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م

 قجزدلا

م

 أحرزتفماألعاغةميفمتـػقذماظؿقصقاتماظـاذؽةمسـماظؿؼرؼرمماظذياظؿؼدمممسؾكموجفماإلصمالػذهماظقثقؼةممتعرض

طؿامذطرمعراجعماحللاباتماخلارجلمو.م0229-0228ماظلـؿنيمسـمصرتةراجعماحللاباتماخلارجلمادلطقلمدل

م ماظدورة مم838يف مصإن مادلاظقة، مواظعشرظؾفـة ماظلؾع مؼاظؿقصقات ماظػرتةماظقاردةـ مسـ مادلطقل ماظؿؼرؼر ميف

اظيتمملمُتـػَّذمبعدمعـماظؿقصقاتماظلابؼةمدلراجعماحللاباتمتضؿموتأخذميفماحللؾانماجلقاغبمم0228-0229

م.اخلارجل

 اظؿـػقذماظيتمحددػامعراجعماحللاباتماخلارجل،ممأػؿقةتؾعًامظدرجةمثالثمصؽاتممإشماظؿقصقاتمموضدمُضلؿت

م.تقصقاتمأدادقة،موتقصقاتمػاعة،موتقصقاتمتلؿقؼماظعـاؼة:موػذهماظػؽاتمػل

 مو مادلعـقن ماظعؿقد ميف ماألعاغة ماإلدارةتعرض متقصقةمادؿفابة مطؾ متـػقذ ماحللاباتمحاظة معراجع مرأي مأعا ،

تعؾقؼاتمعراجعماخلارجلمبشأنماظؿؼدمماحملرزميفمتـػقذمصمقعماظؿقصقاتمصُقعرضميفماظعؿقدماألخريمادلعـقنم

مم.احللاباتماخلارجل

م

م
م

 اظتقجقف ادلطؾقب عـ جلـة ادلاظقة

م

 م.اظؿقجقفاتماظيتمتراػامعـادؾةمعـمجلـةمادلاظقةمأنمتلؿعرضماظقثقؼةموأنمتعطلمُؼرجك

م

 عسقدة ادلشقرة

م

  ادتعرضت اظؾجـة حاظة تـػقذ تقصقات عراجع احلسابات اخلارجل وأحارت بفا سؾؿًا، وػل تتطؾع

م.1101ُضدعًا إىل تؾؼل تؼرؼر عرحؾل حمدَّث سـ ذظؽ يف دورتفا اظعادؼة اظؼادعة اظيت دُتعؼد يف ربقع سام 

م
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 تعؾقؼاتمعراجعماحللاباتماخلارجل ادؿفابةماإلدارة اظؿقصقة

 عراجعة حسابات ادلؼر اظرئقسل – 1118-1117صرتة اظسـتني 

 اظتقصقات األدادقة

 اخلصقم ادلتعؾؼة بادلقزػني  -0

متقؼأؾماخلوأقممممُأوصلمبشدةمبأنمتؿـاولمادلـظؿةمعلأأظةمم

ادلؿعؾؼأأةمبأأادلقزػنيمبوأأقرةمساجؾأأةمظؾغاؼأأةمغظأأرامإشممأنمم

إرجأأااماظؾأأت،مسؾأأكموجأأفماخلوأأقت،ميفمعؼرتحأأاتممم

اظؿؿقؼؾمدقؤثرمبالمذؽمسؾكماالدأؿداعةمادلاظقأةمظاغأاعجمممم

 .اظعؿؾموادلقزاغقةميفماظلـقاتمادلؼؾؾة

األعاغةماغؿؾاهماألجفزةماظرئادقةميفمعـادؾاتمسدؼدةمخأاللمممادرتست

اتمادلاضقةمإشممسدممطػاؼةماظؿؿقؼأؾماحلأاظلمظػأرتاتماظلأـؿنيممممماظلـق

وطاغتمأحأدثمعـاضشأةمهأذهممممم.ادلاظقة،مباظـظرمإشممحفؿماالظؿزاعات

م0288مآذار/عأارسمظؾفـةمادلاظقةميفمم838ادللأظةمضدمجرتميفماظدورةم

تؼرؼأرماظؿؼقأقؿماالطؿأقاريماألخأري،مممممحقثمغظرتماظؾفـأةميفمغؿأائجممم

م.0282ماألولطاغقنم/دؼلؿام38بؿارؼخم
م

محزؼأرانم/ؼقغقأقموطررتماظدورةماظلابعةمواظـالثقنمظؾؿؤمترمادلعؼقدةميفم

اإلسأأرابمسأأـماحلاجأأةمإشمماوأأاذمخطأأقاتمإضأأاصقةمبغقأأةممم0288

حتلأأنيماظقضأأعمادلأأاظلمظؾؿـظؿأأةموظؽـفأأامالحظأأتمأنمعؼرتحأأاتمممم

اظؿؿقؼؾماإلضايفمالمميؽـمتـػقذػامسؿؾقًاميفماظقضتماحلاظلمبأاظـظرمإشممم

وأذارمادلؤمترمإشممأغفمدقـظرمعـمجدؼدميفم.مواديماظراػـاظقضعماالضؿ

م.علأظةممتقؼؾمػذهماخلوقمميفمصرتاتماظلـؿنيمادلاظقةماظؼادعة

 

ععماسؿزاممادلؤمترماظـظرمجمددًاميفمعلأظةممتقؼأؾماخلوأقمممم

ادلؿعؾؼةمبادلقزػني،مدقفريمرصدمػذهماظؿقصقةمإشممأنمؼؿؿم

 .متؾؾقؿفامبوقرةمطاعؾة
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  ظالذرتاطات ادلتأخر اظسداد -1

ماظؽأأؾريةموجفقدػأأامتقصأأقيتمسؾأأكماإلدارةمعقاصؼأأةمُأضأأد ر

مذظأأؽميفممبأأامعقسأأدػا،ميفماالذأأرتاطاتمدصأأعمظؿقلأأني

مادللؿقؼة،مادلؾاظغمبشأنماحلؽقعاتمععمادللؿؿرةمادلؿابعات

معأأعماالتوأأالمبشأأأنمادلقداغقأأةمادلؽاتأأبمعأأعمواظؿـلأأقؼ

ماحلؽقعقأةممادللاػؿاتميفمادلؿأخراتمخبوقتماحلؽقعات

مادلدصقساتمتؼلقطمخططمبشأنمواظؿػاوضمادلـازرة،ماظـؼدؼة

 .طأأؾريةمعؿأأأخراتمسؾقفأأاماظأأيتماظؾؾأأدانمإشممباظـلأأؾة

ـممادلؿلأؼمماظشأفريمماإلبأال ممأضأد رممذظأؽ،ممإشمموباإلضاصة معأ

ـمماإلدارةمجاغب ماظأيتمموادلؿأأخراتمماالذأرتاطاتممحاظأةممسأ

ماظشأؾؽلممادلقضعموسؾكماخلارجلماظشؾؽلمادلقضعمسؾكمُتـشر

 .اظدائؿنيمظؾؿؿـؾني

ماظأدورةممرحؾأتمماخلأارجل،مماحللأاباتممعراجأعممتعؾقؼأاتممععممتشقًا

م3122مأبرؼؾ/غقلانميفمادلعؼقدةمظؾؿفؾسمادلائةمبعدمواألربعقنماحلادؼة

ماالذمػأاضمموخباصأةممظؾؿـظؿأةمماظـؼأديمماظقضأعمميفمادلؾقأقزممباظؿقلـ

مأدغأكممسـأدممرمعؾأفاممواظأذيمم3121مسأامممغفاؼةميفمادلؿأخراتميفماهام

م.تؼرؼؾًامسؼقدمثالثةميفمهامعلؿقى
م

ماظؽأأؾريةمظؾففأأقدماخلأأارجلماحللأأاباتمعراجأأعمتؼأأدؼرمإشمموبأأاظـظر

ـمماألعاغأةممتؾأذهامماظأيتمموادللؿؿرة مدصأعمميفمبادلقاسقأدمماالظؿأزامممأجأؾممعأ

ـمموادلؿأأخراتمماالذرتاطات مغؼأرتحممصإغـأامماألسضأاا،مماظأدولممجاغأبممعأ

مطأاغقنم/دؼلأؿامم42معـماسؿؾارًامُغػذتمضدماظؿقصقةمػذهمأنمسـماإلبال 

 .3121ماألول

وضأدمأذأارمعراجأعمممم.مميؽـماسؿؾارمػذهماظؿقصقةمضدمُغػأذتم

احللاباتماخلارجل،مأثـاامعراجعةماحللاباتماظيتمضأاممم

،مإشمم0288محزؼأأران/ؼقغقأأقبفأأاميفمادلؼأأرماظرئقلأألميفممم

 .حدوثمحتلـميفماظقضعماظـؼديمظؾؿـظؿة

 ادلربعة عع اظبؾدان ادلضقػـةاالتػاضات  -2

بأأإجراامادأأؿعراضمذأأاعؾمظالتػاضأأاتممأوصأأقُتمادلـظؿأأةم

اظؼدميةماظعفدمادلاعةمعأعماظؾؾأدانمادلضأقػةمبغقأةمتؼقأقؿمممممم

عدىمطػاؼةماالذأرتاطات،ماظـؼدؼأةمأوماظعقـقأة،مو أثممممم

إعؽاغقةمتقظقدمإؼراداتمإضاصقةمسـمررؼؼماظؿػاوضمبشأنم

حتلنيمخمططاتمتؼادؿماظؿؽاظقػمبنيمادلـظؿةمواظؾؾأدانمم

 .ادلـظؿةمسؾكمذظؽمادلضقػةمادلؿفاوبة،موضدمواصؼت

ادلاعةمعـمادللؾؿمبفمأغفمميؽـمإسادةماظؿػاوضمبشأنمععظؿماالتػاضاتم

ظؽلمتعؽسماظقاضعماظراػـميفمطؾمبؾأدموحتأد ثممممععماظؾؾدانمادلضقػأة

وعـمادلؿقضعمإجأراامادأؿعراضمذأاعؾمممم.ماظؿزاعاتماظطرصنيمتؾعًامظذظؽ

جاتمادلؿقصؾميفمضقاماالدؿـؿامادلاعةمععماظؾؾدانمادلضقػأةظالتػاضاتم

إظقفاميفمإرارمرؤؼةمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةمبشأنمإضػااماظالعرطزؼأةمم

 .واظيتمتضعفامحاظقًاماألجفزةماظرئادقة

غظرًامإشممأغفمعأامزالمعأـمادلؿقضأعمأنمرمأريماالدأؿعراضمممممم

،مصلأقفريممادلاعةمععماظؾؾدانمادلضقػأةاظشاعؾمظالتػاضاتم

م.ؾةرصدماظؿقصقةمإشممأنمؼؿؿمتؾؾقؿفامبوقرةمطاع
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 صـدوق رأس ادلال اظعاعؾ -3

أوصأأقُتمبأأأنمتـظأأرمادلـظؿأأةميدؼأأةميفمزؼأأادةمعلأأؿقىمم

صأأـدورمرأسمادلأأالماظعاعأأؾمظؿأأقصريماحؿقأأارلمطأأا  ممممم

وضدمأطدتماألعاغأةميفمػأذاماظوأددمأغفأاممممم.مظؾوـدورماظعام

دأأؿدرجمعؼرتحأأاتمظزؼأأادةمعلأأؿقىمصأأـدورمرأسمادلأأالم

م0283-0280اظعاعؾميفمبرغاعجماظعؿؾموادلقزاغقةمظؾػأرتةمم

يفمإرارماظؼلؿماخلاتمباظلالعةمادلاظقأةمسؾأكمشأرارمتؾأؽممممم

اظيتمضدعتمضؾؾمذظؽميفمبرغاعجماظعؿؾموادلقزاغقأةمظؾػأرتةممم

وظؽـمملمؼقاصأؼمسؾقفأاماألسضأااميفمذظأؽمممممم0282-0288

وأطأأررمأؼضأأامتقصأأقيتمبأأأنمتقاصأأؾمادلـظؿأأةمممم.ماظقضأأت

جفقدػأأاماظراعقأأةمإشممصمأأعماالذأأرتاطاتموادلؿأأأخراتمممم

 .اظدولماألسضاامادللؿقؼةمعـ

أدرجتماألعاغةمعؼرتحاتمظزؼادةمعلؿقىممتقؼؾمصأـدورمرأسمادلأالممم

م.0283-0280اظعاعؾميفمبرغاعجماظعؿؾموادلقزاغقةمظؾػرتةم
م

م0288طررتماظأدورةماظلأابعةمواظـالثأقنمظؾؿأؤمترمادلعؼأقدةميفمسأامممممممم

اإلسرابمسأـماحلاجأةمإشمماوأاذمخطأقاتمإضأاصقةمبغقأةمحتلأنيمممممممم

ةموظؽـفامالحظتمأنمعؼرتحاتماظؿؿقؼؾماإلضايفماظقضعمادلاظلمظؾؿـظؿ

المميؽأأـمتـػقأأذػامسؿؾقأأًاميفماظقضأأتماحلأأاظلمبأأاظـظرمإشمماظقضأأعمممممم

وظذظؽمأجؾمادلؤمترمإشممصرتاتماظلأـؿنيماظؼادعأةممم.ماالضؿواديماظراػـ

م.علأظةمجتدؼدمعقاردمصـدورمرأسمادلالماظعاعؾ
م

أسالهمصقؿامسمأ ممم0ُؼرجكماظرجقعمإشمماظؿعؾقؼماظقاردمسؾكماظؿقصقةم

تقصقةمعراجأعماحللأاباتماخلأارجلمادلؿعؾؼأةميؿأعماالذأرتاطاتممممممم

 .وادلؿأخراتمادللؿقؼةمعـماظدولماألسضاا

أحطُتمسؾؿًامباإلجراااتماظأيتماوأذتفاماألعاغأةموادلأؤمترممممم

.مبغقةمزؼأادةمعلأؿقىممتقؼأؾمصأـدورمرأسمادلأالماظعاعأؾمممممم

رةمودقفريمرصدمػذهماظؿقصقةمإشممأنمؼؿؿماظقصاامبفامبوأقم

 .طاعؾة

 ضقابط إسداد عقزاغقة اظربغاعج اظعادي -4

ُأذفعمادلـظؿةمسؾكماظـظرميفماظقزقػأةماظؼقادأقةمادلؿعؾؼأةمممم

بادلقزاغقةميفمبرغاعجمأوراطؾمعـمأجؾماظؿأطدمبشؽؾمصعالم

وبؽػااةمعـمعدىمطػاؼةماألعقالموذظؽموصؼامظؼقاسدماظـؼأؾمم

 .بنيمأبقابمادلقزاغقة

أغأفمم(م68اظػؼأرةمم)ؼالحظمعراجأعماحللأاباتماخلأارجلميفمتؼرؼأرهممممم

ؼقجدمباظػعؾميفمادلـظؿةمغفجمدضقؼمبشأنمضقابطمادلقزاغقةمممامؼؽػأؾمم

تزوؼدمادللؤوظنيمسـمادلقزاغقةممبعؾقعاتمحمدَّثأةمباغؿظأاممسأـمحاظأةممممم

ادلقزاغقةموػقمعامؼشأؿؾمصمقأعمادلعأاعالتماظأيتمُتفأرىمسأـمررؼأؼمممممممم

.مـمررؼؼماظؿطؾقؼاتماألخأرىمشأريمأوراطأؾمممبرغاعجمأوراطؾموطذظؽمس

واالدأأؿعراضماجلأأاريمُأدأأؾؿمبأأاظربطمبأأنيمػأأذهماظؿقصأأقةم

ظؾـؿقذجماجلدؼدمظؾؿكطقطموادلقزغة،موُأذفعمادلـظؿةمسؾأكمم

 .إمتامماواذماإلجراااتمادلؿعؾؼةمباظؿقصقة
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وتؿاحمػذهمادلعؾقعاتمدللؤوظلمادلقزاغقةمسأـمررؼأؼمعلأؿقدعمبقاغأاتممممم

وتوأدرمتعؾقؿأاتمإشممعلأؤوظلمممم.مأوراطؾ،مورمأريمحتأدؼـفامؼقعقأاًممم

ادلقزاغقةمبادؿعراضمػذهمادلعؾقعاتمبوأقرةمعـؿظؿأةمواالرتؾأالمسؾأكممممم

شممذظأؽ،موضأعتممموباإلضأاصةمإم.مأعقالمبعدمعراجعةماألرصدةمادلؿاحأةم

ادلـظؿةمغظؿاموإجراااتمظرصدمحاظةماالسؿؿاداتماخلاصةمبادلكوأ مم

هأأؿمواإلبأأال مسـفأأاموالدأأؿعراضمسؿؾقأأاتماإلضأأاصةمواظـؼأأؾمبأأنيممم

م.ادلكوواتمواظرتخق مبفا
م

ودؿلؿعرضمادلـظؿةمتـػقذممنقذجمجدؼدمظؾؿكطقطموادلقزغةمبـاامسؾأكمم

ضماظشاعؾمأثـأاامماظؿقصقاتماظقاردةميفمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمواالدؿعرا

ودقفريماظـظأر،مإذامطأانمذظأؽمسؿؾقأًا،ميفممممم .0283-0280اظػرتةم

إعؽاغقةمادأؿكدامماظقزقػأةماظؼقادأقةمادلؿعؾؼأةمبادلقزاغقأةميفمبرغأاعجممممممم

أوراطؾمعـمأجؾماظؿأطدمبشؽؾمصعالموبؽػااةمعـمعدىمطػاؼةماألعأقالمم

 .وذظؽميفمدقارمػذاماالدؿعراض

 اختصاصات وغقاتج سؼقد اخلرباء االدتشارؼني -5

بأأأنمتلأأؿعرضمادلـظؿأأةمبدضأأةمأدااماخلأأااامممممأوصأأقُت

االدؿشارؼنيموأنمتـظرميفمسدمماالدؿعاغةمبأوظؽأؽماظأذؼـممم

ملمؼؿؿؽـقامعأـمادأؿقػاامعؿطؾؾأاتماإلبأال مسؾأكماظـقأقممممممم

وتقاصؼمادلـظؿةمسؾكماظؿقصأقةموتالحأظممم.ماظقاردميفماظعؼقد

أنموثقؼةمتؼققؿماجلقدةماظيتمتوقشفاماظشعؾةماظأيتمتؼأقمممم

بـؿأقذجمغوألمممم0282دأؾؿؿامم/ُظِؾقتمػذهماظؿقصقةمباألخذميفمأؼؾقل

عقحأأدمظالخؿواصأأاتمواألػأأدا موظؾـأأقاتجمادلؿقضعأأةمطفأأزامعأأـممممم

ادلؾأأادراتمادلؿعؾؼأأةمباإلرأأارماالدأأرتاتقفلموخطأأةماظعؿأأؾمظؾؿأأقاردممم

،ماظؾأأذؼـمؼشأأؿالنمصأأقغةمبدؼفقأأةمم0288-0282اظؾشأأرؼةمظؾػأأرتةم

م.دلؤذراتمأداامرئقلقةمضابؾةمظؾؼقاس

مإذامودأأسؿؿدهممادلقحدماظـولمباظـؿقذجمباألخذمسؾؿًامأحطُت

 م.تلؿكدعفمادلعـقةمادلؽاتبمطاغت
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إذامطأانمملمرمأرماالظؿأزاممبادلقاسقأدممممممباظؿعقنيمدؿؾنيمعأام

احملأأددةمودؿقضأأسماألدأأأؾابماظأأيتمأدتمإشممذظأأأؽ،مممم

.مودؿؿضؿـمغوًامبعدممجتدؼأدماظؿعاضأدمحلأبماالضؿضأاامممم

ويفمػأأذاماظلأأقار،مُأبِؾغأأُتمبأأأنماالدأأؿؿاراتماخلاصأأةمممم

بؿقحقدماالخؿواصأات،مواألػأدا ،مواظـأقاتجمادلؿقضعأةممممم

اخلدعأأةممباظـلأأؾةمإشمماخلأأاااماالدؿشأأارؼنيمواتػاضأأاتمم

م8اظشكوقةمضأدمُسؿؿأتميفمصمقأعمأدمأاامادلـظؿأةمؼأقمممممممم

 م.0282أؼؾقلم/دؾؿؿا

ودمـمغقصلمبأنمرمريمحتدؼثمحاظةمػذهماظؿقصقةمظؽلمُتعؿامضأدمم

 م.0282مطاغقنماألول/دؼلؿام38اسؿؾارًامعـمُغػذتم

 إشالق ادلشارؼع -إدارة ادلشارؼع  -6

أوصقُتممبأنمتؾقثمادلـظؿةمبوقرةمأدرمأدؾابماظؿأخريم

يفمإجأأراااتماإلشأأالرمعأأـمأجأأؾماظؿوأأديمهأأامبوأأقرةمم

 ممم.عالئؿةمووضعمػد مؼؿؿـؾميفمخػضمػذاماظؿأخري

ُؼلؾَّؿمبادللائؾماظؼائؿةمعـذمأعدمرقؼؾموادلرتؾطةم أاالتماظؿأأخريميفممم

إشالرمادلشأارؼع،موؼشأريمعراجأعماحللأاباتماخلأارجلميفمتؼرؼأرهممممممم

إشممأغفمضدمجرىماواذمبعضماخلطقاتمبغقأةمحتلأنيممم(م68اظػؼرةم)

اظقضع؛موؼؿعؾؼماألعرمحتدؼدًامبأغفمضدمجرىمتـلقؼمإشالرمادلشأارؼعمم

ممأأامماظأأااعجمادلقداغقأأةممإدارةغظأأاممععؾقعأأاتمممويفمإرأأارمأوراطأأؾمم

م.دقكػضماظؿأخرياتميفمحاالتماإلشالرمادلاظل
م

وسؼأأبممسؿؾقأأةمإسأأادةماهقؽؾأأةميفمإدارةماظؿعأأاونماظأأؿؼ ميفمسأأاممممم

،مرمأأريماظؼقأأاممحاظقأأًامبعؿؾقأأةمادأأؿعراضمداخؾأألمظؾؿعأأاونم0282

اظؿؼ ميفمإرارمحتدؼثماإلجراااتمادلؿوؾةمبأدورةمعشأارؼعمععقـأة،مممم

مبأأاميفمذظأأؽماإلجأأراااتمادلؿعؾؼأأةمبادلقاصؼأأةماظؿشأأغقؾقةموبأأإشالرمممممم

غظرًامإشممأنمػذهماظؿقصقةمضدمُغػذتمجزئقًا،مصإغ مأذأفعمم

ادلؽاتبمادلعـقةمسؾكمإمتامماإلجراااتمادلطؾقبةمبغقةمتؾؾقأةمم

 .اظؿقصقةمبوقرةمطاعؾةػذهم
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وباإلضأأاصةمإشممذظأأؽ،مجأأرىماالضأأطالعمبلؾلأأؾةمعأأـمممم.ماظعؿؾقأأات

دؼأأدموتؼقأأقؿموحأأؾممماظؾعـأأاتمإشممادلؽاتأأبماإلضؾقؿقأأةمبفأأد محتممم

مبعؿؾقأاتماظؿأخرياتماظؿشغقؾقةموادلشاطؾ،ممباميفمذظؽمتؾؽمادلؿوأؾةمم

م.إشالرمادلشارؼع
م

شأؾؽةمدسأؿممموتؿاحمحاظقًاميفمػذاماظلأقارمأداةمرصأدمجدؼأدةمتابعأةمظمممم

اظأااعجمممإدارةاظااعجمادلقداغقة،موػلمتؿاحمسـمررؼؼمغظاممععؾقعاتم

بشأأنمممتإجراااشمماواذمادلقداغقةمبغقةمتقجقفماالغؿؾاهمإشمماحلاجةمإ

م.ػذهمادللائؾموعلائؾمتشغقؾقةمأخرىمعـمجاغبمعلؤوظلمادلقزاغقة

 .وتؿػؼمادلـظؿةمععمػذهماظؿقصقةموتؤطدمأغفامضدمُغػذتمجزئقًا

 (تؽاظقػ خدعة ادلشارؼع)تؽاظقػ اظدسؿ ظؾربغاعج ادلقداغل  -7

م:أضرتحمسؾكمادلـظؿةمعامؼؾل

أنمتعؿؾمسؾكماظؿقّدعماظػقريميفماظلقادةمادلؿعؾؼأةممم(أ)

بؿلدؼدمتؽاظقػماظدسؿم قثمتشؿؾمادأرتدادمأيمم

تؽاظقػمثابؿةمشريمعؾاذرةمبؼدرمعأامتؽأقنمعؼؾقظأةمممم

باظػعأأؾمظأأدىماجلفأأاتمادلادمأأةموميؽأأـمجعؾأأفاممم

عؼؾقظأأةمهأأاموتأأـ مسؾأأكماخلطأأقلماظؿقجقفقأأةممم

ادلالئؿةموتقصريماظؿدرؼبمادلطؾقب،موذظؽموصؼامدلؾدأم

اظؿعدؼؾمادلعؼقلمظؿؽاظقػماظدسؿمظؿـادأبماظأااعجممم

وادلشارؼعمادلقداغقةمطؿأامتؾؾأقرتمباظػعأؾموادلؾأاظغممممم

سرضتماألعاغةمسؾكمجلـةمادلاظقةميفمدورتفأاماظـاعـأةمواظأـالثنيمبعأدممممم

تدابريمترعلمإشممحتلأنيمتـػقأذمممم0288مآذار/عارسادلائةمادلعؼقدةميفم

وضأدمرحؾأتماظؾفـأةمبفأذهممممم.مدقادةمادلـظؿةمادلؿعؾؼةمبؿؽاظقػماظدسؿ

اظؿدابريموذفعتماألعاغةمسؾكمادلضلمضأدعًاميفمتـػقأذماظؿأدابريمضأؿـممممم

اإلرارماحلاظلمظلقادةمعـظؿةماظػاومادلؿعؾؼةمبؿؽاظقػماظدسؿميفماظقضتم

تلأؿعرضممبزؼأدمعأـماظؿػوأقؾميفمممممماظذيمتطؾعتمصقفماظؾفـأةمإشممأنم

ادلؼرتحأأاتمم0288تشأأرؼـماألولمم/دورتفأأاماظأأيتمُتعؼأأدميفمأطؿأأقبرم

ادلؿعؾؼةمبؿدابريمادرتدادماظؿؽأاظقػمخبوأقتماظػؽأاتماظأيتمطاغأتمممممم

م.ُعلؿؾعدةمدابؼًامعـمػذهماظلقادة

ُأدؾؿمباجلفقدماظيتمتؾذهاماإلدارةمبشأنمػأذهماظؿقصأقاتممم

وظؽـمباظـظرمإشممأنمودائؾمحتلأنيمادأرتدادماظؿؽأاظقػ،مممم

مباميفمذظؽمعامؼؿعؾؼممبفاالتمعـؾماألعـموغظؿمادلعؾقعاتم

واظؿؽـقظقجقا،مدُؿعَرضمعـمأجؾمغظرمجلـأةمادلاظقأةمصقفأامممم

م0288تشأرؼـماألولمم/مأطؿأقبرميفممدأُؿعؼدميفمدورتفاماظأيتمم

،م0288وعـمأجؾمعقاصؼةماجملؾسمسؾقفامضؾؾمغفاؼةمسأاممم

صإغفمدقفريماظؿقؼؼمعـمذظؽمأثـأاامعراجعأةماحللأاباتمممم

 .0288-0282اظيتمدُؿفرىميفمغفاؼةمصرتةماظلـؿنيم
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م.ادللرتدةمعـمادلشارؼعمادلؿقظةمعـمجفاتمعادمة

وأنمتـظأأرميفماإلبأأال مسأأـمعلأأؿقىمتلأأدؼداتمممممم(ب)

تؽأاظقػماظأأدسؿمعأأـمادلشأارؼعمادلؿقظأأةمعأأـمخأأارجممم

وصؼامدلؾأدأممادلقزاغقةمويفمتؼدؼرمػذامادللؿقى،موذظؽم

اظشػاصقةموعـمأجؾمحتدؼدمعلؿقىمععؼقلمبشأؽؾمم

دضقؼمظؿلدؼداتمتؽاظقػماظدسؿمعأـمأجأؾمإزفأارمممم

م:عامؼؾل
م

تؽأأاظقػماظأأدسؿماظـابؿأأةمشأأريمادلؾاذأأرةموشأأريمممممممممم8-ب

مادللرتدة؛

وتؽاظقػماظدسؿمشريمادللرتدةمحلبمصؽأةماظأااعجممممم0-ب

مأومادلشارؼع؛

ؾأفاماظػأررممموتؽاظقػماظدسؿمشريمادللرتدةماظأيتمميـممم3-ب

بنيمخدعاتماظدسؿماظأؿؼ مادلعؿؿأدةموععأدالتمتؽأاظقػممممم

مخدعةمادلشارؼعمواظؿلدؼداتماظػعؾقة؛

وتؽاظقػماظدسؿمشريمادللرتدةماظأيتمميـؾأفاماظػأررمممممم4-ب

بنيمإؼرادمتؽاظقػماظدسؿمادلدرجميفمادلقزاغقةمواظؿلأدؼداتمم

ردؿمبـلؾةمعؽقؼةمثابؿةموردؿم)اظػعؾقةمبطرؼؼةماالدرتدادم

م.(قدمسؾكمبرغاعجمأومعشروعمأوماالثـنيمععاعؾاذرمؼؼ
م

م0288وأسادتماظدورةماظلابعةمواظـالثأقنمظؾؿأؤمترمادلعؼأقدةميفمسأامممممم

اظؽاعأأؾمظؾؿؽأأاظقػموأبأأدتمضؾؼفأأامبشأأأنمتأطقأأدمدقادأأةماالدأأرتدادم

ماإلداريماظأأأدسؿمتؽأأأاظقػمادأأأرتدادميفماظؼائؿأأأةماظػفأأأقةمادأأأؿؿرار

ماظاغأاعجممتـػقأذممتؼأارؼرممباغؿظأامممإظقأفممتشريمعامدمقمسؾكمواظؿشغقؾل،

مؼؾأؿؿسمبـشأالممممسؾكماظعاممادلدؼرمادلؤمترموحثم.دـؿنيمطؾمادلؼدعة أن

عأـماألغشأطةممممحتلنيمادرتدادمتؽأاظقػماظأدسؿماإلداريمواظؿشأغقؾلممم

مؼؽقنمحلؾؿامجدؼدة،مآظقاتوأنمؼلؿقدثماخلارجةمسـمادلقزاغقة،م

وػأذهممم.األخرىمادلؿقدةماألعؿموطاالتمجتاربمعـمباالدؿػادةمعـادؾًا،

اظؿدابريمادلؿعؾؼةمبؿقلنيمادرتدادماظؿؽاظقػ،ممباميفمذظؽمعأامؼؿعؾأؼممم

مبفاالتمعـؾماألعـموغظؿمادلعؾقعأاتمواظؿؽـقظقجقأا،مدأُؿعرضمعأـممممم

تشرؼـم/أطؿقبرغظرمجلـةمادلاظقةمصقفاميفمدورتفاماظيتمدُؿعؼدميفمأجؾم

وعأـمأجأؾمعقاصؼأأةماجملؾأسمسؾقفأامضؾأأؾمغفاؼأةمسأأامممممممم0288األولم

م.0288
م

اظقضتمغػلف،متقاصؾمادلـظؿةماغؿفأاجمتأدابريميفمإرأارماظلقادأةممممممويف

ويفمػأأذام.ماظؼائؿأأةمبغقأأةمحتلأأنيمتـػقأأذمادأأرتدادمتؽأأاظقػماظأأدسؿمم

اظلقار،موسؼبمتقصقةمصدرتمعأـماظؾعـأاتمإشممادلؽاتأبماإلضؾقؿقأةممممم

،مصأأإنمإدارةم(أسأأالهم7ُؼرجأكماظرجأأقعمإشمماظؿعؾقأؼمسؾأأكماظؿقصأقةمممم)

سأأؿماظالعرطزؼأأةموعؽؿأأبممماظؿعأأاونماظأأؿؼ متعؿأأؾمعأأعمعؽؿأأبمدمممم

االدرتاتقفقةمواظؿكطقطموإدارةمادلأقاردمبغقأةمتؼأدؼؿمعأذطرةمتقجقأفمممممم
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وأنمتـظأأرميفماظؽشأأػميفماظؾقاغأأاتمادلاظقأأةمسأأـممممم(ج)

تؽاظقػماظدسؿمشريمادللرتدةمعأـمادلشأارؼعمادلؿقظأةمممم

عـمجفاتمعادمةموادؿقسؾفامصـدورميفماظاغأاعجمم

اظعأأأاديمواظؽقػقأأأةماظأأأيتمُحلأأأؾتمبفأأأامػأأأذهمم

اظؿؽاظقػ،موذظؽمعـمأجؾمسرضمتؽأاظقػماظأدسؿممم

باظػعأأؾمسرضأأًامأعقـأأًاميفمإرأأارمحلأأاباتممادلؿؽؾأأدة

م.أعقالماظاغاعجماظعادي

وسؿالممبؾدأمادلقااعةمادلعؼقظةمظؿؽأاظقػماظأدسؿمعأعممممم(د)م

اظااعجموادلشارؼعمادلقداغقةمطؿامتؾؾأقرتمباظػعأؾ،ممم

وادلؾاظغمادللرتدةمعـمعشأارؼعمممقظأةمعأـمجفأاتممممم

عادمة،موظؿقدؼدمعلؿقىمععؼقلمبدضأةمالدأرتدادممم

م:دسؿماظؿؼ تؽاظقػمخدعاتماظ
م
أنمتـظرميفماظؾقانماظؿػوقؾلمظؾقأاالتماظأيتمؼؽأقنممممم8-د

حتدؼدمادلأدىماظأذيمممم0-صقفاماالدرتدادمممؽـًامأممال؛مود

ترشبمادلـظؿةميفمحأدودهميفمادأرتدادمتؽأاظقػمخأدعاتممممم

م.اظدسؿماظؿؼ 

 

عقجزةمإشممصائغلمادلشارؼعموعلؤوظلمادلقزاغقةمبشأنمادللائؾمادلؿعؾؼةم

وعـمادلؿقضأعمأنمم.ماظدسؿماإلداريمواظؿشغقؾل/بؿؽاظقػمخدعةمادلشارؼع

 .0288تؿاحمادلذطرةماظـفائقةميفماظربعماظرابعمعـمسامم



11 FC 140/15 

 

 تعؾقؼاتمعراجعماحللاباتماخلارجل ادؿفابةماإلدارة اظؿقصقة

 اظرساؼة وادلساءظة بشأن ادلقاد ادلؿؾقطة شري ادلستفؾؽة -إدارة ادلقاد ادلؿؾقطة  -8

أوصقُتمبؿقثقؼمسؿؾقاتمتلؾقؿمادلقزػنيمادلقادمادلؿؾقطةميفم

ادؿؿارةمحػظمادلقادمادلؿؾقطةموأالمؼلؿكدممتلفقؾمادلأقادمم

ادلؿؾقطأأةمحتأأتمادأأؿماظشأأعؾةمإالمخبوأأقتماألجفأأزةمممم

ادلشرتطةمعـؾماظطابعات،مأومآالتمتوقؼرمادللؿـدات،مأوم

ضرتحمأو.ماظؿابعةمظؾشَُّعب(مادلشرتطة)احلقادقبماحملؿقظةم

ؼضامعطاظؾةمادلقزػنيمباحلوقلمسؾكمتوارؼسمعرورمسأاممأ

 .اظؾقاباتمضؾؾمأخذمأيمعقادمممؾقطةمخارجمادلؾـك

ؼشؽؾمادؿعراضمإجراااتماظعؿؾمادلؿعؾؼةمبأإدارةماألصأقلم أةمعأـممممم

،مودأقفريممادلعاؼريماحملادؾقةماظدوظقةمظؾؼطأاعماظعأاممم اتمعشروعم

اظةمخبوقتمادلأقادمماظـظرمضؿـمػذاماإلرارميفماظؿقصقةمادلؿعؾؼةمبادللا

دظقأأؾمورمأأريمصأأقاشةمغأأ معأأـؼسمعأأـم.مادلؿؾقطأأةمشأأريمادللأأؿفؾؽة

وعامؼرتؾطمبأفمم"محارسماألصقل"ُؼعرَّ مصقفمدورمماإلجراااتماإلدارؼة

وعأأـمادلؿقضأأعمأنمُؼـػَّأأذماظأأـ مادلأأـؼَّسمعأأـمدظقأأؾممم.معأأـمعلأأؤوظقات

م.0288مطاغقنماألول/دؼلؿام38اإلجراااتماإلدارؼةم ؾقلم

صدارمتوارؼسمعرورمساماظؾقابات،مدؿؼقممإدارةماألعـموصقؿامؼؿعؾؼمبإ

بادؿعراضماإلعؽاغقةماظعؿؾقةمظؿـػقذمػذهماظؿقصقةمآخأذةميفماالسؿؾأارممم

 .تؽؾػةمتـػقذماإلجراااتماجلدؼدة

بأأاظـظرمإشمماظؼقأأام،مسؾأأكمغطأأارمأودأأع،مبادأأؿعراضمممممم

اإلجراااتمادلقصكمبفاميفمإرارمادلعاؼريماحملادؾقةماظدوظقةم

دقفريماظؿقؼؼمعـمذظؽممبفأردمأنمُؼؾؾَّأغممممظؾؼطاعماظعام،

سـماطؿؿالموضعماخلطقلماظؿقجقفقةمواإلجراااتمادلؿعؾؼأةمم

م.بفذامادلقضقعميفمإرارمعشروعمادلعاؼريمادلذطقرة

ويفماظقضأأتمغػلأأفمصأأإغ مضأأدمالحظأأتمعأأعمذظأأؽ،مأثـأأاام

سؿؾقاتمعراجعأةماحللأاباتمادلضأطؾعمبفأامخأاللمصأرتةممممممم

ادلؽؿبماإلضؾقؿألمم)اتبماظلـؿنيماحلاظقة،مأغفميفمبعضمادلؽ

المرمأأريمتقثقأأؼمم(مآلدأأقامواحملأأقطماهأأادئ،معقامنأأارمم

سؿؾقاتمتلؾقؿمادلقزػنيمادلأقادمادلؿؾقطأةميفمادأؿؿارةمحػأظممممم

 .ادلقادمادلؿؾقطة

 ادلقاد ادلؿؾقطة شري ادلستفؾؽة وادلقاد ادلؿؾقطة ادلستفؾؽة -01

ُأوِصلمبأنمتعقأدمادلـظؿأةم أثمدقادأاتفاموإجراااتفأامممممم

تؼدؼرمادلقادمادلؿؾقطةمشريمادللؿفؾؽةموظضؿانماتلأارممبغقةم

أدؾقبماظؿؼققؿمادللأؿكدمميفمتؼأدؼرمادلأقادمادلؿؾقطأةمشأريمممممم

 .ادللؿفؾؽةمطؿشرتؼاتمأومسفدة

،م(804اظػؼأرةمم)طؿامالحظمعراجعماحللاباتماخلأارجلميفمتؼرؼأرهممم

صإنمادلـظؿةمضدمأطدتمأغفا،مطفزامعأـماالدأؿعراضماألودأعمغطاضأًاممممم

اظعؿؾقأأاتماظراعقأأةمإشمماالعؿـأأالمدلؿطؾؾأأاتمادلعأأاؼريممممظؾؿغأأقرياتميفم

احملادأأؾقةماظدوظقأأةمظؾؼطأأاعماظعأأام،مدؿلأأؿعرضموتـػأأذمسؿؾقأأاتمممم

جدؼدةمحلورمادلقادمادلؿؾقطةمواظقحداتمواألجفزةموحلأابفامم/حمدَّثة

 .وظعرضماظؾقاغاتمادلاظقةمادلطؾقبةموظعؿؾقاتماظؽشػمسـماظؾقاغات

ظؾعؿؾقأاتمادلقصأكممممباظـظرمإشمماالدأؿعراضماألودأعمغطاضأاًممم

بفاميفمإرارمعؿطؾؾاتمادلعاؼريماحملادأؾقةماظدوظقأةمظؾؼطأاعمممم

اظعام،مدقفرىماظؿقؼأؼمعأـمذظأؽممبفأردمأنمُؼؾؾَّأغمسأـممممممم

اطؿؿالموضأعماخلطأقلماظؿقجقفقأةمواإلجأراااتمادلؿعؾؼأةمممممم

بفذامادلقضقعميفمإرارمعشروعمادلعاؼريماحملادأؾقةماظدوظقأةممم

م.ظؾؼطاعماظعام
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حظتمععمذظؽ،مأثـأاامعراجعأةمممويفماظقضتمغػلفمصإغ مال

احللاباتماظيتمُأجرؼتميفمصرتةماظلـؿنيماحلاظقة،موجأقدمم

علائؾمتؿعؾأؼمبؿؼأدؼرمادلأقادمادلؿؾقطأةمشأريمادللأؿفؾؽةميفممممممم

مادلؽؿأأبماإلضؾقؿأألمآلدأأقامواحملأأقطماهأأادئموعقامنأأارممممم

م.ودريمالغؽا

 

 تؼارؼر غفاؼة اظسـة سـ األصقل -00

دقادأاتفاموإجراااتفأامممُأدركمأنمادلـظؿةمتؼأقمممبراجعأةممم

ادلؿعؾؼةمبإدارةمأصقهاميفمإرارمادلعاؼريماحملادؾقةماظدوظقةم

ظؾؼطأأاعماظعأأام،موُأوِصأألمادلـظؿأأةمبضأأؿانمأنمتأأدرجميفمممم

دقادؿفاماجلدؼدةمتؼدؼؿمتؼرؼرمغفاؼةماظلـةمسـماألصأقلمم

عـمجاغبمادلؽاتبماظقاضعأةمخأارجمادلؼأرماظرئقلأل،معأـمممممم

رصدمسؿؾقةمتؼأدؼؿممحقثماحلدماظزع مظؿؼدؼؿماظؿؼارؼر،مو

ػذهماظؿؼارؼر،مواظؿقؼؼماظػقري،موتلقؼةمدفالتمادلأقادمم

 .ادلؿؾقطةميفمادلـظؿة

اظؿقصأقةموتشأري،مطؿأامالحأظمذظأؽمعراجأعممممممممهتؿػؼمادلـظؿةمعأعمػأذمم

إشممأغأفمم(م838وم832يفماظػؼأرتنيمم)احللاباتماخلارجلميفمتؼرؼأرهمم

دقؾزممإجراامتغقرياتموحتلأقـاتميفماظعؿؾقأاتمبغقأةمدسأؿمسؿؾقأةمممممم

حملادؾةمسـمادلقادمادلؿؾقطةمواظقحداتمواألجفأزةمعأـمأجأؾمتؾؾقأةممممما

ادلعاؼريماحملادؾقةماظدوظقةمظؾؼطاعماظعام،مودأقفريماظؼقأاممممعؿطؾؾاتم

بادأأؿعراضمتػوأأقؾلمهأأذهماظعؿؾقأأاتميفمدأأقارمعشأأروعمادلعأأاؼريمممم

وطكطقةمأوشمميفمػذاماظوأدد،مصأإنممم.ماحملادؾقةماظدوظقةمظؾؼطاعماظعام

يفممادلؤدلأةممعلأؿقىممسؾكمادلقاردموطقطظاغاعجمأحدماظـقاتجمادلؾؽرةم

عأـممم0288محزؼأرانم/ؼقغققإرارمػذهمادلعاؼريمضدممتـؾميفماالغؿفااميفم

.ممنأأقذجمأوراطأأؾمظ صأأقلماظـابؿأأةمادللأأؿكدمميفماظػأأاومإسأأادةمتـػقأأذ

خبوقتماألصقلماجلدؼدةمصمقعماظؾقاغاتممودقؽػؾمذظؽمأنمُتلفَّؾ

 .ادلطؾقبةمظدسؿمػذهماظعؿؾقاتماجلدؼدةمواحمللَّـة

باظـظرمإشمماالدأؿعراضماألودأعمغطاضأًامظؾعؿؾقأاتمادلقصأكمممممم

بفاميفمإرارمعؿطؾؾاتمادلعاؼريماحملادأؾقةماظدوظقأةمظؾؼطأاعمممم

اظعام،مدقفرىماظؿقؼأؼمعأـمذظأؽممبفأردمأنمُؼؾؾَّأغمسأـممممممم

اإلجراااتمادلؿعؾؼةمبفذامادلقضقعماطؿؿالموضعماظلقاداتمو

م.يفمإرارمعشروعمادلعاؼريماحملادؾقةماظدوظقةمظؾؼطاعماظعام
م

ويفماظقضتمغػلفمصإغ مالحظُتمععمذظؽ،مأثـأاامعراجعأةممم

احللاباتماظيتمُأجرؼتميفمصرتةماظلـؿنيماحلاظقة،موجأقدمم

 .علائؾمتؿعؾؼمبؿؼارؼرمغفاؼةماظلـةمسـماألصقلميفمعقامنار
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 اهلاعة اظتقصقات

 اظسؾػ ادلؼدعة إىل ادلقزػني ألشراض عدصقسات اظضرائب -اظسؾػ ادلقداغقة  -01

جأأرىمإبالشأألمباظؿقلأأقـاتماظأأيتمُأدخؾأأتمسؾأأكممممم

اظلقاداتمادلؿوؾةمبادرتدادماظلأؾػمادلؼدَّعأةمألشأراضمممم

بقأأدمأغأأ معأأامزظأأُتمأوصأألمبأأأنمتطؾأأبممم.ماظضأأرائب

ادلـظؿأأة،مسأأـمررؼأأؼمعؽؿأأبماالتوأأالماظؿأأابعمهأأاميفم

ماظضأرؼؾقةمماإلضأراراتممظؿؼأدؼؿم اظوأارممواذـطـ،ماإلغػاذم

ماإلدارؼأةمماظـشأرةمميفماحملأددمماألجأؾممشضأقنمميفماظلـقؼة

 AC2010/08   ـممحؿك مادللأؾؼةممادلأدصقساتممتلأقؼةممميؽأ

مادلقزػنيمعـماظزائدةماظلؾػموادرتدادماظلرسةموجفمسؾك

 .احلالميف

باظؿقلأقـاتمم(م830يفماظػؼأرةمم)دّؾؿمعراجأعماحللأاباتماخلأارجلمممم

دأاتمادلؿوأؾةمبادأرتدادماظلأؾػمادلؼدَّعأةمممممماظيتمُأدخؾأتمسؾأكماظلقامم

ذأعؾةممودؿقاصأؾمم.مألشراضماظضرائبموذفَّعمادلـظؿةمسؾأكمإغػاذػأامم

عؽؿأبماالتوأالمعأعمممماظشؤونمادلاظقأةمػأذهماجلفأقدمباالذأرتاكمعأعمممممم

م.أعرؼؽاماظشؿاظقة
م

وباظـظرمإشممتـقؼفمعراجعماحللاباتماخلارجلمبأاإلجراااتماظؼائؿأةممم

شأراضماظضأأرائبمتلأقؼًةمتأأؿؿميفمممظضأؿانمتلأقؼةماظلأأؾػمادلؼدَّعأةمألممم

اظقضتماحملدد،مصإغـامغؼرتحمحتدؼثموضعمػذهماظؿقصقةمظؽلمُتعؿأامم

 .0282مطاغقنماألول/دؼلؿام38ضدمُغػذتماسؿؾارًامعـم

دقفريماظؿقؼأؼمعأـمتـػقأذمػأذهماظؿقصأقةمأثـأاامسؿؾقأةمممممممم

معراجعأأأأةماحللأأأأاباتميفمغفاؼأأأأةمصأأأأرتةماظلأأأأـؿنيمممم

0282-0288. 

 اظسؾػ ادلؼدعة إىل اخلرباء االدتشارؼني -اظسؾػ ادلقداغقة  -02

أؤطخملدمسؾكمأػؿقةمبذلمجفدمعؽـػمظؾرصأدموسؾأكمأػؿقأةمممم

ضؿانمتلقؼةماظلؾػميفماظقضتماحملددموخاصأةماظلأؾػممم

اظيتمملمتؿؿمتلقؼؿفامبعدماظػرتةمادلؼررةموأنمؼؼؿوأرمعأـسممم

اظلأأؾػماخلاصأأةمباحللأأاباتماظـؼدؼأأةمظؾعؿؾقأأاتمسؾأأكمم

جملؿقسةمحلاباتمادلقأدانممم64اظؼققدماظقاردةميفماإلجراام

بغقةمسدممزؼأادةمأسؾأااماخلأاااماالدؿشأارؼنيمبغأريمداعمممممم

أنم(م842اظػؼأرةمم)ؼالحظمعراجأعماحللأاباتماخلأارجلميفمتؼرؼأرهممممم

ادلـظؿةمتؿابعمعلأظةماظلؾػمادلقداغقةموأغفامتضؿـمسادةمتلأقؼةمػأذهممم

دأقاامطأانمذظأؽميفمغفاؼأةماظعأاممأومأيمممممماظلؾػميفماظقضتماحملدد،م

صرتةمأخرىموأنمعـظؿأةماظػأاومعؾؿزعأةمبضأؿانماالدأؿؿرارميفماوأاذممممممم

م.إجراااتمادلؿابعة
م

اظأذيمم(مصمفقرؼأةماظؽقغغأقماظدميؼرارقأةممم)وُؼالحظمأنماظؾؾأدماظقحقأدممم

سؿؾقأةممدقفريماظؿقؼأؼمعأـمتـػقأذمػأذهماظؿقصأقةمأثـأااممممممم

-0282عراجعأأةماحللأأاباتميفمغفاؼأأةمصأأرتةماظلأأـؿنيمممم

م.0288
م

وضدمالحظُت،مأثـاامسؿؾقأةمعراجعأةماحللأاباتمادلضأطؾعممممم

بفامخاللمصرتةماظلـؿنيماحلاظقأة،موجأقدمعلأائؾمتؿعؾأؼممممم

بؿلقؼةماظلؾػموذظؽميفمادلؽؿبماإلضؾقؿلمآلدأقامواحملأقطممم
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غشأتمصقفمأشؾؾقةماظلؾػمادلقداغقةمادللؿقؼةمضدمأذارمإشمموضعمؼؿلؿم م.واظلؿاحمباظؿلقؼةماظػقرؼةمظؾلؾػمادلذطقرة

بوعقباتمتشغقؾقةمخاصة،ممباميفمذظؽمسدمموجقدمغظأاممعوأريفميفممم

بعضمعـارؼماظؾؾد،موسدمموجقدمبـقةمأدادقةمعالئؿةمظـؼأؾماظقثأائؼممم

وضدمتـاوظأتمادلـظؿأةممم.معـماألعاطـماظـائقةميفماظؾؾدمإشممعؽؿبمادلـظؿة

م.ؾػمادللؿقؼةميفمػذاماظؾؾداآلنمعلؿقىماظل
م

وباظـظرمإشممتـقؼفمعراجعماحللاباتماخلارجلمبأاإلجراااتماظؼائؿأةممم

ظضؿانمتلقؼةماظلؾػميفماظقضتماحملدد،مصإغـامغؼرتحمحتدؼثموضعم

طأاغقنمم/دؼلأؿامم38ػذهماظؿقصقةمظؽلمُتعؿامضدمُغػذتماسؿؾأارًامعأـممم

 .0282ماألول

اهأأادئمويفمادلؽؿأأأبمدونماإلضؾقؿأألمألوروبأأأاماظقدأأأطكممم

 .مواظشرضقة

 سؿؾقات اظشطب عـ طشقصات ادلرتبات -اظسَُّؾػ ادلقداغقة  -03

أوصقُتمبأنمتقاصأؾمادلـظؿأةمجفقدػأامجلؿأعمسؿؾقأاتمممممم

 .اظشطبمادلؿؾؼقةمعـمطشقصاتمادلرتؾات

عأـمتؼرؼأره،مممم845طؿامالحظمعراجعماحللاباتماخلارجلميفماظػؼرةم

صإغفمرمريمبوأقرةمعلأؿؿرةماوأاذمإجأراااتمعؿابعأةمعأـمجاغأبمممممممم

م.ادلـظؿةمعـمأجؾمضؿانمإمتاممددادمادلؾؾغمادلؿؾؼلمبؽاعؾف

وباظـظرمإشممتلؾقؿمعراجعماحللاباتماخلارجلمباإلجراااتمادللؿؿرةم

ظضؿانمتلقؼةمسؿؾقاتماظشطبمادلؿؾؼقةمعـمطشقصاتمادلرتؾاتمتلقؼًةم

دد،مصإغـامغؼرتحمحتدؼثموضعمػذهماظؿقصقةمظؽلمتؿؿميفماظقضتماحمل

م.0282دؼلؿام/طاغقنماألولم38ُتعؿامضدمُغػذتماسؿؾارًامعـم

 

غظأأرًامإشمماجلفأأقدمادللأأؿؿرةماظراعقأأةمإشممصمأأعمسؿؾقأأاتممم

اظشطبمادلؿؾؼقةمعـمطشقصاتمادلرتؾات،مصإغ مأسؿامػأذهمم

 .اظؿقصقةمضدمُغػذت
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 برغاعج اظتعاون اظتؼين ادلؤجؾة إؼرادات -04

أوصقُتمادلـظؿةمبؿـػقذمعشارؼعمبرغاعجماظؿعاونماظؿؼ ميفم

،معـماظـظاممادلاظلمظ عأؿمادلؿقأدةممم3-4إرارمأحؽامماظؾـدم

وسؾكموجفماظؿقدؼدمإظغأااماالسؿؿأاداتمشأريمادللأؿكدعةممممم

وضتمإضػأالماظػأرتةمادلاظقأةماظأيتمُخوأ مهأاماالسؿؿأادمممممممم

وتـػقأذمأغشأطةمادلشأارؼعميفمممممظضؿانماظاجمةماظوأقققةم

صأرتةمم/حدودمادلقزاغقاتمادلعؿؿدةمواالسؿؿادمادلؿعؾؼمباظلأـةم

 .اظلـؿني

ترىمادلـظؿةمأنمتـػقذمعشارؼعمبرغأاعجماظؿعأاونماظأؿؼ مُؼضأطؾعمبأفمممممم

م.عـماظـظاممادلاظلمظ عؿمادلؿقدةم3-4اعؿـااًلمظؾؾـدم
م

صؼمإجأراااتماظؿأدممم8982وضدمأضرتمجلـةمادلاظقةمواجملؾأسميفمسأامممم

ادلرتّدمحرصًامعـفؿامسؾكمادؿكداممادلقاردماظيتماسؿؿأدػامادلأؤمترمعأـمممم

أجأأؾمبرغأأاعجماظؿعأأاونماظأأؿؼ مادأأؿكداعًامطأأاعاًل،مودأبأأتمادلـظؿأأةم

وطاغأتمآخأرمممم.بادؿؿرارمعـذمذظؽماحلنيمسؾكمتطؾقؼمػأذهمادلؿاردأةمم

عرةمأطدتمصقفامجلـةمادلاظقةماالدؿكداممادللؿؿرمظؾؿـففقةمادلقضأقسةمم

ممتأقزم/قاماظـاعـةمواظعشرؼـمبعدمادلائأةمادلعؼأقدةميفمؼقظقأمممػلميفمدورتف

م.0229

 

دأأقفريمتؼقأأقؿماعؿـأأالمادلـظؿأأةمهأأذهماظؿقصأأقةميفمإرأأارم

عراجعةماحللاباتماظيتمدُؿفرىميفمغفاؼةمصأرتةماظلأـؿنيممم

0282-0288. 

 أرصدة اخلطة -05

أوصقُتمادلـظؿةمبأأنمتـظأرميفموضأعماالدأؿـؿارماظطقؼأؾمممممم

وادلأأأدصقساتمادللأأأؾؼةمدلكططأأأاتمماألجأأأؾمادلكوأأأ م

عأأدصقساتمغفاؼأأةماخلدعأأةميفمحلأأابمأعاغأأةمعـػوأأؾمممم

ظؾؿعر ماظوققسمسؾقفأامطأرصأدةمظؾكطأةمباسؿؾأارمذظأؽمممممم

جأأزاًامعأأـماجلفأأدمادلؾأأذولمعأأـمأجأأؾماالسؿؿأأادماظؽاعأأؾم

م.ظؾؿعاؼريماحملادؾقةماظدوظقةمظؾؼطاعماظعام

 

م،(858اظػؼأرةمم)طؿامالحظمعراجعماحللاباتماخلأارجلميفمتؼرؼأرهممم

صأأإنمادأأؿعراضماظؿقصأأقةماظراعقأأةمإشمموضأأعماألرصأأدةمادلكووأأةميفم

حلابمأعاغأةمعـػوأؾمدأُقـػَّذميفمدأقارمتـػقأذمادلعأاؼريماحملادأؾقةمممممممم

 .اظدوظقةمظؾؼطاعماظعام

دأدأأؿعرضمتـػقأأذماظؿقصأأقةميفمدأأقارمتـػقأأذمادلعأأاؼريمممممم

احملادؾقةماظدوظقةمظؾؼطاعماظعأام،مودأقفريماظؿقؼأؼمعأـممممم

 .لمادلقضقعذظؽممبفردماإلبال مسـمإطؿا
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 اظتسؾقؿ سؿؾقات يف اظتأخري شراعات أرصدة – ادلشرتؼاتم-87

أوصأأقُتمبؼقأأاممعلأأؤوظلمادلقزاغقأأةمبأأأداامعفؿأأةمرصأأدمممم

وؼـؾغأألمأنمؼؼأأدممػأأؤالام.مسؿؾقأأاتماظؿلأأؾقؿمأداامدضقؼأأًا

باظػعؾماظؿقصقةماظداسقةمإشممصرضمشراعات،مإنمُوجدت،م

 .وأنمُتؼؿطعمػذهماظغراعاتمبعدمذظؽمعـمادلدصقسات

تقاصؼمادلـظؿةمسؾكمأنمعلؤوظلمادلقزاغقةمؼـؾغلمأنمؼؤدوامعفؿةمرصأدمم

متقصقاتسؿؾقاتماظؿلؾقؿموأنمؼؼقعقا،محلؾؿامؼؽقنمعالئؿًا،مبؿؼدؼؿم

بقأدمأنماظؼأرارممم.مشراعاتماظؿأأخريميفمسؿؾقأاتماظؿلأؾقؿمممبشأنمتطؾقؼم

اظـفائلمظؿطؾقأؼمشراعأاتماظؿأأخريمػأذهمؼؽأقنمعأـمذأأنمادلشأرتيممممممممم

بغقأأةمضأأؿانمأنمتقضأأعميفماالسؿؾأأارمصمقأأعموادلقزأأػمادلأأرخ مظأأفم

 .اظعقاعؾ،ممباميفمذظؽمأيمزرو مخمػخملػةمأوماظؿزاعاتمتعاضدؼة

غظرًامإشممأنمعـمشريمادلؿؽـمحاظقًاماظؿقدؼدمادلـففلمهقؼةم

عقزػلمادلشرتؼاتماظذؼـمزمدثمععفؿمتأأخريميفمسؿؾقأاتممم

اظؿلؾقؿموترتاطؿمظدؼفؿمػذهماظغراعاتمبلأؾبمسأدمموجأقدمممم

ائعميفماظـظاممادلاظلموإشممأغفمعامزالمدأقفريممإؼوالمباظؾض

ادؿعراضمتراطؿماظغراعاتميفمدقارمتـػقذمسؿؾقةماالدأؿالممم

طفأأزامعأأـمعشأأروعمادلعأأاؼريماحملادأأؾقةماظدوظقأأةمظؾؼطأأاعمم

اظعام،مصإنمػذهماظؿقصأقةمدُؿرصأدمإشممأنمرمأريمتؾؾقؿفأاممممم

م.باظؽاعؾ
م

وضدمالحظُتمأغفمعأامزاظأتمتقجأدمعلأائؾمتؿعؾأؼمبػأرضممممممم

أخريمصقؿأامؼؿعؾأؼممبقامنأارموادلؽؿأبماإلضؾقؿألممممممشراعاتمتأم

 .آلدقامواحملقطماهادئ

 اظتقصقات اظيت تستحؼ اظعـاؼة

 إظغاء تذاطر اظسػر -اظسػر  -07

ُأوصلمبأنمتضعمادلـظؿةمدقادةمتؼضلمبأنمؼؽقنمادللاصرم

علأأؤوالمسأأـمتؽؾػأأةمتأأذاطرماظلأأػر،مواظردأأقمماإلضأأاصقةمم

اظلأػرمدونمأدأؾابممموادلوروصاتميفمحاظأةمضقاعأفمبإظغأاامممم

وضدمأذارتمادلـظؿةمإشممأغفأامدؿلأؿعرضمتأأثريممممم.عؼؾقظة

.مرمريمتـػقذمدقادةماتوالمترعلمإشممخػضمتؽأاظقػمإظغأااماظلأػرممم

ورمريمحتلقسمعلؤوظلمادلقزاغقة،مسؾأكمأدأاسمطأؾمحاظأةمسؾأكمممممم

،مباحلاجأأةمإشمماظؿؿقأأق مواسؿؾأأارمادللأأاصرؼـمعلأأؤوظنيمسأأـممحأأده

 .تؽاظقػمإظغااماظلػرماظيتمالمتؽقنمعؿوؾةمباظعؿؾمعؾاذرًة

ـػقأأذمدقادأأةماتوأأالمترعأألمإشممبأأاظـظرمإشممأغأأفمرمأأريمت

خػضمتؽاظقػمإظغااماظلػر،مصلُؿؿاَبعمػذهماظؿقصقةمإشممأنم

 .ؼؿؿمتؾؾقؿفامباظؽاعؾ



17 FC 140/15 

 

 تعؾقؼاتمعراجعماحللاباتماخلارجل ادؿفابةماإلدارة اظؿقصقة

.معـؾمػذهماظلقادأةميفمدأقارماظـظأامماإلداريمظؾؿأقزػنيمممم

ويفماظقضتمغػلف،مدؿقضأعمادأرتاتقفقةماتوأالمجلعأؾممممم

علؤوظلمادلقزاغقةموادلؽؾػنيمبادلقاصؼأةمسؾأكمردأقمماإلظغأااممممم

يفممعأأدرطنيمظؿؽؾػأأةماإلظغأأااموظؾقاجأأةمإشمماظؾأأتمعلأأؾؼام

 .صقةمػذهماظردقم

  اظصـدوق اخلاص حلاالت اظطقارئ وأغشطة إسادة اظتأػقؾ -08

ُأوِصأألمبأأأنمتقاصأأؾماإلدارةموضأأعمخطأأقلمتقجقفقأأةمممم

ظؾوأأـدورماخلأأاتم أأاالتماظطأأقارئموأغشأأطةمإسأأادةممم

احلدماألضوكمظؾلؾػماظيتمضأدمُتؿأـسمممماظؿأػقؾمتـ مسؾك

دلشروعمععنيمواظػرتةماحملددةماظيتمدقفريميفمشضأقغفامم

 .ادرتدادماظلؾػة

تؿػؼمادلـظؿةمععمػذهماظؿقصقةموضدمضاعتمتؾعًامظأذظؽمبقضأعمخطأقلمممم

تقجقفقةمظالدؿعراضماظداخؾلموإمتامماظـظرميفماحلاالتممتشأقًامعأعممم

وعأأـمادلؿقضأأعم.ماظؿقجقأأفمادلؼأأدممعأأـمعراجأأعماحللأأاباتماخلأأارجل

 .0288االغؿفاامعـموضعماخلطقلماظؿقجقفقةميفمخرؼػمسامم

بأأأاظـظرمإشممسأأأدمماالغؿفأأأاامبعأأأدمعأأأـموضأأأعماخلطأأأقلم

اظؿقجقفقة،مصلأُؿؿاَبعمػأذهماظؿقصأقةمإشممأنمؼأؿؿمتؾؾقؿفأامممممم

 .باظؽاعؾ

 عراجعة حسابات ادلؽاتب اظالعرطزؼة – 1118-1117صرتة اظسـتني 

 اظتقصقات األدادقة

 (ادلؽتب اإلضؾقؿل ألصرؼؼقا)اظربغاعج اظعادي  –اظضقابط سؾك ادلقزاغقة  -11

ُأوِصلمبأنمؼطؾؼمادلؽؿبماإلضؾقؿلمألصرؼؼقأامبوأقرةمأطـأرمممم

صراعًةماذرتالماحلوقلمسؾكمعقاصؼةمعلأؾؼةمعأـمعؽؿأبمممم

االدرتاتقفقةمواظؿكطأقطموإدارةمادلأقاردمضؾأؾمحتؿأؾمأيممممم

ادلكوواتماظؿزاعاتموغػؼاتمتؿطؾبمإجراامتغقرياتميفم

عؾؿزممبأنمؼـػذمباظؽاعؾمطالماجلأاغؾنيمعأـممممادلؽؿبماإلضؾقؿلمألصرؼؼقا

اظؿقصقةموذظؽ،ميفمصمؾةمأعأقر،مسأـمررؼأؼمضأؿانمتؾؼألمتأرخق ممممممم

خطلمعـمعؽؿبماالدرتاتقفقةمواظؿكطقطموإدارةمادلأقاردمضؾأؾماظؾأدامممم

م.يفمتـػقذمادلقزاغقة

 

ألصرؼؼقامهذهممدقفريمتؼققؿمعدىماعؿـالمادلؽؿبماإلضؾقؿل

اظؿقصأقةميفمإرأارمعراجعأأةماحللأاباتماظأيتمدأأُؿفرىميفممممم

 .0288-0282غفاؼةمصرتةماظلـؿنيم
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سؾكمعلأؿقىماظاغأاعجممممأعرؼؽلأظػمدوالرمم822تؿفاوزم

ظؽؾمبرغاعجمسؾكمعلؿقىمبأابمممأعرؼؽلأظػمدوالرمم02و

وؼؾأزممأنممم.ادلقزاغقةموسؾكمعلؿقىماجلفةمادلكوأ مهأامم

زمأأددمرؾأأبماظؿققؼأأؾمادلؼأأدممعأأـمادلؽؿأأبماإلضؾقؿأألممممم

ألصرؼؼقا،مواظذيمضدمؼدرجميفماظؿؼرؼرماظأدوريمظؾؿقزاغقأة،ممم

كووأةمادلأرادمحتقؼؾأفا،موعوأدرماظؿكوأق ممممممادلؾاظغمادل

ظؾـؼأأؾمبأأنيماظأأااعجمأومأبأأقابمادلقزاغقأأة،موأدأأؾابمأوممم

م.عاراتماظـؼؾ
م

وأذأأفعمأؼضأأامادلؽؿأأبماإلضؾقؿأألمألصرؼؼقأأامسؾأأكماظعؿأأؾم

بوأأقرةمعؿلأأؼةميفمحأأدودمادلؾؾأأغمادلكوأأ مادلؤدلأألمممم

 .ادلـوقتمسؾقفموصؼًامظاغاعجماظعؿؾموادلقزاغقة

 (ادلؽتب اإلضؾقؿل ألصرؼؼقا)ادلشارؼع  –اظضقابط سؾك ادلقزاغقة  -10

أوصقُتمبأنمؼقاصأؼمادلؽؿأبماإلضؾقؿألمألصرؼؼقأامسؾأكمأنمممممم

ادلشأروعممزماولمعلؤوظقمادلقزاغقةماظعؿؾميفمحدودمعقزاغقةم

ادلعؿؿأأدةمظاغأأاعجماظؿعأأاونماظأأؿؼ ،مويفمحاظأأةمعشأأروعممم

حلابماألعاغة،ميفمحأدودمادلؾأاظغماظـؼدؼأةمادلؼدعأةمعأـمممممم

ماجلفةمادلادمة

وظضؿانمتقاصرماألعقالمظؾؿشأروعمضؾأؾمحتؿأؾماالظؿزاعأاتممممم

واظـػؼات،مؼـؾغلمأنمؼـظرمعلؤولمادلقزاغقةميفمادأؿكداممم

ععمػذهماظؿقصقةموؼشريمإشممأنموحأدةممؼؿػؼمادلؽؿبماإلضؾقؿلمألصرؼؼقام

اظاجمةماإلضؾقؿقةماظيتمُأغشؽتمحدؼـًامدؿؿقشممادللأؤوظقةمسأـمتـأاولمممم

ادلشأأارؼعموعقزاغقاتفأأام/ػأأذهمادللأأائؾمودرتصأأدمسأأـمطـأأبماظأأااعجم

 .باظطرؼؼةماظيتمأوصكمبفامعراجعماحللاباتماخلارجل

دقفريمتؼققؿمعأدىماعؿـأالمادلؽؿأبماإلضؾقؿألمألصرؼؼقأاممممممم

صقةميفمدقارمعراجعةماحللاباتماظيتمدأُؿفرىممهذهماظؿق

 .0288-0282يفمغفاؼةمصرتةماظلـؿنيم
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ؾقأةمخأارجممماظؽشػماخلأاتمباالظؿزاعأاتمواظـػؼأاتماظػعممم

اظـظامماظؼائؿمبغقأةمعؿابعأةماظرصأقدماظـؼأديمظؾؿشأروعمأومممممم

احللابمإشممأنمؼؿؿمإدراجمضقابطميفماظـظامممتـعماإلغػارم

م.اظزائد

وإذامطأأانماظرصأأقدماظـؼأأديمعـكػضأأًاموتقجأأدمحاجأأةمإشمم

احلوقلمسؾكمغؼدمإضايفمعـماجلفةمادلادمةموسؾكماظـقأقمم

علأأؤولمادلطؾأأقبميفماتػأأارمادلشأأروع،مؼأأؿعنيمأنمؼؾؾأأغممم

حمادؾةمم–ذعؾةماظشؤونمادلاظقةم"ادلقزاغقةمبوقرةمساجؾةم

باحلاجةمإشممتقجقفمرؾبمظؾقوقلمسؾكمأعقالمم"ادلشارؼع

عقاصؼأأةم/وأنمؼؼأأدممتـؼأأقسمادلقزاغقأأةماظأأذيمؼؿطؾأأبمضؾأأقل

اجلفةمادلادمةمبغقةمعـعمحتؿقؾمعشارؼعمحلابماألعاغةم

 .رصقدًامغؼدؼًامدؾؾقًا

 ادلقاد ادلؿؾقطة شري ادلستفؾؽة -11

إجراامادؿعراضمعؽـػمظؾؿعاعالتمم(8):مأوصلممبامؼؾل

إجأأأراامتلأأأقؼةمدورؼأأأةموحمدَّثأأأةممم(0)احملادأأأؾقة؛مو

ظلأأأفالتماجلأأأردمبأأأنيمادلؽاتأأأبماظالعرطزؼأأأةموادلؼأأأرم

م48إسدادموتؼدؼؿماظـؿقذجماإلداريمرضأؿممم(3)اظرئقلل؛مو

 .يفماظقضتماحملددم83واظـؿقذجماإلداريمرضؿم

تؿػؼمادلـظؿةمععمػذهماظؿقصأقة،موتؤطأدمأنمػأذهماظعؿؾقأاتمعدرجأةمممممم

ضأأؿـمغطأأارماالدأأؿعراضماألودأأعمظؾؿغأأقرياتمواظؿقلأأقـاتميفمممممم

اظعؿؾقاتمادلطؾقبةمظدسؿماحملادؾةمبشأنمادلأقادمادلؿؾقطأةمواظقحأداتمممم

 .يفمإرارمادلعاؼريماحملادؾقةماظدوظقةمظؾؼطاعماظعامواألجفزةم

بأأاظـظرمإشمماالدأأؿعراضماألودأأعمغطاضأأًامهأأذهماظعؿؾقأأاتمم

ادلقصكمبفاميفمإرارمعؿطؾؾاتمادلعاؼريماحملادأؾقةماظدوظقأةممم

ظؾؼطاعماظعام،مدقفرىماظؿقؼؼمعـمذظؽممبفأردمأنمُؼؾؾَّأغممم

سـماطؿؿالموضعماخلطقلماظؿقجقفقةمواإلجراااتمادلؿعؾؼأةمم

ذامادلقضقعميفمإرارمعشروعمادلعاؼريماحملادأؾقةماظدوظقأةمممبف

 .ظؾؼطاعماظعام
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 (ادلؽتب اإلضؾقؿل ألصرؼؼقا وادلؽتب اإلضؾقؿل ألعرؼؽا اظالتقـقة واظؽارؼيب)اختصاصات سؼقد اخلرباء االدتشارؼني  -12

أوصقُتماإلدارةمبإصدارمخطقلمتقجقفقةمومنأقذجمعقحأدممم

اظـأأقاتجمم(8):مؼؿضأأؿـماخؿواصأأاتمطأأؾمسؼأأدموزمأأددم

عقاسقأدممم(0)ادلؾؿقدةمواظؼابؾةمظؾؼقاسمظؾعؿؾمادلطؾأقب؛موم

غفائقةمظؿلؾقؿماظـقاتجموتػاصقؾمسـماظؽقػقةماظيتمرمأبمم

عؤذأأراتمأداا،مضأأؿـمأعأأقرممم(3)وممبفأأامإمتأأامماظعؿأأؾ؛م

اإلدارةماخلطأأقلماظؿقجقفقأأأةمممأصأأأدرتأخأأرى،موضأأدممم

وأوصأقُتممطأذظؽمبأأنمتؽأقنماالخؿواصأاتمممممم.مواظـؿقذج

المؼؿفأزأمعأـمممممطفزا(معؾقؼعـؾم)اضسمعرتؾطةممبرجعمو

االتػار،موأضد رمخطةماإلدارةماظراعقةمإشممدعجمذظؽمطفأزامم

 .عقزاغقةمدسؿماظااعجمواإلدارةعـم

م6ُؼرجكماظرجقعمإشمماظؿعؾقأؼمسؾأكماظؿقصأقةممممم–ُغػذتمػذهماظؿقصقةم

 .أساله

م.ميؽـماسؿؾارمػذهماظؿقصقةمضدمغُُػذت
م

أغأأ مدأأسؿؿدماظؿقصأأقةمإذامطاغأتمادلؽاتأأبمادلعـقأأةممممبقأدم

 .تلؿكدمماظـؿقذجمادلقحدماظذيمأعرمبفمادلؼرماظرئقلل

 (ادلؽتب اإلضؾقؿل ألصرؼؼقا)دداد ادلباظغ  -13

بقـؿأأامأضأأدرمجفأأقدمادلـظؿأأةمدلـأأعمتأأراطؿمدأأؾػماظلأأػرممم

ودلقاصؾةموػقضماظلأؾػمادللأؿقؼة،مؼـؾغألمظؾؿؽاتأبممممم

دائرةمادلقاردماظؾشرؼةموعطاظؾاتمذاتماظوؾةمأنمتـلؼمععم

صمأعممومردمغػؼاتماظلػر،مبقدابلت،معأـمأجأؾمعؿابعأةممم

اظلؾػمعـماخلاااماالدؿشارؼنيماظلابؼنيماظذؼـمحوأؾقامم

وأوصأقُتممم.مباظػعؾمسؾكماألتعابماظـفائقأةماخلاصأةمبفأؿممم

أؼضأأأامبأأأأنمتأأأدرجمادلـظؿأأأةميفماخؿواصأأأاتماخلأأأؾريم

،م(027اظػؼأرةمم)طؿامالحظمعراجعماحللاباتماخلأارجلميفمتؼرؼأرهممم

تقجأأدمباظػعأأؾمإجأأراااتمظعأأدممصأأر ماألتعأأابماظـفائقأأةمظؾكأأااام

والمؼأؿؿماظأدصعمعأـمممم.ماالدؿشارؼنيمإشممأنمتؿؿمتلقؼةمصمقأعماظلأؾػمم

لؿقؼةماظدصعمإالمبعدماحلوقلمسؾكمعقاصؼأةممجاغبموحدةماظػقاتريمادل

ورمأأريمرصأأدماظلأأؾػم.موحأأدةماظلأأػرممبرطأأزماخلأأدعاتمادلشأأرتطة

ادللؿقؼةمرصدًامعشرتطًامبنيمعلؤولمادلقزاغقةمووحأدةمادلؼؾقضأاتميفممم

م.ذعؾةماظشؤونمادلاظقة

دقفريمتؼققؿمعدىماعؿـالمادلؽؿبماإلضؾقؿلمألصرؼؼقامهذهم

اظؿقصقةميفمدقارمعراجعأةماحللأاباتماظأيتمدأُؿفرىميفممممم

 .0288-0282مغفاؼةمصرتةماظلـؿني
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اظلأػرمماالدؿشاريماذرتالمتؼأدؼؿمعطاظؾأةمردمعوأروصاتمممم

وادرتدادمدؾػةماظلػرمادللؿقؼةموذظؽمسـدمدصعماألتعأابمم

 .اظـفائقة

م
وباإلضاصةمإشممذظؽ،مؼؤطدمادلؽؿبماإلضؾقؿألمألصرؼؼقأامأغأفمضأدمأرؾأؼمممممم

ظؿقؾقؾمتدصؼماظعؿؾمبفد مترذقدماظعؿؾقأاتمممعؤخرًامعشروسًامداخؾقًا

اظراػـة،موعـمادلؿقضأعميفمشؿأارمذظأؽمدعأجماظؿقصأقةمذاتماظوأؾةميفممممممم

 .تدصؼاتماظعؿؾماظداخؾقةماجلدؼدةماخلاصةمبف

 حاالت اظتأخري يف اإلبالغ اظـفائل وسؿؾقات اإلشالق -إدارة ادلشارؼع  -14

ُأطأأررمضأأرورةمبأأذلمأضوأأكماجلفأأقدمعأأـمأجأأؾماظؿؼقأأدممم

 .باحلدودماظزعـقةمظؿـػقذمادلشارؼعموإطؿاها

تؿػأأؼمادلـظؿأأةمعأأعمػأأذهماظؿقصأأقة،موتلأأّؾؿمباظؿقأأدؼاتمادلؿؿـؾأأةميفمم

ُؼرجأكماظرجأقعمإشممممم–حاالتماظؿأخريميفمسؿؾقاتمإشأالرمادلشأارؼعممم

م.أسالهم7اظؿعؾقؼمسؾكماظؿقصقةم
م

وصضاًلمسـمذظؽ،مصإنمصرؼؼماظؿؼارؼرميفمإدارةماظؿعاونماظؿؼ معامصؿأئمم

ماظااعجمادلقداغقةمإدارةغظاممععؾقعاتمؼعؿؾميفمتعاونموثقؼمععمصرؼؼم

وععمعلؤوظلمادلقزاغقةمبغقةماظؿؼؾقؾمإشممأدغكمحدمعـماظؿأأخرياتميفمم

وخبوقتماظؿؼارؼرماظـفائقةمادلـؿظرةماظأيتمم.مإشالرمسؿؾقاتمادلشارؼع

حأأددػامعراجأأعماحللأأاباتماخلأأارجل،مُضأأدعتمصمقأأعماظؿؼأأارؼرممم

م.بادؿــاامثالثة،موُأشؾؼتمادلشارؼعماخلاصةمبفامعـمحقثماظعؿؾقات

م

م

م

 

الحظمعراجعماحللأاباتماخلأارجلموجأقدمتأأخرياتميفممممم

تـػقذمعشارؼعمأثـاامعراجعةماحللاباتماحلاظقةمخبوقتم

ادلؽؿبماإلضؾقؿألمآلدأقامواحملأقطماهأادئموادلؽؿأبمدونمممممم

 .اإلضؾقؿلمألوروباماظقدطكمواظشرضقة
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 (ممثؾ عـظؿة اظػاو، مجفقرؼة الو اظدميؼرارقة اظشعبقة)تسجقؾ ادلصروصات  -15

ووأق ممم(8):مُأوِصلمممـؾمادلـظؿةميفمالوسممبأامؼؾألمم

ادلقزاغقةماظضرورؼةمخلدعاتماظعؿأؾماإلضأايفمسـأدمإسأدادممممم

ضؿانمتقاصرماألعقالمضؾؾمصر مم(0)تؼدؼراتمادلقزاغقة؛مو

ادأأأؿكداممم(3)ادلأأأدصقساتمغظأأأريمػأأأذهماخلأأأدعات؛مو

م.احللاباتمادلـادؾةميفمتلفقؾمػذهمادلدصقسات

 

ويفماظقاضعمصإنم.مصقة،ماظيتمُغػذتمباظؽاعؾتؿػؼمادلـظؿةمععمػذهماظؿق

ادلؽؿبماإلضؾقؿلمآلدقامواحملقطماهادئمضدمضام،ممتشقًامعأعمدقادأةممم

إضػااماظالعرطزؼةمعـمادلؼأرماظرئقلألميفماجتأاهمادلؽاتأبماإلضؾقؿقأة،مممممم

بؿكوق معقزػمممـؾمظشؾؽةماظػاومظرصأدمحاظأةمادلقزاغقأةميؿقأعممممم

م.ادلؽاتبماظؼطرؼةميفمادلـطؼة

 

 .ارمػذهماظؿقصقةمضدمُغػذتميؽـماسؿؾ

 اظتقصقات اهلاعة

 (ممثؾ اظػاو يف غقجريؼا)سدم وجقد عقاسقد تسؾقؿ خبصقص أواعر اظشراء  –ادلشرتؼات  -16

بأأنمتـظأرمادلؽاتأبمادلقداغقأةميفمتـػقأذماالذأرتالممممممممُأوِصل

اخلاتمباإلصواحمسـمادلقاسقدماحملددةمظؾؿلؾقؿميفمأواعأرمم

اظشرااماظيتمدؿؼدممإشمماظؾائعنيمواظأيتمؼـؾغألمأنمؼقاصأؼمممم

م.سؾقفاماظؾائعقن

 

ومتشأقًامعأعممم.متؿػؼمادلـظؿةمععمػذهماظؿقصأقةماظأيتمُغػأذتمباظؽاعأؾمممم

ؼلؿكدممادلؿـؾماظؼطريمظؾػأاوممتقصقةمعراجعماحللاباتماخلارجل،م

يفمغقفريؼأاماآلنمسؾأأكمدأأؾقؾماحلوأأرمأواعأرمذأأراامحمؾقأأةمتؿضأأؿـممم

م.عقاسقدماظؿلؾقؿ

 

م.ميؽـماسؿؾارمػذهماظؿقصقةمضدمُغػذت

 

 


