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 متّٗد،،،
 

ُظرًا ملا تعلوٕ جو٘ةٝ اهمٌوى اهربوامٛ ًوّ ةٌٓٚوٞ ماهووٞد ةٗن ةٙو٘اْ اذاشوملٞ ٓو ا امل٘يو٘  اهمِاٙوٞ            

اهئزًٞ ًّ خئي ٗيو  لووٞ ًوّ اهصٚاشواإل ٗاءجورا١اإل اهو  تٔوقي  ن ؼتٚوب اإشواحامٞ  ن املمواٙ            

ظٌٞ اهقٗهٚٞ هبجٔسٝ اهموٚا هوربامٞ ( اهصاةرٝ عّ املISSAIِاهقٗهٚٞ هبجٔسٝ اهموٚا هوربامٞ ٗاذاشملٞ )

املاهٚٞ ٗاذاشملٞ )اءُا٘شاٜ( اـاصٞ ظ٘ةٝ اهاقبٚب  ٗاملاطوملاإل اهتاُُ٘ٚٞ ٗاهاِظٌٚٚٞ املمٌ٘ي مٔا عوٟ 

 اهِر٘ ااًثى.
 

ٗيف ٓ ا اهصٚاق مت  ُعا١ ًقٙرٙٞ اهاط٘ٙر املؤشصٛ ٗت٘كٚق اؾ٘ةٝ اهو  تٔوقي  ن تمسٙوس ٗجو٘ة     

   ْ اؾوو٘ةٝ عِصوور ةشاشووٛ يف ةةا١ املٔوواَ اهربامٚووٞ ٗةةا١ عٌووى ملوويَ املموواٙ  املِٔٚووٞ          ثتافووٞ ةاخوٚووٞ تتوور موو 

ٗاملاطوملووواإل اهتاُُ٘ٚوووٞ ٗاهاِظٌٚٚوووٞ ٗتطملٚوووب ةعووووٟ املمووواٙ  املِٔٚوووٞ املاموتوووٞ ماءشووواتئهٚٞ ٗامل٘يووو٘عٚٞ           

ر املصاٌر ؾو٘ةٝ  ماءيافٞ  ن اإشاوئي ااًثى هوٌ٘ارة اهملعرٙٞ ٗاملاةٙٞ يف ةةا١ ةعٌاي اهاقبٚب  ٗاهاط٘ٙ

اهاووقبٚب مٔووقي يووٌاْ تتووقٍٙ كرجوواإل ربامٚووٞ ياإل جوو٘ةٝ عاهٚووٞ. ٗةْ اءهاووساَ مٔوو ٖ اهصٚاشوواإل ٗاملموواٙ      

 ٙعلى ةٌٓٚٞ كمل ٝ هارتٚب رشاهٞ اهقٙ٘اْ. 
 

ٙصوومقُٛ ةْ ةبووقَ ةهٚووى يوومل  ٗت٘كٚووق جوو٘ةٝ اهاووقبٚب اهوو ٜ مت  عووقاةٖ ًووّ بملووى كوو٘اةر اهووقٙ٘اْ   

ًاطوملاإل ت٘كٚق اؾ٘ةٝ يف ًٌٔاإل اهرباموٞ املاهٚوٞ ٗرباموٞ ااةا١ اشواِاةا      ٗاه ٜ ٙ٘فر  رظاةاإل عٌوٚٞ ذ٘ي

( ISQC-1( اهصوواةرّٙ عووّ ًِظٌووٞ اءُا٘شوواٜ ٗاملمٚووار اهووقٗهٛ هربامووٞ اؾوو٘ةٝ )       34د 12 ن  املمٚووارّٙ )

( املِعوو٘ر ًووّ بملووى اإؼوواة اهووقٗهٛ IAASBاهصواةر عووّ ا وووض اهووقٗهٛ ملموواٙ  اهربامووٞ ٗيووٌاْ اؾوو٘ةٝ ) 

 (.IFACشملني )هوٌرا
 

آًئ ةْ ٙاٍ اإهاساَ ماطملٚوب ًوا جوا١ فٚوٕ  هو٘صو٘ي  ن جٔواز  ربوامٛ ًاٌٚوس يف كاوو  ا واإإل           

 ٗاهِعاطاإل.

 

 

 زٟٗظ دٖٕاُ احملاضبٛ                                    

                                                                                                                                                     
 

                   

 األضتاذ الدنتٕز عبد خسابػْ                 
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 املكدوٛ:
 

ةٗهووم ًِظٌووٞ اءُا٘شوواٜ جووو٘ةٝ اهمٌووى اهربووامٛ ةٌٓٚوووٞ خاصووٞ تِاٗهأووا  مووواٙ  تاٌثووى يف لوووٞ ًوووّ          

املموواٙ  املِٔٚووٞ ٗاملاطوملوواإل اهتاُُ٘ٚووٞ ٗاهاِظٌٚٚووٞ   ن اإشوواحامٞؼتٚووب   ناهصٚاشوواإل ٗاءجوورا١اإل اهوو  تٔووقي 

 .اؾ٘ةٝ يف ؼتٚتٔا ت٘كٚقاملمٌ٘ي مٔا عوٟ اهِر٘ ااًثى عئٗٝ عوٟ اهقٗر اه ٜ ٙؤةٕٙ 
 

ٓ ا اهقهٚى كحس١ ًّ  شياتٚحٚٞ اهقٙ٘اْ ٗثتافإ يف شٚاق تلوٚفوٕ اهتواُُ٘ٛ     عقاةٗيف ٓ ا اءطار مت 

ٗ طووار عٌوووٕ   ٗاخاصاصوواتٕةٓووقاي اهووقٙ٘اْ    ن ًصوواِقًا داهوو  ٙتووَ٘ مٔووا   ٗاهلٚلووى اـووا  مووٕ ٗطملٚمووٞ ااعٌوواي   

املموواٙ  اهقٗهٚووٞ    ن اشوواِقكٌووا  دٗتمقٙئتووٕ 2841 ( هصوو17ِٞاهربووامٛ اهوو٘ارةٝ يف بوواُْ٘ ةٙوو٘اْ اذاشووملٞ ربووٍ )   

املاهٚوووٞ ( اهصووواةرٝ عوووّ املِظٌوووٞ اهقٗهٚوووٞ هبجٔوووسٝ اهموٚوووا هورباموووٞ    ISSAIهبجٔوووسٝ اهموٚوووا هورباموووٞ ٗاذاشوووملٞ ) 

 .ػارب اهقٗي ااعضا١ يف املِظٌٞ يف ٓ ا ا اي  نيافٞ ٗاذاشملٞ )اءُا٘شاٜ( اـاصٞ ظ٘ةٝ اهاقبٚب ماء
 

 ي ٗرباموٞ ااةا١  ٙ٘فر ٓ ا اهقهٚى  رظاةاإل عٌوٚٞ ذ٘ي ًاطوملاإل يٌاْ اؾ٘ةٝ يف ًٌٔاإل اهرباموٞ املاهٚوٞ    

ٙووامني عوووٟ ااجٔووسٝ اهموٚووا هوربامووٞ   )( عوووٟ ISSAI 21ُا٘شوواٜ )( هإل12ُووا اململووقة اهثاهوومل ًووّ املمٚووار ربووٍ )  

كٌا ٙامني عوٚٔا  خضوا    داتتارٙرٓٗاذاشملٞ  رشا١ ُظاَ ًِاشب هضٌاْ اؾ٘ةٝ ذ٘ي ةُعطأا اهربامٚٞ ٗذ٘ي 

 (.ٓ ا اهِظاَ ملراجمٞ ًصاتوٞ مصفٞ ةٗرٙٞ 
 

اموٞ اؾو٘ةٝ ةاخوى ااجٔوسٝ     هرب عاًواً  ( اهصواةر عوّ ًِظٌوٞ اءُا٘شواٜ  طواراً     34كٌا ٙمرض املمٚار ربوٍ ) 

  ٞ ( اهصواةر عوّ   ISQC-1ٗٓو ا املمٚوار ًصواٌق ًوّ املمٚوار اهوقٗهٛ هرباموٞ اؾو٘ةٝ )         داهموٚا هوربامٞ املاهٚوٞ ٗاذاشومل

اهوووقٗهٛ هوٌراشوووملني   اإؼووواة(  املِعووو٘ر ًوووّ بملوووى  IAASBا ووووض اهوووقٗهٛ ملمووواٙ  اهرباموووٞ ٗيوووٌاْ اؾووو٘ةٝ )   

(IFAC) هموٚا هورباموٞ املاهٚوٞ ٗاذاشوملٞ شٚاشواإل ٗ جورا١اإل ًصوٌٌٞ هامسٙوس        ٗاه ٜ ٙاضٌّ م ْ تض  ااجٔسٝ ا

 .ٗج٘ة ثتافٞ ةاخوٚٞ تتر م ْ اؾ٘ةٝ عِصر ةشاشٛ يف ةةا١ اهمٌوٚاإل
 

ذٚوومل ٙاطوووب املمٚووار   دةةُوواٖ  نفوواؾ٘ةٝ ٓووٛ ًصووؤٗهٚٞ كووى ًوو٘نفٛ اهووقٙ٘اْ ًووّ بٌووٞ اهلوورَ اهوو٘نٚفٛ     

موٞ املاهٚوٞ ٗاذاشوملٞ ماُعوا١ ُظواَ رباموٞ اؾو٘ةٝ هاو٘ف  ت كٚوق          ةْ تتَ٘ ااجٔوسٝ اهموٚوا هوربا   (2)اهقٗهٛ هوح٘ةٝ 

ْ ٗةْ اهاتارٙر اهصواةرٝ عوّ    دًٗ٘نفٕٚ مياثوْ٘ هوٌماٙ  ٗاملاطوملاإل اهتاُُ٘ٚٞ اهقٙ٘اًْمت٘ي م ْ  ًِاشوملٞ   اهوقٙ٘ا

جيب عووٟ   ًصؤٗهٞ عّ خوب ثتافٞ اؾ٘ةٝ ٗاه  اهقٙ٘اْٗجيب ةْ تلْ٘ اءةارٝ اهموٚا يف  ديف نى اهظرٗي اهرآِٞ

اءعياي م ْ اؾو٘ةٝ    نٗعوٚٔا ةْ تض  شٚاشاإل ٗ جرا١اإل ت٘فر  رظاةاإل عاهٚٞ املصا٠٘ ٗتصاِق  داؾٌٚ  تملِٚٔا

 .اهقٙ٘آْٛ ةشاط اهمٌى يف 
 

٢ووائي ًلووات اهاووقبٚب اه ٙطوواُٛ  ُفوو  اهووقٙ٘اْ ًعوورٗ  اها٘ةًووٞ ااٗي ًوو  كووى ًووّ   ٗعوووٟ يوو١٘ يهووم

ًٗا لٍ عِٕ ًّ ت٘صٚاإل شآٌم يف تط٘ٙر عٌى اهقٙ٘اْ  ا ِٙصوحٍ   ( 1447-1445ملاُٛ خئي اهفيٝ )ٗاا

 .ًٗماٙ  اهربامٞ اهقٗهٚٞ ٗةفضى املٌارشاإل املطملتٞ عاملًٚا
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( ) شملاُٚا ٗٓ٘هِقا ٗ شاُ٘ٚا٢ّائي ااجٔسٝ اهربامٚٞ يف كى ًةًا ًعرٗ  اها٘ةًٞ اهثاُٛ اه ٜ ُف  ً   

ٔحٚوووٞ اهاوووقبٚب املووواهٛ املوووململ عووووٟ ةشووواط املدووواطر توملٚوووٞ   ( ذٚووومل مت تطووو٘ٙر 1424ًِ-1422خوووئي اهفووويٝ )

هوٌموواٙ   ٗفتووًاُصووراب اهووقٙ٘اْ ًووّ ةُعووطٞ اهاووقبٚب بملووى اهصووري     ملاطوملوواإل اهاووقبٚب اؿووقٙمل مٔووقي تصوؤٚى   

 ٞ ْ         ٗؼصوني اء  داهربامٚٞ اهقٗهٚو ٗتمسٙوس   دجورا١اإل ٗاةهٚواإل املاملموٞ ءعوقاة اهاتوارٙر ؾٌٚو  ًاوتوٛ خوقًاإل اهوقٙ٘ا

 داه٘طِٚووٞ مللافرووٞ اهفصوواة   ٗاإشووياتٚحٚٞ ووا ِٙصووحٍ   ٗاإذاٚوواي١اإل ًلافرووٞ اهوووغ ٗاهفصوواة   عٌوٚوواإل ٗ جوورا 

تتِٚواإل اهاوقبٚب  صواعقٝ     ٗاشادقاَٗتط٘ٙر بقراإل ً٘نفٛ اهقٙ٘اْ ًّ ذٚمل تقبٚب ةُظٌٞ اذاشملٞ اذ٘شملٞ 

آهٚواإل اهمٌوى يف فواي     ٗتطو٘ٙر  داؿاش٘ب ٗ ةخاي باعقٝ مٚاُاإل ق٘شملٞ ُٗظاَ  ةارٝ اه٘ثوا٢ب همٌوٚواإل اهاوقبٚب   

 .اهربامٞ عوٟ ااةا١ ٗاهمل٣ٚٞ ٗ عقاة  شياتٚحٚٞ خاصٞ يف اهقٙ٘اْ يف فاي اهربامٞ عوٟ اهمل٣ٚٞ
 

 ًقٙرٙووٞ ُعووا١  ًووّ يوؤٌِا ةٙوو٘اْ اذاشووملٞ اهمقٙووق ًووّ اءجوورا١اإل ٗاهصٚاشوواإل      اؽوو  ٗيف ٓوو ا اهصووٚاق 

ٗعٌوى اهوقٙ٘اْ    دٚب ٗٗي  ااةهٞ اـاصٞ مٔوا ؼصني عٌوٚاإل اهاقب مٔقيةا١ املؤشصٛ ٗت٘كٚق اؾ٘ةٝ تط٘ٙر اا

ٗ      عوٟ ؼقٙمل كٌوا ةٗهوم    دجيواة اؿو٘افس اهو  تصؤٍ يف اذافظوٞ عوٚٔوا       ةُظٌوٞ املو٘ارة اهملعورٙٞ ٗتٌِٚوٞ بوقراتٔا 

( ً٘ي٘  تط٘ٙر ااةا١ املؤشصٛ ٗت٘كٚوق اؾو٘ةٝ ةٌٓٚوٞ    1414-1425هوقٙ٘اْ هبع٘اَ ) ٞاءشياتٚحٚاـطٞ 

جٔاز ربامٛ ًاٌٚس يف كاوو  ا واإإل     ناهاٌٚس املؤشصٛ ٗيمل  اؾ٘ةٝ هو٘ص٘ي كمل ٝ م ٓقاي ركسإل عوٟ 

  نيوافٞ    دٗاهِعاطاإل ًّ خئي تململ ٗتطملٚب ةفضى املٌارشاإل اهقٗهٚٞ هبجٔسٝ اهموٚا هوربامٞ املاهٚٞ ٗاذاشملٞ

  .ؤشصٛاهاٌٚس امل  نيف عٌوٕ هو٘ص٘ي  اإرتتا١ٗي  اهو٘ا٢ح ٗاهِظٍ اه  متلّ اهقٙ٘اْ ًّ 
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 }وسجعٗات ٔوصادز الدلٗن{

 

 ُٛاهقشا٘ر اارة. 

 ( ٍٗتمقٙئت2841ٕ( هصِٞ )17باُْ٘ ةٙ٘اْ اذاشملٞ رب ). 

 ( ْ1414-1425اـطٞ اءشياتٚحٚٞ هوقٙ٘ا). 

  ٍترلٞ ةٙ٘اْ اذاشملٞ / اهل٘ٙم دةارٝ ج٘ةٝ اهاقبٚب ( عمل ااش٘شاٜ اهصام  )ةهٚى ُظ. 

  ٝ1424مقٙ٘اْ اذاشملٞ / اهل٘ٙم /  ٞاؾ٘ةٝ اهعاًوةهٚى ُظاَ  ةار. 

            ةهٚى ُظاَ يمل  ٗيٌاْ جو٘ةٝ اهاوقبٚب هبجٔوسٝ اهموٚوا هورباموٞ ٗاذاشوملٞ موقٗي فووض اهامواْٗ هوقٗي

 اـوٚخ اهمرمٚٞ  / ةٙ٘اْ املرابملٞ املاهٚٞ ٗاءةارٙٞ  ٌولٞ اهملررّٙ.
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 }وعجي املصطمخات املطتددوٛ يف ِرا الدلٗن{

 

  :جلّاش األعمٜ لمسقابٛ ٔاحملاضبٛا .1

هوٞ ًمِٚوٞ كٚفٌوا كاُوم تصوٌٚإ ةٗ تعولٚوإ ةٗ تِظٌٚوٕ اهو ٜ ميوارط  ٘جوب           اؾٔاز اهماَ اهاام  هقٗ

 .اهتاُْ٘ ةعوٟ ٗنٚفٞ تقبٚب عاَ هاوم اهقٗهٞ

 :املعاٖري .2

جرا١اإل اهوئزَ اهتٚواَ مٔوا ٗتصوادقَ يف تتٚوٍٚ جو٘ةٝ ةةا١ اهتوا٢ٍ  ٌٔوٞ ًوّ ًٔواَ           ةةٗاإل بٚاط ؼقة اء 

 .اهاقبٚب

  :املعاٖري املٍّٗٛ .3

 .وربامٞ ٗاملاطوملاإل ااخئبٚٞ ياإل اهصوٞاملماٙ  اهقٗهٚٞ ه

  :جساٞاتالطٗاضات ٔاإل .4

 ٞاهصٚاشوٞ ةٌٓٚو  ؼوقة   ًّ بملوى ًو٘نفٛ اهوقا٢رٝ عٚومل     ٗاجملٞ اهاطملٚبٓٛ مٚاُاإل رمسٚٞ ململقة ةٗ باعقٝ 

 .٘نفٛ اهقا٢رٝ كٚفٚٞ تِفٚ  اهصٚاشٞمل ٙملنيةًا اءجرا١  داهِعاطةٗ  ةٗ املٌٔٞ ٘ي٘  امل

  :دازٚ املداطسإ .5

ٗ ةارٝ املدواطر ٓوٛ اهِعواط اءةارٜ     در ٓٛ ةخطار ًصواتملوٚٞ قاٌووٞ ُاػوٞ عوّ  جورا١ عٌوى ًوا       املداط

 .ةٗ ًِ  ذقٗثٔاًصا٘ٙاإل ًتمل٘هٞ   ناهارلٍ ماملداطر ٗؽفٚضٔا   ناه ٜ ٙٔقي 

  :تكٗٗيال  .6

 .ًمني ذ٘ي ً٘ي٘  ًا اشاِااد  نؼقٙق املصا٢ى ياإل اهمئبٞ ٗؼوٚؤا هوا٘صى 

  :زٟٗظ الفسٖل .7

 .عدا املصؤٗي يف اؾٔاز اهربامٛ عّ املٌٔٞ اهربامٚٞ ٗتِفٚ ٓا ٗعّ اهاترٙر املِحسها

  :فسٖل العىن .8

 .لٚ  املقبتني اه ّٙ ٙتًْ٘٘ ماِفٚ  املٌٔٞ اهربامٚٞ

 املمف السقاب٘: .9

 ؼاووٜ٘ عوووٟ اهملٚاُوواإل ٗاه٘ثووا٢ب  ًووو   ةٗ ًوفوواإل ةٗ   ٓووا ًووّ ٗشووا٢ى اـووسْد ًاةٙووٞ ةٗ  هليُٗٚووٞد اهوو       

ٚ ِٞ. ٗاه  ؽاٞ اهربامٚ  ًٌٔٞ ربامٚٞ ًم

  :أدلٛ اإلثبات .11

ٕ   اإشوواِااجاإل  ناملموً٘وواإل اهوو  ٙصووامٌؤا املووقبب هو٘صوو٘ي    ٗتعووٌى ةةهووو ٞ   داهوو  متلِووٕ ًووّ  مووقا١ رةٙوو

اءثملاإل كّئ ًّ املموً٘اإل اه  تاضٌِٔا اهصحئإل اذاشملٚٞ اه  تِململ عوٚٔا اهملٚاُاإل املاهٚوٞ ٗ  ٓوا   

 ًّ املموً٘اإل.
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  :جساٞات التخمٗمٗٛاإل .11

عٌوٚوواإل تتٚووٍٚ املموً٘وواإل املاهٚووٞ ًووّ خووئي ؼوٚووى اهمئبووٞ مووني اهملٚاُوواإل املاهٚووٞ ٗاهملٚاُوواإل  وو  املاهٚووٞ         

 .عّ ٗج٘ة تتوملاإل اٗ عئباإل ققةٝ إ تاصب ً    ٓا ًّ املموً٘اإل ياإل اهصوٞ ٗاإشافصار

  :الٕثاٟل السقابٗٛ .12

ربامٚوٞ ًوّ مقاٙوٞ اهادطوٚ  همٌوٚوٞ اهاوقبٚب ٗذاوٟ ًرذووٞ         كافٞ اه٘ثا٢ب اهو  هلوا عئبوٞ ماهمٌوٚوٞ اه    

 . ا فٚٔا ةةهٞ اءثملاإل اه  مت اؿص٘ي عوٚٔا دكاامٞ اهاتارٙر ًٗااممأا

  :البٗاٌات املالٗٛ .13

ٞ  اإهاساًواإل مٔقي اءمئغ عّ املو٘ارة ةٗ   دعرض ًٔٚلى هوٌموً٘اإل املاهٚٞ اهاارخيٚٞ ؾٔوٞ ًوا    اإباصواةٙ

 ٞ  ووا يف يهووم املئذظوواإل ياإل اهمئبووٞ اهوو  تاضووٌّ ًودصووا آووٍ اهصٚاشوواإل      ديف ًرذوووٞ زًِٚووٞ ًمِٚوو

   داذاشملٚٞ ٗاملموً٘اإل اها٘يٚرٚٞ

  :السقابٛ املالٗٛ .14

تتٍٚٚ ًصاتى ٗت كٚق ًمت٘ي ذ٘ي ًا  يا كاُم اهت٘ا٢ٍ املاهٚٞ ؾٔٞ ًا تمرض اهملٚاُاإل املاهٚٞ ممقاهٞ 

 .ءطار  عقاة اهاتارٙر املاهٚٞ ٗفتًا

  :اٞزقابٛ األد .15

ً٘ارةٓووا املاهٚووٞ ٗاءةارٙووٞ فٌٚووا خصووا هلووا     اشووادقًمها كووق ًووّ ةْ اؾٔووٞ اـايوومٞ هوربامووٞ ةُٔووا    ا

 ٗاباصاةٙٞ.ملفا١ٝ ٗفماهٚٞ 

 :زقابٛ اإللتصاً .16

 .تتٍٚٚ ًصاتى ذ٘ي ًق٠  هاساَ ةُعطٞ اؾٔٞ اـايمٞ هوربامٞ ماهمل٣ٚٞ اهاعرٙمٚٞ اه  ؼلٌٔا 

  :السقابٛ الداخمٗٛ .17

اهوو  تاملِآووا اهووقا٢رٝ ةٗ اه٘ذووقٝ اهاِظٌٚٚووٞ هارتٚووب ةٓووقافٔا     ٗاءجوورا١اإل٘شووا٢ى فٌ٘عووٞ اهطوورق ٗاه

ٗمحاٙٞ ااص٘ي ٗااً٘اي اهماًوٞ ٗذصوّ اشوادقأًا ماهعولى ااًثوى ٗيوٌاْ تِفٚو  اهصٚاشواإل ملفوا١ٝ          

 .هواعرٙماإل املمٌ٘ي مٔا ٗفتًاٗفماهٚٞ 

  :التدقٗل الداخم٘ .18

  ٝ ةٗ اه٘ذوقٝ اؿلً٘ٚوٞ اؾو٘ةٝ يف عٌوٚاتٔوا ٗ وا ميلِٔوا        اهِعاط امل٘ي٘عٛ املصاتى اه ٜ ملتوب هووقا٢ر

ًّ ؼتٚب ةٓقافٔا ماعاٌاة ُٔوخ ًوِظٍ هاتٚوٍٚ فاعوٚوٞ عٌوٚواإل  ةارٝ املدواطر ٗتط٘ٙرٓوا ٗفوب يو٘ام           

 .اؿ٘كٌٞ املؤشصٚٞ
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  :وساجعات ضىاُ اجلٕدٚ .19

حسٝ اهلقي ًِٔا تو٘ف   عٌوٚٞ ًراجمٞ ٗتتٍٚٚ هِظاَ ربامٞ اؾ٘ةٝ مصفٞ ًصاٌرٝ ٗةٗرٙٞ ملٔاَ ربامٚٞ ًِ

 .ت كٚق ًمت٘ي هوحٔاز م ْ ُظاَ ربامٞ اؾ٘ةٝ ٙمٌى معلى فماي

  :املتطمبات األخالقٗٛ ذات الصمٛ .21

املاطوملوواإل ااخئبٚووٞ اهوو  خيضوو  هلووا فرٙووب املٌٔووٞ اهربامٚووٞ ٗاملراجوو  املموومل مربامووٞ جوو٘ةٝ املٌٔووٞ اهوو         

اهاام  هإلؼاة اهقٗهٛ هوٌراشملني ٗيهم ط٘رٓا فوض ب٘اعق اهصو٘ن ااخئبٛ اهقٗهٚٞ هوٌراشملني 

 داهلفا١ٝ املِٔٚٞ ٗ اهمِاٙٞ اهئزًٞ دامل٘ي٘عٚٞ دهضٌاْ اءًاثاي هوٌملاةئ اهر٢ٚصٚٞ اـٌصٞ  ٗٓٛ اهِسآٞ

 .اهصو٘ن املٔمل داهصرٙٞ
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 احملٕز األٔه

 } إطاز جٕدٚ التدقٗل {

 

 :املفاِٗي األضاضٗٛ لمجٕدٚ  :أٔاًل

 ٚالتدقٗل  جٕدAudit Quality)):  

ٗاهو  ٙماتوق م ُٔوا إزًوٞ      ٓٛ ًق٠ اءهاوساَ  صوار اٗ مِاٚحاوٕ فٌ٘عوٞ ًوّ اهعورٗط امل٘يو٘عٞ شووفاً        )

ةةا١   نٗٙصوومٟ اؾٔوواز ااعوووٟ هوربامووٞ ( 1) .(ٗ ت٘فرٓووا اهِاٚحووٞ ةهوتٌٚووٞ اهِٔا٢ٚووٞ اهوو  ٙ٘فرٓووا املصووار 

 .(2)ٗيهم فٌٚا ٙاصى ماامماة اهااهٚٞ عٌوٕ مِر٘ ٙاٌٚس  صا٠٘ عاي ًٗاصب ًّ اؾ٘ةٝ

 ةإهٞ املصا٢ى اه  تمِٟ مٔا ةعٌاهٕ اهربامٚٞ ٗبٌٚأا. 

 ِٕامل٘ي٘عٚٞ ٗاءُصاي اهو ّٙ تتَ٘ عوٌٚٔا عٌوٚاإل تتٌٕٚٚ ٗاةرا١ اه  تصقر ع. 

 ًق٠ ؽطٚ  ٗ كاٌاي ااعٌاي اهربامٚٞ ٗتِفٚ ٓا. 

 ًِٞٚٗاشملٞ اه٘شا٢ى ااخر٠ اه٘ارةٝ يف  دها٘صٚاإلٗٗجآٞ ا داةرا١ ةٗ اءشاِااجاإل ٗص٘امٔا ٗث٘ب

 .تتارٙرٖ اهربامٚٞ ٗ  ٓا ًّ املِاحاإل

       ٞاءُضووملاط اهوووسًمل ءصووقار اهاتوووارٙر اهربامٚووٞ ٗاملِاحووواإل ااخوور٠ يف صووووٞ ماةجوواي اهتاُُ٘ٚووو

 .ٗذاجاإل املصادقًني املفييني

 ٞٗي٘ح عرض اهاتارٙر اهربامٚٞ ٗااعٌاي ياإل اهصو. 

 ةثار اذتتٞفماهٚٞ اهِاا٢خ ٗا. 

  ٛجٕدٚ التدقٗل ضبط((زقاب (Quality Control):  

جرا١اإل اه  ت٘ي  موٚٞ اها كق ًّ ةْ عٌى اؾٔاز ااعووٟ هورباموٞ املاهٚوٞ    فٌ٘عٞ اهصٚاشاإل ٗاء ٓٛ

 .ٗاذاشملٞ ٙاٌٚس ةا٢ٌا ماؾ٘ةٝ اهماهٚٞ

 ( ضىاُتٕنٗد )  جٕدٚ التدقٗلQuality Assurance) ):   

همٌوٚاإل املصاذملٞ اُعطٞ اهاقبٚب ًّ خئي تصوٌٍٚ  جورا١اإل ٗٗيو  ًمواٙ   وا يف      يٌاْ ج٘ةٝ آٛ 

يهم املراجمٞ اهقٗرٙوٞ ؾٌووٞ ًوّ املٌٔواإل اهربامٚوٞ اهو  جور٠ تِفٚو ٓا ٗيهوم هواوووب عووٟ املعواكى             

 ًمتو٘إً  ٗاهواٙوٞ ةْ ٙلفوى اؾٔواز ت كٚوقاً     داملصاذملٞ هومٌوٚاإل اهو  تتووى ًوّ جو٘ةٝ كرجواإل اهاوقبٚب      

 .ُظاَ ربامٞ اؾ٘ةٝ اه ٜ ٙماٌقٖ ًصٌٍ عوٟ م٘ ًِاشب ٗٙمٌى عوٟ م٘ فمايم ْ 

 

 

 

                                                 
 دلٗن األجّصٚ التٕجّٗ٘ يف إقمٗي الهازٔضاٙ حٕه ضىاُ اجلٕدٚ يف أعىاه السقابٛ املالٗٛ . 1   

 الٗٛ ٔاحملاضبٛ باالحتاد األٔزٔب٘ .املصدز : جلٍٛ اإلتصاه لسؤضاٞ األجّصٚ العمٗا لمسقابٛ امل     2
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 :الفسم بني زقابٛ اجلٕدٚ ٔتٕنٗد اجلٕدٚ :ثاًٌٗا

 ٞ ٞ  ٙا كوق جٔواز   اؾو٘ةٝ ٓوٛ فٌ٘عوٞ اهصٚاشواإل ٗاءجورا١اإل اهو        ربامو ّ  اهربامو ّ  خئهلوا  ًو  تِفٚو   ًو

 ٗب٘اعوق  ملمواٙ   مياثوى  معولى   ٞ(ٗاملااممو  هاتوارٙر ا ٗاهاِفٚو  ٗ عوقاة   اهادطوٚ  ) اهاقبٚب  عٌوٚٞ ًراذى لٚ 

ٞ  جٔواز   ةارٝ كآوى  عوٟ ًصؤٗهٚأا ٗتت  ًملاظرٝ ٗ جرا١اإل ٝ  ت٘كٚوق  مٌِٚوا ٙماو    داهربامو ٞ  اؾو٘ة َ  عٌوٚو  ٙتو٘

ٜ  اهافاوٚغ  يهوم  يف  وا  ؾ٘ةٝا ُظاَ ربامٞ (Monitoring) ًٗرابملٞ خئهلا ماتٍٚٚ ًّ اهربامٞ جٔاز  اهوقٗر

ٍ ٗ اهاوقبٚب  عووٟ ًٌٔواإل   ٍ  ٙوا ٍ  ٓو ا  تصوٌٚ ّ  هوا كوق  اهاتٚوٚ َ  ةْ ًو ٞ  جٔواز  ُظوا ٞ اـوا    اهربامو ٝ  مربامو  اؾو٘ة

ٞ  اهاوقبٚب  ًٌٔواإل  ٗةْ فمواي  معولى  ٙمٌوى  َ  املداوفو ٞ  جٔواز  ٗممارشواإل  ٗب٘اعوق ٗ جورا١اإل    مواٙ   تواوس  داهربامو

ٞ  املٌارشاإل ةفضى ً  ٗاملٌارشاإل ٗاهت٘اعق ٗاءجرا١اإل املماٙ  ٓ ٖ تافب ةْ ٗجيب ٞ املِم اهقٗهٚو  املمواٙ   يف لصو

  ٝ ٞ  اهموٚوا  اهقٗهٚوٞ هبجٔوس ٞ  هوربامو ٝ  ٗاذاشومل ّ  اهصواةر ٞ  عو ٞ  املِظٌو ٝ  اهقٗهٚو ٞ   اهموٚوا  هبجٔوس  هورباموٞ ٗاذاشومل

 (.ٜاءُا٘شا(

 :اخلصاٟص العاوٛ لمجٕدٚ :ثالجًا

  :الٍطام .1

عٌوٚووٞ تووقبٚب   نجيووب ةْ تاضووٌّ خطووٞ اهاووقبٚب لٚوو  اءجوورا١اإل اهئزًووٞ ٗمعوولى صوورٚح هو٘صوو٘ي  

 .ُٞاجر

  :املٕضٕعٗٛ .2

ْ ٙاٍ تِفٚ  عٌوٚٞ اهاقبٚب مطرٙتٞ ذٚاةٙٞ ٗعاةهٞ عٚمل ٙماٌوق املوقبب يف تتٌٚٚوٕ ٗرةٙوٕ معولى      ةجيب 

 .ًطوب عوٟ اؿتا٢ب ٗاهاروٚى املئ٢ٍ هبةهٞ

  :املٕثٕقٗٛ .3

 جيووب ةْ تملوووض ُاوووا٢خ ٗ شووواِااجاإل اهاوووقبٚب اهظووورٗي اهفموٚوووٞ هوٌ٘يووو٘  اـايووو  هواوووقبٚب ًوووقعٌاً 

 ةهٞ اه  ٙاٍ لمٔا يف عٌوٚٞ اهاقبٚب.ماهملٚاُاإل ٗاا

 :التٕقٗت .4

 .جيب تتقٍٙ ُاا٢خ اهاقبٚب يف اه٘بم املِاشب عٚمل ٙضٚ  بٌٚٞ هوحٔٞ ياإل اهمئبٞ 

  :الٕضٕح .5

يف عرض ُاوا٢خ اهاوقبٚب شؤى اهفٔوٍ ًوّ بملوى ًصوادقًٛ         ٗةبٚتًا جيب ةْ ٙلْ٘ تترٙر اهاقبٚب ٗايرًا

  .تترٙر اهاقبٚب

  :الفعالٗٛ .6

شب املصاةر املصادقًٞ يف اهاوقبٚب ًو  اهِاوا٢خ اهو  مت اها٘صوى اهٚٔوا ٗةْ ؼصوى اهِاوا٢خ         جيب ةْ تاِا

ٗؼتٚووب اهاوو ثر  داه ملوواْ ( داؿلً٘ووٞ دًِاشووملٞ ًووّ )املووقبتني اشوواحامٞٗاها٘صووٚاإل عوووٟ  ٗاإشوواِااجاإل

 .ٗاءشٔاَ يف املصا٢وٞ ٗاهعفافٚٞ ٗممارشاإل  ةارٙٞ ةفضى يف اهتطا  اهماَ داملطو٘ب
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  :ىٗٛاألِ .7

 .جيب ةْ ٙلْ٘ ً٘ي٘  اهاقبٚب يٗ ةٌٓٚٞ ًٗق٠ ت ث ٖ اململاظر ٗ   اململاظر

 :فٕاٟد ٔظٗفٛ تٕنٗد اجلٕدٚ :زابعًا

 .يٌاْ ًصا٠٘ عاي ًّ ةعٌاي اهاقبٚب ًّ خئي ؼصني ةةا١ اهاقبٚب ٗاهِاا٢خ .2

 .يٌاْ ةْ ةعٌاي اهاقبٚب تاٍ م كثر اهطرق كفا١ٝ ٗفماهٚٞ ًّ ذٚمل اه٘بم ٗاهالوفٞ .1

عوٟ ةشواط ةُوٕ جٔواز ٙوقار معولى جٚوق ٗٙمٌوى         اؾٔاز  نٗةْ ِٙظر  دني بقراإل جٔاز ةٙ٘اْ اذاشملٞؼص .2

 .اعوٟ املماٙ  ٗاملٌارشاإل املِٔٚٞ ٗفتًا

 .اؿفان عوٟ ةرجٞ عاهٚٞ ًّ اهِسآٞ ٗاملصا٢وٞ ٗاهلفا١ٝ .3

 .ٗمسمٞ جٔاز ةٙ٘اْ اذاشملٞ ًصقابٚٞتمسٙس  .4

 .اهقٙ٘اْ ذاٚاجاإل اهاقرٙملٚٞ مل٘نفٛؼقٙق اء .5

 .ؼفٚس ً٘نفٛ اهقٙ٘اْ .6

 .ػِب اهقٙ٘اْ ذاإإل اهاتايٛ اذاٌوٞ عِقًا ٙلْ٘ عٌوٕ ميااز ماؾ٘ةٝ اهماهٚٞ .7
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 احملٕز الجاٌ٘

 } التٍعٗى٘ ٔاملعاٖري املٍّٗٛ اإلطاز{
 

 اإلطاز التٍعٗى٘: أٔاًل:

عٚوووومل تصوووواٌق  ب٘تٔووووا  ٞ ٗباُُ٘ٚووووٞ ْ تمٌووووى يف ةطوووور تِظٌٚٚوووو ِٙملوووووٛ عوووووٟ ااجٔووووسٝ اهموٚووووا هوربامووووٞ ة   

ًّ ةٍٓ ٓ ٖ ااطر ٗٓ٘ اهقشا٘ر اهو ٜ ٙماو  ٓو٘ ااشواط اهو ٜ ٙواٍ  ٘جملوٕ  ُعوا١ جٔواز اهرباموٞ            ٗاشاتئهٚأا

  ْ ِٗٙملوووٛ عوووٟ ًوو٘نفٛ  جٔوواز اهربامووٞ ةْ   دٗؼووقة ًٔاًووٕ ٗٗنا٢فووٕ ٗاؾٔوواإل اهوو  ؽضوو  ملرابملاووٕ  ٘جووب بوواُ٘

ٍ  ٙلُ٘ووو٘ا عووووٟ ةراٙوووٞ تاًوووٞ ماءطوووار اهاِظ  ٗٙالوووْ٘ اءطوووار  دٌٚوووٛ ٗاهتووواُُ٘ٛ اهووو ٜ ميلووؤٍِ ًوووّ اهتٚووواَ م عٌووواهل

 .اهاِظٌٚٛ اجٔسٝ اهربامٞ اهموٚا يف اهواهب ًّ اهاعرٙماإل اململِٚٞ يف اهرشٍ اململني ةةُاٖ  ٗذصب اهيتٚب اهلرًٛ
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ًوؤمتر اءُا٘شواٜ اهااشو  املِمتوق يف تعورّٙ ااٗي       اعاٌوقٖ ( اهو ٜ  ISSAI 1 عوئْ هٌٚوا )   )ٗبق تضٌّ  

  :ااجٔسٝ اهموٚا هوربامٞ املاهٚٞ ٗاذاشملٞ ٗٓٛ اشاتئهٚٞثئثٞ عِاصر تقعٍ  2866

إ ميلوووّ هبجٔوووسٝ اهموٚوووا هورباموووٞ املاهٚوووٞ ٗاذاشوووملٞ ةْ توووؤةٜ ًٔأًوووا  ٘يووو٘عٚٞ ٗفماهٚوووٞ ًوووا   تلوووّ    .2

 .ايمٞ هوربامٞ ًٗا   تلّ قٌٚٞ  زا١ اها ث  اـارجًٛصاتوٞ  زا١ اؾٔٞ اـ

ٗٓووٍ  دةعضووا٢ٔا ٗاشوواتئهٚٞااجٔووسٝ اهموٚووا هوربامووٞ املاهٚووٞ ٗاذاشووملٞ     اشوواتئهٚٞإ ميلووّ اهفصووى مووني    .1

 داؾٔاز ٗاهو ّٙ ٙموقْٗ ًصوؤٗهني عوّ ٓو ٖ اهتوراراإل  زا١ اهوو         ماشٍااظدا  امل٘كى هلٍ  ؽاي اهترار 

ااعضوووا١ ًلف٘هوووٞ   اشووواتئهِٚٞٗٙملووووٛ ةْ تلوووْ٘   دٞ ذاكٌوووٞ ةٗ  زا١ ر٢وووٚض اؾٔووواز ةٜ  زا١ ٣ٚٓوووٞ لاعٚووو 

 ٘جب اهقشا٘ر فٚت  عوٟ ٗجوٕ اهارقٙوق  ةراد  جورا١اإل اهاِرٚوٞ ًوّ اه٘نٚفوٞ يف ًوو اهقشوا٘ر ٗاْ إ         

 دةًا تمٚني ااعضا١ ٗتِرٚأٍ فٚلُ٘اْ ٗفب اهلٚلى اهقشا٘رٜ هلى موق دااعضا١ ماشاتئهٚٞخيى يملم 

ٞ      نِٙملوٛ ةإ ٙلْ٘ ً٘نفو٘ا اؾٔواز خايومني يف ًصوارٍٓ املٔومل      كٌا   دتو ث  اؾٔواإل اـايومٞ هوربامو

 .ٗةإ ٙلُ٘٘ا يف تملمٚٞ هل ٖ اؾٔاإل
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ٙامني ت٘ف  اه٘شا٢ى املاهٚٞ اهئزًٞ هوحٔاز  ا ميلِٕ ًّ ةةا١ ًٔإً ٗةْ ٙطووب ًملاظورٝ اه٘شوا٢ى املاهٚوٞ      .2

 .طٞ اهترار عوٟ املٚساُٚٞ اه٘طِٚٞاهئزًٞ ًّ اهل٣ٚٞ اهماًٞ اه  هلا شو
 

( املِملثوب عوّ ًوؤمتر اءُا٘شواٜ اهااشو  ععور        ISSAI 10ٗٙمورض  عوئْ ًلصوٚل٘ ذو٘ي اءشواتئهٚٞ )      

 :مثاُٚٞ ًملاةئ تقعٍ ٓ ٖ اءشاتئهٚٞ ٓٛ

 .ٗج٘ة  طار ةشا٘رٜ ةٗ تعرٙمٛ ةٗ باُُ٘ٛ ًِاشب ٗفماي ً  تِفٚ  ةذلاَ ٓ ا اءطار .2

1.  ٞ ٝ ٗااعضوووا١  ووا يف يهووم يووٌاْ املِصوووب ٗاؿصوواُٞ اهتاُُ٘ٚووٞ هووق٠ ةةا٢ٔوووٍ       رؤشووا١ ااجٔووس   اشوواتئهٚ

 .اهطملٚمٛ ملٔأًٍ

 .ٗإٙٞ كافٚٞ )تف٘ٙض كاي ( ٗذرٙٞ تاًٞ يف ُطاق ةةا١ اؾٔاز ه٘نا٢فٕ .2

 .ٗص٘ي    ققٗة ملصاةر املموً٘ٞ .3

 .ذب اءمئغ عّ عٌى ااجٔسٝ ٗٗاجملٔا يف يهم .4

 .ت٘بٚأا ٗٗاجملٔا يف يهمذرٙٞ ؼقٙق قا٠٘ اهاتارٙر اهربامٚٞ ٗ .5

 .ٗج٘ة آهٚاإل ًااممٞ فماهٞ ها٘صٚاإل اؾٔاز .6

 .اءشاتئهٚٞ املاهٚٞ ٗاءةارٙٞ ٗت٘فر امل٘ارة اهملعرٙٞ ٗاملاةٙٞ ٗاملاهٚٞ اهئزًٞ .7
 

ٛ ( ًوووّ اهقشوووا٘ر 228ُصوووم املوواةٝ )  ٗفٌٚووا ٙامووووب موووقٙ٘اْ اذاشووملٞ اارةُوووٛ فتوووق                          :عووووٟ ًوووا ٙووووٛ اارةُوو

  :لى متاُْ٘ ةٙ٘اْ قاشملٞ ملرابملٞ  ٙراة اهقٗهٞ ُٗفتاتٔا ٗطرق صرفٔاٙع

ْ فوصووٛ   نٙتوقَ ةٙوو٘اْ اذاشووملٞ   .2 ٗاهِوو٘اب تترٙوورا عاًووا ٙاضوٌّ املداهفوواإل املرتلملووٞ ٗاملصووؤٗهٚٞ   ااعٚوا

 .امليتملٞ عوٚٔا ٗآرا١ٖ ًٗئذظاتٕ يف يهم يف مق١ كى ةٗرٝ عاةٙٞ ٗكوٌا طوب ةذق ا وصني ًِٕ يهم

 .اهتاُْ٘ عوٟ ذصاُٞ ر٢ٚض ةٙ٘اْ اذاشملِٞٙا  .1
 

ٗتمقٙئتووٕ ملووقة ًٔوواَ ٗٗنووا٢  اهووقٙ٘اْ     2841 ( هصوو17ِْٞ بوواُْ٘ اهووقٙ٘اْ ربووٍ )  اخوور فوو آًٗووّ جاُووب   

  :ٙا٘ن ةٙ٘اْ اذاشملٞ املٔاَ اهااهٚٞ ( عوٟ ًا ٙوٛ "2املاةٝ ) ٗاؾٔاإل اه  ؽض  ملرابملٞ ةٙ٘اْ اذاشملٞ ُٗصم

2.  ٗ ٗاهصوووفاإل ٗاهتوورٗض ٗاهاصوو٘ٙاإل ٗاملصووا٘ةعاإل عوووٟ      ااًاُوواإل ُفتاتٔووا ٗذصوواب  ًرابملووٞ ٗارةاإل اهقٗهووٞ 

  .اه٘جٕ اململني يف ٓ ا اهتاُْ٘

  .إل اذاشملٚٞ هوحٔاإل اـايمٞ هربامٞ اهقٙ٘اْإتتقٍٙ املع٘رٝ يف ا ا .1

  . ُفابٔا مص٘رٝ باُُ٘ٚٞ ٗفاعوٞ شئًٞاهماًٞ هوا كق ًّ  ااً٘اياهربامٞ عوٟ  .2

  .اهمئبٞملٚب اهاعرٙماإل اهمل٣ٚٚٞ املمٌ٘ي مٔا ماهاِصٚب ً  اؾٔاإل ياإل تط شئًًّٞ  اها كق .3

ٞ  ٗاءجورا١اإل اهاثملم ًوّ ةْ اهتوراراإل    .4 هواعورٙماإل   ٗفتواً يف اؾٔواإل اـايومٞ هرباموٞ اهوقٙ٘اْ تواٍ       اءةارٙو

 .اهِاف ٝ
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 :تػىن زقابٛ دٖٕاُ احملاضبٛ وا ٖم٘ :عمٜ وا ٖم٘( وَ الكإٌُ ٌصت 4أوا املادٚ  )

  .اه٘زاراإل ٗاهقٗا٢ر اؿلً٘ٚٞ ٗاملؤشصاإل اهرمسٚٞ اهماًٞ ٗاملؤشصاإل اهماًٞ .2

  .ا اهض اهملوقٙٞ ٗفاهض اـقًاإل املعيكٞ .1

ةٜ جٔووٞ ٙتوورر فوووض اهوو٘زرا١ تلوٚوو  ةٙوو٘اْ اذاشووملٞ ماووقبٚب ذصوواماتٔا  يا كاُووم ةًوو٘اي ٓوو ٖ        .2

 تاُْ٘.اؾٔٞ ت خ  ذلٍ ااً٘اي اهماًٞ ةٗ ةْ جملاٙأا متم  ٘جب ةذلاَ اه

 .ف كثر ًّ ةشٌٔٔا  %(44ُصملإ )اهعركاإل اه  متوم اؿلً٘ٞ ًا   .3
 

 املعاٖري املٍّٗٛ. ثاًٌٗا:

ٜ ) موٚا هوربامٞ املاهٚٞ ٗاذاشملٞاهقٗهٚٞ هبجٔسٝ اه ماٙ امل املماٙ  املِٔٚٞ ٓٛ  ( ٗاهو  جوا١إل يف   اءُا٘شوا

   اهااهٛ: عوٟ ٓٛ ًصا٘ٙاإل ةرممٞ

 املطتٕٝ األٔه:  

 .(ْ هٌٚا عئ) ُا٘شاٜ( ٗٙضٍ ٓ ا املصا٠٘ اململاةئ اها شٚصٚٞ هإلISSAI 1شٚض )ًملاةئ اها 

 ٕٝالجاٌ٘ املطت:   

ٞ  املاطوملواإل  ٝ  همٌوى  ااشاشوٚ ٞ  اهموٚوا  ااجٔوس ٞ  هوربامو    (ISSAI 10 – ISSAI 99)ٗاذاشوملٞ   املاهٚو

ذاشووملٞ عوووٟ موو٘  ٗااملاهٚووٞ ٗٙاضووٌّ ٓوو ا املصووا٠٘ املاطوملوواإل ااشاشووٚٞ همٌووى ااجٔووسٝ اهموٚووا هوربامووٞ    

 .ةارتٔا معلى ًٔمل شوٍٚ ٗ

 ٕٝالجالح املطت:   

 عوٟ ٗٙعاٌى ٓ ا املصا٠٘ ( ISSAI 100- ISSAI 999)  ٗاذاشملٞ املاهٚٞ هوربامٞ ااشاشٚٞ اململاةئ

 .اهماًٞ اؾٔاإل عوٟ اهربامٞ ءجرا١ شاشٚٞاا اململاةئ

 ٕٝالسابع املطت: 

املصوا٠٘   ٓو ا  ٗٙعواٌى (    ISSAI 1000 – ISSAI 5999) اةئ اها٘جٚٔٚوٞ ملراجموٞ اؿصواماإل    اململو  

 .ت٘جٚٔاإل ةكثر ؼقٙقا ٗتفصٚئ ٗباموٚٞ هواِفٚ   نٗترلأا  ااشاشٚٞ اهربامٚٞ عوٟ اململاةئ
 

ُا٘شواٜ ةٌٓٚووٞ خاصوٞ هوحو٘ةٝ تِاٗهأووا  مواٙ  ًوّ املصوا٠٘ اهثوواُٛ ٗاهثاهومل ٗاهرامو  ًٗووّ         ٗبوق ةٗهوم اء  

                                   (  عوووووووٟ ةُووووووٕ  ISSAI 21اهثوووووواُٛ ُووووووا اململووووووقة اهثاهوووووومل ًووووووّ املمٚووووووار )  يووووووٌّ املموووووواٙ  املِاٌٚووووووٞ هوٌصووووووا٠٘ 

 دٙامني عوٟ ااجٔسٝ اهموٚا هوربامٞ  رشا١ ُظاَ ًِاشب هضٌاْ اؾ٘ةٝ ذ٘ي ةُعوطأا اهربامٚوٞ ٗذو٘ي تتارٙرٓوا     )

 .(هِظاَ ملراجمٞ ًصاتوٞ مصفٞ ةٗرٙٞخضا  ٓ ا ا كٌا ٙامني عوٚٔا 

 

 

 

 

 



 } الــتـدقيــق ةدلــيــل ضبـط وتوكـيـد جـود {

 
 

 

   

   }15{ 

  

 

هربامٞ اؾ٘ةٝ ةاخوى ااجٔوسٝ اهموٚوا هورباموٞ      عاًًا ( اهصاةر عّ اءُا٘شاٜ  طارًا34كٌا ٙمرض املمٚار )

ٗصٌٍ ٓ ا اءطار هٚاٍ تطملٚتٕ عوٟ ُظاَ ربامٞ اؾ٘ةٝ هلافوٞ ااعٌواي اهو  تتوَ٘ مٔوا ااجٔوسٝ        داملاهٚٞ ٗاذاشملٞ

عووٟ اؾٔواز ااعووٟ     )( ٙ٘رة ًا ٙووٛ  144( ًّ املمٚار ربٍ )1452ةًا اهفترٝ ربٍ ) دٗاذاشملٞاملاهٚٞ اهموٚا هوربامٞ 

هورباموووٞ املاهٚوووٞ ٗاذاشوووملٞ ةْ ٙماٌوووق شٚاشووواإل ٗ جووورا١اإل ملراجموووٞ كفوووا١ٝ ًمووواٙ  اؾٔووواز ٗ جرا١اتوووٕ اهقاخوٚوووٞ    

توَ٘  يافٚٞ مع ْ ٓ ٖ املماٙ  ذٚمل تِا ةْ " عوٟ اؾٔاز ةْ ٙ تفاصٚى ( 1652) مٌِٚا ةٗرةإل اهفترٝ د(ٗفماهٚأا 

مارشووا١ ةُظٌووٞ ٗ جوورا١اإل ًووّ ظوو ُٔا ةْ تؤكووق ةْ ًصوواراإل يووٌاْ اؾوو٘ةٝ اهلاًوووٞ تمٌووى عوووٟ موو٘ ًريووٛ تلفووى   

 .ج٘ةٝ اهاترٙر اهربامٛ ٗتلفى ؼصِا ٗؼ٘ي ةْٗ تلرار اهثوراإل "
 

ً ا اهفترٝ  ُ ٕ( 2452)ة رتتا١ ظ٘ةٝ عٌى اؾٔاز ًّ خئي تمسٙوس املراجموٞ اهقاخوٚوٞد موى     ميلّ اء) فا٘رة ة

 (.عاٌاة تتٍٚٚ ًصاتى همٌوٕام  ْ  يهم بق ٙامس زة
 

(  هإلُا٘شواٜ املصواٌق ًوّ املمٚوار     2114) ًّٗ يوٌّ املمواٙ  املِاٌٚوٞ هوٌصوا٠٘ اهرامو  جوا١ املمٚوار ربوٍ         

( 3444( هٚضو  ًمواٙ  هرباموٞ جو٘ةٝ ةعٌواي ًٔواَ اهرباموٞ املاهٚوٞ اهفرةٙوٞ ةًوا املمٚوار )           114اهقٗهٛ هورباموٞ ربوٍ )  

ةًا ت٘ثٚب  هاساَ اؾٔاز ماها٘ثٚب فتوق جوا١إل    دربامٞ اؾ٘ةٝ عوٟ ًصا٠٘ ربامٞ ااةا١ ٗربامٞ املطامتٞطارا ه ٗي  

 .(3444د 2244د 2444د 2114ماملماٙ  ) 
 

ُووٕ ٙصوواحٚب اف اشووادقأًاٗعِووقًا ٙلووْ٘ هوحٔوواز ًِٔحٚوواإل ٗةةهووٞ ربامٚووٞ ٗٙتووَ٘ ماووقرٙب ً٘نفٚووٕ عوووٟ 

قَ فوورق اهاووقبٚب توووم املِٔحٚوواإل ٗااةهووٞ اهربامٚووٞ هوتٚوواَ  ٔأًووا         ةًووا عِووقًا تصوواد    د(34ملاطوملوواإل املمٚووار )  

                    هوٌمووووواٙ   ٙ٘ثوووووب يف املوفووووواإل اهربامٚوووووٞ ٗيف ٓووووو ٖ اؿاهوووووٞ ٙلوووووْ٘ ًصووووواحٚملاً      اإشوووووادقاَاهربامٚوووووٞ فووووواْ ٓووووو ا   

   .(3444 د2244د 2444د 2114)
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 احملٕز الجالح

 } عٍاصس ٌعاً زقابٛ اجلٕدٚ {

 

ٙ      ٞ عِاصور  طوار رباموٞ اؾو٘ةٝ اهو       ( 34) صادقَ املمٚار اهوقٗهٛ هبجٔوسٝ اهموٚوا هورباموٞ املاهٚوٞ ٗاذاشومل

  :( ً  تلٚٚفٔا ً  م٣ٚٞ اهتطا  اهماَ ٗٓ ٖ اهمِاصر ISQC-1ٛٓ) (املمٚار اهقٗهٛ هربامٞ اؾ٘ةٝ  )ذقةٓا 

 :ٖم٘ وا عمٜ ٔالتٕجْٗ الكٗادٚ وبادئ تػتىن /ٔالتٕجْٗ الكٗادٚ :أٔاًل 

 :عمٜ تعىن بأُ لمدٖٕاُ العمٗا اإلدازٚ تٕجّات .1

ٗي  شٚاشاإل ٗ جرا١اإل ًصٌٌٞ هامسٙوس ٗجو٘ة ثتافوٞ ةاخوٚوٞ تتور مو ْ اؾو٘ةٝ عِصور ةشاشوٛ يف           .ة 

 .ةةا١ املٔاَ اهربامٚٞ

ةةا١ عٌووى ملوويَ   ن ُعووا١ ٗنٚفووٞ ت٘كٚووق اؾوو٘ةٝ  ووا ٙلفووى ةْ تفضووٛ اهصٚاشوواإل ٗاءجوورا١اإل     .ب 

ملاإل اهتاُُ٘ٚوٞ ٗاهاِظٌٚٚوٞ ٗةْ تلوْ٘ اهاتوارٙر اهربامٚوٞ اهصواةرٝ ًِاشوملٞ يف        املماٙ  املِٔٚٞ ٗاملاطو

 .نى اهظرٗي اهتا٢ٌٞ

 .اهاط٘ٙر املصاٌر ؾ٘ةٝ اهاقبٚب هضٌاْ تتقٍٙ كرجاإل ربامٚٞ ياإل ج٘ةٝ عاهٚٞ .د 

هاساَ ٗةْ اء دشاتئهٚٞ ٗامل٘ي٘عٚٞ ٗمتٚس ةعٌاي اهاقبٚبتطملٚب ةعوٟ املماٙ  املِٔٚٞ املاموتٞ ماء .ة 

 .مٔ ٖ اهصٚاشاإل ٗاملماٙ  ٙعلى ةٌٓٚٞ كمل ٝ هارتٚب رشاهٞ اهقٙ٘اْ

هٚاإل املطملتٞ ًثوى ٗذوقٝ اهرباموٞ اهقاخوٚوٞ ًٗقٙرٙوٞ تطو٘ٙر ااةا١       ت٘يٚح ًّ خئي  جرا١اتٔا اة .ٖ 

 .يٌاْ اؾ٘ةٝ ٗااةا١ املاٌٚس ؾٔاز اهقٙ٘اْ  نتٔقي  م ُٔااملؤشصٛ ٗت٘كٚق اؾ٘ةٝ 

 .جٔاز اهقٙ٘اْلِ٘ه٘جٚا املموً٘اإل هقعٍ شاثٌار اهلايف يف فاي تاء .ٗ 

ٚووٞ اهماهٚووٞ ًووّ خووئي اءهاووساَ ماملموواٙ  املِٔٚووٞ  ِخوووب م٣ٚووٞ عٌووى تصووآٍ يف ؼتٚووب املاطوملوواإل املٔ .ز 

ياإل اهمئبووٞ ٗاهارصووني املصوواٌر ؾوو٘ةٝ اهمٌووى اهربووامٛ ٗاءشوواوئي ااًثووى        ٞاهاعوورٙمٚٗاهمل٣ٚووٞ 

 .ٚبهوٌ٘ارة اهملعرٙٞ ٗاملاةٙٞ يف ةةا١ ةعٌاي اهاقب

 :ٔاالضرتاتٗجٗٛ ٔالسؤٖٛ السضالٛ .2

شوووياتٚحٚٞ  ةٓوووقاي   ناءعوووئْ عوووّ رشووواهٞ اهوووقٙ٘اْ ٗرؤٙاوووٕ ٗت٘جٔاتوووٕ املصووواتملوٚٞ ٗؼ٘ٙوووؤا    .ة 

 .ٗتِفٚ ٙٞ

اهوووقٙ٘اْ  ماشوووياتٚحٚٞيف ٗيووو  اآوووقاي اءشوووياتٚحٚٞ ٗتووو٘عٚأٍ   املوووقبتني ٗاملوووقرا١ اظووويان .ب 

 .ٗخططٕ املصاتملوٚٞ

 .بٚاإل اهصو٘ن املٔملهاساَ م خئذمل امل٘نفني عوٟ اء .د 

ٞ  .ة  املصوواذملٞ هلووا ًثووى  شووياتٚحٚٞ املٔوواَ     ٗاإشووياتٚحٚاإلهوووقٙ٘اْ  اهماًووٞ تطوو٘ٙر اءشووياتٚحٚ

اهاوقرٙب   ٞ شياتٚحٚ د شياتٚحٚٞ تلِ٘ه٘جٚا املموً٘اإل د شياتٚحٚٞ امل٘ارة اهملعرٙٞ داهاقبٚتٚٞ

 .ٗيهم هارتٚب ةٓقاي اهقٙ٘اْ دٗاهقراشاإل
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 ٖ.    ٙ ( شوِ٘اإل تعوقة عووٟ ةْ املاطووب ااكو  هووقٙ٘اْ       4-2٘اْ ملوقٝ ) ٗي  خطوٞ  شوياتٚحٚٞ هووق

ٞ ٓ٘ ؼتٚب اؾ٘ةٝ يف كافٞ ًٔإً ذاٟ إ تؤةٜ اءعاملاراإل اهصٚاشٚٞ  املصواط    ن ٗاإباصواةٙ

 .ظ٘ةٝ ااعٌاي اه  مت اهتٚاَ مٔا

 :ٌْ جيب العىن عمٜ وا ٖم٘إف االضرتاتٗج٘ٔلطىاُ جٕدٚ التدطٗط  

ضوووٌّ ًموً٘ووواإل عوووّ فووواإإل اهاوووقبٚب ٗاهمٌوووى عووووٟ تط٘ٙرٓوووا     ُعوووا١ باعوووقٝ مٚاُووواإل تا  -

 شاٌرار.ام

هواوووقبٚب  اإشوووياتٚحٛتسٗٙوووق املوووقبتني ماملمرفوووٞ ٗاـووو ٝ املِٔٚوووٞ اـاصوووٞ مووواهادطٚ      -

 .ٗتسٗٙقٍٓ ماهاقرٙب اهئزَ

ٗةراشووٞ املدوواطر اهِاظوو٣ٞ عووّ اهوواو اإل يف   ًراجمووٞ اـطووٞ اءشووياتٚحٚٞ هواووقبٚب شووًِ٘ٙا -

 .ٗاـارجٚٞاهمل٣ٚٞ اهقاخوٚٞ 

 :خطٛ التدقٗل الطٍٕٖٛ .3

  :خطٞ اهاقبٚب اهصِ٘ٙٞ جيب اهمٌى عوٟ ًا ٙوٛ عِق  عقاة

ٞ      .ة  ٗعِووق  خاٚووار ًٌٔووٞ اهاووقبٚب جيووب ةْ ٙوواٍ       د خاٚووار ًٌٔوواإل اهاووقبٚب اهوو  تضووٚ  بٌٚووٞ عاهٚوو

 .ا اإإل ياإل املداطر املرتفمٞ ٗاخاٚارًئذظٞ ااٗه٘ٙاإل اه٘ارةٝ يف اـطٞ 

املمووواٙ  ٗاهِاوووا٢خ   دا ووواي دؤٌٌوووٞ اهربامٚوووٞ املداوووارٝ )ةٓوووقاي اهاوووقبٚب    ؼقٙوووق  طوووار اهمٌوووى ه    .ب 

 .(املا٘بمٞ

 .ؼقٙق ذحٍ امل٘ارة املطو٘مٞ هاِفٚ  املٌٔٞ اهربامٚٞ  .د 

 .ت٘ثٚب ًو  اـطٞ ٗةٜ تمقٙئإل تطرة عوٚٔا ٗةْ ؽض  اـطٞ اهصِ٘ٙٞ هوٌراجمٞ  .ة 

     اهِعواط  ةٗاؾٔوٞ  يف فواي اهاوقبٚب )  مرفوٞ اهلافٚوٞ   ةْ ٙلْ٘ هق٠ املعاركني يف  عوقاة اـطوٞ امل    .ٖ 

املعوورٗ  ( ًووّ ذٚوومل عٌوٚووٞ تِفٚوو ٖ ُٗاا٢حووٕ ٗةشووو٘ب اهاووقبٚب ٗاهاتِٚوواإل املماٌووقٝ يف اهووقٙ٘اْ     ةٗ

 .ًٗٔاراإل تطملٚتٔا ٗفيٝ اهاقبٚب اـاصٞ ماِفٚ  ًٌٔٞ اهاقبٚب

 :ل مما ٖمٌْ٘ جيب التخكإف ،ٔلطىاُ جٕدٚ خطٛ التدقٗل الطٍٕٖٛ ٔأعىاه التدقٗل املستبطٛ بّا

 .طٚ  ٙماٌق عوٟ ذلٍ ًٔمل شوٍٚ ٗظاًى ؾٌٚ  اؾ٘اُب اهلاًٞدةْ اها -

 .ةْ اـطٞ جيب تِفٚ ٓا ًّ بملى ًقبتني يٜٗ ًؤٓئإل ٗخ اإل ًِاشملٞ  -

 .عٌاي ٗماه٘بم اذقة فٚٔالاز اامت اهاتٚق ماـطٞ اهسًِٚٞ ء  -

 .ت٘ثٚب ااعٌاي املِحسٝ معلى ًِاشب  -
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 :طسدازٚ املداإتكٗٗي ٔ .4

عوووٟ جوو٘ةٝ  هووملمض اهظوورٗي ٗاهم٘اًووى اهوو  تووؤثر شوووملاً املووقبب املٌٔووٞ اهربامٚووٞ بووق ٙاموورض  ةثِووا١ تِفٚوو 

ه ا جيب اهلع  عّ ٓ ٖ  دُاا٢خ اهاترٙر ًثى اءطئ  عوٟ اه٘ثا٢ب اهضرٗرٙٞ ٗػٌٚ  اهملٚاُاإل املطو٘مٞ

ٗاءجورا١اإل هواماًوى   اهظرٗي ٗاهم٘اًى ٗتتٌٚٚٔا معلى ًصواٌر كوٛ ٙصواطٚ  اهوقٙ٘اْ ةْ ٙضو  اةهٚوٞ       

ٞ  ةعٌايًمٔا ٗيهم هضٌاْ ةْ   داهاقبٚب ماؾٔٞ اـايمٞ هوربامٞ تِصحٍ ً  اهمل٣ٚٞ اهاعرٙمٚٞ املطملتو

ٗعِق تتٍٚٚ كاطر اهاقبٚب جيب ااخ  مموني اإعاملوار ًوق٠ تمتٚوق عٌوٚوٞ اهاوقبٚب ٗاةرا١ املاماريوٞ        

 .ً  اهقٙ٘اْ املرتملطٞ  حاي اهاقبٚب ٗعقَ تماْٗ اؾٔٞ اـايمٞ هوربامٞ

 :وتطمبات الطمٕك األخالق٘ ذات العالقٛ  :ثاًٌٗا

جيب عوٟ كى جٔاز ةعوٟ هوربامٞ املاهٚٞ ٗاذاشملٞ صٚا ٞ شٚاشواإل ٗ جورا١اإل   )( 34املمٚار )  ن  شاِاةًا

ةْ اؾٔواز ٗلٚو  ً٘نفٚوٕ ٗااطوراي املامابوقٝ ًموٕ ها ةٙوٞ ةعٌواي ًواسًوْ٘           ًمتو٘إً  ًصٌٌٞ هاتقَ هٕ ت كٚوقاً 

 :ٗيف ٓ ا اهصٚاق ِٙملوٛ عوٟ اهقٙ٘اْ اهمٌى عوٟ ًا ٙوٛ(د ملاإل اهصو٘ن ااخئبٛ ياإل اهمئبٞطو ا

ًٗ٘نفٚووٕ ملاطوملووواإل  اهووقٙ٘اْ  ٗيوو  شٚاشوواإل ٗ جوورا١اإل ًصووٌٌٞ هاووسٗةٖ ما كٚوووق ًمتوو٘ي ذوو٘ي  ًاثوواي          .2

 .اهصو٘ن ااخئبٛ ياإل اهمئبٞ

اهصوو٘ن ااخئبوٛ ٗةْ اهصٚاشواإل     اؿص٘ي عوٟ  براراإل ًلا٘مٞ ًّ ً٘نفٕٚ تؤكق  هاوسأًٍ  اطوملواإل   .1

يف اه٘بووم املِاشووب عووّ كاهفوواإل ملاطوملوواإل اهصووو٘ن   اهووقٙ٘اْٗاءجوورا١اإل ٓووٛ ذٚووس اهاِفٚوو  ءمووئغ ر٢ووٚض  

 ااخئبٛ هاٌلِٕ ًّ  ؽاي اـط٘اإل اهاصرٚرٚٞ.

ْ اها كٚق عوٟ ةٌٓٚٞ  هاساَ لٚ  ًو٘نفٛ   .2 ظٌٚو  ًاطوملواإل اهصوو٘ن ااخئبوٛ يف ت ةٙوٞ ةعٌواي        اهوقٙ٘ا

  :قبٚب ٗاملاٌثوٞ يفاها

  :الٍصاِٛ .أ 

ٗةْ ٙادوو  اهتووراراإل ٗايووما املصووورٞ اهماًووٞ فوو٘ق كووى      دةْ ٙملتووٟ شووو٘ن املووقبب فوو٘ق كووى امل خوو     

 .مل٘ارة اهقٙ٘اْ اشامٌاهٕٗةْ ٙا٘خٟ اهِسآٞ املطوتٞ يف ةةا١ عٌوٕ ٗيف  داعاملار

  :اإلضتكاللٗٛ .ب 

 ٓووا ًووّ فٌ٘عوواإل املصووا  ةٗ   عووّ اؾٔوواإل اـايوومٞ هوربامووٞ ٗ    عوووٟ املووقبب ةْ ٙلووْ٘ ًصوواتئً  

اهضوووو٘ط اـارجٚوووٞ ةٗ اافلوووار املصوووملتٞ اهووو  بوووق ملٌوووؤا املوووقبب عوووّ ااظووودا  ةٗ عوووّ اؾٔووواإل  

 .ٗةْ إ ٙصامٌى املقبب ًِصملٕ ا راض ظدصٚٞ داـايمٞ هوربامٞ ةٗ عّ املعارٙ  ٗاه اًخ

  :املٕضٕعٗٛ .ج 

ملصا  ةٗ ت ث اإل اةخرّٙ ةْ تؤثر عوٟ ٙصٌح هوارٚس ةٗ تمارض ا عوٟ املقبب ةْ ٙلْ٘ عاةإ ٗةْ إ

 .يف ًماؾٞ اهتضاٙا ٗامل٘ايٚ  قى اهاقبٚب ً٘ي٘عٚإ ٗعوٕٚ ةْ ٙلْ٘ ً٘ي٘عًٚا
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  :الطسٖٛ املٍّٗٛ .د 

عوٟ املقبب ةْ ملافظ عووٟ شورٙٞ املموً٘واإل اهو  ملصوى عوٚٔوا ةثِوا١ ت ةٙوٞ ةعٌواي اهاوقبٚب شو٘ا١            

ا ملِفمإ اهعدصٚٞ ةٗ ٙصورمٔا هوو ٖ ةٗ ٙفصوح عِٔوا     ٗةْ إ ٙصادقًٔ دةٗ ظفًٔٚا كاْ يهم خطًٚا

 .م هم ًّ اهِ٘اذٛ اهتاُُ٘ٚٞ  إ ايا كاْ ًوسًًا

  :الهفاٞٚ ٔالعٍاٖٛ املٍّٗٛ .ٓ 

ةْ ٙاٌا  املقبب مقرجٞ عاهٚٞ ًّ املمرفٞ ٗاهلفا١ٝ ٗٙمل ي اهمِاٙٞ املِٔٚٞ اهئزًوٞ ٗةْ ٙطملوب ًمواٙ     

تِفٚوو  ًٔاًووٕ ملفووا١ٝ ٗػوورة  ٗٙمٌووى عوووٟ ؼووقٙمل  عاهٚوٞ يف ةةا١ٖ اعٌوواي اهاووقبٚب ممووا ٙصووآٍ يف 

ٗؼصووني ًٔاراتووٕ عٚوومل ٙضووٌّ ةْ ؼصووى اؾٔووٞ اـايوومٞ هوربامووٞ عوووٟ خووقًاإل ًِٔٚووٞ ًِاشووملٞ   

 .ًملِٚٞ عوٟ ةشض عوٌٚٞ

 :ٔاالضتىسازالكبٕه  :ثالجًا

ٍ    ن شوواِاةا   ٞ جيووب عوووٟ كووى جٔوواز ةعوووٟ هوربامووٞ املاهٚووٞ ٗاذاشووملٞ صووٚا        )( 34) املمٚووار اهووقٗهٛ ربوو

يا كوواْ  ةُووٕ شووٚتَ٘  ٔوواَ اهربامووٞ ٗ  ٓووا ًووّ ااعٌوواي  ًمتووً٘إ شٚاشوواإل ٗ جوورا١اإل ًصووٌٌٞ هاتووقَ هووٕ ت كٚووقًا

اءًاثوواي ملاطوملوواإل اهصووو٘ن  ٗماشوواطاعإاؾٔوواز ًووؤٓئ هوتٚوواَ ماهمٌووى ٗهقٙووٕ اهتووقراإل  ووا فٚٔووا اه٘بووم ٗاملوو٘ارة  

ايومٞ هورباموٞ ٗةرط كٚفٚوٞ اهاماًوى ًو  املدواطر       ُسآٞ اؾٔٞ اـ اإعاملارااخئبٛ ياإل اهصوٞ ٗبق ةخ  ممني 

  :اإعاملارٗيف ٓ ا اهصٚاق ِٙملوٛ عوٟ  ةارٝ اهقٙ٘اْ ةخ  ااً٘ر اهااهٚٞ ممني  (بق تِع عوٟ اؾ٘ةٝ اه  

 .امل٘ارة اهلافٚٞ هاِفٚ  كى ااعٌاي املطو٘مٞ ماملصا٠٘ املطو٘ب ًّ اؾ٘ةٝ .2

 .اهقٙ٘اْ تئهٚٞاشايف ذاهٞ ٗج٘ة ت ث اإل خارجٚٞ عوٟ  اهِظر  .1

اهاماًووى ًوو  املدوواطر اهِاػووٞ عووّ بووقراإل املوو٘نفني ًٗاطوملوواإل اهصووو٘ن املٔوومل ٗاهوو  بووق تِوواخ يف اؾٔووٞ   .2

 .اـايمٞ هوربامٞ يف ذاهٞ ٗج٘ة ظم ذ٘ي ُسآٞ توم اؾٔٞ

موارض  املمرفٞ  اطوملاإل املماٙ  اهماًٞ هوربامٞ عوٟ املاي اهماَ ٗاملماٙ  ياإل اهقإهٞ ااخئبٚوٞ ٗػِوب ت   .3

 .املصا  مني املقبب ٗاؾٔٞ اـايمٞ هوربامٞ ٗةْ ميوم املقبب اهلفا١ٝ اهئزًٞ

 :املٕازد البػسٖٛ :زابعًا

ٍ     ن شاِاةًا  ٞ  ِٙملووٛ ةْ ٙضو    )( 34) املمٚوار اهوقٗهٛ ربو ٗ  جٔواز اهربامو ٖ    شٚاشواإل   جورا١اإل ًصوٌٌٞ هاوسٗة

هاوساَ ماململواةئ   ٙاٌامْ٘ ماهلفا١ٝ ٗاهتوقراإل ٗاء ًّ امل٘نفني اه ّٙ  كافًٚا كٚق ًمت٘ي عوٟ ةُٕ مياوم عقةًاما 

هوٌموواٙ  املِٔٚووٞ ٗاملاطوملوواإل اهتاُُ٘ٚووٞ ٗاهاِظٌٚٚووٞ املمٌوو٘ي مٔووا  ٗفتووًاخئبٚوٞ اهئزًووٞ ًووّ ةجووى ةةا١ اهمٌوٚوواإل  اا

هوو ا ٙا٘جووب رشووٍ شٚاشووٞ ءةارٝ املوو٘ارة    د(صووقار اهاتووارٙر املِاشووملٞ يف نووى اهظوورٗي اهتا٢ٌووٞ     ًووّ  اؾٔووازٗمتلووني 

  :ًا ٙوٛ اإعاملارٙٞ ت خ  ممني اهملعر

ٙماٌووق معوولى ر٢ووٚض عوووٟ ًموواٙ  ً٘يوو٘عٚٞ كاهلفووا١ٝ   امللافوواإلخاٚووار املوو٘نفني ٗاهيبٚوواإل ٗصووري   ةْ .2

 .ٗاـ ٝ ٗاملٔاراإل اءةارٙٞ
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ًٗصؤٗهٚاإل امل٘نفني يف مطاباإل اه٘ص  اه٘نٚفٛ ٗمعولى ةبٚوب ٗؽضو      ٗاخاصاصاإلؼقٙق ٗاجملاإل   .1

 .امقٙى ذصب فرٙاإل ااً٘رٓ ٖ اهملطاباإل هوٌراجمٞ ٗاه

ذاٚاجوواإل اؿاهٚووٞ ٗاملصوواتملوٚٞ  ؼوٚووى ًاطوملوواإل املوو٘ارة اهملعوورٙٞ عوووٟ ةشوواط ًِوواظٍ مٔووقي اه٘فووا١ ماء    .2

 .ءةاراإل اهاقبٚب يف اهقٙ٘اْ

شياتٚحٚٞ امل٘ارة اهملعرٙٞ معلى ًصاٌر ِٗٙصحٍ ً  اآقاي اذوقةٝ يف اءشوياتٚحٚٞ اهماًوٞ     تط٘ٙر  .3

ب  اهفموٛ املململ عوٟ ةشاط املصح ٗاهاروٚى ًّ خئي املقبتني ٗرؤشا١ املرابملواإل  هوقٙ٘اْ ًّٗ خئي اه٘ا

 .خرّٙٗامل٘نفني اة

 .ةْ ٙ٘فر اهقٙ٘اْ نرٗي اهمٌى املئ٢ٌٞ ٗااًّ اه٘نٚفٛ .4

 :دازٚ املٕازد البػسٖٛ  ٍٖبػ٘ العىن عمٜ وا ٖم٘إٔلطىاُ جٕدٚ 

ٞ ربامٚوٞ ٙواٍ تِفٚو ٓا ًوّ بملوى املوقبتني       ت٘ف  امل٘ارة اهملعرٙٞ املؤٓوٞ ٗشق اهِتا ٗةْ كى عٌوٚو  -

عاملوار ُ٘عٚوٞ   ٗهضٌاْ اؾ٘ةٝ جيب ااخو  مموني اء   دتلْ٘ ًِاشملٞ هطملٚمٞ فاي ٗتمتٚقاإل املٌٔٞ

 .اهاقبٚب ًٗٔاراإل ٗكفا١اإل املقبتني

تووقرٙب ٗتطوو٘ٙر املوو٘نفني ٗتسٗٙووقٍٓ مااةهووٞ املطملتووٞ يف اهووقٙ٘اْ ًووّ ةجووى ةةا١ ةعٌوواي تووقبٚب ياإل   -

 ٞ تتٚووٍٚ ٗؼقٙووق اءذاٚاجوواإل اهاقرٙملٚووٞ  ووا يف    ًقٙرٙووٞ اهاووقرٙب ٗاهقراشوواإل وووٟ ٗع دجوو٘ةٝ عاهٚوو

يهم اءذاٚاجاإل اهِاممٞ عّ اءهاساًاإل اهقٗهٚٞ هواقبٚب ٗ عاٌاة خطٞ تقرٙب شِ٘ٙٞ ٗتعوحٚ   

                           داملوووووووو٘نفني عوووووووووٟ اهاووووووووقرٙب ٗاهاموووووووووٍٚ اهوووووووو اتٛ ًٗعوووووووواركأٍ يف رشووووووووٍ خطووووووووٞ اهاووووووووقرٙب 

ٓوقاي كوى ةٗرٝ    ؼوٚوى ٗتتٚوٍٚ اءذاٚاجواإل اهاقرٙملٚوٞ ٗاهامرٙو  م      ٚ التدزٖب ٖتٕجبب ٔلطىاُ جٕد

ٗ عاٌووواة ةةهوووٞ هواوووقرٙب كوووقهٚى املوووقرب ٗةهٚوووى املاوووقربد ُٗعووور خطوووٞ اهاوووقرٙب اهصوووِ٘ٙٞ ٗطووورق    

 .تِفٚ ٓا ٗاهاتِٚاإل املصادقًٞ ٗتتٍٚٚ ًق٠ ؼتٚب ةٓقاي مراًخ اهاقرٙب

-     ٞ ًرتووقٝ ًِاظٌووٞ ٗ جيامٚووٞ هوٌووقبتني ذوو٘ي ةةا٢ٔووٍ       تتٚووٍٚ ةةا١ املوو٘نفني مطرٙتووٞ تمطووٛ تو ٙوو

ٗعووٟ  ةارٝ   دصٚا ٞ اهاترٙر ( دتِفٚ  اهاقبٚب دٗج٘ةٝ عٌؤٍ ملراذى اهاقبٚب ) ؽطٚ  اهاقبٚب

 داهقٙ٘اْ ؼقٙق اءجرا١اإل ٗاملاطوملاإل املمٚارٙٞ همٌوٚٞ اهاتٍٚٚ ٗاهمٌى عووٟ ؼوقٙثٔا ٗتط٘ٙرٓوا   

 .ذاٚاجاإل اهاقرٙملِٚٞح اـ٘افس ٗؼقٙق اءٗجيب ةْ ٙصادقَ اهاتٍٚٚ يف اهيبٚاإل ًٗ

 :أداٞ أعىاه التدقٗل :خاوطًا

جوورا١اإل ًصووٌٌٞ هاسٗٙووقٖ ما كٚووق ًمتوو٘ي عوووٟ ةْ اهمٌوٚوواإل ًووؤةاٖ   ِٙملوووٛ ةْ ٙضوو  اهووقٙ٘اْ شٚاشوواإل ٗ

هظورٗي  هوٌماٙ  املِٔٚٞ ٗاملاطوملاإل اهتاُُ٘ٚٞ ٗاهاِظٌٚٚٞ املمٌ٘ي مٔا ٗةْ اهقٙ٘اْ ٙصقر تتارٙر ًِاشملٞ يف ا ٗفتًا

تصاق يف جو٘ةٝ ةةا١ اهمٌوى ًٗصوؤٗهٚاإل    اهتا٢ٌٞ ٗةْ تاضٌّ ٓ ٖ اهصٚاشاإل ٗاءجرا١اإل املصا٢ى املاموتٞ مامسٙس اء

  .اءظراي ًٗصؤٗهٚاإل املراجمٞ
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ٚ يف أعىاه التدقٗل ٍٖبػ٘ عمٜ املدقل اإللتصاً باملبادئ األضاضٗٛ ٔاملتطمبات اجلِٕسٖٛ الٕازدٚ يف  ُ اجلٕد ٔلطىا

 .دقٗل املعتىدٚ يف الدٖٕاُ يف نافٛ وساحن العىمٗٛ السقابٗٛأدلٛ الت

 :وا قبن التدطٗط .1

اءعاملووواراإل ااشاشوووٚٞ اهصوووامتٞ هوعووورٗ  يف املٌٔوووٞ اهربامٚوووٞ ًوووّ ذٚووومل اءهاوووساَ     ن تعووو  ٓووو ٖ املرذووووٞ

 . اطوملاإل اهصو٘ن ااخئبٛ ٗاململاةئ اهربامٚٞ اؾ٘ٓرٙٞ ًٗق٠ كفا١ٝ فرٙب املٌٔٞ اهربامٚٞ

 :لمتدقٗل التدطٗط .2

 ٗاهوو ُا٘شوواٜ هواووقبٚب ذصووب ًموواٙ  اهمٌووى املٚووقاُٛ ٗاهوو٘ارةٝ يف ًموواٙ  اء  ٙوواٍ اهادطووٚ  هواووقبٚب  

ِا " عوٟ املقبب ةْ خيط  هواقبٚب ماهطرٙتٞ اه  تضٌّ ٗج٘ة تقبٚب عواهٛ اؾو٘ةٝ ِٙفو  مطرٙتوٞ     ت

رذووووٞ ااٗن ًوووّ ٗٙماووو  اهادطوووٚ  هواوووقبٚب امل دٗياإل كفوووا١ٝ ٗفماهٚوووٞ ٗيف زًوووّ ًِاشوووب " اباصووواةٙٞ

 :عاملار ااً٘ر اهااهٚٞعقاة اـطٞ ممِاٙٞ كافٚٞ ً  ااخ  ممني اء ه ا جيب  دًراذى عٌوٚٞ اهاقبٚب

 .فٍٔ اؾٔٞ اـايمٞ هوربامٞ ٗم٣ٚأا .ة 

 ؼقٙق ٓقي املٌٔٞ اهربامٚٞ ُٗطابٔا. .ب 

بًو٘ر اهو    ٗاهتٚاَ ماهاتٍٚٚ ااٗهٛ ه دةارٝ عٌوٚٞ اهاقبٚبشاشٚٞ ءؼقٙق اهِظٍ ٗاهض٘ام  اا .د 

 .ٙ٘جق مٔا كاطر

 .ًراجمٞ ُظاَ اهربامٞ اهقاخوٚٞ هوحٔٞ اـايمٞ هوربامٞ ٗؼقٙق ً٘اطّ اهت٘ٝ ٗاهضم  .ة 

 .طئ  عوٟ ًوفاإل اهاقبٚب هوصِ٘اإل اهصامتٞاء .ٖ 

 .ؼقٙق ذحٍ امل٘ارة اهملعرٙٞ ٗاملاةٙٞ اهئزًٞ هاِفٚ  املٌٔٞ  .ٗ 

 .اه  مت ؼقٙقٓا ظراي عوٟ امل٘ارةا٘جٕٚ ٗاءاهٗ اءةارٝؼقٙق كٚفٚٞ  .ز 

صوقار اهاتوارٙر املرذوٚوٞ    ؼقٙق اهفيٝ اه  تصاوربٔا تِفٚو  املٌٔوٞ اهربامٚوٞ ٗ امل٘عوق املا٘بو  ء      .ح 

 .ٗاهِٔا٢ٚٞ

 ياإل اهمئبٞ. اهاعرٙمٚٞاهامري عوٟ ااةهٞ اهربامٚٞ ٗاملماٙ  اهقٗهٚٞ ٗاهمل٣ٚٞ  .ط 

ٌٓٚووٞ اهلوو ٠ اهوو   إل ااؼقٙووق املدوواطر ماؾٔووٞ اـايوومٞ هوربامووٞ ٗاهيكٚووس عوووٟ املِوواطب يا   .ٜ 

 .ازاإل اؾٔٞ اـايمٞ هواقبٚب لتم٘ق 

 .جرا١اإل املاموتٞ مضٌاْ اهصرٙٞ يف اهاقبٚب ٗتقاٗي املصاِقاإلؼقٙق اء .ن 

 .يا تطوب ااًر يهم ٗاهمٌى عوٟ ؼقٙثٔا  دت٘ثٚب خطٞ اهاقبٚب ًٗراجمأا ٗاعاٌاةٓا .ي 

 .ٚب عوٚٔاهليُٗٚٞ هوحٔٞ اه  ٙاٍ اهاقبؼقٙق باعقٝ اهملٚاُاإل اء .َ 

ًراجمٞ اـطٞ ٗاها كق ًّ ةْ عٌوٚٞ اهادطوٚ  ًصواِقٝ    ٔلطىاُ جٕدٚ عىمٗٛ التدطٗط جيب عمٜ املعٍٗني

ٞ  ٗاعاٌاةٓامت ًراجمأا ٗ دُٔا ظاًوٞةٗ دةةهٞ اهاقبٚب املماٌقٝ يف اهقٙ٘اْ  ن ًِاشوملٞ   دًّ اؾٔٞ املمِٚو

ّ  دًووّ ذٚوومل طملٚمووٞ املٌٔوواإل   ٗةُووٕ مت  دً٘ثتووٞ ةصوو٘إً  دملصوواورقذٚوومل طملٚمووٞ اه٘بووم اهووسًمل ا   ًِاشووملٞ ًوو

 ًراعاٝ امل٘ارة املااذٞ ٗامل٘ارة املطو٘مٞ هارتٚب اهلقي املِع٘ة.
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 :اإلغساف عمٜ التدقٗل .3

 ٞ عٌووواي اهاوووقبٚب ةا٘جٚوووٕ املوووقبتني يف ةْ ٙتوووَ٘ ر٢وووٚض املرابملوووٞ / ر٢وووٚض اهفرٙوووب م   تاضوووٌّ ٓووو ٖ املرذوووو

ٞ     ًٗااممأٍ مصفٞ ًصاٌرٝ ٗؼقٙق ًصؤٗهٚاتٍٔ عّ تِفٚو  املٌٔو     داإل معولى ٗايوح ٗتو٘فر ااةهوٞ املِاشومل

 :ً٘ر اهااهٚٞٗجيب عوٟ اؾٔٞ املعرفٞ اها كق ًّ اا دًٗراجمٞ ةعٌاهلٍ ًِٗابعأا ًمٍٔ

 .ةْ كى ًقبب يف اهفرٙب هقٕٙ اهفٍٔ اه٘ايح ٗاهثامم ـطٞ اهاقبٚب .ة 

 .ةهٞ املماٌقٝ يف اهقٙ٘اْ ًٗماٙ  اهاقبٚب اهقٗهٚٞةْ ٙاٍ اهاقبٚب ٗفب اا .ب 

خو  مموني اءعاملوار ةٜ تموقٙئإل طورةإل      تِفٚ  خطٞ اهاوقبٚب كٌوا ٓو٘ كطو  هلوا ًو  اا       ةْ ٙاٍ .د 

 .عوٟ اـطٞ

 ةْ تاضٌّ ةٗراق اهمٌى ااةهٞ اهلافٚٞ اهقاعٌٞ هلافٞ اهِاا٢خ ٗاها٘صٚاإل ٗاةرا١. .ة 

 .ةْ املقبب ملتب ةٓقاي اهاقبٚب امل٘ي٘عٞ .ٖ 

 .ٞ ًِاشملٞةْ ٙاضٌّ تترٙر املقبب ُاا٢خ ٗت٘صٚاإل ٗآرا١ هواقبٚب مطرٙت .ٗ 

 :وساجعٛ نن أعىاه التدقٗل .4

بملووى تتووقٍٙ آرا١ اهاووقبٚب   / ر٢ووٚض اهفرٙووب   املرابملووًٞووّ بملووى ر٢ووٚض  ٙوواٍ ًراجمووٞ كووى ةعٌوواي اهاووقبٚب    

ثِا١ اهاقبٚب  هوا كق ةْ املٌٔاإل امل٘ي٘عٞ بق مت اهتٚاَ مٔا ةٗةْ تاٍ ٓ ٖ املراجمٞ  دٗ اهاتارٙرةاهِٔا٢ٚٞ 

 .جرا١ ذ٘هلا اهاتارٙر بملى  ؽاي ةٜ  ذصب ًاطوملاإل اؾ٘ةٝ ًٗراجمٞ ًص٘ةاإل

 :إختٗاز املدقكني ذٔٙ املّازات املٍاضبٛ .5

 :اهٚٞ جيب ةْ ٙا٘فر هق٠ اهفرٙبعهلٛ ٙاٍ ةةا١ املٌٔٞ اهربامٚٞ ملفا١ٝ 

 .املمرفٞ ٗاملٔاراإل املِٔٚٞ ٗاـ اإل املِاشملٞ ملٌٔاإل اهاقبٚب .ة 

 .شاتئهٚٞ ٗامل٘ي٘عٚٞاء  .ب 

 .اهمٌى مرٗح اهفرٙب اه٘اذق  .د 

ءهاساَ م ةا١ املٌٔاإل اه٘ارةٝ يف مرُاًخ اهاقبٚب ٗؼقٙوق ةٗر كوى عضو٘ م٘يو٘ح ٗةبوٞ يف عٌوٚوٞ       ا  .ة 

 .تِفٚ  مرُاًخ اهاقبٚب

 :مٕوات يف اجلّٛ اخلاضعٛ لمسقابٛفّي ٌعي تكٍٗٛ املع .6

ُظووٍ تتِٚووٞ املموً٘وواإل يف اؾٔووٞ اـايوومٞ    كفووا١ٝ ٗفماهٚووٞ اهاووقبٚب عوووٟ    تتٚووٍٚ املرذوووٞٙوواٍ يف ٓوو ٖ  

  نذٚمل اهاعوٚى ٗعٌوٚاإل اذاشملٞ ٗت٘افتٔا ًو  اهضو٘ام  اهٚقٗٙوٞ ٗملوقة ًوق٠ اؿاجوٞ        ًّ هوربامٞ

 .ةارٝ تتِٚٞ املموً٘اإل يف اهقٙ٘اْ ةٗ ًّ خارجٕام اإشاماُٞ

 :ذات العالقٛٔالب٠ٗٛ التػسٖعٗٛ تٕفري األدلٛ السقابٗٛ  .7

ماهاقبٚب اهو  تفٚوق املوقبب    اصٞ ِٙملوٛ ت٘ف  ااةهٞ اهربامٚٞ ٗاهمل٣ٚٞ اهاعرٙمٚٞ ٗاهلاٚملاإل ٗاه٘ثا٢ب اـ

 .عوٟ املاو اإل اهقٗهٚٞ ٗةفضى املٌارشاإل املِٔٚٞ م ٗي مِا١ًا يف ةةا١ عٌوٕ ٗاهمٌى عوٟ ؼقٙثٔا ةًٗإ
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 :بإدازات الدعي الفين يف الدٖٕاُ أٔ وَ خازجْ االضتعاٌٛ .8

ر ًمرفووٞ ًادصصووٞ إ يا تطوووب ااًووموواةاراإل اهووقعٍ اهفوومل يف اهووقٙ٘اْ ةٗ ًووّ خارجووٕ   اإشوواماُِٞٙملوووٛ 

اـوو ا١ ٗاملداصووني ٗاهِاووا٢خ  ٓووؤإ١مياولٔووا املووقبتْ٘ ًوو  ؼقٙووق املٌٔوواإل املطووو٘ب ؼتٚتٔووا ًووّ بملووى  

ُٔووا١ املٌٔوواإل املطو٘مووٞ   ظووراي عوووٟ ةعٌوواهلٍ ٗموورافٍٔ ذاووٟ   اهمٌووى  ٗاء اُأووا١املرجوو٘ٝ ًوؤٍِ ًٗ٘عووق  

ًٍِٔ. 

 :اإلعداد لمتدطٗط .9

  ٛ هاِفٚوو  املٔوواَ اهوو٘ارةٝ يف خطووٞ اهاووقبٚب ٗيهووم هضووٌاْ    ٗٓوو٘  جوورا١ عٌوٚووٞ اهادطووٚ  معوولى تفصووٚو

  :ه ا جيب  تملا  ًا ٙوٛ داؾ٘ةٝ اهماهٚٞ يف ةعٌاي اهاقبٚب املٚقاُٛ ُٗاا٢حٕ

 .ٞاهضرٗرٙػٌٚ  ٗؼوٚى ٗتتٍٚٚ املموً٘اإل  .ة 

 .ؼقٙق اآٌٚٞ اهِصملٚٞ ٗتتٍٚٚ ًِاطب اـطر .ب 

  .جرا١اإل اهاقبٚب ٗؼقٙق ُتاط اهت٘ٝ ٗاهضم  ةا١ ة  .د 

  .ثملاتاإل املطو٘ب اؿص٘ي عوٚٔاٙق ًق٠ ااةهٞ ٗاءؼق .ة 

 .جرا١اإل اهاقبٚب ٗطرق ٗتتِٚاإل تطملٚتٔا ؽاي برار ذ٘ي   .ٖ 

 .عقاة هواقبٚب معلى ًِاشبت٘ثٚب اهمٌى املؤة٠ ةثِا١ اء  .ٗ 

ٞ    اا  .ز  ةٜ توووٚ اإل ًاةٙووٞ يف اؾٔووٞ اٗ   ٗ دخوو  ممووني اإعاملووار املئذظوواإل اهوو٘ارةٝ يف اهاتووارٙر اهصووامت

 .املئذظاإل اه  تلع  ًّ بملى جٔاإل ةخر٠ كاه ملاْ ٗملعرٗ  املطو٘ب تقبٚتٕ اهِعاط اٗ ا

 :أدلٛ اإلثبات .11

موقا١   ٓٛ املموً٘اإل ٗاهملٚاُاإل ٗاملصاِقاإل اهو  ٙصوادقًٔا املوقبب هوقعٍ ُاوا٢خ اهاوقبٚب مموا ميلِوٕ ًوّ          

ٚحوٞ ٙماٌوق   ثملواإل معولى كواي هورصو٘ي عووٟ ُا     ٗجيب عوٟ املقبتني لو  ةةهوٞ اء   داهرةٜ املِاشب فٚٔا

ٗٙووامني عوووٟ املووقبب  دًٗ٘ثوو٘ق مٔووا إ ٙعوو٘مٔا ةٜ ظووم دًٗئ٢ٌووٞ تاموووب مامل٘يوو٘  قووى اهاووقبٚب دعوٚٔووا

    ٕ  دتتووٍ٘ٙ ةٌٓٚووٞ اهووقهٚى املر وو٘ب اؿصوو٘ي عوٚووٕ ٗامل٘ازُووٞ مووني ةٌٓٚووٞ ٓوو ا اهووقهٚى ٗتلوفووٞ اؿصوو٘ي عوٚوو

  :ٓٛ ًماٙ   اءثملاإلٗؾ٘ةٝ ًٗصقابٚٞ ةةهٞ 

كثور ًوّ اهوقهٚى    ةعاٌواة عوٚوٕ   عوٚوٕ ًوّ ًصواةر خارجٚوٞ ميلوّ اء       ْ اهقهٚى اه ٜ ٙاٍ اؿصو٘ي  .ة 

اهوو ٜ ٙوواٍ اؿصوو٘ي عوٚووٕ ًووّ اؾٔووٞ اـايوومٞ هواووقبٚبد كاملصوواِقاإل املؤٙووقٝ هومٌوٚوواإل ًثووى         

ف٘ات  اهعرا١ ٗص٘ر ف٘ات  اهملٚ  ٗاءظماراإل املقِٙٞ ٗاهقا٢ِٞ ٗاهمت٘ة ٗم٘اها اهاو ًني ٗقايور   

 َ ي ميلووّ اهتوو٘ي مووو ْ     دخراجووواإل ٗكعوو٘فاإل اهملِوو٘ن ٗ  ٓوووا  ةخوواإإل ٗاء ًٗصوواِقاإل اء  اءشووائ

املصاِقاإل اه  ٙاٍ ؼضو ٓا خوارد اؾٔوٞ اـايومٞ هواوقبٚب هلوا ذحٚوٞ ةكو  يف اءثملواإل عوّ           

فف٘ات  اهعرا١ عوٟ شملٚى املثاي ت تٛ ًّ ًصقر خارجٛ فايا ةًلوّ    داملصاِقاإل اه  تِع  ةاخؤا

ماو  ةهٚووى  ثملواإل ميلووّ اءعاٌواة عوٚووٕ يف ت ٙٚوق عٌوٚوواإل      ثملواإل ةْ ٓو ٖ اهفوو٘ات  ذتٚتٚوٞ فأُووا ت   

  .اهعرا١ اه  متم  مرفٞ اؾٔٞ اـايمٞ هواقبٚب
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يا  كثور  ةعاٌاة عوٕٚ اهقهٚى اه ٜ ٙاٍ اؿص٘ي عوٕٚ ًّ شحئإل اؾٔٞ قى اهاقبٚب ميلّ اء .ب 

    ٍ  ا١ٗااخطو كاعواي اهووغ      اْ يهوم ٙتووى ًوّ فور     دكاْ ُظاَ اهرباموٞ اهقاخوٚوٞ فٚٔوا شووٚ

ٗٙمطٛ ُ٘عا ًّ اها كٚق هوٌقبب م ْ اهملٚاُاإل ٗاملموً٘اإل اه  تظٔرٓا اهوقفاتر شووٌٚٞ ٗٙماٌوق    

 .عوٚٔا

كثر ًّ اهملٚاُواإل ٗاملموً٘واإل اهو     ةعاٌاة عوٕٚ اهقهٚى اه ٜ ملصى عوٕٚ املقبب مِفصٕ ميلّ اء .د 

 ٕ ض  ْ تووووم اؾٔوووٞ بوووق تلوووْ٘ هلوووا ًصوووورٞ يف  خفوووا١ ممووو  ا  دتتوووقًٔا اؾٔوووٞ قوووى اهاوووقبٚب هووو

 عطا٢وٕ مٚاُواإل ٗ جامواإل ًضوووٞ ءخفوا١ اؿتٚتوٞ         ناملموً٘اإل عّ املقبب ةٗ بق ٙمٌق امل٘نفْ٘ 

 .عِٕ

 .ًّ اهقهٚى اهعفٔٛ ٠اهقهٚى اه ٜ ٙاٍ اؿص٘ي عوٕٚ ًلا٘ما ةب٘ .ة 

ثملاإل عووٟ ٗجو٘ة ةصوى    اهقهٚى اه ٜ ٙاٍ اؿص٘ي عوٕٚ ماه٘ج٘ة اهفموٛ ٙما  ةكثر ذحٚٞ يف اء .ٖ 

 .صى جيب ةْ ٙلْ٘ ً٘ج٘ةًاًصاِق ٙثملم ةْ ٓ ا ااطئ  عوٟ ًّ فرة اء

 :تٕثٗل أعىاه التدقٗل .11

عووٟ   جيب عوٟ املقبب ةْ ٙ٘ثب كى املموً٘اإل ٗاهملٚاُاإل اهقاعٌٞ هِاا٢خ اهاقبٚب اْ يهم ٙما  ةهوٚئً 

ٗاملاطوملواإل   اهقٗهٚوٞ   ةْ ؽطٚ  ٗتِفٚ  عٌوٚٞ اهاقبٚب بق مت  ا ٙافب ً  ًاطوملواإل ًمواٙ  اهاوقبٚب   

ٝ    دُ٘ٚووٞ ٗاهاِظٌٚٚووٞ املمٌوو٘ي مٔووا  اهتاُ ذٚوومل ٙماوو  اها٘ثٚووب   دٗٓوو٘ ةذووق املتوواٙٚض اهلاًووٞ هضووٌاْ اؾوو٘ة

 :اإتٛاملِاشب ًٌٔا همقٝ ةشملاب ُ كر ًِٔا 

  .ٙقعٍ ٗٙمسز آرا١ املقبب ٗتتارٙرٖ  .ة 

  .ٙرف  ًّ كفا١ٝ ٗفاعوٚٞ اهاقبٚب .ب 

ةٗ  ؾٔووٞ اـايوومٞ هواووقبٚباٙصواعق املووقبب فوووٛ  عووقاة اهاتوارٙر ٗاءجامووٞ عوووٟ ةٙووٞ تووصاؤإإل ًوووّ     .د 

  .ااطوراي ااخر٠

 .اهقٗهٚٞ ملماٙ  اهاقبٚب ٗفتًاٙتقَ اهقهٚى عوٟ بٚاَ املقبب ماِفٚ   جرا١اإل اهاقبٚب  .ة 

  .ظرايٙصٔى عٌوٚٞ اهادطٚ  ٗاء  .ٖ 

  .ٙصاعق عوٟ تط٘ٙر املٔارٝ اهفِٚٞ هوٌقبب .ٗ 

  .ٙصاعق عوٟ ؼقٙق ًصؤٗهٚٞ املقبب ٗتتٍٚٚ ةةا٢ٕ .ز 

  .ذ٘ي ااعٌاي املِحسٝ مل٘اجٔٞ املاطوملاإل املصاتملوٚٞ ٙتقَ ةهٚى  ثملاإل .ح 

 عاٌاة اهاترٙر. يف  اهموٚاةارٝ ٙصاعق اء .ط 

 :مبا ٖم٘أٔزام العىن ٔجيب أُ تتصف 

 .عقاة ًص٘ةٝ اهاترٙر   ن هواقبٚب ًّ اهادطٚ  ٗصً٘إ ظاًوٞ عٚمل تاضٌّ اهمٌوٚاإل اهقاخوٚٞ -

 .فٍٔ ًراذى اهاقبٚبكافٚٞ ًٗفصوٞ عٚمل تمطٛ ص٘رٝ ٗايرٞ هوٌمِٚني ه -

 .شرٙٞ عٚمل ٙاٍ اهاماًى ًمٔا ذصب املاطوملاإل اهتاُُ٘ٚٞ ٗاملِٔٚٞ -
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 . يافٚٞةبٚتٞ عململ ٙفٍٔ املِٔٚني ةعٌاي اهاقبٚب املِحسٝ ةْٗ ذاجأٍ اٜ فر٘صاإل  -

ايد ًمٚارٙٞ تصآٍ يف تملصٚ  عٌوٚٞ اها٘ثٚب ٗيوٌاْ اؾو٘ةٝ   شٔوٞ اهصٚا ٞ عٚمل تلْ٘ ِٓان من -

 .باهماهٚٞ هواقبٚ

 :أعىاه التدقٗل تٍفٗر .12

ٞ املوقٙر /  جيوب عوووٟ   .ة  هاووساَ  اطوملوواإل جوورا١اإل اهئزًوٞ هإل ؽواي اء   / ر٢ووٚض اهفرٙووب ر٢ووٚض املرابملو

ةا١ ةتملموو٘ا  لٚوو  ًراذووى  اؾوو٘ةٝ ًووّ خووئي عٌوٚووٞ اهاووقبٚب كلووى ٗاها كٚووق موو ْ املووقبتني بووق 

هطوورق اـاصووٞ ماهاروٚووى   تملووا  ا ٗ دهاووساَ م ُوواًخ اهاووقبٚب ةعٌوواي املٌٔووٞ اهربامٚووٞ ًووّ ذٚوومل اء   

 ....اخل.ٗراق اهمٌىة ٗاشادقاَ دخاملار ٗاهاتٍٚٚ معلى صرٚح ٗاها٘ثٚب املِاشبٗاهمِٚاإل ٗاء

تِفٚ  ةعٌاي اهاوقبٚب يف   ةثِا١ر٢ٚض املرابملٞ عّ املعاكى اه  تظٔر  مامئغجيب اْ ٙتَ٘ املقبب  .ب 

 .يف ذؤا ًّ ةجى املصاعقٝ اؿاي 

جوورا١اإل اهاووقبٚب بووق مت تِفٚوو ٓا ًووّ بملووى املووقبتني ةثِووا١  ةْ   جيووب عوووٟ ر٢ووٚض املرابملووٞ ًراجمووٞ .د 

ٞ   ْ ُاا٢خ اهاترٙر ًقعٌٞ مااٗةاهاقبٚب مامل٘ب   ٞ    دةهوٞ اهلافٚوٞ ٗاملِاشومل  دًٗ٘ثتوٞ مطرٙتوٞ صورٚر

 .ٗةُٕ مت ًراجمٞ ًص٘ةٝ اهاترٙر ماهعلى املِاشب

 :إعداد وطٕدٚ التكسٖس .13

  :وطٕدٚ التكسٖس عٍد إعدادجيب وساعاٚ وا ٖم٘ 

  :ٍصٕص الكإٌٌٗٛال .أ 

ٗ ةاكٔوا  ُٔا عوٟ املقبب ةْ ٙقعٍ تترٙرٖ ماهِص٘  اهتاُُ٘ٚٞ ٗاملاطوملاإل ٗاهت٘اعوق ٗاهو  ٙماو     

 .كاعاي املداهفاإل   ن ًؤةًٙا اذيأًاعقَ 

  :الٕضٕح ٔالتٕثٗل .ب 

شؤى اهفٔوٍ    ٙلْ٘ قاو٘اٖ ٗايوراً   ديف ُٔاٙٞ كى عٌوٚٞ ربامٚٞ ًلا٘مًا عوٟ املقبب ةْ ٙمق تترٙرًا

ٞ اهلوٌاإل  اشادقاَةٗ اهوملض ةٗ  اهوٌ٘ضمٚقا عّ م إ ًموً٘واإل ًقعٌوٞ    ٗةْ إ ٙاضوٌّ   اهركٚلو

 .ربامٚٞ ًتمل٘هٞ ٗياإل صوٞ ماثملاتاإل

  :الٍصاِٛ ٔاحلٗاد .ج 

ٞ عّ امل٘ابو  ٗاة  مٚقًامجيب ةْ ٙ ّٓ اهاترٙر هوتارئ عّ ُسآٞ املقبب  ي جيوب ةْ    درا١ اهعدصوٚ

 .شاِااجاإل ةْٗ ؼٚستمرض اه٘با٢  ٗاء

  :التٕقٗت املالٟي .د 

ْ٘ ملفاةٝ بص٠٘ ٗخاصٞ ةٗه٣م املطواه  ًِٕ  هئشافاةٝٗيهم  ةْ ٙتقَ اهاترٙر اهربامٛ ف٘رًا جيب

 .اْ اهاتارٙر تفتق ةٌٓٚأا ً  ًرٗر اه٘بم دجرا١اإل يرٗرٙٞ ماؽاي 
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    :ٔاالضتكاللٗٛاملٕضٕعٗٛ  .ٓ 

ٚ  ِٙملوٛ ةْ ٙصْ٘ املقبب جاُت امل٘ي٘عٚٞ ٗاء ا ٞ ت٘صوٚاتٕ ًٗااممأوا ف كوس    شاتئهٚٞ عِوق صو

ًوّ اهيكٚوس عووٟ ًمرفوٞ ًوا       عوٟ ًا ايا مت تصرٚح ً٘اطّ اهضم  اه  مت اهامري عوٚٔا موقإً 

 .يا مت تململ ت٘صٚاإل ًمِٚٞ 

   :تطاماإل .ٔ 

ٗ    ن ماإشاِاةشاِااجاإل ً  اه٘با٢  ٗاء ًِصحٌٞةْ تلْ٘ اها٘صٚاإل  جيب   نذتوا٢ب ًؤكوقٝ 

 .اةر كاوفًٞموً٘اإل ةخر٠ ًصاتاٝ ًّ ًص

 :ٔالتازٖذ اإلوطاٞ .ش 

ةراد اهاوارٙذ ٙفٚوق اهتوارئ مو ْ املوقبب ةخو         ذٚمل ةْ  دمعلى ًِاشب ةْ ٙلْ٘ اهاترٙر ً٘بمًا جيب 

 .عوٌٕ ذاٟ يهم اهاارٙذ  ن اُأمعاملار ت ث  ااذقاث ةٗ املماًئإل اه  يف اء

 :وطابكٛ املعاٖري .ح 

جورا١ اهمٌوٚوٞ اهربامٚوٞ ًوّ      إل اهربامٚوٞ املاملموٞ عِوق    املماٙ  ةٗ املٌارشا  نجيب ةْ تع  اهاتارٙر 

 .جرا١اإل املتمل٘هٞ عاةٝهإل ٗفتًاةجى طٌ ُٞ اهتارئ م ْ اهربامٞ بق مت تِفٚ ٓا 

  :جياشاإل .ط 

 ٗةْ ٙلوْ٘ اهاترٙور ًو٘جساً    داهرشواهٞ ٗةعٌٔوا   ٗيهم هاملوٚغةإ ٙلْ٘ اهاترٙر ةط٘ي مما جيب  جيب

 .خئي ظ٘ةٝ عرض ٗؼوٚى امل٘ي٘ ةْٗ اء

  :الطسٖٛ .ٙ 

هوٌصورٞ اه٘طِٚٞ ٗٓو٘ ًوا بوق ٙوؤثر      بق ملصى املقبب عوٟ ًموً٘اإل إ ميلّ اهلع  عِٔا ُظرًا

عوّ ٗيو  املصوا٢ى اؿصاشوٞ      ٗيف ٓ ٖ اؿاهٞ ٙملتٟ املقبب ًصوؤٗإً  دكاٌاي اهاترٙر اهربامٛ عوٟ 

 ةٗ اهصرٙٞ يف تترٙر ًِفصى إ ِٙعر.

  :املساجعٛ ملطٕدٚ التكسٖس .ك 

هضووٌاْ  ر٢ووٚض اهفرٙووب / ر٢ووٚض املرابملووٞ / املووقٙر املموومل   ًووّ بملووى  اهاترٙوور جيووب ًراجمووٞ ًصوو٘ةٝ  

 .اهصرٞ املِٔٚٞ ٗاهمقاهٞ اهتاُُ٘ٚٞ هاتارٙر اهقٙ٘اْ ٗاهِاا٢خ ٗاها٘صٚاإل اه٘ارةٝ فٚٔا

 :العالقات اخلازجٗٛ  :ضادضًا

اها٘صٚاإل اه  ْ ٓقي اهقٙ٘اْ ًّ اهتٚاَ م عٌاي اهاقبٚب ٗتتقٍٙ اهاتارٙر اهربامٚٞ ًاضٌِٞ اهِاا٢خ ٗ 

ٞ هٚٔا ٓ٘ تمسٙس ًملقة اهعفافٚٞ ٗاملصا٢وٞ عّ اا مت اه٘ص٘ي  ٗملتوب اهوقٙ٘اْ ةبصوٟ ةرجواإل اهلفوا١ٝ       دً٘اي اهماًو

ٞ     صئذٚٞ ٗاهاط٘ٙرٙٞ اه  ٙاٍ جرا١اإل اهاص٘ٙملٚٞ ٗاءًّ خئي اء  دؽايٓا ًّ بملوى اؾٔواإل اـايومٞ هوربامو

ارٙرٖ ياإل ةٌٓٚوٞ بصو٠٘ هضوٌاْ اؾو٘ةٝ اهماهٚوٞ اعٌواي ٗتتوارٙر        ْ عئبوٞ اهوقٙ٘اْ مواملٔاٌني م عٌاهوٕ ٗتتو     اه ا فو 

 .اهاقبٚب
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شوواهٚب ٗاهاتِٚوواإل ٗيووٌاْ اؾوو٘ةٝ   عوووٟ اهووقٙ٘اْ ةراشووٞ اه٘شووا٢ى اهئزًووٞ هارتٚووب اها٘اصووى م ذووقث اا     .2

كاو  ةظلاي ٗةةٗاإل اها٘اصى هِعور تتوارٙر اهاوقبٚب     ٗاشادقاَ دًٗضًٌُ٘ا اهماهٚٞ هل ا اها٘اصى ظلًئ

 .اه  مت اها٘صى اهٚٔا ًّ ةجى ؼتٚب ةٓقاي اهقٙ٘اْٗاهِاا٢خ 

يف عئباووٕ ًوو  اهصوووطاإل اهاعوورٙمٚٞ ٗاهاِفٚ ٙووٞ      ٗاهتوواُُ٘ٛطووار اهقشووا٘رٜ  هاووساَ ماءعوووٟ اهووقٙ٘اْ اء  .1

 .ٗفوض اه٘زرا١ ك٣ٚٔٞ تقبٚب ًماُٗٞ هلٍ  ٗيهم ماسٗٙقٍٓ ماهاتارٙر اهربامٚٞٗااعٚاْ كاه ملاْ 

تصاي اهفماي ً  اهتِ٘اإل اهرمسٚٞ ماهصوطاإل اهاعورٙمٚٞ ٗاهاِفٚ ٙوٞ ًوّ    ءعوٟ اهقٙ٘اْ اذافظٞ عوٟ ا .2

 .ٙصاي ٗجٔٞ ُظر اهقٙ٘اْ ذ٘ي ً٘ي٘  اهاقبٚب ةجى 

عوٟ اهقٙ٘اْ اؿص٘ي عوٟ ةذوقث املموً٘واإل ذو٘ي ةعٌواي تووم اهصووطاإل ٗؾأُوا ًٗاامموٞ ًوا ٙثوار ًوّ             .3

 .عوٟ ةراشأا ملتًاٖ  ٗٙمٌى ًصربملى ًصؤٗهٚٔا فٌٚا ٙاموب م عٌاي اهقٙ٘اْ ٗتتارٙ

شوافاةٝ ًوّ   ذاٚاجواإل املٔواٌني  م عٌواي اهوقٙ٘اْ ٗتتوارٙرٖ ٗاء      عوٟ اهقٙ٘اْ ٗيو  خطوٞ هرصوق ٗؼوٚوى      .4

طووراي كاهصوووطاإل اهاعوورٙمٚٞ ٗاهاِفٚ ٙووٞ ٗاؾٔوواإل اـايوومٞ هوربامووٞ         اهاو ٙووٞ املرتووقٝ ًووّ توووم اا   

 .ٗا اٌ  ملافٞ ًلُ٘اتٕ مٔقي ؼصني ةعٌاي اهاقبٚب

 :عٛاملتاب :ضابعًا

جوورا١اإل اهئزًووٞ اء ٗاؽوواي( ةفضووى املٌارشوواإل املِٔٚووٞ Monitoringِٙملوووٛ عوووٟ اهووقٙ٘اْ يووٌاْ رصووق ) 

شاهٚب ٗتتِٚاإل ًامقةٝ توقعٍ  ةفضى ًّ خئي ةارٝ اؾ٘ةٝ اعٌاي ٗتتارٙر اهاقبٚب عوٟ اهِر٘ اا هاط٘ٙر ُظاَ 

را١اإل املاموتوٞ مِظواَ يومل  اؾو٘ةٝ     جو عٚمل ٙوسٗة اهوقٙ٘اْ ما كٚوق ًمتو٘ي مو ْ اهصٚاشواإل ٗاء       دةُعطٞ اهاقبٚب

ٓٛ ًِاشملٞ ٗكافٚٞ ٗتا٘افب ً  املمواٙ  املِٔٚوٞ ٗاملاطوملواإل اهتاُُ٘ٚوٞ ٗةْ اهاتوارٙر اهصواةرٝ عوّ اهوقٙ٘اْ ًئ٢ٌوٞ          

  .جرا١اإل اهاصرٚرٚٞ يف ذاهٞ ٗج٘ة بص٘ر ةثِا١ عٌوٚٞ اهرصقاء ٗاؽاي دهل ٖ اهظرٗي

 :التدقٗل الداخم٘ .1

ةارٝ اهموٚوا عووٟ   ٗيهوم ملصواعقٝ اء   جورا١ اهاوقبٚب اهوقاخوٛ    م٣ٚوٞ ًِاشوملٞ ء  ِٙملووٛ عووٟ اهوقٙ٘اْ ت٣ٚٔوٞ     

 .ملفا١ٝ ٗفاعوٚٞ ةةا١ ااعٌايةارٝ فماهٞ عوٟ عٌوٚاإل اهقٙ٘اْ ٗاؿفان عوٟ ج٘ةٝ ةةا٢ٕ ٗيٌاْ  ؼتٚب 

 :وساجعٛ تٕنٗد اجلٕدٚ .2

ٞ      .ة   ها٘كٚووق ِٙملوووٛ عوووٟ اهووقٙ٘اْ  تتٚووٍٚ جوو٘ةٝ ةعٌوواي ٗتتووارٙر اهووقٙ٘اْ ًووّ خووئي ًراجمووٞ إذتوو

ٞ         داؾ٘ةٝ ٗةْ تواٍ املراجموٞ عووٟ     دعٚومل تركوس عووٟ اهت٘اعوق ٗاململواةئ املِٔٚوٞ ٗاها٘صوٚاإل املِٔحٚو

عٌوٚوٞ اهاوقبٚب    اُأوا١ ًوّ توقبٚتٔا ًٗوفواإل ةخور٠ بملوى       اإُأا١ةشاط عِٚٞ ًّ املوفاإل اه  مت 

٢خ ًراجمووٞ ةارٝ مِاوواخطووار اء جرا٢ٚووٞ ٗاملِٔحٚووٞ ٗيووٌّ ًموواٙ  ًمِٚووٞ تماٌووق عوووٟ اهت٘اعووق اء  

 .اؾ٘ةٝ ت٘كٚق

مٔقي تتقٍٙ ص٘رٝ ظاًوٞ ًٗ٘ي٘عٚٞ ذو٘ي ٗيو    ِٙملوٛ عوٟ اهقٙ٘اْ تتٍٚٚ ُظاَ يمل  اؾ٘ةٝ  .ب 

ٗيف ٓو ا اهصوٚاق جيوب اها كوق ًوّ       دُظاَ  ةارٝ اؾ٘ةٝ ٗتعوٚوٕ ٗؼقٙق ُتاط اهت٘ٝ ٗاهضم  مٕ

٘  ٗ دةارٝ اؾوو٘ةٝ ٙاٌاظووٟ ًوو  ًموواٙ   ةْ اهِظوواَ   اْ ٗٙمٌووى ملفووا١ٝ  ٙفووٛ  اطوملوواإل اؾوو٘ةٝ ماهووقٙ

 .ٗفاعوٚٞ
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 :اهاتٍٚٚ ا اإإل اهااهٚٞ وطٛجيب ةْ ٙاهاط٘ٙر املصاٌر ؾ٘ةٝ ةعٌاي ٗتتارٙر اهاقبٚب  هواٙاإل .د 

ٞ   ٞاءشياتٚحٚتطملٚب  دجرا١اإلُعطٞ ٗاءةارٝ اا  ٞ    .ُٗاا٢خ اـطوٞ اهاِفٚ ٙو  دةارٝ املو٘ارة اهملعورٙ

ْ   تِظوٍٚ ٗتطو   داهمئبٞ ً  املصافٚقّٙ ًّ تتارٙر اهقٙ٘اْ ريوا   د٘ٙر اهمٌوٚواإل اهر٢ٚصوٚٞ يف اهوقٙ٘ا

 .ؼتٚب ةٓقاي اهقٙ٘اْ دٗؼفٚس ً٘نفٛ اهقٙ٘اْ

 :زصد اآلزاٞ اخلازجٗٛ .3

را١ اـارجٚوووٞ ياإل اهمئبوووٞ م عٌووواي اهوووقٙ٘اْ ٗؼوٚوووؤا ٗت٘ثٚتٔوووا ٗةخووو    ِٙملووووٛ عووووٟ اهوووقٙ٘اْ رصوووق اة 

 .شياتٚحٚٞ ًٗاطوملاإل اؾ٘ةٝٓقاي اءُاا٢حٔا ممني اإعاملار عِق ٗي  اا

 :التخطني ٔالتطٕٖس لٍعاً ضبط اجلٕدٚ .4

ِٙملوٛ عوٟ اهقٙ٘اْ م ي اؾٔ٘ة اهئزًٞ هارصوني كفوا١ٝ ٗفماهٚوٞ تِفٚو  ُظواَ يومل  اؾو٘ةٝ ٗؼتٚوب         

شووافاةٝ ًووّ ةفضووى املٌارشوواإل فوور  اهارصووني املصوواٌرٝ ًووّ خووئي تِفٚوو  ًٌٔوواإل ًراجمووٞ اهِظوورا١ ٗاء 

 .عاٌاةٙٞاةاإل اءظٔاهقٗهٚٞ ٗاهصمٛ هورص٘ي عوٟ 

 :جساٞات التصخٗخٗٛاإل .5

معولى ًصواٌر ًوق٠ اه٘فوا١  اطوملواإل اؾو٘ةٝ       ٘ا ِٙملوٛ عوٟ اهتا٢ٌني ممٌوٚٞ اهاوقبٚب ةْ ٙراجمو   .ة 

موو ٜ كاهفوواإل ٙلاعووفُ٘ٔا ةٗ ُتوواط يووم  تظٔوور يف عٌوٚووٞ اهاووقبٚب  ًصووؤٗهٍِٚٔٗةْ ٙواٍ تملوٚووغ  

 .ٝةارٝ اؾ٘ة جرا١اإل اهاصرٚرٚٞ ك ةاٝ هاط٘ٙر ُظاَ اي اء ؽٗت٘ثٚتٔا مورض يٌاْ 

جيوووب  موووئغ ر٢وووٚض اهوووقٙ٘اْ مِاوووا٢خ ًراجمووواإل ًرابملوووٞ اؾووو٘ةٝ هاٌلِٚوووٕ ًوووّ  ؽووواي اءجووورا١اإل        .ب 

 .اهاصرٚرٚٞ غص٘  يهم
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 احملٕز السابع

 } وساجعات تٕنٗد اجلٕدٚ {

 

 املفًّٕ ٔاألِداف: أٔاًل:

 :اجلٕدٚ تٕنٗدوساجعٛ  .1

را١اإل ٗةعٌاي اهربامٞ ٗاملماٙ  املمٌو٘ي مٔوا   جيا كاُم اهصٚاشاإل ٗاء مفرا هملٚاْ ًا ٓٛ بٚاَ املراج  

هاوساَ اهوقٙ٘اْ ًٗ٘نفٚوٕ ماملمواٙ  ياإل اهصووٞ       ى فو بق صٌٌم ٗجيرٜ تطملٚتٔوا ةٗ تِفٚو ٓا عووٟ مو٘ ٙل    

زٙاةٝ فور    مٔقييا كاُم اهاتارٙر اهصاةرٝ ًِاشملٞ  ًٗا  دٗاهصٚاشاإل ٗاءجرا١اإل اهصاةرٝ عّ اهقٙ٘اْ

 .ؼصني فماهٚٞ ٗكفا١ٝ اهقٙ٘اْ

 :داف الكٗاً مبساجعٛ تٕنٗد اجلٕدٚأِ .2

 :متلّ ُاا٢خ ًراجمٞ ت٘كٚق اؾ٘ةٝ اهقٙ٘اْ ًّ

 ٗفتوووًاتتوووقٍٙ يوووٌاُا هووور٢ٚض اهوووقٙ٘اْ ٗااطوووراي ياإل املصوووورٞ ةُوووٕ مت  جووورا١ املٌٔووواإل اهربامٚوووٞ     .ة 

هوٌموواٙ  املامووواري عوٚٔوووا ٗةْ هوووقٙ٘اْ شٚاشووواإل ٗ جووورا١اإل با٢ٌوووٞ ًووّ ظووو ُٔا يوووٌاْ اؾووو٘ةٝ يف    

 .ةعٌاهٕ ٗتتارٙرٖ

 .تتٍٚٚ كفا١ٝ ٗفماهٚٞ اهقٙ٘اْ ٗاهمٌى عوٟ ؼصِٚٔا .ب 

تتٍٚٚ املداطر اه  بق ٙوتآا اهقٙ٘اْ جرا١ ً٘نفني إ مياولْ٘ اهلفوا١اإل ٗاـو اإل املِاشوملٞ ةٗ     .د 

املمووواٙ  املِٔٚوووٞ ٗاملاطوملووواإل اهتاُُ٘ٚوووٞ ٗاهاِظٌٚٚوووٞ       نجووورا١ تِفٚووو  ًٌٔووواإل ربامٚوووٞ إ متاثوووى     

 .ٗشٚاشاإل اهقٙ٘اْ ٗ جرا١اتٕ

هيبٚووووٞ شٚاشوووواإل اهووووقٙ٘اْ ٗ جرا١اتووووٕ ٗتطوووو٘ٙر خوووو اإل ًٗٔوووواراإل   اشووووياتٚحٚاإلاة ٗتِفٚوووو   عووووق .ة 

ٗيهم خقًٞ يف اهلقي اهِٔا٢ٛ هوقٙ٘اْ املاٌثوى يف جٔواز ًاطو٘ر مياووم اهتوقرٝ عووٟ        دامل٘نفني

 .تتقٍٙ تتارٙر ربامٚٞ ًِاشملٞ يف نى اهظرٗي اهتا٢ٌٞ

 :السقابٛ املالٗٛ وّىٛ يف وطتٕٝ   اجلٕدٚ عٛ تٕنٗدوساجوطاز  ثاًٌٗا:

 :التدطٗط ملساجعٛ املّىٛ السقابٗٛ .1

جيب  عقاة خطٞ ًراجمٞ املٌٔوٞ اهربامٚوٞ عٚومل تعواٌى عووٟ اآوقاي ٗاملو٘ارة اهئزًوٞ ٗاهِطواق           .ة 

  .ًِٗٔحٚٞ اهمٌى ٗاءطار اهتاُُ٘ٛ ٗ  ٖ

 .هودطٞ املصاةق عوٚٔا ٗفتًاجيب  جرا١ ًراجمٞ ت٘كٚق اؾ٘ةٝ  .ب 

جاٌا  ً  فرٙب اهمٌى امللو  ماهاقبٚب هورص٘ي عوٟ تصو٘ر ًملوقةٜ   فرٙب املراجمٞ اء جيب عوٟ .د 

ةْ ملصوى عووٟ لٚوو  ًوفواإل ًٌٔوٞ اهاوقبٚب ًلاٌووٞ ًِٗصوتٞ يف اه٘بووم        ٗ دذو٘ي ًٌٔوٞ اهاوقبٚب   

 .املِاشب
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ْ    جيب  .ة  ٗاهمٌوى عووٟ    دعوٟ فرٙب املراجمٞ فٍٔ ًٌٔٞ اهاقبٚب ٗاملرجمٚواإل اهفِٚوٞ املمِٚوٞ يف اهوقٙ٘ا

ا٘صوى اهٚٔوا   مت اهشواِااجاإل اهو    ًٌٔوٞ اهاوقبٚب ٗاملموً٘واإل املاهٚوٞ ٗاء     ُاتا٢ٚٞ ه٘ثا٢ب ًراجمٞ 

 .ٗتترٙر اهاقبٚب

تترٙور اهاوقبٚب ٗ صوقارٖ     اشوالٌاي جيب ةْ تاٍ ًراجمٞ ت٘كٚق اؾ٘ةٝ ًا بملى اءصقار ةٜ  بملوى   .ٖ 

ٗيهوووم هوا كوووق ًوووّ ةْ اهاوووقبٚب ٙطوووامب املِٔحٚوووٞ ٗاملٌارشووواإل املماٌوووقٝ ٗةٜ ًاطوملووواإل باُُ٘ٚوووٞ  

 ٞ ٞ     ٗتِظٌٚٚو ٗكو هم ٙوواٍ ًراجموٞ ت٘كٚووق    دةخور٠ ٗةْ اهاترٙوور ًِاشوب يف نوى اهظوورٗي اهتا٢ٌو

 .اؾ٘ةٝ ًا ممق اءصقار  ةٜ ممق  صقار اهاترٙر ًّ طري اهقٙ٘اْ

املٔواَ   اشاحامٞجيب ةْ تاٍ ًراجمٞ ااشاهٚب املاملمٞ ًّ بملى فرٙب اهاقبٚب ٗيهم هاتٍٚٚ ًق٠  .ٗ 

 . اهقٗهٚٞاهربامٚٞ ملاطوملاإل ًِٔحٚٞ اهقٙ٘اْ ٗاملماٙ 

  :يف عوٟ فرٙب املراجمٞ اهِظر  جيب .ز 

 .ظرٗط املرجمٚٞ ٗصٚوٞ خطاب اهالوٚ  -

 .فٍٔ ةُعطٞ اؾٔٞ اـايمٞ هوربامٞ   -

 .اهفيٝ اهسًِٚٞ املتقرٝ هؤٌٌٞ  -

 .تتٍٚٚ ُظاَ اهربامٞ اهقاخوٛ  -

 .تتٍٚٚ كاطر اهاقبٚب  -

 .ي٘ام  تلِ٘ه٘جٚا املموً٘اإل  -

 .إل اهافصٚوٚٞجرا١اجرا١اإل اهاروٚوٚٞ ٗ اءاء  -

 .املصادوصٞ ٗاءشاِااجاإلتتٍٚٚ اهِاا٢خ    -

 .ةٗراق اهمٌى ٗذفظٔا اشادقاَ   -

 .املراجماإل ًّ بملى املصؤٗي ااعوٟ  -

 .ااذقاث اهئذتٞ  -

 .ٗاملماٙ  اهربامٚٞ اهمل٣ٚٞ اهاعرٙمٚٞ  -

 .اءةارٝخطاب   -

 .كاعاي ذاإإل اإذاٚاي ٗاـط  ؽاي اهاقام  اهئزًٞ يف ذاهٞ    -

 .املصا  تضارب  -

 .تتارٙر اهاقبٚب اهصامتٞ   -

 .يافٚٞ ُاٚحٞ خئفاإل يف اهرةٜ مني ةعضا١ اهفرٙب جرا١اإل     -

 .كفا١ٝ ًٗؤٓئإل اهفرٙب امللو  ماهاقبٚب   -
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 :تٍفٗر وساجعٛ تٕنٗد اجلٕدٚ .2

ٗاهمٌوووى عووووٟ ( Checklists)موووراًخ عٌوووى ٗبووو٘ا٢ٍ ًراجموووٞ ًصوووٌٌٞ ًصوووملتا   اشوووادقاَِٙملووووٛ  .ة 

 .ِاا٢خاه ٗاشادئ ؼوٚؤا 

جيوووب ةْ ٙاووو٘فر ملوفووواإل ًراجموووٞ ت٘كٚوووق اؾووو٘ةٝ ةةهوووٞ  ثملووواإل كافٚوووٞ ًِٗاشوووملٞ هوووقعٍ اهِاوووا٢خ       .ب 

  .ٗاءشاِااجاإل ٗاها٘صٚاإل ٗاهمٌى عوٟ ت٘ثٚتٔا

بوو٘ا٢ٍ اهارتووب  ماشووالٌاييف ًصووا٠٘ ًٌٔووٞ اهربامووٞ املاهٚووٞ  اؾوو٘ةٝ  ت٘كٚووقجوورا١ ًراجمووٞ  اٍ ٙوو .د 

(Checklists ٗاهمٌى عوٟ ؼوٚؤا ) (2ًورب ربٍ ) داا٢خاهِ ٗاشادئ. 

جيب عوٟ فرٙب املراجمٞ تلّ٘ٙ رةٜ مع ْ ج٘ةٝ اهمٌى املِحس عّ طرٙب املتاموٞ اهعدصٚٞ ةٗ عّ  .ة 

 .ةٗ ةٜ ٗشٚوٞ ةخر٠ ٗؼقٙق ااشملاب اهلاًِٞ ٗرا١ ااةا١    املريٛ اإشاملٚاْطرٙب 

 :اإلغساف عمٜ فسٖل املساجعٛ .3

ي ًِاشوب عووٟ فرٙوب املراجموٞ ٗعووٟ تتوقَ اهمٌوى        ِٙملوٛ عوٟ ًقٙر ًقٙرٙٞ ت٘كٚق اؾ٘ةٝ يوٌاْ  ظورا  

 . ا ٙلفى ت ةٙٞ املٌٔٞ عوٟ م٘ ًِاشب ٗيف ااٗباإل اذقةٝ

 :تكسٖس فسٖل املساجعٛ ٔوتابعتْ .4

جاٌووا  ًوو  فرٙووب اهاووقبٚب ملِابعووٞ املئذظوواإل ٗاها كووق ًووّ ةُٔووا       جيووب عوووٟ فرٙووب املراجمووٞ اء   .ة 

 .ًفًٔ٘ٞ معلى ٗايح

 دةارٝ اهووقٙ٘اْ   ناؾوو٘ةٝ  ت٘كٚووقًراجموواإل ٗت٘صووٚاإل ُاووا٢خ جيووب عوووٟ فرٙووب املراجمووٞ تتووقٍٙ    .ب 

ٞ     اهاساًواً ٗاه  ٓوٛ ًتيذواإل هوارصوني ٗاهاطو٘ٙر  وا ٙلفوى         د ِٔحٚوٞ اهوقٙ٘اْ ٗاملمواٙ  اهقٗهٚو

ٗٙا٘جووب عوووٟ فرٙووب اهاووقبٚب ةْ ٙضوو  اـطوو  اهئزًووٞ ملماؾووٞ ةٗجووٕ اهتصوو٘ر عوووٟ يوو١٘ ُاووا٢خ  

 .املراجماإل

جورا١اإل اهاصورٚرٚٞ   ؽواي اء  خاملواراإل هوا كوق ًوّ    اةٝ اهتٚواَ م اؾ٘ ت٘كٚق ًقٙرٙٞجيب عوٟ  .د 

ذاٚاجوواإل اء ؼقٙووق اؾوو٘ةٝ يف ت٘كٚووقُاووا٢خ ًراجموواإل  اشوواوئيٗعوووٟ جٔوواز اهووقٙ٘اْ  داهئزًووٞ

 .اهاقرٙملٚٞ مل٘نفٕٚ معلى عاَ

 :زقابٛ األداٞ ثالجًا:

 :املفاِٗي األضاضٗٛ لسقابٛ األداٞ .1

فروا ًصواتى ًٗ٘يو٘عٛ ًٗ٘ثو٘ق موٕ ملوا  يا كاُوم  تمٔوقاإل         )ُٔوا  ( رباموٞ ااةا١ م  2244ٙمري املمٚار )

 اإباصوواةململوواةئ   ٗفتووًااؿلً٘ووٞ ةٗ ةُظٌأووا ةٗ عٌوٚاتٔووا ةٗ مرافٔووا ةٗ ةُعووطأا ةٗ ًؤشصوواتٔا تمٌووى      

 (.هوارصني  ٗاهلفا١ٝ ٗاهفماهٚٞ ًٗا  يا كاْ ِٓان فاًإ

  :ٔالهفاٞٚ ٔالفعالٗٛ نىا ٖم٘ االقتصادٔميهَ تعسٖف 

  :صاداالقت .أ 

تتوٚى تلوفٞ املصاةر املصادقًٞ يف اهمٌى املِحس ً  ًراعاٝ اه٘بوم ٗاهِ٘عٚوٞ ٗاهلٌٚواإل املِاشوملٞ     

 .يف يهم اهمٌى
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  :الهفاٞٚ .ب 

ااًثى هوٌ٘ارة املااذٞ ًوّ خوئي ترظوٚق اهمئبوٞ موني املدرجواإل ٗاملو٘ارة         اإشاوئياهتقرٝ عوٟ 

 .ًّ ةجى  ُااجٔا اشادقًماه  

 :الفعالٗٛ  .ج 

اهصٚاشاإل ٗاه اًخ املطملتٞ ةٗ املسً  تطملٚتٔا هارتٚوب اآوقاي املرشوً٘ٞ ٗيهوم     ًق٠ جق٠ٗ 

 . تارُٞ ااثر املرج٘ ً  ااثر اهفموٛ همٌى ًمني

 :أِداف زقابٛ األداٞ .2

 :تمسٙس املصا٢وٞ ٗتط٘ٙر اءةارٝ يف اهتطا  اهماَ ًّ خئي  نتٔقي ربامٞ ااةا١ 

ةا١ ملصوواعقتٔا عوووٟ ممارشووٞ صووئذٚاإل املصووا٢وٞ ػوواٖ    مووئغ اهصوووطٞ اهاعوورٙمٚٞ مِاووا٢خ ربامووٞ اا  .ة 

 .اهصوطٞ اهاِفٚ ٙٞ

ًصاعقٝ اهصوطٞ اهاِفٚ ٙٞ ٗةصراب اهترار عوٟ تتٍٚٚ ج٘ةٝ اهصٚاشواإل املاملموٞ ٗؼقٙوق ًو٘اطّ      .ب 

 .اءجرا١اإل اهئزًٞ ماط٘ٙرٓا ٗاؽاياـوى فٚٔا هاصرٚح ًصارٓا 

ً٘ارةٓوا ًوّ    اشادقاَ٘ٙر ةةا٢ٔا ٗترظٚق ت٘جٕٚ اؾٔاإل اـايمٞ هوربامٞ م٘ ةفضى اهصملى هاط .د 

 .ةجى ؼتٚب ةٓقافٔا

 :وطاز زقابٛ األداٞ .3

 :لسقابٛ اإلداٞ االضرتاتٗج٘التدطٗط  .أ 

اها٘جٔووواإل اءشوووياتٚحٚٞ    نًٌٔووواإل اهرباموووٞ معووولى عووواَ    ِٙملووووٛ ةْ ؽضووو  ًِٔحٚوووٞ    -

 .هوقٙ٘اْ

 .ٞاملٌٔاإل اهربامٚٞ اذاٌى تِفٚ ٓا خئي فيٝ ًمِٚ ٗاُاتا١ِٙملوٛ ترتٚب  -

 .اءةارٝ اهموٚا هوقْٙ٘ هوٌ٘افتٞ عوٚٔا  نرف  ًتيذاإل املٌٔاإل  -

 :الكٗاً مبّىات زقابٛ األداٞ .ب 

 :وسحمٛ التدطٗط ملّىات السقابٛ -

فٍٔ اؾٔٞ اـايمٞ هوربامٞ ةٗ اه ُاًخ اٗ اهِعاط ٗقٚطٔا ًوّ خوئي لو      .2

املتوامئإل ًو     اهملٚاُاإل ٗاملموً٘اإل ٗاه٘ثا٢ب اهتاُُ٘ٚٞ ٗاملاهٚوٞ ٗاذاشوملٚٞ ٗ جورا١   

ةشوواهٚب اهاروٚووى املوواهٛ ٗفٔووٍ م٣ٚووٞ ةُظٌووٞ اؿاشووب اةهووٛ  ٗاشووادقاَاملصووؤٗهني 

ٗاهصئذٚاإل ٗااٗصاي اه٘نٚفٚٞ ٗفٍٔ ُظاَ اهربامٞ اهقاخوٛ ٗؼقٙوق ًو٘اطّ   

 .اهت٘ٝ ٗاهضم  فٕٚ
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تتٍٚٚ املداطر مٔقي تتوٚا كاطر اهربامٞ ًّ خئي اهيكٚس عوٟ ا واإإل   .1

ٗاهلفوا١ٝ   اإباصواة رتفمٞ اه  ًّ ظ ُٔا ةْ إ متلوّ ًوّ ؼتٚوب    ياإل املداطر امل

اْ ٙفعى املقبب يف اهلع  عوّ ةٓوٍ    اذاٌاهٚٞٗميثى خطر اهربامٞ يف  دٗاهفماهٚٞ

مو ْ ِٓوان ُتواط يوم  يف ذوني ةُٔوا        اإشاِااديم  املعرٗ  اٗ اؾٔٞ اٗ  ةٗجٕ

٘ خطور فعوى   ٗك هم ِٙملوٛ عوٟ املقبب تتٍٚٚ اـطر املوئزَ ٗٓو   د   ً٘ج٘ةٝ

ٗاهلفوا١ٝ ٗاهفماهٚوٞ يف نوى  ٚواب      اإباصواة اؾٔٞ اـايمٞ هورباموٞ يف ؼتٚوب   

 .املرابملاإل اهقاخوٚٞ

ؼقٙق ًماٙ  اهربامٞ ٗ ميلّ تمرٙ  ًمواٙ  اهرباموٞ عووٟ ةُٔوا ًمواٙ  ًمت٘هوٞ        .2

ٙتاط عوٟ ةشاشٕ ًئ٢ٌٞ اهِظٍ ٗاملٌارشاإل  ميلّ اه٘ص٘ي  هٚٔا ٗتعلى ًرجمًا

فا١ٝ ٗفماهٚٞ اهمٌوٚواإل ٗاهو اًخ ًِٗٔوا اهتو٘اُني اهو  ؼلوٍ       ٗك اباصاةًٗق٠ 

اهصٚاشووووواإل ٗاملمووووواٙ  ٗاهتوووووراراإل ٗاهوووووو٘ا٢ح   دمٞ هورباموووووٞيوووووعٌوووووى اؾٔوووووٞ اـا

 .اهاِظٌٚٚٞ هوحٔٞ اـايمٞ هوربامٞ ٗااةهٞ ًٗماٙ  ااةا١ ٗ  ٓا

  جرا١اإل ربامٚٞ تفصٚوٚٞ ً٘ي٘عٞ خصٚصواً   ن عقاة مرُاًخ اهربامٞ ٗترلإ  .3

ٞ    ًووّ ًا ٗٙمووق يوومل  مرُوواًخ اهربامووٞ  جوورا١ ًطو٘موو     دةجووى  خاٚووار ةٓووقاي اهرباموو

ذصوووب ًمووواٙ   اءُا٘شووواٜ ذٚووومل ةُوووٕ " جيوووب ةْ ٙاووو٘ن املوووقبب مرفوووٞ اهمٌوووى     

اؿصووو٘ي عووووٟ رباموووٞ ياإل جووو٘ةٝ ًِٗحوووسٝ مطرٙتوووٞ     ناهربوووامٛ مطرٙتوووٞ توووؤٗي  

عوووووٟ ٗملاوووٜ٘ اه ُوووواًخ   داباصووواةٙٞ ٗفقٙووووٞ ٗفماهوووٞ ٗيف امل٘اعٚووووق اذووووقةٝ "  

ٗكفا١ٝ ٗفماهٚٞ اهمٌوٚاإل ٗ ًمواٙ    ماباصاةاآقاي اهفرعٚٞ هوربامٞ املاموتٞ 

    ٞ ٗةشوو٣وٞ اهربامووٞ ٗااةهووٞ اهوو  شووٚاٍ     داهربامووٞ هلووى ٓووقي ًووّ اآووقاي اهفرعٚوو

   ٞ ٗاهفرٙوب امللوو  ماِفٚو      دلمٔا ٗ كٚفٚٞ  خاٚار اهمِٚاإل ٗتتِٚواإل لو  ااةهو

ٝ اهسًِٚوووٞ املا٘بمووٞ هاِفٚووو  اهمٌوووى  ااعٌوواي اهربامٚوووٞ ٗكٚفٚوووٞ اهاِفٚوو  ٗاهفوووي  

ٗؼقٙووق  داهوو  شٚعووٌؤا اهفرووا   املصوواِقٜٗذحووٍ اهمِٚوواإل   دًٗلوواْ اهاِفٚوو  

ُ٘عٚوووٞ املدووواطر اذاٌووووٞ ٗتتوووقٙر اهفووويٝ اهسًِٚوووٞ ٗاملووو٘ارة اهملعووورٙٞ ٗاه٘شوووا٢ى     

 .اهئزًٞ هاِفٚ  مرُاًخ اهربامٞ

 :وسحمٛ تٍفٗر أعىاه السقابٛ -

ٝ تصٌٍٚ  .2 اهمٌوى عٚومل    ةٗراقٚوٛ ؼفوظ يف ًوو    هلوى ٓوقي رباموٞ تفصو     اشواٌار

تعووواٌى عووووٟ مٚاُووواإل تامووووب ماهفر٘صووواإل املسًووو  تِفٚووو ٓا ٗاملموً٘ووواإل اهووو  مت  

 .اءثملاإلعوٕٚ ًّ ةةهٞ  اإشاِاةاؿص٘ي عوٚٔا ًٗا مت 

 داملتوووامئإل دتِفٚووو  فر٘صووواإل اهرباموووٞ ًوووّ خوووئي اهفروووا املصووواِقٜ هو٘ثوووا٢ب     .1

 .اهسٙاراإل ٗاملماِٙاإل املٚقاُٚٞ دٚاُاإلاإشامل جرا١  داهاراهٚى املاهٚٞ ٗاءذصا٢ٚٞ
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ل  ةةهٞ اءثملاإل ٗؼوٚؤا ذٚومل ِٙملووٛ اؿصو٘ي عووٟ ةةهوٞ  ثملواإل ياإل كفوا١ٝ         .2

املوووقبب ٗرةٙوووٕ ذووو٘ي اؾٔوووٞ اـايووومٞ       اشووواِااجاإل ًِٗاشوووملٞ ًٗمت٘هوووٞ  توووقعٍ   

 ٞ ٕ ةةهووووٞ   نٗتصووووِ  ااةهوووٞ يف ربامووووٞ ااةا١   دهوربامووو ًٗاةٙووووٞ ٗظووووف٘ٙٞ  ًصووواِقٙ

كاو  اهاتِٚاإل هو٘ص٘ي  ماشامٌايممق يهم ؼوٚى ااةهٞ ثٍ ٙاٍ  دٗؼوٚوٚٞ

ٗكفووووا١ٝ ٗفماهٚووووٞ عٌوٚوووواإل اؾٔووووٞ اـايوووومٞ   اباصوووواةذوووو٘ي  اشوووواِااجاإل  ن

 .هوربامٞ

 :وسحمٛ إصداز تكسٖس السقابٛ -

2.   ٕ  دمتثى ًص٘ةٝ اهاترٙر خامتٞ اهمٌى املٚقاُٛ ٗاهاروٚئإل ٗكى ًا مت اهِظور فٚو

ب ةْ ٙص  اهاترٙور ةٓوقاي ُٗطواق    ٗجي دكٌا ميثى خئصاإل ٗت٘صٚاإل اهقٙ٘اْ

 داهربامٞ ٗع٘ا٢ب ُطاق عٌى املوقبب ٗةشوملاب يهوم ٗةٓوٍ اؿتوا٢ب ٗاءشواِااجاإل      

ربامٞ ااةا١ يف ظلى ًئذظاإل يوٌّ ًِظً٘وٞ ؼاوٜ٘     اشاِااجاإلٗتاٍ كاامٞ 

 :عوٟ اهمِاصر اهااهٚٞ

  :احلالٛ -

 .ٗٓٛ ٗص  اه٘ي  اهتا٢ٍ ٗظرذٕ كٌا ٓ٘ )ًا ٓ٘ اه٘ي  اهتا٢ٍ (

  :ٗازاملع -

 ًٚساْ املتارُٞ اه ٜ ٙاٍ اهتٚاط عوٕٚ ) كٚ  ِٙملوٛ اْ ٙلْ٘ اه٘ي  (.

  :األثس -

هفموووٛ ( ٗاملمٚووار  مووني اؿاهووٞ )اه٘ابوو  ا   اإموورايملعوواكى اهِاػووٞ عووّ   ا

 .()اه٘ي  املفيض

  :الطبب -

 .مني اؿاهٞ ٗاملمٚار اخائيٗج٘ة   ناهظري اه ٜ ةة٠ 

 ي  داهملِووو٘ة ٗااُعوووطٞ املمِٚوووٞ ماهرباموووٞذصوووب  ٗاإُملاشووواإل موووراز طملٚموووٞ اةثوووار  .1

ٞ  تادوو  اةثوووار ةظوولاإً   ٞ  دًاةٙوووٞ دكاوفوووٞ ًاهٚوو ٞ  دباُُ٘ٚوووٞ دزًِٚوو م٣ٚٚوووٞ ٗ  دصوورٚ

 .ُ٘عٚٞ

ٙامني عرض ًص٘ةٝ اهاترٙر ٗاءشاِااجاإل عوٟ ًصؤٗهٛ اهقٙ٘اْ ًوّ ةجوى فٔوٍ     .2

 .كٌا ٙامني ًِابعإ ً  اؾٔٞ اـايمٞ هوربامٞ دكاًى هوتضاٙا املطرٗذٞ

عِ٘اْ ٗخوفٚٞ اؾٔٞ اـايمٞ هوربامٞ ٗةٓوقاي   هاترٙر اهِٔا٢ٛ ًاضًٌِا عقاة ا .3

 .ُٗطاق اهربامٞ ًِٗٔحٚٞ اهربامٞ ٗ شاِااجاإل ٗخئصاإل اهربامٞ

 ٗاإخاووووسايجيووووب اْ ٙاصوووو  اهاترٙوووور اهِٔووووا٢ٛ ماهعووووٌ٘هٚٞ ٗاه٘يوووو٘ح ٗاهقبووووٞ    .4

 .ا جيب ةْ ٙلْ٘ شٔى اهفٍٔ ٗيٗ ةإهٌٞٗامل٘ي٘عٚٞ ٗاه٘ابمٚٞ ك
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ت٘صٚاإل اهربامٞ معلى فماي ٗيف اه٘بم املِاشب ًوّ ةجوى ؼصوني     ًااممٞ تطملٚب .5

 .ةةا١ اهتطا  اهماَ

 :وطاز وساجعٛ تٕنٗد اجلٕدٚ يف وطتٕٝ وّىٛ زقابٛ األداٞ زابعًا:

 :الّتدطٗط ملساجعٛ  تٕنٗد  اجلٕدٚ .1

 اهاِفٚوو  ًٗووقٝ ًِٗٔحٚووٞ ُطوواق ت٘يووح هوٌراجمووٞ خطووٞ ٗيوو  اؾوو٘ةٝ ت٘كٚووق ًووقٙر عوووٟ جيووب .ة 

 . ةخر٠ اعاملاراإلٗةٜ  اهفرٙب ةعضا١ ٗةمسا١ ٗ  ٓا عرٙٞاهمل ٗامل٘ارة

 ربامٞ ًٌٔاإل كاًى هفٍٔ ٗيهم ًِاشملٞ ٗخ اإل ًؤٓئإل يٜٗ ٙلُ٘٘ا ةْ اهفرٙب اعضا١ ِٙملوٛ .ب 

 .املراجمٞ ً٘ي٘  ااةا١

ااةا١  ربامووٞاؾوو٘ةٝ ةْ ٙفٔووٍ  طووار   ت٘كٚووقِٙملوووٛ هفرٙووب املراجمووٞ بملووى ٗيوو  كطوو  ًراجمووٞ     .د 

ٛ     صئذٚاإل هوقٙ٘اْ ًثى ٞ ٓٚلوى ٗنٚفوٞ    داؾٔواز اهربوامٛ ٗ طوارٖ اهاعورٙم ؽطوٚ     دااةا١ ربامو

  ٗاهمئبوواإل ًوو  اؾٔوواإل اهربامووٞ ةارٝ   دٗقا٘ٙاتووٕاهاترٙوور   داهربامووٞتِفٚوو    دااةا١ ًٌٔوواإل ربامووٞ

   .املااممٞ  داـايمٞ هوربامٞ

اُووم ٗربٚووٞ ةٗ شوو٘ا١ ك ت٘ثٚتٔووا جيوورٜ املراجمووٞ ًراجمووٞ ةٗراق اهمٌووى اهوو  فرٙووب اعضووا١ ِٙملوووٛ .ة 

 . هليُٗٚٞ

 :املٍاضبٛ السقابٛ وّاً إختٗاز .2

ةْ ملصوى  ًراجموٞ ت٘كٚوق اؾو٘ةٝ ًوا مموق اءصوقار ةٜ       اؾو٘ةٝ   ت٘كٚقجيب عوٟ فرٙب ًراجمٞ  .ة 

    ٞ َ عِٚوٞ ًوّ    ٗاخاٚوار  دعوٟ با٢ٌٞ ممٌوٚاإل اهربامٞ اه  ةلوسإل خوئي فويٝ ًمِٚو رباموٞ ااةا١   ًٔوا

اهاراٚوووووٞد اـوووووقًاإل  ٞاهيمٚوووووٞد اهصووووورٞد اهملِٚووووو )ًثًئتامووووووب متطاعووووواإل كاوفوووووٞهوٌراجموووووٞ 

           ةةا١ تامووووب م٘نوووا٢  ذلً٘ٚوووٞ كاوفوووٞ    رباموووٞعٌوٚووواإل  ةٗ  خاٚوووار اإباصووواةٙٞد اهِتوووىد  خل...(  

 بطا  خا (./اهِفتاإلد امل٘ارةد ظراكٞ بطا  عاَ )ًثًئ

ت٘بٚووم  صووقار  ارًوو  ااخو  ممووني اءعاملوو  داهربامووٞبملوى  صووقار تترٙوور   ةًٜراجموٞ ًووا بملووى اءصووقار   .ب 

ٞ تمتٚق  دتترٙر ااةا١ ذاوٟ ٙلوْ٘ ماءًلواْ ًماؾوٞ اهتضواٙا املٌٔوٞ اهو         املراجموٞ  ًراذوى   داهربامو

ٞ  اه٘بم اهو ٜ ملااجوٕ    دًق٠ تّ٘فر ًراجمٛ ت٘كٚق ج٘ةٝ ةكّفا١ دةثارٓا املراج  ًوا   فرٙوب ًراجمو

 .بملى اءصقار

 :اجلٕدٚ تٕنٗدوساجعٛ   خطٛٔضع  .3

اـوفٚووٞ ٗاهلووقي عٚوومل تاضووٌّ ااةا١  ربامووٞ٘ةٝ عوووٟ ًصوا٠٘  اؾوو ت٘كٚووقًراجمووٞ  خطووٞ ٗيو   .ة 

 ت٘كٚوق ٗاهِطاق ٗاملِٔحٚٞ ًٗقٝ املراجمٞ ةٗ ةٙٞ ً٘ارة ةخر٠ إزًٞ ٗةمسا١ ةعضا١ فرٙوب ًراجموٞ   

 .اؾ٘ةٝ
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ٌ ٞاهيكٚس عوٟ ًرذوٞ ًمِٚٞ ًّ  .ب  ٗعوٟ  داملداارٝ ٗهٚض ماهضرٗرٝ عوٟ كى ًراذؤا اهربامٞ ًٔ

ّ  ًااؾ٘ةٝ ًراجمإ عوٟ ًرذوٞ اهادطوٚ  ع٘يو   ت٘كٚقرٙب ًراجمٞ شملٚى املثاي بق ٙركس ف  عو

ٞ كى ًراذوى   عووٟ ةْ ٓو ٖ املرذووٞ ؼٌوى كواطر      تؤظور   يا كاُوم ِٓوان ةشوملاب ًمت٘هوٞ      اهربامو

 ةعوٟ ًّ متٚٞ املراذى.

  :ااةا١ جاُملني ربامٞج٘ةٝ عٌوٚاإل ت٘كٚق  ٙعٌى .د 

 :تخكل وَ املٍّجٗٛال -

ٞ ًوٞ ًِٔحٚوٞ   ١ٗيهم ماتٍٚٚ ًق٠ ًئ  ْ ااةا١  ربامو ٗمتاظوٚٔا ًو  املمواٙ  اهقٗهٚوٞ      هووقٙ٘ا

 هبجٔسٝ اهموٚا هوربامٞ املِاشملٞ ةٗ ةفضى املٌارشاإل ااخر٠.

 :التخكل وَ املطابكٛ -

ٞ ٗٙاضٌّ يهم اهارتوب مموا  يا كاُوم فورق      ٞ  ًصواراإل ااةا١ مماثووٞ ملٌارشاإل/  ربامو  ربامو

 .اهقٙ٘اْااةا١ املماٌقٝ ًّ طري 

     :اجلٕدٚتٍفٗر وساجعٛ تٕنٗد  .4

ْ  ممارشاإل ٗ فٍٔ .ة  ٞ املاموتوٞ  ٌٔواإل     جورا١اإل اهوقٙ٘ا قاو٠٘ ةٗراق ًٗوفواإل   ٗكو هم   ااةا١ ربامو

 .اه  ٓٛ ً٘ي٘  املراجمٞ اهقٙ٘اْعٌى 

كاوووو  ًصوواةر املموً٘ووواإل ٗطووورق   املراجمووٞ ماشوووامٌاي لوو  املموً٘ووواإل املطو٘مووٞ هوووقعٍ ةٓوووقاي    .ب 

ٗاملتووووامئإل مٌووووى اهةٗراق ٞ مربامووووٞ ااةا١ ٗاملاٌثوووووٞ  يف ًراجمووووٞ اها ٘جٚٔوووواإل ياإل اهص ووووو    اؾٌوووو 

 .ٗاملِابعاإل

يهوومد فاُووٕ بووق ٙطوووب ًووّ املراجوو  ةْ    ن. ٗماءيووافٞ ربامووٞاهافاصووٚى املاموتووٞ مِاووا٢خ اه ت٘ثٚووب .د 

           :ٙموّ عّ ُ٘  اـط  ماشامٌاي اهقهٚى اهااهٛ

 :خطس وستفع -

 .صرٚرٞةٗ ةٍٓ خئصإ     املقببٙممل فعى ةشاشٛ عٚمل ٙلْ٘ رةٜ  

 :خطس وتٕضط -

 املموً٘اإل اه  ة فوم ةٗ ًا ٓٛ املموً٘اإل اه  تضٌِٔا اهاترٙر  اهربامٞملقة هتارئ تترٙر 

 .ر ٍ عقَ ةٌٓٚأا

 :وٍدفضخطس  -

 .اشاقإيةخر٠ كضم   ًصا٢ى 
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 :السقابٛوع فسٖل  تٕنٗد اجلٕدٚ اضتٍتاجاتوٍاقػٛ  .5

هضوٌاْ ةْ ِٓوان    ًقٙر رباموٞ ااةا١   ن هربامٞافرٙب ت٘كٚق اؾ٘ةٝ ً   اشاِااجاإلتتقٍٙ ًودا عّ 

ِٗٙملووٛ تصورٚح اهِو٘ابا اهو  ٗبو  عوٚٔوا اهفرٙوب املراجو  يف ةٗراق          دمني كوى املمِوٚني   فٌٔا ًعيكًا

ًٗووّ املٌلووّ تصوورٚح اهِوو٘ابا يف ةٗراق  داهووقٙ٘اًْووّ طووري   يا كوواْ يهووم ًطو٘مووًا اهربامووٞعٌووى فوورق 

ٞ فرٙب  عٌى فواْ ٓو ٖ    اءصوقار ى اءصوقارد هلوّ يف ذاهوٞ ًراجموٞ ًوا مموق       يف ذاهوٞ ًراجموٞ ًوا بملو     اهربامو

 املصاتملوٚٞ. اهمٌوٚاإل اهربامٚٞهوارصني يف  اهِ٘ابا ميلّ ةْ تصملح فاًإ

 :ٔوتابعتْ التكسٖس بػأُ وساجعٛ تٕنٗد اجلٕدٚ .6

ٝ   ت٘كٚوووقٙتوووَ٘ فرٙوووب ًراجموووٞ   .ة  ًِٗابعوووٞ  اؾووو٘ةٝ ماعوووقاة تترٙووور ذووو٘ي ًراجموووٞ يوووٌاْ اؾووو٘ة

ملِابعووٞ ًصوو٘ةٝ  اءةارٝ اهموٚووا هوحٔووازخاوواًٛ ًوو   اجاٌووا  عتووقٙووب ااةا١ ٗاءشوواِااجاإل ًوو  فر

 .اهاترٙر ًّ ةجى اؿص٘ي عوٟ ت٘جٚٔاتٍٔ

  نجيوووب ةْ تصوووى كوووى اهِتوووا٢ا ٗاها٘صوووٚاإل اهووو  ةثارتٔوووا تتوووارٙر ًراجموووٞ يوووٌاْ اؾووو٘ةٝ        .ب 

ْ  املمومل  املصوؤٗي ٗعوٟ اءصئذاإلد ٗ اءجرا١اإلًا ٙوسَ ًّ  إؽاياملصؤٗهني املمِٚني  ةْ  ماهوقٙ٘ا

 اؾ٘ةٝ. ت٘كٚقًراجمٞ  تتارٙرعٌى هاطملٚب اها٘صٚاإل اه٘ارةٝ يف  خّطٞٙمٌى عوٟ  عقاة 

شووالٌاي بوو٘ا٢ٍ اهارتووب   اميف ًصووا٠٘ ًٌٔووٞ ربامووٞ ااةا١   اؾوو٘ةٝ  ت٘كٚووقجوورا١ ًراجمووٞ   اٍ ٙوو .د 

(Checklists ٗاهمٌى عوٟ ؼوٚؤا ) (1ًورب ربٍ ) داهِاا٢خ ٗاشادئ. 

 :ٔإدازٚ تٕنٗد اجلٕدٚإٌػاٞ وساحن  خاوطًا:

 :اجلٕدٚ تٕنٗدإعتىاد ضٗاضٛ  .1

ِ ٛ اهقٙ٘اْ عوٟ بجي ٝ   اؾ٘ةٝ عٚمل تاضٌّ اهواٙٞ ًوّ   ت٘كٚقشٚاشٞ  تمل مِٚوٞ   دٗنٚفوٞ ت٘كٚوق اؾو٘ة

 ت٘كٚووق ةةا١ ًقٙرٙووٞعووقاة تتووارٙر   داؾوو٘ةٝ ت٘كٚووقطملٚمووٞ ٗتلوورار ًراجموواإل   داؾوو٘ةٝ ت٘كٚووق ًقٙرٙووٞ

َ ٗجيب  عطوا١   داؾ٘ةٝ ٝ  ت٘كٚوق  اًخه ُو  خوا   آاٌوا ّ  اؾو٘ة  داهاوقبٚب  ُٗاوا٢خ  ةةا١ ةجوى ؼصوني   ًو

ٝ  ت٘كٚوق ٗ جورا١اإل   شٚاشواإل  ت٘صوٚى  كٌوا جيوب   ٞ  اؾو٘ة ٞ  اهماًو ْ  اـاصو   ن ٗايوح  معولى  ماهوقٙ٘ا

ًُ مطرٙتٞ ً٘نفٕٚ  .اهصٚاشاإل ٗتِفٚ  مفٍٔ ًمتً٘إ ات٘فر يٌا

 :اجلٕدٚ تٕنٗدإعتىاد دلٗن  .2

ٞ  قةؼ ًفصوٞ ت٘جٚٔٚٞ ًملاةئ ةٗ ةهٚى عقاة ِٙملوٛ    ةْ اؾو٘ةٝ عٌوٚواد ٗجيوب    ت٘كٚوق  تِفٚو   كٚفٚو

ٞ  من٘يجٚٞ تِفٚ ٙٞ ءجرا١اإل ااشاط اهقهٚى ٙعلى ٝ  ت٘كٚوق  ملقٙرٙو ّ  داؾو٘ة ٞ  تصؤٚى  ةجوى  ًٗو  عٌوٚو

 ٙاٍ اه  اهئزًٞ اهاقبٚب ب٘ا٢ٍ  ن ماءيافٞ ياإل اهمئبٞ اءرظاةٙٞ ااةهٞ  ةراد جيب اهقهٚى تطملٚب

  .ُا٘شاًٜماٙ  اء عوٟ اعاٌاةًا تط٘ٙرٓا

 :اجلٕدٚ تٕنٗد ودٖسٖٛ ِٗهن إٌػاٞ .3

ْ  اؾ٘ةٝ عووٟ ذحوٍ    ًقٙرٙٞ ت٘كٚقٙماٌق ذحٍ   ٗماهاواهٛ   دٗعووٟ ًرذووٞ تطو٘رٖ اهواتمل     دجٔواز اهوقٙ٘ا

ٗجيووب ةْ تاوو٘فر هووقٍٙٔ املووؤٓئإل ٗاهلفووا١اإل ٗاـوو اإل اهئزًووٞ        داملقٙرٙووٞؼقٙووق عووقة املوو٘نفني هلوو ٖ    

 .جرا١اإل اهاقبٚب ٗاهفٍٔ اهلاي يف 
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 :اجلٕدٚ تٕنٗد ساجعٛو خطٛ .4

ٞ   اهقٙ٘اْ يف اؾ٘ةٝ ت٘كٚق ًقٙرٙٞ تمق  ةْ جيب ٞ  خطوٞ تِفٚ ٙو ّ  عوٚٔوا صواةق  ٙ شوِ٘ٙ  اءةارٝ بملوى  ًو

ٛ  عٚومل  هووقٙ٘اْ   اهموٚوا  ٞ   توطو ٝ  ت٘كٚوق  ًراجمواإل  اـطوٞ اهاِفٚ ٙو ٟ  اؾو٘ة  ًصوا٠٘ ًٌٔواإل   عوو

  (ٝاملماٌق اءرظاةٙٞ ٗااةهٞ املماٙ  يف اذقةٝ (اهقٙ٘اْ تموٌٚاإل ًّ تطملٚب هوارتب املداوفٞ اهاقبٚب

 .املداوفٞ اهاقبٚب ًٌٔاإل تِفٚ  ةثِا١ اهاقبٚب بملى فرق ًّ

 :إىل ٔتصٍف اجلٕدٚ تٕنٗد وساجعات إجساٞ .5

  :Internal Review ) الداخمٗٛ )  املساجعٛ .أ 

 ٙلُ٘و٘ا  اهقٙ٘اْيف  ةظدا / ظدا بملى ًّ تِفٚ ٓا ٙاٍ ةٗرٙٞ ًراجمٞ اهقاخوٚٞ املراجمٞ ْا

 ًقٙرٙوٞ   بملوى  ًّ املراجمٞ ٓ ٖ تِفٚ  اهاقبٚبد ٗميلّ ًٗماٙ  ٗممارشاإل ماجرا١اإل ةراٙٞ عوٟ

 .اؾ٘ةٝ يف ت٘كٚق دصصٞاً

  :(External Reviewاملساجعٛ اخلازجٗٛ ) .ب 

ُٙطوب ًّ جٔاز تقبٚب ُظ د  ا يف يهم ظركٞ تقبٚب خاصٞ ةٗ ظركٞ   اشاعاراإلٓٛ عِقًا  

تو٘هٛ تِفٚو  ًراجمووٞ شو٘ا١ عووٟ املصوا٠٘ املؤشصووٛ ةٗ       ةارٙوٞ ةٗ خومل  ةكواةميٛ ةٗ ٣ٚٓووٞ تِظٌٚٚوٞ     

ًصووا٠٘ ًٌٔووواإل اهاوووقبٚب ةٗ كئٌٓوووا ٗتِفووو  ٓوو ٖ املراجموووٞ هاتٚوووٍٚ جووو٘ةٝ ُعووواط اهاوووقبٚب ٗةْ   

خوقًاإل اهاوقبٚب اهو  تتوقَ يف اهوقٙ٘اْ ٓوٛ ذصوب املمواٙ  املِٔٚوٞ ٗاملاطوملواإل اهتاُُ٘ٚوٞ ٗتتوقٍٙ             

ِفٚووو  ٓووو ٖ املراجمووواإل ًوووّ بملوووى ةظووودا   اءةارٝ. ٗجيوووب ت  نت كٚوووق ًصووواتى ؾووو٘ةٝ اهاوووقبٚب  

 ٗهٚض هقٍٙٔ ةٜ تضارب ًصا  ذتٚتٛ ةٗ نآرٜ.اهقٙ٘اْ ًؤٓوني ًصاتوني عّ 

 :اجلٕدٚ تٕنٗد وساجعٛ تكسٖس .6

 ت٘ثٚوب  ٗجيوب  ًٗمت٘هٞد  عئبٞ ٗياإل كافٚٞ م ةهٞ اؾ٘ةٝ ت٘كٚقًٗئذظاإل  ُاا٢خ لٚ  ةعٍ جيب

ٞ   عٌوى  ةٗراق ٝ  ت٘كٚوق  فرٙوب ًراجمو ٟ  اؾو٘ة ٘  عوو ٛ ً مو ّ  ِٔحو ّ  هوواٌل ٝ  ًو ٞ  هوٌراجو   اءظوار  دمصؤ٘ه

 اهِٔا٢ٛد  اهاترٙر يف بملى  ةراجٔا هوقٙ٘اْ اهموٚا اءةارٝ ً  ٗاها٘صٚاإل اهِاا٢خ ًص٘ةٝ ًِابعٞ ٗجيب

 .اهارصني كٚفٚٞ ذ٘ي هوٌئذظاإل ٗاها٘صٚاإل ًودا عوٟ اهاترٙر ملاٜ٘ ةْ ِٗٙملوٛ

 :عىاهاأل وتابعٛ .7

 ت٘كٚووقصووني ٗاهاطوو٘ٙر عوووٟ يوو١٘ تترٙوور ًراجمووٞ   جوورا١ اهار عووقاة خطووٞ عٌووى تاضووٌّ   جيووب  .ة 

 .اؾ٘ةٝ

 .ملماؾٞ ةٗجٕ اهتص٘ر  ؽاي اءجرا١اإل اهئزًٞ اهقٙ٘اْيف  ٗاملقٙرٙاإلبصاَ جيب عوٟ اا .ب 

  .تِفٚ ٓاًااممٞ اءجرا١اإل اهاصرٚرٚٞ ٗاؿص٘ي عوٟ اهاو ٙٞ اهراجمٞ ذ٘ي توم جيب  .د 

 اهاصرٚرٚٞ اءجرا١اإل فماهٚٞ ًّ  ّكقهوا خاملاراإلااهتٚاَ م اؾ٘ةٝ ًقٙرٙٞ ت٘كٚق عوٟ جيب .ة 

 .املِف ٝ
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 (1ومخل زقي )

 قاٟىٛ وساجعٛ تٕنٗد اجلٕدٚ ملّىٛ السقابٛ املالٗٛ

 السقي املعاٖري ٌعي ال غري حمدد والحعات

 (خطٛ التدقٗل) : أٔال

ٓى تملض ً٘ي٘عاإل اهاقبٚب املداارٝ ةٗه٘ٙاإل اهاقبٚب اذقةٝ يف خطٞ     

 ؟اهاقبٚب

1 

اه  تمطٛ ةعوٟ ًٔاَ اهاقبٚب ٓى تركس ً٘ي٘عاإل اهاقبٚب املداارٝ عوٟ     

بٌٚٞ ًضافٞ فٌٚا ٙاموب مامسٙس املصا٢وٞ ُٗظاَ اهربامٞ اهقاخوٚٞ ٗؼصني 

 ؟ٗاهلفا١ٝ ٗاهفماهٚٞ هوحٔاإل املعٌ٘هٞ ماهربامٞ اإباصاة

2 

ٍٚٚ ٗؼوٚى ٓى ًٔاَ اهاقبٚب اه  ٙاٍ  يافأا هودطٞ املتيذٞ ٙاملمٔا تت    

 ؟هوٌداطر املئزًٞ ٗكاطر اهربامٞ يف كى ذاهٞ عوٟ ذقٝ

3 

ٓى مت ؼقٙق اه٘بم ٗعقة املقبتني ٗاملٔاراإل ٗاـ اإل اهئزًٞ هاِفٚ      

 ؟املٌٔٞ اهربامٚٞ املتيذٞ مِا١ا عوٟ ػارب اهاقبٚب اهصامتٞ

4 

قة  اي ةٗ ًّ اهاقبٚب ٙئ٢ٍ اها٘بٚم اذ هئُأا١ٓى امل٘عق املتيح     

 ؟ً٘ي٘  اهاقبٚب

5 

ٓى اهلٚلوٚٞ اـاصٞ  ٔاَ اهاقبٚب ٗاؾقٗي اهسًمل هواِفٚ  ٙضٌِاْ     

 ؟ااًثى هوٌ٘ارة املااذٞ اإشادقاَ

6 

 ؟عوٟٓى تعاٌى خطٞ اهاقبٚب املتيذٞ     

 ترتٚب ٗتصوصى ًٔاَ ًٗ٘ايٚ  اهاقبٚب. 

 دًعرٗعاإل ( دةُعطٞ دتصِٚ  فاإإل اهاقبٚب )جٔاإل  

 دت٘يٚح ةٓقاي اهاقبٚب  

 ٞٚ؟يكر مقاٙٞ ُٗٔاٙٞ اهصِٞ اهاقبٚت 

7 

اهقٙ٘اْ ٗيف ٓى ٙاٍ ًِابعٞ ٗ عاٌاة خطٞ اهاقبٚب ًّ بملى املقٙر املممل يف     

 ؟اه٘بم املِاشب

8 

 ثاًٌٗا: )التدطٗط لعىمٗٛ التدقٗل(:

 تعٗني ٌٔطام التعٗني. -

 9 ؟ٓى مت ؼقٙق اآقاي ٗا اإإل ذصب خطٞ اهاقبٚب    

 11 ؟ٓى اآٌٚٞ اهِصملٚٞ ملصا٠٘ اهاقبٚب ٙتَ٘ عوٟ ةشاط اهفا٢قٝ اذتتٞ    

ٓى ٙ٘جق ُصدٞ ًّ خطاب املٌٔٞ / اهامٚني )ً كرٝ اهافآٍ (  يف ًو      

 ؟املٌٔٞ اهربامٚٞ

11 

ًا  ٓى ٙ٘جق ُصدٞ ًّ كااب  برار اؾٔٞ اـايمٞ هوربامٞ  صؤٗهٚأا عّ    

 ؟ربامٚٞٙوٛ يف ًو  املٌٔٞ اه

  ٞٚملافٞ اءهاساًاإل اهامابقٙٞ ٗاهاسأًا عقاة اهملٚاُاإل املاه. 

 عقَ ٗج٘ة كاهفاإل هبُظٌٞ ٗاهت٘اُني ٗاهاموٌٚاإل. 

 عقَ ٗج٘ة كاهفاإل يف اهملٚاُاإل املاهٚٞ املِٖ٘ عِٔا. 

 عقَ ذ ي ةٜ جس١ ًّ اهملٚاُاإل. 

 ماءفصاح عّ ةٜ ةذقاث إذتٞ ٗعّ اهقعاٜٗ اهتضا٢ٚٞ اهاسأًا. 

 

12 
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 السقي املعاٖري ٌعي ال غري حمدد والحعات

ٓى مت ؼقٙق ًلُ٘اإل اؿصاب املِٜ٘ تقبٚتٔا ٗطملٚمٞ ذصاماإل اؾٔٞ     

 اـايمٞ هوربامٞ؟

13 

ٓى ةرط ر٢ٚض املرابملٞ/ ر٢ٚض اهفرٙب ًا  يا كاْ ةعضا١ اهفرٙب بق     

 هاسً٘ا ماملاطوملاإل ااخئبٚٞ  ا يف يهم اهِسآٞ ٗامل٘ي٘عٚٞ 

اتئهٚٞ ٗاهلفا١ٝ املِٔٚٞ ٗاهمِاٙٞ اهئزًٞ ٗاهصرٙٞ ٗاهصو٘ن ٗاءش

 اهعدصٛ؟

14 

 ٌػاطات ٔطبٗعٛ العىن. -

ْ املقبتني بق  كاصمل٘ا املمرفٞ املِاشملٞ ذ٘ي ةن  ٓى تع  ةٗراق اهمٌى     

 ًا ٙوٛ؟

 .ٞاهِعاطاإل اهر٢ٚصٚٞ هوحٔٞ اـايمٞ هوربام 

  اهصئذٚاإل املف٘يٞ.ٗ اهاِظٌٚٛاهلٚلى 

 اهاٌ٘ٙى  

  ٞاملصا٢و 

 ةا١ ًؤظراإل اا 

  ًٌٞ٘اي  اهتوب اهقا٢ 

 ٞاءةارٝ ثتاف 

 ٞاهمل٣ٚٞ اهاعرٙمٚٞ ياإل اهمئب. 

15 

املقبتْ٘ عوٟ ااةهٞ اهربامٚٞ ٗاملماٙ  اهقٗهٚٞ ٗاهمل٣ٚٞ  اطو ٓى     

 اهاعرٙمٚٞ ياإل اهمئبٞ؟ 

16 

مت ٓى مت ت٘ثٚب ااذقاث اهئذتٞ هاارٙذ املٚساُٚٞ عوٟ م٘ كاي ٗٓى     

عوٟ اءفصاح اٗ اهامقٙى يف  ٗاُملاشاتٔاذقاث اهلاًٞ اهِظر يف اا

 اهملٚاُاإل املاهٚٞ؟

17 

 :تكٗٗي ٌطام العىن -

ٓى فٍٔ املقبتْ٘ اهصٚاشاإل اذاشملٚٞ املصادقًٞ هق٠ اؾٔٞ اـايمٞ     

 هوربامٞ ٗاملصادقًْ٘ اهر٢ٚصْٚ٘ هورصاماإل؟

18 

 19 اؾٔٞ اـايمٞ هوربامٞ؟  ٓى باَ املقبتْ٘ ماتٍٚٚ اؿاكٌٚٞ هق٠    

ٓى مت تِفٚ  اءجرا١اإل اهاروٚوٚٞ خئي اهادطٚ  همٌوٚٞ اهاقبٚب     

 ًّ ةجى ؼقٙق املداطر؟

21 

 21 ٓى مت تِفٚ  اءجرا١اإل اهاروٚوٚٞ معلى صرٚح؟     

اهصاةرٝ عّ اهقٙ٘اْ ةٗ  اهاتارٙر اهصامتٞ  ن ٓى باَ املقبتْ٘ ماهرج٘     

ٚٞ هوحٔٞ اـايمٞ هوربامٞ ةٗ عّ جٔاإل ةخر٠ اهربامٞ اهقاخو

 ٗةراشأا؟

22 

ٓى مت تامل  ٗت٘ثٚب لٚ  املراذى ه٘اذقٝ ةٗ ةكثر ًّ املماًئإل عوٟ     

 اه٘اب   هفٍٔ ٗتتٍٚٚ اهِظاَ اذاشت ٗ ي٘امطٕ اهربامٚٞ؟

23 

 24 ٓى مت  جرا١ فر٘  تامل  اهمٌوٚاإل معلى صرٚح؟    

هوا كق ًّ  ٗاخاملارٓاارٝ اهاقبٚب اهقاخوٛ ٓى مت تتٍٚٚ ٗذقٝ /  ة    

 ًق٠ كفاٙأا؟

25 
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 26 ٓى مت ت٘ثٚب ُظٍ اهضمل  اهقاخوٛ  ا فٕٚ اهلفاٙٞ؟    

 ؟ٓى مت تتٍٚٚ اهض٘ام  اهماًٞ هِظاَ املموً٘اإل    

  ي٘ام  تعوٚى اؿاش٘بد 

 مرفٚاإل اهِظٍ ٗاشيةاة املموً٘اإلد 

 ي٘ام  اهاطملٚتاإل. 

27 

ٓى مت تتٍٚٚ املداطر املاموتٞ ممٌوٚاإل اهاصحٚى ٗاهيذٚى ٗاها٘ثٚب     

 ٗ عقاة اهاتارٙر املاهٚٞ؟

28 

ٓى مت ؼوٚى املداطر عوٟ ًصا٠٘ اؾٔٞ اـايمٞ هوربامٞ ٗعوٟ     

اهمِٚٞ ٗةخ ٓا  اذاصابهواٙاإل  ًصا٠٘ فاي اؿصاب معلى صرٚح

   عٌوٚٞ اهاقبٚب؟ممني اءعاملار عِق تِفٚ

29 

ٓى مت  عاٌاة شحى هاتٍٚٚ املداطر كحس١ ًّ عٌوٚٞ اهادطٚ      

هٚٔا ٗٙاٍ ؼقٙثٕ كوٌا هسَ  هقعٍ اءشاِااجاإل اه  ٙاٍ اها٘صى 

 ااًر خئي عٌوٚٞ اهاقبٚب؟

31 

ٓى مت معلى صرٚح ؼقٙق ٗت٘ثٚب ج٘اُب اهتص٘ر ا راض املااممٞ     

 ٞ؟خئي عٌوٚٞ اهاقبٚب اهااهٚ

31 

رشاهٞ اءةارٝ ءعئَ اؾٔٞ اـايمٞ هوربامٞ ماملداطر  اشادقآَى مت     

جرا١اإل ٗااخ  ممني اءعاملار رة اؾٔٞ عوٟ املداطر اذقةٝ ًٗمرفٞ اء

 اه٘با٢ٚٞ ٗاهمئجٚٞ املاد ٝ ًّ بملى اؾٔٞ هورق ًّ ٓ ٖ املداطر؟

32 

لاهٛ ا اٌ   ٗمتثى ًمت٘هٞ  هئخاملاراإلٓى كاُم اهمِٚاإل املداارٝ     

 املممل؟

33 

 34 ٓى مت  كاعاي ةخطا١ ةثِا١ فرا اهمِٚاإل معلى ًِاشب؟    

لٚ  ت كٚقاإل ااطراي اـارجٚٞ؟ ٗٓى متم ًتارُٞ  اشادقآَى مت     

 ؟اإخائفاإلٓ ٖ اها كٚقاإل ً  شحئإل اؾٔٞ ٗاهارتٚب يف 

35 

ِفٚ  املٌٔٞ ًّ بملى يف ت اُتضٟٓى تملض ةٗراق اهمٌى اه٘بم اه ٜ     

 فرٙب اهاقبٚب ٗةشملاب اهفرٗق اهلاًٞ عّ اؾقٗي اهسًمل املتقر؟

36 

ٓى مت ت كٚق املداطر اهلاًِٞ عوٟ ًصا٠٘ املاهٚٞ ٗك هم ًصا٠٘     

 اها كٚق ارصقٝ اؿصاماإل؟

37 

ٓى باَ املقبتْ٘ مارقٙق ًق٠ ااخطا١ اذاٌوٞ ُٗتاط اهضم  اه      

 ؟ٚبترتمل  م ٓقاي اهاقب

38 

ًصا٠٘ ًتمل٘ي ًّ املاةٙٞ هولع  عّ ااخطا١  اشادقآَى مت     

 اؾ٘ٓرٙٞ؟

39 

 :ومدص ٌّج التدقٗل -

عوٟ فر٘   اعاٌاةًآى مت  عاٌاة ُٔخ اهاقبٚب املتيح معلى ًقرٗط     

 اءهاساَ ٗاهفر٘  اؾ٘ٓرٙٞ؟

41 

 41 ٓى مت ؼقٙق ًماًى اها٘كٚق ٗكاطر اهاقبٚب معلى صرٚح؟    

 42 ٓى مت ؼقٙق ذحٍ اهمِٚٞ ٗعِاصرٓا ٗفب ًِٔحٚٞ اهاقبٚب اؿقٙمل؟    

 43 ءعقاة ًص٘ةٝ مرُاًخ اهاقبٚب؟ ًملقةٕٙٓى مت اهتٚاَ مقراشٞ     



 } الــتـدقيــق ةدلــيــل ضبـط وتوكـيـد جـود {

 
 

 

   

   }42{ 

  

 السقي املعاٖري ٌعي ال غري حمدد والحعات

ٓى ٙركس مرُاًخ اهاقبٚب عوٟ اهتضاٙا اهفموٚٞ اهلاًٞ ٗاملِاطب     

 ؟ملقٙٞاملاذقةٝ يف اهقراشٞ 

44 

املطو٘مٞ  اإخاملاراإلٓى مت تصٌٍٚ مرُاًخ اهاقبٚب عٚمل ملقة     

 اذاٌوٞ ٗاها كٚقاإل؟ ٗااخطا١ًاضٌِا اءجرا١اإل 

45 

ٓى مت تصٌٍٚ ٗتِفٚ   جرا١اإل كافٚٞ هاٌلني  مقا١ اهرةٜ مع ْ  هاساَ     

 اؾٔٞ ماهت٘اُني ٗاهو٘ا٢ح؟

46 

ن ت كٚق ًتمل٘ي يف  ؤةٜ ٚهلفاٙٞ هٓى مرُاًخ اهاقبٚب ظاًى  ا فٕٚ ا    

 لٚ  كاطر اهاقبٚب اهلاًٞ؟

47 

 48 ٓى مرُاًخ اهاقبٚب ًصٌٍ هقعٍ اةرا١ ذ٘ي اهملٚاُاإل املاهٚٞ؟    

ٓى ميلّ ؼتٚب اآقاي ٗاملٔاَ ًّ خئي اه٘بم اهسًمل املااح ٗاملٔاراإل     

 املا٘فرٝ هق٠ املقبتني؟

49 

جقٗإ ٢ٌٞ ماتٍٚٚ فاي اؿصاب ٗبامٛ بآى ٙاضٌّ املو  اهر    

 مااخطا١    املص٘مٞ؟

51 

ٓى مت ًراجمٞ ٗ عاٌاة  ً كرٝ خطٞ اهاقبٚب ٗمرُاًخ اهاقبٚب ًّ     

 ر٢ٚض املرابملٞ ٗاملقٙر املممل يف اه٘بم املِاشب؟

51 

 (التدقٗلتٍفٗر بسٌاوج ثالجًا: )

مرُاًخ  ٓى مت تِفٚ  كى ًرذوٞ ًّ ًراذى اهاقبٚب املٚقاُٛ ذصب    

 اهاقبٚب ٗذصب خطٞ ًٌٔٞ املقبب؟

52 

ٓى باَ املقبب ملاًى ًٔإً امل٘يرٞ يف مرُاًخ اهاقبٚب ٗخطٞ ًٌٔٞ     

 املقبب؟

53 

ٓى ِٓان فعى يف تِفٚ  ةٜ ًّ املٔاَ ةٗ املراذى ةثِا١ اهاقبٚب املٚقاُٛد     

 ٗٓى ِٓان ةشملاب ًؤةٙٞ ه هم؟

54 

 ٞ؟ااً٘ر اهااهٚٓى ٙقرن املقبب     

  هٕد امل٘كوٞةٓقاي اهاقبٚب ًٗٔاَ اهاقبٚب 

  ماؾٔٞ ةٗ اهِعاط ةٗ املعرٗ  املراة  اؾ٘اُب اهلاًٞ ٗاملداطر

 تقبٚتٕد 

  اهِظٍ ٗااشاهٚب ٗاءجرا١اإل ٗاهاتِٚاإل اه  ٙاٍ تقبٚتٔاد 

  تصحٚى املموً٘اإل اه  ذصى عوٚٔا يف ةٗراق اها٘ثٚب معلى ٗايح

  .ٗةبٚب

55 

ماطملٚب  جرا١اإل ٗةشاهٚب ٗتتِٚاإل ياإل كفا١ٝ ٗفماهٚٞ ٓى باَ املقبب     

 اهاقبٚب؟ ةٓقايهورص٘ي عوٟ ةةهٞ  ثملاإل تاٌاظٟ ً  

56 

ٓى مت فرا اءجرا١اإل اؾ٘ٓرٙٞ ةثِا١ عٌوٚٞ تِفٚ  مرُاًخ اهاقبٚب     

 عوٟ اهمِٚٞ عٚمل ملتب ةٓقاي اهاقبٚب؟

57 

 58 ٓى مت تتٍٚٚ ااخطا١ عوٟ ًصا٠٘ فاي اؿصاب؟    

يا  هوٌصاعقٝ يف اهاقبٚب  تتِٚاإل اهلٌملٚ٘تر ماشادقآَى باَ املقبب     

 كاْ يهم يرٗرٙا؟

 

59 
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اؾٔٞد املعرٗ د اٗ )ٓى ةةهٞ اءثملاإل اه  مت ػٌٚمٔا مورض تتٍٚٚ     

 (؟اهِعاط 

 ٞٚكاف.  

 .ٞياإل صو 

 .ًرتملطٞ ماهفيٝ اه  ٙاٍ تقبٚتٔا 

 ٚياإل ثتٞ ًٗصقابٚٞ (. ٔاٙماٌق عو( 

61 

ٓى مت ت٘ثٚب ًوفاإل اهاقبٚب )املو  اهقا٢ٍد املو  اؾارٜد ً كرٝ     

 د ًو  اءكٌايد  اخل (؟اإخاملاراهادطٚ د ًو  

61 

ٓى ٗثا٢ب اهاقبٚب اه  مت ػٌٚمٔا ظاًوٞ ًٗفصوٞ معلى ٗاي هومٌى     

تاضٌّ ًموً٘اإل عّ كتاعقٝ ًئ٢ٌٞ هفٍٔ اهاقبٚب اه ٜ مت عٚمل 

 جرا١اإل اهاقبٚب املِف ٝ ٗفاهلا ٗطملٚمأا ٗفيتٔا اهسًِٚٞ ًِٗاشملٞ 

هقعٍ ُاا٢خ اهاقبٚب ٗتعاٌى عوٟ اؿتا٢ب ذ٘ي ً٘ي٘  ٗ جرا١اإل 

ْ تاضٌّ ااشاُٚق ةاهاقبٚب املِحس ٗةْ تلْ٘ ياإل ٓٚلى ٗايح ًٗرْ ٗ

 املطو٘مٞ؟

62 

اهفرٙب ًص٣٘هٚإ عّ ت٘جٕٚ  ر٢ٚض املرابملٞ / ر٢ٚضاملقٙر / ٓى ت٘ن     

ٗيهم عّ طرٙب  مئغ ةعضا١  دًٌٔٞ اهاقبٚب ٗاءظراي عوٚٔا ٗت ةٙأا

 ب؟ اهفرٙب

 ٔٗطملٚمٞ ةعٌاي اؾٔٞ. ًٍصؤٗهٚات 

  املصا٢ى املاموتٞ ماملداطر. 

  املعاكى اه  بق تِع. 

  .ااشو٘ب اهافصٚوٛ ها ةٙٞ اهاقبٚب 

63 

ٚض اهفرٙب  راجمٞ ةٗراق اهمٌى ر٢ٚض املرابملٞ / ر٢املقٙر / ٓى باَ     

هوا كق ًّ ٗج٘ة ةةهٞ تقبٚب كافٚٞ ًِٗاشملٞ هقعٍ اءشاِااجاإل اه  

 مت اها٘صى  هٚٔا ٗةعٍ تترٙر اهاقبٚب اه ٜ شٚصقر؟

64 

ر٢ٚض املرابملٞ / ر٢ٚض اهفرٙب ةٗ ةعضا١ اهفرٙب املصا٢ى املقٙر / ٓى ذقة     

 ر؟اهصمملٞ ةٗ املث ٝ هوحقي اه  تاطوب اهاعاٗ

65 

ر٢ٚض املرابملٞ / ر٢ٚض اهفرٙب  م ْ املقبتني بق  تملم٘ا  املقٙر/ ٓى ت كق     

لٚ  ًراذى ةةا١ ةعٌاي املٌٔٞ اهربامٚٞ ًّ ذٚمل اءهاساَ م ُاًخ 

اهاقبٚبد ٗ تملا  اهطرق اـاصٞ ماهاروٚى ٗاهمِٚاإل ٗاءخاملار ٗاهاتٍٚٚ 

 معلى صرٚح؟

66 

ملٞ / ر٢ٚض اهفرٙب ُاا٢خ عٌوٚٞ اهاقبٚب يف ر٢ٚض املراباملقٙر / ٓى تقم ر     

 جٔاز اهقٙ٘اْ؟

67 

ٓى تملض ةٗراق اهمٌى ؽطٚطا كافٚا عّ طرٙب ً كرٝ اهادطٚ      

 ةٗ اه٘ثا٢ب املٌاثوٞ؟
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 زابعًا:  )إعداد وطٕدٚ التكسٖس(

 ٘ي٘عٚٞ ٗتمرض ةشملاب  ٓى ًص٘ةٝ اهاترٙر تمرض اه٘ي  اهفموٛ    

 املداهفاإل ٗتتٍٚ اةثار امل٘ج٘ةٝ ٗاملا٘بمٞ هوٌداهفاإل املاةٙٞ؟

69 

ٓى تاضٌّ ًص٘ةٝ اهاترٙر ااشاُٚق املطو٘مٞ اةهٞ اءثملاإل اه  تقعٍ     

 املدرجاإل؟

71 

ٓى اؿاإإل ٗااذقاث ٗاهرشَ٘ اهملٚاُٚٞ ٗاؾقاٗي اه٘ارةٝ يف ًص٘ةٝ     

 ًِاشب اؿتا٢ب اه  ممل عوٚٔا اهِاا٢خ؟ اهاترٙر تعرح ٗمعلى 

71 

ٓى تعٌى ًص٘ةٝ اهاترٙر عوٟ ًراج  ققةٝ هوِص٘  اهتاُُ٘ٚٞ اٗ     

اهِظٍ اهقاخوٚٞ اٗ اه٘ص٘ي اه٘نٚفٚٞ اه  ؼقة ذقٗة املصؤٗهٚٞ 

 اهعدصٚٞ هوفرة املصؤٗي عّ املداهفٞ؟

72 

اهِاا٢خ ٗياإل ٓى اها٘صٚاإل املتقًٞ ًّ بملى املقبب تاٌاظٟ ً  ًودا     

 جق٠ٗ؟ 

73 

 74 ٓى ٓٚلى اهاترٙر ٙاٍ ماءيعاْ هوت٘اعق اهقاخوٚٞ املمٌ٘ي مٔا؟     

ٓى ةعق املقبب اهاترٙر عٚمل ٙلْ٘ قا٘اٖ ٗايرا شٔى اهفٍٔ ممٚقا     

 ؟اهركٚلٞاهلوٌاإل  ةٗعّ اهوٌ٘ض اٗ اهوملض 

75 

قبب ممٚقا عّ عّ ُسآٞ امل هوتارئٓى مت  عقاة اهاترٙر مطرٙتٞ ت ّٓ     

 ؟اهعدصٚٞامل٘اب  ٗاةرا١ 

76 

 اشافاةٝٓى مت تتقٍٙ اهاترٙر يف اه٘بم املِاشب ٗيهم هإلشافاةٝ ًِٕ     

 بص٠٘؟ 

77 

ٓى مت ًراجمٞ ًص٘ةٝ اهاترٙر ًّ بملى ر٢ٚض اهفرٙب / ر٢ٚض املرابملٞ     

ٗ ةارٝ اهقٙ٘اْ هضٌاْ اهصرٞ املِٔٚٞ ٗاهمقاهٞ اهتاُُ٘ٚٞ هوِاا٢خ 

 اإل اه٘ارةٝ فٕٚ؟ٗاها٘صٚ

78 

 خاوطًا: )املتابعٛ(

ٓى مت اها كق ًّ ةْ فرٙب اهمٌى / ر٢ٚض املرابملٞ / املقٙر املممل  بق     

تام  اءجرا١اإل اهاصرٚرٚٞ اه  اؽ تٔا اؾٔٞ اـايمٞ هوربامٞ 

مِا١ا عوٟ ُاا٢خ اهربامٞ املاهٚٞ ٗٓى عاؾم توم اؾٔٞ املعلئإل معلى 

 اشٛ ممق فيٝ زًِٚٞ ًمت٘هٞ؟كاي ٗصررم اه٘ي  ااش

79 

  رٗج  م٘اشطٞ. 

  اهاتٍٚٚ اهعاًى هوٌراجمٞ. 

  اءجرا١اإل املتيذٞ. 

  اهاارٙذ ٗاها٘بٚ . 

   

  املقٙر املداا. 

  تتٍٚٚ املراجمٞ ااٗهٛ. 

  اءجرا١اإل. 

  اهاارٙذ ٗاها٘بٚ . 
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 (2املمخل زقي )

 ل األداٞقاٟىٛ وساجعٛ تٕنٗد اجلٕدٚ ملّىٛ تدقٗ

 السقي املعاٖري ٌعي ال غري حمدد والحعات

 (ختٗاز وّىٛ التدقٗل)إ  :ٔالأ

ٓى املٌٔٞ املا٘ب  تِفٚ ٓا تما  ًّ املٔاَ اه  ميلّ ةْ تصفر عّ     

 ؟تترٙر ٓاَ

1 

ٓى ٙا٘فر املقبتني اه ّٙ هقٍٙٔ املمرفٞ ٗاـ ٝ ٗاملٔاراإل املطو٘مٞ     

 ؟هاِفٚ  اهمٌى

2 

ل  ًموً٘اإل كافٚٞ عّ اـايمٞ هوربامٞ / املعرٗ  / اهِعاط  ٓى مت    

 ؟هقعٍ ةٓقاي املراجمٞ

3 

خ ّٙ آلاز اهمٌى خر٠ ءةٓى ٙ٘جق اه٘بم اهلايف هوٌقبتني ًٗ٘ارة     

 ؟ٓقاي ٗاهِطاق املتيذنيعاملار ااممني اء

4 

ٓى مت اها كق ًّ  ًاثاي ةعضا١ فرٙب اهمٌى ءجرا١اإل اهقٙ٘اْ     

 ؟وتٞ ماءشاتئهٚٞ ٗةخئبٚاإل املِٔٞاملام

5 

 6 ؟ٓى اهف٘ا٢ق اذاٌوٞ هؤٌٌٞ املتيذٞ تف٘ق اهالاهٚ  املا٘بمٞ    

 (بدٞ وّىٛ التدقٗل)  :ثاًٌٗا

ٓى ٗافب ر٢ٚض ةٙ٘اْ اذاشملٞ عوٟ  جرا١ تقبٚب ةةا١ اؾٔٞ / املعرٗ  /     

 ؟اهِعاط املمني

7 

 8 ؟ملٌٔٞ ٗتلوٚ  املقبتنيٓى ةعق اهقٙ٘اْ خطاما ماِفٚ  ا    

 9 ؟ٓى باَ اهقٙ٘اْ ماظمار اؾٔٞ املمِٚٞ  ٌٔٞ اهاقبٚب املدط  هلا    

ٓى مت عتق اجاٌا  ً  ًصؤٗهٛ اؾٔٞ ملِابعٞ ةٓقاي اهاقبٚب ٗاهملق١     

 ؟يف اؿص٘ي عوٟ اهملٚاُاإل ٗاملموً٘اإل

11 

 ؟عٚمل ٙاضٌّ ٓى ٙ٘جق جقٗي زًمل هواقبٚب كاي ًٗمت٘ي     

 ص٘ي عوٟ اهملٚاُاإل ًّ اؾٔٞ اـايمٞ هوربامٞاؿ. 

 ًٌٞٔ٘عق مقاٙٞ امل. 

  املٌٔٞ اإُأا١ً٘عق ًّ. 

  صقار ًئذظاإل ُٗاا٢خ ٗتتارٙر اهاقبٚب ً٘عق. 

 ظراي عوٟ امل٘نفنياء. 

 ٞٚٗبم كاي هوٌراجمٞ اهِٔا٢. 

11 

 لمسقابٗٛ(التدطٗط لمىّىٛ  ثالجًا:  )

وربامٞ ةٗ اه ُاًخ اٗ اهِعاط ًّ اؾٔٞ اـايمٞ ه م٣ٚٞ  فٍٔٓى مت     

  ؟خئي

 ٗؼوٚؤاٗاه٘ثا٢ب  ل  اهملٚاُاإل ٗاملموً٘اإل. 

 جرا١ املتامئإل ً  املصؤٗهني . 

 ٛفٍٔ م٣ٚٞ ةُظٌٞ اؿاشب اةه. 

 ٕٚفٍٔ ُظاَ اهربامٞ اهقاخوٛ ٗؼقٙق ً٘اطّ اهت٘ٝ ٗاهضم  ف. 

 

12 
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كاطر اهربامٞ مٔقي تتوٚصٔا هاحِب مو٘غ ُاا٢خ ٍ تتٚٚٓى مت     

ٗ شاِااجاإل ٗت٘صٚاإل    صرٚرٞ ةٗ    ًلاٌوٞ ة ٗت٘ف  ًموً٘اإل 

ٗك هم تتٍٚٚ اـطر      ًا٘ازُٞ ةٗ اهفعى يف تتقٍٙ بٌٚٞ ًضافٞ 

 ؟املئزَ

13 

طئ  املقبتني عوٟ ًماٙ  اهربامٞ ٗاهت٘اُني ٗاهصٚاشاإل  ٓى مت     

 ؟ياإل اهمئبِٞظٌٚٚٞ ٗاهو٘ا٢ح اها

14 

 ؟ٙاضٌّعٚمل مرُاًخ تقبٚب   عقاةٓى مت     

 دشاشٚٞ عّ اؾٔٞ اـايمٞ هوربامٞاملموً٘اإل اا 

 اهفرعٚٞ هوربامٞ املاموتٞ ماباصاة ٗكفا١ٝ ٗفماهٚٞ ٓقاي اا

 اهمٌوٚاإل.

 ًٞٚماٙ  اهربامٞ هلى ٓقي ًّ اآقاي اهفرع. 

 َدؼقٙق اهِطاق ٗاهِٔخ اه ٜ ٙصادق 

 دعٞ ةٜ بٚ٘ة بق تفرض عوٟ اهملٚاُاإلًِاب 

 دااةهٞ اه  ش٘ي ٙاٍ لمٔا  

 ِٞٚكٚفٚٞ  خاٚار اهمِٚاإل ٗذحٍ اهم. 

 ٌٞٔتتقٙر اهفيٝ اهسًِٚٞ ٗامل٘ارة اهملعرٙٞ هاِفٚ  امل.  

15 

 ؟ٓى مت تصٌٍٚ مرُاًخ اهاقبٚب هاتقٍٙ يٌاْ ًمت٘ي م ُٕ مت    

 دتتٍٚٚ ةُظٌٞ اهربامٞ اهقاخوٚٞ املمٌ٘ي مٔا  

  دجرا١اإل    اهِظاًٚٞٗاء اإشادقاَاعاي ذاإإل ش١٘ ك  

 هاساَ مااُظٌٞ ٗاهصٚاشاإل ءاهامري عوٟ اؿاإإل اهلاًٞ همقَ ا

 .ٗاهو٘ا٢ح اهاِظٌٚٚٞ

16 

ٓى خط  املقبب ٗذافظ عوٟ ت٘اصى فماي ٗشوٍٚ ذ٘ي اؾ٘اُب     

اهر٢ٚصٚٞ هواقبٚب عوٟ اؾٔٞ اـايمٞ هوربامٞ ط٘ي عٌوٚٞ ةةا١ 

 ؟املٌٔٞ

17 

 زابعًا) وسحمٛ تٍفٗر وّاً  السقابٛ(.

ةا١ ًٌٔاإل اهاقبٚب اا عوٟ  ربامٞاه ًقٙرٙٞ  ٓى ٙاام  ٗٙراج  ًقٙر    

 معلى ًصاٌر؟

18 

 19 اهمِاٙٞ املِٔٚٞ اهئزًٞ؟ ماشادقاَلسإل ةٓى ةعٌاي اهاقبٚب بق     

معلى  عقاةٓا ًٗراجمأا ٗراق اهمٌى اه  ٙاٍ ةٓى مت ت٘ثٚب اهمٌى يف     

 ٗطملتا هإلرظاةاإل ٗاملماٙ ؟صرٚح 

21 

ٓى تاضٌّ ةٗراق اهمٌى مٚاُاإل تاموب ماهفر٘صاإل املسً  تِفٚ ٓا     

 ٗاملموً٘اإل اه  مت اؿص٘ي عوٚٔا ًٗا مت اإشاِاة عوٕٚ ًّ ةةهٞ اءثملاإل؟ 

21 

 تِفٚ  فر٘صاإل اهربامٞ ًّ خئي؟ٓى مت     

 .اهفرا املصاِقٜ هو٘ثا٢ب 

  .املتامئإل 

 .ٞٚاهاراهٚى املاهٚٞ ٗاءذصا٢ 

   اإشاملٚاُاإل جرا١. 

  .ُٞٚاهسٙاراإل ٗاملماِٙاإل املٚقا 

22 
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 اشاِااجاإلتقعٍ  ياإل كفا١ٝ ًِٗاشملٞ ًٗمت٘هٞ  ثملاإلل  ةةهٞ ٓى مت     

كاو   ماشامٌاي ٗؼوٚؤااملقبب ٗرةٕٙ ذ٘ي اؾٔٞ اـايمٞ هوربامٞ 

ٗكفا١ٝ ٗفماهٚٞ  اباصاةذ٘ي  اشاِااجاإلاتِٚاإل هو٘ص٘ي  ن اه

 عٌوٚاإل اؾٔٞ اـايمٞ هوربامٞ؟

23 

ٙاَ ةٓى اهمٌى ٙؤٙق املٌٔٞ املتيذٞ معلى كاي  ا فٚٔا املقة اهسًِٚٞ ٗ    

 عٌى املقبتني املتقًٞ يف مرُاًخ اهاقبٚب؟

24 

 شب يف؟ةا١ معلى ًِاااعوٟ ربامٞ ًقٙرٙٞ اهٓى ٙعارن ًقٙر     

 ظراي عوٟ اهاقبٚبد اء 

 املماٙ د اشاٚفا١كق ًّ  اها 

  ذى املصا٢ى اهفِٚٞد 

  هوٌقببتتقٍٙ املع٘رٝ ٗاهاقرٙب. 

25 

ةٗ اهمٌى ؽطٚطا كافٚا  ٘جب ً كرٝ ؽطٚ   ةٗراقٓى تاضٌّ     

 ةٜ ٗثا٢ب ًعامٔٞ؟

26 

ٓى تظٔر ةٗراق اهاقبٚب ًصا٠٘ ًئ٢ٍ ًّ املمرفٞ ممٌى اؾٔٞ     

يمٞ هواقبٚب ًّ ةجى ؼقٙق ًصا٢ى ًٗعاكى ٗفريٚاإل اـا

 اهاقبٚب املمِٚٞ؟

27 

ن ًعاكى تقبٚب فرعٚٞ  ٓى مت ػس٢ٞ ًعاكى اهاقبٚب املمتقٝ     

 هاصٔٚى اهاماًى ًمٔا؟

28 

 29 ٓى مت ؼقٙق ةٓقاي اهاقبٚب هلى ًعلوٞ مطرٙتٞ صرٚرٞ؟    

عوٟ ةةهٞ تقبٚب لاز ًصا٠٘ ًتمل٘ي ًّ اهاقبٚب هومث٘ر  ٓى مت     

 كافٚٞ؟

31 

 31 ٓى كاْ ُٔخ اهاقبٚب املامل  ًئ٢ٌا؟    

يا كاُم ًٌٔٞ اهاقبٚب تاضٌّ ةخ  عِٚٞ فٔى ُ٘  ٗذحٍ اهمِٚٞ      

 ؟معلى صرٚحجرا١اإل ةخ  اهمِٚٞ  ٗٓى ٙاٍ تِفٚ   ًِاشب؟

32 

ٓى ت٘خٟ اهفرٙب اهمِاٙٞ اه٘اجملٞ يف ؼقٙق ٗل  ٗتتٍٚٚ ااةهٞ يف     

 شاِااجاإل ٗاها٘صٚاإل؟غ عّ املئذظاإل ٗاءئماء

33 

طار اهسًمل ماِفٚ  ًٌٔٞ اهاقبٚب يٌّ اء فرٙب اهمٌىٓى باَ     

 ٗاهالوفٞ املتقرٝ هلا؟

34 

ُعطٞ ُٗظٍ املموً٘اإل جرا١اإل ٗاآقاي ٗاهواٙاإل ٗاءٓى مت ت٘ثٚب اا    

ًقخئإل ٗكرجاإل املموً٘اإل ٗ  ٓا اـاصٞ ماها٘ثٚب  ٗاشادقاَ

 ٟ م٘ كاي ًّ بملى املقبتني؟عو

35 

ٓى مت ًااممٞ لٚ  ًعاكى اهاقبٚب ٗت ٙٚقٓا م ةهٞ اهاقبٚب     

 املِاشملٞ؟

36 

ٓى ًِح املقبب اها كٚق ذ٘ي ُاا٢خ ً٘ي٘  اهربامٞ ٗفتا هوٌماٙ      

 ٗمطرٙتٞ ظفافٞ؟
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 : )وسحمٛ التكسٖس(خاوطًا

 ًقٙر ًقٙرٙٞ اهربامٞ عوٟ ااةا١ ٓى مت ًِابعٞ ًص٘ةٝ اهاترٙر مني     

 ؟ٗفرٙب اهمٌى

38 

ٌاإل ٚخاصا ماهاتٚ آاٌاًًا ًقٙر ًقٙرٙٞ اهربامٞ عوٟ ااةا١ ٓى ةعطٟ     

ٕ مت اهارتب ًِٔا ماهملٚاُاإل اهِ٘عٚٞ ةُذ٘ي ًئذظاإل اهاقبٚب ٗ

 ٗاهلٌٚٞ؟

39 

ةارٝ اهموٚا هوقٙ٘اْ اا٢حٕ ً  اءُٗ ٓى مت ًِابعٞ ًص٘ةٝ اهاترٙر    

 ةارٝ ذ٘ي توم اهِاا٢خ؟هورص٘ي عوٟ آرا١ اء

41 

 41 اهاترٙر مامل٘عق اذقة ه هم؟ اصقرآى مت     

 ٓى تترٙر اهاترٙر ٙاضٌّ؟    

 جياز اهِعاطاإل املعٌ٘هٞ ماهاقبٚبدابصٍ خا  ماملتقًٞ ٙص  م 

  ٓقاي ٗاهِطاق ٗاملِٔخد بصاًا هبة 

 ةٓقاي اهاقبٚب اه  ٙاٍ عثٔا يف تترٙر ق م٘ي٘ح ٙؼق

 اهاقبٚبد 

 شو٘ب تصٌٍٚ اهمِٚٞد ةاهقهٚى ٗ ًٗصقراُ٘ا  ة 

 اإل ٗاهو٘ا٢حشظٌٞ ٗاهصٚاُااماهت٘اُني ٗ هاساَ ءفاإإل عقَ ا 

  ياإل اهمئبٞ. اهاِظٌٚٚٞ 

 ُ اهربامٞ اهقاخوٚٞدُظاَ ٘اذٛ اهضم  يف 

  .ُٝاا٢خ ٗت٘صٚاإل مِا١  

42 

 ٓى اهاترٙر؟    

 ًلاٌىد 

  ةبٚبد 

  ً٘ي٘عٛد 

   ًتِ د 

  ٗايحد 

  كاصرد 

 .ٗبإ ًِاشب 

43 

ًقٙر اهربامٞ عوٟ را١اإل اهااهٚٞ يف املقٙرٙٞ ًّ بملى جاء  ؽاي ٓى ٙاٍ    

 ااةا١؟

  اها٘جٕٚ ٗاهمِاٙٞ اؾٚقٝ مامل٘نفني اؾقةد 

  ؼقٙق املٔاراإل اهِابصٞد 

 ظرايداء 

   ٝٗاملِابعاإل ً  اهفرٙبد اإجاٌاعاإلةار 

 اهتراراإل فٌٚا ٙاموب  ٌٔاإل اهاقبٚبدص  ِ 

 ًِابعٞ ًص٘ةٝ اهاترٙرد 

 شاِااجاإل تتٍٚٚ ج٘ةٝ ٗةةهٞ ٗتِظٍٚ ًئذظاإل اهاقبٚب )اء

 ٗاها٘صٚاإل (
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عوٟ ج٘ةٝ اهمٌى ٗتط٘ٙرٖ  ًقٙر ًقٙرٙٞ اهربامٞ عوٟ ااةا١ٓى ملافظ     

 هوح٘ةٝ ًّ ذٚمل؟ًّ خئي خط  تط٘ٙر 

  تقرٙب امل٘نفنيد 

 تطملٚب املمرفٞ اؾقٙقٝد 

   .ةارٝ ًٌٔاإل ًا ممق اهاقبٚب 

45 

 : )وسحمٛ املتابعٛ(ضادضًا

ٓى مت اها كق ًّ ةْ فرٙب ًٌٔٞ ااةا١ بق تام  اءجرا١اإل     

اهاصرٚرٚٞ اه  اؽ تٔا اؾٔٞ اـايمٞ هوربامٞ مِا١ا عوٟ ُاا٢خ 

توم اؾٔٞ املعلئإل معلى كاي ٗصررم ربامٞ ااةا١ ٗٓى عاؾم 

 اه٘ي  ااشاشٛ ممق فيٝ زًِٚٞ ًمت٘هٞ؟

46 

  رٗج  م٘اشطٞ. 

  .اهاتٍٚٚ اهعاًى هوٌراجمٞ 

  .اءجرا١اإل املتيذٞ 

  اهاارٙذ ٗاها٘بٚ . 

   

  .املقٙر املداا 

  .تتٍٚٚ املراجمٞ ااٗهٛ 

  اءجرا١اإل. 

  اهاارٙذ ٗاها٘بٚ . 
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 وَ إعداد

 

 

 الطٗد وٍري شن٘ دقاوطٛ / ودٖس ودٖسٖٛ السقابٛ عمٜ قطاع اإلدازٚ ٔاألوَ ٔالطاقٛ.

 

 


