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تصددددددددددددددر املللة اجعريقية للمراجعة ال ددددددددددددداملة 

 سالب  ددددددددددهر د  ددددددددددم   م      ا    ال  
د
سددددددددددنويا

طالع والفرن ددددددددددددية إل  لغات هي العربية واإلنلليزية

 ددداعدددة ا جدددددددددددددداا اججهزة العليدددا للرقدددا دددة  ددداملن مدددة 

اجعريقية )اجعروساي(  لى مختلف املوضو ات 

الفنيددددددة واجسقددددددار اإلقليميددددددة والدددددددوليددددددة املتعلقددددددة 

  العم  الرقابي.

وتلددر اإل دددددددددددددارة قاى او  داعدة املقدا ت واجع دار 

الواردة  لى صفحات هذه املللة   تع      نهج 

ر املن مددة اجعريقيددة لةجهزة العليددا للرقددا ددة واع ددا

ع   مي ململها 
ر
)اجعروسددداي( وهيتة تحريرهال    ت

    عكر وآراا  اتقيها.

تد و هيتة تحرير املللة العامليو  اججهزة و 

العليا للرقا ة اج جاا  اجعروساي إلرساب ما 

لديهم م  مقا ت واع ار ومقت حات لن رها  لى 

 وذلك  لى العناوي  التالية:  صفحات هذه املللة
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 المجلة األفريقية أسس وقواعد تحرير مقاالت

والمعتمدة من المجلس التنفيذي الخامس  للمراجعة الشاملة

 0202في أغسطس  فروسايألل والخمسين

 

 
 

 .او ي وو محرر املقاب م  العامليو الفنييو مي اججهزة العليا للرقا ة اج جاا  اجعروساي 

  يتعلق املقاب  الجوانب العلمية والتطقيقية مي ملا ت العم  الرقابي.او 

 .او يتم التقيد لدى تحرير املقاب  أصوب وقوا د القحث العلمي املتعارف  ليها 

 .ا  ي وو ملحرر املقاب حق ا  ت اض  لى  د  ن ر ما يقدمه للمللة 

 اعظ  لى املوضو ية والحيادية.جميع املقا ت يلب او ت وو ذات جودة  اليةل وينقغي او تح 

  لرؤوس  81او ي وو مقاس   لى لمةل  0222 دد  لمات نص املقا ت ت وو مي حدود

 نص املقاب. مي 80واملوضو ات 
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 هيئة تحرير المجلة
 

 رئيسال
 

 جمهورية مصر العربيةلالجهاز األعلى للرقابة 
 

 اءعضاأل
 

 لكاميرونلالجهاز األعلى للرقابة 

 إدارة االتصاالت باألمانة العامة لألفروساي
 

 كينيالالجهاز األعلى للرقابة 

 رئيس لجنة األفروساي إلدارة وتقاسم املعرفة
 

 زوزميي ملالجهاز األعلى للرقابة 

 عن املجمزوعة الفرعية اللغزوية الناطقة باإلنجليزية
ا

 ممثًل
 

 كزوت ديفزوارلالجهاز األعلى للرقابة 

 عن املجمزوعة 
ا

 الفرعية اللغزوية الناطقة بالفرنسيةممثًل
 

 جزائر للالجهاز األعلى للرقابة 

 عن املجمزوعة الفرعية اللغزوية الناطقة بالعربية
ا

 ممثًل
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 المجلة األفريقية للمراجعة الشاملة  

 0202 ديسمبر -02العدد 

 

 

يصدر هذا العدد م  املللة مي ضوا الالئحة الجديدة للمللة واإلجرااات التنفيذية لها التي 

قددد تم املواعقددة  ليهددا م  املللس التنفيددذي الخددامس والخم ددددددددددددديو لةعروسدددددددددددددداي   سالب يوميالددذي  ر

 دا سددددددددريااها م  تاريو هذه املواعقة لحيو ا تمادها م   والتيمي ال ددددددددنغاب  0281اغ ددددددددطس  01-32

 الجمعية العامة الخام دددددددة   دددددددر لةعروسددددددداى. ورغم او هذا هو اإلصددددددددار ال اني اإللكت وني للمللةل 

ز م  اهمية اإلصدددددددار اإللكت وني للمللة. عقد  زّ  81-ق  او صدددددددور هذا العدد مي ح  جائحة  وعيد

ة الحيوية والتحرر م  قيد م دددددددددداحات الن ددددددددددر حاب اإلصدددددددددددار للملل هذا النوع م  اإلصدددددددددددار اضدددددددددداف 

    قثراا املحتويات وت عبها وعتح ملاب ارحب لتقاسم املعرعة. لقد اصقحت املللة 
د
املطقوعل عجال

ا ٌ عزز التواص   يو اججهزة اج جاا مي قارتنا ال مراا لت وو ناعذة تع     عكريد
د
مي   لها الجديد من  ا

لعليا للرقا ة املالية واملحاسدددددددددددددقة مي اجعروسددددددددددددداي وتواكب طموحاتها وت دددددددددددددت دددددددددددددرف    واقع اججهزة ا

 .   قةواملحاسم تققلها كمن مة رائدة  يو املن مات اإلقليمية والدولية مي ملاب الرقا ة املالية 
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 لى اججهزة العليددددا للرقددددا ددددة مي  دددداعددددة دوب العددددالم العددددديددددد م  القيود 81-عرضددددددددددددددددت جددددائحددددة  وعيددددد

مي سدددددددددددبي  القيا   دورها الرقابي امل لفة  ه. ويرجع  ي   اديةتعم  مي ح  اوضددددددددددداع غوالتحديات التي جعلتها 

جانب م  هذه التحديات قاى تأثر العديد م  الجهات الخاضددددددددددددعة للرقا ة  الجائحة ساصددددددددددددة تلك العاملة مي 

 وملا ت ال ددددددددددددياحة والفنادق والنق  الجوي وا سددددددددددددتي اد والتصدددددددددددددديرل حيث تنو ت التأثي ات  ليها ما  ي

الحدددد اجدنن ملنع تف ددددددددددددلي الوبددداا مع ا لتزا  بعدددد  ت ددددددددددددريح  قاىاإلغالق الكلي او الجزئي وتخفيض العمدددالدددة 

م  توعي   -نتيلددة اإلجرااات ا حت ازيددة  -موحفي تلددك الجهددات م  وحددائفهمل و ددد  اسددددددددددددتطددا ددة م ددددددددددددتوليهددا 

 
د
   تأسر تلك الجهات مي قصدددددددددار قوائمها املالية     القيانات وامل ددددددددتندات الالزمة جغراض املراجعة عجددددددددال

 املوا يد املعتادة.

  ر 
د
صددددددعوبة حصددددددوب املراجعيو  لى ادلة اإلثقات ال اعية واملالئمة و د   قاى ددددددار مي هذا الصدددددددد ايجددددددا

قدرتهم  لى القيا   اإل راف  لى ا ماب الجرد ال نوي والزيارات امليدانية للجهات الخاضعة للرقا ة والتي 

عد م  اهم التحديات التي تواجه مراجعي اججهزة العليا للرقا ة مي ح  استمرار هذه الجائحة.
ر
 ت

 الكلمة االفتتاحية

 "التحديات التي تواجه األجهزة العليا 
 "91-للرقابة في ظل جائحة كوفيد

 سيادة املستشار / هشام بدوي  

 مصر - رئيس الجهاز املركزي للمحاسيات
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تفعي  سطط  ةوضددددددرور  و   ددددددك او حاجة امل ددددددتوليو قاى التعام  ال ددددددراع والفعاب مع تلك الجائحة

 يمع الوباا بهدف الحد م  انت ددددددددددددارهل قد ينت   نه صددددددددددددعوبات م الطوارئ ولجاو مواجهة اجزمات للتعام 

    حاجتها قاى ا تمادات مالية  اتخاذ
د
بعض قجرااات الرقا ة الداسلية مي الجهات الخاضعة للرقا ةل عجال

قضدددداعية نتيلة  د  مالامة موازناتها التقديرية املعتمدة لهذه ال روف الطارئة التي  او لها آثار اقتصددددادية 

 صوب التي تعرضت ملخاطر ا ضمحالب.ليس عقط  لى قيراداتها ومصروعاتها    وايجا  لى قيم بعض اج 

هدددذه التددددا يدددات للجدددائحدددة زيدددادة مخددداطر املراجعدددة الخدددارجيدددة و دددد  التدددأكدددد مي بعض   لىوقدددد ترتدددب 

اجحياو م  دقة القيانات املاليةل واسدددددددددددتتقع ذلك الك دددددددددددف    العديد م  اوجه الجدددددددددددعف مي ن م الرقا ة 

وف مي ال ر امور ما  انت ت هر ع تلك اجزمة وهي الداسلية وضعف جاهزية بعض الجهات املعنية للتعام  م

مراجعي اججهزة العليا للرقا ة  با ق ادة تقييم تلك الن م وق داا التوصدددددددددديات   لىيلقي العاديةل اجمر الذي 

 الالزمة  تخاذ اإلجرااات التصحيحية الالزمة.

ومهنيدددة مع تلدددك اجوضدددددددددددددداع غي  وم  ثّمل يمك  القوب او اججهزة العليدددا للرقدددا دددة التي تعددداملدددت  حكمدددة 

 
ر
رضددددددددت  ليها ووضددددددددعت حلو   ملية للتحديات التي واجهتها عاسددددددددتفادت م  العادية تغلقت  لي القيود التي ع

هذه املحنة مي تع يم عرص التم دددددددددك  أعجددددددددد  املمارسدددددددددات املهنية وباملي اق اجسال ي ملهنة املراجعة الخارجية 

تناسددددددددب مع هذه ال روف  الت كيز  لي اسددددددددتخدا   ددددددددقكة اإلنت نت مي وتطقيق قجرااات املراجعة القديلة التي ت

جمع ادلة اإلثقات ال اعية واملالئمة و م  اإلجرااات التحليلية الالزمة للتحقق م  معقولية القيانات املاليدة 

 
د
   اسدددددددددددتخدامها مي  قد ا جتما ات التفا لية مع امل دددددددددددتوليو    الحوكمة للجهات  مح  املراجعة عجدددددددددددال

 ضعة للرقا ة. الخا

وغني    القياو او قيا  اججهزة العليا للرقا ة  دورها الرقابي مي ح  هذه ال روف الصدددددددددددعقة يتطلب 

 م  مراجعيهددا قدددر 
د
  ا

د
م  املعرعددة  تكنولوجيددا املعلومددات وم  املرونددة مع الجهددات الخدداضدددددددددددعددة للرقددا ددة م   كقي ا

مع الحفاظ  لى جودة العم  الرقابي املنفذ انطالقا م  او اججهزة العليا  يةععالو  ب ددددددفاعيةسالب التواصدددددد  

للرقا ة   تختار ال روف التي تعم  عيهال وقنما هي مطالقة  تحقيق اجهداف العليا املحددة لها وعقا للدسدددداتي  

العلم ت دددددددددددقيهدددا  ددداملن دددددددددددتدددة لهدددا و القوانيو املن مدددة لعملهدددال و ليهدددا او تتكيف مع  ددداعدددة ال روف التي تؤهددد  من

 والتدريب امل تمر لي ونوا قادري   لى تحم  امانة العم  والحفاظ  لى املاب العا .
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 القسم األول

 المقاالت العلمية
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 02-اعتبارات في المراجعة نتيجة لـكوفيد
 

 سامي علي محمد زغلزول 
 مدير عام

 الجهاز املركزي للمحاسيات بجمهزورية مصر العربية

 املحاسيين واملراجعين املصريةعضزو جمعية 

 ماجستير في اإلدارة املالية

 

 

  COVID-19 تم   جائحة
د
 كقي   تحديا

د
ملعّدي ومراجعي القوائم املاليةل حيث   ددددددددددتمر انت ددددددددددار الجائحة مي  ا

ال حيث سدددقبت هذه الجائحة   ما له م  آثار اقتصدددادية كقي ة  لى املن ددد تل دوب العالم     لى الدوب ايجدددد

القيود املفروضدددددة  لى اإلنتاج والتلارة وح ر ال دددددفر. هذه ااثار ا قتصدددددادية  ال  دددددك لها تأثي   العديد م 

 . لى املحاسقة واإل الغ املااي ومراجعة القوائم املالية للمن  ت وملمو ات اج ماب

تي قد ال الجددوا  لى بعض اجمور اجك   اهمية وااثار املحتملة -م  وجهة ن ر  اتقه  -  ددلط هذا املقاب 

تحتاج قاى مزيد م  الن ر  ند تخطيط وتنفيذ قجرااات املراجعة وق داا راي املراجع مي القوائم املاليةل مع 

ت راجعي الح ددددددا ااجسذ مي ا  تقار او هذه اجثار سددددددتختلف م  من ددددددأة قاى اسرىل وينقغي  لى املن دددددد ت وم

  لى ا مالهم. هاتأثي  الن ر مي كيفية 

اإلدارة وم ددددددددددددؤواي الحوكمددة ومراجعي القوائم املدداليددة مي مرحلددة مقكرة  دددراسددددددددددددددة وتقييم و  ددد او تقو  

 مهنيدة حيدث قدد تؤدي هدذه  و  دذلدكل كمدا ينقغي او يمدارس مراجع املخداطر املرتقطدة
د
القوائم املداليدة  دددددددددددد و دا

 ي م تولية اإلدارة.و  ننسلى او ق داد القوائم املالية ه .ال روف قاى وجود اسطاا محتملة مي التقارير املالية

 قراءة هذا املقال ليس بديًل لقراءة املعايير املرتيطة.*
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مي ح  هذه ال روف العصدددددددددددديقة التي   ددددددددددددقبها الوباا 

يلددددب او   ددددددددددددتمر املراجع  نددددد اداا  مليددددات املراجعددددة 

 دددددا لتزا   معدددددايي  املراجعدددددة املطلوبدددددة والتي قدددددد تتطلدددددب 

الحدددداليددددةل  ا تقددددارات مختلفددددة م  املراجعيو مي ال روف

عقد يحتاج املراجع قاى التفكي  مي تطوير قجرااات  ديلة 

لجمع ادلددددة مراجعددددة  دددداعيددددة ومندددداسددددددددددددقددددة لددددد م رايدددده مي 

عإو هناك العديد م  ا  تقارات  القوائم املاليةل لذلك

اجسددددداسدددددية التي يلب او يأسذها مراجعو القوائم املالية 

مي الح ددددددددددددقدددددداول وسدددددددددددديؤدي تطقيق معددددددايي  املحدددددداسددددددددددددقددددددة 

ا قاى اجستلة التاليةواملر   :اجعة الحالية حتمد

  ما قذا  او تأثي  الجائحة جوهري كيف يتم تقييم

 الن قة للمن أة و ملياتهال وموا يد اإل الغل 

 وتقييم املخاطرل واجهمية الن بية؟

 ه  تم تنفيذ قجرااات تقييم املخاطر املناسقة؟ 

  ما هي التعديالت الالزمة مي القوائم املالية؟ ومتى

 يتم هذا التعدي ؟

 كيف يتم تطقيق قجرااات املراجعة املناسقة؟ 

 ما هي التدا يات  لى مراجعة اجحدا  الالحقة؟ 

  ما هو تقييم اجثر املااي الذي يتجم  التقديرات

 املحاسبية؟

 ما تأثي  ذلك الحد   لى عرض ا ستمرارية؟ 

 ية؟  اع ةم املاليئه  اإلعصاحات املوجودة مي القوا

    اعية عما تأثي  ذلك  لى تقرير املراجع؟وقو لم تك

  ه  يؤدي ح ر ال فر مي وضع قيود محتملة  لى

نطاق اداا  ملية املراجعة؟ وه  لذلك تأثي   لى 

 تنفيذ قجرااات املراجعة وتقرير مراجع الح ا ات؟

  ما هي م تولية املراجع    اإلعصاحات سارج

 القوائم املالية؟

التطرق قاى القجايا واجمور ولإلجا ة  لى ذلك يتم 

 :الرئي ية التالية

 أهمية الحدث وتقييم املخاطر -1

يلب او يأسذ مراجعو القوائم املالية مي ا تقارهم 

تأثي  الحد ل واهميتهل وكيف يؤثر  لى تحديد وتقييم 

مخاطر اجسطاا الجوهرية؟ ومدى تأثي  ذلك  لى ن ا  

 الرقا ة الداسلية؟

بل تحديد وتقييم مخاطر معد ISA 315ععند تطقيق 

[ل يلب  لى املراجع الن ر مي اثار 8اجسطاا الجوهرية]

ذلك الحد   ند الحصوب  لى عهم للمن أة وبيتتهال 

ويلب او يناقش مع اإلدارة ما قذا  او قد تم قدراج 

تأثي  الحد  مي  مليات تقييم املخاطر الخاصة بهمل 

  وو وكيف تم تحديد وتقييم مخاطر اج مابل عقد ي

هناك تأثي  جوهري  لى تقييم املخاطرل وقذا قررت 

اإلدارة انه   يوجد تأثي  مااي جوهري او تأثي  متوقع 

ب    معقوب  لى املن أة عينقغي  لى املراجعيو 

ممارسة ال ك املنهي  ند الن ر مي هذا التقييمل وما قذا 

ت م املالية    ا عت اضائ او ينقغي اإلعصاح مي القوا

 [7].ية للوصوب قاى هذا ا ستنتاجالرئي 
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 تقييم األثر املالي  -2

  د م  الن ر بعيو ا  تقار قاى نوع التأثي  املااي لهذا 

الحد  الجل   لى املن أة و ملياتهال وقد   م  اجثار 

 :التالية

  انخفاض قيمة اجصوب او التغي ات مي اعت اضات

 .استقار قيمة اجصوب 

  الخ ائر ا ئتمانية املتوقعة للقروض التغي ات مي

 .واجصوب املالية اجسرى 

 ال ك مي قدرة املن أة  لى ا ستمرار. 

  انخفاض الطلب  لى املنتلات او الخدماتل وتأثر

 .قيرادات املن أة

 زيادة الت اليف. 

  التغي ات مي العمر اإلنتاجي لةصوب. 

 املخصصات وا لتزامات املحتملة النا تة    الغرامات. 

وبالن قة ملراجعي القوائم املالية يلب او ين روا قاى 

كيفية تدقيق اجثر املااي للحد ل عقد ي وو م  املحتم  

او تتجم  اجثار املالية تقديرات محاسبية ا دتها قدارة 

املن أةل وقد تتأثر ا عت اضات الهامة امل تخدمة 

للوصوب قاى هذه التقديراتل وقذا  او لدي  مي  

ة  دد كقي  م  التأثي ات املالية التي تحوي  لى املراجع

تتأثر  ملية عقد   د  التأكد املناسب ب أو التقديرات

 التي تد م معقولية  تقييم املخاطر وادلة املراجعة

وبالتااي  تلك التقديرات املحاسبية واإلعصاحات ذات الصلة

  لى املراجع او يركز  صورة اك    لى التغيي ات

 

التي قد تؤثر  لى التقديرات املحاسبيةل و ما قذا  انت 

ا عت اضات التي استخدمتها قدارة املن أة مح  املراجعة 

 مناسقة ومي سياق قطار ق داد القوائم املالية 

مراجعة التقديرات املحاسبية  ISA 540 )معدب

 .[7[]8]املرتقطة( عصاحات واإل 

 اإلفصاحات في القزوائم املالية -0

 ى مراجعي القوائم املالية او يأسذوا مي ا  تقارينقغي  ل

كيفية تطقيق قجرااات املراجعة املناسقة  ند تقييم ما 

قذا  انت اإلعصاحات مي القوائم املالية واإليجاحات 

املتممة لها صحيحة ماديا وتصف ب    مناسب آعاق 

 املن أة ومتواعقة مع قطار ق داد القوائم املالية امل تخد 

ومراجعة اعت اضات اإلدارة الرئي ية وكيف يتأثر 

م تخدمو القوائم املاليةل كما يحتاج املراجع الن ر مي 

 ISA200م ؤولياتهم عيما يتعلق  املعلومات اجسرى )

 [.8اجهداف العامة للمراجع والقيا   املراجعة(]

وقذا لم يقد   مي  املراجعة قعصاحات  اعيةل 

مي اجثار املت تقة  لى تقرير عال د او يفكر املراجع 

املراجعة وما قذا  او راي املراجع يحتاج قاى تعدي ل 

قاى  د  وجود تأثي  مااي مي  وقذا توص   مي  املراجعة

الفت ة الحالية عإو املراجع ين ر عيما قذا  انت 

اإلعصاحات    ا عت اضات الرئي ية التي تد م ذلك 

ي التالتعديالت  اعيةل وكذلك مي ماهية اإلجرااات و 

ذلك الحد   لى ان طة نفذها العمي  ليعكس تأثي  

 .و مليات املن أةل و  د او يطقق املراجع ال ك املنهي
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 األحداث الًلحقة بعد فترة إعداد التقرير املالي -4

وك  انت ال   ينقغي او تن ر قدارة املن أة عيما قذا

ا قتصادية تؤثر  لى النتائ  املحاسبية او ستؤثر  ليهال 

وتمارس اإلدارة الحكم مي تحديد اثر القيانات املالية جي 

ل عقد تقرر COVID-19 احدا   حقة تتعلق  لائحة

اإلدارة تصفية ال ركة او التوقف    تداوب اسهمهال 

لب ة ويوهذا يتطلب تغيي  اساس ق داد القوائم املالي

 اإلعصاح    طقيعة اي حد  جوهري واثره املااي 

(IAS 10اجحدا  بعد الفت ة  ل )[.0]املالية 

ويلب  لى مراجعي الح ا ات تنفيذ اإلجرااات 

للحصوب  لى ادلة مراجعة  اعية ومناسقة تفيد  أنه 

تم تحديد جميع اجحدا  التي تتطلب تعدي  القيانات 

 والتي تقع  يو تاريو القوائماملالية او اإلعصاح  نهال 

املالية وتاريو تقرير املراجعل وااها انعك ت ب    مالئم 

ا إلطار ق داد التقارير املالية  مي القوائم املالية وعقد

 [.8]الالحقة( اجحدا   لISA 560املعموب  ه )

وين ر املراجع مي تعديالت او قعصاحات اإلدارةل  ما 

خدمة للتمييز  يو مي ذلك الجداوب الزمنية امل ت

اجحدا  املعدلة واجحدا  غي  املعدلة.  اإلضاعة قاى 

ذلكل   م  ذلك تأثي  التغيي ات مي القيتة  لى 

ا  ت اف وقياس ارصدة الح ا ات واملعامالت مي 

ل او غي ها م  قوائم املالية )مي حالة التعدي (ال

 اإلعصاحات املحددة )مي حالة  د  التعدي (.

 طلب ققرارات مكتوبة  أو جميع  يقو  املراجع

اجحدا  التي وقعت بعد تاريو القوائم املالية تم 

تعديلها او اإلعصاح  نهال ويلب او ت وو هذه 

اإلقرارات املكتوبة مؤرسة مي اقرب وقت ممك  م  

 .تاريو تقرير املراجع ولك  ليس بعد ذلك التاريو
 

قد   ا د اتصاب املراجع امل تمر واملنت م مع 

امل ؤوليو    الحوكمة وساصة مي الفت ة ال ا قة 

لتاريو القوائم املالية مي عهم املراجع للتغيي ات التي 

يتم قجراؤها استلا ة للقيتة املتطورةل وا ا د 

املراجع مي تقييم اإلجرااات التي يلب  ليه القيا  بها 

لجمع اجدلة املناسقة وال اعيةل واما قذا  انت اجمور 

معروعة بعد تاريو تقرير  Covid19 حد املرتقطة  

املراجعل عال د م  التأكد م  او تقرير املراجع مازاب 

مناسقال واما قذا  انت معروعة مي تاريو تقرير املراجع 

ق الغ  ISA701قد يت بب ذلك مي تعدي  تقرير املراجع)

تعديالت  ISA705اجمور الرئي ية مي تقرير املراجعل 

جع(ل واجمر يتطلب املزيد م  الراي مي تقرير املرا

 [.8[]4[]5[]7[]1] (ISA 560) الدراسة م  املراجع
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 االستمرارية -5

لم يتغي  تعريف املن ددددددددأة امل ددددددددتمرة وم ددددددددؤوليات 

اإلدارة ومراجعي القوائم املاليةل واملن دددددددأة م دددددددتمرة 

مي العم  ما لم تنوي قدارتها تصفيتها او وقف تداوب 

واقعي سوى القيا   ذلكل اسهمها او ليس لها  دي  

و  ددد لإلدارة الن ر عيمددا قذا  ددانددت املن ددددددددددددددأة  تزاب 

م ددددددددددددتمرةل ويلددب  ليهم قجراا هددذا التقييم والن ر 

 80مي جميع املعلومات امل تققلية ذات الصلة ملدة 

 ددددددددددددهرا  لى اجق  م  تاريو اإل الغ املاايل كما يلب 

 دلديدهدم ق ددددددداد تدندقدؤات تدفصددددددددددددديدلديددددددة ند درا لدطدقديدعددددددة 

ة سددددددددراعة التطور عال يلوز للمن ددددددددأة ق داد الجائح

قوائمها املالية  لى اسددددددداس ا سدددددددتمرارية قذا اصدددددددقح 

مقدا ا سدددتمرارية غي  مناسدددبل كما يلب اإلعصددداح 

   ال دددددددددددد وك املادية التي تلقي   الب م  ال ددددددددددددك 

 رض  IAS1 لى قددددددرة املن ددددددددددددددددأة  لى ا سددددددددددددتمرار )

  [.0القوائم املالية(]

الن ر مي تأثي  الحد   لى  د له م  اما املراجع   

استمرارية املن أة مح  املراجعةل وتتم   م توليته 

مي تقييم واسدددددددددددتنتاج مدى مالئمة اسدددددددددددتخدا  اإلدارة 

جسددددددددددددددداس ا سددددددددددددتمراريددددة مي ق ددددداد القوائم والتقددددارير 

املالية واستنتاج ما قذا  او هناك  د  تأكد جوهري 

يتعلق بعد  قدرة املن ددددددددددددأة  لى ا سددددددددددددتمرارل ويلب 

 ليه تطقيق ال ك املنهي  ند الوعاا بهذه امل ؤوليةل 

وكددددذلددددك التددددأكددددد م  او اإلدارة قددددد ن رت مي ذلددددك  

ب دددددددددد   مناسددددددددددب  ند قجراا تقييمها لقدرة املن ددددددددددأة 

مح  املراجعة  لى ا سدددددددددددتمرار وكفاية اإلعصددددددددددداحات 

املرتقطددددة  ددددذلددددك م دددد  التددددأثي  املحتمدددد   لى توقعددددات 

تدفدددددداقددددددات الدتدددددددعدقددددددات الدندقددددددديددددددة امل دددددددددددددتدقدقدلديددددددةل وا 

املصددرعية. ويلب  لى املراجع ا سددتف ددار م  اإلدارة 

وم ددؤواي الحوكمة مي املن ددأة    املعلومات املتاحة 

   امل ددددددددددددتققدد  وتحددديددد مددا قذا  دداو قددد تم ا تقددارهددا 

ب    مناسب كلزا م  تقييم اإلدارةل ويلب  ليه 

او يطقق ا تقارات مماثلة لتلك الخاصدددددددة  اإلدارة مي 

ة اعت اض ا سددددددددددددتمراريدددةل عيلدددب تقييم مددددي مالامددد

 لى املراجع الحصددددددددددددوب  لى ادلددددددة مراجعددددددة  دددددداعيددددددة 

ومناسدددددددقة لتحديد ما قذا  او هناك  د  تأكد مادي 

ا    ب ددددأو ا سددددتمرارية وينقغي او   ددددم  ذلك  لى 

سددددددددددددبيدد  امل دداب مراجعددة مفصددددددددددددلددة للتنقؤات الحدددي ددة 

والتدعقات النقدية ومراجعة سطط اإلدارة لة ماب 

ة وتدقديديدمددددددات اجثدر الدتدي اجدرتدهددددددا اإلدارة امل دددددددددددددتدقدقدلديدددددد

(ISA570 [)ل عإذا راى املراجع 8معدبل ا سددددددتمرارية]

 لى او املن دددددددددددأة م دددددددددددتمرة وتم اإلعصددددددددددداح     د  

التأكد املادي ب ددد    افل عيلب تجدددميو عقرة    

 ددد  التددأكددد املددادي املتعلق  ددا سددددددددددددتمراريددةل وامددا قذا 

ستمرارية دراى املراجع  د  مالامة استخدا  اساس ا  

 غي  اتددقعصاح اكددداو او هنة دددم املاليددددداد القوائددإل 
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 اعية بهذا ال أول او او اإلدارة   ترغب مي اإلعصاح 

عددإو املراجع قددد يحتدداج      ددد  التددأكددد الجوهريل

 لISA700) .معددددبقاى قصدددددددددددددددار تقرير مراجعدددة  راي 

ISA705 ,ISA701[ )8[]4[]5[]7[]1[]1.] 

 املجمزوعةالتقرير عن  -6

يلددددددب  لى مراجعي القوائم املدددددداليددددددة الن ر مي 

الكيفيددددة التي يخططوو بهددددا ملراجعددددة  مدددد  مدددددققي 

املددعددددددايدديدد  مدد ددونددددددات املددلددمددو ددددددة لددلددوعدددددداا  ددمددتددطددلددقددددددات 

(ISA600  مراجعددة القوائم املدداليددة )ل[8]للملمو ددة 

ومي اجثدددددار املت تقدددددة  لى مراجعدددددة امللمو دددددة قذا لم 

  مدددددققي يتمكنوا م  الحصددددددددددددوب  لى معلومددددات م

م ونددددددات امللمو ددددددة او ال ددددددددددددر ددددددات ال ددددددددددددقيقددددددة او 

امل ددرو ات امل ددت كةل ويلب او   ددم  ذلك الن ر 

عيما قذا  او ينقغي اسدددتخدا  قجرااات  ديلة حيث 

 .[7] امقيدد قد ي وو ال فر 

وقذا لم ت ددددددددددددتطع املن ددددددددددددددأة محددد  املراجعدددة م  

الحصددوب  لى املعلومات ال اعية عإو املراجع يفكر 

هددذا جوهريددا  ددالن ددددددددددددقددة للتقرير املددااي  عيمددا قذا  دداو

ددللملمو  ددعل حيث ين ددة والتأثي   لى راي املراجد د د د د د ر د

  ايجددا مي كيفية تأثي  الحد   لى تقييمات املخاطر

 واجهمية الن بية والقدرة  لى الحصوب  لى ادلة

م ل امللمو ةل وقذامراجعة  اعية ومناسدددقة مل ونات 

ي او ين ر مدددددددقق يتمك  املراجع م  ذلددددددك عينقغ

امللمو ة مي هذه ااثار  لى تقرير التدقيق حيث او 

 .[7] عدب راي املراجع قد 

 األثار املترتية على تقرير مراجع الحسابات -7

مي م ددد  هدددذه ال روف التي   يمك  التنقؤ بهدددال 

يركز مراجعو الح دددا ات  لى ااثار املحتملة وف سددد

املرحليدددددة التي لتقدددددارير املراجعدددددة او عحص القوائم 

يتم استخدامها إل الغ آراا املراجعة او ا ستنتاجات 

(ISA 700  معدبلISA 701 لISA 705 ل معدبISA 

 [.7][ 8]معدب(  706

 دداإلضددددددددددددداعددة قاى اجمور املددذ ورة ا الهل قددد ين ر 

املراجع مي اجثددار املت تقددة  لى تقرير املراجعددةل ومنهددا 

ق ددادة الن ر مي م دددددددددددددائدد  املراجعددة الرئي دددددددددددديددة ليتم 

اإلعصدددددددددددداح  نها مي تقرير املراجعةل والن ر مي قدراج 

ق ددددم منفصدددد  حوب  د  التأكد الجوهري املتعلق 

تعلق  التقديرات  ا سددددددددددددتمراريةل ووجود  دددددددددددد وك ت

املحاسددددددددبية وانخفاض قيمة اجصددددددددوبل والن ر عيما 

قذا  ددددداو هنددددداك تجدددددددددددددددددارب جوهري  يو املعلومدددددات 

اجسرى والقوائم املدددداليددددة. وم  املتوقع رؤيددددة املزيددددد 

 .[7] املعدلةم  اراا املراجعة 
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وهننننننننناو مننن األمننزور األ ننر  النن نن  يننجنننننن  عننلننى 

مراجعي الحسنننننننننننننابات أ ذها في االعتيار  و ي 

 :سبيل املثالعلى 

: تدددطدددقددديدددق لنننلنننمنننخنننزون النننفنننعنننلنننيعنننمنننلنننيننننننات النننجنننرد 

قجرااات مراجعددة  ددديلددة او اسددددددددددددتخدددا  اسددددددددددددداليددب 

تكنولوجيددددة للتددددأكددددد م  وجود املخزوو وحددددالتددددهل 

حيث او حجدددددددددور الجرد الفعلي قد   ي وو  مليا 

(ISA501  محددددددة لقنود  ا تقددددارات-املراجعددددةادلددددة

   [.5][ 8]مختارة( 

يلب او ت وو املعلومات املفصح  عقزود اإليجار:

 نها  اعية لتمكيو م ددددتخدمي القوائم املالية م  

عهم اثار التغي ات مي دععات اإليلار  لى املركز املااي 

 [.1][ 3]اإليلار(  IFRS16ونتائ  ا ماب املن أة )

الحصوب  لى املعلومات  املصادقات الخارجية:

املطلوبددددددة مي صدددددددددددددورة قليكت ونيددددددةل التحكم مي 

استيددددددار وق ددددددداد وتوزاع الطلقددددددات اإللكت ونيددددددة 

للتدددأكيدددداتل وترتيدددب  ودة الردود مقدددا ددددددددددددرة قاى 

حددددددة الرد امل ددددددددددددتلم صددددددددددددوالتحقق م   املدددددددققل

وتوثيق اإلجرااات املتخدددذة للتحقق م  صددددددددددددحدددة 

(  الخارجيةاملصدددددددددددادقات  ISA 505امل دددددددددددتليقيو )

[8 ][5]. 

ققرارات قضدددددددددددددددداعيددددة مكتوبددددة م   قرارات اإلدارة:ق

اإلدارةل يلدددددب او يتمتع املراجع  ددددداملروندددددة إلدراج 

ا م   ققرارات "محددة" قذا  او هذا التجميو مهمد

وجهة ن ر املراجعل تطقيق ال ددددددك املنهي والن ر مي 

املكتوبدددددة( اإلعدددددادات  ISA580موثوقيدددددة التم يددددد  )

[8 ][5.] 

: قددددد يتم نظننننام الرقننننابننننة النننندا ليننننةفهم وا تيننننار 

تنفيددذ او مراجعددة ضددددددددددددوا ط جددديدددة  نددد تعددديدد  

الوصدددوب قاى تكنولوجيا املعلومات لتمكيو القوى العاملة 

    بعدل ويلب اإلعصاح    التغيي ات الجوهرية.

الدتددددددأكددددددد مد   املسننننننننننننننننناعنننننندات واملننن  النحنكنزومنيننننننة:

املعالجات املحاسدددددبية واإلعصددددداح    امل دددددا دات 

 واملنح الح ومية.

 ددالن ر قاى الوضددددددددددددع الحدداايل ون را جو اإلدارة 

ومدققي الح ددددددددددا ات  لى حد سددددددددددواا لديهم التزا  

 اإل الغ    القيانات املالية وعقا ملعايي  املحاسدددددددقة 

طلقددددددات اجسالقيددددددةل عددددددإو ومعددددددايي  املراجعددددددة واملت

دورهم سددددددددددددي دددددد   ددددددال  اجهميددددددة وينقغي او ي وو 

هناك التزا   لى الرغم م  التحديات وال ددددددددددد وك 

ومي جميع اجحواب يلب  .COVID-19التي يطرحها 

او يمارس املراجع ال ك املنهي.



 

07 

 

 المراجع
 

 

 

 

 

 

 International Standards on Auditing, https://www.iaasb.org/ 

 International financial reporting standards, https://www.ifrs.org/issued-

standards/list-of-standards/ 

 IFAC, The financial reporting implications of Covid-19, April 2020, 

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-

standards/discussion/financial-reporting-implications-covid-19 

 AICPA, Consequences of COVID-19 Potential Auditing Challenges, April 

2020, https://future.aicpa.org/resources/download/consequences-of-covid-

19-potential-auditing-challenges 

 IASB, Supplementary IASB Update, impact of COVID-19, April 2020, 

https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/iasb/2020/supplementary-

iasb-update-april-2020-impact-of-covid-19/ 

 IAASB, Highlighting Areas of Focus in an Evolving Audit Environment 

Due to the Impact of COVID-19, March 2020, 

https://www.iaasb.org/publications/highlighting-areas-focus-evolving-audit-

environment-due-impact-covid-19-1 

  IAASB, Going Concern in the Current Evolving Audit Environment – 

Audit Considerations for the Impact of COVID-19, April 2020, 

https://www.iaasb.org/publications/going-concern-current-evolving-

environment-audit-considerations-impact-covid-19 

 IAASB, Subsequent Events in the Current Evolving Audit Environment – 

Audit Considerations for the Impact of COVID-19, May 2020, 

https://www.iaasb.org/publications/subsequent-events-current-evolving-

environment-audit-considerations-impact-covid-19 

 ICAEW, Coronavirus: (COVID-19): considering going concern, 

https://www.icaew.com/technical/audit-and-assurance/professional-

scepticism/coronavirus-considering-going-concern 

https://www.iaasb.org/
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/financial-reporting-implications-covid-19
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/financial-reporting-implications-covid-19
https://future.aicpa.org/resources/download/consequences-of-covid-19-potential-auditing-challenges
https://future.aicpa.org/resources/download/consequences-of-covid-19-potential-auditing-challenges
https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/iasb/2020/supplementary-iasb-update-april-2020-impact-of-covid-19/
https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/iasb/2020/supplementary-iasb-update-april-2020-impact-of-covid-19/
https://www.iaasb.org/publications/highlighting-areas-focus-evolving-audit-environment-due-impact-covid-19-1
https://www.iaasb.org/publications/highlighting-areas-focus-evolving-audit-environment-due-impact-covid-19-1
https://www.iaasb.org/publications/going-concern-current-evolving-environment-audit-considerations-impact-covid-19
https://www.iaasb.org/publications/going-concern-current-evolving-environment-audit-considerations-impact-covid-19
https://www.iaasb.org/publications/subsequent-events-current-evolving-environment-audit-considerations-impact-covid-19
https://www.iaasb.org/publications/subsequent-events-current-evolving-environment-audit-considerations-impact-covid-19
https://www.icaew.com/technical/audit-and-assurance/professional-scepticism/coronavirus-considering-going-concern
https://www.icaew.com/technical/audit-and-assurance/professional-scepticism/coronavirus-considering-going-concern


 

08 

 

 

 

 

 

 

 

 قّو ا ت ار الذ اا ا صطناعي قد ي وو ا  م حد  مي تاريو الب رية"ل هكذا قاب الفيزيائي ال هي  "ستيف  هوكين "."

كما اّو تطقيقها  ا نتقاه وهي م تمرة دوما مي تغيي  العالم. تلذبععالل تعّد التكنولوجيات املقتكرة م  اجمور التي 

 اصقح يالزمنا  استمرار مي حياتنا اليومية.

عالهاتف الذ ي  تطقيقاته التفا لية م   "سددددددي ي" وساصددددددّية التعّرف  لى الصددددددوت او الصددددددورة ما هو ق  م اب  ّي 

ا سدددتخدا  ال دددائع للذ اا ا صدددطناعي. وبفجددد  ن ا  تحديد املواقع الجغرامي ن دددتطيع او ن دددلك طريقا دوو او  لى 

ت وو لدينا دراية م ققة  ه. ت مح لنا الطائرات  دوو طيار  استك اف  طريقة دقيقة اجماك  صعقة املنابل و ندما 

وجه الشخص و الماته الخصوصية  ملرد ن رها نلتقط صورة تقو  سوارزمية الذ اا ا صطناعي  تحديد وك ف 

  لى مواقع التواص  ا جتماعي...

يقدو اّو الذ اا ا صطناعي اقتحم جميع امللا تل عالصور الرمزية ا عت اضية هي التي اصقحت اليو  تح  مح  

 الب رل حيث نجحت املركقات ذاتية القيادة ال ي  مي طريق مفتوح دوو تدس  ال ائق.

حد   الفع الب ري التكنولوجيا  لى جع  العمليات ت ي   صفة آلية و لى توسيع حدود العق   قّو قدرة  قد ير

 تحّو ت  ميقة مي  دد م  امللا ت  ما مي ذلك ملاب التدقيق.

نّفذ  -التي يؤّديها حتى يومنا هذا املدققوو -مي الواقعل سدددددتعم  التكنولوجيا  لى جع  جزا كقي  م  املها   جعله ير

. 1صفة آلية. ومي اهاية املطافل سوف يقضلي تقد  الذ اا ا صطناعي  لى مهنة املدقق  ال    الذي هي  ليه اليو  

م  اجدد  توقع التددأثي ات  (Deloitte, PWC, EY and KPMG) الوة  لى ذلددكل اجتمع اك   اربع م دداتددب للتدددقيق املددااي 

قامل ددددددددتققلية ل ددددددددل ددددددددلة الكت  او القلوكت دددددددديو والذ اا ا صدددددددد
ّ
. لك  مي الوقت الحااي اصددددددددقحت 2طناعي  لى مهنة املدق

قيو  حيث يمك  او   ددددا د اسددددتخدامها مي تح دددديو  ملهم ب دددد   كقي . ومع ذلكل 
ّ
التكنولوجيا حليفا مفجددددال للمدق

 يققن هذا ا ستنتاج املالحظ امرا غي  م لم  ه لدى مع م منهّي التدقيق.

                                                           
 1- audit.html-assurance/blockchain-articles/audit-https://www.accaglobal.com/my/en/member/discover/cpd 

 .17. ص ،"الرقمي التأثير خالل من الخارجي المدّقق مهنة تحويل"كورنتان،  يبريشت،ه  0 -

 التدقيق الخاّصة بك  حّسن عمليات

 !من خالل الذكاء االصطناعي
 

 إيفراد ليلي تيام
 كاميرونللالرقابة  الجهاز األعلى

https://www.accaglobal.com/my/en/member/discover/cpd-articles/audit-assurance/blockchain-audit.html
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  رح هذا املقاب كيف يحد  الذ اا ا صطناعي 

ق م  سالب توسيع نطاق جمع اجدلة 
ّ
ثورة مي مهنة املدق

وتحليلها. كما يصف التطقيقات الرئي ية للذ اا 

ا صطناعي مي ملاب التدقيق ويناقش املزايا والتحديات 

قي القطاع العا .
ّ
 التي يخلقها لدى مدق

 ماذا نعن  بالذكاء االصطناعي؟

  مح الذ اا ا صطناعي لآل ت  التعلم    

يها  طريق "التلربة" واداا املها  تماما م لما يؤّد

ا ملوسو ة  روسل الذ اا ا صطناعي  اإلن او. ووعقد

هو  قارة    "ملمو ة م  الن ريات والتقنيات 

امل تخدمة م  اج  ا ت ار آ ت قادرة  لى محا اة 

 الذ اا الب ري".

 

                                                           
 .وإله الحديد والمعادن والبراكين النار إله هيفايستوس، أسطورة - 0

خادمات من ذهب تبدوا لنا على أّنها مخلوقات بشرية،  اختلق

لكّنها مصنوعة من الحديد. فهي كائنات نصفها من حديد 

 .والنصف اآلخر سحري

 وإرسال لتخزين تقنية" هو البلوكتشين التعريف، بحسب - 1

" مركزية تحكم هيئة بدون وآمنة، تعمل شّفافة المعلومات،

 .(البلوكتشين، فرنسا)

 ب الذ اا ا صطناعي قاىيمك  قرجاع اصو و 

ل حيث ت ي  القصص قاى رج  0اليونانية اجساطي 

 قادر  لى محا اة ال لوك الب ري.آاي 

وباملناسقةل حهر تطور الذ اا ا صطناعي  الفع  

سالب الحرب العاملية ال انيةل  ندما  دا العلماا مي 

 توسيع استخدا  اجسلحة الذكية.

ادوات جديدة تحت تأثي  هذا التطور حهرت 

 الية اجداال وم   يو التقنيات الجديدةل ربما ت وو 

هي اجك    هرة. قّو اجمر يتعلق  4سل لة الكت 

 موضوع ثوري تزداد اهميته يوما بعد يو   سيما 

والقيت وي   لى وجه  5منذ حهور العملة امل فرة

الخصوص. تمي  املن مات قاى تطقيق هذه 

 داس  ان متها.
د
  التكنولوجيا املقتكرة تدريليا

 

 

 لىع لموسوعة الروس وفًقا المشفرة العملة تعريف يتّم -5

 بشكل استخدامها يمكن افتراضية دفع وسيلة" أّنها

 تأمينل التشفير على باالعتماد اإلنترنت، على أساسي

 سيطرة أي عن وخارجة الوحدات، وإنشاء المعامالت

 .]...["المركزية.  والبنوك للُمنّظمين
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ط وصفي ملراح  القلوكت يو  :1شكل رقم 
ّ
مخط  

 )املصدر:  لوكت يو عرن ا(

تهيم  لغة تكنولوجيا اإل ال  وا تصاب  لى القيتة 

 ٪11دراسة حدي ة اّو اإلدارية الحالية. وهكذا احهرت 

م  اإلدارات  انت ت تخد  تكنولوجيات مرتقطة 

 الذ اا ا صطناعيل  ينما اجقلية اجسرى التي لم 

ت تخد  هذه التكنولوجيات بعدل عهي تنوي القيا  

 .6 ذلك مي غجوو سنتيو

ق  موجبها تنفيذ 
ّ
هذه هي ااعاق التي سيتعّيو  لى املدق

للمرا او يت ااب      مله مي امل تقق . لذلك يحّق 

تأثي ات الذ اا ا صطناعي  لى مهنة التدقيق وما قذا  او 

قيو استخدامه لتح يو جودة ا مالهم.
ّ
  إم او املدق

 تطييقات الذكاء االصطناعي في التدقي 

عّد تطوير حلوب الذ اا ا صطناعي  م ا ة نعمة   ر

 الن قة ملنهّي التدقيقل وهكذا سي ونوو قادري   لى 

 تح يو  ملية تحلي  اجدلة م  حيث الحجم والجودة.

                                                           
2- https://narrativescience.com/resources/resource

-artificial-on-page/outlook-detail-library/article

2016-enterprise-the-in-intelligence 

وب    ملموسل يمك  استخدا  الذ اا ا صطناعي 

 للّرعع م  جودة  مليات التدقيقل  سيما م  سالب:

 .التأميوتعزيز وحيفة  

 .املعلوماتتح يو قدارة القيانات والوصوب قاى  

 .املخاطرامل ا دة مي ق داد سرائط  

 . ند اإلد ا  الراي خاطر اجسطااالحد م  م 

 الك ف    الغش. 
 

 

 تعزيز وظيفة التأمين 

يهدف التدقيق قاى توعي  تأكيد معقوب او  ااي 

 أّو املوضوع قيد الدراسة )ن اطل  ملياتل قوائم 

ا ماليةل ( يتّم تنفيذه مي جميع جوانقه الهاّمة وعقد

 إلطار  م  معّيو.

ه ن را لحجم القيانات املراد مراجعتها
ّ
 ق  ان

قوو  موما طريقة 
ّ
وااجاب املحّددة لهال  عتمد املدق

اسذ العّيناتل وال بب مي ذلك هو ازدياد حجم 

 ّي ها املن مات  ن قة
ر
 %722 القيانات التي ت

7  

وقد يؤّدي هذا الكّم الهائ  للقيانات قاى  د  القدرة 

  لى رقا تها  ا  تماد  لى طرق اسذ العينات التقليدية.

ومي الواقعل ليس  اجمر الهّيو ق طاا تعريف لعّينة 

تم يلية م  القيانات  حكم اّو هذه القيانات غي  

متلان ة وتم   حجما منقطع الن ي . تتزايد 

صعوبات اسذ العّينات  استمرار وقد ت هد القيانات 

زنة زيادة  أربعة اضعاف  حلوب  ا  
ّ
 .02058املخ

 ياناتالب حماية "مؤشر نتائج الطبعة الثالثة لدراسةوفقا ل - 1

 . 0247 مارس ،سي ديل إي إمشركة العالمي" ل

ر : تطّو0202تقديرات دراسة "عصر البيانات وفقا ل - 1

 هيئة المعلومات الدولية.لالبيانات إلى الحياة الحرجة" 
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عّد التحليالت
ر
ب  لى صعوبات  9ت

ّ
اداة مّهمة للتغل

اسذ العينات وتعزيز وحيفة التأميو. ععلى سبي  

امل ابل مي حالة قجراا  مليات رقا ة تلانس واكتماب 

امللفاتل تكم  طريقة اسذ العّينات مي قجراا استيار 

تم يلي للملمو ة او ال ريحة امل مولة  الدراسة ثّم 

ة  مليات الرقا استقراا النتائ  املتحّص   ليها م  

ة امللمو ة. قذول ترتقط النتائ  
ّ
هذه لتعميمها  لى  اع

 ب ّدة  لودة العينة املختارة.

  مح استخدا  تكنولوجيات التحليالت  إجراا 

 مليات الرقا ة تلك  لى ملم  ال ريحة مّما  عزز 

ة النتائ  
ّ
طاملا اّاها لم تعد  "وقم انية تف ي ها"دق

 ة.  مرتقطة  العّينة اجصلي

 

 

 : طريقة إجراء التحليًلت 2شكل رقم 
(https://images.app.goo.gl/tnzRJopf1

ztEADgh6) 

                                                           
غرض ب البياناتكلمة انكليزية تعني تحليل  هي التحليالت -7

 : استخالص الدروس

lanalytics-de-vibes.com/11/definition-https://www.data 

ال   مح الذ اا ا صطناعي  تلقية متطلقات  ايجد

  التأميو وكذا تح يو آجاب تنفيذ املها  وتخفيف اج قاا.

  تحسين إدارة الييانات والزوصزول إلى املعلزومة 

الذ اا ا صطناعي لديه قدرة هائلة  لى جمع 

ومعالجة وتحلي  وتن يم قدر كقي  م  القيانات 

املتناثرة وغي  املهي لة ) داد م  املعطيات املالية او 

املحاسبية لهيتة ما قاى التعاليق املعّ    نها مي ال ق ات 

مددتحويلها قاى معلوما جتما ية(ل قصد 
ّ
ة دات من 

 ا مي غجوو ثواو.د  استخدامهدديمك

حد  استعماب طائرات  قضاعة قاى ذلكل قد ير

 دوو طّيارل  لى سبي  امل ابل ثورة مي جودة  مليات 

جرد املخزونات. ععالل ت تطيع هذه اجدوات 

التكنولوجية  حكم قدرتها  لى رقمنة املعطيات 

  حيث حجم ودقة ووتي ة قحدا  ثورة مي ادائنا م

 مليات جرد العتاد والتلهيزات الخاضعة للرقا ة. 

و انت بعض م اتب التدقيق التابعة للقطاع الخاص 

  .13سّقاقة   تماد م   هذه الحلوب 

 

 بةالرقا مهنيّي على واالصطناعي الرقمي الذكاء تأثير" - 42

معية ج، "الجديدة التكنولوجيات فرص استغالل: والمالية
رنست إ، والمعتمدين البريطانيةالمحاسبين القانونيين 

 .0247 يناير ، بروكسل،ويونغ

https://images.app.goo.gl/tnzRJopf1ztEADgh6
https://images.app.goo.gl/tnzRJopf1ztEADgh6
https://images.app.goo.gl/tnzRJopf1ztEADgh6
https://www.data-vibes.com/11/definition-de-lanalytics
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استعماب طائرات  دوو طيار : 0شكل رقم   

 لجمع املعلومات

https://images.app.goo.gl/rSb5snuG

nxWorJLZ9 
 

 

واسي ال يمك  استخدا  الذ اا ا صطناعي و لم 

الروبوتات لتنفيذ اساليب التدقيق  التفتيش املادي 

وزيارة املواقعل   سيما مي حا ت م   تلك املتعلقة 

نلمي او استك اف املواقع املعزولة و/او  التدقيق امل

التي ي وو الوصوب قليها محفوعا  املخاطر. و لى سبي  

امل ابل استعاو مللس املحاسقة اجوروبي  صور 

اجقمار الصنا ية لت هي  العمليات الرقا ية املرتقطة 

مارس  لى قطع اجراضلي   الن اط الزراعي الذي ير

 .88وتصنيف املحاصي 

قد ت تطيع الروبوتات بعد  رملتهال القيا  

ما ك اج ماب ال اقة وبالتااي تتلاوز القيود الب رية. 

 عيمك  استخدا  الوقت املتاح        الزم لداك دو دت اّاها

                                                           
يعكف مجلس المحاسبة األوربي على استعمال التكنولوجيات الجديدة  - 44

. 0247للتصوير ألغراض المتابعة، 
.https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/Newsltem.aspx?nid=12475  

م  قق  املدققيو لصق  سريطة املخاطر لهيتاتهم 

  استخدا  "است عار املخاطر".

  للهياكل املساعدة على إعداد  ريطة املخاطر

 الخاضعة للرقابة
 

  بعض الحلوب الخاصة  الذ اا ا صطناعي
ّ
  

ر
 ت

ركيزة اساسية  ستهداف اقصلى قدر ممك  م  

 مليات التدقيقل مّما   محل  لى سبي  امل ابل 

 استخراج وتحلي  القنود التعاقدية حوب اجحجا  

التي ت اد ت وو محدودة. وت مح هذه التحالي  

فضلي قاى 
ر
 إنلاز  مليات رقا ة دائمة ومنت مةل ت

 لفعلي.اتحديد العيوب املحتملة وتقليغها مي الوقت 

قّو هذه القدرة  لى اكت اف تغيي ات غي   ادية 

ق م  تنفيذ 
ّ
  املدق

ّ
مك

ر
واوجه استالف مي القيانات ت

طه للتدقيق  لى املناطق اجك    رضة 
ّ
مخط

للمخاطرل عهي تجم  نلا ة اح   مي استعماب 

ز اهتمامه  لى 
ّ
ق سي ك

ّ
املواردل  معنى اّو املدق

م  ناحية اسرىل القجايا التي ت ت عي اهتمامهل و 

تحّد م  الجهود التي يقذلها مي العمليات اجق  

  رضة ملخاطر الغش او الخطأ.

 

https://images.app.goo.gl/rSb5snuGnxWorJLZ9
https://images.app.goo.gl/rSb5snuGnxWorJLZ9
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/Newsltem.aspx?nid=12475


  

23 

 

 تقليص  طر الزوقزوع في األ طاء عند إبداء اآلراء 

 في التدقي 

ق مي عقداو 
ّ
يكم  الخطر اجك    الن قة للمدق

 اّو الذ اا 
ّ
مصداقية او موثوقية نتائ  ا غالهل ق 

 صق  مصداقية استنتاجات ا صطناعي   مح له 

ة تصقح 
ّ
التدقيق جّو ت كيلة وجودة استغالب اجدل

ذات نطاق واسع. وباستصارل سي مح الذ اا 

ا صطناعي العم   ذ اا اك   وبالتااي تح يو القيمة 

ليو للطاقمل ويقدو 
ّ
املجاعة م  قق  اجشخاص امل  

ه  وجود جزا اك   م  اج ماب التي تنلز 
ّ
ايجا ان

قيو قحراز  12آلية  طريقة
ّ
سوف يصقح مي مقدور املدق

تقّد  مي سل لة القيمة م  سالب تخصيص وقت 

اك   لتقديم التحليالت ا ست اتيلية ومي قيلاد حلوب 

 للم ا   اجك   تعقيدا.

وقد يت ّنى للذ اا ا صطناعي مي امل تقق  تحرير 

ق م  جميع املها  ذات قيمة مجاعة ضعيفة 
ّ
املدق

ط للّرقا ة  لى   اقت احل  لى
ّ
سبي  امل ابل مخط

  د   مددداا قاى  رنامددداق او اإلعجدددد  ال يدداس تحليددداس

                                                           
 في حالة عمليات التدقيق المتكررة. خاصة - 40

د يزوّ  علم" أّنه على اآللي التعّلم تعّرف جامعة ستانفورد - 40

تكون مبرمجة  أن دون للعمل الحواسيب فرص متاحة
 ."واضح بشكل

 ال والتي المصادر، تعني الحجم الهائل للبيانات من جميع - 41
  كالسيكية إلدارة قواعد البيانات أن تسّيرها حقا ألّية أداة يمكن

https://www.lebigdata.fr/definition-big-data. 

مناسب او  التحاور مع الذ اا ا صطناعي للهيتة 

و ة اددا املاليددددم نتائلهددة لتقييدددة للّرقا ددالخاضع

التلارية او امليزانية... ويقدو اّو الخيارات املتاحة 

 لها.  حدود 

 اكتشاف الغش 

م االدقّو التع
ّ
 الذي ل10ةدددا  االدة استخدي لكيفيددل

 رف تطورا مح وسال سي ا د  الجرورة  لى 

اكت اف الغش وتقييض اجمواب  لى غرار معالجة 

لتحديد الفوارق التي  14القيانات الك  ى ) ي  داتا(

 ت هر  العيو امللّردة  لى اّاها عوق ال بهات.

ة ي  القيانات التاريخي لى تحلوبفج  قدرته 

 لسيناريوهات للمخاطر للتنّقؤ  التهديدات واستخدامه

م اااي لتصميم نموذج 
ّ
يمك  استخدا  التعل

ة اك   
ّ
للتنقؤ  الغش املحاسبي   مح  ح اب  دق

احتماب وجود استال ت مي امل تقق  وبالتااي 

ة  مليات التدقيق
ّ
 .15تح يو دق

 

 

 تمّ  حيث التحكم، صناعة المركبات ذاتية في نراه - 45

اس على أس القرارات أخذ ليتسّنى الخوارزميات تطوير
يمكن االّطالع على التقارير  لذلك،. أخالقي إطار

 ودعامات أخرى لتحديد أّي إخالل بالبروتوكول
 .األخالقي

 

https://www.lebigdata.fr/definition-big-data
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  : الييانات الضخمة4الشكل رقم 
https://images.app.goo.gl/pijjhn2CSVTGXXrb6 

 

 

وقد حهرت تطقيقات تعتمد  لى هذه التكنولوجيا 

مي ميداو مهنة التدقيقل وم   يو  رمليات التدقيق 

رة مي ال وق نذكر  رنامجي 
ّ
 اوديتور قيه آي املتوع

 "Al Auditor" ل ركة مايند ريدج "MindBridge "

قات النقدية  يو الح ا ات لتقييم 
ّ
والذي يدرس التدع

م العميق للوحة القيادة م  قق  
ّ
مخاطر الغش او "التعل

" Auditors Deep Learning Dashboardاملدققيو" او "

" التي  SageTea and AuditMap by Lemay.ai ل ركة "

ا لة املخاطر مع  مليات التحكم عيها القدرة ت مح  مق

 م  اج  ت هي  تخطيط وقجراا  مليات التدقيق.

                                                           
ن أن النظم الجديدة التي تعتمد على يبعض األخصائي اعتبر  - 42

في غضون ثالث أو ستكون المهيمنة  blockchainالبلوكشين 

 خمس سنوات
 

https://www.journaldunet.com/economie/finance/118

-vont-auditeurs-les-blockchain-la-de-cause-a-5858

metier-de-changer/ 

 

 

 

 

التحديات الكبر  للذكاء االصطناعي بالنسية 

 للتدقي 

يكم  العنصر الحاسم لنلاح الذ اا ا صطناعي 

ق او 
ّ
مي ضماو جودة القيانات.   يمك  للمدق

  تفيد تماما م  الذ اا ا صطناعي دوو او تعم  

جميع اجطراف املعنية  لى ضماو سالمة وجودة 

 التي يتّم قدسالها مي قوا د القيانات.املعلومات 

وانطالقا م  هذا سين أ     جديد م  

 81قيق ي وو قادرا  لى رقا ة ترميز القلوكت يوالتد

يجا ا وكذا رقا ة العقود الذكية.   دوبنيته التحتية 

ه  ملّرد ترميزها 
ّ
م  رقا ة  يانات املصدر بعناية جن

ه  لّما قامت 
ّ
تصقح غي  قا لة للتغيي ل و ليه عإن

املن مات  ن ر تكنولوجيات الذ اا ا صطناعيل 

قيو ت
ّ
قييم مخاطرها ونقاط تعّيو  لى املدق

. وهذا اجمر يتطلب تطوير القدرات التقنية 87ضعفها

للمدققيو لتمكينهم م   رض هذه امللمو ة م  

 املنتلات والتكيف مع محيط ن م املعلومات. 

 نبنشر وثيقة تتضّم 0247قامت اللجنة األوروبية سنة  41 - 

المبادئ الكبرى الواجب احترامها لضمان تطوير الذكاء 

حاد لالتاالصطناعي "ذات مصداقية" )المبادئ التوجيهية 

حيث  ،األوروبي بشأن األخالق في الذكاء االصطناعي(

مكانية التدقيق" في الحلول. إيشير أحد هذه المبادئ إلى "

مكانية إعلى وجه الخصوص، بضمان ، علق األمريتو

التدقيق في الخوارزميات والبيانات والعمليات التي 

 تستخدمها.

 

https://images.app.goo.gl/pijjhn2CSVTGXXrb6
https://www.journaldunet.com/economie/finance/1185858-a-cause-de-la-blockchain-les-auditeurs-vont-changer-de-metier/
https://www.journaldunet.com/economie/finance/1185858-a-cause-de-la-blockchain-les-auditeurs-vont-changer-de-metier/
https://www.journaldunet.com/economie/finance/1185858-a-cause-de-la-blockchain-les-auditeurs-vont-changer-de-metier/
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ومي هذا الصددل ينقغي اإل ارة قاى اّو قن اا 

تكنولوجيات الذ اا ا صطناعي يتطلب ت اليف 

ق  تلهيزات معّقدة.  اإلضاعة  ضخمة
ّ
جّو اجمر يتعل

 قاى ذلكل عإو صيانتها تنطوي  لى ت اليف كقي ة.

 قّو هذه التلهيزات تتجّم   رمليات تحتاج مي 

   مرة قاى تحديث ملواكقة التلديدات ولتلقية 

احتياجات  يتة تكنولوجية تتغي   استمرارل لذلك 

  ب ر ة رغم الزم عإّو هذه ال  مليات قد يتلاوزها

ه تّم اقتنا
ّ
 ها  أثماو  اه ة.ؤ ان

ه مي حالة حدو  
ّ
قضاعة قاى ذلكل تلدر اإل ارة ان

تعط  سطي ل عإّو  روت وب است جاع الرموز 

الجائعة وق ادة تركيب الن ا  قد يتطلب اموا  

ّو قاى ا ك ي ة عجال    الوقت. اسي ال تلدر اإل ارة

ِّ  آليا جزاد كقي
ّ
 غ

ر
ا م  املها  الالتكنولوجيا ست تي  د

قوول وهذا ما ي لج 
ّ
يقو  بها قاى حد اليو  املدق

  صدورهم وما  ليهم ق  ال روع مي تحجي  انف هم.

وي  ه  الذ اا ا صطناعي       ععاليته مي 

ة. واصقح م  ال ه  
ّ
تنفيذ املها  املتكررة وال اق

ق تحديد الجوانب امل تهدع ملهنة  الن قة
ّ
 ةددداملدق

  

                                                           
  (.0245) أ.ج.د أكسون ، -   41

ومراجعة ا ستال ت  املخزونات رددددرة كلدددمقا 

 املخاطر وعحص املحاسبية وعحص العقود وسريطة

مطا قة املعامالت... كما يمك  للذ اا ا صطناعي 

او يفوق قدرة الب ر مي التكف    ّ  املها ل عهو 

ة وا مح  مراجعة 
ّ
يتميز  ال ر ة والفعالية والدق

 لقعض الدراساتل قد  822%
د
م  املعامالت. ووعقا

يص  التقييد املحاسبي للمعامالت التي تتّم آليا قاى 

 .020218 او قلغاؤها  حلوب  42%

عجال    ذلكل يقدو اّو قدرة الذ اا ا صطناعي 

 لى التعّرف  لى املخططات التي يصعب اكت اعها 

ه   ا د  لى ك ف 
ّ
تفوق القدرات الب رية  ما ان

. 19و  لى قجراا تحلي  لةسقاب العميقةالغش ا

و لى الرغم م  اّو التنفيذ اااي للمها  التي تحتاج 

قاى حكم منهي   تزاب غي   املةل عإّو التنفيذ اااي 

ة جاٍر  لى قد  وساق.
ّ
  للمها  ال اق

 ،جينست إيف ،" التدقيق وأنشطة االصطناعي الذكاء"  47-

FCAR ، 2019. 
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هناك نقا ات م ي ة للجدب حوب عكرة تعويض 

نا ليس هيّ  دور اجن او  اا ت الذكية. صحيح اّو اجمر 

لكّ  ا  ت اض  لى قسهامات الذ اا ا صطناعي غي  

واقعي ايجال قذ ينقغي ا  ت اف اّو امللتمع هو ابعد ما 

نه م  تعويض الحكم 
ّ
ي وو     لوغ مرحلة تمك

الب ري. وسيت ّنى لل  مليات التكّف   فعالية اك   

قوو. 
ّ
 لزا م   مليات الرقا ة التي يقو  بها املدق

القلوكت يو الذي هو  قارة    سج  يقّر وسيعّوض 

ذاتيا صّحة التقييدات  فج  رقا ة آليةل الفا ليو 

الذي   انوا يقوموو قاى حّد ااو بعمليات رقا ة بعيو 

لث م  ال قة ليس مصي ها ا ستفاا 
ّ
امل او. لكّ  ال 

ه قق       02رورةد الج
ّ
قديال   يكمدجن

ّ
   دور املدق

 

                                                           
 التدقيق في العملة المشفرة بادجت، مسؤول سيمون -02 

ملك "ي ،(كندا) ، فانكوفربي دبليو سي والبلوكتشين،

 هناك نولك التدقيق، على القضاء على القدرة البلوكتشين

 التدّخل من اليقين عدم إنّ . واالحتيال للخطأ مجال دائما

 دائما اجستحت أّنك يعني وأثناء المعاملة وبعدها البشري قبل

 خارجي للحسابات". تدقيق إلى

ما ايجا مي رقا ة التقييدات 
ّ
 ياقسرقا ة عح ب وقن

قذول  .08املحيطة املعامالت تالنفقات والرهانا

ما مي 
ّ
لي ت الفكرة مي تعويض اإلن او  االة وقن

توسيع دورهل عليس  ّ  الب ر لهم القدرة  نفس 

د قيمة 
ّ
امل توى  لى قصدار اح ا  ذات نو ية تول

 لدى الهيتات التي سجعت للتدقيق.

منذ ااو تحجي  ومع ذلكل م  الجروري 

ال ورة الرقمية  استغالب الذ اا ا صطناعي 

وقدماج التغي ات التي يلب او يحدثها مي من ماتنا 

ومي مهنتنا حتى يت ّنى لنا ا ستفادة منها قاى اقصلى 

 حّد ممك .

وق  ست يطر التكنولوجيا  ال ام   لى 

املراجعل ونختتم  مقولة هوكين  الذي قاب    

"ااها قد ت وو اسوا شليا مي التكنولوجيا: 

 حجارتنا".

 قد ولكن محاسبية نظر وجهة صالحة منالحسابات  قد تكون قيود " -04
، جوليان مالدوناتو "قاتفالن وجهة أو طبيعة في مشكلة هناك تكون

www.journaldunet.com/economie/finance 
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 االجتماع الخامس االستثنائي 

 للمجلس التنفيذي لألفروساي
 

 

 

عد ا جتماع الخامس ا ستثنائي  0202نوعم    4انعقد يو    د وة م  اجمانة العامة لةعروسايل    بر

ل رئيس الجهاز اج لى للرقا ة لناميبيا Junias Etuna KANDJEKEللمللس التنفيذي لةعروساي  رئاسة ال يد/ 

 ورئيس املللس التنفيذي لةعروساي.

 :م  ا جاا املللس التنفيذي    م  وقد حجر ا جتماع

  /ال يدةMBAH ACHA Rose FOMUNDAMللرقا ة لل امي وو واجميو العا   رئيس الجهاز اج لى ؛

 لةعروساي.

 /ال يدMamadou FAYE ؛ رئيس الجهاز اج لى للرقا ة لل نغاب والنائب اجوب لرئيس املللس التنفيذي

 لةعروسايل ورئيس لجنة اجعروساي لقناا القدرات.

  اج لى للرقا ة ملصر والنائب ال اني لرئيس املللس التنفيذيال يد امل ت ار/ ه ا   دوي؛ رئيس الجهاز 

 لةعروساي ورئيس هيتة تحرير املللة اجعريقية للمراجعة ال املة والرئيس الفخري ال اني لةعروساي.

  /ال يدGilbert NGOULAKIA.؛ رئيس الجهاز اج لى للرقا ة للجا وو والرئيس الفخري اجوب لةعروساي 

 ومم لي اججهزة العليا للرقا ة ل   م  الجزائر واملغرب و وت ديفوار وجنوب اعريقيا. ال ادة رؤساا 

 وغاب    ا جتماع م  اججهزة العليا للرقا ة اج جاا    م  موزمقيق وبوروندي وسي اليوو.

 ؛ رئيس الجهاز اج لى للرقا ة لكينيا Nancy GATHUNGUكما حجر ا جتماع كمراقب ال يدة/ 

 جنة اجعروساي إلدارة وتقاسم املعرعة.ورئيس ل
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 ا جتماع املوضو ات التالية: وا تمد وقد ناقش

عروساي مي لة التحديات املتعلقة  تن يم الجهاز اج لى للرقا ة لل نغاب للجمعية العامة الخام ة   رة  -8

 .81- وعيدح  تدا يات 

 .0205والع ري  مي  ا  استجاعة الجهاز اج لى للرقا ة املصري لإلن وساي الخامس  -0

موقف اجن طة الجارية ل   م  لجنة املها  الخاصة  مراجعة الن ا  اجساسلي لةعروساي ولجنة املها   -3

 .0201-0208الخاصة  الخطة ا ست اتيلية لةعروساي سالب الفت ة 

 .0208املوازنة العامة ملن مة اجعروساي  -4

 .سالب امللمو ات الفر ية اللغوية م  81-ات  وعيدوا جائها مي ح  تدا يتحديث ان طة اجعروساي  -5
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 األمانة العامة لألفروساي
 

 

ن مت اجمانة العامة لةعروساي  الجهاز اج لى للرقا ة لل امي وو ا جتماع ال الث للجنة املها  

قد     عد مي املعنية  مراجعة الن ا  اجساسلي لةعروساي الذي  ر ل حيث تم استعراض 0202اكتوبر  1بر

  أنه 
د
ق  اجمانة العامة  لى الن ا  اجساسلي لةعروسايل  لما الخطوط العريجة للتعديالت املقت حة م  قِّ

 07و 01وا جتماع ال اني مي ال نغاب يومي  0281اغ طس  5و 4تم  قد ا جتماع اجوب مي غانا يومي 

 املللس التنفيذي الخامس والخم يو لةعروساي. لى هامش اجتما ات  0281اغ طس 

 

 

  



  

34 

 

 أخبار األجهزة األعضاء في منظمة األفروساي
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 جزائرللالجهاز األعلى للرقابة 
 

 

 

خددددددب الجهدددددداز اج لى للرقددددددا ددددددة للجزائر كعجددددددددددددو مي املللس التنفيددددددذي لإلنتوسددددددددددددددددداي لفت ة سدددددددددددددددددت سددددددددددددنوات  .8  انتر

قد مي موسدددددد و 03( وذلك سالب اإلن وسدددددداي الدددددددددددددددددد 0281-0205)  ل 0281روسدددددديا ا تحادية مي سددددددبتم    -الذي  ر

قدت مي قطر مي  خب كعجددددددددددو مي املللس التنفيذي لةرا وسدددددددددداي سالب الجمعية العامة للمن مة التي  ر كما انتر

ا. 0281مارس   وملدة ست سنوات ايجد

مع ديواو املحاسقة الهولندي مي قطار  0202تدريبية مي يناير  اج لى للرقا ة للجزائر دورةهاز ن م الج .0

 ال راكة التعاوني وركزت الجل ات  لى:

 .دراسة اجدوات الالزمة إلتقاو آليات رقا ة اجداا 

 .تدقيق اهداف التنمية امل تدامة 

 .ضماو حياة صحية وتعزيز الرعاهية للجميع مي جميع اجوقات 
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عد حوب موضوع "تقييم ال ياسات العمومية"  التعاوو  .3 ا    بر ن م الجهاز اج لى للرقا ة للجزائر لقااد تدريبيد

 وم  اهم اهداف هذا اللقاا: 0202د  م    87قاى  84مع اجرا وساي سالب الفت ة م  

 ومية.تقييم ال ياسات العمتعزيز القدرات املهنية للم اركيو ملواكقة توجيهات اإلنتوساي مي ملاب ان طة  ا.

 رح ابعاد واهمية تقييم ال ياسات العمومية مي تح يو اجداا العمومي وتعزيز امل االة وال فاعية مي التي ي   ب.

 العمومي.

 تعزيز التعاوو وتقادب الخ  ات والتطقيقات املفيدة مي ملاب التقييم  يو اججهزة امل اركة مي اللقاا.     ج.

 د. تحقيق متطلقات التنمية امل تدامة مي ملاب التدريب  يو اججهزة اج جاا. 
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 لجمهورية مصر العربيةالجهاز األعلى للرقابة  

 

 

 

العربية ور ددددة  م  حوب "دور املن مات اإلقليمية مي اسددددتجدددداف الجهاز اج لى للرقا ة لجمهورية مصددددر  .8

مي قطددددار التعدددداوو  يو من مددددة ارا وسددددددددددددددداي  0202ع  اير  1-0تقييم ومتددددابعددددة اداا اججهزة" سالب الفت ة 

(ل وقد هدعت ور دددة العم  قاى د م AFROSAI-Eومن مة اعروسددداي لةجهزة الناطقة  اللغة اإلنلليزية )

منددداعع اطر قيددداس اجداا وق دددداد التقدددارير وتقدددادب الخ  ات  يو مختلف وعي اججهزة اج جددددددددددددددداا  قيمدددة و 

 اججهزة.
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 ر  ددددددارك الجهاز اج لى للرقا ة لجمهورية مصدددددد .0

الدددعدددربددديددددددة مدددي ا جدددتدددمدددددداع الدددرابدددع وال ددددددددددددددقدددعددديدددو 

للمللس التنفيدددذي لإلنتوسددددددددددددددداى الدددذي  قدددد 

عددددد  وصددددددددددددفدددده  0202نوعم    82  تدددداريو    بر

ملمو ددددة  مدددد  اإلنتوسددددددددددددددداي مل دددداعحددددة  ئيسر 

الف ددددداد وغ ددددد  اجمواب. هذال وم   يو نتائ  

ا جددتددمدددددداع ا ددتددمدددددداد ت دددددددددددددكدديدددددد  عددريددق الددخدد دد اا 

الجهاز اج لى للرقا ة لإلمارات العالمي  رئاسة 

وم   يو ا جدددددددددددددددائدددده الجهدددداز  العربيددددة املتحدددددة

ر العربيددةل دددددددددددددددددددددددداج لى للرقددا ددة لجمهوريددة مصدددددددددددد

 دددداإلضددددددددددددددداعددددة قاي ا تمدددداد الخطوط التوجيهيددددة 

الصددددددددددددددددادرة    ملمو ددددة  مدددد  اإلنتوسدددددددددددددددداي 

 مل اعحة الف اد وغ   اجمواب.

اسدددددتجددددداف الجهاز اج لى للرقا ة لجمهورية مصدددددر  .3

عددددددد  دددتدددددداريدددو   0202ندددوعدددمددد ددد   04الدددعدددربددديددددددة  ددد  بدددر

ا جتماع الرابع   دددددددددر مللمو ة  م  اإلنتوسددددددددداي 

اب  رئاسددددددة سدددددديادة مل اعحة الف دددددداد وغ دددددد  اجمو 

امل ددددت ددددار/ رئيس الجهاز؛ رئيس ملمو ة العم .  

وقددددد تم سالب ا جتمدددداع اسددددددددددددتعراض قنلدددداز عرق 

العمدد  املعنيددة  ددإ ددداد سطوط توجيهيددة مي ملدداب 

م اعحة الف دددددددداد وغ دددددددد  اجموابل وا تماد سطة 

 قاى دددددداإلضددددددددددددددددداعددددددة  0200-0202 مدددددد  امللمو ددددددة 

 ل انجدما  ثالثة ا جداا جدد مللمو ة العم  ليق

. 34 دد ا جاا امللمو ة 
د
  جوا
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 ارك الجهاز اج لى للرقا ة لجمهورية مصر العربية  .4

مي  اعة ا جتما ات ا عت اضدددددية التي تم د وته قليها 

و قددددتهدددا ملمو دددات العمددد  واللجددداو املختلفدددة  لى 

 واجعروسددددددايم ددددددتوى املن مات ال ال : اإلنتوسدددددداي 

واملتخصددددددددددددصدددددددددددددة مي  0202واجرا وسددددددددددددداي سالب  ددا  

ملدددا ت املعدددايي  املهنيدددة والرقدددا يدددة والقيتدددة واهدددداف 

التنميددددددة امل ددددددددددددتدددددددامددددددة والدددددددي  العددددددا  وتكنولوجيددددددا 

املعلومددددددات والصددددددددددددنددددددا ددددددات ا سددددددددددددتخراجيددددددة وتنميددددددة 

 القدرات واملخطط ا ست اتيجي.
 

 ة ارك الجهاز اج لى للرقا ة لجمهورية مصر العربي .5

مي العدددددديدددددد م  الويقيندددددارات وور  العمددددد  التي تم 

تن يمهددددا  معرعددددة جهددددات مختلفددددة ققليميددددة ودوليدددددة 

كنوع م  تعويض حددددددالددددددة التوقف الكلي إلقددددددامددددددة 

ا واسدددددددددددددتقدددددددالهددددددا  الفعدددددداليددددددات واملؤتمرات حجدددددددددددددوريددددددد

 تكنولوجيا الفيديو ونفرانسل وم   يو موضددو ات 

 تلك الفعاليات ما يلي:

ة وتعقتددددة املوارد املحليددددة مي اإلدارة املدددداليددددة العددددامدددد -

)الددجددهددددددة املددندد ددمددددددة:  81-اوقددددددات جددددددائددحددددددة  ددوعدديددددددد

 (.GIZالدواي  اجعروساي والو الة اجملانية للتعاوو 

عددددددد والددتددحددددددديددددددات الددتددكددنددولددوجدديددددددة  - املددراجددعددددددة  دد  بددر

 وحلولها )الجهة املن مة: اإلنتوساي(.

مراجعة اججهزة العليا للرقا ة  لى صناديق امواب  -

 )الجهة املن مة: اإلنتوساي(.الجهات املانحة 

كيفيدددة جعددد  الرقدددا دددة العدددامدددة الخدددارجيدددة مي سددددمدددة  -

تعزيز امل دددددددددددددداالددددة )الجهددددة املن مددددة:  دددددددددددراكددددة املوازنددددة د

 والقنك الدواي(. IDIالدولية ومقادرة تنمية اإلنتوساي 

تحوب اإلنتوسددددددددددددددددداي للعمدددددد      اإلنت نددددددت )الجهددددددة  -

 املن مة: اإلنتوساي(.

كيفيددددة جعدددد  اججهزة العليددددا للرقددددا ددددة املقتكرة مرنددددة  -

وسددددددددددددراعدددددة وقدددددادرة  لى التكيف )الجهدددددة املن مدددددة: 

 (.IDIمقادرة تنمية اإلنتوساي 

 لى ا قتصاد العالمي وتحقيق  81-تأثي  جائحة  وعيد -

: املن مة لتنمية امل دددددددددددتدامة )الجهة املن مةاهداف ا

 وساي(.العربية للتنمية اإلدارية ومن مة اجرا 

آليدددددات التعددددداوو والتن دددددددددديق مع الجهدددددات ذات العالقدددددة  -

 )الجهة املن مة: اجرا وساي(. 81-ملواجهة جائحة  وعيد

تدامة املالية العامة ود م ملابهة الصدددددددددددددمات اسدددددددددددد -

والتعدددامي مي القطددداع العدددا  )الجهدددة املن مدددة: القندددك 

 الدواي ومن مة اجرا وساي(.

 ددة مي حددا ت ال زاع كيف تعمدد  اججهزة العليددا للرقددا -

ومي اوضددددددددددداع ه دددددددددددة او معقدة وكيف تواجه تقعات 

 لى ا مددددداب التددددددقيق )الجهدددددة 81-جدددددائحدددددة  وعيدددددد

 املن مة: القنك الدواي ومن مة اجرا وساي(.

تقادب املعلومات حوب اججهزة العليا للرقا ة وهيتات  -

 م اعحة الف اد )الجهة املن مة: القنك الدواي(.

ججهزة العليددددا للرقددددا ددددة والجهددددات ربط العالقددددة  يو ا -

ور ددددة  م  )الجهة املن مة: اجرا وسدددداي  –املانحة 

 (.IDI ومقادرة تنمية اإلنتوساي 
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 لليبياالجهاز االعلى للرقابة 
 

 

مي ضوا تواي الجهاز اج لى للرقا ة لليبيا رئاسة اجمانة الفنية للملمو ة الفر ية اللغوية الناطقة       

 للجهاز اج لى للرقا ة لتونسل وبتاريو  (AFROSAI-A العربية )
د
 لى هامش اجتما ات  0281نوعم    80سلفا

ي قطرل م املحاسقة )ارا وساي( التي  قدتالجمعية العامة للمن مة العربية لةجهزة العليا للرقا ة املالية و 

رئيس الديواول  ال ادة رؤساا ومم لي اججهزة العليا للرقا ة لقعض الدوب ل اجتمع ال يد/ سالد  ك ك

اجعريقية الحاضرة الجمعية العامة وهي الجزائر واملغرب وتونس والصوماب وجيقوتيل حيث تم سالب 

 اج لى للرقا ة لليبيا للملمو ة الفر ية سالب ال نواتا جتماع تقديم  رض يوضح رؤية الجهاز 

 ل وتخل  ا جتماع طرح العديد م  املقادرات التي م   أاها تفعي  امللمو ة. 0200- 0202
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 للمغربالجهاز األعلى للرقابة 

 

 

ع العليا للرقا ة املالية واملحاسددددددقة مي منن م الجهاز اج لى للرقا ة للمغرب ويقينار حوب موضددددددوع "دور اججهزة  .8

ا  802حيث تمت الفعاليات  حجددور اك   م  0202د  ددم    01وم اعحة الغش مي القطاع العا " يو  
د
م ددار 

م  الدددوب اجعريقيددة الفرن وعونيددة. وقددد تندداوب الويقينددار سم دددددددددددددة  روض تقددديميددة اجوب منهددا قددّدمدده املللس 

ربية وتناوب ادوار وم توليات الجهات املختلفة الفعالة مي منع واكت اف الغش اج لى للح ا ات  اململكة املغ

مي القطاع العا ل تاله اربعة  روض مقدمة م  س  اا م  اججهزة العليا للرقا ة ل ٍ  م  عرن ا وتونس و وت 

 ديفوار واململكة املغربية حوب تلارب اجهزتهم مي منع وم اعحة الغش.

 

ا حوب موضددددددددددددوع "الرقددا ددة  لى اهددداف التنميددة امل ددددددددددددتدددامددة"  للرقددا ددة ن م الجهدداز اج لى .0 للمغرب لقددااد تدددريبيددد

 .0202د  م    04-08 التعاوو مع اجرا وساي سالب الفت ة م  
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 سودانلل الجهاز األعلى للرقابة
 

 

 

ن م الجهاز اج لى للرقا ة لل ددددوداو  التعاوو مع املن مة العربية لةجهزة العليا للرقا ة املالية واملحاسددددقة 

عد سالب  ا    بر يندرج هذا اللقاا مي قطار سطة  م   .0208يناير  00حتى  81الفت ة م  )اجرا وسدددددداي( لقااد  لميد

( وتأثي ها  لى التقارير". تم تخصدديص هذا Big Data) ودار حوب موضددوع "القيانات المددخمة 0202املن مة لعا  

 اللقاا لفهم واإلملا   موضوع القيانات المخمة وكيفية التعام  معها مي اج ماب الرقا ية وتم ذلك م  سالب ما يلي: 

 تعريف القيانات المخمة. -

 ميزات القيانات المخمة. -

 المخمة.ملاب استخدا  القيانات  -

 تحلي  القيانات المخمة:املراجعة  لى القيانات  -

  أساليب مناسقة لحجمها وسر ة تغي ها.

تأثي ات القيانات المخمة  لى التقارير: تحديد  -

املخاطر واستعماب القيانات المخمة مي اج ماب 

 الرقا ية.

     ددددد )01حجدددددددددددر اللقددداا  ددددد )
د

( 81( مم ال

اجهزة  ليددددددا للرقددددددا ددددددة  جهددددددازدا ا لى للرقددددددا ددددددة يم لوو 

 .AFROSAI-Eا جاا من متي اجرا وساي و

( اجهزة  ليددددددا للرقددددددا ددددددة 1قددددددد  مم لو  دددددددد )

تلددارب اجهزتهم مي موضددددددددددددوع اللقدداا وتلددك اججهزة 

ا لت تيب العرض اثناا اللقاا هي لدوب: مصدددر   -طققد

 -الجزائر  -اجردو  -ال ويددت  -ال ددددددددددددوداو  -املغرب 

 تونس وال عودية. -عل طيو 

 

وقددددد  دددددددددددددددارك مي قلقدددداا املددددادة العلميددددة للقدددداا 

مدربوو وس  اا م  الجهاز اج لى للرقا ة لل وداو 

 وم   دة جهات اسرى كما يلي:

سددد ددد اا مددد  الدددجدددهدددددداز اج دددلدددى لدددلدددرقددددددا ددددددة لددد دددددد  مددد   -

قنددددددوني دددددددددددديدددددا والهندددددد  جددددددددددددوي ملمو دددددة  مدددد  

 اإلنتوساي للرقا ة  لى تقنية املعلومات.

 لل  وي . سقي  م  الجهاز اج لى للرقا ة -

 سقي  مي اجم  ال ي  اني م  است اليا. -

 .AFROSAI-E ات م ددم معلومدة ن دس  اا مراجع- 

 س  اا  لم الرياضيات م  جامعة الخرطو . -
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 تنزانيالالجهاز األعلى للرقابة 

 

 

م   يو  0281تقرير مراجعدة اداا لعدا  لت زانيدال وللمرة الرابعدةل  لدائزة اعجددددددددددددد  الجهداز اج لى للرقدا دة عداز 

. تهدددف هددذه الجددائزة قاى قيدداس وتقييم (AFROSAI-E) اججهزة العليددا للرقددا ددة الندداطقددة  دداإلنلليزيددة  دداجعروسددددددددددددداي

ب دددددددددددد   م ددددددددددددت ك م  قق  مكتب  هااملمارسددددددددددددات الجيدة مي مراجعة اجداا مي جميع انحاا املنطقةل ويتم قصدددددددددددددار 

 قاى الدولة التي قامت  إصدار وتقديم تقرير مراجعة اداا  ااي الجودة. AFROSAI-Eاملراجعة الوطني  ال ويد و

قدارة م ددددددددددددداراع املياه مي املناطق الريفية"ل وقد غطن   لىدار موضددددددددددددوع التقرير حوب "تقرير مراجعة اجداا 

وصددددديات نتاجات وتالتقرير الفائز سدددددل دددددلة امل دددددؤوليات ال املة م  الوزارة قاى امل دددددتوى املحلي لإلدارة وقد  اسدددددت

 انت تحليلية ب دددددد   واضددددددح وذات قيمة مجدددددداعة واسددددددتندت قاى ت ام   ددددددام  للنتائ . اقنع ذلك عريق املراجعة 

 امل تقلة الدولية  منح الجائزة  اإلجماع ملكتب املراجعة الوطني  ت زانيا.

 

 

 

 

 

 

 اضغط هناالرا ط الخاص  نص التقريرل لالطالع  لى 

https://afrosai-e.org.za/2020/05/11/tanzania-wins-prize-for-the-best-performance-audit-report-of-2019-2/
https://afrosai-e.org.za/2020/05/11/tanzania-wins-prize-for-the-best-performance-audit-report-of-2019-2/
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 زيمبابويلالجهاز األعلى للرقابة 

 

 

 اميو   ويد  تمديد اتفاقية التعاوو  ينهما ملدةللزيمقا وي والجهاز اج لى للرقا ة لقا  الجهاز اج لى للرقا ة 

 . وقع  لى املددددددذكرة املراجع العددددددا  ل دددددد  م  الدددددددولتيو؛ 0202ع  اير  5سالب حفدددددد  توقيع مددددددذكرة تفدددددداهم يو  

   ال ددددددددددددويددد. قو مكتددب املراجع العددا   Helena Lindberg   زيمقددا وي وال دددددددددددديدددة/  Mildred Chiriال دددددددددددديدددة/ 

منذ اوائ  ت ددددددددددددعينيات القرو املاضددددددددددددليل لك  تم  قد  لل ددددددددددددويدالجهاز اج لى للرقا ة   زيمقا وي يتلقن الد م م 

. وقد تجددددددددددددمنت ملا ت الد م    م  اإلدارة والقيادة ومراجعة 0287اتفاقية تعاوو عيما  ينهما  دات مي  ا  

ل وم  املفت ض 0208و 0202اجداا. هذال وقد تم قضاعة ملاب ا تصاب قاى ا تفاقية الجديدة التي ت ري  امي 

زيمقا وي  تنفيذ م روع ال قكة الداسلية )اإلنت انت( حتى اكتماله لاو يؤدي ذلك قاى قيا  الجهاز اج لى للرقا ة 

 وبالتااي تمكيو ا تصاب الداسلي داس  املكتب.

 

  



  

45 

 

  مساهمة مجموعة عمل األفروساي

 للمراجعة البيئية
 

 

   2323أنشطة املجمزوعة عام 

 ندما تواى الجهاز اج لى للرقا ة لنيلي يا رئاسدددة      

ا لددلددجددهدددددداز اج ددلددى لددلددرقددددددا ددددددة  مددلددمددو ددددددة الددعددمدددددد  سددلددفددددددد

ل  ددددددانددددددت اجهددددددداف 0281لددددلدددد ددددددامدددديدددد وو مددددي اكددددتددددوبددددر 

اجسددددددداسدددددددية التي وضدددددددعناها نصدددددددب ا يننا او نلذب 

املزيددددد م  العجددددددددددددويددددات واو نلعدددد  امللمو ددددة اك   

ا. و لى الفورل ارسددددددددددددلنا سطا ات نطلب عيها 
د
ن دددددددددددداط

 م اج جاا الحالييو ونشّجع اج جاا الجدد  لى د

ا نجددددددددددددددمددددددا  ملددلددمددو ددددددة الددعددمدددددد . ولددكدد  لددم تددحددقددق 

ا لعددددددد   اسددددددددددددت اتيليدددددداتنددددددا النتددددددائ  املرجوة بعددددددد ن رد

م دددددداركة اغلب ا جددددددائنا  لى نحٍو ععاب مي ان ددددددطة 

ملمو ة العم ل وبرغم ذلك اصددددددددددددقحت اجتما اتنا 

ا. 
د
 اك   ن اط

ب طتنا ب بل تقاطأت وتي ة ان 0202سالب  ا  

انت ددددددددددار جائحة  ورونال ولك  التزامنا  تقني  مليات 

 التحّوب الرقمي جعلتنددا اك   قدددرة  لى الحفدداظ  لى

عدددا ليتندددا حتى مي حددد  اإلغالق او التددددا ي  ا حت ازيدددة 

 التي تمنع ا جتما ات املقا رة و مليات املراجعة.

 

قمنا  تم ي  امللمو ة مي اجتما ات تم تن يمها  لى      

م دددتوى دواي لتي دددي  تقادب املعلومات والخ  ات عيما  يو 

 0202اكتوبر  1-1اججهزة العليدددا للرقدددا دددةل وسالب الفت ة 

انعقددددد ا جتمدددداع العددددا ددددددددددددر مللمو ددددة  مدددد  اجعروسددددددددددددددداي 

ز مي اجسددددددددددددددددداس  لى تقييم 
ّ
للمراجعددددددة القيئيددددددة الددددددذي رك

نفيدددددذ سطدددددة العمددددد  الحددددداليدددددة والتي انتهدددددت مي م ددددددددددددتوى ت

 قاددى الددخددطددددددة  0202د  ددددددددددددددمدد دد  
د

وتددقددددددادب اجعدد ددددددار وصددددددددددددددو 

. حجدددددددر ا جتماع  دد 0203-0208ا سدددددددت اتيلية للفت ة 

ا. ا كقي د  كقي  م  امل اركيو وحّقق نلاحد

  اإللددددددددكددددددددتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددروندددددددديكددددددددمددددددددا اطددددددددلددددددددقددددددددنددددددددا مددددددددوقددددددددعددددددددنددددددددا 

(iwgea.africawww.afrosa صددددددددددنا  نواو  ريد (ل وسصددددددددددّ

( info@afrosaiwgea.africa) وقلكت وني سدددداص  نددددا وه

وان دددددددددددددددددأنددددددا ح دددددددددددددددددا ددددددات للتواصددددددددددددددددد  ا جتمدددددداعي )تويت : 

@afrosaiwgea  :وعددددي دددددددددددددددقددددوك@afrosaiwgea.africa )

عيمددددا يخص امللمو ددددة اإلقليميددددةل كمددددا نخطط إلطالق 

 اوب ن رة قسقارية ساصة  نا. 

http://www.afrosaiwgea.africa/
mailto:info@afrosaiwgea.africa
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رئدددديددددس  انددددتددددهددددددت و يددددددةل 0202اكددددتددددوبددددر  05مددددي        

ملمو ددددددة العمدددددد  ورئيس الجهدددددداز اج لى للرقددددددا ددددددة 

مد   Anthony Mkpe Ayineلدنديدلديد يددددددال ال ددددددددددددديددددددد/ 

 Aghughuالدددخدددددددمددددددة الدددعددددددامددددددة وسدددلدددفدددددده ال دددددددددددددديددددددد/ 

Adolphus  ت ليف رسددددددددددددمي م  الرئيس النيلري 

إلدارة ان ددطة امللمو ة. تم ا تماد ت ليف ال دديد/ 

Aghuguu  واسددددددددددددطدددددة ال  ملددددداو  0208ع  اير  87مي 

 كمراجع  ا  دائم لالتحاد.

بعددددد العددددديددددد م  ا جتمددددا ددددات وتقددددادب اجع ددددارل تم      

سالب ا جتماع  0203-0208ا تماد سطة  ملنا للفت ة 

ل اجمر الدددددذي 0208مدددددارس  1للجندددددة املحفزة مي  ال ددددداني

ع قاى تنفيددذ مراجعددات 
ّ
د الطريق لتنفيددذهددا. كمددا نتطل يمهددّ

 م ت كةل وتدريقاتل وبرام  تعزز  ملنا مي املنطقة. 

 الوة  لى ذلددددكل نعمدددد   لى تعزيز تعدددداوننددددا مع       

اإلنتوسدددددددددددددايل وامللمو ددة الفر يددة اللغويددة الندداطقددة 

ل وملمو ات ققليمية اسرىل  اإلنلليزية لةعروساي

وسدددن   ملتزميو  اكت ددداف اجع ار واملمارسدددات التي 

 تحّ   م   يئتنا. 

االجتماع العاشر ملجمزوعة عمل األفروساي 

  (2323أكتزوبر  8-6)للمراجعة الييئية 
 

الفنية مللمو ة  م  اجعروسددددددددداي  اجمانةن مت 

للمراجعددددة القيئيددددة  ددددالجهدددداز اج لى للرقددددا ددددة لنيلي يدددددا 

   والذي تم دددة العمددا جتماع ال نوي العا ر مللمو 

ا   0202اكتوبر 1-1 سالب الفت ة م  قددددددده اعت اضددددددددددديددددددد

  32 ارك مي ا جتماع حيث 
د
اجهزة  82م   دد  ام ار 

اإلنتوسدددددددددددددداي  دددٍ  م  من متي رقدددا يدددة واجمددداندددة العدددامدددة ل

واجعروسداي الناطقة  اإلنلليزيةل وم  اهم املوضدو ات 

ث ان طة اججهزة العليا التي نوق ت مي ا جتماع تحدي

ا مل ددرو ات ملمو ة للرقا ة  ورسددم طريق للمضددلي قدمد

ةعروسدددددددددددداي واملعنية  التدقيق القي ي مي لالعم  التابعة 

  صر الوباا العالمي. 

جتمدددداع مراجعددددة سطددددة العمدددد  الحدددداليددددة وتجددددددددددددم  ا       

لتقييمهددددددا ورسددددددددددددم سطددددددة تطوير اسددددددددددددت اتيليددددددة جددددددديدددددددة 

 لل نوات ال ال  القادمة للملمو ة.

كما د ا املراجع العا  للجهاز اج لى للرقا ة لنيلي يا      

ورئيس ملمو دددة  مددد  اجعروسددددددددددددددداي للمراجعدددة القيئيدددة 

ا راا إلج اججهزة العليددا للرقددا ددة مي املنطقددة قاى العمدد  معددد

 مليات املراجعة القيئية والتي م   ددددددددأاها تعزيز الحفاظ 

 لى التنوع القيولوجي وتغيي  ااثدددددار الجددددددددددددددددارة لالحتقددددداس 

 الحراري وتغي  املناخ.

واملمارسدددددددددددة كما سددددددددددداهمت امللمو ة مي  ناا القدرات      

ة للمراجعددة القيئيددة ون ددددددددددددر املعلومددات وتح دددددددددددديو الفعددالدد

يتم قجراؤهددددددا م  سالب جودة  مليددددددات املراجعددددددة التي 

 املراجعة مي قطار اهداف التنمية امل تدامة.
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 تجربة الجهاز األعلى للرقابة 

 في مجال المراجعة البيئية  جمهورية مصر العربيةل

 ألنشطة مكافحة التصحر والجفاف

 

  مقدمة

صددددددحر  ي جن ددددددطة م اعحة التالعربية اهتماما كقي ا  الرصددددددد القيجمهورية مصددددددر ليواي الجهاز اج لى للرقا ة         

ل حيث   دددددددددهد العالم نموا سدددددددددراعا مي  دد سددددددددد انه ب ددددددددد   غي  متناسدددددددددب مع التدهور الحاد مي موارده والجفاف

الطقيعيدة وميداهده واراضدددددددددددديده الصدددددددددددددالحدة للزرا دةل ممدا اثر سددددددددددددلقدا  لى اجم  الغدذائي العدالمي وتهدديدد املالييو م  

 اإلضدددددددددددداعة قاى تغي  املناخ املرتقط  ارتفاع درجات الحرارة وكذا ندرة هطوب اجمطارل مما ادى قاى جفاف الفقراا 

الت  ة وتهديد اعجددددددد  اجراضدددددددلي الخصدددددددقة مي مصدددددددر مي الوادي والدلتا وتدهور قنتاجيتها ب دددددددبب التعرض لعمليات 

 .جة  مياه الصرف الزراعي  الية امللوحةالتلريف املتعددة. والت    نتيلة للري ال طحي والري  املياه املمزو 
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يمك  التغلددددب  لى استفدددداا الغطدددداا النقدددداتي م        

املحدددداع ددددات التي تعتمددددد  لى هطوب اجمطددددار وامليدددداه 

الجوعية م  سالب قن دددددددددددداا محميات طقيعية وتوعي  

اج الف املصددددددددددددنعددةل ممددا  عددالج حدداهرة الرعي الجددائر 

 م  
د
 .استهالك الغطاا النقاتي د 

للتصدددددحر م  من ور  0232تجدددددمنت رؤية مصدددددر       

تحقيق اهداف التنمية امل ددددتدامة مؤ ددددرات لقياس 

عيما يتعلق  اسدددددددتدامة  0232اجداا القي ي حتى  ا  

املوارد املددددائيددددة وتحقيق اجم  املددددائي وكددددذلددددك قوانيو 

 )ن دددددددددددقة موارددددددددددددددددددددددددولوائح حماية القيتةل عيما يتعلق  

ه امل ددددددددتهلكةل متوسددددددددط نصدددددددديب الفرد م  موارد امليا

امليددداه العدددذ دددة )املتلدددددة(ل ن ددددددددددددقدددة موارد امليددداه غي  

الددتددقددلدديددددددديددددددة امل ددددددددددددددتددخدددددددمددددددة إلجددمددددددااددي مددوارد املدديدددددداه 

ن دددددقة مياه الصدددددرف الصدددددحي املعالجة  امل دددددتخدمةل

 النفاياتقجمااي مياه الصدددددددددرف الصدددددددددحيل ن دددددددددقة  قاى

اي االصددددددددددددنددا يددة غي  املطددا قددة  لى اهر النيدد  قاى قجمدد

املخلفات الصددددددنا يةل ن ددددددقة مياه الصددددددرف الصددددددحي 

ا للمعايي  الوطنية والتي يتم تصددددددددددددريفها  املعالجة وعقد

 مي اهر الني ل ن قة التقد  نحو ا مت اب لالتفاقيات 

ددالدولي ددة املوقعد دائددة الخ ددةل ن قد ددر عد د د د د   ددات نقددي  قكد

امليدداهل ن ددددددددددددقددة الخ ددددددددددددددائر مي محطددات معددالجددة امليدداه( 

لتحددديددد )حجم املاددددددددددددحوبددات م  امليدداه العددذ ددةل مدددى 

كفددايددة امليدداه العددذ ددة املتلددددة  حتيدداجددات ال دددددددددددد دداول 

حجم ا  تمدددددداد  لى اسدددددددددددددتغالب املوارد املددددددائيددددددة غي  

التقليددديددةل كفددااة اسددددددددددددتغالب الدددولددة ملوارد الصددددددددددددرف 

ت تؤثر  لى مواصفا الصحيل املخلفات الصنا ية التي

ميدددددداه النيدددددد ل مدددددددى تواعق ميدددددداه الصددددددددددددرف الصددددددددددددحي 

املصددددددددددددروعددة  لى اهر النيدد  مع املعددايي  الوطنيددةل التزا  

مصددددددددددددر  دددددا تفددددداقيدددددات الددددددوليدددددة مي امللدددددا ت التددددداليدددددة: 

الددتصدددددددددددددحددرل تددغدديدد  املددندددددداخل الددتددنددوع الددقدديددولددوجدديل املددواد 

والنفايات الخطرةل التلو  القحري  ح دددددددداب الن ددددددددقة 

فدددداقيددددات التي دسلددددت حيز التنفيددددذل كفددددااة املتويددددة لالت

 ق ات نق  املياهل كفااة محطات معالجة املياه(  لى 

 .التوااي

 يةالعرب مصر  لجمهورية للرقا ة اج لى الجهازيقو         

 تعلقةامل مراجعة ال ياسات وال  ام  واجن طة القيئية 

والجفاف )تدهور اجراضدددددددددددلي( والتي  التصددددددددددددحر  م اعحة

 اد وا قتصم  الكفااة  والتحققت م  املراجعة املاليةل 
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  دددددد  مددددددددد  امالفعالية لتلك ال ياسات واجن طة والو 

للقوانيو ي ددددددددددددددددددددددددالفعلق ددددددددددددددد  التطقيددددددددددددددددددددددددق مددددددددد  التحقددددددددداج

واجن مدددددة التي تحكم تلدددددك ال دددددددددددديددددداسددددددددددددددددات وال  ام  

او الجهة الخاضدددددددددعة للتدقيق للتأكد القيئية للوحدة 

م  سالمة املعامالت املالية وق داا الراي حوب صحة 

ودقدددددة  يدددددانددددداتهدددددا مي ق دددددداد تقرير  ي ي    ان ددددددددددددطدددددة 

 .م اعحة التصحر والجفاف

 الجهدددداز املصددددددددددددري  مراجعددددة     
د
هددددذال ويقو  ايجددددددددددددددددا

الددددراسددددددددددددددات القيئيدددة التي تقو  بهدددا الوزارة او الجهدددة 

املدددعدددنددديددددددة مدددع تدددقددديددديدددم اجثدددر الدددقددديددد دددي لدددتدددلددددددك الددد ددد امددد  

 4واجن ددددددددددددطدددةل  مدددا يتواعق مع اح دددا  القدددانوو رقم 

 0221ل ددددددددددنة  1املعدب  القانوو رقم  8114ل ددددددددددنة 

القي ي  م اجثر ب دددددددددددأو القيتة ل والتي تلز  الجهة  تقيي

وص دددددددددو املنصدددن النحددددددة  لددددع الكيانات الجديدددددمل اري

 ليه مي القانوو م  سالب تقييم اداا بعض م اراع 

تطوير اجراضلي امل تصلحة واملزرو ة والخدمية م  

سالب زيادة امل دددددددددددداحة الزرا ية وامل دددددددددددداهمة مي ح  

ارض  ة م م  لة القطالة وتحريك الك اعة ال  اني

الدلتا قاى اجراضدددددددددددلي امل دددددددددددتصدددددددددددلحة الجديدة وكذلك 

  ةدددددددادر الزرا يددف املصددد  مختلدددة مددداج الدولددادة قنتدددزي

 ذلكدددددددددددددة وكدددددا التصديريدددددادة قم اناتهدددددة وزيددددددددوالصنا ي

 الصحاري ادة ق مار قن اا قا دة اساسية لتنمية وق 

 وادي النيدددد  والدددددلتددددال وتطوير هددددذا  م  سالب ربطهددددا

امل ددددددددددددروع   ددددد  اهدددددداعددددده التنمويدددددة وسلق ملتمعدددددات 

 زرا ية وصنا ية وسياحية و مرانية. 

أداء بعض مشنننننننننننننروعننننات  لتقزويمفيمننننا يلي أمثلننننة 

 تنمية و دمة األراض   املستصلحة:

 مشروع شرق العزوينات

عد م دددروع  دددرق العوينات م  اهم امل دددرو ات   ر

القوميدددة التنمويدددة مي ملددداب اسددددددددددددتصددددددددددددالح واسددددددددددددتزراع 

اجراضدددلي الصدددحراويةل وتعتمد اراضدددلي امل دددروع مي ريها 

 لى امليدداه الجوعيددةل ويقع امل ددددددددددددروع  ددالجنوب الغربي 

لجمهوريددة مصددددددددددددر العربيددة  محدداع ددة الوادي الجددديدددل 

وتتم   الجهة امل دددرعة  لى امل دددروع مي الهيتة العامة 

ة الزرا ية )التابعة لوزارة مل ددددددددددرو ات التعمي  والتنمي

الزرا ة واسددددددتصددددددالح اجراضددددددلي( وقطاع املياه الجوعية 

 .(بع لوزارة املوارد املائية والري )التا
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 : املشروعأهداف 

 .قضاعة م احات جديدة م  اجراضلي الزرا ية -

زيادة قنتاج القالد م  مختلف املصدددددددادر الزرا ية  -

 .وزيادة قم انيات القالد التصديريةوالصنا ية 

تخفيف الجددددددددددددغط ال دددددددددددد ددداني    املددددو الك  ى  -

 .واملراكز الحجرية

 .قتاحة عرص  م  جديدة -

جذب م ددددددت مري  جدد لقدا م ددددددرو ات تنموية  -

 .جديدة  املنطقة

 الصدددددحاري ققامة قا دة اسددددداسدددددية لتنمية وتعمي   -

 .وربطها  وادي ودلتا الني 

 دف قليه م  تنميةتنمية هذا امل روع     ما يه -

وسلق ملتمعات زرا ية وصددددددددددددنا ية وسددددددددددددياحية 

 .و مرانية

 :املًلحظاتأهم 

تلدداوز امل ددددددددددددداحددة اإلجمدداليددة    الحددد اجقصددددددددددددلى  -

 امل موح  ه مي ضوا الخزاو الجومي املتاح.

زيددادة  دددد اا ددار التي تم تنفيددذهددا مقددارنددة بعدددد  -

اا دددار املصددددددددددددرح  حفرهدددال ممدددا يؤثر  لى سددددددددددددالمدددة 

  املنطقة. الخزاو الجومي

 لغددت ن ددددددددددقددة قجمددااي امل دددددددددددداحددات امل زر ددة قاى قجمددااي  -

 .%14نحو  38/80/0281امل احات امل تصلحة حتى 

 ددددددد  قيددددددا  بعض امل ددددددددددددت مري   ت كيددددددب  دددددددادات  -

 .قياس تصرف املياه الخارج م  القئ 

قيا  بعض امل دددت مري   زرا ة م ددداحات كقي ة م   -

الزرا ددددات ال ددددددددددددرهددددة للميدددداه )ال  سدددددددددددديم الحجددددازي( 

ومخدالفدة الجددددددددددددوا ط واملعدايي  املحدددة  سددددددددددددتخددا  

 املياه الجوعية  امل روع. 

 دددددد  قيدددددا  اإلدارة املنوطدددددة  دددددالتحصدددددددددددديددددد   ددددداتخددددداذ  -

اإلجرااات الالزمة نحو تحصددددددددي   ا ى ثم  امل دددددددداحة 

  املخصصة لقعض امل ت مري .

 ددد  جددديددة بعض ال ددددددددددددر ددات  زرا ددة امل دددددددددددددداحددات  -

املخصددددددددددددصدددددددددددددددددة لهددددددا والتي يلددددددب اتخدددددداذ اإلجرااات 

 القانونية حيالها.

  يلى:بناء على ما تقدم أوص ى الجهاز بما 

ضددددددددددددرورة قيدددا  الهيتدددة العدددامدددة مل ددددددددددددرو دددات التعمي   -

والتنمية الزرا ية  اتخاذ اإلجرااات الالزمة وا نتهاا 

م  التن دددددددددددديق مع الجهدددات املختصددددددددددددددة وال ددددددددددددر دددات 

 ااة دددع كفددد  ورعددادة تأهيدددروع إل ددد   امل دددوامل ت مري
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وصددددددددددديددددداندددددة الطرق التي تم تنفيدددددذهدددددا  دددددامل دددددددددددروع 

لتح يو حركة النق  لةعراد واملنتلات الزرا ية 

 .واملوانئب    مي ر قاى اجسواق املحلية 

ضددددددرورة ت ددددددكي  لجنة م     م  الهيتة العامة  -

مل ددددددددددددرو دددددات التعمي  والتنميدددددة الزرا يدددددة ووزارة 

املوارد املددائيددة والري لعمدد  حصددددددددددددر  لى الطقيعددة 

 ار املنفذة  امل ددددددددددروع ل    ددددددددددركة  لى لجميع اا 

للوقوف  لى مدددى التزا  ال ددددددددددددر ددات  حفر  ةحددد

 ملددددددا تم تخطيط 
د
اا ددددددار املصددددددددددددرح  حفرهددددددا طققددددددا

امل دددروع  ليه للمحاع ة  لى ا سدددتغالب اجم   

للميدددددداه الجوعيددددددة  دددددداملنطقددددددة واتخدددددداذ اإلجرااات 

 القانونية تلاه ال ر ات املخالفة.

قيا  الهيتة العامة مل ددددددددددرو ات التعمي  والتنمية  -

الزرا يددددة  ت ددددددددددددكيدددد  لجنددددة عنيددددة لحصددددددددددددر  دددداعدددة 

م ددددداحات امل دددددروع املتصدددددرف عيها سدددددواا  ن ا  

الددقدديددع او اإليددلددددددار ) ددندد ددددددا  حددق ا نددتددفدددددداع(  ددلددى 

 .اصحابهاالطقيعة والتي ثبت  د  جدية 

قيدددا  الهيتدددة العدددامدددة مل ددددددددددرو دددات التعمي  والتنميدددة د -

اه ددددددددددددددددددددددددددددددة تلددددددددددددددونيددددددددانددددددددقددددددددرااات الدددددددددددددداذ اإلجددددددددددددد اتخ ةددددددددددددددددالزرا ي

 
د
ال دددر ات املخالفة للجدددوا ط واملعايي  املحددة ن را

لقيدامهم  زرا دة املحداصدددددددددديد  ال ددددددددددرهدة للميداه والتي 

 .طقة املنتؤثر  دورها  لى سالمة الخزاو الجومي 

قيا  الهيتة العامة مل ددددددددددددرو ات التعمي  والتنمية  -

ا يددددة  دددداتخدددداذ اإلجرااات الالزمددددة لتحصدددددددددددديدددد  الزر 

املديونية امل ددددددتحقة  لى ال ددددددر ات وامل ددددددت مري  

املتصددددددددرف قليهم  أراضددددددددلي امل ددددددددروع سددددددددواا  ن ا  

القيع او اإليلار واتخاذ اإلجرااات القانونية حياب 

 .املديونيةاستمرار تقا  هم    سداد تلك 
 

 مشروع شياب الخريجين 

مل ددددددددددددرو ات التعمي  وقطاع تقو  الهيتة العامة 

اسددتصددالح اجراضددلي  تنفيذ امل ددروع القومي لتنمية 

وسدددمددة اراضددددددددددددلي  ددددددددددددقدداب الخريليو  لى م ددددددددددددتوى 

جميع محدددددداع ددددددات جمهوريددددددة مصددددددددددددر العربيددددددة مي 

اجراضلي الصحراوية بهدف استصالحها وتخصيصها 

 ل قاب الخريليو وبعض الفتات اجسرى.
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 أهداف املشروع:

 زيادة الرقعة الزرا ية دد -

امل ددددددددددددداهمددة مي حدد  م دددددددددددد لددة القطددالددة للخريليو  -

 ددددددإتدددددداحددددددة الددفددرصدددددددددددددددددة لددقددعجدددددددددددددهددم لددتددمددلددددددك ارض 

 م تصلحة وم ك . 

ت وي  ملتمعات جديدة مت املة الخدمات م   -

سالب قتددداحدددة عرصددددددددددددددة ملختلف التخصددددددددددددصددددددددددددددات 

للمؤهالت العليددددددا واملتوسددددددددددددطددددددة للحصددددددددددددوب  لى 

 اجراضلي الجديدة.

تنميددة اجراضددددددددددددلي  اسددددددددددددت مددار طدداقددات ال ددددددددددددقدداب مي -

امل ددددددتصددددددلحة بهدف الوصددددددوب ج لى قنتاجية م  

 سالب سر ة استيعابهم للتكنولوجيا املتطورة.

امتصدددددداص الك اعة ال دددددد انية م  اراضددددددلي الدلتا  -

 .قاى اجراضلي الجديدة

 أهم املًلحظات:

تم توطيو  دد م  الخريليو بعد توعيق اوضا هم د -

كم دددت مري  ب دددعر اسدددت ماري ملخالفتهم  دددروط 

   ا نتفاع املقررة بعد ت لمهم اجرض. حق

وجود عروق  النقص  يو امل دددددددددددداحات امل ددددددددددددلمة  -

 قعض املنداطق  الوة  لى  دد  وجود محداضددددددددددددر 

 .ت ليم وت لم لةراضلي  مناطق اسرى 

 دددد  دقدددة  يددداو املتدددأسرات مي حددد   دددد  تجددددددددددددميو  -

 يددداندددات اجق ددددددددددددددداط التي لم تحصددددددددددددددد  مندددذ  ددددايدددة 

التحصدددددددددددديددددد ل و دددددد  تحصدددددددددددديددددد  بعض اق ددددددددددددددددداط 

ندددتدددفدددعددديدددو اجصدددددددددددددددلددديددديدددو الددددددذيددد  قددددددامدددوا  ددددددالدددقددديدددع املددد

للم ددددددددددددت مري  مخددددددالفيو مي هددددددذا ال دددددددددددددددددأو القنود 

 م  
د
التعاقدية التي تقضددددددددددلى  ا تقار العقد مف ددددددددددوسا

 تلقاا نف ه حاب التأسر مي ال داد لق طيو متتالييو.

انت دددددددار حا ت القناا املخالف والزرا ات املخالفة  -

ومخددالفددة الخريليو واملنتفعيو ل ددددددددددددروط وقوا ددد 

ا نتفاع  اجراضدددددددددددلي وامل ددددددددددداك ل كذا تحوي  بعض 

 قطع اجرض قاى مزارع سمكية.

 د  وجود سرائط م دددددددددداحية دقيقة للم دددددددددداحات  -

 :امل لمةل اجمر الذي ادى قاى

 د  كفاية القطع  ند الت ليم الفعلي . 

  تجددددددددددددرر املنتفعيو لقعض املندددددداطق م  ضددددددددددددم

 م احات تخصهم قاى اراضلي امل ت مري .

 ى اراضلي املتخلالت )امل تقعدات( ق ادة التعام   ل

 للجددددددددددددوا ط املقررة مي 
د
لعدددددد م  القطع وعقددددا

 ال أو وصعوبة ت ميو تلك اجراضلي. هذا

 .تكرار تخصيص بعض امل احات  

  وجود م ددددددددددداك  غي  صدددددددددددالحه لل دددددددددددك   قعض

 .إلزالةاملناطق بها تصد ات و روخ تحتاج 
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تواجه املنتفعيو  اجراضدددددددددددلي بعض امل دددددددددددا   منها  -

 امل اب: لى سبي  

  سوا حالة الطرق و د  وجود  ق ات صرف

 قعض القرى وارتفاع من ددددددددددددوب املياه  صددددددددددددحي

 الجوعية.

  نقص الخدمات الصددددددحية وضددددددعف الخدمات

 العامة  قعض املناطق.

  ددد  صددددددددددددددور العقود النهددائيددة لةراضددددددددددددلي  لى 

 .الرغم م  سداد  ام  ثم  اجرض وامل ك 

  ك  ة ا طددداب محطدددات الري وتوقف بعجددددددددددددهدددا

 العم .   

  وجود بعض م  حدددددا ت التعددددددي  لى بعض

 اجراضلي دوو وجه حق.
 

 :يليبناء على ما تقدم أوص ى الجهاز بما 

اتخددداذ الالز  نحو سددددددددددددر ددده تحصدددددددددددديددد  املتدددأسرات  -

  لى املاب العا .
د
  حفاحا

ضددددددددددددرورة قيلاد آلية إلجراا املطا قات لةراضددددددددددددلي  -

امل ددددددددددتصددددددددددلحة ودراسددددددددددة ح  م ددددددددددا   محاضددددددددددر 

 .الت ليم والت لم

ضددددددددرورة تحديد امل ددددددددتولية واتخاذ التدا ي  الالزمة  -

مي  دددددأو التعديات  لى امالك الدولةل كذا ب دددددأو 

ي الزرا يددددددة او دددددددددددددددددددددددداجراضدددددددددددد  لىمخددددددالفددددددات القندددددداا 

ا سددددددددددتزراع ال ددددددددددم ي او تغيي  ن دددددددددداط ا سددددددددددتزراع 

 .النقاتي

 منها  دددقاب  عانيالعم   لى دراسدددة امل دددا   التي  -

خدددددداذ الددخددريددلدديددو ودراسدددددددددددددتددهددددددا  صدددددددددددددورة جددددددديددددددة واتدد

اإلجرااات الالزمددددددة نحو التن ددددددددددددديق  يو الجهددددددات 

 املعنية.

العم   لى دراسدددددددددددة وتن ددددددددددديق وح  م دددددددددددا   الري  -

  لى اجراضدددددلي املنتلة والتي ت ددددداهم ب ددددد   
د
حفاحا

ععددددداب مي سددددددددددددددددد الفلوة الغدددددذائيدددددة وتوعي  العملدددددة 

اججنبية التي يتم قنفاقها مي اسددددددددددددتي اد املحاصددددددددددددي  

 .ا ست اتيلية

الددقددندديددددددة اجسددددددددددددددددداسددددددددددددديددددددة  الددعددمدددددد   ددلددى اددهددو ا ددمدددددداب -

وا سدددتصدددالح املتققية لالسدددتفادة م  ا سدددت مارات 

 .التي تم قنفاقها

العم   لى حصدددددددددددر جميع حا ت التعديات واتخاذ  -

 دداعددة اإلجرااات القددانونيددة الالزمددة وتنفيددذ قرارات 

  لى 
د
اإلزالدددة الصدددددددددددددددادرة ل ددداعدددة املخدددالفدددات حفددداحدددا

 .اجراضلي الزرا ية
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 مشروع الريف املصري 

 

هو اسدددددتكماب مل دددددرو ات ا سدددددتصدددددالح الزراعي 

تحددت م ددددددددددددمى جددديددد وهو الريف املصددددددددددددري  ن ددا  

ا سدددددددت مار الداسلي كمطور رئيسدددددددلي مل دددددددروع تنمية 

واسددددددددددددتصددددددددددددالح اجراضددددددددددددليل كددذا ق ددادة هي لددة لقطع 

اجراضددددددددددددلي امل ددددددددددددتصددددددددددددلحة للمتابعة الجيدة للتنفيذ 

 ووضع آليات جديدة. 

 أهداف املشروع:

قاى جانب الن اط  سلق ملتمعات مت املة تجم -

 الزراعي الصنا ات املرتقطة  ه.

تحقيق تنميددددددة مت دددددداملددددددة م ددددددددددددتدددددددامددددددة تلددددددذب  -

 امل ت مري  وصغار املزار يو وال قاب.

 تع يم ا ستفادة م  موارد املياه الجوعية. -

 

 أهم املًلحظات:

تح دددددددددددد  مؤ ددددددددددددرات اجداا  لى الرغم م  او ن ددددددددددددقددددة  -

امل دددددددددددددداحدددات املقدددا دددة وامل ددددددددددددلمدددة  لى م ددددددددددددتوى جميع 

 املناطق قاى قجمااي م احات امل روع مازالت محدودة. 

  د  صالحية بعض اجراضلي للزرا ة. -

تم التعددداقدددد  لى ن ددددددددددددب متواضدددددددددعدددة م  قجمدددااي م دددددددددددداحدددة  -

 امل روع حيث تركزت التصرعات  أماك  دوو اسرى ب بب:

  .د  كفاية املق و املائي املتاح لزرا ة  ام  امل احة 

 .ملوحة مياه اا ار 

 .مدى استدامة اا ار طققا لعمقها 

  د  تواعر الطاقة الكهربية وا  تماد  لى مصادر 

 غي  م تدامة  الديزب وارتفاع ت لفتها.

 .د  تواعر  ق ات اتصا ت  

 .تدهور حالة محطات تحلية مياه ال رب 

  تعدى  وضع اليد  لى بعض اجراضلي.وجود حا ت 

 تدنن م احات اجراضلي امل زر ة  امل روع. -

مخدددددالفدددددة امل ددددددددددددت مري  واملنتفعيو لقعض  ددددددددددددروط  -

التعاقد الخاصدددددددددة  مهلة ا سدددددددددتصدددددددددالح وا سدددددددددتزراع 

 ونو ية املحاصي  او اجشجار ال رهة للمياه.
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 :يليبناء على ما تقدم أوص ى الجهاز بما 

 دددددداعددددددة امل دددددددددددددددددا ددددد   ددددددذب مزيددددددد م  الجهددددددد لحدددددد   -

واملعوقات التي تواجه ال ددددددددركة سددددددددواا م  ناحية 

القنيددددددة التحتيددددددة او مندددددداطق سدددددددمددددددة اا ددددددار حتى 

ن ئت م  اجلها.
ر
 ت تطيع تحقيق اجهداف التي ا

 

ضرورة التن يق  يو    م  ال ركة والهيتة  لى  -

 الطريقة امل لى  ستغالب امل احات امل تقدلة.

  لالنتهاا م يزمنضدددددددددددرورة ا لتزا   وضدددددددددددع  رنام   -

قجرااات التعداقدداتل كدذا تدذليد   داعدة املعوقدات 

 وقزالة التعديات الواقعة  لى ارض ال ركة.

دراسة اجسقاب التي تحوب دوو استغالب وزرا ة  -

  ام  امل احات املخصصة واملقا ة.

ضددددددددددددرورة ا لتزا   دددالقنود التعددداقدددديدددة وال ددددددددددددروط  -

 الخاصة  ن ب الزرا ات ونو يتها.
 

وم  العرض ال ددددا ق يتمددددح  د  تحقيق  ددددركة     

تنميدددة الريف املصددددددددددددري جهم اهدددداعهدددا وهو قن ددددددددددددددداا 

ملتمعدددات  مرانيدددة جدددديددددة مي امددداك  متفرقدددة  لى 

م ددددددددددددتوى الجمهوريةل حيث تدنت معد ت ت ددددددددددددليم 

احة    مدددددددددددد  مددددددددد  ليها للم تفيديددددي املتعاقدددددددداجراض

امل ددددددددددددروعل كمددددا اتمددددددددددددح تدددددنن امل ددددددددددددددداحددددة امل زر ددددة 

  ططددداد مخدددددة  إ دددددم ال ركدددم تقددذا ولدددروعل هددددامل  

  ق  ا  للم ددددروع للوقوف  لى ن ددددقة الزرا ة املخططة

  لى الرغم م  
د
عد م دددددددددددداحة متدنية جدا

ر
رور مااها ت

 ما يقرب م  سمس سنوات  لى تأسيس ال ركة.

 

 

 

 
 

 ددلددى الددرغددم مدد  وجددود ردود عددعدددددد  جدديدددددددة  ددلددى 

مي تقددددددارير الجهدددددداز اج لى للرقددددددا ددددددة  املالح ددددددات الواردة

لجمهوريدددة مصددددددددددددر العربيدددةل آسدددذي  مي ا  تقدددار تقدددارير 

اتخددداذ اإلجرااات القدددانونيدددةل والتن دددددددددددديق  سددددددددددددتكمددداب 

اج مددداب املطلوبدددة لت ددددددددددددكيددد  لجددداو ضددددددددددددددد املخدددالفدددات 

وكذلك الحد م  اجسطاا الناتلة     ملية تحديدد 

املددوقددع واملادددددددددددددحل وق ددددددادة هدديدد ددلددددددة ت دددددددددددددكدديدددددد  الددقددطددع 

تصددددددددددددلحدددة ملتدددابعدددة التنفيدددذ ملراجعتهدددا مع الهيتدددة امل دددددددددددد

املصددددددرية العامة للم دددددداحة الجيولوجية وامل ددددددرو ات 

التعدددددددينيددددددة وتجددددددددددددميو املالح ددددددات التي لم   ددددددددددددملهددددددا 

ال  وتو وب ق  انهل هناك العديد م  الصددعوبات التي 

تواجه الجهاز اج لى للرقا ة لجمهورية مصددددددددددددر العربية 

همها:  د  كفاية ن م مي ملاب الرقا ة القيئيةل م  ا

املعلومدددددات القيئيدددددة للم دددددددددددددددددا ددددددة مي تخطيط  مليدددددة 

املراجعددددة القيئيددددةل وتددددأسر بعض ال ددددددددددددر ددددات مي تطوير 

ان مة املحاسدددددددددددقة امل دددددددددددتخدمة للم دددددددددددا دة مي قياس 

التغي ات الطقيعة مي املوارد والقيتة  لى اسدداس سددليم 

مما يؤثر  لى التقييم ال ددددددددددددليم لةداال وكذا صددددددددددددعوبة 

ا.قياس بعض ا ا او ماليد  ملصاريف والعوائد القيئية كميد
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 الجهاز األعلى للرقابة لبوتسوانا
 

 

 رؤى بعض األجهزة العليا للرقابة األفريقية
 11 –في التعامل مع أزمة كوفيد 

 

 

 

 

 

 

ا  دددالن ددددددددددددقدددة اي؛ ومع ذلدددكل عقدددد  ا مؤثرد "لقدددد  ددداو هدددذا الوبددداا تحدددديدددد

  قاى ادنن حد م  الجدددددددددددغط الذي امارسددددددددددده  لى   لمتني التلربة
ّ
او اقل

 نفسلي واو اواجه تحديات    يو   ندما تن أ".

ا  لى  مليددات الجهدداز اج لى للرقددا ددة ا كقي د         "لقددد اثر هددذا الوبدداا تددأثي د

ارجأت اإلدارة تنفيذ الخطة الت دددددغيلية ب دددددبب اإلغالق م   .لقوت دددددوانا

ل وتخفيض  دد اجشددددددخاص مي امل اتبل 0202ا ري  قاى منتصددددددف مايو 

تعددامدد  الجهدداز  مرونددةل م دد  العمدد     بعدددل العمدد   ن ددا  املندداوبدداتل 

وب بب القيود املفروضة  لى ا جتما ات  .وسفض  دد سا ات العم 

عد(لك   تققال لالشدددخصددديةل اصدددقح املديروو ا وزاد التعاطفل وتم منح مرونة  الجتما ات ا عت اضدددية )   بر

 لقعض املوا يد النهائية مع التعلم  لى كيفية التعام  مع الوضع الطقيعي الجديد".

" انت التلربة  لها صعقةل ومع  م  العديد م  املوحفيو مي مناوباتل  او م  الصعب تن يق جهود 

ة الح دددددددددددددددا ددددات. هندددداك الك ي  م  القلق  يو املوحفيول ممددددا يحددددث  لى التعدددداطف عريق امل ددددددددددددددداراع ومراجعدددد

والتحفيز.  او التخطيط الفعاب واداا الواجقات صدعقا ب دبب اإلغالق املتكررل لذلك نفع  ما مي وسدعنا مي 

 الوقت املتاح لدينا".

ا مي هذه اجزمةل عإو القدرة  لى التكيف وامتالك  ق   ا جيدد -متفتح امراو اساسياو "ل ي ت وو قائدد

ا  ا ستماع -والتعلم م  اجشخاص م  حولك وا ستعداد لتلربة ا ياا جديدة. التعاطف ضروري ايجد

ااسري  مي ا نتقاب قاى الوضع الطقيعي الجديد ومتابعة ا جاا الفريق قدر اإلم اول وت   ال زاهة  م ا دة

  م  ا ستقاللية سالب اجزمة".هي اجهمل ساصة واننا نلد انف نا نعم   درجة ا لى 

 Malebogo Sanah Mogapi /السيدة

 الجهاز األعلى للرقابة ليزوتسزوانا
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 الجهاز األعلى للرقابة

 جمهورية مصر العربيةل
 

 

  الجهاز اج لى للرقا ة ملصر م  ملابهة التحديات التي عرضتها 
ّ
تمك

 لى ممارسة مهامه الرقا ية م  سالب قيامه  تطوير  81-جائحة  وعيد

بعض اساليب و مليات العم  الرقابيل وذلك  وضع مناهج وطرق 

مللابهة تلك التحديات وا ستمرار مي القيا   املها  املو لة له. حيث تم 

ق مع الجهات الخاضعة للرقا ة  لى استخدا  الوسائ  اإللكت ونية ا تفا

مي نق  صور امل تندات و قد ا جتما ات  استخدا  ال  ام  اإللكت ونية مي نق  القيانات. كما قامت قدارة 

عد  استخدا  وسائ   التدريب والتعليم امل تمر  الجهاز  ت ليف املدربيو  إ داد و قد  رام  تدريبية    بر

ا تصاب اإللكت ونيةل والتعاوو مع املن مات املهنية اجسرى سواا املحلية او اإلقليمية او الدولية مي 

    زيادة 
د

عد. عجال عدل وامل اركة مي الويقينارات وور  العم     بر ا ستفادة م   راملها التدريبية    بر

ب قديم ا ست ارات ج جاا الجهاز مي الجانعا لية املنصة اإللكت ونية للجهاز مي توعي  املواد العلمية وت

الفنيل وتوعي  اجوراق القح ية واإلر ادات املهنية التي تصدر سواا م  داس  الجهاز او م  املن مات املهنية 

ا.   املحلية واإلقليمية والدولية لل ادة ا جاا الجهاز قلكت ونيد
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 الجهاز األعلى للرقابة لجامبيا

 

 

 

  

"قو القيادة الفعالة ضرورية مي اللح ات الحرجةل و  سيما مي ح  ازمة 

ل عاملهارات القيادية القوية اساسيةل جو القيادة COVID-19م   وباا  اجمدلطويلة 

 اجزمة مؤقتة.  أو علمالولذا ينقغي  ."مت رذمةتؤدي قاى من مات  املت رذمة

 لى تعدي  اساليب ا تصا ت. قو تحقيق  COVID-19 "لقد سا دنا وباا

ا تصا ت املتكررة م   أنه او يح   الفهمل كما  ززت اجزمة الروا ط  يو 

 ".ا جاا الفريق واحهرت اهمية العناية  رعاهية الفريق

يا يققيهم اقوياا. احاوب او ا وو قدوة وا م  "عريقي يحتاجني ااو اك   م  اي وقت مضلى! الققاا قو 

 لى تفويض املها  ج جاا الفريق لتمكينهمل ويوعر التمكيو الطاقة  تخاذ قجرااات وتحوي  ا نتقاه    ااثار 

ال لقية للوباا. وسالب اجزمةل اذكر عريقي  اتقاع قر ادات الصحة وال المة اثناا تأديتهم لعملهم. قو القلق 

مرهقل و  يمكننا او نفع   يتا يذكر ب أنه. قو وحدة الفريق امر حيوي  COVID-19  أو وبااال ديد ب

 ". لى امل توييو الشخصلي واملنهي –لتي ي  الت كيز  لى ما يهم حقا 

 

 

 

 

 

 Abdourahman Badjie السيد/

 األعلى للرقابة لجاميياالجهاز 
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 تهنئة رؤساء األجهزة العليا للرقابة الجدد

 

 

  

  
 

 كينيالالجهاز األعلى للرقابة 
 Nancy Gathunguالسيدة/ 

 

 

  

لتواي منصدددب املراجع  0202يوليو  87التي اّدت اليميو الدسدددتورية مي  Nancy Gathunguننهئ ال ددديدة/ 

 لل ددددددديد/ 
د
الذي انتهت و يته  Edward Oukoالعا  لكينيا ملدة ثماني سدددددددنوات غي  قا لة للتلديدل وذلك سلفا

 .0281مي اغ طس 

 أو يواصددد  مكتب املراجع العا  توجيه سدمات املراجعة العامة نحو  Gathunguوقد تعهدت ال ددديدة/ 

تلقية احتياجات املواطنيو وتوقعات اصددددحاب املصددددلحة وا سددددتلا ة ب دددد   مناسددددب للقيتة املتغي ة  اسددددتمرار 

ست تكز  لى اربع ر ائز؛ ا ستقاللية واملصداقية واملالامة وامل االة و يتها  قو عت ةواملخاطر النا تةل وقالت 

والتي سددددددددددددتم دد  املقددادئ التوجيهيددة مي العمدد  حتى يتم املحدداع ددة  لى املهنيددة املطلوبددة والحفدداظ  لى سددددددددددددمعددة 

  مكتب املراجع العا  حيث انه يخد  ال عب الكيني.

 Nancy Gathungu /ةالسيد

 املراجع العام لكينيا
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 موريشيوسلالجهاز األعلى للرقابة 
 Charanjivsing ROMOOAHالسيد/ 

 

 

 

ا للجهاز اج لى للرقا ة ملورا يوس Sunil Charanjivsingh Romooahننهئ ال يد/   الذي تم تعيينه رئي د

 لى درجة الق الوريوس مي القانوو و لى درجة املاج دددتي   Romooah. حصددد  ال ددديد/ 0281اغ دددطس  8 مي

مي العلو  املاليةل وهو زمي  جمعية املحاسدددددددددقيو القانونييو املعتمدي  ال  يطانية. ويتمتع سددددددددديادته  خ  ة اك   

ا مي الخدمة العامة حيث تدرج قق  تعيينه مي منصددددددددددددقه الجديد م  م ددددددددددددا د محاسددددددددددددب  ا  قاى  34م    امد

   ثم محاسب  ا .نائب محاسب  ا

  

 Charanjivsingh ROMOOAH السيد/

 الجهاز األعلى للرقابة ملزوريشيزوسرئيس 
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 موزمبيقلالجهاز األعلى للرقابة 
 Lucia Maximiano do Amaralالسيدة/ 

 

 

ا للمحكمة اإلدارية ملوزمقيق  Lucia Maximiano do Amaralننهئ ال دددددديدة/  ا جديدد التي تم تعينها رئي ددددددد

ا لل دديد/ ا. تخرجت  88الذي اسددتمرت و يته نحو  Marrengane Munguambe Machatine Pauloسلفد  امد

مي ما وتو  موزمقيق حيث اكملت دراسدددتها مي  Eduardo Mondlaneم  جامعة  Lucia do Amaralال ددديدة/ 

ا للمحكمة اإلدارية منصدددددددب املدير الت  وي ملركز  القانوول وم   يو املناصدددددددب التي  دددددددغلتها قق  تعيينها رئي دددددددد

التدريب القانوني والقجددددددائي التابع لوزارة العدب و ملت كم ددددددت ددددددار مي سددددددفارة موزمقيق مي    م  عرن ددددددا 

 وروسيا.

  

  Lucia Maximiano do Amaral /ةالسيد

 رئيس الجهاز األعلى للرقابة ملزوزميي 
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 للنيجر األعلى للرقابةالجهاز 
 Oumarou Nareyالسيد/ 

 

 

 

ا  Oumarou Narey/ ال يدننهئ  ا جديدد  لها وهو  جو الذي استققلته محكمة املحاسقات  النيلر رئي د

ل ومي الحديث الذي تم قجراؤه بعد توليه املنصددددددددددددب الجديد اكد  النيلر سددددددددددددا ق مي املحكمة الدسددددددددددددتورية

ا جنه  غطي ح ددا ات جميع هيتات القطاع العا ل  Nareyال دديد/  او ملاب استصدداص املحكمة واسددع جدد

 اإلضدددداعة قاى ح ددددا ات اجحزاب ال ددددياسدددديةل واإل الو    اجصددددوب وكذلك ح ددددا ات الهيتات التي يقد  لها 

ال ومي امل ا  امد قا   عإو املوارد الب ددددددددددددرية واملالية املتاحة للمحكمة غي   اعية للغاية  الن ر قاى ملاب د مد

قاى تحقيق  0204-0202استصدددداصددددها الواسددددعل واوضددددح او املحكمة ت ددددعى م  سالب الخطة ا سددددت اتيلية 

ها ل دة اهداف هي تح دديو جودة  مليات املراجعة التي تقو  بهال تح دديو ثقة اصددحاب املصددلحة عيها وجع

مؤسددد دددة نموذجية تراعي امل ددداواة  يو الجن ددديو. ومي سدددبيلها لتحقيق هذه اجهداف  ليها مواجهة تحديات 

تغطية ملاب استصددددددداصددددددداتها مي ح  ندرة املوارد الب دددددددرية واملادية واللوج دددددددتية واملالية  اإلضددددددداعة قاى تعزيز 

مة يث بعض ادوات الحوكسدددديعم  حوب تحد Nareyالعالقات مع اصددددحاب املصددددلحةل و ليه عإو ال دددديد/ 

دارة الب ددددددددددرية ا سددددددددددت اتيليةل مدونة اجسالقيات وغي ها( وتنفيذ الخطة اإل )اسددددددددددت اتيلية ا تصددددددددددابل سطة 

 ا ست اتيلية امل ار قليها وتطقيق استقاللية املحكمة املالية.

  

  Oumarou Narey /السيد

 األعلى للنيجر الجهاز رئيس 

 رئيس
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 نيجيريالالجهاز األعلى للرقابة 
 Aghughu Adolphusالسيد/ 

 

 

 

ا Aghughu Adolphus Arhotomhenlaال يد/  ننهئ ا ) الذي تم تعيينه مراجعد  لنيلي يا  ( النيا ة امد

ا م   .0208ع  اير  87ا مي ددددا لنيلي يدددا  امد ددم تعيينه مراجعد ددد  او يتدددددقق 0202ر ددداكتوب 01  دددا تقارد

تخصص  8111 لى درجة الق الوريوس مي العلو  مع مرتقة ال رف  ا   Arhotomhenlaحص  ال يد/ 

ل وقاد سعيه 8117اقتصادل ثم حص   لى درجة املاج تي  كذلك مي العلو  تخصص اقتصاد  ا  

قاى استكماله للدراسة حتى حص   لى درجة الدكتوراه مي قدارة املوارد  0287للمعرعة مي  ا   املتعطش

 القيئية.

ا كمحاسب مي و يته مي الفت ة 8110حتى  8112 دا حياته املهنية كمدرس مي الفت ة م   ل و م   حقد

 .8110قق  او ينجم قاى مكتب املراجع العا  مي يونيو  8110حتى  8111م  مايو 

يها عب املقادرة التعاونية التي  ر ت نيلي يا ساللم  مكتب املراجع العا   اجوب   او سيادته امل توب 

ملمو ة  م  اجعروساي للمراجعة القيئية حوب "نجوب  حي ة ت اد"ل كما  ارك مي مقادرة املراجعة 

التعاونية حوب "دم  املخاطر القيئية مي  ملية املراجعة  لى م توى الح ومة املحلية" والتي قامت بها 

AFROSAI-E. ( وهو زمي  املحاسقيو الوطنييو املعتمدي  مي نيلي ياCNA ل) و جو مي املعهد النيلي ي لإلدارة

(NIM.ل وكذلك زمي  املعهد القانوني للجرائب مي نيلي يا) 

 

 Aghughu Adolphus السيد/

 لنيجيريا املراجع العام
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 جنوب أفريقيالالجهاز األعلى للرقابة 
 Tsakani Malulekeالسيدة/ 

 

 

 

ت  Tsakani Malulekeال ددددددددديدة/ ننهئ 
ّ
ا م  اجوب التي تول منصدددددددددب املراجع العا  لجنوب اعريقيا ا تقارد

ا لل دددددددددددديد/  7وملدة  0202م  د  ددددددددددددم    ا لدسددددددددددددتور جنوب اعريقيال وجاا تعيينها سلفد  Kimiسددددددددددددنوات طققد

Makwetu  0202نوعم    88الذي واعته املنية مي. 

جهاز اج لى للرقا ة هي اوب امراة ت ددغ  منصددب املراجع العا  مي تاريو ال Tsakani Malulekeال دديدة/ 

ا اوب ندددائقدددة للمراجع العدددا ل وتمتدددد سلفيتهدددا  821لجنوب اعريقيدددا الدددذي يقل   سددددددددددددنواتل كمدددا  ددداندددت ايجددددددددددددددد

ال مع س  ة مي    م  القطا يو الخاص والعا ل ومي ملا ت متنو ة  02كمحاسددددددددددددب قانوني جك   م    امد

 .ست مار وو ا ت تنمية املهاراتم   املراجعة واست ارات ال ر ات وتموي  التنمية وقدارة ا  

 ل (BBBEE)مي املللس ا سددددددت دددددداري الرئاسددددددلي للتمكيو ا قتصددددددادي اجسددددددود  Tsakani سدمت ال دددددديدة/ 

حيث قادت  نلاح لجنة عر ية وضدددددعت توصددددديات للتمكيو ا قتصدددددادي واسدددددع النطاق لل دددددودل وكرئي دددددة 

التمكيو ا قتصدددددددادي اجسدددددددودل والذي  لقطاعل قادت اوب مي اق  (CA) املحاسدددددددقيو املعتمدي  ملللس مي اق

 ركز  لى مقادرات التحوب الرئي ية التي ح نت وصوب ال ود لدسوب املهنة.

 وحيددددددث يت اس الجهدددددداز اج لى للرقددددددا ددددددة لجنوب اعريقيددددددا لجنددددددة اإلنتوسددددددددددددددددداي لقندددددداا القدددددددراتل عددددددإو 

 اللجنة. تتواى رئاسة هذه  Tsakani Malulekeال يدة/

 

   Tsakani Maluleke /ةالسيد

 لجنزوب أفريقياملراجع العام ا
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 تنزانيالالجهاز األعلى للرقابة 
 Charles Edward Kichereالسيد/ 

 

 

 

لتواي  0281نوعم    4اليميو الددددسددددددددددددتوريدددة مي الدددذي اّدى  Charles Edward Kichereال دددددددددددديدددد/  ننهئ

ا لل  وعي دددددي / موسدددددلى اسدددددعد الذي منصدددددب املراقب واملراجع العا  لجمهورية  ت زانيا ا تحاديةل وذلك سلفد

 انتهت عت ة و يته )سمس سنوات( مي ذات ال هر.

ك ددددددددددددكرتي  قداري ققليمي لنلومبي وققلهددددا مفوض  ددددا  لهيتددددة  Kichereققدددد  تعييندددده  مدددد  ال دددددددددددديددددد/ 

 مي ت زانيدددال واملراجعاإليرادات مي ت زانيدددال كمدددا  ددددددددددددغددد  منددداصددددددددددددددب املراجع الدددداسلي للو دددالدددة الوطنيدددة للطرق 

 الداسلي ل ر ات وطنية  ت زانيا وكينيا.

سالب جل ة الجمعية الوطنية ال ا قة ملراسم تنصيقه  توطيد العالقات  يو  Kichereو د ال يد/ 

 ال  ملاو ومكتب املراجع العا .

  

 Charles Edward Kichere السيد/

 املراق  واملراجع العام لتنزانيا
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 زامبيالالجهاز األعلى للرقابة 

 Dick Chellah Sichembe/ الدكتزور 

 

 

 

ى منصب املراجع العا  لزامقيا مي  Dick Chellah Sichembeننهئ الدكتور/ 
ّ
 .0281د  م    81الذي توا

ا م  الخ  ة  02محاسدددددددددب قانوني وسقي  اقتصدددددددددادي ذو س  ةل لديه اك   م   Sichembeالدكتور/   امد

الواسدددددددعة مي محاسدددددددقة القطاع العا ل حيث  دددددددغ  العديد م  املناصدددددددب العليا مي الخدمة العامة مع ا لى 

مرتقة هي منصدددددب املحاسدددددب العا . سالب عت ة  مله كمحاسدددددب  ا ل  او له دور ععاب مي مراجعة العديد 

( FCCAنيو املتعلقة  املالية العامةل وهو زمي  مي    م  جمعية املحاسقيو القانونييو املعتمدي  )م  القوا

(ل كما انه حاصدددد   لى درجة املاج ددددتي  مي FZICAمي اململكة املتحدة ومعهد زامقيا للمحاسددددقيو القانونييو )

ا ودكتوراه مي قدارة اج ماب مي هولند Maastrichtاست اتيلية ال ر ات وال ياسة ا قتصادية م  جامعة 

 مي ماليزيا. Binaryتخصص تموي  م  جامعة 

  

 Dick Chellah Sichembe /الدكتزور 

 العام لزامييااملراجع 
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 جنوب أفريقيالالجهاز األعلى للرقابة 
 Kimi Makwetuرثاء للسيد/ 

 جنزوب أفريقيالاملراجع العام الساب  

 

 

 

الذي لم يؤثر رحيله  Kimi Makwetu/ املللة اجعريقية للمراجعة ال دددددداملة ال دددددديدترثي هيتة تحرير 

 لى زمالئه  مكتب املراجع العا   لنوب اعريقيا عقط    امتد قاى ملتمع اجعروسددداي وملتمع اإلنتوسددداي 

قناا ل أكمله حيث  او احد مم لي اجعروسدددددددداي مي املللس التنفيذي لإلنتوسدددددددداي ورئيس لجنة اإلنتوسدددددددداي 

 (.AFROSAI-Eالقدرات ورئيس من مة اججهزة العليا للرقا ة اجعريقية الناطقة  اإلنلليزية )

ا داس  ملتمع اجعروسدددددددددددداي واإلنتوسدددددددددددداي  Makwetuلقد  او ال دددددددددددديد/ 
د
 ل وبصددددددددددددي ته حيويتهمعروع

    رسددددددددالة التعزية ال
د

 سددددددددلتها تي ار ال اققةل وتحليله الحاسددددددددم مي القجددددددددايا املطروحة للمناق ددددددددةل وذلك نقال

؛ اجميو العا  لةعروسدددداي ملكتب املراجع العا  لجنوب اعريقيال Mbah Acha Rose Fomundamال دددديدة/ 

ميع توقعة مي جوقد اضدددددددددددداعت مي تلك الرسددددددددددددالة انه طواب عت ة و يتهل  او يتم الحصددددددددددددوب  لى النتائ  امل

م  اججهزة العليا للرقا ة اجعريقية   اعة املها  امل ددددددددددندة قاى املكتب. وقد قامت العديدخاصددددددددددة وباملواقف 

 .Makwetu / رثاا ال يد

اسدددددددت جع  Makwetuومي الرثاا الذي قدمته اجمانة الفنية للجنة اإلنتوسددددددداي لقناا القدرات لل ددددددديد/ 

 زمالؤه بعض ال لمات املقتب ة م  احادي ه والتي توضح مدى  غفه  تنمية القدرات وحقه للمهنة.

 

 

 Kimi Makwetu  السيد/

  املراجع العام الساب 
 لجنزوب أفريقيا
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   يلي:وم   لماته ما 

ال لكننا نعلم اننا ل دددددددددنا وحدنا مي هذه الرحلة  نعلم انه  -"نعلم او الطريق نحو  ناا القدرات املهنية يم   تحديد

     القعض مي روح الصداقة ووحدة الهدف هذه هي اإلنتوساي".يمكننا ا  تماد  لى امل ورة ود م بعجنا 

 (0281)ا جتماع ال نوي للجنة  ناا القدراتل كيب تاوول اكتوبر 

" صدفتنا مؤسد دات ت دعى  حرص نحو جع  العالم اعجد ل     داورني  دك مي اننا قذا كنا  لى اسدتعداد 

ا والتعلم م  بعجنا القعضل علدينا قيمة هائلة نجيفها قاى اجندة      ".0232للمواامةل ومواصلة الوقوف معد

 (0281املتحدةل نيويوركل يوليو )اجتماع قادة اججهزة العليا للرقا ة املالية واملحاسقة مي اجمم 

ا مي حروف  "ال ددددددددددددغف امر  ال  اجهمية مي اجدوار التي نؤديها مي الح ومة؛ عالعم   ميزانيات محدودةل غالقد

ال وسدددددددددددد  ى انف ددددددددددددنا مي هذا  صددددددددددددعقةل ومحاولة تح دددددددددددديو حياة املواطنيو م  سالب ما نقو   ه يم   تحديد

 م تقق  اعج ".  الطموحل عقط  ندما ي وو لدينا ال غف لخلق 

 (0281)جامعة نانلين  للمراجعةل نانلين ل ق ري  

ل عإو ال فاعية وامل االة مي ملاب اإلنفاق الح ومي لصالح املواطنيو 81-"حتى مي سجم ازمة م    وعيد

   يمك  او تت اجع".   

عريقيدددا الخددداص اثنددداا قطالق التقرير اجوب ملكتدددب املراجع العدددا  لجنوب ا 0202)جوهدددان دددددددددددد  جل سددددددددددددبتم   

 (81-  وعيد
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 مجلس المراجعين الخارجيين لالتحاد األفريقياجتماع 
 

 

 

 

تراس ال دددددددددددديد/  قد القادر    معروفل رئيس الجهاز اج لى للرقا ة للجزائر ورئيس مللس املراجعيو       

عدددد  0208ع  اير  1ل يو  0281و 0281الخدددارجييو لالتحددداد اجعريقي    العددداميو املدددالييو  ا    بر اجتمدددا دددد

ملفوضددددددية  0281لية للعا  املااي ملللس املراجعيو الخارجييو تم سالله دراسددددددة واملصددددددادقة  لى القوائم املا

( اجهزة م  ا تحددداد وهي: ال  ملددداو اجعريقي وال ددددددددددددراكدددة 1ا تحددداد اجعريقي وكدددذا القوائم املددداليدددة ل ددددددددددددتدددة )

 الجديدة لتنمية اعريقيا )نيقاد( واملحكمة اجعريقية لحقوق اإلن دددددداو وال ددددددعوب واللجنة اجعريقية لحقوق 
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الف اد واالية اجعريقية  ستعراض اجقراول وقد ا اد ال يد/  اإلن او وال عوب ومكتب لجنة م اعحة

عدددد عرق املراجعيو التدددابعيو      معروف مي  لمتددده ا عتتددداحيدددة  لودة ا مددداب املراجعدددة التي انلزهدددا    بر

( دوب اعريقية  قيادة الجزائرل رغم الصدددددعوبات ال دددددديدة التي عرضدددددها وباا عي وس  ورونا  لى 82لع دددددر )

واضددددددداف  أو جودة النتائ  والتوصددددددديات التي صددددددداغها املراجعوو املاليوو للمللس سدددددددت دددددددهم  جميع الدوبل

ب دد   كقي  مي تعزيز مصددداقية ا تحاد اجعريقي مي ن ر املواط  اجعريقي واصددحاب املصددلحة ااسري ل وقد 

 ٍ  م  دوب ضددددددددددددم مللس املراجعيو الخدددارجييو    العددداميو املدددالييو املدددذ وري  اججهزة العليدددا للرقدددا دددة ل ددد

الجزائر ومصددددددددددددر واملغرب ونيلي يددا وجنوب اعريقيددا كددأ جددددددددددددداا دائميو ودوب ال ونغو وتونس وندداميبيددا وغددانددا 

ا ملللس املراجعيو الخارجييو  ومدغ قر كأ جاا مؤقتيول وتم انتخاب الجهاز اج لى للرقا ة لنيلي يا رئي د

  .0208و 0202   العاميو املالييو 
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خارجية لتجّمع الكوميساالمراجعة ال  
 

 

ا  لى 0202سدددددددددددبتم    03ن مت اجمانة العامة لل ومي دددددددددددا يو        ا اعت اضددددددددددديد   املراجعيو م دددددددددددتوى  اجتما د

العمو  للدوب اج جاا. تراس هذا ا جتماع سيادة امل ت ار/ رئيس الجهاز اج لى للرقا ة لجمهورية مصر 

ا  اإلجماع. ن ر ا جتماع مي تقرير الخ  اا الفنييو م  اججهزة العليا  العربيةل حيث تم انتخاب مصدددددددر رئي دددددددد

صدددددددددددت ملراجعة ومناق دددددددددددة التعليقات واملالح ات  لى  صدددددددددددّ
ر
للرقا ة  دوب ال ومي دددددددددددا    اجتما اتهم التي س

ادوات املراجعة اجربع الخاصدددددددددة  مللس املراجعيو الخارجييو لل ومي دددددددددا ) وبيا( والتي انتهت قاى التوصدددددددددية 

 ا  اإلجماع بعد  حث ودراسة  اعة التعليقات واملالح ات والتعام  معها. املواعقة  ليه

ادوات املراجعة اجربع ورععها لجهات صدددددنع ال دددددياسدددددات مي ال ومي دددددا  يوقد اوصدددددلى املراجعوو العمو   تقنّ 

  هذه اجدوات اجربع عيما يلي:
ّ
   تمادهال وتتم 

 دلي  املراجعة املالية ل وبيا. -ا

 ل وبيا. دلي  ضماو الجودة  -ب

 القوا د اإلجرائية ل وبيا. -جد

 دلي  قجرااات الت غي  القياسلي ل وبيا. -د
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 ألسوسايامساهمة منظمة 
 

 

 

 

 

 الصلة: ذات املستدامة التنمية أهداف

  الطاقة  لى الجميع حصددددددددددددوب  ضددددددددددددماو :7 لهدفا

 ة. والحدي  وامل تدامة واملوثوقة الت لفة مي ورة

  الطاقة م ددددداهمة زيادة ل0232  حلوب  :7.2 الهدف

 العالمي. الطاقة مزي  مي املتلددة

 قجمااي مي املتلددة الطاقة م اهمة :7.2.1 املؤشر

 للطاقة. النهائي ا ستهالك

 املقدمة:

 قنتاج قاى ال ويت دولة تهدف ل0232  ا   حلوب 

 متلددةل مصددددددددادر م  الكهربائية الطاقة م  85%

 ن دددأ وقد. الرياح وطاقة ال دددم دددية الطاقة وساصدددة

  مي اجمي  صددددددددددددداحددب ال ددددددددددددمو رؤيددة    الهدددف هددذا

    ددددددددددددر ال دددام  املتحددددة اجمم مؤتمر امدددا  سطدددا ددده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطاقة المتجددة في الكويت
 

 ديوان المحاسبة بالكويت

 

  ل0280  ددددددا  مددددي  ددددددالدددددددوحددددددة املددددندددددداخ املددددعددددنددددي  ددددتددددغدددديدددد 

  لتوليد املتلددة الطاقة مصدددددددادر اسدددددددتخدا  او وبما

 نتيلة ال ويت لدولة ملحة ضدددددددددرورة اصدددددددددقح الكهرباا

 الددتددنددمدديددددددة  ددلددى جددوانددددددب مددخدددددداطددر لددعدددددددة لددتددعددرضدددددددددددددهددددددا

  ةملواكقدد كددذلددك ا قتصددددددددددددداديددة وا جتمددا يددة والقيئيددةل

  وسدددوف. املتلددة الطاقة  سدددتخدا  العالمي ا تلاه

 املدددتدددلددددددددة لدددلدددطدددددداقددددددات املدددتدددوقدددع الدددندددمدددو مدددعدددددددب يدددقدددلددد 

  معدددددددب ا لى وهو ل0242-0285 الفت ة سالب 81%

عددددددد. اجسرى  الطدددددداقددددددات  يو نمو
ر
  الكقي ة القيددددددانددددددات وت

  جوانددب م  املتلدددة الطداقدة مرتقطدة ومهمدة لقطداع

م دددد  توقع ال روف املندددداسيددددة م  القيددددانددددات   ددددديدددددةل

 للعمليات قضاعية م احددات تخزي  التاريخية ووجود
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وطاقة  ال م ية الطاقة مصانعملختلددددددددددددف  اليوميددددددددددددددددددددددددة

  يووتح  لتحلي  مفيدة معلومات واستخالص الرياحل

  اتالقياند وادوات تقنيات وت ددددددددددددا د. واإلنتاج الت لفة

 .تاجاإلن ت لفة سفض مع الكفااة زيادة  لى الكقي ة

 أهداف املراجعة:

  اإلجدرااات وعدعددددددالديددددددة وكدفددددددااة اقدتصددددددددددددددددداد تدقديديدم

  يذلتنف املعنية الجهات وضددددددددعتها التي وال ددددددددياسددددددددات

  توليدددددد هددددددف لتحقيق ال ويدددددت دولدددددة ورؤيدددددة سطدددددة

  مصدددددددددددددادر م  الكهربددائيددة للدددولددة الطدداقددة م  85%

 .0232  ا   حلوب  متلددة

 املجمعة: الييانات

 للمللس العددامددة اجمددانددة م  القيددانددات تم جمع

  قحو لل ال ويت ومعهد والتنميةل للتخطيط اج لى

 نفط و ددددددددددددركددددددة وامليدددددداهل الكهربدددددداا ووزارة العلميددددددةل

  هيتةوال ال ويتيةل الوطنية النفط و دددددركة ال ويتل

 .الخاصة العامة ال راكة وهيتة للقيتةل العامة

 :املنهجية

  راجعةامل هدف ملتابعة امل ددتخدمة املنهجية و انت

.  نتائ ال  لى القائم والنهج الن ا  نهج  يو الجمع هي

 ا ددددددر ارقددددداملعايي بددددد موج ةددداملراجع قجرااات تدددواجري

  ق داد تم كما. 5832و 3022و 3822و 3222و 322 

  املوحفيو) املصددددددددددلحة اصددددددددددحاب م  للعديد اسددددددددددتبياو

 (.وال  ملاو والطالب

 

 

 

 

 

 

زوصل إليها: 
ُ
 النتائج ال   تم الت

 :التالية الجزوان  على التقرير نتائج ركزت

  توليددد هدددف تنفيددذ    امل ددددددددددددؤولددة الجهددات تعدددد -8

  يةورؤ  سطة لتحقيق املتلددة املصادر م  الكهرباا

 م   ال ويت الكهرباا م  %8 إلنتاج ال ويت دولة

 %85لتصددددددد  قاى  0285  ا  مي املتلددة املصدددددددادر

  اجهددددددداف او تددقدديددو اندددددده غدديدد  ل0232 ددحددلددوب  ددددددا  

  معددددددد ت  وضددددددددددددع تحدددددددد لم طرف ل دددددد  املحددددددددة

 ةزمني عت ات سالب الح ومية الو ا ت لهذه محددة

 ا قتمدددددد يتطلددددددب ذلددددددكل قاى وبدددددداإلضددددددددددددددددداعددددددة. محددددددددة

  داو ددجه ددةدددددداملتل ةدددددددد الطاق ةدددددددددداملتصل اتددددددددددددامل رو 
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  موا دددددددده. الزم  م  طويلة عت ة ت ددددددددتغرق  تن دددددددديقية

  الو دددددا ت مي امل ددددددددددددرو دددددات تنفيدددددذ تدددددأسي  مي كالهمدددددا

 .الح ومية

 مي املتلددة الطاقة م دددددددددددرو ات مع م قدراج  د  -0

  وبدددالتدددااي ل0287/0281 ال ويتيدددة ال ددددددددددددنويدددة الخطدددة

  للتخطيط اج لى للمللس العامة اجمانة قدرة  د 

  قاريرت وقصدار امل رو ات تلك متابعة  لى والتنمية

 حثت العامة اجمانة او يالحظ. ععاب ب دد   املتابعة

 يم وقنلازها املتلددة امل ددرو ات تنفيذ ضددرورة  لى

 املن مات ق الغ هذا  اإلضددددددددداعة قاى. املناسدددددددددب الوقت

  طاقةلل ال ويت  مؤ رات املتحدة اجمم م   الدولية

 .امل تدامة التنمية  أهداف املتصلة املتلددة

  املرحلة ضم  الخاص القطاع م اركة يتم قدراج لم -3

  الفت ة سالب مقررا  دداو كمددا امل ددددددددددددروع م  ال ددال ددة

  لةللمرح امل تندية الدورة طوب  ب بب 0285-0205

 يو  املراسددددددددددالت واسددددددددددتمرت. القيانات ونقص ال ال ة

  دافاجه احد ويتم  . طويلة لفت ة املعنية اجطراف

  اركةمل اجساسية القنية توعي  مي للم روع املحددة

   دددددداسددددددددددددتخدددددددا  الكهربدددددداا توليددددددد مي الخدددددداص القطدددددداع

 دو ددددددوج  لى دبدددي مما .املتلددة الطاقة تكنولوجيات

  ذتنفيدد  لى تؤثر وبيئيددة وت ددددددددددددغيليددة مدداليددة مخدداطر

  معقولة وبت لفة املناسدددددددددددب الوقت مي امل دددددددددددرو ات

ر هذا  لى.  الية وكفااة وبلودة
ّ
  يقتحق وبالتاايل اث

 قجمدددااي م  %85 ال ويدددت  دددأو ت وو ن ددددددددددددقدددة رؤيدددة

وتحقيق  متلددددددةل مصدددددددددددددددادر م  املنتلددددة الطدددداقددددة

 معلومات توعي  م   للم رو ات املحددة اجهداف

  مددد  الدددكدددهدددربدددددداا تدددولددديددددددد وتددد دددلدددفددددددة اداا  ددد  دقددديدددقددددددة

 .القرار لصانعي تلددةامل الطاقة تكنولوجيات

 %85 قاى الوصددددددددددوب  قاى النفط قطاع سطة تهدف -4

   ددا  مي امل ددددددددددددتهلكددة املتلددددة الطدداقددة قجمددااي م 

  و  ال ويتل دولة ورؤية سطة مع تم دددددددديا ل0208

  واضدددددحة ومؤ دددددرات واضدددددحة عر ية اهداف توجد

  وب للوصددددد وامل دددددتققلية الحالية امل دددددرو ات إلتما 

 .املناسب الوقت مي املن ود الهدف قاى

  الكهرباا لوزارة م ددددددددددددتققلية م ددددددددددددرو ات 4 هناك -5

 مليوو  804  مقل  تقددددددر قجمددددداليدددددة  قيمدددددة وامليددددداه

 04و 81  يو تنفيددددددذهددددددا عت ة تت اوح  ويتي دينددددددار

  اإلنتدددداجيددددة الطدددداقددددة كميددددة ولم يتم  رض.  ددددددددددددهرا

 .امل رو ات لهذه امل تهدعة
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 7.0 امل دددددددددتدامة التنمية هدف مؤ دددددددددر قيمة  لغت -1

 يم( املتلددة املصدددددادر م  الطاقة اسدددددتهالك ن دددددقة)

  املوقع اإللكت وني  لى 0284 حتى صددددددددددددفرا ال ويدددددت

.  ةامل تدام جهداف ومؤ رات التنمية املتحدة لةمم

جلت حيو مي املؤ ددددر هذا قيمة تاددددج  ولم   قيم سددددر

. 0281و 0285  ددامي مي اسرى  جهددداف مؤ ددددددددددددرات

  يانات وقا دة مؤ ددددددددددددر وجود  د   لى يدب وهذا

  ستهالك   املتوية الن قة لقياس بهما موثوق  محلييو

 .القلد مي املتلددة املصادر م  الطاقة
 

  ةالطاق هدف تحقيق ملنهجية مقارنة دراسددة احهرت -7

 :او ال ويت ودولة اجوروبي ا تحاد  لداو  يو املتلددة
 

لم يتم تحددددددديددددددد اي اهددددددداف تدددددددريليددددددة لتحقيق  .ا

ل مي 0232 حلوب  ددددا   %85الهدددددف املتم دددد  مي 

حيو وضددددددددددددع ا تحاد اجوروبي ن دددددددددددددب م ددددددددددددتهدعة 

 حلوب  ددددددا   %02تدددددددريليددددددة محددددددددة لتحقيق 

 .0232 حلوب  ا   %07ل وبلوغ هدف 0202

لم يتم قدراج مع م امل ددددددددددددرو ددددددات املتلددددددددة مي  .ب

 سطة التنمية ال نوية للقلد.

   توجد سلطة م تقلة لتاجي  وقياس ومتابعةج. 

 م رو ات الطاقة املتلددة مي القلد.

 

اجمر الددذي تصددددددددددددعددب معدده  مليددة متددابعددة تنفيددذ 

الهدددددددف وقيدددددداس الن ددددددددددددقددددددة املتويددددددة لإلنلدددددداز سالب 

الفت ات الالحقدددة.  ددداإلضدددددددددددددداعدددة قاى ذلدددكل عدددإنددده يؤثر 

ا  لى تحقيق اهداف التنمية امل تدامة واثرها  سلقد

 لى الوضددددددع  دولة ال ويت مع مؤ ددددددرات املن مات 

 الدولية.
 

 املستفادة: الدروس

  هذه    القحث جهمية املراجعة تقرير توصدد 

 الهدف عيما يلي: لتحقيق الرئي ية امللا ت
 

  الطاقة مي متخصدددص م دددتق  كياو قاى الحاجة -8

 دةقا  توعي  ذلك وسدددددددددديتيح. القلد مي املتلددة

  االكهربا توليد وت لفة اداا    مركزية  يانات

  ومؤ ددددددددددرات املتلددةل الطاقة تكنولوجيات م 

  القرارل لصانعي جدوى  ودراسات دقيقةل قياس

  الوطنيةل لل وادر املتخصددددددددصددددددددة الخ  ة ورصددددددددد

 .الخاص القطاع وم اركة

  لددددددراسدددددددددددددددددة الالزمدددددة والتددددددا ي  اإلجرااات اتخددددداذ -0

 يم الكهروضدددددددددددوئية الخاليا تركيب تلربة تعميم

  وامل دددددددددددددددداجدددددد املددددددارس م ددددد  الح وميدددددةل املقددددداني

  ا قتصادية جدواها تراعي التي الوزارات ومقاني

  نددددقل الحاجة يتطلب ذادوه. والقيئية وا جتما ية
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  جميع مي مماثلة م ددددددددرو ات إلدارة تن دددددددديق آلية

  ؤيةر  تحقيق مي ت ددددددددددددهم عإاها وبالتااي. الكيانات

  وتلنب املتلددة الطاقة حيث م  0232 ال ويت

 .امل تقق  مي العققات

  الطاقة مل ددددرو ات ونو ية كمية اهداف تحديد -3

  معد ت يتعلق مفصددددددددد  زمني وجدوب  املتلددة

 م  %85 إلنتاج الخطة لتحقيق محددة قنلاز

.  املتلددددددددة املصدددددددددددددددددادر م  الكهربددددددائيددددددة الطدددددداقددددددة

  الطاقة م ددرو ات جميع ربط مي ذلك وسددي ددهم

 ة فعالي اإلنلاز معد ت ورصد وقياس املتلددة

 .الهدف هذا لتحقيق

  ادت التي العققات معالجة  لى العم  ضددددددددددرورة -4

 قطار مي امل دددددرو ات مع م تنفيذ مي التأسي  قاى

  دراسددددددددددددددددة وكدددددذلدددددك املتلدددددددةل الطددددداقدددددات  رندددددام 

 بدددددعدددددض قدراج  ددددددد  قادددددى ادت الدددددتدددددي اجسددددددددددددددددقدددددداب

عد ذات امل ددددددرو ات سدددددديما و امل ددددددرو اتل    القر

 .لقلدل ال نوية التنموية الخطط مي ا ست اتيجي

  ال ويددددددت دولددددددة مؤ ددددددددددددرات  لى الت كيز ضددددددددددددرورة -5

   يددداندددات قدددا ددددة مي املتلدددددة  دددالطددداقدددة املتعلقدددة

 وذلك. املتحدة لةمم امل دددتدامة التنمية اهداف

  الجهود جميع  لى الجددددددددددددوا ت ددددددددددددليط اج  م 

  رمؤ دددد رعع مي  امل دددداهمة املرتقطة وامل ددددرو ات

ال ويتل وهو ما ينعكس  مي الطاقة وحالة املناخ

 . اإليلاب  لى سمعتها
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 إطالق نموذج مبادرة إنتوساي للتنمية 

 بشأن التدقيق على أهداف التنمية المستدامة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قّررت مقددادرة قنتوسددددددددددددداي للتنميددة ا سددددددددددددتمرار  تقددديم الددد م لةجهزة العليددا للرقددا ددة مي التدددقيق  لى 

اهداف التنمية امل ددددددددتدامة م  سالب ق داد نموذج مقادرة قنتوسدددددددداي للتنمية ب ددددددددأو التدقيق  لى اهداف 

 . 0202التنمية امل تدامةل وتم قطالق الناخة ا ست  ادية م  النموذج مي يونيو 

ا لةجهزة العليا للرقا ة للقيا  بعمليات تدقيق ذات جودة  الية  لى و   قر دداديد
د

عد هذا النموذج دليال ار

ز  لى 
ّ
صددددددددّنف النموذج ضددددددددم   مليات التدقيق  لى اجداا والذي يرك تنفيذ اهداف التنمية امل ددددددددتدامة. وير

  تدامة.تدقيق اجهداف املتفق  ليها وطنيا واملرتقطة بغايات اهداف التنمية امل

 اضغط هناولالطالع  لى نموذج املقادرةل 

https://www.idi.no/elibrary/relevant-sais/auditing-sustainable-development-goals-programme/isam/1081-isam-arabic/file
https://www.idi.no/elibrary/relevant-sais/auditing-sustainable-development-goals-programme/isam/1081-isam-arabic/file
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