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 المقدمة -١/١

ىلإ فدهي لقتسم طاشن تاذ ةيموكحلا تاهجلا يف ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو ربتعت 
دكأتلاو ءاد ألامييقت وةيليغشتلاو ةيلاملا ةعجارملاب مايقلاو ةيلخادلا ةباقرلا ةمظنأ مييقتو صحف 

فد ،ةيلاعفو ةءافكب  دراوملا مادختسا نم  اهتلاسر قيقحت نم تاهجلا نيكمت  ىلإامك
 .هل ططخ امل ًاقفو ةررقملا فادهألا زاجنإ نم دكأتلا لالخ نم اهفادهأو

تاهاجتالا ةرياسم وةيباقرلا بيلاسألا يف رمتسملا ريوطتلا ةيمهأل ناويدلا  نم ًاكاردإو
ةيئاقولا ةباقرلا لئاسو ريفوت يف ةيباجيالا ا   ايطعم نم ةدافتسالاو ةيموكحلا ةباقرلا يف ةثيدحلا

ةيلخادلا ةعجارملل  ةلاعف ةرادإ دوجو ىلإ ةجاحلا تزربدقف  ، همادختسا ديشرتو ماعلا لاملل
تاموقم ريفوت يف يباجيإ رود نم تادحولا هذهل امل  هتباقرب ةلومشملا تاهجلا نم ةهج لك يف

ةيامحلا ريفوت يلاتلابو  ،ةقحاللاو ةقباسلا ةباقرلا نيب اميف ةوجفلا دسو ةلاعفلا ةبحاصملا ةباقرلا 
ةيموكحلا ةزهجألا يف ءادألا ةءافك عفر يف ماهسإلاو هتامادختسا ديشرتو م اعلا لاملل ةيئاقولا

 .ءاوس دح ىلع 
روف  ةماعلاةرادإلا دهعم عم قيسنتلاب  ةماعلا ةبقارملا ناويد رداب كلذ ءوض ىلعو 

ةكرتشم ةنجل ليكشت ىلإ  ـه ٢٠/٨/١٤٢٥خيراتو ) ٢٣٥(مقر ءارزولا سلجم رارق رودص 
تاسسؤملاو ةيموكحلا ةزهجألاب ةيلخادلا ةعجارملا تادحول ةدحوم ةحئال عورشم دادعإل 

ًاعجرم ةحئاللا هذه نوكت يكلو ، ةدمتعملا ةيباقرلا ريياعملاو ةينهملا لوصألل ًاقفو ةماعلا 
ثيحب ةماعلا تاسسؤملاو ةيموكحلا ةزهجألا يف ةيلخادلا ةعجارملا تادحو عيمجل ًادشرمو 

تادحولا هذاهملا ءادأ بيلاسأو ةيلخادلا ةعجارملا موهفم ديحوت لفكت  ةطانملا ةيساسألا م. 
ـه ٦/٤/١٤٢٨خيراتو ) ١٢٩(مقر رقوملا ءارزولا سلجم رارق ردص كلذ ىلع ًءانبو  

ةيموكحلا ةزهجألا يف ةيلخادلا ةعجارملا تادحول ةدحوملا ةحئاللا ىلع ةقفاوملاب يضاقلا 
 . ةماعلا تاسسؤملاو

ليكشتو ءاشنإب قلعتت داوم تنمضت ، ةدام نير شعو ثالث ىلع ةحئاللا يوتحت
اهتقالعو اهريراقتو اولا ريدم ماهمو ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو  عجارمل اب اصاصتخاو ةدح
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 .ةعجارملل ةينهملا ريياعملاب مازتلالاىلع ديكأتلا ءوض يف يلاملا بقارملاو يجراخلا 
ةعجارملا تادحو ةسرامم ةيفيك نع ناويدلل تاهجلا نم ةدراولا تاراسفتسالل ارظنو 

وملا ةحئاللاب درو امل اقفو ا  ردص دقف ةيلخادلا ةعجارملا تادحول ةدح اصاصتخال ةيلخادلا
موقي لمع قيرف ليكشتب ـه ٣/٦/١٤٣٠خيراتو  ٣٠٢٣مقر ناويدلا سيئر يلاعم رارق 

 يليصفت حرش لوانتي ةزهجألا يف ةيلخادلا ةعجارملا تادحو لامعأل يداشرإ ليلد دادعإب
ةدراولا ةعجارملا ماهم ذيفنتل ا   مايقلا بولطملا ةيليصفتلا تاءارجإلاو ةحئاللاب ةدراولا داوملل

 . اهيلع فراعتملا ةعجارملا ريياعمل اقفو ةدحولا ريراقت دادعإ ةيفيكو ةحئاللاب
ةعجارملا تادحول ةدحوملا ةحئاللا ءوض يف ليلدلا اذه دادعإ نم فلكملا قيرفلا ىهتنا دقو 

ةئيهلاو ةماعلا ةرادإلا دهعم تايصوتب ذخألا  مت دقو، ةيلخادلا ةعجارملا ريياعمو ةيلخ ادلا
 .ليلدلا اذهل ةيلوألا ةخسنلا ىلع ةدراولا نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا
 
 أھداف الدلیل -١/٢

ةيفيك ىلإ ةيموكحلا تاهجلا يف ةيلخادلا ةعجارملا تادحو داشرإ ىلإ ليلدلا اذه فدهي 
ةيموكحلا ةزهجألا يف ةيلخادلا ةعجارملا تادحو ةحئالب ةددحملا ا  ةسرامم  اصاصتخا
 .ـه٦/٤/١٤٢٨خيراتو ) ١٢٩(مقر ءارزولا سلجم رارقب  ةرداصلا ةماعلا تاسسؤملاو

 :ةيلاتلا بناوجلا ىلع ءوضلا طيلست لالخ نمو 
 . ةيلخادلا ةعجارملا ريياعمو ئدابمو ميهافم .١
 .ةدحولا ريدم ماهمو ةيلخادلا  ةعجارملا تادحو سيسأتو ءاشنإ .٢

 .ةيلخادلا ةعجارملا ماهم ذيفنتل ةيلمعلا تاءارجإلا .٣

 .تاظحالملا غيلبتو ريراقتلا دادعإ تاءارجإ  .٤
 .ةبقارملا ناويدب ةيلخادلا ةعجارملا تادحو ةقالع .٥

 
 



 األجھزة الحكومیة والمؤسسات العامةبوحدات المراجعة الداخلیة   ألعمال الدلیل اإلرشادي

٩ 
 

 

 كیفیة استخدام الدلیل -١/٣

داوملل ًاحرش  ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو يعجارم وأ فرشم وأ ريدمل ليلدلا اذه رفوي
 ثيح، ةيلاع ةيعونو ةدوج تاذ قيقدت ماهم زاجنال ةمزاللا وةحئاللاب ةدراولا تاءارجإلاو 

ةيلخادلا ةعجارملا تادحو سيسأتو ءاشنإ ةيفيكو ةيلخادلا ةعجارملاب فيرعت ليلدلا لوانت ي
ةدحولا  يفظومو ريدم نييعتو اهلالقتساو يماظنلا لكشلا ثيح نم ةيموكحلا تاهجلاب

م ةيونسلا ططخلا دادعإو فارشألاو ميظنتلا يف ةلثمتملاو ةدحولا ريدم ماهمل حرشو ، الهؤمو
فراعتملا ةيلخادلا ةعجارملا ريياعمل حاضيإ ليلدلا نمضت يامك ، ةهجلا يف نيلوؤسملاب لاصتالاو 

متو ، ة مهم لكل ةعجارملا بيلاسأو ةعجارملا ةدحوب ةطانملا ماهملل يليصفت حرشو، اهيلع 
 .ةيباقرلا تاهجلاب ةدحولا ةقالعو ةدحولا ريراقت ىلع ليلدلا اذه نم ريخألا ءزجلا  يف زيكرتلا

بناوجلا ىلع ءوضلا طلسي ةيلخادلا ةعجارملا تادحول ًاماع ًايداشرإ ًاليلد ليلدلا اذه ربتعيو 
 صاخ ليلد دادعإ ةيموكح ةهج لك ىلع نيعتيو، ةيموكحلا تاهجلا بلغا يف ةماعلا ةيسيئرلا 

اهتطشنأ ىلع زكري ا  ةيلخادلا ةعجارملل ا ةصاخلا  .اءارجإو اهتمظنأ عم قفتيو
 
 مصادر المعلومات التي تم االعتماد علیھا في إعداد الدلیل -١/٤

لخاد نم ءاوس ةصصختمو ةينهم رداصم ةدع  ىلإ ليلدلا اذه دادعإ دنع عوجرلا مت
، ناويدلا نم ةدعملا ةعجارملا جماربو ةلدأو ةيموكحلا ةعجارملا ريياعم لثم ةماعلا ةبقارملا ناويد 

ثاحبألا ةسسؤم نع رداصلا يلخادلا قيقدتلا لامعأ ةسراممل ينهملا راطإلا لثم هجراخ نم وأ 
ةئيهلا هتدعأ يذلا ةيلخادلا ةعجارملا رايعم عورشمو ،  ينانبللا نييلخادلا نيققدملا ةيعمجل ةعباتلا

نييلخادلا نيعجارملا دهعم نع ةرداصلا ةعجارملا ريياعمو ، نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا 
ينطولا ةبساحملا ناويد نع رداصلا ماعلا عاطقلا يف ةيلخادلا ةيلاملا ةباقرلا ليلدو ، يكيرمألا 
اهمدقت يتلا تارودلا تاركذمو ناويدلا اهذفني يتلا ةيبيردتلا تارودلا تاركذمو ، يلارتسالا 

 .ةيموكحلا تاهجلا يبوسنمل ةيلخادلا ةعجارملا لاجم يف نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا
ديج ينهم لكشب ليلدلا اذ   ماق دقف ، جورخلا ىلع ناويدلا  صرح راطإ يفو
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ةماعلا ةرادإلا دهعم و نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نم لك ىلع هضرعب ناويدلا
ةيموكحلا تاهجلا يبوسنمل ةصصختم تارود ميدقتب  ناموقت نيتينهم نيتهج امهتفصب

فد ، ةيلخادلا ةعجارملا تادحوب ةلماعلا ةينهملا رداوكلا ليهأتل ةماعلا تاسسؤملاو   ديحوت
 .نيتهجلا نيتاهنم مدقت يتلا ةيبي ردتلا تارودلا داومو ليلدلاب ةروكذملاتاحلطصملاو ميهافملا 
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 :مفاھیم المراجعة الداخلیة ٢/١

اةيلخادلا ةعجارملا “   IIA”يكيرمألا نييلخادلا نيعجارملا  دهعمف رع           ةفيظو " أب
اذه لالخ نمو ،  "ةمظنملل ةمدخك ةطشنألا ةفاك مييقتو صحفل  ئشنت ةلقتسم مييقت
 . طقف ةرادإلا ةمدخ سيلو لكك ةمظنملا ةمدخ وه ةعجارملا فده نأ دجنفيرعتل ا

ا  ةيميوقت ةفيظو " أب ةيلخادلا ةعجارملا نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تفرع امك
ضرغب كلذو ةفلتخملا اهتطشنأ ميوقتو صحفل ةأشنملا لخاد اهؤاشنإ متي ةيعوضومو ةلقتسم 

ةيلاعفلاو ةءافكلا نم ةيلاع ةجردب م نملا لخاد نيلوؤسملا ةدعاسم  ، ايلوؤسمب مايقلا يف ةأش
قلعتت يتلا تامولعملاو ، ةروشملاو ،تايصوتلاو ، ميوقتلاو ، ليلحتلا ريفوت قيرط نع كلذو 

قيقحت يف ةأشنملا كلذب ةيلخادلا ةعجارملا دعاستو ، اهصحف متي يتلا ةطشنألا ىلع ةباقرلاب 
ةرادإ ةيلعاف نيسحتو ميوقتل مظنم لخدم قيبطتب ةميق فيضت ا مك، اهلوصأ ةيامحو اهفادهأ 

  ."ةأشنملا يف ةمكوحلاو ةباقرلاو رطاخملا 
ةزهجألا يف ةيلخادلا ةعجارملا تادحول ةدحوملا ةحئاللا نم ةيناثلا ةداملا يف ءاج دقو 

يف  ةيلخادلا ةعجارملل ةدحو ءاشنإ"ىلوتت  نأ ةهج لك ىلع نأةماعلا تاسسؤملاو ةيموكحلا 
 -ةجاحلا دنع –ئشنتف عورفلا امأ ، ةهجلا يف لوألا لوؤسملاب اهريدم طبتري يسيئرلا رقملا 

قيرط نع ا   ةيلخادلا ةعجارملا لامعأ ةدحولا ىلوتتو ، ةهجلا يف لوألا لوؤسملا نم رارقب
فادهألا قيقحتل كلذو ، ةحئاللا هذه ماكحأ ىضتقمب اهل ةلوخملا تاصاصتخالا تاسرامم 

 :ةيلاتلا
 .اهعوقو روف اهفاشتكاو ءاطخألاو شغلا عوقو نم دحلاو ، ةماعلا تاكلتمملا ةيامح   -أ 

 .اهلامتكاو ةيبساحملا تالجسلاو ةيلاملا تانايبلا ةقد نامض   -ب 
لثمألا لالغتسالا ىلإ يدؤي امب اهتيافكو ةيلاملاو ةيرادإلا تايلمعلا ةيلعاف نامض   -ج 

 .ةحاتملا دراوملل
اهفادهأ قيقحتل ، ةهجلل ةمزلملا ططخلاو تاسايسلاو تام يلعتلاب ديقتلا قيقحت   -د 

 .ةمظتنم ةقيرطبو ةيافكب
 .اهتيلعافو ةيلخادلا ةباقرلا ةمظنأ ةمالس   -ـه 
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 :مفاھیم نظام الرقابة الداخلیة ٢/٢

ا  تفرع         أب ةيلخادلا ةباقرلا ةمظنأ ةيلخادلا ةعجارملا تادحول ةدحوملا ةحئاللا
نم اهريغو ةيدقنلا ةيامح دصقب مدختست يتلا بيلاسألاو تاءارجإلاو لئاسولا ةعومجم " 
ةيرادإلا تاسايسلاب ما زتلالا عيجشتو ةيجاتنإلا ةيافكلا ةيمنتو ةيبساحملا ةقدلا نامضو لوصألا
نيبساحملل يكيرمألا عم ، " ةموسرملا  ا ) AICPA(ا اهفرع امك ةيميظنتلا ةطخلا ، " أب
يف ةقثلاو ةقدلا طبضو اهلوصأ ةيامحل ةسسؤملا اهانبتت يتلا ةقسانتملا سيياق ملاو قرطلا ةفاكو

ةعوضوملا ةيرادإلا تاسايسلاب مازتلالا عيجشتو ةيجاتنإلا ةءافكلاب ءاقترالاو ، ةيبساحملا ا   انايب
 ". امدقم 

 :مكونات نظام الرقابة الداخلیة
ةباقرلا  ماظننأب ةماعلا ةبقارملا ناويد نع ةرداصلا ةيموكحلا ةعجارملا ريياعم تراشأ     

 :يهو اهنيب اميف ةطبارتم تانوكم ةسمخ نم نوكتيةيلخادلا 

 :البیئة الرقابیة. ١
اهمامتها ىدمو ةهجلا يف يلخادلا خانملا سكعت يتلا ةيلخادلا لماوعلا نم ةعومجم يه 

 :ةيلاتلا رصانعلا يف ةيلخادلا ةباقرلا ةئيب رصانع لثمتتو ، ةيلخادلا ةباقرلارودل اهريدقتو 
 .ةيقالخألا ميقلاو ةنامألا •
 .ةرادإلا طمنو ةفسلف •
 .يميظنتلا لكيهلا •
 .تايلوؤسملاو تاطلسلا ضيوفت بولسأ •
 .ةيرشبلا دراوملا تاسايس •
 .ايلعلا ةيموكحلا تاطلسلا عم ةقالعلا •
 .ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو •
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 :تقدیر المخاطر. ٢
تالامتحا عقوتو ، ثادحأ نم اهيلع أرطي دق ام روصتو ةطشنألا ليلحت ةيلمع يه 

لا ةطشنألاو تايلآلا روصت مث نموةهجلا فادهأ ىلع اهرثأ ريدقتو رطاخملا صرف نم للقت يت ، 
ةهجلا ريدقت ةيلمع نع ةيفاك ةفرعم ىلع لصحي نأ عجارملا ىلع بجيورطاخملا هذه ثودح  ، 
 .رطاخملا هذهل ةرادإلا ديدحت ةيفيك مهف نم هنكمت يتلا ةجردلاب رطاخملل

 :األنشطة الرقابیة. ٣
 ،اهذيفنت مت ةرادإلا تاميلعت نأ نم دكأتلا يف دعاست يتلا تاءارجإلاو تاسايسلا يه

يتلا تاءارجإلاو تاسايسلا يه ةعجارملا ةيلمعب ةقلعتملا ةيباقرلا ةطشنألا نإف ةصاخ ةفصبو 
 :يلي امب قلعتت

 .ءادألا صحف •
 .تامولعملا ليغشت ىلع ةباقرلا •
 .ءادألا تارشؤم مادختسا •
 .ةيداملا ةيامحلا •
 .ةضراعتملا فئاظولا لصف •
 .تايلمعلا قيثوت •
 .تاقباطملاو ققحتلا •

 :تصالالمعلومات واال. ٤
نم ةرادإلا نكمي يذلا لكشلاب اهلدابتو اهيلع لوصحلاو تامولعملا ديدحت ا   دصقيو

 .دراوملاو ةطشنألاو تايلمعلا ىلع ةباقرلا ضرف 

 :مراقبة األداء. ٥
ام قفو لمعت ةيباقرلا ةطشنألا نأ نم ققحتلل رمتسم ساسأ ىلع متت ةيميوقت ةيلمع يهو     
 .اهل ططخم وه
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 :الرقابة الداخلیة أنظمة مبادئ 
ةفاضإلاب ، ًافنآ تركذ يتلا تانوكملاو فادهألا ىلع ةيلخادلا ةباقرلا  ماظن ئدابم بصنت
ئدابملا هذه ضرعتو ، ةيموكحلا ةهجلا هجاوت يتلا ةنكمملا راطخألا ىلع زيكرتلا ىلإ 

ةيلخادلا ةباقرلا بيلاسأ نم ةبسانم ةعومجم ءاشنإ يف ةيساسألا ةهجلا ةرادإ تايلوؤسم 
ةيامح ىلع  ةباقرلا بيلاسأ لالخ نم  ةيلخادلا ةباقرلا ماظن مامتها بصنيو ، اهيلع ةظفاحملاو 

ةقد نامضو اهعوقو روف اهفاشتكاو ءاطخألاو شغلا عوقو ن م دحلاو ، ةماعلا تاكلتمملا
لالخ نم ةيلخادلا ةباقرلا ماظن متهي امك ، اهلامتكاو ةيبساحملا تالجسلاو ةيلاملا تانايبلا 

ىلإ يدؤي لكشب اهتيافكو ةيلاملاو ةيرادإلا تايلمعلا ةيلعاف نامضب ةيرادإلا ةباقرلا بيلاسأ 
ةمزلملا ططخلاو تاسايسلاو تاميلعتلاب ديقتلا قيقحت و ةح اتملا دراوملل لثمألا لالغتسالا

 .ةيلاثمةقيرطبو  ةءافكب اهفادهأ قيقحتيلاتلابو ةهجلل ، 

 : الخصائص األساسیة لنظم الرقابة الداخلیة الفعالة 
ةباقرلا (ةيئاقولا ةباقرلا نم لك رود ةيمهأ ىلع يكيرمألا نيينوناقلا نيبساحملا عمجم دكأ 

 )ةيرادإلا ةباقرلا(ةدترملا ةيذغتلاب ةباقرل او) ةيبساحملا  ،لاعفو ءفك ةيلخاد ةباقر ماظن قيقحت يف
اهدوجو ددحي يتلا صئاصخلا نم ديدعلاب فصتي لاعفلاو ءفكلا ةيلخادلا ةباقرلا ماظن نأف اذل 

 :اهنمو ةيلخادلا ةباقرلا ماظن بيلاسأ ةوق وأ ةدوج ىدم

 :مسار المراجعة الجید  -أ 
ىتح يلصألا دنتسملا نم ةيبساحملا تايلمعلا راسم عبتت ةيناكمإ ىدمب ةعجا رملا راسم طبتري
ةباقرلا بيلاسأ مهأ نم ةعجارملا راسم ربتعيو  ،ةيلاملا ريراقتلا يف يئاهنلا اهدوجو ةلحرم

عبتت لالخ نم ةمظنملا ا   تماق يتلا ةيداصتقالا ثادحألا ىلع فرعتلاب حمسي هنأل ةيئاقولا
دق تافلخم وأ بعالت يأ حيحصتو فاشتكا نكمي ةيبساحملا تانايبلا  ةجلاعم تاوطخ عيمج
 .ثدحت
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 :كفاءة الموظفین   -ب 
مدع يلاتلاب و ةهجلالوصأ مادختسا يف ةءافكلا مدعل يدؤي نيفظوملا ةءافك مدع نأ  

نيفظو ملا رايتخا يف ةميلس ةسايس عبتت نأ ةمظنملا ىلع بجي اذل، اهفادهأو اهتسايس قيقحت 
 .ةبولطملا تالهؤمللًاعبت 

 :الفصل بین المسؤولیات المتعارضة -ج 
ثودح وأ شغلا تالامتحا نم ليلقتلا متي ىتح تايلوؤسملا نيب لصفلا نم دبال 
نكمي ىتح ةحضاو ةيلوؤسملاو ةطلسلا طوطخ نوكت نأ نيعتيو ،ةدمعتملا ءاطخألاو تافلاخملا 

طوطخلا ةمظنملل يميظنتلا لكيهلا حضويو ، فئاظولا هذه نم لك ىلع ةلاعفلا ةباقرلا قيقحت
تاءارجإلا وأ حئاوللا ليلد ةمظنملا مدختست ام ًابلاغو ةيلوؤسملاو ةطلسلا نيب ةقالعلل ةضيرعلا 

  .ةهجلل ةيميظنتلا ةطيرخلا ىلع ةجردملا فئاظولا نم ةفيظو لك تاصاصتخا فيرعتو ديدحتل
 

 :تقاریر األداء  -د 
فدفلا دومعلا ةباثمب ءادألا ريراقت ربتعت  دم ىلإ  ريراقتلا هذه ثيح ةباقرلا ماظنل يرق

 .ةيئاقولا ةباقرلا  لئاسو قيبطت ةءافك ىلإ ريشت يتلاةبسانملا تامولعملاب ةرادإلا 
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 :معاییر المراجعة الداخلیة -٢/٣

،  ديجىوتسم  ىلإلوصولا اهفده ةينهم ريياعم يه  ةعجارملا ةيلمع يف ةءافكلا نم
يف ءادألا ةدوج سايقل ةمهم ةادأو ،  هتايلوؤسملهئادأ يف عجارملا لمع جهنم  و تابلطتم لثمتو
ةينهملا تائيهلا نم ةرداصلا ةعجارملا ريياعمب  مازتلالاعجارملا ىلع نيعتي كلذل ، ةعجارملا ةنهم

ةيدوعسلا ةئيهلاو ) IIA(نييلخادلا نيعجارملل يكيرمألا دهعملا لثم ةيلخادلا ةعجارملاب ةمتهملا 
ةجرد فقوتتوةماعلا ةبقارملا ناويد كلذكو نيينوناقلا نيبساحملل ريياعملا هذه قيبطت تيقوتو  ، 

عم اهنم قفتي ام ىلع و، ةعجارملا ةيلمع عونو مجحو ةعجارملا ةيلمعب ةطيحملا فورظلا ىلع 
 .ةقالعلا تاذ تارارقلاو تاميلعتلاو رماوألاو حئاوللاو ةمظنألاو ةدحوملا ةحئاللا

ذيفنت لحارمب اهطبر ليهست لجأ نم تاعومجم ثالث ىلإ ريياعملا هذه ميسقت مت دقو 
 : يلاتلاك يهو ةيموكحلا ةزهجألاب ةيلخادلا ةعجارملا ماهم  

  تافصلا ريياعم  -١
 )ءادألا (يناديملا لمعلا ريياعم  -٢
 ريرقتلا ريياعم  -٣

 .ري ياعملا هذه نم ةعومجم لكل رصتخم ضارعتسا يلي اميفو  

 معاییر الصفات :المجموعة األولى 
يف اهرفاوت بجاولا ةينهملا تافصلاو تالهؤملا ريياعملا نم ةعوم      ا هذه نمضتت

 : ١ ريياعملا نم ةعومجم ىلع يوتحتو، ةعجارملا ةيلمع يفو عجارملا 
 :ةمزاللا ةينهملا ةءافكلا رايعم  -أ

ةعومجم وأ عجارملا يف ةمزاللا ةينهملا ةءافكلا رف وتةرورض ىلع رايعملا اذه دكؤي 
يملعلا ليهأتلا ةينهملا ةءافكلا فيرعت نمضتيو ، ةنيعم ةعجارم ةمهم نولوتيس نيذلا نيعجارملا

بيردتلاو ةعجارملل ةيلعف لا ةسرامملالالخ نم  ققحتي اذهوةمزاللا ةيلمعلا ةربخلاو بسانملا 

                                                 
 .ةيلخادلا ةعجارملاب ةصاخلا نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تارود تاركذم  ١
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يف ينهملا بولسألاو ةربخلاو ةراهملاو ةفرعملا قيبطت ىلع ة لوقعملا ةردقملا رفوت نامضل، رمتسملا
 .اهلحو ةعجارملا لكاشم مهفت
 :اهنمو ةبسانملا ةينهملا ةءافكلا رفوت لفكت يتلا ةيساسألا طاقنلا رايعملا اذه ىطغ يو
ةءافكلاو ، ةراهملاو ، ةفرعملا ةيعامج ةفصب نوكلتمي نيذلا صاخشألا صصخت  متي نأبجي  -١

قتاع ىلع عقت ةيلوؤس ملا نأ ثيح، ميلس لكشب ةعجارملا  ماهم ذيفنتب مايقلل ةمزاللا
 .ةمزاللا ةينهملا ةءافكلا ريفوت يفدرفك يلخادلا عجارملاو لكك ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو 

ةلومشملا تارادإلاو  ةهجلا يف لوألا لوئسملل ًاديكأت ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو رفوت نأ بجي -٢
تايلمعل ةمئالم نييلخادلا نيعجارملل ةينفلا ةراهملاو يميلعتلا ىوتسملا نأب ةعجارملاب 

 .ذفنتس يتلا ةعجارملا
ةيساسألا رطاخملاو ةيباقرلا بناوجلاب ةماع ةفرعم نييلخادلا نيعجارملا ىدل نوك ينأ بجي  -٣

 .  اهتعجارم بيلاسأو تامولعملا ايجولونكتب ةقلعتملا
ةعجارملا ةدحو ليكشتب ةقلعتملاو ةدحوملا ةحئاللا نم ) ٥، ٤، ٣(داوملا هتنمضت رايعملا اذهو  
 . ةيلخادلا

ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو ةيلالقتسا ىلع رايعملا اذه دكؤي  :دايحلاو لالقتسالا رايعم -ب 
 نأ وأ ةرادإ يأل زيحت نود مهلمعل مهتيدأت ءانثأ نييدايح اونوكي نأو ،ةهجلا لخاد نيعجارملاو
قفو فورظلا ىلع مكحلا نوكي نأو ىرخأ تارثؤم ةيأب ةعجارملا جئاتنو ءارآ  ىلع ريثأتلا متي

أدبمب ةدحولا وأ عجارملا مازتلا  نود لوحت دويق يأ نودبةلوقعم وةيقطنم ةينهم ريياعم 
 .لالقتسالا 

 :يهو رايعملا اهيطغي يتلا ةيساسألا طاقنلا ضعب يلي اميف و
ا  ًايميظنت ةلقتسم ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو نوكت نأ بجي -١  .ايلوؤسم لمحتت ىتح
قاطن ديدحت دنع يجراخ وأ يلخاد لخدت يأل ةيلخادلا ةعجارملا ةطشنأ عضخت الأ بجي  -٢

 .جئاتنلا غيلبتو ،تايلمعلا ذيفنتو ،ةعجارملا
يف لوألا  لوئسملاعم رشابم لاصتا ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو نع  لوئسمللنوك ي نأ بجي -٣

 .ةهجلا
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ةدحو يبوسنم  وأ ريدم لزع وأ نييعت يف ةهجلا يلؤسم وأ تارادإ لخدتت ال نأ بجي -٤
لالقتسالا أدبم ززعي امم طقف ةهجلاب لوألا لوئسملاب كلذ طاني امنإو ةيلخادلا ةعجارملا 

 .دايحلاو 
ةداملا تنمضت دقف ةيلخادلا ةعجارملل  ةدحوملا ةحئاللا يف ءاج ام عم قفتي رايعملااذهو    ،
اهلامعأب اهمايق نمضي امب ةيلخادلا ةعجارملا ةدحول ماتلا لالقتسالا ريفوت ىلع ديكأتلا ) ١٧(

 ، كلذكو حلاصملا براضت يدافتو دايحلاب مازتلالا ىلع ) ١٨(ةداملا تدكأ امك ةيعوضومب
 .ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو لامعأ لالقتسا فعضي وأ رثؤي امع حاصفإلا

ةينهملا ةيانعلا لذب عجارملا ىلع نأب رايعملا اذه دكؤي  :ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا رايعم  -ج 
ةسرامملاو ،ينفلا قذحلا نم " ةلوقعم"ةجرد هعم رفوتي لكشب هلمعل هتيدأت ءانثأ ةمزاللا 

رودلا نإف كلذكو ،  هنم عقوتملا رودلاو هقتاع ىلع ةاقلملا ةيلوؤسملاو بسانتت يتلا ةيقالخألا
تيقوتو ىدمو ةعيبط ديدحت يف عجارملا ةنطفو ةمكحو يصخشلا ريدقتلا هيدؤي يذلا ماهلا 

ةرورضو ةيمهأ  نم ديزي ايلع تاهجب عجارملا ريرقت طابتراو ةعجارملل ةمزاللا تاءارجإلا
 .ةعجارملا ريياعم نم يساسأ رايعمك" ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا"

 :يلي ام رايعملا اذه لمشيو 
 :يلي ام رابتعالا يف ًاذخآ ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذببيلخادلا عجارملا ىلع ديكأتلا  -١

 .ةعجارملا فادهأ قيقحتل مزاللا لمعلا قاطن  -
 .ةعجارملا تاءارجإ اهيلع قبطت فوس يتلا يحاونلل ةيبسنلا ةيمهألاو ةبوعصلا ةجرد  -
 . ىرخألا ةيباقرلا تاءارجإلاو رطاخملا ةرادإ تاءارجإ ةيلعافو ةيافكىدم  -
تاءارجإلاو تاسايسلاب ماز تلالا مدع وأ شغ وأ ةيرهوج ءاطخأ عوقو لامتحا -

 .ةعوضوملا 
 .اهنم ةعقوتملا ةعفنملاب ةنراقم ةيلمعلا ةفلكت  -

ذيفنت يف تانايبلا ليلحتل ىرخألا بيلاسألاو بساحلا مادختسا ةيناكمإب رايعملا يضقي  -٢
 .ةعجارملا ماهم 
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ميدقت دن عةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب بيلخادلا عجارملا مايق ةرورض ىلع رايعملا دكأ  -٣
 :يلي ام رابتعالا يف  ًاذخآ ةيراشتسالا تامدخلا
 .اهجئاتن ليصوت ريراقتو ةيراشتسالا تامدخلا نم ديفتسملا وأ ةرادإلا جايتحا -
 .ةيراشتسالا تامدخلا ماهم د يقعت ةجرد -
 .اهنمةعقوتملا عفانملاب ةنراقم  ةيراشتسالا تامدخلا ىلع ةبترتملا فيلاكتلا -

بجي " هنأ ىلع تصن يتلا ةدحوملا ةحئاللا نم )  ٢٠(ةداملا يف ءاج ام عم قفتي رايعملا اذهو  
ةطونمل ا تاصاصتخالا ةرشابم دنع ةمزاللا ةينهملا ةيانعلا لذب اهيفظومو ةدحولا ريدم ىلع
 ..".م

 

اهجمارب نيسحتو ةعجارملا ةدوج ريوطت ةيمهأ رايعملا اذه نمضتيو  :ةدوجلا ةباقر رايعم  -د 
ةطشنأ يحاون ةفاكو مهماهم ذيفنت يف ةدوجلا رايعمب نيعجارملا مازتلا نم دكأتلاو اهتعباتمو 

 .اهتيلاعفل ةرمتسملا ةعباتملاو ةيلخادلا ةعجارملا
ريدم دعي " نأ ىلع صنت يتلاو ةحئاللا نم ) أ(ةرقفلا )  ٩(ةداملا صن عم  قفتيرايعملا اذهو 

ىلع لمعلاو ريوطتلاب ةصتخملا ةهجلا عم نواعتلاب كلذو ،اهلامعأب ةصاخلا تاءارجإلا ةدحولا 
 ".اهريوطت
ىوتسم نمضي يذلا ةيلخادلا ةعجارملا تاموقم نم  ًايساسأ ًاموقم ةدوجلا ةباقر رايعم ربتعيو

ىلعو ةعجارملا ةدحو ريدم ىلع ةدوجلا نع ةيلوؤسملاب ريياعملا  تقلأثيح ، ءادألا نم ديج 
 :يلاتلاك مهسفنأ نيعجارملا 

 ةعجارملا ةدحو ريدم ةيلوؤسم 
 :يلي ام ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو ريدم ةيلوؤسم لمشت 

ةمئالملا تاءارجإلا ذاختا نم نيعجارملا مايق نم دكأتلاو  ةعجارملا تايلمع ريراقت صحف  •
 .ةعجارملا تاءارجإ ذيفنتل

اديكأت رفوي ءارجإلا اذهو ةعجارملا ماهم ذيفنت يف ةربخلا يوذو نيفرشملا كارشإ  •
 .ءادألا ةدوج نع ةرادإلا يف لوؤسملل 
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تامولعم نم  أشني ام وأةعجارملا لحم ماسقألاو تارادإلا تاقيلعتو تاباجإ ةعجارم  •
ةعجارم تايلمع وأ ةعجارم ةيلمع لك د عب حسملا وأ ءاصقتسالا مئاوق لالخ نم
 . ةيلخادلا ةعجارملا ةطشنأل ةهجلا كاردإ ىدم ةيلمعلا هذه نيبتو . ةراتخم

لامعأل ةيجراخ  فارطأتماق ا  يتلا صحفلاتايلمع نع ةرداصلا ريراقتلا ةسارد  •
اوةيلخادلا ةعجارملا مسق وأ ةرادإ  ري ياعملاب ةرادإلا مازتلا ىدمو ايلمع ةدوج ميقت

ا اهجماربو ةعجارملا تاءارجإو ةيلخادلا ةعجارملل ةينهملا  .ردصأ يتلا ةيداشرإلا اهتلدأو
 .رارمتساب اهثيدحتو ةعجارملا تاءارجإو جمارب ةعجارم •
ايلعلا ةرادإلل عفري  ثيحب هقيبطت ىدمو ةدوجلا ةباقر ماظن ةيلاعف نع ريرقت رادصإ •

 .ذخألا بجي يتلا ةمئالملا تايصوتلا ًانمضتم ا 
 :  نييلخادلا نيعجارملا ةيلوؤسم

 يف نييلخادلا نوعجارملا ركذي نأ لضفيوةيلخادلا ةعجارملا ريياعمب مازتلالا نع ريرقتلا  •
 . ةيلخادلا ةعجارملل ةينهملا ريياعملل اقفو تمت دق مهتطشنأ نأ مهريراقت

اذه لثم اهيف ققحتي ال يتلا تالاحلا نع حاصفإلاو ينهملا كولسلا دعاوقب مازتلالا  •
 .ةيلخادلا ةعجارملا ةطشنأ ذيفنت وأ قاطن ىلع رثؤي لكشب لماكلا مازتلالا 

 )األداء ( معاییر العمل المیداني : المجموعة الثانیة
ةيعوضوملاو ةفداهلا تاوطخلا ريياعملا نم ةعوم   ةفاك يف عجارملا ا ا هذه ددحتو  مزتلي يتلا

، ةعجارملا لقح يف ينهملا ءادألا ريياعم نم يناديملا لمعلا ريياعم ربتعت كلذل ،ةعجارملا تايوتسم 
 :ةيلاتلا ريياعملا نمضتتو 

ءفكلاو يفاكلا تابثإلا ليلد ىلع لوصحلا رايعملا  اذه نمضتي :تابثإلا ةلدأ رايعم  -أ 
عجارملا اهيلإ لصوتي يتلا جئاتنلا معدي لوقعم ساسأريفوتل ،عوضوملاب ةلصلا يذو   . 

 :رايعملا اذه تحت جردنت يتلا ةيساسألا طاقنلا نمو 
ةعفانلاو اهيف قوثوملاو ةمئالملاو ةيفاكلا تامولعملا يلخادلا عجارملا ددحي نأ بجي  -١

 .ةمهملا فادهأ قيقحتل 
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عجارملا اهيلع ينبي جئ اتن صالختسال تامولعملل بسانم مييقتو ليلحت ءارجإ ةرورض -٢
 .هتاجاتنتسا يلخادلا

 .تاجاتنتسالاو جئاتنلا ديؤت يتلا ةمئالملا تامولعملا لجسي نأ بجي  -٣
ةدحو تالجس لوادتو ظفحل ةيموكحلا  ةهجلاةسايس عم قفتي ماظن عضو بجي  -٤

 .ةيلخادلا ةعجارملا 
ةعجارملا ةيلمعل طيطختلا بجي هنا ىلع ديكأتلا طيطختلا رايعم نمضتي  :طيطختلا رايعم -ب 

يفو ةيلاعفو ةءافكبو ةيداصتقا ةقيرطبو ةيلاع ةيعونو ةدوج تاذ ةعجارم ءارجإ نمضي امب 
 :يلي ام طيطختلا رايعم نمضتيو بسانملا تقولا 

فادهأو  قاطن نمضتت ةعجارم ةمهم لكل ةطخ يلخادلا عجارملا عضي نأ بجي -١
ةفلكتلاو ةعجارملا ةيلمع تيقوتو   .اهل ةصصخملا نمزلاو ،

 :يلي ام طيطختلا دنع هرابتعا يف يلخادلا عجارملا ذخأي نأ بجي  -٢
 .ةعجارملا لحم طاشنلا فادهأ  •
نم دحت يتلا لئاسولابو ، هتايلمعب ، هدراومب ، هفادهأب ، طاشنلاب ةطيحملا رطاخملا  •

 .ةلوبقم ريغلا تايوتسملا ىلإ رطاخملا هذه لوصو
 .هيلع ةباقرلا مظنو طاشنلا رطاخم ةرادإ ةيلعافو ةيافك ىدم  •
 .طاشنلا رطاخم ةرادإ ىلع ةيرهوج تانيسحت ءارجإ ةيناكمإ  •

مدع ، ءاطخألا تالامتحا  رابتعالايف  ذخؤي نأةعجارملا ماهم فادهأ ديدحت دنع بجي  -٣
 .ططخلل لئادب داجيإ يلاتلابو فورظلا ريغت مازتلالا ، 

 .اهفادهأ قيقحتل يفاك ةمهملا قاطن نوكي نأ بجي  -٤
ققحي ثيحب ةمهملل قاط ن ددحي نأ بجي، ةيراشتسالا تامدخلا ماهم طيطخت دنع  -٥

 . تامدخلا هذه فادهأ
ةمهملا فادهأ قيحتل ةبسانملا دراوملا ددح  -٦  مييقت ىلع  ًءانب قيرفلا ديدحتو، ت نأ بجي

 .ةحا تملا دراوملاو تقولا دويقو ةمهملا ةبوعص
تاءارجإلا نمضتي  ثيحب ،ةمهملا فادهأ ق يقحتل هعابتإ متيةعجارم جمانرب عضو بجي  -٧

ذيفنتلا ءانثأ تامولعملا ليجستو  مييقتو ، ليلحتو ، نييعتل ةمزاللا  ،. 



 األجھزة الحكومیة والمؤسسات العامةبوحدات المراجعة الداخلیة   ألعمال الدلیل اإلرشادي

٢٥ 
 

ىلع ديكأتلا اتنمضت ناتللاو ةحئاللا نم ) ٢٠(ةداملاو ) ٧(ةداملا عم رايعملا اذه قفتيو  
 .ةعجارملا ةيلمع تاوطخ عيمجل بسانملاو قيقدلا طيطختلا

ةفاك ىلع ميلسلا فارشإلا بجي هنأ ىلع رايعملا دكؤي  : ميلسلا فارشإلا رايعم -ج 
 .تابثإلا ةلدأ عيمجتل ةمزاللا تا ءارجإلاب مايقلاوأ صحفلا تايلمع نولوتي نيذلا نيعجارملا 

 :ةيلاتلا ةيساسألا طاقنلا رايعملا اذه نمضتي و
 .ةهجلا لبق نم دعملا ةيلخادلا ةعجارملا ليلد يف ةعباتملا نع ةيلوؤسملاديدحت بجي  -١

جئاتن نأشب اهذاختا مت يتلا تاءارجإلا نأ نم دكأتلا نييلخادلا نيعجارملا ىلع بجي  -٢
 .ةقالعلا تاذ رومألا جلاعت ةعجارملا 

ىلع بس انملا ءارجإلا ذاختا نم دكأتلل ةعباتملاب مايقلا نييلخادلا نيعجارملا ىلع بجي -٣
 .اهنع ريرقتلا مت يتلا ةعجارملا جئاتن 

ءارجإ ذاختا يعدتست ثيحب ةيمهألا نم اهنع ريرقتلا مت يتلا جئاتنلا ضعب نوكت دق  -٤
 .ةرادإلا بناج نم يروف 

نأ ب ًاديكأت اتنمضت ناتللاوةدحوملا ةحئاللا نم ) ٦(ةداملاو ) ٢٠(ةداملا عم قفتي رايعملا اذهو 
اهيف لمعلا ريس نسح نع ًالوؤسم نوكيو ،اهيلع فارشإلاو اهمي ظنت ةدحولا ريدم ىلوتي

ةيلاعفب ا   .اصاصتخا عيمج زاجنإ نعو
ىلع نأب رايعملا اذه  دكؤي : مازتلالا ىدم صحفو حئاوللاو ةمظنألا ةسارد رايعم ا -د 
ىلع نيعتي اذل  ، مازتلالا ىدم و اهتيافك نم ا ققحتلل حئاوللاو ةمظنألا ةسارد عجارملا

و ةيافك نم دكأتلا كلذكو ةهجلا اهل عضخت يتلا حئاوللاو ةمظنألا قيبطت نم ققحتلا عجارملا 
   .تاروطت نم دجتسي امل ةمظنألا هذه ةمئالم

تددح يتلاو ةدحوملا ةحئاللا نم ةرشاعلا ةداملا نم ) ٢(ةرقفلاب درو ام عم رايعملا اذه قفتيو 
تاءارجإلاو تاميلعتلاو حئاوللاو ةمظنألاب ةهجلا م ازتلا نم دكأتلا ةدحولا تاصاصتخا نم نأ

 .اهتمءالمو اهتيافك نم ققحتلاو ةيلاملا 
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لوصولا ةرورض ىلع رايعملا اذه دكؤي  : ةيلخادلا ةباقرلا ماظن مييقتو ةسارد رايعم  -ـه 
،  ىلإ همييقت فد  عوضوملا ماظنلا ناك اذإ ام ديدحت ضرغبةيلخادلا ةباقرلا ماظنل فاك مهف 
ا رفوي    .ةديج ة ءافكبو ةيداصتقا ةقيرطب اهقيقحت متيس ةهجلا فادهأ نأبًال وقعم ديكأت

يتلاو ةدحوملا ةحئاللا نم ةرشاعلا ةداملا نم ) ١(ةرقفلا يف ءاج ام عم رايعملا اذه قفتيو 
 .ةيلخادلا ةباقرلا ةمظنأ مييقت ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو تاصاصتخا نم نأ تددح 

ريراقتلا ليلحتو ةسارد  عجارملا ىلع نأبرايعملا اذه  دكؤيو : ةيلاملا تانايبلا ل يلحت رايعم -و 
 .ةقفرملا تاحاضيإلاو ةيماتخلا تاباسحلا وأ ةيلاملا مئاوقلا ا كةيلاملا تانايبلاو 

يتلاو ةدحوملا ةحئاللا نم ةرشاعلا ةداملا نم ) ١١(ةرقفلا يف ءاج ام عم رايعملا اذه قفتيو 
اهدعت يتلا ةيماتخلا تاباسحلاو ةيلاملا ريراقتلا ةعجارم ةدحولا تاصاصتخا نم نأ تددح 

يتلا تاسايسلاو تاميلعتلاو حئاوللاو ةمظنأل ا عم اهقافتاىدمو اهتقد نم دكأتلاو ةهجلا 
 .ةهجلا اهقبطت 

 معاییر إعداد التقریر: المجموعة الثالثة
ا  ريياعملا نمضتتو . ةعجارملا جئاتن غيلبت دنعاعارم يغبني يتلا سسألا ددحت ريياعملا هذهو

 :ةيلاتلا
ةعجارملا ةمهم ريرقت نوكي نأ ةيمهأ ىلع رايعملا اذه دكؤيو  : ريرقتلا لكش رايعم -أ 
 .قيقدو حضاو لكشب ةديفتسملا ةهجلا ىلإ تايصوتلاو جئاتنلا لوصو نمضي يذلا لكشلاب

ريرقتلا ىوتحم فالتخا ةاعارم ةيمهأ ىلع رايعملا اذه دكؤيو  : ريرقتلا ىوتحم رايعم   -ب 
اهقاطنو ةعجارملا فادهأ ريرقتلا نمضتي نأ  بجي ماع لكشب هنأ الإ ةعجارملا عون بسحب

مازتلالا ىلإ ةراشإلا عم ،تايصوتلاو تاجاتنتسالاو تاظحالملا كلذ يف امب اهجئاتنو ا   ولسأو
ةهجو ىلاو ، ةيلخادلا ةعجارملل ةدحوملا ةحئاللاب درو ام كلذكو ةيلخادلا ةعجارملا ريياعمب 

 تايصوتلاو جئاتنلا لوح ةعجارملا لحم ةهجلا يف نيلوؤسملا رظن
ريراـقت تمظن يتلاو ةدحوملا ةحئاللا نم  ) ١٤، ١٣، ١٢، ١١(داوملا عم قفتي رايعملا اذهو 

 .ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو
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  المراجعة وحدات وتأسیس إنشاء: الفصل الثالث 
 الوحدة مدیر ومھام الداخلیة    

 ةيلخادلا ةعجارملا تادحو سيسأتو ءاشنإ -٣/١
 .ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو ءاشنإل يماظنلا ساسألا -٣/١/١
 .ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو ليكشت -٣/١/٢
 .ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو يفظومو ريدم نييعت -٣/١/٣
 .ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو ةيلالقتسا -٣/١/٤

 ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو ريدم ماهم -٣/٢
 ةدحولل يلخادلا ميظنتلاب مايقلا -٣/٢/١
 .ةدحولا يفظوم ىلع ميلسلا فارشإلا -٣/٢/٢
 .ةعجارملل ةيونس ةطخ دادعإ  -٣/٢/٣
 .ةهجلاب نيلوئسملاب رشابملا لاصتالا  -٣/٢/٤
 .ةدحولا يفظومل ةيبيردت ةطخ دادعإ  -٣/٢/٥
 .ةعباتملا  -٣/٢/٦
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 :إنشاء وتأسیس وحدات المراجعة الداخلیة

لوؤسملا ىلع نيعتي هناف ـه ٢٠/٨/١٤٢٥يف ) ٢٣٥(مقر ءارزولا سلجم رارق ل ًاذيفنت
ةدحو ليكشتو ءاشنإب  رارق رادصإةماعلا تاسسؤملاو ةيموكحلا ةزهجألا  ةفاك يفلوألا 

هاري امو ةجاحلا بسح ىلع ئشنتف عورفلا امأ ، ةهجلل يسيئرلا رقملاب ةيلخادلا ةعجارملل 
تاصاصتخالا ةسرامم وةيلخادلا ةعجارملا لامعأ ةدحولا ا ىلوتتو ، ةهجلاب لوألا لوؤسملا 

 .ةيلخادلا ةعجارملا تادحول ةدحوملا ةحئاللا ماكحأ ىضتقمب ةطانمل ا ا

 :األساس النظامي   ٣/١/١
ةيموكحلا ةزهجألا يف ةيلخادلا ةعجارملل تادحو ءاشنإ يف يماظنلا ساسألا قثبني  
يذلاو ـه ٢٠/٨/١٤٢٥خيراتو ) ٢٣٥(مقر ءا رزولا سلجم رارق نم ةماعلا تاسسؤملاو

ناويد ةباقرب ةلومشم ةهج لك يف ةيلخادلا ةباقرلل تادحو سيسأت "  ىلع ةيناثلا هترقف يف صن 
ةدحوملا ةحئاللا ربتعت امك ،  "...زاهجلا يف لوألا لوؤسملاب اهسيئر طبتري ، ةماعلا ةبقارملا 

ـه ٦/٤/١٤٢٨يف ) ١٢٩(مقر ءارزولا  سلجم رارقب ةرداصلا ةيلخادلا ةعجارملا تادحول
دقو ، ةيلخادلا ةعجارملا تادحول ةيباقرلا تايلوؤسملاو ماهملل  يسيئرلايعجرملا راطإلا 

ما همو ةدحولا هذه صاصتخاديدحت و ميظنتو ءاشنإ تلوانت ةدام) ٢٣(ةحئاللا هذه تنمضت 
بقارملاو يجراخلا عجارمل اباهتقالعو ، ةدحولا هذه  لامعأ نع ريراقتلا تلوانت امك، اهريدم 

ىلإ فاضيو ةيموكحلا ةزهجألا يف ةماعلا ةبقارملا ناويدو ةيلاملا ةرازو نم ٍلكب لثمتملاو يلاملا 
ةحئاللا هذه داوم ربتعتو ، ةماعلا تاسسؤملل ةبسنلاب ) يجراخلا ( ينوناقلا عجارملا كلذ
 .هب مازتلالا ةماعلا تاسسؤملاو ةيموكحلا ةزهجألا ىلع بجوتي يذلا يسيئرلا رايعملا

 الإةدحولا لمع ميظنتل ةيساسألا يحاونلا مظعم ىلع تلمش ةدحوملا ةحئاللا  نأنم مغرلابو 
ةحئاللاب ةدام دوجو مدع ةلاح يفف كلذلو ، هب  مازتلالابجوتي يذلا ىندألا دحلا ربتعت  أا

ةعجارملا ريياعمب  داشرتسالانيعتيف ةهجلاب ةيلخادلا ةعجارملا ةدحوب صتخي نيعم عوضوم ةجلاعمل 
نيعجارملل يكيرمألا دهعملا لثم ةيلخادلا ةعجارملاب ةمتهملا ةينهملا تائيهلا نع ةرداصلا ةيلخادلا 

 .نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلاو ةماعلا ةبقارملا ناويدو  IIAنييلخادلا 
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 :تشكیل وحدة المراجعة الداخلیة   ٣/١/٢
لكل نوكي نأب ةثلاثلا ا حوملا ةحئاللا تددح  دام يف ةيلخادلا ةعجارملا تادحول ةد

ةيداحلا نع هتبترم لقت ال ثيحب ةهجلل يرادإلا ليكشتلا بسحب هتبترم ددح   ت ًاريدم ةدحو
هتامهمو عرفلا مج حلقفو ةبترملا ددحتف عورفلا امأ ، يسيئرلا رقملا يف اهلداعي ام وأ رشع 

يتلا ةيلخادلا ةعجارملا تادحو طبر نيعتيو ، عرفلا كلذ  سيئرل يفيظولا ىوتسملاو هلامعأو
لالقتسال ًاقيقحت ، ةهجلاب يسيئرلا زكرملاب ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو ريدمب  ةهجلا عورفب عقت 

 .يميظنتلا ةدحولا
ةعجارملا ةدحو ريدمل نوكي نأب ةسماخلاو ةعبارلاو ةثلاثلا ةحئاللا داوم تددح امك 

ةدحولا ماهم ءادأب مايقلل هل نيعباتلا نيفظوملا نم ددع ةيلخادلا لكشلا ةحئاللا ددحت ملو  ، 
ةهجلا مجح قفو ةيموكحلا ةهجلا يف لوألا لوؤسملل كلذ تكرت لب ، ةدحولل يميظنتلا 

ا  روصت ميدقت هماهم ةرشابم دنع ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو ريدم ىلعو ، اناكمإو اهطاشنو
 . ةهجلاب لوألا لوؤسملل ةدحولل يميظنتلا لكشلل بسانم

يذلاو ةيموكحلا تاهجلا يف ةيلخادلا ةعجارملا ةدحول ةلمتحملا ةيميظنتلا لاكشألا نمو 
 :يلي ام يميظنتلا اهلكيهو ةهجلا طاشن ةعيبط ىلع دمتعي
سيئر نم ةنوكملا ماسقألا نم ددع هب طبتري ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو ريدم  :لوألا لكشلا

عورف يف ةأشنُملا ةيعرفلا ةعجارملا تادحو نم ددع هعبتي امك ، نيفظوملا نم ددعو مسق 
 :ةهجلا

   
  
  
  
  
  
  
  

 قسم المراجعة المالیة

 قسم مراجعة األداء

 المراجعة الداخلیة وحدةمدیر 

 )أ(فرع الجھة  -وحدة المراجعة الداخلیة

 )ب(فرع الجھة  -وحدة المراجعة الداخلیة
  

 )ج(فرع الجھة  -وحدة المراجعة الداخلیة
  

 )د(فرع الجھة  -وحدة المراجعة الداخلیة
  

 المسؤول األول بالجھة 
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ةعجارم مسق و ةيلاملا ةعجارملا مسقهب طبتري ةيرادإلا ةدحولا ريدم  :يناثلا لكشلا
 :نيفظوملا نم ددعوءادألا 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ددعو مسق سيئر نم ةنوكملا ماسقألا نم ددع هب طبتري ةدحولا ريدم  :ثلاثلا لكشلا
 :ةعجارملا مسقب ةطبترملا ةطشنألاو ، نيفظوملا نم
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

 قسم المراجعة المالیة

 األداءقسم مراجعة 

 المراجعة الداخلیة وحدةمدیر 

 المسؤول األول بالجھة

 )٢(مھمة رقم 

 )١(مھمة رقم 

الخدمات قسم   قسم المراجعة
 االستشاریة

قسم مراقبة جودة 
أداء المراجعة 
 الداخلیة

قسم الخدمات 
 المساندة

  
 المسؤول األول بالجھة

 )٣(مھمة رقم 

 )أ(نشاط 

 )ب(نشاط 

 )ج(نشاط 

المراجعة  وحدةمدیر 
 الداخلیة
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 :الوحدة تعیین مدیر وموظفي  ٣/١/٣
نييعتو رايتخال ةيساسألا دعاوقلا ةسماخلاو ةعبارلاو ةثلاثلا اهداوم يف ةدحوملا ةحئاللا تددح 

 :يلي امك ، اهيفظومو ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو ريدم
 :ةدحولا ريدم 

 .ةيسنجلا يدوعس نوكي نأ بجي  -
 .ةبساحملاصصخت يف اهلداعي ام وأ ةيعماجلا ةداهشلا نع هلهؤم لقي الأ بجي   -
 .ةعجارملا لاجم يف تاونس عبس نع ةيلمعلا هتربخ لقت الأ بجي  -
اهلداعي ام وأ ةرشع ةيداحلا نع لقت ال ةبترم ىلع ةعجارملا ةدحو ريدم نيع  - زكرملا يف  ي

 .سيئرلا
طورشلا ةعجارملا ةدحو ريدم ىلع قبط  -  ي ، ةحئاللاب ةددحملا فيظوتلا طورشل ةفاضإ

 .فيظوتلل ةماعلا
يف لوألا  لوئسملاةقفاومب ةعجارملا ةدحو ريدم فيلكتو ةراعإو لقنو ةيقرتو نييع ت متي  -

 .ةهجلا
 :ةدحولا يفظوم 

وأ ةيعماجلا ةداهشلا نع نيفظوم نم ةعجارملا ةدحو يف نيع  -  ي نم لهؤم لقي الأ بجي
طاشنب ةلصلا قيثو صصخت يف وأ ةبساحملا صصخت يف اهلداعي ام وأ ةبساحملا يف مولبد 

 .ةهجلا
لاجم يف ةيلمع ةربخ نيفظوم نم ةعجارملا ةدحو يف نيع  -  ي نم ىدل نوكي نأ بجي

 .صصختلا
ةعجارملا تادحو ءاردم نيع  - عرفلا مجحو قفاوتت  ةبترم ىلع عورفلاب ةيلخادلاي

 .عرفلا سيئرل يفيظولا ىوتسملاو هيفظوم ددعو هلامعأو هتامهمو 
قبط  -  طورشلا ةعجارملا ةدحو يفظوم ىلع ي ، ةحئاللاب ةددحملا فيظوتلا طورشل ةفاضإ

 .فيظوتلل ةماعلا
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 :استقاللیة وحدة المراجعة الداخلیة  ٣/١/٤
ةعجارملا تادحو تاموقم مهأ نم ناف ةحئاللا يف اهيلع صوصنملا  فادهألاققحت تل

تناك ءاوس ةيموكحلا ةهجلاب ىرخألا ةيميظنتلا تادحولا نع اهتيلالقتسا يه ةيلخادلا 
ققحت يف ًادج مهم لماع ةيلالقتسالا قيقحتف  ،كلذ ريغ وأ ةينف وأ ةيلام وأ ةيرادإوأ ةيراشتسا 

ماكحأب رثأتت ال ماكحأو جئاتن نم هيلإ نولصوتي ام نأ ثيحب نيعجارملا لمع يف ةيعوضوملا 
ا ، مهلامعأ باسح ىلع تالزانت اهلباقي الو نيرخآلا  دام يف ةحئاللا تنمضت دقف كلذلو

 .ةهجلا يف لوألا لوئسملابتادحولا كلت طبر ب وجو ىلع ةيناثلا
 :ةيلاتلا تارابتعالا ققحتب ةيلخادلا ةعجارملا تادحو ةيلالقتسا ققحتتو 

 لوئسملابطبترت ثيحب ةهجلل يميظنتلا لكيهلا يف ةدحولل يميظنتلا ىوتسملا ديدحت  .١
 تارارقيأ ذاختا ةيحالص ف ،ًاقباس انركذ امك ةحئاللا هتددح ام اذهو ، اهيف لوألا
 طانم نوكياهططخو اهفادهأ دامتعاو اهيفظومو اهجماربو ةدحولا ةينازيمب قلعت ت
 . ةهجلا يف لوألا لوئسملاب
عضو يف ةكراشملا وأ ةهجلا طاشن ب قلعتت ةيذيفنت لامعأ يأب ةدحولامايق مدع  .٢

نأ اش نم لامعأ يأ وأ ةيميظنتلا تاءارجإلاديدحت وأ ةيلاملاو ةيرادإلا تاسايسلا  أ 
حئاصنلا اهميدقت نم كلذ عنمي الو  ،ةعجارملا ةدحو لبق نم ةعجارم لحم نوكت

عفر فد   كلذو بيردتلاب اهمايق وأ ىرخألا ةيميظنتلا تادحولل تاداشرإلاو
 .ةهجلا فادهأو ىؤر قيقحتو اهيفظومو ةهجلا ءادأ ىوتسم
غيلبت وأ  اهذيفنت وأ ةعجارملا قاطن ديدحت يفيجراخ وأ يلخاد فرط يأ لخدت مدع  .٣

نم كلذ عنمي الو  اهجئاتن ىوتسم عفر ا لوبق ،   أش نم يتلا تاداشرإلاو حئاصنلا
ةيناثلا ةداملا يف ةماعلا ةبقارملا ناويدل ةحئاللا  هتلكوأيذلا رودلا ك ، ةدحولا ةءافك
 . نورشعلاو
وأ ةدحولا لمع قاطن نم دحلا ا  .٤  لوصح نم دحلا أش نم دويق يأ دوجو مدع

 .ةعجارملا زاجنال  ةمزاللا تامولعملا ىلع نيعجارملا
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 مھام مدیر وحدة المراجعة الداخلیة  ٣/٢

تادحول ةدحوملا ةحئاللا يف ةدراولا ةعساتلاو ةنماثلاو ةعباسلاو ةسداسلا داوملا بلطتت 
ماهملا نم ددع ذيفنت ب مايقلاةدحولا هذه ةرادإب فلكي يذلا صخشلا نم ةيلخادلا ةعجارملا 

مث نمو اهيلع فارشإلاو ةدحولا لامعأ ميظنتب مايقلا يف ةلثمتملاو ، داوملا كلت يف اهيلإ راشملا 
ةيلاعفب  ا  لمعلا ريس نسح نع ا ًالوئسمنوكي   نمو ، اصاصتخا ةفاك زاجنا ةعباتمو

ةرادإلل اهعفر متي  ةيلخادلا ةعجارملل ةيونس ةطخ دادعإب همايق ةيساسألا ةعجارملا تابلطتم
 نيلوئسملابةمزاللا تالاصتالا ءارجإ و، اهلامعأب ةصاخلا تاءارجإلا دادعإو ، اهدامتعال ايلعلا 

عفرل ةيبيردت ةطخ عضوو ، ماهملا ذيفنتب مايقلل ةهجلاب ةفلتخملا ماسقألاو تارادإلاب نيصتخملا 
 : يليصفت لكشبماهملا هذهل ضارعتسا يتأي اميفو  ،ةدحولا يفظوم ءادأو ةءافك 

 :القیام بالتنظیم الداخلي لوحدات المراجعة الداخلیة ٣/٢/١
ةسرامم نم اهنيكمتل ًابسانم ةيلخادلا ةعجارملا ةدحول يميظنتلا ىوتسملا نوكي نأ بجي  

ىلع نيعتيو ، ةهجلا يف لوألا لوؤسملاب اهطابترا لالخ نم كلذو اهفادهأ قيقحتو اهطاشن 
 :يتآلا اهنمو ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو ميظنتل ماهم ةدعب مايقلا ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو ريدم
ةدحو ريدم تايلوؤسم مهأ نم : ةهجلاب ةيلخادلا ةعجارملا  ةدحول يلخاد ليلد دادعإ  -أ 

ةهجلاب لوألا لوؤسملا عم قيسنتلاب ةيلخادلا ةعجارملل ليلد دادعإ ةيلخادلا ةعجارملا 
ةدحولا ماظن ىلع ليلدلا اذه لمتشي نأ ىلع  ، ةدحولاب نيلماعلا لكل عجرم نوكي 

ةيئارجإلاو ةيلمعلا ليصافتلاو ةدحولا يفظومو يلوؤسم تايحالصو ماعلا لكيهلاو 
ةعجارملا تادحول ةدحوملا ةحئاللاب درو ام ءوض يف كلذو ةدحولا لامعأ عيمجل 

، ةيلخادلا ةعجارملل ةينهملا ريياعملاو ةيلخادلا  لمع ةعيبط ليل دلا دادعإ دنعيعار ي نأو
ةريبك ةجردب فلتخت ةحصلا ةرازوب ةيلخادلا ةعجارملا لامعأ لاثملا ليبس ىلعف ةهجلا 
لمع ةعيبط فالتخال كلذو ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازوب ةيلخادلا ةعجارملا لامعأ نع 

ىلع يغبني كلذل ، امهنيب ةكرتشملا طاقنلا ضعب كانه نوكت دق كلذ عمو نيترازولا 
اهطاشن ةعيبطو ىشامتي اد دعت نأ ةهج لك  ةيلخادلا ةعجارملا ةدحول ليل . 
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 :ةهجلاب ةيلخادلا ةعجارملا ةدحول ليلد دادعإ نم ققحتت يتلا فادهألا 
ةدحولاب نيلماعلا عيمج ا  -  مزتلي ةددحم تاءارجإ دوجو . 
 . ةدحولاب ةيميظنتو ةيرادإ تايحالصو تاسايس دوجو  -
ءادأ يف دعاست ةيلخادلا ةعجارملا تايلمعل ةحضاو لمع جماربو ةددحم ريياعم دوجو  -

 . ةيلاع ةينهمب لمعلا 
ةدحولا هذه  تاصاصتخا حضوي ةيموكحلا ةهجلا لخاد يماظن عجرم دوجو -

ا   .   ايحالصو
  :يلي ام ةيلخادلا ةعجارملا ليلدب اهرفوت بجاولا طاقنلا مهأ نمو
ساسألاو ةيلخادلا ةعجارمل لفيرعت نمضتي  :ليلدلا نع  ةماع تامولعم و ةمدقم −

 هنم فدهلاو ليلدلا تايوتحم نع زجوم حرشو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب اهل يماظنلا
 هيوتحي امل ةيرسلا ةجردو هلوادت تاءارجإو ليلدلا يمدختسملتامولعم يأ حاضيإو 

 .تامولعمو تانايب نم
ًانمضتم ةهجلا نع زجوم حرش  نمضتي :اهطاشن ةعيبطو ةيموكحلا ةهجلا نع تامولعم −

يميظنتلا اهلكيهو ا اهفادهأو ةماعلا ةهجلا ةلاسر   ايلوؤسمو اهطاشن ةعيبطو
 .مسق وأ ةرادإ لك طاشنو تايلوؤسملاو تايحالصلاو

ةعجارملا ةدحو نع تامولعم نمضتي  :ةهجلاب ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو نع تامولعم −
رشابملا اهطابتراو اهلالقتساو ا و يميظنتلا اهلكيهو ةيلخادلا  ايلوؤسمو ا  ايحالص

ماسقألا يقابو اهريدم عم ةدحولا ماسقأو تارادإ تاقالعو ةهجلاب لوألا لوؤسملاب 
 .ةدحولا لخاد 

تاءارجإ نع ةيساسأ تامولعم نمضتي :  ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو طيطختو ةرادإ −
لامعألا زاجنإ لفكي لكشب هءادأ بولسأو ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو لخاد لمعلا 

ةيونس عبرلا وأ ةيونسلا ةدحولا ططخ دادعإ تاءارجإو ، ةدوجلا نم ةيلاع ةجردب 
ةيفيك نع تاميلعتب ليلدلا نم ءزجلا اذه نمض   ي دقو ةدحولا لخاد لمعلا ميظنتو

نيفظوملا مييقت ريياعم نع تامولعم كلذكو لمعلا قاروأو تالجسلاب ظافت حالا
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يتلا ةيساسألا تارودلا ةيحان نم ةرادإلا يفظوم بيردت نع تامولعم وةدحولاب 
لقن نمضت يتلا ىرخألا تاءارجإلا ضعب كلذكو يلخادلا عجارملا اهيلإ جاتحي 

ةرغصملا لمعلا شرو  دقعو لمعلا سأر ىلع بيردتلا لثم ةدحولا لخاد تاربخلا
 .ةيلخادلا ةعجارملا لاجم يف ديدج لكب نيعجارملا ماملإ ةجرد عفرل ةدحولا لخاد

عضو تاءارجإ نع تامولعم ليلدلا  نم ءزجلا اذه نمضتي نأ بجيامك 
 .ماهملل ةعجارملا ططخ دادعإل ةيساسألا تاوطخلا كلذكو ةرادإلل ةيونس لاةط خلا

ليلدلا نم ءزجلا اذه نمضتي : ةيلخادلا ةعجارملا ماهمل لمعلا جماربو ةيلمعلا تاءارجإلا −
اذلو ، يلمع عقاو ىلإ ةعجارملا ططخ مجرتت يتلا ) ةيذيفنتلا (ةيلمعلا تاوطخلا 

عمج بيلاسأ ىلإ ةفاضإلاب ، ةرادإلا ماهمل لمعلا جمارب دادعإ ىلع بصني انه زيكرتلاف 
 .ةعجارملا نئارقو ةلدأ

ةيلمع تاءارجإ نم ءارجإ رخآ ءزجلا اذه نمضتي : ةي لخادلا ةعجارملا ةدحو ريراقت −
 ةعجارملا ريراقت لاسرإ  متيو، ةعجارملا ماهمل يئ اهنلا جتنملا ةباثمب وهو ةيلخادلا ةعجارملا

ةهجلاب لوألا  لوئسمللوأ اهتعجارم مت يتلا ةرادإلا ًءاوس ةيحالصلا بحاص ىلإ  ًةداع 
ةيبسنلا ةيمهألا بسح ىلعو ةهجلا لخاد تايحالصلاو تاطلسلا ميسقت بسح ىلع 

دادعإ ريياعم حيضوت بجي ليلدلا نم ءزجلا اذه يفو ، ريرقتلاب ةنمضملا تاظحالملل 
 .هنم فدهلا كلذكو ريرقتلا ةيمهأو عون بسح ىلع فلتخت دق يتلاو ةعجارملا ريراقت 

ةيرـشبلا دراوملا ريفوتل ةلماعلا ىوقلاب صاخ جمانرب دادعإ   ةدحولا ريدم ىلع بجوتي -ب 
اـهرود ةدحولا يدؤت ىتح ةمزاللا طباوضلاو ةينفلا تامولعملا ريفوتو ةرادإلل ةيفاكلا  

يتآلا جمانربلا نمضتيو بولطملا لكشلاب ا  طانملا: 
 .نيفظوملا نم ىوتسم لكل فئاظولل بوتكم فيصوت عضو -
 .ءافكأو نيلهؤم نيفظوم رايتخا -
 .عجارم لكل رمتسم ميلعت صرف ريفوتو بيردت -
 .ةنس لك ةرم عجارم لك ءادأ مييقت -

ةـبقارملا ناوـيد ا   (ةيجراخلاو ةيلخادلا ةعجارملا دوهج قيسنت ىلع لمعلا  -ج   موقي يتلا
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جاودزالا لـيلقتو بـناوجلا لك ةيطغت نامضل كلذو   ) يجراخلا عجارملا وأ ةماعلا
 . دوهجلا يف راركتلاو

يف ةـفلتخملا ماـهملاو لامعألا ميظنت ىنعمب   ، ةدحولا يف نيلماعلا تاصاص تخا ديدحت -د 
ليدبتو رييغت بجي امك ، ةدحولا يفظومل تاءافكلاو تالهؤملاو بسانتي امب ةدحولا 

 .رخآل تقو نم ةدحولا ءاضعأ نيب ماهملا
نيفلم كانهو ةجاحلا دنع اهيلإ عوجرلا لهست ةقيرطب ةعجارملا تافلمب ظفتحي نأ بجي   -ـه 

 :امه نييسيئر
ةفـصب زـيمتت يتلاو ةيسيئرلا تادنتسملاو تانايبلاو ةمظنألا ىلع يوتحيو   :  مئادلا فلملا
حئاوللاو  –يساسألا ماظنلا :  ( لثم ريبك لكشب ىرخأل ةرتف نم ريغتت الو ةيرارمتسالا

فيـصوتلا   -تاباـسحلا ليلد  – نيلوئسملاءامسأ  –يميظنتلا لكيهلا  –ةيرادإلاو ةيلاملا 
 ).يفيظولا
وأ ىرخأل ةرتف نم ريغتيو تالسارملاو ةيلاحلا ةعجارملا قاروأ ىلع يوتحي :  يراجلا فلملا
 .ىرخأل ةمهم نم

يتلا تاطاشنلا يف ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو تامادختسال ةمزاللا جذامنلا ديدحتو دادعإ   -و 
 .اهذفنت
اهعبتت يتلا تاءارجإلاو تاسايسلاو ريراقتلا ةيلاعفو ةءافك مييقتل ةبسانملا جماربلا دادعإ   -ز  
 .ةيلخادلا ةعجارملا لامعأ ةدوج نم دكأتلل اهلامعأ يف ةدحولا

ةدحولا يفظوم ةدعاسمل ةعجارملل ةمزاللا تامولعملا ةفاكو نيناوقلاو ةمظنألا ريفوت   -ح 
 .هجو نسحأ ىلع مهماهم ءادأ ىلع

تاذ تالا أ ريوطت ىلع لمعلا  -ط   او لوقحلا لك يف روطتلا ةعباتمو ةعجارملا بيلاس
 .ةدحولا لامعأب ةقالعلا

لامعأ ةطخ صخلم نع ايلعلا ةرادإلا ىلع ضرعلا ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو ريدم ىلع   -ي 
ةدحولل ةيلاملا ةنزاوملاو ،فيظوتلا ططخو طاشنلاب ةصاخلا ةعجارملا لوصحلا لجأ نم كلذو  ، 

 .  اهتقفاوم ىلع 
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 :اإلشراف السلیم على موظفي الوحدة   ٣/٢/٢
مهفي يكل ةدحولا ريدمل ةمهملا رومألا نم ةدحولا يفظوم ىلع فارشإلا ربتعي 
قيقحتل ةيرورضلا تاءارجإلاو ةعجارملا ةيلمع فادهأ م   ايوتسم فلتخم ىلع لمعلاب نومئاقلا

 : ميلسلا فارشإلا نمضتيو ،فادهألا هذه
 ىلإ يدؤي اذهو( ةعجارملا جمانرب دامتعاو ةعجارملا ةيلمع ةيادب يف نيعجارملا هيجوت  •

 . )ةوجرملا فادهألا قيقحت نمضي هاجتا يف ةينهملا مهدوهج زيكرت 
م  • جمانربل ًاقفو نيعجارملا  لمعتاءارجإ ةمالس نم دكأتلا يأ ( اطاشن ةبقارم

 .     )عوضوملا ةعجارملا 
ةعجارملا جئاتن ةيافكب ديؤت ا  •  إ نم دكأتلل مهعم لمعلا قاروأ ةشقانمو ةعجارم

 . ريراقتلاو
يفو ةءانبو ةرصتخمو ةحضاوو ةيعوضومو ةقيقد ةعجارملا ريراقت  نأنم دكأتلا  •

 . بسانملا تيقوتلا
 . اهقيقحت مت دق ةعجارملا فادهأ نأنم دكأتلا  •
 .عجارملا اهجاتحي دق اهريغ وأ ةينف تاراشتسا وأ تادعاسم يأ ريفوت •
نوجاتحي انهو ، نيفلكملا ا  ماهملا ذيفنت ءانثأ تالكشملا نم ددع نيفظوملا هجاوي دق •

ةعجارملا قاروأ يف كلذ قيثوت بجيو ةدحولا ريدم وأ فرشملا نم ةروشملا  ىلإ
 .نيفظوملا ىلع يفاكلا فارشإلا دوجو ققحتي يلاتلابو

 :ةيلاتلا فادهألا ققحي هنأل ةعجارملا تارورض نم ةرورض ميلسلا فارشإلا ربتعي •
 .ةعجارملا تاطاشن ةيعونو ةيافك نم دكأتلا  -
 .ةعجارملا ريياعمب مازتلالا نم دكأتلا  -
 .نيعجارملل يلمعلا بيردتلاو ليهأتلا ريفوت يف ةهجلا فادهأ قيقحت  -
 .لوقعم ينمز تقو يف ةبسانملا ةعجارملا تاءارجإب مايقلا ليهست -
نيعجارملل نيبسانملا هيجوتلاو ةباقرلا يف سرمتملا عجارملا  ةربخنم ةدافتسالا  -

 .نيئدتبملا
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م  - ايناكمإ يف فعضلاو ةوقلا طاقنو ، نيعجارملا تاردقو تالهؤم ىلع فرعتلا
مهفعض يفالتل ةمزاللا ةيبيردتلا جماربلا دادعإو ، م    .وق زيزعت لجأ نم

  .ةفلتخملا ماهملل نيبسانملا نيعجارملا صيصخت  -
، ) فرشملا( لوئسملاعجارملا نم ةبولطملا فارش إلا ةجرد فقوتت • ةريثك رومأ ىلع

 :لاثملا ليبس ىلع اهنم ركذن
 .نيعم تقو لالخ ةنيعم ةمهم يف نيلماعلا نيعجارملا وأ نيسوؤرملا ةءافك -
 .ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو ميظنت ةعيبط -
 .مهتمهم يف نيعجارملا هجاوت يتلا رومألا دقعتو ةبوعص -
 .اهتعجارم متت يتلا تامولعملا يف ةدوصقم ريغ وأ ةدوصقم ءاطخأ دوجو لامتحا -
 .اهتعجارم متت يتلا ةرادإلا يف ةيلخادلا ةباقرلا ماظن فعض وأ ةوق -

فارشإلاب ةقلعتمل ا ةطشنألا ةفاك لمعلا قاروأ يف لوئسملاعجارملا نودي نأ ب جي •
 .نيدعاسملاو نيسوؤرملا ىلع

 مراجعةإعداد خطة سنویة لل  ٣/٢/٣
هذفنت نأ ديرت امب ةبوتكم ةيونس ةطخ عضو ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو ريدم ىلع نيعتي  
 لوئسملانم اهدامتعا متي وةدحولا تايلوؤسمب مايقل ل ةمداقلا ةنسلا لالخ لامعأ نم ةدحولا
فادهأو ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو ليلد عم ةقفتم ةطخلا هذه نوكت  ثيحب ةهجلا يف لوألا

ةعجارملا ةدحول ةيونسلا ةطخلا دادعإ دنع ةيلاتلا تاوطخلا  عابتإنكمي  ماع لكشبو ، ةهجلا 
 :ةيلخادلا 

 ةعجارملا تامهمعيضاوم لوح تاحرتقملا عيمجتب ، ةنس لك رخآ يف عورشلا مت ي -
ةعبان تاحرتقملا نوكت ام ةداعو  ةيلاتلا ةنسلا يف اهذيفنتعمزملا ةديدجلا  رداصم نم ، 

ىلع ةرثؤم ثادحأ و رهاوظ يأ وأ ةقباسلا ةعجارملا تامهم جئاتن لثم  ةفلتخم
 .ةرتفلا لالخ ةهجلا لامعأ 

ليبس ىلع تالا  -  ا هذه و ،ةدحولا ا  موقت يتلا ةيسيئرلا ةعجارملا تالاجم ديدحت
مئاوقلاو ةيرهشلا تاباسحلا و يماتخلا باسحلا ةعجارم : ( يف لثمتت رصحلا ال لاثملا
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ءادأ ةعجارم ،ةسسؤملا وأ ةرازولا اهذفنت يتلا جماربلاو ةطشنألا ءادأ ةعجارم ،ةيلاملا 
لمعل ةمظنملا نيناوقلاو ةمظنألاب مازتلالا ةعجارم و دوقعلا ةعج ارم ،عيراشملا ذيفنت

 ) .ةيلخادلا ةعجارملا ةدحوب ةطونملا ماهملا نم اهريغو ةهجلا 
 .اهققحت يفةعجارملا ةدحو بغرت يتلا فادهألا عضو  -
ةبترم ةمئاق عضوو اهتيمهأ بسح  ةعجارملا لامعأ يف ةيولوألل تارشؤم عضو -  ،

 .اهذيفنت دارملا ماهملاب ةيولوألا بسح

 :يتآلا يف ةطخلا دادعأ دنع ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو ريدم تايلوؤسم زكرتتو
ةبسنلاب ةرطاخملا ةجرد كلذكو اهتيمهأ ىدم مييقتو اهقيقدت دارملا تاطاشنلا ديدحت  •

 .تاطاشنلا هذه نم طاشن لكب قلعتي اميف ةهجلل 
 لوئسمللاهميدقتو تاينازيملاو لو ادجلاو ةيونسلا ةيلخادلا ةعجارملا ططخ دادعإب موقي •

 .اهتبقارمو اهذيفنت نع ًالوئسمنوكي مث نمو اهدامتعال لوألا 
لوادجلا كلذكو ىدملا ةديعبلا ططخلاو ةيونسلا ةعجارملا ةطخ ةبقارمو ذيفنت ةعباتم  •

 .تاينازيملاو
ةرادإلا ماهمو فادهأل ًاقفو ريست ةيلخادلا ةعجارملا ططخو فادهأ نأ نم دكأتلا   •

ايلعلا ةرادإلا تابلطتم قفوو ا  ٠ةطانملا 
 :  ةيونسلاةطخلا  تايوتحم
 :  ةيلخادلا ةعجارملل ةيونسلا ةطخلا نمضتت نأ نكمي 
 .ةنسلا لالخ ةعجارملا  ةدحوفاده أل زجوم فصو §
 –فئاظولا (طيطختلا لحم  ةعجارمللةعضاخلا  ماسقألاو تارادإلل زجوم فصو  §

 )ةقباسلا تاعجارملا ـ ةيميظنتلا  لكايهلا –نيناوقلا  –تايلوؤسملا
 . ةعجارملاب مايقلل بسانملا تقولاو اهتيمهأ بسح ةيولوألاءاطعإ عم ةعجارملا تالاجم  §
 .ةعجارملا ةطخ ذيفنتل ةبولطملا ةيرشبلاو ةيداملا تايناكمإلا  §
 .ةيونسلا ةطخلا نمض ةجردملا ماهملا نم ةمهم لك ةيمهأو ىودج ديدحت  §
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 .ةعجارمللةعضاخلا  ماسقألاو تارادإلاةطشنأو جمارب لبق نم  ةعقوتملار طاخملا مييقت  §
لحم ةنسلل اهتعجارم بوغرملا طاقنلاب لودج دادعإو اهتيطغت  عقوتملاةعجارملا قاطن   §

 .اهذيفنتل مئالملا تقولا حيضوتو طاقنلا كلت رايتخا بابسأو طيطختلا
 .ةيونسلاةطخلا تايوتحم  سرهف دادعإ §

 :ةدحولل ةيونسلا ةطخلا دامتعا
دادعإ متي اهدامتعا  دنعو ، اهيلع ةقفاوملل ةهجلاب لوألا لوئسملاىلإ تامهملا تاحرتقم عفرت 

 ةـعجارملا قيرف ىلع ةررقملا تامهملل  ًاعيزوت نمضتي ثيحب ةيونسلا ةطخلا ذيفنتل ينمز لودج
خيراوتلا ديدحتو اهيلع  نيعجارملاعيزوتو اهنم ةمهم لك ذيفنتل ةعقوتملا ةينمزلا تارتفلا ديدحتو 

 .اهنم ءاهتنالاو ءدبلل ةعقوتملا
 

 في الجھة النجاز مھام المراجعة بالمسئولیناالتصال المباشر  ٣/٢/٤
لاصتالا نوكي دقو كلذ رمألا بلطت ىتم ةهجلاب  نيلوئسملاب لاصتالاةدحولا ريدم ىلع نيعتي 

فد فادهأ حاضيإوةرادإلا يفظوم ةمهم ليهست لجا نم يباتك وأ يوفش   ةعجارملا 
ازاجنا  ليهست  . اءارجإ

 إعداد خطة تدریبیة لموظفي الوحدة  ٣/٢/٥
هيفظوم تاربخو تاردق ةيمنتو بيردتو ريوطت ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو ريدم ماهم نم  

 :يتآلا قيرط نع كلذو ةدحولا لخاد 
لكشب ةينهملا م  -أ   اراهمو م  ءافك عفرو ةعجارملا ةدحو يفظوم بيردتل ةطخ دادعإ

 . رمتسم
يلمعلا بيردتلاو تاراهملاو ةفرعملا ىلع لوصحلا نم  ةعجارملا ةدحويف نيلماعلا نيكمت  -ب 

 .ةيلاعفو ةءافكب لامعألا ءادأل مزاللا
 رابتخا دقعك، بيردتلا ىلع مهصرحو نيبردتملا ةيدج نمضت يتلا طباوضلا عضو  -ج 

ةرودلا عوضوم لوح نايبتسا  وأ، ةرودلا نم بردتملا ةدافتسا ىدم سايقل ريصق 
بردتملا ا  جرخ يتلا ةدئافلاو. 
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  عيجشتو معد لالخ نم وأ يجهنم بيردت وأ لمعلا سأر ىلع بيردتلا نوكي نأ نكميو 
 ).رمتسملا ميلعتلا(دهاعملاو تاعماجلاب قاحتلالاو مهميلعت ةلصاوم يف ةدحولاب نيفظوملا 

 عون لكل ضرع يلي اميفو 

 :لمعلا سأر ىلع بيردتلا 
ةدافتسالا ققحيو لكك ةيلخادلا ةعجارملا ةدحوو يلخادلا عجارملا لمع ةيلاعف عفر ىلع دعاسي 

، هئالمز ىلإ اهلقن مث نمو هلمع ذيفنت ءانثأ هسفنب يلخادلا عجارملا اهبستكي يتلا تاربخلا نم 
نيفظوملل ةربخ رثكألا قيرفلا ءاضعأ لبق نم معدلاو رشابملا فارشإل ا لالخ نم ققحتي امك

يلاتلابو يلمعلا بيردتلا نم ءزجك اهذيفنت متي يتلا ماهملا يف مهكارشإو ةربخ لقألا وأ ددجلا 
رارمتـس  ا نامض يلاتلابو ةفلتخملا ةيفيظولا تايوتسملا ربع ةيلخادلا ةعجارملا قيرف ةفرعم لقن
 . ةعجارملا ةدحو يفظوم نيب اهلقنو ةربخلاو ةراهملاو ةءافكلا

 :ططخملا بيردتلا 
ةطخ ذيفنتو دادعإو ةيلخادلا ةعجارملا ةدحوب نيلماعلل ةمظتنم بيردت تارود نع ةرابع وه 
ةدوـج نامـضل ةيلخادلا ةعجارملا قيرف تابلطتمو ةينهملا تاروطتلا ءوض يف ةيونس بيردت   

 .ريوطتلاةبكاومو ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو تامدخ 

 : ةينهملا تاداهشلاو رمتسملا ميلعتلا 
مهـليهأت نـم ديزت ةينهم تاداهش ىلع لوصحلا ىلع ةعجارملا ةدحو يفظوم عيجشت   يغبني 

، لـكك ةدـحولا تامدـخ ةدوج يلاتلابو    ، يفيظولا مهئادأ ةدوج ىلع سكعني امب ينهملا 
نيعجارـملل معدلاو ت  قولا ةحاتإ ليهستو ةدحولاب نيلماعلا عيجشت لالخ نم كلذ نوكيو

ةـقالعلا تاذ تاداهشلا ىلع لوصحلاو رمتسملا ميلعتلا ةلصاوم ىلإ نوعسي نيذلا نييلخادلا  
 .ةيلخادلا ةعجارملا ةنهمب 
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 :المتابعة ٣/٢/٦
ةيرود ةفصب ةعجارملا ةدحو ةطشنأ نع ريراقت عفر  ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو ريدم ىلع

فادهألاو يلعفلا ءادألا نيب ةنراقم ىلع ريراقتلا يوتحت  نأبجيو ةهجلاب لوألا  لوئسملاىلإ 
،  نييجراخلا نيعجارملا عم قيسنتلا جئاتن و ةيلخادلا ةعجارملا ةدحول ةيلاملا تانزاوملاو تاقفنلاو

 :يلي ام ىلع ةلمتشملا ةعباتملا لامعأجئاتن هريرقت نمضتيو 

 .ةعجارملا ةطخ ذيفنت ةعباتم  -١
زاهجلل ةيكولسلاو ةيماظنلا  تاءارجإلابو لمعلا  ءادأ دنع ريياعملاب مازتلالاةعباتم  -٢

 .ةدحولاب يرادإلا
تايصوت نم ا  -٣  أشب ردص امو ةذفنملا ةعجارملا تايلمع نع ةرداصلا ريراقتلا ةعباتم

 .ا مازتلالاىدمو 
 . ةيلاعفب ةدحولا تاصاصتخا عيمج زاجنا ةعباتم -٤
 .ةهجلاب لوألا لوئسملااهب لطي لامعأ يأو ةيراشتسالالامعألا ذيفنت  ةعباتم -٥
ططخلا عضوو ةهجلا لخاد ئشنت يتلا  تاءارجإلاوةطشنألا نم تادجتسملا ةعباتم  -٦

 .اهتعجارمل
ةدحوب  يرادإلا زاهجلل لخاد لمعلا ريس نسحو ريوطتلاو بيردتلا  لامعأةعباتم  -٧

 .ةيلخادلا ةعجارملا
ةدحو ريدم دعاست يلآ بساح  ةمظنأوتانايبو تالجس مادختسا ةعباتملا  لامعأبلطتت دقو 

 .ةدحولا طاشن ةعباتم نم ةيلخادلا ةعجارملا
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 الرابع الفصل
 المراجعة الداخلیة اماإلجراءات العملیة لتنفیذ مھ

  ةعجارملا ةمهمل طيطختلاةلحرم  -٤/١
 ةعجارملا ةمهم ذيفنتةلحرم   - ٤/٢

 ةيلخادلا ةباقرلا ةمظنأ مييقت -٤/٢/١
 ةعجارملا تانيعرايتخا   -٤/٢/٢
 تابثإلا ةلدأ ىلع لوصحلا ةيفيك -٤/٢/٣
 ءادألا ةعجارم ماهم ذيفنت ةيفيكل ةماع تاداشرإ -٤/٢/٤
 ةيلاملا ةعجارملا ماهم ذيفنت ةيفيكل ةماع تاداشرإ -٤/٢/٥
 ةهجلل ةيريدقتلا ةنزاوملا عورشم ثحب دنع ةروشملا ميدقت -٤/٢/٦
 لوؤسملا لبق نم ةدحولا ا فلكت يتلا لامعألاب مايقلا -٤/٢/٧

 ةهجلا يف لوألا           
 ةعجارملا ةدحو ريراقت دادعإةلحرم   -٤/٣
 ةماعلا ةبقارملا ناويدبةيلخادلا  ةعجارملا ةدحو ةقالع -٤/٤
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 المراجعة الداخلیة امإلجراءات العملیة لتنفیذ مھا

نإـف  ) ءادأ ةباقر وأ ةيلام ةباقر(ةعجارم ةمهمب مايقلا ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو  مزعدنع   ،
لـك رمتو ،اهل يدنتسملا ريضحتلا يف ةعجارملا قيرف عرشيو ،ةيباقرلا ةمهملا قالطنا لثمي كلذ  

 :يهو ةيسيئر لحارم ثالثب ةعجارم ةمهم
 .ةعجارملاةمهمل طيطختلا ةلحرم : ًالوأ 
 .ةعجارملاةمهم ذيفنت ةلحرم : ًايناث 
 .ةعجارملاريرقت دادعإ ةلحرم : ًاثلاث 

 :يليصفت لكشب لحارملا هذه يتأي اميف ضرعتسنو
 
  المراجعةلمھمة التخطیط مرحلة   -٤/١

طـطخ عضول دهمت يتلا ةمهمل  لريضحتلل يئدبملا حسملا لامعأب ةمهملل طيطختلا ةلحرم أدبت 
 :يه ةيساسأ تاوطخةعبرأ نم امومع  نوكتتيتلاو  لمعلا

  .ةعجارملا لحم  ةرادإلا وأ ةهجلاىلع فرعتلا  -
 .ةعجارملارطاخم  ديدحت  -
  .ةعجارملل ةماعلا ةطخلاريوطت  -
 .ةعجارملا لمع جمانربةباتك  -

 :ةيلاتلا طاقنلا ةاعارم بجي ،طيطختلا ةيلمع نم ةوجرملا فادهألا قيقحتلو
اهتيا نأ )أ   ىتحو ةعجارملا ةمهم ةيادب نم ةرمتسم طيطختلا ةيلمع نوكت . 
 . فورظلاهبلطتت دق ليدعت يأ ءارجإ وأ رييغتلل ةلباق  وةنرم ة طخلا نوكت نأ )ب
 . كلذل وعدت دق يتلا بابسألاو اهيلع ليدعت وأ رييغت يأ وأ ةطخلا ةباتك )ج
 . اهقيبطتدنع داهتجالل لاجم الو ةحضاو ةطخلا نوكت  نأ )د
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 : محل المراجعة أو اإلدارة لتعرف على الجھةا 
ةهجلا لخاد لمعلا ةعيبط ىلع فرعتلل ةمزاللا ةيلمعلا تاوطخلاب موقي نأ عجارملاب رد جي

كلذو ،اهيف يلاملاو  يرادإلا ماظنلا ىلع فرعتلا كلذ نمضتيو ،اهتعجارم متي يتلا ةرادإلاوأ 
 ، ىرخألا ةعجارملا عاونأل ةبسنلاب كلذ بلطتت دق يتلا تالاحلا يف وأ ةيلاملا ةعجارملا ةلاح يف
ةمظنألاو ةعبتملا تاسايسلاو تاءارجإلاو مسقلا وأ ةرادإلا فادهأ ىلع فرعتلا نمضتي امك 

 .اهيف ةفلتخملا ةيباقرلا
 : يتأي ام ةعجارملا لحم لمعلا ةئيب ىلع فرعتلل ةمزاللا تاوطخلا نمضتت 
 : يهو ةيلاملا ةعجارملاب ةصاخ تاوطخ .١

 . ةقباسلا تاونسلل ةيلاملا ريراقتلا ةسارد •
 .ةيلاحلا ةنسلا لالخ ةرداصلا ةيرودلا ةيلاملا ريراقتلا ةسارد •

 : يهو ةعجارملا عاونأ ةفاك يف رابتعالا يف اهذخأ بجي ةماع تاوطخ .٢
 . ةرادإلل يميظنتلا لكيهلا ةسارد •
 . ةقباسلا تارتفلا وأ تاونسلا ةعجارمب ةصاخلا لمعلا قاروأ ةسارد •
 . ةفلتخملا ةيرادإلا تايوتسملا نع ةرداصلا ةيرودلا ريراقتلا ةسارد •
 .ةرادإلاب ةصاخلا تايحالصلاو تاسايسلاو تاءارجإلا ليلد ةسارد •
 . ةرادإلا اهل عضخت يتلا تاميلعتلاو ةمظنألاو حئاوللا ىلع فرعتلا •
 .اهيف ةرفوتملا تاليهستلا ىلع فرعتلاو ةعجارملا لحم ةرادإلاةرايز  •
 ). ةيلاملاو ةيعامتجالا،ةيداصتقالا ،ةيرادإلا (ةماعلا فورظلاو لاوحألا ىلع فرعتلا  •
ا  ةطشنأب ةصاخلا تامولعملا عمجو ةلئسألا حرط • اسايسو اهتمظنأو ةرادإلا

يف ةهجلا يفظ وم ىلع تأرط ةماه تارييغت يأ وأ ،اهيف ةعبتملا تاءارجإلاو
تالاصتالا قيرط نع عجارملا فرعتي نأ نكمي امك ،ةفلتخملا ةيرادإلا تايوتسملا 

 .ةعجارملا جئاتن وأ تاءارجإب ةقالع اهل تامولعم يأ ىلع نيفظوملاب ةرشابملا
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 : المراجعةمخاطر تقدیر  
ةعوضوملا ةيباقرلا تاءارجإلا عيطتست ال شغ تايلمع وأ ءاطخأ ثودح تالامتحا ريدقت يه 

ةلماكلا ةفرعملا  رفوتىلع ةماع ةفصب رطاخملا ريدقت ةيلمع دمتعت كلذل ، اهعنم وأ اهفاشتكا 
هذه تردق تناك اذإ ام ةفرعمل ةعوضوملا ةيباقرلا تاءارجإلاو ةيموكحلا ةدحولا تايلمعب 

 ،اهثودح لاح اهفاشتكا وأ شغ تايلمع وأ ءاطخأ ثودح عنم يفضفخنم  تاءارجإلا
ضفخنم ىوتسم دنع ةيلمعلا هذ  ةطبترملا رطاخملا ردقي نأ يلخادلا عجارملل نكمي كلذل. 

يتلا تايلمعلا عيمج ةساردب مايقلا عجارملا ىلع نيعتي تاءارجإلا هذه تردق فاشتكالو 
رطاخملا ريدقت هنكمي ىتح ةقبطملا ةيباقرلا تاءارجإلاب اهطبريو ةيموكحلا ةدحولا لخاد ثدحت 

 .تايلمعلا لكل 
يف هدعاست يتلا تامولعملا ىلع لوصحلل اهقيبطت يلخادلا عجارملل نكمي قرط ةدع كانهو 

 : لثم رطاخملا ريدقت 
نيوكتو ةدحولا ءادأ مكحت يتلا ةيموكحلا تارارقلاو تاميلعتلاو مظنلا ىلع عالطإلا  •

 . اهل حضاو مهف
اهعبتت يتلا  تاءارجإلاومظنلاو ةيموكحلا ةدحولا اهسرامت يتلا تاطاشنلا ىلع فرعتلا  •

 . تاطاشنلا كلت مكحت يتلا ةقبطملا ةيباقرلا تاءارجإلاو اهلامعأذيفنتل 
 . اهل ةعباتلا ةيعرفلا ماسقألاو ةيموكحلا ةدحولاب ةيلعفلا لمعلا تاءارجإصحف  •
ةيفيظولا م  •  اربخو م  تايحالصلاو ، الهؤم ىلع فرعتلاو نيفظوملا لمع ةعيبط ةسارد

ا  .وسرامي يتلا
ةعرسلابو ةءافكلاب م  •  اجايتحاب ءافولا ىدمو نيديفتسملل ةمدقملا ةمدخلا ةعيبط ةسارد

 . نيتبسانملا
ةيفيكو لمعلا ةعيبط نع مهنم راسفتسالاو نيفظوملاو نيلوؤسملا عم تالباقملا ءارجإ  •

 . هءادأ
ةدحولا  وأ ةرادإلا هجاوت يتلا ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تايلوؤسملا ريدقت •

 . ةيموكحلا
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 . تدجو نإ ًاقباس ةذفنملا ةعجارملا ماهمل لمعلا قاروأ ةعجارم  •
 

 :لمراجعةتطویر الخطة العامة ل
بجي امك ،لاحلا فورظ اهبلطتت دق تارييغ ت يأ باعيتسال ةنرمةطخلا نوكت نأ ب جي
 :يتأي ام رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،يوتحتل ةبوتكم نوكت نأ

 .ةعجارملا هيلإ قرطتتس يذلا قاطنلا وأ عوضوملا -
 .ةعجارملل ةمزاللا صوحفلاو تاءارجإلا تيقوتو ىدمو مجح -
 . عجارملا تايلوؤسم -
 ريرقتلا تيقوتو ةعي بط -
اهل يتلا ةرتفلا لالخ اهيلع تأرط تارييغت يأو ةقالعلا تاذ تاءارجإلاو تاسايس لا -

 .ةعجارملاب ةقالع
    .ةيبسنلا ةيمهألل ًادح وأ ًاغلبم -
ةعجارملا يف اجلا -   . اعارم بجي يتلا ةمهملا بناو
 . ةعبتملا تاءارجإلا وأ مظنلا ىلع دامتعالا ةجرد -
 . بولطملا ينهملا ليلدلا ةيافكو ةعيبط -
 .ةعجارملل ةمزاللا صوحفلا وأ تاءارجإلا ىلع ريثأت وأ ةقالع اهل ةيرهوج طاقن ةيأ -

 كتابة برنامج المراجعة 
تاءارـجإلا دـيدحت يف دعاـسي يذـلا طيطختلا لبس دحا ةعجارملا جمانرب ربتعي      

ةروـصب ا   ىلإةفاضإلاب ،ةعجارملا ذيفنتل ةمزاللا ةبوتكملا ةيليصفتلا تاميلعتلاو   اقوأ ديدحت
ثـيح  ، ةـعجارملا ذيفنتب ةينعملا تاهجلا ةفاكل تامولعملا كلت لاصيإو ،ةلوقعمو ةمظنم  

ةـعجارملاو صـحفلا تاءارجإ ذيفنت دنع عجارملا اهعبتي يتلا ةطخلا   ةعجارملا جمانرب ربتعي 
عـم بـسانتيل يليصفت لكشبو    ًابوتكم ةعجارملا جمانرب نوكي نأ بجي كلذلو ،ةمزاللا

 :يتأي اميف لثمتت ةيساسأ رصانع جمانربلا نمضتي نأو، ةمهملا فادهأ 
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روـصت عضول هتعجارم متي فوس يذلا   طاشنلاو ةرادإلا نع تامولعم: ةيلوأ تامولعم
تاـفلملا يف ًةداـع ةـبولطملا ةيلوألا تامولعملا ضعب رفوتتو ، ةعجارملا فادهأب حضاو    

 .ةمئادلا
 

هذـه يف بـجيو   اهذيفنت نمزو ناكم و ةعجارملاديدحت  :جهنملا / بولسألاو قاطنلا  ،
 :لثم ةلئسألا نم ددع ىلع ةباجإلا ةلحرملا

 ؟اهتعجارم متيس يتلا تاطاشنلا وأ ةرادإلا ماسقأ يه ام -
 ؟ةعجارملا اهلمشتس يتلا عقاوملا ددع يه ام -
 ؟ةعجارملا اهثحبتس يتلا ةينمزلا ةرتفلا يه ام -
 :لاثملا ليبس ىلع كلذ نمو ةبسانملا  ةعجارملا تاءارجإو بيلاسأ رايتخا بجي امك

 .ةددحم ةيلخاد ةباقر ةمظنأ رابتخاو صحف -
  .اهليلحتو قئاثولاو تاساردلاوريراقتلا ىلع لوصحلا  -
 .ةرادإلاب نيلوؤسملا عم تالباقم ءارجإ -
 .نايبتسالا لثم تانايبلل عمج ةادأ مادختسا -
 .ةيئاصحإلا تانيعلا بيلاسأ مادختسا -

جماـنربلا دعا يتلا   ةعجارملا فادهأ قيقحت وه ةعجارملا جمانرب نم ضرغلا نإ:  فادهألا
عضوت ،ةيعرفو ةيسيئر ةلئسأ ةغيص يف ةعجارملا فادهأ نوكت ةلحرملا هذه يفو اهلجا نم  ،

 .ءازجأ ىلإةعجارملا لمع ميسقت ليهستل كلذو ةعجارملا جمانرب نم ةلصفنم ماسقأ يف 
تاءارـجإلاو تاـمولعملا عوـن ديدحت    تاوطخ يهو  : ةيليصفتلا ةعجارملا تاوطخ

نوـكت نأ بـجي تاوطخلا كلت نإف هيلعو   ، اهيلع لوصحلل ةمزاللا قيقدتلا تايلمعو 
 .ناقتإلا نم ردق ربكأب ةعجارملا تايلمع زاجنإل ةيافكلا هيف امب ةيليصفت
لامعألا نع لوؤسملا ةعجارملا جمانرب ددحي نأ بجي  :ةينمزلا ددملاو ،دراوملا ،تايلوؤسملا

يفنت تايلوؤسم ديدحتو ،ةعجارملا ةمهم يف ا  لامعأ تاوطخ ذ مايقلا نيعتي يتلا ةفلتخملا
نوـعجارملا هـجاتحي يذلا يريدقتلا تقولاو ،ريرقتلا ماسقأ ةباتك تايلوؤسم و ةعجارملا   

 .ةعجارملا تاوطخ زاجنإل
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 المراجعة  مھمةمرحلة تنفیذ  -٤/٢

ميـيقت ةيلمع نم   ًءدب ةعجارملا ماهم ذيفنتب عجارملا مايق ةيفيك ىلع ةلحرملا هذه زكرتت  
تانيعلا بولسأ مادختسا ةيفيك مث ، ةيلآلا مظنلا ةعجارم تاءارجإو ، ةيلخادلا ةباقرلا ةمظنأ 
ةـعجارمب فيرعتلا مث  ، اهيلع لوصحلا ةيفيكو  تابثإلا ةلدألحرشو ، ةعجارملا يف ةيئاصحإلا 

  .ةيلخادلا ةعجارملا ماهم ضعبل ةيلاملا ةعجارملا  تاءارجإو، ءادألا
 :ةمهم لكل يليصفت حرش يلي اميفو  

 :الرقابة الداخلیة  أنظمةتقییم  -٤/٢/١
ةزهجألا يف ةيلخادلا ةعجارملا تادحول ةدحوملا ةحئاللا نم ةرشاعلا ةداملا تراشأ 

نم ققحتلل ، يبساحملا ماظنلا كلذ يف امب ةيلخادلا ةباقرلا ةمظنأ  مييقتةرورض  ىلإةيموكحلا 
ةمزاللا تاءارجإلاو لئاسولا حارتقاو تدجو  نإروصقلا هجوأ ديدحتو ، اهتمءالمو اهتمالس
وحنو بعالتلا وأ عايضلا وأ سالتخالا نم ا  لكشباه تجلاعمل  اكلتممو ةهجلا لاومأ ةيامح لفكي

 :لاثملا ليبس ىلع لفكي ةيلخادلا ةباقرلل ميلس ماظن دوج و نم دكأتلا متي ثيح ،كلذ 
ةسراممل ةددحم تاءارجإ دوجو عم هب مازتلالا متيو دمتعم ةهجلل يميظنت لكيه دوجو  -

 .ةددحم تايحالص دوجو ىلإةفاضإلاب ةرادإ لك تاصاصتخا 
 .ةضراعتملا فئاظولا نيب لصفلاو تارادإلا نيب تاصاصتخالا عيزوت -
كلت ةمالس نم دكأتلاو ، ةرادإ لك تاصاصتخا ةسراممل ةدد حم تاءارجإ دوجو -

ةرداصلا تارارقلاو حئاوللاو ةمظنألا عم اهضراعت مدعو ، اه قيبطت ةمالسوتاءارجإلا 
نأشلا اذ  . 

ةحيحصو ةمظتنم ةروصب اهيف ديقلا متي يلآ بساح ماظن وأ ةيلام تالجس دوجو  -
 .تاميلعتلاو ةمظنألل اقفو 

ةمظنألا عم قفت ت، ةيرادإلاو ةيبساحملاو ةيلاملا تايلمعلا راسمل ةحضاوتاءارجإ دوجو  -
 .تاميلعتلاو 
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 .تاميلعتلاو ةمظنألااهقباطت ىدمو تاعدوتسملا لامعأ يف ةعبتملا تاءارجإلا ةمالس  -
اهدادعإ تاءارجإ ةمالسو اقلعتي ام و ةيلاملا ريراقتلا و تانايبلاةمالس  - . 
 .نيفظوملا نيب تايلوؤسملا ديدحت -
تاذ قاروألا ىلع ةيباقرلاو ةيرادإلاو ةيلاملا تايلمعلا عيمج ةبقارمل تاءارجإ دوجو  -

 .اهديقو اهلوادت ثيح نم ةميقلا
 :ةيلخادلا ةباقرلا ماظن مييقتو ةسارد تاوطخ

فد   ةرادإلا نـع تامولعم ىلع لوصحلا   ىلإةيلمع يه ةيلخادلا ةباقرلا ماظن ةسارد
 ةيباقرلا ةمظنألاقيبطت ىدم تارابتخا نمضتت ةساردلا هذهو  ،ةقبطملاةيباقرلا تاءارجإلا نعو 

 .يلخادلا ةباقرلا ماظن مييقتلساسأك 
 :نيتلحرم همييقت لجأ نم ةيلخادلا ةباقرلا ماظن ةسارد لمشتو

نـع كـلذ ةفرعم متي ثيح   : ةقبطملاقرطلاو تاءارجإلا مهفو ةفرعم اهيف متي ةلحرم  •
 ؟اهذـفني يذلا نمو  ؟مدختست يتلا تاءارجإلا يه ام( ةلئسألاهذه لع ةباجإلا قيرط 

تادنتـسملاو ةمدختسملا ةيبساحملا تالجسلاو   ؟لجستو تايلمعلا عاونأ جلاعت فيكو
 .)؟اهل ةديؤملا

متـيو ًالـعف مدختست    أانمو ةيباقرلا تاءارجإلا ةيلوقعمو ةيافك نم دكأتلا ةلحرم  •
 . ةعوضوم يه امك اهذيفنت
 :ةيلاتلا تاوطخلا عابتإ متي ةساردلا هذه ذيفنتلو

 تامولعملا عمج/ الوأ
حئاوـللا لـثم ةـفلتخملا قئاـثولا      ىلإعوجرلاب ةمزاللا تامولعملا ىلع لوصحلا متي 

فئاـظولا فيـصوتو ، ةـيميظنتلا طئارخلاو ، ةفلتخملا تاءارجإلا ددحت يتلا تاميلعتلاو ،    
ريراقت كلذكو نييجراخلا نيعجارملاب ةصاخلا ةعجارملا جمارب قاروأو ريراقتو قفدتلا طئارخو 

يفظوم نم بسانملا ىوتس ملا عم تاشقانم ءارجإ قيرط نع ًاضيأوةيلخادلا ةعجارملل ةقباس ، 
فلتخم ةجلاعم يف ةمدختسملا تاءارجإلا عباتت ةسارد ديفملا نمف تامولعملا عمج دنعو . ةرادإلا 

 .ةسيئرلا تايلمعلا عاونأ
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  يئدبملا مييقتلا/ ًايناث
عـجارملا موـقي تامولعملا عمج ةلحرم يف ةيلخادلا ةباقرلا ماظن ةسارد لامكتسا دعب   

اذإو ، ةعوـضوم يـه امك اهذيفنت متي ةيباقرلا تاءارجإلا نأ ضارتفا   ب ماظنلل يئدبم مييقتب
ماـيقلل ىنعم كانه سيلف هيلع دامتعالا عاطتسملا نم نوكي نل هنأ ماظنلل يئدبملا   مييقتلا رهظأ
 .يئاهنلا وه يئدبملا مييقتلا حبصيو ال مأ ذفني ماظنلا ناك اذإ ام ةفرعم اهنم فدهلا تارابتخاب
  :ةيلخادلا ةباقرلا ماظن ذيفنت تارابتخا / ًاثلاث

نأ ةـلوقعم ةـقيرطب دـكأتلا وه ةيلخادلا ةباقرلا ماظن ذيفنت تارابتخا نم ضرغلا    
حئاوـللا اـهيلع يوتحت يتلا تاءارجإلاف   ، ةعوضوم يه امك ًالعف مدختست ةباقرلا تاءارجإ 

 .نيفظوملابناج نم ًالعف اهذيفنت متي ال دق ةرادإلا نم ردصت يتلا تاميلعتلاو 
 :ةيتآلا ةثالثلا ةلئسألاب ماظنلا ذيفنت تارابتخا قلعتتو

 ؟ةيباقرلا تاءارجإلا ذيفنت مت له -
 ؟ةيباقرلا تاءارجإلا ذيفنت مت فيك -
 ؟ةيباقرلا تاءارجإلا ذفن نم -

 :ةيلخادلا ةباقرلا ماظن ذيفنت ىدم تارابتخاب مايقلا يف ًةداع ةيلاتلا ةعجارملا تاءارجإ مدختستو
 .مهلامعأل مهئادأ ةيفيك نع نيفظوملا نم راسفتسالا •
 .مهلامعأب مهمايق ءانثأ نيفظوملا ةظحالم •
 .مهلامعأب نيفظوملا مايق ىلع ليلدك يدنتسملا صحفلا •

  ةيلخادلا ةباقرلا ماظنل يئاهنلا مييقتلا /ًاعبار
 .هيلع  دامتعالا ةجرد ديدحتب عجارملا موقي هذيفنت رابتخاو ةيلخادلا ةباقرلا ماظن ةسارد دعب
 :رابتعالا يف ةيلاتلا تاوطخلا ذخأ ةيلخادلا ةباقرلا ةمظنأل عجارملا مييقت يضتقيو

 .اهثودح لمتحملا ءاطخألاو شغلا عاونأ ثحب •
شـغلا نم عاونألا هذه لثم فشتكت وأ عنمت نأ بجي يتلا ةيباقرلا تاءارجإلا ديدحت   •

 .ءاطخألاو
يف اـهيلع صوصنمو ةدوجوم ةيرورضلا ةيباقرلا تاءارجإلا هذه تناك اذإ ام ديدحت   •
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 .ال مأ ةمئالمةقيرطب اهذيفنت متي تاءارجإلا هذه تناك اذإ امو ، ال مأ  تاميلعتلا
ال شـغلا وأ ءاـطخألا نم ةلمتحم عاونأ يأ كلذب دصقيو    ،فعض طاقن يأ مييقت •

ىدـم تـيقوتو ةـعيبط ىلع اهراثآ ديدحتل    ةدوجوملا ةيباقرلا تاءارجإلا اهيطغت ، 
ضرغب اهميدقت متيس يتلا تاحارتقالا ديدحتلو اهمادختسا متيس يتلا ةعجارملا تاءارجإ 

 .هيف ةدوجوملا بويعلا يفالتو مدختسملا ةيلخادلا ةباقرلا ماظن نيسحت

   :تانايبلل ةينورتكلإلا ةجلاعملا لظ يف ةيلخادلا ةباقرلا مظن مييقت 
نم ققحتلل يسيئرلا قلطنملا ربتعي يلآلا بساحلا لامعأ ىلع ةباقرلا ماكحإ ىلإ ةجاحلا نإ 

اهمادختساو اهلالغتسا نسحو  ةهجلادراوم ةيامحب ةليفكلا ةيباقرلا تاءارجإلا  رفوتىدم 
دوجو نامضو  ،اهلجا نم تصصخ يتلا ضارغألا ريغ يف اهلامعتسا ةءاسإ مدع نامضو
تاءارجإلا  رفوتاذكو ، عورشم ريغلا لوصولا نم اهنمأو تانايبلا  ةيامحب ةليفك تاءارجإ

لظ يف ةصاخ هلطعت مدعو لمعلا رارمتسا نمضي امم ا   ادقف ةلاح يف ا  داعتساب ةليفكلا
 .تانايبلل ةيلآلا ةجلاعملا ىلع ديازتملا دامتعالا 

       ةاعارم ةيلآلا مظنلالظ يف ةيلخادلا ةباقرلا  ةمظنأمييقت ب همايق دنع عجارملا ىلع بجياذل 
 :يلي  ام

 :بساحلا ىلع ةيميظنتلا ةباقرلا 

 ىلإتايلوؤسملا هذه مسقنت نأ نكميو  ،تايلوؤسملاو فئاظولل حضاوو ددحم لصف  نمدبال 
 :يلي ام 

 ةيقيبطتلا ةمظنألا  - ايلعلا ةرادإلا ةيلوؤسم  -

 يلآلا بساحلا ليغشت  - تانايبلا ةجلاعم ةرادإ ةيلوؤسم  -

 تامولعملا تاكبش  - ةمظنألا ريوطت  -

 ةيسيطانغملا تاناوطسالاو ةطرشألا ةبتكم  - ةجمربلا تايلمع  -

   تامولعملا دعاوق ةرادإ  -
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 :ةينمألا يحاونلا ىلع ةباقرلا 
ةيحان نم وأ اهلثمي يتلا ةيداملا ةميقلا ثيح نم  ًءاوس ةيمهأ اذ ربتعي تامولعملا زكرم نال ًارظنو
ةداعتسا ةعرس نمضت يتلا تاطايتحالا عضوب مامتهالا  مزلياذل ، اهيوتحي يتلا تامولعملا
 .ةئراط فورظ يأ ثودح دنع هتانايب ةداعتساو يلآلا بساحلا تامدخ

 -: يه ماسقأ ةدع  ىلإ مسقتةيامحلا تاءارجإ نإف اذل 
 .تامولعملا زكرمل ةيدا ملا ةيامحلا تاءارجإ •
 .تانايبلا  ىلإلوصولا نمأ تاءارجإ  •
 .يلآلا بساحلا ليغشت تايلمع ىلع ةباقرلا تاءارجإ  •
 .ثراوكلاو راطخألا ةهجاوم  •

حرش يلي اميفو ، اهذيفنتب مازتلالا ةجردو تاءارجإلا كلت دوجو نم دكأتلا عجارملا ىلعو 
 :تاءارجإلا هذهل يليصفت 

 : تامولعملا زكرمل ةيداملا ةيامحلا تاءارجإ 
ةبوتكم تاميلعت عضو ا    عيمجلا ادصقيو  ةيداملا ةيامحلا ققحت يتلا تاءارجإلا حضوت  مزتلي
عقاوملا حضوت امك  ، ةقرسلاو قيرحلاك ةفلتخملا راطخألا دض تامولعملا زكرم تايوتحمل

زكارمل اهرفاوت بجاولا ةيامحلا  تاءارجإ نمو. اهتيمهأ بسح ةبترم اهتيامح بجاولا 
قيرحلا تايافط رفاوت  ىلإةفاضإ ةيفاك ةيلآ مكحت مظن لالخ نم باوبألا عيمج لفق تامولعملا 

ناخدلا فشك ةزهجأو  ةبقارملا تاريماكو راذنإلا سارجأ رفاوت اذكو ةمئالملا ةءافكلاو ددعلاب
 . قيرحلل ةمواقملا تايضرألاو 

 : تانايب لا ىلإلوصولا نمأ تاءارجإ 
ةعومجم يهو  )Logical Security(يقطنملا نمألاب ىمسي ام وأ تانايبلل لوصولا نمأب دصقيو  

عيمجلا اةبوتكملا تاميلعتلاو تاءارجإلا   يف ةنزخملا تامولعملاو تانايبلا ةيامحل  مزتلي
ةلواحم وأ ءاغلإلا وأ ليدعتلا نم اهيلع ةظفاحملاو ىرخألا نيزختلا طئاسو وأ يلآلا بساحلا 

ةينمأ جماربو ةمظنأ لالخ نم كلذو  ،كلذب نيلوخم ريغلا صاخشألا نم اهيلع عالطإلا 
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ضرعت ةعورشملا ريغ لوخ دلا تالواحمب ريراقت ردصتو مهل حرصملا ريغ لوصو عنمت ةصاخ
ديدحت متي ثيحب ماظنلل لوخدلل ةددحم تايحالص دوجو كلذكو ،  ةيرود ةفصب ةرادإلا ىلع

 .ةلدعملا وأ ةلخدملا تانايبلا نع مدختسم لك ةيلوئسم 
 :يلآلا بساحلا ليغشت تايلمع ىلع ةباقرلا تاءارجإ  
يف ىربك ةيمهأ هل يلآلا تان ايبلا ليغشتو ةجلاعم تايلمعل ديجلا ذيفنتلاو طيطختلا نإ  

تاميلعت كانه نوكت نأ بجي اذل ، ةفلكت لقأو ةءافك ىصقأب ليغشتلا لامعأ زاجنإ 
لصفلاو اهتيمهأ بسح ليغشتلا لامعأ ةلودج ةرورض اهنمو ، ا   مزتلمو ةبوتكم تاءارجإو

 .تانايبلاو جماربلا نم ةيطايتحالا خسنلاب مامتهالاو ةضراعتملا فئاظولا نيب 

 -: يلآلا بساحلا راطخأ ةهجاوم 
نع يلآلا بساحلا ماظن لطعت  يف ببستت ثداوحثراوكلاو راطخألا  نع جتني دق 

نع جتنت راطخألاو ثراوكلا هذهو   ، لمعلا رارمتسا ىلعرثؤي امم ةنيعم ةدمل ةهجلا يف لمعلا 
لامعأ وأ ة زهجألا لطعتك ةينف بابسأ نع جتنت وأ لزالزلاو تاناضيفلا لثم ةيعيبط بابسأ

ةداعتسال ةمزاللا تاطايتحالا عضو نم دبالو ًايلك ةسسؤملا وأ زكرملا ريمدت وأ قيرحلاك ةيبيرخت 
ةهجاومل  ةلماشئراوطلل ةطخ عضوب الإ كلذ متي الو  ،ةفلكت لقأبو نكمم تقو عرسأب لمعلا 

ثداوحلا تقو اهذيفنت ىلع بردتلاو ا   ةخسننم رث كألمعو ، ديقتلاو ةلمتحملا راطخألا لك 
لوصحلا لهسي ةنيمأ نكامأ يف اهظفحو ًايرود يلآ لكشب ةيلآلا  ةمظنألاوتانايبلل ةيطايتحا 
ا   .  ناك ببس يأل تانايبلا دقف تالاح  دنعداعتساو اهيلع

 :ةيلآلا مظنلا ةعجارم دنع اهعابتإ نكمي يتلا ةماعلا تاءارجإلاو تاوطخلا 
ةيلآلا ةجلاعملا ىلع ةهجلا دامتعا ىدمو يلآلا بساحلا مادختسا صحفو ةسارد  -١

 .تانايبلل
ةيرادإلاو ةيلاملا تايلمعلل  اهلومشثيح نم ةهجلاب ةقبطملا ةيلآلا ةمظنألا ىلع فرعتلا  -٢

اهديقتو ، ةمزاللا ةيلخادلا ةباقرلا لئاسو ىلع اهلامتشاو اهنيب اميف اهطبارت ىدمو
 .ةيراسلا ةيلاملا تاميلعتلاو مظنلاب 
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ةيلآلا تافلملا ديدحتو ةيلآلا تايلمعلا ريس طئارخو ةيلآلا مظنلا قئاثو ةسارد  -٣
 .تانايبلا عاجرتساو ظفح يف ةمدختسملا 

 .يلآلا بساحلا تاكبش قيقدت  -٤
 :ةيلآلا تابساحلا نمأ قيقدت  -٥

 .تامولعملا زكرمل ةيداملا ةيامحلا تاءارجإ  •
 .تانايبلا  ىلإلوصولا نمأ تاءارجإ  •
 .جماربلا رييغت يف مكحتلا تاءارجإ  •
 .يلآلا بساحلا ليغشت تايلمع ىلع ةباقرلا تاءارجإ  •
 .تانايبلا ةداعتسا تاءارجإ و ةيطايتحالا خسنلاو ئراوطلا ةطخ •

ةعباتمو ةمظنألا  ىلإلوخدلا تايحالص ىلع ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو لصحت  نأبجي  -٦
نعو قيقدتلل  ةمزاللا تانايبلا عيمج و ريراقتلا ىلع لوصحلا ىلع ةردقلاو اهيف ديقلا
 .عجارملا ةزهجأ ىلع اهليمحتو اهقيقدت دارملا ةرتفلا

هب يضقت امب اهتنراقمو اهفينصتو تانايبلا ليلحت يف يلآلا قيقدتلا جمارب مزح مادختسا  -٧
يف  ًايلآ تانايبلا ليلحت عجارملا نم كلذ بلطتي ثيح ةيراسلا ةيلاملا تاميلعتلاو مظنلا
 -:يلاتلا وحنلا ىلع ريراقتو تايئاصحإ لكش

 .اهل ةيوئملا بسنلاو تانايبلل ينمزلا ليلحتلا •
ةجردلا لقح عم بتارلا لقح الثم (ضعبلا اهضعب عم ةيلآلا لوقحلا ةنراقم  •

 ) .فظوملا اهلغشي يتلا ةبترملاو
ةهجلا يف روجألاو بتاورلا فيراصم عيزوت لاثم (ايراركت تانايبلا عيزوت  •

 ) .عاطق وأ ةرادإ لك  بسح
 .ًايلآ ةيئاصحإلا تانيعلا جارختسا •

 .ةيوديلا تافلملاو تادنتسملاب اهتنراقمو تانيعلا قيبطت -٨
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ةفاك ةجلاعم يف اهتيلومش ثيح نم صحفلا اهنع رفسي يتلا جئاتنلا ءوض يف مظنلا مييقت  -٩
طبارت ىدمو  يلآلا بساحلا لخاد ةيتاذلا ةباقرلا مظن رفوتو ةجلاعم يف اهتقدو تانايبلا

ىرخألا مظنلا تايلمع يف نيعم ماظن تانايب نم ةدافتسالاو اهضعب عم ةيلآلا ةمظنألا 
تانايب نم ءزج يه نيفظوملا نوئش ماظن يف بتاورلا تاعوفدم تانايب لاثم (

 ) .يلاملا ماظنلا يف تافورصملا 
 .ًايناديمو ًايبتكم يلآلا بساحلا دوقع ةساردو ةعجارم -١٠
ةيلاملا تايلمعلا يف ةيلآلا مظنلا  ىلإةيوديلا تالجسلا مادختسا نم  لوحتلاب ةبلاطملا -١١

ا   .ايلمع ذيفنتل يلآلا بساحلا مادختسا دعب متي مل يتلا ةيرادإلاو
يلآ ماظن نامضل اهعورفب ةيسيئرلا ةهجلا طبرو اهضعبب ةيلآلا مظنلا طبرب ةبلاطملا  -١٢

 .لماكتم 
يتلا تانايبلاو تاليلحتلل ةلماش )ةيلآلا مظنلاةساردو قيقدتلا جئاتنب (ريراقتلا ةباتك  -١٣

 .يلآلا بساحلا قيرط نع اهيلع لوصحلا مت 
 .اهريوطت حارتقا وأ ةيلآلا مظنلا يف لكاشملا ضعب لحل تايصوتلاو لولحلا ضعب ميدقت -١٤
عفرو صحفلا لحم يلآلا ماظنلا يف ةدوجوملا تارغثلا دسب ةليفكلا تايصوتلا حارتقا  -١٥

 .هتءافك 
ةـعجارملا ىلع يتلا ةمهملا بناوجلا ىلع فرعتلاو ةيلخادلا ةباقرلا ماظن مييقتب   مايقلا دعب

لخاد لمعلا ةعيبط مهفل ا  نأ  ىلع هتردق يلاتلابو ةوقلاو فعضلا يحاون ديدحتو  ةرادإلاملي
 :ةعجارملا ةنيع رايتخا ةيلمعل ليصافت يلي اميفو ، ميلس يملع لكشب ةعجارملا تانيع رايتخا 

 اختیار عینات المراجعة  -٤/٢/٢
ةيفاك تابثإ ةلدأ ىلع لوصحلا ىلإ جاتحي عجارملا نأ ىلع ةعجارملل ةينهملا ريياعملا  تدكأ

هذـه ىـلع لوصحلل ةيلمعلا ة   ليسولا اهرابتعاب تانيعلا بولسأ مادختساب ةعنقمو ةبسانمو
ةـيوئملا بـسنلا ديدحت ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو ريدم ىلع نيعتي هناف قلطنملا اذه نمو   ، ةلدألا

ةيملع سسأ ىلع تانيعلا رايتخا تاءارجإ عضو كلذكو ةدحولا ا   موقت يتلا ةعجارملا تانيعل
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جئاـتن ىلإ  لوـصولا يلاـتلاب و ةفلكتلا نم لالقإلاو ةعجارملاب عارسإلا ققحي يذلا رمألا    
ةعجارملل عضاخلا عمتتاجاتنتساو    ةقثلا ةجردو ةفلكتلا نيب ةنزاوملا متي ثيحب ، لكك  ا نع

، تاباـسحلا  ، تادنتـسملا لثم تانيعلا عمتجم تائف نم ةئف لكل ةبسنلاب كلذو  ، جئاتنلا يف 
وأ ةدـصرألا نم ققحتلا ىلإ فد ، نوزخملا   يتلا تاءارجإلاو تايلمعلا نم اهريغو نينيدملا 

 .اهتعجارمب ةدحولا موقت  يتلا تايلمعلا
 :تانيعلا عاونأ

ةربخ ىلإ دوعت ةيريدقت (ةيئاصحإ ريغ  تانيعو ةيئاصحإ تانيع ىلإ تانيعلا مسقت نكمي
عجارملا موقي ثيحب ) عجارملا يفف ، ةعجارملا فادهأ ققحي يذلا لثمألا بولسألا  مادختساب، 

ىتـح ةيفاك ةربخ عجارملا ىدل نوكي نأ بجي ةيئاصحإلا ريغ تانيعلا بولسأ   مادختساةلاح 
مدـعل ًارظن دودحم لكشب مدختسي تانيعلا نم عونلا اذهو  ، ةبولطملا ةنيعلا ددحي نأ عيطتسي 

جارختـسا بيلاـسأ نم يناثلا بولسألا امأ   ، ةنيعلا رايتخال ةددحم ريياعمو ط باوض دوجو
ةـنيعلا لـيثمت ةـجرد يف ةددحم ةقث يطعي يذلاو يئاصحإلا ي    ملعلا بولسألا وهف تانيعلا

نـكمي و تانيعلا جارختسال ةيئاصحإ ةيضاير تالداعم ىلع بولسألا اذه دمتعيو عمتجملل  
 :يه عاونأ ةعبرأ ىلإ اهمادختسا نم ضرغلا بسحب ةنيعلا عاونأ فينصت

 :تافصلا ةنيع -١
تاءارـجإلاو تاـميلعتلاو ة   مظنألا ذيفنتب مازتلالا تارابتخا ضارغأل مدختست يهو

نمـضتتو ةباقرلل ةعضاخلا ةهجلا ىدل ةيلخادلا ةباقرلا لكيه اهنمضتي يتلاو ةعوضوملا ةيباقرلا  
نـع ةداع ةنيعملا ةفصلا ربعتو ، عمت    ا يف ةنيعم ةفص ثودح لدعم ديدحت تارابتخالا هذه

 .)ةيلاملا ةرادإلا ريدم ن م اهيلع عيقوتلا نود ءارش رمأ رادصإ(لثم نيعم يباقر ءارجإ فارحنا 
نـع ةيعون تانايب يطعت اهنكلو ، ةيلام ةميق تاذ تانايب يطعت ال تافصلا ةنياعمو  
ةـيلاحلا ءاـطخألا تالدعم ةنراقمو ، تاميلعتلاو ةمظنألا عابتإو ةيلخادلا ةباقرلا تاءارجإ   

 .ةقباسلا تاونسلا يف ءاطخألا تالدعمب
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 :تاريغتملا ةنيع -٢

اذه يفو ، تايلمعلاو ةدصرألا نم ةيليصفتلا ققحتلا تارابتخا ضا رغأل مدختست يهو
 .يبساحملا ماظنلا اهضرعي يتلا ةيدقنلا ميقلا ىلع زيكرتلا متي تارابتخالا نم عونلا

ضـعبو ةيئاـصحإلا بـناوجلاب ماملإلا رمألا بلطتي تاريغتملا ةنياعم مادختسا دنعو    
يعيبطلا عيزوتلا ميهافم اهمهأ نمو ا   يرايعملا أطخلاو يرايعملا فارحنالاو لدتعملا وأ احلطصم

 .لدتعملا فرحنملاو تانيعلا تاطسوتمل
 :جودزم ضرغ تاذ تانيع -٣

عونلا اذه مادختسا دنعو ، ًاعم تاريغتملا ةنياعمو تافصلا ةنياعم مادختسا متي هنأ ىنعمب 
 ىلإصـلخي نأ لـبق تايلمعلاو ةدصرألل ةيليصفتلا ققحتلا تارابتخا ءارجإ يف عجارملا أدبي   

 .ةيباقرلا رطاخملل ططخملا ريدقتلا ديؤت ةباقرلا تارابتخا تناك اذإ ام نأشب جاتنتسا
 :فاشتكالا ةنيع -٤

فاشتكاب عجارملل ديكأتلا وه اهنم فدهلاو ، تافصلا ةنياعم لاكشأ نم رخآ لكش يه     
نيـعم لدعم ىلع ديزي وأ يواسي أطخلا لدعم ناك اذإ عمت ،    ا يف لقألا ىلع دحاو أطخ
نأ عـجارملا دارأ اذإ لاـيتحا وأ شغ دوجو يف كشلا ةلاح يف فاشتكالا ةنياعم مدختستو   

 .كلذ نمةلثمأ ىلع لصحي 
 

 :ةنيعلا رطاخم 
دـحأ راـصتقا ةـلاح يف هنأ لامتحا نم أشنت يتلا رطاخملا كلت ةنياعملا رطاخمب دصقي        

ةنيع ىلع ةدصرألاو تايلمعلا قيقحت تارابتخا وأ ةيلخادلا ةباقرلا ماظن ذيفنت ىدم تارابتخا 
اهيلإ لصوتي دق يتلا جئات نلا نع فلتخت دق عجارملا اهيلإ لصوتي يتلا جئاتنلا نإف ، تايلمعلا نم

ىلع لمشت دق ةنيعلاف ، تايلمعلا نم عونلا اذه عيمج وأ باسحلا دونب عيمج رابتخالا لمش ول 
لكك عمت   .ا هيوتحي امم لقأ وأ ربكأ أطخ ةبسن
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 :تافصلا ةنياعم رطاخم -١
يف فارـحنالل لدعم فاشتكا ةجيتن كلذو ، يغبني ام ىلعأب ةيباقرلا رطاخملا ريدقت   •

ءارـجإ ىلإ كلذ يدؤيو ، لكك عمت    ا يف فارحنالل يقيقحلا لدعملا نع ديزي ةنيعلا
 .ةباقرلا ةءافك ىلع رثؤي امم ةنيعلا مجح ةدايز وأ ةيفاضإ تارابتخا

يف فارـحنالل لدـعم فاشتكا ةجيتن كلذو ، يغبني امم لقأب ةيباقرلا رطاخملا ريدقت    •
مدـع ىلإ كـلذ يدؤيو ، لكك عمت   يف فارحنالل يقيقحلا لدعملا نع لقي ةنيعلا  ا

نئارقو ةلدأ ىلع لوصحلل ا   مايقلا عجارملا ىلع بجي ناك ةعجارم تارابتخا ءارجإ
 .ةعجارملا ةيلاعف ىلع رثؤي امم ةيفاك

 :تاريغتملا ةنياعم رطاخم -٢
نأـب جاتنتسالا ديؤت ةنيعلا تناك اذإ كلذو ، يرهوج أطخ ىلع يوتحي عمتجم لوبق   •

يذلا تقولا يف ، يرهوج أطخ نمضتي ال  لاثملا ليبس ىلع باسحلللجسملا ديصرلا 
 .يرهوج أطخ نمضتي باسحلا هيف نوكي

جاتنتـسالا ديؤت ةنيعلا تناك اذإ كلذو ، يرهوج أطخ ىلع يوتحي ال عمتجم ضفر   •
هـيف نمضتي ال يذلا تقولا يف يرهوج أطخ نمضتي باسحلل لجسملا ديصرلا نأب  

 .ةقيقحلا يف يرهوج أطخ باسحلا
 

 :ةيئاصحإلا تانيعلا لحارم
 :راصتخاب يهو لحارم ةدع تانيعلا مادختسا بلطتي
 :ةيساسأ تاوطخ ٦ىلع لمتشيو ، ةنيعلا ميمصتو طيطخت  -١

 .رابتخالا نم فدهلا ديدحت •
ةنياعملا ةدحوو عمت •   .ا ديدحت
 .ةقثلا ىوتسم ديدحت •
 .عمتجملل عقوتملا يرايعملا فارحنالا ديدحت •
 .هب حومسملاأطخلا ديدحت  •
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 .ةنيعلا مجح ديدحت •
 .ةعجارملا تاءارجإ ذيفنتو ةنيعلا رايتخا -٢
 .ةنيعلا جئاتن مييقت -٣
 .ةنياعملا تاءارجإ قيثوت -٤

ةيداـشرتسا جذامن كانه نأب ًاملع ، ةعجارملا يف ةيئاصحإلا تانيعلل ديدش راصتخاب اذه  
تالداـعملا ىلع يوتحت تاريغتم وأ تافص ةنياعم تناك ءاوس ةعجارملا تانيع لمع قاروأل  
تاـفارحنالا تالدعم ديدحت كلذكو ةنيعلا مجح ديدحت يف ةمدختسملا ةيئاصحإلاو ةيضايرلا  

يهو ةنيعلا تادرفم رايتخا ةيلمع يف ةدعاسم ةيبوساح جمارب دوجو  ىلإةفا ضإلاب ، ةيرايعملا
عوجرلا نكمي عوضوملا اذه يف عسوتللو ) لسكإ(جمانرب لثم ةفلكم ريغ  تانيعلا رايعم  ىلإ، 

 .نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا نع رداصلا ةيئاصحإلا
 

 :أدلة اإلثباتكیفیة الحصول على  -٤/٢/٣ 
مكح معدل ةلوقعملاو ةلصلا تاذو ) ةمئالملا (ةيفاكلا تابثإلا ةلدأ ىلع لوصحلا يغبني 

 .ةعجارملا لحم ةفيظولا وأ جمانربلا وأ مسقلا وأ ةرادإلا نأشب هتاجاتنتساو ققدملا
عـجارملا اـهيلإ لـصوتي يتـلا جئاتنلا معدت يتلا      ةعجارملا ليلديه  تابثإلا نئارقو

نوـكي فوـس تاـبثإ ليلد يأ طيطختلا ةلحرم يف دد    حي نأ عجارملا ىلع بجيو،يلخادلا
 : يتالاب مامتهالا ةرورض عم ةعجارملا فادهأ قيقحتل ايرورض 

 ليلدلا ةءافك  -
 .عوضوملاب هتلص ىدم  -
 هتيلوقعم -

 :ديدحت عجارملا عيطتسي لخدملا اذه لالخ نمو 
 .  هينبت مت يذلا ةعجارملا بولسأ  -
 . هيلع لوصحلا ةقيرطو تابثإلا ليلد ردصم -
 .  صحفلا ىدمو ةعيبط  -
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 :تابثإلا ليلد تافص  مهأ 
 : يلي  ام اهمهأ نم ةديدعتافصب تابثإلا ليلد فصتي 

 :تابثإلا ليلد يف ةءافكلا ىوتسم ددحت ةيلاتلا طاقنلاو :ةءافكلا  -١
ةـيفاك ةـيمكلا ةيحانلا نم ربتعت يتلا تامولعملا    ىلع يوتحيءفكلا تابثإلا ليلد  •

ثـيحب دياحمو يعوضوم وهف  ةيفيكلا ةيحانلا نمو ، ةعجارملا جئاتن قيقحتل ةمئالمو 
 .  ةقثلا  هيف رفوتت

ءوـض يف بسانم صحف قاطن رايتخا مت اذإ   يفاك ةعجارم ليلد ىلع لوصحلا نكمي •
 :اهزربأ تارابتعالا نم ددع 

 .ةعجارملا اهل ضرعتت يتلا رطاخ ملاو ةيبسنلا ةيمهألا -
 . ةيلخادلا ةباقرلا  مييقت -
 . ةعجارملا تانيع ءاقتنا  -
 .  ةيليلحتلا تاءارجإلا ضعب ذيفنت -

يذلا بولسألاو  هردصمو ليلدلا ةعيبط ىلع دمتعت ةعجارملا ليلدب قوثولا ةجرد نإ •
دـق يتـلا بيلاسألاو رداصملاو ةلدألا لاكشإ ددعتل ارظنو   . هيلع لوصحلل مدختسا

نم ققحتلل يعسي نإ عجارملا ىلع ناف تابثإلا ةلدأ ليلحتو عمج  ءانثأعجارملا هجاوت 
ةـفلكتلاو نمزـلا    راطإ نمض اقوثو رثكألا يه ةمدختسملا بيلاسألاو رداصملا نأ
 .ةعجار ملا ةيلمع يف ةددحملا

  :عوضوملاب ةعجارملا ليلد ةلص  -٢
، ةعجارملا فادهأب ةقيثولا ةلصلا تاذ ةمولعملا وه عوضوملاب قلعتملا ةعجارملا ليلد نإ

ةددحم ةعجارملا فادهأ نوكت نأ بجي عوضوملاب هلص اذ ةعجارملا ليلد نإ نم ققحتلل و
 .طيطختلا ةلحرم يف حوضوب 

 :ةيلوقعملا  -٣
جئاـتنلا عم اهيلع لوصحلا ةفلكت لداعتت يتلا ةمولعملا وه لوقعملا تابثإلا ليلد نإ  

 .  اهيلع لوصحلا يلخادلا عجارملا لواحي يتلا
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 : تابثإلا ليلد رداصم 
 .درجلاو تابثإلا رضاحم لثم، عجارملا لبق نم هئاشنإ متي تابثإ ليلد  -
 .تادنتسملاو قئاثولا لثم ة عجارملا لحم ةهجلا نم هيلع لوصحلا متي تابثإ ليلد -
 .تاقداصملا لثم، ) ثلاث فرط(ريغلا نم هيلع لوصحلا متي تابثإ ليلد  -

 

 :تابثإلا ليلد ىلع لوصحلا بيلاسأ 
 :ةيلاتلا بيلاسألا نم رثكأ وأ بولسأ لالخ نم تابثإلا ليلد ىلع لوصحلا نكمي 

 . ةسوململالوصألا وأ تادنتسملاو تالجسلا رابتخا صحفلا نمضتي : صحفلا  •
 .نورخآ هب موقي يذلا ءارجإلا وأ ةجلاعملا ىلإ رظنلا ةظحالملا نمضتت: ةظحالملا  •
 يوذ صاخشأ نم تامولعم نع ثحبلا راسفتسالا نمضتي: ةقداصملاو راسفتسالا  •

 ةيجراخ فارطأ نم ةباجإلا نمضتتف ةقداصملا امأ ،ةهجلا جراخ وأ لخاد نم عالطالا
 .ًالثم ةيبساحملا تالجسلا اهيوتحت يتلا تا مولعملا زيزعتل راسفتسا ىلع

ةيلـصألا تادنتـسملل ةيباـسحلا ةـقدلا نم ققحتلا باسحلا نمضتي     : باسحلا  •
 . ةيبساحملا تالجسلاو

ةـمهملا تارشؤملاو بسنلا نم ةيليلحتلا تاءارجإلا فلأتت ،  : ةيليلحتلا تاءارجإلا  •
تاـمولعملا عـم ةضراعتم   نوكت يتلا تاقالعلاو تابلقتلل ثحبلا جئاتن اهنمض نمو 

 .أبنتملا غلابملا نع فرحنت يتلا كلت وأ ةقالعلا تاذ ىرخألا ا 
 : تابثإلا ليلد ةعيبط 

ةـلدأ فينصت نكميو  ، يوفش وأ يئرم لكشب وأ ةيدنتسم ةقيثو ةروصب تابثإلا ليلد نوكي 
 : يلاتلا وحنلا ىلع تابثإلا 

يلعف دوجو هلو اهسملنو اهارن نأ ع يطتسن ةدام هل يذلا ليلدلا وهو: يداملا ليلدلا  -١
ةعاـضبلاو تارايـسلاو تالآلاو تادـعملاو ينابملاو يضارألا    : لثم هصحف نكميو 

لكـش ليلدلا اذه ذخأي نأ نكميو  . تابثإلا ةلدأ ىوقأ نم ربتعيو اهريغو ةيدقنلاو 
ويديف  ةيفارغوتوف(روص  زـيزعت لئاسو نمو  . ةينايب موسرو طئارخو تاططخمو ) ، 
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ةدهاشملا ءارجإب رثكأ وأ نيعجرملا نم نينثا مايق ، ا بناوج   دهاشم متي يتلا روصقلا
 .كلذ نكمأ نإ ةعجارملا لحم  ةرادإلان ع نيلثمم ةبحصب كلذو

نـم نوـكتي يذلا وه   :  ينورتكلالا وأ يداملا هلكشب) يقئاثولا( يدنتسملا ليلدلا  -٢
 ،اـهريغو تالجـسلاو ريتاو   فلاو دوقعلا لثم ، ةبوتكملا ةيمسرلا قاروألا نم ةعومجم

 ًةداعو، تابثإلا  تايلمع يف ةمدختسملا عاونألا رثكأ نم ةلدألانم عونلا اذه ربتعيو 
ىلع و ةعجارملا فادهأب وعوضوملاب هتلص ىلع يدنتسملا ليلدلاب قوثولا ةجرد  دمتعت
 .هردصم

ًايقفأ وأ ًاي سأر تانايبلا ليلحت لالخ نم هيلإ لوصولا متي يذلا وهو: يليلحتلا ليلدلا  -٣
 . ليلحتلا اذه نم تاجاتنتساو جئاتن ىلإ لصوتلاو اهضعب عم رهاوظلاو قئاقحلا طبرو 

نيرخآلا وأ ةعجارملا لحم ةهجلا يلثمم نم هيلع لوصحلا متي يذلا وهو : دوهشلا ليلد -٤
ىـلع درـلل اهمالتـسا     متي يتلا تانايبلا قيرط نع وأ ، تالباقملا ءارجإ قيرط نع
هزيزعت يغبنيو ةيقوثو ملا ةيحان نمليلدلا عاونأ لقأ ليلدلا اذه ربتعي و ،تاراسفتسالا

ةـلباقملا متت نم ةطساوب بوتكم ديكأتب امإ كلذ نوكي نأ نكميو ىرخأ ةلدأب ًامئاد  
لكـشبو  . دعب اميف تالجسلا صحفب وأ صخش نم رثكأل ةلقتسم ةلباقمب وأ ، هعم

دكأتلاو عوضوملاب هتلص ىدمو يوفشل ا ليلدلا ةيقوثوم مييقتعجارملا ىلع يغبني ماع 
ىدمو هتربخو هتفرعمو ، هتفيظو ىوتسم (  هتلباقم تمت يذلا صخشلا ةيقادصم نم
 .) هتحارص

 : تابثإلا ةلدأب قوثولا ةجرد 
ناـيعألا  دوـجو تابثإل ةيلاع ةجرد ىلإ  هب  ًاقوثومنوكي يئرملا تابثإلا ليلد   §

 .اهتميق وأ اهتيكلم تابثإل سيلو 
نم رثكأ ةقث لحم نوكي نأ نكمي عجارملا لبق نم هءاشنإ متي يذلا تابثإلا ليلد   §

 .  تاقداصملا لثم نيرخآلا نم هيلع لوصحلا متي يذلا كلذ
متـي يذلا ليلدلا نم ةقث رثكأ ريغلا نم هيلع لوصحلا متي يذلا تابثإلا ليلد   §

 .ةعجارملا لحم ةهجلا نم هيلع لوصحلا 
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 . هب قوثولا ةجرد نم ديزي رداصم ةدع نم هيلع لوصحلا متي يذلا ليلدلا §
 .ةعجارملا ليلد ىلع افعضو ةوق ةيلخادلا ةباقرلا ماظن  ةءافك سكعنت §
 .يوفشلا ليلدلا نم يوقا بوتكملا ليلدلا  §
 .اهروص نم لضفأ ، اهرفوت نكمأ اذإ ةيلصألا قئاثولا  §

 : تابثإلا ةلد ألقيثوت لا ةيمهأ
،  لمعلا قاورأ نمض ةبسانم ةروصب تابثإلا ليلد قيثوتب موقينأ يلخادلا عجارملا ىلع بجي 

 :يلي ام يف ليلدلل بسانملا قيثوتلا ةيمهأ زربتو 
 هريراقتو عجارملا  ءارأمعديو دكؤي  -١
 ةباقرلا ةيلاعفو ةءافك ديزي  -٢
 .ةعجارملا ريياعمل اقبط لمعلاب عجارملا مايق ىلع لدي  -٣
 .  تالؤاست ةيأ ىلع ةباجإلا وأ ريراقتلا دادعإ لجا نم تامولعم ردصمك ربتعي -٤
 .فارشإلاو طيطختلا تايلمع لهسي  -٥
 .نيعجارملل ينهملا ريوطتلا ىلع دعاسي  -٦
 . ةيضرم ةروصب زجنأ دق عجارملل دنسملا لمعلا نإ نم ققحتلا ىلع دعاسي  -٧
 .لبقتسملا يف هيلإ دانتسالا لجا نم  ذفنملا لمعلا نأشب تابثإ ليلد رفوي -٨

 :لمعلا قاروأ 
لاـثملا ليبس ىلع نمضتي يذلا ينهملا ليلدلل بوتكملا مظنملا عيمجتلا لمعلا قاروأ  لث مت

دـمتعي يتلا تامولع  ملاو جئاتنلاو ةمزاللا تاساردلاو صوحفلاو تاءارجإلاو ةعجارملا جمارب
لـمع قاروأ دادعإ  يرورضلا نمو ، ةعجارملا ريرقت دادعإ  دنع هيأر نيوكت يف عجارملا اهيلع

ةمكحل قاروألا كلت لكشو تايوتحم ديدحت رمأ كرتي  وةعجارملا ماهم نم ةمهم لكب ةصاخ 
لمع ةعيبطو ريرقتلا تابلطتمو ةعجارملا تاجايتحا اهبجومب يعاري نإ نكمي يتلا عجارملا ةنطفو 

لـمع قاروأ دادعإ   يفدعاسي دق ةيلاتلا طباوضلا ةاعارم ناف كلذ عمو ، قيقدتلا لحم ةهجلا 
 :ةبسانم 
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ةيساسألا تامولعملا مضي يذلا مئادلا فلملا نيب اهيف قرفي تافلم يف لمع لا قاورأ ظفح -١
تاـمولعملا مضي يذلا يلاحلا فلملا نيبو ةقحال ةعجارم ءارجإ دنع عجارملا اهجاتحي يتلا  

 . ةيلاحلا  ةعجارملا ةمهمب ةقلعتملا
 :لمعلا قاروأل ةيلكشلا بناوجلا  -٢

 .لمعلا قاروأل ةدحوم جذامن لامعتسا  §
 .لمعلا قاروأ تايوتحمل سرهف لامعتسا  §
 .تامولعملاوتاعوضوملا ةلودج وأ ةسرهف يف ةلوقعمو ةلهس ةقيرط لامعتسا  §
 .لمعلا قاروأ تاحفص ميقرت  §
 .لمعلا قاورأ نم ةحفص لك ىلع يلي ام نيودت  §

ü  اهيقدت متي يتلا ةهجلا مسا. 
ü يلاملا قيقدتلا ةلاح يف ةيلاملا مئاوقلا خيرات. 
ü  ةعجارملا لحم باسحلا وأ عوضوملا . 
ü  ةقرولا هنمضتت يذلا عوضوملا. 
ü  ءاهتنالا خيراتو دادعإلا خيرات. 
ü  لمعلا ةقرو دعي يذلا صخشلا عيقوت. 
ü  لمع ةقرو لك يف تامولعملا ةعجارمب ماق يذلا صخشلا عيقوت. 

 : ةديجلالمعلا قاروأ صئاصخ  -٣
 نأبجي : ةقدلاو لامكلا  • حوضوب رهظ ت ناو تايصوتلاو جئاتنلل ابسانم امعد رفوت

 .هقاطنو صحفلا ةعيبط 
مـهفت نـم لمعلا قاروأ لمعتسي صخش يأ نكمتي ثيحب    :زيكرتلاو حوضولا  •

نمضتت نأ بجي امك  ، اهيلإ لوصولا مت يتلا جئاتنلاو صحفلا قاطنو ةعيبطو اهفده
 .يق طنم دانسإ تاذو هسرهفم قئاثولل ةصالخ لمعلا قاروأ

لـبق نـم ةدعم لوادج مادختسا لالخ نم متي نإ نكمي اذهو    :دادعإلا ةلوهس  •
اقبـسم ةـعوبطم ةـيجذومن ةـيباقر قئاثو     يأ  وأةعجارملا لحم  مسقلا وأ ةرادإلا
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دـعاوق مادختـسا لالخ نم    ةيلآ ةروصب ةدعم ةيجذومن لمع قاروأو تارامتساو
 .)word( تاملكلا ةجلاعم جماربوأ تانايبلا 

ةدودـحم نوكت اهنم ةدافتسالا ن  إف كلذك نكت ملنإو  : ناقتإلاو ةءارقلا ةلوهس •
 .يباقر تابثإ ليلدك اهتميق دقفت دقو 

نوـكت نأ بـجي لمعلا قاورأ اهنيمضت متي يتلا تامولعملا    نإ :عوضوملاب ةلصلا  •
  .عوضوملاب ةلصلا ةقيثوو ةمهملا رومألاب ةروصحم 

سرهف داجيإ لالخ نم قستم لكش يف ضرعت ناو ةمظنم نوكت نأ بجي  :ميظنتلا  •
ةـيلمعب ةقلعتم ليصافت ةيأ فذحت ال ىتحو  . هتعباتم لهستو يقطنم بولسأب بترم

مدـقتل اـقفوو ، ةعجارملاب مايقلا ءانثأ لمعلا قاروأ ءافيتسا متي نأ بجي ، ةعجارملا   
  .لمعلا

يف ترفوـت اذإ ةقشم لقا نوكي فوس نيفرشملا ىلإ دنسملا لمعلا   : ةعجارملاةلوهس  •
 .هالعأ اهلوانت مت يتلا صئاصخلا لمعلا قاروأ 
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 .إرشادات عامة لكیفیة تنفیذ مھام مراجعة األداء -٤٤/٢/٤
 نأ ىـلع هـلالخ نم مكحلا نكمي يذلا ةعجارملا بولسأ ا   رعت  أ ىلع ءادألا ةباقر ف

 )Economy(داصتقالا ئدابم مادختسا ءوض يف تءاج دق ةباقرلا لحم ةهجلاب ةققحملا جئاتنلا 

فرعتلا عم ، ةموسرملا فادهألل ًاقفو و) Effectiveness(ةيلاعفلاو ) Efficiency(ةءافكلاو 
ةيلوئـسملا ديدحتل كلذو ،اهيلإ تدأ يتلا بابسألاو ذيفنتلا دنع ترهظ  يتلا تافارحنالا ىلع  
    .ىرخأ ةهج نم ةميلسلا ةيلبقتسملا تاسايسلا مسرو ةهج نم ةيرادإلا

و اـ   ) ياسوتنإ (INTOSAIايلعلا ةباقرلا ةزهجأل ةيلودلا  ةمظنملاف رعت  أب ءادألا ةـباقر
داصتقالا صوصخب ةيموكحلا تامظنملا وأ عيراشملا وأ جماربلا ةيلاعفو ةءافكل لقتسم صحف "

تانيسحت ىلإ ءاضفإلا فد ٢ ."و  
فد  ةيلاتلا ةعبرألا رصانعلا عيمج وأ دحأ صحف ىلإ ءادألا ةعجارم و: 
 :داصتقالا نم ققحتلا .١

اهتفلكت ليلقت نم دكأتلل دراوملا مادختسا ا   ىوتسم ىندأ  ىلإمتي يتلا ةيفيكلا صحف يه
 .ةبسانملا ةدوجلىلع ةظفاحملا ر ابتعالا نيعب ذخألا عم نكمم
 :ةءافكلا نم ققحتلا .٢
علسلا نم تاجرخملا نيب ام ةقالعلا ةبقارمو ةيداملاو ةيرشبلا  اهدراوم لامعتسا يف ةهجلا ةءافك

 . اهقيقحت لجأ نم تمدختسا يتلا دراوملاو) ىرخألا جئاتنلا نم اهريغ وأ(تامدخلاو 
 :ةيلاعفلا نم ققحتلا .٣

ةيلعفلا جئاتنلاو ةفدهتسملا جئاتنلا نيب ام ةقالعلا ديدحتو ، ةعجارملا لحم ةهجلا فادهأ قيقحت 
 .ةطشنألاو جماربلاو تاعورشملل 

 :اهتيمنتو ةئيبلا ىلع ةظفاحملا .٤
رابتعالا يف ذخألا بجي )ةيلاعفلا ،ةءافكلا ،ةيداصتقالا(ءادألا ةعجارم رصانع قيبطت دنع      ،

دنع نوكي نأ بجيف ةئيبلا ىلع يبلس رثأت نم دبالو ناك نإف ، اهتيمنتو ةئيبلا ىلع ةظفاحملا 
 . نكمم ىوتسم ىندأ

                                                 
 .١١ص ) ٣٠٠٠ ISSAI(ياسوتنإلا  –ءادألا ىلع ةيلاملا ةباقرلل ةيذيفنتلا تاهيجوتلا  ٢
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 :ةقباسلا ءادألا رصانع ىلع ماع لاثم يلي اميفو 
ًالك وأ ًادحاو لوانتي نأ بجي لاثملا ليبس ىلع ىفشتسم ءانب جمانرب  ءادأ مييقتو صحف نإ
 :ةيلاتلا بناوجلا نم

تافصاوملاب ديقتلا  ىدمديدحتل عورشملا طبض تاءارجإو دقعلاو ضورعلا ميدقت  •
 .)ةيداصتقالا. (ةررقملا ةفلكتلا دودح نمض وأ ةفلكتلا نم ىوتسم لقأو ينمزلا ىدملاو

•  نيينفلاو ءابطألا عيزوتو تازيهجتلاو ةيحارجلا تايلمعلا ةعاقو ة رسألا مادختسا
 .)ةءافكلا.(ةدناسملا تامدخلا لماكتو نييرادإلاو

نيسحت تالدعمو راظتنالا مئاوق يف ىضرملا ددع ضيفخت  -لاثملا ليبس ىلع –جئاتن  •
 ).ةيلاعفلا(خلا ...ةجلاعملاو صيخشتلا
ثيح نم ىفشتسملا فرغ ناردج تافصاوم لثم ىفشتسملل ةيئيبلا ةحصلا ةمالس  •

تاراسملا ةمالس كلذكو ،ميثارجلاو ايريتكبلل اهتمواقمو اهميقعتو اهفيظنت ةلوهس 
 .)ةئيبلا. ( ةرطخلا ةيبطلا تايافنلا نيزخت ةفرغو ةددحملا

 :ةعجارملا تاعوضوم رايتخا سسأ  
 :اهمهأ نم تارابتعا ةدعل اقفو  ةعجارملا تاعوضوم رايتخا متي  

 :ةيمهألا  -١
داريإلاو قافنإلا  ىلإةفاضإلاب ةيموكحلا لوصألل ةيلامجإلا ةميقلا مييقت ىلع دنتست 

دنع  ًاماه ًالماع مييقتلا ةمهم هنع رفست نأ نكمي يذلا لمتحملا رثألا لكشي تيح ، يونسلا
ةمهاسم مهاستو  ًايبسن ةريبك ةنزاوم اهل يتلاو ةيمهألا تاذ ةطشنألاف ةعجارملا تالاجم رايتخا
تداز املكف ، ةعجارملا لاجم يف  ًاريبك اهرثأ نوكي ةيموكحلا ةهجلا فادهأ قيقحت يف ةحضاو
 .مييقتلل عوضومك اهرايتخا ةيولوأ تداز املك ةباقرلل ةعضاخلا ةهجلا ةيمهأ
 :ةيلباقلا  -٢ 

ءوـس وأ ، لالغتسالا ءوسو ريذبتلاو بعالتلا ىلإ ةطشنألا وأ جماربلا ضرعت ةيلباق نإ  
جماربـلا ًةـصاخ ةـلمتحملا ماهملا يف ريكفتلا دنع ةعجارملا لاجم يف يسيئر لماع يه ةرادإلا    
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رـثكأ طاـشنلا وأ جمانربلا نوكي امك ،ةماه تاريغت ءارجإ نمضتت يتلا جماربلا وأ ،ةديدجلا   
 .ةيلخادلا ةباقرلا ماظن يف فعض طاقن فاشتكا متي امدنع بعالتلل ةيلباق

 :ءادألا رطاخم  - ٣
مهف كلذلو ءادألا ةعجارم جئاتن ا   ىظحت يتلا ةيمهألا مييقت نيعجارملا ىلع نيعتي

 : يف لثمتتو لامعألا هذه لثم اهيلع يوتحت يتلا راطخألا مييقتب نوبلاطم 
 .ةفشتكملا روصقلا هجوأ ةجلاعم يف ةرادإلا يخارت •
 .نيفظوملا ةكرح يف ريبك رييغت ءارجإ •
 .ةباقرلل ةعضاخلا ةهجلل ةررقملا فادهألا ديدحت مدع •
 .قافنإلا يف ةريبك ةدايز وأ  ضافخنا •
رثكأ نوكي ، ةحضاو ريغ ةئيب يف نوكي يذلا وأ ديقعتلاب مستي يذلا ةهجلا طاشن  •

قبطت ال يتلاو فيعضلا ءادألا تاذ تادحولا يف ف، ءادألاب ةقلعتملا لكاشملل ًاضرعت
طاقن ةسارد لضفألا نمف )داصتقالا-ةءافكلا -ةيلاعفلا(ءادألا ةباقر رصانع اهيلع   ،

 :يلي ام ةاعارمب للخلا وأ فعضلا
 .ةعجارملا ةيلمع ىلع اهريثأت ىدم •
 ).ًايلام( ًايدام اهمييقت •
 .ةديجلا تارادإلا ىلع هذه للخلا طاقن ريثأت ىدم •
 .اهتطشنأب ةدحولا مايق ةءافك ىلع اهريثأت ىدم •
 .يلكلا داصتقالاب اهتقالعو ةطشنألا وأ جماربلا ذيفنت ىلع اهريثأت •
 .جمانربلا وأ طاشنلل ةبسنلاب ةيلخادلا ةباقرلا رصانعو ةيعجرملا تاهيجوتلا يف صقنلا •

 :ةربخلا  -٤
ةهجلا ةطشنأ ةفرعم نم نكمت يتلاو ةعجارملا تايلمعل ةقباسلا ةسرامملا نع ةجتان يهو  

ةنيعم ةرادإ وأ ةهج نع عجارملا ةربخ تدادزا املكف ، روصق نم هيوحت ام ةفرعم و ةددعتملا
ةطخ نمض ةمهمل ا جاردإ ةيمهأ يف ديزي امم روصقلاو للخلا نطاومب ربكأ عالطإ ىلع ناك املك

 .   ةيونسلا ةعجارملا 
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 :رييغتلا لامتحا  -٥
وأ جماربـلا ىـلع رييغتلل ةلباقلا ةيليغشتلا تالا      ا وأ جماربلل ةعجارملا يف ةيولوألا ىطعت

اعت دق يتلا تالا طاشنلا يف رييغتلا قيعت لكاشم ينا. 
 :ءادألا ةعجارم يف ةيلخادلا ةباقرلا ةمظنأ مييقت ةيمهأ

قيقدتلا لحم ةهجلا  مازتلاىدم ديدحت يه يلخادلا عجارملل ةيسيئرلا ماهملا ىدحإ  نمنإ 
، ةدحوملا ةحئاللا نم ةرشاعلا ةداملا نم )  ٢(ةرقفلا يف درو امبسح ةماعلا حئاوللاو ةمظنألاب  

ريثأت هلو ةماع ةفصب يلخادلا عجارملا تايولوأ  دحأربتعي ةيلخادلا ةباقرلا ماظن مييقت نأ امك 
ةعجارم ةمهم رايتخا متي اهيلع  ًءانبيتلا لماوعلا دحأف . ءادألا ةعجارم ةمهم رايتخا ىلع ريبك

ءوسو بعالتلل يموكحلا طاشنلا وأ جمانربلا ةيلباق ينعي يذلا  "ةيلباقلا"لماع وه ءادألا 
 .ةيلخادلا ةباقرلا ماظن مييقتب ريبك لكشب طبترم وهو ،ةرادإلا

 ،ةيسيئرلا ةمظنألاب مازتلالا مدع ةلاح يف وأ ةيلخادلا ةباقرلا ماظن يف فعض طاقن دوجوف 
نع ثحبلاب عجارملا أدبي مث  ،كلذببسب ثدحت دق  يتلا" رطاخملا"ديدحت نم عجارمل ا نكمت

ةباقرلا تاءارجإب مازتلالا مدع نع مجانلا رثألا ىلع عنقم ليلدك ًالعف تعقو يتلا تالاحلا 
 . ةيلخادلا

نييـعت تارارـق نأ ءادألا ةعجارم ماهم ىدحإ يف عجارملا دجي امدنع ،لاثملا ليبس ىلعف   
عجاري نم دجوي الو ةهجلا سفن يف نيفظوملا نوئش ريدم قيرط نع متت ةصاخ ماهمل نيفظوم 

كاـنه نأ   نيبت ةسرامملا هذهف. اهجراخ وأ ةهجلا لخاد نم ءاوس اهدمتعي وأ تارارقلا كلت
نييعت ىلع نيفظوملا نوئش ريدم ةردقب لثمتم رطخ ىلإ يدؤي ةيلخادلا ةبا قرلا ماظن يف فعض
 .نينيعم صاخشأل اهزجح وأ ةحاتملا فئاظولا بجحو ضرغ يأل بغري نم

تايـصوت نإـف   ) Systems(مظنـلل ةهجوم ةباقر يه ءادألا ىلع ةباقرلا نأ ثيحو  
ةـباقرلا يف فعـضلا    طاـقن ةـجلاعمل ةهجوم نوكت نأ بجي اهريراقتو ءادألا ىلع ةباقرلا  

تاءارـجإلا ذاـختال دوـهجلا هـيجوتو     ) ةـيميظنتلا (حئاوللاو ةمظنألاب مازتلالاو ةيلخادلا 
 . ةيدرف تالاحك اهتجلاعم نم رثكأ ةراثملا تاظحالملا راركت عنمت يتلا
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 لمھمة مراجعة أداءمثال عام 
 في إدارة المشتریات بأحد األجھزة الحكومیة

 

 :ةيموكحلا تايرتشملاو تاسفانملارطاخم ريدقت : ًالوأ
دـيدحت   نمضتت لاثملا اذه يف يهو، ريغتلل ةرياسمو ةرمتسم ةيلمع رطاخملا مييقت ةيلمع 

فد ورييغت اهيلع أرط يتلا فورظلا   ةرورـضلاب سيلو  كلذ نع ةجتانلا  رطاخملا ءاوتحاكلذ
 .اهيشاحت

نيفظوـم ا  ف  موقي نأ نكمي يتلا تالماعملا كلت ةيموكحلا دوقعلاو تاسفانملا رطاخم نم
راعـسألا ةـفرعم تاءاـطعلا يمدقم دحأل نكمي    ثيح ، اهسفن ةهجلا لخاد نم نييموكح 

تامولعملا هذه مادختسا يلاتلابو ىرخألا تاءاطعلا يمدقم ا   مدقت يتلا راعسألا وأ ةيريدقتلا
 :ةيلاتلاةملتحملا رطاخملا  ىلإ ةفاضإلاب، نيمدقتملا لضفأ نوكي ال دق هنأ م غر ءاطعلاب زوفلل

تاءارجإلا وأ ءارشلا تاسايسل ءاطغك ةيموكحلا تايرتشملاو تاسفانملا ماظن مادختسا  -١
ةدعاسملا تامولعملا مظن بايغ لظ يف ةهجلا لبق نم ةدمعتملا ريغ وأ ةدمعتملا ةئطاخلا 

 .فادهألا حوضو مدع و تايرتشملا فئاظو ذيفنت يف
وأ عورـشملل ةردـقملا فيلاكتلا دادعإ وأ تافصاوملاو طورشلا دادعإ يف ةقدلا مدع    -٢

بايغ لظ يف كلذ يف ماظنلا ىلع لياحتلاو ةعورشم ريغ فادهأ لجأل امهيف ةغلابملا 
ةبساحملا دوجو مدع كلذكو عيراشملاو تايرتشملل ةيرعسلا تاسايسلاو ةميقلا ليلحت 

 .يموكحلا طاشنلا يف فيلاكتلا ةبساحمو ةيرادإلا
تافصاوم ىلع ةقحال تاليدعت ءارجإو ةسفانملاب زوفلل راعسألا ضفخنم ءاطع ميدقت  -٣

 .دقاعتملا لبق نم ربكأ حابرأ ينجل دقعلا
يف يهو ةفلتخم ءامسأبو ةيمهو اهضعب نوكت دقو ةفلتخم تاكرشل ةفلتخم تاءاطع ميدقت -٤  

 .هئابرقأءامسأب و أ لواقم مساب وأةدحاو ةكرش ةقيقحلا 
ا -٥  .ايصوت يلاتلابو ةنجللا ءاضعأ ىلع رثؤي دق امم ضورعلا صحف ةنجل سيئر ذوفن
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ةـيماظنلا ججحلا قالتخا  وتاكرشلا يبودنمل تافصاوملاو طورشلا ةسارك عيب ضفر  -٦
 .ءاطعلا لوخد نم مهضعب عنمل

يدؤي دق امم نيدقاعتملاو ةيموكحلا ةهجلا يلوؤسم عم ةيراجت وأ ةيرسأ تاقالع دوجو   -٧
 .مهنيب مكحملا ؤطاوتلا ىلإ

وأ ءارـشلا ةرادإ يف لمعلا ميسقت نزاوت مدعو فئاظولاو تابجاولا نيب لصفلا مدع   -٨
 .بعالتلا اذه ءافخإو بعالتلا ىلإيدؤي دق امم عورشملا 

صحفلا متي وأ نيدروملا لبق نم ةمدقملا تامدخلاو علسلا رابتخاو صحفب مايقلا مدع  -٩
تأـشنأ يتلا ةرادإلاب صحفلا ةيلوؤسم   ضيوفتوأ نيصصختم ريغ نيفظوم لبق نم 

يف أـطخلا ببـس ناك نإ قئاقحلا ءافخإ ةلواحمل ةرطاخم كانه نوكي يلاتلابو بلطلا   
 .بلطلا تأشنأ  يتلا ةرادإلا كلت يه تافصاوملاو طورشلا
صـحفلا رـضحم يف تـبثيو ةقباطم ريغ يهو دقاعتملا نم تامدخلاو علسلا مالتسا     -١٠

ةقباطم ا   .أ مالتسالاو
طورـشب مهمازـتلا مدع دنع نيدروملا نم ةمدقملا نامضلا تاباطخ ةرداصم لامهإ    -١١

 .ةهجلا ىلع ةيلاملا فيلاكتلا ةدايز ىلإيدؤي امم دقاعتلا 
اـ  يتلاو ةيموكحل ا تالوقنملا عيبوأ فالتإ  -١٢  أ ىلع ةديدج وأ ةديج ةلاح يف نوكت دق

 .ةفلات وأ ةدرخ
نم ةصاخو ةريبك غلابمب تالقانملا نم ديدعلا ءارجإب ةيموكحلا تاهجلا نم ريثكلا مايق  -١٣

مدـع وأ ةيومنتلا عيراشملا نم ريثك ذيفنت ريخأت   ىلإكلذ يدؤي امم عبارلا بابلا دونب 
 .ةلودلا قفارمل ةيساسألا ةينبلا ءاشنإ لامكتسا يف رخأتلاو اهذيفنت
 .نيضوفملا نيلوؤسملا ةيحالص ىلإلوصولا لجأ نم لامعألا وأ تايرتشملا ةئزجت ا  -١٤
ةـهجلا نأ ةـيلمعلا هذه يف ةلكشملا رهظتو جراخلا يف يدنتسملا دامتعالا حتف ةيلمع    -١٥

دورو  لـبق جراـخلا   ىلإلاومألا ليوحتو دامتعالا حتفب رمأ رادصإل رطضت ةيموكحلا 
نم ماعلا لاملاب ةميسج رارضأ قاحلإ لامتحا  ىلإيدؤي امم فرصلل ةديؤملا تادنتسملا 
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دوـقعلل مهـتفلاخمو نيدقاعتملا مازتلا مدع دنع ،    راعسأقورف ةموكحلا لمحت لامتحا 
 .ةينطولا ةلمعلا ريغب عفدلا دنع فرصلا راعسأ قورف رطاخم ىلإةفاضإلاب 

 
ةـهجلاب ةـطيحملا فورظلا ىلع أرطت يتلا ةلصاوتملا تا   ريغتلا نإف قبس ام ىلع ًءانبو

ةـئيب نإـف ةيليغشتلاو ةينوناقلا ةمظنألا ريغتو طاشنلاو ةيداصتقالا رومألاب ةقلعتملاو ةيموكحلا   
 .امئاد ةروصب ريغتت ةهج يأل رطاخملا

 ًاقباس اهديدحت مت يتلا رطاخملل ةباجتسا ةباثمب ةيباقرلا لئاسولاو ةطشنألا نوكت و اذه
ىرـج يتـلا ةـعقوتملا جئاتنلا فنتكت يتلا دكأتلا مدع ةلاح ءاوتحا لجأ نم اهميمصت متيو    

 .اهديدحت
  .رطاخملا كلت ءاوتحال ةنكمملا ةيباقرلا لئاسولاو ةطشنألا ديدحت متي فوس يلي اميفو

 

تاـسفانملا رطاـخم ءاوـتحال ةنكمملا ةيباقرلا لئاسولاو ةطشنألا    : ًايناث 
 :ةيموكحلاتايرتشملاو 

تاهاتم يف طارخنالا مدعب اهيف نودهعتي ةيطخ  تارارقإميدقت نيسفانتملا نم بلطلا  -١
 .ةرشابم ريغ وأ ةرشابم بيلاسأب ءاوس ؤطاوتلا

نيـب لـصفلا مث نـمو و حلاصملا يف ًاضراعت لكشت يتلا لامعألا عاونأ ديدحت     -٢
 .ةضراعتملا فئاظولا

 .تايرتشملاب نيلماعلا نيفظوملا كولس طبضت كولسلل دعاوق دادعإ -٣
تاءاـشنإلا عيراـشم وأ ةارتشملا ةعاضبلا صحفو شيتفتل ةننقم تاميلعت عضو     -٤

صخـشلل ةلماكلا ةيلوئسملا لمحت ىلع اهيف صن    ي دقو ةبولطملا تادعملاو ةملتسملا
دوـجوملا عـم مالتسالا رضحمب ءاج ام قباطت مدع ةلاح يف صحافلا وأ ملتسملا   

 .يلعفلا 
 .تايرتشملا فئاظو ذيفنت يف ةدعاسملل تامولعمةدعاق ءاشنإ  -٥
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ةيميقلا ةسدنهلا نم ةدافتسالاو ةيموكحلا تاطاشنلا يف ةميقلا ليلحت موهفم لاخدإ  -٦
 .كلذ يف

ةيعرفلا تاينازيملا نيبو اهنيب قيسنتلاو عيراشملاو تايرتشملل ةيريدقت ةنزاوم دادعإ  -٧
هذـه نأ ثـيح ةيملع    سسأ ىلع ةينبم نوكت نأ ىلع ةماعلا ةنزاوملاب اهطبرو
، ةبولطملا تانيسحتلا قيبطت ، فيلاكتلا ، قاوسألا ةسارد ىلع ةرادإلا ربجت ةنزاوملا
 .دراوملل لثمألا يداصتقالا مادختسالاو

 .تاعورشملاو تايرتشملل ىدملا ةريصقو ةليوط فادهألاب نايب -٨
 . تارادإلا نم اهريغو تايرتشملا ةرادإ نيب ماتلا قيسنتلاو حضاولا لماكتلا قيقحت -٩
ىـقبت رطاـخملا    ءاوتحالةنكمملا ةيباقرلا لئاسولاو ةطشنألا ضعب ضارعتسا دعبو اذه      

تاءارـجإ دـيدحت    وةيموكحلا تايرتشملاو تاسفانملا ىلع ةباقرلا ةيفيك يهو ىرخأ ةوطخ 
  ).ءادألا ىلع ةباقرلا(اهيلع ةباقرلا 

تاسفانملا ءادأ ىلع ةباقرلا  ةعجارم جمانرب  لمعل ةيديهمت تاوطخ: ًاثلاث
 :ةيموكحلا تايرتشملاو

ةيموكح ةهج يف ءارشلا طاشن ءادأ مييقت فد        تاعورشملا نود ءارشلا ةفيظو رايتخا مت
ةفيظولا هذه ةمهاسم ىدم ىلع فوقولا وه ءارشلا ةفيظو ءادأ مييقتب ينعنو ، لاثمك كلذو 

 :يلاتك، ةيموكحلا ةهجلل يلكلا فدهلا نمض اهل ةموسرملا فادهألا قيقحت يف 
تاذ تارادإلـل ةـيميظنتلا بناوجلا ةسارد   : ءارشلا ةفيظو ءادأ مييقت فادهأ ديدحت -١

تايلوؤسملا نيب براضتلاو ميظنتلا ةءافك مدع مييقتلا فشكي دقف ءارشلا ةفيظوب ةلصلا 
تايرتـشملا تاءارـجإ ةمالـس نم دكأتلا     ىلإدتمي دقو ءارشلا فئاظو تاجايتحاو 

 :لاثملا ليبس ىلع نيزختلا تاءارجإو صحفلاو شيتفتلاو
هذـه يف لـمعلل اـهرايتخا مت يتلا ةلماعلا يديألا ةءافك ىدم ىلع    فرعتلا  •

 .تارادإلا
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ةـهجلا فادهأ قيقحت يف  ءارشلاب ةطبترملا تارادإلا ةمهاسم ىدم ىلع فرعتلا   •
 .اهيلإ تلكوأ فادهأ نم هتققح ام لالخ نم ةيموكحلا

 .داوملاو علسلا ريفوت يف تعبتا يتلا ءارشلا تاسايس ةءافك ىدم ىلع فرعتلا •
لـخاد ءارشلاب ةطبترملا تارادإلا نيب لماكتملاو ماتلا قيسنتلا ريفوت نم ققحتلا   •

فادـهأ قـقحي امم ةيسدنهلا ةرادإلاو نزاخملا ةرادإو ةيلاملا ةرادإلا لثم ةهجلا   
 .تايرتشملا

 :ءارشلا ةفيظو ءادأ مييقت ريياعم -٢
ىلع فرعتلل كلذو ة هجلل ةيضاملا جئاتنلاب ًايلاح ةققحملا جئاتنلا نيب ةنراقملا ءارجإ •

حيحصتلل ا   .افارحنا صيخشت كلذكو تايرتشملا لاجم يف اهئادأ روطت ىدم
نع نكمي ءادألل ةنيعم تايوتسم ميقت ةنزاوملا هذه نأ ثيح ةيريدقتلا ةنزاوملا  •

ديدحتو ةعوضوملا تايوتسملا نيبو يلعفلا ذيفنتلا يف ءادألا نيب نراقن نأ اهقيرط 
 .تافارحنالا 

يف تايرتشملا لاجم يف ةهجلا زاجنإ ةنراقم متي اهقيرط نعو ةيلاثملا ءاد ألا ريياعم •
 .ةيرايعم فورظ لظ

 :يلاتلاك مييقتلا رواحم نوكت قبس ام ىلع ًءانبو
Ø ةـعيبطل   هتمئالمىدم ةفرعم لالخ نم يميظنتلا لكيهلا مييقت متي : يميظنتلا لكيهلا

ةيعبت لهو ةيلوؤسملا بناج  ىلإةحضاو ةطلسلا طوطخ تناك لهو تايرتشملا ةطشنأ 
 .اهيلع ةباقرلا لهست ةقيرطب فئاظولا فيصوت مت لهو ةميلس تارادإلا
Ø   اـمك ا  اءارجإ عبتتو ةنيعم تايرتشمل تانيع ذخأب كلذو تايرتشملا تاءارجإ ةسارد

دوـقعلا ةـساردو ظـفحلاو ليجـستلا تالجس ميظنت      تاءارجإلاةسارد نمضتت 
لـيلد دوـجو نـم دكأتلاو ، تادنتسم نم اهيلإ    امو راعسألا مئاوقو تاءاطعلاو 

 .تاءارجإلل
Ø  ةمزاللا تانايبلا ةفاك نمضتيو ددحمو حضاو تاسايسلل ليلد كانه له : تاسايسلا

 ؟ًاميلس اقيبطت تاسايسلا هذه قبطت لهو  ؟ةباقرلا ضارغأل
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Ø تايرتشملا لاجم يف تاءارجإلاو ةمظنألاو تاسايسلا نع رظنلا فرصب : دارفألا ةءافك
 .اهذيفنت نوعيطتسي نيذلا دارفألا رفاوت نود ةميق هل سيل كلذ لك نأ الإ
Ø  يف ةدئاـسلا راعسألاب اهتنراقمو راعسألا ىلع عالطإلا متي نأ دبال  : راعسألا ةسارد

نـم لـقأ وأ ىلعأ يه راعسألا مئاوق يف ةلجسملاو تعفد يتلا راعسألا لهو قوسلا   
 .قوسلا يف ةدئاسلا راعسألا
Ø اهنيب ةقالعلا مييقت كلذكو اهنيب اميف ءارشلا ةفيظوب ةطبترملا تارادإلا   تاقالع ةسارد

 .نيدروملا نيبو
Ø    عـم اهـليلحتو تافارحنالا ديدحتو ةيلعفلا ةينازيملاب اهتنراقمو ةيريدقتلا ةنزاوملا ةسارد

 . تادامتعالاب اهطبرو فيلاكتلا ةسارد
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تاهجلا يف ءارشلا ةفيظو ءادأ ىلع  ةباقرلل حرتقم ةعجارم جمانرب :ًاعبار 
 :ةيموكحلا

 فادـهأ  ىلإهميسقت متيو ةعجارملل يسيئرلا فدهلا ديدحت متي ةعجارملا جمانرب ميمصتل 
يـسيئرلا فدـهلا قي   قحت يلاتلابو ةيعرفلا فادهألاققحت  تاءارجإوتاوطخ نمضتت ةيعرف 

 :كلذ حضوي يلاتلا لاثملاو ، ةعجارمل ل
 : يسيئرلا فدهلا

تاذ ةيداصتقا ةقيرطب تامدخو علس نم ةيموكحلا ةهجلا تايرتشم نيمأت م تي له
 ؟ةددحملا فادهألا قفو ةيلاعفو ةءافك

 :يلاتلاك كلذو ةيعرف فادهأ ىلإيسيئرلا فدهلا ميسقت متي  كلذ ىلع ًءانبو   
ةطبترملا تارادإلاب قلعتملا يميظنتلا ليلدلاو يميظنتلا لكيهلا له  : لوألا يعرفلا فدهلا
 ؟تايرتشملا ةعيبطل مئالم ءارشلاب

 :ةيلاتلا تاوطخلا عبتن فدهلا اذه قيقحتلو
فئاـظولا فصو عم ءارشلاب ةطبترملا تارادإلل ةيميظنت ةطيرخ زهج وأ ىلع لصحا   •

 .ةرادإ لك يف لمع ةدحو لكل ةددحملا
ةيلوؤـسملا هذه لثم تناك اذإ ام ةفرعمل يليلحت لمعب مق مث ،  لوئسملا وه نم ددح   •

؟ةيليغشت لكاشم ببست الاو   أ مأ ةميلس ةيعبت
لـثمت اـ    •  إو ةبسانم تناك اذإ ام ةفرعمل ةرادإ لك يف لمع ةدحو لك فئاظو للح

 .تايرتشملا ةعيبطل ةميلس فئاظو
 .تايرتشملاب ةطبترم ةرادإ لك يف فظوم لك تايلوؤسمو تابجاو قثو •
ةـلباقم ةطساوب   كلذ نم دكأتو ، ةيلاحلا ةيفيظولا فاصوألا نم خسن ىلع لصحا •

 .ةصتخملا تارادإلاب ءاردملاو نيفظوملا
 .تايلوؤسملاو تابجاولا لك ةرورض ددحو ، زجنملا يلعفلا لمعلا ظحال •
 :ـب ةقلعتملا تاسايسلا قئاثو خسن ىلع لصحاو ءارشلاب حيرصتلا ةطلس ددح •
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 .ةارتشملا نايعألل ةبلاطلا تارادإلا ةطساوب تايرتشملا دامتعا -
اتايحالص  -  .ايمكو تايرتشملا عونب صتخي اميف دامتعالا

ـب قلعتي اميف ةصاخلا ا  •  ةـسفانملا ، ةـماعلا ةسفانملا   (اءارجإو ةهجلا تاسايس ددح
 :ثيح نم ) رشابملا ءارشلا ، ةدودحملا

 .تايحالصلا دودح -
 .ةيرادإلا ةيعبتلا -
 .ةيلخادلا ةباقرلا -
 .ةيذيفنتلاهتحئالو تايرتشملاو تاسفانملا ماظنب كلذ ةنراقمو  -

 

فادـهأو تايرتشملل ىدملا ةطسوتمو ةريصق فادهأ ديدحت مت له   :يناثلا يعرفلا فدهلا
 ؟بوتكمو حضاو لكشب ةيجتارتسإ

 :ةيلاتلا تاوطخلا عبتن فدهلا اذه قيقحتلو      
اهديدحت متو تايرتشملل ًافادهأ تددح ةينعملا ةطلسلاو ةينعملا ةرادإلا تناك اذإ  ددح •

 .اهسايق نكمي جئاتنب فادهألا نع ربع لهو ، يطخ لكشبو ةحيحص ةروصب
نيفظوـملل ةـموهفمو ةحضاو ةقيرطب ةعوضوم تايرتشملا فادهأ ناك اذإ ام ددح    •

 .نيلماعلاو 
 .ةهجلل ةلماشلا فادهألاب طبترت تايرتشملل ةيليصفت ططخ كانه ناك اذإ ددح •

ىـلع ةينبمو ةيفاك تايرتشملل  ةصصخملا ةيلاملا تادامتعالا له  :ثلاثلا يعرفلا فدهلا
 ؟ةيداصتقا سسأ

 :ةيلاتلا تاوطخلا عابتإ بجي فدهلا اذه قيقحتلو          
لكل ةيماتخلا تاباسحلا كلذكو تاونس ثالث رخآل تاينازيملا نم خسن ىلع لصحا  •

 .ةنس
 .ةمداقلا ةنسلل ةينازيملا عورشم ىلع لصحا •
 .تاونس ثالثل ةيماتخلا تاباسحلاو تاينازيملل يلام ليلحت ءارجإب مق •
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 .ليلحتلا نم ةفشتكملا تاجاتنتسالاو تاظحالملا نود •
 .تافورصملا يلامجإ نم تايرتشملا تادامتعا ةبسن ددح •
 . دونبلل ةيبسنلا ةيمهألا رابتعالا يف ذخألا عم ىرخألا دونبلا بسن عم ةبسنلا هذه نراق •
عـم ليـصفتلاب تايرتشملا   تادامتع اريدقت اهيف مت يتلا ةقيرطلاو ةيفيكلا ىلع فرعت  •

 .كلذل ةمزاللا تاساردلا ىلع لوصحلا
 .ةقبطملا يه قرطلا هذه نأ ًايلعف دكأت •
 .ىرخألا ةيملعلا قرطلا عم ريدقتلا يف قرطلا هذه نراق  •

 ؟ تاميلعتلاو ةمظنألا قفو ةيلاعفو ةءافكب ءارشلا تايلمع متت له :عبارلا يعرفلا فدهلا
 :ةيلاتلا تاوطخلا عابتإبجي فدهلا اذه قيقحتلو     

 .ةهجلا لخاد ءارشلا ةفيظول" ةيليغشتلا"ةيماظنلا  تاءارجإلا نم ةخسن ىلع لصحا •
 .ةيسيئرلا تايرتشملا تايلمعل قفدتلا طئارخ زهج •
 .نيدروملاب ةصاخلا تاصقانملاب ةقلعتملا تاءارجإلا صحفا •
اهـضرغ ة  ـفرعمل ءارشلا ةفيظو يف لمعتست يتلا تارامتسالا  نم ةخسن ىلع لصحا •

 .اهلامعتساو
 .ةلماكتم ءارش ةيلمعل ةنيع صحفا •
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 .٣مالیةال مراجعةال مھام تنفیذ لكیفیة عامة إرشادات -٤/٢/٥

 فحص المستندات الخاصة بالمصروفات واإلیرادات

 تافورصملاب ةصاخلا تادنتسملا صحف
تادنتسملا صحف ةيلمع فد  قفو تمت ا  ىلإ  أو اهدادعإ ةمالسو اهتحص نم دكأتلا

،  اهيف بعالتلاو ثبعلا مدعو ةقد لكب اهمادختسا مكحت يتلا ةيراسلا تاميلعتلاو ةمظنألا
رماوأ نم  و يبساحملا ديقلا تادنتسم نم ةنيع صحف عجارملا ىلع هيلإ راشملا فدهلا قيقحتلو

 :ةيلاتلا تاوطخلا عابتإب ةيوستلا نوذأو فرصلا دامتعا 
 .روص تسيلو لصأ ةيوستلا نوذأ وأ فرصلا دامتعا رماوأ  نأنم ققحتلا  .١
عقوم فرصلا ةبلاط ةهجلا نم فرصلا دامتعا رمأ نم ) أ(مسقلا ريرحت نم دكأتلا  .٢

 .نيصتخملا نم 
مسق وأ ةيلاملا ةرادإلا نم ف رصلا دامتعا رمأ نم) ب(مسقلا ريرحت نم دكأتلا  .٣

كلذكو ديقلا خيراتو مقر عم فرصلا رماوأ رصح لجس يف هديق مت هناو ةبساحملا 
 .فرصلا اهيلع ىدؤي فوس يتلا ةينازيملا دونب نايب 

فظوملا نم كلذ ىلع عيقوتلا مت هناو فرصلاب حمست ةصتخملا دونبلا  نأنم دكأتلا  .٤
عيقاوتلا نم ققحتلاو دكأتلا عم هفرص قح تسملا يفاصو تايمسحلا نايب عم صتخملا

، ةيلاملا ةرادإلاب صتخملا ، ةبلاطلا ةهجلا ( لثم فرصلا دامتعا رمأ ىلع ةرهاظلا 
 ) ةهجلا سيئر ، يلاملا لثمملا ، ةيلاملا ةرادإلا ريدم 

فرصي ام تاميلعت عم ايشمت ةصتخملا دونبلا تادامتعا ىلع مصخلا ةحص نم دكأتلا  .٥
 .ةيلاملا ةرازو ايونس اهردصت يتلا ةينازيملا دونب ىلع

                                                 
 ةماعلا ةبقارملا ناويدب ةعجارملا ةلدأ ٣
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حئاوللاو ةمظنألا هبلطتت امل اقفو ةمزاللا ةيماظنلا فرصلا تاديؤم دوجو نم ققحتلا  .٦
فرص متخب تمتخ ا، دونبلا نم دنب لك ىلع فرصلل ةمظنملا تاميلعتلاو   .أو

 .ةيلاحلا ةيلاملا ةنسلا صخت ةفورصملا غلابملا نأنم دكأتلا  .٧
 .ًايباسح ةفورصملا غلابملا باست حا ةحص نم ققحتلا .٨
عيقاوت لامتكاو غلبملا ةميق يفاصب كيش وأ عفد رمأ وأ ةلاوح ريرحت نم دكأتلا  .٩

وأ ةلاوحلا مالتساب قحلا بحاص عيقوتو عفدلا رماوأ وأ تالاوحلا عطقب صتخملا 
 .كلذ نم دكأتلاو عيرس ماظن قفو كنبلا يف ديفتسملا باسح  ىلإهليوحت وأ كيشلا 

تاميلعتلل ًاقفو مت هناو اهيف يبساحملا ديقلا ةحص نم دكأتلاو ةيوستلا نوذأ صحف  .١٠
تاديؤملا رفوت نمو ، ةديقملا غلابملا ةحص نم دكأتلاو ، تاباسحلاو ةينازيملل ةيلاملا 

ةحص  نم دكأتلاو، ةيوستلا نذإ تانايب ةفاك لامتكا نمو ، ديقلا مت اهبجومب يتلا 
 .ةيبساحملا رتافدلا يف اهديق

 تاداريإلاب ةصاخلا تادنتسملا صحف
ةمظنألا ةاعارم عجارملا ىلعو ، اهليصحت قرط فلتختو ىرخأ  ىلإةهج نم تاداريإلا فلتخت 

صحفب مايقلا دنع رابتعالا يف ةيلاتلا ةماعلا تاءارجإلا ذخاو ، داريإ لكل ةمظنملا تاميلعتلاو 
 :تاداريإلاب ةصاخلا تادنتسملا 

حئاوللاو ةمظنألا عم قفتت تاداريإلا ليصحتل ةمدختسملا تادنتسملا  نأنم دكأتلا  )١
 .حيحصلا لكشلاب اهمادختسا متي هناو تاميلعتلاو

مالتسالا تالاصيإ لثم ليصحتلا تادنتسم مادختسا ىلع ةباقر دوجو نم دكأتلا  )٢
 .ةميقلا تاذ قاروألاو 

مت دق ةنيعم ديعاوم يف  ىبجت يتلا موسرلاو بئارضلا نم ةلودلا تاداريإ نأنم دكأتلا  )٣
تاميلعتلاو حئاوللاو ماظنلل ًاقفو ا   ةصاخلا رتافدلا يف ةلصحملا غلابملا تابثاو اهقيقحت

 .تاداريإلا كلتب ةصاخلا
يضارألا عيب دوقع لثم ةلودلا كالمأ تالصحتم نع ةجتانلا تاداريإلا نم دكأتلا  )٤

يضارألا  رامثتساوراجيإ د وقعو، ةلوقنملا ءايشألاو عرازملا تالصحتمو تاراقعلاو 
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نم دوقعلا هذ ، كلذ  ىلإامو قاوسألاو  تالحملاو تاراقعلاو  قلعتي ام صحفو
حئاوللاو مظنلل اقبط ا   أشب تذختا يتلا تاءارجإلا نم دكأتلل قاروأو تادنتسم

اهقاروأو ا  نأنم دكأتلاو ، ةيراسلا تاميلعتلاو   ادنتسمو دوقعلا هذ  ةدراولا تانايبلا
 .ةصاخلا تالجسلاو رتافدلا يف تدصر ا دق 

 ًاقفو اهتبلاطم نم اموي ٣٠ةدم لالخ ريغلا ىلع ةهجلا تاقحتسم ديدست نم دكأتلا  )٥
رتافدلا يف تبثا دق  هليصحت مت ام لك ناو، تاداريإلا عاديإو ةيابج تاميلعت ل

اهعورف  وأ دقنلا ةسسؤم يف ةلصحملا تاداريإلا عاديإ مت هناو، ريخأت نود تالجسلاو 
 يف ةددحملا ديعاوملا يف ةيلاملا ةرازو يراج باسح يف اهعورفو ةينطولا كونبلا وأ
 .تاداريإلا عاديإو ةيابج تاميلعت

كلذ بابسأ صحفو ، اهليصحت رخأتي وأ لصحت مل يتلا تاداريإلا ىلع فوقولا )٦
 .ةصتخملا ةهجلا عم اهتشقانمو

 .اهليصحت نم دكأتلل ةقباسلا تاونسلا نم لصحت مل يتلا تاداريإلا نم يقبتملا ةعباتم  )٧
ةيراسلا تاميلعتلاو حئاوللاو ةمظنألل اقفو العف تيفوتسا دق تامارغلا  نأنم دكأتلا  )٨

ًاقفو تمت تدجو نإ تاءافعإلا ناو تاداريإلا باسحل اهتفاضإو اهليصحت متو 
 .ةيراسلا تاميلعتلاو ةمظنألل 

هيلع تصن امل اقفو تمت تاداريإلا باسح نم ةدعبتسملا غلابملا  نأنم دكأتلا  )٩
 .تاداريإلا عاديإو ةيابج تاميلعتو تاباسحلاو ةينازيملل ةيلاملا تاميلعتلا 

ًاقفو رخآو رهش نيب ةعدوملا غلابملا نيب لخادتلا مدع نم تاداريإلا عاديإ دنع دكأتلا  )١٠
 .تاداريإلا عاديإو ةيابجو تاميلعتل

دقنلا ةسسؤم باسح يف اهعاديإ متي كونبلا لبق نم ةلصحملا تاداريإلا  نأنم دكأتلا  )١١
 .ةددحملا ديعاوملا يف

درو امل اقفو تاداريإلا ديقل ةيلام ةنس لكل ةديدج رتافدو تالجس حتف نم دكأتلا  )١٢
 .تاداريإلا عاديإو ةيابج تاميلعت يف

  .ةهجلاب ةصاخلا تارامثتسالا رصحل تانايب دوجو نم دكأتلا  )١٣
  .رامثتسالاو ريجأتلا يف ةدمتعملا جذامنلا مادختسا نم دكأتلا )١٤
 .ةهجلا يف ةيرامثتسالا عقاوملل رصح دوجو نم دكأتلا )١٥
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 :فحص السجالت المحاسبیة

 :يلي ام ىلع فوقولل ةبساحملا وأ ةيلاملا ةرادإلاب ةكوسمملا ةيبساحملا تالجسلا صحف متي 
تاميلعتلاو قفتت ةيبساحملا تايلمعلا ديقل ةمدختسملا تالجسلاو رتافدلا  نأنم دكأتلا  .١

 .اهيلع فراعتملا ةيبساحملا ئدابملاو تاباسحلاو ةينازيملل ةيلاملا 
ةيراسلا ةيلاملا تاميلعتلل اقفو متت ا  نأنم دكأتلا  .٢  حرشبو ، ديقت يتلا ةيلاملا تايلمعلا

 .ةيوستلا نوذأو فرصلا دامتعا رماوأ عقاو نم يفاو
 .ةيبساحملا تالجسلل يرهشلاو يمويلا لافقإلا ءارجإ متي هنا نم دكأتلا .٣
عم قفتت تاباسحلا عاونأ نم عون لك رتافدب ةرهاظلا ةيرهشلا غلابملا ةلمج  نأنم دكأتلا  .٤

كلت ةدصرأ ناو ةماعلا ةيمويلا رتفد يف ا   صاخلا لقحلا يف ةرهاظلا غلابملا ةلمج
 .ةيرهشلا تاباسحلا لودجب اهلباقي ام عم اضيأ قفتت تاباسحلا 

 .ريخأت نود لوأب الوأ ةيب اسحلا رتافدلاب اهديق مت تادنتسملا عيمج نأنم دكأتلا  .٥
رماوأ كانه تناك اذإ امو فرصلا دامتعا رماوأ رصح رتفد تانايب ءافيتسا نم دكأتلا  .٦

كلذ ببس ثحب عم ا  ترخأت فرص دامتعا   .اءارجإ
 .هنم ضرغلا يدؤت يتلا ةقيرطلاب كوسمم ةيلاملا تادامتعالا ةبقارم رتفد  نأنم دكأتلا  .٧
ثيح نم هتانايب ءافيتسا نم دكأتلل طابترالا رتفد ة صاخو ةينايبلا تالجسلا ةعجارم .٨

ةطبترملا غلابملاو اهيلع تلخدأ يتلا تاليدعتلاو ةيلصألا تادامتعالا ليجست ا 
 .فرص ي مل يذلايقابلاو تاطابترالا هذه نم فرصنملاو 

اهتجلاعم حارتقاو ا .٩   .ابسأو صحفلا اهرهظي يتلا تافالتخالا ثحب
لجسب ةديقم صتخملا فظوملا ىلع ةدهع ةظوفحملا نامض لا تاباطخ نأنم دكأتلا  .١٠

لجسلاب نودم وه امل ةقباطم ا   انايب ناو لوعفملا ةيراس ا  ، إو ةيكنبلا تانامضلا ةبقارم
درو امل  ًاقبط اهلوعفم نايرس ةدم تهتنا يتلا تانامضلا ءاقب بابسأ صحف عم

 .تاباسحلاو ةينازيملل ةيلاملا تاميلعتلاب 
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ديعاوملا يف ناويدلل ةيرهشلا لوادجلاو ا  نأنم دكأتلا  .١١  ادنتسم لاسرإب موقت ةهجلا
رارقلاب هيلع دكؤملاو ـه ٩/٦/١٣٩٥خيراتو  ٧٣٣مقر ءارزولا سلجم رارقب ةددحملا 

قيدانصلا تادوجومل ةيرهشلا درجلا رضاحم ناو ـه ٧/٧/١٤٢٢خيراتو  ١٩٨مقر 
 . ـه٥/١/١٣٩٤خيراتو  ٥/١٢١مقر ميمعتلل اقفو ناويدلل لسرت 

ميمعتب ةدراولا تاءارجإلاو دعاوقلل اقفو متت عيرس ماظن ةيلاملا تاليوحتلا  نأنم دكأتلا  .١٢
 . ـه١٦/٦/١٤٠٥خيراتو  ١٢/١٩٣٦مقر ةيلاملا ةرازو 

وأ دقنلا ةسسؤم نم درت يتلا فوشكلا عم ةيكنبلا تاباسحلاب ةقلعتملا تالجسلا ةنراقم  .١٣
 .كونبلا 

 .سمطلاو ليدعتلاو طشكلا نم ةيبساحملا تالجسلا ةمالس نم دكأتلا  .١٤
 :نم دكأتلا متي ةيبساحملاو ةيلاملا تايلمعلل ةيلآلا مظنلا مادختسا لظ يف  .١٥

 تاباسحلاو ةينازيملل ةيلاملا تاميلعتلا عم قفتي يلآلا ماظنلا  نأ -
 .ةيبساحملا رتافدلا نم رتفد لك تانايب رفوي ماظنلا  نأ -
 .تاباسحلل ةيونسلاو ةيرهشلا ةيلاملا ريراقتلا رفوي ماظنلا  نأ -
تاركذمو تالاوحلاو مالتسالا  تالاصيإوضبقلا رماوأ  ماقرأديق ةيناكمأ رفوي نأ  -

متي ال ىتح اهمادختسا لبق يلآلا ماظنلا يف داوملا مالتسا تاركذمو داوملا فرص 
 .ةهجلا صخي ال ضرغل اهنم يأمادختسا 

لمع نيب لصفلا لثم ليجستلا تايلمع يف ةضراعتملا ماهملا نيب لصفلا متي  نأ -
ديقو ،  تانامألانم فرصلاب مئاقلا فظوملا لمعو تانامألا ديقب مئاقلا فظوملا 

عفدو تالاوحلا ريرحت ، ليصحتلا  تالاصيإوضبقلا  رماوأعطقو ، اهديدستو دهعلا 
 .اهتميق 

 .فذحلاو ليدعتلاو ليجستلاو ديقلا تاءا رجإ يف ةباقر رفوي يلآلا ماظنلا نأ -
 .تالجسلل ةيخيراتلا تانايبلل ظفحو ةباقر رفوي يلآلا ماظنلا  نأ -
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 مراجعة العقود واالتفاقیات المبرمة 

ءاوس ةينوناق راثآ كلذ ىلع بترتي نأ ىلع رثكأ وأ نيتدارإ ءاقتلا وه :  ةماع ةفصب دقعلا
هؤا    .إ وأ هليدعت وأ هلقن وأ مازتلا ءاشنإ تناك

وأ ماع قفرم ميظنت دصقب ماع يونعم صخش همربي دقع  :ةصاخ ةفصب يرادإلا دقعلا 
 .ماعلا نوناقلا لئاسو ًامدختسم هرييست

 ـ: يرادإلا دقعلل ةزيمملا صئاصخلا 
 .هيف ًافرط) ةموكحلا(ةرادإلا  .١
 .ماع قفرمب هلاصتا .٢
 .ةماعلا ةطلسلا مادختسا .٣
 :تايقافتالاو دوقعلا ىلع متت يتلا ةعجارملا تاءارجإ

ةحئاللاو ةيموكحلا تايرتشملاو تاسفانملا ماظنل اقفو تايقافتالاو دوقعلا تاءارجإ ةعجارم متي 
ميظنت نأشب ردصت يتلا تارارقلاو تاميلعتلاو  ميماعتلاو رماوألا ةاعارم عم ماظنلل ةيذيفنتلا
 :يلي ام دوقعلا ةعجارم دنع اهنم دكأتلا بجي يتلا بناوجلا مهأ نمو ،  تايقافتالاو دوقعلا
ةيساسألا هدعاوقب ديقتلاو ةيموكحلا تايرتشملاو تاسفانملا ماظنب ةهجلا مازتلا نم دكأتلا  .١

 : يف ةلثمتملاو 
 ).ةيرادإلا ةهجلا عم نيلماعتملا (  نيسفانتملا نيب ةاواسملا قيقحت -
 .ةينطولا تاجتنملاو ةموكحلا عم لماعتلا يف نييدوعسلا ةيولوأ -
 .ةدوجلا رفوت عم اهتلادعو ةدئاسلا راعسألا ةاعارم -
 .ةعوضوملا تافصاوملاب ديقتلا -

تاسفانملا ماظن عم قفتت ا يتلا قرطلا نم دكأتلا  .٢  أو اهدقاعت يف ةهجلا اهتمدختسا
تاسسؤملاب ةصاخلا حئاوللاو ةمظنألا ىلإ ةفاضإلاب ةيذيفنتلا هتحئالو ةيموكحلا تايرتشملاو 

 .ةماعلا 
 .ةقالعلا تاذ ةيعرملا حئاوللاو ةمظنألا يف ةددحملا  تايحالصلا قفو مت دقاعتلا نأ نم دكأتلا .٣
 .ًايمسر ةرعسملا داوملاضعبل ةيمس رلا ةريعستلا زواجت وأ راعسألا يف ةغلابملا مدع نم دكأتلا .٤
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 :ةماعلا ةسفانملا قيرط نع لامعألا ذيفنتو نيمأتلا ةلاح يف دقاعتلا تاءارجإ 
قيرط نع لامعألا ذيفنتو نيمأتلا ةلاح يف ةعبتملا تاءارجإلاو لحارملا نم دكأتلا عجارملا ىلع 

 :يف ةلثمتملاو ةماعلا ةسفانملا 
 تافصاوملاو طورشلا عضو ةلحرم  : ًالوأ

دقعلا نع ةيفاو ةيليصفت تافصاوم عضوب ةهجلا مايق نم دكأتلا  عجارملا ىلع نيعتي .١  . 
) تافصاوملاوطورشلا رتفد (ةسفانملل ةماع طورش عضو نم دكأتلا  عجارملا ىلع نيعتي  .٢

 ).اناجم وأ نيسفانتملا نم يفوتست ةميقب ردقم نوكي دق ( نوسفانتملا مدقتي هبجومب يذلا 
جتنم وأ عون ىلإ تافصاوملاو طورشلا يف ةراشإلا مدع نم دكأ تلا  عجارملا ىلع نيعتي .٣

 .ةنيعم ةيراجت ةمالع وأ هعونب 
تافصاوملاو طورشلا دادعإ دنع ةينطولا تاجتنملا ةاعارم نم دكأتلا  عجارملا ىلع نيعتي  .٤

 .ضرغلل ةققحم تاجتنملا كلت تناك ام ىتم
عيقوتلا درجمب سفانتملل همزلم ربتعتو دقعلا نم أزجتي ال ءزج تافصاوملاو طورشلا ربتعت .٥  

 .اهيلع
نيلواقملا مازتلاب تافصاوملاو طورشلا يف صنلا مدع نم دكأتلا  عجارملا ىلع نيعتي  .٦

ةرازو ميمعت . تاقورحملاو ةنايصلا وأ ةرادإلا ةهجل عباتلا فرشملا زاهجلل تارايس نيمأتب
 .ـه ٦/١٠/١٤٠٣يف  ٣/٢٨٤٩مقر ةيلاملا 

ًاصن ةشاعإلا دوقعب ةصاخلا تافصاوملاو طورشلا نيمضت نم دكأتلا  عجارملا ىلع نيعتي  .٧
يف  ١٧/١٨٤مقر ةيلاملا ةرازو ميمعت ءابرهكلاو زاغلاو ءاملا ةفلكت دهعتملا لمحتب يضقي 

 . ـه١/٩/١٤٠٨
ةنايصلا دوقعب ةصاخلا تافصاوملاو طورشلا نيمضت نم دكأتلا  عجارملا ىلع نيعتي  .٧

يف م /٤٠٠مقر يماسلا رمألا . فارشإلا فئاظو ىلع نيدفاولا نييعت رظح ةفاظنلاو
 .ـه٢٣/٢/١٤١١

ةأفاكم لواقملا لمحت تافصاوملاو طورشلا نيمضت مدع نم دكأتلا  عجارملا ىلع نيعتي  .٨
ةماعلا ةنامألا باطخ ( يمسرلا ماودلا باصن نع داز امل فارشإلا زاهج يف نيلماعلا 

مقر ةيندملا ةمدخلا سل  ـه٦/٨/١٤١٣يف  ٦٠٤/٤١٣. 
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ةيماسلا تارارقلاو رماوألا قف و فئاظولا ةدوعسب مازتلالا نم دكأتلا  عجارملا ىلع نيعتي .٩
نأشلا اذ   ةرداصلا. 

 .ةسفانملا نع نالعإلا ةلحرم : ًايناث
نيترمل ةيمسرلا ةديرجلا يف ةسفانملا نع نالعإلاب ةهجلا مايق نم دكأتلا عجارملا ىلع نيعتي  .١

يف رشنلا مدع ةلاح يف نالعإلاب ىفتكي دقو ةيمويلا فحصلا يقاب كلذكو نيتيلاتتم 
         ةيمسرلا ةديرجلا اهيف امب ةيمويلا فحصلا يقاب يف نالعإلا رهظي نأ ىلع نيتفيحص
 .نيترمل ) ىرقلا مأ ( 

ةسفانملا مسا ، ةسفانملا مقر ، ةهجلا مسا نمضتي نالعإلا نأ نم دكأتلا عجارملا ىلع نيعتي  .٢
ضورعلا ميدقت ناكم ، ضورعلا ميدقت دعوم رخآ ، ةسفانملا تافصاومو طورش ةميق ، 

 .اهعونو ةبولطملا فينصتلا ةجرد ، فيراظملا حتف دعوم، اهتقوو 
مدق ىلع ًاعيمج ةسفانملل نيمدقتملا عم لماعتلاب ةهجلا مايق نم دكأتلا عجارملا ىلع نيعتي  .٣

 ـ: يف لثمتو ةاواسملا
 .هذيفنت عمزملا لمعلا نم دحاو تقو يف ةدحومو ةلماك تامولعم ريفوت -
 .ضو رعلا ميدقتل دحاو داعيم ديدحت -
فحصلا يف اهنع نلعملا ةسفانملل ةماعلا طورشلا يف لدعت نأ ةرادإلا ةهجل قحي ال  -

 .هريغ ىلع هزيم سفانتملل ققحي امب
 : ضورعلا ميدقت ةلحرم : ًاثلاث

ام قفو نالعإلا خيرات نم ضورعلا ميدقتل ةدم ديدحت نم دكأتلا عجارملا ىلع نيعتي  .١
 .ةيذيفنتلا هتحئالو ةيموكحلا تايرتشملاو تاسفانملا ماظنب ءاج 

ةرادإلا ةهجل ةلوانم وأ لجسملا ديربلاب ضورعلا ميدقت نم دكأتلا عجارملا ىلع نيعتي  .٢
يف كلذو ميدقتلا ةعاسو خيرات هيف تبثي لاصيإ لباقم كلذو ةسفانملا نع ةنلعملا 

 .رمحألا عمشلاب موتخم فرظ
 .اهحتفل ددحملا دعوملا يف الإ فيراظملا حتف زوجي ال .٣
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تاءاطعلا يف تبلل ددحملا خيراتلا ىتح لوعفملا يراس يئادتبا نامض ميدقت بجي  .٤
 .تافصاوملاو طورشلا هددحت امل ًاقفو ءاطعلا ةميق نم ٪٢:١نيب ام حوارتي 

تانامضلا لاكشأب تانامضلا ميدقت دنع مازتلالا نم دكأتلا عجارملا ىلع نيعتي  .٥
 .كلذ صوصخب ةيلاملا ةرازو ميمعتب ةحضوملا

هضرع راعسأ ليدعت سفانتم يأل زوجي الو هبحاص هب مزتلي ضرعلا ميدقت درج مب .٦
 . ناصقنلا وأ ةدايزلاب

قاروألا ىلع  ةمدقم ضورعلا نوكت نأب مازتلالا نم دكأتلا عجارملا ىلع نيعتي .٧
 . ةسفانملا ةبحاص ةهجلا نم اهيلع لوصحلا مت يتلا قئاثولاو 

لوبق مدعو ددحملا دعوملا يف ضورعلا ميدقت ب مازتلالا نم دكأتلا عجارملا ىلع نيعتي .٨
 .دعوملا كلذ ءاهتنا دعب ءاطع يأ 

تزاجأ اذإ الإ ةباتكو ًامقر ةيدوعسلا ةلمعلاب دادملاب ءاطعلا راعسأ بتكي نإ  .٩
 .ىرخأ ةلمعب ءاطعلا رعس مدقي نأ تافصاوملاو طورشلا 

 . اهيمدقم نم ضورعلا عيقوت بحي .١٠
اذإ ام راعسألا ةمئاق يف عضوي نأ بجي أشنملا ديدحت نم دكأتلا عجارملا ىلع نيعتي  .١١

وأ ةيبرعلا ةعماجلا لود ىدحأ وأ ةكلمملا تاجتنم نم هنيمأت دارملا فنصلا ناك 
 . ىرخألا ةيبنجألا دالبلا ىدحأ 

حيحصت لكو راعسألا ةمئاق يف وحملا وأ طشكلا مدع نم دكأتلا عجارملا ىلع نيعتي  .١٢
هعيقوتو هباتكو ًامقر هتباتك ةداعإ بجي طورشلا نم اهريغ وأ راعسألايف  . 

لقأ نم ةبسن ضيفخت ىلع ينبملا ءاطعلا لوبق مدع نم دكأتلا عجارملا ىلع نيعتي  .١٣
 .ضورعلا 

فيراصملا ةفاكل هيطغم ءاطعلاب ةدراولا راعسألا نأ نم دكأتلا عجارملا ىلع نيعتي  .١٤
 .اهعون ناك ايأ دهعتملا وأ لو اقملا اهلمحتي يتلا تامازتلالاو
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 تالوقنملا عيب ضرغب ةديازملا 
عجارملا ىلعف ، ةلوقنملا اهلوصأ ضعب ريجأت وأ عيب ضرغب ةديازم ءارجإل تاهجلا أجلت دق 

 :نم دكأتلا 
 .تاراقع تسيلو تالوقنم اهعيب دارملا ءايشألا نوكت نأ .١
 .ىرخأ ةيرادإةهج اهجاتحت ال اهعيب دارملا تالوقنملا كلت نوكت نأ  .٢
 .ةيرادإلا ةهجلا ةجاح نع ةدئاز اهعيب دارملا تالوقنملا نوكت نأ .٣
 .ماعلا عفنلل ةصصخم ريغ تالوقنملا نوكت نأ .٤
تالوقنملا ةميق ريدقتل اهيفظوم نم لقألا ىلع نيفظوملا نم ةثالث نم ةنجل ةهجلا لكشت  .٥

ةرازو ميمعت . قوسلا راعسأب مييقتلا ءانــثأ ةنجللا كلت دشرتست ثيح اهعيب دارملا
 .ـه١٠/٨/١٣٩٨يف  ١٧/١٣٥٩٦مقر ةيلاملا 

 :نم دكأتلا عجارملا ىلعو: ماعلا عفنلل ةصصخملا ريغ ةرادإلا تاراقع ريجأت ضرغب ةديازملا
 .ًاموي رشع ةسمخب دازملا لبق ةديازملا نع نالعإلاب ةهجلا مايق .١
 .ددحملا ناكملاو نامزلا يف ضورعلا ميدقت  .٢
ضورع صحفل ةلقتسملا ةرئادلا سيئر وأ صتخملا ريزولا نم رارقب ةنجل لكشتب ةهجلا مايق  .٣

نوكيو ةيذيفنتلا هتحئالو ةيموكحلا تايرتشملاو تاسفانملا ماظن نم ءاج امل ًاقفو دازملا 
 .ةقالعلا ةبحاص ةهجلا نم ءاضعألا
 :ريخأتلا تامارغ

هيلع صنت ام بسح دقعلا ةعيبطل اقفو تامارغلا باستحا نم دكأتلا عجارملا ىلع نيعتي 
 :يتألا اهمهأ نمو تاميلعتلاو حئاوللا
ةميق نم  ٪١عقاوب ةمارغ هيلع مسحت هتامازتلا ذيفنت يف دهعتملا رخأت اذإ ديروتلا دوقع يف  .١

 .دقعلا ةميق نم ٪٦نع ةمارغلا ديزت ال ثيحب عوبسأ لك نع هيف  رخأت ام 
هيلع مسحت رمتسملا ذيفنتلا تاذ تامدخلاو ةينفلا لامعألاو ميماصتلاو فارشإلا دوقع يفو  .٢

 .دقعلا ةميق نم ٪١٠نع ديزت الأ ىلع ريخأتلا دنع ةمارغ 
عورشملل ةيمويلا ةفلكتلا طسوتم ساسأ ىلع ةماعلا لاغشألا دوقع يف ةمارغلا بستحت  .٣

 .دقعلا ةميق نم ٪١٠ىصقألا اهدح يف زواجتت ال ثيحب 
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 .بالصنادیقمراجعة الدفاتر والسجالت والمستندات الخاصة 

اهسفنب ا   :اباسح كسمت يتلا تاهجلا يف قودنصلا باسح صحف
قودنصلا نيمال ةملسملا دوقنلا مالتسا تالاصيإ رتافدب نايب ىلع عجارملا لصحي  .١

ةملسملا ضبقلا رماوأ رتافدب نايب كلذكو ، ةعجارملل ةعضاخلا ةدملا لالخ فلكملا 
 .ةروكذملا ةدملا لالخ بساحملل 

ةيموي رتفدب هديق مت ام عم مالتسالا تالاصيإ نيبو ضبقلا رماوأ نيب  ةقباطملا يرجت .٢
 .تدجو نإ تافالتخالا بابسأ صحفو قودنصلا 

باسح رتفدب ديقملا ىلع ةيذغتلا غلابم نم قودنصلا ةيموي رتفدب ديق ام ةقباطم يرجت  .٣
 . تدجو نإ  تافالتخالابابسأ ثحب متيو ةيلاملا ةرادإلاب كوسمملا قودنصلا 

رتفدب ديقملا عم قودنصلا ةيموي رتفدب ةديقملا تالاوحلل ةيدارفالا ةقباطملا ءا رجإ .٤
 .تالاوحلا رتفدب ةتبثملا تالاوحلا روص عم اهتقباطم كلذكو قودنصلا باسح

ديقملا عم قفتت دقنلا ةسسؤمل عاديإلا جذامنب ةلجسملا غلابملا نأ نم عجارملا دكأتي  .٥
اهعاديإ بجاولا يه غلابملا هذه ناو ، قودن صلا باسح رتفدو قودنصلا ةيموي رتفدب

ناو ، تاقفنلا ضعب ةيطغت يف لمعتست مل ةلصحملا تاداريإلا غلابم نأ نم دكأتلا عم 
ةيابج تاميلعتل اقبط اماظن ةررقملا ديعاوملا يف تاداريإلا عاديإب مزتلي قودنصلا نيمأ 

 . تاداريإلا عاديإو
الوصو ةيلام ةنس لك ةيا رلا ىتح ةقد لكب ةرودملا ةدصرألا عجارت .٦  يف يئاهنلا ديص

باسح رتفد هرهظي يذلا ديصرلا ىلع كلذ قباطيو درجلا خيراتب ديصرلا  ىلإ
 .تدجو  نإتافالتخالا بابسأ صحف عم ةبساحملاب قودنصلا 
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يذلا درجلا موي ىتح ةعجارملاو صحفلا عقاو نم رهاظلا يديقلا ديصرلا عجارملا قباطي  .٧
تادوجومل يلعفلا ديصرلا ىلع ، قودنصلا تاباسح صحف  ةيلمع ءدب دنع هارجأ

 .درجلا كلذ عقاو نم قودنصلا 

كلت  ةدصرأ ةقباطم عجارملا ىلع بجي ةيكنب تاباسح مدختست يتلا قيدانصلا .٨
ةبقارمل مدختست رتافد ةيأ وأ قودنصلا ةيمويب نودم وه ام عم اهتعجارمو تاباسحلا 

 .تاباسحلا كلت 

  :ةميدتسم فلس دهعلا تاباسح قيدانص صحف 
ةيموكحلا ةهجلا عورف يف ةددحم دونب ىلع اهنم فرصلا ضرغب ةميدتسملا فلسلا فرص متي 

 :ةيلاتلا تاءارجإلا قف و اهصحفب موقي نأعجارملا ىلعو 
فرصو دامتعاب ةرداصلا تارارقلا روص ىلع ةيلاملا ةرادإلا نم لصحي  نأعجارملا ىلع  .١

تمت يتلا تاضيوعتلاب نايبو تاقفنلا عاونأ نم عون لكل ةصصخملا غلابملاو ةفلسلا 
 .فلسلا هذه نم ةيدقن يقاوبك قودنصلا ىلع ديقملا ديصرلاو صحفلا خيرات ىتح

وأ قودنصلا نيمأ ىدل ةميدت سملا ةفلسلا رتفدب ديقملا ىلع تانايبلا هذه ةقباطم .٢
 .عورفلا يف فلسلا تاباسح هتدهعب يذلا صخشلا

ةيماظنلا ا ، دعب ضيوعتلل عفرت مل يتلا تادنتسملا ةعجارم  .٣   .اءارجإ ةمالس نم دكأتلل
 .ةيلام ةنس لك يف يئاهنلا ديصرلا ىتح ةقد لكب ةرودملا ةدصرألا ةعجارم  .٤
ةنسلا ةيا نأنم دكأتلا  .٥  لماكلاب  دقنلا ةسسؤمل تعدوأ دق ةيلاملا  يف فلسلا يقاوب. 
ءدب دنع درجلا هرهظأ يذلا فلسلا نم قودنصلا تادوجومل يلعفلا ديصرلا ةقباطم  .٦

 .صحفلا هرهظي يذلا يديقلا ديصرلا ىلع ةمهملا 
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 نيلصحملاو ةابجلا قيدانص صحف
تالاصيإ  رتافد لوادت ىلع ةهجلا لبق نم عوضوملا ةيلخادلا ةباقرلا ماظن صحفب مايقلا .١

رتافدلا نأش يف ةيلاملا تاميلعتلل اقبط نيلصحملاو ةابجلا اهمدختسي يتلا دوقنلا ليصحت 
 .ةميقلا تاذ قاروألاو
لاوحألا بسح تاعدوتسملا وأ تاباسحلا مسق وأ ةيلاملا ةرادإلا نم عجارملا بلطي  .٢

ماقرأ ا ًانايب  مئاسق  احضوم صحفلل ةعضاخلا ةدملا لالخ ليصحتلا تالاصيإ رتافدب
اهنم لصحملا هداعأ امب رخآ انايبو ، داوم فرص بلط تاركذم خيراتو مقرو رتفد لك

ام لك يه رتافدلا هذه نأب يباتك رارقإ ىلع لوصحلا ةرورض عم ، اهدوجو ناكمو 
 .لصحملل ملس 

يتلاو ةيهتنملا ليصحتلا تالاصيإ رتافد ميدقت ةهجلاب ةصتخملا ةرادإلا نم عجارملا بلطي  .٣
ميدقت لصحملا نم بلطي امك ، ركذلا فلاس نايبلا يف درو امل اقبط اهل لصحملا اهداعأ
 .هيدل تلازال يتلا تالاصيإلا رتافد
نيمأ نم اهيلع لصح يتلا مالتسالا تالاصيإ ميدقت لصحملا نم عجارملا بلطي  .٤

تقفرأ يتلا ليصحتلا تافوشك روصو ا ، قودنصلل اهدرو يتلا غلابملاب قودنصلا 
 .ةيلاملا ةرادإلل قودنصلا نيمأ نمةعوفرملا ) ليصحتلا(مالتسالا ت الاصيإ روص

اهلسلست بسح مالتسالا تالاصيإ بجومب ةلصحملا غلابملا مئاسق ةعجارمب عجارملا موقي  .٥
لكل مالتسالا تالاصيإ ىلع عوم ، ليصحتلا فوشك روص ىلع يمقرلا   ا قباطيو

يف ةررقملا ديعاوملا يف مت ديروتلا  نأنم دكأتلاو ، قودنصلا نيمال اهديروتب ماق ةعفد 
 .تاداريإلا عاديإو ةيابج تاميلعت ماظن 

ةيموي رتفدب اهديق مت دق قودنصلا نيمال نيلصحملا نم ةدروملا تاعفدلا  نأنم دكأتلا  .٦
 .دقنلا ةسسؤمل اهعاديإ متو ةصتخملا رتافدلاو قودنصلا 

 .ةماعلا لاومألاةرشابم ماظنل نيع ضاخ ةابجلاو نيلصحملا نأنم دكأتلا  .٧
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 :ةميقلا تاذ قاروألاو عباوطلا قيدانص صحف 
 ٢٩نم داوملل اقفو قاروألا نم عونلا اذه ميلستو مالتسا يف ةعبتملا ةقيرطلا نم دكأتلا  .١

نم عوضوملا ةيلخادلا ةباقرلا ماظن صحفو ، تاداريإلا عاديإو ةيابج تاميلعت نم ٣٢ ىلإ
 .قاروألا هذه لوادت ىلع ةهجلا لبق
نم عاونألا هذه قودنصلا نيمأ اهنم ملستي يتلا ةهجلا نم نايب ىلع عجارملا لص حي .٢

يقبتملا ديصرلاو ، صحفلل ةعضاخلا ةدملا لالخ هل ةملسملا تايمكلا لثمي عباوطلاو قاروألا
 .اهبجومب ميلستلا مت يتلا تادنتسملا خيراتو مقرو صحفلا خيرات ىتح هيلع
تاذ قاروألاو عباوطلا ةكرحل قودنصلا نيمأ لبق نم ةدعملا ةيرهشلا تانايبلا ةعجارم متي  .٣

 .صحفلل ةعضاخلا ةدملا لالخ هل تملس يتلا تايمكلل مالتسالا تالاصيإو ةميقلا
نيمأ ةفرعمب ةكوسمملا رتافدلاب ديقملا ىلع اهيلع لصح يتلا تانايبلا ةقباطمب عجارملا موقي  .٤

جسلاب اهعيمج تتبثأ دق ا  ةقباطمو ًاحيحص ناك ا أ نم دكأتلل قودنصلا  ابثإ ناو تال
 .قودنصلا نيمأ اهدعي يتلا ةيرهشلا تانايبلل
درجلا هرهظأ يذلا يلعفلا ديصرلا عم رتافدلا هرهظت يذلا يديقلا ديصرلا ةقباطم متي  .٥

 .عجارملا هارجأ يذلا 
عباوطلاو قاروألا نم عاونألا هذ  .٦  اهديوزت ةهجلا بلط يف ةغلابم دوجو مدع نم دكأتلا. 
نيلصحملاو قودنصلا نيمأ نيب ةميقلا تاذ قاروألا لوادتو ميلست ةقيرط صحف متي  .٧

 .اهمايقأ ديدست ةعباتم ةقيرطو عورفلاو
تاداريإلا عاديإو ةيابج تاميلعتب ةهجلا مازتلا ىدم نم دكأتلا متي لاوحألا لك يفو  .٨

 .فرصو ليصحت نم قودنصلا تايلمعل ةمظنملا تاءارجإلاو تاميظنتلاو تارارقلا ةفاكو
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 قيدانصلاو فلسلا يف ةدايزلاو زجعلا ةجلاعم 
يدقنلا دوجوملا عم ةميدتسملا ةفلسلا وأ قودنصلل يديقلا دوجوملا نيب قرف يأ روهظ ةلاح يف 

 :يليام  عابتإعجارملا ىلعف ةدايزلاو صقنلاب ءاوس يلعفلا 
 .ةفلسلا  وأقودنصلا رتفد يفو درجلا رضحم يف ةدايزلا  وأزجعلا  تابثإمتي  .١

 .صقنلا وأةدايزلاب تاقورفلا روهظ  بابسأديدحتل رضحم دعي  .٢

قودنصلل اهديروت  تابثإلمالتسا  لاصيإاهبجومب عطقيو ةدايزلاب ضبق  رمأريرحت متي  .٣
 .ةعونتملا  تاداريإلاباسحل 

، زجعلا ةميق ديدستو  بابسألا حاضيإقودنصلا  نيمأنم بلطي زجع توبث ةلاح يفو  .٤
 .زجعلا غلبمب مالتسا  لاصيإوضبق  رمأعطق نود لقتسم رضحم يف كلذ تابثاو 

هتبل اطم عجارملا ىلعف زجعلا راضحإ وأةدايزلا ديروت نم قودنصلا  نيمأعنتما  اذإ .٥
قودنصلا  نيمأعانتما  بابسأحضوي لقتسم رضحم كلذب دعيو كلذ  بابسأحاضيإب 

اهل عباتلا مسقلا  وأ ةرادإلاب لوئسملانم هيلع عقويو زجعلا  راضحإ وأةدايزلا ديروت نم 
ةعجارملا ةدحو ريدم ىلع اهضرعل كلذب ةلقتسم ةركذم عجارملا دعيو ، قودنصلا  

 .لوألا  لوئسملاىلع اهضرعل ةيلخادلا 

يف كلذ حاضيإب هتبلاطم متي درجلا رضاحم ىلع عيقوتلا نع قودنصلا  نيمأعنتما  اذإ .٦
ةرادإلا يف لوئسملاوعجارملا نم هعيقوت متي لقتسم رضحم   . مسقلا  وأ 
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 :مراجعة أعمال المستودعات
جذامنلاو تاعدوتسمل لامعأل ةضيرعلا طوطخلا تاعدوتسملا تاءارجإو دعاوق تمظن  

نم فانصألا عم لماعتلا ةيفيكو تاعدوتسملا لخاد لمعلا  مظنتيتلا تاءارجإلاو ةمدختسملا 
ةجلاعمو ايادهلا لابقتساو حنملاو فالتإلاو ةنايصلاو عاجرإلاو فرصلاو نيزختلا ثيح 
اهريغو درجلا ناجلو عيبلا ناجلو فالتإلاو عيجرلاو صحفلا ناجل ليكشتو فلتلاو تازوجعلا 

ةهجلا مايق نم دكأتلا اهيلع عالطالا ماع لكشب ةعجارملا ىلع بجي يتلا ةمهملا طاقنلا نم 
لامعأ ةعجارمو صحف دنع اهعابتإ متي يتلا تاءارجإلا ضعبل حيضوت يلي اميفو ، اهقيبطتب 

 :تاعدوتسمل 

 درجلا تاءارجإ ذيفنتب مايقلا: الوأ 
ةيلعفلا ةدصرألا ىلع تالجسلا يف ةيديقلا ةدصرألا ةقباطم ةيلمع يه درجلا تاءارجإ 

 :ةيلاتلا ةماعلا تاءارجإلا قفو ةيلمعلا متتو تدجو نإتاقورفلا جارختساو 
رومأمل ةملسملا )٢(مقر جذومن مالتسالا تاركذم تادلجمب نايب ىلع عجارملا لصحي  .١

 .صحفلل ةعضاخلا ةدملا لالخ عدوتسملا
فظوملل ةملسملا )٧(مقر جذومن داوملا فرص بلط تادلجمب نايب ىلع عجارملا لص حي .٢

 .صحفلل ةعضاخلا ةدملا لالخ صتخملا
داوملا فرص بلط روصو ) ٢(مقر جذومن مالتسالا تاركذم روص ىلع عجارملا لصحي  .٣

مالتسا دنتسم رخآ ىلع عقويو صحفلل ةعضاخلا ةدملا لالخ ةلمعتسملا )٧(مقر جذومن 
 .فرص دنتسم رخآو 

فنصلا تاقاطب عقاو نم ةيبسنلا ةيمهألا تاذ فانصألا فلتخم نم ةنيع عجارملا راتخي  .٤
ديق رخآ ىلع عيقوتلاب ةنيعك ةراتخملا فانصألا  ةدصرألفقب موقي مث ) ٤(مقر جذومن 
  .درجلا  ءارجإخيراتو اهل 

درجلا رضحم يف درجلا ةجيتن تبثيو ايلعف ًادرج ةراتخملا  ةنيعلا فانصأدرجب عجارملا موقي  .٥
 .هنم يلعفلا دوجوملاو هتدحو نايبو همقرو فنصلا مسا هيف احضوم



 األجھزة الحكومیة والمؤسسات العامةبوحدات المراجعة الداخلیة   ألعمال الدلیل اإلرشادي

١٠٢ 
 

 .فنصلا تاقاطب يف يديقلا ديصرلا ىلع اهدرج مت يتلا ةيلعفلا ةدصرألا ةقباطم متي .٦
 .تدجو نإ تاقورفلاو مت يذلا درجلاب رضحم ررحي  .٧

 تاعدوتسملا صحف تاءارجإ: ًايناث 
 :يليامب مايقلا عجارملا ىلع درجلا ةيلمع مامتإ دعب 

 :يليام لاثملا ليبس ىلع ةيعدوتسملا ديقلا تايلمع عبتتو ةقباطملا ءارجإ   .١
) ٧(مقر جذومن داوملا فرص بلطو  )٢(مقر جذومن مالتسالا تاركذم ةقباطم  •

لوصولل فنصلا تاقاطبب دراو وه ام ىلع ةراتخملا فانصألل ةدئاعلاو ةمدختسملا 
هنع رفسأ يذلا يلعفلا دوجوملا ىلع هتقباطمو درجلا موي يف يديقلا اهديصر ىلإ  

ةبسنلا عفر عجارملا ىلعف ءاطخأ دوجو ةقباطملا ةجيتن ءوض يف نيبت اذإو ، درجلا 
 .ًايفاك هاري يذلا دحلا ىلإ

دهعلا تاقاطب يف ةلجسم صاخشألا وأ تارادإلل ةفورصملا نايعألا  نأنم دكأتلا  •
 . )٨(مقر جذومن 

يف اهلباقي ام عم ةدور ةقباطم  •  ا فانصألل فنصلا تاقاطب يف ةرهاظلا ةدصرألا
 ).٥(مقر جذومن فنصلا ةبقارم تاقاطب 

 :يهو اهنم ققحتلا عجارملا ىلع ةماع تاءارجإ   .٢
تدجو  نإهيف فعضلا يحاون ديدحتو تاعدوتسملاب ةيلخادلا ةباقرلا ماظن صحف  

 :ثيح نم كلذو اهريوطت لئاسو حرتقاو 
طورشلا رفاوت و ةيعدوتسملا تاميلعتلاب تاعدوتسملا يفظوم ماملإ نم ققحتلا •

 .مهيف  ةماعلا لاومألا ةرشابم ماظنب ةدراولا
ةيلاملا ةرازوب ةصتخملا ةهجلا يف اهتعابط مت دق ةيعدوتسملا جذامنلا  نأنم ققحتلا  •

اهل صصخملا ضرغلا ريغ يف مدختست ال ا    .إو
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نم داوملا فرص بلطو مالتسالا تاركذم ى لع تاعيقوتلا ءافيتسا نم ققحتلا •
 .نيصتخملا 

ةدصرألا ناو نوزخملا ةبقارم تاقاطبو فنصلا تاقاطبب ديقلا ماظتنا نم ققحتلا  •
نم  ٣٧مقر ةداملل اقفو عاجرإ وأ فرص وأ مالتسا ةيلمع لك دعب ةجرختسم 

 .ةيموكحلا تاعدوتسملا تاءارجإو دعاوق 
دويقلا تابثإب نوموقي نوزخملا ةبقارم ةدحو وأ ةرادإ يف نيلوؤسملا  نأنم دكأتلا  •

تاءارجإلل اقفو ةلاح لك بسح ) ٨(مقر جذومن دهعلا تاقاطب يف ةمزاللا 
 .٢٦مقر ةداملا ةيموكحلا تاعدوتسملا تاءارجإ دعاوق ماكحأ يف ةدراولا 

يتلا درجلا تايلمع ة عباتمو ةيماظنلا ديعاوملا يف درجلا ءارجإب ةهجلا مايق نم ققحتلا •
هترهظأ ام  نأنمو ، اهنع ترفسأ يتلا جئاتنلا ةيوست وحن مت امو ، لبق نم تمت 

 .هنع نيلوؤسملا نم هليصحت مت دق زجع نم درجلا تايلمع 
لامعتسا دنع ةرابع وأ مقر يأ طشك وأ وحم وأ ليدعت دوجو مدع نم دكأتلا  •

نوللاب مزاللا حيحصتلا ير جي أطخوأ وهس ثودح دنعو ، ةيعدوتسملا جذامنلا 
دوجو حيحصتلا ىلع بترت اذإو هسيئرو صتخملا فظوملا همامأ عقويو رمحألا 

نم ) ٣٥(مقر ةداملل ًاقفو ةباتكو امقر ليدعتلا ءارجإ نيعتيف ، ماقرألل ليدعت 
 .اهيلإ راشملا دعاوقلا 

ي رجي امل اهعاستاو نيزختلا لاوحأل اهتمءالم ثيح نم تاعدوتسملا ةلاح ثحب •
نم اهيلع ةظفاحملاو اهتنايص يف ةعبتملا لئاسولاو ، نايعألا بيترتو ا ، هعاديإ ا 

 . ةمالسلا لئاسو رفوتو، فلتلا وأ قيرحلا وأ ةقرسلا راطخأ 
 .عيجرلا فانصألاب ةطلتخم ةديدج فانصأ دوجو مدع نم دكأتلا  •
تضم يتلا ةدملا حاضيإ عم، تاعدوتسملاب ةسدكملاو ةدكارلا فانصألا رصح  •  

 .اهنم صلختلل تاءارجإ نم ذختا امو ، كلذ بابسأ ةساردو ، اهنيزخت ىلع 
يصقت عجارملا ىلعف ، لامعتسالل ةحلاص ريغ وأ ةفلات فانصأ دوجو ةلاح يف  •

فلتلا ةميق نايبو ا ، كلذ بابسأ    .أشب تذختا يتلا تاءارجإلا ثحبو
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 ةيلاثملا نيزختلا تايوتسم ديدحتب تماق دق نوزخملا ةبقارم ةرادإ نأنم دكأتلا  •
 ).٤(مقر جذومن فنصلا تاقاطب ىلع نودم كلذ ناو فنص لكل 

مقر جذومن تاعدوتسملا درج تارامتسا لوصأ لاسرإب موقت ةهجلا  نأنم دكأتلا  •
دعاوق نم  ٢٨مقر ةداملل اقفو ناويدلا  ىلإةيئاهنلا ريراقتلاو رضاحملاو ) ١١(

 .ةيموكحلا تاعدوتسملا تاءارجإو 
ةيموكحلا تاعدوتسملا تاءارجإو دعاوقل ةيلاتلا تاءارجإلا ةقباطم نم دكأتلا  •

 . ةقالعلا تاذ تارارقلاو ةمظنألاو 
 .هقيبطت ىدمو يموكحلا تاعدوتسملا زاهجل يميظنتلا لكيهلا دوجو -
 .تاعدوتسملا ةرادإب  ةطانملاتايلوؤسملا  -
مهيدعاسمو  تاعدوتسملا يرومأم ءانمأ نييعت تالاح ةعبتملا تاءارجإلا -

لمعلا نع مهكاكفناو م  ادتناو م   .زاجإو
همالتسا ةقيرطو نوزخملا فانصأو ةهجلا هعبتت يتلا تاعدوتسملا ميسقت  -

 .ةمدختسملا جذامنلاو هفرصو
 تاعربتلاو تابهلاو ايادهلا عم لماعتلا يف ةهجلا اهعبتت يتلا تاءارجإلا -
 .دهعلا ديق تاءارجإ -
 .تاعدوتس ملا ىلإفانصألا عاجرإ تاءارجإ  -
 .اهفالتإ وأ اهعيب وأ فانصألا حالصإ تاءارجإ  -
 .فانصألا درج يف ةهجلا اهعبتت يتلا تاءارجإلا  -
 .فانصألا فلت وأ دقف ةلاح يف ةهجلا اهعبتت يتلا تاءارجإلا  -
 .ةسدكملا وأ ةدكارلا فانصألا عم لماعتلا يف ةهجلا اهعبتت يتلا تاءارجإلا  -
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 :مراجعة التقاریر المالیة والحسابات الختامیة الحكومیة 

ةدصرأو تاداريإو تافورصم نم ةهجلا لامعأ ةصالخ يه ةيموكحلا ةيلاملا ريراقتلا 
 ).لماك يلام ماع وأ رهشأ ةدع وأ رهش (ةنيعم ةينمز ةرتف لالخ ةيوستلا تاباسح 

  :ةيلاملا ريراقتلا ةيمهأ 

 . ةددحم ةرتف يف ةير ادإلا ةهجلا لامعأ صيخلتو ضرع .١
 .جودزملا ديقلا ةيرظنل ًاقبط رتافدلا كسم ةمالس نم دكأتلا  .٢
ىلع اهضرعل ا  .٣  ابسأو تافارحنا نم ثدح امو ةماعلا ةنزاوملا ذيفنت جئاتن رهظت

 . ةلودلا يف ايلعلا ةطلسلا 
 ة  مداقلا ةيلاملا تارتفلل ةنزاوملا تاريدقت دادعإ يف ةيلاملا ريراقتلا تانايب دعاست .٤
 .ةباقرلاو طيطختلا تاودأ نم ةادأ ةيموكحلا ةيلاملا ريراقتلا ربتعت  .٥

 : ةيلاملا ريراقتلا عاونأ 
ىلع ةلثمأ هذهو اهطاشن بسح ةماعلا تاسسؤملاو ةيموكحلا تاهجلا يف ةيلاملا ريراقتلا عونتت 

 :: ةيلاملا ريراقتلا عاونأ ضعب 
  

 .نزاوتلا فشك   -
 .يرهشلا لودجلا -
 .يماتخلا باسحلا   -

ةماعلا تاءارجإلا حاضيإ فد   ريراقتلا مهأةعجارم تاءارجإ ىلإ قرطتنس يلي اميفو   ةيلاملا
ةاعارم عم ةيلاملا ريراقتلا ةفاك ةعجارم متي كلذ ءوض ىلعو هتعجارم ةيلمعل ةيرهوجلا 

 .اهرادصإ نم ضرغلا بسحب اهنيب اميف تافالتخالا
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 :نزاوتلا فشك ةعجارم تاءارجإ 
 .فشكلاب ةيباسحلا تايلمعلا نم د كأتلا -
ةدراولا ةدصرألا عم يرهشلا لودجلا يف ةدراولا ةيوستلا تاباسح ةدصرأ نيب ةقباطملا  -

 .نزاوتلا فشك يف
 :يرهشلا باسحلا لودجل ةعجارملا تاءارجإ 

 :يلاتلا وحنلا ىلع يرهشلا باسحلا لودج ةعجارم متي 
تاداريإلا فشك يف عيما  -  نم )  ٩(ةحفص يف درو  ام عم اهتقباطموا ةحص نم دكأتلا

 .هسفن لودجلا
يف ةدراوـلا عيماـ                                   -  ا عـم اهـتقباطمو تافورصملا فشك يف عيما  ا ةحص نم دكأتلا

  )٨(ةحفص 
 ).٩،٨(ةحفص نيبناجلا يف باسحلا نزاوت نم دكأتلا  -
 )١١،١٠(ةحفص يف ةيوست لا تاباسح ةدصرأل ةيباسحلا تايلمعلا ةحص نم دكأتلا -
 .رخآ رهش ىلإرهش نم ليحرتلا ةمالس نم دكأتلا  -

 :يماتخلا باسحلل ةعجارملا تاءارجإ
 :ةعجارملا فده 

يتلا تاباسحلل ةيئاهنلا ةدصرألا ةحص نم ققحتلا ىلإ ةيماتخلا تاباسحلا ةعجارم فد  
ةـيراجلا ت  اباـسحلاو تادا رـيإلاو تافورـصملاك  . ةهج لكل يماتخلا باسحلا اهنمضتي 

 .ةطيسولاو
 :يماتخلا باسحلا ةعجارم  تاءارجإيلي اميفو 

 :يماتخلا باسحلا ةعجارملةماع تاءارجإ : ًالوأ 
 :يتآلاب مايقلا ةعجارملا ةيلمع ءدب لبق عجارملا ىلع نيعتي 

ةقباسلا ةيماتخلا تاباسحلا ريراقت لالخ نم ةهجلا نع ةيفاك تامولعم ىلع لوصحلا  .١
 . ةماعلا ةبقارملا ناويد ريراقتو ةقباس صحف تايلمع لالخ نم تنيبت يتلا تاظحالملاو
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يرهش لودج نم رثكأل عوجرلا لالخ نم كلذو ةيلاملا تايلمعلا ةيلومش نم ققحتلا  .٢
ةيلاملا ةنسلل ريخألا رهشلا ةيا ةيرهشلا ةدصرألا ةحص نم ققحتلل  ىتح. 
لوأل يرهشلا لودجلاب ا  .٣  ةدراولا غلابملا دصر ةحص نم ققحتلاو ةهجلا ةينازيم ةسارد

 .ةيلاملا ةنسلا يف رهش 
ءارجإو درجلاو تاعاديإلل ددحم ينمز جمانرب نمضتت يتلا لافقإلا تاميلعت ةسارد  .٤

ةهجلا نأ نم دكأتلاو ،  اهريغو يماتخلا باسحلا دادعإو تاباسحلا لافقإو ةقباطملا
 .كلذب تمزتلا 

 :يهو يماتخلا باسحلا تاقفرم نم ققحتلا  .٥
 :ثيح نم يماتخلا باسحلا جئاتنل ةيحاضيإ ةركذم  •

بابسأ حاضيإ عم ةردقملا تاداريإلاب اهتنراقمو ةلصحملا ةيلعفلا تاداريإلا  -
 .صقنلا وأ ةدايزلاب ًءاوس تافالتخالا 

ةبسن ديدحتو فرصلل ةصصخملا تادامتعالاب اهتنراقمو  ةيلعفلا تافورصملا -
 .ةبسنلا هذه ضافخنا وأ عافترا بابسأو فرصلا 

ةيلاملا ةنسلا لالخ تأشن يتلا ةديدجلا ةيلاملا ةنسلل ةرودملا تاباسحلا ةدصرأ  -
لالخ ةصتخملا ا  ىلإاهتيوست مدعو ةدصرألا هذه ءاقب بابسأو ةقباسلا   اباسح

 .اهل ةممتملا ةرتفلا و ةيلاملا ةنسلا كلت
دامتعالاو تالقانملاو يلصألا ةينازيملا دامتعا ا  •  ًانيبم ةينازيملا تافورصمب فوشك

عم تالقانملا تارارق روصو دامتعالا نم يقابلاو يلعفلا فرصنملاو ليدعتلا دعب 
 .تاباسحلا لافقإ تاميلعتب ةقفرملا فوشكلا كلت جذامن مادختساب ديقتلا ةاعارم 

 .ةيلعفلا تادار يإلا فشك •
ةديدجلا ةيلاملا ةنسلل ةلحرملا تانامألاو دهعلا تاباسح ةدصرأب ةيليصفت فوشك  •

قحتسملا صخشلا مساو ةيلاملا ةنسلا ةيا   يف يقابلا ديصرلا غلبم ًايدارفإ ا  ًاحضوم
يف ةيلعتلا وأ دهعلا ىلع مصخلا ببسو دنتسملا خيراتو مقرو غلبملا هيلع وأ هل 
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ةيلاملا ةنسلا تاباسح لخاد ةيوستلا نود تلاح يتلا بابسألاو . تانامألا باسح
كلذ ىلع لافقإلا ةنجلو ةيلاملا ةرادإلا تاظحالمو   ،. 

ةلاوحلا مقر ا  •  ًاحضوم عفدلا رماوأو تالاوحلا تاباسح ةدصرأب ةيدارفإ فوشك
 ىلإتدأ يتلا بابسألاو قاقحتسالا بحاص مساو بوحسملا غلبملاو عفدلا رمأو 

 .ةنسلا تاباسح لخاد ةيوستلا مدعو لي حرتلا
ةسسؤم وأ ةيموكح ةحلصم وأ ةرازو ةيأ تاباسحل وأ باسح ىلع ديق ام يلامجإ  •

تبثي ام عم ةماعلا تاقحتسملا ةيوست باسح يف ةيلاملا ةنسلا رادم ىلع ةماع 
ةماعلا تاسسؤملاو ةيموكحلا حلاصملاو تارازولا عم باسحلا اذه ديصر ةقباطم 

 .ةينعملا 
ىلع وأ باسحل ديق ام ىلع لمتشملا يراجلا باسحلا ةقباطم فشك نم ةرو ص •

 ) .تاباسحلل ةماعلا ةرادإلا ( ةيلاملا ةرازو يراج باسح 
درج رضاحم كلذكو ةيلاملا ةنسلا ةيا  •  يف ةذختملا قيدانصلاو نئازخلا درج رضاحم

 .دهعلا يقاوب 
ا ةمعدم ةيماتخلا تاباسحلا لافقإ ةنجل تاعامتجا رضاحم •  .ايصوتو ةنجللا تايئرمب
دقنلا ةسسؤم يف ةحوتفملا ) تاقداصم ( ةيدقنلا تاباسحلل ةقباطم تافوشك  •

 .اهيف تاباسح اهل يتلا تاهجلل ةبسنلاب كلذو ةيلحملا كونبلاو 
ةيعامتجالا تانيمأتلا ةسسؤمو دعاقتلا تاشاعم ةحلصم نم لك نم ةصلاخم  •

 .ةهجلا يفظوم نع ضورقلا طاسقأو 
هب ًاحضوم ةيلاملا ةنسلا ةيا  نم نايب •  يف ةمئاقلا ةيدنتسملا تادامتعالاب دقنلا ةسسؤم

 .هيلع تمت ةكرح رخآو دامتعا لك ديصر 

  :يماتخلا باسحلا يفةيئاهنلا ةدصرألا ةيلومشو ةحص نم ققحتلا تاءارجإ : ًايناث 
تارابتخالا هذه فد  تاداريإلل يئاهنلا ديصرلا لامتكاو ةحص نم ققحتلا  ىلإ

تاباسح " اهقوقح نأو ، ةهجلل يماتخلا باسحلا تافوشكب ةدرو يتلا تافورصملاو 
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ا " دهعلا  اهفينصت مت دق هنأو ةيلاملا ةنسلا ةيا " تانامألا " امازتلاو  يف ةيلعفلا غلابملا لثمت
 . ةحيحصو ةبسانم ةروصب اهنع حاصفإلاو اهفصوو

 :يماتخلا باسحللةيليلحتلا ةعجارملا تاءارجإ : ًاثلاث 
تاهاجتالاو ةماهلا بسنلا ةساردب عجارملا مايق ىلع ةيليلحتلا ةعجارملا تارابتخا يوطنت 

 .ةيداع ريغ وأ ةعقوتم ريغ تاريغت يأ يصقتو تارشؤملا نم اهريغو 
ةيلمع لك ف ورظو تاسبالم ىلع ةيليلحتلا تارابتخالا تاءارجإ ةعيبط فقوتتو

 :ًامئاد بلطتت اهنكلو ةعجارم 
غلبمب ثالث وأ نيتنس لالخ ةرركتملا تاداريإلا تاريدقت لثم ( ةنيعم ةقالع ديدحت  •

 ).تباث 
ةنسلا نع تاداريإلا ريدقت يف صقنلا وأ ةدايزلا (ةقالعلا هذه ساسأ ىلع ؤبنت دادعإ  •

 ).ةقباسلا
تضفخنا اذامل ( ةيلعفلا ماقرألاو ة يريدقتلا ماقرألا نيب ةيرهوج تافالتخا يأ يصقت •

 ) ًادج ةضفخنم هتاريدقت تناك دنب تاداريإ تداز اذامل وأ ،تاداريإلا 
تاونسلا عم اهتنراقمو ةينازيملا باوبأ تافورصم يف صقنلا وأ ةدايزلا تارشؤم عبتت  •

 .  تدجو نإ تاريغتلل يقطنم رربم دوجو نم ققحتلاو ةقباسلا 

 :يماتخلا باسحلا يفت القانملاو تادامتعالا صحف
ةـيلصألا تادامتعالا ةحص نم دكأتلا وه تالقانملاو تادامتعالا صحف نم فدهلا 
اهذيفنت دعاوقو ةينازيملا موسرم نم لك هب يضقي امل ًاقفو تمت تالقانملا نأو ، ةلدعملاو 

 :ةيلاتلا تاوطخلاب عجارملا موقي كلذ قيقحتلو 
ىلع تافورصملا فوشكب ةينازيملا دونبو باوبأل ةيلصألا تادامتعالا ةقباطم  -أ 

 .ةهجلا ةينازيمب تادامتعالا 
غلابملا ىلع تافورصملا فوشكب هيلإ لوقنملاو هنم لوقنملا يلقحب تالقانملا ةقباطم  -ب 

كلتب صيخرتلا نم ققحتلاو يماتخلا باسحلاب ةقفرملا تالقانملا تارارقب ةدراولا 
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 : نم دكأتلا عم ، ةيحالصلا بحاص نم تالقانملا
 .دونبلا تادامتعا  ىلإهلقنب حومسملا دحلا زواجت مدع  -
ا  -  .ادامتعا نم لقنلا روظحملا دونبلا نم لقنلا مدع
 .اهيلإ لقنلا روظحملا دونبلا تادامتعا زيزعت مدع  -
ا  -  .ادامتعا ىلاو نم لقنلا روظحملا دونبلل تالقانم ءارجإ مدع

وأ ةفاضإب كلذو تافورصملا  فوشكب تالقانملا دعب تادامتعالا ةحص نم ققحتلا -ج 
 .ةلاحلا بسح ةيلصألا تادامتعالا نم وأ  ىلإتالقانملا غلابم مصخ 

 :يماتخلا باسحلا يفتافورصملا صحف  
فوشكب ةرهاظلا اهماقرأ ةحص نم دكأتلا وه تافورصملا صحف نم فدهلا 

لالخ نم كلذ ققحتيو عقاولا لثمت ا    :أو تافورصملا
ىلع تافورصملا فوشكب ةرهاظلا ةينازيملا دونبو باوبأ تافورصم غلابم ةقباطم  .١

باسحلاب قفرملا ةيلاملا ةنسلا نم ريخألا رهشلا باسح لودجب اهل ةلباقملا غلابملا 
 .يماتخلا 

غلابم مصخب كلذو تافورصملا فوشكب تاروفولا غلابم ةحص نم ققحتلا  .٢
تالقانملا دعب ا    .ادامتعا غلابم نم تافورصملا

تافورصملا فوشكب ةينازيملا باوبأ تاروفوو تافورصم يلامجإ ة حص نم ققحتلا .٣
ا  يلامجإ نم باب لك تافورصم يلامجإ مصخ مث ) ًايسأر ( ادرفم عيمجتب كلذو
 ) .ًايقفأ ( تالقانملا دعب هتادامتعا 

ةليئض غلابم اهنم تفرص يتلا كلتو غلابم ةيأ اهنم فرصت مل يتلا تادامتعالا صحف  .٤
وأ تادامتعالا ريدقت يف ةالاغملا  ىلإعجرت دق يتلاو كلذ ب ابسأ ىلع فوقولاو

باسحلاب ةقفرملا ةيحاضيإلا ةركذملاب ا  –ءادألا يف روصقلا   أشب درو ام ءوض يف
قافنإلا ديشرتو طغض نم ةلودلل ةماعلا تاهاجتالا رابتعالا يف ذخألا عم  –يماتخلا 

يناثلاو لوألا نيبابلا تادامتع ا ريدقت ىدل ةقدلا تعار ةهجلا نأنم دكأتلل كلذو . 
نأ ةيحاضيإلا ةركذملا يف حضوي مل ام كلذو ةيلعفلا تاجايتحالا عم بسانتي امب 
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ديدحت عجارملا بلطي ذئدنعف ءادألا يف روصق  ىلإعجري هيندت وأ فرصلا مدع 
 .كلذ نع ةيلوؤسملا 

) عبارلا بابلا ( عيراشملاو ) ثلاثلا بابلا ( ةنايصلاو ليغشتلا جمارب ىلع زيكرتلا  .٥
ةبسنب تمدختسا يتلا وأ ا   ىلع فوقولاو " لقأف  ٪٥٠ادامتعا مدختست مل يتلا

تابوعص وأ ، هتاءارجإ يف يخارتلا وأ دقاعتلا ريخأت  ىلإعجرت دق يتلاو كلذ بابسأ 
بلطي ةريخألا ةلاحلا يفو ، نيلواقملا بناج نم ريخأتلاو سعاقتلا وأ ، ذيفنتلا يف 

ماكحأ ءوض يف تاءارجإ نم نيلواقملا كئلوأ لايح ذختأ امب ةدافإلا  ةهجلا نم عجارملا
ةيذيفنتلا هتحئالو ا    .اعورشم ذيفنتو ةموكحلا تايرتشم نيمأت ماظن

درو دق امب طبرلا لالخ نم كلذو تادامتعالل رمتسملا زواجتلا مدع نم ققحتلا  .٦
ىلع ريثأت اهل تاظحالم  نم ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو وأ ةماعلا ةبقارملا ناويد ريراقتب

 :اهنمو يماتخلا باسحلاب ةرهاظلا تافورصملا ماقرأ 
 .زواجتلا ءافخإل ةصتخم ريغ دونب ىلع مصخلا  -
 .أطخلاب تافورصملا نم غلابم داعبتسا  -
 .ةصتخملا ةنسلا يف اهدونب حامس مدعل ةيلات ةنس يف غلابم فرص  -
دونب ىلع اهفرص ن م ًالدب أطخلاب تاداريإلا نم داعبتسالاب غلابم فرص -

 .ةصتخملا تافورصملا 
 .ةصتخملا دونبلا حامس مدعل دهعلا باسح ىلع ًامصخ غلابم فرص  -

تادامتعالا ضعب ىلع تاريشأت نم درو امب ةهجلا مازتلا ىدم ىلع فوقولا  .٧
 :لاثملا ليبس ىلع اهنمو اهتينازيمب 

 .ة قباس تاونس نم ةرخأتملا تابلاطملا دادسل دامتعالا نم ءزج صيصخت -
) دهعتم وأ لواقم ( دقاعتم تاقاقحتسا دادسل دامتعالا نم ءزج صيصخت  -

 .رثكأ وأ عورشم نع هنيعب 
لقنل ةرايس ءارش لثم ةددحم تاجايتحا نيمأتل تادامتعالا نم ءزج صيصخت  -

 .خلا ... تايلكلا ضعبل عجارمو بتك ءارش وأ تابلاطلا 
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ةفاضإلاب ىعاريف ةماعلا تاسسؤملل ةيماتخلا تاباسحلا صحف ةلاح يف هنأ  ىلإهيبنتلا  .٨
ةيبساحملا رتافدلا ةعجارمب تافورصملا ماقرأ ةحص نم ققحتلا ةرورض مدقت ام  ىلإ

ةقفرملا فوشكلا ىلع اهتقباطم مث يلاملا زكرملا ةمئاقو تالجسلاو ةقالعلا تاذ 
 : اهنمو طاقنلا ضعب ةاعارم عم . يماتخلا باسحلاب 

 .درجلا رضاحمو درجلا ةنجل ريرقت ىلع عالطإلا  -
 .ةلوقنملاو ةتباثلا تادوجوملا ةفاك لمش درجلا نأ  -
تلآ يتلا لاوحألا ةفاك نمضتي هنأو ةتباثلا لوصألا لجس ىلع عالطإلا  -

 .ةسسؤملل اهتيكلم 
 ).خلا .. ةيعرش كوكص(لوصألا هذهل ةسسؤملا ةيكلم ديؤي ام ىلع عالطإلا  -

 :يماتخلا باسحلا يفتاداريإلا صحف  
باسحلاب ةرهاظلا تاداريإلا ماقرأ ةحص نم ققحتلا  ىلإفدهي تاداريإلا صحف نإ 

ةيداريإلا تاهجلل ةبسنلاب ةصاخ ةيمهألا نم ريبك بناج ىلع رمأ وهو عقاولل اهليثمتو يماتخلا 
هذهل امل كلذو تامولعملا ةينقتو تالاصتالا ةرازوو ، لخدلاو ةاكزلا ةحلصمو كرامجلا لثم 

ا ت نم تاداريإلا  . افورصم ةلباقم يف مدختست يتلا ةلودلا تاداريإ ىلع ريثأ
 :يلي ام يماتخلا باسحلاب تاداريإلا صحف تاءارجإ نمو 

ام ىلع ) ةيلامجإلاو ةيدارفإلا ( تاداريإلا فوشكب ةرهاظلا تاداريإلا غلابم ةقباطم  .١
 .ةيلاملا ةنسلا نم ريخألا يرهشلا باسحلا لودجب اهلباقي 

تاداريإلاب ةيلعفلا تاداريإلا ةنراقمب ةدايزلا وأ صقنلا باستحا  ةحص نم ققحتلا .٢
 .ةردقملا 

 .تاداريإلا فوشك عيمجت ةحص نم ققحتلا  .٣
 : ىلإعجرت دق يتلاو ةدايزلا وأ صقنلا بابسأ ثحب  .٤

 .تاداريإلا ريدقت يف ةقدلا مدع  -
 .ليصحتلا يف يخارتلا  -
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ةمئاقلا مظنلا ضعب ليدعت لثم ةينازيملا دادعإ دنع نابسحلا يف نكي مل ام ثودح  -
 .تاداريإلاب ةلص اهل نوكي امم ةديدج مظن رودص وأ اهئاغلإ وأ 

تاداريإلا ىلع ريثأت اهل تاظحالم نم تادنتسملا قيقدت ىدل فشكت دق امب طبرلا  .٥
 :اهنم 
 .أطخلاب تاداريإلل غلابم ةفاضإ  -
 .أطخلاب تاداريإلا نم غلابم داعبتسا  -
أطخلاب تانامألا وأ دهعلا وأ تافورصملا دونب ىلع ًامصخ غلابم فرص  -

 .تاداريإلا نم داعبتسالاب اهفرص بجي ناكو 
مدقت ام  ىلإةفاضإلاب ىعاري ، ةماعلا تاسسؤملل ةيماتخلا تاباسحلا صحف ةلاح يف  .٦

تاداريإلا رتفدب لجسم وه ام عم تاداريإلا فوشكب ةدراولا غلابملل ةقباطملا ءارجإ 
ةحص نم ققحتلا عم تاداريإلا نم عون لكل كلذو يرهشلا باسحلا لودجو 

 .هيلإ راشملا وحنلا ىلع اهنم لكل يبساحملا هيجوتلا 

 :يماتخلا باسحلا يفةيوستلا تاباسح صحف  
دهعلا  –تانامألا ( تاباسحلا هذه ةدصرأ ةحص نم ققحتلا  ىلإصحفلا كلذ فدهي 

نم ريخألا يرهشلا باسحلا لود جب وأ يماتخلا باسحلا تاقفرمب ءاوس) ةيراجلا تاباسحلا  –
ةفاضإلاب رتافدلاب نودملا عم فوشكلا هذ   متي كلذ  ىلإدراولل ةقباطملا ءارجإ عم ةيلاملا ةنسلا

تاباسحلا دادعإو تاباسحلا لافقإ تاميلعتب تاباسحلا هذه نأشب درو ام قيبطت نم دكأتلا 
 .ةيماتخلا 

 : ةصاخ ىرخأو ةماع تاءارجإ ةيوستلا تاباسح صحفلو

 :ةيوستلا تاباسح صحفل ةماعلا تاءارجإلا 
 :اهنمو رخآل باسح نم فلتخت ال يهو 

باسحلا لودجب ةرهاظلاو ةيلاملا ةنسلا ةيا  .١  يف تاباسحلا ةدصرأ ةحص نم ققحتلا
تايلمع غلابم ةفاضإب باسح لكل ةيباسحلا تايلمعلا ةعجارمب كلذو ريخألا يرهشلا 
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) ًانئاد وأ ًانيدم ( يئاهنلا ديصرلا باستحا مث قباسلا رهشلا ديصر  ىلإريخألا رهشلا 
 .ةلاحلا بسح 

 .يماتخلا باسحلاب ةقفرملا تاباسحلا يقاوب تادرفم فوشك عيمجت ةحص نم ققحتلا  .٢
باسحلا لودجب اهل ةلباقملا ةدصرألا ىلع فوشكلا عقاو نم تاباسحلا ةدصرأ ةقباطم  .٣

كلتب دراولا ةقباطم متي ةماعلا تاسسؤملل ةبسنلابو   ةيلاملا ةنسلا نم ريخألا يرهشلا  ،
 .ةقالعلا تاذ رتافدلاب لجسملا عم ريخألا رهشلا باسحو فوشكلا 

 :ةيوستلا تاباسح صحفل ةصاخلا تاءارجإلا  
لافقإ تاميلعتب هنأشب درو امو باسحلا كلذ ةعيبط بسح رخآل باسح نم فلتخت 

 :يلي ام اهن مو ةيماتخلا تاباسحلا دادعإو تاباسحلا
 :يماتخلا باسحلا يفدهعلا تاباسح 

يديصر نأو ةتقؤملا فلسلاو ةميدتسملا فلسلا ةدصرأ ريودت مدع نم ققحتلا  .١
بجي ةرودم ةدصرأ دوجو ةلاح يفو ، ةيلاملا ةنسلا ةيا   يف ًارفص نيباسحلا
تاقفنلل ةميدتسملا فلسلا كلذ نم ىنثتسيو ، اهريودت بابسأ ىلع فوقولا 

دعوملا يف اهديدست ةطيرش اهيقاوب ليحرت زوجي يتلاو ةكلمملا جراخ  ةفورصملا
 .ةيماتخلا تاباسحلا دادعإو تاباسحلا لافقإ تاميلعتب ددحملا 

عقاو نم دحاو صخش ىدل ةتقؤم ةفلس نم رثكأ يقاوب دوجو مدع نم ققحتلا  .٢
نود ةفلس فرص  ىلإريشي ام وهو يماتخلا باسحلاب قفرملا دهعلا يدارفإ فشك 

 .اهتقباس ديدس ت
تاباسح لخاد ليصحتلا تحت دهعلا تاباسح ةدصرأ عيمج ديدست نم ققحتلا  .٣

مدع بابسأ ىلع فوقولا بجي ةرودم ةدصرأ دوجو ةلاح يفو  ةـيلاملا ةنسلا ،
يتلا غلابملل ةبسنلاب ةصاخ نأشلا اذه يف تاءارجإ نم ةهجلا هتذختا امو اهديدست 
مخضتي باسحلا ديصر نأ نيبت اذإ وأ ، ةليوط ةدم ديدست نود اهئاقب ىلع ىضم 

 .ةيلاتتم تاونس ةدعل هعبتتب كلذو ىرخأل ةنس نم 
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ةميق يماتخلا باسحلا اهنع دعملا ةيلاملا ةنسلا تافورصم ني مضت نم ققحتلا .٤
ةيا   ىتح اهنم ءزج وأ ا  ادنتسم درت ملو اهلالخ تحتف يتلا ةيدنتسملا تادامتعالا

ةينازيملا تافورصم باسح ىلع ) اهديصر (اهتميق مصخب كلذو ةيلاملا ةنسلا 
 .ةمئاق ةيدنتسم تا دامتعا لباقم تانامألا باسحب اهتيلعتو) ةصتخملا دونبلا (
باسح ديصر عم ) ةيدنتسم تادامتعا دهعلا باسح(ديصر قباطت نم ققحتلا  .٥

 ) .ةمئاق ةيدنتسم تادامتعا لباقم تانامألا (
ةنس ةدمل اهنم بحسلا فقوت ةيدنتسم تادامتعال ةدصرأ دوجو مدع نم ققحتلا  .٦

ءارجإل ةهجلا راعشإو ًايئاقلت اهؤاغلإ ةلاحلا كلت يف دقنلا ةسسؤم ىلع نأ ذإ ةلماك 
 .ةمزاللا ةيوستلا 

اهتيحالص ءاهتنا ىلع ىضم ةيدنتسم تادامتعال ةدصرأ دوجو مدع نم ققحتلا  .٧
اهديدمت ىلع ةقفاوملاب غلبت مل ام اهؤاغلإ دقنلا ةسسؤم ىلع نأ ذإ ،رهشأ ةثالث 

 .ةدملا كلت لالخ
دق يتل او دهعلا تاباسح ضعبل) ةنئاد ( ةذاش ةدصرأ دوجو مدع نم ققحتلا  .٨

يفو ، اهفرص قباسلا دهعلا نع ةدايزلاب غلابم ديدست وأ ديقلا يف ءاطخأ  ىلإعجرت 
ذختأ امو كلذ بابسأ ىلع فوقولا بجي ةذاشلا ةدصرألا هذه لثم دوجو ةلاح 
دهعلا نع ديزت غلابمب ديدستلا ةلاح يف هنأ ةاعارم عم بيوصتلل تاءارجإ نم 

ةماعلا ةرادإلا ( ةيلاملا ةرازو عم قافت الاب الإ بيوصتلا متي ال اهفرص قباسلا
 ) .تاباسحلل 

 :يماتخلا باسحلا يفتانامألا تاباسح 
ةيدقنلا غلابملا ىوس نمضتت ال ةعونتملا تانامألا باسح ةدصرأ نأ نم ققحتلا  .١

ةصاخ ضارغأل م   نم تايمسحلا لثم . اقاقحتسا نم ةموسحملا وأ ريغلا نم ةلصحملا
نم اهريغ وأ دعاقتلا تاشاعم ةحلصمل كلذ دعب اهديدست ةمذل نيفظوملا تابترم 

 .ةيموكحلا تاهجلا
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مت غلابم نمضتت ال ا  .٢  ادرفم فوشك عقاو نم تانامألا تاباسح ةدصرأ نأ نم ققحتلا
ىنثتسيو . ةقحال ةرتف يف اهفرص ضرغب ةينازيملا تافورصم دونب تادامتعا ىلع اهمصخ 

فيلستلا كنبو ، ةيعامتجالا تانيمأتلا ة سسؤمو ، دعاقتلا تاشاعم تاقحتسم كلذ نم
لفقل ةممتملا ةرتفلا لالخ ةيدنتسملا تادامتعالاب ةقلعتملا دويقلا  ىلإةفاضإلاب  ،يدوعسلا 
 .تاباسحلا 

تالدبلاو بتاورلا ( بتاور عجترم / تانامألا باسح ديصر ريودت مدع نم ققحتلا  .٣
 .ةعونتملا تاداريإلا باسح  ىلإهتفاضإو هتلازإب كلذو ) اهمكح يف امو تآفاكملاو 

نم ضورقلا طاسقأو ةيعامتجالا تانيمأتلاو ةيدعاقتلا تايمسحلا ديدست نم ققحتلا  .٤
نم ةدمتعم ةصلاخم بجومب كلذ تبثي ام قافرإو ا   اهجل يدوعسلا فيلستلا كنب

 .يماتخلا باسحلا تاقفرم نمض تاهجلا هذه 
كلذو ىرخأل ةنس نم ة عونتملا تانامألا باسح ديصر مخضت ىدم ىلع فوقولا .٥

يف ا   دصرأ عم يماتخلا بساحلا اهيلإ دئاعلا ةيلاملا ةنسلا ةيا  يف ا  دصرأ ةنراقمب
نم ةديقملا ةصاخ تانامألا ةيوستل ةهجلا ا   ذختا يتلا تاءارجإلاو ، ةقباس تاونس

 .ةقباس تاونس 
يتلاو تا نامألا تاباسح تادرفم ضعبل) ةنيدم ( ةذاش ةدصرأ روهظ مدع نم ققحتلا  .٦

وأ ةدايزلاب تانامألاب ةديقملا غلابملا ضـعب فرـص وأ دـيقلا يف أطخلا  ىلإعجرت دق 
بابـسأ ىلع فوقولا بجي ةذاشلا ةدصرألا هذه لثم روهظ ةلاح يفو . راركتلاب 

 .اهجالع نأشب مت امو كلذ 
 :يماتخلا باسحلا يفةيراجلا تاباسحلا 

بسح تدجو نإ  –عفدلا رماوأو ، تالاوحلا تاباسحب ةالعملا غلابملا ىلع فوقولا  .١
ةجلاعم ةعباتمو ةديدع ةقباس تاونس نم ةرودملا تاكيشلاو  -ةيراسلا تاميلعتلا   ،

 .ةعونتملا تاداريإلا باسح  ىلإاهتفاضإب غلابملا كلت 
ةرقفلا يف ةحضومل ا( تاباسحلا كلتل ) ةنيدم ( ةذاش ةدصرأ دوجو مدع نم ققحتلا  .٢

تدجو نإ اهجالع ديؤي امو ا " ) ١"   .ابسأ ىلع فوقولاو
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ًاصوصخ اهتيوست مدع بابسأ ىلع فوقولاو تابولطملا باسحب ةديقملا غلابملا صحف  .٣
 .نأشلا اذه يف تاءارجإ نم ةهجلا هتذختا امو اهنم ةميدقلا غلابملا 

تحت دهعلا باسح ديصر ىلع ديزي ال تابولطملا باسح ديصر نأ نم ققحتلا  .٤
باسحلا ديصر ىلع هتدايز ةلاح يفو ، هنم لقأ وأ هل ًايواسم امإ وهف ، ليصحتلا 

 .ةرهاظلا هذه جالعل مت امو كلذ بابسأ ىلع فوقولا بجي روكذملا 
ام ىلع اهتقباطم تمت دق ةماعلا تاقحتسملا ةيوست باسحب ةديقملا غلابملا نأ نم تبثتلا  .٥

لالخ نم كلذو ةقالعلا تاذ ةماعلا تاسسؤملاو ةيموكحلا  حلاصملاو تارازولاب اهلباقي
 .يماتخلا باسحلاب ةقفرملا ةقباطملا فوشك 

ديصر ىلع اهتقباطم تمت دق ةيلاملا ةرازو يراج باسحب ةديقملا غلابملا نأ نم ققحتلا  .٦
لالخ نم كلذو ةيلاملا ةرازوب تاباسحلل ةماعلا ةرادإلاب صحفلا لحم ةهجلا باسح 

 .يماتخلا باسحلاب قفرملا ة قباطملا فشك
ةقفرم اهدرج رضاحم نأو ةددحملا ديعاوملا يف دهعلا يقاوبو قيدانصلا درج نم ققحتلا  .٧

 .يماتخلا باسحلاب 
بابسأ ىلع فوقولا بجيف قودنصلا باسحل ) ذاش ( نئاد ديصر دوجو ةلاح يف  .٨

ءانمأ لبق  نم ةدايزلاب غلابم ديروت ةجيتن ذاشلا ديصرلا كلذ ءوشن ةلاح يفو. كلذ 
ةرادإلا ( ةيلاملا ةرازو عم قافتالاب ةدايزلا كلت رمأ ةجلاعم نم ققحتلا بجي قيدانصلا 

 ) .تاباسحلل ةماعلا 

 :يماتخلا باسحلا تانايب ليلحت يف ةمدختسملا يلاملا ليلحتلا بسن نم ققحتلا 
مادختساب ةلودلل ىرخألا تاباسحلاو ةماعلا ةينازيملا رصانع ةسارد وه يلاملا ليلحتلا 

اهريسفتو رصانعلا نيب ةقالعلا راهظإ فد   ، ةيئاصحإلاو ةيضايرلا بيلاسألا ضعب
 .اهجالع لئاسوو تافارحنالا بابسأ ديدحتو ، طيطختلاو تارادإلا ءادأ مييقتيف اهمادختساو 

 : يماتخلا باسحلل يلاملا ليلحتلا فادهأ
تاداريإلا دونبو تاباسح  يف فادهألا قيقحت ةبسن عافترا وأ ضافخنا بابسأ ديدحت -

ةقباسلا تاونسلا يف ا    .اليثم نم بسنلا كلت ريغت ىدم ةفرعمو ، تافورصملاو
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ليدعت دعب يلعفلا فرصنملا بسن ةساردب تالقانملا بولسأ حاجن ىدم ىلع فرعتلا  -
 .ةيلاملا تادامتعالا 

يف ةيلاملا تا دامتعالل ميلسلا ريرقتلا يف اهنم ةدافتسالل اهسفن تالقانملا بسن ةسارد -
 .ةيلاتلا تاينازيملا 

 :يلاملا ليلحتلا عاونأ 

 :يسأرلا يلاملا ليلحتلا  – ١
تادرفملا نيب تاطابترالا ةساردو تانراقملا ءارجإ ىلع دمتعي يذلا ليلحتلا وهو 

 .ةرتفلا سفن نع امهضعبب نيتدرفم ةنراقم قيرط نع ةدحاو ةرتفل ةيلاملا مئاوقلل ةفلتخملا 

 :يقفألا  يلاملا ليلحتلا – ٢
رثكأ وأ نيترتفل ةيلاملا مئاوقلا نيب تانراقملاو تاساردلا ءارجإ ىلع دمتعي يذلا وهو ،  

 .تادرفملا هذه يف ريغتلا تاهاجتا ةساردو 

 :تالدعملاو بسنلا مادختساب يلاملا ليلحتلا  -٣
تارشؤمل لصوتلل كلذو ، ةيلعفلا تاداريإلاو تافورصملا ريغت تاهاجتا ةبسنلا هذه ددحت 

 .ةيلاملا فادهألا يف ريغتلا ىدم حضوت 
ةدئاسلا ةلثامملا بسنلاب ةددحم ةينمز ةرتف يف يموكحلا زاهجلاب ةصاخلا بسنلا ةنراقم  -

 .ةرتفلا سفن يف زاهجلا هيلإ يمتني يذلا يموكحلا عاطقلا يف 
وأ  باسح وأ باب وأ نيعم عوضوم بسح دحاولا عاطقلا يف يموكحلا زاهجلا بيترت -

 .ام دـنب 
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 :مراجعة الحساب الختامي في المؤسسات العامة إجراءات
يف اهنع ةماعلا تاسسؤملا ضعب يف يماتخلا باسحلا ةعجارم  تاءارجإفلتخت ال 

عبتت يتلا ةعجارملا  تاءارجإيلي اميف ضرعن فوس كلذل حبرلل ةفداهلا ةيداصتقالا تآشنملا 
  :٤يتآلا لاثملا ليبس ىلع اهنمو ةماعلا تاسسؤملا يف يماتخلا باسحلا دونب ضعب ةعجارم دنع
 :لثامملا دقنلاو دقنلا  -أ

تاكيش وأ ةيندعم وأ ةيقرو  ةيلحم تالمعب ةيدقنلا ةدصرألالك ةيدقنلا ةدصرأ لمشت 
 ىرخألاتارامثتسالا ، كونبلا يف تاباسحلا  ةدصرأ،  ةيبنجأتالمعب ةيدقن  وأ، عفدلا ةلوبقم 

 .ةيدقنلل ةلداعم ىرخأ ءايشأيأ ، ةيدقن  ىلإليوحتلل ةلباقلا 
 :ةيلاتلا تاوطخلا عابتإ متي دنبلا اذه ةعجارملو 

 :دوجولا نم ققحتلا §
دوجولا نم ققحتلل ةسسؤملا اهعم لماعتت يتلا كونبلا نم تاقداصم ىلع لوصحلا  -١

ريغلل  وأكنب لل قوقح كانه ناك اذإامم ققحتلاو اهيدل ةعدوملا غلابملل يلعفلا 
 .اهيلع 

اهدوجو نم ققحتلل ماعلا ةيا  -٢  يف ةسسؤملا ىدل ةدوجوملا ةيدقنلا غلابملا درج. 
ةعجارملا عضوم ةنسلا نم  ريخألا عوبسأللكونبلا نيب تاليوحتلا لودج  دادعإ -٣

نع ةجتانلا ةيمهولا ةيدقنلا  ةدصرألانع فشكلل ةيلاتلا ةنسلا نم  لوألا عوبسألاو
 .تاسالتخالا
 .اهيف فرصتلا يف اهقحو ةيدقنلا  ةدصرأللةسسؤملا ةيكلم نم ققحتلا  §
نم ققحتلل ماعلا ةيا ملاو تاضوبقملل صحف -١  ةصاخلا تايلمعلا  نأدنع تاعوفد

 .ةحيحصلا ةرتفلا يف اهديق مت ةيدقنلاب 
 ةدصرألا نأنم ققحتلل كونبلا تاباسح تافوشكو تاكيشلا رتافد صحف  -٢

 .ليمعللًاقوقح لثمت تالجسلا بسح 

                                                 
 .ةيلخادلا ةعجارملاب ةصاخلا نيينوناقلا نيبساحملل ةيدوعسلا ةئيهلا تارود تاركذم ٤
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 ةدصرأبظافتحالل مازتلا كانه ناك  اذإامم قق حتلل ضورقلا تايقافتا صحف -٣
 . ةضوعم
 :ةيدقنلا  ةدصرأللمي يقتلا ةحص نم ققحتلا §
يف تايوستلا دونب  نأنم ققحتلل ةسسؤملا رتافدب كونبلا تاباسح ةعجارم  -١

دق ماعلا ةيا   حيحص لكشب رابتعالا يف  تذخأيف كونبلا تايوست تاركذم. 
يف ة حيحصلا فرصلا راعسأقيبطت نم دكأتلل  ةيبنجألاتالمعلا تاليوحت رابتخا  -٢

 .ةينازيملا خيرات 
يذلا غلبملا عمو ماعلا  ذاتسألاعم اهعيماجم ةقباطمو ةيدقنلا لوادج تاصخلم عمج  -٣

 .ةيلاملا مئاوقلا يف رهظيس 
 :لامتكالا نم ققحتلا  §
 نأنكميو ةيدقنلا  ةدصرأةيلوقعم مييقتل ةيليلحتلا ةعجارملا تارابتخاب مايقلا  -١

عومجم  ىلإةيدقنلا ةبسنو قباسلا ماعلا  ةدصرأبةنراقملا انه تارابتخالا نمضتت 
 .لوصألاعومجم  ىلإكلذكو ةلوادتملا  لوصألا

ديصر ةحص نم ققحتلل ماعلا ةيا  ةدصرأةيوست تاركذم صحف  -٢  يف كونبلا
ماعلا ةيا  يف كونبلاب ةيدقنلا. 

دادسلا مئاسقو ليصحتلا مئاسقو تاعوفدملا ةيمويو تاضوبقملا ةيموي صحف  -٣
 .اهيلع رثؤت يتلا تايلمعلا لك ىلع ةيدقنلا ةدصرأءاوتحا نم  دكأتلل
 :ةيدقنلا ةدصرألانع  حاصفإلاوضرعلا ةحص نم ققحتلا  §

ةيبساحملا ئدابملا تابلطتم عم هقافتا نم دكأتلل ةيدقنلا ةدصرأ نع حاصفإلا مي يقت
 .اهيلع فراعتملا 

 :ىرخألا ةنيدملا ةدصرألاو نونيدملا  -ب
اهيلع دمتعت يتلاو ةماع ةسسؤم  يألةيلاملا مئاوقلا يف ةماهلا رصانعلا نم  دنبلا اذه ربتعي

ىلع ا اقملاو كونبلا لثم ةيجراخلا فارطألا  ردقو يلاملا ةسسؤملا عضو ةساردل نيدروملاو نيلو
ةليوطو ةريصق ا    . لجألاامازتلا دادسل ةمزاللا ةلويسلا ريفوت
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 :ةيلاتلا تاوطخلا عابتإ متي  ىرخألا ةنيدملا ةدصرألاو نونيدملاةعجارملو 
 :دوجولا نم ققحتلا  §
نينيدملا ديصر ا  -١  ةرتفلا  لوأحضوي ةيلاملا ةنسلا لالخ نينيدملا ةكرحب ةمئاق بلط

كلذكو دجو  نإمصخلا حضويو ، ةرتفلا لالخ امهيلع تثدح يتلا تاريغتلاو 
 . ريخأتلادئاوف 

ةاعارم عم مهيلع ةقحتسملا غلابملا ةحص ديفت نينيدملا نم تارارقإ ىلع لوصحلا  -٢
 .تاقداصملا مالتسا و لاسرإلةينهملا  لوصألا

ةميدقلا تاباسحلا ىلع زيكرتلاو مامتهالا ريثت يتلا تاءانثتسالا لك يصقت  -٣
 . اهمادعإمت يتلا تاباسحلاو 

يف متت يتلا ةصاخ ةيدقنلا تالصحتملا ليحرت عبتت بجي تاباسحلا لكل ةبسنلاب  -٤
املا ةنسلا ةيا يف هعفد مت باسحلا  نأةقداصملا باطخ نم حضتي امدنع الثمف ، ةي ل

ديقلا ليحرت خيرات صحف بجي ةيلاملا ةنسلا ةيا  ذاتسألارتفد  ىلإ . 
 :ةسسؤملا صخت نينيدملا  ةدصرأ نأنم ققحتلا  §

عبتتو نينيدملا باسح يف اهليجست نم دكأتلاو ددست مل يتلا ةقحتسملا ريتاوفلا عبتت 
 .نينيدملا نم ليصحتلا تايلمع

 :نينيدملا مي يقت ةحص نم ققحتلا §
ا ود لدعمو نينيدملا تاباسح لاجآةسارد  -١  .ار
خيرات ىتح لصحت ملو تقحتسا يتلا  ةدصرألاديدحتو قاقحتسا ديعاوم صحف  -٢

ىلع كلذ رثاو  ريخأتلاةدمو نيدلا غلبم رابتعالا يف  ذخألاعم ةيلاملا ة نسلا ءاهتنا
رابتعالا يف  ذخألاعم دادسلا نع نيرخأتملا ءالمعلا سفنل نامتئالا حنم ةسايس 

 .ةرم نم رثكأ تدد ج يتلا ضبقلا قاروأ
 ةدصرألايوذ ةصاخ دادسلا يف نيرخأتملا ءالمعلل ينامتئالا عضولا صحف  -٣

 .ةريبكلا



 األجھزة الحكومیة والمؤسسات العامةبوحدات المراجعة الداخلیة   ألعمال الدلیل اإلرشادي

١٢٢ 
 

نينيدملا تاباسح يف دجو  نإنامتئالا ريدم ةصاخ ةسسؤملا يف نيصتخملا ةشقانم  -٤
 .اهليصحت يف كوكشملا ضبقلا  قاروأو

، اهليصحت يف كوكشملا ن ويدلا صصخم نيب ةقالعلا ةساردلة يلاملا بسنلا مادختسا -٥
 .ةقحتسملا  تاداريإلاوضبقلا  قاروأونينيدملا ديصر مجح لثم رصانعلا ضعبو 

ةميقب هتنراقمو عجارملا رظن ةهجو نم اهليصحت يف كوكشملا نويدلا صصخم ديدحت  -٦
 .قو رفلا ةيوستل ةمزاللا تاءارجإلاذاختاو ةسسؤملا  هتدعأيذلا صصخملا 

 :نينيدملاب ةقلعتملا تايلمعلا لامتكا نم ققحتلا  §
ليصحتلا  تاراعشإ وأكونبلاب  عاديإلامئاسق روص  وأليصحتلا  تالاصيإصحف  -١

غلابملاو خيراوتلاو  ءامسألاةنراقمو ) كونبلا قيرط نع ليصحتلا ناك اذإ(كونبلا نم 
 .رتافدلاب لجسم وه  ام عم

 .نينيدملا باسح يف ةيدقن ليصحت اهبحاصت مل يتلا ةنئادلا دويقلا ةحص نم ققحتلا -٢
باسحو دعاسملا  ذاتسألارتفد يف نينيدملا تاباسحو ةيدقنلا تاضوبقملا ةيموي عمج  -٣

 .نينيدملا ةبقارم 
 .نينيدملا ةبقارم باسح عم ةيدرفلا نينيدملا تاباسح ةيوست -٤
 .نينيدملا تاباسح عم ةيرهشلا تاباسحلا فوشك نم خسن ةنراقم -٥
 :حاصفإلاوضرعلا ةحص نم ققحتلا  §
 .اهيلع فراعتملا ةبساحملا ريياعمل اقفو نينيدملا نع  حاصفإلامييقت  -١
 .تدجو نإنينيدملا تاباسح ىلع ريغلا قوقح نع  حاصفإلانم دكأتلا  -٢

 :نوزخملا ةعجارم  -ج
ةفلكت ويلاملا زكرملا ىلع ريبك ريثأت نم هل امل ةيلاملا مئاوقلا رصانع  مهأنم نوزخملا رصنع 

يلاملا زكرملا يف ةيدقنلا تاقفدتلاو حبرلا يفاص مقر ريغت يلاتلابو ةمدقملا ةمدخلا وأ ةعاضب لا
 .نوزخملا مقر نم ققحتلا بجو كلذل ،  اهلامعأجئاتنو ةسسؤملل 

 :ةيلاتلا تاوطخلا  عابتإمتي دنبلا اذه ةعجارملو 
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ةقباسلا ةرتفلل ةدملا رخآ نو زخملا ديصر عم ةدملا لوأ نوزخملا ديصر ةعجارم -١
 .هتمالس نم  دكأتلل

دوجو مدع نم دكأتلل داوملا  ةرادإبهديصر عم يلاملا نو زخملا ديصر ةقباطم -٢
 .ا مهنيب تاقورف

اريعستلا ةمالس نم دكأتلاو ماعلا لالخ تمت يتلا  تالاخدإلانم ةنيع ذخأ  -٣  إو
 .ةفلكتلا طسوتم ةقيرطل اقفو داوملا ريع ست متي هناو ةسسؤملا ةمظنأقفو متت 

 ةعجترم وأةديدج تناك ءاوس ةرا تخملا ةنيعلاب داوملا عيمج لاخدإ ةمالس نم دكأتلا -٤
 .ةدرخ  وأ

هتقباطمو ةنسلا نم نيعم رهش  تالاخدإبةصاخلا ةيلاملا دويقلا ةمالس نم دكأتلا  -٥
 .داوملا  ةرادإماظنل يلآلا ريرقتلا عم 

) ماعلا    نم رهش الثم(ةنيعم ةرتف لالخ تاعدوتسملا نم فرصنملا نم ةنيع ذخا   -٦
متي هناو ا لاو  اةصاخلا ةيلاملا دويقلا ةحص نم دكأت فرصلا تادنس قفو  ابثإ

ةديدج تناك ءاوس ةسسؤملا ةسايس قفوو ا   نم  دكأتلاوةعجترم  وأةصاخلا
اةصاخلا ةفلكتل ا ا زكارم يفو يلآلا ماظنلا يف اهليجست ةمالس قفو متت  إو

 .ةسسؤملاب ةدمتعملا تايحالصلا 
ةيلاملاو ةين زخملا عاجرإلا تاءارجإ ةمالس نم دكأتلاوتاعاجرالا نم ةنيع ذخا  -٧

 .ةف لاتلاو ةديدجلا داوملا نيب ةقرفتلا متي هناو
ةسسؤملا ا جلا تاءارجإةمالس نم  دكأتلا  -٨  موقت يتلا در. 
يف ايلام ا لا ىلع تمت يتلا تاءارجإلا ةعباتم  -٩  ابثإ نم دكأتلاو ةيدرجلا تاقورف

 .ةصاخلا ةيبساحملا ةسايسلا قفو ةسسؤملا رتافد ا 
ليلد هيلع  صن امقفو هنيوكت متي هناو نزخملا مداقت صصخم ةيافك نم دكأتلا   -١٠

م جح ةفرعمل هنيوكت قباسلا صصخملا عم هتقباطمو ةسسؤمللةيبساحملا تاسايسلا 
تاقورفلا ةجلاعم ةمالسو صصخملا اذهل ةيلاملا ةجلاعملا ةمالسو امهنيب  تاقورفلا

 .ةيلاملا 
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 ةمظنألقفو متت هناو اهتمالس نم دكأتلاو ةدكارلا داوملا ديدحت تاءار جإ صحف -١١
داوملا هذه نيزخت متي هناو صوصخلا اذ   داوملا نع اديعب ) عيجرلا(ةسسؤملا

 .ةديدجلا
دكأتلل ةحضاو ةسايس قفو متي كلذ ناو داوملل بلطلا دودح ةمالس نم دكأتلا  -١٢

 .ةسسؤملاب ليغشتلا ماظن ىلع كلذ رثؤي  ال يكل داوملا هذه صقن مدعنم 
 .ءارشلا تاقافتا طورش بسح قيرطلاب ةعاضبلل ةميلسلا ةجلاعملا نم دكأتلا  -١٣
 .ن وزخملا ىلع ريغلل قوقح دوجو ىدم نع راسفتسالا -١٤
 .ةدراولا طورشلاب مازتل ا الا نم دكأتلل ءارشلا تاقافتا صحف -١٥
 .نوزخملا مقر ةيلوقعم نم دكأتللةيليلحتلا ةعجارملا تارابتخاب مايقلا  -١٦
 .اهيلع فراعتملا ةبساحملا ريياعمل قفو  حاصفإلامييقت  -١٧

 تارامثتسالا ةعجارم  -د
 :ةيلاتلا تاوطخلا عابتإ متي دنبلا اذه ةعجارملو 

 .ةسسؤملا  ىدل تارامثتسالا هجوأنيبي  ةرادإلانم فشك بلط  -١
 .اهيلع فراعتملا ةبساحملا ئدابم هيلع صنت امل اقفو  حاصفإلامييقت  -٢
 . حاصفإلاةمئالم نم ققحتلاو تارامثتسالا نهر نع  ةرادإلانم راسفتسالا  -٣
ةمئالم نم ققحتلاو تارامثتسالا ىلع نهر يأ نع اثحب ضورقلا تايقافتا ةسارد  -٤

 . حاصفإلا
دوجولا نم ققحتلل ريغلا ىدل تارامثتسالا نع ريغلا نم  تارارقإىلع لوصحلا  -٥

 .اهل يلعفلا 
مجح ةفرعمل ةرتفلا  لوأديصر عم ةرتفلا رخآ يف تارامثتسالا ديصر ةنراقم  -٦

 .ةرتفلا لالخ رامثتسالا يف تادايزلا 
 نأنم دكأتلل ماعلا لالخ تارامثتسالا عيبو ءارش تايلمعل ةيدنتسملا ةعجارملا  -٧

  .ةسسؤملا مساب تمت تارامثتسالا
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تاعيزوت ةنراقمب كلذو تارامثتسالا هذهل  حابرإلل تافاضإيأ دوجو نم دكأتلا  -٨
 .ةروشنملا رداصملا يف حابرألا تاعيزوت نم ةملتسملا حابرألا 

تناك  اذإام  رابتخالاهيف رمثتسملا ةيسيئرلا ةأشنملل ةيلاملا مئاوقلا صحف  -٩
 .ةبسانم ةروص ب اهمييقت مت تارامثتسالا

 :ذيفنتلا تحت عيراشملا  -ـه 
ءانتقا تايلمع ىلع قبطني  ام اهيلع قبطني كلذلو ءاشنإلاروط يف ةتباث لوصأ ةباث مبربتعت 

ةحص نم ققحتلا يف ذيفنتلا تحت عيراشملا ةعجارم يف عجارملا رود لثميو ، ةتباثلا  لوصألا
 :قيرط نع كلذ قيقحت نكميو قافتالا ةيدجو 

نم دكأتلاو يجراخ لواقم ذفنملا ناك  اذإذيفنتلا تحت عيراشملا دوقع ةعجارم  -١
 .دقعلا طورشب  مازتلالا

لوئسملا فظوملا نم ا  -٢  حيرصتلا نم دكأتلاو فرصلا تادنتسم ةعجارم. 
 الثيحب ، نيلواقملل ةعوفدملا تاصلختسملا عم  مامتإلاةبسن بسانت نم دكأتلا  -٣

 .ز جنملا نم رثكأ عفدي
 .ةميلس ةقيرطب ذيفنتلا تحت تاعورشملاب ةصاخلا ليومتلا دئاوف ةجلاعم نم دكأتلا  -٤
لواقملا مازتلا نم دكأتلل هدقع ةعجارمو طاشن يأ عيراشم نم ةنيع رايتخا  -٥

 .اهيلع دقاعتملا تافصاوملاو طورشلاب
اهتمالس نم دكأتلاو لواقملا تاصلختسم فرصب ةصاخلا ةيلاملا دويقلا ةعجارم  -٦

 .ايلامو اينف اهتعجارم  لامتكاو
كلذ رهظيو  لواقملا عم مربملا دقعلاب ددحملا تقولا يف عورشملا مالتسا نم دكأتلا -٧

 .يئادتبالا مالتسالا ةداهش يف خيراتلا
خيرات نع دقعلا ميلست يف رخأتلا ةلاح يف لواقملا ىلع تامارغلا قيبطت نم دكأتلا  -٨

 .دقاعتلا 
ةقبسم ةقفاوم دوجو نم دقعلا ةميق ةدايز وأ  عيراشملا هذه ديدمت ةلاح يف دكأتلا -٩

 .دوقعلا ليلد تاءارجإ قفو متي كلذ ناو  ةيحالصلا بحاص نم
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 :ةتباثلا لوصألا  -و
ةنسلا يف اهصحف عجارملا عيطتسي كلذل ا   ارود لدعم ضافخناب ةتباثلا لوصألا زيمتت

يتلا تاداعبتسالاو  تافاضإلا نم ققحتلا ىلع صحفلا زكرتيف ةقحاللا تاونسلا امأىلوألا 
لوصألا ءانتقا ةفلكتو ةيونسلا كالهإلا تافورصم صحف كلذكو ، ةنسلا لالخ اهيلع تمت 

 . ةماعلا تاسسؤملا يف ةريبك ربتعت يتلا 
 :ةيلاتلا تاوطخلا عابتإ متي دنبلا اذه ةعجارملو 

 :دوجولا نم ققحتلا §
 .اهل ةينفلا ةلاحلا  و تافاضإلا دقفتو ةتباثلا لوصألا درج وأ ةنياعم -١
رماوأ ، ءارشلا ريتاوفو رماوأ (تافاضإلاو ةتباثلا لوصألل ةيدنتس ملا ةعجارملا -٢

 )خلا..تارايسلا صخر ، نيماتلا قئاثو ، ءارشلا دوقع ، عينصتلا 
ال مأ اهتلمسر بجي ناك اذإ امم دكأتلل لجألا ةليوط تاراجيإلا دوقع صحف   -٣

 ).ةيبساحملا ةجلاعملا ةحص(
تارارقإو درجلاو ةنياعملا (تالجسلا يف ديقت مل تاداعبتسا يأ نع ثحبلا  -٤

 ).ةرادإلا
 :ةيكلملا نم ققحتلا  §
وأ ءارشلا رماوأ لثم تافاضإلاب حيرصتلا نع اثحب تاعامتجالا رضاحم ةسارد  -١

رتفدب لوصألا تاباسحو ةت باثلا لوصألا لجس عم ةقباطملاو عينصتلا رماوأ
 .ذاتسألا

ءارشلا دوقعو ةلوقنملا لوصألل ءارشلا ريتاوف لثم ةيكلملل ةديؤملا تادنتسملا صحف  -٢
 .لوصألا ىلع نيمأتلا قئاثوو تارايسلا صخرو تاراقعلل 

 :مي يقتلا ةحص نم ققحتلا §
ةفلك تب تباثلا لصألا ليجست نم دكأتلاو ءارشلا تادنتسمل مزاللا صحفلا ءارجإ -١

 نإدئاوفلا ة جلاعم ةحص نم دكأتي طيسقتلاب ءارشلا ةلاح يفو، لماكلاب ءانتقالا 
 .تامازتلالا نمض ةيقابلا طاسقألا جاردإ نم دكأتي امك تدجو 
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ةطلسلا نم ا  -٢  حرصملا غلابملل ةلداعم ةتباثلا لوصألا ةفلكت تناك اذإ امم ققحتلا
 .ةطلسلا سفن نم ةدايزلا دامتعا نم عجارملا دكأتي ةدايز كانه ناك اذإو ةصتخملا 

ىلإ اهليوحت عبتتو ذيفنتلا تحت تاعورشملا ةفلكت باستحا ةحص نم دكأتلا  -٣
 .ةتباثلا لوصألا تاباسح 

نم  دكأتلل نيصصختملا نيينفلا عم ةتباثلا لوصألل تمت يتلا تافاضإلا ةشقانم -٤
 .ةيلامسأر تاقفن ربتعي امو ةيداريا تاقفن ربتعي ام ديدحتلو لوصألا مييقت ةحص

 .اهتيافك نم دكأتلاو كالهتسالا طسقا ديدحتل ةيباسحلا تايلمعلا ةداعإب مايقلا -٥
 :لامتكالا نم ققحتلا  §
طاس قأو ةتباثلا لوصألا نيب ةقالعلا ةسارد لثم ةيليلحتلا ةعجارملا تارابتخاب مايقلا -١

 .تاعيبملا مجح وأ ةنايصلا تافورصم وأ كالهتسالا 
ةحص  نم دكأتلاو ةيسيئرلا حالصإلاو ةنايصلا فيراصم دويقل ةيدنتسملا ةعجارملا -٢

 .ةيلامسأر وأ ةيداريا تافورصم ىلإ اهفينصت 
 :حاصفإلاو ضرعلا ةحص نم ققحتلا §
 .اهيلع فراعتملا ةيبساحملا ئدابملل اقفو حاصفإلاو ضرعلا ةحص نم دكأتلا -١
 .لوصألا يف فرصتلا ىلع دويق يأو نهرلا نع راسفتسالا  -٢
 .هنع حاصفإلا متي مل نهر يأ نع اثحب ضورقلا تاقافتا ةسارد  -٣

 :نيــــنئادلا -ز
لماكلاب تلجس دق ةسسؤملا ىلع ةقحتسملا تامازتلالا عيمج  نأنم دكأتلا عجارملا ىلع نيعتي 

 .اهنع حاصفإلا متو 
 :ةيلاتلا تاوطخلا عابتإ متي دنبلا اذه ةعجارملو 

 . ماعلا  ذاتسألارتفدو ةدعاسملا  ذاتسألارتافد عم نينئادلل ةيليصفتلا فوشكلا ةقباطم  -١
هلوازت يذلا اهطاشنب قلعتي غلابملا هذ ،  -٢  ةيداصتقالا ةدحولا  ةينويدم نأ نم دكأتلا

نمض وأ نزاخملا تلخدأ وأ تايرتشملا دنب نمض غلابملا هذه دورو نم دكأتلاب كلذو 
 . ةهجلاتافورصم 
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ةلاح يفو نيدروملا نم ةلسرملا باسحلا فوشكل ةدصرألا هذه ةقباطم نم دكأتلا  -٣
 . قرفلاب صصخم نيوكت  متي فالخ دوجو

دادسلا نع فقوتلا ةلاح يفو ةددحملا ديعاوملا يف ا ،  ةهجلامايق ىدم  -٤  امازتلا دادسب
 . هبابسأ ثحب نيعتيف 

ةدصرألا ةصاخو نينئادلاو نيدروملا تاباسح يف ةدراولا دويقلا ضعبل ةيدنتسم ةعجارم  -٥
 . اهروهظ بابسأ ةسارد و ةذاشلا 

 :ةيليغشتلا تافورصملا  -ح 
  .تاعوفدملا وأةيدنتسملا ةعجار ملا قيرط نع كلذو تافورصملا ةحص نم دكأتلا -١
 . صحفلا تحت ةرتفلا سفن  تاداريإعم يشمتت تافورصملا  نأنم  دكأتلا -٢
 . تافورصملا بيوبت تابثو ةمالس نم  دكأتلا -٣
 . نابسحلا يف  تذخأ ءابعألاوتاقفنلا لك  نأنم  دكأتلا -٤
 .ةئراطلا نع ةرركتملاو ةيداعلا تافورصملا لصف -٥
 :تاداريإلا -ط

 . ةيدنتسملا ةعجارملا قيرط نع  لخدلاةمئاق يف ةتبثملا غلابملا ةحص نم  دكأتلا •
 . العف تققحت دق  لخدلاةمئاق يف ةتبثملا  تاداريإلالك  نأنم  دكأتلا  •
ةنس نم ا  تاداريإلاب يوبت ةمالس نم دكأتلا  •   .  ىرخألابثو
ابجاولا  تاداريإلالك  نأنم  دكأتلا •  . العف  تتبثأدق  ابثإ
 . ةئراطلا  تاداريإلانع ةيداعلا  تاداريإلالصف  •
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 ةهجلل ةيريدقتلا ةنزاوملا عورشم ثحب دنع ةروشملا ميدقت -٤/٢/٦

ةيلخادلا ةعجارملا تادحول ةدحوملا ةحئاللا نم ةرشاعلا ةداملا نم  ١٢ةرقفلا تراشأ  
ايلعلا ةرادإلل ةروشملا ميدقتف ، ةهجلل ةيريدقتلا ةنزاوملا عورشم ثحب دنع ةروشملا ميدقت  ىلإ

صحفلا لامعأل اهتسرامم لالخ نم ةبستكملا ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو تاربخ ىلع دنتسي 
نأ امك ، ةهجلاب ةفلتخملا تاطاشنلاو ماسقألاو تارادإلاب اهتفرعمو ءادألا ةبقارمو ةعجارملاو 

قيقحت يف اهكارشإ  ىلإفدهي ةيريدقتلا ةنزاوملا عورشم ثحب دنع ةروشملا ميدقتب ةدحولا  مايق
 .قرطلا لضفأب ةهجلا فادهأ

ناب ) ٢٠٠٤،  ٢٠٠٢ةيلودلا ريياعملا ( ةيلخادلا ةعجارملل ةثيدحلا ةيلودلا ريياعملا يف دروو   ،
نم يساسأ لاجم ربتعي ةر ادإلل معدلاو ةيراشتسالا تاساردلا دادعإو ةروشملا ميدقت تايلمع

نع جرخت ال تامدخلا هذه نأ يلودلا رايعملا  راشأ ثيح . ةيلخادلا ةعجارملا ةفيظو تالاجم 
بجي الو اهتعيبطب ةيراشتسا ا    .ةرادإلا ةيلوؤسم يلخادلا عجارملا اهيف لمحتي  نأوك

يف لوألا لوؤسملا لبق نم ةرادإلا ا  -٤/٢/٧  ةهجلافلكت يتلا لامعألاب مايقلا 

نأ ثيح ، ةيلخادلا ةعجارملا ةدحول ةدحوملا ةحئاللا نم ةرشاعلا ةداملا نم   ١٣ةرقفلا قفو  
يواكشلا ضعب ةعباتمك ةعجارملا لامعأب ةلصلا تاذ لامعألا ضعب زاجنإ ىلإ جاتحت دق ةهجلا 

 اهيف ىري تازواجت وأ ةنيعم لكاشم روهظ وأ ماسقألا وأ تارادإلا ضعب ىلع تاضارتعالا وأ
كلتب ةدحولا فيلكت متيف ةدحولا تاصاصتخا عم ضراعتت ال ا   أ ةهجلا يف لوألا لوؤسملا

ةهجلا فادهأ ققحي امبو ا    .اصاصتخال اقفو لامعألا
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 : الداخلیة  المراجعةحدة وتقاریر مرحلة إعداد  -٤/٣

تاءارجإلا و ةطشنألا نم ديدعلا نمضتت ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو اهسرامت يتلا ةعجارملا 
ريراقتلا قيرط نع جئاتنلا غالبإ ربتعيو ، ةعجارملا جئاتن غالبإو ذيفنتلاو  طيطختلا يف لثمتت يتلا

دوـهج سـكعي ريرقتلا نإ ذإ ، ةيلخادلا ةعجارملا ا     موقت يتلا ةطشنألا وأ لحارملا مهأ نم
ىلإ جاـتحت بـناوج نم ة   عجارملا ءانثإ هل فشكت امع حصفيو ، هتازاجناو يلخادلا عجارملا

ذاـختا ىـلع ةعجارملا لحم ةرادإلا دعاسي امم ، اهلايح هتايصوت عجارملا يدبي ريوطتو نيسحت   
رـيرقت نم ةفلتخملا ةباقرلا تاهج ةدافتسا نع الضف اذه ، بسانملا تقولا يف مئالملا ءارجإلا  

. ةءافكب ةباقرلا اهماهم ءادأ يف اهدعاست ةديفم تامولعمب اهديوزت لالخ نم ةيلخادلا ةعجارملا 
ىلإ ةفاـضإلاب ، تايـصوتلاو جئاتنلل ةينفلا ةمالسلاب رثأتت ريرقتلا ةوق نإ ىلإ ةراشإلا ردجتو   

نوكتتو . عبتملا بولسألاو يقالخألا يكولسلا ماعلا هاجتالاو حوضولاك لاصتالا ةيلمع ةدوج 
ةدحو طاشن نع ريراقتو ةعجار ملا جئاتن غالبإب ريراقت: امه نيسيئر نيعون نم ةعجارملا ريراقت 

ريراـقت نع حاصفإلا نكمي امك  .اهمامأ اهتلوئسم مكحب ايلعلا ةرادإلل مدقت ةيلخادلا ةعجارملا 
ةيلحرم وأ ةيئا   ريراقت نوكت نأ نكميو ةيمسر ريغ وأ ةيمسر ةروصب ةيلخادلا ةعجارملا . 

 ؟ مدقي اذ امو ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو ريرقت وه ام
ةدـحولا اهتلذب يتلا دوهجلا ةلصحم لثمي يذلا يئاهنلا جتنملا وه ةيلخادلا ةعجارملا ةد  حو ريرقت
 ةرادإلامامتها بذج نم ةدحولا  نكمت ةلاعف لاصتا ةليسو دعي هنا امك، اهماهم ةسرامم ءانثأ

اهل نكمي فيك حضوتو  لامعأنم  هب موقتام هاجت   .  ةرادإلل ةدعاسملا مدقت نإ، 
 ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو ريراقتل  ةيسيئرلا ضارغإلا

ةيلاتلا ةيسيئرلا ضارغإلا قيقحت ىلإ ةيلخادلا ةعجارملا ريراقت فد   : 
  ).ةطاحإلا(رابخإلا  -١
 .عانقإلا  -٢
 .بولطملا ءارجإلا ذاختا وحن زيفحتلا  -٣
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 :هقيقحت ةيفيكو ضرغ لكل ضارعتسا يلي ام يفو 
موهفمو حضاو فيرعتو ديدحت لالخ نم هدجو امب ةرادإلا رابخإ ) : ةطاحإلا (رابخإلا -

 .اهنيسحت صرفو ةفشتكملا تابوعصلا وأ لكاشملل 
ضرعلا لالخ نم تاظحالم نم فشكت ام ةحصو ةميقب ةرادإلا عانقإ : عانقإلا  -

 .ةفشتكملا ةلاحلل لمتحملا وأ يقيقحلا رثألل عنقملا 
قيرط نع نيسحتلاو رييغتلا وحن ةرادإلا زيفحت  : بولطملا ءارجإلا ذاختا وحن زيفحتلا  -

 . ةلكشملا كلت لحل ةءانبو ةيلمع تاحارتقا ريفوتو ةلكشملا ببس حاضيإ 

 : ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو ريراقت دادعإ ريياعم 
ريرقتلا دادعأ ريياعم ةماعلا ةبقارملا ناويد نع ةرداصلا ةيموكحلا ةعجارملا ريياعم نمضتت 

بجاولا تافصلا كلذكو ةعجارملا جئاتن غيلبت دنع ا   يف رفوتت  نأاعارم يغبني يتلا سسألاو
 :يهو ريرقتلا ىوتحمو لكش 

 :ريراقتلا لكش ريياعم 
 .هيمسر قاروأ ىلع ةباتكلا  -
 .ةعجارملا ةجيتن نع ربعي يفصو ناونع عضو  -
 .قيقدتلل ةعضاخلا ةهجلل هيجوتلا ةحص  -
 .ريرقتلا اهلمش يتلا ةينمزلا ةرتفلا ديدحت  -
 .هنيعم تارادإ وأ نيددحم صاخشأ ىلإ ريرقتلا هيجوت  -
 .ةعجارملا لامعأ ءاهتنا روف ريرقتلا رادصإ  -
 .ةرادإلا يف ةيحالصلا بحاص نم ريرقتلا عيقوت  -

 :ريرقتلا ىوتحم ريياعم  
 .عجارملا ىلع تضرف دويق ةيأ حرش  -
 .ةعجار ملا فادهأو عوضوملا ديدحت -
 .هسفن تقولا يفو نيبسانملا صاخشألل ريرقتلا وأ يأرلا رادصإ  -
 .تافلاخملا وأ حئاوللاو ةمظنألاب مازتلالا مدع تالاح نع غيلبتلا -



 األجھزة الحكومیة والمؤسسات العامةبوحدات المراجعة الداخلیة   ألعمال الدلیل اإلرشادي

١٣٣ 
 

 .ةيماظنلا ديناسألاو ريياعملاو ةمظنألا ىلإ ةراشإلا وأ دانتسالا -
 . ةيلخادلا ةباقرلا ماظن يف ققدملا هفشتكي يرهوج فعض يأ ريرقتلا نيمضت -
 .حوضوو زاجيإب ريرقتلا ةباتك  -
 .ةعجارملا جئاتن لوح  نيلوؤسملارظن ةهجو نيمضت  -
 .ةنزاوتم هروصب ريرقتلا ةباتكو ، ءانبلا هيجوتلا  ىلع زيكرتلا  -
 .ريرقتلا يف ةمزاللا تايصوتلاو تاحارتقالا نيمضت  -

 :     ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو ريرقت اهمدخي يتلا فارطإلا 
 : اهزربأ لعل فارطإ ةدع ةعجارملا ريرقت مدخي 

 .يلخادلا عجارملا  -١
 .ةيليغشتلا تارادإلا  -٢
 .ايلعلا ةرادإلا  -٣
قيقحتلاو ةباقرلا ةئيه ، ةيلاملا ةرازو ، ةماعلا ةبقارملا ناويد ، ( يجراخلا عجارملا  -٤

 ).ةينوناقلا ةعجارملاو ةبساحملا بتاكمو  
 : ةديجلا ريراقتلاصئاصخ 

 :ةيلاتلا ةينفلا صئاصخلاب ريراقتلا ف صتت نأ بجي
نم ةيلاخو ةزيحتم ريغ نوكتو قئاقح ىلع يوتحت ةيعوضوملا ريراقتلا : ةيعوضوم  -

 .زيحت نودب تايصوتلاو جئاتنلاو بابسألا لمتشت نأ بجيو تاهيوشتلا 
بنجتب حوضولا نيسحت نكميو . ةيقطنمو ةلوهسب اهمهف متي ةحضاولا ريراقتلا : ةحضاو  -

 .ةديؤمو ةيفاك تامولعم ريفوتبو ةيرورض ريغ ةينف ةغل يأ 
 . ةيرورضلا ريغ تاليصفتلا بنجتتو عوضوملا يف نوكت ةزجوملا ريراقتلا : ةزجوم -
امدنع تانيسحت ىلإ يدؤتو ةعجارملا لحم ةهجلا دعاست يتلا يه ةءانبلا ريراقتلا : ةءانب  -

 .هتجهلو ريرقتلا تايوتحمل ةجيتن كلذو كلذ رمألا بلطتي 
بسانملا تقولا يف ذاختا ىلع دعاستو رربم ريغ ريخأت نودب ريراقتلا رادصإ يأ :  
 .ةلاعفو ةيروف تاءارجإ
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 : ةيلخادلا ةعجارملا ةدحوريراقت عاونأ 
كلذو ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو ريراقت عاونأ ةيلخادلا ةعجارملا تادحول ةدحوملا ةحئاللا تنيب 

ريراقت فينصت نكميو ، ةروكذملا ةحئاللا نم ةرشع ةعبارلا ىتح ةرشع ةيداحلا نم داوملا يف 
 :ىلإ كلذ اقفو ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو 

  .)ةعجارملا ريراقت( ةعجارملاب ةلومشملا تارادإلل مدقت ةعجارملا  لامعأجئاتنب ريراقت  •
  :يلي اميف لثمتتو ةهجلا يف  لوألالوئسملل عفرت ريراقت  •

ü  اهلايح ذختا امو ةفشتكملا تاظحالملا مهاو ةدحولا لامعإ نع ةيونس عبر ريراقت
 . تاءارجإ نم  

ü  ةهجلا ءادأ مييقت جئاتن نعو ةدحولا طاشن نع يونس ريرقت . 
ü  كلذ ىلإ ةجاحلا تعد ىتم مدقي ريرقت. 

صئاصخ ىلإ ةراشإلا عم ليصفتلا نم ءيشب ريراقتلا كلت فنص لك ضرعتسن يلي ام يفو 
 :ةيلخادلا ةعجارملا لاجم يف تاسرامملا لضفأ بسح ريراقتلا كلت تاموقم و

 : ةعجارملاب ةلومشملا تارادإلل مدقتيتلا ةعجارملا  لامعإجئاتن ريراقت : ًالوأ  
ةدـحو اـ     موقت ةعجارم ةيلمع لك ةيا  يف ةعجارملا لامعإ جئاتنب ريراقتلا هذه دعت

تايصوتلاو جئاتنلا كلتب اهغيلبت فد  ماسقألاوتارادإلل ةيلخادلا ةعجارملا   ةهجلا يف ىرخألا
رصانعلاو ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو ريرقت  دادعإ تاءارجإلوانتن فوس يلي اميفو . ةقلعتملا ا 

 :ريرقتلا يف ةجردملا ةعجارملا تافشتكم وأ جئاتن يف رفوتت نأ بجي يتلا 
 :ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو ريراقت دادعإ تاءارجإ

لك ىلع المتشم ريرقت ةدوسم دادعإب ةعجارملا قيرف موقي  :ريرقتلا ةدوسم مي دقت -١
هذه لمشتو ةدوسملا هذه ةعجارم ةدحولا ريدم ىلع بجيو تايصوتلاو جئاتنلاو تاظحالملا 

 :يلي ام ةعجارملا
 .  اهيلع عجارملا ةهجلا عمةبولطملا ةعجارملا  تاءارجإلك ءافيتسا مت دق هنا نم ققحتلا  •
 .تاظحالملل ةديؤملا لمعلا قاروأو قئاثولا ةعجارم  •
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 .تايصوتلاوجئاتنلا ةيعوضومو ةقد نم دكأتلا  •
 .اهيلع ةمزاللاتاليدعتلا ءارجإو ةعجارملا قيرف ءاضعأ عم ةدوسملا ةشقانم  •

 :يئاهنلا ريرقتلا ميدقت -٢
فراعتملا نومضملاو لكشلل اقفو ةيمسر ةروصب ةعجارملا ةدحول يئاهنلا ريرقتلا ةباتك بجي   
 :يتآلا يف ةلثمتملاو ريراقتلا دادعإ ريياعم بسح هيلع

يف ريرقتلا مدختسم دعاسي حضاوو بسانم ناونع ريرقتلا ردصتي نأ يغبني :ناونعلا  -
وأ تاهج نع ةرداصلا ىرخألا تا نايبلاو تامولعملا وأ ريراقتلا نيبو هنيب زييمتلا
 .ىرخأ ةيباقر وأ ةيفارشإ وأ ةيراشتسا بتاكم

 :ىندأ دحك ةيتالآ رصانعلا ةرقفلا هذه نمضتت  نأ بجي :ةمدقملا  -
 .ريرقتلا تايوتحم  •
 .ةعجارملل ةعضاخلا ةرادإلا وأ ةهجلا  •
 .ةمهملا ةعيبط  •

نومضم نع ةعيرس هركف ئراقلل يطعي صخلم نع ةرابع وهو  :يذيفنتلا صخلملا  -
 :يلي ام راصتخاب يهو ريرقتلل ةيساسألا طاقنلا يوتحيو ريرقتلا 

 .اهتعيبطو ةمهملا فده نع زجوم  •
 .لمعلل ةيساسألا ةيذيفنتلا تاءارجإلا  •
 .اهيلإ لصوتلا مت يتلا جئاتنلا مهأ  •
 .تايصوتلاو تاحارتقالا مهأ  •

ةعجارملا ةمهم نع  تاحاضيإلاو تامولعملا ةرقفلا هذه نمضتت :ةمهملا ةيفلخ  -
اهيلإ لصوتلا مت ةقباس جئاتن يأو ، ةلصلا تاذ تانايبلاو ا ، اهروطتو ةيلخادلا 

ةمهملا هذ  قلعتت. 
 :ةيتآلا طاقنلا ةرقفلا هذه لمشتو: قاطنلاو فدهلا  -

 . ةمهملا ةعيبط •
 .ةعجارملا لامعأو صحفلا دودحو ةمهملا قاطن •
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 .ةمهملازاجنال ةعبتملا بيلاسألاو تاءارجإلا  •
 .اهيلإ لوصولا دارملا ةعجارملا فادهأ •
 .ةمهملا ذيفنت نم ةديفتسملا ةهجلا •

ةمهم ذيفنت دنع ةيلخادلا ةعجارملا قيرفل ةيليصفتلا ةعجارملا جئاتن يه  :تاظحالملا -
دنسلا (رايعملاو ةلاحلل فصو كانه نوكي  نأتاظحالملا هذه ضرع دنع ىعاريو 

  .ةفلاخملا روهظ ىلإ تدأ يتلا بابسألاو اهيلع ةبترتملا راثآلاو ) يماظنلا
يلا   تلا رصانعلا ىلع يوتحت ةموظنم نمض تاظحالملا ةباتك    :متت و

نع ةباجإ  يهو ، وه امك هحرشو مئاقلا عضولا فصو يهو:ةـلاحلا  •
لاؤ   ؟ مئاقلا  عضولا وه ام: سلا

نع ةباجإ وهو هيلع سايقلا :راـيعملا  •   لاؤ متي يذلا ةنراقملا نازيم وهو  : سلا
يأ وأ ةحئال وأ نوناق وأ ماظن نوكي دقو ؟ عضولا نوكي نأ يغبني فيك 

 .رخآ يماظن دنس 
ةلاحلا نيب فارحنالا نع ةجتا :رـثألا  •  ) يلعفلا عقاولا(نلا لكاشملا يف لّثمتيو

رثألا نع  ريبع ) ةلاحلا هيلع نوكت نأ بجي ام(رايعملاو   تلا ل  ضفيو  ،
ةي   ، يقلا لثم: مك تاحلطصمب جاتنإلا تادحو ددعو تقولاو ة  يدقنلا ةم

تاقف   .صلا ددعو
بب  •  رايعملاو ةلاحلا نيب فالتخا دوجو ىلإ ى ، :سلا  دأ يذلا ببسلا وهو

ا  مم ، ةمئاقلا ةلكشملل يساسألا بب  سلا ديدحت بع  صلا نم نوكي ام ابلاغو
بابسألا نيب طابترالا تابثإل ةيفاك تادوهجم لذب قّقدملا نم بّلطتي 

ا أتو  .اريث
ةمزاللا تاءارجإلا ددحت ةظحالم لك ةيا : تايصوتلا  -  يف ةيصوت نع ةرابع يه

 . ًالبقتسم اهثودح يفالتل ةمزاللا تاحرتقملاو ةظحالملا رثأ حيحصتل
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 :ةبسانملا ةيرادإلا تايوتسملا عم تايصوتلاو جئاتنلا ةشقانم 
لـبق ةبـسانملا ةيرادإلا تايوتسملا عم تايصوتلاو جئاتنلا ةشقانم يلخادلا عجارملا ىلع بجي   

يف وأ / و ةـعجارملا ةيلمعب مايقلا لالخ ةداع ةشقانملا متتو . ةيئاهنلا هتغيص يف ريرقتلا رادصإ 
تا دوسم ةساردب ةعجارملا لحم ةهجلا موقت نأ وأ ةعجارملا نم ءاهتنالا دعب ةيماتخ تاعامتجا

ةيلاتلا ايازملا قيقحت ىلإ قيقدتلا لحم ةهجلا يف نيصتخملا ةشقانم فد .  ةعجارملا ريرقت  و : 
Ø   ةـلوقعملا وأ ةيعقاولا ريغ رومألا ضعب كانه نإ يلخادلا عجارملل ودبت دق

 .اهل ةيلمع تاريربت كانه نإ دجي دق نيلوئسملا عم اهتشقانم دنع نكلو 
Ø صقنلا اذه يفالت متي ةشقان ملا دنعو اصقان ريرقتلا نوكي دق. 
Ø   نـم ادع دوجو مدعو ةنينأمطلاب ةهجلا يفظوم ىدل اروعش ةشقانملا قلخت

 . مههاجت يلخادلا عجارملا لبق 
Ø    ةـعجارملا لـحم ةرادإلا عم نواعتلاب تاحارتقالا عضوو ةشقانملا نأ امك

 . اهقيبطت ىلع لمعلا مث نمو اهلبق نم اهينبت ىلع دعاسي
عوضوم ليصافتب ةفرعم مهيدل نيذلا دارفإلا نم ةشقانملا يف نيكراشملا نوكي ام ةداعو  

 .ةيحيحصت تاءارجإ ذاختا ةيحالص نوكلمي نيذلا دارفإلاو ةعجارملا 
 : ريرقتلاب اهغالبإ مت يتلا جئاتنلا ةعباتم تاءارجإ

 ةعباتم ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو ىلع بجي هنا ىلع) ١(ةرقف ةرشع ةيداحلا ةداملا يضقت 
ىلع ةداملا تاذ نم  )٢(ةرقفلا صنت امك . اهذفنت نم دكأتلل اهريراقتب ةدراولا تايصوتلا

نم اموي نيثالث لالخ ةدحولا ريراقت يف ةدراولا تايصوتلا تارادإلا ىدحإ ذفنت مل اذإ ( يتألا 
ىلإ ر مألا عفري يليغشت وأ يلام ريثأت اهل ناك اذإف ةرطاخملا ةجرد ةدحولا ميقت ، اهغالبإ خيرات

نم ضرتعا ناف ) يذيفنتلا سيئرلا وأ عرفلا وأ عاطقلا ماع ريدم لثم ( يلعا يرادإ ىوتسمل 
 ىلإ رمألا عفريف هغالبإ خيرات نم اموي نيثالث نع درلا يف رخأت وأ ىلعألا يرادإلا ىوتسملا لثمي

 .كلذ نأش ب بسانملا رارقلا ذاختال) دجو نإ ضارتعالا  هل اقفارم( ةهجلا يف لوألا لوئسملا 
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  :ةهجلا يف  لوألالوئسملل عفر ت يتلا ةدحولا ريراقت :ًايناث
 :يتألا يف ريراقتلا هذه لثمتت 

ü  ةيونس عبر ريراقت . 
ü  يونس ريرقت  . 
ü  كلذ ىلإ ةجاحلا تعد ىتم مدقي ريرقت. 

 .اهنم  عون لك تانوكمو ضرغل حاضيإ يلي اميفو 
 :ةيونس عبر  ةيرودريراقت  -١
لكشب هنس عبر لك ةدحولاب لوألا لوؤسملل هجويو ، ةيلخادلا ةعجارملا  ةرادأ ريدم هدعي

 .ةيضقنملا ةثالثلا روهشلا هرتف نع ةيلخادلا ةعجارملا لامعأ جئاتن هيف حضويو ، يرود 
امو ةرتفلا لالخ ةدحولا ا    تماق يتلا لامعإلا حاضيإ ىلإ ةيونسلا عبر ريراقتلا فد 

ايلعلا ةرادإلل عفرت يتلا طاشنلا ريراقت نم ربتعت يهو  تاظحالم نم اهلالخ اهل فشكت ،
 :يتألا ىلع يوتحتو ، ةهجلل 

 .ريرقتلا اهيطغي يتلا ةدملا نع ةدحولا لامعإب نايب  -أ 
ةينعملا تارادإلا ا -ب   أش يف ا   .ذختا يتلا تاءارجإلاو ةدحولا اهتفشتكا يتلا تافلاخملا
نم لك يف لثمتيو  –ةيموكحلا ة هجلل يجراخلا عجارملا تاظوحلم نع يليصفت ريرقت -ج 

ةعجارملاو ةبساحملا بتاكمو قيقحتلاو ةباقرلا ةئيهو ةماعلا ةبقارملا ناويدو ةيلاملا ةرازو 
ا  –ةينوناقلا   .أش يف مت امو

 :يونسلا ريرقتلا  -٢
حضويو ةيلاملا ةنسلا ءاهتنا خيرات نم اموي نوعست لالخ ةيلخادلا ةعجارملا ةرادإ ريدم هدعيو  

ةعوضوملا ةطخلا ءوض يف ةيضقنملا ةنسلا لالخ ةيلخادلا ةعجارملا ةرادأ لامعأ ةجيتن هيف 
 :يلي ام نمضتي . اهل ةحاتملا دراوملاو ، ةرادإلل

 .اهفادهأل اهقيقحت ىدم و ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو لامعأب نايب -
ةنسلا لالخ ةيلخادلا ةعجارملا لامعأ اهنع ترفسأ يتلا تاظحالملاو جئاتنلا مهأ  -

نم ةبولطملا تاحاضيإلاو تانايبلا ىلع لوصحلا ىدمو اهتعباتم نأشب مت امو ةيلاملا 
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 .ةفلتخملا ماسقألاو تارادإلا 
مازتلالا  ىدم نمضتي ةهجلاب ةيلخادلا ةباقرلا ةمظنأمييقت لوح تامولعم  -

دس نأشب ةمدقملا تاح ارتقالاو، اهفاشتكا مت دق تارغث يأو ةيباقرلا تاءارجإلاب 
 .تارغثلا هذه

 .ةيلاملا تاءارجإلاو تاميلعتلاو حئاوللاو ةمظنألاب ةهجلا مازتلا ىدم نع تامولعم -
باسحلا دادعإ دعاوقو ةيبساحملا دعاوقلاو سسألاب ةهجلا مازتلا ىدم نع تامولعم  -

 .ةهجلل ةيلاملا ريراقتلاو يماتخلا
 .اهفادهأل ةهجلا زاجنا ىوتسمل ماع مييقت  -
نمض هركذ ةبسانم ةدحولا ريدم ىري ةيمهأ يذ حاضيإ وأ نايب وأ ةمولعم يأ  -

 .ريرقتلا 
 : كلد ىلإ ةجاحلا تعد ىتم مدقي ريرقت  -٣ 

وأ ةفلاخم يأ هيف  حضويو ةهجلا يف لوألا لوئسملا ىلإاهمدقيو ةعجارملا ةرادإ ريدم هدعي ريرقت 
ريراقتلا كلت لثم دادعإ بلطتت يتلا تالاحلا لمشت دقو . اهنع نيلوئسملاو ةهجلاب قلعتت ةجيتن 

يتألا لاثملا ليبس ىلع   ،: 
 بعالتلاو سالتخالا تالاح لثم ةميسجلا تافلاخملا  -
 . الجاع امامتها بلطتت رومألا  -
 . ةهجلا يف لوألا لوئسملا ةيحالصنم اهل يحيحصتلا ءارجإلا رارق نوكي يتلا تالاحلا  -
 .ةهجلا يف لوألا لوئسملا نم بلط ىلع ءانب  -

 :ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو ريراقتل ىرخأ روص 
ةدحو ريراقت  نم روص كانه ناف مدقت اميف اهيلإ انرشا يتلا ةبوتكملا ريراقتلل ةفاضإلاب 

 : يهو ةحئاللا يف ةحارص درت مل يلخادلا ةعجارملا 
 .ةيوفش ةروصب ةعجارملا جئاتن شقانت ثيح ةلباقملا بولسأب :  ةيوفشلا ريراقتلا -
ةينعملا ةرادإلا غالبإ ضرغب ةعجارملا ةيلمع لامكإ لبق دعت يتلا :  ةيلحرملا ريراقتلا -

وأ ةرادإلا لبق نم تاحاضيإو تاريسفت ىلع لوصحلل وأ الجاع امامتها بلطتت تامولعمب 
 .صحفلا لحم طاشنلل ةعجارملا قاطن يف ريغت نع غالبإلل  
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 عالقة وحدات المراجعة الداخلیة في األجھزة الحكومیة -٤/٤

 والمؤسسات العامة بدیوان المراقبة العامة

ةعجارملا تادحوب ناويدلا ةقالع ىلع ةيلخادلا ةعجارملا تادحول ةدحوملا ةحئاللا تزكر  
 : نييساسأ نيروحم يف اهتصخل ثيح ةيلخادلا 

اذل  ةيموكحلا ةهجلل يجراخلا عجارملا ةباثمب ربتعي ةماعلا ةبقارملا ناويد نأ : لوألا روحملا 
ةماعلا ةبقارملا ناويد عم ماتلا نواعتلا اهيفظومو ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو ريدم ىلع  بجوتي

 اضيأةدحولا ىلعو هلمع ءادأل ةمزاللا تانايبلاو ريراقتلا عيمج ىلع عالطإلا نم هنيكمتو 
ةسماخلا ةداملا تصن دقو ، ريخأت نود اهتعباتمو هريراقتو ناويدلا تاظحالم ةجلاعم ةعباتم 
 . كلذ ىلع ةيلخادلا ةعجارملا تادحول ةدحوملا ةحئاللا نم ةرشع 

ةيلخادلا ةعجارملا تادحول ةدحوملا ةحئاللا قيبطت ةعباتم يف ناويدلا ةيلوؤسم  : يناثلا روحملا 
ىلع ةدحوملا ةحئاللا نم  ٢٢ةداملا تصن دقو ، ةماعلا تاسسؤمل او ةيموكحلا تاهجلا يف
  .  كلذ
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 مقر. ع.أ سرهف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 قـقدملا مـسأ ةيلخادلا ةعجارملا ةرادإ 

 دادـعإلا خيرات       
 لمعلا قاروأ ظفح جذومن

 }ةلباقم { 
 :ةهجلا تانايب 

 :قيقدتلا لحم ةهجلا 
 :ةمهملا مسا 

 :ةلباقملا تامولعم 
  خيراتلا  :تقولا 

  :عقوملا 
 

 :قيرفلا نم  :روضحلا 

 ةهجلا نم
 

  :ضرغلا 

 تاظحالم
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 مقر. ع.أ سرهف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 قـقدملا مـسأ ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو 

 دادـعإلا خيرات       
 لمعلا قاروأ ظفح جذومن

 }اهدادعإ مت ةقرو { 
 :ةهجلا تانايب 

 :قيقدتلا لحم ةهجلا 
 :ةمهملا مسا 

 :لمعلا ةقرو تانايب 
 دنتسملا مسا
 قاروألا ددع                            دادعإلا خيرات

 :ضرغلا 
 
 
 

 :تاظحالملا 
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 مقر. ع.أ سرهف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 /هدعأ  ةيلخادلا ةعجارملاةدحو  

 .............هعجار  ........... ةرادإ   
 لمعلا قاروأ ظفح جذومن
 }هيلع لوصحلا مت دنتسم { 

 :ةهجلا تانايب 
 :قيقدتلا لحم ةهجلا 

 :ةمهملا مسا 

 :دنتسملا تامولعم 
 :دنتسملا مسا 

 :هيلع لوصحلا خيرات 
 : ردصملا 

 :قاروألا ددع 

 :ضرغلا 
 
 

 :تاظحالملا 
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 لـمعلا قاروأ فالغجذومن 
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا 

 ةماعلا ةبقارملا ناويد  
 ةرادإلا         

 
 ............................فلملا مقر 
 ............................هدـعأ     
 ............................هـعجار   

 ................................ :ةمهملا مقر وأ/ و ةمهملا مسأ 
 

 :........................قيقدتلل ةعضاخلا ةهجلا 
 .........ىلإ ................. لمعلا قاروأ 
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 ديمعتجذومن 

 ــــــ
 

  :عجارملا مسا 
 :ةرادإلا 

  : ةمهملا فصو

  :ةدملا 
 ................ ةمهم ذيفنتو  هالعأ ةحضوملا ةرادإلا ىلإهجوتلا دمتعا 

 ،،،،يتايحت  مكلو   
 
 ..............ريدم        
 )ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو ماع ريدم مسا(      
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 مرتحملا         مسق سيئر / ريدم ةداعس 
 هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا 

لالـخ  ..................ـب مايقلل .................. عجارملافيلكت مت ثيح 
 .................... ىلإ............ نم ةرتفلا 

ةفاك ميدقتب ةقالعلا تاذ ةصتخملا ماسقألاو  تارادإلا هيجوت مكتداعسنم لمآ 
قئاثولاو تادنتسملاو ريراقتلاو تانايبلاب  هديوزتوهتمهم ذيفنتل هل ةمزاللا تاليهستلا 
 .مكنواعت نسح نيركاش ، ةمهملا مامتإل ةمزاللا 

 ،،،يتايحت بيطأ  ، مكتداعسلو
 
 

 ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو ريدم 
 

 
 
 
 
 

تسھیل مھمة موجھ للقسم أو نموذج 
 اإلدارة المراد مراجعتھا
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 .........عباتلا ةميقلا تاذ قاروالاو عباوطلا تادوجوم درج رضحم 
 /........................لصحملا ةدهع 

 ـه١٤٢٥/      / خيراتب كلذو          

 
 

تاذ قاروألاو عباوطلا ةميق ......................................................... هردقو طقف 
لصحملا ىلإ عباوطلاو ةميقلا تاذ قاروألا عيمج ميلست مت دقو درجلا خيراتب لصحملا ىدل ةدوجوملا ةميقلا 

 .درجلا دعب 
 ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو بودنم   ةرادإلا ريدم                 لصحملا
 

         
   
 
 

 القیمة
 العدد

 الفئة
 النوع 

 مالحظات 
 ریال ھـ ریال ھـ

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو
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 جرد السلفة المستدیمة

 ـه١٤/     /     خيراتب ةفلسلل يديقلا ديصرلا     

 : ...................الغرض من السلفة : ............................ عھدة : ..................................  إلدارةالمصروفة 
 

 ناـــــــــــــــيبلا
 غلبملا

 ـه لاير
 )المقبوضات (     
Ø أصل السلفة في بدایة السنة المالیة. 
Ø       ـه١٤/     /     موي ىتح و ةيلاملا ةنسلا لالخ ةدراولا تاضيوعتلا ةلمج 

 ھـ١٤/      /       في      ...................... وكان آخر شیك برقم 
 ھـ١٤/      /       في       .......................أو آخر حوالة برقـم 

Ø ةلـــمجلا 

 
................. 

 
...................... 

 

 

.................  

 ) تاعوفدملا(     
 

Ø    ١٤/  /   جملة صافي المنصرف من بدایة السنة المالیة و حتى یوم 
 .بمستندات لم ترسل للتعویض

Ø     بمستندات أرسلت  ١٤/    /     جملة صافي المنصرف حتى یوم
 .ولم یرد التعویض بعد ١٤/    /     في   .............. للتعویض برقم 

Ø     بمستندات أرسلت  ١٤/    /    جملة صافي المنصرف وحتى یوم
 .لالستیفاء ١٤/   /    في   ................ للتعویض وأعیدت برقم 

Ø     ات أرسلت بمستند ١٤/    /    جملة صافي المنصرف وحتى یوم
 .للتعویض وتم التعویض عنھا

 

Ø الجمـــلة 

  ـه لاير
 

.................. 
 

.................. 
 

.................. 
 

.................. 

 

..................  

 ) ديصرلا(     
Ø      ـه١٤/    /     خيراتب ةفلسلل يديقلا ديصرلا. 
Ø ـه١٤/    /     خيراتب مت يذلا درجلا رضحمل      ًاقبط قودنصلاب يلعفلا دوجوملا. 

o يلعفلا دوجوملل قباطم ديصرلا. 
o  لاير ................................................ اهردق ةدايز كانه (   قباطم ريغ ديصرلا( 

 )لاير ............ ....................................هردق زجع كانه  (                                           

 ـه لاير
 

................. 
 

................. 

 

ةحص ىلع ةقداصملل هب دتعي الو قودنصلا نيمأ ةمذ ئربي ال ئجافملا درجلا اذه نأب ًاملع 
 .هتاباسح

 ةهجلا ريدم   ةيلخادلا ةعجارملا ةدحو عجارم      ةيلاملا ةرادإلا ريدم    قودنصلا نيمأ         
 .................                         .................        ...................     .................          : مسالا

 .................                        .................         ...................     .................         :عيقوتلا
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 ةفلسلا دوقن نم يلعفلا دوجوملا درج رضحم

 ................................................................................................/  ةهجلا
 ............................................................................................../  ةدهع

 ............................................................................................../  ةفلسلا نم ضرغلا                  
 ـه١٤    /    /       خيراتب  

 

 تاـــــظحالم ةئفلا ددعلا ةيلامجإلاةميقلا 

  ٥٠٠ 

 

  ٢٠٠ 
  ١٠٠ 
  ٥٠ 
  ٢٠ 
  ١٠ 
  ٥ 
  ١ 
 ةلله  

  ............................................................................................ :ةلمجلا 
 

 
درجلا خيرات يف ةفلسلا دوقن نم يلعفلا دوجوملا ةميق لثمت لاير )                 (هردقو غلبم طقف 

هـب دـتعي الو   قودنصلا نيمأ ةمذ ئربي ال ئجافملا درجلا اذه نأب ًاملع ـه ١٤     /    / يف مت يذلا 
 .هتاباسح ةحص ىلع ةقداصملل

 ةهجلا ريدم        يلخادلا عجارملا     ةيلاملا ةرادإلا ريدم    قودنصلا نيمأ            
 .................              .................               ...................     .................            : مسالا

 .......              .................               .............................     .................            :عيقوتلا
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 عورفلا –ب 

 ـه١٤/     /     درجلا خيرات يف قودنصلا ةيموي رتفدل يديقلا ديصرلا         
 

 ناـــــــــــــــيبلا
 غلبملا

 ـه لاير
 )المقبوضات (     
Ø  الرصید القیدي للصندوق بتاریخ آخر جرد تم إجراؤه(. قباسلارهشلا نم رودملا ديصرلا( 
Ø      ـه١٤/    /    موي ىتحو رهشلا لالخ تالصحتملا ةلمج 

 ـه١٤/    /      يف      ..............................مقرب ضبق رمأ رخآ ناكو 
 ـه١٤/    /      يف      ..............................مقرب مالتسا لاصيإ رخآو 

Ø ةلـــمجلا 

 
................... 

 
................... 

 

................. 
 

 ) تاعوفدملا(     
 

Ø  ـه١٤/   /   موي ىتح    رهشلا لالخةسسؤملل عدوملا ةلمج 
 ..........مقرب راعشإ رخآو 

 ـه١٤/     /     خيراتو     
Ø الجمـــلة 

  ـه لاير
 
 

.................. 

 

.................. 
 

 )ديصرلا (    
 
 

Ø      ـه١٤/    /     خيراتب يديقلا ديصرلا. 
 

Ø     ـه١٤/   /    خيراتب مت يذلا درجلا رضحمل ًاقبط قودنصلاب يلعفلا دوجوملا. 
o يلعفلا دوجوملل قباطم ديصرلا. 
o  لاير  ...............................اهردق ةدايز كانه ( قباطم ريغ ديصرلا( 

 )لاير  ...............................هردق زجع كانه  (                                 

 ـه لاير
 
 

.................. 

 
.................. 

 

 

ةحص ىلع ةقداصملل هب دتعي الو قودنصلا نيمأ ةمذ ئربي ال ئجافملا درجلا اذه نأب ًاملع 
 .هتاباسح

 ةهجلا ريدم       يلخادلا عجارملا ةيلاملا ةرادإلا ريدم     قودنصلا نيمأ     
 .................                 .................                    .................             ...................    : مسالا

 .................                    .................              ...................   .................       :   عيقوتلا
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 ةماعلا قيدانصلا تالجس صحف ةرامتسا
 :..................................قودنصلا لمع ةعيبط : ................................ةهجلا 

 .....................: ةبترملا .........................................................................  : قودنصلا لامعأب مئاقلا مسا 
 

   قودنصلل يرودلا درجلا:  ًالوأ
 ال 1 معن 1 يرجه رهش لك ةياهن يف متي يرهشلا درجلا .١
 لسري مل 1 لسرأ 1 ناويدلل يرهشلا درجلا رضحم لسرأ له .٢
 ال 1 معن 1 ) رهشأ ٦( ماظنلاب ةررقملا ديعاوملل ًاقفو مت ئجافم درج رخآ  .٣
 لسري مل 1 لسرأ 1 ناويدلل ئجافملا درجلا ريرقت لسرأ له .٤
 ال 1 معن 1 ةيلاملا تاميلعتلاب درو امل ةقباطم درجلا يف ةمدختسملا جذامنلا .٥
 قباطم ريغ 1 قباطم 1 يلعفلا دوجوملل يديقلا ديصرلا ةقباطم .٦

   قودنصلا تالجس:  ًايناث
 ال 1 معن 1 ةيلاملا تاميلعتلاب درو امل ةقباطم ةمدختسملا تالجسلا .١
 ةريثك 1 ةليلق  1 دجوي ال 1 تالجسلا يف بطشلاو طشكلا تايلمع .٢
 ال 1 معن 1 تانايبلل يفوتسم تاعوفدملاو تاضوبقملل يمويلا فشكلا .٣

   قودنصلالامعأب مئاقلا :  ًاثلاث
 ..........كلذ ريغ  1 قودنص نيمأ 1 ةفيظولا ىمسم .١

   تاداريإلا عاديإ:  ًاعبار
 ال 1 معن 1 ةصصخملا جذامنلا بسح عاديإلا متي له .١
 ةلمتكم ريغ 1 ةلمتكم 1 نيصتخملا عيقاوت اهيف امب عاديإلا تاراعشإ تانايب لامتكا ىدم .٢
 ال 1 معن 1 ةيلاملا تاميلعتللًاقفو عاديإلا ديعاومب مازتلالا متي له  .٣
 دجوي 1 دجوي ال 1 رخآو رهش نيب ةعدوملا غلابملا يف لخادت دجوي له .٤
 ال 1 معن 1 ةصتخملا تاباسحلاب عاديإلا متي له .٥
 نيرخآ ةطساوب 1 هسفنب عدوي 1 نيرخآ ةطساوب وأ هسفنب عاديإلاب قودنصلا نيمأ موقي له .٦

   :ةماع طاقن :  ًاسماخ
 دحاو نم رثكأ 1 طقف دحاو 1 دحاو نآ يف ةمدختسملا دوقنلا مالتسا تالاصيإرتافد ددع  .١
 ةدوجوم ريغ 1 ةدوجوم 1 مالتسالا تالاصيإ ىلع ةباقرلا .٢
 ال 1 معن 1 قودنصلا صخت اهعيمج قودنصلا يف ةدوجوملا دوقنلا .٣

 

تارقفلا نمض درت مل يتلا تاظحالملا وأ ، اهبابسأو ) تدجو نإ(تاظحالملا حضوت  •
 :هالعأ 

 

.................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................. 
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 .....بإدارة مستودعمحضر جرد 

 ...............................بإدارة 
 .................................عھدة

 تاظحالم ةدايز صقن يلعفلا دوجوملا يديقلا ديصرلا رقم الصنف فنصلا مسا لسلست

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 ةهجلا ريدم                         ةيلخادلا ةعجارملا ةدحوب عجارملا                     عدوتسملا رومأم/نيمأ
 

 


