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-مطــؾؿيماظـــعـــدد

ماظؾفــة اظدائؿة ظشؤون اجملؾة

-ماالصؿؿـــوحقـــــي

ماألعــوغــي اظــعـــوعـــــــي ظؾــــؿـــــــــــــظـــــــــــؿــــــــــــــي.م دؼقانماحملودؾـيمبوظـؿؿــؾـؽـيماألردغــقــيماظــفـــــوذـــؿــــــــقــــــي.م دؼــقانماظرضوبيماظــؿــوظقـــيمواإلدارؼـــيمبــــدوظــيمصـــؾـــلـطـــــقـــــ.مدؼــــــقانماظـــؿــــقـــودــــؾــــــــيماظـؾّـــــــقـــــــؾـــــــــــــل.ماىفوز اظـؿـرطزي ظؾؿقودـؾـوت بـفؿفـــــــقرؼـي عـصـر اظـعــربـــقــي.م-ماىـفوز اظـؿرطـــزي ظؾـرضوبـي واحملـــــودؾــي بوىؿفـقرؼـــي اظــقـؿـقـي.

ػقؽـــة حتــرؼـر ػـذا اظعـــدد

مععوظلماظلقد /غقرماظدّؼـماظزوّاظل،ماألعـقــــماظــعـوممظؾـؿـــظـؿـــيموطوظي،مرئـــقـــلــــوماظلقد/محــلــمسضقـــؾـوتم(دؼـقانماظـؿقـودؾيمبوظــؿؿؾؽــيماألردغقـيماشلـــوسلــقـــي)اظلقـد/مدـوعـحمػـــــوغـــدةم(دؼـقانماظـؿقـودؾيمبوظــؿؿؾؽــيماألردغقـيماشلـــوسلــقـــــي)اظلقـد/مخــوظـدمربـؿـــدماظطــقــىماظعوتل(دؼــــقانماظـؿــقـودؾـــيمبـؾــقــؾـــــقـــــو)ماظلـودة /عـفلمايؿوعلموػبقسمايلينموسؾدماظؾودطماظـؿؾـروطلم(األعــوغـيماظــعـوعـيظؾؿـظؿيماظعربقي.
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ســــوان اجملؾــة

عـؼـر األعــوغـي اظعـوعــي ظؾؿــــظـؿـي:ذــورع اظطـقـىماظـؿـفقــري،سـددم،87اظطوبـؼماألولم-ماظؾؾـػـدؼر،م1002متقغس-م
اشلوتػ71780040:م )-(00216ماظػوطس(00216) 71780029 :
اظعـقانماإلظؽذلوغلwww.arabosai.org :مماظدلؼدماإلظؽذلوغلcontact@arabosai.org:
مم

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،2010مودورتفومايودؼيمسشـرةمبوظؽقؼًمدـيم. 2013طؿومسؼدتمدورتفوماظـوغقيمسشرةمبؿقغسمعـم19مإظبم21مأطؿقبرم.2016مممممممممممممممممممم
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شــكـــر وعــــرفـــــان

مبـودؾي ماطؿؿول مسطوء ماظلقد /مسؾد ماظؾطقػ ماًرّاط ،مطرئقسم
أول مظدائرة ماحملودؾوت مؼب ماىؿفقرؼي ماظؿقغلقي مواألعني ماظعومم
ظؾؿـظؿي مورئقس مػقؽي مهرؼر مذبؾي م"اظرضوبي ماٌوظقي" ،متؿقجفم
ػقؽي مهرؼر مذبؾي ماظرضوبي ماٌوظقي مإظب مدقودتف مبلزلك مآؼوتم
اظشؽرمواظؿؼدؼرمسؾكمعومبذظفمعـمجفقدمطؾرلةمخاللمصذلةمتقظقفم
ػذهماٌـوصىموٌومضدعفمعـمإضوصيمعؿؿقزةمؼبمإثراءماظعؿؾماظرضوبلم
مبـظؿؿـو ماظعربقي مو متطقؼر ماظعؿؾ ماظعربل ماٌشذلك مؼب مػذام
اجملول.
طؿو متؿؼدم مإظقف ماشلقؽي مجبزؼؾ ماظشؽر مسؾك معو مظؼقؿف معـ مدقودتفم
عـ محرص مودسؿ مطؾرلؼـ مظؿطقؼر مذبؾي ماظرضوبي ماٌوظقي ،مراجقيم
عـماهللمسزموجؾمأنمؼقصؼفموانمميؿعفمبقاصرماظصقيمواظعوصقي.
وتؿؼدم ماظؾفـي مطذظؽ مبوظؿفـؽي مإظب ماظلقد /مغقر ماظدؼـ ماظزوّاظل،م
وطقؾماظــرئقسماألولمظـــدائرةماظــؿقودؾوتمصــلماىؿــفقرؼيم
اظؿقغلقي ،ممبـودؾي متقظقف معفوم ماألعني ماظعوم مظؾؿـظؿي مورئقسم
هرؼرمذبؾيم"اظرضوبيماٌوظقي"،مراجقيمظفماظؿقصقؼمؼبمعفوعف.
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كلمة العدد

كيف يواكب اجلواز األعلى للرقابة طنوح أهداف التننية
الـنصتـدامـة 2030

1

ععاظيماظدطؿور/مصالحمغوريمخؾفم
رئقسمدؼوانماظرضابةمادلاظقةماالحتاديمباظوطاظة

ممممأصؾح معـ مأوظقؼوت مايؽقعوت ماظؿكطقط موتـػقذ معشورؼع ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي ،متؾؽ ماظؼضقي مايققؼي مواٌمثرة مظقس مسؾكم
اٌلؿقى ماظقرين مصقلى مبؾ موسؾك ماٌلؿقى ماإلضؾقؿل مواظعوظـؿل ،مغؿقفي متزاؼد ماظقسل مبضرورة مبؾ محؿؿقي متعزؼز مصؽرة ماحذلامم
اظطؾقعي،موسدمماألضرارمبفومودسؿماٌلوسلماظقرـقيمؼبماإلدارةماٌـؾكمظؾؿقاردماظطؾقعي،موػذامؼؿلتكمعـمخاللماظلعلمإظبمهؼقؼم
اظؿؽوعؾمبنيماظؾقؽيمواظؿـؿقيمعـمخاللمثالثيمأبعود:ماألولماٌقاردماظطؾقعقيماٌؿوحيموربووظيماظؿؽققػمععماٌؿغرلاتماظؾققظقجقيم
ايوصؾي،مواظـوغلماظؾعدماالضؿصوديمعـمخاللماٌقائؿيمبنيماالدؿفالكمواإلغؿوج،مواظـوظٌماظؾعدماالجؿؿوسلمعـمخاللمادؿػودةم
عبقعمصؽوتماجملؿؿعمعـماظؾعدؼـماظلوبؼني.م
ممموؼصـػ مػذا ماظؿكطقط مبوظؿػؽرل ماظعؼالغل ماٌؿقازن مظؿؾؾقي محوجوت ماجملؿؿع مايوظقي مدون ماإلخالل محبؼقق موعؿطؾؾوتم
األجقول ماظؼودعي ،موػذا معو مصبعؾ معـظؿؿـو مأعوم مهدؼوت مطؾرلة ،موغظرتـو مصبى مأن متؽقن مسلقظقي موخطقاتـو ماٌلؿؼؾؾقي مصبىم
أن متؽقن معقاطؾي مظؾؿقدؼوت ماظعوٌقي ماظيت مذفدت محراطوً مدوظقوً مهٌ معظؾي ماألعؿ ماظـؿؿقدة مظؿقؼقؼ مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعيم
سؾك معدى ماًؿلي مسشر مسوعوً ماظؼودعي ،معـ مخالل موضع مخطي متـؿقؼي مرؿقحي متلرل مسؾك مػدي ماألػداف ماظؿـؿقؼي ماألممقي،م
وتضؿـ معشورطي مصوسؾي مىؿقع مصؽوت ماجملؿؿع مبؽوصي مضطوسوتف مايؽقعقي ،معع مضؿون مدور متػوسؾل مظؾؼطوع ماًوص موعـظؿوتم
اجملؿؿعماٌدغلمؼبماظؿكطقطمواظؿـػقذممبومؼـعؽسمبصقرةماصبوبقيمسؾكماجملؿؿع.
وظؽل مغؾين مغظوعوً معمدلقوً مؼؼقم مسؾك مأدوس متـؿقي مدؾقؿ،البد مأن مغؼػ مسؾك مدسوئؿ مضقؼي موعؿقـي متؿؿـؾ مبشؽؾ مأدودل مؼبم
وجقدمرؤؼيمإدذلاتقفقيمتؿلؿمبوظـضٍموتلخذمبـظرماالسؿؾورماإلعؽوغقوتماٌؿوحيمواظؿصقراتماٌلؿؼؾؾقيمٌومغلعؾمأنمؼؽقنمسؾقفم
اظقاضع ماظعربل ،مصؿؿك معو مطوغً مػذه ماظـظؿ مواإلجراءات مدؾؿقي موعؿقـي معـعً مدخقل مآصوت ماظػلود مودقء ماالدؿكدام مظألعقالم
اظعوعي ،موعـ مػذا ماٌـطؾؼ مواغلفوعوً معع ماشلدف ماظلودس مسشر معـ مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي م 2030واظذي مأذور مإظب مبـوءم
عمدلوت مصعوظي موخوضعي مظؾؿلوءظي موذوعؾي مظؾفؿقع مسؾك مطوصي ماٌلؿقؼوت ،موظضؿون متطؾقؼ مأصضؾ ماٌؿوردوت ماىقدة مظؾققطؿيم
واٌلوءظي مٌؿوبعي موتدضقؼ مأػداف ماظؿـؿقي ماٌلؿداعي معـ مضؾؾ مطوصي ماىفوت ماٌعـقي ،مؼدلز مدور ماىفوز ماألسؾك مظؾرضوبي مبوسؿؾورهم
سضقاً مذبؿؿعقوً مبورزاً مميؽـ مأن مؼمدي مدوراً محققؼوً مؼب متؼدؼؿ ماٌعؾقعوت ،مودسؿ ماىفقد ماظراعقي مإظب مهؼقؼ مأػداف ماظؿـؿقيم
اٌلؿداعيمعـمخاللماظؿلطدمعـمدالعيماظلقودوتمواالدذلاتقفقوتماظقرـقيموعدىمتطؾقؼفوموعلؿقىماظؿؼدمماظذيمأحرزتف.
وال مذؽ مأنّ مضقوم ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي مبفذا ماظدور مؼلؿؾزم مبوظضرورة مأن متؿضؿـ مخططفو ماإلدذلاتقفقيم
ظؾلـقاتماظؼودعيمتؼققؿمعدىمصوسؾقيماإلجراءاتمايؽقعقيماٌؿكذةمظؿقؼقؼمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعيمظضؿونمتقجقففومبوالووهم
اظصققح ،موػذا مطؾف مؼب مإرور معـ ماظؿشورك ماٌعرؼب ،موبـوء ماظؼدرات ،موتؾودل ماًدلات معع ماألجفزة ماظـظرلة مسؾك ماٌلؿقىم
اإلضؾقؿلمواظدوظل،مواألعرماألػؿمػقماإلرادةمواظؿصؿقؿمعـمضؾؾمضقوداتمػذهماألجفزة.م
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ممممتعؿدلماظؿـؿقيماظؾشرؼيمإحدىماآلظقوتماظيتمتـؿفففومايؽقعوتمواٌمدلوتمواظشرطوتمظؾـفقضمبوجملؿؿعوتمواألصرادمسـم
ررؼؼ مهلني مزروصفؿ ماٌعقشقي مواظصققي موايقوتقي مواالػؿؿوم مجبقدة ماظؿعؾقؿ مسؾك مسبق مؼمدي مإظب ماظشعقر مبؿؼدؼر ماظذاتم
وععرصيماشلدفمعـمايقوةمواظؿقؾلمبوظطؿقح .صوظؿـؿقيماظؾشرؼيمػلماالرتؼوءمبوجملؿؿعمواالغؿؼولمبفمعـموضعمثوبًمدونمتغقرلم
إظبموضعمأصضؾمسـمررؼؼماإلدارةماظرذقدةمٌقاردهموادؿغاللمروضوتفماظؽوعـيموتقزقػفومسؾكمسبقمأعـؾ.م
ووصؼوً مٌو مأوردتف ماألعؿ ماٌؿقدة مصنن ماظؿـؿقي ماظؾشرؼي مال متشؿؾ مصؼط متطقؼر مضدرات موعفورات ماإلغلون مبؾ متؿضؿـ مطذظؽ مهلني مطوصيم
اظظروفماحملقطيمبفممبومؼضؿـمظفماظؿؿؿعمحبقوةمالئؼيمبوإلضوصيمإظبماظذلصقعمؼبمعؼدرتفمسؾكماطؿلوبماٌعرصي.

وضد مجلدت ماألعؿ ماٌؿقدة مؼب مإرور مخطؿفو مظؾؿـؿقي ماٌلؿداعي م 2030مػذا ماًقور معـ مخالل مضؾط مأػداف ماجؿؿوسقي متشؿؾم
اظعـصر ماظؾشري مودبص ماىوغى ماظؿعؾقؿل مواظـؼوؼب مواظصّقل .وؼؿؿـؾ مدور ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مبوسؿؾور مخضقع ماشلقؽوتم
اظعؿقعقيمإظبمرضوبؿفومعصدرامعقثقضوموعلؿؼالموعقضقسقومؼـؿظرمعـفمأصرادماجملؿؿعمواظلؾطيماظؿشرؼعقيماإلجوبيمسؾكماغؿظوراتفؿم
ؼب مإصدار متؼورؼر محقل معدى مصعوظقي مونوسي ماالدذلاتقفقوت مواظدلاعٍ ماظقرـقي ماٌؿعؾؼي مبوظؿـؿقي ماظؾشرؼي .مطؿو ممتؽـ معلوءظيم
اىفوت ماٌؿدخؾي معـ ماظقضقف مسؾك مذبوالت مظؾؿقلني مذات مأػؿقي مظؾقؽقعوت مواٌؿقظني موتؼدؼؿ متقصقوت مداسؿي مالدبوذم
اإلصالحوت ماظالزعي .موغظرا مألػؿقي ماظعـصر ماظؾشري مصنن ماظدسقة معقجفي مألجفزتـو ماظعربقي مإظب ماظؿػوسؾ معع مػذا ماظؿقجف موأنم
تضعمضؿـماػؿؿوعوتفوماالدذلاتقفقوتمواظدلاعٍمأوماشلقوطؾماٌؿعؾؼيمبفذاماجملول.
وؼظفرمطذظؽمدورماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمؼبمإؼالءماظعـصرماظؾشريماألػؿقيماظالزعيمعـمخاللماظذلطقزمسؾكمربوورمسدؼدةمظدسؿم
ضدرات موأداءمعقاردػوماظؾشرؼي.مصؿـمخاللماسؿؿودموتـػقذمػذهماألجفزةمظؼقاسدمأخالضقوتماٌفـيممبومؼؿػؼ مععماٌعوؼرلماظدوظقيم
ؼرتؼل مدؾقك معـظقرؼفو مإظب معلؿقؼوت مسؾقو معرتؽزة مسؾك معؾودئ ماالدؿؼالظقي مواظشعقر مبوٌلموظقي موػق معو مؼلوػؿ مؼب مدسؿ مثؼيم
أصقوب ماٌصؾقي مؼب مػذه ماألجفزة .مطؿو مأن ماضطالع ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مبوظؿطقؼر ماٌفين ماٌلؿؿر مظؾعوعؾني بفو ممبلوغدةم
اٌـظؿيماظعربقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾي،معـمخاللمتؼدؼؿمتدرؼىمغقسلمؼقاطىماظؿطقراتمايدؼـيمؼبمذبولم
اظؿدضقؼمواظرضوبيماٌوظقيمؼعززماٌفؿيماظلوعقيمؼبماحملوصظيمسؾكماألعقالماظعوعيمواالدؿكدامماألعـؾمظؾؿقاردماظؾشرؼيمظؾؼقوممبوٌفومم
اٌقطقظي مإظقفو .موؼذطر مسؾك مدؾقؾ ماٌـول ماظؿطقر ماٌلفؾ مؼب مذبول متؼـقي ماٌعؾقعوت موعو مظف معـ مأثر مسؾك مبقؽي ماظرضوبي مممّوم
ؼلؿدسلمدسؿماظؼدراتماظؾشرؼيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمضصدمادؿكداممبراعٍمايودقبمؼبماجملوالتماٌوظقيمواظرضوبقيموتطؾقؼم
عػوػقؿمايقطؿيماالظؽذلوغقي.مطؿومتـدرجمؼبمإرورمتطقؼرماٌفوراتمإردوءمآظقوتمتشفعمسؾكماظؿؿقزموتدلزمضقؿيماظعؿؾمواالجؿفودم
واظذي معـ مذلغف مأن مؼرتؼل مبلداء ماىفوز ماظرضوبل .موظؽـ مدعً ماٌـظؿي ماظعربقي مإظب ماظعؿؾ مسؾك مػذا ماٌلؿقى معـ مخالل مهػقزم
اظؾققث مواظدرادوت ماٌـفزة مظالرتؼوء مبلداء ماألجفزة ماألسضوء مؼب ماٌـظؿي مصنن ماظقضقف مسؾك مغؿوئٍ مػذه ماظؾققث مؼعطقفو مأطـرم
أػؿقيموؼـؾًمأػؿقؿفو.م
وبـوءا مسؾك مذظؽ متؽقن ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مضد مدوػؿً مؼب ماالرتؼوء ممبلؿقى ماٌقارد ماظؾشرؼي مؼب مزبؿؾػ ماجملوالت مايقوتقيم
وإحداثماظػورقمؼبمحقوةماٌقارـني.
ممممممواظؾّهموظـيّماظؿوصققمم
مممممممممممممممممممممممممممممممم
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ممػقؽةمحترؼرماجملؾة
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ورقة حبجية حول شلصلة  5500من املعايري الدولية ألجوسة الرقابة العليا ومعيار
االنتوشاي للحوكنة اجلديدة )(GOV 9250

إسـداد:مجلـةمادلعـاؼريمادلفـقةمواظرضابقةمظؾؿـظؿـةماظعـربقة

ضوعً ماألغؿقدوي مبنغشوء مذبؿقسي مسؿؾ محقل ماٌلوءظي مواظؿدضقؼ مسؾك ماٌلوسدات ماٌؿعؾؼي مبوظؽقارث م) .(WG AADAمطونم
تػقؼض م WG AADAمإلسداد مأدظي مٌلوسدة مأجفزة ماظرضوبي ماظعؾقو مظؾؿدضقؼ مسؾك ماٌلوسدات ماٌؿعؾؼي مبوظؽقارث موٌعوىي مضضوؼوم
اٌلوءظيمواظشػوصقيماظغرلمعـودؾيمؼبماٌلوسداتماإلغلوغقي.مؼبمغفوؼيماظػذلة،مضدعً  WG AADAظـؿممترماألغؽقدويمؼبماظصنيم
ؼبمسومم2013ماظؿوظل:
*مدؾلؾيمجدؼدةمعـماٌعوؼرلماظدوظقيمألجفزةماظرضوبيماظعؾقو ISSAIsمحقلماظؿدضقؼمسؾكماٌلوسداتماٌؿعؾؼيمبوظؽقارث،معؿضؿـيم
أعـؾي مسـ ماٌؿوردوت ماظلؾقؿي ماظيت متؼقم مبفو مأجفزة ماظرضوبي ماظعؾقو مواظيت مطوغً مأسضوء مؼب مذبؿقسي ماظعؿؾ مأو ماظيت مذورطًم
بوظؿدضقؼماٌـلؼ أوماظدرادوتماالدؿؼصوئقيمأوماالدؿشوراتموادعيماظـطوقمحقلماظؿدضقؼمسؾكماٌلوسداتماٌؿعؾؼيمبوظؽقارث.
* مضدعً مععوؼرل ماالغؿقدوي مظؾققطؿي ماىقدة INTOSAI GOVمإرور مسؿؾ ماٌلوءظي ماٌوظقي ماٌؿؽوعؾي م) ،(IFAFواظيت متعؿدلم
إرورمسؿؾمإلسدادمتؼورؼرموتقصرلماظؾقوغوتماٌقثؼيمظؾفؿفقرمبشػوصقيمحقلماٌلوسداتماإلغلوغقي.
أوال:مدؾلؾةم5500معنمادلعاؼريماظدوظقةمألجفزةماظرضابةماظعؾقا:
مت مإسداد مدؾلؾي م 5500عـ ماٌعوؼرل ماظدوظقي مألجفزة ماظرضوبي ماظعؾقو مٌلوسدة ماٌدضؼني ماظذؼـ مؼدضؼقن مسؾك ماٌلوسدات ماٌؿعؾؼيم
بوظؽقارث.مواظيتمتعؽسمأصضؾماٌؿوردوتمايوظقي،محقٌمتؿضؿـمأعـؾيموتؼذلحمحؾقلمسؿؾقيمظؾؿدضقؼمسؾكماٌلوسداتماٌؿعؾؼيم
بوظؽقارث.مإنماٌعوؼرلماظدوظقيمألجفزةماظرضوبيماظعؾقوماظػردؼيمعرتؾطيمبشؽؾموثقؼموعؿداخؾفمعـمحقٌماٌرجعموعؿضؿـفماظدظقؾم
اإلرذودي مٌـففقي ماظؿدضقؼ ماظعوم مواإلجراءات ماظعوعي مؼب ماٌلؿقى ماظـوظٌ مواظرابع معـ ماٌعوؼرل ماظدوظقي مألجفزة ماظرضوبي ماظعؾقو،م
وخوصي متؾؽ ماٌؿعؾؼي مبوظؿدضقؼ ماٌوظل ،موتدضقؼ ماألداء موتدضقؼ ماالظؿزام .موطؿو مػل مايوظي مبوظـلؾي مٌعوؼرل ماظؿدضقؼ مظالغؿقدوي،م
صننمػذاماظدظقؾماإلرذوديمظقسمإجؾورؼو،موصبىمسؾكمطؾمجفوزمرضوبيمأسؾكمأنمؼدرسمعدىمعالئؿيمػذاماظدظقؾماإلرذوديمععم
عفوعف .مإن ماٌعوؼرل ماظدوظقي مألجفزة ماظرضوبي ماظعؾقو معؾـقي مسؾك معؾودئ ماالغؿقدوي ماألدودقي مظؾؿدضقؼ مواٌعوؼرل ماظصودرة معـ مضؾؾم
عـظؿوتموضعماٌعوؼرلماألخرىمواظيتمشلوماتػوضقيمتعوونمععماالغؿقدوي،معـؾماالهودماظدوظلمظؾؿقودؾني.
اظلؾلؾي م 5500معـ ماٌعوؼرل ماظدوظقي مألجفزة ماظرضوبي ماظعؾقو مػل محقل ماظؿدضقؼ مسؾك ماٌلوسدات ماٌؿعؾؼي مبوظؽقارث .مػقؽؾم
اظلؾلؾيمطوظؿوظل:
 ISSAI 5500عؼدعيمسـمدؾلؾيم 5500حقلماٌلوسداتماٌؿعؾؼيمبوظؽقارثمو.INTOSAI GOV 9250
 ISSAI 5510اظؿدضقؼمسؾكمتؼؾقؾمزبوررماظؽقارث.
 ISSAI 5520اظؿدضقؼمسؾكماٌلوسداتماٌؿعؾؼيمبوظؽقارث.
 ISSAI 5530اظؿؽقػ مععمإجراءاتماظؿدضقؼمظألخذمبعنيماالسؿؾورماٌكوررماٌؿزاؼدةمظالحؿقولمواظػلودمؼبمعرحؾيماظطقارئمبعدم
اظؽورثي.
 ISSAI 5540ادؿكدامماىغراصقيماٌؽوغقيمؼبماظؿدضقؼمسؾكمإدارةماظؽقارثمواٌلوسداتماٌؿعؾؼيمبوظؽقارث.
م

–

–

م

–

م

–

م

–

م
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ؼقضح ماظشؽؾ ماظؿوظل ماظصؾي مبني مدؾلؾي م 5500معـ ماٌعوؼرل ماظدوظقي مألجفزة ماظرضوبي ماظعؾقو مواألغشطي ماٌكؿؾػي مظؾؿلوسداتم
اٌؿعؾؼيمبوظؽقارثمسدلمدورةمإدارةماظؽقارث.

ثاغقا:محمؿوؼاتمادلعاؼريماظدوظقةمألجفزةماظرضابةماظعؾقام ISSAIعنم5510مإىلم:5540

ISSAI 5510محقلماظؿدضقؼمسؾكمتؼؾقؾمزبوررماظؽقارث:
مضبدد ماظذلطقز ماٌؿزاؼد معـ مضؾؾ مايؽقعوت مواٌـظؿوت ماظدوظقي مسؾك مزبورر ماظؽقارث موتؼؾقؾ متلثرلػو ماحملؿؿؾ معـ مخاللم
االدؿعداد ماٌـودى .مصفق مؼرطز مسؾك معرحؾي معو مضؾؾ ماظؽورثي موؼغطل ماظؿدضقؼ مسؾك ماألغشطي ماٌصؿؿي مظؿفـى ،مودبػقػم
واالدؿعدادمظؾؽورثيماحملؿؿؾي،موؼؿؿققرمسؾكمعومؼؾل:
 اجلزءماألول :ضبددماظؽقارث،موإدارةماظؽقارثموتؼؾقؾمزبوررماظؽقارث. اجلزء ماظـاغي :مؼؿـوول ماظؼضوؼو ماظيت متقاجففو مأجفزة ماظرضوبي ماظعؾقو مسـد ماظؿكطقط مأو ماظؼقوم مبوظؿدضقؼ مسؾك متؼؾقؾ مزبوررماظؽقارث.
 اجلزءماظـاظث:مؼؼذلحمبرغوعٍمتدضقؼمٌلوسدةمأجفزةماظرضوبيماظعؾقومؼبماظؿدضقؼمسؾكمتؼؾقؾمزبوررماظؽقارث.ISSAI 5520محقلماظؿدضقؼمسؾكماٌلوسداتماٌؿعؾؼيمبوظؽقارث:
ممؼلخذمبعنيماالسؿؾورماظلؿوتماظؾورزةمألغشطيمعومبعدماظؽقارث،مواظيتمتؿضؿـمطؿقوتمطؾرلةمعـماٌقاردماظيتمتصىمؼبماٌـورؼم
اٌؿضررةمبوظؽقارث،محقٌمؼؽقنمػـوكمضغط مظؿؼدؼؿماٌلوسداتمبلرسيمظألصرادماظذؼـمػؿ مؼبمأعسمايوجي.معـماٌؿؽـمصرفم
اٌلوسداتمسـمررؼؼماظعدؼدمعـماىفوتماٌكؿؾػيممبلؿقؼوتمزبؿؾػيمعـماًدلةموشوظؾو معومؼؽقنمػـوكمشقوبمظؾؿـلقؼموسدمم
اػؿؿوم مظؾؿلوئؾي موإسداد متؼورؼر محقل ماٌلوسدات ماٌؿعؾؼي مبوظؽقارث ،مممو مصبعؾ ماظؼقوم مبوظؿدضقؼ مسؿؾقي مصعؾي .ممت موضع ماٌعقورم
حلىماظؿوظل:
 اجلزءماألول :ؼعرفماظؽورثيمواٌراحؾماٌكؿؾػيمإلدارةماظؽقارث. اجلزءماظـاغي:مؼعرفماٌلوسداتماٌؿعؾؼيمبوظؽقارثمواألررافماظرئقلقيمذاتماظعالضيموعالعحماٌلوسداتماٌؿعؾؼيمبوظؽقارث. اجلزء ماظـاظث :مؼلؾط ماظضقء مسؾك مجقاغى مسؿؾقي ماظؿدضقؼ ماٌقضقي معـ مضؾؾ مخدلات مأجفزة ماظرضوبي ماظعؾقو مواظيت مضوعًمبوظؿدضقؼ مسؾك ماٌلوسدات ماٌؿعؾؼي مبوظؽقارث :ماظؿعوون مصقؿو مبني ماٌدضؼني ،موؿقع ماظؾقوغوت مواٌعؾقعوت ،مواخؿقور معقاضقعم
اظؿدضقؼ ،مواظؿدضقؼ ماٌوظل موتدضقؼ ماألداء موتدضقؼ ماالظؿزام مسؾك ماٌلوسدات ماٌؿعؾؼي مبوظؽقارث ،مإسداد متؼورؼر مسـ ماٌلوسداتم
اٌؿعؾؼيمبوظؽقارثموأدواتماظؿدضقؼمسؾكماٌلوسداتماٌؿعؾؼيمبوظؽقارث.
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ISSAI 5530محقل متؽققػ مإجراءات ماظؿدضقؼ مظؿلخذ مبعني ماالسؿؾور ماٌكورر ماٌؿزاؼدة مظالحؿقول مواظػلود مؼب ماٌرحؾي ماظطورئيم
بعدماظؽورثي:
ؼؼدم ماٌلوسدة مظؾؿدضؼني مؼب مععوىي مزبورر ماالحؿقول مواظػلود مبعد ماظؽورثي .ممتؿد ISSAI 5530مإظب ISSAI 1240مؼب متقدقعم
اظـطوق مظألخذ مبعني ماالسؿؾور مزبورر ماظػلود مبوإلضوصي مإظب ماالحؿقول .موػق مؼرطز مسؾك معرحؾي معو مبعد ماظؽقارث ،مسـدعو مال مؼؿؿم
اظعؿؾمبوإلجراءاتمواظرضوبيمطؿومػقمعؿقضعمعـفومبشؽؾمرؾقعل.ممتموضعماٌعقورمحلىماظؿوظل:
 اجلزءماألول :ؼعرفمذروطمودورمأجفزةماظرضوبيماظعؾقو. اجلزء ماظـاغي :مؼشرل مظؾؿدضؼني مبوظرجقع مإظب ماألدظي ماإلرذودؼي ماٌؿقصرة مواظؿقدؼوت ماظـوذؽي مسـ مزبورر ماالحؿقول مواظػلود مؼبماٌلوسداتماٌؿعؾؼيمبوظؽقارث.
 اجلزءماظـاظث:مصبؿعموؼقضحماٌكوررمذاتماظصؾيموعمذراتماظػلودمواالحؿقولمؼبمعرحؾيماظطقارئماظيتمتؾلماظؽقارث.اجلزءماظرابع:مؼؼـذلحماظطرقماظيتمميؽـمظؾؿدضؼنيمعـمخالشلومأنمؼلخذوامبعنيماالسؿؾورمتؽققػماإلجراءاتمظالػؿؿوممبوٌكوررماٌؿزاؼدة.
 ISSAI 5540مؼشرحماٌعقورمأػؿقيمادؿكداممععؾقعوتماىغراصقوماٌؽوغقيمومغظومماٌعؾقعوتماىغراصقي :GISمطلداة مظؾؿدراء مواٌدضؼني مظؾؿلوسدات ماٌؿعؾؼي مبوظؽقارث مخالل مدورة مإدارة ماظؽقارث .مبوإلضوصي مإظب متقصرل مأصضؾ ماٌؿوردوتم
واإلرذود محقل مطقػقي مادؿكدام مععؾقعوت ماىغراصقو ماٌؽوغقي مظؾؿدضقؼ مسؾك ماٌلوسدات ماٌؿعؾؼي مبوظؽقارث موػذا ماٌعقور ماظدوظلم
ألجفزة ماظرضوبي ماظعؾقو مؼقصر معؼدعي معؽـػي مسـ مععؾقعوت ماىغراصقي ماٌؽوغقي مورمبو مؼؽقن معػقد مألجفزة ماظرضوبي ماظعؾقو مظؾؼقومم
بوظؿدضقؼمؼبمأعوطـمظقلًمعؿعؾؼيمبوظؽقارثمأومبوٌلوسداتماٌؿعؾؼيمبوظؽقارث.مؼؾـكماٌعقورمحلىماظؿوظل:
 اجلزءماألول :ؼؼدمم.GIS اجلزء ماظـاغي :مؼؼدمماظلؿوتماحملددةمظـظومماٌعؾقعوتماىغراصقي مGISوؼصػمطقػمؼلؿطقعمغظومماٌعؾقعوتماىغراصقي م GISأنمؼلوسدمؼبمهؾقؾمععؾقعوتماىغراصقوماٌؽوغقي.
 اجلزءماظـاظث:مؼصػمععؾقعوتماىغراصقوماٌؽوغقيمؼبماألغشطيماٌكؿؾػيمإلدارةماظؽقارث. اجلزء ماظرابع مواخلاعس :مؼصػ مادؿكدام مععؾقعوت ماىغراصقو ماٌؽوغقي مظؾؿدضقؼ مسؾك متؼؾقؾ مزبورر ماظؽقارث موظؾؿدضقؼ مسؾكمأغشطيماظؿفووبمواظؿعوؼب.م
ثاظـا:مإرارماظعؿلمادلؿؽاعلمظؾؿلائؾةمادلؿؽاعؾةم : IFAFحتلنيمادللاءظةمواظشػاصقةميفمادللاسداتماإلغلاغقة:
ظؿؾؾقي مايوجي ماظيت ممت مهدؼدػو معـ مضؾؾ مأجفزة ماظرضوبي ماظعؾقو ،مأسدت مذبؿقسي مسؿؾ ماٌلوءظي مواظؿدضقؼ مسؾك ماٌلوسداتم
اٌؿعؾؼي مبوظؽقارث ماٌعقور مم ،INTOSAI-GOV9250واظذي مؼؼدم مإرور مسؿؾ ماٌلوءظي ماٌوظقي ماٌؿؽوعؾ م) .(IFAFمإن مإرور مسؿؾم
اٌلوءظيماٌوظقيماٌؿؽوعؾم ،IFAFػقمإرورمسؿؾمإلسدادموتقصرلماظؿؼورؼرماٌوظقيماظالحؼيماٌقحدةمحقلمتدصؼماٌلوسداتماإلغلوغقي.م
وتؿؾع مػذه ماظؿؼورؼر ماٌوظقي مذؽؾ مجداول  IFAFماٌعدة معـ مضؾؾ مطؾ ماىفوت مواٌرتؾطي مبوظؿدلع موادؿالم مأو متـػقذ ماٌلوسداتم
اإلغلوغقي.
*ماٌلوسداتماإلغلوغقيمعـماٌؿؽـمأنمتؽقنمعوظقيمآومسقـقيم(ععدلمسـفوممبومؼعودشلومبوظؼقؿيماٌوظقي).
* متؿضؿـ مجداول  IFAFماٌؼؾقضوت مواٌدصقسوت م(او معو مؼعودشلو معـ ماظؿدلسوت ماظعقـقي) معـ ماٌلوسدات ماإلغلوغقي مواظيت مػلم
هقؼالتمغؼدؼيماثـوءماظلـيماٌوظقيم(ظقلًمتعفداتمأومعصروصوتمعلؿقؼي).
*اظعؿؾيماٌلؿكدعيمؼبمجداول IFAFمػلماظدوالرماألعرؼؽلمبوإلضوصيمإظبماظؾغيماٌلؿكدعيمػلماظؾغيماالنؾقزؼي.
صبىمأنمؼؿؿمإسدادمجداول IFAFبوظؿقاصؼمععمغػسماظؼقاغنيمطؿؾؽماٌطؾؼيمظؾؾقوغوتماٌوظقيمظؾففيماظيتمتؼقممبصقوشيماىداول.م
واظؾقوغوتماٌلؿكدعيمؼبمجداول IFAFمتلتلمعـمغػسماألغظؿيماٌوظقيماٌلؿكدعيمؼبمإسدادماظؾقوغوتماٌوظقيمظؾففي.
ؼؿؿماظؿقؼؼمعـمضقائؿ IFAFمعـمضؾؾماٌدضؼنيماًورجقنيمظؾففي.
ؼؿؿمغشرمجداول IFAFمعـمضؾؾماىفوتمسؾكمعقضعفؿماالظؽذلوغل.
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إسـداد:مجلـةمادلعـاؼريمادلفـقةمواظرضابقةمظؾؿـظؿـةماظعـربقة

اظـؿؼدعـــة:
إن ماٌػفقم ماىقػري مظؾققطؿي ماظرذقدة متعين ماإلدارة ماٌكؿصي مٌقارد ماظدوظي موعفوعفو ماظعوعي مبطرؼؼي متؽقن مصقققي موذػوصيم
وخوضعي مظؾؿلوءظي موعـصػي موتلؿفقى ميوجوت ماظـوس ،مومبػفقعفو ماٌمدلل مػل مغظوم مظؾرضوبي مواظؿقجقف محبقٌ مهددم
اٌلموظقوتموايؼققمواظعالضوتمععمعبقعماظػؽوتماٌعـقيموتقضحماظؼقاسدمواإلجراءاتماظالزعيمظصـعماظؼراراتماظرذقدةماٌؿعؾؼيم
بعؿؾماٌـظؿي،موػلمغظوممؼدسؿماظعداظيمواظشػوصقيموؼعززماظـؼيمواٌصداضقيمؼبمبقؽيماظعؿؾ.موبوظؿوظلمصونمإدارةماٌقجقداتماظعوعيم
تعد معـ ماٌؽقغوت ماألدودقي مؼب مايقطؿي ماظرذقدة مؼب مطال معـ ماظؼطوسني ماظعوم مواًوص ،موؼـؾغل مأن متـلفؿ موتؿؽوعؾ مععم
اظؿكطقطماٌوظلمواالدذلاتقفلماٌشذلكمظؾؿـظؿي.
ومبو مأن مإحدى ماألوظقؼوت ماإلدذلاتقفقي مظإلغؿقدوي مػل ماظعؿؾ مسؾك معـع ماظػلود موعؽوصقؿف مبػوسؾقي معـ مخالل مأجفزة مسؾقوم
ظؾرضوبي معلؿؼؾي موضقؼي موعؿعددة ماالخؿصوصوت،وظؿقؼقؼ مػذا ماشلدف موتشفقع مايقطؿي ماظرذقدة مصؼد مضوعً مذبؿقسي مسؿؾم
عؽوصقيماظػلودموشلؾماألعقالمبنسدادمبعضماٌؾودئماظؿقجقفقيمعـماجؾمتعزؼزمايقطؿيماظرذقدة مظؾؿقجقداتماظعوعي،وطقػقيم
تـػقذػومعـمضؾؾمأجفزةماظرضوبيماظعؾقو.
اهلدف:
متمإسدادمػذاماظدظقؾمبغرضمعلوسدةمأجفزةماظرضوبيماظعؾقو مؼبمتـػقذماًطيماإلدذلاتقفقيمظإلغؿقدويماٌؿعؾؼيممبؽوصقيماظػلودم
عـ مخالل موضع موتـػقذ معـفٍ مرضوبل مؼلوسد مسؾك متؼققؿ معقارـ ماظؼقة مواظضعػ مؼب مآظقي مايقطؿي ماٌؿعؾؼي مبندارة ماٌقجقداتم
اظعوعي،موهدؼدماظؾدائؾمظؿقلقـفو.
اإلرارمواحملؿوى:
ؼؿؽقنمػذاماظدظقؾمعـمدؿيمعؾودئمإرذودؼيم(تقجقفقي)مألشراضماظؿطؾقؼمتؿؿـؾممبومؼؾل:
-1ماٌصطؾقوتماألدودقي.
 -2ادوارموعلموظقوتمأصقوبماٌصؾقيمؼبمتعزؼزمايقطؿيماظرذقدةمظؾؿقجقداتماظعوعي.
 -3تؼققؿمععوؼرلمايقطؿيماظرذقدةمظؾؿقجقداتماظعوعي.
 -4دورمأجفزةماظرضوبيماظعؾقومؼبمتعزؼزمايقطؿيماظرذقدةمخبصقصماٌقجقداتماظعوعي.
 -5دورمأجفزةماظرضوبيماظعؾقومؼبمتعزؼزمايقطؿيماظرذقدةمخبصقصماٌشذلؼوتماظعوعي.
 -6اظؼقاغنيمواظؿشرؼعوت.
حقٌمترطزماٌؾودئماظؿقجقفقيمسؾكماظؿعزؼزماظػوسؾمظؾقسلماٌمدللمواٌعوؼرلمواظلقودوتموأصضؾماٌؿوردوتموعراسوةماظؿػقؼضم
واظلؾطي،وإضوصيمإظبمتؾؽماٌؾودئماظرئقلقيمصؼدممتمإظؼوءماظضقءمسؾكماٌكوررمؼبماٌشذلؼوتمايؽقعقيمظؾؿقجقداتماظعوعيموضقوسم
األداءمظؾؿقجقداتماظعوعيماووهماألػدافماحملددةمعلؾؼو.
أوال:مادلصطؾقاتماألدادقة:
* ماٌلوءظي :موتعين معلوئؾي ماألصراد مواٌمدلوت م(اظعوعي مواًوصي مواجملؿؿع ماٌدغل) ماظذؼـ مؼؿقؿؾقن معلموظقي متـػقذ مدؾطوتفؿم
بشؽؾمصققح.
*ماٌقجقداتماظعوعي:موتشرلمإظبمأيمسـصرمعـمسـوصرماظؼقؿيماالضؿصودؼيماظيتمميؿؾؽفوماظػردمأوماٌمدلي.
*مايقطؿي:مػلمسؿؾقيمادبوذماظؼرارموتـػقذػو.
*مايقطؿيماظرذقدة:مػلمممورديماظلؾطيمأوماظصالحقيماظلقودقيمواالضؿصودؼيمواإلدارؼيمأومشرلػومإلدارةمعقاردمذمونماظدوظي.
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*ماظـزاػي:مػلماظصػيمأومايوظيماظيتمتؿلـؿمبوظـؿؾودئماألخالضـقيماظلؾقـؿيمواظرشـؾيمبػـعؾماألذقوءماظصققـقيمواالرتؼـوءم
بوظؼقؿمواظؿقضعوت.
*مأصقوبماٌصؾقي:مػؿمعوظؽلماظشرطيمواٌلؿكدعقنمواظزبوئـمواجملؿؿعوتماحملؾقيموآخرون.
* ماظشػوصقي :مخوصقي ممتؿوز مبفو مايؽقعوت مواظشرطوت مواٌـظؿوت مواألذكوص مؼب ماظؽشػ ماظقاضح مسـ ماٌعؾقعوت مواظؼقاسدم
واًططمواظعؿؾقوتمواإلجراءاتمبشؽؾمسؾين.
ثاغقا:مادوارموعلؤوظقاتمأصقابمادلصؾقةميفمتعزؼزماحلوطؿةماظرذقدةمظؾؿوجوداتماظعاعة:
إن مهؾقؾمايقطؿيمؼرطزمسؾكماٌلوػؿنيمؼبمادبوذماظؼراراتموتـػقذػو موػؿمؼؿؿـؾقن مبويؽقعيمواجملؿؿعماٌدغل.محقٌمتعؿدلم
ايؽقعي مػل معـ متقجف مسؿؾ ماشلقؽوت مايؽقعقي موتلقطر مسؾقفو ،موعـ معفوعفو ماالدؿكدام ماظؽػم مواظػوسؾ مواالضؿصودي مظؾؿقاردم
اظعوعي معع ماالػؿؿوم مبوالضؿصود ماظقرين موضؿون ماألعـ ماظداخؾل مواًورجل مودالعي ماظؿداول ماٌوظل مواالضؿصودي موتـػقذ مضوغقنم
اٌقازغيموضؿونمذروطماظؿـؿقيماالضؿصودؼيماٌلؿداعي،موعؽوصقيماظػلودموشلؾماألعقالموطؾمأغقاعماٌكوظػوت.م
عـ ماجؾ مغبوؼي ماٌقجقدات ماظعوعي مصؼد متمدس مايؽقعي مدوائر معؿكصصي مأو مػقؽوت معلموظي مؼب معؽوصقي ماظػلود موشلؾم
األعقال،مواظيتمؼـؾغلمأنمتؽقنمشلومدؾطوتمععمإعؽوغقيماظؿقؼقؼموهؾقؾمعلورماظعؿؾقوتماٌلؿكدعيمؼبممتقؼؾماإلرػوب،موانم
هدد ماٌعوعالت ماظيت مؼشؽ مبلغفو مسؿؾقي مشلؾ مأعقال ،موأن متؽقن مضودرة مسؾك معـع ماٌعوعالت ماٌشؾقػي موشؾؼ مايلوبوتم
اٌصرصقي،موؼـؾغلمأنممتورسمدورػومعـمخاللماظؿعوونمععماٌمدلوتماظدوظقيماٌشذلطي،موانمتلوػؿمؼبمأغشطيماظرضوبي.
ؼـؾغل مأن متضؿـ مأغظؿي ماظرضوبي ماظداخؾقي مؼب ماٌـظؿوت ماظعوعي ماظـزاػي مواظشػوصقي مواٌلوءظي مواٌؾودئ ماألخرى مظؾققطؿي ماظرذقدةم
اًوصي مبوٌقجقدات ماظعوعي ،مطؿو متشفع مأجفزة ماظرضوبي ماظعؾقو مؼب مدسؿ مأداء ماٌفوم ماظعوعي موصؼو مٌؾدأ مايقطؿي ماظرذقدة ،معـم
خالل مإجراء متؼققؿوت مظعؿؾقوت ماٌـظؿوت ماظعوعي ،موإجراء ماظرضوبي ماٌوظقي مواألداء مواالظؿزام ،موتقصقؾ ماظـؿوئٍ مإظب مأصقوبم
اٌصؾقيماٌعـقني.
ؼؿقجى مسؾك ماٌدضؼني ماًورجقني ماٌؽؾػني مبؿدضقؼ ماٌـظؿوت مايؽقعقي مؼب مبعض ماظدول متؼدؼؿ ماٌشقرة مواظؿقصقوت محقل مسؿؾم
تؾؽ ماٌـظؿوت،وؼـؾغل مسؾك مىون ماظؿدضقؼ مأن مهؼؼ مدورا محققؼو مؼب مذبول محقطؿي ماظشرطوت ،مطؿو مؼعؿؾ ماٌشرسقن مسؾكم
تلدقس مضقاغني موإرذودات متؿعؾؼ مبعؿؾ ماٌـظؿوت ،موؼؿقجى مسؾقفؿ مأن مؼلوػؿقا مؼب مهؼقؼ ماٌفوم ماظعوعي موصؼو مٌؾودئ مايقطؿيم
اظرذقدةمعـمخاللمضؿونمغقسقيماظؿشرؼع.
ثاظـا:متؼققممععاؼريماحلوطؿةماظرذقدةمظؾؿوجوداتماظعاعة:
ؼعد متؼققؿ مععوؼرل مايقطؿي ماظرذقدة مظؾؿقجقدات ماظعوعي معـ ماإلجراءات ماشلوعي مسـد مضقوم ماىفوز ماظرضوبل مبلسؿول ماظؿدضقؼ معـم
أجؾ مأن متلعك مظؾقصقل مإظب مأصضؾ مضقؿي مظألعقال محقل مطقػقي مإدارة مايؽقعي مظؾؿقجقدات ماظعوعي ،موؼعد ماإلرور ماظعوم مإلدارةم
اٌقجقداتماظعوعيمعفؿومطقغفمؼلوسدماٌدضؼنيمسؾكمتؼققؿمأصضؾمألداءماٌقجقدات،محقٌمؼضعمإرورماظعؿؾمععوؼرلمظدورمأجفزةم
اظرضوبيماظعؾقو مؼبمتعزؼزمايقطؿيماظرذقدةمظؾؿقجقداتماظعوعي مصضالمسـمررؼؼيمأجفزةماظرضوبيماظعؾقو مؼبماظؿكطقط موإدارةمأسؿولم
اظؿدضقؼماًوصيمبندارةماٌقجقداتماظعوعي.م
إرارمسؿلمإدارةمادلوجودات:
إنمإدارةماٌقجقداتمػقمايػوزمسؾكماٌلؿقىماٌطؾقبمظؾكدعوتماظيتمؼـؾغلمتؼدميفومسـدمأدغكمتؽؾػيمعـماجؾمإسودةماظؿلػقؾم
أوماإلصالحمأومادؿؾدالماحدماٌقجقدات،موميؽـمتؾكقصمعؾودئمإدارةماٌقجقداتممبومؼؾل:
*متؿؽوعؾمضراراتمإدارةماٌقجقداتموحقوزتفومواظؿصرفمبفومععماظؿكطقطماالدذلاتقفلمظؾؿمدلي.
*متلؿـدمضراراتمدبطقطماٌقجقداتمسؾكمتؼققؿماظؾدائؾماظيتمتؼقممسؾكمتؼققؿماٌكوررمواٌـوصع.
*مإغشوءمػقؽؾمرضوبيمصوسؾمإلدارةماٌقجقدات.
*مإجراءماٌلوءظيماظعوعيميوظيماٌقجقداتموادؿكداعفو.
*متلؿـدمضراراتماظؿصرفمبوٌقجقداتمسؾكمهؾقؾماظطرقماظيتمهؼؼمأصضؾمربح.
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ؼـؾغلمأنمالمتؿكذمضراراتمإدارةماٌقجقداتممبعزلمسـمسؿـؾقيمادبــوذماظؼراراتماإلدذلاتقفـقيمظؾؿـظــؿيمطــقنمسؿــؾقيم
إدارة ماٌقجقدات متعؿدل مصوسؾي مسـدعو متؿقاصؼ معع مهؼقؼ مغؿوئٍ موبراعٍ ماٌـظؿي ،موعـ ماجؾ مأن متـدعٍ معؿطؾؾوت ماٌقجقدات مععم
اظؿكطقطماالدذلاتقفلمظؾؿـظؿيمصؼدممتمتؼدؼؿمدؿيمعراحؾمظدورةمحقوةماٌقجقداتمطؿومػقمعؾنيمأدغوه:
-1ماظؿكطقطمإلدارةماٌقجقدات.
 -2خطيمعقازغيمرأسماٌولماظيتمتعطلمتػوصقؾمادذلاتقفقوتممتقؼؾماٌقازغي.
 -3خطيمحقوزةمأومادؿؾدالماٌقجقدات.
 -4وجقدمػقؽؾمرضوبيمداخؾقيمؼضؿـمغبوؼيماألصقلمعـماظػؼدانمأوماألضرارمأوماالخؿالس.
 -5علؿقؼوتماىقدةماٌطؾقبيمظػوسؾقيماٌقجقداتموإدارتفو.
 -6خطيماظؿصرفمبوٌقجقداتمسؾكمأدوسمعـودىموؼبماظقضًماٌـودى.
وميؽـ مأن متلؿكدم معؾودئ مإدارة ماٌقجقدات مودورة محقوة ماٌقجقدات مطنرور مظعؿؾ مأجفزة ماظرضوبي ماظعؾقو مظؿؼققؿ ماٌقجقداتم
وإضوصيمهلقـوتمسؾكمإرورمسؿؾمإدارةماٌقجقداتماظعوعي.
وظغوؼي مسؿؾ متؼققؿ مأصضؾ مإلرور مإدارة ماٌقجقدات مؼب ماٌـظؿوت مايؽقعقي مؼؿؿ مادؿكدام مإرور ماظؿلوؤالت ماىقػرؼي مؼب مإدارةم
اٌقجقداتماظعوعيمواظيتمهددمأصضؾممموردوتمإدارةماٌقجقداتموطؿومؼؾل:
-1معومػقماظقضعمايوظلمظؾؿقجقدات،مواظيتمهددم(عؾؽقؿفو،مأعوطـموجقدػو،موضعفومايوظل،مدورةمحقوتفو،مضقؿؿفو).
 -2عو مػق معلؿقى ماإلداعي ماٌطؾقبي مظؾكدعوت ،محبقٌ مؼؾني م(اًدعوت ماظيت مضبؿوجفو مأصقوب ماٌصؾقي ،معوذا مضبؿوجم
اٌشرسقن،معومػقماألداءماظػعؾل،معومػلماظؼدراتماٌودؼيمظؾؿقجقدات،معوذامتؿضؿـمأصضؾماٌؿوردوت).
 -3عو مػل ماٌقجقدات ماٌفؿي مظألداء ماٌلؿؿر ،محقٌ مؼـؾغل مععرصي م(طقػ مميؽـ مأن متػشؾ ماٌقجقدات مودؾى مإخػوضفو،عو مػلم
احؿؿوالت موسقاضى مصشؾفو ،موعو مػل مطؾػي مإصالحفو مواظؿؽوظقػ ماألخرى ماٌرتؾطي مبفو مدقاء مطوغً ماجؿؿوسقي مأو مبقؽقي مأوم
شرلػو).
 -4عو مػق مايد ماألدغك مظؿؽوظقػ مدورة مايقوة ،محقٌ مؼـؾغل مسؾك ماٌدضؼني مععرصي م(االدذلاتقفقوت ماظؾدؼؾي مإلدارة محلوبوتم
اٌقازغي مورأس ماٌول مواٌقزػني مواالدارة مواظعؿؾقوت ،مواالدذلاتقفقوت ماألطـر مجدوى مظؾؿـظؿوت مايؽقعقي ،موتؽوظقػ مإسودةم
تلػقؾموإصالحموادؿؾدالماٌقجقداتماشلوعي).
 -5عومػلمأصضؾمإدذلاتقفقيممتقؼؾمسؾكماٌدىماظطقؼؾ،محقٌمؼـؾغلمسؾكماٌدضؼنيمععرصيم(ػؾمؼقجدممتقؼؾمطوؼبمظؾقػوزعؾكم
اٌقجقداتمضؿـماٌلؿقىماٌطؾقبمعـماًدعوت،مػؾققجدمغظوممظؿؾؾقيماالحؿقوجوتمسؾكماٌدىماظطقؼؾ).
تؼققممادلكاررموحتؾقؾفا:
إنمػدفمإدارةماٌكوررمػقمهدؼدماٌكوررماحملؿؿؾيمظضؿونمتـػقذمأػدافماٌـظؿي،محقٌمؼـؾغلمأنمؼلخذمغظوممإدارةماٌكوررم
بعني ماالسؿؾور مطوصي مغشوروت موعلموظقوت ماٌـظؿي مواظؿقؼؼ ماٌلؿؿر مبون ماخؿصوصوت ماإلدارة ماظلؾقؿي مواٌكؿؾػي معـودؾي مواظيتم
تؿضؿـ:م
*متصؿقؿماالدذلاتقفقوتمواظلقودوتمعقضعماظؿـػقذمؼبمعبقعماألضلومماٌؿكصصيمؼبماٌـظؿي.
*متصؿقؿماالدذلاتقفقوتمواظلقودوتمبشؽؾمجقدموعراجعؿفومبشؽؾمعـؿظؿ.
*متؼدؼؿمخدعوتمسوظقيماىقدةمبؽػوؼيموصعوظقي.
*معراضؾيماألداءمبوغؿظومموبدضيمووضعمتدابرلمصوسؾيمٌعوىيماألداءماظضعقػ.
*ماالعؿـولمظؾؼقاغنيمواظؿشرؼعوت.
*مأنمتؽقنماٌعؾقعوتماٌلؿكدعيمعـمضؾؾماٌـظؿيمدضقؼيموحدؼـيموعقثققمبفو.
*مأنمتؽقنماظؾقوغوتماٌوظقيمواٌعؾقعوتماألخرىماظيتمتـشرػوماٌـظؿيمدضقؼيموعقثقضي.
*مإدارةماٌقاردمبػوسؾقيموطػوءة.
*مإدارةماٌقاردماظؾشرؼيمواٌقاردماألخرىمبشؽؾمعـودى.
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وؼبمدرلماظعؿؾمؼـؾغلمسؾكمإدارةمتؼققؿماٌكوررمأنمترطزمسؾكماظعـوصرماظؿوظقي:
*متعرؼػماٌكورر.
*مهؾقؾمغقسقيماٌكورر.
*ماظؿقؾقؾماظؽؿلمواظـقسلمظؾؿكورر،معـماجؾمهدؼدماحؿؿوظقيمحدوثماٌكورر.
*مهدؼدماٌكوررماظلوئدةموادبوذمإجراءاتمظؿؼؾقؾماحؿؿوظقيمزؼودتفو.
*ماٌراضؾيمواظلقطرةمسؾكماٌكورر.
رابعا:مدورمأجفزةماظرضابةماظعؾقاميفمتعزؼزماحلوطؿةماظرذقدةمخبصوصمادلوجوداتماظعاعة:
تؾعىماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمدورامعفؿومؼبمتعزؼزمايقطؿيماظرذقدة،موظؽلمتؿؿؽـماألجفزةماظرضوبقيمعـمتلدؼيمعفوعفومؼبمػذام
اجملول،مؼـؾغلمسؾقفوماظؼقومممبومؼؾل:
 -1إغشوءمإدذلاتقفقيمذوعؾيمحملوربيماظػلودموشلؾماألعقال.
 -2صبىمأنمتؽقنمجفقدمأجفزةماظرضوبيماظعؾقوماٌؾذوظيمظؿعزؼزمايقطؿيماظرذقدةمعؿعددةماألوجف.
 -3صبىمأنمتلخذمبعنيماالسؿؾورمسـدمإسدادمودبطقطموتـػقذماظؿدضقؼماالتػوضقوتماظدوظقيموععوؼرلماإلغؿقدويمواظؼقاغنيمواألغظؿيم
اًوصيمبفوموأصضؾمأدوظقىمسؿؾقيماظؿدضقؼموععوؼرلمايقطؿيماظرذقدة.
 -4صبىمأنمؼؿكطكماظؿؼققؿماًوصمبـشوطماىفوتماًوضعيمظؾؿدضقؼمعدىمابعدمعـماظـقاحلماظؿؼؾقدؼيمظؾؿدضقؼ.
 -5ؼـؾغل ماظعؿؾ مسؾك مهلني معـففقؿفو ماًوصي مظؿقدؼد موعؽوصقي ماألسؿول مشرل ماظلؾقؿي موتعزؼز ماظـزاػي مواظشػوصقي مواٌلوءظيم
واٌؾودئماألخرىمظؾققطؿيماظرذقدةمظؾؿقجقداتماظعوعي.
 -6اظعؿؾمسؾكمتدرؼىمطقادرػوموتزوؼدػؿمبوٌفوراتماٌـودؾيمواٌعرصيمواظؼدرةمسؾكماظقصقلمإظبماألسؿولمشرلماظلؾقؿيماحملؿؿؾي.
 -7صبىمأنموؿفدمأجفزةماظرضوبيماظعؾقومؼبماالظؿزاممبوظـزاػيماٌلؿؼؾي.
 -8أنمتؼذلحمإجراءمتغقرلاتمؼبماظؿشرؼعوتمظؾقدمعـمأغقاعماٌكوظػوتماظـوويمسـماألغظؿيمشرلماظقاضقي.
 -9دسؿموتعزؼزموجقدمغظوممرضوبيمداخؾقي )(COSOمؼبماظؼطوعماظعوم.
 -10تؼققؿموجقدمعؾودئمتفدفمإظبمعـعمتضوربماٌصوحلمواٌـوصعمشرلماٌشروسي.
 -11ؼـؾغل مسؾك ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مهدؼد اآلظقوت اظيت تفقه ماظظروف ماٌشفعي مظؾؿكوظػوت موتشؿؾ مػذه ماآلظقوتم
(اٌكوظػوتمؼبموضعمآظقيماظؼوغقن،محرؼيماظؿصرفماٌػرريمظؾؿقزػنيمايؽقعقنيموتضوربماٌصوحل،مصشؾمتطؾقؼمعؾدأماظشػوصقيم
ؼبمإجراءاتمصـوسيماظؼرارمواٌشذلؼوتماظعوعي،ماالصؿؼورمإظب اٌلوءظي أو تطؾقؼوتفومشرلماٌالئؿي،مغؼوطماظضعػمؼبمسؿؾقوتماظرضوبيم
واإلذراف ماظداخؾل ،مغؼوط ماظضعػ مؼب ماظـظوم ماحملوديب ،مسدم متطؾقؼ معؾودئ ماظؿقثقؼ مواإلبالغ ،ماالدؿكدام ماٌػرط مظؾؿعوضد معـم
اظؾورـ مواظقدطوء ،ماإلخػوق مؼب مادبوذ مخطقات مربددة مٌؽوصقي ماظػلود معـ مخالل متعزؼز ماظـزاػي مواظشػوصقي مواٌلوءظي موعؾودئ
أخرىمظؾققطؿيماظرذقدةمظؾؿقجقداتماظعوعي).
 -12صبى أنمتؼقؿماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمصوسؾقيمتطؾقؼماظعؼقبوتماإلدارؼيمعـمضؾؾماٌلموظنيمايؽقعقني.
 -13ؼـؾغلمسؾكماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمأنمتؿعوونمععمعمدلوتمحؽقعقيمأخرىمعـماجؾمتعزؼزمايقطؿيماظرذقدة.
 -14ؼـؾغل أنمؼؽقنمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمدورمؼبمتعزؼزمايقطؿيماظرذقدةمعـمخاللماٌقزػني.
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خاعلا:مدورمأجفزةماظرضابةماظعؾقاميفمتعزؼزماحلوطؿةماظرذقدةمخبصوصمادلشرتؼاتماظعاعة:
إن متـػقذ مصؽرة مايقطؿي ماظرذقدة مؼب مذبول ماٌشذلؼوت ماظعوعي مؼعين مأن مسؿؾقي ماٌشذلؼوت ماظعوعي مؼـؾغل مأن متلخذ مؼب ماالسؿؾورم
عؾودئ مايقطؿي ماظرذقدة ممبو مؼب مذظؽ ماالغػؿوح مواٌلوءظي مواظػعوظقي مواظشػوصقي مواإلغصوف،وصبى مسؾك ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبيم
ادؿعراضموتؼققؿمغظومماٌشذلؼوتماظعوعيموتعزؼزهمعـمخالل:
* ماإلصالح ماظؿشرؼعل موؼؿؿ متعزؼزه معـ مخالل متؼدؼؿ ماظدسؿ مؼب مصقوشي ماظؿشرؼعوت ،مودسؿ مصقوشي ماٌؾودئ ماظؿقجقفقي /مأدظيم
ٌقزػلماٌشذلؼوت.
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*مبـوءماٌمدلوتمعـمحقٌمضقومماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمبوظعؿؾمسؾكمتعزؼزماإلرــورماظــؿمدللمعـمخاللمتــعزؼزمايصقلم
ايرمشرلماٌؼقدمسؾك مععؾقعوتمحقلمصرصماظشراء،موتعزؼزمايؽقعيماالظؽذلوغقيمواٌشذلؼوتماالظؽذلوغقي،موتشفقعمادؿكدامم
اٌصطؾقوتماظؼقودقيماٌرجعقيمواٌقاصػوتماظػـقي.
*ماظؿـػقذمواظؿطؾقؼمعـمخاللمدسؿماظلؾطوتماظقرـقيماظؿـظقؿقيمظؾؿشذلؼوت.
*متعزؼزماظؼدراتمواظؽػوءاتماٌفـقيمٌلموظلماٌشذلؼوت.
داددا:ماظؼواغنيمواظؿشرؼعات:
ؼـؾغل مسؾك ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مأن متعطل مأػؿقي مطؾرلة مسؾك مجقدة ماظؿشرؼعوت مواضذلاح ماإلصالحوت مؼب مأوجف ماظؼصقرم
اظؿشرؼعقيمظؿعزؼزمغظومماٌشذلؼوتماظعوعي.
ادلكاررميفمادلشرتؼاتماحلؽوعقةمظؾؿوجوداتماظعاعة:
تـشل ماٌكورر مبلؾى ماظشؽقك مبشلن ماٌلؿؼؾؾ ،موضد مؼـشل ماظؽشػ مسـ ماٌكورر ماحؿؿوظقي ماًلورة ماالضؿصودؼي مأو ماٌوظقي مأوم
االجؿؿوسقيمأوماظؿؾػمأوماظؿلخرل،موبذظؽمصونمإدارةماٌكوررمتقصرمررؼؼيمعـظؿيمظؾؿؼققؿ مواظؿعوعؾ مععماٌكوررماٌلؿؼؾؾقي،موؼؿؿم
تصؿقؿمسؿؾقوتمإدارةماٌكوررمٌلوسدةماٌكططنيمواٌدؼرؼـمؼبمهدؼدماٌكوررماظؽؾرلةمووضعمتدابرلمٌعوىؿفوموسقاضؾفو،موػذام
ؼمديمإظبمادبوذمضراراتمأطـرمصوسؾقيموطػوءةموزؼودةماظقؼنيمبشلنماظـؿوئٍموتؼؾقؾماظؽشػمسـماٌكورر.
ضقاسماألداء:
إنمضقوسماألداءمػقمجزءمعـمسؿؾقيماٌلوءظيماٌؿعؾؼيمبندارةماٌقجقداتمواظيت مؼؿؿمعـمخالشلومضقوسمغؿوئٍماظدلغوعٍمأوماًدعيم
أوماٌشروعمأوماٌقجقداتمعؼورغيمبوألػدافماحملددةمعلؾؼو.
سؾك معلؿقى ماٌـظؿوت مؼلوسد مضقوس ماألداء مسؾك ماظؿقؼؼ معـ مإدارة ماٌقجقدات مضؿـ ماألػداف ماٌوظقي ،موتـػقذ ماالدذلاتقفقوتم
واٌشورؼع ماٌؼذلحي مدـقؼو ،موهؼقؼ ماألػداف ماظقادعي مإلدارة ماٌقجقدات ،مبقـؿو مسؾك معلؿقى ماظدلغوعٍ مأو ماٌشروع مميؽـم
ادؿكداممعؼوؼقسماألداءمظؿقدؼدمعدىمصوسؾقيمدسؿماٌقجقداتمألػدافمتؼدؼؿ ماًدعوت،موطقػقيمإدارةماٌشورؼعمبشؽؾمجقد،م
وعدىمتؾؾقيماٌقجقداتماٌودؼيمألدائفوماظػين.
صبىمأنمؼؽقنمضقوسماألداءمسـصرامعـمسـوصرمإرورماٌلوءظيمظؽؾمدائرةمسوعي،موؼـؾغلمأنمؼشؿؾماإلرورمعومؼؾل:
عؼاؼقسماألداء:
أن متؽقن ماألػداف مواضقي موضوبؾي مظؾؼقوس مواظؿؼققؿ ،موأن متؽقن ماالدذلاتقفقوت ماٌعؿقل مبفو معـودؾي مظدسؿ مبرغوعٍ موعشروعم
وأػداف موشوؼوت ماٌـظؿوت ،موأن متدسؿ مغظؿ ماإلدارة مهؼقؼ ماألػداف معـ مخالل مهدؼد ماظلؾطوت مواٌلموظقوت مواٌلوئالتم
بقضقح.
ادلراضؾةمواظؼقاسمواظؿؼققممواظؿغقري:
ؼـؾغل مضقوس ماألداء مواإلبالغ مسـ ماظدلغوعٍ موأػداف ماٌشروع مواظـؿوئٍ ماٌؿقضعي ،موان مؼؿؿ متؼققؿ مغؿوئٍ ماألداء موادبوذ ماإلجراءاتم
اٌـودؾي.
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قينة ومنافع األجوسة العليا للرقابة املالية واحملاشبية
– إحداث الفارق يف حياة املواطنني –
إسـداد:مجلـةمادلعـاؼريمادلفـقةمواظرضابقةمظؾؿـظؿـةماظعـربقة

اظـؿؼدعـــة:
متمإسدادمػذاماٌعقورمظؾقونمضقؿيموعـوصعمأجفزةماظرضوبيمايؽقعقي،موعومػقمعؿقضعمعـفومبصقرةمأدودقيمسؾكمإحداثماظػورقمؼبم
حقوة ماٌقارـني ،موعدى مضدرتفو مسؾك متعزؼز ماٌلوءظي مواظشػوصقي مواظـزاػي مؼب ماشلقؽوت مايؽقعقي ،محقٌ متعؿدل ماظرضوبي مسؾكم
اظؼطوعمايؽقعلمسوعالمعفؿومؼبمإحداثماظػورقمؼبمحقوةماٌقارـنيموبٌماظـؼيمؼبماجملؿؿع.
مصؿو مأن مؼؿؿ مإسالن مغؿوئٍ ماظرضوبي محؿك مؼؽقن ماٌقارـ مزبقال ممبلوءظي ماٌلموظني مسـ ماٌقارد ماظعوعي ،موبفذه ماظطرؼؼي متعؿؾم
األجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾقي مسؾك مرصع مطػوءة موصعوظقي معلوءظي موذػوصقي ماإلدارة مايؽقعقي ،موان معـ مذلن ماىفوزم
اظرضوبلماظذيمؼؿصػمبوالدؿؼالظقيمواظػعوظقيمواٌصداضقيمأنمؼؽقنمأحدماٌؽقغوتماظضرورؼيمؼبمأيمغظوممدميؼرارلمعلؿؼر.
وعـ ماٌؽقغوت ماٌفؿي مظؿعزؼز مدور ماٌلوءظي موجقد مجفوز مأسؾك مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾقي مؼؿلؿ مبوظـزاػي مواالدؿؼالظقي مواظػعوظقيم
واٌصداضقيمظؾؿدضقؼمسؾكمإدارةموادؿغاللماٌقاردماظعوعي،موأنمتؽقنمػـوظؽمصؾيمثوبؿيموعلؿؿرةمبقـفوموبنيماٌقارـنيموأصقوبم
اٌصؾقي ماآلخرؼـ معـ مخالل ماإلبالغ مواظؿقاصؾ ،موان متؽقن ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي معمدلوت ممنقذجقي مصقؿو مؼؿعؾؼ مبوظعؿؾقوتم
اإلدذلاتقفقيمواإلدارةمواٌقاردماظؾشرؼيمواظؼقودة.
إنماظعؿؾمألجؾماٌصؾقيماظعوعيمؼػرضمعلموظقيمإضوصقيمسؾكماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيموذظؽمإلثؾوتمأػؿقؿفومظؾؿقارـنيمواظدلٌونم
وشرلػو معـ مأصقوب ماٌصؾقي ،موذظؽ معـ مخالل ماالدؿفوبي مبشؽؾ معـودى مظؾؿقدؼوت ماظيت مؼقاجففو ماٌقارـقن ،موتقضعوتم
زبؿؾػ مأصقوب ماٌصؾقي .موسالوة مسؾك مذظؽ ،مصنن معـ ماٌفؿ مأن متؼقؿ ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾقي محقارا مػودصوم
وصعوالمععمأصقوبماٌصؾقيمتؾنيمعـمخالظفمأنمسؿؾفومؼلوػؿمبوالرتؼوءمبوظؼطوعماظعوم.
اهلدف:
ؼب مضقء ماالػؿؿوم ماٌؿزاؼد معـ مضؾؾ مأصقوب ماٌصؾقي ماًورجقني مواظداخؾقني ،مواتلوع مذبول ماًدعوت ماظرضوبقي ماظيت متقصرػوم
األجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾقي ،مصؼد مأدرطً ماالغؿقدوي مايوجي ماٌؿزاؼدة مإلزفور ماظؼقؿي مواٌـوصع ماظيت متقصرػو مػذهم
األجفزة ،موؼقثؼ ماٌعقور  ISSAI 12ضقؿي موعـوصع ماظرضوبي مايؽقعقي ماٌلؿؼؾي موعو مهؿوج مأن متػعؾف مػذه ماألجفزة مظؿؿؿؽـ معـم
إضوصيماظؼقؿيمظؾؿفؿؿعموإحداثماظػورقمؼبمحقوةماٌقارـني.
اإلرارمواحملؿوى:
دراديمعومػقمعؿقضع مبصقرةمأدودقيمعـماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾقي مؼبمإحداثماظػورقمؼبمحقوةماٌقرـني ،موػذام
ؼعؿؿدمسؾكمعدىمضدرةماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمسؾكمهؼقؼماحملوورماظرئقلقيماظؿوظقي:
*متعزؼزمعلوءظيموذػوصقيموغزاػيماشلقؽوتمايؽقعقيموػقؽوتماظؼطوعماظعوم.
*مإزفورمأػؿقؿفومظؾؿقارـنيمواظدلٌونموبؼقيمأصقوبماٌصؾقي.
*مأنمتؽقنممنقذجومضبؿذىمبفمأعوممبؼقيماشلقؽوتمواٌمدلوت.
وضدممتًمصقوشيماثينمسشرمعؾدأمظؼقؿيموعـوصعماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾقيمعرتؾطيمبوحملوورماٌـصقصمسؾقفومؼبم
وثقؼيمػذاماٌعقور،متؿضؿـمبصقرةمأدودقيمعومػقمعؿقضعمعـماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمؼبمإحداثمصورقمؼبمحقوةماٌقارـني.
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أوال:متعزؼزمعلاءظةموذػاصقةموغزاػةماهلقؽاتماحلؽوعقةموػقؽاتماظؼطاعماظعام:
تعؿؾ ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مسؾك متعزؼز ماٌلوءظي مواظشػوصقي مواظـزاػي معـ مخالل ماظرضوبي ماٌلؿؼؾي مسؾك ماظؼطوع ماظعوم ،موإسدادم
تؼرؼر مبذظؽ ،موػق معو مميؽـ ماظؼوئؿني مسؾك مإدارة ماظؼطوع ماظعوم معـ مأداء معلموظقوتفؿ مؼب مضقء مغؿوئٍ ماظرضوبي موتقصقوتفو ،موادبوذم
إجراءاتمتصققققيمعـودؾيمعـمخاللماٌؾودئماظؿوظقي:
ماظـؿؾدأماألول:ممحاؼةموضؿانمادؿؼالظقةماألجفزةماظعؾقامظؾرضابةمادلاظقةمواحملادؾة:ؼـؾغلمأنمتلعكماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾقي مسؾكمتعزؼزمإرورمددؿقريمأومتشرؼعلمأومضوغقغلمعـودى ،موطذظؽم
ايػوزمسؾكمادؿؼالظقيمرؤدوءػوموأسضوءػو،موأنمتلؿغؾمصالحقوتفوموحرؼيمتصرصفومؼبمأداءموزوئػفوموعلموظقوتفو.مطؿومؼـؾغلم
أنمؼؽقنمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمحؼققمشرلمعؼقدةمظؾقصقلمواإلرالعمسؾكمعبقعماٌعؾقعوتماظالزعيميلـمأداءػومٌلموظقوتفو.
وصبى مأن متلؿكدم ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي محؼقضفو مواظؿزاعوتفو مؼب متؼدؼؿ متؼرؼر معلؿؼؾ مسـ مسؿؾفو،وحرؼي مادبوذ ماظؼرار مبشلنم
عضؿقنموتقضقًمتؼورؼرػو،واآلظقوتماٌـودؾيمٌؿوبعيمغؿوئٍماظرضوبيموتقصقوتفو،موأنمتلعكماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمظؾقػوزمسؾكم
االدؿؼالظقيماٌوظقيمواإلدارؼي،موأنمتؼدممتؼرؼرامسـمأؼيمعلوئؾمميؽـمأنمتمثرمسؾكمضدرتفومسؾكمأداءمسؿؾفو.
ماظـؿؾدأ ماظـاغي :متـػقذ معفام ماظرضابة ممبا مؼؽػل مأن متؿم معلاءظة ماحلؽوعة موػقؽات ماظؼطاع ماظعام مسن مإدارتفا مظؾؿواردمادلاظقةموادؿغالهلامعنمخالل:
مإجراءماظرضوبيماٌوظقيمواألداءمواالظؿزامموأؼيمعفوممأخرىمتؿعؾؼمبوٌصؾقيماظعوعي.مأنمتؿفووبماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمععمزبوررماٌكوظػوتماٌوظقيمواالحؿقولمواظػلود.أنمتؼدممتؼورؼرػومإظبماظلؾطيماظؿشرؼعقيمأومأؼيمػقؽيمسوعيمعلموظيمأخرى.ماظـؿؾدأ ماظـاظث :ممتؽني ماظؼائؿني مسؾى مإدارة ماظؼطاع ماظعام معن مأداء معلؤوظقاتفم ميف ماالدؿفابة مظـؿائج ماظرضابة مواظؿوصقاتمادلؿعؾؼةمبفامواختاذماإلجراءاتماظؿصققققةمادلـادؾة،موذظكمعنمخاللمضقامماألجفزةماظعؾقامظؾرضابةممبامؼؾي:
ماظؿقاصؾمععماشلقؽوتماًوضعيمظؾرضوبيموشرلػومعـمأصقوبماٌصؾقيموانمتطؾعفومسؾكمعلؿفداتماظعؿؾقيماظرضوبقي.متزوؼدماظلؾطيماظؿشرؼعقيموىوغفومأومإدارةماشلقؽوتماًوضعيمظؾرضوبيمبوٌعؾقعوتماشلوعيمواٌقضقسقيمؼبماظقضًماٌـودى.مهؾقؾمتؼورؼرماظرضوبيمووضعمتقصقوتمبفو،موعـوضشؿفومععمأصقوبماٌصؾقيماٌعـقني.متؼدؼؿماٌشقرةمبشلنماظؽقػقيماظيتمميؽـمبفومادؿكداممغؿوئٍماظرضوبي،موعلوسدةماظؾفونماظرضوبقيماظؿشرؼعقيمذاتماظصؾيموإدارةماشلقؽوتماًوضعيمظؾرضوبيمسؾكمصفؿمأصضؾمظؿؼورؼرماظرضوبيموتقصقوتفو.
بقونمإجراءاتماٌؿوبعيماظيتمتؿكذػومصقؿومؼؿعؾؼمبؿقصقوتفو.ماظـؿؾدأماظرابع:ماإلبالغمسنمغؿائجماظرضابةموباظؿاظيممتؽنيماجلؿفورمعنمعلاءظةمػقؽاتماظؼطاعماحلؽوعيمواظؼطاعماظعام:سؾكماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمتؼدؼؿمتؼورؼرمرضوبقيمعؿلؿيمبوظؾلوريمواظقضقح،موانمؼؿؿمغشرػومسالغقيمؼبموضًمربدد،موانممتؽـم
أصقوبماٌصؾقيمعـماإلرالعمسؾكمتؼورؼرػومبودؿكداممأدواتماظؿقاصؾماظلؾقؿي.
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ثاغقا:ماظؿأطقدمسؾىمارتؾارفامبادلوارـنيمواظربدلانموأصقابمادلصؾقة:
عـ ماٌفؿ مأن متؿؾـك ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مصفؿو مجقدا مظؾؿطقرات مؼب ماظؼطوع ماظعوم مسؾك مغطوق موادع موإجراء محقار مػودف مععم
أصقوبماٌصؾقيمحقلمطقػقيمسؿؾماىفوزمبطرؼؼيمتلفؾمعـمسؿؾقيماالرتؼوءمبوظؼطوعماظعوممعـمخاللماٌؾودئماظؿوظقي:
ماظـؿؾدأماألول:ماظؿفاوبمععماظؾقؽاتمادلؿغريةموادلكاررماظـاذؽة:ؼـؾغلمسؾكماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماظؿفووبمؼبماظقضًماٌـودىمععمتقضعوتمأصقوبماٌصؾقي.مطؿومؼـؾغلموضعمبرغوعٍمسؿؾم
عـودىمظؾؼضوؼوماظرئقلقيماظيتمتمثرمسؾكماجملؿؿع،موتؼققؿماٌكوررماظـوذؽيمواٌؿغرلةمؼبمبقؽيماظرضوبيماٌوظقيمواظؿفووبمععفومؼبم
اظقضً ماٌـودى ،مووضع متقضعوت مأصقوب ماٌصؾقي مواٌكورر ماظـوذؽي مؼب ماالسؿؾور مسـد مإسداد ماًطط ماإلدذلاتقفقي موخططم
اظرضوبي،مبوإلضوصيمإظبمعقاطؾيماٌـوضشوتماظيتموريمؼبماحملوصؾماحملؾقيمواظدوظقيمؼبماٌلوئؾمذاتماظصؾي.
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 اظـؿؾدأماظـاغي:ماظؿواصلماظػعالمععمأصقابمادلصؾقة:ؼـؾغلمأن متؿقاصؾماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمبطرؼؼيمتزؼد معـ مععرصيمأصقوبماٌصؾقيمظدور موعلموظقوتماىفوزماظرضوبلمبصػؿفم
عدضؼمعوظل معلؿؼؾمظؾؼطوعماظعوم،موضؿونمصفؿمسؿؾماظرضوبيماٌوظقيموعومؼؿؿكضمسـفومعـمغؿوئٍ،مواظؿػوسؾ معع مودوئؾماإلسالمم
بوظشؽؾ ماٌـودى معـ ماجؾ متلفقؾ ماظؿقاصؾ معع ماٌقارـني،وإجراء متؼققؿ مدوري مظؾؿعرف مسؾك مرأي مأصقوب ماٌصؾقي محقل معوم
إذامطونماىفوزمؼؿقاصؾمبشؽؾمصعولمأممال.
ماظـؿؾدأماظـاظث:مأنمتؽونمعصدرامعوثوضاموعلؿؼالموعوضوسقامظدسمماظؿغقريمادلػقدميفماظؼطاعماظعام:ؼـؾغلمأن مؼلؿـدمسؿؾماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمإظبمحؽؿ معفينمعلؿؼؾموهؾقؾمدؾقؿ،موانمتلفؿمؼبماظـؼوشمحقلماظؿقلقـوتم
ؼبماظؼطوعماظعوممدونماٌلوسمبودؿؼالظقؿفو،موانمتلؿغؾمآراءػومؼبمدسؿمإصالحوتماظؼطوعماظعوم،وإجراءمتؼققؿمدوريمحقلمعدىم
صعوظقؿفو موعلوػؿؿفو مؼب مهلني ماظؼطوع ماظعوم ،مواظؿعوون معع ماألجفزة ماظعؾقو مداخؾ ماإلغؿقدوي معـ ماجؾ متعزؼز مدور ماألجفزةم
اظرضوبقيمؼبمععوىيماظؼضوؼوماظعوٌقيماٌؿصؾيمبوظرضوبيمسؾكماظؼطوعماظعوممواحملودؾيمواٌلوءظي.
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ثاظـا:مأنمتؽونمعؤدلاتممنوذجقةمحيؿذىمبفا:
صبىمأنمتؽقنماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمجدؼرةمبوظـؼي،موتعؿؿدمعصداضقؿفومسؾكمطقغفومعمدلوتمعلؿؼؾيمزبؿصيموعلموظيمسـم
سؿؾفومعـمخاللماٌؾودئماظؿوظقي:
ماظـؿؾدأماألول:مضؿانمذػاصقةموعلاءظةماألجفزةماظعؾقامظؾرضابةمادلاظقةمواحملادؾقة:ؼـؾغل مأن متـفض ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مبقاجؾوتفو مبطرؼؼي متؽػؾ ماٌلوءظي مواظشػوصقي مواإلدارة ماظعوعي ماظرذقدة ،موان متعؾـ مسـم
علموظقؿفو موعفوعفو موإدذلاتقفقؿفو،موان متلؿكدممععوؼرلموأدوظقىمرضوبقي متؿصػمبوٌقضقسقيمواظشػوصقي،موان متدؼرمسؿؾقوتفوم
بوضؿصودموبؽػوءةموبػعوظقي،موانمدبضعمظؾؿراجعيمواظؿدضقؼماًورجلماٌلؿؼؾمسؾكمسؿؾقوتفو.
 اظـؿؾدأماظـاغي:مضؿانماحلوطؿةماظرذقدةمظألجفزةماظعؾقامظؾرضابةمادلاظقةمواحملادؾقة:ؼؿقجى مسؾك ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مأن متؿؾـك معؾودئ مايقطؿي ماظرذقدة ،موأن متؼدم متؼورؼر مدورؼي مسـ مأداءػو مظؽل مدبضعم
ٌراجعف معلؿؼؾي ،موأن مؼؽقن مظدؼفو مإدارة متـظقؿقي معـودؾي موػقؽؾ مدسؿ مظؿـػقذ مسؿؾقوت ماإلدارة ماظرذقدة مودسؿ ماظرضوبي ماظداخؾقيم
واٌؿوردوتماإلدارؼيماظلؾقؿي،موانمتؼقممبؿؼققؿماٌكوررمبشؽؾمدوري.
ماظـؿؾدأماظـاظث:ماالعؿـالمدلدوغةمضواسدماظلؾوكمادلفينمباجلفازماألسؾىمظؾرضابةمادلاظقةمواحملادؾقة:ؼـؾغل مأن متطؾؼ ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي معدوغي مظؼقاسد ماظلؾقك متـلفؿ معع متػقؼضفو موتؽقن معـودؾي مظظروصفو ،موأن متطؾؼم
علؿقؼوتمسوظقيمعـماظـزاػيمواألخالق،موانمتضعماظلقودوتمواظعؿؾقوتماٌـودؾيمظضؿونماالظؿزامممبدوغيمضقاسدماظلؾقكماٌفين.
 اظـؿؾدأماظرابع:مبذلماجلفدمحنومحتؼققمجودةماخلدعة:تضع ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مدقودوت موإجراءات مظضؿون ماىقدة مؼب متـػقذ معبقع مجقاغى مسؿؾفو ،موصبى مأن متؽقن مظدؼفوم
عقارد مطوصقي موعـودؾي مألداء مسؿؾفو ،موؼـؾغل مظلقودوتفو موإجراءتفو مأن متعزز ماظـؾوت مؼب مجقدة مسؿؾفو ،موان مهدد معلموظقوتم
اإلذرافمواٌراجعي،موانمتضؿـمأنمؼؽقنمغظوممرضوبيماىقدةمعالئؿوموؼعؿؾمبػوسؾقي.
 اظـؿؾدأماخلاعس:مبـاءماظؽػاءاتمعنمخاللماظؿشفقعمسؾىماظؿعاونموتؾادلمادلعارف:تشفع ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماظؿطقؼر ماٌفين ماٌلؿؿر ممبو مؼب مذظؽ ماظؿدرؼى ،محبقٌ متلعك مأن مميؿؾؽ معقزػقفو ماظؽػوءات ماٌفـقي،م
وؼـؾغل مأن متلؿػقد معـ مسؿؾ ماآلخرؼـ مواٌشورطي مؼب مأغشطي ماالغؿقدوي موبـوء ماظعالضوت معع ماألجفزة ماظرضوبقي ماألخرى مواٌمدلوت مذاتم
اظصؾي.
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مـقـال مـحـرّر
دولة فلسطني

مصاهنة مراجعة النظراء يف ضنان جودة عنل األجوسة العليا للرقابة
"جتربة ديوان الرقابة املالية واإلدارية الفلصطيين يف مراجعة النظراء"
إسـداد:ماألدؿاذ/مأمينمغاجحمذاػني
مق.امعدؼرماظدراداتمواالدؿشاراتماظؼاغوغقة
اإلدارةماظعاعةمظؾشؤونماظؼاغوغقة
إسـداد:ماألدؿاذة/ممجقؾةمسادلماظؼـؾـج
علؿشارمضاغوغيمعلاسدمورئقسمضلمماظدراداتم
اإلدارةماظعاعةمظؾشؤونماظؼاغوغقة

عـؼدعة:
ادبذمدؼقانماظرضوبيماٌوظقيمواإلدارؼيماظػؾلطقينم( )1عـذمغشلتـفماظؿكطقطمعـففومألدائف،موذظؽمظؿـؿقيمضدراتفموتطقؼرمعفوراتم
اظعوعؾني مبف مبصػي معلؿؿرة موصؼو مٌلؿفدات ماظػؽر ماظرضوبل مواحملوديب ،مواظقصقل مإظب متـػقذ ماٌفوم مواالخؿصوصوت ماٌقطؾي مظفم
مبقجىماظؼوغقن.ممممممم
وبودؿؼراءماًطيماإلدذلاتقفقيمظدؼقانماظرضوبيماٌوظقيمواإلدارؼيمظعومم2014محؿكم2016م(،)2مندمبلغفوماحؿقتمسؾكمأربعيم
أػداف مإدذلاتقفقي ،ماشلدف ماألول مػق متؼدؼؿ مخدعي مرضوبقي مذات مطػوءة موصوسؾقي مؼب ماظقضً ماٌـودى موضد متضؿـ ماشلدف ماظـوغلم
اظذلطقز مسؾك ماظؾـوء ماٌمدلل مواٌفين مظؾدؼقان ،موغص ماشلدف ماظـوظٌ مسؾك مهلني مسالضي ماظدؼقان موأثره مظدى ماألرراف مذاتم
اظعالضي ،مأعو ماشلدف ماظرابع مصؼد مرطز مسؾك مضرورة مادؿؼالظقي ماظدؼقان موصؼو مٌؿطؾؾوت ماٌـظؿي ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبيم
اٌوظقيمواحملودؾيم"االغؿقدوي"،موضد مطون معـ مبني ماألػداف ماظػرسقي مظؿقؼقؼ مذظؽ ماشلدف مػق م"عراجعي مسؿؾ ماظدؼقان معـ مضؾؾم
اظـظراء".
وعـ مخالل ماظلطقر ماظؿوظقي مغلؾط ماظضقء مسؾك مإحدى مأغظؿي ماظعؿؾ ماشلوعي ماظيت مجوءت مؼب متؾؽ ماًطي موػق معراجعي ماظـظراء،م
حقٌمدقؿؿمادؿعراضمعػفقممعراجعيماظـظراءموأػؿقؿفو،مواظغوؼيمعـفومووربيمدؼقانماظرضوبيماٌوظقيمواإلدارؼيماظػؾلطقينمبفذام
اًصقص.
أوال:ماظؿعرؼفممبراجعةماظـظري“م:)3( ”Peer Review

متورس ماألجفزة ماظرضوبقي مأسؿول ماظػقص مواظؿدضقؼ مواٌراجعي ميلوبوت ماىفوت مايؽقعقي مواٌمدلوت ماًوضعي مظرضوبؿفوم
مبقجى ماظؼقاغني ماظيت مهؽؿ مسؿؾفو ،موذظؽ مظغوؼوت معراضؾي مصرف ماألعقال ماظعوعي موطقػقي مادؿغالشلو ،موظؽـ ماظلمال ماظذيم
ؼطرحفماظؽـرل:معـمؼراضىماألجفزةماظرضوبقي؟
ظإلجوبيمسؾكمػذاماظلمالمصونمػـوكماووػنيمؼبمػذاماجملول:
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االجتاهماألول:ماظؿدضققماظداخؾيم":"internal audit
وػقمأنمؼؼقمماىفوزماظرضوبلمبـػلفمبلسؿولماظرضوبيمواظؿدضقؼمسؾكمأسؿوظفمعـمخاللموحدةمإدارؼيم(وحدةمرضوبيمداخؾقي)متعؿؾم
بودؿؼالظقيموذػوصقيموتؿؾعمعؾوذرةمأسؾكمدؾطيمؼبماىفوز.
االجتاهماظـاغي:معراجعةماظـظراء«م:"Peer Review
وػقمعـماظطرقمايدؼـيمواألطـرمعفـقي،مواظذيمعـمخالظفمؼؼقممأحدماألجفزةماظرضوبقيمبػقصموتدضقؼمدفالتموأسؿولمجفوزم
رضوبلمآخرمبـوءمسؾكمرؾىماألخرلمضؿـمعـففقيمصـقيمععؿؿدة.
أصؾقً معراجعي ماظـظرل مسؿؾقي مضقؿي مبوسؿؾورػو مأداة مػوعي مظؿقؼقؼ مضؿون مجقدة ماظعؿؾ ماظرضوبل ،محقٌ مخضع مٌراجعي ماظـظرلم
حؿك متورؼخ م1غقلون م2014م  43مجفوز مرضوبل معـ مأصؾ م 194مجفوز مضؿـ ماٌـظؿي ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مواحملودؾيم
"االغؿقدوي”م(.)4
صػل مسوم م2004م مضوم مصرؼؼ معـ مأجفزة ماظرضوبي مؼب مطؾ معـ مصرغلو موػقظـدا مواظـروؼٍ مواٌؿؾؽي ماٌؿقدة ممبراجعي مأسؿول ماىفوزم
اظرضوبل ماظؽـدي ،موؼب ماظعوم م2005م مضوم مصرؼؼ معـ ماظلقؼد مواظدمنورك مواٌؿؾؽي ماٌؿقدة ممبراجعي مأسؿول ماىفوز ماظرضوبلم
اظـروصبل،موؼبماظعوم  2007ضومماىفوزماظرضوبلمؼبمأٌوغقومبوظرضوبيمسؾكمأسؿولماىفوزماظرضوبلماالغدوغقلل،موؼبماظعومم2013مم
خضعمدؼقانماظرضوبيماٌوظقيماظعراضلمٌراجعيمغظرلمعـمربؽؿيماظؿدضقؼماشلقظـدؼي،مطؿومضوم مجفوزماظؿدضقؼماظدلؼطوغل مبوظؿدضقؼم
سؾكمجفوزماظرضوبيماٌوظقيماٌوظقزيمؼبماظعومم،2014موشرلمذظؽماظؽـرل.
ػذاموضدمذوركماىفوزماظرضوبلماظلقؼدي 18عرة طؿراجعمغظرل،مؼؾقفمؼبمسددماٌشورطوتماىفوزماظرضوبلماظـروصبلمواشلقظـديم
حقٌمذوركمطؾمعـفؿم17معرة،موعـمثؿماىفوزماظرضوبلمظؾؿؿؾؽيماٌؿقدةمبقاضعم16معرةم(.)5م
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ثاغقا:ماظدظقلماإلرذاديمدلراجعةماظـظريماظطوسقةم":)6("Issai 5600

أصدرتماٌـظؿيماظدوظقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمواحملودؾيم(االغؿقدوي)مدظقالمادذلذودؼومحقلمعراجعيماظـظرلماظطقسقيم(ععقورم
رضؿ م )5600مطؿو مأصدرت معؾقؼو مظؾؿعقور ماٌذطقر مواظؾذان مؼعؽلون مآخر ماظؿطقرات مواظؿؼدم ماحملرز مؼب مذبول معراجعي ماظـظراء،م
حقٌ مسلؾ مػذا ماظدظقؾ موعؾقؼف مسؾك مضوئؿي ممبقاضقع مادذلذودؼي مدبص معراجعي ماظـظرل ماظطقسقي موذظؽ مسـد مرشؾي ماىفوزم
اظرضوبلماًضقعمشلذاماظـقعمعـماٌراجعي.م
وضد مسرف ماظدظقؾ معراجعي ماظـظرل مسؾك مإغفو م(صقص مجفوز مأسؾك مظؾرضوبي معـ مضؾؾ مجفوز مأو مأجفزة مأخرى ممموثؾي ،موذظؽ مؼبم
إرور متطقسل مدقاء متعؾؼ ماألعر مبوظؼقوم مأو ماًضقع مشلذه ماٌراجعي ،موػذا مؼعين مأن ماىفوزؼـ ممل مؼؾزعو مغػلقفؿو مومل متؾزعفؿوم
أرراف مخورجقي مظؾؼقوم مبفذا ماألعر ،مطؿو مال ممتؾؽ ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مدؾطي ماإلظزام مبؿطؾقؼ مغؿوئٍ معراجعي ماظـظرل ،موتؿؿؿعم
أجفزة ماظرضوبي ماٌشورطي محبرؼي مادبوذ ماظؼرار مبشلن مربؿقؼوتف موطقػقي متـػقذ مسؿؾقي ماٌراجعي ،موطذظؽ متػعقؾ ماظـؿوئٍ ماظيت مؼؿؿم
اظؿقصؾمإظقفو).
ػذا موضد موضح ماظدظقؾ مبون معراجعي ماظـظرل مميؽـ مأن متغطل ماظـشوط ماظرضوبل معـؾ مرضوبي ماألداء مأو مرضوبي ماالعؿـول مأو مضد متغطلم
اىقاغى ماظؿـظقؿقي مداخؾ ماىفوز ماألسؾك مظؾرضوبي معـؾ ماٌكطط ماالدذلاتقفل مأو ماظرضوبي ماظداخؾقي ،موغظوم ماٌعؾقعوت ،موتدبرلم
اٌقاردماظؾشرؼي،موعـماٌؿؽـمأنمتؿؿمعراجعيماظـظرلممبقاضقعموؿعمبنيماٌفومماظرضوبقيمواىقاغىماظؿـظقؿقي.

( )4مت ماإلسالن مسـ ماغضؿوم مدؼقان ماظرضوبي ماٌوظقي مواإلدارؼي ماظػؾلطقين مرزلقو مإظب ماٌـظؿي ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي م"االغؿقدوي" مطعضق مطوعؾم
بؿورؼخ م2016/12/6م مبوسؿؾوره ماظعضق م 194مؼب ماٌـظؿي ،مخالل ماٌممتر م( )22ظؾؿـظؿي ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي م(االغؿقدوي) مواظذي مسؼد مؼبم
عدؼـيمأبقزيبمبدوظيماإلعوراتماظعربقيماٌؿقدة.
( )5ظؾؿزؼدماغظر:ماجملؾيماظدوظقيمظؾؿدضقؼمايؽقعل،ماٌـظؿيماظدوظقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمواحملودؾيم"االغؿقدوي"،ممتقزم2014م.
( )6دظقؾمحقلمعراجعيماظـظرلماظطقسقي م" "Issai 5600وعؾقؼفمواظصودرانمسـماٌـظؿيماظدوظقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمواحملودؾيم"االغؿقدوي"مواٌـشقرمسؾكماٌقضعم
االظؽذلوغلhttp://www.intosai.org/ar/issai-executive-summaries/view/article/issai-5600-peer-review-guideline.html :
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طؿومأنمعؾقؼماظدظقؾمادؿعرضماجملوالتماظيتمميؽـمأنمتشؿؾفومعراجعيماظـظراء،موادؿعرضممنـوذجمسـماألدؽؾــيماظيت
ميؽـ مررحفو مؼب مسؿؾقي ماٌراجعي ،محقٌ مارتؽز ماٌؾقؼ مأدودوً مسؾك ماٌؾودئ مواإلرذودات ماحملددة مؼب مإرور ماٌعوؼرل ماظدوظقيم
ألجفزةماظرضوبيماظعؾقوم( ،)ISSAIوسؾكموجفماًصقصمعومؼؾل:
* متقصر مععوؼرل ماٌلؿقى ماألول م(اٌعقور ماظدوظل ماألول مألجفزة ماظرضوبي ماظعؾقو :ماٌؾودئ ماظؿلدقلقي) مواٌلؿقى ماظـوغل م(اٌعوؼرلم
اظدوظقي مألجفزة ماظرضوبي ماظعؾقو م :99 –10ماظشروط ماألدودقي مظعؿؾ مأجفزة ماظرضوبي ماظعؾقو) ماألدس ماىقػرؼي مظؿؼققؿ مإجراءاتم
االدؿؼالظقي،مواظشػوصقيمواٌلوءظي،موايقطؿيموأخالضقوتماٌفـيموعراضؾيماىقدةمؼبمأجفزةماظرضوبيماظعؾقو.
* مضبدد ماٌلؿقى ماظـوظٌ معـ ماٌعوؼرل ماظدوظقي مألجفزة ماظرضوبي ماظعؾقو م(اٌعوؼرل ماظدوظقي مألجفزة ماظرضوبي ماظعؾقو م:999 -100م
اٌؾودئماألدودقيمظؾؿدضقؼ)ماٌؾودئماٌفـقيماٌعذلفمبفومسؿقعوًمؼبماظؿدضقؼمسؾكماظؼطوعماظعوم.
*مؼؼقمماٌلؿقىماظرابعمعـماٌعوؼرلماظدوظقيمألجفزةماظرضوبيماظعؾقوم(اٌعوؼرلماظدوظقيمألجفزةماظرضوبيماظعؾقوم:5999-1000ماألدظيم
اإلرذودؼي مظؾؿدضقؼ) مبذلعبي مػذه ماٌؾودئ مإظب مأدظي مإرذودؼي معػصؾي موسؿؾقي مؼب مذبوالت مربددة معـ ماألغشطي مأو ماظؼضوؼو مبغرضم
ادؿكداعفومطؿرجعمؼقعل.
ػذا موضد مرطز ماٌؾقؼ مسؾك مدؾعي معقاضقع مسوعي مرئقلقي ،مؼؿـوول مطؾ معـفو ماٌؾودئ ماألدودقي ،مواٌؿطؾؾوت ماىقػرؼي مواظؼضوؼوم
اظرئقلقي ماٌشؿقظي مؼب مإرور ماٌعوؼرل ماظدوظقي مألجفزة ماظرضوبي ماظعؾقو  ISSAIمواألدظي ماإلرذودؼي ماٌفـقي ماألخرى موشرلػو موعـفوم
االدؿؼالظقي ،ماٌفوم ،ماالدذلاتقفقوت موأغقاع ماألغشطي ،مإدارة ماٌقارد ،ماظؿقاصؾ مواٌشورطي معع مأصقوب ماٌـػعي ،مأخالضقوتم
اٌفـي،ماظشػوصقي،ماٌلوءظي،مايؽؿماظرذقد،مععوؼرلماظؿدضقؼ،ماٌـففقي،معراضؾيماىقدة،مررؼؼيماظؿدضقؼ.
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ردؿمؼقضحماٌقاضقعماظيتمتغطقفومعراجعيماظـظرل

طؿوموضحماظدظقؾمبلنّمسؾكماىفوزماظذيمؼؼقممبوٌراجعيمسـدمصقوشيماظؿقصقوتمأنمؼقظلماالػؿؿومماظالزممظؾؾقؽيماحملؾقيم(سؾكم
اظصعقدماظقرين)ماظيتمؼعؿؾمصقفوماىفوزماًوضعمظؾرضوبي،مطؿومصبىمأنمتؽقنمػذهماظؿقصقوتمضوبؾيمظؾؿطؾقؼمواظؿؽقػ.
ػذا موضد محدد ماظدظقؾ مطقػقي ماخؿقور ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماظشرؼؽي مواظقي ماالتػوق ،موذظؽ مسـ مررؼؼ مإبرام معذطرة متػوػؿ معقثؼيم
تقضح ماألػداف ماٌؿقخوة معـ ماٌراجعي ،موغطوق مسؿؾقي ماٌراجعي ،موععوؼرل معراجعي ماظـظرل ماٌؼذلحي ،مواظشروط ماظالزعي مإلنوحم
اٌراجعي،مواظؾغيماظيتمدقفمؼؿؿماسؿؿودػومؼبماظعؿؾ،مواىدولماظزعينمإلنوزماٌراجعيمبـفوح،مواىقاغىماإلجرائقيماٌؿؿـؾيم
ؼب مإعؽوغقي مإجراء معؼوبالت معع معلموظل ماىفوز ماًوضع مظؾؿراجعي معـ مررف مممـؾل ماىفوز ماظذي مؼـفز ماٌراجعي ،موإعؽوغقيم
االدؿعوغيمخبدلاءمواظؿؽؾػيماٌوظقي،مبوإلضوصيمإظبمتعرؼػماظقثوئؼمواٌلؿـداتماظيتمعـماٌؿؽـمغؼؾفومإظبمعؼراتماألجفزةماٌراجعيم
وعو مإذا مطوغًموثوئؼمأصؾقيمأومغلخمأو موثوئؼمدرؼي،مواظؿطرقمأؼضومإظبمذؽؾماظؿؼرؼرماظـفوئل مطون مؼؽقن مزبؿصرامأو معػصال،م
وشرلمذظؽمعـماألعقرماظؿػصقؾقيماظيتمعـماٌؿؽـمإدراجفومؼبمعذطرةماظؿػوػؿ،مواظيتمتلوسدمؼبمإمتوممسؿؾقيماٌراجعيمبـفوحمدونم
أؼّيمععقؼوتمإجرائقي.
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ثاظـا:مأػدافمعراجعةماظـظري:

تلعكمرضوبيماظـظرلمإظبمجعؾماألجفزةماظرضوبقيمضودرةمسؾكمهؼقؼمضؿونم()7مجقدةمسوظقيمؼبمسؿؾفوماظرضوبلمعـمخاللمهؼقؼم
األػدافماظؿوظقيم(.)8
*علوسدةماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمسؾكمهدؼدماجملوالتمواظقزوئػماظيتمضبؿوجفومظؿعزؼزمضدراتفمصقفو.
*علوسدة ماىفوز ماألسؾك مظؾرضوبي مؼب مادبوذ مضرارات معدرودي محقل مطقػقي مهلني مغشورف موهؼقؼ ماظػعوظقي مؼب معفوعف موبؾقغم
اظؿطوبؼمععمأصضؾماٌؿوردوتماظدوظقي.
*متؽني ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي معـ مايصقل مسؾك مرأي معلؿؼؾ مصقؿو مطبص متصؿقؿ موتشغقؾ مغظوم مإدارة ماىقدة مداخؾم
األجفزة.
*عـحمضؿوغيمبشلنمعدىمعالئؿيممموردوتماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيموطذظؽمتؼورؼرهموغشوطمعقزػقف.
رابعا:مصوائدمعراجعةماظـظري:

ميؽـمإعبولماظػقائدماظيتمتعقدمسؾكماىفوزماظرضوبلماظذيمدقفمطبضعمغػلفمٌراجعيماظـظرلمطؿومؼؾل:م
*تؾودلماًدلات مواألدوظقىماظرضوبقيماىدؼدة،مبنيماألجفزةماظرضوبقي،محقٌمؼؼقممأحدمأومبعضماألجفزةماظرضوبقيمبوإلرالعم
سؾكمأسؿولمومموردوتمجفوزمرضوبلمآخرمميؽـفمعـماالدؿػودةمعـمتؾؽماظؿفوربمواٌفوراتمظؽالمررؼبماٌراجعي،مممومؼلوػؿمؼبم
هلنيمجقدةماظعؿؾمواٌكرجوتماظرضوبقي.
*هلنيماإلجراءاتماظداخؾقيموتطقؼرماألسؿولماظرضوبقيمعـمخاللماظؿقصقوتماظقاردةمؼبمتؼرؼرماٌراجعي.
( )7ؼعرف مضؿونماىقدة مسؾكماغفماٌلور ماظذي متضعف ماٌمدليمظؾؿلطقد مسؾكمأغفوموعقزػقفو معؾؿزعقن مبوٌعوؼرلماٌفـقي مواٌؿطؾؾوتماظؼوغقغقي مواظؿـظقؿقيماٌعؿقلمبفو،موانم
أغظؿيمرضوبيماىقدةمضدمجرىمتصؿقؿفومواردوؤػوموصبريمتـػقذػومسؾكمسبقمصعول.مػذاموضدماسدمدؼقانماظرضوبيماٌوظقيمواإلدارؼيماظػؾلطقينمدظقالمظضؿونماىقدةمؼبماظعومم
 2013متـػقذا مظالتػوضقي ماٌقضعي مبقـف موبني معؾودرة متـؿقي ماالغؿقدوي مواألعني ماظعوم مظؾؿـظؿي ماظعربقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي ،محقل مبرغوعٍ مضؿونم
اىقدة ،محقٌ ممت ماسداد موتؽققػ مدظقؾ مضؿون ماىقدة مبوالدؿـود ماظب معشروع ماظدظقؾ ماٌعد معـ مضؾؾ معؾودرة ماالغؿقدوي ،موادؼورف موتؽققػف معع مبقؽي مسؿؾ موواضع ماظدؼقانم
واٌؿوردي ماظػعؾقي ،محقٌ مؼعؿدل مػذا ماظدظقؾ ماٌشور مظف موثقؼي مػوعي مالحؿقائف مسؾك مإجراءات متػصقؾقي مٌؿوردي موزقػي مضؿون ماىقدة مضؿـ معـظقعي معؿؽوعؾي مضوئؿي مسؾكم
وجقدةمغظوممرضوبيمجقدةمؼعؿؾمسؾكمتعزؼزمعصداضقيماظدؼقانموعؽوغؿفمعـمخاللماخضوعمذبؿؾماسؿولماظدؼقانمظؾؿراجعيممبقجىماظدظقؾ.
( )7دظقؾمحقلمعراجعيماظـظرلماظطقسقيم" "Issai 5600واظصودرمسـماٌـظؿيماظدوظقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمواحملودؾيم"االغؿقدوي"،معرجعمدوبؼ،مص.7
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*تعزؼزمعؾدأماظشػوصقيموعصداضقيماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمووهمطؾماىفوتماٌعـقي،معـمخاللماظلؿوحمظمخرؼـمبوالرالع
مسؾكمإجراءاتماظعؿؾماظرضوبل.
*ايصقلمسؾكمذفودةمعفـقيمتػقدمضقومماىفوزماظرضوبلممبؿورديماخؿصوصوتفمرؾؼومألصضؾماٌؿوردوتماظدوظقيمؼبمػذاماظشلن..
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خاعلا:ممجتربةمدؼوانماظرضابةمادلاظقةمواإلدارؼة:

ؼب ماظعوم م2014م مخضع مدؼقان ماظرضوبي ماٌوظقي مواإلدارؼي ماظػؾلطقين مظرضوبي مغظرل معـ مضؾؾ مجفوز ماظرضوبي ماظـروصبل معـ مخاللم
تؼققؿ مألداء ماظدؼقان مبـوء مسؾك مرؾؾف مبودؿكدام معـففقي ماإلرور ماظعوم مظؿؼققؿ مأداء ماألجفزة ماظرضوبقي مواظيت مضوعً ماٌـظؿي ماظدوظقيم
ظألجفزة ماظرضوبقي ماظعؾقو م"االغؿقدوي" مبقضعفو ،محقٌ مأجري ماظؿؼققؿ مبنتؾوع ماٌـففقي ماٌكؿؾطي معع مأصراد مروضؿ مدؼقان ماظرضوبيم
اٌوظقيمواإلدارؼيماظػؾلطقينموجفوزمرضوبلمأسؾكمغظرلم(اظـروؼٍ)مواٌلوسدةماظػـقيمعـماظؾـؽماظدوظلم(.)9
حقٌممتمتشؽقؾمصرؼؼمظؾؿؼققؿمضؿمطؾمعـمخدلاءمعـماظؾـؽماظدوظلموعقزػنيمعـمجفوزماظرضوبيماظـروصبل،موضدماتؾعماظشرطوءم
ؼب ماظؿؼققؿ معـففقي ماإلرور ماظعوم مظؿؼققؿ مأداء ماىفوز ماظرضوبل ماألسؾك مواظذي مؼؿضؿـ ماٌـففقي ماٌكؿؾطي معـ متؼققؿ مطؿل موتؼققؿم
غقسلمواظيتمضوعًماٌـظؿيماظدوظقيمظألجفزةماظرضوبقيماظعؾقوم(االغؿقدوي)مبقضعفو،محقٌممتـؾًماظقيمسؿؾماظػرؼؼمطؿومؼؾل:م
اظؿكطقطماألوظي:م
متماظؿكطقطماألوظلمظرضوبيماظـظرلمبوسؿؾورهمأداةمعـمأدواتماٌراجعيمواظؿؼققؿمألسؿولماظدؼقانموذظؽممبلوسدةماظؾـؽماظدوظلموضدم
مت متقضقع معذطرة متػوػؿ مبني ماألرراف مواالتػوق مسؾك ماإلرور ماظعوم مظؾؼقوم مبعؿؾقي ماٌراجعي مواظؿؼققؿ ،موضد ماتػؼ ماظػرؼؼ معع مإدارةم
اظدؼقانمسؾكماٌمذراتمواألبعودماظؼوبؾيمظؾؿدضقؼموػل:
*اظؿؼورؼرماظصودرةمسـماظدؼقان.
*االدؿؼالظقيمواخؿصوصوتماظدؼقان.
*اظؿكطقطماالدذلاتقفل.
*اٌعوؼرلماٌـففقيماظرضوبقيم(ضؿونمجقدةماظعؿؾقيماظرضوبقي).
*ػقؽؾقوتماإلدارةمواظدسؿ.
*اٌقاردماظؾشرؼيمواظؼقودة.
*االتصولمواظؿقاصؾمداخؾقوموخورجقو.
مطؿوممتماالتػوقمسؾكماٌمذراتمواألبعودماظيتماسؿدلتمشرلمضوبؾيمظؾؿدضقؼمضؾؾماظؾدءمبعؿؾقيماٌراجعي،محقٌمملمؼؿؿماظؿطرقمإظبم
غؿوئٍمبشلغفوموػل:
*اٌعقور م( )SAI-3غؿوئٍ مرضوبي ماألداء مواٌعقور م( )SAI-15مأدس مرضوبي ماألداء مواٌعقور م( )SAI-16مسؿؾقي مرضوبي ماألداء ،مغظراً مألنم
وزقػيمرضوبيماألداءمؼبمدؼقانماظرضوبيماٌوظقيمواإلدارؼيماظػؾلطقينمؼبمعراحؾفماألوظب.
*اٌعقورم()SAI-4مغؿوئٍمايؽؿمواٌعقورم()SAI-17مسؿؾقيمإصدارمايؽؿمطقغفومععوؼرلمربددةمالدؿكداممربوطؿمايلوبوت.
*اظؾعد م( )ivمعـ ماٌعقور م( )SAI-10مضؿون مجقدة ماألسؿول ماظرضوبقي مغظراً مألن مدؼقان ماظرضوبي مال مؼؾفل مألسؿول مذرطوت ماظؿدضقؼم
اًورجقي.
* ماظؾعد م( )iمعـ ماٌعقور م( )SAI-23ماظؿقاصؾ معع ماظلؾطي ماظؿشرؼعقي مواظلؾطي ماظؼضوئقي مواظلؾطي ماظؿـػقذؼي مغظراً مظغقوب مبرٌونم
عـعؼدمميؽـمظدؼقانماظرضوبيمبقادطؿفماظؿقاصؾمسؾكمسبقمصوسؾ.
مطؿو ممت مهدؼد مغطوق ماظؿدضقؼ ،مواظذي متضؿـ معراجعي ماألسؿول ماظرضوبقي مخالل ماظعوم م 2013مواظيت متشؿؾ متؼققؿ ماظرضوبي ماٌوظقيم
ورضوبيماالعؿـولمؼبمعـطؼيماظضػيماظغربقيموادؿـينمعـفومضطوعمشزة.

( )9تؼرؼرماظؾـؽماظدوظلمحقلمتؼققؿماداءماظدؼقان،م2014م،معـشقرمسؾكماٌقضعماالظؽذلوغلم.www.saacb.ps/Documents/pmf.pdf
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اظؿـػقذمادلقداغي:م
أجري ماظؿؼققؿ مبودؿكدام ماظـلكي ماظؿفرؼؾقي معـ ماإلرور ماظعوم مظؿؼققؿ مأداء ماىفوز ماظرضوبل ماألسؾك ،موػق مسؾورة مسـ مإرور مسومم
وضعؿف معـظؿي ماالغؿقدوي مظالدؿكدام ماظطقسل مإظب مجوغى متؼققؿ مأثر ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مؼب ماجملؿؿع ،محقٌ ممت مهدؼدم
األػداف ماٌرجقة معـ مسؿؾقي ماٌراجعي مبؿزوؼد مدؼقان ماظرضوبي ممبعؾقعوت محقل مغؼوط ماظؼقة مواظضعػ مظدؼف ،موتزوؼد مدؼقان ماظرضوبيم
بلدواتموعزؼدمعـماٌعؾقعوتمحقلمإدارةماألداءماظداخؾل.م
ػذا موضد ممت متـػقذ ماظعؿؾ ماٌقداغل ماألدودل مؼب معدؼـي مرام ماهلل مخالل ماظػذلة  13-2مصدلاؼر م ،2014موسلؾً ماٌصودر ماألدودقيم
ظؾؿعؾقعوت مبؿقؾقؾ موثوئؼ ماٌصودر ماظرئقلقي مواظـوغقؼي ،موعراجعي مسقـي معـ ماٌؾػوت ماظرضوبقي موعؼوبالت معع معلموظل مدؼقانم
اظرضوبي موأصقوب ماٌصؾقي ماًورجقني ماألدودقني ،مومت مهؾقؾ ماظقثوئؼ ماٌؽؿقبي مبوظؾغي ماظعربقي مؼب ماٌقضع ممبلوسدة معذلجؿم
دؼقانماظرضوبيموأصرادمعـمصرؼؼماظؿؼققؿمؼبمحنيممتمترعبيماٌصودرماألدودقيمظؾؿعؾقعوتمإظبماظؾغيماإلنؾقزؼي.م
وعـمخاللماظؿـػقذماٌقداغلمظعؿؾقيماٌراجعيماسذلضمسؿؾماظػرؼؼمسدةمصعقبوتموععقؼوتمتؿؿـؾممبومؼؾلم(.)10
*موجقدماخؿالفمبنيماظؿكطقطمواظؿـػقذ،محقٌمأنماظؿكطقطمظؿطؾقؼماٌراجعيمطونمبعقدامسـماظقاضع.
*موجقدمعرحؾيماغؿؼوظقيمظؾؿـففقيماٌؿؾعيمؼبمآظقيماظعؿؾموإسدادماظؿؼورؼرمؼبماظدؼقان.
*سدم موضقح ماظؿؼورؼر ماظيت ممت ماخؿقور ماظعقـي معـفو ،مطقن مػـوك مبعض ماظؿؼورؼر مطوغً مذوعؾي مظؾؿراجعي ماٌوظقي مواالعؿـول محقٌم
مت ماظؿغؾى مسؾك مػذا ماٌعقؼ مبلخذ مضرار مبؿؼلقؿ مضوئؿي ماظعقـي مإظب مذبؿقسؿني مظقلفؾ متقزؼعفو مودرادؿفو موتؼققؿفو معـ مضؾؾ مصرؼؼم
اظعؿؾ.
*مصعقبيماالتصولمواظؿقاصؾمععماألررافماًورجقيمذاتماظعالضيمبعؿؾماظدؼقان.
*مضقؼماظقضًمؼبمسؿؾقيماٌراجعيمحقٌممتماظعؿؾمخاللم12مؼقممسؿؾ،موضدممتماظؿغؾىمبزؼودةمدوسوتماظعؿؾمخاللماظققم.
*االتصولمواظؿقاصؾمداخؾقوموخورجقو.
ظغيماظؿقاصؾ،محقٌممتماظؿغؾىمسؾقفومبذلعبيمسدةموثوئؼمواظؿعوونمععمأحدمأسضوءماظػرؼؼمعـماظؾـؽماظدوظلمبوظذلعبيماظػقرؼيم
عـمضؾؾماظؾـؽماظدوظلمطؿوممتمترعبيمتؼورؼرمأخذتموضًموجفد.
*شقوبماجملؾسماظؿشرؼعلمؼبمصؾلطني.
اظؿؿؾعمواظؿؼققم:م
بعدمإجراءماظؿـػقذماٌقداغلمظؾؿراجعيموتؼققؿماألداءممتمإسدادمتؼرؼرمبوًصقص،محقٌمطونمعـمأػؿمغؿوئٍمرضوبيماظـظرلمعـمضؾؾم
جفوزماظرضوبيماظـروصبلمسؾكمأداءماظدؼقانمعومؼؾل:م
*إن ماٌؿوردوت ماظرضوبقي مظؾدؼقان معؿقاصؼي معع ماٌعوؼرل ماظدوظقي مظألجفزة ماظرضوبقي ماظعؾقو ،موإنّ مآصوق ماظدؼقان مؼب معزؼد معـم
اظؿقلقـوتمتعؿدلمضقؼي.
*ؼقجدمؼبماظدؼقانمأدسمػوعيمظؾرضوبيماٌوظقيمورضوبيماالعؿـول،ممبومؼبمذظؽماألدظيماظرضوبقيماظيتمتؿؾعمعؿطؾؾوتماٌعوؼرلماظدوظقيم
ظألجفزةماظرضوبقيماظعؾقو.
*وجقد مروضؿ معمػؾ موخطط مواضقي موصصؾ مبني ماٌلموظقوت مضؿـ ماٌمدلي موخدعوت مدسؿ مضقؼي مطؿؽـقظقجقو ماٌعؾقعوتم
واألرذػي.
*ػـوك مإدذلاتقفقي موتـوشؿ مواضح معـ ماألسؾك مسزز مهلني ماٌـففقي مواإلجراءات ماظرضوبقي ،محقٌ مدسؿً مػذه ماإلدذلاتقفقيم
بدسؿماٌوسبنيماٌلؿؿر.
*حؼؼ ماظدؼقان منوحوً مؼب مإضوعي مذراطوت موسالضوت معػقدة معع مأصقوب ماٌصؾقي ماحملؾقني ماألدودقني ،مممو مأزفر مدسؿوًم
بوظـؿقفيمظؾدورماٌفؿماظذيمؼضطؾعمبفماظدؼقان.
*ضقوم مدؼقان ماظرضوبي مبؿعزؼز ماظؿدرؼى ماظداخؾل مواظؿطقؼر ماٌفين مٌقزػقف محبقٌ مأصؾح معقزػقف معمػؾني مبشؽؾ مممؿوز مظؾؼقومم
بوٌفومماظرضوبقيماٌقطؾيمشلؿ.
18

( )10عؼوبؾيمععماظلقدمسالءمشرؼى،معدؼرمسومم-مرئقسمصرؼؼمىـيماٌراجعيم–مدؼقانماظرضوبيماٌوظقيمواإلدارؼي.
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إنّمرضوبيماظـظرلماظيتمضوممبفومجفوزماظرضوبيماظـروصبلمدوسدتماظدؼقانمؼبمادبوذمضراراتمعدروديمحقلمطقـػقيمهلنيم
غشورف موهؼقؼ ماظػعوظقي مؼب معفوعف موبؾقغ ماظؿطوبؼ معع مأصضؾ ماٌؿوردوت ماظدوظقي مواغعؽوس مذظؽ مؼب مهلني مجقدة ماظعؿؾم
واٌكرجوتماظرضوبقي.
اظـكامتة:
أوال:ماظـؿائج:
عـ مخالل مػذا ماٌؼول ممت مادؿعراض مأول موربي مظدؼقان ماظرضوبي ماٌوظقي مواإلدارؼي ماظػؾلطقين مصقؿو مؼؿعؾؼ ممبراجعي ماظـظراء محقٌم
تقصؾـومبوظـؿقفيمإظبمعومؼؾل:
 -1متعرف معراجعي ماظـظرل مسؾك مأغفو مصقص مجفوز مأسؾك مظؾرضوبي معـ مضؾؾ مجفوز مأو مأجفزة ممموثؾي موذظؽ مرقاسقي معـ مضؾؾ مصرؼؼم
رضوبلمعؿكصصموطػممضؿـماتػوضقيمإرورمهددمصقفوماظـطوقمواشلدفموآظقيماظؿـػقذ.
 -2مإنّ مسؿؾقي معراجعي ماظـظرل مضد متغطل مغشوط مرضوبل مربدد مأو مجوغى متـظقؿل مأو مطؾقفؿو مظؾكروج مبؿقصقوت مضوبؾي مظؾؿـػقذ مؼبم
بقؽيماىفوزمظؿطقؼرماظعؿؾمؼبماىفوزماظرضوبل.
-3متفدف معراجعي ماظـظرل مىعؾ ماألجفزة ماظرضوبقي مضودرة مسؾك مهؼقؼ مضؿون ماىقدة مؼب مسؿؾفو ماظرضوبل ،موهلني ماإلجراءاتم
اظداخؾقيمواظـؿوئٍماظصودرةمسـفمواٌلوسدةمؼبمادبوذماظؼرار.
 -4تؾـك مدؼقان ماظرضوبي ماٌوظقي مواإلدارؼي ماظػؾلطقين مسؿؾقي معراجعي ماظـظرل موطوغً مضؿـ مخطؿف ماإلدذلاتقفقي مظؾعوم م-2014
 ،2016محقٌ مأنّ موربؿف مبوًصقص مدوسدت مؼب مادبوذ ماظدؼقان مظؼرارات معدرودي محقل مطقػقي مهلني مغشورف موهؼقؼم
اظػعوظقيمؼبمعفوعفموبؾقغماظؿطوبؼمععمأصضؾماٌؿوردوتماظدوظقيمواغعؽوسمذظؽمؼبمهلنيمجقدةماظعؿؾمواٌكرجوتماظرضوبقي.
-5مالمتؿؿمعراجعيماظـظرلمإالمبعدمتقضقعمعذطرةمتػوػؿمتؿضؿـمعبقعمأدودقوتموعؾودئماٌراجعي.
ثاغقا:ماظؿوصقات:
-1متػعقؾمعراجعيماظـظراءماظطقسقيمظدىماألجفزةماظرضوبقيماظعؾقومظضؿونمجقدةمسؿؾفوموزبرجوتفوماظرضوبقي،محقٌمأنّمعراجعيم
اظـظراءمضدمتؾنيمعدىماظؿزامماىفوزماظرضوبلمؼبمإسدادمتؼورؼرهمبوٌؿوردوتماظػضؾكموػؾممتمإسدادػوموصؼمععوؼرلمضؾطمظؾفقدة.م
 -2االدؿػودة معـ موورب ماظدول ماظيت معوردً معراجعي ماظـظرل مظؿشفقع متؾودل ماألصؽور مواألدوظقى ماظرضوبقي ماىدؼدة ،مبوسؿؾورم
عراجعيماظـظرلمعـماٌعوؼرلماظدوظقيماٌفؿيمظألجفزةماظرضوبقيمظؿؼققؿمأدائفوموعطوبؼؿفمععماٌعوؼرلماٌفـقي.
ضائؿةمادلصادرمواظـؿراجع:
أوال:مادلصادر:
19

-1ماظؼوغقنماألدودلماظػؾلطقينمظعومم2003م.
-2مضوغقنمدؼقانماظرضوبيماٌوظقيمواإلدارؼيمرضؿم15مظلـيم2004م.
-3ماًطيماإلدذلاتقفقيمظدؼقانماظرضوبيماٌوظقيمواإلدارؼيماظػؾلطقينم.2016-2014
-4مدظقؾمضؿونماىقدةماظصودرمسـمدؼقانماظرضوبيماٌوظقيمواإلدارؼيماظػؾلطقينمؼبماظعوم 2013م.
-5مدظقؾمحقلمعراجعيماظـظرلماظطقسقيم" "Issai 5600واظصودرمسـماٌـظؿيماظدوظقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمواحملودؾيم"االغؿقدوي".
-6متؼرؼرماظؾـؽماظدوظلمحقلمتؼققؿمأداءماظدؼقان،م2014م.
-7ماجملؾيماظدوظقيمظؾؿدضقؼمايؽقعل،ماٌـظؿيماظدوظقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمواحملودؾيم"االغؿقدوي"،ممتقزم2014م.
-8مذبؾيماظرضوبي،مدؼقانماحملودؾيماظؽقؼيت،ماظعددمايوديمواألربعقن،مابرؼؾم2015م.
-9مذبؾيماظرضوبي،مدؼقانماحملودؾيماظؽقؼيت،ماظعددماألربعقن،مؼـوؼرم2015م.

ثاغقا:مادلؼابالت:

عؼوبؾيمععماظلقدمسالءمشرؼى،معدؼرمسوممم-مرئقسمصرؼؼمىـيماٌراجعيم–مدؼقانماظرضوبيماٌوظقيمواإلدارؼي.
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مـقـال مـحـرّر
جـمهورية مـصر

معي ـ ـار األنتوشـــاي رقه ( )30أخــالقـيـــات الــنونــــة
بني تنظري وتفعيل :جتربة اجلواز املركسي للنحاشبات

العـربـيـّة
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إسـداد:ماظدطؿور/مػشاممزشؾولمإبراػقم
دطؿوراهماظػؾلػةميفماحملادؾةموسضوممجعقةماحملادؾنيم
وادلراجعنيمادلصرؼة

عؼــدعة:

ؼؾعى ماظؿدضقؼ ماظعوم مدوراً مػوعوً مؼب مبقؽي ماألسؿول ،مإذ مأصؾح معفؿي مأدودقي متلفؿ مؼب متردقخ ماظؼقؿ ماظدميؼرارقي مودقودة ماظؼوغقنم
ووضعماٌعوؼرلماألخالضقي،مطؿومؼلوسدمسؾكمتعزؼزماإلدارةماظعوعيموغظوممايؽؿماظرذقدماظذيمؼلعكمإظب مهؼقؼماظؿؿودؽماظدائؿم
واظؿؼدممبنيماىفوتماٌعـقيموذرائحماجملؿؿع.
ػذا موتؿصػ مبقؽي ماألسؿول مبوظؿعؼقد ماٌؿزاؼد؛ مواظؿغرل ماٌلؿؿر موارتػوع ماظؿقضعوت محقل موضع مأصضؾ ماٌؿوردوت مؼب مذبول مايؽؿم
اظرذقد موػذا معـ مذلغف موضع مأجفزة ماظرضوبي ماظعؾقو مؼب معقاجفي معع مػذه ماظؿقدؼوت ماىدؼدة ،موؼؿعني مسؾك متؾؽ ماألجفزةم
اظرضوبقي مٌقاجفي مػذه ماظؿقدؼوت متعزؼز ماىقاغى ماظؿـظقؿقي مواظؿشغقؾقي مواٌوظقي مالدؿؼالظقؿفو معـ مخالل ماظؿؽقػ معع ماظؾقؽيم
وتطقؼرمعفوراتفوماٌفـقيمواظؿقؾقؾقيموزؼودةمععورصفوماظعؾؿقيمواظؿؼـقيمسؾكماٌلؿقؼنيماإلضؾقؿلمواظدوظل.
ػذاموؼعدمتؾينموتطؾقؼماٌعوؼرلماظرضوبقيمواحدمعـمأػؿماظعقاعؾماظيتمتلوسدمأجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمؼبمعقاجفيمتؾؽماظؿقدؼوتم-م
بوسؿؾورػو معصدراً مػوعوً مإلثراء ماظعؿؾ ماظرضوبل–مظـؿو متقصره معـ محد مأدغك معـ ماظؿقجقف مظؾؿدضؼني مؼلوسدػؿ مسؾك مهدؼد ماًطقاتم
واإلجراءاتماظرضوبقيماظيتمصبىمتطؾقؼفو،موعـمثؿمصفلمعؼقوسمػوممىقدةمغؿوئٍماظعؿؾقيماظرضوبقي.
وؼب مذظؽ ماظشلن مأصدرت مىـي ماٌعوؼرل ماظرضوبقي مظإلغؿقدوي مؼب ماٌممتر ماظـ م14مظإلغؿقدوي مؼقغقق م1992م"اٌعوؼرل ماظرضوبقي"موترىم
أغفو متشؽؾ م"وثقؼي محقي" موبصػؿفو مػذه مسؾقفو مأن متعؽس معو مأعؽـ معـ معػوػقؿ معشذلطي مظعؿؾقي ماظؿدضقؼ متضؿـ مجقدة مغؿوئٍم
اظعؿؾقي ماظرضوبقي ،موؼب مػذا ماظلقوق موعع مغفوؼي مسوم م 2010ماسؿؿدت ماالغؿقدوي ماٌعوؼرل ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو م(وسددػو م37م
ععقوراً مدوظقوً مجدؼداً مظألجفزة ماظعؾقو) مودسً مأسضوءػو مالدؿكداعفو م طنرور معشذلك مٌراجعي ماظؼطوع ماظعوم مسوٌقو م موتـػقذػو.م
وطؾػًمعؾودرةمتـؿقيماالغؿقدويمبدسؿمتـػقذمػذهماٌعوؼرلمؼبمعبقعمعـورؼماالغؿقدوي،موبوظػعؾمؼبم 2012ضوعًماٌؾودرةمبورالقم
برغوعٍم  IDI 3iظدسؿماىفقدماظؿـػقذؼيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمظؿطؾقؼماٌعوؼرلماٌفـقي.
–م

–

عشؽؾةماظؾقث:

تعؿدل مأخالضقوت ماٌفـي مبقوغًو مذوعؾًو مظؾؼقؿ مواٌؾودئ ماظيت مؼـؾغل مأن متقجف ماظعؿؾ ماظققعل ماظذي مؼؼقم مبف ماظـؿدضؼ ،موظـؿو مطوغًم
ادؿؼالظقي معدضؼ ماظؼطوع ماظعوم موعلؽقظقؿف متػرض معؿطؾؾوت مأخالضقوت مجلقؿي مسؾك مسوتؼ ماىفوز ماألسؾك مظؾرضوبي موسؾك مسوتؼم
أسضوءهمأومعـمؼـقبمسـفمؼبمإنوزماظعؿؾماظرضوبل،مظذامؼؿعنيمأنمتلخذمأخالضقوتمعدضؼماظؼطوعماظعوممبعنيماالسؿؾورماٌؿطؾؾوتم
األخالضقيمظؾؿقزػنيماٌدغقنيمسوعيموعؿطؾؾوتماٌدضؼنيمخوصيمإزاءماظؿزاعوتفؿمبقاجؾوتفؿماٌفـقي.
ػذا موٌو مطوغً مأخالضقوت ماٌفـي ممتـؾ مخطقة مػوعي مسبق ماظؿقصقؼ مبني ماٌػوػقؿ ماألخالضقي مداخؾ معـظؿي ماألغؿقدوي ،مخوصي مععمم
اخؿالف ماظـؼوصي مواظؾغي مواظـظؿ ماالجؿؿوسقي مبني ماظدول مأسضوء ماٌـظؿي ،ماألعر ماظذي مطبؾؼ مايوجي مإظب متؽققػ مػذه ماٌػوػقؿم
ظؿؿؿوذك معع مبقؽي مطؾ مدوظي ،مظؿصؾح مأخالضقوت ماٌفـي مػل مأدوس مألخالضقوت ماٌفـي ماظقرـقي ماظيت مصبى متطقؼرػو معـ مجوغىم
اىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمؼبماظدولماألسضوء.

غؼطةماظؾقث:

ؼؼقمماىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتمبدورمصعولمؼبمذبولماظؿدضقؼماظعوممبوسؿؾورهمػقؽيمعلؿؼؾيمذاتمذكصقيماسؿؾورؼيمسوعيمتؿؾعم
رئقس ماىؿفقرؼي متفدف مإظب مهؼقؼ ماظرضوبي مسؾك مأعقال ماظدوظي موأعقال ماألذكوص ماظعوعي ماألخرى ،موحؿك مؼؼقم ماىفوز مبلداءم
اٌفوم ماظرضوبقي ماٌؾؼوة مسؾك مسوتؼف مبلسؾك مطػوءة موصعوظقي مممؽـي مؼؿعني مسؾقف متعزؼز ماىقاغى ماظؿـظقؿقي مواظؿشغقؾقي مواٌوظقيم
الدؿؼالظقؿفمعـمخاللماظؿؽقػمععماظؾقؽي،موتطقؼرمعفوراتفماٌفـقيموزؼودةمععورصفماظعؾؿقيمسؾلماٌلؿقؼنيماإلضؾقؿلمواظدوظل.م
مـجـلـة الـرقـابة املـالية – كانون األول (ديسنرب)  –2016العدد 69

وظـمؼؿلتّلمذظؽمإالمبؿطؾقؼمععوؼرلمعفـقيمورضوبقيمواضقيمهددمعلؿقىماألداءموميؽـماألخذمبفوموصقالًمظألػدافماٌؾؿغوة.م
وعـفومععقورماألغؿقدويمرضؿم()30م"أخالضقوتماٌفـي"موعومؼػرضف معـمعؿطؾؾوتمأخالضقوت مجلقؿيمسؾكمسوتؼماىفوزماألسؾكم
ظؾرضوبي موسؾك مسوتؼ مأسضوءه مأو معـ مؼـقب مسـف مؼب مإنوز ماظعؿؾ ماظرضوبل ممبو مؼب مذظؽ ماظؿزاعوتفؿ مإزاء مواجؾوتفؿ ماٌفـقي .ماألعرم
اظذي مععف محدا مبوظؾوحٌ مظدرادي معدي متػعقؾ ماىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت مٌعقور ماألغؿقدوي مرضؿ م(" )30أخالضقوت ماٌفـي"م
بوسؿؾورػومتعؾرلًامسـماٌؾودئمواظؼقؿماظيتمؼؼؿديمبفوماٌدضؼقنمؼبمسؿؾفؿماظققعلمضؿوغًومىقدةمغؿوئٍماظعؿؾقيماظرضوبقي.
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أػؿقةماظؾقث:

تـؾعمأػؿقيماظؾقٌمعـمأػؿقيماٌشؽؾي،محقٌمؼفؿؿممبـطؼيمحبـقيمػوعيمؼبمحؼؾماٌراجعيمأالموػلم"اٌعوؼرلماٌفـقيمواظرضوبقيم
ظإلغؿقدوي"موترجعمأػؿقيمػذهماٌشؽؾيمإظبمأػؿقيمععقورماألغؿقدويمرضؿم(" )30أخالضقوتماٌفـي"مذاتفمصفقمؼقصرمايدماألدغكم
عـ ماظؿقجقف م"األخالضل مواظلؾقطل" مٌدضؼل مػذه ماألجفزة ماألسضوء مبوسؿؾورػو مبقوغًو مذوعال مظؾؼقؿ مواٌؾودئ ماظيت مؼـؾغل مأن متقجفم
اظعؿؾ ماظققعل مظؾؿدضؼ موعو مؼػرضف معـ معؿطؾؾوت مأخالضقوت مسؾك مسوتؼ ماىفوز ماألسؾك مظؾرضوبي معـ مجوغى مواظؿزام مسؾك مسوتؼم
أسضوءهمأومعـمؼـقبمسـفمؼبمإنوزماظعؿؾماظرضوبلمإزاءماظؿزاعفؿمبقاجؾوتفؿماٌفـقي.

ػدفماظؾقـث:

ؼفدف ماظؾقٌ مبصػي مأدودقي مإظب مدرادي معدى متػعقؾ ماىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت مظـؿعقور ماألغؿقدوي مرضؿ م(" )30أخالضقوتم
اٌفـي".

خـطّـةماظؾقـث:

هؼقؼوًمشلدفماظؾقٌماحملددمدؾػوً،مؼـؼلؿماظؾقٌم-مخبالفماٌؼدعيموأػؿماظـؿوئٍمواظؿقصقوت-مإظبماحملوورؼـماظؿوظقني:
احملقرماألول:ماٌعوؼرلماٌفـقيمواظرضوبقيمظإلغؿقدوي،مبنيماظـشلةمواٌضؿـقن.
ماحملقر ماظـوغل :ماالدؿؼراء ماظؿقؾقؾل مظؾقاضع ماظعؿؾل مبوىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت مظؾقون معدى متػعقؾف مٌعقور ماألغؿقدوي مرضؿ م(")30مم
أخالضقوتماٌفـي".

احملورماألول:م
اظـؿعاؼريماظـؿفـقةمواظرضابقةمظإلغؿودايم-مبنيماظـشأةموادلضؿـون:
-1مرؾقعةموعػفوممادلعاؼريمادلفـقةمواظرضابقةمظإلغؿوداي:
ؼب مذلن ماٌعوؼرل ماٌفـقي مواظرضوبقي مظإلغؿقدوي ،مصؼد مصرضً معـظؿي ماإلغؿقدوي مبني معػفقعني مػؿو :ماظـؿؾودئ ماألدودقي مظؾؿعوؼرلم
اظرضوبقي،مواٌعوؼرلماظرضوبقيمواٌفـقيم).(Intosai , ISSAI " 100", 2013, P3
حقٌمسرصًماٌؾودئماألدودقيمظؾؿعوؼرلماظرضوبقيمبلغفو:م"علؾؿوتمأدودقيموعؿطؾؾوتموعؾودئمعـطؼقيمتلوسدمطؾفومسؾكمتطقؼرم
اٌعوؼرلماظرضوبقيموتلوسدماٌدضؼنيمؼبمتؽقؼـمآرائفؿموصقوشيمتؼورؼرػؿمخوصيمؼبمايوالتماظيتمالمتقجدمصقفومععوؼرلمربددة".
أعو ماٌعوؼرل ماظرضوبقي مواٌفـقي مصفل م"تقصر محد مأدغك معـ ماإلرذود مظؾؿدضؼ مؼلوسده مسؾك مهدؼد ماًطقات مواإلجراءات ماظرضوبقيم
اظيتمصبىمتطؾقؼفومؼبماظعؿؾقيماظرضوبقي.م
ومتـؾ ماٌعوؼرل ماظرضوبقي ماحملؽوت مأو ماٌؼقوس ماظذي مؼؿؿ مسؾك مأدودف متؼققؿ مجقدة مغؿوئٍ ماظعؿؾقي ماظرضوبقي ،موصبى مأن متؽقنم
اٌعوؼرلماظرضوبقيمعؿلؼيمععماٌؾودئماظرضوبقي".م(األغؿقدوي،مأخالضقوتماٌفـيمواٌعوؼرلماظرضوبقي،م،2002مصم)25–24م.

-2معراحلمصدورموتطور ادلعاؼريمادلفـقةمواظرضابقةمظإلغؿوداي:
بداؼًي،ممتمادؿـؿوجماإلرورماظعومم"ظؾؿعوؼرلماٌفـقيمواظرضوبقيمظإلغؿقدوي"معـمإسالغلمرقطقق مومظقؿوموعـماظؿؼورؼرماٌُصودقمسؾقفوم
عـ مضؾؾ ماإلغؿقدوي مؼب ماظعدؼد معـ ماٌممترات ،موتؼرؼر ماجؿؿوع مصرؼؼ مخدلاء ماألعؿ ماٌؿقدة ماٌعين مبوظؿدضقؼ ماظعوم مؼب ماظؾؾدانم
اظـوعقي.
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وسؾكمع ّرماظلــنيمضـوعًماإلغؿقدويمبؿطقؼرمأدؾقبمإصدارماظـؿعوؼرلمواظؿقجقفوتمؼبمعـفوالتمدبـصّماظؿصرّفماظـؿوظلم
واٌلوءظيمؼبماظؼطوعماظعوم،موصقؿومؼؾلمسرضمزبؿصرمظـؿراحؾمصدورموتطقرماظـؿعوؼرلماظـؿفـقيمواظرضوبقيمظإلغؿقدوي.
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(.)Intosai, Intosai: 50 Years, 2003, PP16 – 29
* معـذ مسوم م ،1977متؾـً ماإلغؿقدوي معـ مخالل ماظؾفون موذبؿقسوت ماظعؿؾ معـؿفوت مضوعً ماألجفزة ماظرضوبقي ممبالءعؿفوم

الدؿعؿوشلو مورـقوً موطون مأوشلو مإسالن مظقؿو مظؾؿقجقفوت ماًوصي مبوٌؾودئ ماظرضوبقي موػق مإسالن مرئقلل مؼقضح ماٌؼوربي ماظػؾلػقيم
واٌػوػقؿقيماألدودقيمظألغؿقدويمعمطداًمسؾكماالدؿؼالظقي.
*مؼبمعوؼقمسومم،1984متلدلًمىـيمععوؼرلماظرضوبيمظؿؼدؼؿمخططمتطقؼرمعشروعمضقاسدمتدضقؼماإلغؿقدوي.
* مؼب مؼقغقق م ،1992مأصدرت مىـي ماٌعوؼرل ماظرضوبقي مظإلغؿقدوي م"اٌعوؼرل ماظرضوبقي" مظؿؽقن مضقاسد مإرذودؼي مظألجفزة ماظعؾقوم
ظؾرضوبي مؼب معبقع مدول ماظعومل مؼب مأداء مسؿؾفؿ ماظرضوبل .موبـوًء مسؾقف مغودت ماألجفزة ماظرضوبقي مبنرذودات مأطـر متػصقالً مظدسؿ ماظعؿؾم
اظرضوبل .موادؿفوبي مظذظؽ مضررت ماإلغؿقدوي ماظؿعوون معع ماالهود ماظدوظل مظؾؿقودؾني موجفوزه ماٌعين مبقضع ماٌعوؼرل م"اجملؾسم
اظدوظلمٌعوؼرلماظرضوبيمواظؿلطقد"؛مطؿوممتماٌقاصؼيمسؾلمبروتقطقلمؼؽػؾمتعدؼؾماٌعوؼرلماظرضوبقيمبصػيمعلؿؿرة.
*مؼبمسومم،1995مأوصكمعممترماألغؽقدويماظـم15ماٌـعؼدمؼبماظؼوػرةمبقضعمعشروعمظؼقاسدم"آدابماٌفـي".
*موؼبمسومم1998ممتماٌصودضيمسؾكموثقؼيم"أخالضقوتماٌفـي”مطؿؽؿّؾمضروريمؼدسّؿماظـؿعوؼرلماظرضوبقيمظإلغؿقدوي.
وظـؿو مطوغً ماٌعوؼرل ماظرضوبقي مترطز مأدودوً مسؾك ماظرضوبي ماٌوظقي مإال مأغفو متغطل مبعض مجقاغى ماظرضوبي مسؾك ماألداء ،مصؼد مبرزتم
حوجيماألجفزةماظرضوبقيمإظبمتقجقفوتمممقزةمظرضوبيماألداء،مظذظؽمطونمظزاعًومتطقؼرمتقجقفوتمعلؿؼؾيمظؾرضوبيمسؾكماألداء.

(.)Intosai, ISSAI 3000. 2004, p.5
*موؼبمسومم،2000ممتمعـوضشيمتطقؼرمتقجقفوتمعلؿؼؾيمظرضوبيماألداءمؼبماجؿؿوعمىـيماٌعوؼرلماظرضوبقيمؼبمظـدن.

* موؼب مسوم م ،2003مصودضً ماظؾفـي مؼب ماجؿؿوسفو مبدلاتلالصو مسؾك ماٌلقدة ماظـفوئقي ،موصودق ماجملؾس ماظؿـػقذي مسؾك مخططم
اظعؿؾ.مومبوتًمععوؼرلماظرضوبيمسؾكماألداءممبـوبيموثقؼيمحقيمؼؿعنيمهقـفومطؾؿومتؼدعًماٌؿوردوت.
*موصكمسومم،2004مضرّرتماإلغؿقدويمخاللمعممترماالغؽقدويماظـ18مإغشوءمىـيماٌعوؼرلماٌفـقيمربؼؼيماشلدفماألولمظؾكطيم
اإلدذلاتقفقي،موظؿؼدؼؿمإرور محدؼٌمٌعوؼرلماٌفـيم"اٌعوؼرلماظدوظقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبقيماٌوظقيمواحملودؾي"م( )ISSAIؼؽقنم
عالئؿمألسضوئفوموؼؿؿمترضقؿفوموصؼوًمجملؿقسيمعؾودئماظؿصـقػ.م(ػـرؼؽمأوبؿق،م،2007مصم)67م
*وؼب مسوم م ،2007متّ مإسالن ماٌؽلقؽ محقل مادؿؼالظقي ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي معـ مضؾؾ معممتر ماألغؽقدوي ماظـ.19م
وبوسؿؿودهمؼؼقمماجملؿؿعماظدوظلمظؾرضوبيمايؽقعقيمواٌؿـؾمؼبم"اإلغؿقدوي"مبوظؿلطقدمسؾكممتلؽفمبوالدؿؼالظقيموهدؼدماٌؾودئم
األدودقيماظيتمتقصرمظألجفزةماظرضوبقيمإرورمإلنوزمعفوعفومبـفوحموصعوظقي.م
(اإلغؿقدوى،مىـيماإلغؿقدوىماظػرسقيمالدؿؼالظقيماألجفزةماظعؾقو ،2009 ،ص .)501
* موعع مغفوؼي مسوم م 2010اسؿؿدت ماإلغؿقدوي ماٌعوؼرل ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مظؿعزؼز معفـي معراجعي ماظؼطوع ماظعومم
سوظـؿقو .م( 37مععقوراً مدوظقوً مجدؼداً مظألجفزة ماظعؾقو) .مودسً مأسضوءػو مالدؿكدام مػذه ماٌعوؼرل مطنرور معشذلك مٌراجعي ماظؼطوعم
اظعومموتـػقذػو.موبذظؽمتؽقنمىـيماٌعوؼرلماٌفـقيمضدعًمظألغؽقدويماظـ20مذبؿقسيممذوعؾيمعـماٌعوؼرلماٌفـقيماظدوظقيمووثوئؼم
اإلغؿقدويمظؾقؽؿماظرذقد.موطؾػًمعؾودرةمتـؿقيماالغؿقدويمظدسؿمتـػقذماٌعوؼرلماظدوظقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمؼبمعبقعمعـورؼم
االغؿقدوي.
* موؼب م ،2012موادؿفوبي مظؾؿطوظؾي ماٌؿزاؼدة مظؾعدؼد معـ ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مؼب ماسؿؿود مأو متطؾقؼ ماٌعوؼرل ماظدوظقي مظألجفزةم
اظعؾقو مظؾرضوبي مؼب مأجفزتفو ،مضوعً معؾودرة متـؿقي ماالغؿقدوي مبنرالق مبرغوعٍ  3iم” IDIبرغوعٍ متـؿقي ماظؼدرات ماٌلؿك معؾودرةم
تـػقذ ماٌعوؼرل ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي” ماظذي مؼلؿفدف مدسؿ ماىفقد ماظؿـػقذؼي مظؾففوز ماألسؾك مظؾرضوبي مظؿطؾقؼ ماٌعوؼرلم
اٌفـقي.م()MettmMatthlasen, 2013, p.36
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احملورماظـاغي:م
االدؿؼراءماظؿقؾقؾيمظؾواضعماظعؿؾيمباجلفازمادلرطزيمظؾؿقادؾاتمم
ظؾقانمعدىمتػعقؾهمظـؿعقارماالغؿودايمرضمم(" )30أخالضقاتمادلفـة":
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ووصقالً مإظب متؽوعؾقي ماظػؽر ماظـظري مواظؿطؾقؼ ماظعؿؾل مظؾؾقٌ ،مضوم ماظؾوحٌ مبودؿؼراء مهؾقؾل مظؾقاضع ماظعؿؾل مبوىفوز ماٌرطزيم
ظؾؿقودؾوت مؼلؿفدف متؼققؿ ماٌؿوردوت ماظػعؾقي مظؾففوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت مظؾقون معدى متػعقؾف مٌعقور ماألغؿقدوي مرضؿ م()30
"أخالضقوتماٌفـي"مؼبمضقءمعومؼؿقاصرمظدؼفمعـمأدواتمتؾزعفمبؿطؾقؼفوموذظؽمعـمخاللمعومؼؾل:
-1مععقارماألغؿودايمرضمم( )30أخالضقاتمادلفـة...إرارمسام:
تعؿدل مأخالضقو ماٌفـي مبقوغًو مذوعال مظؾؼقؿ مواٌؾودئ ماظيت مؼـؾغل مأن متقجف ماظعؿؾ ماظققعل ماظذي مؼؼقم مبف ماٌدضؼ موتؿؿـؾ مأػؿ مػذهم
اٌؾودئ مواظؼقؿ ماألخالضقي معو مؼؾل :م( )Intosai, ISSAI"30", 2013, PP. 8-9اظـؼي ،ماألعوغي ،ماٌصداضقي ،ماالدؿؼالظقي،م
واٌقضقسقي،مواظؿفرد،مماظـزاػي،مايقودماظلقودل،متضوربماٌصوحل،ماظلرؼيماٌفـقي،ماظؽػوءة،ماظؿطقؼرماٌفين.
وتضؿ مػذه ماٌؾودئ م( )33عؿطؾى متدور محقشلو ،موؼؼؿضل ماٌعقور مرضؿ م( )30اظؿزام ماىفوز ماألسؾك مظؾرضوبي موأسضوئف مبؿطؾقؼفو،م
وؼؽؿػلماظؾوحٌمبعرضمبعضمعـفومواظيتمتعدلمؼبمذبؿؾفومسـمػذهماٌؾودئمدونماإلخاللممبضؿقغفوموػلمسؾلماظـققماظؿوظل:م
(.)Intosai , ISSAI" 30" 2013, PP.9-15

* ؼؿعنيمسؾكماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيماالظؿزاممبؼقاسدمدؾقكماإلغؿقدويموشرلػومعـماشلقؽوتمواضعلماٌعوؼرل.
*مؼـؾغلمأنمؼقصرماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمضقاسدمأخالضقيمعـلفؿيمععماٌعقورمرضؿم(.)30
*مأخالضقوتماٌفـيمعقجفيمظؾؿدضؼنيممبومؼبمذظؽمرئقسماىفوزمواظؿـػقذؼنيموعـمؼعؿؾمظػوئدةماىفوزمأومغقوبيمسـف.
*معـماألػؿقيممبؽونمأنمؼؾبـظرمإظبماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمسؾكمأغفمعصدرمظؾـؼيمواألعوغيمواٌصداضقي.
*مؼـؾغلمسؾكماٌدضؼنيمأنمؼؿؿلؽقاممبعوؼرلمدؾقطقيمسوظقيمأثـوءمأداءمسؿؾفؿموؼبمسالضوتفؿمععمعقزػلماىفوتمربؾماظرضوبي.
*معـماظضروريمأنمؼؽقنماٌدضؼنيمعلؿؼؾنيموعؿفردؼـ،مظقسمبوظػعؾمصؼط،موظؽـمؼبماظظوػرمأؼضوً.
*مؼـؾغلمأنمضبوصظماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيم(اٌدضؼقن)مسؾكمايقودماظلقودلمحؿكمؼمدوامعلموظقوتفؿماظرضوبقيمبؿفرّدم.
*مؼـؾغلمأنمضبؿلماٌدضؼقنمادؿؼالظقؿفؿموؼؿفـؾقامتضوربماٌصوحلمبرصضماشلداؼوماظيتمميؽـمأنمتمثرمسؾكمادؿؼالظقؿف.م
* مؼـؾغل متطؾقؼ مدقودوت موإجراءات مظضؿون متـووب /متدوؼر معقزػل ماظرضوبي ماظرئقلقني محقـؿو مطون مذظؽ مممؽـوً مظؾؿكػقػ معـم
زبوررماالسؿقودمسؾكماىفيماًوضعيمظؾرضوبيمظؾقصوءممبلموظقوتفؿماٌفـقي.
* مؼـؾغل مأال مؼؾبػشل ماظـؿدضؼقن ماٌعؾقعوت ماظيت مضبصؾقن مسؾقفو مأثـوء مسؿؾفؿ ممإظب مررف مثوظٌ ،مإال مإذا مطون مذظؽ ممادؿفوبيم
ظؾؿلموظقوتماظؼوغقغقيمظؾففوزماألسؾكمظؾرضوبيمأوم..متطؾقؼومظؾؼقاغنيمذاتماظصؾي.
*مؼـؾغلمسؾكماٌدضؼمعراسوةماظعـوؼيماٌفـقيمسـدمأدائفمظعؿؾفموأنمؼؾؿزممدوعًومبؿقدؼٌمعفوراتفمظؾقصوءممبلموظقوتفماٌفـقي.
-2معدىمتواصرمأدواتماظؿزاممبؿطؾققمعؿطؾؾاتمععقارماألغؿودايمرضمم( )30أخالضقاتمادلفـة:
ضوم ماظؾوحٌ مبودؿؼراء مهؾقؾل مظؾؼقاغني مواظؿشرؼعوت مواظؾقائح مواظؼقاسد ماٌـظؿي مظعؿؾ ماىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت مبفدفم
اظقضقفمسؾلمعدىمتقاصرمأدواتمظديماىفوزمتؽبدسؾبؿفمأومتؾبؾزعفمأوممتـقفمايؼمؼبمتطؾقؼمعؿطؾؾوتمععقورمرضؿم( )30وبوظػعؾممتّم
اظقضقفمسؾكمبعضمعـمغصقصماٌقادماظؼوغقغقيمواظؿشرؼعقيموشرلػومعـماظؾـقدماٌمؼدةمظذظؽموػل:
ددؿقرمعبفقرؼيمعصرماظعربقيم:2014
غصًماٌودةمرضؿم( )216سؾكمضرورةمإصدارمضوغقنمبؿشؽقؾمىفوزماظرضوبلمضبددماخؿصوصوتف،موؼضؿـمايقودمواالدؿؼاللمظفموألسضوئف.م
مأظزعًماٌودةمرضؿم( )218األجفزةماظرضوبقيممبؽوصقيماظػلود،موتعزؼزمضقؿماظـزاػيمواظشػوصقيمحػوزًومسؾكماٌولماظعوم.موبذظؽمؼؾبـظرمإظبماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيمسؾلمأغفمعصدر مظؾـؼيمواألعوغيمواٌصداضقي.م(عبفقرؼيمعصرماظعربقي ،مددؿقرمعبفقرؼيمعصرماظعربقي،م،2014م
ص .)18 -17
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ضوغقنماىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتم144مظلـيم 1988اٌعدلمبوظؼوغقنم157ظلـيم:1998
مأطدتماٌودةمرضؿم( )1سؾكمادؿؼالظقيماىفوز.مغصًماٌودةمرضؿم(" )25المصبقزمظرئقسماىفوزموغوئؾقفمأوموطالئفمأنمؼؼقعقامبليمسؿؾمآخرموالمصبقزمشلؿ معزاوظيمعفـيمأومسؿؾمؼؿعورضموعؼؿضقوتموزوئػفؿمأومميسماالدؿؼاللماظقاجى".
مغصًماٌودةمرضؿ (" )26المصبقزمٌدؼريمإداراتمعراضؾيمايلوبوتموغقابفؿموعراضيبمايلوبوتمبفومأنمصبؿعقامبنيموزوئػفؿموبني مأي مسؿؾ مآخر ،مطؿو مضبظر متعققـفؿ مؼب ماىفوت مربؾ مرضوبي ماإلدارات ماظيت مسؿؾقا مبفو ماال مبعد معضل م 3مدـقات مسؾكم
ترطفؿ ماظعؿؾ مؼب مإدارة معراضؾي محلوبوت متؾؽ ماىفوت" .م(عبفقرؼي معصر ماظعربقي ،مضوغقن ماىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت،م
،1998صػقوتمعؿػرضي).
ضرار مرئقس ماىفوز مرضؿ م 2102مظلـي م 2009مبوسؿؿود ماٌقـوق ماظعوم ماٌصري مآلداب مودؾقطقوت معزاوظل معفـي ماحملودؾيم
واٌراجعي:
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مأظزعًماٌودةمرضؿم( )2عـماظؼرارمعراضؾقماىفوزمواٌعقـقنمعـمضؾؾفمبفذاماٌقـوق.مغصًماظػؼرةمرضؿ (" )2-20ضلؿم( )20اٌؼدعيمسؾكمأنم"صبىمسؾكماحملودى ماٌفينمسدمماالرتؾوط مبليمغشوطمأومعفـيمتمثرمبوظلؾىمسؾكمعؾدأماظـزاػيمأوماظلؿعيماظطقؾيمظؾؿفـي."..
مغصًماظػؼرةمرضؿم( )1-11مضلؿماظـزاػيممسؾكمأغفم"ؼػرضمعؾدأماظـزاػيمسؾكمعبقعماحملودؾنيماٌفـقنيماظؿزاعًومبوالدؿؼوعي،مواألعوغيمؼبمطوصيماظعالضوتماٌفـقي،موتؿضؿـماظـزاػيماٌعوعؾيمسؾكمأدوسمؼؿلؿممبوظعدلموماٌصداضقي".
مغصًماظػؼرةمرضؿ م( )1-28ضلؿ ماٌقضقسقيمسؾك مأغفم"سـد مضقوم ماحملودى ماٌفينماٌزاولمبؿؼدؼؿ ماًدعوت ماٌفـقي ،مسؾقف مأنمؼلخذمؼبماالسؿؾورماظؿفدؼداتماظيتمتمثرمسؾكماٌقضقسقيمغؿقفيموجقدمعصوحلمأومسالضوتمععماظعؿقؾمأومعدؼرهمأومعلؽقظقي."...
مغصً ماظػؼرة مرضؿ م( )2-28ضلؿ ماٌقضقسقي مسؾك مأن م"ؼشذلط مسؾك ماحملودى ماٌفين ماٌزاول ماظذي مؼؼدم مخدعي ماظؿلطد مأن مؼؿؿؿعمبوالدؿؼالظقي مسـ مسؿقؾ ماظؿلطد مأن ماالدؿؼالظقي مذؽؾًو موعقضقسًو مأعر مضروري مظؿؿؽـ ماحملودى معـ ماظؿقصؾ مظـؿوئٍ مأو ماظؿعؾرل مسـ مغؿوئٍم
دونمهقزمأومتعورضمعصوحل."...
مغصًماظػؼرةمرضؿم( )1-22جزءم22متضوربماٌصوحلمسؾكمأنم"ؼؿعنيمسؾكماحملودىماٌفينماٌزاولمادبوذماًطقاتماٌعؼقظيمظؿقدؼدماظظروفماظيتمتػرضمتعورضًومؼبماٌصوحل،مإذامأنمػذهماظظروفمضدمؼـؿٍمسـفومتفدؼداتمضدمتمثرمسؾكماالظؿزاممبوٌؾودئماألدودقي".
مغصً ماظػؼرة مرضؿ م( )1-26ضلؿ ماشلداؼو مواظضقوصي مسؾك مأغف م"ضد مؼؿؿ متؼدؼؿ ماشلداؼو مإظب ماحملودى ماٌفين ماٌزاول مأو مأصراد مسوئؾؿفماٌؼربني...عـؾمػذهماألعقرمدبؾؼمسودةمتفدؼداتمتمثرمسؾكماظؿزامماحملودىماٌفينماٌزاولمبوٌؾودئماألدودقيموطذظؽمتفدؼداتمخوصيم
بوٌصؾقيماظشكصقيمتمثرمسؾكمعؾدأماٌقضقسقيموذظؽمحولمضؾقلماشلدؼيمعـماظعؿقؾ."...
مغصًماظػؼرةم( )7-20مضلؿماٌؼدعيمسؾكمإغفم"عـمأعـؾيمايوالتماظيتمتـشلمصقفومتفدؼداتمغوويمسـماظؿكظػمشرلماٌفينمععماظعؿقؾمموعـفومارتؾوطماٌلؽقظنيمسـمصرؼؼماظعؿؾمظػذلةمرقؼؾيمبوظعؿقؾ".
 مغصً ماظػؼرة م( )1-14ضلؿ ماظلرؼي مسؾك مأغف م"ؼػرض معؾدأ ماظلرؼي ماظؿزاعوً مسؾك ماحملودؾني ماٌفـقني...ضوغقغل مأو معفين مظؾؼقوممبوإلصصوح".
غصًماظػؼرةم( )1-14ضلؿماظلرؼيمسؾكمايوالتماظيتمصبقزمصقفومظؾؿقودىماٌفـيماٌزاولماإلصصوحمسـمععؾقعوتمدرؼي:م"أنمؼلؿحماظؼوغقنمأوماظعؿقؾمبوإلصصوحمأنمؼؽقنماإلصصوحمعطؾؾوًمضوغقغقوً...،موجقدمواجىمأومحؼمعفينمظإلصصوحمععمسدممحظرماظؼوغقنمظذظؽ.".
غصًّماظػؼراتمأرضومم(" )5 -13 :3-13ضلؿماظؽػوءةماٌفـقيمواظعـوؼيماظقاجؾي"مسؾكمأن:*م"تؿطؾىماحملوصظيمسؾكماظؽػوءةماٌفـقيموسكمودراؼيمعلؿؿرةمبوظؿطقراتمؼبمذبولماحملودؾي."..
*م"اظعـوؼيمػلمهؿؾمعلؽقظقيماظعؿؾموصؼًومظشروطماظعؿؾقيمواظعؿؾمبدضيمععماالظؿزاممبوإلرورماظزعينماحملدد".
* م"ؼؿعني مسؾك ماحملودى ماٌفين مادبوذ مخطقات مظضؿون مأن معـ مؼعؿؾقن مهً مإذراصف مبصػي معفـقي مظدؼفؿ ماظؿدرؼى ماٌـودىم
واإلذرافماٌـودى".ممم(اىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوت،ماٌقـوقماظعومماٌصريمآلدابماٌفـي،م،2009مصػقوتمعؿػرضي).
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ضرارمرئقسماىؿفقرؼيمرضؿم196مظلـيم1999مبشلنمإصدارمالئقيماظعوعؾنيمبوىفوز:
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مأظزعًماٌودةمرضؿم( )54اظػؼرةممرضؿم1مسؾكم"سدمماظؼقوممبليمسؿؾموورىمأومأيمسؿؾمالمؼؿػؼموادؿؼاللموطراعيماظقزقػي".م مغصً ماٌودة مرضؿ م( )54اظػؼرات م 6-3ماظؾوب ماظلودس م"واجؾوت ماظعوعؾني" ممسؾك مضرورة معراسوة ماظلرؼي ماظؿوعي مؼب مأسؿول موزقػؿف..،مسدمماالغضؿوممأليمحزبمدقودلموـؾًومظؿضوربماٌصوحل.
مأطدتماٌقادممأرضوممعـم( )55إظبم()69ماظػصؾماظـوغلم"اظؿقؼقؼمععماظعوعؾنيموتلدؼؾفؿ"مسؾكمضرورةمعراسوةمأسضوءماىفوزمظألحؽوممواظؼقاغنيمواظؾقائحمواظؿعؾقؿوتماظيت متصدرػوماىفوتماظرئقلقي،موطذظؽ مععوضؾيماٌقزػ متلدؼؾقو مإذامخوظػماظقاجؾوت ماٌـصقص مسؾقفم
ؼبماظالئقي،مواظعؼقبوتماظؿلدؼؾقي.موذظؽمعـمذلغفمؼدسؿماظـؼيمؼبمدؾقكمأسضوءماىفوز.
(اىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوت،مالئقيماظعوعؾنيمبوىفوز،م،1999مصػقوتمعؿػرضي).

ضرار مرئقس ماىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت مرضؿ م( )1563ظلـي م 2015بشلن مإصدار مالئقي ماظؿدرؼى ماٌلؿؿر مألسضوء ماىفوزم
اظـؿرطزيمظؾؿقودؾوتمواظعوعؾنيمبف:

مغصً ماٌودة مرضؿ م( )2سؾك مأػداف مغظوم ماظؿدرؼى ماٌلؿؿر" مؼفدف ماظـظوم مإظب :متـؿقي ماٌفورات مألسضوء ماىفوز مواظعوعؾني مبف ،متلػقؾممأسضوء ماىفوز ميلـ معؾوذرة ماألسؿول ماظيت متقطؾ مإظقفؿ مطؾ مصقؿو مطبصف ،مضؿون مادؿؿرار مهلني مجقدة ماظعؿؾ ماظرضوبل ممبو مؼـعؽسم
سؾل مجقدة ماظؿؼورؼر ماظرضوبقي مظؾففوز ،ممتؽني مأسضوء ماىفوز معـ ماالرالع مسؾك مأػؿ مواحدث ماٌلؿفدات مواظؿؼـقوت ماٌؿؼدعي مؼب مطوصيم
اجملوالتماٌرتؾطيممبفوالتمسؿؾماىفوز،مرصعمطػوءةماظعوعؾنيمبوىفوزمظؾؼقوممبلسؿوشلؿمبػعوظقي.
(ماىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوت،مالئقيماظؿدرؼىمألسضوءماىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتمواظعوعؾنيمبف،م،2015مص .)2

الئقيماظؿػؿقشماظػينمبوىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوت:

مغصًماٌودةمرضؿم( )2سؾكمأػدافمغظومماظؿػؿقشماظػينم(اظػؼرةمرضؿم"/1مد")مسؾك: م"اٌلوػؿي مؼب مايػوز مسؾك ماظؿزام مأسضوء ماىفوز مبؼقاسد موآداب ماظلؾقك ماظؼقؼؿ ،مواٌظفر ماظالئؼ ،موسدم مإدوءة مادؿكدام ماظلؾطوتماٌؿـقحيمشلؿ".
مغصًماٌودةمرضؿم( )3سؾكماخؿصوصوتماظؿػؿقشماظػينم(ماظػؼرةمرضؿم"/1ب،م/1ج"مسؾك:* ماظؿقؼؼ معـ معدى ماظؿزام مأسضوء ماىفوز ممبعوؼرل معراضؾي مجقدة ماألداء مواٌقـوق ماظعوم مآلداب مودؾقطقوت ماٌفـي موحلـ مادؿكدامم
اظلؾطوتماٌؿـقحيمشلؿ.
* مصقص معػوجه مسؾك مطوصي ماظقحدات مواظعوعؾني مبوىفوز مظؾؿقؼؼ معـ ماظؿزاعفؿ مبكداب مودؾقطقوت ماظقزقػي ،موتقصر مععوؼرل مجقدةم
األداء ،مواٌظفر ماظالئؼ مبعضق ماىفوز .م(اىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت ،مالئقي ماظؿػؿقش ماظػين مبوىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت ،مبدونم
تورؼخ،مص.)3 -1
مضرار مرئقس ماىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت مرضؿ م( )40ظلـي م 2014مبشلن مضقاسد موذروط مضقد مواخؿقور معراضيب مايلوبوت مممـم

ؼزاوظقنماٌفـيمعـمخورجماظـطوقمايؽقعلمبلفؾماىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوت

اٌودةمرضؿم( )2عراضىمايلوبوتموععووغقفممبعوؼرلماٌراجعيموبكدابماٌفـي.
أظزعًم مغصًّمماٌودةمرضؿم( )4سؾكمأغف:"أال مطبوظػ متعقني معراضى مايلوبوت مألحد ماظؾـقك مأؼوً معـ ماألحؽوم ماٌـصقص مسؾقفو مؼب مضوغقن ماظؾـؽ ماٌرطزي ماٌصري مواىفوزماٌصرؼب مأو مشرله...صقؿو مؼؿعؾؼ مبعدم مضقوم معراضى مايلوبوت ممبراجعي محلوبوت مأطـر معـ مبـؽني مؼب موضً مواحد ،موسدم محصقظف معـم
اظؾـؽماظذيمؼؼقمممبراجعيمحلوبوتفمسؾكممتقؼؾمأومتلفقالتمائؿؿوغقيمظفمأومأزواجفمأومأوالدهمأومأضوربفمحؿكماظدرجيماظـوغقي،مأومأليم
جفيمؼؽقنمػذا ماٌراضى مأو مأزواجفمأو مأضوربف محؿكماظدرجي ماظـوغقيمذرطوء مأو معلوػؿنيمصقفو موشلؿمدقطرة مصعؾقيمسؾقفو ،مأو مأسضوء مؼبم
ذبوظسمإداراتفومبصػؿفؿماظشكصقي“.
"أالمؼؽقنمعراضىمايلوبوتمأومأحدمذرطوئفمأومأحدماألسضوءممبؽؿؾفمأومأحدمأضوربفمحؿكماظدرجيماظـوغقيمرئقلًومأومسضقاًمبوىؿعقيماظعوعيمأومذبؾسمإدارةماظؾـؽم"ذرطيماٌلوػؿي"ماظذيم/ماظيتمؼعنيمعراضؾوميلوبوتف،مأومؼشوركمؼبمإدارتفمبليمصقرة،مأومأنمؼؽقنمأيم
عـفؿ مرئقلوً مأو مسضقا مؼب مىـي ماٌراجعي ماظؾـؽ مأو معـ ماٌشذلطني مؼب متلدقلف مأو معـ ماٌلؿـؿرؼـ مبطرؼؼي معؾوذرة مأو مشرل معؾوذرة ،مأو مأنم
ؼؽقنمشلؿمأيمعصوحلمعؾوذرةمأومشرلمعؾوذرةمؼبمػذاماظؾـؽ.
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"أالمتزؼدمصذلةمضقومماٌراضىممبراجعيماظؾـؽم"ذرطيماٌلوػؿي"ماظذيمؼعنيمعراضؾوميلوبوتفمسؾكمثالثمدـقاتمعؿؿوظقي،موأالّ متزؼد مصذلة مضقوم معراضيب مذات معؽؿى ماحملودؾي ممبراجعي ماظؾـؽ مسؾك مدً مدـقات معؿؿوظقي ،موال مصبقز مإسودة متعقني مأيم
عـفؿ معراضؾو ميلوبوت مػذا ماظؾـؽ معرة مأخرى مإال مبعد معضك مثالث مدـقات مسؾك ماألضؾ .م(اىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت ،مضقاسدم
وذروطمضقدمواخؿقورمعراضيبمايلوبوت،م،2014مصم.)4- 2
و مؼعؿؼد ماظؾوحٌ مأغّف مؼب مضقء معقاد ماظددؿقر ،موضوغقن ماىفوز ،موضرارات مرئقس ماىفوز موشرلػو ...مدوظػي ماظذطر مؼؿقاصر مظدىم
اىفوزمأدواتماالظؿزامماظيتمتضؿـماظؿزامماىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتموأسضوئفممبؿطؾؾوتمععقورمرضؿم( )30أخالضقوتماٌفـي.
-3معدى ماظؿزام ماجلفاز مبؿطؾقق معؿطؾؾات مععقار ماألغؿوداي مرضم م( )30أخالضقات مادلفـة ميف مضوء معا مؼؿواصر مظدؼه معن مأدواتم
اظؿزام:
أدػرت ماٌؿوردي ماظعؿؾقي مظؾففوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت مسـ مبعض ماألعـؾي ماظؿقضقققي مٌدى ماظؿزام ماىفوز ممبؿطؾؾوت متطؾقؼم
ععقورماألغؿقدويمرضؿم( )30وػلمطؿومؼؾل:م
صدور معـشقر مسوم معـ معؽؿى مرئقس ماىفوز مبؿورؼخ م 1990/2/4مؼقضح ماظؼقاسد ماألدودقي ماظقاجى معراسوتفو مهؼقؼوً مظرضوبيمأصضؾموطونمعـمبقـفو:مسدممادؿؿرارمسضقماىفوزمبلؼندارةمعـمإداراتماىفوزمؼبمصقصموعراجعيمجفيمواحدةمإالمٌدةمثالثم
دـقاتمعؿعوضؾيمؼؿؿمبعدػومإدـودمجفيمأخرىمإظقفمعـماىفوتماًوضعيمظرضوبيمتؾؽماإلدارة.موػذامعـمذلغفمؼضؿـماظؿكػقػم
عـمزبوررماالسؿقودمسؾكماىفيماًوضعيمظؾرضوبيمظقصوءمأسضوءماىفوزممبلموظقوتفؿماٌفـقي.
 مإردول معؽؿى ماىفوز مبعض ماٌؽوتؾوت م(بشؽؾ مدوري) مإلدارات معراضؾي مايلوبوت مواظيت متػقد محظر مرئقس ماىفوز مسؾكماألسضوء ماظػـقني مبوىفوز معراجعي مجفوت مؼعؿؾ مبفو مأضورب مشلؿ محؿك ماظدرجي ماظرابعي.بشؽؾ مؼضؿـ مععف موـى متضوربم
اٌصوحل.
متضؿنيماشلقؽؾماظؿـظقؿلمظؾففوزماإلدارةماٌرطزؼيمظؾؿدرؼى مواظؿعؾقؿماٌلؿؿرموعفؿؿفومتلػقؾموتـؿقيمعفوراتمأسضوءماىفوزمواظعوعؾنيمبف ،موضؿونمادؿؿرارمهلنيمجقدةماظعؿؾماظرضوبلممبومؼـعؽسمسؾلمجقدة متؼورؼرهماظرضوبقي ،مصضؾًومسـممتؽقـفؿمعـم
اإلرالعمسؾلمأػؿمماٌلؿفداتمواظؿؼـقوتمؼبمطوصيماجملوالتماٌرتؾطيممبفوالتمسؿؾماىفوز.موػذامعـمذلغفمؼدلزمعدىماظؿزامم
اٌدضؼنيمسؾكماظدواممبؿقدؼٌموهلنيماٌفوراتماٌطؾقب.
ماجؿقوز مسدد مطؾرل معـ مأسضوء ماىفوز مالخؿؾورات ماٌـظؿوت ماٌفـقي ماحملؾقي معـول :معبعقي ماحملودؾني مواٌراجعني ماٌصرؼي،مواظدوظقيمعـؾ:مععفدماحملودؾنيماإلدارؼنيمبلعرؼؽو،موععفدماٌراجعنيماظداخؾقنيمبلعرؼؽوموحصقشلؿمسؾلمسضقؼؿفو،مصضؾًومسـم
حصقل مبعض مأخر مسؾل مدرجيت ماٌوجلؿرل مواظدطؿقراه ،موجدؼر مبوظذطر مإؼػود ماىفوز مبعض مأسضوءه مظؾعـوت مظؾقالؼوت ماٌؿقدةم
األعرؼؽقيمواٌؿؾؽيماٌؿقدةموحصقلمسددم10مأسضوءمسؾكمدرجيماٌوجلؿرلمؼبمإدارةماألسؿولمؼبمدبصصوتمزبؿؾػيمعـول:مغظؿم
اٌعؾقعوت،ماإلدارةماإلدذلاتقفقي.موػذامعـمذلغفمؼدلزمعدىماظؿزامماٌدضؼقـعؾكماظدواممبؿقدؼٌموهلنيماٌفوراتماٌطؾقب.
تضؿنيماشلقؽؾماظؿـظقؿلمظؾففوزمإدارةمظؾؿػؿقشماظػينمورضوبيماىقدةموعـمعفوعفوماظؿلطدمعـماظؿزاممأسضوءماىفوزممبؿطؾؾوتمآدابمودؾقكماٌفـيمتـػقذًامظـصماٌودةمرضؿم( )3عـمالئقيماظؿػؿقشماظػين.
26

إسداد مخطي متدرؼؾقي مدـقؼي متضؿ مدورات موبراعٍ متدرؼؾقي ،موورش مسؿؾ مموغدوات مؼب مطوصي مذبوالت ماحملودؾي مواٌراجعي مواالضؿصودمواإلدارةمواظؼوغقنموأخرػوماًطيماظؿدرؼؾقيم.2017 / 2016

حػوز ماٌدضؼني مسؾك مادؿؼالظقؿفؿ مسـ ماظؿلثرل ماظلقودل موذظؽ مبعدم ماغضؿوعفؿ مإظب ماألحزاب ماظلقودقي ممبو مؼلؿح مشلؿ معـ مأداءمعلموظقوتفؿماظرضوبقيمبؿفرّد.موؼبمحوظيماغضؿوممأحدمأسضوءماىفوزمأليمحزبمدقودلمؼؼقممسؾلماظػقرمبؿؼدؼؿمادؿؼوظؿف.
اغؿدابمبعضمأسضوءماىفوزمإظبمجفوتماظؿقؼقؼ مإلبداءماظرأيماظػين م حبؽؿموزقػؿف مؼب ماٌلوئؾ ماٌؿعؾؼيممبومورؼفمدؾطوتماظؿقؼقؼ مؼب مذلن مضضوؼو ماظػلود .موذظؽ متطؾقؼًو مألحد معؿطؾؾوت ماٌعقور مرضؿ م(" )30أخالضقوت ماٌفـي" .مواظيت مؼؼؿضل مسدم مإصشوءم
اٌدضؼقن مظؾؿعؾقعوت ماظيت مضبصؾقن مسؾقفو مأثـوء مسؿؾفؿ مإظب مررف مثوظٌ ،مإال مإذا مطون مذظؽ مادؿفوبي مظؾؿلموظقوت ماظؼوغقغقيم
ظؾففوزماألسؾكمظؾرضوبيمأومتطؾقؼومظؾؼقاغنيمذاتماظصؾي.
بشؽؾ مجعؾ ماظؿزام ماىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت مبؿطؾقؼ معؿطؾؾوت مععقور مرضؿ م(" )30أخالضقوت ماٌفـي" ماظؿزام مطؾقًو ،مأي مأنم
اٌعقورمضدمادؿقصكمبشؽؾمطوعؾًو.
-م

-
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غؿائجماظؾقث:
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أوال:مأػمماظـؿائج:م
تقصؾماظؾوحٌمعـمخاللمػذاماظؾقٌمظـؿقفيمعمداػو:
تقاصر مأدوات مظدي ماىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت متؽبدسؾبؿف مأو متؾبؾزعف مأو ممتـقف مايؼ مؼب متطؾقؼ معؿطؾؾوت مععقور ماالغؿقدوي مرضؿم( )30أخالضقوت ماٌفـي موعـفو معقاد مددؿقر معبفقرؼي معصر ماظعربقي ،موضوغقن ماىفوز،و مضرارات مرئقس ماىفوز مبشلن مالئقيم
اظؿدرؼىموعقـوقماٌفـيموشدلػو دوظػيماظذطر بشؽؾمؼضؿـمععف اظؿزامماىفوزموأسضوئفممبؿطؾؾوتماٌعقورمرضؿم(.)30
أدػرت ماٌؿوردي ماظعؿؾقي مظؾففوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت مسـ مبعض ماألعـؾي ماظؿقضقققي مٌدي ماظؿزام ماىفوز ممبؿطؾؾوت متطؾقؼمععقورماالغؿقدويمرضؿم(" )30أخالضقوتماٌفـي"مبشؽؾمؼمطدمسؾلماظؿزامماىفوزماظؿزاممطؾقًومبؿطؾقؼموتػعقؾمػذاماٌعقور،مأيمأنم
اٌعقورمضدمادؿقصكمبشؽؾمطوعؾًو.
ثاغقا:مأػمماظؿوصقات:م
ؼبمضقءماظـؿقفيماظلوبؼيمميؽـماظؿقصقيممبومؼؾل:
إذا مؼـين ماظؾوحٌ مسؾك معؾودرات ماٌـظؿي ماظعربقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مسبق مإثراء ماظعؿؾ ماظرضوبل مؼب مطوصي ماجملوالت،موادؿفوبي مظؾؿطوظؾي ماٌؿزاؼدة مظؾعدؼد معـ مأجفزتفو مؼب ماسؿؿود موتطؾقؼ ماٌعوؼرل ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ،مؼقصل ماظؾوحٌم
بلن متداوم ماٌـظؿي ماظعربقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مسؾل مدسؿفو مظؾففقد ماظؿـػقذؼي مألجفزتفو ماظرضوبقي مظؿطؾقؼ ماٌعوؼرل ماٌفـقيم
ظالغؿقدوي.م
ؼقصلماظؾوحٌماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيمبصػيمسوعيمواىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتمبصػيمخوصيمظؾعؿؾمضدوعًومسؾلمتػعقؾمطوصيماٌعوؼرلماٌفـقيمواظرضوبقيمظالغؿقدويمهؼقؼًومظؿقاصؼموووغسمأدائفوماٌفين.

ضائؿةماظـؿراجع:

اظـؿراجعماظعربقة:

*اىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت م،ضرار مرئقس ماىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت مرضؿ م( )1563ظلـي م 2015مبشلن مإصدار مالئقي ماظؿدرؼى ماٌلؿؿر مألسضوء ماىفوز ماٌرطزيم
ظؾؿقودؾوتمواظعوعؾنيمبفماظؼوػرةمم.2015
*اىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوت،مضرارمرئقسماىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتمرضؿم()40مظلـيم2014مبشلنمضقاسدموذروطمضقدمواخؿقورمعراضيبمايلوبوتمممـمؼزاوظقنماٌفـيم
عـمخورجماظـطوقمايؽقعلمبلفؾماىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتماظؼوػرةمم.2014
*اىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت مضرار مرئقس ماىفوز مرضؿ م 2102مظلـي م 2009مبوسؿؿود ماٌقـوق ماظعوم ماٌصري مآلداب مودؾقطقوت معزاوظل معفـي ماحملودؾي مواٌراجعي ماظؼوػرةم
.2009
*اىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوت،مالئقيماظؿػؿقشماظػينمبوىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوت،ماظؼوػرةممبدونمتورؼخ.
*اٌـظؿي ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي م"األغؿقدوي" :ماٌؾودئ ماظرئقلقي مالدؿؼالظقي ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ،مىـي ماإلغؿقدوى ماظػرسقي مالدؿؼالظقي ماألجفزة ماظعؾقو،م

أطؿقبرمم.2009
*ماٌـظؿيماظدوظقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمم"األغؿقدوي”،مأخالضقوتماٌفـيمواٌعوؼرلماظرضوبقي.2002 ،

*معبفقرؼيمعصرماظعربقي،مضرارمرئقسماىؿفقرؼيمرضؿم196ظلـيم1999بشلنمإصدارمالئقيماظعوعؾنيمبوىفوزماظؼوػرة،م.1999
*معبفقرؼيمعصرماظعربقي،مضوغقنماىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتماظصودرمبوظؼوغقنم144ظلـيم1988ماٌعدلمبوظؼوغقنم157ظلـيم،1998ماظؼوػرةمم.1998
عبفقرؼيمعصرماظعربقي،مددؿقرمعبفقرؼيمعصرماظعربقي،ماظؼوػرةمم.1998
ػـرؼؽمأوبؿق:ماٌعوؼرلماظدوظقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقي،ماإلرورماظعؿؾممبـظؿيماإلغؿقدويم مىـيماٌعوؼرلماظرضوبقيم.2007
–

ادلراجعماألجـؾقة:

*International Organization Of

Supreme Auditing Institutions "Intosai", Intosai: 50 Years, 2003.
Supreme Auditing Institutions "Intosai", ISSAI (30)" Code Of Ethics" 2013.
* International Organization Of Supreme Auditing Institutions "Intosai", ISSAI (100)" Fundamental Principles Of
Public - Sector Accounting" 2013.
* International Organization Of Supreme Auditing Institutions "Intosai" , ISSAI (3000)" Standards& Guidelines For
Performance Auditing Based On INTOSAI's Auditing Standards & Practical Experience, 2004.
* Mettm Matthlasen, Spot light of ISSAIs, International Journal Of Governmental Auditing, Intosai Jan 2013.
*International Organization Of
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مـقـال مـحـرّر
الـمملكة األردنيـة

ثر فعالية رقابة ديوان احملاشبة األردني على
أأثر
األداء املالي لدائرة ضريبة الدخل واملبيعات
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الـهاشـمـيــة

إسـداد:ماظدطؿور/معــريماظـؿــاصري
دطؿوراهميفماظؼاغون،مرئقسمضلمم
ادلواردماظؾشرؼة

اظـؿؼدعـــة:
ؼعؿدل مدؼقان ماحملودؾي ماألردغل مسني ماظلؾطي ماظؿشرؼعقي ،ماظذي مؼعؿؾ مسؾك مضؾط ماظؿفووزات ماٌوظقي مواإلدارؼي ،موعـع ماالسؿداءم
سؾكماٌولماظعوم،موتقثقؼمزبوظػوتماظلؾطيماظؿـػقذؼيمؼبماظؿؼرؼرماظلـقيماظذيمؼؼدعفمجملؾللماألسقونمواظـقاب.
وتعدمدائرةمضرؼؾيماظدخؾمواٌؾقعوتمإحدىماىفوتماًوضعيمظرضوبيمدؼقانماحملودؾيمبوسؿؾورػومأػؿمأطدلمراصدمعوظلمًزؼـيم
اظدوظي مإذ مجوءت مايصقؾي ماٌؿلتقي معـفو موسؾك مدؾقؾ ماٌـول مظألسقام معـ م( )2014- 2013معو مذبؿقسف م( )6877631دؿيم
عؾقوراتمومثومنوئيمودؾعمودؾعقنمعؾققغومودؿؿوئيموإحدىموثالثقنمأظػمدؼـورمأردغلم(9800معؾققنمدوالرماعرؼؽل).
أدؾابماخؿقارماظؾقث:
ألػؿقي مرضوبيمدؼقانماحملودؾي مسؾك مهصقؾ مضرؼؾيماظدخؾمواٌؾقعوتمػذامعـمغوحقي،موعـمغوحقيمأخرىمضؾيماألحبوثماظيتم
تـووظًماٌقضقع.
خطةماظؾقث:
اظـؿطؾىماألول:معوػقيماٌولماظعوممواظرضوبيماٌوظقي.
اظـؿطؾىماظـوغل:مودوئؾمتؼققؿمأداءمدائرةمضرؼؾيماظدخؾمواٌؾقعوتمعـمضؾؾمدؼقانماحملودؾيماألردغل.
اظـؿطؾىماظـوظٌ:مهؾقؾمطػوءةماإلدارةماظضرؼؾقيمؼبماظؿدضقؼمواظؿقؾقؾ.
وػقمعومدقفمغؿـووظفمسؾكماظـققماآلتل:
ادلطؾبماألول:معاػقةمادلالماظعاممواظرضابةمادلاظقة:
اظـػرعماألول:ماألعوالماظعاعة:م
تعرف ماألعقال ماظعوعي مسؾك مأغفو :م"ػل معؾؽ مسوم مىؿقع مأصراد ماألعي ،موغػعفو مظألصراد مطوصي ،مأي مأن معؾؽقؿفو موعـػعؿفو معشوسيم
وظقلً معؼصقرة مسؾك مصرد مععني مدون مصرد مأخر ،مطويدائؼ ماظعوعي مواٌدارس "...م( ،)1موؼذػى ماظؾعض مإظب ماسؿؾور ماٌول ماظعومم
سؾكمأغّف:م"طؾمعولمممؾقكمظؾدوظيمأومأحدمأذكوصفوماٌعـقؼي...مومتّمدبصقصفمظؿقؼقؼماٌـػعيماظعوعي."...م
وأعوممأػؿقيمػذهماٌقاردمصؼدمتعددتماٌكوررمواالسؿداءاتمسؾكمهصقؾفوموؼذطرمعـفومبوألدوسمعومؼؾل:
-1مضقوممسددمعـماىؾوةمواحملودؾنيموأعـوءماظصـودؼؼموععؿؿدوماظصرفمبوخؿالسماألعقالماظعوعيمسـمررؼؼماظؿالسىمؼبموصقلم
اٌؼؾقضوت مواظؿالسى مبوظلفالت ماٌوظقي مواالحؿػوز مبوٌؾوظغ ماٌؼؾقضي ممبقجؾفو موإضوصي مأزلوء موػؿقي مأو مشرل معلؿقؼي مسؾكم
اظؽشقصوتماًوصيمبوٌقزػنيموصرفمذقؽوتمبلزلوءموػؿقيموإرصوقمععززاتمعزورة.
 -2مضقوم مسدد معـ ماٌؽؾػني مبدصع ماظضرائى مواظردقم ماٌلؿقؼي مسؾقفؿ معـ مخالل متؼدؼؿ مذقؽوت معؽؿؾقي مأو مذقؽوت مبدون مرصقد ماألعرم
اظذيمأدىمإظبمإضوعيمدسووىمجزائقيمسؾقفؿمظؿقصقؾماٌؾوظغماٌلؿقؼي.
 -3مضقوم مسدد معـ ماٌقزػني مبوظؿالسى مبـؿوذج ماظدرادوت ماالجؿؿوسقي مظذوي ماظدخؾ ماٌؿدغل موذظؽ مسـ مررؼؼ موضع مأرضوم مصودر موػؿقيم
وتزوؼرماظؿقاضقعموبقعماظؾطوضوتماظصققيمعؼوبؾمايصقلمسؾكمعـػعيمعوظقي.
()1مد.مأغبدماظشوصعل،ماٌؾؽقيمواظعؼدمؼبماظػؼفماإلدالعل،ماٌؽؿىماظعربلمظؾطؾوسي،ماإلدؽـدرؼي،م،1998مصم.19ممم
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اظـػرعماظـاغي:ماظرضابةمادلاظقة:م
تعرف ماظرضوبي مبشؽؾ مسوم مسؾك مإغفو موزقػي متؼقم مبفو ماظلؾطي ماٌكؿصي مبؼصد ماظؿقؼؼ معـ مإن ماظعؿؾ مؼلرل موصؼو مظألػدافم
اٌردقعي مبؽػوؼي موؼب ماظقضً ماحملدد مشلو م( ،)2مأعو مرضوبي ماألداء مصؿعين ماظرضوبي ماظيت متلؿفدف ماظؿلطد معـ محلـ مادؿعؿول ماٌولم
اظعومممبومؼؿػؼمععمأػدافماظؿـظقؿماإلداريم( ،)3مطؿومسرصفو ماظؾعضمسؾكمإغفوماظرضوبيماظيتمتلؿفدفمضؿونماظؿصرصوتماٌوظقيم
واظؽشػمسـماالسبراصوتموعدىمعطوبؼيماظؿصرصوتماٌوظقيمواظؼقاسدماظـوصذةم(.)4
وؼب مػذا ماإلرور ماغدرجً معفوم مدؼقان ماحملودؾي محقٌ مغصً مأحؽوم مضوغقغف ماألدودل مسؾك معراضؾي مواردات ماظدوظي موغػؼوتفوم
وحلوبماألعوغوتمواظلؾػوتمواظؼروضمواظؿلقؼوتمواٌلؿقدسوت.
وضوم ماٌشرع ماألردغل مبؿقطقؾ مدؼقان ماحملودؾي ممبراضؾي مواردات ماظدوظي موغػؼوتفو مودون ماظؿطرق مإظب مصرصفو موسؾك مشرل ماظـققم
اٌـصقص مسؾقف مؼب ماظددؿقر ،مصعفد مإظقف ماظؿدضقؼ مؼب مهؼؼوت ماظضرائى مواظردقم مواظعقائد ماٌكؿؾػي مظؾؿـؾً معـ مإن متؼدؼرػوم
وهؼقؼفومضدممتموصؼومظؾؿشرؼعوتماٌعؿقلمبفوموشرلػومعـمايلوبوتماظيتمدقفمغشرلمإظقفومؼبماظرضوبيماظؼوغقغقي.
وػـومالمبدمعـمبقونماٌؼصقدمبوٌصطؾقوتماٌشورمإظقفومؼبماظػؼرةم(أ)موذظؽمسؾكماظـققماآلتل:
أوال:ماإلؼرادات:
ؼؿطؾى ماألعر مظؼقوم ماظدوظي مبقزقػؿفو محصقشلو مأوال مسؾك ممتقؼؾ مإلغػوضفو ماظعوم مأي ممبعـك مهصؾ مسؾك ماٌقارد ماٌوظقي ماظالزعيم
ظؿغطقيمغػؼوتفوماظعوعيموػذهماٌقاردماٌوظقيمػلماظيتمؼطؾؼمسؾقفوماإلؼراداتماظعوعيمظؾدوظيم(.)5م
وسرصً ماٌودة م( )2عـ ماظـظوم ماٌوظل مرضؿ م( )3ظلـي م1994وتعدؼالتف ماإلؼرادات مبلغفو م"عبقع ماظضرائى مواظردقم مواظعقائدم
واألربوحمواظػقائضمواٌلوسداتموأيمأعقالمأخرىمتردمأليمدائرة".
وتـقصرماإلؼراداتمؼبمعومؼؾل:
 -1مإؼرادات مأعالك ماظدوظي ،موتؿؿـؾ مؼب مإؼرادات ماألعقال ماظعؼورؼي ،مإؼرادات ماألعقال ماظزراسقي ،مإؼرادات ماألعقال ماظصـوسقي،م
إؼراداتماألعالكماظؿفورؼي.مإؼراداتماألعالكماٌوظقي،األمثونم(اظؽفربوء،ماٌوء).
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 -2ماظردقم :مػل معؾوظغ معـ ماٌول موؾقف ماظدوظي مأو مأحد ماألذكوص ماظعوعي ماألخرى مجدلاً معـ ماألصراد معؼوبؾ مغػع مخوص متؼدعفو مشلؿ مأوم
عؼوبؾمغػعمخوصمسودمسؾقفؿمعـمػذهماًدعيم(،)6موغقردمسؾكمدؾقؾماٌـولمأغظؿيماظردقممؼبمبعضموزاراتموعمدلوتماظدوظي:مغظومم
ردقممعصوغعماألدوؼيمواظردقمماظيتمتلؿقؼبمعـفومرضؿم( )11ظلـيم،2016مغظومماظردقممواٌؽوصكتمؼبماٌمدليماظعوعيمظؾغذاءمواظدواءمرضؿم
( )19ظلـيم2015موتعدؼالتف.
-3ماظغراعي:موػلماظعؼقبيماٌوظقيماظيتمتػرضفومأجفزةماظدوظيمسؾكمعرتؽيبماٌكوظػوتماظؼوغقغقي.
 -4ماإلسوغوت ماٌوظقي :مػـوظؽ مسدة مأغقاع مظإلسوغوت ماٌوظقي معـفو معو مػق مداخؾل معلؿقصوة معـ معقارين ماظدول مغؿقفي مإميوغفؿ مبضرورة مدسؿم
ايؽقعيمموعـفومعومػقمخورجلمعـمأصرادمأومعـضؿوتمأومدولمأجـؾقيم(.)7
 -5اظضرائى مػل مأػؿ ماإلؼرادات ماظعوعي مظؾدوظي موػل مصرؼضي معوظل مغؼدؼي مهصؾفو ماظدوظي مجدلا معـ ماألصراد مبدون معؼوبؾ مبفدف ممتقؼؾم
غػؼوتفو موهؼقؼ ماألػداف ماظـوبعي معـ معضؿقن مصؾلػؿفو ماظلقودقي م( ،)8موعـ مأػؿ مأغقاع ماظضرائى :ماظضرائى مسؾك مأربوح مذرطوتم
األعقال،مواظضرائىمسؾكمدخقلماألذكوصماظطؾقعقني،ماظضرؼؾيماظعوعيمسؾكماٌؾقعوت...اخل.م

()2مد.مصمادماظعطور:معؾودئماإلدارةماظعوعي،مدارماظـفضيماظعربقي،ماظؼوػرةم،1974متورؼخم.179
()3مد.مغقافمطـعونم،د.مربؿقدمسورػماظؾـو:ماٌمدلوتماظعوعيمؼبماٌؿؾؽيماظعربقيماظلعقدؼي،ماظرؼوض،ماألوظب،م،1984مصم.307
()4مععفدماإلدارةماظعوعي،مدورمأجفزةماظرضوبيماٌوظقيمواإلدارؼي،مصم.16
( )5د.سودلماظعؾل:ماٌوظقيماظعوعيمواظؼوغقنماٌوظلمواظضرؼيب،ماٌرجعماظلوبؼ،مصم.99
()6مد.مسؾد ماٌـعؿ مصقزي :معذطراتمؼب ماٌوظقي ماظعوعي ،مدارماظـفضي،ماظطؾعي ماألوظب،عمدلي ماٌطؾقسوتمايدؼـي،ماإلدؽـدرؼي،م ،1961مصم،13مد.مسؾدمايؿقدمربؿدم
اظؼوضل:ماضؿصودؼوتماٌوظقيماظعوعي،مدارماىوععوتماٌصرؼي،ماإلدؽـدرؼي،م،1980صم.13
()7د.سودلماظعؾل:ماٌوظقيماظعوعيمواظؼوغقنماٌوظلمواظضرؼيب،ماٌرجعماظلوبؼ،مصم271
()8مد.معـقسمأدعدمسؾدماٌؾؽم"اضؿصودؼوتماٌوظقيماظعوعي"،معطؾعيمزبقؿر،ماظؼوػرة،1971،صم.154
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ادلطؾبماظـاغي:مودائلمتؼققممأداءمدائرةمضرؼؾةماظدخلموادلؾقعاتمعنمضؾلمدؼوانماحملادؾةماألردغي:م
وغظرا مألػؿقي ماظضرائى ماٌػروضي معـ مضؾؾ ماظدوظي مضوم مدؼقان ماحملودؾي ماألردغل مبنغشوء معراضؾي معؿكصصي مظؾرضوبي مسؾك مدائرةم
ضرؼؾي ماظدخؾ مواٌؾقعوت متؿؽقن معـ مذبؿقسي معؿكصصي مؼب ماظؿدضقؼ معـ مأصضؾ معقزػل ماظدؼقان معـ ماظـوحقي ماظػـقي مواظذؼـ ممتم
تلػقؾفؿ مسؾؿقو موسؿؾقو مظؾرضوبي مسؾك ماظضرؼؾي موذظؽ مألػؿقي ماظضرائى مطنؼرادات مظؾدوظي موسؾك ماظـقق ماٌشور مإظقف مأساله مواظذيم
بدورهمدقـعؽس مؼبماظـفوؼيمسؾكمأداءمدائرة مضرؼؾيماظدخؾمواٌؾقعوت م( )9ؼب مهلنيموتطقؼرمػذاماألداءمعـمخاللمتلطدمعدضؼلمم
اظدؼقانمعـماغفممتمهصقؾماظضرؼؾيممبشؽؾمؼؿػؼموضوغقنماظضرؼؾيماٌعؿقلمبف (.)10م
ؼؼقم مدؼقان ماحملودؾي مبوظؿدضقؼ مسؾك ماظضرائى مدـدا مظـص ماٌودة م(/8أ) عـ مضوغقن مدؼقان ماحملودؾي مواظيت مغصً مسؾك معوم
ؼؾل"ؼؽقنمدؼقانماحملودؾيمصقؿومؼؿعؾؼمبوظقارداتمعلموالمسـماظؿدضقؼمؼبمهؼؼوتماظضرائىمواظردقممواظعقائدماٌكؿؾػيمظؾؿـؾًم
عـمإنمتؼدؼرػو موهؼقؼفومضد ممتموصؼومظؾؼقاغنيمواألغظؿيماٌعؿقلمبفو"،مواٌودةم()2معـمتعؾقؿوتمدؼقانماحملودؾيمظلـيم1952م
وهً مبـد مأصقل ماظؿدضقؼ مؼب مهؼؼوت ماظضرائى مواظردقم مواظعقائد مواظيت مغصًّ مسؾك معو مؼؾل م"ٌو مطوغً ماظضرائى مواظردقمم
واظعقائدمتؾـكمسؾكمأدوسماظدخؾماٌؼدرمأوماظؼقؿيماٌـؿـيمأوماًدعيماٌمداهمأومسؾكمرؤوسماٌقاذلماٌعدودةمصوغفمالمعـدوحيم(الم
عػر)مظؾؿدضؼمعـمأنمؼراجعماٌظونماألصؾقيم(اٌراجع)مشلذهماألدسموحقـؽذممصونماٌؼوبؾيمبقـفؿوموبنيمأرضوممجداولماظؿقؼؼمأوم
اظقثوئؼ ماألخرى مػل ماًطقة ماألوظب مؼب معفؿي ماظؿدضقؼ ،موػـو مال مبد معـ ماالغؿؾوه مإظب مأي مخطل مأو مدفق مأو متالسى مرمبو مؼؽقن مضدم
حصؾ مؼب مصرض ماظضرؼؾي مأو مؼب متعقني معؼدار ماظردقم مأو ماظعقائد ،مصنذا ممل مؼؽـ مػـوك مذلء معـ مذظؽ موتلطدت مصقي ماظطرح،م
طوغًمعراجعيمأرضومماىؿعمػلماًطقةماظؿوظقيمثؿمالمبدمعـماالغؿؾوهمإظبمإنمععوعالتمصرضماظضرؼؾيموتعقنيماظردقممجرتمؼبم
أوضوتفوماٌعقـي،موانمأرضومماظؿقؼؼوتمضدمأثؾؿًمؼبماظدصوترمواظلفالتمعـمدونمتلخرلمحلىماألصقلماٌوظقي".م
وعـماظـوحقيماظعؿؾقيمؼؼقممدؼقانماحملودؾيمعـمخاللمعراضؾي مدائرةماظضرؼؾيمبعؿؾ معؼورغوت ممبنيماظلـقاتموسؾكمدؾقؾماٌـولم
عؼورغي مإرادات مسوم م 2016مبعوم م 2015ػذا معـ مغوحقي موعـ مغوحقي مأخرى مضد مؼؼقم ممبؼورغي مإؼرادات معدؼرؼي مشرب مسؿونم
مبدؼرؼي مضرؼؾي مذرق مسؿون موبعد ماظؿقؾقؾ مأساله مؼصؾ ماظدؼقان مإظب مغؿقفي مععقـي موعـ مخالشلو مضبدد مصقؿو مإذا مطون ماظؿقؾقؾم
اصبوبقومأومدؾؾقوممسؾكمأداءماظدائرة.
وسؾقف مؼالحظ ماظؾوحٌ مػـو مإذا مطوغً مغؿوئٍ ماظؿقؾقؾ ماصبوبقي مصققدد معـ مخالل متقصقوت مؼعدػو معدضؼ مدؼقان ماحملودؾيمم
األدؾوب ماظيت مأدت مإظب مهلني مأداء مسؿؾ مدائرة مضرؼؾي ماظدخؾ موظؽـ مإذا مطون ماظعؽس موػق مإن ماظـؿقفي مدؾؾقي مصون مدؼقانم
احملودؾي مؼعؿؾ مسؾك متؼدؼؿ متقصقوت مظؾقضقف مسؾك مأدؾوب ماظؿدغل مواظعؿؾ مسؾك موووز مػذه ماألخطوء مواٌكوظػوت مؼب ماٌلؿؼؾؾم
عـ مخالل ماٌؿوبعي مبشؽؾ مدوري موعلؿؿر معع مدائرة ماظضرؼؾي محؿك ماظقصقل مإظب محؾ مػذه ماٌالحظوت مواٌكوظػوت مممو مؼـعؽسم
بعدػوموبشؽؾماصبوبلمسؾكمأداءمدائرةمضرؼؾيماظدخؾمواٌؾقعوتمؼبمهصقؾماألعقالماظعوعيمعـماٌؽؾػني.
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( )9مسؾك ماثر ماألزعي ماالضؿصودؼي ماظيت مواجفً ماظؾالد مسوم م1988م موارتػوع محفؿ ماٌدؼقغقي متؾـً مايؽقعي مآغذاك مبرغوذبوً مظؾؿصققح ماالضؿصودي مطون معـ مأػؿ مأػداصفم
اظقصقلمإظبمعرحؾيماالسؿؿودمسؾكماظذاتمبشؽؾمتدرصبلمظذظؽمطونمالبدمعـمتـػقذمبرغوعٍمإصالحمضرؼيبمذوعؾمؼؿضؿـمهدؼٌموتطقؼرماظؼقاغنيمواألغظؿيماٌوظقيماٌعؿقلم
بفو محبقٌ مؼؿؿ ماظذلطقز مسؾك ماإلؼرادات مواظضرائى ماحملؾقي مأطـر معـ ماالسؿؿود مسؾك ماظؿؿقؼؾ ماًورجل ماٌشروط .موعـ مػـو مجوء مضوغقن ماظضرؼؾي ماظعوعي مسؾك ماٌؾقعوت مرضؿم
( )6ظلـي م 94مواظذي مبدأ متطؾقؼف ماسؿؾوراً معـ متورؼخ م 1994/6/1طرطـ مأدودل معـ مبرغوعٍ ماإلصالح ماظضرؼيب ،محقٌ متعؿدل مضرؼؾي ماٌؾقعوت مأػؿ مراصد مظؾكزؼـي مغظراًم
يفؿ ماإلؼراداتماٌؿلتقي معـفومدـقؼوً.موتعؿدل ماظضرؼؾي ماظعوعي مسؾك ماٌؾقعوت معـ مأغقاع ماظضرائى مشرلماٌؾوذرةماظيت مؼؿقؿؾفو ماٌلؿفؾؽماظـفوئل،محقٌمتلؿفدفماظلؾعم
واًدعوت موػل مبذظؽ مدبؿؾػ مسـ مضرؼؾي ماظدخؾ محقٌ مأن مضرؼؾي ماظدخؾ متعؿدل معـ ماظضرائى ماٌؾوذرة ماظيت متلؿفدف ماظـشوط محبد مذاتف م(أي مغشوط ماٌـشلة مأو مغشوطم
اظػرد) مبصرف ماظـظر مسـ مغقعماظلؾعمواًدعوت ،مطؿو متؿؿقز ماظضرؼؾي ماظعوعي مسؾك ماٌؾقعوتمبلغفو مضرؼؾيمإضؾقؿقيمتػرض مسؾك ماظلؾعماٌـؿفيمربؾقوًمواًدعوتماًوضعيم
شلومسـدمبقعماظلؾعيمأومأداءماًدعيمداخؾماظـطوقماظضرؼيبموسؾكماظلؾعماٌلؿقردةمعـماًورجموإدخوشلومظؾؾالدمضؿـمػذاماظـطوق.م
وتػرض مػذه ماظضرؼؾي مبـلؾي معؽقؼي مأو ممبؾؾغ مثوبً محلى معؼؿضك مايول مطؿو مإغفو معـ ماظضرائى مشرل ماظلـقؼي م(إضرارات مضرؼؾقي مطؾ مذفرؼـ /ماظعوعي موطؾ مذفر/م
اًوصي) موال متعؿدل معـ مسـوصر ماظؿؽؾػي مإال مؼب محوالت مربددة مبوظؼوغقن ،موأػؿ معو مميقز ماظضرؼؾي مبلغفو مضرؼؾي مسؾك ماظؼقؿي ماٌضوصي محقٌ مأغفو مظقلً متراطؿقي موصؼوً مٌؾدأم
اًصؿمواظردمحقٌمتػرضمسؾكماظزؼودةمؼبمضقؿيماظلؾعيم(ػوعشماظربح).ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
( )10صدر مأول مضوغقن مظضرؼؾي ماظدخؾ مسوم م 1933ماظذي معر مبعدة معراحؾ متطقر مبفدف معقاطؾي ماٌلؿفدات ماالضؿصودؼي مو ماالجؿؿوسقي محقٌ ممت متعدؼؾف مسدة معرات معـفوم
اظؼوغقن ماٌمضً مرضؿ م( )28ظلـي م 2009مواظذي مرؾؼ مظؾػذلة معـ م 1/1/2010موظغوؼي م 31/12/2014موآخرػو ماظؼوغقن مرضؿ م( )34ظلـي م 2014مواظذي مبدأ متطؾقؼف مبؿورؼخم
1/1/2015موطذظؽمايولمبوظـلؾيمظؼوغقنماظضرؼؾيماظعوعيمسؾكماٌؾقعوتماظذيمبدأمسؾكمغطوقمضقؼم(طضرؼؾيمعؽقس)سومم1926مطؿدؼرؼيمتوبعيمظدائرةماىؿوركموبعدػوم
اظؼوغقن مرضؿم( )6ظلـي م 1994م(ضوغقن ماظضرؼؾي ماظعوعيمسؾك ماٌؾقعوت) ماظبمانمأصؾقً مدائرة ماظضرؼؾيماظعوعي مسؾك ماٌؾقعوت معلؿؼؾي مبؿورؼخم 3/5/2000ممبقجى ماظؼوغقنم
رضؿم( )18ظلـيم2000مواظذيمخضعمبدورةمظعدةمتعدؼالتمآخرػوماظؼوغقنماٌمضًمرضؿم( )29ظلـيم2009مواظذيمرؾؼمبؿورؼخم.1/1/2010
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ادلطؾبماظـاظث:محتؾقلمطػاءةماإلدارةماظضرؼؾقةميفماظؿدضققمواظؿقؾقل:م
اظػرعماألول:محتؾقلمإجراءاتماظؿدضققموعدىمطػاؼؿفاموعطابؼؿفامظؾؿشرؼعاتمادلعؿولمبفا:
ظدىمعراجعيماإلجراءاتماظؿدضقؼقيماٌـػذةمعـمضؾؾماظدائرةمسؾكماٌلفؾنيمصؼدمتؾنيمعومؼؾل (:)11م
أوال :مبؾغ مسدد ماٌؽؾػني ماظذؼـ ممل متؼؿ ماظدائرة مبوظؿدضقؼ مسؾك مإضراراتفؿ ماظضرؼؾقي مخالل ماظعوم م )7619( 2013عؽؾػ موؼب مسومم
 )8641( 2014عؽؾػ مؼب محني مبؾغ مسدد ماٌؽؾػني ماظذؼـ مضوعً ماظدائرة مبوظؿدضقؼ مسؾك مإضراراتفؿ ماظضرؼؾقي مخالل مسوم م 2013معوم
ذبؿقسي م( )4496عؽؾػ مؼب محني مبؾغً مؼب مسوم م 2014معو مذبؿقسي م( )4754ذرطي م(عؽؾػ) موػذا مؼشرل مإظب مخؾؾ مؼب مإجراءاتم
وآظقي ماظؿدضقؼ مسؾك ماٌلفؾني موؼؿـوضض معع ماألػداف ماإلدذلاتقفقي مظؾدائرة مواٌؿعؾؼي مبرصع مطػوءة ماظؿدضقؼ مو ماظؿقصقؾ مواظلؾىم
ؼب مذظؽ مؼعقد مإظب مسدم مطػوؼي مطودر معدؼرؼوت ماظؿدضقؼ مواالغشغول مبطؾؾوت مرد ماظضرؼؾي موعـح مبراءة ماظذعي مواظرد مسؾكم
االسذلاضوت...اخلم
ثوغقو:مسدمماظذلطقز مؼبمخطيماظؿدضقؼماٌقضقسيمعـمضؾؾمإدارةماظؿدضقؼمسؾك مععقورماًطقرة موذظؽمظؾشرطوتماظغرل معدضؼيمظػذلةم
تصؾ مإظب مأربع مدـقات مخشقي ماظؿؼودم موطذظؽ ماظشرطوت ماٌؼدعي مإلضرارات مصػرؼي مبودؿؿرار محقٌ موصؾ مسدد ماٌؽؾػني ماٌؼدعنيم
إلضرارات مصػرؼي معو مذبؿقسي م( )7475عؽؾػ مظعوم م 2013مو( )8267عؽؾػ مظعوم م 2014مبوإلضوصي مإظب ماظذلطقز مسؾك ماظشرطوتم
اٌؼدعي مألرصدة مضكؿي معدورة مظصويفو مبودؿؿرار مظؾؿلطد معـ مصقي مػذه ماألرصدة .موتؾؽ ماٌؼدعي مإلضرارات مضرؼؾقي مبضرؼؾيم
واجؾيماظدصعموملمتدصعمظؾدائرةمضؿـماٌفؾيماظؼوغقغقيمحقٌموصؾمسددمػمالءماٌؽؾػنيمإظبم( )1150عؽؾػمظعومم2013مو()2853
عؽؾػمسومم2014مممومؼمثرمدؾؾوًمسؾكماإلؼراداتماظضرؼؾقي.
ثوظـو:متعؿؿدماظدائرةمؼبماظؿدضقؼمسؾك معؽؾػل مضرؼؾيماظدخؾمسؾك معؾدأمضؾقلماإلضراراتممبقجىمغظومماظعقـيماٌلؿـدمإظبمسقاعؾم
اًطقرةمبشؽؾمدـقيمأالماغفمتؾنيمظـومسدممضقومماظدائرةمبنخراجمػذهماظعقـيمظؾلـقاتماظلوبؼيم( )2013 - 2012ظغوؼيمتورطبفم
ممو مدقمدي مإظب مخروج معؾػوت م(ذرطوت) معـ مغطوق ماظؿدضقؼ مٌضل ماٌدة ماظؼوغقغقي مظؿدضقؼفو موصؼوً مألحؽوم مضوغقن مضرؼؾي ماظدخؾم
وبوظؿوظلمضقوعمؼبماإلؼرادات،موػذامبوظـؿقفيمؼؿـوضضمععماألػدافماإلدذلاتقفقيماٌؿعؾؼيمبرصعمطػوءةماظؿدضقؼمواظؿقصقؾمظدىم
اظدائرة.م
رابعو :مضقوم ماظدائرة مبلجوزة متؼورؼر ماظؿدضقؼ مظؾؿلفؾني مبوظرشؿ معـ مزبوظػؿفؿ مألحؽوم ماظؼوغقن مواظؿعؾقؿوت ماظؿـػقذؼي مذات ماظصؾيم
عـمحقٌمسدمماالظؿزامممبلؽمدفالتمربودؾقيمأصقظقيمموبطوضوتمصـػموععودالتمتصـقعمععؿؿدةمٌـؿفوتفؿ.
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خوعلو :مسدم موجقد مدظقؾ مإجراءات مسؿؾ معقحد مضبؽؿ مآظقي ماظؿدضقؼ مسؾك ماٌؽؾػني مظدى ماظدائرة محقٌ متؾني ممضقوم معدضؼ مواحد مصؼطم
بزؼورةماظشرطوتمظؾؿدضقؼمسؾكمضققدػومودفالتفوماحملودؾقيمؼلؿكم(ىـي)مواألصؾ مأنمؼؿؿماظؿدضقؼمعـمضؾؾمىـيمتؿؽقنمعـمعدضؼنيم
أثـني مسؾك ماألضؾ موصؼوً مألحؽوم ماظؼوغقن موطذظؽ مسدم مضقوم ماظدائرة مبوظؿدضقؼ ماظعؽلل مسؾك ماٌلفؾني معـ مخالل ماظرجقع مإظب ماإلضراراتم
اظضرؼؾقي ماٌؼدعي معـ مضؾؾفؿ مواٌصرح مصقفو مسـ مأرضوم مصقاترل ماظشراء مواىفي ماٌشذلي معـفو معع ماظذلطقز مسؾك معصدر ماظؾضوسي مممو مؼمديم
ظالسؿؿودمسؾكماالجؿفوداتمواظؿؼدؼراتماظشكصقيموتلثرماظؿقصقالتماظضرؼؾقيمغؿقفيمظذظؽ.
دوددو :مسدم مبذل ماظعـوؼي ماٌفـقي ماظالزعي مؼب ماظؿدضقؼ محقٌ متؾني معـ مخالل ماظرجقع مإظب ماظعدؼد معـ متؼورؼر ماظؿدضقؼ مأغفو متؿؿ مبشؽؾم
روتقين.

اظػرعماظـوغل:متلجقؾمدصعماظضرؼؾيمسؾكماٌلؿقردات
تـطقي ماظغوؼي معـ متلجقؾ مدصع ماظضرؼؾي مسؾك ماٌلؿقردات مسؾك مذؼني مأوشلؿو ماظؿلفقؾ مسؾك ماٌؾؿزعني مبلحؽوم ماظؼوغقن مبؿقصرلم
اظلققظي ماظـؼدؼي مظدؼفؿ مالدؿغالشلو مؼب مأعقر مأخرى مظغوؼوت ماٌـوصلي مواظؿطقؼر مواالدؿؿرار ،موثوغقوً مسدم مىقء مػمالء ماٌلؿقردؼـم
ايوصؾني مسؾك مػذه ماٌقزه مإظب معؾدأ ماًصؿ ماظضرؼيب مظؾقد معـ مرؾؾوت مردّ ماظضرؼؾي وخوصي مإذا مطوغً ماظلؾع ماٌؾوسي مظدؼفؿم
دبضع مظؾضرؼؾي مبـلؾي م(اظصػر م )%4مذرؼطي مهؼقؼفؿ مظؼقؿي معضوصي مععؼقظي مسـد ماظؾقع موطذظؽ ماظؿصرؼح مسـ مطوعؾ ماٌؾقعوتم
وبوظـؿقفيمتقرؼدماظضرؼؾيماٌلؿقؼيمسؾكماٌؾقعوت.
()11مد.عـرلماٌـوصرلموبوالذذلاكمععمسددمعـماظزعالءمؼبمدؼقانماحملودؾي:مهؾقؾمإؼراداتمضرؼؾيماظدخؾمواٌؾقعوتمظؾلـقاتم(.)2014-2013
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وظؽـموبوظرشؿمعـمعـحماظدائرةمػذهماٌقزةمظؾؿلفؾنيمأالماغفمظقحظمأنمععظؿماظشرطوتموبوظرشؿمعـمتلجـقؾمدصعماظضرؼـؾيم
سؾك معلؿقرداتفو مإال مأغف مال متؼقم مبؿقرؼد مأؼي معؾوظغ مضرؼؾقي مظؾدائرة مبؾ موزؼودة مسؾك مذظؽ مرؾؾفو ماٌؿؽرر مردّ ماظضرؼؾي موأرصدةم
عدورة مظصويو مبودؿؿرار ،موطذظؽ متؾني مبلن ماظدائرة مضوعً ممبـح معقزة ماظؿلجقؾ مٌمدلوت مصردؼي معـ محوعؾل مبطوضوت ماٌلؿقردم
وػق معو مؼلؿك م(اظشققـف) موطوغً مغؿقفي مذظؽ مسدم مضقوم مػمالء مبؿقرؼد مأي مضرائى مظؾدائرة مغذطر معـفو مسؾك مدؾقؾ ماٌـول مالم
ايصر ماٌؾػ ماظضرؼيب مرضؿ م( )10389237واظعوئد مٌمدلي م(س) مظالدؿرلاد مو ماظؿصدؼر ،محقٌ مإن ماظضرؼؾي ماظعوعي مواظغراعوتم
اٌلؿقؼيمسؾكماٌذطقرمغؿقفيماظؿلجقؾمبؾغًم( )322157دؼـورمملمؼؿؿمتلدؼدػومظؾدائرةمومػذامؼعدمتفربوًمعـماظضرؼؾيماٌلؿقؼيم
غؿقفيمعـحمػذهماٌمدليمعقزةمتلجقؾمدصعماظضرؼؾيمسؾكماٌلؿقرداتمسؾؿوًمبلنماٌذطقرمضوممبودؿرلادمأصـوفمزبؿؾػيمعـماظلؾعم
بؼقؿيم( )1067170عؾققنمودؾعمودؿقنماظػوًموعوئيمودؾعقنمدؼـوراًمخاللمصذلةمأضؾمعـمذفرؼـمظقؿؿمبعدػومإؼؼوفماظؿلجقؾمسـفم
عـمضؾؾماظدائرة.
وؼظفر ماىدول ماظؿوظل مأسداد ماٌؽؾػني ماظذؼـ محصؾقا مسؾك معقاصؼي ماظدائرة مسؾك متلجقؾ مدصع م( )%2ضرؼؾي مدخؾ مو %16ضرؼؾيم
عؾقعوتمسؾكماٌلؿقردات:
2014
2013
اظؾقان
م
تلجقؾم%2
1357
1898
تلجقؾم%16
294
305
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وغظراًمٌومؼـرلهمتلجقؾمدصعماظضرائىمسؾكماٌلؿقرداتمعـمعشوطؾمسؾكمعلؿقىماظؿطؾقؼمصنغـومغرىمضرورةمأسودةماظـظرمؼبمػذام
اٌقضقع معـ مطوصي ماىقاغى موأجراء ماظؿعدؼؾ ماظؿشرؼعل مسؾك ماظؼوغقن مواظؿعؾقؿوت ماظصودرة ممبقجؾف مظدرء مزبورر ماظؿفربم
اظضرؼيب موضرورة مأجراء معراجعي مذوعؾي مظؽوصي م(اظشرطوت ،ماٌمدلوت) ماٌؿـقحي مػذه ماٌقزة م(اظؿلجقؾ) مواظقاردة مؼب ماىدولم
أساله مظؾققؾقظي مدون موضقع مأخطوء متمدي مإظب مضقوع معؾوظغ مضكؿي مسؾك مخزؼـي ماظدوظي موغرى مأغف مظق ممت مأخذ ماظضؿوغوت ماظؽـوصقيمم
واظالزعيمطوظؽػوالتماٌوظقيمو/أوماظعدظقيمألعؽـمظؾدائرةماظلقطرةمسؾكمػذاماٌقضقعموسدممصؿحماجملولمظؾؿفربماظضرؼيب.
وأخرلا مصنن معلوػؿي مدؼقان ماحملودؾي مطوغً مجؾقي معـ مخالل مزؼودة مرصد ماًزؼـي مبوإلؼرادات مادؿكدام ماألدوظقى مايدؼـي مؼبم
اظؿدضقؼ مووضع ماظؿقصقوت ماظالزعي موتقجقففو معـ مخالل مسطقصي مرئقس مدؼقان ماحملودؾي ممبقجى مصرق مسؿؾ مأو مادؿقضوح مأوم
طؿوب مرضوبقي مأو معذطرات معراجعي مظقؿؿ معؿوبعؿفو مالحؼو مظؽل مؼؿؿ متصقؼؾفو محلى ماألصقل مممو مؼـعؽس ماصبوبقو مسؾك متالؼبم
األخطوء ماظلوبؼي معـ مسدم مهصقؾ ماظضرؼؾي مبشؽؾ مصققح معـ ماٌؽؾػني موعـ مثؿ مػذا ماظؿدضقؼ مؼمدي مإظب مزؼودة مرصد ماًزؼـيم
بوألعقال ماظعوعي مػذا معـ مغوحقي موعـ مغوحقي مأخرى مصون مادؿؼالظقي معدضؼق مدؼقان ماحملودؾي مظف مطذظؽ مأثر مطؾرل مؼب مزؼودة مرصدم
اًزؼـي مبوإلؼرادات مبوإلضوصي مإظب مأن مجقدة ماظؿدضقؼ مظف مدور مطؾرل موصوسؾ مؼب مخػض معلؿقى ماظػلود موطذظؽ مغشر مػذه ماظؿؼورؼرم
سؾكمعقضعمدؼقانماحملودؾيماالظؽذلوغلمأدىمإظبمضؾيماٌكوظػوتماٌرتؽؾيمعـمضؾؾمعقزػلمدائرةماظضرؼؾيموبوظؿوظلمأدىمإظبمزؼودةم
اإلؼرادات ،موبشؽؾ مسوم مصون مدور مدؼقان ماحملودؾي مؼب ماظرضوبي ماٌوظقي مأعر مضروري مٌؽوصقي ماظػلود مٌو مشلو معـ مدور مؼب متعزؼزم
اٌلوءظيمواظشػوصقيمؼبماظرضوبيمالمدقؿوموانماظرضوبيمسؾكماظضرؼؾيمشلومدورمطؾرلمؼبماطؿشوفماظؽـرلمعـماٌكوظػوت.م
ٌُومطوغًماألػدافماٌؿقخوةمعـمطؾمحبٌ،مػلمادؿكالصماظـؿوئٍماظـفوئقيمعـف،موررحمعؼـذلحوتمأومتقصقوت،مإنموجدت،م
ظؿطقؼرماظؾققثماظيتمتعوجلماٌقضقسوتماٌطروحيمصنغـومغؾنيمعومؼؾل:

اظــؿائج:

 -1مأن مدائرة ماظضرؼؾي معو مزاظً مسوجزة مسـ معؽوصقي ماظؿفرب ماظضرؼيب موذظؽ مغؿقفي مسدم ماالسؿؿود مسؾك مأدس مواضقي موربددةم
ظضؾطماٌؿفربنيمعـماظضرؼؾي.
-2مسدمماظذلطقزمسؾكمععقورماًطقرةموطذظؽمسدممبذلماظعـوؼيماٌفـقيماظالزعيمؼبماظؿدضقؼمسؾكماٌؽؾػني.
 -3مسدم مطػوؼي مطودر معدؼرؼوت ماظؿدضقؼ موخوصي معدؼرؼي مطؾور ماٌؽؾػني محبقٌ مؼؼقم معدضؼ مواحد مصؼط مبزؼورة ماظشرطوت مظؾؿدضقؼم
سؾكمضققدػومودفالتفوماحملودؾقيم(ىـيمتدضقؼ).
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مـقـال مـحـرّر

ماهية مصاءلة اإلدارة العامة

33

لــيبــيــا
إسـداد:ماظدطؿور/مسؾدماهللمسؾدماظؾطقفماظؼؿــاري
عدؼرمعؽؿبماظؿػؿقشمبدؼوانماحملادؾةماظؾـقيب

اظـؿؼدعـــة:
تلعك مػذه ماظدرادي مإظب مإظؼوء مبعض ماظضقء مسؾك معػفقم معلوءظي ماإلدارة ماظعوعي ،مإذ مال مطبؾق متـظقؿ مبشري معـ مغظوم مظؾؿلوءظي،م
صققـؿومتقجدمعبوسيمبشرؼيمعـظؿيمتقجدمدؾطيمتؼقممبؿـظقؿمدؾقكماألصرادموتضؾطماظعالضوتماالجؿؿوسقي،موتؿقظبمربودؾيمطؾم
عومػقمدوئدمرؾؼوًمظؾؼقاغنيمواألسراف،مصوظلؾطيمواٌلموظقيموجفونمظعؿؾيمواحدة،مصالموجقدمظلؾطيمبدونمعلؽقظقي،موالمؼؿلـكم
ولقد ماٌلموظقي مإال مبنخضوع ماظؼوئؿني مسؾك ممموردي ماظلؾطي مظؾؿلوءظي .موايول مطذظؽ مصنغـو مدـؼلؿ مػذه ماظدرادي مإظب معطوظىم
ثالثي:م
اٌطؾىماألول:مؼؿـوولممتعرؼػماٌلوءظيموبقونمذبوالتفو.
اٌطؾىماظـوغل:مؼؿـوولمبقونمأغقاعماٌلوءظي.
اٌطؾىماظـوظٌ:مؼؿـوولماظؿطؾقؼماظعؿؾلمظؾؿلوءظيمعـمجوغىمدؼقانماحملودؾيماظؾّقيب.
ادلطؾبماألول:متعرؼفمادللاءظةموبقانمجماالتفا:
أوال:متعرؼفمادللاءظة:م
ػـوكمعـمؼعرفماٌلوءظيمبلغفومتعؾرلمسـمعلموظقيماألصرادمسؿومميوردقنمعـمأصعول،موبوظؼقوسمسؾكمذظؽمؼؿقؿؾمجفوزماًدعيم
اٌدغقي معو مؼذلتى مسؾك ماألداء ماظقزقػل معـ مدؾقطقوت موتصرصوت .موتعرف ماٌلوءظي مطذظؽ مبلغفو ماالظؿزام مبلن متصؾح معلموالً مسؿوم
طون معؿقضعو مأو مسـ معو محدث مومل مؼؽـ معؿقضعو ،موسرصفو مبرغوعٍ ماألعؿ ماٌؿقدة ماالمنوئك مسؾك مأغفو ماظطؾى معـ ماٌلموظني متؼدؼؿم
اظؿقضققوتماظالزعيمألصقوبماٌصؾقيمحقلمطقػقيمادؿكداممصالحقوتفؿموتعرؼػمواجؾوتفؿمواألخذمبوالغؿؼوداتماظيتمتقجفم
شلؿ.م
وبصػي مسوعي ،مميؽـ ماظؼقل مبون ماٌلوءظي متعؾرل مسـ م"اظؿزام معـظؿوت ماإلدارة ماظعوعي مبؿؼدؼؿ محلوب مسـ مرؾقعي ممموردؿفوم
ظؾقاجؾوت ماٌـقري مبفو مبفدف مرصع ماظؽػوءة مواظػعوظقي مشلذه ماٌـظؿوت ،موػل معـظقعي متضؿ مآظقوت موسـوصر مظضؿون ماظـزاػيم
واظشػوصقيمواظؼضوءمسؾكماظػلودماإلداريموهؼقؼماظصوحلماظعوم.
واٌلوءظيمتؿلثرمبؼقةماظرأيماظعوم،مطؿومأغفومتؿلثرممبلؿقىماظدميؼرارقيماظلوئدمؼبماجملؿؿع،موػلمترتؾطمارتؾوروموثقؼوممبؾدأماٌشروسقيم
ودقودةماظؼوغقن،ممبومؼعـقفمعـمخضقعمطوصيمأجفزةماظدوظيمٌومػقمغوصذمعـمتشرؼعوت.م
صوإلدارة ماظعوعي مبوسؿؾورػو مأداة ماظؿـػقذ ماٌؾوذر مظؾلقودوت ماظعوعي ،مصبى مأن ممتورس مغشورفو مضؿـ مدائرة ماظؼوغقن ،موإال موصػ مسؿؾفوم
بوالسبرافموإدوءةمادؿعؿول ماظلؾطي .مصوٌلوءظي مالمشـكمسـفو مظؾؿلطد معـمطقنمػذه ماإلدارةمضوئؿي مبؿقؼقؼ مأػداصفو ،موتلدؼي معو مػق معـوطم
بفومعـمواجؾوت،موتـػقذػومرؾؼوًمٌومػقمغوصذمعـمتشرؼعوت،موعـ مأنماظعوعؾنيممبفومؼلؿفدصقنمؼبمأداءمواجؾوتفؿمخدعيماظشعىمودرلم
اٌراصؼمبوغؿظومموارراد.
وؼرتؾطمعػفقمماٌلوءظيممبػفقمماظشػوصقيمؼبماإلدارةماظعوعي،مذظؽ مأنماٌلوءظيمـمبكظقوتفوماٌكؿؾػيمتفدف مإظبمايدمعـماظػلودمؼبماىفوزم
اإلداري مظؾدوظي موربوصرتف مواظؼضوء مسؾقف ،موتؿلثر ممبلؿقى ماظشػوصقي ماظلوئد مؼب ماإلدارة ماظعوعي معـ محقٌ مدرجي ماظقضقح مواظعالغقيم
واٌؽوذػيمأوماظغؿقضمواظلرؼيمواظؿعؿقؿ،مصردقخماظشػوصقيمؼمديمإظبمدسؿماٌلوءظيمواظعؽسمصققح.
واٌلوءظي معفؿيمبوظـلؾيمظؾـلؼماظؼقؿلماظعوم،مصضالًممسـمأػؿقؿفوماظعؿؾقي،مصوألػؿقيمماظؼقؿيمٌػفقمماٌلوءظيمتؽؿـمؼبمطقغفومعؿداخؾي،م
بؾموعرتؾطيممبـظقعيماظؼقؿماظلوئدةمؼبماجملؿؿعموخوصيمضقؿماظدميؼرارقيمواظشػوصقيمواظؿؿؽني.
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صؿفؿقمماظدميؼرارقيموثقؼماظصؾيممبػفقمماٌلوءظي،ماألعرماظذيمؼمثرمدؾؾومأومإصبوبومسؾكمضـدرةماإلدارةماظعوعيمسؾكمتـػـقذ
اظلقودوت ماظعوعي مبؽػوءة موصعوظقي ،مطؿو مميؽـ ماظؼقل مبقجقد متـودى مرردي معو مبني ماٌلوءظي مواظدميؼرارقي ،ممبعـك مأغف مطؾؿوم
طوغًماإلدارةماظعوعيمؼبماجملؿؿعمتعؿؾمؼبمزؾمعـوخمدميؼرارلمطؾؿومتردكًماٌلوءظيمومبومؼمديمإظبمهؼقؼماظصوحلماظعوم.
34

ثاغقا:مجماالتماظـؿلاءظة:م
ميؽـ ماظـظر مإظب معلؿقؼوت ماٌلوءظي مؼب ماإلدارة ماظعوعي ،مبقصػفو معـظقعي متؾدأ مبوٌلوءظي ماظؿؼؾقدؼي ماظيت مترتؽز مسؾك معداخالتم
اٌـظؿيماظعوعي،موتـؿفلمبوٌلوءظيماالجؿؿوسقيماظيتمترطزمسؾكماٌكرجوت،موبنيمػذؼـماٌلؿقؼنيمػـوكمغقسونمآخرانمظؾؿلوءظيم
ػؿو معلوءظي ماظدلغوعٍ ماظيت متـصى مسؾك ماٌكرجوت مأؼضوً ،مواٌلوءظي ماظعؿؾقي ماظيت متؿـوول ماألغشطي مواظعؿؾقوت ماظيت مؼؿؿ معـم
خالشلومهقؼؾماٌداخالتمإظبمزبرجوت.
-1ماظـؿلوءظيماظؿؼؾقدؼي:
اٌلوءظيماظؿؼؾقدؼيمػدصفوماظؿلطدمعـ مطقنماٌـظؿوتماإلدارؼيماظعوعيمواظعوعؾنيمبفو ،مؼراسقن محولمتـػقذػؿ مظؾؿفومماٌؽؾػنيمبفو،م
عو مػق مغوصذ معـ متشرؼعوت مصودرة مسـ ماظلؾطي ماٌقطؾي مددؿقرؼو مبلـ ماظؼوغقن ممبعـوه ماظقادع ،مصضال مسـ ماظؿزاعفؿ ممبؿورديم
اظلؾطوتماٌؿـقحيمدونماشؿصوبمظلؾطوتماظغرلمأومإدوءةمادؿعؿولمتؾؽماظلؾطوت
 -2علوءظيماظدلاعٍ:
ؼؿؿ ماظذلطقز مؼب معلوءظي ماظدلاعٍ مسؾك مأغشطي ماإلدارة ماظعوعي مبغقي مععرصي مطؿ ماألداء ماظػعؾل مظؾؿـظؿي ماإلدارؼي ،مإذ مال مؼؽػل متقاصرم
اظؿؿقؼؾ مواظدسؿ ماظلقودل مظضؿون متـػقذ ماظدلاعٍ ماٌقضقسي مبؽػوءة موصعوظقي مبؾ مالبد معـ ماالدؿعوغي ممبو مػق محدؼٌ معـ متؼـقوت،م
وعـ مأػؿ ماألدوظقى ماظؿؼـقي مايدؼـي ماٌلؿكدعي مؼب متطؾقؼ ماظدلاعٍ مايؽقعقي مأدؾقب متؼققؿ ماظدلاعٍ موأدؾقب ماٌراجعي ،مصفذام
األدؾقب مضبدد معبؾي معـ ماًطقات ماظضرورؼي مواٌؿؿوبعي مؼب مسؿؾقي متطؾقؼ ماظدلاعٍ متؼقم مسؾك مهدؼد ماٌشؽؾي ماظيت مصبىم
عقاجفؿفو،موعـمثؿماخؿقورموتعؾؽيماٌقاردماظالزعيمظذظؽموتؼدؼرمعومؼؽػلمعـموضًموعقاردمظؾقصوءمبوٌفومماٌطؾقبيموػـوكمأدؾقبم
آخر معؿؾع مؼب مسؿؾقي متطؾقؼ ماظدلاعٍ مػق مأدؾقب ماإلدارة مبوألػداف ،موػذا ماألدؾقب مؼعد معـ ماألدوظقى ماظـوجقي مؼب مهؼقؼم
أػدافمعؿقدطيموبعقدةماٌدىموؼؼقممػذاماألدؾقبمسؾكمهدؼدماألػدافمواظؾدائؾماٌكؿؾػيموعـمثؿموضعماًططمظؿـػقذمعومػقم
عقضقعمعـمبراعٍ،موهدؼدماٌقاردماٌودؼيم(تؼـقيمـمعوظقي)مواٌقاردماظؾشرؼيماظيتمتلوسدمسؾكمأنوزماٌفوم،مؼبماًؿوممؼؿؿمتؼققؿم
اظـؿوئٍماٌؿقؼؼيمسؾكمأدوسماظؽػوءةمواظػعوظقي.م
 -3اظـؿلوءظيماظعؾؿقي:
ؼبماٌلوءظيماظعؿؾقيمؼؿؿماظذلطقزمسؾكمعبؾيماظعؿؾقوتمواألغشطيماظيتمؼؿؿمعـمخالشلومهقؼؾماٌداخالتم(اظيتمػلمربقرماػؿؿومم
اٌلوءظي ماظؿؼؾقدؼي) مإظب مزبرجوت م(اظيت مػل مربقر معلوءظي ماظدلاعٍ) موؼؿقؼؼ مػذا ماظـقع معـ ماٌلوءظي معـ مخالل مسدة معمذراتم
وععوؼرلمطؿقيمظؾؿلؿػقدؼـمعـمبرغوعٍمععنيموعؼورغؿفمبعددػؿماظؽؾك.
 -4اظـؿلوءظيماالجؿؿوسقي:
اٌلوءظي ماالجؿؿوسقي مػل م"أداة ماظزام معـ مبقدػؿ ماظلؾطي مبؿقؿؾ متؾعوت ماصعوشلؿ مصك مضضوؼو ماجملؿؿع مواظؿك متمثر مصك محقوتفؿ،م
صفل متصػ مايؼقق مواٌلموظقوت ماٌقجقدة مبني ماظـوس موتشؿؾ مايؽقعوت مواجملؿؿع ماٌدغك مواالرراف ماظػوسؾي ماظؿك مشلو ماثر مؼبم
حقوة ماظـوس" موؼب ماٌلوءظي ماالجؿؿوسقي مؼؽقن ماظذلطقز مسؾك مسالضي ماٌـظؿي مايؽقعقي مبؾقؽؿفو ماالجؿؿوسقي ،معـ مخالل ماظؿزاعفوم
بلداءمدورػوماالجؿؿوسلمووهماظؾقؽيماحملقطيماظيتمتؾوذرمغشورفومصقفو،مصضالمسـمدورػوماالجؿؿوسلمبوظـلؾيمظؾؿلؿػقدؼـمعـم
خدعوتفو.
ادلطؾبماظـاغي:مأغواعمادللاءظة:
اٌلوءظيمتـؼلؿمإظبمغقسني:معلوءظيمرزلقي،موعلوءظيمشرلمرزلقي:
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أوال:مادللاظةماظرمسقةمظإلدارةماظعاعة:م
 -1علوءظيماظلؾطيماظؿـػقذؼيمظإلدارةماظعوعي:
غظرامظؽقنمتلقرلماإلدارةمظؾؿـظؿوتماإلدارؼيماظعوعيمتؿؿمسؾك معلؿقؼوت مزبؿؾػي،مصون معلوءظيماظلؾطيماظؿـػقذؼيمظإلدارةماظعوعيم
تعـك معلوءظي ماٌلؿقى ماإلداري ماألسؾك مظؾؿلؿقى ماألدغك مسـ مععدالت ماظؽػوءة مواظػعوظقي ممبـودؾي مضقوم مػمالء مبؿـػقذ ماظلقودوتم
اظعوعيماٌمطؾمإظقفؿمتـػقذػو،موصؼومٌومػقمعقضقعمعـمدقودوتموخطط.
 -2علوءظيماظلؾطيماظؿـػقذؼيمظإلدارةماظعوعي:
اظلؾطيماظؿشرؼعقيمؼبماظدوظيمشلومحؼمإصدارماظؼقاغني،مصضالًمسـمإضرارػومظألػدافمواظلقودوتمواًططماظعوعي،مواإلدارةماظعوعيم
بوسؿؾورػومعـقطمبفومتـػقذماألػدافماظعوعيمظؾؿفؿؿع،مدبضعمٌلوءظيماظلؾطيماظؿشرؼعقي،معـماظـوحقيماٌوظقي،موذظؽمسـمررؼؼم
عـوضشيموإضرارماٌقزاغقيماظعوعيمظؾدوظي،موعراجعفمبـقدماإلغػوقماظعومموتؼققؿماظعوئدمعـف،مصال معـوصمظإلدارةماظعوعيمعـمايصقلم
سؾكماٌقاصؼيماٌلؾؼيمظؾلؾطيماظؿشرؼعقيمسؾكماظـػؼوتمواإلؼراداتماظعوعي،مصضالمسـمعلوءظيماظؼوئؿنيمسؾكمأسؿولماإلدارةماظعوعيم
دقاء معـ ماظـوحقي ماظػردؼي مأو ماظؿضوعـقي .موؼالحظ مأن مرضوبي ماظلؾطي ماظؿشرؼعقي مسؾك مأسؿول ماإلدارة ماظعوعي مدبؿؾػ معـ مبؾد مإظلم
بؾدمبوخؿالفمغظؿمايؽؿموعلؿقىماظدميؼرارقيماظلوئدمؼبماجملؿؿع.
 -3علوءظيماشلقؽوتماٌلؿؼؾيمظإلدارةماظعوعي:
ػذا ماظـقع معـ ماٌلوءظي مؼعد معـ ماظقدوئؾ مايدؼـي ماظيت ماسؿؿدتفو مسدد معـ ماظدول مٌلوءظي ماإلدارة ماظعوعي مظؾؿلطد معـ مطقن مسؿؾفوم
عؿػؼ معع معو مػق مغوصذ معـ متشرؼعوت ،موعـ مأغفو متفدف مؼب مسؿؾفو ماٌصؾقي ماظعوعي ،موغؾقٌ مصقؿو مؼؾك مػذا ماظـقع معـ ماشلقؽوتم
اظيتماسؿؿدتمؼبماظدوظيماظؾقؾقي:
أ-مػقؽةماظرضابةماإلدارؼة:
تفدف ماشلقؽي مرؾؼوً مظؼوغقن مإغشوئفو مرضؿ م( )20ظلـي م 2013مإظب مهؼقؼ مرضوبي مإدارؼي مصعوظي مسؾك ماألجفزة ماظؿـػقذؼي مؼب ماظدوظيم
وعؿوبعي مأسؿوشلو مظؾؿلطقد معـ معدى مهؼقؼفو مٌلؽقظقوتفو موأدائفو مظقاجؾوتفو مؼب مذبوالت ماخؿصوصوتفو موتـػقذػو مظؾؼقاغنيم
واظؾقائح،موعـمأنماظعوعؾنيمبفومؼلؿفدصقنمؼبمأداءمأسؿوشلؿمخدعيماٌقارـ.موؼؽقنمظؾفقؽيمؼبمدؾقؾمعؾوذرتفومالخؿصوصوتفومأنم
تؿكذماظقدوئؾماظالزعيمظؾؿقريمواظؽشػمسـماٌكوظػوتمواىرائؿموضؾطفوموأوجفماظؼصقرمؼبماظعؿؾ.
ودبؿص ماشلقؽي مبوظؿقؼقؼ مؼب ماٌكوظػوت ماٌوظقي مواإلدارؼي معـ مضؾؾ ماظعوعؾني مبوىفوت ماًوضعي مظرضوبؿفو مدقاء ممت ماطؿشوصفوم
وضؾطفومعـمخاللممموردؿفومٌفوعفؿومأوماحملوظيمإظقفومعـمضؾؾماىفوتماٌكؿصي.
ب-ماهلقؽةماظورـقةمدلؽاصقةماظػلاد:
اشلقؽي ماظقرـقي مٌؽوصقي ماظػلود محبلى مضوغقن مإغشوئفو مرضؿ م( )11ظلـي م ،2014ماظلؾطي ماظؿشرؼعقي مودبؿص :مبوظؿقريم
واظؽشػ مسـ مجرائؿ ماظػلود ،موإسداد ماٌؼذلحوت ماٌؿعؾؼي مبؿعدؼؾ ماظؿشرؼعوت مذات ماظعالضي ممبؽوصقي ماظػلود ماظيت مترى ماشلقؽيم
ايوجي مإظب متعدؼؾفو موإحوظؿفو مجملؾس مػقؽي معؽوصقي ماظػلود مظدرادؿفو ،مو ماظؿـلقؼ معع معصرف مظقؾقو ماٌرطزي مواىفوت مذاتم
اظعالضي مظؾعؿؾ مسؾك مادذلداد ماألعقال ماظـووي مسـ ماظػلود مؼب ماظداخؾ مواًورج .مومتـقؾ مظقؾقو مؼب ماٌـظؿوت مواٌممترات ماظدوظقيم
واإلضؾقؿقيماٌؿعؾؼيممبؽوصقيماظػلود.مم
ػذامسـمواضعمايولمبوظـلؾيمظؾقؾقو،مأعومبوظـلؾيمظؾعضماظدولماألخرىمصؼدماسؿؿدتمغظوم ماالعؾقدزلون مأوماٌػقضماظدلٌوغل،م
واالعؾقدزلون مطؾؿي مدقؼدؼي مؼراد مبفو ماٌػقض مأو ماٌؿـؾ ،موػق مذكص مؼؿؿ متؽؾقػف معـ مضؾؾ ماظدلٌون ممبراضؾي ماإلدارة موايؽقعيم
وغبوؼي محؼقق ماألصراد موحرؼوتفؿ ،موضد مادؿقدثً ماظلقؼد مػذا ماظـظوم مؼب مددؿقرػو مظعوم م 1809مظقؽقن مودقؾي مظؿقؼقؼ ماظؿقازنم
بنيمدؾطيماظدلٌونمواظلؾطيماظؿـػقذؼيموظؾقدمعـمتعلػماألخرلةمؼبمادؿكداعفومالعؿقوزاتفومؼبمعقاجفيماألصراد.م
وضدمأخذتماظعدؼدمعـماظدولمبلغظؿيمعشوبفيمظفمطؿومحصؾمؼبمصـؾـدامواظدامنركموغققزظـدامواظـروؼٍمواٌؿؾؽيماٌؿقدةموطـدا.
وظؼد مأخذت مصرغلو مبـظوم معشوبف مظـظوم ماالعؾقدزلون موأزلؿف م"اظقدقط" مألغف مؼؿقدط ماظدلٌون موايؽقعي مأو مألغف مودطوً مبنيم
اظرضوبي ماظدلٌوغقي مواظؼضوئقي موظؼد مأغشل ماالهود ماظلقصقيت ماظلوبؼ مغظوم مػقؽي ماالدسوء ماظعوم موطبؿص مبوإلذراف مسؾك متـػقذم
األغظؿيمواظؼقاغنيموعراضؾيمتؼقدماإلدارةمبفوموذرسقيمإجراءاتفومؼبمغبوؼيمحؼققماألصرادموحرؼوتفؿ.مممممم
ممممممم
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وؼؼؿصرمسؿؾماٌدسلماظعوممسؾكماظؿلطدمعـمعطوبؼيماظعؿؾماإلداريمظؾؼـوغـقنمدونماظؾقـٌمؼبمعالئؿيماإلجـراءماإلداريمأوم
طػوؼؿف.مسؾكمسؽسماألدؾقبماظذيماتؾعفماالعؾقدزلونماظلقؼديمواظقدقطماظػرغللمحقٌمؼؾقـونمؼبمعالئؿيماظؿصرفماإلداريم
بوإلضوصيمإظبمعشروسقؿف.
ثاغقا:ماظـؿلأظةمشريماظرمسقةمظإلدارةماظعاعة:م
 -1علوءظيماٌقارـمظإلدارةماظعوعي:
زادت مأػؿقي مػذا ماظـقع معـ ماٌلوءظي مؼب ماجملؿؿعوت مايدؼـي ،مدقاء ممتً مبصقرة مصردؼي مأو معبوسقي ،موظؽل مؼؼقم ماٌقارـ مبفذام
اظدورمؼـؾغلمأنمؼؽقنمعؿقررا معـماًقف،مصضالمسـمدراؼؿفماٌلؾؼيمحبؼقق موواجؾوتف مووهماٌـظؿوتماإلدارؼيماظعوعي.موظؽلم
تمتكمػذهماٌلوءظيممثورػومسؾكمسبقمطػءمصبىممموردؿفوممبقضقسقيموؼبمزؾمعـوخمتلقدهماظشػوصقيمواظعالغقيمواظقضقح.مم
 -2علوءظيماظرأيماظعوممظإلدارةماظعوعي:
تعد معلوءظي ماظرأي ماظعوم معـ مأػؿ مأمنوط ماٌلوءظي مؼب ماظعصر مايدؼٌ ،مصوإلدارة ماظعوعي مصقؿو متؿكذه معـ مدقودوت موضرارات مػوعيم
البد مأن مهصؾ مسؾك متلؼقد ماظرأي ماظعوم موضؾقظف ،موإال مصؼدت مذرسقؿفو ،موتؾعى ماظشػوصقي معـ محقٌ مإرالع ماظرأي ماظعوم مسؾكم
صققى ماظلقودوت ماظعوعي مدورا مػوعو مؼب مصعوظقي مػذا ماظـقع معـ ماٌلوءظي ،موتلؿطقع مودوئؾ ماإلسالم م -مبلذؽوشلو ماٌؿعددة مــ مأنم
تؾعى مدورا مغؼدؼو مبـوءً مظإلدارة ماظعوعي ،ماألعر ماظذي مؼشؽؾ مضقة مضوشطي مسؾك ماإلدارة مظؿعدل معـ مدقودوتفو ،مأو مسؾك ماألضؾ ممتـؾم
أدودومضدمتلـدمإظقيمأدواتماٌلوءظيماظرزلقيمحولمضقوعفوممبلوءظيماإلدارةماظعوعي.
 -3علوءظيماٌـظؿوتمشرلمايؽقعقيمظإلدارةماظعوعي:
اظؼوسدةمأنماشلقؽوتماإلدارؼيماظعوعيمالممتورسمأسؿوشلومألشراضمذاتقيميلوبفو،موإمنومبؼصدمهؼقؼمػدفمأدودلمػقماظصوحلم
اظعوم،مواغطالضومعـمذظؽمتؾعىماٌـظؿوتمشرلمايؽقعقيمدورامػوعو مؼب معلوءظيماإلدارةماظعوعي،موعرجعمذظؽمظؽقغفومتفدفمإظبم
اظؿعؾرلمسـمضؿرلماىؿوسوتمبشؽؾمدؾؿك،موػلمتمثرمسؾكمررؼؼيماإلدارةماظعوعيمؼبمردؿموتـػقذماظلقودوتماظعوعي،مطؿومأغفوم
هدمعـمتلؾطفو،موػذهماٌـظؿوتمتـشلمرقاسقي،موػلمعػؿقحيمظالغضؿوممإظقفومعـمضؾؾماألصراد.
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ادلطؾبماظـاظث:ماظؿطؾققماظعؿؾيمظؾؿلاءظةمعنمجاغبمدؼوانماحملادؾةماظؾّقيب:
ؼعؿدل مدؼقان ماحملودؾي معـ مضؿـ ماشلقؽوت ماٌلؿؼؾي مظؾؿلوءظي مؼب ماظدوظي ماظؾقؾقي ،محبلى مضوغقن مإغشوئف مرضؿ م( 19مظلـي م)2013ممم
وؼؼقم ممبقووالت مجودة مظؿطؾقؼ ماٌعوؼرل ماظدوظقي مواإلؼضوحوت مواظؿطؾقؼوت ماىقدة مظؾؿـظؿي ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبيم
واحملودؾي م"اغؿقدوي" موطذظؽ معو مجوء مبوإلسالغوت ماظدوظقي معـ مدسؿ مبوًصقص م(إسالن مرقطقق موسالن مظقؿو موإسالن معؽلقؽق)مم
بغقيماظقصقلممبعدالتماألداءمإظبمايقطؿيماظرذقدةموأضصكمدرجوتماىقدةمؼبمأداءماًدعيماظعوعيماٌـوطمبفمتؼدميفو.
وعؾدأ ماٌلوءظي مربؾ ماحذلام موتطؾقؼ مداخؾ ماظدؼقان مذاتف محقٌ مؼؼقم معؽؿى ماظؿػؿقش ماظداخؾل مظؾدؼقان مبوسؿؿود مرضوبي ماألداءم
طؿـففقي مظؼقوس معدى مجقدة ماًدعي ماٌؼدعي معـ مضؾؾ ماظعوعؾني معـ مخالل معلوءظؿفؿ مبػقص معو مؼؿؾؼوه ماٌؽؿى معـ مذؽوويم
وبالشوتمضدػؿ،مصضالًمسـمعومؼؿؽشػمعـموووزاتمخاللماظؿؼققؿماظدورىماظؽؿلمواٌقضقسلمألسؿوشلؿ،موالمتقجدمدؾطيمؼبم
ظقؾقومعدغقيمأومسلؽرؼيممبـلىمسـمرضوبيماظدؼقانمصققـؿوموجدتمأعقالمسوعيموجدتمرضوبيماظدؼقانمبلغقاسفوماٌكؿؾػي.موتطؾقؼوم
ظذظؽ مصؼد ممت مصصؾ مسضقؼـ موإحوظي مسضقؼـ مآخرؼـ مجملؾس ماظؿلدؼى ماٌكؿص مٌماخذتفؿ مسؿو مغلى مإظقفؿو معـ موووزات مضدم
تقصػمبؽقغفومحوظيمصلود.
وؼب مإرور مايد معـ محوالت ماظػلود مؼؼقم ماظدؼقان ممبـح ماٌقاصؼي ماٌلؾؼي ماظيت مػل مذرط مإلجوزة مأي متعوضدات مورؼفو ماظدوظيم
اظؾقؾقيمؼبماظعؼقدماظيتمتؿفووزمضقؿؿفوم5معالؼـمدؼـورمظقيبمحقاظلم3.3معؾققنمدوالرمأعرؼؽل،محقٌمبؾغمإعبوظلماظعؼقدماظيتم
تقظبماظدؼقانمصقصفوموإجوزتفومخاللمدـيم2016م(47مسؼد)مسؾكمأنماظرضوبيمػـومالمتصؾمإظبمدرجيماشؿصوبماظلؾطيمبويؾقلم
ربؾ ماظلؾطي ماظؿـػقذؼي مؼب مادبوذ ماظؼرارات ،موظؽـفو مرضوبي مزوػرؼي مترطز مسؾك معو مضبقؼف ماٌؾػ معـ معلؿـدات معمؼدة موعراضؾيم
عطوبؼؿفو مٌو مػق مغوصذ معـ متشرؼعوت مؼب ماًصقص .موؼب مغػس ماإلرور مضوم ماظدؼقان مبنخضوع مبعض ماىفوت ماًوضعي مظرضوبؿفم
ظؾػقص مواٌراجعي ماٌصوحؾي ،موظؼد مبؾغ مسدد مػذه ماىفوت مخالل مدـي م 2016م( )7عـ مبقـفو موزارة ماظداخؾقي ماظؾقؾقي ،موضدم
سلؾً مطوصي مأوجف ماظصرف مسدا معو مطبص ماألجقر مواٌرتؾوت ماظيت مػل معرتؾطي ممبـظقعي ماظرضؿ ماظقرين مظإلصراد ماظيت مؼصعىم
اخذلاضفو.
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وضومماظدؼقانمبنؼؼوفمسددمعـماٌلموظنيمسـمإسـؿوشلؿمواظؿقؼقؼمععفؿمصـقؿومغلـىمإظقفـؿمعـمتـفووزاتموعـمبنيمػمالءم
اظلقدموزؼرمايؽؿماحملؾلمواظلقدمدػرلمظقؾقومبؽـداموطذظؽماظلقدمرئقسمذبؾسمإدارةماٌصرفماظرؼػل.م
وؼب مإرور ماظؿعوون معو مبني مأجفزة ماظرضوبي ماٌكؿؾػي مؼب ماظدوظي ماظؾقؾقي مؼب معؽوصقي ماظػلود ممت مإحوظي مسدد م( 7عقاضقع) مخاللمدـيم
2016مإظبماظلقدماحملوعكماظعوممظؾؿقؼقؼمصقفومرؾؼوًمظالخؿصوصمبوسؿؾورػومتشؽؾمجرائؿمجـوئقي،موإحوظيمسددم(85معقضقسوً)م
خاللمدـيم2016مإظبمػقؽيماظرضوبيماإلدارؼيمظؾؿقؼقؼمصقفومرؾؼوًمظالخؿصوصمبوسؿؾورػومتشؽؾمزبوظػوتمإدارؼي.
وػذهماظرضوبي متؼقم مضؿـماإلرورماظؼوغقغلمايوطؿمظعؿؾمدؼقان ماحملودؾي،موسؾقف مصننمعومؼصدرمسـفمعـ مضراراتمػلمؼبماىؿؾيم
خوضعي مظرضوبي ماظؼضوء ماإلداري محقٌ مضبؼ مظألصراد مواىفوت ماظعوعي مسؾك ماظلقاء م(ظؽؾ مذي معصؾقي) ماظطعـ مؼب مصقي مػذهم
اظؼراراتمأعومماظؼضوء.
وؼب مإرور ماظشػوصقي مواظؿؿؽني مؼؼقم ماظدؼقان مبويد معـ ماظلرؼي مضدر ماإلعؽون مؼب معودة ماظؿؼرؼر ماٌؿوحي مظؾفؿفقر مصضالً مسـ متقاصؾفم
ععمأجفزةماإلسالمماٌكؿؾػيماألعرماظذيمخؾؼمغقعمعـمرضوبيماظرأيماظعوممسؾكماىفوزماظؿـػقذيموطذظؽمسؾكماظدؼقانمغػلفموػلم
رضوبيمعؼدرهمعـمضؾؾماظدؼقانمطونمشلومأثرمإصبوبلمؼبمسؿؾماظدؼقان.
وتؼرؼر ماظدؼقان ماظلـقي مػق ماألدوس ماظذي متؼقم مسؾقف ماٌلوءظي ماظدلٌوغقي مؼب مظقؾقو محقٌ متللل مايؽقعي مسـ ماٌالحظوت ماظقاردةم
بؿؼرؼر ماظدؼقان ماٌؼدم مظؾدلٌون ،موػذا مبوظػعؾ ماظذي ممت مخالل مذفر م 2016 /12مؼب مجؾلي مسؾـقي معـؼقظي مسدل مودوئؾ ماإلسالمم
اٌكؿؾػيمسؾكماشلقاءمعؾوذرة.
وتؼرؼرماظدؼقانماظلـقيماظذيمؼؿضؿـمغؿقفيمأسؿوظفمؼبماظرضوبيماٌوظقيمعؿوحمظؾفؿقعم–مصضالًمسـماظدلٌونم-مسدلمغشرهمسؾكمعقضعم
اظدؼقانمسؾكماالغذلغًموطذظؽمسدلمودوئؾماإلسالمماٌكؿؾػي،موؼقظلماظدؼقانم-مؼبمػذاماىوغى-مأػؿقيمخوصيمٌومتؾدؼفماىفوتم
اًوضعيمظرضوبؿفموطذظؽماىؿفقرمبوٌالحظوتمواآلراءمحقلمعومؼؿكذهمعـمضراراتموإجراءاتمؼبمعقاجفيمػذهماىفوتمووصؾم
األعر مإظب متصققح ماظعدؼد معـفو مبـوءً مسؾك معالحظوت مإصبوبقي مواردة مإظقف ممبو مؼب مذظؽ متطؾقؼ معؾدإ ماٌالءعي مؼب مادبوذ مػذهم
اظؼرارات.
37

اخلامتة:
ممو مدؾؼ مؼؿضح مجؾقوّ مايوجي ماٌودي مإظب موجقد مغظوم مصعول موطػء مٌلوءظي ماإلدارة ،مصويوجي مجد معؾقي مإظب معزؼد معـ مايؿوؼيم
ظألعقال ماظعوعي ،موايد معـ مزوػرة ماظػلود مبوسؿؾوره معـ مابرز ماٌشوطؾ ماظؿك متقاجف مخطي ماظؿـؿقي معـ مخالل متطؾقؼ مععوؼرلم
اإلغؿقدوي ،موؼـؾغك ماظذلطقز مصك مػذا ماىوغى مسؾك متـؿقي ماٌقارد ماظؾشرؼي مبوظدؼقان مبوسؿؾوره ماظعـصر ماالػؿ مؼب مإدارة مسؿؾقيم
اٌلوءظيماألعرماظذيمدقـعؽسمبصقرةمإصبوبقيمسؾكماألداءماإلداريموخؾؼمإدارةمسوعيمرذقدة.
اظـؿراجع:

*مد.مسطقيمحلنيماصؿدى،ماووػوتمجدؼدةمؼبماإلدارةماظعوعي/مطؾقيماالضؿصودمواظعؾقمماظلقودقي،مجوععيماظؼوػرة،مدـفم.2001
*مأ.مدوعحمصقزيمحـنيمسؾدماٌالك،ماٌلوءظيمؼبماإلدارةماظعوعيمععمإذورةمخوصيمٌصر،مردوظيمعوجلؿرلمشرلمعـشقرة،مطؾقيماالضؿصودمواظعؾقمماظلقودلمجوععيماظؼوػرة،م
1997مم.
*مد.مظقؾكمتؽال،معؼولمبعـقانماالعؾقدزلونموعمدلوتمحؼققماإلغلون،مصققػيماألػرامماٌصرؼيمسددم( )42666بؿورؼخم .2003/9/30م
*مد.مربؿدممأغقسمضودؿ،مغظومماالعؾقدزلونماظلقؼديمعؼورغومبـظومماٌظوملمواحملؿلىمؼبماالدالم،مذبؾيماظعؾقمماالدارؼيم-ماظؼوػرة،مسددم1مظلـيم.1975
*مد.مسؾلمربؿدمبدؼر،ماظقدقطمؼبماظـظومماظؼوغقغلماظػرغللميؿوؼيماألصراد،مذبؾيماظعؾقمماظؼوغقغقي،مجوععيمبغداد-مذبؾدم11مسددم2مدـيم.1966م
*مد.مسؾلمظقؾموراضلمسؾقان،ماظـظؿماظؾدؼؾيمظؿقؼقؼماظعداظيمواظرصوػقيمسؾكمأسؿولماإلدارةمعـشقرمؼبماٌقضعم .Hilo 70 @ maktoob . com
* د.مرأصًمصقده،معصودرماٌشروسقيماإلدارؼيموعـقـقوتفو،مدراديمعؼورغي،ماظؼوػرة،مدارماظـفضيماظعربقي،م.1994
*مإسالنمظقؿومبشلنماٌؾودئماألدودقيمظؾرضوبيماٌوظقيممعـشقرمؼب www.intosai.0rgموإسالنمعؽلقؽقمبشونماالدؿؼالظقيمعـشقرمؼبماٌقضعم.http: www. Issa. Org
*مضوغقنمدؼقانماحملودؾيماظصودرمبؿورؼخم2001/8/1معـشقرمؼبماٌقضعم. security- legislation.ly/node
*مضوغقنمػقؽيماظرضوبيماإلدارؼيماظصودرمبؿورؼخم1/8/2013معـشقرمؼبماٌقضعم.security- legislation.ly/node
*مضوغقنماشلقؽيماظقرـقيمٌؽوصقيماظػلودماظصودرمبؿورؼخم،2016/4/16معـشقرمصكماٌقضعم .security- legislation.ly/node
*ماظؿؼرؼرماظلـقيمظدؼقانماحملودؾيماظؾقيبمسـمدـيم.2015
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-4مسدمموجقدمدظقؾمإجراءاتمسؿؾمعقحدمضبؽؿمآظقيماظؿدضقؼمسؾكماٌؽؾػني.
 -5مسدم مضقوم ماظدائرة مبلجراء ماظؿدضقؼ ماظعؽلل مسؾك ماٌلفؾني معـ مخالل ماظرجقع مإظب ماىفوت ماٌشذلى معـفو موعصدر ماظؾضوسيم
وسدممأجراءماىردماظػعؾلمظؾؿكزونميظيماظزؼورة.
-6مسدممضقوممعدؼرؼيمعؽوصقيماظؿفربماظضرؼيبمبوظدورماٌـوطمبفومسؾكمأطؿؾ موجفمدقاءمعـمحقٌ متدضقؼماظؼضوؼو مو/مأومسؿؾقيم
اظضؾطموسدممعـحمعقزػلمػذهماٌدؼرؼيماٌؽوصكتماٌوظقيموايقاصزماظيتمتؿـودىمورؾقعيمسؿؾفؿ.
-7مضقومماظدائرةمبؿلجقؾمدصعماظضرؼؾيمسؾكماٌلؿقرداتمظـم(عمدلوت/مذرطوت)مبوظرشؿمعـمسدمماالظؿزاممبلحؽومماظؼوغقن.
-8مأنمصوسؾقيماظرضوبيماٌوظقيمتمثرماصبوبقوًمسؾكمعدىمضدرةمدائرةمضرؼؾيماظدخؾمواٌؾقعوتمؼبمتؼؾقؾماالسبراصوتمظؾـػؼوتماظػعؾقيم
سـماٌؼدرةمؼبماٌقازغيموهؼقؼمترذقدمؼبماألغػوق.
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اظـؿراجع:

*مأغبدماظشوصعل،ماٌؾؽقيمواظعؼدمؼبماظػؼفماإلدالعل،ماٌؽؿىماظعربلمظؾطؾوسي،ماإلدؽـدرؼيم.1998
*مجقرجماظعؾد:ماظعقاعؾمواآلثورمؼبماظـؿقماالضؿصوديمواظؿـؿقي ،عرطزمدرادوتماظقحدةماظعربقي،مبرلوت،مطوغقنماألولمصم.236
*مسودلماظعؾل:ماٌوظقيماظعوعيمواظؼوغقنماٌوظلمواظضرؼيب،ماٌرجعماظلوبؼمصم.271
*مسؾدمايؿقدمربؿدماظؼوضل:ماضؿصودؼوتماٌوظقيماظعوعي،مدارماىوععوتماٌصرؼي،ماإلدؽـدرؼي .1980
*مسؾدماظرؤوفمجوبر،مدورمرضوبيمدؼقانماحملودؾي،معؽؿؾيمدارماظـؼوصيمظؾـشرمواظؿقزؼعم 1997ص .31
*مسؾدماٌـعؿمصقزي:معذطراتمؼبماٌوظقيماظعوعي،مدارماظـفضي،ماظطؾعيماألوظب،عمدليماٌطؾقسوتمايدؼـي،ماإلدؽـدرؼي .1961
*مصمادماظعطور:معؾودئماإلدارةماظعوعي،مدارماظـفضيماظعربقي،ماظؼوػرةم،1974متورؼخم.179
*معـقسمأدعدمسؾدماٌؾؽ:م"اضؿصودؼوتماٌوظقيماظعوعي"،معطؾعيمزبقؿر،ماظؼوػرة،1971،صم.154
*مغقافمطـعونم:ماظؼوغقنماإلداريماألردغل،م"ماظؽؿوبماظـوغل"،مدارماظـؼوصيمظؾـشرمواظؿقزؼع،مسؿون،ماظطؾعيماألوظبم.1996
*مغقافمطـعون،مد.مربؿقدمسورػماظؾـو:ماٌمدلوتماظعوعيمؼبماٌؿؾؽيماظعربقيماظلعقدؼي،ماظرؼوض،ماألوظبم.1984،م
*ماظؿؼرؼرماظلـقيماظـوظٌمواظلؿقنمظعوم .2014
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إص ــدارات ج ـ ــديـ ـ ـــــدة
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-1مادـمماظؽؿاب :اظــلــبماظــؿاظقـــة.
ادـممادلؤظف:م.Sandeep Goel
دارماظـشـــر:م.New York : Business Expert Pressم-متارؼخماإلصدار.2016 :
اظلؾلؾة:مذبؿقسيماظؿؿقؼؾمواإلدارةماٌوظقي.مواظطؾعةم/ماظشؽل:مطؿوبمعطؾقعم ماظؾغيماالنؾقزؼيم ماظطؾعيماالوظب.م
ضاسدةماظؾقاغات:مWorldCat
اظـؿؾكص :ماظـلى ماٌوظقي مػل متؼـقي مػوعي مصقؿو مؼؿعؾؼ مبوظؿقؾقؾ ماٌوظل مظؿـظقؿ ماألسؿول ماظؿفورؼي .محقٌ مأن ماإلدارة ماٌوظقيم
اظػعوظي مػل ماٌػؿوح مإلدارة معشروع مووري مغوجح معوظقو .مإن مهؾقؾ ماظـلى مأعر مبوظغ ماألػؿقي مٌلوسدتؽ مسؾك مصفؿ ماظؾقوغوتم
اٌوظقي ،موهدؼد ماالووػوت مسؾك معر ماظزعـ ،موضقوس ماظلالعي ماٌوظقي ماظعوعي مظعؿؾؽ .موشوظؾوً معو مؼعؿؿد ماٌؼرضني مواٌلؿـؿرؼـم
احملؿؿؾنيمسؾكمهؾقؾماظـلىمالدبوذمضراراتماإلضراضمواالدؿـؿور.مؼفدفمػذاماظؽؿوبمإظبمبؾقرةمٌػوػقؿماظـلىماٌوظقيموظؽـم
أؼضو متزوؼد ماظطالب مبرؤؼي مسؿؾقي محقل متطؾقؼ ماظـلى ماٌوظقي مؼب مادبوذ ماظؼرارات مواظرضوبي .محقٌ ماغف مضبؾؾ ماظؾقوغوت ماٌوظقيم
ظؾؿمدلوتماظشرطوتمؼبماشلـدموؼبمزبؿؾػماظؼطوسوتمععمعلوسدةماظـلىماٌوظقيمبغقيمتقلرلمسؿؾقيماظؿعؾقؿ.
-2مادـمماظؽؿاب:ماألزعةمادلاظقةمواظلؾوكمادلصريفممواظضغطماالئؿؿاغي.
ادـممادلؤظف:مStefania P S Rossiم-م. Roberto Malavasi
دارماظـشـــر:م.Cham : Springerم-متارؼخماإلصدار:م.2016
اظلؾلؾة:معلوػؿوتمؼبماالضؿصود.مواظطؾعةم/ماظشؽل:مطؿوبماظؽذلوغلم-موثقؼي:ماظؾغيماالنؾقزؼي.م
ضاسدةماظؾقاغات:مWorldCat
اظـؿؾكص:مؼعرضمػذاماظؽؿوبماٌلوػؿوتماألصؾقيماظيتمتؼقؿمآثورماألزعيماٌوظقيمظعومم2008مسؾكم
دؾقك ماٌصورف ،موتـظقؿف موايصقل مسؾك ماالئؿؿون .مبعد موصػ مبعض ماىقاغى ماالضؿصودؼي ماظؽوعـي موراء محوالت ماظؿػشلم
واظؿطقرات ماظالحؼي مؼب ماالضطرابوت ماٌوظقي ماألخرلة ،مصنغف مؼػقص ماالدؿفوبوت ماإلدذلاتقفقي مظؾؿصورف مواظشرطوتم
واٌمدلوت ،مسؾك ماٌلؿقى ماظؽؾل مواىزئل .موؼب مػذا ماظصدد ،مؼـوضش ماظؽؿوب مإظب مأي معدى مذفع متـػقذ ماظلقودوت معـ مضؾؾم
ايؽقعوتمواشلقؽوتماٌوظقيماظلؾقكماالغؿفوزيممووظدمدواصعمعشؾقػيمواغفقوراتمؼبماظلقق.موعـمثؿ،مؼعرضمزبؿؾػموجفوتم
اظـظرمحقل مطقػمتمثرماظؿغقرلاتمؼبماألغظؿيماٌصرصقيمسؾكماإلضراضماٌصرؼب مواٌكوررماٌصرصقيموعصودرماظؿؿقؼؾماٌصرؼب .موؼبم
اًؿوم ،مؼؼقؿ ماظؽؿوب مأثر ماألزعي ماٌوظقي مسؾك متؽؾػي ماظؿؿقؼؾ موتؼؾص ماإلعدادات ماالئؿؿوغقي ،مودرادي محوالت مربددة مسؾكم
اظصعقدماإلضؾقؿلمؼبمإؼطوظقو.
-3مادـمماظؽؿاب:مدؾلؾةماظؿورؼدمظإلدارةمادلاظقة:مأصضلمادلؿارداتمواألدواتمواظؿطؾقؼاتمظؿقلنيماألداء.
ادـممادلؤظف:م.Robert J Trent
دارماظـشـــر:م.Plantation, FL : J. Ross Publishing, Incم-متارؼخماإلصدار:م.2016
اظطؾعةم/ماظشؽل:مطؿوبماظؽذلوغلم-موثقؼي:ماظؾغيماالنؾقزؼي.م
ضاسدةماظؾقاغات:مWorldCat
اظـؿؾكص:مدقفمؼؽؿلىمضراءمػذاماظؽؿوبماٌـظقرماٌوظلمٌلموظقوتفؿماألدودقيمظإلدارةم
ورأسماٌولماظعوعؾموادؿـؿورماٌكزون،موتؼققؿمواخؿقورماٌقردؼـ،موتطقؼرمضدراتمأداءماٌقردؼـ،م
وإدارة ماظؿؽوظقػ مسدل مدؾلؾي ماظؿقرؼد ،مواظؾقٌ مسـ معصودر ماظؿؿقؼؾ مدوظقو مسؾك مسبق مصعول .مػذا ماظؽؿوب معصؿؿ مظؾؿعؾؿ ماظذاتل،م
واظؿدرؼى ،مواظدلاعٍ ماظؿعؾقؿقي ،موؼؾني مػذا ماظؽؿوب مظؾؼراء مطقػقي متطؾقؼ ماظؿػؽرل ماٌوظل ،مواٌػوػقؿ مواألدوات مواظـفٍ مألغشطيم
إدارة مدؾلؾي ماإلعداد ماًوصي مبفؿ مبغقي مصفؿفو موإدارتفو مبشؽؾ مأصضؾ ،موطذظؽ مررؼؼي مسرض متلثرل مغؿوئٍ مأدائفؿ معـ ماظـوحقيم
اٌوظقي ماظيت مؼػفؿفو موؼفؿؿ مبفو مطـرلاً ماٌدراء ماظؿـػقذؼني مظؾشرطوت مواٌكؿصني ماٌوظقني .محقٌ مأغف مؼلد ماظػفقة مبني ماظـظرؼيم
واظؿطؾقؼ ،مواظؿػرؼؼ مبني مإدارة مدؾلؾي ماإلعداد مواظؿؿقؼؾ مظؿؾؾقي ماٌلؿقى ماظؿوظل معـ معؿطؾؾوت ماظلقق ماظعوٌل مظؿقلني ماألداءم
واٌقزةماظؿـوصلقي.م
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اظؾؼاءماظعؾؿيمجبؿفورؼةمعصرماظعربقةمحولمعوضوعم"رضابةماألداءمسؾىمبراعجمتطوؼرموتـؿقةمادلواردماظؾشرؼة":

ادؿضوف ماىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت مجبؿفقرؼي معصر ماظعربقي ماظؾؼوء ماظعؾؿل محقل معقضقع م"رضوبي ماألداء مسؾك مبراعٍ متطقؼرم
وتـؿقي ماٌقارد ماظؾشرؼي" م مخالل ماظػذلة معـ م 07/31مإظب م ،2016/08/04موذظؽ مبدسقة مطرميي معـ مععوظل ماٌلؿشور م/ػشومم
بدوي،مرئقسماىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتمجبؿفقرؼيمعصرماظعربقي،محقٌمأذرفمسؾكماصؿؿوحفمحبضقرمممـؾماالعوغيماظعوعيم
ظؾؿـظؿي.م
وضد مذورك مؼب ماظؾؼوء م( )18عشورطو مميـؾقن مأجفزة ماظرضوبي مؼب مطؾ معـ ماألردن مواظؾقرؼـ مواظلعقدؼي مواىزائر موظؾـون مواظؽقؼًم
وسؿونموضطرموعصر.موضوممبنسدادماٌودةماظعؾؿقيموتؼدميفومصرؼؼمضؿمثالثيمعدربنيمعـمخرصبلمعؾودرةمتـؿقيماالغؿقدويموػبليم
خدلاءمعؿكصصنيمعـماىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوت .وضدمتـوولماظؾؼوءماٌقضقسوتماظؿوظقي:
ـمغظرةمسوعيمحقلمرضوبيماألداءمسؾكمبراعٍمتطقؼرموتـؿقيماٌقاردماظؾشرؼي.
ـمرضوبيماألداءمؼبمضقءمععوؼرلماالغؿقدوي.
ـمعوػقيمإدارةماٌقاردماظؾشرؼيمواظؿكطقطماالدذلاتقفلمظؿـؿقيماٌقاردماظؾشرؼي.
ـماظؿـؿقيماظؾشرؼيمعومبنيماظـظرؼيمواظؿطؾقؼ
ـماٌـوػٍمايدؼـيمؼبمتطقؼرموتـؿقيماٌقاردماظؾشرؼيم.
ـمدورماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمؼبمتطقؼرموتـؿقيماٌقاردماظؾشرؼيم.
وضد متدسؿً ماىقاغى ماظـظرؼي مبؿؿورؼـ مسؿؾقي ممت مانوزػو مؼب مذؽؾ مذبؿقسوت موتؼدؼؿ مايؾقل محقشلو .طؿو مخصص ماظققمم
األخرل معـ ماظؾؼوء مظؿؼدؼؿ موورب ماألجفزة ماٌشورطي مؼب ماظؾؼوء مؼب مذبول مرضوبي ماألداء مسؾك مبراعٍ متطقؼر موتـؿقي ماظقارد ماظؾشرؼي.م
وضدمتقجًمأسؿولماظؾؼوءمبنسدادمذبؿقسيمعـماٌؼذلحوتمضدعًمإظبمىـيمتـؿقيماظؼدراتماٌمدلقيمؼبماجؿؿوسفوماظعوذر.
واخؿؿؿماظؾؼوءمععوظلماٌلؿشورم/ػشوممبدوي،محبضقرمممـؾماألعوغيماظعوعي،محقٌمأظؼقًمطؾؿوتماالخؿؿوممومتمتقزؼعمذفوداتم
اظؿؼدؼرموذفوداتماٌشورطيمؼبماظؾؼوءماظعؾؿل.

اظؾؼاء ماظؿدرؼيب مادلـعؼد مباجلؿفورؼة ماجلزائرؼة ماظدميؼرارقة ماظشعؾقة محول معوضوع :م"مناذج ماظرضابة ماظداخؾقةم
احلدؼـةم":م

ادؿضوف مذبؾس ماحملودؾي مبوىؿفقرؼي ماىزائرؼي ماظدميؼرارقي ماظشعؾقي مخالل ماظػذلة معـ م 06مإظب م 2016/11/11ماظؾؼوءم
اظؿدرؼيب محقل معقضقع م"منوذج ماظرضوبي ماظداخؾقي م()COS0 -COCOموذظؽ مبلحد ماظػـودق ممبدؼـي ماىزائر موذورك مصقف مأربعيم
وسشرون معؿدربو معـؾقا مأجفزة ماظرضوبي مؼب مطؾ معـ ماألردن مموتقغس مواىزائر مواظلعقدؼي مودؾطـي مسؿون مواظؽقؼً موضطر موصؾلطنيم
ودقرؼوممواظعراقمواٌغربموعصرممواظلقادن.
وأذرف مسؾك مإسداد ماٌودة ماظعؾؿقي مواظؿدرؼؾقي مصرؼؼ معؽقن معـ مدؿي مخدلاء معدربني معـ مذبؾس ماحملودؾي موضدعقا مػذه ماٌودةم
علذلذدؼـمؼبمذظؽمبوألدؾقبماٌعؿؿدمعـمضؾؾمعؾودرةمتـؿقيماالغؿقدويمؼبمتؼدؼؿماظدلاعٍماظؿدرؼؾقي.م
واصؿؿح ماظؾؼوء مععوظل ماألدؿوذ /مسؾد ماظؼودر مبـ مععروف ،مرئقس مذبؾس ماحملودؾي ،موممـؾ ماألعوغي ماظعوعي موحبضقر مسدد معـم
اٌلموظنيمعـماجملؾس.م
وادؿفؾ ماظؾؼوء مبؿؼققؿ مضؾؾل مؼؿضؿـ مسددا معـ ماألدؽؾي متقظب ماٌشورطقن ماإلجوبي مسؾقفو موذظؽ متـػقذا مظؿقصقي ماجملؾس ماظؿـػقذيم
ظؾؿـظؿي مؼب ماجؿؿوسف ماظـوظٌ مواًؿلني ماظيت مغصً مسؾك مإتؾوع مأدؾقب ماظؿؼققؿ ماظؼؾؾل مواظؾعدي مظؾؼوءات .موضد مضدم ماٌدربقنم
سروضومحقلمربوورمعقضقعماظؾؼوءماظؿوظقي:
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ـماحملورماألول:ماإلرورماٌرجعلم()COS0 -COCOم:ماٌصدرمـمأدؾوبماإلغشوءمـماظؿعرؼػمـماظؿطقرماظؿورطبلمظؾؿؾودئمـماإلرور.
ـ ماحملور ماظـاغي :مإرذودات ماإلغؿقدوي محقل مععوؼرل ماظرضوبي ماظداخؾقي مؼب ماظؼطوع ماظعؿقعل م( :)GOV 9100ماظرضوبيم
اظداخؾقي:متعرؼػمضققدموعؽقغوتماظرضوبيماظداخؾقيمـماٌفوممواٌلموظقوت.
ـماحملورماظـاظث:ماظدظقؾماالرذوديمٌعوؼرلماظرضوبيماظداخؾقيمظؾؼطوعماظعومم(ادارةماٌكوررمؼبماىفوتم.)GOV 9130م
طؿومخصصًمأربعيمجؾلوتمظؿؼدؼؿمسروضماٌشورطنيممبعدلمغصػمدوسيمظؽؾمسرضممبومؼبمذظؽمعـوضشوتماٌشورطنيم.
وؼب ماظققم ماألخرل معـ ماظؾؼوء ،موؼب مإرور ماظؿؼققؿ ماظؾعدي مظؾؼوء ،مأجوب ماٌشورطقن مسؾك ماألدؽؾي ماظيت مدؾؼ مأن موزسً مسؾقفؿ مؼبم
اظققم ماألول موتقظب مصرؼؼ ماًدلاء مهؾقؾ مغؿوئٍ ماظؿؼققؿ ماظؼؾؾل مواظؾعدي مماظذي مؼفدف مإظب متؼققؿ معدى مهصقؾ ماٌشورطني مظؾؿودةم
اظؿدرؼؾقيمواظؿؿؽـمعـمتقزقػفومصقؿومبعدمؼبماٌفؿوتماظرضوبقيمظألجفزة.
طؿو مضوم ماٌشورطقن مواًدلاء ماٌدربقن ممبؾه مصقوئػ ماالدؿؼصوء ماظيت موزسً مسؾقفؿ موتقظب مممـؾ ماألعوغي ماظعوعي متػرؼغفوم
وهؾقؾفو .مواخؿؿؿ ماظؾؼوء مععوظل ماألدؿوذ /مسؾد ماظؼودر مبـ مععروف موممـؾ ماألعوغي ماظعوعي ،محقٌ مأظؼقً مطؾؿوت ماالخؿؿوم متالػوم
تقزؼعمذفوداتماظؿؼدؼرموذفوداتماجؿقوزماظدورة.

اظؾؼاءماظؿدرؼيبمبدوظةماظؽوؼتمحولمعوضوعم"عفاراتمإدارةمادلكاررمادلاظقةميفماالدؿـؿاراتموادلشروسات":

ادؿضوف مدؼقان ماحملودؾي مبدوظي ماظؽقؼً مخالل ماظػذلة م 17-13غقصؿدل م 2016ماظؾؼوء ماظؿدرؼيب محقل معقضقع م"عفورات مإدارةم
اٌكوررماٌوظقيمؼبماالدؿـؿوراتمواٌشروسوت"موذوركمصقفم33معؿدربومميـؾقنم14مجفوزامعـماألجفزةماألسضوءمؼبماٌـظؿيموػلم
أجفزة ماظرضوبي مؼب مطؾ معـ ماألردن مواظلعقدؼي مواظؾقرؼـ موتقغس موضطر موصؾلطني مواىزائر مودؾطـي مسؿون مواظعراق مواظؽقؼًم
واٌغربموعصرمواظلقدانموعقرؼؿوغقو.موضدمهؿؾماىفوزماظؽقؼيتمغػؼوتمإضوعؿفؿ.مطؿومتوبعماظؾؼوءم4مرؾؾيمعـمجوععيماظؽقؼًم
وجوععيماًؾقٍمظؾعؾقممواظؿؽـقظقجقومبدوظيماظؽقؼً.م
وضد ماصؿؿح ماظؾؼوء مععوظل ماألدؿوذ مسودل مسؾد ماظعزؼز ماظصرسووي مرئقس مدؼقان ماحملودؾي مبوإلغوبي مبدوظي ماظؽقؼً محبضقر مممـؾم
األعوغيماظعوعي،محقٌماظؼقومطؾؿيتماالصؿؿوح.
وضدمتقظبمإسدادموتؼدؼؿماٌودةماظعؾؿقيمثالثيمعدربنيمعـمدؼقانماحملودؾيمبوظؽقؼًمعؿقصؾقنمسؾكمذفودةمأخصوئلمتدرؼىمعـم
عؾودرة متـؿقي ماألغؿقدوي .مومت ماسؿؿود مررؼؼي ماألي مدي مآي مؼب ماظؿدرؼى معـ مخالل ماظؿـووب مبني ماىوغى ماظـظري مواظؿطؾقؼلم
وتشرؼؽماٌؿدربنيمؼبماظعرضمعـمخاللمررحماألدؽؾيموتشفقعمتؾودلماظؿفورب.
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ومتماظؿطرقمخاللماظؾؼوءمإظبماحملوورماظؿوظقي:
*معػفقممزبوررماٌراجعيموأغقاسفو.
*مزبوررماٌراجعيمؼبمععوؼرلماظرضوبيماٌوظقيم)ععوؼرلماالغؿقدويم-مععوؼرلماٌراجعيماظدوظقي(.
*مهدؼدمأغقاعمزبوررماٌراجعيموررقمتؼققؿفومؼبمإرورمدبطقطمسؿؾقيماٌراجعي.
*مررقماطؿشوفموتؼققؿماٌكوررمؼبماٌشورؼعموإجراءاتماظرضوبيمسؾقفو.
*معفوراتمتؼققؿماٌكوررمؼبماالدؿـؿوراتموإجراءاتماظرضوبيمسؾقفو.
*متؾودلماًدلاتمبنيماألجفزةماظرضوبقيمؼبمذبولمتؼققؿمزبوررماٌراجعيمبلغقاسفو.
*مورذيمسؿؾمحقلمآظقيمتؼققؿمزبوررماٌراجعيمتطؾقؼومٌعوؼرلماالغؿقدوي.
وذورك مممـالن مسـ ماظؾـؽ ماٌرطزي ماظؽقؼيت مواظصـدوق ماظؽقؼيت مظؾؿـؿقي ماالضؿصودؼي ماظعربقي مظؿؼدؼؿ مسروض مدبص مخدلتفؿ مؼبم
اظؿقؽؿمؼبمزبوررماالدؿـؿورمواٌشورؼع.مطؿومضدممممـؾنيمسـمدؼقانماحملودؾيمبوظؽقؼًموربيماظدؼقانمؼبماظرضوبيمسؾكماألداء.
وخصص ماظققم ماظرابع معـ ماظؾؼوء مظؿؼدؼؿ موعـوضشي مسروض موربي ماألجفزة ماٌشورطي مؼب معقضقع ماظؾؼوء .موذفدت مػذه ماىؾليم
حضقر مععوظل ماألدؿوذ /مسودل مسؾد ماظعزؼز ماظصرسووي مرئقس مدؼقان ماحملودؾي مبوإلغوبي مبدوظي ماظؽقؼً .مطؿو متقصؾ ماٌشورطقنم
واًدلاءمإظبمسددمعـماظؿقصقوتمتعرضفوماألعوغيماظعوعيمسؾكمىـيمتـؿقيماظؼدراتماٌمدلقيمؼبماجؿؿوسفومايوديمسشر.
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اظؾؼاءماظؿدرؼيبمبادلؿؾؽةماظعربقةماظلعودؼةمحولمعوضوعم"إرارمضقاسمأداءماألجفزةماظعؾقا ظؾرضابةم:"SAIPMF

ادؿضوف مدؼقان ماٌراضؾي ماظعوعي مبوٌؿؾؽي ماظعربقي ماظلعقدؼي مخالل ماظػذلة معـ م 20إظب م 2016/11/24ماظؾؼوء ماظؿدرؼيب محقلم
عقضقع م"ضقوس مأداء ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي مم(SAIPMFم(م" وذظؽ مؼب مإرور متـػقذ مخطي ماظعؿؾ ماظؿػصقؾقيم
ظؾؿـظؿي ماظعربقي مؼب مذبول ماظؿدرؼى مواظؾقٌ ماظعؾؿل مظعوم م2016م ،مواظيت مأضرػو ماجملؾس ماظؿـػقذي مظؾؿـظؿي ماظعربقي مؼبم
اجؿؿوسفماظـوغلمواًؿلنيماٌـعؼدمبوٌؿؾؽيماٌغربقيمخاللمذفرمعورسم2016م.
وضد مذورك مؼب ماظؾؼوء ماثـون موسشرون معؿدربو معـؾقا مأجفزة ماظرضوبي مؼب مطؾ معـ ماألردن موتقغس ممواىزائر ممواظلعقدؼي ممواظؽقؼًمم
وضطرموعصرمواظلقدانموعقرؼؿوغقوم.طؿوماذرفمسؾكمتـػقذهمثالثيمخدلاءمعؿكصصنيمؼبمعقضقعماظؾؼوءمعـمدؼقانماٌراضؾيماظعوعي.
واصؿؿح ماظؾؼوء مدعودة ماألدؿوذ /مسـؿون مبـ مسؾد ماظرغبـ ماظقققو ،مغقوبي مسـ مصوحى ماٌعوظل ماظدطؿقر /محلوم مبـ مسؾد ماحمللـم
اظعـؼري،مرئقسمدؼقانماٌراضؾيماظعوعيمبوٌؿؾؽيماظعربقيماظلعقدؼي،موحبضقرمممـؾماالعوغيماظعوعيمظؾؿـظؿي.
وضدمتـوولماظؾؼوءماٌقضقسوتماظؿوظقي:
متؼدؼؿماٌشورطنيمألغػلفؿموؼؿـوول:م*مغؾذةمسـماىفوزماظذيمؼـؿؿلمإظقفماٌشورك.
*معومؼؿقضعفماٌشوركمعـماٌشورطيمؼبماظؾؼوء
*مترؼـمطؿوبلمتضؿـمبعضماألدؽؾيمحقلمربوورمعقضقعماظؾؼوءم(تؼققؿمضؾؾلمظؾؿشورطني).
*عؼدعيمسـمععوؼرلماالغؿقدوي.
مإرورمضقوسمأداءماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمماٌوظقيمواحملودؾيمم(SAIPMFم(ماجملولم(أ):مإسدادماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيماظؿؼورؼر.
اجملولم(د):ماٌعوؼرلمواٌـففقوتماظرضوبقي.
اجملولم(ب):ماالدؿؼالظقيمواإلرورماظؼوغقغل
اجملولم(ج):مادذلاتقفقيماظؿـؿقيماٌلؿداعي
اجملولم(ػـ):مػقوطؾماإلدارةمواإلدـود
اجملولم(و):ماٌقاردماظؾشرؼيمواظؼقودة.
اجملولم(ز):ماالتصولموإدارةماظعالضوتمععماىفوتماٌعـقي.
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واخؿؿؿماظؾؼوءمععوظلماظدطؿقر/محلوممبـمسؾدماحمللـماظعـؼري،مرئقسماظدؼقان،موحبضقرمممـؾماألعوغيماظعوعي،محقٌم
أظؼقًمطؾؿوتماالخؿؿوممومتمتقزؼعمذفوداتماظؿؼدؼرموذفوداتم"اجؿقوزمدورةمتدرؼؾقي".
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اظؾؼاءماظؿدرؼيبمبادلؿؾؽةمادلغربقةمحولمعوضوعم"حتؾقلماآلثارماالضؿصادؼةمظؾؿشؽالتماظؾقؽقة":
ادؿضوف ماجملؾس ماألسؾك مظؾقلوبوت مبوٌؿؾؽي ماٌغربقي مخالل ماظػذلة م 23-19مدؼلؿدل م 2016ماظؾؼوء ماظؿدرؼيب محقل معقضقعم
"هؾقؾ ماآلثور ماالضؿصودؼي مظؾؿشؽالت ماظؾقؽقي" موذورك مصقف م 19معؿدربو معـ متلعي مأجفزة مأسضوء مبوٌـظؿي موػل مأجفزة ماظرضوبيم

ؼبمطؾمعـماألردنمواىزائرمواظلعقدؼيمواظلقدانمودؾطـيمسؿونمواظؽقؼًموظؾـونمواٌغرب.
طؿو ماذرف مسؾقف معـ ماظـوحقؿني ماظعؾؿقي مواظعؿؾقي مثالثي معدربني معـ ماجملؾس ماألسؾك مظؾقلوبوت مشلؿ مخدلة مؼب مذبول معقضقعم
اظؾؼوء.موضدمتـوولماظؾؼوءماحملوورماظؿوظقي:
*مأػؿماظؼضوؼوماظؾقؽقيمواٌكوررماظـوويمسـفو.
*مأػؿماآلثورماالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيماظـوعبيمسـماٌشوطؾماظؾقؽقيمواظعالضيماٌؿؾودظيمبنيماظػؼرمواظؾقؽي.
*ماظؾعدماظدوظلمظؾؿشوطؾماظؾقؽقيموآثورػوماالضؿصودؼي.م
*ماظـؿقماٌلؿدام،ماظؿعرؼػموهؾقؾماٌػوػقؿ.
*مدورماظلقودوتماظؾقؽقيمؼبمضؾطموتؼققؿموضقوسماآلثورماالضؿصودؼيمظؾؿشؽالتماظؾقؽقي
*محوظيمسؿؾقي:مآثورماظـػوؼوتماٌـزظقيمسؾكماظؾقؽيمواظصقيمواالضؿصودمودورماظلقودوتماظؾقؽقيمؼبمػذاماجملول.
*مدورماحملودؾيماظؾقؽقيمؼبمتؼققؿموضقوسماآلثورماالضؿصودؼيمظؾؿشؽالتماظؾقؽقي
*محوظيمسؿؾقي:مدورماٌعؾقعوتماظؾقؽقيمؼبمتؼققؿماٌكوررماالضؿصودؼيمؼبمضطوعمتدبرلماٌقاردماٌوئقيموغبوؼؿفو.
*مإجراءاتماظرضوبيماٌرتؾطيمبؼقوسموتؼققؿماآلثورماالضؿصودؼيمظؾؿشوطؾماظؾقؽقيمواظصعقبوتماظيتمتقاجفماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيم
سؾكمضقءماٌعوؼرلماٌؿعؾؼيمبوظرضوبيماظؾقؽقي،مالدقؿو  SSAI 5110و ISSAI 5120و  ISSAI 5130وISSAI 5140
* محوظي مسؿؾقي :ماٌشوطؾ مواظصعقبوت ماظيت متقاجف ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مؼب مذبول مضقوس موتؼققؿ ماآلثور ماالضؿصودؼي مظؾؿشوطؾم
اظؾقؽقيمؼبمذبولمادؿغاللماٌقاردماٌعدغقيمواظصعقبوتماظيتمتقاجفماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبي.
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*مسرضمحوالتمسؿؾقيموتطؾقؼقيمظألجفزةماٌشورطي
*مسرضموعـوضشيمغؿوئٍماظدورة
*ماٌصودضيمسؾكماظؿقصقوت
ومت مخالل ماظققم ماالخؿؿوعل متـظقؿ محػؾ محبضقر مععوظل ماألدؿوذ /مإدرؼس مجطق ،ماظرئقس ماألول مظؾؿفؾس ماألسؾك مظؾقلوبوتم
وتقزؼعماظشفوئدمسؾكماٌدربنيمواٌشورطنيموطؾمعـمدوػؿمؼبمإنوحماظؾؼوء.
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اظؾؼاءماظؿدرؼيبمباجلؿفورؼةماظؿوغلقةمحولمعوضوعم"إرارمععاؼريماإلغؿوداي":

تـػقذامظؼرارماجملؾسماظؿـػقذيمرضؿم 2016/203مؼبمدورتف م52ماٌـعؼدةمبوٌؿؾؽيماٌغربقيماظذيمأوصكمبؿكصقصماظدسؿماٌؼدمم
عـ مضؾؾ ماظقطوظي ماألعرؼؽقي مظؾؿـؿقي ماظدوظقي مظؿـػقذ مغشوط متدرؼيب معؿصؾ مبؿطؾقؼ ماٌعوؼرل ماظدوظقي مأذرصً ماألعوغي ماظعوعي مسؾكم
تـظقؿمورذيمتدرؼؾقيمبؿقغسمحقلم"إرورمععوؼرلماإلغؿقدوي"موذظؽمخاللماظػذلةمعـم12-19مإظب .2016-12-23موذوركمؼبم
ػذه ماظقرذي م 21عشورطو معـ ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مبؽؾ معـ مسؿون مواظعراق مواظؽقؼً موظؾـون مواظلعقدؼي مواظؾقرؼـ موصؾلطنيم
ودقرؼوموعصرموتقغسمواٌغربمواظلقدانمواظقؿـمواىزائرمواألردنموعقرؼؿوغقو.
واصؿؿح ماظدورة مععوظل ماألعني ماظعوم مظؾؿـظؿي مومت مإسداد موتؼدؼؿ موتؼققؿ ماظقرذي موصؼو مٌـففقي معؾودرة متـؿقي ماإلغؿقدوي موذظؽم
بنذرافمثالثيمخدلاءمعـمخرصبلماٌؾودرة.موتـووظًماظدورةماحملوورماألدودقيماظؿوظقي:
ـمتعرؼػمإرورمععوؼرلماالغؿقدوي.
ـمتؼققؿمعؿطؾؾوتماالظؿزاممبوٌلؿقىماظـوغلمٌعوؼرلماالغؿقدوي:م(حوالتمسؿؾقي)
ـماظعـوصرماٌشذلطيمظؾرضوبيمؼبماظؼطوعماظعوم.
ـمأدواتمتؼققؿماالظؿزامممبعوؼرلماإلغؿقدويم(:(*) (ICATSم(حوالتمسؿؾقيم)
وضد ممتؽـ ماٌشورطقن معـ مخالل ماظعروض موايوالت ماظعؿؾقي معـ ماظؿعرف مسؾك مإرور مععوؼرل ماإلغؿقدوي مواطؿلؾقا ماظؼدرة مسؾكم
تؼققؿمعؿطؾؾوتماالظؿزاممبوٌلؿقىماظـوغلمٌعوؼرلماالغؿقدويمالمدقؿومعؾودئماالدؿؼالظقيمواٌلوءظيمواظـزاػيمواىقدةموتعرصقامسؾكم
أدوات متؼققؿ ماالظؿزام ممبعوؼرل ماإلغؿقدوي م( .)ICATSواخؿؿؿً ماظدورة مبؿقزؼع مذفودات ماظؿؼدؼر مسؾك ماًدلاء ماٌدربنيم
وذفوداتمإمتومماظدورةمسؾكماٌشورطني.
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اظؿعاونمبنيمعؾادرةمتـؿقـةماالغؿودايموادلـظؿةماظعربقةمخاللماظـصفماظـاغيمعنمدــةم:2016
ضبؿقي مبرغوعٍ متطؾقؼ ماٌعوؼرل ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي م(أو مبرغوعٍ م )3iماظذي متـػذه معؾودرة متـؿقيم
االغؿقدويم(آيمديمآي) مبوظؿعوون مععماٌـظؿيماظعربقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾيم(أرابقدوي) معـذ مدـي م2014
سؾكمسدةمعؽقغوت.مصؾعدمتدرؼىمذبؿقسيمعـمعقلريمتطؾقؼماٌعوؼرلمودسؿماألجفزةماٌشورطيمؼبمتؼققؿماحؿقوجوتفومبودؿكدامم
أداةمتؼققؿماالظؿزاممبوٌعوؼقرل(آيمطوت)،ممتماإلغطالقمؼبمتـػقذماٌرحؾيماٌقاظقيمعـماظدلغوعٍمواٌؿؿـؾيمؼبمعلوسدةماألجفزة مسؾكم
إنوزمعفؿوتمرضوبقيممنقذجقيموصؼمعؿطؾؾوتماٌعوؼرل.
ؼب مػذا ماإلرور ،ممتّ متــظقؿ مورذــي مســؿؾ مبعؿون مبوٌؿؾؽي ماألردغقي ماظــفوسلقي مخالل ماظػؿــرة معـ م 18مإظب م2016/09 /29
حقل مإنوز معفؿوت مرضوبي ماظؿزام مسؾك ماٌشذلؼوت مايؽقعقي موصؼ ماٌعوؼرل .موضد مذورك مؼب ماظقرذي م 25معشورطو معـ م 9مأجفزةم
سربقي .موبعد ماظقرذي مادؿؿر مدسؿ ماظػرق ماظرضوبقي ماٌشورطي مسـ مبعد مبقادطي ماظؾقابي ماالظؽذلوغقي مظمي مدي مآي معـ مإجؾ مإسدادم
خططماظرضوبي.
وتقاصؾ متـػقذ مبرغوعٍ متطؾقؼ ماٌعوؼرل ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي مبدسؿ معؾودرة متـؿقي ماالغؿقدوي مبدسؿم
ثالثي مأجفزة مرضوبقي معـ مإضؾقؿ ماألرابقدوي م(اظعراق مواظلقدان موصؾلطني) معـ مأجؾ مإجراء معفوعوت مرضوبي معوظقي ممنقذجقي موصؼوم
ظؾؿعوؼرل.موطفزء معـمػذاماظدسؿممتمتـظقؿمورذيمسؿؾمظؾؿكطقطمظؾؿفؿوتماظرضوبقيممبدؼـيماظربوطمبوٌؿؾؽيماٌغربقيمخاللماظػذلةم
عـ م 21مإظب م .2016 /11 /25موضد متعرّف ماٌشورطقن مخالل ماظقرذي مسؾك معـففقي ماظؿكطقط مٌفؿوت ماظرضوبي ماٌوظقي مبودؿكدامم
منوذجمأوراقمسؿؾمععدةمعـمضؾؾمعؾودرةمتـؿقيماالغؿقدوي.
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أخبـار املنـظـنــة الـعــربـيـــة
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أوال:ماالجؿؿاعماظعاذرمظؾفـةمتـؿقةماظؼدراتماظـؿؤدلقةمظؾؿـظؿة:

سؼدت مىـي متـؿقي ماظؼدرات ماٌمدلقي ماجؿؿوسفو ماظعوذر مبعوصؿي ماىؿفقرؼي ماظؿقغلقي مخالل ماظػذلة معـ م 27مإظب م-09-29
 2016مبـوء مسؾك ماظدسقة ماظؽرميي ماٌقجفي معـ مععوظل ماألدؿوذ /مسؾد ماظؾطقػ ماًراط ماظرئقس ماألول محملؽؿي ماحملودؾوتم

بوىؿفقرؼي ماظؿقغلقي مواألعني ماظعوم مظؾؿـظؿي ماظعربقي مالدؿضوصي ماالجؿؿوع ماٌذطقر ،مومبشورطي ماألجفزة ماألسضوء مؼب ماظؾفـيم
واألعوغي ماظعوعي موػل مأجفزة ماظرضوبي مؼب مطؾ معـ مدوظي ماظؽقؼً مواٌؿؾؽي ماٌغربقي مواٌؿؾؽي ماألردغقي ماشلوسلقي مواٌؿؾؽي ماظعربقيم
اظلعقدؼيمودوظيمضطرموعبفقرؼيمعصرماظعربقيمودوظيمصؾلطني،مبوإلضوصيمإظبماألعوغيماظعوعي.
واصؿؿحماالجؿؿوع مععوظلماألدؿوذ/مسؾدماظؾطقػماًراطماظرئقسماألولمحملؽؿي ماحملودؾوتمبوىؿفقرؼيماظؿقغلقيمواألعنيماظعومم
ظؾؿـظؿي ماظعربقي ،محقٌ مرحى مبلسضوء ماظؾفـي موأذور ماظب مأػؿقي ماظؾـقد ماٌدرجي مضؿـ مجدول مأسؿول مػذا ماالجؿؿوع مبوسؿؾورهم
ؼلؾؼ ماجؿؿوسوت ماجملؾس ماظؿـػقذي مواىؿعقي ماظعوعي مظؾؿـظؿي .مطؿو مأطد مسؾك مادؿعداد ماألعوغي ماظعوعي مٌلوغدة مسؿؾ ماظؾفـيم
وتقصرلماإلعؽوغقوتماظضرورؼيمإلنوحف.
وضدمتـووظًماظؾفـيمبوظدرسمواظـؼوشماٌقضقسوتماٌدرجيمسؾكمجدولمأسؿولماالجؿؿوعموػل:م
اظؾـدماألول:مإضرارمعشروعمجدولماألسؿول
اظؾـدماظـوغل:ماإلحوريمبؿعقنيمرئقسمظؾفـيمتـؿقيماظؼدراتماٌمدلقيم
اظؾـدماظـوظٌ:متؼققؿمغؿوئٍمعوممتمتـػقذهمعـمخطيماظعؿؾمؼبمذبولماظؿدرؼىمواظؾقٌماظعؾؿلمظلـيم.2016
اظؾـد ماظرابع :ماظـظر مؼب ماظدرادي ماٌؼدعي معـ ماظػرؼؼ ماٌؽؾػ مبؿؼققؿ مغؿوئٍ متـػقذ ماظؾؼوءات ماظعؾؿقي مواظؿدرؼؾقي مظؾلـقات م2013ـ

.2015

اظؾـدماًوعس:ماخؿقورمأحلـمعؼولمغشرممبفؾيماظرضوبيماٌوظقيمبنيماظدورتنيمايودؼيمسشرةمواظـوغقيمسشرةمظؾفؿعقيماظعوعي
اظؾـدماظلودس:مإسدادمعشروعمبرغوعٍمسؿؾماٌـظؿيمظؾلـقاتم2017ـ .2019
اظؾـد ماظلوبع :ماضذلاح مذعور مجدؼد مظؾؿـظؿي ماظعربقي موصؼ معو مغص مسؾقف مضرار ماجملؾس ماظؿـػقذي مظؾؿـظؿي مؼب مدورتف م 48مبدوظيم
اظؽقؼً
اظؾـدماظـوعـ:ماظـظرمؼبمغؿوئٍمأسؿولمصرؼؼمسؿؾماظؾقؽيمؼبماجؿؿوسفماظؿودع.
اظؾـدماظؿودع:ماٌفومماٌؿؿكضيمسـماجؿؿوعماجملؾسماظؿـػقذيمظؾؿـظؿيمؼبمدورتفم52مبوٌؿؾؽيماٌغربقي:

أ-ماظـظرمؼبماظؿعوونمععمعؾودرةمتـؿقيماالغؿقدوي.
ب-متؼققؿماٌؾؿؼقوتماظعربقيماألوروبقي.
ج-ماظـظرمؼبماٌشروعماٌؼذلحمعـمضؾؾماىفوزماشلقظـديمحقلماظؿؼققؿماظذاتلمظؾـزاػي.
د-مإسدادماألعوغيماظعوعيمتؼرؼرامحقلمتعزؼزماظؼدراتماظؿـظقؿقيمواظؾشرؼيمظؾؿـظؿيمبوظؿـلقؼمععماظؾفونموصرقماظعؿؾ.
ه -مبؾقرة متصقر محقل مإعؽوغقي مادؿػودة ماٌـظؿي معـ معشروع ماٌعفد ماظعربل ماألردغل مظؾرضوبي مواظؿدضقؼ موعرطز ماظؿدرؼى مظدى ماىفوزم
اظـؿصري.
اظؾـد ماظعوذر :مإسداد مجدول مزعين مودرادي مآظقوت متـػقذ مبؼقي ماٌفوم ماٌؿؿكضي مسـ ماجؿؿوع ماجملؾس ماظؿـػقذي مظؾؿـظؿي مؼب مدورتف م52م
بوٌؿؾؽيماٌغربقيمواظيتمتضؿمعومؼؾل:
متؼققؿمصوسؾقيماٌقضعماىدؼدمظؾؿـظؿيمبعدمدـيمعـماسؿؿوده.مإسدادمدراديمحقلمتطقؼرمأدوظقىماظؿعؾؿموتؼودؿماٌعرصيمبوٌـظؿيموخوصيماظؿعؾؿماالظؽذلوغل.مدراديمحقلمضقوسماألثرماظعوئدمعـماظدلاعٍماظؿدرؼؾقي.مدراديماآلظقوتماظؽػقؾيمبؿػعقؾمعراجعيماظـظرلم.مدراديمإعؽوغقوتمتؽـقػماألغشطيماٌؿصؾيمبؿطؾقؼماٌعوؼرلموخوصيمعومؼؿعؾؼمعـفومجبقدةماألسؿولماظرضوبقي.مإسدادمتصقرمحقلمصؽرةمررحمعلوبؼيمدـقؼيمألصضؾمعؾودرةمأومابؿؽور.مـجـلـة الـرقـابة املـالية – كانون األول (ديسنرب)  –2016العدد 69

اظؾـدمايوديمسشر:معومؼلؿفدمعـمأسؿول:
 ماظـظر مؼب معؼذلح مععوظل مرئقس مدؼقان ماحملودؾي مبوإلغوبي مبدوظي ماظؽقؼً مورئقس ماجملؾس ماظؿـػقذي مظؾؿـظؿي مععوظل ماألدؿوذ مسودلماظصرسوويمحقلمتـػقذمعفؿيمرضوبقيمعشذلطيمبنيماألجفزةماألسضوء.
ماظـظرمؼبماظؿعوونماٌلؿؼؾؾلمععمعؾودرةمتـؿقيماالغؿقدويمتؼدؼؿمعؼذلحمظؿعدؼؾماظالئقيماظؿـظقؿقيمظؾفـيمبـوءماظؼدراتماٌمدلقياظؾـدماظـوغلمسشر:مهدؼدمعقسدموعؽونماالجؿؿوعماظؼودممظؾفـيم
وضد مضؿـً ماظؾفـي مغؿوئٍ مأسؿوشلو مضؿـ مربضر ماالجؿؿوع ماظذي مسرض مسؾك ماجملؾس ماظؿـػقذي مؼب ماجؿؿوسف ماظـوظٌ مواًؿلني ماٌـعؼدم
بوىؿفقرؼيماظؿقغلقيمؼقعلم17مو.2016/10/18
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ثاغقا:ماالجؿؿاعماظؿادعمظؾفـةمادلعاؼريمادلفـقةمواظرضابقةمظؾؿـظؿة:

بـوءً مسؾك ماظدسقة ماظؽرميي ماٌقجفي معــ مسطقصي ماألدؿوذ ماظدطؿقر /مسؾد مخرابشف ،مرئقس مدؼقان ماحملودؾي مبوٌؿؾؽي ماألردغقيم
اشلوسلقي ،مسؼدت مىـي ماٌعوؼرل ماٌفـقي مواظرضوبقي مظؾؿـظؿي ماظعربقي ماجؿؿوسفو ماظؿودع مبوٌؿؾؽي ماألردغقي ماشلوسلقي مخالل ماظػذلةم
عـم2016/9/29 – 26مموذظؽممبشورطيمممـؾلماألجفزةماألسضوءمؼبماظؾفـيموػلمأجفزةماظرضوبيمؼبمطؾمعـمدوظيماظؽقؼًمودوظيم
ضطرمواٌؿؾؽيماألردغقيماشلوسلقيمواٌؿؾؽيماظعربقيماظلعقدؼيمواٌؿؾؽيماٌغربقي،مبوإلضوصيمإظبمممـؾماألعوغيماظعوعيمظؾؿـظؿي.م
واصؿؿح ماالجؿؿوع مسطقصي ماألدؿوذ ماظدطؿقر /مسؾد مخرابشف مرئقس مدؼقان ماحملودؾي ماألردغل ،محقٌ ماظؼك مطؾؿي مترحقؾقيم
بوٌشورطنيمومتـكمشلؿمرقىماإلضوعيمواظؿقصقؼمؼبمانوزماٌفومماٌقطؾيمإظبماظؾفـي.
طؿو مأظؼك مممـؾ ماألعوغي ماظعوعي مطؾؿي متضؿـً مذؽر مدؼقان ماحملودؾي مبوٌؿؾؽي ماألردغقي ماشلوسلقي مسؾك مادؿضوصي مػذا ماالجؿؿوعم
وسؾك ماىفقد ماظيت مبذشلو مظإلسداد مظف موتقصرل معلؿؾزعوت منوحف .موضد متـووظً ماظؾفـي موبوظدرس مواظـؼوش ماظؾـقد ماٌدرجي مسؾكم
عشروعمجدولماألسؿولمواظيتممتـؾًمصقؿومؼؾل:
اظؾـدماألول:مإضرارمعشروعمجدولماألسؿولمم
اظؾـدماظـوغل:معـوضشيماٌؼوالتماًوصيمبوٌعوؼرلمواظقرضوتماظؾقـقيماًوصيمبوٌعوؼرلم
اظؾـدماظـوظٌ:معـوضشيمدظقؾمرضوبيماىقدةماظذيمأسدتفمعؾودرةمتـؿقيماالغؿقدويم( .)IDI
اظؾـدماظرابع:معـوضشيموذرحمبرغوعٍ .Team work
اظؾـد ماًوعس :ماظؿـلقؼمععمممـؾماٌـظؿيماظـعربـقيمظألجـفـزةماظعـؾقـومظؾـرضـوبيماظـؿـوظقـيمواحملودؾيم(االربقدوي)ممبومؼؿؿم
ؼبماجؿؿوعماظؾفـيماظػرسقي مظؾرضوبي ماٌوظقي ماظؿوبعي ماالغؿقدوي،موذرح مآظقي ماظؿعوعؾ معع ماٌشروسوت ماظيت مؼؿؿ مسرضفو مسؾك مممـؾم
اٌـظؿي.
اظؾـدماظلودس:مسرضموربيمدؼقانماحملودؾيمبدوظيماظؽقؼًمبشلنمتقاصؾفمععمأصقوبماٌـػعي
اظؾـدماظلوبع:ماظؿؼرؼرماظؿػصقؾلمظؾفـيماٌعوؼرلماٌفـقيمواظرضوبقيمظؾلـقاتم2016 ،2015 ،2014
اظؾـدماظـوعـ:مإحوريماظؾفـيمبكخرماٌلؿفداتمبشلنمعؾودرةمتطؾقؼمععوؼرلماألغؿقدويم(برغوعٍم)i3
اظؾـدماظؿودع:ماإلرالعمسؾكمتعدؼالتماٌعقورم30مضقاسدماظلؾقكماٌفينم(م.)ISSAI 30
اظؾـد ماظعوذر :مآظقي ماظذلذح مظؾفـي ماٌعوؼرل ماٌفـقي مواظرضوبقي موررؼؼي متشؽقؾ ماظؾفـي مؼب ماجؿؿوع ماجملؾس ماظؿـػقذي ماظـوظٌم
واًؿلني
اظؾـد مايودي مسشر :ماضذلاح مدؼقان ماحملودؾي مبدوظي ماظؽقؼً مظقرضي محقل متػعقؾ معشروع مععقور ماإلغؿقدوي مبشلن متؼققؿ مأداءم
األجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمواحملودؾيم
اظؾـدماظـوغلمسشر:ماضذلاحمتعدؼؾمبعضمبـقدماظالئقيماظؿـظقؿقيمظؾفـيماٌعوؼرلماٌفـقيمواظرضوبقيمظؾؿـظؿي.م
وضدمضؿـًماظؾفـيمغؿوئٍمأسؿوشلومضؿـماظؿؼرؼرماظذيمسرضؿفمسؾكماجملؾسماظؿـػقذيمؼبماجؿؿوسفماظـوظٌمواًؿلني.
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ثاظـا:ماالجؿؿاعماظـاظثمواخلؿلونمظؾؿفؾسماظؿـػقذيمظؾؿـظؿة:
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سؼد ماجملؾس ماظؿـػقذي مظؾؿـظؿي ماظعربقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي ماجؿؿوسف ماظـوظٌ مواًؿلني مبؿقغس مؼقعلم
 17مو 18مربرم م1438ػـ ماٌقاصؼ م17ـ  2016/10/18برئودي مععوظل ماألدؿوذ /مسودل مسؾد ماظعزؼز ماظصرسووي ،مرئقس مدؼقانم
احملودؾي مبدوظي ماظؽقؼً مبوإلغوبي مورئقس ماجملؾس ماظؿـػقذي مظؾؿـظؿي موحضقر مععوظل ماظدطؿقر /محلوم مبـ مسؾد ماحمللـم
اظعـؼري ،مرئقس مدؼقان ماٌراضؾي ماظعوعي مبوٌؿؾؽي ماظعربقي ماظلعقدؼي مواظـوئى ماألول مظرئقس ماجملؾس مواظقصد ماٌراصؼ مظف مواظلقدةم
اظدطؿقرة /مآالء محومت مطوزؿ ،مممـؾي مٌعوظل ماظدطؿقر /مصالح مغقري مخؾػ ،مرئقس مدؼقان ماظرضوبي ماٌوظقي ماالهودي مجبؿفقرؼيم
اظعراق موطوظي مواظـوئى ماظـوغل مظرئقس ماجملؾس مواظقصد ماٌراصؼ مشلو ،موععوظل ماظلقد /مسؾد ماظؾطقػ ماًراط ،ماظرئقس ماألول مظدائرةم
احملودؾوتمؼبماىؿفقرؼيماظؿقغلقيمواألعنيماظعوممظؾؿـظؿيمواظقصدماٌراصؼمظف،موحضقرمرؤدوءماألجفزةموأسضوءماظقصقدماٌراصؼنيم
شلؿ مؼب مطؾ معـ مدوظي ماإلعورات ماظعربقي ماٌؿقدة موممؾؽي ماظؾقرؼـ مودوظي مصؾلطني مواىؿفقرؼي ماظؾؾـوغقي مواجملؾس ماألسؾكم
ظؾقلوبوتمبوٌؿؾؽيماٌغربقيموعبفقرؼيمعصرماظعربقيمواىؿفقرؼيماإلدالعقيماٌقرؼؿوغقي.
وادؿفؾ محػؾ ماالصؿؿوح مبؽؾؿي مأظؼوػو مطؾ معـ مععوظل ماألدؿوذ /مسؾد ماظؾطقػ ماًراط ،ماألعني ماظعوم مظؾؿـظؿي موععوظل ماألدؿوذ/م
سودلمسؾدماظعزؼزماظصرسووي،مرئقسماجملؾسماظؿـػقذيمظؾؿـظؿي.
وضد متـوول ماالجؿؿوع مبوظدرس مواظـؼوش مسددا معـ ماٌقضقسوت ماٌدرجي مسؾك مجدول ماألسؿول موادبذ مبشلغفو ماظؼرارات مواظؿقصقوتم
اظيتمرآػومعـودؾي.م
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وػذهماٌقضقسوتمػل:
1ـمإضرارمعشروعمجدولماألسؿول.مم
2ـ تؼرؼرمرئقسماجملؾسماظؿـػقذيمسـمغشورفموغشوطماجملؾسمعـذمآخرماجؿؿوعمظف.م
3ـ تؼرؼرماألعوغيماظعوعيمسـمغشورفومعـذمآخرماجؿؿوعمظؾؿفؾس.
4ـ تؼرؼرمىـيماٌعوؼرلماٌفـقيمواظرضوبقيمظؾؿـظؿيمؼبماجؿؿوسفوماظؿودع.م
5ـ تؼرؼرمىـيمتـؿقيماظؼدراتماٌمدلقيمؼبماجؿؿوسفوماظعوذر.م
6ـ إسودةمتشؽقؾمىـيتمتـؿقيماظؼدراتماٌمدلقيمواٌعوؼرلماٌفـقيمواظرضوبقيمظؾؿـظؿيماظعربقي.م
7ـ تؼدؼؿمدؼقانماظرضوبيماٌوظقيماالهوديمجبؿفقرؼيماظعراقمػؾيمظؿغطقيمغػؼوتماجملؾسماظؿـػقذيماظـوظٌمواًؿلنيمواىؿعقيم
اظعوعيماظـوغقيمسشرة.م
8ـ اسؿؿودماٌقازغيماظؿؼدؼرؼيمظؾلـقاتم.2019-2017
9ـماسؿؿودمتؼرؼرماجملؾسماظؿـػقذيماٌرصقعمإظبماىؿعقيماظعوعيمؼبمدورتفوماظـوغقيمسشرة.
10ـمسرضمتؼـورؼرماألجفزةمسـمعشورطوتفومصـلمأسؿولماظؾفونموذبؿقسوتماظعؿؾماٌـؾـؼيمسـمعـظؿيماإلغؿقدوي.مم
11ـماٌقاصؼيمسؾكمتؼدؼؿماظؾـؽماظدوظلمعداخؾيمخاللماظدورةماظـوغقيمسشرةمظؾفؿعقيماظعوعي.م
12ـ حقلمورضيتمسؿؾماٌـظؿيماظعربقيماٌؼدعؿنيمؼبماٌممترماظؼودممٌـظؿيماالغؿقدويمبدوظيماإلعوراتماظعربقيماٌؿقدة.
13ـ حقلماٌكططماالدذلاتقفلمظؾؿـظؿي.م
14ـ حقلمعؼذلحوتمدؼقانماٌراضؾيماظعوعيمبوٌؿؾؽيماظعربقيماظلعقدؼيماٌؿعؾؼيمبؿطقؼرمآظقوتماظعؿؾمبوٌـظؿيماظعربقي.
15ـ حقلمرؾىمدؼقانماظرضوبيماٌوظقيمواإلدارؼيمبدوظيمصؾلطنيمعلوغدةمرؾىماغضؿوعفمإظبمعـظؿيماإلغؿقدوي.
16ـ هدؼدمعقسدماالجؿؿوعماظرابعمواًؿلنيمظؾؿفؾسماظؿـػقذيمؼبمتشؽقؾؿفماىدؼدة.
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رابعا:معؾكصمخاصمبشأنماغعؼادماظدورةماظـاغقةمسشرةمظؾفؿعقةماظعاعةمظؾؿـظؿة:
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سؼدت ماىؿعقي ماظعوعي مظؾؿـظؿي ماظعربقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي مدورتفو ماظعودؼي ماظـوغقي مسشرة ممبدؼـي متقغسم
خاللماظػذلةمعـم18مإظبم20مربرمم1438ػـماٌقاصؼم19ـ .2016/12/21م
وحضرماجؿؿوسوتمػذهماظدورةمرؤدوءموممـؾقماألجفزةماألسضوءمؼبماٌـظؿي.
طؿو محضر مػذه ماظدورة مطؿراضؾني مممـؾ مسـ ماهود ماٌغرب ماظعربل موممـؾ مسـ مذبؾس ماظؿعوون مظدول ماًؾقٍ ماظعربقي موممـؾ مسـم
اظؾـؽ ماإلدالعل مظؾؿـؿقي موممـؾ مسـ ماألعوغي ماظعوعي مظـؿـظؿي ماغؿقدوي موممـالن مسـ معؾودرة متـؿقي ماغؿقدوي موممـؾ مسـ ماظؾـؽم
اظدوظلموممـالنمسـمذبؾسمعفـيمعراضؾيموتدضقؼمايلوبوتمجبؿفقرؼيماظعراق.
وادؿفؾمحػؾماالصؿؿوحمبؽؾؿيمععوظلماألدؿوذ/مسؾدماظؾطقػماًراط،ماظرئقسماألولمظدائرةماحملودؾوتمؼبماىؿفقرؼيماظؿقغلقيم
واألعني ماظعوم مظؾؿـظؿي ،محقٌ مرحى مؼب معلؿفؾفو مبوظقصقد ماٌشورطي ،مومتـك ممشلؿ مرقى ماإلضوعي مؼب مبؾدػؿ متقغس .مطؿو مرحىم
بوظضققفموممـؾلماٌـظؿوتماظدوظقيمواإلضؾقؿقي،مذوطرامشلؿمعبقعومايضقرمظؾؿشورطيمؼبمأسؿولماىؿعقيماظعوعي.م
ثؿمأذورمإظبمأػؿقيماغعؼودماىؿعقيماظعوعيمبوسؿؾورػومحدثومػوعومؼؾؿؽؿمطؾمثالثمدـقاتمصبلدماألػدافمواظغوؼوتماظـؾقؾيماظيتم
ضوعً مسؾقفو ماٌـظؿي ماظعربقي ،مصضال مسـ مطقغف مصرصي معؿفددة مالدؿعراض مأغشطي ماٌـظؿي مخالل ماظلـقات ماظـالث ماألخرلةم
وتؼققؿفو معـ مزبؿؾػ ماىقاغى موادؿشراف ماٌلؿؼؾؾ معـ مخالل موضع مبرغوعٍ مسؿؾ مظؾلـقات ماظـالث ماظؼودعي مؼلوػؿ مؼب متطقؼرم
ضدراتموودوئؾمسؿؾماٌـظؿي،مبوإلضوصيمإظبممتؿنيمأواصرماألخقةموتدسقؿماظعالضوتمبنيمأألجفزةماظعربقي.
طؿو مأبرز ماىفقد ماظيت معو مصؿؽً متؾذشلو ماٌـظؿي ماظعربقي مظؿدسقؿ متـؿقي مأجفزتفو ماألسضوء موظؿلعني مطوصي معؼقعوت ماالشبراط مؼبم
اظـؿـظقعي ماظدوظقي موهؼقؼ ماالدؿػودة ماظؼصقى مممو متقصره معـ مصرص مالدؿؽؿول مبـقؿفو ماظرضوبقي ،مععؾّرا مسـ ماسؿزازه موصكرهم
بوٌلؿقىماٌرعققماظذيمبؾغؿفماٌـظؿيماظعربقيمعـمحقٌمأداؤػومؼبمدبطقطموتـػقذمعبقعمأغشطؿفوماظعؾؿقيمواظؿدرؼؾقيموٌومبؾغؿفم
غلؾيموعلؿقىمتـػقذمزبططفوماالدذلاتقفلم 2013ـ .2017م
ثؿ ممثـ ماىفقد ماظؽؾرلة ماظيت مبذظؿفو ماٌـظؿي ماظعربقي معـ مأجؾ متدسقؿ ماظؿعوون معع ماٌـظؿوت ماظدوظقي مواإلضؾقؿقي ممبو مضبؼؼ مشلوم
عزؼدامعـماإلذعوعموميؽـفومعـماالدؿػودةمعـمزبؿؾػمخدلاتموووربمػذهماٌـظؿوت.م
طؿو مابرز ماظدور ماشلوم مظؾؿفؾس ماظؿـػقذي مؼب مهؼقؼ مبرغوعٍ مسؿؾ ماٌـظؿي موانوزاتفو موتؼدم مجبزؼؾ ماظشؽر مإظب مععوظل ماألدؿوذ/م
سودلمسؾدماظعزؼزماظصرسووي ،مرئقسماجملؾسماظؿـػقذيموأصقوبماٌعوظل مرؤدوءماألجفزةماألسضوءمؼبماجملؾسمسؾك معومضدعقهم
عـ معلوػؿوت مضقؿي مخالل ماجؿؿوسوت ماجملؾس ماظؿـػقذي مطون مشلو ماألثر ماظؽؾرل مؼب مادبوذ مسدؼد ماظؼرارات مواظؿقصقوت ماٌؿعؾؼيم
بؾـوءمضدراتماألجفزةماظعربقيموتدسقؿماظؿعوونمععمعـظؿيماالغؿقدويمواٌـظؿوتماإلضؾقؿقيماٌـؾـؼيمسـفو.م
وأبرزمطذظؽمخصقصقوتماظدورةماظـوغقيمسشرةمظؾفؿعقيماظعوعي،مبوسؿؾورػوممتفدمٌممترماالغؿقدويماظذيمدقعؼدمبدوظيماإلعوراتم
اظعربقي ماٌؿقدة ،مذبددا مذؽره موتؼدؼره مإظب مععوظل ماألدؿوذ /محورب مدعقد ماظعؿقؿل ،مرئقس مدؼقان ماحملودؾي ماإلعوراتل مسؾكم
اىفقدماظؽؾرلةمواٌؿؿقزةماظيتمتؾذلمظإلسدادمشلذاماٌممترموتلعنيمعبقعمعلؿؾزعوتمنوحف.
طؿو مأذور مؼب مطؾؿؿف مإظب مماٌقضقسوت ماٌدرجي مسؾك مجدول مأسؿول ماىؿعقي ماظعوعي موطذظؽ معقضقع ماظـدوة ماظعؾؿقي ماظذي مؼؿؿققرم
حقلم"دورماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمؼبمتؼقؼؿماٌقازغيماظعوعيمظؾدوظي"،معؿؿـقومأنمتلػرمػذهماظـدوةمسـمتقصقوتمتلوػؿمؼبمتعزؼزم
ضدراتماألجفزةماظعربقيمعـمخاللمضؾطمأصضؾماٌؿوردوتمؼبمػذاماجملولموتؾودلماًدلات.
وخؿؿ مطؾؿؿف مبؿفدؼد ماظشؽر مإظب مطؾ مايوضرؼـ مسؾك متؾؾقؿفؿ ماظدسقة موعشورطؿفؿ مؼب ماجؿؿوسوت ماىؿعقي ماظعوعي مؼب مدورتفوم
اظـوغقيمسشرة.م
طؿومتؼدممإظبمأصقوبماٌعوظلمرؤدوءماألجفزةماألسضوءمبوظشؽرماىزؼؾمسؾكمدسؿفؿماٌؿقاصؾمظألعوغيماظعوعي،معؿؿـقومشلؿمإضوعيم
رقؾيمؼبمتقغسموشلذهماظدورةمطؾماظـفوحمواظؿقصقؼ.
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بعدمذظؽ،متـوولماظؽؾؿيمععوظلماألدؿوذ/مسودلمسؾدماظعزؼزماظصرسووي،مرئقسمدؼقانماحملودؾيمبدوظــيماظؽقؼًمبوإلغـوبيم
ورئقسماجملؾسماظؿـػقذيمظؾؿـظؿي،محقٌ متؼدممؼب معلؿفؾفو ممخبوظصماظشؽر مواظؿؼدؼر مظؾفؿفقرؼي ماظؿقغلقي ،مرئقلوً موحؽقعيًم
وذعؾوً،مسؾكمادؿضوصيماىؿعقيماظعوعي،موٌعوظلماألدؿوذ/مسؾدماظؾطقػماًراط،ماظرئقسماألولمظدائرةماحملودؾوتمبوىؿفقرؼيم
اظؿقغلقيمواألعنيماظعوممظؾؿـظؿي،موعبقعماظعوعؾنيمبوألعوغيماظعوعيمظؾؿـظؿيمسؾكمجفقدػؿماٌؾذوظيموسؾكمحلـماالدؿؼؾولموطرمم
اظضقوصيموسؾكمتقصرلمطؾمعلؿؾزعوتمنوحمػذهماالجؿؿوسوت.م
طؿو مرحى مبوٌشورطني ،معشرلا مإظب مأن محضقرػؿ ماٌؽـػ مؼدل مدالظي مصوسؾف مسؾك مسؿؼ ماالغؿؿوء مظؾؿـظؿي ماظعربقي موحرصفؿ مسؾكم
دصع معلرلتفومواإلدفوممؼب مردؿمآصوقمعلؿؼؾؾفوممبومضبؼؼمادؿؿرارؼيمتطقرػو موأدائفومظدورػوماٌلعقلمبؽػوءةموصعوظقي ،موايػوزم
سؾكمعؽوغؿفوماٌؿقزةمبنيماٌـظؿوتماظرضوبقيماإلضؾقؿقيمواظدوظقي.
ثؿ مأبرز ماىفقد ماٌؾذوظي مظؿػعقؾ مآظقوت مسؿؾ ماٌـظؿي ماظعربقي مواالرتؼوء مبفو موتطقؼر مأدوظقى مأداء مطوصي متـظقؿوتفو مٌفوعفو ممبوم
ضبؼؼ ماظؿطقر ماٌلعقل ،معدلزا محرص مدؼقان ماحملودؾي مبدوظي ماظؽقؼً ،مخالل مصذلة مترؤدف مظؾفؿعقي ماظعوعي مواجملؾس ماظؿـػقذيم
عـذ مسوم م 2013مسؾك مإبداء ماظؽـرل معـ ماآلراء مواٌؼذلحوت موتؼدؼؿ مطوصي مأذؽول ماظدسؿ ماظيت متلفؿ مؼب مهؼقؼ مذظؽ ،مداسقو مإظبم
عقاصؾي ماألجفزة ماظعربقي مظؿؾؽ ماىفقد موعزؼد ماظؿػوسؾ مبقـفو معـ ماجؾ ماالرتؼوء مبوٌـظؿي مإظب معلؿقى ماظطؿقح ماٌلعقل موعقاجفيم
اظؿقدؼوتموتقحقدماٌقاضػمؼبماحملوصؾماظدوظقيموتطقؼرمعلوػؿوتفومؼبمأغشطيماٌـظؿوتماظرضوبقيماظدوظقيمواالدؿػودةمعـمطوصيمعوم
ؼصدرمسـفو.م
وأذور مإظب مضرورة متؽقػ ماألجفزة ماظعربقي معع معلؿفدات ماألعقر مواألحداث ماظيت متصوحؾفو موعقاطؾي مذظؽ محػوزوً مسؾك معؽوغؿفوم
وعقاصؾي متؼدعفو موأداء معفوعفو ممبزؼد معـ مماظؽػوءة مواظػعوظقي ،مصضال مسـ متؽـقػ ماظؿعوون ماظػوسؾ مسؾك ماٌلؿقى ماظــوئل موسؾكم
اٌلؿقى ماىؿوسل مطلسضوء مؼب ماٌـظؿي ماظعربقي مبوإلضوصي مإظب متدسقؿ ماظؿعوون معع ماٌـظؿوت ماإلضؾقؿقي ماٌـؾـؼي مسـ معـظؿيم
االغؿقدوي،معـماجؾمتطؾقؼمذعورمعـظؿيماإلغؿقدويم"اظؿفربيماٌؿؾودظيمتـػعماىؿقع".مطؿومحٌماألجفزةماظعربقيمسؾكمزؼودةم
وتقدقع مآصوق ماٌشورطي مؼب مطوصي ماظؾفون ماظػـقي موصرق موذبؿقسوت ماظعؿؾ ماٌؿكصصي مسؾك مطوصي ماٌلؿقؼوت ،معـقػو مجبفقدم
األجفزة ماظعربقي ماظيت ممتـؾ ماٌـظؿي ماظعربقي مؼب مىون موصرق مسؿؾ معـظؿي ماالغؿقدوي .مطؿو مأذور مإظب مضرورة ماظعؿؾ مسؾك مإردوءم
تعوونمعـؿرمععماٌـظؿوتماٌؿكصصيماظيتمتلفؿمبشؽؾمعؾوذرمؼبمدسؿماظعؿؾماٌفينماظرضوبل.
وأثـك مسؾك مجفقد مأصقوب ماٌعوظل مرؤدوء مأجفزة ماظرضوبي ماظعؾقو مواألعـوء ماظعوعني ماظلوبؼني مواظعوعؾني مبوألجفزة ماظرضوبقي مؼبم
دؾقؾمخدعيماٌـظؿيماظعربقيموذطّرمبوظدورماظذيمضوممبفماٌرحقممبنذنماهللمتعوظبمععوظل/مسؾدماظعزؼزمؼقدػماظعددوغل –مرئقسم
دؼقان ماحملودؾي مبدوظي ماظؽقؼً ماظلوبؼ مـ مخالل مترأدف مظؾؿـظؿي معـذ مسوم م 2013موحؿك ماغؿؼوظف مإظب مرغبي ماهلل متعوظب موأذودم
بوظدورماظؼقوديماظذيمؼؼقممبفماجملؾسماظؿـػقذي مؼبمتقجقفمعلرلةماٌـظؿيموردؿماظلقودوتماظراعقيمظؿقؼقؼمأػداصفوموخططفوم
اإلدذلاتقفقيموبراعٍمسؿؾفومؼبمزبؿؾػماجملوالت.م
وتؼدم مبوظشؽر مإظب معبقع مىون موصرق مسؿؾ ماٌـظؿي ،معشقدا مبدور ماألعوغي ماظعوعي مظؾؿـظؿي موععوظل ماألعني ماظعوم /مسؾد ماظؾطقػم
اًراط مسؾك مدعقف ماظدائؿ موحرصف مسؾك مأداء ماألعوغي ماظعوعي مٌفوعفو ماألدودقي موتعزؼز ماظؿعوون مواظؿـلقؼ مبني ماٌـظؿي موطوصيم
اٌـظؿوت ماألخرى .مطؿو ممتـك مٌعوظل ماظدطؿقر /مصالح مغقري مخؾػ ،مرئقس مدؼقان ماظرضوبي ماٌوظقي ماالهودي مبوظقطوظي مجبؿفقرؼيم
اظعراق،ماظؿقصقؼمواظلدادمؼبمرئوديماٌـظؿيمظؾلـقاتماظـالثماظؼودعي.
وخؿؿمطؾؿؿفمبلنممتـكماظـفوحمواظؿقصقؼمألذغولماىؿعقيماظعوعيمواًروجمبؿقصقوتمإصبوبقيموعؼذلحوتمسؿؾقيمبـوءةمتلوػؿمؼبم
دصعماظعؿؾماظرضوبلموهؼؼماٌزؼدمعـماظؿعوونماٌـؿرمبنيماألجفزةماظعربقي.م
بعد مذظؽ متـوول ماظؽؾؿي مممـؾ ماألعوغي ماظعوعي مٌـظؿي ماالغؿقدوي ،مسدل مصقفو مسـ مدعودتف مبؿقاجده مؼب متقغس مواٌشورطي مؼب ماظدورةم
اظـوغقي مسشرة مظؾفؿعقي ماظعوعي مظؾؿـظؿي ماظعربقي موأذور مإظب ماالػؿؿوم ماظؽؾرل ماظذي متقظقف معـظؿي ماالغؿقدوي مظؾؿـظؿي ماظعربقي معـم
خاللمعؿوبعيمانوزاتفوموأغشطؿفوموإظبماظدورماظؽؾرلماظذيمتؼقممبفماٌـظؿيماظعربقيمداخؾمعـظؿيماالغؿقدويموىوغفو.مطؿومضدمم
سرضو معقجزا مسـ ماألغشطي مايوظقي ماظيت متؼقم مبفو معـظؿي ماالغؿقدوي .موخؿؿ مطؾؿؿف مبؿقجقف ماظشؽر مإظب ماٌـظؿي ماظعربقي مواظبم
اىؿفقرؼيماظؿقغلقي،معؿؿـقومألسؿولماىؿعقيماظعوعيماظـفوحمواظؿقصقؼ.
51
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ثؿمتـوولماظؽؾؿيمعدؼرمعؾودرةمتـؿقيماالغؿقدوي،محقٌمسدلمسـمدعودتفمبؿقاجدهمبؿقغسميضقرماظدورةماظـــوغقيمسـشرةم
ظؾفؿعقيماظعوعيمظؾؿـظؿيمومبومظؼقفمعـمحلـماالدؿؼؾولموطرمماظضقوصيموضدممسرضومعقجزامسـماألغشطيماظيتممتًمبوظؿعوونمبنيم
عؾودرة متـؿقي ماالغؿقدوي مواٌـظؿي ماظعربقي معـذ ماظدورة مايودؼي مسشرة مظؾفؿعقي ماظعوعي مظؾؿـظؿي ماٌـعؼدة مبدوظي ماظؽقؼً مدـيم
 2013موأذور مإظب ماظدلاعٍ ماٌلؿؼؾؾقي ماٌشذلطي ،معؾدؼو مادؿعداد ماٌؾودرة مورشؾؿفو مؼب متدسقؿ مػذا ماظؿعوون .موخؿؿ مطؾؿؿف مبؿفدؼدم
اظشؽرمإظبمععوظلماألدؿوذم/سؾدماظؾطقػماًراط،ماألعنيماظعوممظؾؿـظؿي،موععوظلماألدؿوذ/مسودلمسؾدماظعزؼزماظصرسووي،مرئقسم
اٌـظؿيماظعربقي،مععربومسـمعزؼدماظؿعوونماٌلؿؼؾؾلمععماٌـظؿيموععمععوظلماظدطؿقر/مصالحمغقريمخؾػ،مرئقسمدؼقانماظرضوبيم
اٌوظقيماالهوديموطوظيمجبؿفقرؼيماظعراقمورئقلفوماىدؼد.م
أثرمذظؽمذرسًماىؿعقيماظعوعيمؼبمأسؿوشلو،محقٌمادؿعرضمععوظل مرئقسماجملؾسماظؿـػقذيمعشروعمجدولمأسؿولماىؿعقيم
اظعوعيمومتًماٌقاصؼيمسؾقفمواظشروعمؼبمعـوضشيمزبؿؾػمبـقدهموادبوذماظؼراراتمواظؿقصقوتماظالزعيمبشلغفوموػل:
ادلوضوع ماألول :متؼرؼرماجملؾسماظؿـػقذيمسـمعؿوبعيمغشوطماٌـظؿيمواإلجراءاتماظيتمادبذػومظضؿونمتـػقذمبرغوعٍماظعؿؾماظذيم
أضرتفماىؿعقيماظعوعيمؼبمدورتفومايودؼيمسشرة:
مبعد ماالدؿؿوع مإظب متؼرؼر ماجملؾس ماظؿـػقذي مسـ معؿوبعي مغشوط ماٌـظؿي مواإلجراءات ماظيت مادبذػو مظضؿون متـػقذ ماظدلغوعٍ ماظذيم
أضرتفماىؿعقيماظعوعيمؼبمدورتفومايودؼيمسشرة،ماسؿؿدتماىؿعقيمػذاماظؿؼرؼر.
ادلوضوعماظـاغي:متؼرؼرمرئقسماجملؾسماظؿـػقذيمسـماظقضعماٌوظلمظؾؿـظؿي:
أرؾعًماىؿعقيماظعوعيمسؾكماظؿؼرؼرماظذيمأسدهمرئقسماجملؾسماظؿـػقذيمخبصقصماظقضعماٌوظلمظؾؿـظؿيمسـماظلـقاتم2013
،2015/2014/موبعدماٌداوظيمأضرتماىؿعقيمػذاماظؿؼرؼر.م
ادلوضوعماظـاظث:مإسالنمرئقسماىؿعقيماظعوعيموغوئؾفماألول:
سؿالمبلحؽومماظػؼرةماظـوظـيمعـماٌودةماًوعليمعـماظـظومماألدودلمظؾؿـظؿي ،ماغؿؼؾً مرئوديماىؿعقيماظعوعيمإظبمدؼقانماظرضوبيم
اٌوظقيماالهوديمجبؿفقرؼيماظعراقمومتًمتلؿقيمدؼقانماحملودؾيمبدوظيماظؽقؼً،مغوئؾومأولمظؾرئقس.
ادلوضوعماظرابع:مهدؼدمعؽونماظدورةماظـوظـيمسشرةمظؾفؿعقيماظعوعيمظؾؿـظؿيموتلؿقيماظـوئىماظـوغل:
سؿال مبلحؽوم ماظػؼرة ماظـوظـي معـ ماٌودة ماًوعلي معـ ماظـظوم ماألدودل مظؾؿـظؿي ،موبعد ماظـظر مؼب ماظذلذققوت ماٌقجفي مإظب ماٌـظؿيم
عـمطؾمعـمدؼقانماحملودؾيمبوٌؿؾؽيماألردغقيماشلوسلقي،مودؼقانماحملودؾيمبوىؿفقرؼيماظؾؾـوغقيمودؼقانماحملودؾيمبدوظيمضطرم
الدؿضوصيماظدورةماظـوظـيمسشرةمظؾفؿعقيماظعوعيمبؾؾداغفؿمدـيم،2019موبعدمأنمواصؼمطؾمعـمدؼقانماحملودؾيمبوٌؿؾؽيماألردغقيم
اشلوسلقي مودؼقان ماحملودؾي مبوىؿفقرؼي ماظؾؾـوغقي مسؾك مإتوحي ماظػرصي مظدؼقان ماحملودؾي مبدوظي مضطر مالدؿضوصؿفو ،مرحؾًم
اىؿعقيماظعوعيمبودؿضوصيمدؼقانماحملودؾيمبدوظيمضطرماظدورةماظـوظـيمسشرةمظؾفؿعقيماظعوعيموتؼدعًمبوظشؽرماىزؼؾمإظبمععوظلم
األدؿوذ ماظدطؿقر /مسؾد مخرابشف ،مرئقس مدؼقان ماحملودؾي مبوٌؿؾؽي ماألردغقي ماشلوسلقي موععوظل ماظؼوضل /مأغبد مغبدان ،مرئقسم
دؼقان ماحملودؾي مبوىؿفقرؼي ماظؾؾـوغقي ،موأذودت مبروح ماظؿعوون ماظيت مهؾك مبفو .موبـوء مسؾك مذظؽ ،ممتً متلؿقي مععوظل ماظشقخم
بـدرمبـمربؿدمبـمدعقدمآلمثوغل،مرئقسمدؼقانماحملودؾيمبدوظيمضطرمغوئؾوًمثوغقوًمظرئقسماجملؾس.
ادلوضوعماخلاعس:مإضرارمبرغوعٍمسؿؾماٌـظؿيمؼبمذبولماظؿدرؼىمواظؾقٌماظعؾؿلمظؾلـقاتماظـالثم2017ـ :2019
ارؾعً ماىؿعقي ماظعوعي مسؾك معشروع مبرغوعٍ مسؿؾ ماٌـظؿي مؼب مذبول ماظؿدرؼى مواظؾقٌ ماظعؾؿل مظؾلـقات ماظـالث م2017ـ 2019م
وأضرتفمؼبمصقغؿفماٌؼدعيمإظقفومعـماجملؾسماظؿـػقذيمؼبماجؿؿوسفماظـوظٌمواًؿلني.
ادلوضوعماظلادس:مإضرارماظدلغوعٍماٌوظلمظؾؿـظؿيمظؾلـقاتماظـالثم2017ـ :2019
غظرت ماىؿعقي ماظعوعي مؼب معشروع ماظدلغوعٍ ماٌوظل مظؾلـقات م2017ـ  2019اظذي مأسده ماجملؾس ماظؿـػقذي مؼب ماجؿؿوسف ماظـوظٌم
واًؿلني،موضررتماسؿؿوده.
ادلوضوع ماظلابع :ماغؿكوب مأربعي مأجفزة مأسضوء مؼب ماجملؾس ماظؿـػقذي مخؾػو مظالجفزة ماظيت ماغؿفً معدة مسضقؼؿفو مبعد مأنم
ادؿعرض مععوظل مرئقس ماجملؾس ماظؿـػقذي معطوظى ماظذلذقح مظعضقؼي ماجملؾس ماظؿـػقذي ماظقاردة مسؾك ماألعوغي ماظعوعي ،مذؽؾًم
اىؿعقيماظعوعيمىـيمظؾػرزمعـمرئوديماىؿعقيماظعوعيمواألعوغيماظعوعي.م
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موسؿالًمبلحؽومماٌودةماظرابعيمسشرمعـماظـظومماألدودلممتًمسؿؾقيماالضؿــراعماظلـريمالخـؿقورمأربعيمأجفـزةمعـمضـؿـم
مثوغقي مأجفزة موصؼ ماألدؾقب ماظذي مدؾؼ مأن ماسؿؿدتف ماىؿعقي ماظعوعي مؼب مدورتفو مايودؼي مسشرة ،موأدػرت مسؿؾقي ماالضذلاع مسـم
اخؿقورمأجفزةماظرضوبيمؼبمطؾمعـ:ماظلعقدؼيمودؾطـيمسؿونمواألردنموعقرؼؿوغقو.
وبذظؽمتصؾحمتشؽقؾيماجملؾسماظؿـػقذيماىدؼدمطؿومؼؾل:م
*مدؼقانماظرضوبيماٌوظقيماالهوديمجبؿفقرؼيماظعراقمممممممممممممممممممممممممممرئقـلـــوممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
*مدؼقانماحملودؾيمبدوظيماظؽقؼًممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممغوئؾـومأول
*مدؼقانماحملودؾيمبدوظيمضطرممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممغوئـؾومثونم
*ماألعنيماظعوممظؾؿـظؿي
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*ممدؼقانماظرضوبيماٌوظقيمواإلدارؼيممبؿؾؽيماظؾقرؼـممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
*ممدؼقانماحملودؾيمبوىؿفقرؼيماظؾؾـوغقي
*مماجملؾسماألسؾكمظؾقلوبوتمبوٌؿؾؽيماٌغربقي
*مماىفوزماٌرطزيمظؾؿقودؾوتمجبؿفقرؼيمعصرماظعربقي ممممممممممممممممأســضــوء
*ممدؼقانماٌراضؾيماظعوعيمبوٌؿؾؽيماظعربقيماظلعقدؼي
*ممجفوزماظرضوبيماٌوظقيمظؾدوظيمبلؾطـيمسؿون
*ممدؼقانماحملودؾيمبوٌؿؾؽيماألردغقيماشلوسلقيم
*ممربؽؿيمايلوبوتمبوىؿفقرؼيماإلدالعقيماٌقرؼؿوغقي
ادلوضوعماظـاعن:متعقنيمىـيماظرضوبيماٌوظقي:
سؿالًمبلحؽومماٌودةماظـالثنيمعـماظـظومماألدودل،مضررتماىؿعقيماظعوعيمتعقنيمىـيماظرضوبيماٌوظقيمٌراجعيمحلوبوتماٌـظؿيم
سـماظلـقاتم 2018 -2017-2016عـماألجفزةماظؿوظقي:
ممممممممممممممممممممسضقانمأصؾقون
*دؼقانماٌراجعيماظؼقعلمجبؿفقرؼيماظلقدانم
*مذبؾسماحملودؾيمبوىؿفقرؼيماىزائرؼيماظدميؼرارقيماظشعؾقي
*دؼقانماظرضوبيماٌوظقيمواإلدارؼيمبدوظيمصؾلطنيمممممممممممممممممممممممممممممممممممسضقانماحؿقورقون
*دؼــقانماظـــؿــقودؾــيماظؾّــقــؾــــــــــــل
ادلوضوعماظؿادع:ماسؿؿودمذعورمجدؼدمظؾؿـظؿيماظعربقي:

بعدمأنمارؾعًماىؿعقيماظعوعيمسؾكماظشعورماىدؼدمظؾؿـظؿيماٌؼذلحمعـمدؼقانماحملودؾيماظؾقيبمواظذيماضرهماجملؾسماظؿـػقذيم
ؼب ماجؿؿوسف ماظـوظٌ مواًؿلني ،ماسؿؿدت ماظــفؿعقي ماظعوعي مػــذا ماظشعور موأوصً مبلن متؿقظب ماألعوغي ماظعوعي مإدخول ماظؿعدؼالتم
اظالزعيمسؾقفمؼبمضـقءمذظـؽمواظعؿؾمبـفمدـيم.2017
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اظـؿوضوعماظعاذر:ماسؿؿودماظؿقصقوتماٌؿعؾؼيمبوٌكططماالدذلاتقفل:
بعد مأن مارؾعً ماىؿعقي ماظعوعي مسؾك ماٌذطرة ماٌؼدعي معـ مصرؼؼ ماٌكطط ماالدذلاتقفل ماظيت متضؿـً معؼذلحوت متؿعؾؼ مبوسؿؿودم
اٌكطط ماالدذلاتقفل مظؾؿـظؿي مظؾػذلة معـ م 2022-2018موسؾك ماظؿقصقوت ماظيت ماسؿؿدػو ماجملؾس ماظؿـػقذي مبفذا ماًصقص،م
ضررتماىؿعقيماظعوعيمعومؼؾل:م
 -1متػقؼض ماجملؾس ماظؿـػقذي مظؾؿـظؿي مالسؿؿود ماٌكطط ماالدذلاتقفل ماىدؼد مظؾػذلة  2022-2018وذظؽ مغظرا مإظب مأن ماٌكططم
ايوظلمؼـؿفلمؼبمدـيم 2017ممومتعذرمععفمسؾكماىؿعقيماظعوعيمؼبمدورتفوماظـوغقيمسشرماسؿؿودماٌكططماىدؼد.
 -2ماسؿؿود مصذلة مظؾؿكطط ماالدذلاتقفل مبلًّ مدـقات ماسؿؾورا معـ مدـي م 2022موػل مدـي ماغعؼود ماىؿعقي ماظعوعي مممو مدقؿؽـم
علؿؼؾال معـ مضؿون ماظؿقاصؼ مبني متورؼخ ماغؿفوء مصذلة ماٌكطط موتورؼخ ماغعؼود ماىؿعقي ماظعوعي موذظؽ مسؾك مشرار ماٌكطط ماٌعؿؿد معـم
ضؾؾمعـظؿيماإلغؿقدوي.م
اظـؿوضوعماحلاديمسشر:مدسؿمرؾىمدؼقانماظرضوبيماٌوظقيمواإلدارؼيمبدوظيمصؾلطنيماالغضؿوممإظبمسضقؼيمعـظؿيماإلغؿقدوي:
بعد مأن مارؾعً ماىؿعقي ماظعوعي مسؾك مضرار ماجملؾس ماظؿـػقذي مرضؿ م 2016/232حقل معلوغدة مرؾى مدؼقان ماظرضوبي ماٌوظقيم
واإلدارؼي مبدوظي مصؾلطني محقل ماالغضؿوم مإظب مسضقؼي معـظؿي ماإلغؿقدوي ،مرحؾً ماىؿعقي ماظعوعي مبفذا ماظطؾى معمطدة مسؾكم
األجفزةماألسضوءمتدسقؿفموعـوصرتفمخاللمعممترماإلغؿقدويماظؼودمماٌزععمسؼدهمؼبمأبقمزيب.م
اظـؿوضوعماظـاغيمسشر:ماظـدوةماظػـقيمحقلمعقضقعم"دورماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمؼبمتؼقؼؿماٌقازغيماظعوعيمظؾدوظي":
بعد مأن مغوضشً ماىؿعقي ماظعوعي ماٌقضقع ماظػين م"دور ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مؼب متؼقؼؿ ماٌقازغي ماظعوعي مظؾدوظي" موسؼىم
ادؿعراضمورضوتماظعؿؾماظيتمأسدػومسددمعـماألجفزةماألسضوءمحقلمربقريماٌقضقعماٌذطقرمواظـؼوذوتماظيتمدارتمحقشلو،م
خؾصًماىؿعقيماظعوعيمإظبماظؿقصقوتماآلتلمذطرػومالحؼو.
وؼب مخؿوم مأذغوشلو ،مضررت ماىؿعقي ماظعوعي متقجقف مبرضقي مذؽر موتؼدؼر مإظب مدقودة مرئقس ماىؿفقرؼي ماظؿقغلقي ماظلقد ماظؾوجلم
ضوؼدماظلؾللمورئقسمايؽقعيماظلقدمؼقدػماظشوػدمسؾكمعومحظقًمبفماظقصقدماٌشورطيمعـمرقىماظقصودةموطرمماظضقوصيمرقؾيم
إضوعؿفؿمؼبمبؾدػؿماظـوغلمتقغس.
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اإلرارماحملوريمظؾـدوةمواظؿوصقاتماظصادرةمسن
اظدورةماظـاغقةمسشرةمظؾفؿعقةماظعاعةمظؾؿـظؿة:
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أوال:ماإلرارماحملوريمظؾـدوةماظعؾؿقةمحولمعوضوعم"دورماألجفزةماظعؾقامظؾرضابةميفمتؼوؼمٌمادلوازغةماظعاعةمظؾدوظة":
احملورماألول:مدورماألجفزةماظعؾقامظؾرضابةميفمتؼوؼممادلـفاجماالدؿـؿاريمظؾؿوازغةماظعاعةمظؾدوظة:
م

سـوانماظورضة

 1دورماألجفزةماظعؾقومؼبمتؼقؼؿماٌـفوجم
االدؿـؿوريمظؾؿقازغيماظعوعيمظؾدوظي.م
 2دورماىفوزمظؾؿـفوجماالدؿـؿوريمظؾؿقازغيم
اظعوعيمظؾدوظي

عؼدّمماظورضة

اظدوظة

اظعراق اظدطؿقرة/مغضولمسؾدماظزػرةمعدؼرمسوممدائرةمتدضقؼماظـشوطماظصـوسلم
بدؼقانماظرضوبيماٌوظقيماالهوديمؼبمعبفقرؼيماظعراقم
سؿون

األدؿوذ/مربؿدماىوبريمعدؼرمدائرةماظرضوبيمسؾكمضطوعماظشمونماٌوظقيم
ؼبمجفوزماظرضوبيماٌوظقيمواإلدارؼيمظؾدوظيمؼبمدؾطـيمسؿونم

 3دورامألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمؼبمتؼقؼؿماٌـفوجم اظؽقؼً األدؿوذةمسقارػماٌـصقرمطؾرلماٌدضؼنيمؼبمدؼقانماحملودؾيماظؽقؼيت.
األدؿوذة/معـوؼرماظشدوخل،مربودىمأولم
االدؿـؿوريمظؾؿقازغيماظعوعيمظؾدوظي.
 4دور ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مؼب متؼقؼؿ ماٌـفوجم عصر األدؿوذ /مأدوعي مممدوح معدؼر مسوم مؼب ماىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوتم
جبؿفقرؼيمعصرماظعربقي.
االدؿـؿوريمظؾؿقازغيماظعوعيمظؾدوظي.

احملور ماظـاغي :ماظؿقدؼات ماظيت متواجه ماألجفزة ماظعؾقا مظؾرضابة ميف متؼوؼم ماحللاب ماخلؿاعي موأثره ميف متعزؼز مادللاءظةم
واظشػاصقةميفماإلدارةمادلاظقةماظعاعة:
م

سـوانماظورضة

اظدوظة

عؼدّمماظورضة

1

اظؿقدؼوتماظيتمتقاجفماألجفزةماظعؾقومؼبمتؼقؼؿم
ايلوبماًؿوعلموأثرهمؼبماإلدارةمؼبمتعزؼزم
اٌوظقيماظعوعي.م
سرضماظؿفربيماىزائرؼيمسدلماٌشروعماظؿؿفقديم اىزائرم األدؿوذة/مغعقؿيمزابرمعؼررةمسوعيمؼبمذبؾسماحملودؾيم
بوىؿفقرؼيماىزائرؼيماظشعؾقيم
ؼبمتلقؼيماٌقزاغقي
اظؿقدؼوتماظيتمتقاجفماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمؼبم ضطرم األدؿوذةمسقارػماٌـصقرمطؾرلماٌدضؼنيمؼبمدؼقانماحملودؾيم
تؼقؼؿمايلوبماًؿوعلموأثرهمؼبمتعزؼزماٌلوءظيم
اظؽقؼيت.
األدؿوذة/معـوؼرماظشدوخل،مربودىمأولم
واظشػوصقيمؼبماإلدارةماٌوظقيماظعوعي
اظؿقدؼوت ماظيت متقاجف ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبيم تقغسم األدؿوذ معراد مبـ مضلقعي ،معـدوب محؽقعي مواألدؿوذ مربؿدم
صوحلماظزاؼر،ممعلؿشورمعلوسدمبدائرةماحملودؾوتمبوىؿفقرؼيم
ؼب متؼقؼؿ مايلوب ماًؿوعل موأثره مؼب متعزؼزم
اظؿقغلقي.
اٌلوءظيمواظشػوصقيمؼبماإلدارةماٌوظقيماظعوعي

5

اظؿقدؼوت ماظيت متقاجف ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبيم اظؽقؼً األدؿوذة/مسقارػماٌـصقر،مطؾرلماٌدضؼني
ؼب متؼقؼؿ مايلوب ماًؿوعل موأثره مؼب متعزؼزم
األدؿوذة/معـوؼرماظشدوخل،مربودىمأولم
اٌلوءظيمواظشػوصقيمؼبماإلدارةماٌوظقيماظعوعي

2
3

4

األردن اظدطؿقر/معـرلماظـؿـوصرل،مرئقسمضلؿماٌقاردماظؾشرؼيم
دؼقانماحملودؾيمبوٌؿؾؽيماألردغقيماشلوسلقي.
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ثاغقا:متوصقاتماجلؿعقةماظعاعةمظؾؿـظؿةمخاللمدورتفاماظـاغقةمسشرة:م

*ماحملورماألول:مدورماألجفزةماظعؾقامظؾرضابةميفمتؼوؼممادلـفاجماالدؿـؿاريمظؾؿوازغةماظعاعةمظؾدوظة:
 -1ضرورة ماظؿـلقؼ مبني ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مظؾعؿؾ مسؾك موضع مإرور مسؿؾ مظؿؼقؼؿ ماٌـفوج ماالدؿـؿوري مواسؿؿود م(اٌرصؼم
رقوً)مطقرضيمبقضوءمتعرضمظؾـؼوشمواظدراديمعـمضؾؾماألجفزةماألسضوء.
 -2أن مؼؽقن مظدى ماىفوز ماظرضوبل مرؤؼي مسلقظقي موتػصقؾقي مظعؿؾقي ماظؿؼققؿ ماظيت مؼرؼد ماظؼقوم مبفو موأن مؼؼقم مبؿفقؽي ماظقدوئؾم
اظالزعي مظذظؽ مدقاء مسؾك معلؿقى معـففقي ماألدوات ماظعؾؿقي مظؾؿدضقؼ موطػوءة موضدرات معقزػقف موإدخوشلو مضؿـ مخطط مسؿؾفم
اظرضوبل.
 -3إسدادمبراعٍمتدضقؼقيمعؿؽوعؾيمعقضقسيموصؼمععوؼرلموعـففقوتمرضوبقي،مظؿؼققؿمعدىمنوحماًطيماالدؿـؿورؼيموطػوءةمودضيم
اظدلاعٍمواألػدافماظيتمتلعكماظقحدةمايؽقعقيمإظبمهؼقؼفو.
 -4اٌلوػؿي مؼب موضع ماٌمذرات ماظالزعي مظؼقوس مطػوءة ماألداء مؼب متـػقذ ماٌشورؼع مواظدلاعٍ ماالدؿـؿورؼي ،متلخذ مبـظر ماالسؿؾورم
اىفوتماٌعـقيمبوظؿـػقذمطلنمتؽقنمدائرةمحؽقعقيمعرطزؼيمتـػذمعشورؼعفومسؾكمغطوقماظدوظيمطؽؾمأومسؾكمعلؿقىماحملوصظوتم
واألضوظقؿ.م
 -5ترطقز مسؿؾقوت ماظؿؼققؿ مسؾك ماالضؿصودؼي مواظػوسؾقي مواظؽػوءة ممبشؽؾ مخوص معـ مخالل ماظربط مبني ماإلسؿؿودات ماظيت مهصؾم
سؾقفو ماظقحدات مايؽقعقي معع ماإلنوز ماظػعؾل مظؾؿشورؼع مواظدلاعٍ ماالدؿـؿورؼي مواظؿقؼؼ معـ مطقن متؾؽ ماألغشطي ماٌـػذة مضدم
حؼؼًماشلدفماظذيمخصصًمعـمأجؾفمتؾؽماٌؾوظغ.
 -6تفقؽي ماظؼدرات ماظؾشرؼي ماٌؿكصصي ماظالزعي مؼب ماىفوت ماظرضوبقي مبوظعدد ماظذي مؼؿـودى معع محفؿ ماٌشورؼع ماٌـػذة مواظؿقزؼعم
اىغراؼبمشلومظضؿونمتغطقيمسؿؾقيماظرضوبيمواٌؿوبعيمألطدلمسددمعـمماٌشورؼع،مععماظذلطقزمسؾكمجقاغىماظؽػوءةماٌفـقيمواًدلةم
اٌقداغقي.
 -7االظؿزام مبلسؾك مععوؼرل ماظشػوصقي مؼب ماإلبالغ مسـ مربؿقى ماظؿؼرؼر ماظرضوبل موضؿون موصقظف مإظب ماىفوت مذات ماظصؾي موصوغعيم
اظؼرار،موؼؽقنماإلبالغمَوصؼومظإلرورماظؼوغقغلمظؽؾمجفوز.م
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*ماحملورماظـاغي:ماظؿقدؼاتماظيتمتواجهماألجفزةماظعؾقامظؾرضــــابةميفمتؼــوؼمماحللابماخلؿاعيموأثـرهميفمتـعزؼزم
ادللاءظةمواظشػاصقةميفماإلدارةمادلاظقةماظعاعة:
 -1غشر ماظقسل مظدى مأصقوب ماٌصؾقي م(اظلؾطي ماظؿشرؼعقي ،ماظلؾطي ماظؿـػقذؼي ،معـظؿوت ماجملؿؿع ماٌدغل) مبلػؿقي مايلوبم
اًؿوعلمظؾدوظي،محقٌماغفمميـؾماغعؽوسمظؼوغقنماٌقازغيماظعوعيمظؾدوظي.
 -2ضرورة مرصع معلؿقى معـؿليب ماظدوائر ماإلدارؼي مواحملودؾقي مؼب مإدارات ماظدوظي مطوصي معـ مخالل ماظؿدرؼى مواظؿلػقؾ ماٌلؿؿرم
وعقاطؾيماظؿطقراتماظيتمتلؿفدمؼبماظؿعوعؾمععمايلوبماًؿوعلمودرادؿفوموتؼققؿفو.
 -3اسؿؿود ماظدضي مؼب مأسداد ماٌقازغي موتـػقذػو مواظرضوبي مسؾقفو ،مواالدؿػودة معـ ماألخطوء ماظلوبؼي مؼب متطؾقؼ مبعض مبـقد ماٌقازغيمعـم
خاللمسؿؾقيماظؿؼقؼؿمواٌراجعيمواظيتممتمتلذرلػومؼبمتؼرؼرمايلوبماًؿوعل.
 -4هؼقؼ معـوضشوت مجودة معع ماإلدارات ماظعؾقو مؼب ماظدوظي مظؾؿالحظوت ماٌمذرة مسؾك مهؾقؾ ماظؾقوغوت ماٌوظقي مظؾقلوب ماًؿوعلم
ؼبماظقضًماٌـودىمظضؿونمإصبودمودوئؾمظؿقلنيماألداءموتصقؼىماالسبراصوت.م
 -5تؼدؼؿ محؾقل مجذرؼي مٌعوىي ماظؼضوؼو ماظعوظؼي معـؾ متصػقي محلوبوت ماظلؾػ مواألعوغوت مواألرصدة ماٌدؼـي مواظدائـي ماٌؿؼودعيم
وتلقؼؿفومسؾكماظقجفماظصققحمومبومؼؿػؼمععماٌعوؼرلماحملودؾقيمواٌفـقي.
 -6تػعقؾ مربطماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيماظؽذلوغقوًمبوظـظومماحملوديبماٌلؿكدممعـمضؾؾ موزارة ماٌوظقيمؼبمإسدادمايلوبماًؿوعلم
وذظؽمظؿؿؽقـفمعـمعؿوبعيمايلوبوتمواألرصدةمأوالمبلولمخاللماظلـي.م
 -7زؼودة ماظؿـلقؼ مبني ماىفوز ماظرضوبل مووزارة ماٌوظقي مواإلدارات مايؽقعقي معـ مأجؾ مدرسي مإنوز مايلوب ماًؿوعل مواظعؿؾم
سؾكمإصبودمغقعمعـماظؿقاصؾمواظؿعوونماٌؼــمععمأصقوبماٌصوحلماٌعـقني.
 -8تؼقؼي مأجفزة ماظرضوبي ماظداخؾقي مؼب ماإلدارات مايؽقعقي مواسؿؿود ماظطرق ماٌؿطقرة مؼب مصقص ماٌعوعالت ماٌوظقي مواظذلطقز مسؾكم
وجقدمغظوممعوظلموربوديبمعؿطقرمميؽـماٌدضؼمعـمتؿؾعماظعؿؾقوتماٌوظقيمواحملودؾقي.
 -9ضقوم ماظلؾطي ماظؿشرؼعقي ممبـوضشي مايلوب ماًؿوعل مواظؿؼرؼر ماظرضوبل ماٌرصؼ مبف مؼب ماٌقاسقد ماحملددة مضوغقغوً مظضؿون مهؼقؼم
اظػوئدةمعـماٌعؾقعوتموغشرهمبقدوئؾماإلسالمماٌكؿؾػيمإلرالعماىؿفقرمهؼقؼوًمٌؾدئلماظشػوصقيمواٌلوءظي.
 -10حٌماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمواحملودؾيمسؾكموضعمعـففقوتمتقاطىماالغؿؼولمإظبمتطؾقؼماٌقازغيمبوألػداف.
(عرصقماظؿوصقةماألوىلمعنماحملورماألول):م
إرارمسؿلمعؼرتحمظؿؼوؼممادلـفاجماالدؿـؿاريمظؾؿوازغةماظعاعةمظؾدوظة:
تعد ماظؿـؿقي معـ ماظعـوصر ماألدودقي مظالدؿؼرار مواظؿطقر ماإلغلوغل مواالجؿؿوسل مؼب مأي مبؾد ،موظضؿون مهؼقؼ مسؿؾقي متـؿقي مذوعؾيم
صبى مان متؿظوصر مجفقد معبقع ماىفوت ماٌعـقي مبؿقؼقؼ مسؿؾقي ماظؿـؿقي مموػؿ مطؾ معـ ماٌكطط ماظؼقعل مواىفوت مايؽقعقيم
اٌعـقيمواظذؼـمؼؿقظقنمعلموظقيمتـػقذمسـوصرماظؿـؿقيماألدودقيموػلم(اظؿكطقط،ماظؿـػقذ،ماٌؿوبعي).
موظضؿون ماظؿقؼؼ معـ مدضي مأسؿول ماظؿكطقط موعالءعؿفو ميفؿ موروضوت ماظؾؾد ماٌؿوحي معـ معقارد مرؾقعقي موبشرؼي مواظؿقؼؼ معـم
اظؿـػقذماٌـؾممبومؼؿالئؿموحفؿماًططماٌقضقسيمظضؿونمدالعيماظؿـػقذموصؼماظؼقاغنيمواظؿعؾقؿوتمممالمبدمعـمتقصرمسـصرمرابعم
وػقم(اظرضوبيمواظؿدضقؼمواظؿؼققؿماظالحؼمظؾؿشورؼعمبعـوصرهماظـالث)موػـومؼلتلمدورماىفوزماظرضوبلم.م
إن مدور ماألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي مؼب مشوؼي ماألػؿقي مظؿقدؼد معلؿقى متـػقذ ماٌشورؼع ماالدؿـؿورؼي موعدى مهؼقؼ ماألػداف ماٌرجقةم
عـفو موهدؼد ماٌلموظقوت مسؾك معلؿقى ماظقحدات مايؽقعقي معـ مخالل مصالحقوتف ماظقادعي موشرل ماٌؼقدة مؼب ماالرالع مسؾك مطوصيم
اظقثوئؼ مواٌعؾقعوت ماًوصي مبؿـػقذ ماظعؼقد مؼب ماإلدارات مايؽقعقي موضؿـ ماإلرور ماظؼوغقغل ماظذي مؼؽػؾ مشلو مذظؽ ،مدقف مميـحم
اىفوز ماظرضوبل معلوحي ماطدل مؼب متؽقؼـ مرؤؼي معلؿؼؾؾقي مظؾقون ماثر معشورؼع ماٌـفوج ماالدؿـؿوري مسؾك ماظؾـقي ماظؿقؿقي مبودؿعؿولم
اٌمذرات ماالضؿصودؼي موبقون ماٌشوطؾ مواٌعقضوت ماظيت مواجفً متـػقذ ماٌـفوج ماالدؿـؿوري ماظلـقي مواظيت مغؿٍ مسـفو متلخر مؼبم
انوزماٌشورؼعمؼبمعقاسقدػوماحملددةم.
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-1مأػدافمتؼققمماظـؿـفاجماالدؿـؿاري:
أ -مدسؿ متقجف ماٌكطط ماظقرين مسبق متصققح ماٌقازغوت مووضع معمذراتفو مؼب ماٌلور ماظذي مؼقازن مبني ماظطؿقح مواإلعؽوغقوتم
اٌؿوحي،موتقصرلمضوسدةمععؾقعوتقيمطؾرلةمؼبمردؿماظلقودوتمواًططماظعؾؿقيماظؾعقدةمسـماظؿؼدؼراتمشرلماظقاضعقي.
ب -مظػً ماغؿؾوه ماٌكطط ماظقرين مإظب مضرورة ماظؿـلقؼ مبني ماظلقودي ماٌوظقي ماظعوعي مظؾدوظي مواظلقودي ماالدؿـؿورؼي موذظؽ معـ مخاللم
دراديماظعالضيمبنيماإلغػوقماالدؿفالطلمايؽقعلموهلـمؼبماًدعوتمايؽقعقيموضرورةمأنمتؽقنماظعالضيمرردؼيمبقـفؿو.
ت-متؼققؿمعدىمعلوػؿيماٌشروسوتماالدؿـؿورؼيماٌـػذةمؼبمهؼقؼماألػدافماالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيمظؾدوظي.
ث -معراضؾي ماًطط ماٌوظقي موعؿوبعي متـػقذػو ،مواظؿعرف مسؾك معو ممت مهؼقؼف معـ ماألػداف ،مودرادي ماألدؾوب ماظيت محوظً مدونم
هؼقؼفو.
ج -متؼققؿ مغؿوئٍ مأسؿول ماظقحدات ماإلدارؼي معـ مخالل معؼورغي معلؿقى ماألداء ماظػعؾل ممبلؿقى ماألداء ماٌكطط مظف ،موحصرم
االسبراصوتموأدؾوبموضقسفوموإعؽوغقيمععوىؿفومأومتعزؼزػو.مم
ح-معدىمعالئؿيماٌـفوجماالدؿـؿوريماٌكططمظفمسؾكمعلؿقىمطؾمضطوعمعـؾماظصقيمواظؿعؾقؿمععماالحؿقوجوتماظػعؾقيمواٌرحؾقيم
ظؾؼطوعماٌذطقر.
خ -مضؾط موترذقد ماإلغػوق مايؽقعل معـ مخالل ماظرضوبي مواٌؿوبعي مظألعقال ماٌـػؼي مواٌشورؼع ماٌـػذة مواظؿقؼؼ معـ مصوسؾقي موطػوءةم
األداءمظؿؾؽماٌشورؼعموبوظؿوظلمعـعماإلدرافمواظؿؾذؼرمعـماألجفزةمايؽقعقيموايػوزمسؾكماألعقالماظعوعي.
-2معؿطؾـؾاتماظؿـػـقذ:
أ -متشؽقؾ مصرؼؼ مسؿؾ معؿكصص مؼؿقظب معفوم مسؿؾف مبشؽؾ مذوعؾ موؼؿكذ معـ ماىفي مايؽقعقي ماظرئقلقي ماٌلموظي مسـ مإسدادم
اٌـفوج ماالدؿـؿوري معؼراً مظف مظقؽقن معطؾعوً مسـ مضرب مسؾك ماظؾقوغوت مواٌعؾقعوت ماٌؿقصرة مظدى ماٌكطط ماظؼقعل موؼؿؿؽـ مبذظؽ معـم
بـوءماالدؿـؿوجوتمواظؿقصؾمإظبمتقصقوتمبـوءةمذاتمتلثرلمؼبمتقجقفمعلورماظعؿؾقيماظؿكطقطقي.
ب-مضوسدةمبقوغوتمعؿؽوعؾيمتعؽسمعلؿقىمهؼقؼماًططماٌقضقسيموٌكؿؾػماظؼطوسوتمصضالًمسـمبقوغوتمإحصوئقيمسؾكمعدىم
اظلـقاتماًوضعيمظؾؿؼققؿمتؿضؿـماآلتل:
*مسددمعشورؼعماٌـفوجماالدؿـؿوريمبصقرةمإعبوظقيموطؾػفوماظؽؾقيموغلؾيماظصرفماٌؿقؼؼي.
* مسدد معشورؼع ماٌـفوج ماالدؿـؿوري معقزسي مسؾك معلؿقى ماظؼطوسوت م(صـوسل ،مخدعل ،مزراسل ،مصقل ،مغػطل...،اخل)م
عقضقيمطؾػفوماظؽؾقيمودبصقصوتفوماظلـقؼيموغلؾيماظصرفماٌؿقؼؼي.
*ماٌشورؼعماٌؿقضػي،ماٌشورؼعماٌؾغوة،ماٌشورؼعماٌؿؾؽؽي..م.اخل.
*ماٌشورؼعماٌـفزةمواظيتممتمتشغقؾفومصعؾقوً.
*متؼورؼرماٌؿوبعيماٌرطزؼي.
ج-موضعمعمذراتمظؾؿؼققؿمتؿضؿـماظذلطقزمسؾكمماظػؼراتماآلتقي:م
*مهؾقؾمعوظلمظـلىماظصرفمخاللمدـقاتماظؿؼققؿمواثرمزؼودةماظؿكصقصوتماٌوظقيمسؾكمواضعماٌشورؼعماٌـػذةموتلثرؼفومسؾكم
اجملؿؿع،معـمخالل:
مػؾمازدادتمغلؾيماظصرفمتصوسدؼوًمأممػـوكمتذبذبمؼبماظؿكصقصوتماٌرصدةممموماثرمدؾؾوًمسؾكمغلىماظصرف.موضعمدؾؿمأوظقؼوتمظؾؿشورؼعموحلىماظؼطوسوتماالضؿصودؼي.معومػلماظؼطوسوتماظيتمادؿلثرتمبؿكصقصوتمعوظقيماطـرمعـمشرلػوموػؾمطونمشلومعردودماصبوبل.ماثرمتلخرماظؿؿقؼالتماٌوظقيمأوماإلجراءاتماٌعؼدةمؼبماظصرفمسؾكمتـػقذماٌشورؼع.مػؾمػـوكمعشورؼعمعؿقضػيم؟موعومػلماظؿكصقصوتماٌوظقيماٌرصدةمشلومواظيتمملمتلؿغؾ.ماٌشورؼعماظيتمتضوسػًمطؾػفوماظؽؾقيموبقونمأدؾوبفو.معدى متـودى مزؼودة ماظؿكصقصوت ماٌوظقي معع مإسداد ماٌشورؼع ماٌـػذة مواٌؾوظغ ماٌصروصي ،مواظؿقؼؼ معـ ماالدؿػودة ماظؼصقى معـماظؿكصقصوتماٌرصدة.
معدىمعراسوةمحفؿماٌشورؼعموغقسفومأثـوءمرصدماظؿكصقصوتماٌوظقيمشلوموسؾكمعدىمدـقاتماظؿؼقؼؿ.58
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*مدراديماظؿلثرلاتماظؾقؽقيمواالجؿؿوسقيمظؾكططمواظدلاعٍماالدؿـؿورؼيمايؽقعقي:
مبوظؿلطدمعـمهؼقؼماظػوئدةمعـماٌشورؼعماٌـػذةمعـمخاللمادؿطالعمآراءماٌقارـنيمأوماىفوتماٌلؿػقدةمعـماٌشروع،موضقوسمعدىماظرضوماٌؿقؼؼ.
 معدى متقزؼع ماٌشورؼع مسؾك ماظؼطوسوت ماالضؿصودؼي مواًدعقي مخالل مدـقات ماظؿؼقؼؿ موتلثرلػو مؼب متطقؼر ماظقاضع ماالضؿصوديمظؾؿقوصظوتمواألضوظقؿ.
معدىمعراسوةمإدراجماٌشورؼعماٌؿعؾؼيمبويػوزمسؾكماظؾقؽيمخاللمدـقاتماظؿؼقؼؿ.*مدراديمهؾقؾقيمٌلؿقىمطػوءةمتـػقذماٌشورؼعمعـمخاللماٌؼورغيمبنيماظؾقوغوتماٌؼدعيمعـماىفوتماٌعـقيموعدىمواضعقيمػذهم
اظؾقوغوت معـ مخالل ماظزؼورات ماٌقداغقي مظػرؼؼ ماظؿؼققؿ محقٌ ممتعطل مػذه ماظزؼورات مغظرة مأطـر مضربوً مظصوغع ماظؼرار مسـ ماٌرحؾيم
اظيتموصؾمإظقفومهؼقؼماشلدفماظؿـؿقيموعومإذامطونمعؾؾقوًمظؾطؿقح.
د -مسرض مهؾقؾل مألػؿ ماألدؾوب ماظيت مأدت مإظب محدوث مصفقة مؼب متـػقذ معشورؼع ماٌـفوج ماالدؿـؿوري مواػؿ ماٌشوطؾ مواٌعقضوتم
اظيتمواجفؿفومواإلجراءاتماٌؿكذةمٌعوىؿفو:
*مأدؾوبمصـقي:
متؿعؾؼمبعدممدضيماظدرادوتماألوظقيمظؾؿشروعمأومسدممواضعقؿفوموعرورمصذلاتمرقؼؾيمسؾكمإسدادػو.متغقرلاتمسدؼدةمؼبماظؿصوعقؿماظؿػصقؾقيمواٌكططوتمممومؼمديمإظبمتغقرلاتمطؾرلةمبوظزؼودةمأوماظـؼصونمخاللمعرحؾيماظؿـػقذ.مضعػماإلعؽوغقوتماظؿـػقذؼيمظشرطوتماٌـػذةمظؾؿشروع.مضعػماظؿـلقؼمبنيماىفوتمايؽقعقيماٌعـقيمبوٌشروع.*مأدؾوبمعوظقيمتؿعؾؼمبوظؿؿقؼالتموتلخرػو.
*مأدؾوبمأخرىم(اضؿصودؼي،مضوغقغقي،ماجؿؿوسقي).
ػـ -مسرض مألػؿ مادؿـؿوجوت ماظؿؼققؿ مواػؿ مغؼوط ماظضعػ ماٌمذرة مبطرؼؼي معـطؼقي مترتؾط معع معو ممتّ ماطؿشوصف مأثـوء ماظؿدضقؼ،م
وواضعقيمتعدلمسـماظقاضعماظػعؾلمظؾؿشؽؾيموربددهمألدؾوبمحدوثماٌشؽؾيموادؿؿرارػو.
و -موضعمتقصقوتمتؿضؿـم(حؾّمواحدمربدّدماومسدّةمحؾقلمممؽـي)معـمأجؾمتقصرلمهلقـوتمعـطؼقيموواضعقيمظؿفووزمحوالتم
اًؾؾماظيتمازفرتفومسؿؾقيماظؿؼققؿ.
59
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خاعلا:معؤمترماإلغؿودايم:2016
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سؼدمعممترماإلغؿقدويم(اإلغؽقدوي)ماظـوغلمواظعشرونمؼبمعدؼـيمأبقمزيبمبدوظيماإلعوراتماظعربقيماٌؿقدةمخاللماظػذلةمعـم7مإظبم
11مدؼلؿدلم.2016م
وؼعؼدمػذاماٌممترمظؾؿرةماظـوغقيمبدوظيمسربقيموذظؽمبعدمأنمسؼدمدـيم1995مجبؿفقرؼيمعصرماظعربقي.
وميـؾماإلغؽقدويمأسؾكمػقؽيممبـظؿيماإلغؿقدوي،محقٌمؼضؿمعبقعمأسضوءماٌـظؿيماظؾوظغمسددػؿمحوظقوم196مسضقا.موؼـعؼدم
اٌممترمطؾمثالثمدـقاتمهًمرئوديماىفوزماظرضوبلمظؾدوظيماٌلؿضقػي.م
وبوإلضوصي مظؽقغف مصرصي مجملؿؿع ماإلغؿقدوي مظؿؾودل ماظؿفورب مواآلراء موعـوضشي ماٌقاضقع ماظػـقي مصنن ماٌممتر مؼعد مطذظؽ معـودؾيم
الدبوذماظؼراراتمعـمأجؾمهلنيموتطقؼرماظرضوبيماٌوظقيموتعزؼزماٌلوءظيمايؽقعقيمسؾكماٌلؿقىماظدوظل.موبوإلضوصيمإظبمأسضوءم
اٌـظؿي،مؼشوركمؼبماٌممترمممـؾقنمعـماألعؿماٌؿقدةمواظؾـؽماظدوظلموعمدلوتمعفـقيمدوظقيمأخرى.
وذفد ماٌممتر معشورطي مدوظقي معؽـػي محقٌ مصوق مسدد مايوضرؼـ م 600مذكصو .موعـ ماىوغى ماظعربل مذورك م 16مجفوزا مأسؾكم
ظؾرضوبيمؼبماٌممتر.م
وواصؼ ماٌممتر مبوإلعبوع مسؾك ماغضؿوم مدؼقان ماظرضوبي ماٌوظقي مواإلدارؼي مبدوظي مصؾلطني مطعضق مطوعؾ مٌـظؿي ماإلغؿقدوي موػق مإنوزم
تورطبلمطونمظؾؿـظؿيماظعربقيمذرفماٌلوػؿيمؼبمهؼقؼفمعـمخاللماٌؿوبعيمواٌـوصرةمٌؾػماغضؿومماظدؼقان.
وبفذهماٌـودؾيمتؿؼدمماٌـظؿيماظعربقيمبلحرماظؿفوغلمظؾففوزماظػؾلطقينمالغضؿوعفمإظبمعـظؿيماإلغؿقدويموممومؼعززمدورماألجفزةم
اظرضوبقي ماظعربقي مبوٌـظؿوت ماظدوظقي .موظؼل متـظقؿ ماٌممتر مادؿقلون ماظقصقد ماٌشورطي محقٌ مسدلوا مسـ ماغؾفورػؿ موإسفوبفؿم
حبرصقي ماٌشرصني معـ معـؿليب مدؼقان ماحملودؾي مبدوظي ماإلعورات ماظعربقي ماٌؿقدة مؼب متـلقؼ مزبؿؾػ مصعوظقوت ماٌممتر موترتقىم
جؾلوتف موصعوظقوتف مواإلحوري مجبؿقع ماظقصقد ماٌشورطي .موتـؿفز ماٌـظؿي مػذه ماظػرصي مظؿفـؽي مدؼقان ماحملودؾي مبدوظي ماإلعوراتم
اظعربقيمسؾكمنوحفمؼبمادؿضوصيموتـظقؿماٌممترم22مظالغؽقدويمسؾكمأطؿؾموجف.م
وضدعً ماٌـظؿي ماظعربقي مورضؿني محقل ماٌقضقسني ماظػـقني مظؾؿممتر موػؿو مسؾك ماظؿقاظل ماٌقضقع ماألول :م"طقػ مميؽـ مظالغؿقدويم
اٌلوػؿيمؼبمجدولمأسؿولماالعؿماٌؿقدة مظؾؿـؿقيماٌلؿداعيمظعومم2030ممبومؼبمذظؽمايقطؿيماظرذقدةموتعزؼز معؽوصقيماظػلود"م
واٌقضقعماظـوغل:م"اٌفـقي:معوماظذيمميؽـمأنمؼعززمعصداضقيماإلغؿقدويموتصؾحمعـظؿيمبورزةمعـماٌـظقرماظدوظل؟"
وسؼدت ماٌـظؿي مخالل ماٌممتر مسدؼد ماالجؿؿوسوت مال مدقّؿو معع معـظؿي ماظققرودوي موعـظؿي ماألصرودوي محقٌ ممت ماظؿؾوحٌ محقلم
دؾؾمتعزؼزماظؿعوونمععفومخاللماظػذلةماظؼودعي.م
طؿو مذورطً مؼب مزبؿؾػ مورذوت ماظعؿؾ ماظيت ممت مسؼدػو مخالل ماٌممتر .موضد متقّج ماٌممتر مبودبوذ مسدؼد ماظؼرارات مواظيت معـم
أبرزػو:
 ماٌصودضي مسؾك ماٌكطط ماالدذلاتقفل مظؾؿـظؿي مظؾػذلة م 2022-2017واظذي ممت معـ مخالظف ماظؿلطقد مسؾك ماالدؿؿرار مؼب موضعموهدؼٌ ماٌعوؼرل ،وبـوء ماظؼدرات ،موتؾودل ماٌعرصي ،مبوسؿؾورػو محفر ماظزاوؼي مٌفوم ماإلغؿقدوي مبوإلضوصي مإظب ماالظؿزام مبؾعى مدورم
ربقريمؼبمهؼقؼمأػدافماظؿـؿقيماٌلؿداعيمظألعؿماٌؿقدةمودسؿمادؿؼالظقيماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبي.
ماٌصودضيمسؾكماظؿعدؼالتماٌؼذلحيمسؾكماظـظومماألدودلمظؾؿـظؿي.ماٌصودضيمسؾكماظؿعدؼالتماٌدخؾيمسؾكمععوؼرلماإلغؿقدويماٌؿعؾؼيمبرضوبيماألداءمورضوبيماالظؿزام.مماسؿؿودماألدظيماٌؿعؾؼيمبؼقاسدماظلؾقكماٌفينمواظؿـؿقيماظؾقؽقيماٌلؿداعيموعراجعيماظـظراء.ماسؿؿودمإرورمضقوسمأداءماألجفزةماظعؾقومظؾرضوبي )(SAIPMFمواظذيمؼقصرمآظقيمعؿؽوعؾيمظؿؼققؿموضعقيماىفوزماألسؾكمظؾرضوبيممسؾكماٌلؿقىماٌمدللمواظؿـظقؿلمواٌفين.
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* دؼـوانماحملادؾةمبادلؿؾؽةماألردغقـةماهلامشقة:
1ـ رئقسماظوزراءمؼؿلؾممغلكةمعنمتؼرؼرمدؼوانماحملادؾة:
تلؾؿ مرئقس ماظقزراء ماظدطؿقر /مػوغل ماٌؾؼل معـ مرئقس مدؼقان ماحملودؾي ماظدطؿـقر /مسؾد مخرابشي مؼقم ماًؿـقس م 1مطــوغقن ماألولم
ظعــومم 2016غلكيمعـماظؿؼرؼرماظلـقيمظؾدؼقانمظعومم.2015

2ـمرئقسمجمؾسماألسقانمؼؿلؾممتؼرؼرمدؼوانماحملادؾةمظعام :2015م
تلؾؿمرئقسمذبؾسماألسـقونمصقصؾماظػوؼزمتؼرؼرمدؼــقانماحملودؾــيمظعومم،2015مخاللمادؿؼؾولمرئقسماظدؼقانماظدطؿقر/مسؾدم
خرابشـــي مؼب معؽؿؾف مؼقم ماًؿقس م 1مطوغقن ماألول مظعوم م .2016موبني ماظػوؼز ماغف مدقققؾ ماظؿؼرؼر مإظب مىون مذبؾس ماألسقونم
اٌكؿصيمظإلرالعمسؾقفمودرادؿف،معشددامسؾكمأػؿقيماظؿعوونمبنيمذبؾسماألسقونمودؼقانماحملودؾي.مبدوره،مأطدمرئقسمدؼقانم
احملودؾي اظدطؿقر /مسؾد مخرابشي أن ماظدؼقان محرؼص مسؾك مإرالع ماجملؾس مسؾك مزبؿؾػ ماٌكوظػوت مواظؿفووزات مؼب مطوصيم
اٌمدلوت ماًوضعي مظرضوبؿف .موأسرب مسـ مذؽره موتؼدؼره مظرئقس موأسضوء مذبؾس ماألسقون مسؾك مدسؿفؿ ماٌقصقل مظدؼقانم
احملودؾيموطوصيماظعوعؾنيمصقف،معؾدؼومادؿعدادماظدؼقانماظؿوممؼبماظؿعوونمععمعبقعمىونماجملؾسمومبومصقفماٌصؾقيماظعوعي.
3ـ سطقةمؼؿلؾممتؼرؼرمدؼوانماحملادؾةمظعام :2015م

تلؾؿ ماظـوئى ماألول مظرئقس مذبؾس ماظـقاب مػبقس مسطقي ،مؼقم ماًؿقس م 1مطوغقن ماألول مظعوم م ،2016متؼرؼر مدؼقان ماحملودؾيم
اظلـقيماظرابعمواظلؿنيمظؾعومم،2015معـمرئقسماظدؼقانمسؾدماًرابشي.

4ـ د.مخرابشه:ماظؾؼاءاتماظعربقةمػاعةموتلاػممباالغػؿاحمسؾىمادلـظؿاتماظدوظقةميفمجماالتماظرضابةمادلاظقةمواحملادؾة:م

سؼد ماالجؿؿوع ماظؿودع مظؾفـي ماٌعوؼرل ماٌفـقي مواظرضوبقي مؼب ماظــؿـظؿي ماظعربقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماظــؿوظقي مواحملودؾيم
(االربقدوي) مبوظـــؿؿؾؽي ماالردغقي ماشلوسلقي مؼب معؼر مدؼـــقان ماحملودؾي مبوظؿعــوون معع ماألعوغي ماظعوعي مظؾؿـظؿي ماظعربقي مخاللم
اظػذلةمعـم26مإظبم29ماؼؾقلم.2016

5ـ دؼوانماحملادؾةمواظوطاظةماألعريطقةمظؾؿـؿقةمؼؾقـانماظؿعاون:م

حبٌ ماألدؿوذ ماظدطؿقر /مسؾد مخرابشي مرئقس مدؼقان ماحملودؾي مخالل ماجؿؿوسف معع مبعـي ماظقطوظي ماألعرؼؽقي مظؾؿـؿقي ماظدوظقيم
ادؿعدادماظدؼقانمظؾؿعوونمععماظقطوظي مومبومطبدمماالضؿصودماظقرين،موؼلعكمظؿعزؼز مضدراتفماٌمدلقيموتؾودلماٌعرصيمواًدلاتم
مبومضبؼؼمتطقؼرمطقادرهماظؾشرؼيمواألسؿولماظرضوبقيماٌـقريمبف ،معلؿعرضومحمليمسـمأسؿولماظدؼقانموعفوعفماظرضوبقيمودورهمؼبم
خدعيماالضؿصودماحملؾل.
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6ـ د.مخــرابشهمؼـؤطدمأػــؿقةماظؿدرؼبميفمرصـعمطػاءةموأداءمادلوزفميفماظؼطاسنيماظعاممواخلاصمخاللماصؿؿاحمورذة
سؿلميفمدؼوانماحملادؾة:م
ضول ماألدؿوذ ماظدطؿقر /مسؾد مخرابشي مرئقس مدؼقان ماحملودؾي مإن ماإلجراءات مؼب ماظؿقؼقؼ ماإلداري مواىـوئل متؿؿقز مبلغّفو مودقؾيم
ىؿعمأدظيماإلثؾوت،مصوٌعوؼـيموزلوعماظشفقدمواظؿػؿقشموادؿفقابماٌؿفؿمواغؿدابماًدلاء،مطؾّفومعصودرمظؽشػماألدظّيماظيتم
تػقدمؼبمإثؾوتموضقعماىرمييمأوماٌكوظػيموغلؾؿفومإظبمعؿفؿمععنيماومغػقفومسـف.مطذظؽمؼؾؿؼلمطؾمعـفؿومؼبماسؿؿودمعؾدأماظؽؿوبيم
عـمخاللمتدوؼـماظؿقؼقؼماإلداريمواىـوئل.
وجوء مذظؽ مخالل ماصؿؿوحف مورذي مسؿؾ محقل ماظؿقؼقؼ ماىـوئل مواإلداري مواٌوظل مغظؿفو ماظدؼقان محقل معقضقسوت مػوعي معـفوم
ععوؼرلماظؿدضقؼموأدظيماإلثؾوت،موزبوررماظؿدضقؼ،مواظؿقؼقؼماىـوئل،مواظػلودموعظوػره،مواالحؿقولمؼبمإسدادماظؿؼورؼرماٌوظقي،م
واظؿفرب ماظضرؼيب .موتفدف مإظب متعرؼػ ماٌشورك مسؾك مزبؿؾػ مجقاغى مأسؿول مىون ماظؿقؼقؼ معـ محقٌ متشؽقؾفو موآظقوتم
سؿؾفوموتؼورؼرػو.
وؼـظؿمدؼقانماحملودؾيمدـقؼومعـؾمػذهماظؾؼوءاتماظيتمتفدفمبشؽؾمأدودلمإظبمعـوضشيمحوالتمسؿؾقيمعؿضؿـيماألخطوءماٌوظقيم
واإلدارؼي مظؿالصقفو موأدوظقى متصقؼؾفو موتػعقؾ ماظشراطي معو مبني مدؼقان ماحملودؾي موأجفزة ماظدوظي ماٌكؿؾػي .موذورك مؼب مػذهم
اظقرذيماظيتمادؿؿرتمأربعيمأؼّومم40معقزػومعـماظعوعؾنيمؼبماظؼطوعماظعوم.
* دائرةماحملادؾاتميفماجلؿفورؼةماظؿوغلقة:م
1ـ زؼارة مسؿل معن مخرباء معن ماظؾـك ماظعادلي ميف مإرار مبرغاعج متعاون مؼؿعؾق مبادللاغدة مودسم ماظؼدرات ميف محمؽؿة ماحملادؾاتم
ظدسمماظعالضةمععماجملؿؿعمادلدغي:
ؼب مإرور معلوغدة مربؽؿي ماحملودؾوت مؼب مذبفقداتفو مظدسؿ مسالضوتفو مبوألرراف مذات ماظصؾي موخوصي معـفو ماٌقرـ مواجملؿؿعم
اٌدغلموهلقسماٌقارـنيمبلػؿقيماظرضوبيمظؾففوزماألسؾكمظؾرضوبيمؼبمهلنبماظؿصرفماظعؿقعلممتمتـظقؿمورذوتمسؿؾمبؿقغسم
اظعوصؿي مضؿً مصرؼؼ ماالتصول موممـؾني معـ مزبؿؾػ ماظدوائر ماٌرطزؼي مواىفقؼي ميؽؿي ماحملودؾوت معـ م 19مإظب م 21مأطؿقبرم
2016مإظبمجوغىمخدلاءمعـماظؾـؽماظعوٌل.م
وؼؿؿـؾ معشروع ماظؿعوون معع ماظؾـؽ ماظدوظل مؼب مدسؿ مضدرات مأسضوء مربؽؿي ماحملودؾوت موعؽقغوت ماجملؿؿع ماٌدغل موإسداد مدظقؾم
"دظقؾماٌقارـمظؾرضوبي"موتطقؼرمعقضعماظقابموإردوءمضـقاتمتقاصؾمؼبماالووػني،مذراطيموتؽقؼـمسؾكمصعقدماضؾقؿل.
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2ـ اغطالقمبرغاعجماظؿعاونمبنيمحمؽؿةماحملادؾاتماظؿوغلقةموحمؽؿةماظؿدضققماهلوظـدؼةمظؾؿطوؼرماظـؿؤدليمظؾػرتةم

" 2021-2016ذراطة":
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ذفدماألدؾقعمعـم14مإظبم18مغقصؿدلم2016ماغطالقمعشروعماظؿعوونمبنيمربؽؿيماحملودؾوتماظؿقغلقي
وربؽؿيماظؿدضقؼماشلقظـدؼيمظؾؿطقؼرماٌمدللمظؾػذلةمم2021-2016م"ذراطي".
وتؿؿـؾمأػدافماٌشروعمؼبماظعؿؾماٌشذلكمظؿعزؼزمإدارةماٌولماظعوممواٌلوءظيمواظشػوصقيممبومؼؿؿوذكمعـع
اٌعوؼرلماظدوظقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيمم(إؼلوي)وماٌلوػؿيمؼبماإلصالحماىوريمؼبمتقغسمؼبمذبـــول
إدارةماٌولماظعومموايؽؿماظرذقد.موؼـدرجماظدلغوعٍمؼبمإرورمأسلؾمؼضؿم5مأجفزةمأخرىمتـؿؿلمإظبمعـظؿيماالرابقدوي.م

*مدؼوانماظرضابةمادلاظقةماالحتاديمجبؿفورؼةماظعراق:م
1ـ بـدسقةمعـمربؽؿيماٌدضؼنيماألوروبقي،مذوركمدؼقانماظرضوبيماٌوظقيماالهوديمؼبماظدورةماظؿدرؼؾقيمحقلمعقضقعماألزعيماٌوظقيم
واالضؿصودؼيماظيتمأضوعؿفوماحملؽؿيمؼبمدوظيمظقطلؿؾقرغمظؾؿدةمعـم 7إظبم8مؼقظقق/ممتـقزم.2016
2ـ بدسقةمعـمعؽؿىماٌدضؼمواٌراضىماظعومماشلـدي،مذوركماثـونمعـمعقزػلمدؼقانماظرضوبيماٌوظقيماالهوديمؼبمبرغوعٍماظؿدرؼىم
اظدوظلماظرابعمظؾؿدضقؼماظؾقؽلمواظؿـؿقيماٌلؿداعيماظذيمأضقؿمؼبمعدؼـيمجقؾقرماشلـدؼيمظؾؿدةمعـم21مغقصؿدل/متشرؼـمثونموظغوؼيم
4مدؼلؿدل/مطوغقنمأولم.2016
3ـ عشـارطةميفمورذةمسؿلماالغؿودقـتميفمػـوظـدا:
بـدسقة معـ مربؽؿـي ماظؿدضقؼ ماشلقظـدؼي ،مذـورك موصد معـ مدؼقان ماظرضوبي ماٌوظقي ماالهودي مؼب مورذي مسؿؾ ماالغؿقدقـًم
 IntoSAITماظيت مأضقؿً مؼب ماظعوصؿي ماشلقظـدؼي مالػوي مظؾؿدة معـ م 28مغقصؿدل /متشرؼـ مثون موظغوؼي م 2مدؼلؿدل /مطـوغقن مأولم
 ،2016موذظؽ ممبقجى معشروع ماظؿعوون ماٌشذلك م"ذراطي" ماظذي مؼضؿ مبوإلضوصي مإظب مربؽؿي ماظؿدضقؼ ماشلقظـدؼي مأجفزة ماظرضوبيم
اظعؾقومؼبماظعراقمواألردنموظـؾونمواىزائرموتقغسمواٌغرب.
وجرىمخاللماظقرذيمهؾقؾماٌكوررمواٌعضالتماظيتمتقاجفمأجفزةماظرضوبيماظعؾقومخاللمسؿؾقوتماظرضوبيماظؿدضقؼمبوإلضوصيمإظبم
طقػقيمإسدادماظؿؼورؼرموررحماظؿقصقوت.
وععروف مأنّ مبرغوعٍ ماالغؿقدقـً مػق مأداة ماظؿؼققؿ ماظذاتل مظألجفزة ماظرضوبقي موميؽـ مادؿكداعف مظؿقؾقؾ ماٌكورر ماظيت متقاجفم
غزػؿفو موتؼققؿ معلؿقى مطػوءة مغظوم مإدارة ماظـزاػي مصقفو .موؼذطر مأن مبرغوعٍ ماالغؿقدقـً مضد ممت متؼدميف موتطقؼره معـ مضؾؾ مربؽؿيم
اظؿدضقؼماشلقظـدؼي.
4ـ ادلشـارطةميفمعـؤمترماالغؽودايماظــاغيمواظعشرون:
ذوركمدؼقانماظرضوبيماٌوظقيماالهوديمجبؿفقرؼيماظعراقمبقصدمرصقعماٌلؿقىممبممترماالغؽقدويماظـوغلمواظعشرؼـماظذيمسؼدمؼبم
دوظيماإلعوراتماظعربقيم–مأبقزيبمظؾػذلةمعـم5مإظبم.2016/12/11
*مدؼوانماحملادؾةمبدوظةمضطر:
1ـ صدورماظؼاغونماجلدؼدمظدؼوانماحملادؾة:
صدرماظؼوغقنمرضؿم( )11ظلـيم2016مبشلنمدؼقانماحملودؾي،موؼعؿدلمػذاماظؼوغقنممبـوبيمغؼطيماغطالقمجدؼدةمظدؼقانماحملودؾيم
بدوظي مضطر مؼب ماظعؿؾ ماظرضوبل ،محقٌ ماتوح ماظؼوغقن ماىدؼد مظدؼقان ماحملودؾي ممموردي مأغقاع مجدؼدة معـ ماظرضوبوت مبوإلضوصي مإظبم
تعزؼزمادؿؼالظقيماظدؼقانموصالحقوتفمؼبمذبولماٌلوءظيمواحملودؾي.
2ـ دؼوانماحملادؾةمبدوظةمضطرمؼلؿضقفمبرغاعجمتدرؼيبميفماظرضابةمسؾىماالدؿـؿارات:
ادؿضوف مدؼقان ماحملودؾي مبدوظي مضطر مبرغوذبوً متدرؼؾقوً محقل معقضقع م(اظرضوبي مسؾك ماالدؿـؿورات) مظؾعوعؾني مبدواوؼـ ماٌراضؾيم
واحملودؾيمبدولمذبؾسماظؿعوونمظدولماًؾقٍماظعربقيموذظؽمخاللماظػذلةمعـم 3ـ 7مأؼور/معوؼقم2016م.
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3ـ دؼوانماحملادؾةمبدوظةمضطرمؼشاركميفماحؿػاالتمذطرىمتأدقسمحمؽؿةماحللاباتماظرتطقة:
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ذوركموصدمعـمدؼقانماحملودؾيمبدوظيمضطرمبرئوديمدعودةماظشقخ/مبـدرمبـمربؿدمبـمدعقدمآلمثوغلمـمرئقسمدؼقانماحملودؾيم
ؼب ماحؿػوظقي ماظذطرى ماظلـقؼي ماظرابعي مواًؿلقن مبعد ماٌوئي مظؿلدقس مربؽؿي مايلوبوت ماظذلطقي موذظؽ مبـوءً مسؾك مدسقة مرزلقيم
عـ مععوظل مرئقس مربؽؿي مايلوبوت ماظذلطقي ،موضد ممت مخالل مػذه ماظزؼورة محبٌ مأوجف ماظؿعوون مبني مدؼقان ماحملودؾي موربؽؿيم
ايلوبوتماظذلطقيمخوصيمؼبمذبولمتؾودلماًدلاتمواٌعورف،مواظؿدرؼى،موشرلػومعـماجملوالت.م
4ـ دؼوان ماحملادؾة مبدوظة مضطر مؼلؿضقف ماظـدوة ماظـاغقة مظدواوؼن مادلراضؾة مواحملادؾة مبدول مجمؾس ماظؿعاون مظدول ماخلؾقجم
اظعربقة:
ادؿضوف مدؼقان ماحملودؾي مبدوظي مضطر ماظـدوة ماظـوغقي مظدواوؼـ ماٌراضؾي مواحملودؾي مبدول مذبؾس ماظؿعوون مظدول ماًؾقٍ ماظعربقيم
حقلمعقضقعم"إدارةماىقدةمبوىفوزماظرضوبل"مظؾػذلةمعـم 2ـ  3غقصؿدلم2016م.
5ـ دؼوان ماحملادؾة مبدوظة مضطر مؼشارك ميف مادلؤمتر ماظـاغي مواظعشرؼن مظؾؿـظؿة ماظدوظقة مظألجفزة ماظعؾقا مظؾرضابة مادلاظقةم
واحملادؾة:
ذوركموصدمعـمدؼقانماحملودؾيمبدوظيمضطرمبرئوديمدعودةماظشقخ/مبـدرمبـمربؿدمبـمدعقدمآلمثوغلمـمرئقسمدؼقانماحملودؾيم
ؼب ماٌممتر ماظـوغل مواظعشرؼـ مظؾؿـظؿي ماظدوظقي مظألجفزة ماظعؾقو مظؾرضوبي ماٌوظقي مواحملودؾي مؼب مأبق مزيب مبدوظي ماإلعورات ماظعربقيم
اٌؿقدة .مومتّ مسؾك مػوعش مأسؿول ماٌممتر مسؼد ماجؿؿوسوت مثـوئقي مبني مدعودة مرئقس مدؼقان ماحملودؾي موسدد معـ مرؤدوء مأجفزةم
اظرضوبيمظؾقٌمدؾؾموإعؽوغقوتماظؿعوونموتؾودلماٌعورفمواًدلاتمؼبماظعؿؾماظرضوبل.
*ماجلفازماظـؿرطزيمظؾؿقادؾاتمجبؿفورؼةمعصرماظعربقة:
1ـ ذورك ماىفوز ماٌرطزي مظؾؿقودؾوت مبصػؿف مرئقلو مٌـظؿي ماالصرودوي مؼب ماجؿؿوع ماجملؾس ماظؿـػقذي  51ظؾؿـظؿيمواظذيماغعؼدم
ؼب موؼـدػقك م–مغـوعقؾقو مخالل ماظػذلة معـ م 26مإظب م 29مؼقظقق م ،2016موضد ممت مخالل ماالجؿؿوع مسرض مواسؿؿود ماظؿؼورؼر ماًوصيم
مبقضرماالجؿؿوعماًؿلنيمظؾؿفؾسماظؿـػقذي،موتؼرؼرمرئقسماالصرودويموتؼرؼرماالغشطيماٌؼدممعـماألعوغيماظعوعيمظالصرودويم
وتؼورؼر ماظؾفون ماظػـقي موطذا متؼرؼر ماغشطي مذبؿقسي مسؿؾ ماالصرودوي مظؾؿراجعي ماظؾقؽقي موتؼورؼر ماألعوغوت ماظػـقي مظؾؿفؿقسوتم
اظػرسقي ماظؾغقؼي مظألصرودوي م(االنؾقزؼي مواظػرغلقي) مطؿو ممت ماسؿؿود ماٌقازغي ماٌوظقي مظالصرودوي م .2017موأدوات معؿوبعي ماًطيم
اإلدذلاتقفقيم.2020-2015
2ـ ذورك ماىفوز مؼب ماالجؿؿوع ماظـوعـ مسشر مظؾفـي ماظػرسقي مظؾؿراجعي موذمون ماٌقازغي مٌـظؿي ماظؽقعقلو مواظذي ماغعؼد مبؿشقزعؾو م–م
زاعؾقومخاللماظػذلةمعـم15مإظبم19مأشلطسم.2016
3ـ ذورك ماىفوز مؼب م 7دؼلؿدل م 2016مبقصػف مرئقس ماالصرودوي مؼب ماالجؿؿوع ماظذي مسؼد مسؾك مػوعش ماإلغؽقدوي ماظـوغلم
واظعشرؼـ
بلبقمزيبم–ماالعوراتماظعربقيماٌؿقدةمحبضقرمطؾمعـماالعوغيماظعوعيمظالصرودويمبوظؽوعرلونمورئوديماظرلودويمواألعوغيماظعوعيم
شلومبؽؾمعـمػقظـداموادؾوغقومسؾكماظؿقاظلمظؾقٌمدؾؾمتػعقؾمعذطرةماظؿػوػؿماظلوبؼمتقضقعفومبنيماٌـظؿؿنيمطؿومترأسماىفوزم
ؼقمم9مدؼلؿدلم 2016االجؿؿوعماظرابعمشرلماظعوديمظؾؿفؾسماظؿـػقذيمظألصرودويماظذيمسؼدمسؾكمػوعشماالغؽقدويمواظذيممتم
خالظفمتقضقعمعذطرةمتػوػؿمبنيمعـظؿيتماالدقدويمواألصرودويمواسؿؿودماظؿؼرؼرماٌوظلمظالعوغيماظعوعيماٌعدلمسومم2015مواظذيم
ملمؼعؿؿدمخاللماالجؿؿوعماظقاحدمواًؿلنيمظؾؿفؾسماظؿـػقذيمظالصرودويماظذيمسؼدمخاللمذفرمؼقظققم2016مبـوعقؾقو.
* دؼـوانماحملادؾةماظؾّـقــؾـي:م
1ـ ضررتماٌـظؿيماظعربقيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾيماخؿقورمذعورػوماىدؼدماٌؼدممعـمدؼقانماحملودؾيماظؾقيبمؼبم
اجؿؿوعماىؿعقيماظعوعيماظـوغقيمسشرماٌـعؼدةمؼبمتقغسموؼعؿؾمبفمؼبم2017م.
2ـ ضوم ماظدطؿقر /مسؿر مسؾد مربف مصوحل محلني ،مرئقس مدؼقان ماحملودؾي ماظؾقيب مبؿؼدؼؿ ماظؿؼرؼر ماظلـقي مظؾلـي ماٌوظقي م 2015مسـم
األداءماٌوظلمواظػينمظؽوصفمأجفزةماظدوظيمظلقودةماٌلؿشورمسؼقؾيمصوحلمرئقسمذبؾسماظـقاب.
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3ـ سؾكمإثرمتؼـرؼرمدؼقانماٌـقودؾيمضــوممذبـؾسماظـقابمبودؿدسـوءمايؽقعيماظؾقؾقيماٌمضؿيمٌلوءظؿفومسؿومجوءمؼبماظؿؼرؼر
عـمعالحظوت.
4ـمضدمماظدطؿقر/مسؿرمسؾدمربفمصوحلمحلني،مرئقسمدؼقانماحملودؾيمبعدمإسدادمعلقدةمإلسودةمتـظقؿمضوغقنمدؼقانماحملودؾيمم
إظب مذبؾس ماظـقاب مإلضراره ،مدبقظف مدؾطوت ماظؿقؼقؼ مؼب ماٌكوظػوت ماإلدارؼي مواىرائؿ ماىـوئقي ماظـوذؽي مسـفو موإحوظؿفو مظؼضوءم
اظؿلدؼىمواظؼضوءماىـوئل،مطؿومتضؿـمإضرارمحصوغيمجـوئقيمظؾعضمغصقصف متؽػؾمإروسؿفومواحذلاعفوموتردخمعؾدأمادؿؼالظقيم
وايقودؼي.
5ـمذوركماظدطؿقر/مسؿرمسؾدمربفمصوحلمحلني،مرئقسمدؼقانماحملودؾيمؼبمعممترماإلغؽقدويماظـوغلمواظعشرونممبدؼـيمأبقمزيبم
بدوظي ماإلعورات مؼب مدؼلؿدل م ،2016موسؾك مػوعش ماٌممتر مضوم مبعؼد ماظعدؼد معـ ماالجؿؿوسوت ماظــوئقي معع ماألجفزة ماظرضوبقيم
واٌـظؿوتماظدوظقيمظؾؿعوونمواظؿؾودلماًدلات.
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مواقع على االنرتنت ذات العالقة
بطبيعـة أعنال األجوسة الرقابية

66

اظـؼوبيماظعوعيمظؾؿفورؼنيماٌصرؼي
مممممم http://www.ecma.org.eg
ممممممممممممم
اىؿعقيماٌصرؼيمظألوراقماظـؿوظقيمممم
عبعقيماظضرائىماٌصرؼيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممhttp://www.ets.org.eg
مممم ممhttp://www.iif.com
ىـيماظشػوصقيمواظـزاػيممممممممممممممممممممممممممممممم
م http://www.isaca.org
عبعقيمرضوبيموتدضقؼمغظؿماٌعؾقعوتممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
مhttp://www.efsa.org.eg
اشلقؽيماظعوعيمظؾرضوبيماٌوظقيماٌصرؼيم
www.esaaegypt.com
عبعقيماحملودؾنيمواٌراجعنيماٌصرؼي
ممممممممم www.rigsrevisionen.dk/asc/
م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممم
ىـيمععوؼرلماظرضوبي
ضوعقسماألسؿول ممممممممممممممممممممممممم http://www.businessdictionary.com/definition/financial-controls.html
http://nmdfa.state.nm.us/Financial_Control.aspx
وزارة ماٌوظقي مواإلدارة ماٌؽلقؽقي
م http://www.bimpactassessment.net
دظقؾمتطؾقؼماظرضوبيماٌوظقي
مممممممم www.asosai.org/asosai
مممممممممممممممممممممم
اٌـظؿيماآلدققؼيمظألجفزةماظعؾقومظؾرضوبيماٌوظقيمواحملودؾي
ممممممممممممممممممم ممممwww.ibs.edu.jo
ععفد ماظدرادوت ماظـؿصرصقي ماألردغل ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
http://www.investorwords.com/19076/financial_controls.html
عقضعماظؽؾؿوتماظيتمؼلؿكدعفوماٌلؿـؿرون
http://www.togareen- egypt.com

عقضعمدرادوتمممممممممممممممممممhttp://www.study.com/academy/lesson/financial-controls-in-organizations.html
مhttp://www.captio.com/blog/why-is-financial-control-so-important
عقضعمؼعـكمبوٌقاضقعماإلدارؼيمواٌوظقي
عقضعمؼـشرمتؼرؼرامحقلماظؿغرلمؼبمدورماٌراضىماٌوظلمممممممممممممممممممممممممhttp://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/

عؾؿؼكماحملودؾنيماألردغقنيمواظعربمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممhttp://www. aazs.net/t4415-topic
https://sqarra.wordpress.com/site
عدوغيمصوحلماظؼرامظؾعؾقمماٌوظقيمواإلدارؼي

مhttp://alqashi.com/wp/?page_id=801
عقضعمربوديبمعؿكصصمؼبمعقاضقعمعوظقي
عقضعماحملؾؾماٌوظلمعػؾحمسؼؾمؼضؿمعقاضقعمعـفوماظؿقؾقؾماٌوظلممممممممممممممممممممممممممممممممممhttp://www.muflehakel.com/م
اٌـظؿيماظعربقيمظؾؿـؿقيماإلدارؼيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممhttp://www.arado.org

مممممممممممممممممممممممممممممhttp://www.aabfs.org/
األطودميقيماظعربقيمظؾعؾقمماٌوظقيمواٌصرصقيممممم
مممممممممممممممممممممممممhttp://www. pcaobus.org/م
عمدليمشرلمرحبقيمظإلذرافمسؾكماظرضوبيمسؾكماظشرطوتماظعوعي
http://www.iasplus.com
عقضعمؼضؿمأخؾورموعصودرمحقلمععوؼرلماظؿؼورؼرماٌوظقيماظدوظقيموععوؼرلماحملودؾيماظدوظقي
http://www.iia.nl
ععفدمعؿكصصمؼبماظؿدضقؼماظداخؾل مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
عقضعمؼشرحمدورماٌراضىماٌوظلمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممhttp:// www.icaew.com
عقضعمؼقضحمسؿؾقوتماظؿدضقؼمسؾكمأغظؿيمايودقبموأعـماٌعؾقعوتممممhttp://resources.infosecinstitute.com/itac-planning
عقضعمؼقضحمإجراءاتماظؿدضقؼمواظرضوبيماٌوظقيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممhttp://opentuition.com
عقضعمؼضؿماظرضوبيماظداخؾقيمواظرضوبيماٌوظقيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم http://www.csus.edu/
عقضعمعؿكصصمؼبماظشمونماٌوظقيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممhttp://yourfinancebook.com/
عقضعمعؿكصصمؼبماظشمونماحملودؾقيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممhttp://www.accountingtools.com/
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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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جملة "الرّقابة املاليّة"
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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.
وميؽـماالرالعمسؾكماالسدادماظيتمصدرتمعـمخاللماظصػقيماًوصيمبوجملؾيمسؾكمعقضعماٌـظؿيمعـمخاللمػذاماظرابط:
_http://www.arabosai.org/Ar/ 232_111
غشرؼوت-ودرادوت-وأدظي-رضوبقي
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قـائنة األجوــسة األعضــاء
يف املنظنـة وعنـــاوينوــا
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 -1دؼقانماحملودؾيمبوٌؿؾؽيماألردغقيماشلوسلقي،مص.مب– 950334.مسؿون – ماشلوتػ:م( – )00962 65503333ماظػوطس – )00962 65533019 (:ماظعـقانماإلظؽذلوغل:م

م

 -www.audit-bureau.gov.joاظدلؼدماإلظؽذلوغل.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.nao.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/zewarteba@hotmail.com :م.auditsyria@yahoo.com
 -10دؼقانماٌراجعماظعوممجبؿفقرؼيماظصقعول،مص.مب.م1284م-ممعؼدؼشقم.-
 -11دؼقان ماظرضوبي ماظـؿوظقي ماالهودي مؼب معبفقرؼـي ماظـعـراق ،مذـورع محقػـو م– مبـوؼي مرضؿ م – 90مص .مب .م 7038م– م مبغداد م– م 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-ماظدلؼدماإلظؽذلوغل:م.president.office@abq.gov.qaم
 -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.diwan@coa.gov.lb:
 -18مدؼقان ماحملودؾي ماظؾّقيب ،ماظؾقضوء -مظقؾقو م– ماظطرؼؼ ماظدائري م– ماشلوتػ - )00218694620577( :ماظػوطس - )00218694620580(: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:م/ccomptes@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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عـؼـر األعــوغـي اظعـوعــي ظؾؿــــظـؿـي:ذــورع اظطـقـىم
اظـؿـفقــري،سـددم،87اظطوبـؼماألولم-ماظؾؾـػـدؼر،م1002متقغس
ماشلوتػ71780040:م )-(00216ماظػوطس(00216) 71780029 :
اظعـقانماإلظؽذلوغلwww.arabosai.org :مم
اظدلؼدماإلظؽذلوغلcontact@arabosai.org:

