورعمايرؼي –م تقغس–م اشلوتػ:م (831033م 71م -)00216م (830019م 71م -)00216م اظػوطس:م (831409م 71م –)00216م اظعـقانم
اإلظؽذلوغل-www.courdescomptes.nat.tn :ماظدلؼدماإلظؽذلوغلSecretaire.General@courdescomptes.nat.tn:م/مinfo@courdescomptes.nat.tnم
-5مم ذبؾسماحملودؾيمبوىؿفقرؼيماىزائرؼيماظدميؼرارقيماظشعؾقي،م ،38مذورعمأغبدمشرعقلم –م اىزائر –م اشلوتػ:م (655516م 21م –))00213م م اظػوطـس:م (656006م )00213 21م –م اظعـقانم
اإلظؽذلوغلwww.ccomptes.org.dz:م-ماظدلؼدماإللطذلوغل kbenmarouf@netcourrier.com/cabinet@ccomptes.org.dz:مم
 - 6اىفــوزماظعــوظـيمظؾرقــابيماظــؿوظلــةمواحملودؾيمبـفؿفقرؼيمجقؾقتل،مضـصرماظشـعىم -ماظطوبؼماألولم-مص.مب3331.م–مجــقؾقتل–مم اشلوتػ:م(357775م)00253م-ماظػوطس:م()00253 250144م

– ماظدلؼدماإلظؽذلوغل.ccdb.djibouti@intnet.dj:
 -7مدؼقانماٌراضؾيماظعوعيمبوٌؿؾؽيماظعربقيماظلعقدؼي،مص.مب7185.م–ماظرؼوض  –11128ماشلوتػ:م(4029255م)009661م–ماظػوطس:

(4043887م–)009661ماظعـقانماإلظؽذلوغل www.gab.gov.sa:م

–ماظدلؼدماإلظؽذلوغل:م/auditorgen@sudaudit.comمdevelop@gab.gov.saم
-8م ديــوانماٌراجعــةماظعوم ــةمجبؿفقرؼيماظلقدان،مص

.م ب91.م – اظـكررـقمم –م اشلوتػ778231(:م -)0024911م اظػوطس775340(:م)0024911م )–م اظعـقانماإلظؽذلوغل  www. sudaudit.com:م –م

اظدلؼدماإلظؽذلوغل/nationalaudit@gmail. com :م.icydexon@yahooم

-9م اىفوزماٌرطزيمظؾرضوبيماٌوظقيمبوىؿفقرؼيماظعربقيماظلقرؼي،مذورعم 29مآؼور-مدعشؼ

–ماشلوتػ:م(3312196م - )0096311ماظػوطس:م(2318013م)0096311م-ماظدلؼدماإلظؽذلوغل/fsc1@mail.sy:م

.auditsyria@yahoo.com

-10ممدؼقانماٌراجعماظعوممجبؿفقرؼيماظصقعول،مص.مب.م1284م-ممعؼدؼشقم.-
- 11م م دؼـقانماظـرضوبيماظـؿوظقيم االهوديميفم عبفقرؼـيماظـعـراق،مذـورعمحقػـوم – بـوؼيمرضؿم 90م –م ص.م ب.م7038م –م م بغدادم –م م اشلوتػ:م ()00964 15372347م-مم اظػـوطس:م (5372623م– )009641
اظعـقانماإلظؽذلوغلwww.bsairaq.net :م -اظدلؼدماإلظؽذلوغل:م/bsa@bsairaq.netم.bsairaq@yahoo.com

ظؾدوظيمبلؾـطــيمسؿـون،مص .م ب727.م –م علـؼـط
-12م جـفوزماظرضوبيماٌوظقيم واإلدارؼيم ـ

– 113م اشلوتػ:م (24736219م - )00968م اظػوطس:م (24740264م )00968مم – اظعـقانم

اإلظؽذلوغلwww.sai.gov.om :م– اظدلؼدماإلظؽذلوغلintr@sai.gov.om :م-م.President@sai.gov.om

-13م م دؼقانم اظرضوبيم اٌوظقيم واإلدارؼيم بدوظيمصؾلطني ،مص .م ب4059.م –م شزةم – اشلوتػ- )0097022967715( :م (9411222م )0097059م -م اظػوطس)0097022967716(:م –م اظعـقانماإلظؽذلوغل :م
www.saacb.psم–ماظدلؼدماإلظؽذلوغل/facb@facb.gov.ps:م.samar5003@hotmail.comم
 -14دؼقانماحملودىــةمبدوظيمضط ــر،مص .م ب– 2466.م اظدوحيم -م اشلوتػ382382(:م)009744م-م اظػوطس8840138(:م – )009744اظعـــوانماإلظؽذلوغل www.sab.gov.qa :م -اظدلؼدماإلظؽذلوغل :
.info@abq.gov.qaم
-15مموزارةماٌوظقيمواٌقزاغقيمجبؿفقرؼيماظؼؿرماالهودؼيماإلدالعقي،مص.مب324.م–ممعــقروغلم–م.
-16م دؼقانماحملودؾيمبدوظيماظؽقؼً،مص .م ب17.م –م اظشوعقي–71661م اشلوتػ:م (24957777م )00965م –م اظػوطس:م (24957700م )00965م –م اظعـقانماإلظؽذلوغل www.sabq8.org :م –م اظدلؼدم
اإلظؽذلوغلtraining@sabq8.org :م-م.diwan@sabq8.orgم
-17م دؼقانماحملو دؾيمبوىؿفقرؼيماظؾؾـوغقي،مربؾيماظؼـطو ري–م ذورعماىقش –م برلوت –م اشلوتػ:م (379830م )009611م –م (379831م )009611م –م اظػوطس373040( :م -)009611م اظعـقانم
اإلظؽذلوغلwww.coa.gov.lb :م-ماظدلؼدماإلظؽذلوغل.info@coa.gov.lb:
 -18مدؼقانماحملودؾيمبؾقؾقو،معقـــدانماظظــفرة،ص.مب2879.م-مررابؾـس–ماشلوتػ:م(3339440م21م)00218م-ماظػوطس3339440( :م21م)00218م-ماظعـقانماإلظؽذلوغلwww.libyansai.gov.ly :م
-19ماىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتمجبؿفقرؼيمعصرماظعربقي،مذورعمصالحمدوظـؿ،

ص.مب11789.م–معدؼـيمغصر–ماظؼوػرةم–ماشلوتػ:م(4013956م00202م)–ماظػوطس:م(4017086م)00202م–م(2615813م

)00202م–ماظعـقانماإلظؽذلوغل:مwww.CAO.gov.egم-ماظدلؼدماإلظؽذلوغل. ircdept@yahoo.com:مممممممم
- 20مم اجملؾسماألسؾكمظؾقلوبوتمبوٌؿؾؽيماٌغربقي،مزغؼيماظؿقت،مذورعماظـكقؾ،مدؽؿقرم10م–محلماظرؼوضم–ماظربوطم–ماشلوتػ:م(563740م37م)00212م–مم(563717م37م)00212م–ماظػوطس711865(:م

37م-)00212ماظعـقانماإلظؽذلوغلwww.courdescomptes.ma :م-مماظدلؼدماإلظؽذلوغل/ccomptes_maroc@yahoo.com:م.ccomptes@courdescomptes.ma
-21م ربؽؿيمايلوبوتمبوىؿفقرؼيماإلدالعقيماٌقرؼؿوغقي،مذورعمعبولمسؾدماظـوصر،مص

.م ب.م -592مم اغقاطشقطم -مم اشلوتف:م( 5255249م )00222م  -اظػوطس:م (5254964مم -)00222م اظعـقانم

اإلظؽذلوغلwww.cdcmr.mr :م-ماظدلؼدماإلظؽذلوغل ccomptes@cc.gov.mr:مممممممم
-22م اىفوزماٌرطزيمظؾرضوبيمواحملودؾيمبوىؿفقرؼيماظقؿـقي،مص .م ب151.م –م صـعوءم –م اشلوتػ:م (443143م )009671م -مم (443147م )009671م -مم اظػوكس:م (443118م -)009671م اظعـقانم
اإلظؽذلوغلwww.coca.gov.ye:مم-ماظدلؼدماإلظؽذلوغلcoca@coca.gov.ye:م-م.tech_coop2007@yahoo.com
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