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 تــنويـــــــه                               

 

 
 

نظرا لإلجراءات االحترازية التي اتخذتها  الدول بما فيها الدول العربية للحد من انتشار 
وحيث أنه تعذر تنظيم اجتماع حضوري للجنة شؤون  -هللا الجميع ىعاف-جائحة كورونا 

مجلة "الرقابة املالية" بمقر األمانة العامة بتونس، فقد بادرت رئاسة التحرير بتنظيم 
بمشاركة ممثلي أجهزة الرقابة في كل من  9/7/2222إلى  6اجتماع عن بعد خالل الفترة من 

وديوان الرقابة املالية واإلدارية  بدولة اململكة األردنية الهاشمية وديوان املحاسبة الليبي 
فلسطين والجهاز املركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية والجهاز املركزي للرقابة 

 واملحاسبة بالجمهورية اليمنية.
 

بأخلص  -بصفته رئيس هيئة تحرير املجلة- ويتقدم معالي األستاذ/ نجيب القطاري 
عالي والسعادة رؤساء األجهزة في الدول سالفة الذكر عبارات الشكر والتقدير إلى أصحاب امل

على استجابتهم لهذه املبادرة وعلى الجهود الكبيرة التي بذلها ممثلو أجهزتهم إلعداد وإصدار 
 هذا العدد من املجلة.

 

 
 

 نجيب القطاري                                                                         
 ملحكمة املحاسبات في الجمهورية التونسية  األول الرئيس                    

 تحرير مجلة الرقابة املالية هيئة واألمين العام للمنظمة ورئيس                   
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 التداعيات االقتصادية لفيروس كورونا                        

 وأثرها على عمل األجهزة العليا للرقابة                         

 
 
 
( نا ـة ال دايـة لهـال الجائحـة 11-  إعالن ال كومة الصينية عن أ م إصابة بفخـ     ور نـا ) وفيـدمث

حيث تضـاعف عـدد اوصـابخن  نـته عنـه عـدد ك خـ  مـن الوفيـا ع  بـ  بـ   جـز  ،التي انت ر  ب  فت ة  جخزة

اون ومـــا  الةـــ ية عـــن إيجـــاد ال لـــوم اونا ـــ ة بـــا  الت اعـــد االجتمـــا      ـــالق ال ـــد د ضـــر رة حتميـــة 
وواجهــة  ــرعة انت ــار جــال الجائحــة التــي ترتــب عتصــا دــ ه دــل  اقتصــادل أدي إيــى  جــز الاــوي اونتاجيــة 

 بوبائفهاععن الايا  

 ســــجل  ال ركــــة التجاريــــة للنــــلع  الجــــدما  ت ــــا  ا نتيجــــة االضــــ رابا   حالــــة عــــد  الياــــخن    ــــالق 
ــا تـــــ ير   ــــوق العمــــ   خاصــــة بــــ  الا ـــــا  النــــيا    ق ــــا  الناــــ   أمتــــد لي ـــــم   ال ــــد د بــــخن الــــد مع كمــ

ــــ  الق  ــــ  بــ ــــي قضـ ــــة التــ ــــرا ا  االحت ا يــ ــــة اوجـ ــــري نتيجــ ــــ  األخــ ــــاال  العمـ ــــ  مجــ ــــاملخن بــ ــــة العـ ــــال  التجاريــ ا  ــ

ــال ةع   منـــا ى التنــــوق  األمــــاكن الت ف صيــــةع  دــــهد  النــــوق النف يـــة أل م مــــرة بــــاجرة بيــــع النــــلع باــــير  ــ
 إيــــى 0202  جمـــاال حنــــب صــــند ق الناــــد الــــد ي  يتوقــــع أن يت اجـــع النمــــو االقتصــــادل العــــاو  خــــالم  ــــنة 

 عر الفخ   ق   انت ا%3ع3مااب  تاديرا  ايجابية بنن ة  %3ين ة نمو  ال ة 

النل ية اتخا  ج  د م العالر حزمة من اوجرا ا  تمثل  ب  تادير تحفخز ماي   اآليار لل د من جال 
ــــوا ن  ــــى مــ ـــة علــ ــــد ا  اف ـــ ــــوبفخن قصــ ــا  اوــ ــ ــــن أع ــ ـــز  مــ ــــ  جـــ ــــ  تحمــ ـــاجمة بــ ـــادية باونـــ ـــا  االقتصـــ للم  نــ

رائيةع كمـــا خفضـــ   بــائفهر  كـــالي تاـــدير إعانـــا  اجتماعيـــة لخ ـــر محـــد دة الـــدخ  لـــدعر قـــدر صا ال ـــ

ــــون  ــ ــــة ديـ ــــادة جد لـــ ــــ  ب عـــ ــــاد  قامـــ ــــز االقتصـــ ــــة لتحفخـــ ــ ــــدة الناديـ ــــدال  الفائـــ ــــة معـــ ــــة العاويـــ ــــاري اوركزيـــ اوصـــ
 عاو  نا  االقتصادية إضافة إيى ت جي  الد لة وع ر منتحاا صا الج ائية  االجتماعية

د الـد ي  الـال أعلـن  ب  نفس او ار  اند  اون ما  الد لية جـال ال كومـا  علـى  ـرار صـند ق الناـ

ــا  ــار بــــ  إ ــــار ننــــهيال  تمويليــــة  ارئــــة،  ال نــــي  52عــــن حزمــــة مــــن التــــدخال  بايمــــة تريليــــون د الر متصــ مليــ
 عــن منــاجمته مــن 732 تــدخال  داعمــة بايمــة  ائتمــاي او ــالم  للتنميــة أتــال ننــهي  

 
مليــون د الر فضــال

 عمليون د الر 052خالم صند ق التكاف  بايمة 

 مـــة ب اللهـــا علـــى اون اـــة العر يـــة بحكـــر العالقـــا  التجاريـــة الاويـــة بـــخن الـــد م العر يـــة جـــال األ   ألاـــ 
  اق  د م العالر  ب  ماـدمهصا االتحـاد األ ر ـ   الصـخنع فاـد سـج  انخفـا  لل لـب الجـارس  الـال  نـاجر 

ية األ ا ـية من ال لب الكل  ب  الـد م العر يـة  تـ ير اونتـاا بـ  عـدد مـن الا اعـا  االقتصـاد %45بنحو 

مــن النــاته ا  لــ  اوجمــاي ، ممــا ننــاب بــ  تراجــع اونفــاق اال ــهصال    اال ــتثمارل  %62التــي ننــاجر بنحــو 
 لججـر  0202   الق األ واق  اونا ى الت ف صيةع كمـا تـ ير  اواليـة العامـة خـالم عـا  

 
اوتزايـد  اونفـاقن ـرا

ال ــار   اونفــاق  يـادة ججــر  إنتاجــهلـنف   ججــر لل ـد مــن انت ــار الفخـ     ا ــتمرار انخفــا  أ ــعار ا

على اونتلزما  ال  ية  الا ا  الصح  ممـا ننـاب بـ   جـو ا  ماليـة ك خـ ة أد   إيـى  يـادة الـدين العـا  بـ  
 عكثخ  من الد م العر ية

افتتاحية 
 العدد
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 لتجـــا   تـــداعيا   ور نـــا ت نـــ  الـــد م العر يـــة عـــدة  يا ـــا  مـــن خـــالم إت ـــا  إجـــرا ا  علـــى اونـــتوي 

ـــه االق ـــا    قيمتــ ـــه تجــ ـــادل بتاـــــدير دعـــــر موجــ ـــة عـــــا   026تصــ ــــديرا   0202مليـــــار د الر حتـــــم بدايــ  فـــــى تاـ

صـند ق الناــد العر ــ  باوضــافة إيـى قيــا  شعــا الــد م ب ي ــا  صـناديى تمويليــة  صــناديى تكافليــة ننــاجر 
اـد العر يـة ف صا اوصاري التجاريةع  كالي تادير حز  تحفخزية من خالم اوصاري اوركزية  م  نـا  الن

لـدعر االئتمـان  النـيولة  الا ـا  الجـاج  ت جيـ  ا ـتحااق شعـا الـديون ال كوميـةع كمـا ت نـ  ال نــو  

 ع اوركزية  م  نا  الناد العر    يا ا  نادية تو عية كتخفيا أ عار الفائدة
ــــداعيا   ــ ــــة التــ ــ ـــا   جا صــ ــ ــــــ    يا ـــ ــــاد خ ــ ــ ـــة العتمــ ــ ــ ـــا  العر يـ ــ ــــ  ال كومـــ ــ ــــديا  اتجهــ ــ ــــال التحــ ــ ــــا  جــ ــ  أمــ

حيــث بــا  مل ــا علــى األجهــزة العليــا للرقابــة نعــدي  خ  هــا الرقابيــة لت ــم   ،االقتصــادية لجائحــة  ور نــا

 ع جال التوجها   تادير الايمة اوضافة اورجوة متصا
 ير م ادرة على جودة األعمام الرقابية تجال الج    تنفياجا مع بهور مخا ر جديدة  إعداد تزامن 

 قــير اونفــاق اواــدرة عــن التاــديرا  النــاباة بــ   األعمــامنايخــ  تاــديرا  ججــر  ب صــنافها الــثالقع فاــد تــر

بـري  جخـز   تننـيى محـد د بــخن األ ـراي اوتدخلـة  بـ  بـ   يــا  عناصـر مرجعيـة ) جـود  ـوق(  كــالي 
عــــد  االلتــــزا  بــــن ر الرقابــــة الداخليــــة بــــ  اون ــــ   ن ــــرا لل ــــر ي اال ــــت نائية عــــن  ــــد  ل ــــا  ال اجــــا  

وواجهة الجائحة  كالي  يادة ا جا ر اوت صلة الناتجة عتصا مما يت لب من األجهزة إعادة تادير العاجلة 

ــــناي الرقابـــــة ــــ  أصـ ـــه عمـــــ   ـ ــــاية التـــــي توجــ ــــة الننـ ــــا ر  نايخـــــ  األجميـ ــــود شعـــــا ،   تلـــــي ا جـ ــــال عـــــن  جـ فضـ
د اونا ـ ة الصعو ا  ب  ال صوم على شعا أدلة اوي ا    جرا ا  الفحص الال مة لتحايى درجة الت ك

ــا با  اف ـــة علـــى العنصـــر  بـــ  الاـــوائر اواليـــة  تايـــير أدا  الوحـــدا  او ـــمولة بالرقابـــة  بـــ   ـــياق اجتمامهـ

قامـ  األجهـزة بتخفــيا عـدد العـاملخن  ـ جرا  احتــ ا ل ونـع انت ـار الو ـا  بــ  موقـع العمـ    ضــع  ،الا ـرل 
 ديثـة  دـ كة اونت نـ   اتخـا  إجـرا ا  خ   رقابية جديـدة نعتمـد قـدر اومكـان علـى   ـائ  االتصـام ال

 بديلة ب  جمع أدلة اوي ا ع

نناجر اون ما  اوقليمية  مـن بيتصـا اون مـة العر يـة بـ  منـاندة األجهـزة األعضـا   أنكما با  من الضر رل 

 صــــا الايـــا  بالعديــــد مـــن األي ـــ ة   عـــداد أ راق إردــــادية بـــاوجرا ا  الواجـــب مراعاعلـــى مـــن خـــالم دعـــر قــــدرا صا 

 الايا  ب عمام التدريب عن شعد  عاد الويانارا  حوم أير الفخ     للايا  ب عمام الرقابة ب  ب  جال الجائحة

التـدقيى بــ  بــ  جـال الجائحــة،  نعامــ  األجهـزة مــع أ ــ ا  اوصــال   صــنايعلـى الاــوائر اواليــة  مت ل ـا   ــ  أ

ا جا ر التي تصاحب جاا الفخ     كيفية التعام  إضافة إيى نشجيع األي  ة العلمية  ي ر مااال  التوعية ب

 الرقابةع صنايمعها  أيرجا على د ر األجهزة  األ اليب ا جتلفة لتخفيف أيارل على    أ

ــــرير                                                                                               ـــ ــ  هيئـــــة التحـــ
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 العليا للرقابة املالية األجهزة فيضمان الجودة 

                                     
 : لجنة املعايير املهنية والرقابية للمنظمة إعداد                                                                              

 
 :مقدمة

 
 
 أن  لكافة اونتفيدين مـن مهنـة التـدقيى فضـال عـن  أ ا يانعد جودة التدقيى   ضمان الجودة م ل ا

العليا للرقابة  األجهزةمهنة الرقابة  التدقيى تواجه ب  الوق  الراجن تحديا   صعو ا  جعل  لزاما على 
بمنـــتلزما  جـــودة التـــدقيى مـــن  اويفـــا نعمـــ  جاجـــدة علـــى تحايـــى الثاـــة الكافيـــة بالاـــدرة علـــى  أناواليـــة 

 احــد،   لــي مــن خــالم مجموعــة  آن مــن خــالم منــار  احــد  بــ   أخــري ناحيــة  ضــمان الجــودة مــن ناحيــة 

 ع الرقابة  التدقيى ب  مجاي  الجودة  ضمان الجودة أدلة إيىاونججية باال تناد  أ اور ومة  األعمام
 
 :ضمان الجودة أهمية
  إن  

 
 مهنـــة التـــدقيى ن

 
  عتبـــ  خدمـــة

 
جـــودة اوعلومـــا  للجمهـــور، لـــالي ف ـــي تح ـــ  بثاـــة ك خـــ ة مـــن ل ا ضـــمان

ــ ن   مــــن  لــــي   التــــاي  فــــالجمهــــور  ننــــتمد  ــــل هصا  ــا  اوهنــــة التزامــ ــ يــــامهن اعلــــى أعضــ ــ ا  اج ــ ـــة  اقانونيــ لرعايـ
مصـــال  الجمهـــور  تاـــدير خـــدما  علـــى جميـــع اونـــتويا  بدرجـــة عاليـــة مـــن الدقـــة  االي ـــجا  مـــع اوعـــايخ  

 عاو لو ة   ا لة تضييى فجوة التوقعا  التي ما ال  قائمة
الداخل  على الجودة التي ياو   اودرايإجرا ا  الفحص     :ت كيد الجودة أ ياصد بضمان الجودة   

الواجــب ا ــتخدامها  اوجــرا ا تحــدد  أن صـا جهــا  الرقابــة نفنــه  التــي تتمخــز عــن رقابــة الجــودة ب  صــا يجــب 

ـــه  الفحــــص الــــال يجــــب  ـــرا  االخت ــــار  نوعـ ـــر  أن عــــدد مـ ـــرا ا الن ــــا  يتمامــــ م مــــع  أنلضــــمان  ي يجـ  اوجــ
مــن الجــودة  الرقابــة  التــدقيى  فـى منــتوي عــام   أعمــامتــتر  أن إيـىالعليــا  جهــزةاأل لــالي  ننــ ى  عاووضـوعة

ي لـــب منـــتخدمو الاـــوائر اواليــــة  إ  جـــ  حمايـــة الن ـــاي االقتصـــادل لجميــــع األ ـــراي  ا  الصـــلة،أمـــن 

جــودة عاليــة للتــدقيى حتــم يمكــتصر الويــوق بــ  جــال الاــوائر  االعتمــاد عل صــا بــ  اتخــا  الاــرارا ، فضــال عــن 
 مراجعة ضمان الجودة  صدي إيى: ن   ي ف ل

 

 ب ن التاارير الرقابية نعد بجودة عاليةع للرقابة توفخ  ضمان لرئيس الجها  األعلى ع1
 الت كد من مدي االلتزا  باوعايخ    األدلة ا  ليةع ع0
 الت كد من االلتزا  بمعايخ  التدقيى الد لية فيما يخص رقابة الجودةع ع3

ـــالت كـــد  ع4
 
جـــاا الـــرأل اوع ـــ  ـ ــان   أن  للرقابـــة  ـــيتر إصـــدارل عـــن الجهـــا  األعلـــى  لامـــن  ـــ ة الـــرأل ال

 ع فاا لخدلة التي حص  عل صا اودقى
 

 
 
 

معايير 
 االنتوساي
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ــار التــــدقيى رقــــر ) ( الصــــادر عــــن 002ففـــ  مجــــام رقابــــة الجــــودة علــــى منــــتوي اوهمــــة الرقابيـــة حــــدد معيــ

ج  تز يدل بت كيد أ  رقابة الجودة  االلتزا  به من جو إيجاد ن ا  االتحاد الد ي  للمحا  خن جدي الجها  
 معاوم فيما يخص امتثام الجها   موبفيه للمعايخ  اوهنية  اوت ل ا  الاانونية  التن يمية اوعموم  صا،

دـر ا  العمليـة منا ـ ا  مالئمـا، كمـا حـدد اوعيـار  أ للرقابـة  األعلـىن تكون التاارير الصـادرة عـن الجهـا  أ  

  :أدنالج  تحايى جودة التدقيى على منتوي اوهمة الرقابية نايتصا ب  أا  ا ر من  من اعدد  
 ع من  ليا  الايادة عن جودة اوهما  الرقابية :أوال
 عاوت ل ا  األخالقية :ثانيا

 عق وم  ا تمرارية العالقا  مع العمال   اوها  الجاصة :ثالثا
 عاووارد الا رية :ارابع
 عاوها  الرقابية   خ جا من األعمامت دية  :اخامس

 عالتارير التصائ   محتوال :اسادس
 عاوراق ة  اوتاشعة :اسابع

ـــا ــار التـــــدقيى الـــــد ي  رقـــــر  أمـ ــاد الـــــد ي   (1)بـــــ  مجـــــام ضـــــمان الجـــــودة فاـــــد حـــــدد معيـــ ـــادر عـــــن االتحـــ الصــ

 عن للمحا  خن محا ر ضمان الجودة باآل
 

  :للرقابة األعلىمسؤوليات القيادة املتعلقة بالجودة داخل الجهاز : أوال
  ن :اآلاوثام ناكر متصا على  اي  

 جـود ن ــردع د ـتورل صــادر عـن النــل ة الت ــردعية يكفـ  عمــ  الجهـا  فضــال عـن  ضــع  يا ــا   .1
 إيى جنب مع منتوي اوها 

 
 الرقابيةع   جرا ا  لرقابة ضمان الجودة على اونتوي او  س ي جن ا

ــــة  ع2 ــــون مكتو ــ ــــودة تكــ ــــة الجــ ــــا  رقابــ ــــن ن ــ ــا  عــ ــ ــــيس الجهـ ــــ  لية رئــ ــــ  منــ ــــرا ا  تكفــ ــــا    جــ ــــع  يا ــ  ضـ
 صــريحة، فضــال عــن  جــود تفــويا صــريو ب نا ــة منــ  لية رقابــة الجــودة لشــجص لــه اوــ جال   الكفــا ة 

 لتحم  تلي اون  ليا ع

ـــا   مـــــن خــــالم تحفخــــز ا .3 ـــة الجــــودة بــــ  العمــــ  الرقـ لفــــرق الرقابيــــة للتصــــو  باوهــــا  الرقابيـــــة نعزيــــز ياافـ
 بكفا ة  فاعلية  اقتصاديةع

لضـــمان جـــودة التاـــارير الرقابيـــة بـــ  ضـــو  اوعـــايخ  الصـــادرة عـــن اون مـــا   إ ـــت اتيجيةإعـــداد خ ـــة  .4

 عاوهنية ا  لية  الد لية
 

 :ذات العالقة األخالقيمتطلبات السلوك : اثاني
يجـب الت كيـد علـى أجميـة االلتـزا  بمت ل ـا  قواعـد النـلو  األخالقـ  بـ  ت ديـة أعمـام الجهـا  كمــا  رد  

مــوبف  الجهــا  بمــد نا  النــلو  األخالقــ  الصــادرة عــن اون مــا     لــزا بــ  اوعــايخ  الد ليــة  ا  العالقــة 

ع اوـوبفخن العـاملخن بـ  الجهـا  اوهنية  األجهزة الرقابية، فضال عن ال صوم على إقرارا  مكتو ة من جمي
 ع ت كد التزامهر بمت ل ا  الجها  حوم النلو  األخالق 

 

 
 االستقاللية:: الثثا



 

5 

 
ــيو "حزيران"   – مجلة الرقابة الـمالية ـدد67العـ ــ 0202يـــونـ  

مصـــممة لتـــوفخ  ت كيـــد معاـــوم بـــان الجهـــا     جـــرا ا للرقابـــة  ضـــع  يا ـــا   األعلـــىيجـــب علـــى الجهـــا  

ملتزمــون بمت ل ـــا  قواعــد النـــلو   لـــه، أعمــاماوتعاقـــدة معهــر لت ديـــة  األ ــرايمـــن   أل جميــع موبفيــه 
 يا ــا  الجهـا  نعمـ  مــن  أن  اوهنـة للمحا ـ خن اوهنيــخن   الت كـد مـن  أخالقيــا ا  ليـة  قواعـد  األخالقـ 

ـــرية  ـــاد، النــ ـــتااللية، اووضـــــوعية، ال يــ ـــة، اال ــ ـــة )الحزاجــ ـــا  اوهنيــ ــــية لخخالقيــ ـــاد  األ ا ـ أجـــــ  تاويـــــة او ــ

 ع (32يار رقر )اوهنية، الكفا ة( كما  رد ب  اوع
 

 :قبول واستمرار العالقات مع العمالء وعمليات تدقيق محددة: ارابع
 جود تكليف قانوي  يتضمن ق وم اوها  الرقابية للجها  بما يكف  ال رية فيما يتعلى بالوق   الن اق 

 عأ    يعة إنجا     مهمة
 

 خامسا: املوارد البشرية.

 سادسا: تعيين فرق العمليات.

 العمليات . أداءسابعا: 

 ثامنا: التشاور.

 تاسعا: مراجعة رقابة جودة العملية.

 مراجعي رقابة جودة العمليات. أهليةعاشرا: معايير 

 حادي عشر: الوثائق الخاصة بمراجعة رقابة جودة العمليات.

 عشر: االختالف في الرأي. ثاني

 لث عشر: وثائق العملياتاث

 رابع عشر: االحتفاظ بوثائق العملية.

اقبة.  خامس عشر: املر

 سادس عشر: تقييم وإبالغ ومعالجة حاالت القصور املحددة.

 سابع عشر: الشكاوى واالدعاءات.

 ثامن عشر: وثائق نظام رقابة الجودة
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 املهنية خالقياتاأل : قواعد 132رقم  ISSAIمعيار                   

                                        
 : لجنة املعايير املهنية والرقابية للمنظمة إعداد                                                                     

 

 

الاـير مجموعـة مـن ب صـاف تز يد األجهزة العليا للرقابـة اواليـة  ا  ا ـ ة  العـاملخن جاا اوعيار إيى  يصدي

العمــ   إردــادا  إضـافية حــوم كيفيـة تضــمخن تلـي الاــير بـ    ع ـا ، خالقيـا  اوهنيــةأل ا  او ـاد     ــا 
 ع التي تواجه األجهزةواقف اواليوم   ب  

ــــب  ــــ  جوانــ ــــ   ـ ــــة بـ ــــير األخالقيـ ــــا   الاــ ــــون األخالقيـ ــــز  صـ ــــ  نعزيـ ــــزة بــ ــــ  ليا  األجهـ ــــد منـ ــــا م الاواعـ  تتنـ

اال ــتااللية  –اون مـة  أي ــ هصا،   صــف للمنـ  ليا  العامــة لخجهــزة  الجمنــة قـير األ ا ــية )الحزاجــة 
اوهنيـة  اوعـدة لجميـع العـاملخن بـ   أخالقيـا النرية  ال فافية( التـي توجـه  –النلو  اونهي  –الكفا ة  –

 الجها  الرقا   لاللتزا   صا ب  حيا صر اوهنيةع 

 ال يمكن ألل معيار أن  عال  جميع ال ر ي األخالقية التي قد تن   ب  اومار ة العملية،  على األجهزة 
الصـلة اونصـوج عل صـا  عامل صا ت  يى حكمهر اونهي على ال ر ي التي يواجهو صا  متاشعة اوت ل ا   ا  

 ب  جاا اوعيارع

تـويى تاوهنـة   مـا يتفـى مـع جـاا اوعيـار    أخالقيـا كما ين غ  على األجهزة الايا  باعتماد  تنفيـا قواعـد 
نعميمه،  الت كيد على أجمية األخالق  نعزيز الثاافـة األخالقيـة بـ  األجهـزة،  يتوجـب علـى اودارة العليـا أن 

ي بـــه مـــن خـــالم أفعالهـــا  أن تكـــون تصـــرفا صا متوافاـــة دائمـــا مـــع الاـــير األخالقيـــة، تكــون اوثـــام الـــال يحتـــا

 دعر  لوكيا  اوهنة  معالجة أل تجا   للاير األخالقية، بما بـ   لـي حمايـة او لاـخن عـن دـرصا  ارتكـا  
 مخالفا ،   ضع إجرا ا  وعالجة الحزاعا ع
 الايـادة  التوجيـه  األخالقيـا ينـية ن ـم  قواعـد أقنـا  رئ ةتنانر من ومة أخالقيا  اوهنة إيى ياليـ

 األخالق    دارة األخالق  اوتاشعة   لي على النحو التاي :
 

  األخالقيات:قواعد  .1
 صـا تصـري ي أنيتوقـع  تحديد الاير  او ـاد  األخالقيـة  ال رياـة التـييتر  األخالقيا قواعد  من خالم 

جـــاا  الـــواردة بـــ تفـــى مـــع الاـــير  او ـــاد  ت يئـــة ل األجهـــزةدعـــر قـــانون  الت كيـــد علـــى  األجهـــزة، لـــدين لو العـــام
 عالاانون مجرد نص ببر ل الاانون  ليس  االلتزا  عني  او األجهزةنعزيز االمتثام لاانون    ،اوعيار

 

 :القيادة .2
  لــي  إن بنـا  الثاافــة األخالقيـة بــ  األجهـزة ي ــدأ مـن قياد صــا عـن  ريــى اوثـام الــال يجـب أن يحتــاي بـه

ــــا  ــ ــــر رة تنفيـ ــــع ضـــ ــــ ة مـــ ــ ــــائ   ا ـ ــــالم ر ـــ ــــن خـــ ــــة مـــ ــ ــــال األ لويـ ــــز جـــ ــــة  نعزيـــ ــــالق    لويـــ ــ ــــع األخـ ــــالم  ضـــ ــــن خـــ مـــ
اال ـــت اتيجيا   النيا ـــا   اوجـــرا ا  لتعزيـــز األخـــالق  ال ـــفافية،  نشـــجيع ال يئـــة التعليميـــة اوفتوحـــة 

  عاوت ادلة، مع ضمان ت  يى األخالق  النيا ا   اوجرا ا  با تمرار   نصاي
 

معايخ  
 االنتو ال
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 :التوجيه األخالقي .3
اوهنــــة مــــن خــــالم تثايــــف  أخالقيــــا يجــــب علــــى األجهــــزة العمــــ  علــــى  يــــادة   ــــ   فهــــر العــــاملخن لاواعــــد 

اووبفخن حوم نعزيز قير األجهزة  معالجة اوعضال  األخالقية،  ضر رة التواصـ  مـن خـالم تاـدير  ر  

 العم   التدريب  او اركة  الايادة،  ي ر اووضوعا  األخالقية  اومار ا  الجيدةع
ــا األخالقيـــا  أن   علـــى الـــر ر مـــن  ــــ تى العـــاملخن بالجهـــا  الرقـــا  ، فاوهنيــــة تاـــع بـــ  اواـــا  األ م علـــى عــ

 
ه ن

أن تاو  بدعر العاملخن لديصا عن  ريى نعيخن اونـ  ليا  إيـى منت ـارين للتوجيـه  يةيمكن لخجهزة الرقاب

األخالقـــ  لتاـــدير او ــــورة ش ـــ ن قضـــايا محــــددة،  مـــع ضــــر رة مراعـــاة أن النـــرية  اوجــــرا ا  الاانونيـــة  ــــ  
 ع م لهال اوناعدةعناصر مهمة لضمان اال تخدا  الفعا
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اقبة( الرقابة حول نظام إرشادات اإلنتوساي ورقة بشأن          )املر
 ( INTOSAI GOV 9122 ام )املعيارفي القطاع الع الداخلية        

                                       

 : لجنة املعايير املهنية والرقابية للمنظمة إعداد                                                                   
 

 : تقديم
إ ا  ان ب مكان الد ائر ال كومية ا تخدا  إردادا  معايخ  الرقابة الداخلية موضو  نمو ا لجنة 

ة، ف نه يمكن أيضا للمدقاخن ا تخدا  جال اوردادا     ار للرقابة الداخلي (COSO)رعاية اون ما  

   داة لتايير الرقابة الداخلية ما دا  جاا التايير جدفا تدقيايا متعارفا عليهع

 :التالية ثاليةالفصوم المن جنا ت ن  أجمية التاكخ  بمضامخن اوردادا  اوا ورة  التي تتمحور حوم 

 عتهالرقابة الداخلية  ن اقه  الايود على فعالي ن ا  الفص  األ م: مفهو  (1

 عالفص  الثاي : مكونا  الرقابة الداخلية (2

 . يا ل    الفص  الثالث: األد ار  اون (3
 

 الفصل األول:                                                            

 على فعاليتهنظام الرقابة الداخلية: تعريفه ونطاقه والقيود                
 

 :املفهوم والنطاق. 1
الرقابـة الداخليـة كن ـا   ـ  عمليـة متكاملـة تاـو   صـا إدارة اون مـة  يـتر تصـميمها ش ـك  يجعلهـا تــوفر 

 ب ن األجداي العامة التالية يتر تحاياها: ت كيدا معاوال
 عا ة  االقتصادتنفيا العمليا  الت ايلية ش ك  ن ام   أخالق    ما يضمن تحايى الفعالية  الكف -

 عا تيفا  التزاما  محا  ة اون  ليا  -
 عااللتزا  بالاوانخن  اللوائو اوعموم  صا -
  تفادل خنارة األصومع -

 دنـــتد   األمـــر أن تكـــون الرقابـــة الداخليـــة ديناميكيـــة  أن ن ـــم  جميـــع منـــتويا  اون ـــ ة  أن تح ـــ  
 تكون جال الرقابة متالالة ب  جيكلة او  نةعبانخراي باق  موبف  اون  ة، فضال عن ضر رة أن 

 

 لي اونتوي اورض ي من الثاة فيما  -ب   يا  الت كيد او لى - عادم الت كيد اوعاوم  التأكيد املعقول:* 
ــم لـــر تــــزد تكلفــــة الرقابـــة الداخليــــة عــــن  يـــرت   بالتكــــاليف  الفوائـــد  ا جــــا ر، إ  يكــــون الت كيـــد معاــــوال متــ

عتصــا، فضــال عـن ال اجــة إيــى درا ــة تكــاليف قـرارا  اال ــتجابة للمخــا ر   عــداد ضــواب  الفوائـد الناتجــة 
 عرقابية  ماارنهصا بالفوائد النادئة عتصا

 

معايير 
 االنتوساي
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 :تنفيذ العمليات التشغيلية بشكل نظامي وأخالقي وبما يضمن تحقيق االقتصاد والفعالية والكفاءة* 

 عياة من مة  ممنججةش ك  ن ام : أل أن تتر العمليا  الت ايلية ب ر  -
 عش ك  أخالق : اال تعانة بالنلو  األخالق   منع التالعب  الفناد  الك ف عن  لي -
 عاالقتصاد: ال يجب أن تتناب العمليا  الت ايلية ب  ضيا  أ  جدر أ  ت اير اوام العا  -

 عب  اونتااالكفا ة: ال صوم على أقص م كمية منتجا    نوعية معينة من األصوم اونتخدمة  -
 عالفعالية:  عني تحايى األجداي أ  تحايى ججر إنتاا  نتجيب لخجداي ا  ددة -
 

ممــا  عنـي  جــود ن ــا  تكــون فيـه او  نــا   األفــراد منــ  لخن  :اســتيفاء التمامــات محاســبة املســؤوليات* 
واليـة، مـع اوفصـال عتصـا عن قـرارا صر  تصـرفا صر، األمـر الـال  نـتد   االحتفـال باوعلومـا  اواليـة   خـ  ا

 عب  تاارير د رية، فضال عن ضر رة أن تكون جال اوعلوما  مويوقة
 

ــا اوخزانيـــــا  )اووا نـــــا ( التاديريـــــة  اوعاجـــــدا   :بـــــالقوانين واللـــــوائه املعمـــــول  هـــــا االلتـــــمام *  خاصــــة متصـــ
 عالد لية  قوانخن ا  ا  ة  حماية ال يئة  قوانخن مكافحة التالعب  الفناد

 

 ع  لي بتفادل  و  اال تاالم   و  اودارة  األخ ا   التالعب : تفادي خسارة األصول  *
 

 :القيود على فعالية نظام الرقابة الداخلية. 2
ــا  -عنـــدما يكـــون ن ــــا  الرقابـــة الداخليــــة فعـــاال، ف نــــه يـــوفر لـــ دارة ضــــمانا معاـــوال  ش ــــ ن  - لــــيس م لاـ

ــ ة، أل أنـــه  يالـــ  مــــن احتمــــام عـــد  تحايــــى األجــــدايع لكـــن وــــا  انــــ   -أخــــري شع ــــارة  -تحايـــى أجــــداي اون ــ
الرقابة الداخلية تنصب على العنصر الا رل، فـ ن االحتمـام ي ـ  قائمـا ش ـ ن  جـود عيـو  بـ  التصـمير 

 أخ ــا  بـــ  األحكــا  التاديريـــة  التفنــخ ا    ـــو  الفهـــر  الالم ــاالة  التوا ـــ  ععع إلــ ،   لهـــا قيــود تحـــد مـــن 
 الداخليةعفعالية الرقابة 

 من بخن جال الايود أيضا صعو ة تحايى اووا مة الال مة بخن تكاليف إي ا  ضواب  رقابية، من جهة، 

 مدي احتمام  قو  ا جا ر  آيارجا ا  تملة علـى اون ـ ة، مـن جهـة أخـريع تضـاي إيـى  لـي  لـه التايخـ ا  
ــا  نــــتدعيه  لــــي مــــن ضــــر رة م ــ ة، بمــ ـــة التن يميــــة التــــي ت ــــرأ علــــى اون ــ راجعــــة  تحيــــخن الضــــواب  الرقابيـ

 عالاائمة   خ ار اووبفخن بالي
 

 : الثانيالفصل                                                            

 الرقابة الداخلية:  مكونات                                          
 

 ت ك  ن ا  الرقابة الداخلية من خمس مكونا  متداخلة فيما بيتصا    : ي

 عاألي  ة الرقابية -ع                                تايير ا جا ر -ع                                        بيئة الرقابة -

 اوراق ةع -ع                           اوعلوما   الت ليغ -

 
 
 :بيئة الرقابة. 1
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   أ ا  الرقابة الداخلية لكو صا توفر االنض ا ية  الهيكلية  اوناا الال ي ير علـى الكيفيـة التـي يـتر 

ــا تـــ ير علـــى الـــو   الرقـــا    ع صـــا  ضـــع اال ـــت اتيجيا   األجـــدايع  تحـــدد ال يئـــة الرقابيـــة أ ـــلو  اون ـــ ة كمـ
 : تت ك  بيئة الرقابة من العناصر التالية ووبف صاع

ــي  النماهــــــة والقــــــيم األخالقيــــــة لــــــإلدارة واملــــــو فين:*  ــ ــــ ي  اونهــ ـــتويخن الشجصــ ــــى اونـــ ــــي علــ ــار  لــ ــ ــــب إبهــ  يجــ

ــــن اوواقــــــف  ــــال عــ ــــال (، فضــ ــــار  اوصــ ــــن تضــ ــــال  عــ ــــدايا  اوبــ ــــة  الهــ ــــة الجاصــ ــــال  اواليــ ــــن اوصــ ــــال عــ ) اوفصــ
 الداعمة للرقابة الداخلية ب     األ قا   على جميع منتويا  اون  ةع  

 ن ـــم  منــتوي الدرايـــة  اوهــارة او لو ـــة للمنــاعدة بـــ  تــ مخن أدا  ن ـــام   أخالقــ   اقتصـــادل  الكفــاءة:* 

ــا مـــن التــــاكخ   ــا يـــرت   بالرقابـــة الداخليـــةع  ال بـــد جنـ  فعـــام،  كـــاا تـــ مخن فهـــر جيـــد ونـــ  ليا  األفـــراد فيمـ
 بالد ر الال يمكن أن يلع ه التدريب ب  جاا ا جامع

ــا الداعمــــة  العليــــا: اتجاهــــات اإلدارة * يتعلــــى األمــــر بفلنــــفة اودارة  أ ــــلو صا الت ــــايل  مــــن خــــالم مواقفهــ

ــا تـــ من ب جميــــة الرقابــــة  ــم بـــر  أن اودارة العليــ للرقابـــة الداخليــــة   ضـــع قواعــــد للنـــلو   تايــــير األدا ع فمتــ
ووضوعةع كما أن اون  ة  تجا  وا بو    اقتنا  مع الضواب  الرقابية ا  الداخلية، دعر بالي باق  موبف

إبهــار اودارة لنــلوكيا صا األخالقيــة  ت ويرجــا أمــر مهــر بالننــ ة لهــدي "الت ــاي  األخالقــ "،   التــاي   جــب 

 أن تكون تصرفا  اودارة العليا مثال يحتاي بهع 
  يتيو ما يل : الهيكل التنظيمي:* 
 عإجرا ا   ليمة لتحديد الصالحيا   اون  ليا  -

ـــا   م - ــ ــ ــــالحيا  التفويضــ ــ ــ ــــي الصــ ــ ــ ــــويا تلـ ــ ــ ــا تفـ ــ ــ ــ ــــتر  صــ ــ ــ ــي يـ ــ ــ ــ ــــة التـ ــ ــ ــــرت   بال رياــ ــ ــ ــي تـ ــ ــ ــ ــــ  لية  التـ ــ ــ ــــ ة اونــ ــ ــ حا ـ
 ع اون  ليا  ب  اون  ة

 خ وي الت ليغ اوالئمة بارت اي مع التفويضا   محا  ة اون  ليةع -

 ن ــم  إجـرا ا  التعيـخن  التوجيــه  التـدريب  التعلـير  التايــير  سياسـات وممارسـات املــوارد البشـرية:* 
ت قيـا   التعويضــا   الت لمـا ع  ن ــك  جـال اوجــرا ا  جـز ا جامــا مـن ال يئــة الرقابيـة مــن خـالم ر ــ   ال

ــــر ي  ــ ــــا رة  دـ ــــائف ال ـــ ــ ــــر الوبـ ــــى ي ـــ ــ ــــافة إيـ ــــتحااق، إضـــ ــ ــــا  باال ـ ــــير األدا   الت قيـــ ــ ــــخن  تايـ ــــا  التعيـــ عمليـــ

 عالتوبيف ف صا، مما  ناعد على تحايى إدارة أخالقية للموارد الا رية
 

 :اطرتقييم املخ. 2
د تحايـى أجـداي اون ـ ة مـع تحليلهـا  تحديـد كيفيــة ن ـم  جـال العمليـة التعـري علـى ا جـا ر التـي  صــد  

 عمواجههصا ش ك  مالئر

يتعلـى األمــر بتحديـد ا جـا ر بــالن ر إيـى األجـداي الرئينــية للمن ـ ة، مـع التميخــز  :التعـرف علـى املخــاطر*
بخن ا جا ر ال املة  ا جا ر الناتجة عن عوام  خارجية  داخلية على منتوي    من اون  ة  الن ايع 

  ى   تتر درا ة ا جا ر اورت  ة  صال األجداي ب  لو  "صفحة بيضا  جديدة" ) ليس مجرد ر  ها بما

عليــه(  تاييمهــا بمــا يــ دل إيـــى عــدد صــاخ  مــن ا جــا ر الرئينـــية،   لــي مــن أجــ  معرفــة الجوانـــب   ــال اال 
األكثــ  أجميــة  التــي يتعـــخن ش ــ  صا تخصــيص مـــوارد تايــير ا جــا ر، لكــن أيضـــا تحديــد منــ  لية إدارة تلـــي 

 عا جا ر
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ميهصـا  احتمــام تكرارجــا  تايــير مــدي ميــ   صــر جــال العمليـة تايــير ا جــا ر مــن حيــث أج :املخــاطر تحليــل *

ــــة  ــــناعية  الاانونيـــ ــــادية  الصــ ــــة  االقتصـــ ــــر ي ال كوميــ ــــون ال ـــ ــــرا لكــ ــــا رق  ن ــ ــــ  ا جـــ ــــو  بــ ــــى الوقـــ ــ ة إيــ ــ اون ــ
 الت ــــايلية دائمـــــة التايخــــ ، فـــــ ن عمليــــة تايـــــير ا جــــا ر يجـــــب أن تكــــون متكـــــررة با ــــتمرار مـــــن أجــــ  فـــــتو 

 .واجهة ا جا ر اوتاخ ةداخلية وإمكانية نعدي  ضواب  الرقابة ال

جنـــا  أر عــــة أنـــوا  مـــن ال لـــوم وواجهـــة ا جـــا ر   ـــ  الناـــ   التحمــــ   :املخـــاطر تطـــوير حلـــول ملواجهـــة* 
ــا اآلليــــة الرئينــــية لكــــ  رقابــــة  ــا ع  خــــ  أن اوهــــر بــــ  جــــاا النــــياق جــــو معالجــــة ا جــــا ر لكو صــ  اوعالجــــة  او صــ

 عن  ة وعالجة ا جا ر ما  نمم ب ي  ة الرقابة الداخليةداخلية فعالةع  ن ك  اوجرا ا  التي تضعها او
 

 :. األنشطة الرقابية3
   النيا ا   اوجرا ا  اووضـوعة مـن أجـ  مواجهـة ا جـا ر،   التـاي  تحايـى أجـداي اون ـ ةع  حتـم 

 تكون األي  ة الرقابية فعالة، ف نه يتعخن أن تكون:
اونا ـ ة بــ  اوكـان اونا ـب، مـع مراعــاة تنا ـاية األداة مـع ا جـا ر التــي مالئمـة )ا ـتخدا  األداة الرقابيـة  -

 عتتعخن مواجههصا(
 عنعم  بانت ا  )ال يجب تجا  جا ب  حالة  يا  ك ار اووبفخن أ  عندما يزيد ججر العم  ش ك  ك خ ( -
 عمنخفضة التكلفة -

 داملة  معاولة  متداخلة ب  أجداي اون  ة ش ك  عا ع -
 ث   يا ا    جرا ا  األي  ة الرقابية ب  ما يل : تتم
 

افقــــات:.  3-1 ــي يــــتر  إجــــراءات التفــــويق واملو تتضــــمن إجــــرا ا  التفــــويا ال ــــر ي التفصــــيلية التــ

ــــى  ــــول إيــ ــا بوضـ ــ ــــر رة إبال هـ ــــع ضـ ــــة، مــ ــــرا ا  موياـ ــــال اوجـ ــــون جـ ــا تفـــــويا الصـــــالحيا ع  يجـــــب أن تكــ ــ بموجرصـ
 اوديرين  اووبفخنع

 

ــــ   املهـــــام الو يفيـــــة )التفـــــويق، التشـــــغيل، الت ـــــجيل واملراجعـــــة(:الفصـــــل بـــــين .  3-2 لتاليـ
مخـا ر األخ ـا   الهــدر أ  ا جالفـا   كـاا مخــا ر عـد  اكت ــاي تلـي او ـا  ، يجــب أن ال ياـو   ــجص 

 احـــد أ  دائـــرة  احـــدة ب عمـــام الرقابـــة علـــى  افـــة اوراحـــ  الرئينـــية للمعـــامال  أ  األحـــداقع  عليـــه، يتعـــخن 
ا   اونـــ  ليا  ب رياـــة ن اميـــة علـــى عـــدد مـــن األفـــراد لضـــمان مراجعـــة فعالـــة  متوا نـــةع كمـــا أن تو دـــع اوهـــ

تـد ير اوـوبفخن  نــاعد علـى تفـادل أن ياــو   ـجص  احـد بالتعامــ  بـ   افـة اوراحــ  الرئينـية للمعــامال  

 أ  األحداق لفت ة  منية  ويلةع
 

ا ــتخدا  األصــوم  ال ــجال  ماصــورا  يكــون  الرقابــة علــى اســتخدامات األصــول وال ــجالت:.  3-3
على اووبفخن اوصرل لهر باليع كما أن تاييد ا تخدا  األصوم يال  من مخا ر اال تخدا   خ  اوصرل 

 به أ  الجنائر ال كومية  دناعد على تحايى توجها  اودارةع
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توريـــدجا ت ـــابى الكميـــة ، علـــى  ـــاي  اوثـــام، بـــالتحاى مـــن أن الكميــة التـــي تـــر األمــريتعلـــى  :التحقـــق.  3-4

او لو ة،  التحاى شعد  لي من   ة الكمية الواردة بالفواتخ  بماارنهصا مع كمية ال ضاعة اونلمة، كما 
 عيجب أيضا التحاى من ا جز ن ب جرا  جرد فعل 

 

ــــجال   :تســــــوية أرصــــــدة الحســــــابات.  3-5 ــــوية ال ــ ــــ ة لتنــ ــــام، بالننــ ــــاي  اوثــ ــــى  ــ ــــ ن، علــ ــــو ال ــ ــا جــ ــ كمــ
 عاوتعلاة بحنابا  ال نو  مع ك وي حنابا  ال نو  اوعنيةا  ا اية 

 

تتر جال اوراجعة د ريـا باواارنـة مـع مجموعـة مـن اوعـايخ ،  مـن يـر يـتر  :مراجعة األداء التشغيلي.  3-6

 عتايير فعالية األدا   كفا ته
 

بوضــــول عــــن جــــاا النــــو  مــــن اوراجعــــة يجــــب أن يتمخــــز  :مراجعــــة عمليــــات التشــــغيل واألنشــــطة.  3-7
 عمراق ة الضواب  الرقابية الداخلية

 

افقـــــة، اإلرشـــــاد والتـــــدريب(.  3-8 ـــا   :اإلشـــــراف )توزهـــــع املهـــــام، املراجعـــــة واملو  يتضـــــمن العمليــ
 :التالية

 عإبال  اوها   اون  ليا  ا  ددة لك  موبف ش ك   ا   -
 عاوراجعة اونت مة لعم     موبف إيى ال د الال   -
 على العم  عند نااي معينة لضمان اينيابيتهعاووافاة  -

 

جــال الاائمـة مــن  يا ــا    جـرا ا  األي ــ ة الرقابيـة لينــ  دـاملة  لكتصــا نعـدد األي ــ ة األكثــ  تنبيـه: 
 ـ   3/6إيـى  3/4   أي  ة  قائية، بينما األي ـ ة مـن  3/3إيى  3/1ديوعا، علما أن األي  ة الرقابية من 

 فهما ي ا ان  قائيان   ادفانع 3/5  3/7ن أما الن ا خ عأي  ة  ادفة
 

ــــة  األنشـــــطة الرقابيـــــة لتكنولوجيـــــا املعلومـــــات:*  ــــتخدا  األن مـ ــــون ا ـ ــــن  ـ ــــال األي ـــــ ة مـ ــــة جـ ــ ن  أجميـ ــ تـ
األ توماتيكية وعالجة ال يانا   اوعلوما  ين ول على مخا ر عديدة نادئة عن عوام  كثخ ة متصا أ ا ـا 

ــا  معالجـــة اوعـــامال  اواليـــة ب رياـــة موحـــدة، األمــــر قيـــا  أن مـــة اوعلومـــا  بت ـــاي  او عـــامال  أ توماتيكيــ
الال يفض ي إيى مخا ر متصا، على  اي  اوثام،  ون أل خ   ينته عن م ا   ب  برمجة أجهزة الكوم يوتر 
ــا اوعلومــــا  مــــن  ــا صةع  تتكــــون الضــــواب  الرقابيــــة لتكنولوجيــ  ـــوي يحــــدق بانت ــــا  بــــ   ــــ  اوعــــامال  او ــ

 خن: ضواب  رقابية عامة  ضواب  رقابية ت  يايةعمجموعت
 ــ  الهيكلـــة  النيا ـــا   اوجـــرا ا  او  اـــة علـــى أن مـــة اوعلومـــا   التـــي  الضـــوابل الرقابيـــة العامـــة:*  

 مما يل : أ ا ا تيهئ بيئة الضواب   األن مة الت  يايةع  تت ك  الضواب  الرقابية العامة

علــى منــتوي اون ــ ة بمــا يــوفر إ ــارا وواجهــة ا جــا ر  ت ــوير النيا ــا  تخ ــي    دارة البــ امه األمنيــة  -
 عاألمنية  تو دع اون  ليا   مراق ة كفاية الضواب  اوتعلاة ب جهزة الكوم يوتر داخ  اون  ة

ــــى  - ــــدخوم إيــ ــــا ال  الــ ــــن محــ ــــد أ  الك ــــــف عــ ــــى تاييــ ــــ  علــ ــــي نعمــ ــــوتر  التــ ــــزة الكوم يــ ــــتخدا  أجهــ ــــواب  ا ــ ضــ

 ع لي من أج  حماية جال اوصادر من أية نعديال   خ  مصرل  صااوصادر اآللية   
 عضواب  ت وير  صيانة  نعدي  الب امه الت  ياية -
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ضــــواب  بــــرامه األن مــــة  التــــي نعمــــ  علــــى تاييــــد  مراق ــــة محــــا ال  الــــدخوم إيــــى البــــ امه الاويــــة  اولفــــا   -

 عالت  ياا  التي تدعمها األن مةال نا ة التي تتحكر ب  أجهزة الكوم يوتر، فضال عن حماية 
 عالفص  بخن اوها  الوبيفية فيما يتعلى بت اي  أجهزة الكوم يوتر -
 ضواب  ا تمرارية الجدما  وا لالي من أجمية فيما يتعلى بوقو  أحداق  خ  متوقعةع -

ـــة ش ــــك  منفصــــ  علـــــى  ــــ   :التطبيقيــــةالضــــوابل الرقابيـــــة *  ـــرا ا  او  اــ ـــا   اوجـ ـــامه  ـــــ  النيا ـ برنــ
ت  ياــــ  علــــى حــــدة )برنــــامه الــــامر الدائنــــة، برنــــامه ا جــــز ن، برنــــامه الر اتــــب ععع إلــــ (ع  يــــتر تصــــمير جــــال 
الضواب  ونع األخ ا   ا جالفا   الك ف عتصا  تة يحها حتم تتدفى ال يانا  باينيابية خالم أن مة 

 :ال يانا  إيى يالق مراح اوعلوما ع  يمكن تانير الضواب  الرقابية الت  ياية   رياة تدفى 
اودخال : حيث يتر التصريو بال يانا   تحويلها إيى دك  من أدكام اوعالجة األ توماتيكيـة   دخالهـا بـ   -

 عالب نامه الت  يا  ب رياة دقياة  مكتملة  ب  توقي  محدد

 عاوعالجة:  تتر با تخدا  أجهزة الكوم يوتر -
التاارير الناتجة عن الب امه الت  ياية اوعـامال  اواليـة  األحـداق التـي ا جرجا : حيث نعكس اولفا     -

 ع ال  عل صاعها على اووبفخن اوصرل لهر باال  قع  بالفع ع  تتر خالم جال اورحلة رقابة التاارير  تو د

متكاملتخن،  تجدر اودارة إيى أن الضواب  الرقابية العامة  الضواب  الرقابية الت  ياية ن كالن كتلتخن 
ـــ نه أن يمــــــس  ــــن دــ ـــة مــ ــــواب  العامــ ــــىع فضـــــعف الضــ ــــة األ يـ ــــة الكتلــ ــــن فعاليـ ـــة مــ ــــة الثانيــ ــــة الكتلــ ــــ  إن فعاليـ بـ
بمصداقية  فعالية الضواب  الجاصة بالب امه الت  ياية، حيث يص و باومكان تجا  جا أ  التحاي  عل صا 

 أ  نعديلهاع
 

 :املعلومات والتبليغ.4
 عالجوجرية لتحايى أجداي الرقابة الداخلية عتب ان من الو ائ  

ــــورل  :املعلومـــــات*  ــــك  فـ ــــجي  ش ـ ــــ ي الت ـ ــــال ياتضـ ــــر الـ ــــلة، األمـ ــــداقية   ا  صـ ــــون  ا  مصـ ــــخن أن تكـ يتعـ

للمعــــامال  اواليــــة  األحــــداق  تصــــنيفها ب رياــــة مالئمــــةع  يجــــب التــــاكخ  بــــ ن أن مــــة اوعلومــــا  ال تتعامــــ  
أيضا مع تلي اوتعلاة باألحداق  األي  ة الجارجيةع كما يتعخن فا  مع ال يانا  اونتخرجة داخليا، ب  

أن تكــون جــال اوعلومــا  مالئمـــة )اوعلومــا  او لو ــة(  موقوتـــة  منيــا )مــدي توفرجـــا ل  ــة  لرصــا(  حديثـــة 

 ع)يجب أن يتعلى األمر ب حدق معلومة(  دقياة )مدي   هصا(  دنه  الوصوم إل صا
عنــدما يــتر بــ  جميــع االتجاجـــا  متــدفاا إيــى األ ــف  يــر إيــى األعلــى عبــ   افـــة  يكــون الت ليــغ فعــاال :التبليــغ* 

أرجا  اون  ة  من خالم جميع أجزا  جيكلهاع ف  ا  ان  اودارة ملزمة ب ن ت ـ  ش ـك  دائـر علـى علـر بـ خر 

موبف صــا  الت ــورا   األحــداق حــوم أدا  الرقابــة الداخليــة  مخا رجــا   بائفهــا ف  صــا باواابــ  ملزمــة بــ بال 
 باوعلوما  التي ت لرصا   رأيصا ش  ن جال اوعلوما   اتجاجا صاع

كمــا يجــب النــ   مــن خــالم عمليــة الت ليــغ إيــى إياــال الــو   ب جميــة الرقابــة الداخليــة الفعالــة  التحنــيس 

ــ جمب جــر ة مخــا ر اون ــ ة   يــان قــدر صا علــى تحمــ  جــال ا جــا ر،  كــاا دفــع اوــوبفخن إيــى ا ــتيعا  أد ار ي 
  من  ليا صر ب  تفعي   دعر أجزا  الرقابة الداخليةع
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ــــراي   عـــــال ة علـــــى الت ليـــــغ الـــــداخل ، يتعـــــخن علـــــى اودارة الت كـــــد مـــــن  جـــــود   ـــــائ   افيـــــة لالتصـــــام مـــــع األ ـ

 عالجارجية  ال صوم متصر على اوعلوما 
 

اقبة .5  :املر
أدائصــا،   لــي ش ــك  منــتمر أ  مــن خــالم مــن الضــر رل أن تخضــع أن مــة الرقابــة الداخليــة لتايــير جــودة 

 ععمليا  تايير منفصلة، أ  حتم من خالم اوزا بخن جاين األ لو خن

اقبـــة املســـتمرة*  تتضــمن أي ـــ ة د ريـــة إداريـــة   دــرافية   جـــرا ا  أخـــري ياــو   صـــا اووبفـــون خـــالم  :املر
ديناميكيــا مــع ال ــر ي اوتاخـــ ة أدا  مهــامهرع  ن ــرا لكو صــا تــتر ش ــك  متواصــ ، فـــ ن جــال اوراق ــة تتفاعــ  

 تت صـ  بـ  العمليـا  الت ـايلية للمن ـ ةع  مـن مخزا صـا أ صـا أكثـ  فعاليـة  أقـ  تكلفـة، فضـال عـن  و صـا تكـون 

 ع را  اكت اي او ا   التي تتدخ  عمليا  التايير اونفصلة من أج  معالجهصا
تايير ا جا ر  فعاليـة إجـرا ا  اوراق ـة يتوقف ن اقها  مدي تكرارجا على  :عمليات التقييم املنفصلة *

ــــواب   ــــة الضــ ــــى فعاليــ ــــرة علــ ــا م ادــ ــ ــــدة بت كخزجــ ــــلة مفيــ ــــير اونفصــ ــــا  التايــ ــــون عمليــ ــــن أن تكــ ــــتمرةع  يمكــ اونـ

ـــة  ـــزة الرقابــــة اواليــ ــلة  ــــ  مـــــن أجهـ ـــا  تايــــير منفصــ ــا يمكــــن أن تاــــو  شعمليــ ـــا  محـــــددةع كمــ ـــة بــــ  أ قـ الرقابيـ
  مراقبي حنابا  خارجيخنع

إيــى أن توليفــة بــخن اوراق ــة اونــتمرة  عمليــا  التايــير اونفصــلة مــن دــ  صا أن ننــاعد علــى   تجــدر اودــارة

 الت كد من احتفال الرقابة الداخلية بفعاليهصا بمر ر الوق ع

 

 : الثالثالفصل                                                    

 : مسؤولياتـاألدوار وال                                              
 

لكـــ   ـــري داخـــ  اون ـــ ة )اوـــدير ن، اوـــدقاون الـــداخليون، اووبفـــون عععع( نصـــي ه مـــن منـــ  ليا  الرقابـــة 
 الداخلية،   لي على نحو ما جو م خن شعدل:

جـــر اونـــ  لون م ادـــرة عـــن  افـــة أي ـــ ة اون ـــ ة بمـــا بـــ   لـــي  ضـــع أن مـــة للرقابـــة الداخليـــة  املـــديرون:* 

 اع تويياه
ياومــــون بفحــــص مــــدي فعاليــــة الرقابــــة الداخليــــة  يصــــدر ن التوصــــيا  بــــ جرا   املــــدققون الــــداخليون:* 

ــا أ صـــر لينـــوا منـــ  لخن علـــى  ضـــع أن مـــة الرقابـــة الداخليـــة  ا  اف ـــة عل صـــا ألن  التحنـــينا  الال مـــة، علمـ

 لـــي مـــن منـــ  ليا  اودارة العليـــاع   ال ـــا مـــا ت  ـــس اودارة  حـــدة للتـــدقيى الـــداخل  باعت ارجـــا جـــز ا مـــن 
  الرقابة الداخليةع  لتكون  بيفة التدقيى الداخل  فاعلة، يتعخن أن يكون موبفـو التـدقيى الـداخل  ن ا

 منتالخن عن اودارةع  د م  تايير اودقاخن للرقابة الداخلية ما يل :

 تحديد مازي  حنا ية ا جا ر التي يتر تايير الضواب  الرقابية اووضوعة وواجههصا؛ -
ـــة  - ـــير قابليـــ ــــداي تايــ ــــ   األجــ ــــلو  األخالقــ ــــداي النــ ــــي ب جــ ــــن التمنــ ــــز عـ ــــتخدا   الاجــ ــــو  اال ــ ــــوم لنــ األصــ

ــــد   ــــ  لية  عــ ــــ ة اونــ ــــا  محا ــ ــــتيفا  مت ل ــ ــــن ا ــ ــــز عــ ــــا ة أ  الاجــ ــــة  كفــ ــــايلية بفعاليــ ــــادية  الت ــ االقتصــ

 عااللتزا  بالاوانخن  الت ردعا 
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 عتحديد  فهر الضواب  الرقابية  ا  الصلة -

 عفع  حوم فعالية الضواب  الرقابيةتحديد ما جو معر ي بال -
 تايير كفاية تصمير الضواب  الرقابية؛ - 
 عتحديد فعالية الضواب  الرقابية عن  ريى اخت ارجا -

 ت ليغ نتائه تايير الرقابة الداخلية  مناق ة اوجرا ا  التة يحية الضر ريةع -
ــا ياومـــــون بت  يـــــى  مراجعـــــة  املو فـــــون:*  ــا مــ يلع ــــون أد ارا بـــــ  تفعيـــــ  أن مــــة الرقابـــــة الداخليـــــة، إ   ال ـــ

  تة يو الضواب  الرقابية     الت  ياا  الجا ئة لها أينا  قيامهر بمهامهر اليوميةع

 يتعلى األمر باأل راي التالية: األطراف الخارجية: *
ــــج• ــــى نشــ ــــ  علــ ــــي نعمــ ـــة:  التــ ــ ــــة اواليـ ـــزة الرقابــ ــــد ائر أجهـــ ــ  الــ ــ ــــة بــ ــــة فعالــ ــــة داخليــ ــــة رقابــ ــــع أن مــ ــــر  ضــ يع  دعــ

 ال كوميةع  تاو  جال األجهزة ب بال  مالح ا صا  توصيا صا إيى من أني    صر من  لية الرقابة الداخليةع 

ــــون  • ــــد م  ياومـ ــــ  شعـــــا الـ ــــا  ال كوميـــــة بـ ــــون بتـــــدقيى شعـــــا الهيئـ ــابا  الجـــــارجيون: ياومـ ــ مراق ـــــو ال نـ
 بخصوج الرقابة الداخليةع بتادير او ورة  التوصيا 

  اضعو الت ردعا : حيث  ناجمون من خالم عملهر ب  ي ر الو   العا  بالرقابة الداخليةع•

ــ ة  اوـــوردين عععإلـــ  مــــن • الجهـــا  األخـــري: يتعلـــى األمــــر، علـــى  ـــاي  اوثــــام، باونـــتفيدين مـــن خـــدما  اون ــ
 دافهاعخالم تز يد جال األخخ ة باوعلوما  اوتعلاة بتحايى أج
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 :مقدمة
بـــ  ضـــو  قيـــا  األجهـــزة العليـــا للرقابـــة بصـــيا ة جملـــة مـــن النيا ـــا   اوجـــرا ا  شاـــر  الت كـــد مـــن أن 

ــا متزايـــدا   ت ـــوير  بيفـــة  ب ي ـــا األعمـــام الرقابيـــة تتمخـــز بجـــودة عاليـــة علـــى نحـــو دائـــر، فـــ ن جنـــا  اجتمامـ

مـــام الرقابيـــة تـــتر  فـــى ضـــمان الجـــودة  التـــي نع ـــ  للجهـــا  األعلـــى للرقابـــة ضـــمانا  ت كيـــدا معاـــوال بـــ ن األع
النيا ـــا   اوجـــرا ا  اوعتمـــدة  التـــي ننـــتند للمعـــايخ  الد ليـــة  أفضـــ  اومار ـــا  اوهنيـــة،  أن التاــــارير 

 ع الرقابية الصادرة منا  ة ب  ال ر ي الاائمة

ــا للرقابــــة اواليــــة  ا  ا ــــ ة ) ــار أ لــــ  اون مــــة العر يــــة لخجهــــزة العليــ  ( اجتمامــــاARABOSAI بـــ  جــــاا او ــ
حتـم تضــمن الايـا  باألعمــام الرقابيــة  الد ليــةك خـ ا ونــاندة األجهـزة األعضــا  بــ  أدائصـا وهامهــا  فـى اوعــايخ  

للفت ة  او ت اتيجيةخ هصا  ب باوهنية او لو ة، حيث صنف  العم  ب  جاا ا جام ضمن أ لويا صا ال املة 

ا لتحايـى أ لويـا  عمـ  اون مـة "إي ـا  إدارة  مـن ضـمن ا  ـا ر الرئينـية التـي تـر اعتمادجـ ع(0215-0200)
ــايخ  االنتو ـــال"ع كمـــا قامــــ  اون مـــة بالتعــــا ن مـــع م ــــادرة  ضـــمان الجـــودة وتاشعــــة إعـــداد التاــــارير  فـــى معــ

( بالتصو  بجودة عم  األجهزة األعضا  من خالم التوصية بات ا  اآلليا  التي تحاى IDIتنمية االنتو ال)

فاـد تـر إعــداد دليـ  ضـمان الجــودة  ،بـ  تلـي األجهــزةع  بـ   ـاي  تحايـى  لــيتنميـة  بيفـة ضـمان الجــودة 
على إر ا   نعزيز أن مـة رقابـة الجـودة  تنفيـا  اون مة العر يةوناعدة األجهزة العليا للرقابة األعضا  ب  

 مراجعا  فعالة لضمان الجودةع

ون لة جودة األعمام الرقابية  الد ر  قد أقر  من مة االنتو ال ب  م ادئصا الجوجرية األجمية ال الاة 
الــال ي ديــه ضــمان الجــودة لل فــال عل صــا، حيــث تضــمن إ ــار االنتو ــال للتوج صــا   اوصــدارا  اوهنيــة 

(IFPP – The INTOSAI Framework of Professional Pronouncement  أن الاـر  األ م مـن اوعـايخ  الد ليـة )

 علجارية"جو "ضمان جودة العمليا  الرقابية ا
(، حيـث ISSAI 140كما تضمن جـاا او ـار معيـار رقابـة الجـودة لخجهـزة العليـا للرقابـة اواليـة  ا  ا ـ ة )

 عـر  جـاا اوعيـار إ ــارا عامـا لرقابـة الجـودة داخــ  األجهـزة العليـا للرقابـة  الــال تـر تصـميمه لي  ـى علــى 

 - ISQC 1ن اوعيـار الــد ي  لرقابــة الجــودة )ن ـا  رقابــة الجــودة لكافــة أعمــام تلـي األجهــزة،  جــو منــتمد مــ

International Standard on Quality Control 1 الصـادر عـن ا جلـس الـد ي  وعـايخ  الرقابـة  ضـمان الجـودة )
(IAASB -International Auditing and Assurance Standards Board  اوعـــد مـــن  ـــري االتحـــاد الــــد ي  )

 تضمن كالي إ ار االنتو ال معيـار ضـ    ع(IFAC -International Federation of Accountantsللمحا  خن )
(، حيــث يتنــا م جــاا اوعيــار اونــ  ليا  ا  ــددة ISSAI 2220الجــودة وجــرا  رقابــة علــى ال يانــا  اواليــة ) 

ا  عـال  منـ  ليا  رقابة على ال يانا  اواليـة، كمـالللمدقى فيما يتعلى ب جرا ا  ض   الجودة ب  عملية 

 ع(ISA 220مراجع ض   الجودة  جو منتمد من اوعيار الد ي  لرقابة الجودة لتدقيى ال يانا  اوالية رقر )
 

 

 رقابة الجودة وضمان الجودة
املفهوم واإلطار العام والتطبيقات في 
 مجال عمل األجهزة العليا للرقابة

 

 هللا دنددله إعداد/ حنن ع د

 ديوان ا  ا  ة األردي 

 مقال

 محرر 



 

02 

 
ــيو "حزيران"   – مجلة الرقابة الـمالية ـدد67العـ ــ 0202يـــونـ  

  ـــيتر مـــن خـــالم جـــاا ال حـــث ا ـــتعرا  خمنـــة محـــا ر للتعـــري علـــى اوفـــاجير األ ا ـــية  ا  الصـــلة 

قابـة الجــودة علـى منــتوي الجهـا  األعلــى اوتعلاـة بــالجودة  رقابـة الجــودة  ضـمان الجــودة،  عناصـر إ ــار ر 
للرقابـة  علــى منــتوي اوهــا  الرقابيــة  أجميــة  أجــداي ضــمان جــودة أعمــام التــدقيى  الت  ياــا  العمليــة 

 ع اوتعلاة بضمان جودة أعمام التدقيى  أير مخرجا  عملية ضمان الجودة على ت وير األدا  اونهي
 

 :ودة وضمان الجودةاملحور األول: مفهوم الجودة ورقابة الج
 

( علـى أ صــا مـدي التــزا  منـار أ  نتيجتــه بمجموعـة مــن ال ـر ي اووضــوعة Qualityيـتر نعريـف الجــودة )
  لفا  التي  عتاد ب  صا ال مة للايمة التصائية التي يوفرجا اونار أ  توفرجا النتيجةع

لتاـدير تايـير موضـو   حـوم ( على أنه عمليـة مصـممة Quality Control دعري مفهو  رقابة الجودة )

ــــر  ــــيا ة تاريـــ ــــ  صـــ ــــى بـــ ــا الفريـــ ــ ــــ  إل صـــ ــــي توصـــ ــــتنتاجا  التـــ ــــ   اال ـــ ــــى العمـــ ــــدرجا فريـــ ــــي أصـــ ــــة التـــ ــــا  الهامـــ األحكـــ
اودقىعأما على منتوي الجها  األعلى للرقابة تتمث  رقابة الجودة ب  جملة من النيا ا   اوجرا ا  التي 

الجهــا  األعلـــى للرقابـــة  موبفيــه للمعـــايخ  اوهنيـــة توضــع لل صـــوم علــى ت كيـــد معاـــوم  فيمــا يخـــص امتثـــام 

ــا  أن تكــــون التاــــارير الصــــادرة منا ــــ ة  مالئمــــة بــــ  ال ــــر ي   اوت ل ــــا  الاانونيــــة  التن يميــــة اوعمــــوم  صــ
 الاائمةع

( ات ــا  األ ــاليب العلميــة اونــتخدمة بــ  تايــير جــودة Quality Assurance  ياصــد بضــمان الجــودة )

  نـــا   بـــ   افـــة مراحـــ  العمـــ    مـــا  نـــهر بـــ  تاـــدير أفضـــ  منـــتويا  الجـــودة بـــ  العمـــ  بـــ  مختلـــف او
ـــة  ــا للرقابـ ـــزة العليـــ ـــا   الجـــــدما  اوادمــــةعأما بـــــ  إ ــــار عمـــــ  األجهـ تضـــــمن ضــــمان الجـــــودة يمختلــــف اونتجـ

تي درا ة ن ا  رقابة الجودة للجها   تاييمه بما ب   لي معاينة د رية لجملة منتااة من اوهما  الرقابية ال

جري تنفياجاع أما الااية ف ي أن يكف  للجها  ت كيدا معاوال ب ن ن ا  رقابة الجودة الال  عتمدل مصمر 
 على نحو منا ب  دعم  على نحو فعام  أن التاارير الرقابية منا  ة ب  ب  ال ر ي الاائمةع

لجـــودة  عملياتـــه  علــى جـــاا النحـــو فــ ن ضـــمان الجـــودة منــار تاييمـــي  عنـــم أ ا ــا بتايـــير ن ـــا  رقابــة ا

ــايخ  او لو ــــة  اومار ــــا  الد ليــــة   مخَرجاتـــه  الت كــــد مــــن أن التاــــارير  اونــــارا  الرقابيـــة ننــــتجيب للمعــ
 عالجيدة

 

 : إطار نظام رقابة الجودة على مستوى ثانياملحور ال

 :الجهاز األعلى للرقابة وفي مستوى املهام الرقابية
 

 وى الجهاز األعلى للرقابة:أوال: عناصر نظام رقابة الجودة على مست

( عناصر إ ار رقابة الجودة ISSAI 140 نتخد  اوعيار الد ي  لخجهزة العليا للرقابة اوالية  ا  ا  ة )
( مــع تكييفهــا مـــع بيئــة الا ـــا  العــا ، حيـــث ISQC -1التــي حــددجا معيـــار التــدقيى الـــد ي  لرقابــة الجــودة )

 ( ما يل :ISSAI 140الجودة ضمن )يتضمن    عنصر من عناصر إ ار رقابة 
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ــيو "حزيران"   – مجلة الرقابة الـمالية ـدد67العـ ــ 0202يـــونـ  

 عاو دأ الرئيس ي كما  رد باوعيار الد ي  لرقابة الجودة -

 عاو دأ الرئيس ي الال تر ت نيه من ق   األجهزة العليا للرقابة اوالية  ا  ا  ة -

 لخجهزة العليا للرقابة اوالية  ا  ا  ةع إردادا  الت  يى -

 ( فيما يل :ISSAI 140)ضمن  تتمث  عناصر إ ار رقابة الجودة  
 

 :املحاسبةو العنصر األّول: مسؤوليات القيادة املتعلقة بالجودة داخل األجهزة العليا للرقابة املالية 
 

 املبدأ الرئيس ي املعدل لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة. (1املبدأ الرئيس ي للمعيار الدولي لرقابة الجودة )

 يا ا  مصممة لتعزيز  جود ياافة  ين غ  أن تضع ال ركة

داخلية ب ن الجودة عنصر أ اي ي ب  أدا  العمليا ،  ين غ  أن 

تاتض ي مث  جال النيا ا   اوجرا ا  من اودير التنفيال 

لل ركة )أ  من يكافئه من اونصب( أ  ب  حام  ان منا  ا، ا جلس 

ية او لاة اودارل لل ر ا  ب  ال ركة )أ  من يكافئه( تحم  اون  ل

 فيما يخص ن ا  رقابة الجودة ب  ال ركةع

يجب على    جها  أعلى للرقابة اوالية  ا  ا  ة صيا ة 

تعزيز ياافة داخلية نعتب  أن الجودة مصممة ل يا ا    جرا ا  

ها،  يجب أن يضع مث  جال أمر أ اي ي ب  أدا   افة أعمال

ن  لية العامة يتحم  اوالنيا ا   اوجرا ا  رئيس الجها  حيث 

 .عن ن ا  رقابة الجودة

 

 :متطلبات السلوك األخالقي ذات العالقة: ثانيالعنصر ال
   

 املبدأ الرئيس ي املعدل لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة. (1املبدأ الرئيس ي للمعيار الدولي لرقابة الجودة )

 ين غ  أن تضع ال ركة  يا ا    جرا ا  مصممة لتز دجا

بت كيد معاوم حوم إمتثام ال ركة  موبف صا وت ل ا  النلو  

 األخالق   ا  العالقةع
 

يجب على    جها  أعلى للرقابة اوالية  ا  ا  ة صيا ة 

 يا ا    جرا ا  مصممة لتاد  له ت كيدا معاوال أن الجها  

 له األ راي اوتعاقدة معه لت دية أعمام،  أل من  جميع موبفيه

 .ملتزمون بمت ل ا  النلو  األخالق   ا  العالقة
 

 :القبول واالستمرار: ثالثالعنصر ال
 

 املبدأ الرئيس ي املعدل لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة. (1املبدأ الرئيس ي للمعيار الدولي لرقابة الجودة )

ين غ  أن تضع ال ركة  يا ا    جرا ا  لا وم 

مصممة  ،مع العمال   عمليا  محددة  ا تمرار العالقا 

لتز يدجا بت كيد معاوم على أ صا  تنفا أ   تنتمر ب  

 ما تكون ال ركة:دعالقا   عمليا  فا  عن

م جلة ألدا  العملية  تمتلي الادرا ، بما ب   لي  -

 الوق   اووارد للايا   صاع

 قادرة على االمتثام وت ل ا  النلو  األخالق ع -

قد أخا  شعخن االعت ار نزاجة العمي   ال تمتلي  -

معلوما  قد تاودجا إيى اال تنتاا ب ن العمي  يفتار 

 لحزاجةعإيى ا

 

يجب على    جها  أعلى للرقابة اوالية  ا  ا  ة صيا ة  يا ا  

  جرا ا  مصممة لتاد  له ت كيدا معاوال أنه  ياو  بمها  الرقابة 

 : ان الجها   خ جا من األعمام فا  إ ا 

م جال للايا  بالعم   لديه الادرا  بما ف صا الوق   اووارد للايا   -أ  

 .بالي

 .با ت اعته االمتثام وت ل ا  النلو  األخالق   ا  الصلة -ب

قد أخا شعخن االعت ار نزاجة الجهة الجاضعة للرقابة  در  كيفية  -ج

 .التعام  مع ا جا ر على الجودة التي قد تن  

لنيا ا   اوجرا ا  ن اق العم  الال ياو  به     يجب أن نعكس ا

جها  أعلى للرقابة اوالية  ا  ا  ةع ب  الكثخ  من األحيان ليس جنا  

األعمام التي  خيارا  لدي األجهزة العليا للرقابة اوالية  ا  ا  ة حوم 

، حيث تاو  بالعم  بثالق فئا   ا عة  تتمث  باألعمام او لو ة تاو   صا

 الاانوي   تكليفهاموجب متصا ب

 

 :املوارد البشرية :رابعالعنصر ال
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ــيو "حزيران"   – مجلة الرقابة الـمالية ـدد67العـ ــ 0202يـــونـ  

 املبدأ الرئيس ي املعدل لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة. (1املبدأ الرئيس ي للمعيار الدولي لرقابة الجودة )

ين غ  أن تضع ال ركة  يا ا    جرا ا  مصممة لتز دجا 

 افيا من اووبفخن الاين بت كيد معاوم على أ صا تمتلي عددا 

يتمتعون بالكفا ة  الادرا   االلتزا  باو اد  األخالقية الال مة من 

 أج :

أدا  عمليا   فاا للمعايخ  اوهنية  اوت ل ا  الاانونية  -

 ،  التن يمية اوعموم  صا

تمكخن ال ركة أ  در ا  العملية من إصدار التاارير اونا  ة  -

 ب  ب  ال ر ي الاائمةع

يجب على    جها  أعلى للرقابة اوالية  ا  ا  ة صيا ة 

معاوال أن لديه ما  ا يا ا    جرا ا  مصممة لتاد  له ت كيد

يكف  من اووارد )اووبفون،حيثما  ان  لي منا  ا،  األ راي 

اوتعاقدة للايا  باألعمام للجها (  الكفا ة  الادرا   االلتزا  

 مة لـ:بم اد  النلو  األخالق  الال  

الايا  بمهامه  فاا للمعايخ   ا  الصلة  اوت ل ا  الاانونية  -أ  

 . التن يمية او  اة

 .تمكخن الجها  من إصدار تاارير منا  ة لل ر ي -ب

 

 :تأدية املهام الرقابية وغيرها من األعمال :خامسالعنصر ال
 

 (1املبدأ الرئيس ي للمعيار الدولي لرقابة الجودة )
املعدل لألجهزة العليا للرقابة املالية املبدأ الرئيس ي 

 واملحاسبة.

ين غ  أن تضع ال ركة  يا ا    جرا ا  مصممة لتز دجا 

بت كيد معاوم على أن العمليا  م داة  فاا للمعايخ  اوهنية 

 اوت ل ا  الاانونية  التن يمية اوعموم  صا،  أن ال ركة أ  دريي 

ي الاائمة،  ين غ  أن العملية يصدر تاارير منا  ة ب  ال ر  

 تتضمن مث  جال النيا ا   اوجرا ا  ما يل :

 اونائ  اوتعلاة بتعزيز االنناق ب  جودة أدا  العمليةع -

 من  ليا  اودرايع -

 من  ليا  اوراجعة -

 يا ا    جرا ا  يجب على    جها  أعلى للرقابة صيا ة 

أنه ي دل مهامه  فاا للمعايخ   ا  الصلة له ت كيدا  لتاد مصممة 

 التن يمية او  اة،  أنه يصدر تاارير تالئر  اوت ل ا  الاانونية 

 :ما يل جال النيا ا   اوجرا ا  ال ر ي،  يجب أن تتضمن مث   

اونائ  اوتعلاة بالت ا ر لتعزيز االنناق ب  جودة اوهما   -أ  

 الرقابيةع

 من  ليا  اودرايع -ب

 .مراجع ال نابا من  ليا   -ج

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

اقبة/ :سادسالعنصر ال  :(monitoringأو املتابعة ) املر
 

 املبدأ الرئيس ي املعدل لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة. (1املبدأ الرئيس ي للمعيار الدولي لرقابة الجودة )
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ــيو "حزيران"   – مجلة الرقابة الـمالية ـدد67العـ ــ 0202يـــونـ  

ين غ  أن تضع ال ركة عملية مراق ة مصممة لتز دجا بت كيد 

على أن النيا ا   اوجرا ا  اوتعلاة بن ا  رقابة معاوم 

الجودة منا  ة  مالئمة  نعم  بفعالية،  يتعخن على جال العملية 

 أن:

ن تم  على اعت ار  تايير منتمرين لن ا  رقابة الجودة ب   -

ال ركة بما ب   لي إجرا  فحص على أ ا  د رل لعملية 

 منجزة  احدة على األق  لك  دريي عمليةع

تاتض ي توكي  من  لية عملية اوراق ة ل ريي أ  در ا   -

 آخرين يملكون خب ة   ل ة ب  ال ركة لتحم  تلي اون  ليةع

تاتض ي عد  إدرا  أ لئي األ جاج الاين ي د ن العملية  -

 أ  مراجعة رقابة جودة العمليا ع

 إي ا  عملية   جها  أعلى للرقابة اوالية  ا  ا  ة  يجب على

 لتاد  له ت كيدا معاوال أن النيا ا   اوجرا ا مصممة مراق ة 

اوتعلاة بن ا  رقابة الجودة     ا  صلة   افية  نعم  بفاعليةع 

 :اوراق ة  يجب على عملية

أن ن تم  على درا ة  تايير منتمرين لن ا  الجها  الجاج  -أ  

عب  صا برقابة الجودة بما ف صا مراجعة لعينة من اوها  التي تر االنهصا  مت

 .األعمام التي قا   صا الجها مجموعة 

إ ناد اون  لية عن عملية اوراق ة إيى فرد أ  أفراد  تت لبأن  -ب

 لتوي  جال اون  ليةع لديصر خب ة  صالحية منا  ة   افية ب  الجها 

يكون أ لئي الاين ياومون باوراجعة منتالون )أال تت لب أن أن  -ج

 ب  أل مراجعة لرقابة جودة اوهمة(ع يكونوا قد ادت  وا ب  اوهمة أ 

 

ـــافة للعناصـــــر أعـــــالل ـــة الجـــــودة ) ،إضـ ــار الـــــد ي  لرقابــ ـــركة 1يالحـــــي اوعيــ ـــا  ال ــ ( ال اجــــة إيـــــى توييـــــى  يا ــ

 ع  جرا ا صا   يصالها للموبفخن
 

 : عناصر نظام رقابة الجودة على مستوى الجهاز األعلى للرقابة:ثانيا

فـ ن اوعيــار  ،إ ـارا لرقابــة الجـودة علـى منــتوي الجهـا  األعلـى للرقابــة( ISSAI 140بـ  حـخن يضــع اوعيـار)

(0002 ISSAIيضع معايخ  لرقابة جودة أعمام فرق اوها  الرقابيةع )  
( منــ  ليا  مراجــع ال نــابا ، حيــث أن ISSAI 0002حــدد اوعيــار الــد ي  لخجهــزة العليــا للرقابــة )  قــد

م ادرة بمدي االلتزا  بت  يى منججية التدقيى اوعتمدة من ق   من  لية مراجع ضمان الجودة لها صلة 

األجهزة العليا للرقابة  اوعدة ا تنادا للمعايخ  اوهنية  التي تتضمن مراح  عملية التدقيى او ينة بالر ر 
  أدنال:

 مراحل عملية التدقيق

 
 
  

 
 
 

 
 
 
 املرجعية الوطنية: التشرهعات والسياسة التواصلية -1

 

 العناصر الرئينية لن ا  رقابة الجودة ب  منتوي اوها  الرقابية ما يل :  تتنا م 
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ــيو "حزيران"   – مجلة الرقابة الـمالية ـدد67العـ ــ 0202يـــونـ  

من  ليا  الايادة عـن جـودة اوهمـا  الرقابيـة: يتكفـ  رئـيس اوهمـة الرقابيـة باونـ  لية عـن الجـودة  -1

للايــا  العامــة لكــ  مهمــة رقابيــة تو ــ  إليــه  يمكــن لــه االعتمــاد علــى ن ــا  الجــودة اوعتمــد مــن ق ــ  الجهــا  

  صال اوهمةع

ــــزا   -2 ــــة الرقابيـــــة ال فـــــال علـــــى التـ ــــة: يتوجـــــب علـــــى رئـــــيس اوهمـ مت ل ـــــا  النـــــلو  األخالقـــــ   ا  العالقـ

 أعضا  فريى اوهمة الرقابية باوت ل ا  األخالقية  ا  الصلةع

رئــــيس  ق ـــوم العالقـــا  مـــع الجهـــا  الجاضـــعة للرقابـــة  ا ــــتمرارية تنفيـــا اوهـــا  الرقابيـــة: ين غـــ  علـــى -3

اوهمـــة الرقابيـــة اودـــارة إيــــى التحاـــى مـــن تصــــمير إجـــرا ا  تـــدقيى  افيـــة  منا ــــ ة   لـــي لتاليـــ  ا جــــا ر 

 الرقابيةع

نعيــخن فــرق اوهمــا  الرقابيــة )اوــوارد الا ــرية(: ين غــ  علــى رئــيس اوهمــة الرقابيــة نعيــخن فريــى تــدقيى  -4

كــاب  لت ديـة اوهمــة الرقابيــة بمــا يكفــ  إصــدار تاريــر يمتلـي الاــدرا   الكفــا ا  اوهنيــة اونا ــ ة  الوقــ  ال

 منا ب ب  ال ر ي الاائمةع

ــا  -5 أدا  اوهــــا  الرقابيـــــة:  عـــــد رئـــــيس اوهمـــــة الرقابيـــــة منــــ  ال عـــــن إدارة اوهمـــــة الرقابيـــــة  اودـــــراي عل صـــ

  ت ديهصا  فاا للمعايخ ع

الرقابيـة الن ـر بـ  نتـائه مراجعـا  ضـمان  (: يتعخن على رئيس اوهمةMonitoringاوتاشعة أ  اوراق ة ) -6

 الجودة وعرفة ما إ ا  ان  اونائ  ا  ددة التي تر الوقوي عل صا  ت ير على اوهمة الرقابيةع

 عالتوييى: يتعخن على رئيس اوهمة الرقابية توييى  افة اونائ  اوتعلاة بتنفيا اوهمة الرقابيةع -7

 

 :ضمان جودة أعمال التدقيقأهمية وأهداف : ثالثاملحور ال
 

ــا بتصـــمير ن ـــا  رقابــــة الجـــودة  عملياتـــه  مخرجاتــــه،  إن ضـــمان الجـــودة جـــو منــــار تاييمـــي  عنـــم أ ا ــ

شاـر  ضــمان أن منتجــا  التـدقيى )التاــارير(  اونــارا  الرقابيــة ننـتجيب للمعــايخ   اومار ــا  الد ليــة 
 اوثلىع  من مزايا  بيفة فعالة لضمان الجودة ما يل :

 

 نعزيز مصداقية الجها   مكانته من خالم ت ني  ت  يى اوعايخ  اوهنيةع ع1
 تحنخن األدا  الرقا    مخرجاتهع ع0

 تحنخن كفا ة األعمام الرقابية  فعالية التكاليفع ع3
 إي ا  نزاجة الجها   كفا ته  التزامه باونا لة   ي ا  ان  اق جال الصفا  على موبف  الجها  أيضاع ع4
 تايير احتياجا  التدريب  توفخ  مدخال   صاا ال  ن لب امه التدريب  التنميةع ع5

 تجنب احتمام اونا عا  الاضائية  حاال  االعت ا  على عم  الجها ع ع6
 
 

 :تطبيقات ضمان الجودة: رابعاملحور ال 
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ــيو "حزيران"   – مجلة الرقابة الـمالية ـدد67العـ ــ 0202يـــونـ  

 ــيتر ا ـــتعرا  يتضــمن جــاا ا  ـــور التعــري علــى الت  ياـــا  اوتعلاــة بمنـــار ضــمان الجــودة، حيـــث 

ــت اتيجيا  ضــــمان الجــــودة4)  عــــداد خ ــــة مراجعــــة ضــــمان الجــــودة،    ( نمــــا ا رئينــــية تتنــــا م تصــــمير ا ــ
قيـا   تحليـ  معـايخ   م دـرا  ضـمان جـودة    مراجعة اوها  الرقابية با تخدا  قائمـة مراجعـة الجـودة  

 أعمام التدقيى   عداد تاارير مراجعة الجودةع
 

 :ضمان الجودة أوال: تصميم استراتيجيات

لخجهـــزة العليـــا للرقابـــة علـــى أن اوت لـــب الرئيســـ ي لهـــا جـــو ضـــمان  او ـــت اتيجيةين غــ  أن ن ـــدد الج ـــ  

لضـمان الجـودة تكـون  إ ـت اتيجية ا تنادا لالي ف نه من اونا ب إعداد خ ة  عجودة العمليا  الرقابية

ــــن  ــ ــ ـــة عــ ــ ــ ــت اتيجيةمناثاـــ ــ ــ ــ ــــداي  إ ــ ــ ــ ـــا   األجــ ــ ــ ــــة األ لويـــ ــ ــ ــــي الج ــ ــ ــ ــــمن تلــ ــ ــ ــــث تتضــ ــ ــ ــــة، حيــ ــ ــ ــــى للرقابــ ــ ــ ـــا  األعلــ ــ ــ الجهـــ

لعمــ  ضــمان الجــودة  األجــداي الفرعيــة اوناثاــة عتصــا  األي ــ ة اوتعلاــة بتحايــى األجــداي  او ـت اتيجية

ـــة  ــــى عـــــن الج ــ ـــا  األدا ع  يناثـ ـــر قيــ ــار الزمنـــــي  م دــ ــت اتيجية او ـــ ــ ــــمن  او ـ ـــة تتضـ ـــنوية تنفيايــ خ ـــــ   ــ

 عية  األي  ة الفعلية التي  يتر تنفياجا ضمن إ ار  مني محدد  م در قيا  أدا  محددعاألجداي الفر 

 تتنـــو  األجـــداي التـــي تتـــويى  بيفـــة ضـــمان الجـــودة العمـــ  علـــى  ضـــعها  تنفيـــاجا، بـــ  حـــخن ت اـــ  عمليـــة 

عمـــ   مراجعــة ضــمان جــودة اوهــا  الرقابيــة اونفــاة مــن ق ــ  فــرق اوهــا  الرقابيــة أ لويــة  جــدي أ ايــ ي بــ 

 ضمان الجودةع

 :ثانيا: خطة مراجعة ضمان الجودة

يتر إعداد خ ة مراجعة مهمة رقابية ب  ن اق مراجعة ضمان الجودة لك  مراجعة  يتر إجراؤجا، 

  بحيث تتكون العناصر الرئينية للج ة كما جو مو   بالر ر أدنال:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :قائمة مراجعة ضمان الجودة ألعمال التدقيقا: لثثا
 

يتر إجرا  مراجعة ضمان الجودة  فاا للج ة اوصادق عل صا وراجعة اوهمة الرقابية   ا تخدا  قائمة 
ــايخ   ــ ــــة  اوعـــ ــــر ي العامــ ــــة  ال ــ ــايخ  اوهنيــ ــ ــــى اوعــ ــــتنادا إيــ ــــميمها ا ــ ــــب تصــ ــــي يجــ ــــودة  التــ ــــمان الجــ ــــة ضــ مراجعــ
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ــيو "حزيران"   – مجلة الرقابة الـمالية ـدد67العـ ــ 0202يـــونـ  

ئينــية لكافــة مراحــ  اوهمــة  ن ــم  قائمــة اوراجعــة فحــص اوت ل ــا  الر   اورجعيــة للجهــا  األعلــى للرقابــةع

الرقابيـــة بـــد ا بمرحلـــة مـــا ق ـــ  التخ ـــي    صـــوال إيـــى مرحلـــة التاريـــرع   ـــ   صـــدي إيـــى تايـــير مـــدي االلتـــزا  
بتنفيا اوهمة الرقابية ا تنادا للمعايخ   اوت ل ا  الاانونية  التن يمية اوعموم  صا،  حيـث تتضـمن تلـي 

ــــدائرة  ــــر الــ ــــن ا ــ ـــة عـ ـــا  مرجعيـــ ـــة بيانـــ ــــجاج الاائمــ ــــدقيى،  األ ــ ـــعة للتــ ـــة الجاضــ ــــنة اواليـــ ــ ة  النــ ــ أ  اون ـ

اوكلفون ب دا  اوهمة الرقابية  اوراجعون،  مصفوفة مراجعـة اومار ـا  الرقابيـة التـي بن غـ  تنفيـاجا مـن 
ــــا ين  ــــمن العنــ ــــث تتضــ ــــة، حيــ ــــة الرقابيــ ــــ  العمليــ ــــة مراحــ ــا    لكافــ ــ ــــرا  رقــ ــــ  إجــ ــــة لكــ ــــا  الرقابيــ ــــرق اوهــ ــــ  فــ ق ـ

ــــي  ــــية  لتلــ ــــة الرئينــ ــا،  خانــ ــ ــــة  صــ ــــة اوتعلاــ ــــوم اوجابــ ــــة حــ ــــة،  خانــ ــــا  الرقابيــ ــــوم اومار ــ ــــة حــ ــــفوفة خانــ اوصــ

 من خالم عملية اوراجعة يتر التحاى من ت  يى اومار ة الرقابية ا  عد  ت  ياها أ  عد   للمالح ا ع
ــي تبــــ ر  إمكانيــــة ــا مــــوجزا لخ ــــ ا  التــ ـــا  عرضــ ـــا،   تتضــــمن خانــــة اوالح ـ دي اوراجــــع عــــن مــــ حكــــرت  ياهـ

ا تجابة فرق اوها  الرقابية لهاا اوت لب أ  عد  اال تجابة له   يان ا جا ر الناجمـة عـن عـد  االلتـزا  

 نـورد فيمـا يلـ  مثـاال وراجعـا  ضـمان الجـودة بـ    األ  ا  التي يب ر  صا فريى اوهمة الرقابية عـد  االلتـزا ع
ــا  ق ــــ  التخ ــــي  ا ــــتنادا لاائمــــة مراجعــــة ضــــمان منــــتوي الرقابــــة اواليــــة للمت ل ــــا  اوتعلاــــة بمرحلــــة مــ

 الجودة:
 

 املالحظات نعم/ال/الينطبق املمارسات الرقابية 
   ألتخطيطمرحلة ما قبل  -1

خالقية ألمتمثلة في: 1-1
 
ن ألفريق ألرقابي ألتزم بالمتطلبات أل

 
دلة إثبات با  هل يوجد أ 

 وألحياد.ألستقاللية وألموضوعية  -                      ألنزأهة. -

 (.ISA 200( ،)ISSAI 130)                  ألك فاءة. -          ألسرية ألمهنية. -

 
 

 

 هل قام فريق ألمهمة ألرقابية باإلطالع على ألملف ألدأئم وألتقارير ألرقابية ألسابقة للجهة ألتي سيتم تدقيقها. 1-2
خذ بالعتبار ألنقاط ألتي تبين في ألسنة ألسابقة 

 
نها تحتاج إلى متابعة.وهل تم أل  ISSAI)  (،ISA 300) أ 

2300.) 

  

هل قام فريق ألمهمة ألرقابية بالحصول على إقرأرأت ك تابية مناسبة صادرة عن إدأرة ألجهة ألخاضعة للرقابة  1-3
ولئك ألمكلفين بالحوكمة فيما يتعلق  :ب  وحيثما كان مالئما من أ 

 ISA 580( .)ISSAIوفقا إلطار إعدأد ألتقارير ألمالية ألمعمول به.)مسؤولية أإلدأرة عن إعدأد ألبيانات ألمالية  -
2580.) 

مسؤولية أإلدأرة عن تصميم وتنفيذ ألرقابة ألدأخلية وألمحافظة عليها لمنع وأك تشاف ألحتيال، وأإلفصاح للمدقق  -
خطاء جوهرية في ألبيانات ألمالية بسبب أل حتيال بما في للك طبيعة عن نتائج تقييم أإلدأرة لمخاطر أحتمال وجود أ 

ساليب أإلدأرة في تحديد مخاطر ألحتيال وألستجابة لها. ) ثيرأتها، وأ 
 
(. ISA 240هذه ألتقييمات ونطاقها وتكرأرها وتا

(ISSAI 2240.) 

طرأف لأت ألعالقة، وفقا إلطار إعدأد  -
 
أإلفصاح عن هوية كافة ألجهات لأت ألعالقة وعن عالقات ومعامالت أل

 (.ISA 550( .)ISSAI 2550ألمالية ألمعمول به. )ألتقارير 

 (.ISA 450( .)ISSAI 2450ألبيانات ألخاطئة ألتي تم تحديدها من قبل أإلدأرة ولم يتم تصحيحها. ) -

 (.ISA 540( .)ISSAI 2540معقولية ألتقديرأت ألمحاسبية، وألتقديرأت ألمحاسبية للقيمة ألعادلة وأإلفصاح عنها. ) -

ثيرأتها بالعتبار عند إعدأد تقديم إقرأرأت ك ت -
 
خذ تا و ألممكنة تم أ  ن كافة حالت ألمقاضاة وألمطالبات ألفعلية أ 

 
ابية با

 (.ISA 501( .)ISSAI 2501ألبيانات ألمالية، وتم ألفصاح عنها حسب إطار إعدأد ألتقارير ألمالية ألمطبق. )

  

 

ـــة ياــــو  مراجــــع ضــــمان الجــــودة بايــــا   تحليــــ   ـــايخ   م دــــرا  ضــــمان جــــودة  بــــ  ضــــو  تلــــي العمليـ معـ

أعمام التدقيى با تخدا  قائمة مراجعة ضمان الجودة، بحيث ترا ـ  تلـي العمليـة مراجعـة الويـائى   مـا 
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  ــم  مراجعــة اولفــا   أ راق العمــ    خــ   لــي مــن الويــائى لتايــير مــدي االلتــزا  بتنفيــا منججيــة الجهــا  

منا ـب علــى فريـى اوهمــة الرقابيـة  علــى تاـد  العمــ    جرا اتـه الرقابيـة  التحاــى مـن مــدي  جـود إدــراي 
 التحاى من توييى  رق جمع أدلة اوي ا  الرقابية ب رياة منا  ة  تحلي  اوعلوما  ا جمعة علـى نحـو 
ــــا   ــــا اوهــ ــــ  تنفيــ ــــعف بــ ـــاي الضــ ـــرا  أ  ناـــ ــ ــــد الثاـ ــــتنتاجا   تحديــ ــــتخالج اال ــ ــــن ا ــ ــــن مــ ــا يمكــ ــ ــــب بمــ منا ــ

 الرقابيةع
 

 جودة.رابعا: تقارير ضمان ال
عند االنهصا  من مراجعة ضمان الجودة يتر تحلي  النتائه  اوالح ـا   تلجيصـها  ر  هـا ب دلـة اوي ـا  
الكافيـــة  اونا ـــ ةع  يـــتر إعـــداد التاريـــر حـــوم النتـــائه العامـــة للمراجعـــة، حيـــث يتضـــمن التاريـــر العنـــا ين 

ــ ــ ــ ــــة / ال ـ ــ ــــاق اوراجعـ ــ ــــة / ن ـ ــ ــــدي اوراجعـ ــ ــــة / جـ ــ ــــة )اوادمـ ــ ــــية التاليـ ــ ــــة / الرئينـ ــ ــايخ  اوراجعـ ــ ــ ــــة/ معـ ــ ر ي العامـ
ـــا   ـــة /   األد ا اونججيــ ـــا  اويجابيـــ ــــية / اوالح ـــ ــــيا  الرئينـ ــــية / التوصــ ـــا  الرئينــ ــــتخدمة / اوالح ــ اونــ

 اال تنتاا العا  / إجرا ا  اوتاشعة / مصفوفة تد ين ا تنتاجا  مراجعة ضمان الجودة(ع

ـــا   تحليـــــ   ـــائه قيـ ــتنادا لنتــ ـــام التـــــدقيى  يــــتر إعـــــداد التاريــــر ا ـــ ـــرا  ضـــــمان جــــودة أعمــ ـــايخ   م دــ معـ
 توييــى النتــائه بــ  مصــفوفة تــد ين ا ــتنتاجا  مراجعــة ضــمان الجــودة، حيــث يــتر إعــداد تلــي اوصــفوفة 

  فى اوت ل ا  الواردة باائمة اوراجعة، حيث تتضمن العنا ين الرئينية لتلي اوصفوفة:

  
 ألمرجع )ألمعيار( ألمتطلبات ألتسلسل
............... ......................... ............... 

 

 تتضمن مصفوفة تد ين ا تنتاجا  مراجعة ضمان الجودة توييى بيانا  متعلاة باومار ـة الرقابيـة 

 اال تنتاا العا   تايير االلتـزا   مبـ را  التايـير  مجـاال  التحنـخن  اوعيـار   لـي لكافـة اوت ل ـا  التـي 
 مراجعهصاعتر 

ــــة  ــا  اوهمـ ــــيس  أعضـــ ــــتنتاجا  مـــــع رئـ ــــودة مراجعـــــة اال ـ ــــة ضـــــمان الجـ ــــدار تاريـــــر مراجعـ  ين غـــــ  ق ـــــ  إصـ

الرقابية  تحلي  أدلة اوي ا  التي تر ال صوم عل صا  مناق ـة االتفـاق علـى التعـديال   اال ـتنتاجا  التـي 
 يتعخن إدراجها ب  التارير مع من  م ضمان الجودةع

عة التصائ  أجر نتائه مراجعة ضمان الجودة ضمن ملجص تنفيال  ال ين غ  أن يكون  يب   تارير اوراج

اولجص التنفيال مجرد تكرار لفصوم من التارير، ب  ين غ  أن يناـ  الر ـائ  الرئينـية للمراجعـة  علـى 
صــوج  جــه التحديــد تلــي النــوا   التــي يحتــاا الجهــا  إيــى تحنــيتصا  أن يــتر متاشعــة اوجــرا ا  اوتخــاة بخ

 ع تحنخن إجرا ا  التدقيى على تلي اوهمة الرقابية ب  الفت ا  الالحاة

 

 
 

 

 :أثر مخرجات ضمان الجودة على تطوير األداء املنهي: خامساملحور ال
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فيما نن ى  بيفة ضمان الجودة إيى اوناعدة على ضمان أن التاارير  اونارا  الرقابية ننتجيب إيى 

 النيا ــا   اوجــرا ا  اوعتمــدة  او  اــة بــ  الجهــا  األعلــى للرقابــة، ف نــه ياــع علــى عــاتى اوعــايخ  الد ليــة 
  ضمان الجودة ت وير العمليا   اوجرا ا  الرقابية  األدا  اونهي من خالم ما يل :

 

داد تصمير تاارير ضمان الجودة لك  مهمة رقابية بحيث ترا   أن تكون تلي التاارير دليال يمكن اال ت   -

  صا ب  تنفيا مها  رقابية الحاه  ا  جودة عاليةع

ــــا   - ــــن اوهــ ــــة مــ ــــة مجموعــ ــــة بمراجعـ ــــية اوتعلاــ ــائه الرئينــ ــ ــــر النتـ ــــمن ملجــــــص ألجــ ــــة تتضـ ــــارير د ريــ ــــدار تاــ إصـ

الرقابيـــة اونفـــاة  تحديـــد ا جـــاال  الرئينـــية التـــي ين غـــ  العمـــ  علـــى تحنـــيتصا، حيـــث يمكـــن لتلـــي التاـــارير 

ــــ  م ــار لكــ ــ ــــمن إ ــ ــــي ضــ ــــخن   لــ ــــى تحنــ ـــاا إيــ ــ ــــي تحتـ ــــة التــ ـــرا ا  الرقابيــ ــ ـــاال   اوجـ ــ ــــد ا جـ ـــام تحديــ ــ ــــمن يجـ تضــ

 )اال تنتاا، النتائه ا  تملة لال تنتاجا ، األ  ا ، اورجع، التوصيا (ع

ــايخ  اوهنيــــة  اومار ـــا  الرقابيــــة  - ــا     بال هــــامتاشعـــة اونــــتجدا  بــــ  مجــــام اوعــ لكافــــة اونــــتويا  بــــ  الجهــ

 األعلى للرقابةع

 إيى فرق عم  اوها  الرقابيةع   بال هالرقابية تصمير إجرا ا  رقابية يمكن اال ت داد  صا ب  تنفيا اوها  ا -
 

 التوصيا :
بــ   ــاي  اال ــتجابة إيــى مت ل ــا  اوعــايخ  الد ليــة بــ  مجــام رقابــة الجــودة  مجــام  ضــمان الجــودة ف نــه 

 ين غ  على األجهزة العليا للرقابة مراعاة العم  على ما يل :
ا مــن ا رئينــي  بحيــث  ا ــ   افــة األعمــام  يكــون جــز   إي ـا  ن ــا  منا ــب لرقابــة الجــودة  ال فــال عليــه  .1

 ا ت اتيجيا صا  ياافهصا   يا ا صا   جرا ا صا، فيما يتص  باألشعاد التالية:

 أدا  الجها  لعملياته  اآلرا  التي تصدر عنهع ب اووضوعية  اونصاي  -
 مدي تخ ي   اكتمام األعمام الرقابية  تنفياجاع -
 اال تنتاجا  الرقابية   ضوحها  صوا صا،  منا  ة التوصيا ع مويوقية اآلرا  أ  -

 االنض اي الزمني وصدار التاارير الرقابية  اونتجا  األخريع -
 فعالية النتائه  اآليار ا  ااةع -
اآلليــا  التـــي تحاــى تنميـــة  بيفــة ضــمان الجـــودة،  جــو اونـــار  إت ــا التصــو  بجــودة أعمالهـــا مــن خـــالم  .2

 خص:يت كيد معاوم فيما  علىالجها  لل صوم  الال يضعه
 أن الجها   موبفيه ملتزمون باوعايخ  اوهنية  اوت ل ا  الاانونية  التن يمية اوعموم  صاع -
 أن أن مة رقابة الجودة قد جري تصميمها   ر اؤجا،  أنه يجرل تنفياجا على نحو فعامع -

 أن مة رقابة الجودة أ  تحنيتصاعأنه قد جري تحديد الن   اومكنة لتعزيز  -
 
 

أ ايـــ ي قـــ  أدا   افـــة  أمـــرصـــيا ة  يا ـــا    جـــرا ا  مـــن أجـــ  نعزيـــز ياافـــة داخليـــة نعتبـــ  أن الجـــودة  .3
 األعمام  فاا للمت ل ا  التالية:
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ــــا   - ــــة  اوت ل ـــ ــايخ  اوهنيـــ ــ ــــتند للمعـــ ــــة ننـــ ــــام رقابيـــ ــــ  أدا  أعمــ ــا يكفـــ ــ ــــودة بمـــ ــــمان الجـــ ــــة لضـــ ــــا   بيفـــ إي ــ

  التن يمية  أن تكون التاارير الرقابية الصادرة منا  ة ب  ب  ال ر ي الاائمةعالاانونية 
 أن ين ر إيى عملية ن ا  رقابة الجودة باعت ارجا فرصة للتحنخنع -
ـــه  - ـــة مهامــ ــا  جــــو تحايــــى الجــــودة بــــ   افـ ــت اتيجية علــــى أن اوت لــــب األكبــــ  للجهــ أن ن ــــدد الج ــــ  او ــ

 الرقابيةع
على أجمية االلتزا  بجميع مت ل ا  النلو  األخالق  ب  ت دية أعمالها من خالم صيا ة  الايا  بالت كيد .4

  يا ا    جرا ا  منا  ة لهال الاايةع

درا ة كيفية التعامـ  مـع ا جـا ر علـى الجـودة التـي قـد تن ـ ، بحيـث تت كـد أن إجرا ا صـا ودارة ا جـا ر  .5
مـــام الرقابيـــةع  قـــد تتضــمن اال ـــتجابة لتلـــي ا جـــا ر الايـــا   افيــة   لـــي لتاليـــ  ا جـــا ر عنــد تنفيـــا األع

 بمراجعة ضمان جودة للمها  الرقابية التي جري تنفياجاع

صـيا ة  يا ـا    جـرا ا  مصـممة علـى نحـو يكفـ  بـ ن لهـر عـددا  افيـا مـن اوـوبفخن الـاين يتمتعـون  .6
بالعم  على ت وير التعلير  التدريب اونتمر بالكفا ة  الادرا  الال مة للايا  بكافة األعمام، مع االلتزا  

 لجميع اووبفخنع

صيا ة  يا ا    جرا ا  ن م  أدلة رقابية  منججيا  تـدقيى ن ـم  البـ امه الرقابيـة  /أ  إجـرا ا   .7
 اوراجعة  أن يتر  ضع منار يكف  تحديث تلي األدلة  اونججيا ع

ــــمان  .8 ــ ــ ــــارا  ضـ ــ ــ ــــ  منـ ــ ــ ــــ  عمـ ــ ــ ــــرا ا  تكفـ ــ ــ ــــة   جـ ــ ــ ــــع أن مـ ــ ــ ــــمن  ضـ ــ ــ ـــا  ،  تضــ ــ ــ ــــر الرقــ ــ ــ ــــودة التاريـ ــ ــ ــــودة  جـ ــ ــ الجـ

 التحنينا ع
 

 املراجع:قائمة 

 (عIFPPإ ار االنتو ال للتوج صا   اوصدارا  اوهنية ) -( INTOSAIاون مة الد لية لخجهزة العليا للرقابة اوالية العامة  ا  ا  ة ) -

 (عISAsمعايخ  التدقيى الد لية ) -

اون مـة العر يـة لخجهـزة العليـا للرقابـة اواليـة  –العليا للرقابة اوالية  ا  ا  ة / لجنة اوعايخ  اوهنية  الرقابية دلي  ضمان الجودة لخجهزة  -

  ا  ا  ةع

  (  اوعـد مـن  ـري االتحـاد الـد يIAASB( الصادر عن ا جلـس الـد ي  وعـايخ  الرقابـة  ضـمان الجـودة )ISQC-1اوعيار الد ي  لرقابة الجودة ) -

 (،IFACللمحا  خن )

 (عIFAC(  اوعد من  ري االتحاد الد ي  للمحا  خن )ISA 220اوعيار الد ي  لرقابة الجودة لتدقيى ال يانا  اوالية رقر ) -

 (عISSAI 140معيار رقابة الجودة لخجهزة العليا للرقابة اوالية  ا  ا  ة ) -

 ع(ISSAI 2220معيار ض   الجودة وجرا  رقابة على ال يانا  اوالية )  -
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 :مقدمـــــة
 

 مــنبيئيـة  اقتصـادية   ينــانيةععع، ممـا  نـتلز   ،اونـاا منـ لة تتمخــز بال ـمولية   تعـدد األشعــاد ناخـ  إن
الـــد م  ضـــع  يا ـــا    ـــرامه تتنـــر باور نـــة مـــع تلـــي اونـــ لة، أل يجـــب عل صـــا مراعـــاة مخـــا ر اونـــاا عنـــد 
 ضـع  يا ـا صا العموميـة   رامجهـا التنمويـة   ضـع مخزانيــا  ترا ـ  التكـاليف اورت  ـة بتلـي ا جـا رع لاــد 

نتدامة، إ  أن ناخ  نم  ج وم أص و ناخ  اوناا ي ير ش ك  م ادر على أجداي األمر اوتحدة للتنمية او
ــى تـــــوترا  اقتصـــــادية   يا ـــــية   األم ـــــار  ارتفـــــا  منـــــتوي ال حـــــر  ــال  ـــــي دل إيـــ درجـــــا  ال ـــــرارة  نـــــدرة اويـــ

   ينانية،  لالي ف ن الب امه  النيا ا  العمومية يجب أن تتجه نحو تحايى التنمية ال املةع

ــ ـــرامه لاــــد بـــــدأ  العديــــد مـــــن الــــد م بتنفيـــــا أي ــــ ة ناخـــــ  اونــــاا، ضـــ ـــري ببــــ امه التكيـــــف أ  بــ ــا  عــ من مــ
ـــاق العـــــا    خـــــ  أن   ع(1)التخفيـــــف ـــرامه اونفــ ـــاا   ــ ـــا  ناخـــــ  اونــ ايعـــــدا  التـــــ اب   عـــــد  االي ـــــجا  بـــــخن  يا ــ

 لاد اقت ن  جال األخخ ة بما  نمم تموي  اوناا الال عرفه شعا  عأ     مة تمخز تنفيا تلي األي  ة

ى لــعتمويــ  اونـاا  ــوا  علـى اونــتوي الــو ني أ  الـد ي   الاــدرة  الجبـ ا  علــى أنـه قــدرة الــد م علـى تخ ــي 
إضــافة إيــى اوراق ــة   عــداد التاــارير، بحيــث يكــون  لــي ب رياــة محفــزة  مدمجــة مــع  ،لوصــوم إيــى النتــائها

 (0ع)األ لويا  الو نية فيما يخص أجداي التنمية اونتدامة

العامــة، إ  نعتبــ  جــال األخخــ ة أداة للتخ ــي    عــداد جنــا  عالقــة  يياــة بــخن ناخــ  اونــاا   بــخن اووا نــة 
ــ  يــــد الب وــــان ف ــــي نعـــد مصــــدرا مــــن مصــــادر  ، مـــن  ا يــــة ماليــــة ع تنفيـــا النيا ــــا  العموميــــة  أداة رقابـــة بــ

تموي  اونااع لاد نـاد  الكثخـ  مـن او ـادرا  الد ليـة  اون مـا  اوتخصصـة بضـر رة إدمـاا ال عـد اونـا   

 ب  عمليا  اووا نة العامة  نعزيز اوفصال عن اوعلوما  اوتعلاة بتاخ  اونااع 
مـــن خـــالم االعتمـــاد علـــى موا نـــة البـــ امه إن تحنـــخن إدارة التمويـــ  العمـــوم  للمنـــاا ال يمكـــن أن تـــتر إال 

 ال بد من مرافاة  لي   ع األدا  أ  اووا نة او نية على النتائه، التي تتمام م مع اونج  الجديد للمالية العامة

ب صالل ن ا  ا  ا  ة العمومية باعت ارل أداة لتاوير أدا  ال كومة  مصدرا مهما لل يانا  ننتعم  عند 
 ل  اواي  عب  اعتماد معايخ  جديدة ل فصال ا  ا بيع التخ ي  االقتصاد

 يصدي جاا اواام إيى التعري على أجمية إدماا ناخ  اوناا ب  ن ا  اووا نا   ا  ا  ة للد لة  عر  

تجار  شعا الد م، إيى جانب ننلي  الضو  على د ر اوعايخ  الد لية للمحا  ة العمومية ب  ترقية 
 عما  اوتعلاة بتاخ  اوناااوفصال عن اوعلو 
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ــا فيـــــه إدمــــاا ال عـــــد اونــــا   بـــــ  اووا نــــة العامـــــة  قــــد  قنـــــمنا اووضــــو  إيـــــى محــــورين، ا  ـــــور األ م عالجنــ

 قد ت رقنا ب   عوواجهة ناخ  اوناا، أين قمنا بتوضيو مت ل ا  إدماا ناخ  اوناا ب  اووا نة  كيفيا   لي
ل عــن اوعلومــا  اوتعلاــة بتاخــ  اونــاا بــ  الا ــا  العــا ،  أجميــة اوعــايخ  ا  ــور الثــاي  إيــى موضــو  اوفصــا

 الد لية للمحا  ة ب   يادة االجتما   صاا ا جامع
 

  :إدماج البعد املناخي في املوازنة العامة ملواجهة تغير املناخ -1
ــى  ــ ــــة إيـ ــــة متدخلـ ــــى د لـ ــــة إيـ ــــة حار ــ ــــن د لـ ــا مـ ــ ــــة،  انتاالهـ ــــائف الد لـ ــــور  بـ ــــن أدي ت ـ ــــد مــ ــــا  بالعديـ االجتمـ

ا جاال   الاضايا حيث أص ح  من  لة عن منـتوي الـدخ  الفـردل  الاضـا  علـى الفـوارق االجتماعيـة 

  حماية االقتصاد الو ني     ة اوينان  ال يئة من    أدكام التلوق  األخ ـارع  ال دـي بـ  أن قضـية 
 يضاعناخ  اوناا أص ح  من االجتماما  الكب ي للد لة ال ديثة أ

نعتبــ  اووا نــة العامــة مــن بــخن األد ا  التــي نعكــس الــد ر التــدخل  للد لــة بــ  مجــام ناخــ  اونــاا،  خــ  أنــه 

ـ ى األجـداي التنمويـة، يجـب إدمـاا ناخـ  اونـاا بـ  العمليـا   لك  ت دل تلي األداة د رجـا ش ـك  فعـام  تحا 
 عاوتعلاة باووا نة

 

 :املوازنة العامةمتطلبات إدماج تغير املناخ في  -1 -1
تتمخـز قضـية ناخـ  اونـاا بال ـمولية  امتـداد آيارجـا إيـى عـدة جوانـب  مجـاال ، إ   يـادة إيـى  و صـا م ــكلة 

كمــا أن آيارجــا  الــ  ا جتمعــا   األفــراد  عيــارا اقتصــادية  ماليــة علــى الــد م  ال ــر ا آبيئيــة فاــد أل اــ  

تجابة الد م لهال ال اجرة ال يجب أن تاتصر على على حد  وا   من  بحاوق اوينان،   التاي  ف ن ا 
ق ـا  بحـد  اتـه، بــ  تاتضـ ي تـدخ  العديـد مــن الا اعـا  ال كوميـة،  علـى  ــاي  اوثـام جـا  بـ  ا ج ــ  

، أن بـــرامه التخفيـــف نا ـــ  الا اعـــا  التاليـــة: 0211الـــو ني للمنـــاا للجزائـــر الـــال اعتمدتـــه بـــ   ـــاتمب  

ــا بـــرامه التكيــــف تمــــس ق اعـــا : اوــــوارد اوائيــــة الفالحــــة عالاابــــا الصـــناعة      الناــــ   ال اقـــة، النــــكن   أمــ
   )3(الاابا   الة ةع  

ال بــد مــن االعتــ اي ب جميــة اووا نــة العامــة بــ  مواجهــة ناخــ  اونــاا، باعت ارجــا أداة ننــتعملها ال كومــا  

تجابة ال كوميــة لتاخــ  تنفيــاجا  مراق هصــاع  لاــد أصــ و معلومــا أن فعاليــة اال ــ :ل نــا  النيا ــا  العموميــة
ــــن تما ـــــي  ــــن مـ ــــا  اووا نـــــة، حيـــــث أن  لـــــي  ـــــوي يحنـ ــــمن عمليـ ــــا   ضـ ــــد اونـ ــــاا ال عـ اونـــــاا تت لـــــب إدمـ

اوالية،  ا د اجية التموي ،  يجنب مـن أن يكـون ألل قـرار بـ   اوعتمادا النيا ا   يجنب التعار  بخن 

ب أن ننــخ  مــثال مات حـا  اووا نــة الجاصــة مجـام مخزانيــة ق ـا  مــا أيــرا  ـل يا علــى مخزانيــة ق ـا   آخــر، يجـ
  )4(ع بالنا   الفالحة جن ا لجنب مع أجداي ناخ  اوناا

 

إن إدمـــاا ناخـــ  اونـــاا بـــ  اووا نـــة العامـــة  ـــوي  نـــمو ألل قـــرار أ  عمـــ  حكـــوم  أن يـــدخ  ضـــمن إ ـــار 
ــا  ــ ـــادية إيجابيـــــة، بينمـ ــار اقتصــ ــــه آيـــ ــاي   ـــــوي ينـــــته عنـ ــ ـــاجرة،   التـ ــــال ال ــ ــار جـ ــــن آيـــ التكيـــــف أ  التخفيـــــف مـ

ــا   ــار ال عــــد اونــــا   أ  التاــــاعس بــــ  اتخــ ـــرا ا إالاــــرارا  التــــي تتخــــا د ن األخــــا شعــــخن االعت ــ التكيــــف أ   جـ

التخفيـف قـد تكــون لهـا تكلفــة عاليـة علـى االقتصــاد الـو نيع إن تجنــب التكـاليف اورت  ـة ب يــار ناخـ  اونــاا 
 نمو كالي بالت كخز على أ لويـا  التنميـة األخـري مثـ  التعلـير  الةـ ة مـن خـالم تخصيصـها اعتمـادا  

 عمالية إضافية
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ــــد نا ــــر  عــ ــ ــــخن  ييـ ــــن بــ ــــدفا مــ ـــاا جــ ــ ــــدف 17اونـ ــــة جــ ــــ  خ ــ ــــدة بــ ــــر اوتحــ ــــمهصا األمــ ـــة  0232ا ر ــ ــ ــــداي التنميـ ألجــ

ــاي  فــــ ن إدمـــــاا ناخــــ  اونـــــاا بـــــ  اووا نــــة،  نـــــمو لنيا ــــا    ـــــرامه ال كومــــة مـــــن أن تكـــــون  اونــــتدامة   التـــ
 من جمة  متوافاة مع االلتزاما  الد ليةع

اونــا لة  دنــاعد بــ   عــز   ،إن مواجهــة ناخــ  اونــاا، باعت ــارل جــدفا التزمــ  الــد م بالعمــ  علــى تحاياــه

 ،تايــير أدا  ال كومــة   التــاي  فــ ن إي ــا  ر ابــ  بــخن اووا نــة  ناخــ  اونــاا، خاصــة بــ  إ ــار م دـــرا  األدا 
 يمكن أن يك ف عن مدي تاد  أل د لة نحو تحايى  لي الهديع

ر ا ـتدامة يمكن اعتماد أجداي التنميـة اونـتدامة  التـي مـن بيتصـا ناخـ  اونـاا، كمنججيـة  معيـار لتايـي

اووا نة، من خالم إعداد تصنيف عاو  لنيا ا  التنمية اونتدامةع ننت يع أل د لة مثال، أن تاد     
، تحلــيال وخزانيا صــا  فاــا ألجــداي التنميــة اونــتدامة  جــو مــا )5(  ــنة إيــى اونتــدي النيايــ ي الرفيــع اونــتوي 

  )6(عالارار أ  بخن مختلف الجب ا  نمو بتاريب   ت ادم اومار ا   التجار  بخن صنا  
 

 :مواجهة تغير املناخ يتطلب اعتماد ميمانية البرامج واألداء -2 -1

شعد بهور نج  التنيخ  العموم  الجديد، توجه  الكثخ  من الد م ابتدا  من ننـعينيا  الاـرن اواضـ ي 
تـي تركـز علـى األدا ، ألجميتـه بـ  توجيــه إيـى اعتمـاد مخزانيـة البـ امه  األدا ، أ  اووا نـة علـى أ ــا  النتـائه، ال

ي ــاي ال كومــةع علــى  ــاي  اوثــام ركــز  فرينــا ل  ــ  إحــدي الــد م التــي اعتمــد  جــاا الــنج  مــن التنــيخ  
علـــى دمــه أجـــداي البـــ امه  م دــرا  األدا  بـــ  م ــر   قـــانون اواليــةع إن جـــاا او ـــار  0226اوــاي ل منـــا  ــنة 

وج ناخ  اوناا،  تايان النتائه اونت رة من النيا ـا  العموميـة  مو لها ب بهار معلوما  دقياة  بخص

 م دـرا  الايـا  باوضـافة إيـى تايـير  او ـت اتيجية األجـداياوعتمدة بخصوج  لي، عـن  ريـى تحديـد 
  )7(عالنتائه ا  ااة عن  ريى التارير الننول لخدا  الال نعرضه ال كومة على الب وان

اوـ را بـ   54/17على العكس من  لي، ف ن إ ار اووا نة ال اي  ب  الجزائر،  الـال ين مـه الاـانون رقـر 

يتعلــى باــوانخن اواليــة، اوعــدم  اوــتمر، حيــث ننــتخد  فيــه اعتمــادا  اووا نــة  و ــائ   1154جويليــة  27
س ا  ا ـــ ة إيــــى أن متاحـــة للـــو ارا   او  نــــا  لتا يـــة جميـــع النفاــــا   لينـــ    جـــدايع  خلــــص مجلـــ

ـــة  ألجـــــداي التنميـــــة اونــــتدامة، لـــــر يـــــتر ش ـــــك   ا ـــــ   فعــــام ن ـــــرا لايـــــا  آليـــــا  نعـــــز   0232تنفيــــا خ ــ

التـــي ـ ـان مــن اوفـــر   أن -تما ــي  تننــيى العمــ  بـــخن الا اعــا ،  ننــمو بتحديـــد األ لويــا ،  اونــا لة
 جـود العديـد مـن اال ـت اتيجيا   التـي توفرجـا اووا نـة األمـر الـال لـر يمكـن مـن تحايـى نتـائه إيجابيـة ر ـر 

    )8(الو نية للمنااع او ت اتيجيةمن بيتصا 

إال أن الجزائر تتوجه إيى اعتماد إ ار ماي  يتمام م مع او اد  ال ديثة لتنيخ  اوالية العامة ب مكانه أن 
األمـر الـال ي اـ  التفـاؤم  عز  ال عد اال ت اتيج  للمخزانية  يجنـد االنتاـام إيـى التنـيخ  العمـوم  الجديـد، 

 ــاتمب   20حــوم تحنــخن أدا  البــ امه  النيا ــا  العموميــة التــي تصــب بــ  إ ــار التنميــة اونــتدامةع ففــ  

يتعلـى باـوانخن اواليـة   جـو الـنص الـال  ـوي ي  ـس لتنـيخ   15/ 15صدر الاانون العضول رقـر  0215
 ع0203جديد للمالية العامة آفاق  نة 

 

 
ــم الاــــانون  ــا ي هــــر مــــن  15/ 15ت نــ مخزانيــــة البــــ امه  األدا  او نيــــة علــــى أ ــــا  النتــــائه  اونــــا لة،  جــــو مــ

خـــالم نـــص اوـــادة الثانيـــة منـــه:"  عـــد قـــانون اواليـــة بـــالرجو  إيـــى تـــ  خ    رمجـــة اووا نـــة  دنـــاجر بـــ  تجنـــيد 
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حـــور حـــوم النتـــائه ان القـــا مـــن النيا ـــا  العموميـــة التـــي يكـــون تنفيـــاجا م  نـــا علـــى م ـــدأ التنـــيخ  اوتم

 أجداي  ا  ة  محددة  فاا لاايا  اوصل ة العامة  التي تكون موضو  تايير"ع  
من نفس الاانون على أن االعتمادا  اوالية م دئيا تخصص حنب  03كما ركز او ر  من خالم اوادة 

االعتمــادا  بـ  دــك  أبــوا   الب نـامه، إال بــ  حالـة االعتمــادا   خــ  ا جصصـة أ  عنــد االقتضـا  فتخصــص

االنتاـــام إيـــى مخزانيـــة البـــ امه بـــ  مـــا  ع ـــ  صـــورة  ا ـــ ة حـــوم ر  ـــة الجزائـــر  حنـــب   يعـــة النفاـــا ع  جـــو
  األدا ع

مــن نفــس الاــانون التــي حــدد  مجمــو  الويــائى التــي يجــب أن ترفــى بم ــر    75بــالرجو  إيــى نــص اوــادة 

ــا، تاريـــــر عـــــن األ   ــي مـــــن بيتصـــ ــــ  منـــــ  م م  نـــــة قــــانون اواليـــــة  التـــ ــــ    يـــــر أ  ـ لويـــــا   التخ ـــــي ،  عـــــدل  ـ
ــــاا  ـــرة  كـ ـــائه اونت ــ ــــداي ا  ـــــددة  النتــ ــــيما األجـ ــــمنة ال  ـ ــــة البـــــ امه، اوتضـ ــــيخ  محف ـ ـــة مكلـــــف بتنـ عموميــ

 تاييمهاع

ت هـر أجميــة جــاا او ــار الت ـرد   بــ  اونــاجمة بــ  تننـيى  اي ــجا  البــ امه  النيا ــا  العموميــة،  ال 
ــــم ـــائ  اوتنـ ــا  ـــــيما اونــ ــ ــــتلز  إرفاقهـ ــــي  نـ ــــائى التـ ــــ  اونـــــاا، حيـــــث تلعـــــب الويـ ــ لة ناخـ ــ ــــ  منـ ــــمولية مثـ ة بال ـ

 ،بم ـــر   قـــانون اواليـــة د را أ ا ـــيا لتننـــيى  تـــراب  البـــ امه،  تحديـــد النتـــائه اوتوقعـــة  نعزيـــز اونـــا لة

ننـوية عنـدما أ ج ـ  علـى ال كومـة إرفـاق م ـر   الاـانون اوتضـمن  57 جو مـا أدـار  إليـه بالفعـ  اوـادة 
اووا نـــة بتاريـــر   ارل للمرد ديـــة يو ـــ  مـــدي بلـــو  األجـــداي اوتوقعـــة التـــي يـــتر قيا ـــها  تت عهـــا مـــن خـــالم 

  )9(عم درا  األدا  اورت  ة  صا

 :ممارسات وتجارب دولية إلدماج تغير املناخ في املوازنة العامة -3 -1
ــ   ــا الو نيــــةبــــدأ  العديــــد مــــن الــــد م العمــــ  علــــى إدمــــاا ناخـــــ  اونــــاا بــ ــاد  مخزانيا صــ ــا شعــــد اعتمـــ خصوصــ

د لـــة قــدم  مراجعـــة خـــالم  64علـــى  ـــاي  اوثــام، مـــن بــخن فع 0232الجمعيــة العامـــة لخمــر اوتحـــدة لج ــة 

ــــتوي  ـــــنة  ــــ ي الرفيـــــع اونـ ــــا  اونتـــــدي النيايـ ـــر    03،  ضـــــع  0217  0216ايعاـــــاد جلنـ ــــدابخ  لــ ـــة تـ د لــ
يمكننــا تصـنيف  ــرق إدمـاا ناخــ     نـاا باووا نــة العامـةأجـداي التنميـة اونــتدامة  مـن بيتصــا جـدي ناخــ  او

 اوناا ب  اووا نة العامة إيى يالية أ اليب:

ـــة  . تحســــين ســـــرد البيانــــات فـــــي مقتـــــرح املوازنــــة:1.3.1 ـــام عناصـــــر اوبــــال  النوعيــ ـــتر  لــــي مــــن خـــــالم إدخـ يــ
واليـــة الفنلنديـــة عنـــد إعـــداد  الكميـــة ش ـــ ن تنفيـــا أي ـــ ة ناخـــ  اونـــاا اوات حـــة للب وـــانع لاـــد  ل ـــ    ارة ا

مــن جميــع الــو ارا  إدراا فاــرة قصــخ ة تحــ   ــ  عنــوان رئيســ ي مــن عنــا ين اووا نــة اوات حــة  0215مخزانيــة 

حوم كيفية ايعكا  التنمية اونتدامة  من خاللها ا تجابة الد لة لتاخ  اوناا ب  النيا ا  الا اعيةع
  

ليـة الح  يجيــة مـن خـالم إدراا فاـرا  يــتر الت ـا ر عل صـا مــن جـو نفـس األ ـلو  الــال نعتمـدل   ارة اوا  

ــ  الا اعـــا  الو اريـــة  يـــتر إدراجهـــا بـــ  بـــا  يتعلـــى بتنفيـــا أجـــداي التنميـــة اونـــتدامة ليضـــاي بـــ    ـــري  ـ
 ــنة تاـو  بتخصــيص بـا  يتعلــى بـالتاخ ا  اوناخيــة  13الويياـة الر ـمية للمخزانيــةع كمـا أن الحــ  يه  منـا 

  )01(ع نةضمن م ر   اووا

 
أجـداي اونـاا  النيا ـة    إ ار عم  جديد يتضمن قانون اونـاا 0217أما النويد فاد اعتمد   نة 

قــانون اونـــاا ال كومـــة النــويدية بـــ ن تاـــد   ــنويا، تاريـــرا يتعلـــى بتاخــ  اونـــاا يل ـــى  هـــالاـــد ألزم عاوناخيــة
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كما الزمها بالت كد من أن أجداي النيا ة اوناخية  أجداي اووا نة ننخ  جن ا إيى  عبم ر   قانون اووا نة

جنـبع  باوضــافة إيـى  لــي فـ ن النــويد تاــو  شنـرد بيانــا  عـن ناخــ  اونــاا عنـد اودــارة إيـى أجــداي التنميــة 
 ع0217 ا نـةو مبـ   مـرة 022   0216 ا نةو ممرة ب   122اونتدامة ب  اووا نة، فاد أدار  إيى تلي األجداي 

)11( 

نعــد فرينــا مــن الــد م التــي تاــو  بتحنــخن د رل لنــرد اوعلومــا  اوتعلاــة باونــاا   بال هــا للب وــان عنــد 
، نعتبــ  LA LOLF )21(مــن الاــانون العضــول لاــوانخن اووا نــة 51تاــدير م ــر   اووا نــة،  ف نــا  علــى اوــادة 

ـــاملة ــ ـــا  ال ــ ــ ـــائى النيا ــ ــ ــــنول  DPT )31( يــ ــ ــــة النـ ــ ــــر   اووا نـ ــ ــا و ـ ــ ــ ــــخن  عمل اـ ــ ــــن بـ ــ ـــا   01 مـ ــ ـــة للنيا ــ ــ  يياــ

ــا  ــا تتضــــمنه جــــال األخخــــ ة، عرضـــ ـــاا مــــن بـــــخن مــ ـــاملة تتعلــــى بتاخــــ  اونـ ـــة للنيا ــــة ال ــ ـــا   يياـ ـــاملة، جنـ ال ـ
ع  مــن )41(للمـوارد اواليــة ا جصصــة لتاخــ  اونــاا  كيفيــا  منــاجمة مختلــف البــ امه بــ  النيا ــة اوناخيــة 

ــا كــــالي بـــــ دراا قاعــــدة ملزمــــة باوـــــادة أجــــ  تحنــــخن  تر  مــــن الاـــــانون  026قيـــــة أد ا  النــــرد، قامــــ  فرينـــ

ــــة لنـــــنة  1317-0215 ــــر   0211اوتعلـــــى باـــــانون اواليـ ــا بم ـ ــــرا مل اـــ ــــى أن تاـــــد  ال كومـــــة تاريـ ، تـــــنص علـ
ة اونــاا قـانون اواليـة، شعنــوان: تمويـ  االنتاــام ال ـاقول: األد ا  االقتصــادية الج ائيـة  اوخزانياتيــة لجدمـ

  )51(ع ال يئة

ترتكـــز جـــال ال رياـــة علـــى  ضـــع ر ابـــ  بـــخن  :الـــتحكم فـــي املوازنـــة وفـــق أهـــداف التنميـــة املســـتدامة. 2.3.1
  ال ــا مــا  عبــ  عــن تلــي الــر اب  بننــب أ  م دــر قيايــ يع  عأجــداي التنميــة اونــتدامة   بــخن بــرامه اووا نــة

  مثلـة علــى  لــي تاــو  اوكنــيي بــر   بــرامه اووا نـة ب جــداي التنميــة اونــتدامة النــ عة ع ــر  التــي مــن   

اوتعلــى بتاخــ  اونــاا مــن أجــ  تحديــد الننــ ة اوئويــة للهــدي اوــرت   بب نــامه اووا نــة،  بــ   13بيتصــا الهــدي 
ــــ   ـــاا   كـ ــــ  اونــ ــــة  صـــــدي ناخـ ــــ امه اورت  ـ ــــدد البـ ــــد عـ ـــتر تحديـ ــــ  يــ ــــور  نفـــــس الوقـ ــــد  ــ ــــريع لاـ ــــداي األخـ األجـ

 ولوم يا عمال ممايال من خالم  ضع أداة تحلي  تلاائية لتحديد الر اب  بخن برامه اووا نة     جدي من 

 أجداي التنمية اونتدامةع 
بـ  نفـس او ـار، تاـو  شعـا الـد م بن ـر معلومــا  نوعيـة بخصـوج منـ لة ناخـ  اونـاا بـ  إ ـار عــر  

اونــتدامة بمنا ــ ة مناق ــة م ــر   اووا نــة مــن  ــري الب وــان، حيــث أن تلــي  تاــارير عــن أجــداي التنميــة

حـــوم اووا نـــة شعيـــدا  ااوعلومــا  التـــي تتضـــمن م دــرا  م نيـــة علـــى أجـــداي التنميــة اونـــتدامة تخلـــى ناادــ
م دـرا  للثـ  ة مـن بيتصـا م دـر 12لاد بدأ  فرينا تجر ة جال ال رياة با ـتعمام  ععلى الجوانب التانية

 عمة الكر ون بص

ن ـرا لعـد   جـود ن ـا  تصـنيف متفـى عليـه د ليـا لتاخـ  اونـاا، فـ ن مـن  :وضع الترميم علـى املوازنـة. 3.3.1
ع ا ـــتعمل  شعــــا د م )61( دـــ ن  ضـــع ن ـــا  للعالمــــا  أ  للت مخـــز أن  نـــه  ا ـــتخراا اوعلومــــا  او لو ـــة

أ  ما  نمم بوضع  ا نا صاو مأند نينيا،   أ ا  الهندية،  رياة الت مخز ب     درق آ يا مث : ني ام، الفلي خن

 العالما  او  نية التي نعد أداة مخزانياتية مفيدة لتحديد نفاا  ناخ  اونااع 
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ــار  ــ ــــمن إ ـ ــي تـــــدخ  ضـ ــ ــــاردع التـ ــــى البـــــ امه  او ـ ــــا  علـ ــــى بوضـــــع العالمـ ــــادا  تتعلـ ــــور  الفلي ـــــخن إردـ فلاـــــد  ـ

ــــ ــــف مـ ـــاا التكيـــــف أ  التخفيــ ــــ  اونـــ ــار ناخـ ــ ــــع  نن آيــ ــا لوضــ ــ ــــور  ن امــ ــــي  ـ ــيا التــ ــ ــــه أند نينـ ــــ  بــ ــــر قامـ فـــــس األمــ
 ة التخفيف  التكيف مع ناخ  اوناا  كيفية إنفاقهاعوا نالعالما  على اووا نة ي خن كيفية تخصيص م

 ، أدخلـــ )CPEIR )71أمــا بـــ  ني ـــام،   عــد التوصـــية التـــي قــدمهصا مراجعـــة اونفـــاق او  ســ ي  العـــا  للمنـــاا  

 جـو الن ـا  الـال يـوفر إ ـارا تحليليـا  0214 0213لجنة التخ ي   صاا ال لد رمـز اونـاا بـ  اووا نـة للفتـ ة 
 ل نا  الصناديى الو نية للمناا  دنمو بتوليد معلوما  عن اوالية العامة ا جصصة لتاخ  اوناا ع 

 صــا اوفت ـــية العامــة للماليــة بفرينـــا  تتفــى عمليــة  ضــع الت مخـــز علــى اووا نــة، كثخـــ ا مــع الدرا ــة التـــي قامــ 

، عنـــدما اقت حـــ  تصـــنيف 0211بالتعـــا ن مـــع ا جلـــس العـــا  لل يئـــة  التنميـــة اونـــتدامة الفريســـ ي بـــ   ـــنة 
تخن انفاـا    يـرادا  اووا نــة علـى أ ـا  بياــي مـع الت كخـز علــى منـ لة ناخـ  اونــاا،   ـ  اوهمـة التــي أ  لـ  لهــ

، التـــي تـــر 0211اوتعلـــى باـــانون اواليـــة لنـــنة  0215-1317مـــن الاـــانون رقـــر  026الهيئتـــخن بنـــا  علـــى اوـــادة 

اودارة إل صا  اباا، حيث  ينه  جاا التصنيف ا تخراا اوعلوما  او لو ة،  الايا  شعمليا  التحلي  
 )91(اواي ع 

لتـ اب   االي ــجا  شعـد الوقـوي علـى شعـا ال ـرق ودمــاا ناخـ  اونـاا بـ  اووا نـة العامــة التـي تتـيو تحنـخن ا

ــــة  ــــة العامـــ ــــخن اووا نــ ــــودة بــ ــــة اووجــ ــــة الت اب يــ ــــى العالقــ ــــه إيـــ ــــب التنويــ ــــة، يجــ ــــا  التنمويــ ــــ امه  النيا ــ ــــخن البــ بــ
، إ  نعــد جــال األخخــ ة مــن أجـــر الضــواب  التــي تحكــر تنفيــا مخزانيــة الد لــة،  التـــي )02( ا  ا ــ ة العموميــة 

عتصا،  نعزيز اونا لة،   التاي  ف ن إدماا ناخ  اوناا ب   صدي إيى بيان  مراق ة عمليا  اووا نة  اوفصال 

 عاووا نة مرت   أدد االرت اي بالن ا  ا  ا بي اوعتمد   مدي قدرته على اوفصال بتلي اوعلوما 
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لاد بهر حديثا ضمن أدبيا  علر ا  ا  ة مص ل  ا  ا  ة ال يئية الال  ان نتيجة تنام  االجتما  
ــــود  ــــن بنــ ــــة مـ ــــه مجموعـ ــــ ل  ب نـ ــــاا اوصــ ــــتدامة، حيـــــث  عـــــري جـ ــــة اونـ ــــو  التنميــ ــــر   مفهـ ــــة   ـ ــــاألمور ال يئيـ بـ

ــا بـــ  اواضـــ ي  ال اضـــر  اوعلومـــا  التـــي تتعلـــى بـــ دا   األي ـــ ة ال يئيـــة للمن ـــ ة،  اآليـــار اواليـــة اوت ت ـــة عل صـ

 )12( اونتا  ع 
ــــ ح   ــــث أصــ ـــاا، حيــ ـــة باونـــ ــ ـــا  اوتعلاـ ــ ــــن اوعلومـ ـــال عــ ــ ــــة اوفصـ ــــ ة ال يئيــ ــــه ا  ا ــ ـــتر بــ ــ ـــا  صـ ــــخن مـــ ــــن بــ   مــ
ــا ال ــــر ا   اون ــــ  ، حكوميــــة  انــــ  أ  خاصـــة، حــــوم ناخــــ  اونــــاا تثخــــ   اوعلومـــا  التــــي يجــــب أن ت لــــغ عتصـ

ــــدا  ــا متزايـ ــ ــــ  أ)22(اجتمامـ ـــه ين غـ ــــ  أنـــ ـــة ع  خـ ــــخن أن مـــ ــــة، إ  أن تحنـ ـــة  اوويوقيـ ـــا  بالدقــ ــــز تلـــــي اوعلومـــ ن تتمخـ
ا  ا ــ ة العموميــة،  ت نــي معــايخ  د ليــة للمحا ــ ة  ــوي يكــون لــه أيــر إيجــا   علــى نوعيــة معلومــا  ناخــ  

 عاوناا، أ  معلوما  التنمية اونتدامة ش ك  عا 
 

 :إصالح النظام املحاسبياإلفصاح عن تغير املناخ في القطاع العام يستلزم  -1 -2
لاد  مح  اوعايخ  ا  ا اية اوعتمدة ب  الا ا  الجاج بتوي  جاا األخخ   ما  او ـادرة بـ  اوبـال  عـن 

 اوعلوما  اوتعلاة بتاخ  اونااع 
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ــائيا  تنبــــئ بمنـــــتا    فــــر ر اخــــتالي اوت ل ــــا  التن يميـــــة ل بــــال  مــــن د لــــة إيـــــى أخــــري، إال أن اوحصــ

دــركة مصـنفة مــن أكبــ  ال ــر ا  بــ  العــالر تــوفر معلومــا   322اا ا جــام، حيــث أن أكثــ  مــن متاـد  بــ  جــ
 عمن ال ر ا  ب  كندا معلوما  تتعلى بالتاخ ا  اوناخية %71بخصوج ناخ  اوناا، لاد قدم  

ي ـــر  اللجنـــة األمريكيـــة لـــخ راق اواليـــة  ال ورصـــة توج صـــا  نعـــال  بوضـــول الت ليـــغ عــــن  0212بـــ   ـــنة 

ــــنة ا ـــة  ــ ــ ــــ  نفــــــس اللجنـ ــا قامــ ــ ـــاا، كمــ ــ ــــ  اونـ ـــة بتاخــ ــ ـــا  اوتعلاـ ــ ــــزا   0216وعلومـ ــــديث االلتــ ـــة لتحــ ــ ــــر  يياـ بن ــ
  )23(باوعلوما  اوتعلاة با جام اواي  بما ف صا تلي اوتعلاة بتاخ  اونااع

تميــــ   -ال ــــيما تلــــي التــــي نعتمــــد علــــى ا  ا ــــ ة الناديــــة-علــــى عكــــس الا ــــا  الجــــاج، فــــ ن ال كومــــا 

ـــا ــايا ال يئيــــة ش ـــــك  عــــا ، ر ــــر  جــــود إدرا  بـــــ ن جنالــــي منــــائ   تكـــــاليف،  بيانا صـ اواليــــة إيــــى تجنـــــب الاضــ
ع )24(ين غـــ  أن نعكنـــها تلـــي ال يانـــا  التـــي  امتثـــام  تاـــارير أدا ، مرت  ـــة بالنيا ـــا   االلتزامـــا  ال يئيـــة 

ــاة  جــــاا  عنــــي أن أن مــــة ا  ا ــــ ة اواليــــة التــــي ننــــتند علــــى األ ــــا  الناــــدل فاــــ ،  لينــــ  مصــــممة وراعــ

ا جــا ر اورت  ــة بتاخــ  اونــاا  ال تلــي اورت  ــة بــالتنو  ال يولــوس  أ  خــدما  الن ــا  اويكولــوس ، ر ــر مــا 
  نا ه تدجور تلي الجدما  من  يادة ب  التكاليف  مخا ر جنيمة على االقتصادع

التــي ال  صــتر  -ا  ا ــ ة الناديــة إن ت نــي ال عــد ال ياــي بــ  ن ــا  ا  ا ــ ة العموميــة  نــتلز  االنتاــام مــن

 ال ن ج  اوعامال  إال عند ا تال  النادية أ  دفعها،  ال  صتر  عإال بالتدفاا  النادية الداخلة  الجارجة
إيــى ن ـــا  محا ـــبي أكثــ  ا ـــتجابة للمنـــائ  ال يئيــة  اوتمثـــ  بـــ  ا  ا ــ ة الاائمـــة علـــى  -باألصــوم العااريـــة

 م اد  ا  ا  ة العامةع  أ ا  اال تحااق اونتوحاة من

ـــير  ـــة بــــ  الجزائــــر علــــى األ ــــا  الناــــدل،  جــــو ن ــــا   خــــ  قــــادر علــــى تايـ ـــا  ا  ا ــــ ة العموميـ  عتمــــد ن ـ
أي  ة الوحدا  ال كومية،  ال  يما تلي التي تخلف آيارا على ال يئة، إ  أنه ياتصـر فاـ  علـى تايـير مـا 

ــا تـــر إنفاقــــه حنـــابا  الجزينــــة تاتصـــر فاــــ  علـــى عمليــــا  كمـــا أن مد نــــة  عتـــر تخصيصــــه مـــن مــــوارد مـــع مــ

الصند ق،  جو ما جع  الجزائر تصنف من بخن ال لدان التي تاـد  معلومـا  ضـعيفة عـن ال يانـا  اواليـة 
  تاحهصــا للمــوا نع ر ـــر جهودجــا او ا لــة وصـــالل الن ــا  ا  ا ـــبي اوتمثلــة بــ  م ـــر   ا ج ــ  ا  ا ـــبي 

ع 0227أل مرحلــة التنفيــا، إال أن جـــاا او ــر   تــر تجميـــدل بــ   ـــنة للد لــة  الــال  صـــ  إيــى آخــر مراحلـــه، 

)25( 
، يمكننــا الاــوم بــ ن تجنــيد إصــالل 15/ 15 خــ  أنــه   عــد صــد ر الاــانون األ ايــ ي لاــوانخن اواليــة رقــر 

منـــه تمنـــي الد لـــة محا ــــ ة  65ن ـــا  ا  ا ـــ ة العموميـــة بـــ  الجزائـــر ال  ام ممكنـــا، حيــــث جـــا  بـــ  اوـــادة 

يــة تنانــر إيــى محا ــ ة االلتزامــا ،  محا ــ ة إيــرادا   نفاــا  اووا نــة، قائمــة علــى م ــدأ محا ــ ة مخزانيات
ــــوق  ــ ــــة ال اــ ــ ــــدأ معاينــ ــ ــــى م ــ ــ ــــة علــ ــ ــا، قائمــ ــ ــ ــــع عمليا صــ ــ ــــة لجميــ ــ ــــ ة عامــ ــ ــــة محا ــ ــ ــــي الد لــ ــ ــا تمنــ ــ ــ ــــند ق، كمــ ــ الصــ

ز   صـا  الواج ا ،  تنفا الد لة محا  ة تحلي  للتكاليف  صدي إيى تحليـ  تكـاليف مختلـف األي ـ ة اولتـ

ـــاق  ــا  ــــوي  نــــمو للجزائـــــر آفـ ــار البــــ امهع  جـــــو مــ التخلــــ  عــــن ن ـــــا  محا ــــبي م نــــي فاــــ  علـــــى  0203بــــ  إ ــ
  )26(عا  ا  ة النادية،   نا  ن ا  يمزا بخن ا  ا  ة النادية  محا  ة اال تحااق
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اوعايخ  ا  ا اية ع ارة عن بيانا  ر مية صادرة عـن جيئـة تن يميـة ر ـمية محا ـاية أ  مهنيـة، ت ـخن 

ــــكيـــف يجـــب أن تـــنعكس أنـــوا  معينـــة مـــن ال ــ ــا لـــالي فـــااللتزا  ـ معامال   األحـــداق بـــ  الاـــوائر اواليـــة،   فاـ
 )27(ع ماليةــعر  عادم للاوائر الا  عتب  ضر ريا لل صوم على ــري  صــــر محا اية مويوق  معتـــبمعايي

 

ـــة  :االعتــــراف بالبعــــد البيعـــــي فــــي املعـــــايير الدوليــــة للمحاســـــبة فــــي القطــــاع العـــــام. 1.2.2 ـــايخ  الد ليــ إن اوعـ
ــا اوعــــايخ  الو نيــــة  إال أنــــه  حنــــب  للمحا ــــ ة بــــ  الا ــــا  العــــا  ال تح ــــ  باــــوة إلــــزا  كتلــــي التــــي تح ــــ   صــ

ــــا   ــــا  العــ ــــ  الا ـــ ــــ ة بـــ ـــة للمحا ــ ــ ـــايخ  الد ليــ ــ ـــاعد )IPSASB  )28مجلــــــس اوعــ ــ ــــن أن ننــ ــــن اومكـــ   IPSASs )29(مـــ
 علاائمـــة بمــا  نـــاجر بـــ  تحايــى أفضـــ  اومار ـــا ال كومــا  علـــى ت ــوير معـــايخ  جديـــدة أ  تناــيو اوعـــايخ  ا

ا تخدا  معتب  ب  الد م التي لر ت ـور حتـم  IPSASsكالي على أنه من ا  تم  أن يكون لـ  IPSASB أدار 

 تننـيى اوت ل ــا  الو نيـة معهــاع  IPSASsكمـا  ـجع  ــ  ال لـدان علــى ت نـي  عاآلن معـايخ  محا ـاية حكوميــة
)03( 

معيـارا تن  ـى  40، 0211د ليـة للمحا ـ ة بـ  الا ـا  العـا  بـ  آخـر إصـداراته  ـنة  ضـع مجلـس اوعـايخ  ال

للمحا  ة على األ ا  النادل  على أن يتر ال د   21على ا  ا  ة او نية على أ ا  اال تحااق  معيار 
 ع0203  0200ب  تنفيا شعا اوعايخ  خالم  نتخن أ  يالق  نوا  من اآلن أل بحلوم 

  الد ليــة للمحا ــ ة بــ  الا ــا  العــا  مت ل ــا  االعتــ اي  الايــا   العــر   اوفصــال التـــي تو ــ  اوعــايخ

ــايخ  الد ليـــــة  تتنــــا م العمليــــا   األحـــــداق بــــ  ال يانــــا  اواليـــــة  ا  الاــــر  العـــــا ع  قــــد حــــرج مجلـــــس اوعــ
مــن اوعــايخ  التــي علــى األخــا شعــخن االعت ـار اونــائ  ال يئيــة، بــ  العديـد  IPSASBللمحا ـ ة بــ  الا ــا  العـا  

ــا يلــــ  شعــــا  ــا منــــ لة ناخــــ  اونــــاا، اقتــــدا  بمجلــــس اوعــــايخ  الد ليــــة للمحا ــــ ةع  فيمــ ــي مــــن بيتصــ أعــــدجا  التــ

  .اوعايخ  التي تتضمن صراحة اجتماما با  ا  ة ال يئية
 

ا  ا ــاية  عتبــ  جــاا اوعيــار أجــر اوعــايخ   :اإلفصــاح عــن القــوائم املاليــة IPSAS 1املعيــار رقــم . 1.1.2.2

الد ليــة للا ــا  العــا ، حيــث يصــتر با جرجــا  التصائيــة للمحا ــ ة  اوفصــال ال كــوم ، مــن خــالم الاــوائر 
اوالية التي يوفرجـا،  يصـدي إيـى تـوفخ  معلومـا  مفيـدة التخـا  الاـرارا    بـرا   مـة الوحـدة ال كوميـة حـوم 

باونـائ  ال يئيـة، حيـث صـنف تكـاليف حمايـة  اووارد التي تح   ي ر صا،  ي هـر جليـا اجتمـا  جـاا اوعيـار

 عال يئة ضمن تكاليف التنيخ 
 

يصدي جـاا اوعيـار إيـى  صـف اوعالجـة ا  ا ـاية للتكـاليف  :عقود اإلنشاء IPSAS11املعيار رقم . 2.1.2.2
شعد جد   اويرادا  اورت  ة شعاود اوي ا  ب  الا ا  العا ،  من بخن تلي العاود، عاود ا تعادة ال يئة 

مـن العناصــر اوكونــة لل يئــة  ايمكـن أن   ــم  عنصــر  ا ا ــع ااألصـوم،  ي هــر جنــا مصـ ل  ال يئــة مصــ ل 
 عمث  الت بة أ  اوناا

 

 
 

ر ـــر أن جـــاا اوعيـــار ا ـــتثنم محا ـــ ة اومتلكـــا   :املمتلـكــات واملصـــانع واملعـــدات 17املعيـــار رقـــم . 3.1.2.2
الاابا   اووارد ال  يعيـة اوتجـددة  حاـوم اوعـادن  حاـوم ال تـ  م  ا  ال  يعة الجاصة  التي من بيتصا 

 الاـا  ال  ي ـ ، شنـاب إدـكاال  محا ـاية عديـدة، إال أنــه قـد  توضـيحا ل  يعهصـا،  اقتـ ل ن اقـا لت  يــى 
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مت ل ا  اوعيار عل صا ش ك  خاجع كما جا  ب  جاا اوعيار أن ال صـوم علـى اومتلكـا   اوعـدا  أل ـرا  

ــــال  ــا النــ ــ ــــا  ي جلهــ ــــي اومتلكــ ــى تلــ ــ ــــوم علــ ــــة   أن ال صــ ــــة األ ليــ ــــمن التكلفــ ــــدخ  ضــ ــــة يــ ــــرا  ال يئيــ مة أ  لخ ــ
 علالعت اي  صا   صوم لكو صا تمكن او ر   من ال صوم على منافع اقتصادية منتا لية

ـــ ن  :االلتمامــــات واألصــــول املحتملــــةو املخصصــــات  IPSAS 19املعيــــار رقــــم . 4.1.2.2 ــار بـ اعتــــ ي جــــاا اوعيــ

االلتزاما  النادئة عن تكاليف العاو ا  أ  تكاليف تن يف األضرار ال يئية  خـ  الاانونيـة، نعتبـ  مـن بـخن 
ـــا ع  قــــد نــــص  ــي مــــن ا جصصـ ـــاي  ف ــ ــ ة   التـ ـــتا لية للمن ــ ـــتالة عــــن األفعــــام اونـ ـــاباة  اونـ األحــــداق النـ

لكـن ب مكا صـا أن تـ دل إيـى  لـي بـ  اوعيار بضر رة االعتـ اي باألحـداق التـي ال تـ دل م ادـرة إيـى ي ـو  التـزا  

تـاري  الحــى ألل  ــاب مــن األ ــ ا  مثـ  ناخــ  قــانون أ  إجــرا ، مثــ  أن تتنـاب من ــ ة عموميــة بضــرر بياــي، 
ــا عنــــدما يت لـــــب قـــــانون جديـــــد  ــا بمعالجــــة األضـــــرار، لكـــــن  لـــــي  ــــوي يصـــــ و حـــــديا ملزمـــ قــــد ال يولـــــد التزامـــ

 معالجة الضرر الاائرع

ضه لاللتزاما  ا  تملة، إيى األضـرار ال يئيـة الناتجـة عـن انهصـا  من ـ ة حكوميـة كما أدار اوعيار، عند عر 
لاـانون بياـي، بحيـث تصـ و اون ــ ة ملزمـة بـ ن نعتـ ي با جصــص ألن التـدفى الصـادر للمنـافع االقتصــادية 

 جو أمر محتم  ب  جال ال الةع

لاــــد بــــخن جــــاا اوعيــــار عنــــد  :قيمــــة األصــــول غيــــر مولــــدة للنقــــد انخفــــا  IPSAS 21املعيــــار رقــــم . 5.1.2.2
نعرضــه و دــر ال يئــة الاانونيــة أ  بيئــة النيا ــة العامــة، علــى أن الجــدما  ا  تملــة لخصــ  قــد تــنخفا 

 من بخن األمثلة التي جا   صا: مرك ة ال تحاى معايخ  االن عـاق الجديـدة،  عنتيجة نايخ  ب  قانون أ  ن ردع ما

 ال يحاى اوعايخ  ال يئية الجديدةع أ  معم 
يلـ : مـن ا  تمـ  أن ينـته عـن  أما فيما يتعلى بم در مصادر داخلية للمعلومـا ، فاـد نـص اوعيـار علـى مـا

األضــرار اواديــة عــد  قــدرة األصــ  علــى تاــدير منــتوي الجــدما  الــال ـ ـان قــادرا علــى تاديمــه بــ  النــابى، 

عوامـ  أخـري، قـرار وياـاي إي ـا  األصـ  ق ـ  إنجـا ل أ  ق ـ  أن  مث  م نم مـدمر جـرا  حريـى أ  فيضـان أ 
منــــه، مثــــ   ةيكـــون صــــال ا لال ـــتعمام، حيــــث أن األصــــ  الـــال تــــر إنجــــا ل ال يمكـــن أن ياــــد  الجدمــــة اوـــراد

 عإيااي اوي ا  جرا  بر ي بيئية

ــــن  :، الزراعــــــةIPSAS 27املعيــــــار رقــــــم . 2.2.1.6 ــــ ي مــ ــــك  أ ايــ ـــتو ى ش ــ ــ ــــار منـ ــــو معيــ ــــبي  جــ ـــار ا  ا ـــ ــ اوعيـ
، حيـــث جــا  فيـــه أنـــه IASB )32(الزراعــة، الصـــادر عــن مجلـــس معــايخ  ا  ا ـــ ة الد ليــة IAS 41 )31(الــد ي 

ــا يتعـــر  الن ــــاي الزرا ــــ   جـــا ر األمــــرا   اونــــاا  ا جـــا ر ال  يعيــــة األخــــريع بـــ  حالــــة حــــد ق  ــا مــ  ال ـ

رة إيـــى   يعـــة  ماـــدار جـــاا ال نـــد  فاـــا حـــدق يـــ دل إيـــى إي ـــا  عنصـــر مـــن الـــدخ  أ  اوصـــاريف، تـــتر اودـــا
 مــن األمثلـــة علــى جـــال  عاوفصــال عـــن الاــوائر اواليـــة IPSAS 1للمعــايخ  ا  ا ــاية الد ليـــة للا ــا  العـــا  

ــــ  ــــور مــــــر  خ خــ ــــداق بهــ ـــانا  ،األحـ ــــال  أ  فيضـــ ــــد جــ ــــث نعــ ــــرا ، حيــ ــــز  ال  ــ ــــاي   ــ ــــديد أ  جفــ ــــايع دـ صــ

  )33(عال واجر من بخن آيار ناخ  اوناا
 
 

تلعــب جيئــة األمــر اوتحــدة د را مهمــا  :اهتمــام هيئــة األمــم املتحــدة باإلفصــاح فــي مجــال تغيــر املنــاخ. 2.2.2
لت قيــــة  تحنــــخن اوبــــال  اوــــاي ،   لــــي مــــن خــــالم فريــــى العمــــ  ال كــــوم  لجبــــ ا  اوعــــايخ  الد ليــــة للمحا ــــ ة 
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ا األخخــــ  بدرا ــــة ت ـــــور  اوبــــال ، اونضــــول تحــــ  مــــ تمر األمــــر اوتحــــدة للتجــــارة  التنميــــة، حيــــث ياــــو  جــــا

 اوعايخ  الد لية للمحا  ة بما ف صا اوتعلاة بالا ا  ال كوم ،  ياد  توصياته  اقت احاته ب  جاا ال  نع
إيــى 13لاـد ن ـر فريـى العمـ  خـالم د رة مجلـس التجـارة  التنميــة التـاشع لخمـر اوتحـدة اونعاـد بـ  اوـدة مـن 

 ائ  اوتعلاـــة بن ـــر معلومـــا  ناخـــ  اونـــاا مـــن  ـــري اون ـــ  ، بجنيـــف، بـــ  اونـــ0212أكتـــو ر مـــن  ـــنة  15

 التـي بــخن ف صــا ا جلـس بــ ن جنــا  العديـد مــن ال ــر ا  ي ــر  معلومـا  حــوم اونــاا، كمـا أدــار الفريــى إيــى 
ال  ـيما برامجهـا التدريايـة بـ   Global Reporting Initiativeالعمـ  اونجـز بـ  إ ـار او ـادرة العاويـة ل بـال  

 ان النامية  م ادئصا التوج صية التي  صدي إيى ي ر اوعلوما  اوتعلاة بالتنمية اونتدامةع ال لد

ــــا صا  ــــي اتخـ ــــة التـ ــــة  التن يميـ ــــرا ا  الاانونيـ ــــا   اوجـ ــــ  ال كومـ ــــن ق ـ ــــة مـ ــــود او ا لـ ــــى الجهـ ــا در  الفريـ كمـــ
مجلــــس معــــايخ   بخصـــوج اوعلومــــا  اوتعلاـــة بتاخــــ  اونـــاا،  كــــالي ت ــــرق إيـــى الجهــــود او ا لـــة مــــن  ـــري

ــا اونتـــدي االقتصـــادل العـــاو ، لت ـــوير  نشـــجيع ي ـــر معلومـــا   اوفصـــال عـــن الكر ـــون   ـــ  م ـــادرة أ لاهـ

نجـ  مننـى لتحنـخن جـودة اوعلومـا  التـي  إت ـا اا ا  الدفيئة، حيث أقـر بضـر رة الموحدة حوم ان عاق 
 الاا ا عجال تن رجا اون    حوم 

باعت ــارل محفـــال حكوميـــا د ليـــا محايـــدا،  ، قــد  الـــب فريـــى الجبـــ ا  مــ تمر األمـــر اوتحـــدة للتجـــارة  التنميـــة 

بمواصلة مناجمته بـ  ي ـر اوعلومـا  ال يئيـة  تننـيى العمـ  مـع او ـادرا  الد ليـة األخـري التـي أ لاـ  بـ  
 اوبـال كما أكد على أجمية  ع   الجاجمجام اوبال  عن ناخ  اوناا  مع الجها  الفاعلة مع الا اعخن العا

  )34(عن تلي اوعلوما ع

 خـــالم د رة مجلـــس التجـــارة  التنميـــة التـــاشع لخمـــر اوتحـــدة اونعاـــدة بجنيـــف بـــ  الفتـــ ة  0211أمـــا بـــ   ـــنة 
نوفمب ، أدار فريى العم  ال كوم  عند درا ته لت ور اوعايخ  الد ليـة  21أكتو ر إيى  اية 32اومتدة بخن 

ــــن للم ــــال عـ ــــ  مجـــــام اوفصـ ــــور ال اصـــــ  بـ ــــى اونـــــتجدا   الت ـ ــــا  إيـ ــــ ة الا ـــــا  العـ ــا محا ـ ــا ف صـــ ــ حا ـــــ ة بمـ

كمــا نــاقي فريــى العمــ  تاريــرا أعدتــه فرقــة مختصــة بــاوبال  اوــاي  تضــمن  عاوعلومــا  اوتعلاــة بتاخــ  اونــاا
اوبال  عن معلومـا  كيفية الك ف عن ا جا ر اوالية  ا  الصلة باوناا  كيفية إجرا  تاييما  لار  

 .اال تدامة ب  التاارير اوالية

باوضـــافة إيـــى عرضـــه م ـــادرة قـــا   صـــا ا جلـــس الـــد ي  للتاـــارير اودمجـــة  اوتمثلـــة بـــ  منصـــة حـــوار مـــن أجــــ  
نعزيـــز االي ـــجا   ماارنـــة أفضـــ ، بـــخن األ ـــر  اوعـــايخ   اوت ل ـــا   ا  الصـــلة التـــي تحكـــر ي ـــر اوعلومـــا  

منــتا   اوعلومــا  اوتعلاــة ب جــداي التنميــة  0211   يياــة ي ــر  علــى اونصــة  ــنة اواليــة، حيــث تنا لــ

 )53( .اونتدامة
 

 

 

 

 :الخاتمة
ـــاال  مــــن أجــــ  بلــــو  أجــــداي  ـــا  بــــ  دــــتم الا اعــــا   ا جـ ــت اتيجيا    يا ـ اعتمــــد  الجزائــــر عــــدة ا ــ

ـــةع  دعـــــد ا ج ـــــ  الــــو ني  ـــة جامـ ـــادا  ماليــ لتاخـــــ  اونـــــاا الـــــال التنميــــة اونـــــتدامة  خصصـــــ  لــــالي اعتمــ
، حيـث 0232، من بخن أجر النيا ا  التي ر مهصا الجزائـر آفـاق 0211اعتمدل مجلس الو را  أ اخر  نة 
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عمليــة  ي ــاي  صــدي إيــى ضــمان التكيــف مــع آيــار التاخــ ا  اوناخيــة  التخفيــف متصــا، ال ــيما  155تضــمن 

ــــ  ــــرارل بننــ ــــا  ال ــ ــــا ة لالحت ــ ــــا ا  اونــ ــــا  الاــ ــــن ان عايــ ــــ  مــ ــــة %01ة التاليــ ــــ  ماار ــ ــــد ا ج ــ ــــد اعتمــ ع لاــ
ــا مــــع ناخــــ   ن ــــاركية  دــــاملة، ننــــاجر بــــ  تنفيــــاجا مختلــــف الا اعــــا  الو اريــــة عــــن  ريــــى تكييــــف برامجهــ

 اونااع

إن النج  الجديد الال اعتمدته الجزائر وواجهة ناخ  اوناا يدخ  ضمن التوجها  الد لية التي تنادل 
لتنميـــة،  ال  ـــيما برنـــامه األمـــر اوتحـــدة للتنميـــة  اون مـــة الد ليـــة ب دمـــاا ناخـــ  اونـــاا بـــ  مختلـــف بـــرامه ا

 15/ 15ي رقـــر ايــ للتعــا ن  التنميــةع كمــا أن او ــار الجديــد لتنــيخ  اواليــة العامــة، اوتمثــ  بــ  الاــانون األ 

ــــي م ــا بت نـ ــ ــــمو لهـ ــــة،  ينـ ــــوانخن اواليـ ــــ وا نـــــاوتعلـــــى باـ ـــة للمحا ـ ـــايخ  حديثــ ــــاد معــ ــــ امه  األدا ،   اعتمـ ة ة البـ
 ع 0203العمومية آفاق 

ب  ب   جود ا ج   الو ني للمناا او ني على اواار ة ال املة، أص و من الضر رل التفكخ  ب  كيفية 

 إدماا ناخ  اوناا ب  اووا نة العامة للد لة،  ألج   لي يمكن تادير التوصيا  التالية:
ـــادة  • ــــانون  51تـــــنص اوــ ــــن الاـ ــــ يمــ ــــر  األ ايــ ــــو  15/15رقـ ــــى باـ ــــى يتعلــ ــــتر الت  يــ ــــوي يـ ـــه  ــ ــــة أنــ انخن اواليــ

عــــن  ريـــــى إدراا حزمـــــة مـــــن  0200  0201التــــدريج  ألحكـــــا  جـــــاا الاـــــانون، علــــى قـــــوانخن اواليـــــة للنـــــنوا  

لـالي نو ــ ي بـ ن ت خــا  عالعمليـا  حنـب الوبــائف منصـوج عل صــا بـ  الاــانون األ ايـ ي بـ   ــ   ـنة ماليــة
األحكا  من خالم إعداد تارير عن  لي يل ـى بم ـر    من لة ناخ  اوناا كنمو ا للتنفيا التدريج  لتلي

 تح  الفص  الثاي  الويائى اورفاة بم ر   قانون اواليةع 75قانون اوالية، حن ما تنص عليه اوادة 

ــا  • ـــاا  عــــد مــــن بــــخن التحــــديا  التــــي تواجههــ ــا لتاخــــ  اونـ ـــه د ليــ إن عــــد   جــــود ن ــــا  تصــــنيف متفــــى عليـ
علــى إعــداد تصـــنيف   نــي لنفاــا    يــرادا  اووا نــة العامــة اوتعلاــة بتاخـــ  الــد م،  لــالي نو ــ ي بالعمــ  

اوناا،  اعتمادجا كااعدة بيانا ، حيث  ينمو التصنيف الو ني بتحنخن  رد ال يانا  اوتعلاة بتاخ  

 اوناا عند عر  م اردع قوانخن اواليةع
االعت ـار او ـاد  التـي جـا    صـا اوعـايخ   العم  على ا تكمام إصالل الن ـا  ا  ا ـبي، مـع األخـا شعـخن •

 .الد لية للمحا  ة ب  الا ا  العا 

 
اا ا  الدفيئة التتخا اال ت اتيجيا  الرامية إيى التصدل لتاخ  اوناا دكلخن: ا ت اتيجيا  التخفيف  جو ما ياصد به تدابخ  لل د من  -1

الن يفة، أ  عن  ريى تحنخن  وكب األر  مثال، الاابا  أ  ا  ي ا ع إما عن  ريى ال د من مصادرجا مث  ا تعمام ال اقا  

ا ت اتيجيا  التكيف،  جو نعدي  الن ر ال  يعية أ  الا رية إيى بيئة جديدة  مرنة لتخفيف الضررع حنخن بلفوضي ، اورجع نفنه، جع 
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  :مقدمة  
 ت ــورا  متنـارعة تتعلــى بتف ــ ي فخـ         

 
 ننــ ى ، (11 -) وفيــد  ر نــا اونـتجدو يواجـه العــالر حاليـا

 عد م العـالر مجتمعــة إيـى اتخــا  إجـرا ا  احت ا يــة   قائيــة لل ـد مــن انت ـار الفخــ     التخفيـف مــن آيــارل
ــــوق  ــ ــــ   التنــ ــ ــــاكن العمــ ــ ــــ  أمــ ــ ــــتالي بــ ــ ــــن االخــ ــ ــــد مــ ــ ــــا   ال ــ ــ ــــــف االجتماعــ ــــرا ا   قــ ــ ــــال اوجــ ــ ــــر جــ ــ ــــن أجــ ــ ــــ  مــ ــ  لعــ

ـــا  االجتماعيـــــة  قـــــف حركــــة الناـــــ   ـــــوا  ال حـــــرل أ  الجـــــول أ  البـــــ ل للـــــد م    إيـــــى أقصـــــ م درجـــــة  التجمعـ

  العتمادجــا   التــاي  إياـاي  افـة أنــوا  الت ـادم التجـارل  توقـف أي ــ ة شعـا اون ـ  ،اوو ـو ة متصـا   ل صـا
يـــار اقتصـــادية علـــى العديـــد مـــن آعلـــى اونتجـــا  اونـــتوردة مـــن تلـــي الـــد م، األمـــر الـــال ترتـــب عليـــه حـــد ق 

ق اعا  األعمام  األي  ة ا جتلفة حوم العالر  احتمالية حد ق خنائر لتلي األي  ة  التي قد ت دل 
 مدي توافر فر  اال تمراريةع إيى إعادة تادير

التحديا  الك خ ة التـي تنت رنـا بـ  جميـع جوانـب ال يـاة مـن خنـائر ش ـرية ال تحصـ م جاا   اوضافة إيى 

 خنــائر ماديــة  ــجمة بــ  بيئــة األعمــام   ــوادر أ مــة ماليــة مــدمرة، فــ ن الجائحــة لــديصا الاــدرة علــى التــ يخ  
ــا إجـــرا  عمليـــا  اوراجعـــة األمـــر الـــال ا ـــتد ى مـــن عديـــد او ن مـــا  ش ـــك  ك خـــ  علـــى ال رياـــة التـــي تـــتر  صـ

الجائحـــة علـــى الاـــوائر ل قيـــا   درا ـــة اآليـــار ا  ا ـــاية ا  تملـــة لهـــا، اوهنيـــة  دـــر ا  التـــدقيى العاويـــة

ــي قــــد تت لــــب  اواليـــة لل ــــر ا ع لــــاا يجــــب أن ننــــتمر عمليــــا  التــــدقيى بـــ  االمتثــــام للمعــــايخ  او لو ــــة  التــ
ضــافة إيــى التفكخــ  بــ  ت ــوير إجــرا ا  اعت ــارا  مختلفــة  معــز ة مــن ق ــ  اوــدقاخن بــ  ال ــر ي ال اليــة باو 

ــا يتعلـــــى با ــــتمرارية اون ـــــ ة  ــا مــ بديلــــة لجمــــع أدلـــــة تــــدقيى  افيـــــة  منا ــــ ة لـــــدعر رأيصــــر بـــــ  اوراجعــــة،  متصـــ

  : وضفا  اوزيد يمكن عر   لي من خالم العناصر التالية  األحداق الالحاةع
 

: املفهوم واألبعاد واالعتبارات املحاسبية لفيروس 
ً
 :كوروناأوال

    

 : مفهوم جائحة كورونا -1 

عم  جماعة أ  مجتمع ما  جائحة  ور نا :    إحدي الكوارق التي ت دي إيى اض را  خ خ  يصيب  خ 

تجـا   قـدرة الجماعـة ت تن ول على خنائر  آيار إينانية  مادية  اقتصادية   يئية  ا عة االنت ـار  التـي 

 عبا تخدا  مواردل الجاصةعلى مواجههصا  أ  ا جتمع اوت ير
 

 :أبعاد جائحة كورونا -2
الرئينـــية  ان ـــم  شعــا ت يخ ا صــ   ،العديـــد مــن األشعــاد  خـــ  ا  ــددة ش ــك   ا ــ  ا ور نــا لهــجائحــة ن إ

 على  اي  اوثام ال ال صر ما يل : 
 

 بـــ  او يعـــا   األر ـــال انخفـــا    اوـــوبفخن تواجـــدعـــد     اضـــ رابا  بـــ   لنـــلة التوريـــد   اونتـــاا تراجـــع

 عــــد  الاــــدرة علــــى  يــــادة التمويــــ    التــــ خخ  بــــ  تو ــــعا  األعمــــام ا ج ــــ  لهــــا     ـــالق ال ــــر ا   ا جــــا ن   
 لاا  األي  ة    النياحة  نع   النفر  خ  الضر رل  انخفا     يادة التال ا  ب  قيمة األد ا  اوالية  

  عالرياضية  الثاافية  الت ف صية
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املحاســبية التــي يجــب مراعاتهــا عنــد معالجــة اآلثــار املحاســبية املحتملــة لفيــروس كورونــا االعتبــارات  -3

 : على القوائم املالية

ــا تتعـــدد اال تفنـــارا  حـــوم اآليـــار ا  تملـــة لهـــاا الفخـــ    علـــى  COVID-19مـــع ا ـــتمرار انت ـــار  ـ عاوي 
 ا اية التي يجب مراعا صا عند معالجة  لهاا نود اودارة إيى شعا الاضايا  االعت ارا  ا  عالاوائر اوالية

 : يل  متصا ما  عاآليار اوالية النت ار الفخ    على إعداد الاوائر اوالية

بــ  العمــ  عنــد إعــداد الاــوائر اواليـــة  يجــب علــى اودارة تايــير قــدرة ال ــركة علـــى اال ــتمرار االســتمرارية:•
ــا ــــرا  جـــــاا التايـــــير اآليـــ ــا عنـــــد إجـ ـــة لتف ـــــ ي الفخـــــ    علـــــى أي ـــــ ة  أن ت خـــــا بـــــ  اعت ارجـــ ـــة  اوتوقعــ ر ال اليــ

ــا وــــدي مال مـــــة ا ــــتخدا  أ ــــا  فــــر  اال ــــتمرارية  ــــاي  اوثــــام عنــــدما يكـــــون  لـــــىفع عال ــــركة بــــ  تاييمهــ

للمن مة تاري  من العمليا  الناج ة  نعتمد عل  موارد تموي  خارس   لكن شناب تف  ي اور  تر نعليى 
الن ــر بــ  العوامــ  اوتعلاــة بالوضــع  إيــ  اودارة ــتحتاا  ،الاــوائر عــدادإجــال العمليــا  ق ــ  أ  شعــد تــاري  

ــا بـــ   لـــي اآليـــار اوتوقعـــة ع ــاي  بمـ النـــيولة  الر حيـــة ق ـــ  أن ت كـــد أن م ـــدأ اال ـــتمرارية جـــو  لـــىالنـــلبي ال ـ

 فاــد يكــون جنــا  دــكو  حــوم  ،اوالئــرع   ــالن ر إيــى عــد  الاــدرة علــى التن ــ  بــاألير ا  تمــ  لتف ــ ي اوــر 
 ا تمرارية ال ركةع

 وعيار ا  ا  ة الد ي  رقر) األحداث الالحقة: •
 
يجب على ال ر ا  تايير ما إ ا  ان  األحداق ، (12  اا

ــــال أ   ــــب اوفصــ ــــ ة تت لــ ــــي الفتــ ـــة لتلــ ــــوائر اواليـــ ــــدار الاــ ــــ  إصــ ـــة  ق ــ ــ ــــ ة اواليـ ــــد الفتــ ــــ  شعــ ــــي  قعــ ــــة التــ الالحاــ
 اتخا  الارارا  اونا  ةعاالعت اي، مما  ناعد منتخدم  جال الاوائر على 

 وعيــار ا  ا ــ ة الــد ي  رقــر) اضــمحالل األصــول: •
 
( تــنخفا قيمــة األصــ  عنــدما تكــون ال ــركة 36  اــا

 يجـب علـى ال ـركة التايـير بـ  تـاري   قيمته الدفت ية، إمـا با ـتخدامه أ  بيعـهع جـاا ا ت داد خ  قادرة على 
 عحالم الايمــة بــ  بــ  الت ـورا  األخخــ ة مــن تف ــ ي اوــر التاريـر مــا إ ا  انــ  جنــا  أل م دــرا  علـى اضــم

 إ ا  انــ
 
جنــا  مصــادر خارجيــة  داخليــة للمعلومــا  ن ــخ  إيــى أن أحــد األصــوم قــد تــنخفا قيمتــه   فمــثال

مث  انخفا  أ عار األ هر  النلع  انخفا  االجتما  بالنوق    الق مصايع التصنيع    الق ا  ال  
 اخت ار اضمحالم الايمةع إجرا فيجب  ،النلع  الجدما  انخفا  ال لب  أ عار بيع 

 للمعيار الد ي  للتاـارير اواليـة رقـر) األدوات املالية: •
 
يجـب اوفصـال عـن اوعلومـا  حـوم أجميـة  ،(7  اا

األد ا  اواليـة للمن ــ ة    يعـة  مــدي ا جـا ر النادــئة عـن تلــي األد ا  اواليـة  كيفيــة إدار صـا، حيــث أن 
ـــر ا  ال خــــ ان  النــــياحة لــــر  ال ــــر ا  ـــررة مــــن تف ــــ ي الفخــــ    ك ـ ــي تت كــــز أي ــــ هصا بــــ  اونــــا ى اوتضـ التــ

ـــرا ا   ـــادة الن ــــر بــــ  إجـ ـــة لج ــــر دــــديد علــــى اوــــدي الاريــــب،  لــــاا ين غــــ  إعـ ـــ ة  انــــ  عرضـ نعتاــــد أن اون ـ

 اوفصاحا  لديصاع
 
 للمعيار الد ي  للتاارير اوالية رقر ) االعتراف باإليراد: •

 
( قد تحتـاا ال ـر ا  إيـى ا ـتخدا  حكـر 15  اا

 علـــى  مهـــر لتحديـــد تـــ يخ  ال ـــكو  اوتعلاـــة بتف ـــ ي الفخـــ    علـــى حنـــا  اويـــرادا 
 
 الاـــرارا  اوتخـــاة ردا

التعامـ  مـع العمـال  أينـا  مخـا ي التحصـي ،  مراجعـة    تف  ي الفخ    )على  اي  اوثام: نعدي  العاـود
 ت يخ  ع

 
 لى ا  ا  ة  اوفصال عن العاود الجارية  اونتا ليةعالتنعخ ( قد يكون لها أيضا

ــــد ي  ) اســـــترداد التـــــأمين: • ــــ ة الـ ــــار ا  ا ـ  وعيـ
 
ــا ــ ــــ مخن  (37  اـ ــــا  التـ ــــى  يا ـ  إيـ

 
ــا ــ ــــر ا  حاليـ ــ  ال ـ ــ ــــد تلجـ قـ

ال ـت داد الجنـائر الناتجـة عـن جائحـة   ور نـا  ت الـب ال ـر ا  اوتضـررة دـر ا  التـ مخن بـالتعويا عـن 
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   يارة للجدم ،خ ر توقف األعمام
 
حيث أنه مصمر  ، جاا النو  من التا ية الت مينية  عد األكث  نعايدا

  جـــو صـــاب  الـــر و التاـــديرل الـــال  انـــ   تحصـــ  عليــــه 
 
لتعـــويا اوـــ من علـــ صر عـــن مـــ ي  لـــر يحـــدق أبــــدا

ـــا ـــام عـــــد  نع يـــــ  عمليا صـ ـــركة بـــــ  حـ ــا عمليــــة معاـــــدة مـــــن  عال ـ ــائر قابلـــــة لال ــــت داد  لكتصـــ  قـــــد تكــــون الجنـــ
لناحيـــة التخ ي يـــة  تت لــــب خبـــ ا  متخصصـــة بــــ  التـــ مخن  ا  ا ـــ ة الجنائيــــةع   مجـــرد الت كـــد مــــن أن ا

ال ركة  يتر نعويضها على األق  عن شعا عواقب تف  ي الفخ    بموجـب  يياـة تـ مخن فـ ل دـي حـوم 
عكس ب  قيا  او لو ا ع  او لغ اونت د يجب أن   

يــا  الايمــة العادلــة جــو ناــ  الايمــة ال اليــة لخصــ  أ  االلتــزا  إن الهــدي مــن ق قيــاس القيمــة العادلــة:•

ا،  عليـه يجـب علـى ال ـر ا    منـتا لي 
 
 مـن تـاري  الايـا  ال ـاي   لـيس تاريخـا

 
الال  عكس ال ر ي اعت ـارا

من أجـ  قيـا  الايمـة العادلـة بـ  التـاري   قاأل واالن ر ب  اوعلوما  حوم تف  ي اور  بخن او اركخن ب  
  عال اي

ال ــر ا  إيــى الن ــر بــ  ججــر االضــ رابا  التــي  تحتــاا عــن البيانــات املاليــة األخــرى: اإلفصــاحمتطلبــات •
عـن الاـوائر  الك ــف  اوبـال  نـ رصا تف ـ ي الفخـ    علـى األعمـام  اوفصـال عــن أل ت ـورا  حصـل  شعـد 

 عمن أج  تز يد اونتخدمخن بفهر أفض  للت يخ  اواي  عن اوعلوما  ش ك   اي  

على اودارة أن نعيد تادير صاب  الايمة الاابلـة للتحاـى مـن ا جـز ن   عـادة  تقديرات محاسبية أخرى: •
تاـــدير العمـــر اونتـــاس  اوت اـــ   الايمـــة اوت ايـــة للممتلكـــا   التجهخـــزا   اوعـــدا   األصـــوم  خـــ  اولمو ـــة 

   ع(35)،(16)،(0أرقا )  ا  ة الد لية أصوم حى اال تخدا  بموجب معايخ  ا 
 

 
ً
 :على مدى قدرة الشركة على االستمرارية تأثير فيروس كورونا: ثانيا

    

"عنـد إعــداد  إيـى أنــه: 05ش ــ ن فـر  ا ـتمرارية ال ــركة بـ  فارتــه رقـر  IAS1ا  ا ــ ة الـد ي   أدـار معيـار 

الاوائر اوالية يجب على اودارة إجرا  تاوير لادرة ال ركة على اال تمرار على أ صا من  ة منتمرةع  يجب 

ــا لــــر تنــــو اودارة أن تصــــف  ال ــــركة أ  أن  علــــى ال ــــركة أن نعــــد الاــــوائر اواليــــة علــــى أ ــــا  اال ــــتمرارية مــ

  ـــوي أن
 
  اقعيـــا

 
تفعـــ   لـــيع  عنـــدما تكـــون اودارة علـــى علـــر عنـــد  توقـــف األعمـــام، أ  أنـــه لـــيس لـــديصا بـــديال

 ك خـ ة علـى 
 
إجـرا  تاويمهـا بحـاال  عـد  ت كـد  ا  أجميـة ينـاية متعلاـة ب حـداق أ  بـر ي قـد تلاـ  دـكو ا

قدرة ال ركة علـى اال ـتمرار كمن ـ ة منـتمرة، ف نـه يجـب علـى ال ـركة أن تفةـ  عـن حـاال  عـد  الت كـد 

 تليع 

 

 

 أن تفةـــ  عـــن جـــال 
 
 عنــدما ال نعـــد الاـــوائر اواليــة علـــى أ ـــا  فـــر  اال ــتمرارية، ف نـــه يجـــب عل صـــا أيضــا

 عليه أعد  الاوائر اوالية   اب أن ال ركة ال نعد من  ة منتمرة"ع الالال اياة، مع األ ا  

، يجــب أن  اال ـتمرارية  عـد ـان فــر   إ ا عنــد تاـوير مـا إيـى أنـه: 06كمـا أدـار اوعيـار بـ  فارتــه رقـر 
 
منا ـ ا

دهرا مـن  صايـة  10يكون على األق    الالب  ال ن ان جميع اوعلوما  اوتاحة عن اونتا    اودارةت خا 

ــــهولة  ــــة   ــ ــــا  اور حـ ــــن العمليـ ــــاري  مـ ــــركة تـ ــــدي ال ـ ــــون لـ ــــدما يكــ ــــة(ع فعنـ ــــوائر اواليـ ــــاري  الاـ ــــر )تـ ــــ ة التاريـ فتـ
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 لفـــر  اال ـــتمرارية نعــــد للوصـــوم إيـــى اوـــوارد اواليـــة فاـــد تت
 
ــا وصـــ  ال ـــركة إيـــى ا ـــتنتاا أن ا  ا ـــ ة  فاـ

أن ت خــا بــ  ال نــ ان مجموعــة  ا ــعة  اودارةمنا ــ ة د ن تحليــ  تفصــيل ،  بــى حــاال  أخــري قــد تحتــاا 

من العوام  اوتعلاة بالر حية ال الية  اوتوقعة   رامه ننديد الدين  اوصادر اومكنة ال ت دام التموي  

  ب ن فر  اال تمرارية  عد ن تص  إيى قناعةق   أ
 
 عمنا  ا

 وــا  رد بــالفارتخن أعــالل بمعيــار ا  ا ــ ة الــد ي  رقــر) ممــا ســبق أرى 
 
(  بــى بــ  تف ــ م جائحــة 1أنــه  فاــا

 :يل ا   على االقتصاد العاو  ما  الو   ور نا على منتوي العالر  ت يخ جا ال ديد
أجميــــة ينـــاية بوجـــود م دــــرا  علـــى عـــد  قــــدرة ال ـــركة علــــى عنـــدما تصـــ  اودارة إيــــى ينـــ ة ت كـــد  ا  

ــي قــــد نعيــــى  ــا أن تفةــــ  عــــن حــــاال  عــــد  الت كــــد التــ ــا باألحــــداق ال اليــــة ف نــــه يجــــب عل صــ اال ــــتمرار لت يرجــ
ا ــتمراريهصاع  عنــدما ال نعــد الاــوائر اواليــة علــى أ ــا  فــر  اال ــتمرارية ف نــه يجــب عل صــا أن تفةــ  عــن 

نـــاب أن ال ــركة ال نعـــد من ــ ة منـــتمرةع العليـــه أعــد  الاـــوائر اواليــة    الــالجــال ال اياـــة مــع األ ـــا  

ــي قــــد  ـــرا  التـــ ــخ  إيـــــ مــــن او دـ ـــ يخ    جــــود  ىن ــ ــا  تــ علـــــى  علــــى قـــــدرة ال ــــركة أجميــــة ينــــاية لفخـــــ     ور نــ
اال تمرار   التاي  مناعدة مدقى ال نابا  ب  ال كر على مدي قدرة ال ركة على اال تمرار ب  عملها من 

 :يل عدمه ما 

ــى . 1 عنــــدما تصــــ  اودارة إيــــى ينــــ ة ت كــــد  ا  أجميــــة ينــــاية بوجــــود م دــــرا  علــــى عــــد  قــــدرة ال ــــركة علــ
ــا أن تف ـــه يجــــب عل صــ ــا باألحــــداق ال اليــــة ف نـ ــي قــــد نعيــــى اال ــــتمرار لت يرجــ ـــاال  عــــد  الت كــــد التــ ةــــ  عــــن حـ

ا تمراريهصاع  عندما ال نعد الاوائر اوالية على أ ا   يـا  فـر  اال ـتمرارية ف نـه يجـب عل صـا أن تفةـ  

عليـه أعـد  الاـوائر اواليـة   ـاب أن ال ـركة ال نعـد من ـ ة منـتمرةع  الـالعن جال ال اياة مـع األ ـا  
ــي قــــد ن ـــخ  إيــــى  جــــ ــا علـــى قــــدرة ال ــــركة علــــى  مـــن او دــــرا  التــ ــ يخ   ا  أجميـــة ينــــاية لفخــــ     ور نــ ود تــ

اال تمرار   التاي  مناعدة مدقى ال نابا  ب  ال كر على مدي قدرة ال ركة على اال تمرار ب  عملها من 

 :يل عدمه ما 
 ا  تم ( لعدد من ك ار العمـال  اوـدينون لل ـركة بم ـالغ ك خـ ة الـاين تضـر  اوفال إفال  )أ   •

 
ر ا  ـل يا

 بفخ     ور ناع

أن ال ـركة  انـ  تمتلــي كميـا  ك خــ ة مـن ا جــز ن بم ـالغ ك خـ ة  ا  أجميــة ينـاية علــى منـتوي الاــوائر  •
 لــر يــتر بيعهــا ،  تجـد ال ــركة صــعو ا  بالاــة بـ  بيعهــا نتيجــة إ ــالق  االنهصـا اواليـة  قار ــ  صــالحيهصا علــى 

 ر التجوام التي تر فرضها ب  العديد من ال لدانعالنوق ا  لى  الد ي  نتيجة لارارا  ح 

 
 

 ش ــك  ك خـ  مــن  •
 
 جـود دـي بــ  تحصـي  الـديون اونــتحاة لل ـركة مــن  ـري  العمـال  الــاين تـ ير ا  ـل يا

 فخ     ور ناع
ــا شنـــاب  اونتـــااأن ال ـــركة  انـــ  دـــركة صـــناعية  توقـــف • لـــديصا نتيجـــة عـــد   جـــود مـــواد خـــا  ل نتـــاا إمـ

ـــايع ـــااعـــــن  توقـــــف اوصــ ــــن اونتــ ــــى الشـــــ ن الـــــد ي  بـــــ  العديـــــد مـ ــــد  قـــــدر صا علـــــى ا ـــــتخ ادجا نتيجـــــة  لـ ، أ  عـ

ال لــدان،  مـــع  جـــود تكـــاليف يابتـــة ك خـــ ة قـــد تصـــ  بال ــركة إيـــى خنـــائر تزيـــد عـــن نصـــف رأ  اوـــام، األمـــر 
 ي ير على قدرة ال ركة على اال تمرارية ب  اونتا  ع الال
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اـــود مـــع عمالئصـــا مفادجـــا أن تاـــو  بتوريـــد كميـــا  ك خـــ ة مـــن اونتجـــا  أن ال ـــركة قـــد أبرمـــ  بـــ  اواضـــ ي ع •

 
 
ــا  بتلــــي التعاقــــدا  ن ــــرا متضــــمنة دــــر ي جزائيــــة ك خــــ ة حــــام عــــد  التوريــــد  لــــر تاــــدر ال ــــركة علــــى الوفــ

 عاونتاالتوقف 
 ل يعهـا  •

 
 اوـرت   بتـاري  صـالحية( تمهيـدا

 
 ـوا  بــ  قيـا  ال ـركة ب نتـاا كميـا  ك خـ ة مـن اونتـاا )خصوصــا

 النوق ا  لى أ  للتصدير،  لر تتمكن من بيعه،  ر ما لن تتمكن من بيعهع
أن ال ركة عل صا أقناي قر   منتحاة النداد لل نو   ال تتـوافر لـديصا النـيولة الكافيـة لنـداد تلـي  •

 االلتزاما    خ  قادرة على الوفا  ش ر ي اتفاقيا  الار  ع

 الدائنخن  اووردين ب  تواري  اال تحااقععد  الادرة على  داد منتحاا  •
  جود خنائر ن اي  ك خ ة أ   جود تدجور مل ول ب  قيمة األصوم اوولدة للتدفاا  الناديةع•
  خ   لي من او درا عععع •

مما يت لب من ال ر ا  إجرا  العديد من تحليال  ال نا ية ا  تملة لتحديد ما إ ا  ان جنا  أل حالة 
 ع ا  أجمية يناية ش  ن قدر صا على اال تمرار كمن  ة منتمرةعد  ت كد 

 

 
ً
 :على األحداث الالحقة تأثير فيروس كورونا: ثالثا

    

 يتعلى باضية اوفصال ي  
 
 حوم ما إ ا  ان  ب ثار اليو  جدال

 
 اعت ار يجبالاوائر اوالية  تحديدا

  اوالية الاوائر نعدي   نتوجب حديا الحاا COVID-19  ور نا فخ   
 
 ا  ا  ة وعيار لل ر ا   فاا

 باوفصال؟ فا   يكتف  التعدي   نتوجب ال أ  IAS 10 رقر الد ي 

يجب  التعدي ،  ال دق الال ال  نتوجب  نتوجب التعدي  ب  الاوائر اوالية الال ال دق بخن  للتفرقة

ع  نص معيار ا  ا  ة  معرفة  ب نه التعدي :  نتوجب الال ري ال دقالد ي  ب  جاا ال  ن  الال   

 فت ة ق   تاري  موجودة  ان  بر ي عن دليال ياد   لكن التارير فت ة تاري  شعد  قع الال ال دق

 إيى   خ  حدق ب نه التعدي :  نتوجب ال الال ال دق  عري أنه ع كما(اوالية الاوائر تاري )التارير 

 بهر  ور نا فخ    أنه إ ا  ان ، بمعنم(اوالية الاوائر تاري )التارير  إعداد تاري  شعد ي    بر ي

  أن اوالية، قوائمها على النلبي للت يخ  احتمالية جنا  ب ن توقع   ال ر ا  31/10/0211 ق    انت ر

 حدق  عتب  جنا اوالية، الاوائر اعتماد تاري   ق   31/10/0211 شعد ت كد  للفخ    النل ية اآليار

  عاوالية الاوائر ي نعد  نتوجب الحى

 
 

  عتب  جنا اوالية، الاوائر اعتماد تاري   ق   31/10/0211شعد   انت ر بهر  ور نا فخ     ان إ ا أما

كتف  ب  اوالية الاوائر نعدي   نتوجب ال الحاا حديا  عاوالية الاوائر ب  عنه باوفصال فا  ي 

  نــتوجب ال أ  اواليـة الاــوائر التعـدي  بـ   نــتوجب الحـى حـدق جــو للتعـري عمـا  ال تيضـال األمـور أكثــ 

  اوهمة اوعلوما  التعدي   ننرد شعا
 
 : التاي  التي بهر  صا باوواعيد الفخ   ة ي   عن جدا
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ـــابة  31/10/0211بــــ   • ـــاال  اوصــ ـــة عــــن  جـــــود عـــــدد محــــد د مـــــن حــ ـــ ة العاويــ أبلاـــــ  الصـــــخن من مــــة الةــ

 لــــر يكــــن جنــــا  أل دليــــ  صــــريو علــــى انتاــــام العــــد ي مــــن ،  يبااللهصــــا  الرئــــول نتيجــــة فخــــ     خــــ  معــــر 
  جص آلخر ب   لي التاري ع

 تــر ت كيــد ال ــاال  األ يــى  ،حــدد  الصــخن أن النــاب الرئيســ ي لــالي جــو فخــ     ور نــا 0202ينــاير 7بــ   •

 ع0202يناير  03ب  جويغ  ويغ ب   COVID-19لـ
 منـــا  ،عــة ون مـــة الةــ ة العاويـــة تف ـــ ي فخــ     ور نـــا، أعلنــ  لجنـــة ال ـــوار  التاش0202ينـــاير  32بــ   •

اع   لي ال خن تر نشجيص اوزيد من ال اال  ب  د م أخري أيض 

، أعلنــ  من مــة الةــ ة العاويــة أنــه يمكــن  صــف تف ــ ي فخــ     ور نــا ب نــه جائحــة 0202مــار   11بــ  •
 عاويةع

رفه أحد  لر يتوقـع أنـه  ـي ير بـ  االقتصـاد ع  نالحي أن الفخ    لر ينت ر  لر  َ من خالم جال اوعلوما  

ع   نا   على ما   ى أري أنه بالنن ة لل ر ا  التـي نعـد قوائمهـا اواليـة 0202العاو   خ  ب   صاية دهر يناير 
 عتب  فخ     ور نا  ما ت عه من آيار  ل ية حديا الحاا شعد تاري  إعـداد الاـوائر اواليـة  31/10/0211ب  

لر يكن جنا  دلي   31/10/0211ألنه بتاري  إعداد الاوائر اوالية للننة اونهصية ب   -تعدي  ال  نتوجب ال

ـ ،فاـ  اوفصـال  نما  نـتوجب  - ا   عل  انتاام العد ل من إينان آلخر       احـام  ـان التـ يخ  جوجري 
حـداق الالحاـة"  يجـب أجمية ينايةع  يمكن لل ركة إدراا جاا اوفصال باوائمها اوالية تح  عنوان " األ 

ــــاا  ـــالأن يتنـــــر جـ ــــى  اوفصــ ــا علـ ــ ــــ     ور نـ ــار فخـ ــار انت ـــ ــ ــــفا ل  يعـــــة ال ـــــدق  آيـ ــــمن  صـ بال ـــــفافية  يتضـ

عمليا  ال ركة ،  كاا تادير األير اواي  لل دق أ   كر عد  إمكان تاديرل  مث  أيرل على الايمة الدفت ية 
ــا إ ا ـ ــان مـــن اوتوقـــع حـــد ق اضـــم حالم لايمـــة األصـــوم ، أ  التـــ يخ  ا  تمـــ  علـــى لخصـــوم  االلتزامـــا ،  مـ

ــــوم  ــــز ن،  األصـــ ــــى للمخــ ــــة للتحاـــ ــــة الاابلــ ــاب  الايمــ ــ ــــة،  صـــ ــــة اوتوقعــ ــائر االئتمانيــ ــ ــــركة  الجنـــ ــــرادا  ال ــ إيــ

 الضرياية او جلة ععععإل ع 
، جنــا  عتبـــ  فخــ     ور نــا حــديا الحاـــا 31/1/0202أمــا إ ا  انــ  جنــا  دــر ا  نعـــد قوائمهــا اواليــة بــ  

جنـا  31/1/0202أما إ ا  ان  جنـا  دـر ا  نعـد قوائمهـا اواليـة شعـد  جب التعدي  ب  الاوائر اواليةع نتو 

ــــ   ــل ية لـــــه بـ ــ ــار النـ ــــة اآليـــ ــــنة اواليـــــة  يجـــــب أخـــــا  افـ ــــ  خـــــالم النـ ــا حـــــدق عـــــادي حصـ ــــ     ور نـــ  عتبـــــ  فخـ
لاـــوائر اواليـــة مـــع ضـــر رة اوفصـــال الكامـــ  بـــ  أ م قـــوائر ماليـــة تصـــدرجا جـــال ال ـــر ا  )مثـــ  ا ،ال نـــ ان

ــــى ــ ــ ــ ــــدجا بـــ ــ ــ ــ ــ ــي نعـ ــ ــ ــ ــ ــــد د" التـــ ــ ــ ــ ــــــص ا  ـــ ــ ــ ــ ــــوائر الفحـ ــ ــ ــ ـــة "قـــ ــ ــ ــ ــ ــــدجا 31/3/0202الد ريــ ــ ــ ــ ــ ــي نعـ ــ ــ ــ ــ ــــة التـــ ــ ــ ــ ــ ــــوائر اواليـ ــ ــ ــ ، أ  الاـــ

( عن ت يخ  جال األحداق على  ضـعها االقتصـادل  مراكزجـا اواليـة  نتـائه أعمالهـا  تـدفاا صا 32/6/0202بى
ــــة اال ــ ــــى الايمــ ــ ــــداق علـ ــ ــــال األحــ ــ ـــ يخ  جــ ــ ـــتا لية  تـــ ــ ـــة  اونـــ ــ ــــة ال اليـــ ــ ــــا  أل الناديـ ــ ــــع قيــ ــ ــ ة مــ ــ ــ ـــادية للمن ــ ــ قتصـــ

ــايخ  ا  ا ـــ ة الد ليــــة  وعــ
 
ــا ــا  نـــاعد منــــتخدم  جــــال  ،اضـــمحالم بــــ  األصـــوم أ  التزامــــا  إضــــافية  فاـ ممــ

 عالاوائر على اتخا  الارارا  اونا  ة
 

 
ً
دور مدققي الحسابات واملؤسسات واملنظمات املهنية نحو تأثير فيروس كورونا : رابعا

 :املالية ( على القوائم19-)كوفيد
    

(،  تــ يخ ل علـى الاــوائر اواليــة  ال رياــة 11 -ر نـا اونــتجد ) وفيــد و ال دـي أن اوكافحــة الفعالــة لو ــا   

ــــدقا ـــة مـــ ــ ــــ   افـ ــــت ا   تفاعـــ ــــب ادــ ــــدقيى، تت لـــ ـــا  التــ ــ ـــرا  عمليــ ــ ــا إجـ ــ ــــتر  صـــ ــي تــ ــ ـــا    التــ ــ ـــابا   او  نــ ــ ال نـ
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ـ   جـود إجـرا ا   ،وواجهتـه Big4 اون ما  اوهنية  در ا  ا  ا  ة  اوراجعة الكب ي   نعـا ن د يـ  يكف 

 ردعة بخن الد م تمكتصا من ت ادم اوعلوما  الال مة لعمليا  اوواجهة  اوكافحة  ال د من تلي الجائحة 
 : ال يلولة د ن نموجا   لي على النحو التاي 

 

 دور مدقق الحسابات بشأن تأثير فيروس كورونا على القوائم املالية وعلى تقريره:  -1

إن الهصديدا  التي   كلها تف  ي الفخ    ال تتوقفق  لاا يجب أن ننتمر عمليا  التدقيى ب  االمتثام 

ــــدقاخن بـــــ  ال ـــــر ي ال ال ــــة  معـــــز ة مـــــن ق ـــــ  اوـ ــــد تت لـــــب اعت ـــــارا  مختلفـ ــي قـ ــايخ  او لو ـــــة  التـــ ــــةللمعـــ  ،يـ

باوضـافة إيــى التفكخـ  بــ  ت ـوير إجــرا ا  بديلـة لجمــع أدلـة تــدقيى  افيـة  منا ــ ة لـدعر رأيصــر بـ  اوراجعــة 

فيمـا  ،اوائر اوالية  تاريـرلجاا  يتمث  د ر مدقى ال نابا  ش  ن الت يخ  ا  تم  لفخ     ور نا على ال

 : يل 

 562تضــمن  معــايخ  اوراجعــة اوصــرية " :(دور ومســئولية مــدقق الحســابات )الخطــوات واإلجــراءات. 1.1
شعـا الج ـوا   اوجــرا ا  التـي يجـب علـى اوـدقى أن يتخـاجا عنــد  ،اال ـتمرارية" 572 ،األحـداق الالحاـة

 :يل قيامه بتحديد الت يخ  ا  تم  لفخ     ور نا على الاوائر اوالية  على تاريرل ناكر متصا ما 
إجـرا ا  مصـممة لل صـوم علـى أدلـة تـدقيى  افيـة  مالئمـة علـى أنـه  على مدقى ال نابا  أن ياو  بـ دا -

قـــد تـــر تحديـــد  ـــ  األحـــداق الالحاـــة التـــي  قعـــ  شعـــد انت ـــار فخـــ     ور نـــا  التـــي قـــد تت لـــب نعـــديال  أ  

ــا يلـــ : )تـــدقيى اوجـــرا ا  التـــي  ضـــعهصا اودارة  إفصـــال بـــ  الاـــوائر اواليـــةع  لـــالي يجـــب أن ياـــو  اوـــدقى بمـ
قــرا ة محاضـر اجتماعــا  مجلـس اودارة  لجنــة التـدقيى التــي عاـد  شعــد ، يـد األمــور الالحاـةلضـمان تحد

تـاري  ال يانـا  اواليــة  قـرا ة آخــر بيانـا  ماليــة مرحليـة متــوفرة للمن ـ ة يــر اال تفنـار مــن اودارة عـن أيــة 

 أحداق الحاة قد  قع   التي ت ير على ال يانا  اوالية(ع
ال صـــوم علـــى أدلـــة تـــدقيى  افيـــة  منا ـــ ة فيمـــا يتعلـــى بمـــدي مال مـــة ا ـــتخدا  علـــى مـــدقى ال نـــابا   -

  ور ناع اودارة لفر  اال تمرارية ا  ا بي ب  إعداد الاوائر اوالية ب  ب  جائحة

بنــا   علـــى أدلـــة اوراجعـــة التـــي تـــر ال صـــوم عل صـــا، يجـــب علـــى مـــدقى ال نـــابا  تايـــير مـــدي  ـــالمة تايـــير  -
ــ ــ ــــدرة ال ـ ــــير اودارة، اودارة لاـ ــــه تايـ ــــم عليـ نـ ــي ب  ــ ــــية التـ ــــا  األ ا ـ ــــة االفت اضـ ــــن مراجعـ ــــتمرار مـ ــــى اال ـ ركة علـ

ــــام:  ــــاي  اوثــ ــــى  ــ ــــي علــ ــــم   لــ ــــ  أن   ــ ــــتا ليةع  ين غــ ــــداق اونــ ــــة األحــ ــــة  مواجهــ ــــة اودارة واابلــ ــــالي خ ــ  كــ

مراجعـــة مفصـــلة  قويـــة للتن ـــ ا  اونـــتا لية  التـــدفاا  الناديـــة  تحلـــيال  ال نا ـــية  مراجعـــة خ ـــ  
 ل وار  التي أعد صا اودارة وواجهة فخ     ور ناعا
 أن  -

 
  م يرا

 
 جاما

 
على مدقى ال نابا  إ ا علر ب ل أحداق جامة من د  صا الت يخ  على الاوائر اوالية ت يخ ا

 يدر  ما إ ا  ان  جال األحداق قد تر ا  ا  ة عتصا ب رياة منا  ة  أنه قد تر اوفصال عتصا ب  
 
 

اواليـــةع  ال يتحمـــ  اوـــدقى منـــ  لية األحـــداق التــي تاـــع )ال يتحمـــ  أيـــة منـــ  لية ألدا  إجـــرا ا  أ  الاــوائر 
 عم  أية ا تفنارا  فيما يتعلى بال يانا  اوالية( شعد إصدار رأيه ب  الاوائر اواليةع

 :التأثير املحتمل لفيروس كورونا على تقرير مدقق الحسابات. 2.1
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ــــر او ــنا أجــ ــ ــــد أن ا تعرضــ ــا  شعــ ــ ــــى ال اــ ــــركة علــ ــــدرة ال ــ ــــير قــ ــــ  تايــ ــابا  بــ ــ ــــدقى ال نــ ــــاعد مــ ــــي ننــ ــــرا  التــ  دــ

ــاي   ضـــع ــا تكـــون إيــــى الت كـــد  اال ـــتمرار   التـ بـــ  تاريـــر مــــدقى  ،  ـــيعتمد نـــو  الــــرأل الصـــادرتاــــارير أقـــر  مـ
،  رأي اوــــدقى بـــ  مــــدي  ـــالمة تايــــير اودارة لاــــدرة لـــة التــــدقيى التـــي تــــر ال صــــوم عل صـــاال نـــابا  علــــى أد

 :يل على اال تمرار   لي كما  ال ركة

ب  حالة ما إ ا توص  اودقى إيى أن ت يخ  فخ     ور نـا لـن يـ ير علـى قـدرة ال ـركة علـى اال ـتمرارية،  أن  -
 للمن  ة،  لكن مع  جود عد  ت كد ينبم ش  ن قدرة ال ركة على اال تمرار 

 
فر  اال تمرارية  عد مالئما

 اوفصالن تتضمن الاوائر اوالية نتيجة شعا األحداق أ  ال ر ي اورت  ة بفخ     ور نا، ف نه يجب أ

ش ـك   ـاي   مالئـر عـن تلـي األحـداق  خ ـة اودارة وواجهـة جـال األحـداق أ  ال ـر ي،    ا مـا رأي اوـدقى 
  خـــ  مــــتحفي،  لكـــن مــــع   بال ــــك  الكـــاب اوفصـــالأنـــه تــــر 

 
ــا بــــ  الاـــوائر اواليــــة فيجـــب أن يصــــدر اوـــدقى رأيــ

ت ــال الاــار  إيــى  جـود عــد  ت كــد جــا  يتعلـى بــ ير فخــ     ور نــا تضـمخن التاريــر فاــرة إيضــاحية لتوجيـه ان

علىعععععععع" )يتر  كر أير  لي(ع  من أمثلة ال ر ي التي قد يري اوـدقى ف صـا أنـه مـن الضـر رل تضـمخن فاـرة 
و   قــ ،"لفـ  انت ـال" بــ  تاريـرل مـا يلــ  :  قـو  حـدق الحــى مهـر بـخن تــاري  الاـوائر اواليـة  تــاري  تاريـر اوـدقى

  ارية ك خ ة  ان لها أ  ال يزام لها ت يخ  ك خ  على اوركز اواي  للمن  ةع

-  
 
   اــا

 
 متحف ــا

 
أمــا بــ  حالــة إ ا لــر تتضــمن الاــوائر اواليــة اوفصــال الكــاب ، فيجــب أن يصــدر اوــدقى رأيــا

ب أن يتضــــمن ( التعــــديال  علـــى تاريـــر مراقـــب ال نـــابا ع  يجـــ721وعيـــار اوراجعـــة الـــد ي / اوصـــرل رقـــر )
التاريـــر إدــــارة صــــريحة إيــــى حاياــــة أن جنـــا  ت كــــد جــــا  قــــد يــــ دي إيــــى دـــي جــــوجرل بــــ  قــــدرة ال ــــركة علــــى 

 اال تمرارع  
ب  حالة أن اودقى  ان على قناعة بـ ن تـ يخ  فخـ     ور نـا علـى ال ـركة ب  صـا لـن تـتمكن مـن اال ـتمرار بـ   -

ــيا إ ا  ــ ــ  عكنــ
 
ــا ــ ــ ــــدر رأيـ ــ ــــب أن يصـ ــ ــــ هصا، فيجــ ــ ــــة أي ـ ــ ــــافت ا  مزا لـ ــ ــــة بــ ــ ــــوائر اواليـ ــ ــــد  الاـ ــ ــــد أعــ ــ ــــ  اودارة قـ ــ  انـ

 عا تمرارية ال ركة،   لي شاا الن ر عن كفاية اوفصاحا  بالاوائر اوالية
 

جائحـــــــة كورونـــــــا )خطـــــــوات  يدور الشـــــــركات تجـــــــاه خطـــــــر توقـــــــف األعمـــــــال فـــــــي  ـــــــل تف ـــــــ  -2

 :  استمرارية األعمال(

ـــة  ــــدة مرت  ـــ ــــا ر جديـ ــــو  مخـ ـــر ا  اليــ ــــع ال ــ ـــه جميـ ــــال تواجــ ــــ  جــ ــا تحليـ ــ ــــب عل صـ ــــ ة،  يجــ ــــداق األخخـ باألحـ
ـــائر التوقـــــف عـــــن األعمـــــام ــــن  ،ا جـــــا ر،  العمـــــ  علـــــى ا ـــــت داد خنــ خاصـــــة  أن األ مـــــة ال اليـــــة مختلفـــــة عـ

 علـــى   كـــاا ال ـــر  ، 0225األ مـــا  النـــاباة  األ مـــة اواليـــة التـــي حـــدي  بـــ  عـــا  
 
ــا   عماـ

 
ــا أكثـــ  نعايـــدا  و صـ

  ا جا ر اورت  ة  صا  توقع التوقي  اونا ب لز الها،  لهاا يجب على عالر اوام  األعمامع  ال يمكن قيا
ا جتصة ب  ال ر ا  إت ـا  الج ـوا  التاليـة لل ـد مـن تـدفى ا جـا ر ا  تملـة لتف ـ ي الفخـ     اودارا 

 :على ال ر ا  التجارية  الجدمية
 
 

مــام باو  نــة علــى تحديــد  تايــير اآليــار إجــرا  تحليــ  لتــ يخ  األعمــام: يمكــن أن  نــاعد تحليــ  تــ يخ  األع -
 تتضــمن جـــال العمليـــة إجــرا  تحليـــ  للثاـــرا  لتايـــير  ا  تملــة للفخـــ    التـــاس  علــى العمليـــا  التجاريـــةع
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 عنــد إجـرا  جــاا التحليـ  تضــع او  نـة بــ  االعت ـار التــ يخ   ،مـدي ا ــتعداد او  نـة للعمليــا  اونـتمرة

 على مجموعا  أ  ا  اوصل ة التالية:
 املو فون: 

ــــر - ــا األجــ ــ ــــدر قلاهـ ــــة مصـ ــــ  او  نـ ــــة بــ ــــوي العاملـ ــــون الاـ ــــة إدارة  ،يجـــــب أن تكـ ــــون لكيفيــ ــــن أن يكـ حيـــــث يمكـ

ــــدأ  ــــة أن ت ـ ــــى او  نـ ــــاا يجـــــب علـ ــــرع  لـ ـــال  صـ ــــى  ال  اوـــــوبفخن  االحتفــ ــــ  اوـــــدي علـ ـــ يخ   ويـ اوـــــوبفخن اآلن تــ
بتحديد العمليا  " ا  األجمية ال ا مة"  اووبفخن الاين ينفا  صاع شعد  لي على او  نة أن تحدد ما 

عـدع علــى او  نــة أن إ ا  ـان يجــب إجــرا  جـال العمليــا  علــى فر  ضـية أ  إ ا ـ ـان مــن اومكـن إجراؤجــا عــن ش 

ــــن  ــــه مـ ــا أنـ ــــدع كمـــ عـ ــــ  عـــــن ش  ــــمو وع ـــــر اوـــــوبفخن باو  نـــــة بالعمـ  أل إجـــــرا ا  ننـ
 
ــا ــ ــا أيضـ ــــ  اعت ارجـــ تضـــــع بـ

ــــة  ــــوي العاملــ ــــن الاــ ــــز  مــ ــــا  جــ ــــ  أن يصــ ــــن ا  تمــ ــــث مــ ــــة حيــ ــــدرا  االحتيا يــ ــا  الاــ ــ ــــ  بنــ ــــد  بــ ــــر رل ال ــ الضــ
    ع باو  نة باور  شناب الفخ

 العمالء: 
إن ا ـتجابة او  نـة لعمالئصـا  خـدمهصر اآلن أمـر بـالغ األجميـة ل نـا   ال   ويـ  األمـدق  يمكـن أن تتنـاب  -

لاا يجب على او  نة أن تراقب عن كثب منتويا   ،إحدي األخ ا  ب  حد ق ضرر  وي  األمد للنمعة

كمـا يجـب علـى او  نـة أال ننـتخد  درجـا   ديون العمال   تايير مخا ر االئتمان الجاصة  صر بانت ا ع
ــا إ ا ـ ـــان العميــــ   ائتمـــان قيا ــــية لينــــ  دقياــــة اآلن ،  لكـــن درجــــا   خــــ  تاليديــــة ننــــاعدجا بـــ  تحديــــد مــ

ا شعد عودة الوضع ال  ي  ع    ي ا  قلا 

 املوردون: 
ـــة تحديــــد التوريــــدا  أ  اوــــوردين "  - ـــة مــــع نع ــــ   ال ــــ  التوريــــد العاويــــة، يجـــــب علــــى او  نـ ا  األجميــ

كمــا أنــه علــى او  نــة أن تاـو  بمراجعــة جميــع عاــود اوــوردين  ،ال ا ـمة" لل فــال علــى ن ــاي  عمليا صـا

الجاصة  صا  فهر اآليار اوت ت ة عل صا  تحديد ما إ ا  ان  جنا   رق أخري وواصلة عمليا صا إ ا لر يتمكن 
لتفكخـ  بـ   ـ  مـ ي    عـادة الن ـر فيـهق جـال  ـ  لاد حان الوقـ  وعـادة ا أحد اووردين من ننلير ال ضائعع

 فرصة او  نة لتحدل التفكخ  التاليدل  نشجيع االبتكار  اوبدا ع 

ــــة - ــــيناريوجا  ال الــ ــــا ا لنـ ــا  نمـ ــ ــــى إي ــ ــــة إيـ ــــتحتاا او  نـ ــــد  لـــــي  ــ ــــة( : شعـ ــــيناريوجا  )النماجــ ــا  النـ ــ بنـ
"ع  جاا يوفر مجموعـة  افيـة مـن النتـا

 
ئه لخعمـام للن ـر ف صـاع فعلـى  ـاي  اوثـام "األ وأ"   "األكث  احتماال

إ ا قامـــ  او  نـــة بـــالن ر إيـــى مجموعـــا  أ ـــ ا  اوصـــل ة الرئينـــية لـــديصا  ا جـــا ر التـــي حـــدد صا لكـــ  

 الت ـايلية  اواليـة ا  تملـة لخدـهر الثاليـة  او ـت اتيجيةمتصا، فيجب أن تكون قـادرة علـى تحديـد النتـائه 
ـا وردــاد او  نـة خــالم  CGMAاادمـةع  نعــد أداة تخ ـي   ـيناريو ع ــر ال ـ ينـألاأ  النـتة أ   ا رائع  مــورد 

ا أن تن ر إيى ا جا ر الصـاعدة فاـد تكـون جنـا  نمـا ا أعمـام  مجال العملية  على او  نة أال تنس  أيض 

 بديلة أ   رق جديدة لجدمة عمالئصاع
 
 

 
مراعـاة النـيناريوجا  )التــي تـر إي ـاؤجا بــ   ، يجـبج ــوةإجـرا  تحليـ  ا جـا ر  ر ــر الجـرائ : بـ  جـال ال -

حيـــث  ينـــاعد  لــي او  نـــة علـــى بنـــا   ،الج ــوة الثانيـــة أعـــالل( للمنــاعدة بـــ  تحديـــد ا جـــا ر الجديــدة



 

50 

 
ــيو "حزيران"   – مجلة الرقابة الـمالية ـدد67العـ ــ 0202يـــونـ  

ا ا جا ر ا  تملة األخري  بما ب   لي ا جا ر - يناريوجا  قويةع  على او  نة أن تضع ب  اعت ارجا أيض 

 ع احتمام حد ثصا -ايلية  الجارجية الت   او ت اتيجيةاوالية 
، فريـــى لال ـــتجابة النـــردعة حتـــم اآلنضـــمان اووا مـــة التن يميـــة  التواصـــ : إ ا لـــر يكـــن لـــدي او  نـــة  -

ــا إي ـــا  فريـــى ا ـــتجابة متعـــدد الوبـــائف وواجهـــة الجائحـــةق لضـــمان التوافـــى التن يمـــي حـــوم  فيجـــب عل صـ

ــا إيــــى الت كــــد مــــن  جــــود اووافاــــا  لتنفيــــا خ ــــة   ــــتحتاا او  نــــة أ ،األجــــداي الرئينــــية للم  نــــة ــ يض 
 خ ـــوة حيويـــة 

 
اال ــتمرارية التـــي تتوافــى مـــع مت ل ــا  ال وكمـــةع التواصـــ  مــع أ ـــ ا  اوصــل ة جـــو أيضــا

  لي من خـالم تحديـد ا  تـوي  التكـرار الـال تريـد او  نـة االتصـام بـه  ،BCPلك  خ ة عم  منتمرة 

ــــة   ـــل ة الجاصـــ ــ ــــ ا  اوصـ ـــا  أ ـــ ــ ــــع مجموعــ ــــددة مــ ــــودة محـــ ــــفحا  ماصـــ ــــا  صـــ ــــة إي ــ ــــد للاايـــ ــــن اوفيـــ ــا  مــ ــ صـــ
 للموبفخن  العمال   اونتثمرين  ما إيى  لي  باووارد  اوردادا ع

 ضــع خ ـــة عمـــ  مـــع التـــدقيى اونــتمر :  ضـــع خ ـــة عمـــ  مـــع التــدقيى اونـــتمر ش ـــك  فاعـــ   االعتمـــاد  -

ـــا علــــى م دــــرا  األدا  الرئينــــية )  إيــــ   يــــادة  تخــــ ة قيــــا  ( للعمليــــا   ا  األ لو KPISأيض 
 
ــا يــــة  ــــت دل حتمــ

ا ــا  / أ  أ ـــــ وعي  ــ ـ ــــى  لـــــي يومي  ــا إيـ ــــز ن  مـــ ــــا   ا جـ ــــيولة  او يعـ ـــة ،  تـــــدقيى النـ ــــن ناايــ ــــتفادة مـ   لـــــي لال ـ
ال يانــا  لال ــتجابا  النــردعة للمخــا ر اوتاخــ ة  محا لــة لتمكــخن التن ــ  اونــتمر بــ  الوبــائف الرئينــية 

ــ  ــا عــــد   ال فـــال علــــى الضــــ   الــــوبيف  كمـــا  ــ ــ ى  كــــرل،  لــــاا فـــ ن النــــيولة  ــــ  اوفتــــالع  مـــن اوهــــر أيض 
إ فــــام الاــــوي العاملــــة  الاــــدرة علــــى اال ــــتمرار بــــ  خدمــــة العمــــال   كــــالي ال فــــال علــــى خ ــــوي اونتـــــاا 

 عاومكان  لنلة التوريد مفتوحة قدر 
 

الكبرى في  ل جهود املعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين وشركات املحاسبة والتدقيق  -3

 : جائحة كورونا

ــــ ة    ــــر ا  ا  ا ـ ــــام دــ  إن رد د أفعـ
 
ــــدا ــــردعة جــ ــــ   ـ ــــ ي  انــ ــــة الكبـ ــــن  ،اوراجعــ ـــة مــ ـــر  مجموعــ حيـــــث ي ـــ

اوصـــدارا   الاــــوائر اوتخصصـــة  عاــــد ا مجموعـــة مــــن االجتماعــــا  مـــع دــــر ائصر لفهـــر اآليــــار ا  ا ــــاية 

ا  تملة لجائحة  ور نا،  خاصة فيما يتعلى باالعت اي باويراد  األصوم  خ  اولمو ـة  التحـوي  الـديون 

ة موضوعا  إعادة الهيكلة ا  تملة  خنائر أ واق  الجنائر االئتمانية اوتوقعة  العاود اورجاة  درا 

األ راق اوالية،  ارتفا  الت مخن  تصريف ا جز ن   خ جا من اونائ  االقتصادية  اوالية  ا  ا ـايةع كمـا 

 مع ـــر دـــر ا  ا  ا ـــ ة  التـــدقيى 
 
أن  اقـــع تـــ يخ  جـــاا الو ـــا  علـــى ال ـــر ا    يئـــة األعمـــام ا ـــتد ى أيضـــا

ـــا  العاويــــة إيـــــ  اال ـــة بـــــ  بــــ  تف ـــــ ي فخـــــ     إيــــىلتفــ ـــة وعـــــداد الاــــوائر اواليــ ـــايخ  ا  ا ــــاية الد ليــ  اقـــــع اوعــ

ــــا ــــن  ، ور نـــ ــ ــــ   ـ ــــة عبـــ ــــوارق اواليـــ ــــا   الكـــ ــ ــــ  لخ مـ ــــ جر الفعلـــ ــــ  اوتـــ ــــدقيى  ـــ ــ ــــ ة  التـ ــــة ا  ا ـــ ــــار أن مهنـــ باعت ـــ

ــــة ـــا  اواليــ ــــ ة  ال يانـــ ــــر ا  ا ـ ــــ  علــ ـــة بــ ـــايخ  الد ليـــ ــــوانخن  اوعـــ ــــديثا  للاــ ــــاي  ت ،التحـ ــــ   ــ ـــر ا  بــ ــــه ال ـــ وجيــ

 
 
ــا ـــتا لية بـــــ  بـــــ   إيـــــى او  نـــــا  عمومـــ ـــة  اونــ ـــا  ا  ا ـــــاية ال اليــ التوجيـــــه الةـــــ يو  الـــــدقيى للمعالجــ

 األ ما  اوالية التي ترم  ب اللها على الواقع  اونتا  ع
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ــار  ــ ــ ــــتحدية اآليـ ــ ــا اونـ ــ ــ ــــدارا صا  تااريرجـ ــ ــــ  إصـ ــ ــــة بـ ــــدقيى العاويـــ ــ ــــ ة  التـ ــ ــــر ا  ا  ا ـ ــ ــــ  دـ ــ ــــد تنا لـ ــ ــــاا فاـ  لـــ

ية ا  تملـــة علـــى الاـــوائر اواليـــة بـــ  بـــ    ـــا  فخـــ     ور نـــا  التـــي يجـــب أن ننت دـــد  صـــا ال ـــر ا  ا  ا ـــا

 ب  إعدادجا للاوائر اوالية  كالي در ا  ا  ا  ة  التدقيىع
 
 عموما

  لب اوعهد األمريك  للمحا  خن الاانونيخن اوعتمدين )
 
( من مصل ة الضرائب الن ر ب  AICPA أيضا

منــــاعدة  ا ــــعة الن ــــاق لكــــ  داف ــــ  الضــــرائب  ــــوا   األفــــراد أ  ال ــــر ا  شنــــاب انت ــــار جائحــــة تاــــدير 

ــــ   ــــع داف ـــ ــــة جميـــ ــا برفاجيــ ــ ــــة التزامهـــ ــــدة األمريكيــ ــــا  اوتحـــ ــــ  الواليــ ــــرائب بـــ ــــل ة الضــ ــــد  مصـــ ــــد أكــ ــا،  قـــ ــ کور نــ

  ( جار لــد دـــر در ب نــه يجــب علــى ال ـــر اFASBالضــرائب،  صــرل عضــو مجلــس معـــايخ  ا  ا ــ ة اواليــة )

ـــائر  ـــار الجنـــ ـــة معيــ ـــه لجنــ ــا تاولــ ــ ــــ  مــ ــ   ـ ــ ـــا  بـ ـــا   ا جصصــ ـــا  االحتيا يـــ ــــد احتنــ ــــ  عنـ ــــ خن التفكخـ  ا  ا ـ

ع فر مـا تكـون الجنـائر اوتوقعـة أعلـى ممـا  انـ  عليـه ق ـ  دـهر أ  دـهرين عنـدما CECLاالئتمانية اوتوقعـة 

ع
 
 لر نكن نخ   و الق    م ي  عاويا

ال لوم ا  ا اية  اوالية  إيىن  الت كد إيى أقص م حد  اللجو   تخ ة عد  الياخ ارتفا  يالحي مما   ى 

الاصـــخ ة  اوتو ـــ ة األجـــ ،  جـــاا  عنـــي  يـــادة ا جـــا ر  بهـــور أنـــوا  جديـــدة متصـــا لـــاا يجـــب علـــى اون مـــا  

اوهنيــة  دــر ا  التــدقيى العاويــة  دــر ا  األعمــام  محا ــ  صر  مــدقا  حنــابا صر أن يجي ــوا علــى شعــا 

 األعـوا  اوا لـةع  0202ا ية حوم التايخ  ا  ا بي ا  تم  على الاوائر اوالية اورحلية لعا األ ئلة األ 

 إيـىالعـالر شعـد  ور نـا لـن يكـون كمـا  ـان ق ـ   ور نـا" بحاجـة  إن"  -ق ـب االقتصـاد-فتصريو د لة الصـخن 

 التوقف عند  لي التصريو  التفكخ  العميىع
 

 :التوصيات
اوهنيـة  دــر ا  التـدقيى  دـر ا  األعمـام  محا ــ  صر  مـدقا  حنـابا صر درا ـة اآليــار علـى اون مـا   .1

ا  ا اية ا  تملة لتف  م فخ     ور نا على  اقعها  قوائمها اوالية  و صا ضمن معايخ  التدقيى الد لية 
ت يخ جـا علـى قوائمهـا  معايخ  اونتو اي  متاشعة التعديال   التايخ ا  ا  ا اية الد لية ا  تملة  قيـا  

  األعوا  اوا لةع 0202اوالية اورحلية لعا  
علــى اون مــا  اوهنيــة دعــر  نعزيــز اال ــتفادة مــن التكنولوجيــا ال ديثــة  ا ــتخدامها بــ  العمــ  الرقــا    .2

 متصـــا ا ـــتخدا  بـــرامه التـــدقيى علـــى األن مـــة ا  و ـــ ة   لـــزا  مـــدقا  ال نـــابا  بـــالتحوم  االنتاـــام إيـــى 

 التــي يمكتصــا اوزامنــة مــع  ــ و اوكتــب الجــاج  -التكنولوجيــا- ــتخدا   ا ــتاالم الب مجيــا  ال ــ ابية ا
عدع عد  تجعله أكث  فعالية  أقر  إيى اور نة او لو ة ب  العم  عن ش    صر  نعز  خاصية العم  عن ش 

عد عب   .3  عن ش 
 
الهـاتف أ  اونت نـ  عبـ  اونصـا  على ا  ا  خن االجتما  بالعمال  عب  االجتما   صر أيضا

 لوجـــه باوضـــافة إيـــى نعزيـــز مهـــارا     ـــائ  االتصـــام  م ادـــرة 
 
 عـــن االجتمـــا   صـــر  جهـــا

 
ــا اولكت  نيـــة عوضـ

عــــد،  ــــوا  بــــخن ا  ا ــــ خن الاــــانونيخن  العمــــال  أ  بــــخن ا  ا ــــ خن   عضــــهر  ،األعمــــام  االجتماعــــا  عــــن ش 
اجهـــة  ور نــا  مزا لــة  م ادــرة أعمـــالهر بــ  اونــتا   ش ـــك  الــ عا ممــا يضــمن لهـــر اال ــتعداد الجيــد وو 

 مينرع
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ــى أنـــــه خ ــــر مـــــادل .4 ــا" علـــ مـــــع ضـــــر رة  ،علــــى ال ـــــر ا  أن تتعامـــــ  مــــع الفخـــــ    اونـــــتجد "فخـــــ     ور نــ

ــــيناريوجا   ــــن النــ ــــاملة مـ ــــة دـ ــــن خـــــالم مجموعـ ــــام مـ ــــتمرارية األعمــ ــــا   ا ـ ــــي  األ مـ ــــ دارة  تخ ـ ــــا  بـ االجتمـ
ا ــة ، أن ن ـم  تلـي النــيناريوجا  حالـة تف ــ ي األ  ئـة مثـ  الو ــا  اونـتجد حــوم ا  تملـة للمخـا ر اورت

ــادا بــــ  العــــالر   صايــــة إيــــى  ــالر بدايــــة مــــن الــــد م األكبــــ   األع ــــر اقتصــ العـــالر بــــ  اآل نــــة األخخــــ ة علــــى د م العــ

جا إدارا  أ  ا  او ر عا  الصاخ ة  التي من النادر تلي األ  ئة أن تكون ضمن النيناريوجا  التي نعد
 ا جا ر  األ ما  ب  ال ر ا  العاويةع

علــى ال ــر ا  إعــادة الن ــر بــ  تاــدير فــر  اال ــتمرارية بــ  العمــ  خــالم اونــتا   اون ــور   لــي عنــد  .5

 نتيجــة النت ــار جــاا 
 
 قويــا

 
 لتــ ير شعــا األي ــ ة تــ يرا

 
إعــداد الاــوائر اواليــة  الاــوائر اواليــة اورحليــة، ن ــرا

ــــ    ــا   ،الفخـ ــ ــــ  اتخــ ــــة بـ ــــوائر اواليـ ــــتخدم  الاـ ــــدرة منــ ــــى قـ ــــ ير علـ ــــداق يـ ــــي األحـ ــــن تلــ ــــال عـ ــــد  اوفصـ   ن عـ
 الارارا  االقتصادية النليمةع
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 والبحث العلمي التدريب             
 

 :ورشة أساليب الرقابة املبنية على املخاطر *

 نتــ
 
الاــوم  بجمهوريــة النــودان بالتعــا ن مــع اون مــة العر يــة لخجهــزة العليــا للرقابــة  ةر ديــوان اوراجعــ 

 ردــــة عمــــ  حـــوم أ ــــاليب الرقابــــة او نيــــة علــــى ا جــــا ر خــــالم  Eاواليـــة  ا  ا ــــاية   من مــــة األفر  ــــال 

ـــة 0202فب ايــــر  6-0الفتــــ ة مــــن  ـــاشع جــــال الوردـ ـــار ا مــــن  07   بالعاصــــمة النــــودانية الجر ــــو ع  قــــد تـ  7م ـ
 الجزائر  النعودية  النودان  اوار   اليمن  تويس  ق رع ب     منأجهزة عر ية 

ية من الرقابة بتحديد ا جا ر من خالم التعري على الوحدة  تر خالم الوردة الت رق لخصناي الثال

 ع  بالتخ ي  ال ام  للمراجعة 1315او مولة بالتدقيى   لي  فى معيار 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
مة العربّية لألجهزة العليا للّرقابة املالّية واملحاسبة في مساندة األجهزة  *

ّ
مبادرات األمانة العامة للمنظ

 :19-كوفيد األعضاء خالل جائحة

ـة منــا ان ـالق أ مــة  وفيــد ــة علــى  11-عملـ  األمانــة العام  مـة العر ي 
 
علـى منــاندة األجهـزة األعضــا  باون 

مــة العمــ  عــن  اال ــت نائيةحنــن تنفيــا اوهــا  اوو ولــة إلــ صر ر ــر ال ــر ي 
 
مــ  علــى األجهــزة  اون  التــي حت 

ـــا   لنـــلة مـــن الجلنـــا   ،شعـــد علـــى حـــد   ـــوا   0202عـــن شعـــد منـــا أ اخـــر دـــهر أبريـــ  حيـــث برمجـــ   نف 
 التي تر خاللها تدار  مواضيع  نااي مهمة حوم عم  األجهزة  التحديا  التـي تواجههـا  ت ـادم التجـار  

ة أيضا مع مكونا  مجتمع اونتو الع كما قام  بت جمة جملة من اوااال  ب     ليس فا  باون اة العر ي 
ة  تاا مها  ع الورقا  ال حثي 

 

 



 

56 

 
ــيو "حزيران"   – مجلة الرقابة الـمالية ـدد67العـ ــ 0202يـــونـ  

 

I. نار(يالندوات عن بعد )ويب: 
ــــة  مــــة العر ي 

 
ــــا  األمانــــة العامــــة للمن  ــــة عــــن شعــــد ) ي  6نف  ة مــــن ينــــد ا  علمي  نــــار(  خــــالم الفتــــ ة اومتــــد 

ــــى   32/24/0202 ــــغ  20/27/0202إيـ ــــ ا  بلـ ــــاتاة الجبـ ــــن األ ــ ــــة مـ ــا مجموعـ ــ ــــار  ف صـ ــــددجردـ ــــن  02 عـ ــــ ا مــ خ خـ

ى جــ ال
 
ــة  مـن مجتمــع اونتو ــالع  تـوي ـزة لتجــار  أجهــز صر اون اـة العر ي  ــة  ممخ    الجبــ ا  تاـدير عــر   يري 

، األ ر  ــال( بــ  مواضــيع النــد ا  التــي IDIإل، ال نــي الــد ي ، -أ  اون مــا  التــي ينتمــون إل صــا )األفر  ــال
دــار وا ف صــا شاايــة ت ــادم التجــار   تاا ــر أفضــ  اومار ــا  لرفــع التحــديا  التــي تواجــه عمــ  األجهــزة بــ  

ــــ  عبــــ  جــــال ال ــــر ي او  ــي تم  ــا  اللجــــان  خبــــ ا  بــــ  إدارة النــــد ا  التــ ةع   ــــاجر األمــــخن العــــا   رؤ ــ  ــــت نائي 
ـة ) اولكت  نيـة التـي  ضــعهصا م ـادرة تنميـة اونتو ـال منـا بدايـة الجائحـة علـى  مــة  (Bb Collaborateمنص 

ةع   اون مة العر ي 

ــا ك خـــ ا مـــن ق ـــ  مـــن منتنـــبي األجهـــ 374 دـــهد  جـــال النـــد ا  التـــي تاشعهـــا أكثـــ  مـــن   زة األعضـــا  إجتمامـ
ـة للنـد ا   التـي  موا بمات حا   توصـيا  تـر تضـميتصا بالتاـارير الجتامي  ال ضور الاين أير ا الناا   تاد 
ـه  ـة  ـ  فيمـا يصم  ـة   مجلـس تنفيـال  جلنـة عام  ة من لجـان فني  مة العر ي 

 
 يتر رفعها  جتلف جيا   اون 

را    رامه عم ة  تنفياجا ب  الفت ة الاادمةعحتم يتر بلورة تصو   لي 
ل  جال الند ا  فيما يل :

 
  تمث

م: اون ما  اوقليمية ب  مواجهة أ مة  وفيد -  عم ار ا( 52) محاضران/  11-الويانار األ  

 عم ار ا( 52محاضر ن/  5الويانار الثاي : الرقابة عن شعد ب  ب  أ مة  ور نا اونججية  اوعايخ  ) -
محاضـر ن/  4، التحديا   مجاال  الت كخـز بـ  التـدقيى اوـاي  )11-الثالث: تداعيا    ا  الكوفيد  الويانار -

 عم ار ا( 72

: الب وــــان 11 وفيـــد  أ مـــةالويانـــار  الراشـــع: نعامـــ  الجهـــا  األعلـــى للرقابـــة مــــع األ ـــراي  ا  العالقـــة بـــ  بـــ   -
 عم ار ا( 72 من ما  ا جتمع اودي     ائ  االعال   )محاضران/ 

 عم ار ا( 46محاضر ن/  5الويانار الجامس: آليا  التننيى  التعا ن مع  ال ر ا    الجها  اوانحة ) -
 5) 0232علـــى د ر األجهــزة العر يـــة بــ  الرقابـــة علــى تنفيـــا األجنـــدة  11-الويانــار النـــاد : أيــر أ مـــة  وفيــد -

 عم ار ا( 55محاضر ن/ 
 

II.  بحثّيةترجمة مقاالت وورقات: 

ـة خــالم دـهر أبريــ  ) ـة  مراجعهصــا يـر  ي ــرجا بــخن 4عملـ   األمانــة العام  ( علــى ترجمـة ماــاال   أ راق بحثي 

األجهزة  عب  قنوا  اوتصام اوعتمدةع  جدف  من خالم  لي إيى تمكخن األجهـزة األعضـا  مـن او ـال  علـى 

ــا يتعلـــى بمواج علـــى ا جـــام  11-هـــة تـــداعيا  أ مـــة  وفيـــداومار ـــا  الفضـــلى  تجـــار  الاـــانون اواـــارن فيمـ

ل  أعمام الت جمة ب  األ راق التالية
 
 :الرقا  ع  تمث

  ع(IDI   CREFIAF   ASSL   GACاونا لة ب   ق  األ ما  )الورقة األصلية تر ت ويرجا ب  دراكة تضر   -

ــــد - ــــداعيا   وفيــ ة 11-تـ ــلي  ــ ــــة األصــ ــابا  )الورقــ ــ ــــ  ال نـ ــــدقيى  مراج ــ ــــام التــ ــــى أعمـ ــــن ا جلــــــس  علــ ــــادرة عــ صـ
  عالتن يمي اونتا  وراج   ال نابا  بجنو  إفريايا(
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ــن اوــدقاخن مــن التعامــ  بــ  بــ    وفيــد ــت   -
 
ــة  11-ة  ــرق تمك نــة الكندي  ة صــادرة عــن او    )الورقــة األصــلي 

دقيى  اونا لة(  عللت 
ة صـادرة عــن معهــد : التـداعيا  قصــخ ة   ويلــة اوـدي 11 التـدقيى عــن شعــد بـ  إ ــار  وفيــد- )الورقــة األصــلي 

 اودقاخن الداخليخن(ع
 

III. مة باللغة اإلنجليمّية
ّ
 :إصدار عدد خاص من نشرّية املنظ

ــــو ) ــــهر يونيـ ــــهص  دـ ــــ  منـ ــــة بـ ـ ــــة العام  ــــة 6أصـــــدر  األمانـ ــــة باللاـ ـ ــــة العر ي  ة اون مـ ــــري  ــــن ي ـ ــــع مـ ــــدد الراشـ ( العـ
ـــا بجائحـــة  و  ـــةع  اعتبـــ  جـــاا اوصـــدار عـــددا خاص  مـــة 11-فيـــداونجلخزي 

 
ن قنـــما عـــال  ا ـــتجابة اون  ع  تضـــم 

ـة للجائحـة كمــا   ـ  الجلنـة   خــ  العاديـة للمجلــس التنفيـال،  التـي  انــ  للتـاري ، أ م اجتمــا   62العر ي 

 ر مي عن شعد لخرابو ال على او القع
ــي تــــر  تن يم ــار التــ ــا نفــــس الاــــدر مــــن األجميــــة، بجلنــــا  الويانــ ــي لهــ ــا عبــــ   تتصــــ  األقنــــا  األخــــري  التــ هــ

اونصــا  اولكت  نيـــة حــوم اوواضـــيع  ا  األجميــة  الجاصـــة بـــاألجهزة العليــا للرقابـــة التــي تواجـــه تـــداعيا  

  العــدد الضــو  علــى ت ـــادم 
 
الفخــ      ر  العمــ   التــدريب فضــال عــن أخ ــار األجهـــزة األعضــا ع كمــا  ــل

ة لجب ا  عر   عاوعرفة  تر  خالله ي ر أ راق بحثي 
 

IV. مة: كوفيدإحداث قسم
ّ
 :19-جديد على املوقع اإللكتروني للمنظ

ـة بــ  بــ  جائحــة  شاايـة مراكمــة التجــار    يـرا  أفضــ  اومار ــا  التــي يمكـن أن نعتمــدجا األجهــزة العر ي 
ــة  ــ   11 - وفيــد ــخن بالرقابــة، تاا ــم  األمانــة العام  فضــال عــن ننــهي  ال حــث ونتنــبي األجهــزة   ــ  اوهتم 

ـــ  ن ـــجيال  النـــد ا  عـــن ش ـــة التـــي تم  عـــد  العـــر   التـــي تـــر  تاـــديمها فضـــال عـــن اواـــاال   الورقـــا  ال حثي 

ــــع  ــــى موقـ ــــفحهصا علـ ــــالل علـــــى صـ ــا أعـ ــ ــــ ى  كرجـ ــــع(  التـــــي  ـ ــــدد الراشـ هصا )العـ ــــري  ــــاج مـــــن ي ـ ــــدد الجـ ــا  العـ ترجمهصـــ
 التواص  االجتما   الفا ن و ع 

ــة  ــ  اوــواد ضــمن قنــر  وفيــد عــ  األمانــة العام  ر  إحدايــه منــا بدايــة الجائحــة الجديــد الــال تــ 11- جم 

ضمن قنر الن ريا  على موقعها الر ـميع  ينـدرا  لـي بـ  إ ـار تمكـخن اوـدقاخن اونتمـخن لخجهـزة العر يـة 
ــــة اوعهــــودة لهــــر أ  لاايــــا   ــا  ــــوا  عنــــد تنفيــــا اوهمــــا  الرقابي  ــاي  مــــن العمــــ   صــ مــــن درا ــــة مضــــمو صا   التــ

 ال حثع

 
 



 

55 

 
ــيو "حزيران"   – مجلة الرقابة الـمالية ـدد67العـ ــ 0202يـــونـ  

 
 املنظمــة العــربية خبار أ                        

 
 2222-2218اجتمــــــاع لجنــــــة متابعــــــة إعــــــداد الخطــــــة التشــــــغيلية للمخطــــــل االســـــــتراتيجي  *

  :للمنظمة العربية
بدعوة كريمة من  عادة ال ي   بندر بن محمد بن  عود آم يـاي  ، رئـيس ديـوان ا  ا ـ ة بد لـة ق ـر 
 رئـيس ا جلـس التنفيـال للمن مـة، عاـد  لجنـة متاشعـة إعـداد الج ـة الت ـايلية للمخ ـ  اال ــت اتيج  

ــا  بـــــ  اللجنـــــة  ممثــــ  رئـــــ ــا الثالــــث بالد حـــــة بحضـــــور ممثلــــ  األجهـــــزة األعضــ يس ا جلـــــس للمن مــــة اجتماعهـــ
 ع 0202يناير  14  13التنفيال  ممث  األمانة العامة   لي خالم يوم  

  قد تنا م االجتما  اوواضيع التالية:

ــي تــــر تكليــــف  ــت اتيج   أ لوياتــــه  التــ ــار إعـــداد ا ج ــــ  اال ــ ــــ توضــــيو إ ــــار االجتمــــا    أجدافــــه  تاــــدير منــ
 جيا   اون مة بتنفياجاع 

رامه  م دــرا   اوالح ــا  العامـــة للجنتــي اوتاشعــة  ا ج ــ  اال ـــت اتيج  ر  محتــوي األ لويــا  مـــن بــعــ -

 ( حوم التاد  ب  تنفيا او اردعع 55 اجر توصيا  ا جلس التنفيال )
ما تر انجا ل   مكانيـة تنفيـا او ـاردع الال مـة لتحايـى األ لويـا  خـالم الفتـ ة اوت ايـة مـن ا ج ـ    دارة  -

 األعمام بخن أعضائصا  التي أ فر  عن مجموعة من التوصيا عاجتماعا  اللجان  تو دع 

بندر بن محمد بن  عود آم يـاي  رئـيس   قد ح   او ار ون خالم االجتما  با تا ام  عادة ال ي /
 عديوان ا  ا  ة  رئيس ا جلس التنفيال

 

 :االجتماع الخامس عشر للجنة تنمية القدرات املؤسسية للمنظمة *

بـدعوة مــن معــاي  ال ــي / ناصــر بــن جــالم بــن ناصــر اوعــوي  اوــوقر، رئــيس جهــا  الرقابــة اواليــة  اوداريــة 
 1للد لة شنل نة عمان، عاد  لجنة تنمية الادرا  او  نية اجتماعها الجامس ع ر خالم الفت ة من 

ـــاركة  10/0/0202 إيــــى ـــة منــــا  شنـــــل نة عمــــان،   لــــي بم ـ ـــة اللجنــــة، حيــــث ت أعضـــــا بمدينـ مــــ  مناق ــ

 تاــدير التوصـيا  اونا ــ ة ش ـ  صا تمهيــدا لعرضـها علــى ا جلــس  األعمـاماووضـوعا  اودرجــة علـى جــد م 
 التنفيالع  تتمث  جال اووضوعا  ب :

 عاألعمامم ر   جد م  إقرارـ  1

 عـ انتخا  نائب لرئيس اللجنة 0
  ع0200 إيى 0202ـ عر  موجز النجا ا  اللجنة ب  الفت ة الناباة  ألجدافها خالم الفت ة من  3
 ع0200-0202خ ة اللجنة للننوا   إعدادـ  4

 ع0211ـ درا ة نتائه تنفيا خ ة العم  ب  مجام التدريب  ال حث العلمي لننة  5
 ع حث العلميب  مجام التدريب  ال 0202م ر   خ ة العم  لننة  إعدادـ  6
اوزمـــع تنفيــــاجا مـــع م ــــادرة تنميــــة  الن ـــر بــــ  مـــاكرة مفــــاجير  ردـــة العمــــ  حـــوم "التعامــــ  مـــع اوــــانحخن" ع 7

 علتعا ن مع اوانحخنا -االنتو ال
 عـ اقت ال لجنة تاوير ال حوق الجاصة باوناباة الثالثة ع رة ب  مجام ال حث العلمي 5
  عانجا  مهمة الرقابة التعا نيةـ الن ر ب  اوراح  التي تم  بخصوج  1
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 عخ ة اون مة ب  مجام التعلر االلكت  ي  إ ارب   تم  ـ الن ر ب  اوراح  التي12
خ ـــة العمـــ  مـــع مجموعـــة العمـــ  لالنتو ـــال حـــوم الرقابـــة علـــى  إ ـــارالن ـــر بـــ  اوراحـــ  التـــي تمـــ  بـــ   ع11

 عالصناعا  اال تخراجية

 ـ األدا قيا   إ ار-لتارير اووحد للتاييرـ درا ة  ضع آليا  لتفعي  توصيا  ا10
 عـ عر  نتائه فريى تايير مهنية اون مة13
ــ نعــدي  الالئحــة التن يميــة للجنــة تنميــة الاــدرا  او  نــية للمن مــة بمــا يتــوا   مــع الن ــا  14  األ ايــ يـ

 عللمن مة
 علضمان الجودة اوقليميـ الن ر ب  اوراح  التي تم  بخصوج ن كي  الفريى 15
 عأعمامـ ما  نتجد من 16

  عـ تحديد مكان  موعد االجتما  الااد  للجنة17
 

 :الرابع عشر للجنة املعايير املهنية والرقابية للمنظمةاالجتماع  *

بنا  على الدعوة الكريمة من  عادة ال ي / بنـدر بـن محمـد بـن  ـعود آم يـاي ، رئـيس ديـوان ا  ا ـ ة 

للمن مــــة، عاــــد  لجنــــة اوعــــايخ  اوهنيــــة  الرقابيــــة للمن مــــة العر يــــة الا ـــرل،  رئــــيس ا جلــــس التنفيــــال 

خـالم الفتـ ة  علخجهزة العليا للرقابـة اواليـة  ا  ا ـ ة اجتماعهـا الراشـع ع ـر بمدينـة الد حـة بـ  د لـة ق ـر

،   لي بم اركة ممثل  األجهزة األعضا  ب  اللجنة،حيث تم  مناق ة ال نود 6/0/0202إيى  3اومتدة من 

 اودرجة على جد م األعمام      التاي :

 عإقرار م ر   جد م األعمام - 1

 عانتخا  نائب لرئيس اللجنة - 0
 عمناق ة اوااال  اوعدة من ق   األعضا  - 3
 عمناق ة التعديال  الواردة على دلي  الرقابة اوالية "مرحلة التارير" - 4

اواليـة  تكليــف فريـى مـن أعضـا  اللجنــة بـاقت ال تصـور لعناصــر الن ـر بـ  مـدي ا ــتكمام دليـ  الرقابـة  - 5
 الوردة الت  ياية  التواص  مع األمانة العامة  لجنة بنا  الادرا  او  نية ش  ن تن يمها

 عمناق ة نتائه اال تايان اوتعلى بمت ل ا  اوعايخ   فى إ ار قيا  األدا  - 6

 ع0200-0202لناباة  ألجدافها خالم الفت ة عر  موجز ونجا ا  اللجنة ب  الفت ة ا - 7
 من خالم: 0200-0202تحديث خ ة اللجنة للفت ة  - 5
 إعادة الن ر ب  الب امه اووضوعة  اقت ال بدائ  لها عند االقتضا   أع

 إعادة جد لة الب امه التي لر يتر تحاياها أ  تر تحاياها بننب ضعيفة حنب اودد الزمنية اوت اية   ع
ـــا  ع ــ ــــة إعـ ــــة  قابلـــ ــــ  دقــ ــــرا  أكثــ ــــت دالها بم دــ ــا أ  ا ــ ــ ــــة   قرارجــ ــــيلية اوات حـــ ــــرا  التفصــ ــــ  او دــ ــــر بــ دة الن ــ

  عللايا 

 عقعالن ر ب  خ ة تموي  اللجنةع
 ع0202اعإعادة الن ر ب  خ ة عم  اللجنة لعا  
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ــا يـــــتال   - 1 ـــة بمــ ـــة للمن مـــــة العر يـ ـــة  الرقابيـ ـــايخ  اوهنيــ ـــة للجنــــة اوعـ مــــع الن ـــــا   نعــــدي  الالئحــــة التن يميــ

 عاأل اي ي للمن مة ب  ي جته الجديدة
 عاقت ال  ضع ن ا  داخل  للجنة - 12
 ععر  إجرا ا  ضمان جودة منتجا  / إصدارا  لجنة اوعايخ  اوهنية  الرقابية - 11

 ععر  نتائه فريى مهمة تايير مهنية اون مة - 10
  ععر  حوم إ ار اوصدارا  اوهنية لالنتو ال - 13
 علن ر ب  إجرا ا  التننيى مع ممث  اون مة العر ية ب  لجنة اوعايخ  لالنتو الا - 14

 عتحديد مكان  موعد االجتما  الااد  - 15
 

 :األول للجنة الرقابة على أهداف التنمية املستدامة للمنظمةاالجتماع  *

ــــا   ــــرئيس األ م   كمـــــة ا  ا ـــــ ا   األمـــــخن العـ ــاي  األ ـــــتا / نجيـــــب الا ـــــارل، الـ ــ بـــــدعوة كريمـــــة مـــــن معـ

للمن مــة، عاـــد  لجنـــة الرقابــة علـــى أجـــداي التنميــة اونـــتدامة للمن مـــة العر يــة لخجهـــزة العليـــا للرقابـــة 
ــا األ م بالجمهوريـــــة التوينـــــية خـــــالم الفتـــــ ة مـــــن  بحضـــــور  15/0/0202ى إيـــــ 16اواليــــة  ا  ا ـــــ ة  اجتماعهـــ

ممثلـــ  األجهـــزة األعضـــا  باللجنـــةع   عـــد اورا ـــر االفتتاحيـــة تمـــ  مناق ـــة ال نـــود الـــواردة بجـــد م األعمـــام 

 التاي : 
 عر    قرار م ر   جد م األعمام - 1
 عانتخا  نائب لرئيس اللجنة - 0

للمن مة العر ية بما يتوا   مع نعدي  الالئحة التن يمية للجنة الرقابة على أجداي التنمية اونتدامة  - 3
  عالن ا  األ اي ي للمن مة ب  ي جته الجديدة

 ع0200-0202عر  موجز ونجا ا  اللجنة ب  الفت ة الناباة  ألجدافها خالم الفت ة  - 4

 ع0202  عداد الج ة الت ايلية لننة  0200-0202تحديث خ ة اللجنة للفت ة  - 5
ـــر األ لويـــــة الفرعيــــة ا - 6 ــت اتيج   اوتعلاــــة بمنـــــاندة األجهــــزة األعضـــــا  ضــــ   عناصـ لـــــواردة بــــا ج   اال ـــ

 ع دعر قدرا صا ب  مجام الرقابة على تنفيا أجداي التنمية اونتدامة

 عتادير مات ل بتنفيا مهمة رقابة نعا نية حوم تلوق الهوا  - 7
  ــا ر األ ا ــية لب نــامه تكليــف لجنــة الرقابــة علــى أجــداي التنميــة اونــتدامة بوضــع أجــداي البــ امه  ا - 5

 عإيى لجنة بنا  الادرا  او  نية التاخ  اونا    التة ر   حالهصا

 ع(VNRsمراجعة التاارير الو نية ال وعية ) - 1
ب  مجام الرقابة على   E-تكوين فريى عم  لت جمة  تكييف األدلة اوعتمدة من ق   من مة األفر  ال - 12

  عأجداي التنمية اونتدامة،   لي تح  إدراي األمانة العامة

ـــرجا علــــى جيا ــــ   - 11 ـــى األ لويــــا  اووضــــوعة بــــا ج  ،  ي ـ ـــاال  الجاصــــة ب جــــداي اللجنــــة  فـ إعــــداد اواـ
  عاون مة  اووقع اولكت  ي 

 عن فريى عم تو دع األعمام بخن أعضا  اللجنة  الن ر ب  إمكانية تكوي - 10

 عتحديد موعد ايعااد االجتما  الااد  - 13
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 :الستون االستثنائي عن بعد للمجلس التنفيذياالجتماع  *

اوناثاـــة  اوقليميــةمواك ـــة اون مــة العر يـــة للجهــود التـــي ت ــالها من مـــة االنتو ــال  اون مـــا   إ ــاربــ  
ــا لــــدعر قـــدرا   ــا، عاـــد ا جلــــس التنفيـــال للمن مــــة أمــــن  األعضـــا  األجهــــزةعتصـ جـــ  مجا صــــة جائحـــة  ور نــ

برئا ة  عادة ال ي / بندر بن محمد بن  عود آم  02/24/0202العر ية اجتماعا ا ت نائيا عن شعد يو  
ــاي  الــــدكتور/  يـــاي ، رئــــيس ديــــوان ا  ا ــــ ة بد لــــة ق ــــر  رئـــيس ا جلــــس التنفيــــال للمن مــــة   حضــــور معــ

ن الرقابـــة اواليــــة االتحـــادل بجمهوريـــة العـــراق   الـــة  النائـــب األ م لــــرئيس صـــالل نـــورل خلـــف، رئـــيس ديـــوا

ــاي  الــــدكتور/ حنــــا  بــــن ع ــــد ا  نــــن  ا جلــــس التنفيــــال،   ــــعادة األ ــــتا /  ــــل ان العتيبــــي، ممثــــ  معــ
ــــرئيس ا جلـــــس  ــاي  لـ ــــة النـــــعودية  النائـــــب الثـــ ــــة العر يـ ــــا  للمحا ـــــ ة باوملكـ ــــيس الـــــديوان العـ العناـــــرل، رئـ

ــاي  األ ــــتا / نجيــــب الا ــــارل، الــــرئيس األ م   كمــــة ا  ا ــــ ا  بــــ  الجمهوريــــة التوينــــية  التنفيــــال،  معــ

ــــن  ــــ  مـ ــــة بـــــ   ـ ــــزة الرقابـ ــــود بـــــ  أجهـ ــا  الوفـ ــ ــا  األجهـــــزة  رؤ ـ ــ ــــاركة رؤ ـ ــــا  للمن مـــــة،   م ـ  األردن األمـــــخن العـ
 األمانة العامةع إيى الجزائر   ل نة عمان  الكوي   ل نان  ليايا  اوار  باوضافة 

ــــ   ــ ــــ ا  بـ ــــة ا  ا ـــ ــ ــــرئيس األ م   كمـ ــــارل، الـــ ــ ــــب الا ـ ــــتا / نجيـــ ــ ــاي  األ ـ ــ ــــ  معـــ ــ ــــا ، ألاـ ــــة االجتمـــ ــ ــــ  بدايـ  بـــ

الجمهوريــة التوينـــية  األمـــخن العــا  للمن مـــة العر يـــة  لمــة رحـــب ف صـــا ب  ــ ا  اوعـــاي   النـــعادة  رؤ ـــا  
ــ صر بخـــالص ع ــــارا  ال ــــكر  التاــــدير علـــى اال ــــتجابة للم ــــاركة بـــ  جــــا ا االجتمــــا   جــــر الوفـــود  تاــــد  إلــ

 ينعمون بموفور الة ة  العافيةع

كمـــا رحـــب بمعـــاي  األ ـــتا / عــــاصر حـــداد، رئـــيس ديـــوان ا  ا ـــ ة باوملكـــة األردنيــــة الهادـــمية  معـــاي / 
فيصــ  ال ــا ع، رئــيس ديــــوان ا  ا ــ ة بد لــة الكويـــ   جــدد لهمــا الهصــاي  بمنا ـــ ة نعييتصمــا بــ  منصـــ  صما 

يــع مــوا ني ال لــدان العر يــة الــاين  افــهصر اونيــة جــرا  جائحــة  ور نــا  تمنــم الجديــدينع  قــد تــرحر علــى جم

 لك  من أصيب  صا ال فا  العاج ع
  عد  لي تنا م الكلمة  عادة ال ي / بندر بن محمد بن  عود آم ياي ، رئيس ديوان ا  ا  ة بد لة 

اا االجتمـــا  ال ــار   توجـــه ق ــر  رئــيس ا جلـــس التنفيــال للمن مــة، حيـــث رحــب بــالوفود او ـــاركة بــ  جــ

بال ـكر علـى ق ـوم الـدعوة ر ـر صـعو ة ال ـر ي، م ـخ ا إيـى مـا خلفتـه جائحـة  ور نـا مـن أ مـا  علــى  إلـ صر
منـــتوي العـــالر   يـــى أن اون مـــة العر يـــة لينـــ  بمنـــ ي عـــن بايـــة اون مـــا  الد ليـــة  اوقليميـــة التـــي تاـــو  

 صــا مواصــلة العمــ    يجــاد آليــة عمــ  منــتا لية  حلــوم جــ  مجا صــة جــال األ مــة  أنــه يتعــخن علأبــد رجا مــن 

 منا  ة لدعر قدرا  األجهزة العر ية ب  جاا ا جامع
كمـــا يمـــن د ر األمانـــة العامـــة للمن مـــة التـــي عملـــ  علـــى بلـــورة الصـــورة لت ويـــى األ مـــة مـــن خـــالم اقتـــ ال 

لجــان اون مــة اجتماعا صــا عـــن  خ ــة ا ــت نائية  جا صــة جائحــة  ور نــا، داعيــا األمانـــة العامــة إيــى أن نعاــد

 شعد ل لورة خ ة عم  قابلة للت  يى  رفع تااريرجا إيى ا جلس التنفيالع
ــــ  ا جلـــــس  ــــي انتاـ ــــى  عـــــد  لـ ــــرارا   إيـ ــ  صا الاـ ــ ــــا ش ـ ــــام  اتخـ ــــد م األعمـ ــــى جـ ــــود اودرجـــــة علـ ــــة ال نـ مناق ـ

  التوصيا  التي رآجا منا  ةع  قد ادتمل  جال ال نود على:

 
 
 

 رار م ر   جد م األعمامعإقالبند األول: 
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 برنامه  أي  ة  جيا   اون مة من لجان فنية  أمانة عامة خالم الفت ة الاادمةع البند الثاني:

إعــادة ترتيــب التنلنــ  الرقمــي الجتمــا  ا جلــس التنفيــال  تحديــد موعــد االجتمــا  الاــاد   البنــد الثالــث:
 عللمجلس التنفيال

 :للجنة تنمية القدرات املؤسسية للمنظمة العربيةالسادس عشر عن بعد االجتماع  *

بنــا  علـــى  14/5/0202عاــد  لجنــة تنميــة الاـــدرا  او  نــية اجتماعهــا النـــاد  ع ــر عــن شعـــد يــو  
ــــود  ــــة، حيـــــث تمـــــ  مناق ـــــة ال نـ ــا  اللجنـ ــــة للمن مـــــة   لـــــي بحضـــــور أعضـــ دعـــــوة موجهـــــة مـــــن األمانـــــة العامـ

 ما يل : ب وات حا  اونا  ة  تتمث  جال ال نود اودرجة على جد م األعمام  تادير التوصيا   ا
 إقرار م ر   جد م األعمامعالبند األول: 
ضــ   األي ـ ة التـي تنـدرا بـ  إ ـار ا  ـور األ م مـن الج ــة  -إعـداد م ـر   خ ـة ا ـت نائية البنـد الثـاني:

 اال ت نائيةع
 يد مكان  موعد ايعااد االجتما  الااد عدتح البند الثالث:

 :الخامس عشر عن بعد للجنة املعايير املهنية والرقابية للمنظمةاالجتماع  *

الال اتخال ا جلس التنفيال ب  اجتماعه  خ   015/0202رة الثانية من الارار رقر اتنفياا ألحكا  الف
ابيـة   دعوة من األمانة العامة، عاد  لجنة اوعايخ  اوهنية الرق 02/4/0202العادل اونعاد عن شعد يو  

  لـي بم ـاركة  ممثلـ  األجهـزة بـ   14/5/0202للمن مة اجتماعها الجامس ع ر اال ت نائ  عن شعد يو  
اللجنة  األمانة العامة، حيث تم  مناق ة مختلف ال نود اودرجة على جد م األعمام  تادير التوصيا  

 اونا  ةع  جال ال نود   :

 إقرار م ر   جد م األعمامعالبند األول: 
ضـ   األي ـ ة التـي تنـدرا بـ  إ ـار ا  ـور الثـاي  مـن الج ـة  -إعداد م ر   خ ة ا ت نائية بند الثاني:ال

 اال ت نائيةع

 تحديد مكان  موعد ايعااد االجتما  الااد عالبند الثالث: 

 :الثاني عن بعد للجنة الرقابة على أهداف التنمية املستدامة للمنظمةاالجتماع  *

الــال اتخـــال ا جلـــس التنفيــال بـــ  اجتماعـــه  015/0202رة الثانيـــة مـــن الاــرار رقـــر اــتنفيــاا ألحكـــا  الف
ـــة علـــــى أجـــــداي التنميـــــة اونـــــتدامة  ـــادل،   ـــــدعوة مــــن األمانـــــة العامـــــة عاـــــد  لجنـــــة الرقابـ النــــتخن  خـــــ  العــ

  لــي بم ــاركة ممثلــ  األجهــزة بــ  اللجنــة  01/5/0202للمن مــة اجتماعهــا الثــاي  اال ــت نائ  عــن شعــد يــو  

ــــيا     ــــدير التوصــ ــــام  تاـ ــــد م األعمـ ــــى جـ ــــة علـ ــــود اودرجـ ــــة مختلـــــف ال نــ ــــة، حيـــــث تمـــــ  مناق ـ ــــة العامـ األمانـ
 اونا  ةع  جال ال نود   :

 إقرار م ر   جد م األعمامعالبند األول: 

ــي تنــــدرا بــــ  إ ــــار ا  ــــور الثالــــث مــــن  –إعــــداد م ــــر   خ ــــة ا ــــت نائية  البنــــد الثــــاني: ضــــ   األي ــــ ة التــ
 ةعالج ة اال ت نائي
 عتحديد مكان  موعد ايعااد االجتما  الااد  البند الثالث:
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 األجهزة األعضاء أخبار                                         

 

 :ديوان املحاسبة بدولة قطر* 

ــآم ي بن  عود اجتمع  عادة ال ي  بندر بن محمد ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ،اي ــ

ــين 00ان ا  ا  ة، بمكت ه يو  األر عا  و رئيس دي ــ ــ  ،0202ايرــ
 رئيس ديوان ا  ا  ة ،ع معاي  النيد/ فيص  فهد ال ا عــم

 ة له ب   يارته إيى ديوان ا  ا   الوفد اورافى ،بد لة الكوي 

ـــة  تل ية لدعوة ر مية من  عادة رئيس ديوان ا  ا  ة   بد لـ
  عق ر
 

 
ــا للرقابــــة  - دـــار  ديــــوان ا  ا ــــ ة بــــ  االجتمــــا  الجــــامس ع ــــر لفريــــى عمــــ  قواعــــد الرقابــــة لخجهــــزة العليــ

ــــ ة  ــــوم    ا  ا ـ ــــد يـ ــــة الـــــال عاـ ــــيه العر يـ ــــد م الجلـ ــــا ن لـ ـــاير 32  01جلـــــس التعـ ـــة  ينــ ــــة العامـــ ـــر األمانـ بماــ

 ع مجلسلل
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

مـــار   0 االينـــخنديـــوان ا  ا ـــ ة، يـــو   رئـــيس ،اجتمـــع  ـــعادة ال ـــي  بنـــدر بـــن محمـــد بـــن  ـــعود آم يـــاي  -
 ب  الكوي  مع معاي  النيد فيص  فهد ال ا ع رئيس ديوان ا  ا  ة بد لة الكوي ع  0202

،   لــي بــ  إ ــار تو ــيع ئــيس ديــوان ا  ا ــ ة بد لــة الكويــ  تــ ن  جــال الزيــارة تل يــة للــدعوة اووجهــة مــن ر 

 عت ادم التجار   الجب ا  اوهنية ب  مجام العم  الرقا  ن اق التعا ن الثنائ  بخن الجها ين  نعزيز 
ا تا   حضرة صاحب النمو ال ي  ص ال األحمد الجابر الص ال أمخ  د لة الكوي ، باصر بيان، يو    ـ

ــاي  رئــــيس ديــــوان ا  ا ــــ ة،   لــــي 0202مــــار  0االينـــخن  ،  ــــعادة ال ــــي  بنــــدر بــــن محمــــد بـــن  ــــعود آم يــ

 عا  ا  ة لد لة الكوي  ال اياةبمنا  ة  يارة  فد ديوان 
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 :جهاز الرقابة املالية واإلدارية للدولة بسلطنة عمان* 
دـــار  جهـــا  الرقابـــة اواليـــة  اوداريـــة للد لـــة شنـــل نة عمـــان بـــ  الـــد رة الثالثـــة وـــ تمر الـــد م األ ـــراي بـــ   -

( ينــاير 5-7 الــال تــر عاــدل بــ  العاصــمة اوار يــة الر ــاي خــالم الفتــ ة ) االتفاقيــة العر يــة وكافحــة الفنــاد

بتن ــير م ــت   بــخن جامعـــة الــد م العر يــة  الهيئـــة الو نيــة للحزاجــة  الوقايـــة مــن الردــوة  محار هصـــا  0202
ا من اووضوعا  متصا:   باوملكة اوار ية، حيث ناقي او تمر عدد 

الفنــاد  متاشعــة تنفيــا الاــرارا  الصــادرة عــن اوــ تمر بــ  د رتــه الثانيــة تنفيــا االتفاقيــة العر يــة وكافحــة * 

اــــد بماــــر جامعــــة الــــد م العر يــــة بــــ  العــــا    إيــــى مناق ــــة تاريــــر  توصــــيا  اجتمــــا  0217الـــال ع 
 
 ، إضــــافة

ــــر  ــ ــــاد  أيــ ــ ــــة الفنــ ــ ــــة وكافحــ ــ ــــة العر يــ ــ ــــ  االتفاقيــ ــ ــــراي بــ ــ ــــد م األ ــ ــ ــــوميخن للــ ــ ــــ ا  ال كــ ــ ــــن الجبــ ــ ــــة مــ ــ ــــة اوكونــ ــ اللجنــ
ــت اتي ــا  الجوانــــب الرئينـــــية التــــي يجــــب أن تتضــــمتصا جـــــال اال ــ ــاد بـــــ  ال ــــد متصــ جيا  الو نيــــة وكافحــــة الفنــ

 اال ت اتيجيا ع كما تر ا تعرا  مجموعة من الارارا  اوات حة من الد م األعضا  للمصادقة عل صاع
 

للجنـة ا جتصــخن دـار  جهــا  الرقابـة اواليــة  اوداريـة للد لــة شنـل نة عمــان بـ  االجتمــا  الجـامس ع ــر  -
( 12-1باألجهزة اون  لة عن حماية الحزاجة  مكافحة الفناد بد م مجلس التعا ن الجليج ، خالم الفت ة )

بمار األمانة العامة للمجلس بالريا ،  تضمن جد م األعمام ا تعرا   مناق ة اورئيـا   0202فب اير 

د م ا جلس، إيى جانـب مد نـة النـلو  الـوبيف  ش  ن الن ا  )الاانون( اال ت دادل ل ماية اوام العا  ل
 عاال ت دادية لخجهزة اون  لة عن حماية الحزاجة  مكافحة الفناد بد م ا جلس
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 ردـة عمـ  حــوم إ ـار قيـا  أدا  األجهــزة بـ  جهـا  الرقابـة اواليــة  اوداريـة للد لـة شنـل نة عمــان  دـار  -

( 13-12العليا للرقابة،  التي ن مها ال ني الد ي  بالتعا ن مع ديوان ا  ا  ة بد لة الكوي  خالم الفت ة )
،  جــدف  الوردـــة إيــى نعريــف او ـــاركخن بــاأل ر اوت عـــة بــ  قيــا  أدا  األجهـــزة العليــا للرقابـــة، 0202فب ايــر 

اون ـودة مــن تايـير أدا  األجهـزة  كيفيـة ا ــتخدا  تاـارير الايـا  أ  التايـير مــن علـى األجـداي     العهـر

الجهـا  نفنـه أ  األ ـراي  ا  الصـلة، إيــى جانـب تنميـة قـدرا صر بـ  مجــام ت  يـى م ـاد   منججيـة التايــير 
 عبا تعمام إ ار قيا  أدا  األجهزة العليا للرقابة ب  التخ ي   التنفيا  كتابة التارير

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

ننـلر جهــا  الرقابــة اواليــة  اوداريــة للد لــة شنــل نة عمــان دــهادة االعتمــاد الد ليــة ودارة الجــودة اآليــز   -

(ISO–9001  لي ل صدار   )من ق   اون مة العاوية للمااييس،  ي ن  حصوم الجها  على اوصدار  0215
اومار ا  الد لية بـ  ا جـاال  اواليـة  اوداريـة،  الجديد لل هادة ب  إ ار ال رج الال يوليه لت ني أفض 

  ع0214من دهادة إدارة الجودة منا العا   0225 امتداد  ل صوله على اوصدار 
 

دــار  جهـــا  الرقابــة اواليـــة  اوداريــة للد لـــة شنـــل نة عمــان بـــ  االجتمــا  الراشـــع  الع ــرين لهيئـــة الرقابـــة  -
اوالية  اودارية للمن مة العر ية للتنمية الصناعية  التعدين  الال تر عادل ب  العاصمة اوار ية الر اي 

ناق ـة  مراجعـة األمـور اواليـة  اوداريـة ، حيـث جـدي االجتمـا  إيـى م0202مـار   13 إيـى 0خالم الفتـ ة مـن 

 ع0211للمن مة عن عا  
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 :بدولة فلسطين واإلداريةديوان الرقابة املالية * 
ــا   إيــــى  اوداريـــةبتكليـــف مـــن الجمعيــــة العامـــة للمن مــــة العر يـــة، أن ــــم ديـــوان الرقابـــة اواليــــة  - جانـــب الجهــ

التدقيى على ال يانا  اوالية للمن مة  0202-20-04اوركزل للرقابة  ا  ا  ة بالجمهورية اليمنية بتاري  
ــاي   إيـــى،  تـــر ننـــلير التاريـــر 0211العر يـــة لخجهـــزة العليـــا للرقابـــة اواليـــة  ا  ا ـــ ة )االر و ـــال( للعـــا   معـ

 عا  ا  ا  ب  الجمهورية التوينية  األمخن العا  للمن مة   كمة األ م / نجيب الا ارل، الرئيس األ تا 
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األجهــزة العليــا للرقابـــة أدا  دــار  ديــوان الرقابــة اواليـــة  اوداريــة بــ   ردـــة عمــ  شعنــوان "إ ــار قيـــا   -

 التــي عاــد  بد لــة الكويــ    م ــاركة ممثلــخن عــن ديــوان  ،اواليــة  ا  ا ــاية" بالتعــا ن مــع ال نــي الــد ي 
ا  ا  ة العامة باوملكة العر ية النعودية  ديوان ا  ا  ة باوملكة األردنية الهادمية  ديوان ا  ا  ة 

 ،بد لة ق ر  ديوان الرقابة اوالية  اودارية بمملكة ال حرين  جها  الرقابة اوالية للد لة ب   ل نة عمان

 تنا لــ  الوردــة إ ــار قيــا   0202فب ايــر  13إيــى  1م لــة م ــادرة تنميــة االنتو ــال خــالم الفتــ ة مــن  تحــ 
ــــ ا   ــ ــــا   أ ــ ــ ــــ  الجهـ ــ ــــن ق ـ ــ ــــير مـ ــ ــــا  أ  التايـ ــ ــــارير الايـ ــ ــــتخدا  تاـ ــ ــــة ا ـ ــ ــــة  كيفيـ ــ ــا للرقابـ ــ ــ ــــزة العليـ ــ أدا  األجهـ

 ائد األجهزة العلياعاوصل ة، باوضافة إيى كيفية ر   إ ار قيا  أدا  الجها  األعلى للرقابة باير  فو 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ال ولنديـة بـ  فلنـ خن بـ   الجمهوريـةالتا  رئيس ديوان الرقابة اوالية  اودارية/ اونت ار إياد تير ممثـ   -

ــا   ،0202-20-25مدينـــــة را  هللا بتـــــاري   ـــة  األعلـــــىل حـــــث  ـــــ   التعـــــا ن او ـــــت   بـــــخن الـــــديوان  الجهـــ للرقابــ

 ال ولندل،   لي تمهيدا لتوقيع اتفاقية م ر   التوأمة بخن الجها ين،  اوموم من ق   االتحاد األ ر   عع
 حضــــر االجتمـــــا  رئـــــيس الانـــــر النيايــــ ي  الج خـــــ  اواـــــير الـــــال يتــــويى مهمـــــة مناق ـــــة الت تي ـــــا  الجاصـــــة 

جانـب مـدير عـا  الرقابــة  إيـىتحـاد األ ر  ـ ، بتوقيـع االتفاقيـة  ال ـد  بتنفيـا او ـر   مـع ديـوان الرقابــة  اال

 ععلى ال نية التحتية ب  ديوان الرقابة
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الج خ  اواير و ر   التوأمة بخن ديـوان  ،تير إياد /اونت ار ، اوداريةالتا   رئيس ديوان الرقابة اوالية  -
للرقابـــة بـــ  جمهوريـــة بولنـــدا، حيـــث تـــر مناق ـــة الت تي ـــا  الجاصـــة  األعلـــى الجهـــا    اوداريـــةالرقابــة اواليـــة 

ــا  ــ ــاي ، علمـ ــــهر ال ـــ ــــدل  صايـــــة ال ـ ــان خن الفلنـــــ يني  ال ولنـ ــ ــــة بـــــخن الجـ ــــا  توقيـــــع االتفاقيـ  أنباو ـــــر    ترتي ـ
ــاد    ــــ  الرقابــــة اواليــــة  رقابــــة ال يانــــا   أ ا ــــية د ــــم  ياليــــة مكونــــا   األ ر  ــــ او ــــر   ممــــوم مــــن االتحــ

 ع الضجمة  الرقابة  التدقيى على الجمار   الضرائب

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ــاد تــــير  بــــالج خ  مــــن مكتــــب التــــدقيى الــــو ني   اوداريــــةاجتمــــا  رئــــيس ديــــوان الرقابــــة اواليــــة  - ــار إيــ اونت ــ

النويدل لي لعه على آخر ما تر االتفاق عليه مع فريى الديوان حوم ت وير ن ا  ضمان الجودة الجاج 

 ب عمام الديوانع
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  ان الج خ  قد اجتمع مع الفريى ا جتص وناق ة آليا  العم  اونتا لية ب  مجـام ضـمان الجـودة،  قـد 

 ع ال رفان على مواصلة الجهود للوصوم للهدي اون ود اتفى
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ــــو ني  - ــــدقيى الـــ ــــب التــ ــــن مكتـــ  مــ

 
ــــدا ــــير،  فـــ ــاد تــ ــ ــار إيــ ــ ــــة اونت ـــ ــــة  اوداريــ ــــة اواليـــ ــــوان الرقابــ ــــيس ديـــ ــــ   رئــ التاــ

ا تكمام تدريب موبف  اودارة العامة لرقابة األدا  ضمن او ـر   النـويدل اونفـا بـ   إ ارالنويدل، ب  

 عالديوان
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-21-16بتـــاري   ،بـــ   ردـــة عمـــ  بـــ  العاصـــمة النـــويدية  ـــتوكهولر  اوداريـــةدــار  ديـــوان الرقابـــة اواليـــة  -
 األدا تاـارير  إعـدادا  ا  ة ب   أجهزة(  ت ادم الجب ا  بخن Mind the gapحوم تاليص الفجوة ) ،0202

 عاواابال  ب  التدقيى إجرا  تانيا  
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قــــا  مكتــــب التــــدقيى الــــو ني النــــويدل شعاــــد  ردــــة عمــــ  تتعلــــى بتصــــمير رقابــــة األدا   تانيــــا  تحليــــ   -

مدينـــة  ــــتوكهولر ال يانـــا  الكميـــة  النوعيـــة  آليـــا  إجــــرا  اواـــابال   تحليلهـــا،   لـــي بـــ  ماــــرل الكـــائن بـــ  
 ع0202-21-25بتاري  

ــال  ي ن  تن ير جال الوردة ضمن االتفاقية ــــموقعــ الو ني النويدل،  ة بخن ديوان الرقابة  مكتب التدقيىــ

 ب  رقابة األدا ع من أجمها نعزيز قدرا  الديوان تحتول عدة مجاال 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
دار  ديوان الرقابة اوالية  اودارية ب  االجتما  الال تر عادل ب   ل نة عمان  الال تمحور حوم  -

ضمان جودة التاارير الرقابية، حيث تر مراجعة ضمان جودة التارير الال أعدل الديوان حوم اونو 

 تم   الرقابية او اركةع من األجهزة إعدادجاالجامعية ب    ارة التعلير العاي ،  كالي التاارير التي تر 
 عمعايخ  االنتو ال إيىاوراجعة باالعتماد على أداة ضمان جودة رقابة األدا  التي ا تند  

 
 :الجهاز املركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية* 
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التعـا ن بـخن اون مـة العر يـة لخجهـزة  إ ـار بـى  ،رئـيس الجهـا  ،اونت ـار/ ج ـا  بـد ل  معـاي تح  رعاية  -

ا تضاي الجها  اوركزل   ردـة العمـ  حـوم " د ر ، E-العليا للرقابة اوالية  ا  ا  ة  من مة األفر  ال
ـــزة"  خــــالم الفتـــــ ة مـــــن  ـــير  متاشعـــــة أدا  األجهــ ـــة بـــــ  تايـ ـــا  اوقليميــ   لـــــي بحضـــــور  0202فب ايــــر  6-0اون مـ

ــــي توحيـــــد  ــــا  -األ ـــــتا ة ا  ا ـــــ ة/ منـ ـــار ،نائـــــب رئـــــيس الجهـ ـــة ع ــ ـــة  ، األ ـــــتا ة/ فا مــ ــــ  األمانـــــة العامــ ممثـ

م ــار   00 م ــاركة عــدد  E-خ خــ  مــن من مــة األفر  ــال ،للمن مــة العر يــة  األ ــتا ة/ نايســ ي جــاتونجو
 عتويسمن األجهزة العليا للرقابة ب     من مصر  النعودية  ال حرين  عمان  النودان  اليمن  اوار    

 

 

 

 

 

 
 

بـ  اوراجعـة  0202فب ايـر  01-11دار  الجها  اوركـزل للمحا ـ ا  بجمهوريـة مصـر العر يـة بـ  الفتـ ة مـن -
بـــ  العاصــمة األييو يــة أد ــس أبابــا  العاصــمة الكينيـــة  0211االتحــاد األفرياــ  عــن عــا   ا او دئيــة ل نــاب

ــا  نخ   ـــ  حيـــث يضـــ لع الجهـــا  بمهمـــة مراجعـــة حنـــابا  الجامعـــة األفريايـــة  اوعاجـــد األفريايـــة التاشعـــة لهـ
ـــاد األفرياــــ  ب ـــابا  شعثــــة االتحـ ــا باوضـــــافة إيــــى حنـ ـــ د س أبابــ ـــاد األفرياــــ  بـ الصـــــومام بماــــر مفوضــــية االتحـ

(AMISOM    مارجا نخ  )ع 

 
 :مجلس املحاسبة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية* 
ن ــر مجلــس ا  ا ــ ة الجزائــرل د رنــ   ،بـ  ا ــار برنــامه التعــا ن "دــراكة" مــع مجلــس التــدقيى الهولنــدل -

ــــن  ــــدة مــ ــــ ة اومتـ ــــ  الفتــ ــــدريب بــ ـــانف 13تـ ــــدقيى األدا 0202  جـــ ــــو  "تـ ــــوم موضــ ــــداجما حــ ــــوم ، إحـ ــــري حــ "  األخــ
 "تدقيى أجداي التنمية اونتدامة"ع
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، بتـدقيى الاـوائر اوفريا قا  مجلس ا  ا  ة، الال يت أ  حاليا مجلس اودقاخن الجارجيخن لالتحاد  -

بماــــر  0202مـــار   1 إيـــىفيفــــرل  1،   لـــي خـــالم الفتــــ ة اومتـــدة مـــن 0211لنــــنة  اوفرياـــ اواليـــة لالتحـــاد 
 االتحاد ب د س أبابا ب  إييو ياع

ــــا   - ــــة إدراجــ ــــة بمناق ـ ــا اوتعلاـ ــ ــــد اجتماعا صـ ــــ  عاـ ــــ ة بـ ــــارير بمجلـــــس ا  ا ــ ــــ امه  التاـ ــــة البـ ــــتمر  لجنـ ا ـ

ــــا   ــــنول لعــ ــــر النــ ـــرا ا  0202التاريــ ــ ــــي اوجـ ــــ   لــ ـــة بــ ــ ــــددة، محت مـ ـــام ا  ــ ــ ــــ  اآلجـ ـــه بــ ــ ـــادقة عليـ ــــدي اوصـــ ،  صــ
 على  رار احت ا  قواعد منافة الت اعد االجتما    ارتدا  الكماما عة من الفخ    يقاو الضر رية لل

الرقابـــة بالعمـــ  عـــن شعـــد مـــن منـــا لهر، مـــن خـــالم التواصـــ  با ـــتعمام  وهنيـــيكمـــا  ـــمو مجلـــس ا  ا ـــ ة 

 شعا الو ائ  اولكت  نية ال ديثة لت ادم اولفا   تاارير الرقابةع
الجهـا  علـى  ـرار كتـا  الضـ    تانيـي اوعـال  اآليـ   الكتـا   من جهة أخـري تكفـ  ا جلـس بناـ  مـوبف  

 ضمانا ال تمرارية الجدمة خاصة على منتوي جيا   الرقابة  اوصال  اوداريةع

منا بهور الو ـا  عمـ  مجلـس ا  ا ـ ة علـى الت  يـى الصـار  للتـدابخ  الوقائيـة الفرديـة  الجماعيـة التـي  -
  ارة الة ة من أج  ال د من تف  ي فخ     ور ناعاعتمد صا من مة الة ة العاوية    

 16من الد تور  اوادة  110 جلس ا  ا  ة، اوعد ت  ياا للمادة  0211تر ي ر التارير الننول لننة  -

او رخة  75اوتعلى بمجلس ا  ا  ة،  ليا ب  الجريدة الر مية للجمهورية الجزائرية رقر  02-15من األمر 
 ع0211د نمب   4ب  

 يتضـــمن التاريــــر النــــنول أجــــر اوعاينــــا   اوالح ــــا   التاييمــــا  الناجمــــة عــــن أدــــاام تحريــــا  مجلــــس 

 ا  ا  ة مرفاة بالتوصيا  التي يري أنه يجب تاديمهاع
علـى التاريـر النـنول علـى اووقـع اولكت  يـ  للمجلـس بـاللاتخن العر يـة  األجنايـة مـن خـالم  او ـال  يمكـن 

 الراب خن التاليخن:

https://www.ccomptes.dz/wp-content/uploads/2020/12F2019075.pdf 
https://www.ccomptes.dz/wp-content/uploads/2020/12A2019075.pdf 
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اقع على االنترنت    مو
 ذات العالقة بطبيعة أعمال األجهزة الرقابية

 
 
 

 http://www.sis.gov.eg الهيئة العامة لال تعالما 

  http://www.esaaegypt.com جمعية ا  ا  خن  اوراجعخن اوصرية

 http://www.gao.org األمريك  ةلة ال كومي مكتب اونا

  http://www.PSC-intosai.org لالنتو ال لجنة اوعايخ  اوهنية

 http://www.imf.org صند ق الناد الد ي  

 http://www.imanet.org اوداريخنمعهد ا  ا  خن 

 http://www.theiia.org موقع معهد اوراجعخن الداخليخن

 http://www.efsa.gov.eg الهيئة العامة للرقابة اوالية

موقـــع متخصـــص بـــ  ت ـــادم اوعـــاري  اوعلومـــا  بـــ  مجـــام 

 تدقيى ال نابا 

http://www.auditnet.org 
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