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 متَٔد،،،
 

يف ض٤ٛ ضعٞ دٜٛإ احملاضب١ يتعصٜص املفاِٖٝ املستبط١ بذلغٝد اإلْفام اؿهَٛٞ َٚٓٗا أضًٛب 

(، ٚؼدٜد فسص ايتشطني املُه١ٓ يتطبٝل  Result Oriented Budget) املٛاش١ْ املٛد١ٗ بايٓتا٥ر

ديٝاًل َتدصصًا ٜتطُٔ إعداد مت ْظاّ إلداز٠ األدا٤ يف ايٛشازات ٚايدٚا٥س ٚاملؤضطات اؿه١َٝٛ، فكد 

 (.  Auditing Performance Indicatorsإدسا٤ات تدقٝل َؤغسات قٝاع األدا٤ )
 

( تتطًب ٚدٛد َؤغسات أدا٤ ع٢ً املطت٣ٛ االضذلاتٝذٞ ROBإٕ املٛاش١ْ املٛد١ٗ بايٓتا٥ر )

يف ذيو تٛفرل  ٚايدلاَر ٚاملػازٜع يهٌ ٚشاز٠ ٚدا٥س٠ َٚؤضط١ سه١َٝٛ تطاعد يف صٓع قسازات املٛاش١ْ مبا

األَٛاٍ ٚايتدطٝط ٚإعداد ايطٝاضات يذلغٝد ايكسازات اإلداز١ٜ ٚاضتدداَٗا نأدا٠ ؽطٝط ٚزقاب١، 

ٚهلرا فإٕ تدقٝل َؤغسات األدا٤ املستبط١ بٗا ٜٗدف يًتعسف ع٢ً فاالت ايتشطني ٚايتطٜٛس فٝٗا ٚمبا 

 ٚد ٖرا اإلْفام يًصاحل ايعاّ.ٜطُٔ ؼكٝل األٖداف املسد٠ٛ َٔ اإلْفام اؿهَٛٞ ٚايتأند َٔ َسد
 

يكد اْبجل إعداد ٖرا ايديٌٝ َٔ زؤ١ٜ ايدٜٛإ املتُج١ً يف ايتُٝص ايسقابٞ املٗين املطتداّ يتعصٜص 

، َٚطاعد٠ ايكطاع ايعاّ بأدٗصت٘ املدتًف١ يًعٌُ بهفا٠٤، َٚصٜد ايػفاف١ٝ ٚاملطا٤ي١َفاِٖٝ اإلفصاح ٚ

نفا٠٤ ايتدصٝص إمياًْا َٔ دٜٛإ احملاضب١ أْ٘ غسٜو يف َٔ ايفعاي١ٝ يف تسغٝد اإلْفام اؿهَٛٞ، ٚ

 لاح َؤضطات ايدٚي١. 
 

َؤغسات األدا٤ ايرٟ مت إعدادٙ  يتدقٝلٚيف ٖرا ايصدد فإْ٘ ٜطعدْٞ إٔ أقدّ ايديٌٝ اإلزغادٟ 

َٔ قبٌ نٛادز ايدٜٛإ ٚباالغذلاى َع خدلا٤ َتدصصني مبطاعد٠ َٔ ايٛناي١ األَسٜه١ٝ يًت١ُٝٓ 
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 }  قاٜن٘ املصطلخات  {

 

٘ للتْصل إىل خمسجات ّىتاٜج. ّغالبا ما ٓته اليعس إىل املدخالت باعتبازٍا  املدخالت: جمنْع املْازد املدصص

 مْازد يف املْاشى٘ ّتػتنل أٓضا علٙ املْظفني ّاملْجْدات السأمسالٔ٘.

ٌ تكٔظ املدسجات )مجل عدد امليتفعني  اليتاٜج اهلدف: ً أ ً املنه ً ّالطالم٘( ّم ٘ )مجل األم ٘ اليْعٔ املطتَدف

مً بسىامج معني( أّ اليتاٜج )مجل عدد الْفٔات اليامج٘ عنً اونْاد.(. ٍّيناص مصنطلخات أخنسٚ      

 مسادف٘  ملصطلح اهلدف لهيُ أقل دق٘ مجل الػآ٘ أّ الػسض.

ٛ مؤغسات خمسجات أّ ىتاٜج. مكٔاع ىت مؤغس األداٛ السٜٔطٕ: ُ لتخكٔل ٍدف حمدد. تعترب مععه مؤغسات األدا  اٜج متفل علٔ

٘ اليت ٓته قٔاضَا مً خالل اخنفاض حاج٘ معٔي٘ أّ مػهل٘  اليتاٜج: ٘ الكْٓ ٛ السٜٔطٔ أحد أىْاع مؤغسات األدا

يَا أقل دق٘ معٔي٘ ٓعاجلَا اهلدف بْاضط٘ املدسجات. ٍياص مصطلخات مسادف٘ ملصطلح اليتاٜج له

 مجل اهلدف.

ُ مً خالل الْحدات  املدسجات: ٛ ٓته قٔاض أّ مطتْٚ اخلدم٘ أّ مطتْٚ  ٓته إىتاجَاامللنْض٘ اليت  ىْع مؤغس أدا

 .اليػاط. ّتعترب املدسجات بأىَا تؤدٖ إىل ىتاٜج

٘ العتباز أٌ مؤغس األداٛ السٜٔطٕ ٓؤدٖ دّزِ احمل املالٛم٘: ٘ الضسّزٓ دد أّ املعآري األزبع٘ تصف املعآري الطت

  .الضسّزٓ٘ العتباز أٌ اهلدف ٓتناغٙ مع تعسٓفُ

ٛ زٜٔطٕ ّأٌ البٔاىات مْثك٘ بػهل  الدق٘ ّاالنتنال: ٌ العتباز أٌ البٔاىات تدعه مؤغس أدا ٌ الضسّزٓا ٌ املعٔازا تصفا

 )مجل مالحعات اواغٔ٘(.  االفصاحاتمياضب مً خالل 

ٓنننْاٌ احملاضنننب٘) ّشازٗ، داٜنننسٗ، ٍٔٝننن٘، مؤضطننن٘، بلدٓننن٘، مػنننسّع،    أٖ جَننن٘ خاضنننع٘ لسقابننن٘ د  املؤضط٘:

 بسىامج....اخل(
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 }الػآ٘ مً الدلٔل اإلزغادٖ {

 

ايػسض َٔ ٖرا ايدديٌٝ اإلزغدادٟ ٖدٛ تكددِٜ َعًَٛدات َفٝدد٠ يتٛدٝد٘ ٚتٓفٝدر إددسا٤ات ٚعًُٝد١ تددقٝل            

اإلزغادٟ إىل ايتعدٌٜ ٚايتٓكٝح َدع انتطداب دٜدٛإ    َؤغسات األدا٤ يف األزدٕ. َٚٔ املتٛقع إٔ خيطع ٖرا ايديٌٝ 

 احملاضب١ خدل٠ أنجس يف ٖرا اجملاٍ. 
 

مت إعداد ٖرا ايديٌٝ اإلزغادٟ بٗددف اضدتدداَ٘ َدٔ قبدٌ املددقكني ايدرٜٔ خيططدٕٛ ٜٚٓفدرٕٚ ٜٚهتبدٕٛ          

يددرٜٔ وددسٕٚ تكدازٜس ايتدددقٝل عًدد٢ َؤغدسات األدا٤، نُددا أْدد٘ َفٝدد يف ايدددٚزات ايتدزٜبٝدد١ املدصصد١ يًُدددقكني ا    

عًُٝددات ايتدددقٝل عًدد٢ َؤغددسات األدا٤، َٚددٔ املُهددٔ أٜطددا اعتبددازٙ َسدددع يًُؤضطددات اؿهَٛٝدد١ عًدد٢ ايصددعٝد          

 ايٛطين يف ضعٝٗا يتعصٜص أْظ١ُ َؤغسات األدا٤ يدٜٗا. 
 

ْػأ ْظاّ َؤغسات األدا٤ األزدْٞ بػهً٘ اؿدايٞ عٓددَا مت اعتُداد ْظداّ املٛاشْد١ املٛدٗد١ بايٓتدا٥ر، ٚايدرٟ مت         

يهددٌ املؤضطددات. ٚاهلددف َددٔ ٖدرا ايٓظدداّ ٖدٛ تطددٜٛس عًُٝدد١     8008فٝد٘ ْػددس األٖدداف َٚؤغددسات األدا٤ يف َٛاشْد١    

صددٓع ايكددسازات املتعًكدد١ باملٛاشْدد١ يف األزدٕ بػددهٌ عدداّ ٚعًدد٢ َطددت٣ٛ املؤضطددات اؿهَٛٝدد١. ٜػددتٌُ قددإْٛ املٛاشْدد١  

يف َٛاشْاتٗددددا، ٜٚددددتِ ؼدٜددددد األٖددددداف   ايعاَدددد١ ايطددددٟٓٛ اهٕ عًدددد٢ أٖددددداف َٚؤغددددسات أدا٤ يدددددلاَر املؤضطددددات     

 اإلضذلاتٝذ١ٝ يًُؤضطات ٚفل إزغادات ٚشاز٠ تطٜٛس ايكطاع ايعاّ. 

 :خلفٔ٘ ّمفأٍه ّّصف إطاز العنل .1

إٕ ايػاٜدد١ ايس٥ٝطدد١ٝ ملؤغددسات األدا٤ ٖددٞ املطدداعد٠ يف إعددداد ايطٝاضددات. ٚيف ايٛاقددع فإْدد٘ بإَهددإ َؤغددسات     

طًب تعإٚ اؾٗات املع١ٝٓ املدتًف١ يف إعداد ْظاّ ملؤغدسات األدا٤ ألخدر   األدا٤ إٔ تًيب مخظ غاٜات كتًف١، ٜٚت

 ٚدٗات ْظس اؾٗات املع١ٝٓ بعني االعتباز َٚٔ  بٝٓٗا: 

 ٍصٓع قسازات املٛاش١ْ مبا يف ذيو تٛفرل األَٛا. 

 ايتدطٝط ٚإعداد ايطٝاضات. 

 صٓع ايكسازات اإلداز١ٜ. 

 ايسقاب١ ايدلملا١ْٝ. 

  .ايػفاف١ٝ يًُٛاطٓني 

ملددا ْددص عًٝدد٘    ٚفكددًاأتٞ صددالسٝات َٚطددؤٚي١ٝ دٜددٛإ احملاضددب١ يف إدددسا٤ تدددقٝل عًدد٢ َؤغددسات األدا٤        تدد

ٚتعدٜالتدد٘ ايددرٟ ٜٛدددب عًدد٢ دٜددٛإ احملاضددب١     2998يطدد١ٓ  (88)ايدضددتٛز األزدْددٞ ٚقددإْٛ دٜددٛإ احملاضددب١ زقددِ    

 ايتأند َٔ إٔ إْفام األَٛاٍ ايعا١َ ٜتِ بػهٌ قاْْٛٞ ٚفّعاٍ. 
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 :املفَْو

            ػدددتٌُ َفٗدددّٛ َؤغدددسات األدا٤ عًددد٢ تطبٝددددل ايددددَر بدددني مدددٛذز ؼًٝددددٌ ٚصدددٓع قدددسازات َدددبين عًدددد٢          ٜ

 (.ايطبب١ٝ)َٚبادئ عالقات ايطبب ٚاألثس  (ؼكٝل األٖداف)
 

ٚقد ٜهدٕٛ ٖٓداى يدبظ يف َفٗدّٛ َؤغدسات األدا٤ ٚتطبٝكاتد٘ بطدبب اضدتدداّ املصدطًشات غدرل ايدقٝكد١،            

 ط.نًُات ز٥ٝط١ فك أزبعٚميهٔ غسس٘ باضتدداّ  ّٗٛ بطٝط ْطبًٝاٚع٢ً ايسغِ َٔ إٔ ٖرا املف
 

 )َسادفات( اييت قد تدؤدٟ إىل يدبظ  ٚفُٝا ًٜٞ قا١ُ٥ بٗرٙ ايهًُات ايس٥ٝط١ باإلضاف١ إىل نًُات أخس٣  

 (.2ٚنُا ٖٛ َبني يف اؾدٍٚ زقِ )

 (1ددٍٚ زقِ )

 ت( اييت قد تؤدٟ إىل يبظقا١ُ٥ بٗرٙ ايهًُات ايس٥ٝط١ٝ باإلضاف١ إىل نًُات أخس٣ )َسادفا

 املسادفات اييت قد تطبب ُيبظ ايهًُات ايس٥ٝط١ٝ األزبع١

 ايػا١ٜ، ايػسض اهلدف

 املٛازد، اإلْفام، املٛاش١ْ املدخالت

 األْػط١، َطت٣ٛ ايعٌُ، ايٓتا٥ر املدسدات )َؤغسات األدا٤ ايس٥ٝط١(

 األثس ١(ايٓتا٥ر )َؤغسات األدا٤ ايس٥ٝط
 

 : نايتايٞع١ ميهٔ صٝاغت٘ ع٢ً غهٌ عباز٠ ٓاضب يًُصطًشات ايس٥ٝط١ األزبإٕ االضتدداّ امل

املٛاطٕٓٛ، ٚاملطؤٚيٕٛ ايرٜٔ ٜتِ تعٝٝدِٓٗ ٚاْتددابِٗ َٗتُدٕٛ اٝعدًا مبعسفد١ َدد٣ ؼكٝدل اؿهَٛد١ ي ٖدداف          )

ٔ اييت تطدعٗا. ٜٚتطًدب ؼكٝدل األٖدداف اضدتعُاٍ املددخالت يًٛصدٍٛ إىل كسددات تدؤدٟ إىل ؼكٝدل ْتدا٥ر َد            

  (.املُهٔ تكِٝٝ َد٣ فعايٝتٗا يف ؼكٝل األٖداف.

 :التدطٔط لربىامج تدقٔل علٙ مؤغسات األداٛ .2

إٕ املٓٗذ١ٝ ايػا٥ع١ يًتدطدٝط يعًُٝدات تددقٝل َؤغدسات األدا٤ يف ايددٍٚ ايسا٥دد٠ يف ٖدرا اجملداٍ تددَر           

يعًٝا يًسقاب١. ٚع٢ً ايسغِ َدٔ إٔ  بني ايتدقٝل ع٢ً َؤغسات األدا٤ ٚبسْاَر ايتدقٝل املايٞ ايرٟ ػسٜ٘ األدٗص٠ ا

ٜقٛصدد٢ بتطبٝكٗددا َطددتكبال، إال إٔ َدددقكٞ دٜددٛإ احملاضددب١ عاددد١ إىل َصٜددد َددٔ      ٖددرٙ ٖددٞ ستُددًا املٓٗذٝدد١ ايدديت 

ايٛقت النتطاب اـدل٠ ٚتًكٞ ايتدزٜب ايالشّ قبدٌ تطبٝدل املٓٗذٝد١. ٚيهدٔ عًد٢ ايٓطدام َتٛضدط املدد٣ بإَهدإ          

 يًتدقٝل ع٢ً َؤغسات األدا٤.ضٓٛات ( 3)ملد٠ ١ املد٣ دٜٛإ احملاضب١ إقساز خط١ َتٛضط

 ٖٓاى عد٠ خٝازات يًتدطٝط يدلْاَر ايتدقٝل ع٢ً َؤغسات األدا٤. 

إعطا٤ األٚي١ٝ يًُؤضطات اييت هلا أضدِ َٛاشْات ع٢ً افذلاض إٔ َٓافع ايدلاَر ذات ايٓفكات األنددل   .أ 

 ضتهٕٛ أنجس. 

عًدد٢ أضدداع ٚ ٝفددٞ ٚعًُددٞ، أٟ عًدد٢ ضددبٌٝ املجدداٍ       ايتدطددٝط يعًُٝددات ايتدددقٝل عًدد٢ َؤغددسات األدا٤     .ب 

ؼدٜد َٛاعٝدد تددقٝل ملؤضطدات ايذلبٝد١ ٚايتعًدِٝ يف ايطد١ٓ األٚىل َٚؤضطدات ايصدش١ يف ايطد١ٓ ايجاْٝد١           

 َٚؤضطات ايٓكٌ يف ايط١ٓ ايجايج١، اخل.
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٤ عًُٝددات اضددتدزاز طًبددات َددٔ ايطددًط١  ايتٓفٝرٜدد١ ٚ/ أٚ قٝددادات ايًذددإ ايٓٝابٝدد١ يتكدددِٜ طًبددات بددإدسا  .ز 

تدقٝل ع٢ً َؤغسات األدا٤ َٚٓح املؤضطدات اؿهَٛٝد١ فسصد١ بتكددِٜ طًدب إددسا٤ تددقٝل عًد٢ َؤغدسات          

األدا٤، َٚددٔ املُهددٔ أٜطددا دعدد٠ٛ اؾٗددات املامدد١ ايدٚيٝدد١ تكدددِٜ اقذلاسددات سددٍٛ عًُٝددات ايتدددقٝل عًدد٢       

 َؤغسات األدا٤. 

٢ ايكطددداٜا اؿايٝددد١ ٚاملطدددتذد٠ أٚ  اختٝددداز املؤضطدددات ايددديت ضتدطدددع يتددددقٝل َؤغدددسات أدا٥ٗدددا بٓدددا٤ عًددد    .د 

 املػانٌ املطتذد٠ ٚايبازش٠.

 :خطْات التدقٔل علٙ مؤغسات األداٛ .3

 تتُاغ٢ خطٛات ايتدقٝل ع٢ً َؤغسات األدا٤ بػهٌ عاّ َع خطٛات ايتدقٝل املايٞ ٖٚٞ: 

 املْافك٘ علٙ البدٛ بعنلٔ٘ التدقٔل علٙ مؤغسات األداٛ:  .أ 

 .تدقٝل ملؤغسات أدا٤ َؤضط١ َع١ٓٝا٤ ٜٛافل ز٥ٝظ دٜٛإ احملاضب١ ع٢ً إدس

 نتاب تيُْٓ لسٜٔظ املؤضط٘ املعئ٘:  .ب 

ٜسضٌ ز٥ٝظ دٜٛإ احملاضب١ نتابا إىل اإلداز٠ ايعًٝا يف املؤضط١ املع١ٝٓ إلبالغٗدا بايتددقٝل عًد٢    

 َؤغسات األدا٤، ع٢ً إٔ ٜػتٌُ ايهتاب ع٢ً َا ًٜٞ: 

 .املٛعد املتٛقع إلدسا٤ ايتدقٝل 

 ٞدٜٛإ احملاضب١ ايرٜٔ ضٝٓفرٕٚ ع١ًُٝ ايتدقٝل. اضِ َدقل / َدقك 

             ايطًدب إىل املؤضطد١ بتطد١ُٝ غددص يددٜٗا يٝهدٕٛ ضدابط االتصداٍ خدالٍ فدذل٠ ايتددقٝل

عًدددد٢ َؤغددددسات األدا٤، عًدددد٢ إٔ ٜهددددٕٛ َدددددٜس ايتدطددددٝط االضددددذلاتٝذٞ أٚ بدزددددد١ َدددددٜس 

 كتص.

 ْداَر ٜدسد ضدُٔ    إبالغ املؤضط١ بأْ٘ ضٝتِ ايطًب َٔ ضابط االتصاٍ تط١ُٝ خبرل بهٌ بس

 املٛاش١ْ خاضع يًتدقٝل يالتصاٍ املباغس َع٘ غصٛص ايدلْاَر.

 :مجع املعلْمات ّالبٔاىات األضاضٔ٘ .ج 

ٜتِ تهًٝف َٛ فٞ دٜٛإ احملاضب١ املهًفٕٛ بع١ًُٝ ايتدقٝل ظُع املعًَٛات ٚايبٝاْات ايالش١َ  

 .قبٌ ايبد٤ بايتدقٝل

 سٜٔطٔ٘: الكاٜن٘ املسجعٔ٘ لألٍداف ّمؤغسات األداٛ ال .د 

ٜكددّٛ َٛ فددٛ دٜددٛإ احملاضددب١ بدزاضدد١ ايبٝاْددات ايددٛازد٠ يف أسدددخ َٛاشْدد١ ضدد١ٜٛٓ ٚأسدددخ خطدد١        

إضدددذلاتٝذ١ٝ هلدددا ٚإعدددداد قا٥ُددد١ َسدعٝددد١ ظُٝدددع أٖدددداف ايددددلاَر ٚاألٖدددداف اإلضدددذلاتٝذ١ٝ          

 (.2َٚؤغسات األدا٤ ايس٥ٝط١ٝ اييت ضتدطع يًتدقٝل. )زادع املجاٍ يف املًشل زقِ 

 ٔدٖ: االجتناع التنَ .ِ 

ٜددتِ ؼدٜددد َٛعددد ٖددرا االدتُدداع ٚعكدددٙ يف املؤضطدد١ املعٓٝدد١ عطددٛز ز٥ددٝظ ايفسٜددل / املدددقكني    

املهًفني َٔ قبٌ دٜدٛإ احملاضدب١ ٚضدابط االتصداٍ يف املؤضطد١ املعٓٝد١ َٚدٔ املُهدٔ دعد٠ٛ  خدسٜٔ           

 يًشطٛز، ٚخدلا٤ ايدلاَر يف املؤضط١. ٜٚػتٌُ ددٍٚ أعُاٍ االدتُاع ع٢ً َا ًٜٞ: 
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 ع٢ً أعُاٍ ايتدقٝل االتفام. 

         االتفام ع٢ً ايكا١ُ٥ املسدع١ٝ ؾُٝدع أٖدداف َٚؤغدسات املؤضطد١ نُدا ذندست يف أسددخ

 َٛاش١ْ ٚأٟ تعدٜالت ددٜد٠ ع٢ً اـط١ اإلضذلاتٝذ١ٝ يًُؤضط١. 

    االتفددام عًدد٢ أزلددا٤ ضددبا  االتصدداٍ ٚاـددبرل املعددين بهددٌ بسْدداَر ضٝدطددع يًتدددقٝل يف

   .املؤضط١

 ايديت  .االتصاٍ يف املؤضطد١ اـاضدع١ يًتددقٝل بهدٌ االدتُاعدات      ايتأند َٔ إبالغ ضابط

 ضٝذسٜٗا دٜٛإ احملاضب١ َع خدلا٤ ايدلاَر فُٝا يٛ زغب عطٛز االدتُاعات.

     ايتأند َٔ أْ٘ ضٝتِ إدسا٤ ادتُاع ختاَٞ َع ضابط االتصاٍ بعد االْتٗدا٤ َدٔ عًُٝد١

 .ايتدقٝل يف املؤضط١ اـاضع١ يًتدقٝل

 ّضدع١ يًتددقٝل بدإٔ فسٜدل ايتددقٝل ضدٝكّٛ بتصٜٚددٖا مبطدٛد٠ ايتكسٜدس          املؤضطد١ اـا  أعال

 :ع٢ً َسسًتني

َطٛد٠ غرل ززل١ٝ إىل ضابط االتصاٍ ألخر َالسظات املؤضطد١ عًٝٗدا ٚؼدٜدد     -

 َٛعد ْٗا٥ٞ يًسد.

ايعًٝدا َٚدٔ املُهدٔ إٔ تكدّٛ املؤضطد١ بدايسد عًد٢         اإلداز٠َطٛد٠ ْٗا٥ٝد١ ززلٝد١ إىل    -

سد نًُشدددل يف ايتكسٜدددس ايٓٗدددا٥ٞ يًتددددقٝل عًددد٢  ايتكسٜدددس ٚضدددٛف ٜدددتِ إزفدددام ايددد 

 َؤغسات األدا٤. 

 االجتناعات مع خرباٛ الربامج:  .ّ 

يهدٌ بسْداَر يف املؤضطد١ ٚازتباطٗدا      تدتِ يف ٖدرٙ االدتُاعدات َسادعد١ ندٌ األٖدداف ٚاملؤغدسات        

؛ ٚتتِ َٓاقػ١ اٝع ايكطاٜا ٚاألضد١ً٦ املتعًكد١ بايتددقٝل، ٜٚدتِ ايتشكدل      االضذلاتٝذٞباهلدف 

ايٛثا٥ل َع املٛ ف املعين يف املؤضط١ أٚ ٜٛافل خدبرل ايدلْداَر عًد٢ عُدٌ ايذلتٝبدات ايالشَد١        َٔ

عًدد٢  (8)ٚإزضدداٍ املعًَٛددات ٚايٛثددا٥ل املطًٛبدد١ إىل املدددقل خددالٍ فددذل٠ قدددد٠. ٚ تددٟٛ املًشددل   

ثددالخ أٚزام عُددٌ يٝددتِ اضددتدداَٗا َددٔ قبددٌ املدددقل يػاٜددات َسادعدد١ املعًَٛددات ٚتٓفٝددر ايتدددقٝل  

 ٚتتأيف َٔ:  ،دسا٤ ادتُاعات َع َٛ فٞ املؤضط١ٚإ

 أض١ً٦ أضاض١ٝ عا١َ. 

 ٚزق١ عٌُ سٍٛ أٖداف ايدلْاَر ٚاألٖداف اإلضذلاتٝذ١ٝ. 

  .ٚزق١ عٌُ سٍٛ َؤغسات األدا٤ ايس٥ٝط١ٝ 

بعدد االْتٗدا٤ َددٔ تعب٦د١ أٚزام ايعُددٌ ايدجالخ بايتعدإٚ َددع ضدابط االتصدداٍ ٚ خددلا٤ ايدددلاَر يف        

 إىل َؤغسات )دزدات( ٖا١َ يٓتا٥ر ايتدقٝل ٚتػتٌُ ع٢ً:  ٜتِ ايٛصٍٛ املؤضط١ 

 َد٣ َال١َ٤ نٌ ٖدف اضذلاتٝذٞ أٚ بسْاَر. 

 َٞد٣ انتُاٍ ٚدق١ نٌ َؤغس أدا٤ ز٥ٝط. 

  .تصٓٝف نٌ َؤغس أدا٤ ز٥ٝطٞ إىل َؤغس كسدات أٚ ْتا٥ر أٚ غرل ذيو 
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 االجتناع اخلتامٕ:  .ش 

اعدًا َدع ضدابط االتصداٍ يف املؤضطد١ املعٓٝد١       ٜعكد ز٥ٝظ فسٜل ايتدقٝل َٔ دٜٛإ احملاضب١ ادتُ

 .يٝكدّ ي٘ ًَدصا عاَا عٔ ْتا٥ر تدقٝل َؤغسات األدا٤

 نتاب٘ التكسٓس:  .ح 

ٜكددّٛ ز٥ددٝظ فسٜددل ايتدددقٝل بتًدددٝص ايٓتددا٥ر ٚاالضددتٓتادات ٚايتٛصددٝات املتعًكدد١ بهددٌ بسْدداَر   

ا ضددرلد السكددا يف ملدد ٚفكددًايف املؤضطدد١ َٚؤغددسات األدا٤ ايس٥ٝطدد١ٝ اـاصدد١ بٗددا   اضددذلاتٝذٖٞٚدددف 

ألدا٤ ٜٚهًف ز٥ٝظ فسٜل ايتددقٝل َددقكًا  خدس    اص بتٓظِٝ تكسٜس تدقٝل َؤغسات ا( اـ7ايبٓد)

 بهتاب١ املًدص يًُؤضط١ نهٌ. ٚاسدًا

 املطْدٗ األّلٔ٘:  .ط 

ٜكددّٛ ز٥ددٝظ فسٜددل ايتدددقٝل بإعددداد َطددٛد٠ أٚيٝدد١ يتكسٜددس تدددقٝل َؤغددسات األدا٤ ٚتكدددِٜ ْطددد١   

 املؤضط١ ملسادعتٗا ٚإعطا٤ َالسظات عًٝٗا خالٍ فذل٠ قدد٠. َٓٗا إىل ضابط االتصاٍ يف

 التكسٓس اليَاٜٕ:  .ٖ 

بعد اضدتالّ املالسظدات َدٔ ضدابط االتصداٍ يف املؤضطد١ عًد٢ املطدٛد٠ األٚيٝد١ ٜكدّٛ ز٥دٝظ فسٜدل             

ايتدددقٝل بتٓكددٝح ايتكسٜددس يتددتِ َسادعتدد٘ ٚاملٛافكدد١ عًٝدد٘ َددٔ قبددٌ دٜددٛإ احملاضددب١ ٜٚكددّٛ ز٥ددٝظ   

بإزضاٍ ايتكسٜس ايٓٗا٥ٞ إىل ز٥ٝظ املؤضط١ املع١ٝٓ يتًكٞ َالسظات٘ عًٝد٘ بهتداب    دٜٛإ احملاضب١

 خطٞ خالٍ فذل٠ ش١َٝٓ قدد٠.

 (:املالٛم٘، ّاالنتنال، ّالدق٘)معآري التدقٔل:  .4

  :تٓكطِ َعاٜرل تدقٝل َؤغسات األدا٤ إىل ف٦تني

 َد٣ َال١َ٤ أٖداف املؤضط١ َٚؤغسات أدا٥ٗا ايس٥ٝط١ٝ. 

  َؤغسات األدا٤ ايس٥ٝط١ٝ يًُؤضط١انتُاٍ ٚدق١. 
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 :مدٚ مالٛم٘ األٍداف ّمؤغسات األداٛ السٜٔطٔ٘ :(1الفٝ٘ )  :أّاًل

. ٚاالضدذلاتٝذٝات تعطٞ األٖداف َٚؤغسات األدا٤ ايس٥ٝط١ٝ َعًَٛات عٔ ايٓتا٥ر ايديت ؼككٗدا ايددلاَر    

دف املستبط ب٘. ٜتِ أٚال تكِٝٝ َا ٚيتشدٜد َا إذا نإ نٌ َؤغس أدا٤ ز٥ٝطٞ َال٥ِ، وب تكُٝٝ٘ إىل داْب اهل

( ْدٛع َؤغدس   3( َؤغدس ْتدا٥ر، أٚ )  8( َؤغدس كسددات أٚ )  2إذا نإ َؤغس األدا٤ ايس٥ٝطٞ ًٜيب املعداٜرل باعتبدازٙ )  

 خس. ثِ ٜتِ تكُٝٝ٘ مبٛدب املعاٜرل املرنٛز٠ أدْداٙ، ٜٚدتِ إعطدا٤ دزدد١ يهدٌ ٖددف َٚؤغدس أدا٤ ز٥ٝطدٞ بٓدا٤ عًد٢           

 دد َا إذا ناْت تًيب املعاٜرل أٚ ؼتاز إىل ؼطني أٚ ال تًيب املعاٜرل.  دزدات   (3)َكٝاع َٔ 

ٌ    )تٓكطددِ َعدداٜرل تكٝددِٝ َددد٣ املال٤َدد١ إىل ف٦ددتني، األٚىل      (  يتكٝددِٝ نددٌ َؤغددس أدا٤ ز٥ٝطددٞ بػددهٌ َطددتك

 (.يًتكِٝٝ ايهًٞ)ٚايجا١ْٝ 

 معآري مؤغسات األداٛ السٜٔطٔ٘:  .أ 

يًُعداٜرل ايتطدع١ ايتايٝد١ ٚٚضدع دزدد١ يد٘        ٚفكداً ٝطدٞ ٚتكُٝٝد٘   ٜكّٛ املدقكٕٛ مبسادع١ نٌ َؤغس أدا٤ ز٥

 دزدات:  (3)ع٢ً َكٝاع َٔ 

 ٘مالٜن:  

ٖدددٌ َؤغدددس األدا٤ ايس٥ٝطدددٞ املعدددين ٜطددداِٖ يف ايٓتدددا٥ر ايددديت ٜطدددتعني بٗدددا املطدددتددَٕٛ يصدددٓع       

 ؟ايكسازات 

  :ٗمسنص 

ب إٔ ٜطداعد  ود  ؟ٌٖ ٜعاجل َؤغس األدا٤ ايس٥ٝطٞ داْب ٖداّ / دٛاْدب ٖاَد١ يف ٖددف ايدلْداَر     

 َؤغس األدا٤ بػهٌ نبرل يف َعسف١ َد٣ ؼكٝل ٖدف ايدلْاَر. 

  :٘مفَْم 

ودب إٔ ٜهدٕٛ َؤغدس     ؟ٌٖ ٜٛفس َؤغس األدا٤ ايس٥ٝطٞ َعًَٛدات نافٝد١ بػدهٌ ٚاضدح ٚكتصدس     

األدا٤ ايس٥ٝطددددددٞ َددددددرنٛز بًػدددددد١ ٚاضددددددش١ ٜٚػددددددرل إىل ْتددددددا٥ر ايدلْدددددداَر يتددددددٛفرل َعًَٛددددددات     

 يًُطتددَني. 

  :قابل٘ للكٔاع 

)مبددا ٜتددٝح قٝدداع ايٓتددا٥ر يتٛضددٝح ايتٛدٗددات   نُددًاميهددٔ قٝدداع َؤغددسات األدا٤ ايس٥ٝطدد١ٝ   ٖددٌ

  ؟ايعا١َ َع َسٚز ايصَٔ(

 ) ٘ٔغري متخٔصٗ ) مْضْع:  

ٌٖ َؤغسات األدا٤ ايس٥ٝط١ٝ سٝاد١ٜ ٖٚدفٗا قٝاع ايتكدّ ٚيٝظ ايٛصٍٛ يٓتٝذ١ ؼطدٔ صدٛز٠   

 ؟ اإلداز٠

 ٘ٓالهفا:  

دف أٚ بسْدداَر يتكددٝظ مبذُٛعٗددا ٚبددأٚشإ َتفاٚتدد١ َددد٣   وددب ؼدٜددد َؤغددس أٚ أنجددس يهددٌ ٖدد  

 .ايتكدّ مٛ ؼكٝل اهلدف
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  :املطتَدفات قابل٘ للتخكٔل 

 ميهٔ ايٛصٍٛ يًسقِ املطتٗدف َٔ خالٍ تٓفٝر ايدلاَر ٚاملػازٜع ٚاألٖداف ٚاألْػط١ املكسز٠.

  :إطاز شمين حمدد 

 ٜٛدد َٛعد شَين قدد يتشكٝل املطتٗدفات.

  :٘مْثْق 

ٕ ٜهٕٛ املؤغس َتطل ٚثابت يًدلْاَر خالٍ تٓفٝر اـط١ ٚبٓدا٤ عًد٢ قدِٝ َسدعٝد١ )ضد١ٓ      وب أ

 َكازْات َسدع١ٝ. إدسا٤ إَها١ْٝأضاع( َع 

 معآري األٍداف:  .ب 

ٜكددّٛ املدددقكٕٛ مبسادعدد١ أٖددداف ايدلْدداَر ٚاألٖددداف اإلضددذلاتٝذ١ٝ املستبطدد١ بدد٘ ٚاٝددع َؤغددسات األدا٤    

 يًُعاٜرل األزبع١ ايتاي١ٝ املتعًك١ باملال١َ٤:   ٚفكًاكُٝٝٗا ايس٥ٝط١ٝ ذات ايعالق١  عٝح ٜتِ ت

 ٍداف ّاخلطط علٙ املطتْٚ الْطينالصل٘ بالربامج ّاأل : 

ٖددٌ اهلدددف ٚنددٌ َؤغددسات األدا٤ ايس٥ٝطدد١ٝ َتفكدد١ َددع األٖددداف ٚايػاٜددات عًدد٢ املطددت٣ٛ ايهًددٞ     

 ؟يف أٟ دص٤ ؟ايٛطين

   :٘ٔاألٍن 

ايس٥ٝطدد١ٝ االستٝادددات ٚاملػددانٌ اهلاَدد١ يف ايطددٝام     ٖددٌ ٜتٓدداٍٚ اهلدددف ٚنددٌ َؤغددسات األدا٤     

 ؟املعين

  :ٌالتْاش 

ٖددٌ ٜتددٝح اهلدددف ٚنددٌ َؤغددسات األدا٤ ايس٥ٝطدد١ٝ إدددسا٤ َسادعدد١ َتٛاشْدد١ يدد دا٤ ايهًددٞ نُددًا         

وب ع٢ً فُٛع١ َؤغسات األدا٤ ايس٥ٝط١ٝ إٔ تعطٞ صٛز٠ غا١ًَ عٔ ْتا٥ر ايدلْاَر،  ؟ْٚٛعًا

 ١/ ايف٦ات املطتٗدف١. إَا املدسدات أٚ ايٓتا٥ر يًف٦

  :٘ٔالػنْل 

ٞ ٌٖ ندٌ َؤغدسات األدا٤ ايس٥ٝطد١ٝ  جدٌ ايدلْداَر أٚ اهلددف        ، ودب عًد٢ َؤغدسات    االضدذلاتٝذ

ّٝٔ ْطب١ اإللاش يًدلْاَر أٚ اهلدف   . االضذلاتٝذٞاألدا٤ ايس٥ٝط١ٝ إٔ تب
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 انتنال ّدق٘ مؤغسات األداٛ السٜٔطٔ٘:  :(2الفٝ٘ )  :ثاىًٔا

ٚتكدددِٜ تكددازٜس األدا٤ ٖددٛ تددٛفرل َعًَٛددات تعطددٞ صددٛز٠ دقٝكدد١ عددٔ أدا٤ املؤضطدد١ يف         اهلدددف َددٔ إعددداد   

ؼكٝددل األٖددداف املعًٓدد١. ٚإذا ناْددت ايبٝاْددات ايدديت تطددتٓد عًٝٗددا ايتكددازٜس غددرل َهتًُدد١ أٚ غددرل دقٝكدد١ أٚ ناْددت   

 اإلفصاسات ال تطتٛيف َتطًبات عسض ٚتكدِٜ ايتكازٜس فإٕ ق١ُٝ ايبٝاْات تتد٢ْ. 
 

ع٢ً َد٣ انتُاٍ ٚدق١ ايبٝاْات اييت تدعِ َؤغسات األدا٤ ايس٥ٝط١ٝ ٚاإلفصاح عٓٗا ٖداّ دددًا،   ايتدقٝل 

ٚتقع٢ٓ َعاٜرل ايتكٝدِٝ بددأَٛز تتعًدل بدد )أ( ايبٝاْدات ٚ)ب( اإلفصداسات املسفكد١ )عًد٢ ضدبٌٝ املجداٍ املالسظدات ايديت             

 .تهٕٛ قدد٠ يف اؿاغ١ٝ  أضفٌ ايصفش١(

 :انتنال ّدق٘ البٔاىات .أ 

َؤغس األدا٤ عٔ ٍ األضاضٞ ايرٟ وب اإلداب١ عًٝ٘ عٔ نٌ َؤغس أدا٤ ز٥ٝطٞ ٖٛ ٌٖ ٜتِ اإلبالغ ايطؤا

ع٢ً ايبٝاْات ٚاملعًَٛات اييت تعهظ بدق١ ٚبػهٌ ناٌَ نٌ األسداخ اييت وب  ًابػهٌ دٚزٟ بٓا٤

ًٝٞ أنجس تٛثٝكٗا. ٚع٢ً املدقل إٔ ٜفشص ايب١٦ٝ اييت ٜتِ َٔ خالهلا قٝاع َؤغسات األدا٤ بػهٌ تفص

يًتأنٝد ع٢ً دق١ ْٚصا١ٖ َؤغسات األدا٤ ايس٥ٝط١ٝ. ٚتػتٌُ األض١ً٦ اييت وب اإلداب١ عًٝٗا ع٢ً َا 

 :ًٜٞ 

 ٘؟َا ايرٟ تٗدف َؤغسات األدا٤ ايس٥ٝط١ٝ إىل تٛضٝش٘ بايتشدٜد َٚا ضبب أُٖٝت 

  ضٝتِ اؿصٍٛ ع٢ً ايبٝاْات َٔ َصدز ززلٞ َٛدٛد أضاضًا أّ ضٝتعني اع َعًَٛات ٌٖ

 ؟دٜد٠د

 ؟َٔ املطؤٍٚ عٔ َٛثٛق١ٝ ٚصش١  ايبٝاْات 

 َكٝاع دزد١ تهساز ايكٝاع ( ؟َت٢ تهٕٛ ٖرٙ املعًَٛات َتٛفس٠(. 

 ؟َا ٖٞ تستٝبات اع املعًَٛات 

 ؟َا ٖٞ ايطسم اإلسصا١ٝ٥ املطتدد١َ ؿطاب األدا٤ 

 )؟َا ٖٞ قددات ايبٝاْات )مبا يف ذيو ايعٛاٌَ اـازد١ عٔ ضٝطس٠ اؿه١َٛ  

 دق٘ اإلفصاحات: انتنال ّ .ب 

ٌٖ اٝع اإلفصاسات )َجٌ املالسظات ايٛازد٠ يف اؿاغ١ٝ أضفٌ ايصفش١( َرنٛز٠ مبا يف ذيو  اييت 

ٌٖ اٝع َؤغسات األدا٤  ؟مت ذنسٖا أٚ نإ وب ذنسٖا يف ايتكسٜس ايطٟٓٛ أٚ املٛاش١ْ املكذلس١

  ؟ايس٥ٝط١ٝ ٚاملعًَٛات املستبط١ بٗا َرنٛز٠ بػهٌ عادٍ ٚبكدز َال٥ِ

 اعتبازات أخسٚ عيد التدقٔل علٙ مؤغسات األداٛ السٜٔطٔ٘:  .ج 

ٜتِ األخر بعني االعتباز أٜطا َا إذا نإ هلا َطتٗدفات قدد٠ بإطاز شَين يتشكٝكٗا ٚهلا َكازْات 

 َسدع١ٝ أٚ َعاٜرل أخس٣ يػاٜات املكاز١ْ. 
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  :تدقٔل املطتَدفات 

يتكدددّ ايددرٟ تٓددٟٛ املؤضطدد١ ؼكٝكدد٘ يتًبٝدد١    تعتدددل املطددتٗدفات أدٚات َفٝددد٠ يإغدداز٠ إىل َددد٣ ا  

ٖدف َعني. ٚؼدد ٖدف ٚاضح ع٢ً املؤضط١ ايعٌُ ع٢ً ؼكٝكد٘ ْٚكطد١ َسدعٝد١ يتكٝدِٝ َدد٣      

 اإللاش. 

  :٘تدقٔل األطس الصمئ٘ املتْقع 

إٕ اضتدداّ أطس ش١َٝٓ يتشكٝل َؤغسات األدا٤ ايس٥ٝط١ٝ ٜتدٝح يًُؤضطدات تهدٜٛٔ صدٛز٠ ٚاضدش١      

بػهٌ دٚزٟ ٜٚتٝح يًُطتددَني إَها١ْٝ إدسا٤ َكازْات بني اإللاش املدطدط   َطتٓرل٠ عٔ األدا٤

ي٘ ٚاإللاش ايفعًدٞ. َٚدٔ املال٥دِ اضدتدداّ مداذز َؤغدسات األدا٤ ايس٥ٝطد١ٝ ايديت تعطدٞ َعًَٛدات           

 ش١َٝٓ عٔ ايط١ٓ املاي١ٝ ايطابك١ ٚاؿاي١ٝ ٚايجالخ ضٓٛات املاي١ٝ ايكاد١َ. 

  :٘ٔتكٔٔه املكازىات املسجع 

ب ع٢ً َؤغسات األدا٤ ايس٥ٝط١ٝ سٝح أَهٔ ذنس املعداٜرل املال٥ُد١ أٚ األْػدط١ املػداب١ٗ ٚذيدو      و

يػاٜات املكازْد١، ٖٚدرٙ املكازْدات املسدعٝد١ تتدٝح إَهاْٝد١ تكٝدِٝ ْطدب١ اإللداش َدع َدسٚز ايدصَٔ بدني              

٘ يف املؤضط١ اـاضع١ يًتددق كتًف ايف٦ات املطتٗدف١ أٚ ايدلاَر أٚ املٓاطل املتػاب١ٗ  أٚ  ٝل ْفطد

َؤضطات َػاب١ٗ. ٚإٕ عدّ ٚدٛد َكازْات َسدع١ٝ ٜعين إٔ ايكازئ ايعادٟ غرل املددتص يدٔ تهدٕٛ    

 يدٜ٘ ْكط١ َسدع١ٝ ملكاز١ْ أدا٤ املؤضط١ َع غرلٖا.  

 :تدقٔل األٍداف ّاملدسجات ّاليتاٜج ّاعتبازات أخسٚ .د 

. ٜٚكدّٛ املددقل بدزاضد١ ايعالقد١     ٜسنص ٖرا اؾص٤ ع٢ً َتػرلات ثالخ ٖٚٞ األٖداف ٚاملدسددات ٚايٓتدا٥ر  

بددني أٖددداف ايدددلاَر ٚاألٖددداف اإلضددذلاتٝذ١ٝ َٚؤغددسات األدا٤ ايس٥ٝطدد١ٝ املطدداْد٠ هلددا َٚسادعتٗددا بػددهٌ َفّصددٌ    

أعددالٙ. ٜٚكدددّ ٖددرا اؾددص٤ تسنٝددص أنجددس عًدد٢ خصددا٥ص    ( 9)يًتأنددد َددٔ تًبٝتٗددا يًُعدداٜرل املددرنٛز٠ يف ايبٓددد  

نُددا ٜػطددٞ ٖددرا ايفصددٌ املددتػرلات املتعًكدد١ بايٓظدداّ ايهًددٞ ألٖددداف املٛاشْدد١  املددتػرلات ايجالثدد١ َٚبددادئ تكُٝٝٗددا. 

 ٚاألٖداف اإلضذلاتٝذ١ٝ ٚنٝف١ٝ إدازتٗا َٔ قبٌ املؤضط١ اـاضع١ يًتدقٝل. 

 :أٍداف التدقٔل .أ 

وددب إٔ تهددٕٛ األٖددداف ٚاضددش١ ٚإٔ تدددقطتددّ فٝٗددا َصددطًشات قابًدد١ يًكٝدداع يددتُهني املؤضطدد١ َددٔ           

 ؼدٜد َؤغسات األدا٤ ايس٥ٝط١ٝ اييت تكٝظ َد٣ إلاش األٖداف ٚؼكٝكٗا. 

 أٚ االستٝادات، ٚاجملُٛع١ املطتٗدف١ املدصصد١ ايديت تطدتٗدفٗا االضدذلاتٝذ١ٝ      ،املٛضٛع ؼدٜد

 أٚ ايدلْاَر. 

 ٢ املؤضطدددات إٔ تٛضدددح َدددا ٖدددٛ املٛضدددٛع أٚ َدددا ٖدددٞ االستٝاددددات ايددديت ضدددٝتطسم إيٝٗدددا  ودددب عًددد

 ايدلْاَر. 

  ال ًٜصّ ؼدٜد فُٛع١ َطتٗدف١ َع١ٓٝ ع٢ً ٚد٘ اـصٛص إذا نإ املٛضٛع ٜفٝد املٛاطٓني

 ع٢ً   ٚد٘ ايعُّٛ. 
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 ٚتٛفس َسددع يفٗدِ   يًب١٦ٝ اؿاي١ٝ فُٝا ٜتعًل باملٛضٛع، أٚ اؿاد١ املع١ٝٓ،  ٚاضشاً  تكدّ ٚصفًا

 االضذلاتٝذ١ٝ.  ايدلْاَر أٚ

     ؼدد َد٣ َعاؾ١ ايدلْاَر أٚ االضذلاتٝذ١ٝ يًُٛضٛع َٔ خالٍ َؤغدسات املدسددات ٚايٓتدا٥ر

 (.ذلاتٝذ١ٝ يًُٛضٛع أٚ االستٝاداتتطسم ايدلْاَر أٚ االض)

 :مؤغسات املدسجات .ب 

     ً ُٝٗا ٚايػاٜد١ َددٔ املدسددات ٖددٞ   تتطدُٔ كسددات ايدلْدداَر ايطدًع ٚاـدددَات ايديت قدداّ بإْتادٗدا ٚتطدد

. إٕ املبدددادئ ايس٥ٝطددد١ٝ  ٚقٝاضدددٗاؼكٝدددل ايٓتدددا٥ر املدددرنٛز٠ يف األٖدددداف ٚإٔ ٜهدددٕٛ باإلَهدددإ ؼدٜددددٖا      

  :ملدسدات ايدلْاَر ٖٞ

  :٘امليتجات امللنْض 

وب إٔ تهٕٛ املدسدات قابًد١ يًكٝداع ٚقابًد١ يًتعدداد )ٚسددات أٚ أْػدط١( ايديت ٜٓتذٗدا          -

 اف٘. ايدلْاَر يتشكٝل أٖد

تػددٌُ أْػددط١ ايدلْدداَر املباغددس٠ ٚاألْػددط١ املطدداْد٠ ايدديت تٓفددر ايدلْدداَر ٚتدددٜسٙ. ففددٞ      -

سددني أْٗددا تػددٌُ األْػددط١ املباغددس٠ ٚأْػددط١ ايدددعِ، إال إٔ ايذلنٝددص وددب إٔ ٜبكدد٢ عًدد٢   

 ايٓتا٥ر اييت ضٝشككٗا ايدلْاَر. 

َددٔ   تػطددٞ اٝددع أْػددط١ ايدلْدداَر ايس٥ٝطدد١ٝ. ٖٚددرا ٜطددُٔ قٝدداع ايهفددا٤ات، نذددص٤          -

 ع١ًُٝ إعداد املٛاش١ْ ايالش١َ إلْتاز ايبطا٥ع ٚاـدَات. 

تكٝددِٝ َطددتُس   وددب إٔ تهددٕٛ املدسدددات قابًدد١ يًكٝدداع ٚايتعددداد إلتاسدد١ اجملدداٍ إلدددسا٤     -

 ٚاملطتكب١ًٝ. يًطٓٛات اؿاي١ٝ 

 :مؤغسات ىتاٜج ّمؤغسات األثس .ج 

ايدديت  يإدددسا٤اتاملطددتٗدف١  تعتدددل َؤغددسات ايٓتددا٥ر َكدداٜٝظ قٜٛدد١ يًٓتددا٥ر. ٚضددسٚز١ٜ يتشدٜددد اهثدداز      

تٓفرٖا اؿه١َٛ يف ايدٚي١. ففٞ ايٛضع املجايٞ، عًد٢ املؤضطدات تكددِٜ َؤغدسات ْتدا٥ر ٚيهٓٗدا  ٝدٌ إىل        

االعتُاد بػهٌ ز٥ٝطٞ ع٢ً َكاٜٝظ املدسدات أٚ ستد٢ عًد٢ َكداٜٝظ املددخالت. ٚتطدع٢ بعدد ايبًددإ        

 ض ْتا٥ر تًو ايدٍٚ.داٖد٠ يتهٕٛ نٌ َكاٜٝطٗا َكاٜٝظ ْتا٥ر ألُٖٝتٗا يف عس

 ٚتػٌُ املبادئ ايس٥ٝط١ٝ يتكِٝٝ ايٓتا٥ر َا ًٜٞ: 

        .ؼدٜد ايٓتٝذ١ املطتٗدف١ َٔ ايدلْاَر أٚ االضدذلاتٝذ١ٝ، َدع َطدت٣ٛ اإللداش ايكابدٌ يًكٝداع

بددٌ أٜطددا َددٔ   ،ميهددٔ اضددتدالص ايٓتددا٥ر املطددتٗدف١ يددٝظ َددٔ أٖددداف املؤضطدد١ املددرنٛز٠ فكددط   

ايٛطين ايهًٞ ناألدٓد٠ ايٛط١ٝٓ ٚبٝاْات ايتٛقعات اؿهَٛٝد١   األٖداف ٚايدلاَر ع٢ً املطت٣ٛ

 األخس٣ سٍٛ َا ضتشكك٘ املؤضط١.  
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       ٔؼدٜد اجملُٛع١ املطتٗدف١  إذا ناْت ٖرٙ اجملُٛع١ أضٝل ْطاقا َدٔ ايدٚيد١ نهدٌ. يدٝظ َد

ايطددسٚزٟ ؼدٜددد اجملُٛعدد١ املطددتٗدف١ إذا ناْددت ايٓتٝذدد١ تفٝددد اٝددع املددٛاطٓني بػددهٌ عدداّ.       

ايٓطدا٤، ايفكدسا٤، ايعداطًني عدٔ      )أَج١ً ا عدا ذيو، فإْ٘ وب ؼدٜد اجملُٛع١ املطتٗدف١ ٚفُٝ

ايعٌُ(. أٜطا، وب ع٢ً املؤضطدات إٔ ؼددد فُٛعد١ َطدتٗدف١ إذا ندإ َدٔ ايٛاضدح إٔ ٖدرٙ         

 ايٓتا٥ر ال تتعًل إال بتًو اجملُٛع١ فكط. 

  ِ يف ؼكٝدل ايٓتدا٥ر. ودب إٔ تهدٕٛ      فِٗ املدسدات )األْػط١( اييت تٓفرٖا املؤضط١، اييت تطداٖ

أٚ عًُٝدات ؼكٝدل    ،املؤضطات قدادز٠ عًد٢ ٚصدف اإلددسا٤ات ايس٥ٝطد١ٝ، أٚ ايطٝاضدات، أٚ األْػدط١       

 ايٓتا٥ر املسد٠ٛ يًُذُٛع١ املطتٗدف١. 

 :تيعٔه تكسٓس التدقٔل ّطسٓك٘ عسضُ .د 

 تًدص قا١ُ٥ احملتٜٛات ايتاي١ٝ ٖٝه١ًٝ تكازٜس تدقٝل َؤغسات األدا٤. 

  صازاتاالخت:  

 ايتعسٜف بأٟ كتصسات مت اضتدداَٗا.

 ٘املصطلخات قاٜن. 

 ٘مكدم:  

 تتطُٔ َعًَٛات عٔ أ١ُٖٝ ايتدقٝل ٚأٖداف٘.

 ٖملدص تيفٔر:  

 ٚإداز٠ٖٚددٞ  جددٌ االْطبدداع ايعدداّ يًُدددقل عددٔ  يٝدد١ اؾٗدد١ اـاضددع١ يًتدددقٝل يف نٝفٝدد١ ٚضددع   

 يدٜٗا. األدا٤أْظ١ُ َؤغسات 

 اليتاٜج ّالتْصٔات:  

ملددد٣ تًبٝتٗددا ملعدداٜرل   ٚفكددًاًددٝاًل ألٖددداف اؾٗدد١ االضددذلاتٝذ١ٝ ٚايدددلاَر ٚاملؤغددسات    تتطددُٔ ؼ

 اإلدددسا٤اتٚوددب ؼدٜدد أٚدد٘ عدددّ املطابكد١ يتدتُهٔ اؾٗدد١ َدٔ اؽداذ        .تكٝدِٝ َؤغدسات األدا٤  

 ايالش١َ يتشطني ايٓظاّ املطبل يدٜٗا.

 املالحل: 

ملتعًكددد١ بتددددقٝل َؤغدددسات أدا٤ أٟ ميجدددٌ اؾددددٚالٕ ايتايٝدددإ طدددسم دٝدددد٠ يتًددددٝص املعًَٛدددات ا

 َؤضط١.  

إادايٞ عددد األٖدداف َٚؤغدسات األدا٤ اـاضدع١ يًتددقٝل ٚايٓطدب َدٔ          (8زقِ ) دد اؾدٍٚ 

 ْظاّ املٛاش١ْ ْٚظاّ ايتدطٝط. 
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 (2ددٍٚ زقِ )

 إاايٞ عدد األٖداف َٚؤغسات األدا٤ اـاضع١ يًتدقٝل ٚايٓطب َٔ ْظاّ املٛاش١ْ ْٚظاّ ايتدطٝط

 دد أٖداف ايدلاَر ٚاألٖداف اإلضذلاتٝذ١ٝ، َؤغسات األدا٤ ايس٥ٝط١ٝع

 اجملُٛع .املٛاش١ْ .1

   .ايدلاَر

   .أٖداف ايدلاَر

   .َؤغسات األدا٤ ايس٥ٝط١ٝ

   .اـط١ اإلضذلاتٝذ١ٝ .2

   .األٖداف اإلضذلاتٝذ١ٝ

   .َؤغسات األدا٤ ايس٥ٝط١ٝ

   .(2+1اإلاايٞ يًُؤضط١ ) .3

   .األٖداف

   .غسات األدا٤ ايس٥ٝط١َٝؤ
 

ْتا٥ر تدقٝل َؤغسات األدا٤، ٜٚدبني نٝفٝد١ تكٝدِٝ ايعدٜدد َدٔ أٖدداف املؤضطد١         (3زقِ )ٚ دد اؾدٍٚ 

َٚؤغددسات أدا٥ٗددا ايس٥ٝطدد١ٝ يف ف٦ددات ايتكٝددِٝ ايجالثدد١، ٜٚفصددٌ اؾدددٍٚ أٜطددا بددني تكٝددِٝ َددد٣ َال٤َدد١        

 اٍ ٚدق١ َؤغسات األدا٤ ايس٥ٝط١ٝ.  األٖداف َٚد٣ َال١َ٤ َؤغسات األدا٤ ايس٥ٝط١ٝ َٚد٣ انتُ

 (3ددٍٚ زقِ )

 ْتا٥ر تدقٝل َؤغسات األدا٤

األٖداف  

االضذلاتٝذ١ٝ 

َٚؤغسات األدا٤ 

ايس٥ٝط١ٝ 

 ...يٛشاز٠

ْٛع َؤغس  انتُاٍ ٚدق١ َؤغس األدا٤ ايس٥ٝطٞ َد٣ َال١َ٤ اهلدف / َؤغس األدا٤ ايس٥ٝطٞ

األدا٤ 

 :ايس٥ٝطٞ

ْتا٥ر 

كسدات  غرل 

 ذيو

ًٜيب 

 ملعاٜرلا

عاد١ إىل 

 ؼطني

ال ًٜيب 

 املعاٜرل

ًٜيب 

 املعاٜرل

عاد١ إىل 

 ؼطني

ال ًٜيب 

 املعاٜرل

3-1         

1         

2         

3-2         

1         

أٖداف  

ايدلاَر 

َٚؤغسات 

األدا٤ 

 ايس٥ٝط١ٝ

       

3-3         

1         

2         

3         
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 :الحك٘ لعنلٔات تدقٔل مؤغسات األداٛاملتابع٘ ال .ِ 

ٜعتدددل تددٛفرل ْظدداّ ملتابعدد١ تٛصددٝات ايتدددقٝل َددٔ َطددؤٚيٝات ايطددًط١ ايتٓفٝرٜدد١، يهددٔ بإَهددإ َدددقكٞ        

َؤغسات األدا٤ تٝطرل إدسا٤ َتابع١ يًتٛصٝات عٔ طسٜل إزفام نٌ تٛص١ٝ َرنٛز٠ يف تكسٜدس ايتددقٝل بتٛصد١ٝ    

    ٚ ي١ٝ تطبٝدل ايتٛصد١ٝ ٚٚقدت تطبٝكٗدا. نُدا ودب إٔ ٜػدتٌُ ندٌ         أخس٣ ؼدد اؾ١ٗ ايديت ودب إٔ تتدٛىل َطدؤ

تكسٜس تدقٝل ضُٔ بٓد اـًف١ٝ ايعا١َ َسادع١ ألٟ تكازٜس تدقٝل َؤغسات أدا٤ ضدابك١ خاصد١ باملؤضطد١ ٚتكٝدِٝ     

ملد٣ تطبٝل ايتٛصٝات ايطابك١، ٖٚرا بدايطبع ال ٜٓطبدل عًد٢ املؤضطد١ ايديت ؽطدع يتددقٝل َؤغدسات أدا٤ يًُدس٠          

 األٚىل. 
 

داْب  خس غرل َباغس ٜتعًل باملتابعات ايالسك١ يتدقٝل َؤغسات األدا٤، ٖٚٛ إٔ ع٢ً ز٥ٝظ فسٜل  ٖٓاى أٜطًا

ٚتتطًدددب االيتفدددات إيٝٗدددا  ٜٛدْٗٛٗددداايتددددقٝل إعدددالّ اإلداز٠ ايعًٝدددا يف دٜدددٛإ احملاضدددب١ بدددأٟ َػدددانٌ أٚ َٛاقدددف   

 ا يف عًُٝات ايسقاب١ ع٢ً األدا٤ َطتكبال. َطتكبال يف عًُٝات ايتدقٝل املايٞ أٚ أٟ َطأي١ َٔ املُهٔ تٓاٚهل
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 } املالحل {
 

 :الكاٜن٘ املسجعٔ٘ لألٍداف اإلضرتاتٔجٔ٘ ّأٍداف الربامج ّمؤغسات األداٛ مجال  :(1ملخل زقه )

 .ّشازٗ األغػال العام٘ ّاإلضهاٌ :اضه الْشازٗ

دا٤ ٚقدددِٝ املؤغدددسات املدزدددد١ أدْددداٙ ٖدددٞ ْكطددد١     األٖدددداف اإلضدددذلاتٝذ١ٝ ٚأٖدددداف ايددددلاَر َٚؤغدددسات األ   

االْطالم يع١ًُٝ تدقٝل َؤغسات أدا٤ املؤضط١، ٖٚٞ َٓػٛز٠ يف ٚثٝكتني ززلٝتني ُٖا: أسدخ خطد١ إضدذلاتٝذ١ٝ   

. ٜػداز إىل أْد٘  دت اإلغداز٠ إىل أٟ تػدٝرلات      8023َٚٛاشْتٗدا املعتُدد٠ يطد١ٓ     8028يًٛشاز٠  مت إقسازٖا يف ْٝطدإ  

 ا ايٛشاز٠ أٚ تكّٛ سايٝا بإدسا٥ٗا يف َالسظات اؿاغ١ٝ. تػػ١ًٝٝ أدستٗ

 :األٍداف اإلضرتاتٔجٔ٘ ّمؤغسات األداٛ

 (:3مً  1االضرتاتٔجٕ  )اهلدف 

 تعصٜص األدا٤ املؤضطٞ سطب االضتبٝإ ايطٟٓٛ يًُٛاطٓني ٚاؾٗات املع١ٝٓ.  

 : (1زقه )مؤغس األداٛ 

 ب االضتبٝإ ايطٟٓٛ يًُٛاطٓني.دزد١ زضا املٛاطٔ عٔ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ يًطسم سط

 األضاع

2009 

 الفعلٕ

2011 

 املطتَدف

2012 

 التكٔٔه الراتٕ األّل

2012 

 املطتَدف

2013 

 املطتَدف

2014 

 املطتَدف

2015 

53% 55% 56% 55% 57% 58% 59% 

 : (2زقه )مؤغس األداٛ 

 .َعدٍ دزد١ زضا غسنا٤ ايٛشاز٠ سطب االضتبٝإ ايطٟٓٛ

 األضاع

2119 

 الفعلٕ

2111 

 املطتَدف

2012 

 التكٔٔه الراتٕ األّل

2012 

 املطتَدف

2013 

 املطتَدف

2014 

 املطتَدف

2015 

مطح  تػسًٓ أّل 

2119 

مطح  تػسًٓ  ال ٓيطبل ال ٓيطبل ال ٓيطبل

 2013  أّل

2 + %2113 2 + %2114 

 

 مالحع٘: 

اْات اـاص١ مبؤغسٜٔ اثٓني ػسٟ ٚشاز٠ األغػاٍ ايعا١َ ٚاإلضهإ أعاخ َٚطٛسات َٝدا١ْٝ إلعداد ايبٝ

( ٚضتٛفس األضاع ٚايكِٝ ايتكدٜس١ٜ 3/َؤغس األدا٤ 2ٖٚدف ايدلْاَر  8َؤغس األدا٤ /2 االضذلاتٝذٞ)اهلدف 

 . 8022إلٜسادٖا يف املٛاش١ْ ايط١ٜٛٓ يعاّ  8023تػسٜٔ األٍٚ  32هلرٙ املؤغسات ست٢ تازٜذ 
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 :أٍداف الربىامج ّمؤغسات األداٛ السٜٔطٔ٘

 ( صٔاى٘ الطسم: 3715)(  3مً  1)ربىامج ال

 إدسا٤ صٝا١ْ دٚز١ٜ ٚٚقا١ٝ٥ يًطسم ٚتسَُٝٗا بٗدف ؼطني غبه١ ايطسم ايكا١ُ٥ يف املًُه١.  ٖدف ايدلْاَر:

 : (1) زقه  مؤغس األداٛ

 .ضًٜٓٛاشٜاد٠ أطٛاٍ ايطسم )نِ( املسمم١ 

 األضاع

 2009 

 الفعلٕ

2011 

 املطتَدف

2012 

 لالتكٔٔه الراتٕ األّ

2012 

 املطتَدف

2013 

 املطتَدف

2014 

 املطتَدف

2015 

600 km 650 km 700 km 690 km 750 km 800 km 850 km 

 (:2)زقه مؤغس األداٛ 

تكًٌٝ ْطب١ ايطسم اييت ال تتفل َع املعاٜرل ايف١ٝٓ اؾدٜد٠ )َؤغس ٚعٛز٠ ايطسم( اييت ضٝتِ اعتُادٖا يط١ٓ 

8028. 

 األضاع

 2009 

 الفعلٕ

2011 

 تَدفاملط

2012 

 التكٔٔه الراتٕ األّل

2012 

 املطتَدف

2013 

 املطتَدف

2014 

 املطتَدف

2015 

 %34 %36 %38 %41 %42 غري معسّف غري معسّف
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 :أضٝل٘ افتتاحٔ٘ يف عنلٔ٘ تدقٔل مؤغسات األداٛ :(2ملخل زقه )

 :البدٛ

 .ايتعسٜف بهٌ املػازنني

 :اهلدف العاو

َفّٗٛ َؤغسات األدا٤ َطبل ع٢ً َطت٣ٛ ايعامل ٚيهٔ ايٓتدا٥ر   :ا٤اهلدف َٔ ايتدقٝل ع٢ً َؤغسات األد

غددرل املسضددد١ٝ دفعددت أدٗدددص٠ احملاضددب١ ٚايسقابددد١ ٚايتدددقٝل ايعًٝدددا إلدددسا٤ تددددقٝل عًدد٢ َؤغدددسات األدا٤ ايس٥ٝطددد١ٝ       

 إلسداخ ؼطٝٓات َع َسٚز ايصَٔ.

 إددسا٤ عًُٝدات تددقٝل    مت االطالع ع٢ً املُازضات ايدٚيٝد١ ايفطد٢ً يف فداٍ تددقٝل َؤغدسات األدا٤ ٚمت     

زٜاد١ٜ يتشدٜد أفطٌ طسٜك١ يتطبٝل ايتدقٝل ع٢ً َؤغسات األدا٤. ٜتُجٌ أضًٛبٓا يف ايعٌُ يف تددقٝل األٖدداف   

َٚؤغسات األدا٤ ٚتكدِٜ َعًَٛات تطاعد املؤضطات اـاضع١ يًتددقٝل يف تعصٜدص األٖدداف ٚاملؤغدسات ممدا ٜطداعد       

 طاع ايعاّ يف تطبٝل ايٓظاّ نهٌ.دا٥س٠ املٛاش١ْ ايعا١َ ٚٚشاز٠ تطٜٛس ايك

 :أضٝل٘ عام٘ حْل اإلدازٗ املسنصٓ٘

ٖددٌ تكدددّ ٚشاز٠ تطددٜٛس ايكطدداع ايعدداّ إزغددادات ٚاضددش١ ٚتعًُٝددات سددٍٛ إداز٠ األدا٤ يتٛدٝدد٘ املؤضطدد١ يف          .2

 ؟ع١ًُٝ إعداد اـط١ اإلضذلاتٝذ١ٝ 

١ إعددددداد اـطدددد١ ٖددددٌ تكدددددّ ٚشاز٠ تطددددٜٛس ايكطدددداع ايعدددداّ يًُؤضطدددد١ تدددددزٜب أٚ َطدددداعد٠ تتعًددددل بعًُٝدددد   .8

 .(؟أل١ٜ غاٜات  ؟نِ َس٠  ؟َت٢ ) ؟االضذلاتٝذ١ٝ 

تهِ ٌٖ تتصٌ بهِ ٚشاز٠ تطٜٛس ايكطداع ايعداّ يًشصدٍٛ عًد٢ َعًَٛدات أٚ تكدازٜس تتعًدل بأٖدداف َؤضطد           .3

 .(؟١ٜ غاٜاتأل ؟نِ َس٠  ؟َت٢ ) ؟َٚؤغسات أدا٥ٗا ايس٥ٝط١ٝ 

ُٝددات ٚاضددش١ يًُطدداعد٠ يف ٚضددع أٖددداف ايدددلاَر ٖددٌ تكدددّ دا٥ددس٠ املٛاشْدد١ ايعاَدد١ إزغددادات ٚتعً :املٛاشْدد١ .2

 ؟َٚؤغسات األدا٤ ايس٥ٝط١ٝ عٓد إعداد املٛاش١ْ 

ٖدددٌ تتصدددٌ بهدددِ دا٥دددس٠ املٛاشْددد١ ايعاَددد١ يًشصدددٍٛ عًددد٢ َعًَٛدددات أٚ تكدددازٜس تتعًدددل بأٖدددداف َؤضطدددتهِ     .9

 .(؟نِ َس٠  ؟َت٢ ) ؟َٚؤغسات أدا٥ٗا ايس٥ٝط١ٝ 

األدا٤ ٜب أٚ َطدداعد٠ تتعًددل بأٖددداف ايدددلاَر َٚؤغددسات   ٖددٌ تكدددّ دا٥ددس٠ املٛاشْدد١ ايعاَدد١  يًُؤضطدد١ تدددز    .6

 .(؟نِ َس٠  ؟َت٢ ) ؟ايس٥ٝط١ٝ يف املٛاش١ْ 

 :الْضع الداخلٕ يف املؤضط٘ ) اوصْل علٙ خمطط اهلٔهل التيعٔنٕ إذا أمهً (

  ؟ٌٖ ميهٓهِ تٛضٝح نٝف تكّٛ املؤضط١ باضتدداّ األٖداف َٚؤغسات األدا٤ يػاٜات اإلداز٠  .2

  ؟داد ايطٝاضات ٚايتدطٝط أٚ يػاٜات إع .8

 ؟أٚ يػاٜات صٓع ايكسازات املتعًك١ باملٛاش١ْ  .3
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بدددني األٖدددداف اإلضدددذلاتٝذ١ٝ َٚؤغدددسات يدددٛشاز٠ تطدددٜٛس ايكطددداع ايعددداّ   اشدٚادٝددد١ٖدددٌ تعتكددددٕٚ إٔ ٖٓددداى  .2

 ؟ٖدٌ َدٔ املُهدٔ ايتٓطدٝل بٝٓٗدا بػدهٌ أفطدٌ         ؟ٚأٖداف ايدلاَر َٚؤغدسات األدا٤ يددا٥س٠ املٛاشْد١ ايعاَد١     

 ؟ نٝف

نٝددف ًٜدديب اهلٝهددٌ ايتٓظُٝددٞ يًُؤضطدد١ َتطًبددات ٚشاز٠ تطددٜٛس ايكطدداع ايعدداّ ٚدا٥ددس٠ املٛاشْدد١ ايعاَدد١           .9

اإلضددذلاتٝذ١ٝ ٚأٖددداف ايدددلاَر َٚؤغددسات األدا٤ ايس٥ٝطدد١ٝ. َددا ٖددٞ ايٛسدددات     األٖدددافاملتعًكدد١ بإعددداد 

َددٔ كطدط اهلٝهددٌ  ٖددٌ ميهدٓهِ تصٜٚدددْا بٓطدد١    ؟ايتٓظُٝٝد١ ايديت تتددٛىل ٖدرٙ املطددؤٚيٝات يف املؤضطد١     

 ؟ايتٓظُٝٞ 

6.       َ ؤغددسات األدا٤ ايس٥ٝطددد١ٝ يف  ٖددٌ يدددٜهِ أٜددد١ تٛصددٝات سدددٍٛ نٝفٝدد١ تطددٜٛس ٚؼطدددني ْظدداّ األٖدددداف ٚ

 ؟األزدٕ

بعد اإلداب١ ع٢ً األض١ً٦ املرنٛز٠ أعالٙ ٜتِ اؿصٍٛ ع٢ً ايصٛز٠ ايها١ًَ ٚثِ ايذلنٝص ع٢ً األٖدداف   .7

ٚاالدتُدداع َددع كتصددني َطددطًعني بأٖددداف    عًٝٓددا َسادعدد١ نددٌ بسْدداَر عًدد٢ سدددا   .َٚؤغددسات األدا٤

املؤضطددد١ اإلضدددذلاتٝذ١ٝ ٚأٖدددداف ايددددلاَر َٚؤغدددسات األدا٤ ايس٥ٝطددد١ٝ ٚكتصدددني أٜطدددًا بدددإداز٠ ايددددلاَر   

 .ٚتكدِٜ اـدَات، ٚوب أثٓا٤ املسادع١ اضتدداّ ايُٓٛذدني املدصصني ي ض١ً٦ ٚاألدٛب١

 :االجتناع مع مطؤّلٕ الربامج

 .تٛضٝح اهلدف َٔ ع١ًُٝ ايتدقٝل فددا نُا ٖٛ َبني ضابكًاوب يف بدا١ٜ االدتُاع 

                          ايكطددددددداع ايعددددددداّ ( ٚأٖدددددددداف ايددددددددلاَر   َدددددددا ايصددددددد١ً بدددددددني األٖدددددددداف اإلضدددددددذلاتٝذ١ٝ ) ٚشاز٠ تطدددددددٜٛس     .2

 ؟دا٥س٠ املٛاش١ْ ايعا١َ ( َٚؤغسات األدا٤ َٔ د١ٗ ٚع١ًُٝ ايتدطٝط ٚإداز٠ ايدلاَر ٚإعداد املٛاش١ْ )

زاٜهِ بهٝف١ٝ اضتفاد٠ ٚشاز٠ تطٜٛس ايكطاع ايعاّ ٚدا٥س٠ املٛاش١ْ ايعا١َ ي ٖداف اإلضذلاتٝذ١ٝ ٚأٖداف  َا .8

 ؟ايدلاَر َٚؤغسات األدا٤ ايس٥ٝط١ٝ اييت قُتِ بإعدادٖا ٚتكدِٜ تكازٜس عٓٗا 

                                       بعدددددددددد ذيدددددددددو ْٓتكدددددددددٌ إىل طدددددددددسح أضددددددددد١ً٦ عدددددددددٔ أٖدددددددددداف ايددددددددددلاَر َٚؤغدددددددددسات األدا٤ ايس٥ٝطددددددددد١ٝ    .3

 ) وب اضتدداّ مٛذز األٖداف ٚمٛذز َؤغسات األدا٤ ايس٥ٝط١ٝ ٚتدٜٚٔ اإلدابات (.
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 :ّزق٘ عنل عً أٍداف الربىامج ّاألٍداف اإلضرتاتٔجٔ٘ :(3ملخل زقه )

 :.................................................... اضه املؤضط٘: 
 

 .2113ننا ّزد يف مْاشى٘    نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن           نلن              نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن    ٍدف الربىامج   

  زقه الربىامج

  اضه الربىامج ٍّدفُ

  االضرتاتٔجٕاهلدف 

 أّ أحد. خط٘ إضرتاتٔجٔ٘ 2113ننا ّزد يف مْاشى٘    ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننلنن           ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 

  :مدٚ مالٛم٘ األٍداف 

 ع٢ً املدقل تكِٝٝ َد٣ دٛد٠ ْٚصا١ٖ اهلدف باملكاز١ْ َع َؤغسات األدا٤ ايس٥ٝطد١ٝ اـاصد١ بد٘. ٚ املعداٜرل    

  :األزبع١ ايتاي١ٝ ٖٞ املطتدد١َ

 ٘ٔناألجيدٗ الْطئ٘:  الصل٘ باألٍداف الْطئ٘ الهل 

يف  ؟ٌٖ اهلدف ٚنٌ َؤغسات األدا٤ ايس٥ٝط١ٝ َتفك١ َع األٖدداف ٚايددلاَر ٚايػاٜدات األدٓدد٠ ايٛطٓٝد١     

 ؟أٟ دص٤

 ٓليب التْقعات. 

 ٓليب بعض التْقعات لهيُ حباج٘ إىل حتطني. 

 ال ٓليب التْقعات. 

 مالحعات: 

  :٘ٔاألٍن 

ٝطدد١ٝ االستٝادددات ٚاملػددانٌ ٚايفددسص اهلاَدد١ يف ايطددٝام   اهلدددف ٚنددٌ َؤغددسات األدا٤ ايس٥  ٜتٓدداٍٖٚددٌ 

 ؟املعين

 ٓليب التْقعات. 

 ٓليب بعض التْقعات لهيُ حباج٘ إىل حتطني. 

 ال ٓليب التْقعات. 

 ت:مالحعا

  :ٌالتْاش 

ودب   ؟ٌٖ ٜتٝح اهلدف ٚنٌ َؤغسات األدا٤ ايس٥ٝط١ٝ إدسا٤ َسادع١ َتٛاشْد١ يد دا٤ ايهًدٞ نُدًا ْٚٛعداً     

١ َؤغددسات األدا٤ ايس٥ٝطدد١ٝ إٔ تعطددٞ صددٛز٠ غددا١ًَ عددٔ ْتددا٥ر ايدلْدداَر، إَددا املدسدددات أٚ     عًدد٢ فُٛعدد

 ايٓتا٥ر يًف١٦/ ايف٦ات املطتٗدف١. 

 ٓليب التْقعات. 

 ٓليب بعض التْقعات لهيُ حباج٘ إىل حتطني. 

 ال ٓليب التْقعات. 
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 مالحعات:

  :٘ٔالػنْل 

وددب عًدد٢ َؤغددسات األدا٤   ؟ االضددذلاتٝذٞأٚ اهلدددف  ٖددٌ نددٌ َؤغددسات األدا٤ ايس٥ٝطدد١ٝ  جددٌ ايدلْدداَر

ّٝٔ ْطب١ اإللاش يًدلْاَر أٚ اهلدف  إٔ ايس٥ٝط١ٝ  . االضذلاتٝذٞتب

 ٓليب التْقعات. 

 ٓليب بعض التْقعات لهيُ حباج٘ إىل حتطني. 

 ال ٓليب التْقعات. 
 

 مالحعات:

 ِ.األزبع٘ أعال مدٚ مالٛم٘ األٍداف: التكٔٔه بياٛ علٙ املعآري

 ٓليب التْقعات. 

 ٓليب بعض التْقعات لهيُ حباج٘ إىل حتطني. 

 ال ٓليب التْقعات. 

 مالحعات:

 

 مالحع٘: 

 .عٌُ َؤغسات األدا٤ ايس٥ٝط١ٝ َسفك١ يهٌ َؤغس أدا٤ ز٥ٝطٞ خاص بٗرا اهلدف ٚزق١
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 :ّزق٘ عنل عً مؤغسات األداٛ السٜٔطٔ٘ :(4ملخل زقه )

 :.................................................... اضه املؤضط٘: 
 

            ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن   التابع لن            ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن                                             مؤغس األداٛ السٜٔطٕ ٍرا ٓدعه  ٍدف الربىامج

 أّ           

            ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن التابع لن            ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن                                  االضرتاتٔجٕمؤغس األداٛ السٜٔطٕ ٍرا ٓدعه اهلدف 

 

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن هلرا اهلدف:            ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن التابع لن           ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن      مؤغس األداٛ السٜٔطٕ

  :ٕىْع مؤغس األداٛ السٜٔط 

٥ر أّ ٖدٛ ْدٛع بٝاْدات  خدس )عًد٢ ضدبٌٝ       ٖرا املؤغس َع تعسٜف َؤغس املدسدات أٚ َؤغدس ايٓتدا   ٜتُاغ٢ٌٖ 

  ؟املجاٍ: َؤغس َدخالت أٚ بٝاْات غرل َتص١ً (

 .مؤغس خمسجات 

 .مؤغس ىتاٜج 

 .ىْع بٔاىات آخس 

 :مالحعات

  :ٕمدٚ مالٛم٘ مؤغس األداٛ السٜٔط 

ل يف ؼكٝد  ٚاالضدذلاتٝذٝات تعطٞ َؤغسات األدا٤ ايس٥ٝط١ٝ َعًَٛات عٔ ايٓتا٥ر ايديت ؼككٗدا ايددلاَر    

 ، وب تكُٝٝ٘ إىل داْب اهلدف املستبط ب٘ َال٥ِأٖدافٗا. ٚيتشدٜد َا إذا نإ نٌ َؤغس أدا٤ ز٥ٝطٞ 

 ٘مالٜن:  

 ؟ٌٖ َؤغس األدا٤ ايس٥ٝطٞ املعين ٜطاِٖ يف ايٓتا٥ر اييت ٜطتعني بٗا املطتددَٕٛ يصٓع ايكسازات 

 ٓليب التْقعات. 

 ٓليب بعض التْقعات لهيُ حباج٘ إىل حتطني. 

 ٓليب التْقعات.ال  

  :ٗمسنص 

وددب إٔ ٜطدداعد َؤغددس  ؟ٖددٌ ٜعدداجل َؤغددس األدا٤ ايس٥ٝطددٞ داْددب ٖدداّ / دٛاْددب ٖاَدد١ يف ٖدددف ايدلْدداَر 

 األدا٤ بػهٌ نبرل يف َعسف١ َد٣ ؼكٝل ٖدف ايدلْاَر. 

 ٓليب التْقعات. 

 ٓليب بعض التْقعات لهيُ حباج٘ إىل حتطني. 

 ال ٓليب التْقعات. 
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  :٘مفَْم 

وددب إٔ ٜهددٕٛ َؤغددس األدا٤   ؟ٜددٛفس َؤغددس األدا٤ ايس٥ٝطددٞ َعًَٛددات نافٝدد١ بػددهٌ ٚاضددح ٚكتصددس   ٖددٌ

 ايس٥ٝطٞ َرنٛز بًػ١ ٚاضش١ ٜٚػرل إىل ْتا٥ر ايدلْاَر يتٛفرل َعًَٛات يًُطتددَني. 

 ٓليب التْقعات. 

 ٓليب بعض التْقعات لهيُ حباج٘ إىل حتطني. 

 .ال ٓليب التْقعات. 

  :قابل٘ للكٔاع 

)مبا ٜتدٝح قٝداع ايٓتدا٥ر يتٛضدٝح ايتٛدٗدات ايعاَد١ َدع         نًُاٌ ميهٔ قٝاع َؤغسات األدا٤ ايس٥ٝط١ٝ ٖ

  ؟َسٚز ايصَٔ(

 ٓليب التْقعات. 

 ٓليب بعض التْقعات لهيُ حباج٘ إىل حتطني. 

 ال ٓليب التْقعات. 

 ) ٘ٔغري متخٔصٗ ) مْضْع:  

 ؟ اإلداز٠دّ ٚيٝظ ايٛصٍٛ يٓتٝذ١ ؼطٔ صٛز٠ ٌٖ َؤغسات األدا٤ ايس٥ٝط١ٝ سٝاد١ٜ ٖٚدفٗا قٝاع ايتك

 ٓليب التْقعات. 

 ٓليب بعض التْقعات لهيُ حباج٘ إىل حتطني. 

 ال ٓليب التْقعات. 

 لهفآ٘ا:  

وب ؼدٜد َؤغس أٚ أنجس يهٌ ٖدف أٚ بسْاَر يتكٝظ مبذُٛعٗا ٚبدأٚشإ َتفاٚتد١ َدد٣ ايتكددّ مدٛ      

 .تكدِٜ اهلدف

 ٓليب التْقعات. 

 ض التْقعات لهيُ حباج٘ إىل حتطني.ٓليب بع 

 ال ٓليب التْقعات. 

  :املطتَدفات قابل٘ للتخكٔل 

 ميهٔ ايٛصٍٛ يًسقِ املطتٗدف َٔ خالٍ تٓفٝر ايدلاَر ٚاملػازٜع ٚاألٖداف ٚاألْػط١ املكسز٠.

 ٓليب التْقعات. 

 ٓليب بعض التْقعات لهيُ حباج٘ إىل حتطني. 

 ال ٓليب التْقعات. 

  حمدد: إطاز شمين 

 ٜٛدد َٛعد شَين قدد يتشكٝل املطتٗدفات.

 ٓليب التْقعات. 

 ٓليب بعض التْقعات لهيُ حباج٘ إىل حتطني. 

 ال ٓليب التْقعات. 
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  :٘مْثْق 

وب إٔ ٜهٕٛ املؤغس َتطل ٚثابت يًدلْاَر خالٍ تٓفٝر اـطد١ ٚبٓدا٤ عًد٢ قدِٝ َسدعٝد١ )ضد١ٓ أضداع(        

 َكازْات َسدع١ٝ. أدسا٤ إَها١َْٝع 

 ٓليب التْقعات. 

 ٓليب بعض التْقعات لهيُ حباج٘ إىل حتطني. 

 ال ٓليب التْقعات. 

 

 .مدٚ مالٛم٘ مؤغسات األداٛ السٜٔطٔ٘: التكٔٔه بياٛ علٙ املعآري التطع٘ املرنْزٗ أعالِ

  ٓليب التْقعات.

  ٓليب بعض التْقعات لهيُ حباج٘ إىل حتطني.

  ال ٓليب التْقعات.

  ّدق٘ مؤغسات األداٛ السٜٔطٔ٘مدٚ انتنال: 

تقعٓدد٢ َعدداٜرل تكٝددِٝ انتُدداٍ ٚدقدد١ َؤغددسات األدا٤ ايس٥ٝطدد١ٝ مبطددا٥ٌ تتعًددل بايبٝاْددات ٚباإلفصدداسات         

 ضبٌٝ املجاٍ َالسظات اؿاغ١ٝ  أضفٌ ايصفش١( ع٢ًاملسفك١ )

  :انتنال ّدق٘ البٔاىات 

ٛ ٌٖ ٜتِ اإلبالغ عٔ َؤغس األدا٤ ايطؤاٍ األضاضٞ ايرٟ وب اإلداب١ عًٝ٘ عٔ نٌ َؤغس أدا٤ ز٥ٝطٞ ٖ

ألسددداخ ايدديت وددب  بػددهٌ دٚزٟ بٓددا٤ عًدد٢ ايبٝاْددات ٚاملعًَٛددات ايدديت تعهددظ بدقدد١ ٚبػددهٌ ناَددٌ نددٌ ا   

 ٚتػتٌُ األض١ً٦ اييت وب اإلداب١ عًٝٗا ع٢ً َا ًٜٞ: ، تٛثٝكٗا

 ؟َا ايرٟ تٗدف َؤغسات األدا٤ ايس٥ٝط١ٝ إىل تٛضٝش٘ بايتشدٜد َٚا ضبب أُٖٝت٘ .2

اؿصٍٛ ع٢ً ايبٝاْات َدٔ َصددز ززلدٞ َٛددٛد أضاضدًا أّ ضدٝهٕٛ ٖٓداى سادد١ ؾُدع           ٌٖ ضٝتِ .8

 ؟َعًَٛات ددٜد٠

 ؟َٔ املطؤٍٚ عٔ َٛثٛق١ٝ ٚصش١  ايبٝاْات .3

 )َكٝاع دزد١ ايتهساز( ؟َت٢ تهٕٛ ٖرٙ املعًَٛات َتٛفس٠ .2

 ؟َا ٖٞ تستٝبات اع املعًَٛات .9

 ؟َا ٖٞ ايطسم اإلسصا١ٝ٥ املطتدد١َ ؿطاب األدا٤ .6

  ؟قددات ايبٝاْات )مبا يف ذيو ايعٛاٌَ اـازد١ عٔ ضٝطس٠ اؿه١َٛ( َا ٖٞ .7

 ٓليب التْقعات. 

 ٓليب بعض التْقعات لهيُ حباج٘ إىل حتطني. 

 ال ٓليب التْقعات. 
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 ت:مالحعا

  :انتنال ّدق٘ اإلفصاحات 

 ذنسٖدا  ٌٖ نٌ اإلفصاسات )َجٌ َالسظات اؿاغ١ٝ أضفٌ ايصفش١( َرنٛز٠ مبدا يف ذيدو  ايديت مت   

ٖدددٌ اٝدددع َؤغدددسات األدا٤ ايس٥ٝطددد١ٝ  ؟يف ايتكسٜدددس ايطدددٟٓٛ أٚ املٛاشْددد١ املكذلسددد١ ذنسٖددداأٚ ندددإ ودددب 

  ؟ٚاملعًَٛات املستبط١ بٗا َرنٛز٠ بػهٌ عادٍ ٚبكدز َال٥ِ

 ٓليب التْقعات. 

 ٓليب بعض التْقعات لهيُ حباج٘ إىل حتطني. 

 ال ٓليب التْقعات. 

 :مالحعات

 ت األداٛ السٜٔط٘ / التكٔٔه بياٛ علٙ املعٔازاٌ أعالِ.انتنال ّدق٘ مؤغسا

  ٓليب التْقعات.

  ٓليب بعض التْقعات لهيُ حباج٘ إىل حتطني.

  ال ٓليب التْقعات.
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 األعضاٛ املػازنني يف إعداد الدلٔل

 

 الطٔد أضام٘ العصاو/ خبري يف مػسّع اإلصالح املالٕ الجاىٕ. -

 جئظ تػامباٌ/ مػسّع اإلصالح املالٕ الجاىٕ.اخلبري األمسٓهٕ ز -

 الطٔد بالل مجال عهاغ٘. -

 الطٔد ٍادٖ الطْالب٘. -

 الطٔدٗ ضَٙ اليجاز. -

 الطٔد ميرز اليرب. -

 

 


