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عـفؾـي غــصػ دـــقؼــي تـصدرػـو اٌـظؿـي اظعربقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبـيماٌوظقـي واحملـودؾــي.
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نبذة عن املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة
تـأدقس ادلـظؿة وتـظقؿفا:

ممتلدلً اٌـظؿـي اظعربقـي ظألجفـزة اظعؾقو ظؾرضوبي اٌوظقي واظـؿقودؾيمدـيم1976موصـؼومحملضرماالجؿؿوعماظؿلدقلل ظرؤدوء ػذه األجفزةماظـؿــعؼد بوظؼوػرةمؼب غػس اظلـي.موضدممتماظعؿؾ صـقفوم
عقجى ماظؾقائـح ماظؿلدقلقي واظؿـظقؿقي اظصـودرة دــي م .1976موضد مأظغقً مػذه اظؾّقائح موحؾّ ربؾّفو ماظـظوم ماألدودـل مظؾؿـظؿي اظذي مت مإضراره ؼب اظـؿممتر ماظـوظٌ ماٌـعؼد ؼب تقغس دـي م1983م

أػـدافماظـؿـظـؿـة:
متـظقؿ وتـؿقي اظؿعوون سؾك اخؿالف أذؽوظفمبني األجفـزةماألسـضوءموتـقرقدماظصالتمبقـفو.متشفقع تؾودل وجفوت اظـظر واألصؽور واًدلاتمواظـدرادوتمواظؾققثمؼبمعقدانماظرضوبيماظـؿوظقيمبني األجفزة األسضوء واظعؿؾمسؾك رصع علؿقىمػذه اظرضوبي ؼبماجملوظنيماظعؾؿل واظؿطؾقؼل.ممتؼـدؼؿ اٌعـقغيمواظدسـؿماظالزعنيمظألجفزةماألسضوءماظيت ترشى ؼبمإغشـوء أجفـزةمسؾقومظؾرضوبـيماٌوظقيمواحملودؾيمأوماظيتمترشى ؼب تطقؼر آظقوتماظعؿؾمظدؼفو.ممماظعؿؾ سؾك تقحقد اٌصطؾقوت اظعؾؿقي بني األجفزة األسضوء ؼب ذبول اظـــرضوبيماٌوظقـي.مماظعؿؾ سؾك غشر اظقسل اظرضوبل ؼب اظقرـ اظعربل ممو ؼلوسدمسؾك تؼقؼيمدورماألجفزةمؼبمأداءمعفوعفو.متـظقؿ اظؿعوون وتدسقؿف بني األجفـزة األسضـوء ؼب اٌــظؿيمواشلقؽوتمواٌـظؿوتماٌؿكصصي ؼبمجوععيماظدول اظعربقي واٌـظؿوت اظدوظقيمظؾفقؽوتماظعؾقو ظؾرضوبيماٌوظـقيم"االغؿقدوي"مواشلقؽوتماظدوظقيماإلضؾقؿقيماألخرىماظيتمشلو صؾي بلسؿولماظرضوبي اٌوظقي.مم
ماظلعلمظؿؽؾقػماٌـــظـؿي بؿلؿقي ػقؽوت اظـرضوبي اظـؿوظقي اظيت تؿقظبمعراضؾيمحلوبوتمجوععيماظـدولماظعربقيموشرلػو عـ اٌـظؿوت واشلقؽوتمواظشرطوت اظؿوبعـي شلو أو اٌؿقظيمعـمضؾؾفو،مأوعـمضؾؾماظــدولماظعربقي واظعؿؾمسؾك رصع علؿقى اظرضوبـي صقفو.

أسضاءماظـؿـظـؿـة:م

تعؿدلمعبقع األجفزة اظعؾقو ظؾرضوبي اٌوظقي واحملودؾي ؼب اظدول اظعربقيماألسضوءمؼبمجوععيماظدولماظعربقيمأسضوء ؼب اٌـظؿي.
اظؾـقة اظؿـظقؿقـة ظؾـؿـظـؿـة- :ماىؿعقيماظعوعي.م-ماجملؾسماظؿـػقذيم(وؼرأدف حوظقو دؼقانماحملودؾيمبدوظيماظؽقؼً).مم-ماألعوغي اظعوعيم(وتؼقم بلسؿوشلو دائرة احملودؾوت بوىؿفقرؼي
اظؿقغلقي اظيت ؼعؿدلمرئقلفوماألولمأعقـومسوعو ظؾؿـظؿي).م
غشـاط اظـؿـظـؿـة:مسؼدت اٌـظؿي إظبمحد اآلن،معممترػـو اظـؿــلدقلل ؼب دـيم 1976ؼب اظؼوػرة ،واظـؿممتر األولمؼبمدـيم1977مبوظؼوػرة،مواٌممتر اظطورئ ؼبمدـي  1980بؿقغس،مواٌممتــر
اظـوغل ؼب اظلـي غػلفــومبوظرؼـوض،مواٌممترماظـوظٌمؼب تقغس دـيم،1983موبعـد إضرارماظـظوم األدودـلماىـدؼد،مسؼـدتماىؿعقيماظعوعـيمظؾـؿــظؿـي دورتفوماظعودؼيماألوظب ؼب تقغس دـيم 1983
مودورتفو اظعودؼي اظــوغقي ؼبمأبقمزيبمدـيم،1986مودورتفو اظعــودؼي اظــوظـي ؼبماًررقم دــيم1989مودورتفو اظعودؼيماظـرابعـي ؼب ررابؾـسمدــيم،1992مودورتفوماظـعودؼي اظـكوعلـيمؼبمبرلوتم
دـيم 1995ودورتفو اظـعودؼيماظلوددي صـلماظؼوػرةمدـي ، 1998مودورتفوماظعــودؼيماظلوبعـيمبوظربوطمدـيم 2001ودورتفـوماظعـودؼـي اظـوعــيمبعؿـونمدـيم،2004مودورتفوم اظعودؼيماظؿودعي بصـعوءم
دـيم،2007مودورتفوماظعودؼيماظعوذرة بوظرؼوضمدـيم،2010مطؿومسؼدتمدورتفومايودؼيمسشـرةمبوظؽقؼًمؼقعلم 26و. 2013/06/27مممممممممممممممممممم

اإلفـتـتـاحوـة

اإلبداع واإلبتكار لتطوير قدرات األجهزة العليا للرقابة
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ممممتعؿدل ماظرؼودة مواإلبداع مزلي معـ مزلوت ماالضؿصود ماٌعوصر مؼب مزؾ ماظؿطقر ماظؿؽـقظقجل موتؼدم ماالتصوالت موازدؼود ماٌعرصي موهقلم
االضؿصودمعـماضؿصودمؼعؿؿدمسؾكمرأسماٌولمإظبماضؿصودمععرؼبمؼعؿؿدمسؾكماٌعرصيمواإلبداع.
مممموؼؿػؼ ماالضؿصودؼقن مسؾك مأن ماإلبداع مػق معػؿوح ماظـؿق ماالضؿصودي موتؼدم ماجملؿؿع مونوحف ،موػق مسؿؾقي معلؿؿرة متفدف مإظب مخؾؼم
وتطؾقؼ مررق مومموردوت موتؼـقوت مجدؼدة ممتؽـ ماٌـظؿوت معـ مهلني مأدائفو موجقدة مخدعوتفو موعـؿفوتفو موتؼؾقؾ متؽوظقػفو مممو مؼمديم
إظبمهؼقؼماظؿؿقزمواظرؼودةمؼبمذبولمسؿؾماٌـظؿي.م
ممممدخؾ معػفقم ماظرؼودة مإظب ماظـشوروت ماالضؿصودؼي مؼب معطؾع ماظؼرن ماظـوعـ مسشر موضد مسرصف ماحد ماظصـوسقني موؼدسك مجون مبوؼلً مدويم
()JB.SAYمبلغفم"اظؼدرةماظػوئؼيمسؾكماإلدارةم".مصوظرؼوديمػقماظشكصماظذيمؼدؼرمذبؿؾماظعؿؾقيماإلغؿوجقيموؼـظؿمسـوصرماإلغؿوجمصقفوم
حبقٌمؼؽقنمضودراًمسؾكمصفؿمبقؽيماظـشوطماالضؿصوديموظدؼفماظؼدرةمسؾكماإلذرافمواظؿقجقف موعؿوبعيمطؾماٌؿغرلاتمواظلرسيمؼبمادبوذم
اظؼرار.
وؼرى ماظؾعض مأنّ ماإلبداع مػق مسؿؾقي مصؽرؼي موؿع مبني ماٌعرصي مواظعؿؾ ماًالّق ،موتؿعوعؾ معع ماظقاضع موتلعك مسبق ماألصضؾ .موؼعدم
االضؿصوديمجقزؼػمذقعؾقذلمأولمعـمرطّزمسؾكماإلبداعمحقٌمسرفمعصطؾحماإلبداعمبلغّفمايصقؾيماظـّوويمسـمابؿؽورمررؼؼي مأو مغظومم
جدؼدمؼبماإلغؿوجمؼمديمإظبمتغقرلمعؽقغوتماٌـؿٍموطقػقّيمتصؿقؿف.
صقلى مذقعؾقذل ماظرؼودي مػق محفر ماظزاوؼي مؼب ماظؿـؿقي ماالضؿصودؼي ،موػق معـ مميؾؽ مررضوً مجدؼدة مؼب ماظربط مبني ماٌعرصي مواالبؿؽور موبنيم
حوجوتماجملؿؿعموعؿطؾؾوتماظلقق.م
وصقؿومؼؿعؾؼمبوألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمصنغفومتلعكمبشؽؾمعؿقاصؾمظؿعزؼزماظـؼيمؼبمايؽقعوتموايقطؿيماظرذقدةمعـمخاللمدسؿماظرضوبيم
اٌوظقيماًورجقيموضؿونمعلوءظيمايؽقعيمواظعؿؾمطعـصرمعـمسـوصرماإلصالحموهلنيماظشػوصقيموتعزؼزماظعالضيمبنيماظدوظيمواجملؿؿعم
واٌلوػؿيمؼبماظؿـؿقي.
وضدممتماإلضــرارمبلػؿـقيمأجفزةماظرضوبيماظـؿلؿؼؾيموصؼـ ًومظؼـراريماظـفؿـعقيماظـعوعيمظألعـؿماٌؿقدةمرضؿلم()66مو()69مظعـوعلم(2011م
و )2014ماظؾذؼـ مؼؿقدثون مسـ مأػؿقي مدسؿ ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي معـ مأجؾ مهؼقؼ موتعزؼز ماظؽػوءة مواٌلوءظي مواظشػوصقي مؼب ماإلدارةم
اظعوعي ،محقٌ متفؿؿ مأجفزة ماظرضوبي مبؿطقؼر مضدراتفو معـ مأجؾ مخدعي ماٌقارـني موصؼ ماٌعقور مرضؿ م( )12معـ ماٌعوؼرل ماظدوظقي ماظصودرة مسـم
عـظؿي ماالغؿقدوي م(ضقؿي ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي موعزاؼوػو) .موؼقضح ماٌعقور مإرور مسؿؾ محقل مدور مأجفزة ماظرضوبي موتلثرلػو مؼب محقوةم
اٌقارـنيمعـمخاللماالظؿزاممبـالثيمعؾودئمسوعيمتؿؿـؾمؼب:
*دسؿماٌلوءظيمواظشػوصقيمواظـزاػيمؼبمايؽقعوتموػقؽوتماظؼطوعماظعوم.
*اظذلطقزمسؾكماظصؾيماظدائؿيمععماظدلٌونمواٌقارـنيمواىفوتمذاتماظعالضي.
*أنمؼؽقنماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمعمدليممنقذجقيمضبؿذىمبفومطؼدوةمحلـيمعـمضؾؾمعمدلوتماظؼطوعماظعوم.
وتقاجفمأجفزةماظرضوبيمهدؼوتمؼبماالظؿزاممبفذهماٌؾودئ،مممومؼؿطؾىمضرورةمدسؿموتعزؼزمضدراتماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمبشلنمجقدةم
سؿؾقيماظرضوبيمواظؼدرةمسؾكمهدؼدماظػرصمواٌكوررمؼبمبقؽيماظعؿؾمواظلرسيمؼبماالدؿفوبيمظؾؿقارـني.موطذظؽممتـقؾماظؼدوةمايلـيمعـم
خاللمأررمسؿؾمحقطؿيمرذقدةموتؼققؿمأداءمجفوزماظرضوبيمبشؽؾمعلؿؿر.
وؼعد متطقؼر ماظؼدرات ماٌؼذلن مبوالبؿؽور مواإلبداع معـ ماآلظقوت ماظرئقلقي مٌقازغي ماٌقارد ماٌؿوحي مؼب ماألجفزة مواظـؿوئٍ ماٌؿقضعي معـ مػذهم
األجفزة .موغؿقفي مظؾؿغرل ماٌلؿؿر مؼب مسومل ماظرضوبي موأغظؿي مايقطؿي موأدوظقى موعـففقوت ماظؿدضقؼ موادؿكدام متؽـقظقجقو ماٌعؾقعوتم
واظشراطي مبني ماظؼطوسني ماظعوم مواًوص موشرلػو معـ ماظػرص مواظؿقدؼوت ماظيت متقاجف ماألجفزة ،متصؾح مايوجي معؾقي مظؿطقؼر ماظؼدراتم
جـؾو مإظب مجـى معع ماالبؿؽور واإلبداع ماظذي مؼلوػؿ مؼب متطقؼر مضدرات ماألجفزة موتعظقؿ مضقؿي مأسؿوشلو معـ مخالل ماخؿقور مأغقاع ماظرضوبيم
وطقػقيمتـػقذػوموعـففقيمإسدادمورصعماظؿؼورؼر.م
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-موعنمادلفمميفمجمالمتطوؼرمضدراتماألجفزةمتعزؼزمعامؼؾي:
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 -1ماظذلطقز مسؾك موضع معـفٍ مذوعؾ مظؿطقؼر ماظؼدرات ماٌمدلقي مألجفزة ماظرضوبي مواظذلطقز مسؾك متقجقف ماظدسؿ مسبق ماظؿطقؼر ماٌفينم
واظؿـظقؿل مظؾففوز موعقزػقف م(األغظؿي موإجراءات ماظعؿؾ ماٌعؿقل مبفو) مبوإلضوصي مإظب مدسؿ مضدرة ماىفوز مسؾك مصقص ماظؾقؽي موتؽقؼـم
ذراطوتم(عشورؼعمتقأعي)متؿقحمظفماالدؿػودةمعـماظػرصموعقاجفيماظؿقدؼوت.
 -2ترطقز ماظؿدرؼى مسؾك متطقؼر ماٌفورات موتطؾقؼفو مؼب معؽون ماظعؿؾ موطذظؽ مادؿكدام ماظؿعؾؿ ماالظؽذلوغل مسـ مبعد مواظذي مؼلؿح مبنذراكم
أطدلمسددمعـماٌشورطنيمبلضؾمتؽؾػي.
 -3غشرماٌعرصيمداخؾماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمعـمخاللمغشرماالبؿؽوراتماٌؿعؾؼيمبؽقػقيمتـػقذماٌفومماظرضوبقيمظؿعؿقؿماظػوئدة.
 -4دسؿ موتعزؼز ماالدؿػودة معـ ماظؿؽـقظقجقو مايدؼـي موادؿكداعفو مؼب ماظعؿؾ ماظرضوبل موعـفو مادؿكدام مبراعٍ ماظؿدضقؼ مسؾك ماألغظؿيم
احملقدؾي.
ممموؼب ماًؿوم مميؽـ ماظؼقل مأغف مظؿقػقز ماإلبداع مؼب مأجفزة ماظرضوبي مؼـؾغل مأن مؼؿؿؿع ماىفوز ماألسؾك مظؾرضوبي مبوالدؿؼالظقي ماظػعؾقيم
واظؼوغقغقيمظؿـؿقيماظؼدراتماٌمدلقيمظؾففوزمبشؽؾمصعّول،موأنمؼؽقنمظدىماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمضقودةمضقؼيمعؾفؿيمظؾٌمروحماالبؿؽورم
داخؾ ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي .مصوإلدارة ماظعؾقو مػل ماظيت متردؿ مغفٍ ماظعؿؾ موػل مأحد ماظعـوصر ماحملقرؼي ماظداسؿي مظألصؽور مواالبؿؽوراتم
اىدؼدة .مبوإلضوصي مإظب مإضوعي مجلقر معـ ماظؿقاصؾ ماظػعول معع ماىفوت مذات ماظعالضي م(اىفوت ماٌشؿقظي مبوظرضوبي ،مواظدلٌون ،موأجفزةم
اإلسالم ،مواٌقارـني) موأن متؿؿؿع مبوالدؿفوبي مإظب ماظؿغقرل موػذا مأعر مؼرتؾط مبوظؼقودة .مطؿو مأغف مؼلؿؾزم مؼب مغػس ماظقضً مأن متؽقن مظألجفزةم
اظعؾقو مظؾرضوبي مأغظؿي متعؿؾ مبػوسؾقي مٌلح ماظؾقؽي موهدؼد ماظػرص مواظؿقدؼوت موطذظؽ مضدرة ماألجفزة مسؾك مإضوعي مذراطوت معع مأجفزةم
عؿطقرةمؼبمممورديماظرضوبيمظؿطقؼرمعـففقوتماظعؿؾماٌلؿكدعيموصؼمأصضؾماٌؿوردوتماٌؿؾعيمؼبماألجفزةماٌؿطقرة.
مممطؿومؼلؿؾزممأنمتؿؿؿعماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمبوظؼدوةمايلـيمصؽؾؿومطونمظدىماألجفزةمواٌصداضقيمبنيماٌقارـنيمواظدلٌونمواىفوتم
ذات ماظعالضي مممو مؼلوػؿ مؼب متعزؼز ماظػرصي مؼب متؼدؼؿ مأدوظقى مسؿؾ موإجراءات مرضوبي مجدؼدة .موػذا مؼمدي مإظب مزفقر ماىفوز ماألسؾكم
ظؾرضوبي مطـؿقذج مضبؿذى مبف مؼب ماظؼطوع ماظعوم موذظؽ معـ محقٌ ماظذلذقد مؼب مإغػوق ماٌول ماظعوم ،مواظلؾقك ماألخالضل مووجقد ماشلقوطؾم
واإلجراءاتماإلدارؼيماظلؾقؿيموطذظؽماظؿؿقزمؼبماألداءمواإلغؿوجقيماظعوظقي.

مممم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممواظؾّهموظـيّماظؿوصققمم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممػقؽةمحترؼرماجملؾة
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املشاعدات املرتبطة بالكوارث معيار ()5520

3

إسـداد:مجلـةمادلعـاؼريمادلفـقةمواظرضابقةمظؾؿـظؿـةماظعـربقة

 -1صؽرةمساعةمسنمادلعقار:

مممممت مإسداد ماٌعقور ماظدوظل مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي مرضؿ م 5520مسـ مررؼؼ مذبؿقسي مسؿؾ ماٌـظؿي ماظدوظقي مظألجفزةم
اظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي مبشلن ماٌلوءظي مسـ متدضقؼ ماٌلوسدات ماٌرتؾطي مبوظؽقارث ،موػق معـ مضؿـ مدؾلؾي مععوؼرل ماٌلوسداتم
اٌرتؾطيمبوظؽقارثم(اٌعوؼرلمعـ  )5999-5000وخوصيماٌعقورماظؿؿفقديمرضؿم.5500

 -2اظغرضمواجملالمواهلقؽلماظؿـظقؿي:

وؼغطلماٌعقورمرضؿم5520مطالمعـمأغشطيماظطقارئماظيتمتؾدأمصقرموضقعماظؽورثيمواظيتمتفؿؿمبنغؼوذماألرواحممودبػقػماألسؾوء موايػوزم
سؾكماظؽراعيماإلغلوغقيموغبوؼؿفوموتؼؾقؾمآثورماظؽورثيموأغشطيمإسودةمبـوءماجملؿؿعموادؿعودةمايقوةماظطؾقعيموػلمأغشطيمرقؼؾيماألعد.م
وتؿضؿـمػذهماألغشطيماظؿعوؼبممواإلشوثيموإسودةماظؾـوءمواإلسؿور.
وسـد موضقعماظؽورثي ،مصننمضدرة ماألصرادمواجملؿؿعوتماٌؿضررةمسؾك مرسوؼي مأغػلفو مؼؿؿ موووزػو موتؼدؼؿماٌلوسدات معـ ماظعومل ماًورجلم
خالل ماألؼوم مواألذفر موحؿك ماظلـقات ماظيت متؾل موضقع ماظؽورثي موبعدػو .موتؿقؿؾ محؽقعوت ماظدول ماٌؿضررة ماٌلموظقي ماألدودقي معـم
خالل مإدارة ماظؽورثي موعلوسدة ماظلؽون ماٌؿضررؼـ .موميؽـ معلوسدة مػذه مايؽقعوت مبدرجي مأطدل مأو مأضؾ معـ مضؾؾ محؽقعوت موعـظؿوتم
شرل محؽقعقي مووطوالت مدوظقي موأصراد مآخرؼـ .موتؽقن متؾؽ مماٌلوسدات مإعو مؼب مصقرة مسقـقي مأو معوظقي مبفدف متؼؾقؾ ماآلثور ماإلغلوغقيم
واالضؿصودؼيماٌذلتؾيمسؾكماظؽورثيموتلوسدماٌؿضررؼـمعـماظؽورثيمسؾكماظعقدةمإظبمحقوتفؿماظطؾقعقيمبلدرعمعومميؽـ.
وتؼدمماٌعوؼرلماظدوظقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيم5520مأعـؾيمسؾكمتدضقؼماٌلوسداتماٌرتؾطيمبوظؽورثيماظيتمضوم مجفوزم
اظرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي مؼب مأغدوغقلقو مبؿفؿقعفو .مطؿو متشؿؾ مأؼضو معـوال مظإلرذودات ماظعوعي مٌدضؼل ماٌلوسدات ماٌرتؾطي مبوظؽورثي مؼبم
اظؼطوعماًوصماظذيمضوممجفوزماظرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيمؼبمذقؾلمبنسدادػومومتًمػقؽؾيماٌعقورم5520مسؾكماظـققماظؿوظل:

اجلزءماألول:مؼؿضؿنمتعرؼػامظؾؽارثةموادلراحلمادلكؿؾػةمإلدارةماظؽارثة:
تعرف ماإلدذلاتقفقي ماظدوظقي مظؿؼؾقؾ ماظؽقارث ماظؿوبعي مظألعؿ ماٌؿقدة ماظؽورثي مبلغفو :م"اإلربوك ماًطرل مظقزوئػ ماجملؿؿع مممو مؼمدي مإظبم
خلوئرمإغلوغقيمأومعودؼيمأوماضؿصودؼيمأومبقؽقيمضكؿيمتؿفووزمضدرةماجملؿؿعماٌؿلثرمسؾكمادؿغاللمعقارده".

م

اجلزءماظـاغي:مؼؿضؿنمتعرؼػامظؾؿلاسداتمادلرتؾطةمباظؽارثةمواجلفاتماظرئقلقةموخصائصمادللاسداتمادلرتؾطةمباظؽارثة:
تعرف ماألعؿ ماٌؿقدة ماٌلوسدات ماٌرتؾطي مبوظؽقارث مبلغفو م"ػل ماٌلوسدة ماٌؼدعي مٌلوسدة مأغوس موضعقا مضقوؼو مظؽورثي مرؾقعقي مأو مظصراعم
وتفدف ماٌلوسدة مإظب متؾؾقي ماحؿقوجوتفؿ موحؼقضفؿ ماألدودقي" .موميؽـ متؼدؼؿ ماٌلوسدات ماٌرتؾطي مبوظؽقارث مإظب مذكص مأو مذبؿؿع مأوم
عـظؿيمأومحؽقعيموضدمتؽقنمؼبمصقرةمغؼدؼيمأومعوظقيمأومسقـقي،مضدمتؽقنمعزصبومعـمػذهماألغقاع.
 خصوئصماٌلوسداتماٌرتؾطيمبوظؽقارثماظيتمصبىمأنمؼلخذػوماٌدضؼقنمؼبمايلؾون:-1مدبؾؼماظؽقارثمعقاضػمصرؼدةموشرلمعلؾقضيمععمتعؼقدمؼبمتدصؼماٌلوسداتمموهؿوج مأجفزةماظرضوبيمإظبماظؿعوعؾمععمػذهماظؿقدؼوتم
إلجراءمسؿؾقوتماظؿدضقؼمبػعوظقي.
-2ماالغؿؾوهمبشؽؾمخوصمإظبمأغشطيماظطقارئمبعدماألزعوتم(اٌروغيمؼبماإلجراءاتمواظؼوغقنماظعوم).
-3مسـدماالغؿفوءمعـماألزعي،مصبىمأنمؼؿؼؾصمسوعؾماٌروغي.
-4مسؾكماٌدضؼنيمصفؿمسؿؾقيمإدارةماظؽقارثمبوظؽوعؾموعراسوةمطوصيماىقاغىمسـدمدبطقطماظؿدضقؼ
-5معومهدثفماٌلوسداتمعـمآثورمسؾكمايػوزمسؾكمايقوةمواٌؿؿؾؽوتموايػوزمسؾكماظؽراعيماإلغلوغقيم(إردولمعدضؼنيمؼبموضً معؾؽرم
ٌعرصيموجفيمغظرمضقوؼوماظؽورثي).
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إدارةماظؽقارثمواٌلوسداتماٌرتؾطيمبفو:-1متؼققؿماألضرارموتؼدؼرمواالحؿقوجوت.
 -2اخؿقورماٌلوسدات.
 -3ايصقلمسؾكماٌلوسدات.
 -4ذراءماظـؿمن.
-5ماظؿكزؼـ.
 -6اظؿقزؼع.
 -7بـوءماظؾـقيماظؿقؿقي.
 -8اظؿصرؼحمبشلنماٌلوسدات.
 -9اٌلوءظي.
اٌكوررماظيتمتقاجفماٌلوسدةماٌرتؾطيمبوظؽقارث:أ-متلخرمايصقلمسؾكماٌلوسدات.مممممممممممممممممممممممممممممممممك-ماٌلوسداتمشرلماٌلفؾي.
ب -عـحماٌلوسداتمظغرلمعلؿقؼقفو.مممممممممممممممممممممممممممممممل-ماٌلوسداتمشرلماٌلفؾي.
ج-ماألعقالم/اٌقادم/اٌلوسداتماظيتمملمتقزع.مممممممممممممممممممممممم-مسدمماٌلوواةمؼبمتقزؼعماٌلوسدات.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
د-ماظضقابطماًوصيمبوألعوغي.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممن-ماألضرارماظؾقؽقي.
ه-ماالحؿقولمواظػلود.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممس-معؾؽقيماألصقل.ممم
و-مضعػماالضؿصود.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممع-ماظؿؿقؼؾماٌزدوج.
ز -اظؿضكؿ.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممف-متدصؼماٌعؾقعوت.
ح-مسدمماظؽػوءة.مممممممممممممممممممط-مسدمماظػعوظقي.مممممممممممممممي-مزبوررماظؾقوغوتماٌوظقي.
اىزء م( :)3مؼلؾط ماظضقء مسؾك مجقاغى مسؿؾقي ماظؿدضقؼ ماٌقضقي معـ مخالل مخدلات مدواوؼـ ماحملودؾي ماظيت مضوعً مبوظؿدضقؼ مسؾكم
اٌلوسداتماٌرتؾطيمبوظؽورثي.
ؼعؿؿد ماىزء ماظـوظٌ معـ ماٌعوؼرل ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي مسؾك مخدلات ماظؿدضقؼ مسؾك ماٌلوسدات ماٌرتؾطيم
بوظؽقارث ماظيت معبعؿفو مذبؿقسي مسؿؾ ماٌلوءظي مسـ متدضقؼ ماٌلوسدات ماٌرتؾطي مبوظؽقارث .موضد متشوورت مذبؿقسي ماظعؿؾ مسؾك مغطوقم
وادع معع مأجفزة ماظرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي ماٌشورطي مؼب متدضقؼ ماٌلوسدات ماٌرتؾطي مبوظؽقارث موأجرت معلقني موضوم مجفوز ماظرضوبيم
اٌوظقيمواحملودؾيمبنغدوغقلقومبلجراءمتدضقؼمعؿقازنموتقظلمضقودةمػذاماظعؿؾمعـمخاللماٌقضقسوتماظعشرةماظؿوظقي:
 -1اظؿقضريمظؾؿدضقق:
ضؾؾماظشروع مؼبماظؿدضقؼمؼؿعنيمسؾك مأجفزةماظرضوبي ماٌوظقيمواحملودؾيمصفؿمسؿؾقوت مإدارة ماٌلوسدات ماٌرتؾطيمبوظؽقارث مواظذلطقز مسؾكم
طؾ معرحؾي معـ معراحؾفو م(أغشطي ماظطقارئ ،موأغشطي مإسودة ماظؿلػقؾ موإسودة ماألسؿول مظـؿو مبعد ماظؽورثي) موتؼققؿ مرؾقعي ماٌكورر مؼب مطؾم
عرحؾي.
 -2اظؿعاونمبنيمعدضؼيمادللاسداتمادلرتؾطةمباظؽوارث:
مؼمدي متؾودلماٌعؾقعوتموغؼؾ ماٌعرصيمبنيمأجفزةماظرضوبيماٌوظقي مواحملودؾي مؼبمأرور ماٌلوسدات ماٌرتؾطيمبوظؽقارث مٌزاؼو معشذلطي مظؽؾم
عـفو.م
 -3مجعمادلعؾوعاتمواظؾقاغات:م
مسؾك معدضؼل ماألجفزة ماظرضوبقي مهدؼد ماٌعؾقعوت مواظؾقوغوت ماٌطؾقبي محقل مإدارة ماٌلوسدات ماٌرتؾطي مبوظؽقارث موعو مػق ماظدور ماظذيم
ؼؼقعقنمبفمعـمخاللماالرتؾوطممبومضبؼؼمأػدافماظؿدضقؼ.
 -4اخؿقارمعوضوساتماظؿدضقق:م
مشوظؾومعومؼؿقددمغطوقموعدىمإجراءاتمماظؿدضقؼماٌوظلمألجفزةماظرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيمضؿـماظؿشرؼعوتماظؼقعقيموبوظؿػقؼضماٌؿـقحم
شلذهماألجفزة،موؼراسكمسـدماخؿقورماٌقضقسوتمعدىمايوجيمإظبموضعمأوظقؼوتمظؾؿقاردمواظؼدراتمواٌقازغيمواظزعـ.
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 -5أغواعماظؿدضقق:
تؼقم مأجفزة ماظرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي مبعؿؾقوت ماظؿدضقؼ ماٌوظل مأو ماظؿدضقؼ مسؾك ماألداء مأو متدضقؼ ماٌطوبؼي ماًوصي مبوٌلوسدات ماٌرتؾطيم
بوظؽقارث مأوماظؿدضقؼمسؾكمإسدادماظؿؼورؼرمواٌلوسداتماٌرتؾطيمبوظؽقارثموؼبمعبقعمايوالتمصبىمأنمؼؼع مؼب مأرورماظؿػقؼضماٌؿـقحم
ظؾففوز.
 -6اظؿدضققمادلاظيمظؾؿلاسداتمادلرتؾطةمباظؽوارثم:
مؼفدف متدضقؼ ماظؼقائؿ ماٌوظقي مإظب مهلني مدرجي مثؼي ماٌلؿكدعني موإبداء ماظرأي مصقؿو مإذا مطوغً متؾؽ ماظؼقائؿ ماٌوظقي مضد ممت مإسدادػو معـم
طوصيماظـقاحلماىقػرؼيمإلرورمعوظلمعؼؾقل.م
 -7اظؿدضققمسؾىماألداءمموادللاسداتمادلرتؾطةمباظؽوارث:م
متدضقؼماألداءمػقمتدضقؼمعلؿؼؾموعقضقسلمواخؿؾورمعقثققمصقؿومإذامطونمأداءماالظؿزاعوتمأوماظدلاعٍمأوماألغظؿيمأوماٌـظؿوتمايؽقعقيم
ؼؿؿموصؼومظالضؿصودمواظؽػوءةمواظػعوظقيمموصقؿومإذامطوغًمػـوكمصرصمظؾؿقلني.
جدولمرضمم(:)1مأغشطةمادللاسداتمادلرتؾطةمباظؽوارث،موعصػوصةمسواعلمادلكاررمادلرتؾطةمبفا:

 -8اظؿدضققمسؾىمادلطابؼةموادللاسداتمادلرتؾطةمباظؽوارث:
ؼفدف متدضقؼ ماٌطوبؼي مإظب ممتؽني مجفوز ماظرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي معـ موضع متؼرؼر معقجف مإظب ماىفوت ماٌعـقي محقل معطوبؼي ماىفوتم
اظيتممتماظؿدضقؼمسؾقفوموصؼوًمجملؿقسيمععقـيمعـماٌعوؼرلم.
وميؽـ مإجراء متدضقؼ ماٌطوبؼي مطفزء معلؿؼؾ مسـ معفؿي ماظؿدضقؼ ،مطؿو مأغف مميؽـ مأن مؼرتؾط مبؿدضقؼ ماألداء مأو متدضقؼ ماظؼقائؿ ماٌوظقي موضدم
ؼؽقنمظؾعضماألجفزةمعفوممتدضقؼمعطوبؼيموعلموظقوتمخوصيمتقطؾمإظقفومحبؽؿماظؿػقؼضمظؾففوزم.م
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 -9اظؿدضققمسؾىمإسدادماظؿؼارؼرموادللاسداتمادلرتؾطةمباظؽوارث:
سـدمإسدادمتؼورؼرماظؿدضقؼ،مصبىمأنمتراسلمأجفزةماظرضوبيماٌوظقي مواحملودؾيماظلقوقمواالحؿقوجوتماًوصيمبوظدوظيماٌعـقي،موطذظؽم
اظؿػقؼضوت ماظؼوغقغقي موأؼي مععؾقعوت مأخرى متؿعؾؼ مبلصقوب ماٌصوحل .موعـ ماٌؿؽـ مإجراء متؼورؼر متدضقؼ معـػصؾي مألجزاء مزبؿؾػي معـم
عرحؾي معومبعدماظؽقارثم(أغشطي ماالدؿفوبي مظؾطقارئ مأو مإسودةماظؿلػقؾمأو مإسودة ماألسؿور) .موؼب معبقع مايوالت مصبى متقجقف ماظؿؼورؼرم
إظبماىفيماٌـودؾيمصوحؾيمصالحقيمعؿوبعيماظؿقصقوتماٌقضقسي.
 -10أدواتماظؿدضققمسؾىمادللاسداتمادلرتؾطةمباظؽوارث:
مإن متعؼقد مسؿؾقي ماظؿدضقؼ مسؾك ماٌلوسدات ماٌرتؾطي مبوظؽقارث مصبعؾ مادؿكدام مأدوات ماظؿدضقؼ مضرورة مظـؿدضؼل مجفوز ماظرضوبي ماٌوظقيم
واحملودؾي.م
بعضمأدواتماظؿدضقق:م
 مغظؿ ماٌعؾقعوت ماىغراصقي مطلحد معصودر ماٌعؾقعوت موميؽـ مادؿكداعفو مظدعٍ مودبزؼـ موهؾقؾ موإدارة موتؼدؼؿ ماظؾقوغوت ماٌرتؾطيمبوٌقاضع.موميؽـمادؿكداممتؼـقوتمغظؿماٌعؾقعوتماىغراصقيمظؿؼققؿماألعوطـماظيتمضبؿؿؾموضقعماظظقاػرماظطؾقعيماًطرةمبفو.
 موعـ ماٌؿؽـ مأن متؽقن مضقاسد ماظؾقوغوت ماٌؿوحي مسدل ماالغذلغً معػقدة مظؾؿدضؼني محقٌ مؼشورك ماظعدؼد معـ ماألرراف ماٌعـقي مؼب مإدارةماظؽورثيمموعـماألعـؾيمسؾكمضقاسدماظؾقوغوتماٌذطقرةمضقاسدمبقوغوت FTS, ETS ,RAN-DTFماٌلؿكدعيمؼبمتدضقؼمعلوسداتمتلقغوعلمؼبم
اغدوغقلقومواٌقضعماالظؽذلوغلمظإلشوثيماظؿوبعمظألعؿماٌؿقدة.
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مـقـال مـحـرّر
الـمملكة األردنوـة
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الـهاشـمـوــة

إسـداد:ماألدؿاذة/مسدؼؾهمعصطػىماظعدعاتم
عدضقمبدؼوانماحملادؾةماألردغي

عؼدعـــة:
بوتً مايقطؿي مواحدة معـ معؿطؾؾوت ماإلدارة ماظرذقدة مؼب ماٌمدلوت موإحدى ماٌقضقسوت ماٌفؿي ماظيت متػرض مغػلفو مسؾك مجدول مأسؿولم
اٌمدلوت مواٌـظؿوت ماظدوظقي موايؽقعوت مؼب مزبؿؾػ مدول ماظعومل ،موإحدى مسؿؾقوت ماإلصالح ماٌوظل مواإلداري مواظرضوبي مواٌلوءظيم
وهدؼد ماٌلموظقوت مواظعالضوت مبني مطوصي ماألرراف مبقضقح مال مظؾس مصقف موال مشؿقض ،ممبو مؼقصر ماألجقاء ماٌـودؾي مظؿقؼقؼ مرؤؼو موأػدافم
اٌمدليمواظقصقلمإظبمردوظؿفوماٌـشقدة.
وضد متزاؼدماالػؿؿومممبػفقممايقطؿيموتطؾقؼفو مؼبماٌمدلوتماظعوعيمؼبماظلـقات ماألخرلة ممؼب مضقءمدعلماظدول مإظب مايدمعـ ماظػلود مؼبم
ػذهماٌمدلوتموتدغلمعلؿقىماإلصصوحمواظشػوصقيموضعػمأغظؿيماظرضوبي.مظذظؽمطونمالمبدمعـمتطؾقؼمايقطؿيمؼبماٌمدلوتماظعوعيممبوم
ؼضؿـمادؿؼالظقؿفوموإخضوسفومجملؿقسيمعـماألغظؿيمواظؼقاغنيمواظؼراراتمبفدفمتطقؼرماألداءموتعزؼزماظشػوصقيمواإلصصوح.

 -1عػفومموأػؿقةماحلوطؿة:

إنمعصطؾحمايقطؿيمػقماظذلعبيماٌكؿصرةمظؾؿصطؾح“ .“Corporate governanceصؼدمسرّصًمايقطؿيمبلغفومذبؿقسيمعـماظؼقاغنيم
واظـظؿ مواظؼرارات ماظيت متفدف مإظب مهؼقؼ ماىقدة مواظؿؿقز مؼب ماألداء مسـ مررؼؼ ماخؿقور ماألدوظقى ماٌـودؾي مواظػعوظي مظؿقؼقؼ مخططم
وأػداف ماٌمدلوت ،مؼب محني مسرصً مايقطؿي مبوظؼطوع ماظعوم مبلغّفو مذبؿقسي معـ ماظلقودوت مواإلجراءات ماٌلؿكدعي مظؿقجقف مأغشطيم
اٌـظؿيمواظؿلطدمعـمهؼقؼمأػداصفوموإنوزماظعؿؾقوتمبلدؾقبمأخالضلموعلمول.
وبوظؿوظل مصنن مايقطؿي متلعك مإظب مرصع مطػوءة مأداء ماٌمدلوت مووضع ماألغظؿي ماظؽػقؾي مبويد معـ متضورب ماٌصوحل مواٌلؾؽقوت مشرلم
اٌؼؾقظي،موإسدادماغظؿيمظؾرضوبيمسؾكمأدائفوموتصؿقؿمػقؽؾمضبددمتقزؼعمطوصيمايؼققمواٌلموظقوتموطذظؽمهدؼدماظؼقاسدمواإلجراءاتم
اٌؿعؾؼيمبلرلماظعؿؾمظدىمطؾمعمدليمعـمعمدلوتماظؼطوعماظعوم.
وضدمالضًمايقطؿيماػؿؿوعومعؿزاؼدامعـمضؾؾماٌمدلوتماظدوظقيماظيتمحرصًمسؾكمتـوولمعقضقعمايقطؿيموتطؾقؼوتفوموطونمسؾكمرأسم
ػذه ماٌمدلوت مطؾ معـ مصـدوق ماظـؼد ماظدوظل مواظؾـؽ ماظدوظل موعـظؿي ماظؿعوون ماالضؿصودي مواظؿـؿقي ماظيت مأصدرت مسوم م 1999معؾودىءم
حقطؿيماظشرطوتمعـمخاللمتؼدؼؿمسددمعـماًطقطماإلرذودؼيمظؿدسقؿمإدارةماظشرطوتموطػوءةمأدقاقماٌولموادؿؼرارماالضؿصودمطؽؾ.م

 -2عؾادئماحلوطؿة:

ؼؿطؾى متطؾقؼ مايقطؿي موجقد معؾودئ مسوعي مهؽؿ مايقطؿي مصؼد مضوعً معـظؿي ماظؿعوون ماالضؿصودي مواظؿـؿقي م()OECDمبوٌشورطي مععم
صـدوقماظـؼدماظدوظلم()IMFمواظؾـؽماظدوظلمواالهوداتماٌفـقيمبدورمبورز مؼبمإردوءمذبؿقسيمعـماٌؾودئماإلرذودؼي مظؿؽقنمعرجعقوتم
ظالدؿعوغيمبفومؼبمعـظؿوتماألسؿولمحقلمآظقيمايقطؿيموعدىمصوسؾقؿفومؼبماظدولماظـوعقيمواٌؿؼدعيموعـمبنيمػذهماٌؾودئمعومؼؾل:
*ماظؿػوسؾ:متؿطؾىمايقطؿيماظلدؼدةمتػوسالمبنيماإلدارةمواٌراجعماًورجقيمواٌراجعماظداخؾقي.
*ماًدلات:مؼـؾغلمأنمؼؽقنمظدىمأسضوءماإلدارةمخدلةمطؾرلةمسـماٌمدليمواجملولماظقزقػلمؼعؽسمعزصبومعـماٌعورفمواًؾػقوت.م
وصبىمأنمؼؿؾؼكمعبقعماألسضوءمإرذوداتمتػصقؾقيموتعؾقؿومعلؿؿرامظضؿونمإنوزػؿموحػوزفؿمسؾكمعلؿقىماًدلة.
*ماظغرض:مصبىمأنمتدركماإلدارةمأنمشرضفومغبوؼيماٌصوحل.
* ماالجؿؿوسوت مواٌعؾقعوت :مؼؿعني مسؼد ماجؿؿوسوت مدورؼي مظػذلات معـودؾي موأن مؼؿوح مظألسضوء ماظدخقل مسؾك ماٌعؾقعوت موعـوضشيم
اٌعـقني.
*ماظغش:مصبىمسؾكمإدارةماٌمدليموـىماظغشمظؿػوديماظعؼقبوتماىـوئقيماظصورعيموإسدادمتؼورؼرمٌكوررماظغش.
اٌراجعيماًورجقي:متعؿدلماٌراجعيماًورجقيمعفؿيمغؾقؾيمترطزمسؾكماظصوحلماظعومموظقلًمأسؿولمعـوصلي.
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 -3أػدافماحلوطؿة:
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تلعك مايقطؿي مإظب مرصع مطػوءة مأداء ماٌمدلوت مووضع ماألغظؿي ماظؽػقؾي مبؿكػقػ مأو متؼؾقؾ ماظغش موتضورب ماٌصوحل مواظؿصرصوت مشرلم
اٌؼؾقظي مووضع مأغظؿي مظؾرضوبي مسؾك مأداء متؾؽ ماٌمدلوت مووضع مػقؽؾ مضبدد متقزؼع مطوصي مايؼقق مواٌلموظقوت موهدؼد ماظؼقاسدم
واإلجراءاتمواٌكططوتماٌؿعؾؼيمبلرلماظعؿؾمداخؾماٌمدلي.
موميؽـمإعبولماألػدافماظيتمميؽـمهؼقؼفومغؿقفيمتطؾقؼمغظؿمايقطؿيممبومؼلتل:م
*مهؼقؼماظشػوصقيمواظعداظيمواٌلوواةموهلنيمعلؿقىماظؿـؿقيماالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقي.
* متقصرل مايؿوؼي ماظالزعي مظؾؿؾؽقي ماظعوعي معع معراسوة معصوحل ماٌؿعوعؾني معع معمدلوت ماظدوظي ماٌكؿؾػي موايد معـ مادؿغالل ماظلؾطي مؼبم
تػضقؾماٌصؾقيماظعوعي.
* متقصرل مصرصي معراجعي ماألداء معـ مخورج مأسضوء ماإلدارة ماظؿـػقذؼي متؽقن مشلو معفوم مواخؿصوصوت موصالحقوت مظؿقؼقؼ مرضوبي مصعوظيم
وعلؿؼؾي.
*مزؼودةماظـؼيمؼبمإدارةماالضؿصودماظؼقعلممبومؼلوػؿمؼبمرصعمععدالتماالدؿـؿورموهؼقؼمععدالتممنقمعرتػعيمؼبماظدخؾماظؼقعل.
*معـعماظقادطيمواحمللقبقيموايدمعـمادؿغاللماظلؾطيمؼبمشرلماٌصؾقيماظعوعي.

م

 -4أدواتماحلوطؿة:

ظؿطؾقؼمضقاسدمايقطؿيموهؼقؼماألػدافماٌرجقةمعـفومطونمالمبدّمعـموجقدمػقؽؾمتـظقؿلمضبددماظقاجؾوتمواٌلموظقوتمبشؽؾمدضقؼم
وعؿقازن موتقصرل مغظؿ مربودؾقي موعوظقي مصعوظي متضؿـ متشغقؾ مسؿؾقي مادبوذ ماظؼرار ماإلداري مبؽػوءة موصوسؾقي ،مبوإلضوصي مإظب مإصبود معدوغيم
أخالق مأو معقـوق مذرف مؼؿؿقز مبوظـزاػي مواظشػوصقي مواٌقضقسقي ،مواالظؿزام مبوٌعوؼرل ماظدوظقي مظؾؿقودؾي مواظؿدضقؼ مظؿقؼقؼ ماظرضوبيم
وتلفقؾفو.

اظؿوصقات:

إن متطؾقؼ مايقطؿي مؼب ماٌمدلوت مايؽقعقي مؼب ماظؼطوع ماظعوم مدقف مؼمدي مإظب مهلـ مأداء ماٌمدلوت مؼب ماظؼطوع ماظعوم موذظؽ معـ مخاللم
بعض ماإلجراءات معـؾ متطؾقؼ مععوؼرل ماحملودؾي مايؽقعقي مؼب ماظؼطوع ماظعوم مواظيت متدسؿ معؾودئ مايقطؿي معـ مخالل مذػوصقي ماظؿؼورؼرم
اٌوظقيمموغزاػيماظعؿؾقوتماحملودؾقيمايؽقعقيموطذظؽمتطقؼرموتعزؼزمدور موعػفقمماظرضوبيمواظؿؼققؿمسؾكماألداءمعـمخاللمعمذرات مأداءم
رئقلقي مظؽوصي ماألػداف ماظؿشغقؾقي مواإلدذلاتقفقي مايؽقعقي .مطؿو مإن مإصبود مغظوم موتعؾقؿوت متضؿـ موتمدي مإظب متقثقؼ ماإلجراءاتم
واألغظؿيموهدؼدماٌلموظقوتموايؼققمواظصالحقوتمواظعالضوتمؼبمإرورمعـففقيمسؿؾمواضقيمتفدفمإظبمتطقؼرمأداءماظـؿمدلي.

اظـؿراجع:

أوال:مادلراجعماظعربقة:

 محراحشي م ،2003سؾد ماجملقد مغبد محرا محشي ،ماظػلود ماإلداري :مدرادي معقداغقي مظقجفي مغظر ماظعوعؾني مؼب مأجفزة معؽوصقي ماظػلود ماإلداري مؼب ماظؼطوع مايؽقعلماألردغل،مردوظيمعوجلؿرل،مشرلمعـشقرة،مجبوععيماظرلعقك.
مغبودم ،2005رورقمسؾدماظعولمغبود،محقطؿيماظشرطوت:ماٌػوػقؿماٌؾودئماظؿفوربم،متطؾقؼوتمايقطؿفمؼبماٌصورفم،ماظدارماىوععقي،ماإلدؽـدرؼي،مصم.5محفوزيم ،2002ربؿدمحفوزي،ماحملودؾيمايؽقعلمواإلدارةماٌوظقيماظعوعي،ماظطؾعيماظلوددي،مسؿون،ماٌمظػ.اظشقاورة م ،2009صقصؾ مربؿقد ماظشقاورة ،مضقاسد محقطؿي ماظشرطوت مودورػو مؼب معؽوصقي مزوػرة ماظػلود مواظقضوؼي معـف مؼب ماظشرطوت ماٌلوػؿي ماظعوعي ماألردغقي ،مذبؾيمجوععيمدعشؼمظؾعؾقمماالضؿصودؼيمواظؼوغقغقي –ماجملؾد – 25ماظعددماظـوغل،مصم– 119مصم.153
-منورم ،2006اغبدمعـرلماظـفور،ماظؾعدماٌصرؼبمؼبمحقطؿيماظشرطوت،مذبؾيمعصورفماظؽقؼً،ماظعدد ،45ماظؽقؼًمص .3

أوال:مادلراجعماألجـؾقة:

- Andrew tylecote, paulina Ramirez(2006) corporate governance and innovation: The UK compared with the US and
‘insider’ economies. Research policy (35) 160-180.
- Anturo Bris, Neil Brisley, christos cabolis (2008) Adopting betten corporate governance, Journal of corporate p 17.
Christopher w, Anderson, Terry L. Campbell (2004) corporate governance of Japanese banks,
Journal of corporate finance (10) 327-354.م-
-Doidge .c, kardgi A, stulz R.,( 2007) why do countries matter so much for corporate governance? Journal of financial
Economics (86)1-39.
-Daniel Karfkraay,Massime Mastruzzi,2010, The World wide Governance Indicator, working paper, prepared for, The
World Bank development research group, macroeconomics and Growth team.
-Gadowska Kaja 2010, National and International anticorruption efforts, Vol.11, Nov2, may, P P 178 – 209.
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التونسوّة

إسـداد:ماألدؿاذ/مصقصلمحلنمعاغي
علؿشارمبدائرةماحملادؾاتمباجلؿفورؼةماظؿوغلقة

تؼـدؼممسـام:
وسقوً مبلػؿقي مضطوع ماظذلبقي مواظؿعؾقؿ مواظؾقٌ ماظعؾؿل مودوره ماٌمثر مؼب مدسؿ مجفقد ماظؿـؿقي مؼب ماجملوالت ماالضؿصودؼي مواالجؿؿوسقيم
واظلقودقي ،ماغصرصً م -مبدرجوت معؿػووتي م -ماػؿؿوعوت مايؽقعوت ماٌؿعوضؾي مؼب ماظدول ماظعربقي معـذ ماغؿفوء مايؼؾي ماالدؿعؿورؼي مإظبم
اظـفقض مبفذا ماظؼطوع موتطقؼره ،مصقُضعً ماًطط مورُصدت ماٌقزاغقوت موتقدّعً ماظؾـقي ماظؿقؿقي مبنحداث مأسداد مطؾرلة معـ ماٌدارسم
واٌعوػدموصقالمإظبمإغشوءماظؽؾقوتمواىوععوتموعراطزماظؾقٌماٌؿكصصي.
وغؿقفي مظؿؾؽ ماىفقد مواإلعؽوغوت ماٌودؼي ماظيت ممت متلكرلػو ،مبؾغ معؿقدط مععدل ماإلغػوق مايؽقعل مسؾك ماظؿعؾقؿ مؼب مسوم م 2014حقاظلم
%5عـ ماظـوتٍ ماحملؾل مجملؿقع ماظدول ماظعربقي موحقاظل م %15معـ مإعبوظل مغػؼوتفو .مطؿو مذفد ماظؿعؾقؿ ماظعوظل متطقراً معؾؿقدوً مؼب معبقعم
اظدولماظعربقيمدونمادؿــوء،محقٌمتضوسػمسددماظطؾؾيماٌلفؾنيمؼبماىوععوتماظعربقيمبنيمدـيم1981مو1999مثالثمعراتمظقصؾم
إظبم3,1معؾققنمروظىمدـيم،1999مو8,8معؾققنمروظىمخاللمدـيم،2014مأيمبزؼودةمتؼدرمبـلؾيم % 283ممومجعؾمغلؾيماٌؾؿقؼنيم
بوظؿعؾقؿماظعوظلمممّـمػؿمؼبمدـّماظدراديماىوععقيمترتػعمعـم % 18إظبم % 24خاللمغػسماظػذلة.
شرلمأنّمػذاماظـؿقماظلرؼعماظذيمذفدهمضطوعماظؿعؾقؿماظعوظلمواظؾقٌماظعؾؿلمالمصبىمأنمضبفىمسـمغظرغومحؼقؼيمأنّماظؼطوعمعومؼزالم
صؿقوً موحدؼـوً موػشوً ،مصؼؾؾ مدؿني مدـي ممل مؼؽـ ماظعومل ماظعربل مضبؿضـ مأطـر معـ مسشر مجوععوت مثالث معـفو مشرل مورـقي ،مظقؿطقر ماظعددم
غلؾقّوً مخالل مػبلقـوت مودؿقـوت ماظؼرن ماٌوضل ،مأي مبعد ماظؿكؾّص معـ مربؼي ماالدؿعؿور مظؿُـشل ماىوععوت ماظقرـقي ممبػفقعفو مايدؼٌم
طؿو مػق مذلن ماىوععي ماظؾقؾقي ماظيت متلدلً مؼب مبـغوزي مدـي م ،1955موجوععي ماًررقم مدـي م ،1956موجوععيت ماٌؾؽ مدعقد موبغدادم
دـي م ،1957موجوععيت متقغس مودعشؼ مدـي م ،1958مواىوععي ماىزائرؼي مواألردغقي مدـي م ،1962مواىوععي ماظقؿـقي مدـي م،1970م
واىوععيماٌقرؼؿوغقيمدـي .1981
أعوماظطػرةمايؼقؼقيماظيتمذفدػوماظؼطوعماىوععلمؼبماظدولماظعربقي،مصؼدماغطؾؼًمؼبماظـؿوغقـوتمواظؿلعقـوت،مإذمبؾغمسددماىوععوتم
اظعربقي ماظيت مأغشؽً مخالل متؾؽ ماظػذلة م 141مجوععي مأي ممبعدّل مدؾع مجوععوت مطؾ مدـي .موتزاؼد مػذا ماظرضؿ مظقؾؾغ مدـي م .2012معو مالم
ؼؼؾمسـم398مجوععي،مؼبمحنيمملمؼؽـمسددػومؼزؼدمسـمسشرمجوععوتمؼبمعـؿصػماظؼرنماٌوضلموسـم33مجوععيمؼبماظـؿوغقـوت.موؼبم
بداؼي ماظؿلعقـوت مبدأت ماىوععوت ماًوصي مبوظظفقر مؼب مورــو ماظعربل ،محقٌ مارتػع مسدد ماىوععوت مإظب محقاظل م 500مجوععي مبنيم
حؽقعقي موخوصي مؼب مغفوؼي مدـي م .2012موبوظؿوظل مصننّ مثالثي مأربوع ماىوععوت ماظعربقي متؽقن مضد مأغشؽً مؼب مغفوؼي ماظعؼدؼـ ماٌوضقني،م
وسؾقفمصننّمسؿرمشوظؾقؿفومالمؼؿعدىمسشرؼـمسوعوً.
ػذا ماظؿطقر ماٌؿـوعل معع محداثي ماظؼطوع موػشوذؿف محؿّؿو مسؾك مايؽقعوت ماظعربقي مادؿقداث مػقوطؾ مدبؿص مبوإلذراف مسؾك ماظؿعؾقؿم
اظعوظلمواظؾقٌماظعؾؿلموتفؿؿمبشموغفموضضوؼوه.موطونمظزاعوًمبوظؿقازيمععمذظؽمصلحماجملول مأعوممأجفزةموػقؽوتماظرضوبي مظؾؼقومممبفومم
تدضقؼ مػدصفو متؼققؿ مأداء متؾؽ ماشلقوطؾ موهدؼد مغؼوط ماظؼقة موغؼوط ماظضعػ مصقف موتؼدؼؿ ماظؿقصقوت ماظالزعي ماظيت معـ مذلغفو متطقؼر مذظؽم
األداء مواالرتؼوءمبفمعع مايرص مدائؿو مسؾك مهؼقؼماظؿقازنماظضروريمبنيماألػدافماٌـشقدةماٌضؿّـي مبوظلقودوتماظعوعي مظؾدوظي موحلـم
اظؿصرفمؼبماٌولماظعوم.
وبوظـظرمإظبمعومتؼدممدقـصرفماػؿؿوعـومؼبمػذاماظؾقٌمإظبماظؿعرؼػمأوّالًمبوٌفوممواٌلموظقوتماظيتمتشذلكمصقفومتؼرؼؾوًمعبقعماشلقوطؾم
اٌشرصيمسؾكماظؿعؾقؿماظعوظلمواظؾقٌماظعؾؿلمؼبماظعوملماظعربلمبوسؿؾورػوماإلرورماألدودلمواٌرجعلماظذيمؼلوسدمسؾكمهدؼدماجملوالتم
اظرضوبقيماظيتمميؽـمأنمتذلطزمسؾقفومأسؿولماٌراجعي،مثؿمسرضماألػدافماظرضوبقيماظعوعيموضؾطمغطوقماظرضوبي،مظــفلمؼبماألخرلمبردؿم
عالعحمبرغوعٍماظرضوبيماٌؿؽـماضذلاحفمأثـوءمتـػقذمعفوممتدضقؼمسؾكمأداءمتؾؽماشلقوطؾمععمإبرازماٌكوررماحملؿؿؾي.
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أؼّو معومطوغًمرؾقعيماشلقؽؾ ماٌؽؾػمبوظشمون ماٌؿعؾؼيمبوظؿعؾقؿماظعوظل مواظؾقٌ ماظعؾؿلمؼبماظدوظي ،مصننّ مأػؿّ معلموظقوتف موعفوعف متؿؾكصم
حؿؿومؼبماآلتل:
*مإسدادماظلقوديماظعوعيمظؾدوظيمؼبمذبولماظؿعؾقؿماظعوظلمواظؾقٌماظعؾؿل،مواإلذرافمسؾكمتطؾقؼفوموتػعقؾفوموتطقؼرػو.
* ماضذلاح مإغشوء معمدلوت ماظؿعؾقؿ ماظعوظل ماظعؿقعل مأو مايؽقعل موإضرار محؼقل ماظؿكصص مؼب مزبؿؾػ ماجملوالت محلى محوجقوتم
اجملؿؿع.
* ماإلذراف مسؾك معمدلوت ماظؿعؾقؿ ماظعوظل معـ مععوػد مسؾقو موطؾقوت موجوععوت موعمدلوت مداسؿي مشلو مطؿمدلوت ماًدعوت ماىوععقيم
اظيتمتدؼرماٌطوسؿمواٌؾقؿوتموعراطزماظصقيماىوععقي.
*ماظـظرمصقؿومؼقاجفماظؿعؾقؿماظعوظلمعـمصعقبوتموععقضوتمواضذلاحمايؾقلمواظقدوئؾماظؽػقؾيمبؿذظقؾفو.
*موضعماألدسممواظشروطماظعوعيماٌؿعؾؼيمبؼؾقلماظطؾؾيمؼبمعمدلوتماظؿعؾقؿماظعوظل.
*ماظؿـلقؼمبنيمػقؽوتموعمدلوتماظؿعؾقؿماظعوظلموػقؽوتموعمدلوتماظؾقٌماظعؾؿلمواظعؿؾمسؾكمهؼقؼماٌزؼدمعـماظؿؽوعؾمبقـفو.
* مغشر مثؼوصي ماظؾقٌ ماظعؾؿل مؼب ماٌمدلوت ماظؿعؾقؿقي موتلفقؾ موعؿوبعي معفؿوت ماظؾوحـني مورؾؾي ماظدرادوت ماظعؾقو موتفقؽي ماظظروفم
اٌالئؿيمشلؿمظؿؿؽقـفؿمعـمإنوزمأحبوثفؿمسؾكماظقجفماألطؿؾ.
*متقصرلموتـؿقيماٌقاردماٌوظقيمظدسؿماظؾقٌماظعؾؿلمواظؿطقؼرماظؿؽـقظقجلمؼبمعمدلوتماظؿعؾقؿماظعوظل.
*معؿوبعيمطؾمعومؼؿعؾؼمبشمونماظطؾؾيمواًدعوتماظطالبقي.

 -2أػدافماظرضابة:

ميؽـمأنمتؿؿـّؾمأػدافماظرضوبيماألدودقيمسؾكماشلقوطؾماٌشرصيمسؾكماظؿعؾقؿماظعوظلمواظؾقٌماظعؾؿلمؼبمعومؼؾل:م
* ماظؿلطد معـ ممتؽّـ ماشلقوطؾ ماٌشرصي مسؾك ماظؿعؾقؿ ماظعوظل مواظؾقٌ ماظعؾؿل معـ متـػقذ معفوعفو موهؼقؼ مأػداصفو موصؼوً مٌؿطؾؾوت ماالضؿصودم
واظؽػوءةمواظػوسؾقيمواظؿـؿقيماٌلؿداعي.
* ماظؿلطد معـ معدى ماظؿزام متؾؽ ماشلقوطؾ مبوظؼقاغني مواظؾقائح مواظؼرارات مواإلجراءات ماٌـظؿي مظعؿؾفو ،موعـ معالءعي ماظؿشرؼع ماٌعؿقل مبف مؼبم
اجملولمٌؿطؾؾوتماٌرحؾيموظؾلقودوتماظعوعيمؼبماظدوظي.
*ماظؿقؼؼمعـموجقدمأغظؿيمرضوبيمداخؾقيمهؽؿمبـفوسيموصوسؾقيماألغشطيمواظعؿؾقوتماظرئقلقيماظيتمتؿقالػومتؾؽماشلقوطؾ.

 -3غطــاقماظرضابة:

ميؽـ مأن مؼذلطز مغطوق ماظرضوبي مسؾك ماشلقوطؾ ماٌشرصي مسؾك ماظؿعؾقؿ ماظعوظل مواظؾقٌ ماظعؾؿل مسؾك متؼققؿ مأدائفو مخالل مصذلة مربدّدة مؼؿقظّكم
صرؼؼ ماظؿدضقؼ مضؾطفو موصؼ معو مؼذلاءى مظف معـ ماظؿدلؼرات موحلى معؼؿضقوت معفؿي ماظؿدضقؼ موميؽـ مأن مؼشؿؾ مذظؽ ماظـطوق ماىقاغىم
اظؿوظقي:
مطػوءةموصوسؾقيماظؿـظقؿماإلداريماٌعؿؿدمظؾفقؽؾماٌشرفمسؾكماظؿعؾقؿماظعوظلمواظؾقٌماظعؾؿلموعدىمادؿفوبؿفمٌؿطؾؾوتمسؿؾف.ماٌقاردماظؾشرؼيمواٌوظقيمواٌودؼيماٌلؿكدعي.موضعموتطقؼرماظلقودوتمواالدذلاتقفقوتمواًططماظؿـػقذؼيماٌؿعؾؼيمبوظؿعؾقؿماظعوظلمواظؾقٌماظعؾؿل.جقدة موطػوءة ماًدعوت ماٌؼدعي معـ مضؾؾ مذظؽ ماشلقؽؾ مصقؿو مؼؿعؾّؼ معـال ممبـح ماظذلاخقص مٌمدلوت ماظؿعؾقؿ ماظعوظل مواإلذراف ماظعؾؿلمواظؾقداشقجلمسؾقفو،مواٌصودضيمسؾكماظشفوداتمواٌمػالتماظعؾؿقيموتؼققؿماالعؿقوغوتموتـؿقيموتشفقعماظؾقٌماظعؾؿلموشرلػو.

 -4برغاعجماظرضابة:

بعد مهدؼد ماألػداف ماظعوعي ،مميؽـ متضؿني ماألػداف ماظرضوبقي ماظؿػصقؾقي معؾقّبي محلى ماجملوالت مضؿـ مبرغوعٍ مسؿؾ معع مإبرازم
اإلجراءات ماظرضوبقي ماٌؿؽـ مإتؾوسفو مظؿقؼقؼ متؾؽ ماألػداف مواٌعوؼرل ماظرضوبقي ماظيت مدقؿؿّ ماسؿؿودػو مإضوصي مإظب ماٌكورر ماحملؿؿؾي موذظؽم
سؾكماظـققماظؿوظل:

أوالً:ماإلدرتاتقفقةمواخلططمواألػداف:

اظؿلطد معـ مأن ماشلقؽؾ ماٌؽؾّػ مضوم مبقضع مدقودي مسوعي مأو مخطي مإدذلاتقفقي مظؾؿعؾقؿ ماظعوظل مواظؾقٌ ماظعؾؿل موصؼ ماظصقغ ماظؼوغقغقيم
اٌؼرّرة.موظؿـػقذمػذاماشلدفماظرضوبل،مميؽـمإتؾوعماإلجراءاتمأوماًطقاتماظرضوبقيماظؿوظقي:
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*ماالدؿػلورمعـماٌلموظنيمبوشلقؽؾماٌعينمسـموجقدمدقوديمسوعيمأومإدذلاتقفقيمععؿؿدةمظؾؿعؾقؿماظعوظلمواظؾقٌماظعؾؿل.
ؼبمحولموجقدمعـؾمتؾؽماظلقوديماظعوعيمأوماإلدذلاتقفقي،ماظؼقومممبومؼؾل:
*ماظؿلطدمعـموجقدمخططمدـقؼيمععؿؿدةمتذلجؿماآلظقوتمواظقدوئؾماظيتمعـمذلغفومأنمتلوسدمسؾكمتـػقذماظلقوديمأوماإلدذلاتقفقي.
*ماظؿلطدمعـموجقدمأػدافمواضقيموربددةموضوبؾيمظؾؿـػقذ.
* ماظؿلطد معـ موجقد معمذرات مأداء مضوبؾي مظؾؼقوس معرتؾطي مارتؾوروً موثقؼوً مبوألػداف ماإلدذلاتقفقي ،معـ مذلغفو ماٌلوسدة مسؾك متؼققؿ مأداءم
اشلقوطؾماٌعـقيمصقؿومؼؿعؾؼمبؿقؼقؼمتؾؽماألػداف.
*مضقوسمعمذراتماألداءماٌلؿفدصيم(اٌؿقضعي)،موعؼورغؿفوممبمذراتماألداءماظػعؾقي.
*مهدؼدماظػروضوتمبنيمغؿوئٍماٌمذراتماظػعؾقيمواٌمذراتماٌلؿفدصيموعـوضشيماٌلموظنيمالدؿقضوحمأدؾوبفوموهؾقؾفومواظقضقفمسؾكم
حؼقؼيماظعقائؼماظيتمحوظًمدونمهؼقؼماٌمذراتماٌـؿظرة.
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ثاغقاً:متـؿقةماظؾقثماظعؾؿيمواالرتؼاءمبه:

 -1اظؿقؼقمعنمطػاءةموصعاظقةمأداءماهلقاطلمادلعـقةميفمتشفقعموتـؿقةماظؾقثماظعؾؿيمعنمخاللمعامؼؾي:
*ماظؿلطدمعـموجقدمأػدافمربددةمودضقؼيموواضقيمظدىماشلقؽؾماٌؽؾػمتؿعؾؼمبوالرتؼوءمبوظؾقٌماظعؾؿل.
*معؼورغيمتؾؽماألػدافمبوإلنوزاتماظيتمضوممبفوماشلقؽؾماٌعينمؼبمػذاماًصقص.
*ماظؿقؼؼمعـموجقدمأغظؿيمرضوبيمداخؾقيمهؽؿمبـفوسيموصوسؾقيماألغشطيمواظعؿؾقوتماظرئقلقيماظيتمتؿقالػومتؾؽماشلقوطؾ.
*ماإلرالعمسؾكمدورمذظؽماشلقؽؾمؼبماظؿـلقؼمبنيمعمدلوتماظؾقٌماظعؾؿلمواظؿعؾقؿماظعوظلمواىفوتمذاتماظعالضيم(اىفوتماٌلموظيم
سـماظؿؿقؼؾمواظرسوؼيمواظؿلررلمواظؿطؾقؼم...إخل).
*ماظؿقؼؼمعـمضقومماشلقؽؾماٌعينممبؿوبعيمعمدلوتماظؿعؾقؿماظعوظلمصقؿومؼؿعؾؼمبوظؿزاعفومبشرطمدبصقصمغلؾيمربددةمضوغقغوًمعـمصوؼبم
اإلؼراداتماظلـقؼيمظؾؾقٌماظعؾؿلموظؾؿـؿقيماٌفـقيمشلقؽيماظؿدرؼس.
* مايصقل مسؾك ماظؿؼورؼر ماٌؿعؾؼي مبلػؿ مإنوزات ماىفي ماٌعـقي مصقؿو مؼؿعؾؼ مبوظؾقٌ ماظعؾؿل موصقصفو مظؾؿقؼؼ معـ معدى معلوػؿؿفو مؼبم
تعزؼزموتـؿقيماظؾقٌ ماظعؾؿل ،موذظؽ معـمخالل:مدرادي مدبصقصمغلؾيمعـماٌقزاغقيماظعوعي مأومإغشوء مصـدوق مظدسؿ ماظؾوحـني -متـظقؿم
اظؿظوػرات ماظيت متفدف مإظب ماظؿقػقز مواظؿشفقع مسؾك ماظؾقٌ ماظعؾؿل موتـؿقؿف -متؼدؼؿ ماظدسؿ مظؾطؾؾي موخصقصوً مصقؿو مؼؿعؾؼ مبردوئؾم
اظدرادوت ماظعؾقو -ماظؿعوون معع معراطز ماألحبوث ماظعؾؿقي ماإلضؾقؿقي مواظدوظقي مواالدؿػودة معـ مووربفو مؼب ماجملول -متشفقع مإغشوء معراطزم
سؾؿقي معؿكصصي -معؿوبعي معشورؼع ماظؿكرج ماٌؿؿقزة موعقاطؾي معلور ماظطؾؾي ماٌقػقبني -متـظقؿ ماظـدوات مواحملوضرات ماظؿقسقؼيم
واظؿقلقلقيمظـشرمثؼوصيماظؾقٌماظعؾؿل...م
إنّ معـ مأبرز ماٌكورر ماظيت مميؽـ مأن متذلتى مسـ مسدم متشفقع موتـؿقي ماظؾقٌ ماظعؾؿل ،متعؿقؼ ماظؼصقر مؼب مإغؿوج ماٌعرصي ،مواظؿكؾػ مسـم
رطىمذبؿؿعوتماٌعرصيمعودؼوًموسؿؾقوًموسـمعقاطؾيماظؿطقراتماظعؾؿقيمواظؿؽـقظقجقيمؼبماظعومل،مسالوةمسؾكمسدمماالدؿػودةمعـماإلعؽوغوتم
واظؼدراتماٌؿوحيمؼبمذبولماظؾقٌماظعؾؿلمسؾكماظقجفماألعـؾمظؿؾؾقيمحوجقوتماجملؿؿعموعؿطؾؾوتفماالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقي
-2ماظؿأطدمعنممتؽنماهلقاطلمادلعـقةمعنماظـفوضمبإغؿاجمادلعرصةمسنمررؼقمدسمماظؾقثماظعؾؿيمعنمخاللمعامؼؾي:
ايصقلمسؾكماإلحصوئقوتماٌؿقصرةمظدىماىفيماًوضعيمظؾرضوبيمظػذلةمربددةمواٌؿعؾؼيمخوصيممبومؼؾل:م
* مسدد ماظطؾؾي ماٌلفؾني مؼب ماٌوجلؿرل موؼب ماظدطؿقراه م -مسدد موحدات موزبؿدلات ماظؾقٌ -مسدد معمدلوت ماظؿعؾقؿ ماظعوظل ماٌكقّظيم
مبلؿقى ماظدطؿقراه -مسدد مردوئؾ ماٌوجلؿرل ماٌؿكصصي ماظيت ممتً معـوضشؿفو معؼورغي مبعدد ماظطؾؾي ماٌلفؾني -مسدد مردوئؾ ماظدطؿقراهم
اظيتممتًمعـوضشؿفومعؼورغيمبعددماظطؾؾيماٌلفؾني-مسددمبراءاتماالخذلاعماظيتممتمإؼداسفومعـمضؾؾماظؾوحـني-مسددماٌؼوالتماظعؾؿقيم
اظيتممتمغشرػومؼبمدورؼوتمعؿكصصيم(ورـقوًمودوظقوً)-مسددماٌراطزماظعؾؿقيماظعوعؾيمسؾكمتـؿقيماظؾقٌماظعؾؿل-مسددماظػعوظقوتماظعؾؿقيم
اظيتمضوعًمتؾؽماشلقوطؾمبؿـظقؿفوم-ماالسؿؿوداتماٌرصقدةمدـقؼوًمظؾؾقٌماظعؾؿل:
مدراديموهؾقؾماظؾقوغوتمواإلحصوئقوتماٌؿقصؾ مسؾقفو مواًروج مبوالدؿـؿوجوت ماٌـودؾيمعـفو ،موخوصيمعـمخالل مهؾقؾ موادؿؼراءموعؼورغيمتطقرماٌمذراتماٌذطقرةمأساله.
 ماظؿـؾً معـ مضقوم ماشلقؽؾ ماٌعين مبنجراء متؼققؿ مدوري مألغشطي موحدات موزبؿدلات ماظؾقٌ ،معـ مخالل معراجعي ماالدؿؿورات ماًوصيمبؿؼققؿموحداتماظؾقٌماظعؾؿل.م
مهدؼدماظقحداتمواٌكؿدلاتماظيتمملمتلفؾمغشورومؼذطرمودراديمأدؾوبمذظؽ.مـجـلـة الـرقـابة املـالية – يونيو (حزيران)  –2016العدد 68

ماظؿـؾًمعـمضقومماشلقؽؾماٌعينمبوظؿعرؼػمبوظؼدراتمواإلعؽوغوتماٌؿقصرةمواٌؿوحيمإلنـوزماألحبـوثماظعـؾؿقيمعـمخاللمتـظقؿماٌؾؿؼقوتمواظػعوظقوتموادؿكداممودوئؾماظؿقسقيمعـمعطقؼوتموطؿقؾوتموععؾؼوتموعـشقراتموشرلػو.
 ماظؿلطد معـ مضقوم ماىفي ماٌعـقي مبنبرام ماتػوضقوت متعوون معع معراطز ماظؾقٌ ماظعؾؿل ماظدوظقي ،موذظؽ مبويصقل مسؾك ماتػوضقوت ماظؿعوونماٌدلعيمععمتؾؽماٌراطز.م
إنّمعـمأػؿماٌمذراتماظداظيمسؾكمسدمماظؿقصّؼمؼبماظـفقضمبنغؿوجماٌعرصي،مسدممتقصرلماظظروفماٌـودؾيمظؿشفقعماإلغؿوجماظعؾؿلموتطقؼرم
ودوئؾف موسدم متقصرل ماٌشرصني ماألطػّوء مسؾك مأسؿول ماظؾقٌ مواظؿففقزات مواٌعدات مواظقدوئؾ مواٌكؿدلات موشرلػو موسدم متـشقط موحداتم
وزبوبرماظؾقٌموسدممادؿغالشلومسؾكماظقجفماألطؿؾ
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ثاظـاً:متشؽقلماهلقاطلمادلعـقةموضؾطمدريمسؿؾفامودورؼةماغعؼادماجؿؿاساتفا:

 -1اظؿأطدمعنماختاذماظؿدابريماظالزعةمويفماظوضتمادلـادبمظرتطقزمتؾكماهلقاطلمصورمصدورماظؼواغنيماحملدثةمهلامعنمخاللمعامؼؾي:
مرؾىمضراراتمتشؽقؾمتؾؽماشلقوطؾموضؾطمعفوعفومودرلمسؿؾفو. ماإلرالع مسؾك مربوضر ماجؿؿوسوت متؾؽ ماشلقوطؾ ماٌـعؼدة مخالل مصذلة مؼؼع مهدؼدػو مضؿـ ماإلرور ماظزعين مظؾؿفؿّي موذظؽ مظؾؿقؼؼ معـماالظؿزامممبومؼؾل:ماضطالعماشلقوطؾماٌعـقيمبوٌفومماٌقطؾيمإظقفوممبقجىمضراراتمتشؽقؾفوم-مدورؼيموذرسقيموصقيماغعؼودماجؿؿوسوتفوم
مصدورمتقصقوتفومرؾؼوًمظمظقيماٌـصقصمسؾقفومؼبمضراراتمتشؽقؾفوم-مإرالعمدؾطيماإلذرافمسؾكمغؿوئٍمأسؿوشلوموتقصقوتفو.ممعراجعيمغؿوئٍمأسؿولماشلقوطؾماٌعـقيموأػؿ مإنوزاتفومواظؿقصقوتماظيتمضوعًمبرصعفو مظلؾطيماإلذرافمضصد ماظؿـؾً معـ ممتؽّـفو معـمهؼقؼماألػدافماٌـؿظرةمعـمتشؽقؾفو.
إنّ مسدم مسؼدماشلقوطؾماٌعـقّيمالجؿؿوسوتفو مظػذلاتمرقؼؾي مضبقلمدون مإصدارماظؼرارات مؼبماظقضًماٌـودىموؼمدي مإظب ماظؿلخر مؼب مسرضم
اٌلوئؾمسؾكماظلؾطيماٌعـقيمممومؼؿلؾىمبوظؿوظلمؼبمإػؿولموتفؿقشماٌلوئؾمواظؼضوؼوماٌؽؾّػيمبفو.م
 -2اظؿأطدمعنمصدورماظؼراراتماظالزعةمظؿـظقممدريماظعؿلمباهلقؽلمادلعينمعنمخاللمعامؼؾي:
معراجعيماظؼراراتماًوصيمبؿـظقؿمدرلماظعؿؾمبوشلقؽؾماٌعين.ماظؿلطدمعـمتقارؼخمصدورػوموعـمتطوبؼفومععماٌدةماٌؼررةمظعؿؾماشلقؽؾماٌعينمأوماظؾفونماٌـؾـؼيمسـف.ماظؿلطدمعـمتػعقؾمتؾؽماظؼراراتموحلـمتطؾقؼفو.إنّ مشقوب مإجراءات مواضقي متـظؿ مدرل مسؿؾ ماشلقؽؾ ماٌعين معـ مذلغف مأن مؼمدّي مإظب معـع مضؾط ماٌفوم مواظصالحقوت مبوظدضي ماٌطؾقبيم
وهدؼدماٌلموظقوت،مصضالًمسـمصرضماالظؿزاممبفوموتطؾقؼفومسؾكماظقجفماظصققح.
-3ماظؿأطد معن مضقام ماهلقؽل مادلعين مبإسداد ماظؿؼارؼر ماظدورؼة مسن مأوضاع ماظؿعؾقم ماظعاظي مواظؾقث ماظعؾؿي موتؼدؼم ماظؿوصقات مادلـادؾةم
بشأغفامظؾففاتماظعؾقامادلكؿصةمباظدوظةمعنمخاللمعامؼؾي:
مايصقلمسؾكماظؿؼورؼرماظيتمأسدّتفوماىفيماٌعـقيمحقلمغشورفوموأدائفو،مواظـظرمؼبمربؿقاػوموؼبمأوجفمادؿكداعفو.ماإلرالعمسؾكماظؼراراتماٌؿكذةمبـوءًمسؾكمغؿوئٍمتؾؽماظؿؼورؼر.مؼبمحولمسدممرصعمتؼورؼرمدـقؼيمإظبمدؾطيماإلذرافمأومسدمماالغؿظوممؼبمرصعفو،مؼؿؿماظؿقؼقؼمؼبماألدؾوبماظيتمحوظًمدونمذظؽ.إنّ مسدم ماظؼقوم مبرصع معـؾمتؾؽ ماظؿؼورؼرماظدورؼي،مضد مؼعؽس مسدم ماضطالعماشلقوطؾ ماٌعـقي ممبفوعفو موصالحقوتفومسؾك ماظـقق ماٌطؾقب،م
صضالمسـماظؿؼصرلمؼبمإحوريمدؾطيماإلذرافمسؾؿوًمحبؼقؼيمأوضوعماظؿعؾقؿماظعوظلمحؿكمتؽقنمسؾكمبقّـيممبومصبىمادبوذهمعـمضراراتم
وتدابرلمؼبماظقضًماٌـودى.
 -4اظؿأطد معن محرص ماهلقاطل مادلعـقة مسؾى مإرداء مذراطة معع ماحملقط ماالضؿصادي ممبا مؼلاػم ميف محتلني ماظؿؽوؼن ماظؿطؾقؼي مواظرصعم
عنمتشغقؾقةمحاعؾيماظشفاداتماظعؾقامعنمخاللمعامؼؾي:
ماظؿلطدمعـمصوسؾقيماألسؿولماشلودصيمإظبمعزؼدمدسؿماغػؿوحماىوععيمسؾكمربقطفو،موذظؽمعـمخالل:* ماظؿـؾً معـ معدى مإذراك ماىفوت مواٌمدلوت ماالضؿصودؼي مواٌفـقني مؼب مبعٌ ماٌمدلوت ماىوععقي موإحداث محؼقل ماظؿكصص موصؼم
حوجقوتماجملؿؿع.
* ماظؿقؼؼ معـ معدى ماغؿظوم محضقر مممـؾل ماشلقؽوت مواٌمدلوت ماالضؿصودؼي مواٌفـقني مؼب ماجؿؿوسوت ماشلقوطؾ ماٌعـقي موذظؽ معـ مخاللم
عراجعيمربوضرمجؾلوتمتؾؽماالجؿؿوسوت.
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*متؼققؿمحفؿماالتػوضقوتماٌدلعيمععماشلقؽوتماالضؿصودؼيمدقاءمعـمضؾؾمػقوطؾماإلذرافمأومعـمضؾـؾماظـؿمدلوتماىوعـعقـي،م
ادؿـودا مإظب مبعض ماٌمذرات مؼذطر معـفو مسؾك مدؾقؾ ماٌـول :متطقر مسدد ماظعؼقد ماٌدلعي مظؿؼدؼؿ مخدعوت محبـقي موادؿشورؼي معـ مضؾؾم
اٌمدلوت ماىوععقي مظػوئدة ماٌمدلوت ماالضؿصودؼي م -متطقر ماٌقارد ماٌؿلتقي معـ مسؼقد متؾؽ ماًدعوت م -متطقر مسدد ماتػوضقوت ماإلذرافم
اٌزدوج مسؾك مأرروحوت ماظدطؿقراه مخالل مصذلة مربددة م -متطقر مسدد مبراءات ماالخذلاع ماظيت ممت ماضؿـوؤػو معـ مضؾؾ ماٌمدلوت ماالضؿصودؼيم
 متطقر مسدد ماٌشورؼع ماظيت ممت ماحؿضوغفو معـ مضؾؾ ماٌمدلوت ماالضؿصودؼي م -متطقر مسدد ماظردوئؾ موورش ماظؿدرؼى ماظيت م ّمت متؾـّقفو معـمضؾؾماٌمدلوتماالضؿصودؼي.
*ماظؿـؾًمعـموجقدمغظوممظؾؿؼققؿماظدوريمظؿفوربموأسؿولماظشراطيمالمدقّؿومععماشلقؽوتمواٌمدلوتماألجـؾقي.
ماظؿلطدمعـمحرصماشلقوطؾماٌعـقيمسؾكمجعؾماظؿؽقؼـماىوععلمداسؿوموععوضدامظرصعماظؼدرةماظؿشغقؾقي،موذظؽمعـمخالل:*مدراديمتطقرمسددمحؼقلماالخؿصوصمذاتماظؿؽقؼـماظؿطؾقؼلمأوماٌفين.م
*مدراديماظؼراراتماظضوبطيمألغظؿيماظدرادوت،موخوصيمصقؿومؼؿعؾؼ:مبؿطقرمغلؾيمدوسوتماظؿدرؼسماٌكصصيمظألذغولماظؿطؾقؼقيمعـم
إعبوظل مدوسوت ماظؿدرؼس مؼب ماخؿصوص مععقّـ -مسدد ماظدورات ماظؿدرؼؾقي ماظؿطؾقؼقي موعدتفو -متطقر موحدات ماظؿؽقؼـ مؼب مذبول مإحداثم
اٌمدلوتمخوصيمبوظـلؾيمإظبمرؾؾيماظلـقاتماظـفوئقي.م
*ماظؾقٌمؼبمعدىمايرصمسؾكمبعٌمغقاديماظطؾؾيمؼبمذبولمإغشوءماٌمدلوتموعؿوبعيمودسؿمأغشطؿفو.
إنمسدممحرصماشلقوطؾماٌعـقيمسؾكمإردوءمذراطيمععماحملقطماالضؿصوديمعـمذلغفمأنمؼعقؼمعمدلوتماظؿعؾقؿماظعوظلمواظؾقٌماظعؾؿلم
سـماالغػؿوحمسؾكمربقطفوماظداخؾلمواًورجلموإظبمخؾؼمتػووتمبنيماظزادماظـؿعرؼبمواظؽػوءاتمواظـؿفوراتماٌؼدعي مظؾطوظىموعؿطؾؾوتم
دققماظشغؾ.
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رابعاً:ماظؿـظقمماإلداريمظؾفقاطلمادلؽؾّػةمبشأنماظؿعؾقمماظعاظيمواظؾقثماظعؾؿي:

 -1اظؿأطد معن موجود متـظقم مإداري مواضح مؼلاسد مسؾى متـػقذ ماظـؿفام مواظـؿلؤوظقات ماظـؿوطؾة مإلدارات موأضلام ماهلقاطل ماظـؿؽؾّػةم
بشأنماظؿعؾقمماظعاظيمواظؾقثماظعؾؿيمعنمخاللمعامؼؾي:
مايصقلمسؾكمغلكيمعـماشلقؽؾماظؿـظقؿلمظؾففيماًوضعيمظؾرضوبيمجبؿقعماإلداراتمواألضلوممواظؿقؼؼمعـماظؿوظل:*ماسؿؿودماشلقؽؾماظؿـظقؿلمعـمضؾؾماىفيماٌكؿصيموتػعقؾفمواضعقو.
*مأنّماإلداراتمواألضلومماٌعؿؿدةمبوشلقؽؾمطوصقيموأنّماٌػعّؾمعـفومضودرمسؾكمتغطقيمعبقعمعفومموعلموظقوتماىفيماٌعـقي.
 مايصقل مسؾك ماألوصوف ماظقزقػقي ماظرئقلقي مبوىفي ماًوضعي مظؾرضوبي ،مواظؿقؼؼ معـ ماسؿؿودػو معـ مضؾؾ ماىفي ماٌكؿصي ،موعـماظؿقدؼدماظقاضحمظؾؿلموظقوتمواظصالحقوتموسدمموجقدمتعورضمبقـفو.
متغطقيموادؿقعوبماٌفومماٌعؿؿدةمىؿقعماٌلموظقوتماظيتمحدّدتفوماظؼقاغنيمواظؾقائحمواألغظؿيمظؾففيمربؾّماظرضوبي.ماظؿلطدمعـماظؼقوممبؿـػقذمضراراتماشلقوطؾماٌعـقي،موعـموجقدمآظقيمعراضؾيمتلؿحممبؿوبعيمتـػقذمتؾؽماظؼرارات.إنّ مسدم متػعقؾ ماظؿـظقؿ ماٌعؿؿد مأو مسدم متطوبؼف معع ماظؿـظقؿ ماٌعؿقل مبف معـ مذلغف ماظؿلثرل مسؾك مصوسؾقي موطػوءة ماشلقؽؾ ماٌعين مؼب متـػقذم
اٌفوم ماٌقطؾي موتطؾقؼ ماظؼرارات ماظصودرة مسـف ،مطؿو مأنّ مسدم مإسداد مبطوضوت موصػ مظؾقزوئػ ماألدودقي معـ مذلغف مأن مؼمدي مإظب مسدمم
وضقحماظقاجؾوتمواٌلموظقوتماٌرتؾطيمبؽؾموزقػيمواٌمػالتمواًدلةماٌطؾقبيمشلو،موبوظؿوظلمإسوضيماٌؿوبعيمواظؿؼققؿمواٌلوءظي.

خاعلاً:متوصّرمادلواردمادلاظقةمواظؾشرؼةموادلادؼةماظالزعةمظالضطالعمبادلفاممسؾىماظوجهماألعـل:

 -1اظؿأطدمعنمأنماالسؿؿاداتمادلاظقةماظيتمؼؿممتوصريػامضؿنمادلقزاغقةمظؾفقاطلمادلعـقةمتػيمحباجقاتفامظالضطالعممبفاعفاموحتؼققم
عشارؼعفامسؾىمأطؿلموجهمعنمخاللمعامؼؾي:
اإلرالعمسؾكمررؼؼيمتؼدؼرمووضعماٌقزاغقيماٌكصصيمظؾفقؽؾماٌعين،موذظؽمبفدفماظؿقؼؼمممومؼؾل:*ماظؿلطدمعـمحرصمذظؽماشلقؽؾمسؾكمإحؽوممإسدادمعقزاغقؿفممبومؼؽػؾمادؿغاللماظقدوئؾماٌؿوحيمأصضؾمادؿغالل.
*معؿوبعيمغلؼمصرفماالسؿؿوداتماٌكصصيمظذظؽماشلقؽؾ.
*مايصقلمسؾكمضوئؿيمبوٌشورؼعماٌؼذلحيمعـمضؾؾماشلقؽؾماٌعينمخاللمصذلةمربدّدةموعـموجقدمعقزاغقيمطوصقيمظؽؾمعشروع.
*ماظؿقؼؼمعـموجقدمإجراءاتمعؿوبعيمخوصيمبؿـػقذمتؾؽماٌشورؼع،موأغفومغُػّذتموصؼمعوممتمدبطقطف.
إن مدقء متؼدؼر ماالحؿقوجوت مأو مإدوءة مادؿكدام ماٌقارد ماٌوظقي مواظؿصرف مصقفو معـ مذلغف مسالوة مسؾك ماظؿلؾى مؼب مػدر ماٌول ماظعوم ،مأنم
ؼـعؽسمسؾكمجقدةماًدعوتماٌؼدعيموسؾكمزروفماظؿؽقؼـموودوئؾف.
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 -2اظؿأطدمعنمتوصرمادلواردماظؾشرؼةمواالخؿصاصاتماظالزعةمباهلقؽلمادلعينمألداءمعفاعهموعلؤوظقاتهمسؾىماظوجهماظـؿطؾوب
معنمخاللمعامؼؾي:
مايصقلمسؾكمضوئؿيمبوٌقزػنيماٌؾوذرؼـمؼبمزبؿؾػمإداراتموأضلومماىفيمععمبقونمعمػالتفؿماظعؾؿقي.معؼورغيماظعددماٌؿقصرمعـماٌقزػنيمبوظعددماحملددمؼبماشلقؽؾماظؿـظقؿلماٌعؿؿدمعـمضؾؾمدؾطيماإلذراف.ماظؾقٌمؼبمعدىمضدرةماظعددماٌؿقصرمعـماٌقزػنيمسؾكمتؾؾقيمعبقعمعؿطؾؾوتمسؿؾماىفي.مادؿكالصماظـؿوئٍماٌذلتؾيمسـمسدممطػوؼيمسددماٌقزػني،مواظؾقٌمصقؿوم ّمتمادبوذهمعـمإجراءاتمجملوبفيمػذاماظـؼص.ماظؿلطدمعـمتقصرماظؿدرؼىماظالزممٌقزػلماىفيماٌعـقيمحلىماخؿصوصوتفؿمحؿكمميؽـفؿمتلدؼيمعفوعفؿمسؾكماظقجفماٌطؾقب،موذظؽمعـ مخالل مايصقل مسؾك مضوئؿي مبوظدورات ماظؿدرؼؾقي ماٌؼدعي مظؾؿقزػني ،مواظؿلطد معـ مأنّ متؾؽ ماظدورات متؾؾّل محوجقوت ماٌقزػني ماظذؼـم
سلؾؿفؿموتؿـودىمععماخؿصوصوتفؿ.
إنّ مسدم متقصر ماٌقارد ماظؾشرؼي مواالخؿصوصوت ماظالزعي ،معـ مذلغف مأن مؼمدي مإظب مسدم ماظؿعفد مبؾعض ماٌفوم مواٌلموظقوت مأو مسدم ماظؼدرةم
سؾكمأدائفومبؽػوءةموصوسؾقي،مصضالًمسـمأخطورماىؿعمبنيمعفوممعؿضوربيموتعطقؾمعصوحلماظـؿؿعوعؾنيمععماشلقؽؾماظـؿعين.
-3ماظؿأطدمعنموجودمأدظةمإجراءاتمععؿؿدةموعـظؿةمظعؿلماهلقؽلماظـؿعينموذاعؾةمظؽاصةمأغشطؿهمعنمخاللمعامؼؾي:
ماظؿلطدمعـمتقصّرمأدظيمإجراءاتمسؿؾقيمتغطلمزبؿؾػمأوجفماظـشوطموعبقعمذبوالتف.مايصقلمسؾكمغلكيمعـمأدظيماإلجراءاتمواظؿلطدمعـماسؿؿودػومعـمضؾؾماظلؾطيماٌكقظي.ماظؿـؾًمعـمأنّماإلجراءاتماٌعؿؿدةمصعالًمؼبمأداءمزبؿؾػماٌفومماٌؼرّرةمتؿطوبؼمععمأدظيماالجراءات.ماظؿلطد معـمهدؼٌ مأدظيماالجراءاتمطؾؿومررأمتغقرلمسؾكماشلقؽؾماظؿـظقؿلمأومسؾك مأدوظقى ماظؿلقرلماظـؿعؿؿدة ،موعـمسدم مزبوظػؿفمظؾؼقاسدماظؼوغقغقيماىوريمبفوماظعؿؾ.
إنّمشقوبمأدظيماإلجراءاتمضدمؼمديمإظبمسدممتقحقدمررقماظعؿؾ مبنيمعبقعماٌقزػني ،موسدمماظؿزامماٌقزػماظقاحدمبؿـػقذمعفوعفموصؼم
غػسماًطقاتمواإلجراءاتمحقولماىؿقع،مسالوةمسؾكمإعؽوغقيماظؿداخؾمبنيماٌفومموحدوثماضطرابمسؾكمتـػقذػو.
 -4اظؿأطدمعنمتوصرماألغظؿةماآلظقةماظضرورؼةمألداءماظـؿفامموادللؤوظقاتمسؾىماظوجهماظـؿطؾوب عنمخاللمعامؼؾي:
ماإلرالعمسؾكمأغظؿيماظـؿعؾقعوتم(أغظؿيمايودىماآلظل)ماٌلؿكدعيمعـمضؾؾماىفيماًوضعيمظؾرضوبي.ماالدؿػلورمعـماظـؿلموظنيمسـ مادؿكداممتؾؽماألغظؿيموسـمعدىمادؿفوبؿفومالحؿقوجوتفؿمبشؽؾمدضقؼ مودرؼعموصوسؾ ،مواظؿقؼؼمعـمأغّفومتلؿحمبويصقلمسؾكمعبقعماظؿؼورؼرمواظؾقوغوتماظيتمؼؿطؾؾفومأداءماٌفوممسؾكماظقجفماٌطؾقب.
ماظؿـؾًمعـمإغشوءموهدؼٌمضوسدةمبقوغوتمخوصيممبمدلوتماظؿعؾقؿماظعوظلمواظؾقٌماظعؾؿلموعـمدضيمواطؿؿولماظؾقوغوتماٌكزغي.ماظؿقؼؼمعـموضعمأغظؿيمترابطمإظؽذلوغلمبنيماشلقؽؾماٌشرفموعمدلوتماظؿعؾقؿماظعوظلمواظؾقٌماظعؾؿل.مإنّمشقوبماألغظؿيماآلظقيمضدمؼمديمإظبماظؾطءمؼبمتـػقذماٌعوعالتموتؼدؼؿماًدعوت،مصضالًمسـمتعزؼزماحؿؿوالتمارتؽوبماألخطوءمبلؾىم
إنوز ماٌفوم مبشؽؾ مؼدوي ،مطؿو مأنّ مسدم ماطؿؿول مضقاسد ماظؾقوغوت ماٌلؿكدعي مأو ماصؿؼورػو مظؾصقي مواظدضي مضبقل مدون مايصقل مسؾكم
اظؾقوغوتمواظـؿعؾقعوتماظضرورؼيماظيتممتؽّـمعـمادبوذماظؼراراتماٌـودؾيمؼبماظقضًماظـؿـودى.
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دادداً:معفامموعلؤوظقاتماهلقؽلماظـؿعينموطػاءةماخلدعاتمادلؼدعةمعنمضؾؾه:

 -1اظؿأطدمعنموجودمإجراءاتمتلؿحممبؿابعةمرؾؾاتماظرتخقصمظـؿؤدلاتماظؿعؾقمماظعاظيماخلاصةمعنمخاللمعامؼؾي:
مرؾى مايصقل مسؾك مدفؾ مضقد مرؾؾوت ماظذلخقص مظـؿمدلوت ماظؿعؾقؿ ماظعوظل ماًوصي موؼب محول موجقده ماإلرالع مسؾك معضؿقغف مورضقوًمطونمأومإظؽذلوغقوً،موذظؽمظؾؿلطدمعـ:
*متلفقؾماظؾقوغوتمصقفموهدؼـفمأوالًمبلول،موعـماطؿؿولمتؾؽماظؾقوغوتمودضؿفو.
* مإعؽوغقي ماالدؿػودة معـ مبقوغوت ماظلفؾ مخوصي مصقؿو مؼؿعؾؼ ممبؿوبعي ماظـؿراحؾ ماظيت مبؾغؿفو مإجراءات ماظـظر مؼب مرؾؾوت ماظذلخقص موؼبم
هدؼدمعكلمطؾمرؾىمعـمتؾؽماظطؾؾوت.
مهدؼدمأثرمشقوبمتؾؽماظؾقوغوتمسؾكمسؿؾماشلقؽؾماظـؿعينموأدائف.إنّ مشقوبماظؾقوغوت ماظدضقؼي مواظؽوعؾيمحقل مرؾؾوتماظذلخقصموسدمماظؼدرةمسؾك معؿوبعي معكشلو ،مال مؼلؿح مبودبوذماظؼرارات مواإلجراءاتم
اظصقققيمبشلغفو.
مـجـلـة الـرقـابة املـالية – يونيو (حزيران)  –2016العدد 68

-2ماظؿأطـدمعنماالظؿـزاممباإلجراءاتماظؼـاغوغقةمواظؾوائحمماظـؿؿعؾؼةممبـحمتراخقصمإغشاءمعؤدلاتماظؿعؾقمماظعاظيماخلاصةم
اجلدؼدةمعنمخاللمعامؼؾي:
 مايصقل مسؾك مطشػ مبذلاخقص مإغشوء معمدلوت ماظؿعؾقؿ ماظعوظل ماًوصي ماىدؼدة ماٌؿـقحي معـ مضؾؾ ماشلقؽؾ ماٌعين مخالل مصذلةمربدّدة.
عراجعيمسقّـيمعـمعؾػوتماظذلاخقصماٌؿـقحيمعؿضؿـيماٌلؿـداتماظـؾقتقيموربوضرماجؿؿوسوتمىونمصقصماظطؾؾوتموتؼورؼرماظؾفونماٌكؿصي موعؼورغؿفو معع مإجراءات معـح ماظذلخقص مظؾؿلطد معـ مادؿقػوء مرؾؾوت ماظذلخقص مظؾؿلؿـدات مواظؾقوغوت ماٌؾقـي مبودؿؿورات مرؾىم
اظذلخقص-ماظشروطمواٌعوؼرلماظؼوغقغقي-مطوصيماٌؿطؾؾوتماألطودميقي مواإلدارؼي مواٌوظقي ماٌطؾقبي-مطوصي معقاصػوت ماألبـقي مواٌراصؼ م(سودةم
عومتؽقنمعضؿـيمبؾقائحمخوصي)-ماالظؿزاممبوظـؿددماظؼوغقغقيماظقاردةمؼبمذروطموععوؼرلماظذلخقص...
وميؽـ مظؾؿدضؼ ماٌؽؾػ مبوظـؿراجعي مأن مؼلؿعني مبؼوئؿي ماخؿؾور م( )check listمتضؿ مطؾ ماظشروط ماظقاردة مبوظؼرارات مواظؾقائح ماظيتم
دقعؿؿدػومطؿعقورمظؾرضوبيمضصدماظؿقؼؼمعـمادؿقػوءمطوعؾمتؾؽماظشروط.
وصضالًمسـماٌلوسممبؾدإمعلوواةماىؿقعمأعومماالذذلاروتماظؼوغقغقي،متؽؿـماٌكوررمؼبمػذاماجملولمؼبمعـحمتراخقصمٌمدلوتمتعؾقؿم
سوظل مخوصي مشرل معلؿقصقي مظؾشروط ماظؼوغقغقي مممو مؼمثر مسؾك مجقدة ماًدعوت ماٌؼدعي ،موؼمدي مبوظضرورة مإظب ماظؿػووت مبني معمدلوتم
اظؿعؾقؿماظعوظلممبومظفمعـمتلثرلاتمسؾكماٌلؿقىماظؿعؾقؿلماظعوممظؾطؾؾيموصلحماجملولمظؾؿؿوجرةمبوظشفوداتماظعؾؿقي.
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دابعاً:مادلصادضةمسؾىماظشفاداتماظعؾؿقة:

-1ماظؿأطدمعنمطػاءةموصاسؾقةماإلجراءاتمادلؿؾعةميفمادلصادضةمسؾىماظشفاداتموادلؤػالتماظعؾؿقةمعنمخاللمعامؼؾي:
ماإلرالعمسؾكماظدورةماظـؿلؿـدؼيمواإلجراءاتماٌؿؾعيمواٌعوؼرلماٌعؿؿدةمؼبماٌصودضيمسؾكماظشفوداتمواٌمػالتماظعؾؿقي. ماظؿقؼؼ معـ موجقد مضوسدة مبقوغوت ميػظ موتلفقؾ معبقع مرؾؾوت ماٌصودضي مسؾك ماظشفودات مواٌمػالت ماظعؾؿقي ماٌصودق مسؾقفو موشرلماٌصودقمسؾقفومععمبقونمأدؾوبمرصضماٌصودضيمسؾكمبعضماظشفودات.
ماخؿقورمسقـيمعـمعؾػوتماظطؾؾوتماظيتممتًماٌصودضيمسؾقفو،موصقصماظعقـي مظؾؿـؾًمعـ:مادؿقػوئفو مظؾقثوئؼ مواٌلؿـداتماٌطؾقبيم-ماالظؿزام مبوٌعوؼرل مواالذذلاروت ماٌعؿؿدة مظؾؿصودضي مسؾك ماظشفودات -ماخؿؾور ماظػذلة ماظيت متؿطؾؾفو ماٌصودضي مسؾك ماظشفودات مظؾؿقؼؼ معـم
سدممتعطقؾمعصوحلماظطؾؾيماٌؿكرجني-ماٌصودضيمسؾكماظشفوداتمواٌمػالتماظعؾؿقيمعـمضؾؾماظلؾطوتماٌكؿصي.
إنّ مسدم موجقد مظقائح موإجراءات مععؿؿدة مظؾؿصودضي مسؾك ماظشفودات ماٌؿـقحي معـ معمدلوت ماظؿعؾقؿ ماظعوظل مايؽقعقي مواًوصي ،مؼمديم
إظب مشقوب مأو مضعػ ماظرضوبي مسؾك متؾؽ ماظعؿؾقوت،طؿو مإن مّسدم ماظؿؼقّد مبوإلجراءات ماٌعؿؿدة مضد مؼلؿح مبوٌصودضي مسؾك مذفودات مأوم
عمػالتمسؾؿقيمعزؼػيمأومعزورة.

ثاعـاً:مضؾولموتلفقلماظطؾؾة:

-1ماظؿأطدمعنمطػاءةموصاسؾقةماإلجراءاتمادلؿؾعةميفمادلصادضةمسؾىماظشفاداتموادلؤػالتماظعؾؿقةمعنمخاللمعامؼؾي:
مايصقلمواإلرالعمسؾكماٌعوؼرلمواإلجراءاتماٌعؿؿدةمظؼؾقلماظطؾؾيمواٌؿضؿـيمظشروطمضؾقلمرؾؾيمجددمظؽؾمدبصص.ممايصقلمسؾكمضوئؿيمبلزلوءموعمػالتماظطؾؾيماىددماظذؼـممتمضؾقشلؿمؼبمعمدلوتماظؿعؾقؿماظعوظلمخاللمصذلةمربدّدة.ماخؿقورمسقـيمعـماظطؾؾوتماٌؼؾقظيمواظؿقؼؼمعـ:* موجقد مرضوبي مصوسؾي مخبصقص مادؿقػوء ماظطؾؾوت ماٌؼؾقظي مظؽوصي مذروط ماظؼؾقل مؼب معمدلوت ماظؿعؾقؿ ماظعوظل ،مطشفودة مإمتوم ماظدراديم
اظـوغقؼيمواٌعدّلماٌطؾقبمظؾؼؾقل.
*موجقدمحصرمىؿقعماظطؾؾيماٌلفؾنيمؼبمعمدلوتماظؿعؾقؿماظعوظلمحلىماظؿكصّصوت.
*مإسدادماظؾقوغوتمواإلحصوئقوتماًوصيمبوظطؾؾيماٌلفؾنيممبمدلوتماظؿعؾقؿماظعوظلموهدؼـفومأوالمبلول.
إنّمسدمموضعمغظوممرضوبلمصوسؾمسؾكمضؾقلموتلفقؾماظطؾؾيممبمدلوتماظؿعؾقؿماظعوظلمضدمؼمديمإظبمضؾقلمرؾؾيمالمتـطؾؼمسؾقفؿمذروطم
اظؼؾقلمعـمذلغفمأنمؼمثرمسؾكماٌلؿقىماظعوممظؿؾؽماٌمدلوتموؼػؼدمذفوداتفومضقؿؿفوموعصداضقؿفو.

تادعاً:ماإلذرافمواظرضابةمسؾىمعؤدلاتماظؿعؾقمماظعاظي:

-1ماظؿأطدمعنماظؼقاممبإسدادمخططموبراعجمظؾؿؿابعاتماظدورؼةمظؾؿقؼقمعنماظؿزاممعؤدلاتماظؿعؾقمماظعاظيمبؿطؾققماظؼواغنيمواظؾوائحم
واألغظؿةماظيتمحتؽممسؿؾفامعنمخاللمعامؼؾي:
مايصقلمسؾكمخطيماظعؿؾماظلـقؼيمظؾفقؽؾماٌعينمخبصقصمإجراءماظزؼوراتماٌقداغقيمٌمدلوتماظؿعؾقؿماظعوظلماًوضعيمإلذراصف.ممـجـلـة الـرقـابة املـالية – يونيو (حزيران)  –2016العدد 68

ايصقلمسؾكمطشػمبؿـراخقصمإغشوءمعـمدلوتماظؿعؾقؿماظعوظلماًوصيماىدؼدةماظــؿـؿـقحيمعـمضـؾـؾماشلقـؽؾماظـؿـعـــلمخاللمصذلةمربدّدة.ايصقلمسؾكمخططمسؿؾماإلداراتمظؿـػقذماٌؿوبعيماظدورؼيمواظرضوبيماظـؿلؿـدؼيمٌمدلوتماظؿعؾقؿ ماظعوظلمطؾمصقؿومطبصف مظؾؿقؼؼمعـماظؿزاعفومبؼقاغنيموظقائحماظؿعؾقؿماظعوظلموضراراتماشلقوطؾماٌشرصي.
صقصمبراعٍموخططماٌراضؾيمواٌؿوبعي،مظؾؿلطدمعـمطػوؼؿفوموتغطقؿفومألطدلمسددمممؽـمعـمعمدلوتماظؿعؾقؿماظعوظل.اظؿلطد معـ محرص مػقوطؾ ماإلذراف مسؾك مأن متؼقم معمدلوت ماظؿعؾقؿ ماظعوظل مبؿقصقؼ مأوضوسفو مخالل ماٌدة ماٌؼررة مضوغقغوً موصؼوً مظؾقائحمواألغظؿيماىوريمبفوماظعؿؾ.
إنّمشقوبماظؿكطقطمظؾؼقوممبلسؿولماظرضوبيمواٌؿوبعيمواإلذرافمضدمؼعقؼماالضطالعمبؿؾؽماٌفومموتـػقذػومسؾكمأطؿؾموجفمطؿّوًموطقػوً،مطؿوم
ضدمالمؼلؿحمبؿغطقيمعبقعماٌمدلوتمؼبماظقضًماٌـودى.
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-2ماظؿأطد معن متـػقذ مادلؿابعات ماظدورؼة مظؾؿقؼق معن ماظؿزام معؤدلات ماظؿعؾقم ماظعاظي ماخلاصة مبؼواغني موظوائح ماظؿعؾقم ماظعاظي معنم
خاللمعامؼؾي:
ايصقلمسؾكمغلخمعـمتؼورؼرماٌعوؼـوتماٌقداغقيماظيتمضوعًمبفوماإلداراتماظـؿعـقيمبوىفيموصقصفو.عؼورغيمسددماٌفومماٌـفزةمبعددماٌفومماٌدلذبيموهدؼدمغلىماإلنوزماظلـقؼي.اظؿلطدمعـمادؿالممتؼورؼرمعمدلوتماظؿعؾقؿماظعوظلمواإلرالعمسؾقفوموإسدادماظؿقصقوتماٌـودؾيمبشلنمعومؼردمصقفو.اظؿلطد معـ مأنّ مصوحى معمدلي ماظؿعؾقؿ ماظعوظل ماًوصي م(اظـؿلؿـؿر) مظقلً مظف معلموظقوت مأطودميقي مضؿوغو مٌصداضقي ماظـؿوئٍ ماظدرادقيمواظـليمبفومسـمذقائىماٌـطؼماظؿفوريماظؼوئؿمسؾكمهؼقؼماظربحماظـؿودي.
اظؿلطد معـ مأن ماشلقؽؾ ماٌعين مضبرص مسؾك متطؾقؼ ماظـؿعوؼرل ماٌؿعؾؼي مبوٌلوحي ماٌكصصي مظؽؾ مروظى مؼب معمدلوت ماظؿعؾقؿ ماظعوظل موصؼماظـؿعوؼرلماًوصيمبوألبـقيمواظـؿراصؼ.
اظؿلطدمعـمأنماشلقؽؾماظـؿعينمضبرصمسؾكمعؿوبعيموعراضؾيمتـػقذمعقزاغقوتماظـؿمدلوتماىوععقيموعمدلوتماظؾقٌماظعؾؿل.ايصقلمسؾكماظؿؼورؼرماظيتمتعدػوماىفيماٌؽؾػيمبضؿونمجقدةماظؿعؾقؿ،موطذظؽماظؿؼورؼرماٌؿعؾؼيمبؿؼققؿمأداءمعمدلوتماظؿعؾقؿماظعوظلموعؿوبعيمبقوغوتفوماٌوظقي،مواظـظرمؼبمربؿقاػوموؼبمأوجفمادؿكداعفوموعراجعيماظؼراراتماٌؿكذةمبـوءًمسؾكمغؿوئففو.
إنّ مسدم ماظؿزام معمدلوت ماظؿعؾقؿ ماظعوظل مبوظضقابط مواظشروط ماظيت مهؽؿ مسؿؾفو معـ مذلغف مصضالً مسـ مإعؽوغقي متلؾؾف مؼب مػدر ماألعقالم
اظعؿقعقي مأن مؼـعؽس مسؾك مجقدة ماًدعوت ماظؿعؾقؿقي ماظيت متؼدعفو متؾؽ ماظـؿمدلوت ،موسؾك معصداضقي مغؿوئففو موبوظؿوظل مسؾك معلؿقىم
رؾؾؿفو،موػقمعومؼؿعنيمععفماظػصؾمبنيمجوغىماالدؿـؿورمواىوغىماألطودميلمؼبمعلؿقىمتلقرلمعمدلوتماظؿعؾقؿماظعوظلماًوصي.
-3ماظؿأطد معن مضقام ماهلقؽل ماظـؿعين مباختاذ ماإلجراءات ماظؼاغوغقة ماظالزعة محقال معؤدلات ماظؿعؾقم ماظعاظي ماظـؿكاظػة مواظـؿكؾةم
بشروطماظرتخقصمعنمخاللمعامؼؾي:
معراجعيماظؿؼورؼرماظرضوبقيماظيتمضومماشلقؽؾماٌعينمأوماشلقؽوتماظرضوبقيماٌؽؾػيمبنسدادػومخاللمصذلةمزعـقيمربدّدة.ممحصر ماٌكوظػوت ماظيت م ّمت متلفقؾفو مبؿؾؽ ماظؿؼورؼر ،مواالدؿػلور معـ ماٌلموظني مسـ ماإلجراءات مواظؿدابرل ماظيت ممت مادبوذػو مخبصقصمتؾؽماٌكوظػوتمورؾىمغلخمعـماٌمؼداتماٌـؾؿيمظؿؾؽماإلجراءات.
اظؿلطدمعـماالظؿزاممبوٌددماظؼوغقغقيمأوماآلجولماٌؼرّرةمالدبوذماإلجراءاتماظالّزعي.اظؿقؼؼ معـ مإصدار ماظؼرارات ماٌـودؾي مٌعوىي مأوضوع ماظطؾؾي موضؿون محؼقضفؿ موخوصي مؼب محول مادبوذ مضرار مبنؼؼوف مترخقص ماٌمدليماظيتمؼدردقنمبفومسؾكمدؾقؾماظـؿـول.
إنّمزبوررمسدممادبوذماإلجراءاتماظؼوغقغقيماظالّزعيمحقولمعمدلوتماظؿعؾقؿماظعوظلماٌكوظػي،متؽؿـمأدودوًمؼبممتوديمتؾؽماٌمدلوتمؼبم
ارتؽوب ماٌكوظػوت موسدم متؼقّدػو مبوألغظؿي مواظؼقاغني مواظؾقائح ماظيت مهؽؿ مغشورفو ،موعو مؼذلتى مسـ مذظؽ معـ متداسقوت موتلثرلات مسؾكم
علؿقىموحؼققموأوضوعماظطؾؾيماظداردنيمبوٌمدلوتماٌكوظػي.
 -4اظؿقؼق معن موجود مإجراءاتمظدى ماهلقؽل مادلعين متـظم مادؿالم ماظؿظؾؿات مواظشؽاوى موتضؿن مععاجلؿفا مدون متأخري معنمخاللمعام
ؼؾي:
دراديمسقّـيمعـماظشؽووىمواٌرادالتماظقاردةمعـمعمدلوتماظؿعؾقؿماظعوظلمأوماظطؾؾيمأومأيّمجفيمعـماىفوتمذاتماظعالضي.ممـجـلـة الـرقـابة املـالية – يونيو (حزيران)  –2016العدد 68

صقصماإلجراءاتماٌعؿؿدةمٌعوىؿفوموحؾّفو.اظؿلطدمعـماالظؿزاممبوٌدةماظؼوغقغقيماٌؼرّرةمظؾـظرمؼبمتظؾؿوتماظطؾؾيموعمدلوتماظؿعؾقؿماظعوظل.إنّ متلخّرماظـظرمؼب ماظشؽووىمواظؿظؾؿوتمعـمذلغف مأن مؼمدّي مإظب مسدمماظؼدرةمسؾكمععوىيمعومتؿضؿـف معـ مإخالالت موعشوطؾ موصعقبوتم
ؼبماظقضًماظـؿـودى،مصضالمسـمطقغفمؼعؽسمسدممايرصمسؾكماإلحوريمبوظطؾؾيمواالػؿؿومممبشوشؾفؿموضًمايوجي.
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اظـكاتـؿة:

إنّماالشبراطمؼبمعلورماضؿصودماٌعرصيمواالدؿـؿورمؼبمإعؽوغوتماألصرادموتـؿقيماٌقاردماظؾشرؼيمؼشؽّؾمعؼقعوًمأدودقوًمظلقودوتماظؿـؿقيمعـم
خاللمتـػقذماظدلاعٍموتطقؼرمغظؿماظؾقٌمواظؿفدؼدمبفدفماعؿالكماٌعورفموتقزقػفومظؿـقؼعماظـلقٍماالضؿصوديمواظـفقضمبوظؼطوسوتم
ذات ماحملؿقى ماظؿؽـقظقجل ماظعوظل ،موطذظؽ معـ مخالل متعزؼز ماالخؿصوصوت ماظؿؼـقي ماٌطؾقبي مٌقاطؾي ماظؿققالت ماالضؿصودؼي موحوجقوتم
دققماظعؿؾموتطقؼرمروضيماظؿؽقؼـمؼبماالخؿصوصوتماظقاسدةمودسؿماظشراطيمععماحملقطقْـماظداخؾلمواًورجل.
ظؼد مأصؾقًماظؼطوسوتمواألغشطيمذاتماحملؿقىماٌعرؼبماٌرتػعمتلوػؿمبصػيمأطدلمؼبمدصعمسفؾيماظـؿقّماالضؿصوديمعـمخاللمهلنيم
اإلغؿوجقي ماظؽؾقي موتشفقع ماألغشطي مذات ماظؼقؿي ماٌضوصي ماظعوظقي مخوصي مؼب مضطوع ماًدعوت ماىدؼدة موادؿقعوب مؼد مسوعؾي معمػؾي معـم
حوعؾل ماظشفودات ماظعؾقو .مطؿو مأنّ ماظؿققالت ماظعوٌقي متؼؿضل ماظعؿؾ مخالل ماٌرحؾي ماٌؼؾؾي مسؾك ماظذلطقز مسؾك مأغشطي موضطوسوت مضودرةم
سؾكمهؼقؼمغلىمعرتػعيمعـماإلغؿوجقيمواظـؿقّماالضؿصوديموتؼؾقصماظػفقةمسؾكمعلؿقىماظؼدرةماظؿـوصلقيمععماظؾؾدانماٌؿؼدعي.
وعـمأجؾمبؾقغمذظؽمصورمعـمايؿؿلمسؾكماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمعؼوزليماظلّؾطماظعؿقعقيمصدارةماػؿؿوعوتفوموععوضدةمجفقدماظدوظيمؼبم
تطقؼر موتـؿقي ماظؿعؾقؿ ماظعوظل مواظؾقٌ ماظعؾؿل معـ مخالل ماالػؿؿوم مبفذا ماجملول مؼب مبراعٍ مأسؿوشلو ماظرضوبقي ،مواٌلوسدة مسؾك مهدؼدم
عقارـ ماظضعػ مواظؼصقر مؼب مأداء ماشلقوطؾ ماٌؽؾػي مبشمون ماظؿعؾقؿ ماظعوظل مواظؾقٌ ماظعؾؿل مواإلصصوح مسـ مأدؾوبفو ،موتؼدؼؿ ماظؿقصقوتم
اظالّزعيمظالرتؼوءمبلداءمتؾؽماىفوتمحؿكمتؽقنمأطـرمطػوءةموصوسؾقيمؼبماظؼقوممبوٌفومماٌقطؾيمإظقفوموهؼقؼماألػدافماٌـؿظرة.

اظـؿراجع:

*ماظؼوغقنمسددم67مظلـيم2000معمرخمؼبم17جقؼؾقيم2000مؼؿعؾؼمبؿـؼقحموإمتومماظؼوغقنمسددم 70مظلـيم1989ماٌمرخمؼبم 28مجقؼؾقيم 1989واٌؿعؾؼمبوظؿعؾقؿماظعوظلمواظؾقٌم
اظعؾؿلم(ؼبمتقغس).
*مبرغوعٍمسؿؾمعفؿيماظرضوبيمسؾكمجوععيمدقديممتمإسدادهمهًمإذرافماٌلؿشورمذفوبمترميشمعـمدائرةماحملودؾوتماظؿقغلقيمدـيم.2007
*مبرغوعٍمسؿؾمعفؿيماظرضوبيمسؾكمأداءمذبؾسماظؿعؾقؿماظعوظلممتمإسدادهمهًمإذرافمصقصؾمعوغلمدـيم.2011
*ماٌقزانماالضؿصوديمظلـيم2010م-موزارةماظؿـؿقيمواظؿعوونماظدوظلمبوىؿفقرؼيماظؿقغلقي.
* مإنوزاتماظؿعؾقؿماظعوظل مؼبماظؾؾدانماظعربقي موهدؼوتفم( – )2009 -1998ماظؿؼرؼر ماإلضؾقؿل ماٌؼدممهً مإذراف مد.مسدغونماألعنيمضؿـمصعوظقوتماٌممترماإلضؾقؿلماظعربلم
حقلماظؿعؾقؿماظعوظلمبرسوؼيمعؽؿىماظققغلؽقماإلضؾقؿلمظؾذلبقيمؼبماظدولماظعربقيماٌـعؼدمبوظؼوػرةمعـم31معوؼقمإظبم2مؼقغققم.2009
عؼول مظألدؿوذ مربؿد مدطرل مبعـقان م"اظؿعؾقؿ ماظعوظل مؼب ماظعومل ماظعربل موهدؼوت ماظؼرن مايودي مواظعشرؼـ" ،معـشقر ممبفؾي ماظؽؾؿي ماظصودرة مسـ معـؿدى ماظؽؾؿي مظؾدرادوتمواألحبوث –ماظعددم19مبؿورؼخم17مؼقغققم.2009
"اظؾقٌ ماظعؾؿل مؼب ماظعومل ماظعربل مبني ماألػؿقي مواظقاضع موعلؿؾزعوتماظـفقض" معؼول مبؼؾؿماألدؿوذ مسوعر مصوحل ،معـشقر ممبقضع معـؿدى مايقار ماٌؿؿدنمبؿورؼخ م 2مأشلطسم.2012
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مـقـال مـحـرّر
اجلمهورية الومنوة

كـيفـيــّة تـحقـيــق رقـــابة ف ـاعلة على
الـخطّة العالـنية للتـينـية الـنشتدامـة
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إسـداد:ماألدؿاذ/مسؾدهمأمحدمضائدماظوجقه
عراجعمباإلدارةماظعاعةمظؾرضابةمسؾىمتـػقذماخلطة
زعقلمػقؽةماحملادؾةموادلراجعةمظدولمجمؾسم
اظؿعاونمظدولماخلؾقجماظعربقة

دصعً ماظؿطقرات ماإلضؿصودؼي مايدؼـي مسؼى مدؾلؾي ماألزعوت ماٌوظقي ماٌؿالحؼي موطذظؽ متداسقوت ماألزعوت ماظلقودقي ماظيت معرت مبفوم
اظعدؼدمعـماظؾؾدانمإظبماظؿلوؤلمحقلمعومعدىماظعالضيمبنيماظظروفماظيتمأدتمإظبمغشقءمتؾؽماألزعوتموضدرةماألجفزةماظرضوبقيمؼبمتعزؼزم
سقاعؾ ماظؽػوءة مواٌلوءظي مواظػوسؾقي مواظشػوصقي مؼب ماألداء مايؽقعل ماألعر ماظذي مأظؼك مسؾك مسوتؼ ماألجفزة ماظرضوبقي مهدؼوت مػوئؾي مووهم
ضدرتفوموصوسؾقؿفوموعصداضقؿفومصوظؿلوؤالتماظيتمهقممحقلمدورموعـػعيموضقؿيمػذهماٌمدلوتمأخذتمبوظؿزاؼدمؼقعوًمبعدمؼقم.
وؼب مضؿؿفو ماظلؾعني ماٌـعؼدة مؼب مغفوؼي مذفر مدؾؿؿدل م2015م مواصؼً ماىؿعقي ماظعوعي مظألعؿ ماٌؿقدة مسؾك مخطي مسوٌقي مظؾؿـؿقي ماٌلؿداعيم
ظألسقامم( 2016مم2030 -م)موذظؽمبؼرارػومرضؿم()A/70/1مومتـؾمػذهماًطيمإدذلاتقفقيمسوٌقيمذوعؾيمسبقمهؼقؼماظؿـؿقيماٌلؿداعيم
وضد مإظؿزم معبقع مضودة موممـؾل مذعقب ماظعومل مبوظعؿؾ مسؾك متـػقذػو مبوظؽوعؾ محبؾقل ماظعوم 2030م .مومبو مأغف مالبد معـ موجقد مرضوبي مأوم
تؼققؿمظؽؾمخطي،مطونمالمبدمعـماظؾقٌمحقلمدورماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمؼبمهؼقؼ مرضوبيمصعوظيمسؾكمخطيماظؿـؿقيماٌلؿداعيمتفدفم
إظبمإحداثمصورقمظألصضؾمؼبمحقوةماٌقارـني.

عضؿونماخلطةماظعادلقةمظؾؿـؿقةمادللؿداعة:

تضؿـًمػذهماًطيم17سددمػدصوًمو169مشوؼيمظؾؿـؿقيماٌلؿداعيمتلريمسؾكمعبقعمبؾدانماظعومل،ماٌؿؼدعي واظـوعقيمسؾكمحدّمدقاءمععم
عراسوةماخؿالفماظقاضعماٌعوشمؼبمطؾمبؾدمواخؿالفمضدراتماظؾؾدانموعلؿقؼوتمتـؿقؿفو،موععماحذلامماظلقودوتمواألوظقؼوتماظقرـقي،م
وػل مأػداف موشوؼوت معؿؽوعؾي مشرل مضوبؾي مظؾؿفزئي متلعك مظؿقؼقؼ ماظؿقازن مبني ماألبعود ماظـالثي مظؾؿـؿقي ماٌلؿداعي :مواإلضؿصودؼيم
واإلجؿؿوسقيمواظؾقؽقي.
وتؿضؿـمأػدافموشوؼوتماًطيمرؤؼيمسوٌقيمعشذلطيمظؾقصقلمحبؾقلماظعوم 2030ممإظب:ماظؼضوءمسؾكماظػؼرمواىقعماٌدضعموتقصرلماألعـم
اظغذائل موضؿون ممتؿع ماىؿقع مبلمنوط مسقش مصققي مواظؿعؾقؿ ماىقد مىؿقع ماظػؽوت ماظعؿرؼي موضؿون متقاصر ماٌقوه موخدعوت ماظصرفم
اظصقل مظؾفؿقع موإدارتفو مإدارة معلؿداعي موضؿون محصقل ماىؿقع مسؾك مروضي محدؼـي مبؿؽؾػي معقلقرة موعقثقضي موعلؿداعي موتعزؼز ماظـؿقم
اإلضؿصودي مواظعؿوظي ماظؽوعؾي مواٌـؿفي موإضوعي مبـك مهؿقي مضودرة مسؾك ماظصؿقد موهػقز ماظؿصـقع ماظشوعؾ مظؾفؿقع موضؿون موجقد مأمنوطم
إدؿفالكموإغؿوجمعلؿداعي.م
وتؿلؿ مخطيماظؿـؿقيماٌلؿداعيمظعوم م2030ممبؿضؿقـفوماظعدؼد معـ مودوئؾماظؿـػقذمسؾك معلؿقىمطؾ مػدف مسالوة مسؾك مدبصقصفو مػدصوم
علؿؼال مظؿعزؼز مودوئؾ ماظؿـػقذ موإغعوش ماظشراطي ماظعوٌقي معـ مأجؾ ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي موظؿعزؼز مذظؽ مصؼد ماسؿؿدت ماىؿعقي ماظعوعي مظألعؿم
اٌؿقدةمؼبمغػسماظقضًماظقثقؼيماًؿوعقيمظؾؿممترماظدوظلماظـوظٌمظؿؿقؼؾماظؿـؿقيماٌـعؼدمؼبمأدؼسمأبوبومخاللمذفرمؼقظقق  2015مموذظؽم
بؼرارػومرضؿم()A/69/313مهًمسـقانم(خطيمسؿؾمأدؼسمأبوبوم)موإسؿؾورػومجزءامالمؼؿفزأمعـمخطيماظؿـؿقيماٌلؿداعيمظعوم  2030مم
ظؽقغفو متدسؿ ماظغوؼوت ماٌؿعؾؼي مبقدوئؾ متـػقذػو موتلوسد مسؾك مادؿفالء مدقوضفو موضد متضؿـً مخطي مأدؼس مأبوبو مإروراً مسوٌقوً مظؿؿقؼؾم
اظؿـؿقيمٌومبعدمسومم 2030مموحددتمذبوالتماظعؿؾماظذيمدقؿؿمعـمخالشلومتـػقذمأػدافمخطيماظؿـؿقيماٌلؿداعيموطذظؽموضعًمآظقيم
ىؿعماظؾقوغوتمواظرصدمواٌؿوبعي.
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دورماألجفزةماظعؾقامظؾرضابةمجتاهماخلطة:
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تعؿدل مخطي ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي مذات مأػؿقي مبوظـلؾي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مألغفو مبوألصؾ ممتـؾ مذبوالت مإػؿؿوم ماىفوت ماًوضعيم
ظؾرضوبي مبؾ موترتؾط متؾؽ ماًطي معؾوذرة مبويقوة ماظؿـؿقؼي مألصراد ماجملؿؿع مواظيت متلعك ماألجفزة ماظرضوبقي مإظب ماٌلوػؿي مؼب متـػقذػو معـم
خاللماٌراضؾيمواظؿؼققؿمٌلؿقؼوتمتـػقذػومبغرضمإحداثمصورقمظألصضؾمؼبمحقوةماجملؿؿعمطقنمذظؽمميـؾماظؼقؿيمواٌـػعيماألدودقيمعـم
تؾؽماألجفزةم-مطؿوموردمؼبماٌعقورماظدوظلمظإلغؿقدويمرضؿم(:)12مضقؿيموعـوصعماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمواحملودؾي.م
موتؾعى ماألجفزة ماظرضوبقي مدوراً محققؼوً مؼب متؼدؼؿ ماٌعؾقعوت مودسؿ ماىفقد ماظراعقي مإظب مهؼقؼ ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي موذظؽ معـ مخالل ماظؿلطدم
عـمدالعيمإسدادماإلدذلاتقفقوتماظقرـقيموعدىمتطؾقؼفوموعلؿقىماظؿؼدمماظذيمؼؿؿمإحرازه.
وتعدماًططماظؿـؿقؼيمدقاءًمسؾكماٌلؿقىماظدوظلمأوماظقرينمأداةمظألجفزةماظرضوبقي مظؼقوسمعدى ممتؿعماإلدارةمايؽقعقيمبؼدرمطؾرلمعـم
اظػوسؾقيمواظؽػوءةمظؿؽقنمضودرةمسؾكمهؼقؼماٌؿطؾؾوتمواظرطوئزماظـالثماألدودقيمظؾؿـؿقيماٌلؿداعيماٌؿؿـؾيمؼبماظـؿقماإلضؿصوديمواظؿطقرم
اإلجؿؿوسلموايؿوؼيماظؾقؽقيمظؿضؿـمٌقارـقفوماٌلؿؼؾؾماظذيمؼرشؾقنمؼبمهؼقؼفموترعبؿفمسؾكمأرضماظقاضع.
ودؾؼ مظؾؿفؿؿع ماظدوظل مأن مأسذلف مبلػؿقي موزقػي ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي موذظؽ مبصدور مضرار ماىؿعقي ماظعوعي مظألعؿ ماٌؿقدة مرضؿم
( )A/70/1ؼب مسوم م2011م مهً مسـقان م”تعزؼز ماظؽػوءة مواٌلوءظي مواظػعوظقي مواظشػوصقي مؼب ماإلدارة ماظعوعي معـ مخالل متعزؼز ماألجفزةم
اظعؾقومظؾرضوبي".
وضد مأطدت مخطي ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي مسوم م2030م مسؾك مأػؿقي مدور ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مؼب مهؼقؼ مأػداف ماًطي معـ مخالل مضؿونم
اٌلوءظي مواظشػوصقي محقٌ متضؿـ ماشلدف ماظلودس مسشر معـ ماًطي ماظؿلطقد مسؾك مبـوء معمدلوت مصعوظي موذػوصي موخوضعي مظؾؿلوءظي مسؾكم
عبقع ماٌلؿقؼوت ،مطؿو مورد مؼب مخطي مسؿؾ مأدؼس مأبوبو مإظؿزام مواضح موصرؼح مبؿعزؼز مآظقوت ماٌراضؾي ماظقرـقي معـ مضؾؾ ماٌمدلوت ماظعؾقوم
ٌراجعيمايلوبوت.
وإدؿشعوراً معـ معـظؿي ماإلغؿقدوي مظؾدور ماٌؾؼك مسؾك مسوتؼ ماألجفزة ماظرضوبقي مووه مهؼقؼ مخطط ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي مظشعقب ماظعومل مصؼدم
طونمظؾؿقاضقعماٌؿعؾؼيمبوظؿـؿقيمواظرضوبيمسؾقفومأػؿقيمبوظغيمؼبماٌممتراتمواظـدواتماظيتمتعؼدػوماٌـظؿيمواٌعوؼرلمواظؿقجقفوتماظرضوبقيم
اظيت متصدرػو موطذظؽ ماظؾؼوءات ماظيت مورؼفو معع ماٌـظؿوت ماظدوظقي .موغشرل مػـو مسؾك مدؾقؾ ماٌـول مإظب معو مورد مؼب مإسالن مبؽني مظعوم
2011مماظصودرمسـمعممترماإلغؽقدويماظقاحدمواظعشرؼـ:
 -1إنماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمعلؿعدةمظؾؿلوػؿيمؼبماظقصوءمبوٌلؽقظقوتماظقاردةمؼبمإسالنمأػدافماظؿـؿقيماألظػقيمظألعؿماٌؿقدة.
-2متؼقمماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمحبؿوؼيماٌصوحلماظقرـقيمبودؿكداممعقضػفوماٌلؿؼؾموضدراتفوماٌفـقيمظؿقصرلمععؾقعوتمؼبماظقضًماٌـودىم
وعقضقسقيموعقثققمبفومظؾؽشػمسؾكماٌكوررماظيتمتؿعرضمشلوماظعؿؾقيماالضؿصودؼيمواإلجؿؿوسقيمواٌصوحلماظقرـقي.
 -3تلؿطقع ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي معـ مخالل ماٌراجعي ماٌفـقي ماٌلؿؼؾي مأن متلوسد معؿكذي ماظؼرارات مظضؿون ماإلدؿداعي ماٌوظقي مسؾكم
اٌدىماظطقؼؾمواإلظؿزاممبوظلقودوتماٌوظقيمعـمخاللمتعزؼزماظشػوصقيموإسدادمتؼورؼرمسـ مأداءماٌوظقيماظعوعيموتلؾقطماظضقءمسؾكماٌكوررم
اظـظوعقي.
وسؾك ماٌلؿقى ماظعربل مصنغـو مغشرل مإظب معو مورد مؼب مإسالن ماظدوحي ماظصودر مسـ ماٌؾؿؼك ماظعربل ماألوربل ماظذي محضره مممـؾقن مًؿليم
وثالثني مجفوزا مرضوبقو ممبـظؿيت ماألرابقدوي مواألورودوي مؼب مذفر مدؼلؿدل م2015م مواظذي مأذور مإظب معو مورد مؼب مخطي ماظؿـؿقي ماٌلؿداعيم
ظعــوم م2030م مواظدور ماٌقطؾ مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مصقؿو مؼؿعؾؼ مبؾـوء معمدلوت مصعوظي موذػوصي موخوضعي مظؾؿلوءظي مسؾك معبقعم
اٌلؿقؼوت.
وغشرلمطذظؽمإظبمتقصقوتماٌؾؿؼكماظعؾؿلماظذيمغظؿف مدؼقانماحملودؾيماظؽقؼيتمبوظؿعوونمععمعـظؿيماألرابقدوي مؼبمغفوؼيمذفر مأطؿقبرم
2015م مهً مسـقان م(اظؿكطقط ماإلدذلاتقفل مظؾؿـظؿوت ماظرضوبقي :موربي ماٌـظؿي ماظعربقي مؼب ماظؿكطقط ماإلدذلاتقفل) مواظيت مغصًم
سؾك محٌ ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مواٌـظؿوت ماإلضؾقؿقي مظإلغؿقدوي مسؾك مهدؼد مأػداف مإدذلاتقفقي متلوػؿ مؼب مهؼقؼ مأػداف ماظؿـؿقيم
اٌلؿداعيماٌعؿؿدةمعـمضؾؾماألعؿماٌؿقدة.

رؾقعةماظرضابةمسؾىماخلططماظؿـؿوؼة:

تعؿدل مخطي متعد ماظرضوبي مسؾك ماًطط ماظؿـؿقؼي مبشؽؾ مسوم مإحدى مرضوبوت ماألداء ماظـقسقي ماظيت متؼقم مبفو ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مبفدفم
صقص موتؼققؿ معلؿقى ماظؿـػقذ مظؾكطط ماظؿـؿقؼي مومبو مؼعزز ماألداء مايؽقعل موؼؼدم محقاصز مبـوءة مظألرراف ماٌلموظي مإلدبوذ ماإلجراءاتم
اٌـودؾيمطؿومتلفؿمؼبمهلنيماٌلوءظيمواظشػوصقي.
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وصبىماإلسذلافمبلنماظرضوبيمسؾكمخطيماظؿـؿقيماظـؿلؿداعيممتـؾمهدؼـوتمهؾقؾقيموعـففقيمبـوظـلؾيمظألجفزةماظرضـوبقيماظعؾقو
مغظراًمظؾطرؼؼيماٌعؼدةماظيتمترتؾطمعـمخالشلوماألػدافماإلجؿؿوسقيمواإلضؿصودؼيمواظؾقؽقيموتـقعماىفوتماٌؿلثرةمبفومإال مأغفمصبىمأنم
المدبؿؾػماٌعوؼرلماٌطؾؼيمعـمأجؾمتـػقذمأسؿولماظرضوبيمسؾكمخطيماظؿـؿقيماٌلؿداعيمسـمأيمأسؿولمرضوبقيمأخرى.
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خطواتمحتؼققمرضابةمصعاظةمسؾىمخطةماظؿـؿقةمادللؿداعةمظعامم2030مم:

تقجد ماظعدؼد معـ ماًطقات مواإلجراءات مذات ماألػؿقي مظؾؼقوم مبفو معـ مضؾؾ ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مظؽل متؿؿؽـ معـ مهؼقؼ مرضوبي مسؾكم
خطي ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي مظعوم م2030م متؿلؿ مبوظؽػوءة مواظـؼي مواظػعوظقي موضد ممت مإخؿقور ماىفوز ماٌرطزي مظؾرضوبي مواحملودؾي مبوىؿفقرؼيم
اظقؿـقيمطـؿقذجمظؿؾؽماألجفزة.
وصبى ماإلذورة مأوالً مإظب مأن ماظرضوبي مسؾك ماألداء مسؿقعوً مواظرضوبي مسؾك ماًطط ماظؿـؿقؼي مسؾك موجف ماًصقص مهضك مبنػؿؿوم معـ مضؾؾم
اىفوز ماظقؿين محقٌ مضوم ماىفوز مبؿـػقذ ماظعدؼد معـ ماٌفوم ماظرضوبقي مسؾك ماًطط ماظؿـؿقؼي مظؾدوظي موخطط ماألداء ماظلـقؼي مظألجفزةم
ايؽقعقي ماٌكؿؾػي ،مطؿو مأغف مؼؿؿ مإدؿكالص مأػؿ مغؿوئٍمتؾؽ ماٌفوم موتضؿقـفو مبقون ماظرضوبي ماظلـقي ماظذي مؼعرضف ماىفوز مسؾك مذبؾسم
اظـقابم-موإنمطوغًماٌفوممماٌـػذةمالمتغطلمطوصيماًططمواظدلاعٍماظؿـؿقؼيموعـفوماًططمرقؼؾيماألجؾ.
وتؿؿـؾمأػؿماًطقاتماظرئقلقيمظؿقؼقؼمرضوبيمصعوظيمسؾكمخطيماظؿـؿقيماٌلؿداعيمظعومم2030ممؼبماآلتل:
 -1حتدؼدماظصالحقة:
ذرلموثقؼيماظؿـؿقيماٌلؿداعيماظيتمأسدتفومذبؿقسيماظعؿؾماٌعـقيمبوظرضوبيماظؾقؽقيماظؿوبعيمظإلغؿقدويمإظبمأنماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماظيتم
متؾؽماظصالحقوتمظدراديماإلضؿصودمواظػعوظقيمواظؽػوءةمدقفمؼؽقنمظدؼفومصالحقوتمطوصقيمظػقصمععظؿمجقاغىماظؿـؿقيماٌلؿداعي.
وضدمغصًماٌودةم()8معـمضوغقنماىفوزمرضؿم()39مظعومم1992ممسؾكماظصالحقوتماظعوعيماٌكقظيمظؾففوزمؼبمذبولمتـػقذماًطيموتؼققؿم
األداءمسؾكمأدوسمععوؼرلماإلضؿصودمواظؽػوءةمواظػعوظقيموعـمأػؿمتؾؽماظصالحقوتماٌراجعيموإبداءماظرأيمبشلن:
*خططموعشروسوتماظؿـؿقيماالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيموعؿوبعيموتؼققؿماظدلاعٍماًوصيمبؿـػقذػو.
*اًططماٌوظقيمواالضؿصودؼيماظعوعيمظؾدوظيمواًططماٌوظقيمواالضؿصودؼيماًوصيمبوىفوتماًوضعيمظرضوبيماىفوز.
*اظدلاعٍمواٌقازغوتماظلـقؼيماٌؿعؾؼيمبوظـقاحلماٌوظقيمواالضؿصودؼي.
*درادوت ماىدوى ماالضؿصودؼي مٌشروسوت ماظؿـؿقي مواالدؿـؿور موتؼققؿ مدقودوت موودوئؾ ماظؿؿقؼؾ ماًوصي مبؿـػقذػو مواآلثور ماالضؿصودؼيم
واالجؿؿوسقيماٌذلتؾيمسؾكمتـػقذػوموتشغقؾفو.
وإدؿـوداً مظذظؽ مصؼد ممت مإغشوء ماإلدارة ماظعوعي مظؾرضوبي مسؾك متـػقذ ماًطي موعـقفو مصالحقي ماظؼقوم مبوٌفوم ماٌؿعؾؼي مبؿـػقذ ماًطي ماظقاردةم
بؼوغقنماىفوز.
وؼؿؾنيمممومدؾؼمأنماىفوزماظقؿينمميؿؾؽماظصالحقيماظؽوصقيمظػقصمخططماظؿـؿقيماٌلؿداعيمبؽوصيمجقاغؾفوموؼعدمذظؽمعمذراًمإصبوبقوًم
ووهمهؼقؼماىفوزمظرضوبيمصعوظيمسؾكمخطيماظؿـؿقيماٌلؿداعيمظعومم2030م.
 -2وضعماإلدرتاتقفقة:
تؿطؾى ماظرضوبي مسؾك ماًطط ماظؿـؿقؼي مسؿقعوً موخطي ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي مسؾك موجف ماًصقص موضع مإدذلاتقفقي معؿؽوعؾي مظؿؿؽني ماىفوزم
اظرضوبلمعـمتطقؼرمضدراتفموإعؽوغقوتفمظؿـػقذمػذاماظـقعمعـماظرضوبي.
وبوظرشؿ معـ مأن ماًطي ماإلدذلاتقفقي مظؾففوز م2014م م -م2018م مضد متضؿـً معشروسوً مظؿطقؼر مرضوبي ماىفوز مسؾك ماًطط ماظؿـؿقؼي م-م
وبغضماظـظرمسـمعومأنزمعـماٌشروعموعدىمتلثرلمذظؽمسؾكمرضوبيماىفوزمسؾكماظؿـؿقيماٌلؿداعي -موغظراًمألػؿقيموعؿطؾؾوتموتقضقًم
وتعؼقدماظرضوبيمسؾكمخطيماظؿـؿقيماٌلؿداعيمظعومم2030مموخبوصيمأنماظؿـؿقيماٌلؿداعيمتعؿدلمعػفقممعؿفددمبودؿؿرارمصننمعـماألػؿقيم
مبؽون مضقوم ماىفوز مبنغشوء موتشؽقؾ مىـي مخوصي مظؾرضوبي مسؾك مخطي ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي متؿؾع معؾوذرةً مظرئقس ماىفوز متؿقظب مسؿؾقيم
اظؿكطقط ماإلدذلاتقفل مٌفوم ماظرضوبي مسؾك مخطي ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي مواإلذراف مسؾك متـػقذ متؾؽ ماٌفوم موإسداد ماظؿؼرؼر ماظؿفؿقعل مظـؿوئٍم
اظرضوبيمسؾكمعلؿقىماظدوظيموتؾينمغظوعوًمخوصوًمٌؿوبعيمغؿوئٍماظرضوبي.
وميؽـ ماإلذورة مػـو مإظب معو مورد مبؼوغقن ماٌراضى ماظعوم ماظؽـدي محقٌ مأسطك مػذا ماظؼوغقن مظؾؿراضى ماظعوم مصالحقي متعقني معلمول مأسؾكم
ؼلؿك معػقض ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي مؼؼقم ممبلوسدة ماٌراضى ماظعوم مؼب متـػقذ معلموظقوتف ماظؼوغقغقي ماٌؿعؾؼي مبوظؾقؽي مواظؿـؿقي ماٌلؿداعي موؼرصعم
تؼورؼره معؾوذرةً مإظب ماٌراضى ماظعوم مطؿو مؼؼقم مبؿؼدؼؿ متؼرؼر مدـقي مبوظـقوبي مسـ ماٌراضى ماظعوم مإظب مذبؾس ماظعؿقم مبوٌقاضقع ماظيت مؼرىم
ضرورةمرصعفومإظبماجملؾسمصقؿومؼؿعؾؼمبوىقاغىمبوظؾقؽقيمأومأؼيمجقاغىمأخرىمظؾؿـؿقيماٌلؿداعي.
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 -3بـاءماظؼدرةمواظؿعؾممعنماخلربةم:
ؼعد متقصر ماٌقارد ماظؽوصقي مظؿـػقذ ماٌفوم ماظرضوبقي معؿطؾؾو مأدودقو مظؿـػقذ مأي معفؿي مرضوبقي موصؼوً مٌو مورد مبوٌعقور ماظدوظل مظإلغؿقدوي مرضؿم
()200ماًوصمبوٌعوؼرلماظعوعيمؼبماظرضوبيمايؽقعقي،مطؿومؼعدمأحدماٌؾودئماألدودقيماظقاردةمبوٌعقورماظدوظلمرضؿم()40ماٌؿعؾؼمبرضوبيم
اىقدة.
وظؽل مؼؿؿؽـ ماىفوز معـ متـػقذ مرضوبؿف مسؾك مخطي ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي ممبو مؼؿالءم معع ماٌعوؼرل ماظدوظقي مواٌؿطؾؾوت ماظؼوغقغقي مواظؿـظقؿقيم
احملؾقيمؼؿعنيمسؾقفماظؼقومممبومؼؾل:
* ماظؿكطقط ماإلدذلاتقفل مٌفوم ماظرضوبي ممبو مؼؿـودى معع مضدراتف موخدلاتف مواٌقارد ماٌؿوحي مظف معـ مخالل ماظذلطقز مسؾك مأػؿ ماىقاغىم
واٌمذراتماظرئقلقيماٌؿعؾؼيمبوًطي.
*ماإلدؿػودةمعـماظؽقادرماظؾشرؼيماٌؿوحيمواظيتممتؿؾؽماًدلةمواٌمػالتماظالزعي.
* مترطقز ماىفقد ماظذي مؼؾذشلو ماىفوز محوظقوً مؼب ماٌؿوبعي مواظؿقاصؾ معع معـظؿي ماإلغؿقدوي مظإلدؿػودة معـ ماظدسؿ ماٌوظل ماظذي مؼقصرهم
ذبؿؿع ماٌوسبني مىفقد مبـوء مضدرات ماألجفزة ماظرضوبقي مؼب ماظؾؾدان ماظـوعقي مبغرض متعزؼز مضدرات ماىفوز مؼب مذبول ماظرضوبي مسؾك ماظؿـؿقيم
اٌلؿداعي.
*ماظؿـلقؼ مواظؿقاصؾمععماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماظيتمتؼدمماظدسؿمظألجفزةماظرضوبقيمؼبماظؾؾدانماظـوعقيموخبوصيمؼبمذبولماظرضوبيمسؾكم
اظؿـؿقيماٌلؿداعي.
* متؾودل ماًدلات معع ماألجفزة ماظرضوبقي ماألخرى مظؿؾودل ماألصؽور مواٌضل مجـؾوً مإظب مجـى معع ماظؿطقرات مايدؼـي مؼب مذبول ماظؿـؿقيم
اٌلؿداعيمسـمررؼؼمتـػقذماظدلاعٍماظؿدرؼؾقيماٌشذلطيموتطقؼرمضوسدةمبقوغوتمظؾؿلوػؿيمؼب مهدؼدموتؾودلماًدلةماٌؿكصصيموإدؿكدامم
اٌقاضعماإلظؽذلوغقيماظؿوبعيمٌـظؿوتموأجفزةماظرضوبيماظعؾقومظؾؿلوسدةمؼبمتؾودلماٌعؾقعوت.
*مإعؽوغقيماإلدؿعوغيمبوألذكوصمذويماًدلةمواظؽػوءةمعـمخورجماىفوزم.
* ماظؿـلقؼ ماىقد معع ماىفوت ماًوضعي مظؾرضوبي مواىفوت ماإلذراصقي ممبو معـ مذلغف متقصرل ماظؾقوغوت ماٌطؾقبي مظؾرضوبي موحبٌ معدىم
اإلدؿػودةمعـماظقدوئؾماظؿؼـقيمايدؼـي.
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 -4تـػقذماألسؿالماظرضابقة:
ظلـو مػـو مبصدد مإسداد مدظقؾ مخوص مظؿـػقذ ماظرضوبي مسؾك مخطي ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي موظؽــو مدـرطز مسؾك مأػؿ ماىقاغى ماظيت مؼعد معـم
اظضروريمعراسوتفومأثـوءمتـػقذماألسؿولماظرضوبقيمسؾكمػذهماًطي:
أ-مؼبمأثـوءمعرحؾيماظؿكطقطمؼـؾغلمسؾكمعراسوةماظـؼوطماظؿوظقي:
* مإتؾوع مخطقات ماظؿكطقط ماإلدذلاتقفل مواظؿػصقؾل ماظقاردة مؼب مدظقؾ مرضوبي ماألداء ماٌعؿؿد معـ ماىفوز مسالوة مسؾك ماإلجراءات ماٌؿؾعيم
حوظقوًمعـمضؾؾماإلدارةماظعوعيمظؾرضوبيمسؾكمتـػقذماًطي.
* مهدؼدماظـطوقماظرضوبلماظذيمدقؿؿمعـمخالظفمتـػقذماظرضوبيمسؾكمخطيماظؿـؿقيماٌلؿداعيموميؽـمأنمؼشؿؾمطؾمأومجزءمعـماٌلؿقؼوتم
اآلتقي:
معلؿقىماألػدافمواٌمذراتماظعوعيمًطيماظؿـؿقيماٌلؿداعيمظؾدوظي.معلؿقىماًططماإلدذلاتقفقيماظقرـقيمواظؼطوسقيماٌؿعؾؼيممبوظؿـؿقيماٌلؿداعي.معلؿقىمأغظؿيماظرصدمواٌؿوبعيموإسدادماظؿؼورؼرماٌؿعؾؼيمخبطيماظؿـؿقيماٌلؿداعي.معلؿقىماظدلاعٍمواٌشورؼعماظؿـؿقؼيماٌعؿؿدةمظؿـػقذمخطيماظؿـؿقيماٌلؿداعي.*مهدؼدموتقزؼعمعفومماظرضوبيموصؼوًمظؾؿلموظنيمسـماظؿـػقذمإظب:م
عفوممؼؿؿمتـػقذػومعـمضؾؾمىـيماظؿـؿقيماٌلؿداعيم(اٌؼذلحي)مأومسـمررؼؼمصرقمعؿكصصي.عفوممؼؿؿمتـػقذػومعـمضؾؾماإلدارةماظعوعيمظؾرضوبيمسؾكمتـػقذماًطي.عفوممؼؿؿمتـػقذػومبوظؿزاعـمععمعفومماظرضوبيماظـظوعقيمأومرضوبيماألداءمأوماظرضوبيماظؾقؽقي.* موضع موهدؼد مععوؼرل موعمذرات ماألداء ماظيت مدقؿؿ ماإلسؿؿود مسؾقفو مسـد متـػقذ ماظرضوبي مسؾك مخطي ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي معع معراسوة ممبوم
ؼؾل:
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اٌعوؼرلماٌؼررةمعـمضؾؾماألعؿماٌؿقدةمظؼقوسمعلؿقىماظؿؼدممؼبمتـػقذمأػدافموشوؼوتماًطيماظعوٌقي.اإلرذودات ماٌعدة معـ مضؾؾ مذبؿقسي ماظعؿؾ ماظؿوبعي مظإلغؿقدوي ماًوصي مبوٌمذرات ماظقرـقي ماظرئقلقي ماظيت مميؽـ مإدؿكداعفو معـ مضؾؾماألجفزةماظرضوبقيمأثـوءمتـػقذمسؿؾقوتماٌراجعيماإلدذلاتقفقي.
* ماظدرادي مواظؿؼققؿ مٌلؿقى متـػقذ ماألػداف ماألظػقي مواإلدذلاتقفقوت ماظقرـقي مواظؼطوسقي ماٌرتؾطي مبفو مظؿؼققؿ ماظقضع ماظراػـ موبقون معوم
صبىمسؿؾفمؼبماظػذلةماظؼودعي.
*ماظقضقفمسؾكمأػؿماإلدؿـؿوجوتمواٌمذراتماٌؿعؾؼيمبوألداءمايؽقعلماظعوممواظؾقوغوتماإلضؿصودؼي مواإلجؿؿوسقيماٌلؿكؾصيمعـمغؿوئٍم
أسؿولماظرضوبيمسؾكماًطيمأوماظرضوبيماظـظوعقيماٌـػذةمدوبؼوً.
*ماظؿكطقطمظؿـػقذمعفؿيمرضوبقي مخوصيمظدرادي موتؼققؿماألدوظقى مواظطرقمواٌـوػٍماٌؿؾعيمعـمضؾؾمايؽقعيمسـد مإسدادماًطيماظقرـقيم
ظؾؿـؿقيماٌلؿداعيمواإلدذلاتقفقوتماٌرتؾطفمبفوموذظؽمبغرض:
مهدؼدمعدىمتؽوعؾموتـوشؿماًطيمععم(اظرؤؼيماإلدذلاتقفقيمظؾقؿـم2025م،ماألجـدةماظقرـقيمظإلصالحوت).مهدؼدمعدىمتلثرلمخطيماظؿـؿقيماٌلؿداعيمسؾكماإلدذلاتقفقوتماظقرـقيمواظؼطوسقيماىوريمتـػقذػوموعدىمإعؽوغقيمإجراءماظؿعدؼالتمسؾكمتؾؽماإلدذلاتقفقوتمظؿؽقنمضودرةمسؾكمهؼقؼمأػدافموشوؼوتماًطي.
مععرصيمعدىمتؾينمايؽقعيمٌؾودئمومموردوتماظؿـؿقيماٌلؿداعيموصؼوًمظإلظؿزاعوتماظدوظقي.*مدراديماإلعؽوغقوتماٌؿقصرةمظؿـػقذماٌفومموهدؼدمعومإذامطونمدقؿؿماإلدؿعوغيمخبدلاءمخورجقني.
* مسؾكماظرشؿمعـمأػؿقيمأغظؿيماظرضوبيماظؿؼؾقدؼيماظيتمتلعكمإظبمتؼققؿمعلؿقؼوتماظؿـػقذمظؾكططماظؿـؿقؼيمبلثرمرجعلم-مأيمبعدماإلغؿفوءم
عـ متـػقذػو -مإال مأن مذظؽ ممل مؼعد مطوصقوً مظؿقؼقؼ مرضوبي متؿلؿ مبوظػعوظقي مواظؽػوءة مظذظؽ مؼـؾغل ماظذلطقز مسؾك مإدؿكدام ماظـظؿ مواألدوظقىم
اظرضوبقيمايدؼـيماظيتممتؽـمعـماظؿـؾمماٌلؿؼؾؾلموتزوؼدمايؽقعيمبوظؿقصقوتماظيتمميؽـمتطؾقؼفومسؿؾقوًمأثـوءمصذلةمتـػقذماًطيموػذام
عومأطدتفماظؿقجفوتمايدؼـيمظإلغؿقدويماظيتمتلعكمظؿؾينمأصضؾماٌؿوردوتماٌعؿؿدةمظؿـػقذماٌفومماظرضوبقي.
* مدرادي موهدؼد ماٌعقضوت مواظؿقدؼوت ماظيت متقاجف مسؿؾقي متـػقذ ماظرضوبي مسؾك مخطي ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي مواظعؿؾ مسؾك مهدؼد ماظقدوئؾم
اٌؿؽـيمظؿفووزػو.
ب-موؼبمأثـوءمعرحؾيماظؿـػقذمؼـؾغلمأنمتقجفمجفقدماٌراجعنيمسبقماآلتل:
* ماظقضقفمسؾكماٌقضقسوتماألدودقيمواٌشؽالتماظعوعيماظيتمتظفرمأثـوءمصذلةمتـػقذماًطيموؼؽقنمشلومتلثرلمدؾيبمؼمثرمسؾكمععدالتم
األداءمبوظـلؾيمظؾقؽقعيمأوماىفيماٌعـقي.
* ماظؼقوم مبؿقؾقؾ ماألداء مسـ مررؼؼ مدرادي معدى معطوبؼي ماحملؼؼ معع ماٌلؿفدف مخالل مصذلة مزعـقي مععقـي موععرصي ماظعقاعؾ ماٌمثرة مسؾكم
هؼقؼفموإضذلاحمايؾقلماٌـودؾيمشلو.
* متؼققؿ موضقوس معدى منوح ماظدلاعٍ مبوظـلؾي مظألػداف ماظيت موضعً مشلو مواإلغػوق ماظذي محدد مشلو موطذظؽ مبوظـلؾي مظعـوصرػو موعلؿقىم
األداءمواظؿقضقًماظذيمأصذلضمظؿـػقذػو.
ج-مسـدمسؿؾقيمإسدادمتؼرؼرماظرضوبيمصنغفمؼـؾغلمعراسوةماظـؼوطماظؿوظقي:
*ماإلظؿزاممبوٌؿطؾؾوتمواظشروطماألدودقيمإلسدادماظؿؼورؼرماظرضوبقيماظقاردةمبوٌعوؼرلماظدوظقي.
* مأن متقضح ماظؿؼورؼر متلثرل ماإلسبراصوت مؼب متـػقذ ماًطط مواإلدذلاتقفقوت ماظؼطوسقي مواًوصي مسؾك مأػداف موشوؼوت ماًطي مسؾكم
اٌلؿقىماظقرين.
* مأنمتقضحماظؿؼورؼرمبشػوصقيمأدؾوبماظؼصقرمؼبمهؼقؼمأػدافموشوؼوتماًطيموعومإذامطوغًمعرتؾطيمبوظؾقؽيماظداخؾقيمظؾففيمأممأنم
شلومسالضيمبوظؾقؽيماًورجقي.
*مأنمتؿلؿمتقصقوتماىفوزمبوٌـػعيممبومؼؾل:
ماظقضقحمواظذلطقزمسؾكمايؾقل.مهدؼدماألررافماٌـودؾيماظيتمؼؽقنمظدؼفوماظلؾطيماظالزعيمظؿـػقذػو.محصقلماٌـػعيموإحداثمصورقمؼبمحقوةماٌقارـنيمػلمػدفمسؿؾقيماٌراجعي.د-موأخرلاًمؼبمعرحؾيماٌؿوبعي:مسالوةمسؾكماظـظومماٌؿؾعمعـمضؾؾماىفوزمؼبمعؿوبعيماظؿقصقوتماظقاردةمؼبمتؼورؼرهماظرضوبقيمواإلجراءاتم
اٌؿعؾؼي مبوظرضوبي مسؾك ماىقدة موصؼوً مظؾـظوم ماًوص مبذظؽ م ،مصنغف مؼـؾغل مأن متؿؾـك ماظؾفـي م(اٌؼذلحي) ماًوصي مبوظرضوبي مسؾك مخطيم
اظؿـؿقيماٌلؿداعيمغظوعوًمخوصوًمظعؿؾقيماٌؿوبعيمظـؿوئٍماظرضوبيمسؾكمخطيماظؿـؿقيماٌلؿداعيمؼؽقنمضودراًمسؾكماظؼقوممبوآلتل:
22
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دراديمأدؾوبماظؼصقرمأومسدممتـػقذماظؿقصقوتماظقاردةمؼبماظؿؼورؼرماٌؿعؾؼيمخبطيماظؿـؿقيماٌلؿداعيموهدؼدمعـــــدىمسالضؿفومبومؼؾل:
مواضعقيمتؾؽماظؿقصقوت.
ماإلعؽوغقوتماٌؿوحيمظؾففيمظؿـػقذماظؿقصقوت.
مإػؿؿوم ماظؼقودة ماظلقودقي مظؾدوظي مواظؾفون ماظدلٌوغقي موأغظؿي ماظرضوبي ماظشعؾقي مبؿؼورؼر ماىفوز مسوعي موتؼورؼر مخطي ماظؿـؿقي مسؾك موجفم
اًصقص.
مصوسؾقي مودالعي مودوئؾ ماظؿقاصؾ ماٌؿؾعي معـ مضؾؾ ماىفوز معع مأصقوب ماٌصؾقي ممبو مؼب مذظؽ ماىفوت ماٌعـقي مبوظرصد مواٌؿوبعيم
واإلذرافمسؾكمتـػقذماًطيمواظشرطوءماظدوظقنيمواٌـظؿوتماٌوسبي.
*متلفقؾموضقوسمعدىمتلثرلمغؿوئٍماظرضوبيمسؾكمإحداثماظػورقمؼبمحقوةماٌقارـنيمعـمخالل:
 ماٌلوػؿي مؼب مهلني مضدرات مايؽقعي مسؾك متـػقذ مأػداف موشوؼوت مخطي ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي مواإلدذلاتقفقوت ماظؼطوسقي مواًوصيماٌرتؾطيمبفو.
متعزؼزمصوسؾقيموطػوءةمايقطؿيماظرذقدةمومتؽنيماظؾفونماظدلٌوغقيمعـماظرضوبيمسؾكمأداءمايؽقعي.ضقوسمعدىماإلسؿؿودمسؾكماىفوزمطؿصدرمعقثققمظدسؿماظؿغقرلماٌػقدمؼبماظؼطوعماظعوم.23

اظـؿؼرتحات:

* مؼـؾغل مأن مضبظك معقضقع ماظرضوبي مسؾك مخطي ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي محبضقر مبورز مؼب ماًطط ماإلدذلاتقفقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي معـم
خاللمهدؼدمأػدافمإدذلاتقفقيمؼبمخططفوماإلدذلاتقفقيمواظلـقؼيمتلوػؿمؼبمهؼقؼمأػدافموشوؼوتماًطي.
* مصبىمأنمهظكمخطيماظؿـؿقيماٌلؿداعيمبنػؿؿوممطؾرلمعـمضؾؾماألجفزةماظرضوبقيمؼبماظدولماظـوعقيمواألضؾممنقاًموتؾؽماظدولماظيتممترم
حبوالتمغزاعموحوالتمعومبعدمإغؿفوءماظـزاعمطقنماًطيماظعوٌقي مظؾؿـؿقيماٌلؿداعيمتلعكمبوألدوسمإظبممتؽنيمتؾؽماظؾؾدانمعـماظؾقوقم
برطىماظؿـؿقيماظعوٌقي.
* مسؾك ماألجفزة ماظرضوبقي مإدبوذ مسدد معـ ماًطقات ماظرئقلقي ماظيت ممتؽـفو معـ مهؼقؼ مرضوبي مذات مطػوءة موصعوظقي مسؾك مخطي ماظؿـؿقيم
اٌلؿداعيمووعؾفومضودرةمسؾكمإحداثمصورقمظألصضؾمؼبمحقوةماٌقارـني.
* مؼـؾغل مسؾك ماألجفزة ماظرضوبقي مإدراك مأن مغؿوئٍ ماظرضوبي مسؾك مخطي ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي مظـ متصؾح مصعوظي مإال مسـدعو متقضع مؼب معؿـوولم
اظشعىمواإلتصولماظلؾقؿمواإلدذلاتقفقيماظلؾقؿيمؼعؿدلانمأعرانمحوزلونمؼبمهؼقؼماظـفوح.
* مؼـؾغل مأن متؼقم ماظطرق ماظرضوبقي ماظيت متلؿكدعفو ماألجفزة ماظرضوبقي مسـد مضقوعفو مبوظرضوبي مسؾك مخطي ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي مسؾك ماٌعرصيم
اظعؾؿقيمواظػـقيموأنمؼؿؿؿعماٌراجعقنمبوٌمػالتماٌفـقيماظالزعيموبوظـزاػيماألخالضقي.
•ضرورةماظؿعوونماإلصبوبلمبنيماألجفزةماظرضوبقيموتؾودلماٌعؾقعوتمواًدلاتمؼبمطؾماجملوالتموخصقصوًمصقؿومؼؿعؾؼممبقضقعماظؿـؿقيم
اٌلؿداعي.

اظـؿراجع:

مهدؼدماألررافماٌـودؾيماظيتمؼؽقنمظدؼفوماظلؾطيماظالزعيمظؿـػقذػو.محصقلماٌـػعيموإحداثمصورقمؼبمحقوةماٌقارـنيمػلمػدفمسؿؾقيماٌراجعي.د-موأخرلاًمؼبمعرحؾيماٌؿوبعي:مسالوةمسؾكماظـظومماٌؿؾعمعـمضؾؾماىفوزمؼبمعؿوبعيماظؿقصقوتماظقاردةمؼبمتؼورؼرهماظرضوبقيمواإلجراءاتم
اٌؿعؾؼي مبوظرضوبي مسؾك ماىقدة موصؼوً مظؾـظوم ماًوص مبذظؽ م ،مصنغف مؼـؾغل مأن متؿؾـك ماظؾفـي م(اٌؼذلحي) ماًوصي مبوظرضوبي مسؾك مخطيم
اظؿـؿقيماٌلؿداعيمغظوعوًمخوصوًمظعؿؾقيماٌؿوبعيمظـؿوئٍماظرضوبيمسؾكمخطيماظؿـؿقيماٌلؿداعيمؼؽقنمضودراًمسؾكماظؼقوممبوآلتل:
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إصـــدارات جـــــديـــ ـــــدة

24

-1مادـمماظؽؿاب :تدضققماحللاباتميفمضوءمادلعاؼريماظدوظقة.

ادـممادلؤظف:مأ.د.مسؾلمسؾدماظؼودرمذغقؾوت.
دارماظـشـــر :دارماٌلرلةمظؾـشرمواظؿقزؼعمواظطؾوسيم–ممماألردن.
تارؼخماإلصدار:م.2015
غؾذة مسن ماظؽؿاب :ؼؼعماظؽؿوب مؼب م 496مصػقي معـ مايفؿماٌؿقدط موؼفؿؿمبوظؿعرؼػ ممبػفقم مورؾقعيمعفـيمتدضقؼ مايلوبوت مموطذظؽم

رؾقعي ممموردي مسؿؾ ماٌدضؼ موأغقاع ماألخطوء موأسؿول ماظغش موطقػقي مععوىؿفو مإضوصي مإظب ماظؿعرف مسؾك مإجراءات متـػقذ مسؿؾقي ماظؿدضقؼم
وصؼوًمظؾؿعوؼرلماظدوظقي.مؼؼلؿماظؽؿوبمإظبمدؾعيمسشرمصصالًمرئقلقيمػل:
اظػصلماألول:معػفقمماظؿدضقؼموغشلتفموأػداصف.
اظػصلماظـاغي:مأغقاعماظؿدضقؼمواًدعوتماظيتمؼؼدعفوماظـؿدضؼقن.
اظػصلماظـاظث:مععوؼرلماظؿدضقؼ.
اظػصلماظرابع:مواجؾوتموعلموظقوتماظـؿدضؼ.
اظػصلماخلاعس:مضقاسدماظلؾقكماٌفين.
اظػصلماظلادس:مدبطقطموتقثقؼمسؿؾقيماظؿدضقؼ.
اظػصلماظلابع:مغظومماظرضوبيماظداخؾقي.
اظػصلماظـاعن:مأدظيماظؿدضقؼ.
اظػصلماظؿادع:متؼورؼرماظؿدضقؼ.
اظػصلماظعاذر:متؼورؼرماٌدضؼمسـمضضوؼومأخرى.
اظػصلماحلاديمسشر:مادؿكدامماظعقـوتمؼبماظؿدضقؼ.
اظػصلماظـاغيمسشر:متدضقؼماألغظؿيماحملقدؾي.
اظػصلماظـاظثمسشر:متدضقؼمدورةماالؼرادات.
اظػصلماظرابعمسشر:متدضقؼمدورةماٌشذلؼوت.
اظػصلماخلاعسمسشر:متدضقؼمدورةماظرواتىمواالجقر.
اظػصلماظلادسمسشر:متدضقؼماألصقل.
اظػصلماظلابعمسشر:متدضقؼماالظؿزاعوتموحؼققماٌؾؽقي.

-2مادـمماظؽؿاب :أدــسماظـؿـاظقةماظعـاعــة.

ادـممادلؤظف:مأ.د.مخوظدمذقودةماًطقى/مأ.مخوظدمذقودةماًطقى/مأ.مأغبدمذوعقي.
دارماظـشـــر :دارموائؾمظؾـشرم–ممماظـؿؿؾؽيماألردغقيماشلوسلقي.
تارؼخماإلصدار:م.2016
غؾذة مسن ماظؽؿاب :ؼؼع ماظؽؿوب مؼب م 355مصػقي معـ مايفؿ ماٌؿقدط موؼؿـوول ماظؿعرؼػ مبوٌوظقي ماظعوعي موإبراز مأػؿقؿفو موعؽوغؿفو موأبرزم

اظلقودوت ماٌوظقي مطقدقؾي مأدودقي متلؿكدعفو ماظدوظي مظؿقؼقؼ مععدالت مدرؼعي موعـؿظؿي مظؾـؿق ماالضؿصودي ،مطؿو مازفر ماظؽؿوب ماظعالضيم
اظقرقدةمبنيمسؾؿماٌوظقيماظعوعيمواظعؾقمماألخرىمبلدؾقبمعؾلطموعقثؼموممـفٍمظقؽقنمعرجعومسؾؿقومصبدماظدارس مصقف مضوظؿف.موؼشؿؿؾم
اظؽؿوبمسؾكمػبليمأبقاب:
اظؾابماألول:معدخؾمظدراديمسؾؿماٌوظقيماظعوعي.
اظؾابماظـاغي:ماظـػؼوتماظعوعي.
اظؾابماظـاظث:ماالؼراداتماظعوعي.
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اظػصلماظرابع:ماٌقازغيماظعوعيمظؾدوظي.
اظػصلماخلاعس:مأغقاعمعقازغوتماظدوظي.
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-3مادـمماظؽؿاب :اظؿقؾقلماظـؿاظيمبـادؿكدامماظـؾقاغـاتماظـؿقـادؾقة.

ادـممادلؤظف:مأ.د.مربؿقدمسؾدمايؾقؿماًالؼؾي.
دارماظـشـــر :دارموائؾمظؾـشرم–ممماظـؿؿؾؽيماألردغقيماشلوسلقي.
تارؼخماإلصدار:م.2016
غؾذة مسن ماظؽؿاب :ؼؼع ماظؽؿوب مؼب م 325مصػقي معـ مايفؿ ماٌؿقدط ،موؼؿـوول مسرضو مألػؿ معػوػقؿ موأدوات ماظؿقؾقؾ ماٌوظل موأوجفم

ادؿكداعفوماٌكؿؾػي،مبوظذلطقزمسؾكماظؿقؾقؾمبودؿكدامماظؾقوغوتماحملودؾقيمظغوؼوتماالدؿـؿورمواالئؿؿونمإظبمجوغىماظغوؼوتماإلدارؼي.م
وؼـؼلؿمػذاماظؽؿوبمإظبمسدةمصصقلموسؾكماظـققماآلتل:م
اظػصلماألول:معؼدعيمسـماظؿقؾقؾماٌوظلموأشراضف.
اظػصلماظـاغي:معؼدعيمسـماظؼقائؿماٌوظقيموسـوصرػوماظرئقلقي.
اظػصلماظـاظث:مأدواتماظؿقؾقؾماٌوظل.
اظػصلماظرابع:ماظؿقؾقؾمظغوؼوتماإلضراضمؼبماألجؾ.
اظػصلماخلاعس:ماظؿقؾقؾمظغوؼوتماإلضراضمؼبماألجؾماظطقؼؾ.
اظػصلماظلادس:مهؾقؾماظرحبقيمظؾغوؼوتماإلدارؼي.
اظػصلماظلابع:ماظرصعماظـؿوظلمواظعقاعؾماظـؿمثرةمؼبمععدلماظعوئدمسؾكمحؼققماظـؿؾؽقي.
اظػصلماظـاعن:ماظؿقؾقؾمظغوؼوتماالدؿـؿور:مرحبقيماظلفؿ.
اظػصلماظؿادع:مهؾقؾماظؿدصؼوتماظـؼدؼي:مضوئؿيماظؿدصؼوتماظـؼدؼي.
اظػصلماظعاذر:مأثرماخؿالفماظطرقماحملودؾقيمسؾكمهؾقؾماظؼقائؿماٌوظقي.
اظػصلماحلاديمسشر:مهؾقؾمسؼقدماإلصبورمرقؼؾيماألجؾ.
اظػصلماظـاغيمسشر:متؼققؿماظلـدات.

-4مادـمماظؽؿاب :تدضققماحللاباتمعدخلمععاصرموصؼامدلعاؼريماظؿدضققماظدوظقة.

ادـممادلؤظف:مد.مرزقمأبقمزؼدماظشقـف.
دارماظـشـــر :دارموائؾمظؾـشرمواظؿقزؼع–ممماظـؿؿؾؽيماألردغقيماشلوسلقي.
تارؼخماإلصدار:م.2015
غؾذة مسن ماظؽؿاب :ؼؼع ماظؽؿوب مؼب م 341مصػقي موؼؿـوول مغشلة موتطقر ماظؿدضقؼ موؼدلز مأػؿقي ماظؿؼورؼر ماٌؼدعي معـ مضؾؾ ماٌدضؼني مواظيتمم

تلوسد ماإلدارة مبويؽؿ مسؾك مطػوءة مغظوم ماظرضوبي ماظداخؾقي مواظقضقف مسؾك محؼقؼي معرطزػو ماٌوظل ،موؼؾني ماظؽؿوب مأغّف مسؾك ماٌدضؼ مأنم
ؼؿقؾكمبكدابمودؾقكماٌفـي،موأنمتؽقنمظدؼفماظؼدرةمواظؽػوءةمسؾكمتطؾقؼماألحؽومماٌفـقيمحؿكمؼؽقنمرأؼفمربوؼداموعقثقضومصقف،موأنم
ؼمدي مسؿؾف معـ مخالل مخطي متلوسده مؼب مايصقل مسؾك متلطقدات مععؼقظي مبلن ماظؾقوغوت مواظؼقائؿ ماٌوظقي مخوظقي معـ ماألخطوء ماىقػرؼيم
وتعؾّرمبعداظيمسـماظؼقائؿماٌوظقيموسـمحؼقؼيماٌرطزماٌوظلمظؾؿـشلة.موؼـؼلؿماظؽؿوبمإظبمسشرةمصصقلمطؿومؼؾل:م
اظػصلماألول:مبوغقراعومؼبمسؾؿمتدضقؼمايلوبوتموخدعوتماظؿلطقد.
اظػصلماظـاغي:مضقاسدموآدابماظلؾقكماٌفين.
اظػصلماظـاظث:مواجؾوتموعلموظقوتماٌدضؼ.
اظػصلماظرابع:مععوؼرلماظؿدضقؼ.
اظػصلماخلاعس:مدبطقطموتقثقؼمسؿؾقيماظؿدضقؼ.
اظػصلماظلادس:مأدظيماظؿدضقؼ.
اظػصلماظلابع:متؼققؿمغظومماظرضوبيماظداخؾقيموتؼدؼرمزبوررماألخطوءماىقػرؼي.
اظػصلماظـاعن:متؼرؼراٌدضؼ.
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اظػصلماظؿادع:متدضقؼماالحؿقول.
اظػصلماظعاذر:ماظرضوبيمسؾكمجقدةمأداءماظؿدضقؼ.
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-5مادـمماظؽؿاب :أدسماحملادؾةماظـؿاظقةموصؼاًمظـؿعاؼريماحملادؾةماظدوظقة.

ادـممادلؤظف:مأ.مذقوتفماظلقدمذقوتف.
دارماظـشـــر :اإلدؽـدرؼيم–مدارماظؿعؾقؿماىوععل.
تارؼخماإلصدار:م.2016
غؾذة مسن ماظؽؿاب :ؼؼع ماظؽؿوب مؼب م 315مصػقي موؼلؿفدف مدرادي مأدودقوت ماحملودؾي ماٌوظقي مغظرؼوً موسؿؾقوً مخوصي ماٌػوػقؿ مواٌؾودئم

واالصذلاضوتمواظؼقاسدمواألسرافمواألدسمواٌشوطؾماحملودؾقيمؼبمضقءمععوؼرلماحملودؾيماظدوظقيمبصػيمخوصيمععماإلذورة مإظبماٌعوؼرلم
األعرؼؽقيمواظدلؼطوغقيمواٌصرؼي.موؼشؿؿؾماظؽؿوبمسؾكمعؼدعيمودؿيمصصقل:م
اظػصلماألول:ماٌػوػقؿماألدودقيمظؾؿقودؾيماٌوظقي.
اظػصلماظـاغي:ماٌعودظيماحملودؾقي.
اظػصلماظـاظث:مهؾقؾموتلفقؾمععوعالتماٌـشلة.
اظػصلماظرابع:معؾدأماٌؼوبؾيموضققدماظؿلقؼي.
اظػصلماخلاعس:مورضيماظعؿؾمؼبماٌـشكتماالضؿصودؼيماًدعقي.
اظػصلماظلادس:ماحملودؾيمسـمععوعالتماٌـشكتماظؿفورؼي.

-6مادـمماظؽؿاب :اظرضابةمواظـؿراجعةميفمغــظــمماحملادؾةماآلظقة.

ادـممادلؤظف:مأ.مذقوتفماظلقدمذقوتف.
دارماظـشـــر :اإلدؽـدرؼيم–مدارماظؿعؾقؿماىوععل.
تارؼخماإلصدار:م.2016
غؾذةمسنماظؽؿاب :ؼؼعماظؽؿوبمؼبم367مصػقيموؼؿـوولمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوتمواظؿقدعمؼبمادؿكداممايلوبوتماآلظقيمبوسؿؾورػومعـمأػؿم

اٌؿغرلاتماظؾقؽقيماٌمثرةمسؾكمعفـيماحملودؾيمواٌراجعيموضدمأدىماظؿقدعمؼبمادؿكداممايودؾوتماآلظقي مإظبمزفقرماظعدؼدمعـماٌشوطؾم
اظيتمملمتؽـمضوئؿيمؼبمزؾماظؿشغقؾماظقدويمظؾؾقوغوت.موؼشؿؿؾماظؽؿوبمسؾكمعؼدعيمودؾعيمصصقل:م
اظػصلماألول:معلؿؼؾؾمعفـيماحملودؾيمواٌراجعيمؼبمعصر.
اظػصلماظـاغي:ماظـؿراجعيموتؽـقظقجقوماٌعؾقعوتمبودؿكداممايودىماآلظل.
اظػصلماظـاظث:مخدعوتمعراضىمايلوبوتمؼبمبقؽيماظؿشغقؾماالظؽذلوغقيموادؿكداممايودؾوتماآلظقي.
اظػصلماظرابع:مإجراءاتماظرضوبيماظداخؾقيمؼبمزؾمبقؽيمغظؿمايودؾوتماالظؽذلوغقي.
اظػصلماخلاعس:مإجراءاتموأدوظقىماٌراجعيمؼبمزؾمغظومماظؿشغقؾماالظؽذلوغلمظؾؾقوغوتماحملودؾقي.
اظػصلماظلادس:مأثرمادؿكداممغظؿماظؿشغقؾماالظؽذلوغلمظؾؾقوغوتماحملودؾقيمسؾكمععوؼرلماٌراجعيماٌؼؾقظيمضؾقالًمسوعوً.
اظػصلماظلابع:مدورمعراجعمايلوبوتمؼبمتؼؾقؾمصفقةماظـؼيمؼبمبقؽيماظؿفورةماالظؽذلوغقي.

-7مادـمماظؽؿاب:ماظـؿدخلمإىلماظؿدضققمواظؿأطقدموصؼاًمظؾؿعاؼريماظدوظقةمظؾؿدضقق.م
ادـممادلؤظف:مأ.مأغبدمحؾؿلمعبعي.م
دارماظـشـــر:مدارمصػوءمظؾـشرمواظؿقزؼعم–مسؿونم-ماألردن.
تارؼخماإلصدار:م.2015

غؾذة مسن ماظؽؿاب :مؼؼع ماظؽؿوب مؼب م 605مصػقي موؼفدف مإظب متؼدؼؿ ماٌعؾقعوت ماىدؼدة م(اٌعقورؼي) مظطالب ماحملودؾي مومموردل معفـيم
اظؿدضقؼ مؼب ماظعومل ماظعربل موإدارات ماظشرطوت ماٌلوػؿي مٌقاجفي ماظؿقدؼوت ماظؾقؽقي ماظعوٌقي مظؿكػقض مزبورر ماظؿدضقؼ مخوصي موأنم
اظلـقات ماظؼؾقؾي ماظؼودعي مدؿشفد ماسؿؿود ماٌعوؼرل ماظدوظقي مإلسداد ماظؿؼورؼر ماٌوظقي موععوؼرل ماظؿدضقؼ مواظؿلطقد ماظدوظقي مطؿعوؼرل مسوٌقي.م
وؼشؿؿؾماظؽؿوبمسؾكمضلؿنيموضبؿقيماظؼلؿماألولمسؾكمػبليمصصقلمواظؼلؿماظـوغلمسؾكمأربعيمصصقل:
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اظؼلمماألول:ماإلرارماظدوظي.
اظػصؾماألول:مإرورمممورديماظـؿفـي.
اظػصؾماظـوغل:مأخالضقوتمممورديماٌفـي.
اظػصؾماظـوظٌ:متطقرماألػدافماظعوعيمواٌلموظقوت.
اظػصؾماظرابع:مهدؼدموتؼققؿمزبوررماألخطوءماىقػرؼي.
اظػصؾماًوعس:ماظؿكطقطمواظؿقثقؼ.
اظؼلمماظـاغي:مأدظةموغؿائجماظؿدضقق.
اظػصؾماظلودس:مأدظيماظؿدضقؼ.
اظػصؾماظلوبع:معبعمأدظيماظؿدضقؼ (( )1اظعؿؾقوتم–ماظدصوترم–مبقونماظدخؾم–ماألرصدةماالصؿؿوحقي).
اظػصؾماظـوعـ:معبعمأدظيماظؿدضقؼ (( )2بقونماٌرطزماٌوظلم–مبقونماظؿدصؼوتماظـؼدؼيم–ماالظؿزاعوتماحملؿؿؾيم–ماألحداثماظالحؼي).
اظػصؾماظؿودع:مغؿوئٍموتؼورؼرماظؿدضقؼ.
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-8مادـمماظؽؿاب :اظرضابةمادلاظقةمواإلدارؼةمودورػاميفماحلدمعنماظػلادماإلداري.م
ادـممادلؤظف:مأ.مأغبدمعصطػلمصؾقح.
دارماظـشـــر :اظؼوػرةم–معرطزماظدرادوتماظعربقي.
تارؼخماإلصدار:م.2016
غؾذةمسنماظؽؿاب :ؼؼعماظؽؿوبمؼبم830مصػقيموتؿؿـؾمأػدافماظدراديمؼب:

*مععرصيماألدؾوبماظيتمأدتمإظبماغؿشورمعظوػرماظػلودماإلداريمداخؾماىفوزماإلداريمظؾدوظيمرشؿموجقدمرضوبيمعوظقيموإدارؼيمعـمسدةم
جفوتمرضوبقي.
* مهؾقؾمعػفقمموعوػقيماظرضوبيماٌوظقي مواإلدارؼيماظيت متعؿدلمأحد مأسؿدةمبـوءماظدوظيمايدؼـي مهدؼدموتؼققؿ ماألدوظقى ماٌلؿكدعيمعـم
ضؾؾماألجفزةمايؽقعقيماظرضوبقيمؼبمايدمعـماظػلودماإلداريمؼبمعصرمودولماٌؼورغي:مصرغلومواظقالؼوتماٌؿقدةماألعرؼؽقي.
*مهؾقؾمواضعماظػلودماإلداريمؼبمعصرموأدؾوبفموعظوػرهموآثوره.
*مرصدماظـؿوئٍمايوظقيمواحملؿؿؾيمؼبماٌلؿؼؾؾمظدورماألجفزةماظرضوبقيمؼبمايدمعـماظػلودماإلداري.
تؼدؼؿماظؿقصقوتماظيتمؼراػوماظؾوحٌمعـودؾيمظؿدسقؿمدورماألجفزةماظرضوبقيمؼبمتػعقؾمدورػوماظرضوبلمؼبمايدمعـماظػلودماإلداريمووضعم
بدائؾمربددةمٌؽوصقيماظػلودماإلداري.
وؼشؿؿؾماظؽؿوبمسؾكمأبقابمثالثي:م
اظؾابماألول:مزوػرةماظػلودماإلداريمؼبمعصرموأدؾوبفموعظوػرهموآثوره.
اظؾابماظـاغي:مرصدماظـؿوئٍمايوظقيمواحملؿؿؾيمؼبماٌلؿؼؾؾمظدورماألجفزةماظرضوبقيمؼبمايدمعـماظػلودماإلداري.
اظؾابماظـاظث:مأػؿماظؿطؾقؼوتمؼبماظرضوبيماٌوظقيمواإلدارؼيموعؽوصقيماظػلود.

-9مادـمماظؽؿاب :حتؾقلماظؼوائممادلاظقة.

ادـممادلؤظف:مأ.مسالءمربؿدمبوظؿوغقغل.
دارماظـشـــر :اإلدؽـدرؼيم–مدارماظؿعؾقؿماىوععل.
تارؼخماإلصدار:م.2016
غؾذة مسن ماظؽؿاب :ؼؼع ماظؽؿوب مؼب م 327مصػقي موؼفدف مإظب مدرادي موصقص ماظؼقائؿ ماٌوظقي ماٌـشقرة مٌـشلة مععقـي مسـ مصذلة مأو مصذلاتم

عوضقي مبفدف متؼدؼؿ مععؾقعوت متػقد مؼب متؼققؿ معقضػفو ماٌوظل مخالل مصذلة ماظدرادي مواظؿـؾم ممبو مدقؽقن مسؾقف مؼب ماٌلؿؼؾؾ .موؼرطز ماظؽؿوبم
سؾكماظؿقؾقؾمواظؿكطقطماٌوظلموتؼققؿماألداءموهؾقؾماظؼقائؿمماٌوظقيمظغرضماظؼقوسمواظؿقؾقؾماحملوديب.م
وؼشؿؿؾماظؽؿوبمسؾكمعؼدعيمودؾعيمصصقل:م
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اظػصؾماألول:ماإلرورماظـؿػوػقؿل:ماحملودؾيماٌوظقي.
اظػصؾماظـوغل:ممغظومماٌعؾقعوتماحملوديب.
اظػصؾماظـوظٌ:مضوئؿيماظدخؾمواٌعؾقعوتماٌرتؾطيمبفو.
اظػصؾماظرابع:ماٌقزاغقيماظعؿقعقي.
اظػصؾماًوعس:مضوئؿيماظؿدصؼوتماظـؼدؼي.
اظػصؾماظلودس:مهؾقؾماظؼقائؿماٌوظقي.
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أوال:ماالجؿؿاعماظلادسمظػرؼقمادلكططماالدرتاتقفيمظؾؿـظؿة:

بـوء مسؾك مضرار مماجملؾس ماظؿـػقذي مؼب ماجؿؿوسف ماظقاحد مواًؿلني ماٌـعؼد مبؿقغس مخالل مذفر معورس م 2015مواٌؿعؾؼ ممبؿؼققؿ مصرؼؼم
اٌكطط ماالدذلاتقفل مظؾـؿوئٍ ماظلـقؼي مظؾؿكطط ماالدذلاتقفل مظؾؿـظؿي م 2013ـ م ،2017مسؼد مػذا ماظػرؼؼ ماجؿؿوسف ماظلودس مبدوظيم
اظؽقؼً مؼقعل م 16مو 2016/2/17محبضقر مممـؾل ماألجفزة ماألسضوء مؼب ماظػرؼؼ موػل مأجفزة ماظرضوبي مؼب مطؾ معـ ماظؽقؼً مواظلعقدؼيم
واظعراقموصؾلطنيموظؾـونموعقرؼؿوغقومبوإلضوصيمإظبمممـؾماألعوغيماظعوعيمظؾؿـظؿي.م
وضـدمحظلماظػرؼؼمبشرفمحضقرمععوظل ماألدؿوذ/مسودلماظصرسووي،مرئقسمدؼقانماحملودؾيمبوإلغوبيمبدوظيماظؽقؼً مورئقس ماجملؾسم
اظؿـػقذي مظؾؿـظؿي ماظذي مأظؼك مطؾؿي مرحى مؼب معلؿفؾفو مبلسضوء ماظػرؼؼ موأسرب مشلؿ مسـ مدعودتف مبقجقدػؿ مبدوظي ماظؽقؼً مؼب مضقوصيم
دؼقان ماحملودؾي موسـ ماالدؿعداد ماظؿوم مظؿقصرل مطوصي مأدؾوب مإنوح مسؿؾ ماظػرؼؼ .مطؿو مأذود مبروح ماٌلموظقي مواظعؿؾ ماىود ماظيت مهؾكم
بفو مأسضوء ماظػرؼؼ مرقؾي ماٌراحؾ ماظلوبؼي مععربو مشلؿ مسـ مثؼؿف ممبقاصؾي ماظلعل مظؿؽرؼس مأصضؾ ماٌؿوردوت مؼب مذبول ماظؿكطقطم
االدذلاتقفلمظدىماألجفزةماألسضوءمؼبماٌـظؿي.
طؿومأظؼكمممـؾماألعوغيماظعوعيمطؾؿيمتؼدممصقفومبوظشؽرمواالعؿـونمإظبمععوظلماألدؿوذم/مسودلماظصرسوويمسؾكمادؿضوصيمدؼقانماحملودؾيم
بدوظي ماظؽقؼً ماالجؿؿوع ماظلودس مظػرؼؼ ماٌكطط ماالدذلاتقفل موتقصرل معبقع ماظظروف ماٌـودؾي مإلنوحف معذطرا مبلذؽول ماظدسؿ ماظيتم
تؽرممبفوماظدؼقانمظػوئدةماٌـظؿيماظعربقيموعؿؿـقومألسضوءماظػرؼؼماظـفوحمؼبمعفوعفؿ.
وضد ماصؿؿح مععوظل ماألدؿوذ /مسودل ماظصرسووي مأذغول ماىؾلي ماألوظب مظالجؿؿوع مبوظؿذطرل مبنبراز ماٌمذرات ماٌؿعؾؼي مبؿـػقذ ماٌكططم
االدذلاتقفلموأوصكمبضرورةمتضؿقـفومؼبمتؼرؼرماظػرؼؼموتؼدؼؿماظؿقصقوتماظعؿؾقيماظيتمعـمذلغفومأنمهقلمدونمتؽرارماظـؼوئصماظيتم
ذوبًمتـػقذماًطيمومبومؼضؿـ متؽرؼسمأصضؾماٌؿوردوتمؼبمذبولماظؿكطقطماالدذلاتقفل.مبعدمذظؽمبوذرماظػرؼؼ مأسؿوظفموصؼماظؾـقدم
اظيتمتضؿـفومجدولمأسؿوظفمواظيتمتشؿؿؾمسؾكمعومؼؾل:
ماإلرالعمسؾكمغؿوئٍمتـػقذماًطيماظؿشغقؾقيمظعومم2015موإبداءماٌالحظوتمبشلغفو.ممتقزؼعماٌفوممسؾكمأسضوءماظػرؼؼ.ممعومؼلؿفدمعـمأسؿولمواظذيمتضؿـ:*ماٌؼذلحوتماٌؼدعيمعـمععوظلمرئقسماجملؾسماظؿـػقذيمحقلمتػعقؾمأداءماٌـظؿي.
* متؼدؼؿ مسروض معرئقي معـ مضؾؾ مخؾرلة معـ مدؼقان ماحملودؾي مبدوظي ماظؽقؼً محقل مبرذبقي مإسالعقي مإلدارة مأسؿول ماظػرق مسـ مبعدم
).)teamwork

وتقجف ماظػرؼؼ مؼب ماخؿؿوم مأسؿوظف مبوظشؽر مواظؿؼدؼر مإظب مدؼقان ماحملودؾي مبدوظي ماظؽقؼً مسؾك مطرم ماظضقوصي موحلـ ماإلسداد مواظؿـظقؿم
ظالجؿؿوع.

ثاغقا:ماالجؿؿاعماظؿادعمظػرؼقمسؿلماظؾقؽةمظؾؿـظؿة:

سؼد مصرؼؼ ماظؾقؽي مظؾؿـظؿي ماجؿؿوسف ماظؿودع مبوٌؿؾؽي ماألردغقي ماشلوسلقي مؼقعل م 20و 21مأبرؼؾ م 2016موذظؽ مبـوء مسؾك ماظدسقة ماٌقجفيم
إظقف معـ مععوظل مرئقس مدؼقان ماحملودؾي .موذورطً موصقد ماألجفزة ماألسضوء مؼب ماظػرؼؼ موػل مأجفزة ماظرضوبي مؼب مطؾ معـ ماظؽقؼً مواألردنم
وتقغسمواظعراقمودؾطـيمسؿونموعصرموصؾلطنيموعقرؼؿوغقو.
واصؿؿحماالجؿؿوعمؼـقمماألربعوءماٌـقاصؼم20مأبرؼـؾم2016مهًمرسـوؼـيمععوظلماألدؿوذماظدطؿقر/مسؾدمخرابشفمرئقسمدؼقانماحملودؾيم
بوٌؿؾؽيماألردغقيماشلوسلقي ،محقٌ ماظؼكممطؾؿيمترحقؾقي مبوظقصقد ماٌشورطي ،موأذود مجبفقد ماظػرؼؼ مخالل ماظػذلةماظلوبؼي موروظى ممبزؼدم
عـماىفقدمغظراًمألػؿقيمعقضقعماظؾقؽيمظؾدول،مواػؿؿومماٌـظؿوتماظدوظقيمبذظؽ،مواظدورماظػعولمظألجفزةماظرضوبقيمؼبماظؿقؼؼمعـمدالعيم
االظؿزاممبوٌعوؼرلمواظؼقاغنيماظؾقؽقي،مبوإلضوصيمإظبمعومؼؼدممعـمجفدمعؿقاصؾ مظزؼودةماظؾقؿيماظقرـقيمبنيماألجفزةماظعؾقو مظؾرضوبيمبوظدولم
اظعربقي.م
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بعدمذظؽمأظؼكماألدؿوذ/مسودلماظؽقت،مرئقـسمصرؼـؼمسؿـؾماظؾقؽـي،مطؾؿيمتؼدممصقفومبوظشؽرمإظبمدؼقانمماحملودؾيمبوظــــؿؿؾؽيممممممم30

األردغقيماشلوسلقيمسؾكمحلـماالدؿضوصي مواالدؿؼؾول،معشرلامإظب مأنماالػؿؿومماظدوظلمبوظؾقؽيمضبؿؿمسؾكماظػرؼؼمبذل مجفقد مأطدل مسبقم
االغؿفوءمعـمتـػقذمخطيماظعؿؾماحملددةمؼبماظؿقضقؿوتماظزعـقيماٌؿػؼمسؾقفو.
وأثرمذظؽ،مغوضشماظػرؼؼماٌقضقسوتماٌدرجيمسؾكمجدولمأسؿوظفمواظيتماذؿؿؾًمسؾكمعومؼؾل:
1ـ سرضموإضرارمعشروعمجدولماألسؿول:
2ـ عقضقسوتمدوبؼي:
ماظدظقؾماإلرذوديمظؾرضوبيمسؾكماظغوبوت.متؼرؼرماإلنوزمسـمخطيتمسؿؾم( 2012 – 2010و .)2015 – 20133ـ خطيماظعؿؾمايوظقيم( :)2018 –2016أوراقمسؿؾمحبـقيمحقلماٌقضقسوتماظؿوظقي:
مدورمأجفزةماظرضوبيماظعؾقومؼبماظرضوبيمسؾكماآلثورماظؾقؽقيمظؾؿكؾػوتماظصـوسقيماظلوئؾي.مدورماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمؼبمعؼورغيماظؼقاغنيماظؾقؽقيمؼبماظدولماظعربقيم(اظؼقاغني،ماظؾقائح،ماظؼرارات)مذاتماظعالضيمبوظؾقؽي.مدورمأجفزةماظرضوبيماظعؾقومؼبماظرضوبيمسؾكمايدائؼماظعوعيمواٌلطقوتماًضراء.موربيمأجفزةماظرضوبيماظعؾقومؼبمإسدادمدظقؾمإجرائلمظؾؿدضقؼماظؾقؽل.مدورمأجفزةماظرضوبيماظعؾقومؼبماظرضوبيمسؾكمتلثرلمأبراجماالتصوالتمسؾكماظؾقؽيمواإلغلون.مدورمأجفزةماظرضوبيماظعؾقومؼبماظرضوبيمسؾكماظشرؼطماظلوحؾل.مدورمأجفزةماظرضوبيماظعؾقومؼبماظرضوبيمسؾكماحملؿقوتماظطؾقعقي.4ـ اضذلاحمإسدادماظدلاعٍماظؿدرؼؾقيماٌؼذلحيمؼبماالجؿؿوعماظـوعـ:
ماظطوضي.مععوؼرلماٌراجعيماظؾقؽقي.ماظـػوؼوتماظطؾقي.مغدوةمحقلمإجراءاتماٌراجعيماٌشذلطيماظؿعووغقيم"اٌعقورم."51405ـ عقضػمتطقؼرماظصػقيماالظؽذلوغقيمظؾػرؼؼمضؿـمعقضعماٌـظؿيماظعربقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾي:
6ـ عومؼلؿفدمعـمأسؿول.
7ـ هدؼدمعؽونموعقسدماالجؿؿوعماظؼودم.

ثاظـا:ماالجؿؿاعماظـاغيمواخلؿلونمظؾؿفؾسماظؿـػقذيمظؾؿـظؿة:

سؼـد ماجملؾس ماظؿـػقذي مظؾؿـظؿي ماظعربقي مظألجفـزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي ماجؿؿوسف ماظـوغل مواًؿلني مخالل ماظػؿـرة معـ م12م
إظب م 14معبودى ماظـوغقي م1437ػـ ماٌـقاصـؼ م 21مإظب  2016/3/23ممبـؿفع ماظصكرلات مبوٌؿؾؽي ماٌغربقي مهً مرسوؼي ماجملؾس ماألسؾكم

ظؾقلوبوت.م
وترأس ماالجؿؿوع مععوظل ماألدؿوذ /مسودل مسؾد ماظعزؼز ماظصرسووي ،مرئقس مدؼقان ماحملودؾي مبوإلغوبي مبدوظي ماظؽقؼً مورئقس ماجملؾسم
اظؿـػقذي مظؾؿـظؿي موحبضقر مرؤدوء موأسضوء ماظقصقد مؼب ماألجفزة ماألسضوء مؼب ماجملؾس موػل مأجفزة ماظرضوبي مؼب مطؾ معـ ماإلعورات ماظعربقيم
اٌؿقدة موممؾؽي ماظؾقرؼـ مواٌؿؾؽي ماظعربقي ماظلعقدؼي مودوظي مصؾلطني مودوظي ماظؽقؼً مواىؿفقرؼي ماظؾؾـوغقي مواٌؿؾؽي ماٌغربقي موعبفقرؼيم
عصرماظعربقيمواألعوغيماظعوعيمظؾؿـظؿي.
وادؿفؾمحػؾماصؿؿوحماالجؿؿوعمبؿالوةمآؼوتمبقـوتمعـمذطرماهللمايؽقؿ.مثؿمأحقؾًماظؽؾؿيمإظبمععوظلماألدؿوذ/مإدرؼسمجطق،ماظرئقسم
األول مظؾؿفؾس ماألسؾك مظؾقلوبوت مبوٌؿؾؽي ماٌغربقي ،محقٌ مرحى مبوظقصقد ماٌشورطي مؼب ماالجؿؿوع ماظذي متشرف ماجملؾس مبودؿضوصؿف،م
عشرلا مإظب ماظـفٍ ماظذي مدأبً مسؾقف ماٌؿؾؽي ماٌغربقي مبؿقجقفوت معـ مصوحى ماىالظي ماٌؾؽ مربؿد ماظلودس مؼب متقرقد مسالضوت ماظؿعوونم
وتؾودل ماًدلات معع ماألجفزة ماظرضوبقي ماظعربقي ماظشؼقؼي .مطؿو مغقه مبوجملفقدات ماٌؿقاصؾي مواٌقصؼي ماظيت متؾذشلو ماٌـظؿي ماظعربقي معـم
خاللمأغشطؿفوماٌكؿؾػيمواٌؿعددةمواظيتمتشؽؾمصرصيممثقـيمظالظؿؼوءمواٌـوضشيمواظؿقوورمصقؿومبنيمأجفزتفوماألسضوء.مطؿومتؼدممبوظشؽرم
إظبماألعوغيماظعوعيمظؾؿـظؿيمسؾكمإسدادمطؾمعومؼؾزممعـموثوئؼموأوراقماظعؿؾماًوصيمبوالجؿؿوعمحؿكمؼـعؼدمؼبمأحلـماظظروف.
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بعدػومتـوولماظؽؾؿيمععـوظلماألدؿوذ/مسودلمسؾدماظعـزؼزماظـصرسووي،مرئقسمدؼقانماحملودؾيمبوإلغوبيمبــــدوظيماظؽـقؼًمورئقس
ماجملؾسماظؿـػقذي،محقٌمتؼدممبودؿماجملؾسماظؿـػقذيمجبزؼؾماظشؽرمواالعؿـونمإظبماٌؿؾؽيماٌغربقيمعؾؽو موحؽقعيموذعؾو مؼبمذكصم
ععوظلماألدؿوذ/مادرؼسمجطق،مسؾكمطرؼؿمادؿضوصؿفؿمالجؿؿوعماجملؾسموسؾكمعومأحورقامبفماظقصقدماٌشورطيمعـمرسوؼي مأخقؼيموحلـم
ادؿؼؾول موطرم ماظضقوصي ،معؿؿـقو مالجؿؿوع ماجملؾس ماظؿـػقذي مطؾ ماظـفوح مواظؿقصقؼ .مطؿو ممتـك مأن مؼلؿؿر ماظعؿؾ ماظؾـوء ماظذي متؼقم مبفم
اٌـظؿيماظعربقيمظؾرصعمعـمأداءمأجفزتفوماألسضوءموذطّرمبوٌؼذلحوتماظيتممتماظؿقصؾمإظقفومخاللماالجؿؿوعماالدؿشوريمظرؤدوءماألجفزةم
اظعربقيماٌـعؼدمبدوظيمضطرمسؾكمػوعشماغعؼودماٌؾؿؼكماظعربلماألوروبل،مواٌؿعؾؼيمبؿػعقؾمآظقوتمسؿؾماٌـظؿيماظعربقي.
واخؿؿؿ مطؾؿؿف مبؿقجقف ماظشؽر مإظب مععوظل ماألدؿوذ /مإدرؼس مجطق ،موععووغقف موإظب مععوظل ماألدؿوذ /مسؾد ماظؾطقػ ماًراط ،موععووغقف مسؾكم
جفقدػؿماظؽؾرلةمإلسدادموتـظقؿمػذاماالجؿؿوع.
ثؿمأحقؾًماظؽؾؿيمإظبمععوظلماألدؿوذ/مسؾدماظؾطقػماًراط،ماظرئقسماألولمظدائرةماحملودؾوتماظؿقغلقيمواألعنيماظعوممظؾؿـظؿي،محقٌم
تؼدممإظبماٌؿؾؽيماٌغربقي،معؾؽوًموحؽقعيموذعؾوً،مبلزلكمسؾوراتماظشؽرمواظؿؼدؼرمسؾكمادؿضوصيمػذاماالجؿؿوعموسؾكمطرمماظضقوصيمورصعم
بودؿ ماجملؾس ماظؿـػقذي مأزلك مآؼوت ماظؿؼدؼر مواالعؿـون موأصدق مسؾورات ماظشؽر مواظعرصون مإظب مصوحى ماىالظي ماٌؾؽ مربؿد ماظلودس مٌوم
أواله معـ مرسوؼي مدوعقي مشلذا ماالجؿؿوع ،معشقدا ممبو محؼؼؿف ماٌؿؾؽي ماٌغربقي معـ مإنوزات معؿعددة مبقّأتفو معؽوغي معؿؿقّزة مسؾك ماظصعقدؼـم
اإلضؾقؿل مواظدوظل .موأذود مبوىفقد ماظؽؾرلة ماظيت مبذشلو مععوظل ماألدؿوذ /مإدرؼس مجطق موعلوسدوه مالدؿضوصي مػذا ماالجؿؿوع ماظذي ممتقزم
حبلـماإلسدادمواظؿـظقؿ.م
طؿو مأبرز مأػؿقي مػذا ماالجؿؿوع موطذظؽ ماإلنوزات ماظيت محؼؼؿفو ماٌـظؿي ماظعربقي مسؾك ماظصعقد ماظعربل موبوظؿعوون معع معـظؿي ماالغؿقدويم
وعؾودرة متـؿقي ماالغؿقدوي موعـظؿي ماألورودوي .مومتـّك مؼب مخومتي مطؾؿؿف مأن متؿقج مأسؿول ماجؿؿوع ماجملؾس مبؼرارات موتقصقوت مسؿؾقيم
عػقدةمتلوسدمسؾكمهؼقؼمإنوزاتمإضوصقيمظؾؿـظؿيماظعربقيمسؾكماظصعقدؼـماظعربلمواظدوظل.
وبعد مذظؽ،ماغؿؼؾماجملؾسمإظب معـوضشيمزبؿؾػماٌقضقسوتماٌدرجيمسؾكمجدول مأسؿوظفموادبذمبشلغفوماظؼراراتمواظؿقصقوتماظالزعي.م
وضدماذؿؿؾًمػذهماٌقضقسوتمسؾكمعومؼؾل:
متؼرؼرمرئقسماجملؾسماظؿـػقذيمسـمغشورفموغشوطماجملؾسمعـذمآخـرماجؿؿوعمظف.متؼـرؼرماألعوغيماظعـوعيمسـمغشورفومعـذمآخرماجؿؿوعمظؾؿفؾس.ممتؼرؼرمىـيماٌعوؼرلماٌفـقيمواظرضوبقيمظؾؿـظؿيمؼبماجؿؿوسفوماظـوعـ.متؼرؼرمىـيمتـؿقيماظؼدراتماٌمدلقيمؼبماجؿؿوسفوماظؿودع.متلؿقيماألجفزةماظيتمدؿلؿػقدمعـماٌـقيماٌوظقيمظؾؿشورطيمؼبماظؾؼوءاتماظيتمتعؼدػوماٌـظؿيمدـيم.2016محقلمتؼققؿماًطيماظؿـػقذؼيمظلـيم2015مظؾؿكططماالدذلاتقفلمظؾؿـظؿيماظعربقيمظؾلـقات -2013م.2017معؼذلحوتمتػعقؾمآظقوتمسؿؾماٌـظؿيماظعربقي.ماسؿؿودمايلوبماًؿوعلمظلـيم.2015ماسؿؿودماٌقازغيماظؿؼدؼرؼيمظلـيم.2016مهدؼدمعؽونموعقسدماالجؿؿوعماظؼودممظؾؿفؾسماظؿـػقذيمواىؿعقيماظعوعيمؼبمدورتفوماظـوغقيمسشرة.موضعمعشروعمجدولمأسؿولماظدورةماظـوغقيمسشرةمظؾفؿعقيماظعوعيمظؾؿـظؿيموتعقنيماٌراضؾنيماظذؼـمتؿؿمدسقتفؿ.معذطرةماألعوغيماظعوعيماٌؿعؾؼيمبنعؽوغقيمأنمؼعؼدماجملؾسماظؿـػقذيمثالثيماجؿؿوسوتمبنيمطؾمدورتنيمظؾفؿعقيماظعوعي.متؼورؼرماألجفزةماظعربقيمحقلمعشورطوتفومؼبمأسؿولماظؾفونموذبؿقسوتماظعؿؾماٌـؾـؼيمسـمعـظؿيماغؿقدوي.ماالدؿػودةمعـماٌؾؾغماظذيمحصؾًمسؾقفماٌـظؿيماظعربقيمعـماظقطوظيماألعرؼؽقيمظؾؿـؿقيماظدوظقي:ماالدؿػودةمعـماظؿؿقؼؾماظذيمسرضفماظؾـؽماظدوظلمسؾكماٌـظؿيماظعربقي.ممتـقؾماٌـظؿيماظعربقيمؼبمذبؾسمربوصظلماالغؿقدوي.ماظـظرمؼبمرؾىمربؽؿيمايلوبوتماشلقظـدؼيمتـظقؿمبرغوعٍماظؿؼققؿماظذاتلمظؾـزاػيمبوٌـظؿيماظعربقي.مرؾىمدؼقنماحملودؾيمبوٌؿؾؽيماألردغقيماشلوسلقيمعـوضشيمعقضقعم”اٌعفدماظعربلماألردغلمظؾرضوبيمواظؿدضقؼ".مرؾىمدؼقانماظرضوبيماٌوظقيمواإلدارؼيمبدوظيمصؾلطنيمعلوغدةمرؾىماغضؿوعفمإظبمسضقؼيمعـظؿيماالغؿقدوي.-مإسدادمأوراقماظؾقٌماًوصيمبوٌقضقسنيماظػـقنيماظؾذؼـمدقـوضشونمخاللماٌممترماظـوغلمواظعشرؼـمٌـظؿيماإلغؿقدويمبلبقمزيب.
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وؼبماخؿؿوممأذغولماالجؿؿوع،مسدلمععوظلماألدؿوذ/مإدرؼسمجـــطقمسـمدعــودةماظـؿؿؾؽيماٌغربقيمودعودتفمذكصقومبـفــوحمػذا
ماالجؿؿوع ،مطؿو متـوول ماظؽؾؿي مطؾ معـ مععوظل مرئقس ماجملؾس ماظؿـػقذي موععوظل ماألعني ماظعوم مظقشقدا مبودؿ ماجملؾس ماظؿـػقذي مبوىفقدم
اظؽؾرلةماظيتمبذظؿفوماٌؿؾؽيماٌغربقيمإلسدادموتـظقؿماجؿؿوعماجملؾسموطذظؽمبوظرسوؼيماظلوعقيماظيتمحظقًمبفومطؾماظقصقدماٌشورطيمؼبم
االجؿؿوع.م
طؿو مرصع ماجملؾس مإظب معؼوم مجالظي ماٌؾؽ مربؿد ماظلودس مبرضقي متضؿـً مذؽره موتؼدؼره مسؾك مرسوؼي مأذغول ماجملؾس موعو محؾو مبف ماظقصقدم
اٌشورطيمعـمرسوؼي.
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أخبـار األجهزة األعضاء
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* دؼـوانماحملادؾةمبادلؿؾؽةماألردغقـةماهلامشقة:

1ـ دؼوانماحملادؾةماألردغيمؼلؿضقفموصداًمميـلمضطاعماظرضابةمادلاظقةمواإلدارؼة ميفمجاععةماظدولماظعربقة:
غظؿمدؼقان ماحملودؾي مبوٌؿؾؽيماألردغقيماشلوسلقيمبرغوذبو مظؾقصدماظزائرمعـمجوععي ماظدولماظعربقيمميـؾمضطوع ماظرضوبي ماٌوظقي واإلدارؼيم
خالل ماظػذلةمعـ م 2016/05/19-16واذؿؿؾماظدلغوعٍمسؾكمسرضمزبؿصر مسـمدؼقان ماحملودؾيموأغقاع ماظرضوبي ماظيت مميوردفو موعـففقيم
اظؿدضقؼ مايدؼـي ماظيت مؼؿؾعفو ماظدؼقان موتقطقد ماىقدة مواظرضوبي ماظـقسقي موأدس موععوؼرل متؼققؿ موحدات ماظرضوبي ماظداخؾقي مواظؿدضقؼم
بودؿكدامماألغظؿيماحملقدؾيموغظوممتؿؾعماظلقوراتمايؽقعقيمأومعومؼلؿكم.GPS
ومتّ ماظؿـلقؼ مظزؼورة ماظقصد مشلقؽي معؽوصقي ماظػلود مووزارة ماٌوظقي محقٌ ممت مإرالسفؿ مسؾك ماظؿفربي ماألردغقي مؼب ماجملول ماظرضوبل .موضدم
أسربماظقصدماظضقػمسـمذؽرهمظؾدورماظذيمضوممبفماظدؼقانمواًدلةماظيتم ّمتماطؿلوبفومعـمػذهماظزؼورة.معمطدؼـمأػؿقيماٌعؾقعوتماظيتم
حصؾقامسؾقفو.
2ـمدؼوانماحملادؾةماألردغيمؼـؿفيمعنمإسدادمادلـاػجماخلاصةمبادلعفدماظرضابي:م
أغفك مدؼقان ماحملودؾي ماألردغل متـػقذ ماظعطوء ماًوص مبوٌـوػٍ ماظؿدرؼؾقي مظؾؿعفد ماظعربل ماألردغل مظؾرضوبي مواظؿدضقؼ معـ مخالل متدرؼىم
طقادرهموذظؽمبوظؿعوون مععمعبعقي ماجملؿع ماظعربلمظؾؿقودؾنيماظؼوغقغقني .وسلؾًماظدلاعٍ مإسداد مأدظيمتدرؼؾقي مسؾك ماظؿدضقؼ مواظرضوبيم
سؾك ماٌشورؼع ماظؽدلى مظشرطوت ماظؼطوسني ماظعوم مواًوص مودظقؾ ماظرضوبي مسؾك ماظشرطوت ماٌؿؾقطي مظؾقؽقعي ،مصضالً مسـ متـػقذ مدوراتم
تدرؼىمعدربنيم(.)TOTم
3ـ مسؼد مدؼقان ماحملودؾي مبوٌؿؾؽي ماألردغقي ماشلوسلقي م7مورش مسؿؾ مظؾففوت ماٌشؿقظي مبوظرضوبي ممبشورطي  910عشورك موذظؽ مضؿـ مدورم
اظدؼقان مؼب متؼدؼؿ ماٌشقرة ماٌوظقي مواحملودؾقي مشلذه ماىفوت موتعزؼز ماظؿعوون ماظؾـّوء معع مػذه ماىفوت مظـشر ماظقسل ماظرضوبل موهؼقؼم
اإلصالحماٌوظلمواإلداريمظؾدوظي .رطزتماظقرشمسؾكمعقاضقعمأػؿفو:
*اٌقازغوتماظؿؼدؼرؼي :مإسدادػو موطقػقي مادؿكداعفو مطلداةمدبطقطمورضوبي،موتطؾقؼ مععوؼرلماحملودؾي مايؽقعقي مؼب ماظؼطوع ماظعوم موأثرػوم
ؼب مادبوذ ماظؼرار ،مأدس موععوؼرل متؼققؿ مأداء موحدات ماظرضوبي ماظداخؾقي ،مأدوظقى موآظقوت مطشػ ماظؿزوؼر مؼب ماظقثوئؼ مواٌعوعالتم
ايؽقعقي ،ماظؿقؼقؼ ماىـوئل مواإلداري مواٌوظل ،ماظرضوبي مسؾك ماظعطوءات مايؽقعقي مواظقزارات ،معدوغي ماظلؾقك ماظقزقػل موأخالضقوتم
اظقزقػيماظعوعي.
4ـ ذورك مدؼقان ماحملودؾي مؼب مورذي مسؿؾ مسؼدت مبودطـؾقل مبوظؿعوون معع ماظؾـؽ ماظدوظل مؼب  2016/04/20واظيت مسؼدت مؼب مادطـؾقلم
حقل مسؿؾقي ماظؿدضقؼ مسؾك ماٌـح ماٌؼدعي مظالجؽني معـ مخالل ماظؿعؾقؿ مواظصقي مدقاءا مطون ماظدسؿ مزبصصو معـ ماًزؼـي مأو معـ ماىفوتم
اٌوسبي.
5ـمطؿومذوركموصدمعـماظدؼقانمؼبمورذيماظعؿؾماٌـعؼدةمؼبماظؽقؼًمبوظؿعوونمععمصـدوقماظـؼدماظدوظلمظالضؿصودمواظؿؿقؼؾ  CFEؼبماظػذلةم
عـم 2016/06/02-05/30حقلمهؼقؼماظـفوحمبؿدسقؿماظـزاػيموايقطؿيماظرذقدةمؼبمعشروسوتماظؾـقيماظؿقؿقي.

* دؼوانماظرضابةمادلاظقةمواإلدارؼةممبؿؾؽةماظؾقرؼن:م

1ـ ورذةمسؿلمباظؿعاونمععماألعاغةماظعاعةمبدولمجمؾسماظؿعاونماخلؾقفي:
مت متـػقذ ممورذي مسؿؾ مبعـقان م"رضوبي ماألداء موصؼ ماٌعوؼرل ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي" مؼب ماظػذلة م2016/03/3 -1
مبؿؾؽي ماظؾقرؼـ ،مبوظؿعوون معع ماألعوغي ماظعوعي مجملؾس ماظؿعوون ،موذظؽ مؼب مإرور متـػقذ مخطي ماظؿدرؼى ماٌعؿؿدة مظدواوؼـ ماٌراضؾيم
واحملودؾي ممبفؾس ماظؿعوون مظدول ماًؾقٍ ماظعربقي مظعوم م 2016واظيت مػدصً مإظب متزوؼد ماٌشورطني مبوٌعورف مواٌفورات ماظالزعي مظؿـػقذم
عفؿوت مرضوبقي مسؾك ماألداء موصؼوً مٌؿطؾؾوت ماٌعوؼرل ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي ماظصودرة مسـ ماٌـظؿي ماظدوظقيم
ظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي م(اإلغؿقدوي) .موإدؿعرضً ماظقرذي مأػؿقي مععوؼرل ماالغؿقدوي موعـففقؿفو مؼب متـػقذ ماٌفؿوتم
اظرضوبقي مسؾك ماألداء مؼب معراحؾ ماظرضوبي ماظرئقلقي ماظـالث موػل ماظؿكطقط ،مواظؿـػقذ ،موإسداد ماظؿؼرؼر .مطؿو ممتً معـوضشي ماظصعقبوتم
واٌعقضوتماظيتمتقاجفمدواوؼـماٌراضؾيمواحملودؾيمؼبمدولمذبؾسماظؿعوونمسـدمتطؾقؼمػذهماٌعوؼرلمواظؿقصقوتماٌـودؾيمٌعوىؿفو.
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2ـ اخلطةماإلدرتاتقفقةمظؾدؼوانمظؾلـواتم: 2019 -2016
إغطالضو معـ مإميوغف مبلن ماظؿكطقط ماالدذلاتقفل مرطقزة مأدودقي موخطقة مأوّظقي مظؿقؼقؼ ماظؿطقؼر ماالدذلاتقفل مؼب مأداء موبـوءم
ضدراتف ،مأصدر ماظدؼقان معمخرا مخطؿف ماإلدذلاتقفقي مظؾلـقات م ، 2019 -2016محقٌ متؿؿـؾ مجقاغى ماظؿطقؼر ماالدذلاتقفل مؼبم
اظؿطقؼرماٌمدلل،موتطقؼرمغظؿماظعؿؾم(سؿؾقوتموإجراءاتموػقوطؾموغظؿماظدسؿ)،موتطقؼر مضدراتماٌقزػني.مموؼبمػذاماإلرور،م
تفدف ماًطي ماإلدذلاتقفقي مإظب مبؾقرة مرؤؼي ماظدؼقان موأػداصف ماإلدذلاتقفقي مواظػرسقي موعؽقّغوتفو ماظيت مؼطؿح موؼلعك مإظبم
هؼقؼفومخاللماألربعمدـقاتموبوغلفوممععمردوظؿفموضقؿفماىقػرؼي.م
وؼلعك ماظدؼقان مإظب متػعقؾ موتعزؼز مدوره مطؿعوون مظؾقؽقعي موذبؾس ماظـقاب مظؾرضوبي مسؾك ماٌول ماظعوم مواظؿلطد معـ محلـ مإدارتفم
وهلني ماألداء مايؽقعل معـ مخالل مضقؿ ماالدؿؼالظقي مواٌقضقسقي مواظـزاػي مواٌصداضقي مواٌفـقي مواىقدة مواظشػوصقي مواظـفٍم
اإلصبوبل.
وؼب مضقء معو متؼدم ،مدقؼقم ماظدؼقان مبوظذلطقز مسؾك م"تقصرل مخدعوت مرضوبقي مذات مجقدة موضقؿي معضوصي" مطفدف مادذلاتقفل مأوّلم
وذظؽ معـ مخالل متغطقي ماجملوالت مواٌقاضقع ماظرضوبقي مسوظقي ماٌكورر مواظؿقدع مؼب مرضوبي ماألداء موإردوء ماظؿكطقط ماٌرطزي مظرضوبيم
األداء مواظرضوبي ماإلدارؼي موضقوس ماظؿلثرلات ماٌوظقي مظرضوبي ماظدؼقان ،موتطقؼر متؼورؼر ماظرضوبي مواظؿؼرؼر ماظلـقي مظؾدؼقان مورصع مطػوءةم
هصقؾماٌعؾقعوتماظالزعيمعـماىفوتماًوضعيمظؾرضوبي.
وؼؿضؿـ ماشلدف ماالدذلاتقفل ماظـوغل م"تطقؼر ماظعؿؾقوت ماظداخؾقي مبوظدؼقان" متعزؼز ماالظؿزام ممبعوؼرل ماظرضوبي ماٌعؿؿدة مبوظدؼقانم
وذظؽ معـ مخالل مإصدار معدوغي ماألخالضقوت مواظلؾقك موهدؼٌ مأدظي ماظرضوبي موتػعقؾ مغشوط مضؿون ماىقدة مواًضقع مٌراجعيم
اظـظراء،مورصعمطػوءةموصعوظقيماألغظؿيماآلظقيماٌلؿكدعيموتطقؼرمخدعوتمغظؿماٌعؾقعوت.
واشلدف ماالدذلاتقفل ماظـوظٌ م"جعؾ ماظدؼقان مجفي مسؿؾ معػضؾي" مؼـطؾؼ معـ مضـوسي ماظدؼقان مبلن معقارده ماظؾشرؼي مػل ماظرطقزةم
األدودقي مظؿطقره مواالرتؼوء ممبكرجوتف ماظرضوبقي ممبو مضبؼؼ ماظردوظي ماظيت مأغشه معـ مأجؾفو موؼضؿـ مادؿؼطوب ماظؽقادر ماٌؿؿقزةم
وتطقؼرػومواالحؿػوزمبفوموبوظؿوظلمصفقمؼؿضؿـمتطقؼرمسؿؾقوتماٌقاردماظؾشرؼيموتـؿقيمضدراتماٌقزػنيمعـمخاللمعؾودراتمسدةم
أػؿفو متطقؼر ماآلظقوت مايوظقي مظؿؼققؿ ماألداء مواظذلضقوت مواإلرذود ماظقزقػل مواٌلور ماظؿدرؼيب مظؾقزوئػ موتلػقؾ ماٌدربني .موؼلعؾم
اظدؼقانمبودبوذهمػذهماًطقاتمترعبيماظؼقؿمواٌؾودئماظيتماسؿؿدػومظؿؽقنمعـففومسؿؾقومؼبمايقوةماظققعقيمٌـلقبقفممبومؼشفعم
سؾكمتؼدؼؿمأصضؾماظـؿوئٍموؼردخمعؽوغيماظدؼقانمطؾقؽيمربػزةمظؾعؿؾمواظؿطقرماٌفين.
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* دائرةماحملادؾاتميفماجلؿفورؼةماظؿوغلقة:م
1ـ مبدسقة معـ ماظلقد /مسؾد ماظؾطقػ ماًراط ،ماظرئقس ماألول مظدائرة ماحملودؾوت مبوىؿفقرؼي ماظؿقغلقي ،مأدى ماظلقد/عقغـقدم
دؼدؼف ،ماظرئقس ماألول مظدائرة ماحملودؾوت ماظػرغلقي ،مزؼورة مإظب متـقغس مؼقعل م15مو16عورس  .2016موضد ممت مبني مدـيت 2012
و2014متقأعيماىفوزؼـمؼبمإرورمبرغوعٍممتممتقؼؾفمعـماالهودماألوروبلمودوػؿًمؼبمانوزهمأؼضومدائرةماحملودؾوتماظدلتغوظقيم
وعؽؿىماٌراجعماظعوممبوٌؿؾؽيماٌؿقدة.
تقظب مضلؿ ماظؿدرؼى مبدائرة ماحملودؾوت متـظقؿ مدورات متدرؼؾقي مظػوئدة مضضوتفو موأسقاغفو مخالل ماظػذلةمجوغػل معويم 2016تعؾؼًم
بوظـؿقاضقعماظؿوظقي:
مأغظؿيماظؿصرفمواظرضوبيمسؾكمضقاسدماظؾقوغوتماظقرـقيم(أدب،رصقؼ).مضوغقنماٌوظقيمظلـيم.2016ماٌقزاغقيمحلىماألػدافمواظرضوبيمسؾقفو.معؾودئماحملودؾيماظعؿقعقيمواظؿصرفمؼبمعقزاغقيماظدوظي.معـظقعيمايؿـوؼيمFirewallمعـظقعيمACCESSمزجرمأخطوءماظؿصرف.–م
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*مدؼوانمادلراضؾةماظعاعةمبادلؿؾؽةماظعربقةماظلعودؼة:م
1ـ مصدر مضرار مخودم مايرعني ماظشرؼػني ماٌؾؽ /مدؾؿون مبـ مسؾد ماظعزؼز مآل مدعقد محػظف ماهلل مؼقم ماظلؾً م 30مرجى م1437ػـم
بؿعقنيمععوظلماظدطؿقر/محلوممبـمسؾدماحمللـماظعـؼري،مرئقلومظدؼقانماٌراضؾيماظعوعيمبوٌؿؾؽيماظعربقيماظلعقدؼي.
2ـماظلريةماظذاتقة:
االدمماظؽاعل:محلاممبنمسؾدماحمللنماظعـؼري
عؽانموتارؼخمادلقالد:ماظرؼاض،م1386/7/29ػـمادلواصقم1966/11/13م.م
اظعؿلماحلاظي:مرئقسمدؼوانمادلراضؾةماظعاعة.
اظعـوانماظربؼدي:مص.مب.م7185ماظرؼوضم11128ماٌؿؾؽيماظعربقيماظلعقدؼي.
ػاتـف:م / 00-966-11- 4056171صاطس-966-11- 4033056 :
اظربؼدماالظؽرتوغيh.alangari@gab.gov.sa :
عوضع:مhttp://halangari.kau.edu.sa
ادلؤػالتماألطادميقة:
 1420-1421ػـ ،مجوععي مإؼلؽس مبدلؼطوغقو ،مدطؿقراه مؼب ماحملودؾي مواإلدارة ماٌوظقي معع مإجوزة ماظردوظي مدون مرؾى مإجراء مأيمتعدؼالت.
1415-1416هـ،مجوععيماٌؾؽمسؾدماظعزؼز،معوجلؿرلمربودؾيم(عراجعي)مبؿؼدؼرمجقدمجداً.1408-1409ػـ،مجوععيماٌؾؽمسؾدماظعزؼز،مبؽوظقرؼقسمربودؾيمبؿؼدؼرماعؿقوز.اخلربةماألطادميقة:
 1429-1437ػـ،مضلؿماحملودؾيمجبوععيماٌؾؽمسؾدماظعزؼز،مأدؿوذ.1429-1425ػـ،مضلؿماحملودؾيمجبوععيماٌؾؽمسؾدماظعزؼز،مأدؿوذمعلوسد. 1420-1425ػـ،مضلؿماحملودؾيمجبوععيماٌؾؽمسؾدماظعزؼز،مأدؿوذمعشورك.1412-1419ػـ،مضلؿماحملودؾيمجبوععيماٌؾؽمسؾدماظعزؼز،مععقد.اخلربةماإلدارؼة:
 1437ػـ،مدؼقانماٌراضؾيماظعوعي،مرئقسماظدؼقان.1434-1437ػـ،مذبؾسماظشقرى،مسضق.1436-1437ػـ،مرئقسماظؾفـيماٌوظقيممبفؾسماظشقرى.1434-1436ػـ،مغوئىمرئقسماظؾفـيماٌوظقيممبفؾسماظشقرى.1434-1433ػـ،مطؾقيمايؼققمجبوععيماٌؾؽمسؾدماظعزؼز،مسؿقدمعؽؾػ.م1434-1430ػـ،مطؾقيماالضؿصودمواإلدارةمجبوععيماٌؾؽمسؾدماظعزؼز،مسؿقد.م-1426م1430ػـ،مطؾقيماالضؿصودمواإلدارةمجبوععيماٌؾؽمسؾدماظعزؼز،موطقؾماظدرادوتماظعؾقومواظؾقٌماظعؾؿل.م1428/6/10-6/5ػـ،مطؾقيماالضؿصودمواإلدارةمجبوععيماٌؾؽمسؾدماظعزؼز،مرئقسمضلؿماألغظؿيماٌؽؾػ.م1426/3/12-1/6ػـ،ماغؿكوبوتماجملوظسماظؾؾدؼيمجبدة،مرئقسمعرطزماغؿكوبوتمرضؿم.472سضوؼةماجملاظسمواظؾفان:
م1437ػـ،مرئقسمػقؽيمهرؼرمذبؾيمجوععيماٌؾؽمسؾدماظعزؼز:ماالضؿصودمواإلدارة،مجوععيماٌؾؽمسؾدماظعزؼز.م1434-1433ػـ ،مممـؾ مجوععي ماٌؾؽ مسؾد ماظعزؼز مؼب مذبؿقسوت مسؿؾ مإسداد ماإلدذلاتقفقي ماظقرـقي مظؾؿققل مإظب مذبؿؿعماٌعرصي،موزارةماالضؿصودمواظؿكطقط.
1434 -1432ػـ ،مسضق ماجملؾس ماالدؿشوري مظؾفقدة مبدورؼوت مأعـ ممبقوصظي مجدة ،ماإلدارة ماظعوعي مظدورؼوت ماألعـ ،ماألعـماظعوم،موزارةماظداخؾقي.
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 1434-1430ػـ،مسضقمىـيمععوؼرلماٌراجعي،ماشلقؽيماظلعقدؼيمظؾؿقودؾنيماظؼوغقغقني،موزارةماظؿفورة.1437-1429هـ،مغوئىمرئقسمىـيماالسذلاضماظزطقؼيمواظضرؼؾقيماالبؿدائقيماألوظبممبقوصظيمجدة،موزارةماٌوظقي.1434-1429ػـ،مسضقمذبؾسمإدارة،ماجملؿعماظعربلمظؾؿقودؾنيماظؼوغقغقني،مجوععيماظدولماظعربقي.1437-1425ػـ،مسضقمػقؽيماظؿقرؼر،مذبؾيماظؾققثماحملودؾقي،ماىؿعقيماظلعقدؼيمظؾؿقودؾي،مجوععيماٌؾؽمدعقد.1429-1425ػـ،مسضقمىـيماالسذلاضماظزطقؼيمواظضرؼؾقيماالبؿدائقيماظـوغقيممبقوصظيمجدة،موزارةماٌوظقي.1434-1424ػـ ،مسضق مىـي مجقدة ماألداء ماٌفين ،مػقؽي ماحملودؾي مواٌراجعي مظدول مذبؾس ماظؿعوون مظدول ماًؾقٍ ماظعربقي،مذبؾسماظؿعوونمظدولماًؾقٍماظعربقي.
1422-1430ػـ،مسضقمىـيمجقدةماألداءماٌفين،ماشلقؽيماظلعقدؼيمظؾؿقودؾنيماظؼوغقغقني،موزارةماظؿفورة.1412-1434ػـ،مرئوديموسضقؼيمعومؼزؼدمسـمػبلنيمذبؾسموىـيمسؾكمعلؿقؼوتمضلؿماحملودؾيموطؾقيماالضؿصودمواإلدارةموجوععيماٌؾؽمسؾدماظعزؼز.
اظؿقؽقممواإلذرافمسؾىماظؾقوثمواظردائلماظعؾؿقة:
  14اإلذرافمسؾكمعومؼزؼدمسـمسشرؼـمردوظيمسؾؿقي.ماٌشورطيمبرئوديموسضقؼيمىونمعـوضشيمعومؼزؼدمسـمأربعنيمردوظيمسؾؿقي.مهؽقؿمسددمطؾرلمعـماظؾققثمألشراضماظـشرمواظذلضقي.اظؽؿبمواظؾقوثموادلؤمترات:
تلظقػمأربعيمطؿىمؼبمذبولماحملودؾيمواٌراجعي.مغشرمعومؼزؼدمسـمػبلنيمحبٌمؼبمذبالتمسؾؿقيمربؽؿيمؼبمذبوالتماحملودؾيمواٌراجعيمواإلدارةماٌوظقي.ماٌشورطيممبومؼزؼدمسـمسشرؼـمحبٌمؼبمعممتراتموغدواتمربؾقيموإضؾقؿقيمودوظقيمؼبمذبوالتماحملودؾيمواٌراجعيمواإلدارةماٌوظقي.
مرئودي ماٌممتر ماظعؾؿل ماألول مظؽؾقي ماالضؿصود مواإلدارة محقل م"االضؿصود ماظقرين :ماظؿقدؼوت مواظطؿقحوت" مظعوم م1433ػـ،مورئوديمسددمعـماظـدواتماظيتمأضقؿًمؼبمجوععيماٌؾؽمسؾداظعزؼزمضؿـمصعوظقوتماٌفرجونماظقرينمظؾذلاثمواظـؼوصيمؼبمسددمعـم
دوراتف ،موطذظؽ مرئودي ماظؾفون ماظعؾؿقي مظعدد معـ ماٌـؿدؼوت مواظؾؼوءات ماظعؾؿقي مؼب مداخؾ ماىوععي موخورجفو ،ممبو مصقفو معـؿدىم
جدةماالضؿصوديموعـؿدىمجدةماظؿفوري.
36

وػقؽي ماظؿقرؼر ماجملؾي متغؿـؿ مػذه ماٌـودؾي مظؿؼدم مإظب مععوظقف مخبوظص ماظؿفوغل موأعبؾ ماظؿدلؼؽوت موتؿؿـك مٌعوظقف ماظؿقصقؼم
واظـفوحمؼبمعفوعفماىدؼدة.
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* دؼوانماظرضابةمادلاظقةماالحتاديمجبؿفورؼةماظعراق:م

37

1ـممتمتعقنيمععوظلماظدطؿقر/مصالحمغقريمخؾػ،مرئقلومظدؼقانماظرضوبيماٌوظقيماالهوديموطوظيمجبؿفقرؼيماظعراق:
2ـماظلريةماظذاتقة:
االدمماظؽاعل:مصالحمغوريمخؾف
اظؿوظد:ماظعراقمبغدادم.1955
اظؿقصقلماظعؾؿي:
مبؽوظقرؼقسمربودؾيموإدارةمأسؿولمسومم– 1978م  1979طؾقيماإلدارةمواالضؿصود/اىوععيماظـؿلؿـصرؼي.ربودؾيمضوغقغقيمبدرجيمدطؿقراهمسومم– 2003م  2004اٌعفدماظعوظلمظؾدرادوتماحملودؾقيمواٌوظقيمعـممجوععــيبغداد.
اظؿقصقلماظعؾؿي:
متعني مؼب مدؼقان ماظرضوبي ماٌوظقي ماالهودي مسوم 1979موتدرج مخالل معلرلتف ماظقزقػقي مإظب مأن مأصؾح معدؼر مسوم مظدائرة ماظؿؿقؼؾ مواظؿقزؼعمحؿكمتعققـفمرئقلومظؾدؼقان.
مممـؾ مدؼقان ماظرضوبي ماٌوظقي ماالهودي مؼب مذبؿقسي مسؿؾ ماظؿدضقؼ ماظؾقؽل مظؾؿـظؿي ماظعربقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾيم(االرابقدوي) مواآلدققؼي م(االدقدوي) مواظدوظقي م(االغؿقدوي) معـ مسوم م 2005موظغوؼي  2011موحضر ماظعدؼد معـ ماٌممترات مواظؾؼوءاتم
اظدوظقيمحقلمػذاماٌقضقع.
اظـشاطماألطادميي:
مربوضرمؼبماٌعفدماظعوظلمظؾدرادوتماحملودؾقيمواٌوظقي.مربوضرمؼبماٌعفدماظعربلمظؾؿقودؾنيماظؼوغقغقني.مإذرافموعـوضشيموتؼقؼؿمظؾعدؼدمعـمحبقثمرؾؾيماظدرادوتماظعؾقو.مذوركمؼبماظعدؼدمعـماٌممتراتماظعؾؿقيماٌؼوعيمداخؾماظعراقمعـمضؾؾماىوععوتماظعراضقي.تلظقػمطؿوبمبوذذلاكم(عـوػٍموأدوظقىماظرضوبيمواظؿدضقؼماظؾقؽلمبنيماظـظرؼيمواظؿطؾقؼ).اظـشاطماظـؿفين:
مسضقماظؾفـيماظعؾقومإلصالحماإلدارةماٌوظقيمواٌقازغيماظعوعي.-مسضقمذبؾسمإدارةمصـدوقمادذلدادمأعقالماظعراقم(تلدسمسومم.)2011

مسضقمىـيمهقدماظـظومماحملوديبمظؾؿصورفموذرطوتماظؿلعنيموصؼومٌعوؼرلماحملودؾيماظدوظقي.مسضقماىؿعقيماظعراضقيمظؾؿقودؾنيماظؼوغقغقني.وػقؽي ماظؿقرؼر ماجملؾي متغؿـؿ مػذه ماٌـودؾي مظؿؼدم مإظب مععوظقف مخبوظص ماظؿفوغل موأعبؾ ماظؿدلؼؽوت موتؿؿـك مٌعوظقف ماظؿقصقؼم
واظـفوحمؼبمعفوعفماىدؼدة.
* دؼـوانماظـرضـابةماظــؿاظقةمواإلدارؼةمبـدوظةمصــؾلطقـن:م

1ـ مت مسؼد مورذوت مسؿؾ مؼب مطوصي مربوصظوت ماظقرـ متفدف مإظب متػعقؾ ماظؿقاصؾ معع ماألرراف ماًورجقي مذات ماظعالضي مواظيت متشؿؾم
اىفوت ماًوضعي مواىؿفقر موودوئؾ ماإلسالم مواٌمدلوت ماٌفـقي مواألطودميقي موذرطوت ماٌراجعي ماًوصي موذظؽ مإميوغو معـ ماظدؼقانم
بلػؿقيمػذهماظعالضيمبوظـفقضمبـقاحلماٌلوءظيمواالضؿصودمواظػوسؾقيمؼبمإدارةماٌقاردماظعوعي.

2ـ ؼب مإرور متعزؼز مثؼوصي ماظشراطي مواظؿقاصؾ معع معمدلوت ماجملؿؿع ماظـؿدغل ،ممت مسؼد مورذي مسؿؾ مؼب معؼر ماظدؼقان مبفدفم
اظؿعرؼػ مبؼوغقن ماظدؼقان موادؿؼالظقؿف موعـففقي ماظؿدضقؼ ماظـؿلؿكدعي .مطؿو متضؿـً ماظقرذي مدؾؾ متعزؼز ماظؿقاصؾ مواظؿعوونم
اٌشذلكمظؾرضلممبمدلوتماجملؿؿعماٌدغلموتردقخماٌلوئؾيمواظشػوصقيمؼبمضطوسوتماظدوظيماظـؿكؿؾػي.
3ـ سؼد مدؼقان ماظرضوبي ماٌوظقي مواإلدارؼي ماجؿؿوسو معع مممـؾل ماىفوت ماٌوسبي مؼب مدوظي مصؾلطني موذظؽ مؼب معؼر مدؽرتورؼي متـلقؼم
اٌلوسدات ماحملؾقي  LACSممبدؼـي مرام ماهلل موتـوول ماالجؿؿوع مأػؿقي ماظؿعوون معع ماىفوت ماٌوسبي مواألجفزة ماظـظرلة موعو ممتم
هؼقؼفمعـمغؿوئٍمؼبمذبولماظؿدسقؿماٌمدللمظدؼقانماظرضوبيماٌوظقيمواإلدارؼيمواظرضوبيمسؾكماٌـحمواٌشورؼعماٌـػذةمعـماىفوتم
اٌوسبيمؼبمدوظيمصؾلطني.
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4ـ ذوركمدؼقانماظرضوبيماٌوظقيمواإلدارؼيمؼبمورذيمسؿؾمعؿؼدعيمسؼدتفومعـظؿيماالؼؽقدويمؼبماظـعوصؿـيماظذلطقيمأغـؼـرة،محــقل
تطؾقؼمععوؼرلماالغؿقدوي.موسؼدتمورذيماظعؿؾمبوظؿعوونمععمربؽؿيماحملودؾوتماظذلطقيمبفدفمرصعماٌلؿقىماٌفينموؼلعكماظدؼقانم
عـ مخاللمػذه ماٌشورطي مإظب متطقؼر ماظؼدرة مسؾكمصفؿ مأودعمٌؿورديمتطؾقؼمععوؼرلماالغؿقدوي مؼب مطوصيمذبوالتماظعؿؾماظرضوبل مواظؿدضقؼم
سؾكماظـؿلؿقىماظـؿمدللمواظـؿفين.

38

5ـ ضوم موصد معـ معؽؿى ماظؿدضقؼ ماظقرين ماظلقؼدي مبزؼورة مإظب مدؼقان ماظرضوبي ماٌوظقي مبفدف متعزؼز ماظؿعوون ماظػؾلطقين ماظلقؼديم
اٌشذلك مظؿطقؼر مرضوبي ماألداء مؼب ماجملول ماظؾقؽل مواجؿؿع ماظقصد ماظلقؼدي مخالل مزؼورتف مظدؼقان ماظرضوبي معع مصرؼؼ مرضوبي ماظؾقؽيم
حقٌمؼلعكماظػرؼؼمالدؿؽؿولمعراجعيماظؿؼورؼرماٌعدةمعلؾؼومؼبمذبوالتمبقؽقيمزبؿؾػي.
* دؼـوانماحملادؾةمبــدوظةماظؽــوؼت:م

* ؼبمإرورمعلوػؿيماظدؼقانمؼبمأغشطيماٌـظؿيماظدوظقيمشلقؽوتماظرضوبيماظـؿوظقيماظعؾقوم)االغؿقدوي(ممتمعومؼؾل:
1ـ ذورك مدؼـقان ماحملودؾي مؼب ماجؿؿوع ماظؾفـي ماظػرسقي مظؾرضوبي ماٌوظقي م) (FASماظذي مسؼـد مخالل ماظػؿــرة معـ م 2016/02/25-24مصــلم
أبقمزيبماإلعورات.
2ـ ذورك مدؼــقانماحملودؾيمصـلماجـؿؿوعمصرؼؼمسؿؾمعراجعيماٌعوؼرلماظدوظقي مظألجفزةماظعؾقو مظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾي م)(ISSAI 30م
ضقاسدماظلؾقكماٌفينمظالغؿقدويماظذيمسؼـدمخاللماظػذلةمعـم 2016/02/25-24ؼبمبقظـدا.
3ـ ذورك مدؼـقان ماحملودؾي مصـل ماالجـؿؿوع ماألول مظؾفـي معشروع م"عبع مبقوغوت ماظؿدضقؼ م 295م -PCماالؼزو م”ISOماظذي مسؼـد مخـاللم
اظػؿــرةمعـم 2016/03/10-7صــلمصـؾـدا.
4ـ ذوركمدؼقانماحملودؾيماالجؿؿوعماألولمظػرؼؼمسؿؾماإلغؿقدويماٌعينمبوظؼقاغنيماظذيمسؼـدمخاللماظػذلةمعـم-21م 2016/03/22مصـلم
اظصني.
5ـ ادؿضوف مدؼقان ماحملودؾي مورذي ماظعؿؾ محقل معقضقع م"تدضقؼ ماألداء" مؼب مإرور ماتػوضقي ماظؿعوون ماٌدلعي معع مربؽؿي ماظؿدضقؼ ماظقرـقيم
اشلقظـدؼيمخاللماظػؿـرةمعـم.2016/04/06-05
6ـ ذورك مدؼقان ماحملودؾي ماالجؿؿوع م25مجملؿقسي مسؿؾ ماالغؿقدوي مظؾؿدضقؼ مسؾك متؽـقظقجقو ماٌعؾقعوت م)(WGITAماظذي مسؼـد مخاللم
اظػذلةمعـم 2016/04/27-26مصـلماظدلازؼؾ.
7ـ ذورك مدؼقان ماحملودؾي مؼب ماجؿؿوع ماظربقع مجملؿقسي مسؿؾ ماظققرودوي مظؾؿدضقؼ ماظؾقؽل ماظذي مسؼـد مخالل ماظػذلة معـ م -28م
2016/04/29مصـلمادؿقغقو.
*مؼبمإرورمعلوػؿيماظدؼقانمؼبمأغشطيماٌـظؿيماآلدققؼيمشلقؽوتماظرضوبيماٌوظقيماظعؾقوم)االدقدوي(ممتمعومؼؾل:
1ـ ذوركمدؼقانماحملودؾيمؼبماظدلغوعٍماظؿدرؼيبم"تدضقؼماألداء"موذظؽمخاللماظػؿـرةمعـ 2016/02/12 -01/17مصـلمبوطلؿون.
2ـ ذوركمدؼقانماحملودؾيمؼبماظدلغوعٍماظؿدرؼيبم"تدضقؼماألداء"موذظؽمخاللماظػؿـرةمعـ 2016/03/11 -02/15مصـلماشلـد.
3ـ ذورك مدؼقان ماحملودؾي مؼب ماجؿؿوع مصرؼؼ مسؿؾ مإسداد محبٌ ماالدقدوي مايودي مسشر محقل م"ررق ماسداد مخطط ماظؿدضقؼ مسؾك مأدوسم
اٌكورر"مخاللماالسقامم 2018-2016واظذيمسؼدمخاللماظػذلةمعـ 2016/05/04 -02مصـلمطقرؼو.
*مؼبمإرورمعلوػؿيماظدؼقانمؼبمأغشطيماٌـظؿيماظعربقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيم)االرابقدوي(ممتمعومؼؾل:
1ـ ادؿضوفمدؼقانماحملودؾيماجؿؿوعمأصقىماٌعوظلمرؤدوءمأجفزةماظرضوبيماظعؾقومبوألرابقدويمبشلنمبرغوعٍم"تعوعؾماألجفزةماظرضوبقيم
عع ماألرراف مذات ماظعالضي" موبرغوعٍ م"عؼووعي ماظغش مواظػلود" مبوظؿعوون معع معؾودرة متـؿقي ماالغؿقدوي م) (IDIمخالل ماظػؿـرة معـ -08
.2016/02/09
* مؼب مإرور مأغشطي مدواوؼـ ماحملودؾي مواٌراضؾي مبدول مذبؾس ماظؿعوون مظدول ماًؾقٍ ماظعربقي مواظيت متؿؿ مؼب مإرور ماألعوغي ماظعوعي مجملؾسم

اظؿعوونمظدولماًؾقٍماظعربقيممتمعومؼؾل:
1ـ ذورك مدؼقان ماحملودؾي مؼب ماالجؿؿوع ماظرابع مسشر مظػرؼؼ مضقاسد ماظرضوبي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مواحملودؾي ماظذي مسؼدمخالل ماظػؿـرةم
عـ  2016/02/09 -08صـلماظلعقدؼي.
2ـ ذوركمدؼقانماحملودؾيمؼبمورذيمسؿؾمحقلم"رضوبيماألداءموصؼماٌعوؼرلماظدوظقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيم)“(ISSAIم
اظذيمسؼدمخاللماظػذلةمعـم 2016/03/03-01مؼبماظؾقرؼـ.
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3ـ ذــوركمدؼــقانماظـؿــقودؾـيمصـلماظؾــرغوعٍماظؿــدرؼــيبم"اظرضــوبــيمسؾكماالدـؿـؿــورات"ماظــذيمسؼـدمخـاللماظػـؿــرةمعـ
 2016/04/07-03صــلمضطر.
4ـ ذوركمدؼقانماحملودؾيمؼبماالجؿؿوعماًوعسمواظعشرونمظؾفـيماظؿدرؼىمواظؿطقؼرمظؾعوعؾنيمبدواوؼـماٌراضؾيمواحملودؾيمواظذيمسؼـدم
خاللماظػذلةمعـم-01م 2016/06/02مصـلماظلعقدؼي.
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* اجلفازماظـؿرطزيمظؾؿقادؾاتمجبؿفورؼةمعصرماظعربقة:م

1ـ ذوركماىفوزمؼبمورذيماظعؿؾماًوصيمبنرالقماظدورةماألوظبمعـمبرغوعٍمأطودميقيماظؼقودةماظـلوئقيمبؾقدلصقؾم–ماظغوبقنمخاللماظػؿـرةم
عـم.2016/02/26-22
2ـ اىفوزمؼبماظزؼورةماٌقداغقيمظؿطؾقؼمعراجعيماظـظرلمسؾكماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمبؿقغسمخاللماظػذلةمعـم. 2016/04/15-11
* حمؽؿـةماحللاباتمباجلؿفورؼةماإلدالعقةماظـؿورؼؿاغقة:م

صـدرمعردقممرئودلممتممبقجؾفمتعقنيمععوظلماألدؿوذ/مدقدغومسوظلموظدمدقدموظدماىقالغلمرئقلومحملؽؿيمايلوبوت.
اظلريةماظذاتقة:
االدم:مدقدغامساظيموظدمدقديموظدماجلقالغي
تارؼخمادلقالد:م.1967
حملمادلقالد:ممتؾدشهم(عورؼؿاغقا).

احلاظةماظعائؾقة:معؿزوجموأبمظـالثةمأرػال.

اظوزائف:
 رئقسمربؽؿيمايلوبوتماسؿؾورامعـمتورؼخم1مابرؼؾم.2016موزؼرماإلدؽونمواظعؿرانمواالدؿصالحماظذلابلمابؿداءمعـم 09مصدلاؼرم  2016حؿكمتورؼخمتعققـفمرئقلومحملؽؿيمايلوبوت.ماظؼـصؾماظعوممظؾفؿفقرؼيماإلدالعقيماٌقرؼؿوغقيمبوٌؿؾؽيماٌغربقيمخاللماظػذلةم-2006م.2007 االظؿقوقمبلؾؽماظؼضوءمأسضوءمربؽؿيمايلوبوتمعـذمدـيم.1999مأدؿوذممبدرديمتؽقؼـماٌعؾؿنيمخاللماظػذلةمعـم-1997م.1998اظـؿؤػالت:
ماٌوجلؿرلمؼبمإدارةماألسؿولمواٌوظقيمعـماىوععيماظؾؾـوغقيماظدوظقي.مإصودةمتؽقؼـمألسضوءمربؽؿيمايلوبوتم.1999مذفودةماألدؿوذؼيم(بؽوظقرؼقس)مؼبماظعؾقمماالضؿصودؼي،مذعؾيماظؿلقرلمطؾقيماظعؾقمماظؼوغقغقيمواالضؿصودؼيمجبوععيمغقاطشقطم.1997مذفودةماظؽػوءةمؼبماظؿدرؼسمطلدؿوذمظؾرؼوضقوتمعـماٌدرديماظعؾقومظألدوتذةم(األولمسؾكماظدصعيمبؿؼدؼرمجقدمجدا).مذفودةماظـوغقؼيماظعوعيمذعؾيماظرؼوضقوتماظعربقيم.1990اظؿؽوؼن:
ماٌدرديماالبؿدائقيمواإلسدادؼيمواظـوغقؼيمؼبمعؼورعيت:ممتؾدشفمواظطقـطونموؼبماظعوصؿيمغقاطشقطمخاللماظػذلةمعومبنيم-1977م.1990مجوععيمغقاطشقط:م.1997-1993ماىوععيماظؾؾـوغقيماظدوظقي:م.2010-2009 مدورة متؽقؼـقي مألسضوء مربؽؿي مايلوبوت مؼب ماىؿفقرؼي ماإلدالعقي ماٌقرؼؿوغقي مبوٌدردي ماظقرـقي مظإلدارة مؼب مغقاطشقط معـم2000/05/02مإظب .1999/12/22
مدورةمتؽقؼـقيمؼبمذبؾسماحملودؾيماىزائرؼيمعـم2000/05/01مإظب .1999/06/27مغدوةمحقلماٌوظقيماظعوعيمبؾقؾقومعـم12/10مإظبم .2003/12/26ممدورةمتؽقؼـقيمؼبماٌعؾقعوتقيمٌدةم3مذفقر.مدورةمتؽقؼـقيمؼبمذبولمتلقرلماظصػؼوتماظعؿقعقي.مدورةمتؽقؼـقيمؼبمذبولماحملودؾيماظعوعي.مدورةمتؽقؼـقيمؼبماظؾغيماالغؽؾقزؼيمٌدةمثالثيمأذفرمؼبمبرؼطوغقوم.2012مـجـلـة الـرقـابة املـالية – يونيو (حزيران)  –2016العدد 68

اظؾــغــات:
-ماظعربقيمواظػرغلقي.
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وػقؽي ماظؿقرؼر ماجملؾي متغؿـؿ مػذه ماٌـودؾي مظؿؼدم مإظب مععوظقف مخبوظص ماظؿفوغل موأعبؾ ماظؿدلؼؽوت موتؿؿـك مٌعوظقف ماظؿقصقؼ مواظـفوح مؼبم
عفوعفماىدؼدة.
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مواقع على االىرتىت ذات العالقة
بطبيعـة أعنال األجهزة الرقابية
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ععوؼرلماحملودؾيماظدوظقي ممممممممممممممممممممممممممممممممممممhttp://www.europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/126040

اشلقؽيماظعوعيمظؾرضوبيماظـؿوظقي-ج.م.ع ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممhttp://www.efsa.gov.eg

عقضعمععوؼرلماحملودؾيماظدوظقيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممhttp://www.iasc.gov.uk

عقضعمعؿكصصمؼبمتؾودلماٌعورفمواٌعؾقعوتمؼبمذبولمتدضقؼمايلوبوتممممممممممممممممممممممممhttp://www.auditnet.org
اظؾفـيماظدائؿيمظالغؿقدويمظؾرضوبيمسؾكمتؽـقظقجقوماٌعؾقعوتمممممممممممممممممممممممممممممم http://www.intosaiitaudit.org

م http://www.saa.org.sa

اىؿعقي ماظلعقدؼي مظؾؿقودؾي
ػقؽيماحملودؾيمواٌراجعيمظدولمذبؾسماظؿعوونمظدولماًؾقٍماظعربلمممممممممممممممممممممممممممممممممممم www.gccaao.org
مممممممممwww.mf.gov.dz
م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممم
وزارةماٌوظقيمبوىزائر
اجملؾسماألعرؼؽلمظإلذرافمسؾكمربودؾيماظشرطوتماظعوعيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممwww.pcaobus.org
اٌعفدماظدوظلمظؾؿراجعنيماظداخؾقني مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممwww.na.theiia.org
ذبؾس مععوؼرل ماحملودؾي ماٌوظقي مؼب مأعرؼؽو م)(FASBممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم www.fasb.org
ذبؾس ماٌعوؼرل ماظدوظل م) (IASBمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم www.iasb.com.uk
ذبؾسمععوؼرلماحملودؾيماظدلؼطوغلم)(APBممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ممممwww.frc.org.uk
اٌعفدماظؽـديمظؾؿقودؾيماظؼوغقغقي )(CiCAممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ممممممممممممwww.cisa.ca
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شروط ومعايري اليّشر
يف جملة "الرّقابة املاليّة"
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أ-مذـروطماظـّشــر:
-1مأنمتؼدمماظؾققثمواٌؼوالتمعطؾقسيمأومعؽؿقبيمبؾغيمسربقيمدؾقؿيموأدؾقبمواضح.
 -2مأن مؼؿؿ ماظؿؼقد مؼب مإسداد ماظؾققث مواٌؼوالت مبلصقل موضقاسد ماظؾقٌ ماظعؾؿل ماٌؿعورف مسؾقفو مدقاء معـ محقٌ ماظشؽؾ مطنسداد مخطيم
ظؾدرادي متؾدأ ممبؼدعيمتؾني ماشلدف معـ مإثورةماٌقضقع موأػؿقؿفموعـفٍماظؾقٌ موتؼلقؿفمثؿماالغؿؼول مإظب مصؾى ماٌقضقع موجقػره مواالغؿفوءم
خبومتيمظؾؿقضقع،مأومعـمحقٌماٌضؿقنمطعرضماٌقضقعموهدؼدمأػداصفمبدضيمووضقحموادؿعراضمسـوصرهمبعؿؼموعقضقسقي.
 -3مأن مؼؿؿ متقثقؼ ماٌصودر مبدضي موأعوغي مدقاء مأطوغً مغصقصو محرصقي مأو مسرضو مألصؽور مآخرؼـ معصقشي مبؾغي ماظؽوتى ،موؼؿؿ مذظؽ مبوظـلؾيم
ظؾؽؿى مواظؾققث مبقضع مرضؿ مؼب مغفوؼي ماالضؿؾوس مؼؼوبؾف مرضؿ مؼب مصػقي ماشلقاعش مؼؿؿ مبعده متدوؼـ معصدر ماالضؿؾوس مبشؽؾ مدضقؼ موطوعؾم
حبقٌ مؼؿضؿـ مادؿ ماٌمظػ موسـقان ماٌرجع موادؿ ماظـوذر موعؽون مودـي ماظـشر مورضؿ ماظصػقي مأو ماظصػقوت .مطؿو مؼؿؿ ماالظؿزام مأؼضو مبؼقاسدم
وأصقل ماظؿقثقؼ ماٌؿعورف مسؾقفو مبوظـلؾي مظؾؿفالت مواظدورؼوت مواظؼقاغني مواألغظؿي مواظقثوئؼ ماظرزلقي مواألسؿول مشرل ماٌـشقرة .موطذظؽ مؼؿؿم
ؼبمغفوؼيماظؾقٌمأوماٌؼوظيمإسدادمضوئؿيماٌراجعمحبقٌمتقضعماٌراجعماظعربقيمأوالمتؾقفوماٌراجعماألجـؾقي.ممم
 -4أن مؼؽقن مععدّ ماظؾقٌ مأو ماٌؼوظي معـ ماظعوعؾني مؼب ماألجفزة ماألسضوء مؼب ماٌـظؿي ،موصبقز مظؾفـي ماجملؾي مضؾقل مغشر ماٌؼوالت مواظؾققثم
اٌؼدعيمعـمشرلماظعوعؾنيمؼبمتؾؽماألجفزةمسؾكمأنمالمؼؿفووزمذظؽمثؾٌماٌؼوالتماٌـشقرةمؼبماجملؾي.
-5مأنمؼرصؼماٌؼولماٌذلجؿمبوظـصماألصؾلمبوظؾغيماٌذلجؿمعـفومععمذطرمادؿماٌمظػمواٌصدرماٌـشقرمبفماظـصماألصؾل.
-6مأنمتؽقنماٌودةمععدّةمخصقصومظؾـشرمؼبماجملؾي.
 -7مأال مؼؿفووز مسدد مصػقوت ماٌؼوظي مأو ماظؾقٌ م( )10صػقوت موأال مؼؼؾ مسـ م( )3صػقوت موتؿضؿـ ماظصػقي ماظقاحدة معو مبني م 25مو28م
دطرامواظلطرماظقاحدمعومبنيم12مو15مطؾؿي.مم
ب-معوضوسـاتماظـّشـر:
ؼشذلط مأن متؿعؾؼ ماظؾققث مواٌؼوالت م(األصؾقي معـفو مأو ماٌذلعبي) مبوىقاغى ماظعؾؿقي مواظؿطؾقؼقي مؼب مذبوالت ماظعؿؾ ماظرضوبل موأن متؿـوولم
بقجف مخوص مأدظي موبراعٍ موعـوػٍ ماظعؿؾ مواجملوالت ماٌلؿقدثي مصقف ماظيت معـ مذلغفو ماٌلوػؿي مؼب مزؼودة مضدرات ماظعوعؾني مؼب مأجفزتـوم
اظرضوبقيموهلنيمعلؿقىمأدائفؿموػقمعومؼلوسدمسؾكمتطقؼرماظعؿؾماظرضوبلماظعربل.
ج-معالحـظـاتمسـاعـة:
-1ماٌقادماٌردؾيمإظبماجملؾيمالمتردمألصقوبفومدقاءمغشرتمأومملمتـشر.ممم
-2مالمضبؼماالسذلاضمسؾكمسدممغشرمعومؼردؾمظؾؿفؾي.مم
-3مظؾفـيماجملؾيمايؼمؼبماخؿقورمعومتراهمعـودؾومظؾـشرموإجراءماظؿعدؼالتممبومؼؿالءمموضروراتماظـشر.مممم
-4ممتعدلماٌقادماٌـشقرةمؼبماجملؾيمسـمآراءمطوتؾقفو.
-5مدبصصمعؽوصلةمعوظقيمٌعدماٌؼولمأوماظؾقٌمدقاءمأطونمربررامأممعذلعبوموذظؽمؼبمضقءماظضقابطمواظشروطماحملددةمعـمضؾؾماجملؾسم
اظؿـػقذيمظؾؿـظؿيماظعربقي.
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ممذبؾي مدورؼي متصدرػو ماٌـظؿي ماظعربقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي معرتني مؼب ماظلـي م(ؼقغقق مودؼلؿدل) موتعـك مبـشرم
اظؾققث مواظدرادوت ماحملررة مأصال مبوظؾغي ماظعربقي مأو ماٌذلعبي معـ ماظؾغوت ماألجـؾقي موتعوجل ماٌقاضقع ماٌؿعؾؼي مبوظرضوبي ماٌوظقيم
واحملودؾي.م
طؿومتؿضؿـمأبقابومثوبؿيمعـؾمأخؾورماألجفزةماألسضوءمؼبماٌـظؿيموغشوروتماظؿدرؼىمواظؾقٌماظعؾؿلمواٌصطؾقوتماظرضوبقي.
وتقزعماجملؾيمذبوغومسؾكمعبقعماألجفزةماألسضوءمؼبماٌـظؿيموسؾكماٌـظؿوتمواشلقؽوتماظـيتمشلومغشوروتمعـؿوثؾيمظـــشوروتفـوم
أوماظيتمتؾودشلوماإلػداءممبـشقراتفو.م
وميؽـ مظغرل مػذه ماىفوت مايصقل مسؾك ماجملؾي مبوالذذلاك موذظؽ مبودؿقػوء ماظؼلقؿي ماٌرصؼي موإردوشلو مإظب ماألعوغي ماظعوعيم
ظؾؿفؿقسيمعرصقضيممبومؼػقدمهقؼؾمضقؿيماالذذلاكماظيتمتؾؾغمأربعيمدوالراتمظؾلـيماظقاحدةمإظبمحلوبماٌـظؿي.
مادلــظؿةماظعـربقةمظألجفـزةماظعؾقام
ممممظؾرضابةمادلاظقةمواحملادؾة
ممممممممماألعـاغـةماظعـاعـة
ممذارعماظطقبمادلفريي،مسدد،87ممممممم
مممممماظطابقماألول،ماظؾؾـػــدؼــرمممممم
توغس– 1002

ممممممم مم
ممم ممم ممم

مممم

مممممممػاتف:م71 78 00 40
ممممصاطس:م71 78 00 29

ذبؾيمدورؼيمعؿكصصيمؼبماظرضوبيماٌوظقيمواحملودؾي

ادؿماٌشذلك :م..................................................................................................
اظعـقان :م.......................................................................................................
سددماظـلخماٌطؾقبي:م(ممممممممممممممممممممممممممم )مدـيماالذذلاك:م

عـرصـؼمرـقـفمإسـالممبـؿـقـقؼـؾمبــؽلمبؿـورؼــخمممممم/مممممم/ممممممممممممبـؿؾؾـغم(ممممممممممممممممممممممممممممم)مدوالرا
أعرؼؽـقومبودــؿم"اٌــظـؿيماظعــربقيمظألجفــزةماظــعؾـقومظؾـرضوبيماٌـوظقيمواظـؿقودؾي”ممم(ARABOSAI) -ممحـلـوبمرضـــؿممم
3/715102817ممبـــؽمتـــقغـسماظـعــربلماظــدوظلم(70،)BIATم-م72مذــورعمايؾقىمبــقرضـقؾيم–متــقغـسم1080
ضقؿيماالذذلاكماظلـقيم(ظعددؼـ):مأربعيمدوالراتمأعرؼؽقيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظؿارؼخمواظؿوضقع
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قـائنة األجهــزة األعضــاء
يف امليظنـة وعيـــاوييهــا
 -1دؼقانماحملودؾيمبوٌؿؾؽيماألردغقيماشلوسلقي،مص.مب– 950334.مسؿون – ماشلوتػ:م( – )00962 65503333ماظػوطس – )00962 65533019 (:ماظعـقانماإلظؽذلوغل:م

م

 -www.audit-bureauاظدلؼدماإلظؽذلوغل.info@ab.gov.jo:
-2

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

:

م

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

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

م

اإلظؽؿـروغلwww.nac.gov.bh:م-ماظدلؼدماإلظؽذلوغلPlan&Dev@nao.gov.bh :
 -4دائرة ماحملودؾوت مبوىؿفقرؼي ماظؿقغلقي ،م ،25مذورع مايرؼي– متقغس– ماشلوتػ :م( -)00216 71 831033م( -)00216 71 830019اظػوطس :م(71 831409
 –)00216اظعـقانماإلظؽذلوغل-www.courdescomptes.nat.tn :ماظدلؼدماإلظؽذلوغل:م info@courdescomptes.net.tnم
 -5مذبؾس ماحملودؾي مبوىؿفقرؼي ماىزائرؼي ماظدميؼرارقي ماظشعؾقي ،م ،38مذورع مأغبد مشرعقل م– ماىزائر م– ماشلوتػ :م( –)00213 21 655516اظػوطـس :م(21 656006
– )00213ماظعـقانماإلظؽذلوغلwww.ccomptes.org.dz:م-ماظدلؼدماإلظؽذلوغل.cabinet@ccomptes.org.dz:م
 -6ماىفــوز ماظعــوظـل مظؾرضــوبي ماظــؿوظقــي مواحملودؾي مبـفؿفقرؼي مجقؾقتل ،مضـصر ماظشـعى م -ماظطوبؼ ماألول م -مص .مب – 3331.مجــقؾقتل– مماشلوتػ :م(- )00253 357775م
اظػوطس:م(– )00253 250144مماظدلؼدماإلظؽذلوغل.ccdb.djibouti@intnet.dj:
 -7دؼقان ماٌراضؾي ماظعوعي مبوٌؿؾؽي ماظعربقي ماظلعقدؼي ،مص .مب – 7185.ماظرؼوض  –11128ماشلوتػ :م( –)00966114029255اظػوطس :م( –)00966114043887اظعـقانم
اإلظؽذلوغل–www.gab.gov.sa :ماظدلؼدماإلظؽذلوغل:م /gab@gab.gov.saمdevelop@gab.gov.sa
 -8دؼقان ماٌراجعـي ماظؼقعل مجبؿفقرؼي ماظلقدان ،ص.ب –91.اظـكررـقم– اشلوتػ) -)0024911778231اظػوطس–)0002491177534(:اظعـقانم
–ماظدلؼدماإلظؽذلوغل/nationalaudit@gmail.com :م.ricydexon@yahoo.comم
اإلظؽذلوغلwww.sudaudit.com :
 -9ماىفوز ماٌرطزيمظؾرضوبيماٌوظقيمبوىؿفقرؼيماظعربقي ماظلقرؼي،مذورعم29مآؼور-مدعشؼ م–ماشلوتػ:م(- )0096311 3312196مماظػوطس:م(- )0096311 2318013ماظدلؼدم
اإلظؽذلوغل/fsc1@mail.sy:م.auditsyria@yahoo.com
 -10دؼقانماٌراجعماظعوممجبؿفقرؼيماظصقعول،مص.مب.م1284م-ممعؼدؼشقم.-
 -11دؼقان ماظرضوبي ماظـؿوظقي ماالهودي مؼب معبفقرؼـي ماظـعـراق ،مذـورع محقػـو م– مبـوؼي مرضؿ م – 90مص .مب .م 7038م– م مبغداد م– م ماشلوتػ :م( - )00964 15372347مماظػـوطس:م
(– )009641 5372623ماظعـقانماإلظؽذلوغل-www.bsairaq.net :ماظدلؼدماإلظؽذلوغل:م/bsa@bsairaq.netم.bsairaq@yahoo.com
 -12جفوز ماظرضوبي ماٌوظقي مواإلدارؼي مظؾدوظي مبلؾطـي مسؿـون ،مص .مب 727.م–معلـؼـط م  –113ماشلوتػ :م( - )00968 24736219ماظػوطس :م( –)00968 24740264اظعـقانم
– اظدلؼدماإلظؽذلوغل-intr@sai.gov.om :م.President@sai.gov.om
اإلظؽذلوغلwww.sai.gov.om :
 -13دؼقان ماظرضوبي ماٌوظقي مواإلدارؼي مبدوظي مصؾلطني ،مص .مب –755 .مرام ماظؾّف م– اشلوتػ:م( -)0097022972293( -)0097022972289اظػوطس)0097022967716(:
–ماظدلؼدماإلظؽذلوغل.facb@facb.gov.ps/ scj@facb.gov.ps:
– اظعـقانماإلظؽذلوغلwww.saacb.ps :
 -14دؼقان ماحملودؾـي مبدوظي مضطـر ،مص.ب – 2466.ماظدوحي -ماشلوتػ - )00974440200000(:ماظػوطس –)00974440200200(:ماظعــقان ماإلظؽذلوغل:
www.sab.gov.qaم-ماظدلؼدماإلظؽذلوغلtech.dep@abq.gov.qa:م
 -15موزارةماٌوظقيمواٌقزاغقيمجبؿفقرؼيماظؼؿرماالهودؼيماإلدالعقي،مص.مب– 324.معــقروغل.
 -16دؼقان ماحملودؾي مبدوظي ماظؽقؼً ،مص .مب –17.ماظشوعقي م –71661اشلوتػ :م( –)0092654957777ماظػوطس –)0096524957700(:ماظعـقانم
–ماظدلؼدماإلظؽذلوغل.training@sabq8.org :
اإلظؽذلوغلwww.sabq8.org :
 -17دؼقان ماحملودؾي مبوىؿفقرؼي ماظؾؾـوغقي ،مربؾي ماظؼـطوري– مذورع ماىقش م– مبرلوت م– ماشلوتػ :م( – )379830009611م( – )009611 379831ماظػوطس :م(373040
 -)009611اظعـقانماإلظؽذلوغلwww.coa.gov.lb :م-ماظدلؼدماإلظؽذلوغل.info@coa.gov.lb:
 -18مدؼقان ماحملودؾي ماظؾّقيب ،معقدان ماظظفرة،ص .مب .م - 2879مررابؾس– ماشلوتػ - )00218213339440( :ماظػوطس - )00218213339440(:ماظعـقانم
اإلظؽذلوغلwww.libyansai.gov.ly :م-ماظدلؼدماإلظؽذلوغل.diwan.libya@hotmail.com:
 -19ماىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت مجبؿفقرؼي معصر ماظعربقي ،مذورع مصالح مدوظـؿ ،مص .مب – 11789.معدؼـي مغصر– ماظؼوػرة م– ماشلوتػ :م( –)002024013956ماظػوطس:م
(– )00202 2615813( – )00202 4017086ماظعـقانماإلظؽذلوغل:م -www.CAO.gov.egماظدلؼدماإلظؽذلوغل:م.ircdept@yahoo.comمممممممم
 -20ماجملؾس ماألسؾك مظؾقلوبوت مبوٌؿؾؽي ماٌغربقي ،مزغؼي ماظؿقت ،مذورع ماظـكقؾ ،مدؽؿقر م –10محل ماظرؼوض م– ماظربوط م– ماشلوتػ :م(– )0002123756374
(–)0021237563717اظػوطس-)0021237711865(:اظعـقانماإلظؽذلوغل-www.courdescomptes.ma:ماظدلؼدماإلظؽذلوغل.ccomptes@courdescomptes.ma:
 -21عــقؽؿي مايلـــوبوت مبوىـــؿفقرؼي ماإلدالعقي ماٌقرؼؿوغقي ،مذورع معبول مسؾد ماظـوصر ،مص.ب .م 592م-اغقاطشقط م -ماشلوتػ- )0022245255249( :اظػوطس:م
(- )00222 45254964ماظعـقانماإلظؽذلوغل-www.cdcmr.mr :ماظدلؼدماإلظؽذلوغل:مccomptes@cc.gov.mrمممممممم
 -22اىفوز ماٌرطزي مظؾرضوبي مواحملودؾي مبوىؿفقرؼي ماظقؿـقي ،مص .مب – 151.مصـعوء م– ماشلوتػ - )009671443143( :م( - )009671443147ماظػوطس :م(443118
 -)009671اظعـقانماإلظؽذلوغلwww.coca.gov.ye:م-ماظدلؼدماإلظؽذلوغل:م.tech_coop2007@yahoo.com
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