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متٗٝد
ٜػــسه ٖــرا ايــديَ ٌٝؿــاٖ ِٝزقابــ ١ا٫يتــصاّ يف ضــٝام ايتطبٝــل ايعًُــٚ ٞبــريو ضــٝتعسٍف
املطتخدَ ٕٛعً ٢ايعٓاؾس ٚاملؿاٖ ِٝا ُمل ٳٛقٳشٳ ١يف ايديٚ ٌٝاملُازضات ايسقابٝـ ١ذات ايؿـًٚ ١اشلـدف َٓـ٘
ٖ ٛتؿشٝض املُازضات ايسقاب ١ٝاؿاي ١ٝيه ٢تتٛاؾل َع َتطًبات َعـاٜرل إدـسا ٤عًُٝـ ١زقابـ ١ا٫يتـصاّ
ٚؾل املعاٜرل ايدٚي ١ٝيٲْتٛضا.ٟ
إٕ زقابــ ١ا٫يتــصاّ ٖــ ٞايٓػــا ا٭ضاضــ ٞملعاــِ ا٭دٗــص ٠ايعًٝــا يًسقابــ ٚ ١ؽتًـــ عــٔ ا٭ْــٛاع
ا٭خــسَ ٣ــٔ ايسقابــ ١يف أْٗــا تٗــتِ بايتأنٝــد عًــ ٢إٔ اؾٗــات قــٌ ايسقابــ ١أ ٚاملٛاقــٝع املُشــدد ٠تًتــصّ
بايكٛاْني املتبع ٚ ١ايًٛا٥ض  ٚاٱدسا٤ات  ٚغس ٚايعكـٛد أ ٚا٫تؿاقٝـات ٜٚٴُهـٔ إدـسا ٤زقابـ ١ا٫يتـصاّ
نٓػا ؾسد ٟأ ٚدفٗا بايسقاب ١املاي ١ٝأ ٚزقاب ١ا٭دا.٤
ٖرا ايديَٛ ٌٝد٘ إىل نٌٍ ا٭عكا ٤ايؿٓٝني باؾٗاش بهاؾ ١ادازات٘ املختًؿـٚ- ١يـٝظ ؾكـط ا٭عكـا٤
املطٛ٦يني عٔ ايسقاب ١املاي ١ٝأ ٚزقاب ١ا٭دا ٤ا ٚايسقاب ١ايكاْ.١ْٝٛ
قد ٜتبادز ٖرا ايط٪اٍ إىل ايـرٖٔ " َـا ٖـ ٞايؿا٥ـد ٠املتٛقعـ ١ايـ نهـٔ إٔ وؿـٌ عًٗٝـا اؾٗـاش
املسنص ٣يًُشاضبات َٔ تطبٝل َعاٜرل اْ٫تٛضا ٟ؟" ٚتهُـٔ اٱدابـ ١يف َطـٛد ٠تٛدٗٝـات ؾٓـ ١بٓـا٤
ايكدزات املتعًك ١بتطبٝل املعاٜرل ايدٚي ١ٝيٲْتٛضا ٚ ٟا٫عتبازات اٱضـذلاتٝذ- ١ٝايـ تٛقـض املٓـاؾع
ايج٬ث ١ايتاي :١ٝـ
 1ـ اؾٛدٜ - ٠هؿٌ تٓؿٝر عًُٝات ايسقاب ١مبا ٜتُاغـَ ٢ـع املعـاٜرل ايدٚيٝـ ١املكبٛيـَ ١طـتَ ٣ٛعـني َـٔ
اؾٛدٚ ٠ايتٓاضل يف أعُاٍ ايسقابٜٚ .١طع ٢اؾٗاش املسنص ٣يًُشاضبات إىل نطب ثك ١املٛاطٓني ٚاؾٗـات
املعٓٝــ ١عًــ ٢سـدُ ضــٛاٜٚ .٤عـدٍ تطبٝــل املعــاٜرل املكبٛيــ ١عًــ ٢املطــت ٣ٛايــدٚي ٞيف أعُــاٍ ايسقابــ ١أســد
اـطٛات اشلاَ ١ػاٖ ٌْٝ ٙر ٙايجكٚ .١تكًٌ املعاٜرل عاي ١ٝاؾٛد َٔ ٠املخاطس اي ٜتعسض شلا َساقـب
اؿطابات ٚ .تبَٓ ٢ؿداق ١ٝناؾَٓ ١اُات ايسقاب ١عًَ ٢طت ٣ٛاؾٛد ٠اي ؼككٗـا يف أعُـاٍ ايسقابـ١
اي تك ّٛبٗـاٚ .ضٝطـٌٗ اضـتخداّ املعـاٜرل املكبٛيـ ١عاملٝـا املكازْـ ١املعٝازٜـَٚ ١بـادزات قـُإ اؾـٛد٠
اٱقًَٚ ١ُٝٝسادعات ايٓاسا ٤باٱقاؾ ١إىل تكاضِ اـدلات بطـسمٍ أخـسٚ .٣قـد ًٜـِٗ اضـتخداّ أضـايٝب
زقابَ ١ٝػابٗ ١يف د ٍٚكتًؿ ١املٓاُات َٔ أدٌ تبين ايتشطني املطتُس.
 2ـ املؿداقٜ - ١ٝعصٍش اضتخداّ َعاٜرل َكبٛي ١عاملٝا َٔ َؿداق ١ٝنَ ٬ـٔ اؾٗـاش املسنـص ٣يًُشاضـبات
ٚأعكاٚ . ٙ٩تهتطب اؾٗات املعٓ ١ٝاـازدَ ١ٝصٜـد َـٔ ايجكـٚ ١ا٫طُٓ٦ـإ إىل أعُـاٍ املـساقبني ايـرٜٔ
ٜطتخدََ ٕٛعـاٜرل َكبٛيـ  ١عاملٝـاٚ .نهـٔ َساقبـْ ١تـا٥ر ٚاضـتٓتادات ايسقابـ ١املٓؿـرٚ ٠ؾكريـا ملعـاٜرل
َكبٛي ١عاملًٝا َٔ خ ٍ٬دٗات خازد ١ٝنُا ت٪د ٟايػؿاؾ ١ٝايـ ٜٛؾسٖـا اضـتخداّ َعـاٜرل َعسٚؾـ١
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دٝدًا يًُٓاُات اـاقع ١يًسقابٚ ١اؾٗات املعٓ ١ٝا٭خس ٣إىل شٜاد ٠املؿداق ١ٝيف ْتا٥ر أعُاٍ ايسقابـ.١
ٚتطاعد شٜاد ٠املؿداق ١ٝا٭دٗص ٠ايعًٝا يًسقاب ١يف ايتعاَ ٕٚع اؾٗات املعٓٝـَ ١ـٔ أدـٌ ؼطـني اٱطـاز
امل٪ضطٚ ٞتدع ِٝا٫ختؿاؾات ايسقاب.١ٝ
 3ـ املٗٓ - ١ٝتػهٌ املعاٜرل أضاع َٗٓ ١ٝاملساقبني َٓٚاُات ايسقاب َٔ ١خـ ٍ٬تكـد ِٜعًُٝـَٓ ١اُـ١
يًعٌُ ايسقابٚ .ٞنهٔ إٔ ؼطٍٔ امل عاٜرل املتعـازف عًٗٝـا َـٔ ؾـسف تبـادٍ اٯزا ٤املٗٓٝـٚ ١اــدلات بـني
اؾٗــات ايٛطٓٝــٚ ١ايدٚيٝــٚ ١ضٝطــٌٗ تطبٝــل املــساقبني مُٛعــَٛ ١ســدَ ٠ــٔ املعــاٜرل املٗٓٝــ ١أْػــط١
ايتدزٜب املػذلى ٚتبادٍ اـدلات ٚضٝعصٍش تطبٝل املعاٜرل املكبٛي ١عاملًٝا َٔ َٗٓ ١ايسقاب ١بٛد٘ عاّ.
إ ا٫يتصاّ عُا ١ٜاملاٍ ايعاّ َٖ ٛطًب أضاض ٞؾُٝع أدٗص ٠ايدٚيٚ ١فًـظ ايٓـٛا ٜٚعـد ٖـرا
ضببا زٝ٥طٝا إىل زغبٖ ١ر ٙاؾٗات ٚسادتٗا إىل ايتعـسف عًـَ ٢ـد ٣ضـ ١َ٬ايتؿـسؾات املتعًكـ ١باملـاٍ
ايعاّ  ٚنـريو َـد ٣ا٫يتـصاّ يف ٖـر ٙايتؿـسؾات بـايكٛاْني ٚايكـسازات ايؿـادز ٠يف غـإٔ إدازٖ ٠ـرا املـاٍ
َٚد ٣ؼكٝل ايدلاَر يٮٖـداف احملـدد ٠شلـا ٜٚػـتٌُ ٖـرا ايـدي ٌٝعًـَ ٢عًَٛـات عـٔ مجٝـع اؾٛاْـب
املتعًك ١بعًُ ١ٝزقاب ١ا٫يتصاّ سٝح ٜتٓا ٍٚايكٛاعد ايعاَ ١اي هب ا٫يتصاّ بٗا يف نٌ َُٗ ١زقابٝـٚ ١
ٜتٓا ٍٚذيو يف غهٌ قٛاعد عاَ ١نٝـ ٜتِ ايتخطٝط ٚايتٓؿٝر ٚإعداد ايتكـازٜس ٚاملتابعـ ١نُـا ٜػـسه
ا٭دٚات ا٭ضاض ١ٝيعًُ ١ٝايسقابٚ ١ايتٛدٗٝات اٱزغاد ١ٜيف ٖرا اماٍ ٜٚعتدل ٖرا ايديَ ٌٝسدعـا َُٗـا
يػسه ا٭ضظ اـاؾ ١بعًُ ١ٝزقاب ١ا٫يتصاّ ٚؾكا يًُعـاٜرل املعتُـدَ ٠ـٔ اْ٫تٛضـا ٟسٝـح ٜٗـدف ٖـرا
ايدي ٌٝإىل تطـٗ ٌٝعًُٝـ ١تطبٝـل املعـاٜرل ايدٚيٝـ ١يٲْتٛضـا ٟاملطـتخدَ ١يف زقابـ ١ا٫يتـصاّ يًُطـت٣ٛ
ايجايح ٚاملطت ٣ٛايسابع داخٌ اؾٗاش املسنص ٟيًُشاضبات  َٔٚثِ ٜٗدف ايدي ٌٝإىل ؼكٝل ٖدؾني:
.1تٛقٝض طبٝع ١زقاب ١ا٫يتصاّ ٚغسه تطبٝل َعاٜرل زقاب ١ا٫يتصاّ.
 .2غسه عًُ ١ٝزقاب ١ا٫يتصاّ ٚا٭دٚات ٚأٚزام ايعٌُ اي نهٔ اضتخداَٗا يف إدـسا ٤زقابـ ١ا٫يتـصاّ ٚؾـل
املعاٜرل ايدٚي ١ٝيٲْتٛضاٚ ٟتٛؾرل اٱزغادات اي٬شَ ١شلر ٙايعًُ.١ٝ
ٜٚعد ٖرا ايدي ٌٝمبجابَ ١طاعد ٠٭عكا ٤اؾٗاش ايؿٓٝني يف اضتخداّ املعاٜرل ايدٚي ١ٝيٲْتٛضاٟ
يف عًُ ١ٝزقاب ١ا٫يتصاّ ٚذيو َٔ خ ٍ٬غسه ايعًُ ١ٝخط ٠ٛغط ٖٛٚ ٠ٛا٭َـس ايـر ٟقـد ٜتطًـب َـٔ
اٱدازات املختؿــ ١داخــٌ اؾٗــاش يف ؾسعٝــ٘ ( )2 1تــبين اضــذلاتٝذٝات كتًؿــٚ ١خطــط عُــٌ ٚؾــل
اختؿاؾاتٗا ٚاستٝادات املطتخدَني ٚايتػسٜعات ايكاْٚ ١ْٝٛايًٛا٥ض...إخل.
عٓد اـكٛع يًُعاٜرل ايدٚي ١ٝيٲْتٛضا ٟؾـنٕ اـطـ ٠ٛا٭ٚىل ٖـ ٞايتأنـد َـٔ َتطًبـات ٖـر ٙاملعـاٜرل
ٚتكٚ ِٝٝقعٗا ٚؾل َتطًبات َعاٜرل زقاب ١ا٫يتصاّ ٚهب َعسؾـ ١ا٭ضـبا ٚزا ٤سـا٫ت عـدّ ا٫يتـصاّ
َٚعسؾ ١استٝاداتٗا يتًبٖ ١ٝر ٙاملتطًبات.
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يرا ٜٓبػ ٞعًـ ٢نـٌ اٱدازات املسنصٜـ ١املختؿـ ١داخـٌ اؾٗـاش ٚنـرا إدازات َساقبـ ١اؿطـابات
إيكاْ ٤اـس ٠غـاًَ ١عًـ ٢اختؿاؾـاتٗا ٚاستٝادـات املطـتخدَني ٚايب٦ٝـَ ١ـٔ سـٛشلِ نُـا إٔ تطبٝـل
ايٓااّ املٓٗذ ٞيسقاب ١ا٫يتصاّ ٚؾكا ملعاٜرل اْ٫تٛضاٜ ٟتِ بايتصأَ َع ايسقاب ١املايٝـ ١أ ٚزقابـ ١ا٭دا٤
أ ٚتتِ زقاب ١ا٫يتصاّ بػهٌ َٓؿسد.
احملتٜٛات
ٜٓكطِ ٖرا ايدي ٌٝإىل ضبع ؾؿ:ٍٛ
ايؿؿٌ ا٭ : ٍٚاملكدَٚ ١ايعٓاؾس ا٭ضاض ١ٝيسقاب ١ا٫يتصاّ
ايؿؿٌ ايجاْ :ٞاملؿاٖ ِٝا٭ضاض ١ٝيسقاب ١ا٫يتصاّ
ايؿؿٌ ايجايح :ؽطٝط زقاب ١ا٫يتصاّ ٚتؿُُٗٝا
ايؿؿٌ ايسابع :مجع أدي ١اٱثبات
ايؿؿٌ اـاَظ :تك ِٝٝا٭ديٚ ١ؾٝاغ ١ا٫ضتٓتادات
ايؿؿٌ ايطادع :ايتٛثٝل ٚايتٛاؾٌ
ايؿؿٌ ايطابع :إعداد ايتكازٜس
ايؿؿٌ ايجأَ ْ :اس ٙس ٍٛايسقاب ١عً ٢ايكسازت ايؿادز ٠بػإٔ املخايؿات املاي١ٝ
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الفصل األول

الوقذهت والعٌاصر األصاصٍت لرقابت االلتزام
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َ 1-1كدَ١
ٜٗدف ٖرا ايؿؿٌ ايتُٗٝد ٟايرٜ ٟدٚز س ٍٛتطبٝل َعاٜرل ا٫يتصاّ اـاؾـ ١باملعـاٜرل ايدٚيٝـ١
يٲْتٛضا ٟإىل ايتعـسف عًـ ٢أضاضـٝات زقابـ ١ا٫يتـصاّ يْ٬تكـاٍ إىل ايؿؿـ ٍٛايـ تػـسٳه ٖـر ٙاملؿـاِٖٝ
بػهٌ أنجس عُكريا ؾٝػسه ٖرا ايؿؿٌ بػهٌ كتؿس َا :ًٜٞ
(أ) زقاب ١ا٫يتصاّ سٝح عٓاؾسٖا َٚباد ٗ٥ا ٚأُٖٝتٗا
( ) اشلدف َٔ تطبٝل زقاب ١ا٫يتـصاّ ٚؾـل املعـاٜرل ايدٚيٝـ ١يٲْتٛضـاٚ ٟنٝــ تطـاعد ٖـر ٙاملعـاٜرل يف
إدسا ٤عًُ ١ٝزقاب ١ا٫يتصاّ باؾٛد٠
(ز) ايطسم اي نهٔ يًذٗاش َٔ خ٬شلا اضتخداّ املعاٜرل ايدٚي ١ٝيٲْتٛضا ٟيف زقاب ١ا٫يتصاّ.
(د) أٚد٘ ا٫خت٬ف بني زقاب ١ا٫يتصاّ ٚا٭ْـٛاع ا٭خـس ٣يًسقابـٚ ١نٝــ ٜٴُهـٔ دَـر ٖـر ٙا٭ْـٛاع َعًـا
عٓد تطبٝكٗا
 1-1-1زقاب ١ا٫يتصاّ
ٜٓبػ ٞإيكاْ ٤اس ٠عًـ ٢تعسٜــ ايسقابـ ١عًـ ٢ايكطـاع ايعـاّ قبـٌ تعسٜــ زقابـ ١ا٫يتـصاّ ٭ْٗـا
املؿدز اير ٟتطتخًـ َٓ٘ سٝح ٜٴكؿد بايسقاب ١عً ٢ايكطـاع ايعـاّ أْٗـا عًُٝـَٓ ١اُـ ١تٗـدف إىل
ايٛؾــ ٍٛإىل ا٭ديــٚ ١تكُٗٝٝــا مبٛقــٛع ١ٝيتشدٜــد َــا إذا ناْــا املعًَٛــات أ ٚاياــسٚف ايؿعًٝــ ١تًتــصّ
باملعاٜرل احملددٜٓٚ ٠دزز تعسٜـ زقابـ ١ا٫يتـصاّ ؼـا ايتعسٜــ ايطـابل ٜٚسنـص عًـ ٢تكٝـ ِٝا٫يتـصاّ
باملعاٜرل املطتُد َٔ ٠املسدعٝات.
تٴعــد زقابــ ١ا٫يتــصاّ تكًُ ٝٝــا َطــتك٬ري ملــد ٣ايتــصاّ َٛقــٛع َع ـ ٍٔٝباملسدعٝــات املعُــ ٍٛبٗــا
باعتبازٖــا َعــاٜرل ٜٚكــ ّٛاملسادعــٕٛعًــ ٢تكٝــ ِٝا٭ْػــطٚ ١املعــاَ٬ت املايٝــٚ ١املعًَٛــات َــٔ ناؾــ١
اؾٛاْب اؾٖٛسٚ ١ٜؾل املسدعٝات اي ؼهِ اؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب ١نُا ٜكـ ّٛاملسادعـ ٕٛيف عًُٝـ١
زقاب ١ا٫يتصاّ بايبشح عٔ ا٫مساؾـات املادٜـ ١ايـ تطـتٓد إىل نـ ٌٍ َـٔ قـٛاْني ٚيـٛا٥ض َٚبـاد ٨اٱداز٠
املاي ١ٝأ ٚاْ٫كبا .
ٚمتاز مـٔ املسادعـ ٕٛإىل ؾٗـِ ايطـٝام ايـر ٟتٴذـس ٣ؾٝـ٘ زقابـ ١ا٫يتـصاّ إٕ َؿـاٖ ِٝعًُٝـ١
ايسقابٚ ١إدسا٤اتٗا َتأؾً ١يف إداز ٠ا٭َٛاٍ ايعاَ ٫ٚ ١تٴعد عًُ ١ٝايسقاب ١غا ١ٜيف سد ذاتٗـا يهٓٗـا تعـد
دصً٤ا ٜ ٫تذصأ َٔ اؾٗاش ايتٓا ُٞٝايـرٜٗ ٟـدف إىل ايهػــ املبهـس عـٔ ا٫مساؾـات عـٔ املعـاٜرل املتؿـل
عًٗٝا ٚا٭عُاٍ املخايؿ ١يًُباد ٨املػسٚعٚ ١ايهؿـاٚ ٠٤ايؿعايٝـٚ ١ا٫قتؿـاد يف اٱداز ٠املايٝـٜٚ ١تـٝض ٖـرا
ايؿسؾ ١إؽاذ اٱدسا٤ات ايؿشٝش ١يف بعض اؿـا٫ت ايؿسدٜـٚ ١هعـٌ املطـٛ٦يني عًـ ٢عًـِ باملطـٛ٦ي١ٝ
اي تكع عً ٢عاتكِٗ نُا ٜٴتٝض ايؿسؾ٫ ١ؽاذ اـطٛات اي٬شَ ١ملٓع سـدٚخ ا٭عُـاٍ غـرل املػـسٚع١
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َجٌ املخايؿات.
ٚتسؾع زقاب ١ا٫يتصاّ َٔ َطت ٣ٛايػـؿاؾَ ١ٝـٔ خـ ٍ٬إعـداد ايتكـازٜس املعتُـد ٠عُـا إذا ناْـا
ا٭َٛاٍ ايعاَ ١قد مت إْؿاقٗـا مبٛدـب املسدعٝـات املعُـ ٍٛبٗـا أّ  ٫نُـا أْٗـا تعـصش َـٔ عًُٝـ ١املطـا٤ي١
بــاٱب٬ؽ عــٔ ا٫مــساف عــٔ املسدعٝــات ٚكايؿتٗــا  ٚتطــاعد َجــٌ ٖــر ٙاملعًَٛــات يف اؽـاذ اٱدــسا٤ات
ايؿشٝشَٚ ١طا٤ي ١املٛظؿني اؿهَٝٛني عٔ أعُاشلِ نُا تعصش زقاب ١ا٫يتصاّ َـٔ اؿهـِ ايسغـٝد َـٔ
خ ٍ٬ؼدٜد ْكا ايكعـ ٚا٭عُاٍ املخايؿ ١يًٛا٥ض ٚايكٛاْني ٚتكَ ِٝٝد ٣اْكبا املٛظؿني.
ٚقد تٴعٓٳ ٢زقاب ١ا٫يتصاّ بايٓااَ( ١ٝايتكٝد باملعاٜرل ايسزل ١ٝنايكٛاْني ٚايًـٛا٥ض ٚا٫تؿاقٝـات
ذات ايؿً )١أ ٚباْ٫كبا (َساعا ٠املباد ٨ايعاَ ١ايـ ؼهـِ اٱداز ٠املايٝـ ١ايطـًٚ ١ُٝضـًٛى املـٛظؿني
اؿهَٝٛني).زغِ إٔ ايٓااَ ١ٝتٴػهٌّ ايذلنٝص ايسٝ٥ط ٞيسقاب ١ا٫يتصاّ إ ٫إٔ اْ٫كبا قد ٜهٚ ٕٛثٝـل
ايؿً ١باملٛقٛع نريو ٚ .قد ٜػٌُ ْطـام اي سقابـ ١بعـض دٛاْـب اْ٫كـبا ٚؾكريـا يتعًُٝـات ٚطبٝعـ١
ايًٛا٥ض ٚايكٛاْني املعُ ٍٛبٗا يف اؾٗات اـاقع ١يًسقاب. ١
 2-1عٓاؾس زقاب ١ا٫يتصاّ
ايعٓاؾس ا٭ضاض ١ٝيسقاب ١ا٫يتصاّ يف ناؾ ١ايكطاعات اؿه ١َٝٛثابت :ٖٞٚ ; ١املسادع ٚايطـسف
املطٚ ٍٛ٦املطتخدَ ٕٛاملطتٗدؾ- ٕٛا٭طساف ايج٬ث ١يعًُ ١ٝاملساقبَٚ -١عاٜرل تكَٛ ِٝٝقٛع ايسقابـ١
ٚاملعًَٛات ايٓاػ ١عٔ ايسقاب.١ؾٝٴُهٔ تكط ِٝعًُ ١ٝايسقاب ١عً ٢ايكطاع ايعاّ إىل ْٛعني كتًؿني َٔ
املُٗات ايسقابُٖٚ ; ١ٝاَُٗ :ات ايتؿدٜل َُٗٚات ايتكازٜس املباغسٜٚ ٠تٛؾس غـسه شلـاتني املُٗـتني يف
ايؿؿ ٍٛايتايٚ.١ٝودد ٖرا ايكطِ دٛاْب إقاؾ ١ٝيًعٓاؾس ذات ايؿً ١بسقاب ١ا٫يتصاّ ٚاي هب عًـ٢
املسادع ؼدٜدٖا قبٌ ايبد ٤بعًُ ١ٝايسقاب.١
 1-2-1املسدعٝات ٚاملعاٜرل
املسدعٝـــات ٖـــ ٞقـــٛاْني ايطـــًط ١ايتػـــسٜعٚ ١ٝقسازاتٗـــا أ ٚأَ ٟطـــتٓدات قاْْٝٛـــ ١أخـــس٣
ٚايتٛدٗٝات ٚاٱزغادات اي تؿدزٖا ٖ٦ٝات ايكطاع ايعاّ اي شلا ضًط ١قاْٚ ١ْٝٛاي هـب إٔ تًتـصّ
بٗا اؾٗ ١اـاقع ١يًسقابٚ .١قد تػٌُ ٖر ٙاملسدعٝات ايكٛاْني أ ٚايطٝاضات أ ٚايكٛاعد أ ٚايًٛا٥ض أ ٚأٟ
ٚثا٥ل ٜتٍبعٗا ا٭ؾساد أ ٚامل٪ضطات اير ٜٔمت ؽؿٝـ ٖر ٙا٭دٚات شلـِ ي٬يتـصاّ بٗاٚ.قـد ٜٴػـاز إىل ٖـرٙ
ايعٓاؾس َعًا باملسدعٝات ايتػسٜع ١ٝأ ٚاملسدعٝات ؾكط .إ ٫أْ٘ ٜٓ ٫بػ ٞاـًط بني املسدعٝـات مبعٓـ٢
اشل ١٦ٝأ ٚا٭ؾساد املُازضني يًطًط١
ؾعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ ٖٓاى قٛاْني يتكد ِٜدعِ يـدخٌ ا٭ؾـساد ايـرٜ ٜٔطـتٛؾ ٕٛغـس ٚا٭ًٖٝـ١
احملددٚ ٠تكٖ ّٛر ٙايكٛاْني َكاّ املسدعٝات عٓد إدسا ٤عًُ ١ٝزقاب ١ا٫يتصاّ يف بساَر دعِ ايدخٌ.
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املعاٜرل ٖ ٞاملكاٜٝظ املطتخدَ ١يف تك ِٝٝاملٛقٛع أ ٚقٝاض٘ باضتُساز ٚبػهٌ َعك ٍٛأَا
املسدعٝات ؾَٗ ٞؿادز املعاٜرل ايسقابٚ .١ٝقد تٴطتٳُٳد املعاٜرل َٔ ايكٛاْني ٚايطٝاضات ٚايكٛاعد
ٚايًٛا٥ض ٚاملطتٓدات ا٭خسٚ ٣تطتخدّ يف تك ِٝٝسا٫ت ا٫يتصاّ أ ٚسا٫ت عدّ ا٫يتصاّ;
ؾعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ يف ساي ١بسْاَر دعِ ايدخٌ املرنٛز ضابكريا ته ٕٛإسد ٣سا٫ت ا٭ًٖٖٞ ١ٝ
َٓض  500دٓ ١ٝغٗسًٜا ندعِ يٮضس ٠امله َٔ ١ْٛأزبع ١أؾساد ٜٚكٌ دخًٗا عٔ 700دٓ ١ٝغٗسًٜا.
 2-1-1املٛقٛع
ٜٴكؿد باملٛقٛع املعًَٛات أ ٚاؿاي ١أ ٚايٓػا اير ٟهس ٟقٝاض٘ أ ٚتك ُ٘ٝٝيف قَ ٤ٛعاٜرل
قددٚ ٠قد ٜه ٕٛاملٛقٛع عً ٢غهٌ أْػط ١أَ ٚعاَ٬ت َاي ١ٝأَ ٚعًَٛات;
ؾعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ قد ٜه ٕٛاملٛقٛع يف بسْاَر دعِ ايدخٌ إسد ٣ا٫ستُا٫ت ايتاي:١ٝ
أ /ايٓػا  ٖٛٚبسْاَر دعِ ايدخٌ ايؿعًٚ ٞايعًُٝات املستبط ١ب٘.
 /املعاَ٬ت املاي ١ٝيًدلْاَر.
زَ /عًَٛات َجٌ :ايكا ١ُ٥املايٚ ١ٝايتكازٜس ايطٓٚ ١ٜٛسطابات بسْاَر دعِ

ايدخٌ اي

تٛؾسٖا اٱداز ٠يًُسادعني
 3-2-1ا٭طساف ايج٬ث١
تك ّٛزقاب ١ا٫يتصاّ عً ٢ع٬ق ١بني ث٬ث ١أطساف ٜٗٚدف املسادع ؾٗٝا إىل اؿؿ ٍٛعً ٢أدي١
زقابَٓ ١ٝاضبٚ ١ناؾ ١ٝيؿٝاغ ١اضتٓتاز ٜٴعصش ثك ١املطتخدَني املطتٗد ؾني -غرل ايطسف املط-ٍٛ٦
بػإٔ قٝاع َٛقٛع َا أ ٚتكٚ ُ٘ٝٝؾل املعاٜرل تتٛؾس ا٭طساف ايتاي ١ٝيف ناؾ ١أْٛاع زقاب ١ا٫يتصاّ:
ايطسف املط(ٍٛ٦اؾٗ ١اـاقع ١يًسقابَ ١جٌ ٖ ١ٝ٦سهَ ١َٛا ) اير ٟوؿٌ عً ٢ا٭َٛاٍ
املُخؿؿ ١٭ْػط ١قدد٠
ٚاملطتخدَ ٕٛاملطتٗدؾ( ٕٛفًظ ايٓٛا ) ِٖ املطٛ٦ي ٕٛعٔ ؽؿٝـ أَٛاٍ يًٗ٦ٝات
اؿهٚ ١َٝٛؼدٜد اضتخداَٗا عً ٢أضاع املسدعٝات املعٓ ١ٝأ ٚاعتبازات اْ٫كبا امل١ُ٥٬
ٚاؾٗاش املسنص ٟيًُشاضبات اير ٟهس ٟعًُ ١ٝايسقابْٝ ١اب ١عٔ فًظ ايٓٛا ٜٚكُٔ
اضتخداّ ٖر ٙا٭َٛاٍ ٚؾل املعاٜرل.
تٴعد ٖ ١٦ٝبسْاَر دعِ ايدخٌ يف ٖرا املجاٍ ٖ ٞايطسف املطٚ ٍٛ٦فًظ ايٓٛا ٖ ٛاملطتخدّ
املطتٗدف.
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 4-2-1ايتأنٝد
ٜسغب املطتخدَ ٕٛاملطتٗدؾ ٕٛيف ٚدٛد ثك ١مبؿداق ١ٝاملعًَٛات اي

تتٛؾس شلِ َ ٚد٣

اتؿاشلا بعًُ ١ٝاؽاذ ايكساز ; ٚيريو ٜٓبػ ٞعً ٢املسادعني تصٜٚد املطتخدَني مبعًَٛات تطتٓد عً٢
أدي ١ناؾَٓٚ ١ٝاضب َٔٚ ; ١ثِ وتاز املسادع ٕٛإىل اؽاذ اٱدسا٤ات اي تطاعدِٖ يف تكً ٌٝكاطس
ايتٛؾٌ إىل اضتٓتادات غرل ؾشٝش ١أ ٚإدازتٗا

نُا وتاز املسادع ٕٛإىل تٛؾرل َعًَٛات ذات

َؿداق ١ٝيًُطتخدَني املطتٗدؾني يتُه َٔ ِٗٓٝاؽاذ ايكسازات ايطًٚ ١ُٝذيو ٭ٕ املعًَٛات اـاط١٦
قد تكًٌ املطتخدَني املطتٗدؾني مما ٜٓتر عٓٗا قسازات عدن ١اؾد ;٣ٚؾعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ ٜؿٛض
املطتخدّ املطتٗدف (فًظ ايٓٛا ) اؿه ١َٛؾُع ايكسا٥ب ٚا٫ضتؿادَٗٓ ٠ا يف تٛؾرل اـدَات
ا٭ضاضٜٚ ١ٝسغب فًظ ايٓٛا يف ايتأند إٔ ايطسف املط(ٍٛ٦اشل ١٦ٝاؿه ١َٝٛاملعٓ )١ٝقد أْؿل
ا٭َٛاٍ اي

خٴؿؿا ي٘ ؾ ٢ايػسض املخؿـ شلا سطب املسدعٝات املعُ ٍٛبٗا (ايكٛاْني

ٚايًٛا٥ض...إخل) يريو ضٝطًب فًظ ايٓٛا َٔ ايطسف ايجايح تأنٝد ٖرا ا٭َس ٚايٛؾ ٍٛإىل َطت٣ٛ
َستؿع َٔ ايتأنٝد.
ٚيف َجٌ ساي ١بسْاَر دعِ ايدخٌ نٴهٔ يًذٗـاش إٔ ٪ٜنـد عًـ ٢إٔ ا٭َـٛاٍ املخؿؿـ ١شل٦ٝـ١
دعِ ايدخٌ قد مت إْؿاقٗا سطب املسدعٝات املعُ ٍٛبٗا ٫ٚ .بد َٔ ٚدٛد ايػؿاؾ ١ٝيف َطـت ٣ٛايتأنٝـد
ايرٜٛ ٟد٘ إىل املطتخدَني َٚع ذيو  ٫نهٔ يًسقاب ١إٔ تكدّ تأنٝدًا َطًكريـا; ٚذيـو ْاـسًا يًتكٝٝـدات
ايهآَ ١يف عًُ ١ٝايتأنٝد ٚقد ٜه ٕٛايتأنٝد يف عًُ ١ٝايسقاب ١تأنٝدًا َعك ٫ٛأ ٚتأنٝدًا قدٚدًا ; ٜٚٴعد
ايتأنٝد املعك ٍٛدٝدًا يهٓ٘ غرل َطًلٚ .ملصٜد َٔ ايتؿاؾ ٌٝس ٍٛعٓاؾس ايتأنٝد اْاس ايؿؿٌ ايتـايٞ
ايرٜٓ ٟاقؼ املؿاٖ ِٝا٭ضاض ١ٝيسقاب ١ا٫يتصاّ.
َ 3-1ا ٜٗتِ ب٘ املسادع أثٓا ٤إدسا ٤عًُٝات ايسقاب ١املختًؿ١؟
ٜتٛىل اؾٗاش إدسا ٤عًُٝات ايسقاب ١ايج٬ث :ٖٞٚ ١ايسقاب ١املايٚ ١ٝزقاب ١ا٫يتـصاّ ٚزقابـ ١ا٭دا٤
ٚضبل ٚأٚزدْا تعسٜــ زقابـ ١ا٫يتـصاّ  ٚايطـٝام ايـر ٟػـس ٣ؾٝـ٘ ٖـر ٙايعًُٝـَٚ ١ـٔ ايكـسٚز ٟؾٗـِ
ايسقاب ١املايٚ ١ٝزقاب ١ا٭داَٚ ٤عسؾ ١ايؿسم بُٗٓٝا ٚبني زقاب ١ا٫يتصاّ  َٔٚايكسٚز ٟأٜكًـا َعسؾـَ ١ـا
ٜٗتِ ب٘ املسادع أثٓا ٤إدسا ٤عًُٝات ايسقاب ١املختًؿ١؟
ايسقاب ١املاي١ٝ
ايسقاب ١املاي ٖٞ ١ٝؼدٜـد َـا إذا ناْـا املعًَٛـات املايٝـ ١ايـ متتًهٗـا اؾٗـَ ١طابكـ ١يًتكـازٜس
املاي ١ٝاملعُ ٍٛبٗا ٚاٱطاز ايتٓاٜٚ ُٞٝبشح املسادع يف ايسقاب ١املاي ١ٝعٔ ايبٝاْات املػًٛطٚ ١ا٭خطـا٤
اي شلا تأثرل دٖٛس ٟعً ٢املعًَٛات ايٛازد ٠بـايكٛا ِ٥املايٝـٜٚ ; ١ٴكؿـد بايبٝاْـات املػًٛطـ ١أ ٚا٭خطـا٤
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اؾٖٛس ١ٜنٌ غ ٤ٞنهٔ إٔ هدل ا٭ؾساد ايـرٜ ٫ ٜٔعسؾـ ٕٛاملٛقـٛع بايهاَـٌ عًـ ٢تػـٝرل زاٗ٥ـِ سـٍٛ
اٱقسازات ايٛازد ٠بايكٛا ِ٥املاي.١ٝ
زقاب ١ا٭دا٤
زقابــ ١ا٭داٖ ٤ــ ٞعًُٝــَ ١طــتكًَٛٚ ١قــٛعَٛٚ ١ٝثٛقــ ١هــس ٣ؾٗٝــا ايتأنــد َــٔ إٔ املٓػ ـ ت
اؿهٚ ١َٝ ٛأْاُتٗا ٚعًُٝاتٗا ٚبسافٗا ٚأْػـطتٗا ٪َٚضطـاتٗا تعُـٌ ٚؾـل َبـاد ٨ا٫قتؿـاد ٚايهؿـا٠٤
ٚايؿاعًٚ ١ٝايتأند َا إذا نإ ٖٓاى فا ٫يتطٜٛسٖا أّ ٜ ٫سادع املسادعـ ٕٛأَٛ ٟقـٛع يف ٖـرا ايطـٝام
َٔ َٓاٛز ا٫قتؿاد ٚايهؿـاٚ ٠٤ايؿاعًٝـٖ ٚ ١ـٌ تطـتخدّ اؿهَٛـ ١املـٛازد باقتؿـاد عٓـد تٓـا ٍٚأسـد
املٛقٛعات؟ ٜ ٌٖٚعد ؼدٜد ْطب ١املدخ٬ت إىل املخسدات ٖ ٞايطسٜكـ ١املجًـ ٢يف ايعًُٝـات اؿهَٝٛـ١
اي تػطٗٝا ايسقاب١؟  ٌٖٚتطتطٝع اؾٗ ١اؿه ١َٝٛايٛؾ ٍٛإىل َا تسدْ َٔ ٙٛتا٥ر  ٚثاز؟
زقاب ١ا٫يتصاّ
تٴعــد زقابــ ١ا٫يتــصاّ تكًُ ٝٝــا َطــتك٬ري ملــد ٣ايتــصاّ َٛقــٛع َع ـ ٍٔٝباملسدعٝــات املعُــ ٍٛبٗــا
باعتبازٖا َعاٜرل ٜٚتِ تٓؿٝر زقاب ١ا٫يتصاّ عٔ طسٜل تك ِٝٝا٭ْػطٚ ١املعاَ٬ت املايٚ ١ٝاملعًَٛـات
َٔ ناؾ ١اؾٛاْب اؾٖٛسَ ١ٜع املسدعٝات اي ؼهِ ٚسد ٠ايسقابـٚ ١بٓـا ً٤عًـَ ٢ـا ضـبل ؾـنٕ ايـرٟ
ٜٗتِ ب٘ املسادع أثٓا ٤عًُ ١ٝزقاب ١ا٫يتصاّ ٖ ٌٖ ٛاملٛقٛع َطابل ملسدعٝات اْ٫كبا أّ ٫؟
 4-1ايطسم املختًؿ ١ٱدسا ٤زقاب ١ا٫يتصاّ
هس ٣اؾٗاش املسنص ٣يًُشاضبات عًُٝات ايسقاب ١ايطٓ ١ٜٛاملٓٛط ١بٗا بأْٛاعٗا املختًؿـَ ١جـٌ:
ايسقاب ١املايٚ ١ٝزقاب ١ا٫يتصاّ ٚزقابـ ١ا ٭داٚ ٤نهـٔ إدـسا ٤عًُٝـات ايسقابـ ١املايٝـٚ ١زقابـ ١ا٭دا ٤عٓـد
إدسا ٤زقاب ١ا٫يتصاّ ٜٓ ٚـ املعٝاز  100عً ٢إٔ ا٭دٗص ٠ايعًٝا يًسقاب ١نهٓٗا إدسا ٤عـدد َـٔ عًُٝـات
ايسقاب ١اي تتكُٔ ايسقاب ١املايٚ ١ٝزقاب ١ا٭داٚ ٤زقاب ١ا٫يتصاّ يف ٕ ٚاسد.
ٚؾُٝا  ًٜٞايطسم املختًؿ ١احملتًُ ١اي تطتخدّ يف إدسا ٤زقاب ١ا٫يتصاّ :ــ
 1-4-1زقاب ١ا٫يتصاّ باعتبازٖا ْػاطريا قاًُ٥ا برات٘
قد ٜك ّٛاؾٗاش املسنص ٣يًُشاضبات بندسا ٤زقاب ١ا٫يتصاّ عً ٢أْٗا َُٗـ ١قاُ٥ـ ١بـراتٗا ٖٚـرا
ٜعين إٔ زقاب ١ا٫يتصاّ يف ٖر ٙاؿايٜ ١تِ إدساٗ٥ا ٚسـدٖا نُـا  ٫وـدخ تـصأَ َـع عًُـ ٝايسقابـ١
املايٚ ١ٝزقاب ١ا٭داٚ .٤تـٓـ املعـاٜرل ايدٚيٝـ ١يٲْتٛضـا ٟأْـ٘ نهـٔ ايتعاَـٌ َـع زقابـ ١ا٫يتـصاّ بػـهٌ
َٓؿؿٌ َٔ ْاس ١ٝؽطٝطٗا ٚتٓؿٝرٖا ٚإعداد ايتكازٜس ؾتهَٓ ٕٛؿؿً ١عٔ عًُـ ٝزقابـ ١ايكـٛاِ٥
املايٚ ١ٝزقاب ١ا٭دا .٤ؾٝٴُهٔ إدساٗ٥ا باْتااّ ٚعً ٢أضاع خـاف بٗـا باعتبازٖـا عًُٝـ ١زقابـٚ ١اقـش١
املعامل َٚتؿً ١مبٛقٛع َٴشدد ٜٛ ٚقض املعٝاز  4100ا٫عتبازات ايسٝ٥طـ ١ٝاملعُـ ٍٛبٗـا عٓـدَا ٜكـّٛ
اؾٗاش بندسا ٤زقاب ١ا٫يتصاّ باعتبازٖا َُٗ ١قا ١ُ٥براتٗا ٚضٛف ْػسه ٖـر ٙا٫عتبـازات بايتؿؿـٌٝ
12

دلٍل رقابت االلتزام
لتطبٍق الوعاٌٍر الذولٍت لإلًتىصاي

يف ايؿؿ ٍٛايتاي.١ٝ
 2-4-1إدسا ٤زقاب ١ا٫يتصاّ َع عًُٝات ايسقاب ١ا٭خس٣
 ٫نهٔ إدسا ٤عًُ ١ٝزقاب ١ا٫يتصاّ مبؿسدٖا ؾكط ٚيهٔ نهٔ إدساٖ٤ا أٜكًا َع أْـٛاع عًُٝـات
ايسقاب ١ا٭خس ;٣ؾعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ نهٔ إدسا ٤زقاب ١ا٫يتصاّ َع عًُ ١ٝايسقاب ١املايٝـ ١أ ٚزقابـ ١ا٭دا٤
قـد تطـتخدّ َٓـاٖر كتًؿـ ١يف إدـسا ٤ايسقابـ ١املدفـَٚ .١ـٔ ا٭ُٖٝـ ١مبهـإ ايتعـسف عًـ ٢قتـ٣ٛ
املعاٜرل ايدٚي ١ٝيٲْتٛضا ٟعٓد دَر زقاب ١ا٫يتصاّ َع أْٛاع ايسقاب ١ا٭خس.٣
ايع٬ق ١بني زقاب ١ا٫يتصاّ ٚايسقاب ١عً ٢ايكٛا ِ٥املاي١ٝ
قد تك ّٛاؾٗاش بدَر عًُ ١ٝايسقاب ١عً ٢ايكٛا ِ٥املايَ ١ٝع عًُ ١ٝايتأنٝد عً ٢قكاٜا ا٫يتصاّ
ٱسد ٣عًُٝات ايسقابٚ ١تتطـِ زقابـ ١ا٫يتـصاّ بٓطاقٗـا املتطـع ا٭َـس ايـرٜ ٟطـُض يًُسادـع بٛدـٛد
ْطام زقاب ١نبرل ؼدد ايطًط ١ايتػسٜع ١ٝبٛؾؿٗا عٓؿسًا َٔ عٓاؾس ايعًُ ١ٝايسقاب ١ٝا٭ٚيٜٛات
املتعًك ١بٓؿكات ايكطـاع ايعـا ّ ٚإٜساداتـ٘ نُـا ؼـدد ا٭ٚيٜٛـات املتعًكـ ١بعًُٝـ ١سطـا ٖـر ٙايٓؿكـات
ٚاٱٜسادات ٚاؾٗ ١املختؿ ١بتٛؾرلٖا ٚ ٚتعتدل اشل٦ٝات ايتػسٜعٚ ١ٝايكسازات اي تتخرٖا ٖـَ ٞؿـدز
املسدعٝات اي ؼهِ ايتدؾكات ايٓكدٜـ ١يف ايكطـاع ايعـاّ ٜٚـٛؾس ا٫يتـصاّ باملسدعٝـات َٓاـٛزًا أٚضـع
ٚأط ٍٛيعًُ ١ٝايسقاب ١عً ٢ايكٛا ِ٥املاي ١ٝعٓد ايتعاٌَ َع املطا ٌ٥املتعًك ١باملٝصاْ. ١ٝ
ٜٚٴتٝض ايدَر بني عًُٝـات ايسقابـ ١املايٝـٚ ١زقابـ ١ا٫يتـصاّ يًُساقـب ايتأنـد َـٔ خًـ ٛايكـٛاِ٥
املاي َٔ ١ٝا٭خطا ٤اؾٖٛس ١ٜباٱقاؾ ١إىل ايتأند َٔ تٛاؾل ا٭ْػطٚ ١املعاَ٬ت املايٝـٚ ١املعًَٛـات َ-ـٔ
ناؾ ١اؾٛاْب اؾٖٛسَ -١ٜع املسدعٝات أ ٚايكٛاْني اي ؼهِ اؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب.١
ٚتٴعد ايًٛا٥ض ٚايكٛاْني قسٚز ١ٜضٛا ٤يف زقاب ١ا٫يتصاّ أ ٚزقابـ ١ايكـٛا ِ٥املايٝـٚ ١عٓـد إدـسا٤
عًُ ١ٝايسقاب ١عً ٢ايكٛا ِ٥املاي ٫ ١ٝتٴطبل ضـ ٣ٛايًـٛا٥ض ٚايكـٛاْني ايـ شلـا تـأثرل َباغـس ٚدـٖٛسٟ
عً ٢ايكٛا ِ٥املاي ١ٝأَا عٓد إدسا ٤زقاب ١ا٫يتصاّ قد ٴتطَبٳل أ ٟيٛا٥ض ٚقٛاْني ذات ؾً ١باملٛقٛع.
ايدَر بني زقاب ١ا٫يتصاّ ٚزقاب ١ا٭دا٤
عٓد إدسا ٤زقاب ١ا٫يتصاّ نأسد أدصا ٤زقاب ١ا٭داٜ ٤ؿبض ا٫يتصاّ أسـد اؾٛاْـب ا٫قتؿـاد١ٜ
ٚايهؿاٚ ٠٤ايؿاعً ١ٝؾؿٖ ٞر ٙا٭ْٛاع املدف َٔ ١ايسقابٜٓ ١بػ ٞيًُسادعني اضـتخداّ ا٭سهـاّ املٗٓٝـ١
يف تكسٜس َا إذا ناْا ايسقاب ١عً ٢ا٫يتـصاّ أّ عًـ ٢ا٭داٖ ٤ـ ٞا٭ضـاع ٚؼدٜـد ْطـام ايسقابـٚ ١املعـاٜرل
ٚؾكريا يريو .
ٚؾُٝا  ًٜٞبعض أٚد٘ ا٫خت٬ف بني زقاب ١ا٭داٚ ٤زقاب ١ا٫يتصاّ اي قد تطاعدْا عً ٢ؼدٜد
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أُٜٗا ايسقاب ١ا٭ضاض ١ٝعٓد إدساُٗ٥ا َعًا.


ٜٗتِ املسادع ٕٛعٓد إدسا ٤زقاب ١ا٭دا ٤مبا إذا ناْا اؾٗ ١قٌ ايسقاب ١تعٌُ باقتؿاد ٚنؿاٚ ٠٤ؾاعً١ٝ
أّ ٚ ٫تٓدَر ٖر ٙاملعاٜرل بؿًب ايسقاب ١عً ٢ا٭دا ٤مبعٓـ ٢أْـ٘ إذا ناْـا ٖـر ٙاؾٗـ ١تطـتخدّ املـٛازد
باقتؿاد ؾنْٗا تصٜد َٔ أُٖ ١ٝاملدخ٬ت اي تطتخدَٗا ٚؼكل اشلدف املسد .ٛؾنٕ اشلـدف ا٭ضاضـ ٞيف
ايسقاب ١عً ٢ا٭دآٜ ٤ؿب عً ٢ايٓتا٥ر َع َساعا ٠نٌٍ َٔ ا٫قتؿاد ٚايهؿاٚ;٠٤يريو تعتُد َعاٜرل ا٭دا٤
غايبًا عً ٢ا٫عتبازات ا٫قتؿادَٚ ١ٜد ٣ايهؿاٚ ٠٤ايؿاعً.١ٝ



بُٓٝا ٜٗتِ املسادع ٕٛعٓد إدسا ٤زقاب ١ا٫يتصاّ بتتبع سا٫ت عدّ ا٫يتصاّ ٚؾل املسدعٝات ذات ايؿـً١
املػاز إيٗٝا ضابكريا (َجٌ :ايكٛاْني املعُ ٍٛبٗا أ ٚايطٝاضات أ ٚايكٛاعـد أ ٚايًـٛا٥ض أ ٚاٱدـسا٤ات أ ٚغـسٚ
ايعكد أ ٚغس ٚا٫تؿاقٚ )١ٝاي قد تعٝل اؾٗ ١قٌ ايسقاب ١يف طسٜل ؼكٝل أٖداؾٗا.
َ 5-1باد ٨زقاب ١ا٫يتصاّ
تتطِ ايسقاب ١بطبٝع ١تهسازٜـ ٚ ١تسانُٝـ ; ١يـريو ٜٓبػـ ٞعًـ ٢املسادـع دزاضـَ ١بـاد ٣زقابـ١
ا٭يتصاّ قبـٌ ايبـد ٤يف أ ٟعًُٝـ ١زقابٝـٚ ١خـَ ٍ٬ساسـٌ ٖـر ٙايعًُٝـٖٚ ; ١ـ ٞايتخطـٝط ٚايتؿـُِٝ
ٚمجع ا٭ديـٚ ١تكُٗٝٝـا ٚإعـداد ايتكـازٜس ٚتؿـشب ٖـر ٙاملبـاد ٨عـدَ ٠بـادَ ٨ستبطـ ١با٫ستٝادـات
امل٪ضط ١ٝيًذٗاش  ٚاي ٜٴُهٔ اعتبازٖا املباد ٨ايعاَ ٖٞٚ ١املباد ٨املستبط ١غطٛات َٴشدد ٠يف عًُ١ٝ
ايسقاب ٖٞٚ ;١ايتخطٝط ٚإدسا ٤ايسقابٚ ١إعداد ايتكازٜس.
ٜتٛؾس غسه َٛدص يًُباد ٨ايعاَ ١ايتاي ١ٝيف ٖرا ايؿؿٌ ٚضٝتِ غسسٗا بايتؿؿ ٌٝيف ايؿؿٍٛ
ايكادَ َٔ ١ايديٜٓٚ ٌٝبػ ٞملساقـب اؿطـابات إدـسا ٤سهـِ ٚغـو َٗٓـٝني خـ ٍ٬تٓؿٝـر ايسقابـَ ١ـع
ٚقع ايعٓاؾس ا٭خس ٣يًُباد ٨ايعاَ ١يف عني ا٫عتباز ٚهب تٛؾس ٖر ٙايعٓاؾس يكُإ إدسا ٤زقابـ١
ايتصاّ َ ١ُ٥٬تتٛاؾل َع املعاٜرل
ايػو ٚايتكدٜس املٗين
اؿهِ املٗين ٖ ٛتطبٝل ايتدزٜب ٚاملعسؾٚ ١اـدل ٠ذات ايؿً ١عٓد اضـتخداّ َعـاٜرل ايسقابـٚ ١
بٗر ٙايطسٜكٜ ١ٴُهٔ اؽاذ قسازات سه ١ُٝس ٍٛإدسا٤ات ايسقاب ١عٝـح تتٛاؾـل َـع أسـٛاٍ ايسقابـ١
نُا إٔ اؿهِ املٗين ٜٴٛقض نٝــ ٜطـتخدّ املسادـع خدلتـ٘ َٚعسؾتـ٘ املٗٓٝـتني يف ايطـٝاقات أ ٚاملٛاقــ
املختًؿ َٔ ١عد ٠شٚاٜا َٓٚاٛزات كتًؿ١
ٜٴػرل ايػو املٗين إىل اؿؿاظ عً ٢ايط ١َ٬املٖٗٓٚ ١ٝـَٛ ٛقــ ؼـرٜس ٟأ ٚتطـا٩يٜ ٞعُـٌ عًـ٢
تكٝــَ ِٝــدُ٥٬َ ٣ــ ١ا٭ديــ ١ايــٛازد ٠خــ ٍ٬عًُٝــ ١ايسقابــٚ ١نؿاٜتٗــا ; ؾعًــ ٢ضــب ٌٝاملجــاٍ ٫ :هــب
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عً٢املسادعايتطً ِٝباملٛدٛد بني ٜد ٜ٘يهٔ هب عً ٘ٝايٓاس بعني املتطا ٌ٥ستٜ ٢جبـا يـ٘ متاًَـا إٔ
ٖرا ٖ ٛعني ايؿٛا .
زقاب ١اؾٛد٠
تػرل زقاب ١اؾٛد ٠إىل ايعًُٝات اي تتِ َٔ خ٬شلا َسادع ١اؾـٛد ٠اٱمجايٝـ ١شلـر ٙايسقابـ١
ٚذيو يكُإ إٔ ٖر ٙايسقاب ١قد متا ٚؾل املعاٜرل املتبع ٚ ١إٔ تكـازٜس ايسقابـٚ ١ا٫ضـتٓتادات أ ٚاٯزا٤
تتٛاؾل َع اياسٚف احملٝطٜٛ ٚ ١دد يف اؾٗـاش املسنـص ٣يًُشاضـبات إدازتـني يسقابـ ١اؾـٛد ٠ؽـدّ
ا٭ٖداف ايطابكٜ ٫ ٚ ١تِ إؾداز تكازٜس ايسقاب ١إ ٫بعد إٔ تكٖ ّٛاتني ا٭دازتني بٗرا ايتك.ِٝٝ
إداز ٠ؾسٜل ايسقابَٗٚ ١ازات٘
ٜٓبػــ ٞإٔ ٜهــ ٕٛيــد ٟأؾــساد ؾسٜــل ايسقابــ ١املعسؾــٚ ١املٗــازٚ ٠اـــدل ٠اي٬شَــ ١ٱمتــاّ عًُٝــ١
ايسقاب ١بٓذاه ٜٚػتٌُ ٖرا عً ٢ؾِٗ ْٛع ايسقاب ١املطتخدَ ٚ ١دفٗا باـدل ٠ايعًُٚ ١ٝايتعسف عًـ٢
املعاٜرل  ٚاملسدعٝات املتبع ١نُا ٜػتٌُ أٜكًا عًـ ٢ؾٗـِ عًُٝـات اؾٗـات قـٌ ايسقابـٚ ١ايكـدز ٠عًـ٢
إؾداز سهِ َٗين ٚٚدٛد اـدل ٠امل ١ًٖ٪يريو ٚتػذلى مجٝع عًُٝات ايسقاب ١يف اؿاد ١إىل نٌٍ َـٔ:
تعــٝني َــٛظؿني َــًٖ٪ني ٚتطــٜٛس ايعــاًَني ٚتــدزٜبِٗ ٚإعــداد ايــديٚ ٌٝايتٛدٗٝــات اـطٝــ١
ٚاٱزغادات اي تتعًل ٱدسا ٤عًُٝات ايسقاب ٚ ١تعٝني املٛازد ايسقابٝـ ١ايهاؾٝـٜٓٚ .١بػـ ٞيًُـسادعني
اؿؿاظ عً ٢قدزاتِٗ املٗٓ َٔ ١ٝخ ٍ٬ايتطٜٛس املٗين املطتُس.
كاطس ايسقاب١
ٜٴكؿد مبخاطس ايسقاب ١اـطس ايرٜ ٟؿٝب املسادعني بطـبب ايتكـازٜس ٚا٫ضـتٓتادات أ ٚاٯزا٤
اي قد هاْبٗا ايؿٛا ; ٚيريو ٜٓبػـ ٞإدـسا ٤زقابـ ١ايتـصاّ يتكًٝـٌ ٖـرا اـطـس إىل َطـتَ ٣ٛكبـٍٛ
بايٓطــب ١يعًُٝــ ١ايسقابــٚ .١تٓكطــِ كــاطس ايسقابــ ١إىل :اـطــس املتأؾــٌ ٚخطــس ايسقابــٚ ١خطــس
ا٫نتػاف.
ا٭ُٖ ١ٝايٓطب١ٝ
ٜٴُهٔ إدزاز سدخ َـا ؼـا َؿٗـ ّٛا٭ُٖٝـ ١ايٓطـب ١ٝإذا ناْـا املعسؾـ ١بـ٘ قـد تـ٪ثس يف قـساز
املطتخدَني املطتٗدؾني ; ؾعًـ ٢ضـب ٌٝاملجـاٍ ٜٴُهـٔ إدزاز عـدّ ا٫يتـصاّ بايػـسٚ ٚا٭سهـاّ املتعًكـ١
مبػسٚع قا ِ٥عًـ ٢ايتدلعـات ؼـا ا٭ُٖٝـ ١ايٓطـب ١ٝإذا أد ٣عـدّ ا٫يتـصاّ إىل انؿـاض ايتدلعـات أٚ
ؾسض زقاب ١أنجس ؾساَ ١بطبب ساي ١ايتُ.ٌٜٛ
ٚقد تستبط ا٭ُٖ ١ٝايٓطب ١ٝبعٓؿس ٚسٝد أ ٚفُٛع َٔ ١ايعٓاؾس املستبطَ ١عًا ٚغايبًا َـا
ٜٴٓاس إىل ا٭ُٖ ١ٝايٓطب َٔ ١ٝداْـب ايكُٝـ ١ؾكـط إ ٫إٔ يـدٜٗا دٛاْـب نٝؿٝـ ٚ ١نُٝـ ١أخـسٚ ٣قـد
تٴكدٍّ اـؿا٥ـ اؾٖٛس ١ٜعٓؿسًا أ ٚفُٛع َٔ ١ايعٓاؾـس يف غـهٌ أُٖٝـْ ١طـب ١ٝيف طبٝعتٗـا َٚـع
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ذيو قد ٜه ٕٛاؿدخ ًَُٗا ْطبًٝا بؿعٌ ايطٝام احملٝط ب٘ عٓد سدٚث٘ .
ايتٛثٝل ٚايتٛاؾٌ
إٕ ايتٛثٝـل ايسقــاب ٞايهــايف َــٔ ا٭َـٛز اشلاَــ ١خــ ٍ٬مجٝــع خطـٛات زقابــ ١ا٫يتــصاّ ٚتهُــٔ
أُٖٝت٘ يف ايتأند إٔ مجٝع اـطٛات ٚايكسازات املتخر ٠شلا َا ٜدلزٖـا ٚأْٗـا َٛثكـ ١بطسٜكـ ١تطـُض ٭ٟ
َسادع خبرل  -يـٝظ يدٜـ٘ َعًَٛـات َطـبك ١عـٔ َسادعـ ١املساقبـات ايطـابك ١أٚ ٚضـ ١ًٝاتؿـاٍ بٗـا أٚ
تٛثٝل املساقب - ١ؾِٗ عًُ ١ٝايسقابٜٚ.١ػسه ايؿؿٌ اـاَظ َٔ ٖـرا ايـديَ ٌٝعًَٛـات َؿؿـً ١سـٍٛ
ايتٛثٝل ٚايتٛاؾٌ يف زقاب ١ا٫يتصاّ.
ٚؼدخ عًُ ١ٝايتٛاؾٌ خـ ٍ٬ناؾـَ ١ساسـٌ ايسقابـ ; ١قبـٌ بـد ٤ايسقابـٚ ١خـ ٍ٬ايتخطـٝط
املبدٚ ٞ٥خ ٍ٬مجع ا٭ديٚ ١تكُٗٝٝا ٚٚؾ٫ٛري إىل َسسً ١إعـداد ايتكـازٜس َٚ .ـٔ ا٭ُٖٝـ ١مبهـإ اطـ٬ع
اؾٗ ١قٌ ايسقابٚ ١اؾٗاش بهٌ َا ٜتعًـل بعًُٝـ ١ايسقابـٜٚ ١ٴعـد ٖـرا َٗـِ يًػاٜـ ١يف تطـٜٛس ع٬قـ١
عٌُ بٓا ٠٤بني املسادع ٚاؾٗٚ ١ؾسٜل ايسقابٜٚ ; ١ـ٪د ٟذيـو إىل إطـ٬ع ناؾـ ١ا٭طـساف بتكـدّ عًُٝـ١
ايسقابٚ ١سٌ مجٝع املػانٌ اي قـد تعسقـٌ عًُٝـ ١ايسقابـ ٚ ١تٴشـدخ تـأخرلًا يف ضـرل عًُٝـ ١ايسقابـ١
ٜٓبػــ ٞإٔ ٜتك ـُٔ ايتٛاؾــٌ تٛؾــ ٌٝاملعًَٛــات املستبطــ ١بعًُٝــ ١ايسقابــٚ ١تكــدٚ ِٜضــ ١ًٝإدازٜــ١
يًُطٛ٦يني عٔ اؽاذ ايكساز َـٔ خـ ٍ٬امل٬ساـات ايٛقتٝـٚ ١ايٓتـا٥ر خـ ٍ٬عًُٝـ ١ايسقابـٜٓٚ ١بػـٞ
إب٬ؽ املطت ٣ٛاٱداز ٟاملٓاضب أ ٚاملطٛ٦يني عٔ اؽاذ ايكساز بأ ٟؾعٛبات بايػ ١تٛادـ٘ املـساقبني خـٍ٬
عًُ ١ٝايسقاب ١ؾك٬ري عٔ سا٫ت عدّ ا٫يتصاّ املِٗ ْطبًٝا ٚقد ٜه ٕٛشلر ٙاـطٛات أثسٖـا يف تؿـشٝض
أ ٟامساؾات أْ ٚتا٥ر أخس ٣أسدثٗا املسادع يف ايٛقا اؿاقس أ ٚيف َسسً ١ضابكٚ ١قـد ٜهـ ٕٛاملسادـع
َط٫ٛ٦ري عـٔ ت ٛؾـ ٌٝناؾـ ١املػـانٌ املتعًكـ ١بايسقابـ ١إىل املطـتخدَني اٯخـس ٜٔناؾٗـات اٱغـساؾ ١ٝأٚ
ايتػسٜع. ١ٝ
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6- 1

َساسٌ عًُ ١ٝزقاب ١ا٫يتصاّ

.1

ا ٫عتبازات ا٭ٚيٚ ١ٝؽطٝط ايسقاب١
ٜٴشدد املسادعني يف َساسٌ ا٫عتبازات ا٭ٚيٝـ ١نـ٬ري َـٔ املٛقـٛع ٚايٓطـام ٜ ٚدزضـ ٕٛاملبـاد٨

َٔ سٝح أُٖٝتٗا ا٭خ٬قَ ١ٝجٌ اضـتك ٍ٬املـسادعني َٛٚقـٛعٝتِٗ ٜٚكـُٓ ٕٛإٔ إدـسا٤ات زقابـ١
اؾٛد ٠تتِ يف َهاْٗا ايؿشٝض.
ٜٗــتِ املسادعــ ٕٛيف َسسًــ ١ايتخطــٝط بايع٬قــ ١بــني َٛقــٛع زقابــ ١ا٫يتــصاّ َ ٚعاٜرلٖــا
ْٚطاقٗا ًٜٚتصّ املسادع بايتكدٜس املٗـين  ٚسادـات املطـتخدَني املطـتٗدؾني أثٓـا ٤إدـسا ٤ايسقابـ١
ٚعٓدَا ٜؿدز املسادع ٕٛسهًُا غؿٛف َعاٜرل املٛقـٛع ْ ٚطـام زقابـ ١ا٫يتـصاّ ؾـنِْٗ ٜكـعٕٛ
اضــذلاتٝذ ١ٝايسقابــٚ ١خطتٗــا ؾٝكَٛــ ٕٛباضــتٝعا ايسقاب ـ ١ايداخًٝــٚ ١إدزاز ا٭ُٖٝــ ١ايٓطــب١ٝ
ٚتكٝــ ِٝاملخــاطس داخــٌ اؾٗــٚٚ ١قــع إدــسا٤ات خطــ ١ايسقابــ ١نذــصَ ٤ــٔ تؿــُ ِٝعًُٝــ ١زقابــ١
ا٫يتصاّ.
 .2إدسا ٤ايسقاب ١مجع أدي ١اٱثبات
ٜٗتِ املسادع ٕٛيف ٖر ٙاملسسً ١ظُع ا٭ديٚ ١تٛثٝكٗـا يؿـٝاغ ١ا٫ضـتٓتادات أ ٚاٯزا ٤سـٍٛ
َا إذا نإ املٛقٛع  َٔ -مجٝع دٛاْب٘ اؾٖٛسٜـًٜ - ١تـصّ باملعـاٜرل املتبعـٚ ١قـد ٜٴػـرل املسادعـ ٕٛيف
بعض اؿا٫ت ْطام زقاب ١ا٫يتصاّ عٓدَا ٜٛادٗ ٕٛدي٬ٝري ٜكطسِٖ إىل ٖـرا ايتػـٝرل; ؾعًـ ٢ضـبٌٝ
املجاٍ إذا ٚدد املسادع ٕٛعٓد مجع ا٭دي ١غً٦ٝا َا ٜػـرل إىل ٚدـٛد غـؼ ؾٓٝبػـ ٞعًـ ِٗٝيف ٖـرٙ
اؿاي ١تػٝرل إدسا٤اتِٗ نُا ٜٓبػ ٞعً ِٗٝأٜكًا تٛثٝـل ايطـبب ايـر ٟأد ٣إىل ٖـرا ايتػـٝرل يف خطـ١
ايسقاب.١
.3

تك ِٝٝا٭ديٚ ١ؾٝاغ ١ا٫ضتٓتادات
ٜؿشـ املسادع ٕٛيف ايٓٗا ١ٜا٭ديْ َٔ ١اس ١ٝنؿاٜتٗـا َ ٚـدَٓ ٣اضـبتٗا يؿـٝاغ ١اضـتٓتاز

أ ٚزأ ٟسَ ٍٛا إذا نإ املٛقٛع ًٜتصّ باملعاٜرل املتبعٜٗٚ ١ـتِ املسادعـ ٕٛيف ٖـر ٙاملسسًـ ١با٭ُٖٝـ١
ايٓطب ١ٝعٓد إعداد ايتكازٜس س ٍٛا٭ٖداف.
.4

إعداد ايتكازٜس
ٜأخـر ا٫ضــتٓتاز أ ٚايــسأ ٟعٓـد تكدنــ٘ غــهٌ تكسٜـس إىل املطــتخدَني املطــتٗدؾني ٜٚكــع

املسادع يف ٖرا ايتكسٜس تٛؾٝات٘  ٚاضتذابات اؾٗ ١شلر ٙايتٛؾٝات.
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 7-1اـ٬ؾ١
إٕ زقاب ١ا٫يتصاّ ٖ ٞأسد ٣ا٭ْػط ١ايسٝ٥ط ١ٝيًذٗاش املسنص ٣يًُشاضبات  ٚؽتًــ عـٔ
ا٭ْٛاع ا٭خس َٔ ٣ايسقاب ١يف أْٗا تٗتِ بايتأنٝد عً ٢إٔ اؾٗات قٌ ايسقاب ١أ ٚاملٛاقـٝع املُشـدد٠
تًتــصّ بــايكٛاْني املتبعــ ٚ ١ايًــٛا٥ض  ٚاٱدــسا٤ات  ٚغــس ٚايعكــٛد أ ٚا٫تؿاقٝــات ٜ ٚٴُهــٔ إدــسا٤
زقابــ ١ا٫يتــصاّ نٓػــا ؾــسد ٟأ ٚدفٗــا بايسقابــ ١املايٝــ ١أ ٚزقابــ ١ا٭دآٜ ٚ ٤ــاقؼ ايؿؿــٌ ايتــايٞ
املؿاٖ ِٝا٭ضاض ١ٝيسقاب ١ا٫يتصاّ بايتؿؿٖ ًٜٞٚ ٌٝرا ايؿؿٌ غسه َؿؿٌ ملساسٌ زقابـ ١ا٫يتـصاّ ;
 ٖٞٚؽطٝط ايسقاب ٚ ١تؿُُٗٝا  ٚمجع ا٭ديٚ ١تكُٗٝٝا ٚنتاب ١ا٫ضتٓتادات ٚإعداد ايتكازٜس.
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الفصل الثاًً
الوفاهٍن األصاصٍت لرقابت االلتزام
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َ 1-2كدَ١
ٜطتٓد ٖرا ايؿؿٌ عً ٢ايؿِٗ ا٭ضاض ٞيسقاب ١ا٫يتصاّ ايٛازد ٠يف ايؿؿٌ ا٭ ٍٚؾٓٝؿب اٖتُاّ ٖرا ايؿؿـٌ
عًَ ٢ؿٗ ّٛايتأنٝد َٔ خ ٍ٬غسه أٚد٘ ايتػاب٘  ٚا٫خت٬ف بني ايتأنٝد املعك ٚ ٍٛايتأنٝد احملدٚد.
2-2

تعسٜـ ايسقابٚ ١زقاب ١ا٫يتصاّ
ٚزد ٖرا ايتعسٜـ يف ايؿؿٌ ا٭ٜ :ٍٚٴكؿد بايسقاب ١عً ٢ايكطاع ايعاّ أْٗا عًُٝـَٓ ١اُـ ١تٗـدف إىل ايٛؾـٍٛ

إىل ا٭ديــ ٚ ١تكُٗٝٝــا مبٛقــٛع ١ٝيتشدٜــد َــا إذا ناْــا املعًَٛــات أ ٚاياــسٚف ايؿعًٝــ ١تًتــصّ باملعــاٜرل احملــدد٠
ٜٚطتٓد َؿٗ ّٛزقاب ١ا٫يتصاّ عًٖ ٢را ايتعسٜـ َع ايذلنٝص بٛد٘ خاف عً ٢املعاٜرل املطتُد َٔ ٠املسدعٝات .
تٴعد زقاب ١ا٫يتصاّ ٖ ٢ايت ك ِٝٝاملطـتكٌ ملـد ٣ايتـصاّ َٛقـٛع َعـ ٍٔٝباملسدعٝـات املعُـ ٍٛبٗـا باعتبازٖـا
َعاٜرل ٜٚتِ تٓؿٝر زقاب ١ا٫يتصاّ َـٔ خـ ٍ٬تكٝـ ِٝا٭ْػـط ٚ ١املعـاَ٬ت املايٝـ ٚ ١املعًَٛـات  -يف ناؾـ ١دٛاْبٗـا
اؾٖٛس - ١ٜاي تًتصّ باملسدعٝات اي ؼهِ اؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب. ١
ٚؼدد ايكٛاعد أٜكًا ا٭طساف ذات ايؿً ١بسقاب ١ا٫يتصاّ  ٚايع٬ق ١بٗٓٝـا سٝـح تكـ ّٛزقابـ ١ا٫يتـصاّ عًـ٢
ع٬ق ١ث٬ث ١ٝا٭طـساف ٜٗ ٚـدف املسادـع ؾٗٝـا إىل اؿؿـ ٍٛعًـ ٢أديـ ١إثبـات َٓاضـب ٚ ١ناؾٝـ ١يؿـٝاغ ١اضـتٓتاز
ٜكؿد ب٘ تعصٜص ثك ١املطتخدَني املطـتٗدؾني عـدا ايطـسف املطـ ٍٛ٦بػـإٔ قٝـاع أ ٚتكٝـَٛ ِٝقـٛع َـا ٚؾـل
املعاٜرل.
ٚبٓا ً٤عً ٢ايتعسٜؿات ايطابك ١ضٓٝاقؼ ٖرا ايؿؿٌ املؿاٖ ِٝايتاي:١ٝ


املٛقٛع َٚعًَٛات سٛي٘



املسدعٝات ٚاملعاٜرل



كاطس ايسقاب١



ا٭ُٖ ١ٝايٓطب١ٝ



ا٭طساف ايج٬ث١



ايتأنٝد

 املسادع
ايطسف املطٍٛ٦
املطتخدَ ٕٛاملطتٗدؾٕٛ
َُٗات ايتأنٝد املعكٍٛ
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َُٗات ايتأنٝد احملدٚد


َُٗات ايتؿدٜل ٚاٱعداد املباغس يًتكازٜس



ايتكدٜس ٚايػو املٗين

3-2

املٛقٛع َٚعًَٛات سٛي٘
ٚتــٓـ ايكٛاعــد عًــ ٢إٔ َطــٛ٦ي ١ٝاملسادــع يف زقابــ ١ا٫يتــصاّ ٖــ ٞؼدٜــد َــد ٣ايتــصاّ املعًَٛــات املتؿــً١

مبٛقٛع َع - ٍٔٝبهاؾ ١دٛاْب٘ املاد – ١ٜيًُعاٜرل ذات ايؿًَ ١جٌ  :ايكٛاْني  ٚايًٛا٥ض  ٚاٱزغادات  ٚغـس ٚايعكـٛد
ٚا٫تؿاقٝات...إخل .
ٜعتُد املٛقٛع عً ٢تعًُٝات اؾٗاش ٚاملسدعٝـات ذات ايؿـًْ ٚ ١طـام ايسقابـٚ ١شلـرا قـد ٜتؿـاٚت قتـ٣ٛ
َٛقٛع زقاب ١ا٫يتصاّ ْ ٚطاق٘ تؿاٚتًا نبرلًا ؾكد ٜأخر عدٜدًا َٔ ا٭غهاٍ  ٚاـؿا٥ـ بٓا ً٤عًَٛ ٢قٛع ايسقابـ١
ْٚطاقٗا ؾعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ قد ٜػرل املٛقٛع إىل املعًَٛات أ ٚاؿاي ١أ ٚايٓػا ايرٜ ٟـتِ قٝاضـ٘ أ ٚتكُٝٝـ٘ يف
قَ ٤ٛعاٜرل قدد.٠
تػرل َعًَٛات املٛقٛع إىل ْتا٥ر ايتك ِٝٝأ ٚقٝاع املٛقٛع ٚؾل املعاٜرل.
َجاٍ  :1املٛقٛع :ا٭دا ٤املاي ٚ ٞاضتخداّ ا٭َٛاٍ املخؿؿ ١يًذٗ ١اؿه.١َٝٛ
َعًَٛات املٛقٛع :املعًَٛات املايَ ١ٝجٌ ايكٛا ِ٥املاي.١ٝ
َجاٍ  :2املٛقٛعْ :ؿكات أْػط ١ايتدزٜب اـاؾ ١بنسد ٣اؾٗات اؿه.١َٝٛ
َعًَٛات املٛقٛع :املعًَٛات املايٚ ١ٝتكازٜس أْػط ١ايتدزٜب.
تدٚز زقاب ١ا٫يتصاّ س ٍٛتك ِٝٝاملٛقٛع أَ ٚعًَٛات املٛقٛع يف ق ٤ٛاملعاٜرل ذات ايؿً١
املعًَٛات س ٍٛايؿسم بني ايعٓؿس ٜٔايطابكني

 ٚملصٜـد َـٔ

ٜٴسد ٢ايسدٛع إىل ايكطِ  9 - 2ايرٜٓ ٟاقؼ َُٗـات ايتؿـدٜل ٚ

َُٗات اٱعداد املباغس يًتكازٜس .
تعسٜـ املٛقٛع
ٜتطِ تعسٜـ املٛقٛع يف ضٝام زقاب ١ا٫يتصاّ باملسٚ ١ْٚتطتذٝب ٖر ٙاملس ١ْٚي٬ستٝادات املتعـددٚ ٠
اي

قد تٓاس يًُؿٗ ّٛبػهٌ كتًـ ٚتطُض يًُسادعني بايذلنٝص عً ٢أنجس ا٭قطاّ استٝادًا.
ٚعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ قد ٜهَٛ ٕٛقٛع زقاب ١ا٫يتصاّ دٗـٚ ١اسـد ( ٠أ ٚباعتبـاز َعًَٛـات املٛقـٛع عًـ ٢أْٗـا

سطابات ٖر ٙاؾٗ )١د ٕٚتعسٜـ ْطام أنجس ؼدٜدًا ; ٚبٓا ً٤عًٖ ٢را ايتعسٜـ نهٔ اعتبـاز دٗـَ ١ـا َٛقـٛعًا ٚ .
ضٝػطْ ٞطام ايسقاب ١يف ٖر ٙاؿاي ١ناؾ ١ا٭ْػط ٚ ١املسدعٝات اي ؼهُٗـا ٚزغـِ ٖـرا قـد ٜهـ ٕٛاضـتخ٬ف
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اضتٓتاز شلرا ايٓطام ايٛاضع َٔ ايسقاب ١ؾعبًا يًػا.١ٜ
يريو تٛقض ايكٛاعد ايع٬ق ١بني َٛقٛع زقاب ١ا٫يتصاّ ْ ٚطاقٗـا ٜٚـٓـ ايتعسٜــ ايـٛازد أعـ ٙ٬إٔ
املٛقــٛع ٜعتُــد عًــ ٢تعًُٝــات اؾٗــاش  ٚاملسدعٝــات ذات ايؿــًْ ٚ ١طــام ايسقابــ ١مبعٓــ ٢أْــ٘ عٓــدَا ىطــط
املسادع ٕٛٱدسا ٤زقاب ١ا٫يتصاّ ؾنِْٗ ٜبد ٕٚ٩داًُ٥ا باملٛقٛع ا٭ندل ناؾٗـٚ ١يهـِٓٗ عٓـدَا ٜٴكـٝكْ ٕٛطـام
ايسقابــ ١أثٓــا ٤عًُٝــ ١ايتخطــٝط قــد ٜكَٛــ ٕٛبتعــدَٛ ٌٜقــٛع ايسقابــْ ٚ ١طاقــ٘ يًشؿــ ٍٛعًــ ٢زقابــ ١أنجــس
ؽؿؿًا مما هعٌ ايٓتا٥ر أنجس ٚقٛسًا يًُطتخدَني .
قد ٜبدأ املسادع ٕٛعً ٢ضب ٌٝاملجـاٍ يف خطـط ايسقابـ ١داخـٌ ٚشاز ٠ايؿـش ١باعتبازٖـا َٛقـٛع يهـِٓٗ
ٜٓتٗ ٕٛبتكٝٝل ْطام ايسقاب ١عً ٢تٛؾرل ع٬ز ؾرلٚع . C
قد ٜسد َٛقٛع زقاب ١ا٫يتصاّ يف ايكٛاْني املختؿ ٚ ١قد ؼدد َـٔ خـ ٍ٬اضـتخداّ تكٝـ ِٝاملخـاطس ٚ
اؿهِ املٗين ; ؾعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ تؿٓـ اؾٗات ايكابً ١يًسقاب ١إىل دٗات َستؿع ١املخاطس أَ ٚتٛضط ١املخـاطس
أَٓ ٚخؿك ١املخاطس ٜٚـتِ إدـسا ٤زقابـ ١ا٫يتـص اّ عًـ ٢ايٛسـدات َستؿعـ ١املخـاطس ضـًٜٓٛا بُٓٝـا ٜـتِ زقابـ١
ا٭يتصاّ عً ٢اؾٗات َتٛضط ١املخاطس  ٚاؾٗات َٓخؿك ١املخاطس َـسٚ ٠اسـد ٠نـٌ ث٬ثـ ١أعـٛاّ ٚ .هـب ايعُـٌ
عً ٢ؼدٜد َٛقٛع زقاب ١ا٫يتصاّ َٔ خ ٍ٬ا٭سداخ املؿاسب ١شلرا املٛقٛع  ٚدزد ١املس ١ْٚاي ٜتٝشٗا إطاز
عٌُ املعاٜرل املعُ ٍٛبٗا .
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املسدعٝات ٚاملعاٜرل
تٴعدٍ املسدعٝات ايعٓؿس ا٭ضاض ٞيسقاب ١ا٫يتصاّ ٭ٕ ٖٝهٌ املسدعٝـات َ ٚكـُْٗٛا ُٖـا َؿـدز َعـاٜرل

ايسقاب ٚ ١بٗر ٙايطسٜكٜ ١تُشٛز ضرل عًُ ١ٝايسقاب ١مبٛدب تستٝب َ٪ضط ٞقـدد ٚقـد تػـتٌُ املسدعٝـات
عً ٢ايكٛاعد  ٚايكٛاْني  ٚايًٛا٥ض  ٚا٭ْاُ ٚ ١ايكسازات املتعًك ١باملٝصاْ ٚ ١ٝايطٝاضـات  ٚايػـس ٚاملتؿـل عًٗٝـا ٚ
املباد ٨ايعاَ ١اي

ؼهِ اٱداز ٠املاي ١ٝايطً ١ُٝيًكطاع ايعاّ  ٚضًٛى املٛظؿني اؿهَٝٛني.

زغِ إٔ عٌُ املساقبني  -ايرٜ ٟكك ٞبنظٗاز ؾِٗ ٚافُ يٲطاز ايكاْ ٚ ْٞٛايتٓاٜ - ُٞٝعتُد عً ٢طبٝع١
ايكٛاْني  ٚايًٛا٥ض ٚتعكٝداتٗا إ ٫إٔ املسادع  ٫وتاز ض ٣ٛؾِٗ ا٭دصا ٤ايتػسٜع ١ٝاملتؿـً ١مبُٗتـ٘ ايسقابٝـ١
احملدد ٚ ٠ؼتؿظ اؾٗ ١اـا قع ١يًسقابـ ١يف مجٝـع اؿـا٫ت مبطـٛ٦ي ١ٝايتأنـد َـٔ اَ٫تجـاٍ يًكـٛاْني  ٚايًـٛا٥ض
املعُ ٍٛبٗا .
املسدعٝات املتكازب١
قد تتكُٔ املسدعٝات املتاس ١بطبب نجستٗا أسهاًَا َتعازق ٚ ١قد ؽكـع يتؿطـرلات كتًؿـ ١نُـا إٔ
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املسدعٝات ايجاْ ١ٜٛقد  ٫تتٛاؾل َع َتطًبات ايتػسٜعات اي تطتٓد إيٗٝا أ ٚسـدٚدٖا باٱقـاؾ ١إىل استُايٝـ١
ٚدٛد ثػسات تػسٜعٚ ; ١ٝيريو هب عٓـد إدـسا ٤تكٝـ ِٝسـ ٍٛايتـصاّ ايكطـاع ايعـاّ باملسدعٝـات ٚدـٛد َعسؾـ١
ناؾ ١ٝبٗٝهٌ املسدعٝات َٚكُْٗٛا.
إذا اضتخدّ املسادع َسدعٝات َتكازب ١هب َسادع ١تطًطٌ املسدعٝات عٝح تتؿٛم املسدعٝـات ذات
املطت ٣ٛا٭عً ٢عً ٢املسدعٝات ايجاْ ; ١ٜٛؾعً ٢ضـب ٌٝاملجـاٍ إذا قـٓٔ ايكـاْ ٕٛغـً٦ٝا َـا سـَٛ ٍٛقـٛع ايسقابـ١
ؾٓٝبػ ٞيًٛا٥ض ايداخً ١ٝيف ٖر ٙاؾٗ ١إٔ تًتصّ بٗـرا ايكـاْ ٚ ٕٛيف سايـ ١عـدّ ايتصاَٗـا هـب عًـ ٢املـسادعني
تٛقٝض ا٫خت٬ف ٚهب عً ِٗٝأٜكًا  -إذا زلشا ايتعًُٝات – ايتٛؾ ١ٝبندزاز تػٝرل يف ايًٛا٥ض ايجاْ. ١ٜٛ
ٚباملجٌ إذا اختًـ املسادع ٕٛيف ايتؿطرل ايؿشٝض ٭سد املسدعٝات هب عً ِٗٝايسدـٛع إىل املعًَٛـات
ا٭ؾً  ١ٝيؿِٗ َكؿد ايكاْٚ ٕٛبٓا ٘٥قبٌ اضتخداّ ٖـرا املسدـع نُكٝـاع ٚيف َجـٌ ٖـر ٙاؿـا٫ت هـب عًـ٢
املسادعني زؾع ٖرا ا٭َس إىل ز٩ضا ِٗ٥يتتخر ايسقابَ ١طازٖا ايؿشٝض .
املعاٜرل
املعــاٜرل ٖــ ٞاملكــاٜٝظ املُطــتُدَ ٠ــٔ املسدعٝــات اي ـ

تٴطــتخدّ يتكٝــَٛ ِٝقــٛع ايسقابــ ١بػــهٌ

َتذــاْظ َٓ ٚطكــ ٚ ٞقــد تهــ ٕٛاملعــاٜرل قــدد ٠أ ٚعاَــ ٚ ١قــد تهــَ ٕٛػــتكَ ١ــٔ َؿــادز َتعــددَ ٠جــٌ:
ايكٛاْني  ٚايًٛا٥ض  ٚاملكاٜٝظ  ٚاملباد ٨ايؿشٝش ٚ ١املُازضات املُجً. ٢
قد ؽتًـ املعاٜرل عً ٢سطب املٗاّ ايسقابٝـ ١عٓـ د إدـسا ٤زقابـ ١ا٫يتـصاّ  ٚتـٓـ ايكٛاعـد عًـ ٢أْـ٘ قـد
ٜػٌُ ايتكسٜس ذات٘ ٖر ٙاملعاٜرل أٜ ٚػرل إيٗٝا يف ساٍ ناْا قُٔ تأنٝدات اٱداز ٠أ ٚتٛؾسٖـا عًـ ٢خـ٬ف ذيـو
َٔ َؿدز َٛثٛم نهٔ ايٛؾ ٍٛإي ٘ٝبطٗٛيٚ ١عٓد ؼدٜد إسدٖ ٣ـر ٙاـٝـازات ٫بـد َـٔ ؼدٜـد املعـاٜرل
بٛقــٛه يف تكسٜــس زقابــ ١ا٫يتــصاّ  ٚبــريو نهــٔ ملطــتخدَ ٞايتكسٜــس ؾٗــِ أضــاع عُــٌ َــدقك ٞاؾٗــاش
ٚاضتٓتاداتِٗ.
 ٚهب تٛؾرل ٖر ٙاملعاٜرل إىل املطتخدَني املطتٗدؾني يتطٗ ٌٝؾِٗ نٝؿٝـ ١تكٝـ ِٝاملٛقـٛع  ٚقٝاضـ٘ ٚ
يف ساي ١عدّ ٚدٛد اٱطاز املسدع ٞاير ٟتٛؾس ٙاملعاٜرل املٓاضبٜ ١ؿـبض أ ٟاضـتٓتاز عسقـ ١يًتؿطـرل ايؿـسدٟ
ٚض ٤ٛايؿِٗ ٜٓ ٚبػ ٞيًُسادعني تك ِٝٝاملخاطس بػهٌ َٓاضب يتشدٜد َد ٣اٱخ ٍ٬مبتطًبات ا٫يتـصاّ َٚـٔ
ثِ تؿُ ِٝاٱدسا٤ات  ٚتطبٝكٗا يًهػـ عٔ َجٌ ٖر ٙاؿـا٫ت ٜ ٚطـتخدّ املسادعـ ٕٛاؿهـِ املٗـين يف ؼدٜـد
املعاٜرل  ٚتطبٝكٗا 0
نُا ٜٓبػٚ ٞدٛد ْٛعني َٔ املعـاٜرل يف قٛاعـد ا٫يتـصاّ  ٚذيـو ٚؾـل إطـاز املعـاٜرل ايدٚيٝـ ١يٲْتٛضـاٟ
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ُٖٚا  :ـ
(أ) املعاٜرل املطتٓد ٠عً ٢املسدعٝات املٛقٛع١
( ) املعاٜرل ا٭خس ٣اي تهػـ اؿا٫ت املستبط ١ظٛاْب اْ٫كبا .
(اْاس املًشل )1-1
اْ٫كبا
ٜٴكؿد باْ٫كبا

َساعا ٠املباد ٨ايعاَ ١اي

ؼهِ اٱداز ٠املاي ١ٝايطً ٚ ١ُٝضًٛى املٛظؿني اؿهـَٝٛني

 ٚايتأند إٔ اؾٗات قٌ ايسقاب ١تًتصّ مبباد ٨اٱداز ٠املاي ١ٝايطً ٚ ١ُٝإٔ َٛظؿٗٝا ٜتخر ٕٚايكسازات اؿازل١
بػؿاؾ ٚ ١ٝعداي ١يؿاحل ٖر ٙاؾٜٗ ٚ .١ٴشدد املسادعني ْطام زقاب ١ا٫يتصاّ اـاف بِٗ َ ٚعاٜرل ايسقابـ ١عًـ٢
أضاع ٖر ٙايدزاض.١
َٔ ايطٌٗ تطٜٛس املعاٜرل املعتُد ٠عً ٢املسدعٝات املٛقٛع ٚ ١تطبٝكٗا ٭ٕ املـسادعني ٜكَٛـ ٕٛبدزاضـ١
ٖر ٙاملسدعٝات أثٓا ٤ؾِٗ عٌُ اؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب ١نُا إٔ املسادعني عً ٢عًِ بـا ملسدعٝـات املُٗـَٚ ١ـٔ
ثِ ٜطتخدَْٗٛا نُكاٜٝظ  ٚ .زغِ ذيو ٜٴعد ٚقع املعاٜرل املٓاضب ١يْ٬كبا َُٗ ١غـاق ١٭ٕ ٖـر ٙاملعـاٜرل
قد ته ٕٛغرل َٓٗذًٜ ٚ ١ٝصَٗا إدزاز تٛقعات ايعاَ ١بػإٔ أداَٛ ٤ظؿ ٞاؿه ٚ ١َٛضًٛنِٗ ٜٚ .عتُد مجٝع َا
ضبل عً ٢أٚد٘ اْ٫كبا

ضٛا ٤ناْا ٚازد ٠يف املسدعٝات أّ  ٚ ٫يف ساي ١عدّ ٚزٚد ٖر ٙا٭ٚد٘ هـب عًـ٢

املسادع اضتٓبا املعاٜرل املٓاضب َٔ ١املباد ٨ايعاَ ١املتؿل عًٗٝا أ ٚاملُازضات ايٛطٓ ١ٝأ ٚايدٚي ١ٝاملجًـ ٚ ٢قـد
تهٖ ٕٛر ٙاملعاٜرل يف بعض اؿا٫ت غرل َد ١ْٚأَ ٚؿٗ ١َٛقًُٓٝا أ ٚتطتٓد إىل َباد ٨ايكاْ ٕٛاملعُ ٍٛبٗا .
َٔ اؾـدٜس بايـرنس أْـ٘ عٓـدَا ٜتشكـل املـسادعني َـٔ اْ٫كـبا

ؾـنِْٗ ٜتشككـَ ٕٛـٔ اؿهـِ املٗـين

يًُٛظؿني أٜكًا ؾكد ته ٕٛاملطـا ٌ٥املتعًكـ ١باْ٫كـبا غـرل َٛقـٛع ٚ ١ٝبٓـا ً ٤عًٝـ٘ ٜؿـعب عًـ ٢املسادـع
ٚقع سذر تدعِ اضتٓتادات٘  ٚيـريو إذا مل ؼـ دد املسدعٝـات املعـاٜرل ٜٓبػـ ٞؼدٜـد املعـاٜرل ايـ

تتطـِ

بايؿــؿات ايــٛازد ٠يف ايكٛاعــد نُــا ٜٓبػــ ٞيًُعــاٜرل إٔ تهــ ٕٛذات ؾــً ٚ ١نهــٔ ا٫عتُــاد عًٗٝــا  ٚناًَــٚ ١
َٛقٛعَ ٚ ١ٝؿَٗ ٚ ١َٛتُاثًَ ٚ ١كبٛيَ ٚ ١تاس. ١
5- 2

ا٭طساف ايج٬ث١
ٜتطًب اضتٝعا زقابـ ١ا٭يتـصاّ ؾٗـِ ا٭طـساف املعٓٝـ ١بٗـا ٜٚٴُهـٔ ايتعـبرل عُـا ضـبل بطسٜكـ ١أخـس٣

أبطط:


ٜػرل َؿطًض املسادع إىل اؾٗاش املسنص ٣يًُشاضبات .
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ٜٴكؿد باملطتخدَني املطتٗدؾني اىل املٛاطٔ أ ٚامل٪ضطات أ ٚاؾٗات اـاقع ١يًسقابـ ١أ ٚايطـًط ١ايتػـسٜع ١ٝأٚ
اشل ١٦ٝاي

تؿدز ايتػسٜع ٖ ٞاملطتخدّ املطتٗدٳف ايسٝ٥ط ٞإ ٫أْٗا قد ته ٕٛأٜكًا  ٚ -ؾكريا يًكٛاعـد  -اشل٦ٝـات

اٱغساؾ ١ٝاملختؿ ١باؽاذ ايكساز أ ٚايػ ٕٛ٦ايعاَ. ١


ٜٴكؿد بايطسف املط ٍٛ٦املٛظؿني ( أ ٚاؾٗ ١اؿه ١َٝٛاـاقع ١يًسقاب ) ١املطٛ٦يني عٔ َٛقٛع ايسقاب.١
هب دزاض ١ايع٬ق ١بني ا٭طساف ايج٬ث ١يؿِٗ ٖر ٙا٭طساف ؾٓٝبػـَ ٞعسؾـَ ١ـا ٜتٛقعـ٘ نـٌ طـسف

َٔ ا٭طساف ا٭خس ٚ ٣نٝؿ ١ٝاضتٝؿاٖ ٤ر ٙايتٛقعات .
 ٚعً ٢ايسغِ َٔ ٚدٛد مناذز كتًؿ ١إ ٫إٔ ايطًط ١ايتػسٜع ١ٝعاد٠ري َـا ؽـ ٍٛاؿهَٛـ ١يتٓؿٝـر َٗـاّ
قدد َٔ ٠خ ٍ٬تٛؾرل ايدعِ املاي َٔ ٞاملٝصاْٚ ٚ ١ٝقع إطاز قاْ ْٞٛيًتشهِ يف إْؿـام ٖـر ٙا٭َـٛاٍ  ٚ .تكـع
َطٛ٦ي ١ٝإداز ٠ا٭َـٛاٍ ايعاَـ ١عًـ ٢عـاتل ايؿـسع ايتٓؿٝـرَ ٟـٔ اؿهَٛـ( ١املـٛظؿني اؿهـَٝٛني ) ;  ٚزغـِ إٔ
ممازضات املٛظؿني اؿهَٝٛني يطًطاتِٗ تكع َٔ ايٓاس ١ٝايٓاس ١ٜؼا زقاب ١اشل ١٦ٝايتػـسٜع ١ٝإ ٫إٔ ٚقـع
ٖر ٙايسقابٜ ١عتُد َٔ ايٓاس ١ٝايعًُ ١ٝعً ٢تًك ٞاملعًَٛات س ٍٛنٝؿ ١ٝايتصاّ اؾٗات باٱزغادات اـاؾ ١بٗا .
 ٚؼتاز اشل٦ٝات ايتػسٜع ١ٝملعًَٛات سـ ٍٛاؾٗـات  ٚأْػـتطٗا بٗـدف ؾـٓع ايكـساز ٜ ٚ .ٴعـد ؾٗـِ املطـتخدَني
املطتٗدؾني أَسًا بايؼ ا٭ُٖ ١ٝ٭ِْٗ ٜٴُجً ٕٛاؾٗات اي

ضتطًِ اي ِٗٝتكازٜس ايسقاب ٚ ١هب عً ٢اؾٗـاش إٔ

ٜه ٕٛعً ٢عًِ باستٝادات املطتخدَني َٔ املعًَٛات  ٚنٝؿ ١ٝا٫ضتؿاد َٔ ٠املعًَٛات اي

ٜتًكْٗٛا.

دٚز املعًَٛات يف ؾِٗ ا٭طساف ايج٬ث١
نهٔ ايتعبرل عـٔ ع٬قـ ١ا٭طـساف ايج٬ثـ ١يف ايكطـاع ايعـاّ بُٓـٛذز ا٭ؾـ ٚ ٌٝايٛنٝـٌ ؾعٓـدَا ٜكـّٛ
غخـ ٚاسد (ا٭ؾ )ٌٝبا٫تؿام َع غخـ خس (ايٛن )ٌٝأ ٚتع ٘ٓٝٱدسا ٤بعـض املٗـاّ ْٝابـ١ري عٓـ٘ ٜـتِ بٓـا٤
ع٬ق ١بني ا٭ؾ ٚ ٌٝايٛن ٌٝثِ ٜٴخ ٍِّٛا٭ؾ ٌٝايطًط ٚ ١املٛازد اي٬شَ ١يًٛنٝـٌ ٱلـاش املٗـاّ َٚـٔ ثـٍِ ٜتأنـد
ا٭ؾ ٌٝإٔ ايٛنٜ ٌٝك ّٛبهاؾ ١املٗاّ ٜ ٚطت خدّ املٛازد ٚؾـل ا٫تؿـام  .تتطـِ ٖـر ٙايع٬قـ ١بعـدّ ا٫تـصإ ; ؾعًـ٢
ايسغِ َٔ متتع ا٭ؾ ٌٝبايطًط ١إ ٫أْ٘ ٜؿـعب عًٝـ٘ َساقبـ ١قـسازات ايٛنٝـٌ ٚأدآٜ ٫ ٚ ٙ٤بػـ ٞيٮؾـ ٌٝإٔ
ٜعتُد ؾكط عً ٢سطٔ ْ ١ٝايٛن ٌٝؾكط ٭ٕ ايٛن ٌٝقد ٜه ٕٛيد ٜ٘أٚيٜٛات كتًؿ ٚ ١دد ٍٚأعُاٍ كتًــ
عٔ ا٭ؾ ٚ ٌٝبُٓٝا وتاز ا٭ؾ ٌٝإىل املعًَٛـات ملساقبـ ١ايٛنٝـٌ تتـٛؾس ناؾـَ ١عًَٛـات ا٭ْػـط ١بـني ٜـدٟ
ايٛن ٌٝأٜ ٚتًكاٖا ا٭ؾ َٔ ٌٝايٛن. ٌٝ
ٜٛدد يف ايٛاقع ايؿعً ٢ايعدٜد َـٔ منـاذز ع٬قـات ا٭ؾـ ٚ ٌٝايٛنٝـٌ نـإٔ ٜهـ ٕٛا٭ؾـٖ ٌٝـ ٛايػـعب ٚ
ايٛن ٖٛ ٌٝفًظ ايٓٛا

أ ٚإٔ ٜه ٕٛفًظ ايٓٛا ٖ ٛا٭ؾـ ٚ ٌٝاؿهَٛـٖ ١ـ ٞايٛنٝـٌ أ ٚإٔ تهـ ٕٛاؿهَٛـ١

ٖ ٞا٭ؾ ٚ ٌٝايٛشٜس ٖ ٛايٛن...ٌٝإخل.
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إٕ ٖــرا ايُٓــٛذز َؿٝــد يًػاٜــ ١يف غــسه دٚز ايسقابــ ١سٝــح ًٜع ـب املسادعــ ٕٛدٚزًا َٗ ًُــا يف َٛاشْــ ١تبــأٜ
املعًَٛــات بــني ا٭ؾــ ٚ ٌٝايٛنٝــٌ نُــا تٴكــدّ تكــازٜس اؾٗــاش تكًُ ٝٝــا َطــتك٬ري ٭ْػــط ١ايــٛن ٤٬عٝــح ٜٴُهــٔ
يٮؾ ٌٝقاضباتِٗ .
6-2

ايتأنٝد
تــٓـ قٛاعــد زقابــ ١ا٫يتــصاّ إٔ زقابــ ١ا٫يتــصاّ قــد تػطــ ٞفُٛعــٚ ١اضــعَ ١ــٔ املٛقــٛعات ٜٚٴُهــٔ

إدساٗ٥ا إَا يتكد ِٜتأنٝد َعك ٍٛأ ٚتأنٝد قدٚد باضتخداّ أْٛاع كتًؿ َٔ ١املعاٜرل  ٚإدـسا٤ات مجـع ا٭ديـ١
ٚؾٝؼ إعداد ايتكازٜس ٚقد ته ٕٛزقاب ١ا٫يتصاّ عباز ٠عٔ عًُٝات تؿدٜل أ ٚعًُٝات إعـداد تكـازٜس َباغـس٠
أ ٚنًتُٗٝا يف ْؿظ ايٛقا ٜ ٚػسه ٖرا ايكطِ َؿٗ ّٛايتأنٝد .
ٜسغب املطتخدَ ٕٛاملطتٗدؾ ٕٛيف ايٛثٛم مبد ٣إَهاْٝـ ١ا٫عتُـاد عًـ ٢املعًَٛـات يٝتُهٓـٛا َـٔ اؽـاذ
قسازاتِٗ عً ٢أضاضٗا ;  ٚيريو ٜٛؾس املسادع ٕٛاملعًَٛات اي

تدعُٗا أديَٓ ١اضب ٚ ١ناؾ ١ٝنُا ٜك ّٛاملسادـع

ببعض اٱدسا٤ات يتكً ٌٝكاطس تكد ِٜاضتٓتادات خاط ١٦أ ٚإدازٖ ٠ر ٙاملخاطس.
إٕ مجٝع عًُٝات ايسقاب ١اي
خ ٍ٬اٯزا ٚ ٤ا٫ضتٓتادات اي

ٜٴذسٜٗا اؾٗاش ٖ ٞزقابـ ١تأنٝدٜـٚ ١نهـٔ تكـدٖ ِٜـرا ايتأنٝـد إَـا َـٔ

تٓكٌ َطت ٣ٛايتأنٝد بػؿاؾ ١ٝأ ٚيف أغهاٍ أخسٜٓ ٚ 0 ٣اقؼ ٖرا ايدي ٌٝاٯزاٚ ٤

ا٫ضتٓتادات اـاؾ ١بايتأنٝد املعك ٚ ٍٛايتأنٝد احملدٚد ٚؾل املعاٜرل ايدٚي ١ٝيٲْتٛضا ٟيسقاب ١ا٫يتصاّ.
يٓتعسف اٯٕ عًَ ٢ؿٗ ّٛايتأنٝد بػهٌ أنجس دق:١
تكع عً ٢املٛظؿني َطٛ٦ي ١ٝإداز ٠اؾٗـات اؿهَٝٛـَ ١ـع ا٫يتـصاّ باملسدعٝـات ايـ

ؼهـِ ا٭ْػـط ١ايـ

ب َـا باملسدعٝـات ؾٗـرا ٜعـين إٔ
٪ٜدْٗٚا يتشكٝل َطت ٣ٛا٭دا ٤املتٛقع َِٓٗ ٚإذا مل تًتصّ ٖـر ٙاؾٗـ ١يطـب ُ
َٛظؿٗٝا ضٝتعسق ٕٛيًُشاضب ; ١ؾعًـ ٢ضـب  ٌٝاملجـاٍ إذا ناْـا إسـد ٣اؾٗـات اؿهَٝٛـ ١تكـدّ َعًَٛـات سـٍٛ
عدّ ايتصاَٗا باملسدعٝات أ ٚس ٍٛأداٗ٥ا ايط ٤ٞقد ٪ٜدٖ ٟرا إىل اضتبداٍ نباز املطٛ٦يني يف ٖر ٙاؾٗ ١يف ظٌ
ٖـر ٙاياـسٚف قـد ٜكـدّ ايطـسف املطـَ ٍٛ٦عًَٛـات َػًٛطـ ١أ ٚغـرل ناؾٝـ ١إىل املطـتخدَني  ٚيف َجـٌ ٖــرٙ
اياسٚف أٜكًا ٜطًـب املطـتخدَ ٕٛتكٝـ ِٝطـسف ثايـح َطـتكٌ يًُعًَٛـاتٚ .يف سـا٫ت أخـسٜ ٫ ٣ٴكـدٍّ ايطـسف
املطــ ٍٛ٦أٜــَ ١عًَٛــات يًُطــتخدَني يــرا ٜطًــب املطــتخدَ ٕٛتكــد ِٜتكٝــَ ِٝطــتكٌ شلــر ٙاؿــا٫ت ٚيف نًتــا
اؿايتني ٜتِ ايسدٛع إىل ايتأنٝد اير ٟقدَ٘ اؾٗاش
ايسقاب ٖٞ ١عًَُٓ ١ٝاُـ ١تٗـدف إىل ايٛؾـ ٍٛإىل ا٭ديـ ٚ ١تكُٗٝٝـا مبٛقـٛع ١ٝيتشدٜـد َـا إذا ناْـا
26

دلٍل رقابت االلتزام
لتطبٍق الوعاٌٍر الذولٍت لإلًتىصاي

املعًَٛــات أ ٚاياــسٚف ايؿعًٝــ ١تًتــصّ باملعــاٜرل احملــددٜٚ . ٠كــَ ّٛساقــب ا٫يتــصاّ بــايتشكل َــٔ َــا إذا ناْــا
املعًَٛات اي

تكـدَٗا اؾٗـات اؿهَٝٛـ ١أ ٚاؿـا٫ت ايؿعًٝـ ١شلـر ٙاؾٗـات تًتـصّ باملسدعٝـات أّ ( ٫ايكـٛاْني ٚ

ايًٛا٥ض ذات ايؿً...١إخل).
 ٚبعــد اْ٫تٗــاَ ٤ــٔ ايسقابــٜ ١كــ ّٛاؾٗــاش بنعــداد تكسٜــس يًُطــتخدَني ٜتكــُٔ ا٫ضــتٓتاز ; ثــِ ٜكــدّ
املسا دع ايتأنٝد ايرٜ ٟكًٌ َٔ خطس اضتخداّ َعًَٛات قددٜٚ ٠ػاز إىل ٖرا ايتأنٝد يف املعـاٜرل بــتعصٜص ثكـ١
املطتخدَني املطتٗدؾني.
ٜك ّٛاملسادع ببعض اٱدسا٤ات يًشد َٔ كاطس تكد ِٜا٫ضتٓتادات اـاط ١٦أ ٚإدازتٗا ٖ ٚـٜ ٛـدزى إٔ
ايتكٝٝدات املتأؾٍ ً ١يف مجٝع عًُٝات ايسقاب ١ت٪د ٟإىل عـدّ ٚدـٛد زقابـ ١نهٓـ٘ ا تكـد ِٜتأنٝـد َطًـل بػـإٔ
ساي ١املٛقٛع  ٚهب تكدٖ ِٜر ٙا٫ضتٓتادات بػؿاؾ ١ٝيهٔ يف َعاِ اؿا٫ت  ٫تػط ٞزقاب ١ا٫يتصاّ مجٝع
عٓاؾس املٛقٛع  ٚإمنا تعتُد عً ٢قدز َٔ ايعٓٝات ايٓٛع ١ٝأ ٚايهُ. ١ٝ
ايتأنٝد يف زقاب ١ا٫يتصاّ ٚايسقاب ١املاي١ٝ
إٕ ايتُٝٝـص بــني اضـتخداّ ايتأنٝــد يف زقابـ ١ا٫يتــصاّ ٚاضـتخداَ٘ يف ايسقابــ ١املايٝـ ١أَــس بـايؼ ا٭ُٖٝــٚٚ ١ؾ ريكــا
يكٛاعد ايسقاب ١املايٜ ٫ ١ٝٴعـد َـا ٜكدَـ٘ املسادـع زقابـ ري ١إ ٫إذا قـدّ تأنٝـدًا َعكـ٫ٛري أَـا إذا قـدّ املسادـع تأنٝـدًا
َ ٬ـٔ
قدٚدًا ؾتٴعد َسادع ٚ ١يٝطا زقاب ; ١غرل إٔ ْطام زقاب ١ا٫يتـصاّ ٜتطـِ با٫تطـاع يف املٓٗذٝـٜ ٚ ١ٴػطـ ٞنـ ري
ايتأنٝد احملدٚد  ٚايتأنٝد املعك ٍٛأَا ايتأنٝد احملدٚد ؾًدْ ٜ٘طام أٚضع َٔ املسادع. ١
ايتأن ٝد املعكٚ ٍٛايتأنٝد احملدٚد
تعصش زقاب ١ا٫يتصاّ اي

تٓتر عٔ ايتأنٝد َؿداق ١ٝاملعًَٛات اي

ٜكدَٗا املسادع أ ٚأ ٟطـسف خـس ٚ

ٜٛدد َطتٜٛإ َٔ ايتأنٝد يف زقاب ١ا٫يتصاّ ٜ :ٴؿٝد ايتأنٝد املعك ٍٛبإٔ َٛقٛع ايسقابـٚ ١ؾـل زأ ٟاملسادـع
إَ ا ًَتصّ أ ٚغرل ًَتصّ يف مجٝع دٛاْب٘ اؾٖٛس ١ٜباملعاٜرل املٓؿٛف عً ٘ٝا; أَا ايتأنٝد احملدٚد ؾٝٴؿٝد بأْـ٘
ٜٛ ٫دد دي ٌٝأَاّ املسادع ٜدع ٙٛإىل ا٫عتكاد بإٔ َٛقٛع ايسقاب ١يٝظ ًَتصًَا باملعاٜرل ٜٚٴُهٔ تكد ِٜنـ٬
ايتأنٝد ٜٔاملعكٚ ٍٛاحملدٚد يف عًُٝات زقاب ١ا٫يتصاّ عٓد اٱعداد املباغس يًتكازٜس أ ٚإدسا ٤ايتؿدٜل .
مت اختٝاز املؿطًشإ َعك ٚ ٍٛقدٚد عًٚ ٢د٘ ايتشدٜد ٭ٕ املسادع ست ٚ ٢إٕ نإ ٜتشـس ٣ايدقـ ١يف عًُـ٘
قد ٜ ٫تعسٍف عً ٢بعض سا٫ت عدّ ا٫يتصاّ مما قد ٪ٜد ٟإىل ايٛؾـ ٍٛإىل اضـتٓتاز خـاط ٧ؾـٜ ٬ٴُهـٔ تكـدِٜ
تأنٝد َطًل بٓطب. %100 ١
ٚضــٓتعسف عًــَ ٢طــتٜٛات ايتأنٝــد بايتؿؿــ ٌٝيف ؽطــٝط ايسقابــ ١٭ٕ قــساز تكــد ِٜتأنٝــد َعكــ ٍٛأٚ
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قدٚد ي٘ تأثرل ق ٟٛعً ٢تؿُ ِٝايسقاب.١
7-2

َٗاّ ايتؿدٜل ٚاٱعداد املباغس يًتكازٜس
ٜٓاقؼ ٖرا ايكطِ ْٛعني َٔ ايسقابـٚ ١ؾـل املعـاٜرل ٚزغـِ إٔ املؿـطًشات  ٚايتعسٜؿـات املطـتخدَ ١يف

ٚؾـــ ٖــر ٙاملٗــاّ َأيٛؾــ ١يًُــسادعني املــايٝني ؾكــد تهــ ٕٛددٜــد ٚ ٠غــرل َأيٛؾــ ١ملسادعــ ٢ا٫يتــصاّ َ ٚــٔ
ايكسٚز٬َ ٟسا ١إٔ ٖر ٙامل ؿـاٖ ِٝقـد انتطـبا َعـا ٍٕ أسلـٌ تتؿـٌ بطـٝام زقابـ ١ا٫يتـصاّ  ٚضـتتٓا ٍٚا٭قطـاّ
ايتايٖ ١ٝر ٙاملؿاٖ ِٝبايتؿؿ.ٌٝ
تٓكطِ عًُ ١ٝايسقاب ١إىل َُٗتني كتًؿتني َٔ ايسقابُٖٚ ; ١ا َٗ :اّ ايتؿدٜل ٚاٱعداد املباغس يًتكازٜس :
ٜ.1كٝظ ايطسف املط ٍٛ٦عٔ َٗـاّ ايتؿـدٜل َٛقـٛع ايسقابـ ١يف قـ ٤ٛاملعـاٜرل نُـا ٜكـدّ َعًَٛـات
س ٍٛاملٛقٛع ثِ هُع أدي ١إثبات ناؾَٓ ٚ ١ٝاضب ١تدعِ أضاع ا٫ضتٓتاز دعًُا ؾهسًٜا .
ٜ .2ك ّٛاملسادع يف َٗاّ اٱعداد املباغس يًتكازٜس املباغـس ٠بكٝـاع َٛقـٛع ايسقابـ ١أ ٚتكُٝٝـ٘ يف
قــ ٤ٛاملعــاٜرل نُــا ىتــاز املسادــع َٛقــٛع ايسقابــ ٚ ١املعــاٜرل َــع َساعــا ٠ا٭ُٖٝــ ١ايٓطــبٚ ١ٝ
كاطس عدّ ا٫يتصاّ  ٚ .تٴكدٳّ ْتٝذ ١قٝاع املٛقٛع ٚؾـل املعـاٜرل َتكـُٓ١ري يف تكسٜـس ايسقابـ١
يف غــهٌ ْتــا٥ر أ ٚاضــتٓتادات أ ٚتٛؾــٝات أ ٚزأ ٚ ٟقــد ٜكــدّ َــدقل املٛقــٛع َعًَٛــات أٚ
ؼً٬ٝت أ ٚأؾهاز ددٜدٚ ٠نهٔ تكد ِٜا٫ضتٓتادات عً ٢غـهٌ إدابـات تؿؿـ ١ًٝٝ٭ضـ ١ً٦سـٍٛ
عًُ ١ٝايسقاب.١
قد تهَُٗ ٕٛات زقاب ١ا٫يتصاّ عباز ٠عٔ َٗاّ تؿدٜل أ ٚإعداد َباغس ٠يًتكـازٜس أ ٚنًتُٗٝـا يف ْؿـظ
ايٛقا ٜ ٚهُٔ ايؿسم بني املُٗتني يف ؼدٜد املط ٍٛ٦عٔ إعداد املعًَٛات اير ٟقد ٜه ٕٛإَـا ايطـسف املطـٍٛ٦
أ ٚاملسادع.
ٜٴكدٍّ ْطام ايسقاب ١تٛقٝشًا ملٛقٛع زقابـ ١ا٫يتـصاّ ؾكـد ٜهـ ٕٛعًـ ٢غـهٌ أْػـط ١أَ ٚعـاَ٬ت َايٝـ ١أٚ
َعًَٛات  ٚبايٓطب ١ملٗاّ ايتؿدٜل عً ٢ا٫يتصاّ ٜٴؿكٌِ ايذلنٝص عً ٢املعًَٛات ذات ايؿـً ١باملٛقـٛع  ٚايـ

قـد

ته ٕٛعً ٢غهٌ بٝإ ايتصاّ مت إعدادٚ ٙؾل إطاز عٌُ َتبع َٛ ٚسد ٱعداد ايتكازٜس .
ٜهُٔ ايؿسم بني ْٛع ٞايسقاب ١يف املٛقٛع  ٚاملعًَٛات املستبطـ ١بـ٘ نُـا ٜٴٛقـض ٖـرا ايؿـسم تعسٜــ
ايسقابٜ ١ٴكؿـد بايسقابـ ١عًـ ٢ايكطـاع ايعـاّ أْٗـا عًُٝـَٓ ١اُـ ١تٗـدف إىل ايٛؾـ ٍٛإىل ا٭ديـٚ ١تكُٗٝٝـا مبٛقـٛع١ٝ
يتشدٜد َا إذا ناْا املعًَٛـات أ ٚاياـسٚف ايؿعًٝـ ١تًتـصّ باملعـاٜرل احملـددٚ ٠بٛدـ ُ٘ عـاّ إذا اضـتٓدت ايسقابـ ١عًـ٢
تكٝـ ِٝاملعًَٛــات (ذات ايؿــً ١باملٛقــٛع) ؾنْٗــا تٴعــد َُٗـ ١تؿــدٜل أَــا إذا اضــتٓدت املعًَٛــات عًــ ٢تكٝــِٝ
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اؿا٫ت ايؿعً( ١ٝاملٛقٛع) ؾنْٗا تٴعد َُٗ ١اٱعداد املباغس يًتكازٜس.
يٓتعسٍف اٯٕ عً ٢املط ٍٛ٦عٔ مجع املعًَٛات اي

تتؿٌ باملٛقٛع ٚنٝـ ٪ٜثس ٖـرا عًـ ٢ايسقابـٚ ١

ؾُٝا  ًٜٞتؿٛزإ قد ٪ٜدٜإ إىل َٗاّ ايتؿدٜل أ ٚاٱعداد املباغس يًتكازٜس .
َجاٍ ملٗاّ ايتؿدٜل
قدَا َؿًش ١ايكسا٥ب املؿس ١ٜتكسٜسًا يًدلملإ بػإٔ سؿ ١ًٝايكسا٥ب ؾ ٢عـاّ َـا ٚقـد أعـد ايطـسف
املط ٍٛ٦يف ٖرا ايتؿـٛز َعًَ ٛـات سـ ٍٛاملٛقـٛع  ٚقـدَٗا إىل املطـتخدَني يف غـهٌ تكسٜـس (  ٚقـد تهـٖ ٕٛـرٙ
املعًَٛات يف غـهٌ بٝـإ أ ٚإسؿـاٝ٥ات...إخل) ٚ.سُٓٝـا نـإ ٜٴعـد املٛظؿـ ٕٛاملعًَٛـات املستبطـ ١باملٛقـٛع نـاْٛا
ًٜتصَ ٕٛبايتػسٜعات ذات ايؿً ٚ ١ايكٛاْني  ٚايًٛا٥ض ا٭خس ٣اي

ؼهِ مجع ايكسا٥ب .

تػرل ايكٛاعد إىل عًُ ١ٝإعداد َعًَٛات س ٍٛاملٛقٛع بأْٗا تك ِٜٛاملٛقٛع يف ق ٤ٛاملعاٜرل  ٚيف ٖر ٙاؿايـ١
تكدّ َؿـًش ١ايكـسا٥ب َعًَٛـات سـ ٍٛاملٛقـٛع (تكٝـ )ِٝإىل فًـظ ايٓـٛا يف غـهٌ تكسٜـس ; ٜ ٚكـدّ َٛظؿـٛ
ايطــسف املطــَ - ٍٛ٦ــع ٖــر ٙايتكـازٜس  -طًبــات ؾــسو ١أ ٚقــُٓ( ١ٝتأنٝــدات) بــإٔ املعًَٛــات (ايتكٝــ )ِٝاـاؾــ١
بنٜسادات ايكسٜب ( ١املٛقٛع ) ؾشٝش ٚ ١عادي ١يف ق ٤ٛايكٛاْني  ٚايًٛا٥ض ( املعاٜرل ).
ٜهُٔ دٚز املسادع يف ٖرا ايتؿٛز يف ايتعبرل عٔ ا٫ضتٓتادات (ايتؿدٜل) سَ ٍٛا إذا نإ تأنٝد ايطسف
املطــ ٍٛ٦ســ ٍٛايتكٝــ ِٝايــر ٟقدَــ٘ ؾــشٝض أّ َ ٚ ; ٫ــا إذا نــإ املٛظؿــًَ ٕٛتــصَني بــايكٛاْني  ٚايًــٛا٥ض نُــا
ٜصعُ( ٕٛؾساس١ري أ ٚقًُٓٝا ) ٜ ٚٴعصش ٖرا ا٫ضتٓتاز ثك ١فًـظ ايٓـٛا سـ ٍٛايتكسٜـس ( َعًَٛـات املٛقـٛع )
اير ٟسؿٌ عًٝـ٘ ٜبـ د ٟاملسادـع زأٜـ٘ يف ٖـرا ايػـهٌ َـٔ ايسقابـ ١يف املعًَٛـات اـاؾـ ١باملٛقـٛع بـد ريَ ٫ـٔ
املٛقٛع ْؿط٘ ٜ ٚٴطًل عًٖ ٢را ايػهٌ َُٗ ١ايتؿدٜل .
َجاٍ ملٗاّ اٱعداد املباغس يًتكازٜس
ؾــٖ ٢ــرا املجــاٍ  ٫تكــَ ّٛؿــًش ١ايكــسا٥ب املؿــس ١ٜعًــْ ٢ػــس تكــازٜس مجـع ايكــسا٥ب يهٓٗـا ٴٜــٛؾس بعــض
اٱسؿاٝ٥ات اي

غايبًا َا ته ٕٛقدن ٚ ١غرل َٴؿؿًّ ١عًَٛ ٢قعٗا اٱيهذل ٚ . ْٞٚتعـد َؿـًش ١ايكـسا٥ب دـصً٤ا

َٔ ْااّ املٛاشْـ ١ايعاَـ ٫ٚ ١تٓـتر فُٛعـَٓ ١ؿـسدَ ٠ـٔ ايبٝاْـات املايٝـ ١بطـبب إطـاز عُـٌ اٱداز ٠املايٝـ; ١
ْٚتٝذ ١يٮضً ٛاير ٟتٴعد بٗا اؿطابات ايٓٗا ٫ ١ٝ٥نهٔ ايؿؿٌ بني إٜسادات ايكسا٥ب اي

مجعتٗـا املؿـًش١

 ٚإٜسادات ايكسا٥ب اـاؾ ١باملؿادز ا٭خسْٚ ٣ـاقؼ فًـظ ايٓـٛا َـ٪خسًا َبـادز ٠إؾـ٬ه تٗـدف إىل ؼطـني
عًُ ١ٝمجع ايكسا٥ب َٔ قـسٜبَ ١بٝعـات  ٚقـسزت إداز ٠اؾٗـاش إعـداد تكسٜـس زقابـ ١سـ ٍٛإٜـسادات قـسٜب١
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املبٝعات ٚتكدنٗا إىل فًظ ايٓٛا .
ؾؿــٖ ٢ــر ٙاؿايــٜ ٫ ١ــٛؾس ايطــسف املطــ ٍٛ٦يف ايتؿــٛز ايطــابل َعًَٛــات ســ ٍٛاملٛقــٛع (  ٫ ٚتٛدــد
تأنٝدات ) عً ٢ايسغِ َٔ اؿاد ١ايػدٜد ٠شلر ٙاملعًَٛات ; يريو قسز اؾٗـاش تكـد ِٜاملعًَٛـات يًُطـتخدَني
ٜٓ ٚبػ ٞعً ٢املسادع تك ِٝٝإٜسادات قسٜب ١املبٝعات ( املٛقٛع ) يف ق ٤ٛاملعـاٜرل َ ٚـٔ ثـِ ٜكـدّ ا٫ضـتٓتاز ; ٚ
يريو ٴٜعَد اؾٗاش َعًَٛات املٛقٛع ٜ ٚٴكدَٗا إىل فًظ ايٓ ٛا يف غـهٌ تكسٜـس سـ ٍٛايسقابـٜ ٚ ١ٴطًـل عًـٖ ٢ـرا
ايػـهٌ َـٔ ايسقابــ ١اٱعـداد املباغـس يًتكــازٜس

ٜتعاَـٌ املسادـع يف اٱعــداد املباغـس يًتكـازٜس بػــه ٌٍ َباغـس َــع

املٛقٛع بد٫ري َٔ ايتعاٌَ َع املعًَٛات املتعًك ١باملٛقٛع .
َجاٍ خس ٜػٌُ َصٜر َٔ ايٓٛعني :
تٓـ ايكٛاعد أْ٘ نهٔ إدساَٗ ٤اّ ايتؿدٜل  ٚاٱعداد املباغس يًتكازٜس أثٓا ٤عًُٝات زقابـ ١ا٫يتـصاّٚ .
ملصٜد َٔ ايتؿؿْ ٌٝٴكدٍّ املجاٍ ايتاي ٞايرٜ ٟعتُد عً ٢ايتؿٛز ا٭.ٍٚ
قسز اؾٗاش إعداد تكسٜس يتك ِٝٝاملعًَٛات املكدََ ١ـٔ َؿـًش ١ايكـسا٥ب إىل فًـظ ايٓـٛا

بػـإٔ مجـع

ايكسا٥ب (املجاٍ ا٭ ٚ ) ٍٚانتػـ املساقب ٕٛأثٓا ٤ايسقاب ١إٔ تكسٜس َؿًش٠ ١ايكسا٥ب ٜ ٫ػـتٌُ عًـَ ٢عًَٛـات
س ٍٛاٱعؿا٤ات ايكسٜب ٫ ٚ ١ٝتٴًصّ يٛا٥ض احملاضـب ١إدـسا ٤سطـا يٲعؿـا٤ات ايكـسٜب ١ٝأ ٚتطـذًٗٝا ; يـريو ٫
نهٔ ؼدٜد ايتهًؿ ١ايؿعً ١ٝملٓض إعؿا ٤قسٜب ١املبٝعات ; ٚبٓا ً٤عً ٢ذيو قسز اؾٗاش إٔ ٜتكُٔ ايتكسٜـس ٖـرا
ا٭َس.
ؾٖ ٢ر ٙاؿاي ١تٴعد َُٗ ١ايتؿدٜل ٖـ ٞاملسسًـ ١ا٭ٚىل َـٔ ايعُـٌ سٝـح تكـدّ عًُٝـ ١ايسقابـ ١تأنٝـدًا
س ٍٛدق ١املعًَٛات املكدَ ١إىل فًظ ايٓـٛا

أَـا املسسًـ ١ايجاْٝـَ ١ـٔ ايعُـٌ ؾٗـ ٞاٱعـداد املباغـس يًتكـازٜس

سٝــح ػــس ٣عًُٝــ ١ايسقابــ ١عًــ ٢املٛقــٛع َباغــس٠ري ;  ٚبــريو ػــس ٣عًُٝــ ١ايسقابــ ١عًــ ٢املعًَٛــات املتعًكــ١
باملٛقٛع يف املسسً ١ا٭ٚىل  ٚػس ٣عًُ ١ٝايسقاب ١عً ٢املٛقٛع َباغس٠ري يف املسسً ١ايجاْ. ١ٝ
8- 2

اٱقساز ٚايسقاب١
تٴع ـسفٍف ايكٛاع ـدٴ اٱقــسازٳ عًــ ٢أْــ٘ متجٝــٌ ؾــسٜض أ ٚقــُين يٮْػــط ٚ ١املعــاَ٬ت املايٝــ ٚ ١املعًَٛــات

اـاؾ ١باؾٗ ١اـاقع ١يًسقابٜ ٚ ١طتخدّ املسادع اٱقساز يدزاض ١ا٭ْٛاع املختًؿَ ١ـٔ ا٫مساؾـات احملتًُـ١
 ٚيف ضٝام زقاب ١ا٫يتصاّ قد ٜٴكؿـد بـنقساز ا٫يتـصاّ إٔ اؾٗـ - ١مبـا يف ذيـو املـٛظؿني املطـٛ٦يني ًٜ -تصَـٕٛ
باملسدعٝات املعُ ٍٛبٗا ( ٚؾل عًُٝات زقاب ١اْ٫كبا  ٚايتٛقعات ايعاَ ١ذات ايؿً ٚ ) ١قـد تتكـُٔ املعًَٛـات
اـاؾ ١باملٛقٛع ٖر ٙاٱقسازات اي

تٴكدَٗا اؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب ١أٜ ٚتِ ذنسٖا ؾساس١ري يف خطـا متجٝـٌ
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اٱداز0 ٠
ٖ ٚــرا ٜعــين أْــ٘ عٓــدَا تكــدّ إســد ٣اؾٗــات اؿهَٝٛــَ ١عًَٛــات عــٔ أْػــطتٗا ؾــنٕ ٖٓــاى بعــض
ا٫ؾذلاقات احملدد ٠اي

ٜٴُهٔ طسسٗا سٖ ٍٛر ٙاملعًَٛات ; ؾعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ ; ٌٖ املعًَٛات املكدَ ١دقٝك ١؟

(تأنٝد ايدق ٌٖٚ ) ١ته ٕٛاملعًَٛات َهتًُ ١؟ ( تأنٝد ا٫نتُاٍ )
ٚا٭ِٖ َٔ ٖرا إذا ناْا املعًَٛات ًَتصَ ١بايكٛاْني  ٚايًٛا٥ض ذات ايؿـً( ١تأنٝـد ا٫يتـصاّ)  ٚ .يف عدٜـد
َٔ اؿا٫ت تٴعد ٖر ٙا٫ؾذلاقات خؿا٥ـ  ٫نهٔ ؾؿًٗا عٔ املعًَٛات املكدَٜ ٚ . ١ٴػـاز إىل ٖـر ٙاـؿـا٥ـ
بأْٗا اٱقسازات .
إذا أعد ايطسف املط ٍٛ٦املعًَٛات املتعًك ١باملٛقٛع  ٚقدَٗا إىل املطتخدَني تٴكـ ِِّٝزقابـ ١ا٫يتـصاّ ٖـرٙ
املعًَٛات َٔ خَ ٍ٬كازْتٗا باملسدعٝات  ٚاختباز دق ١إقساز ا٫يتصاّ ٜ ٚٴطًل عًَ ٢ا ضبل َُٗ ١ايتؿدٜل.
َجاٍ:
تك ّٛإداز ٠اؾٗ ١املعٓ ١ٝعٓد إؾـداز ايبٝاْـات املايٝـ ١بتكـد ِٜإقـساز سـ ٍٛتكـازٜس َايٝـ ١قـُٓ ١ٝبعـد
إعداد ٖر ٙايبٝاْات املاي ١ٝطبكاري ٱطاز ايتكسٜس املاي ٞاملعُ ٍٛب٘ ; َجٌ َعاٜرل احملاضب ١ايدٚي ١ٝأَ ٚعـاٜرل احملاضـب١
اؿه ١َٝٛاملتعازف عًٗٝا يف دٚيـ ١قـددٜ ٚ ٠ـتِ إعـداد ايبٝاْـات اؿطـابٚ ١ٝؾـل اٱطـاز املعُـ ٍٛبـ٘  ٚا٭ؾـٍٛ
املٛدــٛد ٠يــدٖ ٣ــر ٙاؾٗــ ١نُــا ٜــتِ تكُٗٝــا بػــهٌ ؾــشٝض  ٚباملجــٌ قــد ٴتكَــس اٱداز ٠قــًُٓٝا بــا٫يتصاّ
باملسدعٝات.
 َٔ ٚدٗ ١أخس ٣تٓـ ايكٛاعد عً ٢أْ٘ يف عدٜد َٔ عًُٝات زقاب ١ا٫يتصاّ عً ٢اؾٗات اؿهَٝٛـ١
 ٫تٛدد إقسازات أ ٚبٝاْات قدد ٠ي٬يتـصاّ تٛؾسٖـا اؾٗـ ١اـاقـع ١يًسقابـ ١يًُطـتخدَني ٜ ٚػـتٌُ تكسٜـس
ايسقاب ١بد٫ري َٔ ذيو عًَ ٢عًَٛات تتعًل باملٛقٛع إَا عًـ٦ٖٝ ٢ـ ١بٝاْـات أَ ٚعًَٛـات أ ٚبٝـإ ؾـسٜض يف
غهٌ زأٟ

ٜ ٚٴطًل عًَ ٢ا ضبل اٱعداد املباغس يًتكازٜس

َجاٍ:
عٓد إدسا ٤عًُٝات زقاب ١ا٫يتصاّ نُُٗ ١زقابَٓ ١ٝؿـسد ٠أ ٚعٓـد دفٗـا َـع عًُٝـات زقابـ ١ا٭دا٤
قد ٜه ٕٛاٱقساز عباز ٠عٔ بٝإ ايتصاّ بايكٛاْني  ٚايًٛا٥ض أ ٚبٝإ ايتصاّ بػس ٚايعكـد أ ٚبٝـإ بؿاعًٝـ١
ْااّ أ ٚعًُ ١ٝقدد َٔ ٚ . ٠ا٭َجً ١عًـ ٢اٱقـساز ايكـُين َ٪غـسات ا٭دا ٤ا٭ضاضـ ١ٝاـاقـع ١يًسقابـٚ ١
تتُجٌ ٖر ٙامل٪غسات يف ا٫ؾذلاقات اي

تٴؿسه بعدّ ٚدٛد سا٫ت عدّ ايتصاّ مل ٜـتِ انتػـاؾٗا يف ؼكٝـل

َطتٜٛات ا٭دا ٤نُا ظٗس يف َ٪غسات ا٭دا ٤ا٭ضاض ١ٝؾك٬ري عٔ نَ ٕٛـا ضـبل فـسد اؾذلاقـات أ ٚادعـا٤ات
َٔ قبٌ اٱداز ٠تٴُجٌ اٱقسازات أٜكًا َا ٜبشـح عٓـ٘ املسادعـ ٕٛأثٓـا ٤عًُٝـ ١ايسقابـ ٚ ; ١شلـرا ايطـبب
تٴػرل بعض ا٭دٗص ٠ايعًٝا يًسقاب ١إىل اٱقسازات عً ٢أْٗا ا٭ٖداف ايعاَ ١يًسقاب. ١
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9- 2

ايػو ٚايتكدٜس املٗين
هب عًـ ٢املـسادعني ايتخطـٝط يًسقابـ ٚ ١إدساٖ٤ـا َـع تطبٝـل ايػـو  ٚايتكـدٜس املٗـين أثٓـا ٤ايسقابـٚ ١

ٜٓبػ ٞإٔ ٜتطِ عٌُ املسادع بايػو  ٚايتكدٜس املٗين ايًر ٜٔهب تطبٝكُٗـا عٓـد تػـه ٌٝقـسازات بػـإٔ املطـاز
املٓاضب يًعٌُ نُا ٜٓبػ ٞيًُدقك ٕٛإبدا ٤اٖ٫تُاّ اي٬شّ يًتأند إٔ ضًٛنِٗ املٗين َٓاضبًا .
ٜعد نٌٌ َٔ ايػو  ٚايتكدٜس املٗين َٔ ا٭ُٖ ١ٝمبهـإ ٱدـسا ٤زقابـ ١ا٫يتـصاّ بػـهٌٍ ؾـشٝض  ٚىتًــ
نٌ َُٓٗا عٔ اٯخـس يف املعٓـ ٚ ٢ايتطبٝـل ٭ٕ يهـٌ َُٓٗـا َتطًبـات َٓؿؿـً ١يهُٓٗـا يف ْؿـظ ايٛقـا ٜهُـٕ٬
بعكُٗا َٔ سٝح عٌُ املسادع .
ٜٴكؿد باملتطًبات املُشدد ٠يًشؿاظ عً ٢ايػو  ٚايتكدٜس املٗين يف زقاب ١ا٫يتصاّ بايكدز ٠عً ٢ؼً ٌٝبٓٝـ١
املسدعٝــات ايعاَــ ٚ ١قتٛاٖــا نأضــاع يتشدٜــد املعــاٜرل املٓاضــب ١أ ٚايجػــسات ايتػــسٜعٚ ١ٝذيــو يف اؿــا٫ت ايـ
تؿتكدٖا ايكٛاْني  ٚايتػسٜعات نًًٝا أ ٚدصًٝ٥ا ٚتستبط ٖر ٙاملتطًبات أٜكًا بتطبٝل َؿاٖ ِٝايسقابٖ َٔ ١را
املٓطًل عً ٢املٛاقٝع املتداٚي ٚ ١املٛاقٝع غرل املتداٚي.١
ايتكدٜس املٗين
ٜٴطتخدّ ايتكدٜس املٗين يف ايٛؾ ٍٛإىل اضتٓتادات َٓطكَ ١ٝطتٓد ٠عً ٢اؿكا٥ل  ٚاياسٚف ذات ايؿً١
َ ٚٴتاسٚ ١قا ا٫ضتٓتاز ٚهب عً ٢املسادع ٕٛإؾداز ايتكدٜس املٗين يف ناؾَ ١ساسـٌ عًُٝـ ١زقابـ ١ا٫يتـصاّ ٚ
ٜػتٌُ ايتكـدٜس املٗـين عًـ ٢تعسٜؿـات ايبـدا ٌ٥املعكٛيـ ١د ٕٚؼٝـص ٭َٗٓ ٟـا ;  ٚيـريو تٴعـد ايدزاضـ ١املتأْٝـٚ ١
املٛقٛع ١ٝيًُعًَٛات اي

قد تبدَٓ ٚاقك ١ي٬ضتٓتادأِٖ عٓاؾس إؾداز اؿهِ.

َٔ ايعٓاؾس املُٗ ١يف إؾداز ايتكدٜس املٗين إدخـاٍ ا٭ؾـساد ذ ٟٚاــدلات ايهاؾٝـ ٚ ١املعسؾـ ١املًُُـ ١ؾُـٔ
ايكسٚز ٟعٓد إدسا ٤عًُٝات زقابـ ١ا٫يتـصاّ تـٛؾس ايكـدز ٠عًـ ٢اضـتٝعا بٓٝـ ١املسدعٝـات ايعاَـ ٚ ١قتٛاٖـا ٚ
استٝادات ايعاَ ٚ ١ايجػسات ايتػسٜعٚ ١ٝذيو يتطبٝل املؿاٖ ِٝاملٗٓ ١ٝيًسقابٖ َٔ ١ـرا املٓطًـل عًـ ٢املٛاقـٝع
املتداٚيٚ ١املٛاقٝع غرل املتداٚي.١
ايتكدٜس املٗين ٖ ٛاملٗاز ٠اي

ٜهتطبٗا املسادع ٕٛمبسٚز ايٛقا ٜ ٫ ٚٴُهٔ يًُدقل إؾداز تكـدٜس َٗـين

إ ٫بعد انتطا ٖر ٙاملٗازٜ ٚ ٠هتطب املسادعٖ ٕٛر ٙاملٗاز ٠باؿؿ ٍٛعً ٢ايتدزٜب  ٚاــدل ٠ذات ايؿـًٚ ;١يـريو
ٜٴػاز إىل تطبٝل ايتكدٜس املٗين أٜكًـا بتطبٝـل ايتـدزٜب ايـر ٟتًكـا ٙاملسادـع َٗ ٚازتـ٘  ٚخدلتـ٘ ٚ .املسادـع ايٛسٝـد
املُساد َٓ٘ إؾداز سهِ َٗين ٖ ٛايرٜ ٟٴتٝض يـ٘ ايتـدزٜب ايـر ٟتًكـاَ ٚ ٙعسؾتـ٘ ٚخدلتـ٘ انتطـا ٳ َطـتَ ٣ٛـٔ
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ايكدزٜ ٠طُض ي٘ بنؾداز سهِ َٓطكٚ ٞؾل اياسٚف احملٝط ٚ . ١خ٬ؾ ١ايك ٍٛإٔ اؿهِ املٗين ىكـع يًاـسٚف
احملٝط ٚ ١يٝظ مجٝع املسادعني قادز ٜٔعً ٢أدا ٤مجٝع املٗاّ املٛنً ١إي.ِٗٝ
ٜٴُهٔ يٮؾساد ذ ٟٚاملعسؾ ٚ ١اـدل ٚ ٠املٛقٛع ١ٝاضتخ٬ف اضتٓتادات َٔ خ ٍ٬تطبٝل ايكٛاعـد املٗٓٝـ١
بػض ايٓاس عٔ اؿكا٥ل  ٚاياسٚف املُشٝط ٚ ١يٝظ َعٖٓ ٢را إٔ ٖٓاى اضتٓتاز ؾشٝض  ٚاضتٓتاز خس خاط٧
بٌ ٜٓبػ ٞتٛقع طسه ا٭ض ١ً٦املٓاضب ١يؿِٗ اٱدـسا٤ات املُطبكـ ٚ ١ا٭ُضـظ ايـ

تكـ ّٛعًٗٝـا ا٫ضـتٓتادات ٚ .

ٜٴعد تٛثٝل اؿهِ املٗين َٗـِ دـدًا ٭ْـ٘ ٜٴ٪نـد أْـ٘ قـد مت إدـسا ٤ايعًُٝـ ١بػـهٌ ضـً ِٝنُـا ٜٴطـاعد يف بٓـا٤
اضتٓتاز َٓطك ;ٞؾعٓد ا٫عذلاض عً ٢سهِ َٗين ٜٴٛقٍض ايتٛثٝل ؼً ٌٝاؿكا٥ل  ٚاياسٚف  ٚمجٝـع ايبـداٌ٥
املُُهٓ ١باٱقاؾ ١إىل أُضظ ا٫ضتٓتادات اي

تٛؾٌ إيٗٝا املسادع.ٕٛ

ايػو املٗين
ايػو املٗين َٖٛ ٛقـ ٜػتٌُ عً ٢ايتطا ٚ ٍ٩ايتك ِٝٝايؿعٍاٍ ٭دي ١اٱثبات ؾُُٗـ ١املـسادعني ٖـ ٞطـسه
ا٭ض ١ً٦اي

ضتعٛد عً ِٗٝبايؿا٥د ٠عٓد َعسؾْ ١تا٥ذٗا سٝـح ٜكَٛـ ٕٛبكٝـاع ناؾـ ١دٛاْـب املعًَٛـات ايـ

وؿً ٕٛعًٗٝا مبٛقؿِٗ ايتطا٩ي ٞنُا أِْٗ ٜطسس ٕٛايط٪اٍ اير ٟضٝطـاعد ٖـِ عًـ ٢ايكٝـاّ بتكٝـ ِٝدـٖٛسٟ
ٜك ّٛعً ٢فُٛع َٔ ١ا٭ديـ ١ايداَػـ ٚ ١يـٝظ املكؿـٛد بـايتك ِٝٝاؾـٖٛس ٟايتػـهٝو يف ؾـش ١املعًَٛـات يف
املكاّ ا٭ ٍٚغرل إٔ املسادعني ٜػه ٕٛيف أَ ٟعًَٛات عٓـد ايتعـسض ملعًَٛـات َتٓاقكـ ١أَ ٚتكـازبٜ ٚ ١كـّٛ
املسادع بتطبٝل ايػو املٗين ي٬سذلاش َٔ َجٌ ٖر ٙاياسٚف  ٚاملعًَٛات اي

قد تدٍ عً ٢سا٫ت عدّ ايتصاّ

َادٚ ١ٜيتك ِٝٝأدي ١اٱثبات بػهٌ دٖٛس. ٟ
ٜتخر املسادع ٕٛيف ساي ١ايػو املٗين َٛقؿريا َتؿتشًا َ ٚتطا٬٥ري يف ْؿظ ايٛقـا د ٕٚاٱؾـسا يف ايػـو
ؾٜ ٬ؿذلض املسادع ٕٛإٔ اٱداز ٠ؾاضد ٠أ ٚؾاؿٜٓ ٚ ; ١بػ ٞيًُسادعني ا٫سذلاش َٔ ٚقٛع سا٫ت استٝاٍ َـٔ
خ ٍ٬عدّ ا٫قتٓاع بإٔ اٱداز ٠داًُ٥ا ؾاؿ ١نُا ٜٓبػ ٞشلِ عدّ ا٫قتٓاع ض ٣ٛبأدي ١داَػ. ١
ٜػتٌُ ايػو املٗين عً ٢ا٫سذلاش مما  ًٜٞعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ:
أدي ١اٱثبات املتٓاقكَ ١ع أدي ١إثبات أخس.٣
املعًَٛات اي تدع ٛإىل ايتطا ٍ٩عٔ َؿداق ١ٝاملطتٓدات ٚاٱدابـات عـٔ ا٫ضتؿطـازاتايـ تٴطـتخدّ
نأدي ١إثبات.
املعًَٛات اي قد تػرل إىل ٚدٛد عًُٝات استٝاٍ.
إٕ اؿؿاظ عً ٢ايػو املٗين بـايؼ ا٭ُٖٝـ ١يف ناؾـَ ١ساسـٌ ايسقابـ ١إذا نـإ عًـ ٢املساقـب ايتكًٝـٌ َـٔ املخـاطس
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ايتاي ١ٝعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ:
 اٱغساف عً ٢اياسٚف غرل ايعاد.١ٜ
 املبايػ ١يف ايتعُ ِٝعٓد اضتخ٬ف ايٓتا٥ر َٔ امل٬ساات.
 اضتخداّ اؾذلاقـات غـرل َُ٥٬ـ ١يف ؼدٜـد طبٝعـ ١إدـسا٤ات ايسقابـ ٚ ١تٛقٝتٗـا َ ٚـداٖا  ٚتكٝـِٝ
ايٓتا٥ر املطتخًؿ َٔ ١ذيو.
10-2

اـ٬ؾ١
ٜٴكدٍّ ٖرا ايؿؿٌ َعًَٛات س ٍٛاملؿاٖ ِٝا٭ضاض ١ٝيسقاب ١ا٫يتصاّ َع ايذلنٝص عًَ ٢ؿٗ ّٛايتأنٝد ٚ

تعصش زقاب ١ا٫يتصاّ  -اي

تٓتر عٔ ايتأنٝد َ -ؿداق ١ٝاملعًَٛـات ايـ

ٜكـدَٗا املسادـع أ ٚأ ٟطـسف خـس ٚ

ٜٛدد َطتٜٛإ َٔ ايتأنٝد يف زقاب ١ا٫يتصاّ ; ُٖا  :ايتأنٝد املعكـ ٚ ٍٛايتأنٝـد احملـدٚد َ ٚ .ـٔ اؾـدٜس بايـرنس
إٔ قساز تكد ِٜتأنٝد َعك ٍٛأ ٚخس قدٚد ي٘ تأثرل ق ٟٛعً ٢تؿُ ِٝايسقاب ٚ ١ضٝتِ َٓاقػٖ ١را ايتأثرل
يف ايؿؿ ٍٛايتاي ١ٝاي

تتٓا ٍٚعًُ ١ٝايتخطٝط.
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الفصل الثالث
التخطٍط والتصوٍن
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َ 1-3كدَ١
بعد ؾِٗ املؿاٖ ِٝا٭ضاض ١ٝيسقاب ١ا٫يتصاّ

ْتٓا ٍٚيف ٖرا ايؿؿٌ ا٫عتبازات ا٭ٚي ٚ ١ٝخطـٛات ػٗٝـص

خط ١زقاب ١ا٫يتصاّ سٝح تٓـ ايكٛاعد عً ٢قسٚز ٠قٝاّ املسادع بٛقع خط ١يًسقاب ١عً ٢مٜ ٛكـُٔ
تٓؿٝـر ايسقابــ ١يف ايٛقــا املٓاضـب ظــٛد ٠عايٝــ ٚ ١بػـهٌ اقتؿــاد ٟؾعــاٍ ٜٓبػـ ٞيًُــسادعني ايكــاُ٥ني عًــ٢
ؽطٝط ايسقاب ١املاي ١ٝإٔ ٜهْٛٛا عًـ ٢دزاٜـ ١بػـس ٚا٫يتـصاّ ايـ

نهـٔ تطبٝكٗـا عًـ ٢املٛقـٛع املـساد

َساقبت٘  َٔ ٚثِ ٜٓاس املسادع يف ا٫عتبازات ا٭ٚي ١ٝيتخطٝط زقاب ١ا٫يتصاّ ٜ ٚأت ٞذيو بعد ايدزاض١
املُؿؿً ١يعًُ ١ٝؽطٝط ايسقاب ١اي

تتكُٔ تك ِٝٝاملخاطس  ٚا٭ُٖ ١ٝايٓطب.١ٝ

 2-3ا٫عتبازات ا٭ٚي ١ٝيًتخطٝط
قبٌ َسادع ١اـطٛات احملدد ٠يعًُ ١ٝايسقابٜٓ ١بػ ٞايٓاـس يف ا٫عتبـازات ا٭ٚيٝـ ١املتعًكـ ١بتخطـٝط
ايسقابــ ١عًــ ٢املطــت ٣ٛامل٪ضطــٜٓٚ ٞبػــ ٞعٓــد ؼدٜــد ْطــام ايسقابــَٛ ٚ ١قــٛعٗا ايٓاــس يف َطــت ٣ٛايتأنٝــد
ايٛادب تٛاؾس ٙيف ايسقاب ١نُا ٜٓبػ ٞاؽاذ ايكسازات بػإٔ ؼدٜـد ْـٛع ايسقابـ ١املُـساد إدساٗ٥ـا عًـ ٢املٛقـٛع
ضٛا ٤ناْا تأنٝد َعك ٍٛأّ تأنٝد قدٚد ٚؾُٝـا ًٜـ ٢ايعٛاَـٌ ايـ تـ٪ثس عًـ ٢اؽـاذ ايكـساز يف اختٝـاز َطـت٣ٛ
ايتأنٝد املٓاضب يف اياسٚف احملٝط ١بعًُ ١ٝايسقاب.١
 1-2-3ؼدٜد َطت ٣ٛايتأنٝد ايٛادب تٛؾرلٙ
ٜٓبػٚ ٞقع َطت ٣ٛايتأنٝد ايٛادـب تـٛؾرل ٙيف ا٫عتبـاز عٓـد ؼدٜـد ْطـام ايسقابـَٛ ٚ ١قـٛعٗا ٜ ٚٴعـد
ؼدٜد ْٛع ايتأنٝد  -ضٛا ٤نإ قدٚدًا أَ ٚعك٫ٛري  -قسازًا اضذلاتٝذًٝا ٜؿدز ٙاؾٗاش عًَ ٢طت ٣ٛاؾٗـ ١اـاقـع١
يًسقابٚ ١ذيو بعد دزاضَ ١ا :ًٜٞ
 oاستٝادات املطتخدّ املطتٗدف
 oساي ١ب ١٦ٝايسقاب ١ايداخًْ ٚ ١ٝااّ اؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب١
 oتٛؾس املعًَٛات  ٚإَهاْ ١ٝايٛؾ ٍٛإيٗٝا
 oايهؿا٤ات املٛدٛد ٠يف املسادعني
 oتٛؾس املٛازد .
زغِ إٔ بعـض ٖـر ٙايعٛاَـٌ قـد ٜهـ ٕٛشلـا ا٭ضـبك ١ٝإ ٫أْـ٘ ٜٓبػـ ٞدزاضـ ١مجٝـع ايعٛاَـٌ
املتعًك ١بايتٛؾٌ إىل ايكساز  َٔ ٚاؾدٜس بايرنس إٔ ايكا ١ُ٥ايطابك ١يٝطا غـاًَ ١ؾكـد ٜهـٖٓ ٕٛـاى
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عٛاٌَ أخس ٣عٓد اؽاذ ايكساز بتشدٜد ْٛع َطت ٣ٛايتأنٝد ايٛادب تٛؾرل ٙيف ايسقاب. ١
ْ ٚاسًا ملسْ ١ْٚطام زقاب ١ا٫يتصاّ َٛ ٚقٛعٗا

قد ٜهٖٓ ٕٛاى تأثرل يتػٝرل ْطام ايسقاب١

عًَ ٢طت ٣ٛايتأنٝد ايٛادب تٛؾرل ; ٙؾعً ٢ضب ٌٝاملجـاٍ إذا اقتؿـس ْطـام ايسقابـ ١عًـ ٢ايعـدد ايؿعًـٞ
يًُعاَ٬ت اي

ضٝتِ اختبازٖا ؾكط ضٝؿبض املسادع قادزًا عً ٢تٛؾرل َا ٜكس َـٔ ايتأنٝـد بٓطـب١

 ٚ % 100إذا مت تٛضٝع ْطام ايسقاب ١ؾٗـرا ضٝطـُض يًُسادـع بتـٛؾرل تأنٝـد َعكـَ ٚ ٍٛـٔ اؾـدٜس
بايرنس أْ٘ هب اؽاذ ٖر ٙايكسازات عً ٢أضاع عكْ٬ـَٓ ٚ ٞطكـٜ ٚ ; ٞطـًط ٖـرا املجـاٍ ايكـ ٤ٛعًـ ٢إٔ
ؼدٜد ْطام ايسقابَٛ ٚ ١قٛعٗا ًٜعب دٚزًا أضاضًٝا يف ؼدٜد َطت ٣ٛايتأنٝد ايٛادب تٛؾرل. ٙ
استٝادات املطتخدّ املطتٗدف
تعد استٝادات املطتخدّ أسد أِٖ ايعٛاٌَ ايـ

هـب ٚقـعٗا يف ا٫عتبـاز عٓـد ؼدٜـد َطـت٣ٛ

ايتأنٝــد ايٛادــب تــٛؾرل ٙيف ايسقابــ ١سٝــح ٜكــ ّٛاؾٗــاش بتكٝــ ِٝاستٝادــات املطــتخدَني املطــتٗدؾني
يتشدٜد ْٛع ا٫ضتٓتاز ا٭نجس َٖ ٚ ١ُ٥٬را ٜتطًب ؾًُٗـا يًكـسازات ايـ

اؽـرٖا املطـتخدَْ ٚ ٕٛـٛع

املعًَٛات املطتخدَ ١يف عًُ ١ٝاؽاد ايكساز.
 ٚبطسٜك ١أخس ٣إذا ناْا عًُ ١ٝاؽاذ املطتخدَني يًكساز تتطًب َعًَٛات َٴؿؿً ١عٔ املٛقٛع
ؾنٕ اختٝاز ايتأنٝد املعك ٍٛشلر ٙايسقاب ١ضٝه ٕٛأنجس َ ١ُ٥٬سٝح ٜكدّ َطت ٣ٛايتأنٝد ْاس٠
ثاقب ١يف أْاُ ١املٛقٛع َ ٚؿداقٝتٗا َٚع ذيو إذا اٖتِ املطتخدَ ٕٛبايٓتا٥ر َع ػاٌٖ ا٭ْاُ١
ٚقٛابط ايتشهِ ؾنٕ اختٝاز ايتأنٝد احملدٚد شلر ٙايسقاب ١ضٝه ٕٛأنجس َ.١ُ٥٬
 ٚقد ٜتِ اؽاذ َٓاٖر َتٓٛع ١يف ؽطٝط ايسقابَ ١جٌ خط ١ايسقاب ١ا٫ضذلاتٝذ ١ٝط١ًٜٛ
املد ٣ا ٚخططريا يًسقاب ١ايطٓ ١ٜٛا ٚباضتخداّ ْااّ كتًط ٜػٌُ خططريا ط ١ًٜٛاملدٚ ٣خططريا ضٓٚ ١ٜٛ
 ٫تٴعٝل ٖر ٙايتٓٛعات املتعًك ١بايتخطٝط َٔ اتباع املٓٗر امل ِ٥٬يف إدسا ٤عًُٝات ايسقاب ١ايؿسد١ٜ
بُٓٝا عٓد ايتخطٝط يسقاب ١ا٫يتصاّ عً ٢املطت ٣ٛايهًٞ

ٜٓبػ ٞيًذٗاش ٚقع ايعٛاٌَ ايتاي ١ٝيف

ا٫عتباز:
 oايتُ٬ٜٛت ايكخُ ١اي

تٴكدَٗا اؾٗات املام ٚ ١ازتباطٗا با٫يتصاّ بأسهاّ ايعكٛد

أ ٚا٫تؿاقٝات
 oسا٫ت عدّ ايتصاّ اؾٗ.١
 oايٓتا٥ر  ٚايتٛؾٝات املكدَ َٔ ١ا٭طساف ا٭خس ٣عدا اؾٗاش املسنص ٟيًُشاضبات.
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 oتكٝــ ِٝاملخــاطس ايٓامجــ ١عــٔ زقابــ ١ا٭دا ٤أ ٚايسقابــ ١املايٝــ ١ايـ

تٴػــرل إىل امــا٫ت ايـ

تصداد ؾٗٝا كاطس عدّ ا٫يتصاّ.
 oاملؿـًش ١ايعاَــ ١أ ٚايتٛقعــات (عًــ ٢ضــب ٌٝاملجــاٍ ا٫غــتبا ٙيف ٚدــٛد استٝــاٍ  ٚضــ ٤ٛإدازٚ ٠
تطسٜب َعًَٛات إىل ٚضا ٌ٥اٱع...ّ٬إخل).
ٖٓاى عاٌَ خس ٜٓبػٚ ٞقع٘ يف ا٫عتباز عٓد ايتخطٝط يسقاب ١ا٫يتصاّ  ٖٛ ٚاؿاد ١املًش ١يًشؿـٍٛ
عًَ ٢عًَٛات بػإٔ َٛقٛع َعني َٔ قبٌ املطتخدَني املطتٗدؾني  ٚإذا استـاز املطـتخدَْ ٕٛتـا٥ر ايسقابـ ١أٚ
قدَٛا طًبًا بٗا ؾنٕ ٚقع ٖر ٙايسقاب ١يف ْطام ايتأنٝد احملدٚد ضٝه ٕٛأنجس َ.١ُ٥٬
تٛؾس املعًَٛات
زغِ إٔ ايٛؾ ٍٛإىل املعًَٛات ٖ ٛاؾاْب ا٭ضاض ٞيًسقابٖٓ ٚ ١اى ضـًطات قٜٛـ ١يكـُإ ايٛؾـ ٍٛايـ٬شّ
إىل ٖر ٙاملعًَٛات إ ٫إٔ اؾٗاش قد ٜٛاد٘ بعض اؿا٫ت اي

تٓدز ؾٗٝا املعًَٛات املتاس ١يًسقاب ١أ ٚقد تهـٕٛ

ف إىل املعًَٛـات املتـٛؾسْ ٚ ٠اـسًا يًطبٝعـ ١اـاؾـ١
غرل َٛدٛد ٠أ ٚقد ٜ ٫ٴتاه يًُسادع ايٛؾ ٍٛبػـهٌ نـا ُ
بعًُ ١ٝايسقاب ١يف ايكطاع ايعاّ يف َجٌ ٖر ٙاؿا٫ت قد ٜ ٫ٴطُض يًذٗاش باَ٫تٓاع عٔ إدسا ٤عًُ ١ٝايسقاب١
 ٚبايتاي ٞضٝه ٕٛشلرا ايعاٌَ تأثرل عًَ ٢طت ٣ٛايتأنٝد ايٛادب تٛؾرل.ٙ
ٜ ٚه ٕٛشلرا ايعاٌَ أُٖٝـ ١بايػـ ١خاؾـ ١عٓـد ا٫ضـتعاْ ١باملؿـادز اـازدٝـ١
اؾٗــات ايعاَــ ١يف ايٛقــا ايــسأٖ مبؿــادز خازدٝــ ١يتٓؿٝــر خــدَاتِٗ

تطـتعني نـجرل َـٔ

 ٚقــد ٜهــٖ ٕٛــرا أنجــس غــٛٝعًا يف

اـــدَات املتعًكــ ١بــٓاِ املعًَٛــات ٜٓٚبػــ ٞيًُسادــع يف ٖــر ٙاؿايــ ١ايٛؾــ ٍٛايهاَــٌ إىل اؾٗــ ١اي ـ

تكــدّ

اـدَات ٱدسا ٤عًُ ١ٝايسقاب ٚ ١قد ٜتطًب ا٭َـس يف بعـض ٖـر ٙاؿـا٫ت إ تـتِ ايسقابـ ١عًـ ٢اؾٗـ ١ايـ
تٴكدٍّ اـدَ ١إ ٫إٔ َػهً ١ا٫ختؿاف قد تعٝل اؾٗاش يًكٝاّ بتًو ايسقاب.١
ٜٓبػ ٞيًُسادع يف عًُٝات زقاب ١ايتأنٝد املعك ٍٛإٔ ٜؿٌ إىل املعًَٛات ٚايعًُٝات اي

ؽكع يًُٛقٛع

( َجٌ أدٚات ايسقاب ١ايداخً ١ٝيًذٗـ ٚ ) ١بٗـر ٙايطسٜكـٜ ١هـٖٓ ٕٛـاى قـسٚز ٠يتـٛؾس َعًَٛـات أنجـس َكازْـ١
بعًُٝات زقاب ١ايتأنٝد احملدٚد ;  ٚيريو ٪ٜد ٟاؿد َٔ املعًَٛات إىل إدسا ٤عًُٝات زقاب ١تأنٝد قدٚد .
املٗازات ٚايهؿا٤ات املتٛؾس ٠يد ٣ؾسٜل ايسقاب١
تٓـ املعاٜرل عً ٢أْ٘ ٜٓبػ ٞ٭ؾساد ؾسٜل ايسقاب ١إٔ ٜهـ ٕٛيـد ِٜٗاملعسؾـ ١اي٬شَـ ٚ ١املٗـاز ٚ ٠اــدل٠
ٱمتاّ عًُ ١ٝايسقاب ١بٓذاه

ٜٓ ٚبػ ٞيًذٗاش دزاضَ ١ا إذا ناْا ٖر ٙايهؿا٤ات َٛدـٛد ٠بايؿعـٌ أّ  ٫عٓـد
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اؽاذ قساز بػإٔ ْطـا م ايسقابـَ ٚ ١طـت ٣ٛايتأنٝـد ايٛادـب تـٛؾرل ٚ ٙإذا ناْـا ٖـر ٙايهؿـا٤ات اي٬شَـ ١غـرل
َٛدٛد ٠يف ؾسٜل ايسقابٜٓ ١بػ ٞيًذٗاش دزاض ١بعض اؿً ٍٛا٭خس ٣نتػٝرل تػه ٌٝؾسٜل ايسقاب ١أ ٚايتعاقد
َع خبرل .
 ٚبـايسغِ َـٔ متاثـٌ املٗــازات ا٭ضاضـ ١ٝيًسقابـ ١إ ٫أْـ٘ ٜٓبػــ ٞتـٛؾرل َـسادعني َتٓـٛع ٞايهؿــا٤ات
ٱدسا ٤زقاب ١ايتأنٝد املعك ٍٛأ ٚايتأنٝد احملدٚد .
عادَ ً ٠ا ٜطتخدّ املسادع أضًٛبًا َٓٗذًٝا يف زقاب ١ايتأنٝد املعك ٍٛيًٛؾ ٍٛإىل اضـتٓتاز عـاّ سـٖ ٍٛـرا
املٛقٛع ; ؾعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ قد ٜتِ ذيو َٔ خ ٍ٬ؼدٜد ع َٔ ١ٓٝاملعاَ٬ت اي

متجـٌ إمجـاي ٞايطـهإ

 َٔ ٚثِ اضتٓبا ْتا٥ر ايع ١ٓٝبايٓطب ١إىل إمجـاي ٞايطـهإ نُـا ٜٴكـ ِِّٝاملسادـع ا٭ْاُـ ٚ ١عًُٝـات املٛقـٛع
َجٌ إدسا ٤تك ِٝٝايسقاب ١ايداخً١ٝ

ٚذيو يًتٛؾٌ إىل ا٫ضتٓتاز ايعاّ يف عًُٝات زقاب ١ايتأنٝد املعكـٚ ٍٛ

ٱدساَ ٤جٌ ٖرا ايٓٛع َٔ ايسقاب ١وتاز ؾسٜل ايسقابـ ١إىل ايهؿـا٤ات اي٬شَـ ٚ ١املستبطـ ١بـاياسٚف احملٝطـ١
بعًُ ١ٝايسقاب١
ٜهُٔ اشلدف َٔ ايسقاب ١يف عًُٝات زقاب ١ايتأنٝـد احملـدٚد يف ايٛؾـ ٍٛإىل َطـتَ ٣ٛـٔ ايتأنٝـد اشلـادف
بايٓطب ١إىل املطتخدَني املطتٗدؾني عٝح ٜعتُد عً ٢طبٝع ١قدٚد ٠ٱدسا٤ات ايسقابَ ٚ ١داٖا  ٚتٛقٝتٗا
تٛؾس املٛازد ا٭خس٣
ٜتطًب إدسا ٤عًُ ١ٝزقاب ١تأنٝد َعك ٍٛعـاد ٠إىل َصٜـد َـٔ ايٛقـا  ٚاملـٛازد َكازْـ ١بسقابـ ١ايتأنٝـد
احملدٚد إذا مت إدساٗ٥ا عًْ ٢ؿظ املٛقٛع بٓؿظ ايٓطـام  ٚيـريو نٝـٌ اؾٗـاش يف سايـ ١املـٛازد احملـدٚد ٠إىل
إدــسا ٤زقابــ ١تأنٝــد قــدٚد ٜٓ ٚبػــ ٚ ٞقــع ذيــو يف ا٫عتبــاز َــٔ خــ ٍ٬إعطــا ٤ا٭ٚيٜٛــ ٫ ١ستٝادــات
املطتخدَني  َٔ ٚخ ٍ٬دزاض ١ايعٛاٌَ ا٭خس ٣نا٭ُٖ ١ٝايٓطب ٚ ١ٝاملخاطس .
َ 2-2-3ساعا ٠كاطس ايسقاب ٚ ١تأثرلٖا عً ٢ايتأنٝد
ٜٓبػ ٞيًُسادعني إداز ٠املخـاطس املستبطـ ١بتكـد ِٜتكسٜـس غـرل َٓاضـب يف ظـٌ اياـسٚف املُشٝطـ١
بايسقابٜ ٚ ١ٴكؿد مبخاطس ايسقاب ١املخاطس املتعًك ١بتكسٜس ايسقاب ١أ ٚبػهٌ أنجس ؼدٜدًا اضتٓتاز املسادـع أٚ
زأ ٜ٘غرل املٓاضبني بايٓطب ١يًاسٚف املُشٝط ١بايسقاب َٔ ٚ ١اؾدٜس بايرنس إٔ َساعا ٠كاطس ايسقاب ١تستبط
بهٌ َٔ ايتؿـدٜل  ٚايسقابـ ١املباغـس ٠ؾٓٝبػـ ٞيًُسادـع َساعـا ٠ث٬ثـ ١أبعـاد كتًؿـ ١ملخـاطس ايسقابـٖ ٚ ( ١ـٞ
اـطس املتأؾٌٍ  ٚخطس ايسقابـ ٚ ١كـاطس ٠ا٫نتػـاف ) املستبطـ ١باملٛقـٛع  ٚؾـٝاغ ٚ ١إعـداد ايتكـازٜس َجـٌ
ؼدٜد املٛقٛع ضٛا ٤نإ نُ ٞأّ ْٛع ٞأ ٚؼدٜد تكسٜس ايسقاب ١يٝتكُٔ إَا ايسأ ٟأ ٚا٫ضتٓتاز .
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ٜٓبػ ٞيًُساقبني َساعا ٠كاطس ايسقاب َٔ ١خ ٍ٬عًُ ١ٝايسقاب ١نُا ٜٓبػـ ٞإدـسا ٤عًُٝـ ١ايسقابـ١
بطسٜك ١تطُض بنداز ٠كاطسٖـا أ ٚؼـد َٓٗـا إىل املطـت ٣ٛاملكبـ ٚ ٍٛتعتُـد ا٭ُٖٝـ ١ايٓطـب ١ٝ٭بعـاد كـاطس
ايسقاب ١عٌ  ٣طبٝع ١املٛقٛع

ضٛا ٤أناْا ايسقاب ١تتعًل بايتأنٝد احملدٚد أّ ايتأنٝد املعكٍٛ

ٜٴتٝض ا٫ختٝاز بني ايتأنٝد احملدٚد أ ٚايتأنٝد املعكَ ٍٛس ْ٘ٚيًذٗـاش يف ا٫ضـتذاب ١إىل كـاطس ايسقابـ١
 ٚعٓد َا ٜٴكدّ اؾٗاش تكسٜسًا س ٍٛاملٛقٛع ٜهٖٓ ٕٛاى داًُ٥ا استُاي ١ٝإٔ ٜه ٕٛا٫ضتٓتاز أ ٚايـسأ ٟايـٛازد
يف ايتكسٜـس غـرل َ٥٬ــِ ; ؾعًـ ٢ضـب ٌٝاملجــاٍ قـد ٜطــتٓتر املسادعْٛـإٔ املٛقـٛع ًَتــصّ باملعـاٜرل  ٚيف ْؿــظ
ايٛقا قد تٛدد سا٫ت عدّ ايتصاّ مل ٜتِ انتػاؾٗا ٜ ٚٴعد ٖرا أسد ا٭َجً ١عً ٢كاطس ايسقاب . ١إٕ اشلـدف
َٔ مجٝع إدسا٤ات ايسقاب ٖٛ ١اؿد َٔ كـاطس ايسقابـ ١إىل َطـتَ ٣ٛكبـَ ٍٛـٔ ا٫نؿـاض ٜ ٚكـ ّٛاملسادـع
باؽاذ إدسا٤ات يًشد َٔ كاطس ا٫ضتٓتادات غرل امل ١ُ٥٬أ ٚإدازتٗا َـع ايعًـِ بـإٔ ايسقابـ ٫ ١تـٛؾس تأنٝـدًا
َطًكريا س ٍٛاملٛقٛع .
إٕ ايؿازم ايسٝ٥ط ٞبني تٛؾرل ايتأنٝد املعك ٚ ٍٛايتأنٝد احملدٚد ٖ ٛطسٜك ١ايتعاٌَ َع كاطس ايسقابـ١
َ ٚؿاٖ ِٝايسقاب ١ذات ايؿً ١إذا نإ اشلدف ٖ ٛتٛؾرل تأنٝد َعكـ ٍٛؾٓٝبػـ ٞيًُسادـع يف ٖـر ٙاؿايـ ١اؿـد
َٔ كاطس ايسقاب ١إىل َطتَ ٣ٛكب ٍٛبايٓطب ١ياسٚف ايسقاب ١بُٓٝا ٜٓبػـ ٞيًُـسادعني يف ايتأنٝـد املعكـٍٛ
تكد ِٜاضتٓتاز ٜتكـُٔ تـٛؾرل تأنٝـد غـاٌَ سـ ٍٛاملٛقـٛع  ٚ .٭ٕ إدـسا ٤زقابـ ١سـ ٍٛمجٝـع املعـاَ٬ت ذات
ايؿًٚ ١املٛقٛع يٝظ س٬ري عًًُٝا ٜٓبػ ٞيًُسادع تٛؾرل تأنٝد َٔ خ ٍ٬اختباز دص ٤أ ٚع َٔ ١ٓٝاملعـاَ٬ت
مبعٓ ٢إٔ املسادع ضـٝك ّٛأٜكًـا بتـٛؾرل تأنٝـد سـ ٍٛايعٓاؾـس ايـ

مل ٜـتِ اختبازٖـا  ٚإذا مل ٜـتِ اضـتخداّ

أضًَٗٓ ٛذ ٞيف ٖر ٙاؿاي ١قد ٜهـ ٕٛاضـتٓتاز املسادـع خاطً٦ـا ٜٓ ٚبػـ ٞيًُسادـع تكـد ِٜؼًٝـٌ َٓٗذـٞ
س ٍٛاملٛقٛع يًشد َٔ ٖر ٙاملخاطس ( َجٌ  :املساقب ١ايداخً ١ٝيًذٗـ)١

 ٚؼدٜـد عٓٝـَ ( ١ـٔ املعـاَ٬ت ...

إخل ) متجــٌ إمجــاي ٞايطــهإ  ٚستــ ٢تؿــبض ٖــر ٙايعٓٝــ ١ؾــشٝشٜٓ ١بػــ ٞيًُسادــع َساعــا ٠كــاطس عــدّ
ايتٛؾٌ إىل سا ٫ت عدّ ا٫يتصاّ  ٚستٜ ٢ـتُهٔ َـٔ ذيـو ٜٓبػـ ٞيًُسادـع ؼدٜـد املػـانٌ املُٗـ ١بايٓطـب١
ملٛقٛع زقاب ١قدد َٔ خ ٍ٬ؼدٜد ا٭ُٖ ١ٝايٓطب. ١ٝ
قد ٜه ٕٛاشلدف َٔ ايسقاب ٖٛ ١تٛؾرل تأنٝد قـدٚد  ٚيف ٖـر ٙاؿايـ ١تهـ ٕٛاملخـاطس ايـ
املعاٜرل املكبٛي ١أندل َٔ املخاطس ايـ

 ٫تساعٗٝـا

تـٓذِ عـٔ زقابـ ١ايتأنٝـد املعكـ ٍٛسٝـح تـٛؾس زقابـ ١ايتأنٝـد احملـدٚد

َطت َٔ ٣ٛايتأنٝد يف اؿهِ املٗين يًُسادع ايرٜ ٟٴعٓ ٢ب٘ املطتخدَ ٕٛاملطتٗدؾ. ٕٛ
قد ؽتًـ اٱدسا٤ات املتبع ١يف زقاب ١ايتأنٝد احملدٚد اخت٬ؾريا نبرلًا
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املتبع ١يف إدسا ٤زقاب ١ايتأنٝد املعك ٚ ٍٛيريو ؽتًـ ايطسٜك ١اي

ٜتِ ايتعاٌَ بٗـا َـع َؿـاٖ ِٝكـاطس

ايسقاب ٚ ١أدي ١اٱثبات اخت٬ؾريا غاضعًا  .قد ٜ ٫ه ٕٛاملٓٗر املُتبع يف إدسا ٤زقابـ ١ايتأنٝـد احملـدٚد َٴُٓٗذًـا
ناؿــاٍ يف زقابــ ١ايتأنٝــد املعكــ ٍٛإ ٫أْــ٘ ٜــتِ تؿــُ ِٝايسقابــ ١يتشدٜــد ســا٫ت عــدّ ا٫يتــصاّ َــع املــٛازد ٚ
ا٭ضايٝب املتاس ١بكدز اٱَهإ  ٚقد تٛدد سا٫ت عدّ ايتصاّ يف ايعٓاؾس اي

مل ىتدلٖا املسادع يف ْٗا١ٜ

عًُ ١ٝايسقاب ١يهٔ َع ٖرا ايٓٛع َٔ ا٫ضتٓتاز احملدٚد ضٝك ّٛاملسادع باؿـد َـٔ املخـاطس املتعًكـ ١بتكـدِٜ
اضتٓتاز خاط.٧
ىتًـ ايتأنٝد احملدٚد عٔ ايتأنٝد املعك ٍٛيف إٔ املسادع يف ْٗا ١ٜعًُٝـ ١ايسقابـٜ ٫ ١ٴؿـسه بـأ ٟغـ٤ٞ
ػا ٙايعٓاؾس اي

مل ىتدلٖا  ٚئ ٜتكُٓٗا ا٫ضتٓتاز  ٚيٝظ اشلدف َٔ عًُٝـ ١ايسقابـٖ ١ـ ٛؼدٜـد مجٝـع

سا٫ت عدّ ا٫يتصاّ املُٗ ٚ ١بطبب طبٝع ١عًُٝـ ١زقابـ ١ايتأنٝـد احملـدٚد ٜـتِ ايتعاَـٌ َـع كـاطس ايسقابـ١
تعاَ٬ري كتًؿـا  ٚذيـو ٭ٕ املسادـع ضـٝتعاٌَ  ٚؾـل َطـت ٣ٛأعًـَ ٢ـٔ عـدّ ايتأنـد يف ا٫ضـتٓتادات املتعًكـ١
باملٛقٛع .
بعد اْ٫تٗـاَ ٤ـٔ إعـاد  ٠ايتأنٝـد عًـ ٢قـسٚز ٠ؾٗـِ ا٫زتبـا بـني املٛقـٛع  ٚاملعـاٜرل ٚا يٓطـام  ٚبعـد
دزاض ١كـاطس ايسقابـَٛ ٚ ١قـٛعات ايتأنٝـد ذات ايؿـً ١ضـٓٝاقؼ ايكطـِ ايتـاي ٞتطبٝـل ٖـر ٙاملؿـاٖ ِٝعًـ٢
عًُ ١ٝؽطٝط زقاب ١ا٫يتصاّ .
 3-3عًُ ١ٝايتخطٝط
ٜٛدــد يتخطــٝط زقابــ ١ا٫يتــصاّ َسسًتــإ بػــهٌ عــاّ  :ؾٝكــ ّٛاملسادعــ ٕٛيف املسسًــ ١ا٭ٚىل بتطــٜٛس
ا٫ضذلاتٝذ ١ٝايػاًَ ١يًٓطام  ٚايتأنٝد  ٚايتٛقٝا  ٚإدسا ٤ايسقاب ١ثِ ٜك َٕٛٛبعد ذيـو با٫عتُـاد عًـٖ ٢ـرٙ
ا٫ضــذلاتٝذ ١ٝيف إعــداد خطــ ١ايسقابــ ١اي ـ

تٛقــض املــٓٗر املؿؿــٌ  ٚاـطــٛات احملــدد ٠يطبٝعــ ١اٱدــسا٤ات ٚ

تٛقٝتٗا َ ٚداٖا  ٚأضبا اختٝازٖا .
ٜطاعد ايتخطٝط ايهـايف عًـ ٢اٖ٫تُـاّ بامـا٫ت املُٗـ ١يًسقابـ ٚ ١ؼدٜـد املػـانٌ احملتًُـ ١يف ايٛقـا
املٓاضب  ٚتٓا ِٝعًُ ١ٝايسقاب ٚ ١ايتشهِ ؾٗٝا بػهٌ ضً ِٝي٬ضـتذاب ١ؿادـ ١املطـتخدَني بهؿـا ٚ ٠٤ؾعايٝـ١
ٜ ٚطاعد أٜكًا ايتخطٝط ايهايف املسادع عً ٢ؼدٜد ا٭عُاٍ بػـهٌ ؾـشٝض بايٓطـب ١٭عكـا ٤ايؿسٜـل  ٚتطـٌٗٝ
اٱغساف عًَ ٚ ِٗٝسادع ١أعُاشلِ  ٚع ٠ٚ٬عً ٢ذيو ٜطاعد عً ٢تٓطٝل ايعٌُ ايرٜ ٟكـ ّٛبـ٘ املسادعـٕٛ
 ٚاـدلا ٤إٕ أَهٔ  .ؽتًـ طبٝع ١أْػط ١ايتخطٝط َ ٚـداٖا  ٚؾـل اياـسٚف احملٝطـ ١بعًُٝـ ١ايسقابـَ ; ١جـٌ :
تعكٝدات املٛقٛع ا٭ضاض ٚ ٞاملعاٜرل 0
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 ٚؾُٝــا ًٜــ ٞأَجًــ ١عًــ ٢بعــض املٛقــٛعات ا٭ضاضــ ١ٝاي ـ

ٜٓبػــ ٚ ٞقــعٗا يف ا٫عتبــاز عٓــد إدــسا٤

ايتخطٝط :
 خؿا٥ـ ايسقاب ١اي

ؼدد ْطاقٗا مبا يف ذيو خؿا٥ـ املٛقٛع ا٭ضاض ٚ ٞاملعاٜرل .

 ايتٛقٝا املتٛقع  ٚطبٝع ١ا٫تؿا٫ت املطًٛب. ١
 املعسؾ ١اي

مت انتطابٗا َٔ خ ٍ٬عًُٝات ايسقاب ١ا٭خس ٣ايـ

ٜكـ ّٛبٗـا املسادـع عـٔ ايطـسف املطـٍٛ٦

ذات ؾً ١؟
 عًُ ١ٝزقاب ١ا٫يتصاّ .
 اضــتٝعا املسادــع يًطــسف املطــ ( ٍٛ٦اؾٗــ ١اـاقــع ١يًسقابــ ٚ ) ١ب٦ٝتــ٘ مبــا يف ذيـو كــاطس عــدّ ايتــصاّ
املٛقٛع باملعاٜرل .
 ب ١٦ٝايسقاب ٚ ١املساقب ١ايداخً ١ٝيًذٗ. ١
 املطتخدَني املطتٗدؾني  ٚاستٝاداتِٗ َٔ املعًَٛات  ٚدزاض ١ا٭ُٖ ١ٝايٓطبَ ٚ ١ٝهْٛات كاطس ايسقاب.١
َ د ٣خطس ا٫ستٝاٍ املستبط بايسقاب. ١
 املٛازد اي٬شَ ٚ ١تٛقٝتٗا  ٚطبٝعتٗـا يتٓؿٝـر عًُٝـ ١ايسقابـَ ; ١جـٌ  :املـٛظؿني َ ٚتطًبـات اــدل ٠مبـا يف
ذيو طبٝعَ ١ػازن ١اـدلاَ ٚ ٤دٖ ٣ر ٙاملػازن. ١
 تأثرل إدسا ٤ايسقاب ١ايداخً ١ٝعً ٢عًُ ١ٝايسقاب. ١
هٛش يًُسادع إٔ ٜكسز َٓاقػ ١عٓاؾس ايتخطٝط َع ايطسف املط ٍٛ٦يتطٗ ٌٝإدسا ٤عًُٝـ ١ايسقابـٚ ١
إدازتٗا َجٌ تٓطٝل بعض اٱدسا٤ات املخطط شلا َع أعُاٍ َٛظؿ ٞايطسف املط ( ٍٛ٦ا ؾٗ ١اـاقع ١يًسقابـ١
)  ٚزغــِ نجــسٚ ٠زٚد ٖــر ٙاملٓاقػــات

إ ٫إٔ اضــذلاتٝذ ١ٝايسقابــ ١ايػــاًَ ٚ ١خطــ ١ايسقابــٜ ١كعــإ قــُٔ

َطٛ٦ي ١ٝاملسادع  َٔ ٚايكسٚز ٟعٓد َٓاقػ ١املٛقٛعات اي

تتكُٔ اضذلاتٝذ ١ٝايسقاب ١ايػاًَ ١أ ٚخطـ١

ايسقاب ١ايهػـ عٔ ؾاعً ١ٝعًُ ١ٝايسقاب ; ١ؾعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ قد ت٪دَٓ ٟاقػ ١طبٝع ١اٱدسا٤ات ايتؿؿ١ًٝٝ
 ٚتٛقٝت٘ ا َع ايطسف املط ٍٛ٦إىل ايهػـ عٔ ؾاعً ١ٝعًُ ١ٝايسقاب ٚ ١تؿبض اٱدسا٤ا ت بٗر ٙايطسٜك ١ضـًٗ١
ايتٓب. ٪
نهٔ إدسا ٤عًُ ١ٝايسقاب ١ناًَ ١باضتخداّ ؾسٜل زقاب ١ؾػرل ضٛا ٤أناْا تتطِ ٖر ٙايسقاب ١بايتعكٝد
أّ ٫

َ ٚـٔ َٝـصات ايؿسٜـل ايؿـػرل  :ضــٗٛي ١ايتٓطـٝل بـني أعكـا ٚ ٘٥ضــٗٛي ١ايتٛاؾـٌ ؾُٝـا بٝـِٓٗ ؾنْػــا٤
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اضذلاتٝذ ١ٝايسقاب ١ايػاًَ ١يف ٖر ٙاؿا٫ت  ٫وتاز إىل أْػطَ ١عكد ٠أ ٚأْػط ١تطتًٗو ايٛقـا  ٚذيـو ٭ْٗـا
ؽتًـ ٚؾل اتطاع اؾَٗ ٚ ١د ٣تعكٝد عًُ ١ٝايسقاب ١مبا يف ذيو املٛقٛع ا٭ضاض ٚ ٞا ملعـاٜرل  ٚعـدد أعكـا٤
ؾسٜل ايسقاب. ١
كــا َساعــا ٠ايػــس ٚايكاْْٝٛــ ١٭دا ٤عًُــِٗ باضــتٓباطٗا َــٔ قــاْ ٕٛاؾٗــاش ٚ
ٜٓبػــ ٞيًُــسادعني أً ٜ
َطٛ٦يٝات املسادعني يف اؾٗـات اـاقـع ١يًسقابـ ٚ ١ايٛقـع ايدضـتٛزَ ٚ ٟطـٛ٦يٝات اؾٗـ ١اـاقـع ١يًسقابـ١
ؾك٬ري عٔ تٛقعات املطتخدَني املطتٗدؾني ٜ ٚطاعد ٖرا ا٫ضتٓبا عً ٢تٛؾرل إطـاز َسدعـ ٞملسادعـ ٞاؾٗـاش
٫ضتخداَ٘ يف إؾداز اؿهِ املٗين َٔ خ ٍ٬عًُ ١ٝايسقاب ١بايهاٌَ .
 1-3-3ؼد ٜد املٛقٛع  ٚاملعاٜرل  ٚايٓطام يف ؽطٝط زقاب ١ا٫يتصاّ
ٜٴعد ؼدٜد املٛقٛع  ٚاملعاٜرل إسد ٣اـطٛات ا٭ٚىل اي

هب تٓؿٝرٖا يف ايتخطـٝط يسقابـ ١ا٫يتـصاّ ٚ

إدساٗ٥ا :
يف بعــض ســا٫ت ٜ ٫تبــع ْطــام زقابــ ١ا٫يتــصاّ  ٚطبٝعتــ٘ تعًُٝــات اؾٗ ـاش أ ٚتػــسٜعات٘ ذات ايؿــً١
بطسٜكَ ١باغس ٠يهٓٗا تعتُد بد ري َٔ ٫ذيو عً ٢اؿهِ املٗـين ملـدقل ايكطـاع ايعـاّ  ٚيف َجـٌ ٖـر ٙاؿـا٫ت
ٜٓبػ ٞإب٬ؽ اؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب ١بٓطام ايسقاب ٚ ١طبٝعتٗا نتابًٝا .
 ٚقشا ايؿكـسات ايطـابك ١إٔ َؿـاٖ ِٝاملٛقـٛع  ٚاملعـاٜرل  ٚايٓطـام َستبطـ ١ببعكـٗا ;  ٚيـريو ٜٓبػـٞ
يًُسادعني إدزاى إٔ ٖر ٙاملؿاٖ ِٝت٪ثس عً ٢بعكٗا
 ٚتٗدف ٖر ٙاملسادع ١إىل ؼدٜد ْطام زقاب ١ا٫يتصاّ بػهٌ ؾشٝض ٭غساض ايتخطٝط  ٚقد ٜه ٕٛشلا
ع٬ق ١باملجاٍ املرنٛز يف ايؿؿٌ ا٭ ٍٚاير ٟقسز املسادع ٕٛؾٝـ٘ تكـٝٝل ْطـام ايسقابـَ ١ـٔ زقابـ ١عًـٚ ٢شاز٠
ايؿش ١إىل زقاب ١عًَ ٢ػسٚع ع٬ز ؾرلٚع ٜٓ ٚ Cبػ٬َ ٞسا ١إٔ ْطام زقاب ١ا٫يتصاّ قد ٜـتػرل أثٓـا٤
إدسا ٤ايسقاب ١إذا تٛؾٌٍ املسادع ٕٛإىل َعًَٛات دٖٛس ١ٜتؿسض عً ِٗٝإعاد ٠ايٓاس يف ايٓطام .
ًٜتصّ اؾٗاش داًُ٥ا بنؾداز تكازٜس زقاب ١عايٝـ ١اؾـٛد ٚ ٠يـريو وتـاد ٕٛإىل تسنٝـص اٖتُـاَِٗ عًـ٢
املٛقٛع  ٚاملعاٜرل ٱؾداز تكسٜس ٖادف ٜٴًيب تٛقعات املطـتخدَني املطـتٗدؾني ;  ٚيـريو ٜٓبػـ ٞداًُ٥ـا ايتٛؾـٌ
إىل :
أ  .ايذلنٝص عً ٢اؾٛاْب اشلاَ ١ملٛقٛع ايسقاب١
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 .ؼدٜد َعاٜرل ايسقاب ١املٓاضب٫ ١ضتخداَٗا يف قٝاع املٛقٛع .
ؾُٝا  ًٜٞبعض ا٭َجً ١عً ٢املٛقٛعات اي

ٜٴُهٔ اضتخداَٗا بػهٌ َسدع: ٞ

 ا٭دا ٤املاي: ٞ
 .1اضتخداّ ا٭َٛاٍ ( تٓؿٝر املٛاشْ) ١
 .2ؼؿ ٬ٝٱٜسادات َجٌ ايكسا٥ب احملً ٚ ١ٝعا٥دات ايػساَات  ٚاؾصا٤ات
 .3اضتخداّ املٓض  ٚايكسٚض
 املػذلٜات
 ايٓؿكات
 تكد ِٜاـدَات  :ايطب ٚ ١ٝايتعً ... ١ُٝٝإخل
 غها ٟٚاؾُٗٛز
 اؿؿاظ عً ٢ايذلاخ
 اْكبا َطٛ٦ىل اؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب ٚ ١اؽاذ ايكسازات
 ايط ٚ ١َ٬ايؿش١
 محا ١ٜايب١٦ٝ
 إطاز املساقب ١ايداخً١ٝ
 دؾع اٱعاْات ا٫دتُاع ٚ ١ٝاملعاغات
 اـؿا٥ـ املاد. ١ٜ
 2-3-3ؾِٗ اؾٗ ١قٌ ايسقاب١
إٕ ؾِٗ اؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب ١أَس بـايؼ ا٭ُٖٝـ ١يسقابـ ١ا٫يتـصا ّ سٝـح نهـٔ اضـتخداَٗا يف ؼدٜـد
املٛقٛع  ٚاملعاٜرل  ٚا٭ُٖ ١ٝايٓطب ١ٝيًسقاب ٚ ١تكٝـ ِٝكـاطس عـدّ ا٫يتـصاّ عًـ ٢مجٝـع املطـتٜٛات ;  ٚيـريو
ٜٓبػــ ٞيًُسادــع دزاضــ ١ايعٛاَــٌ اي ـ

ضٓٓاقػــٗا ؾُٝــا ًٜــ ٞيًتعــسف عًــ ٢اؾٗــ ١اـاقــع ١يًسقابــ ١يف قــ٤ٛ

املسدعٝات املعٓ . ١ٝقد تٴػط ٞزقاب ١ا٫يتصاّ يف بعض ٖر ٙاؿا٫ت أنجـس َـٔ دٗـ ٚ ١يف ٖـر ٙاؿـا٫ت ٜٓبػـٞ
يًُسادعني ايتعسف عً ٢نٌ اؾٗات اي

ٜتِ َساقب ١أْػطتٗا عٔ طسٜل ؼدٜد ْطام قدد 0
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ؾعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ قد ٜتِ ادسا ٤عًُ ١ٝزقاب ١ايتـصاّ عًـ ٢ا٫ضـتخداّ ايطـً ِٝيًؿـٓادٜل املايٝـ ١ايـ
تطتخدَٗا أنجس َٔ دٗ ٚ ١يتشكٝل ذيو قد وتاز املسادعنىل ٚقع اؾٛاْب ايتايٝـ ١يًذٗـات اـاقـع ١يًسقابـ١
يف ا٫عتباز :
اضذلاتٝذٝات اؾٗ ٚ ١عًُٝاتٗا  ٚاؽاذٖا يًكسازات ايطً ٚ ١ُٝؾِٗ  ٚتكَ ِٝٝا : ًٜٞ
 ا٭ٖداف ا٭ضاض ٚ ١ٝايػاٜات  ٚإدسا٤ات تٓؿٝر اـط ١ا٫ضـذلاتٝذ ١ٝيًذٗـ ١اـاقـع ١يًسقابـ ١ايـ

تتٛاؾـل َـع

ايتعًُٝات  ٚاملعاٜرل املتبع. ١
 ازتبا ا٭ٖداف املُشدد ٠يف خطط ايٓػا اٱضذلاتٝذ ٚ ٞايدلاَر بايٓتا٥ر .
 ا٭ْػط ٚ ١ايعًُٝات اي

تٗدف إىل ؼكٝل ا٭ٖداف  ٚايػاٜات اـاؾ ١باؾٗـ ١اـاقـع ١يًسقابـ ١ايـ

تطتذٝب يػس ٚا٫يتصاّ اـاؾ ١باؾٗ. ١
 ايكٛاْني  ٚايًٛا٥ض
 تػسٜعات املٛاشْ ٚ ١املٝصاْ ١ٝاملعتُد٠
 أخ٬قٝات املٗٓ ٚ ١قٛاعد ايطًٛى
 ايطٝاضات ايداخً ٚ ١ٝاـطط ا٫ضذلاتٝذ ٚ ١ٝاـطط ايتػػ ٚ ١ًٝٝدي ٌٝاٱدسا٤ات
 ايعكٛد
 اتؿاقٝات املٓض
 ايتكازٜس اٱع١َٝ٬
 ايتكسٜس ايطٓ ٚ ٟٛايتؿدٜل  ٚعًُٝات ايسقاب ١عً ٢اٱعداد املباغس يًتكازٜس  ٚاملساقبـ ١ايداخًٝـ ١أٚ
اـازد ١ٝاي

تتؿٌ َباغس ٠بأٖداف زقاب ١ا٫يتصاّ

 قكس ا٫دتُاعات ( قكس ادتُاع فًظ اٱداز ٠أ ٚاٱدازات )
 تكازٜس ايسقاب ١ايداخً١ٝ
 اٱساط ١بعًُٝات ايسقاب ١ايطابك١
 اٱسؿا٤ات ايٛطٓ١ٝ
 شٜاز ٠املٛاقع اٱيهذل ١ْٝٚاـاؾ ١باؾٗ١
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َ سادع ١ضذ٬ت ايدلٜد ضٛا ٤ايٛازد أ ٚايؿادز .
إٕ ايؿٗــِ ايػــاٌَ يًذٗــ ١اـاقــع ١يًسقابــ ١نُــا ٖــَٛ ٛقــض يف ايكــٛاْني  ٚايطٝاضــات  ٚاملعــاٜرل ٜٴطــاعد
املسادعني يف َعسؾٚ ١قا سدٚخ سا٫ت ا٫مساف  ٚتك ِٝٝا٭دي ١املتاس َٔ ١خ ٍ٬اختبازات ايسقاب. ١
 3-3-3ؾِٗ ايب ١٦ٝايسقابْ ٚ ١ٝااّ ايسقاب ١ايداخً١ٝ
ٜ ٫هتٌُ ؾِٗ املسادع يًذٗ ١اـاقع ١يًسقاب ٚ ١املٛقٛع إ ٫إذا زادع عًُٝات ايسقاب ١ايداخً ١ٝيف ٖرٙ
اؾٗ ١بدق ١تٴشدد ب ١٦ٝايسقاب ١ايطسٜك ١اي

ت٪ثس بٗا اؾٗ ١عًٚ ٢عـَٛ ٞظؿٗٝـا بايسقابـ ٚ ١تكـ ّٛاؾٗـ١

اـاقع ١يًسقاب ١بعًُٝات ايسقابـ ١ايداخًٝـ ١بٗـدف اتبـاع غـس ٚا٫يتـصاّ عٓـد إدـسا ٤عًُٝاتٗـا ايداخًٝـٚ ١
ٜٓبػ ٞيًُسادعني ؾِٗ َا : ًٜٞ
أ .قٛابط ايسقاب ١ايداخً١ٝ
ٖ ٌٖ .ر ٙايكٛابط َ ١ُ٥٬أّ  ٫؟ َع إَهاْ ١ٝايهػـ عٔ سا٫ت عدّ ا٫يتصاّ أَٓ ٚعٗا أ ٚتؿشٝشٗا
ز  ٌٖ .تعٌُ ٖر ٙايكٛابط عً ٢ايٓش ٛاملطً ٛ؟
ٜتهْ ٕٛااّ ايسقاب ١ايداخًٝـ ١يف إطـاز زقابـ ١ا٫يتـصاّ َـٔ فُٛعـ ١ضٝاضـات  ٚإدـسا٤ات  ٚعًُٝـات ٚ
َُٗات  ٚعٓاؾس َادًَُٛ ١ٜض ٚ ١أخس ٣غرل ًَُٛض ١تطاعد اؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب ١عً ٢ا٫ضتذاب ١إىل كـاطس
عدّ ا٫يتصاّ َع غس ٚا٫يتصاّ ; نُا وُ ٞايٓااّ ايؿعِاٍ أؾ ٍٛاؾٗ ١اـاقـع ١يًسقابـٜ ٚ ١طـٌٗ َـٔ عًُٝـ١
إعداد ايتكازٜس ايداخً ٚ ١ٝاـازدٜ ٚ ١ٝطاعد اؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب ١عً ٢ا٫يتصاّ بايتػسٜعات ذات ايؿً. ١
ٜٓبػ ٞيًُسادعني دزاض ١ايٛظٝؿ ١ايداخً ١ٝيًُٛقٛع بدق َٔ ١خ ٍ٬تك ِٝٝب ١٦ٝايسقاب ٚ ١عًُٝـات
ايسقاب ١ايداخً ١ٝيًذٗ ١اـاقع ١يًسقاب. ١
تك ِٝٝب ١٦ٝايسقاب: ١
ٜتأند املسادع ٕٛبػهٌ عا ّ مما إذا ناْا اٱداز ٠ؼاؾظ عً ٢ثكاؾ ١ا٭َاْ ٚ ١ايطـًٛى ا٭خ٬قـ ٚ ٞإٔ
ْكا ايك ٠ٛيف عٓاؾس ب ١٦ٝايسقاب ١قد تٛؾس ا٭ضاع املٓاضب يًُهْٛات ا٭خس ٣يعًُٝـات ايسقابـ ١ايداخًٝـٚ ١
إٔ ٖر ٙاملهْٛات  ٫تعٝل املهْٛات ا٭خس َٔ ٣خ ٍ٬أخطـا ٤ب٦ٝـ ١ايسقابـٜ ٚ . ١ٴُهـٔ يًُـسادعني إدـسا ٤تكٝـِٝ
يعًُٝات ايسقاب ١عٔ طسٜل مجع املعًَٛات ايتاي ١ٝعٔ اؾٗ ٚ ١ؼًًٗٝا :
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 نتاب ١ايطٝاضات  ٚاٱدسا٤ات مبا يف ذيو قٛاعد ايطًٛى  ٚتداٚشلا بطسٜكٚ ١اقش١
 ايؿؿٌ ايتاّ بني املطٛ٦يٝات  ٚأدا ٤املٗاّ َ ٚسادعتٗا  ٚسؿظ ضذ٬تٗا
ٚ قع ايذلتٝبات ايتٓاُٝٝـ ( ١مًـظ اٱداز ٠أ ٚإسـد ٣ايًذـإ ) يف َهاْٗـا ايؿـشٝض ٱدـساَ ٤سادعـ ١يعًُٝـات
ايسقاب ٚ ١ايتٛاؾـٌ َـع املـساقبني  ٚايتأنـد َـٔ تٴٛثٝـل قاقـس ادتُاعـات فًـظ اٱداز ٠أ ٚأ ٟؾٓـ ١أخـس٣
بطسٜك ١ؾشٝشَ ٚ ١تابعتٗا
 اضتذاب ١اٱداز ٠بطسٜك ١إهاب ١ٝيٓتا٥ر ايسقاب ٚ ١تٛؾٝاتٗا
 ؼدٜد َطٛ٦يٝات نباز املدٜس ٜٔأ ٚاملطٛ٦يني بطسٜكٚ ١اقش١
 متتع نباز املدٜس ٜٔأ ٚاملطٛ٦يني باملعسؾ ١ايهاؾ ٚ ١ٝاـدل ٠ملباغسَ ٠طٛ٦يٝاتِٗ
 تعسٜــ املـٛظؿني بػـس ٚا٫يتــصاّ  ٚتـدزٜبِٗ  ٚؽٜٛـٌ ايطـًط ١إيــ ِٗٝبـاٱب٬ؽ عـٔ سـا٫ت عــدّ
ايتصاّ اٱداز٠
 دعِ اٱداز ٠يًُعًَٛات ايهاؾْ ٚ ١ٝااّ إعداد ايتكازٜس
 سلٛيٝــَ ١ساقبــ ١أدٗــص ٠اؿاضــب اٯيــ ٚ ٞايــدلاَر عًــ ٢زقابــ ١إدخــاٍ ايبٝاْــات ; َ ٚــٔ أَجًــ ١ذيــو  :ؼسٜــس
ايػٝهات  ٚايتبًٝؼ عٔ اؿا٫ت ايػاذ ٚ ٠قٛابط ايٛؾ ٚ ٍٛاضتعساض بٝاْات اٱدخاٍ  ٚاٱخساز
 املعًَٛات اي

ٜتِ ؼًًٗٝا ٚؾل املٛقٛع ; ؾعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ قد ٜتعًل املٛقٛع با٭ؾ ٍٛبإٔ ٖـر ٙا٭ؾـٍٛ

َٜ ٚ ١َٓ٪تِ سطابٗا بػهٌ دٚزَ ٚ ٟكازْتٗا باملبايؼ املطذً. ١
ٜعتُد ْٛع عًُ ١ٝاملساقب ١اي

ٜتِ تكُٗٝٝا عً ٢املٛقٛع  ٚطبٝعـ ١زقابـ ١ا٫يتـصاّ احملـددْ ٚ ٠طاقٗـا

ٜكَ ّٛسادع ٛاؾٗاش عٓد تك ِٝٝايسقاب ١ايداخً ١ٝبتك ِٝٝكاطس عـدّ ا٫يتـصاّ با٭ُٖٝـ ١ايٓطـب ١ٝايـ

قـد ٫

نٓعٗا ٖٝهٌ ايسقاب ١أٜ ٚهػـ عٓٗا  ٚقد ٜ ٫ػتٌُ ْااّ ايسقاب ١ايداخً ١ٝداخٌ إسد ٣اؾٗات عً ٢عًُٝـات
زقاب ١يتؿشٝض سا٫ت قدد َٔ ٠عدّ ا٫يتـصاّ ٜٓ ٚبػـ ٞيًُـسادعني يف ٖـر ٙاؿـا٫ت ؾٗـِ ايسقابـ ١ايداخًٝـ١
املتعًك ١بأٖداف ايسقاب ٚ ١قٛابط ا٫ختباز اي

َٔ املتٛقع ا٫عتُاد عًٗٝا  ٚتطاعد ْتٝذ ١تكِٝٝ

ايسقاب ١ايداخً ١ٝاملسادعني عً ٢ؼدٜد َطت ٣ٛايجكَ ٚ ١د ٣تٓؿٝر إدسا٤ات ايسقاب. ١
 4-3-3تك ِٝٝكاطس املٛقٛع  ٚاؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب١
تهُــٔ املعــاٜرل ا٭ضاضــ ١ٝاملطــتخدَ ١يف قٝــاع أُٖٝــ ١فــا٫ت ايسقابــ ١احملتًُــ ١يف ايكــدز ٠عًــ ٢ؼُــٌ
املخاطس ايٓامج ١عٔ اضـذلات ٝذٝات املخـاطس املعتُـدَ ٠ـٔ اؾٗـ ١اـاقـع ١يًسقابـ ١ؾٝبـدأ تكٝـ ِٝاملخـاطس َـٔ
خ ٍ٬ؼً ٌٝنٝؿ ١ٝقٝاّ اؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب ١بنداز ٠املخـاطس ; يـريو هـب عًـ ٢املـسادعني يف قـَ ٤ٛعـاٜرل
ايسقابْ ٚ ١طاقٗا  ٚخؿا٥ـ اؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب – ١دزاض ١مجٝـع ايكـٛابط  ٚممازضـات إداز ٠املخـاطس عًـ٢
اؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب ١أثٓا ٤ايكٝاّ بتك ِٝٝاملخاطس خ ٍ٬ايتخطٝط يسقاب ١ا٫يتصاّ
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 ٚعٓد تك ِٝٝاملخاطس املتعًك ١باملٛقٛع أ ٚاؾٜٗٓ ١بػ ٞيًُسادع ؾِٗ ايكٛٝد املعٝك ١ي٬يتصاّ َجٌ :


تؿطرل اؾٗ ١يًكٛاْني  ٚايًٛا٥ض .



ا٭خطا ٤ايبػس. ١ٜ



قد  ٫ته ٕٛا٭ْاَُ ١ٴؿُُ ١بػهٌ ؾشٝض أ ٫ ٚتعٌُ بؿاعً. ١ٝ



قد ٜتِ خداع ايكٛابط  ٚإخؿا ٤ا٭دي ١أ ٚسذبٗا .



ا ٖتُاَات اؾٗات املعٓ. ١ٝ



ايتػٝرلات اؾٖٛس. ١ٜ



ا٫ستٝاٍ احملتٌُ .



إٖداز ٚإضا ٠٤اضتخداّ نٌٍ َٔ املٛازد ايعاَ ٚ ١عًُٝات ايسقاب ١ايداخً ٚ ١ٝب ١٦ٝايسقاب. ١
ؼـدخ أثٓـا ٤تطبٝـل ايكـاْ ٕٛأ ٚايًـٛا٥ض أ ٚاملعـاَ٬ت

هب عً ٢املسادعني ؼدٜد َاٖ ١ٝاملخاطس ايـ

احملؿٛؾ ١باملخاطس أ ٚا٭ْػطَ ٚ ١ا إىل ذيو ثِ ٜٓبػ ٞشلِ أٜكًا تكَ ِٝٝا إذا ناْا اؾٗ ١يدٜٗا ْااّ زقابٚ ١
إدسا٤ات ٱدازٖ ٠ر ٙاملخاطس أّ  ٚ ٫إذا قسز املسادع عدّ ٚدٛد كاطس َٔ طبٝع ١ايكاْ ٕٛأ ٚايًٛا٥ض ٜٓبػـٞ
عًَ ٘ٝسادع ١ي ١ٝايسقاب ٚ ١كاطسٖا بعد ذيو بـايٓاس إىل ايعٛاَـٌ ضـابك ١ايـرنس  ٚتكٝـ ِٝاملخـاطس  ٚيف
ساٍ ايتصاّ اؾٗ ١اـاقـع ١يًسقابـ ١بػـس ٚا٫يتـصاّ املعُـ ٍٛبٗـا ٜٓبػـ ٞشلـر ٙاؾٗـ ١ايبـد ٤بتشدٜـد كـاطس
تطبٝل ايكٛاْني  ٚايًٛا٥ض ثِ َسادع ١ايسقاب ١ايداخً ٚ ١ٝنٝؿ ١ٝإداز ٠كاطس عـدّ ا٫يتـصاّ ٜ ٚػـٌُ ذيـو
تك ِٝٝقدز ٠اؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب ١عً ٢ؼدٜد املخاطس ايسٝ٥ط ١ٝاي

تٛادٗٗا  ٚقٝاضٗا  ٚزؾدٖا َ ٚساقبتٗا

يف َتابع ١اختؿاؾاتٗا  ٚذيو يتشكٝل ايػاٜات  ٚا٭ٖداف ا٫ضذلاتٝذ ٚ ١ٝايتػػ. ١ًٝٝ
ٜٓبػ ٞيًُسادعني ؼدٜد إسد ٣اؿا٫ت احملتًُ ١ايتاي ١ٝبعد َسادع ١ايسقاب ١ايداخً ١ٝيًذٗ ١اـاقـع١
يًسقاب:١
أ .عدّ ا٫يتصاّ بػس ٚا٫يتصاّ
 .تأثرل سا٫ت عدّ ا٫يتصاّ عً ٢اؾٗ ١اـاقع ١يًسقابَ ١كابٌ أٖداؾٗا امل٪ضط. ١ٝ
ٜتعاٌَ املسادع ْ ٚؿـ ٞأغًـب ٖـر ٙاؿـا٫ت َـع ناؾـ ١ايكـٛاْني  ٚايًـٛا٥ض ايـ

تٴـٓاِ عُـٌ املٛقـٛع ;  ٚيـريو

ٜٓبػ ٞيًُسادعني ؼدٜد سا٫ت عدّ ا٫يتصاّ بايكٛاْني  ٚايًـٛا٥ض  ٚايكٛاعـد  ٚاٱدـسا٤ات املعُـ ٍٛبٗـا يف إطـاز
زقاب ١ا٫يتصاّ .
 ٚهب عً ٢املسادعني ايتأٖب ؿكٝك ١إٔ سا٫ت عدّ ا٫يتصاّ قد ؼـدخ بطـبب ا٫ستٝـاٍ أ ٚاـطـأ ٚ
ٜٓبػٚ ٞقع مجٝع اؾٛاْب يف ا٫عتباز عٓد تك ِٝٝاملخاطس خ ٍ٬مجٝع َساسٌ دٚز ٠ايسقاب ٚ ١ضٝٴتٝض ٖـرا
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يًُسادع ؼدٜد طبٝع ١إدسا٤ات ايسقاب ٚ ١تٛقٝتٗا َ ٚداٖا داخٌ فٌُ ْطام ايسقابـ ١نُـا ٜطـاعد املسادـع
أٜكًـا يف ؼدٜـد فـا٫ت ايسقابـ ١ذات ا٭ٚيٜٛـ ١ي٬ضـتذاب ٫ ١ستٝادـات اؾٗـ ١اـاقـع ١يًسقابـ ٚ ١غرلٖـا َـٔ
املطتخدَني املطتٗدؾني َٔ تكسٜس ايسقاب. ١
تٓؿٝر إدسا٤ات تك ِٝٝاملخاطس
إٕ ايؿِٗ اؾٝد يًذٗ ٚ ١غس ٚا٫يتصاّ املعُ ٍٛبٗا  ٚزقاب ١ا٫يتـصاّ ايداخًٝـ ١يًذٗـ ١تٴشـدد مجٝعٗـا
اٱطاز املسدع ٞايرٜ ٟك ّٛاملسادع عً ٢أضاض٘ بٛقع خط ١زقاب ١ا٫يتصاّ ٜطتخدّ املسادع اٱطـاز املسدعـ ٞيف
إؾداز اؿهِ املٗين س ٍٛتكٝـ ِٝكـاطس عـدّ ا٫يتـصاّ  ٚا٫ضـتذاب ١شلـر ٙاملخـاطس خـ ٍ٬زقابـ ١ا٫يتـصاّ  ٚقـد
ؽتًـ طبٝع ١إدسا٤ات تك ِٝٝاملخاطس َ ٚداٖا اي

ٜك ّٛبٗـا املسادـع َـٔ دٗـ ١إىل أخـس ٚ ٣تتـأثس بايعٛاَـٌ

ايتاي: ١ٝ


ؼدٜد غس ٚا٫يتصاّ املعُ ٍٛبٗا  ٚتعكٝداتٗا



َعسؾ ١املسادع بسقاب ١ا٫يتصاّ ايداخً ١ٝيًذٗـَ ١كابـٌ غـس ٚا٫يتـصاّ املتبعـ ١ايـ

مت تطبٝكٗـا يف عًُٝـات

ايسقاب ١ايطابك ٚ ١ايسقاب ١املٗٓ١ٝ



طبٝع ١غس ٚا٫يتصاّ املتبع١
اـدَات اي

تكدَٗا اؾَٗ ٚ ١د ٣تأثرل ايعٛاٌَ اـازد ١ٝعًٗٝا

ٜٓبػ ٞيًُسادعني عٓد تك ِٝٝاملخاطس املتعًك ١بعًُٝات ايسقاب ١دزاضَ ١ا : ًٜٞ


اضتٝعا املدٜس ٚ ٜٔنباز املطٛ٦يني ٭ٖداف ا٫يتصاّ ايسٝ٥ط ١ٝبػهٌ ٚاقض

 ٚايهػـ عٔ سا٫ت عـدّ

ا٫يتصاّ  ٚبد ٤عًُ ١ٝؼدٜد ايطبب ايسٝ٥ط ٞيعدّ ا٫يتصاّ إٕ أَهٔ .


ٜــٛؾس اشلٝهــٌ ايتٓاُٝــ ٞأضــًٛبًا يتشدٜــد كــاطس عــدّ ا٫يتــصاّ ٜٛ ٚدــد يف املٓاُــات ايهــبرلٚ ٠ســد٠
كؿؿ ١ٱداز ٠املخاطس تك ّٛباضتُساز بدزاضَ ١د ٣ا٫يتصاّ  ٚاملخاطس ا٭خس ٣اي

تٛاد٘ ٖر ٙاؾٗ١

 ٚتٛؾ ٞبندسا ٤تػٝرلات بٓا ً٤عً ٢ذيو يًتأند َٔ ايتصاّ اؾٗ ١بػس ٚا٫يتصاّ املتبع. ١


َٓض نباز املدٜسَ ٚ ٜٔطٛ٦ي ٞاؾٗ ١اـاقـع ١يًسقابـ ١املطـٛ٦ي ١ٝيٲبـ٬ؽ عـٔ ايتػـٝرلات سٝـح ؼتـاز
اؾٗ ١اي

تعٌُ يف ب ١٦ٝدٜٓاَٝه ١ٝإىل ا٫ضتذاب ١ايطسٜع ١يًتػرلات ايب ٚ ١ٝ٦ٝإذا ؾٛقـا اؾٗـْ ١كـٌ

َعًَٛات س ٍٛايتػٝرلات اي

ؼدخ يف اٱدسا٤ات  ٚعًُٝات ايسقاب ١داخٌ اؾٗ ١إىل بعض املـٛظؿني أٚ

املدٜس ٜٔضٝكًٌ ٖرا َٔ خطس سا٫ت عدّ ا٫يتصاّ .


ؾِٗ املدٜسٚ ٜٔنباز املطٛ٦يني يٮدصا ٤املعكـدَ ٠ـٔ ٖـر ٙايعًُٝـات  ٚيف سايـ ١عـدّ ؾٗـِ املـدٜسٚ ٜٔ
نباز املطٛ٦يني شلر ٙايعًُٝات ؾًٔ ٜكَٛٛا بتٓؿٝر ا٫يتصاّ نُـا ٖـَ ٛطًـٚ ٛؾـل ايػـس ٚأ ٚاٱغـساف
عًٗٝا  ٚغايبًا َا ته ٕٛكاطس عدّ ا٫يتصاّ نبرل ٠يف ٖرا ايٛقع .
49

دلٍل رقابت االلتزام
لتطبٍق الوعاٌٍر الذولٍت لإلًتىصاي



دزاض ١إداز ٠اؾٗ ١يٓتـا٥ر ايسقابـ ٚ ١ايتٛؾـٝات دزاضـ ١سازلـَ ١ـع اؽـاذ ايتـدابرل ايتؿـشٝش ١ٝاملٓاضـب١
ٚػتُع اشل ١٦ٝامل٪ضطَ ١ٝجٌ فًظ اٱداز ٠أ ٚإسد ٣ايًذإ بؿٛز ٠دٚز ١ٜملسادع ١قكاٜا ا٫يتصاّ ايٓاػ ١عـٔ
عًُٝات ايسقاب.١
قد ٜه ٕٛٱدسا٤ات املسادـع املتعًكـ ١بؿٗـِ نٝؿٝـ ١اضـتذاب ١اٱداز ٠يٓتـا٥ر ايسقابـ ٚ ١ايتٛؾـٝات تـأثرلًا

دٖٛسًٜا عً ٢ايتصاّ اؾٗ ١مبتطًبات ا٫يتصاّ املُتبعـ ٚ ١تٓؿٝـرٖا ملطـاعدت٘ عًـ ٢ؾٗـِ َـا إذا ناْـا اٱداز ٠قـد
اضتذابا شلر ٙايٓتا٥ر أّ  ٚ ٫تػتٌُ أَجً ١ايسقاب ١ايداخً ١ٝأٜكًا عً ٢ايتكازٜس ايـ

أعـدتٗا عًُٝـات زقابـ١

ا٫يتصاّ ايداخً ٚ ١ٝتك ِٝٝاؾٛد ٠ايداخً. ١ٝ
تك ِٝٝكاطس عدّ ا٫يتصاّ با٭ُٖ ١ٝايٓطب١ٝ
ٜٓبػ ٞيًُسادعني عٓد تك ِٝٝكاطس عدّ ا٫يتصاّ با٭ُٖ ١ٝايٓطب ١ٝدزاض ١ايعٛاٌَ ايتاي:١ٝ
 تعكٝدات غس ٚا٫يتصاّ املُتبع.١
َ د ٣اضتعداد غس ٚا٫يتصاّ املُتبع ١ؿا٫ت عدّ ا٫يتصاّ.
 ايؿذل ٠ايصَٓ ١ٝاي خكعا خ٬شلا اؾٗ ١إىل غس ٚا٫يتصاّ املُتبع.١


َ٬ساات املسادعني سَ ٍٛد ٣ايتصاّ اؾٗ ١بػس ٚا٫يتصاّ املتبع ١خ ٍ٬ايعاّ املاق.ٞ

 ايتأثرل اير ٟتٴشدث٘ اؾٗ ١بعدّ ايتصاَٗا بػس ٚعدّ ا٫يتصاّ املُتبع١
 دزد ١متطو اؾٗ ١بػس ٚا٫يتصاّ.
َٔ أَجً ١املٛاقـ اي قد تٴُجٌ خطس عدّ ا٫يتصاّ با٭ُٖ ١ٝايٓطبٚ ١ٝتتطبب يف سا٫ت عدّ ايتـصاّ َـٔ داْـب
اؾٗ:١
 إذا ٚادٗا اؾَٗ ١ػانٌ َاي ١ٝمما ٜسؾع َٔ خطس ؼ ٌٜٛا٭َٛاٍ املُٓٛس ١إىل أٖداف غرل َٴؿسه بٗا
 إذا نإ يد ٣اؾٗ ١تازىريا يف ض ٤ٛا٫ستؿاظ باملًؿات.
 3-3-5اعتبازات كاطس ايػؼ ٚايؿطاد
ْعسف مٔ املسادع ٕٛإٔ ايػؼ ٚايؿطاد ٜٴػه ٕ٬خطسًا نبرلًا ٜٚؿٛم اـطس ايهأَ يًػؼ ٚايؿطاد أ ٟغـهٌ َـٔ
أغهاٍ اـطاز ٠املاي ١ٝ٭ُْٗا ٜتطببإ يف أثاز ضًب ١ٝعا ١ُٝتكع عً ٢زلع ١اؾٗٚ ١ب ١٦ٝايعٌُ ايداخً ١ٝنُـا قـد تكًـٌ
نجس ٠سا٫ت ايػؼ ٚايؿطاد َٔ ثك ١ايػعب ظُٝع َ٪ضطات ايدٚيٜ .١تِ دزاض ١كاطس ايػؼ ٚتكٝـ ِٝا٭ُٖٝـ ١ايٓطـب١ٝ
املتعًك ١عا٫ت ايػؼ داخٌ ايٓطام املتطع يسقاب ١ايكطاع ايعاّ.

51

دلٍل رقابت االلتزام
لتطبٍق الوعاٌٍر الذولٍت لإلًتىصاي

نهٔ طسه ا٭ض ١ً٦ايتاي ١ٝعٓد إدسا ٤تك ِٝٝملخاطس ايػؼ ٭ ٟدٗ:١
ٜٛ ٌٖ .1دد يد ٣اؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب ١إطاز عاّ ملساقب ١سا٫ت ايػؼ ٚايؿطـاد؟ ٜٚٴكؿـد بـريو ايٓاـاّ ايـر ٟوتـٟٛ
عً ٢إدسا٤ات َتٓاضك ١مت ٚقعٗا ملٓع سا٫ت ايػؼ ٚنػؿٗا ٚايتعاٌَ َعٗا.
ٜٛ ٌٖ .2دد تهاٌَ بني ايطٝاضات ٚإدسا٤ات َٓع سـا٫ت ايػـؼ ٚايؿطـاد ٚايهػــ عٓٗـا عٝـح ٜتهاَـٌ عًُـٗا مجٝعًـا
بػهٌ َٴشهِ؟
 ٌٖ .3ضاِٖ مجٝع املطتخدَني املعٓٝني يف ؾٝاغ ١فٌُ ضٝاض ١اؾٗٚ ١تعدًٜـٗا ملٓـع سـا٫ت ايػـؼ ٚايؿطـاد ٚايهػــ
عٓٗا؟
 ٌٖ .4تٛاد٘ فٌُ ضٝاض ١اؾٗ ١ايعٓاؾس املتؿً ١بايػؼ َجٌ:
أ) ْٗر اٱداز ٠ايعًٝا
) تك ِٝٝكاطس ايػؼ
دـ) عًُٝات ايسقاب ١ايداخً ١ٝيًُخاطس
د) عًُٝات إعداد ايتكازٜس ايداخً١ٝ
ٖـ) عًُٝات إعداد ايتكازٜس اـازد١ٝ
 )ٚاٱؾؿاه عٔ املؿًش ١ايعاَ١
ش) قٛاعد ايطًٛى
سـ) َعسؾ ١املٛظؿني ٚٚعِٗٝ
) ٚع ٞامتُع ٚايعُ٤٬
ٜ ٌٖ .5عهظ فٌُ ضٝاض ١اؾٗ- ١أ ٚأ ٟضٝاض ١أخس ٣أ ٚأ ٟإدسا٤ات ذات ؾً -١استٝادات اؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب١؟
ٜ ٌٖ .6تِ َسادع ١إطاز َساقب ١ايػؼ بػهٌ دٚزٟ؟ َٚت ٢ناْا خس َس ٠مت َسادعت٘ ؾٗٝا؟
ٜٛ ٌٖ .7دد َٓٗر َٴٓاِ يتطبٝل ايتٛؾٝات املُٗ ١املستبط ١بعًُٝات املسادع١؟
 ٌٖ .8مت تستٝب أٚيٜٛات تٛؾٝات ايتػٝرل أ ٚايتطٜٛس ٚؾل ايطٝاضٚ ١اٱدسا٤ات ايتػػ ١ًٝٝأ ٚتطبٝكٗا؟
 ٌٖ .9تك ّٛاؾٗ ١بأ ٟاتؿا٫ت أ ٚبساَر ؾعاي ١يصٜاد ٠ايٛع ٞبنطاز َساقب ١ايػؼ ايتابع شلا؟
ٜ ٌٖ .10ٴُهٔ يهاؾ ١ا٭طساف ايٛؾ ٍٛبطٗٛي ١إىل أُطس عٌُ اؾٗ١؟
 ٌٖ .11تٛقض مجٝع أُطس ايعٌُ ٚعٓاؾسٖا ايتصاّ اٱداز ٠ايعًٝا
مبباد ٨اؾٗٚ ١ضٝاضاتٗا؟
ٜٛ ٌٖ.12دد غخـ أ ٚدٗ٪َ ١ضطَ ١ٝطٛ٦ي ١عٔ أُطس َساقب ١ايػؼ ٚايؿطاد ٚإدازتٗا؟
َٔ ايكسٚز ٟاضتٝعا َؿٗ َٞٛايػؼ ٚايؿطاد بٛقٛه ٜٚٴعد ايؿازم اؾٖٛس ٟبني ايػؼ ٚاـطـأ ٖـ ٛبٝـإ َـا
إذا نـإ اؿــدخ ايـر ٟأد ٣إىل عــدّ ا٫يتــصاّ َكؿـٛدًا أّ  .٫ؾــايػؼ ٚايؿطــاد ُٖـا ا٭ْػــط ١املُتعُــد ٠ايـ ٜتخًًــٗا خــداع
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يًشؿ ٍٛعًَٝ ٢ـص ٠غـرل قاْْٝٛـ ١أ ٚغـرل عاديـٚ ١قـد ٜهـ ٕٛاي ػـخـ املطـ ٍٛ٦عـٔ عًُٝـات ايػـؼ أسـد أعكـا ٤اٱداز٠
املطٛ٦يني عٔ اؽاذ ايكساز أ ٚأسد املٛظؿني أ ٚأسد ا٭طساف اـازد.١ٝ
ْاسًا يًتكٝٝدات املتأؾً ١يف عًُ ١ٝايسقاب ١قد ٜهٖٓ ٕٛاى بعض املخاطس اي ٜ ٫ٴُهٔ تؿادٜٗا أ ٚبعـض سـا٫ت
عدّ ا٫يتصاّ با٭ُٖ ١ٝايٓطب ١ٝايـ ٜ ٫ٴ ُهـٔ ايهػــ عٓٗـا ستـ ٢يـ ٛنـإ ٖٓـاى ؽطـٝط دٝـد يعًُٝـ ١ايسقابـ ١أٜ ٚـتِ
تٓؿٝرٖا ٚؾل املعاٜرل ايدٚي ١ٝيٲْتٛضاٜٚ ٟصداد أُٖ ١ٝايتأثرل املُشتٌُ يًتكٝدات املتأؾـً ١يف سـا٫ت ا٫مـساف ايٓامجـ١
عٔ ايػؼٜٚ .ٴعد خطس عدّ انتػاف إسد ٣سا٫ت عـدّ ا٫يتـصاّ -ايٓامجـ ١عـٔ ايػـؼ -أعاـِ َـٔ خطـس عـدّ انتػـاف
إسد ٣سا٫ت عدّ ا٫يتصاّ ايٓامج ١عٔ خطأٚ .عً ٢ايٓكٝض َٔ ا٭خطـا ٤غـرل املكؿـٛد ٠تتكـُٔ ا٭ْػـط ١ا٫ستٝايٝـ١
عاد ري ٠خططريا َٴٓاُ ري ١يًتطـذل عًٗٝـا َجـٌ :املعًَٛـات املػًٛطـ ١أ ٚايتصٜٚـس أْ ٚكــ ايتٛثٝـل أ ٚايتطـذل أثٓـا ٤ايتٛثٝـل أٚ
إعطا ٤املسادع املطتٓدات املػًٛطٚ ١قد تصداد ؾعٛب ١نػـ سا٫ت ايتطذل ٖر ٙعٓدَا تهتٌُ ؾٗٝا عٓاؾس امل٪اَس ٠ؾكد
تٛد ٟامل٪اَس ٠باملسادع ي٬عتكاد عذ ١ٝأدي ١اٱثبات  ٖٞٚيف اؿكٝك ١أدي ١كادع.١
ٜٓبػ ٞيًُسادع ا٫سذلاش َٔ ٚدٛد أْٛاع كتًؿ َٔ ١أٚدـ٘ ايكؿـٛز أ ٚا٫مساؾـات أ ٚؼسٜــ اؿكـا٥ل ٚتكٝـِٝ
نٌ ذيو نُا ٜٓبػـ ٞيًُسادـع أٜكًـا دزاضـ ١نـٌ َـٔ املخـاطس ايعاَـٚ ١اـاؾـ ١املتؿـً ١باملٛقـٛع ٜٓ ٚبػـ ٞيًُـسادعني
ؼدٜد كاطس ايػؼ املتؿً ١بأٖداف ايسقابٚ ١تكُٗٝٝا.
ٜٗدف تك ِٝٝكاطس ايػؼ إىل َا :ًٜٞ
أ .ؼدٜد كاطس ايػؼ ٚايؿطاد داخٌ اؾٗ١
 .ايتأند َٔ ٚدٛد عًُٝات ايسقاب ١ايداخً ١ٝيًذٗ ١يف َهاْٗا ايؿشٝض ٚتكُٗٝٝا
دـ .تك ِٝٝاملخاطس ايصا٥دٚ ٠دزاض ١إدسا٤ات ايسقاب ١املُشتًُ.١
ٜٓبػ ٞيًُسادع عٓد تك ِٝٝكاطس ايػؼ اٖ٫تُاّ بإٔ عًُٝات ايسقاب ١ايداخً ١ٝذات ايؿـًَٛ ١ثكـ ١إ ٫إٔ ٖـرا
ٜ ٫كُٔ إٔ ٖر ٙايعًُٝات قد أُدسٜا بايهؿا ٠٤املطًٛبٜٚ ١عتُد ا٭غخاف املتُٗ ٕٛبايػؼ عً ٢قعـ عًُٝات ايسقابـ;١
يريو ٜٓبػ ٞيًُسادعني إٔ تهـ ٕٛيـد ِٜٗعكًٝـ ١رامـسَنير عٓـد إدـسا ٤ايتكٝـٜٓٚ ِٝبػـ ٞشلـِ قاٚيـ ١ايٛؾـ ٍٛإىل
ايجػسات احملتًُـ ١أ ٚا٭ضـايٝب ايـ قـد تـ٪د ٟإىل سؿـ ٍٛأسـد ا٭غـخاف ايـداخًٝني أ ٚدٗـ ١خازدٝـ ١عًـَٝ ٢ـص ٠غـرل
قاْ ١ْٝٛأ ٚغرل عاديٜٚ .١ٴٓؿض بته ٜٔٛؾسٜل يتك ِٝٝاملخاطس ٜٴُهٓ٘ تٛؾرل عـد ٠أْـٛاع َـٔ املـدخ٬ت ايـ تعتُـد عًـ٢
كتًـ أْٛاع املعسؾٚ ١اـدلٚ ٠املٗاز.٠
قد ٜاٗس ايػـؼ ٚايؿطـاد يف أغـهاٍ كتًؿـٜٚ ١تُٝـص ايػـؼ عـاد ري ٠بػـهٌ َتعُـد َـٔ اــداع يتطـٗ ٌٝاخـت٬ع
ا٭ؾ ٍٛأ ٚايتطذل عًٗٝا بُٓٝا ٜتكُٔ ايؿطـاد عًـ ٢خـسم يًجكـ ١يف أدا ٤املـٛظؿني ملٗـاَِٗ ط8ص ٜٚٴعـد ايؿطـاد أسـد أْـٛاع
ايػؼ ايرٜ ٟتهَٛ َٔ ٍٕٛظـ سهـَ( َٞٛستػـٜ )ٞتًكـ ٢املهاضـب أ ٚايسغـا ٣ٚأ ٚايعُـ٫ٛت اـؿٝـ( ١املايٝـ ١أ ٚايعٝٓٝـ)١
َكابٌ تكد ِٜخدَ ١أَٝ ٚصٜ ٫ ٠طتشكُٗا ايساغ. ٞ
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هُع املسادع -ٕٛنذص َٔ ٤عًُ ١ٝاملساقب ١اي تً ٞايتك ِٝٝا٭ٚيـ ٞملخـاطس ايػـؼ أديـ ١ناؾٝـَٓٚ ١اضـب ١تتؿـٌ
مبٛقٛع ايسقابٚ ١ذيو َٔ خ ٍ٬أدا ٤إدسا٤ات ايسقاب ١املٓاضب ١بُٓٝا ٜٴعد انتػاف ا٭ْػط ١غرل ايكاْ ١ْٝٛاحملتًُ ١مبـا
يف ذيو ايػؼ يٝظ اشلدف ايسٝ٥طـَ ٞـٔ إدـسا ٤زقابـ ١ا٫يتـصاّ ٜ ٫ٚٴـدزز املسادعـ ٕٛعٛاَـٌ كـاطس ايػـؼ يف تكٝـُِٗٝ
يًُخاطس يهِٓٗ ٜبك ٕٛسرز ٜٔ٭٪َ ٟغس ٜدٍ عًٚ ٢دٛد أْػط ١غرل قاْ ١ْٝٛأ ٚايػؼ أثٓا ٤إدسا ٤ايعٌُ املٓ ٛبِٗ.
دست ايعاد ٠عً ٢إٔ ته ٕٛا٭ْػطٚ ١ايعًُٝات اي تتطِ با٫تؿاٍ املُهجـ َع ايعُ ٤٬أ ٚاؾٗات اـازدٝـ ١أنجـس عسقـ١
ؿا٫ت ايػؼ ٚايؿطاد بطبب نجسٚ ٠دٛد ايؿُسف املتاسٚ ١اٱغسا٤ات  َٔٚأَجًٖ ١ر ٙا٭ْػط :١عًُٝـات غـسا ٤ايبكـا٥ع
ٚايدؾع َكابٌ اـدَات (َجـٌ ا٭َـٛاٍ املُٓٛسـٚ ١ايعطاٜـا ٚاملُخؿؿـات...إخل) ٚعًُٝـات املـٓض أ ٚاٱؾـداز (يًـسٴخـ أٚ
ايذلاخٝـ أٚ ٚثا٥ل اشل...١ٜٛإخل) ٚعًُٝات ايتٓاٚ ِٝايؿشـ ٚاملسادعَٚ ١ا إىل ذيو ٚتطبٝل ايكٛاْني ٚايًٛا٥ض.
ٜٓبػ ٞيًُسادعني احملاؾا ١عً ٢ايػو املٗين ٚا٫سذلاش َٔ كاطس ايػؼ ٚتأثرلاتٗا خ ٍ٬عًُ ١ٝايسقاب.١
غايبًا َا تٛدد ث٬ث ١عٓاؾس أضاض ١ٝيكٝاّ أسد ا٭غخاف بايػؼ أ ٚايؿطاد:
 .1ايؿسؾ0١
 . .2اؿاؾص أ ٚايكػط0
 .3ايتدلٜس أ ٚايطًٛى.
ٜٓٚبػ ٞايتعاٌَ َـع ٖـر ٙايعٓاؾـس ايج٬ثـ ١خـ ٍ٬عًُٝـات ايسقابـ ١ايداخًٝـ ١يًذٗـ ;١يـريو قـد تٴػـرل عًُٝـات
ايسقاب ١ايداخً ١ٝاي تتطِ بايكعـ إىل ٚدٛد سـا٫ت غـؼ ٚؾطـاد ٚقـد تهـٖ ٕٛـرْ ٙكطـ ١ايبداٜـ ١يًُـسادعني ٚ-ؾـل
اختؿاؾِٗ -بد٫ري َٔ ايبشح عٔ َ٪غسات ٭ْػط ١ايػؼ ٚايؿطاد احملتًُني ؾٗٓاى نجرل َٔ اٱدـسا٤ات ٜٴُهـٔ تطبٝكٗـا
ملٓع ايػؼ ٚايؿطاد ٚذيو خ ٍ٬ايتعاٌَ َع عًُٝات ايسقاب ١ايداخً ١ٝايكعٝؿ.١
ٜٚتُتــع ايكطــاع ايعــاّ مبٗــاّ ؾسٜــدَٚ ٠طــٛ٦يٝات تٗــدف إىل تطبٝــل ايكــٛاْني ٚايًــٛا٥ض َٚــٔ أَجًتٗــا عًُٝــات
ايتشكٝــل ٚاملكاقــاٚ ٠ايعكٛبـــات ٚقــد ٜهـــ ٕٛيًعُــ ٤٬اٖتُـــاّ (َــاي )ٞخـــاف با٭ْػــط ١أ ٚاــــدَات ايــ تٴكـــدَٗا
اؿهٜٚ ١َٛٴػرل ٖرا إىل ٚدٛد إغسا٤ات يسغ ٠ٛاملٛظؿني املدْٝني أ ٚايت٬عـب بـايكسازات اؿهَٝٛـ ١يتشًٜٛـٗا إىل َؿـًش١
ايعُ ٌٝؾك٬ري عٔ اٱغسا٤ات اي ٜتعسض شلا املٛظؿ ٕٛاملدْ ٕٛٝيكب ٍٛايسغا ٟٚأ ٚطًبٗا.
إٕ إداز ٠اشل٦ٝات اؿه ١َٝٛقؿٛؾ ١مبخاطس عدّ ا٫يتصاّ ؾداًُ٥ا َا ته ٕٛاشل٦ٝات ايـ تـتشهِ يف ايطـًط ١أنجـس
عسق ١ؿا٫ت عدّ ا٫يتصاّ ٚتتعاٌَ ٖر ٙاشل٦ٝات َع ا٭ؾـ ٍٛايعاَـ ١ايكُٝـَ ١جـٌ :ا٭َـٛاٍ أ ٚايبكـا٥ع أ ٚايعكـازات أٚ
املعًَٛات.
إذا تٛؾٌ َسادع ٞاؾٗاش -أثٓا ٤إدسا ٤عًُٝات زقاب ١ا٫يتـصاّ -إىل سـا٫ت عـدّ ايتـصاّ قـد تٴػـرل إىل أْػـط ١غـرل
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قاْ ١ْٝٛأ ٚسا٫ت غؼ ٜٓبػ ٞشلِ إبدا ٤اٖ٫تُاّ ٚاؿرز املٗٓٝني ملٛادٗ ١اٱدسا٤ات ايكاْ ١ْٝٛأ ٚايتشكٝكات املطـتكبً١ٝ
احملتًُ ١نُا ٜٓبػ ٞشلِ ايسدٛع إىل املطتػاز ايكاْ ْٞٛأ ٚاشل٦ٝات ايتٓا ١ُٝٝاملٓاضب.١
قد ٜسؾع املسادع ٕٛغهٛنِٗ ٖر ٙإىل املطتٜٛات اٱداز ١ٜاملٓاضب ١أ ٚإىل ا٭غخاف املطـٛ٦يني عـٔ اؽـاذ ايكـسازات
 َٔٚثِٴ َتابع ١تأنٝد اؽاذ اٱدسا٤ات املٓاضب.١
ٜسدع ايكساز إىل اؾٗاش يف ؼدٜد اٱدسا ٤املٓاضب يف سا٫ت عدّ ا٫يتصاّ املستبط ١بايػؼ أ ٚايتذاٚشات اـطرل٠
ٜٓٚبػ ٞملسادعٝاؾٗاش إدساَ ٤ا ًٜصّ يًتأند َٔ ا٫ضتذاب ١بطسٜكَٓ ١اضبٚ ١اياسٚف املُشٝط ١بعًُ ١ٝايسقاب.١
 6-3-3ؼدٜد ا٫عتُاد عً ٢ايسقاب ١ايداخً١ٝ
إٕ ايػسض َٔ إدسا ٤تك ِٝٝيًُخاطس يف زقاب ١ا٫يتصاّ -نُا ٚقشٓا َطبكريا ٖٛ -ؼدٜد ايكطاعات ا٭نجس عٴسقـ١
ملخاطس عدّ ا٫يتصاّ ٚؽؿٝـ املٛازد ايسقابٝـ ١ايػـشٝش ١شلـر ٙايكطاعـات ٚايـ تٴُجـٌ قـٛز لـاه اؾٗـات اـاقـع١
يًسقابٚ ١اضـتُسازٜتٗا;ٚيريو ٜٓبػـ ٞيًُـسادعني  -بعـد تكٝـ ِٝاملخـاطس املتعًكـ ١با٭ْػـط ١ايتػـػٚ ١ًٝٝا٫ضـذلاتٝذ١ٝ
يًذٗات اـاقع ١يًسقاب -١ؼدٜد ا٫ضـتذاب ١املٓاضـب ١ملخـاطس عـدّ ا٫يتـصاّ با٭ُٖٝـ ١ايٓطـب ١ٝايـ تتكـُٔ اٖ٫تُـاّ
باملطت ٣ٛايؿعً٫ ٞنتُاٍ عًُٝات ايسقاب ١ايداخًٚ .١ٝبٓا ً٤عً ٢تك ِٝٝعًُٝات ايسقابـ ١ايداخًٝـٜ ١كـع قـُٔ َطـٛ٦ي١ٝ
املسادع إؾداز قساز سَٓ ٍٛاضبَٗٓ ١ذ ١ٝايسقابٚ ١ؼدٜد أدي ١اٱثبات اي٬شَ ١ٱدسا ٤عًُ ١ٝايسقاب.١
 7-3-3زبط املخاطس ايكا ١ُ٥بنضذلاتٝذ١ٝايسقاب١
َٔ اؾٛاْب املُٗ ١يعًُ ١ٝزقاب ١ا٫يتصاّ أْ٘ هب عً ٢املساقب دزاض ١ايذلابط بني املخاطس ايكاٚ ١ُ٥إضـذلاتٝذ١ٝ
ايسقابٚ ١بٓا ً٤عً ٢قُٝـ ١ا٭ديـ ١املُهتػـؿ ١ايـ قـد هـد املساقبـ ٕٛأْٗـا َكبٛيـ٫ ١عتُادٖـا يف تكٝـ ِٝعًُٝـات املساقبـ١
ايداخً ١ٝهب عً ِٗٝؼدٜد اضذلاتٝذ ١ٝايسقاب ١اي ٜٓبػ ٞاتباعٗا; ٖـٌ ٜٓبػـ ٞاتبـاع َٓٗذٝـ ١تعتُـد عًـ ٢عًُٝـات
املساقب ١أّ َٓٗذَٛ ١ٝقـٛع ١ٝتعتُـد عًـ ٢ا٫ختبـاز؟ٜٚٴذس ٟاملساقبـ ٕٛعًـ ٢أزض ايٛاقـع عـددًا َـٔ عًُٝـات املساقبـ١
املُشددٚ ٠ايتؿؿ ١ًٝٝبػسض ايٛثٛم بهؿا ٠٤ايعٌُ ٚؾـل عًُٝـ ١املساقبـٖ ١ـرٜٓٚ ٙبػـ ٞيًُـساقبني أثٓـا ٤إدـسا ٤عًُٝـات
ايسقاب ١املُؿؿً ١إؾداز سهِ َٗـين يتشدٜـد أ ٟخطـأ ٚملعسؾـ ١نٝؿٝـ ١مجـع ا٭ديـ ١املٓاضـبٚ ١ايهاؾٝـ ١يًتأنـد َـٔ ؾـش١
غهٛنِٗ ٚقد تعتُد اضذلاتٝذ ١ٝايسقاب ١عً ٢اختباز عًُٝات املساقب ١أ ٚاٱدسا٤ات املٛقٛع.١ٝ
4-3

ؼدٜد ا٭ُٖ ١ٝايٓطب ١ٝيف َسسً ١ايتخطٝط
عٓدَا ٜتٛؾٌ املسادع ٕٛإىل تأنٝد َعك ٍٛهب عً ِٗٝايتخطٝط يعًُ ١ٝايسقابٚ ١إدساٗ٥ا يتشدد َـا إذا ناْـا

املعًَٛات املستبط ١باملٛقٛع تًتصّ باملعاٜرل ايكٝاض ١ٝيف مجٝع دٛاْبٗا اؾٖٛس.١ٜ
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عٓد إدسا ٤زقاب ١ا٫يتصاّ ٜتِ ؼدٜد ا٭ُٖ ١ٝايٓطب ١ٝيف مجٝع َساسٌ ايسقاب:١
أ .أٖداف ايتخطٝط.
 .أٖداف تك ِٝٝا٭ديٚ ١تأثرل سا٫ت عدّ ا٫يتصاّ اي مت انتػاؾٗا.
دـ .أٖداف إعداد تكازٜس بٓتا٥ر عًُ ١ٝايسقاب.١
ٜتِ مجع َعًَٛات س ٍٛاؾٗ ١أثٓا ٤عًُ ١ٝايتخطٝط ٚذيو يتك ِٝٝاملخاطس ٚؼدٜـد ا٭ُٖٝـ ١ايٓطـب ١ٝيٛقـع
إدسا٤ات ايسقاب َٔٚ ١ثِ هـب تكٝـٖ ِٝـر ٙاملعًَٛـات ٚؼدٜـد أُٖٝتٗـا ايٓطـب ١ٝباعتبازٖـا ا٭ضـاع ايـرٜ ٟكـ ّٛعًٝـ٘
ا٫ضتٓتاز ٚإعداد ايتكازٜس.
ٜٴعد ؼدٜد ا٭ُٖ ١ٝايٓطب ١ٝخاقعًا يًشهِ املٗين ٜٚعتُد عً ٢طسٜك ١ؾِٗ املسادع ٫ستٝادات املطتخدَني.
ٜٚٴُهٔ إؾداز سهِ با٭ُٖٝـ ١ايٓطـب ١ٝعًـ ٢غـَ ٤ٞـا إذا ناْـا املعسؾـ ١بـ٘ ضـت٪ثس عًـ ٢قـسازات املطـتخدَني
املطتٗدؾني ٜٓ ٫ٚبػ ٞإ ٜٴٓاس إىل ا٭ُٖ ١ٝايٓطب َٔ ١ٝداْب ايك ١ُٝؾكط سٝح إٔ يدٜٗا دٛاْب نٝؿٚ ١ٝنُ ١ٝأخس٣
ٚقد تٴكدٍّ اـؿا٥ـ املتأؾً ١عٓؿسًا أ ٚفُٛع َٔ ١ايعٓاؾس يف غهٌ أُٖٝـْ ١طـب ١ٝيف طبٝعتٗـا َٚـع ذيـو قـد ٜهـٕٛ
اؿدخ ًَُٗا ْطبًٝا بؿعٌ ايطٝام احملٝط ب٘ عٓد سدٚث٘ .إسد ٣ايعٓاؾس املُٗ ١يف ؼدٜد ا٫يتصاّ با٭ُٖ ١ٝايٓطـبٖ ١ٝـٞ
دزاضَ ١ا إذا ناْا سا٫ت ا٫يتصاّ أ ٚعدّ ا٫يتصاّ املُكدَ ١قد ت٪ثس عً ٢قـسازات املطـتخدَني املطـتٗدؾني  َٔٚايعٓاؾـس
املُٗ ١اي ٜٓبػٚ ٞقعٗا يف ا٫عتباز أثٓا ٤إؾداز اؿهِ ٖ ٞاملتطًبات اي٬شََٓٚ ١ؿعـ ١ايعاَـ ١أ ٚتٛقعـاتِٗ ٚايكطاعـات
ايتػسٜعٚ ١ٝايطًبات ٚايتُ٬ٜٛت ايكخُٚ ١قد ٜتِ اعتباز بعض املطآَ ٌ٥خؿك ١ايك ١ُٝنايػؼ قُٔ ْطـام ا٭ُٖٝـ١
ايٓطب1١ٝ
َٔ ايكسٚز ٟأٜكًا دزاض ١بعض ا٭َٛز ا٭خس ٣ناملعاٜرل ٚايػسٚ ٚأضبا عدّ ا٫يتصاّ أْ ٚتا٥ذـ٘ عٓـد تكٝـِٝ
ا٭ُٖ ١ٝايٓطبٚ ١ٝقد ودخ ٖرا عٓدَا ٜٴُجٌٍ ايكاْ ٕٛأ ٚايًٛا٥ض أ ٚايػس ٚاملتؿل عًٗٝا غسطريا اضتجٓاًٝ٥ا ي٬يتـصاّ نـإٔ
نٓع ايدضتٛز املػا ٠٫يف اٱْؿام َٔ املٛاشْ ١املتؿل عًٗٝا.
 1-4-3اؿهِ املٗين بػإٔ ا٭ُٖ ١ٝايٓطب١ٝ
ٜؿدز اؿهِ املٗين بػإٔ ا٭ُٖ ١ٝايٓطـب ١ٝيف قـ ٤ٛاياـسٚف املُشٝطـ ١بعًُٝـ ١ايسقابـ ١يهٓـ٘ ٜ ٫تـأثس يف ْؿـظ
ايٛقــا مبطــت ٣ٛايتأنٝــد ٚإذا مل ٜــتػرل نـٌٌ َــٔ املطــتخدَني املطــتٗدؾني ٚايػــسض تٴؿــبض ا٭ُٖٝــ ١ايٓطــب ١ٝيًتأنٝــد
املعكــٖ ٍٛــْ ٞؿطــٗا ا٭ُٖٝــ ١ايٓطــب ١ٝيًتأنٝــد احملــدٚد ٚذيــو ٭ٕ ا٭ُٖٝــ ١ايٓطــب ١ٝتعتُــد عًــ ٢سادــ ١املطــتخدَني
املطتٗدؾني يًُعًَٛات.
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قد تتٓا ٍٚاملعاٜرل املُتبع ١يف بعض اؿا٫ت َؿٗ ّٛا٭ُٖ ١ٝايٓطب ١ٝيف ضٝام إعداد َعًَٛات املٛقـٛع ٚتكـدنٗا
ٚبريو تٴكدّ ٖر ٙاملعـا ٜرل إطـازًا َسدعًٝـا يًُسادـع عٓـد دزاضـ ١ا٭ُٖٝـ ١ايٓطـب ١ٝاملتعًكـ ١بعًُٝـ ١زقابـَ ١ٴشـددٚ ٠يف
اؿا٫ت اي  ٫تتٓا ٍٚؾٗٝا املعاٜرل املتبعَ ١ؿٗ ّٛا٭ُٖٝـ ١ايٓطـب ١ٝهٛش يًُسادـع ايتٛؾـٌ إىل بعـض اٱزغـادات ٚإطـاز
َسدع ٞيتشدٜد ا٭ُٖ ١ٝايٓطب ١ٝبايطسٜك ١ايتاي.١ٝ
ٚتٴعد سا٫ت عدّ ا٫يتصاّ ذات أُٖٝـْ ١طـب ١ٝإذا أثـست سايـَٗٓ ١ـا أ ٚفُـٌ اؿـا٫ت عًـ ٢قـسازات املطـتخدَني
املطتٗدؾني اي ٜتخـرْٗٚا ٚؾـل َعًَٛـات املٛقـٛع ذنسْا َـٔ قبـٌ إٔ إدزاز املسادـع ؿهـِ َٗـين ٜكـع قـُٔ ا٭ُٖٝـ١
ايٓطب٪ٜٚ ١ٝثس عً٬َ ٘ٝسا ١املسادع ؿاد ١املطتخدَني املطتٗدؾني يًُعًَٛات ايعاَ١
ٖ َٔٚرا املٓطًل قد ٜؿذلض املسادع َا :ًٜٞ


إٔ املطتخدَني املطتٗدؾني يد ِٜٗاملعسؾ ١س ٍٛاملٛقٛع قٌ ايسقاب ١نُا إٔ يد ِٜٗايٓٝـ ١يدزاضـَ ١عًَٛـات املٛقـٛع

عرز غدٜد
 إٔ املطتخدَني املطتٗدؾني عً ٢عًِ بإٔ َعًَٛات املٛقـٛع مت إعـدادٖا ٚتأنٝـدٖا عًـَ ٢طـتَ ٣ٛكبـَ ٍٛـٔ ا٭ُٖٝـ١
ايٓطب ١ٝنُا أِْٗ عً ٢عًِ بهاؾَ ١ؿاٖ ِٝا٭ُٖ ١ٝايٓطب ١ٝايٛازد ٠يف املعاٜرل املتبع١
 إٔ املطتخدَني املطتٗدؾني عً ٢عًِ بهاؾ ١سا٫ت ايػو اي ؽًًا عًُ ١ٝقٝاع املٛقٛع أ ٚتكُ٘ٝٝ
 إٔ املطتخدَني املطتٗدؾني ٜؿدز ٕٚأسهاًَا َعكٛي ١بٓا ً٤عً ٢فٌُ َعًَٛات املٛقٛع.
 2-4-3ؼدٜد ا٭ُٖ ١ٝايٓطب١ٝ
تٓـ ايكٛاعد عً ٢أْ٘ ٜٴُهٔ إدزاز سدخ َا ؼا َؿٗ ّٛا٭ُٖٝـ ١ايٓطـب ١ٝإذا ناْـا املعسؾـ ١بـ٘ قـد تـ٪ثس عًـ٢
قساز املطتخدَني املطتٗدؾني; ٚقد ٜستبط اؿهِ بعٓؿس ٚسٝد أ ٚفُٛع َٔ ١ايعٓاؾس املستبطَ ١عًا.
غايبًا َا ٜٴٓاس إىل ا٭ُٖ ١ٝايٓطب َٔ ١ٝداْب ايك ١ُٝؾكط إ ٫إٔ يدٜٗا دٛاْب نٝؿ ٚ ١ٝنُ ١ٝأخس ٚ ٣قـد
تٴكدٍّ اـؿا٥ـ املتأؾً ١عٓؿسًا أ ٚفُٛع َٔ ١ايعٓاؾس يف غهٌ أُْٖ ١ٝطب ١ٝيف طبٝعتٗا َٚع ذيو قد ٜه ٕٛاؿدخ
ًَُٗا ْطبًٝا بؿعٌ ايطٝام احملـٝط بـ٘ عٓـد سدٚثـ٘  ٚ .تـستبط ا٭ُٖٝـ ١ايٓطـب- ١ٝبايٓطـب ١يًذُٝـع  -بٓطـام ايسقابـ١
ؾٝذب عً ٢املساقب تؿُ ِٝإدسا٤ات ايسقاب ٚ ١اختباز ايعٓٝات عٝح ٜتعسٍف املساقب عً ٢سـا٫ت عـدّ ا٫يتـصاّ
اي

تؿٌ إىل َطت ٣ٛا٭ُٖ ١ٝايٓطب َٔ ١ٝخ ٍ٬اختباز ايعٓٝات .
ٚقد ْاقػٓا َٔ قبٌ إٔ تك ِٝٝا٭ُٖٝـ ١ايٓطـبٜ ١ٝتطًـب إؾـداز املساقـب ؿهـِ َٗـين ٜـستبط بٓطـام ايسقابـ١

ٚذيو يف ضٝام قاْ ١ْٝٛاملعاَ٬ت أَٗٓ ٚذٝتٗا أ ٚغس ٚايك.١ُٝ
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ٜتطًب ؼدٜد ا٭ُٖ ١ٝايٓطب َٔ ١ٝاملساقبني ؾِٗ ايعٛاٌَ اي قد ت٪ثس عً ٢قـسازات املطـتخدَني املطـتٗدؾني
ٚتكُٗٝٝا; ؾعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ عٓدَا تطُض َعاٜرل َٴشدد ٠بٛدٛد أغهاٍ كتًؿـ ١يتكـد ِٜاملٛقـٛع ٜٓبػـ ٞيًُـساقبني
دزاض ١تأثرل طسٜك ١تكد ِٜاملعًَٛـات عًـ ٢قـسازات املطـتخدَني املطـتٗدؾني ٚتـتِ دزاضـ ١ا٭ُٖٝـ ١ايٓطـب ١ٝيف ضـٝام
ايعٛاٌَ ايهُٚ ١ٝايهٝؿ ١ٝناملكداز ايٓطـيب ٚطبٝعـَٚ ١ـد ٣تـأثرل ٖـر ٙايعٛاَـٌ عًـ ٢تكٝـ ِٝاملٛقـٛع أ ٚقٝاضـ٘ َٚـد٣
اٖتُاّ املطتخدَني املطتٗدٳؾني; ؾعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ يف ايطٝاقني ايكاْٚ ْٞٛاملٓٗذ ٞملـد ٣ايتـصاّ املعـاَ٬ت قـٌ ايٓكـاؽ
بايًٛا٥ض ٜتِ اعتباز عدّ ا٫يتصاّ داخٌ ْطام ا٭ُٖٝـ ١ايٓطـب ١ٝإذا نـإ يـ٘ تـأثرل عًـ ٢قـساز املطـتخدَني املطـتٗدؾني
بايٓطب ١يًكساز ايٓٗا ٞ٥يف عًُ ١ٝايسقاب.١
قد تٓاس يٮُٖ ١ٝايٓطب ١ٝعٓد تطبٝكٗا عً ٢أْٗا تعتُد عً ٢تكَ ِٝٝد ٣أُْٖ ١ٝتا٥ر ايسقابٚ ;١يريو تدخٌ
يف ْطام اؿهِ غ٬ف اؿاٍ عٓد تطبٝل زقاب ١ايتأنٝد املعكٜٚ ٍٛٴؿدز املساقب عٓد اْ٫تٗاَ ٤ـٔ َجـٌ ٖـرا ايٓـٛع َـٔ
ايسقاب ١سهًُا سَ ٍٛا إذا ناْا ايٓتا٥ر ناؾ ١ٝٱؾداز تكسٜس بػأْٗا ٚذيو َـٔ خـ ٍ٬دزاضـ ١طبٝعـ ١نـٌ ْتٝذـ ١عًـ٢
سدٚ.٠يًتعاٌَ َع َجٌ ٖر ٙاملطا ٌ٥خَ ٍ٬سسً ١ايتخطٝط.
هب عً ٢املساقب ٚقع ايعٛاٌَ ايتاي ١ٝيف عني ا٫عتباز عٓـد ؼدٜـد َـا إذا ناْـا املعًَٛـات تكـع قـُٔ ْطـام
ا٭ُٖ ١ٝايٓطب ١ٝأّ :٫
 ايطٝام احملٝط باملٛقٛع; ؾعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ :يف ساي ١إذا نإ املٛقٛع ىكع ٫يتصاّ اؾٗات أ ٚايتػسٜعات أ ٚايًـٛا٥ض أٚ
إذا نإ ايكاْ ٕٛأ ٚايًٛا٥ض ورزا َٔ املبايػ ١يف اٱْؿام َٔ ا٭َٛاٍ ايعاَ ١بػض ايٓاس عٔ نُٖ ١ٝر ٙا٭َٛاٍ
 تٛقعات ايعاََٚ ١ؿًشتِٗ; ٜٚتكُٔ ذيو تأنٝد ايًذإ ذات ايؿً ١عً ٢املٛقٛع داخٌ تػـسٜعاتٗا نـدٜٛإ احملاضـب١
ٚقد ٜتكُٔ ذيو قسٚز ٠إدسا ٤سا٫ت نػـ عٔ بعض املعًَٛات
 اؿاد ١إىل ٚدٛد عًُ ١ٝإغساف عً ٢ايتػسٜعات ٚايًٛا٥ض قُٔ ْطام َٴعني
 اؿاد ١يْ٬ؿتاه ٚايػؿاؾ ١ٝيف سا٫ت َٔ قُٓٗا; ٚدٛد غس ٚيعًُ ١ٝاٱؾؿاه عٔ سا٫ت ايػؼ أ ٚاـطاز.٠
ٜٴُهٔ اعتباز َا  ًٜٞقُٔ ْطام ا٭ُٖ ١ٝايٓطب:١ٝ
 ا٫ستٝاٍ
 ا٭ْػط ١غرل ايكاْٚ ١ْٝٛاملتعُد ٠أ ٚسا٫ت عدّ ا٫يتصاّ
 املعًَٛات املٓكٛؾ ١أ ٚاملػًٛط ١اي تؿٌ اٱداز ٠أ ٚاملسادعأ ٚاؾٗ ١ايتػسٜع( ١ٝايتطذل)
 اٱُٖاٍ املتعُد يطًبات املتابع ١اي تكدَٗا اٱداز ٠أ ٚاشل٦ٝات ايكٝاد ١ٜأ ٚاملسادعني
 ا٭سداخ ٚاملعاَ٬ت اي تتِ بايسغِ َٔ املعسؾ ١بعدّ ٚدٛد أضاع قاْ ْٞٛشلا.
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 3-4-3ايعٛاٌَ ايهٝؿٚ ١ٝايهُ ١ٝيف ؼدٜد ا٭ُٖ ١ٝايٓطب١ٝ
ذنسْا َٔ قبٌ إٔ ا٭ُٖ ١ٝايٓطب ١ٝتتِ دزاضتٗا يف ضٝام ايعٛاَـٌ ايهُٝـٚ ١ايهٝؿٝـ ١إٕ أَهـٔ ٜٚٴكؿـد بايعٛاَـٌ
ايهُ ١ٝعًَُٛا اؿذِ َٔ ْاس ١ٝقُٝت٘ ٚقد ٜهْ ٕٛطـبٜٛ٦َ ١ـ ١أ ٚعـدد أ ٚأ ٟنُٝـ ١أخـسَٚ ٣ـا إىل ذيـو .بُٓٝـا ٜٴكؿـد
باؾٛاْبَ ايهٝؿ َ١ٝايطبٝعٚ ُ١اـؿا٥ـ َٚا إىل ذيو ٚقد ته ٕٛيًذٛاْب ايهٝؿٝـ ١تـأثرل يف بعـض اؿـا٫ت عًـ ٢إٔ تهـٕٛ
اؿا٫ت املٓخؿك َٔ ١عدّ ا٫يتصاّ قُٔ ا٭ُٖ ١ٝايٓطبٚ ١ٝقد ته ٕٛسا٫ت عدّ ا٫يتصاّ غرل َتؿً ١بايك ١ُٝأ ٚايهُ١ٝ
أ ٚاؿذِ.
ٚؾُٝا  ًٜٞبعض ا٭َجً ١يؿِٗ ا٭ُٖ ١ٝايٓطب ١ٝايهٝؿ:١ٝ
 .1تكك ٞأسهاّ قاْ ٕٛايبٓا ٤بندسا ٤تؿتٝؼ  /تؿكد ضَٓٚ ١ٜٛع ذيو مل تٴذسف اشل ١٦ٝاؿه ١َٝٛأ ٟؾشٛؾات خ ٍ٬ايعاّ
املاق .ٞقد ٜهٖ ٕٛرا ايٓٛع َٔ عدّ ا٫يتصاّ ذا أُٖ ١ٝبطبب اؾٛاْـب ايهٝؿٝـ ١احملٝطـ ١بـ٘ َجـٌ ايطـٚ ١َ٬زغـِ عـدّ
ٚدٛد أَٛاٍ يف ٖر ٙاؿاي ١قد ٜه ٕٛعدّ ا٫يتصاّ ذا أُْٖ ١ٝطب ١ٝبؿعٌ ضًطـً ١ا٭سـداخ ايـ قـد تكـع يطـ ١َ٬ضـانين
ٖرا ايبٓاٚ ٤إذا سدثا نازثَ ١ا قد ت٪د ٟساي ١عـدّ ا٫يتـصاّ ٖـر ٙإىل زؾـع دعـا ٣ٚسـ ٍٛاملطـٛ٦ي ١ٝايـ قـد ٜهـ ٕٛشلـا
َسدٚد َاي ٞعً ٢اشل ١٦ٝاؿه ١َٝٛمما هعًٗا ذات أُْٖ ١ٝطب.١ٝ
 .2تكك ٞغس ٚإسد ٣اتؿاقٝات ايتُ ٌٜٛبأْ٘ هب عً ٢ايػخـ ايرٜ ٟطتًِ املاٍ إعداد ايبٝاْات املايٝـَٚ ١ـٔ
ثِ إ زضاشلا إىل املٓاُ ١املام ١يف تازٜخ َٴشدد يهٓ٘ مل ٜتِ إعداد ٖر ٙايبٝاْات املاي ١ٝأ ٚإزضـاشلا يف ٖـرا ايتـازٜخ.
قد ته ٕٛساي ١عدّ ا٫يتصاّ ٖر ٙذات أُْٖ ١ٝطـبٚ ١ٝقـد  ٫تهـ ٕٛنـريو بٓـا ً ٤عًـَ ٢ـا إذا نـإ مت إزضـاٍ ٖـرٙ
ايبٝاْات ضسٜعًا بعدٖا أّ ٚ ;٫بٓا ً٤عًَ ٢د ٠ايتأخرل ٚأضبا ٖرا ايتأخرل ٚايتٛابع اي قد ٜٴطببٗا عـدّ ا٫يتـصاّ
ايطابل...إخل.
ٜسدع اؿهِ عً ٢ا٭ُٖ ١ٝايٓطب ١ٝيًعٛاٌَ ايهٝؿٚ ١ٝايهُ ١ٝعٓد دخٛشلا قُٔ عًُ ١ٝزقابَ ١ـا سـٍٛ
ا٭ُٖ ١ٝايٓطب ١ٝإىل اؿهِ املٗين يًُسادع0
 َٔٚأَجً ١ايعٛاٌَ ايهٝؿَ ١ٝا :ًٜٞ
 تؿاعٌ ا٭ُٖ ١ٝايٓطب ١ٝيعدد َٔ ايعٓاؾس املُه ١ٍْٛملعًَٛات َٛقٛع َا عٓدَا ٜهَ ٕٛٴهًْٛا َٔ عد ٠عٓاؾس
َجٌ :ايتكسٜس ايرٜ ٟتكُٔ عً ٢عدد َٔ َ٪غسات ا٭دا٤
 ايؿٝاغ ١اي ٜتِ اختٝازٖا ٚؾل َعًَٛات املٛقٛع املرنٛز ٠يف أضً ٛضسدٟ
 طبٝع ١إسد ٣سا٫ت عدّ ا٫يتصاّ َجٌ:طبٝع ١ا٫مساؾات اي ٜتِ زؾدٖا .
 ٌٖ ت٪ثس ساي ١عدّ ا٫يتصاّ عً ٢ا٫يتصاّ بايكاْ ٕٛأ ٚايًٛا٥ض؟
 ٌٖ ساي ١عدّ ا٫يتصاّ ْتٝذ ١يعٌُ َكؿٛد أّ غرل َكؿٛد؟
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عٓدَا تؿكـَ ٞعًَٛـات املٛقـٛع إىل اضـتٓتاز سـ ٍٛا٫يتـصاّ بايكـاْ ٕٛأ ٚايًـٛا٥ض أ ٚإىل تٛابـع خطـرل ٠يعـدّ

ا٫يتصاّ.
تتؿٌ ايعٛاَـٌ ايهُٝـ ١ع ذـِ عـدّ ا٫يتـصاّ َكازْـ ري ١بايهُٝـ ١ايـ مت اٱبـ٬ؽ عٓٗـا ٜٚٴُهـٔ تًخـٝـ
دٛاْب املتعًك ١مبعًَٛات املٛقٛع ؾُٝا :ًٜٞ
 اؿا٫ت اي تتكُٔ أعدادًا
قد ته ٕٛا٫مساؾات اي مت زؾدٖا َٔ خ ٍ٬عًُ ١ٝايسقابَ ١تؿً ١بعاَـٌ نُـ ٞإذا ناْـا َعًَٛـات
املٛقٛع ؽكع يًسقاب.١
 ٫ٚبد َٔ تٛؾس سهِ املسادع املٗين عٓد ايتعاٌَ َع ا٭ُٖ ١ٝايٓطب ١ٝيعدّ ا٫يتصاّ ايٓـاتر عـٔ اٱدـسا٤ات ايـ
مت اتباعٗا ٜٚٴُهٔ تٛقٝض ٖرا املؿٗ َٔ ّٛخ ٍ٬املجاٍ ايتاي:ٞ
قد تتُطو اؾٗ ١عٓد إدسا ٤زقابـ ١ا٫يتـصاّ بتطـع ١أسهـاّ َـٔ ايكـاْ ٕٛأ ٚايًـٛا٥ض ذات ايؿـً ١يهٓٗـا  ٫تتُطـو
عهِ ٚاسد ؾؿٖ ٞر ٙاؿايٜٓ ١بػ ٞتٛؾس سهِ َٗين يًتٛؾٌ إىل اضتٓتاز ٜٛقض ٌٖ تًتصّ ٖر ٙاؾٗـ ١مبذُـٌ ايكـإْٛ
أ ٚايًٛا٥ض ذات ايؿً ١أّ ٫؟ٚعً ٢ضب ٌٝاملجـاٍ ٜٴُهـٔ يًُسادـع دزاضـ ١أُٖٝـ ١اؿهـِ ايـر ٫ ٟتًتـصّ بـ٘ اؾٗـٚ ١ع٬قتـ٘
با٭سهاّ ا٭خس َٔ ٣ايكاْٚ ٕٛايًٛا٥ض ذات ايؿً.١
5- 3

اضذلاتٝذ ١ٝايسقابٚ ١خطتٗا
تٴعد عًُ ١ٝإْٗـا ٤اضـذلاتٝذ ١ٝايسقابـٚ ١خطتٗـا ٖـ ٞاـطـ ٠ٛا٭خـرلَ ٠ـٔ عًُٝـ ١ايتخطـٝط ٚتتكـُٔ عًُٝـ١

ايتخطٝط يًسقاب ١٭داٗ٥ـا بؿاعًٝـْ ١كاغـات َـع أعكـا ٤ؾسٜـل ايسقابـٚ ١تطـٜٛس اضـذلاتٝذ ١ٝايسقابـٚ ١خطتٗـا ٚت٪نـد
ايكٛاعد عً ٢اؿاد ١إىل ٚدٛد اضذلاتٝذ ١ٝيًسقابٚ ١خط ١شلا ٭ٕ ٖرا ٜٴطاعد يف ؼدٜد نٝؿٝـ ١ضـرل عًُٝـ ١ايسقابـَ ١ـٔ
ايبداٚ ١ٜست ٢ايٓٗاٚ .١ٜقد مت دزاض ١مجٝع اؾٛاْب املُٗ ١يعًُٝـ ١زقابـ ١ا٫يتـصاّ نُـا مت ايتٛؾـٌ إىل تؿـاِٖ سـَ ٍٛـا
هب تٓؿٝر( ٙاضذلاتٝذ ١ٝايسقابٚ )١نٝـ ضٝٴٓؿر (خط ١ايسقابٜٓٚ )١بػ ٞتٛثٝل نٌٍ َٔ اضذلاتٝذ ١ٝايسقابٚ ١خطتٗـا
يف غهٌ َهتَ ٛع ؼدٜجٗا نًُا دعا اؿادـ ١خـ ٍ٬عًُٝـ ١ايسقابـٜٚ ١ػـتٌُ ايتخطـٝط أٜكًـا عًـ ٢املطـا ٌ٥املتعًكـ١
باٱزغـاد ٚاٱغــساف ٚاملسادعــٚ ١ؾسٜــل ايسقابــٚ ;١يــريو ٜٓبػـ ٞيًُــسادعني اضــتٝعا ايؿــسم بــني اضــذلاتٝذ ١ٝايسقابــ١
ٚخط ١ايسقاب ١اضتٝعابًا ناَ٬ري.
تٗدف اضذلاتٝذ ١ٝايسقاب ١إىل إسداخ اضتذاب ١ؾعاي ١ملخـاطس عـدّ ا٫يتصاّ سٝـح تٴشـدد َـد ٟاـطـٚ ١تٛقٝتٗـا
ٚاػاَ ٙطاز ايسقابـ ١نُـا تٴٛدـ٘ تطـٛز خطـ ١ايسقابٚ ١تٴٛقٍـض اضـذلاتٝذ ١ٝايسقابـ ١أٜكًـا نٝؿٝـ ١اضـتذاب ١املـسادعني
ٚايتػرلات اي ٜٴُهٔ إدساٗ٥ا عًْ ٢طـام اي سقابـ ١عٓـدَا تتـٛؾس َعًَٛـات إقـاؾ ١ٝسـ ٍٛاملٛقـٛع ٚاملعـاٜرل أ ٚعًُٝـات
ايسقاب ١مما ٜٴػرل ا٭خطاز املُشٝط ١باؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب١
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هب عً ٢املسادعني عٓد ٚقع َٴذٌُ اضذلاتٝذ ١ٝايسقابٚ ١قع َا  ًٜٞيف عني ا٫عتباز:
 أٖداف زقاب ١ا٫يتصاّ ْٚطاقٗا َٛٚقعٗا َٚعاٜرلٖا ٚبعض اـؿا٥ـ ا٭خـسَ ٣ـع ايذلنٝـص عًـ ٢اختؿـاف
اؾٗاش يف تعسٜـ زقاب ١ا٫يتصاّ


إعــداد تكــازٜس عــٔ املطــٛ٦يٝات ٚا٭ٖــداف باٱقــاؾ ١إىل َعسؾــٚ ١دٗــ ١إزضــاٍ ٖــر ٙايتكــازٜس ٚتــازٜخ إزضــاشلا

ٚايػهٌ اير ٟهب إٔ تتخر ٙعٓد إزضاشلا
 ايعٛاٌَ املُٗ ١اي قد ت٪ثس عً ٢اػا ٙضرل عًُ ١ٝايسقاب١
 ا٭ُٖ ١ٝايٓطبٚ ١ٝتك ِٝٝكاطس ايسقاب١
 املعسؾ ١املهتطب َٔ ١عًُٝات ايسقاب ١ايطابكٚ ١ذات ايؿً١
 تٛشٜع ايعٌُ عً ٢ؾسٜل ايسقابٚ ١تػه ً٘ٝباٱقاؾ ١إىل طًب خبرل إٕ يصّ ا٭َس
 تٛقٝا ايسقاب.١
َا إٕ ٜطتٛعب املسادع ٕٛغس ٚا٫يتصاّ املُتبع ١ملٛقٛع َا ٚعًُٝات ايسقاب ١ايداخً ١ٝاي تٴ٪ثس عًٝـ٘ ستـ٢
ٜؿبش ٕٛقادز ٕٚعً ٢ايتعسف عً ٢خطأ قد ودخ; ٚيريو ٜكع ٕٛإدـسا٤ات عادًـ ١يًسقابـ ١تطـُض شلـِ بايٛؾـ ٍٛإىل
ا٫ضتٓتاز أ ٚايسأ ٟاملٓاضبني ػاٖ ٙر ٙاملخاطس.
 1-5-3إدسا٤ات ايسقاب ١املُخطط شلا
هب َسادع ١نٌ خط ٠ٛؼدخ يف عًُ ١ٝايسقاب ١بايتؿؿٚ ٌٝإعاد ٠تٓاُٗٝا ٚتٛثٝكٗا; ٚبٗـر ٙايطسٜكـ ١تؿـٌ
خطط ايسقاب ١يف ايٓٗا ١ٜإىل غهٌ ايعَ٬ات املسدع ١ٝاي ٜتِ تك ِٝٝضرل أْػط ١زقاب ١ا٫يتصاّ عًٗٝا.
تتكُٔ إدسا٤ات ؽطٝط عًُ ١ٝايسقاب ١تؿـُ ِٝخطـٛات ي٬ضـتذاب ١إىل كـاطس عـدّ ا٫يتـصاّ ٚقـد ؽتًــ
طبٝع ١إدسا٤ات ايسقابٚ ١تٛقٝتٗا َٚداٖا َٔ عًُ ١ٝزقابـ ١إىل أخـسٚ ٣زغـِ ذيـو تػـتٌُ إدـسا٤ات زقابـ ١ا٫يتـصاّ يف
امُــٌ عًــٚ ٢قــع املعــاٜرل ذات ايؿــًٖٚ ١ــ ٞاملسدعٝــات اي ـ ؼهــِ اؾٗــَٚ ١ــٔ ثــِ تكٝــَ ِٝعًَٛــات املٛقــٛع ٚؾــل
املسدعٝاتٜٚ.تٛؾس يف ايؿؿٌ ايتاي ٞايرٜٓ ٟاقؼ إدسا ٤عًُٝات زقاب ١ا٫يتصاّ ٚمجع ا٭دي ١غسسًا ٱدسا٤ات ايسقاب١
تػتٌُ ٚثٝك ١عًُ ١ٝؽطٝط زقاب ١ا٫يتصاّ عًَ ٢ا :ًٜٞ
أ .املعاٜرل املُتبعٚ ١املتؿً ١بٓطام زقاب ١ا٫يتصاّ ٚخؿا٥ؿٗا ٚا٭طس ايكاْ ١ْٝٛأ ٚايتٓا ١ُٝٝأ ٚاملُخؿؿ;١
ب .طبٝعــ ١إدــسا٤ات تكٝــ ِٝاملخــاطس ٚتٛقٝتٗــا َٚــداٖا ايهــايف يتكٝــ ِٝكــاطس عــدّ ا٫يتــصاّ املتعًكــ ١مبعــاٜرل ايسقابــ١
املتٓٛع;١
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دـ .طبٝع ١إدسا٤ات ايسقاب ١املُخططٚ ١تٛقٝتٗا َٚداٖا ٚؾل َعاٜرل ا٫يتصاّ املتٓٛعٚ ١تكُٝٝات املخاطس.
6- 3

اـ٬ؾ١
 ٬عـٔ اـطـٛات املُؿؿـً ١يعًُٝـ ١ايتخطـٝط
ْاقؼ ٖرا ايؿؿٌ ا٫عتبازات ا٭ٚي ١ٝيًتخطٝط يسقاب ١ا٫يتـصاّ ؾكـ ري

َٗٓٚا عًُٝـات ايسقابـ ١ايداخًٝـٚ ١تكٝـ ِٝاملخـاطس ٚا٭ُٖٝـ ١ايٓطـبٜٚ ١ٝٴٛد٘ ٖـرا ايؿؿـٌ أٜكًـا َعًَٛـات سـ ٍٛايٛقـا
املٓاضب يتكد ِٜتأنٝد قدٚد ٚايٛقا املٓاضب يتكد ِٜتأنٝـد َعكـٜٓ ٍٛبػـ ٞيًُـسادعني أثٓـاٚ ٤قـع خطـ ١ايسقابـ١
ايذلنٝص عً ٢كاطس ايسقاب ١بػسض ايتٛؾٌ إىل زأَٓ ٟاضب أ ٚاضتٓتاز َٓاضب نُا ٜٓبػ ٞيًُسادعني أٜكًا دَـر تكٝـِٝ
كاطس ايػؼ يف عًُ ١ٝايتخطٝط ٚؾل املعاٜرل.

61

دلٍل رقابت االلتزام
لتطبٍق الوعاٌٍر الذولٍت لإلًتىصاي

الفصل الرابع
جوع أدلت اإلثباث وتقٍٍوها
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 .4مجع أدي ١اٱثبات
َ 1-4كدَ١
بعد اْ٫تٗا َٔ ٤ايتكدٜسات ا٭ٚي ١ٝيًتخطٝط ٚعًُٝات ايتخطٝط ٜٓتكٌ املسادع ٕٛإىل َسسً ١تٓؿٝر ايسقاب١
بعد اْتٗاَ َٔ ِٗ٥سادع ١احملتٜٛات ٚاملعاٜرل ٚايٓطام ٚإضذلاتٝذ ١ٝايسقابٚ ١خطتٗاٚ .بٓا ً٤عً ٢إدسا٤ات ايسقاب١
املُشدد ٠يف خط ١ايسقاب ١قاّ املسادع ٕٛظُع أدي ١اٱثبات ٚتكُٗٝٝا نذص َٔ ٤تٓؿٝر ايسقابٜٛٚ ١قض ٖرا ايؿؿٌ
ايتكدٜسات ا٭ضاض ١ٝيًُسادعني يف مجع أدي ١اٱثبات.
 2-4أدي ١اٱثبات
ٜٴكؿد بأدي ١اٱثبات املعًَٛات اي ٜطتخدَٗا املسادع يف ايٛؾ ٍٛإىل ايٓتا٥ر اي اضتٓد إيٗٝا زأ ٟاملسادع
ٚاضتٓتاد٘ ٜٚكع املسادع ٕٛاٱدسا٤ات املٓاضبٜٚ ١ٴٓؿرْٗٚا يًٛؾ ٍٛإىل أدي ١إثبات ناؾَٓٚ ١ٝاضب ١يته ٜٔٛزأ ٟأٚ
اضتٓتاز ٜتعًل مبا إذا نإ احملتٜ ٣ٛتٛاؾل َٔ مجٝع ايٓٛاسَ ٞع املعاٜرل املُشدد ٠ستٜ ٢ػٌُ ذيو ْطام ايسقاب١
ٜٓبػ ٞيًُسادعني ؼدٜد َتٜ ٢ه ٕٛدي ٌٝاٱثبات ناؾًٝا َٓٚاضبًا يتكد ِٜز ١ٜ٩بٓا ً٤عً ٢اضتٓتاز أ ٚزأ.ٟ
ٜٴسادع املسادع ٕٛيف َسسً ١ايتخطٝط َا :ًٜٞ
أ .ايسقاب ١ايداخً ١ٝاي ٚقعتٗا اؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب ١ملٓع سا٫ت عدّ ا٫يتصاّ ٚايهػـ عٓٗا ٚتؿشٝشٗا
َ .ا إذا نإ ٖٓاى ٚسد ٠تٓا ١ُٝٝقُٔ اؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب ١ٱداز ٠ايسقابٚ ١غرلٖا َٔ املخاطس.
ٚبٓا ً٤عًٖ ٢ر ٙاملسادعٜ ١ٴشدد املسادع ٕٛكاطس ايسقابٚ ١غرلٖا َٔ املخاطس ٜٚكعْٗٛا يف ا٫عتباز أثٓا ٤مجع أدي١
اٱثبات.
تعتُد اٱدسا٤ات عً ٢احملت ٣ٛاملعني ٚاملعاٜرل ٚاؿهِ املٗين نُا َٖٛ ٛقض بٛسد ٠ايتخطٝط
تستبط إدسا٤ات املسادع ١اي ٜتعني ايكٝاّ بٗا باملٛقٛع اـاف ٚاملعاٜرل اي دس ٣ؼدٜدٖا إقـاؾ ١اىل سهـِ
املسادع املٗين ٜٓبػ ٞإٔ ته ٕٛاٱدسا٤ات َستبطـ ١بٛقـٛه باملخـاطس ايـ مت ؼدٜـدٖا .عٓـدَا تؿـبض كـاطس عـدّ
ا٫يتصاّ َٔ ا٭ُٖ ١ٝمبهإ ٚتؿبض خطط املسادعْٛٛادب ١ا٫عتُاد عً ٢أدٚات املساقب ١بػـهٌ ضـً ِٝؾٓٝبػـ ٞإخكـاع
ٖر ٙا٭دٚات ي٬ختبازٚ .عٓدَا تهٖ ٕٛر ٙا٭دٚات غـرل َٛثٛقـٜ ١ٴخطـط املسادعـ٫ ٕٛؽـاذ إدـسا٤ات أضاضـ ١ٝملٛادٗـ١
املخاطس احملدد .٠سٝح ٜتخر املسادع ٕٛإدسا٤ات أضاض ١ٝإقاؾ ١ٝيف سايـٚ ١دـٛد كـاطس ْامجـ ١عـٔ عـدّ ايتـصاّٚ .إذا
تهَٗٓ ٕٛر املساقب َٔ ١اٱدسا٤ات ا٭ضاضٚ ١ٝسطب ٜتِ تٓؿٝر ا٫ختبازات ايتشًٚ ١ًٝٝؾشٛف ايتؿاؾ.ٌٝ
ٜتعني عًَ ٢ساد ع ا٫يتصاّ يف َعاِ ا٭سٛاٍ مجع ا٭ديَٚ ١كازْتٗا َٔ َؿادز كتًؿ ١يتًبَ ١ٝتطًبات
ايتٛؾٌ إىل أدي ١إثبات ناؾَٓٚ ١ٝاضبٜٚ .١تطًب ا٭َس ممازض ١ايتكدٜس املٗين ٚؾكريا يهُ ١ٝا٭دي ١املتٛؾسْٛٚ ٠عٝتٗا عٓد
إدسا ٤املٗاّ ٫ضُٝا عٓد ؼدٜد طبٝعَٚ ١د ٣اٱدسا٤ات ٚتٛقٝتٗا.
 1-2-4نُ ١ٝا٭دي ١املتٛؾسْٛٚ ٠عٝتٗا:
ٜتِ اعتباز دي ٌٝاٱثبات ناؾًٝا (نًُٝا) إذا أقٓع أسد ا٭ؾساد املُطًعني إٔ ايٓتا٥ر َعكٛيٚ ١نهٔ اعتبازَٓ ٙاضبًا
إذا نإ ٚثٝل ايؿً ١باملٛقٛع َٚستبط بؿٛزَ ٠باغس ٠باملعاٜرل ٚاحملت ٣ٛأ ٚإذا نإ َٛثٛقريا.
تتأثس نُ ١ٝا٭دي ١املتٛؾسْٛٚ ٠عٝتٗا مبا :ًٜٞ
أ .خؿا٥ـ املٛقٛع ٚاملعًَٛات املتعًك ١ب٘ .عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ قد ٜٴتٛقع ٚدٛد ديَٛ ٌٝقٛع ٞغرل ق ٟٛإذا ناْا
63

دلٍل رقابت االلتزام
لتطبٍق الوعاٌٍر الذولٍت لإلًتىصاي

َعًَٛات املٛقٛع َستبط ١باملطتكبٌ بد٫ري َٔ نْٗٛا َعًَٛات تازى١ٝ
اؿا٫ت اي ٜ ٫تٛؾس ؾٗٝا ايدي ٌٝاملتٛقع ٚدٛد ٙإىل سد َعك ٍٛبطبب تٛقٝا َُٗ ١املسادع أ ٚضٝاض١
.
ا٫ستؿاظ بأٚزام اشل ١٦ٝأْ ٚاِ املعًَٛات غرل امل ١ُ٥٬أ ٚايكٛٝد اي ٜؿسقٗا ايطسف املط.ٍٛ٦
 2-2-4نؿا ١ٜأدي ١اٱثبات ُ٥٬َٚتٗا َٛٚثٛقٝتٗا:
ٜستبط نٌ َٔ نؿا ١ٜايديَٚ ٌٝدَ٤٬َ ٣ت٘ ببعكُٗا ؾهؿا ١ٜايديَ ٌٝكٝاضًا يهُٝت٘ سٝح تتأثس نُ ١ٝا٭دي١
املطًٛب ١مبخاطس َعًَٛات املٛقٛع غرل املتٛاؾك ١أ ٚاملعسق ١ي٬مساف عٔ ا٫يتصاّ (عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ نًُا شادت
املخاطس شادت عً ٢ا٭زدض ا٭دي ١املطًٛب )١نُا تتأثس أٜكًا بٓٛعٖ ١ٝر ٙا٭دي( ١عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ نًُا شادت دٛد٠
ا٭دي ١قٌ َا َٖ ٛطًَٗٓ ٛا) .ؾاؿؿ ٍٛعً ٢نجرل َٔ ا٭ديٜ ٫ ١عٛض تدْ ٞدٛدتٗا.
أَا عٔ َ ١ُ٥٬ا٭دي ١ؾَٗ ٞكٝاع يٓٛعٝتٗا أَ ٟد ٣ؾًتٗا باملٛقٛع َٛٚثٛقٝتٗا يف دعِ اضتٓتاز املسادع.
ٜٚتأثس ايتكدٜس املٗين يًُساقب مبا ٜعتدل دي٬ٝري َٓاضبًا ٚناؾًٝا بايعٛاٌَ عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
 أُٖ ١ٝعدّ ا٫يتصاّ احملتٌُ أ ٚا٫مساف عٔ ا٫يتصاّ ٚاستُايٚ ١ٝدٛد تأثرل َاد ٟي٘ بؿٛزَٓ ٠ؿسد ٠أ ٚعٓد
ادتُاع٘ َع غرل َٔ ٙعدّ ا٫يتصاّ احملتٌُ بٓا ً٤عًَ ٢عًَٛات املٛقٛع.
َ د ٣ؾعاي ١ٝزدٚد ا٭طساف املطٛ٦ي ١ملٛادٗ ١املخاطس املعسٚؾ ١يهٌ َٔ عدّ ا٫يتصاّ أ ٚا٫مساف عٔ ا٫يتصاّ.
 اـدل ٠املهتطب ١خ ٍ٬عًُٝات ايسقاب ١ايطابك ١املتعًك ١عا٫ت عدّ ا٫يتصاّ احملتًُ ١املُاثً ١أ ٚا٫مساف عٔ ا٫يتصاّ.
ْ تا٥ر اٱدسا٤ات املٓؿَرٜٚ ٠ػٌُ ذيو َا إذا ناْا ؼدد ٖر ٙاٱدسا٤ات عدّ ايتصاّ َعٓٝأ ٚا٫مساف عٔ ا٫يتصاّ.
َ ؿدز املعًَٛات املتاسَٚ ١دَٛ ٣ثٛقٝتٗا.
 ا٫قتٓاع با٭دي.١
 اضتٝعا ايطسف املطٚ ٍٛ٦ب٦ٝت٘.
تتأثس دزدَٛ ١ثٛق ١ٝا٫عتُاد عً ٢ايدي ٌٝمبؿدزٚ ٙطبٝعت٘ نُا تعتُد عً ٢اياسٚف ايؿسد ١ٜاي
مبٛدبٗا مت اؿؿ ٍٛعً ٢دزد ١املٛثٛق ١ٝنهٔ تعَُٛ ِٝثٛق ١ٝأْٛاع كتًؿ َٔ ١ا٭ديَٚ ١ع ذيو ؽكع َجٌ ٖرٙ
ايتعُُٝات ٫ضتجٓا٤ات َُٗ .١ست ٢يف ساي ١اؿؿ ٍٛعً ٢ايديَ َٔ ٌٝؿادز خازد ١ٝتٛدد اياسٚف اي ت٪ثس يف
دزدَٛ ١ثٛقٝت٘.
عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ قد ته ٕٛا٭دي ١اي مت اؿؿ ٍٛعًٗٝا َٔ َؿدز خازد ٞغرل َٛثٛق ١إذا نإ املؿدز غرل
َطًع أ ٚغرل َٛقٛع .ٞعً ٢ايسغِ َٔ ٚدٛد بعض ا٫ضتجٓا٤ات إ ٫أْ٘ قد ته ٕٛايتعُُٝات ايتاي ١ٝسَٛ ٍٛثٛق١ٝ
ا٭ديَ ١ؿٝد َٔٚ ٠احملتٌُ إٔ ته ٕٛا٭دي ١أنجس َٛثٛق ١ٝيف اؿا٫ت ايتاي:١ٝ
 إذا مت اؿؿ ٍٛعًٗٝا َٔ َؿادز خازد ١عٔ ايطسف املط.ٍٛ٦
 إذا مت اضتخ٬ؾٗا داخًًٝا يف ساي ١ؾعاي ١ٝايسقاب ١ذات ايؿً.١
 إذا مت اؿؿ ٍٛعًٗٝا َباغس َٔ ٠قبٌ املسادع عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ ته٬َ ٕٛسا ١تٓؿٝر ايسقاب ١أنجس َٛثٛقَٔ ١ٝ
ا٭دي ١اي مت اؿؿ ٍٛعًٗٝا بؿٛز ٠غرل َباغس ٠أ ٚبا٫ضتدَ ٍ٫جٌ :ا٫ضتؿطاز عٔ تطبٝل ايسقاب.١
 إذا ٚٴددت يف غهٌ ٚثا٥ك ٞضٛا ٤نإ ٚزقًٝا أ ٚإيهذلًْٝٚا أ ٚبأ ٟغهٌ خس عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ ٜٴعد قكس ا٫دتُاع
اير ٟمت تطذ ً٘ٝيف ْؿظ ايٛقا خ ٍ٬ا٫دتُاع أنجس َٛثٛق َٔ ١ٝايتُج ٌٝايػؿٗ ٞاي٬سل.
ٜتشكل َصٜد َٔ ايتأنٝد عاد٠ري َٔ ا٭دي ١املتطك ١اي مت اؿؿ ٍٛعًٗٝا َٔ َؿادز كتًؿ ١أ ٚذات ايطبٝع١
املختًؿ ١أنجس َٔ تًو اي مت اؿؿ ٍٛعًٗٝا َٔ َؿدز ٚاسد ٚباٱقاؾ ١إىل ذيو ؾنٕ اؿؿ ٍٛعً ٢أديَ َٔ ١ؿادز
كتًؿ ١أ ٚذات طبٝع ١كتًؿ ١قد ٜٴك ٟٛأدي ١أخس ٣أ ٚقد ٜٴػرل يعدّ َٛثٛق ١ٝإسد ٣ا٭دي ١اي مت اؿؿ ٍٛعًٗٝا َٔ
َؿدز ٚاسدٚ .يف اؿا٫ت اي ٜتعازض ؾٗٝا ايدي ٌٝاير ٟمت اؿؿ ٍٛعً َٔ ٘ٝأسد املؿادز َع ايدي ٌٝاير ٟمت
اؿؿ ٍٛعًَ َٔ ٘ٝؿدز خس ٜٳًصّ املسادع ؼدٜد اٱدسا٤ات اٱقاؾ ١ٝاملطًٛب ١يتطٖ ١ٜٛرا ايتعازض.
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ؾُٝا ٜتعًل باؿؿ ٍٛعً ٢ا٭دي ١ايهاؾٚ ١ٝاملٜ ١ُ٥٬ٴعد اؿؿ ٍٛعً ٢تأنٝدات سَ ٍٛعًَٛات املٛقٛع اي
تػط ٞإسد ٣ايؿذلات أنجس ؾعٛب َٔ ١اؿؿ ٍٛعًَ ٢عًَٛات املٛقٛع يف ٚقا َعني .باٱقاؾ ١إىل ذيو تكتؿس
ا٫ضتٓتادات املٌكدَ ١يف ايعًُٝات عً ٢ايؿذل ٠اي تػًُٗا املٗاّ ٜ ٫ٚكدّ املسادع اضتٓتادًا غؿٛف َا إذا ناْا
ايعًُ ١ٝضتطتُس يف ايعٌُ بايػهٌ احملدد يف املطتكبٌ
ودد ْطام ايسقاب ١املؿدز اير ٟتٴذُع َٓ٘ أدي ١اٱثبات مبعٓ ٢أْ٘ نهٔ مجع دي ٌٝاٱثبات َٔ داخٌ اؾٗ١
أ َٔ ٚخازدٗا أٜ ٚٴكدَ٘ املسادع َباغسٜٚ .٠تعني عً ٢املسادع ايٓاس يف اضتخداّ املؿادز املختًؿ ١يف عًُ ١ٝمجع
ا٭ديٚ ١قد ته ٕٛأدي ١اٱثبات َاد ١ٜأٚ ٚثا٥ك ١ٝأ ٚغؿٗ ١ٝأ ٚؼً ١ًٝٝبٓا ً٤عًْ ٢طام املساقب.١
 3-2-4مجع ا٭دي:١
تعد عًُ ١ٝمجع أدي ١اٱثبات ايهاؾٚ ١ٝاملٓاضب ١عًَُٗٓ ١ٝذَٚ ١ٝتهسزْ ٠اسًا ْ٫طٛاٗ٥ا عً:٢
 .1مجع ا٭دي ١عٔ طسٜل تٓؿٝر إدسا٤ات املساقب ١املٓاضب.١
 .2تك ِٝٝا٭دي ١اي ٜتِ اؿؿ ٍٛعًٗٝا َٔ سٝح ايهؿا( ١ٜايهُٚ )١ٝامل( ١َ٤٬ايٓٛع.)١ٝ
 .3إعاد ٠تك ِٝٝاملخاطس ٚمجع َصٜد َٔ ا٭دي ١سطب ايطًب.
مبذسد قٝاّ املسادع بعٌُ إدسا٤ات املساقب ١املٓاُٜ ١كٛد دي ٌٝاٱثبات -اير ٟمت اؿؿ ٍٛعً ٘ٝاملسادع إىل
تعد ٌٜطبٝع ١غرلٖا َٔ إدسا٤ات املساقب ١املٓاُ ١أ ٚطبٝعتٗا أ ٚدزدتٗا .قد تأتَ ٞعًَٛات يرٖٔ املسادع ؽتًـ
نجرلًا عٔ املعًَٛات اي اضتٓدت عًٗٝا تكُٝٝات املخاطس َٓر ايبدا ١ٜعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ قد ٜػرل سذِ ا٫مساف ايرٟ
ٜهتػؿ٘ املسادع َٔ خ ٍ٬تٓؿٝر إدسا٤ات املساقب َٔ ١قساز ٙغؿٛف تكُٝٝات املخاطس ٚقد ٜػرل أٜكًا إىل قعـ
املاد ٠يف ايسقاب ١ايداخًٜٓ .١ٝبػ ٞعً ٢املسادع يف َجٌ ٖر ٙاياسٚف إعاد ٠تك ِٝٝإدسا٤ات املساقب ١املٓاُ ١بٓا ً٤عً٢
اعتبازات متا َسادعتٗا َٔ املخاطس املكدز.٠
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الفصل الخاهش
تقٍٍن أدلت اإلثباث وصٍاغت االصتٌتاجاث
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َ 1-5كدَ١
بعدإدسا٤ات ايسقاب ١احملدد ٠يف عًُ ١ٝؽطٝط ايسقابٚ ١اي اعتُد عًٗٝا املسادع ٕٛيف مجع أدي ١إثبات ناؾ١ٝ
 ١ُ٥٬َٚتتُجٌ اـط ٠ٛايتاي ١ٝاي تػهٌ دصً٤ا َٔ تٓؿٝر عًُ ١ٝايسقاب ١يف تك ِٝٝأدي ١اٱثبات ٚاضتٓبا
ا٫ضتٓتاداتٜٛٚ .قض ٖرا ايؿؿٌ ا٫عتبازات ا٭ضاض ١ٝيًُسادعني يف مجع أدي ١اٱثبات ٚاضتٓبا ا٫ضتٓتادات.
 2-5تك ِٝٝا٭ديٚ ١اضتٓبا ا٫ضتٓتادات
ٜك ِِّٝاملسادع ٕٛا٭دي ١اي مت اؿؿ ٍٛعًٗٝا َع ؼدٜد َا إذا ناْا ٖر ٙا٭دي ١ناؾَٓٚ ١ٝاضب ١يتكً ٌٝكاطس
ايسقاب ١إىل أدَْ ٢طتَ ٣ٛكبٜٚ .ٍٛػتٌُ تك ِٝٝا٭دي ١عً ٢تطبٝل اؿهِ ٚايػو املٗٓٝني.
 1-2-5تك ِٝٝا٭دي١
ٜٴعد اؿؿ ٍٛعً ٢أدي ١ناؾَٓٚ ١ٝاضب ١تطتٓد إيٗٝا اضتٓتادات املسادع إسدَ ٣طا ٌ٥اؿهِ املٗين اي تساعٞ
ايع٬ق ١بني تهًؿ ١اؿؿ ٍٛعًٖ ٢ر ٙا٭ديٚ ١ؾا٥د ٠املعًَٛات اي مت اؿؿ ٍٛعًٗٝاٜٚ .طبل املسادع اؿهِ ٚايػو
املٗٓٝني يف تك ِٝٝنُ ١ٝأدي ١اٱثبات ْٛٚعٝتٗا يهٜ ٞتُهٔ بٓا ً٤عً ٢ذيو َٔ ؼدٜد َد ٣نؿاٖ ١ٜر ٙا٭ديُ٥٬َٚ ١تٗا
يدعِ تكسٜس قُإ اؾٛد.٠
تٴعد ايسقاب ١عًُ ١ٝتسانُٚ ١ٝتهساز .١ٜؾعٓدَا ٜٓؿر املسادع اٱدسا٤ات املتبع ١قد ت٪د ٟا٭دي ١ايٓاػ ١إىل
قٝاَ٘ بتػٝرل طبٝعٖ ١ر ٙاٱدسا٤ات أ ٚتٛقٝتٗا أَ ٚداٖاٚ .قد وؿٌ املسادع عًَ ٢عًَٛات ؽتًـ بػهٌٍ ًَشٛظ عٔ
املعًَٛات املتٛقع ١اي اضتٓدت عًٗٝا اٱدسا٤ات املتبع .١ؾعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ:
 قد ٜػرل َد ٣عدّ ا٫يتصاّ اير ٟسدد ٙاملسادع َٔ تكدٜس ٙاملٗين بػإٔ َٛثٛقَ ١ٝؿادز َعًَٛات َع١ٓٝ
قد ٜه ٕٛاملسادع عً ٢دزا ١ٜبتكاز املعًَٛات أ ٚعدّ اتطاقٗا أ ٚؾكداْٗا يًدي.ٌٝ
 يف ساي ١تٓؿٝر اٱدسا٤ات ايتشً ١ًٝٝعٓد اْتٗا ٤املُٗ ١قد تػـرل ْتـا٥ر ٖـر ٙاٱدـسا٤ات إىل كـاطس يعـدّ
ا٫يتصاّ مل تهتػـ َٔ قبٌ.
ٚيف ٖر ٙاؿايٜ ١ٴعٝد املسادع تك ِٝٝاٱدسا٤ات املتبع.١
ٜٓبػ ٞيًُسادع اؽاذ اـطٛات اي٬شَ٫ ١ضتٓبا ا٫ضتٓتادات بعد مجع ناؾ ١أدي ١اٱثباتٜٚ .سادع املسادـع
خ ٍ٬تك ِٝٝأدي ١اٱثبات ناؾ ١ايٛثا٥ل يتشدٜد َا إذا نإ املٛقٛع قد مت دزاضت٘ بطسٜك ١ناؾَٓٚ ١ٝاضبٚ .١بٓا ً٤عًـ٢
إدسا٤ات ايسقاب ١املتبعٚ ١أدي ١ايسقاب ١اي مت اؿؿ ٍٛعًٗٝا ٜكسز املسادع َا إذا ناْا تكُٝٝات كـاطس عـدّ ا٫يتـصاّ
أ ٚا٫مساف عٔ ا٫يتصاّ َا شايا َٓاضب ١أّ َٚ ٫د ٣قسٚزَ ٠سادعٖ ١ر ٙايتكُٝٝات.
ٚتطــتًصّ عًُٝــ ١ايتكٝــ ِٝدزاضــ ١نــٌ َــٔ ا٭ديــ ١ايـ تٜ٪ــد أ ٚؽــايـ تكسٜــس ايسقابــٚ ١ا٫ضــتٓتادات أ ٚاٯزا٤
اـاؾ ١با٫يتصاّ أ ٚعدّ ا٫يتصاّٚ .يف سايٚ ١دٛد تعازض بني ديًٝني َأخٛذَ ٜٔـٔ َؿـدز ٜٔكـتًؿني أ ٚيف سايـ١
ٚدٛد غهٛى سَ ٍٛؿداق ١ٝاملعًَٛات املطتخدَ ١نأدي ١إثبات ٜٓبػ ٞيًُسادع ؼدٜد َاٖ ١ٝايتعـد٬ٜت أ ٚاٱقـاؾات
اي نهٔ تطبٝكٗا عً ٢إدسا٤ات ايسقاب ١يتؿشٝض ٖرا ا٭َس َٚساعا ٠ايتداعٝات اي قـد تـ٪ثس عًـ ٢دٛاْـب ايسقابـ١
ا٭خس ٣إٕ ٚددت
 2-2-5اضتٓبا ا٫ضتٓتادات
ٜٴك ِِّٝاملسادع ٕٛخ ٍ٬اضتٓبا ا٫ضتٓتادات أ ٚاٯزا ٤أدي ١اٱثبات املتعًك ١با٭ُٖ ١ٝايٓطب َٔ ١ٝأدٌ ؼدٜد
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اؿا٫ت املُهٓ ١يعدّ ا٫يتصاّ اؾٖٛسٜٚ .ٟعتُد ؼدٜد أُٖ ١ٝايٓتا٥ر عًَ ٢ؿٗ ّٛا٭ُٖ ١ٝايٓطبٜ .١ٝٴعد ا٫مساف عٔ
ا٫يتصاّ اؾٖٛس ٟأسد َطا ٌ٥اؿهِ املٗين اي تكُٔ اعتبازات ايطٝام ؾك٬ري عٔ دٛاْب املعاَ٬ت أ ٚاملطأَ ٌ٥
ْاس ١ٝايهِ ٚايهٝـٚ .تػرل ايكا ١ُ٥ايتاي ١ٝإىل بعض ايعٛاٌَ اي ٜكعٗا املسادع يف اعتباز ٙعٓد تطبٝل اؿهِ املٗين
يتشدٜد َا إذا ناْا سا٫ت عدّ ا٫يتصاّ دٖٛس ١ٜأّ .٫
 أُٖ ١ٝايهُٝات (املبايؼ ايٓكد ١ٜأ ٚاملعاٜرل ايهُ ١ٝا٭خسَ ٣جٌ عدد املٛاطٓني أ ٚاؾٗات أ ٚامل٪ضطات املػذلن ١أٚ
َطتٜٛات اْ٫بعاثات َٔ املٛاد املًٛث ١أ ٚتأخرل املٛاعٝد ايٓٗا ١ٝ٥أ ٚغرل ذيو).
 اياسٚف.
 طبٝع ١عدّ ا٫يتصاّ -ايكٛاْني ٚايًٛا٥ض أ ٚاٱدسا٤ات ايداخً١ٝ
 قد ٜؿادف املسادع ٕٛأثٓا ٤اختبازات ا٫يتصاّ
 ا٭ضبا اي ت٪د ٟإىل عدّ ا٫يتصاّ  -أؾعاٍ اٱُٖاٍ أ ٚايػؼ.
 اٯثاز احملتًُٚ ١ايعٛاقب اي قد ٜتطبب بٗا عدّ ا٫يتصاّ.
ٚ قٛه املعاٜرل أ ٚايدلْاَر قٌ ايٓاس ٚسطاضٝت٘ (عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ ٌٖ وٛش ٖرا املٛقٛع عً ٢اٖتُاّ نبرل؟
٪ٜ ٌٖٚ ثس عً ٢تعسض املٛاطٓني يًخطس؟ ...إخل.).
 استٝادات اشل ١٦ٝايتػسٜعٚ ١ٝعاَ ١ايٓاع ٚاملطتخدَني اٯخسٚ ٜٔتٛقعاتِٗ يتكسٜس ايسقاب.١
 طبٝع ١املسدعٝات املعتُد.٠
 اٱثس املاي ٞيعدّ ا٫يتصاّ.
ٜكع املسادع ٕٛيف ا٫عتباز عٓد تك ِٝٝأدي ١اٱثبات َا إذا ناْا سا٫ت عدّ ا٫يتصاّ اؾٖٛس ١ٜضا٥د ٠أّ ٚ .٫إذا مل
ٜتِ اؿؿ ٍٛعً ٢أدي ١إثبات ناؾَٓٚ ١ٝاضب ١بطبب عدّ ايتأند أ ٚبطبب ؼدٜد ايٓطام ٜك ِِّٝاملسادعَ ٕٛا إذا ناْا
ٖر ٙا٭دي ١ضا٥دٚ ٠دٖٛس ١ٜأّ ٫
ٚنهٔ إٔ ٜتٛؾٌ املسادع ٕٛإىل تعازض أدي ١اٱثبات عٓد تكُٗٝٝاٚ .تدعِ بعض ا٭دي ١املعًَٛات ذات ايؿً١
باملٛقٛع بُٓٝا تتعازض بعض ا٭دي ١ا٭خسَ ٣عٗاٚ .وتاز املسادع ٕٛإىل تك ِٝٝسذِ ا٭دي ١املتٓاقكَٚ ١ؿداقٝتٗا
ٚذيو يًٛقٛف عً ٢ايٛقع اؿكٝكٚ .ٞنهٔ يًُسادعني اضتخداّ تطًطٌ َٛثٛق ١ٝا٭ديٚ ١بايتاي ٞتؿبض ا٭دي١
اـازد ١ٝاملهتٛب ١عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ أنجس َؿداق َٔ ١ٝأدي ١ايسقاب ١غرل ايسزل ١ٝاي تجبا عهظ ذيو .
ٚبعد تكَ ِٝٝا إذا ناْا ا٭دي ١ناؾَٓٚ ١ٝاضبٚ ١ؾكريا ملطت ٣ٛقُإ ايسقابٜٓ ١بػ ٞيًُسادع ايٓاس يف أؾكٌ طسم
ا٫ضتٓتاز يف قٖ ٤ٛر ٙا٭دي. ١
ٜٓبػ ٞيًُسادعني تٛثٝل ا٭ْػط ١املُٗ ١اي ٜكَٛـٛا بتٓؿٝـرٖا عٓـد مجـع ا٭ديـٚ ١تكُٗٝٝـا بطسٜكـ ١ؾـشٝش١
ظاْب َسادع ١اٱضذلاتٝذ ١ٝاـاؾ ١بِٗ ٚخط ١ايسقابَ ١ع ٚقع ْتا٥ر عًُِٗ يف ٖر ٙاملسسً ١يف ا٫عتباز ٚنـجرل َـا
تاٗس يًُسادعني َعًَٛات إقاؾ ١ٝاي تتطًب َِٓٗ إعـاد ٠ايٓاـس يف املٛقـٛع ٚاملعـاٜرل ٚايٓطـام ٚتكٝـ ِٝاملخـاطس أٚ
ايسقابٚ ١اعتبازات ا٭ُٖ ١ٝايٓطب ١ٝنُا َٖٛ ٛقض أع.ٙ٬
بعض اؿا٫ت اي قد تػرل إىل كاطس ا٫ستٝاي داخٌ اؾٗـ ١اـاقـع ١يًسقابـٚ .١مت تٛقـٝض نٝؿٝـَ ١عاؾـٖ ١ـرٙ
ايكك َٔ ١ٝقبٌ.
ٜٓبػ ٞيًُسادعني خٖ ٍ٬ر ٙاملسسً ١ا٫ضتعاْ ١باٱداز ٠يتٛقٝض بعض ايككاٜا اي قد ت٪ثس عً ٢نٝؿٝـ ١دزاضـ١
املٛقٛع ٚاملعاٜرل ٚايٓطام ٚكاطس ايسقابٚ ١ا٭ُٖ ١ٝايٓطبٜٚ .١ٝطـاعد ٖـرا ايتؿاعـٌ املـسادعني عًـ ٢إدـسا ٤تعـد٬ٜت
َٓاضب ١يف إضذلاتٝذ ١ٝايسقابٚ ١خطتٗا ٚع ٠ٚ٬عً ٢ذيو ٜطاعد ٖرا ايتؿاعٌ أٜكًا اٱداز ٠عً ٢ؼدٜد ْكـا ايكـعـ
املٛدٛد ٠يف عًُ ١ٝايسقابْٚ ١كا ايكعـ املٓٗذ ١ٝاي نهٔ َعاؾتٗا عً ٢ايؿٛز.
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اـ٬ؾ١
ٜطبل املسادع اؿهِ ٚايػو املٗٓٝني يف ؼدٜد َا إذا ناْا أدي ١اٱثبـات ناؾٝـَٓ ٚ ١اضـب ١خـَ ٍ٬سسًـ١
ايسقاب ٚ . ١قد تٓاٚيٓا يف ٖرا ايؿؿٌ ايعٛاٌَ اي ٜكعٗا املسادع ٕٛيف ا٫عتباز عٓد تكٝـ ِٝا٭ديـ ٚ ١اضـتٓبا
ا٫ضــتٓتادات  ٚ .ضــٓٝاقؼ ايؿؿــٌ ايتــاي ٞنٝؿٝــ ١اْعهــاع ْتــا٥ر تكٝــ ِٝا٭ديــ ٚ ١اضــتٓبا ا٫ضــتٓتادات عًــ٢
تكازٜس زقاب ١ا٫يتصاّ .
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َ 1-6كدَ١
ٜكدّ ٖرا ايؿؿٌ َعًَٛات أضاض ١ٝملسادع ٞا٫يتصاّ س ٍٛايتٛثٝل ٚايتٛاؾٌ خ ٍ٬زقاب ١ا٫يتصاّ َع اٱغاز٠
إىل املعاٜرل ايدٚي ١ٝيٲْتٛضاٚ.ٟتعتُد َؿداق ١ٝايسقابٚ ١تأثرلٖا عً ٢ايعٌُ ايٓٛع ٞاير٪ٜ ٟد ٜ٘اؾٗاش ٜٚ .طاعد
ايتٛثٝل املٓاضب خ ٍ٬دٚز ٠ايسقاب( ١بدً٤ا َٔ ايتخطٝط ٚستَ ٢ساسٌ ايتكسٜس) عً ٢تكد ِٜاؾٗاش تكازٜس زقاب١ٝ
عاي ١ٝاؾٛد.٠
ٜٚٴعد ايتٛاؾٌ اؾٝد املطتُس َع اؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب ١عاَ٬ري قسٚزًٜا أٜكًا خ ٍ٬عًُ ١ٝايسقاب ١بايهاٌَ.
ٜٛٚقض ٖرا ايؿؿٌ نٝؿ ١ٝاضتؿاد ٠املسادعني َٔ عًُ ١ٝايتٛثٝل ٚايتٛاؾٌ يف زقاب ١ا٫يتصاّ يتشطني دٛد ٠عًُِٗ.
ْٚاسًا يعدّ تٛؾس إزغادات ناؾ ١ٝسٖ ٍٛر ٜٔاملؿَٗٛني يف املعاٜرل ايدٚي ١ٝيٲْتٛضا ٟبطبب ازتباطُٗا بسقاب ١ا٫يتصاّ
طُبكا بعض املُازضات املجاي ١ٝيتكد ِٜإزغادات َؿٝد.٠
 2-6ايتٛثٝل
ٚثا٥ل ايسقاب ٖٞ ١ضذٌ نتاب ٞباملعًَٛات ا٭ضاض ١ٝايـ ٜهـ ِّٕٛاملسادعـَ ٕٛـٔ خ٬شلـا اضـتٓتاداتِٗ أ ٚزاٗ٥ـِ
س ٍٛزقاب ١ا٫يتصاّٚ.بايتاي ٞنهٔ ؾشـ ايٛثا٥ل اي أعدت خَ ٍ٬ساسٌ ايتخطٝط أ ٚايتٓؿٝـر أ ٚإعـداد ايتكـازٜس يف
زقاب ١ا٫يتصاّ ستْ ٢تأند َٔ تٓؿٝر املسادعني يعًُ ١ٝزقاب ١ا٫يتصاّ ٚؾكريا يًُعاٜرل ايدٚي ١ٝيٲْتٛضا.ٟ
ٚهب إٔ ؼت ٟٛايٛثا٥ل عًَ ٢عًَٛات ناؾ ١ٝمتهٔ املسادع املتُـسع ايـر ٫ ٟنًـو أَ ٟعسؾـَ ١طـبك ١مبُٗـ١
ايسقاب َٔ ١ؾِٗ َا :ًٜٞ







ايع٬ق ١بني َٛقٛع ايسقابٚ ١املعاٜرل ْٚطام ايسقاب.١
تك ِٝٝاملخاطس ٚإضذلاتٝذ ١ٝايسقاب.١
خط ١ايسقابٚ ١طبٝع ١اٱدسا٤ات املٓؿرٚ ٠تٛقٝتٗا َٚداٖا ْٚتا٥ذٗا.
ا٭دي ١اي مت اؿؿ ٍٛعًٗٝا دعًُا ٫ضتٓتادات املسادعني أ ٚزا.ِٗ٥
اؿذر اي تطتٓد إيٗٝا مجٝع املطا ٌ٥املُٗ ١اي اقتكا ممازض ١ايتكدٜس املٗين.
ا٫ضتٓتادات ذات ايؿً١

تطاعد عًُ ١ٝايتٛثٝل ايدقٝكَ ١سادع ٞايعٌُ ايسقاب ٞعً ٢ؾِٗ ايعٌُ املٓذص ٚنٝؿ ١ٝإلاشٚ ٙأضبا إلاش .ٙيرا
وتاز املسادع ٕٛإىل إدسا ٤عًُ ١ٝتٛثٝل دقٝك ١يف ناؾَ ١ساسٌ ايسقابٜٓٚ .١بػ ٞإٔ تٛقض ايٛثا٥ل خ ٍ٬أ ٟعًُ١ٝ
يسقاب ١ا٫يتصاّ َا ًٜٞ
(أ) نٝؿ ١ٝؼدٜد املسادعني ملٛقٛع ايسقابٚ ١املعاٜرل ْٚطام ايسقاب.١
( ) اٱدسا٤ات ايتشًٚ ١ًٝٝايسقاب ١ٝا٭خس ٣اي مت تٓؿٝرٖا ؾُع ا٭دي ١ايسقاب ١ٝست ٢نهٔ ؼدٜد َد ٣ايتصاّ
املٛقٛع باملعاٜرل َٔ عدََ٘ٚ .ا إذا ناْا ٖر ٙا٫ضتٓتادات ٚاٯزا ٤ايٛازد ٠يف ايتكازٜس قد اعتُدت عً ٢أدي١
ناؾَٓٚ ١ٝاضب ١أّ .٫
ٜٓبػ ٞإٔ تكُٔ ٚثا٥ل ايسقاب ١تؿاؾ ٌٝناؾ ١ٝست ٢تٛؾس ؾًُٗا ٚاقشًا يًٗدف َٓٗا َٚؿدزٖا ٚا٫ضتٓتادات اي
مت ايتٛؾٌ إيٗٝا .نُا ٜٓبػ ٞأٜكًا تٓا ِٝايٛثا٥ل بػهٌٍ دقٝل ست ٢تٴػهٌ زبطريا ٚاقشًا بايٓتا٥ر أ ٚايككاٜا املُٗ.١
 َٔٚأَجًٖ ١ر ٙايٛثا٥ل املرنسات ايداخًٚ ١ٝايتأنٝدات ٚاملهاتبات ٚاؾدا ٍٚايصَٓٚ ١ٝبساَر ايسقابٚ ١خطابات
ايتُجٚ .ٌٝقد تهٖ ٕٛر ٙايٛثا٥ل ٚزق ١ٝأ ٚعًًَ ١٦ٖٝ ٢ؿات إيهذل ١ْٝٚأ ٚأٚ ٟضا٥ط أخس.٣
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 1-2-6ا٭َٛز اي هبتٛثٝكٗا
ْٓؿض املسادع بتٛثٝل:
(أ) إدسا٤ات تك ِٝٝاملخاطس املٓؿر ٠مبا يف ذيو اٱدسا٤ات املتعًك ١باضتٝعا ْااّ ايكبط ايداخً.ٞ
( ) زدٚد امل سادع أ ٚاملساقب ١عً ٢كاطس عدّ ا٫يتصاّ املُْٗ ١طبًٝا اي مت تكُٗٝٝا ٚاٱدسا٤ات املٓؿر٫ ٠ختباز َد٣
ا٫يتصاّ مبتطًبات ا٫يتصاّ ايكابً ١يًتطبٝل ْٚتا٥ر ٖر ٙاٱدسا٤ات َٔ بٗٓٝا أ ٟاختبازات يًكٛابط.
(ز) ا٭ُٖ ١ٝايٓطبٚ ١ٝايٓٛعٚ ١ٝايهُ١ٝ
(د) ٚا٭ضظ اي مت ؼدٜد ٖر ٙا٭ُٖ ١ٝبٓا ً٤عًٗٝا.
(ٖـ) نٝؿ ١ٝايتصاّ ؾسٜل ايسقاب ١مبتطًبات ايسقاب ١احملدد( ٠إٕ ٚددت) ٚاي تٴعد َهًُ ١ملعاٜرل ايسقاب.١
ٚقد تػتٌُ ٚثا٥ل ا٭دي ١املتعًك ١بعدّ ايتصاّ اشل٦ٝات امل٪ند أ ٚاملػتب٘ ب٘ عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ:
(أ) ْطخ َٔ ايطذ٬ت أ ٚايٛثا٥ل.
( ) قاقس ا٫دتُاعات اي أدسٜا َع اٱدازٚ ٠ا٭غخاف املطٛ٦يني عٔ اؽاذ ايكساز أ ٚا٭طساف ا٭خس ٣داخٌ
امل٪ضط ١أ ٚخازدٗا.
ٚوتاز املسادع ٕٛإىل تٛثٝل إدسا٤ات ايسقاب ١املٓؿرٚ ٠ا٭دي ١اي مت اؿؿ ٍٛعًٗٝا ٚا٫ضتٓتادات اي مت
ايتٛؾٌ إيٗٝا ؾُٝا ٜتعًل مبعاٜرل زقاب ١ا٫يتصاّ املطتخدَ ١يف عًُ ١ٝايسقاب .١نُا ٜٴعد املسادع ٕٛايٛثا٥ل اي تٛقض
تٓؿٝر ايعٌُ عً ٢أزض ايٛاقع َع احملاؾا ١عًٗٝا.
يهٜ ٞتُهٔ املسادع َٔ ٕٛؼدٜد طبٝع ١تٛثٝل عًُ ١ٝزقاب ١ايتصاّ منٛذدَٚ ١ٝدٖ ٣را ايتٛثٝل ٜٓبػٞ
دزاض ١ايعٛاٌَ ايتاي:١ٝ
 طبٝع ١إدسا٤ات ايسقاب ١املٓؿر٠
 كاطس عدّ ا٫يتصاّ املُْٗ ١طبًٝا باملعاٜرل ايكابً ١يًتطبٝل ٚزد املسادعني عً٣املخاطس املك.١ُٝ
َ د ٣تطبٝل ايتكدٜس املٗين يف ايعٌُ ٚخاؾ١ري يف ضٝام اعتباز ا٭ُٖ ١ٝايٓطب.١ٝ
 ا٭ُٖ ١ٝايٓطب ١ٝيٮدي ١اي مت اؿؿ ٍٛعًٗٝا سطب املعاٜرل.
ٜٓبػ ٞإٔ تػتٌُ ايٛثا٥ل عً ٢تؿاؾٚ ٌٝاؾ ١ٝيتُهني املسادع املتُسع اير ٫ ٟنًو أَ ٟعسؾَ ١طبك ١مبُٗ١
ايسقاب َٔ ١ؾِٗ َا :ًٜٞ
ايع٬ق ١بني َٛقٛع ايسقابٚ ١املعاٜرل
ْطام ايسقاب١
تك ِٝٝاملخاطس
إضذلاتٝذ ١ٝايسقاب١
خط ١ايسقاب١
طبٝع ١اٱدسا٤ات املٓؿرٚ ٠تٛقٝتٗا َٚداٖا ْٚتا٥ذٗا
ا٭دي ١اي مت اؿؿ ٍٛعًٗٝا; دعًُا ٫ضتٓتادات املسادع أ ٚزأٚ ٜ٘اؿذر اي تطتٓد إيٗٝا مجٝع املطا ٌ٥املُٗ١
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اي اقتكا ممازض ١ايتكدٜس املٗين ٚا٫ضتٓتادات ذات ايؿً١
 2-2-6تٛقٝا ايتٛثٝل
ٜٓبػ ٞإعداد ايٛثا٥ل يف ايٛقا املٓاضب ٜٓٚبػ ٞإٔ تٛؾس فھًَا ٚاقشًا يًُعاٜرل املطتخدَْٚ ١طام ايسقاب١
ٚايتكدٜسات اي أدسٜا ٚا٭دي ١اي مت اؿؿ ٍٛعًٞھا ٚا٫ضتٓتادات اي مت ايتٛؾٌ إي.ٖٞ ٞ
 َٔٚايكسٚز ٟايكٝاّ بايتٛثٝل خ ٍ٬عًُ ١ٝايسقاب ١بايهاٌَ َع ػُٝع ٚثا٥ل داعُ ١كتًؿ ١خَ ٍ٬ساسٌ
عًُ ١ٝايسقاب ١املتٓٛع ١يدعِ ْتا٥ر نٌ َسسًَ َٔ ١ساسٌ ايسقاب.١
ٚتٴعد دق ١تٛقٝا ايتٛثٝل أسد ايعٛاٌَ املُٗ ١أٜكًا .ؾتطاعد عًُ ١ٝإعداد ٚثا٥ل ايسقاب ١املؿؿًٚ ١املٓاضب ١يف
ايٛقا احملدد عً ٢ؼطني دٛد ٠ايسقابٚ ١تٝطرل املسادع ١ايؿعاي ١٭دي ١اٱثبات اي مت اؿؿ ٍٛعًٗٝا ٚا٫ضتٓتادات
اي مت ايتٛؾٌ إيٗٝا ٚتكُٗٝٝا قبٌ اْ٫تٗا َٔ ٤تكسٜس املسادعنيٚ .قد ته ٕٛايٛثا٥ل اي مت إعدادٖا بعد إدسا ٤عًُ١ٝ
ايسقاب ١أقٌ دق َٔ ١ايٛثا٥ل اي مت إعدادٖا يف تٛقٝا إدساٖ ٤را ايعٌُٚ.يريو ٜٓبػ ٞػُٝع ناؾ ١أٚزام ايعٌُ
َٚسادعتٗا قبٌ ؾدٚز تكسٜس املسادع.
ٜٓٚبػ ٞعً ٢املسادع ػٗٝص ٚثا٥ل ايسقاب ١ذات ايؿً ١قبٌ ؾدٚز تكسٜس ايسقاب ١نُا ٜٓبػ ٞا٫ستؿاظ بٗرٙ
ايٛثا٥ل يؿذل ٠شََٓٓ ١ٝاضب. ١
 3-2-6ا٫ستؿاظ بايٛثا٥ل
نهٔ تطبٝل ضٝاضات ٚإدسا٤ات تتُاغَ ٢ع َعاٜرل ايسقاب ١يف ضب ٌٝاؿؿاظ عً ٢ايٛثا٥ل.
ٚتهؿٌ ضٝاضات اؿؿاظ عً ٢ايٛثا٥ل إَهاْ ١ٝاضتخداّ ايطذ٬ت ذات ايؿً ١يعدد َعني َٔ ايطٓٛات بعد عًُٝـ١
ايسقابٚ .١ؼدد ٖر ٙايطٝاضات ٚاٱدسا٤ات يف ايػايب
(أ) ايٛثا٥ل املٛدٛد ٠يف ْطاقٗا
( ) ٚاشل ١٦ٝاي تٴشؿظ بٗا ايٛثا٥ل
(ز) املد ٠اي تٴشؿظ خ٬شلا ٖر ٙايٛثا٥ل
(د) ٚنٝؿٝــ ١ا٫طــ٬ع عًــٖ ٢ــر ٙايٛثــا٥ل عٓــد ايًــصٜٓٚ .ّٚبػــ ٞايــتشككُٔ ٚدــٛد ضٝاضــات ٚإدــسا٤ات
ي٬ستؿاظ بايٛثا٥ل ٚيف سايٚ ١دٛد َجٌ ٖر ٙايطٝاضات
ٜٓبػ ٞايتأند َٔ َـدُ٥٬َ ٣تٗـاٚ .يف سايـ ١عـدّ َُ٥٬ـٖ ١ـر ٙايطٝاضـات أ ٚاٱدـسا٤ات ٜـتِ ٚقـع َتطًبـات
ايتٛثٝل َٔ خ ٍ٬ؼدٜد ضٝاضات ٚإدسا٤ات ي٬ستؿاظ بٛثا٥ل ايسقابٚ .١قد ٜسدع ايطبب يف ٚقـع ٖـر ٙاملتطًبـات إىل
ا٭ُٖ ١ٝايتازى ١ٝ٭ْٛاع قددَ ٠ـٔ ايٛثـا٥ل ٚايـ قـد تتطًـب عًـ ٢ضـب ٌٝاملجـاٍ ا٫ستؿـاظ بٗـا ٭دـ ٌٍ غـرل َطـُ ٢يف
احملؿٛظات ايٛطٓ ١ٝيًب٬د َٔٚقُٔ املتطًبات اٱقاؾ ١ٝاملتعًك ١بتؿٓٝؿات ا٭َٔ ايك َٞٛنٝؿ ١ٝؽص ٜٔايٛثا٥ل
 4-2-6قكاٜا ايطسٚ ١ٜايػؿاؾ١ٝ
ٖٓاى ساد ١دا ١ُ٥إىل ايتأنٝد عً ٢ايتصاّ املسادعني باملتطًبات ا٭خ٬ق ١ٝملساعا ٠ضس ١ٜاملعًَٛات املٛدٛد ٠يف
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ٚثا٥ل ايسقاب ١يف مجٝع ا٭ٚقات َا مل متٓض اؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب ١ؾ٬س ١ٝقدد ٠يًهػـ عٔ ٖر ٙاملعًَٛات أٚ
ٜهٖٓ ٕٛاى قسٚز ٠قاْ ١ْٝٛأ ١َٝٓٗ ٚيًكٝاّ بريوٚ .وتاز ايكطاع ايعاّ باضتُساز إىل ؼكٝل ايتٛاشٕ بني ايطس١ٜ
ٚقسٚز ٠تٛؾس عٓؿس ٟايػؿاؾٚ ١ٝاملطا٤ي١
ٜٚتطًب ٖرا ايتٛاشٕ بني ايطسٚ ١ٜايػؿاؾ ١ٝايتُتع بتكدٜس َٗين يكُإ ؼدٜد ايٛثا٥ل ذات ايطابع ايطسٟ
بٛقٛه َٚعاًَتٗا عًٖ ٢را ايٓشَ ٛع َٓض سل ا٫ط٬ع عًٖ ٢ر ٙاملعًَٛات يف ْؿظ ايٛقا عٓد ايكسٚزٚ.٠قد تٓـ
ايكٛاْني عً ٢أْٛاع ٚثا٥ل ايسقاب ١اي هب اعتبازٖا ضسٚ ١ٜأْٛاع ٚثا٥ل ايسقاب ١اي هب إتاستٗا يًذُٝع ٚؼدٜد
َطٛ٦يٝات ايتؿسٜض بايهػـ عٔ ٚثا٥ل ايسقاب ١بٛقٛه ٚاٱدسا٤ات ايسٚت ١ٝٓٝاملتبع ١ٱتاسَ ١جٌ ٖر ٙاملعًَٛات عٓد
ايكسٚزٚ.٠نهٔ إٔ تستبط ٖر ٙايتػسٜعات عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ بعًُٝات زقاب ١خدَات ايدؾاع أ ٚايؿش ١أ ٚاـدَات
ا٫دتُاع ١ٝأ ٚايكسا٥ب .يريو ٜٓبػ ٞعًَ ٢سادع ٞاؾٗاش ايتعسف عً ٢املتطًبات اـاؾ ١يطس ١ٜاملعًَٛات اي
ًٜتصَ ٕٛبٗا.
ٜتعسف َسادع ٛاؾٗا ش أٜكًا عً ٢أ ٟتػسٜعات تهؿٌ سس ١ٜا٫ط٬ع عً ٢املهاتبات ايسقابَ ١ٝع اعتباز ايدؾاتس
اٱيهذل ١ْٝٚأ ٚغرلٖا َٔ ايدؾاتس َتاس ١يًسقاب ١ايعاَٚ .١قد ٜتكُٔ ٖرا ايٓٛع َٔ املهاتبات اـطابات املسضًَٔ ١
اؾٗ ١اـاقع ١يًسقابٚ ١املطتًَُٗٓ ١ا أ ٚاؾٗات ا٭خسٚ ٣اي تتٓا ٍٚػُٝع ا٭دي ١ايسقاب ١ٝؾك٬ري عٔ اعتبازات
ٚتكدٜسات قكاٜا ايسقاب َٔٚ.١املعتاد يف ايكطاع ايعاّ ا٫ضتذاب ١إىل طًبات ا٭طساف اـازد ١ٝيًشؿ ٍٛعً ٢سل
ا٫ط٬ع عًٚ ٢ثا٥ل ايسقابٚ .١قد نجٌ ٖرا ا٭َس سطاض ١ٝغدٜد ٠عٓد قاٚي ١ايطسف اـازد ٞاؿؿ ٍٛعً٢
َعًَٛات بطسٜك ُ١غرل َباغس َٔ ٠امل٪ضط ١ايسقاب ١ٝاي  ٫نهٓٗا اؿؿ ٍٛعً ٢املعًَٛات َباغس٠ري َٔ اؾٗ ١اـاقع١
يًسقاب.١
َٔ سٝح املبدأ عٓدَا تًتصّ اؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب ١قاًْْٝٛا بتذُٝع َعًَٛات قددٚ ٠اؿؿاظ عًٗٝا تٴشاٍ
ناؾ ١طًبات ا٭طساف اـازد ١ٝيًشؿ ٍٛعًٖ ٢ر ٙاملعًَٛات عاد٠ري إىل اؾٗ ١اـاقع ١يًسقابٚ .١يف اؿا٫ت اي ٜدزع
ؾٗٝا َسادع ٛايكطاع ايعاّ َٓض سل ا٫ط٬ع عًٚ ٢ثا٥ل ايسقابٜ ١طتػرل ٖ ٤٫٪املسادع ٕٛا٭طساف املعَٓ( ١ٝجٌ اؾٗ١
اـاقع ١يًسقاب ١اي تتعًل بٗا ايطًبات) قبٌ ايهػـ عٔ املعًَٛات.
 3-6ايتٛاؾٌ
دٚز ايتٛاؾٌ
ؼدخ عًُ ١ٝايتٛاؾٌ خ ٍ٬ناؾَ ١ساسٌ ايسقاب ;١قبٌ بد ٤ايسقابٚ ١خ ٍ٬ايتخطٝط املبدٚ ٞ٥ايسقاب١
ايدقٝكٚ ١ؾ٫ٛري إىل َسسً ١إعداد ايتكازٜسٜٓٚ .بػ ٞإب٬ؽ املطت ٣ٛاٱداز ٟاملٓاضب أ ٚاملطٛ٦يني عٔ اؿٛنُ ١بأٟ
ؾعٛبات بايػ ١تٛاد٘ املسادع ٕٛخ ٍ٬عًُ ١ٝايسقاب ١ؾك٬ري عٔ سا٫ت عدّ ا٫يتصاّ املِٗ ْطبًٝا .نُا ٜٓبػ ٞعً٢
املسادع أٜكًا إب٬ؽ ايطسف املط ٍٚ٪عٔ َعاٜرل ايسقابٜٚ ١طاعد ايتٛاؾٌ اؾٝد َع اؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب ١خ ٍ٬عًُ١ٝ
ايسقاب ١عً ٢شٜاد ٠ؾاعً ١ٝايعًُٚ ١ٝإهابٝتٗاٚ .نج٬يتٛاؾٌ ايجٓا ٞ٥ايؿعِاٍ عاَ٬ري ًَُٗا يف َطاعد: ٠
(أ) املسادع ٚاملطٛ٦يني عٔ اؿٛنُ ١عً ٢اضتٝعا املٛقٛعات املستبط ١بطٝام ايسقابٚ ١تطٜٛس ع٬ق ١عٌُ
بٓآٜٚ .٠٤بػ ٞاؿؿاظ عً ٢اضتك٬ي ١ٝاملسادع َٛٚقٛعٝت٘ َع تطٛز ٖر ٙايع٬ق.١
( ) املسادعني اير ٜٔوتاد ٕٛإىل اؿسف ايػدٜد يًٛؾا ٤باستٝادات ايطًط ١ايتػسٜعٚ ١ٝتٛقعاتٗا ٚخاؾ١ري
عٓدَا ؼاٖ ٢ر ٙا٭َٛز باٖتُاّ أ ٚتهٗٓات ٚاضع ١ايٓطام.
(ز) املسادعني يف اؿؿ ٍٛعً ٢املعًَٛات املتعًك ١بعًُ ١ٝايسقاب َٔ ١املطٛ٦يني عٔ اؿٛنُ .١ؾعً ٢ضبٌٝ
املجاٍ قد ٜطاعد املطٛ٦ي ٕٛعٔ اؿٛنُ١املسادع يف ايتعسف عً ٢اشلٚ ١٦ٝب ١٦ٝايعٌُ بٗا ٚؼدٜد املؿادز
املٓاضب ١٭دي ١اٱثبات ٚتكدَ ِٜعًَٛات سَ ٍٛعاَ٬ت أ ٚأسداخ َع.١ٓٝ
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عًُ ١ٝايتٛاؾٌ
ؼتاز ا٭دٗص ٠ايعًٝا يًسقاب ١إىل تطبٝل ْااّ ٜسؾد استٝادات املسادع يتكَ ِٝٝد ١َ٤٬َ ٣ايتٛاؾٌ ايجٓاٞ٥
بني املسادع ٚاملطٛ٦يني عٔ اؿٛنُ ١يًػسض َٔ ايسقابٚ .١يف ساي ١عدّ َٖ ١َ٤٬را ايتٛاؾٌ ايجٓآٜ ٞ٥ؿض املسادع
باؽاذ اٱدسا٤ات املٓاضب َٔٚ .١قُٔ ٖر ٙاٱدسا٤ات املٓاضب ١ايتٛاؾٌ َع ايطًط ١ايتػسٜع ١ٝأ ٚاشل٦ٝات ايتٓا١ُٝٝ
املٓاضب ١أٚ ٚنا٫ت ايتُ ٌٜٛقد ٜكِّٝد ايكاْ ٕٛأ ٚايتػسٜعات َٔ ايتٛاؾٌ بني املسادع ٚاملطٛ٦يني عٔ اؿٛنُ ١يف بعض
ا٭َٛز .ؾعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ ؼاس ايكٛاْني أ ٚايتػسٜعات عًٚ ٢د٘ ايتشدٜد ايكٝاّ بايتٛاؾٌ أ ٚأ ٟعٌُ خس ىٌ
بتشكٝكات ايطًط ١املعٓ ١ٝيف إدسا ٤غرل قاَْ ْٞٛجبا أَ ٚػهٛى ؾٚ.٘ٝقد ٜتطِ ايتعازض احملتٌُ بني ايتصاَات
املسادع بطس ١ٜاملعًَٛات ٚايتصاَات ايتٛاؾٌ بايتعكٝد ايػدٜد ٚيف َجٌ ٖر ٙاؿا٫ت ٜٓبػ ٞعً ٢املسادع ايًذ ٤ٛإىل
ايٓؿٝش ١ايكاْ. ١ْٝٛ
ؼدخ عًُ ١ٝايتٛاؾٌ خ ٍ٬كتًـ املساسٌ ٚاملطتٜٛات .
 1-3-6ايتٛاؾٌ خَ ٍ٬سسً ١ايتخطٝط:
ٜتٛاؾٌ املسادعَ ٕٛع املطت ٣ٛاٱداز ٟاملٓاضب ٚاملطٛ٦يني عٔ اؿٛنُ ١بػإٔ ْؿٛف ايكٛاْني اي ؼهِ ٖرا
ايتٛاؾٌٚ .تتكُٔ ايٓكا ا٭ضاض ١ٝاي ؼتاز إىل َسادعَ ١ع اؾٗ ١اـاقع ١يًسقابَ ١ا :ًٜٞ
(أ) إضذلاتٝذ ١ٝايسقاب ١ايػاًَ.١
( ) تٛقٝا ايسقابَٚ ١دتٗا.
(ز) َطــٛ٦يٝات املــسادعني ٚاؾٗــ ١اـاقع١يًسقابٜٚ.١طــتكب ٬يػــخـ احملــٛز ٟإخطــازات َــٔ اؾٗــ١
اـاقع ١يًسقابٚ ١اي تتهؿٌ بتكد ِٜاملعًَٛات ٚايدعِ اي٬شّ ط ٍٛعًُ ١ٝايسقاب.١
(د) َعاٜرل ايسقاب ١وتاز املسادع ٕٛإىل َسادع ١املعاٜرل ٚاملٛاؾك ١عًٗٝا بايتػاٚز َع اٱداز ٠يف اؿا٫ت
اي ته ٕٛؾٗٝا ٖر ٙاملعاٜرل غرل ٚاقش.١
 2-3-6ايتٛاؾٌ خَ ٍ٬سسً ١ػُٝع ا٭دي:١
ٜٴع د تٛاؾٌ املسادعني خَ ٍ٬سسً ١ػُٝع أديْ ١تا٥ذِٗ َع اؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب ١أَسًا قسٚزًٜا يًػا.١ٜ
ٚتعتُد دٛد ٠ايسقاب ١نُا أندْا ضابكريا عً ٢نؿا ١ٜأدي ١اٱثبات ُ٥٬َٚتٗاٜٚ.تُتع املسادع ٕٛاير ٜٔوسؾ ٕٛعً٢
ايتٛاؾٌ اؾٝد َع اؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب ١بٛقع ١ٝأؾكٌ ملسادعْ ١تا٥ذِٗ املبدَ ١ٝ٥ع املطٛ٦يني املعٓٝني يف ٖرٙ
اؾٗ ١ظاْب تعصٜص ٖر ٙايٓتا٥ر ٚػُٝع عدد نافُ َٔ ا٭دي ١املٓاضب ١يدعُٗا.
ٜٚطاعد ايتٛاؾٌ املطتُس اؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب ١أٜكًا عً ٢ؼدٜد ْكا ايكعـ ٚاؽاذ خطٛات يتدازى ٖرٙ
ايٓكا ٜٚ.طتشطٔ إب٬ؽ املطت ٣ٛاٱداز ٟاملٓاضب أ ٚاملطٛ٦يني عٔ اؿٛنُ ١بأ ٟؾعٛبات تٛاد٘ املسادع خ ٍ٬عًُ١ٝ
ايسقاب ١ؾك٬ري عٔ سا٫ت عدّ ا٫يتصاّ املُْٗ ١طبًٝاٜ ٚ .طتشطٔ إخطاز اٱداز ٠بهاؾ ١سا٫ت عدّ ا٫يتصاّ احملدد ٠ست٢
تطتطٝع اؽاذ اٱدسا٤ات املٓاضب.١
 3-3-6ايتٛاؾٌ خَ ٍ٬سسً ١إعداد ايتكازٜس ٚاملتابع:١
وتاز املسادع ٕٛإىل إعداد تكسٜس َهتٚ ٛاؿؿ ٍٛعًٚ ٢دٗـات ْاـس اٱدازٚ ٠دفٗـا يف ايتكسٜـس .ا٭َـس ايـرٟ
ٜطُض يًُطتخدَني املطتٗدؾني با٫ط٬ع عًٚ ٢دْٗ ١اس اٱداز ٠خَ ٍ٬سادع ١تكسٜس املسادعني.
ٚؾكريا يتؿٜٛض ايسقابَ ١طايب ١اؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب ١بتؿشٝض سا٫ت عدّ ا٫يتصاّ احملددٚ.٠وـدد َسادـع ٚاؾٗـاش -
خ ٍ٬ايكٝاّ بٗرا ا٭َسَ -ا إذا ناْا اضتك٬يٝتِٗ أَٛ ٚقـٛعٝتِٗ ضـتتعسض يًكـسز َـٔ عدَـ٘ َـع اؽـاذ اٱدـسا٤ات
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املٓاضب ١يتذٓب ٖرا ايكسز
 4-6ا٫ضتٓتادات
ٜسنص ٖرا ايؿؿٌ عً ٢أُٖ ١ٝايتٛثٝل ٚايتٛاؾـٌ يف عًُٝـ ١ايسقابـٜٓٚ .١بػـ ٞعًـ ٢املسادـع داًُ٥ـا إعـداد ٚثـا٥ل
ايسقاب ١ذات ايؿً ١يعًُ ١ٝايسقاب ١احملدد ٠قبـٌ إؾـداز ايتكسٜس.نُـا ٜٓبػـ ٞعًـ ٢املـسادعني أٜكًـا اضـتخداّ تكـدٜسِٖ
املٗــين يتشدٜــد غــهٌ ايتٛاؾــٌ َٚكــُٜٚ .ْ٘ٛٴؿكــٌ ايتٛاؾــٌ نتاب ًٝــا ْا ـسًا يطــٗٛي ١ايتٛثٝــل ايــدقٝل شلــرا ايتؿاعــٌ.
ْٚطتعسض يف اي ؿؿٌ ايتاي ٞايرٜٓ ٟاقؼ إعداد تكازٜس زقابـ ١ا٫يتـصاّ نٝؿٝـ ١اْعهـاع ْتـا٥ر ػُٝـع ا٭ديـٚ ١تكُٗٝٝـا
عًٖ ٢ر ٙايتكازٜس
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َ 1-7كدَ١
ٜتٓـاٖ ٍٚـرا ايؿؿـٌ َسسًـ ١إعـداد ايتكـازٜس خـ ٍ٬عًُٝـ ١ايسقابـٜٚ ١سنـص عًـ ٢غـهٌ تكسٜـس زقابـ ١ا٫يتــصاّ
ٚقتٛا ٙنُا ٜػط ٞأٜكًا َسسًَ ١تابع ١ايسقابٚ .١أيكا ايؿؿ ٍٛايطابك ١ايك ٤ٛعًـ ٢ايتكٓٝـات ٚا٭ضـايٝب املطـتخدَ١
يف ػُٝع أدي ١اٱثبات ٚتكُٗٝٝا ٚته ٜٔٛا٫ضـتٓتادات ٚأُٖٝـ ١ايتٛثٝـل ٚايتٛاؾـٌ يف عًُٝـ ١ايسقابٚ.١تٴعـد اٱدـسا٤ات
اي ٜتخرٖا املسادع يتكً ٌٝكاطس ايسقابٚ ١بايتاي ٞقُإ َ ١ُ٥٬ا٫ضـتٓتادات أ ٚاٯزا ٤يًاـسٚف احملٝطـ ١بايسقابـ١
أسد ايعٛاٌَ اؿازل ١يف عًُ ١ٝايسقاب ١بايهاٌَٜٚ .هٖ ٕٛرا ايكُإ ضاز ٟاملؿع ٍٛأضاع تكسٜس زقاب ١ا٫يتصاّ.
 2-7إعداد تكازٜس زقاب ١ا٫يتصاّ
متجٌ َسسً ١إعداد ايتكازٜس دصً٤ا قـسٚزًٜا َـٔ أ ٟعًُٝـ ١زقابـٚ ١تتكـُٔ ٖـر ٙاملسسًـ ١إعـداد تكـازٜس سـٍٛ
املخايؿــات ٚا٫مساؾــات عــٔ ايطــًطات املٛنًــَ ١ــٔ أدــٌ اؽــاذ اٱدــسا٤ات ايتؿــشٝش ١ٝاي٬شَــَ ١ــع إَهاْٝــ ١قاضــب١
املطٛ٦يني عٔ َجٌ ٖر ٙا٫مساؾات ٚاملخايؿات.
نُا نجٌ ايتكسٜس َٓتذًا ذا أُٖ ١ٝقؿ ٣ٛيف عًُ ١ٝايسقاب ١سٝح ٜكدّ اؾٗاش َٔ خ٬ي٘ ززلًٝا ْتا٥ر ايسقابـ١
يًُطتخدَني املعٓٝني ٚاملطتخدَني ذ ٟايؿً ١اٯخس ٜٔؾُٝا ىـ ايتصاّ ايطسف املط ٍٛ٦باملعـاٜرل احملـدد .٠نُـا ٜكـدّ
ايتكسٜس ؾسؾ٫ ١ؽاذ ايطسف املط ٍٛ٦إدسا٤ات تؿشٝش ١ٝملعاؾـ ١سـا٫ت عـدّ ا٫يتـصاّ ٜٚطـٌٗ عًـ ٢املسادـع َتابعـ١
ْتا٥ر ٖر ٙاٱدسا٤ات ٚاؽاذ إدسا٤ات تؿشٝش ١ٝعٓد ايكسٚز.٠
تػذل املعاٜرل ايدٚي ١ٝيٲْتٛضا ٟإعداد تكسٜس َهتٜٛ ٛقـض ايٓتـا٥ر بايػـهٌ املٓاضـب يف ْٗاٜـ ١نـٌ عًُٝـ١
زقابٚ .١يكُإ َٛاٖ ١َ٤را ايتكسٜس ملعاٜرل اؾٛد ٠املكبٛيٚ ١ازتباط٘ بهاؾ ١املطتخدَني ٜٓبػـ ٞإٔ ٜتؿـل َـع َبـاد٤٣
ا٫نتُاٍ ٚاملٛقٛعٚ ١ٝدق ١ايتٛقٝا ٚسل ايسد عً ٢ؾعٝد ايػهٌ ٚاحملت.٣ٛ
ٜ تطًب َبدأ ا٫نتُاٍ َٔ املسادع َساعا ٠ناؾ ١أدي ١اٱثبات ذات ايؿً ١قبٌ إؾداز ايتكسٜس.
ٜ تطًب َبدأ املٛقٛع َٔ ١ٝاملسادع تطبٝل ايتكـدٜس ٚايػـو املٗـين يكـُإ ؾـش ١مجٝـع ايتكـازٜس ٚعـسض ايٓتـا٥ر
ٚا٫ضتٓتادات عً ٢مَٚ ِ٥٬َ ٛتٛاشٕ.
ٜ تطًب َبدأ دق ١ايتٛقٝا َـٔ املسادـع تكـد ِٜايتكسٜـس يف ايٛقـا املٓاضـب َـع إَهاْٝـ ١تطبٝـل ايٓتـا٥ر ٚازتباطٗـا
باملطتخدَني املعٓٝني.
ٜ تطًب َبدأ سل ايسد َٔ املسادع ايتشكل َٔ ؾش ١اؿكا٥ل َع اؾٗ ١اـاقـع ١يًسقابـٚ ١تكـُني زدٚد املطـٛ٦يني
املعٓٝني عٓد ايكسٚز.٠
باٱقاؾ ١إىل ذيو ٜٓبػ ٞإٔ ٜه ٕٛايتكسٜس ضٌٗ ايؿِٗ َٛٚدصًا َٓٚطكًٝا بعٝدًا عٔ ايػُٛض ٚا٫يتباعٖٓٚ.ـاى
عد ٠خٝازات بػإٔ نٝؿ ١ٝإعداد تكازٜس سـ ٍٛعًُٝـات زقابـ ١ا٫يتـصاّ َـٔ قُٓٗا:إؾـداز تكـازٜس َطٛيـ ١أ ٚقؿـرل ٠أٚ
ٚقع اضتٓتادات أ ٚزا ٤يف ايتكسٜسَٚ .ع ذيو عٓد ايٛؾ ٍٛإىل َسسً ١ؼدٜد نٝؿ ١ٝإعداد ايتكسٜس
ٜٓبػ ٞعً ٢املسادع ٚقع ايعٛاٌَ ايتاي ١ٝيف ا٫عتباز:
استٝادات املطتخدّ

تؿٜٛض اؾٗاش

ايتػسٜعات ٚايًٛا٥ض ذات ايؿً١

َطت ٣ٛايكُاْات املكدَ١

ْٛع املُٗ١

ممازض ١إعداد ايتكازٜس املأيٛؾ١

تعكٝدات ايككاٜا املرنٛز ٠يف ايتكسٜس
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ٖر ٙايكا ١ُ٥يٝطا سؿسٚ ١ٜهب عً ٢املسادعَ ٕٛساعا ٠ايب ١٦ٝاي ٜعًُـ ٕٛبٗـا خـ ٍ٬ؼدٜـد طـ ٍٛتكـازٜس زقابـ١
ا٫يتصاّ ٚبٓٝتٗا
 3-7أغهاٍ تكسٜس زقاب ١ا٫يتصاّ
نهٔ إعداد ايتكازٜس يف زقاب ١ا٫يتصاّ بػهٌ َط ٍٛأ ٚقؿرل يتطٗ ٌٝايتٛاؾٌ ايؿعِاٍ َع املطتخدَني املعٓـٝني.
ٜٚٴعد اؾٗاش ايتكسٜس أَا بػهٌ َط ٍٛأ ٚقؿرل ٚؾكريا يًاسٚف ٚايعٛاٌَ املرنٛز ٠ضابكا.
ٜػــاز إىل ايتكــازٜس املطٛيــ ١أسٝاًْاربتكــازٜس زقابــ ١ا٫يتــصاّ اـاؾــ١ر سٝــح تتكــُٔ َعًَٛــات ٚتؿطــرلات
إقاؾٚ ١ٝقد تؿـ ايتكازٜس املطٛي ١بايتؿؿ ٌٝغس ٚاملُٗٚ ١املعاٜرل املطـتخدَٚ ١ايٓتـا٥ر املتعًكـ ١باؾٛاْـب احملـدد٠
يًُُٗــٚ ١تؿاؾــَ ٌٝــ٬ٖ٪ت املسادــع ٚا٭غــخاف اٯخــس ٜٔاملػــازنني يف املُٗــٚ ١خــدلاتِٗ َٚطــتٜٛات ؼدٜــد ا٭ُٖٝــ١
ايٓطب ١ٝظاْب ايتٛؾٝات يف بعض اؿا٫ت.
تتكُٔ ايتكـازٜس ايكؿـرل ٠عـاد ري ٠ايعٓاؾـس ا٭ضاضـ ١ٝؾكـط ٚتتطـِ ٖـر ٙايتكـازٜس بهجاؾـ ١املعًَٛـات ٚايهتابـ١
بؿٝػَٛ ١سدٚ.٠قد هد املسادعؿا٥ـدَ ٠ـٔ اضـتعساض أُٖٝـ ١تكـدٖ ِٜـر ٙاملعًَٛـات يتًبٝـ ١ا٫ستٝادـات املعًَٛاتٝـ١
يًُطتخدَني املعٓٝني.
ٚنهٔ ايسدٛع اىل إزغادات َعاٜرل اْ٫تٛضاٚ ٟنهٔ تطبٝكٗا عٓد ايكسٚز ٠يف ظسٚف قدد.٠
 4-7قت ٣ٛتكسٜس زقاب ١ا٫يتصاّ
ٜٓبػ ٞإٔ ٜتكُٔ تكسٜس زقاب ١ا٫يتصاّ بػهٌٍ عاّ ايعٓاؾس ايتاي ١ٝيهٔ يٝظ بايكسٚز ٠إٔ ته ٕٛبٗـرا ايذلتٝـب
احملدد:
أ -ايعٓٛإ
 املُسضٌ إي٘ٝزْ -طام ايسقاب ١مبا يف ذيو ايؿذل ٠ايصَٓ ١ٝاملػطا٠
د -ؼدٜد َٛقٛع ايسقاب ١أٚ ٚؾؿ٘
 -ٙاملعاٜرل احملدد٠
و -ؼدٜد َعاٜرل ايسقاب ١املطبك ١خ ٍ٬تٓؿٝر ايعٌُ
شًَ -خـ ايعٌُ املُٓذٳص ايٓتا٥ر
ه -ا٫ضتٓتاز  /ايسأٟ
 زدٚد اشل ١٦ٝاـاقع ١يًسقاب( ١سطب ايكسٚز)٠ -ٟايتٛؾٝات (سطب ايكسٚز)٠
ى -تازٜخ ايتكسٜس
ٍ -ايتٛقٝع
ؾُٝا ٚ ًٜٞؾـ كتؿس ٭قطاّ ايتكسٜس احملدد.٠
أ -ايعٓٛإ:
ٜٓبػ ٞإٔ ٜؿـ ايعٓٛإ باختؿاز ْطام ايسقاب ١يًكاز ٤٣ايعاد.ٟ
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 -املُسضٌ إي:٘ٝ

نجٌ املُسضٌ إي ٘ٝايطسف أ ٚا٭طساف املٛد٘ إيٗٝاتكسٜس ايسقابٜٛٚ.١د٘ تكسٜس ايسقاب ١عاد٠ري إىل ايطـسف
املط ٍٛ٦غرل أْ٘ قد ٜطتٗدف فُٛع َٔ ١املطتخدَني املعٓٝني اٯخس ٜٔيف بعض اؿا٫ت.

زْ -طا م ايسقاب ١مبا يف ذيو ايؿذل ٠ايصَٓ ١ٝاملػطا٠
تعسض َكدَ ١ايتكسٜس ْطام ايسقاب ١يف ٖ ١٦ٝبٝإ َؿؿٌ عٔ تسنٝص ايسقابَٚ ١داٖا ٚسـدٚدٖا ؾُٝـا
ىـ ايتصاّ املٛقٛع باملعاٜرل احملدد ٠نُا تٓـ املكدَ ١أٜكًا عً ٢ايؿذل ٠ايصَٓ ١ٝاي غطتٗا عًُ ١ٝايسقاب.١
د -ؼدٜد َٛقٛع ايسقاب ١أٚ ٚؾؿ٘
ٜػرل َٛقٛع ايسقاب ١إىل املعًَٛات أ ٚاؿاي ١أٚايٓػا ايرٜ ٟتِ قٝاض٘ أ ٚتكُٗٝٝشطب املعاٜرل احملـدد.٠
ٜٓٚبػٚ ٞؾـ ٖرا ا٭َس بٛقٛه يف تكسٜس ايسقاب.١
ٍ -املعاٜرل احملدد٠
ٜٓبػ ٞؼدٜد املعاٜرل اي ٜك ِِٝاملٛقٛع بٓا ً٤عًٗٝا يف تكسٜس املسادعٜٚ .ٴعد ؼدٜد املعـاٜرل بٛقـٛه يف
ايتكسٜس أَسًا قسٚزًٜا ٜٴُهٔ َطتخدَ ٛايتكسٜس َٔ اضتٝعا أضـظ عُـٌ َسادعـ ٞاؾٗـاش ٚاضـتٓتاداتِٗٚ.قد
ٜػٌُ ايتكسٜس ذات٘ ٖر ٙاملعاٜرل أٜ ٚػرل إيٗٝا يف ساٍ ناْا قُٔ تأنٝدات اٱداز ٠أ ٚتٛؾسٖا -عًـ ٢خـ٬ف ذيـو-
َٔ َؿدز َٛثٛم نهٔ ايٛؾ ٍٛإي ٘ٝبطٗٛي.١
ٚتٴٛقٳض املعاٜرل املطبك ١يف عًُٝـ ١ايسقابـ ١يف ايكطـِ املخؿــ َـٔ تكسٜـس املسادـع يف سايـ ١عـدّ ايـتُهٔ َـٔ
متٝٝصٖا بطٗٛي ١أ ٚقسٚز ٠اضتخ٬ؾٗا َٔ املؿادز ذات ايؿًٚ .١يف ساي ١تعازض املعاٜرل ٜٓبػـ ٞتؿطـرل ٖـرا ايتعـازض
سٝــح ٜػــسه ايتكسٜــس -يف َجــٌ ٖــر ٙاؿــا٫ت -ايعٛاقــب احملتًُــ ١يًُٛاقـــ قــدز اٱَهــإ َــع تكــد ِٜايتٛؾــٝات سطــب
ايكسٚز.٠
ٚقد ٜه َٔ ٕٛايكسٚز ٟيف ٖر ٙاياسٚف ايهػـ عٔ:
َ ؿدز املعاٜرل املعُ ٍٛبٗا ضٛا ٤ناْا ٖر ٙاملعاٜرل َدزد ١يف ايكـاْ ٕٛأ ٚايًـٛا٥ض أ ٚغـرل َدزدـ ١أ ٚؾـادز ٠عـٔ ٖ٦ٝـ١
خدلاَ ٤سخؿ ١أَ ٚعذلف بٗا تتطِ بايػؿاؾ ١ٝيف تطبٝل اٱدسا٤ات اي٬شََٚ ١ا إذا ناْا ٖر ٙاملعاٜرل احملـدد ٠تـدخٌ يف
ضٝام املٛقٛع ا٭ضاضٚ( ٞإذا مل تهٔ ٖر ٙاملعاٜرل قُٔ ضٝام املٛقٛع ؾٓٝبػ ٞتٛقٝض ضبب َُ٥٬تٗا).
 تطتخدّ أضايٝب ايكٝاع ٚايتك ِٝٝاملتٓٛع ١عٓدَا تهؿٌ املعاٜرل املعُ ٍٛبٗا ا٫ختٝاز بٓٝعدد َٔ ا٭ضايٝب.
ٚترنس أ ٟتؿطرلات ٖاَ ١يف تطبٝل املعاٜرل املعُ ٍٛبٗا قُٔ ظسٚف املُٗ.١
 -ٚؼدٜد َعاٜرل ايسقاب ١املطبك ١خ ٍ٬تٓؿٝر ايعٌُ
عٓدَا تطتٓد َعاٜرل ايسقاب ١اـاؾـ ١باملُٗـ ١ايسقابٝـ ١عًـَ ٢بـاد ٤٣ايسقابـ ١ا٭ضاضـ ١ٝيٲْتٛضـا ٟأٚ
تتٛاؾل َعٗا نهٔ اٱغاز ٠إىل ٖر ٙاملعاٜرل يف تكازٜس ايسقاب ١بايك:ٍٛ
أدسٜا زقاب ١ا٫يتصاّ ٚؾكريا يًُعاٜرل ايدٚي ١ٝيٲْتٛضا ٟطس ٍٛزقاب ١ا٫يتصاّص.
ٜتٛؾٌ املطتخدَ ٕٛاملطتٗدؾ َٔ ٕٛخ ٍ٬ؼدٜد املطٛ٦يٝات إىل إٔ ايطسف املطٖ ٍٛ٦ـ ٛايـر ٟوُـٌ َطـٛ٦ي١ٝ
َٛقٛع ايسقاب ١ا٭ضاضـ ٞبُٓٝـا ٜتشُـٌ ايػـخـ املطـ ٍٛ٦عـٔ ايكٝـاع أ ٚايتكٝـَ ِٝطـٛ٦ي ١ٝقٝـاع املٛقـٛع ا٭ضاضـٞ
ٚتك ُ٘ٝٝسطب املعاٜرل املعُ ٍٛبٗا يف سني ٜهُٔ دٚز املسادع يف ٚقع اضتٓتاز سَ ٍٛعًَٛـات َٛقـٛع ايسقابـ ١بػـهٌٍ
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َطتكٌ.
(ًَ .)7خـ ايعٌُ املُٓذٳص
ٜطاعد ًَخــ ايعُـٌ املُٓذٳـص املطـتخدَني املعٓـٝني عًـ ٢اضـتٝعا اضـتٓتادات املسادـعَٚ .ـٔ املُهـٔ
ْاسًٜا إدسا ٤عدد  ٫قدٚد َٔ ايتػٝرلات يف إدسا٤ات عًُٝات ايسقابـ ١يهـٔ َـٔ ايؿـعب ْكـٌ ٖـر ٙاٱدـسا٤ات
عًًُٝا بٛقٛه ٚد ٕٚأ ٟيبظٚ .بايتايٜٓ ٞبػـ ٞإٔ ٜكـدّ ًَخــ ايعُـٌ املٓذـص غـسسًا كتؿـسًا يًكـاز ٤٣سـٍٛ
ايطسٜك ١اي ْؿرت بٗا عًُ ١ٝايسقاب.١
ٚتتكُٔ ايعٛاٌَ اي هب َساعاتٗا يتشدٜد َطت ٣ٛايتؿؿ ٌٝاملكدّ يف ًَخـ ايعٌُ املُٓذٳص َا :ًٜٞ
 اياسٚف اـاؾ ١باؾٗ ١اـاقـع ١يًسقابـ( ١عًـ ٢ضـب ٌٝاملجـاٍ ايطبٝعـ ١املختًؿـ ١يٓػـاطات ٖـر ٙاؾٗـَ ١كازْـ ري١
بايٓػاطات ايُٓٛذد ١ٝيف ايكطاع).
 ظسٚف ايسقاب ١اـاؾ ١اي ت٪ثس عً ٢طبٝع ١اٱدسا٤ات املُٓذصَٚ٠داٖا.


تعتُـد تٛقعــات املطــتخدَني املعٓــٝني ملطــت ٣ٛايتؿؿــ ٌٝاملكـدّ يف ايتكسٜــس عًــ ٢ممازضــات ايطــٛم أ ٚايكــاْ ٕٛأٚ
ايتػسٜعات املعُ ٍٛبٗا.

َٚــٔ املٗــِ نتابــ ١املًخـــ بطسٜكـَٛ ُ١قــٛع ١ٝتطــُض يًُطــتخدَني املعٓــٝني اضــتٝعا ايعُــٌ املُٓذــص نأضــاع
٫ضتٝعا اضتٓتاز املسادعَٚ .ع ذيو هب اؿسف عً ٢عدّ املبايػ ١يف إهاش املًخـ ا٭َس ايرٜ ٟٴؿـعِّب َـٔ اضـتٝعا
عٌُ املسادعني ٚخاؾ١ري نٝؿٚ ١ٝؾٛشلِ إىل ٖرا ا٫ضتٓتاز أ ٚايسأ.ٟ
ش -ايٓتا٥ر

ٜتكُٔ قطِ ايٓتـا٥ر ٚؾــ املسادعًٮديـ ١امُعـَ ١ـع َكازْتٗـا باملعـاٜرلٜٓٚ .بػـ ٞبٓـاٖ ٤ـرا ايكطـِ
بطسٜكَٓ ُ١طكٚ ١ٝا٫عتُاد عً ٢املعاٜرل احملدد ٠بطسٜك ١تطاعد ايكاز ٤٣عًَ ٢تابعـ ١ايتـدؾل املٓطكـ ٞؿذـ١
َعٚ .١ٓٝعٓد استٛا ٤ايتكسٜس عً ٢نُٖ ١ٝاَ ١ً٥ـٔ ايبٝاْـات يـدعِ ْتـا٥ر ايسقابـ ١نهـٔ إدزاز ٖـر ٙايبٝاْـات
بػهٌٍ َٓاضب يف امل٬سل.

ه -ا٫ضتٓتاز  /ايسأٟ
ٜتكُٔ تكسٜس املسادع سَٛ ٍٛقٛعات ا٫يتصاّ اضتٓتاز ٜتعًل بايعٌُ ايسقاب ٞاملٓذصٚ .عٓـدَا تٓؿـر
عًُ ١ٝزقاب ١ا٫يتصاّ ظاْب زقاب ١ايكٛا ِ٥املاي ١ٝنهٔ إٔ ٜأخر ا٫ضتٓتاز غهٌ ايسأ( ٟاْاس ايـسأٚ.)ٟنهٔ إٔ
ته ٕٛا٫ضتٓتادات عً ١٦ٖٝ ٢إدابات تؿؿ ١ًٝٝ٭ض ١ً٦زقاب ١قـددٚ ٠قـد تتـأثس طبٝعـ ١ايؿـٝاغ١بتؿٜٛض
اؾٗاش ٚإطاز ايعٌُ ايكاْ ْٞٛايرْ ٟؿرت عًُ ١ٝايسقاب ١مبٛدب٘ .
ٜػسه ايكطِ ايتاي ٞبايتؿؿ ٌٝاضتٓتادات  /زا ٤املسادع يف زقاب ١ا٫يتصاّ.
 زدٚد اشل ١٦ٝاـاقع ١يًسقاب( ١سطب ايكسٚز)٠ٜٴعد تكُني زدٚد اؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب َٔ ١خ٬ٱ عداد تكـازٜس عـٔ ٚدٗـات ْاـس املطـٛ٦يني دـصً٤ا َـٔ سـل
ايسدٚ .نجٌ َبدأ سل ايسد أسد املٝصات ايؿسٜد ٠اشلاَ ١يف زقاب ١ايكطاع ايعاّٚ.ىتـ ٖرا املبدأ بعسض ْكا ايكعـ أٚ
ايٓتا٥ر ايكسٚز ١ٜبطسٜك ١تػذع عًَ ٢عاؾٖ ١ر ٙايٓكا ٜٚ .تطًب ذيـو ا٫تؿـام عًـ ٢اؿكـا٥ل َـع اؾٗـ ١اـاقـع١
يًسقاب ١يكُإ انتُاشلا ٚدقتٗا ٚتكدنٗا بؿٛزَٓ ُ٠اضبٚ .١قد ٜتكُٔ ٖرا املبدأ أٜكًا -عٓد ايكسٚز -٠دَر زدٚد اؾٗ١
اـاقع ١يًسقاب١
عً ٢املطا ٌ٥املجاز ٠ضٛا ٤بػهٌٍ ناٌَ أ ٚكتؿس.
( ) 11ايتٛؾٝات (سطب ايكسٚز)٠
81

دلٍل رقابت االلتزام
لتطبٍق الوعاٌٍر الذولٍت لإلًتىصاي

قــد ٜػــتٌُ تكسٜــس املسادــع -عٓــد ايكــسٚز -٠عً٣ايتٛؾــٝات اي ـ تٗــدف إىل إلــاش ايتشطــٓٝاتٚ.بايسغِ َــٔ إٔ ٖــرٙ
ايتٛؾٝات قد تؿٝد اؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب ١يهٔ ٜٓبػ ٞأ ٫تهٖ ٕٛر ٙايتٛؾٝات ذات طبٝعـَ ١ؿؿـً ١ؽـٌ مبٛقـٛع١ٝ
َسادعاؾٗاش يف عًُٝات ايسقاب ١املطتكبً .١ٝؾؿ ٞساي ١إؾداز املسادع تٛؾ ١ٝقددٚ ٠عدّ تٓؿٝر ايطسف املط ٍٛ٦شلرٙ
ايتٛؾٚ ١ٝايًذ ٤ٛإىل خٝاز خس قد ن ٌٝاملسادع يف عًُٝات ايسقابـ ١اي٬سكـ ١إىل اؿهـِ عًٝـ٘ بعـدّ ا٫يتـصاّٚ .يف ٖـرٙ
اؿا٫ت ٜهُـٔ اشلـدف ا٭ضاضـ ٞيف ؼدٜـد َـا إذا ناْـا ايتٛؾـٝات املؿؿـً ١تؿطـض امـاٍ أَـاّ اؾٗـ ١اـاقـع ١يًسقابـ١
٫ضتخداّ َا تسآَ ٙاضبًا َٔ يٝات يتشكٝل ا٫يتصاّ يف ظٌ اياسٚف احملٝط.١
( )12تازٜخ ايتكسٜس
ٜٓبػ ٞؼدٜد ايتازٜخ يف تكسٜس زقاب ١ا٫يتصاَٛتٛقٝع٘.نُا هـب إٔ وـسف املسادـع عًـ ٢عـدّ ٚقـع
تازٜخ ايتكسٜس قبٌ سؿٛي٘ أ ٚسؿٛشلا عً ٢أدي ١اٱثبات ايهاؾٚ ١ٝامل ١ُ٥٬يدعِ ا٫ضتٓتادات.
()13ايتٛقٝع
ٜٓبػ ٞتٛقٝع ايػخـ املخـتـ عًـ ٢تكسٜـس زقابـ ١ا٫يتـصاّ ضـٛا ٤أنـإ ٖـرا ايػـخـ ز٥ـٝظ اؾٗـاش اٚ
غخـ َؿٛض بريو.
ٚقد ٜكسز املسادع -نُا ٚزد بايكطِ ايطابل َٔ ٖرا ايؿؿٌ -إؾداز تكسٜس َطـ ٍٛ٭ضـبا َتعـدد ٠تعتُـد عًـ٢
ساد ١املطتخدَني أ ٚا٭ٖداف اـاؾ ١يعًُ ١ٝايسقابٜ.١ٴعسف أٜكًا ايتكسٜس املط ٍٛبـايتكسٜس املؿؿـٌ ايـرٜ ٟتبـع ْؿـظ
ايبٓٝــ ١ا٭ضاضــَ ١ٝجــٌ ايتكسٜــس ايكؿــرل إ ٫إٔ بُٗٓٝــا وــ ١اخت٬ؾــات ٜٚبــد ٚاخت٬ؾــإ ٚاقــشإ يف تكــُني املًخـــ
ايتٓؿٝرٚ ٟطسٜك ١امل٬ساٚ ١اضتخ٬ف ايٓتا٥ر.
 5-7ا٫ضتٓتادات أ ٚاٯزا ٤س ٍٛزقاب ١ا٫يتصاّ
ؽتًـ طسٜك ١إعـداد تكـازٜس زقابـ ١ا٫يتـصاّ بـاخت٬ف أغـهاٍ ا٫ضـتٓتادات ٚاٯزا ٤املٛسـد ٠املختؿـسٚ.٠عٓد
تٓؿٝر عًُ ١ٝزقاب ١ا٫يتصاّ ظاْب زقابـ ١ايكـٛا ِ٥املايٝـٜ ١أخـر ا٫ضـتٓتاز غـهٌ بٝـإ تؿؿـَ ًٞٝهتـ ٛيـٰزا ٤سـٍٛ
ا٫يتصاّٚ .عٓد سدٚخ ذيو ته ٕٛاٯزا ٤س ٍٛا٫يتصاّ بعٝد٠ري بػهٌٍ ًَشـٛظ عـٔ زا ٤ايكـٛا ِ٥املايٝـٚ.١بػض ايٓاـس عـٔ
ْٛع ١ٝاملٗاّ أَ ٚطت ٣ٛايتأنٝـد املكـدّ ؾنْـ٘ نهـٔ يًُسادـع اؽـاذ قـساز ضـٛا ٤بنؾـداز اضـتٓتاز أ ٚزأٚ ٟايتعـبرل عٓـ٘
بٛقٛه.
طــا َباغـسًا باملٛقـٛع ٚا٭ديــ ١امُع ١ؾكــد تعُــٌ عًــ ٢تٛقــٝض
ٜٓبػـ ٞإٔ تــستبط ا٫ضــتٓتادات أ ٚاٯزا ٤ازتبا ري
املعٓــٚ ٢إقــاؾت٘ إىل ايٓت ـا٥ر اـاؾــ ١بــايتكسٜس .تٛقــض ايٓتــا٥ر بػــهٌ َٓطكــ ٞا٫مــساف عــٔ املعاٜرل نُــا تتذــاٚش
ا٫ضتٓتادات أ ٚاٯزا ٤إعاد ٠ايتعبرل عٔ ايدي ٌٝؾكطٚ.مبا أْ٘ ٜتِ ؼدٜد ْتا٥ر ايسقابَ ١ـٔ خـَ ٍ٬كازْـَ ١ـا هـب إٔ
ٜهَ( ٕٛعٝاز ايتك )ِٝٝمبا ودخ بايؿعٌ (اؿا٫ت ايكا ١ُ٥عً ٢دي ٌٝاٱثبات) ؾنٕ ا٫ضتٓتادات أ ٚاٯزا ٤تعهظ ًَخــ
عٌُ اؾٗاش ٚاٯزا ٤املعتُد ٠عًٖ ٢ر ٙايٓتا٥ر.
نُا ذنس ضابكريا قد تأخر ايٓتٝذ ١غهٌ بٝإ َهتـ ٛعًـ ٢مـٚ ٛاقـض ٯزا ٤ا٫يتـصاّ  ٚزا ٤ايكـٛا ِ٥املايٝـٚ ١قـد
ته ٕٛا٫ضتٓتادات أنجس َٔ إدابات تؿؿ ١ًٝٝ٭ض ١ً٦ايسقاب ١احملـدد .٠عًـ ٢ايـسغِ َـٔ إٔ ايـسأ ٟأَـسًا غـا٥عًا يف َُٗـات
ايتؿدٜل إ ٫أْ٘ نهٔ اضتخداّ إداب ١أض ١ً٦ايسقاب ١احملدد ٠يف َُٗـات إعـداد ايتكـازٜس املباغـسٚ.٠مبذسد إٔ ٜـتِ إبـدا٤
ايسأٜٓ ٟبػ ٞيًُسادعني تٛقٝض َا إذا نإ غرل َعـدٍ أ ٚمت تعدًٜـ٘ عًـ ٢أضـاع ايتكٝـ ِٝاملـادَٚ ٟـد ٣اْ٫تػـاز نُـا
ٜتطًب إبدا ٤ايسأ ٟعاد٠ري إضذلاتٝذَٗٓٚ ١ٝذ ١ٝيًسقاب ١أنجس ٚقٛسًا .
مت عــسض َؿــاَٖٗ ِٝــاّ إعــداد ايتكــازٜس املباغــسَُٗٚ ٠ــات ايتؿــدٜل يف ايؿؿــٌ ايــر ٟوتــ ٟٛعًــ ٢املؿــاِٖٝ
ا٭ضاضٜٚ ١ٝه ٕٛاملٓتر ايٓٗا ٞ٥يف نًتا املُٗتني ٖ ٛتكسٜس ا٫يتصاّ.
يف َُٗ ١ايتؿدٜل ٜتِ تصٜٚد املسادع ببٝاْات املٛقٛع ٜٚعـدل عـٔ ا٫ضـتٓتادات أ ٚاٯزا ٤اـاؾـ ١عُـا إذا نـإ
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تأنٝد ايطسف املط ٍٛ٦عٔ ايتك ِٝٝاير ٟقدَ٘ ؾشٝشًا أّ ٚ ٫قد ٜكدّ املسادع تأنٝـدًا قـدٚدًا أَ ٚعكـ٫ٛري عًـَُٗ ٢ـات
ايتؿدٜل.عً ٢اؾاْب اٯخس يف َُٗ ١إعداد ايتكازٜس املباغس ٠هس ٟاملسادع عًُ ١ٝايسقاب ١بٓا ً٤عًـ ٢املعٝـاز ٚاملٛقـٛع
اير ٟودد ٙاؾٗاش ٚقد ته ٕٛا٫ضتٓتادات أ ٚاٯزا ٤قدٚد ٠ايتأنٝد أَ ٚعكٛي.١
بػض ايٓاس عٔ ْٛع املُٗ ١هب إٔ ٜٛقض ايتكسٜس بػهٌ َؿؿٌ أ ١ٜقٝـٛد عًـ ٢ايٓطـام ٚذات ايؿـً ١باملعٝـاز
َٚطت ٣ٛايتأنٝد املكدّ .زغِ إٔ ايسأ ٟأَس غا٥ع يف َُٗات ايتؿدٜل إ ٫أْ٘ يٝظ َعٖٓ ٢را بايكـسٚز ٠إَهاْٝـ ١تعـدٌٜ
اٯزا ٤أ ٚعدّ تعدًٜٗا ؾشطبٜٛ.قض املعٝاز  4100اـاف باملعـاٜرل ايدٚيٝـ ١يٲْتٛضـا ٟأْـ٘ نهـٔ إٔ تهـ ٕٛا٫ضـتٓتادات
(غرل اٯزاَ )٤عدي ١أ ٚغرل َعديَ ٖٛٚ ١ا مت تٛقٝش٘ با٭َجً ١يف ٖرا ايكطِٚ .قد تتػاب٘ ٖـر ٙا٫ضـتٓتادات َـع اٯزا٤
بٝد أْٗا قد ته ٕٛإدابات عً ٢ا٭ض ١ً٦احملدد.٠
 1-5-7ا٫ضتٓتادات أ ٚاٯزا ٤اـاؾ ١مبُٗات ايتأنٝد املعكٛيٚ ١احملدٚد:٠
ٜساع ٞاملسادع َطت ٣ٛايتأنٝد املكدّ خ ٍ٬اضتخ٬ف ا٫ضتٓتادات ٚاٯزا:٤
ايتأنٝــد املعكــ :ٍٛيف ٖــرا املطــتٜ ٣ٛــتِ ايتعــبرل عــٔ ا٫ضــتٓتادات أ ٚاٯزا ٤بػــهٌ إهــابَٛ ٞقــش ١أْــ٘ ٜهــٕٛ
املٛقٛع -يف زأ ٟاملسادعًَ -تصّ أ ٚغرل ًَتصّ َٔ ناؾ ١اؾٛاْـب اؾٖٛسٜـ ١أ ٚذات ايؿـً ١سٝـح تـٛؾس بٝاْـات املٛقـٛع
ٚدْٗ ١اس سكٝكٚ ١ٝعادي ١مبا ٜتُاغَ ٢ع املعاٜرل املطبك.١
تتكُٔ أَجً ١ا٫ضتٓتادات املٛقش ١عً ٢مَٓ ٛاضب ملُٗ ١ايتأنٝد املعكٛيَ ١ا :ًٜٞ
 عٓد ايتعبرل عٔ املٛقٛع احملدد ٚاملعاٜرل املطبك ١رَٔ ٚدْٗ ١اسْـا متتجـٌ امل٪ضطـَ ١ـٔ ناؾـ ١اؾٛاْـب اؾٖٛسٜـ١
باملعاٜرل .
 عٓد ايتعبرل عٔ َعًَٛات املٛقٛع ٚاملعاٜرل املطبك ١رَٔ ٚدْٗ ١اسْا ٜـتِ إعـداد مجٝـع تٓبـ٪ات أْػـط ١امل٪ضطـ١
بػهٌ ؾشٝض َٔ ناؾ ١اؾٛاْب اؾٖٛس ١ٜبٓا ً٤عً ٢املعاٜرل .
ايتأنٝد احملدٚد -تٛقض اضتٓتادات أ ٚزا ٤ايسقاب ١أْ٘ بٓا ً٤عً ٢اٱدسا٤ات املٓؿر ٠مل ٜتـداعٳ إىل اٖتُاَـاملسادع
أ ٟغ ٤ٞهعً٘ ٜعتكد إٔ املٛقٛع ًٜ ٫تصّ باملعاٜرل املطبكـ .١تٴعـد اٱدـسا٤ات املٓؿـر ٠يف زقابـ ١ايتأنٝـد احملـدٚد قاؾـس٠
َكازْ ١مبا ٖ٫ ٛشّ يًشؿ ٍٛعً ٢ايتأنٝد املعك ٍٛغرل أْ٘ َٔ املتٛقع إٔ ٜهـَ ٕٛطـت ٣ٛايتأنٝـد اــاف بـاؿهِ املٗـين
يًُسادع ذ ٚأُٖ ١ٝبايٓطب ١يًُطتخدَني املعٓٝني ٜٚهػـ تكسٜس ايتأنٝد احملدٚد ايطبٝع ١احملدٚد ٠يًتأنٝد املكدّ.
تتكُٔ أَجً ١ا٫ضتٓتادات املٛقش ١عً ٢مَٓ ٛاضب ملُٗ ١ايتأنٝد احملدٚد َا :ًٜٞ
 عٓد ايتعبرل عٔ املٛقٛع احملدد ٚاملعاٜرل املطبك ١ربٓا ً٤عً ٢اٱدسا٤ات املٓؿـرٚ ٠ايـدي ٌٝايـر ٟمت اؿؿـ ٍٛعًٝـ٘ مل
ٜتداعٳ إىل اٖتُآَا أ ٟغ ٤ٞهعًٓا ْعتكد إٔ طامل٪ضط١ص  ٫تًتصّ باملعاٜرل املطبك َٔ ١ناؾ ١اؾٛاْب اؾٖٛس. ١ٜ
 عٓد ايتعبرل عٔ َعًَٛات املٛقٛع احملدد ٚاملعاٜرل املطبك ١بٓـا ً ٤عًـ ٢اٱدـسا٤ات املٓؿـرٚ ٠ايـدي ٌٝايـر ٟمت اؿؿـٍٛ
عً ٘ٝمل ْدزى أ ٟتعد٬ٜت دٖٛس ١ٜهب إدساٗ٥ا عً ٢تك٪َ ِٝٝغسات ا٭دا ٤ا٭ضاض ١ٝشلا ست ٢تتُاغَ ٢ع املعاٜرل .
نُا َٖٛ ٛقض ضابكريا ؽتًـ مناذز إعداد تكازٜس ا٫يتصاّ اخت٬ؾريا نبرلًا غرل إٔ تٓاضـل ؾـٝػ ١إعـداد ايتكـازٜس
تطاعد املطتخدَني عً ٢ؾِٗ ايعٌُ املٓؿر ٚا٫ضتٓتادات ايـ مت ايٛؾـ ٍٛإيٗٝـا ٚنـريو ؼدٜـد اياـسٚف غـرل ايعادٜـ١
ساٍ سدٚثٗاٖٚ.را ٜطٌٗ بدٚز َٔ ٙدٛد ٠اؽاذ ايكساز بٓا ً٤عً ٢عًُ ١ٝإعداد ايتكازٜس نُا نهـٔ يًُـساقبني اضـتخداّ
مناذز ايتكسٜس املؿػس ايتاي ١ٝعٓد ايتعبرل عٔ اٯزا ٤أ ٚا٫ضتٓتادات.
 2-5-7ا٫ضتٓتادات أ ٚاٯزا ٤غرل املعدي١
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عٓدَا ٬ٜ ٫سظ املسادع سا٫ت عدّ ايتصاّ بايتكسٜس ٜؿؿض عٔ اضتٓتاز غرل َعدٍ يف اؿا٫ت اٯت:١ٝ
يف ساي ١َُٗ ١ايتأنٝد املعكٜ ٍٛتِ إعداد َعًَٛات املٛقٛع َٔ ناؾـ ١اؾٛاْـب اؾٖٛسٜـ ١مبـا ٜتُاغـ٢
َع املعاٜرل املطبك ;١أٚ
يف ساي ١َُٗ ١ايتأنٝد احملدٚد بٓا ً٤عً ٢اٱدسا٤ات املٓؿرٚ ٠ايدي ٌٝاير ٟمت اؿؿ ٍٛعً ٘ٝمل ٜتداعٳ إىل
اٖتُاّ املسادع أ ٟغ ٤ٞهعً٘ ٜعتكد أْ٘ مل ٜتِ إعداد َعًَٛات املٛقٛع َٔ ناؾ ١اؾٛاْب اؾٖٛس ١ٜعً ٢مـٛ
ٜتُاغَ ٢ع املعاٜرل املطبك.١
َجاٍ عً ٢ا٫ضتٓتاز غرل املعدٍ:
يف ٖرا املجاٍ ٜستبط َٛقٛع ا٫يتـصاّ مبهتـب ايكـسا٥ب ايـٛطين سٝـح مل تهػــ عًُٝـ ١ايسقابـ ١عـٔ ٚدـٛد
ســا٫ت عــدّ ايتــصاّ بــايكٛاْني ذات ايؿــً .١تتػــاب٘ نــٌ َــٔ ا٭قطــاّ ايتُٗٝدٜــ ١اـاؾــ ١مبطــٛ٦يٝات اٱدازٚ ٠املسادــع
ٚا٭قطاّ ايٓٗا َٔ ١ٝ٥ايتكسٜس َع ا٭قطاّ املٛقش١يف املجاٍ املرنٛز بايكطِ ٖ َٔ 6-7را ايؿؿٌ.
منٛذز ايتكسٜس املختؿس ايتاي ٞيٮغساض ايتٛقٝش ١ٝؾكط
طا٭قطاّ ايتُٗٝد ١ٜاملٓاضب ١يًتكسٜـسص… طيكـد زاقبٓـا َـد ٣ايتـصاّ َهتـب ايكـسا٥ب ايـٛطين بكـاْ ٕٛقـسٜب ١ايكُٝـ١
املكاؾP223CPA ١بتازٜخ .ّٜٛغٗس20.ص
ا٫ضتٓتاز غرل املعدٍ
ٚؾكريا يًعٌُ ايسقاب ٞاملٓذص ؾكد ٫سآا ايتصاّ َهتب ايكسا٥ب ايٛطين  َٔ-ناؾ ١اؾٛاْب اؾٖٛسٜـ -١بكـاْ ٕٛقـسٜب١
ايك ١ُٝاملكاؾ.P223CPA ١
طا٭قطاّ اـتاَ ١ٝاملٓاضب ١يًتكسٜسص……
 3-5-7ا٫ضتٓتادات أ ٚاٯزا ٤املعدي١
هسَ ٟساقب ٛاؾٗاش تعد٬ٜت عً ٢اضتٓتاداتِٗ بػهٌ َ ِ٥٬يف اؿا٫ت ايتاي:١ٝ
أ .اؿا٫ت اؾٖٛس ١ٜيعدّ ا٫يتصاّ.قد ٜٓتر عٔ عدّ ا٫يتصاّ َا :ًٜٞ
 .1زأ ٟأ ٚاضتٓتاز َتشؿظ ('بٓا ً٤عً ٢ايعٌُ ايسقاب ٞاملٓذـص اتكـض أْـ٘ باضـتجٓا ٤طٚؾــ ا٫ضـتجٓا٤ص تًتـصّ
َعًَٛات املٛقٛع باؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب َٔ ١ناؾ ١اؾٛاْب اؾٖٛس ١ٜبـ طاملعاٜرل املطبك١ص…')
.2زأ ٟأ ٚاضتٓتاز َعانظ (بٓا ً٤عً٣ايعٌُ ايسقاب ٞاملٓذص اتكض عدّ ايتصاّ َعًَٛات املٛقٛع…)
ب .ؼدٜد ايٓطام .قد ٜٓتر عٔ ايتشدٜد َا :ًٜٞ
 .1زأ ٟأ ٚاضتٓتاز َتشؿظ (بٓا ً٤عً ٢ايعٌُ ايسقاب ٞاملٓذص اتكض أْ٘ باضتجٓا ٤طٚؾـ ا٫ضـتجٓا٤ص تًتـصّ
َعًَٛات املٛقٛع باؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب َٔ ١ناؾ ١اؾٛاْب اؾٖٛس ١ٜبـ طاملعاٜرل املطبك١ص…)
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 .2اَ٫تٓــاع عــٔ إبــدا ٤ايــسأ'( ٟبٓــا ً٤عًــ ٢ايعُــٌ ايسقــاب ٞاملٓذــص ؾــٓشٔ غــرل قــادز ٜٔعًــ ٢اضــتخ٬ف
ا٫ضتٓٓتاز…')
 4-5-7ا٫ضتٓتادات أ ٚاٯزا ٤املتشؿا١
ٜعــدل املسادــع عــٔ اضــتٓتاز َــتشؿظ عٓــدَاٜه ٕٛاؿهــِ املٗــين يًُسادــع أ ٚايتــأثرلات أ ٚايتــأثرلات احملتًُــ١
يًُٛقٛع غرل دٖٛس ١ٜٱؾداز اضـتٓتاز عهطـ ٞأ ٚاَ٫تٓـاع عـٔ ا٫ضـتٓتاز .عٓـد إدـسا ٤زقابـ ١ا٫يتـصاّ َـع ايبٝاْـات
املايٜ ١ٝعدل املسادع عٔ زأَ ٟتشؿظ ٚذيو عٓدَا ته ٕٛسا٫ت ا٫مساف عٔ ا٫يتـصاّ دٖٛسٜـٚ ١غـرل ْاؾـر ٠أ ٚإذا نـإ
املسادع غرل قادز عً ٢اؿؿ ٍٛعً ٢دي ٌٝإثبات َٓاضب ٚنايف ٚناْا ايتأثرلات احملتًُ ١دٖٛسٚ ١ٜغرل ْاؾر)٠
َ جاٍ عً ٢ا٫ضتٓتاز املتشؿظ يسقاب ١ا٫يتصاّ
يف ٖرا املجاٍ ٜستبط َٛقٛع ا٫يتصاّ مبهتب ايكسا٥ب ايٛطين سٝح نػؿا عًُ ١ٝايسقابٚ ١دٛد سا٫ت عدّ
ايتصاّ أدت إىل تهبد اؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب ١تهايٝـ إقاؾٚ ١ٝؼُـٌ عكٛبـاتٜٚ .عتـدل ا٫مـساف عـٔ ا٫يتـصاّ أَـسًا غـرل
دٖٛس ٟٱؾداز اضتٓتاز عهط.ٞنُا تتػاب٘ نٌ َٔ ا٭قطـاّ ايتُٗٝدٜـ ١اـاؾـ ١مبطـٛ٦يٝات اٱدازٚ ٠املسادـع ٚا٭قطـاّ
ايٓٗا َٔ ١ٝ٥ايتكسٜس َع ا٭قطاّ املٛقش ١يف املجاٍ املرنٛز بايكطِ ٖ َٔ 6-7را ايؿؿٌ.
منٛذز ايتكسٜس املختؿس ايتاي ٞيٮغساض ايتٛقٝش ١ٝؾكط
طا٭قطاّ ايتُٗٝد ١ٜاملٓاضب ١يًتكسٜسص…… طيكد زاقبٓا َد ٣ايتصاّ َهتب ايكسا٥ب ايـٛطين بكـاْ ٕٛقـسٜب ١ايكُٝـ١
املكاؾ P223CPA ١بتازٜخ.ّٜٛ.غٗس20 .ص
أضاضٝات ا٫ضتٓتادات أ ٚاٯزا ٤املتشؿا١
ٜٓـ قاْ ٕٛقسٜب ١ايك ١ُٝاملكاؾ ١عً ٢إزضاٍ َهتب ايكسا٥ب ايٛطين تكازٜس زبع ضٓ ١ٜٛإىل امًـظ ايـٛطين
ا٫ؼاد ٟعًًُا بأْ٘ مل ٜتِ إعداد ايتكازٜس يًؿذل َٔ 1 َٔ ٠أبس ٌٜإىل .2013 ْٜٛٝٛ َٔ 30
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ا٫ضتٓتادات أ ٚاٯزا ٤املتشؿا١
ٚؾكريا يعًُ ١ٝايسقاب ١املٓذص ٠ؾكد ٫سآا -باضتجٓا ٤ساي ١عدّ ا٫يتصاّ ايٛازد ٠يف ؾكس ٠أضاضـٝات ا٫ضـتٓتادات
املتشؿاــ -١ايتــصاّ َهتــب ايكــسا٥ب ايــٛطين َ-ــٔ ناؾــ ١اؾٛاْــب اؾٖٛسٜــ -١بكــاْ ٕٛقــسٜب ١ايكُٝــ ١املكــاؾCPA ١
.P223
طا٭قطاّ اـتاَ ١ٝاملٓاضب ١يًتكسٜسص
 5-5-7ا٫ضتٓتادات أ ٚاٯزا ٤املعانط١
عٓدَا ٜٓتَٗ ٞساقب ٛاؾٗاش إىل ٚدٛد امساؾات دٖٛس ١ٜعٔ ا٫يتصاّ ٜه ٕٛايسأ ٟأَا ط10ص:
أ.زأَ ٟتشؿظ (إذا ناْا ا٫مساؾات عٔ ا٫يتصاّ دٖٛسٚ ١ٜغرل ْاؾر ٠أ ٚإذا نإ َساقباؾٗـاش ٜ ٫طـتطٝع اؿؿـ ٍٛعًـ٢
دي ٌٝإثبات َٓاضب ٚنايف ٚناْا ايتأثرلات احملتًُ ١دٖٛسٚ ١ٜغرل ْاؾر)٠
.زأَ ٟعانظ (إذا ناْا ا٫مساؾات عٔ ا٫يتصاّ دٖٛسْٚ ١ٜاؾر.)٠
ٜٓتٗ ٞاملسادع إىل ٚدٛد امساؾات عٔ ا٫يتصاّ دٖٛسْٚ ١ٜاؾر ٠ضـٛا ٤ناْـا ؾسدٜـ ١أ ٚمجاعٝـ ١إذا سؿـٌ عًـ٢
دي ٌٝإثبات َٓاضب ٚنايف.
َجاٍ عً ٢ا٫ضتٓتاز املعانظ يسقاب ١ا٫يتصاّ:
يف ٖرا املجاٍ ٜستبط َٛقٛع ا٫يتصاّ مبهتب ايكسا٥ب ايٛطين سٝح نػؿا عًُ ١ٝايسقاب ١عـٔ عـدّ تطبٝـل
َهتب ايكسا٥ب املكاٜٝظ عً ٢املتأخس ٜٔعٔ دؾع ايكسا٥ب طبكريا يًكاْ ٕٛشلرا ٜعتـدل ا٫مـساف عـٔ ا٫يتـصاّ دٖٛسًٜـا.
تتػــاب٘ نــٌ َــٔ ا٭قطــاّ ايتُٗٝدٜــ ١اـاؾــ ١مبطــٛ٦يٝات اٱدازٚ ٠املسادــع ٚا٭قطــاّ ايٓٗاٝ٥ــَ ١ــٔ ايتكسٜــس َــع ا٭قطــاّ
املٛقش ١يف املجاٍ املرنٛز بايكطِ ٖ َٔ 6-7را ايؿؿٌ.
منٛذز ايتكسٜس املختؿس ايتاي ٞيٮغساض ايتٛقٝش ١ٝؾكط
طا٭قطاّ ايتُٗٝد ١ٜاملٓاضب ١يًتكسٜسص
طيكد زاقبٓا َد ٣ايتصاّ َهتب ايكسا٥ب ايٛطين بكاْ ٕٛقـسٜب ١ايكُٝـ ١املكـاؾ P223CPA ١بتـازٜخ ٜـ .ّٛغـٗس.
.20ص
أضاضٝات ا٫ضتٓتادات أ ٚاٯزا ٤املعانط١
ٜٓـ قاْ ٕٛقسٜب ١ايك ١ُٝاملكاؾ ١عًٚ ٢د ٛقبط ا٭َٛاٍ ٚاؿذص عًٗٝـا يف سايـ ١عـدّ ايتـصاّ املتـأخس- ٜٔ
اير ٜٔنتًه ٕٛأنجس َٔ  10000د٫ٚز أَسٜهَ ٞتأخسات  -عٔ دؾع ايكـسٜبٚ .١عًـ ٢ايـسغِ َـٔ ٚدـٛد سـا٫ت ملتـأخسٜٔ
عٔ دؾع ايكسٜب ١إ ٫إْ٘ مل تطبل ٖر ٙاملعاٜرل عً ٢ايٓش ٛاملٓؿٛف يف ايكاْ.ٕٛ
ا٫ضتٓتادات املعانط١
ٚؾكريا يعًُ ١ٝايسقاب ١املٓذص ٠ؾكد ٫سآا ْ-اسًا ٭ُٖ ١ٝاملٛقٛع ايٛازد أعـ ٙ٬يف ؾكـس ٠أضاضـٝات ا٫ضـتٓتادات
املعانط -١عدّ ايتصاّ َهتب ايكسا٥ب ايٛطين َـٔ ناؾـ ١اؾٛاْـب اؾٖٛسٜـ ١بكـاْ ٕٛقـسٜب ١ايكُٝـ ١املكـاؾCPA ١
.P223
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طا٭قطاّ اـتاَ ١ٝاملٓاضب ١يًتكسٜسص
 7-5-7اَ٫تٓاع عٔ ا٫ضتٓتاز أ ٚإبدا ٤ايسأٟ
إذا نإ َساقبٛاؾٗـاش ٜ ٫طـتطٝع ٕٛاؿؿـ ٍٛعً٣ـ دي ٌٝإثبـات َٓاضـب ٚنـايف عًـ ٢ا٫يتـصاّ بـايكٛاْني ٚناْـا
ايتأثرلات احملتًُ ١دٖٛسٚ ١ٜغرل ْاؾر ٠ىً ٞاملسادعٛمنطٛ٦يٝتِٗ عٔ زأ ٟا٫يتصاّ.
ٜٚؿبض املسادع غرل قادزٍ عً ٢اؿؿ ٍٛعً ٢أدي ١إثبات َٓاضبٚ ١ناؾْ ١ٝاسًا يعدّ ايتأند أ ٚؼدٜد ايٓطام  ٖٛٚيف نًتـا
اؿايتني دٖٛسًٜا ْٚاؾرًا.
َجاٍ عً ٢اَ٫تٓاع ؾرلقاب ١ا٫يتصاّ
ٜٴطتخدّ اَ٫تٓـاع عٓـدَا ٜ ٫طـتطٝع َساقباؾٗـاش ايٛؾـ ٍٛإىل اضـتٓتازٚ .يف ٖـرا املجـاٍ ٜـتعني إدـسا ٤زقابـ١
ا٫يتصاّ عًَ ٢د ٣ايتصاّ َهتب ايكسا٥ب ايٛطين بكاْ ٕٛقسٜب ١ايك ١ُٝاملكاؾ .١مل واؾظ املهتـب املعـين عًـًَ ٢ؿـات
داؾع ٞقسٜب ١ايك ١ُٝاملكـاؾ ١بطسٜكـ ١ضـً ١ُٝنُـا مل ٜطـتهٌُ املًؿـات احملتٜٛـ ١عًـ ٢ايتكُٝٝـات ضـ 20 ٣ٛؾـسدًا َـٔ
داؾع ٞايكسا٥ب َٔ أؾٌ  200ؾسد َطـذًني  .تتػـاب٘ نـٌ َـٔ ا٭قطـاّ ايتُٗٝدٜـ ١اـاؾـ ١مبطـٛ٦يٝات اٱدازٚ ٠املسادـع
ٚا٭قطاّ ايٓٗا َٔ ١ٝ٥ايتكسٜس َع ا٭قطاّ املٛقش ١يف املجاٍ املرنٛز بايكطِ ٖ َٔ 6-7را ايؿؿٌ.
منٛذز ايتكسٜس املختؿس ايتاي ٞيٮغساض ايتٛقٝش ١ٝؾكط
طا٭قطاّ ايتُٗٝد ١ٜاملٓاضب ١يًتكسٜسص…… طيكد زاقبٓا َد ٣ايتصاّ َهتب ايكسا٥ب ايٛطين
بكاْ ٕٛقسٜب ١ايك ١ُٝاملكاؾ ١بتازٜخ  .ّٜٛغٗس.20 .ص
أضاضٝات اَ٫تٓاع
مل واؾظ َهتب ايكسا٥ب ايٛطين عًًَ ٢ؿات داؾع ٞقسٜب ١ايك ١ُٝاملكاؾ- ١احملت ١ٜٛعًَ ٢عًَٛات ايتكٝـ-ِٝ
بطسٜك ١ضً ١ُٝنُا مل ٜطتهٌُ املًؿات احملت ١ٜٛعً ٢ايتكُٝٝات ض 20 ٣ٛؾسدًا َٔ داؾع ٞايكـسا٥ب َـٔ أؾـٌ  200ؾـسد
َطذًني .يٝظ ٖٓاى َصٜد َٔ اٱدسا٤ات املٛثٛق ١اي نهٔ اؽاذٖا يتشدٜد َا إذا نإ َهتب ايكسا٥ب ايٛطين ًٜتصّ
بكاْ ٕٛقسٜب ١ايك ١ُٝاملكاؾ ١املتعًل بداؾع ٞايكسا٥ب املكُٝني َٔ عدَ٘.
اَ٫تٓاع عٔ إبدا ٤ايسأٟ
ٚؾكريا يعًُ ١ٝايسقاب ١املٓذصْ- ٠اسًا ٭ُٖ ١ٝاملٛقٛع ايٛازد يف ؾكس ٠أضاضٝات اَ٫تٓاع -أؾبشٓا غرل قادز ٜٔعًـ٢
اضتٓتاز ايتصاّ َهتب ايكسا٥ب ايٛطين بكاْ ٕٛقسٜب ١ايك ١ُٝاملكاؾ.١
طا٭قطاّ اـتاَ ١ٝاملٓاضب ١يًتكسٜسص……
 6-5-7تأنٝد املادَٛٚ ٠اد أخس٣
يف بعض املٛاقـ ٖٓاى سادًَ ١ش ١يتٛقٝض َٛاد َع ٫ ١ٓٝت٪ثس عً ٢ا٫يتصاّ با٫ضـتٓتاز بٝـد أْـ٘ َـٔ املٗـِ
ذنسٖا سٝح أْٗا قط اٖتُـاّ املسادـعٚ .يف ٖـر ٙاياـسٚف ٜطـتخدّ املسادـع ؾكـسات تأنٝـد املـاد ٠أ ٚؾكـسات عـٔ َـٛاد
أخسٜ.٣عتُد اؽاذ ايكساز بٛقع ؾكسات تأنٝد املادٚ ٠ؾكسات عٔ َٛاد أخس ٣عً ٢عسض املٛقٛع املعني أ ٚتٛقـٝش٘ يف
املٛقٛع َٔ عدَ٘ نُا َٖٛ ٛقض أدْا.ٙ
ؾكس ٠تأنٝد املاد:٠
إذا اعتدل املسادع – بٓـا ً٤عًـ ٢سهُـ٘  -أْـ٘ َـٔ ايكـسٚز ٟدـر اْتبـاَ ٙطـتخدّ َعـني ملٛقـٛع َعـسٚض أٚ
َٛقض يف َعًَٛات املٛقٛع اي تعتدل أضاض ١ٝيؿِٗ َطتخدّ َعـني َعًَٛـات املٛقـٛع ٜكـ ّٛاملسادـع بنقـاؾ ١ؾكـس٠
تأنٝد املاد.٠
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ؾكسات عٔ َٛاد أخس:٣
إذا اعتدل املسادع -بٓا ً٤عً ٢سهُـ٘ -أْـ٘ َـٔ ايكـسٚز ٟايتعـبرل عـٔ إسـد ٣املـٛاد غـرل املعسٚقـ ١أ ٚاملٛقـش ١يف
َعًَٛات املٛقٛع املتعًك ١بؿِٗ َطتخدّ َعني يعًُ ١ٝايسقاب ١أَ ٚطـٛ٦يٝاتاملسادع أ ٚتكسٜـسٜ ٙكـ ّٛاملسادـع بنقـاؾ١
ؾكس ٠عٔ َٛاد أخس.٣
يف ساي ١املـٛاد ا٭خـسٜ ٣ـتعني عًـ ٢املسادـع اٱغـاز ٠بٛقـٛه يف إسـد ٣ؾكـسات ايتكسٜـس ايـٛازد ٠ؼـا عٓـٛإ
َٓاضب إىل عدّ تعد ٌٜاضتٓتاز املسادع املتعًل باملٛقٛعٚ .يف ساي ١ؾكس ٠تأنٝد املادٜٓ ٠بػ ٞإٔ تػـرل إسـد ٣ايؿكـسات
إىل املعًَٛات املعسٚق ١أ ٚاملٛقش ١يف َعًَٛات املٛقٛع ؾشطب ٜٚٴعتدل املجاٍ ايتاي ٞيٮغساض ايتٛقٝش ١ٝؾكط.
َجاٍ ؾكسات تأنٝد املادٚ ٠ؾكسات عٔ َٛاد أخس٣
تتػاب٘ نٌ َٔ ا٭قطاّ ايتُٗٝد ١ٜاـاؾ ١مبطٛ٦يٝات اٱدازٚ ٠املسادع ٚا٭قطاّ ايٓٗا َٔ ١ٝ٥ايتكسٜس َع ا٭قطاّ
املٛقش ١يف املجاٍ املرنٛز بايكطِ .6-6
طا٭قطاّ ايتُٗٝد ١ٜاملٓاضب ١يًتكسٜسص……
ا٫ضتٓتاز
ٚؾكريا يًعٌُ ايسقاب ٞاملٓذص ؾكد ٫سآا ايتصاّ َهتب ايكسا٥ب ايٛطين  َٔ-ناؾ ١اؾٛاْـب اؾٖٛسٜـ -١بكـإْٛ
قسٜب ١ايك ١ُٝاملكاؾ.١
تأنٝد املٛاد
ْ٪ند عً٬َ ٢سا xx ١يًشطابات اي ٜستبطنمجـاي ٞايتهـايٝـ اٱدازٜـ ١املؿؿـً xx.xxxx ١بنعـداد تكسٜـس
امل٪ضط ١عٔ ا٫يتصاّ مبا ٜتٛاؾل َع اتؿاق ١ٝايتُٜٚ ٌٜٛه ٕٛا٫ضتٓتاز َتشؿاريا ؾُٝا ٜتعًل بٗرا املٛقٛع.
املٛاد ا٭خس٣
ْ٪ند عً ٢سكٝك ١إعداد ٖرا ايتكسٜس يتطتخدَ٘
امل٪ضط ١املامٚ ZYX ١قد ٜه ٕٛغرل َٓاضب ٭ ٟغسض خس.
طا٭قطاّ اـتاَ ١ٝاملٓاضب ١يًتكسٜسص……
َ 6-7جاٍ رمنٛذز كتؿس عً ٢تكسٜس زقاب ١ا٫يتصاّ
نُا َٖٛ ٛقض ضابكريا قد ؽتًـ ؾٝػ ١تكازٜس زقاب ١ا٫يتصاّ باخت٬ف عدد َٔ ايعٛاٌَ َجٌ :تؿٜٛض اؾٗاش
أ ٚايكٛاْني ذات ايؿً ١أ ٚممازضات إعـداد ايتكـازٜس ا٫عتٝادٜـ ١أ ٚفُٛعـَ ١ـٔ ا٭َـٛز ايـ ٜـتِ اٱبـ٬ؽ عٓٗـا .غـرل إٔ
تٓاضل ؾٝػ ١إعداد ايتكازٜس قد ٜطاعد َطتخدَ ٛتكسٜس املساقب يف ؾِٗ ايعٌُ املٓؿـر ٚا٫ضـتٓتادات ايـ مت ايٛؾـٍٛ
إيٗٝا ٚنرى ؼدٜد اياسٚف غرل ايعاد ١ٜساٍ سدٚثٗا.
منٛذز ايتكسٜس املختؿس ايتاي ٞيٮغساض ايتٛقٝش ١ٝؾكط ٚيف ايتكسٜس املطٜ ٍٛتِ ٚؾـ ايٓتا٥ر بػهٌ أنجـس
 ٬يف ْـ ايتكسٜس.
تؿؿ ٝري
تكسٜس زقاب ١ا٫يتصاّ XXX
طعٓٛإ ؾشٝض َجٌ :امل٪ضط ١املامXYZ ١ص
تكسٜـــس عـــٔ طايتـــصاّ امل٪ضطـــ ١اؿهَٝٛـــ PBC ١بػـــس ٚاتؿاقٝـــ ١ايتُٜٛـــٌ يًُ٪ضطـــ ١املامـــ ZYX ١بتـــازٜخ
XX20.xx.xxص
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يكد زاقبٓا طايتصاّ امل٪ضط ١اؿه CBA ١َٝٛبػس ٚاتؿاق ١ٝايتُ ٌٜٛيًُ٪ضط ١املام XYZ ١بتازٜخ  .ّٜٛغـٗس20 .
ٚسطابات املػسٚع يًعاّ املٓتٗ ٞيف  XX31.12.20بنمجايْ ٞؿكات xx.xxxxxxدٓ ٘ٝص
َطٛ٦ي ١ٝاٱداز٠
بٓا ً٤عً ٢طغس ٚاتؿاق ١ٝايتُ ٌٜٛيًُ٪ضط ١املام XYZ ١بتازٜخ  .ّٜٛغٗس20 .ص تتشٌُ امل٪ضطـ ١اؿهَٝٛـ١
َCBAطٛ٦ي ١ٝطإعداد سطابات املػسٚع بايهاٌَ مبا ٜتُاغَ ٢ع غس ٚاتؿاق ١ٝايتٌُٜٛص.
َطٛ٦ي ١ٝاملسادع
تهُٔ َطٛ٦يٝتٓا يف ايتعبرل بػهٌ َطتكٌ عٔ اضتٓتاز طسطابات املػـسٚعص ٚؾكريـا يعًُٝـ ١ايسقابـٜ.١ٴذس ٣ايعُـٌ
اـاف بٓا مبا ٜتُاغَ ٢ع طاملباد ٨ا٭ضاض ١ٝاـاؾ ١بسقاب ١إْتٛضـا ٟملساقبـ ١ا٫يتـصاّص .تتطًـب ٖـر ٙاملبـاد ٨اَ٫تجـاٍ
يًُعاٜرل ا٭خ٬قٚ ١ٝايتخطٝط يعًُ ١ٝايسقابٚ ١تٓؿٝرٖا يًشؿ ٍٛعً ٢تأنٝد َعك ٍٛسَ ٍٛا إذا نإ طاضتخداّ ا٭َـٛاٍ
املخؿؿ ١يًُػسٚع ًَتصًَا  َٔ-مجٝع اؾٛاْب اؾٖٛس -١ٜبػس ٚاتؿاق ١ٝايتُ ٌٜٛبتازٜخ  .ّٜٛغٗس20 .ص.
تتطًــب عًُٝــ ١ايسقابــ ١تٓؿٝــر اٱدــسا٤ات يًشؿــ ٍٛعًــ ٢ديٝــٌ َٓاضــب ٚنــافُ يــدعِ ا٫ضــتٓتاز نُــا تعتُــد
اٱدسا٤ات املٓؿر ٠عً ٢اؿهِ املٗين يًُسادع مبا يف ذيو تك ِٝٝكـاطس عـدّ ا٫يتـصاّ اؾـٖٛس ٟضـٛا ٤أنـإ استٝـا ري ٫أّ
خطأٚ .تٴعد إدسا٤ات ايسقاب ١املٓؿرَ ٖٞ ٠ا ْسآَ ٙاضبًا يف ٖر ٙاياسٚف نُا ْس ٣إٔ دي ٌٝاٱثبات امُع ناؾًٝا َٓٚاضبًا
يتٛؾرل أضاضٝات ا٫ضتٓتاز.
ا٫ضتٓتاز
ٚؾ ريكــا يًعُــٌ ايسقــاب ٞاملٓذــص ؾكــد ٫سآــا ايتــصاّ طاضــتخداّ امل٪ضطــ ١اؿهَٝٛــ CBA ١ا٭َــٛاٍ املخؿؿــ١
يًُػسٚع املطتًُ َٔ ١امل٪ضط ١املامXYZ ١ص  َٔ-مجٝع اؾٛاْب اؾٖٛس -١ٜبـ طغس ٚاتؿاق ١ٝايتُ ٌٜٛبتازٜخ ٜـ.ّٛ
غٗس20 .ص.
طزدٚد اؾٗــ ١اـاقــع ١يًسقابــ ١سطــب ايكــسٚز ٠نــاملًخـ ايــٛازد ؼــا عٓــٛإ رزدٚد اؾٗــ ١اـاقــع ١يًسقابــ١ر أٚ
ناملًشلص
طتٛؾٝات سطب ايكسٚز ٠عً ٢ايٓش ٛايٛازد ؼا عٓٛإ
ايتٛؾٝات أ ٚنًُشلص طتازٜخ تكسٜس ايسقاب١ص
طتٛقٝع املسادعص
7- 7

َتابع ١عًُ ١ٝايسقاب١
تٛؾَ ٞباد ٨زقاب ١ا٫يتصاّ بأْ٘ ٜتعني عً ٢املسادعني َتابع ١سا٫ت عدّ ا٫يتصاّ سطب ايكسٚز.٠

تٴعد َتابع ١ايسقاب ١إسد ٣ايعًُٝات اي ٜتـابع َـٔ خ٬شلـا املسادـع عًُٝـ ١ايسقابـ ١يًتأنـد َـٔ اؽـاذ ايطـسف
املط ٍٛ٦اٱدسا٤ات ايتؿشٝش ١ٝملٛادٗ ١سا٫ت عدّ ا٫يتصاّ احملـدد ٠يف تكـازٜس ايسقابـ ١ايطـابك.١يف اؿـا٫ت ايـ ٜهـٕٛ
ؾٗٝا ذيو قسٚزًٜا ٜتعني عً ٢اؾٗـاش َتابعـ ١تٛؾـٝات٘ يتصٜٚـد املطـتخدّ املعَٓـ ٞبتشـدٜح إدـسا٤ات ايطـسف املطـٍٛ٦
َٚبادزات٘ املتخر ٠ػا ٙا٫يتصاّ.
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 1-7-7أضبا املتابع١
ٜتُتع اؾٗاش بدٚز يف َساقب ١اٱدسا٤ات اي ٜتخرٖا ايطسف املط ٍٛ٦اضتذاب ١إىل املٛقٛعات ايٛازد ٠يف تكسٜـس
ايسقاب.١تتبا ٜٔاؿاد ١إىل َتابع ١سا٫ت عدّ ا٫يتصاّ ايـ مت اٱبـ٬ؽ عٓٗـا َطـبكريا سطـب طبٝعـ ١املـٛاد ٚسايـ ١عـدّ
ا٫يتــصاّ احملــددٚ ٠اياــسٚف اـاؾــ ١بعًُٝــ ١ايسقابــ .١تطــٌٗ عًُٝــ ١املتابعــَ ١ــٔ إدــسا ٤ايتٓؿٝــر ايؿ ِعــاٍ يٲدــسا٤ات
ايتؿشٝشٚ ١ٝتكدّ تعكٝبات َؿٝد ٠إىل اؾٗ ١اـاقـع ١يًسقابـَٚ ١طـتخدَ ٞايتكسٜـس ٚاملـسادعني يف عًُٝـات ايسقابـ١
املطتكبً ١ٝاملخطط شلا.
تٛؾس َتابع ١عًُ ١ٝايسقاب ١عدٜدًا َٔ ايؿٛا٥د يٮطساف ايج٬ث ١عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
 ايطسف املط:ٍٛ٦
تٛقٝض َد ٣ؾعاي ١ٝاؾٗ ١اـاؾ ١يًسقاب ١يف َٛادٗ ١ا٭َٛز.
 املطتخدّ املعَٓ:ٞ
ا٫ط٬ع عًَ ٢ا مت إلاش ٙبٛاضط ١ايطسف املطٚ ٍٛ٦ايؿذٛات اؿاي ١ٝإٕ ٚددت.
 املسادع:
تكَ ِٝٝد ٣ؾعاي ١ٝايعٌُ.
 2-7-7ا٭َٛز اي هب َتابعتٗا
تسنص عًُ ١ٝاملتابع ١عًَ ٢ا إذا ٚادٗا اؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب ١ا٭َٛز املجـاز ٠يف تكسٜـس زقابـَ ١عـني عًـ ٢مـٛ
نايف أ.٫ ٚ
ٚؾُٝا  ًٜٞبعض ا٭َجً ١عً ٢ا٭َٛز اي هب َتابعتٗا:
 ايتٛؾٝات ايٛازد ٠يف تكسٜس ايسقاب١
 ا٭َٛز اي أثازٖا املطتخدَني املعٓٝني أ ٚفًظ ايٓٛا أ ٚؾٓ ١اؿطابات ايعاَ١أ ٚاؾُٗٛز.
ٜٓبػ٬َ ٞسا ١أْ٘ قد ٜٛضع املسادع ايٓطام يٝػٌُ َؿاٖ ِٝأخس ٣ذات ؾً ١خـازز ْطـام تٛؾـٝات٘ ٚتهُـٔ
ا٭ُٖٖٓ ١ٝا يف ؼدٜد ايتصاّ اؾٗ ١بايتعًُٝات اي٬شَ.١
 3-7-7تٛقٝا املتابع١
ٜعتُد ايكساز بتٛقٝا املتابع ١عً ٢عـد ٠عٛاَـٌ:إذا نـإ املسادـع خـازز َُٗـات ايتؿـدٜل ؾكـد تهـ ٕٛعًُٝـ١
املتابع ١غرل قسٚزَٚ .١ٜع ذيو يف ساٍ ٚدٛد امساف ٖاّ ي٘ تأثرل عً ٢املٛاطٓني -ست ٢إذا نإ املسادع خـازز َُٗـات
ايتؿدٜلٜٓ -بػَ ٞتابع ١ايٓتا٥ر اـاؾ ١ب٘.
إذا ناْا املُٗ ١عباز ٠عٔ زقاب ١تكازٜس َباغسٚ ٠مت إدساٗ٥ا يف ؾذلات قدد ٠ؾكد ته ٕٛاملتابع ١قسٚز.١ٜ
ٜتعني عً ٢املسادع إتاس ١ايٛقا ايهايف يًطسف املطٚ ٍٛ٦ذيو يتطبٝل ايتٛؾـٝات يًتأنٝـد عًـ ٢ازتبـا عًُٝـ١
املتابع ١باملطتخدَني املعٓٝنيٚ.نٓتٝذ ١يريو نهٔ يًُسادع ممازض ١اؿهِ املٗين شلرا ايػسض.
ٜتخر اؾٗاش -بٓا ً٤عً ٢تهساز َُٗ ١ايسقاب - ١إدسا٤ات املتابع ١أثٓا ٤تٓؿٝر عًُٝات ايسقاب ١اؿاي.١ٝ
 4-7-7نٝؿ ١ٝاملتابع١
قد ٴٜعَد املسادع خط ١زقاب ١ٝؼدد املٛازد املطتخدَٚ ١ايتٛؾٝات ْٚتا٥ر ايسقاب ١يؿشؿٗا ٚإطاز شَـين تهتُـٌ
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ؾ ٘ٝايعًُ.١ٝ
نهٔ تطبٝل بعض إدسا٤ات ايسقاب ١اي ناْا تطتخدّ أثٓا ١َُٗ ٤ايسقاب ١ايداخً ١ٝخ ٍ٬عًُٝـ ١ايسقابـ ١نُـا هـب
عً ٢املسادع ؼدٜد َد ٣نؿاٖ ١ٜر ٙاٱدسا٤ات.
قد تػتٌُ عًُٝات املتابع ١ا٭خس ٣عًَ ٢سادعات ٚتكُٝٝات داخً ١ٝأعدتٗا اؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب ١أ ٚغرلٖا.
بػض ايٓاس عٔ ايػهٌ وؿٌ املسادع عً ٢دي ٌٝإثبات نافُ  ِ٥٬َٚيدعِ ايٓتا٥ر ٚا٫ضتٓتادات.
ٜٓبػ ٞإٔ ٜتبع تكسٜس املتابعـْ ١ؿـظ خطـٛات إعـداد ايتكـازٜس اـاؾـ ١مبُٗـ ١ايسقابـ ١مبـا يف ذيـو اٱزضـاٍ إىل
املطتخدَني املعٓٝني ذ ٟٚايؿً.١
 5-7-7قسازات اؾٗاش
قد ٜكسز اؾٗاش -بٓا ً٤عًْ ٢تا٥ر املتابع -١ا٫ضتُساز يف َساقبَ ١كاٜٝظ تٓؿٝر اؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب ١أ ٚاؽـاذ
قساز بتٓؿٝر َُٗ ١زقاب ١ددٜد ٠متاًَا .بايٓطب ١يعًُٝات ايسقابـ ١ايـ ٜـتِ إدساٗ٥ـا عًـ ٢أضـاع َٓـتاِ ؾكـد تػـهٌ
إدسا٤ات املتابع ١دصً٤ا َٔ تك ِٝٝاملخاطس ايطٓ ٟٛاي٬سل.
 8-7اـ٬ؾ١
ضًط ٖرا ايؿؿٌ ايك ٤ٛعً ٢إعداد ايتكازٜس اي تعد املسسً ١ايٓٗا ١ٝ٥يعًُ ١ٝزقاب ١ا٫يتصاّ  ٚهب إٔ ٜهـٕٛ
ٖ ٚ ٬ادؾريا ًُ٥٬َ ٚا نُا ٜٓبػـ ٞإٔ ىكـع يعًُٝـَ ١عانطـ ١قبـٌ اْ٫تٗـاَ ٤ـٔ إعـداد . ٙنُـا
تكسٜس ايسقاب ١ناَ ري
زنص ايؿؿٌ عً ٢ا٫عتبازات اي ٜٓبػ ٞأخرٖا بعني ا٫عتباز عٓد إؾداز اضتٓتاز أ ٚزأ ٚ ٟنريو أْٛاع ايتكـازٜس
ٚا٫ضتٓتادات أ ٚاٯزا.٤
مت تػط ١ٝأدصا ٤كؿؿ َٔ ١ايتكازٜس املختؿس ٚ ٠غسسٗا يف ٖرا ايؿؿٌ نُا مت غـسه َؿٗـ ّٛاملتابعـ١
خاؾ ١تٛقٝتٗا  ٚنٝؿٝتٗا يف ْٗا ١ٜايؿؿٌ .ؼدد ايعٛاَـٌ املـ٪ثسَ ٠جـٌ ْـٛع املُٗـٚ ١ضٝاضـ ١املتابعـ ١نٝؿٝـ ١املتابعـ١
ٚتٛقٝتٗا.
اْؿب تسنٝص ٖرا ايدي ٌٝعً ٢تٛقٝض ايعٛاٌَ املػذلن ١ي٬عتبازات املُٗ ١اي هب َساعاتٗا يف تٓؿٝـر عًُٝـ١
زقاب ١ا٫يتصاّ.
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الفصل الثاهي
الرقابت القاًىًٍت على القراراث الصادرة
بشأى الوخالفاث الوالٍت
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َكدَ١
ٜتٓاٖ ٍٚرا ايؿؿٌ أضاع ملسادع ٞا٫يتصاّ ٚتـأثرل ٙعًـ ٢ايعُـٌ ايٓـٛع ٞايـر٪ٜ ٟدٜـ٘ اؾٗـاش ٚنُـا ٜتـبني َـٔ
ايؿؿ ٍٛايطابك ١إٔ زقاب ١ا٫يتصاّ ٖ ٞايتك ِٝٝاملطتكٌ ملد ٣ايتـصاّ َٛقـٛع َعـني باملسدعٝـات املعُـ ٍٛبٗـا باعتبازٖـا
َعاٜرل ٜٚتِ تٓؿٝر ٖر َٔ ٙخ ٍ٬تك ِٝٝا٭ْػطٚ ١املعًَٛات عًـ ٢ناؾـ ١دٛاْبٗـا اؾٖٛسٜـ ١ايـ تًتـصّ باملسدعٝـات
اي ؼهِ اؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب َٔٚ ١ثِ ؾإٔ َطٛ٦ي ١ٝاملسادع يف ٖرا ايػإٔ ٖ ٞؼدٜد َد ٣ايتصاّ املعًَٛات املتؿـً١
مبٛقٛع َعني بهاؾ ١دٛاْب٘ املاد ١ٜيًُعاٜرل ذات ايؿًَ ١جٌ ايكٛاْني ٚايًٛا٥ض ٚاٱزغادات.........اخل.
ٖٚدٜاري مبا تكدّ بؿدٚز قاْ ٕٛاؾٗـاش املسنـص ٟاحملاضـبات زقـِ  144يطـٓ 1988 ١املعـدٍ بايكـاْ ٕٛزقـِ  157يطـٓ١
ٚ 1998ؼدٜد أٖداؾ٘ ٚٚظا٥ؿ٘ ٚاؾٗات اـاقع ١يسقابت٘ ؾكد سدد أْٛاع ايسقاب ١اي نازضٗا اؾٗاش َٔ بٗٓٝا ايسقاب١
ايكاْ ١ْٝٛعً ٢ايكسازات ايؿادز ٠يف غإٔ املخايؿات املاي ١ٝا٭َس ايرٜ ٟت عني َعـ٘ إيكـا ٤ايكـ ٤ٛعًـ ٢طبٝعـٖ ١ـر ٙايسقابـ١
َٔ خَ ٍ٬ا ٚزد باملاد ٠اـاَطٖ َٔ ١را ايكاْٚ ٕٛتٓاُٝاري يًعٌُ بني اؾٗـاش ٚاؾٗـات اـاقـع ١يسقابتـ٘ بػـإٔ ؾشــ
َٚسادع ١ايكسازات ايؿادزَٗٓ ٠ا يف غـإٔ املخايؿـات املايٝـٖٚ ١ـَ ٛـا ٜتبـع بايكـسٚز ٠تعسٜــ املخايؿـ ١املايٝـَٚ ١عاٜرلٖـا
ٚايتؿسق ١بٗٓٝا ٚبني املخايؿ ١اٱدازٚ ١ٜع٬قتٗا بأْٛاع ايسقاب ١ا٭خس ٣اي نازضٗا اؾٗاش ًٜٚصّ ايتٜٓٛـ٘ إىل ايٓؿـٛف
ايكاْ ١ْٝٛذات ايؿً ١يف ٖرا ايؿدد.
أو ًال-:الهصوص القانونية ذات الصلة بالسقابة القانونية على القسازات الصادزة مو اجلًات اخلاضعة لسقابة اجلًاش بشأنى
املخالفات املالية-:
تٓـ املاد َٔ )1( ٠قاْ ٕٛاؾٗاش املسنص ٟيًُشاضبات زقِ  144يطٓٚ 1988 ١املعدٍ بايكـاْ ٕٛزقـِ  157يطـٓ 1998 ١عًـ٢
إٔ:
"اؾٗاش املسنص ٟيًُشاضبات َٖ ١٦ٝطتكً ١ذات غخؿ ١ٝأعتباز ١ٜعاَ ١تتبع زٝ٥ظ اؾُٗٛزٚ ١ٜتٗدف أضاضاري اىل
ؼكٝل ايسقاب ١عً ٢أَٛاٍ ايدٚيٚ ١أَٛاٍ ا٭غخاف ايعاَ ١ا٭خسٚ ٟغرلٖا َٔ ا٭غخاف املٓؿـٛف عًٗٝـا يف ٖـرا
ايكاْ" ......... ٕٛ
ْؿا املاد َٔ )2( ٠قاْ ٕٛاؾٗاش املسنص ٟيًُشاضبات ايؿادز بايكاْ ٕٛزقِ  144يطٓ 1988 ١املعدٍ بايكاْ ٕٛزقِ /157
 1998عً ٢إٔ نازع اؾٗاش أْٛاع ايسقاب ١ا٭ت-:١ٝ
...................................................................................................... -1
..................................................................................................... -2
 -3ايسقاب ١ايكاْ ١ْٝٛعً ٢ايكسازات ايؿادز ٠يف غإٔ املخايؿات املاي.١ٝ
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ٚسددت ايؿكس ٠ثايجاري َٔ املاد ٠اـاَط ١يف فاٍ ايسقاب ١ايكاْ ١ْٝٛعً ٢ايكسازات ايؿادز ٠قـ ٞغـإٔ املخايؿـات
املاي ١ٝعً ٢ايٛد٘ ايتاي-:ٞ
"ىتـ اؾٗاش املسنص ٟيًُشاضبات بؿشـ َٚسادع ١ايكسازات ايؿادز َٔ ٠اؾٗات اـاقع ١يسقابتـ٘ يف غـإٔ املخايؿـات
املاي ١ٝاي تكع بٗا ٚذيو يًتأند َٔ إٔ اٱدسا٤ات املٓاضب ١قد اؽـرت بايٓطـب ١يتًـو املخايؿـات ٚإ املطـٛ٦ي ١ٝعٓٗـا قـد
سددت ٚمتا قاضب ١املطٛ٦يني عٔ ازتهابٗا".
ٜٚتعني َٛاؾا ٠اؾٗاش بايكسازات املػاز إيٗٝا خ ٍ٬ث٬ثني َٜٛاري َٔ تازٜخ ؾدٚزٖا َؿشٛب ١بهاؾـ ١أٚزام املٛقـٛع
ٚيسٝ٥ظ اؾٗاش َا ٜأت-:ٞ
 .0إٔ ٜطًب خ ٍ٬ث٬ثـني َٜٛـ ريا َـٔ تـازٜخ ٚزٚد ا٭ٚزام ناًَـ ١يًذٗـاش إذا زأٚ ٟدٗـ ريا يـريو – تكـد ِٜايعاَـٌ إىل
احملانُــ ١ايتأدٜبٝــٚ ١عًــ ٢اؾٗــ ١املختؿــ ١باٱسايــ ١إىل احملانُــ ١ايتأدٜبٝــ ١يف ٖــر ٙاؿايــَ ١باغــس ٠ايــدعٟٛ
ايتأدٜب ١ٝخ ٍ٬ايج٬ثني َٜٛاري ايتاي. ١ٝ
ؾنذا مل تطتذب اؾٗ ١اٱداز ١ٜيطًب اؾاٖص نإ يسٝ٥ط٘ خ ٍ٬ايج٬ثني َٜٛاري ايتايٝـ ١إٔ ٜطًـب تكـد ِٜايعاَـٌ
إىل احملانُ ١ايتأدٜب.١ٝ
 .2إٔ ٜطًب إىل اؾٗ ١اٱدازَ ١ٜؿدز ٠ايكساز يف غإٔ املخايؿ ١املايٝـ ١خـ ٍ٬ث٬ثـني َٜٛـاري َـٔ تـازٜخ ٚزٚد ا٭ٚزام
ناًَ ١يًذٗاش إعاد ٠ايٓاس يف قسازٖا ٚعًٗٝـا إٔ تـٛايف اؾٗـاش مبـا اؽرتـ٘ يف ٖـرا ايؿـدد خـ ٍ٬ايـج٬ثني َٜٛـاري
ايتاي ١ٝيعًُٗا بطًب اؾٗاش.
ؾنذا مل تطتذب اؾٗ ١اٱداز ١ٜيطًب اؾٗاش نإ يسٝ٥ط٘ خ ٍ٬ايج٬ثني َٜٛاري ايتاي ١ٝإٔ ٜطًب تكد ِٜايعاٌَ اىل
احملانُ ١ايتأدٜبٚ ١ٝعً ٢اؾٗ ١ايتأدٜب ١ٝاملختؿَ ١باغس ٠ايدع ٟٛايتأدٜب ١ٝخ ٍ٬ايج٬ثني َٜٛاري ايتاي.١ٝ
 .3إٔ ٜطعٔ يف ايكسازات أ ٚا٭سهاّ ايؿادزَ ٠ـٔ دٗـات ايتأدٜـب يف غـإٔ املخايؿـات املايٝـٚ ١عًـ ٢ايكـاُ٥ني بأعُـاٍ
ايطهستاز ١ٜباؾٗات املرنٛزَٛ ٠اؾا ٠اؾٗاش بؿٛز َٔ ٠ايكسازات أ ٚا٭سهاّ ايؿادز ٠يف غإٔ املخايؿات املاي ١ٝؾـٛز
ؾدٚزٖا.
ٚتٓـ املاد َٔ )11( ٠ذات ايكاْ ٕٛعً ٢إٔ " ٜعتدل َٔ املخايؿات املاي ١ٝيف تطبٝل أسهاّ ٖرا ايكاَْ ٕٛا ٜأت-:ٞ
 -1كايؿ ١ايكٛاعد ٚاٱدسا٤ات املاي ١ٝاملٓؿٛف عًٗٝا يف ايدضتٛز ٚايكٛاْني ٚايًٛا٥ض املعُ ٍٛبٗا.
 -2كايؿ ١ايكٛاعد ٚاٱدسا٤ات اـاؾ ١بتٓؿٝر املٛاشْ ١ايعاَ ١يًدٚيٚ ١قبط ايسقاب ١عً ٢تٓؿٝرٖا.
 -3كايؿ ١ايكٛاعد ٚاٱدسا٤ات اـاؾ ١باملػذلٜات ٚاملبٝعات ٚغ ٕٛ٦املخـاشٕ ٚنـرا ناؾـ ١ايكٛاعـد ٚاٱدـسا٤ات
ٚايٓاِ املايٚ ١ٝاحملاضب ١ٝايطاز.١ٜ
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 -4نٌ تؿسف خاط ٧عٔ عُد أ ٚإُٖاٍ أ ٚتكؿـرل ٜذلتـب عًٝـ٘ ؾـسف َبًـؼ َـٔ أَـٛاٍ ايدٚيـ ١بػـرل سـل أٚ
قٝاع سل َٔ اؿكٛم املاي ١ٝيًدٚي ١أ ٚامل٪ضطات أ ٚاشل٦ٝات ايعاَـ ١أ ٚغرلٖـا َـٔ اؾٗـات اـاقـع ١يسقابـ١
اؾٗاش أ ٚاملطاع مبؿًشَ َٔ ١ؿاؿٗا املاي ١ٝأ ٚا٫قتؿاد.١ٜ
نُا ٜعتدل يف سهِ املخايؿات املايَ ١ٝا -:ًٜٞ
أ -عدّ َٛاؾا ٠اؾٗـاش بؿـٛزَ ٠ـٔ ايعكـٛد أ ٚا٫تؿـام أ ٚاملٓاقؿـات ايـ ٜكتكـ ٞتٓؿٝـر ٖـرا ايكـإْٛ
َٛاؾات٘ بٗا.
ب -عدّ َٛاؾا ٠اؾٗاش باؿطابات ْٚتا٥ر ا٭عُاٍ ٚاملطتٓدات املٜ٪د ٠شلا يف املٛاعٝد املكسز ٠أ ٚمبا ٜطًب٘
َٔ أٚزام أ ٚبٝاْات ا ٚقسازات أ ٚقاقس دًطات أٚ ٚثا٥ل أ ٚغرلٖا مما ٜهـ ٕٛيـ٘ اؿـل يف ؾشؿـٗا اٚ
َسادعتٗا أ ٚا٫ط٬ع عًٗٝا طبكاري يًكاْ.ٕٛ
ٖرا ٚقد ْؿا املاد َٔ 12 ٠ذات ايكاْ ٕٛعً ٢اْ٘" ٜعتدل َٔ املخايؿات اٱداز ١ٜيف تطبٝل أسهاّ ٖرا ايكاَْ ٕٛا
ٜأت-:ٞ
 -1عدّ ايسد عً٬َ ٢ساات اؾٗاش أَ ٚهاتبات٘ بؿؿ٘ عاَ ١أ ٚايتأخرل يف ايـسد عًٗٝـا عـٔ املٛاعٝـد املكـسز ٠يف ٖـرا
ايكاْ ٕٛبػرل عرز َكبٜٚ ٍٛعتدل يف سهِ عدّ ايسد إ هٝب ايعاَـٌ املخـتـ إدابـ ١ايػـسض َٓٗـا املُاطًـ ١أٚ
ايتطٜٛـ.
 -2عدّ أخطـاز اؾٗـاش با٭سهـاّ ٚايكـسازات اٱدازٜـ ١اي ؿـادز ٠بػـإٔ املخايؿـات املايٝـ ١خـ ٍ٬املـد ٠احملـدد ٠يف ٖـرا
ايكاْ. ٕٛ
 -3ايتأخرل دَ ٕٚدلز يف إب٬ؽ اؾٗاش خ ٍ٬املٛعد احملدد يف ٖرا ايكاْ ٕٛمبا تتخر ٙاؾٗ ١املختؿـ ١يف غـإٔ املخايؿـ١
املاي ١ٝاي تبًؼ إيٗٝا مبعسؾ ١اؾٗاش.
تٓـ املاد َٔ )13( ٠ذات ايكاْ ٕٛعً ٢إٔ-:
عًٚ ٞشاز ٠املايَٛ ١ٝاؾا ٠اؾٗاش باؿطابات اـتاَ ١ٝيًدٚي.................................١
ٚعً ٞاؾٗات اـاقع ١يسقابت٘ َٛاؾات٘ مبٝصاْٝاتٗا ٚسطابتٗا اـتاَ...................١ٝ
تٓـ املاد َٔ )14( ٠ذات ايكاْ ٕٛعً ٢إٔ-:
عًــــــ ٞممجًــــــٚ ٞشاز ٠املايٝــــــ ١يــــــد ٟاؾٗــــــات اـاقــــــع ١يسقابــــــ ١اؾٗــــــاش ٚاملطــــــٛ٦يني املــــــايٝني
يف ٖر ٙاؾٗات إخطاز اؾٗاش ظُٝع اؿا٫ت ايـ ٜتكـُٔ ايؿـسف ؾٗٝـا كايؿـَ ١ايٝـٚ ١ذيـو خـ ٍ٬غـٗس َـٔ
تازٜخ ٚقٛعٗا.
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ٚتٓـ املاد َٔ )17( ٠ذات ايكاْ ٕٛعً ٢إٔ-:
عً ٢اؾٗات اـاقع ١يسقاب ١اؾٗاش إٔ تسد عً٬َ ٢ساات٘ خ ٍ٬غٗس َٔ تازٜخ إب٬غٗا بٗا.
ٚسٝح تٓـ املاد َٔ )21( ٠قاْ ٕٛايطًط ١ايككا ١ٝ٥زقِ  46يطٓ 1972 ١عً ٢إٔ -:
متــازع ايٓٝابــ ١ايعاَــ ١اٱختؿاؾــات املخٛيــ ١شلــا قاْ ْٛـاري ٚشلــا د ٕٚغرلٖــا اؿــل ؾــ ٢زؾــع ايــدع ٟٛاؾٓاٝ٥ــ١
َٚباغستٗا َا مل ٜٓـ ايكاْ ٕٛعً ٢خ٬ف ذيو.
ثانيأأ ًا :تعسيف املخالفات املالية-:
مل ٜعسف املػسع املخايؿ ١ايتأدٜب ١ٝبؿؿ ١عاَ ١أ ٟضٛا ٤ناْا كايؿَ ١اي ١ٝأ ٚإدازٚ ١ٜقد ساس عًـ ٢ايعـاًَني
بعض ا٭عُاٍ باعتبازٖا كايؿات َاي ٫ ١ٝعً ٢ضب ٌٝاؿؿس بٌ عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ ٚنهـٔ تعسٜــ املخايؿـ ١املايٝـ ١بأْٗـا
يًذٗ ١إخ ٍ٬ايعاٌَ بكاعدَ ٠ايَ ١ٝكسز ٠ضٛا ٤تستب عًٖ ٢را اٱخ ٍ٬ؼكل قسز ؾعً ٞيًذٗ ١اٱدازٜـ ١أ ٚمل ٜتشكـل
ٚايكٛاعد املاي ١ٝقد تهَ ٕٛكسز ٠يف ايدضتٛز أ ٚايكٛاْني أ ٚايًٛا٥ض نُا قد ته ٕٛفـسد تعًُٝـات عاَـ ١تؿـدزٖا اؾٗـات
اٱداز ١ٜاملختؿَ ١تطـُ ١بطـاب ع ايعَُٝٛـٚ ١ايتذسٜـد عٝـح تؿـبض مبجابـ ١اي٥٬شـ ١أ ٚايكاعـد ٠ايكاْْٝٛـ ١يف قـَ ٤ٛـا
سددت بػأْ٘ ؾًٝتصّ مبساعاتٗا  ٫املسٚ٤ضٚ ٕٛسـدِٖ بـٌ ايـسٝ٥ظ ْؿطـ٘ َؿـدز ايكاعـد ٠باٱقـاؾ ١يـريو إٔ اٱُٖـاٍ
ايرٜ ٟذلتب عً ٘ٝقٝاع سـل َـٔ اؿكـٛم املايٝـ ١يًدٚيـ ١أ ٚاسـد ا٭غـخاف ايعاَـ ١أ ٚاشل٦ٝـات اـاقـع ١يسقابـ ١اؾٗـاش
ًٜ ٫ٚ ٬ـصّ ٫عتبـاز املخايؿـ١
املسنص ٟيًُشاضبات ٜعتدل كايؿَ ١اي ١ٝبؿؿَ ١باغـسٚ ٠يـ ٛمل ٜهـٔ قـاع ٖـرا اؿـل ؾعـ ري
َاي ١ٝإٔ ٜه َٔ ٕٛغأْٗا قٝاع سل َاي ٞٱسد ٟاؾٗات اٱدازٚ ١ٜإمنا ٜهؿ ٞإٔ ٜهٖٓ ٕٛاى و ١إخ ٍ٬بٛادـب َـاي ٞأٟ
كايؿ ١ؿهِ أ ٚقاع دَ ٠كسز ٠إذ ايكسز يف ٖر ٙاؿايَ ١ؿذلض ٚاملطـًِ بـ٘ بايٓطـب ١يًُخايؿـات ايتأدٜبٝـ ١بؿـؿ ١عاَـ١
َٗٓٚا املخايؿات املاي. ١ٝ
نُا نهٔ تعسٜـ املخايؿ ١املاي ١ٝبأْٗـا تؿـسف ٜعتـدل نـريو بـٓـ أ ٚملخايؿـ ١ايكٛاعـد ٚايتعًُٝـات املايٝـ ١مبـا
نظ املاٍ ايعاّ أٜ ٚه َٔ ٕٛغأْ٘ إٔ ٪ٜد ٟإىل ذيو.
قد تعسقا احملهُ ١اٱداز ١ٜايعًٝا يتعسٜـ املخايؿ ١املاي ١ٝبأْٗا (نٌ إُٖاٍ أ ٚتكؿـرل ٜذلتـب عًٝـ٘ قـٝاع سـل
َٔ اؿكٛم املاي ١ٝيًدٚي ١أ ٚأسد ا٭غخاف ايعاَ ١ا٭خس ٣أ ٚاشل٦ٝات اـاقع ١يسقاب ١دٜٛإ احملاضب ١أ ٚاملطاع مبؿًش١
َٔ َؿاؿٗا املاي ١ٝأٜ ٚه َٔ ٕٛغأْ٘ إٔ ٪ٜد ٟإىل ذيو).
(إداز ١ٜعًٝا طعٔ زقِ  567يطٓ 5 ١م دًط)1960/12/10 ١
ٚقايا يف سهِ أخس" إٕ ن ٕٛاملخايؿَ ١اي ١ٝأ ٚإداز ٖٛ ١ٜتهٝٝـ ٜك ّٛعً ٢أضاع طبٝعـ ١ايـرْب ايـرٜ ٟكذلؾـ٘
املٛظـ طبكاري يًتشدٜد ايٛازد بايكاْ ٖٛٚ ٕٛنٌ إُٖاٍ أ ٚتكؿرل ٜذلتب عًٝـ٘ قـٝاع سـل َـٔ اؿكـٛم املايٝـ ١يًدٚيـ ١أٚ
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اسد ا٭غخاف ايعاَ ١ا٭خس ٣أ ٚاشل٦ٝات اـاقع ١يسقاب ١دٜٛإ احملاضب ١أ ٚاملطاع مبؿًشَ َٔ ١ؿاؿٗا املاي ١ٝأٜ ٚهٕٛ
َٔ غأْ٘ إٔ ٪ٜد ٟإىل ذيو ٚيٝظ َٔ غو أْ٘ قد تستب عً ٢اٱُٖاٍ أ ٚايتكؿرل املٓطـ ٛإىل املطعـ ٕٛعًٗٝـا يف اٱغـساف
عً ٢عًُ ١ٝت ٛشٜع ا٭غرٚ ١ٜأخر تٛقٝعات ايتذاز ايرٜٛ ٜٔزدْٗٚـا ٜذلتـب عًٝـ٘ قـٝاع سكـٛم َٚؿـاحل َايٝـ ١ؾُعٝـ١
 .....اـاقع ١يسقاب ١دٜٛإ احملاضب َٔٚ .... ١ثِ ته ٕٛاملخايؿ َٔ .....١املخايؿات املاي.١ٝ
ثالجا :وتطبيقاً ملا تقدم فقام اجلًاش ممجالً باإلدازات املسكصية للمخالفات املالية بوضع ضوابط العمل الفين يف يرا الشنى
ومتكيهاً هلا مو مباشسة اختصاصاتًا و زعاية للصاحل العام فقد مت وضع قواعأد تهييميأة للاًأات اخلاضأعة للسقابأة يف
يرا الشنى على الهحو التالي:
ٜ تعني عً ٞاؾٗ ١اـاقع ١يسقاب ١اؾٗاش إَطاى ضذٌ بأزقاّ َطًطً ١تدزز بـ٘ ناؾـ ١ايكـسازات ايـ تؿـدز يف
غإٔ املخايؿات املاي ١ٝاي تكع بٗا ٜٚػٌُ بؿؿ ١أضاض ١ٝايبٝاْات ايتاي:١ٝ
 1ـ َٛقٛع املخايؿ.١
 2ـ تازٜخ ٚقٛعٗا.
 3ـ تازٜخ بد ٤ايتشكٝل يف املخايؿٚ ١تازٜخ اٱْتٗا.َ٘ٓ ٤
 4ـ زقِ ٚتازٜخ َٚكُ ٕٛايكساز اير ٟاؽر يف املخايؿ.١
 5ـ زقِ ٚتازٜخ إزضاٍ ايكساز َػؿٛعاري بأٚزام ايتشكٝل إي ٞاٱداز ٠املسنص ١ٜاملختؿ ١يًُخايؿات املاي.١ٝ
 6ـ زقِ ٚتازٜخ إعاد ٠أٚزام ايتشكٝل َٔ ٖر ٙاٱداز.٠
 7ـ َ٬ساات اؾٗاش ٚايسد عًٗٝا.
 على اجلًات اخلاضعة لسقابة اجلًاش أى تتخر اإلجساءات التالية فوز العلم بنية خمالفة مالية:
 1ـ املبادز ٠إي ٞإدسا ٤ايتشكٝل يف املخايؿ ١املرنٛزٚ ٠ايتؿسف ؾٗٝا ـ ذيو َـا مل ٜتكـسز إسايتٗـا إيـ ٞايٓٝابـ١
اٱداز ١ٜـ َٛاؾا ٠اؾٗاش بهاؾ ١أٚزام ايتشكٝل َػـؿٛع ١بـايكساز ايتـأدٜيب املتكـُٔ ْتٝذـ ١ايتؿـسف ؾٝـ٘
ٚنرا ايكسازات ايتأدٜب ١ٝايؿادز ٠عٔ فايظ ايتأدٜب املختؿ ١خ ٍ٬املٝعاد احملدد بكاْ ٕٛاؾٗاش ايؿـادز
بايكاْ ٕٛزقِ  144يطٓٚ 1988 ١تعد٬ٜت٘.
ٚتػؿع أٚزام ايتشكٝكات قبٌ إزضاشلا إي ٞاؾٗاش بؿٛزَ ٠عتُد َٔ ٠ؾشٝؿ ١أسٛاٍ نٌ كايـ َٛقشاري
بٗا ناؾـ ١ايبٝاْـات اي٬شَـ ١نتـازٜخ ايتشاقـ٘ باـدَـٚ ١دزدتـ٘ ٚٚظٝؿتـ٘ ٚايـسبط املـاي ٞيـ٘ ٚاؾـصا٤ات
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ايطابل تٛقٝعٗا عًٚ ٘ٝتازٜخ تٛقٝع نٌ دصاٚ ٤أضبا تٛقٝع٘ تؿؿ٬ٝري.
 2ـ إذا تستب عً ٢املخايؿ ١خطازَ ٠ايٜ ١ٝتعني عً ٢اؾٗ ١املختؿَٛ ١اؾا ٠اؾٗاش بكٖ ١ُٝر ٙاـطازَٚ ٠ا
ٜؿٝد ؼؿًٗٝا أ ٚبسقِ ٚتازٜخ قٝدٖا باؿطا املختـ ؾنٕ تعرز إؾاد ٠اٱداز ٠بٗر ٙايكَ ١ُٝـع اٱخطـاز
اير ٟتسضٌ ب٘ ا٭ٚزام ؾًٝصّ إٔ ٜتِ ذيو يف أقس ٚقا ممهٔ يٝتطين يـٲداز ٠املختؿـ ١باؾٗـاش َتابعـ١
ؼؿ ٌٝسل اـصاْ.١
 3ـ إذا نػــ ايتشكٝـل عـٔ اْطـٛا ٤املٛقـٛع عًـ ٢دسنـ ١دٓاٝ٥ـٜ ١ـتِ إبـ٬ؽ ايٓٝابـ ١ايعاَـ ١عًـٚ ٢دـ٘
ايطسع ١يف قَ ٤ٛا تكك ٞب٘ نٌ َٔ املادتني  َٔ 26 25قاْ ٕٛاٱدسا٤ات اؾٓا.١ٝ٥
ٖرا ؾك٬ري عٔ إب٬ؽ اؾٗات ا٭خس ٣اي ٜتطايب ايكاْ ٕٛبنب٬غٗا بٗا.
 4ـ أؾساد ًَـ يهٌ ؼكٝل عً ٢سدَٛٚ ٙاؾا ٠اٱداز ٠املختؿ ١باؾٗاش بأٚزام نٌ ؼكٝل َػؿٛع ١بايكساز
ايؿادز بػأْ٘ ـ ٚذيو بهتا َطتكٌ.
 5ـ إخطاز اٱداز ٠املختؿ ١باؾٗاش بأ ١ٜت عد٬ٜت قـد تطـسأ عًـ ٢ايكـسازات ايتأدٜبٝـ ١ايطـابل تٛقٝعٗـا ٭ٟ
ضبب َٔ ا٭ضبا ايكاْ ١ْٝٛنٜ ٞتطين شلا إبدا ٤ايسأ ٟيف قٖ ٤ٛرا ايتعد.ٌٜ
إ ٫أْ٘ قد يٛسظ إٔ بعض اؾٗات  ٫تك ّٛمبٛاؾا ٠اٱداز ٠املختؿ ١باؾٗاش باملخايؿات املاي ١ٝاي ٜٓتٗ ٞايتشكٝل
بػأْٗا إي ٞؾدٚز قساز باؿؿظ ٚملا نـإ ا٭َـس نـريو ؾـنٕ َسادعـ ١ايكـسازات ايؿـادز ٠يف غـإٔ املخايؿـات املايٝـ ١يف ٖـرا
ايك ٤ٛتتِ يًتأند َٔ إٔ املطٛ٦ي ١ٝعٓٗا قد سددت عًٚ ٢دٗٗـا ايؿـشٝض ٚمتـا قاضـب ١ناؾـ ١املطـٛ٦يني عـٔ ازتهابٗـا
 َٔٚثِ ؾنٕ زقابت٘ عً ٢تًو ايكسازات  ٫ت٪ت ٞايػا ١ٜاملسدَٗٓ ٠ٛا إذا مل ىطس اؾٗاش بتًو ايكسازات ايؿـادز ٠بـاؿؿظ
يف املخايؿات املاي ١ٝضٛا ٤يعدّ ايؿـش ١أ ٚيعـدّ ا٭ُٖٝـ ١أ ٚيعـدّ نؿاٜـ ١ا٭ديـ ١أ ٚيػـرل ذيـو َـٔ ا٭ضـبا يًتشكـل َـٔ إٔ
اؿؿظ قد قاّ عً ٢أضبا ٚاقع ١ٝأ ٚقاْ ١ْٝٛتدلزٜٚ ٙتِ اضتدعاْ ٤اس تًو اؾٗات يف ٖرا ايػإٔ.
زابعا  - :باإلضافة ملأا تقأدم تتهأاوإ بز أاش ايأم الطأوابط الأا مكأم العمأل الفأين بالهعأبة للمأساجع بأاإلدازات
املسكصية املختصة باملخالفات املالية باجلًاش لدي قيامًم بفحص ومساجعة القسازات التنديبية الصادزة يف شأنى املخالفأات
املالية على الهحو التالي:
() 1

ٜك ّٛايعك ٛايؿين املختـ بايتأغرل عً ٢املًؿات ساٍ تٛشٜعٗا بهتاب ١نًُ( ١عادـٌ) يًُٛقـٛعات ذات ا٭ُٖٝـ١
اـاؾ ١أ ٚاي وتٌُ طًـب إعـاد ٠ايٓاـس يف ايكـساز ايتـأدٜيب ايؿـادز ؾٗٝـا أ ٚسايـ ١املخـايؿني ايـر ٜٔسلًـتِٗ ٖـرٙ

املٛقٛعات يًُشانُ ١ايتأدٜب.١ٝ
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() 2

ٜتعني عً ٢ايعك ٛايؿاسـ قبـٌ ايبـد ٤يف عًُٝـ ١ايؿ شــ إٔ ٜتشكـل َـٔ إٔ ًَــ ايككـ ١ٝقـد دٌ ٕٚعًٝـ٘ َـٔ
اـازز اؾٗ ١ايٛازد َٓٗا ايككٚ ١ٝزقُٗا ٚتازٜخ ٚزٚدٖا ٚاضِ املخـايـ  ٚخـس ٜٔثـِ ٜػـسع يف عًُٝـ ١ايؿشــ ؾـنذا

اضتبإ ي٘ ٚدٛد ْكـ يف ا٭ٚزام أ ٚايبٝاْات تعٛم إبدا ٤زأ ٜ٘يف املٛقٛع ـ بادز بايتشسٜس إي ٞاؾٗ ١املختؿـ ١بطًـب
اضتهُاٍ ٖرا ايٓكـ ؾٛزاري ٚيف مجٝع ا٭سٛاٍ هب إٔ ٜتِ اْ٫تٗا َٔ ٤ايؿشـ ْٗاٝ٥ـاري ٚتؿـدٜس ا٭ٚزام يًذٗـ ١قبـٌ
اْتٗا ٤املد ٠احملدد ٠قاْْٛاري َٔ تازٜخ ٚزٚد ا٭ٚزام يًذٗاش.
() 3

ٜتعني عً ٢ايعك ٛايؿاسـ إعداد َرنسَ ٠طتٛؾا ٠بٓتٝذ ١ايؿشـ ٚغط ٚاقض ٚإٔ ٜتِ ؾٝاغ ١املرنس ٠عً٢

م ٜ ٛعدل تعبرلريا ؾادق ريا عٔ ٚاقعات املٛقٛع عٝح تؿًض براتٗا يًعـسض عٓـد طًبٗـا عًـ ٢ناؾـ ١املطـتٜٛات عًـ ٢إٔ
تتكُٔ املساسٌ ايتاي ( ١ٝانتػاف املخايؿ ١ـ اٱساي ١يًتشكٝـل ـ إدـسا ٤ايتشكٝـل ـ اٱضـٓاد ـ ايكٝـد ٚايٛؾــ ـ ؾـدٚز
ايكساز ـ تازٜخ إخطاز اؾٗاش ـ إبدا ٤ايسأ ٟقُ٫ٛري عً ٢أضاْٝد ٙاملدلز ٠ي٘ َٛٚقعاري عًٗٝا َٔ ايعك ٛبطسٜكٚ ١اقش.)١
(ٜٚ )4ساع ٞيف عًُ ١ٝايؿشـ ٚاملسادع ١ايتأند بؿؿ ١خاؾ ١مما ٜأت-:ٞ
أ .إٔ ناؾــ ١املخايؿــات ايـ تكــُٓتٗا ا٭ٚزام قــد مت ايتشكٝــل ؾٗٝــا ٚأْــ٘ مت ؼدٜــد املطــٛ٦يني عٓٗــا ٚإٔ ايكــسازات
ايتأدٜب ١ٝبػأْٗا ؾدزت َٓاضبٚ ١ؾشٝش.١
ب .أْ٘ مت إب٬ؽ ايٓٝاب ١ايعاَ ١باؿادخ َت ٢ناْا ايٛاقع ١تٓط ٟٛعً ٢غبٗ ١اؾسن ١ايعاَ٫ ١ضُٝا إذا نـإ ٜذلتـب
عًٗٝا املطاع با٭َٛاٍ ايعاَ ١أٜ ٚه َٔ ٕٛغأْٗا إٔ ت٪د ٟاىل ذيو َا مل تهٔ ايٓٝابـ ١اٱدازٜـ ١قـد ؾـسؾا ايٓاـس
عٔ إب٬ؽ ايٓٝاب ١ايعاَٚ ١ؾكاري ٫عتبازات قدزتٗا.
ج .إٔ ايكساز ايؿادز بايتؿسف يف املٛقٛع قد ؾدز ممٔ نًو إؾداز ٙقاْْٛاري يف اؿا٫ت اي هٛش ؾٗٝا ذيو .
د .أْ٘ قد مت تطبٝل أسهاّ املاد َٔ 488 ٠اي٥٬ش ١املاي ١ٝيًُٛاشْـٚ ١اؿطـابات يف اؿـا٫ت ايـ تتـٛاؾس ؾٗٝـا غـسٚ
اْطباقٗا خاؾ ١عٛادخ ايطسقٚ ١ا٫خت٬ع بؿشـ أعُاٍ املخايـ.
ه .أْ٘ قد مت ؼُ ٌٝاملخايؿني بك ١ُٝاـطاز ٠ايٓامج ١عٔ كايؿاتِٗ ٚإٔ اٱدسا٤ات اي٬شَ ١يتشؿًٗٝا قد اؽرت.
و .أذا تبني يًعك ٛايؿاسـ إٔ ٚقٛع املخايؿٜ ١سدع عًـ ٢عٝـب أْ ٚكــ ؾـ ٢ا٭ْاُـٚ ١ايتعًُٝـات ٚايًـٛا٥ض قـُٔ
َرنس ٠ايؿشـ املكذلسات اي ٜساٖا نؿ ١ًٝمبعاؾٖ ١را ايعٝب أ ٚايٓكـ.
ز .إٔ ايكسازات ايؿادز ٠باؿؿظ قاَا عً ٢أضبا قاْ ١ْٝٛأَٛ ٚقٛع ١ٝتدلز اؿؿظ ٚتطاْد.ٙ
(ٜٚ )5تعني عً ٢نٌ املطتٜٛات ايس٥اض ١ٝاي تتٛيَ ٞسادعَٛ ١قٛع املخايؿ ١ايتأند َٔ أْ٘ مت إعداد املـرنسٚ ٠ؾكـاري ملـا
ضبل إٜكاس٘ ٚإٔ تطذٌ زأٜٗا قُ٫ٛري عً ٢أضاْٝد ٙايكاْٚ ١ْٝٛعدّ ا٫نتؿا ٤مبذسد زؾعٗا يًُٛاؾك.١
( )6هب عً ٢ايعك ٛايؿاسـ اضتط٬ع زأ ٟغعب ايسقاب ١املاي ١ٝيف ايككاٜا اي تٓتٗ ٞؾٗٝا ايٓٝاب ١اٱدازٜـ ١إىل اؿؿـظ
يعدّ املخايؿ ١أ ٚيعـدّ ايؿـشٚ ١ذيـو خ٬ؾـا ملـا ٖـٚ ٛازد بتكسٜـس ٖـر ٙايػـعب ٚعًـ ٢ايعكـ ٛايؿـاسـ ٚاملطـتٜٛات
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اٱغسا ؾَ ١ٝتابع ١زد غعب ١ايسقاب ١املايٝـ ١يف َـدٜ ٙـتِ ؼدٜـدٖا َـٔ تـازٜخ اٱخطـاز ٚيف سايـ ١زد أ ٚعـدّ غـعب١
ايسقاب ١املايٜ ١ٝك ّٛايؿاسـ بنبدا ٤ايسأٚ ٟعسق٘ عً ٢املطتٜٛات اٱداز ١ٜست ٢ز٥اض ١اٱداز ٠املسنص ١ٜاملختؿ. ١
( )7أْ٘ يف ساي ١طًب ؾشـ ا٭عُاٍ أ ٚايٓاس يف أَس ا٭بعاد عٔ ا٭عُاٍ املاي ١ٝأ ٚايتشُٝـٌ بأٜـَ ١بـايؼ َايٝـٚ ١يف اؿايـ١
ا٭خرل ٠أذا مل ٜتكُٔ قساز اؾٗ ١اٱداز ١ٜنٝؿ ١ٝايتؿسف ٚتط ١ٜٛاملبايؼ قٌ ايتشكٝل ٜتِ ايتشسٜس إيٗٝـا باٱؾـاد٠
عُا مت بػإٔ إعُاٍ ٚدـ٘ ايتعًُٝـات املايٝـَ ( ١ـع َساعـاَ ٠ـا ْؿـا عًٝـ٘ ايكـٛاْني ٚايًـٛا٥ض يف غـإٔ ايسدـٛع عًـ٢
املخايـ مبكابٌ ايتأخرل أ ٚاملؿازٜـ اٱدازَٚ ١ٜطٛ٦ي ١ٝأزبا ايعٗد سطب ا٭سٛاٍ).
(ٜ )8تعني عً ٞايعك ٛايؿاسـ عسض ايككاٜا اٯت ١ٝعً ٢املطتٜٛات اٱغساؾ-:١ٝ
أ .ايككاٜا اي ودخ ؾٗٝا خ٬ف ؾ ٢ايسأ ٟبني ايعك ٛايؿاسـ ٚزٝ٥ط٘ املباغس.
ب .ايككاٜا اي تٓتٗ ٞؾٗٝا ايتشكٝكات بػأْٗا إىل اٱداْٚ ١اقذلاه دصا ٤ثِ ٜؿدز ؾٗٝا ايكساز باؿؿظ يعدّ ا٭ُٖٝـ١
أ ٚيعدّ املخايؿ ١أ ٚيعدّ ايؿش.١
ج .إذا اغتًُا ا٫قذلاسات طًب ؾشـ ا٭عُاٍ أ ٚايٓاس يف أَس ا٭بعاد عٔ ا٭عُاٍ املاي.١ٝ
د .ايككاٜا اي أْتٗ ٞايؿشـ بػأْٗا إىل طًب ضشب ايكساز ايتأدٜيب عً ٢إٔ ٜتِ إعـداد ٚعـسض َـرنس ٠مبكـُٕٛ
ضشب ايكساز ٚعسقٗا عً ٢ز٩ضا.٘٥
ه .ايككاٜا ذات أ٭ُٖ ١ٝاـاؾ ١اي ٜس ٟايعك ٛايؿاسـ عسقٗا عً ٢ز٩ضا.٘٥
و .ايككاٜا اي ته ٕٛؾٗٝا املخايؿ ١ذات ٚؾـ دٓا ٞ٥أ ٚشادت ق ١ُٝاـطاز ٠ؾٗٝا عٔ مخط ١أ٫ف دٓ.٘ٝ
ز .ايككاٜا اي ٜه ٕٛنٌ أ ٚبعض املخايؿني ؾٗٝا َٔ غاغً ٞايٛظا٥ـ ايعًٝا.
ح .ايككاٜا اي أْتٗ ٞايؿشـ بػأْٗا إىل طًب إعاد ٠ايٓاس ٚزؾكا اؾٗ ١اٱداز ١ٜا٫ضتذاب ١يريو .
ط .ايككاٜا اي ٚاؾكا اٱداز ٠عً ٢ايكسازات ايؿادز ٠بػأْٗا ثِ ٜتِ ضشبٗا عٔ طسٜل اؾٗ ١اٱدازٜـ ١٭ ٟز٥اضـات
اٱدازات املسنص.١ٜ
ي .ايككاٜا اي تتعًل بأَ ٜ٘بايؼ ٚذيو يف اؿايتني اٯت:١ٝ
 -1إذا قسزت اؾٗ ١تط ١ٜٛق ُ٘ٝايكسز قٌ ايتشكٝل عً ٢داْب ايدٚيٚ ١نإ يًعك ٛايؿاسـ زأ ٟأخس.
 -2أذا طًبا اؾٗ ١اٱداز َٔ ١ٜاؾٗاش اٱؾاد ٠عٔ نٝؿ ١ٝتط ١ٜٛاملبايؼ قٌ ايتشكٝل.
() 9

يف سايٚ ١زٚد أٚزام ايتشكٝل ٭سد ٟاٱدازات َتكُٓ ١أزلا ٤كايـ أ ٚأنجس تابعني ٭سد ٟاٱدازتني اٯخـسٜني

دٚ ٕٚزٚد ايكــسازات ايتأدٜبٝــ ١ايؿــادز ٠بػــأِْٗ ؾٝــتعني عًــ ٢اٱداز ٠ايــٛازد ٠شلــا ا٭ٚزام ؾشـــ املٛقــٛع ٚإخطــاز
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اٱداز ٠ا٭خس ٣ببٝإ ٚاف ٜػـٌُ زقـِ ايتشكٝـل ٚأزلـا ٤املخـايؿني ٚاؾٗـ ١ايتـابعني شلـا ٚزأٜٗـا بايٓطـب ١يًُخـايؿني
ايتابعني شلا ٚأ ١ٜبٝاْات أخس ٟتعني اٱداز ٠اي مت أخطازٖا عً ٢إدسا ٤غْٗٛ٦ا قبٌ املخايؿني ايتابعني شلا.
( )11ؾ ٢سايـٚ ١زٚد أٚزام ايتشكٝـل ٭سـد ٟاٱدازات َتكـُٓ ١أزلـا ٤كـايـ أ ٚكـايؿني تـابعني ٭سـد ٟاٱدازتـني
ا٭خسٜني َٚسؾكاري بٗـا ايكـسازات ايتأدٜبٝـ ١ايؿـادز ٠بػـ أِْٗ عًـ ٢مـ ٛؾـشٝض ؾٝـتعني عًـ ٢اٱداز ٠ايـ ٚزدت شلـا
ا٭ٚزام ؾشـ املٛقٛع بسَتـ٘ ٚإخطـاز اٱداز ٠أخـس ٟبٓتٝذـ ١ايؿشــ بنزضـاٍ بٝـإ ٚاف ستـٜ ٢تطـٓ ٢شلـا اؽـاذ
اي٬شّ يف ٖرا ايػإٔ.
( )11يف سايٚ ١زٚد أٚزام ايتشكٝل اٱدازات َتكُٓ ١أزلا ٤كايـ أ ٚأنجس تابعني ٭سد ٟاٱدازتني ا٭خسٜني َٚسؾكا
بٗا ايكسازات ايتأدٜب ١ٝايؿادز ٠بػأِْٗ ٚناْا ٖر ٙايكسازات ؾادز َٔ ٠غرل ايطًط ١املختؿ ١قاْْٛا بـريو ؾٝـتعني
عً ٢اٱداز ٠اي ٚزدت إيٗٝا ا٭ٚزام ؾشـ املٛقٛع بسَت٘ ٚطًـب ضـشب ايكـسازات املعٝبـٚ ١إخطـاز اٱداز ٠ا٭خـس٣
بٓتٝذ ١ايؿشـ ٚذيو بنزضاٍ بٝـإ ٚاف غـاَ  ٬ناؾـ ١ايبٝاْـات املػـاز إيٗٝـا بايبٓـد ٜٔايطـابكني َكـاؾا إيٗٝـا َـا مت
اؽاذ َٔ ٙإدسا٤ات بػإٔ ايكسازات املعٝب ١تٝطرلاري يٲداز ٠ا٭خرلَ ٠تابع ١اضتؿداز قساز ؾشٝض بايٓطب ١يًُخايؿني
ايتابعني شلا.
(ٚ )12يف إطاز تٛسٝد ايس ١ٜ٩ايسقابٝـَٓٚ ١عـاري يًتكـاز ٚايتٓـاقض بـني اٱدازات املختؿـ ١ؾنْـ٘ ٜـتعني عًـ ٢ايطـاد٠
ا٭عكا ٤ايؿاسؿني يتًو اٱدازات عٓد ؾشؿِٗ يًككاٜا اي متجٌ دـسا ِ٥عاَـ( ١ضـسق – ١اخـت٬ع – اضـت– ٤٬ٝ
تطٗ ٌٝاضت – ٤٬ٝتصٜٚس ٚ )......اي تٓتٗ ٞؾٗٝـا ايٓٝابـ ١اٱدازٜـ ١ايـ ٞؾـسف ايٓاـس عـٔ إبـ٬ؽ ايٓٝابـ ١ايعاَـ ١أٚ
ايتٛؾ ١ٝبتٛقٝع دصاَ ٤ػدد عًَ ٢ستهـب اؾـسّ طًـب أسايـ ١ا٭ٚزام اىل إداز ٠ايـدع ٟٛايتأدٜبٝـ ١متٗٝـدريا ٱقاَـ١
ايــــدع ٟٛايتأدٜبٝــــ ١يتٛقٝــــع اؾــــصا ٤املٓاضــــب عــــٔ طسٜــــل احملهُــــ ١ايتأدٜبٝــــ ١املختؿــــ ١يػــــد ٠خطــــٛز٠
ٚدطاَٖ ١ر ٙاملخايؿات ٚتأثرلٖا ايبايؼ عً ٢ا٫قتؿـاد ايكـٚ َٞٛؼكٝكـ ريا يًػـسض ا٭ؾـًَ ٞـٔ ايعكٛبـ ١املتُجـٌ ؾـ٢
ايسدع بٓٛع ١ٝايعاّ ٚاـاف.
(ٚ )13يف إطاز َهاؾش ١ايؿطاد ٚتؿػ ٞبعض اياٛاٖس اي متجٌ خطس داٖـِ عًـ ٢ا٭َـٔ ايكـَ َٞٛجـٌ ظـاٖس ٠ايبٓـا٤
بد ٕٚتسخٝـ ٚايبٓا ٤عً ٢ا٭زض ايصزاعٜ ١ٝتعني ايٓاس ؾ ٢إساي ١ناؾ ١املطـٛ٦يني عـٔ أزتهـا ٖـر ٙاؾـسا ِ٥ايـٞ
احملانُ ١ايتأدٜب ١ٝايعادً ١ضٛا ٤ناْٛا تٓؿٝر ٜٔأَ ٚػسؾني عً ٢أعُاشلِ.
اـ٬ؾ١
ْٚاؾً ١ايك ٍٛؾكد مت عسض ز ١ٜ٩زقاب ١ٝبػإٔ تطبٝل زقابـ ١ا٫يتـصاّ اـاؾـ ١بايسقابـ ١ايكاْْٝٛـ ١عًـ ٢ايكـسازات
ايؿادز ٠بػإٔ املخايؿات املاي ١ٝظاْب أْٛاع ايسقاب ١ا٭خس ٣قدداري ايعٓاؾس ا٭ضاض ١ٝبػأْٗا ٚخط ١ايعُـٌ ٚاملػـانٌ
اي تٛاد٘ اؾٗاش ٚاؾٗات اـاقع ١يًسقابـ ١يًٛؾـ ٍٛاىل تطبٝـل ممازضـات زقابـ ١ا٫يتـصاّ ايؿعايـ ١يف ٖـرا ايؿـدد
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ٚايككا ٤عً ٢أٚد٘ ايكؿٛز اي تتٛادد ْتٝذ ١ايتطبٝل ؾد٫٫ت ؾدم ايكٛاْني ٚا٭ْاُ ١عَُٛاري ٖ ٞيف ايتطبٝل
ٚيٝظ ايٓاسٜات ٚسدٖا َٔ ادٌ ؼكٝل زقاب ١أؾكٌ يف ٖرا ايػإٔ.
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املًشل  -1أَجً ١عٔ املٛقٛعات ٚاملعًَٛات ذات ايع٬ق ١بٗا َٚعاٜرل زقاب ١ا٫يتصاّ
ٜعط ٞاؾد ٍٚأدْا ٙأَجً ١عٔ املٛقٛعات ٚاملعًَٛات ذات ايع٬قـ ١باملٛقـٛعات ٚاملعـاٜرل ذات ايؿـً.١
ٚيــٝظ املكؿــٛد َٓــ٘ تكــد ِٜقاُ٥ــ ١سؿــس ١ٜبٗــر ٙاملطــا .ٌ٥بــٌ إٕ املٛقــٛع اـــاف ٚاملعًَٛــات ذات
ايع٬قٚ ١املعاٜرل ؽتًـ تبعاري مُٛعَ ١تٓٛع َٔ ١املطا.ٌ٥
ّ

املعًَٛات ذات ايؿً١
املٛقٛع
باملٛقٛع
ا٭دا ٤املــــايٚ ٞاضــــتخداّ ا٭َــــٛاٍ املعًَٛـــات املايٝـــَ ١جـــٌ قاْ ٕٛاملٝصاْ ١ٝذات ايؿً ١املٛاشْ١
ايبٝاْات املاي١ٝ
املخؿؿ١
املٝصاْ ١ٝاملعتُد٠
قـــد ٜتُجـــٌ املٛقـــٛع أٜكـــاري يف
تٓؿٝـــر املٝصاْٝـــ ١مبـــا يف ذيـــو
اختبـــاز اضـــتخداّ ا٭َـــٛاٍ ٚؾكــاري
٭ٖــداف ٚغاٜــات قــسازات فًــظ
ايٓــٛا ٜ .تؿــٌ ٖــرا ايٓــٛع َــٔ
ايسقابـــ ١بسقابـــ ١ايتطـــابل َـــع
ايكٛاعــــد ايٓااَٝــــ ١مبــــا ؾٗٝــــا
َسادع ١ايبٝاْات املاي.١ٝ
تتكــــُٔ املعٝــــاز-ISSCI 4200
املًشل  1-Cاملصٜد َـٔ ايتٛدٗٝـات
احملــــدد ٠بػــــإٔ ٖــــرا املٛقــــٛع
بايرات.
ا٭دا ٤املــــايَ ٞجــــٌ اٱٜــــسادات يف َعًَٛــــــــات املػــــــــسٚع ايتػـــــــسٜعات ذات ايؿـــــــً ١املتعًكـــــــ١
املاي/١ٝسطابات املػسٚع .باضتخداّ أَٛاٍ اؿه.١َٛ
غهٌ:
ا٭ْػــط ١املؿٛقــ ١بٗــا اشل٦ٝــ ١اـاقــع١
 أَـــٛاٍ املػـــسٚع َـــٔ ايٛنـــا٫ت
يًسقاب.١
املام.١
بٓٛد اتؿام ايتٌُٜٛ
 ا٭َٛاٍ َٔ اؿه.١َٛ
 أْٛاع أخس ٣مماثًَ ١ـٔ ا٭َـٛاٍ
ٚنٝؿ ١ٝاضتخداَٗا.
ا٭دا ٤املــايَ ٞجــٌ ايعا٥ــدات عًــ ٢املعًَٛـــــات املايٝـــــ ١ذات ا٭ْػــط ١املخٛيــ ١بٗــا اشل٦ٝــ ١اـاقــع١
غهٌ ٖبات ٚنٝــ تـتِ اضـتخداّ ايؿً ١باضتخداّ املٓش .١يًسقاب.١
بٓٛد اتؿاق ١ٝاملٓش.١
اٱٜسادات.
ا٭دا ٤املــــايَ ٞجــــٌ اٱٜــــسادات أ ٚاملعًَٛـــــات املايٝـــــ ١ذات بٓٛد ايعكد أ ٚاتؿام ايكسض.
ايٓؿكـــات ٚؾكـ ـاري يًعكـــد أ ٚاتؿـــام ايؿـــً ١بايعكـــد أ ٚاتؿـــام
ايكسض.
ايكسض ٚنٝـ مت اضتخداَٗا.
ايتػــــسٜعات ٚايًــــٛا٥ض ايٓااَٝــــ ١ذات
املعًَٛات املاي١ٝ
ايؿؿكات ايعُ١َٝٛ
ايؿً ١بايؿؿكات ايعُ١َٝٛ
بٓٛد ايعكد َع املٛزد
قاْ ٕٛاملٝصاْٝـ ١ذات ايؿـًَ ١جـٌ ٚثٝكـ١
املعًَٛات املاي١ٝ
ايٓؿكات
املعاٜرل

1

2

3
4

5
6
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ا٫عتُادات
بٝإ ايتطابل
تػسٜعات أخس ٣ذات ؾً١
ايتٛدٗٝــــــات ايٛشازٜــــــ ١ذات ايؿــــــً١
ٚغــس ٚايطٝاضــ ١اؿهَٝٛــٚ ١قــسازات
ايطًط ١ايتػسٜع.١ٝ
بٓٛد ايعكد
 7أْػط ١ايدلْاَر

َ٪غــــــــسات ايٓػــــــــا
أ ٚايتكازٜس

 8تكد ِٜاـدَات

بٝإ تكد ِٜاـدَات
املعًَٛــات املؿــسه عٓٗــا
عًٓاري.
116

َطتٜٛات ا٭دا ٤ذات ايؿً ١املتؿل عًٗٝـا
َجــٌ تًــو املٓؿــٛف عًٗٝــا يف ايكــٛاْني
ٚايًٛا٥ض ايتٛدٗٝـات ايٛشازٜـ ١ا٭ٖـداف
املتؿل عًٗٝا َٔ قبـٌ اشل٦ٝـ ١ايتػـسٜع١ٝ
أ ٚاملٓػــــأ ٠املعاٖــــدات ٚايدلٚتٛنــــ٫ٛت
ٚا٫تؿاقٝــات ايدٚيٝــ ١ا٫تؿاقــات اتؿــام
َطــت ٣ٛاـدَــ ١بٓــٛد ايعكــد املعــاٜرل
ايؿـــٓاع ١ٝاملتعـــازف عًٗٝـــا عَُٛـــ ريا أٚ
تٛقعــات اؾُٗــٛز املعكٛيــ ١عًــ ٢ضــبٌٝ
املجاٍ:
 عدد ا٭َانٔ يف زٜـاض ا٭طؿـاٍ ْطـب١
يعــدد ا٭طؿــاٍ املتٛقــع دخــٛشلِ ٖــرٙ
ايسٜاض.
 عـــدد املُسقـــات ٚا٭طبـــا ٤املـــًٖ٪ني
ْطب ١يعدد املٛاطٓني.
 عدد ايهًَٛٝذلات َـٔ ايطـسم ايـ مت
اْ٫تٗاَٗٓ ٤ا.
 عــــــدد اٜ٫ــــــاّ اي٬شَــــــ ١يكــــــبض
ا٫ضــــــتشكاقات أ ٚيًشؿــــــ ٍٛعًــــــ٢
تساخٝـ ايبٓا.٤
 تــٛاتس ْٛٚعٝــ ١املعًَٛــات احملاضــب١ٝ
اي تكدَٗا َٓاُ ١خدَات.١ٝ
 عــدد عًُٝــات تؿتــٝؼ املبــاْ ٞايــ
ٜـــتعني ايكٝـــاّ بٗـــا يف غكـــ ٕٛؾـــذل٠
شََٓ ١ٝع.١ٓٝ
 قٝاضـــات ايٓتـــا٥ر املتعًكـــ ١بٓٛعٝـــ١
املٝا ٙاخل...
ايتػسٜعات ذات ايؿً ١أ ٚايتٛدٗٝات
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ْ 9صاٖ ١ايكسازات اٱداز ١ٜايعاَ١

 10املطٛ٦ي ١ٝا٫دتُاع ١ٝيًػسنات.

 11ايطًٛى/ايٓصاٖ١

تطذ ٌٝغها ٣ٚاملٛاطٓني ايتػسٜعات ذات ايؿً ١أ ٚايتٛدٗٝات
املعًَٛــات املؿــسه عٓٗــا
عًٓاري
بٝــــــإ ايتطــــــابل َــــــع
املطــــٛ٦ي ١ٝا٫دتُاعٝــــ١
يًػــــــــسنات (أ ٚعــــــــدّ
ايتطابل)
بٝإ ايتطابل عً ٢ضبٌٝ
املجــاٍ بٝــإ ا٫ضــتك٬ي١ٝ
(ا٭ًٖ ١ٝايكاْ)١ْٝٛ
قــد ٜهــٖ ٕٛــرا (ايبٝــإ)
قُٓٝاري يف ايكطاع ايعـاّ يف
بعــض ا٭سٝــإ ٜٚتؿــٌ
مبؿــــــاٖ ِٝا٫ضــــــتكاَ١
ٚايٓصاٖ ١اْاس

بٝإ ايتطابل
 12ايتصاَات ايعك١ٜٛ
 13ايعًُٝــــــات املتؿــــــً ١بايؿــــــش ١بٝإ ايتطابل
ٚايط١َ٬

ايتػــسٜعات ذات ايؿــً ١أ ٚايتٛدٗٝــات يف
فــا٫ت َجــٌ سكــٛم اٱْطــإ ٚاؿكــٛم
املدْٝــ ١املطــاٚا ٠بــني اؾٓطــني َهــإ
ايعٌُ ٚايب ١٦ٝاخل.
ايتػـــسٜعات ذات ايؿـــً ١أ ٚايتٛدٗٝـــات
اي تػٌُ ضًٛى َٛظؿ ٞايكطاع ايعاّ.
َدْٚـــ ١ايكٛاعـــد ا٭خ٬قٝـــ ١أٚ ٚقـــع
َد ١ْٚيكٛاعد ايطًٛى داخًٝاري.

ايك ِٝاملعًٓ ١أَ ٚباد ٨ايكٝاد٠
ايطٝاضـــــــات ايداخًٝـــــــ ١اٱزغـــــــادات
ٚاـط ٛايتٛد.١ٝٗٝ
ؾـــ٬سٝات اؾٗـــ ١ا٭ْاُـــ ١ايداخًٝـــ١
أَ ٚا غاب٘ ذيو
بٓٛد ايعكد
ايػس ٚاملتؿل عًٗٝا يًعك١ٜٛ
ايتػــسٜعات ذات ايؿــً ١بايؿــش ١املٗٓٝــ١
ٚايطَ ١َ٬جٌ ايتػـسٜعات ذات ايع٬قـ١
بتطٗ ٌٝسسن ١ذ ٟٚاٱعاق١

املعاَ٬ت املاي١ٝ
ايطٝاضــــــات ا٫دــــــسا٤ات ايهتٝبــــــات
ٚاـط ٛايتٛد ١ٝٗٝاخل..
 14ايعًُٝــــات ذات ايؿــــً ١عُاٜــــ ١بٝإ ايتطابل
ايب١٦ٝ

ايتػـــسٜعات ايبٝ٦ٝـــ ١ذات ايؿـــً ١عًـــ٢
ضب ٌٝاملجاٍ ؾُٝـا ٜتعًـل بٓٛعٝـ ١املٝـاٙ
ٚايـــتخًـ َـــٔ ايٓؿاٜـــات أَ ٚطـــتٜٛات
اْبعاثات ايهسبٕٛ

املعاَ٬ت املاي١ٝ
أسهــــاّ املعاٖــــدات ايبٝ٦ٝــــ ١ايدٚيٝــــ١
ٚايدلٚتٛن٫ٛت ٚا٫تؿاقٝات أ ٚا٫تؿاقات.
ايطٝاضـــــــات ايعًُٝـــــــات ايهتٝبـــــــات
117

دلٍل رقابت االلتزام
لتطبٍق الوعاٌٍر الذولٍت لإلًتىصاي

 15أْاُ ١ايسقاب ١ايداخً١ٝ

بٝإ ايتطابل

املعاَ٬ت املاي١ٝ
 16عًُٝات خاؾ ١بأْػطٚ ١عًُٝـات بٝإ ايتطابل
امل٪ضطــــَ ١جــــٌ دؾــــع املعاغــــات
ايتكاعدٜــ ١أ ٚاملٓــاؾع ا٫دتُاعٝــ١
َٚعاؾــ ١طًبــات اؿؿــ ٍٛعًــ٢
اؾٓطــ ١ٝأ ٚدــٛاش ضــؿس ٚتكــدٜس
ايػساَـــات أ ٚأغـــهاٍ أخـــسَ ٣ـــٔ
ا٭سهاّ اؾصا.١ٝ٥
املعاَ٬ت املاي١ٝ

ٚاـط ٛايتٛد ١ٝٗٝاخل..
إطـــاز يًكـــٛابط ايداخًٝـــ ١أ ٚغـــسٚ
أْاُ ١ايسقاب ١ايداخً ١ٝاملٓؿٛف عًٗٝا
يف ايتػــــسٜعات ذات ايؿــــً ١أ ٚاملكبٛيــــ١
عَُٛاري
ايطٝاضــــــات ا٫دــــــسا٤ات ايهتٝبــــــات
ٚاـط ٛايتٛد ١ٝٗٝاخل..
ايتػسٜعات ذات ايؿً ١أ ٚايتٛدٗٝات

ايطٝاضــــــات ا٫دــــــسا٤ات ٚاٱزغــــــادات
ٚاـط ٛايتٛد ١ٝٗٝاخل..
ٚثٝكــــــــ ١املٛاؾــــــــؿات قــاْ ٕٛايبٓــا( ٤اؿذــِ ايطــ ٍٛايػــسض
 17اـؿا٥ـ ايؿٝصٜا١ٝ٥
قٝاضات ايهجاؾ ١اـاؾ ١مبٓطكَ ١ع١ٓٝ
أ ٚايػْ ٤ٞؿط٘
اخل.)..
بٓــٛد عكــد ايبٓــا ٤أ ٚأْ ٟــٛع خــس َــٔ
ايعكٛد.
 18عا٥ــــدات ايكــــسا٥ب ٚايتصاَــــات املــدؾٛعات ٚا٫ضــذلدادات ايتػـــــسٜعات ذات ايؿـــــً ١أ ٚاملـــــدْٚات
داؾعـــ ٞايكـــسا٥ب أ ٚغرلٖـــا َـــٔ ايكـــــسٜب ١ٝيٮؾـــــساد أ ٚايؿٓاع ١ٝاحملدد.٠
ايػسنات
ا٫يتصاَات .
أغهاٍ ايكـسا٥ب ا٭خـس ٣قــاْ ٕٛايكــسا٥ب ٚقــاْ ٕٛايــدخٌ أَ ٚــا
املتٛدبـــــــ ١يًطـــــــًطات غاب٘ ذيو.
ايٓااََ( ١ٝجٌ ايكـسٜب١
عًــــ ٢ايكُٝــــ ١املكــــاؾ١
ٚاضـــــتُازات ايتطـــــذٌٝ
ٚاٱب٬ؽ داخٌ ايؿـٓاعات
املٓاُـــَ ١جـــٌ ا٭عُـــاٍ
املؿــــــسؾٚ ١ٝاملايٝــــــٚ ١
املطتشكـــــــــــــــــــــــسات
ايؿٝد ١ْٝ٫اخل.)..
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املًشل  -1-Aأَجً ١عٔ َعاٜرل ايسقاب ١املطبك ١يف زقاب ١ا٫يتصاّ اي تٓذص بايتٛاشَ ٟع َسادع ١ايبٝاْات املاي-:١ٝ
ؾُٝا  ًٜٞأَجً ١تٛقٝش ١ٝملعاٜرل ايسقاب ١اي نهٔ تطبٝكٗـا عٓـد ايٓاـس يف َـا إذا ناْـا إٜـسادات ْٚؿكـات اشل٦ٝـ١
اـاقع ١يًسقابَ ١طابك ١يًطًطات مبا يف ذيو تػسٜعات املٝصاْ.١ٝ
ايدخٌ ٚاٱٜسادات:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11

ا٭سهاّ ايدضتٛز ١ٜأ ٚغرلٖا َٔ املباد ٨ا٭ضاض ١ٝاملتعًك ١بطًط ١اؿه ١َٛيف ؾسض ايكسا٥ب ٚايسض ّٛعً ٢طًب أ ٚبٝع
ايطًع ٚاـدَات أ ٚايعكازات.
أسهاّ قاْ ٕٛايكسٜب ١اي ؼدد َٛقٛع ايكسٜب.١
أسهاّ إدسا ٤سطا ايكسا٥ب ٚايسض ّٛاؾُسنٚ ١ٝغرلٖا َٔ اؾباٜات.
أسهاّ ْاِ ٚإدسا٤ات اقتطاع ٚدبا ١ٜايكسا٥ب.
أسهاّ قبط ايكسا٥ب.
أسهاّ َٚباد ٨املٓاؾط ١يف املٝصاْ ١ٝأ ٚغرلٖا َٔ ايكـٛاْني ايـ تـٓاِ َبٝعـات ايطـًع ٚاــدَات أ ٚايعكـازات َـٔ قبـٌ
ايطًط ١ايعاَ.١
أسهاّ َٚباد ٨سطا ا٭ضعاز ٚايسض ّٛعً ٢ايٓش ٛايطً.ِٝ
اعتُادات املٝصاْ ١ٝيًشؿ ٍٛعً ٢دخٌ.
ا٭سهاّ أ ٚاملُازض ١ايػا٥ع ١اي تعٌُ عًَٓ ٢ع ايؿطاد ٚقـُإ إٔ املبٝعـات َـٔ ايطـًع ٚاــدَات ٚايعكـازات تـتِ عًـ٢
أضاع إدسا٤ات غؿاؾٚ ١ؾكاري ملباد ٨ايػسعٚ ١ٝاملطاٚا.٠
املباد ٨املتعًك ١بسؾع سذِ ايعا٥دات ٚاؿًٛٝي ١د ٕٚاـطاز ٠يف املدؾٛعات.
أسهاّ َٚباد ٨غس ٚايدؾع َٓٚض ايكسٚض ٚطًب ايكُاْات يف ؼؿ ٌٝايد.ٕٜٛ
ايٓؿكات ايتػػ:١ًٝٝ

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

املباد ٨اي تكُٔ ا٫قتؿاد ٚايهؿا َٔ ٠٤خ ٍ٬ايعدد ٚايتػه ٌٝا٭َجًني يًُٛظؿني.
ا٭سهاّ اي تٓاِ املستبات ٚاملعاغات ايتكاعدٚ ١ٜاملهاؾ ت ا٭خس ٣يًُٛظؿني.
ا٭سهاّ اي تٓاِ عدد ٚؾ٦ات املٛظؿني اي نهٔ اضتخداَٗا.
أسهاّ َٚباد ٨بػإٔ تطدٜد ايٓؿكات ايػخؿ ١ٝيًُٛظؿني.
أسهاّ َٚباد ٨املٓاؾط ١يف املٝصاْ ١ٝأ ٚأ ٟقاْ ٕٛخس بػإٔ إدسا٤ات ايؿؿكات ايعُ ١َٝٛايعاَ.١
أسهاّ َٚباد ٨غسا ٤ايطًع ٚاـدَات.
َباد ٨اؿكٛم ٚا٫يتصاَات يف ايعكٛد ٚأسهاّ ا٫تؿاقات َع َٛزد ٟايطًع ٚاـدَات.
ا٭سهـاّ ٚاملبــادٚ ٨املُازضــ ١ايػـا٥ع ١ايـ ؼــد َــٔ اضـتخداّ ا٭َــٛاٍ ٭غــساض ايتُجٝـٌ اـــازد ٞأ ٚ٭غــساض داخًٝــ١
يًُٛظؿني.
أسهاّ َٚباد ٨إهاز املطانٔ ٚايتأدرل ٚاضت٦ذاز ايطًع.
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 -10أسهاّ ٚممازضات غا٥ع ١ؾُٝا ٜتعًل بندسا٤ات َعاًَ ١املدؾٛعات ٚأْاُ ١ايسقاب ١ايداخً.١ٝ

اٱْؿام عً ٢ايبٓاٚ ٤ايبٓ ١ٝايتشتْٚ ١ٝاِ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚغرلٖا َٔ ا٫ضتجُازات ايهبرل ٠اؿذِ (باٱقاؾ ١إىل
ايٓؿكات ايتػػ)١ًٝٝ
-1
-2
-3
-4
-5
-6

ا٭سهاّ اـاؾ ١بدزاضات اؾدٚ ٣ٚاـطٚ ١املٝصاْ.١ٝ
أسهاّ َٚباد ٨اٱداز ٠ايطً ١ُٝيٮَٛاٍ ايعاَ ١بػإٔ املٓاقؿات ايعاَٚ ١اختٝاز املٛزد.ٜٔ
املعاٜرل ايؿٓاعٚ ١ٝايعكٛد ايُٓٛذد.١ٝ
املباد ٨املتعًك ١بأسهاّ ايتعاقد ٚاٱداز ٠ايطً ١ُٝيًُػازٜع َٚساقب ١املٝصاْ.١ٝ
أسهاّ َٚباد ٨دٛد ٠اٱداز ٠ايهاؾ ١ٝيف َسسً ١ايتػٝٝد/ايتطٜٛس ٚايتطً.ِٝ
تدابرل َهاؾش ١ايؿطاد ٚايطًٛى املػاٜس يًُٓاؾط.١
املٓض ٚا٫ضتشكاقات ٚايكُاْات ٚغرلٖا َٔ املطاُٖات املاي ١ٝيًُ٪ضطات ٚاملٓاُات أ ٚا٭ؾساد:

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

ايكٛٝد املتعًك ١بهٝؿ ١ٝاضتخداّ ا٭َٛاٍ.
َباد ٨املطاٚاٚ ٠املٛقٛعٚ ١ٝايػؿاؾ ١ٝيف ايطًبات ٚؽؿٝـ املٓض.
َعاٜرل ا٭ًٖ.١ٝ
أسهاّ احملاضبٚ ١ايسقابَٚ ١سادع ١املطتؿٝد.ٜٔ
ايػس ٚاي تؿسقٗا قسازات اٱداز ٠أ ٚا٫تؿاقات َع املطتؿٝد.ٜٔ
أسهاّ تػط ١ٝايكُاْات ٚغس ٚدؾعٗا.
أسهــاّ إدــسا٤ات ايــدؾع مبــا يف ذيــو ايػــس ٚاملتعًكــ ١باملبــايؼ املدؾٛعــَ ١كــدَاري ٚاملبــايؼ املطــدد٫ ٠سكـاري /ٚأ ٚايتطــ١ٜٛ
ايٓٗا.١ٝ٥
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املًشل  -2أَجً ١عٔ َؿادز تطتعٌُ يف ايطع ٞيؿِٗ اشل ١٦ٝاـاقع ١يًسقابٚ ١ؼدٜد املعاٜرل املٓاضب:١
تػٌُ ايكا ١ُ٥ايتاي ١ٝايتٛقٝشٚ ١ٝغرل اؿؿس ١ٜمجً َٔ ١املؿادز اي قد ٜطتعني بٗا اؾٗاش يتشدٜد َعاٜرل
َٓاضب ١يًسقاب:١
أ .ايكٛاْني ٚايًٛا٥ض مبا يف ذيو ايٓٛاٜا ٚاملكدَات املٓطك ١ٝاملٛثك ١اي ناْا يف أضاع ٚقع ٖر ٙايتػسٜعات.
 .تػسٜعات املٝصاْ/١ٝاملٛاشْ ١املعتُد ٠أ ٚا٫عتُادات.
زٚ .ثــا٥ل اشل٦ٝــ ١ايتػــسٜع ١ٝذات ايؿــً ١بكــٛاْني املٛاشْــ ١أ ٚبــايكسازات أ ٚباملكــدَات املٓطكٝــ ١أ ٚبا٭سهــاّ اـاؾــ١
٫ضتخداّ ا٫عتُادات املٛاؾل عًٗٝا أ ٚباملعاَ٬ت املاي ١ٝأ ٚبأزؾد ٠ايؿٓادٜل ٚايهػٛؾات املاي.١ٝ
د .ايتٛدٗٝات ايتػسٜع ١ٝأ ٚايٛشاز.١ٜ
َ .ٙعًَٛات َٔ ايطًط ١ايتٓا.١ُٝٝ
 .ٚاحملاقس ايسزل ١ٝؾًطات ؾٓ ١اؿطابات ايعاَ ١أ ٚؾٓ ١تػسٜع ١ٝمماثً ١أ ٚغرلٖا َٔ اشل٦ٝات ايعاَ.١
شَ .باد ٨ايكاْ.ٕٛ
ه .ايطٛابل ايكاْ.١ْٝٛ
َ .دْٚات املُازض ١أَ ٚدْٚات قٛاعد ايطًٛى.
ٚ .ٟؾـ ايطٝاضات ايداخًٚ ١ٝاـطط اٱضذلاتٝذٚ ١ٝايتػػٚ ١ًٝٝاٱدسا٤ات.
ى .إزغادات أَ ٚباد ٨تٛد ١ٝٗٝخط.١ٝ
ٍ .اتؿاقات ززلَ ١ٝجٌ ايعكٛد.
ّ .اتؿاقات قسٚض أَٓ ٚض.
َٕ .عاٜرل ؾٓاع.١ٝ
عْ .اسٜـَ ١تعــازف عًٗٝــا (عًــ ٢ضــب ٌٝاملجـاٍ ْاسٜــ ١ؼاــ ٢عًــ ٢تٛاؾــل عـاّ يف اٯزا ٤نهــٔ اؿؿــ ٍٛعًــَ ٢جــٌ ٖــرٙ
ايٓاس ١ٜيف املعًَٛات ايٛازد ٠يف نتب ٚف٬ت تكَٓ ١ٝتخؿؿ ١أ ٚغرلٖا أ َٔ ٚخـ ٍ٬ايتشكٝـل َـع َؿـادز َطًعـ١
َجٌ اـدلا ٤يف فاٍ َعني).
ع .املعاٜرل املكبٛي ١عَُٛاري يف َٝدإ َعني (ته ٕٛعادٖ ٠ر ٙاملعاٜرل قـدد ٠بٛقـٛه يف قـٛاْني َعٓٝـَ ١ؿـدزٖا ممازضـات
َعسٚؾ ١أ ٚضٛابل قاَْ ١ْٝٛجٌ (َباد ٨احملاضب ١املكبٛي ١عَُٛاري) .
ف .ؾُٝا ىـ زقاب ١ايٓصاٖ :١املباد ٨ايعاَ ١يٲداز ٠املاي ١ٝايطً ١ُٝيف ايكطاع ايعـاّ ٚضـًٛى املـٛظؿني ايعُـَٝٛني تٛقعـات
اؾُٗٛز بػإٔ ضًٛى َٛظؿ ٞايكطاع ايعاّ .يف بعض اؿا٫ت َٔ ايؿـعب اؿؿـ ٍٛعًـٚ ٢ثـا٥ل تتعًـل بٗـر ٙاملبـاد ٨إ٫
بطسم فتصأ ٠ؾكط ٚيف بعض اؿا٫ت ا٭خسٜ ٣تِ ؼدٜدٖا ْتٝذ ١يْ٬تٗانات اؿاؾً.١
قد تػٌُ املؿادز اٱقاؾ ١ٝاي نهٔ إٔ تطاعد َسادع ٞاؾٗاش عً ٢ايتعـسف ٚؾٗـِ اشل٦ٝـ ١اـاقـع ١يًسقابـٚ ١ب٦ٝتٗـا
ٚفا٫ت ايدلاَر ذات ايؿًَ ١ا -:ًٜٞ
أ .ايتكسٜس ايطٓ ٟٛيًٗ ١٦ٝاملعٓ.١ٝ
 .املكذلسات ايتػسٜعٚ ١ٝاـطب.
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ز .املٛاقع ايػبه.١ٝ
د .ايتكازٜس املٓػٛزٚ ٠املكا٫ت يف ايؿشـ أ ٚام٬ت أَ َٔ ٚؿادز ٚضا ٌ٥اٱع ّ٬ا٭خس ٣اخل..
 .ٙاملعًَٛات اي مت مجعٗا َٔ خ ٍ٬عًُٝات زقاب ١ضابك.١
 .ٚاملعًَٛات اي مت اؿؿ ٍٛعًٗٝا خ ٍ٬أ ٚعًُٝات اتؿاٍ أخس.٣
ش .قاقس ادتُاعات فًظ اٱداز ٠أ ٚغرلٖا َٔ ادتُاعات اٱداز.٠
ه .تكازٜس َسادع اؿطابات ايداخً.ٞ
 .اٱسؿا٤ات ايسزل.١ٝ
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ًَشل  :3أَجً ١عٔ ايعٛاٌَ ذات ايؿً ١يتك ِٝٝاملخاطس يف زقاب ١ا٫يتصاّ-:
ؾُٝا  ًٜٞأَجً ١عٔ ايعٛاٌَ اي هدز أخرٖا يف ا٫عتباز يف تك ِٝٝاملخاطس يف زقابـ ١ا٫يتـصاّ يـٝظ املكؿـٛد بٗـرٙ
ايكا ١ُ٥إٔ ته ٕٛغاًَٚ ١ايعٛاٌَ اي ٜٓبػ ٞاٖ٫تُاّ بٗا ؽتًـ سطب اياسٚف اـاؾ ١بهٌ عًُ ١ٝزقاب.١
ٖدف ٚؾ٬سٝات اشل ١٦ٝاـاقع ١يًسقاب-:١
 ٌٖ .1إٔ ٖدف ٚؾ٬سٝات اشل ١٦ٝاـاقع ١يًسقابٚ ١أًٖٝتٗا ايكاْ ١ْٝٛقدد ٠بٛقٛه َٚتاس ١بطٗٛي١؟
 ٌٖ .2أدخًا تعد٬ٜت سدٜج ١عً ٢ايؿ٬سٝات ٚا٭ٖداف أ ٚايدلاَر؟
 ٌٖ .3إٔ املٛقٛعات أ ٚايدلاَر ذات ايؿً ١قدد ٠بٛقٛه؟
 ٌٖ .4تتداخٌ ايدلافنىل سد نبرل َع ٖ٦ٝات أخس ٣تٛس ٞعاس ا٫شدٚاد ١ٝأ ٚايتذص١٥؟
اشلٝهٌ ايتٓا-:ُٞٝ
َ .1ا ٖ ٛايطٓد ايكاْ ْٞٛيًٗٚ( ١٦ٝشازَ ٠دٜسٚ ١ٜناي ١اخل)  َٔٚأ ٜٔتطتُد ضًطتٗا؟
 ٌٖ .2سددت اشل ١٦ٝاـاقع ١يًسقاب ١بٛقٛه ا٭دٚاز ٚايؿ٬سٝات ذات ايع٬ق١؟
 ٌٖ .3مت اٱع ٕ٬عٔ ٖر ٙا٭دٚاز ٚاملطٛ٦يٝات ٚايؿ٬سٝات بٛقٛه يٝؿُٗٗا اؾُٝع داخٌ اشل١٦ٝ؟
 .4إذا ناْا ٖر ٙاشل ١٦ٝدـصَ ٤ـٔ بٓٝـٖ ١سَٝـٚ ١ناْـا ٖٓـاى ٖ٦ٝـ ١أخـسَ ٣طـٛ٦ي ١عـٔ اٱغـساف عًـ ٢اشل٦ٝـ ١اـاقـع١
يًسقاب ١نٝـ ٜتِ ٖرا اٱغساف؟
 ٌٖ .5اشل ١٦ٝتسنص يف عًُٝاتٗا عً ٢تك ِٝٝاملخاطس مبا يف ذيو كاطس عدّ ايتطابل؟
 ٌٖ .6سدثا َ٪خساري تػٝرلات تٓا١ُٝٝ؟
ٖٓ ٌٖ .7اى َٔ أْػطٜ ١طتعإ ٭داٗ٥ا مبؿادز خازد ١ٝتابع ١شل٦ٝات أخس٣؟
 .8إذا ناْا ٖٓاى أْػط ١تٓؿر بٛاضطَ ١ؿادز خازد ١ٝنٝـ ٜتِ زؾد ايتطابل ٚا٭دا٤؟
ٖٓ ٌٖ .9اى كاطس قتًَُ ١ستبط ١با٫ضتعاْ ١مبؿادز خازد١ٝ؟
 ٌٖ .10إٔ ايعاًَني ِٖ َٔ ذ ٟٚا٫ختؿاف املٓاضب ٚايطًٛى ا٭خ٬ق ٞاملِ٥٬؟
ٜ ٌٖ .11بشح ايعاًَ ٕٛعٔ َعًَٛات ذات ايؿً ٌٖٚ ١إٔ ٖر ٙاملعًَٛات َتاس ١بطٗٛي١؟
ٜ ٌٖ .12تِ تٛؾرل املعًَٛات يف ايٛقا املٓاضب يف اشل١٦ٝ؟
ٖٓ ٌٖ .13اى أ ٟداْب َٔ دٛاْب ايبٓ ١ٝايتٓا ١ُٝٝقد ٜسؾع كاطس ايػؼ؟
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ا٫عتبازات ايطٝاض-:١ٝ
 .1إىل أَ ٟطت ٣ٛسه َٞٛتٓتُ ٞاشل ١٦ٝاملعٓ ٌٖٚ ١ٝشلا ع٬قات مبطتٜٛات سه ١َٝٛأخس٣؟
َ .2ا َٖ ٞطٛ٦يٝات (ايدضتٛز ١ٜأ ٚغرلٖا) ايٛشٜس املختـ أ ٚإداز ٠اشل١٦ٝ؟
 َٔ ٌٖ .3خدل ٠عً ٢ؾعٝد ايتعاٌَ َع اؾاْب ايطٝاض ٞيًَٗ ١٦ٝكازْ ١بايتعاٌَ َع إداز ٠اشل١٦ٝ؟
ٖٓ ٌٖ .4اى تٛاؾل يف اٯزا ٤بني ٚدٗات ايٓاس ؟
َ .5ا ٖ ٞع٬قات ايعٌُ بني ايٛظا٥ـ ايطٝاضٚ ١ٝايٛظا٥ـ اٱداز١ٜ؟
ٖٓ ٌٖ .6اى َٔ َٝاد ٜٔتِٗ اؾُٗٛز بٛد٘ خاف؟
 َٔ ٌٖ .7خدل ٠بايٓطب ١ملُازضٚ ١٦ٖٝ ١اسد ٠ايتأثرل ايطًيب عً٦ٖٝ ٢ات أخس ٣ذات ع٬ق ١بٗا يف ايتطًطٌ اشلسَ ٞيًكطـاع
ايعاّ؟
ٖٓ ٌٖ .8اى أ ٟاعتبازات ضٝاض ١ٝنهٔ إٔ ت٪د ٟإىل شٜاد ٠كاطس ايػؼ؟
 ٌٖ .9تٓـ ايكٛاْني ٚايًٛا٥ض عً ٢غس ٚذات ع٬ق ١باؿٝاد ايطٝاض ٞؾُٝـا ٜتعًـل باضـتخداّ املـٛازد ٚا٭َـٛاٍ َٚـا ٖـٞ
ايتذاز ايطابك ١يف ٖرا اماٍ؟
ايكٛاْني ٚايًٛا٥ض ٚغرلٖا َٔ ايكٛاعد (ايٓؿٛف) ايكاْٚ ١ْٝٛايذلتٝب ١ٝذات ايؿً-:١
 َٔ ٌٖ .1ايٛاقض َا ٖ ٞايكـٛاْني  ٚا٭ْاُـٚ ١ايكٛاعـد (ايٓؿـٛف) ايكاْْٝٛـٚ ١ايذلتٝبٝـ ١ايطـاز ١ٜعًـ ٢اشل٦ٝـ ١اـاقـع١
يًسقابَٛٚ ١قٛع ايسقاب ١املعني؟
ٖٓ ٌٖ .2اى تداخٌ أ ٚتكاز بني فُٛعات كتًؿ َٔ ١ايكٛاْني؟
 ٌٖ .3اشل ١٦ٝدٗاش تػسٜعٞ؟ ٚإذا نإ ا٭َس نريو َا ٖ ٛتأثرل عًُ ١ٝضٔ ايكٛاْني عً ٢اؿكٛم ايؿسد١ٜ؟
 .4إذا ناْا اشل ١٦ٝدٗاشا تػسٜعٝا ٌٖ أْٗا ؾٛقا ٖ٦ٝات أخس ٣بطًطَ ١ا َجٌ ايطـًط ايتٓاُٝٝـ ١أ ٚايسقابٝـ ١أَٓ ٚػـ ت
ايكطاع اـاف؟
 ٌٖ .5إٔ ايتػسٜعات ذات ايؿً ١سدٜجْ ١طبٝاري أ ٚأْٗا زاضخ١؟
 .6إذا ناْا سدٜجٚ ٖٞ ٌٖ ١اقش َٔ ١سٝح ايػهٌ ٚاملكُ ٕٛعٝح ٜطٌٗ ؾُٗٗا ٚتطبٝكٗا بٛقٛه؟
 .7إذا ناْا زاضخ ٌٖ ١إٔ ايطٛابل ايكاَْ ١ْٝٛتطك ١عٝح ٜطٌٗ ؾِٗ ٚتطبٝل ٖر ٙايتػسٜعات بٛقٛه؟
 .8إذا نإ اؿهِ ٜطبل بكدز ٖاّ ٌٖ ٜتِ ذيو ٚؾكاري يٓٛاٜا َٚكاؾد ايكٛاْني ٚايًٛا٥ض؟
 .9إذا نإ اؿهِ ٜطبل بكدز ٖاّ ٌٖ ٜتِ ذيو باضتُساز؟
ٖٓ ٌٖ .10اى َٔ أدٗص ٠أخسَ ٣عٓ ١ٝبتؿطرل أ ٚإنُاٍ ايكٛاْني ذات ايؿً١؟
 ٌٖ .11تٓؿر اشلٚ ١٦ٝادباتٗا يف ايٛقـا املٓاضـب بػـهٌ  ٫نـظ بـاؿكٛم ايؿسدٜـٖ .١ـٌ ٖٓـاى عٛاقـب َايٝـ ١ضـًبٖ ١ٝاَـ١
بطبب ايتكاعظ؟
 ٌٖ .12مت اضتخداّ قٓٛات تطذ ٌٝايػهاٚ ٣ٚايطع ٕٛبايٓطب ١يٮطساف املتكسز ٠عً ٢مِ٥٬َ ٛ؟
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 ٌٖ .13تعسقا سكٛم أ ٟؾسدَٓ /اُ ١يًخطس بأ ٟغهٌ َٔ ا٭غهاٍ بطبب تؿطرل ٚتطبٝـل اشل٦ٝـ ١يتػـسٜعات أ ٚيـٛا٥ض
َع١ٓٝ؟
ٖٓ ٌٖ.14اى أ ٟدٛاْب َٔ ايكٛاْني ٚايًٛا٥ض أ ٚغرلٖا َٔ ايكٛاعد (ايٓؿٛف) ايكاْٚ ١ْٝٛايذلتٝبٝـ ١ايـ نهـٔ إٔ تـ٪دٟ
إىل شٜاد ٠كاطس ايػؼ؟
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ايعًُٝات ٚاملعاَ٬ت اشلاَ-:١
ٖٓ ٌٖ .1اى أ ٟعًُٝات أ َ ٚعاَ٬ت ٖاَ ١قد ت٪د ٟإىل كـاطس نـبرل ٠أ ٚكـاطس غـؼ (َجـٌ عكـٛد ايػـسا ٤ايهـدل ٣عكـٛد
ايبٓــا ٤ايطًٜٛــ ١ا٭َــد ايتعاَــٌ يف ا٭دٚات املايٝــَ ١جــٌ عكــٛد ايؿــسف ا٭دــٓيب ايكــسٚض ايهــدل ٣أ ٚاملكــازبات املايٝــ١
ٚاـؿخؿ ١إخل)؟
 ٌٖ .2متتًو اشل ١٦ٝايطًطٚ ١ايهؿا ٠٤اي٬شَتني يًدخ ٍٛيف ٚتٓؿٝر عًُٝات َٚعاَ٬ت ٖاَ١؟
 ٌٖ .3مت تٛظٝـ خدلا ٤ذات ؾًَ ١ع ايعًُٝات ٚاملعاَ٬ت اشلاَ١؟
 .4إذا مت تٛظٝـ خدلاَ ٤ا ٖ ٞا٫ستٝاطات اي اؽرت يكُإ نؿا٤تِٗ َٛٚقٛعٝتِٗ؟
 .5نٝـ تتِ َساقب ١عٌُ اـدلا٤؟
اٱداز-:٠
ٖٓ ٌٖ .1اى اضتكساز يف ايؿسٜل اٱدازٟ؟ أ ٚأْ٘ سدثا تػرلات يف ؾؿٛف املٛظؿني ا٭ضاضني؟
 .2نٝـ هس ٟتٛظٝـ أعكا ٤ايؿسٜل اٱداز( ٟعًُٝات َؿتٛسٚ ١غؿاؾَ ١ع َٓاؾط ١سكٝك ١ٝأ ٚعًُ ١ٝزَص)١ٜ؟
 ٌٖ .3تك ّٛاٱداز ٠بتك ِٝٝاملخاطس بؿٛزَ ٠طتُس٠؟
 ٌٖ .4تكدز اٱداز ٠اْ٫عهاضات املذلتبـ ١عًـ ٢ايـتػرلات ايـ تطـسأ عًـ ٢ب٦ٝـ ١اشل٦ٝـٚ ١ا٭ثـس ايـر ٟقـد ٜذلتـب عًـ ٢اشل٦ٝـ١
اـاقع ١يًسقاب١؟
 ٌٖ .5تعتُد اٱدازْٗ ٠ذا قاؾاا أ ٚأْٗا عً ٢اضتعداد يًُذاشؾَ( ١جَ ٬ا ٖ ٞر غٗٝتٗا يًُخاطس ٠ر)؟
َ .6ا ٖ ٞاملبادزات اي اؽرتٗا اٱداز ٠يتشدٜد ٚػٓب املخاطس ايهدل ٣اي نهٔ إٔ ٜه ٕٛشلا أثس ضًيب عً ٢اشل١٦ٝ؟
ٜ ٌٖ .7تِ إب٬ؽ اٱداز ٠عً ٢املطتٜٛات املٓاضب ١بتكُٝٝات املخاطس اي ػس ٟداخٌ اشل ١٦ٝعً ٢م ٛؾعاٍ؟
 ٌٖ .8تسؾد اٱدازٚ ٠تك ِٝايٓتا٥ر املذلتب ١عً ٢قسازاتٗا ٚأؾعاشلا؟
 ٌٖ .9سددت عًُٝات ايسقاب ١ايطابك ١سا٫ت عدّ تطابل غؼ أعُاٍ غرل َػسٚع ١ضًٛى  ٫أخ٬قـ ٞؼٝـص َـٔ داْـب
اٱدازَٚ ٠ا إىل ذيو؟
 .10نٝـ تٛاشٕ اٱداز ٠يف ؼكٝل أٖداف ايدلْاَر َع اؿاد ١إىل إداز ٠املخاطس ٚقُإ ايتطابل َـع ايكـٛاْني ٚايًـٛا٥ض َٚـا
إىل ذيو؟
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ًَشل  :4أَجً ١عٔ عٛاٌَ اـطس ذات ايؿً ١مبٛقٛع َعني-:
تعتدل ايؿؿكات ايعَُٛ ١َٝٛقٛعاري منٛذدٝاري يسقاب ١ا٫يتصاّ بـني اؾـد ٍٚايتـاي ٞبعـض ا٭َجًـ ١عـٔ عٛاَـٌ اـطـس
املتعًك ١بسقاب ١ا٫يتصاّ يف ايؿؿكات ايعُٜ ٫ ١َٝٛكؿد بايكا ١ُ٥ايتاي ١ٝإٔ ته ٕٛسؿس ١ٜؽتًـ املخـاطس ذات ايؿـً١
ٚعٛاٌَ اـطس باخت٬ف املٛقٛع ٚظسٚف ايسقاب ١اـاؾ.١
أَجً ١عٔ عٛاٌَ اـطس املتعًك ١بسقاب ١ايؿؿكات ايعُ١َٝٛ
اـطس ا٭ؾٌٝ
عدّ ٚدٛد قٛاْني خاؾ ١بايؿؿكات ايعُ١َٝٛ
1
تػـــٝرلات ســـدٜح يف ايكـــٛاْني اـاؾـــ ١بايؿـــؿكات ايعَُٝٛـــ( ١يتتُاغـــَ ٢ـــج٬ري َـــع
2
ايتػسٜعات ايدٚي.)١ٝ
قٛاْني َعكد ٠أ ٚغرل ٚاقش ١أَ ٚعسق ١يًتؿطرل.
3
املبايؼ ايٓكد ١ٜايهبرل ٠اي تٓط ٟٛعًٗٝا ايؿؿكات ايعُ.١َٝٛ
4
نػـــ املسادعــ ١عــٔ ايطــٓ ١ايطــابك٫ ١مساؾــات عــٔ ايكــٛاْني ٚايتٛدٗٝــات ذات ايؿــً١
5
بايؿؿكات ايعُ.١َٝٛ
غهٛى ضابك ١أ ٚسا٫ت غؼ ٚؾطاد َتٛزط ١ؾٗٝا اٱدازٚ ٠املٛظؿني ايسٝ٥طٝني.
6
عًُٝات ايتؿتٝؼ اي تك ّٛبٗا ايطًط ايٓااََ( ١ٝجٌ ايطًطات املٓاؾط.)١
7
ايػها ٣ٚايٛازد َٔ ٠املٛزد ٜٔاحملتًُني عٔ ممازضات غرل عادي ١يف َٓض ايعطا٤ات.
8
تكاز قتٌُ يف املؿاحل.
9
ايطٝطس ٠عً ٢املخاطس
عــدّ ٚدــٛد َبــاد ٨تٛدٝٗٝــ ١داخًٝــ ١دٝــد ٠مبا يف ذيــو عــدّ ٚدــٛد َعــاٜرل ٚاقــش١
1
َٛٚقٛع.١ٝ
تػٝرلات سدٜج ١يف ايكٛابط ايعاَ ١أ ٚايتطبٝك ١ٝاملتعًك ١بـٓاِ تهٓٛيٛدٝـا املعًَٛـات
2
اـاؾ ١بايؿؿكات ايعُ.١َٝٛ
ض ٤ٛزقاب ١اؾٛد ٠أ ٚقعـ زؾد أْػط ١املٛزد.ٜٔ
3
قعـ أ ٚعدّ ٚدٛد قٛابط بػإٔ اسذلاّ املٛزد ٜٔيًُباد ٨ايتٛد ١ٝٗٝا٭خ٬ق١ٝ
4
قعـ أ ٚعدّ ٚدٛد زؾد يٮْػط ١بايٓطب ١يًتطابل َع ايتػسٜعات ذات ايؿً١
5
نػـ املخاطس
ؾٌُُا إدسا٤ات ايسقاب ١عً ٢م ٛغرل ؾعاٍ (َجٌ أدا ٤ايسقاب ١با٫نتؿا ٤ؾكـط بـايتشكل
1
َٔ تطذ ٌٝاملعاَ٬ت ٚعدّ ايتشكل َٔ أَٛز أخس ٣أ ٚا٫نتؿا ٤بتٛدٝـ٘ ا٫ضتؿطـازات
إىل املٛظؿني يف قطِ ايؿؿكات ايعُ ١َٝٛد ٕٚضـٛاِٖ َجـٌ ؾسٜـل اٱدازٚ ٠إداز ٠املساؾـل
أ ٚاملٛظؿني أ ٚاملٛزد ٜٔأٚ ٚنا٫ت تطذ ٌٝايػها.)٣ٚ
قد تدؾع املهاؾ ت اٱداز ٠إىل سذب أ ٚإخؿا ٤اٱثباتات عُداري (عً ٢ضب ٌٝاملجـاٍ ايسغـا٣ٚ
2
اي ٜدؾعٗا املٛزد.)ٕٚ
استُا٫ت تٛاط ٪اٱداز ٠أ ٚػاٚش ايكٛابط.
3
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املًشل  -5أَجً ١عٔ إدسا٤ات زقاب ١ا٫يتصاّ يف َٛقٛعات كتاز٠
ٜتكُٔ اؾد ٍٚأدْا ٙأَجًـ ١تٛقـٝش ١ٝعـٔ اٱدـسا٤ات املُهٓـ ١يف زقابـ ١ا٫يتـصاّ يف فـا٫ت ايتػـسٜع ايب٦ٝـٚ ٞمتٜٛـٌ
املػازٜع َٔ اؾٗات املامٜ ٫ .١كؿد بٗرا اؾد ٍٚإٔ ٜػهٌ قا ١ُ٥ناًَ َٔ ١اٱدسا٤ات املُهٓ ١بٌ إٕ نٌ زقاب ١تكـخِ
سطب اياسٚف ٚا٭ٖداف اـاؾ ١بٗا.
أَجً ١عٔ إدسا٤ات ايسقاب١
املٛقٛع :ايتػسٜعات ايب١ٝ٦ٝ
1

ته ٜٔٛؾهـس ٠عاَـ ١عـٔ ايكـٛاْني ايبٝ٦ٝـ ١ذات ايؿـً ١ايـ ٜؿـذلض إٔ ؽكـع شلـا اؾٗـ ١اـاقـع١
يًسقاب.١

2

ا٫ضتؿطاز َٔ اٱدازٚ ٠ايسقاب ١ايداخً ١ٝسطـب ا٫قتكـا ٤عـٔ ايعًُٝـات ٚاٱدـسا٤ات املعُـ ٍٛبٗـا
يًتأند َٔ املطابك ١يًكٛاْني ايب ١ٝ٦ٝذات ايؿً.١

3

اضـتعساض ايـدٚ ٌ٥٫أٚؾـاف ا٭ْاُـ ١يؿٗـِ ايعًُٝـات ٚايكـٛابط ذات ايؿـً ١ايكٝـاّ بتٛثٝـل ٖـرٙ
املعًَٛات ٚؼدٜد ايكٛابط ايسٝ٥ط .١ٝاختباز ايكٛابط ا٭ضاضٚ ١ٝايكسٚز.١ٜ

4

ايبشح يف ٚضا ٌ٥اٱعٚ ّ٬غرلٖا َٔ قٛاعد ايبٝاْات سطب ا٫قتكا ٤يتشدٜد اؿا٫ت ايطـابكَ ١ـٔ
عدّ ايتطابل َٔ داْب اؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب.١

5

اضتعساض أ ٟتكازٜس تؿتٝؼ مبـا يف ذيـو تًـو ايؿـادز ٠عـٔ ايسقابـ ١ايداخًٝـ ١سطـب ا٫قتكـا.٤
َتابع ١أ ٟفاٍ َٔ اما٫ت قد ٜٛس ٞبٛدٛد كاطس ٖاَ ١يعدّ ايتطابل َع ايتػسٜعات ايب.١ٝ٦ٝ

6

ايتأند َٔ سٝاش ٠اشل ١٦ٝاـاقع ١يًسقاب ١يًتؿازٜض اي٬شَٚ ١غـٗادات ايتطـذ ٌٝسطـب ا٫قتكـا٤
تك ِٝٝاٱدسا٤ات يًتأند َٔ أْٗا  ٫تصاٍ ؾاؿ ١ست ٢تازٜخ ايسقاب.١

7

اضــتعساض قاقــس ادتُاعــات ؾــإ ايب٦ٝــ ١أ ٚايؿــشٚ ١ايطــٚ .١َ٬إدــسا ٤املتابعــ ١اي٬شَــ ١عٓــد
ايكسٚز.٠

8

َكابً ١فُٛع ١كتاز َٔ ٠املٛظؿني يٲط٬ع عً ٢ؾُٗٗا يًطٝاضات ٚاٱدسا٤ات ذات ايؿً ١املعٍُٛ
بٗا مبا يف ذيو ايتدزٜب ٚنٝـ تعٌُ ٖر ٙاٱدسا٤ات عً ٢أزض ايٛاقع.

9

ا٫ضتؿطاز َٔ اٱدازٚ ٠املطتػاز ايكاْ ْٞٛسطب ا٫قتكا ٤عـٔ ٚدـٛد أ ٟغـها ٣ٚضـابك ١قاُ٥ـ ١أٚ
قتًُ ١عً ٢أضاع املطٛ٦ي ١ٝايب ١ٝ٦ٝايٓاس يف أضبا  ٚثاز ٚاْعهاضات َجٌ ٖر ٙايػها.٣ٚ

10

َساقب ١ايعًُٝات ٚاملُازضات ايسٚتَ( ١ٝٓٝجٌ ايـتخًـ َـٔ ايٓؿاٜـات -إذا دـس ٣ؽصٜٗٓـا ٚايـتخًـ
َٓٗــــــا بػــــــهٌ ؾــــــشٝض اخل) ٚتٛثٝكٗــــــا بايطسٜكــــــ ١املٓاضــــــب( ١قــــــد تهــــــ ٕٛؾــــــٛز٠
أ ٚؾٝد ٜٛأديَٓ ١اضب.)١
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أَجً ١عٔ إدسا٤ات ايسقاب١
املٛقٛع :مت ٌٜٛاملػسٚع َٔ َٓاَُ ١ام١
ته ٜٔٛؾهس ٠عاَ ١عـٔ اتؿـام ايتُٜٛـٌ ٚأ ٟتػـسٜعات ذات ؾـًٚ ١ايتٛدٗٝـات ايـ ٜـتعني عًـ ٢اؾٗـ١
1
اـاقع ١يًسقاب ١ا٫يتصاّ بٗا.
ا٫ضتؿطاز َٔ اٱدازٚ ٠ايسقاب ١ايداخً ١ٝسطب ا٫قتكـا ٤عـٔ ايعًُٝـات ٚاملُازضـات ايسٚتٝٓٝـ ١املتبعـ١
2
يًتأند َٔ ايتطابل َع أسهاّ اتؿام ايتُٚ ٌٜٛايتػسٜعات ذات ايؿـًٚ ١ايتٛدٗٝـات اخل .ا٫ضتؿطـاز عـٔ
اٱدسا٤ات ايسٚت ١ٝٓٝيًتأند َٔ إٔ عًُٝات احملاضبٚ ١اٱؾؿاه َطابك ١يٮؾ.ٍٛ
اضتعساض ايدٚ ٌ٥٫أٚؾاف ا٭ْاُ ١يؿِٗ ايعًُٝـات ٚايكـٛابط ذات ايؿـً ١املتعًكـ ١باملطابكـ٫ ١تؿاقـات
3
ايتُ .ٌٜٛتٛثٝل ٖر ٙاملعًَٛات ٚؼدٜد ايكٛابط ايسٝ٥ط .١ٝاختباز ايكٛابط ا٭ضاضٚ ١ٝايكسٚز.١ٜ
تٓؿٝر اٱدسا٤ات ايتشً ١ًٝٝيتك ِٝٝاملخاطس ٚاٱدـسا٤ات املٛقـٛع ١ٝايـ تعتـدل قـسٚز .١ٜعًـ ٢ضـبٌٝ
4
املجاٍَ .كازْ ١أَ ٟعًَٛات َاي ١ٝمبا ؾٗٝا سطابات املػسٚعات ٚاملٝصاَْ ١ٝع ْؿظ املعًَٛـات عـٔ ايعـاّ
ايطابل َتابع ١ا٫مساؾـات املػـتب٘ بٗـا َسادعـ ١سطـابات املػـسٚع إذا ظٗـست َعـاَ٬ت غـرل عادٜـ ١أٚ
نبرلَٚ ٠تابعتٗا نٝؿُا اقتكا ايكسٚز.٠
اختٝاز ع َٔ ١ٓٝاملعـاَ٬ت ذات ايؿـً ١بتُٜٛـٌ املػـسٚع ٚإدـسا ٤اختبـاز يهـٌ َعاًَـ ١كتـاز ٠يػـسض
5
ايتأند َٔ ايتطابل َع غس ٚاتؿام ايتُٚ ٌٜٛأ ٟتػسٜعات ذات ؾً ١عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ:
 ايػس ٚاملتعًك ١باضتخداّ ا٭َٛاٍ. املٛاؾكٚ ١ايذلخٝـ املٓاضب. غس ٚاٱب٬ؽ. احملاضـب ١ايطـًٚ ١ُٝاٱؾؿـاه عٓٗــا مبـا يف ذيـو ايطٝاضـات احملاضــب ١ٝاملٓاضـبٚ ١تطـذ ٌٝاملعــاَ٬ت يفايؿذلات ايصَٓ ١ٝاملٓاضب ١اخل.
6
7
8
9
10

عٓدَا ته ٕٛأَٛاٍ املػازٜع قد اضتخدَا ٭غـساض قـدد ٠تكٝـ ِٝاؿادـ ١إىل إدـسا ٤عًُٝـات تؿتـٝؼ
َٝداْٚ ٞاملتابع ١سطب ا٫قتكا.٤
اضتعساض املسض٬ت ذات ايؿًٚ ١قاقـس ا٫دتُاعـات ٚغرلٖـا يتشدٜـد أَ ٟطـا ٌ٥ذات ؾـًٚ ١املتابعـ١
عٓد ايكسٚز.٠
ايٓاس يف اؿاد ١إىل اؿؿ ٍٛعً ٢أ ٟغٗادات خط َٔ ١ٝأطساف ثايجٚ ١املتابع ١سطب ا٫قتكا.٤
ايٓاس يف اؿاد ١إىل اؿؿ ٍٛعً ٢غٗادات خط ١ٝقدد َٔ ٠ا٫داز.٠
اختباز سطابات املػسٚع يؿذل ٠قدد ٠يًتأند َٔ اْ٘ قد مت استطا املبايؼ املع ١ٓٝعًـ ٢ايٓشـ ٛامل٥٬ـِ يف
ايؿذل ٠املٓاضبٚ ١تهساز ا٫ختباز بعد اْتٗا ٤ايؿذل ٠احملدد ٠نٝؿُا اقتكا ايكسٚز.٠
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املًشل  -6أَجً ١عٔ امساؾات ا٫يتصاّ-:
ٜكدّ اؾد ٍٚايتاي ٞبعض ا٭َجً ١عٔ امساؾات ا٫يتصاّ ٜٚتكُٔ اعتبازات ذات ؾً ١با٭ُٖٝـ ١ايٓطـبٚ ١ٝاٱعـسا
عٔ ا٫ضتٓتادات ٜ ٫كؿد بامل٬ساات املتؿً ١با٭ُٖ ١ٝايٓطبٚ ١ٝاٱعسا عـٔ ا٫ضـتٓتادات إٔ تهـ ٕٛتكُٝٝـاري ْٗاٝ٥ـاري
ؾُٝا إذا ناْا ساي ١خاؾ ١تػهٌ امساف ايتصاّ دٖٛس ٟأّ  ٫بٌ إٕ اشلدف َٓٗا ٖ ٛتطًٝط ايك ٤ٛعً ٢ا٫عتبازات ذات
ايؿًٜٚ ١ستبط ؼدٜد ا٭ُٖ ١ٝايٓطب ١ٝباسٚف ايسقاب ١اـاؾٚ ١سهِ َدقل ايكطاع ايعاّ املٗين.
اعتبـازات ذات ؾـً ١با٭ُٖٝـ ١ايٓطـبٚ ١ٝاٱعـسا عـٔ

أَجً ١عٔ امساؾات ا٫يتصاّ

ا٫ضتٓتادات
 1تًكا ٖ ١٦ٝسه ١َٝٛخ ٍ٬ايعـاّ اعتُـادات املٝصاْٝـ ٫ ١ول يًٗ ١٦ٝاؿه ١َٝٛمبٛدب ايكٛاْني اي ؼهُٗـا
بٛاضـــطٚ ١شاز ٠ايذلبٝـــٚ ١ايتعًـــ ِٝ٭غـــساض تسبٜٛـــ ١إٔ تكدّ َٓشاري مل٪ضطات يف اـازز قد ٜهٖٓ ٕٛـاى عـدّ
ٚطٓٝــٚ ١ناْــا ْؿكــات اشل٦ٝــَ ١ــٔ املــٓض يًعــاّ قــد تطابل دٖٛس ٟ٭ٕ املٓش ١اي دؾعا شل٦ٝات يف اــازز
تكــُٓا َٓشــ٘ مببًــؼ ٜ٬َ 10ــني دٓٝــ٘ يؿــٓاعات مل تهــٔ َتطابكــَ ١ــع ايكٛاعــد (ايٓؿــٛف) ايكاْْٝٛــ١
ٚايذلتٝب ١ٝذات ايؿً ١نُـا ٚأْٗـا مل تؿـسف يٲغـساض

تهٓٛيٛدَ ٘ٝتكدَ ١يف اـازز.

احملدد َٔ ٠قبٌ ايطًط ١ايتػسٜع.١ٝ
 2ػاٚشت دٗ ١سه ١َٝٛخ ٍ٬ايعاّ ايٓؿكـات املخؿؿـ ١يف ٖر ٙاؿاي ١ؾاقا ايٓؿكات ايؿعً ١ٝاملبًؼ املـسخـ شلـا
شلا يف املٝصاْ َٔ ١ٝقبٌ اشل ١٦ٝايتػسٜعٚ ١ٝقـدزٖا  500ب٘ يف املٝصاْٝـ ١املعتُـدٚ ٠قـد ٜهـٖ ٕٛـرا عـدّ تطـابل
دــٖٛس ٟ٭ْــ٘ ٜػــهٌ اْتٗانـاري ٚاقــشاري يًطــًطات احملــدد٠

ايـ دٓ 100 ٘ٝايـ دٓ.٘ٝ

بٛقٛه ٚٚؾكاري يًاسٚف مبا يف ذيـو ْـٛع ايٓؿكـات قـد
ٜهٖ ٕٛرا ا٭َس سطاضاري ددا يف طبٝعت٘.
 3ول ملٛاطٔ اؿؿ ٍٛعًَ ٢عـاؽ تكاعـد غـٗس ٟقـدز ٙعًــ ٢ايــسغِ َــٔ إٔ املبــايؼ ايٓكدٜــ ١املعٓٝــ ٫ ١تػــهٌ
 1000دٓ ٘ٝيهٔ اشل ١٦ٝاؿه ١َٝٛمل تـدؾع يـ٘ إَ ٫بًـؼ امساؾاري يف ايبٝاْات املاي ١ٝاؿه ١َٝٛا ٫أْ٘ َـٔ احملتُـٌ
 900دٓٝــ٘ غــٗسٜا ٚمل ٜــدؾع املبًــؼ إ ٫بعــد املٛاعٝــد إٔ ته ٕٛعٛاقب عدّ ايتطابل ٖاَـ٘ يًػاٜـ ١عًـ ٢ايؿـسد
ؾــاسب املعــاؽ ايــرٜ ٟعــٝؼ عًــ ٢أضــاع ٖــرا ايــدخٌ

املٓؿٛف عًٗٝا يف ايتػسٜعات

ايجابا إذا نإ اـًٌ يف ايٓااّ ٖ ٛضبب عـدّ ايتطـابل
ؾأْ٘ قد ٪ٜثس أٜكاري عً ٢ايعدٜد َٔ املٛاطٓني اٯخس.ٜٔ
يرا قد ٜه ٕٛعدّ ايتطـابل دٖٛسٜـا َـٔ سٝـح تـأثرلٙ
عً ٢املٛاطٓني ٚامتُع بؿؿ٘ عاَ.١
 4وــل ٭ّ َــٔ قــدٚد ٟايــدخٌ ٚسٝــد ٠اؿؿــ ٍٛعًــ ٢عً ٢ايسغِ َـٔ إٔ ا٫مـساف إهـاب ٞبايٓطـب ١يًُتًكـٞ
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اعاْات غٗس ١ٜعٔ نٌ ٚيـد تسبٝـ٘ ؼـا ضـٔ  18عاَـا غرل أْـ٘ ٜ ٫تطـابل َـع ايكـٛاْني ٚغاٜاتٗـا ٚقـد ٜهـٕٛ
ٚقد دؾعا شلا ايٛناي ١اؿه ١َٝٛاضتشكاقات يٛيد ٜبًـؼ بايتــاي ٞفشؿــاري عــل املطــتؿٝد ٜٔاٯخــس .ٜٔإذا نــإ
اـًٌ يف ايٓااّ ٖ ٛضبب عدّ ايتطابل ؾنْـ٘ قـد ٜـ٪ثس

َٔ ايعُس  19ضٓ.١

أٜكاري عً ٢ايعدٜد َٔ املٛاطٓني اٯخس .ٜٔيرا قد ٜهـٕٛ
عدّ ايتطابل دٖٛسٜاري َٔ سٝح تأثرل ٙعًـ ٢املـٛاطٓني
ٚامتُع بؿؿ ١عاَ.١
 5تؿــسض أسهــاّ قــاْ ٕٛايبٓــا ٤ايكٝــاّ بعًُٝــات تؿتــٝؼ قـــد ٜهـــ ٕٛعـــدّ ايتطـــابل دٖٛسٜــاري بطـــبب اؾٛاْـــب
ضــٓٚ .١ٜٛمل ػــس عًــ ٢اشل٦ٝــ ١اؿهَٝٛــ ١أ ٟتؿتــٝؼ ايٓٛعَ ١ٝجٌ اٯثاز املتعًك ١بايط .١َ٬عًـ ٢ايـسغِ َـٔ
إٔ ذيــو ٜ ٫تُجــٌ يف أَ ٟبــايؼ ْكدٜــ ١قــد ٜهــ ٕٛعــدّ

عًَ ٢د ٣ايطٓٛات اـُظ املاق.١ٝ

ايتطابل دٖٛسٜاري ْاـساري يًعٛاقـب احملتًُـ ١عًـ ٢ضـ١َ٬
غــاغً ٞاملبٓــ .٢ؾًــٚ ٛقعــا نازثــٖٓ ١ــاى أٜك ـاري خطــس
ٜهُــٔ يف إٔ عــدّ ايتطــابل قــد ٜــ٪د ٟإىل دعــاٖ ٣ٚاَــ١
يًُطايبــ ١بتعــٜٛض ا٭قــساز َــا ٜذلتــب عًٝــ٘ عٛاقــب
َاي ١ٝعً ٢اؿهٚ ١َٛاشل ١٦ٝعً ٢سد ضٛا.٤
 6تـــٓـ أسهـــاّ اتؿـــام متٜٛـــٌ عًـــ ٢أْـــ٘ ٜـــتعني عًـــٜ ٢تٛقـ إٔ ٜه ٕٛأٜ ٫ ٚه ٕٛعدّ ايتطابل دٖٛسٜـاري عًـ٢
املطتؿٝد َٔ ٖر ٙا٭َٛاٍ إعداد بٝاْات َايٝـٚ ١إزضـاشلا َا إذا ناْا ايبٝاْات املايٝـ ١قـد أعـدت ٚأزضـًا يف ٚقـا
إىل اشل ١٦ٝاملامـ ١عًـ ٍٛتـازٜخ َعـني .يهـٔ مل تسضـٌ ٫سل َٚد ٠ايتأخرل ٚأضبا ايتـأخرل ٚأ ٟعٛاقـب قـد
تٓػأ ْتٝذ ١يعدّ ايتطابل اخل..

ٖر ٙايبٝاْات املاي ١ٝيف َٛعدٖا.

 7مت نػـ ْكا خًٌ ٖاَـ ١يف ْاـاّ اٱٜـسادات احملؿـًٜ ١تؿٌ ٖرا ايٓٛع َٔ ا٫مساف مبساعا ٠اؿكٛم ايٛادب١
ٚؾكاري يكاْ ٕٛايكسا٥بٚ .تبني إٔ ضبب ٖرا اـًٌ ٜعٛد يًُـــٛاطٓني .ؾًكـــد خكـــع بعـــض املـــٛاطٓني يتكٝـــِٝ
إىل ايتؿطرل اـاط ٧يكـاْ ٕٛايكـسا٥ب َـٔ قبـٌ اشل٦ٝـَ ١ؿــس يًكــسا٥ب املتٛدـــب عًــ ِٗٝدؾعٗــا بُٓٝـــا مل
اـاقع ١يًسقاب .١ؾـدؾع ْتٝذـ ١ذيـو عـدد ٚاؾـس َـٔ ٜطايب خـس ٕٚبـدؾع أ ٟغـ ٤ٞعًـ ٢اٱطـ٬م ٚمبـا أْـ٘
داؾع ٞايكسا٥ب َبايؼ ػاٚشت َا نإ ٜتٛدب عًـ ِٗٝنجــٌ خًــٌ يف ايٓاــاّ قــد ٜهــ ٕٛا٫مــساف دٖٛسٜــاري
َٚتؿػٝاري  َٔٚا٭ْطب يف ٖر ٙاؿاي ١إؾـداز زأ ٟضـًيب

دؾع٘.

بػإٔ املطابك.١
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املًشل َ -7جاٍ عٔ زأ ٟزقاب ١ا٫يتصاّ نذص َٔ ٤تكسٜس املسادع عٔ َسادع ١ايبٝاْات املاي-:١ٝ
نُا تبٖ ٘ٓٝر ٙايٛثٝك ١قد ؽتًـ ؾـٝػ ١اٱبـ٬ؽ ٚؾكـ ريا ٚايكـٛاْني ذات ايؿـًٚ ١ممازضـات اٱبـ٬ؽ املتبعـَٚ ١ـد٣
تعكٝد ايككاٜا اي ًٜؼ عٓٗا اخل َٚع ذيو قد ٜه َٔ ٕٛا٭ؾكٌ تٛخ ٞا٫تطـام يف غـهٌ اٱبـ٬ؽ ملطـاعد ٠املطـتؿدٜٔ
َٔ تكسٜس اؾٗاش عً ٢ؾِٗ ايعٌُ املٓذص ٚا٫ضتٓتادات اي تٛؾـٌ إيٗٝـا ٚنـريو ؼدٜـد اياـسٚف غـرل ايعادٜـ ١إذا َـا
ٚددت.
منٛذز ايتكسٜس ايكؿرل ايتاي ٖٛ ٞيػسض ايتٛقٝض ؾكط ٚقد ٜتِ ٚقع تكسٜـس َطـ ٍٛتعـسض ؾٝـ٘ ايٓتـا٥ر بػـهٌ
َؿؿٌ يف ؾُ ِٝايتكسٜس قبٌ ؾكس ٠ا٫ضتٓتاز أ ٚايسأ.ٟ
تكسٜس ايسقاب ١ايؿادز عٔ (اؾٗاش املسنص ٟيًُشاضبات)
(عٓٛإ اؾٗ ١املسضٌ أيٗٝا اؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب ١فًظ ايٓٛا أخل)......
تكسٜس عٔ ايبٝاْات املاي-:١ٝ
يكد قُٓا مبسادع ١ايبٝاْات املسؾك ١اـاؾ ١اؾٗ ١اـاقع ١يًسقابٚ .......١اي تػتٌُ عً ٢بٝإ املسنص املـاي ٞيف 31
دٜطُدلٚ .....بٝـإ ا٭دا ٤املـايٚ ٞبٝـإ ايـتػرلات يف ؾـايف ا٭ؾـ/ٍٛسكٛم املطـاُٖني ٚبٝـإ ايتـدؾكات ايٓكدٜـ ١يًطـٓ١
املٓتٗ ١ٝيف ذيو ايتازٜخ ًَٚخـ يًطٝاضات احملاضب ١ٝاشلاَٚ ١غرلٖا َٔ املرنسات ايتؿطرل.١ٜ
َطٛ٦ي ١ٝاٱداز ٠عٔ ايبٝاْات املاي-:١ٝ
ٚؾكاري ٍ (ايكٛاْني/ايًٛا٥ض اي ؼدد َطٛ٦يٝات اٱداز ٠ؾاٱداز ٖٞ ٠املطٛ٦ي ١عٔ إعداد ٚتكدٖ ِٜر ٙايبٝاْات املايٝـ١
ٚؾكاري ٍ صاملعاٜرل احملاضب ١ٝاملطبكَ : ١عاٜرل احملاضب ١املؿس١ٜط ٚتػٌُ ٖر ٙاملطٛ٦ي ١ٝتؿُٚ ِٝتٓؿٝر َٛٚاؾـً ١ايسقابـ١
ايداخً ١ٝذات ايؿً ١ٱعداد ٚتكد ِٜايبٝاْات املاي ١ٝاـاي َٔ ١ٝأخطا ٤دٖٛس ١ٜضٛا ٤بطبب ايػؼ أ ٚاـطأ.
َطٛ٦ي ١ٝاملسادع-:
تٓطَ ٟٛطٛ٦يٝتٓا عً ٢اٱعسا عٔ زأ ٟبػـإٔ ٖـر ٙايبٝاْـات بٓـا ٤عًـَ ٢سادعتٓـا يكـد قُٓـا مبسادعتٓـا ٚؾكـ ريا ٍ
صَعاٜرل املسادع ١املؿسَ ١ٜجٌ تٛدٗٝات َٚباد ٨اٱْتٛضا ٟا٭ضاض ١ٝيًسقاب ١املايٚ ١ٝاملعاٜرل ايدٚي ١ٝيًسقابـ ١املايٝـ ١ط
تًو املباد ٨اي تتطًب َٓا ا٫يتصاّ باملتطًبات ا٭خ٬قٚ ١ٝؽطٝط ٚتٓؿٝر عًُٝـ ١ايسقابـَ ١ـٔ ادـٌ اؿؿـ ٍٛعًـ٢
تأنٝد َعك ٍٛسَ ٍٛا إذا ناْا ايبٝاْات املاي ١ٝخاي َٔ ١ٝأخطا ٤دٖٛس.١ٜ
تتُجٌ املسادع ١يف ايكٝاّ بندسا٤ات يًشؿ ٍٛعًـ ٢أديـ ١زقابـ ١عـٔ املبـايؼ  ٚاٱؾؿـاسات ايـٛازد ٠يف ايبٝاْـات املايٝـ١
ٜطتٓد اختٝاز اٱدسا٤ات عً ٢سهِ املسادع مبـا يف ذيـو تكٝـ ِٝكـاطس ا٭خطـا ٤اؾٖٛسٜـ ١يف ايبٝاْـات املايٝـ ١ضـٛا٤
بطبب ايػؼ أ ٚاـطـا ٤عٓـد ايكٝـاّ بتكٝـ ِٝتًـو املخـاطس ت٪خـر بعـني ا٫عتبـاز أْاُـ ١ايسقابـ ١ايداخًٝـ ١يف اشل٦ٝـ١
املتعًك ١بنعداد ٚتكد ِٜايبٝاْات املاي َٔ ١ٝأدٌ تؿُ ِٝإدسا٤ات ايسقاب ١املٚ ١ُ٥٬ؾكاري يًاـسٚف ٚيـٝظ يػـسض إبـدا٤
زأ ٟســ ٍٛؾعايٝــ ١ايسقابــ ١ايداخًٝــٚ1 ١تٓطــ ٟٛايسقابــ ١أٜكــا عًــ ٢تكٝــَ ِٝــدُ٥٬َ ٣ــ ١ايطٝاضــات احملاضــب ١ٝاملتبعــ١
َٚعكٛي ١ٝايتكدٜسات احملاضب ١ٝاي قاَا بٗا اٱداز ٠ؾك٬ري عٔ تك ِٝٝتكد ِٜايبٝاْات املاي.١ٝ
ْٚعتكد بإٔ أدي ١ايسقاب ١اي سؿًٓا عًٗٝا ٖ ٞناؾَٓٚ ١ٝاضب ١يهْ ٞعتدلٖا أضاضا ٱؾداز زأٜٓا.

1ينبغي تعديل الصياغة بالطريقة المناسبة إذا تم اإلعراب عه رأى بشأن الرقابة الداخلية
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ايسأٟ
إٕ ايبٝاْات املاي ١ٝيًذٗ ١اـاقع ١يًسقاب ١املٓتٗ ١ٝيف  31دٜطُدل قد مت إعدادٖا بسأٜٓا يف ناؾ ١ايٓٛاس ٞاملادٚ ١ٜؾكـاري
ٍ صاملعاٜرل احملاضب ١ٝاملعُ ٍٛبٗا َ :عاٜرل احملاضب ١املؿس١ٜط
صاٱب٬ؽ عٔ َتطًبات قاْٚ ١ْٝٛتٓا ١ُٝٝأخس٣ط
تكسٜس ا٫يتصاّ
(ىتًـ غهٌ َٚكُٖ ٕٛرا ايكطِ َٔ تكسٜس ايسقاب ١تبعاري يًاسٚف َٚطٛ٦يٝات اٱب٬ؽ)
َطٛ٦ي ١ٝاٱداز ٠عٔ ا٫يتصاّ
إٕ إداز٠اؾٗ ١اـاقع ١يًسقابَ ١طٛ٦ي ١أٜكاري باٱقاؾ ١إىل َطٛ٦ي ١ٝإعداد ٚتكد ِٜايبٝاْات املاي ١ٝاملػاز إيٗٝا أعٙ٬
عٔ قُإ تطابل ا٭ْػطٚ ١املعاَ٬ت املايٚ ١ٝاملعًَٛات ايٛازد ٠يف ايبٝاْـات املايٝـَ ١ـع ايكٛاعـد (ايٓؿـٛف) ايكاْْٝٛـ١
ٚايذلتٝب ١ٝاي ؼهُٗا.
َطٛ٦ي ١ٝاملسادع
تٓطـَ ٟٛطــٚ٪يٝتٓا أٜكـاري باٱقــاؾ ١إىل َطـٛ٦ي ١ٝاٱعــسا عـٔ زأ ٟســ ٍٛايبٝاْـات املايٝــ ١املػـاز إيٗٝــا أعـ ٙ٬عًــ٢
اٱعسا عٔ زأ ٟيف َا إذا ناْا ا٭ْػطٚ ١املعاَ٬ت املايٚ ١ٝاملعًَٛات ايٛازد ٠يف ايبٝاْات املايَ ١ٝع ايكٛاعد (ايٓؿـٛف)
ايكاْٚ ١ْٝٛايذلتٝب ١ٝاي ؼهُٗا ٚتػٌُ ٖر ٙاملطٛ٦ي ١ٝايكٝاّ بندسا٤ات يًشؿ ٍٛعً ٢أدي ١زقاب ١سـ ٍٛإذا َـا ناْـا
ْؿكات ٚإٜسادات اشل ١٦ٝقد اضتخدَا يٮغساض اي سددتٗا اشل ١٦ٝايتػسٜعٚ ١ٝتتكُٔ َجٌ ٖر ٙاٱدسا٤ات تكُٝٝـاري
ملخاطس عدّ ايتطابل اؾٖٛس.١ٜ
ْٚعتكد بإٔ أدي ١ايسقاب ١اي سؿًٓا عًٗٝا ٖ ٞناؾَٓٚ ١ٝاضب ١يهْ ٞعتدلٖا أضاضاري ٱؾداز زأٜٓا.
ايسأ ٟبػإٔ ا٫يتصاّ
إٔ ا٭ْػطٚ ١املعاَ٬ت املاي ١ٝايٛازد ٠يف ايبٝاْـات املايٝـٖ ١ـ ٞبسأٜٓـا يف ناؾـ ١ايٓـٛاس ٞاملادٜـًَ ١تصَـَ ١ـع ايكٛاعـد
(ايٓؿٛف) ايكاْٚ ١ْٝٛايذلتٝب ١ٝاي ؼهُٗا.
صأدازز زدٚد اشل ١٦ٝاـاقع ١يًسقاب ١سطب ا٫قتكا ٤بعـد ايـسأَ ٟـج٬ري يف ًَخــ بعٓـٛإ رزدٚد اشل٦ٝـ ١اـاقـع١
يًسقاب١ر أ ٚيف ًَشل َٓؿؿٌط
(أدازز تٛؾــٝات بٓــا ٠٤سطــب ا٫قتكــا ٤بعــد ؾكــس ٠ايــسأَ ٟــج٬ري يف ًَخـــ بعٓــٛإ رايتٛؾــٝاتر أ ٚيف ًَشــل
َٓؿؿٌ)
(تٛقٝع املسادع)
(تازٜخ تكسٜس املسادع)
(عٓٛإ املسادع)
املًشل َ -: 8جاٍ عٔ زأ ٟأ ٚاضتٓتاز َكٝد بػإٔ ا٫يتصاّ -:
َجاٍ ٜ :عهظ ٖرا املجـاٍ سايـ ١عـدّ ا٫يتـصاّ َـع ايكٛاعـد (ايٓؿـٛف) ايكاْْٝٛـٚ ١ايذلتٝبٝـ٫ ١ضـُٝا ايتػـسٜعات ذات
ايؿـًٚ ١أٖـداف ْٛٚاٜـا ايطـًط ١ايتػــسٜعٚ ١ٝقـد قـسز املسادـع إٔ اٯثـاز دٖٛسٜــٚ ١يهـٔ غـرل َتؿػـ ١ٝتبكـ ٢ا٭قطــاّ
ايتُٗٝد ١ٜيًتكسٜس ٚا٭قطاّ ايتاي ١ٝيؿكس ٠ايسأ ٟس ٍٛاملطابك َٔ ١د ٕٚتػٝرل عً ٢ايٓش ٛاملبني يف املجاٍ يف املًشل .7
(.....................ا٭قطاّ ايتُٗٝد ١ٜاملٓاضب ١يًتكسٜس).....................
تكسٜس املطابك١
ْ(.....................ـ املكدَ ١املٓاضب).....................
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أضاع ايسأ ٟاملكٝد
تًكا اؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب xxx ١خ ٍ٬ايعاّ اعتُادات َـٔ املٝصاْٝـَ ١ـٔ خـٚ ٍ٬شاز ٠ايتعًـ ِٝ٭غـساض تعًُٝٝـ١
ٚطٓٚ ١ٝقد نػؿا َسادعتٓـا إٔ اْؿـام املـٓض يًعـاّ سلـٌ ًَٝ 10ـ ٕٛدٓٝـ ١يؿـاحل ؾـٓاعات تهٓٛيٛدٝـَ ١تكدَـ ١يف
اـازز.
مبٛدب (ايتػسٜعات اي ؼهِ اشل ١٦ٝاـاقع ١يسقابـ ٫ )١متًـو اؾٗـ ١اـاقـع ١يًسقابـ xxx ١ضـًط ١تكـدَ ِٜـٓض
مل٪ضطات يف اـازز ٚمل تطتخدّ املٓض اي دؾعا مل٪ضطـات يف اــازز يػاٜـ ١ا٭ٖـداف املـساد ؼكٝكٗـا َـٔ قبـٌ ايطـًط١
ايتػسٜعٚ ١ٝبايتاي ٞؾٗ ٞمل تًتصّ بايكٛاعد (ايٓؿٛف) ايكاْٚ ١ْٝٛايذلتٝب ١ٝاي ؼهُٗا.
ايسأ ٟايكٝد بػإٔ املطابك:١
ْس ٣باضتجٓا ٤املٓض اي دؾعا مل٪ضطات يف اـازز نُا َٖٛ ٛقض يف ايؿكس( ٠ا٭ضاع يـسأَ ٟطابكـَ ١كٝـد) أعـٚ ٙ٬يف
مجٝــع ايٓــٛاس ٞاملادٜــ ١إٔ ا٭ْػــطٚ ١املعــاَ٬ت املايٝــٚ ١املعًَٛــات ايــٛازد ٠يف ايبٝاْــات املايٝــَ ١تطابكــَ ١ــع ايكٛاعــد
(ايٓؿٛف) ايكاْٚ ١ْٝٛايذلتٝب ١ٝاي ؼهُٗا.
(.....................ا٭قطاّ اـتاَ ١ٝاملٓاضب ١يًتكسٜس).....................
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املًشل َ -: 9جاٍ عٔ زأ ٟعهط ٞيف زقاب ١ا٫يتصاّ-:
ٜعهظ ٖرا املجاٍ سايـ ١عـدّ ايتطـابل َـع ايكٛاعـد (ايٓؿـٛف) ايكاْْٝٛـٚ ١ايذلتٝبٝـ٫ ١ضـُٝا ايتػـسٜعات ذات ايؿـً١
ٚأٖداف ْٛٚاٜا ايطًط ١ايتػسٜعٚ ١ٝقد قسز املسادع إٔ اٯثاز دٖٛسٜـَٚ ١تؿػـ ١ٝتبكـ ٢ا٭قطـاّ ايتُٗٝدٜـ ١يًتكسٜـس
ٚا٭قطاّ ايتاي ١ٝيؿكس ٠ايسأ ٟس ٍٛاملطابك َٔ ١د ٕٚتػٝرل عً ٢ايٓش ٛاملبني يف املجاٍ يف املًشل .7
(.....................ا٭قطاّ ايتُٗٝد ١ٜاملٓاضب ١يًتكسٜس).....................
تكسٜس ا٫يتصاّ
ْ(.....................ـ املكدَ ١املٓاضب).....................
أضاع ايسأ ٟايعهطٞ
تًكا اؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب xxx ١خ ٍ٬ايعاّ َبًؼ  500ايـ دٓ ٘ٝنُطتشكات ايسعا ١ٜاٱدتُاعٚ ١ٝمتجٌ َعاغات
ايتكاعد ْطب َٔ %92 ١فُٛع اٱعاْات اٱدتُاع ١ٝاملدؾٛع ١تعهظ ايبٝاْات املاي ١ٝإي ٞسد َا املبايؼ املدؾٛع.١
َٚع ذيو مت ؼدٜد َهأَ قعـ يف أْاُ ١ايسقاب ١ايداخًٝـ ١بػـإٔ أْاُـ ١تهٓٛيٛدٝـا املعًَٛـات املطـتخدَ ١ملعاؾـ١
َدؾٛعات َعاغات ايتكاعد نػؿا عٔ إٔ املبايؼ  ٫تدؾع يف ايٛقا املٓاضب ٚؾكاري صيًٛا٥ض ايتٓاٚ ١ُٝٝتػسٜعات ايسعاٜـ١
اٱدتُاع ١ٝذات ايؿً............... ١ط قد تهْ ٕٛتٝذـٖ ١ـرا ايكـعـ اْتٗانـ ريا يًشكـٛم ايكاْْٝٛـ ١يًُتكاعـد ٜٔاملـًٖ٪ني
يٲضتؿادٖ َٔ ٠ر ٙاملطتشكات.
ايسأ ٟبػإٔ ا٫يتصاّ:
ْــسْ ٣اــساري ٭ُٖٝــ ١املطــأي ١ايــٛازد ٠يف ايؿكــس( ٠ا٭ضــاع يــسأ ٟاملطابكــ ١ايطــًيب) أعــ ٙ٬إٔ ا٭ْػــطٚ ١املعــاَ٬ت املايٝــ١
ٚاملعًَٛات ايٛازد ٠يف ايبٝاْات املاي ١ٝغرل َتطابكَ ١ع ايكٛاعد (ايٓؿٛف) ايكاْٚ ١ْٝٛايذلتٝب ١ٝاي ؼهُٗا.
(.....................ا٭قطاّ اـتاَ ١ٝاملٓاضب ١يًتكسٜس).....................
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املًشل َ -: 10جاٍ عٔ إخ ٤٬ايرَ ١عٔ ا٫يتصاّ-:
ٜعهظ ٖرا املجاٍ اؿاي ١اي ٜ ٫ه ٕٛؾٗٝا املسادع قـادزريا عًـ ٢اؿؿـ ٍٛعًـَ ٢ـا ٜهؿـَ ٞـٔ أديـ ١ايسقابـ ١املُ٥٬ـ ١ؾُٝـا
ٜتعًل بتطابل ايٓؿكات َع ايكٛاعد (ايٓؿٛف) ايكاْْٝٛـٚ ١ايذلتٝبٝـ٫ ١ضـُٝا ايتػـسٜعات ذات ايؿـًٚ ١أٖـداف ْٛٚاٜـا
ايطًط ١ايتػسٜعٚ ١ٝقد قسز املسادع إٔ اٯثاز دٖٛسَٚ ١ٜتؿػ ١ٝتبك ٢ا٭قطاّ ايتُٗٝدٜـ ١يًتكسٜـس ٚا٭قطـاّ ايتايٝـ١
يؿكس ٠ايسأ ٟس ٍٛاملطابك َٔ ١د ٕٚتػٝرل عً ٢ايٓش ٛاملبني يف املجاٍ يف املًشل .7
(.....................ا٭قطاّ ايتُٗٝد ١ٜاملٓاضب ١يًتكسٜس).....................
تكسٜس ا٫يتصاّ
ْ(.....................ـ ايتُٗٝد ٟاملٓاضب).....................
ا٭ضاع ٱخ ٤٬ايرَ ١عٔ ا٫يتصاّ-:
تًكا اؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب xxx ١خ ٍ٬ايعاّ اعتُادات َٔ املٝصاْ ١ٝبٛاضطٚ ١شاز ٠ايتعً ِٝ٭غساض تعًٚ ١ُٝٝقد
نػؿا َسادعتٓا إٔ إْؿام املٓض خ ٍ٬ايعاّ نُا ٚزد يف ايبٝاْات املاي ١ٝتكُٓا َبًـؼ ًَٝ 10ـ ٕٛدٓٝـ٘ يؿـاحل َ٪ضطـ١
أعاخ يف اـازز ٚمتجٌ ٖر ٙاملٓشْ ١طب َٔ %90 ١إمجاي ٞإْؿام املٓض خ ٍ٬ايعاّ.
ٚاٱثباتات املتاس ١يٓا يتشدٜد َا إذا نإ اْؿام املٓض قد مت ٚؾكـاري صيًتػـسٜعات ذات ايؿـًٚ ١ايًـٛا٥ض ايتٓاُٝٝـ.........١ط
ناْا قدٚدٚ ٠ناْا اؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب xxx ١عرل قادز ٠بطبب ا٭قساز اي أؿكٗا ايؿٝكإ عً ٢تكـدٚ ِٜثـا٥ل
ناؾٝـ ١ٱثبــات إٔ امل٪ضطــ ١ايبشجٝــ ١اـاؾــًٖ٪َ ١ــ ١يًشؿــ ٍٛعًـَ ٢جــٌ ٖــر ٙاملٓشــٚ ١مل تهــٔ ٖٓــاى إدــسا٤ات أخــس٣
َسقـ ١ٝنهٓٓــا ايكٝـاّ بٗــا يتشدٜـد َــا إذا ناْـا املــدؾٛعات قـد متــا ٚؾكـ ريا يًتػــسٜعات ذات ايؿـًٚ ١بايتــايَ ٞطابكــ١
يٮغساض احملدد َٔ ٠قبٌ ايطًط ١ايتػسٜع.١ٝ
إخ ٤٬ايرَ ١عٔ ا٫يتصاّ:
مٔ غرل قادز ٜٔبطبب قٛٝد ايٓطام اي ٚؾؿا يف ايؿكس( ٠ا٭ضاع ٱخ ٤٬املطـٛ٦ي ١ٝبػـإٔ املطابكـ )١أعـ ٙ٬تهـٜٔٛ
زأ ٟسَ ٍٛا إذا ناْا ا٭ْػطٚ ١املعاَ٬ت املايٚ ١ٝاملعًَٛات ايٛازد ٠يف ايبٝاْات املايَ ١ٝطابك ١يًطًطات اي ؼهُٗا.
(.....................ا٭قطاّ اـتاَ ١ٝاملٓاضب ١يًتكسٜس).....................
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املًشل َ -: 11جاٍ عٔ إخ ٤٬ايرَ ١عٔ ا٫يتصاّ-:
قد تهٖٓ ٕٛاى ساد ١يف بعض اؿا٫ت إي ٞتٛقٝض َطاَ ٌ٥ع ٫ ١ٓٝت٪ثس عد ذاتٗـا عًـ ٢زأ ٟاملطابكـٜ ١عُـد يف َجـٌ
ٖر ٙاؿا٫ت إي ٞايذلنٝص عً ٢ؾكس ٠املطأي ١أ ٚاملطأي ١ا٭خـس ٣نُـا ٜتـبني َـٔ ا٭َجًـ ١ايتايٝـ ١تبكـ ٢ا٭قطـاّ ايتُٗٝدٜـ١
يًتكسٜس ٚا٭قطاّ ايتاي ١ٝيؿكس ٠ايسأ ٟس ٍٛاملطابك َٔ ١د ٕٚتػٝرل عً ٢ايٓش ٛاملبني يف املجاٍ يف املًشل .7
(.....................ا٭قطاّ ايتُٗٝد ١ٜاملٓاضب ١يًتكسٜس).....................
تكسٜس ا٫يتصاّ
ْ(.....................ـ ايتُٗٝد ٟاملٓاضب).....................
ايسأ ٟبػإٔ ا٫يتصاّ-:
ْس ٣يف ا٭ْػطٚ ١املعاَ٬ت املايٚ ١ٝاملعًَٛات ايٛازد ٠يف ايبٝاْات املاي ١ٝيف مجٝع دٛاْبٗا اشلاََ ١تطابكـَ ١ـع ايكٛاعـد
(ايٓؿٛف) ايكاْٚ ١ْٝٛايذلتٝب ١ٝاي ؼهُٗا.
ايذلنٝص يف املطاي-:١
ْٛد اضذلعا ٤اْ٫تبا ٙإي ٞاملرنس xxx ٠املتعًك ١بايبٝاْات املاي ١ٝتـبني ٖـر ٙاملـرنس ٠سايـ ١عـدّ ٜكـني باْتاـاز ايكـساز
ايكاْ ْٞٛس ٍٛتؿطرل اشل ١٦ٝملتطًبات ايتػسٜعات امل٪زخ ١يف  xxxمل ٜػؿع زأٜٓا بتشؿظ يف َا ٜتعًل بٗر ٙاملطأي.١
املطاي ١ا٭خس-:٣
ْٛد إٔ ْطذلع ٞاْ٫تبا ٙإي ٞايتصاّ اشل ١٦ٝبتطبٝل أسهاّ قـاْ ٕٛايؿـؿكات ايعَُٝٛـ ١املـ٪ز يف ٚ xxxايطـازَ ٟؿعٛيـ٘
عً ٢ايٛنايٚ xxx ١يهـٔ تتٓـاقض أسهـاّ ايكـاَْ ٕٛـع أسهـاّ قـاْ ٕٛايؿـؿكات ايعَُٝٛـ ١املـ٪ز يف  yyyايـرٜ ٟطـسٟ
َؿعٛي٘ عً ٢مجٝع ايٜ٫ٛات ايككا ١ٝ٥ا٭طساف يف اتؿاق ١ٝايتذاز ٠ايعاَ zzz ١يرا ٖٜ ٛػـٌُ أٜكـاري ايٛنايـ xxx ١ؾُـٔ
ايكسٚز ٟإٔ تتٓا ٍٚايطًط ١ايتػسٜعٖ ١ٝر ٙاملطأي ١مبصٜد َٔ اٱٖتُاّ َجـٌ إدـسا ٤ايتعـد٬ٜت ايـ تتؿـل َـع قـإْٛ
ايؿؿكات ايعُ ١َٝٛامل٪ز يف .xxx
(.....................ا٭قطاّ اـتاَ ١ٝاملٓاضب ١يًتكسٜس).....................

127

دلٍل رقابت االلتزام
لتطبٍق الوعاٌٍر الذولٍت لإلًتىصاي

املًشل َ -: 12جاٍ عٔ تكسٜس عٔ َسادع ١ايبٝاْات املايَ ١ٝع زأَ ٟعك ٍٛايتأنٝد عٔ ايبٝاْات املايٚ ١ٝاضتٓتاز قدٚد
ايتأنٝد عٔ املطابك-:١
ؾٝؼ ٖر ٙايدي ٌٝيتٛؾرل اٱزغاد ملسادع ٞا٭يتصاّ س ٍٛتكد ِٜتكازٜس بػهٌ أزا ٤بتأنٝدات َعكٛي ١س ٍٛتطـابل ٖ٦ٝـ١
عاَـَ ١ـع ايكٛاعـد (ايٓؿـٛف) ايكاْْٝٛـٚ ١ايذلتٝبٝـ ١ايـ ؼهُٗـا ٚبـايسغِ َـٔ ذيـو نُـا ٖـَٛ ٛقـض يف ْــ ٖــرٙ
ايٛثٝك ١ؾنٕ ؾ٬سٝات اؾٗاش تكتؿس زأ ٟزقاب ١املطابك ١عً ٢اٱنتؿا ٤باٱغاز ٠إيَ ٞا إذا ناْا املعاَ٬ت اي تبادزت
إي ٞعًِ َدقك ٞايكطاع ايعاّ أثٓا ٤إقط٬عِٗ مبطٛ٦ي ١ٝزقابـ ١أخـسَ ٣تطابكـَ ١ـع ايكٛاعـد (ايٓؿـٛف) ايكاْْٝٛـ١
ٚايذلتٝب ١ٝأ ٚباٱغاز ٠إي ٞأْ٘ ٚ ٫دٛد ؿا٫ت عدّ ايتطابل َع ايكٛاعد (ايٓؿٛف) ايكاْٚ ١ْٝٛايذلتٝبٝـ ١قـد تبـادزت
إي ٞعًِ َدقك ٞايكطاع ايعاّ أثٓاَ ٤سادع ١اؿطابات.
منٛذز ايتكسٜس ايكؿرل ايتاي ٖٛ ٞ٭غساض تٛقٝش ١ٝؾكط ٜطتخدّ يف عدد قدٚد َـٔ اؿـا٫ت اـاؾـ ١سٝـح ٜكـدّ
تأنٝد قدٚد ٚقد ٜتِ ٚقع تكسٜس َط ٍٛتكدّ ؾْ ٘ٝتا٥ر َؿؿً ١يف ؾًب ايتكسٜس قبٌ قطِ ا٫ضـتٓتاز أ ٚايـسأ ٟقـد
ىتًـ أٜكاري غهٌ َٚكُ ٕٛقطِ ايسأ ٟسطب ؾ٬سٝات دٗاش ايسقاب ١ا٭عً ٢اـاؾ.١
تكسٜس اؾٗاش يف .......................
(اؾٗ ١املٓاضب ١املسضٌ إيٗٝا َجٌ اشل ١٦ٝايتػسٜع ١ٝفًظ ايٓٛا )..................
تكسٜس عٔ ايبٝاْات املاي-: ١ٝ
قُٓا مبسادع ١ايبٝاْات املاي ١ٝاملسؾكـ ١اؾٗـ ١اـاقـع ١يًسقابـٚ xxx ١ايـ تػـٌُ عًـ ٢بٝـإ املسنـص املـاي ٞبتـازٜخ 31
دٜطُدل ٚ xxxبٝإ ا٭دا ٤املايٚ ٞبٝإ ايتػٝرلات يف ؾايف ا٭ؾ /ٍٛسكٛم املطـاُٖني ٚبٝـإ ايتـدؾكات ايٓكدٜـ ١يًطـٓ١
املٓتٗ ١ٝيف ذيو ايتازٜخ ًَٚخـ يًطٝاضات احملاضب ١ٝاشلاَٚ ١غرلٖا َٔ املرنسات ايتؿطرل.١ٜ
َطٛ٦ي ١ٝاٱداز ٠عٔ ايبٝاْات املاي-:١ٝ
ٚؾكاري ]يًكٛاْني ٚايًٛا٥ض اي ؼدد َطٛ٦يٝات اٱداز [٠اٱداز ٖٞ ٠املطٛ٦ي ١عٔ إعداد ٚتكدٖ ِٜر ٙايبٝاْات املايٚ ١ٝؾكـاري
]املعاٜرل احملاضب ١ٝاملعُ ٍٛبٗاَ :عاٜرل احملاضـب ١املؿـسٚ [١ٜتػـٌُ ٖـر ٙاملطـٛ٦ي ١ٝتؿـُٚ ِٝتٓؿٝـر َٛٚاؾـً ١ايسقابـ١
ايداخً ١ٝذات ايؿً ١ٱعداد ٚتكد ِٜايبٝاْات املاي ١ٝاـاي َٔ ١ٝأخطا ٤دٖٛس ١ٜضٛا ٤بطبب ايػؼ أ ٚاـطأ.
َطٛ٦ي ١ٝاملسادع-:
تٓطَ ٣ٛطٛ٦يٝتٓا عً ٢اٱعسا عٔ زأ ٟبػإٔ ٖـر ٙايبٝاْـات املايٝـ ١بٓـا ٤عًـَ ٢سادعتٓـا يكـد قُٓـا مبسادعتٓـا ٚؾكـ ريا
]املعاٜرل احملاضب ١ٝاملعُ ٍٛبٗاَ :عاٜرل احملاضب ١املؿس [١ٜتًـو املبـاد ٨ايـ تتطًـب َٓـا ا٫يتـصاّ باملتطًبـات ا٭خ٬قٝـ١
ٚؽطٝط ٚتٓؿٝر عًُ ١ٝايسقاب َٔ ١أدٌ اؿؿ ٍٛعً ٢تأنٝد َعك ٍٛسَ ٍٛا اذا ناْتايبٝاْات املاي ١ٝخاي َٔ ١ٝأخطـا٤
دٖٛس.١ٜ
تٓط ٟٛايسقاب ١عً ٢ايكٝاّ بندسا٤ات يًشؿ ٍٛعً ٢إثباتـات زقابٝـ ١عـٔ املبًـؼ ٚاٱؾؿـاسات ايـٛازد ٠يف ايبٝاْـات املايٝـ١
ٜطتٓد اختٝاز اٱدسا٤ات عً ٢سهِ املسادع مبا يف ذيو تك ِٝٝكاطس ا٭خطا ٤اؾٖٛس ١ٜيف ايبٝاْات املاي ١ٝضٛا ٤بطبب
ايػؼ أ ٚاـطأ .عٓد ايكٝـاّ بتكٝـ ِٝتًـو املخـاطس ت٪خـر بعـني ا٫عتبـاز أْاُـ ١ايسقابـ ١ايداخًٝـ ١يف اشل٦ٝـ ١املتعًكـ١
بنعداد ٚتكد ِٜايبٝاْات املاي َٔ ١ٝأدٌ تؿُ ِٝإدسا٤ات ايسقاب ١املٚ ١ُ٥٬ؾكاري يًاسٚف ٚيٝظ يػسض إبدا ٤زأ ٟسـٍٛ
ؾعايٝـ ١ايسقابـ ١ايداخًٝــٚ .١تٓطـ ٟٛايسقابـ ١أٜكـ ريا عًـ ٢تكٝـَ ِٝــدُ٥٬َ ٣ـ ١ايطٝاضـات احملاضــب ١ٝاملتبعـَٚ ١عكٛيٝــ١
ايتكدٜسات احملاضب ١ٝاي قاَا بٗا اٱداز ٠ؾك٬ري عٔ تك ِٝٝتكد ِٜايبٝاْات املاي.١ٝ
ْٚعتكد بإٔ أدي ١ايسقاب ١اي سؿًٓا عًٗٝا ٖ ٞناؾَٓٚ ١ٝاضب ١يهْ ٞعتدلٖا أضاضاري ٱؾداز زأٜٓا.
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ايسأ:ٟ
إٕ ايبٝاْات املاي ١ٝيًذٗ ١اـاقع ١يًسقاب ١املٓتٗ ١ٝيف  31دٜطُدل /قد مت إعـدادٖا بسأٜٓـا َـٔ ناؾـ ١ايٓـٛاس ٞاؾٖٛسٜـ١
ٚؾكاري ملعاٜرل احملاضب ١ٝاملؿس ١ٜاخل....
َسادع ١ا٫يتصاّ (املطابك:)١
أدسٜٓا باٱقاؾ ١إىل َسادعتٓا يًبٝاْات املاي ١ٝؽطٝط ٚتٓؿٝر َسادع ١ا٫يتصاّ يًتعبرل عٔ اضـتٓتاز بتأنٝـد قـدٚد
ؾُٝا إذا ناْا يف مجٝع ايٓٛاس ٞاملاي ١ٝا٭ْػطٚ ١املعاَ٬ت املايٚ ١ٝاملعًَٛـات ايـٛازد ٠يف ايبٝاْـات املايٝـَ ١تطابكـَ ١ـع
ايكٛاعد (ايٓؿٛف) ايكاْٚ ١ْٝٛايذلتٝب ١ٝاي ؼهُٗا نإ ْٛع ٚتٛقٝا َٚـد ٣عُـٌ املطابكـ ١قـدٚداري باملكازْـَ ١ـع
ذيو املؿُِ ٱبدا ٤زأ ٟبتأنٝد َعك ٍٛس ٍٛايبٝاْات املاي.١ٝ
َطٛ٦ي ١ٝاملسادع
تٓطــَ ٟٛطــٛ٦يٝتٓا عًــ ٢اٱعــسا عــٔ اضــتٓتاز بٓــا ٤عًــ ٢اضتعسقــٓا يكــد قُٓــا بعًُٓــا ٚؾكـاري يـــ]تٛدٗٝــات َٚبــاد٨
اْ٫تٛضا ٟا٭ضاض ١ٝيسقاب ١املطابك .[١تًو املباد ٨اي تتطًب َٓٗا ا٫يتصاّ باملتطًبـات ا٭خ٬قٝـٚ ١ؽطـٝط ٚتٓؿٝـر
َٔ املسادع َٔ ١أدٌ اؿؿ ٍٛعً ٢تأنٝد قـدٚد سـَ ٍٛـا إذا ناْـا ا٭ْػـطٚ ١املعـاَ٬ت املايٝـٚ ١املعًَٛـات ايـٛازد ٠يف
ايبٝاْات املاي ١ٝيف مجٝع ايٓٛاس ٞاملادَ ١ٜتطابكَ ١ع ايكٛاعد (ايٓؿٛف) ايكاْٚ ١ْٝٛايذلتٝب ١ٝاي ؼهُٗا.
ٜكتؿس ايتأند احملدٚد يف املكاّ ا٭ ٍٚعً ٢اٱدسا٤ات ايتشًٚ ١ًٝٝعً ٢ا٫ضتؿطاز يهٓ٘ ٜـٛؾس تأنٝـداري أقـٌ َـٔ ذيـو ايـرٟ
ٜٛؾس ٙايتأنٝد املعك ٍٛمبا أْٓا مل ْكِ بندسا ٤زقاب ١ؾنْٓا ْعس بايتاي ٞعٔ اضتٓتاز بتأنٝد قـدٚد ممـا ٜتٓاضـب َـع
ايعٌُ احملدٚد اير ٟقُٓا ب٘ يف إطاز َسادع ١ا٫يتصاّ ٖر.ٙ
ْٚعتكد بإٔ أدي ١ايسقاب ١اي سؿًٓا عًٗٝا ٖ ٞناؾَٓٚ ١اضب ١يهْ ٞعتدلٖا أضاضاري ٫ضتٓتاداتٓا.
ا٫ضتٓتاز
عً ٢أضاع عًُٓا املٛقـض يف ٖـرا ايتكسٜـس ؾـنٕ ا٭ْػـطٚ ١املعـاَ٬ت املايٝـٚ ١املعًَٛـات ايـٛازد ٠يف ايبٝاْـات املايٝـ ١ايـ
أطًعٓا عًٗٝا خ ٍ٬عًُ ١ٝايسقاب ٖٞ ١يف مجٝع ايٓٛاس ٞاملادَ ١ٜطابك ١يًطًطات اي ؼهُٗـا ]أ :ٚعـ ٠ٚ٬عًـ ٢ذيـو
ٚعً ٢أضاع عًُٓا املٛقض يف ٖرا ايتكسٜس مل ٜؿـٌ إىل عًُٓـا َـا َـٔ غـأْ٘ إٔ هعًٓـا ْعتكـد بـإٔ ا٭ْػـطٚ ١املعـاَ٬ت
املايٚ ١ٝاملعًَٛات ايٛازد ٠يف ايبٝاْات غرل َتطابكَ ١ع ايكٛاعد (ايٓؿٛف) ايكاْٚ ١ْٝٛايذلتٝب ١ٝاي ؼهُٗا[.
 ٬بعٓـٛإ ]ًَخــ
إدزاز ايسدٚد ايٛازد َٔ ٠اؾٗ ١اـاقع ١يًسقاب ١سطب ا٫قتكـا ٤بعـد ؾكـس ٠ايـسأ ٟيف ًَخــ َـج ري
زدٚد اشل ١٦ٝاـاقع ١يًسقاب ١أ ٚيف ًَشل َٓؿؿٌ[.
]إدزاز تٛؾٝات بٓا ٠٤سطب ا٫قتكا ٤بعد ؾكس ٠ايسأَ ٟج٬ري يف ًَخـ بعٓٛإ (ايتٛؾٝات) أ ٚيف ًَشل َٓؿؿٌ[.

]تٛقٝع املسادع[
]تازٜخ تكسٜس املسادع
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ًَشل زقِ 13
معايري املخالفات املالية:
ٚنهٔ ؼدٜد َعاٜرل املخايؿ ١املاي ١ٝعً ٢ايٓش ٛايتاي-:ٞ
املعياز ااوإ :بالهيس إىل مصدز املخالفة:
أ .قد ته ٕٛاملخايؿ ١املاي( ١ٝكايؿـ ١دضـتٛزَٚ )١ٜجـاٍ ذيـو إٔ ٜـتِ ايتؿـسف شٜـاد ٠عـٔ ا٫عتُـادات ايـٛازد ٠باملٛاشْـ١
ايعاَٖٚ -١را َا ْؿا عً ٘ٝاملاد َٔ 124 ٠ايدضـتٛز اؿـاي ٞؾُٗٛزٜـَ ١ؿـس ايعسبٝـ ١عًـ ٢إٔ (ػـب َٛاؾكـ ١فًـظ
ايٓٛا عًْ ٢كٌ أَ ٟبًؼ َٔ با إىل خس َٔ أبٛا امل ٛاشْ ١ايعاَٚ ١نـريو نـٌ َؿـسٚف غـرل ٚازد بٗـا أ ٚشا٥ـد عـٔ
تكدٜساتٗا ٚتؿدز بكاْ.)ٕٛ
ب.

قد ته ٕٛاملخايؿ ١املاي( ١ٝكايؿ ١يكاْ )ٕٛنُخايؿ ١قاْ ٕٛايعاًَني املدْٝني بايدٚيـٚ ١قـاْ ٕٛايكـسا٥ب ٚقـإْٛ
املٛاشْ ١ايعاَٚ ١غرلٖا َٔ ايكٛاْني ؾُٝا ٚزد بٗا َٔ ايٓٛاس ٞاملاي.١ٝ

جٚ .قد ته ٕٛاملخايؿ ١املاي ١ٝكايؿ ١ملا ٜكك ٞب٘ قساز مجٗٛز ٟأ ٚقساز زٝ٥ظ فًـظ ايـٛشزاٜ ٤هـ ٕٛقـد ْاـِ أٚقـاعاري
َاي ١ٝنايكسازات اي تٓاِ ايسٚاتب اٱقاؾٚ ١ٝايبد٫ت( .ع ٠ٚ٬يًشاؾًني عً ٢دزد ١أعً َٔ ٢ايدزدـ ١اؾاَعٝـ١
ا٭ٚىل  -املادطترل ٚايدنتٛزاٚ ٙبد٫ت ايتؿسؽ يٮطباٚ ٤ايصزاعٝني ٚايؿٝاديٚ ١ايتذازٜني ٚغرلٖا).
د .قد ته ٕٛاملخايؿ ١املاي( ١ٝكايؿ٥٫ ١ش )١ٝأ ٟكايؿ ١ي٥٬شَ ١جٌ اي٥٬ش ١املاي ١ٝيًُٛاشْٚ ١اؿطـابات أ٥٫ ٚشـ ١بـدٍ
ايطؿس َٚؿازٜـ اْ٫تكاٍ أ ٚغرلٖا َٔ ايًٛا٥ض اي تٓاِ أَٛزاري َاي.١ٝ
املعٝاز ايجاْ ٞبايٓاس إىل أقطاّ املخايؿات املاي ١ٝايٓٛع:ٞ
ٚنهٔ تكط ِٝاملخايؿات املاي ١ٝتكطُٝاري ْٛعٝاري إىل ث٬ث ١أقطاّ ٖ:ٞ
أ .كايؿـات َايٝـ ١تكــع باملخايؿـ ١يًدضــتٛز أ ٚايكـٛاْني ٚا٭ْاُــٚ ١ايكٛاعـد املايٝــٚ ١املٛاشْـ ١ايعاَــ ١يًدٚيـٚ ١ايًــٛا٥ض
ٚايتعًُٝات املاي ١ٝاي تٓاِ ايؿسف ٚايتشؿ.ٌٝ
ب .ايتؿسؾات املاي ١ٝاملػٛبٚ ١اي ٜذلتب عًٗٝا قٝاع سل َاي ٞيًدٚيـ ١أ ٚ٭سـد ا٭غـخاف ايعاَـ ١أ ٚاشل٦ٝـات اـاقـع١
يسقاب ١اؾٗاش املسنص ٟيًُشاضبات أ ٚاملطاع مبؿًشَ َٔ ١ؿاؿٗا املاي ١ٝأٜ ٚه َٔ ٕٛغأْ٘ إٔ ٪ٜد ٟإىل ذيـو بؿـؿ١
َباغس.٠
املعٝاز ايجايح :املخايؿات املاي ١ٝسهُاري  ٖٞٚا ملخايؿات اي اعتدلٖا املػسع نريو : ٖٞٚ
أ .عــدّ ايتعــاَ ٕٚــع اؾٗــاش املسنــص ٟيًُشاضــبات أ ٚعسقًــ ١عًُــ٘ ٚذيــو بعــدّ َٛاؾــا ٠اؾٗــاش بؿــٛزَ ٠ــٔ ايعكــٛد أٚ
ا٫تؿاقات أ ٚاملٓاقؿات اي ٜكتك ٞتٓؿٝر قاْ ٕٛاؾٗاش َٛاؾاتـ٘ بٗـا أ ٚعـدّ َٛاؾاتـ٘ باؿطـابات ْٚتـا٥ر ا٭عُـاٍ
ٚاملطتٓدات ا ملٜ٪د ٠شلا يف املٛاعٝد املكـسز ٠أ ٚمبـا ٜطًبـ٘ َـٔ أٚزام أ ٚبٝاْـات أ ٚقـسازات أ ٚناؾـ ١دًطـات أٚ ٚثـا٥ل أٚ
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غرلٖا مما ٜهـ ٕٛيـ٘ اؿـل يف ؾشؿـٗا أَ ٚسادعتٗـا أ ٚاٱطـ٬ع عًٗٝـا طبكـ ريا يًكـاْ ٕٛممـا ٜـ٪د ٟإىل قـٝاع سـل َـٔ
اؿكٛم املاي ١ٝيًدٚي( ١كايؿَ ١اي ١ٝضًب.)١ٝ
 َٔٚامل٬سـظ إٔ عـدّ ايـسد عًـ٬َ ٢ساـات اؾٗـاش أَ ٚهاتباتـ٘ بؿـؿ ١عاَـ ١أ ٚايتـأخرل يف ايـسد عًٗٝـا خـٍ٬
املٛاعٝد ايكاْ ١ْٝٛبػرل عرز َكب ٍٛأؾبض مبكتك ٢املاد َٔ 12 ٠قاْ ٕٛاؾٗاش اؿاي 144( ٞيطٓ )ّ1988 ١املعـدٍ بايكـإْٛ
زقِ ( 157يطٓ )ّ1998 ١كايؿ ١إداز ١ٜبعد إٔ ناْا كايؿَ ١اي ١ٝيف ظٌ ايكاْ ٕٛايطابل زقِ ( 129يطٓ.)ّ1964 ١
ٚيعٌ َسد ذيو إىل إٔ عدّ ايـسد عًـ٬َ ٢ساـات اؾٗـاش أَ ٚهاتباتـ٘ بؿـؿ ١عاَـ ١أ ٚايتـأخرل ؾٝـ٘ قـد ٜ ٫ـ٪دٟ
بايكسٚز ٠إىل قٝاع سل َاي ٞيًدٚي.١
ٚقـــــد ٜهـــــ ٕٛاملػـــــسع يف ايكـــــاْ ٕٛايطـــــابل عٓـــــدَا اعتـــــدل عـــــدّ ايـــــسد عًـــــَٓ ٢اقكـــــات اؾٗـــــاش
أ ٚاملُاطً ١يف ايسد عًٝـ٘ كايؿـَ ١ايٝـ ١نـإ ٜٓاـس إىل اؾٗـاش املسنـص ٟيًُشاضـبات باعتبـاز ٙايسقٝـب عًـ ٢املـاٍ ايعـاّ
ٚايطاٖس عً ٢محاٜت٘ َٔ ايكٝاع ٚايتبدٜد ٚي٘ ايتأند َٔ ض ١َ٬ايتؿسؾات اي تسد عًٖ ٢را املاٍ دباٚ ١ٜإْؿاقاري ٚقـد
تٓتٗ ٞتًو املهاتبات بني اؾٗاش ٚاؾٗات اـاقـع ١يسقابتـ٘ إىل إْكـاذ سـل ايدٚيـَ ١ـٔ ايطـك ٛبايتكـادّ أ ٚإىل انتػـاف
أَٛاٍ قا٥عٖٚ( ١را َا ٜتِ تدازن٘ سايٝاري).
ٚيهٔ ػدز اٱغاز ٠إىل إٔ اَ٫تٓاع عٔ ايسد عًَٓ ٢اقكات اؾٗاش يٝظ ٖ ٛبرات٘ اير٪ٜ ٟد ٟإىل قٝاع سل َايٞ
يًدٚيٚ ١إمنا ايتؿسف املخايـ يًكٛاعد ٚايتعًُٝات املاي ٖٛ ١ٝاير ٟنجٌ املخايؿ ١املاي.١ٝ
املعٝاز ايسابع :سدٚد ٚاختؿاؾات اؾٗاش املسنص ٟيًُشاضبات  ١٦ٖٝٚايٓٝاب ١اٱداز ١ٜعً ٞايكـسازات ايؿـادز ٠يف غـإٔ
املخايؿات املاي:١ٝ
ٚسٝــح إٔ املػــسع املؿــس ٟأْــا بٗ٦ٝــ ١ايٓٝابــ ١اٱدازٜــ ١بٛؾــؿٗا ٖ٦ٝــ ١قكــاَ ١ٝ٥طــتكً ١تـٛي ٞايتشكٝــل ؾــ٢
املخايؿات املايٚ ١ٝاٱدازٚ ١ٜأختؿٗا د ٕٚغرلٖا ب ١ٜ٫ٛؼسٜو َٚباغس ٠ايدعا ٟٚايتأدٜب ١ٝأَـاّ فًـظ ايدٚيـٚ ١تسؾـع
ايدع ٟٛايتأدٜب َٔ ١ٝايٓٝاب ١بنٜداع أٚزام ايتشكٝل ٚقساز اٱساي ١بطهستاز ١ٜاحملهُ ١املختؿ.١
 ٫ٚغو إٔ إعطـا ٤ا٫ختؿـاف مبباغـس ٠ايـدع ٟٛمب عسؾـ ١ايٓٝابـ ١اٱدازٜـ ١ضـٛف ٜهـَ ٕٛـٔ غـأْ٘ ايعُـٌ عًـ٢
ايطسع ١بايطرل ؾٗٝا ٚإٜكاه دٛاْبٗا بٛاضط ١اؾٗ ١اي تٛيا ؾشؿٗا ٚؼكٝكٗا........
ْٚاساري ملا يًُخايؿات املاي َٔ ١ٝأُٖ ١ٝخاؾ ١بايٓطب ١اىل َاي ١ٝايدٚي ١ؾكد أٚدب املػسٚع إخطاز زٝ٥ظ دٜٛإ احملاضب١
بكسازات اؾٗ ١ا ٱداز ١ٜايؿادز ٠يف ٖر ٙاملخايؿات ٚأعط ٞزٝ٥ظ ايدٜٛإ اؿل يف إٔ ٜطًب َٔ ايٓٝاب ١اٱداز ١ٜإقاَ١
دع ٟٛأَاّ احملهُ ١ايتأدٜب ١ٝاملختؿٚ ١يف ٖر ٙاؿايٜ ١تعني عً ٢ايٓٝاب ١اٱدازَ ١ٜباغس ٠ايدع.ٟٛ
(املرنس ٠اٱٜكاس ١ٝيًكاْ ٕٛزقِ  117يطٓ 1958 ١املػاز إي)٘ٝ
ٚقد دا ٤قاْ ٕٛاؾٗاش املسنص ٟيًُشاضبات زقِ  144يطٓ 1988 ١املعدٍ بايكـاْ ٕٛزقـِ  157يطـٓٚ 1998 ١اقـشاري دًٝـاري بػـإٔ
ؼدٜد اؾٗات اـاقع ١يسقابت٘ بؿؿت٘ َٖ ١٦ٝطتكً ١تتبع زٝ٥ظ اؾُٗٛزٚ ١ٜتٗـدف إىل ؼكٝـل ايسقابـ ١عًـ ٢أَـٛاٍ
ايدٚيٚ ١أَٛاٍ ا٭غخاف املٓؿٛف عًٗٝا يف قاْٚ ْ٘ٛسـددت املـادَٓ )5( ٠ـ٘ نٝؿٝـَ ١باغـس ٠اؾٗـاش يسقابتـ٘ ايكاْْٝٛـ١
131

دلٍل رقابت االلتزام
لتطبٍق الوعاٌٍر الذولٍت لإلًتىصاي

عًــ ٢ايكــسازات ايؿــادز ٠يف غــإٔ املخايؿــات املايٝــ ١بايكٝــاّ بؿشؿــٗا َٚسادعــ ١ايكــسازات ايؿــادزَ ٠ــٔ اؾٗــات اـاقــع١
يسقابت٘ يف غإٔ املخايؿات املاي ١ٝاي تكع بٗا د ٕٚاملخايؿات اٱداز.١ٜ
ٜٚتعني عً ٢تًو اؾٗات َٛاؾا ٠اؾٗاش بايكسازات املػاز إيٗٝا خَٜٛ 30 ٍ٬اري َٔ تازٜخ ؾدٚزٖا
ٚقـــــد أعطـــــ ٞاملػــــــسع املؿـــــس ٟاؿـــــل يــــــسٝ٥ظ اؾٗـــــاش إٔ ٜطًـــــب خــــــٜ 30 ٍ٬ـــــَ ّٛـــــٔ تــــــازٜخ ٚزٚد
ايٛزام ناًَ ١يًذٗاش إذا زأٚ ٟدٗ ريا ذيـو تكـد ِٜايعاَـٌ يًُشانُـ ١ايتأدٜبٝـٚ ١عًـ ٢اؾٗـ ١املختؿـ ١باٱسايـ ١إىل احملهُـ١
ايتأدٜب ٖٞٚ – ١ٝايٓٝاب ١اٱداز – ١ٜنُا َٖٛ ٛقض ضـًؿاري – َباغـس ٠ايـدع ٟٛايتأدٜبٝـ ١يف ٖـر ٙاؿايـ ١خـ ٍ٬ايـج٬ثني
َٜٛاري ايتاي ١ٝيطًب اؾٗاش ٚنريو اؿاٍ ؾ ٢اؿا٫ت اي  ٫تطتذٝب ؾٗٝا اؾٗات اـاقع ١يسقاب ١اؾٗاش يتػدٜد اؾـصا٤
عً ٢املخايؿني ٜٚطًب إسايتِٗ يًُشهُـ ١ايت أدٜبٝـَ ١ـٔ اؾٗـ ١املختؿـ ١قـددريا يًٓٝابـ ١اٱدازٜـَٝ ١عـادريا ( ٜ 30ـَ ّٛـٔ
تازٜخ ايطًب) يكٝاَٗا بتشسٜو ايدع ٟٛايتأدٜبَ ٖٛٚ ١ٝا ٜعين إٔ اٱساي ١يٝطا ضًط ١تكدٜس ١ٜيًٓٝابٚ ١أمنـا ٖـ ٛأَـس
٫شّ بك ٠ٛايكاْ.ٕٛ
ٚسٝح إٔ احملهُ ١اٱداز ١ٜايعًٝا اضتكست يف ايعدٜد َٔ أسهاَٗا بإ ايدع ٟٛايتأدٜبٚ ١ٝادب١
ايسؾع َٔ اؾٗ ١املختؿ ١بريو َ طًب زٝ٥ظ اؾٗـاش املسنـص ٟيًُشاضـبات َٓٗـا ذيـو ٖٚـ ٛأَـس ٚدـٛب ٞعًٗٝـا ٚؾكـ ريا
يؿسٜض سهِ ايكاْ ٕٛزقِ  144يطٓ 1988 ١بػإٔ إؾداز قاْ ٕٛاؾٗاش املسنص ٟيًُشاضبات....
(سهِ احملهُ ١اٱداز ١ٜايعًٝا ؾ ٢ايطعٔ زقِ  1996يطٓ25 ١م دًط.)1984/5/12 ١
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ملحق زقم 14
التفسقة ب املخالفة املالية واملخالفة اإلدازية:
( )1إٕ املخايؿ ١املاي ٖٞ ١ٝنٌ ضًٛى ىايـ ايكٛاعد املايٚ ١ٝا٭سهاّ ايٛازد ٠أ ٚاملٓؿٛف عًٗٝا يف ايدضتٛز أ ٚيف ايكٛاْني
ٚايًٛا٥ض ٚا٭ْاُـٚ ١ايتعًُٝـات ايٛادبـ ١اٱتبـاع أ َـا املخايؿـ ١اٱدازٜـ ١ؾٗـ ٞإخـ ٍ٬ايعاَـٌ بٛادباتـ٘ ايٛظٝؿٝـ ١أٚ
اـسٚز عًَ ٢كتكٝاتٗا ٚمل ٜذلتب عًٗٝا أقساز َايَ ١ٝجٌ:
احملاؾا ١عً ٢نساَ ١ايٛظٝؿ -١أدا ٤ايعٌُ بدقٚ ١أَاْ -١اسذلاّ َٛاعٝد ايعٌُ ايسزل -١ٝعـدّ إؾػـا ٤أضـساز ايعُـٌ -عـدّ
َصاٚي ١ا٭عُاٍ ايتذاز ...١ٜاخل.
ٖرا ٚقد اْتٗا احملهُ ١اٱداز ١ٜايعًٝا إىل إٔ املخايؿ ١اٱداز ١ٜيٝطا قدد ٠سؿساري ْٛٚعـاري بـٌ َسدٖـا إىل إخـٍ٬
ايعاٌَ بٛادبات ايٛظٝؿ ١أ ٚاـسٚز عًَ ٢كتكٝاتٗا.
(إداز ١ٜعًٝا طعٔ زقِ  563يطٓ7 ١م دًطٚ 1961/11/11 ١طعٔ زقِ  875يطٓ 7 ١م دًط)1964/4/1 ١
ٚايٛادبات ايٛظٝؿ ١ٝمل ٜسد بٗا سؿس ٚيهٓٗا ٚزدت يف ايتػسٜعات املختًؿ ١اي تٓاِ غ ٕٛ٦ايٛظٝؿـ ١ايعاَـ١
عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ  ٫اؿؿس.
َٚعاِ املخايؿات اٱداز َٔ ١ٜغأْٗا إٔ ت٪د ٟبطسٜكَ ١باغس ٠أ ٚغرل َباغس ٠إىل قٝاع سل َاي ٞيًدٚيـ ١إذا َـا تٛضـعٓا
يف ايتؿطرل.
ؾٗا ٖ ٞاحملهُ ١اٱد از ١ٜايعًٝا ترٖب إىل أْ٘ قد ته ٕٛاملخايؿـ ١املٓطـٛب ١إىل ايعاَـٌ ٚإٕ ناْـا تعـد َـٔ ْاسٝـ١
ذْباري إدازٜاري ٱخ ٍ٬ايعاٌَ بٛادبات ٚظٝؿ ١ٝنُا إذا مجع إىل ٚظٝؿت٘ عُ٬ري خـس يف دٗـ ١أخـس ٣إ ٫إٔ َـا ازتهبـ٘ ٜعتـدل
َٔ ْاس ١ٝأخس ٣كايؿَ ١اي ١ٝدطٚ ١ُٝتػًب عً ٢تهٝٝـ طبٝعتٗا ايٓاس ١ٝاملاي ١ٝإذ اضتشٌ ايعاٌَ يٓؿط٘ إٔ وؿـٌ
خ ٍ٬ؾذلَ ٠ع ١ٓٝعًَ ٢ستبني مما ٜذلتب عً ٘ٝقٝاع سل َٔ اؿكٛم املاي ١ٝيًدٚي.١
(إداز ١ٜعًٝا طعٔ زقِ  2477يطٓ 6 ١م دًط)ّ1963/2/9 ١
ٚيف ايٓٗا ١ٜؾنذا ناْا املخايؿ ١املاي ٖٞ ١ٝنٌ ضًٛى ىايـ ايكٛاعد املايٚ ١ٝا٭سهاّ ايٛازد ٠أ ٚاملٓؿـٛف عًٗٝـا يف
ايكٛاْني ٚا٭ْاُٚ ١ايتعًُٝات ايٛادب ١اٱتباع ؾنٕ املخايؿ ١اٱداز ١ٜػد سدٖا يف إخ ٍ٬ايعاٌَ بٛادبات٘ ايٛظٝؿٝـ ١أٚ
اـسٚز عًَ ٢كتكٝاتٗا ٚمل ٜذلتب عً ٘ٝأقساز َايَ ١ٝجـٌ :احملـاؾظ عًـ ٢نساَـ ١ايٛظٝؿـ ١أدا ٤ايعُـٌ بدقـٚ ١أَاْـ-١
اسذلاّ َٛاعٝد ايعٌُ عدّ إْػا ٤أضساز ايعٌُ عدّ َصاٚي ١ا٭عُاٍ ايتذاز ..١ٜاخل.

(ْ )2دلش أُٖ ١ٝايتُٝٝص بني املخايؿ ١املايٚ ١ٝاٱداز ١ٜيف عدْ ٠كا ْٛدصٖا ؾُٝا -:ًٜٞ

133

دلٍل رقابت االلتزام
لتطبٍق الوعاٌٍر الذولٍت لإلًتىصاي

إٔ املػسع قد أخكع ايكسازات ايؿادز ٠يف غـإٔ املخايؿـات املايٝـ ١يسقابـ ١اؾٗـاش املسنـص ٟيًُشاضـبات ؾأٚدـب عًـ٢

-

اؾٗات اٱداز ١ٜإب٬غ٘ بٗر ٙايكسازات ٚأعط ٢يسٝ٥ظ اؾٗاش سل اٱعذلاض عًٗٝا.
ٚقد ْؿا املاد َٔ 13 ٠ايكاْ 117 ٕٛيطٓ 1985 ١بنعاد ٠تٓا ِٝايٓٝابـ ١اٱدازٜـٚ ١احملانُـات ايتأدٜبٝـ ١عًـ ٢ذات ا٭َـس
بكٛشلا (ىطس زٝ٥ظ اؾٗاش املسنص ٟيًُشاضبات بايكسازات ايؿادز َٔ ٠اؾٗات اٱداز ١ٜيف غإٔ املخايؿات املاي.١ٝ
ٚيسٝ٥ظ اؾٗاش مخط ١عػس َٜٛاري َٔ إخطاز ٙبايكساز إٔ ٜطًب تكد ِٜايعاٌَ املتِٗ إي ٞاحملانُ ١ايتأدٜبٚ ١ٝتًتـصّ
ايٓٝاب ١اٱداز ١ٜيف ٖر ٙاؿاي ١بإٔ تك ِٝايدع ٣ٛايتأدٜبٚ ١ٝتباغسٖا).
َع َ٬سا ١إٔ املٛعد املكسز يسٝ٥ظ اؾٗاش يف إٔ ٜطًب تكد ِٜاملتِٗ إيـ ٞاحملانُـ ١ايتأدٜبٝـ ١أؾـبض ث٬ثـَٜٛ ٕٛـاري
عً ٢ايٓش ٛضايـ ايبٝإ.
 ٖرا بػإٔ ايكسازات ايؿادز ٠يف املخايؿات املاي ١ٝأَا ؾُٝا ٜتعًل بايكسازات ايؿادز ٠بػإٔ املخايؿـات اٱدازٜـ ١ؾـ٬ىطس بٗـا اؾٗـاش ؾاملػـسع ْاـسريا يعـدّ ا٭ُٖٝـ ١ايهـدل ٣يًُخايؿـات اٱدازٜـ ١مل ٜبطـط عًٗٝـا زقابـ ١خازدٝـ١
َتُجً ١يف زقاب ١اؾٗاش املسنص ٟيًُشاضبات ٚتسى ؾٗ ١اٱداز ٠قدزاري َٔ اؿس ١ٜنـ ٞتباغـس ٚظٝؿتٗـا اٱدازٜـ١
عً ٢أنٌُ ٚد٘.
() 3

إٔ املػسع أعط ٢اؾٗاش املسنص ٟيًُشاضبات اؿل يف زقاب ١ُ٥٬َ ١ايكسازات ايؿادز ٠بػإٔ املخايؿات املايٝـ ١ايـ

ٖ ٞأٚضع فـا ريَ ٫ـٔ زقابـ ١املػـسٚع ١ٝايـ تٓؿـب عًـ ٢اؾٛاْـب ايكاْْٝٛـ ١يف ايعُـٌ اٱداز ٟؾكـط د ٕٚايتعـسض
ملَ٤٬ت٘.
ٚػدز اٱغازٖٓ ٠ا إي ٞإٔ املٝعاد املكسز يسٝ٥ظ اؾٗاش يٝطتخدّ ؾ ٘ٝسك٘ يف اٱعذلاض عً ٢ايكساز ايتـأدٜيب ٚطًـب
إساي ١املتِٗ إي ٞاحملانُ ١ايتأدٜبٚ ١ٝؾكاري ملا اْتٗا إي ٘ٝاحملهُ ١اٱداز ١ٜايعًٝا ٚذيو ٜعين إٔ سـل ا٫عـذلاض ٜٓككـٞ
باْككــاٖ ٤ــرا املٝعــاد ؾــرٖبا ٖــر ٙاحملهُ ـ ١إيــ ٞإٔ "املػــسع أٚدــب عًــ ٢اؾٗــ ١اٱدازٜــ ١إخطــاز اؾٗــاش املسنــصٟ
يًُشاضبات بايكسازات ايؿادزَٗٓ ٠ا يف املخايؿات املايٚ ١ٝقد سدد املػسع يسٜظ اؾٗـاش َٝعـاداري َعٓٝـاري ٜطـتخدّ ؾٝـ٘
سك٘ ا٫عذلاض عً ٢ايكساز ايتأدٜيب ٚطًب تكد ِٜاملٛظـ إي ٞاحملانُ ١ايتأدٜبٖ ١ٝرا املٝعاد َٔ َٛاعٝد ايطـكٛ
ٜٓٚكك ٞسل ا٫عذلاض باْككاَٝ ٖٛٚ ٘٥عاد َكسز ملؿًش ١املٛظـ ستٜ ٫ ٢اٌ ؼا ضط ٠ٛاٱعـذلاض إيـ ٞأدـٌ
غرل َطَُٚ ٢كسز نريو ملؿًش ١اٱداز ٠ست ٫ ٢تاٌ أَٛزٖا َعًك ١إي ٞأدٌ غرل َطـُٚ ٢ممازضـ ١ز٥ـٝظ اؾٗـاش
شلرا اؿل تكتك ٞإٔ ته ٕٛناؾ ١عٓاؾس ايتكدٜس َٔ ؼكٝكات َٚطتٓدات ٚبٝاْات ؼـا ْاـس اؾٗـاش يٝـتُهٔ َـٔ
تكدٜس َ ١َ٤٬ايكساز ايتأدٜيب املعسٚض َٚا إذا نإ ا٭َس ٜكتك ٞتكد ِٜاملٛظـ إي ٞاحملانُ ١ايتأدٜب َٔ ١ٝعدَ٘
ٚسطا َٝعـاد ايطـكٜ ٫ ٛبـدأ إَ ٫ـٔ تـازٜخ ٚزٚد املطـتٓدات ٚايبٝاْـات إيـ ٞاؾٗـاش ناًَـٚ ١إذا مل ٜطًـب اؾٗـاش
اضتهُاٍ َا ٚزد إي َٔ ٘ٝدٗ ١اٱداز َٔ ٠أٚزام ٚاْتٗ ٢املٝعاد املرنٛز ؾنٕ ذيو ٜعـد قسٜٓـ ١عًـ ٢إنتؿـا ٤اؾٗـاش مبـا
134

دلٍل رقابت االلتزام
لتطبٍق الوعاٌٍر الذولٍت لإلًتىصاي

ٚزد إي ٘ٝؾٝطكط سك٘ يف اٱعذلاض إذا مل ٜطتخدَ٘ قبٌ اْككا ٤املٝعاد".
(إداز ١ٜعًٝا طعٔ زقِ  606يطٓ 31 ١م دًطَ 14 ١ا)1988 ٜٛ
يف سني إٔ ذات احملهُ ١اْتٗا إي ٞإٔ َٝعاد إقاَ ١ايدع ٣ٛايتأدٜب ١ٝاملكسز يًٓٝابـ ١اٱدازٜـ ١بٓـا ٤عًـ ٢طًـب ز٥ـٝظ
اؾٗاش املسنص ٟيًُشاضبات َٖٝ ٛعاد تٓاٜ ٫ ُٞٝطكط اؿل باْككا.٘٥
(إداز ١ٜعًٝا طعٔ زقِ  1973يطٓ 31 ١م دًط 14 ١ؾدلاٜس )1963
ْٛٚد إٔ تػرل ٖٓا إي ٞإٔ احملهُ ١اٱداز ١ٜايعًٝا اْتٗا إيَ ٞا اْتٗا إي ٘ٝأْؿاري َٔ إٔ "املٝعاد املكـسز يـسٝ٥ظ اؾٗـاش يف
اٱعذلاض عًـ ٢ايكـساز ايتـأدٜيب ٚطًـب إسايـ ١املخـايـ يًُشانُـ ١ايتأدٜبٝـَٝ "١عـاد ضـك ٛبادتٗـاد َٓٗـا َبٓـاٙ
قُاْ ١يًُٛظـ يف املكاّ ا٭ ٍٚستٜ ٫ ٢اٌ ٚقع٘ َعًكـ ريا َـد ٠طًٜٛـٖٚ ١ـرا املطـًو َـٔ احملهُـٜ ١عـد أ ٚيف قـُإ
بايٓطب ١يًُٛظـ نُا إٔ قُاْ ١يًذٗ ١اٱدازٜـ ١يف املكـاّ ايجـاْ ٞستـ ٫ ٢تاـٌ أَٛزٖـا َعًكـَ ١ـد ٠طًٜٛـ ٫ ١هـد
ضٓد ٙإ ٫يف اسذلاّ ٚدْٗ ١اس احملهُٚ ١ادتٗادٖا.
أَا ٚإْٗا قد دعًا املٝعاد املكسز يًٓٝاب ١اٱداز ١ٜيتباغس ؾ ٘ٝإدسا٤ات ايدع ٣ٛايتأدٜبَٝ ١ٝعاداري تٓاُٝٝاري ٭ْ٘ ٜتعًل
بطبٝع ١اٱدسا٤ات اٱداز ١ٜذاتٗا نُا إٔ ايٓٝابـ ١اٱدازٜـ ٫ ١متًـو سٝـاٍ طًـب اؾٗـاش إقاَـ ١ايـدع ٣ٛايتأدٜبٝـ ١إ٫
ايتٓؿٝر ٚإقاَ ١ايدع.٣ٛ
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2

شروط االستخدام وقواعد السرية

تممت تصممميت دليممل المراجعممة لمسمماعد المممراجعين بالجهمماز المركممزى للمحاسممبات الممى االلتممزام
بالمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التاكد االخرى والتى إعدت والقا لمعمايير
المراجعممة الدوليممة  ISAsالصمماد

عممن االتحمماد الممدولى للمحاسممبين IFACوكمم ا الممى

المعممايير الدوليممة لالجهممز العليمما للرقابممة الماليممة والمحاسممبة

 -االنتوسمماى -

ممو
ISSAI

والقوانين واللوائح ذات الصلة بعملية المراجعة .
يخضع استخدام ه ا الدليل بمجلديه الى القوانين الخاصة بالجهاز وقواعد السرية التى يتبعها .
جميع حقوق الجهاز اليما يتعلق بنشر ه ا الدليل محفوظة بموجم القموانين والقواعمد واللموائح
المصريه .
ال يجوز اعاد نسخ او حفظ أى قست ممن اقسمام هم ا المدليل باسمتخدام اى وسميلة دوو الحصمول
على مواالقة خطية مسبقة من الجهاز .
يتعرض الشخص او المؤسسة الى حالة مخالفة االحكام الوا د الى البند السابق الى االجمرا ات
القانونية التى تنص عليها القوانين المصرية ذات العالقة بشاو حماية الملكية الفكرية .

3

كلمة
المستشا  /هشام جنينه
ئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
أستنادا الى المااد الاايةاو لالاالااو قان ناايجه الالااك الملمااس لتمراسا ا

نا

 144لسنو  1988لتعديالته فأه الالاك يما س اللنابو المالةو بشقةلا المراس ى
لالقايجيى عتى اللةئا العاقو لالمؤسسا العاقو لهةئا القطاع العام لشالماته لما ا الشالما
التااال ت تعت اال قاان شاالما القطاااع العااام لالتااال يساااه فةلااا شااكا عااام ال شاالمو قاان شاالما
القطاااع العااام ال بناان قاان بنااجل القطاااع العااام بمااا ت يق ا عاان  %25قاان اسااماللا لالمؤسسااا
الصاارةةو القجقةااو لالصاار

الرابةاو لما ا الالااا التااال تاانا نجايةنلااا عتااى ابااجعلا للنابااو

الالاااك ل حةااا اه لال ةااو تتاان الجحاادا تقااجم بأعااداد لعاالل نجافملااا المالةااو لفقااا لمعااايةل
المراسا و المصااليو ق

قااا لقاالا

المراسا و المصاليو الصااد

فااةق الالاااك نا  1570لساانو  2006ل /أل

قااا لمعااايةل

بقالا لكيال اتساتاما  110لسانو  2015أل

قاا لقجاعاد اعااداد

لتصااجيل القااجاف المالةااو لت نااجل لاسااق اتعتاالال لالقةاااس بالنسا و لت نااجل

 .لي اشاال الالاااك

أاتصاصه عتى تتن الالا لفقا لنا الماد

ن ق 5قن نايجيه لالتاى ال د عتاى اه الالااك

يما س ااتصاصاته لفقا تحكام القايجه المشا الةاه لما لن باعت اا ر قلان اا لرسااباتلا عتاى اه
يلاعى عناد قلاععاو تتان الجحادا اتلعااع الملنةاو فاى الةراا لالتقليال عناه لالتاى تعالل
بمعايةل الملاععو المصليو  .لفى ا ا حلص الالاك عتى القةاام بادل ر المناج باه فتقاد ساعى
الالاك الى تطجيل ند ا لقلا ا اعبافه الةنةةن حتى تتمكن قن القةام بملاععو القجاف المالةو
لتتن الجحدا لفق افب المما سا الملنةاو لفاى سا ة
نا

لان فتقاد صاد نالا

فاةق الالااك

لسانو  2015بشااه تشاكة لاناو لتراديا لاعاداد ادلاو لتملاععاو ل ناد سا ق لان تجنةا

الالاك عتى بةاه اتلتااقا بشاه التاام الالاك بتط ةق المعاايةل الدللةاو لالعلاا العتةاا لتلناباو
المالةو لالمراس و .
4

لايسااقا ق

لن لفى عجء حلص الالاك تستكدام الجساف اتلكتلليةو الردياو فى الملاععاو

فتقد عاء ه ا الدلة بماتديه مادلة ا شاادس لملاععاو القاجاف المالةاو لتتان الجحادا المشاا الةلاا
بعالةه لةغطى عمة اطجا لاعلاءا الملاععو المةدايةو لم ا اعداد التقليل لالالكقو لترقةق
نا الالاك عتى تتن الجحدا .
ليعت ل الدلة بماتديه لفقا ل لن قنلج تط ةقى لمما سو الالاك تاتصاصااته فاى ها ا المااا
لحةا اه الدلة ند اعى آال التطج ا تدلو العم اللنابى لالعلا العتةا لالتى س قتنا فى ه ا
الماااا ماادلة الملاععااو المالةااو لمكت ا المساااءلو الركااجقى بالجتيااا المترااد اتقليكةااو لادلااو
العم ا اللنااابى لمكت ا الملاع ا العااام باسااتلالةا لأدلااو الملاععااو لمكت ا الملاع ا العااام بانااج
أفليقةا .
لآاةلا فاينا يلةا باعبااء الالااك الةنةاةن الرالص عتاى اتساتةاد قان ها ا الادلة قا اتلتااام
بتط ةق قا تبمنه قن نجاعد لا شادا لتنلجل بجاع اتل لادافلا بافب قستجس قلنااى ممااا
أينى اتجعه بالشكل الى الساد اعباء لانو ترديا لصةايو الدلة عتى قاب لجر قن علاد تاالا
ه ا الدلة لااا بالشكل اتستا  /قرمد حسةن صالح الدين لمة الالاك لشئجه المكتا الةناى
للفةق الالاك عتى ققدقه قن علد لفكل .
لهللا للى التجفةق

فةق الالاك الملماس لتمراس ا

المستشا  /هشام عنةنه

5

كلمة االستاذ  /محمد حسين صالح الدين
وكيل الجهاز لشئوو المكت الفنى لرئيس الجهاز
ئيس لجنة تحديث وصيانة أدلة المراجعة بالجهاز المركزى للمحاسبات
يشلفنال أه استل متمتال باإلعلا عن الشكل الااي لسةاد المستشا  /هشام عنةنه
لتةبته بالمجافقو عتى تشكة لانو تعداد لترديا ادلو الملاععو بالالاك الملماس لتمراس ا .
ليلنىء أيةسنا يرن أعباء الالاك الملماس لتمراس ا عتى أعداد دلة تط ةقى
لتملاععو المالةو يكجه عجيا لنا فى اداء أاتصاصاتنا التى متةنا بلا برك نايجه الالاك للفقا
ت نى المستجيا الملنةو الدللةو .
عاء ه ا الدلة منمج لتعم الاماعى بةن أعباء الالاك المتكصصةن لال ين ت
ااتةا ه بعد التدنةق فى ا لاتل لتأهةتل الملنى لالعتمى ل أعباء المكت الةنى للفةق
الالاك لماه اللدل اتساسى هج اعداد دلة عتى للا ادلو العم با نى اتعلا العتةا لتلنابو
المالةو لالمراس و ممكت المساءلو الركجقةو بالجتيا المترد اتقليكةو  GAOلقكت
الملاع العام باستلالةا  ANAOل الملاع العام بانج افليقةا  AGSAاتعباء بالمنظمو
الدللةو لالعلا العتةا لتلنابو المالةو لالمراس و ق اتيتجساس .
لند مايت استلاتةاةو اعداد الدلة تتما فى لع هدل استلاتةاى تما فى اعداد
لترديا دلة تط ةقى تعلاءا الملاععو فى عجء المعايةل المصليو لتملاععو لالمعايةل
الدللةو لالعلا العتةا لتلنابو المالةو لالمراس و لم ا لفقا لتمعايةل الدللةو لتملاععو لماه لااقا
لترقةق ه ا اللدل تشكة فليق يتجافل فى اعباؤر الك ل العمتةو المتنجعو لالتأهة العتمى
لالملنى المتنجع مما اشتل اه يؤقن ه ا الةليق بللح التعاله قن اع الجصج الى اللدل
اتسمى لهج أعداد دلة يب اتسق النظليو لالمنلاةو لعمتةو الملاععو التى يقجم بلا الالاك
فى ظ ال ةئو اللنابةو لتالاك لالتى تتس بكصجصةو .
يقدم ه ا الدلة يمج عا قتكاقال قجحدا قن اعلاءا الملاععو باستج قنلاى عمتى
قنظ مما يب الدلة إ ا ا عاقا لمامجعو ماقتو قن أل اق عم الملاععو تساعد أعباء
الالاك عتى اداء عمتةو الملاععو اال فتلا كقنةو قردد للفقا تعتى قعدت اتداء لبما
يمكن ادا ا قتابعو يظام نابو الاجد قن أداء اعماللا لفقا لمعايةل قردد عن اتداء .
سةساه ه ا الدلة فى تسلة الترج الى قةكنو عمتةو الملاععو بالالاك الملماس
لتمراس ا قن اال تجحةد لتنمةط أل اق الملاععو لتسلة ترجيتلا الى شك الكتلليى فى
المستق القلي .
مما سةساه الدلة فى ات تقاء باتداء الملنى تعباء الالاك ل الرد قن قكا ل
أاتالل تط ةق اعلاءا قلاععو قكتتةو فى المجان المتشابلو لبالتالى فسةكجه لسةتو
لتكةةض قكا ل الملاععو الى حدها اتديى قن اال حا اعباء الالاك عتى اتلتاام بتجثةق
اعما الملاععو لفقا لنما الدلة .
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ت تقسة الدلة الى عافةن الااء اتل يعلل الم ادسء اتساسةو لعمتةو الملاععو
لفقا تاتصاصا الالاك بشاه الجحدا الكاععو للنابو الالاك لالتى تعلل بةاياتلا المالةو
لفقا لمعايةل المراس و المصليو ال أس ا ا قراس و آال يعتمد عتى قعايةل المراس و المصليو
ليكجه الالاك بالنس و لتتن الجحدا قلان حسابا لفقا لقايجيه  .لفى ه ا الااء ت اتلتاام
بات ا المةاهةمى لكال قن :
-

ا شادا الملاععو الجا د بقايجه الالاك الملماس لتمراس ا
 1988لتعديالته .
المعايةل المصليو لتملاععو لادقا التامد اتالس .
المعايةل الدللةو لالعلا العتةا لتلنابو المالةو لالمراس و . ISSAI
المعايةل الدللةو لتملاععو . ISA
ا ل الالاك المتلاممو قن أيشاؤر فى قاا قلاععو تتن الجحدا .

ن  144لسنو

ليعلل الااء الاايى قن الدلة يما قجحد تل اق عم الملاععو ل هى تجفل
تدلو اتث ا لالقلافن التى تؤمد ايااكر
ا شادا بشاه مةةةو تجثةق قلان الرسابا
تاتصاصاته لف قا لتم ادسء اتساسةو لعمتةو الملاععو لتساعد لعجد يما قجحد تل اق
مما يلف قن مةاء لفعالةو الملاععو مما يسل قن
العم فى تعايا اللاس لملان الرسابا
عمتةو التكطةط لاتشلال ليساعد عتى تطجيل الملا الةنةو تعباء الالاك الةنةةن لترديد
قسئجلةو م عبج فى فليق الملاععو مما يقدم دلة اث ا حج اتعما المناا .
لاتقدم بالشكل الى مافو اعباء لانو ترديا لصةايو الدلة عتى المالجد الم ل ةتو
الةتل المنقبةو فى اعداد لترديا الدلة قتنةا دلام التجفةق لالنااح .
لاتاقا يسأ هللا أه ياع ه ا الدلة س ًا يافعًا لترسةن األداء عتى أه يت تطجيلر لفق قا
يلد قن التط ةق العمتى قن ققتلحا لفلص ترسةن.
لهللا المجفق لاللادي إلى سجاء الس ة .
لمة الالاك لشئجه
المكت الةنى للفةق الالاك

قراس  /قرمد حسةن صالح الدين
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لجنة تحديث وصيانة دليل المراجعة المالية بالجهاز المركزى للمحاسبات
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االستاذ  /على محمد حسين
عضوا FESAAدويدار

االستاذ  /وليد سيد حسن
عضوا FESAA

محمود FESAAاالستاذ  /عاطف
كمال سرور عضوا

حسين FESAAاالستاذ /محمد
صالح الدين رئيسا

الدكتوره  /آمل ابو هاشم عضوا

االستاذ  /شريف شحتة الغريب
عضوا FESAA

االستاذ  /شريف السيد نايل
عضوا FESAA

األستاذ  /محمد عبد الغنى
عضوا

CPAاالستاذ  /كريم وفيق
عضوا

االستاذ  /هشام رفاعى عضوا
CPA

الدكتور  /محمود عامر
عضوا

الدكتوره  /عال محمد شوقى
عيسى عضوا

هةك دلة الملاععو المالةو
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هيكل دليل المراجعة المالية:

يتكوو دليل المراجعة المالية من مجلدين على النحو التالى :
 المجلد االول  :المبادئ األساسيه لعملية المراجعة -المجلد الثانى  :نماذج او اق عمل المراجعة

إستخدام الدليل :

المجلد االول

•

المبادىء األساسية للمراجعة المالية

المجلد الثانى
• نماذج اوراق عمل المراجعة المالية

 يعتمد الدليل كمنهج عملمى لمراجعمة القموائت الماليمة للشمركات والبنموك والوحمداتاالقتصادية الخا عة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .
 يستخدم الدليل من قبمل الممراجعين المكلفمين بالمراجعمة الماليمة للشمركات والبنموكوالوحدات االقتصادية الخا عة لرقابة الجهاز ويجوز استخدام محتويات ه ا الدليل
بمجلديه من جان اى جهة والق المواالقة الخطية المسبقة من الجهاز.
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 إو نجمماح اسممتخدام الممدليل يعتمممد الممى االسمماا علممى اعضمما الجهمماز و بممتهت الممىتطوير أدائهت المهنى لما يقوموو به من اعمال .

توزيع الدليل :

 يتت توزيع المدليل بمجلديمه علمى ادا ات الجهماز ومراقبمات الحسمابات والقما لنمموذجالتوزيع المرالق ( نموذج قت  1نموذج توزيع الدليل )
 يعاد توزيع الدليل بمجلديه بعد ادخال اية تعديالت عليمه باالسمتعانة بمنفس النمموذجالمشا اليه .

مراجعة الدليل :

 يتت طل تعديل الدليل والقا لما يلى : oتقمموم االدا

او مراقبممة الحسممابات مقدمممة طل م التعممديل باسممتيفا نممموذج

طلم التعممديل المرالممق ( نممموذج قممت  2طلم تعممديل الممدليل ) وا سمماله الممى
المكت الفنى لرئيس الجهاز الحالته الى لجنة تحديث و وصيانة الدليل .
 oتتولى لجنة تحديث وصيانة الدليل مراجعة الطل .
 oالممى حممال مواالقممة اللجنممة علممى التعممديل ا يعمماد عممرض التعممديل علممى ئمميس
الجهاز لالعتماد .
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محتويات المجلد االول :

بيـــــــــــــــاو

الملع لفقا لمعايةل الملاععو المصليو
لالدللةو لقعايةل اتيتجساس

كيف يتت استخدام الدليل
المعايير المصرية للمراجعة والفحص
المحدود ومهام التأكد األخرى
المعايير الدولية لالجهز العليا للرقابة
المالية والمحاسبة ISSAI
قائمة المصطلحات
 -100اإلطا العام لعملية المراجعة
 -110االتفاق على شروط المهام
الرقابية
 -200مرحلة التخطيط
 -300مرحلةةةة دراسةةةة وتقيةةةي نظةةةا
الرقابةةةة الداةليةةةة واجةةةراء اةتبةةةارات
الرقابة
 -400مرحلة تنفي عملية المراجعة
 -500مرحلة اعداد التقا ير
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صةرو ن

كيف يتت استخدام الدليل
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كيف يتت استخدام الدليل :

يلدل الادلة الاى تاجفةل ا اا عما قنلااى لتقاافمةن بعمتةاو الملاععاو المالةاو لتجحادا
الكاععو للنابو الالاك الملماس لتمراس ا  .عتما باه الدلة يعت ل ا ا قكم لـــما يتى :
 -تجعةلااا الملاععااو الااجا د بقااايجه الالاااك الملماااس لتمراس ا ا

ن ا  144لساانو

 1988المعد بالقايجه ن  157لسنو . 1998
 المعايةل المصليو لتملاععو لالةرا المردلد لقلام التامد اتالس . -قعايةل اللنابو المالةو الصااد

عان المنظماو الدللةاو لالعلاا العتةاا لتلناباو المالةاو

لالمراس و . INTOSAI
 المةااق العام المصلس آلدا لستجمةا قااللى قلنو المراس و لالملاععو .لنااد تاا إعااداد الاادلة فااى عاااجء الم ااادسء لالمنلاةااا لالمعااايةل التااى تمااا أفبااا
المما سا الدللةو لالعلا العتةا لتلنابو المالةو لالمراس و عتى قستجس العال لقنلا:
 قعايةل الملاععو الدللةو  ISA’sالصاد -قعايةل الملاععو الصاد

عن اتتراد الدللى لتمراس ةن . IFAC

عن عمعةو قلاععو لقلان و يظ المعتجقا .ISACA

 -المعايةل الملنةو الدللةو لمما سا الملاععو الدااتةو الصاد

عن قعلد المالاععةن

الدااتةةن بالجتيا المترد اتقليكةو . IIA
 دلة الملاععو الصاد عن قكت قساءلو الركجقو اتقليكى . GAO -قنشج ا قكت الملاععو الج نى  NAOبالممتكو المترد .
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ل ا فإه الدلة سجل يستكدم فى :
 تطجيل تةل الملاععةن بالالاك لعمتةو الملاععو التى تت لفقا لمعايةل الملاععو . تنمااةط اعاالاءا الملاععاااو التااى تااات بصااةو يجقةاااو قاان ن ااا الماالاععةن بالالااااكلتجثةقلا.
 الترقااق قاان التاااام الماالاععةن بالرااد اتدي اى قاان اتعاالاءا الالكقااو تتمااام عمتةااوالملاععو لفقا لمعايةل الملاععو .
اه دلة الملاععو يستكدم قن ن

فليق الملاععو عتى مافو قستجياته حةا ند يكجه المقصجد به

عتى المستجس اتستلاتةاى فليق التكطةط اتستلاتةاى لعمتةو الملاععو التى تت قن ن الالاك
ما ا عتااى قسااتجس ما ادا

قلمايااو لقلان ااو حسااابا عنااد لعا التكطااةط الساانجس تعمااا

الملاععو لم ا عتى قستجس ما فلياق قلاععاو قكتا

بملاععاو قامجعاو قان الجحادا مماا اه

الدلة يكتا ايبا بعمتةو الملاععو التى يقجم بلا م قلاع بصةو قنةلد .
تقسة اعااء الدلة :

الدلة ت يعت ل فقط تتكةا لت سةط لتمعايةل المصليو لتملاععو القعايةل الملاععاو الدللةاو ال
المعايةل الدللةو لالعلا العتةا لتلنابو المالةو لالمراس و للكنه يقدم اعلاءا عم لال اق عم
لتنمةط لتجثةق اعلاءا الملاععو للقد ت تقسة الدلة الى عافةن عتى النرج التالى :
 الماتد اتل  :الم ادسء اتساسةو لتملاععو المالةو -الماتد الاايى يما

ال اق عم الملاععو المالةو

له ا هج الااء اتل قن الدلة الكاص بالم اادسء اتساساةو لتملاععاو المالةاو لالا س يتبامن
الم ادسء اتساسةو لتملاععو المالةو ليشم علعا لتتكةصا ل عض ق ادسء الملاععو اتساسةو
ماتهمةاو النسا ةو تامةاادا القاجاف المالةااو اللناباو الدااتةاو اعاالاءا تقةاة قكااا لالترلي
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اللااام لالمااؤثل لاعاالاءا الملاععااو بناااء عتااى تقةااة قكااا ل الترلي ا

اللااام لالمااؤثل لم ا ا

اعلاءا الملاععو الالكقو فى الرات التالةو :
 قلاععااو التقااديلا المراساا ةو لات االال لس العالنااو لاألحااداا التالةااو لتااا يالقجاف المالةو لاتستملا يو .
 اعلاءا التجثةق . تقا يل الملاععو .لند ت تقسة عمتةو الملاععو لفقا لتدلة الى امق قلاح باتعافو الى ات ا العام لملاععاو
القجاف المالةو لفقا لتجا د بالشك اتيباحى ن ق 1لمما هج لا د عتى النرج التالى :
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شكل ايضاحى قت ( ) مراحل عملية المراجعة

االطار العام
لمراجعة القوائم
المالية

اهداف المراجعة المالية ،
االلتزام بمتطلبات السلوك
المهنى واالخالقى مع
وجود رقابة جودة على
اعمال المراجعة

مرحلة االتفاق على
شروط المهام
الرقابية

قبول عملية المراجعة

مرحلة التخطيط

وضع استراتيجية
المراجعة وخطة المراجعة

مرحلة دراسة وتقييم
نظام الرقابة الداخلية
واجراء اختبارات
الرقابة

تحديد وتقييم مخاطر
التحريف الهام والمؤثر
من خالل تفهم بيئة المنشاة
وانظمة الرقابة الداخلية

مرحلة تنفيذ
اختبارات التحقق

تخفيض مخاطر التحريف
الهام والمؤثرالى المخاطر
المقبولة

مرحلة تقييم نتائج
المراجعة واعداد
تقرير مراقب
الحسابات

تحديد اجراءات المراجعة
االضافية اذا تطلب االمر

مزايا ومنافع تقارير
الجهاز المركزى
للمحاسبات

خطاب االرتباط

برنامج المراجعة

اختبارت الرقابة

اختبارت التحقق

أستنتاجات الرأى
الرأى
توقيع التقرير
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ات ا العام لملاععو القجاف المالةو :

يتما هدل ها ا الاااء فاى بةااه الم اادسء اتساساةو التاى تركا عما فلياق الملاععاو بالالااك
الملماس لتمراس ا .
الملحتو اتللى  :قلحتو اتتةاق عتى شلل الملام اللنابةو ق اطا ات ت ا

:

لتلدل ه ر الملحتو الى ترديد لتجثةق شلل الملام اللنابةو الماؤدار قان ن ا الالااك الملمااس
لتمراس ا عتى الالا الكاععو لتلنابو .
الملحتو الاايةو  :التكطةط

تتما اهدال ه ر الملحتو فى التعلل عتى الالاو الكاعاعو لتلناباو لبةئاو العما فةلاا بغالل
تصمة اعلاءا الملاععو المالفمو .

الملحتو الاالاو  :د اسو لتقةة أيظمو اللنابو الدااتةو

تلدل ه ر الملحتو الاى د اساو لتقةاة عناصال اللناباو الدااتةاو لتردياد قكاا ل الترليا
لالمؤثل ل اعلاء اات ا ا اللنابو .
الملحتو اللابعو  :تنةة عمتةو الملاععو
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اللاام

تلاادل ها ر الملحتااو الااى تنةةا اات ااا ا الملاععااو اتساسااةو بغاالل الترقااق قاان اتااج ال ةايااا
المالةااو قاان اس ااطاااء عجهليااو لترديااد قاادس التاااام الالااو قر ا الملاععااو بااالقجايةن لالتااجاف
السا يو .
الملحتو الكاقسو  :إعداد التقا يل

تعت ل قلحتو اعداد التقليل الملحتو النلافةو تعما فليق الملاععو لتتبمن ه ر الملحتو إعاداد
تقليل الالاك لاصدا ر لتالو الكاععو .
الاااء الااايى قان الادلة اااص بنماا

ال اق العما

لالتاى تعت ال تجثةاق تعالاءا الملاععاو

لقةاهةملا الجا د فى الااء اتل قن الدلة .
قرتجيا اعااء الدلة :
 عنجاه قلحتو الملاععو اليطو تعلاءا لقلاح عمتةو الملاععو . -قرتجيا الملحتو
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المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود
ومهام التأكد االخرى

20

المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد االخرى :

عنواو المعيا

ملخص المعيا

قت المعيا

الهدددف مددن عمليددة مراجعددة القددوائم الماليددة

لع ا قعااايةل لتااجفةل ا شااادا بشاااه اهاادال عمتةااو

والمبادئ العامة التى تحكمها

قلاععو القجاف المالةو لالم ادسء العاقو التى تركملا

210

شروط التكليف بعمليات املراجعة

لع قعايةل لتجفةل ا شادا بشأه

220

مراقب ةةة اة ةةى ع لل ةةم لملي ةةات مراجع ةةة معلىم ةةات مالي ةةة
اترخيية

200

-

اتتةاق عتى شلل الملمو

-

تغةةل شلل الملمو

لع قعايةل لتجفةل ا شادا بشأه اعالاءا قلان او
الاااااجد عتااااى عمتةااااا قلاععااااو المعتجقااااا المالةااااو
التا يكةو

230

تىثيق ألمال املراجعة

لع قعايةل لتجفةل ا شادا بشأه قسئجلةو الملاعا
عن تجثةق اعما قلاععو القجاف المالةو

240

مسةةيىلية املراقةةش ب ةةش التةةس والتةةجلي ل ةةج مراجعةةة

لع قعايةل لتجفةل ا شادا تتعتق بسمئجلةو قلانا

قىائم مالية

الرسابا بشااه الغاو لالتادلةق عناد قلاععاو القاجاف
المالةو

250

مرالاع القىانني واللىائح ل ج مراجعة قىائم مالية

260

االتص ة ةةال م ة ةةحل املس ة ةةيىلني لة ة ة ا ى م ة ةةة يم ة ةةا تعل ة ةةق

لعااا قعاااايةل لتاااجفةل ا شاااادا بشاااأه حاااج مةةةاااو

مبىضىلات املراجعة

قنانشاااو يتاااافج قلاععاااو القاااجاف المالةاااو باااةن قلانااا

لع قعايةل لتجفةل ا شاادا بشاأه قسائجلةو قلانا
الرسابا عن قلاعا القجايةن لاتيظماو عناد قلاععاو
القجاف المالةو

الرسابا ل الالو ال الشاكا المسائج عان الرجمماو
فى الالو الكاععو لتلنابو
300

ختطيط لملية مراجعة قىائم مالية

315

تفهم امل شع وبييتها وتقييم خماطر التحر ف اهلام

لع قعايةل لتاجفةل ا شاادا بشاأه التكطاةط لعمتةاو
قلاععو القجاف المالةو
لع قعايةل لتجفةل ا شادا بشأه التجص الى تةل
المنشاا لبةئتلاا بمااا فاى ل يظاام اللنابااو الدااتةاو فةلااا
لالى تقةة قكا ل الترلي
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اللام لالمؤثل

عنجاه المعةا

قتكا المعةا

ن المعةا
320

االمهية ال سبية ىف املراجعة

لع قعاايةل لتاجفةل ا شاادا بشاأه قةلاجم اتهمةاو

330

إج ة ةراملات املراقة ةةش ملىاجهة ةةة املاخة ةةاطر ال ة ة
تقييمها

402

التب ة ةةارات املراجعة ةةة املتعلق ة ةةة مل ة ة ت الة ة ة
تستاخجم م ت خجمية

500

ا لة املراجعة

501

ا لة املراجعة – التبارات اضا ية لب ى معي ة

505

املصا قات اخلارجية

510

التكلي ةةف ملراجع ةةة الول م ةةرع – ارص ةةجع اول
املجع
المااد ل لاان عنااد قلاععااو القااجاف المالةااو تل قاال ال

النس ةو لعالنتلا بمكا ل الملاععو
لعاا قعاااايةل لتاااجفةل ا شااادا بشاااأه تردياااد دلد
اتفعااا العاقاااو لتملاناا لتصااامةمه لاداءر تعااالاء
قلاععاااو اعاااافةو لمجاعلاااو قكاااا ل الترليااا

اللاااام

لالمااؤثل التااى ت ا تقةةملااا عتااى قسااتجس القااجاف المالةااو
لعتى قستجس التامةد أثناء قلاععو نجاف قالةو
لع قعايةل لتجفةل ا شادا لملان الرساابا عناد
قلاععو قنشأ تستكدم قنشأ ادقةو
لع قعايةل لتجفةل ا شادا بشأه قا يمكن اه يماا
أدلو قلاععو
لع ا قعااايةل لتااجفةل ا شااادا أعااافةو لمااا يتباامنه
قعةا الملاععو المصالس نا  - 500ادلاو الملاععاو
ل لن فةما يتعتق ب عض ا صد الرسابا المرادد فاى
القجاف المالةو لاتفصاحا اتالس
لع قعايةل لتجفةل ا شادا بشأه أساتكدام قلانا
الرساااابا لتمصاااادنا الكا عةاااو مجساااةتو لترصاااج
عتى أدلو الملاععو
لعااا قعاااايةل لتاااجفةل ا شاااادا بشاااأه ا صاااد ال

عناادقا يكااجه قلان ا حسااابا آااال نااد نااام بملاععااو
القجاف المالةو لتةتل السابقو

520

االجراملات التحليلية

530

املراجعة لعي ة ووسائل االختبار االخرى

لعااااا قعاااااايةل لتاااااجفةل ا شاااااادا تتعتاااااق بتط ةاااااق
اتعلاءا الترتةتةو اثناء عمتةو الملاععو
لع قعايةل لتجفةل ا شادا تتعتق باساتكدام عةناا
الملاععااو للةلهااا قاان الجساااف تاتةااا ال نااجد ل لاان
عند تصمة اعلاءا الملاععو لام ادلو الملاععو
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عنواو المعيا

ملخص المعيا

قت المعيا
540

مراجعة التقج رات احملاسبية

لعاااا قعااااايةل لتااااجفةل ا شااااادا تتعتااااق بملاععااااو

545

مراجعة قياس القيمة العا لة واال صا ل ها

550

االطراف ذوى العالقة

560

االحجاث الالحقة

570

االستمرارية

580

اقرارات االدارة

600

استخدام عمل مراقب آخر

610

دراسة عمل املراجعة الداخلية

620

استاخجام لمل خبري

700

تقر ةةر مراقةةش ا س ةا ت للةةم ومىلةةة املةةة
م القىائم املالية ذات االغراض العامة
الرسابا الصاد منتةاو لملاععو قامجعو ماقتو قن

التقااااديلا المراساااا ةو التااااى تتباااامنلا القااااجاف
المالةو
لعاااا قعااااايةل لتااااجفةل ا شااااادا تتعتااااق بملاععااااو
نةاسااا لافصاااحا القةمااو العادلااو المجعااجد بااالقجاف
المالةو
لع قعايةل لتجفةل ا شادا عان قسائجلةا قلانا
الرساااابا لاعااالاءا الملاععاااو المتعتقاااو باااات لال
لس العالنو
لع قعاايةل لتاجفةل ا شاادا بشاام قسائجلةو قلانا
الرسابا تاار اتحداا الالحقو
لعا قعااايةل لتااجفةل ا شااادا عاان قساائجلةو قلانا
الرسااااااابا ل لاااااان فةمااااااا يتعتااااااق بمالفمااااااو فاااااالل
اتستملا يو المستكدم فى اعداد القجاف المالةو
لع قعايةل لتجفةل ا شاادا عان اساتكدام انالا ا
اتدا

مدلة لتملاععو

لعاااا قعااااايةل لتااااجفةل ا شااااادا تتعتااااق باسااااتعايو
الملانااا  -الااا س يقاااجم باصااادا تقليااال عااان القاااجاف
المالةااو الكاصااو بالمنشااأ  -بعم ا قلان ا آااال فةمااا
يتعتق بملاععو القاجاف المالةاو الكاصاو بجحاد ال اماال
قن لحدا المنشأ
لع قعايةل لتجفةل ا شاادا الاى قلان اى الرساابا
عند د اسو عم الملاععو الدااتةو
لع قعاايةل لتاجفةل ا شاادا تتعتاق باساتكدام عما
اا ةل مدلة لتملاععو
لعاا قعااايةل لتااجفةل ا شااادا عاان تقلياال قلانااا

القجاف المالةو ا اتللال العاقو
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عنواو المعيا

ملخص المعيا

قت المعيا
701

التعج الت للم تقر ر مراقش ا سا ت

لع قعايةل لتاجفةل ا شاادا تتعتاق باالظللل التاى

710

أرقام املقارنة

720

املعلىمةةات االخةةرى املرا قةةة للقةىائم املاليةةة الة

لع ا قعااايةل لتااجفةل ا شااادا عاان اتعت ابااا التااى

متت مراجعتها

يتعاااااةن عتاااااى قلانااااا الرساااااابا قلاعاتلاااااا بشااااااه

ين غااااى فةلااااا عماااا تعااااديال عتااااى تقلياااال قلاناااا
الرسابا
لعااا قعاااايةل لتاااجفةل ا شاااادا تتعتاااق بمسااائجلةا
الملان بشاه ا نام المقا يو

المعتجقا الملافقو لتقجاف المالةو لالتى ت يجعاد الااام
عتةه بالتقليل عنلا

800

لعااا قعاااايةل لتاااجفةل ا شاااادا فةماااا يتعتاااق بملاااام

تقر ة ة ة ةةر املراجة ة ة ةةحل ل ة ة ة ة مهة ة ة ةةام املراجع ة ة ةةة ذات
االغراض اخلاصة
الملاععو ا اتللال الكاصو

1005

االلتب ة ة ةةارات اخلاصة ة ةةة ىف مراجعة ة ةةة امل ة ة ة ت
الصتريع
فااى المنشاال الصااغةل لتجعااة مةةةااو تأثةلهااا عتااى
ات شاد الاى لصا

الكصاافا المشاتلمو التاى تجعاد

تط ةق قعايةل الملاععو المصليو

2410

الفحةةا احملةةجو للقةىائم املاليةةة الجور ةةة مل ةةاع
واملؤ ى مبعر ة مراقش حسا هتا
الملنةاو لتملانا عنادقا يأاا عتاى عاتقاه القةاام بملمااو
لعااا قعاااايةل لتاااجفةل ا شاااادا بشاااأه المسااائجلةا

فرااا قراادلد لتقااجاف المالةااو الدل يااو الكاصااو بعمةا
الملاععو .

3000

مهة ة ةةام التش ة ةةج فة ة ةةالف مراجع ة ةةة أو حة ة ةةا
معلىمات مالية اترخيية
لتمراس ةن الملنةةن الماااللةن لتاجفةل ات شاادا للا

لعااا الم اااادسء اتساساااةو لاتعااالاءا البااالل يو

تداء قلام لتتأمد بكالل عمتةا الملاععو ال الةراا
المردلد لتمعتجقا المالةو التا يكةو

3400

اختبار املعلىمات املالية املستقبلية

ا ساااء قعااايةل لتااجفةل ا شااادا فةمااا يتعتااق بالملااام
الكاصاو باات اا لاباداء الالاس عان المعتجقاا المالةاو
المستق تةو قتبامنه اعالاءا اتات اا الرصاج عتاى
افب التقديلا لاتفتلاعا النظليو
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قت المعيا
4400

عنواو المعيا

ملخص المعيا

مهة ةةام ت في ة ة اج ة ةراملات متفة ةةق لليهة ةةا متعلقة ةةة
مبعلىمات مالية
الملنةو لتملاععو عند نةاقه بتنةة اعلاءا قتةق عتلاا
لعاا قعاااايةل لتاااجفةل ا شااادا تتعتاااق بالمسااائجلةا

قتعتقو بمعتجقا قالةو

4410

مهام الجا القىائم املالية

لعاا قعاااايةل لتاااجفةل ا شااادا تتعتاااق بالمسااائجلةا
الملنةو لتمراس الملنى فى قاا قما سو الملنو عند
نةاقه بملمو اعداد قعتجقا قالةو .

25

املعايري الدولية لالجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة
(األنتوساى )
ISSAI’s
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املعايري الدولية لالجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة (األنتوساى ) :
-------------------------------------------------------------

عنواو المعيا

ملخص المعيا

قت المعيا
ISSAI 1

أعاله لةما

تجفةل نة اساساةو االاد بالنسا و لعما اتعلاا

ISSAI 10

أعالن مكسيكو بشان االستقاللية

ISSAI 11

االستقاللية  -التطبيقات

تجفةل أقاتو عن التط ةقا الاةد لالستقاللةو

ISSAI 12

قيمةةة وم ةةا حل االجه ة ع العليةةا للرقابةةة املاليةةة واحملاسةةبة – احةةجاث
الفارق ىف حياع املىاط ني

تجفةل ق اادسء أساساةو حاج قاا هاج قتجنا قان

ISSAI 20

مبا ىمل ال فا ية واملسامللة

ISSAI 21

مبا ىمل ال فا ية واملسامللة – املبا ىمل وا ضل املمارسات

ISSAI 30

أخالقيات امله ة

تجفةل ق ادسء ااالنةو اساسةو

ISSAI 40

رقابة اةى ع لألجه ع العليا للرقابة املالية واحملاسبة

تااااجفةل يظااااام للنابااااو الاااااجد لالعلااااا العتةااااا

ISSAI 100

املبا ىمل االساسية للرقابة للم القطاع العام

ISSAI 200

املبا ىمل االسا ة للرقابة املالية للم القطاع العام

ISSAI 1000

ققدقو عاقاو لتجعةلاا اتيتجسااس لتلناباو تجفةل ا شادا حج تط ةق ما قعةاا
المالةو
دللى لتلنابو المالةو

ISSAI 1003

معجةةم املص ةةطلحات اخلاصةةة بتىجيه ةةات االنتىس ةةاى تااجفةل قعا ا لتمصااطترا المسااتكدقو
للرقابة املالية
بمعايةل اللنابو

العتةا لتلنابو
تااجفةل لساااف لعاامايا

لترقةااق اتسااتقاللةو

لالعلا العتةا لتلنابو

اتعلااا العتةااا لتلنابااو المالةااو لالمراس ا و فااى
احداا فا ق فى حةا المجا نةن
تجفةل ق ادسء لتشاةافةو لالمسااءلو فاى اتعلاا
العتةا لتلنابو
تاااجفةل أقاتاااو عااان افبااا قما ساااا اتعلاااا
العتةا لتلنابو المتعتقو بالشةافةو لالمساءلو

لتلنابو لالمراس و
تااجفةل ا ااا قلععااى لتتعلي ا

بلنابااو القطاااع

العام
تااجفةل ا ااا قلععااى لتتعليا

باللنابااو المالةااو

عتى القطاع العام

27

قت المعيا
ISSAI 1200

ملخص المعيا

عنواو المعيا

االه ةةجاف العامة ةةة للم ةةجقق املسة ةةتقل واج ة ةرامل العملية ةةة تااجفةل ا شااادا بشاااه اهاادال عمتةااو
الرقاببية و قا ملعا ري التجقيق الجولية
اللنابو المالةاو ل الم اادسء العاقاو التاى
تركملا

ISSAI 1210

االتفاق للم شروط املهام الرقابية

ISSAI 1220

ضبط اةى ع الجرامل رقابة للم البياانت املالية

ISSAI 1230

التىثيق الرقاىب

ISSAI 1240

مسة ة ةةيىليات امل ة ةةجقق فصة ة ةةى
الرقابة للم البياانت املالية

ISSAI 1250

مرالة ةاع القة ةىانني واالنىفم ةةة ىف الرقاب ةةة لل ةةم البي ةةاانت تجفةل ا شادا بشااه قسائجلةو قلانا
املالية
الرسااااااابا عاااااان قلاعااااااا القااااااجايةن

تااااجفةل ا شااااادا عاااان اتتةاااااق عتااااى
شااالل الملماااو قااا الالاااو الكاعاااعو
لتلنابو
تااجفةل ا شااادا عاان اعاالاءا قلان ااو
الااااجد عتاااى عمتةاااا اللناباااو عتاااى
المعتجقا المالةو التا يكةو
تجثةق اعما اللنابو المالةو

االحتية ة ةةال ىف لملي ة ةةة تجفةل ا شادا بشاأه قسائجلةو قلانا
الرسااابا بشااأه الغاااو لالتاادلةق فاااى
القجاف المالةو

لاتيظمو عند قلاععو القجاف المالةو
ى مة

ISSAI 1260

التىاصل محل االطراف املكلفة

ISSAI 1265

اباااالل المسااائجلةن عااان الرجمماااو لاتدا

لعااا اساااق لتاااجفةل ا شاااادا حاااج
مةةةاااو قنانشاااو يتاااافج قلاععاااو القاااجاف
المالةو بةن قلان الرسابا لالالو ال
الشكا المسئج عن الرجممو

عن عجاي النقا فى اللنابو الدااتةو
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تةةى ري ارشةةا ات ل ة ابةةالني املسةةيىلني ل ة ا ى مةةة واال ارع
ل جىانش ال قا ىف الرقابة الجاخلية

ISSAI 1300

التاخطيط لعملية الرقابة للم البياانت املالية

تى ري ارشا ات تتعلق لتاخطيط ل ج مراجعة القىائم املالية

ISSAI 1315

حتج ةةج خمةةاطر االخطةةامل اةىهر ةةة وتقييمهةةا مة خةةالل هةةم اهلييةةة

تةةى ري اراشةةا ات تتعلةةق لتىصةةل ا تفهةةم امل ةةشع وبييتهةةا

اخلاضعة للرقابة وبييتها

مبا ىف ذلك الرقابة الجاخلية

عنواو المعيا

ملخص المعيا

قت المعيا
ISSAI 1320

املا ة ىف التاخطيط للعملية الرقابية وت في ها

تة ةةى ري ارشة ةةا ات ل ة ة مفهة ةةىم االمهية ةةة ال سة ةةبيةو لالقتهة ةةا
مباخاطر الرقابة

ISSAI 1330

اجىبة املجقق للم املاخاطر املقجرع

تة ة ةةى ري ارشة ة ةةا ات تتعلة ة ةةق بتحج ة ة ةةج ر و اال عة ة ةةال العامة ة ةةة
للمراقة ة ةةش وتصة ة ةةميم وا امل اج ة ة ةراملات املراجعة ة ةةة االضة ة ةةا ية

ISSAI 1402

التبارات رقابية تتعلق هبيية تستاخجم م ىفمة للاخجمات

ملىاجهة خماطر التحر ف اهلام واملؤثر .

ISSAI 1450

تقيةةيم االخطةةامل احملةةج ع ال ة

الىقةةىف ن لليهةةا اث ةةامل لمليةةة

تة ةةى ري ارشة ةةا ات ملراقة ةةش ا سة ةةا ت ىف م ة ةةاع تسة ةةتاخجم
م شع خجمية
تى ري ارشا ات ب ش مسةيىلية مراقةش ا سةا ت فصةى

التجقيق

تقيةةيم اثةةر االخطةةامل احملةةج ع اث ةةامل لمليةةة املراجعةةة واالخطةةامل
ال مل تم تصحيحها

ISSAI 1500

أ لة الرقابة

تى ري ارشا ات ب ا ما كمك ا كملل ا لة مراجعة

ISSAI 1501

أ لة الرقابة – التبارات حمج ع لب ى خمتارع

تى ري ارشا ات اضا ية ملا تضم ه معيار 1500

ISSAI 1505

التا يجات اخلارجية

تة ة ةةى ري ارشة ة ةةا ات تتعلة ة ةةق سة ة ةةتاخجام مراقة ة ةةش ا سة ة ةةا ت

ISSAI 1510

العمليات االولية للرقابة – ارصجع اال تتا

ISSAI 1520

االجراملات التحليلية

ISSAI 1530

أنتقامل العي ات الرقابية

تى ري ارشا ات ب ش استاخجام لي ات املراجعة

ISSAI 1540

رقابة ةةة التقة ةةج را ت احملاسة ةةبية مبة ةةا يهة ةةا تقة ةةج رات احملاسة ةةبة ذات

ت ةةى ري ارش ةةا ات ب ة ةةا مراجع ةةة التقة ةةج رات احملاس ةةبية الة ة

القيمة العا لة واال صاحات ذات العالقة

تتضم ها القىائم املالية

ISSAI 1550

االطراف ذات الصلة

تة ة ةةى ري ارشة ة ةةا ات ل ة ة ة مسة ة ةةيىليات مراقة ة ةةش ا سة ة ةةا ت

ISSAI 1560

االحجاث الالحقة

تة ةةى ري ارشة ةةا ات ل ة ة مسة ةةيىلية مراق ة ةةش ا س ة ةا ت جت ة ةةا
االحجاث الالحقة

ISSAI 1570

االستمرار ة

تى ري ارشا ات يما تعلق مبالئمة رض االستمرار ة

ISSAI 1580

االقرارات اخلطية

تة ةةى ري ارشة ةةا ات ب ة ةةا أسة ةةتاخجام اقة ةرارات اال ارع ة ةةجليل

ISSAI 1600

التب ة ةةارات خاص ة ةةة – لملي ة ةةات الرقاب ة ةةة لل ة ةةم البي ة ةةاانت املالي ة ةةة
للمجمىلة

ISSAI 1610

استاخجام لمل املجققني الجاخليني

تى ري ارشا ات ملراقىب ا سا ت ل ةج راسةة لمةل املراجعةة
الجاخلية .

ISSAI 1620

استاخجام لمل خبري التجقيق

ت ة ةةى ري ارش ة ةةا ات تتعل ة ةةق س ة ةةتاخجام لم ة ةةل خب ة ةةري ة ةةجليل
للمراجعة

ISSAI 1700

تكى الراى والجا التقار ر حىل البياانت املالية

تةةى ري ارشةةا ات ل ة تقر ةةر مراقةةش ا سةةا ت الصةةا ر ل ة

ISSAI 1705

تعج الت الرأى ىف تقر ر املجقق املستقل

للمصا قات اخلارجية ىسيلة للحصىل للم ا لة املراجعة
تة ةةى ري ارشة ةةا ات تتعلة ةةق رصة ةةجع اول املة ةةجع ل ة ةةج مراجعة ةةة
القةىائم املاليةةة الول مةةرع او ل ةةجما كةةى مراقةةش حسةةا ت
آخر قج قام مبراجعة القىائم املالية للفرتع السابقة .
ت ةةى ري ارش ةةا ات تتعل ةةق بتطبي ةةق االج ةراملات التحليلي ةةة اث ةةامل
لملية املراجعة

واجراملات املراجعة املتعلقة الطراف ذات الصلة

للمراجعة
تة ةةى ري ارشة ةةا ات تتعلة ةةق سة ةةتعانة املراقة ةةش – الة ة ى قة ةةىم
صةةجار تقر ةةر لة القةىائم املاليةةة اخلاصةةة مل ةةاع – لعمةةل
مراقش آخر

مراجعة ومىلة املة م القىائم املالية
ت ةةى ري ارش ةةا ات تتعل ةةق لىف ةةروف الة ة
تعج الت للم تقر ر مراقش ا سا ت
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بت ةةم يه ةةا لم ةةل

عنواو المعيا

ملخص المعيا

قت المعيا
ISSAI 1706

قة ةرات لة ة ر ي ةةج و قة ةرات لة ة مة ةىا اخ ةةرى ىف تقر ةةر امل ةةجقق
املستقل

تى ري ارشا ات تتعلق بعمليات

ISSAI 1710

املعلىمات املقارنة – االرقام امل اسبة والبياانت املالية املقارنة

تة ةةى ري ارشة ةةا ات تتعلة ةةق مبسة ةةيىليات املراقة ةةش ب ة ةةا ارقة ةةام
املقارنة

ISSAI 1720

مس ة ةةيىليات امل ة ةةجقق واملتعلق ة ةةة ملعلىم ة ةةات االخ ة ةةرى الة ة ةىار ع ىف

ت ةةى ري ارش ةةا ات ل ة االلتب ةةارات الة ة تع ةةني لل ةةم مراق ةةش

الىاثئق املتضم ه للبياانت املالية املجققة

ا س ةةا ت ب ةةا املعلىم ةةات املرا ق ةةةللقىائم املالي ةةة والة ة ال
ىجج ال ام لتقر ر ل ها

ISSAI 1800

التبارات خاصة – لمليات الرقابة للم البياانت املالية

تةةى ري ارشةةا ات يمةةا تعلةةق مبهةةام املراجعةةة ذات ا غ ةراض

ISSAI 1805

ألتبةةارات خاصةةة – لمليةةات التةةجقيق ىف البيةةاانت املاليةةة الفر ةةة

تة ةةى ري ارشة ةةا ات حة ةةىل االلتبة ةةارات اخلاصة ةةة ل ة ةةج تطبية ةةق

وىف ل اصر او حسا ت او ب ى معي ة ىف بيا ما

معةةا ري املراجعةةة الجوليةةة للةةم لمليةةات املراجعةةة ىف الق ةىائم
املاليةةة الفر ةةة او املراجعةةة ىف ل اصةةر او حسةةا ت او ب ةةى

اخلاصة

معي ة
ISSAI 1810

مه ةةام الت ام ةةات ن االب ةةالني ل ة ا ةةا
املالية

ملاخ ةةا ن البي ةةاانت

تةةى ري ارش ةةا ات ب ةةا مس ةةيىليات املراج ةةحل ب ةةا االب ةةالني
لة ة ا ة ةةا البية ةةاانت املالية ةةة املسة ةةتمج م ة ة القة ةىائم املالية ةةة
املراجعة م طرف املراجحل نفسه
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قائمة المصطلحات

31

قائمة المصطلحات:
مراقةةا الحسةةابات :الددذي يقددوم بدداداء مهددام المراجعددة والفحددد المحدددود المتعلقددة
بالمعلومات المالية التاريخية.
المراقا الرئيسى :هو المراقب الذي تقع على عاتقه مسئولية إعداد التقارير عن
القوائم المالية للجهة الخاضعة عندما تشمل تلك القوائم المالية على معلومات
مالية لوحدة أو أكثر تمت مراجعتها بواسطة مراقب آخر.
المراقا اآلةر :هو مراقب بخالف المراقب الرئيسي ،تقع على عاتقه مسئولية
إعداد تقارير عن المعلومات المالية المتعلقة بوحدة تتضمنها القوائم المالية التي
يتم مراجعتها بواسطة المراقب الرئيسي .ويتضمن أيضا ً تعريف المراقب اآلخر
المؤسسات التابعة والمراسلين سواء استخدموا نفس االسم أم ال باإلضافة إلى
المراقبين غير ذوي العالقة.
الوحدة :يعني قسم أو فرع أو شركة تابعة أو مشروع مشترك أو شركة شقيقة أو
منشاة أخرى أدرجت معلوماتها المالية في القوائم المالية الذي قام المراقب
الرئيسي بمراجعتها .
فريق العمل :هم كل األفراد الذين يقومون باداء عمليدة المراجعدة بمدن فديهم الخبدراء
الذين يستعين بهم الجهاز ألمر يتعلق بعملية المراجعة.
المراجةةا الةبيةةر :تعنددى المراجددع ا سددواء مراجددع مددن داخددل أو مددن خددارج الجهدداز
المركزى للمحاسبات) و الذى لديه تفهم معقول فيما يتعلق بـما يلى :
 أساليب عملية المراجعة.
 معدددايير المراجعدددة المصدددرية و المتطلبدددات القانونيدددة و التنظيميدددة
المطبقة .
 بيئة العمل التى تعمل فيها الجهة الخاضعة للرقابة.
 موضوعات المراجعة و إعداد التقارير المالية المتعلقة بمجال عمدل
الجهة الخاضعة للرقابة.
الجهةةة الةا ةعة للرقابةةة :الشددركة أو الهيئددة أو أى مؤسسددة تخضددع لرقابددة الجهدداز
المركزى للمحاسبات.
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المسئولين عن الحوكمة :األشدخاد الموكدل إلديهم مهمدة اإلشدراف و الرقابدة و
متابعة النشاط وهم المسئولون عن مدى تحقيق الجهة الخاضعة للرقابة ألهددافها
من ناحية االلتدزام بدالقوانين المطبقدة و مصدداقية إعدداد التقدارير الماليدة وكفداءة
وفعالية العمليات وإعداد التقارير المالية إلى من يهمهم األمر.
اطار اعداد التقارير المالية المطبق :معايير المحاسبة المصرية.
نطةةاع عمليةةة المراجعةةة :إجددراءات المراجعددة الواجددب أداؤهددا طبقددا للظددروف
لتحقيق هدف المراجعة وذلك طبقا لحكم المراقب الشخصى واستنادا ً إلى معدايير
المراجعة المصرية.
المسةةةتوى اافةةةرافى األعلةةةى بالجهةةةاز :مدددديرى ادارات الحسدددابات واإلدارات
المركزية.
الحك ة المهنةةى :هددو تطبيددق المعرفددة والخبددرات ذات الصددلة والددواردة بمعددايير
المراجعددة والمحاسددبة وقواعددد السددلوك المهنددى فددى التوصددل الددى قددرارات بشددان
االختيارات بين اجراءات المراجعة المختلفة .
التوثيق :اعداد سجل يحتوى على :
 بيان إجراءات المراجعة المنفذة.
 أدلة المراجعة المناسبة التى تم الحصول عليها.
 نتائج المراجعة التى تم التوصل إليها .
الفك المهنى :تقييم المراقب لمدى سالمة أدلة المراجعة التي تم الحصول عليهدا
ويكددون منتبهددا إلددى أدلددة المراجعددة المتعارضددة ويتسدداءل عددن مدددى مصددداقية
المستندات أو إقرارات اإلدارة.
ااجةةةراءات التحليليةةةة :تقيددديم المعلومدددات الماليدددة عدددن طريدددق دراسدددة العالقدددات
المتوقعدددة فيمدددا بدددين البياندددات الماليدددة أوغيدددر الماليدددة ،كمدددا تشدددتمل أيضدددا علدددى
االستفسار عدن وجدود تقلبدات محدددة وعالقدات ال تتمشدى مدع المعلومدات الماليدة
المتصلة بها أو تنحرف انحرافا مؤثرا عن المبالغ المتوقعة.
مةةةاطر التحريةةه الهةةا والمةة ثر :مخدداطر التحريفددات الهامددة والمددؤثرة التددي
تنتشرفى القوائم المالية ككل وتؤثر بصورة محتملة على العديد من التاكيدات.
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الةطأ :تحريف غير متعمد في القوائم المالية ويشمل حذف مبلغ أو إفصاح.
الغ ة  :أى عمددل متعمددد يقددوم بدده فددرد أو عدددة أفددراد مددن بددين أفددراد اإلدارة أو
المسئولين عن الحوكمة أو العداملين أو الغيدر ،ويتعلدق ذلدك باسدتخدام الخدداع
للحصول على ميزة غير قانونية و غير مستحقة.
أدلةةة المراجعةةة :هددى جميددع المعلومددات التددي يسددتخدمها المراقددب للوصددول إلددى
االستنتاجات التي تمكنه من إبداء رأيه.
اجراءات التحقق :
اةتبار التفاصيل:
ااةتبارات المعامالت :
فرض االستمرارية :النظدر إلدي الجهدة الخاضدعة للرقابدة علدي أنهدا مسدتمرة فدى
مزاولة نشاطها فدي المسدتقبل القريدب ،وانهدا ليسدت مضدطرة  -كمدا ال يوجدد
لديها النية  -لتصدفية أو تقلديد حجدم أعمالهدا أو البحدو عدن وسدائل للحمايدة
من الدائنون بما يتوافق مع القوانين أو اللوائح .
المةاطر الجوهرية :
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100
اإلطار العام لعملية املراجعة املالية
ابجلهاز املركزى للمحاسبات
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 -100اإلطا العام لعملية المراجعة

االطار العام لمراجعة
القوائم المالية

أهداف المراجعة المالية ،
االلتزام بمتطلبات السلوك
االخالقى ووجود نظام
لرقابة الجودة على اعمال
المراجعة

مكونات االطا العام لعملية المراجعة
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مزايا ومنافع الجهاز
المركزى للمحاسبات

يضع هذا اإلطار منهج واهداف عملية المراجعة التى تتم من قبل الجهاز فى ضوء أحكام قانونه
 ،كما يضع اطا ار للقواعد العامة الداء عملية المراجعة من مراقبى الحسابات بالجهاز  ،كما
يحدد اطا ار للقواعد االخالقية لعضو الجهاز التى تبنى عليها عملية المراجعة .
 -101منهج وأهداف المراجعة المالية بالجهاز :

-01

الجهةةةاز المركةةةزا للمحاسةةةبات هيئةةةة مسةةةتقلة رات فةصةةةية اعتباريةةةة عامةةةة تتبةةةا رئةةةي

الجمهورية،وتهده اساسا الى تحقيق الرقابة على اموال الدولة وامةوال االفةةاص العامةة االةةرى
وغيرهةا مةن االفةةاص المنصةةوص عليهةا فةل هةةرا القةانون ،كمةا يعةاون مجلة

الفةعا فةل القيةةا

بمهامه فل هره الرقابة ،ورلك على النحو التالى :

o

الرقابة المالية بفقيها المحاسبل والقانونل.

o

الرقابة على االداء ومتابعة تنفير الةطة .

o

الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فل فان المةالفات المالية.

الالرقابة المالية هى احد أهت انموا الرقابمات التمى يما سمها الجهماز المى تحقيمق الرقابمة
على اموال الدولة واموال االشخاص العامة االخرى و يرها من االشخاص المنصوص
عليها الى القانوو .
-02

و يبافر الجهاز اةتصاصاته فل الرقابة المالية المنصوص عليها فل المادة ( )2قانونه علةى

الوجه االتل:

o

مراقبةةة حسةةابات مةتلةةه اجهةةزة الدولةةة فةةل نةةاحيتل االيةةرادات والمصةةروفات عةةن طريةةق
قيامةةه بالمراجعةةة والتفتةةي

علةةى مسةةتندات ودفةةاتر وسةةجالت المتحصةةالت والمسةةتحقات

العامة والمصروفات العامة والتثبت من ان التصرفات المالية والقيود المحاسبية الةاصةة
بالتحصةيل ان الصةةره تمةت بطريقةةة سةةليمة وفقةا للقةةوانين واللةوائو المحاسةةبية والماليةةة
المقررة والقواعد العامة للموازنة العامة.

o

مراجعة حسابات المعافات والمكافات وصرفيات التامين وال مان االجتماعل واالعانات
والتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائو المنظمة لها.
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o

مراجعة القرارات الةاصة بفئون العاملين بالجهةات المنصةوص عليهةا بقانونةه مةن هةرا
القةةانون فيمةةا يتعلةةق بالتعيينةةات والمرتبةةات واالجةةور والترقيةةات والعةةالوات وبةةدل السةةفر
ومصةةاريه االنتقةةال ومةةا فةةل حكمهةةا للتثبةةت مةةن مطابقتهةةا للموازنةةة العامةةة والقةةوانين
واللوائو والقرارات.

o

مراجعة حسةابات التسةوية والحسةابات الجاريةة والحسةابات الوسةيطة والتثبةت مةن صةحة
العمليةةات الةاصةةة بهةةا ،ومةةن ان ارقامهةةا مقيةةدة فةةل الحسةةابات وانهةةا م يةةدة بالمسةةتندات
القانونية.

o

مراجعة السله والقروض والتسهيالت االئتمانية التل عقدتها الدولة وما يقت ى رلك من
التاكد من توريد اصل السلفة وفوائدها الى ةزانة الدولةة فةل حالةة االقةراض ،وكةرا سةداد
الدولة فل حالة االقتراض.

o

مراجعة المنو والهبات والتبرعات المقدمة من جهات اجنبية او دوليةة للتاكةد مةن اتفاقهةا
ما القوانين واللوائو ومراعاتها المعمول بها والفروط الواردة فل اتفاقياتها او عقودها.

o

بحث حال المةازن وفحص دفاترها وسجالتها ومستندات التوريد والصره بها ،ودراسةة
اسباا ما يتله او يتكد .

o

فحص سجالت ودفاتر ومسةتندات التحصةيل والصةره وكفةه وقةائا االةةتال

واالهمةال

والمةالفات المالية وبحث بواعثها وانظمة العمل التل ادت الى حةدوثها ،واقتةراو وسةائل
عالجها.

o

مراجعة الحسابات الةتامية لمةتله الوحدات الحسابية وكرلك مراجعةة الحسةاا الةتةامل
للموازنة العامة.

o

بيةان مةا ارا كانةت حسةابات الوحةةدة محةل المراجعةة تت ةمن كةةل بمةا تةنص عليةه القةةوانين
واالنظمة من وجوا اثباته فيها ،وما ارا كانت الميزانية تعبر بو وو عن المركز المةالل
الحقيق ةل للوحةةدة محةةل المراجعةةة فةةل ةتةةا المةةدة الماليةةة محةةل الفحةةص ،ومةةا ارا كانةةت
حسابات العمليات الجارية او حساا االرباو والةسائر او حساا االيرادات والمصةروفات
تعبر على الوجه الصحيو عن تلك االعمال واالرباو والةسائر او االيرادات والمصروفات
عن تلك المدة ،ورلك كله وفقا لقواعد المحاسبة المتعاره عليها.
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o

اعتماد اجراءات الجرد بالوحدة محل الفحص والمراجعة واالفةراه عليةه والتاكةد مةن ان
الجرد والتقوي قد تما وفقا لهره االجراءات واالصةول المرعيةة ،ويتعةين االفةارة الةى كةل
تغير يطرا على اس

o

وطرع التقوي والجرد.

ابداء الراا فيما ارا كانت المةصصات التل كونتها الوحدة كافية لتغطية جميا االلتزامات
والمسةةئوليات والةسةةائر المحتملةةة مةةا بيةةان مةةا ارا كانةةت هنةةاك احتياطيةةات ل ة تظهةةر فةةل
الميزانية.

o

اي او ما يكون قةد وقةا اثنةاء السةنة الماليةة مةن مةالفةات الحكةا القةوانين والةنظ علةى
وجه ي ثر على نفاط الوحدة محل المراجعة او على مركزها المالل او علةى ارباحهةا مةا
بيان ما يكون قد اتةر فل فان رلك ،وما ارا كانت هره المةالفات ال تزال قائمة عند اعداد
الميزانية.

o

التحقق من مدى مالئمة النظا المحاسبل وانظمة ال بط والرقابةة الداةليةة للوحةدة محةل
المراجعةة والتاكةةد مةن سةةالمة توجيةه العمليةةات الحسةابية والقيةةود بالةدفاتر وعةةد االلتةةزا
بالمراجعة المستندية والدفترية وحدها بل يجا التحقق من سالمة التصةرفات راتهةا ومةن
اتبةةاا الةةنظ والقواعةةد العامةةة المقةةررة والتثبةةت مةةن وجةةود االصةةول الظةةاهرة بالةةدفاتر
والسةةجالت ومةةن حقيقةةة قيمتهةةا وانهةةا كانةةت قةةد سةةجلت اصةةال بسةةعر التكلفةةة وانةةه يجةةرا
اهالكهةا بالقةةدر المناسةةا وكةةرلك التحقةةق مةن صةةحة االيةةرادات والمصةةروفات وااللتزامةةات
وجديتها.

o

مراجعةةةة قةةةرارات فةةةئون العةةةاملين فيمةةةا يتعلةةةق بصةةةحة التعيينةةةات والمرتبةةةات واالجةةةور
والعةةةالوات وبةةةدل السةةةفر ومصةةةاريه االنتقةةةال والمرتبةةةات اال ةةةافية والحةةةوافز والبةةةدالت
والمزايا العينية النقدية وما فل حكمها لتثبت مةن مطابقتهةا للموازنةة والقةوانين واللةوائو
والقرارات المعمول بها.

o

االفتراك فل عمليات الجرد بةزائن ومةازن الوحدات محل المراجعة كلما امكن رلك ،كما
يجةةا بةةين الحةةين واالةةةر ان يجةةرا مراقبةةو الحسةةابات جةةردا مفاجئةةا جزئيةةا او كليةةا بهةةره
الجهات على ان يفار الى نتائج هرا الجرد فل تقارير المراجعة.

o

اعتماد االقةرار ال ةريبل الةةاص بالوحةدة محةل المراجعةة ،وكةرلك سةائر االقةرارات التةل
تقد الى الجهات الحكومية وتستلز مثل هرا االجراء.
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o

مراعةةةةةةةةاة اصةةةةةةةةول المهنةةةةةةةةة وااللتةةةةةةةةزا بواجباتهةةةةةةةةا وادابهةةةةةةةةا ،وعلةةةةةةةةى االةةةةةةةةةص:
الكفه عن الوقائا ا لتل يعملون بها اثناء تادية مهمته والتل ال تفصةو عنهةا الحسةابات
واالوراع التل يفهدون بصحتها ،ورلك متى كان الكفه عن هره الوقائا امرا الزما لكل
تعبر هره الحسابات واالوراع عن الواقا ،وكرلك الكفه عما علموه من نقص او تحريه
او تمويه فل هره الحسابات واالوراع او من ايةة موانةا مةن فةانها ان تة ثر علةى حقيقةة
المركز المالل او حقيقة االرباو والةسائر للوحدة محل المراجعةة ،وعلةيه اي ةا مراعةاة
االو اا المهنية فل الفحص والتقرير عنه والحصول على االي احات التل من فانها ان
تمكنه من اكتفاه اا ةطا او غ

o

وقا فل الحسابات.

يبافر الجهاز عم ليات الفحص والمراجعة المنصوص عليها فل هرا القانون امةا فةل مقةر
الجهةات التةل تتواجةةد بهةا السةجالت والحسةةابات والمسةتندات الم يةدة لهةةا ،وامةا فةل مقةةر
الجهةةةةةةةةةاز وفقةةةةةةةةةا لمةةةةةةةةةا يةةةةةةةةةراه رئةةةةةةةةةي

الجهةةةةةةةةةاز محققةةةةةةةةةا للمصةةةةةةةةةلحة العامةةةةةةةةةة.

وللجهاز الحق فل ان يفحص – عدا المستندات والسجالت المنصوص عليها فل القوانين
واللوائو – اا مسةتند او سةجل او محا ةر جلسةات او اوراع اةةرى يراهةا الزمةة للقيةا
باةتصاصاته على الوجه االكمل ،كما له الحق اي ا فل ان يطلا اية بيانةات او معلومةات
او اي احات يةرى انهةا الزمةة لمبافةرة هةره االةتصاصةات ،ولةه ان يحةتفظ بمةا يةراه مةن
المسةتندات او الوثةةائق او السةجالت او االوراع ،ارا تطلبةةت عمليةة المراجعةةة رلةك ولحةةين
االنتهاء منها.وللجهاز فل سبيل مبافرته الةتصاصاته المفار اليها فل هرا القةانون حةق
المعاينة والتفتي

o

على االعمال والوحدات الةا عة لرقابته.

يقو الجهاز بفحص اللوائو االدارية والماليةة للتحقةق مةن مةدى كفايتهةا واقتةراو وسةائل
تالقى اوجه النقص فيها.

o

يبافةةر الجهةةاز اةتصاصةةاته المبينةةة فةةل هةةرا القةةانون بطريةةق العينةةة ،ولةةه ان يبافةةر هةةره
االةتصاصات بطريق الفحص الفامل ارا دعت الحاجة الى رلك.

o

يقد الجهاز التقارير االتية عن:



مالحظاته التل اسفرت عنها عمليات الرقابة المنصةوص عليهةا فةل قانونةه مةن
هرا القانون ،ويرسلها الى ر ساء الوحدات التل تةصها.
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نتائج مراجعة الحسابات الةتاميةة لتنفيةر موازنةات الوحةدات الحسةابية الةواردة
فل البند ( )1مةن المةادة ( )3مةن قةانون الجهةاز ويرسةلها الةى وزارة الماليةة
والةةى تلةةك الوحةةدات ةةةالل فةةهرين مةةن تةةاري تسةةلمه لكةةل حسةةاا ةتةةامل او
ميزانية.



نتائج مراجعة الميزانيات والقةوائ والحسةابات الةتاميةة للوحةدات الةواردة فةل
البند ( )2من المادة ( )3من قةانون الجهةاز ويرسةلها الةى وزارة الماليةة والةى
تلك الوحدات والجهةات الرئاسةية المعنيةة ةةالل فةهرين مةن تةاري تسةلمه لكةل
منها.



ويجا ان تت من هره التقارير علةى وجةه الةصةوص المالحظةات التةل اسةفرت
عنهةةةا المراجعةةةة مةةةا اتةةةةر بفةةةانها ومةةةا ارا كةةةان الجهةةةاز قةةةد حصةةةل علةةةى كةةةل
االي احات والبيانات التل راى

رورة الحصول عليها ،وما ارا كانت الميزانية

والحسةةابات الةتاميةةة تعبةةر بو ةةوو عةةن حقيقةةة المركةةز المةةالل للوحةةدة وعةةن
حقيقة فائ ها او عجزها فل نهاية العا .



كةةرلك يجةةا ان تت ةةمن التقةةارير طريقةةة الجةةرد او التقةةوي التةةل اتبعتهةةا الوحةةدة
ومةةةدى التحقةةةق مةةةن سةةةالمتها وموافقتهةةةا لالجةةةراءات التةةةل اعتمةةةدها الجهةةةاز
واالصول المرعية.



كما ينبغل االفارة فل التقرير الى كل تغيير يطرا على اس

وطةرع التقةوي او

الجرد ،واثر رلك على نتائج الحسابات.



ويجا عرض مالحظات الجهاز على مجال

االدارة المةتصة ةالل فةهر علةى

االكثر من تاري ابالغها.



مالحظاته على الحساا الةتامل للموازنة العامةة للدولةة ،ويرسةل التقريةر -فةل
موعد ال يتجاوز فةهرين مةن تةاري ورود الحسةاا الةتةامل كةامال للجهةاز مةن
وزراة المالية -الى رئي

الجمهورية والى مجلة

نسةة من التقرير الى وزارة المالية .-
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الفةعا ،كمةا يرسةل الجهةاز



ويقد الجهاز الى رئي

الجمهوريةة والةى مجلة

الفةعا والةى رئةي

مجلة

الوزراء تقارير سنوية عن النتائج العامةة لرقابتةه او ايةة تقةارير اةةرى يعةدها.
كما يقد الجهاز الى مجل

الفعا اية تقارير تطلبها منه .

 -102القواعد العامة الدا عملية المراجعة :

-01

إن هدف مراجعة القوائم المالية هو تمكين مراقب الحسدابات مدن إبدداء الدرأي فيمدا إذا كاندت

القوائم المالية قد أعُدت ،في كافة جوانبها الهامة ،طبقا إلطار إعداد التقارير المالية المطبق.
 -02على مراقب الحسابات القيام بعملية المراجعة طبقا لمعايير المراجعة المصرية.
 -03لتحديددد اإلجددراءات الالزمددة ألداء عمليددة المراجعددة وفقددا لمعددايير المراجعددة المصددرية يقددوم المراقددب
بااللتزام بكل معيار من هذه المعايير المتعلقة بعملية المراجعة.
 -04يمتنع على المراقدب االشدارة الدى اإللتدزام بمعدايير المراجعدة المصدرية إال فدي حالدة اإلمتثدال الكامدل
لجميع هذه المعايير في إتمام مهمته .
 -05ينبغي على المستوى االشرافى االعلى بادارة الجهاز أن:
اأ) يكدون مسدئوالً عدن قيدام فريدق العمدل بد جراءات التشداور المالئدم بشدان األمدور الصددعبة أو
محل الخالف.
اب) ي كون على قناعة بان أعضاء فريدق العمدل قداموا بد جراء التشداور المالئدم أثنداء سدير العمدل
فيما بينهم ،ومع غيرهم على المستوى المهني المالئم من داخل المؤسسة أو خارجها.
اج) يقتنع بسالمة توثيق طبيعة مثل هذه التشاورات وتوثيق نطاقها والنتائج التي أسفر عنها وتم
االتفاق عليها مع الطرف الذي تمت مشاورته.
اد) يقرر ما إذا كانت النتائج التي أسفر عنها التشاور قد تم تنفيذها.
 -06يجب على مراقب الحسابات إعداد وثائق المراجعة ـ في الوقت المناسب ـ والتي توفر ما يلي:
 .aسجالً كافيا ً ومناسبا ً كاساس إلعداد تقريره.
 .bاألدلة بان عملية المراجعة قد تمدت وفقدا ً لمتطلبدات معدايير المراجعدة وأنده قدد تمدت مراعداة
متطلبات القوانين واللوائح ذات الصلة.
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 -07يجب على مراقب الحسابات إعداد أوراق عمل المراجعة بصورة تمكن المراجع الخبير الدذى لديس لده
خبرة سابقة بالمنشاة من تفهم اآلتى :
 .aطبيعددة وتوقيددت و مدددى إجددراءات المراجعددة التددى تمددت وفق دا ً لمعددايير المراجعددة المصددرية ،
ووفقا ً للمتطلبات القانونية و التنظيمية ذات الصلة.
 .bنتائج إجراءات المراجعة التى تم التوصل إليها و أدلة المراجعة التى تم الحصول عليها.
.c

الموضددوعات الهامددة التددى أثيددرت أثندداء عمليددة المراجعددة و النتددائج التددى تددم التوصددل إليهددا
بشانها .

 -08يجب على المراجع تسجيل الخصدائد المميدزة للبندود أو األمدور التدى يدتم اختبارهدا وذلدك عندد قيامده
بتوثيق طبيعة و توقيت ومدى إجراءات المراجعة المنفذة .
 -09يجب على مراقب الحسابات توثيق المناقشات الخاصة بالموضوعات الهامدة مدع اإلدارة

و

اآلخرين فى الوقت المناسب .
 -10في الحاالت االستثنائية التي يرى فيها المراقب ضرورة الخروج عن االلتدزام بمبددأ أساسدي أو إجدراء
ضروري فعليه توثيق أسباب عدم االلتزام وتوثيق اإلجراءات البديلة التي تم تنفيذها وكيفيدة مسداهمتها
في تحقيق هدف المراجعة.
و يتضمن هذا التوثيق تحديد ما إذا كانت إجراءات المراجعة البديلة المدؤداه كافيدة ومناسدبة لتحدل
محل المبدأ األساسى أو اإلجراء الضرورى
 -11لدى توثيق طبيعة و توقيت ومدى إجراءات المراجعة المنفذة يجب علدى مراقدب الحسدابات أن يضدمن
أوراق العمل ما يلى :
 .aمن قام باداء العمل و تاريخ انتهاؤه منه.
 .bمن قام بفحد أعمال المراجعة المنفذة و تاريخ الفحد ومداه .
 -12يجب على مراقب الحسابات إتمام تجميع ملف المراجعة النهائى فى الوقت المناسدب بعدد تداريخ تقريدر
المراجعة .
 -13بعد إتمام تجميدع ملدف المراجعدة النهدائى يجدب علدى مراقدب الحسدابات أال يحدذف أو يدتخلد مدن أى
مستند فيه إال بعد انتهاء فترة االحتفاظ به .
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 -14عندما يجد مراقب الحسابات أنه من الضدرورى إجدراء تعدديل فدى وثدائق المراجعدة الحاليدة أو إضدافة
وثائق مراجعة جديدة على ملف المراجعة النهائى بعد إتمام تجميعه ف نه بغدض النظدر عدن طبيعدة هدذه
التعديالت أو اإلضافات ف نه يجب على مراقب الحسابات توثيق ما يلى :
 .aمتى و من قام ب جراء التعديل.
 .bأسباب إجراء التعديل.
.c

اثر هذا التعديل – إن وجد – على استنتاجاته.

 -103قواعد السلوك االخالقى للعاملين بالجهاز :

قواعد خاصة

 -01ال يجوز لرئي

الجهاز او نائبيه او وكالئه ان يقوموا باا عمل اةر بمرتا او بمكافاة باية صةورة

كانت سواء من ةزانة الدولة او من اية جهة اةرى وال يسرا رلك بالنسبة للمساهمة فل المجاالت
البحثية والعلمية واعمال التدريا بفرط الحصول على تصةريو مةن رئةي
التصريو لرئي

الجهاز من رئةي

الجهةاز ،ويكةون صةدور

الجمهوريةة -.وال يجةوز لهة مزاولةة مهنةة حةرة او القيةا بةاا

عمل تجارا او صناعل او مالل او اا عمل اةر يتعارض ومقت يات وظائفه او يمة

االسةتقالل

الواجا.
 -02كما يحظر على اا منه ان يفترا او يستاجر فيئا من اموال الدولة او ان ي جرها او يبيعها فيئا
من امواله او يقاي ها عليها او ان يحصل على اية ميزة ةاصة فل التعامل ما القطاا العا او اية
جهة تة ا ل رقابته وال يسرا هرا الحظر علةى التعامةل الةرا يةت طبقةا لقواعةد عامةة تسةرا علةى
الكافة.
 -03ال يجوز لمديرا ادارات مراقبة الحسابات ونوابه ومراقبل الحسابات بها او يجمعوا بين وظةائفه
وبةةين اا عمةةل اةةةر كمةةا ال يجةةوز له ة مبافةةرة اعمةةال او اداء ةةةدمات للغيةةر بةةاجر او بغيةةر اجةةر.
كما يحظر تعيينه فل الجهات محل رقابة االدارات التل عملوا بها اال بعد م ل ثالث سةنوات علةى
تركه العمل فل .
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 -04يجدددب علدددى العامدددل مراعددداة احكدددام القدددوانين واللدددوائح والتعليمدددات التدددى
تصدرها الجهات الرئاسية المختصة وعليه:


عددددم القيدددام بدددـاى عمدددل تجدددارى او اى عمدددل ال يتفدددق واسدددتقالل
وكرامدة الوظيفدة .ويجدوز لمكتدب الجهداز أن يقدرر مندع اى عامدل
مددن مباشددرة اى عمددل يددرى أن القيددام بدده يتعددارض مددع واجبددات
الوظيفة وحسن ادائها .



وعلى العامل أن يؤدى العمل المندوط بده بنفسده وبدقدة وامانده وان
يخصدددد وقدددت العمدددل الرسدددمى الداء واجبدددات وظيفتددده ويجدددوز
تكليف العاملين بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية .



ال يجوز أن يدؤدى العامدل أعمداال للغيدر بداجر او بمكافداة ولدو فدى
غير أوقات العمل الرسمية اال ب ذن من رئيس الجهاز .



أال يفشى امورا علمهدا بحكدم وظيفتده اذا كاندت سدرية بطبيعتهدا او
بموجدب تعليمدات تقضدى بددذلك ويظدل هدذا االلتددزام قائمدا ولدو بعددد
ترك العامل الخدمة .



أن يراعى السرية التامة فى اعمال وظيفته .



اال يحددتفظ لنفسدده باصددل اى ورقددة مددن االوراق الرسددمية او ينددزع
هددذا األصددل مددن الملفددات المخصصددة لحفظدده ولددو كانددت خاصددة
بعمل كلف به شخصيا .
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اال ينضم الى اى من االحزاب السياسية.

قواعد عامة :

 -01على مراقب الحسابات االلتزام بالمتطلبات السلوكية واألخالقية المتعلقة بمهام المراجعة.
 -02ينبغددي علددى فريددق العمددل تنفيددذ إجددراءات لمراقبددة الجددودة يمكددن تطبيقهددا علددى كددل عمليددة
مراجعة.
 -03على رئيس الجهاز تحمل مسئولية الجودة الشاملة على عملية المراجعة المكلف بها.
 -04ينبغي على المستوى االشرافى االعلى بادارة الجهاز األخذ في االعتبار مدى التدزام أعضداء
فريق العمل بالمتطلبات األخالقية والسلوكية.
 -05ينبغي على المستوى االشرافى االعلى بادارة الجهداز أن يتوصدل لنتيجدة عدن مددى االلتدزام
بمتطلبات االستقاللية المتعلقة بـعملية المراجعة ،ومن أجدل القيدام بهدذا ينبغدي علدى المسدتوى
االشرافى االعلى بادارة الجهاز :
اأ) الحصددول علددى المعلومددات ذات الصددلة مددن المؤسسددة ،وفروعهددا لتحديددد وتقيدديم الظددروف
والعالقات التي تشكل تهديدا لالستقاللية.
اب) تقيدديم المعلومددات الخاصددة بالمخالفددات التددي تددم تحديدددها ،إن وجدددت ،التددي تتعلددق بسياسددات
وإجراءات االستقاللي ة الخاصة بالمؤسسة لتحديد ما إذا كانت تشكل تهديدا لالسدتقاللية فيمدا يتعلدق
بعملية المراجعة.
اج) اتخدداذ اإلجددراء المناسددب للقضدداء علددى مثددل هددذه التهديدددات أو تخفيضددها لمسددتوى مقبددول
بتطبيق أدوات الحماية .وينبغي على الشريك المسئول أن يُخطر المؤسسة علدى وجده السدرعة إذا
فشل في حل المسالة واالستفسار عن اإلجراء المناسب.
واد) توثيددق النتددائج التددي تددم التوصددل لهددا المتعلقددة باالسددتقاللية وأيددة مناقشددات ذات صددلة مددع
المؤسسة من شانها دعم هذه النتائج.
 -06ينبغددي أن يشددعر المسددتوى االشددرافى االعلددى بالرضددا عددن فريددق العمددل باكملدده وباندده يمتلددك
القدرات والكفاءات ولديه الوقت ألداء عملية المراجعة بما يتفق والمعدايير المهنيدة والشدروط
التنظيمية والقانونية وبما يمكن الجهاز من إصدار تقارير مراجعة مالئمة للظروف.
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 -07يتعددين علددى المسددتوى االشددرافى االعلددى تحمددل مسددئولية التوجيدده واإلشددراف وأداء عمليددة
المراجعة طبقا للمعايير المهنية والمتطلبات التنظيميدة والقانونيدة و أن يكدون تقريدر المراقدب
الصادر مالئما للظروف.
 -08يفرض مبدا الكفاءة المهنية والعناية الواجبة االلتزامات التالية على االعضاء الفنيين القدائمين
بالمراجعة المالية :
 .aالمحافظة على المعرفة والمهارات المهنية بالمستوى المطلوب لضدمان اداء عمليدة
المراجعة بالمهنية المطلوبة .
 .bالعمل بمثابرة وفقا للمعايير الفنية والمهنية المعمدول بهدا عندد اداء عمليدة المراجعدة
وطبقا لمتطلبات هذا الدليل .
 -09تتطلب عملية المراجعة أصددار احكدام سدليمة عندد تطبيدق المعدايير والمهدارات المهنيدة اثنداء
اداء عملية المراجعة ويمكن تقسيم الكفاءة المهنية الى ما يلى :
 .aاكتساب الكفاءة المهنية .
 .bالمحافظة على الكفاءة المهنية
 -10تتطلب المحافظة على الكفاءة المهنية وعى ودراسة مستمرة بالتطورات فى مجدال المحاسدبة
وانشطة االعمال حيو ان التطور المهنى المسدتمر يسداعد علدى تطدوير القددرات والمحافظدة
عليها بما يمكن المراجع من اداء عملية المراجعة بكفاءة فى اطار البيئة المهنية .
 -11تتضمن العناية تحمل مسئولية العمل وفقا لطبيعة المهمة وكذا العمل بعناية ودقة مدع االلتدزام
باالطار الزمنى المحدد .
 -12يتعين على المستوى االشرافى االعلى بالجهاز اتخاذ خطدوات لضدمان ان مدن يعملدون تحدت
اشرافه لديهم التدريب المناسب واالشراف المناسب .
 -104متطلبات رقابة الجودة :
 -01ان نظام رقابة الجودة التى تطبق من وجهة نظر الجهاز المركزى للمحاسبات والتى يدتم االشدارة اليهدا
فى هذا الدليل تستند الى المبادىء التالية :
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الجودة مسئولية جميع العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات .



الجودة عملية مستمرة .



يسعى الجهاز ليكون نموذج يحتذى به .



ان الجهدداز مددن خددالل قانوندده ومددن خددالل صددياغة قددرارات وسياسددات تددم تصددميمها لتعزيددز
الجودة فى اداء الجهاز العماله .



رئاسة الجهاز وفقا لمتطلبات المعايير الدولية لالجهزة العليا لرقابة المالية والمحاسبة تتحمل
المسئولية العامة عن نظام رقابة الجودة .

 -02تدم تفدويض مسدئولية إدارة نظدام مراقبدة ومتابعدة نظدام رقابدة الجدودة الدى كدال مدن االدارة المركزيددة
االولى للتفتيش الفنى ومراقبة الجودة واالدارة المركزية الثانية للتفتيش الفنى ومراقبدة الجدودة بموجدب
قرارى رئيس الجهاز ارقام  515 ، 514لسنة  2015على التوالى
 -03يسعى الجهاز من خالل اعداد هذا الدليل الى تحقيق ما يلى التزاما لمتطلبات رقابة الجودة :


تقددديم تاكيددد معقددول مددن ان الجهدداز وجميددع موظفيدده ملتزمددون بمتطلبددات السددلوك االخالقددى
والمشار اليها بالدليل كاحد المتطلبات العامة الداء عملية المراجعة .



تقددديم تاكيددد معقددول مددن ان اعمددال المراجعددة التددى يددتم تاديتهددا سددتتم وفقددا للمعددايير المصددرية
والدولية ذات الصلة باعمال المراجعة ووفقا للمتطلبات القانونية المطبقة .



تمكين الجهاز من اصدار تقارير مناسبة للظروف .



تحديد مسئوليات االشراف .



تشجيع األتساق فى جودة االعمال المنجزة



تعزيز المبادىء الرئيسية لالخالقيات المهنية
 .iالنزاهة
 .iiاالستقاللية والموضوعية والتجرد
 .iiiالسرية المهنية
 .ivالكفاءة
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110

مرحلة االتفاق على شروط املهام الرقابية
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 -110االتفاق على شروط المهام الرقابية (خطاب اال تباط ) :

على الرغم من ان شروط المهام الرقابية التى يتم أداؤها بالجهاز تتم وفقا الحكام
تفدددويض عدددام ا احكدددام قانونيدددة ) وبالتدددالى فهدددى ال تخضدددع لطلبدددات الجهدددات الخاضدددعة
للمراجعددة او لالتفدداق معهددا اال ان خطدداب االرتبدداط يكددون مفيدددا فددى ارسدداء فهددم مشددترك
ورسددمى الدوار ومسددئوليات كددل مددن ادارة الجهددة الخاضددعة للمراجعددة والجهدداز وهددو مددا
يتضح على النحو التالى :
االتفاق على شروط المهام الرقابية

قبول عملية المراجعة

خطاب االرتباط

 -1يجب أن يتم االتفاق فيما بين مراقب الحسابات ا الجهاز ) و الجهة الخاضعة
للمراجعة على شروط المهمة فى ضوء قانون الجهاز المركزى للمحاسبات والقوانين
واللوائح ذات الصلة والتي يجب أن يتم توثيقها من خالل خطاب االرتباط بالمراجعة
أو في شكل رسمى آخر مناسب.
 -2ينبغي أن تحدد شروط التكليف بعمليات المراجعة إطار إعداد التقارير المالية المطبق.
 -3ال ينبغي أن يقبل مراقب الحسابات مهمة مراجعة القوائم المالية إال عندما يتوصل إلى
أن إطار إعداد التقارير المالية الذي تبنته إدارة الجهة الخاضعة للمراجعة مقبول .
 -4ينبغي أن يشعر المستوى االشرافى االعلى بادارة الجهاز بالرضا عن اإلجراءات
المناسبة المتبعة بشان قبول المهمة واستمرار العالقات مع الجهات الخاضعة وبعض
مهام المراجعة المحددة وأن النتائج التي تم التوصل إليها في هذا الصدد مالئمة وتم
توثيقها.
 -5في حالة توصل المستوى االشرافى االعلى بادارة الجهاز إلي معلومات لو سبق أن
توفرت في وقت سابق التخذ الجهاز قرارا ً برفض عملية المراجعة ،يتعين عليه
إبالغ الجهاز في الحال بهذه المعلومات حتى يتسنى له و المستوى االشرافى االعلى
بادارة الجهاز اتخاذ اإلجراء الالزم.
 -6بالنسبة للمراجعات المتكررة البد وأن يقوم مراقب الحسابات بالتحرى فيما إذا كانت
الظروف تتطلب إعادة النظر فى شروط المهمة وما إذا كانت هناك حاجة لتذكير
الجهى الخاضعة بشروط المهمة الحالية.
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 -7على مراقب الحسابات الذى يطلب منه  -قبل اإلنتهاء من المهمة  -تغيير شروط
المهمة بالشكل الذى يؤدى إلى الحصول على درجة أقل من التاكد أن يقوم بدراسة
مدى معقولية و مالءمة ذلك .
 -8فى حالة تغيير شروط المهمة البد و أن يتم االتفاق بين مراقب الحسابات و الجهة
الخاضعة على الشروط الجديدة.
 -9يجب على مراقب الحسابات أن ال يوافق على تغيير شروط المهمة إذا لم تكن هناك
مبررات معقولة لهذا التغيير .
 -11إذا لم يوافق مراقب الحسابات على تغيير التكليف باداء المراجعة  ،ولم يسمح له
باستكمال أعمال المراجعة وفقا ً لشروط التكليف األصلية ف نه يجب عليه االعتذار عن
أداء المهمة وفى هذه الحالة البد أن يراعى ما إذا كانت هناك أية التزامات تعاقدية أو
غير ذلك تملى عليه أن يقوم ب خطار األطراف األخرى التى تتمثل فى مجلس اإلدارة
أو المساهمين و إخبارهم بالظروف التى اضطرته لالعتذار عن أداء المهمة .
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جدول اوراق عمل المرحلة بالمجلد الثانى ا اوراق العمل )
رقم ورقة العمل

بيان ورقة العمل
خطاب االرتباط
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صفحة رقم

200
مرحلة التخطيط
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 -200قلحتو التكطةط

 - 210ات ا العام لعمتةو التكطةط
 – 220تةل المنشا لبةئتلا .
 -230ترديد لتصمة قستجس اتهمةو النس ةو لاتاطاء المق جلو.
 -240اعلاءا تقةة المكا ل .
 -250أستلاتةاةو الملاععو لاطو الملاععو
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 - 200قلحتو التكطةط :

لال ا قا تتاالك أهدال عمتةو الملاععو لت ةايا المالةو لتالا
الكاععو للنابو الالاك قالد التع ةل عن اللاس بكصجص قا ا ا مايت
ال ةايا المالةو قعدّ قن فى عمة عجاي لا اللاقو لفقا إل ا إعداد
التقا يل المالةو المط ق فصالحةا الملاععو الناعمو عن نجايةن أل
يمكن اه ينتج عنلا أهدال إعافةو .لند تشم ه ر
عنلوائح
ّ
تتعتق بالملاععو لإعداد التقا يل قا
األهدال اإلعافةو قسؤللةا
عن حات عدم اتلتاام بالصالحةا بما فال
إبالل قلان الرسابا
لن المةاايةو لالمساءلو ل/ال اإلبالل عن فعالةو اللنابو الدااتةو .لكن
لحتى فال حالو عدم لعجد قا ه ر األهدال اإلعافةو فقد يكجه
لتاملج تج نّعا عاقو تتعتق بتقليل قلان الرسابا بالالاك الملماس
حج عدم اتلتاام بالصالحةا أل حج فعالةو اللنابو
لتمراس ا
الدااتةو.
ل لن فعتى قلان الرسابا اه ياع ه ر التج نّعا قر أعت ا ر لاه
يكجه قتةقظا لتمكا ل التال ند ينا عنلا عدم اتلتاام أل قكا ل
بكصجص فعالةو اللنابو الدااتةو لدس التكطةط لعمتةو الملاععو
لتنةة هاوهو ما سيتم االشارة اليه على النحو
التالى :

تخطيط عملية المراجعة

وضع استراتيجية
للمراجعة وخطة مراجعة

تحديد االهمية النسبية  ،مناقشات فريق المراجعة
إستراتيجية المراجعة وخطة المراجعة ا برنامج
المراجعة )
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 - 210ات ا العام لعمتةو التكطةط
نجاعد التكطةط العاقو :
 -1ين غاااال عتاااال قلانااا الرساااابا

أه يقاااجم باااالتكطةط لعمتةاااو الملاععاااو حتاااى يااات أداء

قلماااو الملاععاااو بطليقاااو فعالاااو ت يعت ااال التكطاااةط قلحتاااو قنةصاااتو عااان الملاععاااو
للكاان عتااال العكااق هااج عمتةااو قسااتمل لقتكاال

لال ااا قااا ت اادأ بعااد قااد لعةااا قاان

امتماااا الملاععاااو الساااابقو أل تتصااا بلااااا لتساااتمل حتاااى امتماااا عمتةاااو الملاععااااو
الرالةو.
 -2ينبغي على مراقب الحسابات تخطيط وأداء عملية المراجعدة لتخفديض خطدر المراجعدة
لمسددتوى مددنخفض نسددبيا يتماشددى مددع هدددف عمليددة المراجعددة.ويقوم المراقددب بتخفدديض
خطدددر المراجعدددة عدددن طريدددق وضدددع وأداء إجدددراءات مراجعدددة للحصدددول علدددى أدلدددة
المراجعة الكافية والمالئمة وذلدك حتدى يسدتطيع التوصدل إلدى اسدتنتاجات معقولدة يبندى
عليها رأي المراجعة.
 -3يتطتاااا التكطااااةط لعمتةااااو الملاععااااو لعاااا إسااااتلاتةاةو عاقااااو لتملاععااااو للعاااا
اطو قلاععو ل لن لتكةةض اطل الملاععو لمستجي قنكةض قق ج يس ةا.
 -4عنااد تكطاااةط ل تنةةااا عمتةااو الملاععاااو لمااا لن عناااد تقةااة ل عااالل يتاااافج الملاععاااو
فااإه عتااى الملاناا إد ال أه عاادم التاااام المنشااأ بااالقجايةن لالتااجاف نااد يااؤثل بشااك
أساسال عتى القجاف المالةو .
 -5عتااااى الملاناااا ترديااااد األشااااكاص المناساااا ةن بالمنشااااأ المساااائجلةن عاااان الرجممااااو ل
ال ين سةت إباللل بنتافج عمتةو الملاععو.
 -6عناااد التكطاااةط لالساااتعايو بعمااا قلانااا آاااال عتاااى الملانااا اللفةساااى أه ياااد س
الكةاء الملنةو لتملان اآلال فال سةاق الملمو المردد .
األنشطة المبدئية للمهمة :
 -1ينبغددي علددي مراقددب الحسددابات القيددام باألنشددطة التاليددة قبددل البدددء فددي عمليددة مراجعددة
تتم ألول مرة وفي بداية مهمة المراجعة الحالية :
 القيام ب جراءات تتعلق بقبول العالقة مع العميل ومهام المراجعة المحددة .
 أداء إجدددد راءات تتعلددددق باسددددتمرار العالقددددة مددددع الجهددددة الخاضددددعة ومهمددددة المراجعددددة
المحددة.
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 تقييم مدى االلتزام بالمتطلبات األخالقية ,بما فيها االستقاللية .
 الحصول على فهم لشروط المهمة 0
 -2يتعدددين علدددى مراقدددب الحسدددابات أثنددداء إسدددتمرارية عالقتددده مدددع الجهدددة الخاضدددعة تقيددديم
المتطلبدددات األخالقيدددة بمدددا فدددي ذلدددك االسدددتقاللية ـ طدددوال أداء عمليدددة المراجعدددة ـ
بسددددبب حدددددوو التغيددددر فددددي الظددددروف والمواقددددف ،ويقددددوم بهددددذا األجددددراء قبددددل أداء
األنشددددطة الهامددددة األخددددرى لعمليددددة المراجعددددة الحاليددددة ومددددن اجددددل اسددددتمرار مهددددام
المراجعدددة غالبدددا ً مدددا تدددتم مثدددل هدددذه اإلجدددراءات األوليدددة بعدددد اكتمدددال المراجعدددة السدددابقة
بفترة وجيزة أو تتصل بها .
 -3إن الغرض من أداء األنشطة المبدئية للمهمة هذه هدو ضدمان أن يكدون المراقدب قدد درس
أية أحداو أو ظروف يمكنها أن تؤثر بصورة عكسية علي قدرة المراقب على التخطيط وأداء
عمليددة المراجعددة لتخفدديض خطددر المراجعددة لمسددتوي مددنخفض مقبددول نسددبيا  .ويسدداعد أداء
األنشطة المبدئية للمهمة علي ضمان أن المراقب يخطط لعملية مراجعة لتحقيق مايلى:
 المحافظة علي االستقاللية الالزمة والقدرة على أداء المهمة .
 التاكدددد مدددن عددددم وجدددود أمدددور تتعلدددق بنزاهدددة اإلدارة يمكنهدددا أن تدددؤثر علدددي
استعداد المراقب لالستمرار في المهمة .
 عددددم وجدددود سدددوء تفددداهم مدددع الجهدددة الخاضدددعة للمراجعدددة بالنسدددبة لشدددروط
المهمة.

 -220تفه المنفاة وبيئتها:

 -1ينبغددي علددي المراقددب تفهددم المنشدداة وبيئتهددا ,بمددا فددي ذلددك نظددام الرقابددة الداخليددة بدرجددة
كافيدددة لتحديدددد وتقيددديم مخددداطر التحريدددف الهدددام والمدددؤثر فدددي مراجعدددة القدددوائم الماليدددة ،
سدددواء كدددان ذلدددك راجدددع إلدددي أعمدددال الغدددش والتددددليس أم إلدددي الخطدددا  ,وان يكدددون هدددذا
الددتفهم كافيددا إلددي المدددى الددذي يسددتطيع معدده المراقددب القيددام بتصددميم والقيددام بدد جراءات
مراجعة إضافية..
 -2يضددع هددذا الددتفهم إطددارا مرجعيددا يقددوم مددن خاللدده المراقددب بددالتخطيط لعمليددة المراجعددة
ويمدددارس الحكدددم ا لمهندددي فيمدددا يخدددد تقيددديم مخددداطر التحريدددف الهدددام والمدددؤثر للقدددوائم
المالية والتعامل مع هذه المخاطر طوال عملية المراجعة  ,ومنها:
 تحديد األهمية النسبية .
 دراسدددددة مددددددى مالءمدددددة اختيدددددار وتطبيدددددق السياسدددددات المحاسدددددبية ,ومددددددي كفايدددددة
االفصاحات في القوائم المالية .
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 تحديدددددد المجددددداالت ال تدددددي تكدددددون فيهدددددا اعتبدددددارات المراجعدددددة الخاصدددددة ضدددددرورية
امعددددددامالت األطددددددراف ذوى العالقددددددة ومدددددددى مالءمددددددة اسددددددتخدام اإلدارة لفددددددرض
االستمرارية ,أو دراسة جوهر المعامالت ).
 اعداد توقعات لكي يتم استخدامها عند أداء اإلجراءات التحليلية .
 تصدددددميم وأداء إجدددددراءات مراجعدددددة إضدددددافية وذلدددددك لتخفددددديض خطدددددر المراجعدددددة
لمستوي منخفض مقبول نسبيا .
 تقيدديم مدددي كفايددة ومالءمددة أدلدده المراجعددة التددي تددم الحصددول عليهددا مثددل مالءمددة
االفتراضات واإلقرارات الشفهية والتحريرية من اإلدارة.
-3
-4
-5

-6

يستخدم المراقب الحكم المهني لتحديد درجة التفهم المطلوبة للمنشاة ولبيئتها .
يكدددون مددددي عمدددق الدددتفهم الكلدددي المطلدددوب مدددن المراقدددب فدددي القيدددام باعمدددال المراجعدددة
أقل من درجة تفهم اإلدارة في إدارتها للمنشاة .
يعتبددددر ال وصددددول إلددددي تفهددددم للمنشدددداة وبيئتهددددا  ,عمليددددة متصددددلة ,وديناميكيددددة لتجميددددع
وتحدددديو وتحليدددل المعلومدددات أثنددداء عمليدددة المراجعدددة .ويشدددار إلدددي إجدددراءات المراجعدددة
للوصول إلي تفهم للمنشاة وبيئتها علي أنها " إجراءات تقييم الخطر" .
يجددددب علددددي مراقددددب الحسددددابات أن يقددددوم بدددداداء إجددددراءات تقيدددديم الخطددددر التاليددددة لكددددي
يتوصل إلي تفهم للمنشاة ولبيئتها :

 االستفسار من اإلدارة ومن اآلخرين داخل المنشاة .
 القيام باإلجراءات التحليلية .
 القيام باعمال المالحظة والتفتيش.
 -7يجب علي أعضاء فريق العمل أن يتناقشوا فيمدا بيدنهم فدي قابليدة تعدرض القدوائم الماليدة
للمنشدداة لتحريفددات هامددة ومددؤثرة ا خاصددة تلددك الناتجددة عددن الغددش او التدددليس ) و علددي
االعضدداء ذوى الخبددرة تحديددد األمددور التددي ينبغددي إبالغهددا ألعضدداء فريددق العمددل غيددر
المشتركين في المناقشة .
 -8عندما ينوي المراقب استخدام المعلومات عن المنشاة وبيئتها التي حصدل عليهدا فدي فتدرات
سددابقة  ,ف ندده يتوجددب عليدده تحديددد مددا إذا كددان قددد حدددثت أيددة تغيددرات يمكددن أن تددؤثر علددي
مصداقية مثل هذه المعلومات بالنسبة ألعمال المراجعة الحالية .
 -9يجددب علددي المراق د ب أن يتوصددل إلددي تفهددم للعوامددل المتصددلة بالصددناعة والددنظم والعوامددل
الخارجية األخرى بما في ذلك إطار إعداد التقارير المالية المطبق .
 -10يجددددب علدددددي المراقددددب أن يتوصدددددل إلدددددي تفهددددم لطبيعدددددة المنشدددداة ا عمليدددددات المنشددددداة
وملكيتهدددا وحوكمتهدددا وأندددواع االسدددتثمارات التدددي تقدددوم بهدددا والخطدددط المزمدددع عملهدددا,
والطريقة التي يتم بها هيكله المنشاة وكيف يتم تمويلها).
 -11يجددددب علددددي مراقددددب الحسددددابات أن يتوصددددل إلددددي تفهددددم الختيددددار المنشدددداة وتطبيقهددددا
للسياسددددات المحاسددددبية وان يضددددع فددددي اعتبدددداره مددددا إذا كانددددت هددددذه السياسددددات مناسددددبة
58

ألنشدددددطتها و مدددددا إذا كاندددددت تتماشدددددي مدددددع إطدددددار إعدددددداد التقدددددارير الماليدددددة المطبدددددق
والسياسات المحاسبية المستخدمة في الصناعة ذات الصلة.
 -12ينبغدددي علدددي مراقدددب الحسدددابات أن يتوصدددل إلدددي تفهدددم ألهدددداف المنشددداة وإسدددتراتيجيتها
ومخددداطر النشددداط المرتبطدددة بهدددا والتدددي يمكدددن أن يندددتج عنهدددا تحريدددف هدددام ومدددؤثر فدددي
القوائم المالية.
 -13يجب علي مراقب الحسابات أن يصل إلي تفهم لقياس وفحد األداء المالي للمنشاة .
 -14على المراقب الحصدول علدى تفهدم عدام ل طدار القدانوني والنظدامي للمنشداة والقطداع الدذي
تنتمي إليه ومدى التزام المنشاة بهذا اإلطار .
 -15ينبغى على مراقب الحسابات أن يقوم بدراسة كيفية تاثير استخدام المنشداة محدل المراجعدة
للم نشاة الخدمية على نظام الرقابة الداخلية فى المنشاة وذلدك لتحديدد وتقيديم خطدر التحريدف
الهام والمؤثر ولتصميم وأداء أية إجراءات مراجعة إضافية.
 -16ينبغي على المراقب أن يحدد أهمية أنشطة المنشاة الخدمية للمنشاة محل المراجعدة وعالقدة
ذلك بعملية المراجعة من أجل الحصول على تفهم للمنشاة محل المراجعدة وبيئتهدا ،وبقيامده
بذلك يتوصل المراقب متى كان ذلك مالئما ً لتفهم ما يلي:
o
o
o
o
o
o
o

طبيعة الخدمات التي تقدمها المنشاة الخدمية.
شروط العقد والعالقة بين المنشاة محل المراجعة والمنشاة الخدمية.
المدى الذي تتفاعل معه نظدم الرقابدة الداخليدة فدى المنشداة محدل المراجعدة مدع نظدم المنشداة
الخدمية.
نظام الرقابة الداخلية فى المنشاة محل المراجعة المتعلق بانشطة المنشاة الخدمية
قدرة المنشاة الخدمية ،وسالمة مركزها المالي  ،بما في ذلدك إمكانيدة التداثير المحتمدل لفشدل
المنشاة الخدمية على المنشاة محل المراجعة.
معلومات بشان المنشاة الخدمية مثل تلك الموجودة فى دليل المستخدم والدليل التقنى.
المعلومات المتاحة عن عناصر الرقابة المتعلقة بنظم معلومات المنشاة الخدمية مثل عناصر
الرقابة العامة لتكنولوجيا المعلومات وعناصر الرقابة المطبقة.

 -17إذا توصل المراقب إلى أن أنشطة المنشاة الخدمية هامة للمنشاة محل المراجعة وذات صدلة
بعملية المراجعة فينبغي عليه أن يحصل على تفهم كاف للمنشاة وبيئتها بما فى ذلك الرقابدة
الداخلية وذلك لتحديد وتقيديم مخداطر التحريدف الهدام والمدؤثر ولتصدميم إجدراءات مراجعدة
إضافية لمواجهة المخاطر التى تم تقييمها.
 -18إذا استخدم المراقب تقرير مراقب حسابات المنشاة الخدمية ،فينبغدي أن يضدع المراقدب فدي
اعتبدداره القيددام باستفسددارات تتعلددق بالكفدداءة المهنيددة لمراقددب حسددابات المنشدداة الخدميددة عنددد
تنفيذه لمهمة المراجعة للمنشاة الخدمية التي وافق عليها.
 -19ينبغى على مراقب الحسابات عند استخدام تقرير مراقب حسابات المنشداة الخدميدة أن يقدوم
بدراسة طبيعة ومحتوى هذا التقرير.
 -20ينبغي على المراقب أن يقوم بدراسة نطاق العمل المؤدى من مراقبي المنشاة الخدمية  ،كما
ينبغي عليه تقييم مدى فائدة ومالئمة التقارير الصادرة عن مراقبي المنشاة الخدمية.
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 -21على المراقب أن يقوم بدراسة ما إذا كانت طبيعة وتوقيت ومدى هذه االختبارات توفر أدلة
مراجعددة كافيددة ومناسددبة تتعلددق بكفدداءة تشددغيل نظددام الرقابددة الداخليددة وذلددك لتعزيددز تقيدديم
المراقب لمخاطر التحريف الهام والمؤثر.
 -22للحصول على تفهم للمنشاة وأداء إجراءات إضافية لمواجهة المخاطر التي تم تقييمها  ،فقدد
يحتدداج المراقددب الحصددول – عددن طريددق المنشدداة أو مسددتقال -علددى أدلددة مراجعددة فددي هيئددة
تقارير وأراء وتقييمات وبيانات من خبير.
 -23ينبغدي علددى مراقددب الحسدابات عنددد التخطدديط السدتخدام عمددل خبيددر أن يقدوم بتقيدديم الكفدداءة
المهنية للخبير.
 -24على المراقب توثيق األمور التالية كما هو موضح بالمجلد الثانى ااوراق العمل) :
 المناقشددات التددى تددتم بددين أعضدداء فريددق العمددل فيمددا يخددد قابليددة تعددرض القددوائم
الماليددة للمنشدداة لتحريدددف هددام ومددؤثر نددداتج عددن خطددا أو غدددش والقددرارات الهامدددة
التي تم التوصل إليها.
 العناصددر الرئيسددية لمدددى الددتفهم الددذي تددم الحصددول عليدده فيمددا يخددد كددل جانددب
مددددن جوانددددب المنشدددداة وبيئتهددددا وذلددددك مددددن أجددددل تقيدددديم مخدددداطر التحريددددف الهددددام
والمددؤثر فددي القدددوائم الماليددة ،وتقيدديم مصدددادر المعلومددات التددي تدددم الحصددول منهدددا
على هذا التفهم ،وكذلك إجراءات تقييم الخطر.
 مخدداطر التحريددف الهددام والمددؤثر التددي تددم تحديدددها علددى مسددتوى القددوائم الماليددة
وعلى مستوى التاكد .
 -25يجب علي المراقب عند تخطيط وتنفيذ إجراءات المراجعة وعند تقييم نتائجها دراسدة مددى
مالئمة تطبيق اإلدارة لفرض االستمرارية في إعداد القوائم المالية.
 -26يجب على المراقب أن يدرس مدى كفاءة إجراءات الرقابة على اعتماد وتسجيل المعامالت
مع األطراف ذوي العالقة.

 – 230تحديد وتصمي مستوى االهمية النسبية واالةطاء المقبولة :
 -1علددى مراقددب الحسددابات أن ياخددذ فددى اعتبدداره األهميددة النسددبية وعالقتهددا بمخدداطر
المراجعة عند قيامه بتنفيذ عملية مراجعة .
 -2يمكدددن تعريدددف االهميدددة النسدددبية وفقدددا لهدددذا الددددليل بانهدددا المبلدددغ أو المبدددالغ التدددي
يحددددها المراجددع عنددد مسددتوى أقددل مددن األهميددة النسددبية للقددوائم الماليددة ككددل،
لدددديخفض إلددددى أدنددددى مسددددتوى مقبددددول احتمددددال أن تتجدددداوز اجمددددالي التحريفددددات
غيددددر المصددددححة ،وغيددددر المكتشددددفة األهميددددة النسددددبية للقددددوائم الماليددددة ككددددل.
وتشدددير االهميدددة النسدددبية أيضدددا ً إلدددى المبلدددغ ،أو المبدددالغ التدددي يحدددددها المراجدددع
عندددد مسدددتوى ،أو مسدددتويات االهميدددة النسدددبية لفئدددات معيندددة مدددن المعدددامالت  ،أو
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أرصددددة حسدددابات ،أو إفصددداحات , .وتسدددتخدم المفددداهيم التاليدددة وفقدددا لهدددذا الددددليل
على النحو التالى :
 تةطيط االهمية النسبية :
هو التحديد المبدئى لالهمية النسبية على مستوى القوائم المالية ككل و يتم
على اساس كمى امبلغ محدد) ويتخذ كاساس لتصميم االهمية النسبية على
مستوى البنود وكذا لتحديد االخطاء المقبولة والذى يتم بناء عليه تحديد
طبيعة وتوقيت ومدى اجراءات المراجعة .
 تصمي االهمية النسبية :
وهى جزء من تخطيط االهمية النسبية حيو يتم خاللها توزيع االهمية
النسبية على مستوى البنود والحسابات وفئات المعامالت .
 اةطاء مقبولة :
هى مستوى االهمية النسبية التى من المعتاد ان يقوم المدقق باالعتماد
عليها عند اختبار بند اوحساب او فئة من المعامالت .
 -3عندددد وضدددع خطدددة المراجعدددة يحددددد المراقدددب مسدددتوى مقبدددول ل هميدددة النسدددبية
للكشددددف عددددن التحريددددف الكمددددى ذى األهميددددة مددددع األخددددذ فددددى االعتبددددار إمكانيددددة
وجدددود تحريفدددات ذات مبدددالغ صدددغيرة نسدددبيا ً  ،إال أنددده لدددو تدددم تجميعهدددا يمكدددن أن
يكون لها تاثير ذو أهمية على القوائم المالية .

 -4يتضمن تحديداألهمية النسبية ممارسدة الحكدم المهندي .وغالبدا ً مدا يدتم تطبيدق النسدبة
المئويدددة كاسددداس مرجعدددى  ،كبدايدددة لتحديداألهميدددة النسدددبية للقدددوائم الماليدددة ككدددل.
وتتضمن العوامل التي قد تؤثر في تحديد االساس المرجعي المناسب ما يلي:
 oعناصددددر القددددوائم الماليددددة علددددى سددددبيل المثددددال :أصددددول ،التزامددددات ،حقددددوق
الملكية ،إيرادات ،مصروفات .
 oمدددا إذا كاندددت هنددداك بندددود يتركدددز عليهدددا اهتمدددام مسدددتخدمي القدددوائم الماليدددة
لمنشددداة معيندددة ) علدددى سدددبيل المثدددال :لغدددرض تقدددويم االداء المدددالي ،قدددد يميدددل
المستخدمون للتركيز على الربح ،أو االيراد ،أو صافي االصول
 oطبيعددددة المنشدددداة ،أيددددن تقددددع المنشدددداة مددددن دورة حياتهددددا ،والصددددناعة والبيئددددة
االقتصادية التي تعمل فيها المنشاة
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 oهيكدددل ملكيدددة المنشددداة والطريقدددة التدددي تُمدددول بهدددا اعلدددى سدددبيل المثدددال :إذا
كانددت المنشدداة ممولددة  -فقددط  -بالدددين بدددال مددن حقددوق الملكيددة ،فقددد ينصددب
اهتمدددام المسدددتخدمون علدددى االصدددول ،والمطالبدددات عليهدددا ،بددددالً مدددن أربددداح
المنشاة(.
والجددول التدالي يتضدمن اسدس استرشدادية لتحديدد األهميدة النسدبية )وتةدةل هةره االسة فةى
نطاع الحك المهنى ) توجد عدة اسس استرشادية لتحديد االهمية النسدبية اال انده الغدراض هدذا
الدليل فانه يتم حساب االهمية النسبية باستخدام االسلوب المنفرد بتطبيق النسب التالية والتى يتم
اختيار احدها وفقا لدراسة العوامل المؤثرة فى تحديد االهمية النسبية :
االساس
اجمالى االيراد
صافى الربح قبل الضرائب
مجموع االصول
حقوق الملكية

النسبة
5و% -
% 5
% 2
%1

 -5يمكدددن للمراقدددب عندددد تخطددديط أعمدددال المراجعدددة تحديدددد المسدددتوى المقبدددول ل هميدددة
النسبية عند مستوى أقل مما هو مطلوب الستخدامه في تقييم نتائج المراجعة .
 -6علددددى المراقددددب توثيددددق المبددددالغ والعوامددددل التددددى تددددم علددددى اساسددددها تحديددددد االهميددددة
النسبية وكذا مايلى:
 oاالهمية النسبية على مستوى القوائم المالية ككل .
 oمسددددتو ى  /مسددددتويات االهميددددة النسددددبية لفئددددات المعددددامالت او ارصدددددة
الحسابات او االفصاحات .
 -7عنددددد وضددددع خطدددد ة المراجعددددة يحدددددد المراقددددب مسددددتوى مقبددددول ل هميددددة النسددددبية
للكشددف عددن التحريددف الكمددى ذو األهميددة  ،إال أندده يجددب دراسددة كددل مددن قيمددة االكددم)
و طبيعدددة االندددوع ) هدددذا التحريدددف .و مدددن أمثلدددة التحريدددف الندددوعى هدددو الشدددرح غيدددر
الكامدددل أو غيدددر السدددليم ألحدددد السياسدددات المحاسدددبية ممدددا قدددد يترتدددب عليددده تكدددوين فكدددرة
خاطئددددة عددددن القددددوائم الماليددددة مددددن مسددددتخدميها ،وكددددذا عدددددم اإلفصدددداح عددددن مخالفددددة
المتطلبدددددات الرقابيدددددة عنددددددما يكدددددون مدددددن المحتمدددددل أن فدددددرض العقوبدددددات لمثدددددل هدددددذه
المخالفددددات سددددوف يددددؤثر فددددى وقددددت الحددددق علددددى المقدددددرة التشددددغيلية للمنشدددداة بدرجددددة
كبيرة.

 -240تقيي المةاطر
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ينبغدددددي علدددددى مراقدددددب الحسدددددابات القيدددددام بتخطددددديط وأداء عمليدددددة المراجعدددددة متبعدددددا ً
-1
أسدددلوب الشدددك المهندددي وأن يكدددون مددددركا للعوامدددل التدددي قدددد تدددؤدى إلدددى تحريدددف القدددوائم
الماليدددة تحريفدددا هامدددا ومدددؤثرا ومدددن ثدددم عددددم مصدددداقيتها .وكدددذا بدددان المراجعدددة قدددد تكشدددف
حددددددداالت أو أحدددددددداو تدددددددؤدى إلدددددددى التسددددددداؤل عدددددددن مددددددددى التدددددددزام المنشددددددداة بدددددددالقوانين
واللوائح المطبقة من عدمه .
ال يمكددددن لمراقددددب الحسددددابات الحصددددول علددددى تاكددددد حاسددددم بسددددبب وجددددود بعددددض
-2
المحددددات المتاصددلة التددي قددد تددؤثر علددى قدرتدده علددى اكتشدداف التحريفددات الهامددة والمددؤثرة
وتنشا هذه المحددات عن عوامل مثل:
 oاستخدام العينة.
 oالمحددات المتاصدلة الناجمدة عدن طبيعدة النظدام المحاسدبي ونظدام الرقابدة
الداخلية امثال :إمكانية حدوو تواطؤ أو تجاوزات اإلدارة).
 oحقيقة أن غالبية أدلة المراجعة مقنعة أكثر منها حاسمة.
لدددى تنفيددذ اجددراءات تقيدديم المخدداطر والنشدداطات ذات العالقددة ان ياخددذ بعددين االعتبددار
-3
االهداف واسعة النطاق لصالحيات المراجعة لمراقب الحسابات .
عند تحديد مخداطر االخطداء الجوهريدة يمكدن لمراقدب الحسدابات ان ياخدذ فدى الحسدبان
-4
المسائل االضافية التالية :
 oمسائل ذات عالقة بالمناخ السياسى والصالح العام وحساسية البرامج .
 oتاكيدات عن تنفيذ المعامالت واالحداو وفقا للقوانين او الصالحيات المالئمة .

-5

ويتكون خطر المراجعة ممايلى :
 oالةطر المتأصل:
هي مخاطر تعرض أرصدة الحسابات أو فئات المعامالت بطبيعتها لتحريفدات
قددد تكددون هامددة سددواء بمفردهددا أو عنددد تجميعهددا باخطدداء فددي أرصدددة أو فئددات
أخرى ،مع افتراض عدم وجود رقابة داخلية مناسبة.
 oةطر الرقابة:
هي مخاطر وقوع تحريف هام فى أرصدة الحسابات أو في فئة مدن المعدامالت
والتي قد تكون هامة سواء بمفردها أو عند تجميعهدا مدع أخطداء فدي أرصددة أو
فئات أخرى وال يتم منعها أو اكتشافها وتصحيحها فى وقت مناسب عن طريدق
نظام الرقابة الداخلية .وعندما يكون خطر الرقابة متعلق بموضوع المهمة يظل
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خطر الرقابة موجود بسبب المحدددات المتاصدلة فدى تصدميم وتشدغيل أى نظدام
للرقابة الداخلية.
وال يفير هرا الدليل الى كل من الةطر المتاصةل وةطةر الرقابةة بصةورة
منفصلة ولكن يفير اليهما كةطر تحريه ها وم ثر (مةاطر جوهرية)
 oةطر عد االكتفاه:
وهي مخاطر أن تعجز إجراءات التحقق التي يطبقها المدقق عن اكتشاف
أخطاء في أرصدة الحسابات أو في فئات المعامالت قد تكون هامة سواء
بمفردها أو عند تجميعها مع أخطاء في أرصدة أو فئات أخرى.

 -6لتخفيض خطر المراجعة لمستوى منخفض نسبيا ً ينبغي على المراقب عند التخطيط
وأداء المراجعة أن ياخذ في اعتباره مخاطر التحريفات الهامة والمؤثرة الناتجة عن األخطاء
و الغش والتدليس في القوائم المالية.
 -7ينبغي علي المراقب الحفاظ علي أسلوب الشك المهني طوال عملية المراجعة وأن يكون
مدركا إلمكانية وجود تحريف هام ومؤثر ناتج عن الغش وذلك علي الرغم من خبرة المراقب
السابقة مع المنشاة فيما يتعلق بامانه ونزاهة اإلدارة وهؤالء المسئولين عن الحوكمة .
 -8ينبغى على المراقب ان يقوم بعمل استفسارات من االدارة تتعلق باآلتى :
 oتقيددديم اإلدارة لخطدددر أن تكدددون القدددوائم الماليدددة محرفدددة تحريفدددا ً هامدددا ً ومدددؤثرا ً نددداتج
عن الغش.
o

o
o
o
o
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اإلجدددراءات التدددى تتبعهدددا اإلدارة لتحديدددد ومواجهدددة مخددداطر الغدددش والتددددليس داخدددل
المنشدددداة  ،ويتضددددمن ذلددددك أيددددة مخدددداطر معينددددة للغددددش تكددددون اإلدارة قددددد حددددددتها أو
رصدديد حسدداب أو فئددة مددن معددامالت أو اإلفصدداحات التددى يمكددن أن يقددع فيهددا خطددر
من مخاطر الغش والتدليس.
إبالغددددات اإلدارة – إن وجدددددت  -ألولئددددك المسددددئولون عددددن الحوكمددددة بمددددا يتعلددددق
باإلجراءات التى تتبعها لتحديد ومواجهة مخاطر الغش والتدليس في المنشاة.
إبالغدددددات اإلدارة – إن وجددددددت  -للعددددداملين بخصدددددود آرائهدددددا عدددددن ممارسدددددات
النشاط والسلوك األخالقي فى المنشاة .
تحديددددد مددددا إذا كانددددت لدددددي اإلدارة و أعضدددداء المراجعددددة الداخليددددة أيددددة خلفيددددة عددددن
عملية غش حقيقية أو مشتبه فى حدوثها أو محتملة قد تؤثر على المنشاة .
كيفيدددة ممارسدددة المسدددئولون عدددن الحوكمدددة ل شدددراف علدددى عمليدددات اإلدارة لتحديدددد
مخددداطر عمليددددات  -الغددددش والتدددددليس داخددددل المنشدددداة ونظددددام الرقابددددة الداخليددددة الددددذي
وضعته اإلدارة لتخفيف هذه المخاطر واالستجابة لها.

 -9ينبغي أن يضع المراقب في اعتباره ما إذا كانت المعلومات التي تم الحصول عليها
تشير إلي وجود واحد أو أكثر من عوامل خطر الغش .
ينبغدددي علدددي المراقدددب  ,عندددد قيامدددة بعمدددل إجدددراءات تحليليدددة للتوصدددل إلدددي
-10
فهددم للمنشددداة وبيئتهدددا بمدددا فدددى ذلدددك الرقابدددة الداخليدددة ,أن ياخدددذ بعدددين االعتبدددار العالقدددات
غيدددر العاديدددة وغيدددر المتوقعدددة التدددي يمكدددن أن تشدددير إلدددي مخددداطر التحريفدددات الهامدددة
الناتجة عن الغش .
ينبغدددي علدددي المراقدددب عندددد تحديدددد وتقيددديم مخددداطر التحريدددف الهدددام والمدددؤثر
-11
علدددي مسدددتوي القدددوائم الماليدددة وعلدددى مسدددتوي التاكدددد لفئدددة مدددن المعدددامالت أو أرصدددده
الحسدددابات أو االفصددداحات تحديدددد وتقيددديم مخددداطر التحريدددف الهدددام والمدددؤثر النددداتج عدددن
الغددش  .وتعتبددر المخدداطر التددي تددم تقييمهددا علددى أنهددا تددؤدي إلددى حدددوو تحريددف هددام
ومددؤثر ندداتج عددن الغددش مخدداطر جوهريدده  ،وبندداء عليدده ينبغددي علددي المراقددب أن يقددوم
بتقيدددديم تصددددميم نظددددام الرقابددددة الداخليددددة بالمنشدددداة بمددددا فددددى ذلددددك أنشددددطة الرقابددددة ذات
الصدددددلة ويقدددددوم بتحديدددددد مدددددا إذا كدددددان قدددددد تدددددم تنفيدددددذها  .و أن يفكدددددر فيمدددددا إذا كاندددددت
المعلومددات األخددرى التددي تددم الحصددول عليهددا تشددير إلددى مخدداطر تحريددف هددام ومددؤثر
ناتجة عن الغش .
يجدددب علدددى المراقدددب تحديدددد وتقيددديم مخددداطر التحريدددف الهدددام والمدددؤثر علدددى
-12
مسدددددتوى القدددددوائم الماليدددددة ،وعلدددددى مسدددددتوى التاكيدددددد لفئدددددات المعدددددامالت وأرصددددددة
الحسابات واالفصاحات .وتحقيقا لهذا الغرض يقوم المراقب بالتالي:
 oتحديددد المخددداطر طددوال عمليدددة تفهددم المنشددداة وبيئتهددا ،بمدددا فددي ذلدددك
عناصددددر الرقابددددة ذات الصددددلة التددددي تددددرتبط بالمخدددداطر ،وبدراسددددة
فئدددات المعدددامالت ،وأرصددددة الحسدددابات واالفصددداحات فدددي القدددوائم
المالية.
 oربددددط المخدددداطر المحددددددة بمددددا يمكددددن أن يحدددددو مددددن خطددددا علددددى
مستوى التاكيد.
 oدراسددددة مددددا إذا كانددددت المخدددداطر قويددددة للحددددد الددددذي قددددد ينددددتج عندددده
تحريف هام ومؤثر في القوائم المالية.
 oدراسدددة احتمدددال أن ينشدددا عدددن المخددداطر تحريدددف هدددام ومدددؤثر فدددي
القوائم المالية.
ينبغدددي علدددى المراقدددب أن يقدددرر أي مدددن المخددداطر المحدددددة طبقدددا ً لحكمددده الشخصدددى
-13
تتطلدددب اعتبدددارات مراجعدددة خاصدددة وتعدددرف مثدددل هدددذه المخددداطر علدددى انهدددا "المخددداطر
الجوهرية" .
لةةةدى االستفسةةةار مةةةن االداريةةةين وغيةةةره مةةةن مةةةوظفى الجهةةةة الةا ةةةعة للمراجعةةةة
-14
كجةةةزء مةةةن اجةةةراءات تقيةةةي المةةةةاطر  ،يمكةةةن لمراجةةةا الجهةةةاز ان يحصةةةل علةةةى معلومةةةات
أ افية من :
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 oالمةةةةةةراجعين المفةةةةةةاركين فةةةةةةى مراجعةةةةةةة االداء وغيرهةةةةةةا مةةةةةةا عمليةةةةةةات
المراجعة رات العالقة بالجهة الةا عة للمراجعة .
 oالمسئوولين الحكوميين
 oتقارير او محا ر جهات حكومية اةرى
كما يمكن له ان يقو بفحص ومالحظة ما يلى :
 oايةةةة مسةةةتندات ا ةةةافية تقةةةدمها الجهةةةة الةا ةةةعة للمراجعةةةة الةةةى الجهةةةات
الحكومية .
 oالقرارات الوزارية رات الصلة .
 oاقرارات مسئوولى تلك الجهات الى السلطات الحكومية .
 -250أستراتيجية المراجعة وةطة المراجعة :

اوال :استراتيجية المراجعة

-1
-2

ينبغي علي المراقب وضع إستراتيجية للمراجعة .
تحدد استراتيجية المراجعة بو وو ما يلل :
 اإلمكانيدددات التدددي يجدددب اسدددتخدامها فدددي بعدددض منددداطق المراجعدددة مثدددل اسدددتخدام
أعضددداء فريدددق عمدددل لدددديهم الخبدددرة المناسدددبة للمنددداطق ذات الخطدددر المرتفدددع أو
إشراك خبراء في األمور المعقدة.
 األعدددداد التدددي ستخصدددد لكدددل منطقدددة مراجعدددة محدددددة  ,مثدددل عددددد أعضددداء
الفريددددق المكلفددددين بمالحظدددددة جددددرد المخددددزون فدددددي المواقددددع الهامددددة  ،اومددددددي
فحدددد عمددددل المددددراقبين اآلخدددرين فددددي حالددددة مراجعدددة المجموعددددة) أو موازنددددة
وقت المراجعة بالساعات لتخصيصها للمناطق مرتفعة األخطار.
متدددى يدددتم اسدددتخدام هدددذه اإلمكانيدددات سدددواء فدددي مرحلدددة المراجعدددة الدوريدددة أو

في تواريخ إجراءات القطع.
 كيفيددددة إدارة وتوجيدددده واإلشددددراف علددددي هددددذه اإلمكانيددددات مددددن حيددددو تحديددددد
التدددواريخ المتوقعدددة لعقدددد اجتمددداع بدايدددة المراجعدددة و اجتمددداع االنتهددداء منهدددا  ،و
التددددواريخ المتوقعددددة لقيددددام الشددددريك المسددددئول والمدددددير بدددد جراءات الفحددددد ا
بموقددددع المراجعددددة أو خددددارج موقددددع المراجعددددة ) ومددددا إذا كددددان سدددديتم اسددددتكمال
مراجعة مراقبة الجودة لعملية المراجعة قبل إصدار التقرير أم ال .
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 -3سيكون أسلوب المراجعة النهائي إما اسلوب تحقق فقط أواسلوبا مزدوجا من اختبارات
الرقابة واجراءات تحقق بناء على تقييم الرقابة  ،االختبارات المزدوجة شائعة وهي عبارة عن
دمج اختبارات الرقابة واجراءات التحقق للمعامالت .

ثانيا  :ةطـــة المراجعة

 -1ينبغددددي علددددي مراقددددب الحسددددابات وضددددع خطددددة مراجعددددة لعمليددددة المراجعددددة وذلددددك
لتخفيض خطر المراجعة لمستوي منخفض مقبول.
 -2تفمل ةطة المراجعة ما يلل :

 وصف لطبيعة وتوقيت ومدي إجراءات تقييم الخطر التي تدم التخطديط لهدا والتدي تكفدي
لتقييم خطر التحريف الهام والمؤثر .
 وصف لطبيعة وتوقيت ومدي إجراءات المراجعة اإلضافية التدي تدم التخطديط لهدا علدي
مستوي التاكيد لكل فئة من فئات المعامالت أو أرصدة الحسابات أو االفصاحات الهامدة
والمؤثرة .
 إجراءات المراجعة األخرى اإلضافية مثل تلك المطلوب تنفيذها لعملية المراجعة وذلدك
لاللتزام بمعايير المراجعة المصرية.
-3
-4
-5
-6

-7
-8
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ينبغي تحديو استراتيجية المراجعة و خطة المراجعة وتغييرهما كلما لزم األمر أثناء
سير عملية المراجعة .
ينبغي علي المراقب التخطيط لطبيعة وتوقيت ومدي التوجيه واإلشراف علي أعضاء
فريق العمل وفحد عملهم.
ينبغى على مراقب الحسابات أن يقوم بتصميم وأداء إجراءات تحقيق لكل فئة هامة من
فئات المعامالت ،وأرصدة الحسابات ،و اإلفصاحات .
بنبغى أن تشتمل إجراءات التحقق التي يقوم مراقب الحسابات بتصميمها وادائها على
إجراءات المراجعة التالية والتي ترتبط بعملية إقفال القوائم المالية:
 oمطابقة القوائم المالية مع السجالت المحاسبية المعنية.
 oفحد قيود اليومية الهامة والمؤثرة والتسويات األخرى التي تم عملها
أثناء عملية إعداد القوائم المالية.
ينبغي على مراقب الحسابات ان يقوم بتصميم وأداء إجراءات التحقق التى تتعامل بصفة
خاصة مع مخاطر التحريف الهام والمؤثر الذى تم تقييمه على مستوى التاكيد بانه
خطر جوهري .
عندما يتم تصميم و أداء إجراءات التحقق فى تاريخ سابق لنهاية الفترة ،فينبغى على
المراقب أن يؤدى إجراءات تحقق إضافية أو إجراءات تحقق ممزوجة مع اختبارات
الرقابة لتغطية الفترة المتبقية التى تعطى أساسا ً منطقيا ً للتوسع فى نتائج المراجعة من
هذا التاريخ إلى نهاية الفترة.

 -9ينبغي على مراقب الحسابات أن يقوم بتصميم و اداء إجراءات المراجعة لتقييم ما إذا
كان العرض الكلى للقوائم المالية ،بما في ذلك اإلفصاحات ذات الصلة ،يتفق مع إطار
إعداد التقارير المالية المطبق.
 -10ينبغي علي المراقب توثيق استراتيجية المراجعة وخطة المراجعة وكذلك أية تغييرات
جوهرية تتم عليها أثناء عملية المراجعة .
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جدول اوراق عمل المرحلة بالمجلد الثانى ا اوراق العمل )
ورقة

بيان ورقة العمل

عمل

رقم

رقم
توثيق االنشطة المبدئية
توثيق مناقشة فريق العمل
بشان تفهم العوامل المتصلة بالصناعة والعوامل الخارجية
تفهم طبيعة المنشاة
بشان تفهم كيفية اختيار المنشاة وتطبيقها للسياسات المحاسبية

بشان تفهم اهداف المنشاة واستراتيجيتها
بشان تفهم قياس وفحد االداء المالى للمنشاة .
االطار القانونى والنظامى
استفسارات من االدارة حول الغش
استفسارات من االدارة حول معرفة االدارة باى حاالت غش
الحوكمة
عوامل خطر الغش
برنامج مراجعة للتعامل مع مخاطر التحريفات الهامة
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صفحة

300
مرحلة دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية
واجراء اختبارات الرقابة
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 -300مرحلة دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية واجراء اختبارات الرقابة:

-310االطار العام لمرحلة دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية
– 320تقييم نظام الرقابة الداخلية بالجهة الخاضعة للرقابة
 – 330تحديد مخاطر التحريف الهام والمؤثر
 – 340تحديد طبيعة وتوقيت ومدى اختبارت الرقابة
 – 350التوثيق

االطار العام
لمرحلة
دراسة
وتقييم نظام
الرقابة
الداخلية

71

 -300مرحلة دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية واجراء اختبارات الرقابة:

مرحلة دراسة وتقييم نظام
الرقابة الداخلية واجراء
اختبارات الرقابة

تحديد وتقييم مخاطر التحريف
الهام والمؤثر من خالل
تفهمالمنشاة وبيئتها وانظمة
الرقابة الداخلية

المخاطر الجوهرية متضمنه مخاطر الغش
تصميم واداء اختبارات الرقابة

تحديد مخاطر االخطاء الجوهرية على
مستوى القوائم المالية وعلى مستوى كل
تاكيد

 -310االطار العام لمرحلة دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية :
 -01تعتبر مرحلة دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية  ،استمرارا الجدراءات تقيديم
المخاطر التى بددات فدى مرحلدة التخطديط  .حيدو يقدوم المراجدع بزيدادة تفهدم
نظددام الرقابددة الداخليددة بالجهددة الخاضددعة للمراجعددة وتقيدديم مخدداطر الرقابددة و
مخاطر االخطاء الجوهرية بشكل منفصل على مستوى كل تاكيد من تاكيدات
القوائم المالية .
 -02ويشير مصطلح الرقابة الداخلية وفقا لهذا الدليل بانده العمليدة المصدممة والتدي
يتم تنفيذها بواسطة المسئولين عن الحوكمدة واإلدارة واألفدراد اآلخدرين بالجهدة
الخاضعة للمراجعة وذلك إلعطاء درجة تاكد معقولة عدن تحقيدق أهددافها فيمدا
يخدد مصدداقية إعدداد التقدارير الماليدة و فعاليدة وكفداءة العمليدات وااللتدزام
بالقوانين والنظم المطبقدة .ويسدتتبع ذلدك أن نظدام الرقابدة الداخليدة يدتم تصدميمه
وتنفيذه لمواجهة مخاطر النشاط المحددة التي تهدد تحقيق أي من هذه األهداف.
 -03ويجب على المراجع :
 فهددم وتوثيددق تصددميم نظددام الرقابددة الداخليددة الموضددوع بغددرض منددع
اوأكتشاف وتصحيح االخطاء.
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 تقييم مكونات مخاطر الرقابدة كجدزء مدن مخداطر االخطداء الجوهريدة
وتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية بصورة مبدئية .
 تخطيط طبيعة وتوقيت ومدى تنفيذ إختبارات الرقابة .
 اجراء اختبارات الرقابة المبدئية إلختبار فاعلية اجراءات الرقابة والتى
تددم تصددميمها وتطبيقهددا علددى العمليددات لت ددعيم مبددررات تقيدديم مخدداطر
الرقابة عند مستوى منخفض .
 -04ويستفيد المراجع من دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية فى :
أ .إعادة تقييم مخاطر االخطاء الجوهرية .
ب .تحديد طبيعة وتوقيت ومدى اى إجراءات مراجعة اضافية .
ج .اعادة تقييم نظام الرقابة الداخلية بناء على االدلدة الجديددة التدى تدم
الحصول عليها خالل تلك المرحلة .
د .تحديددد اآلثددار المترتبددة علددى مخدداطر االخطدداء الجوهريددة ومدددى
كفاية اجراءات الرقابة ذات العالقة .
ه .إسدددتخدام أدلدددة المراجعدددة التدددى تدددم الحصدددول عليهدددا فدددى مرحلدددة
التخطدديط ومرحلددة دراسددة وتقيدديم نظددام الرقابددة الداخليددة بغددرض
ابداء الراى عن مددى فعاليدة الرقابدة الداخليدة حدال وجدود متطلدب
قانونى او الزامى بذلك.

 -05يجب على مراقب الحسابات ان يقوم باداء إجدراءات تقيديم الخطدر التاليدة لكدى
يتوصل الى تفهم لنظام الرقابة الداخلية :
أ .االستفسار من االدارة ومن اآلخرين داخل المنشاة
ب .القيام باالجراءات التحليلية
ج .القيام باعمال المالحظة والتفتيش
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 -06يمكن تقسيم نظام الرقابة الداخلية وفقا لهذا الدليل الى العناصر الخمسة التالية
:
أ .بيئة الرقابة
ب .تقييم المخاطر بالمنشاة .
ج .نظام المعلومات ا يشمل أعمال اعداد التقارير المالية ونشرها ) .
د .أنشطة الرقابة .
ه .متابعة انظمة الرقابة .
وباالضافة الى ذلك يشير مصطلح " عناصر الرقابة " فى هذا الدليل الى واحد
او اكثر من مكوناتها او اى من جوانبهدا  .ا ملحدق رقدم  1يتضدمن بيدان تفصديلى لكدل
عنصرموضحا به وصف العنصر ومكوناته ) .

 -07يفيد تقسيم نظام الرقابة الداخلية إلي خمسة عناصدرفى تدوفير إطدار عمدل مفيدد
للمراقدب لكدي ياخدذ فدي اعتبداره كيفيدة تداثير الجواندب المختلفدة لنظدام الرقابدة
الداخلية في المنشاة علي عملية المراجعة .
 -08تتنوع الطريقدة التدي يدتم بهدا تصدميم نظدام الرقابدة الداخليدة وتنفيدذه طبقدا لحجدم
المنشاة ومدي تعقد عملياتها .
 -09تتمثل االهتمامات األساسية للمراقب في ما إذا كان ،وكيدف يقدوم عنصدر رقابدة
محددد بمندع أو اكتشداف وتصدحيح التحريفدات الهامدة والمدؤثرة فدي فئدات
المعامالت أو أرصدة الحسابات أو اإلفصاحات والتاكيدات ذات الصلة بها .
 -10على المراجع تقييم عناصر الرقابة الداخلية ذات الصلة بتحقيق اهداف المنشاة
المتمثلة فى :
أ .إمكانيددة االعتمدداد علددى التقددارير الماليددة ا عناصددر الرقابددة المرتبطددة
باعداد التقدارير الماليدة )  :بحيدو تعطدى القدوائم الماليدة صدورة عادلدة
وواضحة فى جميع جوانبها الهامة وبما يتفق مدع اطدار اعدداد التقدارير
المالية المطبق وكذا حماية االصول ضد عمليات االستيالء عليها دون
وجه حق أو استخدامها استخداما غير مصرح به او تبديدها .
ب .االلتدددزام بدددالقوانين والقواعدددد السدددارية ا عناصدددر الرقابدددة المرتبطدددة
بااللتزام )  :حيو يجب ان يتم تنفيذ المعامالت وفقا للقدوانين والقواعدد
السارية .
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 -11علددى المراجددع تحديددد مدددى مالئمددة عناصددر الرقابددة سددواء كانددت منفددردة او
مجتمعددة مددع غيرهددا مددن عناصددر رقابددة اخددرى ذات الصددلة بعمليددة مراجعددة
القوائم المالية لتوفير تاكد معقول لمنع او اكتشاف التحريفدات الهامدة والمدؤثرة
المرتبطة بالبيانات المالية محل المراجعة .
 -12اذا اسددفرت نتددائج أختبددار عناصددر الرقابددة الداخليددة عددن انهددا قددد تددم تصددميمها
بطريقة مناسبة فانه على المراقب ان يقدوم بتنفيدذ اختبدارات كافيدة للتحقدق مدن
ان تلك العناصر قد تم تنفيذها ام ال .
اختبدارا لفاعليدة
 -13إن الحصدول علدى تفهدم ألحدد عناصدر الرقابدة ال يكفدي ليكدون
ً
تشغيل عناصر الرقابدة مدا لدم يكدن هنداك شديء مدن الميكندة التدي تدوفر التطبيدق
المسدتمر لعمدل عنصدر الرقابدة وعلدي سدبيل المثدال فد ن الحصدول علدى أدلدة
مراجعة عن تنفيذ عناصدر الرقابدة التدي تعمدل يددويا فدي وقدت مدن األوقدات -ال
تعطي أي أدلة مراجعة عن مدي الفعاليدة التشدغيلية لعناصدر الرقابدة فدي أوقدات
أخرى أثناء الفترة التي تتم فيها المراجعة .
 -14ليس على المراجع اختبار عناصر الرقابة المرتبطة باهدداف ليسدت ذات صدلة
باعمال المراجعة .
 -15ليس على المراجع أختبار عناصر الرقابة المصممة بطريقة غير مناسبة .
 -16على المراجع ان يعلم ان هناك محددات متاصلة فدى نظدام الرقابدة الداخليدة قدد
تؤثر على تحقيق النظام الهدافه ومنها :
أ .الحكم الشخصى للقائمين على تصميم وتنفيذ النظام .
ب .القصور فى الطبيعة البشرية .
ج .التواطوء بين العاملين بالوحدة الخاضعة للرقابة .
د .تجاوز االدارة غير المناسب لنظام الرقابة الداخلية .
 -17علددى المراقددب ان يدددرس الحاجددة الددى ال دتحفظ أو االمتندداع عددن ابددداء الددرأى
عندما يثير تفهم المراقب لنظام الرقابة الداخلية شكوك بخصود :
أ.

امكانية مراجعة القوائم المالية للمنشاة .

ب .نزاهة إدارة المنشاة بسبب إعداد االدارة القرارات خاطئة عدن القدوائم
المالية .
ج .مصداقية سجالت المنشاة .
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 -18على المراقب سرعة ابالغ المسئولين عن الحوكمة واالدارة  ،وعلى المستوى
الوظيفى المناسب من المسئولية  ،بنقاط الضدعف الهامدة والمدؤثرة فدى تصدميم
او تنفيذ نظام الرقابة الداخلية  ،التى قد يكتشفها المراقب .
 -19على مراقب الحسابات ان ياخذ بعين االعتبار ما يلى على وجه الخصود :
أ .اى مسئوليات ذات عالقة بانظمة الرقابة الداخلية .
ب .أنظمة الرقابة المتعلقة بااللتزام بالصالحيات .
ج .انظمة الرقابة المتعلقة بمتابعة االداء فى ضوء الخطط المحددة .
د .انظمدددة الرقابدددة المتعلقدددة بتحويدددل امدددوال فدددوائض الشدددركات والبندددوك
والهيئات االقتصادية العامة الى جهات اخرى .
ه .انظمددة الرقابددة علددى البيانددات السددرية المتعلقددة بدداالمن الددوطنى وعلددى
البيانات الحساسة .
و .االشراف وغيره من العمليات الرقابية التى تقوم بها أطراف من خارج
الجهى الخاضعة .

 - 320تفه نظا الرقابة الداةلية بالجهة الةا عة للرقابة :
علددى المراجددع ان يقددوم بجمددع وتحددديو فهمدده لنظددام الرقابددة الداخليددة مددن خددالل فهددم العناصددر
الخمسة للرقابة الداخلية وفقا لما يلى :
 تفه بيئة الرقابة بالجهة الةا عة للرقابة :
 -01ينبغي علي المراقب أن يتفهم بيئة الرقابة .
 -02يجب على المراقب أن يتفهم كيف قامت اإلدارة  -إلي جانب اإلشراف من قبل
المسئولين عن الحوكمة – بتوفير بيئة آمنة وسلوك أخالقي والحفاظ عليها ،وكيف
قامت بوضع عناصر رقابة مناسبة لمنع واكتشاف أعمال الغش والخطا داخل المنشاة .
 -03فى حال عدم كفاية ادلة المراجعة عند تفهم بيئة الرقابة على المراقب ان يقوم بانشاء
الدليل من خالل اجراءات تقييم نظام الرقابة .
 -04على المراقب ان ياخذ فى اعتباره النقاط التالية :
أ .بيئة الرقابة لها تاثير كبير على مخاطر التحريف الهام والمؤثر .
ب .بيئدة الرقابدة المرضدية تسداعد فدى تقليدل خطدر الغدش والتددليس اال
انها ليست مانعا حاسما للغش .
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ج .ال تمنع بيئدة الرقابدة بمفردهدا او تكتشدف وتصدحح التحريدف الهدام
والمؤثر فى فئات المعامالت او ارصددة الحسدابات أو االفصداحات
أو التاكيدات المتعلقة بها .

 تفه اجراءات تقيي الةطر فى الجهة الةا عة للرقابة :
ينبغي علي المراقب الحصول على تفهم إلجراءات المنشاة في تحديد مخاطر األنشطة
المرتبطة باهداف إعداد التقارير المالية ،واتخاذ القرارات الخاصدة بداإلجراءات التدي
تواجه هذه المخاطر ونتائجها .وتوصف هذه اإلجراءات بانها "إجراءات تقييم الخطر
فدي المنشداة "وتشدكل األسداس لكيفيدة تحديدد اإلدارة للمخداطر حتدى تسدتطيع التعامدل
معها.
 تفه نظ المعلومات رات الصلة بإعداد التقارير المالية وعملية االتصاالت ( بمةا
فى رلك عمليات التفغيل المرتبطة به ) :
يجب على المراقب الوصول الى تفهم لنظام المعلومات  ،وما يتصل به من عمليدات
النشاط المرتبطه باعداد التقارير المالية ويشمل :
 النظام المحاسبى ا اجراءات وسجالت لمعالجة واعداد التقارير المالية) . -اجراءات حماية محاسبية مناسبة لالصول وااللتزامات وحقوق الملكية .

 تفه االنفطة الرقابية بالجهة الةا عة للرقابة :
 -01ينبغي أن يصل مراقب الحسابات إلدى درجدة كافيدة مدن الدتفهم ل نشدطة الرقابيدة
وذلك لتقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر على مستوى التاكيد ولتصدميم إجدراءات
مراجعة إضافية تتعامل مع المخاطر التي تم تقييمها .
 -02األنشطة الرقابية هدي تلدك السياسدات واإلجدراءات التدي تسداعد علدي ضدمان أن
توجيهدات اإلدارة قدد تدم تنفيدذها ،وأنده يدتم اتخداذ اإلجدراءات الضدرورية لمواجهدة
المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف المنشاة .واألنشطة الرقابية -سواء كانت داخل نظم
تكنولوجيا المعلومات أو النظم اليدوية – تحتوى علدى أهدداف مختلفدة ويدتم تطبيقهدا
على مستويات وظيفية وتنظيمية مختلفة .وترتبط األنشطة الرقابية المحددة باألمور
التالية
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 تشغيل المعلومات. عناصر الرقابة المادية. فصل االختصاصات. -03يجب أن ينصب االهتمام األساسدي للمراقدب فدي تبدين كيفيدة تمكدن نشداط رقابدة
محدد  -سواء كان منفدردًا أو باالشدتراك مدع بداقي األنشدطة – مدن مندع ،أو إكتشداف
وتصدحيح التحريدف الهدام والمدؤثر فدي فئدات المعدامالت ،وأرصددة الحسدابات ،أو
االفصاحات .
 -04األنشطة الرقابية ذات الصلة باعمال المراجعدة هدي تلدك األنشدطة التدي يعتبرهدا
المراقب ضرورية والزمة للحصدول علدى الدتفهم المطلدوب لكدي يدتم تقيديم مخداطر
التحريدف الهدام والمدؤثر علدى مسدتوى التاكيدد ولتصدميم وأداء مزيدد مدن إجدراءات
المراجعة للتعامل مع المخاطر التي تم تقييمها .
 -05ال تتطلب أعمال المراجعة تفهم جميع األنشطة الرقابية ذات الصلة بكل فئة مهمة
من فئات المعامالت ،وأرصدة الحسدابات ،واالفصداحات فدي القدوائم الماليدة أو ألي
تاكيد ذو صلة بهم .ويكون تركيز المراقب على تحديد وتفهم األنشطة الرقابيدة التدي
تتعامدل مدع المجداالت التدي يعتقدد المراقدب أن احتمداالت حددوو تحريفدات هامدة
ومؤثرة فيها متزايدة .
 -06عنددما تحقدق األنشدطة الرقابيدة المتعدددة نفدس الهددف ،فلديس مدن الضدروري
الوصول إلى تفهم لكل نشاط من األنشطة الرقابية ذات الصلة بمثل هذا الهدف.
 -07على المراقب دراسة المعلومات الخاصة بوجود أو عدم وجدود األنشدطة الرقابيدة
التي يتم الحصول عليها من تفهم العناصر األخرى للرقابة الداخلية لتحديد ما إذا كان
من الضروري توجيه عناية إضافية للوصول إلى تفهم ل نشطة الرقابية أم ال.
 -08يجدب علدى المراقدب أن يدتفهم كيفيدة مواجهدة المنشداة للمخداطر الناشدئة عدن
تكنولوجيا المعلومات

 تفه ة المراقةةا الجةةراءات الجهةةة لمتابعةةة عناصةةر الرقابةةة ( بمةةا فيهةةا المراجعةةة
الداةلية) :
-01ينبغدي علدى المراقدب أن يحصدل علدى تفهدم ل ندواع الرئيسدية ل نشدطة التدي
تسدتخدمها المنشداة لمتابعدة نظدام الرقابدة الداخليدة علدى أعمدال إعدداد التقدارير
الماليدة ،بمدا فدي ذلدك أنشدطة الرقابدة المتصدلة باعمدال المراجعدة ،وكيفيدة قيدام
المنشاة باتخاذ اإلجراءات التصحيحية لعناصر رقابتها.
 توثيق تفه عناصر الرقابة :
 -01على المراقب توثيق االمور التالية :
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 العناصر الرئيسية لمدى التفهم الذى تدم الحصدول عليده فيمدا يخدد كدل
عنصر من عناصر الرقابة الداخلية .
 عناصر الرقابة التى تم تقييمها .
 -02تعتمد الطريقة التى يتم بها توثيق عناصر الرقابة الداخلية على تقدير المراقدب
وذلك باستخدام الحكم المهنى .
 -03من أمثلة الطرق المستخدمة فى توثيق تفهم المراقب لعناصر الرقابة الداخلية :
 قوائم االستقصاء .
 خرائط التدفق ا وتستخدم لتوثيق تفهم نظم المعلومات االلكترونية ) .
 الوصف المكتوب .

 -330تحديد مخاطر التحريف الهام
بناء على تفهم المراجع لعناصر الرقابة الداخليدة  ،فدان عليده القيدام باختبدارات
-01
الرقابة الالزمة لقياس مخاطر التحريف الهام والمؤثر الناتج عن مخاطر الرقابة  ،حيو
ينبغددى علددى مراقددب الحسددابات ان يقددوم بتصددميم واداء اجددراءات مراجعددة حتددى يددتم
تخفدديض مخدداطر المراجعددة الددى مسددتوى مددنخفض مقبددول  .علمددا ب دان التقيدديم االولددى
للمخددداطر الرقابيدددة المرتبطدددة بالتاكيددددات أو البندددود او الحسدددابات يكدددون علدددى ثدددالو
مستويات:
 منةفض  :حيو يعتقدد المراجدع ان اجدراءات الرقابدة سدوف تدتمكن مدن مندع او
اكتشاف اى اخطاء محتملة الحدوو قد تؤثر على التاكيدات فيما يتجاوز نطاق
االهمية النسبية .
 متوسط  :حيو يعتقد المراجع ان اجراءات الرقابة سوف لدن تدتمكن فدى الغالدب
مددن منددع او اكتشدداف أى اخطدداء محتملددة الحدددوو قددد تددؤثر علددى التاكيدددات فيمددا
يتجاوز نطاق االهمية النسبية .
 مرتفةةا  :حيددو يعتقددد المراجددع ان اجددراءات الرقابددة لددن تددتمكن مددن تجنددب أو
اكتشاف أى اخطاء محتملة الحدوو قد تؤثر علدى التاكيددات فيمدا يتجداوز نطداق
االهمية النسبية .

-02
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تحديد مخاطر التحريف الهام والمؤثر على مستوى القوائم المالية

على مراقب الحسابات من خالل أجراءات تفهم نظدام الرقابدة الداخليدة تحديدد مخداطر التحريدف
الهام والمؤثر على مستوى التاكيد لفئات المعامالت وارصددة الحسدابات واالفصداحات أو مدا اذا
كانت ترتبط بصورة أشمل بالقوائم المالية ككل .

سيرد فى الفقرات التالية نماذج الوراق العمل الخاصة بتحديد مخاطر التحريف الهدام لالنشدطة
الرئيسية بالوحدات االقتصادية الخاضعة للرقابة .
-03

تحديد اجراءات الرقابة :

على المراقب فى تلك المرحلة ومن خالل اجراءات تفهم نظام الرقابة الداخليدة وكدذا مدا
اسفر عنه تحديد مخاطر التحريف الهام والمؤثر فى المرحلة السابقة على مستوى التاكيدد لفئدات
المعددامالت وارصدددة الحسددابات واالفصدداحات ان يقددوم باعددداد قائمددة بدداالجراءات الرقابيددة لتلددك
المخاطر .

-04

اجراء اختبارات الرقابة :

على مراقب الحسابات بناء على تحديده لالجراءات الرقابية للمخاطر التدى تدم تحديددها ان يقدوم
باجراء أختبار الرقابة وبما يتناسب مع كل اجراء رقابى وكجزء من عملية تقييم المخاطر وذلك
للحصول على أدلة للتاكد من تنفيذ االجراءات الرقابية .

مرفددق ورقددة عمددل رقددم ا ) بشددان تحديددد مخدداطر التحريددف الهددام وكددذا اجددراءات الرقابددة
واختبدارات الرقابددة علدى مسددتوى الفئدات الهامددة مدن المعددامالت ا ايدرادات المنشدداة ومشددترياتها
والمتحصددالت او المدددفوعات النقديددة ودورة التكدداليف ) بالوحدددات محددل المراجعددة وربطهددا
بتاكيدات القوائم المالية .
-05

مراجعة تقييم الخطر
 يستند تقييم المراقب لمخاطر التحريف الهام والمؤثر على مستوى التاكيد على أساس
وجود أدلة مراجعة ،ويمكن أن يتغير هذا التقييم أثناء سير عمليدة المراجعدة فدي حالدة
الحصول علي أي أدلة مراجعة إضافية  .يمكن أن يستند تقييم الخطدر علدى توقدع بدان
عناصر الرقابة تعمل بفعالية لمنع أو اكتشاف وتصحيح التحريف الهام والمؤثر علدى
مستوى التاكيد .
 عند أداء اختبارات الرقابة للحصول على أدلة مراجعة على فعالية تشغيلها ،قد يحصل
المراقب على أدلة مراجعة بان عناصر الرقابة ال تعمل بفعالية في أوقات معينة أثنداء
عملية المراجعة .
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 – 340تحديد الطبيعة والتوقيت والمدى المناسا الجراء اةتبارات الرقابة
 اختبددارات الرقابددة هددى اجددراءات المراجعددة التددى تددتم بغددرض الحصددول
على ادلة مراجعة على فعالية تشغيل أجراءات الرقابة .

 على المراقب ان يؤدى اختبدارات الرقابدة للحصدول علدى أدلدة مراجعدة
كافية ومالئمة بان انظمة الرقابة تعمل بشكل فعال فى االوقات المناسبة
أثناء الفترة محل المراجعة .
 اذا توصل المراقب الى انه ليس مدن الممكدن او العملدى تخفديض مخداطر
التحريف الهام والمؤثر على مستوى التاكيد الى مستوى مدنخفض مقبدول
من ادلة المراجعة التدى تدم الحصدول عليهدا مدن اجدراءات التحقدق فقدط ،
فاندده علددى المراقددب أن يقددوم بدداداء اختبددارات الرقابددة ذات الصددلة بدداالمر
للحصول على ادلة مراجعة تتعلق بفاعلية تشغيلها .
 اذا خطدددط المراقدددب السدددتخدام أدلدددة المراجعدددة المتعلقدددة بفعاليدددة تشدددغيل
عناصر الرقابة التدى تدم الحصدول عليهدا فدى أعمدال المراجعدة السدابقة ،
فينبغى عل يه ان يحصل على ادلة مراجعدة تتعلدق بمددى حددوو تغييدرات
فى تلك العناصر المعينة عقب عملية المراجعة السابقة  .كمدا يجدب عليده
الحصول على ادلة مراجعة عما اذا كانت هذه التغييرات قد حدثت وذلدك
عن طريق استفسارات باالضافة الى المالحظة أو الفحدد وذلدك لتاكيدد
تفهم هذه العناصر المعينة .
 اذا خطط المراقب لالعتماد على عناصدر الرقابدة التدى تكدون قدد تغيدرت
منذ آخر اختبار لها  ،فينبغى عليه اختبار فعالية تشغيل مثل هذه العناصر
فى اعمال المراجعة الحالية .
 اذا خطط المراقب لالعتماد على انظمة الرقابة التدى لدم تتغيدر مندذ ان تدم
اختبارهددا فددى آخرمددرة  ،فينبغددى عليدده اختبددار فعاليددة تشددغيل مثددل هددذه
االنظمة مرة على االقل فى كل ثالو مراجعات .
 ينبغي علي المراقب تحديد ردود أفعال عامة لمواجهدة مخداطر التحريدف
الهددام والمددؤثر التددي تددم تقييمهددا الناتجددة عددن الغددش علددى مسددتوى القددوائم
المالية  .وعليه أن يصمم ويقوم باداء إجراءات مراجعة إضافية تستجيب
طبيعتها وتوقيتها ومداها لمواجهة المخاطر التي تم تقييمها علدى مسدتوى
التاكيد .
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 عند تحديد ردود األفعال العامة لمواجهة مخاطر التحريف الهام والمدؤثر
الندداتج عددن الغددش والتدددليس علددى مسددتوى القددوائم الماليددة  ،ينبغددى علددى
مراقب الحسابات أن :
اأ) يدرس اختيار فريق العمل و اإلشراف عليه .
واب) يدرس السياسات المحاسبية المستخدمة بالمنشاة .
واج) يدددخل عنصددر عدددم التوقددع عنددد اختيددار طبيعددة وتوقيددت ومدددى
إجراءات المراجعة .
 يجب على المراقب لمواجهة خطر تجاوزات اإلدارة ألنظمدة الرقابدة ,أن
يصمم ويؤدي إجراءات للمراجعة من أجل:
ا أ ) اختبار مدي سالمة قيود اليومية المرحلة إلى األستاذ العام وكذلك
قيود التسويات التي تمت عند إعداد القوائم المالية .
واب) فحددد التقددديرات المحاسددبية الكتشدداف التحيددز الددذي يمكددن أن
يتسبب في تحريف مؤثر ناتج عن الغش والتدليس .
واج) التوصددل إلددي تفهددم ل سددباب المنطقيددة للمعددامالت الهامددة التددي
أصبح المراقب على علم بها والتي تكون خارج النطاق المعتاد للنشداط
الخاد بالمنشاة أو تلك المعامالت التى تبدو غير عادية فى ضوء تفهم
المراقب للمنشاة وبيئتها .
 عند وجود عدد من عناصر الرقابدة التدى يقدرر المراقدب انده مدن المالئدم
استخدام ادلة المراجعة التى تم الحصول عليها من أعمال مراجعدة سدابقة
 ،فانه يتعدين عليده اختبدار فعاليدة تشدغيل بعدض عناصدر الرقابدة فدى كدل
عملية مراجعة .عنددما يقدرر المراقدب ان خطدر التحريدف الهدام والمدؤثر
الذى تم تحديده على مستوى التاكيد هو خطر جوهرى ويخطدط المراقدب
لالعتمدداد علددى فعاليددة تشددغيل عناصددر الرقابددة التددى تهدددف لتخفدديض هددذا
الخطددر الهددام والمددؤثر  ،فينبغددى عليدده ان يحصددل علددى ادلددة المراجعددة
الخاصة بفعالية تشغيل هذه العناصر من اختبارات الرقابة التى تم أداؤها
فى الفترة الحالية .
 طبيعة أةتبارات الرقابة  :على مراقب الحسابات ان يقوم باالختيدار بدين
واحد او اكثر من االجراءات التالية :
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 أعادة االجراء الرقابى توقيةةت اةتبةةارات الرقابةةة  :يشددير توقيددت اختبددارات الرقابددة الددى توقيددت
تنفيذ أختبارات الرقابة والى الفترة المحاسبية التى تغطيها .
 تتم اختبارات الرقابة خالل المراجعة الدورية وقبل بدء اعمدال المراجعدة
السنوية للقوائم المالية  ،كما يمكن ان تتم فى حال وجدود تغييدر جدوهرى
فى اجراءات الرقابة.
 مةةدى أةتبةةارات الرقابةةة  :يشددير حجددم اختبددارات الرقابددة الددى كميددة ادلددة
االثبات المطلوب الحصدول عليهدا وهدى تتداثر بمخاطرالرقابدة المخططدة
من قبل المراقب حيو ان زيادة عدد ادلة االثبات يكون فى حدال تخطديط
المراقب الى مستوى منخفض من مخاطر الرقابدة  ،كمدا يتداثر عددد ادلدة
االثبات كذلك بمدى فعالية اجراءات الرقابة التى تم اختبارها فى الفترات
السابقة .
 على المراقب عند تحديد مدى اختبارات الرقابة مراعاة ما يلى :
 مخاطر التحريف على مستوى التاكيد مدى فاعلية تقييم اجراءات الرقابة الداخلية فى عمليات مراجعة سابقة . فاعلية تصميم وتنفيذ اجراءت الرقابة الداخلية . نتائج تقييم نظام الرقابة الداخلية . تكون المراجعة بالعينة الخاصة باختبارات انظمة الرقابة مالئمة بصورة
عامة عندما يستدل من تطبيدق عنصدر مدن عناصدر الرقابدة علدى تطبيدق
نظام الرقابة المتعلق باداء عمل ما باكمله .
 عند اداء اختبارات الرقابة  ،يقوم المراقب عامة بعمل تقييم لمعدل الخطا
الذى يتوقع ان يجده فى المجتمع محل االختبار  .ويستند التقييم على فهدم
المراقب لتصميم الضوابط ذات الصلة وما اذا كدان قدد تدم تنفيدذها أم ال.
واذا كان حجم الخطا المتوقع مرتفع بصورة غيدر مقبولدة فلدن يدتم عدادة
اجراء اختبارات الرقابة .
 على المراقب مراعاة العوامل التالية عند تحديد حجم العينة
 زيادة فى المدى الذى يدنخفض معده مخداطر التحريدف الهدام والمدؤثر عدن طريدق فعاليدةتشغيل انظمة الرقابة .............زيادة فى حجم العينة
 زيددادة معدددل االنحددراف عددن نشدداط الرقابددة المحدددد والددذى يكددون المراقددب علددى اسددتعدادلقبوله ............................نقد فى حجم العينة
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 زيددادة معدددل االنحددراف عددن نشدداط الرقابددة المحدددد والددذى يتوقددع المراقددب أن يجددده فددىمجت مع العينة ......................زيادة حجم العينة
 زيادة مستوى الثقة المطلوب من المراقب  ...زيادة حجم العينة عدد وحدات المجتمع ..............................تاثير ضعيف –350التوثيق :
 على مراقب الحسابات بناء عل ى تحديدد طبيعدة وحجدم وتوقيدت اجدراء اختبدارات الرقابدةتوثيق ذلك فى برنامج مراجعة أختبارات الرقابة الداخلية واوراق العمل الخاصة به .
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جدول اوراق عمل المرحلة بالمجلد الثانى ا اوراق العمل )
ورقة
عمل
رقم
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بيان ورقة العمل

صفحة
رقم

400

مرحلة التنفيذ
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 -410أدلة المراجعة
 -411إقرارات االدارة
 -420اجراءات اختيار العينة
 -430مراجعة التقديرات المحاسبية
 -431مراجعة قياس القيمة العادلة واالفصاح عنها
 -432االحداث الالحقة
 -433االستمرارية
 -440االطراف ذوى العالقة
 -450استخدام عمل مراقب آخر
 -451دراسة عمل المراجعة الداخلية
 -452إستخدام عمل خبير
 -460الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية
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 -480تنفيذ اجراءات متفق عليها متعلقة بمعلومات مالية

اداء أختبارت التحقق
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تخفيض مخاطر التحريف الهام
والمؤثر الى المخاطر المقبولة

أستنتاجات المراجعة  ،االشراف ،
أوراق العمل

 -410أدلة المراجعة واجراءات المراجعة للحصول عليها :
 -01ينبغي على المدقق الحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمه حتى يتوصل إلى
إستنتاجات معقولة تمكنه من أن يقوم ببناء رأي المراجعة عليها .علما بان ادلة
المراجعة :
 تعرف " أدلة المراجعة " بانها جميع المعلومات التي يستخدمها المراقب للوصول إلى










االستنتاجات التي تمكنه من إبداء رأيه.
يشير مفهوم الكفاية فى ادلة المراجعة الى كمية أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها،
والمالءمة هي مقياس لنوعية الدليل ومدى ارتباطه بموضوع المراجعة ومصداقيته في
توفير الدعم أو اكتشاف التحريفات في فئات من المعامالت وأرصدة الحسابات واإلفصاحات
والتاكيدات ذات الصلة.
تتاثر مصداقية أدلة المراجعة بمصدر الحصول عليها ،وطبيعتها .
تكون أدلة المراجعة أكثر مصداقية حينما يتم الحصول عليها من مصدر خارجي مستقل .
تكون أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها داخليا ً أكثر مصداقية عندما تكون عناصر
الرقابة ذات الصلة بالمنشاة فعالة .
أدلة المراجعة التي حصل المراقب عليها مباشرة أكثر مصداقية من أدلة المراجعة التي تم
الحصول عليها بصورة غير مباشرة أو عن طريق االستنتاج .
تكون أدلة المراجعة أكثر مصداقية عندما تكون موثقة سواء كان التوثيق ورقيا أوإلكترونيا
أو أي وسيلة أخرى أكثر مصداقية من إقرار شفهي الحق عن األمور التي تمت مناقشتها.
تعتبر أدلة المراجعة التي توفرها المستندات األصلية أكثر مصداقية من أدلة المراجعة التي
توفرها الصور أو النسخ .
عالقة تكلفة الحصول على أدلة المراجعة بفائدة المعلومات التي تم الحصول عليها .

 -02عندما يستةد مراقا الحسابات المعلومات التل أعدتها المنفأة ألداء إجراءات المراجعة  ،فينبغل
عليه الحصول على أدلة مراجعة تتعلق بدقة واكتمال المعلومات.
-03ينبغل على المراقا استةدا التأكيدات لفئات المعامالت وأرصدة الحسابات والعرض واافصاو
على نحو تفصيلل يمكنه من تقيي مةاطر التحريه الها والم ثر وتصمي وأداء إجراءات
المراجعة اا افية .علما بان التاكيدات هى :
 اإلدارة مسئولة عن العرض العادل للقوائم المالية التي تعكس طبيعة وعمليات المنشاة  ،تقوم
اإلدارة ضمنيا أو صراحة بعمل تاكيدات تتعلق باالعتراف والقياس والعرض واإلفصاح عن
كافة عناصر القوائم المالية واإلفصاحات ذات الصلة .
 تنقسم التاكيدات التي يستخدمها المراقب إلى الفئات التالية:
أ .تاكيدات بشان فئات من المعامالت وأحداو الفترة محل المراجعة:
.1
.2
.3
.4
.5
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الحدوو -أن المعامالت و األحداو التي تدم تسدجيلها خدالل الفتدرة وقعدت
وتخد المنشاة .
االكتمال -أن جميع المعامالت واألحداو المتعلقة بالمنشاة قد تم تسجيلها.
الدقة  -المبدالغ والبياندات األخدرى المرتبطدة بالمعدامالت واألحدداو التدي
وقعت تم تسجيلها بصورة مالئمة.
إجددراءات القطددع -المعددامالت واألحددداو سددجلت فددي الفتددرة المحاسددبية
الصحيحة.
التبويب -المعامالت واألحداو سجلت في الحسابات المناسبة.

ب.
.1
.2
.3
.4

ج.

التاكيدات المتعلقة بارصدة الحسابات في نهاية المدة:
الوجود -وجود األصول وااللتزامات و حقوق الملكية.
الحقوق والواجبات -أن المنشاة تمتلك الحقوق في أصولها وتسيطر عليهدا
 ،و أن االلتزامات تمثل تعهدات على المنشاة.
االكتمال -جميع األصول و االلتزامات وحقدوق الملكيدة المتعلقدة بالمنشداة
قد تم تسجيلها.
التقييم و التوزيع -إن تسجيل األصول و االلتزامات و حقدوق الملكيدة فدي
القوائم المالية قد تم بقيم مناسبة  ،كما يتم تسدجيل أى تسدويات ناتجدة عدن
التقييم أو التوزيع بصورة مالئمة.
التاكيدات المتعلقة بالعرض واإلفصاح

.1
.2
.3
.4

الحدددوو والحقددوق والواجبددات -األحددداو والمعددامالت واألمددور األخددرى
المفصح عنها حدثت وتخد المنشاة.
االكتمال – شمول القوائم المالية على كافة اإلفصاحات الواجبة.
التصنيف والقابلية للفهم – المعلومات المالية معروضة وموضدحة بشدكل
مناسب  ،واإلفصاحات معبر عنها بوضوح.
الدقة والتقييم – يتم اإلفصاح عن المعلومات المالية والمعلومات األخدرى
بصورة عادلة وبقيم مناسبة.

 -04إجراءات المراجعة للحصول على أدلة مراجعة :

 المراجعة المستندية وفحص السجالت .
 جرد األصول الملموسة
 المالحظة
 االستفسار


المصادقات
أ.

ينبغل على المراقا أن يُحدد ما إرا كان استةدا المصادقات الةارجية رورا
للحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة على مستوى التأكيد .وعند قيامه بهرا
التحديد  ،ينبغل على المراقا أن يقو بدراسة ةطر التحريه الها والم ثر
على مستوى التأكيد وتحديد كيفية تةفيض أدلة المراجعة من إجراءات مراجعة
أةرى ُمةطط لها  ،لةطر التحريه الها والم ثر على مستوى التأكيد إلى
مستوى منةفض مقبول.

ا .على المراقا تصمي طلا المصادقات بما يتالء ما أهداه المراجعة المحددة .
ج .عنةةدما يسةةعى المراقةةا علةةى مصةةادقة بعةةض األرصةةدة أو المعلومةةات األةةةرى ،
وتطلا اادارة من المراقا أن ال يقو برلك  ،ينبغل على المراقةا دراسةة مةا إرا
كانت هناك أسباا منطقية لمثل هرا الطلا

و الحصول على أدلة المراجعة

لتأييد صحة طلبات اادارة .وإرا وافق المراقا على طلةا اادارة فةى عةد القيةا
بةةإجراءات الحصةةول علةةى مصةةادقة ةارجيةةة بةصةةوص مسةةألة محةةددة  ،فينبغةةل
عليه أن يطبق إجراءات مراجعة بديلة للحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة
تتعلق بهرا المو وا.
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د .إرا ل يوافق المراقا على طلا اادارة وت منعه من االستمرار فل المصادقات ،
يكون هناك قيد على نطاع عمل المراقا وينبغل عليه أن يدر التأثير الممكن
لهرا على تقريره.
ه .عند أداء إجراءات المصةادقة ،ينبغةل علةى المراقةا مراقبةة عمليةة اةتيةار الةرين
سيت إرسال الطلبات إليه وإعداد وإرسال طلبات المصةادقة وكةرلك الةردود علةى
تلك الطلبات.
و .فل حالة عد استال المراقا ردا على طلا مصادقة إيجابية ينبغل عليه أداء
إجراءات مراجعة بديلة .ويجا أن تكون إجراءات المراجعة البديلة من النوا
الرا يوفر أدلة مراجعة تتعلق بالتأكيدات التل كان طلا المصادقة يهده
لتقديمها.
ز .عندما يصل المراقا الستنتاج بأن عملية المصادقات وكرلك إجراءات المراجعة
ال بديلة ل توفر أدلة مراجعة كافية ومالئمة فيما يةص تأكيد معين  ،ينبغل عليه
أداء إجراءات مراجعة إ افية للحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة.
و .ينبغل على المراقا تقيي ما إرا كانت عملية المصادقات الةارجية مةا نتةائج أيةة
إجراءات مراجعةة أةةرى تة أدا هةا يةوفران أدلةة مراجعةة كافيةة ومالئمةة تتعلةق




بالتأكيد محل المراجعة.
إعادة الحساا
إعادة األداء
ااجراءات التحليلية
أ .ينبغل على مراقا الحسابات تطبيق ااجراءات التحليلية كإجراءات لتقيي الةطةر
ورلك للتوصل إلةى فهة المنفةأة وبيئتهةا وفةل الفحةص الفةامل فةل نهايةة عمليةة
المراجعة.
ا .ينبغةةل علةةى المراقةةا تطبيةةق ااجةةراءات التحليليةةة عنةةد أو قةةرا نهايةةة عمليةةة
المراجعة عند تكوينه الستنتاج فامل عما إرا كانت القوائ المالية ككل تتسق ما
تفه المراقا للمنفأة.
ج .عندما ت دا ااجراءات التحليلية إلى التحقق من وجود تقلبةات هامةة أو عالقةات
غير متسقة ما المعلومةات المرتبطةة بهةا أو ال تتفةق مةا المبةالت المتوقعةة فعلةى
المراقا االستفسار عن أسباا رلك والحصول على تفسيرات كافية وأدلة مناسبة
وم يدة.

-05االعتبارات االضافية للحصول على ادلة المراجعة
 حضور جرد المخزون
أ .في حالة كون المخزون بندا هاما و مؤثرا بالنسبة للقوائم المالية  ،فعلى المراقب
الحصول على أدلة مراجعة كافية ومقنعة تتعلق بوجود وصالحية المخزون وذلك
عن طريق حضور عملية الجرد الفعلي ما لم يكن ذلك غير عملي.
في حالة عدم تمكن المراقب من حضور جرد المخزون في الموعد
ب.
ً
المخطط نظرا لظروف غير متوقعة  ،فعلى المراقب أن يقوم بالجرد أو بمالحظة

90

الجرد الفعلي في تاريخ بديل وعند الضرورة يقوم المراقب باداء إجراءات
مراجعة خاصة بالتعامالت التي تقع بين الفترتين .
عندما يكون حضور الجرد غير عملى نظرا ً لعوامل مثل طبيعة و موقع
ج.
المخزون  ،فعلى المراقب أن ينظر فى ما إذا كان هناك إجراءات بديلة تزوده
بادلة مراجعة كافية و مالئمة فيما يتعلق بوجود و حالة المخزون ليصل إلى قناعة
بعدم الحاجة إلى اإلشارة فى تقريره إلى وجود قيد على نطاق المراجعة ناتج عن
عدم حضور الجرد.



ااجراءات المتعلقة بالمنازعات و المطالبات

أ .على المراقا تنفير ااجراءات التل تمكنه من التعره على وجود أا منازعات
أو مطالبات تكون المنفأة طرفا فيها والتل قد يكون لها تأثير ها على القوائ
المالية .
عندما يتبين للمراقا وجود دعاوا ق ائية أو مطالبات أو عند اعتقاد
ب.
المراقا بإمكانية وجودها  ،عليه السعل لالتصال المبافر ما المستفار القانونل
للمنفأة.
يت إعداد ةطاا للمستفار القانونل بواسطة اادارة ويرسل بواسطة
ج.
المراقا وفيه تطلا اادارة من المستفار القانونل أن يرد مبافرة على المراقا.
د .إرا ما رف ت اادارة التصريو للمراقا باالتصال بالمستفار القانونل فإن رلك
يعتبر قيدا على نطاع المراجعة ويقود تلقائيا إلى تقرير برأا متحفظ أو عد
القدرة على إبداء الرأا.



تقيي االستثمارات طويلة األجل و اافصاو عنها

عندما يكون بند االستثمارات طويلة األجل هاما وم ثرا بالنسبة للقوائ
المالية  ،على المراقا الحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة فيما يتعلق
بتقييمها و اافصاو عنها .

 المعلومات القطاعية :
عندما تكون المعلومات القطاعية هامة و م ثرة بالنسبة للقوائ المالية ،فعلى
المراقا الحصول على أدلة مراجعة كافية و مالئمة فيما يتعلق بالعرض و
اافصاو عنها طبقا لإلطار المحاسبى المطبق.

 التكليف بالمراجعة ألول مرة – أرصدة أول المدة
أ.

يجب على مراقب الحسابات عند مراجعة القوائم المالية ألول مرة الحصول
على أدلة مراجعة مالئمة بان:
 أرصدددة أول المدددة ال تتضددمن تحريفددات يمكددن أن تددؤثر بشددكل هددام
ومؤثر على القوائم المالية للفترة الحالية .
 أرصدددة إقفددال العددام السددابق تددم ترحيلهددا إلددي العددام الحددالي بصددورة
سليمة أو تم تعديلها إذا كان األمر يتطلب ذلك .
 السياسددات المحاسددبية المالئمددة يددتم تطبيقهددا بصددورة ثابتددة و أن أيددة
تغييرات فدي تلدك السياسدات يدتم معالجتهدا محاسدبيا واإلفصداح عنهدا

وعرضها بصورة كافية ومالئمة .
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ا " .أرصدة أول المدة " تعني  :أرصدة الحسابات القائمة في بداية الفترة على
أساس أرصدة إقفال الفترة السابقة .
 -420اجراءات اةتيار العينة :
 -01عند تصمي إجراءات المراجعة ينبغل على مراقا الحسابات تحديد الطرع المالئمة الةتيار
البنود من أجل االةتبار ورلك لجما أدلة مراجعة كافية ومالئمة لتحقيق أهداه إجراءات
المراجعة .
 -02عند تصمي إجراءات المراجعة  ,ينبغل علل المراقا تحديد الوسائل المالئمة الةتيار البنود من
أجل االةتبار  .والوسائل المتاحة هي :


اختيار جميع البنود ا  %100فحد ) .
يمكن أن يكون فحد  %100مالئما عندما تتكون العينة من عدد صغير من البنود
ذات القيمة الكبيرة وعندما يكون هناك خطر جوهري وال توفر الوسائل األخرى
و مالئمة  ،أو عندما تكون الطبيعة المتكررة لعملية حسابية
أدلة مراجعة كافية
أو أية عملية تتم أتوماتيكيا ً بواسطة نظام معلومات تجعل الفحد  %100أوفر فى
التكلفة  ،على سبيل المثال من خالل استخدام نظم المراجعة بالحاسب اآللي.



اختيار بنود محددة ا ال تشكل مراجعة بالعينة )
إن عملية اختيار بنود محددة لالختبار تخضع للحكم الشخصي ،كما أنها معرضة
للمخاطر غير المتعلقة بالعينة ويمكن أن تشمل البنود المحددة التي يتم اختيارها ما
يلي:

 القيمة المرتفعة أو البنود األساسية -جميع البنود التي تزيد على مبلغ معين

 المراجعة بالعينة
 يرجع قرار استخدام أساليب العينات اإلحصائية أو غير اإلحصائية لحكم المراقب . عند تطبيق العينات غير اإلحصائية  ،يمكن تحديد حجم العينة باستخدام إما نظرية االحتماالت أو الحكمالمهني.
-03عند تصمي عينة المراجعة  ،ينبغل على المراقا أن ي ا فل اعتباره أهداه إجراءات المراجعة
وصفات المجتما الرا يرغا فل اةتيار العينة منه.
 -04من الهام للمراقب ضمان أن مجتمع العينة:
 .1مالئ لهدف إجراء المراجعة
 .2مكتمل
 -06يمكن تحسين كفاءة عملية المراجعة إذا قام المراقب بتقسيم المجتمع إلى عدة مجتمعات اصغر لها
خصائد مميزة .
ً
 -05عند أداء إختبارات التفاصيل ف نه غالبا يتم تقسيم فئة المعامالت أو رصيد الحساب إلى قيم
نقدية .
 -06يمكن فقط تعميم نتائج إجراءات المراجعة المطبقة على عينة من البنود داخل طبقة ما على
كافة البنود التي تشملها هذه الطبقة.
 -07يكون اختيار العينة بالقيمة المرجحة فعاال عند أداء اختبارات التفاصيل
 -08عند تحديد حجم العينة ينبغي على المراقب مراعاة ما إذا كان قد تم تخفيض خطر العينة إلى
مستوى منخفض مقبول .
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-09
-10
-11
-12

-13

يمكن تحديد حجم العينة عن طريق تطبيق صيغة مبنية على اإلحصاءات أو من خالل
ممارسة الشك المهني الذي يتم تطبيقه بطريقة موضوعية تتالءم مع الظروف.
ي نبغي على المراقب إختيار بنود العينة مع توقع أن جميع وحدات المجتمع لديها فرصة
االختيار في العينة.
ينبغي على المراقب أن يقوم بدراسة نتائج العينة وطبيعة وأسباب أية أخطاء تم تحديدها
وتاثيرها المحتمل على هدف المراجعة المحدد وعلى موضوعات أخرى في المراجعة.
بالنسب ة الختبارات التفاصيل ينبغي على المراقب تعميم القيمة النقدية ل خطاء الموجودة في
العينة لتسرى على المجتمع ،كما ينبغي أن يقوم بدراسة تاثير األخطاء التي تم تعميمها على
هدف المراجعة المحدد على موضوعات أخرى في المراجعة.
ينبغي على المراقب تقييم نتائج العينة لتحديد ما إذا كانت تؤكد على تقييم خصائد المجتمع
ذات الصلة أو أنها بحاجة إلى إعادة نظر.

 -430مراجعة التقديرا ت المحاسبية :
 -01يجب أن يحصل مراقب الحسابات على أدلة مراجعة كافية ومالئمة تتعلق بالتقديرات المحاسبية.
 -02التقدير المحاسبي هو القيمة التقريبية للبند في ظل غياب الوسيلة الدقيقة لقياسه .
 -03يجببب علببى المراقببب أن يصببمإ واءاببم اج براضات مراجعببة الببافية مببن أجببل الحصببوة علببى أدلببة مراجعببة كافيببة
ومالئمببة عمببا اما كاءببت التقببديرات المحاسبببية للمء ب ظ معقولببة فببي ةببل الةببرو

المحي ببة ومببد مالضمببة

اإلفصاح الم لوب عءها.
 -04يجب على المراقب أن يستخدإ واحدا أو أكثر من األساليب التالية في مراجعة التقديرات المحاسبية:

-05



فحص واختبار اإلجراضات المستخدمة بمعرفة اإلدارظ للتوصل الى التقدير.



استخداإ تقدير محايد لمقارءته مع التقدير المعد بمعرفة اإلدارظ.



فحص األحداث الالحقة التي توفر أدلة مراجعة عن مد معقولية التقديرات التي ولعت.
يجب على المراقب أن يقوإ بعمل تقييإ ءهائي لمعقولية التقدير المحاسبي بءاض على خبرته

بالمء ظ وبالصءاعة ،وما اما كان التقدير متاقا مع أدلة المراجعة األخر التي حصل عليها خالة مراجعته.

 -440مراجعة قياس القيمة العادلة :
ينبغى على المراقا الحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة للتأكد من أن
-01
قياسات وإفصاحات القيمة العادلة تتمفى ما إطار إعداد التقارير المالية المطبق فى
المنفأة .
كجزء من تفه المنفأة وبيئتها ،بما فى رلك نظا الرقابة الداةلية فيها  ،ينبغل
-02
على المراقا أن يتفه إجراءات المنفأة لتحديد قياسات و إفصاحات القيمة العادلة
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وأنفطة الرقابة رات الصلة التى تكفى لتحديد وتقيي مةاطر التحريه الها والم ثر
على مستوى التأكيد ولتصمي وأداء إجراءات مراجعة إ افية.
بعد تفه المراقا اجراءات المنفأة لتحديد قياسات وإفصاحات القيمة العادلة ،
-03
ينبغل عليه تحديد وتقيي مةاطر التحريه الها والم ثر على مستوى التأكيد المرتبط
بقياسات وإفصاحات القيمة العادلة فل القوائ المالية لتحديد طبيعة وتوقيت ومدى
إجراءات المراجعة اا افية.
يجا على المراقا أن يقو بتقيي ما إرا كانت قياسات وإفصاحات القيمة العادلة
-04
فل القوائ المالية متسقة ما إطار إعداد التقارير المالية المطبق فى المنفأة.
ينبغل على المراقا الحصول على أدلة عن نوايا اادارة لتنفير أسلوا عمل
-05
محدد  ،متى كان رلك متعلقا بقياسات وإفصاحات القيمة العادلة فل ظل إطار إعداد
التقارير المالية المطبق وأن يدر مدى قدرتها على فعل رلك.
حي ث تكون الطرع البديلة لقيا القيمة العادلة متاحة فل ظل إطار إعداد
-06
التقارير المالية المطبق بمعرفة المنفأة  ،أو حيث تكون طريقة القيا غير موصوفة ،
ينبغى على المراقا تقيي ما إرا كانت طريقة القيا مناسبة فل تلك الظروه وفل ظل
إطار إعداد التقارير المالية المطبق فى المنفأة.

-07

يتعين على المراقا تقيي ما إرا كان أسلوا المنفأة لتقدير القيمة العادلة يطبق

بثبات.

-08
-09

يجا على المراقا تحديد مدى الحاجة الستةدا ةبير.

يتعين على المراقا أن يقو بتصمي وأداء إجراءات مراجعة إ افية لمواجهة
مةاطر التحريه الها والم ثر التل ت تقييمها للتأكيدات المرتبطة بقياسات المنفأة
للقيمة العادلة و اافصاو عنها .

عندما يتوصل المراقا إلى وجود ةطر جوهرى مرتبط بالقيمة العادلة  ،ينبغى
-10
عليه متى أمكن رلك القيا بتقيي ما إرا كانت االفترا ات الهامة التى تستةدمها اادارة
فل قيا القيمة العادلة ،ـ مأةورة منفردة أو ككل ـ  ،توفر األسا لقياسات وإفصاحات
القيمة العادلة فل القوائ المالية للمنفأة.
ينبغل على المراقا أن يقو بأداء إجراءات مراجعة على البيانات المستةدمة
-11
لعمل قياسات وإفصاحات القـيمة العادلة وتقيي ما إرا كان قد ت تحديد قيا القيمة
العادلة تحديدا مالئما استنادا على مثل هره البيانات و على افترا ات اادارة.
يتعين على المراقا أن ي ا فل اعتباره تأثير األحداث الالحقة على قياسات
-12
وإفصاحات القيمة العادلة فل القوائ المالية.
يجا على المراقا أن يقو بتقيي ما إرا كانت االفصاحات المتعلقة بالقيمة
-13
العادلة والتل قامت بها المنفأة تستوفل متطلبات إطار إعداد التقارير المالية.
عند عمل التقيي النهائل فيما إرا كانت قياسات وإفصاحات القيمة العادلة فل
-14
القوائ المالية تتسق ما إطار إعداد التقارير المالية المطبق الةاص بالمنفأة  ،على
المراقا تقيي مدى كفاية ومالءمة أدلة المراجعة التل ت الحصول عليها  ،وكرا مدى
اتفاع هره األدلة ما أدلة المراجعة األةرى والتل ت الحصول عليها وت تقييمها أثناء
عملية المراجعة.
يتعين على المراقا أن يحصل على إقرارات مكتوبة من اادارة تتعلق بمعقولية
-15
االفترا ات الهامة ،بما فى رلك ما إرا كانت تعك بصدع نية اادارة وقدرتها على تنفير
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بعض طرع العمل المحددة نيابة عن المنفأة متى كانت رات صلة بقياسات وإفصاحات
القيمة العادلة.

 -450االطراف ذوى العالقة :
يجب على المراقب القياإ بإجراضات مراجعة مصممة للحصوة على أدلة مراجعة كافية ومءاسبة فيما

-01

يتعلق بقياإ اإلدارظ بتحديد األ ار

موي العالقة واإلفصاح عءهإ وأثر المعامالت الهامة معهإ على القوائإ

المالية.
يجب علبى المراقبب أن ياحبص المعلومبات التبي حصبل عليهبا مبن المسبئولين عبن الحوكمبة و مبن

-20

اإلدارظ و المتعلقة بتحديد أسماض جميع األ ار

موي العالقة المعلومة لهإ .كما يجب عليه القياإ باإلجراضات

التالية فيما يتعلق باكتماة تلك المعلومات:





فحص أوراق عمل السءة المالية بالءسبة ألسماض األ ار
فحص اجراضات المء ظ لتحديد األ ار

موي العالقة المعروفين.

موي العالقة.

االستاسار عن عالقة المسئولين عن الحوكمة و الموةاون بالمء آت األخر .
فحص سجالت ا لمساهمين لتحديد أسبماض المسباهمين الرئيسبين أو الحصبوة علبى قائمبة ب سبماض
المساهمين الرئيسين من سجل المساهمين (اما كان ملك مءاسبا).



فحبببببص محالببببببر اجتماعببببببات الجمعيببببببة العامببببببة ومجلبببببب

اإلدارظ والمسببببببئولين عببببببن الحوكمببببببة

وغيرها من السجالت القاءوءية األخر مات الصلة .


االستاسببار مببن مراقبببى الحسببابات انخببران الم ببتركين حاليببا فببي المراجعببة أو الم براقبين السببابقين
ب ن معلوماتهإ عن أ ار



آخران موي عالقة.

فحص اإلق اررات اللرابية للمء ظ والمعلومات األخر التي تإ ارسالها للجهات التءةيمية.
واما ما كان هءاك وفقاً لتقبدير المراقبب خ بر مبءخا

أ ب ار

فبى عبدإ اكت با

موي عالقبة أخبر

هامة  ،فيمكن له تعديل اإلجراضات الممكورظ أعاله للمد المءاسب.
اما ت لب ا ار اعداد التقارار المالية اإلفصاح عن العالقات مع األ ار

-03

مو العالقة ،فيءبغى أن

يقتءع المراقب ب ن اإلفصاح قد تإ بالصورظ المءاسبة.
عءد الحصوة على فهإ لءةاإ الرقابة الداخلية الخاصة بالمء ظ  ،يجب على المراقب أن يدر

-04

مد كااضظ اجراضات الرقابة على اعتماد وتسجيل المعامالت مع األ ار
عءد فحص المعامالت مع األ ار

-05

موي العالقة.

موي العالقة يجب على المراقب الحصوة على أدلة مراجعة

كافية ومءاسبة عما اما كاءت تلك المعلومات قد تإ تسجيلها واإلفصاح عءها ب راقة مءاسبة.
يجب أن يحصل المراقب على اقرار كتابي من اإلدارظ فيما يتعلق بما يلي:

-20



اكتماة المعلومات التي أع يت له والخاصة بتحديد األ ار
سالمة االفصاحات عن األ ار

 -460االحداو الالحقة :
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موي العالقة.

موي العالقة فى القوائإ المالية.

 -01يجا علل مراقا الحسابات دراسة تأثير األحداث الالحقة علل القوائ المالية وعلل تقريره .
-02على مراقا الحسابات أن يقو بأداء إجراءات مصممة للحصول على أدلة مراجعة كافية و مالئمة
على أنه قد ت تحديد كل األحداث التل وقعت حتى تاري تقرير مراقا الحسابات ,والتل قد تتطلا
تعديالت أو إفصاو فل القوائ المالية .
-03عندما يكون مراقا الحسابات علل عل بأى أحداث هامة من فأنها التأثير علل القوائ المالية
تأثيرا هاما و م ثرا فإن عليه أن يدر ما إرا كانت هره األحداث قد ت المحاسبة عنها بطريقة
مناسبة و أنه قد ت اافصاو عنها فل القوائ المالية .
-04إرا أصبو مراقا الحسابات بعد تاري تقرير مراقا الحسابات ولكن قبل تاري نفر القوائ المالية
علل عل بأى حقائق من فأنها أن ت ثر تأثيرا هاما على القوائ المالية فيجا عليه أن يدر ما
إرا كانت القوائ المالية فل حاجة إلى تعديل  ,وعليه أن يناق األمر ما اادارة وأن يقو باتةار
ااجراء المناسا طبقا للظروه .

 -470االستمرارية
-01

يجب علي المراقب عءد تخ يط وتءايم اجراضات المراجعة وعءد تقييإ ءتائجها دراسة مد مالئمة ت بيق
اإلدارظ لار

االستمراراة في اعداد القوائإ المالية.

-02علي المراقب أن يبقي متيقةا خالة عملية المراجعة لألدلة المتعلقة ب حداث أو ةرو قد تؤدي الي وجود
ك جوهري في قدرظ المء ظ علي االستمرار .
-03على المراقب القياإ بتقييإ مد سالمة تقييإ اإلدارظ لقدرظ المء اظ علي االستمرار .
-04يجب علي المراقب أن ي خم في اعتباره ءا

الاترظ الزمءية التي اتخمتها اإلدارظ إلجراض تقييمها بقا إل ار

اعداد التقارار المالية الم بق ,فإما كان تقييإ اإلدارظ لقدرظ المء ظ علي االستمرار تغ ي فترظ تقل عن أثءي
ع ر ه اًر من تاراخ الميزاءية فيجب عليه أن ي لب من اإلدارظ تمديد فترظ تقييمها لتغ ي فترظ أثءي ع ر
ه اًر من تاراخ الميزاءية.
-05يجب على المراقب االستاسار عن مد علإ اإلدارظ ب ية أحداث أو ةرو

وكما عن مخا ر الء اط مات

الصلة في الاترظ التالية لاترظ التقييإ والتي قد تثير كاً كبي اًر في قدرظ المء ظ علي االستمرار .
-06في حالة وجود أحداث أو ةرو قد ءؤدي الي ك جوهري في مدي قدرظ المء اظ علي االستمرار  ,فيجب
علي المراقب أن يقوإ بما يلي :



فحص خ ة اإلدارظ واجراضاتها المستقبلية بءاض علي تقييمها لار



الحصوة علي أدلة مراجعة كافية ومءاسبة لت كيد أو استبعاد ال ك في قدرظ المء ظ علي

االستمراراة .

االستمرار وملك عن راق تءايمه لإلجراضات التي يعتبرها لروراة  ,وي مل ملك دراسة مدي
فاعلية خ ط اإلدارظ وأية عوامل مخااة أخر .


الحصوة علي اق اررات مكتوبة من اإلدارظ عن خ

ها واجراضاتها المستقبلية .

-07في لوض أدلة المراجعة التي تإ الحصوة عليها يجب أن يقوإ المراقب بممارسة الحكإ ال خصي لتحديد ما
اما كان هءاك ت كد جوهري فيما يتعلق ب حداث أو ةرو قد تؤدي مءاردظ أو مجتمعة الي ك جوهري في
مدي قدرظ المء اظ علي االستمرار .
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 -480أقرارت االدارة
-01

يجب علي مراقب الحسابات أن يحصل علي أدلة ب ن اإلدارظ تقر بمسئوليتها عن القوائإ المالية بقا
إل ار اعداد التقارار المالية الم بق وأءها قد اعتمدت همه القوائإ.

-02

يجب علي مراقب الحسابات أن يحصل علي اق اررات مكتوبة من اإلدارظ عن األمور الهامة المتعلقة
بالقوائإ المالية عءدما يتعمر الحصوة علي أدلة مراجعة كافية أخر .

-03

يءبغي أن يحصل المراقب علي اقرار مكتوب من اإلدارظ ب ءها:



تعتر بمسئوليتها عن تصميإ الرقابة الداخلية وتءايمها لمءع الخ



تعتقد أن ت ثير تحرااات القوائإ المالية غير المصوبة مءاردظ أو مجمعة و التي أكت اها المراقب

واكت افه.

خالل عملية المراجعة غير هامة للقوائم المالية مأخوذة ككل  .ويجب أن يتضمن اإلقرار ملخصاً
بمثل تلك البءود أو يلحق بإق اررات اإلدارظ المكتوبة.
-04

اما تعارلت اق اررات اإلدارظ مع أدلة مراجعة  ،يجب على مراقب الحسابات بحث الةرو المحي ة بهما
المولوع وفى حالة اللرورظ اعادظ الءةر في مصداقية اإلق اررات األخر المقدمة من اإلدارظ .

 -490استخدام عمل مراقب آخر
-01

يءبغي على المراقب الرئيسى عءد االستعاءة بعمل مراقب آخر أن يحدد كياية ت ثير عمل المراقب انخر
على عملية المراجعة.

-02

يجب على مراقب الحسابات أن يدر

ما اما كاءت م اركته بءاسه كافية ليست يع العمل كمراقب

رئيسى.

-03

يجب على المراقب الرئيسى أداض اجراضات للحصوة على أدلة مراجعة كافية ومال ئمة ب ن عمل المراقب
انخر يكاي لتحقيق أهدا

المراقب الرئيسى في سياق المهمة المحددظ المكلف بها.

-04

يجب على المراقب الرئيسى دراسة الءتائج الهامة التي توصل اليها المراقب انخر.

-05

يءبغي على المراقب انخر التعاون مع المراقب الرئيسى  ،عءد معرفة السياق المي سيستخدإ المراقب
الرئيسى فيه عمل المراقب انخر.

 -491دراسة عمل المراجعة الداخلية :
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-01

يجا على مراقا الحسابات أن يقو بدراسة أنفطة المراجعة الداةلية وتأثيرها على إجراءات
المراجعة الةارجية ،إن وجدت.

-02

كاه عن أنفطة المراجعة الداةلية لتحديد مةاطر
يجا على المراقا الحصول على تفه
ِ
التحريفات الهامة والم ثرة فل القوائ المالية وتقييمها وتصمي وأداء مزيد من إجراءات
المراجعة.

-03

يجا على مراقا الحسابات عمل تقيي لمها المراجعة الداةلية ورلك عندما ترتبط أنفطة
المراجعة الداةلية بتقيي الةطر الرا يقو به مراقا الحسابات.

-04

عندما ينوا المراقا استةدا عمل محدد من أعمال المراجعة الداةلية ،ينبغل عليه تقيي وأداء
إجراءات المراجعة التل تتعلق بهرا العمل لتأكيد مالءمتها ألغرا ه.

 -492أستخدام عمل خبير

-01

يءبغي على مراقب الحسابات  ،عءد استخداإ العمل المي قاإ خبير ب دائه (الخبير" يعني شخص أو
مؤسسة تملك مهارة معينة ومعرفة وخبرة في مجال محدد بخالف المحاسبة والمراجعة )  ،الحصوة على
أدلة مراجعة كافية ومالئمة ب ن مثل هما العمل مءاسب ألغ ار

المراجعة.

-02

يجب على مراقب الحسابات تقييإ مولوعية الخبير.

-03

يجب على المراقب الحصوة على أدلة مراجعة كافية ومالئمة ب ن ء اق عمل الخبير مءاسب لتحقيق
أغ ار

-04

المراجعة.

على مراقب الحسابات تقييإ مد مالضمة عمل الخبير بوصاه دليل مراجعة بخصوص الت كيدات محل
المراجعة.

-05

اما لإ توفر ءتائج عمل الخبير أدلة مراجعة كافية ومالئمة أو اما لإ تكن الءتائج متسقة مع أدلة
المراجعة األخر يجب على المراقب بحث هما األمر والبت فيه.

 -493اجراءات الفحد المحدود للقوائم المالية
على المراقا االلتزا بنف المتطلبات األةالقية والسلوكية المتعلقة بعملية مراجعة
-01
القوائ المالية السنوية الةاصة بالمنفأة عند اداء فحص محدود للمعلومات المالية الدورية.

-02

ينبغل على المراقا تنفير إجراءات مراقبة الجودة التل تطبق فل كل عملية على

حده.
ينبغل على مراقا الحسابات تةطيط عملية الفحص وأدائها متةرا نوعا من الفك
-03
المهنل ومدركا امكانية حدوث ظروه قد تستدعل القيا بتعديل ها فل القوائ المالية
الدورية حتى تكون معدة فل جميا جوانبها الهامة والم ثرة طبقا اطار إعداد التقارير
المالية المطبق.
حتى يمكن التةطيط و أداء عملية فحص محدود للقوائ المالية الدورية  ،ينبغل
-04
على مراقا الحسابات الرى ت تعيينه حديثا ويكون ل يق بأداء عملية مراجعة للقوائ
المالية السنوية بعد  ،طبقا لمعايير المراجعة المصرية  ،أن يحصل على تفه للمنفأة
وبيئتها بما فل رلك نظا الرقابة الداةلية بها حيث أنها ترتبط بإعداد كل من القوائ المالية
السنوية والدورية وكما هو وارد بالمرحلة المتعلقة بتةطيط عملية المراجعة.
على المراقا أن يقو بعمل استفسارات وبصورة أساسية من األفةاص المسئولين
-05
عن األم ور المالية والمحاسبية ،ويقو بأداء ااجراءات التحليلية وغيرها من إجراءات
الفحص المحدود لتمكين المراقا من التوصل الستنتاج عما إرا كان قد نما إلى علمه -
استنادا على ااجراءات التل ت أدا ها  -ما يجعله يعتقد أن القوائ المالية الدورية ليست
معدة فل جميا جوانبها الهامة طبقا اطار إعداد التقارير المالية المطبق.
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-06ينبغل أن يحصل المراقا على أدلة بـأن القوائ المالية الدورية تتفق ما السجالت المحاسبية
المعنية أو يمكن مطابقتها معها .
-07ينبغل أن يستفسر المراقا عما إرا كانت اادارة قد حددت جميا األحداث حتى تاري تقرير الفحص
المحدود التل يمكن أن تتطلا تسوية أو إفصاو فل المعلومات المالية الدورية.
 -00ينبغةةل علةةى المراقةةا االستفسةةار عمةةا إرا كانةةت اادارة قةةد قامةةت بتغييةةر تقييمهةةا لفةةرض اسةةتمرارية
المنفأة .وعندما يصةبو المراقةا  -كنتيجةة لهةرا االستفسةار أو غيةره مةن إجةراءات الفحةص -علةى
دراية بأحداث أو ظروه من فأنها أن تثير فكا ها لفرض استمرارية المنفأة ينبغل على المراقةا
القيا بما يلل:
 االستفسار من اادارة بفأن ةططها لإلجراءات المستقبلية المبنيةة علةى فةرض اسةتمرارية
المنفأة وجدوى تلك الةطط وما إرا كانت اادارة تعتقد أن ناتج تلك الةطط سيقو بتحسين
الموقه.
 دراسة مالءمة اافصاو عن مثل تلك األمور فل القوائ المالية الدورية.
-09إرا بلت المراقا أا من المعلومات التل تجعله يتساءل عن مدى الحاجة اجراء تسوية هامة فل
القوائ المالية الدورية لتكون معدة فل جميا جوانبها الهامة طبقا اطار إعداد التقارير المالية
المطبق  ،ينبغل عليه إجراء استفسارات إ افية أو أداء إجراءات أةرى تمكنه من إبداء ااستنتاج
الرا توصل إليه فل تقرير الفحص المحدود.
-10ينبغل على المراقا أن يقو بتقيي  ،ما إرا كانت التحريفات غير المصححة( سواء بصورة منفردة
أو مجمعة ) التل ت الوقوه عليها تعتبر هامة بالنسبة للقوائ المالية الدورية.
 -11ينبغل على المراقا الحصول على إقرارات مكتوبة من اادارة بفأن ما يلل:
 اعتراه اادارة بمسئولياتها عن تصمي وتنفير نظا الرقابة الداةلية لمنا واكتفاه الغة
والةطأ.
 أن القوائ المالية الدورية تعد وتعرض طبقا اطار إعداد التقارير المالية المطبق.
 أنها تعتقد أن تأثير تلك التحريفات غير المصححة التل قا المراقا بتجميعهةا ةةالل عمليةة
الفحةةص غيةةر هامةةة سةةواء كانةةت بصةةورة منفةةردة أو مجمعةةة علةةى القةةوائ الماليةةة الدوريةةة
ومأةورة ككل ما عمل ملةص بمثل تلك البنود أو يت إلحاقه بااقرارات المكتوبة.
 أنها قد أفصةحت للمراقةا عةن كةل الحقةائق الهامةة المرتبطةة بةأا عمليةات غة أو افةتباه
بغ تكون اادارة على عل بها والتل قد تكون رات تأثير على المنفأة.
 أنها قد أفصحت للمراقةا عةن نتةائج تقييمهةا لمةةاطر أن القةوائ الماليةة الدوريةة يمكةن أن
تكون قد حرفت تحريفا هاما وم ثرا نتيجة للغ .
 أنها أفصحت للمراقا بجميا أوجه عد االلتزا الفعلية أو الممكنة بالقوانين واللوائو التةل
يجا أن ي ةر تأثيرها فل الحسبان عند إعداد القوائ الدورية.
 أنها أفصحت للمراقةا عةن جميةا األحةداث الهامةة التةل حةدثت بعةد تةاري الميزانيةة وحتةى
تاري تقرير الفحص المحدود والتل يمكن أن تتطلا تسوية أو إفصةاو فةل القةوائ الماليةة
الدورية.
-12ينبغل على مراقا الحسابات قراءة المعلومات األةرى المرافقة للقوائ المالية الدورية لدراسة ما
إرا كان أا من تلك المعلومات ال تتفق بصورة هامة ما القوائ المالية الدورية.
-13إرا نما إلى عل المراقا ما يجعله يعتقد أن المعلومات األةرى تبدو أنها تت من تحريفا هاما
لحقيقة ما ،عندئر ينبغل عليه مناقفة هرا األمر ما إدارة المنفأة.
-14عندما ينمو إلى عل المراقا (كنتيجة ألداء عملية فحص محدود للقوائ المالية الدورية ) ما يجعله
يعتقد انه من ال رورا عمل تسوية هامة للمعلومات المالية الدورية حتى تصبو معدة فل جميا
جوانبها الهامة طبقا اطار إعداد التقارير المالية المطبق ،ينبغل عليه إبالغ هرا األمر فل أسرا
وقت ممكن إلى المستوى المالئ من اادارة.
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-15عند عد استجابة اادارة اجراء التسوية الهامة المقترحة وفقا لحك المراقا الفةصل ،وبالفكل
المناسا وةالل فترة زمنية معقولة ،ينبغل عليه إبالغ المسئولين عن الحوكمة.

 -494اجراءات أختبار المعلومات المالية المستقبلية
 -01عند قيا المراجا بإجراء مهمة اةتبار لمعلومةات ماليةة مسةتقبلية عليةه أن يحصةل علةى أدلةة كافيةة
ومالئمة فيما يتعلق بكل من األمور التالية:
 أن االفترا ات التل بنى عليها أف ةل تقةديرات اادارة والتةل تة اسةتةدامها فةل الوصةول
إلى المعلومات المالية المستقبلية تعتبر معقولةة .أمةا فةل حالةة االفترا ةات النظريةة فيجةا
أن تكون تلك االفترا ات متفقة ما الغرض من المعلومات.
أن المعلومات المالية المستقبلية معدة إعدادا جيد على أسا تلك االفترا ات.

أن يكون قةد تة عةرض المعلومةات الماليةة المسةتقبلية بطريقةة مناسةبة وأن يكةون قةد تة

اافصاو الكافل عن كل االفترا ةات الهامةة بمةا فةل رلةك اافةارة الصةريحة عمةا إرا كانةت
هره االفترا ات تمثل االفترا ات الةاصة بأف ل التقديرات أ إنها افترا ات نظرية.
 أن المعلومةةات الماليةةة المسةةتقبلية تةة إعةةدادها علةةى أسةةا متسةةق مةةا القةةوائ الماليةةة
التاريةية وباستةدا مبادئ محاسبية مناسبة.
-02على المراجا أن يحصل على مستوى كاه من المعرفة عن نفاط المنفأة ليكون بمقدوره أن يقي
ما إرا كانت كافة االفترا ات الهامة المطلوبة اعداد المعلومات المالية المستقبلية قد ت تحديدها.
-03على المراجا أن يدر

الى أا مدى يمكنه االعتماد على المعلومات المالية التاريةية للمنفأة .

-04على المراجا أن يأةر فل اعتباره الفترة التل تغطيها المعلومات المالية المستقبلية .
 -05عند تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات االةتبار يجا على المراجا أن يراعل:
إمكانية وجود تحريفات هامة وم ثرة.

 الةبرة المكتسبة من المها السابقة.
 كفاءة اادارة فى إعداد المعلومات المالية المستقبلية.
 مدى تأثر المعلومات المالية المستقبلية بالحك الفةصل لالدارة.
 مدى كفاية موثوقية البيانات التل ت استةدامها اعداد المعلومات المالية المستقبلية.
 -06علةةى المراجةةا أن يحصةةل علةةى إقةةرارات مكتوبةةة مةةن اادارة بةصةةوص الغةةرض الةةرا تسةةتةد فيةةه
المعلومةةةات الماليةةةة المسةةةتقبلية ومةةةدى اكتمةةةال افترا ةةةات اادارة وقبةةةول اادارة لمسةةةئوليتها عةةةن
المعلومات المالية المستقبلية.

 -495مهام تنفيذ اجراءات متفق عليها متعلقة بمعلومات مالية
 -01الهةةده مةةن مهمةةة القيةةا بةةإجراءات ُمتفةةق عليهةةا هةةو قيةةا المراجةةا بةةإجراءات رات طبيعةةة مفةةابهة
ألعمال المراجعة يتفق عليها ما المنفأة وأا طره ثالث مناسا و يقو المراجا بإعداد تقرير عن
الحقائق المكتففة .
-02ينبغل علل المراجا أن يقو بالتأكيد ما ممثلل المنفأة  ,وعادة  ,األطراه ال ُمحددة األةرى ممن
سيقومون باستال نس من تقرير الحقائق المكتففة  ,بأن هناك تفه وا و متعلق بااجراءات
المتفق عليها و فروط المهمة .
 -03ينبغل علل المراجا تةطيط العمل حتى يت أداء المهمة بطريقة فعالة .
 -04ينبغل علل المراجا توثيق األمور الهامة التةل تةوفر أدلةة لةدع تقريةر الحقةائق ال ُمكتفةفة باا ةافة
إلل أدلة ت ُفيد بأنه قد ت أداء المهمة طبقا لهرا المعيار ولفروط المهمة .
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 -05يجا علل المراجا القيا بااجراءات ال ُمتفق عليها واستةدا األدلة التل ت الحصول عليها كأسةا
لتقرير الحقائق ال ُمكتففة .
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500

مرحلة أعداد تقرير المراجعة
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 -500مرحلة اعداد تقارير المراجعة
 -510تقييم نتائج أعمال المراجعة
 -511تقرير مراقب الحسابات على المجموعة الكاملة من القوائم المالية ذات االغراض العامة
 -512التعديالت على تقرير مراقب الحسابات
 -513مسئولية مراقب الحسابات بشان ارقام المقارنة .
 -514االعتبارات التى يتعين على مراقب الحسابات مراعاتها بشان المعلومات المرافقة للقوائم المالية .
 -520التقارير المالية المعدة وفقا الطار محاسبى شامل بخالف معايير المحاسبة المصرية .
 -521التقرير عن عنصر من عناصر القوائم المالية .
 -522التقرير عن مدى االلتزام باالتفاقات التعاقدية .
 -523التقرير عن القوائم المالية الملخصة .
 -530تقرير مراقب الحسابات الخاد بمهمة فحد محدود للقوائم المالية الدورية .
 -540التقرير عن اختبار معلومات مالية مستقبلية .
 -550التقرير عن مهام تنفيذ اجراءات متفق عليها متعلقة بمعلومات مالية .
 -560التقرير عن استنتاجات بشان نقاط الضعف الجوهرية فى نظام الرقابة الداخلية

تقييم أدلة المراجعة

تحديد اجراءات المراجعة
االضافية اذا تطلب االمر

اعادة تقييم المخاطر ،تعديل االهمية
النسبية  ،أبالغ نتائج المراجعة

هل هناك حاجة
الجراءات اضافية

اعداد تقرير المراجعة
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يعتمد الرأى بناء على
نتائج المراجعة

الرأى
توقيع تقرير مراقب الحسابات

 -501تقييم نتائج أعمال المراجعة :

 -1قد يختلف تقدير مراقب الحسابات ل همية النسبية و مخداطر المراجعدة عندد تقيديم
نتددائج نتددائج إجددراءات المراجعددة ،عددن تقددديره لهددا عنددد التخطدديط المبدددئى لعمليددة
المراجعة وقد يكون سبب ذلك التغيير في الظروف أو بسبب التغيير فى معلومدات
المراقب كنتيجة لتنفيذ عملية المراجعة.

 -510تقرير مراقب الحسابات على مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات
االغراض العامة :
-01
-02
-03
-04
-05

-06

-00
-00

-09
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يجا أن يت من تقرير مراقا الحسابات تعبيرا وا حا عن رأيه على القوائ المالية.
ينبغل على المراقا تقيي النتائج المستةلصة من أدلة المراجعة التل ت الحصول عليها كأسا
لتكوين رأا على القوائ المالية.
يجا أن يعنون تقرير مراقا الحسابات بعنوان يفير بو وو انه تقرير مراقا الحسابات.
يجا أن يوجه تقرير مراقا الحسابات إلى الجهة التى تحددها ظروه العملية و الفكل القانونى
للمنفأة.
يجا أن تحدد الفقرة االفتتاحية فل تقرير مراقا الحسابات  ،المنفأة التل تمت مراجعة قوائمها
المالية والقوائ المالية التل ت مراجعتها  ،كما يجا أن تحدد الفقرة االفتتاحية أي ا ما يلل:
 تحديد عنوان كل قائمة من القوائ المالية التل تكون المجموعة الكاملة من القوائ
المالية.
 اافارة إلى ملةص السياسات المحاسبية الهامة وغيرها من ااي احات المتممة.
 تحديد التاري والفترة التل تغطيها القوائ المالية.
يجا أن ينص تقرير المراقا على أن اادارة مسئولة عن ااعداد والعرض العادل للقوائ المالية
طبقا اطار إعداد التقارير المالية المطبق  ،وتت من هره المسئولية ما يلل:
تصمي وتنفير والحفاظ على رقابة داةلية مرتبطة بااعداد والعرض العادل و الوا و

لقوائ مالية ةالية من أية تحريفات هامة وم ثرة سواء بسبا الغ أو الةطأ.
 اةتيار وتطبيق السياسات المحاسبية المالئمة.
 عمل تقديرات محاسبية مالئمة للظروه.
يجا أن ينص تقرير مراقا الحسابات على أن مسئوليته هل إبداء رأا على القوائ المالية فى
وء مراجعته لها.
يجا أن ينص تقرير المراقا على أن عملية المراجعة تمت طبقا لمعايير المراجعة المصرية  ،كما
يجا أن يفرو التقرير أي ا أن تلك المعايير تتطلا أن يلتز المراقا بالمتطلبات األةالقية وأن
يقو المراقا بتةطيط عملية المراجعة وأدائها للحصول على درجة تأكد مناسبة بأن القوائ المالية
ةالية من أية تحريفات هامة وم ثرة.
يجا أن يصه تقرير مراقا الحسابات عملية المراجعة ورلك بأن ينص على ما يلل:
 أن عملية المراجعة ترتبط بأداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة متعلقة بالقي
واالفصاحات فل القوائ المالية.
 أن ااجراءات التل ت اةتيارها تعتمد على حك المراقا الفةصى ،ويت من رلك تقيي
مةاطر التحريه الها والم ثر فل القوائ المالية الناتج سواء عن الغ أو الةطأ.وعند
عمل تقيي ل لةطر يقو المراقا بدراسة الرقابة الداةلية المرتبطة بإعداد و عرض
المنفأة للقوائ المالية عر ا عادال ووا حا ورلك لتصمي إجراءات مراجعة مالئمة
للظروه ولكن لي بغرض إبداء الرأا على مدى كفاءة الرقابة الداةلية فل المنفأة .

-10
-11
-12
-13

-14
-15
-16

-10
-10

وفل الظروه التى يطلا فيها من المراقا أي ا إبداء الرأا على كفاءة الرقابة الداةلية
ما مراجعة القوائ المالية ،ينبغل على المراقا أن يقو بحره عبارة "أن دراسة المراقا
للرقابة الداةلية ال تت بغرض إبداء الرأا عن مدى كفاءة الرقابة الداةلية".
 أن المراجعة تفمل أي ا تقيي مالءمة السياسات المحاسبية المستةدمة  ،ومدى معقولية
التقديرات المحاسبية التل قامت بها اادارة باا افة إلى العرض العا للقوائ المالية.
يجا أن ينص تقرير مراقا الحسابات على أن المراقا يعتقد بأن أدلة المراجعة التل حصل عليها
المراقا تعتبر كافية ومناسبة لتوفير أسا يستند عليه فل بناء رأيه.
يت إبداء رأا غير متحفظ عندما ينتهل المراقا إلى أن القوائ المالية تعبر بعدالة و و وو فل
جميا جوانبها الهامة طبقا اطار إعداد التقارير المالية المطبق.
عند إبداء رأا غير متحفظ  ،فينبغل أن تنص فقرة الرأا فل تقرير مراقا الحسابات على أن رأا
المراقا أن القوائ المالية تعبر بعدالة و و وو فى جميا جوانبها الهامة طبقا اطار إعداد
التقارير المالية المطبق .
عند عد استةدا معايير المحاسبة المصرية كإطار اعداد التقارير المالية ينبغل عند اافارة
اطار إعداد التقارير المالية فل صياغة الرأا إلى المنطقة أو بلد المنفأ الةاصة بإطار إعداد
التقارير
المالية هرا .
عندما يقو مراقا الحسابات بالتعبير عن المتطلبات القانونية أو االزامية األةرى داةل تقرير
مراقا الحسابات الصادر على القوائ المالية  ،فينبغل التقرير عن رلك فل قس منفصل فل تقرير
المراقا يعقا فقرة الرأا.
يجا أن يوقا تقرير مراقا الحسابات.
ينبغل على المراقا أن ي رخ تقرير مراقا الحسابات على القوائ المالية بتاري ال يسبق التاري
الرا حصل فيه المراقا على أدلة المراجعة الكافية والمالئمة التل سيبنى عليها الرأا على القوائ
المالية .ويجا أن تفتمل أدلة المراجعة الكافية والمالئمة دليل على أن المجموعة الكاملة من
القوائ المالية الةاصة بالمنفأة أعدت وأن ه الء الرين لديه السلطة المعتره بها أكدوا على
تحمله مسئولية هره القوائ .
يجا أن يحدد التقرير عنوان معين لمراقا الحسابات وهو المدينة التل يقا فيها مكتا مراقا
الحسابات المسئول عن عملية المراجعة.
يجا أن يكون تقرير مراقا الحسابات مكتوبا.

 -511التعديالت على تقرير مراقب الحسابات
-01

يجا على المراقا تعديل تقريره بإ افة فقرة القاء ال وء على أمر ها يتعلق بمفكلة

إستمرارية المنفأة.

-02

يجا أن يدر

المراقا الحاجة إلى تعديل تقريره بإ افة فقرة إرا كان هناك عد تأكد

م ثر (بةاله مفكلة إستمرارية المنفأة) والرا يعتمد فل معالجته على أحداث مستقبلية قد ت ثر
على القوائ المالية.

-03

يجا إبداء رأا متحفظ عندما يةلص المراقا إلل أنه ال يمكن إبداء رأا غير متحفظ ،وإلل أن

وجود ةاله ما اادارة أو أن القيد على النطاع لي

جوهريا إلى الدرجة التل تستدعى إبداء رأا عكسل

أو االمتناا عن إبداء رأا ويجا التعبير عن الرأا المتحفظ بعبارة "فيما عدا" تأثير األمر الرا يتعلق
بالتحفظ.

-04

يجا االمتناا عن إبداء رأا عندما يكون األثر المحتمل للقيد على النطاع جوهريا وفامال

للدرجة التل يجد فيها مراقا الحسابات نفسه غير قادر على الحصول على أدلة مراجعة كافية
ومالئمة ،ومن ث غير قادر على إبداء رأا على القوائ المالية.
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-05

يجا إبداء رأا عكسل عندما يكون تأثير الةاله جوهريا وفامال على القوائ المالية لدرجة أن

المراقا انتهى إلى أن التحفظ فل التقرير غير كاه لإلفصاو عن طبيعة الت ليل أو عد تكامل القوائ
المالية.

-06

عندما يبدا مراقا الحسابات رأيا آةر بةاله الرأا غير المتحفظ  ،يجا أن يت من

التقرير جميا األسباا الجوهرية لرلك بو وو  ،وعليه كرلك أن يبرز قي اآلثار المحتملة على
القوائ المالية متى كان رلك ممكنا .

-07

عندما يوجد قيد على نطاع عمل المراقا يتطلا التعبير عن رأا متحفظ أو االمتناا عن

إبداء رأا  ،يجا أن يبين تقرير المراقا هرا القيد ويفير إلى التسويات المحتملة فل القوائ
المالية التل كان من الممكن حدوثها إرا ل يوجد هرا القيد.

 -520مسئولية مراقب الحسابات بشان ارقام المقارنة
-01

يجب على المراقب أن يقوإ بتحديد ما اما كاءت أرقاإ المقارءة تتما ى في جميع جواءبها الهامة

والمؤثرظ مع ا ار اعداد التقارار المالية الم بق الخاص بالقوائإ المالية محل المراجعة.

-02

يءبغي أن يحصل المراقب على أدلة مراجعة كافية ومالئمة ب ن األرقاإ المقابلة تاي بمت لبات ا ار

اعداد التقارار المالية الم بق .

-03

عءدما يتإ عر

أرقاإ البياءات المقارءة بوصاها أرقاإ مقابلة  ،يجب على المراقب أن يصدر تقرار

مراقب حسابات ال يمكر فيه أرقاإ المقارءة على وجه التحديد ألن رأي المراجعة يكون على القوائإ المالية
للاترظ الجاراة ككل بما فى ملك األرقاإ المقابلة.
 -20عءدما ي مل تقرار المراقب الخاص بالاترظ السابقة  -السابق اصداره  -رأيبا متحاةبا أو امتءباع عبن اببداض
الرأي أو رأيا عكسيا وتكون الدواعي التي أدت الى هما التعديل في التقرار :


لإ يتإ حلها و تت لبب تعبديل فبي تقرابر مراقبب الحسبابات بخصبوص أرقباإ الاتبرظ الحاليبة  ،عءدئبم
يءبغي أن يعدة تقرار مراقب الحسابات أيلا فيما يخص األرقاإ المقابلة .



لإ يتإ حلهبا ولكءهبا ال تت لبب تعبديل فبي تقرابر مراقبب الحسبابات بخصبوص أرقباإ الاتبرظ الحاليبة،
عءدئم يءبغي أن يعدة تقرار مراقب الحسابات فيما يخص األرقاإ المقابلة.

-05

اما روجعت القوائإ المالية للاترظ السابقة وأعيد اصدارها بتقرار المراقب الجديد  ،يءبغي أن يحصل

المراقب على أدلة مراجعة كافية ومالئمة ب ن األرقاإ المقابلة تتاق مع القوائإ المالية التي تمت مراجعتها .
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-06

اما لإ تراجع القوائإ المالية للاترظ السابقة ولإ يعاد اصدارها ولإ يتإ تبواب األرقاإ المقابلة بصورظ

مالئمة و /أو لإ يتإ عمل االفصاحات المءاسبة ،يءبغي أن يصدر المراقب تقرا ار برأي معدة على القوائإ
المالية للاترظ الحالية ،ومعدال بالءسبة لألرقاإ المقابلة المتلمءة فيه.
 . -20وعءدما يقرر المراقب اإل ارظ الى تقرار مراقب آخر فإن تقرار مراقب الحسابات الجديد يءبغي أن يتلمن :



أن القوائإ المالية للاترظ السابقة قد تمت مراجعتها بمعرفة مراقب آخر.
ءوع التقرار المي قاإ المراقب السابق بإصداره وان كان التقرار معدال ي ار الى أسباب هما التعديل.
تاراخ ملك التقرار .



و ال يعاى هما المراقب من القياإ بإجراضات مراجعة مال ئمة تتعلق باألرصدظ االفتتاحية .

-08

في حالة عدإ مراجعة القوائإ المالية الخاصة بالاترظ السابقة ،يءبغي أن يمكر المراقب الجديد في

تقراره أن األرقاإ المقابلة لإ تتإ مراجعتها.

-09

لد

اقتءاع المراقب الجديد ب ن األرقاإ المقابلة محرفة تحرااا هاماً ومؤث اًر ،عليه أن ي لب من

اإلدارظ تعديل األرقاإ المقابلة  ،وفي حالة رف

-10

اإلدارظ اجراض ملك  ،يقوإ بتعديل التقرار تعديال مالئما.

يءبغي على المراقب أن يحصل على أدلة مراجعة كافية ومالئمة ب ن القوائإ المالية المقارءة تاي

بمت لبات ا ار اعداد التقارار المالية الم بق.

-11

عءدما تعر

أرقاإ المقارءة بوصاها قوائإ مالية مقارءة يءبغي أن يصدر المراقب تقرا اًر يمكر فيه

أرقاإ المقارءة على وجه التحديد ءة ار ألن رأي المراجعة على القوائإ المالية يتإ التعبير عءه بصورظ مءاردظ
لكل فترظ معرولة.

-12

عءد اعداد تقرار على القوائإ المالية للاترظ السابقة فيما يتصل بمراجعة العاإ الحالي  ،وفي حالة

كون رأي المراقب ب ن القوائإ المالية للاترظ السابقة يختلف عن رأي المراجعة المي تإ التعبير عءه سابقا
يءبغي على المراقب اإلفصاح عن األسباب الجوهراة الختال

الرأي في الاقرظ اإليلاحية.

 -31في حالة كون القوائإ المالية للاترظ السابقة روجعت بمعرفة مراقب آخر:


يمكن للمراقب السابق أن يعيد اصدار تقراره المتعلق بالاترظ السابقة مع قياإ المراقبب الجديبد فقبط
بإعداد التقارار عن الاترظ الحالية .



يجب أن يمكر تقرار مراقب الحسابات الجديد أن مراقب آخر قباإ بمراجعبة الاتبرظ السبابقة و يءبغبي
أن ي ير تقرار مراقب الحسابات الجديد الى :
أ .أن القوائإ المالية للاترظ السابقة روجعت بمعرفة مراقب آخر.
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ءببوع التقراببر الببمي قبباإ المراقببب السببابق بإصببداره ومببا اما تببإ تعببديل التقراببر

ب.

وأسباب هما التعديل.
ج.

-14

تاراخ التقرار .

يءبغي أن يقوإ مراقب الحسابات الجديد فى مثل همه الحاالت بمءاق ة المس لة مع اإلدارظ وبعد

حصوله على التاوي

الالزإ من اإلدارظ يقوإ باالتصاة بالمراقب السابق ويقترح أن القوائإ المالية للاترظ

السابقة يءبغي أن يعاد عرلها  .واما وافق المراقب السابق على اعادظ اصدار تقرار مراقب الحسابات على
القوائإ المالية المعاد عرلها للاترظ السابقة .

-15

في حالة عدإ مراجعة القوائإ المالية الخاصة بالاترظ السابقة ،يءبغي أن يمكر المراقب الجديد في

تقراره أن القوائإ المالية المقارءة لإ تتإ مراجعتها.

-16

لد

اقتءاع المراقب الجديد أن أرقاإ العاإ السابق التي لإ تتإ مراجعتها محرفة تحرااا جوهراا ،

يءبغي أن ي لب من اإلدارظ تعديل أرقاإ العاإ السابق و في حالة رف

اإلدارظ اجراض ملك يقوإ بتعديل التقرار

تعديال مالئما.

 -530االعتبارات التى يتعين على مراقب الحسابات مراعاتها بشان المعلومات
المرافقة للقوائم المالية :
-01

يجا على مراقا الحسابات قراءة المعلومات األةرى لتحديد أية اةتالفات هامة بينها

وبين القوائ المالية التل قا بمراجعتها.
 -02إرا تبين للمراقا عند دراسته للمعلومات األةرى وجود اةتاله ها  ،يجا عليه تحديد ما إرا كانت
القوائ المالية التةل قةا بمراجعتهةا تحتةاج إلةى تعةديل ا أن المعلومةات األةةرى المرافقةة هةل التةل
يجا تعديلها.

-03

إرا كان هناك

رورة لتعديل القوائ المالية التل قا المراقا بمراجعتها وترفض إدارة

المنفأة إجراء هرا التعديل يجا عليه إبداء رأا متحفظ أو رأا عكسل فل تقريره حسا األحوال.

-04

إرا كان هناك

رورة لتعديل المعلومات األةرى المرافقة وترفض إدارة المنفأة إجراء

هرا التعديل يجا على المراقا إما أن يصدر تقريره مت منا فقرة تو يحية يبين فيها االةتاله أو
أن يتةر إجراءات أةرى .

-05

إرا عل المراقا بأن المعلومات األةرى المرافقة تحتوى على أا تحريه ها للحقائق،

يجا عليه مناقفة األمر ما إدارة المنفأة.
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-06

إرا ظل المراقا معتقدا بأن هناك تحريه وا و للحقائق ،يجا عليه أن يطلا من اادارة

أن تستفير طرفا آةر م هال ،مثل المستفار القانونل للمنفأة وأن يدر

-07

ما يقدمه من مفورة.

إرا تأكد المراقا من وجود تحريه ها للحقائق فل المعلومات األةرى المرافقة وترفض

اادارة تصحيحه ،يجا عليه دراسة اتةار إجراء آةر مناسا.

-08

فل حالة وجود

رورة اجراء تعديل بالمعلومات األةرى ورف ت اادارة إجراء هرا

التعديل  ،يجا على المراقا دراسة اتةار إجراء أةر مناسا.

 -540التقارير المالية المعدة وفقا الطار محاسبى شامل بخالف معايير
المحاسبة المصرية :
-01

يجا أن يت من تقرير المراجا على القوائ المالية المعدة وفقا اطار محاسبل فامل آةر

عبارة تو و ااطار المحاسبل المستةد أو أن تت اافارة إلى ااي او بالقوائ المالية التل
يفصو عن هره المعلومات .وينبغل أن يركر فل فقرة الرأا ما إرا كانت القوائ المالية قد ت
إعدادها – فل كل جوانبها الهامة -بما يتفق ما ااطار المحاسبل المبين.

-02

وفل حالة ما إرا كانت القوائ المالية المعدة وفقا اطار محاسبل فامل آةر غير معنونة

على النحو المالئ أو إرا ل يت اافصاو عن األسا

المحاسبل بدرجة كافية  ،يجا على المراجا

إصدار تقرير برأا معدل بما يتناسا ما الموقه.

 -550التقرير عن عنصر من عناصر القوائم المالية :
-01

يجا على المراجا عند تحديد نطاع المهمة أن يأةر فل اعتباره بنود القوائ المالية رات

العالقات المترابطة والتل يمكن أن ت ثر بصورة جوهرية على المعلومات التل سيت إبداء الرأا
عنها.

-02

يجا على المراجا أن يأةر فل اعتباره مبدأ األهمية النسبية للبند الرا سيت إعداد

التقرير عنه.

-03

ينبغل أن يت من تقرير المراجا عن احد بنود القوائ المالية عبارة تو و إطار إعداد

التقارير المالية الرا ت عرض البند وفقا له أو أن يفير إلى اتفاقية ما تحدد هرا األسا  .ويجا
أن يركر الرأا ما إرا كان البند قد ت إعداده -فل كل جوانبه الهامة -بما يتفق ما األسا
المحاسبل المفار إليه.

-04

فل ح الة إبداء رأا عكسل أو االمتناا عن إبداء رأا على القوائ المالية بالكامل ينبغى

على المراجا إعداد تقرير عن مكونات القوائ المالية فقط فل حالة ما إرا كانت هره المكونات
ليست بالحج الرا يجعلها تمثل جزءا كبيرا من القوائ المالية.
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 -560التقرير عن مدى االلتزام باالتفاقات التعاقدية :
-01

يمكن للمراجا قبول المها المتعلقة بإبداء رأا عن مدى التزا منفأة بالفروط التعاقدية

فقط عندما تتعلق نواحل االلتزا بأمور مالية ومحاسبية تدةل فل نطاع معرفة وةبرة المراجا
المهنية.

-02

يجا أن يت من التقرير رأا المراجا عما إرا كانت المنفأة قد التزمت بفروط االتفاقية.

 -570التقرير عن القوائم المالية الملخصة
-01

يجا على المراقا أن ال يصدر تقريرا عن القوائ المالية الملةصة ما ل يكن قد سبق له

إبداء رأا عن القوائ المالية التل ت استةراج القوائ المالية الملةصة منها.
 -02يت من تقرير المراقا على القوائ المالية الملةصة العناصر األساسية التالية وبالترتيا التالل:
 العنوان  :يعنون التقرير بعبارة تقرير مراقا الحسابات عن القوائ المالية الملةصة.
 الموجه إليه التقرير.
 تحديةةد للقةةوائ الماليةةة التةةل تمةةت مراجعتهةةا والتةةل ت ة اسةةتةراج القةةوائ الماليةةة الملةصةةة
منها.
 إفارة إل ى تاري تقرير مراقةا الحسةابات علةى القةوائ الماليةة التةل تة اسةتةراج القةوائ
المالية الملةصة منها ونوا الرأا الوارد بالتقرير.
 إبةةداء الةةرأى عمةةا إرا كانةةت المعلومةةات الةةواردة فةةى القةةوائ الماليةةة الملةصةةة متسةةقة مةةا
القوائ المالية التل ت مراجعتها والتل ت استةراجها منهةا .وفةل حالةة مةا إرا كةان مراقةا
الحسابات قد أصدر تقريرا يبدا فيه رأيا معدال على القوائ الماليةة الكاملةة إال أن المراقةا
كةةان مقتنةةا بعةةرض القةةوائ الماليةةة الملةصةةة ،فةةإن تقريةةر المراقةةا عةةن القةةوائ الماليةةة
الملةصة يجا أن يركر انةه بةالرغ مةن اتسةاقها مةا القةوائ الماليةة الكاملةة إال أن القةوائ
المالية الملةصة قد ت استةراجها من قوائ مالية صدر عنها تقرير برأا معدل.
 عبارة أو إفارة إلى ااي او المرفق ما القوائ المالية الملةصة والرا يبين انه للحصةول
على تفه أف ل لألداء المالل للمنفأة والمركز المالل لهةا وكةرلك لنطةاع أعمةال المراجعةة
التل تمت يتعين قراءة القوائ المالية الملةصة مةا القةوائ الماليةة الكاملةة وتقريةر مراقةا
الحسابات عليها.
 تاري التقرير
 عنوان مراقا الحسابات
 توقيا مراقا الحسابات

 -580تقرير مراقب الحسابات الخاد بمهمة فحد محدود للقوائم المالية الدورية
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 - -01ينبغل على المراقا إصدار تقرير مكتوا يحتوا على ما يلل:
 عنوان مالئ
 الموجه إليه التقرير  ،حسبما تقت ل ظروه المهمة
 تحديةةد القةةوائ الماليةةة التةةل تة فحصةةها بمةةا فةةى رلةةك تحديةةد كةةل عنةةوان لكةةل مةةن العبةةارات
الموجودة فل مجموعة القوائ المالية المةتصرة أو الكاملة والتاري والفتةرة التةل غطتهةا
القوائ المالية الدورية.
 إرا كانت القوائ المالية الدورية تفمل مجموعة كاملةة مةن القةوائ الماليةة رات األغةراض
العامة المعدة طبقا اطةار إعةداد تقةارير ماليةة مصةم لتحقيةق العةرض العةادل و الوا ةو ،
ويت ت مين التقرير أن اادارة مسئولة عن إعداد القوائ المالية الدورية والعةرض العةادل
لها طبقا اطار إعداد التقارير المالية المطبق.
 وفل الظروه األةرى  ،يت ت مين التقرير أن اادارة مسئولة عةن إعةداد القةوائ الماليةة
الدورية وعر ها طبقا اطار إعداد التقارير المالية المطبق.
 عبةارة أن المراقةا مسةئول عةن إبةداء اسةةتنتاج علةى القةوائ الماليةة الدوريةة اسةتنادا إلةةى
عملية الفحص المحدود.
 عبارة أنه ت فحص القوائ المالية الدورية طبقا للمعيار المصرا لمها الفحةص المحةدود
رقةة (" ، )2410الفحةةص المحةةدود للقةةوائ الماليةةة الدوريةةة لمنفةةأة و المةة دى بمعرفةةة
مراقةةا حسةةاباتها " وعبةةارة أن مثةةل هةةرا الفحةةص يتك ةون مةةن عمةةل استفسةةارات بصةةورة
أساسةية مةن أفةةاص مسةئولين عةن األمةةور الماليةة والمحاسةبية وعةن تطبيةق ااجةةراءات
التحليلية وغيرها من إجراءات الفحص المحدود.
 عبارة أن الفحص المحدود يقةل بفةكل جةوهرا فةل نطاقةه عةن عمليةة مراجعةة تة أدا هةا
طبقا لمعايير المراجعة المصةرية ،وبالتةالل فهةو ال يمكةن المراقةا مةن الحصةول علةى تأكةد
بأنه سيصبو على دراية بجميا األمور الهامة التل قد تتكفه فةل عمليةة مراجعةة  ،وبنةاء
عليه فهو ال يبدى رأا مراجعة.
 إرا كانت القوائ المالية الدورية تفمل مجموعة كاملةة مةن القةوائ الماليةة رات األغةراض
العامة المعدة طبقا اطار إعداد تقارير مالية مصم لتحقيق العرض العةادل ،فعلةل المراقةا
إستنتاج مةا إرا كةان قةد نمةا إلةى علمةه مةا يجعلةه يعتقةد أن القةوائ الماليةة الدوريةة ال تعبةر
بعدالةةة وو ةةوو فةةل جميةةا جوانبهةةا الهامةةة طبقةةا اطةةار إعةةداد التقةةارير الماليةةة المطبةةق
(ويفمل رلك اافارة إلى المنطقة أو بلد المنفأ اطار إعةداد التقةارير الماليةة عنةدما يكةون
إطار إعداد التقارير المالية المستةد لي معايير المحاسبة المصرية) .
 وفل الظروه األةرى  ،استنتاج عما إرا كان قد نما إلى علمه مةا يجعلةه يعتقةد أن القةوائ
المالية الدورية ليسةت معةدة فةل جميةا جوانبهةا الهامةة طبقةا اطةار إعةداد التقةارير الماليةة
المطبق (ويفمل رلك اافارة إلى المنطقة أو بلد المنفأ اطار إعداد التقارير المالية عندما
يكون إطار إعداد التقارير المالية المستةد لي معايير المحاسبة المصرية ).
 تاري التقرير
 موقا البلد أو المنطقة التل يقو فيها المراقا بالممارسة.
 توقيا المراقا

-02

ينبغل على المراقا إبداء إستنتاج متحفظ أو استنتاج عكسل عندما ينمو إلى علمه ما

يجعله يعتقد أنه ينبغل عمل تسوية هامة للقوائ المالية الدورية حتى تصبو معدة فل جميا
جوانبها الهامة طبقا اطار إعداد التقارير المالية المطبق.

111

-03

عندما يكون المراقا غير قادر على استكمال الفحص المحدود  ،ينبغل عليه إبالغ

المستوى المالئ من اادارة وه الء المسئولون عن الحوكمة كتابة بأسباا عد قدرته على
استكمال الفحص المحدود  ،ودراسة ما إرا كان من المالئ إصدار تقرير فحص محدود.

-04

إرا ت عمل إفصاو مناسا عن مفاكل االستمرارية فل القوائ المالية الدورية ينبغل على

مراقا الحسابات إ افة فقرة توجيه االنتباه( بتقرير الفحص المحدود) ورلك اي او عد وجود
تأكد ها يتعلق بحدث أو ظره من فأنه أن يثير فك جوهرا بفأن فرض استمرارية المنفأة.

-05

ارا ل يت اافصاو عن عد تأكد ها يثير فك جوهرا يتعلق بفرض استمرارية المنفأة

بصورة مالئمة فل القوائ المالية الدورية  ،ينبغل على المراقا إبداء إستنتاج متحفظ أو إستنتاج
عكسل – حسا الحال  -وينبغل أن يت من التقرير إفارة محددة بوجود حالة عد التأكد هره.

-06

ينبغل على المراقا دراسة تعديل تقرير الفحص عن طريق إ افة فقرة القاء ال وء

على عد التأكد الها (بةاله مفكلة فرض االستمرارية) التل تنمو إلى علمه والتل يعتمد حلها
على األحداث المستقبلية والتل يمكن أن ت ثر على القوائ المالية الدورية.

-07

ينبغل على مراقا الحسابات إعداد مستندات الفحص المحدود التل تكون كافية ومالئمة

لتوفير أسا

لمراقا الحسابات ابداء إستنتاج استنادا إليها ولتوفير أدلة أن عملية الفحص

المحدود قد ت أدا ها طبقا لهرا المعيار وطبقا للمتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة.

 -590التقرير عن اختبار معلومات مالية مستقبلية :
 -01ينبغةةل أن يت ةةمن تقريةةر المراجةةا عةةن اةتبةةار المعلومةةات الماليةةة المسةةتقبلية العناصةةر الرئيسةةية
التالية:
 عنوان التقرير.
 الموجه إليه التقرير
 تحديد للمعلومات المالية المستقبلية
إفارة إلى المعيار المصرى الةاص باةتبار المعلومات المالية المستقبلية.

 عبارة تفير إلى مسئولية اادارة عن المعلومات المالية المستقبلية بما فى رلةك مسةئوليتها
عن االفترا ات التل بنيت عليها هره المعلومات.
اافةارة إلةى الغةةرض مةن إعةةداد المعلومةات الماليةةة المسةتقبلية واألطةةراه التةل يجةةا أن

يقتصر توزيا المعلومات المالية المستقبلية عليها ورلةك فةل وجةود حظةر علةى توزيةا تلةك
المعلومات.
تأكيةةةدات سةةةلبية عمةةةا إرا كانةةةت االفترا ةةةات تةةةوفر أساسةةةا معقةةةوال للمعلومةةةات الماليةةةة

المستقبلية.
إبداء رأا عما إرا كانت المعلومات المالية المسةتقبلية قةد تة إعةدادها بفةكل مالئة علةى

أسةةا االفترا ةةات المسةةتةدمة وت ة عر ةةها بمةةا يتفةةق مةةا ااطةةار المحاسةةبل المسةةتةد
اعداد القوائ المالية.
تحرير عن مدى إمكانية تحقيق النتائج التل تظهرها المعلومات المالية المستقبلية.

تاري التقرير والرا يجا أن يكون تاري استكمال ااجراءات.
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-02

عنوان المراجا
توقيا المراجا
عندما يعتقد المراجا أن عرض المعلومات المالية المستقبلية واالفصاحات الةاصة بها

غير سليمة فعليه أن يبدا رأيا متحفظا أو رأيا عكسيا فل تقريره عن المعلومات المالية المستقبلية
أو عليه أن ينسحا من المهمة .

-03

فل حالة اعتقاد المراجا بأن واحد أو أكثر من االفترا ات ال يوفر أساسا مناسبا

للمعلومات المالية المستقبلية المعدة على أسا

أف ل التقديرات  ،أو إرا كانت هره االفترا ات ال

توفر أساسا معقوال للمعلومات المالية المستقبلية فل ظل االفترا ات النظرية ،على المراجا إما
أن يبدا رأيا عكسيا فل تقريره على المعلومات المالية المستقبلية أو أن ينسحا من المهمة.

-04

فل حالة تأثر عملية االةتبار بظروه تمنا تطبيق واحد أو أكثر من ااجراءات التل تعتبر

الزمة فل تلك الظروه فعلى المراجا إما أن ينسحا من المهمة أو أن يمتنا عن إبداء رأا فل
تقريره عن المعلومات المالية المستقبلية وأن يصه هرا القيد على نطاع االةتبار فل تقريره.

 -591التقرير عن مهام تنفيذ اجراءات متفق عليها متعلقة بمعلومات مالية
 ينبغل أن يحتوا تقرير الحقائق المكتففة علل ما يلل :(أ)

عنوان التقرير .

و(ا) الموجةه إلةةيه التقريةةر ( عةةادة مةةا يكةةون العميةةل الةةرا كلةةه المراجةةا بالقيةةا بةةااجراءات ال ُمتفةةق
عليها).
و(ج) تحديد المعلومات المالية أو غير المالية المعينة و التى طبقت عليها ااجراءات ال ُمتفق عليها .
و(د)

بيان يُفيد بأن ااجراءات التل ت أدا ها هل تلك المتفق عليها ما مستةد التقرير .

و(هـ) بيان يفيد بأنة ت أداء المهمة طبقا للمعيار المصرا لمها الةدمات رات الصلة الرا يسرا علةل
مها تنفير إجراءات متفق عليها أو الممارسات األةرى رات الصلة .
و(و) إرا لز األمر  ,بيان بأن المراجا غير مستقل عن المنفأة .
و(ز) تحديد الغرض الرا من أجله ت تنفير ااجراءات المتفق عليها .
و(و) قائمة بااجراءات المحددة التل ت القيا بها .
و(ط) وصةةه للحقةةائق ال ُمكتفةةفة التةةل توصةةل لهةةا المراجةةا بمةةا فةةى رلةةك التفاصةةيل الكافيةةة لألةطةةاء
واالستثناءات التل و ُجدت .
و(ى) بيان بان ااجراءات التل ت أدا ها ال تمثل عملية مراجعة وال فحةص محةدود و بنةاء عليةة ال يةت
إصدار تقرير تأكد .
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و(ك) بيان بأن المراجا لةو كةان قةد قةا بةأداء إجةراءات إ ةافية أو عمليةة مراجعةة أو فحةص لكةان مةن
الممكن أن تت و أمورا أةرى كان من الممكن التقرير عنها .
و(ل) بيان بأن التقرير يقتصر علل تلك األطراه التل اتفقت علل ااجراءات الواجا أدا ها .
و( ) بيةةةان ( متةةةى أمكةةةن التطبيةةةق ) بةةةأن التقريةةةر يةةةرتبط فقةةةط بالعناصةةةر أو الحسةةةابات أو البنةةةود أو
المعلومةةات الماليةةة أو غيةةر الماليةةة ال ُمحةةددة و أنةةه ال يمتةةد إلةةل القةةوائ الماليةةة الةاصةةة بالمنفةةأة
مأةورة ككل .
و(ن) تاري التقرير .
و( ) عنوان المراجا.
و(ا) توقيا المراجا.
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نموذج قت 1
نموذج توزيع الدليل

الساد  /االدا
قت االدا

المركزية للرقابة  ( ......مراقبة حسابات ) ...........
XXXX1 :

مرالق المجدل االول والثانى من دليل المراجعة المالى ا يرجمى التوقيمع وكتابمة التما يخ
على النموذج واعادته الى المكت الفنمى لمرئيس الجهماز خمالل  7ايمام عممل ممن تما يخ اسمتالم
الدليل ا ويمثل توقيع االدا

المركزية او ادا

مراقبة الحسابات مواالقة علمى االمتثمال لجميمع

القواعد ونماذج او اق العمل الوا د به ا الدليل .

-------------------------------التوقيع

1

الرقم الكودى لالدارة بادارة الحاسب االلى
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نموذج قت 2
نموذج طل تعديل

االدا

المركزية للرقابةالمالية ( مراقبة حسابات

قت االدا

) -التى طلبت التعديل -------------

XXXX :

البنود المراد تعديلها -------------------------------------------------------------- :
وصف التعديالت المطلوبة :

أسباب التعديالت :

االدا
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مقدمة االقتراح --------------------------- :

تقديم الدليل

تقديم الدليل
 تمهيد-1ماهية الدليل
-2أهداف الدليل
-3استخدام الدليل
-4محتويات الدليل
-5تحديث وتعديل (مراجعة وصيانة) محتويات الدليل
-6املراجع املعتمدة في اعداد الدليل

-1اجلهاز املركزي للمحاسبات

دليل رقابة األداء

تقديم الدليل

تمهيد:
يتم إعداد دليل الرقابة على األداء في إطار تبني وتطبيق الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية
مصر العربية للمعايير الصادرة عن المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية (االنتوساى)
والتي نصت على " قيام الجهات القائمة على الرقابة بإتباع سياسات وإجراءات إلعداد أدلة وإرشادات
وتعليمات مكتوبة فيما يتعلق بتنفيذ أعمال الرقابة".
 -1ماهية الدليل:
يعد الدليل " دليل رقابة األداء " وثيقة استرشاديه داخلية خاصة بالجهاز المركزي للمحاسبات
هدفها األساسي عرض اإلرشادات والتوجيهات والتعليمات الواجب إتباعها في تنفيذ مهام الرقابة على
األداء ،وذلك وفقا ً لسياسات وأهداف وتوجهات الجهاز ،فالدليل يقدم منهجية وإطار عمل شامل للقيام
بأعمال الرقابة على األداء ويوفر أساس يمكن عن طريقه تقييم جودة المنتج أو الخدمة المقدمة.
 -2أهداف الدليل:
لما كان الدليل يتناول أهم اإلرشادات واإلجراءات التي توصي بإتباعها معايير االنتوساى
ويتضمن أساليب مقتبسة من الممارسات الجيدة المتبعة من جانب المنظمات اإلقليمية لألجهزة العليا
للرقابة ،فهذا من شأنه يساعد فريق العمل الرقابي على تحقيق األتي:
 توحيد المنهجيات المتبعة وتنظيم إجراءات العمل في تنفيذ مهام الرقابة على األداء بين مختلف
الفرق الرقابية بما يضمن تيسير إدارة ومتابعة سير المهام الرقابية.
 إدارة عمليات الرقابة على األداء بكفاءة وفعالية من حيث التوجه نحو االستخدام األفضل للموارد
المتاحة لتنفيذ أعمال الرقابة وفق أفضل األساليب وأنسب الطرق.
 توفير أداة تدريبية عملية للمراجعين حديثي العهد برقابة األداء على اعتبار أن الدليل يقدم منهجية
واجبة اإلتباع.
 تقييم األداء المهني للفرق الرقابية وتقييم جودة األعمال الرقابية على اعتبار أن الدليل يوفر
األسس التي يمكن عن طريقها تقييم جودة المنتج أو الخدمة المقدمة.
 توفير بيئة عمل مناسبة تمكن فريق العمل من تنمية مهاراتهم واستغالل كامل إمكانياتهم بما في
ذلك تحديد األدوار وتوزيع المسئوليات داخل الفرق الرقابية.
 توافق أعمال الرقابة على األداء مع تطلعات واحتياجات وأولويات مستخدمي تقارير الجهاز
واألطراف ذات العالقة.
 إضافة قيمة للجهات ذات العالقة من خالل خدمات الرقابة على األداء.
 -3استخدام الدليل:
يقتصر استخدام الدليل -الذي تم اعتماده وإقراره من جانب رئيس الجهاز-على أعضاء الجهاز
الفنيين ،فهو موجه لكافة األعضاء الفنيين بالجهاز وخاصة فرق العمل الرقابي في مجال الرقابة على
األداء ،إذ يتضمن مجموعة من المبادئ األساسية والتعليمات والتوجيهات المهنية التي تهدف إلى مساعدة
فريق رقابة األداء على تنفيذ مهامه وفق األساليب والممارسات الجيدة.
وتجدر اإلشارة إلى أن التحقق من أن مهام الرقابة على األداء في الجهاز تتم وفقا ً للمنهجية المبينة
في هذا الدليل أمر مطلوب ،غير أنه يجوز ألسباب موضوعية ومبررة وذات عالقة بظروف أو
خصوصيات تنفيذ بعض المهام الرقابية عدم التقييد ببعض التوجيهات والتعليمات الواردة في هذا الدليل،
على أن يتم ذكر ذلك في ملف أوراق العمل وأن تتم مصادقته على هذا الموضوع من قبل القائمين على
أمر إدارة رقابة األداء.
-2اجلهاز املركزي للمحاسبات

دليل رقابة األداء

تقديم الدليل

ويعتمد النجاح في استخدام هذا الدليل عل ى األعضاء وعمق إحساسهم بالمسئولية ،ولضمان
استخدام وتطبيق الدليل بنجاح ،يوصى بإتباع الخطوات التالية في المراحل األولى من عرض واستخدام
الدليل:
 تشكيل لجنة دائمة -اللجنة الدائمة إلعداد وتحديث الدليل -تتولى مسئولية الدليل وكيفية استخدامه
والحفاظ عليه.
 عقد اجتماع تمهيدي واجتماعات دورية للجنة لتحديد ما يلي:
 oالتطور في أهداف الدليل.
 oعالقة دليل رقابة األداء بغيره من أدلة الرقابة المطبقة في الجهاز.
 oتقييم أثر استخدام الدليل على األساليب والوسائل التي يتبعها الجهاز حاليا لتنفيذ أعمال
الرقابة المنوط به تنفيذها.
 oمسئوليات مستخدمي الدليل.
 oالتخطيط المطلوب الستخدام وصيانة الدليل والتطوير المستمر للدليل.
 oاحتياجات التدريب الخاصة الحالية والمستقبلية.
 oالمتطلبات من الموارد الفنية والتقنية.
 -4محتويات الدليل:
ويقسم الدليل إلى األبواب التالية:
الباب األول :رقابة األداء -القيم والمبادئ ،المفاهيم األساسية ،والتفويض القانوني.
الباب الثاني :مراحل الرقابة على األداء.
المالحق والمرفقات.
 -5تحديث وتعديل (مراجعة وصيانة) محتويات الدليل:
نظرا ً ألن الدليل قد أعد في ضوء التشريعات واألنظمة السائدة وتبعا ً للسياسات والتوجهات
المعتمدة من جانب الجهاز في تاريخ إعداده ،فضالً عن االلتزام بتطبيق معايير االنتوساى ،لذلك فإن
منهجية هذا الدليل باتت قابلة للمتابعة والمراجعة الدورية والتحديث المستمر لتعكس التطورات المستجدة
في مجال العمل الرقابي ،ومن ثم كان لزاما ً العمل على تحديث الدليل متى دعت الحاجة لذلك ،كحصول
تغييرات على التشريعات واللوائح واألنظمة ذات العالقة بمجال عمل الجهاز وخاصة قانون الجهاز
المركزي للمحاسبات رقم  111لسنة  ،1811المعدل بالقانون رقم  117لسنة  ،1881عالوة على
التعديالت التي يمكن أن تطرأ على استراتيجية الجهاز والسياسات والمنهجيات المعتمدة من جانب
اإلدارات المركزية القائمة برقابة األداء.
وفى حال وجود ما يبرر إدخال تعديالت على محتويات هذا الدليل بعد إصداره ،يجب مناقشة
األمر مع القائمين على أمر الرقابة على األداء وذلك بالتنسيق مع فريق العمل المكلف بإعداد وتحديث
الدليل-اللجنة الدائمة إلعداد وتحديث الدليل -ثم رفع األمر إلى اإلدارة العليا للجهاز لمناقشة التعديالت
الواجبة على محتويات الدليل واعتمادها بعد ذلك من قبل رئيس الجهاز .وجدير بالذكر انه ضمانا ٌ لبقاء
هذا الدليل كنموذج عمل قابل للتطبيق وأداة تطوير مستمرة للعمل الرقابي ،كان لزاما ً على جميع األعضاء
الفنيين (بصفة عامة) وفي مجال رقابة األداء (بصفة خاصة) بالجهاز المساهمة في تطوير محتوياته
وتحديثها دوريا ً ليتضمن المعايير واألساليب الجديدة المستحدثة في المجال الرقابي.
وفى شأن تحديث وتعديل محتويات الدليل يراعى ما يلي:
-3اجلهاز املركزي للمحاسبات

دليل رقابة األداء
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 قواعد عامة لتحديث وتعديل الدليل:
 تعتبر معايير الرقابة (بصفة عامة) ورقابة األداء (بصفة خاصة) ذات طبيعة ديناميكية هامة،
وعليه يجب مراجعة وتحديث الدليل بشكل دوري ليعكس ما يطرأ من تعديالت في المعايير.
 تقوم اللجنة الدائمة إلعداد وتحديث الدليل باتخاذ اإلجراءات الالزمة واالستعانة بوحدات الجهاز
المختلفة والخبرات المناسبة لتحديث الدليل.
 توضيح تفاصيل المسئوليات الوظيفية والسلطات المنوطة بأعضاء اللجنة الدائمة إلعداد وتحديث
الدليل فيما يتعلق بإعداد وتحديث أقسام الدليل.
 تحتفظ رئاسة الجهاز بقائمة تضم أقسام الدليل والعضو المسئول عن كل قسم وتاريخ تطبيقه،
وآخر تاريخ مراجعة أو تعديل لذلك القسم ،والبيانات الضرورية األخرى.
 تعتبر عمليات التدريب المستمرة لألعضاء الفنيين الستخدام الدليل جز ًء ال يتجزأ من عملية
التطوير والمراجعة المستمرة.
 يجب أن تتوافق صالحيات تحديث وتعديل الدليل مع قانون الجهاز وأنظمته الداخلية.
 مبررات تعديل وتحديث الدليل:
تؤدى أي تغييرات في القوانين والقواعد والنظم المنظمة لعمل الجهاز إلى إدخال تعديل كلى أو
جزئي على الدليل بما يحتويه من أساليب ومنهجيات يتبعها الجهاز ،ومن أهم المبررات التي تدعو
للتعديل:
 مبررات داخلية:
هي تغييرات تنظيمية داخل الجهاز ذاته وأمثلة ذلك:
 oتغييرات في خدمات ووظائف وأنشطة الجهاز ناتجة عن تغييرات داخلية في المخطط
التنظيمي.
 oتغييرات في مخطط تفويض الصالحيات واألدوار والواجبات الوظيفية والتوصيف
الوظيفي ألعضاء الجهاز وإجراءات العمل الداخلية.
 مبررات خارجية:
هي تغييرات قد تطرأ على القوانين والتشريعات والمعايير المهنية ،وعلى الجهاز مراجعة
وصيانة وتعديل المنهجيات والمعايير التي يتبعها في إطار عالقتها بالقوانين
والتشريعات.
 اإلطار الزمني لتعديل وتحديث الدليل:
يمكن تحديد إطار زمني لتعديل وتحديث الدليل على أساس منتظم وذلك كما يلي:
 التغييرات المنتظمة المتكررة:
تقتضي إجراء مراجعة دورية للدليل دون الحاجة إلى توافر أسباب داخلية أو خارجية
تستدعى التغيير ،وعليه يجب على الجهاز إجراء مراجعة منتظمة لمعايير ومنهجية
الرقابة مرة واحدة على األقل كل ثالث سنوات إرسا ًء لثقافة التغيير.
 التغييرات المنتظمة غير المتكررة:
تقتضي إجراء تعديل وتحديث بغرض تطبيق أحد متطلبات القانون أو تغيير في معايير
المراجعة أو معايير المحاسبة المصرية أو غيرها من المعايير المهنية الصادرة عن
المؤسسات المهنية ،يرتبط توقيت إجراء التغيير – إن كان عاجالً بطبيعته – بأحد
متطلبات القانون أو أحد المعايير المهنية التي تشترط موعداً معينا ً ونهائيا ً للوفاء بها،
ويعتمد تحديد الموعد المناسب للتغيير على التقدير المهني للجهاز خالل مدة ال تتجاوز
سنة من تاريخ إصدار القانون أو التشريع أو المعيار الخاص.
-1اجلهاز املركزي للمحاسبات
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 -6المراجع المعتمدة في اعداد الدليل:
تم إعداد هذا الدليل باالعتماد على المصادر والمراجع التالية:
 قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم  111لسنة  ،1811المعدل بالقانون رقم  117لسنة
.1881
 الخطة االستراتيجية للجهاز.
 المعايير الرقابية الصادرة عن منظمة "االنتوساي" ،وهي تتضمن المعايير التالية:
 المعيار ( ISSAI 100 endorsedالمبادئ األساسية في الرقابة الحكومية) المعيار ( ISSAI 200 endorsedالمعايير العامة في الرقابة الحكومية) المعيار ( ISSAI 300 endorsedمعايير العمل الميداني في الرقابة الحكومية) المعيار ( ISSAI 400 endorsedصياغة التقارير في الرقابة الحكومية) المعيار ( ISSAI 300المبادئ األساسية لرقابة األداء) المعيار ( ISSAI 3000التوجيهات التنفيذية للرقابة المالية على األداء) المعيار ( ISSAI 3100إرشادات رقابة األداء-مبادئ رئيسية) معايير المراجعة المصرية الصادرة بقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 1311لسنة .2111
 المعايير الدولية للمراجعة ( )ISAsالصادرة عن االتحاد الدولي للمحاسبين ( )IFACفيمالم يرد به نص في معايير منظمة االنتوساي.
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الفصل األول
القيم واملبادئ العامة للجهاز
مقدمة:
من األهمية بمكان أن ينظر للجهاز المركزي للمحاسبات على أنه مصدر للثقة واألمانة والمصداقية،
ولن يتأتى ذلك إال بتبني الجهاز مبادئ وقيم عامة ( متطلبات أخالقية ) ،والتي من شأنها تكفل الحفاظ
على منزلته الدستورية الرفيعة كجهاز أعلى للرقابة بجمهورية مصر العربية وتوفر له البيئة المالئمة
لممارسة عمله الرقابي الذي نص عليه الدستور المصري ونظمه قانونه ،خاصة وأن المجتمع بأسره
بحاجة إلى المصداقية ،لذلك فإنه من المسلم به أن تكون تقارير الجهاز دقيقة وموثوقة من قبل مستخدميها
( السلطة التشريعية  /التنفيذية  /الجهات محل الرقابة  /عامة الشعب ) ،وأن يتوقعوا أن سلوك الجهاز
بعيدا عن كل المآخذ وجدير باالحترام وأن األعمال التي يؤديها منصفة وغير متحيزة ،وفى ذلك الشأن
على الجهاز تبنى واستخدام معايير ومنهجيات الرقابة المناسبة وااللتزام بقواعد السلوك المهني المنظمة
ألعماله ،والعمل على تعزيز السلوك األخالقي عبر المنظومة بأسرها وأن ينشر للعموم المتطلبات
األخالقية وواجبات أعضاءه أو الموظفين الحكوميين وغيرهم بما يضمن اجتياز أعمال الرقابة للفحوص
التي يجريها مستخدمي التقارير ،وأن يضمن أن تعكس أهداف األداء وتقييمات أعضائها وجميع األطراف
الخارجية المتعاقدة للقيام بأعمال الجهاز ( مكاتب المراجعة) أن الجودة ومبادئ السلوك األخالقي للجهاز
هي المحرك األساسي لتقييم األداء ،و فيما يلي المبادئ والقيم التي أرساها الجهاز والتي تتفق والمعايير
العامة لمنظمة االنتوساى ذات الصلة بأخالقيات وأدبيات العمل الرقابي من ( استقاللية ،وتضارب في
المصالح ،و الكفاءة ،العناية المهنية) والتي ينبغي على أعضاءه االلتزام بها:
 1-1-1الحياد واالستقاللية:
يعد الحياد واالستقاللية أمران هامان للجهاز تحقيقا ً للمساءلة وإنجاحا ً لدوره الرقابي وهو ما نص
عليه الدستور المصري في المادة ( )211وقانون الجهاز في مادته األولى.
وتحقيقا ً للحياد واالستقاللية على الجهاز:
 الحفاظ على الحياد السياسي الحقيقي والمتوقع وأن يضمن حفاظ أعضاءه على استقاللهمعن التأثير السياسي حتى يتسنى لهم أداء مسئولياتهم الرقابية بتجرد.
 أال يجبر على حجز نتائج الرقابة وأن يكون له (في ضوء مخول له الدستور المصريوقانونه) الحرية فى اتخاذ القرار فيما يتعلق بموضوعات الرقابة المزمع نشرها وكيفية
القيام بها.
 أال يتدخل أو يعطى االنطباع بأنه يتدخل في إدارة الجهة الخاضعة للرقابة. أن يضمن عدم قيام أعضاءه بتكوين عالقات وثيقة بالجهات محل الرقابة. أن يمنع على المستوى الداخلي تضارب المصالح والفساد ويضمن الشفافية والمشروعيةفي المهام الرقابية.
 أن يعلم الخبراء قبل االستعانة بهم بالشروط واألخالقيات المهنية المطلوبة.وعلى أعضاء الجهاز مراعاة ما يلي:
 أن يكونوا مستقلين ومتجردين فعليا ً وظاهرياً. أن يتوخوا سلوكا ً يزيد من استقاللهم أو ال ينقص منهم على األقل.-7اجلهاز املركزي للمحاسبات
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أن يمتنعوا عن المشاركة في كافة األمور التي يكون لهم فيها مصلحة.
أن يرفضوا الهدايا والهبات التي من شأنها أن تؤثر على استقاللهم ونزاهتهم.
أن يتجنبوا كل العالقات مع مديري وموظفي الجهات الخاضعة للرقابة وغيرها والتي
تنطوي على مخاطر فساد أو التي قد تؤثر على سلوكهم المستقل أو تسئ وتهدد هذه القدرة.
أن يدركوا أن المشاركة في أنشطة سياسية قد تؤثر على قدرتهم على الوفاء بواجباتهم
المهنية بتجرد وقد تؤدى إلى التضارب مع مهنتهم.
أن يتوخوا الحذر عن تقديم استشارات أو خدمات غير رقابية (ال تشمل مسئوليات وسلطات
إدارية) للجهة محل الرقابة والتي من شأنها تؤدى إلى تضارب في المصالح.
أال يستخدموا مناصبهم ألغراض شخصية.

 2-1-1الموضوعية:
تقتضي الموضوعية أن يكون المراجع موضوعي في أحكامه المهنية وهذا يتطلب منه:
 تجنب الحكم بنا ًء على االنطباعات الشخصية واالعتقادات أو التعرض لضغوط من أيجهة.
 عدم التأثر باآلراء المسبقة واألحكام واإلشاعات التي تلحق بالجهة الخاضعة للرقابة أوتمس بعض المسئولين فيها قبل التحقق من صحتها.
 عدم االنسياق وراء األحكام المسبقة واالبتعاد عن االستنتاجات االنطباعية غير المدعمةبأدلة ثابتة.
 الموضوعية في معالجتهم للقضايا واألمور محل المراجعة. اعتماد آرائهم وتقاريرهم على اإلثباتات التي يتم الحصول عليها وتجميعها طبقا للمعاييرالرقابية الخاصة بالجهاز.
 استخدام المعلومات التي تقدمها الجهات محل الرقابة واألطراف ذات العالقة بصورةمجردة.
 3-1-1الكفاءة والكفاية المهنية:
دأب الجهاز على تعيين أعضاء أكفاء وذو مهارات عالية في مجاالت المحاسبة واالقتصاد والقانون
والمراجعة ويعمل الجهاز على تنمية وتطوير قدراتهم ومهاراتهم عبر برامج تدريبية مناسبة.
وتحقيقا ً للكفاءة والكفاية المهنية على الجهاز:
 توفير الموارد البشرية الكافية والمعقولة ذات الكفاءة المهنية الالزمة لتنفيذ عملية الرقابةبالمستوى المطلوب من الجودة ،وأن يحافظ على نظام الرقابة على الجودة.
 االلتزام بإتباع المعايير المطبقة في كافة األعمال المنجزة وتوثيقها واعتمادها على النحوالمناسب.
 المحافظة على المهارات والكفاءات التي يحتاجها ويطورها من أجل أداء عمله إلنجازرسالته والوفاء بمسئوليته.
 ضمان التوزيع العادل والواضح للمسئوليات المتعلقة بجميع المهام التي يقوم بها. ضمان وجود سياسات وإجراءات وأدوات مناسبة (منهجيات الرقابة) لتنفيذ مجموعةاألعمال مسئولية الجهاز.
 التأكد قبل االستعانة بالخبراء "مكاتب المراجعة الخارجية" من استقالليتهم عن الجهاتمحل المراجعة.
-1اجلهاز املركزي للمحاسبات
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الحصول على تأكيد عند التعاقد على العمل خارجيا بأن مكاتب المراجعة المتعاقد معها
تمتلك أنظمه فعالة مطبقه للرقابة على الجودة.
ضمان أن األعضاء واألطراف المتعاقدة للقيام بأعمال الجهاز تمتلك الكفاءات الجماعية
الكافية وأنها تتمتع بفهم جيد لبيئة القطاعات التي يعمل بها الجهاز وللعمل المطلوب منها
وأنها تبذل العناية الواجبة عند تنفيذهم لمهام الرقابة.
إدراك أن األعضاء واألطراف المتعاقدة للقيام بأعمال الجهاز لديها التزامات شخصيه
لالمتثال لمتطلبات الجهاز وكذلك الهيئات المهنية.
تعزيز جهود التعليم والتدريب المستمر لجميع أعضاءه باالستعانة بالخبرات من أطراف
خارجية بما يضمن تطورهم المهني وتدريبهم على المستجدات في مجال العمل الرقابي.

وتحقيقا للكفاءة وللكفاية المهنية على مراجعي الجهاز:
 اإللمام التام بالمعايير الرقابية واألساليب والقواعد المحاسبية وااللتزام بها عند تنفيذالعمليات الرقابية وتقديم التقارير.
 الفهم الجيد للمبادئ والمعايير الدستورية والقانونية المنظمة للجهات محل الرقابة. المعرفة السليمة بكل ما يرتبط بالحكومات من مؤسسات وأنشطة ومهام وبرامج. االلتزام بالسلوك ال مهني وبذل العناية المهنية الواجبة بما يضمن تنفيذ مسئولياتهم بكفاءةوتجرد وموضوعية.
 التحديث والتحسين لمهاراتهم وقدراتهم للوفاء بمسئولياتهم المهنية وعدم القيام بعمل غيرمؤهلين للقيام به.
 التركيز على النواحي االجتماعية والسياسية لموضوع الرقابة بجانب النواحي الماليةبهدف تقديم أعلى قيمة مضافة ممكنة.
 ممارسة الشك المهني وأن يكون لديهم استجابة واستعداد لإلبداع واالبتكار. بذل المزيد من الجهد لتوضيح اآلراء المتعارضة (المتضاربة) مع أراء الجهة الخاضعةللرقابة ،وصوال لصورة نهائية صحيحة ومنصفة قدر اإلمكان.
 4-1-1النزاهة:
تعد النزاهة هي القيمة الجوهرية ألخالقيات المهنة وتقاس بما هو صحيح وعادل ،لذلك فهي من
أولى المتطلبات األخالقية المهنية في مجال العمل الرقابي ،وتتطلب النزاهة من المراجعين احترام مبدأي
االستقاللية والموضوعية وأن تبقى أخالقيات سلوكهم المهني فوق المأخذ وأن يضعوا نصب أعينهم
المصلحة العامة عند اتخاذهم القرارات ،وفي ذلك الشأن يجب على المراجعين:
 عدم استخدام المعلومات التي يتلقوها بحكم أعمالهم لضمان مصلحة شخصية. مراعاة شكل وروح الرقابة وكذلك المعايير األخالقية وأن يضعوا المصلحة العامة فياالعتبار.
 إدراك أن القصور في سلوكهم المهني والسلوك غير الالئق في حياتهم الشخصية يؤثرعلى نزاهتهم ونزاهة الجهاز.
 أن يكون سلوكه بعيدا عن كل المأخذ أثناء أدائهم ألعمالهم. 5-1-1السرية المهنية:
تعد المعلومات المقدمة للجهاز وتلك الصادرة عنه سرية لذا ينبغي على المراجعين:
 عدم إفشاء معلومات من شأنها أن تعطي امتيازا ً غير عادل ألفراد أو منظمات أخرى.-8اجلهاز املركزي للمحاسبات

دليل رقابة األداء

الفصل األول :القيم واملبادئ العامة للجهاز

الباب األول

 عدم استخدام هذه المعلومات ألي أغراض خارج نطاق الرقابة (مثال كوسيلة لإلساءةللغير ولضمان مصلحة شخصية ألنفسهم أو للغير).
 عدم إفشاء المعلومات التي يحصلون عليها أثناء العملية الرقابية لطرف ثالث إال إذا كاناستجابة للمسئوليات القانونية للجهاز أو تطبيقا ً للقوانين ذات الصلة.
ومن مصادر المعلومات التي ينبغي الحرص على حفظ سريتها وعدم إفشائها سوا ًء كانت
ورقية في ملفات العمل أو إلكترونية في حواسب المراجعين ،هي المعلومات المتأتية من مصادر مثل:
 الوثائق والمستندات المتعلقة بخطط وبرامج وأعمال الجهاز. البيانات والوثائق المادية واإللكترونية المستلمة من الجهات الخاضعة للرقابة. أوراق العمل ونتائج أعمال الفحص المادي للوثائق والمستندات ومسودات التقارير. إفادات المسئولين والموظفين بالجهات الخاضعة للرقابة خالل المقابالت مع مراجعينالجهاز.
 المعلومات المستقاه من أعمال التفتيش والمعاينات والزيارات الميدانية. 6-1-1التعاون والعالقات الجيدة:
يمكن النظر إلى التعاون من منظورين أولهما التعاون بين المراجعين بعضهم البعض وثانيهما
التعاون بين الجهاز والجهة الخاضعة للرقابة.
يعد دعم المهنة من قبل أصحابها وتعاونهم مع بعضهم البعض عنصرا أساسيا للطابع المهني ،لذا
ينبغي على المراجعين أن يسلكوا سلوكا يدعم التعاون والعالقات الجيدة بينهم وداخل المهنة ،كما أنه من
صالح المراجعين أن يتعاملوا مع زمالئهم بأسلوب منصف ومعتدل خاصة وأن ثقة الجمهور واحترامهم
للمراجعين يعود بشكل كبير إلى اإلنجازات المتراكمة لجميع المراجعين السابقين والحاليين.
أما التعاون بين الجهاز والجهة الخاضعة للرقابة يعد أمرا مطلوبا لتحقيق غاية الرقابة على األداء
كونها تسعى الن تكون أداة لمساعدة الجهة الخاضعة للرقابة على تطوير أدائها وتحسين أسلوب عملها،
هذا ويرجع عدم إبداء الجهات محل الرقابة للتعاون الكافي والمطلوب تجاه الجهاز في كثير من الحاالت
إلى عدم الفهم الصحيح لمفهوم الرقابة والوعي بأهميتها ،فضال عن التخوف من تحمل مسئولية اإلدالء
بالمعلومات للمراجعين ،لذا كان لزاما على الجهاز بصفة عامة وفريق العمل الرقابي بصفة خاصة إقناع
المسئولين بأهمية العمل الرقابي الذي يؤديه الجهاز وما يسفر عنه من تحسينات من شأنها أن تعود بالنفع
على جميع األطراف ،فضال عن السعي الدءوب نحو إقامة عالقة تعاون وود بين الجهة الخاضعة للرقابة
وفريق العمل الرقابي وذلك من خالل انتهاج المراجعين سياسة الباب المفتوح مع الجهة الخاضعة
للرقابة ،وإرساء مبادئ تضمن لغة حوار متبادلة بين الطرفين من شانها توفير إيجابيات تتجاوز إطار
تأم ين سالمة المهام الرقابية المنجزة إلى قبول الجهات محل الرقابة نتائج الرقابة وتعهدها بتنفيذ
التوصيات المنبثقة عنها بما يضمن التواصل المستمر بين الطرفين.
وتجدر اإلشارة أنه عند حصول خالفات ونزاعات بشأن أمور متعلقة بموضوع الرقابة مع الجهة
الخاضعة للرقابة يتعين على المراجعين بذل الجهد للتعبير عن اآلراء المتضاربة (المتناقضة) لتصبح
الصورة النهائية عادلة وصحيحة قدر المستطاع
 7-1-1المساءلة والشفافية:
يتعلق مفهوم الشفافية بقيام الجهاز باإلفصاح الشامل بطريقة موثوقة ،واضحة ومفيدة عن صالحياته
القانونية واستراتيجيته وأنشطته وإدارته المالية وعملياته وأدائها .ويشمل مبدأ الشفافية أيضا وجوب
اإلفصاح عن أهداف ومنهجية ونتائج عمليات ومهام الرقابة واستنتاجاتها ،وأن يبقى الجهة الخاضعة
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لرقابته على علم بذلك ،فضال عن تمكين الجمهور/العموم من الحصول على المعلومات حول الجهاز.
أما مفهوم المساءلة فيرتبط باإلطار القانوني وإعداد التقارير والهيكل التنظيمي واالستراتيجيات
واإلجراءات التي من شأنها أن تضمن أن الجهاز يقوم بتقييم أدائه ،ويفصح عن قانونية وكفاءة استخدام
المال العام بما في ذلك استخدامه لموارده ،ويقوم بمساءلة موظفيه عن أفعاله.
تقتضي الشفافية أن يعلن الجهاز عن إجمالي ميزانيته وان ينشر مصادر موارده المالية وكيفية
استخداما ،وأن يقوم بتقييم ونشر تقاريره حول عملياته وأدائه في كافة المجاالت.
وبصفة عامة ينبغي للجهاز األعلى للرقابة:
 تطبيق سياسات وإجراءات إلبالغ رئيس الجهاز في الوقت المناسب عن مخالفات متطلباتالسلوك األخالقي تمكنه من اتخاذ الخطوات التصحيحية لعالج مثل هذه الحاالت.
 التعامل مع المخاطر الناشئة عن قدرات األعضاء ومستوى الموارد وأي أمور أخرىمتعلقة بأخالقيات المهنة والتي تنشأ في الجهة الخاضعة للرقابة في حالة وجود شك حول
نزاهة تلك الجهة.
 أن يضمن أن تعاقده مع أطراف خارجية إلنجاز بعض المهام الرقابية ال يعرض مبادئالمساءلة والشفافية ألي شبهة وأن يتم إخضاع العقود التفاقيات مالئمة حول السرية.
 أن يضمن أن الخبرات التي تم االستعانة بها من جهات خارجية والمهام الرقابية الموكللهم أدائها تظل تحت مسئوليته وأن تكون خاضعة للسياسات األخالقية.
 كما ينبغي على الجهاز أن يفصح للعموم عن: oتفويضه القانونى ورسالته وتنظيمه واستراتيجية وعالقاته بمختلف األطراف
المعنية بما فى ذلك الجهات التشريعية والسلطات التنفيذية ،وأن يعمل على نشر
تقاريره على أوسع نطاق ممكن.
 oشروط تعيين وإعادة تعيين وتقاعد وعزل رئيس الجهاز وأعضائه.
 oالمعايير والمنهجيات المتبناة من قبله وكيفية التزامه بها.
 oنطاق أنشطته الرقابية التى يتولى تنفيذها بموجب تفويضه القانونى وبناء على
عمليات تقييمه للمخاطر وعمليات التخطيط.
 وعلى أعضاء الجهاز ضرورة: oاإلبالغ بالنتائج المهمة للرقابة أثناء تنفيذ العملية الرقابية للمسئولين عن الحوكمة
وفى الوقت المناسب.
 oإبالغ السلطات المعنية عن أي مخالفات مالية أثناء قيامهم بالعملية الرقابية إذا ما
رأوا ذلك مناسبا.
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الفصل الثاني
املفاهيم واملبادئ األساسية للرقابة على األداء
مقدمة:
تمد الرقابة على األداء المستخدمين برأي حول مدى استفادة جهة ما من مواردها بفعالية وكفاءة
واقتصاد ،وبالرغم من أن عملية الرقابة على األداء تنطوي على رأى /حكم مهني ،إال أن وجود منهجية
قوية يمكن أن تساعد في توفير إطار عمل موضوعي إلبداء هذا الرأي ،تكمن في توفير دليل يمكن عن
طريقه تقييم جودة منتج عملية الرقابة ،ويساعد فريق رقابة األداء على ضمان تحمل الجهات الخاضعة
للرقابة المسئولية عن أعمالهم ،فضال عن توفير بيئة عمل مناسبة تمكن أعضاءه من إدارة عمليات الرقابة
على األداء بكفاءة وفعالية ،ويضمن توافقها مع تطلعات مستخدمي التقرير الرقابي وتلبية احتياجاتهم،
وإضافة قيمة للجهات ذات العالقة.
لتحقيق كفاءة العمل الرقابي يجب على الجهاز أن يضع رؤية واضحة للهدف من رقابة األداء
والنتائج المرجو تحقيقها ،وأن يؤكد على أن رقابة األداء هي جهد جماعي ،لذا كان لزاما ً اختيار قائد
للفريق ،وعلى أعضاء فريق العمل الرقابي الفهم الواضح لألهداف واألولويات لكافة المجاالت الخاضعة
للرقابة ،كما يجب عليهم فهم سياسات تخطيط وتنفيذ مهام الرقابة وفهم معايير المراجعة ومنهجية الرقابة
واإلجراءات المحددة والخاصة بجهاز الرقابة.
 1-2-1نشأة وتطور عملية الرقابة على األداء:
شهدت الرقابة على األداء الكثير من الصعوبات الحقيقية في السنوات األولى من نشأتها ،حيث لم
يكن دور مهمة الرقابة واضحا ً ،والجهات الخاضعة للرقابة تشكك في قدرة المراجعين على القيام بالرقابة
على أعمالهم ،ومع ذلك فقد انتشرت فكرة هذا النوع من الرقابة بشكل سريع جدا ً خاصة في القطاع
الخاص ،بينما لم يبادر القطاع العام إلى تغيير نطاق ومنهجية وإجراءات العمل منذ فترة طويلة إلى أن
أدركت الجهات القائمة بالرقابة على القطاع الحكومي ضرورة القيام بالرقابة على األداء ،واالستجابة
لتطلعات المجتمع من حولهم.
ويعد إعالن ليما عام  1877في المؤتمر التاسع عشر للمنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة
(االنتوساي) هو شرارة البدء باالهتمام بعملية الرقابة على األداء ،وبالفعل بادرت العديد من الدول إلى
تعديل قوانينها الخاصة بالرقابة لتشمل عمليات التحقق من القيمة مقابل المال ()Value – for -Money
التي تقوم بها األجهزة العليا للرقابة وذلك سعيا ً لتطبيق رقابة األداء.
هذا وقد كان للجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية السبق في الشروع في تطبيق
الرقابة على األداء وذلك بموجب القانون رقم  128لسنة  ،1861وصدور القرار الجمهوري رقم 1318
لسنة  1861بالالئحة التنفيذية للقانون المذكور ،وقد أنشئت بموجب هذا القانون ضمن ما أنشأ من إدارات:
اإلدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم األداء لتمارس الرقابة على مشروعات خطة التنمية
االقتصادية واالجتماعية  ...الخ ،كما قننت الئحته التنفيذية اختصاصات هذه اإلدارة المركزية والتي
أصبحت اآلن – بمضي السنوات واتساع حجم الرقابة على األداء – أربع إدارات مركزية تختص بالرقابة
على أداء قطاعات اإلنتاج ،الخدمات ،االقتصاد ،والمشروعات القومية.
وبذلك يكون الجهاز قد حصل على تفويض قانوني بإجراء رقابة أداء على مدى كفاية وفعالية
واقتصادية البرامج الحكومية ،يضمن للجهاز الحرية في اختيار موضوعات الرقابة وإمكانية الوصول
لكافة المعلومات الالزمة إلجرائها ووضع نتائجها أمام العامة.
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 2-2-1ما هية ومضمون الرقابة على األداء:
الرقابة على األداء هي أسلوب المراجعة الذي يمكن المراجعين من الحكم على النتائج المحققة
بالجهة الخاضعة للرقابة وأنها قد جاءت في ضوء استخدام مبدأي " االقتصاد والكفاءة " ،وتمت وفقا ً
لألهداف المرسومة مقدما ً ،مع التعرف على االنحرافات التي ظهرت عند التنفيذ واألسباب التي أدت إليها
" وهو ما يعرف بمبدأ الفعالية " وذلك بهدف تحديد المسئولية اإلدارية من جهة ،ورسم السياسات السليمة
من جهة أخرى.
ولتحديد مفهوم رقابة األداء بالجهاز كان لزاما ً التفرقة بين بعض المفاهيم التالية:
 الرقابة:
تعني الرقابة بصففة عامة بأنها هي متابعة األداء الفعلي لنشاط المشروع للتأكد من أن
هذا األداء يتم وفقا ً للمعدالت التخطيطية الموضوعة ،وذلك بمقارنة ما هو فعلى بما هو مخطط
الكتشفففففففاف أي انحراففات للوقوف على أسفففففففبفابهفا وتحفديفد المسفففففففئولية عنها واقتراح الحلول
الموضفوعية في الوقت المناسفب ،ويتضح من هذا المفهوم أن الرقابة تمر بعدة مراحل رئيسية
متتابعة وهي:
 المتابعة:
وتعني المتابعة الحصفففول على البيانات الفعلية المتعلقة بتنفيذ المشفففروعات وذلك أوالً
بأول أو على فترات قصفففففيرة ،حتى يتسفففففنى الكشفففففف عن أوجه القصفففففور في حينها ،وكأن
المتابعة تنصب على ضمان تنفيذ الخطة خالل السنة دون انتظار النتائج النهائية.
 مراقبة األداء:
وتعني مراقبة األداء عملية متابعة التنفيذ الفعلي لنشففففففاط المشففففففروع للتأكد من مدى
كفاءة األداء ،وعما إذا كان هذا األداء يتم تنفيذه بالطرق التي تحقق أهداف المشفففففروع المراد
الوصول إليها بأقل المجهودات وأحسن النتائج.
وتعفد هفذه المرحلفة "مراقبفة األداء" أعم وأشفففففففمفل من مرحلفة المتفابعفة لفذلك يمكن
قصرهما على مرحلة واحدة وهي مراقبة األداء أو المتابعة ومراقبة األداء.
 تقويم األداء:
إذا أسففففففرت المرحلة الثانية للرقابة وهي مراقبة األداء عن اكتشفففففاف انحرافات ،جاء
دور التقييم مباشففرة القتفاء أثر هذه االنحرافات وذلك بتحليلها في الوقت المناسففب حتى يمكن
وضففففع الحلول المناسففففبة لها قبل أن تتعقد المشففففاكل التي قد تنجم عن االسففففتمرار في التنفيذ
الخاطئ للنشفففففاط ،وذلك بتوصفففففيل نتائج تحليل االنحرافات واتخاذ اإلجراءات التصفففففحيحية
بشأنها.
ومما سبق يتضح ما يلي:
 إن المتففابعففة هي الخطوة األولى لعمليففة الرقففابففة وذلففك من خالل مففا تقففدمففه من بيففانففاتمتعلقة بالتنفيذ على فترات دورية.
 إن مراقبففة األداء تهففدف إلى التعرف على درجفة تحقيق األهففداف والكفففاءة التي تحققففتبها.
 تتضفففففففمن كفل من المتفابعفة ومراقبة األداء توجيه األداء الفعلي نحو األهداف المخططةواسفتخدام األسفاليب المختلفة للكشف عن االنحرافات بمجرد حدوثها واتخاذ اإلجراءات
المصححة لمسارات األداء.
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ومما سففبق يقصففد برقابة األداء تقويم ألنشففطة جهة ما للتحقق مما إذا كانت مواردها قد أديرت
بالصفففففورة التي روعيت فيها جوانب االقتصفففففاد والكفاءة والفعالية ،ومن أن متطلبات المسفففففاءلة قد تمت
االستجابة إليها بصورة معقولة.
 3-2-1االقتصاد والكفاءة والفعالية:
فيما يلي تعريف للمبادئ الثالثة (االقتصاد ،الكفاءة ،والفعالية):
 االقتصاد :توفير إدارة الجهة للموارد الالزمة للعملية اإلنتاجية ،بشرية ومالية وعينية ،طبقا ً
للمواصفات والمقادير المطلوبة بأقل تكلفة ممكنة ،أي الحصول على الموارد بأقل تكلفة مع
مراعاة أهداف الجهات محل الرقابة.
 الكفاءة :كفاءة استخدام المدخالت المختلفة مقابل وحدة معينة من المخرجات ،أي أن مفهوم
الكفاءة يشير إلى العالقة بين المدخالت والمخرجات وهي تتعلق باستغالل الموارد أفضل
استغالل.
 الفعالية :مدى قدرة الجهة الخاضعة للرقابة على تحقيق األهداف المرسومة ،أي أن مفهوم
الفعالية يشير إلى مقارنة األثر المرجو مع األثر الفعلي لعمل معين.
هذا وتجدر اإلشارة – في السنوات األخيرة – إلى تعالى األصوات التي تنادى بضرورة إدراج
عنصر البيئة ضمن مضمون الرقابة على األداء ضمانا ً للمحافظة على االستخدام السليم للموارد الطبيعية
والعمل على توفير بيئة مستديمة لألجيال القادمة.
كما أن هذه المفاهيم الثالثة من اقتصاد وكفاءة وفعالية تشكل في مجموعها ومضمونها نسيج
مترابط ومتكامل بشكل يحول دون إمكانية وجود مبدأ بمعزل عن غيره من المبادئ األخرى ،فمثالً مبدأ
الفعالية وما يقتضيه من تحقيق لألهداف المرسومة للجهة محل الرقابة دون األخذ في الحسبان اقتصادية
الحصول على الموارد وكفاءة استخدامها من شأنه أال يحقق الفائدة المرجوة ،كما أن مبدأ االقتصاد وما
يقتضيه من تنفيذ األعمال و أداء الخدمات باقتصادية ( تكلفة أقل  /وقت وجودة وكمية مناسبين ) ال يتحقق
باالستخدام غير الكفء للموارد المخصصة .
 4-2-1جوانب الرقابة على األداء:
تتمثل أعمال الرقابة على األداء في شقين رئيسيين للمراجعة هما:
 مراجعة العمليات (االقتصاد والكفاءة). مراجعة البرامج (الفعالية). 1-4-2-1مراجعة العمليات (االقتصاد والكفاءة):
يقصد بمراجعة العمليات التحقق من أن الجهة محل المراجعة (سواء أكانت وحدة إنتاج سلعي أو
إنتاج خدمي ،في كيان حكومي أو قطاع عام أو قطاع أعمال وقطاع خاص) تقوم بأداء العملية اإلنتاجية
في ضوء تطبيق اعتبارات االقتصاد والكفاءة معاً.
هذا وتهدف مراجعة العمليات إلى تحديد الوسائل التي تمكن اإلدارة من تحسين العمليات اإلنتاجية
بهدف تقليل التكاليف ،وتحقيق أقصى فائدة من الموارد االقتصادية المتاحة من خالل:
 التحقق من استخدام الجهة الخاضعة للرقابة لمواردها من أفراد وممتلكات وغيرهابطريقة اقتصادية.
 مدى التزام الجهة الخاضعة للرقابة بالقوانين واللوائح الخاصة بنواحي االقتصادوالكفاءة.
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 الوقوف على أسباب عدم الكفاءة والممارسات غير االقتصادية عند التطبيق. 2-4-2-1مراجعة البرامج (الفعالية):
تعنى مراجعة البرامج تطبيق رقابة الفعالية في الجهة الخاضعة للرقابة ،وهي تختص بفحص
وتقييم مدى تحقيق برامج وأنشطة الجهة لألهداف المقررة لها ،متضمنة اآلثار المرجوة منها ،وهي
بذلك تركز على مدى تحقيق األهداف وتسعى إلى:
 الوقوف على االنحرافات بين اإلنجازات المحققة ومعايير اإلنجاز المحددة مقدماً. استخالص وتشخيص األسباب التي حالت دون تحقيق الجهة لمستوى مرضى من الفعاليةلما تضطلع به من برامج وأنشطة لتحديد المسئولية والمساءلة.
 إبراز اإلجراءات التصحيحية ومجاالت التحسين الممكنة في برامج وأنشطة الجهة وبمايؤدى إلى تعديل األهداف واألدوات المستخدمة في قياسها.
ويقوم نظام رقابة الفعالية على أركان ثالثة رئيسية يجب توافرها لممارسة هذا النوع من الرقابة
بما يحقق الغرض منها ،وهي تتمثل أوالً في تحديد أهداف برامج وأنشطة الجهات المختلفة ،ثم وضع
مقاييس مختلفة لقياس فعالية التطبيق ومدى تنفيذ األهداف ،ثم ترجمة مقاييس الفعالية إلى معايير
إنجاز محددة مسبقاً.
هذا وتتعد مجاالت تقييم البرامج في ظل الرقابة على األداء وذلك على النحو التالي:
 تقييم اإلجراءات:وتعنى بمدى التزام نشاطات البرنامج بالشروط القانونية والتنظيمية وبتصميم البرامج
والمعايير المهنية ،وتوقعات المستهلكين أو المستفيدين من البرنامج.
 تقييم النتائج:هو تقييم يتناول مدى تحقيق برنامج ما ألهدافه المتصلة بالنتائج ومدى جودة تحقيقه"
المخرجات ".
 تقييم األثر:هو تقييم يتناول األثر الصافي لبرنامج من البرامج من خالل مقارنة نتائجه بتقدير ما
يمكن أن يحصل في غياب ذلك البرنامج ،عندما يكون هناك علم بأن العوامل الخارجية
تؤثر على نتائج البرنامج.
 تقييم منفعة وفعالية التكلفة:هو مقارنة مخرجات البرنامج بتكاليف إنتاجه.
 oتحليل فعالية التكلفة:
يقيم التكلفة التي تنفق لتحقيق هدف أو غرض واحد وصوالً للبديل األقل تكلفة
لتحقيق ذلك الهدف.
 oتحليل منفعة التكلفة:
يهدف إلى مقارنة كل التكاليف بالمنافع ذات العالقة بالبرنامج.
 5-2-1أهداف الرقابة على األداء:
تعد الرقابة على األداء جز ًء محددا ومنفصال من أعمال الرقابة ينتج عنها بيانا أو تقريرا ،ولها
أهداف محددة وواضحة ،وأن تكون خاصة بنشاط أو مجموعة محددة وواضحة من األنشطة أو النظم أو
البرامج أو الهيئات التي تعرف باسم " الجهة الخاضعة للرقابة " أو " الجهة المعنية " ،وعلى المراجع
أن يضع هدفا ً محدداً يتعلق بمبادئ االقتصاد والكفاءة والفعالية.
وتهدف الرقابة على األداء إلى تعزيز المساءلة وتحسين االداء في الجهات الخاضعة للرقابة
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وذلك من خالل تحقيق األهداف التالية:
 توفير قاعدة لتحسين إدارة الجهة الخاضعة للرقابة بما يحقق توجيهها نحو أفضل السبل لتطويرأدائها وترشيد استخدام مواردها المتاحة ،تحقيقا ً ألهدافها ،وذلك بتوفير إرشادات عملية ذات
أداء أفضل من خالل برنامج فعال لرقابة األداء.
 إبالغ السلطة التشريعية بنتائج أعمال الرقابة لمساعدتها على ممارسة صالحياتها (رقابةتشريعية فعالة) ،لمساءلة السلطة التنفيذية عن إدارة األموال العامة.
 مساعدة مديري الجهات الخاضعة للرقابة عن طريق تحديد وتعزيز أفضل الممارسات اإلداريةبما يضمن تحسين المساءلة االقتصادية والكفاءة في حيازة الموارد ،وتحقيق أهداف برنامج
الجهة المعنية ،بجودة أفضل للخدمات التي تقدمها.
 تزويد مستخدمي تقارير رقابة األداء بالمعلومات والضمانات الخاصة بجودة إدارة المواردالعامة.
 توفير قاعدة مساءلة مناسبة ومقبولة لألفراد والمؤسسات عن إدارتهم للمال العام.وعلى الجهاز أن يتأكد من إدراك السلطات الحكومية إلجراءات رقابة األداء وفهم المتطلبات
الرئيسية لهذا النوع من الرقابة ،وأن يمتلك الجهاز الكفاءات المهنية الكافية إلجراء مهام رقابة األداء،
وأن يتعامل بحرص مع توقعات السلطة التشريعية حول رقابة األداء.
يجب أن يكون هدف كل مهمة من مهام الرقابة على األداء فحص لتأكيد واحد أو أكثر من
التأكيدات الثالثة اآلتية:
 االقتصاد (المحافظة على انخفاض التكلفة  /حسن استخدام الموارد):ويوفر هذا النوع من الرقابة إجابة على هذا التساؤل " هل تم استعمال الموارد البشرية
أو المالية أو المادية بطريقة اقتصادية؟ "
 الكفاءة (االستفادة القصوى من الموارد المتاحة  /مدى العالقة بين المدخالت أوالمخرجات):
ويمكن أن توفر هذه الرقابة إجابات عن أسئلة مثل:
 oهل كان باإلمكان تحقيق النتائج ذاتها أو نتائج مماثلة من حيث الجودة وزمن
اإلنجاز بتكلفة أقل؟
 oهل يمكن الحصول على أفضل المخرجات – من حيث الكم والكيف – من
المدخالت واألعمال؟ .
 الفعالية (تحقيق الغايات أو األهداف المعلنة):وتوفر هذه الرقابة إجابات عن أسئلة مثل:
 oهل يتم تحقيق األهداف المعلنة بواسطة الوسائل المستعملة؟ .
 oهل يتم إنتاج المخرجات ومالحظة اآلثار؟ .
 oهل اآلثار المالحظة هي فعالً نتيجة للنظم وليس لظروف أخرى؟
وعلى المراجع وضع المعايير المناسبة التي تتوافق مع أسئلة الرقابة وتتعلق بمبادئ االقتصاد
والكفاءة والفعالية.
 6-2-1نطاق الرقابة على األداء:
يتطلب تحقيق أهداف الرقابة على األداء أن تكون رقابة األداء واسعة النطاق بقدر يتيح لها
المراجعة على اقتصادية وكفاءة واستخدام الموارد ،فضالً عن مراجعة مدى فعالية األداء المتعلق بوجود
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أهداف ومؤشرات أداء كافية ومالئمة ،وذلك على النحو التالي:
 موضوع الرقابة :السياسات والبرامج الحكومية ،األنظمة ،واألنشطة اإلدارية  ...الخ. أهداف الرقابة :إبداء حكم مهني حول مدى االلتزام بمبادئ االقتصاد والكفاءة والفعالية في تنفيذتلك السياسات والبرامج الحكومية واألنظمة.
 األطر المرجعية المعتمدة في الرقابة :الموازنات التخطيطية ،التكاليف المعيارية ،معاييرالمحاسبة المراجعة المصرية ،معايير االنتوساى الخاص برقابة األداء.
 طبيعة المعايير المعتمدة :ذات مصادر متنوعة وذات طبيعة خاصة بالجهة الخاضعة للرقابةونشاطها ومن ثم فهي مختلفة.
 طبيعة األساليب الرقابية المعتمدة :متغير تبعا ً لطبيعة وخصوصية موضوعات المهام الرقابية طبيعة أدلة اإلثبات :مستنديه  /غير مستنديه ،مرنة  /مقنعة طبيعة التقارير :ذات هيكل ومحتويات مرنة ومتغيرة وفقا ً ألهداف الرقابة وطبيعة األنشطةالخاضعة للرقابة.
وبصفة عامة ،تعد خصوصيات وتوجهات الجهاز هي المحدد األساسي الذي على أثره يتم تحديد
النطاق العملي للرقابة على األداء لتحقيق األهداف والنتائج المرجوة بشرط إحكام إدارة المخاطر المحيطة
بالعملية الرقابية.
 7-2-1األدوات المستخدمة في الرقابة على األداء:
تستخدم عدة أدوات في عملية الرقابة على األداء ،أهمها:
 الموازنة التخطيطية:يقصد بها الخطة أو البرنامج الذي تعدها الجهات الخاضعة للرقابة عن سنة مالية مقبلة لتحقيق
أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية وطبقا ً للسياسة العامة
للدولة ،هذا وتعد الجهة ثالثة أنواع من الموازنات هي:
 oالموازنة العينية:
وهي توضح البرنامج اإلنتاجي للجهة مرتبطا ً بطاقتها اإلنتاجية ،وتتضمن
بيانات بالمستلزمات السلعية والخدمية واالحتياجات من القوى العاملة
الالزمة لتحقيق أهداف اإلنتاج.
 oالموازنة النقدية:
تمثل هذه الموازنة الترجمة المالية للموازنة العينية بإعطاء األخيرة قيما ً نقدية،
كما توضح الخطة التمويلية للجهة.
 oالموازنة المالية:
وتوضح المقبوضات والمدفوعات النقدية للوحدة ،وما يترتب عليها من
فائض أو عجز نقدي مما يساعد في دراسة الوضع النقدي للجهة.
 تحليل التكاليف:يعد استخدام أسلوب تحليل التكاليف من أهم األدوات المستخدمة في الرقابة على األداء ،حيث
ترتبط النتائج النهائية التي تحققها أي وحدة إنتاجية ،سواء كانت وحدة إنتاج سلعي أو خدمي،
بمستوى الكفاية اإلنتاجية بها والذي يرتبط أساسا ً بمدى خفض تكلفة إنتاج السلعة أو الخدمة،
ومن أهم األساليب المستخدمة لتحليل التكلفة ،أسلوب التكلفة المعيارية وأسلوب التحليل الحدي:
 oالتكاليف المعيارية:
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تعتبر التكلفة المعيارية من أهم المقاييس التي تستخدم للوقوف على مدى االلتزام
بعنصري االقتصاد والكفاءة في العملية اإلنتاجية ،وهي تتمثل في التكاليف المحددة
مقدما ً على أساس علمي بالنسبة للمنتجات أو مكونات المنتجات أو العمليات أو
المراحل ،وذلك فيما يتعلق بعناصر التكاليف من مواد وعمل ومصروفات إضافية.
وتختلف التكاليف المعيارية عن التكاليف المقدرة ،في حين أن األخيرة تشير فقط إلى
ما يتوقع أن تكون عليه التكاليف الفعلية للمنتجات أو العمليات أو المراحل وال ترتبط
بالطرق العلمية في تحديدها ،بينما تحدد التكاليف المعيارية ما يجب أن تكون عليه
التكاليف الفعلية باستخدام الطرق العلمية.
ويتم تحديد انحراف التنفيذ عند استخدام التكاليف المعيارية (الفرق بين التكاليف
المعيارية والتكاليف الفعلية) فور حدوثه ،ثم تتم دراسة وتحليل هذا االنحراف بغرض
تحديد الظروف التي أدت إلى حدوثه ،والمسئولين عنه ،وأخيرا ً تتخذ اإلجراءات
الالزمة لمعالجة الظروف المسببة لالنحراف لمنع تكرار حدوثه والمساءلة إن وجدت.
وتجدر اإلشارة إلى أنه فى حالة عدم توافر التكاليف المعيارية للوحدة محل التقويم،
فيتم االعتماد على التكاليف المقدرة واستخدامها لتحديد االنحرافات في التنفيذ.
 oالتحليل الحدي:
ويعتمد هذا النوع على تحليل وتبويب عناصر التكاليف على أساس العالقة بين هذه
العناصر وبين حجم اإلنتاج أو مستويات التشغيل المختلفة ،وقياس درجة مرونة
العنصر وتجاوبه مع التغيير في حجم اإلنتاج ،ويتم ذلك عن طريق تقسيم عناصر
التكاليف إلى عناصر ثابتة ،وعناصر متغيرة ،وعناصر شبه متغيرة.
وباستخدام هذا األسلوب يتم تحديد حجم اإلنتاج الحدي ،أي حجم اإلنتاج عند نقطة
التعادل بما يمكن إدارة الجهة من رسم السياسات اإلنتاجية والتسويقية ،فضالً عن إعداد
الموازنة التخطيطية المرنة لعدة مستويات لإلنتاج والمبيعات مما يحقق مبدأ مرونة
الخطة ويجعلها أداة لتقويم األداء على أساس موضوعي ،مع قياس االنحرافات عند
التنفيذ الفعلي ودراسة أسبابها وتحديد المسئول عنها واتخاذ اإلجراءات الالزمة
للتصحيح ،ولتفادي تكرار هذه االنحرافات في الخطط المقبلة.
-

التحليل المالي:
يقصد بالتحليل المالي استخدام األساليب الرياضية واإلحصائية في دراسة الحسابات
الختامية ،والقوائم المالية المعدة بمعرفة الوحدة محل الرقابة بغرض إبراز االرتباط بين
عناصرها المختلفة ،وقياس التغيرات التي طرأت عليها على مدى فترة أو عدة فترات
زمنية ،وأثر هذه التغيرات على الهيكل المالي للجهة.
وال يتوقف التحليل المالي عند تحليل القوائم المالية فحسب بل يمتد إلى تحليل كافة أنشطة
المنشأة كنشاط اإلنتاج ،والتسويق والتخزين ،والتمويل ... ،إلخ ،فهناك مؤشرات مالية خاصة
بكل من هذه األنشطة وغيرها.
ويستخدم أسلوب التحليل المالي في كافة المنشآت الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية
والسياحية والفندقية… الخ ،كما يشمل كافة المستويات من مستوى الشركة حتى مستوى
الوزارات فمستوى الدولة.
ومن ثم يتبين مدى شمول أسلوب التحليل المالي لكافة األنشطة بكافة المنشآت وعلى كافة
المستويات.
ويمكن تقسيم وسائل التحليل المالي إلى مجموعتين أساسيتين:
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 oمجموعة قوائم المقارنة :وتشمل هذه المجموعة نوعيات من القوائم أهمها:
 قائمة التحليل الرأسي( :التوزيع النسبي أو األهمية النسبية). قائمة التحليل األفقي( :لقياس مدى تحقيق التقديرات ،والتطور ،والسالسلالزمنية).
 oمجموعة المؤشرات المالية :وتشمل مؤشرات السيولة ،والربحية ،وهيكل التمويل،
وكفاءة النشاط.
 8-2-1مراحل الرقابة على األداء
تتكون مراحل الرقابة على األداء من أربع مراحل رئيسية:
 مرحلة التخطيط:
تهفدف هذه المرحلة بصففففففففة عامة إلى إعداد برنامج الرقابة على األداء من خالل تعرف
مجموعفة القفائمين بعملية المراجعة على طبيعة نشفففففففاط الوحدة محل الفحص ،وأهدافها،
وبنيانها التنظيمي ومواقع المسففففئولية فيها وأسففففاليبها المنتهجه في التنفيذ ،وكذلك التعرف
على مدخالتها ومخرجاتها ومواردها المالية وغير المالية وبالشفففكل الذي يمكن من إعداد
برنامج للرقابة يغطى كافة جوانب األداء بها.
تنقسم هذه المرحلة إلى قسمين:
 oتخطيط استتتتتتتتراتيجي :يتطلفب إعفداد وحفظ المعلومفات المتعلقفة بالجهات الخاضفففففففعة
للرقابة ،وهي معلومات سففففتسففففاعد على تحديد المجاالت المحتملة للرقابة ،ويمكن بعد
ذلك تحليل وتصنيف الموضوعات المحتملة من أجل إعداد خطة استراتيجية للرقابة.
 oتخطيط تشتتتييليفتنفي ي (التخطيط لمهمة رقابية) :بعد اختيار موضفففوع الرقابة على
األداء ،تبدأ عملية الرقابة من خالل وضفففع خطة تتضفففمن تفاصفففيل سفففير تنفيذ أعمال
الرقابة ،كما يمكن إجراء دراسفففة اسفففتقصفففائية (عملية مسفففح) لجمع البيانات الخاصفففة
بموضوع الرقابة لتحديد المجاالت الهامة التي يجب الرقابة عليها.
وتنطوي هذه المرحلة على عدة جوانب هامة هي:
 تحديد الهدف من عملية الرقابة وحصففر اإلمكانيات المتاحة للقيام بها سففواء أكانتإمكانيات بشفففففرية أو مادية ،كما يتطلب تحديد األسفففففاليب والنظم المسفففففتخدمة في
عملية المراجعة وأسففلوب جمع البيانات ،ويمكن االسففتعانة بالخبرات االسففتشففارية
في هذا المجال.
 التعرف الكففامففل على الجهففة الخففاضفففففففعففة للرقففابففة من خالل القوانين والقراراتواللوائح الصادرة بشأنها وكذلك من خالل االتصال المباشر واالستكشاف الميداني
لتحديد جوانب أدائها ،والهدف من إنشفففائها ،واألنشفففطة اإلدارية بها باإلضفففافة إلى
الوقوف على األسفففففففاليفب التي تنتهجهفا الوحفدة في الرقفابفة الفداخلية وقياس فعالية
البرامج واألنشففطة التي تضففطلع بها مع اسففتكشففاف ما قد يثار بها من مشففاكل عند
تطبيق خطة المراجعة.
ويعد فريق المراجعة في نهاية هذه المرحلة ما يسففمى " بإطار خطة المراجعة " لتحديد
العنفاصفففففففر الرئيسفففففففيفة التي يتضفففففففمنها تقرير الرقابة ،وبيان الجدول الزمني للوقت
المسفففففففتهفدف إلنجفاز عمليفة الرقفابفة واالنتهاء من إعداد التقرير ،وكذلك تحديد أدوار
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المراجعين وتوقيتفاتهفا وأسفففففففاليب أدائها من خالل ما يسفففففففمى " ببرنامج المراجعة "
والذي يعد ترجمة تفصيلية لخطة المراجعة.
 مرحلة التنفي :
يتم في هذه المرحلة تنفيذ البرنامج التفصيلي لخطة المراجعة وفقا ً لخطوات متتالية هي:
 oجمع البيانات عن الوحدة محل المراجعة ،سفففففواء من القوائم المالية أو الحسفففففابات
الختامية الواردة منها أو من البيانات اإلحصففففائية والتفصففففيلية المعدة خصففففيصففففا ً
ألغراض الرقابة مع التأكد من صففففحة وسففففالمة جمع هذه البيانات وتمثيلها للفترة
الزمنية الخاضففففففعة للرقابة ،وكذلك التأكد من موضففففففوعية وكفاية مقاييس الفعالية
الموضوعة لتغطية أهداف برامج وأنشطة الوحدة.
 oمتابعة نتائج تنفيذ البرامج واألنشفففففطة لألهداف المخططة لها ،والتأكد من أن كافة
العمليات قد تمت في إطار تحقيق مبادئ االقتصاد والكفاءة.
 oتحليل النتائج المسفففتخلصفففة من المتابعة بمقارنتها بمعايير اإلنجاز المسففففتهدفة ،أو
بمقففارنتهففا بففالنتففائج المحققففة في فترات سفففففففابقففة ،أو بمففا حققتففه الوحففدات األخرى
المماثلة في نوع النشفففففاط ،وذلك لتحديد مسفففففتوى أداء الوحدة وما قد يتضفففففح من
انحراففات في التطبيق مع تحديد أسفففففففباب االنحراف ،وهل يرجع إلى المغاالة في
تقفدير األهففداف أم إلى عففدم سفففففففالمففة العمليففات اإلداريففة بففالوحففدة أم أن هنففاك من
األسباب ما يخرج عن إرادتها.
 oوتنتهي مرحلففة التنفيففذ لخطففة المراجعففة بتقييم النتففائج المسفففففففتخلصفففففففة من عمليففة
المراجعة واقتراح وسففائل العالج المناسففبة والتوصففية بإجراءات تصففحيحية معينة
فضال عن إبداء بعض المقترحات للتطوير.
 مرحلة إعداد التقرير:
وهي مرحلة تختص بصياغة نتائج وخالصات وتوصيات عملية الرقابة على األداء،
وإعداد أوراق المناقشة وتأكيد نتائج عملية الرقابة على األداء في االجتماع الذي يعقد عند
نهاية المهمة.
ويهففدف تقرير الرقففابففة على األداء إلى تقففديم كففافففة الحقففائق التى أسففففففففرت عنهففا عمليففة
المراجعة على برامج وأنشففففطة الوحدة محل الرقابة إلى الجهات المختصففففة لمعاونتها فى
عملية ترشيد القرارات ،ومن ثم فإن صياغة التقرير يجب أن تتم بشكل واضح ومختصر
حتى يسهل فهمه ويأتي بالتأثير المطلوب.
ويجب أن يغطى تقرير الرقابة جميع جوانب النشفففففاط للوحدة ،وأن يتسفففففم بالموضفففففوعية
والحيففدة ويبرز الجوانففب اإليجففابيففة في األداء مثلمففا يظهر السفففففففلبيففات في التنفيففذ ونقففاط
الضففعف التي تتطلب دراسففات مسففتقلة فيما بعد ،ومن ناحية أخرى يجب مراعاة الجوانب
الشففففكلية عند إعداد تقرير الرقابة ،ومراعاة األصففففول واألسففففس العلمية المتبعة في إعداد
مثفل هفذه التقفارير مع العمفل على إنجفاز التقرير وتقفديمه للجهات المختصفففففففة في الوقت
المناسب حتى يأتي بالفائدة المرجوة منه.
ويالحظ أن إعداد تقرير الرقابة على األداء يتم أوالً بصففففورة مبدئية ،ثم تتم مناقشففففته مع
إدارة الوحدة محل الرقابة السففتيفاء ما قد يرد من اسفففتفسففارات تتعلق بالنشفففاط ،وذلك في
سفففبيل إعداد تقرير نهائي متكامل يقدم للجهات المعنية ويحدد مسفففتوى الفعالية فى الوحدة
واألسففففباب التي أدت إلى عدم تحقيق المسففففتوى المسففففتهدف لها ،مع تدعيمه بالتوصففففيات
التصفففففففحيحيفة المنفاسفففففففبة والمقترحات الالزمة لتطوير البرامج بالوحدة حتى تكون أكثر
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فعالية في تحقيق األهداف.
 مرحلة المتابعة:
يتم في هفذه المرحلفة تحديد وتوثيق أثر ونتائج مهمة الرقابة على األداء ومدى تقدم الجهة
الخاضففعة للرقابة في تنفيذ توصففيات الجهاز ،وتعتبر مرحلة المتابعة حيوية من حيث أنها
تقدم الرأي لجهاز الرقابة والجهات التشففففففريعية والحكومة حول فعالية الرقابة على األداء
في تحسين أداء الجهة المعنية.
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الفصل الثالث
التفويض القانوني للجهازفي مجال الرقابة على األداء
والجهات الخاضعة لرقابته
 1-3-1التفويض القانوني للجهاز في مجال الرقابة على األداء
يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بدور فعال فى مجال متابعة وتقويم األداء ،باعتباره هيئة
مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تهدف إلى الرقابة على أموال الدولة ،وذلك بممارسة ثالث أنواع من
الرقابة :الرقابة المالية (بشقيها المحاسبي والقانوني) ،والرقابة على األداء ومتابعة تنفيذ الخطة ،والرقابة
القانونية ،وعلية يمكن تحديد مالمح التفويض القانونى للجهاز المركزي للمحاسبات فى مجال رقابة األداء
طبقا ً لقانونه رقم  111لسنة  1811المعدل بالقانون  118لسنة 1881على النحو التالي:
المادة (:)2
يمارس الجهاز أنواع الرقابة األتية:
- 1الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني.
- 2الرقابة على األداء ومتابعة تنفيذ الخطة.
- 3الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شان المخالفات المالية.
المادة (:)5
يباشر الجهاز اختصاصاته في الرقابة المنصوص عليها في المادة ( )2من هذا القانون على
الوجه اآلتي:
ثانياً :فى مجال تنفي الخطة وتقويم األداء:
يباشر الجهاز في مجال تنفيذ الخطة وتقويم األداء الرقابة على استخدام المال العام على أساس معايير
االقتصاد والكفاية والفعالية ويباشر الجهاز بصفة خاصة في هذا المجال االختصاصات التالية:
 .1متابعة وتقويم أداء الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز التي تباشر نشاطها في مجالي الخدمات
واألعمال وذلك على مستوى الوحدة وعلى مستوى مجموعة الوحدات ذات النشاط المتماثل ،وله
في هذا المجال على األخص:
أ .متابعة تحقيق أهداف اإلنتاج السلعي وإنتاج الخدمات كما ونوعا.
ب .مراجعة عدد العاملين ونوعيات وظائفهم واألجور المدفوعة لهم ومقارنتها بما هو مقدر لها.
ج .مراقبة الكفاية اإلنتاجية للتأكد من تحقيق الزيادة المستهدفة في الكفاية اإلنتاجية ومن عدم
تجاوز مستلزمات اإلنتاج للمعدالت المقررة ومراجعة أحجام الطاقة المستغلة فعال ومقارنتها
بالطاقة الممكن استغاللها مقيسه على أساس التشغيل الكامل.
د .مراقبة تكاليف اإلنتاج والتحقق من تخفيضها طبقا للخطط الموضوعة ومراجعة نسبة كل
نوع من أنواع التكاليف إلى إجمالي التكاليف وقيمة اإلنتاج.
ه .متابعة تنفيذ المشروعات ألهداف التصدير.
و .تتبع النتائج التي ترتبت على تنفيذ مشروعات الخطة وتقويم هذه النتائج مع مقارنتها
باالستثمارات وتكلفتها والمواد المستخدمة فيها.
 .2اعداد تقارير تفصيلية تتناول تقويم ما يتكشف من نقاط ضعف أو اختالل أسفرت عنها تقارير
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المتابعة وتقويم األداء عن الوحدات واألنشطة.
متابعة تنفيذ المشروعات االستثمارية بالتكاليف المقدرة ،وطبقا للتوقيت الزمني المحدد لها ،وعلى
الوجه المحدد في الخطة.
متابعة وتقويم القروض والمنح المبرمة مع الدول والمنظمات الدولية واإلقليمية والممنوحة من
البنوك األجنبية والمديونية مع العالم الخارجي.
متابعة حركات أسعار السلع والخدمات وخاصة السلع التموينية واالستهالكية وغيرها ومقارنتها
مع األسعار في فترات سابقة.
تتبع التغير في االستهالك القومي واالدخار القومي والدخل القومي وان التغيير يتم طبقا للخطة.
تتبع مدى نجاح الخطة في إقامة التوازن االقتصادي بين القطاعات المختلفة واكتشاف مواطن
االختناق التي تمنع تنفيذ الخطة وتحقيق األهداف المحددة.
تقويم األرقام القياسية وغيرها من البيانات الرقمية وبصفة خاصة أرقام المجاميع االقتصادية.
مراجعة السجالت المقرر إمساكها للخطة العامة التنمية االقتصادية واالجتماعية وسجالت متابعة
تنفيذها.

كما منح القانون الجهاز بعض صالحيات قانونية عديدة فى مجال الرقابة على األداء و لك
على النحو التالي:
المادة ( :)4الفقرة األخيرة
كما يجوز للمجلس أن يكلف الجهاز بإعداد تقارير عن نتائج متابعته لتنفيذ الخطة وما تم تحقيقه من
أهدافها ،وأن يطلب منه إبداء الرأي فى تقارير المتابعة التى تعدها وزارة التخطيط.
المادة (:)8
يقوم الجهاز بفحص اللوائح اإلدارية والمالية للتحقق من مدى كفايتها واقتراح وسائل تالفى أوجه
النقص فيها.
المادة (:)18
يقدم الجهاز التقارير األتية:
 .1متابعة تنفيذ الخطة وتقويم األداء المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة ( )1من هذا القانون،
كما يعد تقريرا عن كل سنة مالية في هذا المجال ويرسل هذه التقارير إلى مجلس الشعب والى
الجهات المعنية.
ويقدم الجهاز إلى رئيس الجمهورية والى مجلس الشعب والى رئيس مجلس الوزراء تقارير سنوية
عن النتائج العامة لرقابته أو أية تقارير أخرى يعدها.
كما يقدم الجهاز إلى مجلس الشعب أية تقارير يطلبها منه .
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 2-3-1الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز
تخضع الجهات التالي ذكرها لرقابة الجهاز طبقا للتفويض القانوني للجهاز:
المادة (:)3
يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات األتية:
 .1الوحدات التي يتألف منها الجهاز اإلداري للدولة ،ووحدات الحكم المحلى.
 .2الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية
التابعة ألي منها في األنشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها.
 .3الشركات التي ال تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من
شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما ال يقل عن  %21من رأسمالها.
 .1النقابات واالتحادات المهنية والعمالية.
 .1األحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية.
 .6الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز.
 .7أي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدني للربح لها أو ينص القانون على اعتبار
أموالها من األموال المملوكة للدولة.
المادة (:)4
يختص الجهاز أيضا بفحص ومراجعة أعمال وحسابات أي جهة يعهد اليه بمراجعتها
أو فحصها من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء ،ويبلغ الجهاز
نتيجة فحصه إلى الجهات طالبة الفحص.
ولمجلس الشعب أن يكلف الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص نشاط احدى المصالح اإلدارية
أو أي جهاز تنفيذي أو إداري أو احدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو احدى شركات القطاع
العام أو الجمعيات التعاونية أو المنظمات الجماهيرية التي تخضع إلشراف الدولة أو أي مشروع
من المشروعات التي تسهم فيها الدولة أو تتولى إعانتها أو تضمن حدا ادنى ألرباحها أو أي
مشروع يقوم على التزام بمرفق عام أو أي عملية أو نشاط تقوم به احدى هذه الجهات ،ويتولى
الجهاز اعداد تقارير خاصة عن المهام التي كلفه بها المجلس متضمنة حقيقة األوضاع المالية
واالقتصادية التي تناولها الفحص.
كمفا يجوز للمجلس أن يكلف الجهفاز بفإعداد تقارير عن نتائج متابعته لتنفيذ الخطة وما
تم تحقيقففه من أهففدافهففا ،وان يطلففب منففه إبففداء الراي في تقففارير المتففابعففة التي تعففدهففا وزارة
التخطيط.
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الفصل األول
مرحلة التخطيط للرقابة على األداء
مقدمة
تعد عملية التخطيط االسففتراتيجي المنظمة والمنطقية عملية ضففرورية لضففمان اسففتخدام موارد
الجهفاز بكففاءة وفعفاليفة ،ونظرا الختالف طبيعفة مهفام الرقففابفة على األداء ،كفان لزامففا التخطيط الجيففد،
والذي يسففاعد على وضففع أهداف واضففحة وقابلة للتحقيق إلى جانب إعداد منهجية رقابة واقعية وفعالة،
وإيجاد الموارد الالزمة لهذه المهمة.
بعيدًا عن عمليات الرقابة التي تنفذ بموجب تفويض قانوني بناء على طلب من مجلس النواب أو
أي جهة أخرى ذات سفلطة ،يجب على الجهاز اختيار موضفوعات رقابة األداء على أساس عملية التقييم
للمشففكالت و /أو المخاطر ،بالتركيز على النتائج المكتسففبة من خالل تطبيق السففياسففات العامة ،ويحتاج
الجهاز إلى تحديد وجدولة مهام الرقابة التى تساعد على تحقيق دوره ومهمته ،ويجب ترتيب موضوعات
الرقابة على سبيل المثال باستخدام أسلوب مبنى على المخاطر فى عملية اختيار الموضوع وذلك لتحقيق
االسفففففففتخفدام األمثفل للموارد المحدودة بالجهاز ،ولهذا الغرض يمكن أن يقوم الجهاز بإعداد نموذج يحدد
البرامج والمشفروعات واألنشطة التى تنفذها الجهة الخاضعة للرقابة ،باإلضافة إلى تحديد عوامل أخرى
مثل أهداف البرنامج والمخرجات المتوقعة ومؤشفففففففرات النتائج واألداء  ،ويمكن أن تكون عملية اختيار
موضفففففوعات الرقابة على األداء مبنية على أسفففففاس مجموعة من عوامل الخطر ذات الصفففففلة واألهمية
النسبية.
 1-1-2التخطيط االستراتيجي
إن أولى خطوات التخطيط لعمليفففة الرقفففابفففة على األداء هو التخطيط االسفففففففتراتيجي ،ويمثفففل
التخطيط االسففففتراتيجي قاعدة الختيار الموضففففوعات الرقابية ،ويمكن أن يكون أداة لترتيب األولويات
واختيار العمليات الرقابية إذا ما ارتبط بنظام التخطيط السففنوي للجهاز الرقابي .ويمكن أن يس فتخدم كآلية
وأخيرا يمكن أن يسففتخدم كأداة التخاذ
الختيار محاور رقابية مسففتقبلية ،وكأسففاس لتخطيط أكثر تفصففيالً.
ً
القرارات السفففياسفففية االسفففتراتيجية بخصفففوص التوجه المسفففتقبلي للعمل الرقابي .ويمكن تنفيذ التخطيط
االستراتيجي من خالل الخطوات التالية:
 تحديد المجاالت الرقابية المحتملة :يجب أن يختار الجهاز الموضففوعات التي تؤدي إلى تعظيماألثر المتوقع لعملية الرقابة مع مراعاة القدرات الرقابية ،حيث ينطوي انتقاء مجاالت الرقابة
على اختيار اسفففففففتراتيجية ذات تبعات مالية بالنسفففففففبة للجهاز ،وذلك ألن المجاالت المحتملة قد
تكون كبيرة فى حين أن طاقة وسفففففعة الجهاز قد تكونان محدودتان مقارنة بالمجاالت المحتملة،
وهففذا يعنى أنففه ينبغي توخى العنففايففة فى هففذه االختيففار وأن تحقق الفففائففدة (للمجتمع ،للسفففففففلطففة
التشفريعية ،لمعالجة قضفايا عاجلة ذات صفلة بالنواحي السياسية) من خالل تحقيق االقتصاد في
نواحي اإلنفاق أو تحسففين الكفاءة والفعالية والتي من الممكن أن تحققها الجهة الخاضففعة للرقابة
من خالل تنفيذ توصيات الرقابة على األداء.
 وضع معايير االختيار :وتمثل معايير اختيار المجاالت (المهام الرقابية) ما يلي: القيمة المضافة التي تفرزها عملية الرقابة على األداء. المشفففففكالت المهمة :كلما زاد خطر حدوث تبعات على االقتصفففففاد والكفاءة والفعالية أو ثقةالجمهور كلما زادت أهمية المشكالت.
 وجود مخاطر وشفففكوك :حيث يعتمد التخطيط االسفففتراتيجي في عملية االختيار على تحليلالمخاطر وتحليل المؤشرات التي تنذر بوجود /احتمال وجود مشكالت.
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ومن األساليب المستخدمة للمساعدة في التخطيط االستراتيجي على سبيل المثال:
تحليل المخاطر
تحليل سوات ""SWOT

شكل ( )1-5عملية التخطيط االستراتيجي

المخرجات

أدوات تحديد
الموضوع

التخطيط االستراتيجي السابق للرقابة
مراقبة المجال

وجهات النظر الحكومية وأوراق الميزانية وما إلى ذلك

استراتيجية
للرقابة

فحص القطاع
العام

تقارير الجهة الخاضعة للرقابة السنوية وعملية التقييم.
االختيار

وسائل األعالم والتقارير الخارجية

عمليات رقابة
محتملة

استطالعات الرأي العامة

الرقابة الميدانية السابقة

األولويات

معايير ترتيب
األولويات

المناقشات والتقييمات
الداخلية التي تجري
داخل الجهاز

تحليل مؤشرات األداء
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 1-1-1-2أهداف التخطيط االستراتيجي
 توفير قاعدة ثابتة حتى تتمكن إدارة الجهاز من التوجيه االستراتيجي المستقبلي للعمل الرقابي. تحديد العمليات الرقابية الممكنة واختيارها لتحسففففففين مسففففففتوى المسففففففاءلة واإلدارة في الجهاتالخاضعة للرقابة.
 توفير أسفاس للتواصل مع الجهات الخاضعة للرقابة والهيئة التشريعية بشأن استراتيجيات رقابةالجهاز.
 وضع برنامج عمل يمكن تحقيقه باستخدام الموارد المتوقعة أو المتاحة. فهم المخاطر التي تتعرض لها الجهة الخاضفففعة للرقابة ووضفففع هذه المخاطر في االعتبار عنداختيار العملية الرقابية.
 توفير قاعدة للمساءلة في الجهاز. 2-1-1-2استراتيجية الرقابة (خطة الرقابة السنوية)
يٌعد الجهاز وثيقة تمكنه من القيام بتقييم دقيق السففتراتيجية التخطيط المقترحة لكي تتوافق بشففكل
عام مع أهداف الجهاز الداخلية ،وتعتبر تلك الوثيقة من المخرجات األسففففاسففففية والمهمة لعملية التخطيط
االسففففتراتيجي ،كما أن وجود مثل هذه الوثيقة تسففففاعد اإلدارة على إجراء التخصففففيص المناسففففب للموارد
والتقييم السليم لعمليات التخطيط االستراتيجي.
يجب دعم الخطة االستراتيجية بأوراق عمل تتضمن ما يلي:
 وصف للموضوع أو البند الخاضع للرقابة وبيئته المتمثلة فى الجهة أو البرنامج. تقييم المخاطر التى تواجه األداء الجيد لبرنامج وأنشطة الجهة. ملخص لرؤية االسففتراتيجية طويلة المدى الخاصففة باتجاهات مهام الرقابة التى يقوم بها الجهازلكل جهة على حدة والمتعلقة بالموضوع أو البند الذي سيخضع للرقابة.
 مهام الرقابة السففففففابقة للجهاز ،واالسففففففتفسففففففارات األخيرة والمقترحة من قبل مجلس الوزراء،وعمليات تقييم الجهة ومهام الرقابة على األداء.
 قائمة بالمجاالت المحتمل أن تتم الرقابة عليها. قائمة بمهام الرقابة المقترحة للسففففنتين أو الثالث القادمة ،واألسففففاس الذي تم بموجبه اختيار هذهالمهفام والتوقيفت الزمنى حيثمفا كفان ذلك ممكنا ،يجب أن تعكس هذه القائمة توافر الموارد ،كما
يجب أن تفرق بين البنود الجديدة التى سيتم الرقابة عليها وعمليات متابعة مهام الرقابة.
 3-1-1-2عملية اختيار مهام الرقابة على األداء (تحديد المجاالت الرقابية المحتملة)
إن عملية اختيار موضفوع الرقابة ال يقل أهمية عن مسألة تنفيذ عملية الرقابة بالشكل الصحيح،
حيث أن الهدف المعتاد من عملية اختيار مهام الرقابة هو اختيار الموضففففوعات التى سففففيتم الرقابة عليها
والتي من شفففأنها أن توفر نتائج مفيدة لمسفففتخدمي التقارير ،ونظرا ً ألن عملية الرقابة نسفففبيا ً تسفففتهلك وقتا
وماالً مكلفا ً يسففعى أعضففاء الجهاز عادة إلى إضففافة قيمة ملموسففة من خالل اختيار الجهاز الموضففوعات
التي تؤدي إلى تعظيم األثر المتوقع لعمليفة الرقفابفة ،مع مراعفاة القفدرات الرقفابيفة وبفأقل كمية من موارد
الرقابة.
وقبل البدء فى عملية االختيار ،سيحتاج الجهاز إلى إجراء دراسة تمهيدية لجمع معلومات عامة
حول مجفال الرقفابفة مثفل عفدد الجهفات الخفاضفففففففعفة للرقفابفة ،وطبيعفة وحجم الخفدمات أو المنتجات التى
تقدمها ،ويمكن الحصففول على مثل هذه المعلومات من السففجالت والمسففتندات الموجودة لدى الجهاز التى
تخص الجهات الخاضعة للرقابة واألطراف الخارجية.
بعد ذلك يتم اختيار مهام الرقابة بطرق عديدة مثل إجراء تخطيط رسففففمي ،أو االختيار التلقائي،
كمفا يمكن للجهاز أن يحدد موضفففففففوع أو مجال الرقابة التى يرى أنها تبرر عملية الرقابة ضفففففففمن دورة
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عملية الرقابة الحالية ،كما أن القوانين واللوائح والطلبات اإللزامية قد تكون مصففدرا ً لبعض مهام الرقابة،
أي أن عضو الجهاز قد ال يملك دائما ً حرية تحديد موضوع أو مجال الرقابة.
وتجري عملية اختيار موضففوعات الرقابة المحتملة في الجهاز أثناء عملية التخطيط االسففتراتيجي،
ويسفففففففتخفدم الجهاز أدوات مختلفة لتوفير مدخالت تسفففففففاهم في اختيار موضفففففففوعات الرقابة ،وفيما يلي
مجموعة من هذه األدوات:
 1-3-1-1-2مراقبة المجال
يقصفففد بمراقبة المجال متابعة القضفففايا الرئيسفففية في الجهات الخاضفففعة للرقابة لمواكبة التطورات،
ويكمن الهفدف منهفا تحفديفد مجفاالت الرقفابفة الممكنفة التي تحتاج إلى مزيد من الفحص الدقيق ،وتجرى
مراقبفة المجفال عن طريق قراءة المطبوعات ذات الصفففففففلة والتقارير السفففففففابقة المتعلقة بعمليات رقابة
األداء ورقابة االلتزام واالستماع إلى المراجعين الداخليين واالستماع إلى المناقشات البرلمانية أو قراءة
نصفوصفها وحضور االجتماعات والندوات والمناقشات مع الزمالء وأصحاب المصلحة والمتخصصين
واالسفففففتماع إلى البرامج اإلذاعية والتلفزيونية وقراءة الصفففففحف واألخبار ،كما يجب أن تجرى مراقبة
المجال باسففففففتمرار لضففففففمان امتالك الجهاز لمعلومات محدثة عما يحدث في المجتمع ،وعن المجاالت
التي قد تحتاج إلى مزيد من الدراسة.
 2-3-1-1-2فحص بيئة الجهات الخاضعة للرقابة
يجب فحص بيئة الجهات الخاضعة للرقابة كل عام كما يجب التحري عن مصادر المعلومات ذات
الصلة ،وتحدد قائمة المعلومات التالية التي يمكن فحصها:
 محاضر اللجان المعنية بمجلس النواب. األهداف اإلنمائية. الموازنات العامة للجهات والمبادئ اإلرشادية. الوثائق السياسية األخرى ذات الصلة. وسائل اإلعالم مثل األخبار والمقاالت والمخاوف التي يتداولها الجمهور. 3-3-1-1-2االستطالعات العامة
ضفففمن إطار التواصفففل الرقابي الطبيعي يكتسفففب المراجعون خبرات متراكمة معقولة حول الجهات
التي يراقبونها ،إضففففافةً إلى ذلك ،تحتاج عملية وضففففع برنامج رقابي إلى مزيد من المعلومات ،ويمكن
الحصفففول على هذه المعلومات من خالل إجراء اسفففتطالعات دورية مسفففتمرة لمجال الرقابة كل خمس
سففففنوات تقريبًا ،وقد تجري اسففففتطالعات عامة عن الجهة بالكامل ،أو عن مجموعة من األنشففففطة ذات
الصففلة أو المشففاريع الضففخمة أو البرامج الخاصففة بالنفقات أو اإليرادات .ويهدف االسففتطالع العام إلى
اسفففتيعاب أهداف الجهة وأنشفففطتها الرئيسفففية ومسفففتوى الموارد المسفففتخدمة في تنفيذ مهامها وطبيعتها،
ويتم جمع المعلومات وتقييمها فيما يخص الخلفية األسفففففاسفففففية واألهداف واألنشفففففطة والخطط والموارد
واإلجراءات والضوابط الخاصة بالجهات أو المجاالت ذات الصلة ،ويعد الهدف من ذلك:
 تحديد المجاالت التي تستنفد قدرا كبيرا من الموارد. تحديد المخاطر المحتملة. تسليط الضوء على المجاالت التي تستوجب مواصلة االهتمام الرقابي. اقتراح المجاالت أو الموضوعات التي ستدرج في برنامج رقابة األداء.ويمكن الحصول على كثير من المعلومات الالزمة إلجراء االستطالع العام خالل أيام العمل العادية
وعن طريق التواصفففل مع مؤسفففسفففات الجهات الخاضفففعة للرقابة ،ويجب تسفففجيل المعلومات المجمعة
والتقييمات التي أجريت خالل االستطالع العام داخل وثائق لتكون مرجعًا عند تقديم مقترحات إلدراجها
في الخطة االستراتيجية للرقابة.
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 4-3-1-1-2المناقشات والتقييمات الداخلية في الجهاز
ينبغي إجراء النقاشفات الداخلية التي تتناول المخاطر المرتبطة بالموضففوعات المحتملة وتقييمها
داخففل الجهففاز ،ويجففب أن يشفففففففرك في النقففاش مراجع األداء مع بقيففة مراجعي عمليففات رقففابففة األداء
ومراجعي رقفابفة االلتزام ومراجعي الرقفابفة المفاليفة داخفل الجهفاز وذلفك لتحفديد موضفففففففوعات الرقابة
المحتملة.
 5-3-1-1-2اعتبارات وجهات نظر المواطنين
ينبغي األخذ بعين االعتبار آراء المواطنين المتعلقة بأداء الجهات الخاضفففعة للرقابة حينما يكون
ذلك مناسفففففففبا ،كما أنه من الضفففففففروري مراعاة مصفففففففالح المواطنين عند إجراء عمليات رقابة األداء،
ففالمواطنون هم مصفففففففدر األفكفار الالزمفة لرقابة األداء ،وهم مصفففففففدر الطلب على رقابة األداء ،وهم
مسفففففففتخفدمي تقففارير رقفابففة األداء ،ويجفب أن يحتفظ الجهفاز بفالمعلومفات التي توضفففففففح وجهفات نظر
المواطنين حول بعض العمليات التي تجريها الجهات أو البرامج الحكومية.
 6-3-1-1-2أصحاب المنفعة الخارجيين
ينبغي تكوين عالقات مع أصفففففففحاب المنفعة الخارجيين (مسفففففففتخدمي التقارير) والتفاعل معهم
باسففففتمرار الختيار الموضففففوعات الممكنة ومناقشففففتها ،ويمكن الحصففففول على اقتراحات موضففففوعات
الرقابة من األشففففخاص الذي يؤدون أدوار رئيسففففية في الحكومة مثل الخبراء والمراجعين الداخليين في
اإلدارة الحكومية.
كمفا يعفد ممثلي المجتمع األكفاديمي أحفد أصفففففففحفاب المنفعة الخارجيين المهمين ،حيث يتمتعون
بخبرة في بعض مجاالت الرقابة ،بل ويمكنهم تقديم آراء شفففففديدة الموضفففففوعية دون التقيد بالمصفففففلحة
الشفخصفية .وبالتالي ،يمكن أن يكون األكاديميين شفركاء مشفاركون ومستشارون في بعض األحيان في
مصففففدرا مفيدًا للحصففففول على
كافة مراحل العملية الرقابية ،كما قد تمثل المؤسففففسففففات غير الحكومية
ً
األفكار حيث تجري هذه المؤسفففسفففات بعض األبحاث عن طريق عمل اسفففتطالعات ودراسفففات جدوى،
كما أن لديها مجموعة كبيرة من االتصاالت ذات الصلة.
 4-1-1-2الخطوات المتبعة فى عملية اختيار مجاالت الرقابة باالستتتتتتتعانة بتقييم المخاطرف مصتتتتتتفوفة
النقاط
تتضففففمن الخطوات الرئيسففففية لعملية اختيار مجاالت الرقابة الخطوات التالية التى تعتمد بشففففكل
أساسي على إجراء تقييم سليم للمخاطر:
 1-4-1-1-2تحديد الجهات الخاضعة للرقابة من نطاق الرقابة.
 يتعين على أعضاء الجهاز تحديد الجهات التى ستغطيها الرقابة. يمكن أن تكون الجهففات التى تغطيهففا الرقففابففة إمففا جهففات تمثففل وزارة من الوزارات ،أو جهففةمستقلة أو مؤسسة حكومية أو برنامج أو نشاط أو عنصر من برنامج أو نشاط معين.
 2-4-1-1-2تحديد الموضوع أو البند ال ي سيخضع للرقابة:
يمكن التوصففففففل إلى قائمة بالموضففففففوعات أو البنود المحتملة للرقابة عن طريق تحليل مخاطر
األداء الضفففففففعيف أو بمعنى آخر ،مخفاطر الموارد االقتصفففففففاديفة غير الكفافيفة ،أو الكففاءة أو الجودة
الضعيفة ،أو التوقيت غير المناسب.
 3-4-1-1-2تحديد عوامل االختيار أو المخاطر:
فيما يلي بعض عوامل االختيار أو المخاطر على سبيل المثال ال الحصر:
 التتأثير العتام المتوقع للرقتابتة على األداء :يجفب القيفام بتقييم مبفدئي لنتفائج الرقابة خالل مرحلة-31اجلهاز املركزي للمحاسبات
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التخطيط االسفففففففتراتيجي ،إذ يجفب على أعضفففففففاء الجهفاز تناول وتحليل النتائج المحتملة لعملية
الرقابة ومن ثم تصفنيفها باالستناد على مقاييس معينة مثل :الجدوى االقتصادية للخدمة وفعاليتها
وكفاءتها 11الخ.
 األهمية المالية :وتعني أنه كلما زاد حجم األموال المتعامل معها في الجهة المحتملة كلما زادتاألولويفة الختيفار مهمفة الرقفابة عليها ،وكلما زاد حجم أو التأثير الجوهري لألمور المالية ،كلما
زادت إمكفانيفة اختيفار الموضفففففففوع للرقفابفة عليفه ،ويمكن أن تسفففففففتنفد عملية تقييم التأثير المالي
الجوهري على عفدة عوامل مثل :أرقام الموازنة التقديرية وبيانات الدخل ومبالغ المصفففففففروفات
والعائد المتوقع على االستثمار والزيادة أو النقص فى اإلنفاق وقيمة األصول وااللتزامات.
 المختاطر اإلدارية :من أجل تقييم المخاطر التى تواجه اإلدارة الجيدة للجهة الخاضفففففففعة للرقابة،يجب على أعضفاء الجهاز تقييم احتمالية عجز الموارد االقتصفادية إلدارة النشفاط الذي سيخضع
للرقفابفة ،أو عفدم كففاءتهفا وفعاليتها ،ويمكن أن تتضفففففففمن المخاطر التى تواجه اإلدارة الجيدة –
على سففبيل المثال ال الحصففر :القدرة على توفير التكاليف وتحسففين الخدمة ،ومخاطر الخسففارة،
واالختالس والتالعب ،الفسفاد ،ومصفالح اإلدارة ،وتغيير األعضاء ،ومواطن الضعف والقصور
فى الرقابة الداخلية ،واستخدام تقنيات متغيرة ومعقدة.
 أهمية موضوع الرقابة :يمكن أن ترتفع أهمية الرقابة إذا كان النشاط غير روتيني فى طبيعته. الرؤيتة :وتعنى التفأثيرات المسفففففففتقبليفة الخفارجيفة للبرنفامج ،وهي تتعلق بفالجوانفب االجتماعيةواالقتصفففففففادية والبيئية للنشفففففففاط وأهمية عملياته بالنسفففففففبة للحكومة واألفراد ،وأهميتها الوطنية
واالجتماعية.
 التيطية الرقابية :مسففففففتوى تغطية آخر مهمة رقابة  ،وكقاعدة عامة يمكن أن يكون التصففففففنيفمنخفضفففففففا ً إذا وجدت مراجعة كبيرة للنشفففففففاط خالل السفففففففنتين األخيرتين ،كما يمكن تبرير أي
تصنيف أعلى من ذلك فى حالة طلب الجهة التشريعية لمراجعة النشاط ،أو إذا أشارت المراجعة
السففابقة إلى ضففرورة وجود مثل هذه المتابعة  ،وفى حالة تصففنيف جميع أو معظم هذه العناصففر
ألى نشاط مستوى مرتفع  ،فإنه من المتوقع زيادة تكرار المجاالت التى تغطيها الرقابة أكثر من
الموضفففففففوع المصفففففففنف فى مسفففففففتوى منخفض ،ويعتمد مثل هذا التكرار أيضفففففففا ً على الخطط
االستراتيجية للجهاز ،وكذلك على توافر الموارد.
والجدول التالي يوضح بعض عوامل االختيار األخرى
العوامل

المعايير
1

األهمية النسبية

هل الموضووووع مهم للحكومة أو العامة أو الجهة الخاضووووعة للرقابة
(األولوية القومية( وهل ينطوي على أي من المجاالت الشائكة؟

2

المساءلة العامة

هول سووووووويتحمل أحد المسوووووووئولية؟ هل الموضووووووووع قابل للت سوووووووير
والتوضيح؟

3

األثر المحتمل

هول للموضووووووووع أثر قوي ي تعزيز التزامفات الحكومفة من ناحية
االقتصاد والكفاءة والفعالية؟

4

التحسين

هل ستقود الرقابة إلى تحسينات في عمل الحكومة؟
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المعايير
5

العوامل

الهيئة التشفففففريعية أو المصفففففلحة
مرا قانونيًا أم خدمة للمجتمع؟
هل سيعالج الموضوع أ ً
العامة
خطرا مخووواطر متعلقوووة بوووالسووووووومعوووة أو
لهووووا هووول يمثووول الموضووووووووع
ً
باالستراتيجية) على الجهاز؟

6

الوموخوووواطور الوتوي يوتعر
الجهاز

7

قضايا الحكومة

هل سيعالج الموضوع األمور التي تشكل مصدر قلق للحكومة؟

8

األهمية

هل سفففيكون للموضفففوع أثر أو أهمية بالنسفففبة لقضفففايا المجتمع أو
أحداث اليوم الحالية أو الحالة الراهنة للمجتمع؟

9

القابلية للرقابة

هل الموضوووووووع قابل للرقابة؟ هل يمكن رقابتل من الناحية العملية؟
هل يقع ضمن االختصاص القانوني للجهاز األعلى للرقابة؟

 10الجداول الزمنية

هل هذا هو الوقت الصحيح أو المناسب للرقابة على الموضوع؟

 11العمل الرقابي السابق

هل أًجريت الرقابة على الموضوع من قبل؟

األعموووال الرقوووابيوووة الرئيسووووووويوووة
 12األخرى التي ُخ ِط َ
ط لها أوهي قيد هل ُخ ِطط لعمل رقابي آخر -أو تم تنفيذه-بشأن الموضوع؟
التنفيذ األعمال قيد التن يذ)
هوول هنوواك أحوودام أو عمليووات تنيير يمكن أن تؤثر على عمليففة
 13الوتوطوورات الفمفحتمففففل أن تؤثر التقييم في إطار تحديد أولوية موضوع الرقابة.
على عملية التقييم
 14طلبات رقابة األداء

هل هناك أي طلبات خاصوووووووة مجراء عمليات رقابة األداء؟ ينبني
النظر إلى مصوووودر الطلب لتحديد مدى أهميتلى على سووووبيل المثالى
طلووب إجراء الرقووابووة المقوودم من مجلس النواب وذلووك على عك
طلب الرقابة المقدم من إحدى الوزارات.

 15الحساسية السياسية العالية

صا بالحكومة؟
أمرا شائ ًكا خا ً
هل يشمل الموضوع ً

 4-4-1-1-2اختيار المتوسطات المرجحة لعوامل المخاطر:
 يتم تحفديفد "متوسفففففففط مرجح" لكفل عفامفل من عوامل االختيار أو المخاطر ،وهو يؤثر علىاألحكام التى يصفففدرها عضفففو الجهاز (فريق العمل) بشفففأن المخاطر أو النتائج النسفففبية لكل
عامل على حدة من حيث إضففففافة قيمة ملموسففففة ،وعند اسففففتخدام خيار تحديد المتوسفففففطات
المرجحة ،فإن فعالية وكفاءة عملية االختيار تعتمد بشففففففكل كبير على القرارات المتعلقة بهذه
المتوسطات.
 يمكن تحديد متوسط مرجح لكل عامل على حدة عن طريق: -1اسففففتخدام مقياس عددي ،مثالً من  1إلى  ،1بحيث يرمز العدد  1إلى الخطر أو األهمية
األعلى درجة.
 -2تحديد نسبة مئوية ،بحيث يكون إجمالي المتوسط لكافة العوامل .%111
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 5-4-1-1-2وضع مقياس لتصنيف عوامل المخاطر
 يمكن لفريق عمفل الجهاز اختيار أي نوع من أنواع المقاييس المناسفففففففبة لالسفففففففتعانة بها فىتصفففففنيف عوامل االختيار ،شفففففريطة أن يتم اسفففففتخدام ذات المقياس لكافة العوامل .وتشفففففمل
مقاييس التصفففففففنيف والتقييم والتعبير عن المخاطر واألهمية من حيث البنود الكمية (العددية)
ما يلي:
 -1المقياس العددي :يتم تسفففجيل كل عامل فى مقياس عددي .ومن المقاييس الشفففائعة هي
من  1إلى  ،7أو من  1إلى  ،1أو من  1إلى  ،3بحيففث يكون أعلى رقم ( 7أو  1أو
 )3هو أعلى تصففففففنيف للمخاطر أو األكثر احتمالية إلجراء تحسففففففين معين .يسففففففمح
المقياس ( )7بوجود إجابات أكثر لألحكام الدقيقة  /الصعبة.
 -2المقي اس الوصففففففففي :يتم تحديد مقياس وصففففففففى لكل عامل من العوامل ،مثل مرتفع،
متوسفففط ،منخفض .ويمكن تحويل المقياس الوصففففي إلى مقياس عددي مثل مرتفع
 ،3أو متوسط  ،2أو منخفض  1عند استخدام المقياس العددي من  1إلى .3
 6-4-1-1-2الحصول على البيانات حول عوامل المخاطر المختارة:
 يتم الحصفففففففول على البيفانات حول عوامل المخاطر من الموازنة ،والخطط االسفففففففتراتيجية،وتقارير األداء ،والتقييم الذاتي للضوابط ،والتقارير والدراسات الداخلية والخارجية.
 يمكن الحصفففففففول على البيفففانفففات من موظفي اإلدارة والمواطنين واألطراف األخرى ذاتالعالقة.
 يمكن الحصففول على البيانات حول االهتمامات التشففريعية عن طريق عقد مقابالت أو إجراءدراسفففة اسفففتقصفففائية ،أو يكون هنالك شفففخص فى السفففلطة التشفففريعية يقوم بتحديد وتسفففجيل
المخاطر.
 يمكن إجراء مسح مبدئي لجمع المعلومات حول الموضوع أو البند الذي سيتم الرقابة عليها. يمكن أن تتضفففمن المصفففادر األخرى :التقارير والمسفففتندات اإلدارية ،والمراجع من أعضفففاءالجهفاز ،والموضفففففففوعفات التى تم تحفديفدهفا خالل عمليفات الرقفابة السفففففففابقة ،وآراء مجلس
الوزراء واللجان واألعضففففاء ذوي الصففففلة ،واالقتراحات من الوزارات والهيئات ،والتقارير
اإلعالمية ،والموازنات والتوقعات المالية  11الخ.
 من األفضفففففففل االحتففاظ بفالمعلومات التى تم جمعها فى الخطة السفففففففنوية كجزء من الملفاتالفدائمفة بهفدف الرجوع إلى هفذه المعلومفات عند التخطيط للسفففففففنة القادمة ،كما أنها قد تكون
ضفرورية كمرجع لمساعدة عضو الجهاز على تفسير وتبرير الموضوعات التى تم اختيارها
للرقابة.
 7-4-1-1-2ترتيب الموضوعات أو البنود الخاضعة للرقابة واحتساب النتيجة النهائية:
 يقوم أعضفاء الجهاز فى هذه الخطوة بتطبيق النتيجة التى توصلوا اليها من خالل تقييم النقاطلكفل عامل من العوامل الخاصفففففففة بالجهات الخاضفففففففعة للرقابة على حدة ،وبتصفففففففنيف هذه
الوحفدات مقفابفل عوامفل المخفاطر بفاسفففففففتخفدام البيفانفات التى تم جمعهفا لكل عامل ،والخبرة
ألعضاء الجهاز.
 بمجرد االنتهاء من تقييم مخاطر الرقابة للجهة الخاضفعة للرقابة استنادا ً إلى عوامل المخاطرالموضحة أعاله ،يتم بعد ذلك ترتيب النتائج من األعلى إلى األقل.
 بعد انتهاء عملية الترتيب ،يتم حساب النتيجة النهائية لكل جهة على حدة. يتم إجراء عمليات الترتيب والحساب والتحليل فى جدول خاص.-33اجلهاز املركزي للمحاسبات
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يوضففح الرسففم التالي الشففكل الذي تبدو عليه عملية الترتيب عند اكتمالها ،وذلك باسففتخدام مقياس
من  3نقاط:
التخطيط لتقييم المخاطر (التقدير)
عوامل الخطر
الموضوعات
الخاضعة
للرقابة
الموضوع رقم
الموضوع رقم
الموضوع رقم
الموضوع رقم
الموضوع رقم

1
2
3
4
5

عامل الخطر رقم 1

عامل الخطر رقم 2

عامل الخطر رقم 3

عامل الخطر رقم 4

(األهمية المالية)

(اإلدارة الجيدة)

(الرؤية)

(التيطية الرقابية)

يمثل %35

يمثل %20

يمثل %30

يمثل %15

تقدير
الخطر
عالي
متوسط
عالي
منخفض
منخفض

درجة
الخطر
3
2
3
1
1

تقدير
الخطر
منخفض
عالي
منخفض
عالي
متوسط

درجة
الخطر
1
3
1
3
2

 كيفية احتساب النتيجة (الترتيب):
الموضفففففففوع رقم ( :)1مجموع الفففدرجفففات
*2.3 )%11

تقدير
الخطر
متوسط
عالي
عالي
منخفض
عالي

درجة
الخطر
2
3
3
1
3

تقدير
الخطر
عالي
متوسط
عالي
منخفض
متوسط

درجة
الخطر
3
2
3
1
2

اإلجمالي
2,30
2,50
2,60
1,40
1,95

(3( +)%31*2( +)%21*1( +)%31* 3

 8-4-1-1-2تحديد خيارات الرقابة وترتيب أولوياتها:
 بعد االنتهاء من التقييم يأتي دور عضففففففو الجهاز فى تصففففففنيف وترتيب الموضففففففوعات ومن ثمإجراء االختيفار النهفائي .والى جفانفب درجفات المخفاطر ،يجفب على عضفففففففو الجهفاز األخذ فى
الحسبان عوامل "توافر اإلمكانيات" مثل توافر موارد الرقابة والتكلفة المتوقعة لها ،وغيرها من
االعتبارات الواقعية األخرى (مثل مهام الرقابة الموكلة ألعضفففاء الجهاز) التى لم ترد في عملية
االختيار.
 يتم ًأوال الرقابة على الموضففففففوعات أو البنود ذات الخطورة المرتفعة ،ومن ثم يتم – إذا توفرت
الموارد – الرقابة على الموضففففوعات أو البنود ذات الخطورة المتوسففففط فالمنخفضففففة ،أي يقوم
عضففففو الجهاز ً
أوال بالرقابة على الموضففففوع أو البند رقم ( ،)3ومن ثم الموضففففوعات أو البنود
رقم  1،1،1،2كما ورد بالشكل الموضح أعاله إذا توافرت الموارد.
 إن اسفففففتخدام الحكم المهني قد يكون له تأثير على تقييم المخاطر الشفففففاملة ،ويشفففففمل ذلك الخبرةالسفابقة ،المعرفة واإللمام بالجهة الخاضعة للرقابة وعملياتها ،تقييم مخاطر السمعة ،الدعاوى أو
القضايا القائمة أو الحالية ،البيئة والمخاطر التشغيلية.
ويمكن تحديد أولوية موضوعات الرقابة بعمل تقييم آخر على شكل مصفوفة النقاط.
مثال :يمكن طرح األسففففئلة التالية الواردة في الجدول أدناه وتسففففجيلها للحصففففول على النتيجة
اإلجمالية لكل موضوع.

-31اجلهاز املركزي للمحاسبات
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جدول مصفوفة النقاط
م
1-1

المجال

2-1

التقييم
الداخلي

الوصف

السؤال

هل مجال الرقابة ذو طبيعة عالية المخاطر /تحديد المجاالت التي يجب رقابتها بشكل متكرر بسبب طبيعة الموضوع عالية
بالغة األهمية ،ويحتاج أن تجرى الرقابة عليه المخاطر/بالغة األهمية ثم تحديد التطورات المحتمل أن تجريها الرقابة على
الحكومة ومن ثم على عامة الناس.
بشكل متكرر؟

مؤخرا أي من عمليات رقابة األداء تأكد مما إذا كان الموضوع أو الجهة الخاضعة للرقابة قد ورد في أي من تقارير
هل أجري
ً
على أي من الموضوعات أو المجاالت أو الرقابة السابقة .فكلما طالت الفترة التي تم فيها تناول الموضوع/الجهة في عملية
الرقابة ،كلما زاد التأثير المحتمل.
الجهات المحددة؟

3-1

هل تشير األدلة الداخلية إلى وجود أوجه قصور إلثبات مالءمة الموضوع إلخضاعه للرقابة حدد ما إذا كانت األدلة
في الجهة الخاضعة للرقابة على األداء؟
الداخلية مثل النتائج الواردة في تقارير الرقابة السابقة وتقارير اإلدارة
متوفرة للتأكد من وجود نقاط ضعف في هذه الجهة.

1-2

هل لهذا الموضوع أثر اقتصادي و/أو تحقق مما إذا كان الموضوع لديه:
اجتماعي؟ وهل يؤثر على قطاع كبير من • تأثير إيجابي حول سمعة/وضع الجهاز األعلى للرقابة،
• اهتمام خاص بالهيئة التشريعية،
المجتمع؟
• تأثير على قطاع كبير من العامة،
• تأثير اجتماعي،
• تأثير اقتصادي ،و/أو
• اهتمام خاص بالجهات المعنية.

2-2

التقييم
الخارجي

هل يتصل الموضوع بالمجاالت الشاملة في تحديد ما إذا كان الموضوع يتضمن القضايا المتعلقة بمجاالت الحكومة
ومستوياتها المختلفة.
القطاعات الحكومية المختلفة؟

2-3

هل لمجلس النواب أو للعامة اهتمام خاص بهذا التأكد مما إذا كانت المعلومات الواردة بالموضوع ستفيد مجلس النواب أو
المجتمع.
الموضوع؟

2-4

هل هناك مشاكل معروفة عن هذا الموضوع أو حيث أن كفاءة العمل ليست مرضية ،فحدد ما إذا كان هناك مشاكل معروفة في
المجال الذي يغطيه الموضوع.
هل يعتبر األداء ضعيفًا؟

1-3

هل يتضمن الموضوع استثمارات عامة تحقق مما إذا كان المجتمع قد استثمر بشكل كبير في الموضوع أو ما إذا كان
الموضوع قد يتضمن تكلفة باهظة.
كبيرة الحجم أو اإلنفاق العام؟

2-3

هل أخذ توقيت الرقابة في االعتبار ،بما في تحديد ما إذا كان الموضوع سيخضع للرقابة وسيدرج/يقدم التقرير النهائي في
ذلك إيداع التقارير في الهيئة التشريعية ذات الوقت المناسب مع النظر إلى جدوى وتأثير موضوع الرقابة.

موضوعات الصلة؟

3-3

محددة

هل نظر إلى توفر المعلومات أو إلى التأكد من توفر المعلومات والبيانات/التسجيالت للرقابة.

البيانات القابلة للرقابة؟

1-3

هل يتعلق الموضوع بالجهات المعنية؟

دون المساس باستقالل الجهاز األعلى للرقابة ،تحقق مما إذا كان هناك دعم
للرقابة على هذا الموضوع من الجهات المعنية الخارجية مثل الجهة الخاضعة
للرقابة.

ينبغي أن تقيم الموضوعات المحددة مسبقًا وقياس/تسجيل كافة عوامل التقييم الواردة في مصفوفة النقاط،
ويجب أن يشير إجمالي النقاط إلى أولوية موضوع رقابة األداء .وفيما يلي تطبيق لمصفوفة النقاط.
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الباب الثاني

(مصفوفة النقاط)
الموضوع المقترح

الموضوع 1

الموضوع 2

الموضوع 3

إدارة النفايات الصلبة

التكييف مع التييرات المناخية

مزارع األسماك المستدامة

القياس
.1التقييم الداخلي ()%10
3
1
2
6
%7
2

1-1الموضوع خضع للرقابة سابقا
 2-1الجهة خضعت للرقابة سابقا
3-1أدلة داخلية تشير إلى أوجه قصور
النقاط
النسب المئوية
النتائج
التعليقات

2
1
2
5
%6
3

3
2
2
7
%8
1

الموضوع خضع للرقابة منذ خمس أعوام

الموضوع لم يخضع للرقابة سابقًا

1-2

الجهة خضعت للرقابة منذ عام

جهة خضعت للرقابة منذ 1-2أعوام

الموضففففوع خضففففع للرقابة منذ 1-2
أعوام
الجهة خضعت للرقابة منذ عام

1-3

رفع تقرير بشفففففأنها من قبل المراقب العام في
خطاب إداري

رفع تقرير بشأنها من قبل المراقب العام
في خطاب إداري

رفع تقرير بشففففأنها من قبل المراقب
العام في خطاب إداري

1-1

.2التقييم الخارجي ()%50
 1-2التأثير:
التأثير اإليجابي على سمعة المراجعالعام
التأثير على فئة كبيرة من المجتمع
قد يكون لعملية الرقابة تأثير اجتماعيقد يكون لعملية الرقابة تأثير اقتصادي 2-2الشمولية داخل اإلدارات أو الدوائر
الحكومية
يهتم مجلس النواب أو العامة بأمور
3-2
خاصة
وجود مشكلة داخل الجهة الخاضعة
1-2
للرقابة أو أن األداء منخفض
النقاط
النسب المئوية
النتائج
التعليقات
1 -2

3
3
3
3
3
1
1
17
%40
3

3
3
3
3
3
3
1
19
%45
1

3
2
3
3
3
3
1
18
%43
2

الموضفوع له تأثير اقتصففادي أو اجتماعي كبير
ويؤثر على فئة كبيرة من المجتمع

2-2

الموضففوع يتضففمن قضففايا متعلقة بالمسففتويات
الحكومية المختلفة

الموضفففففففوع لففه تففأثير اقتصففففففففادي أو
اجتمففاعي كبير ويؤثر على فئففة كبيرة
من المجتمع
الموضففففففوع يتضففففففمن قضففففففايا متعلقة
بالمستويات الحكومية المختلفة

الموضففففففوع له تأثير اقتصففففففادي أو
اجتماعي كبير
الموضففففوع يتضففففمن قضففففايا متعلقة
بالمستويات الحكومية المختلفة

3 -2

ال يهتم مجلس النواب أو العامة بالموضوع

الموضفففففففوع ينال اهتما ًما ملحو ً
ظا من
مجلس النواب والعامة

الموضفففوع ينال اهتما ًما ملحو ً
ظا من
مجلس النواب والعامة

نعم ،المشكالت المعروفة قائمة

نعم ،المشكالت المعروفة قائمة

نعم ،المشكالت المعروفة قائمة

1 -2
.3الموضوعات المحددة ()%40
 1-3اإلنفاق العام
 2-3توقيت الرقابة ورفع التقارير إلى
الهيئة التشريعية ذات الصلة
3-3توافر البيانات القابلة للرقابة
 1-3دعم الجهة المعنية
النقاط
النسب المئوية
النتائج
التعليقات
1 -3
2 -3
3-3
1 -3

3
3

3
3

3
3

2
3
10
%33
3

3
3
12
%40
1

2
3
11
37%
2

اإلنفاق الكبير على الموضوع

اإلنفاق الكبير على الموضوع

اإلنفاق الكبير على الموضوع

الرقفابفة على الموضفففففففوع عملية ذات أولوية
متوسطة
يجب معالجة البيانات

الرقفابة على الموضفففففففوع عملية ذات
أولوية مرتفعة
البيانات بوضعها الحالي

الرقابة على الموضفففففوع عملية ذات
أولوية مرتفعة
يجب معالجة البيانات

دعم الجهة المعنية

دعم الجهة المعنية

دعم الجهة المعنية

النقاط اإلجمالية

33

38

34

النتيجة اإلجمالية

3

1

2
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الباب الثاني

الفصل األول :مرحلة التخطيط للرقابة على األداء

تشففير التقييمات الواردة أعاله إلى أن الموضففوع ( 2التكيف مع الظروف المناخية) له األولوية األولى،
والموضففوع ( 3مصففايد األسففماك المسففتدامة) له األولوية الثانية والموضففوع ( 1إدارة النفايات الصففلبة)
له األولوية الثالثة.
 9-4-1-1-2اعداد واعتماد الخطة االستراتيجية (السنوية).
بعفد تحديد خيارات الرقابة وترتيب أولوياتها ترفع المقترحات إلى اإلدارة العليا بالجهاز للموافقة
عليهفا ،وفور اعتمففادهففا يجففب إعففداد الخطففة االسفففففففتراتيجيففة للرقففابففة وإعففداد مسفففففففتنففد الخطففة
االستراتيجية الذي يتضمن:
 إعداد جدول زمني لتنفيذ الخطة السنوية. توزيع مهام الرقابة على فرق العمل. تحديد الفترات الزمنية المتوقعة لتنفيذ كل مهمة. توزيع العمل على أعضاء الفريق (المراجعين). تحديد التواريخ المتوقعة للبدء أو االنتهاء من المهام. 2-1-2تخطيط عملية الرقابة على األداء
مقدمة
ينبغي على المراجع التخطيط للعملية الرقابية بطريقة تضففففففمن القيام بعملية رقابية عالية الجودة
باقتصاد وكفاءة وفعالية وفي الوقت المناسب.
يمكن أن يجري الجهاز كل عام عدد محدود من عمليات الرقابة التي تصفففمم وتختار بعناية لتحقيق
أقصففى فائدة ممكنة ألصففحاب المصففالح وللدولة ككل ،ومن خالل برنامج عمليات الرقابة الوارد بالخطة
االسففففتراتيجية للرقابة ،يحتاج المراجعون إلى التركيز على تلك العمليات المرجح أن يتم تضففففمينها في
برنامج عمل السنة المقبلة.
تتضففمن عملية التخطيط إعداد االسففتراتيجية العامة والنهج المفصففل لطبيعة ومدى والوقت المتوقع
لعملية الرقابة .فتعد خطة الرقابة هي الوثيقة األسففاسففية للتحكم في عمليات الرقابة في الجهاز ومراقبتها،
ويجب على المراجع تطوير خطة الرقابة وتوثيقها ووصف النطاق المحدد للرقابة وإجراءاتها.
يسفففاعد التخطيط الكافي لعمل الرقابة في ضفففمان إيالء االهتمام المناسفففب لمجاالت الرقابة المهمة،
أيضفففا في
وأن المشفففاكل المحتملة قد حددت وأن العمل قد نفذ على وجه السفففرعة .كما يسفففاعد التخطيط
ً
تخصيص العمل المناسب ألعضاء الفريق بالتنسيق مع العمل الذي أنجز من قبل المراجعين األخرين.
ويجب أن تتضمن وثائق التخطيط للرقابة على ما يلي:
 المعرفة والمعلومات األسففففاسففففية الالزمة لفهم طبيعة الجهة الخاضففففعة للرقابة ،وذلك من أجلالسفماح بتقييم المشاكل والمخاطر والمصادر المحتملة لألدلة وقابلية الرقابة وأهمية المجال الذي
سيخضع للرقابة.
 أهداف الرقابة ونطاقها وأسففئلتها وافتراضففاتها ومعاييرها والفترة الزمنية التي سففتنفذ فيها عمليةالرقابة ومنهجية عملية الرقابة بما في ذلك طرق جمع األدلة وتحليل عملية الرقابة.
 خطة عامة لألنشففففطة الضففففرورية وما يلزم من أعضففففاء ،أي ما يكفي من الكفاءات (بما فيهااسففتقاللية أعضففاء فريق الرقابة) ،والموارد البشففرية والخبرة الخارجية الممكنة الالزمة للرقابة
واإلشارة إلى المعرفة الصحيحة التي يمتلكها المراجعون في الموضوع المراد مراقبته.
 التكاليف المقدرة للرقابة واألطر الزمنية األسفاسية لتنفيذ المهمة ،ومراحل ونقاط التحكم الرئيسيةفي الرقابة.
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دليل رقابة األداء

الباب الثاني

الفصل األول :مرحلة التخطيط للرقابة على األداء

تضففع الطبيعة المتنوعة لعمليات رقابة األداء مزيد من التأكيد على ضففرورة الحاجة إلى التخطيط
الجيد ،ويسفففففاعد هذا في تحديد ما إذا كانت عملية الرقابة سفففففتكون مفيدة وجدية ،كما أنه يحدد أهداف
واضفففففحة ومعقولة ،وتعريف نهج الرقابة الواقعي وتحديد الموارد الالزمة ،وإذا لم يتم التخطيط الجيد
للرقابة فسففتكون هناك مخاطرة بأن يكون عمل الرقابة غير كاف وغير فعال ،ويجب االهتمام بالخطوات
التالية التى عادة ما تدرج أثناء عملية التخطيط المناسب:
 األخذ بعين االعتبار أهمية وحاجات مسففتخدمي التقرير الرقابي المحتملين وغيرها من األطرافذات المصلحة.
 فهم الجهة التى سيتم الرقابة عليها والمشاكل والموضوعات التى سيتم فحصها. التعرف واالطالع على نتائج عمليات الرقابة السففففابقة الهامة والتقارير التى من الممكن أن تؤثرعلى أهداف (أغراض) العملية الرقابية.
 أخذ األهداف السياسية والبيئات القانونية والتنظيمية بعين االعتبار. تحديد الموضففوعات أو المشففكالت التى سففيتم دراسففتها ،وأهداف (أغراض) العملية الرقابية ،أياألثر المتوقع من عملية الرقابة.
 تحديد األسئلة األساسية الدقيقة التى سيتم اإلجابة عنها ،أو الفرضية التي سيتم اختيارها. تحديد المقاييس الرقابية وتمثل هذه المقاييس المعايير القياسفففففية التى يتم فى ضفففففوئها الحكم علىاألدلة الرقابية.
 تحديد أدلة الرقابة التى سفففتجيب عن السفففؤال الرقابي :يتعين تقييم مدى مناسفففبة وموثوقية وكفايةأيفة بيفانفات متوفرة لفدى الجهفة الخفاضفففففففعفة للرقفابفة ،كمفا يجفب التفأكد من إمكانية تجميع األدلة
(البيانات) الالزمة.
 التعرف على مصفففادر المعلومات الممكنة التى ينبغي اسفففتعمالها إلثبات الفرضفففيات والحصفففولعلى معلومات أفضفففففل عن الموضفففففوع أو الحصفففففول على إجابات أسفففففئلة العملية الرقابية ،أي
معلومات يمكن استعمالها كأدلة.
 دراسفففة كيفية ضفففمان الجودة فى العملية الرقابية ،وعند الضفففرورة االسفففتعانة بمشفففورة الخبراء(مسفففففففتشفففففففارين ،ومراقبين آخرين) ،ومن المهم القيففام بتقييم المعففارف والمهففارات المهنيفة التى
يتطلبها الفريق الرقابي لتنفيذ العملية الرقابية.
 توفير مفا يكفي من األعضفففففففاء والموارد األخرى للقيفام بفالعمليفة الرقفابيفة وإعفداد خطفة موثقة،واختيار الفريق الرقابي المناسب للمهمة.
 توضففففيح ما إذا كان الموضففففوع مناسففففبا ً إلجراء الرقابة ،ونظرا ً ألن أغراض الرقابة ونطاقهاتختلف من مهمة إلى أخرى ،فعلى فريق الرقابة أن يقيم ما إذا كان يمكن تنفيذ مهمة الرقابة لكي
يدرج الموضففوع ضففمن نطاق الرقابة ،ويجب أن يكون قابالً للرقابة وجديرا ً بالرقابة فى الوقت
نفسه.
 1-2-1-2مفاهيم األساسية
 موضتوع الرقابة :يشفير موضفوع الرقابة إلى المعلومات أو الظرف أو النشفاط الذي يتم قياسه
أو تقييمه باسففتخدام عناصففر معينة ،ويكون موضففوع الرقابة المناسففب قابال للتحديد والتقييم أو
القياس المتجانس باسفففتخدام المعايير بحيث يمكن إخضفففاعه إلجراءات لجمع أدلة رقابة كافية
ومناسبة لدعم رأي الرقابة واستنتاجها.
 أهداف الرقابة :تتعلق أهداف الرقابة باألسففففباب الداعية إلجراء العملية الرقابية ،وينبغي أن
تتضفففففمن األمور المتعلقة بالمسفففففاءلة واإلدارة الجيدة ويمكن أن يرتكز على اقتصفففففاد إدارة
البرنامج و/أو كفاءته و/أو فاعليته .وعند تحديد أهداف الرقابة ،يجب على فريق الرقابة أن
يأخذ في االعتبار أدوار الجهاز ومسفففئولياته وكذلك األثر النهائي المتوقع للعملية الرقابية كما
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حددتها الخطة االسفتراتيجية للرقابة .ويمكن الجمع بين أهداف الرقابة في صفورة سؤال رقابي
عام أو يمكن تقسيمه على أسئلة فرعية أكثر دقة.
 نطاق الرقابة :يعرف النطاق حدود الرقابة ،وله عالقة مباشفففرة مع األسفففئلة الرقابية ويتناول
على الخصوص العناصر التالية:
ماذا؟ ما األسففئلة واالفتراضففات المحددة التي ينبغي التحقق منها؟ وما نوع الدراسففة الذي يبدو
مناسبًا؟
من؟ من هم المسئولون وما هي الجهة الخاضعة للرقابة؟
أين؟ هل توجد قيود على عدد األماكن التي ينبغي تغطيتها؟
متى؟ هل توجد قيود على األطر الزمنية التي ينبغي تغطيتها؟
 معلومات موضوع الرقابة :تشير معلومات موضوع الرقابة إلى نتيجة تقييم الموضوع أو قياسه
باستخدام المعايير ،ويمكن أن تتخذ أشكاال عدة وتكون لها خصائص مختلفة تبعا لهدف الرقابة
ونطاقها.
 معايير الرقابة على األداء :يجب أن يتأكد فريق الفحص بأنه قد تم تحديد معايير مناسففففبة تمكنه
من تقييم األنشفففففففطففة قيففد الرقففابففة وتحقيق أغراض الرقففابففة ،وتكون مالئمففة ومفهومففة لففدى
المسففتخدمين وكاملة وموثوقة ومعقولة وموضففوعية ويمكن تحقيقها في سففياق موضففوع الرقابة
وأهدافها.
وفيما يلي خصائص المعايير المناسبة:
 oالموثوقية :المعايير الموثوقة تنجم عنها اسفففتنتاجات منسفففجمة عندما يسفففتخدمها عضفففو آخر فى
ظروف مماثلة.
 oالموضوعية :المعايير الموضوعية تخلو من أي انحياز لعضو الجهاز.
 oالفائدة :المعايير المفيدة تنجم عنها نتائج واستنتاجات تفي باحتياجات المستخدمين.
 oالفهم :معايير واضفحة ومفهومة يعبر عنها بشفكل واضفح ومفهوم وال تخضع لتفسيرات مختلفة
اختالفا ً بيناً.
 oقابلية المقارنة :معايير المقارنة تنسفففففجم وتتماشفففففى مع تلك المسففففففتخدمة فى مهام الرقابة على
األداء فى جهات أو أنشففففطة أخرى مشففففابهة لها ،كما تنسففففجم مع المعايير المسففففتخدمة فى مهام
الرقابة السابقة فى نفس الجهة.
 oاالكتمال :يشفففير االكتمال إلى وضفففع وأعداد جميع المعايير المهمة والمناسفففبة التى تصفففلح لتقييم
األداء فى الظروف المحددة.
 oالقبول :المعايير المقبولة هي تلك التى يتفق عليها الجهة الخاضفففعة للرقابة والسفففلطة التشفففريعية
واإلعالم وعامة الناس بصففففففففة عامة ،وكلما كانت درجة قبول المعايير أعلى كلما كانت الرقابة
على األداء أكثر فعالية.
وعلى فريق الرقابة أن يقوم باختيار معايير (مقاييس) تتالءم وطبيعة النشفففاط الخاضفففع للرقابة ،وقد
تتضمن تلك المعايير مقاييس كمية أو نوعية.
ويمكن الحصول على معايير الرقابة على سبيل المثال من المصادر التالية:
 الخطط االستراتيجية للدولة وخطط الجهات الخاضعة للرقابة. القوانين واألنظمة التى تنظم العمل فى الجهة الخاضعة للرقابة. القرارات التى تصدرها الجهات التشريعية أو التنفيذية. المقارنة مع الممارسات السابقة أو مع أفضل الممارسات. المعايير والتجارب والقيم المهنية.-38-
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 مؤشرات األداء الرئيسية التى تضعها الجهة الخاضعة للرقابة أو الحكومة. مشورة الخبراء المستقلين وخبرتهم. المعرفة العملية الجديدة أو الراسخة باإلضافة إلى المعلومات الموثوقة األخرى. المعايير المستخدمة سابقا ً فى مهام رقابة. الجهات التى تقوم بأنشطة أو برامج مشابهة سواء داخل أو خارج البالد.عند يكون للقوانين واللوائح وشفففروط االلتزام األخرى الخاصفففة بالجهة الخاضفففعة للرقابة القدرة
على التأثير بشففكل ملحوظ على أسففئلة الرقابة ،حينها ينبغي على المراجع تصففميم عملية الرقابة بطريقة
تسمح باإلجابة على أسئلة الرقابة.
 2-2-1-2خطوات التخطيط لمهمة رقابة األداء
يعد الخطاب الموجه من الجهاز إلى الجهة الخاضففففعة للرقابة والمتضففففمن إبالغها اعتزام الجهاز
القيام بمهمة رقابية على أداء الجهة ،بمثابة نقطة انطالق المهمة الرقابية ،ويتضففمن هذا الخطاب أسففاسففا
موضوع المهمة الرقابية وأهدافها الرئيسية إضافة إلى تاريخ بدئها.
(مرفق النمو ج رقم ( )1المتعلق برسالة بدء المهمة ضمن الجزء الخامس من الدليل)
يشفففرع الفريق الرقابي المكلف بالمهمة في التحضفففير المسفففتندي لها ،وتشفففتمل عملية التخطيط
لمهمة رقابة األداء على خطوتين:
 إجراء الدراستتتتتتة القبلية (المستتتتتتح المبدئي) التي تمكن المراجع من النظر إلى المخاطر الهامة،وأهداف الرقابة المحتملة والنهج والمنهجيات التي تسفففتخدم للتأكد مما إذا كانت عملية الرقابة واقعية
ومفيدة.
 وضففع الخطة الرقابية وتصتتميم البرنامج الرقابي الذي يحدد عمل الرقابة الذي سففينفذ ونطاق الرقابةوأهدافها ومنهجيتها ومواردها المستخدمة والمراحل الرئيسية التي سيجرى تحقيقها.
 1-2-2-1-2الدراسة القبلية (المسح المبدئي)
تمثل الدراسففففة القبلية أحد المراحل األسففففاسففففية التي يسففففتوجب إنجازها ،للتأكد من كفاءة تنفيذ
مشفروع أو برنامج أو عمل ما ،وهي بذلك تنجز قبل االنطالق في تنفيذ المهمة بطريقة عملية ،وعموما
تسمح بتوفير قدر من البيانات والمعلومات التي تساعد على اتخاذ القرار حول جدوى تنفيذ عمل معين،
وبخصففوص تنفيذ مهام الرقابة على األداء ،فإن الدراسففة القبلية هي بمثابة دراسففة الجدوى التي تسففمح
بترشيد القرار حول تنفيذ المهمة الرقابية أو العدول عنها ،ومن شأن الدراسة القبلية أن:
 تحدد ما إذا كانت الشفففروط الالزمة إلجراء الدراسفففة الرئيسفففية متوفرة ،وتضفففع مقترحا للعمليةالرقابية مصحوبا بخطة عمل.
 توفر المعرفة األساسية والمعلومات الالزمة لفهم البرنامج أو الجهة الخاضعة للرقابة. تنفذ عادة في فترة زمنية قصففيرة خاصففة في حالة توفر دراسففات سففابقة بخصففوص الموض فوعمحل الدراسة.
إن غرض الدراسفة القبلية هو الحصول على المعلومات الكافية عن الموضوع للتأكد من إجراء
سا لرقابة منظمة وكافية وفعالة
الرقابة وفقًا لسفياسفات رقابة األداء ولتطوير خطة الرقابة التي ستعد أسا ً
من حيث التكلفة دون القيام بالتحقق التفصفففففيلي ،وبهذا الشفففففأن يجمع المراجعون المعلومات ليحددوا
قراراتهم األولية حول النطاق والتكلفة والوقت والمهارات الالزمة والقتراح أهداف الرقابة ومجاالت
المراجعة المفصففلة والمعايير والنهج الذي سففيتبع في عمليات الرقابة بدقة ،وعند وضففع هذه القرارات
في شفكلها النهائي ،يقوم فريق الرقابة بتصميم برنامج الرقابة لتقليل المخاطر التي تنتج عن المالحظات
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الخاطئة ،واالستنتاجات غير الصحيحة والتوصيات غير المناسبة في تقرير الرقابة.
وتبدأ مرحلة التخطيط للمهمة الرقابية بأعمال المسفففح المبدئي التي تمهد لوضفففع خطة العمل ،وتتجزأ
مرحلة المسح المبدئي للمهمة عموما إلى ثالثة خطوات أساسية ،هي:
 تجميع المعلومات حول موضوع المهمة والجهة الخاضعة للرقابة. فهم األنظمة واإلجراءات المتبعة في الجهة الخاضعة للرقابة. تحديد المخاطر ومحاور المراجعة.وينبغي على المراجع تبليغ الجهات الخاضفففعة للرقابة بالسفففمات األسفففاسفففية لعملية الرقابة مثل:
هدف الرقابة وأسففئلتها ومعاييرها ونطاقها ووسففائلها قبل البدء بمرحلة جمع البيانات أو بعد االنتهاء من
تخطيط الرقابة.
 1-1-2-2-1-2تجميع المعلومات حول موضوع المهمة والجهة الخاضعة للرقابة.
تحدث عملية جمع البيانات أثناء كل من الدراسففففة القبلية والدراسففففة الرئيسففففية ،ويعتبر الدور
الرئيسفففففي لجمع البيانات في الدراسفففففة القبلية هو جمع معلومات كافية وحديثة لفهم طبيعة الجهة أو
البرنامج الخاضففع للرقابة ،بشففكل يسففمح بتقييم المشففاكل والمخاطر والمصففادر المحتملة لألدلة وأهمية
مجال الرقابة ،وخالل هذه المرحلة من تخطيط األعمال الرقابية يتم تجميع بيانات حول البرنامج أو
الجهة الخاضفعة للرقابة أكثر دقة وحداثة مع الحرص على تنوع المصادر المعتمدة في الغرض ،وتتسم
منهجية البحث عن المعلومة بالسففففففعي المتواصففففففل إلى جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات بهدف
الحصول على أوسع نظرة ممكنة حول موضوع الرقابة.
وينبغي أن تغطي المعلومات التي يتم تجميعها كحد أدنى ما يلي:
 مدى أهمية النشففاط أو المشففروع المعني بالرقابة لدى الجهة أو في المجال أو القطاع الذي يشففمله(أهمية مالية ،اقتصادية ،اجتماعية ،بيئية...الخ).
 الصففالحيات القانونية للجهة الخاضففعة للرقابة والعالقة التنظيمية وعالقات المسففائلة داخل الجهةوبينها وبين الجهات المتعامل معها.
 أهداف وبرامج وسياسات وااللتزامات الحالية والمستقبلية للجهة. الموارد المالية المتعامل معها والموارد البشرية الموظفة في ممارسة النشاط.إن اتسفاع نطاق الحصول على المعلومات وتنوع مصادرها يختلف باختالف معرفة المراجعين
بالمجال أو بالجهة الخاضففففعة للرقابة وكذلك بطبيعة وخصففففوصففففيات الموضففففوع الرقابي ،فإذا كانت
مجاالت ومحاور الرقابة غير مألوفة من قبل الفريق الرقابي فإن نطاق البحث والجمع في المرحلة
التمهيدية ينبغي أن يكون بأوسفففع قدر ممكن ،ليتيح معرفة أهم الموضفففوعات والموضفففوعات الرقابية
الجديرة باالهتمام.
ويحصل فريق الرقابة على هذه المعرفة من خالل عدة أساليب:
 1-1-1-2-2-1-2تجميع البيانات والوثائق والمستندات
تكتسففففب هذه العملية أهمية قصففففوى بالنسففففبة لعملية الدراسففففة القبلية ،مما يتطلب إبداء العناية
الكاملة لها لما سففتوفره من مزايا من أهمها المسففاعدة على فهم النشففاط وتوفير مصففادر لمعايير الرقابة
والتمكن من إجراء بعض االختبارات األولية ،ويجب على المراجع تحديد طبيعة الملفات ومواقعها
ومدى توفرها عند انطالق العملية الرقابية ،حتى يمكن فحصففها بطريقة تضففمن فعالية التكلفة ،وتصففنف
هذه الوثائق على النحو التالي:
 الوثائق القانونيةتعتبر من أهم الوثائق المطلوبة نظرا لطبيعتها اإللزامية ،مثل التشففريعات المنظمة للقطاع أو لنشففاط
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الجهة الخاضففعة للرقابة واللوائح التنفيذية وكذلك قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية ذات
العالقة ،وقرارات مجالس اإلدارة باإلضفففففافة إلى العقود واالتفاقيات المبرمة بين الجهة ومختلف
المتعاملين معها.
الوثائق المالية والمحاسبية
تعتبر القوائم المالية المعتمدة المتعلقة باإليرادات والمصفففففففروفات والتدفقات النقدية واألصفففففففول
وااللتزامات واألرباح والخسفففائر وكذلك السفففجالت والقيود المحاسفففبية المتعلقة بها وكذلك التقارير
الصادرة عن المراجعين الداخليين والخارجيين للجهة مصدرا أساسيا للمعلومات.
الوثائق التنظيمية
تتضففففففمن كل ما يتعلق بالهياكل التنظيمية للجهات محل الرقابة والتوصففففففيف الوظيفي إلداراتها
ومسفففتويات الصفففالحية المخولة لموظفيها وكيفية توزيعهم على مراكز العمل وكذلك أدلة إجراءات
العمل وأدلة مراقبة الجودة وأدلة استخدام األنظمة اآللية.
الوثائق المتعلقة بالتخطيط لألنشطة
تتضففففمن الوثائق المتعلقة باألهداف والخطة والبرامج االسففففتراتيجية والسففففنوية للجهة أو للنشففففاط
الخاضع للرقابة ،وكذلك الدراسات المستقبلية ودراسات جدوى المشروعات والبرامج.
الوثائق المتعلقة بتنفي األنشطة ومتابعتها
تتضفففمن كل ما يتصفففل بتنفيذ البرامج والخطط مثل تقارير التنفيذ وتقارير النشفففاط وتقارير المتابعة
والتفتيش المنجزة أثناء التنفيذ وكذلك محاضر جلسات اللجان الفنية المشرفة على تقدم األعمال.
الوثائق المتعلقة بتقييم األنشطة
مثل تقارير أعمال المسففح واسففتبيانات السففتطالع آراء العمالء أو المسففتفيدين وكذلك دراسففات تقييم
انعكاسففات البرامج والمشففروعات ،عالوة على البيانات اإلحصففائية الرسففمية التي يمكن الحصففول
عليها في المجال.
وثائق أخرى ات طبيعة خاصة
قد تتطلب الطبيعة الخاصففففة لموضففففوع المهمة ،طلب مسففففتندات أو تقارير أو بيانات ذات طبيعة
خاصففة من شففأنها أن تكمل الوثائق األخرى والتي من شففأنها أن تسففلط الضففوء على موضففوعات
تستدعي فحصا خاصا من قبل المراجعين.
(مرفق استمارة العمل رقم ( )1المتعلقة بكيفية تجميع المعلومات األولية ضمن الجزء الرابع من
الدليل)

 2-1-1-2-2-1-2إجراء المقابالت مع المسئولين بالجهة الخاضعة للرقابة
يسففتند العمل في مجال الرقابة على األداء في جزء كبير منه على المقابالت حيث تجرى أنواع
عديدة منها في المراحل المختلفة من عملية الرقابة ،ولكن تخصففص المقابالت في هذه المرحلة للتعرف
على الجهة ومحيطها والظروف التي تعمل فيها.
تتمثل المقابالت أسففففاسففففا في تنظيم جلسففففات حوارية مع المسففففئولين المعنيين تتضففففمن طرح
اسفففتفسفففارات والحصفففول على توضفففيحات يكون الهدف منها تحصفففيل المعلومة التي تسفففاعد على فهم
اإلجراءات واسففففتيعاب أسففففاليب اإلدارة المتبعة وظروف ممارسففففة المسففففئوليات الموكلة للجهة محل
الرقابة.
(مرفق استمارة العمل رقم( )2الخاصة بكيفية إجراء المقابالت ضمن الجزء الرابع من الدليل)
(مرفق النمو ج رقم( )2المتعلق بنمو ج ملخص المقابلة ضمن الجزء الخامس من الدليل)
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 3-1-1-2-2-1-2التحليل المالي واإلحصائي
يسففاعد الحصففول على القوائم المالية على تحديد الموضففوعات الهامة والجوهرية في الرقابة ،غير
أنه يتعذر في بعض األحيان اسفففتخالص االسفففتنتاجات من البيانات المالية أو اإلحصفففائية المجردة التي
تتوافر للفريق الرقابي في شفففكلها الخام مما يجعل معالجتها وتحليلها وإجراء مقارنات بين مؤشفففراتها
أمرا مطلوبا لتحديد الموضوعات الهامة والجوهرية ،ومن أهم أساليب التحليل المالي:
 تحليل النسب المالية (:)Ratio Analysisعبارة عن تحليل عالقات بين عناصفففر مختلفة من الميزانية العمومية أو من قائمة الدخل ومن هذه
النسب نسب السيولة ،نسب الرفع المالي ،معدالت الدوران ،نسب الربحية …إلخ.
 تحليل االتجاه (:)Trend Analysisيتفرع تحليل االتجاه إلى فرعين هما:
 التحليل األفقي ) :)Horizontal Analysisوفيه يتم مقارنة الميزانية العمومية وقوائم الدخلللجهة الخاضفففعة للرقابة بين فترة مالية وأخرى واالسفففتفسفففار عن أسفففباب الفروق الجوهرية ،إن
وجدت.
 التحليل الرأستتتتي ) :)Vertical Analysisوفيه يتم دراسففففة العالقة بين بنود القوائم المالية،وقياس نسبة كل بند من إجمالي الفئة التابعة لها.
 اختبار المعقولية)Reasonableness Test( :يسففتخدم الحتسففاب معقولية األرصففدة المسففجلة بالدفاتر المالية كحسففاب مصففروف إهالك األصففول
ومصروفات الفوائد وغيرها.
 تحليل االنحدار ) Regression Analysis(:يدرس العالقة بين اثنين أو أكثر من المتغيرات ،وكذلك العالقة بين المتغيرات المالية وغير المالية،
ويساعد المراجعين على توقع النتائج.
يمكن اسفففتخدام الحاسفففب والبرمجيات التي تم تطويرها للمسفففاعدة على تنفيذ العمليات التحليلية من
البيانات المستخرجة من قواعد المعلومات المالية أو اإلحصائية.
(مرفق استمارة العمل رقم( )3حول تحليل البيانات المالية ضمن الجزء الرابع من الدليل)
 4-1-1-2-2-1-2إجراء المعاينات الميدانية االستطالعية
تعتبر المعاينة الميدانية االسفففتطالعية من الوسفففائل المسفففتخدمة السفففتكمال عملية التعرف على
الجهة الخاضففعة للرقابة سففواء لمعاينة وضففع األصففول والممتلكات أو االطالع على ظروف إنتاج أو
تخزين المواد وتقديم الخدمات للعمالء ،وهي تسففففاهم أثناء هذه المرحلة في لفت انتباه المراجعين إلى
موضوعات ال يسمح االطالع على الوثائق أو إجراء المقابالت بالتنبه إليها.
 5-1-1-2-2-1-2فحص بيانات واستخدامات أنظمة الحاسب اآللي
مع ازدياد اسفففتخدام أنظمة الحاسفففب اآللي من قبل الجهات الخاضفففعة للرقابة ،أصفففبح االطالع
على أسفففاليب اسفففتخدام هذه األنظمة ونوعية البيانات والمعلومات التي تصفففدرها ،من األسفففاليب التي
تطور االعتماد عليها تدريجيا في أعمال التفهم المبدئي سففواء لرسففم الدورات المسففتنديه وخرائط تدفق
المعلومات والمستندات أو إلجراء اختبارات أولية على أنظمة الرقابة الداخلية.
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ومن بين نقاط االهتمام الرقابي التي يمكن التركيز عليها في هذا الجانب ،ما يلي:
االكتمال

التحديث

الصيانة

الحماية

التدريب





التجهيزات




البرامج



المعلومات


المستخدمون


بيئة االستخدام
وباإلمكان تفريغ هذه المحاور على بنود وعناصفففففففر فرعية يتم تحديدها بما يتناسفففففففب مع
خصوصية األنظمة اآللية واستخداماتها وطبيعة المعلومات المتداولة في الجهة الخاضعة للرقابة.
 2-1-2-2-1-2فهم األنظمة اإلدارية وفحص اإلجراءات المتبعة في الجهة الخاضعة للرقابة
يخصففص فريق الرقابة خالل هذه المرحلة قسففطا هاما من الوقت المتاح لفهم األنظمة اإلدارية
المعتمدة من قبل الجهة وفحص إجراءاتها ومقارنة ما نصفففت عليه القوانين واللوائح الجاري العمل بها
مع ما يتم تطبيقه على أرض الواقع ،حتى يتسففففففنى له تحديد درجة اإلخالل وتحليل الفروق وتقدير
االنعكاسات المحتملة في ظل عدم االلتزام بالقواعد والمعايير المعتمدة.
وينبغي أن تشمل هذه المرحلة فهم وتحليل الموضوعات الهامة التالية:
 تحديد الصالحيات القانونية والتوصيف الوظيفي. فهم األنظمة المحاسبية. تحديد مسارات المعلومات اإلدارية والدورات المستندية. تحديد نقاط القوة والضعف في أنظمة الرقابة الداخلية. 1-2-1-2-2-1-2تحديد الصالحيات القانونية والتوصيف الوظيفي
يؤدي فحص نصفففففففوص القوانين واألنظمففة واللوائح التنفيففذيففة التي تم تجميعهففا إلى فهم وتحففديففد
الموضوعات التالية:
• حدود مهام ونطاق مسئوليات الجهة الخاضعة للرقابة.
• عالقة الجهة مع محيطها ومسفففئولياتها القانونية تجاه الجهات األخرى بما في ذلك الجهة المسفففئولة
أمامها.
• التوصفيف الوظيفي للعاملين في المجال الخاضفع للرقابة وتوزيع المسفئوليات ومسفتويات الصففالحية
فيما بينهم.
• مقفارنفة المهفام والمسفففففففئوليات الموكلة إلى الجهة بموجب القانون واللوائح واألنظمة مع المهام
والمسئوليات الممارسة في الواقع.
• مقارنة مهام ومسففئوليات األعضففاء فيما بينهم للوقوف على وجود فصففل في المهام والصففالحيات
فيما بينهم)Segregation of Duties( .
• تحديد المعايير الواردة في القوانين واللوائح واألنظمة التي لها عالقة بتنظيم األداء في الجهة.
من شفففأن هذه األعمال أن تقدم ضفففمانا بأنه تم التحقق من التزام الجهة الخاضفففعة للرقابة بالقوانين
واألنظمة واللوائح المنظمة لنشاطها.
 2-2-1-2-2-1-2فهم األنظمة المحاسبي
ينبغي في هذه المرحلة فهم النظام المحاسففبي المعتمد في الجهة والتعرف على أسففاليب التسففجيل
-11اجلهاز املركزي للمحاسبات

دليل رقابة األداء

الباب الثاني

الفصل األول :مرحلة التخطيط للرقابة على األداء

والترحيل في السففجالت المالية واالطالع على اسففتخدامات األنظمة اآللية المحاسففبية المرتبطة بها ،كما
يتعين مثلما ورد سفابقا إجراء تحاليل تفصفيلية للبيانات المالية للجهة الخاضعة للرقابة ،وخاصة الموارد
المالية المخصصة لممارسة النشاط الخاضع للرقابة.
 3-2-1-2-2-1-2تحديد مسار المعلومات اإلدارية والدورات المستندية
يلجفأ الفريق الرقفابي في هفذه المرحلفة إلى التعرف على مقفدار المعلومفة اإلدارية داخل الجهة
الخاضفففعة للرقابة ويقوم بإعادة رسفففم الدورة المسفففتندية لجوانب النشفففاط المعني بالرقابة ويتم ذلك من
خالل القيام بما يلي:
 تحديد مدخالت ومخرجات كل عمل منجز في الجهة. تحديد الجهات المنجزة للعمل والجهات الموجه إليها مخرجات هذا العمل. تحديد نوعية الوثائق والمستندات المستخدمة في تنفيذه. تحديد مستويات الصالحية في التنفيذ والمتابعة والمراجعة واعتماد العمل. تحديد المواصفات والمعايير المعتمدة في تنفيذ كل عمل.كما يسفاعد طلب عينات من نماذج الوثائق والمسفتندات المسفتخدمة فعليا من قبل الجهة الخاضعة
للرقابة على اسفففتكمال فهم طبيعية النشفففاط ،كما أن طلب تقارير أو بيانات من أنظمة الحاسفففب اآللي
المسفففتخدمة تسفففاعد على التحديد الالحق لطبيعة وأنواع االختبارات والفحوصفففات الرقابية التي يمكن
القيام بها خالل التنفيذ الميداني للمهمة.
(مرفق استمارة العمل رقم ( )4المتعلقة بالتعرف على األنظمة المحاسبية والدورات المستندية في
الجهات محل الرقابة ضمن الجزء الرابع من الدليل)
 4-2-1-2-2-1-2تحديد نقاط القوة والضعف في أنظمة الرقابة الداخلية
تعرف أنظمة الرقابة الداخلية على أنها مجموعة اإلجراءات واالحتياطات القانونية والتنظيمية
التي تهدف إلى ضفمان إدارة النشفاط أو المشفروع الحكومي بشفكل قانوني سليم وبأسلوب يحفظ موارده
من الهدر والتالعب واالختالس ،ويكفل اسفففففتخدامها بكفاءة ويوفر معلومات صفففففحيحة ومحدثة عن
النشاط بشكل يساعد على اتخاذ القرارات التي تكفل تحقيق أهدافهم بفعالية.
يعد فحص نظام الرقابة الداخلية المرحلة األسفففاسفففية األخيرة التي تلخص نتائج جميع المراحل
السففففابقة في عملية المسففففح المبدئي لما يوفر من رأي حول شففففمولية واكتمال أنظمة الرقابة الداخلية
بالجهة ،لذلك ينبغي على فريق الرقابة القيام بتحديد نقاط القوة ونقاط الضفففففعف في منظومة الرقابة
الداخلية للجهة ،مع التركيز أكثر على نقاط الضفعف لما تمثله من مخاطر سففتمثل الحقا محاور االهتمام
الرقابي.
ويشفكل نموذج ( )SWOTأداة لمراجعة القدرات (البيئة) الداخلية للبرنامج أو الجهة الخاضففعة
للرقابة لتحديد نقاط القوة والضفففعف ،والبيئة الخارجية لتحديد الفرص والتهديدات ،وللبرنامج أو الجهة
الخاضففعة للرقابة تأثير مباشففر على عناصففر البيئة الداخلية (المتغيرات الداخلية) ،أما البيئة الخارجية،
فتحتوي على عناصر ال يمكن للبرنامج أو الجهة الخاضعة للرقابة التحكم فيها (المتغيرات الخارجية).
ويعتبر نموذج( )SWOTمنهجية للتخطيط االسففتراتيجي والعملياتي (مهمة الرقابة) تسففاعد في
اتخاذ قرارات مسفففففتقبلية ،وفي مجال الرقابة على األداء ،يسفففففاعد الفريق لتحديد منهجي لنقاط القوة
والضفففففعف والفرص والتهديدات لموضفففففوع الرقابة ،وبالتالي فإنه من المفيد اسفففففتخدامه في وضفففففع
اسفففتراتيجية متوازنة للدراسفففة خالل العمل الرقابي ،وبعبارة أخرى يسفففاعد الفريق الرقابي على تحديد
القضايا األكثر أهمية لتوجيه المجهودات الرقابية نحوها.
-11اجلهاز املركزي للمحاسبات
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ويبين الجدول التالي نموذج (:)SWOT

البيئة الداخلية

البيئة الخارجية

نقاط القوة

الفرص

العناصر الداخلية اإليجابية التي يمكن للجهة عناصر البيئة الخارجية التي ال تتحكم فيها الجهة
استكشافها لتحقيق أهدافها :ومنها المهارات الخاضعة للرقابة والتي تعتبر إيجابية ويمكن أن
والقدرات والكفاءات التي تساعد الجهة الخاضعة تساعدها على تحقيق أهدافها.
للرقابة على تحقيق أهدافها.
أمثلة :فريق محفز وله تجربة ،موارد تكنولوجية أمثلة :توجهات حكومية جديدة مالئمة ،ومصادر
مناسبة ،الخ
جديدة للتمويل.
البيئة الخارجية

البيئة الداخلية
نقط الضعف
عناصر داخلية سلبية يمكن أن تعترض أو تحد من
مردودية البرنامج أو الجهة الخاضعة للرقابة:
معوقات مرتبطة بغياب المؤهالت أو /والقدرات
يتعين تجاوزها لكي تتمكن الجهة الخاضعة للرقابة
من بلوغ أهدافها
أمثلة :عدم استقرار األعضاء ،تكنولوجيا قديمة،
نظم بيروقراطية......الخ

التهديدات
عناصر البيئة الخارجية التي ال تتحكم فيها الجهة
الخاضعة للرقابة والتي يمكن أن تعترض أو تحد
من بلوغ أهداف البرنامج أو الجهة الخاضعة
للرقابة:
أمثلة :فوارق
المصالح........الخ

بين

الجهات،

تضارب

ويتعين على الفريق الرقابي تحليل نقط القوة والفرص لتقييم ما إذا كانت الجهة الخاضففففففعة
للرقابة لديها إجراءات السففتغاللها واالسففتفادة منها .وبالنسففبة لنقاط الضففعف التي تم رصفففدها ،فيتعين
على الفريق الرقابي تعميق التحليل بشففأنها من خالل تطبيق تقنية مكملة مثل مخطط مراجعة المخاطر
()DVR
(مرفق استتتتتمارة العمل رقم ( )5حول الفحص األولي لنظام الرقابة الداخلية بالجهة ضتتتتمن الجزء
الرابع من الدليل)
 3-1-2-2-1-2تحديد المخاطر ومحاور المراجعة
تتكون مخاطر الرقابة من ثالثة أنواع من المخاطر :المخاطر الكامنة ()Inherent Risk
والمخاطر المتصففففلة بالرقابة الداخلية ( )Control Riskومخاطر عدم االكتشففففاف ( Detection
.)Risk
وتتمثل في الصيغة التالية:
مخاطر الرقابة المخاطر الكامنة× المخاطر المتصففففلة بضففففوابط الرقابة الداخلية × مخاطر عدم
االكتشاف.
تعتبر مخاطر عدم االكتشفففففاف هي المكون الوحيد من مكونات مخاطر رقابة األداء الذي يمكن
للمراجع أن يتدخل فيه ،وباإلضففففافة إلى طبيعة ومدى اإلجراءات للحصففففول على أدلة ،يمكن لعوامل
أخرى أن تزيد من مخاطر عدم االكتشاف .وفيما يلي أهمها:
 وضع إطار زمني غير مناسب لمتطلبات تنفيذ أعمال الرقابة المبرمجة. تصميم أعمال رقابة تتطلب حيزا زمنيا كبيرا يتجاوز النطاق الزمني المتاح لتنفيذها.-16اجلهاز املركزي للمحاسبات
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تخطيط ألعمال رقابة نمطية ال تتالءم مع طبيعة وخصوصيات الجهة الخاضعة للرقابة.
إغفال برمجة أعمال رقابة تتعلق بموضوعات جوهرية ذات خطورة عالية.
ضعف معايير الرقابة المعتمدة أو األخطاء في تفسيرها.
عدم توفر الدعم الفني الكافي.
تضمن فريق الرقابة ألعضاء غير مناسبين للمهمة.

يجب على المراجعين عند التخطيط للرقابة أن يقيموا خطر االحتيال .فإذا كان كبيرا في سفففياق
أهداف الرقابة ،يجب على المراجعين أن يفهموا نظم الرقابة الداخلية المعنية والبحث عما إذا كانت
هناك عالمات دالة على المخالفات التي تعيق األداء ،كما يجب عليهم أن يحددوا ما إذا كانت الهيئات
المعنية قد اتخذت اإلجراء المناسفب لالسفتجابة ألية توصيات من عمليات الرقابة السابقة أو االختبارات
األخرى المتعلقة بأهداف الرقابة ،وأخيرا على المراجعين أن يسففعوا لالتصففال بأصففحاب المصففلحة بما
فيهم العلماء أو غيرهم من الخبراء في هذا المجال ،لتكوين المعرفة الصففحيحة بخصففوص الممارسففات
الجيدة أو أفضفففل الممارسفففات ،ويتمثل الهدف العام في مرحلة التخطيط بتحديد أفضفففل السفففبل إلجراء
الرقابة وذلك بتكوين المعرفة والنظر في مجموعة متنوعة من االستراتيجيات.
بعد أن يتم الفريق الرقابي تحديد نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية للجهة ،يكون قادرا على
تحديد المخاطر التي سفيتم على أسفاسفها تحديد مجاالت وبنود المراجعة وفقا لألهداف الرقابية األساسية
المحددة للمهمة وبحسب طبيعة وخصوصيات النشاط أو الموضوع الخاضع للرقابة في حد ذاته.
وتحدد محاور المراجعة حسب معيارين أساسيين هما:
 أهمية احتماالت تحقق المخاطر. األهمية النسبية لمجاالت النشاط المزمع مراجعتها. أهمية احتماالت تحقق المخاطرتتحدد أهمية احتماالت تحقق المخاطر من نقاط الضفعف البارزة التي يتسنى للفريق الرقابي الوقوف
عليها خالل الخطوات السففابقة وخاصففة منها ما يتعلق بفحص أنظمة المعلومات وأنظمة الرقابة الداخلية
والدورات المسفتندية باإلضافة إلى المقابالت والتقارير المختلفة التي تم االطالع عليها ،والتي أتاحت له
تحديد مناطق الخطر العالية التي ينبغي له توجيه االهتمام إليها.
 األهمية النسبية لمجاالت النشاط المزمع مراجعتهاتقاس األهمية النسفففبية أو الجوهرية( )Materialityلكل مجال من مجاالت النشفففاط أو المشفففروع
المزمع إخضفففاعه للرقابة ،من الناحية المالية وهي أهمية تسفففاعد التحاليل المالية المنجزة في المرحلة
السففففابقة كثيرا على تحديدها ،ولكن هناك مؤشففففرات كمية أخرى غير مالية يمكن اعتمادها في تقدير
األهمية النسفبية للجوانب المزمع مراجعتها مثل عدد العمالء والمستخدمين والمستفيدين أو عدد الطلبات
أو حجم الكميات أو المساحات وغيرها من المؤشرات الكمية األخرى.
يتم تحديد المجاالت الجديرة باالهتمام الرقابي عندما تكون المخاطر عالية واألهمية النسفففففبية
مرتفعة مثلما يبينه الرسم البياني (نموذج مخطط مراجعة المخاطر  ) DVRالتالي:
(نمو ج مخطط مراجعة المخاطر )DVR
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موضوعات ات اهتمام
رقابي عالي

موضوعات ات اهتمام
رقابي ثانوي

موضوعات ات اهتمام
رقابي ثانوي

موضوعات ال يوجه لها
اهتمام رقابي عالي

مخاطر
مرتفعة

مخاطر
منخفضة
أهمية نسبية منخفضة

أهمية نسبية مرتفعة

يسفففففففعى الفريق الرقفابي بعفد ذلك إلى تفصفففففففيل هذه المجاالت إلى محاور رقابية فرعية مجزئة
حسففب أهداف رقابية تفصففيلية متسففلسففلة حسففب ترتيب متجانس يتصففل بنفس النوع من النشففاط أو نفس
العنصر من المشروع الخاضع للرقابة ،ضمن برنامج رقابي يتم استعراضه الحقا.
 2-2-2-1-2وضع الخطة الرقابية وتصميم البرنامج الرقابي
 1-2-2-2-1-2إعداد تقرير الخطة الرقابية
بعد إتمام أعمال المسفففففففح المبدئي يتم إعداد تقرير للخطة الرقابية وهو تقرير يتيح لإلدارة العليا
بفالجهفاز التعرف على نطفاق وحجم األعمفال الرقففابيفة المزمع تنفيففذهفا والتحقق من تغطيتهفا للجوانففب
الج وهرية الجديرة باالهتمام فضال عن تمكينها من متابعة المهمة الحقا خالل تنفيذها.
لذلك يجب أن تتضمن خطة الرقابة خالصة لمختلف األعمال التحضيرية المنجزة خالل مرحلة
المسفففح المبدئي وأهم االسفففتنتاجات والمالحظات األولية التي توقف عندها الفريق الرقابي بخصفففوص
نقاط القوة ونقاط الضعف والمخاطر وبنود المراجعة المزمع تركيز العمل الرقابي عليها.
ينبغي أن يتضمن تقرير الخطة الرقابية ،العناصر الرئيسية التالية:
 1-1-2-2-2-1-2نب ة مختصرة عن الجهة أو النشاط الخاضع للرقابة
تتضففمن هذه النبذة تقديم معلومات مفيدة ومختصففرة عن الجهة أو النشففاط الخاضففع للرقابة وهي
معلومات تسفاعد على فهم خصفوصيات وبيئة الجهة أو النشاط ،وتمهد لعرض المحاور والبنود الرقابية
التي سيتم توجيه االهتمام إليها.
ينبغي أن تتضفمن هذه النبذة إشارة إلى التنظيم اإلداري الداخلي للجهة والموارد المالية والبشرية
المسفففتخدمة لها وكذلك تعريفا مختصفففرا للمشفففروعات والسفففياسفففات والبرامج المتبعة وأهم اإلجراءات
المنتهجه في إدارتها ،وكذلك وصففففا مختصفففرا ألنظمة المعلومات المسفففتخدمة بها وأبرز النتائج التي تم
تحقيقها.
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وتعد هذه خطوة صفعبة وهامة وتتطلب التحقق من الموضفوع بشفكل متعمق وتشمل اإلجابة عن
األسئلة التالية:
 ماذا؟ ما هي المسألة أو المشكلة الرقابية المزمع دراستها؟ لماذا؟ ما هي أهداف العملية الرقابية؟ويقوم المراجع بصففياغة الستتؤال الرقابي األستتاستتي أو صففياغة المشففكلة اسففتنادا إلى نتائج الدراسففة
القبلية ،ويشفففكل ذلك أحد الجوانب شفففديدة األهمية في عملية الفحص ،فهي عامل حرج بالنسفففبة إلى نتائج
العملية الرقابية .ويمكن اعتبار السففففؤال الرقابي األسففففاسففففي هو مشففففكلة البحث األسففففاسففففية في البرنامج
الحكومي الذي يسففعى المراجع إلى إيجاد إجابة عنها .لذلك فإنه من األهمية بمكان أن تسففتند هذه المسففألة
إلى اعتبارات معقولة وموضففففوعية ،وعمو ًما يجب على الجهاز يعطي األفضففففلية للصففففالح العام وللمهمة
العامة للرقابة على األداء التي يقوم بها
أمرا ضففروريًا لنجاح العملية الرقابية ،وذلك أن لها تأثير خاص
وتعد الصففياغة الصففحيحة لألسففئلة ً
على نوعية البيانات التي يجب العمل بها ،وكيفية إجراء عملية الجمع والتحليل الذي سففينفذ واالسفتنتاجات
الذي سيتم التوصل إليها ،وإلعداد أسئلة الرقابة يجب أخذ الجوانب التالية في االعتبار:
 الوضوح والتحديد. استخدام المصطلحات التي يمكن تحديدها وقياسها. جدوى االستقصاء (إمكانية اإلجابة على األسئلة). الصففففياغة والترابط (مجموعة من األسففففئلة المتسففففقة فيما بينها والتي من شففففأنها أن تسففففاعد فيتوضيح موضوعات الرقابة المحددة سابقا).
وفيما يلي نماذج عن مشاكل/أسئلة الرقابة األساسية:
النهج المستند إلى المشكلة
ما الذي يؤدي إلى االرتفاع السريع في التكلفة؟
ما هي الخدمات التي ال تقدم في ميعادها؟
النهج المستند إلى النتائج
هل الخدمات المقدمة ذات جودة عالية وهل تلبي رغبات العمالء؟
هل الوسائل التي اختيرت تساعد في االستخدام االقتصادي لألموال العامة؟
هل تطبق البرامج الحكومية بكفاءة؟
هل استوفيت أهداف البرنامج الحكومي ومقاصده؟
في النهج المسففتند إلى المشففكلة ،يكون التركيز على كيفية تحديد المشففكلة بشففك ول صففحيح .ودائ ًما ما
تبدأ عملية الرقابة عند ظهور مؤشفرات لبعض المشاكل التي تتعلق بأي تقصير في الخدمات أو شكاوى
أو زيادة في التكلفة ،وما إلى ذلك ،وفي المرحلة التالية يحاول المراجع ربط المشففاكل المختلفة ببعض فها
البعض ليحدد في النهاية بدقة المشفكلة التي ينبغي رقابتها ،كما سفيقوم بصفياغة فرضيات قابلة لالختبار
وهي فرضيات خاصة باألسباب الممكنة للمشكلة.
عندما تؤثر كل من القوانين واللوائح وشففروط االلتزام األخرى الخاصففة بالجهة الخاضففعة للرقابة
بشفكل ملحوظ على أسفئلة الرقابة ،ينبغي حينها على المراجع تصفميم عملية الرقابة لتعالج هذه المشاكل
للوصول إلى إجابة على أسئلة الرقابة.
 2-1-2-2-2-1-2أهداف الرقابة الرئيسية
يتم في هفذا المجفال اسفففففففتعراض األهفداف الرقفابيفة التي تم تحديدها من قبل اإلدارة العليا بالجهاز
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والتي سفففففففتمثفل "العمود الفقري" للبرنفامج الرقفابي والتقرير ،تتعلق أهفداف الرقابة باألسفففففففباب الداعية
إلجراء العمليفة الرقفابيفة ،فعنفد تحفديد أهداف الرقابة يجب على فريق الرقابة أن يأخذ في االعتبار دور
الجهفاز ومسفففففففئوليفاتفه وكفذلفك األثر النهائي المتوقع للعملية الرقابية كما حددتها الخطة االسفففففففتراتيجية
للرقابة ،وينبغي أن يتضففففمن هدف الرقابة األمور المتعلقة بالمسففففاءلة واإلدارة الجيدة ويمكن أن يرتكز
على اقتصفففففففاد إدارة البرنفامج و/أو كففاءتفه و/أو فاعليته وكذلك الرقابة المالية إذا اقتضفففففففى األمر ذلك
ويجب أن ينظر المراجع إلى األسئلة التالية عند تعريف أهداف الرقابة:
 ما الهدف من رقابة األداء؟ لماذا نقوم بإجراء رقابة على األداء؟ ما الذي نريد تحقيقه عند االنتهاء من رقابة األداء؟ ما الذي نركز عليه عند رقابة األداء هل المخرجات أم النتائج أم التأثير؟ويجب أن يسففعى المراجع إلى صففياغة األهداف باسففتخدام أوضففح المصففطلحات الممكنة وأسففهلها
عند إعداد أهداف الرقابة ،ويمكن كتابة موضفوع الرقابة في هيئة سفؤال أو سلسلة من األسئلة المرتبطة
ببعضفففففففهفا البعض والتي يمكن اإلجفابة عليها في عملية الرقابة ،وترتبط أهداف الرقابة بنطاقها وينبغي
على المراجع أن ينظر في أهداف عملية الرقابة ونطاقها حيث أنهما مترابطان م ًعا.
 3-1-2-2-2-1-2نطاق الرقابة واألسئلة الخاصة
إن تحفديفد نطفاق الرقفابة يعتبر خطوة أسفففففففاسفففففففية في الخطة الرقابية ويرتكز عليه تصفففففففميم جميع
الفحوصففات الرقابية ،وينبغي على المراجع تحديد نطاق عملية الرقابة الذي يحدد بوضففوح مدى الرقابة
المراد إجراؤها وتوقيتها وطبيعتها ويشمل هذا النطاق:
 األنشطة الفرعية والبنود المزمع إخضاعها للرقابة. النطاق الزمني للنشاط الخاضع للرقابة الذي ستشمله الفحوصات. األماكن والمناطق التي ستشملها أعمال المسح الميداني.ويتعين في هفذا النطفاق اإلشفففففففارة إلى المحفددات أو المعوقفات المتوقعفة التي يمكن أن تحفد من
نطاق الرقابة.
ولمفا كفانفت أهفداف الرقفابفة ونطاقها يختلفان من عملية رقابية إلى أخرى ،فإنه يتعين على فريق
الرقابة القيام بتقييم إمكانية تأدية العمل الرقابي ،فيجب أن يكون األمر قابل للرقابة ويسففتحق الرقابة من
أجفل إدراجفه في نطفاق الرقفابة ،وعلى المراجع النظر فيما إذا كانت هناك منهجيات مناسفففففففبة ومعايير
متاحة وما إذا كانت المعلومات أو أدلة اإلثبات المطلوبة متوفرة ،ويمكن الحصفففففول عليها بكفاءة ،ومن
ناحية أخرى يجب أن تتوفر معلومات موثوقة وموضوعية وتكون هناك فرص معقولة للحصول عليها.
ويتنفاول نطفاق الرقفابفة األسفففففففئلفة واالفتراضفففففففات المحددة التي يجب التحقق منها ،ويجب على
المراجع بعد صفياغة األسئلة العامة للرقابة تقسيمها إلى أسئلة فرعية محددة وقابلة لالختبار تجيب عنها
الدراسة ،ويمكن األسئلة واالفتراضات المحددة التي يجب التحقق منها على النحو التالى:
 تحليل األسئلة األساسية (النهج المستند إلى النتائج)بعد صفياغة أسفئلة الرقابة األسفاسفية ،يجب على المراجعين أن يقوموا بتفكيكها وتبسيطها
إلى أسففففئلة فرعية محددة وقابلة لالختبار تجيب عليها الدراسففففة ،أي إلى أسففففئلة أكثر دقة
تتعلق بطبيعة المسألة "ماذا" أو "لماذا"؟
تعرف أحد التقنيات المسففتخدمة لتحليل أسففئلة الرقابة ب فففففففف "تحليل القضتتية" وهذه التقنية
تقوم بتصفففنيف األسفففئلة إلى عدد من المسفففتويات األقل ،أي تشفففكيل هر ًما من أسفففئلة أكثر
تفصففيالً وغالبًا ما تصففنف فقط إلى ثالثة مسففتويات من األسففئلة ،ولكن في بعض األحيان
قد تصففففل الحاجة إلى خمس مسففففتويات ،ويبين الجدول التالي نموذجا مبسففففطا السففففتخدام
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تحليل القضية.
مثال :إن هدف عملية الرقابة هو التأكد مما إذا كانت عملية الجرد تدار بطريقة صففففحيحة
أم ال؟

• تجزئة المشكلة األساسية (النهج الخاص بحل المشكالت).
تهدف تقنية تجزئة المشففكلة األسففاسففية إلى تسففهيل فهم مختلف العوامل التي يمكن أن
تحول دون بلوغ األهداف المحددة في السفففياسفففات والبرامج أو لدى الجهة الخاضفففعة للرقابة،
ولذلك فهذه األداة تكتس فب أهمية بالنسففبة للفريق الرقابي من حيت فهم موضففوع الرقابة وتحديد
األولويات واإلجراءات الرقابية.
وبهذا الشفأن تنقسفم المشفكلة األسفاسية إلى أسئلة فرعية أو إلى عوامل سببية وذلك عن
أيض فا تحقيق ذلك عن طريق تحليل ايشتتيكاوا وهو
طريق اسففتخدام شتتجرة المشتتكالت ،ويمكن
ً
وسيلة مماثلة لشجرة المشكالت.
ويصفمم تحليل ايشيكاوا (أو مخطط هيكل السمكة) من المشكلة األساسية التي تنقسم إلى
أسفباب وأسفباب فرعية لتشفكل مخط ً
طا يشفبه هيكل السفمكة ،ويعتبر مخطط ايشيكاوا أداة لتمثيل
األسففففففباب المحتملة المتعلقة بالمشففففففكلة ،إذ يتم ترتيب األسففففففباب داخل مجموعات تهم نفس
الموضوع وكل مجموعة تتضمن سببا رئيسا يمكن تحليله إلى أسباب فرعية ملموسة.
ويوضح الشكل التالي استخدام شجرة المشكالت في حل المشاكل الفرعية
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ويوضح الشكل التالي نموذجا مبسطا الستخدام مخطط هيكل السمكة (تحليل ايشيكاوا):

 4-1-2-2-2-1-2منهجية الرقابة
يعرض الفريق الرقابي الطريقة واألسفففاليب التي سفففيتبعها في تنفيذه للمهمة حتى يتسفففنى اتخاذ كافة
اإلجراءات التمهيدية لتنفيذها في الوقت المناسففب كاالسففتعانة بآراء الخبراء الفنيين أو توزيع اسففتبيانات
على الجهفات المعنيفة أو القيفام بفالمعاينات الميدانية ،وينبغي على المراجع اختيار أفضفففففففل الطرق التي
تسففففمح بجمع بيانات الرقابة بكفاءة وفعالية ،كما ينبغي على المراجع اإلشففففارة في إجراءات الرقابة إلى
طبيعة األدلة ومصدرها ووسائل جمعها للوصول إلى األهداف المنصوص عليها واإلجابة عن األسئلة.
ويتعين التطرق إلى أسفففففس ومبررات أسفففففاليب اختيار العينات التي سفففففيتم تحديدها في مرحلة تنفيذ
الفحوصفففات ،وينبغي للمراجع إصفففدار حكم مهني بشفففأن ما إذا كانت عملية المعاينة مناسفففبة للحصفففول
على أدلة الرقابة الالزمة أم ال ،وإذا أجريت عملية أخذ العينات ،يجب مراعاة العوامل التالية:
 تحديد المجموعة بدقة. التحديد بشكل واضح للهدف الرقابي المميز الذي صمم اختبار العينة لتحقيقه. تحديد حجم العينة.ً
 التأكد من أن العينة المنتقاة تمثل المجموعة تمثيال كافيًا. تقييم النتائج وتوثيقها.-12اجلهاز املركزي للمحاسبات
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 5-1-2-2-2-1-2مصادر معايير الرقابة
يتم اسفففففتعراض المصفففففادر التي أمكن للفريق الرقابي خالل األعمال التمهيدية السفففففابقة اسفففففتخراج
المعايير الرقابية منها ،ويذكر من بينها ما يلي:
 القوانين والنظم واللوائح والقرارات الصادرة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. الخطط والسياسات والبرامج. االلتزامات التعاقدية واالتفاقيات تجاه المتعاملين مع الجهة. أدلة اإلجراءات وأساليب العمل. مواصفات مراقبة الجودة. معايير ومؤشرات التحليل اإلحصائي. توقعات اإلدارة فيما يتعلق بنتائج السياسات والموازنات التقديرية. التوصيات المنبثقة عن أعمال الرقابة السابقة. ممارسات ومعايير العمل المتعارف عليها بخصوص األداء األمثل. المبففادئ والمعففايير المطورة من قبففل الهيئففات المهنيففة والجمعيففات والخبراء والجهففاتالمختصة.
 توقعات العمالء ومعدالت مستوى الرضا لديهم. البيانات األساسية ومعدالت األداء التاريخية المنجزة من قبل الجهة. الممارسات المتبعة من قبل الشركات التي تمارس أعمال متشابهة. معدالت األداء ألفضل موظف في الجهة. إن معفايير الرقفابفة هي معفايير األداء المعقولة التي يمكن فهمها والتي من خاللها يمكن تقييمفعالية األنشفففطة وكفاءتها واقتصفففاديتها ،ومن المهم معرفة خصفففائص معايير الرقابة التي تم
اختيارها ،وقد تعكس المعايير كل شففيء يجب أن يسففير وفقًا للقوانين أو اللوائح أو األهداف
ومفا هو متوقع ً
وفقفا للمبادئ وأفضفففففففل الممارسفففففففات ،وما يمكن أن يكون في ظل أفضفففففففل
الظروف ،وتحدد طبيعة الرقابة وأسئلتها أهمية المعايير المناسبة ونوعها.
 ينبغي وضففففففع معايير الرقابة بموضففففففوعية وتحتاج هذه العملية إلى التفكير المنطقي والحكمالسليم على الموضوع ،كما ينبغي للمراجع على سبيل المثال أن يكون لديهم:
 فهم شفامل للمجال المزمع رقابته ،وأن يكون مطلعا على الوثائق القانونية ذات الصلةً
فضففففففال عن الدراسففففففات العلمية وعمليات الرقابة الحديثة في هذا
والوثائق األخرى
المجال.
 فهم جيفد للفدوافع واألسفففففففس القانونية للبرنامج أو النشفففففففاط الحكومي المزمع مراقبتهواألهداف الفرعية المحددة من قبل مجلس النواب أو الحكومة.
 فهم جيد ومعقول لتوقعات أصففففففحاب المصففففففالح الرئيسففففففيين ،وأن تكون لديهم درايةبالمعارف المتخصصة األساسية.
 معرفة عامة عن الممارسفففففات والتجارب الحالية في برامج أو أنشفففففطة حكومية ذاتعالقة أو شبيهة.
 بالنسففففففبة لرقابة األداء ،يكون اختيار معايير الرقابة في العادة مفتوحا نسففففففبيا ،ويقوم المراجعنفسففففه بصففففياغتها ،ويجب على المراجع اسففففتخدام معايير مالئمة ومفهومة لدى المسففففتخدمين
وكاملة وموثوقة ومعقولة وموضففففوعية ويمكن تحقيقها في سففففياق موضففففوع الرقابة وأهدافها،
ويجب أن تناقش المعايير مع الهيئة الخاضفففففعة للرقابة ،إال أن اختيار المعايير المناسففففففبة (في
حالة االختالف بينهما) يعد من مسفففففففئولية المراجع في نهاية المطاف ،وعندما ال توافق الجهة
الخفاضفففففففعفة للرقفابفة على معفايير الرقفابفة ،يجففب مقفارنفة الحقفائق واألدلفة التي تقفدمهفا الجهففة
الخاضعة للرقابة بحقائق وأدلة أخرى مناسبة.
-13اجلهاز املركزي للمحاسبات

دليل رقابة األداء

الباب الثاني

الفصل األول :مرحلة التخطيط للرقابة على األداء

 6-1-2-2-2-1-2نقاط القوة ونقاط الضعف األولية التي تم الوقوف عليها
يجفب أن يتضفففففففمن تقرير الخطة الرقابية نبذة عن أهم نقاط القوة والضفففففففعف البارزة في أنظمة
الرقابة الداخلية التي يتسففففنى الوقوف عليها خالل مرحلة المسففففح المبدئي وهي التي تشففففير إلى مناطق
خطر تستدعي تصميم أهداف واختبارات تفصيلية في شأنها.
 7-1-2-2-2-1-2ضمان الجودة
يتعين على الجهاز وضففع نظم وإجراءات لضففمان الجودة ،كما ينبغي وضففع اإلجراءات المتعلقة
بمراقبة الجودة لضمان القيام بكل عمليات الرقابة طبقًا للمعايير والسياسات المناسبة.
ويعتبر رئيس الفريق الرقابة هو المسفففففئول عن اإلدارة اليومية للعملية الرقابية بما في ذلك التخطيط
التفصفيلي وتنفيذ عملية الرقابة واإلشفراف على األعضاء ورفع التقارير إلدارة الجهاز واإلشراف على
إعداد تقرير الرقابة.
 8-1-2-2-2-1-2التخطيط اإلداري
ينبغي انتقفاء الفريق الرقفابي وقفائفد الفريق ووضفففففففع خطفة نشفففففففاط ،ومن المهم تحديد الجداول
الزمنيففة والموارد الالزمففة لعمليففة الرقففابففة ،ومن العوامففل التي ينبغي أخففدهففا في االعتبففار طريقففة تنظيم
عملية الرقابة والتكلفة المتوقعة (لكل من األعضفاء بنا ًء على نسفب محددة مسبقًا والتجهيزات) ،والوقت
المتوقع إلتمفام العملية ،وينبغي توثيق التكلفة المقدرة إلنجاز المهمة والجدول الزمني ومتابعة مدى تقدم
التنفيذ في ضففوء هذه األهداف ،ويكون قائد العملية الرقابية وإدارة الجهاز مسففئولين عن التأكد من إتمام
العملية الرقابية في حدود التكلفة المسموح بها وفي الوقت المحدد
ويكون تقييم الموارد ووقفت عمليفة الرقفابفة من مهفام قفائفد الرقفابفة ،كمفا ينبغي على قائد الرقابة
إعداد الميزانية والجدول الزمني لعملية الرقابة ،ويجب أن تتم الموافقة على الجدول الزمني للمشففففففروع
والتكلفففة المقترحففة من قبففل السفففففففلطففة اإلداريففة المعنيففة ،التي في كثير من األحيففان هي رئيس الجهففاز،
وينبغي للجهففاز أن يقرر تعيين مراجعين محففددين لعمليففة الرقففابففة ،على أن يضفففففففع هففذه األمور في
االعتبار:
 قدرة األعضاء وخبراتهم. متطلبات الخبرة الخاصة. احتياجات األعضاء للتدريب. دمج األعضاء على سبيل المثال :وضع األعضاء ذوي الخبرة وعديمي الخبرة معًا.وإذا لم يلب عضففففففو الجهاز متطلبات الخبرة لعملية الرقابة ،يتعين النظر في إشفففففففراك الخبراء
للعمفل مع فريق الرقفابفة ،وينبغي للجهفاز أن يتفابع عمليفة إعفداد خطفة الرقفابة واالطالع على كل جديد
فيها ،لذلك من الضفروري أن يسفعي فريق الرقابة للحصول على موافقة اإلدارة العليا المعنية (قد يكون
رئيس الجهاز أو غيره من المسئولين) لمواصلة عملية الرقابة.
(مرفق النمو ج رقم ( )3حول الشتتكل المعتمد للخطة الرقابية حول المهمة ضتتمن الجزء الخامس من
الدليل).
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 2-2-2-2-1-2تصميم البرنـامج الرقـابي
تعتبر مرحلففة تصفففففففميم البرنففامج الرقففابي مرحلففة الربط بين التخطيط للمهمففة وتنفيففذهففا ،ويعففد
تصفففففففميم البرنففامج الرقففابي إجرا ًء مطلوبففا حيففث أنففه يجففب أن يتولى المراجع "برمجففة العمففل الرقففابي
بطريقفة تؤول إلى الحصفففففففول على رقفابة ذات جودة ومنجزة بطريقة اقتصفففففففادية ومجدية وفعالة وفي
المواعيد المحددة".
لفذلفك ينبغي أن يكون البرنفامج الرقفابي في شفففففففكل خطة عمل تفصفففففففيلية تبين األعمال الرقابية
المزمع القيام بها حسففففففب األهداف الرقابية الفرعية المراد تحقيقها وحسففففففب المعايير الواجب اعتمادها
ووفقا لجدول زمني محدد مسبقا ،كما يلي:
 1-2-2-2-2-1-2تحديد وترتيب األهداف الرقابية التفصيلية
يشففففففرع الفريق الرقابي بعد تحديد البنود والمحاور الرقابية الهامة ،في وضففففففع قائمة باألهداف
الرقابية التفصففيلية ،وتكون هذه األهداف موزعة على المحاور التي سففبق أن تم ضففبطها سففابقا ،وعادة
ما يكون تحديد األهداف الرقابية نابعا من تسفففاؤالت واسفففتفسفففارات يطرحها المراجع حول مدى التزام
الجهة الخاضفعة للرقابة بمبدأ االقتصفاد في اسفتخدام الموارد (االقتصفاد) ،وبمدى نجاحها في االسفتخدام
األمثل لها (الكفاءة) ،وفي مدى تحقيق األهداف (الفعالية) ،ويكون من األفضفففل بالنسفففبة للفريق الرقابي
عنفد تحفديفده للمحفاور واألهفداف الرقفابية الفرعية أن يكون الترتيب المعتمد مسفففففففايرا لمسفففففففار المهمة
موضففففففوع الرقابة أو الدورة المسففففففتندية ،مع مراعاة االلتزام باألهداف الرقابية الرئيسففففففية التي حددت
للمهمة.
وتشفففففففكفل مصففففففففوففة الرقفابفة أداة لتحديد ما الذي يجرى مراقبته ،وكيفية تنفيذ ذلك ،فهي تنظم
مكونات التصفميم األسفاسية وتحدد المتطلبات واإلجراءات الالزمة لتحقيق أهداف عملية الرقابة وإعداد
التقييمات انطالقا من معايير الرقابة ،األمر الذي يسففففففاعد على تحديد اإلخفاقات والثغرات في أنشففففففطة
التخطيط.
وتتمثل األهداف الرئيسية للمصفوفة فيما يلي:
 إقامة عالقة واضحة بين أهداف الرقابة ،ومنهجيتها وإجراء العمل الميداني المتوقع. تحديد اإلجراءات التي يجب اتخاذها وتوثيقها. تسهيل عمليتي اإلشراف والمراجعة.وبخصففففوص ما يجب أن تحدده مصفففففوفة تصففففميم العملية الرقابية فإنها تحتوي على الكثير من
العناصر مثل :أسئلة الرقابة األساسية واألسئلة الفرعية ومعايير الرقابة ومصادر المعلومات وإجراءات
جمع البيانات ،وإجراءات تحليل البيانات والقيود ،وعملية المقارنة أو التحاليل المطلوبة واالستنتاجات.
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أسئلة الرقابة أو األسئلة الفرعية:

المعايير
تفففففففحفففففففديفففففففد
الفففمفففعففففايفففيفففر
لمعالجة أسئلة
الفففرقففففابففففة أو
األسففففففففففئففففلففففة
الفرعية

المعلومات
المطلوبة
تفففففففحفففففففديفففففففد
الففمففعففلففومففففات
الفففمفففطفففلفففوبففففة
لإلجففابففة على
أسئلة الرقابة

مصادر
المعلومات

إجراءات
جمع البيانات

تحديد مصادر تحفديفد تقنيات
كففل عنصفففففففر جمع البيففانففات
من عناصففففففر الففففففففففففتففففففففففففي
سفففففتسفففففتخدم،
المعلومات
ووصففففففففففففففف
اإلجففففففففراءات
ذات الصلة

إجراءات
تحليل
البيانات

القيود

تحديد التقنيات
المسفففففففتخففدمة
فففي تففحففلففيففففل
الففففبففففيففففانففففات،
ووصففففففففففففففف
اإلجففففففففراءات
المعنية

تحفففديفففد القيود
المتعلقفففة بمفففا
يلي:
•االستراتيجية
الففمففنففهففجففيففففة
المعتمدة
•الوصول إلى
األفففففففففففففففففففراد
والمعلومات
•جففففففففففففففففففودة
المعلومات
• ظفففففففروف
سفففففففير العمففل
لفففففتفففففنفففففففففففيفففففذ
العمليات

ما الذي
يوضحه
التحليل
تفففوضففففففففففيفففح
االسفففففتنتاجات
والنتفففائج التي
يمكن تحقيقهففا
عفففلفففى وجففففه
التحديد

 2-2-2-2-2-1-2تحديد معايير الرقابة
تعرف معايير الرقابة على أنها المقاييس المرجعية والقواعد التي تحدد الممارسففة العامة الواجب
إتبفاعهفا داخفل أي تنظيم ،وتعفد المعفايير بفالنسفففففففبفة للمراجعين أدوات تسفففففففتخدم للحكم على أداء الجهة
الخاضعة للرقابة ومعرفة ما إذا كانت الممارسات واألنظمة الخاضعة للرقابة وكذلك األنشطة والبرامج
والمشروعات الحكومية منجزة وفقا للممارسات النموذجية أم ال.
إن توفر جملة من الشفففروط في المعايير الرقابية ضفففروري كي يتسفففنى تصفففميم أعمال رقابية
سليمة حيث يجب أن تكون صفات هذه المعايير ،كما يلي:
• عـتتتتتامـتتتتتة :باعتبار أن المعيار أو المقياس الرقابي هو النموذج األفضل للممارسة ،لذا فإن كل
نموذج يجفب أن يكون بطبعفه معروففا من قبفل العفامفة ومعمما على كافة األطراف حتى يكون
مقبوال وملزما للجميع.
• موضوعية :يجب على المعيار أن يكون مجردا وخاليا من كل تحيز سواء من قبل المراجع أو
من طرف الجهة المصفففدرة له حتى يمكن بواسففففطته ضفففمان اسففففتقاللية وحيادية نتيجة العملية
الرقابية.
• واقعيـتتتتتتتتتتتتتة :هي المقاييس القابلة للتطبيق على أرض الواقع التي يوافق عليها الجهاز والجهة
الخاضفع للرقابة والخبراء المسفتقلون وكذلك السلطة التشريعية والرأي العام ،إذ ال يمكن الحكم
على أداء جهة حكومية اعتمادا على مقاييس أداء غير واقعية أو صعبة التحقيق.
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• مقبولة :تكون المعايير قابلة للفهم وواضفففففففحة المدلول وال تخضفففففففع لتفسفففففففيرات أو تأويالت
وتحظى بقبول وموافقة الجهة الخاضعة للرقابة.






تتعلق بأهداف مهمة الرقابة ،بمعنى أنها تساعد على جمع أدلة رقابة ذات صلة بموضوعات
وقضايا تعود بأقصى فائدة لمهمة الرقابة.
تتوافق مع أسئلة الرقابة وتتعلق بمبادئ اإلقتصاد والكفاءة والفعالية.
واضحة وتشمل على تفاصيل كافية تمكن األشخاص الذين يقومون بإجراء مهمة الرقابة من
فهمها بسهولة.
تأخذ بعين االعتبار أي أعمال رقابية سابقة ذات صلة وأي بحوث منشورة تم إجراؤها حول
الموضوع قيد الرقابة.
مالءمة ومفهومة لدى المستخدمين وكاملة.

(مرفق استمارة العمل رقم ( )1-2حول تحديد معايير الرقابة ضمن الجزء الرابع من الدليل)
 3-2-2-2-2-1-2تحديد نوعية المخاطر المحتملة
يمثل إدراج المخاطر المحتملة أمام كل هدف رقابي تفصففففففيلي إجرا ًء تكميليا في وثيقة البرنامج
الرقفابي من شفففففففأنفه أن يعطي قيمفة أعلى وأهميفة أكبر للهفدف الرقفابي ويحيففل إلى النتفائج المتوقعفة أو
االنعكاسات المحتمل حدوثها في حال ما أفضت الفحوصات الرقابية إلى اكتشاف إخالالت أو انحرافات
عن المعايير المعتمدة.
 4-2-2-2-2-1-2تحديد الفحوصات الرقابية
يشفرع الفريق الرقابي بعد وضع األهداف الرقابية التفصيلية وتحديد المعايير التي سيعتمدها في
تصفففففففور واسفففففففتنبفاط الطرق الكفيلفة بتحقيق تلفك األهفداف ،ويتم طلفب ذلفك التحديد الدقيق لالختبارات
والفحوصففففات التي يتعين القيام بها لدى الجهة الخاضففففعة للرقابة للحكم على أدائها ،ويتطلب ذلك تحديد
ما يلي:
 الجهات واإلدارات التي يتعين التعامل معها للقيام بالفحوصات الرقابية. أساليب الفحص والمراجعة المناسبة لكل هدف رقابي. نوعية الوثائق والمستندات التي يتعين طلبها لالطالع عليها وفحصها. حجم العينات المستندية التي ستشملها أعمال الفحص. الموظفون المسئولون الذين سيتم التعامل معهم كل حسب مستوى المسئولية الموكلة إليه. مواقع المعاينات والزيارات الميدانية.(مرفق استمارة العمل رقم ( )1حول تحديد الفحوصات واألعمال الرقابية ضمن الجزء الرابع من
الدليل)
 5-2-2-2-2-1-2تقدير الفترة الزمنية والموارد البشرية والوسائل الالزمة لتنفي البرنامج الرقابي
تهدف رقابة األداء إلى التأكد من حسففن اسففتخدام الموارد المتاحة للجهة الخاضففعة للرقابة ،لذلك
يكون من األحرى أن يحكم الفريق الرقابي التصفرف في الموارد والوسائل الموضوعة على ذمته لتنفيذ
المهمففة الرقففابيففة ومن بينهففا الوقففت ،إذ ينبغي في هففذا المجففال إحكففام تقففدير الفترة الزمنيففة التي تتطلبهففا
األعمال الرقابية وتحديد حجم ونطاق كل عمل بما يتناسب مع أهمية الهدف الرقابي الفرعي واحتماالت
اكتشاف نقاط الضعف واالخالالت حتى يتم االلتزام بالتواريخ المقررة إلنهاء األعمال الرقابية.
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كمفا ينبغي توزيع المهفام الرقفابيفة بين أعضفففففففاء الفريق الرقفابي كفل حسفففففففب مؤهالتفه المهنية
وخبراته وقدراته ثم يتم تقدير الوسائل المادية الالزمة لتنفيذ تلك األعمال.
ويجفب على الفريق الرقفابي أن يراعي في تحفديفده لنطفاق وحجم األعمفال الرقفابيفة ،كفل ما من
شأنه أن يعيق سير أعمال المراجعة ،مثل:
 تعقد المجاالت واألنشطة المعنية بالرقابة. مدى توفر المعلومات والبيانات عن النشاط بالقدر الكافي. مدى استعداد المسئولين في الجهة الخاضعة للرقابة للتعاون مع المراجعين. مدى اتساع حجم األعمال الرقابية والعينات المطلوب فحصها. مدى توفر الوسائل اللوجستية للمراجعين للقيام باألعمال الميدانية عند االقتضاء.وفور االنتهاء من وضفففع الخطة والبرنامج الرقابي يتم عرضفففها على اإلدارة العليا للرقابة على
األداء لمراجعتها ومناقشففتها مع المسففئول عن المهمة قبل اعتمادها بشففكل رسففمي ليتم الشففروع بعد ذلك
في تنفيذ األعمال والفحوصات الرقابية المقررة بها.
(مرفق النمو ج رقم ( )4المتعلق بالبرنامج الرقابي للمهمة ضمن الجزء الخامس من الدليل).
 3-2-2-2-1-2تعديل وتحديث البرنامج الرقابي
بعد الشففففروع في تنفيذ الفحص وبمرور الوقت أثناء تنفيذ المهمة ،يكتسففففب الفريق الرقابي دراية
أعمق بنشففففاط الجهة الخاضففففعة للرقابة مما يجعل المعلومات المتحصففففل عليها أثناء تنفيذ األعمال أكبر
حجما وأفضل نوعا من تلك التي تم الحصول عليها خالل فترة التخطيط لها.
لذلك ،ينبغي على الفريق الرقابي النظر في تحديث وتطوير برنامجه الرقابي باسفففففتمرار سفففففواء
من حيث مضفففمون األعمال الرقابية بإضفففافة أهداف واختبارات رقابية أخرى تبينت أهمية إضفففافتها أو
من حيث الجدولة الزمنية والموارد المستخدمة من خالل إعادة تقدير االحتياجات بالنظر إلى التطورات
المسفففتجدة ،على أن يتم عرضفففها على مدير اإلدارة العليا للرقابة على األداء لمراجعتها ومناقشفففتها مع
المسئول عن المهمة قبل اعتمادها.
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الفصل الثاني
مرحلة التنفيذ للرقابة على األداء
مقدمة:
تأتى مرحلة التنفيذ (العمل الميداني) للرقابة على األداء بعد االنتهاء من التخطيط لعملية الرقابة
وتصميم مصفوفة الرقابة (مصفوفة التخطيط) وإعداد مشروع الرقابة ،وتهدف إلى تنفيذ خطة العمل
والقيام بالعملية الرقابية إلنتاج تقرير رقابي ذي جودة عالية ،والرقابة على األداء ال تتمثل فى سلسلة
اإلجراءات أو العمليات التى يتم تنفيذها بصفة منفصلة أو حسب تسلسل معين ولكن من الناحية العملية
تتطور اإلجراءات تدريجيا ً من خالل التفاعل فى ما بينها ،ويتم تنفيذها بطريقة متزامنة.
ويمكن اعتبار تنفيذ العملية الرقابية عملية تحليلية وتواصلية فى ذات الوقت ،ففي نطاق العملية
التحليلية يتم تجميع البيانات وتفسيرها وتحليلها ،وتبدأ عملية التواصل عند عرض مشروع عملية الرقابة
ألول مرة على الجهة الخاضعة للرقابة ،وتستمر إلى أن يصل التقرير إلى صيغته النهائية.
ولذا فإن من المهم أن يقوم المراجع بإعالم الجهة الخاضعة للرقابة بأهداف عملية الرقابة
ومنهجها ،وهذا ال يعنى أن الجهة موضوع الرقابة يجب أن يملى شروطا ً أو أن يتحكم بشكل من األشكال
فى عملية التنفيذ ،بل على العكس من ذلك فإن الغاية تتمثل فى إنشاء نسق من التفاعل البناء ،وكقاعدة
عامة فإن المساعدة التى يمكن أن يقدمها أشخاص من الجهة الخاضعة للرقابة تعد ضرورية لقيام عملية
رقابية ذات فعالية ،ومن شأن الحوار النشط مع الجهة الخاضعة للرقابة والخبراء وغيرهم أثناء العملية
الرقابية أن ييسر التأكد بشكل مستمر من النتائج األولية.
ويجب على المراجع األخذ بعين االعتبار األمور التالية – على سبيل المثال – خالل مرحلة
تنفيذ العملية الرقابية على األداء:
 توضيح عناصر المهمة الرقابية موضع الفحص. توضيح مستوى التأكد الذي تقدمه رقابة األداء. توضيح الكيفية التى توصل بها إلى االستنتاجات من خالل النتائج. متابعة نتائج البحوث الجديدة الكتساب معارف متقدمة. وضع إجراءات للتواصل مع الجهات الخاضعة للرقابة وبناء عالقات اتصال وتعاون معهمتكون فعالة وذات اتجاهين ،على أن تبدأ من إعالم الجهة الخاضعة للرقابة بأهداف الرقابة
ومنهجها.
 التأكيد على عمل رقابة األداء-وفقا ً لمعايير الرقابة المطبقة-على التحقق من جودة المعلوماتالمقدمة.
 الحفاظ على عالقات مهنية جيدة مع الجهة الخاضعة للرقابة والخبراء وكافة الجهات المعنيةبما يحقق تدفق معلوماتي حر وصريح بالقدر الضروري الذي تفرضه السرية مع إجراء
نقاشات وحوارات بناءه تضمن فهم واضح ألدوار كافة الجهات المعنية ومسئولياتها وتكوين
معرفة مناسبة بشأن الممارسات الجيدة.
 ممارسة الحكم المهني للوصول إلى االستنتاج فى الحاالت التى تستدعى ذلك. وعلى رئيس الفريق التأكد من توجيه العمل المنوط بالمراجعين بحرص واإلشراف عليهومراجعته.
هذا وترتبط مرحلة التنفيذ بجمع األدلة الفعالة والصحيحة والموثوقة لدعم نتائج الرقابة
واستنتاجاتها ،وتتمثل األنشطة الرئيسية لهذه المرحلة فيما يلي:
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 1-2-2أدلة اإلثبات
يعد المراجع باحثا ً عن الحقيقة فى البيانات التى يفحصها وباعثا ً على الثقة فى البيانات التى يقرها،
وهو فى بحثه عن الحقيقة يعوزه الدليل ،والدليل يحتاج إلى وسائل إثبات ترقى بالبيانات إلى مرتبة اليقين
الكامل أو ما دونها بقليل ،واليقين يؤدى بالمراجع إلى القناعة ،والقناعة توصله إلى الثقة فيما تفصح عنه
هذه البيانات من حقائق.
 1-1-2-2تعريف أدلة اإلثبات
تعرف أدلة االثبات التي يجمعها المراجع أثناء العمل الميداني بأنها " المعلومات التى يتم جمعها
واستخدامها لدعم استنتاجات مهمة الرقابة ،وتبقى استنتاجات وتوصيات تقرير مهمة الرقابة أو تلغى وفقا ً
لهذه األدلة " ،لذا يجب على المراجع توفير الوثائق التي تؤكد صحة الحقائق وتؤكد أن التقرير يقدم دراسة
متوازنة وعادلة وكاملة لسؤال الرقابة وموضوعها والعمل على توثيق إثباتات الرقابة توثيقا ً كافيا ً في
أوراق العمل بما في ذلك أساس التخطيط ومداه والعمل المنجز لدعم جميع نتائج الرقابة واستنتاجاتها
وتوصياتها.
 2-1-2-2خصائص أدلة اإلثبات
تعتبر الجودة فى تجميع البيانات والتوثيق عنصرا حيويا ،لذا يتعين الحصول على أدلة كافية
ومناسبة ومعقولة لتأييد حكم المراجع واستنتاجاته بخصوص برنامج الجهة الخاضعة للرقابة ،وفى حين
تكون األدلة فى عمليات الرقابة المالية عادة ذات صبغة نهائية ("نعم /ال " أو " صحيح  /خاطئ")  ،فإن
ذلك نادرا ً ما يحدث فى عمليات الرقابة على األداء ،ذلك أن األدلة المتعلقة بالرقابة على األداء تكون عادة
مقنعة ( لكونها "تدعو إلى االستنتاج بأن .)"...
وفيما يلي عرض ألهم خصائص أدلة إثبات الرقابة على األداء:
 الصحة :تعنى استناد الدليل على معلومات دقيقة وموثوقة. الموثوقية :يجب أن يضمن عدم تغيير النتائج إذا أعيدت عملية الرقابة ألكثر من مرة. الصلة :ويعنى أن يكون الدليل مرتبط بطريقة واضحة ومنطقية بالمعايير وأهداف عملية الرقابة. الكفاية :وهي مقياس للكمية ،فيجب أن تكون األدلة كافية بحيث تقنع أي شخص عاقل بأن هناكما يبرر النتائج واالستنتاجات والتوصيات ويدعمها.
 المالءمة :وتعنى مالءمة الدليل للموضوع محل الفحص.وفى ذلك الشأن يجب على المراجعين:
 oالتحلي باإلبداع والمرونة والحذر في بحثهم عن األدلة ،وعندما يعمل هؤالء في
مجاالت تكون فيها األدلة مقنعة أكثر منها حاسمة ،يكون من المفيد أحيانا ً إقامة نقاش
مسبق مع الخبراء فى الميدان حول طبيعة األدلة المرغوب الحصول عليها ،والطريقة
التى ستعتمد لتحليلها وتفسيرها من قبل المراجعين ،وهذا يحد من احتمال حدوث
اختالف فى وجهات النظر ،ومن المهم أيضا ً أن يسعى المراجع للحصول عن
المعلومات من مصادر مختلفة ،ألن المنظمات واألفراد داخل كل منها والخبراء
واألطراف ذات المصالح تقدم وجهات نظر وأدلة مختلفة.
 oالحصول على أدلة رقابة ذات صلة ومناسبة وكافية وموثوقة وصحيحة لتحقيق النتائج
والوصول إلى استنتاجات استجابة ألهداف وأسئلة الرقابة وإصدار التوصيات.
 oوضع جميع نتائج الرقابة واستنتاجاتها فى سياقها الصحيح والنظر في جمع األدلة
المؤيدة والمعارضة ووجهات النظر المختلفة ذات العالقة قبل استخالص االستنتاجات.
 oاستخدام صالحيات الوصول للمعلومات بلباقة ،وبما يضمن االحترام الالزم لمسئوليات
العملية القائمة.
 oالحصول على قائمة الملفات من أنظمة التسجيل التابعة للجهة الخاضعة للرقابة عند
عملية جمع األدلة.
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 oتقييم الحاجة للمعلومات بالتفصيل قبل القيام بعملية الرقابة وخاللها ،وذلك لتجنب
االنشغال بالتفاصيل والبيانات الكثيرة.
 oالتمتع بسرعة البديهة والمرونة والتنظيم فى بحثهم عن أدلة كافية وتقبل لوجهات النظر
واألدلة البديلة.
 3-1-2-2أنواع أدلة اإلثبات
يمكن تصنيف أدلة االثبات إلى خمسة أنواع على النحو التالى:
 أدلة مستنديه (وثائقية) :أكثر أنواع أدلة الرقابة شيو ًعا ،وقد تتاح في وسائل اإلعالم المادية أواإللكترونية ،و قد تكون على هيئة خطابات أو عقود أو دفاتر حسابية أو فواتير أو مذكرات أو
تقارير أو إحصاءات أو معلومات إدارية حول األداء ،ويجب تقييم مدى تأثير موثوقية الدليل
الوثائقي وصلته بتحقيق أهداف الرقابة .فعلى سبيل المثال ،إن وجود دليل لإلجراءات ال يعني أن
هذه اإلجراءات نفذت.
 أدلة متعلق بالشهادة :البيانات التي أثمرت عنها االستبيانات والمقابالت الشخصية ،وقد تصدرهذه البيانات من مختلف أصحاب المصالح مثل :الموظفون العاملون في الجهة الخاضعة للرقابة،
المستفيدون والعمالء والبرنامج الخاضع للرقابة والخبراء والمستشارون الذين تم التواصل معهم
للوصو ل إلى األدلة ذات الصلة بعملية الرقابة ،ومن الضروري تقوية الدليل الشفهي إذا استخدم
كدليل دون النظر إليه على أنه مجرد معلومات أساسية.
 األدلة العينية :عادة ما يكون مصدرها المعاينة الشخصية ولذا تعد واقعية وشاملة في طبيعتهاوتمثل أقوى أشكال أدلة االثبات في جميع أنواع مهام الرقابة.
 األدلة المادية :قد تكون األدلة على شكل صور فوتوغرافية أو مخططات أو خرائط أو رسوماتبيانية أو غيرها.
 أدلة تحليلية :تتضمن إجراء العمليات الحسابية والمقارنات ،وتحليل النسب واالتجاهات والنماذج،ويقصد بالتحليل هو العملية الرقمية التي يجرى فيها تحليل -على سبيل المثال -نسب اإلنتاج
مقارنة بالموارد  ،وقد ال يعد التحليل عملية رقمية مثل مراقبة االتجاه السائد في الشكاوى التي
تصدر ضد الجهة.
وقد تكون األدلة المجمعة أثناء إجراء رقابة األداء ذات طبيعة نوعية وقد تتطلب إجراء تقديرات
مهنية عديدة ،وبالتالي سيسعى المراجع عادة ً للحصول على أدلة من مختلف المصادر أو أدلة ذات طبيعة
مختلفة عند إجراء التقييمات أو التوصل إلى االستنتاجات.
يجب أن يكون المراجع على دراية بالمشكالت أو نقاط الضعف ات الصلة باألدلة ،ومنها:
 الدليل الذي يعتمد على مصدر واحد (الموثوقية ،والصحة ،والكفاية). أدلة الشهادة التي ال تدعمها المستندات أو المالحظات (الموثوقية). األدلة التي يؤثر عليها الوقت ،أي األدلة القديمة التي لم تتغير (الصلة). األدلة ذات الصلة بالمنافع التي تكلف الكثير للحصول عليها (الصلة والكفاية). العينات التي جمعت ليست ممثلة للمجتمع (الصلة ،والصحة ،والكفاية). الدليل الناتج من الحاالت الفردية (الصحة ،والكفاية). ال ينتج عن الدليل عالقة بين السبب والنتيجة (الموثوقية ،والكفاية). األدلة المتناقضة (الموثوقية).-61اجلهاز املركزي للمحاسبات
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 األدلة المتحيزة (الموثوقية).من القواعد العامة المعتمدة العتبار ادلة االثبات قوية وموثوقه ما يلى:
 األدلة التي تعكس وضعية حديثة الوقوع أكثر وثوقا ً من التي تتعلق بوضعيات مرت عليها فترةمن الزمن.
 األدلة األصلية أكثر وثوقا ً من النسخ. األدلة معروفة المصدر والموقعة والمؤرخة أكثر وثوقا ً من الوثائق مجهولة المصدر أو غيرالموقعة أو التي ال تحمل تاريخ.
 األدلة المستمدة من مصادر متعددة أكثر وثوقا ً من األدلة المستقاه من مصدر وحيد. األدلة المستخرجة من نظام رقابي جيد أكثر وثوقا ً من األدلة التي يتم جمعها من نظام رقابيداخلي ضعيف.
 األدلة الناتجة عن الرقابة وعن المالحظة والفحص المادي أكثر وثوقا ً من األدلة الشفهية أوصادرة عن مصادر غير مباشرة.
 2-2-2المراجعة بالعينة
عند تصميم إجراءات الرقابة ينبغي على المراجعين تحديد الطرق المالئمة الختيار البنود التى سيتم
فحصها ،وذلك لجمع أدلة مراجعة كافية ومالئمة لتحقيق أهداف المهمة الرقابية .
تتعلق المراجعة بالعينة بتطبيق إجراءات المراجعة على نسبة تقل عن مائة في المائة من المجتمع
الذي تم أخذ العينة منه ،مما يساعد المراجعين على الحصول على أدلة المراجعة المتعلقة بأحد خصائص
البنود المختارة وذلك لكي تمكنهم أو تساعدهم فى التوصل إلى نتيجة بشأن المجتمع الذي تم أخذ العينة
منه ،ويمكن أن تستخدم المراجعة بالعينة إما طرق إحصائية أو غير إحصائية ،وفي كلتا الحالتين يطبق
التقدير المهني.
ومن اهم العوامل الرئيسية التي يجب على المراجع اخذها فى االعتبار عند االعتماد على "المراجعة
بالعينة":
-

-

دراسة طبيعة المجتمع لتحديد أنسب منهجية ألختيار العينات ،اما ان يستخدام منهجية إحصائية
أو غير إحصائية الختيار العينات.
أن يكون قادر على اتخاذ قرار حول حجم عينات الفحص للمجتمع الذي يجرى اختباره ،ويرتبط
هذا ارتباطا مباشراً إلى أي مدى تمثل فيه العينة نوعيا ً ونسبيا ً المجتمع العام الذي تم انتقاؤها منه
(العينة المنتقاة تمثل المجموعة تمثيالً كافياً) ،وتمثل أعلى مستوى للثقة في تمثيل مجتمع خاضع
لالختبار.
أن يختار عينة مناسبة ويحددها بدقة ،ويطبق إجراءات الرقابة على العينة ،ويقيم نتائجها لتوفير
أدلة إثبات رقابية كافية وموثوقه.
أن يأخذ في االعتبار عند اختيار عينة الرقابة أهداف الرقابة المحددة الذي صمم اختيار العينة
لتحقيقه ،وسمات المجتمع الذي يرد أن يختار منه العينة.
أن يأخذ في االعتبار ما إذا كانت مخاطر العينة ستنخفض إلى مستوى مقبول ،كما يجب أن
يختار عناصر العينة بحيث يتم الحصول على توقع معقول بان جميع وحدات المجتمع لها فرص
اختيار متساوية.
أن يطبق على كل عنصر وقع اختياره إجراءات الرقابة التي تتناسب مع هدف الرقابة المحدد،
أن يأخذ في االعتبار أي ظروف من شأنها أن تشكل حالة غير اعتيادية أو خطأ وذلك بالرجوع
إلى أهداف مهمة الرقابة.
أن يأخذ بعين االعتبار طبيعة وسبب أي أخطاء تم تحديدها وأسبابها وأثرها الممكنه على هدف
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الرقابة المحدد وعلى أي جوانب أخرى في مهمة الرقابة.
 أن يصدر حكما ً مهنيا ً بشأن ما إذا كانت عملية المعاينة مناسبة للحصول على أدلة الرقابة الالزمةأم ال؟
 حجم العينة كافو للوصول إلى نتيجة تعبر عن مجتمع العينة. 3-2-2منهجية تنفي مهمة الرقابة على األداء (أساليب جمع وتحليل البيانات):
تعتبر منهجية تنفيذ الرقابة على االداء طريقة تطبق لجمع البيانات وتحليلها للوصول إلى
استنتاجات مهمة الرقابة ،وال توجد منهجية رقابة موحدة يمكن فرضها بحيث تنطبق على جميع أنواع
موضوعات الرقابة على األداء ،حيث يتم تجميع وتحليل البيانات والمعلومات الموضحة في مخطط
الرقابة خالل مرحلة تنفيذ مهمة الرقابة ،ويجب التخطيط للعمل الميداني من منظور األدلة التى سيتم
تجميعها وتهدف إلى دعم النتائج التي تظهر في التقرير النهائي ،ويعتمد نوع البيانات ومصادرها على
أمرا هاما ً كما انها
المنهجية المتبعة والمعايير الموضوعة ،وتعد جودة جمع البيانات وعملية التوثيق ً
تستهلك كثيرا ً من الوقت والجهد.
يتعين على المراجع أن يكون موضوعى في جمع البيانات وتفسيرها وتحليلها ،لكى يحتوي تقرير
الرقابة على معلومات تفصيلية حول جودة المعلومات والطريقة التي جمعت بها لتجنب االنشغال
بالتفاصيل والبيانات الكثيرة ،كما يجب عمل تقييمات تفصيلية لمدى الحاجة إلى المعلومات وذلك قبل
عملية الرقابة وخاللها.
وفيما يلي بعض المنهجيات (اساليب) التي يمكن استخدامها في جمع وتحليل البيانات:
 1-3-2-2أساليب جمع البيانات
يتعين على المراجع جمع أفضل المعلومات الممكنة والحقائق واآلراء واألدلة واألفكار من مختلف
المصادر ،كما يتعين على المراجع البحث عن األدلة الالزمة لإلجابة على األسئلة المتعلقة بالرقابة ،وأن
كبيرا من المعلومات غير الضرورية التي
يحرص على عدم االنحراف عن هدف العمل وأال يجمع ك ًما
ً
ليس لها صلة بالموضوع ،وان يأخذ حالً وس ً
طا بين المثالية والموضوعية ،حيث يتعارض الوصول إلى
أفضل شكل لعملية جمع البيانات وأكثرها دقة ومثالية مع معايير االقتصاد المتعلقة بأهداف الرقابة.
على المراجع عند جمعه للبيانات اخ االمور التالية فى االعتبار:
 أن يحدد طبيعة الملفات وأماكنها ومدى توافرها عند بدء العملية الرقابية إلمكانية فحصها بطريقةتضمن فعالية التكلفة.
 أن يوضح في إجراءات الرقابة طبيعة إثباتات الرقابة ومصدر الحصول عليها ووسائل جمعهاوصوالً ألهداف الرقابة واإلجابة عن األسئلة الرقابية.
 أن يقارن الحقائق واألدلة التي تقدمها الجهة الخاضعة للرقابة بحقائق وأدلة أخرى مناسبة وذلكعندما ال توافق الجهة الخاضعة للرقابة على معايير الرقابة.
 اختيار أفضل األساليب التي تتيح جمع بيانات الرقابة بكفاءة وفعالية.ومن أساليب جمع البيانات ما يلى:
 1-1-3-2-2الفحص المستندي للوثائق
يعد أحد أهم مصادر جمع أدلة الرقابة ويستخدم في كثير من عمليات رقابة األداء ويجرى عن
طريق أخذ العينات .مثال على ذلك :التقارير السنوية ،والبيانات المالية ،ومستندات المشروع،
والمراسالت ،والمذكرات ،والتقارير ،والتوجيهات الموجهة إلى األعضاء  ،وتقارير الرقابة الداخلية.
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يعد الفحص المستندي ( االطالع ) للوثائق من أفضل طرق تنفيذ الفحوصات الرقابية (فحص
العينات) ،على أن تكون عينة المستندات ذات سمات مماثلة لسمات المجموعة الكلية لألنشطة من حيث
التوزيع والكميات ،وأن تكون ذات كمية وحجم مناسب يضمن التوازن بين التغطية الكاملة للمخاطر
وتوفير الوقت والجهد للتفرغ للقيام باألعمال الرقابية األخرى ،وأن تتعلق بعمليات وأنشطة حديثة زمنية
بشكل يجعل المالحظات المستنتجة من الفحص قريبة نسبيا ً من الواقع ومن الفترة التي سيتم فيها تقديم
النتائج ،وعلى فريق رقابة األداء تجنب تأخر الفحص المستندي قدر االستطاعة وذلك بطلبه لهذه
المستندات بشكل مباشر من الجهة الخاضعة للرقابة متى توقع تأخرها في تزويده بالمستندات المطلوبة
أو بتوثيق الطلب في شكل خطاب مؤرخ وموجه رسميا ً للجهة متى شك في مماطلة الجهة ليكون دليل
إثبات في حد ذاته حول عدم توفير المعلومات عند طلبها أثناء القيام بالعمل الرقابي .
 2-1-3-2-2االستطالعات واالستبيانات
االستطالع هو عملية التجميع المنتظم للمعلومات التي تخص فئة معينة ،وتجرى هذه العملية عن
طريق إجراء المقابالت الشخصية أو االستبيانات التي ترسل إلى عينة من افراد المجتمع ،واالستبيان
هو أداة جمع البيانات المستخدمة في االستطالعات ،وتستخدم االستبيانات عند الحاجة إلى الحصول على
معلومات شاملة.
هذا وتعد االستبيانات وسيلة لجمع البيانات التي يصعب أن تتوافر عن طريق األساليب األخرى
وتستخدم فى حالة تقييم مشروع أو برنامج حكومي ميدانيا ً لدى المستخدمين أو للقيام بأعمال مسح يشمل
مكونات أو جهات حكومية موزعة جغرافياً.
وتتميز االستبيانات عن غيرها من وسائل جمع البيانات بأنها عامة وغير شخصية وتسمح
بالحصول على قدر كبير من المعلومات وإن كانت تحتاج إلى وقت طويل إلعدادها وتنفيذها ،فضالً عن
المعالجة عبر الحاسب في بعض األحيان واالستعانة بخبرات ،ويتطلب الحصول على نتائج فعالة أن يتم
تصميم وإعداد األسئلة بشكل دقيق حتى ال تستغرق معالجة الردود وقتا ً طويالً ،ومن ثم استخالص
استنتاجات ذات داللة من األجوبة المعروضة ،على أن يتم اعتماد االستبيان وقائمة المستهدفين منهم من
قبل القائمين على أمر رقابة األداء.
وفيما يلي نصائح وإرشادات حول االستبيان:
 بدء االستبيان باألسئلة العامة. توجيه سؤال مفتوح في نهاية االستبيان يجعل المجيب على هذا االستبيان يكتب بعضالتعليقات العامة.
 تجنب كتابة كثير من األسئلة المفتوحة ألنها ستقلل من جودة العملية وتشتت انتباه المجيبوقد تقلل من ردوده.
 تجنب األسئلة الغامضة والمبهمة. االقتصار على كتابة األسئلة التي تفيد في عملية التحليل. عدم توجيه سؤالين في سؤال واحد .مثال ذلك :هل تعتقد أن إمدادات المياه في قريتك كافيةوأن المياه ذات جودة؟
 اتسام األسئلة بشروط التقرير الجيد (الوضوح والدقة واإليجاز والموضوعية). احتواء االستبيان على رسالة توضيحية موجزة عن أهداف االستطالع وغايته ،وأهميةاإلجابة على األسئلة ،وطريقة استخدام المعلومات ،وم ْن الذي سيقوم باإلجابة عن هذا
االستبيان ،وطرق التواصل مع فريق الرقابة (البريد اإللكتروني والهاتف).
 اختبار االستبيان مع الزمالء والخبراء. عمل اختبار تجريبي في ظل الظروف الحقيقية التي يجرى فيها الدراسة.-61اجلهاز املركزي للمحاسبات
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(مرفق استمارة العمل رقم ( )9كيفية إجراء االستبيانات ضمن الجزء الرابع من الدليل)
 3-1-3-2-2المقابالت الشخصية
المقابالت الشخصية هي في األساس نوع من الجلسات ،يجرى فيها طرح األسئلة واإلجابة عليها
للحصول على معلومات محددة ،ويعتمد جانب كبير من رقابة األداء على المقابالت الشخصية وان كانت
تحضيرا ونظا ًما ومهارات تواصل محددة للحصول
ليس باألمر السهل ،فالمقابالت الشخصية تتطلب
ً
على أكبر قدر من الواقعية ،فمن الضروري إجراء مقابلة شخصية مع األفراد من مختلف المناصب
أصحاب وجهات النظر والرؤى المختلفة ،ويجب أن تجمع وتوثق نتائج المقابالت الشخصية بطريقة
معينة بحيث تسهل من عملية التحليل وضمان الجودة.
هذا وتختلف المقابالت التي تتم أثناء تنفيذ المهام الرقابية عن تلك التي تجرى أثناء مرحلة المسح
الميداني ،بحيث تعتمد على األسئلة المغلقة التي تهدف إلى تنفيذ بعض االختبارات والحصول على بعض
تأكيدات قاطعة من الجهة محل الفحص ،ويمكن هذا األسلوب فريق الرقابة من الحصول على معلومات
شفهية غير مدونة في وثائق من أشخاص ممارسين وعلى دراية عميقة بمجال عملهم ،والحفاظ على
عالقة ودية في صالح العمل الرقابي و إتاحة التواصل المستمر وتبادل وجهات النظر بين فريق العمل
وموظفي الجهة محل الفحص بما يضمن اختبار االستنتاجات األولية وتأكيدها .
وفيما يلي بعض نصائح وإرشادات حول المقابالت الشخصية:
-

يجب إعداد جدول زمني عن التاريخ والمكان والوقت والمدة.
يجب تعيين أدوار األشخاص قبل إجراء المقابلة الشخصية (تجنب إجراء المقابالت الشخصية
بمفردك).
الحرص على البدء في الوقت المحدد وعدم التأخر عن المدة المحددة.
العمل على دراسة الموضوع بدقة.
صا منتب ًها ،ومالح ً
ظا ،وموضوعيًا ،ومحتر ًما ،ونزي ًها،
أن يكون القائم بالمقابلة الشخصية شخ ً
ومطمئنًا.
أن يكون القائم بالمقابلة الشخصية ودودًا مع الضيف ،فالمقابلة الشخصية ليست استجوابًا.
كثيرا وأن يحرص على االستماع إلى الضيف ومراقبته.
أال يتحدث القائم بالمقابلة الشخصية
ً
أن يتصرف بمرونة دون أن يحيد عن هدف المقابلة الشخصية.
أن يكون صري ًحا وأن يشجع على توجيه أي نوع من األسئلة.
تجنب طرح األسئلة المعقدة وإظهار الغرور والتباهي بامتالك كثير من المعارف وإظهار
اإلحساس بالعظمة.
في حالة األجوبة المتملصة ،ينبغي ضرورة التوقف لفترة أو الصمت بما يفيد انتظار باقي
المعلومة.
ضرورة تسجيل المالحظات الرئيسية.

 4-1-3-2-2الندوات وجلسات االستماع
قد تجرى الندوات للحصول على المعارف في إحدى المجاالت المتخصصة ،أو تناول المشكالت
والمالحظات واإلجراءات الممكنة واألدلة التي تكون في صالح مختلف اآلراء ووجهات النظر أو ضدها.
 5-1-3-2-2مجموعات النقاش ومجموعات التركيز ،والجماعات المرجعية والخبراء
مجموعات النقاش هي إحدى األساليب المستخدمة في جمع البيانات النوعية ،ويكون مصدر
البيانات النقاش والتفاعل الذي يجرى بين المشاركين داخل المجموعة الذين يتناقشون حول موضوعات
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وقضايا محددة ،وتستخدم مجموعات التركيز للحصول على المعلومات المتعلقة بتنفيذ البرامج الحكومية
وتأثيرها بناء على وجهة نظر المستفيدين وغيرها من الجهات المعنية ،كما يمكن استخدامها للمساعدة
في إدخال تحسينات على االستبيانات وأدلة المراقبة المباشرة ،تتكون المجموعات المرجعية من أفراد
داخل الجهاز أو خارجه من الخبراء والمتخصصين.
وفيما يلي نصائح وإرشادات حول مجموعات النقاش:
-

يجب لمجموعات النقاش الجيدة أن تكون من مشاركين مختارين بعناية ،وتجرى في مكان
مريح، ،وتحت قيادة أحد المنسقين الخبراء ،واال تمتد ألكثر من ساعتين.
يجب أن يتمتع المنسق الجيد بالمرونة والموضوعية واالحترام والنزاهة واالطمئنان والتمتع
بروح الدعابة.
يجب على المنسق تحقيق المشاركة المتساوية لجميع األفراد والتشجيع على النقاش أو تهدئته
وتقدير اآلراء المتنوعة.
يجب أن تكون مجموعة النقاش متماثلة ،أي يتم فيها تناول الخبرات المشابهة المتعلقة
بموضوع النقاش.
طلب اإلذن بتسجيل الجلسة ،فقد يفيد هذا التسجيل في تحليل البيانات.
يجب تسجيل المالحظات الرئيسية.

 6-1-3-2-2المعاينة الميدانية (المراقبة المباشرة)
هي األسلوب المتبع في جمع البيانات النوعية التي يجرى فيها استخدام الحواس لفهم جوانب
معينة من الواقع ،وال يقصد بالمراقبة المباشرة الرؤية والسمع فقط ،ولكن يقصد بها التأكد من الحقائق
والظواهر ،هذا وتساعد المراقبة المباشرة على الحصول على أدلة حول المواقف التي ال يستطيع األفراد
عمل أي شيء سوى التحكم في سلوكهم ،كما يستخدم هذه األسلوب بشكل كبير للحصول على فكرة حول
طريقة التشغيل وفهمها للحصول على آراء العاملين في الميدان ومناقشة األفكار واختبارها.
ويسمح هذا األسلوب لفريق الرقابة بالوقوف عن كثب على األوضاع ،والتأكد من حدوث الوقائع
وتأكيد المالحظات بشكل سريع ومباشر ،والحصول على أدلة إثبات قاطعة دون نقل أو تداول ،وقد تكون
المعاينة مفاجئة أو مبرمجة ومعلن عنها مسبقا ً للجهة محل الرقابة إذا كان األمر يرتبط بالحصول على
تراخيص أو اتخاذ تدابير وقائية صحية أو آمنيه معينة.
ونظرا ً ألن المعاينة الميدانية قد تكون مكلفة بالنسبة للجهاز أو الجهة الخاضعة للرقابة حيث
يتطلب تنفيذها وقتا ً وإعدادا ً لوجستيا وماديا ً وبشريا ً بشكل يجعل من الصعب بمكان تكرارها ،لذلك كان
لزاما ً على الفريق الرقابي:
 اإلعداد الجيد والسليم لهذا المعاينات بشكل يضمن تحقيق أكثر عدد ممكن من األهدافالرقابية ،والتأكد من عدة نقاط رقابية في آن واحد.
 تحديد جميع النقاط المقرر التأكد منها في استمارات يعدها مسبقا ً خصيصا ً للزيارات الميدانيةلكي يكون مرجعا ً عند تدوين المالحظات.
وفيما يلي نصائح وإرشادات حول المراقبة المباشرة (المعاينة الميدانية):
 اختر األنشطة أو الظاهرة ذات الصلة التي تخدم أهداف الرقابة. وكما هو الحال في المقابالت الشخصية ،فمن الضروري إقامة عالقات مع األشخاص. احرص على القيام بالمراقبة المباشرة في الوقت الصحيح. أكد على أن هدف المراقبة المباشرة هو معرفة سير العمل وليس تقييم أداء األفراد. حاول عدم اإلخالل بسير العمل الطبيعي أو سلوك األفراد.-66اجلهاز املركزي للمحاسبات
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 يغير الناس من سلوكهم إذا شعروا أنهم مراقبون وهو األمر الذي قد يضعف من األدلة مالم يتم أثباتها.
 تسجيل أي شيء تجرى مراقبته ألنه قد يكون ًدليال رئيسيًا.
(مرفق استمارة العمل رقم( )12حول تنفي المعاينات الميدانية ضمن الجزء الرابع من
الدليل).
(مرفق النمو ج رقم( )6حول استمارة إجراء معاينة ميدانية ضمن الجزء الخامس من
الدليل).
 7-1-3-2-2طرق أخرى لجمع البيانات:
تجدر اإلشارة إلى أن هناك أساليب رقابية أخرى عديدة لجمع البيانات ولكن نظرا ً لطبعها الخصوصي
واتصالها بمهام التقييم والبحث العلمي أكثر من العمل الرقابي في حد ذاته فقلما يتم استعمالها  ،ومن هذه
األساليب دراسة الوضع " ما قبل " والوضع " ما بعد "  ،ودراسة الحالة وهى كلها أساليب متكاملة حيث
أن إيجابيات كل أسلوب تساعد على تالفى سلبيات األسلوب األخر ،بشكل يجعل اللجوء إلى أكثر من
طريقة لتنفيذ نفس العمل الرقابي أمرا ً مطلوب مهنيا ً لتالفى كل قصور في النتائج المحصلة.
كما تعتبر أوراق النقاش من االدوات المستخدمة فى جمع البيانات أثناء سير المهمة الرقابية ،والتى
تحدد وتناقش الموضوعات الرئيسية وتعمل هذه األوراق على التأكيد على الحقائق المتعلقة بالجهة
واالرتقاء بوضع نتائج وتوصيات مهمة الرقابة ،كما تجمع ورقة النقاش النتائج واالستنتاجات المرتبطة
بموضوع رقابة معين ومن ثم فهي وسيلة فعالة للتأكد من أن الحقائق وردة بشكل صحيح وان البرنامج
فهم فهما ً صحيحاً ،كما أنها تساعد على دراسة النتائج والتوصيات مع الجهة الخاضعة للرقابة ضمانا
للحصول على رد الجهة في وقت مبكر ،ويجب أن تكون أوراق النقاش مختصرة وشاملة لكل المعلومات
التي تصف الموضوعات والقضايا وتأثيرها على عمليات الجهة وأنها مجرد مسودة للتعليق عليها .
يقوم المراجع بتجميع البيانات دفعة واحدة أو من خالل عمليات قياس مستمرة (تصميم السالسل
الزمنية ،التحليل الطولي) ،أما المعلومات فيمكن جمعها باالستناد إلى األدلة المادية  ،أو الوثائق أو
الشهادات الشفوية ( المقابالت ) ،أو بوسائل أخرى حسب أهداف عملية الرقابة ،وفى الغالب يكون من
الضروري جمع بيانات كمية ونوعية فى ذات الوقت ،على أن تكون البيانات المزمع الحصول عليها قابلة
للتفسير والتبرير من حيث الكفاية ،والصحة والموثوقية والمناسبة و المعقولية.
كما يتعين على المراجع أن يكون متفتحا ً إزاء اآلراء واألدلة المقدمة  ،فإن لم يكن منفتحا ً فإنه قد ال
ينتبه إلى أفضل األدلة ،وأن يكون قادرا ً على النظر إلى األشياء من زوايا مختلفة ،وفى هذا أيضا ً تأكيد
على أهمية القيام بعمليات تقويم معقولة  ،أي أن يتخلى المراجع عن رغباته الخاصة وعن رغبات غيره
من األشخاص ،لذلك فإنه من المهم أن يندرج تدخل المراجع ضمن عملية التفكير والتحليل الموضوعي
بدالً من أن يندرج فى شكل قناعة بأن بعض وجهات النظر صحيحة .
بعد استعراض أنواع أدلة اإلثبات وأساليب جمع البيانات يمكن مقارنة نوع الدليل باألسلوب المناسب
للحصول على هذا الدليل من خالل الجدول التالي:
أنواع األدلة
مادي

أساليب جمع البيانات
 المالحظة المباشرة
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-

التفتيش عن األشياء
المقابالت الشخصية
االستبيانات
مجموعات النقاش
الجماعات المرجعية
فحص الملفات
فحص المستند
األبحاث الثانوية
البحث في المطبوعات
استخدام اإلحصاءات القائمة
استخدام قواعد البيانات القائمة
يقدم المراجع الدليل التحليلي باستخدام مختلف أنواع البيانات.
يمكن أن يستخدم المراجع أي من طرق جمع البيانات الواردة
أعاله أو مجموعة منهما.

 2-3-2-2أساليب تحليل البيانات
تتضمن أساليب تحليل البيانات عمل دراسة مقارنة للمعلومات المالية للمنشأة مع المعلومات
المقارنة للفترات السابقة ،او النتائج المتوقعة للمنشأة مثل الموازنات والتنبؤات أو توقعات المراجعين،
او المعلومات المماثلة في نفس النشاط ،كما تتضمن اساليب تحليل البيانات أيضا ً دراسة العالقات بين
المعلومات المالية والمعلومات غير المالية ذات الصلة مثل تكلفة األجور و المرتبات مع عدد العاملين.
كما يمكن استخدام طرق متنوعة لتنفيذ اساليب التحليل المالى  ،وتتدرج هذه الطرق من مجرد
المقارنات البسيطة إلى التحليالت المركبة باستخدام أساليب إحصائية متطورة ،ويعتبر اختيار المراقب
إلجراءات المراجعة و طرق ومستوى تطبيقها مسألة ترجع لحكمه المهني الشخصى.
تختلف التحليل المالي واإلحصائي في مرحلة تنفيذ المهام الرقابية عن تلك التي تتم في مرحلة
التخطيط والمسح الميداني في كونها دقيقة ومفصلة أكثر العتمادها بشكل واسع ودقيق على قوائم وبيانات
معتمدة وتفصيلية ومكتملة ومحدثة وإن اتبعت نفس المنهجية.
ومن اساليب تحليل البيانات اسلوب االحصاء الوصفى والذى يتعامل مع توزيع البيانات حيث يلخص
اهم صفات البيانات الرقمية فى رقم واحد له دالله معينه ،وتعتبر عملية تحليل البيانات اداة فعالة في
تحليل الرقابة ورفع التقارير ،ويقوم المراجع بفحص توزيع البيانات لفهم بعض خصائص الجهة
الخاضعة للرقابة أو مقارنة القيم الفعلية بالقيم المتوقعة ،وغالبًا ما توفر دراسة عمليات توزيع البيانات
معلومات أكثر من التركيز على أحد األرقام (المتوسط على سبيل المثال) ،فتقييم رقم بمفرده يجعل
كثيرا من المعلومات التي أتيحت له بسهولة.
المراجع يخسر ً
وفيما يلى بعض االساليب االحصائية المسخدمة فى فهم وتوزيع البيانات الوصفية ،ويتم
استعراض بعض هذه االساليب من خالل المثال التالى:
مثال:
هدف عملية الرقابة :تقييم أثر الطرق الزراعية في تحسين مستوى معيشة المجتمع المحلي.
هناك  11أسر يسكنون في المنطقة المحلية وهم المستفيدون من هذا الطريق ،وقد قرر
المراجعون استخدام الدخل النقدي كمقياس ألثر تحسين مستوى المعيشه ،ولقد أوضحت نتيجة
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االستطالع أن متوسط الزيادة السنوية في دخل األسر العشرة خالل الخمس سنوات األولى بعد إنشاء
الطرق الزراعية ما يلى:
األسر

أ

الدخل
بالجنيه

1111

ب

ج

د

و

هـ

ز

ح

ط

ى

1111 2111 2111 1111 2111 1111 1111 3111 2111

اإلجمالي
21111

• الوسط الحسابي
الوسط الحسابى هو مجموع القيم مقسوم على عددها ،وللوصول إلى نتيجة الرقابة ،فإن متوسط
الزيادة السنوية لدخل األسر العشرة وهو:
 2111 11/21111جنيه لكل أسرة
وبالتالي فإ ن متوسط دخل األفراد ساكني المنطقة المحلية هو  2111جنيه وهو األمر الذي قد
يجعل المراجع يستنتج ان زيادة الدخل ترجع إلى التأثير المحتمل لتمهيد للطريق الزراعي.
• الوسيط
الوسيط هو القيمة الوسطى بعد ترتيب القيم تصاعديًا أو تنازليًا (اذا كانت عدد القيم زوجي تؤخذ
القيمتين الوسيطتين ويقسم مجموعهما على  )2فاذا كانت احدى البيانات ذات قيمة مرتفعة بالنسبة
معبرا ،ويمكن وصف مصدر هذه البيانات بطريقة
لباقى القيم فإن حساب الوسط الحسابى لن يكون
ً
أفضل باستخدام مقياس الوسيط.
مثال:
األسر

أ

الدخل
بالجنيه

1111

ب

ج

د

و

هـ

ز

ح

ط

ى

31111 2111 2111 1111 2111 1111 1111 3111 2111

الوسط الحسابي

اإلجمالي

13111

 1311 11/13111جنيه

في هذا المثال أكبر دخل لألسرة الواحدة هو  31الف جنيه ،وبالتالي زاد الوسط الحسابى إلى
( 1.311جنيه) وهو األمر الذي جعل الوسط الحسابى غير م ً
مثال .في مثل هذه الحاالت ،يوفر الوسيط
سا أكثر صحة.
قيا ً
الوسيط

(2211 2 / )2111+2111جنيه

يتضح مما سبق يستنتج المراجع أن  2.211هي القيمة األكثر تمثيليًا.
المنوال

تكرارا ويتميز بأنه ال يتأثر بالقيم القصوى ،وعلى الرغم من ذلك ،فإن
المنوال هو القيمة األكثر
ً
تكرارا من الوسط الحسابي والوسيط وذلك يرجع لوجود حاالت ال
للمنوال عيوب تجعل ظهوره أقل
ً
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تحتوي على المنوال وهي الحاالت التي ال تتكرر بها أي قيمة.
في المثال الوارد أعاله المنوال هو  2111جنيه ألن هذا الرقم ظهر  3مرات.
 نمو ج تحليل االنحدار
يشير تحليل االنحدار الى العالقة بين المتغيرين 'س' و 'ص' (درجة التغير في أحدهما تؤثر على
درجة تغير اآلخر).
ص أ +ب س ("ص" المتغير التابع" ،س" المتغير المستقل" ،أ" قيمة ثابته" ،ب" معامل
االنحدار)
ويتم التعبير عن تلك العالقة في صورة رسم بياني ،يظهر فيه قيم المتغير التابع 'س' والمتغير
المستقل 'ص' على المحورين الرأسي واألفقي على التوالي ،فالمتغير التابع هو المتغير الذي يجرى
توقعه أو تقييمه(معدالت وفيات األطفال) كما في المثال التالي ذكره ،والمتغير المستقل هو المتغير
سا لعملية التقييم(عدد أطباء األطفال).
الذي يعد أسا ً
مثال :دور القطاع الصحي في تقليل معدل الوفيات بين األطفال ،يوضح الجدول الوارد أدناه
البيانات:
السنة

2003

2004

2005

2006

2007

2008

عدد أطباء األطفال

11

11

21

21

21

31

معدالت وفيات األطفال

311

311

211

211

311

211

يوضح الرسم البيانى على النحو الوارد اعاله أنه كلما زاد عدد أطباء األطفال ،قلت معدالت
وفيات األطفال ،فهناك عالقة عكسية بينهما ،ويستخدم معامل االرتباط (التالى ذكره) لقياس مدى قوة
العالقة وهدفها بين هذين المتغيرين ،أي عدد أطباء األطفال ومعدل وفيات األطفال.
 معامل االرتباط ()R
يقيس معامل االرتباط مدى قوة العالقة بين متغيرين احداهما تابع واالخر مستقل ،ويشار إلى
صفرا فهذا
معامل االرتباط ب ( ،)Rحيث يفترض أي قيمة تتراوح من  ، 1±إذا كانت ( )Rتساوي
ً
يعني أنه ليست هناك عالقة ،وإذا كانت ( )Rتساوي  1-فهذا يعني وجود عالقة عكسية ،أما إذا
كانت ( )Rتساوي  1+فهذا يعني وجود عالقة مباشرة أو إيجابية.
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 X  X Y  Y 
 X  X   Y  Y 
i

2

i

2

i

r

i

حيث  Xس المتغير المستقل
 Yص المتغير التابع
 Ẋمتوسط المتغير س
 Ȳمتوسط المتغير ص
في المثال األعلى R

1.712-

التفسير :وجود عالقة ارتباط سلبي أو عالقة عكسية بين عدد من أطباء األطفال ومعدالت وفيات
األطفال.
 معامل التحديد ()R2
هو إجمالي نسبة التغير في (Yالمتغير المستقل )  ،الناتج عن التغير في ( Xالمتغير المستقل)،
ويمكن حسابه من خالل تربيع معامل االرتباط.
على سبيل المثالR2 = (-0.712)2 = 0.507 :
الشرح %11.7 :من التغير في معدل وفيات األطفال يعود إلى عدد األطباء المتاحين بينما
 %18.3يعزو لعوامل أخرى.
 4-2-2نتائج وتوصيات الرقابة
 1-4-2-2تعريف نتائج وتوصيات الرقابة
تعرف نتائج الرقابة بأنها قرار توصل اليه المراجع يتعلق باألداء (إيجابي وسلبي) ،وذلك بقياس األداء
الفعلي ومقارنته بالمخطط ،وتقييم أهمية وأسباب االنحرافات ،وتمثل نتائج الرقابة أالساس الذى تم االعتماد
عليه للوصول الى االستنتاجات أو التوصيات ،وقد تتعلق النتائج بأداء فى الماضي أو الحاضر أو المستقبل.
هذا وتستخدم نتائج الرقابة فى اإلجابة على األسئلة المتعلقة بعملية الرقابة ،ويمكن تعريفها على أنها
عملية تحديد االختالفات الموجودة بين الوضع القائم والمعايير.
 2-4-2-2عناصر وأنواع نتائج وتوصيات الرقابة
 1-2-4-2-2عناصر نتائج الرقابة
تتضمن نتائج الرقابة :المعايير (ما ينبغي أن يكون) ،والحالة (ما هى) ،والسبب (سبب اإلنحراف
عن القواعد أو المعايير) ،واألثر (ما هى تبعات ذلك) ،نتائج الرقابة هى استنتاجات مقارنة المعايير
بالوضع القائم ،وعلى الرغم من ذلك ،ال تطبق دائما ً جميع العناصر األربعة فى عملية الرقابة ،فعلى سبيل
المثال ،ال تطبق المعايير دائما ً فى المنهجية المتبعة عند تناول المشكالت ،على سبيل المثال ال يلزم
إستخدام المعايير المحددة مسبقا ً فى األسئلة التالية " :ما هى العوامل الرئيسية التى أدت إلى إحداث مشكلة
فى نظام النقل الجوي؟ " و " ما هى العوامل التى تفسر الزيادة المطردة فى نفقات اإلجازة المرضية
خالل العقد الماضي؟ "
والشكل التالي يوضح عناصر نتائج الرقابة:
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النتائج
التــــــــــــــــأثير
الحالة

المعيار

األسباب

معايير الرقابة  :هي معايير األداء المستخدمة فى قياس مدى اقتصادية األدوات المستخدمة فى عملية
الرقابة وقياس مدى كفاءتها وفعاليتها  ،وتهدف معايير الرقابة إلى تحديد ما إذا كان الموضوع الخاضع
للرقابة يساعد فى التوصل إلى األداء المتوقع أو يعمل على زيادة مستوى هذا األداء أو يقلل منه ،ويمكن
تعريفه ذلك كميا ً ونوعيا ً ،قد تشير عملية تطبيق المعايير أو تجاوزها إلى العمل الجيد  ،ويشير عدم تطبيق
المعايير إلى وجود فرصة لتحسين مستوى األداء  ،ويجدر المالحظة أن األداء المرضى ليس أداء ً مثاليا ً
فهو أداء توقع حدوثه بعد معرفة الظروف التي تعمل فيها الجهة الخاضعة للرقابة.
الحالة :هي الوضع القائم الذي حدد ووثق أثناء عملية الرقابة ،والسبب :هو االختالفات الموجودة بين
الحالة والمعايير ،وسيكون هذه السبب أساسا ً ألي توصية ،أحيانا ً ال يستطيع اإلنسان معرفة األسباب وراء
حالة الوضع القائم وذلك ألن معرفة األسباب تتطلب استخدام منهجية متطورة ال توجد ضمن منهجيات
الرقابة ،واألثر :هو نتائج االختالف الموجود بين الحالة والمعايير ،يشير األثر إلى خطورة الوضع الحالي،
كما يحدد مستوى شدة اإلجراء التصحيحي.
فى ضوء ما سبق تتمثل نتائج الرقابة :في األدلة المعينة التي يجمعها المراجع لالستجابة إلى أهداف
عملية الرقابة ،ليتمكن من اإلجابة عن أسئلة العملية الرقابية واختيار الفرضيات المعلنة .. ،إلخ ،أما
االستنتاجات  :فهي األحكام التي يتوصل إليها المراجع بنا ًء على تلك النتائج  ،فى حين تمثل التوصيات :
اإلجراءات التي يقترحها المراجع بخصوص أهداف العملية الرقابية  ،وتتضمن نتائج الرقابة العناصر
التالية  :المقاييس ("ما ينبغي أن يكون") والظروف ("ما هو موجود")  ،واألثر ("ما هى التبعات" –
"األثر المستقبلي المالحظ و المعقول والمنطقي فى نفس الوقت")  ،باإلضافة إلى السبب ("لماذا حدث
انحراف عن المعايير أو المقاييس") وذلك فى حالة اكتشاف مشكالت ومع ذلك  ،فإن العناصر األربعة
ليست دائما ً ضرورية فى العملية الرقابية ،ومن ذلك أن عنصر "المقاييس "مثالً ال تشمله المقاربة
بالمشكالت بشكل محدد في كل الحاالت.
 2-2-4-2-2انواع نتائج الرقابة
يمكن تحدد مجموعتين رئيسيتين لنتيجة الرقابة:
 المجموعة األولى :نتائج وقصور تتعلق بأغراض وأهداف رقابية محددة-72اجلهاز املركزي للمحاسبات
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وفقا ً لهذه المجموعة :ستكون أغراض وأهداف الرقابة على هيئة بيان لما هو متوقع إنجازه من خالل
الرقابة ،كما أنه إقرار محدد لما ينوى المراجع إيجاده أو مطلوب منه إيجاده ،وتلبى األدلة التي جمعت
باإلضافة إلى االستنتاجات التي تم التوصل إليها المتطلبات التي حددت في هدف مهمة الرقابة.
أما التوصيات تكون في هذه المجموعة على هيئة بيان للتصرفات واإلجراءات التي يعتقد عضو
الجهاز أنها ضرورية لتصحيح وتقويم نواحي القصور التي يتم اكتشافها بخصوص أهداف الرقابة.
 المجموعة الثانية :نتائج وقصور تتعلق بأغراض وأهداف رقابية غير محددة (مفتوحة المدى)ووفقا ً للمجموعة الثانية ،فإن المالحظة أو النتيجة عبارة عن نص معد منطقيا ً لألدلة المستخدمة لتدعيم
وتوصيل قرارات المراجع بخصوص األداء بدالً من غرض محدد ،ويتمثل االستنتاج فى ملخص
للمالحظات بدالً من كونها إجابة أو رد على أغراض الرقابة ،ويعود هذا األمر إلى أن األغراض هى
عبارة عن بيان مفتوح ال يلزم نفسه بإجابة محددة.
ووفقا ً للمجموعة الثانية يعد هدف الرقابة بيانا ً مفتوحا ً يحدد موضوع أو نطاق الرقابة ،والهدف المعتاد
الذي ال يعلن عنه هو العثور على مشكلة فى األداء بغرض القيام بحله وإصالحه ،وبالتالي يصبح االستنتاج
ملخصا ً لنتيجة مهمة الرقابة.
وعلى غرار التصنيف األول فإن أدلة الرقابة ستكون على هيئة بيانات أو أراء أو مواقف واقعية بما
فى ذلك المناقشات المنطقية وتدعيم وربط كل عنصر من عناصر النتائج لتشكل معا ً النتائج النهائية.
وفى هذه المجموعة أيضاً ،تكون التوصيات على شكل بيانات باإلجراءات التى يرى المراجع أنها
الزمة لتقويم وتصحيح نواحي القصور المتعلقة باألداء والتي ال ترتبط بالضرورة بهدف محدد من أهداف
الرقابة.
كما تقسم النتائج إلى نوعين آخرين:
 النتائج التقليدية( :تنطبق بشكل أكبر على عمليات الرقابة التقليدية المالية والمطابقة العامة)ومن بين
عناصر المالحظة والنتيجة التى ترد ضمن النتائج التقليدية العامة ما يلي:
 الحالة أو الظرف :وهو الموقف الذي ينشأ ومستوى األداء المقاس أو المقدر أو كيف تم أو يتم تنفيذاألمور كما هو موثق فى عملية الرقابة.
 المعيار :ما الذي يجب أو يمكن أن يكون :ويمثل هذا البند إجراءات تقييم مناسبة األداء مقابلاألحكام والمعايير والمقاييس والسياسات المعدة مسبقا ً وما شابه ذلك.
 األثر :مدى الفرق بين المعيار والظرف ونتائج ذلك االختالف ونتائج األداء الجيد أو الضعيف. السبب :سبب كون الظرف فى الحالة التى هو عليها وأسباب كون األداء جيد أو سيئ ،ويحدث هذااألمر عندما تشمل أغراض الرقابة شرح أسباب حدوث األداء السيئ (الجيد) المذكور فى الرقابة
واألسباب التى يحددها المراجع لألداء ويشار إليها بالسبب.
 النتائج المتعلقة بالتأثير( :تنطبق بشكل أكبر على عمليات الرقابة على األداء والبرامج) ومن بين
عناصر النتيجة والمالحظة التى ترد ضمن المالحظات والنتائج المتعلقة بالتأثير ما يلي:
 الظرف أو الحالة مع وجود ظرف عارض :تقييم مستوى األداء أو المقدر مع تدخل برنامج أونشاط حكومي معين.
 الظرف أو الحالة بدون وجود ظرف عارض :تقديرات لما يمكن أن يكون مستوى األداء عليه دونالتدخل من البرنامج أو الجهة الحكومية.
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 األثر :النتائج المحققة عن طريق التدخل ،ويحدث هذا األمر عندما تشمل أغراض الرقابة عمليةتحديد المدى الذي قام فيه ذلك النشاط أو البرنامج بإحداث تغييرات فى الظروف االجتماعية أو
االقتصادية .و" األثر " هو عبارة عن مقياس لألثر المحقق من قبل البرنامج.
 السبب :يعتبر البرنامج أو التدخل على أنه " المسبب " الذي أدى إلى تحقيق األثر ،ويحدث هذااألمر عندما تشمل أغراض الرقابة عملية تقدير أثر البرنامج على المشكلة المستهدفة والمجتمع،
وعندما يسعى أعضاء الجهاز للحصول على إثباتات بخصوص المدى الذي يكون فيه البرنامج
نفسه " المسبب " لهذه التغييرات.
 3-4-2-2معايير وأسباب نتائج ومالحظات الرقابة على األداء
تعرف على أنها قواعد ومعايير تستخدم لتحديد ما إذا كان النشاط ،الجهة ،البرنامج الحكومي
يلبى أو يتعدى التوقعات ،ويتم أحيانا ً إيجاد التوقعات المتعلقة بإنجازات األداء فى النشاط أو
الجهة أو الوظيفة الحكومية أو فى أهداف أو أغراض البرنامج.
ويوجد نوعين رئيسيين للمعايير:
 معايير النتائج :تنطبق على نتائج ومالحظات مهام الرقابة التى تتضمن أهدافها تقييم اإلنجازات. المعايير اإلجرائية :تنطبق على الوحدات التى يمكن أن يستخدمها المراجع عند المقارنة بينالنتائج الفعلية والنتائج المرجوة.
ومن المصادر العامة لمعايير الراقبة:
 االهداف واليايات القوانين وبيانات السياسة التشريعية واألنظمة. توقعات اإلدارة (فيما يتعلق باألنظمة واإلجراءات ونتائج األداء) وتوقعات الجهة. الخبرة الفعلية البيانات المرجعية ومعدالت األداء التاريخية المنجزة من قبل الجهة. أداء مجموعات الضبط الرقابية غير المشاركة. مستوى أداء وممارسات الجهات التي تقوم بعمل مشابه أو ممارسات مختلفة. معدل أداء األعضاء الذين حققوا أعلى مستوى لألداء. معرفة الخبراء والجهات المتخصصة. مستويات رضا الجهة عن األداء. المعايير المقبولة معايير وممارسات العمل المتعارف عليها بخصوص األداء الجيد. المعايير والمبادئ المطورة من قبل الهيئات المهنية الرقابية. المعايير التحليلية-71اجلهاز املركزي للمحاسبات
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 المقاييس واإلجراءات المطورة هندسيا ً وتحليلياً. حسابات التكلفة والعائد وفعالية التكلفة. معدالت األداء بنا ًء على النتائج المنطقية العقالنية.وعند دراسة األسباب التي أدت إلى نواحي القصور فى الرقابة على األداء ،يجب أن يكون المراجعين
قادرين على التمييز بين السبب المباشر والسبب االساسى ،وأن تركز مهام الرقابة على األداء على األسباب
االساسية ألي قصور في األداء بدالً من التركيز على األسباب المباشرة ،وفيما يلي مجموعة من األسباب
الممكنة وغير المحددة التي يجب أن يكون المراجع قادرا ً على اكتشافها وتحديدها عندما ال تحقق الجهة
الحكومية أو البرنامج توقعات األداء:
 وجود إطار عمل نظري خاطئ ،مثال عدم وجود عالقة "السبب والنتيجة " بين أنشطةالجهة أو البرنامج (المخرجات) والنتائج المرغوبة.
-

وجود متغيرات حديثة قد تؤدى إلى إبطال أو تغيير أثر الجهة أو البرنامج.

-

ضعف أنظمة أو عمليات اإلدارة.

-

عدم واقعية أهداف البرنامج.

-

عدم كفاية مصادر المعلومات وعدم مناسبة المدخالت.

 عدم استخدام المديرين لمؤشرات األداء إلدارة عملياتهم. 4-4-2-2مصفوفة النتائج
تسجل النتائج والمعلومات التي نتجت عن عملية الرقابة واالستنتاجات والتوصيات في مصفوفة
النتائج ،تعد مصفوفة النتائج من الوسائل المفيدة في دعم عملية إعداد التقارير وتوجيهها وذلك ألنها تساعد
في جمع العناصر الرئيسية لفصول التقرير الرئيسية بطريقة منظمة ،تمكن المصفوفة أعضاء فريق الرقابة
وأصحاب المصالح األخرين من التوصل إلى فهم للنتائج ومكوناتها.
يجب ملء مصفوفة النتائج أثناء العمل الميداني ،يجب جمع التوضيحات التي يلزم جمعها أثناء
العمل الميداني لتجنب حدوث سوء فهم وظهور مزيد من الطلبات للحصول على المعلومات وهو األمر
الذي يعد مضيعة الجهد.
يوضح الجدول التالي عناصر مصفوفة النتائج (نموذج مصفوفة النتائج)
مشكلة الرقابة :تعبر بوضوح وبموضوعية عما دفع إلى عملية الرقابة.

-

 هدف الرقابة (نفس ما ورد في مصفوفة التخطيط) تتكرر العناصر الواردة أدناه مع كل هدف منأهداف الرقابة.
(نمو ج مصفوفة النتائج)
النتائج
الوضع
الحالي

المعايير

األدلة
وعمليات التحليل

األثر

األسباب

الممار
ات الجيدة

التوصيات

المزايا المتوقعة
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حووووووووووووووووددت اسووووووووتووخوووودم
النموذج
معظم
ي تحوديد
الووونوووتووووائوووج
موا إذا كان
ذات
الصووولة ي األداء
الوووووعووووومووووول الوووموووتووووقوووع
لووووخوووودمووووة
الميداني.
هووووووووووووووود
الرقابة
هوووووو أداء
ُمرضوووووووي
وهوووول هو
تووووووجوووووواوز
التوقعووووات
أو أنل أداء
غوووووووويوووووووور
ُمرضي.

أثر استخدام أساليب
تووووحوووولوووويوووول الووووبوووويووووانووووات
واسووتخدامها للوصووول إلى
األدلةى أي
األسووووواليب المسوووووتخدمة ي
النقووووال حول المعلومووووات
المجمعة أثناء
العموووول الميووووداني ويجووووب
توضووووووويح النتووائج التي تم
التوصل إليها.

الفصل الثاني :مرحلة التقرير للرقابة على األداء
النتائج
النتوووائج المتعلقوووة
بوووواألسوووووووووووبووووواب
والوووووونووووووتووووووائووووووج
المشابهة.
مقياسوووووا
قد تكون
ً
ألهمية النتائج.

األسووباب التي قد
توتوعولوق بوعومليووووة
التشووووووونيووول التي
توووووخووووودم هووووود
الووووورقووووووابوووووة أو
تصوووووووميمهووووا أو
األسوووووووبوواب التي
يصووووووعب التحكم
بها أو األسوووووباب
الووتووي قوووود تووؤثوور
عوولووى الوومووووديوور.
يتطلوووب تحوووديووود
األسوووووووبوواب أدلووة
قوووويووووة وإجوووراء
التحليالت .يجب
أن توووتضووووووووومووون
الوووتووووصووووووووويووووات
امجوووووووووووووووراءات
الالزمة
للقضاء على
األسوووووووبوواب
الوووتوووي أدت
إلوى ظهور
التحليلوويووور
أداء غو
بقصد فهم
ُمرضي.
ً

األ عال
التي ينتج عنهووا
بوووالتووودكيووود أداء
جيد
.قففد تكون هووذ
األ عووووال داعمووووة
للتوصيات.

يوووووووجوووووووب أن
توووووووتوووووووونوووووووواول
التوصيات
أسووووووووووووبووووواب
الومسوووووووووووائوووول
الوووووموووووحوووووددة.
يجووب التقليوول
مووون موووقوووودار
التوصووووووويووات
وأن تووووكووووون
هناك أولوية
للمشكالت
الرئيسووية
.

التحسينات
المتوقع إجراءهووا أثنوواء
العمل بالتوصووووويات .قد
توكوون المزايووووا مزايووووا
كمية ونوعية .حدد هذ
المزايا كلما أمكن.

 5-2-2تحليل العمليات وتفسيرها
أو تفسير ما تم مالحظته ،وقد يتطلب هذا التحليل
تشمل العمليات الرقابية نوع من
فى بعض الحاالت دراسات تقارن مثال بين :الموضوعات التي تعمل بشكل جيد وتلك التي تعمل بشكل
أقل جودة ،أو المجال الخاضع للرقابة ومجال مماثل خاضع للرقابة في جهة أخرى أو بلد آخر
وتتمثل المرحلة األخيرة من تحليل البيانات فى دمج النتائج الحاصلة مع أصناف مختلفة من المصادر،
وتشمل هذه المرحلة موازنة بين األدلة والتأكيدات ،واستشارات الخبراء ،وإجراء المقارنات والتحاليل،
ومع تقدم العمل يبدأ المراجع فى إعداد مشروع التقرير ،فيتم ترتيب المذكرات والمالحظات بطريقة
متوازنة ،ومن الضروري تبادل المعلومات باالستناد إلى أوراق العمل لمناقشة القضايا الرئيسية التي
ظهرت أثناء عملية الرقابة ،ويمكن استخدام هذه األوراق لتأكيد الحقائق مع الجهات الخاضعة للرقابة
وتعزيز تطور نتائج العملية الرقابية وتوصياتها .
ويعد تحليل البيانات الكمية والنوعية خطوة هامة فى كافة عمليات الرقابة على األداء ،وعند قيام
المراجع بتحليل البيانات ،ينبغي أن يبدأ بمراجعة أهداف العملية الرقابية وأسئلتها مما سيساعده على تنظيم
البيانات وتركيز عملية تحليلها ،وعند قيامه بتفسير المعلومات ينبغي أن يحاول وضع المعلومات فى
نصابها الصحيح عن طريق مقارنة النتائج بشروط العملية الرقابية أو بما هو متوقع بشكل عام ،كما يجب
عليه أيضا ً تحليل السياسات الموضوعة والتشريعات المصدرة والخلفية التى أصدرت بها وأية تعديالت
أجريت عليها واألسباب التى تستدعى ضرورة تعديلها ،ومن المهم أن تدرس المعلومات بشكل متعمق
وشامل ،وأن يستند تحليل العملية الرقابية على األداء دائما ً إلى فهم جيد للنشاط موضوع الرقابة وظروف
عمله ،وتعتبر عملية تحليل المعلومات عملية فكرية متكررة تضمن عناصر معقولة وغير معقولة  ،وتشمل
دائما ً آراء ومناقشات.
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الفصل الثالث
مرحلة التقرير للرقابة على األداء
 1-3-2مفهوم التقارير الرقابية
يمثل التقرير الرقابي وثيقة مكتوبة تتضفففمن نتائج أعمال الرقابة التي يمارسفففها الجهاز أيا ً كان
نوعها أو أسفلوبها ،إذ يعرض من خاللها حصفيلة ما توصل إليه من مالحظات واقتراحات بشأن رقابته
على األموال العامة ،ليتم موافاة الجهات المعنية المختلفة بها سفواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو غيرها،
وتتنوع التقارير شكال ومضمونًا وفقا ألنواعها وأهدافها وطبيعة مستخدميها.
 2-3-2أهمية التقرير
عند نهاية كل عمل رقابي ،يتجمع لدى المراجع في مذكرات الفحص أو ملفات العمل كم كبير
من المعلومات ،والمالحظات ،والنتائج والتوصففيات ،والحلول التقويمية ،التي يجب أن تأخذ طريقها إلى
تقريرا
التنفيذ عبر الطرق التي حددها الجهاز بتوصفففياته ،وتبعًا لذلك ،فإنه يتعين على المراجع أن يعد
ً
يشفمل جميع تلك المخرجات .ويعتبر التقريرالرقابى حلقة وصفل بين الجهاز والجهات الخاضعة للرقابة
(الوزارات واإلدارة العامة للمنشفففففأة ومسفففففؤوليها وكافة األطراف المعنية) ،حيث أنه يزود الجهات
الخاضفففعة للرقابة بالمعلومات بشفففأن مدى كفاءة تطبيق واتباع أسفففاليبا للرقابة الوقائية ،ومدى االلتزام
بنظام الرقابة الداخلية ،وبصفة عامة يزود التقرير المسئولين بمعلومات بشأن أية انحرافات في األعمال
ويبرز أوجه القوة والضعف.
وتبرز أهمية تقرير رقابة األداء على كافة المستويات على النحو التالي:
 بالنسبة للقائمين بالعمل الرقابي
يعد تقرير الرقابة وسفففيلة فاعلة لدى المراجع ليثبت بها كفاءته المهنية وقدراته ،وهو فرصفففة
لتثمين الجهود التي بذلها طوال كامل فترة اضففطالعه بمهمة الرقابة ،كما يتيح إلدارته العليا تقييم أدائه
المهني والوقوف على مؤهالته الحقيقية.
 بالنسبة للجهاز نفسه
يعتبر تقرير الرقابة للجهاز الذي يصفدره الوثيقة األسفاسية التي تبرز أهمية دور هذا الجهاز في
الدولة حيث أن التقرير يمثل المقابل المادي لما تم تسخيره له من أموال عامة لتأدية مهامه.
 بالنسبة للجهة الخاضعة للرقابة
يمكن اإلدارة العليا في الجهة التي خضفففعت للرقابة من تحديد مواطن الضفففعف ومواطن القوة
كما تمثل التوصفيات الواردة بالتقرير المنطلق لتصحيح مكامن القصور والتأكيد على مواطن القوة ،كما
يمكن إلدارة الجهة اسففففففتخدام التقرير لتقييم أداء موظفيها والوقوف على كفاءتهم الحقيقية في تأدية
واجباتهم.
 بالنسبة للحكومة
يعتبر التقرير السفففنوي بالنسفففبة إلى السفففلطات العليا في الدولة ،أداة مفيدة للوقوف على حقيقة
األمور في مختلف أجهزة الدولة واتخاذ القرار بتصحيح األوضاع وتعديل السياسات.
 بالنسبة لمجلس النواب
يمكن التقرير مجلس النواب من ممارسففة دوره الرقابي على أعمال الحكومة وتقييم أداؤها ،كما
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يمكنه من التحقق من كيفية التصففففففرف في موارد الدولة ومدى الفعالية والكفاءة السففففففتخدامها في
األغراض المخصصة لها.
 بالنسبة للراي العام وعموم المواطنين
يمثل التقرير السفففنوي لرقابة األداء الوسفففيلة التي يتم بها التواصفففل مع الرأي العام من خالل
الصفحافة والخبراء المالحظين وعموم المواطنين ،ويعتبر التقرير هو المصفدر الرسمي الوحيد الصادر
عن جهة مسففتقلة ومحايدة عن تقويم أداء الحكومة ويعطي صففورة عن الكيفية التي يدار بها المال العام
في الدولة ،كما يعد التقرير السففنوي الوسففيلة التي يدرك من خاللها المواطن مدى المنافع والفوائد التي
تتحقق من وجود الجهاز.
 3-3-2موقع عملية إعداد التقارير ضمن العملية الرقابية
يمثل إعداد تقرير رقابة األداء وسفففففيلة عملية المراجعة المسفففففتخدمة في ترجمة كافة الجهود
المبذولة في عملية المراجعة ،وتمثل وسففيلة مادية يمكن االعتماد عليها لتوصففيل نتائج المراجعة وإثبات
مدى فعالية نشفففففففاط المراجعة لكافة األطراف ذوي العالقة .ويبدأ التفكير في التقرير منذ البدء في
التخطيط لعملية المراجعة ،حيث يتقرر عند التخطيط لعملية المراجعة تحديد الهيكل المبدئي للتقرير
وكذا أقسفففامه الرئيسفففية .كما يسفففتمر التفكير في كافة مراحل عملية المراجعة ويتم جمع البيانات وأدلة
المراجعة بما يخدم األقسام المختلفة للتقرير والغرض النهائي له.
ويوضح الشكل التالي موضع عملية إعداد التقرير في مراحل عملية رقابة األداء.

وضع
برنامج
العمل
جمع
المعلومات
والمعطيات

المتابعة

تنفي
العمليات
الرقابية

التقرير
التقييم

تبدأ عملية إعداد التقرير مع بداية المرحلة األولى من العملية الرقابية ،حيث يقوم المراجع
بتحديد األهداف المنتظرة من مهمته بعد أن تمكن من وضفع تصور لشكل ومحتوى تقريره ،لكي تتضح
بعد ذلك معالم التقرير مع تقدم أعمال الرقابة ،وعليه فإن عملية إعداد التقارير تكون مالزمة ومصاحبة
لعملية الرقابة
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 4-3-2مواصفات التقرير الرقابي
ينبغي على المراجع أن يقدم تقريرا ً رقابيا ً يبرز القضايا الهامة ملبيا ً الحتياجات المستخدمين في
الوقت المناسففففب ضففففمانا ً لفعالية توصففففياته ،على أن يكون هذا التقرير شففففامل ومكتمل ،دقيق وواقعى،
موجز ،واضفح ،مقنع وقوى الحجة وذو داللة ،موضفوعي ومتزن ،توقيته مناسب ،مالئم ،لغته واضحة
وغير إيحائية ،يسهل قرأته ،وذلك على النحو التالي:
 االكتمال
يقصففد بالتقرير التام والكامل أن يحتوي على كافة المعلومات واألدلة المطلوبة السففتيفاء أهداف
الرقابة وتعزيز الفهم الكافي والصففحيح بالنسفففبة إلى الموضففوعات والظروف موضفففوع التقرير ،وتلبية
أيضفففففففا األدلفة والنتائج دون حذف أية
المتطلبفات المتعلقفة بمحتوى التقرير والبفد أن يتضفففففففمن التقرير
ً
معلومات مهمة ذات صففففلة ومتعلقة بأهداف الرقابة ،ومعنى أن يكون التقرير كامالً أن ينص صففففراحةً
على ما حدث وما لم يحدث وأن يصفففف بوضفففوح تقييد البيانات ،والضفففغط الذي يفرض من قبل القيود
للوصول إلى السجالت أو القضايا األخرى.
 الدقة
يعد التقرير دقيقًا إذا كان مدعو ًما باألدلة الصففففحيحة والشففففاملة وأن تكون كل النتائج موصففففوفة
بشفكل صحيح ،فالتقارير هي وسائل وافتراضات قائمة على الحقائق المدعمة بمصادر واضحة ،وتعتمد
الحاجة إلى الدقة على الحاجة إلى طمأنة القارئ بأن ما يوجد بالتقرير معقول وموثوقًا به ،فضفففففالً على
أن التقارير غير الدقيقة تضر بمصداقية الجهاز ،لذا فالحصول على درجة عالية من الدقة يتطلب نظا ًما
فعاالً لضمان الجودة.
كما يتعين انتهاج الدقة فى وصففففف المالحظات سففففواء فى إبراز االخالالت أو فى تقديم األمثلة
والمؤيدات حيث ينبغي عند االقتضاء تدعيم المالحظات بذكر أرقام وتواريخ ومراجع إثبات تم االعتماد
عليها فى استنتاج المالحظة.
 اإليجاز
يقصفففففففد بكلمة موجز أن التقرير ليس أطول من الالزم في نقل الرسفففففففالة التي يريد توصفففففففيلها
ودعمها حيث تنقص التفاصففففففيل الزائدة من التقرير ،كما قد تؤدي إلى إخفاء الرسففففففالة الحقيقية وتربك
المسفففففففتخفدمين أو تحيرهم .ورغم مفا قد يتوفر من فضفففففففاء إلبداء الحكم اإلضفففففففافي في تحديد محتوى
غفالبفا مففا تحقق التقففارير الموجزة والمبنيففة على الحقفائق النتففائج المرجوة ،وعليفه فمن
التقفارير ،إال أنفه
فً
الجوهري اجتناب اإلطالة في صففياغة التقرير واالبتعاد عن األسففلوب السففردي في صففياغة المالحظات
واالتجاه مباشفرة نحو جوهر المالحظات ،مع التأكيد على ضرورة أال يكون اإليجاز مخالً أو مبالغا فيه
على نحو يؤدي إلى استبعاد بيانات مهمة وتؤثر على اكتمال المالحظة.
 الوضوح
من المهم أن يبفذل المراجع كفل العنفايفة ألن تكون ثمرة الجهود التي بفذلهفا طوال مهمفة الرقفابة
محل فهم واسففففففتيعاب كامل من قبل جميع قراء التقرير ،كما أنه من المطلوب أن يسففففففعى المراجع إلى
جعل تقريره واضففحا ً ومسففتسففاغا ً للقارئ ومثيرا الهتمامه من دون إيقاعه في الملل والرتابة ،ويجب أن
يتأكد المراجع من عدم وجود أي غموض أو لبس يؤدي إلى سوء فهم مالحظاته.
وحتى يكون التقرير سهالً في فهمه وقراءته يجب:

-

أن تكون لغة التقرير ب سيطة بالقدر الذي يسمح به الموضوع وذلك باستخدام جمل قصيرة
بدالً من الجمل الطويلة ،استخدام بناء بسيطا ً للجمل ،تجنب صيغة المبنى للمجهول ،تجنب
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استخدام الكلمات غير الفنية والطويلة والمعقدة والنادرة االستخدام.

-

تعريف المصطلحات التقنية واالختصارات غير المعتادة ،ويعد التنظيم المنطقي للمواد
أمرا ضروريًا في الوضوح والفهم.
والدقة في التعبير عن الحقائق واستنباط االستنتاجات ً
االستخدام الفعَّال للعناوين والعبارات االفتتاحية بشكل يجعل التقرير أسهل في قراءته وفهمه.

 قوة الحجة واإلقناع
يوجفد تقرير رقفابة األداء حالة من التغيير ،ومهما كانت نتائج التقرير مقنعة فقد يكون صفففففففناع
القرار ضفففففففد هفذا التغيير ،وحتى يكون التقرير قوي الحجفة يجب على معد التقرير أن ينظر إلى وجهة
نظر المستهدفين من التقرير ،وما الذي سيقنعهم باتخاذ اإلجراءات المناسبة للتعامل مع هذه النتائج ،كما
ينبغي وجود روابط محفددة ومنطقيفة بين أدلة التقرير ونتائجه وبين االسفففففففتنتاجات والتوصفففففففيات حتى
يصبح التقرير قوي الحجة.
ولكي يكون التقرير مقنع يجففب أن تكون نتففائج الرقففابففة متجففاوبففة مع أهففدافففه ،وان تقففدم النتففائج
بأسففلوب مقنع ،وان يتوصففل إلى االسففتنتاجات والتوصففيات منطقيا ً أو تحليليا ً من خالل الحقائق واألدلة
المقدمة ،ويجب فصل الحقائق عن اآلراء عند ذكرها في التقرير.
 الموضوعية
يقصفففففد بموضفففففوعية التقرير أن يكون عرض التقرير متوازنًا من حيث المحتوى واألسفففففلوب،
ومما يعزز من مصفداقية التقرير بشفكل كبير تقديم األدلة بطريقة غير متحيزة ،ومنصفاً ،وغير مضلل،
وأن تعرض كافة نتائج الرقابة حسففب أهميتها النسففبية ،وأن يتجنب النزوع إلى تضففخيم جانب الضففعف
في األداء أو اإلفراط في التأكيد عليه ،وأن تسففففففتند التفسففففففيرات إلى عمق النظر في الحقائق والظروف
وعلى فهمها مع تجنب العروض المتحيزة إلى جانب واحد.
ينبغي أن يعكس التقرير العقالنيفة الذي يجب أن يتحلى بها المراجع في تنفيذ مهام الرقابة ،لذلك
ينبغي أن تكون العبفارات المسفففففففتعملة أبعد ما تكون عن التعبير على األحكام الشفففففففخصفففففففية أو اآلراء
االنطباعية أو اإليحاءات والشكوك واالعتقادات.
 الوقت المناسب
ينبغي صفففففففيفاغة تقرير الرقابة في أسفففففففرع وقت ممكن بعد االنتهاء من عمل الرقابة الميدانية،
وينبغي للمراجع البفدء في عمليفة إعفداد التقفارير أثنفاء العمفل الميفداني ،ومن ثم االنتهفاء منهفا سفففففففريعًا
بمجرد جمع كففافففة المعلومففات المطلوبففة ،ألن تقرير الرقففابففة يؤدي إلى تحسفففففففين العمليففات وأن هففذه
مبكرا
التحسفينات تسفاعد الجهات في تحقيق أهدافها بشكل أكثر كفاءة وفعالية ،فكلما كان إعداد التقارير
ً
كان أفضل.
 5-3-2محتويات التقرير
بفدايفة ،لمفا كفان التقرير الرقفابي هو مجموعفة اآلراء والمالحظات المسفففففففتخلصفففففففة من أعمال
الرقابة ،كان لزاما تضمين تقرير رقابة األداء معلومات عن:
 موضوع وأهداف وأسئلة الرقابة. المعايير والمنهجية والنطاق والموارد المستخدمة. مصادر البيانات والقيود على استخدامها. نتائج الرقابة واستنتاجاتها وتوصياتها ،مع ضرورة التمييز بين حقائق ونتائج واستنتاجاتالرقابة.
ويجففب أن يحتوى تقرير الرقففابففة على االداء على العنوان ،مقففدمففة ،الملخص التنفيففذي ،التففاريخ
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والتوقيع ،أهفداف ونطفاق ومنهجيفة عمليفة الرقفابففة ،النتفائج واالسفففففففتنتفاجفات ،التوصفففففففيفات ،المالحق
والمرفقات  ،وفيما يلي عرض لتلك المحتويات:
 1-5-3-2العنوان
ينبغي وضع عنوان مناسب للتقرير ،ويساعد العنوان القارئ على تمييزه عن البيانات والمعلومات
أيض فا إلى الجهات الخاضففعة للرقابة المس فئولة عن األنشففطة التي
االخرى الصففادرة ،وقد يشففير العنوان
ً
تتم مراقبتها.
 2-5-3-2المقدمة
ينبغى ان تتضففمن المقدمة نبذة مختصففرة عن الجهة الخاضففعة للرقابة ،واألسففاس القانوني الذي
تمت وفقا ً له عملية الرقابة(قانون الجهاز أو التكليف بعملية المراجعة).
 3-5-3-2الملخص التنفي ي
يعتبر الملخص التنفيذى ملخصفا ً للمعلومات والنتائج الرئيسفية واالستنتاجات والتوصيات بالتقرير،
وهو مخصففص لألشففخاص الذين ال يملكون وقتًا كافيًا لقراءة التقرير بأكمله ،ومن الممكن ان يدرج فى
بداية التقرير ،او يفصل عن التقرير ويرفق معه.
 4-5-3-2التوقيع والتاريخ
ينبغي التوقيع على التقرير بصففورة صففحيحة ،مع ضففرورة إدراج التاريخ لما لذلك من داللة على
مراعاة المراقب لتأثير األحداث أو المعامالت التي أطلع عليها وألم بها حتى هذا التاريخ.
 5-5-3-2األهداف والنطاق والمنهجية
يجب أن يشففمل التقرير وص ففًا ألهداف الرقابة والنطاق والمنهجية المسففتخدمة في اعداد التقرير،
ويحتفاج مسفففففففتخفدمى التقفارير هذه المعلومات لفهم غرض مهمة الرقابة ،وطبيعة األعمال الرقابية
وحدودها ومداها وأية قيود واضحة في أهداف الرقابة ونطاقها ومنهجيتها.
وتهدف الرقابة على األداء إلى تعزيز المسفففاءلة وتحسفففين االداء في الجهات الخاضفففعة للرقابة،
وعلى المراجع أن يضع هدفا ً محددا ً للمهمة الرقابية يتعلق بمبادئ االقتصاد والكفاءة والفعالية.
على المراجع تحديد نطاق عملية الرقابة من خالل:
-

تحديد الجهة الخاضعة للرقابة أو الجزء الخاضع منها للرقابة.
تحديد القضايا بشكل حاسم ،وأخذ الظروف المحيطة بعين االعتبار.
ذكر القضايا التي تم فحصها.
تحديد المدى الزمني للعمل الرقابي.
ذكر أدلة اإلثبات ومصادرها.
ذكر أية قيود وجدت على نطاق العمل الرقابي أو أية معوقات لعمل المراجع وأسباب تلك القيود
وآثار ذلك على نتيجة المراجعة.
ذكر المعايير واألساليب المعتمدة في الفحص ،حيث يجب على المراجع في تقريره أن يذكر
المعيار المعتمد واألسلوب والطريقة التي اتبعها للتوصل إلى ما تم استنتاجه من مالحظات حتى يتم
التأكد من أن أعمال الرقابة التي أنجزت كانت على أسس مهنية سليمة ومتعارف عليها.

على المراجع تحديد المنهجية المتبعة لتنفيذ مهمة الرقابة :
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يجب على المراجعين تحديد المنهجية المتبعة لتنفيذ المهمة الراقبية ،فيمكن للمراجعين االختيار من
بين النهج المختلفة المتبعة في إجراء رقابة األداء ،فمنها نهج يسففتند إلى النتيجة أو المشففكلة أو النظام أو
المزج بينها وذلك لتسففهيل سففالمة تنفيذ مهمة الرقابة ،فيعالج النهج الموجه نحو النتائج بشففكل أسففاسفففي
أسفففئلة مثل:ما هو األداء أو ما هي األهداف المحققة وهل تمت االسفففتجابة الى الشفففروط أو األهداف؟،
ويعالج النهج الموجه نحو المشاكل بشكل أساسي أسئلة مثل :هل أن المشاكل المعلن عنها موجودة حقا"
وما هي أسبابها؟ ،ويعالج النهج المستند على النظام فعالية أنظمة اإلدارة.
 6-5-3-2النتائج واالستنتاجات
 النتائج
تمثل نتائج الرقابة الفرق بين "ما يجب أن يكون" و" ما هو كائن" ،كما أنها توضح سبب هذا الفرق
سففا لإلجابة على
وتأثيره ،وتصففف بوضففوح المعايير وتربطها بالمالحظات ،وينبغي أن يقدم التقرير أس فا ً
أسئلة الرقابة من خالل تقديم أدلة إثبات كافية ومناسبة.
وفيما يلي مجموعة الشروط الواجب توافرها حول نتائج الرقابة:
 ينبغي أن تبنى نتائج الرقابة واسففففتنتاجاتها على األدلة ،على أن تكون األدلة سففففهلة التمييز فيالتقرير.
 إذا كان التقرير يحتوي على التأثير ،فيجب أن يبرهن التأثير الحاجة إلى اإلجراءات التصحيحية. ينبغي للنتائج أن تجيب بوضوح على أسئلة الرقابة ،أو تشرح السبب وراء عدم حدوث ذلك.ويجب على المراجع وضفففففع نتائج الرقابة في منظورها الصفففففحيح والتأكد من التوافق بين أهداف
الرقابة وأسففئلتها ونتائجها واسففتنتاجاتها ،كما ينبغي للمراجع التأكد من أن المعلومات المقدمة في التقرير
ذات صلة بموضوع الرقابة أو أسئلتها أو المشكلة التي تمت دراستها.
ينبغي اإلشفارة في التقرير إلى جميع الحاالت المهمة على عدم االلتزام أو التالعب التي تم اكتشفافها
أثناء الرقابة أو التي له عالقة بها ،وإذا لم تكن هذه الحاالت وثيقة الصفلة بأسفئلة الرقابة ،فمن المسفتحسن
أن يتم إبالغ الجهة الخاضففعة للرقابة ،ويفضففل أن يكون ذلك كتابيًا وإلى المسففتوى المناسففب وأن يوضففح
التقرير كيف تؤدي المشفففاكل الواردة في النتائج إلى إعاقة األداء ،وبيان أسفففباب ذلك تشفففجيعا للجهة محل
الرقابة أو مستخدمي التقرير على اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.
هذا ويمكن تصنيف نتائج الرقابة إلى:
 نتائج عالية األهمية :هي نتائج لها أهمية تتعلق بسمعة الجهة الخاضعة للرقابة وشئونها المالية أو مدىالتزامها ،وتتطلب اهتماما فوريا من قبل إدارتها مقترن بخطة عمل ذات أولوية لحلها وتصحيحها.
 نتائج ات أهمية متوسطة :هي نتائج لها أهمية متوسطة بالنسبة للجهة الخاضعة الرقابة وتتطلب العنايةفي أقرب فرصة ممكنة من قبل إدارتها مقترنة ببرنامج متفق عليه لحلها وتصحيحها في أقرب فرصة
ممكنة.
 نتائج منخفضة األهمية :هي نتائج لها أهمية ضئيلة بالنسبة للجهة وتتطلب اهتماما من قبل إدارتهامقترنة ببرنامج متفق عليه لحل وتصحيح هذه النتائج.
 نتائج ات قيمة إضافية :وتمثل النتائج التي تشمل التوصيات باألفكار ذات الفعالية والكفاءة والقيمةالمضافة ألخذها في االعتبار من قبل اإلدارة.
 االستنتاجات
تمثل اسفتنتاجات التقرير استدالالت منطقية حول الموضوع تعتمد على استنتاجات المراجعين وليس
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فقط ملخص النتائج ،وتسففففففتمد قوتها من مدى كفاية األدلة ومالئمتها الداعمة للنتائج وصففففففحة المنطق
المسففتخدم في صففياغة هذه االسففتنتاجات ،وتكون االسففتنتاجات أكثر إلزا ًما إذا انتهت بتوصففيات المراجع،
وأقنعت المستخدم المطلع على التقرير بضرورة تطبيق هذا االستنتاج.
 7-5-3-2التوصيات
تمثل التوصفيات اإلجراءات التي يجب ان تتبعها الجهة الخاضفعة للراقبة إلصفالح العيوب وإصالح
أي نتفائج تظهر أثناء الرقابة ،وذلك لتحسفففففففين اداء البرامج والعمليات محل الرقابة ،ويجب أن تكون
التوصيات المقدمة:
 واضحة بشأن الموضوعات التى تم مراجعتها. منطقية وقائمة على المعرفة. بناءة من شأنها أن تسهم إسها ًما كبيرا ً في معالجة مواطن الضعف أو المشكالت المحددة بالرقابة. مصاغة بطريقة تبتعد عن البديهية وأن تعكس استنتاجات الرقابة ،وأال تتعد مسئوليات اإلدارة. مستندة إلى نتائج الرقابة المختصة وذات الصلة. عملية وتضيف قيمة وتعالج أهداف الرقابة وأسئلتها. موجهة إلى الجهة (الجهات) المسئولة وذات االختصاص لتقوم بتنفيذها. هادفة إلى تقليل الفجوة بين النتائج والمعايير (عند اتباع النهج المستند على النتائج) ،ويجب أنتشكل أسباب النتائج أساس هذه التوصيات (عند اتباع النهج المستند إلى المشكالت).
 8-5-3-2المالحق والمرفقات
يمكن اسفتخدم المالحق والمرفقات لتقديم النتائج ،والوصفف بشفك ول تفصفيلي ،ولوضفع وصفف شففامل
للجهات الخاضفففعة للرقابة ،وللجداول اإلحصفففائية ،والتوضفففيحات المفصفففلة للطرق المسفففتخدمة وما إلى
ذلك ،وتعد الطريقة الوحيدة لتجنب طول التقرير وسففهولة قراءته ينصففح بوضففع قائمة من المصففطلحات
وقائمة أخرى من االختصارات في بداية التقرير أو في الملحق.
ويمكن التمييز بين المالحق والمرفقات كما يلي:
المالحق :وتتضمن الجداول التفصيلية والحسابات الجانبية التي يقوم بإعدادها المراجع ويستخدمها في
االستدالل بما يرد بها ،ويفضل عدم وضعها في متن التقرير حتى ال تشوش على القارئ وبما يساعد على
تسلسل عرض األفكار بسالسة.
المرفقات :وتتضمن أي مستندات أو أدلة ثبوتية أو بيانات أخرى يحصل عليها المراجع من الجهة الخاضعة
للفحص أو أي جهة أخرى.
ويعد هذا القسفففم مه ًما بشفففك ول عام للموظفين الذين يعملون على تطبيق التوصفففيات أو تطوير البدائل،
فهذه المعلومات ليست ضرورية لفهم التقرير ولكنها تضيف دع ًما إضافيًا إلى النتائج.
 6-3-2كيفية صياغة المالحظات والتوصيات
يتضففففمن التقرير الرقابي مجموعة من المالحظات والتوصففففيات بشففففأن نتائج أعمال الرقابة على أداء
الجهة الخاضعة للرقابة ،في ذلك الشأن سيتم عرض كيفية كتابة المالحظات ووضع التوصيات.
 1-6-3-2تعريف المالحظة
يمكن تعريف المالحظفة على أنهفا حدث أو ظاهرة اسفففففففترعت انتباه المراجع ،وأمكن للمراجع تتبعها
وجمع بيانات عنها ودراسفة مدى تطابقها مع المعايير الموضوعة والمنظمة لها وتحديد أسباب وجود هذه
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الظاهرة وبيان النتائج المترتبة عليها ،ومن ثم وضع التوصيات الالزمة لمعالجتها وتقويم نواحي القصور
في العمل التي أفضت إليها ،وكذلك التوصيات لمعالجة اآلثار الناجمة عنها.
2-6-3-2عناصر المالحظة
لضمان المصداقية والموضوعية والداللة فى كتابة المالحظات ينبغى توفر العناصر االتية :
 وصف الظاهرة
يتم في بداية كل مالحظة وصف ما تمت مالحظته من وقائع أو خلل وما تم التوصل إليه من أخطاء
ونواقص ،ويستحسن عند وصف الوقائع أن يتم ذكر كيفية التوصل إلى ذلك بالتطرق لإلجراء الرقابي
الذي تم تطبيقه ،كما يجب أن يتم اعتماد الدقة في الوصف بذكر البيانات األساسية التي تؤكد حدوث
الوقائع مثل المبالغ والتواريخ واألماكن والبيانات المرجعية للوثائق التي تم فحصها.
 مقارنة الظاهرة بالمعيار المناسب
يجب أن يحرص المراجع بعد وصفه لطبيعة اإلخالل ،تقديم المعيار الذي اعتمد عليه والذي يعتبر
نموذجا في الممارسة الواجب إتباعها ،فذكر المقياس سواء كان مرجعا قانونيا أو هدفا كميا أو مبدأ مهنيا ً
من شأنه أن يعطي قوة وموضوعية أكبر للمالحظة وال يفسح المجال أمام التأويالت أو األحكام
الشخصية.
 تحديد األسباب
يعتبر تحديد سبب ما تمت مالحظته من نواقص وما تم الوقوف عليه من تجاوزات من أكثر
الموضوعات أهمية في تقارير الرقابة ،حيث تسمح بتصحيح األوضاع وإصالح األخطاء ،عالوة على
أنها تمثل اإلضافة النوعية ذات القيمة العالية في مجال رقابة األداء kوهي التي تتيح مساعدة الجهة
الخاضعة للرقابة على تطوير أدائها مستقبال ،غير أن تحديد األسباب يتطلب تركيزا وجهدا خاصا من
قبل المراجع حيث يمكن أن تكون هذه األسباب خفية وليست ظاهرة أو متشابكة مع عناصر أخرى ،بما
يوجب تحديد مواطن الخلل الرئيسية بدقة والقيام بأعمال تحقيق كافية للتوصل إلى األسباب الكامنة وراء
هذه األخطاء.
 تحديد اآلثار أو النتائج المترتبة على الظاهرة
تبقى مالحظات الرقابة بعد وصف األخطاء وتحديد مدى ابتعادها عن المعيار المنظم الحالة وذكر
األسباب الكامنة وراءها ،منقوصة وضعيفة الداللة إذا ما لم يتم تضمين المالحظة وصفا لآلثار الناجمة
عن تلك التجاوزات على األداء المعني بالفحص ،ويمكن أن تكون هذه اآلثار فعلية وقعت بالفعل وأثرت
على أداء الوحدة الخاضعة للمراجعة وعلى نتائج أعمالها ،كما يمكن أن تكون محتملة وواردة الحدوث
طالما أنه لم يتم تالفي تلك النواقص ،لذلك تكون المالحظة بمثابة لفت نظر موجه للجهات الحكومية
لتصحيح الوضع قبل حدوث الضرر ،عندئذ يكون لزاما على المراجع أن يسعى قدر اإلمكان إلى تقدير
الضرر ليتم عرضه في التقرير ،وتختلف طبيعة اآلثار واالنعكاسات باختالف البنود واألنشطة المعنية
بالرقابة ،إذ قد تتخذ هذه اآلثار أشكاال متعددة منها:
-

آثار مالية :مثل تكبد خسائر مالية ،ارتفاع في التكاليف ،تجاوز للتقديرات المقررة ،الخ.
آثار مادية :كوجود خلل في اإلنشاء ،أو عطب في التجهيزات ،نقص في المخزون ،تلف في المواد،
الخ.
آثار زمنية :تأخير في التنفيذ ،تجاوز للمواعيد التعاقدية ،طول في اإلجراءات ،الخ.
آثار قانونية :مخالفة للقوانين واللوائح ،إخالل بمبادئ الشفافية والمساواة ،أو مخالفة لقواعد
الحوكمة ،الخ.
-11اجلهاز املركزي للمحاسبات
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آثار صحية :حصول أضرار صحية بالمستخدمين ،الخ.
آثار بيئية :إلحاق أضرار بالوسط البيئي والثروات الطبيعية ،الخ.
آثار أمنية :قصور في إجراءات الحماية ضد األخطار وانعدام تدابير السالمة ،الخ.
آثار نوعية :توفير خدمات تفتقر لمواصفات الجودة المطلوبة ،الخ.

 اختيار عنوان المالحظة
بعد االنتهاء من صياغة كامل عناصر المالحظة من األمور الهامة يجب أن يتم اختيار عنوان
المالحظة بشكل يكون عاكسا ً لجوهرها وله عالقة وطيدة باإلشكال األساسي المثار فيها ،شريطة أال
يكون نطاق العنوان الذي تم اختياره واسعا ً أو ضيقا ً بالمقارنة مع نطاق المالحظة نفسها وأن يتضمن
عبارات مقتضبة وموضوعية وذات داللة.
ويراعي في صياغة العنوان إن يعطي حكم معبر بشأن الظاهرة ومن األمثلة على ذلك:
 وجود قصور في.... صرف مبالغ بالمخالفة ل..... سوء استخدام .... استمرار تدهور إنتاجية .... عدم تحقيق المستهدف فيما يتعلق ب.... عدم االستفادة من (ويذكر المورد غير المستفاد منه). التراخي في متابعة تحصيل.... تراكم المديونيات انخفاض إنتاجية.... ارتفاع كفاءة استخدام.... زيادة مستويات الربحية... تحقيق المستويات المستهدفة ل.... 3-6-3-2صياغة التوصيات
تتعلق التوصية بالتوجيه نحو اإلصالحات الواجب اعتمادها إلرجاع الوضع إلى ما كان عليه أو
االلتزام بما تنص عليه المعايير المعتمدة في المجال المعني بالرقابة ،يجب أن تكون التوصية عملية
ومعقولة واقتصادية وقابلة لإلنجاز والمتابعة قدر اإلمكان ،إذ ستكون التوصية الحقا معيار رقابة في حد
ذاته عند إنجاز مهام المتابعة الالحقة أو مهام الرقابة الجديدة.
ويجب عدم التدخل في تحديد طريقة تالفي النواقص إذ يجب أن تترك التوصية هامشا من الحرية
للجهة الخاضعة للرقابة في اختيار األسلوب األنسب لتالفي النقص الملحوظ لديها ألن ذلك يعد من
صالحياتها في النهاية وليس من صالحيات الجهاز.
كما يستحسن لضمان تنفيذ التوصية مطالبة الجهة الخاضعة للرقابة بتزويد الجهاز بالموعد المتوقع
لتنفيذ تلك التوصية حتى تتسنى له برمجة أعمال متابعة تلك التوصيات على ضوء خطة زمنية تعد
مسبقا ً حسب المواعيد المتوقعة لالنتهاء من تنفيذ التوصيات المرفوعة.
 7-3-2عملية إعداد التقرير الرقابي
تمر عملية اعداد التقرير الرقابى بالعديد من المراحل يمكن عرضها على النحو التالى:
 1-7-3-2إعداد فهرس محتويات التقرير
يتم اعداد فهرس محتويات التقرير بصورة مبدئية ،ويضم األقسام المختلفة للتقرير والموضوعات
-11اجلهاز املركزي للمحاسبات
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المتوقع تقييم ادائها وفقا ً للتصور المبدئي لفريق العمل ،وتتم هذه المرحلة في فترة التخطيط إلعداد التقرير،
وقد يتبين لفريق العمل أثناء تنفيذ عملية الرقابة (الفحص الميداني) ضرورة اإلضافة أو الحذف أو التعديل
لفهرس المحتويات ،فيتم مناقشة ذلك بين فريق العمل وقائد الفريق والمستويات اإلدارية األعلى.
 2-7-3-2صياغة المالحظات األولية للتقرير وإعداد مسودة التقرير


يبدأ المراجع في كتابة مالحظاته التي سيضمنها تقريره منذ بداية عمله في المهمة الرقابية ،حيث
أن مثل هذا اإلجراء يساعد في:
-

تشجيع المراجع على تطوير افتراضاته التي يبنيها عند بداية الفحص وبما يمكنه من توجيه
عمليات الفحص في االتجاه الصحيح ،واستكمال جمع البيانات أثناء العمل الميداني بما يعزز من
قوة المالحظات ويدعمها بالمزيد من األدلة واألمثلة ويقيس أثارها.
تحسين عمل المراجع وجعله أكثر تحديدًا ودقة.
تجنيب المراجع الصعوبات والمشكالت التي تنجم عن تدوين عدد كبير من المالحظات دفعة
واحدة عند االنتهاء من عملية الفحص.
مساعدة المراجع على عدم إغفال بعض المالحظات بعد مضي فترة من الوقت من اكتشافها
وصياغتها ،إضافة إلى توفير الوقت والجهد المبذول من المراجع عند إعداد تقريره بعد انتهاء
المهمة.



يتم تصنيف المواد التي تم العمل عليها من بيانات وأدلة اثبات ألعمال المراجعة ،وتوزيعها على
هيكل المحتويات مع إمكانية إعادة النظر في الفهرس المبدئي للتقرير في ضوء ما تم القيام به من
أعمال المراجعة فعليا ،وما توفر لفريق المراجعة من بيانات ومستندات ،وما أسفرت عنه أعمال
المراجعة من نتائج ومالحظات ،وقد يتم تعديل الفهرس وفقا ً لنتائج المراجعة الفعلية وحسب األهميات
النسبية ومدى جوهرية النتائج التي يتم التوصل إليها.



يكلف كل عضو من أعضاء فريق المراجعة بإعداد الصياغة المبدئية للمالحظات التي تكشفت له،
والنتائج التي توصل إليها ورؤيته للتوصيات الواجب اتباعها ،للتغلب على نواحي القصور وتعزيز
نواحي القوة في األداء.



يعتمد تقرير تقييم األداء على القدرات الشخصية للمراجع وقدرته على الربط بين الظواهر ومسبباتها
وما يترتب عليها من نتائج ،ويلزم لكتابة تقرير دقيق أن يكون المراجع معايشا ً لكافة األحداث التي
تقع بالجهة الخاضعة للرقابة وعلى دراية بكافة ما يتم اتخاذه من قرارات لتسيير العمل بها ،وما
تتعرض له من مشكالت تؤثر على األداء ،وعليه فإن المراجع المتابع للعمل بالجهة الخاضعة للرقابة
هو األقدر على صياغة المالحظات الواقعة في نطاق مراجعته.



بعد قيام كل عضو من أعضاء فريق ال مراجعة بإعداد ما يخصه من التقرير وصياغة المالحظات
بصورة أولية يقوم رئيس المجموعة بعقد اجتماع لمناقشة األعضاء وجمع أجزاء التقرير في صورته
األولية منهم  ،ثم يقوم بالمراجعة األولية لألجزاء المختلفة للتقرير ويقوم بمناقشة كل عضو فيما أعده
من مالحظات ويطلب منه إدخال التعديالت أو االستكماالت التي يراها مناسبة.

ويتم في هذا االجتماع مناقشة ما إذا كان الجهاز يمكنه أن يصدر تقرير الرقابة وما إذا كان يجب
تعديل مسودة تقرير الرقابة ،وما إذا كانت هناك حاجة التخذا تدابير وإجراءات مراجعة أخرى مثل إجراء
مزيد من المناقشات من الجهة الخاضعة للرقابة.
كما يهدف ه ا االجتماع إلى:
 مناقشة وتقييم عملية الرقابة باستخدام األسئلة التالية: هل تم تغطية النطاق المراد فى عملية الرقابة ؟ إلى أي مدى نجحت مهمة الرقابة فيما يتعلق بالتعاون مع الجهة الخاضعة للرقابةوالتعاون داخل الجهاز؟
-16اجلهاز املركزي للمحاسبات
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 هل فشلت مهمة الرقابة في االلتزام بالمبادئ التوجيهية في أي ناحية من النواحي؟ إلى أي مدى نجحت بمهمة الرقابة فى تحقيق أهداف الجدول الزمني والموارد؟ مناقشة مدى توفر المعلومات في تقرير الرقابة ودقتها. تحديد ما إذا كان تقرير الرقابة يمكن اصداره. إعداد خطة متابعة ومناقشتها.يقوم رئيس المجموعة بمراجعة صياغة التقرير متكامالً لضمان توحيد أسلوب العرض وإحداث
التناغم المطلوب بين مكونات التقرير ،والتأكيد على التناسب بين األجزاء المختلفة للتقرير وقد يتطلب
ذلك إعادة النظر في فهرس التقرير.
يقوم رئيس المجموعة برفع التقرير للرئيس المباشر (المراقب أو المدير العام) الذي يقوم بدوره
بمراجعة التقرير من كافة النواحي (الحسابات والنسب والمؤشرات والتسلسل المنطقي بين مكونات
التقرير ومدى التناغم والتناسق بين أجزائه ومدى مراعاة األهمية النسبية لما يرد به من مالحظات).
عند إعداد مسودة التقرير يجب مراعاة ما يلي:
 أن المسودة تمثل الفرصة األولى للجهة الخاضعة للرقابة كي ترى مضمون نتائج ومالحظاتواستنتاجات مهمة الرقابة كامالً وفى صيغة مكتوبة ،وصوالً لردود رسمية من الجهة على أن
يكون المراجع على استعداد لتعديل تلك المسودة متى كانت ردود الجهة تقدم معلومات جديدة.

 أن مسودة التقرير تمثل ذروة العمل الميداني للرقابة والتحليالت المرتبطة بها ،ويجب أن تقدماستنتاجات الجهاز وتوصياته النهائية.
 من الضرورة أن توضح مسودة التقرير أهداف الرقابة ونطاقها بحيث يفهم القراء أغراض مهمةالرقابة ويفسرون النتائج على النحو المناسب.
 أن تتضمن مسودة التقرير وصف وشرح اى قيود على نطاق عمل عضو الجهاز وأسباب ذلك. 3-7-3-2مناقشة مسودة التقرير مع الجهة الخاضعة للرقابة
 يتم الترتيب لعقد لقاء مع مسئولي الجهة الخاضعة للرقابة لمناقشة وتأكيد المالحظات أو إعادة النظر
في بعضها قبل إعداد الصياغة النهائية للتقرير ،وذلك من أجل توفير أفضل ظروف النجاح للتقرير
النهائي وضمان قبول محتواه من قبل الجهة الخاضعة للرقابة ولهذه العملية مزايا عديدة فهي تسمح
للمراجعين بأن يختبروا صحة النتائج األولية التي توصلوا إليها كما تسمح لهم بتصحيح وتكملة
بياناته وتحديثها قبل أن يتم اعتماد التقرير بشكل رسمي.


يتم تعديل التقرير إن لزم األمر بناء على المقابلة الشخصية مع مسئولي الجهة الخاضعة للرقابة ويتم
رفعه بعد ذلك إلى رئيس القطاع الذي يقوم بمراجعته بعناية ،والتأكيد على ضمان الجودة وأن كل ما
يرد بالتقرير مؤيد بمستندات وأدلة مقبولة وأنه تم مراعاة النواحي الشكلية والموضوعية بالتقرير،
والتأكيد على عناصر جوهرية المالحظات وأنها مرتبطة بالموضوع الذي يتم مراجعته ،كما يتم
التأكيد على عدم إغفال نواحي الزمة بالتقرير ،ثم يقوم بدوره برفعه إلى وكيل الجهاز.



يقوم وكيل الجهاز بإحالة التقرير على المكتب الفني للتأكيد على نواحي ضمان الجودة وأن التقرير
مستوفي النواحي الشكلية والموضوعية ،كما يتم مراجعة التقرير ومناقشة فريق اإلعداد قبل طباعة
التقرير في صورته قبل النهائية تمهيدا ً إلرساله إلى الجهة الخاضعة للرقابة لالطالع على ما به من
مالحظات والرد على ما ورد به.

 4-7-3-2إصدار التقرير النهائي وإرساله للجهة الخاضعة للرقابة
 يتم إرسال التقرير إلى الجهة موضوع المراجعة إلتاحة الفرصة لها للرد على ما يرد به من
مالحظات ،وتمنح مدة قدرها شهر للرد.
 بعد مضي ثالثة أسابيع يتم إرسال كتاب تذكيري للجهة الخاضعة للمراجعة لتذكيرهم بموعد الرد.
-17اجلهاز املركزي للمحاسبات
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بعد استالم الرد يمنح فريق اإلعداد فرصة للتعقيب على رد الجهة الخاضعة للرقابة:
 في حال قبول المالحظات من قبل الجهة ،يكون االعتراف بها ضمنيا في بعض الحاالتوصريحا في حاالت أخرى ،بأن تقدم الجهة الخاضعة للرقابة تعليقا يتجه في نفس اتجاه ما
ذهبت إليه المالحظة ،كما يمكن أن تقدم الجهة تبريرات عديدة تفسر بها أسباب وجود ذلك
اإلخالل ،وال يتم في هذه الحالة التعقيب على رد الجهة ألنه ال ينفي جوهر المالحظة.
 وفي حالة رفض المالحظة من قبل الجهة الخاضعة للرقابة ينبغي فحص الرد المقدم من قبلالجهة الخاضعة للرقابة ،وأن يتم التحقق من مدى داللته ودقته بحيث تؤول هذه العملية إما إلى
حذف المالحظة أو اإلبقاء عليها.
 عندما يتبين على ضوء فحص رد الجهة وجود توضيحات أو مبررات لم تؤخذ في االعتبار أوتم أخذها في االعتبار جزئيا عند صياغة المالحظة ،وهي توضيحات ال تنفي جوهر المالحظة
وإنما تستوجب القيام بتعديالت عليها حتى تكون مطابقة للواقع ومتماشية مع ما تم التحقق من
صحته في رد الجهة ،فعلى المراجع دراسة اجراء تلك التعديالت.



وقد يلزم األمر مناقشة مسئولي الجهة بشأن المالحظات المختلف بشأنها ،ويستلزم ذلك األمر كتابة
محضر اجتماع تدون به ما يتم الوصول إليه من نتائج بشأن التوافق على المالحظات ،ويتم تعديل
التقرير وفقا ً لما يتم التوصل إليه نتيجة هذه االجتماعات ،ولفريق المراجعة التعقيب على رد الجهة
بالتقرير.

5-7-3-2إدراج التقرير النهائي ضمن التقرير السنوي


بعد اعتماد التقرير النهائي للمهمة وإرساله للجهة متضمنا الردود على المالحظات والتعقيبات عليها،
تبدأ إجراءات إدراج التقرير النهائي ضمن التقرير السنوي للجهاز ،حيث يتم رفع التقرير لرئيس
الجهاز إلقراره في صورته النهائية ،حيث يقوم المكتب الفني لرئيس الجهاز بمناقشة التقرير مع
مسئولي اإلدارة المركزية وفريق اإلعداد وإدخال ما يتم االتفاق عليه من تعديالت على الصياغة
النهائية للتقرير.



بعد اعتماد التقرير بمعرفة رئيس الجهاز يتم تجميعها ومراجعته تمهيدا ً لتوزيعه وفقا لجدول توزيع
التقارير على الجهات المعنية المعتمد لدى رئاسة الجهاز ،مع تأكيد إحكام الرقابة على عملية التوزيع
بما يتفق مع القواعد المتبعة في هذا الشأن.

 8-3-2توثيق أوراق عمل الرقابة على األداء
توثيق اوراق عمل المراجعة يعنى سجل يحتوى على بيان إجراءات المراجعة المنفذة ،وأدلة المراجعة
المناسبة التى تم الحصول عليها  ،ونتائج المراجعة التى تم التوصل إليها ،وتعتبر أوراق العمل بمثابة
مخزن لإلثباتات ،إذا يجب على المراجعين أن يوثقوا أدلة الرقابة فى أوراق عمل بشكل وافو وكاف ،بما
فى ذلك أسس التخطيط ومداه والعمل الذي تم إنجازه ونتائج الرقابة واستنتاجاتها وتوصياتها ،وبما يضمن
توثيق أي تغيير حدث لمسودة تقرير الرقابة أو توثيق أسباب عدم إجراء تغييرات ،وتمثل أوراق العمل
الرابط بين تنفيذ مهمة الرقابة (العمل الميداني) وتقرير مهمة الرقابة ،و توفر أوراق العمل ما يلى:
-

تأكيد على ان الفريق الرقابي قام بالعمل المكلف به بغض النظر عن نتائجه.
ضمان مراقبة ومتابعة سير المهام الرقابية والتحقق من تنفيذها وفقا ً للمعايير والقواعد المهنية.

-

توفير مؤيدات تفصيلية لكل استنتاج رقابي يمكن الرجوع إليها عند المتابعة والتعقيب على ردود
الجهات الخاضعة للرقابة.

-

مساعدة المراجعين في إجراء المهام الرقابية واإلشراف عليها للتأكد من تحقيق أهداف الرقابة
ودعم استنتاجاته وااللتزام بمعاييره.

-

مساعدة وتمكين غير المشاركين فى تنفيذ المهمة الرقابية من مراجعة جودة الرقابة.

-
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يجب عند إعداد اوراق العمل مراعاة االعتبارات اآلتية:
 أن تعد أوراق العمل بطريقة مهنية بحيث تخلو من أي مالحظات شخصية غير ضرورية.-

أن تعد أوراق العمل بطريقة تمكن من متابعتها وفهمها بسهولة من قبل األشخاص الذين ليس
لديهم إطالع على تفاصيل المهمة وتسهيالً للمراجعة اإلشرافية.

-

أن تعد أوراق العمل بطريقة تضمن لها االكتمال والدقة والوضوح والفهم.

-

أن تعد أوراق العمل بطريقة منظمة وتوثق في نموذج موحد ويمكن قراءتها.

-

أن تكون مفهرسة ومنظمة وتحتوي على قائمة بالمراجع وذات صلة.

تبدأ مسؤولية حماية أوراق العمل من المراجع الذي قام بإعدادها ،وتمتد لتشمل فريق الرقابة والجهاز،
حيث يجب حفظ واالحتفاظ بأوراق العمل بشكل آمن ضمانا ً للسرية ولمدة تكفي للوفاء بالمتطلبات القانونية
واإلدارية والمهنية لحفظ السجالت وبالمعايير المهنية واإلرشادات ،ويجب العناية بأوراق العمل لحمايتها
من الضياع أو السرقة أو التعديل أو اإلتالف ولضمان عدم االطالع عليها من قبل أشخاص غير مخولين.
ينبغى االحتفاظ بأوراق عمل المراجعة فى صورة ورقية أو الكترونية أو فى أى صورة أخرى،
وتشمل أوراق العمل بصفة عامة على إجراءات المراجعة المنفذة ،وأدلة المراجعة المناسبة التى تم
الحصول عليها  ،ونتائج المراجعة ،وعلى سبيل المثال ما يلى :
-

وثائق تخطيط عملية الرقابة وأسس التخطيط ،وبرامج المراجعة .
نتائج تنفيذ مهمة الرقابة (العمل الميداني) ونتائج التحليل مثل التحليل المالى و استخراج النسب
المحاسبية.
مذكرات وملخصات خاصة بموضوعات هامة .
قوائم الفحص.
المراسالت مع الجهة الخاضعة للرقابة او اطراف اخرى (بما فى ذلك البريد اإللكترونى).
محاضر االجتماع مع الجهة الخاضعة للرقابة او الخاصة بفريق الرقابة.
مالحظات المراجعين والتغيرات التى طرات عليها ،وبذلك يتم توثيق أي تغير يحدث في مسودة
تقرير الرقابة أو توثيق أسباب عدم إحداث تغيرات.
األوراق المتعلقة بالمراجعة اإلشرافية للتقرير.
االحتفاظ في ورق العمل بكل نسخة من مسودة التقرير مع تحديد هذه النسخة بوضوح ،وبذلك
يكون هناك تتبع منطقي وواضح من مسودة التقرير إلى التقرير النهائي.
ردود الجهة الخاضعة للرقابة على التقرير الرقابة.
نسخة من التقرير النهائي ،وخطابات التوجيه للجهة الخاضعة للرقابة واالطراف االخرى.
نسخة من األحاديث الصحفية والملفات الصحفية والنشرة الورقية والمنشورات اإلعالنية المتعلقة
بالتقرير
نسخة من العرض التقديمي للبرلمان أو اللجان البرلمانية حول التقرير.

-

نسخ من قصاصات الصحف أو المجالت المتعلقة بالتقرير.

-

 9-3-2توزيع تقارير الرقابة
أمرا ضروريًا لعمل الرقابة ليكون لها التأثير األمثل ،ويقوم الجهاز بتوزيع
يعد توزيع التقارير ً
التقارير على الجهات الخاضعة للرقابة والحكومة والمسئولين في السلطة التشريعية واألطراف المعنية
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الفصل الرابع
مرحلة متابعة تقارير الرقابة على األداء
يعتبر من األهداف الرئيسية للرقابة على األداء تحسين إدارة وتطوير أداء الجهات الخاضعة
للرقابة ،وذلك بتطبيق توصيات الرقابة ،وتساعد عملية متابعة تنفيذ توصيات الرقابة على التطبيق الفعال
والمالئم لتلك التوصيات ،وتشير المتابعة إلى الموقف الذي يفحص فيه المراجع اإلجراءات التصحيحية
التي اتخذتها الجهة الخاضعة للرقابة تجاه نتائج رقابة األداء السابقة وما إذا كانت نقاط الضعف التي تم
التعرف عليها في الرقابة قد قامت الجهة الخاضعة للرقابة بتصحيحها  ،ولتحقيق هذا يحتاج الجهاز لتبني
منه ًجا متسقا ً ومنتظما ً لمتابعة تقارير الرقابة.
 1-4-2أهداف وتوقيت وطبيعة المتابعة
تهدف متابعة تقارير رقابة األداء إلى تحديد مدى التقدم في تطبيق توصيات الرقابة وتأثير عملية
الرقابة ،وتزيد من فعالية تلك التقارير وقيمتها المضافة ،وتقدم معلومات تساعد فى التخطيط االستراتيجي
للرقابة(تغذية عكسية) ،وتساعد الحكومة والسلطة التشريعية فى توجيه اإلجراءات التنفيذية التصحيحية
وإظهار التحسينات ،كما تساعد فى تقييم أداء الجهاز وتدعم التقييم الذاتي لتحسين الجودة ،وبما يساهم في
تحقيق معرفة أفضل مما يوفر حوافز للتشجيع على التعلم والتطوير.
تعتمد الفترة المسموح بها لنشاط المتابعة على قرار فريق الرقابة فى ضوء طبيعة التوصيات
المقدمة ووفقا ً لسياسات واختصاصات الجهاز ،فقد تتطلب بعض التوصيات فترة زمنية أطول للتطبيق،
بينما قد تتطلب توصيات أخرى فترات زمنية قصيرة ،وعليه فقد تحتاج الجهة الخاضعة للرقابة إلى
السماح لها بوقت كاف لتطبيق اإلجراءات التصحيحية ،ولكن في نفس الوقت من المهم التأكد من البدء
مبكرا ً في العمل على التطبيق.
ال تنحصر المتابعة في تطبيق التوصيات ولكنها تركز بشكل أساسي على إذا ما كانت الجهة
الخاضعة للرقابة قد تناولت المشكلة على نحو صحيح ،وعلى المراجع أن يلتزم بالموضوعية واالستقاللية
فى تنفيذ عملية المتابعة فيركز بالتالي على :ما اذا كانت نقاط الضعف المحددة قد تم تصحيحها بدالً من
التركيز على ما اذا كانت توصيات معينة تم تنفيذها أم ال ،وتوجيه عمل المتابعة إلى تشجيع تنفيذ التوصيات
بدالً من محاوالت العثور على الحاالت التى لم يتم اتخاذ إجراءات بشأنها ،ويجب مراعاة األولوية فى
عملية المتابعة ضمن سياق استراتيجية شاملة حسبما هو محدد فى التخطيط االستراتيجي.
 2-4-2إجراءات عملية المتابعة
عند إجراء متابعة تقارير الرقابة ينبغي أن ينتهج المراجع نه ًجا غير متحيز ومستقل ،وينبغي أن
ينصب التركيز على تحديد ما إذا كانت اإلجراءات المتخذة بناء على النتائج والتوصيات تعالج األوضاع
المذكورة ،وذلك بعد منح الجهة الخاضعة للرقابة وقتا ً كافيا ً يسمح لها بتطبيق التوصيات.
وقد يتم أثناء القيام بمهام المتابعة الوقوف على أن الجهة الخاضعة للرقابة قد اتخذت إجراءات
تصحيحية كافية لتنفيذ التوصيات ،وأن موقف المجاالت التي تمت الرقابة عليها مقبول ،يمكن فى هذه
الحالة غلق الموضوع واالنتهاء من أعمال المتابعة ورفع تقرير بهذا الشأن إلى الجهات المختصة ،أما إذا
كان من الواضح أن الجهة الخاضعة للرقابة لم تتخذ إجراءات مناسبة لتصحيح األخطاء التي ظهرت في
النتائج ،أو أن اإلجراءات المتبعة ليس لها التأثير الكافي ،إذن ينبغي أن يتم إجراء عملية متابعة وستكون
هذه عملية رقابة أداء محدودة النطاق تشمل زمنيا ً الفترة التي تلحق صدور تقرير الجهاز ،وينبغي أن ال
يتجاوز نطاقها التوصيات التي أدرجها الجهاز في تقريره ،وهي تتطلب اللجوء إلى نفس أساليب المراجعة
المتبعة في المهام العادية من حيث اختيار العينات وفحص الوثائق وإجراء المقابالت والقيام بالمعاينات
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الميدانية والتي سينتج عنها في النهاية تقرير متابعة يرفع إلى الجهات المختصة ،وتتمثل إجراءات عملية
المتابعة فيما يلي:
 توجيه طلب رسمي من فريق رقابة االداء إلى الجهة الخاضعة للرقابة إلبالغ الجهاز كتابيًاباإلجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الموضحة في تقرير الرقابة ،مرفق به نموذج متابعة التوصيات
(نموذج رقم )---لملء هذا النموذج ثم إرسالها مرة أخرى إلى الجهاز.

نمو ج ()---
مسلسل

التوصيات

اإلجراءات التي
ينبغي أن تتبع

المسئول

الموعد النهائي

المزايا المتوقعة
(باألرقام إ ا أمكن)

1
2
3

-

-

-

-

ترتيب اجتماع مع الجهة الخاضعة للرقابة بعد مرور وقت محدد لتنفيذ التوصيات للوقوف على
اإلجراءات المتبعة لتحسين األداء ولمراجعة التوصيات التي تم تطبيقها ،ويجب أن تقدم الجهة
الخاضعة للرقابة وثائق حول اإلجراءات التصحيحية وآثارها.
ضا على معلومات إضافية من الرقابة المالية ورقابة االلتزام عن الجهة
كما يمكن الحصول أي ً
ضا بشكل أكثر فعالية للتأكد من أن اإلجراءات التصحيحية قد
الخاضعة للرقابة ،ويمكن أن تستخدم أي ً
تم اتخاذه.
اختيار العينات وفحص الوثائق وإجراء المقابالت والقيام بالمعاينات الميدانية المحدودة لجمع البيانات
عما إذا كانت المشاكل التي تم التعرف عليها قد تمت معالجتها بشكل مناسب أم ال ،وتحليل هذه
البيانات.
عقد اجتماع ختامي مع الجهة الخاضعة للرقابة بغرض عرض نتائج أعمال المتابعة عليها للتأكد من
صحتها والحصول على توضيحات منها في شأن التوصيات التي لم يتم تنفيذها.

يستخدم النموذج (نموذج )---لتقييم مدى تطبيق توصيات الرقابة المقدمة في تقارير الرقابة السابقة
وحالة هذا التطبيق ،وهذا النموذج يعد فعَّال لتأكيد حالة العمل الذي قامت به الجهة الخاضعة للرقابة على
كل توصية.

نمو ج ()---
مسلسل

التوصيات

اإلجراءات المتخذة
(طبقا ً لخطة العمل
المفصلة أو التقرير المقدم)

الحالة أو التقدم

أسباب عدم
اكتمال العمل على
التوصيات

التأثير( :إن وجد)

1
2
3

وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن هناك توصيات يتعذر التأكد من متابعة مدى تنفيذها ألسباب
منها أن النشاط الذي تعلقت به التوصية لم يعد ضمن الصالحيات الموكلة للجهة الخاضعة للرقابة ،أو أنه
لم يتم ممارسة ذلك النشاط بعد صدور تقرير الجهاز ،لذلك ال تدرج مثل هذه المالحظات ضمن تقرير
المتابعة المرفوع للجهة.
(انظر استمارة العمل رقم())11
 3-4-2تقرير المتابعة
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تقريرا حول نتائج متابعة توصيات الرقابة ويرسل إلى الجهة الخاضعة للرقابة
يجب أن يعد
ً
والسلطات المختصة ،كما ينبغي أن يتضمن هذا التقرير أوجه القصور والتحسن المحددة في متابعة
توصيات الرقابة ،عل ًما بأنه قد يبلغ تقرير المتابعة بشكل فردي أو في تقرير مجمع ،وقد تتضمن تقارير
المتابعة المجمعة تحليالً لالتجاهات والموضوعات المشتركة في عدد من التقارير الفردية ،كما ينبغي
ضا اإلبالغ عن أي إجراء إيجابي تم كاستجابة لتوصيات الرقابة.
أي ً
ويتضمن تقرير المتابعة التوصيات التى تم تنفيذها ،والتوصيات قيد التنفيذ ،والتي لم يتم تنفيذها
وأسباب ذلك ،وبما يتوافق مع مبادئ إعداد التقارير بالجهاز ،وبغض النظر عما إذا كان من المناسب
عرض تقرير المتابعة على مجلس النواب أم ال ،فسيعتمد ذلك على كيفية تقييم الجهاز ألهمية النتائج
واالستنتاجات والتأثيرات الالحقة على اإلجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها.
(انظر استمارة العمل رقم())16
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الملحق رقم ( :)1ضمان الجودة لمهام رقابة األداء
تتأثر مصففففداقية الجهاز وفاعليته بشففففك ول كبير بمدى تحقيق مسففففتوى عا ول من الجودة في التقارير
الرقابية ،فض فالً عن الحفاظ على هذا المسففتوى لتنفيذ كافة األنشففطة وفقًا لمعايير الجودة العالية ،ولتحقيق
ذلك يضففففع الجهاز أنظمة وإجراءات مالئمة ومرنة وغير معقدة تخص ضففففمان الجودة والرقابة عليها
للتأكد من تنفيذ عمليات الرقابة وفقًا للمعايير واإلرشففادات ،وتضففمن تحسففينات في الجودة ،وتمنع تكرار
نقاط الضفعف ،ويقوم الجهاز بشفرح وتوضفيح ذلك ألعضاءه بطريقة سلسة توفر لهم الفهم الصحيح لهذه
السياسات واإلجراءات.
تتألف رقابة الجودة من السفففياسفففات واإلجراءات التى وضفففعت للتأكد من تنفيذ جميع مراحل مهام
رقابة األداء (التخطيط ،والتنفيذ ،وإعداد التقارير ،والمتابعة) بجودة عالية وفقًا للمعايير المهنية للرقابة
وقواعدها وإجراءاتها والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
بينما تتألف عملية ضفففففمان الجودة من تقييم نظام رقابة الجودة ومراقبته بهدف توفير ضفففففمانات
منطقية تثبت عمل ضفففوابط الجودة بشفففك ول فعال وتنفيذ مهام رقابة األداء وفقا ً لمعايير الرقابة وقواعدها
وممارساتها وإجراءاتها.
 -1الجودة في رقابة األداء
تعد عملية رقابة األداء نشففففا ً
طا قائ ًما على المعرفة ،يصففففب اهتمامه األكبر على العمل عالي
نظرا لسفماته الخاصفة وارتباطه الوثيق بالسفياسفات ،ولضمان إنجاز العمل بجودة عالية ينبغي أن
الجودة ً
خاصفا بتكوين بيئة لرقابة األداء تؤمن الحوافز التي تضمن الجودة وتحسينها ،ويعد
يولي الجهاز اهتما ًما
ً
وجود نظام لضمان الجودة يعمل بشك ول صحيح أحد العناصر المهمة في هذا السياق.
1ف-1ضوابط الجودة الشاملة في رقابة األداء
تعد عمليات رقابة األداء غالبا ً من المهام المعقدة التي تتطلب عددا ً من المهارات والخبرات
والتجارب ،ويحتاج الجهاز إلى مراعاة اتباع الممارسفففففات المثلى لعملية رقابة األداء من أجل تحقيق
الجودة فيها  ،وتشفكل عملية رقابة األداء التي تحترم الممارسات الجيدة في حد ذاتها آلية رقابة للتأكد من
جودة تلك العملية والتقرير الناتج عنها.
وباإلضافة إلى تبني مسار جيد لرقابة األداء ،أوصت معايير الرقابة الخاصة بمنظمة اإلنتوساي
بعدد من الضففففوابط الشففففاملة التي تؤثر على الجودة في جميع مراحل عملية الرقابة وخطواتها ،وهى
كالتالى:
1ف1ف-1إطار إدارة جودة الرقابة
يجب على الجهاز أن يضففع إطارا ً شففامالً إلدارة جودة الرقابة يحتوي هذا اإلطار على مختلف عناصففر
اإلطار الجيد إلدارة جودة الرقابة وتتمثل تلك العناصر فى:
القيادة
أن تضففع قيادة الجهاز رؤية تخص جودة رقابة األداء وتحدد الطريقة التي تضففمن عمل الجهاز
وفقًا لهذه الرؤية.
المتطلبات األخالقية
أن يتأكد الجهاز من التزام أعضفففائه بالمبادئ األسفففاسفففية ألخالقيات المهنة المتمثلة فى النزاهة
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واالستقاللية والموضوعية والتجرد والسرية المهنية والكفاءة.
القدرة على تنفي المهام الرقابية
أن يتأكد الجهاز من توفر اإلمكانيات المطلوبة لتنفيذ المهام والقدرة على االلتزام بالمتطلبات
األخالقية ذات الصلة ،ومراعاة كيفية معالجة مخاطر الجودة التي قد تظهر خالل عملية الرقابة.
الموارد البشرية
أن يتأكد الجهاز من توفر الموارد والقدرة على تعيين األعضفاء ذوي الكفاءة والسفمات المناسبة
والتدريب الفعال إلكسففاب األعضففاء فهم واضففح للمعارف والمهارات المطلوبة لرقابة األداء ،وينبغي أن
يكون الفرد على دراية بأسفففاليب العلوم االجتماعية ،وخاصفففة األسفففاليب المتعلقة بالفعالية والكفاءة لكي
يتمكن من رقابة األداء ،وفي حالة عدم كفاية الموارد البشففرية واإلمكانيات المالية أو كليهما قد تتعرض
جودة عملية الرقابة للخطر.
أداء المهمة الرقابية
أن يضففع الجهاز سففياسففات وإجراءات لضففمان أن مهام رقابة األداء تتم وفقًا للمعايير وأفضففل
الممارسات.
المراجعة
أن يضففففع الجهاز الترتيبات لفحص مدى تطبيق اإلجراءات والسففففياسففففات بشففففك ول فعال ،وذلك
بوجود مستويات مختلفة لمراجعة األعمال في مراحلها المختلفة.
1ف1ف-2اإلشراف
يجب أن يكون عمل فريق الرقابة خاضففعا إلشففراف مالئم خالل كل مراحل الرقابة ،ويشففرف
كبار مسففففؤولي الرقابة على فريق رقابة األداء من خالل توجيههم ودعمهم وإرشففففادهم وذلك لضففففمان
تحقيق أهداف الرقابة ،كما تكفل عملية اإلشفراف االلتزام بالسياسات واإلجراءات والمنهجية والتوجيهات
المتفق عليها.
1ف1ف-3المتابعة
المراقبة هي عملية متابعة مدى التقدم في تحقيق المهمة التي كلف بها أعضاء الفريق أخذا ً بعين
االعتبار الوقت والميزانية المحددين ،وعلى الجهاز أن يضفففع معايير أداء مناسفففبة لبرامج رقابة األداء
(على سفففبيل المثال تكلفة العملية الرقابية-المدة الزمنية-النتائج) لتراقب وتوجه عمليات الرقابة بالمقارنة
مع هذه المعايير ،وينبغي على قائد الفريق الرقابى أن يعد تقارير منتظمة تقدم لإلدارة العليا حول هذا
الشأن.
1ف1ف-4الكفاءة
تعد رقابة األداء عمل معقد ،لذا يجب أن ينفذ هذا العمل فريق يتمتع بالكفاءات الالزمة لتحقيق
أغراض الرقابة ،وينبغي أن يسفففتوعب جميع أعضفففاء الفريق أسفففئلة الرقابة والشفففروط المرجعية للعمل
المسفففند إليهم ،ويجب على الجهاز في حالة وجود أمور معقدة وتقنية االسفففتعانة بخدمات الخبراء ذوي
المؤهالت الالزمة ،وينبغي لفريق الرقابة في حالة االسففففتعانة بالخبراء التأكد من اسففففتقالل الخبير عن
النشففففاط أو البرنامج الخاضففففع للرقابة ،وأن يكون على علم تام بشففففروط العمل الخاصففففة والمتطلبات
األخالقية.
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1ف1ف-5المنهجية واألدلة
يمثل وضفع األدلة والسفياسات واإلجراءات ووسائل الدعم األخرى دورا ً مهما ً في ترسيخ رقابة
األداء في الجهاز وإضفففاء الطابع المؤسففسففي عليها على المدى الطويل ،لذا ينبغي على الجهاز أن يكون
لديه أدلة وسفياسفات وإجراءات ومنهجية خاصفة لرقابة األداء ومن المستحسن أن يكون ذلك منسجما مع
المعايير الدولية وأفضل الممارسات.
1ف1ف-6المراجعة الخارجية
لضففففمانات ان عمليات الرقابة تمت وفقا ً للمعايير المهنية والمتطلبات التنظيمية والقانونية وأن
التقارير مناسبة يجب على الجهاز القيام بمراجعة خارجية وبمراجعة النظير أن أمكن ذلك.
1ف1ف-7التوثيق المالئم
ينبغي جمع أدلة إثبات مقنعة وذات صفففلة وكافية لدعم كافة النتائج واالسفففتنتاجات ،فضفففالً عن
توثيقها بشك ول صحيح ،كما يجب وضع نماذج موحدة ألوراق العمل وتوقيع المراجعين المعنيين عليها.
1ف1ف-8تقييم الجهة الخاضعة للرقابة
على الجهاز أن يأخذ بعين االعتبار مالحظات الجهة الخاضففففعة للرقابة على تقارير الجهاز،
وتقييمات المسفففففتخدمين الرئيسفففففيين لتقارير الرقابة كآليةً مفيدة ً لرقابة الجودة ،بل وتعتمد فعالية عمل
الجهاز على تقييمهم الفعال لتقارير الجهاز.
 -2الجودة على مستوى المهمة الرقابية
يجب أن تخضع مهام رقابة األداء لنظام ضمان الجودة ،وذلك بتضمين مهام رقابة األداء لعملية
اإلشففففراف على الجودة ومراقبتها وضففففمانها ،ولتوفير الضففففمانات المناسففففبة بأن مهمة رقابة األداء قد
أجريت وفقًا للمعايير المهنية والمتطلبات التنظيمية والقانونية ،الن إجراء عملية ضفففمان الجودة بشفففكل
مسفتقل من أشفخاص غير مشاركين فى اعداد التقرير بعد االنتهاء من عملية الرقابة وكتابة التقرير وقبل
كثيرا من احتمال الوصول إلى استنتاجات غير صحيحة.
طباعته ،سوف يقلل
ً
تتوفر الجودة خالل تنفيذ المهام الرقابية عن طريق االلتزام بالمبادئ واإلجراءات والمنهجيات
المحددة التي تهدف إلى تحقيق مسففتويات مرتفعة من الموضففوعية والمصففداقية والتناسففق واالسففتفادة من
إعداد التقارير والوثائق األخرى.
هناك عديد من الخطوات واإلجراءات الممكنة للتأكد من جودة أي مهمة رقابية ،وتسففففففاعد
الخطوات المهمة التالية في مرحلة الدراسففففة األولية ومرحلة تنفيذ المهمة الرقابية على تحسففففين جودة
مهمة رقابة األداء:
2ف-1مرحلة الدراسة األولية وخطة العمل
2ف1ف-1الحاجة إلى إجراء مسح
إن جودة عمليات المسفح تمثل أمرا ً أسفاسيا ً وضروريا ً في مرحلة التخطيط ،حيث تثمر في كثير
من األحيان عن اكتساب معارف تاريخية ومعارف عامة جيدة ،وقد تسفر عملية المسح عن تحذيرات او
مؤشفرات تدلل على وجود مشفاكل تحول دون القيام بعملية الرقابة ،ويتم المسح بالبحث عن المعلومات
مصففدرا مفيدًا
من مصففادر مختلفة ودراسففتها مثل الجهة الخاضففعة للرقابة والخبراء ،كما يعد اإلنترنت
ً
أيضفففففا ،وقد يحتاج المراجع إلى فحص مجموعة كبيرة من الموضفففففوعات المتعلقة بالفعالية والكفاءة
ً
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ودراستها من زوايا مختلفة من أجل تحديد األهداف.
2ف1ف-2ضرورة دراسة وجهات النظر والطرق المختلفة
ينبغي دراسففففة وجهات النظر والطرق المختلفة ،مثال" لمعرفة ما إذا كانت الموضففففوع تتعلق
بالكفاءة والفعالية أم ال ،ولتحديد ما إذا كان يجب تطبيق نهج يركز على النتائج أم نهج يركز على
المشففكلة ،كما يجب على فريق الرقابة إيجاد طرق لتحديد أهداف الرقابة ونطاقها من خالل المناقشففة مع
الخبراء أو من خالل التأمل وجلسات العصف الذهني وتطبيق النماذج والتقنيات المتنوعة.
2ف1ف-3ضرورة استشارة الخبراء واالستعانة بهم
من المهم الحصففففول على المسففففاعدة من أشففففخاص مسففففتقلين يتمتعون بمعرفة جيدة في مجال
الرقابة وغير المتوافره لدى الفريق الرقابى ،وقد يقدم المسففؤولون السففابقون في الجهة الخاضففعة للرقابة
معلومات قيمة ،كما يمكن االستعانة بالخبراء للرجوع إليهم ودعم فريق الرقابة.
2ف1ف-4التأكد من أن مقترحات خطة العمل تحظى بدراسة انتقادية
بعد مناقشففففة المسففففودة المكتوبة لخطة العمل مع أعضففففاء الفريق ينبغي تعديل المسففففودة وفقًا
للتعليقات المقدمة ،ويكون من المفيد وجود قائمة من المعايير أو قائمة مرجعية لهذه العملية ،وذلك قبل
إرسال خطة العمل المقترحة إلى اإلدارة العليا للمناقشة النهائية والموافقة عليها.
2ف1ف-5التحقق من بعض الموضوعات المهمة قبل الموافقة النهائية على خطة العمل
الستتياق والدافع :هل هناك مؤشففرات على مشففاكل في الكفاءة أو الفعالية ؟ هل فحصففت المعلومات ذات
الصفففلة وهل تمت اسفففتشفففارة الخبراء ،هل هذا الموضفففوع قابل للرقابة ويتماشفففى مع االختصفففاصفففات
والسياسات واألولويات؟
التصتتميم :هل حددت المشففكلة ووضففعت في سففياقها؟ هل تعد األهداف وأسففئلة الرقابة والنطاق والطرق
مالئمة وتتماشفى مع المعايير؟ ،وهل سفيقدم التصفميم إجابات موضوعية وموثوقة ألسئلة الرقابة وتحليالً
مناسبًا لهذه المشكلة؟ هل يضيف تقرير الرقابة والتوصيات المحتملة أي قيمة؟
القدرات والتخطيط :هل يسفتطيع الجهاز إجراء عملية الرقابة ،وهل تتوفر القدرات الالزمة ،وهل يمكن
الوصففول إلى البيانات والموارد الموثوقة؟ وهل توضففع قضففايا ضففمان الجودة في االعتبار؟ وهل تتس فم
خطة النشاط بالواقعية من ناحية الوقت والميزانية والموارد األخرى؟
2ف-2مرحلة تنفي المهمة الرقابية
2ف2ف-1توفير تعريف مناسبة عن المهمة الرقابية للجهة الخاضعة للرقابة
يمثل التواصفففففل الجيد مع الجهات الخاضفففففعة للرقابة في جميع مراحل عملية الرقابة أهمية
قصففففوى لجودة الرقابة وآثارها ،ومن المناسففففب أن يبدأ هذا التواصففففل من خالل عرض مقدمة تتناول
الغرض من الرقابة وأسفففاليبها وسفففير العملية والمعلومات المطلوبة ومناقشفففة ذلك مع الجهة الخاضفففعة
للرقابة.
2ف2ف-2إشراك الجهات الخاضعة للرقابة والحصول على األدلة من مختلف أصحاب المنفعة
من المهم إطالع إدارة الجهات الخاضففعة للرقابة على كافة األمور حيث يسففاعد ذلك على سففير
العملية في نصفففابها الصفففحيح ،إضفففافة إلى مقابلة أصفففحاب المصفففالح والخبراء ،ومحاولة فهم وجهات
نظرهم واالسفتفادة من خبراتهم وتجاربهم ،واتباع المسارات والنصائح التي تعطى ،والتحقق من معقولية
البيانات واألدلة.
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2ف2ف-3اإلشراف الفعّال واإلدارة المطلعة
يمثل التواصفففل المسفففتمر مع اإلدارة الداخلية أهمية قصفففوى لالنتهاء إلى تقرير عالي الجودة،
وينبغي أن يحدد برنامج العمل وخطة النشفففففاط جدوالً زمنيًا لالجتماعات المنتظمة من أجل مناقشفففففة
مختلف القضففففففايا المتعلقة باألداء وإنجاز عملية الرقابة ،كما تعد النقاشففففففات المبكرة لالسففففففتنتاجات
والتوصففيات المحتملة عامالً حاس ف ًما لالتفاق حول تنفيذ المهمة الرقابية بشففك ول مناسففب قبل إقرار اإلدارة
العليا لتقرير الرقابة.
2ف2ف-4فحص المشرف أو اإلدارة للمشاكل خالل عملية الرقابة
 هل يتبع الفريق خطة النشاط والمنهجية المعمول بها في الوقت المحدد؟ هل يطبق الفريق الوسائل الصحيحة ،وهل توجد مشاكل في جمع المعلومات؟ هل تمت مناقشة كافة وجهات النظر واآلراء ،وهل أجريت التحليالت بصورةو كافية؟ هل تتطلب نقاط الخالف المهمة تدخل اإلدارة؟ هل ظهرت مؤشرات على الحاجة إلى التغيير في تصميم الرقابة؟2ف2ف-5عقد اجتماعات لمجموعة نقاش
يمثل فحص النتائج واالسففتنتاجات األولية مع ممثلي الجهة الخاضففعة للرقابة وأصففحاب المنفعة
اآلخرين أحد أجزاء تنفيذ المهمة ،وتوفر اجتماعات مجموعة النقاش هذه الفرصة قبل اتخاذ أي قرارات،
وتقدم مجموعات النقاش للفريق تأكيدات حول البيانات المجمعة أو متطلبات البيانات اإلضففافية ،كما تعد
ضا طريقة مناسبة لحصول اإلدارة على المعلومات الصحيحة عن جودة أداء الرقابة.
أي ً
2ف2ف-6االستعانة بالزمالء والخبراء داخل الجهاز
دورا مه ًما في تحسففففين مسففففودات
تمثل االسففففتفادة الدقيقة من الخبرات في مهمة رقابة األداء ً
التقارير ،مثلما هو الحال في إعداد خطط العمل ،وقد ينفذ هذا األمر بصورةو جيدة مع القضايا المطروحة
للتقييم ،مثل القضايا المنهجية والقضايا التي تركز على احتياجات القراء أو القضايا المنطقية.
2ف2ف-7تنفي الفحص الخارجي عن طريق الخبراء
يوفر الفحص الدقيق الذي يجريه خبراء خارجيون تقيي ًما يوضففح للفريق مدى مصففداقية مسففودة
أيضفففا إلى االنتقادات واألدلة المهمة التي يجب
التقرير وقوة حجتها ،وقد يشفففير هذا النوع من الفحص
ً
على الفريق معالجتها باإلضففففافة إلى تقييم القيمة المضففففافة للرقابة ،كما ينبغي إجراء هذا الفحص قبل
عملية التحقق من صحة النتائج مع الجهة الخاضعة للرقابة.
2ف2ف-8إجراء عملية تنقيح مناسبة
من األمور الجوهرية إلنتاج تقرير ذو مصفففداقية عالية وعملية رقابة ذات أثر قوي عدم طعن
الجهات الخاضففففعة للرقابة فى النتائج المجمعة في التقري ،وينبغي تحقق فريق الرقابة من هذه العملية
خالل إجراء عملية التحقق من صففففحة النتائج مع الجهة الخاضففففعة للرقابة ،وفي حالة وجود تغييرات
متكررة أو كبيرة على مسفففودة التقرير ينبغي إجراء عملية التحقق أكثر من مرة ،كما يجب على فريق
الرقابة تحليل تعليقات الجهة الخاضففعة للرقابة ومناقشففتها مع مدير فريق رقابة األداء ،وإجراء تعديالت
على المسودة وفقًا لهذه المناقشات.
2ف2ف-9تقديم مسودة التقرير إلى اإلدارة العليا
بعد إعداد مسفففففودة التقرير يقدم فريق الرقابة المسفففففودة إلى اإلدارة العليا في الجهاز للفحص
واتخاذ القرار النهائي.
2ف2ف-10كتابة تقرير شامل سهل القراءة
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يعد تقرير الرقابة هو المنتج الذي تعتمد عليه الجهات الخارجية في الحكم على مهمة الرقابة،
ومن الضففروري إصففدار تقرير موثوق ومتوازن يضففيف قيمة إلى الجهات الخاضففعة للرقابة وأصففحاب
المصفلحة اآلخرين ،وينبغي توضففيح غرض الرقابة ونطاقها وأسففلوبها في التقرير ،إضففافةً إلى ضفرورة
اسففتناد النتائج على األدلة مع وضففعها في السففياق السففليم ،فض فالً عن تناول جميع الجوانب واألدلة ذات
الصفففلة في التقرير ،ويجب أن يتم اعتماد التقرير وأن يتسفففم باالكتمال والدقة والموضفففوعية والوضفففوح
واإليجاز قدر اإلمكان ،ومن الضففروري أن يكون التقرير سففهل القراءة ،بمعنى أنه يمكن فهم مضففمونه
من قبل القارئ المهتم غير المطلع.
2ف2ف-11عقد اجتماع ختامي واستكمال التقرير مرة أخرى
توفر المناقشفة الموضوعية مع الجهة الخاضعة للرقابة قبل نشر التقرير فرصة لمناقشة مختلف
القضفايا وتوضفيحها ،وتسفاهم هذه المناقشفات في منع سفوء الفهم والخالفات غير الضرورية ،فضالً عن
تسهيل عملية الرقابة.
2ف2ف-12استيفاء متطلبات اإلدارة العليا قبل توزيع التقرير التقرير
 هل التقرير قابل لالستيعاب وهل تتسم أهدافه األساسية بالموضوعية وقوة الحجة؟ هل النتائج موثوقة وموضوعة ضمن سياقها ومدعومة بأدلة قوية ونزيهة؟ هل يعكس الملخص التنفيذي االتجاه العام والنتائج؟ هل تم استنباط االستنتاجات بشك ول منطقي من التحليالت والنتائج؟ هل خضفففعت نقاط الخالف مع الجهات الخاضفففعة للرقابة أو الخبراء أو المتناقضفففات المتعلقةبالحقائق للتحليل؟
 هل تعتمد التوصيات على أدلة تتسم بالوضوح وتعطي قيمة مضافة؟-3قائمة مراجعة ضمان الجودة
لتحقيق عملية ضفففففمان الجودة في مهام رقابة األداء تسفففففتخدم قائمة مراجعة ضفففففمان الجودة
(اسفففتمارة رقم " ") والتي تلخص القواعد والسفففياسفففات واإلجراءات األسفففاسفففية للرقابة على الجودة من
ناحية واإلجراءات المرتبطة بتنفيذ جميع مراحل مهام رقابة األداء من ناحية أخرى.
والهدف من قائمة مراجعة ضفففمان الجودة هو مسفففاعدة فريق الرقابة فى إنتاج مهام رقابة أداء
ذات جودة عالية ،فهي تسففاعد مراجعي الجهاز على تنفيذ قواعد وسففياسففات وإجراءات الرقابة األسففاسففية
خالل قيامهم بأعمال المراجعة وكذلك تقديم أداة فعالة للمشرفين والمديرين على كل المستويات للمساعدة
فى التأكد من االلتزام بقواعد وسياسات وإجراءات الرقابة.
ويجب تعبئة قائمة مراجعة ضفففمان الجودة خالل سفففير المهمة الرقابية من مرحلة إلى مرحلة،
وتقل فعاليتها كأداة عمل اذا لم تتم تعبئتها حتى نهاية المهمة  ،ومن الممارسففففات المفيدة االطالع على
أسففففئلة كل قسففففم بتلك القائمة قبل بدء تلك المرحلة من مراحل المهمة  ،ويجب إكمال قائمة المراجعة
بمالحظات ووثائق إضافية وذلك إلضافة المزيد من اإليضاح نظرا ً ألن مهام رقابة األداء غالبا ما تكون
فريدة ويمكن أن تتضففمن ظروفا ً أو قرارات غير عادية  ،ومثل هذه التفاصففيل اإلضففافية سففتكون مهمة
بشكل خاص لإلجابة "لم يتم" أو "ال ينطبق" وفى كل األحوال فهي إجابات ليست خاطئة.
وفى نهاية المهمة يجب االطالع على قائمة مراجعة ضففمان الجودة من قبل المديرين للتأكد من
دقتها واكتمالها وإجراء أي إضففافات أو تعديالت ضففرورية والتوقيع عليها لتصففبح جزء من أوراق عمل
المهمة ،وكذلك عرضففها على مشففرف غير مشففارك فى اعداد التقرير لتقييم مسففتوى التنفيذ مثل المكتب
الفني باإلدارات.
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قائمة مراجعة ضمان الجودة لمهام رقابة األداء
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مستوى اإلنجاز
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العمل

مالحظات

توقيع
الفاحص

الملف الدائم
 -1تم فتح ملف دائم للجهة متضففمنا ً
مكونففاتففه الرئيسفففففففيففة (القوانين،
األنفظفمففففة ،اللوائح ،القرارات،
الفهفيكففففل التنظيمي ،الوظففففائف
واإلدارات الرئيسفففففففيفففة ،مواقع
وففففروع الفففجفففهففففة ،اسفففففففففمففففاء
األشفففففففخفاص المؤثرين بفالجهة
الخاضعة للرقابة ،الخ).
 -2تم تحففففديففففث محتويففففات الملف
الدائم ،وتم توثيق ذلك.
الخطة الرقابية
 -1تم تحفديد أهداف الرقابة وطبيعة
 /نوع االختبفارات الضفففففففرورية
(أسفففففففلوب الرقفابفة) لتحقيق هففذه
األهداف.
 -2تم تحديد نطاق الرقابة.
 -3تم تحفففديفففد منهجيفففة الرقفففابفففة،
ومصادر معايير أعمال الرقابة
الخاصة بالمهمة.
 -1تم تحفديفد وتقييم أنظمفة الرقفابة
الداخلية الرئيسفففية وإجراء تقييم
مفبففففدئي لتحففففديففففد نقففففاط القوة
والضفففففففعف فيها ،وتقدير خطر
عدم منعها أو كشفها في حاالت
عدم االلتزام بالقوانين واللوائح،
وتم ربط وتوضيح مدى دراسة
وتقييم بيئفففة الرقفففابفففة الفففداخليفففة
الفمفطفلفوبين بففففأهففففداف مهمففففة
الفرقففففابففففة ودرجففففة االعفتمففففاد
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المطلوبة.
 -1تمفففت مراعفففاة دور وبرنفففامج
عفمففففل الفمفراجع الففففداخلي في
الجهة الخاضعة للرقابة.
 -6تمفففت مراعفففاة الصفففففففعوبفففات
/المعوقففففات المتوقعففففة لمهمففففة
الرقففابففة (خففاصفففففففة من جففانففب
الجهة الخاضعة للرقابة).
 -7تم تحفديفد مناطق الرقابة الهامة
والحساسة.
 -1تفم حصفففففففر كففففافففففة الففقففوانففين
واألنظمفففة واللوائح والقرارات
والفتفي قففففد يفكون لهففففا تففففأثير
هام/مادي على أهداف الرقابة.
 -8تم تحفففديفففد احتيفففاجفففات مهمفففة
وفريق الرقفابفة (كفالدعم الفني،
الرقفابفة على الحاسفففففففب اآللي،
برامج آلية مساعدة ،الخ)
 -11تم تحديد فريق مهمة الرقابة.
 -11تم تحفديفد برنامج زمني لمهمة
الرقفابفة )يبين مفدتهفا اإلجمالية
وتوزريع الوقفففت /الجهفففد على
البنود الرئيسفففففففيفة للرقفابة و/أو
المراحل الرئيسية للمهمة).
 -12تم اعتمففاد الخطففة من قبففل كففل
من المشرفين والمديرين.
 -13في حفففالفففة التعفففديالت الالحقفففة
عفلى أمور التخطيط في ملف
أوراق الففعففمففففل الففتففي سفففففففبففق
اعتمفادها (المذكورة أعاله) ،تم
توثيق تفاصفففففيل ومبررات تلك
التعديالت واعتمادها في صفففيغ
محدثة.
-111اجلهاز املركزي للمحاسبات

دليل رقابة األداء

يتتمتتأل بتتمتتعتترفتتتتة
مشتتتتتتتترف غتتيتتر
مشارك فى اعداد
التقرير (المكتتتب
الفني باإلدارة)
تقييم مستوى
التنفي

امللحق رقم ( :)1ضمان اجلودة ملهام رقابة األداء

املالحق واملرفقات

يمأل بمعرفة الفاحص
مستوى اإلنجاز
تم

لم
يتم

ال
ينطبق

المرجع
من
أوراق
العمل

مالحظات

توقيع
الفاحص

برنامج الرقابة
 -1تم إعداد برنامج رقابي بأهداف
فرعية تغطي األهداف الرئيسية
ألعمففال رقففابففة األداء (أنظمففة
الرقففففابففففة الففففداخليففففة ،االلتزام،
الكفففاءة ،الفعففاليففة ،الخ) ،بحيففث
يفغفطفي جفمففيففع الحسففففففففففابففففات
والمحاور واألنشفففطة والعمليات
والففمففنففففاطففق الففجففوهففريففففة ذات
العالقة بموضفففففوع المهمة ،وتم
اعتمفففاده من قبفففل المشفففففففرفين
والمديرين.
 -2تم تحفديفد المعفايير الرقفابية لكل
هدف رقابي فرعي.
 -3تم تحفديفد المخاطر الرقابية لكل
هدف فرعي.
 -1تفففففم تفففففحفففففديفففففد اإلجفففففراءات
/االختبفارات الرقفابية بصفففففففيغة
مفصلة ومحددة ومتكاملة تسهل
تنفيذها.
 -1تم إعففداد برنففامج الرقففابففة بنففاء
على مخاطر الرقابة التي
سفففففففبق تحففديففدهففا وتقييم تبعففاتهففا في
المرحل المبدئية ،وتم توثيق ما يثبت
ذلك.
 -6في حالة التعديالت الالحقة على
برنففامج الرقففابففة الففذي سفففففففبق
اعتمففاده ،تم توثيق تفففاصفففففففيففل
ومففبففررات تففلففففك الففتففعففففديففالت
واعتمادها في صيغ محدثة.
التنفي
 -1تم توثيق أسس اختيار العينات
وحجمهفا ،واعتمفادهفا من قبل
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المشرفين والمديرين.
 -2في حالة األنظمة المحاسففففففبية
أو الفمعلومففففاتيففففة األليففففة ،تم
التأكد من أن إجراءات رقابتها
الداخلية تعمل بشفففكل مناسفففب
يضفففففففمن نزاهففة واعتمففاديفففة
واكفففتفففمففففال الفففمفففعفففلفففومففففات
والبيانات ،وتم توثيق ما يثبت
ذلك.
 -3فففي حففففالففففة وجففود جففوانففففب
قففانونيففة ،أو في حففالففة داللففة
إجفراءات الفرقففففابففففة المنجزة
على حدوث أو احتمال حدوث
تصفففففففرففات غير قففانونيففة ،تم
اخذ رأى الجهاز قبل الشروع
في إجراءات رقابية إضفففافية،
وتم توثيق مفا يثبفت ذلفك ،وتم
تحفديفد وتقييم مفدى تأثير هذه
التصرفات على أعمال ونتائج
الرقففابففة ،وتم توثيق مففا يثبففت
ذلك.
اإلشراف والمراجعة
 -1تم التفأكد من تنفيذ اإلجراءات
الرقففابيففة الواردة في برنففامج
الرقففابففة ،وتم توثيق مففا يثبففت
ذلك معتمدا من قبل المشرفين
والمديرين.
 -2قفام مسفففففففئول المهمفة (المدير
العام أو المشفففففرف) بمراجعة
كففففل اإلجففراءات الففرقففففابففيففففة
الواردة في برنففامج الرقففابففة،
وأنفففه تم توثيق مفففا يثبفففت أن
الفمراجعففففة قففففد تمففففت خالل
مراحفففل تنفيفففذ المهمفففة وقبفففل
الصياغة النهائية للتقرير.
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 -3في حفففالفففة عفففدم تنفيفففذ بعض
إجراءات /خطوات العمففل في
برنففففامج الرقففففابففففة تم توثيق
مبررات عفدم تنفيذ كل واحدة
منها واعتماد المديرين.
 -1تم مففلء بيففان إكمففال وإغالق
ملف أوراق العمففل واعتمففاده
مفففن قفففبففففل الفففمشفففففففففرففففيفففيفففن
والمديرين.
 -1تفففم تفففوثفففيفففق حصففففففففففيفففلففففة
االجتمفففاعفففات الهفففامفففة لفريق
الففففرقففففابففففة ،ومففففحففففاضففففففففففر
االجتمفاعات الهامة بين فريق
الرقابة ومسفففففففئولي وموظفي
الجهة خالل مراحل الرقابة.
 -6يوجففففد ترقيم لجميع ملفففففات
أوراق عمفل المهمة ،وفهرس
لمحتويات كل ملف ،وفواصل
رئفيسفففففففيففففة وأخرى فرعيففففة
معنونه بشكل واضح.
 -7تفم االحفتففففففاظ بجميع أوراق
العمفل/المسفففففففتنفدات/البيانات/
والففمففعففلففومففففات  /الففمففلفففففففات
اإللكترونية (سفففففواء تلك التي
أعففففدهففففا فففريففق الففعففمففففل أو
المستلمة من الجهة أو من أية
جهففة أخرى) ،وتم توثيق مففا
يثبت ذلك.
التقرير
 -1تم توثيق مفففا يثبفففت أنفففه قفففد تم
التففففأكففففد من أن إعففففداد تقرير
مالحظات الرقابة تم وفقا للبنية
والفمحتويففففات الواجبففففة ،فيمففففا
يتعلق باال تي:
 الغالف متضففففمنا اسففففم التقرير
والتاريخ.
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يمأل بمعرفة الفاحص
مستوى اإلنجاز
تم





محتويات التقرير
ملخص التقرير.
مففقففففدمففففة الففتففقففريففر (تففحففففديففففد
المرجعيفففة القفففانونيفففة المخولفففة
لمهمة الرقابة)
أهداف الرقابة.
نطاق الرقابة.
منهجية الرقابة.
نتفائج أعمال الرقابة مفصفففففففلة
على األهداف الرئيسية للمهمة.
التوصيات.
ردود الجهة.
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تعقيبات الجهاز.
تم التففأكففد من تفصفففففففيففل ودقففة
وصفففففففحفففة محتويفففات التقرير
المبفففدئ لمالحظفففات الرقفففابفففة
وربطفففه بفففأوراق العمفففل وأيفففة
قفرائن أخرى ،وتم توثيق مففففا
يثبت ذلك.
تم التففأكففد من أن المالحظففات
الفجفوهفريففففة/الهففففامففففة/المعنيففففة
الواردة في أوراق العمففل قففد تم
ففعال تضفففففففمينهففففا في التقرير
المبففدئي ،وتم توثيق مففا يثبففت
ذلك.
تم االحتفففاظ بففالتقرير المبففدئ
المرسففل للجهة في ملف أوراق
العمل ،وهل تم االحتفاظ بنسخة
من التقرير النهففففائي في ملف
أوراق العمل.
في نهفففايفففة المهمفففة ،تم توثيق
تقييم مهمففة الرقففابففة فيمففا يتعلق
بفكففففففاءة ففريق العمففففل لتنفيففففذ
المهمفففة (مثال مقفففارنفففة الوقفففت
المبففذول فعليففا في المهمففة بمففا
كفان مخططفا لفه) ،وتم اعتماده
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من قبففل رئيس القطففاع ومففدير
اإلدارة.
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الملحق رقم ( :)2إدارة مخاطر رقابة األداء
يجب بذل العناية المهنية المطلوبة لتنفيذ مهام رقابية ذات جودة عالية ،وذلك باتخاذ كافة
االحتياطات الواجبة لتخطي العقبات التي تحول دون تنفيذ تلك المهام ،وتقليص المخاطر التي تحيط بها
إلى أدنى حد ممكن ،وذلك يستوجب اإللمام بالمخاطر المتعلقة باإلطار العام لمهام الرقابة والمتصلة
بتنفيذها ،وكيفية الحد من تلك المخاطر.
ويمكن إيضاح تلك المخاطر كما يلي:
-1المخاطر المتعلقة باإلطار العام لمهام الرقابة
تتعلق هذه المخاطر بالجهة الخاضعة للرقابة وبأداء فريق الرقابة وبموضوع مهمة الرقابة.
 1-1مخاطر متعلقة بالجهة الخاضعة للرقابة
هي مخاطر تتعلق أساسا ً بما يلي:





غياب أهداف واضحة لدى الجهة وغياب مؤشرات قياس ألدائها.
عففدم تحففديففد دقيق للمهففام وللمسفففففففئوليففات الموكلففة إلى الجهففة وعففدم وضفففففففوح عالقففاتهففا
ومسئولياتها تجاه الجهات األخرى.
غياب البيانات والمعلومات الموثوق بها لدى الجهة.
ضعف ثقة الجهة تجاه الجهاز الرقابي ومراجعيه وعدم التعاون معهم.

 2-1مخاطر متعلقة بأداء فريق الرقابة
توجد مخاطر متعددة تتصل بأداء بفريق الرقابة وهي كثيرا ً ما تهدد جودة أعمالهم منها:
 ضعف استقاللية المراجعين وعدم حيادهم تجاه الجهة الخاضعة للرقابة
 قلة خبرتهم ونقص عددهم وعدم مواكبتهم للمستحدثات في مجاالت العمل الرقابي
 عدم قدرتهم على التفاعل السفريع مع المسففتجدات الطارئة التي تحدث خالل تنفيذ المهام
الرقابية.
 3-1مخاطر متعلقة باختيار موضوع مهمة الرقابة
هي المخاطر المتصلة بدرجة التعقيد الفني لموضوع الرقابة أو الحساسية السياسية أو االجتماعية تجاه
الموضوع وتداخل خصائصه مع موضوعات أخرى غير المعنية بالمهمة الرقابية والتي قد تزيد من
صعوبة تحديد نطاق المهمة الرقابية ،وعزل تأثيرات الموضوعات األخرى التي تنعكس عليه ،وهو ما
يحد كثيراً من فعالية مهام الرقابة التي تتناول تقييم البرامج والمشروعات الحكومية.
-2المخاطر المرتبطة بتنفي مهام الرقابة:
ينتج عن المخاطر المتعلقة باإلطار العام لمهام الرقابة التي تم ذكرها سابقا ،مخاطر عملية ترتبط
بتخطيط األعمال وتنفيذها وإصدار ومتابعة التقارير.
 1-2المخاطر المرتبطة بمرحلة التخطيط ألعمال الرقابة
تتمثل المخاطر المرتبطة بمرحلة التخطيط ألعمال الرقابة فيما يلي:
 خطر عدم وضوح أهداف ونطاق مهمة الرقابة.
 خطر عدم وجود مسح مبدئي ودراسات مبدئية سابقة لتحديد المهمة ووضع األهداف.
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خطر وضع إطار زمني ال يناسب متطلبات تنفيذ أعمال الرقابة المبرمجة أو تصميم أعمال،
رقابة تتطلب حيزا ً زمنيا كبيراً يتجاوز النطاق الزمني المتاح لتنفيذها.
خطر تخطيط أعمال رقابة نمطية ال تتالءم مع طبيعة وخصوصيات الجهة الخاضعة للرقابة.
خطر تخطيط أعمال رقابة مكلفة ماديا.
خطر تخطيط أعمال رقابة ذات عالقة بموضوعات ضعيفة الخطورة وغير جوهرية.
خطر إغفال التخطيط ألعمال رقابة تتعلق بموضوعات جوهرية ذات خطورة عالية.
خطر ضعف معايير الرقابة المعتمدة.
خطر عدم توفر الدعم الفني الكافي.
خطر تضمين فريق الرقابة ألعضاء غير مناسبين للمهمة.
خطر عدم توفير الوسائل والمعدات المادية الالزمة للمهمة.
خطر عدم الوصول إلى المعلومات وشكوك حول نوعيتها.
خطر االحتيال وإساءة استخدام الموارد والممارسات غير المنتظمة بالجهة الخاضعة للرقابة.
خطر عدم إضافة قيمة للمستخدمين.

ويمكن الحد من تلك المخاطر باستيفاء الشروط التالية:
 أن تكون الموضوعات المختارة للرقابة على األداء قابلة للرقابة ويتم دراسة ذلك خالل مرحلة
التخطيط التشغيلي باإلضافة إلى دراستها في عملية التخطيط االستراتيجي.
 التقييم الموضوعي في مرحلة التخطيط لكفاءة المراجعين في تنفيذ عمليات الرقابة ومدى الحاجة
كثيرا من مخاطر عدم امتالك المهارات
إلى إشراك خبير خارجي إذا لزم األمر ،وذلك يقلل
ً
الالزمة إلجراء تحليل مفصل.
 تشكيل فرق الرقابة بحيث يمتلك الفريق بكامله الخبرة الالزمة إلجراء تحليل مفصل لموضوعات
الرقابة.
 المناقشات مع أصحاب المصالح وصانعي القرار والخبراء تساعد على تحديد مقاييس واقعية
ومبررة ويوفر دعم لتلك المقاييس.
 اختيار موضوعات الرقابة ذات األهمية (وليس األهمية المالية فحسب ولكن أيضا ذات األهمية
االجتماعية و  /أو السياسية) والتي تؤدي إلى فوائد هامة للعامة واإلدارة ،أو الجهة الخاضعة
للرقابة ،أو الجمهور ،وينبغي أن تهدف عملية االختيار لموضوعات الرقابة إلى تحقيق القدر
األعظم من األثر المتوقع لعملية الرقابة ،وبالتالي فإن عملية التخطيط االستراتيجي المنهجية
تضمن إلى حد كبير أن الموضوع الذي تم اختياره للرقابة على األداء سيضيف قيمة.
 لدى تحديد األهداف يأخذ الفريق الرقابي في االعتبار األثر المنتظر للعملية الرقابية ،فمن
الضروري أن تكون موضوعات الرقابة ومشكالتها التي يجري تناولها في عملية الرقابة من
النوع الذي يمكن أن يعزز أثر الرقابة.
 تحديث المعرفة العملية للمراجعين وتوسيعها في موضوع معين وتوفير تحليل أعمق أو رؤى
أحدث ،وذلك عبر دراسة أنواع مختلفة من مستندات الجهة الخاضعة للرقابة وكذلك عمليات
الرقابة الماضية والتقييمات التي تقوم بها األجهزة الرقابية العليا أو غيرها.
 تحديد مصادر األدلة وتقنيات جمعها في مرحلة التخطيط سيساهم في الحد من مخاطر عدم القدرة
على الوصول إلى البيانات.
 أجراء تقييم حول إمكانية الحصول على المعلومات ونوعية المعلومات عند تحديد مجال العملية
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الرقابية ومخططها ،وتضمين تقرير المراجعة معلومات حول مصدر البيانات ونوعيتها والقيود
المتعلقة بالحصول على المعلومات ونوعية المعلومات كنتائج في تقارير الرقابة.
 تقييم جودة المعلومات المتوفرة واالستنتاجات التي يمكن استخالصها منها وخاصة المعلومات
المخزنة بشكل إلكتروني.
 تحديد طبيعة الملفات ومواقعها ومدى توفرها عند انطالق العملية الرقابية حتى يمكن فحصها
بطريقة تضمن فعالية التكلفة ،ويقيم المراجع الوثائق التى ينوى االستناد اليها والصادرة عن
أنظمة الرقابة الداخلية.
 2-2المخاطر المرتبطة بمرحلة تنفي أعمال الرقابة
تتمثل المخاطر المرتبطة بمرحلة تنفيذ أعمال الرقابة فيما يلي:
 خطر عدم تنفيذ خطوات الرقابة المدرجة في برامج الرقابة.
 خطر عدم وجود أشراف فعال أثناء تنفيذ المهمة.
 خطر ضعف التنسيق مع موظفي الجهة الخاضعة للرقابة.
 خطر اعتماد مصادر معلومات ضعيفة المصداقية (كبيانات غير دقيقة أو غير محدثة).
 خطر إتباع أساليب رقابة غير قابلة للمراجعة والتقييم (مثل عدم تحديد أساليب اختيار العينات).
 خطر تجاوز اإلطار الزمني المتاح إلتمام أعمال الرقابة.
 خطر اختيار عينات ذات حجم غير مناسب وال تعكس مواصفاتها مواصفات المجموعة الكلية
المزمع فحصها.
 خطر ضعف تحليل واستغالل المعلومات المتوفرة.
 خطر عدم االستعانة بآراء الخبراء والمختصين في المجاالت التي تستوجب استشارتهم.
 خطر إغفال الكشف عن تجاوزات أو أخطاء جوهرية.
 خطر عدم الحصول على أدلة ومستندات إثبات كافية.
 خطر عدم إحكام حفظ أوراق العمل وعدم المحافظة على سريتها.
 خطر الفشل في جمع األدلة ذات الصلة أو معالجتها.
 خطر عدم القدرة على إجراء تحليل كاف.
 خطر التعامل مع تعقيدات جوهرية وحساسيات سياسية.
ويمكن تخفيف تلك المخاطر باستيفاء الشروط التالية:







أن يمتلك فريق الرقابة بكامله المعرفة الكافية بالموضوع وبتقنيات الرقابة.
اإلشراف الميداني على أعمال الرقابة بشكل يومي يضمن أن العمل األساسي الذي ينبثق من
مهمة الرقابة سوف يكون كامالً فيما يتعلق بتغطية القضايا الرئيسية لعملية الرقابة.
التقييم المستمر للحاجة إلى البيانات لتجنب االنشغال بالتفاصيل الخارجة عن الموضوع ،وتجنب
خطر فقدان التركيز على موضوعات الرقابة األساسية وأدلتها.
إعادة النظر في أسئلة الرقابة وأغراضها ومشاكلها أثناء تحليل البيانات يساعد فى التحقق من
جمع المعلومات حول جميع الموضوعات المتعلقة بالرقابة وأدلتها.
عقد اجتماعات مع الجهات الخاضعة للرقابة لتأكيد الحقائق وتعزيز نتائج العملية الرقابية
وتوصياتها.
يستخدم الجهاز صالحياته للحصول على المعلومات بشكل دبلوماسي دون اإلفراط في استخدام
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ضا أن يعمل على إبالغ الجهات الخاضعة للرقابة قبل وقت معقول
السلطة أو التخويف ،وعليه أي ً
بالبدء في العملية الرقابية وأن يناقش مع موظفي الجهة المعنيين النطاق العام لعملية المراقبة.
وحذرا في البحث عن أدلة كافية.
على المراجع أن يكون مبد ًعا ومرنًا
ً
على المراجع ين أن يفهموا نظم الرقابة الداخلية المعنية لتحديد نقاط الضعف الرئيسية في النظام
التي يمكن أن تؤدي إلى وقوع المخالفات التي تعيق األداء.
على المراجعين تحديد مدى تأثير الحاالت أو المعامالت التي قد تدل على وجود أعمال غير
قانونية أو سوء استخدام على نتائج العملية الرقابية واللجوء إلى مساعدة المختصين في الحاالت
المعقدة.
على المراجعين أن يحددوا ما إذا كانت الجهات المعنية قد اتخذت اإلجراءات التصحيحية المناسبة
لمعالج ة نقاط الضعف كاستجابة ألية توصيات من عمليات الرقابة السابقة أو االختبارات األخرى
المتعلقة بأهداف الرقابة ،وعندها يجب أن يكون المراجعون متيقظين لمخاطر االحتيال أو سوء
استخدام األنظمة.
على المراجعين أثناء قيامهم بالرقابة وحين يكون هذا مناسبًا إبالغ السلطات المعنية عن أية
مخالفات مالية مهمة تبرر اتخاذ إجراءات عاجلة قد يؤدي تأخيرها إلى العبث باألدلة أو التسبب
في المزيد من الخسائر المالية للجهة المعنية.
على المراجع المحافظة على استقالليته عن التأثير السياسي حتى يتسنى له ممارسة مسئولياته
الرقابية بتجرد ،وهذا من شأنه حماية الجهاز من االدعاءات بأن تقرير رقابة األداء ذو دوافع
سياسية ،خاصة عندما يكون التقرير حول قضية حساسة سياسيًا.
عندما يبدأ المراجع في التساؤل عما إذا كان االلتزام العمومي للجهة الخاضعة للرقابة بأهدافها
الرئيسية ذا جدوى ،فإن عليه الحذر من تجاوز سلطته بتعدي الخط الذي يفصله عن المجال
السياسي ،رغم أن رقابة األداء يمكنها التشكيك في المعطيات المتوفرة أو العملية المتبعة في
صياغة السياسات ،فمن المستحسن االمتناع عن التشكيك في السياسة نفسها بسبب الحساسيات
السياسية.
على الجهاز أن يتعامل مع القضايا المعقدة وذات الحساسية السياسية بشكل صحيح في التشاور
واسع النطاق مع مختلف أصحاب المصلحة خالل عملية الرقابة برمتها ،وإشراك الخبراء للتعامل
مع القضايا المعقدة ،وتوفير الفرصة للجهة الخاضعة للرقابة والحكومة لالستجابة لنتائج الرقابة
واستنتاجاتها.

 3-2المخاطر المرتبطة بمرحلة اعداد التقرير
تتمثل المخاطر المرتبطة بمرحلة اعداد التقرير فيما يلي:








خطر تجميع مالحظات ال تتناسب مع أهمية الوقت والجهد الذي بذل في تحصيلها.
خطر توظيف المالحظات المستنتجة لخدمة آراء ومواقف شخصية معدة مسبقا.
خطر عدم مراعاة وجهة نظر الجهة الخاضعة للرقابة في كتابة المالحظات.
خطر استنتاج مالحظات بناء على بيانات قديمة وغير محدثة.
خطر استنتاج مالحظات بناء على حاالت استثنائية.
خطر عدم تقدير حجم انعكاسات وآثار االنحرافات والتجاوزات الملحوظة.
خطر تحميل مسئولية األخطاء على جهات غير الجهات المسئولة فعليا عنها.
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خطر تقديم توصيات غير عملية ومكلفة وغير قابلة للتنفيذ.
خطر ضعف صياغة المالحظات وعدم وضوح مضمونها.
خطر تقديم معلومات غير متوازنة بالتقرير وانعدام القدرة على موازنة نتائج الرقابة.
خطر التوصل لنتائج غير صحيحة أو غير مكتملة.

ويمكن الحد من تلك المخاطر باستيفاء الشروط التالية:
أن يمتلك جميع المراجع ين الكفاءة المهنية الكافية للقيام بمهامهم واتباع المعايير والسياسات
واإلجراءات والممارسات المعمول بها.
أن يمتلك فريق الرقابة بكامله المعرفة الكافية بالموضوع وبتقنيات الرقابة.
فى حالة عدم موافقة الجهة الخاضعة للرقابة على معايير الرقابة ،يجب على المراجعين تقديم
حقائق وأدلة مناسبة مقابل ما تقدمه الجهة الخاضعة للرقابة من حقائق وأدلة أخرى ،وهذا من
شأنه ضمان أن نتائج الرقابة التي يتم التوصل إليها الحقًا ال يمكن الطعن فيها واعتبارها غير
صحيحة على أساس أن معايير الرقابة -التي بنيت عليها استنتاجات الرقابة-غير مقبولة.
يجب أن تكون أدلة اإلثبات كافية وصحيحة وموثوقة وذات صلة من أجل دعم حكم المراجع
واستنتاجه بخصوص أسئلة الرقابة ،وذلك الن أدلة اإلثبات النوعية عند جمعها وبشكل كبير
تؤدى إلى التوصل إلى استنتاجات رقابية صحيحة.
عند تحليل البيانات ينبغي موازنة المعلومات ،بمقارنة النتائج بمعايير الرقابة أو بما هو متوقع
عمو ًما ،فالوصول إلى نتائج الرقابة عن طريق مقارنة ما ينبغي أن يكون (المعايير) مع ما هو
منظورا
عليه الوضع القائم من شأنه أن يوفر تفاصيل المرجع الذي يبنى عليه تقييم األداء ويقدم
ً
مناسبًا.
من المهم أن يسعى المراجعون للحصول على المعلومات من مصادر مختلفة ،إذ يجب أن يكون
المراجعون قادرين على رؤية األمور من زوايا مختلفة ،والمحافظة على موقف متفتح
وموضوعي تجاه مختلف اآلراء واألدلة ،وفي حال لم يكن المراجعون كذلك ،فقد تغيب عنهم
أفضل األدلة ،ويجب أن يطبق المراجعون مبدأ الشك المهني مع المحافظة على التفتح واالستعداد
لالبتكار في ممارسة الحكم المهني.
التواصل بين المراجع والجهة الخاضعة للرقابة منذ مرحلة التخطيط وتستمر طوال عملية الرقابة
من خالل التفاعل البنَّاء لتقييم مختلف النتائج واألدلة ووجهات النظر في جو من الثقة والتفاهم
المتبادلين ،يمكن المراجعين من الوصول إلى وجهة نظر متوازنة بشأن موضوعات الرقابة.
االجتماعات الدورية والمناقشات مع الجهة الخاضعة للرقابة عند حصول النزاعات ،ويتعين بذل
الجهد للتعبير عن اآلراء المتضاربة لتكون الصورة النهائية صحيحة ومنصفة قدر اإلمكان.
على الجهاز إرسال التقرير المبدئي للجهة الخاضعة للرقابة لفحص محتوى التقرير والتعليق
على نتائج الرقابة وتوصياتها ،وتحليل نقاط الخالف إن وجدت وتصحيح أية أخطاء فعلية ،حيث
أن إعطاء الجهة الخاضعة للرقابة فرصة لدراسة استنتاجات الرقابة ،باإلضافة لدراسة ردودها
على استنتاجات الرقابة بشكل موضوعي يساهم بشكل كبير في الحد من مخاطر التوصل إلى
استنتاجات غير صحيحة أو غير كاملة.

 4-2المخاطر المرتبطة بمرحلة متابعة التقارير السابقة
تتمثل المخاطر المرتبطة بمرحلة متابعة التقارير السابقة فيما يلي:
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خطر عدم رغبة الجهة في التعاون مع المراجعين من جديد بعد انتهاء مهمة الرقابة
السابقة.
خطر الحياد عن نطاق الرقابة الذي تم تحديده في المهمة السابقة.
خطر ضيق الوقت المتاح للمهمة خصوصا عند استنتاج مالحظات جديدة في نفس
نطاق المهمة السابقة.
خطر عدم القدرة على تصنيف أعمال الجهة في مجال تنفيذ توصيات الجهاز (نفذت،
قيد التنفيذ ،لم تنفذ).

ويمكن الحد من تلك المخاطر باستيفاء الشروط التالية:
 التواصل بين المراجع والجهة الخاضعة للرقابة منذ مرحلة التخطيط وتستمر طوال عملية الرقابة
من خالل نسق من التفاعل الب َّناء لتقييم مختلف النتائج واألدلة ووجهات النظر في جو من الثقة
والتفاهم المتبادلين يمكن الجهة الخاضعة للرقابة من فهم ما هو مطلوب لتنفيذ توصيات الجهاز
وكيفية التنفيذ.
 على المراجعين منح الجهة الخاضعة للرقابة وقتا ً كافيا ً يسمح لها بتطبيق التوصيات.
 على المراجعين عدم تجاوز نطاق التوصيات التي تم أدرجها في التقرير السابق.
 يجب أن تخضع رقابة األداء لنظام رقابة وضمان الجودة ،وتتضمن عمليات اإلشراف على
الجودة ومراقبتها وضمانها ،وذلك لتوفير الضمانات المناسبة بأن عملية الرقابة فى جميع مراحلها
قد أجريت وفقًا للمعايير المهنية والمتطلبات التنظيمية والقانونية ،الن إجراء عملية ضمان الجودة
بشكل مستقل من أشخاص غير مشاركين فى اعداد التقرير بعد االنتهاء من عملية الرقابة وكتابة
كثيرا من احتمال الوصول إلى استنتاجات غير
التقرير وقبل طباعة تقرير الرقابة سوف يقلل
ً
كثيرا من احتمال إصدار تقارير غير متوازنة.
صحيحة وسوف تقلل
ً
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