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تقديم
أص دددرو دول ددة الكوي ددت ممار ددة اد د وزارة المالي ددة ال دددليل اأرا ددادف لمااد دراو تقي دديم أدا ا ف ددا ال ك ددوم
والمسددا لة الماليددة بالررددة ال ربيددة (ترجمددة لردددليل النددادر عددل سددكرتارية الب د الدددول –  – PEFAعددا
 )6100وذل د ا د يو يددو  6102وق ددد روع د ا د ه ددتا ال دددليل اسددتندا المن ددفر او الف ي ددة والم ددال ايم ددا
يستند ا ظا المالية ال امة ا دولة الكويت.
وم ت عا  6106بدأو سكرتارية الب

الدول ا إعدداد تقريدر مدا ي برد ترييدر عردي الددليل الندادر ع دا اد

 6100م ت عدا  6106حددا ت سدي او ت ددل إلدي سدد الاردراو الرئيسدية – ت ددي أالدل الممارسداو
المقبولة – ت زيز مجاأو الل ف ا األدا  ،ولم يكل المقنود م ا التريدر اد هددل البيفدا (  ) PEFAأو
إضد ال المقار دة بديل ال تدائر عبدر السد واو وبمدرور الوقدت لمدا ل دت ال ةقدة مددل أهميدة بالردة اد الوقدول عرددي
مدددت تفددور أدا اأ فددا ال ددا والمسددا لة الماليددة إيجابددا أو سددربا  ،وعرددي ضددو ذل د ألريددت ددة مااددراو
وأضيفت أرب ة  ،وبررت مجموعة الماادراو  10ماادر ب دد أك كا دت  62ماادرا وأصدب ت األب داد  42ب ددا
ب د كا ت  62ب دا ولمزيد مل الم روماو عل تر المتريراو يمكل الرجوع إلي الموقع األكترو د لسدكرتارية
الب

الدول www.pefa.org

وب د اأ ت ا مل ترد الت سدي او وولدوع ا لرمرحردة التجريبيدة أصددرو سدكرتارية الب د الددول ()PEFA
اد د عدددا  6102المجر ددد األول  :تقي دديم أدا اأ فد ددا ال ك ددوم والمسدددا لة المالي ددة ،عمري ددة تنف ددي وإدارة
واسددتندا اأ فددا ال ددا والمسددا لة الماليددة الددتف يدوار إرادداداو لمسددتندم اأ فددا ال ددا والمسددا لة الماليددة
وأص اب المنر ة األورت بشأك المراحدل والنفدواو الرئيسدية اد عمريدة التقيديم .دم المجردد الادا  :تقيديم
أدا ا فا ال ا والمسا لة الماليدة "الددليل التفبيقد " الدتف يقدد إراداداو تق يدة تفنديرية حدول تسدجيل 10
ماا ددرا لد دألدا و  42م ددل أب دداد ا ف ددا ال ددا والمس ددا لة المالي ددة  6102بم ددا اد د ذلد د متفرب دداو البيا دداو
ومنادرها وحساب ا وت ريفات ا .ويتلمل الدليل الميدا أيلا قائمة المنفر او.
واتباعا لر ر التف تم ع د صدور الدليل اأراادف لتقييم أدا اأ فا ال كوم والمسا لة المالية PEFA
عا ( 6102استراادا بالدليل الندادر عدل سدكرتارية الب د الددول ) PEFAعام  ،)6100اقدد رأيدت مدل
واجب وعري ضو وبرت وبدعم مدل السديد  /وكيدل وزارة الماليدة ،أك أضدع بديل بيددف الم تمديل بموضدوع تقيديم

أدا اأ فددا ال كددوم والمسددا لة الماليددة ترجمددة لرمجرددد الاددا  :الدددليل التفبيق د لتقيدديم أدا اأ فددا ال ددا

والمسددا لة الماليددة ( النددادر عددل سددكرتارية الب د الدددول  ) 6102 PEFAلررددة ال ربيددة  ،بالشددكل الددتف
يس ل م ه ا م منفر اته الف ية والمالية المةئمة والمسايرة ل ظا المالية ال امة ا دولة الكويت.

واهلل ولي التوايق
سمير عبد الفتاح إبراهيم
المستشار المال
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Measuring performance indicators and dimensions
قياس مااراو األدا وأب اد
PILLAR ONE: Budget reliability
الركيزة األولي  :مو وقية الميزا ية
PI-1. Aggregate expenditure outturn
الماار (  ) 0واتر إجمال اأ فا ال ا
PI-2. Expenditure composition outturn
الماار رقم (  ) 6مكو او واتر اأ فا ال ا
PI-3. Revenue outturn
الماار رقم (  ) 3واتر اأيراداو ال امة
PILLAR TWO: Transparency of public finances
الركيزة الاا ية :افااية المالية ال امة
PI-4. Budget classification
الماار رقم (  ) 4تن يف الميزا ية
PI-5. Budget documentation
الماار رقم (  ) 5و ائق الميزا ية
PI-6. Central government operations outside financial
reports
الماار رقم (  ) 2عمرياو ال كومة وارج الميزا ية
PI-7. Transfers to sub national governments
الماار رقم (  ) 7الت ويةو إلي ال كوماو دوك الوط ية
( ا اأك دولة الكويت ه ال يئاو ذاو الميزا ياو المر قة والماسساو

وال يئاو ال امة ذاو الميزا ياو المستقرة )
PI-8. Performance information for service delivery
الماار رقم (  ) 8م روماو األدا عل الندماو المقدمة
PI-9. Public access to fiscal information
الماار رقم (  ) 9وصول الجم ور إلي الم روماو المالية
PILLAR THREE: Management of assets and
liabilities
الركيزة الاالاة :إدارة األصول والمفروباو
PI-10. Fiscal risk reporting
الماار رقم (  ) 01اأبةغ عل المناطر المالية
PI-11. Public investment management
الماار رقم (  ) 00إدارة اأستاماراو ال امة
PI-12. Public asset management
الماار رقم (  ) 06إدارة األصول ال امة
PI-13. Debt management
الماار رقم (  ) 03إدارة الديل ال ا
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129
121
125

175
152
192
612
612
661
669
617
611
621
621
625
677
675
652

PILLAR FOUR: Policy based fiscal strategy and
budgeting
الركيزة الراب ة السياسة المالية المست دة عري اأستراتيجية المالية والميزا ية
PI-14. Macroeconomic and fiscal forecasting
الماار رقم (  ) 04اأقتناد الكر والت با المال
PI-15. Fiscal strategy
الماار رقم (  ) 05اأستراتيجية المالية
PI-16. expenditure budgeting perspective in Mediumterm
الماار رقم (  ) 02الم ظور المتوس األجل ا إعداد ميزا ية ال فقاو
PI-17. Budget preparation process
الماار رقم (  ) 07م ر إعداد الميزا ية
PI-18. Legislative scrutiny of budgets
الماار رقم (  ) 08ا ص السرفة التشري ية لرميزا ية
PILLAR FIVE: Predictability and control in budget
execution
الركيزة النامسة  :الت با والمراقبة عري ت فيت الميزا ية
PI-19. Revenue administration
الماار رقم (  ) 09إدارة ا يراداو
PI-20. Accounting for revenue
الماار رقم (  ) 61الم اسبة عل اٌ يراداو
PI-21. Predictability of in-year resource allocation
إمكا ية الت با بتننيص الموارد ا الس ة
PI-22. Expenditure arrears
الماار رقم (  ) 66متأوراو ال فقاو
PI-23. Payroll controls
الماار رقم (  ) 63المراقبة عري جدول الرواتب
PI-24. Procurement
الماار رقم (  ) 64المشترياو
PI-25. Internal controls on non-salary expenditure
الماار رقم (  ) 65المراقبة الداورية عري ال فقاو لرير المرتباو
PI-26. Internal audit
الماار رقم (  ) 62التدقيق الداور
PILLAR SIX: Accounting and reporting
الركيزة السادسة  :الم اسبة وا بةغ
PI-27. Financial data integrity
الماار رقم (  ) 67سةمة البيا او المالية
PI-28. In-year budget reports
الماار رقم (  ) 68تقارير الميزا ية ا الس ة
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691
111
116
111
166

PI-29. Annual financial reports
الماار رقم (  ) 69التقارير المالية الس وية
PILLAR SEVEN: External scrutiny and audit
الركيزة الساب ة  :الف ص النارج والتدقيق
PI-30. External audit
الماار رقم (  ) 31المراج ة النارجية
PI-31. Legislative scrutiny of audit reports
الماار رقم (  ) 30ا ص السرفة التشري ية لتقارير المراج ة
Glossary
قائمة المنفر او
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قائمة اأوتناراو والمنتنراو
المنفرح
BCG
CEO
CG
COFOG
DAC
DeMPA
DMS
EUR
FAQs
FY
GDP
GFS
GG
IAU
IAASB
ISA
ISO
MoF

البياك
budgetary central government
)ميزا ية ال كومة المركزية ( ا اأك الكويت ه ميزا ية الوزاراو وا داراو ال كومية
Chief Executive Officer
الرئيس الت فيتف
central government
ال كومة المركزية
Classifications of Functions of Government
تن يفاو وظائف ال كومة
Development Assistance Committee of OECD
لج ة مساعدة التفوير لم ظمة الت اوك والت مية اأقتنادية
Debt Management Performance Assessment
تقييم أدا إدارة الديل
debt management strategy
استراتيجية إدارة الديل
Euro
اليورو
frequently asked questions
األسئرة المكررة
fiscal year
الس ة المالية
gross domestic product
ال اتر الم ر ا جمال
government financial statistics
إحنائياو مالية ال كومة
General government
ال كومة ال امة
Internal Audit Unit
وحدة المراج ة الداورية
International Auditing and Assurance Standards Board
المجرس الدول لمراج ة ال ساباو وم ايير اللماك
International Standards on Auditing
الم ايير الدولية لرتدقيق
International Standards Organization
م ظمة الم ايير ال المية
Ministry of Finance
وزارة المالية
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OECD

PC
PFM
PI
PPP
SAI
SNG
TSA
USD

Organization for Economic Co-operation and Development
م ظمة الت اوك اأقتنادف والت مية
public corporation
الماسسة ال امة
public financial management
ا دارة المالية ال امة
PEFA indicator
ماار ا فا ال ا والمسا لة المالية
public-private partnership
اراكة القفاعيل ال ا والناص
Supreme Audit Institution
هيئة الرقابة ال ريا
sub national government
) ال كومة دوك الوط ية ( تمال ا الكويت – ال يئاو المر قة والماسساو المستقرة
Treasury single account
حساب النزي ة الموحد
United States dollars
الدوأر األمريك
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دليل تقييم اإلنفاق العام واملساءلة املالية 6112
اجمللد الثاني :الدليل امليداني لتقييم اإلنفاق العام واملساءلة املالية
مقدمة

عن االنفاق العام واملساءلة املالية ( ) PEFA

يوفر برنامج اإلنفاق العام واملساءلة املاليةة إطدارا لتقيديم قداط القدوة واللد ف اد

ا دارة الماليددة ال امددة وا بددةغ ع ددا باسددتندا ماا دراو كميددة لقيدداس األدا  .ولقددد تددم تنددميم
ظا ا فا ال ا والمسا لة المالية لتواير لم ة عل أدا إدارة الشاوك المالية ال امة ا قاط

م ددددة مددل الوقددت باسددتندا م جيددة يمكددل تكرارهددا اد التقييمدداو المت اقبددة ،ويتلددمل إطددار
ا فددا ال ددا والمسددا لة الماليددة تقريددرا يقددد لم ددة عامددة عددل ظددا إدارة الشدداوك الماليددة ال امددة

وقياس قائم عري األدلدة مقابدل  30ماادرا لدألدا  .كمدا يقدد تقييمدا لر دار المترتبدة عردي األدا

ال ددا لر ظددا وال تددائر المرإلوبددة لددلدارة الماليددة ال امددة .وهددو يددوار أساسددا لرتنفددي للصددةح،

وال وار بشأك اأستراتيجية واألولوياو ،ومراقبة التقد .

إن اإلنفاق العام واملساءلة املالية هدو أداة تسداعد ال كومداو عردي ت قيدق ت سدي او
مستدامة ا ممارساو إدارة الشاوك المالية ال امة مل وةل تدواير وسديرة لقيداس ورصدد األدا

مقابل مجموعة مل المااراو عبر مجموعدة مدل الماسسداو والد ظم وال مريداو ا داريدة ال امدة

الم مة.

وتستند منهجية اإلنفاق العام واملساءلة املالية إلي الم ايير الدولية والممارساو
الجيدة بشدأك الجوا دب ال اسدمة اد إدارة الشداوك الماليدة ال امدة ،كمدا حدددها الممارسدوك مدل

ذوف النبددرة .ويتلددمل تقريددر ا فددا ال ددا والمسددا لة الماليددة تقريددر أدا ا دارة الماليددة ال امددة
لر كومددة الددتف يقددد درجدداو ماا دراو تسددت د إلددي األدلددة وي رددل ال تددائر مددل حي د األدلددة

الموج ددودة .وهد د تش دددد عر ددي الد د ر ال ددتف تق ددود البر ددداك لت س دديل األدا وموا م ددة أصد د اب
المنر ة حول األهدال المشتركة.
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وحتدد تقارير اإلنفاق العام واملساءلة املالية البيئدة اأقتندادية التد يواج دا القفداع
ال ددا  ،وت دددرس طبي ددة اأس ددتراتيجية والتنف ددي الق ددائم عر ددي السياس دداو ،وت ر ددل كيفي ددة ت في ددت

القراراو المت رقة بالميزا ية.

تددرس تقييمدداو ا فدا ال ددا والمسددا لة الماليدة اللددواب التد تسدتندم ا ال كومدداو للددماك

ال نول عري الموارد واسدتندام ا عردي ال دو الم شدود .ويدوار إطدار ا فدا ال دا والمسدا لة
الماليددة إطددارا لتقيدديم الشددفااية والمسددا لة مددل حيد الوصددول إلددي الم رومدداو وا بددةغ ومراج ددة

ال ساباو وال وار بشأك سياساو وإجرا او إدارة الشاوك المالية ال امة.
ويراع د ظددا ا فددا ال ددا والمسددا لة الماليددة الماسسدداو والقددوا يل والرددوائح والم ددايير الت د

تسددتندم ا ال كومدداو ا د عمريددة إدارة الشدداوك الماليددة ال امددة .ويدددرس التقريددر أيلددا ال تددائر
ال ااددئة عددل تشددريل إدارة الشدداوك الماليددة ال امددة اد مجدداأو رئيسددية ماددل مددردوداو الميزا يددة،

وا الية اللواب  ،وحسل توقيت ا بةغ والتدقيق.

وتستند ال كوماو ا فا ال ا والمسا لة الماليدة لر ندول عردي لم دة عدل أدائ دا النداص

ا د إدارة الشدداوك الماليددة ال امددة .ويددوار ظددا ا فددا ال ددا والمسددا لة الماليددة أساسددا مشددتركا
لف ددص أدا ا دارة المالي ددة ال امدددة عب ددر ال كوم دداو الوط ي ددة ودوك الوط ي ددة .وبا ض ددااة إلد ددي
ال كوم دداو ،ا ددتك المس ددتندميل اقو ددريل لل ف ددا ال ددا والمس ددا لة المالي ددة يش ددمل م ظم دداو

المجتمع المد والماسساو ا مائية الدولية .وتتيح درجاو وتقارير ا فا ال دا والمسدا لة
المالية لجميع مستندم الم روماو ال نول عري لم ة سري ة عدل قداط القدوة واللد ف اد

ظا إدارة الشاوك المالية ال امة ا البرد .ويرت المسدتندموك أيلدا اق دار المترتبدة عردي تدائر

األدا ا جمالية لألهدال الرئيسية لة لباط المال  ،وتننيص المدوارد اأسدتراتيجية ،وتقدديم

الندددماو بكفددا ة .وبالتددال يس د م ت ريددل ا فددا ال ددا والمس دا لة الماليددة ا د ال ددوار بشددأك
ال اج ددة واألولوي دداو ص ددةح إدارة الش دداوك المالي ددة ال ام ددة .وبا ض ددااة إل ددي التوجي دده لرت ري ددل
وا بةغ ،يوار بر امر ا فا ال ا والمسا لة المالية الدعم والمراقبة وت ريل تقييماو ا فا

ال ددا والمس ددا لة المالي ددة .تق ددد أما ددة ا ف ددا ال ددا والمس ددا لة المالي ددة ن ددائح مجا ي ددة ح ددول
اسددتندا ا فددا ال ددا والمسددا لة الماليددة كأحددد منددادر الم رومدداو ال ديدددة لف ددص وت سدديل

أدا ا دارة المالية ال امة.
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حول دليل اإلنفاق العام واملساءلة املالية لعام 6112
إك الررض مل دليل " ا فا ال ا والمسا لة المالية " هو تزويد المسدتندميل (أف المسدئوليل
ال كد ددومييل والمقيمد دديل والشد ددركا ا د د الت ميد ددة اقود ددريل مد ددل أص د د اب المند ددر ة الم تمد دديل)
بتوجي دداو اددامرة بشددأك تنفددي وت فيددت واسددتندا التوجي دداو التق يددة المفنددرة ل ددا 6102
بشأك تقييم جميع مااراو األدا ال  30و  94ب دا وإعدادها تقرير ا فدا ال دا والمسدا لة
المالية .ويشمل أيلا.
يقدم الكتيب يف أربعة جملدات منفصلة:
(  ) 1اجمللد األول  :تقيديم ا فدا ال دا والمسدا لة الماليدة عمريدة تنفدي وإدارة واسدتندا
ا فا ال ا والمسا لة المالية التف سيوار إرااداو لمستندم ا فا ال ا والمسا لة المالية
وأص اب المندر ة اقودريل بشدأك المراحدل والنفدواو الرئيسدية اد عمريدة تقيديم ا فدا ال دا
والمسا لة المالية.
(  ) 2اجمللد الثاني  :تقيديم ا فدا ال دا والمسدا لة الماليدة "الددليل التفبيقد " الدتف يقدد
إرااداو تق ية تفنيرية حول تسجيل  30ماارا لألدا و  94مل أب اد ا فا ال دا والمسدا لة
المالية  6102بمدا اد ذلد متفربداو البيا داو ومندادرها وحسداب ا وت ريفات دا .ويتلدمل الددليل
الميدا

أيلا قائمة المنفر او.

(  ) 3اجمللةةد الثالة

 :إعدداد تقريددر ا فدا ال ددا والمسدا لة الماليدة الددتف ي ددد موذجددا

وت ريماو عداد تقرير ا فا ال ا والمسا لة المالية.

(  ) 4اجمللد الرابع  :م روماو تكميرية لتقييم أدا إدارة المالية ال امة الت ستقد م روماو
ع ددل ال ةق ددة ب دديل ا ف ددا ال ددا والمس ددا لة المالي ددة ل ددا  6102وأدواو التش ددنيص التكميري ددة
األورت وإمكا ية استكمال تقييم ا فا ال ا والمسا لة المالية مع م روماو أورت.
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والغرض من هذا الةدليل هدو أك يكدوك و يقدة دي اميكيدة سديتم ت دديا ا با تظدا اسدتجابة
لرقل ددايا والمن دداول (اأهتمام دداو) وإليره ددا م ددل األس ددئرة التد د يفرح ددا المس ددئولوك ال كومي ددوك
والمقيموك وإليرهم مل أص اب المنر ة.
وسدديتم ا عددةك عددل الت ددديااو الدوريددة لركتيددب عرددي الموقددع ا لكترو د تقيدديم اأ فددا ال ددا
والمسا لة المالية (  ) PEFAعري ال واك التال .www.pefa.org :
ولتس د يل اأسددتندا  ،تددم تكددرار م تددوت تقريددر ا فددا ال ددا والمسددا لة الماليددة  6102ضددمل
األجزا ذاو النرة مل الدليل (وواصة المجرد الاا ) لتفادف ال اجة إلي ا حالة المرج ية بيل
منترف المجرداو وا طار.
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اجمللد الثاني :الدليل امليداني لتقييم اإلنفاق العام واملساءلة املالية
لعام 6112

والرددرض مددل المجرددد الاددا مددل كتيددب "ا فددا ال ددا والمسددا لة الماليددة" (الكتيددب) ،والدددليل
الميدددا لتقيدديم ا فددا ال ددا والمسددا لة الماليددة ("الدددليل الميدددا ") هددو تزويددد مسددتندم

ا فا ال ا والمسا لة المالية بتوجي او موسد ة بشدأك تفبيدق ا فدا ال دا والمسدا لة الماليدة
ل ا  6102ب د اأصدار ال ا عل و يقة ا طار ا ابراير .6102 ،0

ويتوسع الدليل الميدا ا و يقة إطار عمل ا فا ال دا والمسدا لة الماليدة ل دا  6102مدل

وةل تواير توجي او وتوضي او وت ريفاو إضااية ايما يت رق بتقييم وتسجيل درجة كل ماار

وب د األهم مدل ذلد  ،باسدتا ا القسدم المت ردق بشدكل وم تدوت تقريدر ا فدا ال دا والمسدا لة
الماليددة (الددتف يرفيدده المجرددد الاال د مددل الكتيددب) ،اددتك الدددليل الميدددا ي فددوف عرددي جميددع
الم روماو الواردة ا و يقة ا طار ال ا ل ا .6102

وب ا عري ذلد  ،ي تداج المقيمدوك الدتيل يقومدوك بأعمدال ميدا يدة اقد إلدي الرجدوع إلدي الددليل

الميدا  .وليس المقنود مدل الددليل الميددا أك يقدد إراداداو بشدأك كيفيدة تقيديم الترييدراو
ا األدا بيل النيرة السابقة للطار و "ا فا ال ا والمسا لة المالية ل ا ."6102

وترد إرااداو م فنرة لقياس هت الترييراو ا الو يقة التوجي ية بشدأك ا بدةغ عدل الترييدراو

ا األدا ا ا فا ال ا والمسدا لة الماليدة ل دا  6102مدل التقييمداو السدابقة التد طبقدت
ا فددا ال ددا والمسددا لة الماليددة ل ددا  6115أو ا فددا ال ددا والمسددا لة الماليددة ل ددا 6100

والت د تددرد ا د المجرددد الاال د مددل الكتيددب  -تقريددر ا فددا ال ددا والمسددا لة الماليددة .ويمكددل

اأطددةع عرددي الكتيددب وإليددر مددل ا رادداداو التكميريددة أيلددا عرددي الموقددع ا لكترو د لل فددا
ال ا والمسا لة المالية .www.pefa.org

وسيجرف ت دي الدليل الميدا لي كس ت ريقاو (ردود) المستندميل وإدراج ا ااراو إلي

الممارسدداو الجيدددة وال دداأو الدراسددية المفيدددة .وسددول تتلددمل كددل طب ددة جديدددة مرننددا
لرتريي دراو مددل ا صددداراو السددابقة وسددول تكددوك ماروددة ا د وقددت ا صدددار .قبددل البددد ا د

التقيدديم ،وقبددل اأ ت ددا  ،يجددب عرددي المسددتندميل الرجددوع إلددي موقددع ا فددا ال ددا والمسددا لة
المالية لرتأكد مل أ م يرج وك إلي أحد

سنة مل الدليل الميدا .
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 - 1نظرة عامة على اإلنفاق العام واملساءلة املالية

 1-1املقدمة.

يوار بر امر ا فا ال ا والمسا لة المالية إطارا لتقييم قاط القوة والل ف ا ا دارة المالية

ال امة وا بةغ ع ا باستندا مااراو كمية لقياس األدا  .ولقد تم تنميم ظا ا فا ال ا

والمسا لة المالية لتواير لم ة عل أدا إدارة الشاوك المالية ال امة ا قاط م ددة مل الوقت

باستندا م جية يمكل تكرارها ا التقييماو المت اقبة ،مع إعفا مرنص لرتريدراو عردي مدر

الددزمل .ويتلددمل إطددار ا فددا ال ددا والمسددا لة الماليددة تقريدرا يقددد لم ددة عامددة عددل ظددا إدارة
الشاوك المالية ال امة وقياس قائم عري األدلة مقابل  30ماارا لألدا  .كما يقد تقييمدا لر دار

المترتبددة عرددي األدا ال ددا لر ظددا وال تددائر المرإلوبددة لددلدارة الماليددة ال امددة .وهددو يددوار أساسددا

لرتنفي للصةح ،وال وار بشأك اأستراتيجية واألولوياو ،ومراقبة التقد .

إن اإلنفاق العام واملساءلة املالية هو أداة تسداعد ال كومداو عردي ت قيدق ت سدي او

مستدامة ا ممارساو إدارة الشاوك المالية ال امة مل وةل تواير وسيرة لقياس ومراقبة األدا

مقابل مجموعة مل المااراو عبدر مجموعدة مدل الماسسداو والد ظم وال مريداو ا داريدة ال امدة

الم مددة .وتسددت د م جيددة ا فددا ال ددا والمسددا لة الماليددة إلددي الم ددايير الدوليددة والممارسدداو
الجيدة بشدأك الجوا دب ال اسدمة اد إدارة الشداوك الماليدة ال امدة ،كمدا حدددها الممارسدوك مدل

ذوف النبرة.

يتضمن تقرير اإلنفاق العام واملساءلة املالية تقرير أدا إدارة الشاوك المالية ال امة
لر كومددة الت د ت ددرض درجدداو ماا دراو تسددت د إلددي األدلددة وت رددل ال تددائر اسددت ادا إلددي األدلددة

الموج ددودة .وهد د تش دددد عر ددي الد د ر ال ددتف تق ددود البر ددداك لت س دديل األدا وموا م ددة أصد د اب
المنر ة حول األهدال المشتركة .وحتدد تقارير اإلنفاق العةام واملسةاءلة املاليةة
البيئة اأقتنادية الت يواج ا القفاع ال ا  ،وتدرس طبي ة اأسدتراتيجية والتنفدي القدائم عردي
السياساو ،وت رل كيفية ت فيت القراراو المت رقة بالميزا ية .كما تدرس تقييمات اإلنفاق

العةةام واملسةةاءلة املاليةةة اللددواب التد تسددتندم ا ال كومدداو للددماك ال نددول عرددي
الموارد واستندام ا عري ال و الم شود.
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ويوفر إطار اإلنفاق العام واملساءلة املالية إطارا لتقييم الشفااية والمسا لة مل حي
الوصول إلي الم روماو وا بةغ ومراج ة ال ساباو وال وار بشدأك سياسداو وإجدرا او إدارة

الشاوك المالية ال امة.

ويراعةةي نظةةام اإلنفةةاق العةةام واملسةةاءلة املاليةةة الماسسدداو والقددوا يل والرددوائح
والم ددايير التد تسددتندم ا ال كومدداو اد عمريددة إدارة الشدداوك الماليددة ال امددة .ويدددرس التقريددر
أيلا ال تائر ال اائة عل تشريل إدارة الشاوك المالية ال امة ا مجداأو رئيسدية مادل مدردوداو

الميزا ية ،وا الية اللواب  ،وحسل توقيت ا بةغ والتدقيق.

وتستند ال كوماو ا فا ال ا والمسا لة الماليدة لر ندول عردي لم دة عدل أدائ دا النداص

ا د إدارة الشدداوك الماليددة ال امددة .ويددوار ظددا ا فددا ال ددا والمسددا لة الماليددة أساسددا مشددتركا
لف ددص أدا ا دارة المالي ددة ال امدددة عب ددر ال كوم دداو الوط ي ددة ودوك الوط ي ددة .وبا ض ددااة إلد ددي
ال كوم دداو ،ا ددتك المس ددتندميل اقو ددريل لل ف ددا ال ددا والمس ددا لة المالي ددة يش ددمل م ظم دداو

المجتمع المد والماسساو ا مائية الدولية .وتتيح درجاو وتقارير ا فا ال دا والمسدا لة
المالية لجميع مستندم الم روماو ال نول عري لم ة سري ة عدل قداط القدوة واللد ف اد
ظا إدارة الشاوك المالية ال امة ا الدولة.

ويد ددرت المسد ددتندموك أيلد ددا اق د ددار المترتبد ددة عرد ددي تد ددائر األدا ا جماليد ددة لألهد دددال الرئيسد ددية

لة لباط المدال  ،وتننديص المدوارد اأسدتراتيجية ،وتقدديم النددماو بكفدا ة .وبالتدال يسد م

ت ريددل ا فددا ال ددا والمسددا لة الماليددة ا د ال ددوار بشددأك ال اجددة واألولويدداو صددةح إدارة

الشدداوك الماليددة ال امددة .وبا ضددااة إلددي التوجيدده لرت ريددل وا بددةغ ،يددوار بر ددامر ا فددا ال ددا
والمسا لة المالية الدعم والمراقبة وت ريل تقييماو ا فا ال ا والمسا لة المالية.

سكرتارية األمانةة العامةة لتقيديم ا فدا ال دا والمسدا لة الماليدة تقدد ندائح مجا يدة
ح ددول اس ددتندا ا ف ددا ال ددا والمس ددا لة المالي ددة كأح ددد من ددادر الم روم دداو ال دي دددة لف ددص

وت سيل أدا ا دارة المالية ال امة.

وتقددد هددت الو يقددة ا طاريددة ل ددا  6102لم ددة عامددة عددل السددماو الرئيسددية طددار تقيدديم أدا
ا فددا ال ددا والمسددا لة الماليددة ،بمددا اد ذلد

فددا ا طددار ،والم جيددة األساسددية لقيدداس أدا

إدارة المالية ال امة ،وموجز لم توياو تقارير ا فا ال ا والمسا لة المالية.
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 6-1نطاق وتغطية اإلطار

ماذا عن تقييم اإلنفاق العام واملساءلة املالية.

الرددرض مددل ظددا جيددد دارة الماليددة ال امددة هددو ضددماك ت فيددت سياسدداو ال كومدداو عرددي ال ددو

الم شددود وت قيددق أهددداا ا .ظددا مفتددوح وم ددتظم دارة الشدداوك الماليددة ال امددة هددو واحددد مددل
ال اصر التمكي ية الةزمة لر تائر المرإلوب اي ا ا المالية ال امة والميزا ية:

* يتفرب اأ لباط المال الكر رقابة ا الة مل إجمال الميزا ية وإدارة المناطر المالية.

* التنن دديص اأس ددتراتيج لرم ددوارد ي ف ددوف عر ددي تنف ددي وت في ددت الميزا ي ددة بم ددا يتماا ددي م ددع
األولوياو ال كومية الرامية إلي ت قيق أهدال السياسة ال امة.

* يتفرددب تقددديم الندددماو بكفددا ة اسددتندا ا يددراداو المدرجددة ا د الميزا يددة لت قيددق أالددل
مستوياو الندماو ال امة ا حدود الموارد المتاحة.

ي دد ظا ا فا ال دا والمسدا لة الماليدة سدبع ركدائز لدألدا اد ظدا متسدع وم دتظم دارة

الشدداوك الماليددة ال امددة ،وهددو أمددر أساس د لت قيددق هددت األهدددال .وبالتددال اددتك الركددائز السددبع

ت دد ال اصر الرئيسية ل ظا إدارة الشاوك المالية ال امة .وه ت كس أيلا ما هو مرإلوب ايه

وقابل لرقياس .وايما ير الركائز:

* موثوقيةةة املينانيةةة  :الميزا يددة ال كوميددة واق يددة ويددتم ت فيددتها عرددي ال ددو الم شددود.
ويقاس ذل بمقار دة ا يدراداو وال فقداو الف ريدة (ال تدائر المباادرة ل ظدا إدارة الشداوك الماليدة

ال امة) بالميزا ية األصرية الم تمدة.
* شةةفافية املاليةةة العامةةة  :م رومدداو عددل إدارة الشداوك الماليددة ال امددة اددامرة ومتسددقة،
ويمكددل الوصددول إلي ددا لرمسددتندميل .ويت قددق ذل د مددل وددةل التن د يف الشددامل لرميزا يددة،
واددفااية جميددع ا يددراداو وال فقدداو ال كوميددة بمددا ا د ذل د الت ددويةو ال كوميددة الدوليددة،
والم روماو الم شورة عل أدا تقديم الندماو ،وال نول عري الو ائق المالية والميزا ية.

* إدارة األصةةةول وامصةةةوم  :إك ا دارة الف الددة لرموجددوداو والمفروبدداو تلددمل أك
اأستاماراو ال امة توار القيمدة مقابدل المدال ،ويدتم تسدجيل وإدارة األصدول ،وت ديدد المنداطر

المالية ،ويتم التنفي لرديوك واللما او ب اية ومند عري ا.
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* اسةةتاتيجية املاليةةة العامةةة ومينانيتهةةا  :ويددتم إعددداد اأسددتراتيجية الماليددة
والميزا يددة مددع المراعدداة الواجبددة لرسياسدداو الماليددة ال كوميددة والنفد اأسددتراتيجية والتوق دداو
اأقتنادية الكرية والمالية.

* التنبةةو والسةةيطرة يف تنفيةةذ املينانيةةة  :وت فددت الميزا يددة ضددمل ظددا لرم ددايير
وال مرياو واللواب الداورية الف الة ،للماك ال نول عردي المدوارد واسدتندام ا عردي ال دو

الم شود.
* احملاسبة واإلبةغ  :يدتم اأحتفداب بسدجةو دقيقدة ومو دو ب دا ،ويدتم إ تداج الم رومداو
و شرها ا األوقاو الم اسبة لتربية احتياجاو ص ع القرار وا دارة وا بةغ.
* التدقيق امةاريي والتةدقيق  :وتدتم مراج دة الماليدة ال امدة بشدكل مسدتقل ،وه دا

متاب ة وارجية لت فيت التوصياو مل أجل ت سيل السرفة الت فيتية.

ويوضةح الشكةل  1العةةغقة املتبةادلة بني الركةائن السبعة لنظةةام اإلدارة

املالية العامة.
وا إطار المجاأو ال ريلة السب ة الت تتسم ب ا هت الركائز ،ي دد ا فا ال ا والمسا لة

الماليدة  30ماادرا م دددا يركدز عردي الجوا ددب الرئيسدية القابردة لرقيداس اد ظدا إدارة الشدداوك
الماليددة ال امددة .ويسددتند ا فددا ال ددا والمسددا لة الماليددة تددائر حسدداباو الماادراو الفرديددة،
الت تست د إلدي األدلدة المتاحدة ،لتدواير تقيديم متكامدل ل ظدا إدارة الشداوك الماليدة ال امدة مقابدل

الركائز السب ة ألدا ا دارة المالية ال امة .م تقو بتقييم األ ر الم تمل لمستوياو أدا ا دارة

المالية ال امة على ثغثة من النتائج املريوة يف املينانية
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االنضةةباا املةةايل الكلةةي والتخصةةيا االسةةتاتيجي للمةةوارد
وتقديم امدمات بكفاءة.

ما هي املوسسات التي يغطيها اإلنفاق العام واملساءلة املالية؟

وقد ركزو م جية ا فا ال ا والمسا لة المالية اد البدايدة عردي ال كومدة المركزيدة ،بمدا اد

ذل ماسساو الرقابة والمسا لة ذاو النرة ،مال السرفة التشدري ية وماسسداو الرقابدة ال ريدا

(عري سبيل الماال ديواك الم اسب وج از الرقابة المالية المسبقة).

ومع ذل  ،اقد تم استندا ا فا ال ا والمسا لة المالية بشكل متزايد ا تقييم أدا ا دارة

المالية ال امة على املستوى دون الوطني.
18

ويستند نطاق فئة "احلكومة املركنية" كما هو مستخدم يف اإلنفاق العام
واملساءلة املالية إىل هيكل التصنيف الذي وضعه صندوق النقد الةدويل

لإلحصاءات املالية احلكومية.

وتشير م جية ا فا ال ا والمسا لة المالية إلي منفر او إحنا او مالية ال كومة حياما
أمكل ،لتواير أساس مرج

م يارف ،ولكدل هدتا أ ي د أك ا فدا ال دا والمسدا لة الماليدة أ

يكد ددوك ذا صد ددرة إأ ع د دددما تسد ددتند م جيد ددة إحند ددا او ماليد ددة ال كومد ددة .إك ا فد ددا ال د ددا
والمسا ل ة المالية قابل لرتكيف مع ال اأو الت تستند اي ا التن يفاو والم ايير األورت.
وتشمل أجزا أورت مل ال كومة ،ودارج ال كومدة المركزيدة ،التد تدم ت ديددها اد إحندا او
مالية ال كومة مستوياو إدارية منترفة مع آلياو مسا لة م فنرة وأ ظمة إدارة الشاوك الماليدة
ال امة الناصة ب ا،
مثل املينانيات ونظم احملاسبة.

ويرد يف الشكل  2موين خمتصر ملكونات القطاع العام على النحو احملدد
يف دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام .2112
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وتركز مجموعة مااراو ا فا ال ا والمسدا لة الماليدة عردي ال مريداو الماليدة لكامدل مسدتوت

ال كومة الت يرفي ا التقييم.

ا ري سبيل الماال ،تدرج أ شفة ال كومة المركزية الم فتة وارج الميزا ية ا ترفية عدد قريل

مددل المااددراو ويشددار إلي ددا بال فقدداو وا يددراداو مددل الوحددداو الممولددة مددل وددارج الميزا يددة

وال فقدداو وا يددراداو المتنددرة بأ شددفة وحددداو الميزا يددة النارجددة عددل الميزا يددة  -عرددي سددبيل

الماال ،ا ماار ا فا ال ا والمسا لة المالية )  .) PI-6يشار إلي الشركاو ال امة ا (

.(PI-10

ويشار إلي ال كوماو دوك الوط ية التد ل دا عةقدة مباادرة بال كومدة المركزيدة اد ( ) PI-7

و (  .) PI10وتوض ددح إرا دداداو القي دداس كيفي ددة ارتب دداط ك ددل ماا ددر بفئ دداو إحن ددا او مالي ددة
ال كومددة ،حيامددا كدداك ذلد م اسددبا .يدددرس حسدداب ا فددا ال ددا والمسددا لة الماليددة ال مريدداو
وددارج ال كومددة الت د يددتم تقييم ددا اق د بقدددر مددا يكددوك ل ددا تددأ ير عرددي األدا المددال لر كومددة

المركزية.

الشكل  : 2القطا ع العام ومكوناته الرئيسية على النحو احملةدد يف إحصةاءات ماليةة
احلكومة واملشار إليه يف اإلنفاق العام واملساءلة املالية.
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املصدر  :مقتطف مةن صةندوق النقةد الةدويل ( )6111دليةل إحصةاءات
املالية احلكومية  6111املريع السابق .سبق ذكره.

* قددد توجددد وحددداو الميزا يددة والوحددداو النارجددة عددل الميزا يددة وصد اديق اللددماك اأجتمدداع
أيلا ا الوأياو وال كوماو الم رية وال كوماو الم رية.

* يمك ددل الجم ددع ب دديل صد د اديق الل ددماك اأجتم دداع (مثةةةل موسسةةةة الت مينةةةات
االيتماعية) ا قفاع ارع م فنل كما هو مبيل ا المربع مع وفوط متقف ة.
ما ال يتضمنه اإلنفاق العام واملساءلة املالية
وتركددز ماادراو ا فددا ال ددا والمسددا لة الماليددة عرددي األدا التشددرير لر اصددر الرئيسددية ل ظددا

إدارة الشاوك الماليدة ال امدة ولديس عردي جميدع المددوةو والقددراو المنترفدة التد قدد تمكدل
ظا إدارة المالية ال امة مل الوصول إلدي مسدتوت م ديل مدل األدا  ،وبالتدال ادتك قيداس ا فدا

ال ددا والمسددا لة الماليددة أ يقدديس كددل عامددل يددا ر عرددي أدا إدارة الماليددة ال امددة ،ماددل ا طددار

القا و أو قدراو الموارد البشرية داول ال كومة.

وهت أمور ي بر أك تاوت ا اأعتبار ،با ضااة إلي أك ا فا ال ا والمسا لة المالية ،كجز
مل حوار بشأك إصةح إدارة الشاوك المالية ال امدة ب دد اأ ت دا مدل إعدداد تقريدر ا فدا ال دا

والمسا لة المالية .وقد يرز إجرا مزيد مدل الت ريدل ،بمدا اد ذلد إجدرا دراسدة أكادر تفندية

لمجاأو م ددة ،با ضااة إلي ا فا ال ا والمسا لة المالية أستكشدال ال وامدل األساسدية

الما رة عري األدا .
وال يشةةمل ا فددا ال ددا والمسددا لة الماليددة أيلددا حتلةةيغ للسياسةةات املاليةةة أو

سياسات اإلنفاق حيدد ما إذا كانت السياسة املالية مستدامة .وه أ تقيم
مدا إذا كا دت ال فقداو المتكبددة مددل ودةل الميزا يدة ل دا اد ايددة المفدال أ رهدا الم شدود عرددي
ال ددد مددل الفقددر أو ت قيددق أهدددال السياسدداو األوددرت ،أو مددا إذا كا ددت القيمددة مقابددل المددال

تت قق ا تقديم الندماو.
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وه ا ت ريل أكار تفندية لربيا داو ،أو اسدتندا ماادراو واصدة بكدل دولدة ،سديكوك مفروبدا
جددرا ماددل هددتا التقيدديم .وتوجددد لدددت الم ظمدداو الدوليددة وماسسدداو الب ددو هددت األدواو

ت ت تنرا ا جرا ت ريل أكادر تفندية ،مثل استعراضات اإلنفاق العةام التةي

يضطلع بها البنك الدويل.

ويركددز ا فددا ال ددا والمسددا لة الماليددة عرددي تقيدديم مدددت كددوك ظددا إدارة الماليددة ال امددة عددامة
تمكي ي ا لت قيق هت ال تائر.
ال يقةدم اإلنفةاق العةام واملسةاءلة املاليةة توصةيات إلصةغحات أو تقةةديم
افتاضات حةول التة ثا احملتمةل لإلصةغحات اةاريةة علةى أداء اإلدارة

املالية العامة.

ومةةع ذلةةك  ،اددتك ا فددا ال ددا والمسددا لة الماليددة أ ي تددرل بددا جرا او الت د اتنددتت ا
ال كوم دداو ص ددةح ظ ددم إدارة الش دداوك المالي ددة ال ام ددة م ددل و ددةل وص ددف الت دددابير األوي ددرة
والمستمرة.
ولذلك يلخا تقرير اإلنفاق العام واملساءلة املالية يدول أعمال احلكومة

لإلصغح ولكنه ال يقيم يدول األعمال .

وتفيد هت اأعتبداراو بدا جرا او الواجدب اتناذهدا ب دد إجدرا تقيديم ا فدا ال دا والمسدا لة
الماليددة وتشددكل جددز ا مددل ال ددوار بدديل أص د اب المنددر ة الم يدديل الددتيل يس د موك ا د وضددع
مبادرة جديدة لت سيل إدارة المالية ال امة.
وألإلراض تقييم ع اصر ا فا ال ا والمسا لة المالية  ،أ يمكل إدراج ع اصر الددااع وال ظدا
ال ا والسةمة ا حالة عد تواار الم روماو .ويت رق ذل بال ديد مل مااراو ا فا ال ا
والمسا لة المالية ،بما ا ذل  PI-6و  PI-12و  PI-23و .PI-24

22

 1-1موشرات أداء اإلنفاق العام واملساءلة املالية.
يتلمل ماار ا فا ال ا والمسا لة المالية  30ماارا لألدا عبر مجموعة واس ة مل أ شفة

إدارة الماليددة ال امددة الت د تقددو ب ددا ال كومدداو .يددتم تجميددع الماا دراو ت ددت الركددائز السددبع
الموصواة يف القسم :2-1
 .0مو وقية الميزا ية

 .6افااية المالية ال امة
 .3إدارة الموجوداو والمفروباو
 .4استراتيجية المالية ال امة والميزا ية عري أساس السياساو
 .5إمكا ية الت با والت كم ا ت فيت الميزا ية
 .2الم اسبة وا بةغ
 .7الف ص النارج والتدقيق
وت تددألف كددل ركيددزة مددل مجموعددة مددل الماا دراو الت د تسددر اللددو عرددي أدا ال د ظم الرئيسددية
وال مرياو والماسساو ال كومية .كل ماار بدور يتلمل واحد أو أكار مل أب اد األدا  .يتم
تق ديم قائمة كامرة مل المااراو الفردية وأب ادها المكو ة لألدا أو القسم  .4-6ويقيس كل
ب د مل أب اد المااراو األدا مقابل مقياس ترتيب مكوك مدل أربدع قداط مةن ألةف إىل د.
وت ست د م ايرة األب اد إلدي وجدود سدماو هامدة ذاو صدرة بم دايير األدا المنترفدة .أعردي درجدة
تبددرر لب ددد اددردف إذا كدداك ال نددر األساسد إدارة الشدداوك الماليددة ال امددة يربد م يددار م تددرل بدده
دوليدا مدل األدا الجيدد .ويدتم تجميدع الددرجاو الناصدة بالب دد لروصدول إلدي درجدة ادامرة لكدل
ماار باستندا طريقة م اسبة است ادا إلي درجة الرب بيل األب اد الفردية.
ويتضمن اةنء  6المزيد مل الم روماو عدل الم دايرة وم جيدة التقيديم مدع توجي داو لكدل
ماار مل المااراو.
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 .2-1تقرير اإلنفاق العام واملساءلة املالية
وال دل مل تقرير ا فا ال ا والمسا لة المالية هو تقدديم تقيديم قدائم عردي األدلدة ألدا إدارة

المالية ال امة است ادا إلي ت ريل المااراو والم روماو ال امة األورت بفريقة موجزة وموحدة .

وي بر لرم روماو الت يقدم ا تقرير ا فا ال ا والمسا لة المالية أك تس م ا ال وار بشأك
إصةح ال ظم  .ويتلمل تقرير ا فا ال ا والمسا لة المالية ما ير :
* موين تنفيذي يقد لم ة عامة موجزة عل ال تائر الرئيسية المت رقة بأدا ال ظم وآ ارها

عري قدرة ال كومة عري ت قيق ال تائر المالية والميزا ية المتوق ة.

* مقدمة تشرح سيا وإلرض وعمرية إعداد التقرير ،مع ت ديد الترفية الماسسية.
* حملة عامة عدل الم رومداو ذاو الندرة لردولدة التد تدوار السديا الدتف تقدو عريده تدائر
المااراو واألدا ال ا

دارة الشاوك المالية ال امة.

* ويتضمن هذا القسم استعراضةا مدوجزا لر الدة اأقتندادية لردولدة ويندف هيكدل
القفاع ال ا  ،و تائر الميزا ية الت تقاس بت ريةو أورت ،وا طار القا و والماسسد

دارة

الشاوك المالية ال امة.
* تقييم األداء مدل حيد الركدائز السدب ة ل ظدا إدارة الشداوك الماليدة ال امدة .ويتلدمل هدتا
القسم ت ريل وقياس ال تائر مل حي المااراو ال  30ألدا ا دارة المالية ال امة.

* استنتايات التحليل الشامل باستندا الم روماو ا جميع أ دا التقريدر لتقدديم

تقييم متكامل ل ظا إدارة الشاوك المالية ال امة ا البةد.
* ويقيم هذا القسم األثر احملتمل لنقاا القوة والضعف ا إدارة المالية ال امة

عرددي ال تددائر الرئيسددية الاة ددة المت رقددة بال تددائر الماليددة والميزا يددة  :اأ لددباط المددال الكر د ،

والتننيص اأستراتيج لرموارد ،وتقديم الندماو بكفا ة.
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* نظرة عامة على املبادرات احلكوميةة لت سديل أدا إدارة الشداوك الماليدة ال امدة.
ويرنص هتا القسم ال ر ال ا صةح إدارة الشاوك المالية ال امة ،بما ا ذلد ا جدرا او

األويدرة والمسددتمرة التد اتنددتت ا ال كومددة .وهد تقدديم ال وامددل الماسسددية التد يددرجح أك تددا ر

عري تنفي ا صةح وت فيت ا المستقبل.

ويددرد مزيددد مددل التوجي دداو بشددأك إعددداد تقريددر ا فددا ال ددا والمسددا لة الماليددة ،بمددا ا د ذل د
موذج تقرير ا فا ال ا والمسا لة المالية ،يف اةةنء  3مةن وثيقةة اإلطةار العةام

لعام  2112واجمللد الثال

من كتيب اإلنفاق العام واملساءلة املالية.

 .5-1اهليكل العام لإلنفاق العام واملساءلة املالية
هيكل ا فا ال ا والمسا لة المالية هو كما ير :

الشكل  .3ال يكل ال ا لل فا ال ا والمسا لة المالية
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 -6دليل تسجيل النقاا
 .1-6إرشادات عامة بش ن تسجيل النقاا
إك تقييم مااراو األدا (الواحدة والاة وك) ال  30هو جوهر عمرية ا فا ال ا والمسدا لة
المالية .وبال سبة لكل ماادر ،تأودت ال تيجدة اد ال سدباك عدددا مدل األب داد ،التد يدتم تجمي دا

واقا لرم جية الموصواة يف القسم .2-2
 يددتم قيدداس كددل ب ددد عرددي حدددة عرددي مقيدداس ترتيبد مكددوك مددل أربددع قدداط :أ ،ب ،ج ،أو د،
واقا لم ايير دقيقة م ددة لكل ب د.
 مل أجل تبرير درجدة م ي دة لرب دد ،ويجدب الوادا بكدل جا دب م ددد اد متفربداو التقيديم.
وإذا لم تستول الشروط جزئيا ،اتك الم دايير إليدر مسدتوااة وي برد إعفدا درجدة أقدل تتدزامل
مع ت قيق جميع المتفرباو المت رقة بتن يف األدا األد ي.

 وت كس درجة جد المستوت األساس لألدا لكل ماار وب د  ،بمدا يتماادي مدع الممارسداو
الدولية الجيدة.
 درجة د ت د أك الميدزة التد يدتم قياسد ا موجدودة ع دد مسدتوت أقدل مدل المسدتوت األساسد
لألدا أو أ ا إلائبة تماما ،أو أك ه ا م روماو إلير كااية لتسجيل الب د.

 .1-1-2تعيني درية ( د ) لعدم ويود معلومات كافية
 تشير درجة د إلي األدا التف ي نفض عل المستوت األساس .
 يددتم تفبيددق 'د' إذا كدداك األدا لددوح أقددل مددل المفرددوب ألف درجددة أعرددي .ول ددتا السددبب،
بكوك مل اللرورف وجود درجة د ع دما أ تتوار م روماو کااية لت ديد المسدتوت الف رد
لألدا .

 وتتميددز درجددة د بسددبب عددد كفايددة الم رومدداو عددل ال تددائر د لددألدا الم د نفض المسددتوت
باستندا عةمة ال جمة  -أف د *.
 وتجميددع الماا دراو المت ددددة األب دداد الت د ت تددوف عرددي د * أ ينترددف عددل التجميددع مددع
الدددرجاو د األوددرت .ولددل تشددمل درجدداو الماادراو ا جماليددة عةمددة ال جمددة ،وبالتددال أ
يةح إأ عد كفاية الم روماو عري مستوت الب د.
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 .2-1-2حتديةةد النقةةاا التةةي ال تنطبةةق عليهةةا املوشةةرات أو ال
تستخدم

 ق ددد يك ددوك ه ددا حالت دداك أ يمك ددل اي م ددا تنن دديص أف ماا ددر لماا ددر أو ب ددد أ ي فب ددق
(.)NA
 وا د ب ددض ال دداأو ،قددد أ ي فبددق أف مااددر أو ب ددد عرددي ال ظددا ال كددوم الددتف يجددرف
تقييمه .ا مال هت ال اأو ' 'NAيتم إدواله بدأ مل ال تيجة.
 وا ال اأو الت أ ي فبق اي ا ب د واحد أو أكار مل المااراو المت ددة األب داد ،ي تقدل
المقيم كما لو كا ت األب اد "إلير المفبقة" إلير موجودة.
 و اد د ب ددض ال دداأو ،يمك ددل أك ي ددادف تند د يف د عر ددي ماا ددر أو ب ددد إل ددي  NAعر ددي
اقوريل.
 ا رددي سددبيل الماددال ،إذا لددم تكددل ه ددا وظيفددة لرتدددقيق الددداور ( ،)PI-26اددتك األب دداد
األوددرت لرمااددر  PI-26ه د إليددر قابرددة لرتفبيددق أل دده لددل يكددوك ه ددا ا د

لتقيدديم هددت

األب اد ا إلياب وظيفة المراج ة الداورية.
 وبالمال ،إذا لم تكل ه ا وظيفة مراج ة وارجية  ، PI-30و  PI-31إلير متاح أل ه لل
تكوك ه ا تقارير مراج ة وارجية لرسرفة التشري ية لرتدقيق اي ا.
 إلير مستند ( .)NUوا ب ض ال اأو ،قد يتقرر ألسدباب م ي دة عدد اسدتندا ماادر
م دديل .عرددي سددبيل الماددال ،قددد يكددوك ال ددال هددو أك تقيدديم ا فددا ال ددا والمسددا لة الماليددة
سدديتم ضددمه إلددي تقيدديم مفنددل آوددر لرمااددر ذف النددرة ،باسددتندا أداة تقيدديم منترفددة ا د
جميع هت ال اأو( 'NU' .إلير مستند ) يتم إدوال ا بدأ مل ال تيجة.
 يجددب تبريددر اسددتندا  NAو ( NUإليددر متدداح ،وإليددر مسددتند ) اد تقريددر ا فددا ال ددا
والمسدا لة الماليدة .وي برد أك يشدار إلدي التقييمدداو التد تقدل عدل راد ( )60مدل ماادراو
ا فا ال ا والمسا لة المالية عري أ ا "تقييمداو جزئيدة لل فدا ال دا والمسدا لة الماليدة"

لرتمييز بيل التقييم والتفبيقاو الشامرة لم ر ا فا ال ا والمسا لة المالية.
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 .3-1-2آفاق الوقت

 يمكل تقييم متفرباو ال تيجة عري أساس آاا زم ية منترفة .وهد موضد ة اد مواصدفاو
كددل مااددر .وكقاعدددة عامددة ،يسددت د التقيدديم إلددي ال الددة وقددت جمددع البيا دداو ،أو ا د حالددة
األحدا الدورية ،عري أساس األحدا ذاو النرة والمكتمرة وةل اترة الميزا ية األويرة
أو الجارية.

 تتفرددب ب ددض أب دداد الماادراو بيا دداو ألكاددر مددل سد ة ماليددة واحدددة أو اتددرة ميزا يددة واحدددة
وا هت ال اأو ،ي بر ت ديد الفترة ذاو النرة الت ي برد أك يقديم اي دا ب دد ،ومدل دم
ي بر ت ديد األدلة الت ي بر ت ديدها لرماار ذف النرة.

 وتتفرددب ماادراو منترفددة بيا دداو لمدددة ددة سد واو متتاليددة كأسدداس لرتقيدديم .واد ترد
ال دداأو ،ي بر د أك ترفد البيا دداو آوددر س د ة ماليددة مكتمرددة تتددواار ع ددا بيا دداو ،وال امدداك
السابقاك مباارة.

 ويس ددت د ع دددد قري ددل م ددل المااد دراو إل ددي األدا ادد ا ت دديل م ددل ددة سد د واو .وادد ه ددت
ال اأو ،يسمح بتل ب ي أ تا ر الظرول إلير ال ادية ا س ة واحدة إلير عادية ،مال
الندماو النارجية أو الن وباو الم رية إلير المتوق ة ،عري ال تيجة.

 .4-1-2األهمية النسبية واحلجم واألهمية.

 إك حج ددم وم ددادة س ددماو األدا هد د اعتب دداراو م م ددة اد د ال دي ددد م ددل أب دداد ا ف ددا ال ددا
والمسا لة المالية.

 وقد اعتمد ر موحد لر جم واألهمية ال سبية ا مجموعة المااراو ،ما لم يتكر وةل
ذل  ،عري ال و التال :
 -تشير جمي ا إلي  91ا المائة أو أكار (حسب القيمة).

 -يشير م ظم ا إلي  75ا المائة أو أكار (حسب القيمة).

 تشير األإلربية إلي  51ا المائة أو أكار (حسب القيمة). -يشير الب ض إلي  65ا المائة أو أكار (حسب القيمة).

 يشير عدد قريل إلي أقل مل  65ا المائة وأكار مل  01ا المائة (حسب القيمة).ه ددا ال دي ددد م ددل المااد دراو التد د تس ددتند ه ددت الم ددايير .اد د ك ددل حال ددة تك ددوك الكرم دداو
المستندمة أعة مائرة لرتأكيد عري استندا منفرح قياس .
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 .5-1-2استخدام أخذ العينات حي

املعلومات الكاملة عن احلكومة غا

عملي لكي جتمع.
 وتتفرددب ماا دراو ا فددا ال ددا والمسددا لة الماليددة عمومددا مقيمدديل لقيدداس األدا بال سددبة
لر كومة المركزية بأكمر ا ،أو لميزا ية ال كومة المركزية  ،أو ال كومة ال امة.
 وقد يكوك ذل إلير عمر ا ال اأو الت تكوك اي ا المساولياو اديدة الةمركزية أو
ال اأو الت ت فوف عري أعداد كبيرة مل الكيا او ال امة.
 وتوار ال ديد مل المااراو توجي او بشأك اوتيار مسائل م ددة يتم تقييم ا ،عري سبيل
الماال .PI-11 ،وا مااراو أودرت ،تقتدرح تق يداو أودت ال ي داو ،عردي سدبيل المادال،
 PI-23و .PI-24
 وا ال داأو التد أ تقتدرح اي دا تق يداو أودت عي داو م دددة ،ولكدل مجموعدة كامردة مدل
الم رومدداو إليددر عمريددة لجم ددا ،يجددوز لرمقيمدديل اسددتندا م جيددة أوددت ال ي دداو السددريمة
إحنائيا.
 وي بر د أك يشددرح المقيمددوك سددبب اسددتندا ال ي دداو وأك يبددرروا ددر أوددت ال ي دداو الددتف
ي تمدو ه .ومل المفلل أك يوااق المقيموك وال كومة عري ر أوت ال ي او.
 وا حالة النةل ،يمكل ضم اأوتةااو اد اقرا اد مر دق كمدا هدو مبديل اد الو يقدة
ا طاريددة بموجددب الجددز  :3تقريددر ا فددا ال ددا والمسددا لة الماليددة ،الفقددرة ( 4ا ظددر تقريددر
ا فا ال ا والمسا لة المالية  ،6102صف ة .)84

 .6-1-2قضايا األمن القومي والسرية التجارية.
 وكما هو مبني يف القسم  ،2-1قدد أ تكدوك الم رومداو المت رقدة بجوا دب الددااع
وال ظددا ال ددا والسددةمة وظددائف متاحددة ألسددباب تت رددق بدداألمل القددوم  .وبالماددل ،قددد تكددوك
الم روماو عل ب ض المشاريع أو التكاليف الم فندرة إليدر متدوارة أو إليدر م شدورة لر فداب
عري السرية التجارية.
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 وا د هددت ال دداأو ،ي بر د أك ي ددي المقيمددوك عرمددا بددالقيود الت د ي فددوف عري ددا إدوددال
التقرير ،أو ا ال قفة ذاو النرة مل التقرير ،أو ا كة المواقع( .راجع الجز  3مل هت
الو يقة :مقدمة ،القسم .)3-0
 وتق ددد إرا دداداو القي دداس ل ددب ض المااد دراو ب دددائل لتس ددجيل ال ق دداط التد د أ ت ش ددر اي ددا
الم رومداو بسددبب السدرية التجاريددة .ومدع ذلد  ،ي برد لرمقيمديل ،حيامددا كداك ذلد عمريددا،
التأكد مل أك أسباب قص الم روماو الم شورة ل ا ما يبررها بما ايه الكفاية.

 .7-1-2السنة املالية
مرن ددص المن ددفر او التالي ددة اد د ا ف ددا ال ددا والمنفد د الم ددال ل ددا  6102لوص ددف
الميزا ية أو الس ة المالية:
 السنة املالية احلالية ( )Tهد السد ة الماليدة التد يدتم اي دا إعدداد مقترحداو الميزا يدة

وعرض ا عادة.
 العةام التةةايل ( )T + 1هدو سد ة الميزا يدة أو السد ة الماليدة التد تقدد اي دا مقترحدداو

الميزا ية الس وية.
 السنة السابقة ( )T-1هو آور س ة مالية م ت ية.
 السنوات اماريية أو السةنوات املالیةة التاليةة ( ،T + 3 ،T + 2ومدا
إل د ذل د ) هددي الس د واو الماليددة الت د تتجدداوز الس د ة الت د تقددد ا د ھا مقترحدداو الميزا يددة
الس وية.
 وتت رق السد واو النارجيدة بم ظدور الميزا يدة المتوسدفة اقجدل اد الماادر  pI-14و  pI-15و PI-
.16
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 .8-1-2وصول اةمهور والنشر.
 ويشددير عدددد مددل الماا دراو و  /أو الب ددد إلددي وصددول الجم ددور أو شددر م رومدداو ا دارة
المالية ال امة.
 ت

عبارة "الوصول ال ا " و "المتاحة لرجم ور" و "يتم ا بةغ ع ا بشكل عر " و "يتم

ا عةك ع ا" أك المست د متاح بدوك قيود ،ا إللوك اترة زم ية م قولة ،دوك ال اجة إلي
التسجيل مجا ا ،ما لم ي ص عري وةل ذل مبررة ايما يت رق بظرول دولة م ي ة.
 وي بر أك يةح التقريدر التبريدر الدتف تقدمده ال كومدة لر ددود المفروضدة عردي الوصدول،
حياما ي فبق ذل .
" ال شر" و "الم شورة" ي

أك الو يقة قدد أتي دت لرجم دور إمدا مفبوعدة أو اد ادكل قابدل

لرقرا ة عري موقع يمكل الوصول إليه بشكل عا  .وي فوف ال شر أيلا عري توقع أك يكدوك
المستندموك عري وع بتواار الو يقة وكيف يمك م الوصول إليه.
يتم حتديد األطر النمنية فيما يتعلق بالشروا املذكورة أعغه يف املوشرات ذات الصلة.

 .2-2تسجيل املوشرات ذات األبعاد املتعددة
 ولدت م ظم المااراو عدد مل األب اد الم فنرة ،يجب تقييم كل م ا عري حدة.
 وتست د الدرجة ا جماليدة لرماادر إلدي درجداو األب داد الفرديدة .ويدتم دمدر الددرجاو ألب داد
مت ددة ا ال تيجدة ا جماليدة لرماادر باسدتندا إمدا طريقدة اأرتبداط األضد ف ( )W.Lأو

طريقة المتوس ( .)AVي دد كل ماار الفريقة الت سيتم استندام ا.

 -0طريقةةة احللقةةة األضةةعف  .)W.L( M1وتسددتند هددت الفريقددة لرماا دراو
مت دددة األب داد حيد مدل المدرجح أك يقدوض األدا اللد يف عردي ب دد واحدد أ در األدا الجيدد

عري األب اد األورت ل فس الماار.
* ب بارة أورت ،يتم تفبيق هت الفريقة ع دما يكوك ه ا "أضعف حلقة" ا األب اد المتنرة

لرماار .وايما ير وفواو ت ديد ال تيجة ا جمالية لرمااراو:

* يتم تقييم كل ب د ا البداية بشكل م فنل وي في درجة عري مقياس الم ايرة مل أربع قاط.
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* وال تيجة ا جمالية لرماار ه أد ي درجة ت في ألف ب د.

*حي

أف مل األب اد األورت يسجل أعري ،ويتم إضااة ' '+إلي درجة الماار.

مغحظة :لديس مدل المقبدول اوتيدار ال تيجدة ألحدد األب داد أعردي الددرجاو وإضدااة ' '-ألف
أب اد الت ديف األقل.

 -6طريقةةةة املتوسةةة  .)M2 (AV ( :وتسددت د درجددة المااددر ا جماليددة المم وحددة
باسددتندا هددت الفريقددة إلددي متوس د تقريب د لردددرجاو لألب دداد الفرديددة لرمااددر ،عرددي ال ددو
الم دد اد جددول الت ويدل (الجددول  .)0ويوصدف اسدتندا هدت الفريقدة لماادراو مت دددة

األب اد منتارة حي درجة م نفلة عري ب د واحد مل الماار أ يقدوض باللدرورة تدأ ير درجدة

عالية عري ب د آور مل فس الماار .وعري الرإلم مل أك جميع أب اد الماار تقع ضدمل فدس
م فقة ظا إدارة الشاوك المالية ال امة ،اتك التقد ا ب ض الجوا ب الفردية يمكدل أك يكدوك

مستقة عل ب ض الجوا ب األورت.

وفيما يلي خطوات حتديد النتيجة اإلمجالية للموشرات:

* يتم تقييم كل ب د ا البداية بشكل م فنل وي في درجة عري مقياس الم ايرة مل أربع قاط.

* ارجع إلي جددول الت ويدل ل شدراو الماادراو باسدتندا طريقدة حسداب المتوسد (الجددول
 )0وال اددور عرددي القسددم الم اسددب مددل الجدددول ،أف مددا إذا كدداك ه ددا ب ددداك أو ة ددة أو أرب ددة
لرماار.

* ت ديد النف ا الجدول التف يفابق عشراو لكل الب د مدل الماادر .ادتك ترتيدب درجداو
الب د أ ي م.

* أدول ال تيجة ا جمالية المقابرة لرماار.

* وي فبددق جدددول الت ويددل عرددي الماادراو التد تسددتند م جيددة تقدددير ال قدداط )AV( M2

اق د د  .واسد ددتندامه لرماا د دراو المننند ددة ل  )WL( M1سد ددول يد ددادف إلد ددي درجد ددة إليد ددر

ص ي ة.

* وي د جدول الت ويةو منننا لةستندا عر المااراو الفردية اق  ،وھو إلير م اسب
لتجميع الدرجاو عبر المجموعة الكامرة أو المجموعاو الفرعية لرمااراو.

* لم يتم وضع م جية موحددة لرتجميدع عبدر الماادراو ألك كدل ماادر يقديس موضدوعا منترفدا
وليس له عةقة م يارية وكمية مع إليرها.
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 .3-2تعريفات.

يد ددتم تسد ددري اللد ددو عرد ددي ت د دداريف المند ددفر او اد ددائ ة اأسد ددتندا وإدراج د ددا ا د د مسد ددرد

المنفر او .وترد الت اريف الرئيسدية المت رقدة بماادراو وأب داد م دددة اد إراداداو القيداس

ذاو النرة.

اةدول  .1يدول التحويل لعشرات املوشرات باستخدام أسلوب املتوس )AV( M2

مغحظة :يمكل احتساب درجاو الب د ا أف أمر .ا ا ليست سوت كمياو مل كل درجة

التي هى مهمة للجميع
يجب عد تفبيق الجدول  0عري المااراو الت تستند طريقة التن يف )M1 (WL
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 4-2مكونات ركائن وموشرات وأبعاد تقيةيم أداء اإلنفةاق العةام
واملساءلة املالية.

وي رض الجدول  6أد ا مرننا ألعمدة ومااراو وأب اد ا فا ال ا والمسا لة المالية .ويرد
ا القسم  3أد ا مزيد مل التوجيه التق

المفنل بشأك تقدير كل ماار مل المااراو.

اةةةدول  .2مكونةةات ركةةائن وموشةةرات وأبعةةاد اإلنفةةاق العةةام واملسةةاءلة
املالية.
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 -3قياس موشرات األداء وأبعاده
يقد هتا القسم إرااداو ا ية مفنرة حدول تقددير كدل ماادر وأب داد .ويكدرر القسدم م رومداو
عددل ماا دراو األدا مددل و يقددة إطددار ا فددا ال ددا والمسددا لة الماليددة ل ددا  6102ويكمر ددا.
وليست ه ا حاجة للحالة المرج ية مع و يقة إطار عمل ا فا ال دا والمسدا لة الماليدة ل دا
.6102
وتتلددمل هددت التوجي دداو التق يددة وصددفا لكددل مااددر ،وكيددف يددرجح أك يددا ر المااددر عرددي تددائر
الميزا ي ددة ،ومتفرب دداو التق دددير ،والم ددايرة ،وإرا دداداو القي دداس ،ومتفرب دداو البيا دداو ،ومن ددادر
وطريقة تجميع األب اد ع د اأقتلا  .يتم ت ديد المنفر او الم راة ا الشرح.
وتتفرب مااراو ا فا ال ا والمسا لة المالية عموما مقيميل لقياس األدا بال سبة لر كومة
المركزية بأكمر ا ،أو ميزا ية ال كومة المركزية ،أو ال كومة ال امة.
مينانيةةة احلكومةةة املركنيةةة هد مجموعددة ارعيددة مددل ال كومددة المركزيددة التد تشددمل
األ شفة األساسية لرسرفاو الت فيتيدة والتشدري ية والقلدائية الوط يدة ،والتد تمدول مدل الميزا يدة
الت د وااق ددت عري ددا الس ددرفة التشددري ية .وع ددادة م ددا ي ددتم ت ظدديم إي ددراداو ومن ددروااو ال كوم ددة
المركزية لرميزا ية مل قبل وزارة المالية ،أو ما ي ادل ا وظيفيا ،مل وةل ميزا ية م تمدة مل قبدل
السرفة التشري ية.

الركينة األوىل :موثوقية املينانية
وتقدديم الركيددزة األولددي مددا إذا كا ددت الميزا يددة ال كوميددة واق يددة وأك ت فددت عرددي ال ددو الم شددود.
ويقاس ذل بمقار دة ا يدراداو وال فقداو الف ريدة (ال تدائر المباادرة ل ظدا إدارة الشداوك الماليدة
ال امة) بالميزا ية األصرية الم تمدة.
االميزا ياو الواق ية والمو وقة ت زز ا دارة المالية الجيدة وهد ضدرورية لةسدتدامة الماليدة عردي
المدت الفويل.
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وللركينة األوىل ثغثة موشرات:
*  .PI-1ال تيجة ا جمالية لرميزا ية
*  .PI-2تكويل واتر اأ فا
*  .PI-3واتر ا يراداو
وإذا كا ددت الميزا يددة ال كوميددة تشددكل أساسددا مو وقددا لت فيددت السياسدداو ،اي بر د ت فيددت عرددي
ال و التف تأذك به السرفة التشري ية.
وتشمل العوامل التي ميكن أن توثر على موثوقية املينانية ما يلي:
مبددادراو السياسدداو أو القددراراو األوددرت المت رقددة با فددا ب ددد الميزا يددة وددارج عمريددة


الميزا ية الس وية؛


عمرياو إعادة تننيص كبيرة بيل الوزاراو والبرامر؛



تقديراو ا يراداو المفرطة ا التفاؤل أو إلير المو وقة.



تنندديص الم د ح وإليرهددا مددل دعددم الميزا يددة مددل قبددل اددركا الت ميددة وددارج دورة الميزا يددة

الس وية؛
الندماو النارجية مال الكدوار الفبي يدة أو الظدرول اأقتندادية ال الميدة أو ا قريميدة


السربية.
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 .PI-1نواتج إمجايل اإلنفاق العام

حول املوشر
ويقديس هدتا المااددر مددت ا كدداس ال فقداو ا جماليدة لمنددروااو الميزا يدة عرددي المبرد الددتف

وواق عريه أصة ،عري ال و الم دد ا و ائق الميزا ية ال كومية والتقارير المالية.
هناك بعد واحد هلذا املوشر – البعد  1-1إمجايل اإلنفاق.

األثر على نتائج املينانية
 إك ا فددا الف ر د الددتف ي ددرل بشددكل كبيددر عددل الميزا يددة األصددرية الم تمدددة يقددوض
اأ لددباط المددال وقدددرة ال كومدداو عرددي الددت كم ا د الميزا يددة ا جماليددة وبالتددال إدارة

المناطر.


كما أ ه يا ر عري قدرة ال كوماو عري تننديص المدوارد بشدكل ا دال ويمكدل الت بدا بده



وقد يتأ ر تقديم الندماو أيلا ع دما تادف اأ راااو الكبيرة عل ال فقاو المقررة إلي

ألولوياو السياسة اأستراتيجية.

تقرددص الندددماو أو القيددود المفروضددة عرددي ال فقدداو األساسددية لرمدددوةو الرئيسددية أو

ت ريق ب ض الندماو.



وتجدددر ا اددارة إلددي أك اأ لددباط المددال الكر د قددد يتددأ ر أيلددا بال فقدداو النارجددة عددل
الميزا ية ،الماار .PI-6

البعد  1-1نواتج إمجايل اإلنفاق العام
النقاا

احلد األدنى لتسجيل النقاا

إذا بلغت ال فقاو ا جمالية لل فا مدا بديل  ٪95و  ٪015مدل إجمدال ال فقداو الم تمددة اد

الميزا ية ا ا يل عري األقل مل الس واو الاة األويرة.

إذا بلغت ال فقاو ا جمالية لل فا مدا بديل  ٪91و  ٪001مدل إجمدال ال فقداو الم تمددة اد
الميزا ية ا ا يل عري األقل مل الس واو الاة األويرة.

الدرية

أ

ب

إذا بلغةةت ال فقدداو ا جماليددة لل فددا مددا بدديل  85ا د المائددة و  005ا د المائددة مددل مجمددوع

ج

األدا أقل مل المفروب لر نول عري درجة د.

د

ال فقاو الم تمدة ا الميزا ية ا س تيل عري األقل مل الس واو الاة األويرة.
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إرشادات قياس البعد
.0 :0-0
 وتش ددمل ال فق دداو ا جمالي ددة ال فق دداو المنفف ددة وال فق دداو المتكب دددة تيج ددة لألحددددا
اأستا ائية  -مال ال زاعاو المسر ة أو الكوار الفبي ية.


ويمكل الواا بال فقاو عري مال هت األحدا مل ب د الفوارئ التف تم التنويت عريه.



وي برد إدراج ال فقدداو الممولددة مددل ا يددراداو إليددر المتوق ددة ،بمددا ا د ذل د الننننددة،
وإدراج ا ا الجداول المالية والسيا الداعمة.



وي برد إدراج ال فقداو الممولدة مدل النددارج بقدروض أو مد ح ،إذا مدا وردو اد الميزا يددة،
إلي جا ب منروااو الفوارئ (الموااق عري ا والفوائد عري الديل).



وأ تدرج ال فقاو المنننة لر ساباو الم رقة ا المجموع.



ومع ذل  ،إذا كا ت المبال م تف ب ا ا حساباو م رقة اد

ايدة أف سد ة يمكدل أك

تا ر عري الدرجاو إذا كا ت مدرجة ا ال ساباو ،يمكل إدراج ا.


إذا كدداك التقيدديم (ب) ا د ماددل هددت ال دداأو يجددب ذكددر السددبب (األسددباب) دراج ددا
بوضوح ا تقرير ا فا ال ا والمسا لة المالية.

.6 :0-0


يمكل أك ت رل ال فقاو الف رية عل الميزا ية الم تمدة أصة ألسباب أ عةقة ل ا بدقة
الت بااو  -عري سبيل الماال ،تيجة لندمة كبرت ا اأقتناد الكر .

.1 :0-0


وم د ددايرة هد ددتا المااد ددر تسد ددتوعب س د د ة واحد دددة إليد ددر عاديد ددة أو "اسد ددتا ائية" ويركد ددز عرد ددي
اأ راااو عل التوق او الت ت د ا ا يل مل الس واو الاة الت يرفي ا التقييم.



وتتميز الس ة "النارجة" با رال أعري مل الس واو األورت أو قص البيا او.



وليس مل الم م بال سبة لتقييم الماار ما هو السبب ورا "استا ائية" قد يكوك ،ويمكدل
أك تشمل األزمة السياسية أو سو اأ لباط الميزا ية.
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.2 :0-0


وتددرد م جيددة حسدداب هددتا الب ددد ا د جدددول بيا دداو عرددي موقددع ا فددا ال ددا والمسددا لة
المالية  .www.pefa.orgوي بر إدراج حساباو الب د ا تقرير التقييم كمراق.

.5 :0-0


وال فقاو ا جمالية الم تمدة ا الميزا ية ه الميزا ية الت تست د إلي ا وحداو الميزا يدة
ا وف ا فا الس وية ا بداية الس ة المالية.



قد يادف إوفا السرفة التشري ية ا الموااقدة عرد الميزا يدة ودةل الفتدرة الم دددة اد
الدستور إل تأوير کبير ا الموااقة عر ت فيت الميزا يدة ودةل السد ة الماليدة .وع ددما أ
يكددوك ه ددا اد الواقددع ميزا يددة م تمدددة أصددة  ،بسددبب هددتا التددأوير ، ،أ يمكددل حسدداب
اأ رال بيل الميزا ية وال داتر  ،وي برد اعتبدار السد ة الماليدة الم دددة "اسدتا ائية" ،عردي
ال و المشار إليه أعة  .عرما بأك الميزا ية الم تمدة أصة ليسدت ميزا يدة تكميريدة ي برد
استندام ا ل ساب ا.

.2 :0-0


يمكددل حسدداب الب ددد باسددتندا الم اسددبة القائمددة عرددي ال قددد أو الم اسددبة عرددي أسدداس
اأست قا .



وي برد د مةحظ ددة األس دداس ال ددتف ي ددتم اوتي ددار واس ددتندامه باس ددتمرار اد د جمي ددع تقييم دداو
المااراو.



وا ال ظا الم اسب القائم عري ال قد  ،يرز ال نول عري بيا او عل المداوعاو حتي
مدع وجدود ظدا م اسدب قددف م ددل .واد حالدة عدد تدوار بيا داو الدداع ،سدي تاج اد
سيا تقرير ا فا ال ا والمسا لة المالية إلي توضيح األسباب الت أدو إلي ذل وإلي
البيا او األكار مةئمة الت ي بر استندام ا بدأ مل ذل .

.6 :0-0


وتشمل فقاو الت ويةو وا عا او مل أف دوع  ،بمدا اد ذلد المسدتوياو ال كوميدة
األورت .وا حالة الفرو بيل الت ويةو المدرجة ا الميزا ية والت دويةو الف ريدة إلدي
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ال كومدداو دوك الوط يددة  ،اددتك ا بددةغ مقابددل مااددر األدا  PI-7سدديكمل الم رومدداو
ل تا الب د.


وتشمل ال فقاو أيلا الفوائد والتكاليف األورت المت رقة بالديوك ولكدل أ تشدمل أصدل
المبر .

.2 :0-0


ومل الفبي

أك يست د تقدير المااراو الكمية إلدي حسداباو إليدر مدققدة ،ألك حسداباو

آور س ة (س واو) قد أ تزال ت تظر المراج ة.


ويمكل استندا ال ساباو إلير المدققة مع ضماك م قدول إذا لدم تنتردف اوتةادا كبيدرا
عددل ال سدداباو المراج ددة سددابقا .وا د حالددة عددد وجددود ماددل هددتا اللددماك ( ظددرا ل ددد
مراج ددة ال سدداباو ل دددة س د واو ،أو بسددبب عددد وجددود اددرو ذاو دألددة إحنددائية بدديل
ال ساباو المدققة وإلير المدققة) ،يوصي باستندا البيا او إلير المدققة.



وا مال هت ال اأو  ،ي بر اعتبار التقييم أوليا وي بر ت دياه ب د مراج ة ال ساباو.



وا ظا م اكم اأوتناص القلائ  ،ظرا ألك ال ساباو المالية ادرا ما تكوك مدققة،
يمكل استندا ال ساباو الم تمدة أو ال ساباو المقيدة.

.4 :0-0


وألإلد دراض حس دداب مو وقي ددة الميزا ي ددة ،أ ب ددد م ددل إدراج الت ددويةو إل ددي كيا دداو و ددارج
مجموعة ميزا ية ال كومة المركزية ،ولك ا أ تزال جز ا مل الميزا ية الم تمدة أصة.
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التوقيت والتغطية ومتطلبات البيانات.
مصادر البيانات

 الميزا ية الس وية .

البيانات املطلوبة  /احلساب

البيا او المفروبة

ميزا يد د د د د د د د د ددة الد د د د دداة س د د د د د واو

القد د ددا وك  /التو يد د ددق  /التقد د ددديراو
التشري ية

 ا يد دراداو الف ري ددة اد د
السد د د د ة والميزا ي د د ددة األص د د ددرية
للي د د دراداو لكد د ددل س د د د ة مد د ددل

 تقرير ت فيت الميزا ية السد وية أو

الس د د د د واو الماليد د د ددة الد د د دداة

الموا د د د ددق عري د د د ددا م د د د ددل الس د د د ددرفة

القائمة المالية الس وية المدققة

 م روم دداو ع ددل ددواتر إيد دراداو

اي ددة

األوير الكامرة .

 ال ساب

م ظددم الس د ة ال اليددة المكتمرددة ل سدداب هددتا الب ددد يجددب عرددي
ويمك د ددل أيل د ددا تق د ددديم مس د ددت د المقيمد د د دديل اسد د د ددتندا اأكسد د د ددل
الميزا ية التقديرية .

الميزا يد ددة األصد ددرية الم تمد دددة مد ددل

التغطية

التوقيت النمني

ايت الموجود عري موقع البيفا

الس ددرفة التش ددري ية الميزا ي ددة التد د

وااق د ددت عري د ددا ال يئ د ددة التش د ددري ية

أصددة والت د تسددت د إلي ددا وحددداو
الميزا ي د د ددة اد د د د وفد د د د ا ف د د ددا
الس وية ا بداية الس ة المالية.

تر د البيا دداو يجددب توايرهددا م ددل

قبل وزارة المالية .

ويمك د د ددل أيل د د ددا ال ن د د ددول عر د د ددي
م روم دداو ع ددل المن ددادر الرئيس ددية

لليدراداو مددل سددرفاو ا يدراداو

 ،عري الرإلم مدل أ دا قدد أ تكدوك

مس د د د ددئولة ع د د د ددل ب د د د ددض من د د د ددادر
ا ي د د د د دراداو عد د د د ددل أف البيا د د د د دداو

مفروبة .
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ال كومة

الماليدد د د د ددة األوي د د د د ددرة

المكتمرة

( الم ت ية )

 .PI-2مكونات نواتج اإلنفاق العام

حول املوشر
 يقدديس هددتا المااددر مدددت مسدداهمة عمريدداو إعددادة التنندديص بدديل ائدداو الميزا يددة الرئيسددية
أ ا الت فيت ا التبايل ا تكويل ال فقاو.

 أ ه ي توف عري األب اد الاة ة التالية ويستند األسروب الفريقة األولي (ال رقة األض ف)
لتجميع درجاو الب د:
الب د  .0-6مكو او ا فا حسب الوظيفة

الب د  .6-6مكو او ا فا حسب ال وع اأقتنادف
الب د  .3-6ال فقاو مل ب ود الفوارئ

األثر على نتائج املينانية
 وقد تشير اأوتةااو ا تكويل ا فا إلدي عدد القددرة عردي إ فدا المدوارد واقدا لنفد
ال كومة ،عري ال و الم بر ع ه ا الميزا ية الم تمدة أصة.

 ويمكل أك ت كس التريراو أيلا ت ديةو ا الس ة استجابة لألحدا إلير المتوق ة ،الت
قد يكوك ب ل ا وارج سيفرة ال كومة أو قد يكوك مل الن ب الت با ب ا.
 وقد تدا ر هدت اأوتةاداو عردي المنننداو الوظيفيدة أو تكدويل ال فقداو .وكرمدا ازدادو
اأ راادداو اد د تك ددويل ا ف ددا  ،كرم ددا ك دداك م ددل الم ددرجح أك تك ددوك اق ددار عر ددي الكف ددا ة
التننينية وتقديم الندماو.
إرشادات قياس املوشر

.0 :6

 تددوار المقار دداو عرددي مسددتوت الوظيفددة أو البددرامر األسدداس األكاددر اائدددة لتقيدديم ال دددل مددل
السياساو .إليدر أك الميزا يداو عدادة مدا ت تمدد وت فدت عردي أسداس تند يف إدارف (الدوزارة /
ا دارة  /ال يئة) والتن يف اأقتنادف.

 وي بر استندا فس األساس لرمقار ة بيل اأعتماداو والت فيت.

.6 :6

 ويمكل أك ت رل ال فقاو الف رية عدل الميزا يدة الم تمددة أصدة ألسدباب أ صدرة ل دا بدقدة
الت بااو  -عري سبيل الماال ،هزة كبرت ا اأقتناد الكر .
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 وتسددتوعب الم ددايرة سد د ة واح دددة إلي ددر عادي ددة أو "اس ددتا ائية" ،وترك ددز عر ددي اأ راا دداو ع ددل
التوق او الت ت د ا س تيل أو أكار مدل السد واو الداة التد يرفي دا التقيديم لألب داد
 0-6و  .6-6ويستند الب د  3-6البيا او مل كل ة س واو مالية مكتمرة.

.1 :6

 إذا كا ت ه ا مبال ا حساباو م رقة ا

اية السد ة الماليدة يمكدل أك تدا ر عردي تقددير

هدتا المااددر إذا تدم تلددمي ه ،يجدب أك يشددار إليده اد سديا تقريددر ا فدا ال ددا والمسددا لة
المالية.
 ويت يل عري المقيميل ت ديد ما إذا كا ت المبال ا ال ساباو الم رقدة كاايدة لتدادف إلدي

تائر ملررة است ادا إلي المبال المنننة لفئاو ا فا المستندمة ل تا الماار.
 وإذا كاك مل المرجح أك تكوك ال تيجة ملررة  -عري سبيل المادال ،إذا تجداوزو ال فقداو
إليددر المنننددة  01اد المائددة مددل مجمددوع أب دداد ا فددا السد وية  0-6و ،6-6وبالتددال
ي بر أك تكوك ال تيجة لرماار  PI-2ككل درجة د.

البعد  .1-2مكونات اإلنفاق حسب الوظيفة.

الدرية

احلد األدنى ملتطلبات الدرية

الدرية

اأوتةل بيل مكو او اأ فا حسب تن يف البرامر أو التن يف اأدارف أو اأقتنادف

أ

اأوتةل بيل مكو او اأ فا حسب تن يف البرامر أو التن يف اأدارف أو اأقتنادف

ب

اأوتةل بيل مكو او اأ فا حسب تن يف البرامر أو التن يف اأدارف أو اأقتنادف

جد

األدا أقل مل المفروب لردرجة جد

د

كاك أقل مل  % 5ا ا يل عري األقل مل الاة س واو المالية األويرة .
كاك أقل مل  % 01ا ا يل عري األقل مل الاة س واو المالية األويرة .
كاك أقل مل  % 05ا ا يل عري األقل مل الاة س واو المالية األويرة .
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إرشادات قياس املوشر
0 :0-6

 يقيس هتا الب د الفر بيل الميزا ية الم تمددة أصدة و تدائر ايدة ال دا اد تكدويل ا فدا ،
حسب التن يف الوظيف  ،وةل الس واو الاة الماضية ،باستا ا ب ود الفوارئ والفائدة
عري الديل.
 وي برد إدراج فقداو أودرت  -مادل ال فقداو المتكبددة تيجدة ألحددا اسدتا ائية مادل ال دزاع
المسرح أو الكوار الفبي ية  ،وال فقداو الممولدة مدل ا يدراداو إليدر ال اديدة بمدا اد ذلد
النننن ددة  ،وال دددعم ال ك ددوم المرك ددزف ،والت ددويةو ،وأم ددوال الم ددا يل ال ددواردة اد د

الميزا ية.

.6 :0-6
 وعري الن يد ا دارف ،ي بر حساب الفدرو بال سدبة لفئةات املينانيةة الرئيسةية
(الت تم التنويت عري ا) لوحداو الميزا ية المدرجة ا الميزا ية الم تمدة أصة.
 وا حالة استندا تن يف وظيف يقدو عردي أسداس إحندا او ماليدة ال كومدة  /تند يف
وظائف ال كومة  ،ي بر أك تست د اأوتةااو إلي الوظائف الرئيسية ال شر.
 وا د حالددة اسددتندا تن د يف وظيف د أ يسددت د إل دي إحنددا او ماليددة ال كومددة  /تن د يف
وظدائف ال كومدة ،ي برد أك يسددت د قيداس الفدر إلددي الفئةةات الرئيسةةية الدتيل توااددق
عري م ال يئة التشري ية .وا حالة استندا أسداس البر دامر ،ي برد تند يف الفئداو القائمدة
عري البرامر ب فس المستوت التف صوتت ايه ال يئة التشري ية.

.1 :0-6

 وتشمل حساباو هتا الماار ت دية زالة آ ار التريراو ا إجمال ا فا .
 ويت قددق ذل د عددل طريددق ت ددديل تيجددة الميزا يددة لكددل ائددة يسددتندم ا الفددر ال سددب بدديل
مجموع ال فقاو األصرية والمنروااو الم تمدة ومجموع ال فقاو.
 ويست د اأ رال المتبق ا كل ائة كريا إلدي القيمدة المفرقدة لرترييدراو التد حدد ت اد
الفئاو وايما بي ا ،صااية مل أف تريير يفترض أ ه جم عل ت وأو ا فا ا جمالية.
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.2 :0-6
 وا حيل أك التن يف الوظيف أو البر امر يمكل أك يوار أساسا أكار اائدة لمقار ة القند
مل السياسة ال امة أكادر مدل التند يف ا دارف ،ادتك الميزا يداو إلالبدا مدا ت تمدد وتددار عردي
أساس تن يف إدارف (الوزارة  /ا دارة  /الوكالة) .
 وي بر استندا فس األساس لمقار ة الميزا ية الم تمدة أصة و تائر الميزا ية.

.5 :0-6

 يتم تقديم م جية حساب هتا الب د ا جدول بيا او عري موقع ا فا ال ا والمسدا لة
المالية  .www.pefa.orgوي بر إدراج حساباو الماار ا تقرير التقييم كمراق.

التوقيت والتغطية ومتطلبات البيانات
متطلبات البيانات واحلساب

مصادر البيانات

 -قد د د د ددا وك المواز د د د د ددة متفرباو البيا او

التغطية

وااق ددت عري د ددا ال يئد ددة مد ددل أكبد ددر  61مد ددل رؤسد ددا الميزا يد ددة ا د د التن د د يف
ا دارف.

 التقرير الس وف عل  -وا د حالددة تجدداوز عدددد ائدداو الميزا يددة الرئيسددية،ت فيد د د د ددت الميزا يد د د د ددة أو ي بر تقييم التبايل اد تركيبدة أكبدر ائداو يماردوك م دا
البيا د د د د د دداو المالي د د د د د ددة  75اد المائددة مددل الميزا يددة ( 61ائددة عرددي األقددل إذا

الس وية

ك د دداك تند د د يف إدارف) ،م د ددع وج د ددود رؤس د ددا متبق د دديل

( -يجد د ددب أك تكد د ددوك (باستا ا ب ود الفوارئ) مجم ة ا سفر واحد.

الم روم د د دداو ال د د ددواردة  -ه ددا حاج ددة إل ددي بيا دداو ع ددل ك ددل م ددل السد د واو
أعدة متاحددة مددل وزارة المالية الاة األويرة الم جزة.

المالية ).

زمنية

ميزا يد د د د د د د ددة آود د ددر د د ددة

الس د د د وية  /الو د د ددائق  /إك تركيبة ا فا ا اية السد ة والميزا يدة الم تمددة ال كومية
التقد د د د د د ددديراو الت د د د د د د د أصة لكل مدل التند يفاو الوظيفيدة الرئيسدية أو لكدل
التشري ية .

الفتة

ال ساب

ول ساب هدتا الب دد ،ي برد عردي المقيمديل اسدتندا

جدددول البيا دداو ا لكترو د عرددي الموقددع ا لكترو د
لرمسا لة المالية ال امة (.)www.pefa.org
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س د واو ماليددة
كامرة.

البعد  .2-2نواتج مكونات اإلنفاق حسب التصنيف االقتصادي
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدرية

الدرية

كاك الفر اد تكدويل ا فدا حسدب التند يف اأقتندادف أقدل مدل 5

أ

كاك الفر ا تكويل ا فا حسب التن يف اأقتنادف أقل مل 01

ب

كاك الفر ا تكويل ا فا حسب التن يف اأقتنادف أقل مل 01

جد

األدا اقل مل متفرباو الدرجة جد

د

ا المائة ا ا يل عري األقل مل الس واو الاة األويرة.
ا المائة ا ا يل عري األقل مل الس واو الاة األويرة.
ا المائة ا ا يل عري األقل مل الس واو الاة األويرة

إرشادات تقييم البعد

.0 :6-6
يقيس هتا الب د الفر بيل الميزا يدة األصدرية الم تمددة و تدائر ايدة السد ة اد تكدويل ا فدا
حسب التن يف اأقتنادف وةل الس واو الاة الماضية بمدا اد ذلد الفائددة عردي الدديل
ولكل باستا ا ب ود الفوارئ.

.6 :6-6

 إك مكو دداو الميزا ي ددة حس ددب التند د يف اأقتن ددادف ذو أهمي ددة ادد إظ ددار الت رك دداو ب دديل
منترف ائاو المدوةو  -مال ال فقاو الرأسمالية وال فقاو المتكررة (التشريرية).
 وائاو ا فا ه فس ا بال سبة لرب د  ، 0-6مع إضااة الفائدة عري الديل ،ألك هدتا هدو
أحد ائاو التن يف اأقتنادف.
 وي بر أك يستند ال ساب المسدتوت الادا لتند يف إحندا او ماليدة ال كومدة (رقمداك)
أو مددا اددابه ذلد  .واد حالددة اسددتندا تند يف منترددف ،ي برد أك يكددوك مسددتوت التجميددع
قابة لرمقار ة مع إحنا او مالية ال كومة المكو ة مل رقميل.
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.1 :6-6

وكما هو ال ال بال سبة لرب د  ،0-6يتم ت ديل آ ار التريراو ا إجمال ا فا بيل الميزا ية

الم تمدة األصرية وال تيجة ا ال ساباو.

.2 :6-6

يددتم تقددديم م جيددة حسدداب هددتا الب ددد اد جدددول بيا دداو عرددي موقددع ا فددا ال ددا والمسددا لة

المالية  .www.pefa.orgوي بر إدراج حساباو الماار ا تقرير التقييم كمراق.

التوقيت النمني والتغطية والبيات املطلوبة
مصادر البيانات

البيانات املطلوبة/احلساب

 -قد د ددا وك الميزا يد د ددة الس د د د وف  - /البيانات املطلوبة

الو د ددائق /التق د ددديراو التد د د ت د ددم  -تركيب ددة ا فد ددا ا د د
اعتمادها مل السرفة التشري ية الم تمدددة أص ددة لكددل تند د يف مددل التند د يفاو

التغطية

 التقريد ددر الس د د وف عد ددل ت فيد ددتالميزا يد د ددة أو البيا د د دداو الماليد د ددة
الس وية

المالية الاة األويرة الم جزة

 -العملية احلسابية

وي برد د أك يس ددتند حس دداب التب ددايل المس ددتوت

 البيا د د دداو أع د د ددة يج د د ددب أك الاا (المكوك مل رقميل) لتند يف إحندا اوتكوك متوارة لدت وزارة المالية

مالي د ددة ال كوم د ددة أو ظ د ددا مما د ددل .واد د د حال د ددة
اسد ددتندا تن د د يف منترد ددف ،ي بر د د أك يكد ددوك
مسددتوت التجميددع مشدداب ا لتن د يف إحنددائياو
مالية ال كومة المكوك مل رقميل.
 ول سدداب ه دتا الب ددد ،ي بر د عرددي المقيمدديلاس د ددتندا ج د دددول البيا د دداو ا لكترو د د د عر د ددي
الموقد ددع ا لكترو د د لرمس د ددا لة المالي د ددة ال ام د ددة
(.)www.pefa.org
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النمني

ميزا يد د د د د د د ددة الس د د د واو

اي ددة الس د د ة والميزا يد ددة ال كومة

اأقتن ددادية الرئيس ددية لك ددل سد د ة م ددل السد د واو

التوقيت

الماليد د د د د د د ددة
الد د د د د د دداة
األوي د د د د د ددرة
الم جزة

البعد  .3-2النفقات من احتياطيات الطوارئ
التسجيل

احلد األدنى للبيانات املطلوبة للدرية

بررت ال فقاو الف رية الم مرة عري احتياط الفوارئ ا المتوس أقل

مل  3ا المائة مل الميزا ية األصرية.

بررددت ال فقدداو الف ريددة الم مرددة عرددي التنددويت لرفددوارئ اد المتوسد

أكار مل  3ا المائة ولكل أقل مل  2ا المائة مل الميزا ية األصرية.
بررددت ال فقدداو الف ريددة الم مرددة عرددي التنددويت لرفددوارئ اد المتوسد

الدرية

أ
ب

أكا ددر م ددل  2اد د المائ ددة ولك ددل أق ددل م ددل  01اد د المائ ددة م ددل الميزا ي ددة

جد

األدا اقل مل المفروب لردرجة جد

د

األصرية.

إرشادات تقييم البعد
.0 :1-6

 يقيس هتا الب د متوس حجم ال فقداو الم مردة ا ريدا عردي التندويت لرفدوارئ عردي مددت
الس واو الاة الماضية.
 ويدددر هددتا الب ددد أ دده مددل ال كمددة إدراج مبرد يسددمح باألحدددا إليددر المتوق ددة اد اددكل
إقرار لب د الفوارئ ،وإك كاك هتا أ ي بر أك يكوك كبيرا ب ي يقوض منداقية الميزا ية.
 قد يكوك ه ا إقرار ألكار مل ب د ل لرفوارئ .وي بر أك ي اقش المقيموك م الجة الميزا ية
والم اسبة لب ود الفوارئ ا سيا التقرير.
 وتس ددت د م ددايرة ه ددتا الب ددد إل ددي حج ددم ال فق دداو المس ددجرة مقاب ددل ب ددد الف ددوارئ ،باس ددتا ا
الت ددويةو إلددي ص د دو الكددوار أو احتياطيدداو مما رددة ،حي د يماددل ذل د ا رااددا عددل

المننناو القائمة عري السياساو.
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.6 :1-6

 ع دددما يكددوك جددز مددل الميزا يددة م ميددا مددل تنفيلدداو ا فددا ألف مددل السياسدداو (عرددي
سددبيل الماددال ،إ فددا ال ددد مددل الفقددر) أو ألسددباب ت ظيميددة (عرددي سددبيل الماددال ،مددداوعاو
الرعاية اأجتماعية ا جبارية) ،سيظ ر ذل كتبايل ا المكو او.

 ويفرب مل المقيميل ا بةغ عل الررض ومدت ا فا الم م ا سيا التقرير.
.1 :1-6
 ويكفد د المتوسد د البس ددي عب ددر السد د واو ذاو الن ددرة ل س دداب متوسد د ال فق دداو الف ري ددة
الم مرة عري ب د الفدوارئ ،عردي سدبيل المادال ،إذا كا دت ال سدب المئويدة لر فقداو الف ريدة
الم مرة عري ب د الفوارئ الي إجمال الميزا ية األصرية ه  6ا المائة و  4ا المائة و
 2ا المائة ،اتك المتوس سيكوك  4ا المائة.

.2 :1-6
 إذا لم تكل ه ا أموال طوارئ ا الميزا ية ،اتك أف حساب أو إادارة رسدمية إلدي ال فقداو
الفارئة مل اأ ه أك يف بمتفرباو الدرجة أ ظرا ل د وجود فقاو م مرة عري الفوارئ.

.5 :1-6
 اد ب ددض الدددول ،يمكددل أك يشددار إلددي ب ددد الفددوارئ عرددي أ ددا "احتياطيدداو" أو "اعتمدداداو
إلير منننة" .وا ال اأو الت يدتم اي دا ت ويدل منننداو الفدوارئ مدل ب دد الفدوارئ
إلي ب د آور ،ي بر إدراج األموال ك فقاو ا رية ا الب دد الدتف تدم التندويت عريده ،ولكدل
وليس كجز مل ال فقاو الموااق عري ا أصة.

.2 :1-6
 ويمكل أيلا استندا جدول البيا او المقد عري موقع ا تر ت لل فا ال دا والمسدا لة

المالية لرب د  0-6لرمساعدة ا حساباو هتا الب د.
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التوقيت النمني والتغطية والبيانات املطلوبة
مصادر البيانات

البيانات املطلوبة /احلساب

التغطية

قد د ددا وك الميزا يد د ددة الس د د د وية  - /البيانات املطلوبة
الو د د ددائق  /التق د د ددديراو التد د د د -إك ال فقدداو الف ريددة الم مرددة عرددي ال كومية
وااقت عري ا ال يئة التشري ية ب ددد الفددوارئ (إمددا كتنددويت م فنددل
التقريد ددر السد د د وف عد ددل ت في د ددت أو كمر ددق ارعد د اد د وزارة المالي ددة،

التوقيت
النمني

ميزا يد د د د د د د ددة الس د د د واو

الميزا ي ددة أو البيا دداو المالي ددة مد د ددع ع د د ددواك واضد د ددح بوضد د ددوح ماد د ددل
الس وية المراج ة .
"احتي د د دداط الف د د ددوارئ") لك د د ددل مد د د ددل

(يجددب أك تكددوك الم رومدداو الس واو المالية الاة األويرة
المد ددتكورة أعد ددة متاحد ددة مد ددل
 العمليات احلسابية:وزارة المالية).
يمك د ددل اس د ددتندا ج د دددول البيا د دداو
المقد د ددد عرد د ددي الموقد د ددع ا لكترو د د د

لل فد د ددا ال د د ددا والمسد د ددا لة الماليد د ددة

( )www.pefa.orgلرب ددد -6
 0لرمسد دداعدة ا د د ال سد دداباو ل د ددتا
الب د.
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الماليد د د د د د د ددة
الد د د د د د دداة
األوي د د د د د ددرة
الم جزة

 .PI-3نواتج اإليرادات العامة

حول املوشر

ويقدديس هددتا المااددر التريددر اد ا يددراداو بدديل الميزا يددة األصددرية الم تمدددة و تددائر ايددة ال ددا .

وي توف عري الب ديل التالييل ويستند طريقة ( M2المتوس ) لتجميع درجاو الب د:

الب د  .0-3إجمال ا يراداو الم ققة

الب د  .6-3واتر مكو او ا يراداو.
الت ثا على خمريات املينانية

 الت بااو الدقيقة با يراداو ه مدول رئيس ا إعداد ميزا ية مو وقة ،وتسمح ا يدراداو
لر كومة بتمويل ال فقاو وتقديم الندماو لمواط ي ا.
 ويمكدل أك تدادف توق داو ا يدراداو المفرطدة اد التفداؤل إلدي تننديص منننداو إ فددا
كبيرة أ مبرر ل ا ست تاج ا

اية المفال إما إلي تنفيض م تمل ا ا فدا اد السد ة

أو إلي زيادة إلير منف ل ا ا اأقتراض لر فاب عري مستوت ا فا .
 ومل احية أورت ،اتك التشاؤ التف أ لزو له ا التوق او يمكل أك يادف إلي اسدتندا
عائددداو ت قددق ا يددراداو بشددكل مفددرط ا د ا فددا الددتف لددم ينلددع لرتدددقيق ا د عمريددة
الميزا ية.
 وبمددا أك عواقددب ا نفدداض ا يددراداو قددد تاددوك أاددد ،واصددة عر د المدددت القنددير ،اددتك
الم د ددايير المسد ددتندمة ا د د تسد ددجيل ھذا المااد ددر تسد ددمح بمرو ددة أکبد ددر سد ددبيا ع دددد تقيد دديم
اأسترةل المفرط.

إرشادات قياس البعد
.0 :1

 ت قسم ا يراداو ال كومية عادة إلي أربع ائاو:
(  ) 0الرسو ا جبارية ا اكل ضرائب وأ واع م ي ة مل المساهماو اأجتماعية.
(  ) 6إيراداو الممتركاو ال اتجة مل بيع مركية األصول.
(  ) 3مبي او السرع والندماو.
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(  ) 4الت ويةو األورت المست قة مل وحداو أورت.

 ويرك ددز الماا ددر عر ددي ال ائ ددداو الم ري ددة والنارجي ددة التد د تش ددمل الل ددرائب والمس دداهماو
اأجتماعية والم ح وا يراداو األورت بما ا ذل ا يراداو مل الموارد الفبي ية الت قدد
تشددمل الت ددويةو مددل ص د دو تابيددت ا يددراداو أو ص د دو الاددروة السدديادية حي د يددتم
تلمي ا ا الميزا ية.
 أ يتم تلميل التمويل النارج مل وةل اأقتراض ا تقييم هتا الماار.
 وي د د ذلد د أك المد د ح المقدم ددة م ددل الش ددركا ا م ددائييل س ددتدرج اد د بيا دداو ا ي ددراداو
المسددتندمة لتن د يف الماا دراو ،ولاددل اأقت دراض بشددروط ميسددرة مددل اددركا الت ميددة لددل
ياوك.

.6 :1

 ويمكددل أك ت ددرل عائددداو ا يددراداو عددل الميزا يددة الم تمدددة أصددة ألسددباب أ عةقددة ل ددا
بدقة الت بااو ،مادل صددمة اأقتنداد الكرد الرئيسدية .ل دتا السدبب ،يسدمح م دايرة الدرجدة
لمدة عا واحدد ودارج ال دا ليدتم اسدتب ادها .وي ندب التركيدز عردي اأ رااداو الكبيدرة عدل
التوق او الت ت د ا س تيل أو أكار مل الس واو الاة الت يرفي ا التقييم.

.1 :1

 الت بااو الدقيقة با يراداو ه مدول رئيس ا إعداد ميزا ية مو وقة.
 وتتوقع ال كوماو الوط ية ا يراداو مل منادر منترفة ا سيا إعداد الميزا ية.
 ويمكل ت قيح توق او ا يراداو ا م اسبة واحدة أو أكار عري مدت اترة الميزا ية.

 وعموما ،اتك النفوة األولي ا الت با با يراداو ه إعداد توق او اأقتناد الكر .
 واد د بر ددداك كاي ددرة س دديرف ذلد د م ام ددل (مقي دداس) اأقتن دداد الكرد د ما ددل ال دداتر الم رد د
ا جمال  ،والتلنم ،وس ر الندرل ،وأسد ار السدرع األساسدية ،وا فدا اأسدت ةك  ،ومدا
إلي ذل .

 وستكوك تائر توق او اأقتناد الكر مدوةو حاسمة ا توق او ا يراداو.
 ويمكل ال ظر إلي الت با با يراداو عري أ ه عمرية مل مرحرتيل تتألف مل:
 )0( توق دداو اأقتن دداد الكرد د ؛ و ( )6الت ب ددا بالمن ددادر الرئيس ددية للي ددراداو ،أف الت ب ددا
با يراداو اللريبية ،وهو مشروط ب تائر هتا الت با الكر (ا ظر .)PI-14
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.2 :1

 وي بر د أك ينددف سدديا هددتا المااددر منددادر البيا دداو المسددتندمة ويةح د أف مندداول
بشأك مدت مة مت ا ومو وقيت ا ودقت ا.
 يقدديس هددتا الب ددد التبددايل ا د تكددويل ا يددراداو وددةل الس د واو الدداة الماضددية .ويشددمل
ا يراداو الف رية حسب الفئة مقار ة بالميزا ية الم تمددة أصدة باسدتندا المسدتوت الاالد
[ 3أرق دا ] لتن د يف إحنددا او ماليددة ال كومددة ل ددا  6104أو التن د يف الددتف يماددل أك
ت تر تو يقا متسقا واقا لمستوياو مرتبة مما رة وترفية.
 وي برد د أك يق ددد تقري ددر ا ف ددا ال ددا والمس ددا لة المالي ددة م روم دداو أساس ددية ع ددل الترتيب دداو
الماسسية لرت با با يراداو وعل أف عامل واص قد يا ر عردي توق داو ا يدراداو واألدا ،
ماددل اأعتمدداد عرددي ا يددراداو مددل المددوارد الفبي يددة ومنددادر التقربدداو اأقتنددادية وتقربدداو
ا يراداو والسياساو اللريبية ال امة وا صدةحاو ا داريدة والتفدوراو اأقتندادية الكريدة
إلير المتوق ة ،والدول "إلير المتوقع" (بما ا ذل ا يراداو مل الننننة).
 وي بر د أك يشددير السدديا الندداص ب  PI-19و  PI-20إل د ھذا المااددر ايمددا يت رددق
بالايا او الت تجمع ا يراداو ال اومية.

.5 :1

 وكما هو ال ال بال سبة إلي ماار  ،PI-1مل األهمية بمكاك أك تكوك الميزا ية الم تمدة
أصة ه الميزا ية الت تست د إلي ا وحداو الميزا ية ا وفف ا الس وية لر فقاو وت فيدتها
ا بداية الس ة المالية .قد يادف إوفا السرفة التشري ية ا الموااقة عر الميزا ية وةل
الفترة الم ددة ا الدستور إل تأوير کبير ا الموااقة عر الميزا ية وةل الس ة المالية.
 وع ددما أ يكدوك ه دا  ،اد واقدع األمددر ،أف ميزا يدة م تمددة أصدة ،بسدبب هدتا التددأوير ،أ
يمكددل حسدداب اأ ددرال بدديل الميزا يددة وال تيجددة ،وي بر د اعتبددار الس د ة الماليددة الم ددددة
"اس ددتا ائية" ،عر ددي ال ددو ال ددتف ددوقش اد د  .PI-1وي برد د اس ددتندا الميزا ي ددة األص ددرية
الم تمدة ،وليس الميزا ية التكميرية ،ل ساب ا.
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.2 :1

 ويمكل حساب الماار باستندا الم اسبة القائمة عري ال قد أو عردي أسداس اأسدت قا .
وي برد د مةحظ ددة األس دداس ال ددتف ي ددتم اوتي ددار واس ددتندامه باس ددتمرار اد د جمي ددع تقييم دداو
المااراو.

 ويرف الماار  PI-3جميع ا يراداو ،سوا كا ت جارية أو رأسمالية ،بنرل ال ظر عدل
إصدار دليل إحنا او ماليدة ال كومدة (أف  0982أو  6110أو  ،)6104وبردض ال ظدر
عل الفريقة المستندمة ل ساب ال جدز .وبالتدال ا د تشدمل عائدداو رأس المدال مدل بيدع

األصول وحنيرة الننننة.

.6 :1

 وإذا كا ت ب ض ا يراداو وارجة عل الميزا يدة ،وبالتدال لدم تبرد ع دا وأ ترفي دا بالكامدل
الميزا ية الرئيسية لر كومة ،ي بر تقديرها ا تقييم الب د  ،PI-6يجب أك يشار ا هت
ال الة ا السيا لرب د PI-3

.2 :1

 وي بر إدراج ا يراداو المشتركة التد تمدر عبدر ميزا يدة ال كومدة اد تقيديم ال كومدة .ومدع
ذل  ،إذا كا ت ال ائداو "مشتركة" قبل أك تنل إلدي حسداباو ال كومدة أو التمويدل ،ات ده
ي بر استب ادها ،ألك الميزا ية لل ت كس ا يراداو المقدرة أو أف إ فا مل حنة ال يئاو

المر قة أو الماسساو المستقرة مل ا يراداو.

 وسدديتم ترفيددة ال نددة مددل ترد ال يئدداو والماسسدداو مددل ا يددراداو مددل وددةل تقيدديم ترد
ال يئاو والماسساو.

.4 :1

 ومددل الفبي د أك يسددت د تقدددير الماادراو الكميددة إلددي حسدداباو إليددر مدققددة ،ألك حسدداباو
آور س ة (س واو) قد أ تزال ت تظر المراج ة.
 ويمك ددل اس ددتندا ال س دداباو إلي ددر المدقق ددة م ددع ض ددماك م ق ددول إذا ل ددم تنتر ددف كاي ددرا ع ددل
ال ساباو المراج ة سابقا.
 واد حالددة عددد وجددود ماددل هددتا اللددماك ( ظددرا ل ددد مراج ددة ال سدداباو ل دددة سد واو ،أو
بسددبب عددد وجددود اددرو ذاو دألددة إحنددائية بدديل ال سدداباو المدققددة وإليددر المدققددة)،
يوصي باستندا البيا او إلير المدققة

 وا مال هت ال اأو ،ي بر اعتبار التقييم أوليا وي بر ت دياه ب د مراج ة ال ساباو.
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 وا ظا م اكم اأوتناص القلائ  ،ظرا ألك ال ساباو الماليدة دادرا مدا تكدوك مدققدة،
يمكل استندا ال ساباو الم تمدة أو ال ساباو المقيدة.

.01 :1

 وي بر أك تد درج المد ح المقدمدة مدل الشدركا اد الت ميدة اد بيا داو ا يدراداو المسدتندمة
ل تا الماار ،ولكل ي بر أأ يكوك اأقتراض بشروط ميسرة مل اركا الت مية.
 وع د استندا األساس ال قدف لرم ح الم اسبية يتم تسجير ا ع د استة ال قدية.

.00 :1

 وي برد د إج ددرا عمري دداو حس دداب اأ راا دداو ب دديل الميزا ي دداو الم تم دددة و ت ددائر ك ددل ب ددد
باسددتندا جدددول البيا دداو الددوارد ا د الموقددع ا لكترو د لل فددا ال ددا والمسددا لة الماليددة
 .www.pefa.orgوي بر إدراج حساباو الماار ا تقرير التقييم كمراق.

البعد  .1-3إمجايل اإليرادات احملققة
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

بررت ا يراداو الف رية ما بيل  ٪97و  ٪012مل ا يراداو المدرجة ا
الميزا ية ا ا يل عري األقل مل الس واو الاة الماضية.

بررت ا يراداو الف رية ما بيل  ٪94و  ٪006مل ا يراداو المدرجة ا
الميزا ية ا ا يل عري األقل مل الس واو الاة الماضية.

بررت ا يراداو الف رية ما بيل  ٪96و  ٪002مل ا يراداو المدرجة ا
الميزا ية ا ا يل عري األقل مل الس واو الاة الماضية.

األدا أقل مل المفروب لردرجة جد

الدرية
أ
ب
جد
د

إرشاد قياس البعد 1-3
.0 :0-1

 ويقيس هتا الب د المدت التف ت رل ايه عائداو ا يراداو عل الميزا ية الم تمدة أصة.
 اسددتندا جددداول البيا دداو المقدمددة عرددي موقددع ا فددا ال ددا والمسددا لة الماليددة ل سدداب

ال تيجة ل تا الماار .وي بر إدراج حساباو الب د ا تقرير التقييم كمراق.
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التوقيت  /التغطية  /البيانات املطلوبة
مصادر البيانات

 الميزا ية الس وية

البيانات املطلوبة
/احلساب

البيا او المفروبة

التغطية

المواق عري ا مل السرفة التشري ية

 تقري ددر ت في ددت الميزا ي ددة السد د وية أو

لتند د د يف إحن د ددائياو

 م رومددداو عد ددل دددواتر إيد ددراداو

مس ددتوياو أو تند د يف

ويمك د د ددل أيل د د ددا تق د د ددديم مس د د ددت د

اي د ددة ال د د ددا بال سد د ددبة

القائمة المالية الس وية المدققة

م ظد ددم الس د د ة ال اليد ددة المكتمرد ددة

الميزا ية التقديرية

مالية ال كومة لراة

مش د ددابه وال د ددواتر اد د د

ل فس الفئاو لكل مل

الميزا يد د ددة األصد د ددرية الم تمد د دددة مد د ددل

الس د د د د د د واو الماليد د د د د ددة

وااقت عري ا ال يئدة التشدري ية أصدة

الم جزة

الس د ددرفة التش د ددري ية الميزا ي د ددة التد د د

الد د د د د د دداة األويد د د د د د ددرة

والت تسدت د إلي دا وحدداو الميزا يدة ال س دداب ل س دداب ه ددتا
ا وف ا فا الس وية اد بدايدة الب د د د د ددد يج د د د د ددب عر د د د د ددي

الس ة المالية.

المقيمد د د د د دديل اسد د د د د ددتندا

وزارة المالية

عري موقع البيفا

تر البيا او يجب توايرها مل قبدل اأكسددل ادديت الموجددود

ويمك د د د ددل أيل د د د ددا ال ن د د د ددول عر د د د ددي
م رومد دداو ع د ددل المن د ددادر الرئيس د ددية
لليدراداو مدل سدرفاو ا يددراداو ،

عر ددي الد درإلم م ددل أ ددا ق ددد أ تك ددوك

مسئولة عل ب ض مندادر ا يدراداو
عل أف البيا او مفروبة
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النمني

ميزا يد د د د د د د ددة الس د د د د د د د واو

الق د د د ددا وك  /التو ي د د د ددق  /التق د د د ددديراو  قيم ددة ا ي ددراداو واق ددا ال كومة
لرميزا ية األصرية واقدا

التوقيت

الماليدد د د د د د د د د د ددة

ال د د د د د د د د د دداة

األويد د د د د د د د د ددرة
المكتمرة

البعد  2-3نتائج مكونات اإليرادات
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدرية

كاك الفر ا تكويل ا يراداو أقل مل  5ا المائة ا ا تديل مدل السد واو

الاة األويرة.

ك دداك الف ددر اد د تك ددويل ا ي ددراداو أق ددل م ددل  01اد د المائ ددة اد د ا ت دديل م ددل

الس واو الاة األويرة.

ك دداك الف ددر اد د تك ددويل ا ي ددراداو أق ددل م ددل  01اد د المائ ددة اد د ا ت دديل م ددل

الس واو الاة األويرة.

األدا أقل مل متفرباو الدرجة جد

الدرية
أ
ب
جد
د

إرشادات قياس البعد
.0 :6-1

 ويقيس هتا الب د التبايل ا تكويل ا يراداو وةل الس واو الاة الماضية.
 وتشمل ا يراداو الف رية حسب الفئة مقار ة بالميزا ية الم تمدة أصة باسدتندا المسدتوت
الاال د [ 3أرقددا ] لرتن د يف ال ددالم للحنددا ل ددا  6104أو التن د يف الددتف يمكددل أك
ي تر و ائق متسقة واقا لمستوياو هرمية مما رة وترفية.
 وه تشمل تن يف ا يراداو اللدريبية حسدب أ دواع اللدرائب الرئيسدية  ،وا يدراداو إليدر
اللريبية  ،والم ح.
 ويسد ي هددتا الب ددد إلددي الت ددرل عرددي دقددة الت بددااو ب يكددل ا يددراداو وقدددرة ال كومددة عرددي
ت نيل مبال كل ائة مل ائاو ا يراداو عري ال و الم شود.
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التوقيت  /التغطية  /البيانات املطلوبة
مصادر البيانات

 الميزا ية الس وية

البيانات املطلوبة /
احلساب

البيا او المفروبة

التغطية

المواق عري ا مل السرفة التشري ية

 تقريددر ت فيددت الميزا يددة الس د وية أو

لتن د د د يف إحند د ددائياو

 م روم دداو ع ددل ددواتر إي ددراداو

مسد ددتوياو أو تن د د يف

ويمكد د ددل أيلد د ددا تقد د ددديم مسد د ددت د

ايد د ددة ال د د ددا بال سد د ددبة

القائمة المالية الس وية المدققة

م ظ ددم السد د ة ال الي ددة المكتمر ددة

الميزا ية التقديرية

مالية ال كومدة لرداة

مشد د ددابه وال د د ددواتر ا د د د

ل فس الفئاو لكدل مدل

الميزا ي د ددة األص د ددرية الم تم د دددة م د ددل

السد د د د د د د واو المالي د د د د د ددة

وااقت عري ا ال يئة التشري ية أصة

الم جزة

السد ددرفة التشد ددري ية الميزا يد ددة الت د د

ال د د د د د د دداة األوي د د د د د د ددرة

والت تست د إلي ا وحداو الميزا يدة ال سد دداب ل سد دداب هد ددتا

ا وف ا فا الس وية ا بداية الب د د د د د ددد يجد د د د د ددب عرد د د د د ددي
الس ة المالية.

المقيمد د د د د د دديل اسد د د د د د ددتندا

قبل وزارة المالية

عري موقع البيفا

ترد د البيا دداو يج ددب توايره ددا م ددل اأكس ددل ا دديت الموج ددود

ويمكد د د ددل أيلد د د ددا ال ند د د ددول عرد د د ددي
م رومد دداو عد ددل المند ددادر الرئيسد ددية
لليراداو مل سرفاو ا يدراداو ،

عر ددي الد درإلم م ددل أ ددا ق ددد أ تك ددوك

مسئولة عل ب ض منادر ا يراداو
عل أف البيا او مفروبة
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النمني

ميزا يد د د د د د د د د د د ددة الس د د د واو

القد د د ددا وك  /التو يد د د ددق  /التقد د د ددديراو  قيمد ددة ا يد ددراداو واقد ددا ال كومة
لرميزا يددة األصددرية واقددا

التوقيت

الماليد د د د د د د ددة

الد د د د د د دداة

األوي د د د د د ددرة
المكتمرة

الركينة الثانية :شفافية املالية العامة.
 تقيم الركيزة الاا ية ما إذا كا دت الم رومداو عدل إدارة الشداوك الماليدة ال امدة ادامرة ومتسدقة
ومتاحة لرمستفيديل.
 ويت قددق ذلد مددل وددةل التند يف الشددامل لرميزا يددة ،واددفااية جميددع ا يددراداو وال فقدداو
ال كومية بما ا ذل الت ويةو ال كومية الدولية ،والم روماو الم شورة عل أدا تقديم
الندماو ،وال نول عري الو ائق المالية والميزا ية.
 واددفااية الم رومدداو عددل الماليددة ال امددة ضددرورية للددماك أك األ شددفة وال مريدداو ال كوميددة
تج ددرف اد د إط ددار السياس ددة المالي ددة ال كومي ددة وتنل ددع ج ددرا او مةئم ددة دارة الميزا ي ددة
وترتيباو ا بةغ.
 والشفااية سمة هامة تمكل مل التدقيق النارج لرسياساو والبرامر ال كومية وت فيتها.
 وتدددعم الشددفااية الم س د ة ت قيددق ال تددائر المرإلوبددة ا د الميزا يددة مددل وددةل تزويددد ال يئددة
التش ددري ية والمجتم ددع الم ددد بالم روم دداو التد د ت تاج ددا لمس ددا لة الس ددرفة الت فيتي ددة ع ددل
القراراو المت رقة بسياساو الميزا ية وإدارة األموال ال امة بنورة أعم.
 المزيد مل الشدفااية تمكدل أصد اب المندر ة مدل دراسدة اأسدتراتيجية الماليدة وال ظدر ايمدا
إذا كا ت المدوارد ال امدة تنندص لألولويداو اأجتماعيدة وا مائيدة ال امدة اد الدولدة  ،ومدا
إذا كا ت تستند بكفا ة.
 ومل اللرورف تواير م روماو اامرة لتواير صورة كامرة ودقيقة عل الماليدة ال امدة ،وتمكديل
صا

القراراو وإليرهم مل أص اب المنر ة مل إصدار أحكا متواز ة واعية.

 وإذا لددم تتددوار ب ددض الم رومدداو ال امددة ،اقددد يددادف ذلد إلددي اتندداذ قددراراو مت يددزة وإليددر
مست يرة.
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وللركينة الثانية ستة موشرات:
 .PI-4تن يف الميزا ية
 .PI-5و ائق الميزا ية
 .PI-6عمرياو ال كومة المركزية وارج التقارير المالية
 .PI-7الت ويةو إلدي ال كومدة دوك الوط يدة (تشدمل اهليئةات ذات املينانيةات امللحقةة
واملوسسات املستقلة التي متول من مينانية الوزارات واإلدارات احلكومية – والتي

يطلق عليها هنا مبينانية احلكومة املركنية أو مينانية احلكومة)
 .PI-8م روماو األدا لتقديم الندماو
 .PI-9وصول الجم ور إلي الم روماو المالية.
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 PI-4تصنيف املينانية.

حول املوشر

ويقيم هتا الماار مدت اتسا ميزا ية ال كومة وتن يف ا مع الم ايير الدولية .ه ا ب د واحدد

ل تا الماار  -الب د  0-4تن يف الميزا ية.

الت ثا على نتائج املينانية
ظددا تن د يف قددوف يسددمح الم ددامةو الت د يت دديل تتب ددا ا د جميددع مراحددل صددياإلة الميزا يددة
والت في ددت ،وتق ددديم التق ددارير واق ددا لروح دددة ا داري ددة ،والفئ ددة اأقتن ددادية ،وظيف ددة  /الفرعي ددة ،أو

البر د ددامر .وهد ددتا أمد ددر ضد ددرورف لتنند دديص ورصد ددد ال فقد دداو لددددعم اأ لد ددباط المد ددال الكر د د ،

وتننيص الموارد لألولوياو اأستراتيجية  ،وتقديم الندماو بكفا ة.
البعد  .1-4تصنيف املينانية

التسجيل

احلد األدنى من متطلبات النقاا

وتسددت د صددياإلة الميزا يددة والت فيددت وا بددةغ إلددي كددل مسددتوت مددل مسددتوياو التن د يف ا دارف
واأقتنادف والوظيف باستندا م ايير إحنا او مالية ال كومة  ،تن يف وظائف ال كومداو

أو تن يف يمكل أك ي تر و ائق متسقة مما رة لترد الم دايير .ويمكدل أك يسدت اض عدل تند يف

النقاا
أ

البرامر بالتن يف الوظيف إذا طبقت بمستوت مل التفنيل يقابل عري األقل التن يف الفرع .
وتست د صياإلة الميزا ية وت فيتها وإعداد التقارير إلي المستوت ا دارف واأقتنادف (عري األقل
'' مسددتوت األرقددا القياسددية  3ا د إحنددا او ماليددة ال كومددة) ،والتن د يف الددوظيف /الفرع د ،
باستندا م ايير إحنا او ماليدة ال كومدة  /تند يف وظدائف ال كومداو أو تند يف يمكدل أك

ب

ي تر و ائق متسقة قابرة لرمقار ة تر الم ايير.
وتست د صياإلة الميزا يدة والت فيدت وا بدةغ إلدي التند يف ا دارف واأقتندادف باسدتندا م دايير
إحنددا او ماليددة ال كومددة (عرددي األقددل المسددتوت  6مددل األرقددا القياسددية ا د إحنددا او ماليددة

جد

األدا أقل مل المفروب لر نول عري درجة جد.

د

ال كومة) أو تن يف يمكل أك ي تر و ائق متسقة مما رة لتر الم ايير.
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دليل قياس البعد
.0 :0-2
 ي بر عرض الميزا ية ا اكل ي كس أهم التن يفاو.
 وي بر د د أك يكد ددوك التن د د يف جد ددز ا أ يتجد ددزأ مد ددل دليد ددل ال سد دداباو ال كد ددوم (التن د د يف
الم اسب ) للماك ا بةغ عل كل م امرة واقا ألف تن يف مل التن يفاو المستندمة.
 وي بر أك تكوك تند يفاو الميزا يدة والم اسدبة مو وقدة وأك تفبدق بندورة متسدقة ،ممدا يدوار
لرمستفيديل الاقة بأك الم روماو المسجرة مقابدل تند يف واحدد سدت كس اد التقدارير اد
إطار التن يف اقور.

.6 :0-2
 ويددوار تند يف إحنددا او ماليددة ال كومددة ( )0إطددارا دوليددا م تراددا بدده لرتند يف اأقتنددادف
والد ددوظيف ( )6لرم د ددامةو :وتقسد ددم ا يد ددراداو وال فقد دداو إلد ددي أرب د ددة و ة د ددة مسد ددتوياو
لرتن يف ،عري التوال .
 وعري الرإلم مل عد وجود م يار دول لرتن يف عري مستوت البدرامر ،ادتك هدتا ال دوع مدل
التن يف يمكل أك يكوك أداة هامة ا صياإلة الميزا ية وإدارت ا وإعداد التقارير.
 وي بر ارح الفريقة الت تفبق ب ا ا سيا التقرير إذا تم ت ييل أعري الددرجاو عردي هدتا
األساس.
 وإذا لم يفبق تن يف إحنا او مالية ال كومة ،امل اللرورف أك يكوك لرتن يف المفبق
ونائص مما رة مل الوضوح واأتسا والمتا ة والشمولية الت تتسدم بنندائص إحندا او
مالية ال كومة.
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 -0ي درل دليدل إحندا او ماليدة ال كومدة  6104مف ددو ويندف الفريقدة التد تند ف ا يدراداو وال فقدداو
ا الفنل النامس) صف ة ( 84والفنل  )2صف ة  .( 004ويقد التدتييل ( 8صدف ة  )385جميدع
رموز التن يف المستندمة ا إحنا او مالية ال كومة.

" -6تند يف ا فددا واقددا لوظددائف ال كومددة" (دليددل إحنددا او ماليددة ال كومددة  ،6104النددف ة ،)046
ينف تن يف ال فقاو واقا لوظائف ال كومة  ،بما ا ذل رموز التن يف.
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 ويت يل عري المقيميل إجرا حكم بشأك صفاو ظا التن يف المستند .
 ومل ال احية الماالية ،ي برد اسدتندا أحدد إصددار مدل إحندا او ماليدة ال كومدة ،ولكدل
إذا تم استندا إصدار سابق  ،يت يل عري المقيم أك يندر حكما بشأك مدا إذا كداك مرضديا

ل تا الررض.

 يجب عري المقيم أك يتكر أسباب هتا ال كم ا سيا تقرير هتا الماار.

.1 :0-2

 وي بر أك يرف هتا الماار كل جدز مدل الميزا يدة السد وية لر كومدة ،بمدا اد ذلد الب دود
الجارية والرأسمالية ،سوا أكا ت متكامرة أ تستند ميزا ية وعمرياو م اسبية م فنرة.
 وا ال الة األويرة ،ي بر الواا بمتفرباو الدرجة لكل عمرية.
 لت قيق درجة ( أ ) ي بر أك تست د صياإلة الميزا ية والت فيت وا بةغ إلدي كدل مسدتوت مدل
مس ددتوياو التند د يف ا دارف واأقتن ددادف وال ددوظيف باس ددتندا م ددايير إحن ددا او مالي ددة

ال كومة  /تن يف وظائف ال كومة أو تند يف يمكدل أك ي دتر و دائق متسدقة مما ردة لترد

الم ايير.

.2 :0-2

 بال سددبة لربرددداك الر يددة بددالموارد الفبي يددة ،ايج دب عرددي ظددا تن د يف ا يددراداو ال كوميددة
ت ديد هت ا يراداو والبال ع ا (سوا كا ت اللدرائب ،أو ا تداواو ،أو المكااد و ،أو
األرباح ،أو حنة ال كومة مل األرباح ،أو القفاع الرئيس ) التف ت بع م ه ا يراداو.

 وي بر أك ي دد ا سيا التقييم ما إذا كاك هتا التن يف قائمدا وإذا كداك مرتبفدا بتند يف

الميزا ية ودليل ال ساباو.
.5 :0-2

 والو ددائق المتوااقددة الت د يمكددل مقار ت ددا بتر د الم ددايير ت د ضددم ا أك الشددمولية واأتسددا
والمو وقيددة بمددرور الوقددت وعبددر الج دداو ،ووضددوح المبددادئ والمةحظدداو التفسدديرية (الت د

ترف د د مسد ددائل مد ددل قبيد ددل الملد ددموك اأقتند ددادف عرد ددي الشد ددكل القد ددا و ) تقد ددارك بم د ددايير
إحنا او مالية ال كومة مع م جية وإجرا او مو قة تماما.

 ول ددتل ي برد د أك يك ددوك م ددل الممك ددل ت وي ددل بيا دداو الميزا ي ددة إل ددي تق ددارير متوااق ددة م ددع
إحنا او مالية ال كومة.
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 ويمكل أك يتم ذلد باسدتندا جددول جسدر قياسد يقدارك بديل التند يف المسدتند و ظدا

إحنا او مالية ال كومة.

 وإذا لم يست د التن يف اقور مباارة إلي م يار إحنا او مالية ال كومة ،يجدوز لند دو
ال قد الدول أك يقيم عمرية الت ويل لرتأكد مل قدرته عري إ تاج تقارير إحنائية متوااقة مع
إحنا او مالية ال كومة.

 وإذا كاك الت ويل إلي إحنا او مالية حكومية ي فوف عري تقسيم إدواأو الم اسدبة اد
إطددار تن د يف الدولددة وإعددادة توزيددع المبددال عبددر رمددوز منترفددة ا د ظددا إحنددا او ماليددة
ال كومة ،اقد يشير ذل إلي احتمال عد اأتسا .

التوقيت النمني  /التغطية  /البيانات املطلوبة
مصادر

املعلومات

البيانات املطلوبة /احلساب

التغطية

التوقيت
النمني

 -التشري او والردوائح -الم رومدد دداو المت رقد د ددة بم تد د ددوت ميزا يد د د د د د د د د د د د ددة السد د ة المالي ددة

ذاو النرة الت ت دد وتفبيق التن يفاو المفبقة واألدلدة ال كومة

تفبيق التن يف.

عر ددي أك التند د يف مس ددتند ا ددة

 و يقد د د د د ددة الميزا يد د د د د ددة اد د د د د و د د د ددائق الميزا ي د د د ددة ووريف د د د ددةالس د د وية المقدمد ددة مد ددل ال ساباو.

وزارة الماليددة عددل آوددر  -وا ال اأو الت ينتردف اي دا
س ة مالية مكتمرة

التن يف عل ظا إحنا او مالية

ال سدداباو المسددتند

عدل م جيداو التجسدير وأماردة عدل

مكتمرة

م جيدداو ال درب  ،إذا أجريددت هددت

 -سد د ددنة مد د ددل دليد د ددل ال كوم ددة ،ي برد د طر ددب م روم دداو

اد د د آو د ددر سد د د ة مالي د ددة ا حن د ددا او الم تج د ددة باس د ددتندا
الت ويةو.
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األوي د د د د د د د د د د د د ددرة
المكتمرة

 .PI-5وثائق املينانية.
حول املوشر

 ويقدديم هددتا المااددر اددمولية الم رومدداو المقدمددة اد و ددائق الميزا يددة السد وية ،مقاسددة مقابددل
قائمة م ددة مل ال اصر األساسية وا ضااية.

 ه ا ب د واحد ل تا الماار  -الب د  .0-5و ائق الميزا ية.
الت ثا على نتائج املينانية
 وتشير و ائق الميزا ية الس وية إلي مقترحداو ميزا يدة السدرفة الت فيتيدة لرسد ة الماليدة المقبردة
مع الو ائق الداعمة ،كما قدمت إلي السرفة التشري ية لف ن ا والموااقة عري ا.
 وي بر أك تتيح مجموعة الو ائق الت تقدم ا السرفة الت فيتية صورة كامردة لرت بدااو الماليدة
لر كومة ،ومقترحاو الميزا ية  ،و تائر الس واو المالية ال الية والسابقة (.)3

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

( )3تسددتند المنددفر او التاليددة :السد ة الماليددة ال اليددة ( )Tهد السد ة الماليددة التد يجددرف
اي ا إعداد مقترحاو الميزا ية وعرض ا عادة .ال ا التال ( )T + 1هو س ة الميزا ية أو الس ة
الماليددة الت د تقددد اي ددا مقترحدداو الميزا يددة الس د وية .الس د ة السددابقة ( )T-1هددو آوددر الس د ة

المالية اأ ت ا  .الس واو النارجيدة ( ،T + 3 ،T + 2ومدا إلد ذلد ) ھف السد واو الماليدة
الت تتجاوز الس ة الت تقد اي ا مقترحاو المواز ة الس وية .وتت رق الس واو النارجية م ظدور

الميزا ية المتوسفة األجل ا الماار  - PI-14و  PI-15و .PI-16
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البعد  .1-5وثائق املينانية
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدرية

تستوا و ائق الميزا ية  01ع اصر  ،بما ا ذل كل ع نر أساس (.)4-0

الدرية

تسددتوا و ددائق الميزا يددة  7ع اصددر  ،بمددا ا د ذل د  3ع اصددر أساسددية عرددي األقددل
(.)4-0

أ
ب

تستوا و ائق الميزا ية ما أ يقل عل  3ع اصر أساسية (.)4-0

جد

األدا أقل مل المفروب لر نول عري درجة جد.

د

إرشادات قياس البعد
.0 :0-5
 ت تبر البيا او الشامرة عل تقديراو ال فقاو وا يراداو والفوائدد ،الدة عدل مجداميع ماليدة
أورت (مال مستوت ال جز والديل) ضرورية أتناذ قراراو مست يرة بشأك اأستدامة الماليدة
وتننيص الموارد.
 وتدعم الم روماو المت رقة باق ار المترتبدة اد الميزا يدة عردي مبدادراو السياسداو الجديددة
واأستاماراو الرأسمالية ال كومية ا ت ديد أولوياو مننناو الميزا ية.

.6 :0-5
 تشير متفرباو تقدير الب د إلي عدد ال اصر الت تم تلدمي ا اد آودر مقترحداو الميزا يدة
الس وية المقدمة إلي السرفة التشري ية مل قبل ال كومة.
 ويجب الواا بالمواصفاو الكامرة لم يار الم روماو لك ت سب ا ال تيجة.
 ويت رق الماار بالو ائق المقدمة إلي السرفة التشري ية كجز مل م روماو الميزا ية الس وية،
أو قبل تقديم ميزا ية السرفة الت فيتية.
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.1 :0-5
 ويتلمل التقييم أرب ة ع اصدر أساسدية لرم رومداو الماليدة التد ت تبدر األهدم لتماديل السدرفة
التشري ية وإليرها مل صا

قراراو الميزا ية مل ا م الوضع المال لر كومة.

 وت تبر ما ية ع اصر إضااية مل و ائق الميزا ية ممارسة جيدة.
 وايما ير ال اصر الرئيسية ا هتا الماار:

العناصر الرئيسية:
 -0توق او ال جز المال أو الفائض أو تيجة عمرياو اأست قا .

 -6تائر ميزا ية ال ا السابق ،المقدمة ا فس اكل الميزا ية المقترحة .وا هدتا ال ندر،
" ف ددس ا ددكل اقت ددراح الميزا ي ددة" يقن ددد ب دده ع ددرض األرق ددا وقابريت ددا لرمقار ددة عر ددي ف ددس
المستوت ا جمال أو فس المستوت مدل التفاصديل ذاو الندرة كمدا هدو وارد اد اقتدراح
الميزا ية.
 -3م يزا ية الس ة المالية ال الية الم روضة ا فس ادكل اقتدراح الميزا يدة .ويمكدل أك تكدوك
هت الميزا ية الم دلة أو ال تيجة المقدرة.
 -4بيا او الميزا ية المجم ة لكل مل ا يراداو وال فقاو واقدا لألجدزا الرئيسدية لرتند يفاو
المسددتندمة ،بمددا ا د ذل د بيا دداو عددل الس د ة ال اليددة والس د ة السددابقة مددع بيدداك تفنددير

لتقديراو ا يراداو وال فقاو( .تن يف الميزا ية ترفي ا الماار .)PI-4

العناصر االضافية

 -0تمويل ال جز ،ووصف تكوي ه المتوقع.

 -6ااتراض دداو اأقتن دداد الكرد د  ،بم ددا اد د ذلد د عر ددي األق ددل تق ددديراو م ددو ال دداتر الم رد د
ا جمال والتلنم وأس ار الفائدة وس ر النرل.
 -3بما ا ذل تفاصيل عري األقل ا بداية الس ة المالية ال الية المقدمة واقا حنائياو
مالية ال كومة أو إليرها مل الم ايير المما رة.
 -4األصول المالية ،بما ا ذل التفاصيل عري األقل ا بداية الس ة المالية ال الية المقدمة
واقا لم ايير مالية ال كومة أو أف م يار مما ل.
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 -5م روماو موجزة عل مناطر المالية ال امة ،بما ا ذل الننو الفارئة مال اللما او،
واألتزاماو الفارئة الملم ة ا أدواو تمويل ال يكدل مادل عقدود الشدراكة بديل القفداعيل
ال ا والناص ،وما إلي ذل .
 -2اددرح اق ددار المترتبددة ا د الميزا يددة عرددي المبددادراو الجديدددة المت رقددة بالسياسدداو ال امددة
واأسددتاماراو ال امددة الرئيسددية الجديدددة ،مددع تقددديراو أ ددر جميددع التريي دراو الرئيسددية ا د
سياسة ا يراداو و  /أو الترييراو الرئيسية ا بدرامر ا فدا  .اد هدتا ال ندر ،بال سدبة
لجمي ددع الترييد دراو الرئيس ددية اد د سياس ددة ا ي ددراداو و  /أو اأس ددتاماراو ال ام ددة الجديد ددة
الرئيسية ،يمكل لرمقيميل أك ي بروا عل المراجع المرج يدة لرماادراو  PI-15و PI-
.11
 -7الو ائق المت رقة بدالت بااو الماليدة المتوسدفة األجدل .واد هدتا ال ندر ،ي برد أك يتلدمل
م تدوت الو ددائق المت رقدة بددالت بااو المتوسددفة األجدل عرددي األقددل توق داو متوسددفة األجددل
لر فقاو وا يراداو والرصيد المال .
 -8الت دي ددد الكمد د لر فق دداو الل ددريبية .واد د ه ددتا ال ن ددر ،تش ددير ال فق دداو الل ددريبية إل ددي
ا يراداو اللائ ة بسبب الم دامةو اللدريبية التفلديرية مادل ا عفدا او ،والنندوماو،
واأئتما ياو ،وا عفا او اللريبية ،وما إلي ذل .

.2 :0-5
 وم ددل الم ددم أك تك ددوك جمي ددع الو ددائق متاح ددة لرس ددرفة التش ددري ية وق ددت اس ددت راض الميزا ي ددة
المقترحة .ا ري سبيل الماال ،إذا لدم تددرج م رومداو مدوجزة عدل منداطر الماليدة ال امدة اد
و ائق الميزا ية ولك ا أتي ت لرسرفة التشري ية مل وةل تقرير رسم آور ا وقت سابق
مل هتا ال ا  ،اتك ذل مل اأ ه أك يف بمتفرباو ال نر ،اريفة إدراج جميدع التفاصديل
ذاو النددرة ا د ذل د المسدداول (عرددي سددبيل الماددال" ،الم رومدداو المددوجزة عددل المندداطر
الماليدددة" يجد ددب أك ترف د د األتزامد دداو الفارئد ددة ما ددل اللد ددما او واألتزام دداو الفارئد ددة ماد ددل
الشراكاو بيل القفاعيل ال ا والناص).
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.5 :0-5
 وايمددا يت رددق بال نددر  4يرددز ال نددول عرددي البيا دداو المجم ددة حسددب ج دداو التن د يف
الرئيسد والم رومدداو التفندديرية المفنددرة عددل ا يددراداو وال فقدداو .وبال سددبة لر نددر ،01
اددتك المبددادراو الجديدددة المت رقددة بالسياسدداو هد المبددادراو التد وااقددت عري ددا ال كومددة
وأدرجت ا الميزا ية الس وية المقترحة.

التوقيت النمني  /التغطية  /البيانات املطلوبة
مصادر

املعلومات

البيانات املطلوبة
/واحلساب

 -الميزا يد د د ددة الس د د د د وية البيا او المفروبة

التغطية

التشري ية.

المقترحد ددة والو د ددائق الداعم د ددة ق د دددمت إل د ددي

لرميزا ية

 -وإذا لم تقد الو ائق مع اقتراح الميزا ية،

-الو د د د د د ددائق الداعمد د د د د ددة السرفة التشري ية لف ن ا والموااقة عري ا

 و ددائق إضددااية تت رددق اتك ه ا حاجدة إلدي أدلدة عردي مدا يرد ( :أ)بالميزا يددة المقدمددة إلددي تقديم ا مسبقا إلدي السدرفة التشدري ية؛ ب)

السددرفة التشددري ية قبددل الوا د ددا بال اص د ددر اد د دريفة تل د ددميل جمي د ددع
اقتراح الميزا ية.

التفاصدديل المفروبددة ل ددتا ال نددر؛ ول ددتل

ا د ذاو صددرة بمددا يكف د لدددعم الق دراراو

المت رقة بالميزا ية.
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النمني

ميزا ي د د د د د د د د د د د د د د ددة آود د د د ددر ميزا يد د د د ددة

األوي د د د د د ددرة المقترح د د د د د ددة  -دلي ددل عر ددي أك ع اص ددر البيا دداو ال  06ال كومة

والمقدم ددة إل ددي الس ددرفة المدرج د ددة مدرج د ددة اد د د الميزا ي د ددة السد د د وية

التوقيت

قد دددمت لرسد ددرفة
التشري ية

 .PI-6عمليات احلكومة خارج التقارير املالية

حول املوشر

 يقيس هتا الماادر مددت ا بدةغ عدل ا يدراداو وال فقداو ال كوميدة ودارج التقدارير الماليدة
لر كومة.
 أ ه ي توف عردي األب داد الاة دة التاليدة ويسدتند طريقدة ( M2المتوسد ) لتجميدع درجداو
الب د:
الب د  .0-2ال فقاو وارج التقارير المالية

الب د  .6-2ا يراداو وارج التقارير المالية

الب د  3-2التقارير المالية لروحداو النارجة عل الميزا ية

الت ثا على خمريات املينانية

 وي بر أك تشمل التقارير المالية الةحقة المتاحة لر كومة جميع أ شفة الميزا ية والنارجة
عل الميزا ية الت تتيح ل ا ال نول عري صورة كامرة عل ا يراداو وال فقداو اد كدل ائدة.
وس ددتكوك ه ددت هد د ال ال ددة إذا كا ددت فق دداو وإي ددراداو الوح ددداو النارج ددة ع ددل الميزا ي ددة
وال فقاو وا يراداو المتنرة بأ شفة وحداو الميزا ية النارجة عل الميزا يدة ضدئيرة أو إذا

أدرجت هت ا يراداو وال فقاو ا التقارير المالية الةحقة لر كومة.

 ومل اللرورف ال نول عري صورة كامرة عل ا يراداو وال فقاو الةزمة لة لدباط المدال
الكر  .وتساعد النورة الكامرة أيلا عردي ضدماك إدارة المدوارد إليدر المشدمولة اد التقدارير
المالية عري ال و الم اسب بفريقة تتسق مع السياساو وا جرا او ال كومية .وه ذاو
صددرة أيلددا بتقددديم الندددماو ،حي د قددد تددا ر ال مريدداو وددارج التقددارير الماليددة عرددي وعيددة

وكمية الندماو المقدمة يابة عل ال كومة.

إرشادات قياس املوشر
.0 :2

 وت تبر الكيا او ذاو الميزا ياو الفردية الت أ ترفي ا الميزا ية الرئيسية بالكامل مل وارج
الميزا ية واقا لددليل صد دو إحندا او ماليدة ال كومدة الندادر عدل صد دو ال قدد الددول
ل ا .6104
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 وهددت الكيا دداو هد وحددداو م فنددرة ت مددل ت ددت سددرفة أو سددرفة حكومددة مركزيددة (أو اد
حالة تقييم حكوم دوك وط أو حكومة أو حكومة م رية).

 وقددد يكددوك لدددي م منددادر دوددل واصددة ب ددم  ،يمكددل أك تسددتكمل بم د ح (ت ددويةو) مددل
الميزا ية ال امة أو مل منادر أورت .وعري الرإلم مل أك ميزا يات ا قد تنلع لموااقة ال يئة
التشددري ية ،اددتك الوحددداو النارجددة عددل الميزا يددة ل ددا سددرفة تقديريددة عرددي حجددم وتكددويل
إ فاق ا.
 ويمكددل إ شددا هددت الكيا دداو لرقيددا بم ددا حكوميددة م ددددة ،ماددل إ شددا الفددر  ،أو إ تدداج
الندماو الن ية أو الت ريمية إلير التسويقية.
 وتنترف ترتيباو الميزا ية تباي ا واس ا بيل البرداك ،وتستند مندفر او منترفدة لوصدف
ه ددت الكيا دداو ،ولك ددا كاي ددرا م ددا يش ددار إلي ددا باس ددم "األم ددوال النارج ددة ع ددل الميزا ي ددة" أو
"الوكدداأو الةمركزيددة" (الفنددل  6-8مددل الفنددل  6مددل دليددل إحنددا او ماليددة ال كومددة،
.)6104

.6 :2

 الوحداو مل وارج الميزا ية قد تشمل أيلدا ب دض الماسسداو ال امدة التد تدم وضد ا مدل
ال احي ددة القا و ي ددة كم ددا الماسس دداو ال ام ددة ولك ددل ه ددتا أ تربد د المتفرب دداو ا حن ددائية م ددل
'ماسسة عامة "أل ا أ تفرض أس ارا كبيرة اقتناديا (ا ظر .)PI-7

 ويمكل أك تكوك الماسسداو الممروكدة لر كومدة ،مادل الب د المركدزف أو مكتدب البريدد أو
السددك ال ديديددة  -الت د إلالبددا مددا يشددار إلي ددا باسددم الماسسدداو ال امددة أو الماسسدداو
الممروكة لردولة أو الماسساو ابه ال كومية بالم ي القا و  -جز ا مل ال كومة ال امة

أو القفد د دداع ال د د ددا (ال يئد د دداو ذاو الميزا يد د دداو المر قد د ددة والماسسد د دداو ذاو الميزا يد د دداو

المسدتقرة)( ،دليل إحصاءات مالية احلكومة  6111الفصل  6األقسام -6

 .)55 -6 ،22-6 ،21-6 ،1وا د د ب د ددض األحيد دداك ،توجد ددد هد ددت الكيا د دداو كمشد دداريع إليد ددر
ماسسددية داوددل الددوزاراو ال كوميددة .وع دددما ت ددتر هددت الماسسدداو إليددر الم تجددة السددرع
والندددماو لرسددو بأس د ار هامددة اقتندداديا ول ددا مجموعدداو م فنددرة مددل ال سدداباو ،ا د

اركاو ادبه مند فة كماسسداو عامدة ( دليةل  1-6إحصةاءات ماليةة احلكومةة

 6111القسم  .) 11-6ومع ذل  ،اتك الماسساو إلير الممروكة لروحداو ال كومية
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التد ليسددت اددبه الشددركاو تبقدي جددز ا أ يتجددزأ مددل الددوزاراو التد أ شددأت ا (ومددل ددم يجددب

إدراج ددا اد د القف دداع ال ك ددوم ال ددا ) دلي ددل إحن ددا او مالي ددة ال كوم ددة  ،6104القس ددم

.)6.59
.1 :2

 وي تمددد مددا إذا كا ددت الج ددة مند فة كميزا يددة أو وارجددة عددل الميزا يددة أو ماسسددة عامددة عرددي
الظرول الم ددة.
 وتشددمل ال وامددل الت د يت دديل ال ظددر اي ددا مددا إذا كدداك الكيدداك جددز ا مددل ال كومددة المركزيددة (

ميزا ية الوزاراو وا داراو ال كومية ) أو القفاع ال ا األوسع وما إذا كا ت الج ة ت نرط
ا أ شفة سوقية أو إلير تسويقية.
 ا رددي سددبيل الماددال ،يمكددل أك يكددوك مكتددب البريددد ،حسددب البرددد ،ج ددة حكوميددة أو وحدددة
وارجدة عددل الميزا يددة أو ماسسددة عامدة (أو حتددي اددركة واصددة تنلدع لشددراكة بدديل القفدداعيل

ال ا والناص) ،تب ا لفبي ة عمريات ا التجارية ومستوت سيفرة ال كومة.
.2 :2

 وتشير التقارير المالية ال كومية إلي تقارير ال كومدة المركزيدة التد جدرت تقييم دا اد إطدار
ماار .PI-29

.5 :2

 أما ال فقاو اللم ية مال ال مرياو ابه الماليدة ،والمد ح المقدمدة مدل المدا يل ،وال فقداو
اللريبية ا إلير مشمولة ا ترفية الماار.
 ال مرياو ابه الماليدة هد ال مريداو ال كوميدة التد تقدو ب دا الوحدداو الماسسدية بندةل
الوحددداو ال كوميددة ال امددة ،وه د جددز مددل القفدداع ال ددا (دليددل إحنددا او ماليددة ال كومددة
 ،6104القسم .)6.4

.2 :2

 وي بر د أك يشددير المقيمددوك إلددي دليددل إحنددا او ماليددة ال كومددة لمزيددد مددل التوجيدده بشددأك

الماسساو وا يراداو وال فقاو الت ت تبر وارجة عل الميزا ية ع د تقييم هتا الماار.
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البعد  .1-6النفقات خارج التقارير املالية
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدرية

وتبر ال فقاو وارج التقارير المالية ال كومية أقل مل  ٪0مل إجمال فقداو

الدرية
أ

ميزا ية ال كومة.

وتبر ال فقاو وارج التقارير المالية ال كومية أقل مل  ٪5مل إجمال فقداو

ب

ميزا ية ال كومة.

وتبر د ال فقدداو وددارج التقددارير الماليددة ال كوميددة أقددل مددل  ٪01مددل إجمددال

جد

فقاو ميزا ية ال كومة.

د

األدا اقل مل المفروب لردرجة جد

إرشادات قياس البعد
مصادر املعلومات
م رومد د د دداو مد د د ددل وزارة الماليد د د ددة ،الب د د د د د

البيانات املطلوبة/
احلساب

التغطية

وإليره د د د ددا ع د د د ددل ال س د د د دداباو المن د د د ددراية الةحقة لر كومة .

مجمددوع هددت ال فقدداو الت د

السد ددجةو الماليد ددة لرد ددوزاراو والوحد ددداو يددتم احتسدداب ا ك سددبة مئويددة
النارجددة عددل الميزا يددة التد لددم يبرد ع ددا مل إجمال فقاو مجموعدة

ا التقارير المالية لر كومة المركزية (مال الب

س د د د د د د ددجةو مسد د د د د د د د ال د د د د د د دددااتر و  /أو

النمني

إ ب د د د د دداو ال فق د د د د دداو إليد د د د د ددر ميزا يد د د د د د د د د د د د ددة آوددر سدد ة مالي ددة

المركددزف ،الج دداز األعرددي لررقابددة الماليددة ،المسجرة ا التقارير المالية ال كومة

ال كومية الت أ تدار مل قبل النزي ة .

التوقيت

الدول

المنددروااو ال اريددة ،والفددواتير ،والبيا دداو

المنراية ،وما إلي ذل ) .

(مةحظة  :سيت يل عردي المقيمديل ت ديدد
ال مري دداو  /ال س دداباو قب ددل أك يتمك ددوا
مل جمع السجةو عري ا )
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م جزة

البعد  .2-6اإليرادات خارج التقارير املالية
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدرية

ا يد ددراداو ود ددارج التقد ددارير الماليد ددة ال كوميد ددة أقد ددل مد ددل  ٪0مد ددل إجمد ددال
ا يراداو بميزا ية ال كومة.
ا يد ددراداو ود ددارج التقد ددارير الماليد ددة ال كوميد ددة أقد ددل مد ددل  ٪5مد ددل إجمد ددال
ا يراداو بميزا ية ال كومة.
ا ي ددراداو و ددارج التق ددارير المالي ددة ال كومي ددة أق ددل م ددل  ٪01م ددل إجم ددال
ا يراداو بميزا ية ال كومة.
األدا اقل مل المفروب لردرجة جد

الدرية
أ
ب
جد
د

إرشادات قياس البعد
.0 :6-2
 ويقدديم هددتا الب ددد حجددم ا يددراداو التد تترقاهددا الوحددداو الممولددة مددل الميزا يددة ومددل وددارج
الميزا ية (بما ا ذل ص اديق اللماك اأجتمداع ) التد لدم يبرد ع دا اد التقدارير الماليدة
لر كومة.
 ويمكددل أك تشددمل هددت ا يددراداو التد ت نددل عري ددا الوحددداو النارجددة عددل الميزا يددة مددل
عمرياو ت ويل الميزا ية أو ا يراداو األورت وا يراداو المتأتية مل المشاريع الممولة مل
الج دداو الما ددة والرسددو وددارج ال ددوع أو القيمددة الم تمدددة ا د الميزا يددة ،حي د أ يددتم
ا بةغ عل أف م ا ا التقارير المالية لر كومة المركزية.
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التوقيت النمني  /التغطية  /البيانات املطلوبة
مصادر املعلومات

البيانةةةةةةةةةةات
املطلوبة

م رومد د دداو م د د ددل وزارة المالي د د ددة ،إ باو ا يراداو التد
الب

التغطية

النمني

ميزا يد د د د د د د د د د د د د د د د ددة الس د د د د ة الماليد د د ددة

المركزف ،الج داز األعردي لم تسجل ا التقارير ال كومة

لررقاب د ددة المالي د ددة وإليره د ددا ح د ددول الماليدد د د ددة ال كومي د د د ددة

التوقيةةةةةت

األويرة الم جزة

ال ساباو المندراية ال كوميدة الةحقة

الت أ تدار مل النزا ة.

مجمد د د د د د د د ددوع هد د د د د د د د ددت

السد د ددجةو الماليد د ددة لرد د ددوزاراو ا يد د د د د د د ددراداو ي د د د د د د ددتم

والوح د د د د ددداو النارج د د د د ددة ع د د د د ددل احتس د د د د دداب ا ك س د د د د ددبة

الميزا يدة التد لدم يبرد ع دا اد

مئويد د ددة مد د ددل إجمد د ددال

التقددارير الماليددة لر كومددة (ماددل إي د د د د د ددراداو ميزا ي د د د د د ددة

سددجةو مس د الدددااتر و  /أو ال كومة
المن د ددروااو ال اري د ددة والف د ددواتير

والبيا د دداو المند ددراية ومد ددا إلد ددي

ذل )

إرشادات تكميلية لألبعاد  1-6و 2-6
.6 :6-2
 وايمددا يت رددق بالمااددر  PI-6.1و  ، PI-6.2يوصددي بددأك يتلددمل تقريددر ا فددا ال ددا
والمسددا لة الماليددة جدددوأ ي دددد ا يددراداو وال فقدداو الم رواددة إليددر المسددجرة ا د التقددارير
الماليددة ال كوميددة (ا ظددر الجدددول  .)0-2وب كددم الت ريددف ،قددد أ يددتمكل المقيمددوك مددل
استي اب كامل حجم ا يراداو وال فقاو إليدر المبرد ع دا إذا لدم يدتم اأحتفداب بسدجةو
م اسبية سريمة ،أف ع دما تكوك المبال إلير م رواة.
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.1 :6-2
 وي برد أك يقددو المراج دوك بمراج ددة الماسسداو التد تقدد الندددماو لرجم دور ،وأك تقددو
الماسسة بت نيل الرسو (مع أو بدوك أساس قا و ) وال فاب عري ا.
 وا د د ال د دداأو الت د د يت د ددتر اي د ددا حسد دداب مبد ددال ا يد ددراداو الم ند ددرة و  /أو ال فقد دداو
المتكبدة ،إما بسبب عد وجود أف مل السجةو أو عد توارها ،ي بر ا اارة إلي ذلد
ا التقرير حتي وإك كاك مل الواضح أك هت الرسو تفرض.

.2 :6-2
 وي بر أيلا مةحظة األهمية المادية ل ت الرسو .
 وا هتا الندد ،قد يكوك مل الممكل تقدير مدت التكريف عري أساس أوت ال ي او.

.5 :6-2
 وتجددر ا اددارة إلددي أك حجددم ا يددراداو وال فقدداو ودارج التقددارير الماليددة قددد يكددوك منترفددا
اوتةاددا كبيددرا ا د س د ة م ي ددة ،بسددبب تددراكم أو تنفدديض األصددول والننددو الماليددة وددارج
عمرياو الميزا ية.

.2 :6-2
 ويمكددل أيلددا أك ت ددد اوتةادداو ا د مدددت تددأ ير الوحددداو النارجددة عددل الميزا يددة عرددي
التن د يفيل  PI-6.1و  PI-6.2عرددي التددوال  ،إذا كا ددت الوحدددة ،عرددي سددبيل الماددال،
تقو بتقارير جميع ا يراداو المترقاة ولكل ليس كيف تم إ فا األموال.

.6 :6-2
 وي بر أك يشدمل حسداب ال سدبة المئويدة لر فقداو مدل جا دب وحدداو وارجدة عدل الميزا يدة
وددارج التقددارير الماليددة ال كوميددة ال فقدداو التد لددم ي دددد اي ددا اأسددتندا ال ددائ لرمد ح /
ا عا او ،باستندا فس التن يف التف تستندمه عمرياو الميزا ية.
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اةدول .1-6
مادال عردي ا يددراداو وال فقداو وددارج التقدارير الماليدة لر كومددة ( الكيا داو الف ريددة وإليرهدا مددل
التفاصيل سول تنترف بيل البرداك ) .
المبر د د د د د د د د د د د د

ددوع ا فددا

المبرد د د د د د د د د د د د د

د د د د د د د د د د د د د د د د ددوع

المق د د د د د د د د د دددر المبر د د ع د دده المقد د د د د د د د د د دددر اأي د د د د ددراداو
لر فقد د د د د د د دداو و د د د د د د د د د د د د ددارج للي د د د د ددراداو و د د د د د د د د د د د د ددارج

األدلة وا بةغ

المبر د د ع د دده التقد د د د د د د د د ددارير المبر د ع ددا التق د د د د د د د د د ددارير

و د د د د د د د د د د د د ددارج الماليدد د د د د د د د د د ددة ود د د د د د د د د د د د د ددارج الماليد د د د د د د د د د د ددة
التقد د د د د د د د د ددارير ال كومية

التق د د د د د د د د د ددارير لر كومة

ال كومية

ال كومية

الماليدد د د د د د د د د د ددة

الج ة

الماليد د د د د د د د د د د ددة

وح ددداو و ددارج
الميزا ية

وت تف السرفة
با يراداو مل
تسجيل

الم ييل الفبييل
وأ تسجل ا

ظا م روماو

د.

د.

م داو
مكتبية
ا وية؛

رسو

التسجيل
الفب

مركبة؛

بدل وجباو

ا دارة المالية.
ت تف ال يئة

ب ساباو مس

دااتر م فنرة
لليراداو
الم تجزة
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هيئة الن ة

المبرد د د د د المق د د د دددر

لر فق د د دداو المبرد د د د

األدلة وا بةغ

وع ا فا المبر

المبرد د د د د المقدد د د دددر

ع دده وددارج التقددارير للي د دراداو المبر د د

ع دده وددارج التقددارير المالية ال كومية
المالية ال كومية

د د د د د د د د د د د د د د د ددوع

اأي د د د د دراداو

ع ا وارج التقارير ود د د د د د د د د د د د ددارج
المالية ال كومية

التق د د د د د د د د ددارير

الج ة

الماليد د د د د د د د د د ددة

لر كومة

رسد د د د د د ددو

إضد د د ددااية

(011

دوأر

د.

الم د د د د د د د د د د د د د ددداو د.

رس د د د د د د د د د ددو

واأسد د د د د د د د ددت واذ

الفالب

الرياض د د د د د د د د د د د د ددية،

عر د ددي المكتب د ددة،

لكدد د د د د د د ددل

وأج د د د د د د د د د د د د د د د د ددزة

س د د د د د ويا)

والبرمجي د د د د د د د دداو

طالد د د د د ددب
تف د د د د ددرض

لتكمرد د د ددة

م شد د د د د د د د ددأة الجام ة

ال اسد د د د د د د د د د د ددوب

وإليرها.

الرس د د د ددو

رس د د د د د د د د د ددو

الدراسددية

التد د ددرويص

الرسمية.

وا ت دداواو

التقددارير الس د وية

م د د د د د د د د د د د د د ددل

ص دو المدوارد

ج .عوائ ددد

اأس د د ددتنرا

مد د د ددل عمريد د د دداو
الفبي ي د د ددة .ي د د ددتم
البال عل جميع
الت ددويةو إلددي

الميزا ية

م د د د د د د د د د د د د د ددل
رس د د د د د د د د د ددو إدارة
الن دو .

اس د د د د ددتامار صد د دو

أرص د د د د د د دددة المد د ددوارد

الن اديق .الفبي ية
إلخ
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عمليات وحدات املينانية خارج التقارير املالية للحكومة
المبر د د د د د د د د د د د د د د

المقد د د د د د د د د د د د دددر

األدلة وا بةغ

لر فق د د د د د د د د د دداو
المبر د د د ع د د دده

وارج التقدارير
الماليد د د د د د د د د د د د د ددة
ال كومية

المبر د المقدددر

وع ا فا

المبر د ع دده لليد د د د د د د د د دراداو

ددوع اأيد دراداو

ود د د د د د د د د د د ددارج المبر د د د ع د د ددا ود ددارج التقد ددارير
التقد د د د د د د د ددارير و ددارج التق ددارير الماليد د د د د د د د د د د د د د د د ددة
المالي د د د د د د د د د ددة الماليد د د د د د د د د د د د د د د ددة
ال كومية

الج ة

لر كومة

ال كومية
وحداو ودارج
الميزا ية

د.

متكرة تفاهم بيل الوزارة

واري الت مية.

م د ددة مباا د ددرة

لمشدد د د د د د د د د د د د ددروع

منددرل م فنددل وحدددة

ت دددي ال ق ددل

الميزا يدة  .a / cتقريدر

بتموي د د د ددل م د د د ددل

ربددع س د وف إلددي اددري

وزارة ال قل

اري الت مية

الت مية

الرس د د د د د د د د د د د د د د د ددو

مس الدااتر المدرسية

د.

اق د د  .أ توجد ددد تقد ددارير
مالي د د ددة .الكميد د د ددة إليد د د ددر

م رواة

المدرسدد د د د د د د د د د ددية
الفوعي د ددة التد د د

وزارة الت ريم

ي د ددتم ت ن د ددير ا

مد د د د د ددل اقبد د د د د ددا

وتشددجي م مددل

المد ددداوعاو المشد ددتركة

قبد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددل

اأحتفدداب ب ددا مددل قبددل

أساس

الماسساو .أ

التد د د د د ت د د د ددم جم د د د ددا /
المرااددق الفبيددة األوليددة.

وزارة الن ة

لد ددم يد ددتم تسد ددجير ا ا د د

ظد ددا م رومد دداو ا دارة
د.

المالية
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المجموع

البعد  3-6التقارير املالية للوحدات خارج املينانية
احلد األدنى ملتطلبات الدريات

تقد التقدارير الماليدة المفندرة لجميدع الوحدداو النارجدة عدل الميزا يدة
إلي ال كومة س ويا ا إللوك ة ة أا ر مل اية الس ة المالية.

تقد التقارير المالية التفنيرية لم ظدم الوحدداو النارجدة عدل الميزا يدة

إلي ال كومة س ويا ا إللوك ستة أا ر مل اية الس ة المالية.

تقد التقارير الماليدة المفندرة ألإلربيدة الوحدداو النارجدة عدل الميزا يدة
إلي ال كومة س ويا ا إللوك تس ة أا ر مل اية الس ة المالية.

األدا أقل مل المفروب لر نول عري درجة جد.

الدرية
أ
ب
جد
د

إرشادات قياس البعد
.0 :1-2
 يقدديم هددتا الب ددد مدددت تقددديم التقددارير الماليددة الةحقددة لروحددداو النارجددة عددل الميزا يددة إلددي
ال كومة المركزية.
 وي برد أك تكددوك التقددارير الماليددة السد وية اددامرة وتقددد اد الوقددت الم اسددب بمددا يتسددق مددع
متفرباو ا بةغ عل الميزا ية المركزية لر كومة (ا ظر .)PI-29
 وي بر أك تتلمل الم روماو تفاصيل عل ا يراداو وال فقاو الف رية ،واألصول والننو ،
واللما او واألتزاماو الفويرة األجل.
 ويقدديم مااددر م فنددل ( )PI-29مدددت تقددديم وحددداو ال كومددة المركزيددة لرميزا يددة تقددارير
مالية لمراج ة ال ساباو.

.6 :1-2
 ويبيل الجدول  :6-6ال يكدل المدال لتقدديراو الميزا يدة المركزيدة لر كومدة والجددول -6
 :7ال يك ددل الم ددال ل فق دداو ال كوم ددة الف ري ددة ،وال يك ددل الم ددال لر كوم ددة عر ددي إجم ددال
ال فقاو ال كومية المبر ع ا لوحداو الميزا ية والوحداو النارجة عل الميزا ية ،بما اد
ذل ص اديق اللماك اأجتماع .
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.1 :1-2
 وحياما تقد وحداو وارجة عل الميزا ية تقارير مالية سد وية م فندرة ،يجدب أك تكدوك هدت
البيا دداو مفنددرة بمددا ايدده الكفايددة (عرددي سددبيل الماددال ،عددل طريددق تددواير ال فقدداو حسددب
التن د يف اأقتنددادف) وا د الوقددت الم اسددب عفددا صددورة كامرددة عددل ال مريدداو الماليددة

ال كومية ع د دمج ا مع التقارير المالية الس وية لر كومة.
.2 :1-2
 ومل أجل هتا الب د ،يتم تقييم األهمية ال سبية عردي ال فقداو ا جماليدة لروحدداو النارجدة
عل الميزا ية الت تقد بشأ ا تقارير مالية.

.5 :1-2
 وا ال اأو الت تكدوك اي دا الوحدداو الممولدة مدل ودارج الميزا يدة سد واو ماليدة منترفدة
ي برد د عر ددي اري ددق النبد درا اأستش ددارف ،أك يس ددت د إل ددي تق ددارير السد د واو المالي ددة الم ي ددة
لروحداو النارجة عل الميزا ية ،وليس ا الس ة المالية.

.2 :1-2
 وا ال اأو الت تكوك اي ا الوحداو النارجة عدل الميزا يدة ذاو اتدراو إبدةغ منترفدة،
يمكل أك يكوك متوس الفترة هو ترجيح فقاو كل وحدة مل وحداو ا بةغ النارجة عل
الميزا ية.

.6 :1-2
 وا تقرير ا فا ال ا والمسا لة المالية ( أ ) ،قد يرإلب المقيموك ا إعداد جدول يقد
تفاصدديل عددل التقددارير الماليددة لروحددداو النارجددة عددل الميزا يددة (ا ظددر الجدددول  6-2أد ددا )
لرمساعدة ا تسجيل ال قاط.
 وي بر أك يراع إعداد الجدول اأحتياجاو الماديدة لرماادر عردي أسداس ال فقداو ،أف أ ده
أ يقند م ه إدراج جميع الوحداو النارجة عل الميزا ية.
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اةدول  :2-6التقارير املالية للوحدات امارية عن املينانية.
ال فقد د د د د د دداو

ك سدد د د د د د د د ددبة
مئوي د ددة م د ددل

مجمد د د د د د د ددوع
فقد د د د د د د د د دداو

الوح د د د ددداو

مكو او التقرير المال الس وف

ت د د د د د د د د دداريخ ت د د د د د د د د د دداريخ اسد د د د د د د د د د د ددم

اللدد د ددما او األصد د د د ددول ال فق د د د د د د دداو التقريد د د د د د ددر التقريد د د د د د د ددر الوح د د د د د دددة
واألتزام دداو والنند ددو وا يد ددراداو الم د د د د د د ددال الم د د د د د د د ددال و د د د د د د د د ددارج
طوير د د د د د د د د د د د ددة الماليد د د د د د د ددة واق د د د د د د د د د د د د د ددا السد د د د د وف السد د د د د د وف الميزا ية
وإليد د د د د د د د د د ددر لرتن د د د د د يف المس د د ددترم الم جز
األجل

النارجد د د د د د ددة

المالية

عد د د د د د د د د د د د د د د ددل

اأقتنادف بواس د د د د ددفة
ال كومة

الميزا يد د د د د د ددة

(مقدرة)

التوقيت النمني  /التغطية  /البيانات املطلوبة
البيانات

مصادر املعلومات

املطلوبة

 -التقد ددارير الماليد ددة الس د د وية دلي د د د ددل عر د د د ددي قي د د د ددا

لروحد د د ددداو النارجد د د ددة عد د د ددل ال كومد د د ددة المركزيد د د ددة

الميزا ية

بتقديم التقارير المالية

ايما يت رق بالتقارير المالية

تدداريخ تقددديم التق ددارير

 -مراسةو مع ج ة مركزيدة .

المالية إلي ال كومة.
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التغطية

التوقيت
النمني

ميزا ية ال كومة الس د د د د د د ة الماليد د د د د ددة
األويرة الم جزة

 .PI-7عمليات التحويل إىل احلكومات دون الوطنية
حول املوشر
 يقدديم هددتا المااددر اددفااية وحسددل توقيددت الت ددويةو مددل ال كومددة إلددي ال كومدداو دوك
الوط ية الت ل ا عةقاو مالية مباارة م ا.
 وه ت تبر األساس لرت ويةو مل ال كومة ومدا إذا كا دت ال كومداو دوك الوط يدة تترقدي
م روماو عل منننات ا ا الوقت الم اسب لتيسير تنفي الميزا ية.
 وي توف عري الب ديل التالييل ويستند طريقة ( M2المتوس ) لتجميع درجاو الب د:
الب د  .0-7ظا تننيص الت ويةو
الب د  .6-7توقيت الم روماو المت رقة ب مرياو الت ويل

األثر على نتائج املينانية
 ويمكددل أك يكددوك لرت ددويةو إلددي ال كومدداو دوك الوط يددة تددأ ير عرددي قدددرة ال كومددة عرددي
ت قيددق اأ لددباط المددال الكرد وال فدداب عريدده أل ددا تددا ر عرددي الفريقددة التد تسددتند ب ددا
الموارد المتاحة.

 ويمكددل أك تسددت دل عمريدداو الت ويددل أيلددا أولويدداو السياسددة ال امددة الم ددددة لر كومددة،
وبالتال تا ر عري تننيص الموارد.
 وإذا لم تتبع الت ويةو إل ال كوماو دوك الوط ية ظدم ادفااة وم ظمدة ،يمادل أك تادوك
ه ا ضروط إلير متوق ة وربما کبيرة لر ندول عرد األمدوال الةزمدة لتقدديم النددماو التد
ت تمد عر الت ويةو أو الت تتأ ر ع دما يتم ت ويل األموال إل ال كومداو دوك الوط يدة
وب يدا عل اأستنداماو األورت الممك ة.
 ( وت ددرد م روم دداو األدا ع ددل الن دددماو التد د تق دددم ا ال كوم دداو دوك الوط ي ددة ياب ددة ع ددل
ال كومة المركزية ا ماار .)PI-8
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إرشادات قياس املوشر
.0 :6
 ويدددرس الماا ددر ترتيب دداو تق ددديم الت ددويةو مددل ال كوم ددة المركزي ددة إل ددي ال كوم دداو دوك
الوط ية ( )4وت ديد الم روماو عل تر الت ويةو ا الوقت الم اسب.
 ويتم ت اول التقارير المالية مل قبل ال كوماو دوك الوط ية والمنداطر الماليدة لر كومدة مدل
ال كوماو دوك الوط ية ا PI-.10

البعد  .1-7نظام ختصيا التحويغت.
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدرية

وي دد التوزيع األاق لجميع الت ويةو إلي ال كوماو دوك الوط ية مل
ال كومة مل وةل ظم افااة قائمة عري القواعد.

وي دد التوزيع األاق لم ظم الت ويةو إلي ال كوماو دوك الوط ية مل
ال كومة المركزية مل وةل ظم افااة قائمة عري القواعد.

ويت دد التوزيع األاق لب ض الت ويةو إلي ال كوماو دوك الوط ية مل
ال كومة المركزية مل وةل أ ظمة افااة قائمة عري القواعد.

األدا أقل مل المفروب لر نول عري درجة جد.

دددددددددددددددددددددددددددددددددد

الدرية
أ
ب
جد
د

( )4راجددع الفنددل  6مددل دليددل إحنددا او ماليددة ال كومددة ل ددا  ،6104للطددةع عرددي اددرح
لرتمييز بيل حكومة دوك وط ية ووحدة حكومية مركزية .
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ارشادات قياس البعد
.0:0-6

 ويقيم هتا الب د مدت تفبيق ال ظم الشفااة القائمة عري القواعد عردي الميزا يدة والتننديص
الف ر لرت ويةو المشروطة وإلير المشروطة.
 ويمكل إجرا الت ويةو لدعم فقاو ال كومة دوك الوط ية ا اكل م ح إليدر مشدروطة،
حي ت دد ال كوماو دوك الوط ية استندام ا ال ائ مل وةل ميزا يات ا ،أو مدل ودةل
م د د ح مشد ددروطة (مننند ددة) لر كومددداو دوك الوط يد ددة لت فيد ددت مس دداولياو منتد ددارة لتقد ددديم
الندددماو وا فددا  -ماددال ،حسددب الوظيفددة أو البر ددامر ،عددادة واقددا لم يددار ت ظيم د أو
سياسة متفق عري ا.
 وعددادة مددا يددتم ت ديددد المسددتوت ال ددا لرم د ح) أف التنندديص الرأس د (مددل وددةل قددراراو
السياساو ب ا عري تقدير ال كومة المركزية أو كجز مل عمرياو التفاوض الدستورف ،وأ
يتم تقييم ا حسب هتا الماار.
 ومدع ذلد  ،ه ددا حاجدة إلددي م دايير واضد ة لتوزيددع المد ح بدديل ال كومداو دوك الوط يددة -
عر ددي س ددبيل الما ددال ،ص ددي لرتنن دديص األاقد د لألم ددوال  -لل ددماك الش ددفااية التننين ددية
والقدرة عري الت با عري المدت المتوس لألمدوال المتاحدة لتنفدي وميزا يدة بدرامر ا فدا
مل قبل ال كوماو دوك الوط ية.
 وي برد أك ياوددت اد اأعتبددار كددل ت ويددل مددال مددل ال كومددة المركزيددة إلددي ال كومدداو دوك
الوط ية ذاو النرة.
 وا حالة استندا صدي أو م دايير منترفدة لر اصدر المنترفدة لر قدل ،يمكدل إجدرا التقيديم
ال ا عري أساس المتوس المرجح القائم عري القيمة.

.6 :0-6

 إذا كا ددت المبددال الت د تددم ت وير ددا ا ريددا تنترددف عددل الت ددويةو الم تمدددة ا د الميزا يددة،
طالما أك األساس الدتف يدتم مدل وةلده ت ديدد األمدوال الف ريدة يسدت د إلدي قواعدد وادفااية،
يتم قياس الب د واقا ألهمية هت الت ويةو.
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 ا رددي سددبيل الماددال ،إذا وفلددت المننندداو إلددي جميددع ال كومدداو دوك الوط يددة تيجددة
ل د قص ا يددراداو ،اددتك أف تنفدديض ا د المننندداو مقار ددة بالميزا يددة يتفددق م دع القواعددد
المفبقة ويفبق بشفااية.

.1 :0-6

 أ يتم تلميل الت ويةو مل مستوت واحد مدل ال كومدة دوك الوط يدة إلدي مسدتوياو أقدل
مدل ال كومداو دوك الوط يدة اد تقيديم هدتا الماادر لتقيديم ا فدا ال دا والمسدا لة الماليددة
لر كومة ال امة.

التوقيت والتغطية والبيانات املطلوبة
مصادر البيانات

متطلبات  /حساب
البيانات

التشد د د د د ددري او أو القواعد د د د د ددد متفرباو البيا او

التغطية

دوك الوط ية.

و ائق الميزا ية الس وية

األاق د د د د د د لرت د د د د د ددويةو إلد د د د د ددي
ال كوم دداو دوك الوط ي ددة لك ددل

وزارة الماليدد د د د ددة  ،أو كيد د د د د دداك وع مل أ واع الت ويل.

م دد مسئول عل المستوت ال مرياو ال سابية .

دوك الوط .

احس د د د ددب س د د د ددبة ( المتوسد د د د د

الةمركزية

الت د د ددويةو ) التد د د د ت د د ددددها

إلي د ددر الوط ي د ددة  ،س د ددوا اد د د

ال كوماو دوك الوط ية بقواعد

مال وزير ال كم الم ر أو الم د د د د د د ددرجح حس د د د د د د ددب قيم د د د د د د ددة
التاري مع ممار ال كومدة المننن د د د دداو األاقي د د د ددة ب د د د دديل

ج د د د د د د دداو دوك وط يد د د د د د ددة أو افااة و ظا قدائم عردي القواعدد

جم ي د د د د د دداو دوك الوط ي د د د د د ددة ك س د د ددبة مئوي د د ددة م د د ددل مجم د د ددوع

منتارة.

الت ددويةو مددل المجموعددة إلددي

ال كومددة ( ال كومدداو ) دوك
الوط ية ذاو النرة.
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النمني

ميزا ي د د د د د د د د د د د د دة السد د د د د د د د د د د د د د ة

الم ظم ددة ل مري دداو الت وي ددل ظددا قددائم عرددي قواعددد أاقيددة أو ال كومة
مددل ال كومددة إلددي ال كومددة ترتيبدداو أوددرت لت ديددد التوزيددع

التوقيت

المالي د د د د د د د د د د ددة
األويرة

البعد  .2-7توقيت املعلومات املتعلقة بعمليات التحويل.
التسجيل.

احلد األدنى ملتطلبات الدرية

تدددار ال مريددة الت د تترقددي ب ددا ال كومدداو دوك الوط يددة م رومدداو عددل عمريدداو

ت ويةت ا الس وية مل وةل جدول الميزا ية ال ادية التف يتم التقيد بده عمومدا
ويقددد م رومدداو واض د ة ومفنددرة بمددا ايدده الكفايددة لر كومدداو دوك الوط يددة

لرس ددماح بس ددتة أس ددابيع عر ددي األق ددل أس ددتكمال تنف ددي ميزا يت ددا اد د الوق ددت

الدرية

أ

الم دد.

تدددار ال مريددة الت د تترقددي ب ددا ال كومدداو دوك الوط يددة م رومدداو عددل عمريدداو

ت ويةت ددا السد د وية م ددل و ددةل الجد ددول الزم د د لرميزا ي ددة ال ادي ددة ال ددتف ي ددوار
م رومدداو واض د ة ومفنددرة بقدددر كددال لر كومدداو دوك الوط يددة تاحددة مددا أ

يقل عل أرب ة أسابيع أستكمال تنفي ميزا يت ا ا الوقت الم دد.

ب

وقددد ت ددد تددأويراو كبيددرة اد ت فيددت إجددرا او الميزا يددة .وتندددر الم رومدداو

المت رقددة بددالت ويةو الس د وية إلددي ال كومدداو دوك الوط يددة قبددل بدايددة الس د ة
الماليددة لر كومدداو دوك الوط يددة ،والت د يمكددل أك تكددوك ب ددد ت ديددد وف د

جد

الميزا ية.

األدا أقل مل المفروب لر نول عري درجة جد

د

إرشادات قياس البعد
.0 :6-6

 ويق دديم ه ددتا الب ددد توقي ددت تق ددديم م روم دداو مو وق ددة إل ددي ال كوم دداو دوك الوط ي ددة بش ددأك
منننات ا مل ال كومة المركزية لرس ة المقبرة.
 ومل األهمية بمكاك أك تترقي ال كوماو دوك الوط ية م رومداو عدل المنننداو السد وية
مل ال كومة المركزية قبل إتما عمرياو إعداد الميزا ية الناصدة ب دا (ويفلدل أك تبددأ قبدل
البد ).
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 وي برد د أك تد د ظم الم روم دداو المت رق ددة ب مري دداو الت وي ددل إل ددي ميزا ي دداو ال كوم دداو دوك
الوط ية جدول الميزا يدة السد وية لر كومدة المركزيدة ،الدتف ي برد أك يدوار م رومداو مو وقدة
عل المننناو ا بداية دورة الميزا ية.

.6 :6-6

 المنفرح "التمس عموما" ي

أك الجدول الزم ي تر اد م ظدم جدز مدل ا جدرا او

والتوقيت المرتب ب ا.
 واد حدديل أك التددأوير لبل د ة أيددا ا د تدداريخ م دديل قددد يكددوك مقبددوأ ،ي تدداج المقيمددوك إلددي
ت ديد ما إذا كا ت م ظم المراحل (ا جرا او) والتوقيت ا جدول الميزا يدة قدد ت ققدت
أو تقابرت تقريبا مع مراعاة عري األقل ستة أسابيع لردرجة ( أ ) وأرب ة أسابيع لردرجدة ( ب
) مل أجل ال كوماو دوك الوط ية كمال تنفي ميزا يت ا بشكل مجد.
 وبد فس القدددر مددل األهميددة ،هددو ت ديددد مددا إذا كا ددت ا جددرا او الرئيسددية (مراحددل) ال مريددة
والتوقيت الم اظر تتبع.
 يمكددل أك يكددوك لدددت مجموعددة ال كومدداو دوك الوط يددة بر ددامر زم د لميزا يت ددا الناصددة
ولكل يتم تقييم الماار واقا لرجدول الزم لميزا ية ال كومة.

.1 :6-6

 ويمكل أك تتكوك الت ويةو مل ميزا ية ال كومة إلدي مجموعداو ال كومداو دوك الوط يدة
مل مننناو مت ددة مال المننناو الم فنرة لر فقاو (الجارية) المتكررة والرأسمالية
أو الم ح ال امة والمنننة.
 وا حالة إرسال الم روماو ا وقت منترف بال سبة ل وع التننيص المنترف ،ي بر أك
يستند المقيموك التاريخ التف تم ايه قل الم روماو المت رقة بالتننيص ال ائ إأ إذا
كاك التننيص المقابل إلير جوهرف (أقل مل  ٪01مل المبر ا جمال لرت ويةو).
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 ويمكل أك تترقي المجموعاو ال كوميدة المت دددة ا وفداراو المت دددة ل مريداو الت ويدل
الم تظر إجراؤها ا مراحل منترفة مل إعداد الميزا يدة مادل سدقول الت ويدل ا رادادية اد
بداية عمرية الميزا ية والسقول ال ائية ا وقت أحق ب دد دراسدة مجردس الدوزرا لمشدروع
الميزا ية.
 يجب أك يكوك التاريخ الدتف يجدب أك ياودت اد ال سدباك لتسدجيل هدتا الب دد هدو التداريخ
التف يتم ايه ترق ا ا ار بالمننناو المدرجة ا الميزا ية (زائد أو اقص .) ٪ 01

التوقيت النمني  /التغطية  /والبيانات املطلوبة
مصادر املعلومات

البيانات املطلوبة /
احلساب

التغطية

التوقيت
النمني

التش د د د ددري او أو القواع د د د ددد م تددوت الم رومدداو المقدمددة ميزا ي د د د د د د د د د د د ددة الس د د د د ة الماليد د د ددة
الم ظمة ل مريداو الت ويدل إلي ال كومداو دوك الوط يدة ال كومة

مددل ال كومددة إلددي حكومددة بشد د ددأك ت ويةت د د ددا الس د د د وية

دوك الوط ية

(لت ديد د د د ددد مد د د د ددا إذا كا د د د د ددت

و ائق المواز ة الس وية الت

واضد د د ة ومفن د ددرة بم د ددا اي د دده

وزارة الماليد د د د ددة ،أو كي د د د د دداك

التد د دداريخ الد د ددتف يق د ددد ايد د دده

يد ددتم ال ند ددول عري د ددا مد ددل الكفاية)

م د د د د دددد مس د د د د ددئول ع د د د د ددل المسددئولوك ال كوميددوك دوك
المسددائل دوك الوط يددة ماددل الوط يد ددوك م رومد دداو رسد ددمية

وزيد ددر ال كد ددم الم ر د د أو عل الت ويةو مل ال كومة

الةمركزية

التاريخ الدتف يجدب أك تقدد

دوك الوط يد ددة  ،سد ددوا ا د د

الوط يد ددة مقترحد دداو ميزا يت د ددا

التاري مع ممارد حكومدة ايد د دده إداراو ال كومد د ددة دوك

الكيا د د د دداو دوك الوط يدد د د ددة لرموااقة ال ائية عري ا

الم د ددددة أو جم ي د ددة دوك حسدداب الفتددرة بدديل تددارينيل

الوط ية

لتقييم أ و ب
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األويرة الم جزة

 .PI-8معلومات األداء لتقديم امدمات.
حول املوشر

 يف ص هت ا الماار م روماو أدا تقديم الندماو ا مقترح الميزا ية لرسرفة الت فيتية أو
و ائق ا الداعمة ا تقارير اية الس ة.
 وي دد ما إذا كا ت عمرياو مراج ة األدا أو التقييماو ت فت.
 ويقدديم أيلددا مدددت جمددع الم رومدداو عددل المددوارد الت د تترقاهددا وحددداو تقددديم الندددماو
وتسجير ا.

 إ ه ي توف عري األب اد األرب ة التالية ويستند األسروب ( M2المتوس ) لتجميع درجاو
الب د:
الب د  .0-8وف األدا لتقديم الندماو

الب د  .6-8األدا الم قق لتقديم الندماو

الب د  .3-8الموارد الت تترقاها وحداو تقديم الندماو
الب د  .4-8تقييم األدا لتقديم الندماو

الت ثا على خمريات املينانية
 ويرك ددز الماا ددر عر ددي ت ددواار م روم دداو األدا وترفيت ددا وحس ددل توقيت ددا ايم ددا يت ر ددق بتق ددديم
الندما و ال امة ،وإلي أف مدت يدرجح أك ت دزز هدت الم رومداو ت سدي او اد ا اليدة هدت
الندماو وكفا ت ا التشريرية.

 ومل الم م أيلا بال سبة لرسرفة التشري ية والمسئوليل ال كومييل وعامة الجم ور م راة ما
إذا كا ت موارد الميزا ية تنل إلي وحداو تقديم الندماو عري ال و المنف له.
 ويش ددكل ت زي ددز الكف ددا ة التش ددريرية اد د تق ددديم الن دددماو ال ام ددة ه ددداا أساس دديا ل ظ ددا إدارة
الشاوك المالية ال امة.
 وي تبددر إدراج م رومدداو األدا اد و ددائق الميزا يددة ممارسددة جيدددة عرددي الند يد الدددول وهددو
ي ددزز مسددا لة السددرفة الت فيتيددة عددل ال ددواتر المقددررة والمت ققددة و تددائر البددرامر والندددماو
ال كومية.
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 وعري و متزايد ،تفرب السرفاو التشري ية اأطةع عري م روماو األدا هت كجز مل
تدقيق ظرها ا الميزا يدة المقترحدة لرسدرفة الت فيتيدة  ،عردي الدرإلم مدل أك ال يئدة التشدري ية
قد أ تكوك مرزمة بالموااقة عري األدا المنف .

إرشادات قياس املوشر
.0 :2

 ويشير تقديم الندماو ل تا الماار إلي البرامر أو الندماو الت تقد إما ل امة ال اس أو
لفئاو مست داة م ددة مل المواط يل ،سوا كريا أو جزئيا باستندا الموارد ال كومية.
 ويشد ددمل ذل د د ود دددماو ماد ددل الت رد دديم والتد دددريب والرعايد ددة الن د د ية والد دددعم اأجتمد دداع
والمجتم

والشرطة وب ا الفر والنيا ة والدعم الزراع والميا والنرل الن

وإليرها

مل الندماو.
 وهو يستب د الندماو المقدمة عري أساس تجارف مل وةل الماسساو ال امة.
 كما أنةه يسةتثني وظدائف السياسداو وا دارة الداوريدة والوظدائف الت ظيميدة الب تدة
التد تلددفرع ب ددا ال كومددة ،عرددي ال درإلم مددل إمكا يددة تسددجيل بيا دداو األدا ل ددت األ شددفة

لألإلراض ا دارة الداورية .كما أ ه يستبعد الدااع واألمل الوط .

.6 :2

 وت ددرل وحدددة تقددديم الندددماو بأ ددا الوحدددة التد تقددد ودددماو النفددوط األماميددة مبااددرة
لرم ددواط يل والش ددركاو ما ددل الم دددارس وعي دداداو الرعاي ددة الند د ية والمستش ددفياو وإداراو
الشرطة الم رية ووحداو ا رااد الزراع .

.1 :2
 وتشير معلومات األداء إلي مااراو ال واتر وال تائر المنففة أو الم ققة مقابل تر
المااراو.
 واملخريات هد الكميدة الف ريدة لرم تجداو أو النددماو التد ت تج دا أو تسدرم ا الندمدة
ذاو النرة (البر امر أو الوظيفة).
 وال تيجة ه التأ ير القابل لرقياس أو ال تيجة أو األ ر المترتب عري الندمة (أو البر دامر أو
الوظيفة) ومنرجات ا .األ شفة ه م ا أو م ا م ددة لتقديم الندماو أو البر امر.
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.2 :2

 مااراو األدا الرئيسية ه الوسيرة لقياس المنرجاو وال تائر المنف ل ا.
 تقيس المااراو كمية ال واتر الم تجة أو الندماو المقدمة أو المنف ل ا.

 تقيس مااراو ال تائر آ ار و تائر وتأ ير الندماو ومنرجات ا.
 قد تس ي ظم قياس األدا األكار تقدما أيلا إلي تقييم اأسدتجابة حسدب الجد س لمدوارد
الميزا ية مل وةل جمع وت ريل البيا او المن فة حسب وع الج س عل ال واتر وال تائر،

الة عل المااراو األورت المت رقة بالفقر والت مية وال ر واأل ر ا قريم وما إلي ذل .

.5 :2

 وقد تم اوتيار الوزاراو باعتبارها الوحدة ال كومية ل شر م روماو األدا ا هتا الماار.
 ويشمل ذل الج او ذاو النرة الت تت مل الوزارة مساوليت ا  ،مادل الوحدداو النارجدة
عل الميزا ية  ،والوحداو إلير المركزية  ،والندماو المت اقدد عري دا ،والبدرامر التد تقددم ا

مستوياو حكومية أورت باستندا الم ح المقيدة أو المشروطة المقدمة مل وةل الوزارة.

 ويمك ددل اس ددتبدال وح ددداو ت ظيمي ددة منترف ددة ب ددالوزاراو إذا ل ددم ت ش ددر س ددوت م روم دداو ع ددل
م روماو األدا وحداو أورت  -مال وحداو الميزا ية والوحداو الماسسية ،أو مجموعة
مل الوزاراو والوحداو األورت.

.2 :2

 وقد أ تشمل البرداك الت لم ت تمد برامر رسمية أو األدا أو ال تائر القائمة عري ال تدائر
م روم دداو ع ددل األدا اد د و ددائق الميزا ي ددة  ،ولك ددا ق ددد ت ش ددر تق ددارير أو ددرت تتل ددمل ه ددت
الم روماو.

 وي بر عري المقيميل ت ديد ما إذا كا دت أف م رومداو عدل األدا المنفد والف رد تقدد
بشكل م فنل مدع تقدديم الميزا يدة أو كجدز مدل دورة إعدداد التقدارير السد وية و  /أو مدا إذا
كا ددت الددوزاراو الت د لدددي ا مسدداولياو تقددديم الندددماو تتلددمل م رومدداو عددل األدا ا د

تقاريرها الس وية أو ا و يقة عامة أورت.

.6 :2

 الوزاراو أو الوحداو ال كومية األورت المشار إلي ا ا هتا الماار ه ترد التد لددي ا
فقاو منننة لتقديم الندماو ،بما ا ذل أف فقاو مل قبدل الج داو ذاو الندرة،
أو الندماو المقدمة مل الم ح المقيدة أو المشروطة ت ت مساولية الوزارة.
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 ع د حساب سبة الوزاراو لتقدير المتفرباو ا هتا الماار ،يجب عري المقيمديل إجدرا
ال ساباو عري أساس تقدير قيمدة ال فقداو المننندة لتقدديم النددماو اد كدل وزارة أف
أك أكار مل  ٪ 75أو أكار مل إجمال فقاو الوزاراو التد هد المننندة لبدرامر تقدديم
الندددماو واألإلربيددة؛ اددتك األإلربيددة تزيددد عددل  51ا د المائددة وأقددل مددل  75ا د المائددة مددل
مجموع فقاو الوزاراو المنننة لبرامر تقديم الندماو.

 ومل المفلدل أك يواادق المقيمدوك وال كومدة عردي قائمدة الدوزاراو وبدرامر تقدديم النددماو
الت يرفي ا هتا الماار قبل بد ال مل الميدا لرتقييم.

.2 :2

 وبال سددبة لر ددوزاراو ما ددل الت ر دديم والند د ة ،ق ددد ي ظ ددر المقيم ددوك إل ددي  ٪011م ددل الميزا ي ددة
المنننة لبرامر تقديم الندماو.
 وبا ضااة إلي ذل  ،ستتولي وزاراو الن ة والت ريم سدبة كبيدرة مدل تقدديم النددماو اد
كاير مل البرداك.

.4 :2

 وحياما يت تر الوصول إلي الم رومداو بسد ولة مدل ودةل قاعددة بيا داو مركزيدة (مادل و دائق
الميزا ية) أو ع دما تكوك الوزارة أو وحدة الت ظيم األورت المنتارة من فة بدرجة كبيرة ،قد
يرإلب المقيموك ا ال ظر ا استندا ال ي او.

 وا حالة استندا ال ي او ،ي بر أك يفسر أساس ال ي ة بوضوح ويوااق عري ا مع ال كومة
قبل بد ال مل الميدا .
 وبرض ال ظر عدل ويدار أودت ال ي داو ،ادتك سدبة كبيدرة مدل تقدديم النددماو اد ال ديدد مدل
البرداك ست سب ا وزارتا الن ة والت ريم.
 وإذا استند المقيموك أوت ال ي او ،ي بر تفبيق فس ال ي ة عري األب اد  0-8و 6-8و
.4-8

.101:2

 واد حالددة النددةل سددوا ا د قائمددة الددوزاراو والندددماو المنتددارة أو ال ي ددة المقترحددة مددل
الوزاراو ،يمكل استي اب اأوتةااو ا اقرا ا مراق كما هو مبيل ا ا طار بموجدب
الجز  :3تقرير ا فا ال ا والمسدا لة الماليدة ،الفقدرة ( 4انظر إطار اإلنفاق العةام
واملساءلة املالية صفحة  44النسخة االجنلينية).
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البعد  .1-4خط األداء لتقديم امدمات
التسجيل

احلد األدني ملتطلبات الدريات

ت شددر الم رومدداو س د ويا عددل أهدددال السياسدداو أو البددرامر ،وماا دراو
األدا الرئيسدية ،وال دواتر التد سدديجرف إ تاج دا ،وال تدائر المقدررة بال سددبة

لم ظم الوزاراو ،من فة حسب البر امر أو الوظيفة.

ت شددر الم رومدداو س د ويا عددل أهدددال السياسدداو أو البددرامر ،وماا دراو
األدا الرئيسية ،وال دواتر التد يت ديل إ تاج دا أو ال تدائر المنففدة لم ظدم

الوزاراو.

وت شددر الم رومدداو س د ويا عددل األ شددفة الت د يت دديل القيددا ب ددا ا د إطددار
السياسدداو أو البددرامر بال سددبة لرالبيددة الددوزاراو أو وضددع إطددار لماا دراو

األدا المت رقة بمنرجاو أو تائر إلالبية الوزاراو.
األدا أقل مل المفروب لر نول عري درجة جد.

الدرية
أ

ب

جد
د

إرشادات قياس املوشر
.0 :0-2

 ويقدديم هددتا الب ددد مدددت إدراج ماا دراو األدا الرئيسددية لر ددواتر المقددررة و تددائر البددرامر أو
الندددماو الممولددة مددل الميزا يددة ا د الميزا يددة المقترحددة لرسددرفة الت فيتيددة أو الو ددائق ذاو
النرة  ،عري مستوت الوظيفة أو البر امر أو الج ة.

.6 :0-2

 ويمكل إدراج م روماو األدا ا و ائق الميزا ية الس وية ،المقدمة كو يقة أو و ائق تكميرية،
أو أك ت شرها كل وزارة عري حدة.
 وي بر د أك تقددد الددوزارة أو الج ددة المسدداولة م رومدداو األدا عرددي أسدداس فددس تقددديراو
الميزا ية لرس ة المالية المقبردة أف حسدب البر دامر أو الوظيفدة أو التند يف ا دارف حسدب
اأقتلا .
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.1 :0-2

 بال سبة لكل وزارة مدرجة ،وضمل ال ي ة الم ددة ع د اأقتلا  ،سديقو المقديم بف دص مدا
إذا كا ددت أهدددال السياسدداو أو البددرامر أو ال ددواتر المقددررة أو ال تددائر أو األ شددفة م ددددة
لكل بر امر أو ودمة أو وظيفة.
 ويجب أك ترتب مااراو ال اتر وال تدائر بوضدوح بالنددماو المقدمدة و  /أو تقديس التقدد
ظير أهدال البر امر.
 ال واتر المنف ل ا وال تائر المقررة لكل ماار ي بر أك تكوك قابرة لرقياس.
 ولك د تف د الددوزارة بمتفربدداو هددتا الب ددد ،يجددب تددواير م رومدداو عددل األدا لجميددع بددرامر
تقديم الندماو .ويرنص الجدول  0-8أد ا متفرباو كل درجة.

اةدول  :1-4البعد املتعلق بتقدير الدريات ( 1-4بالنسةبة للننةامج أو
امدمة أو الوظيفة)
الدرجة

أ شفة

البرامر

مااراو

ال تائر

الرئيسية

(الكمية )

األدا

المنرجاو
المنففة

المنففة

(القبرة لرقياس )

موشرات املخريات

األ شفة

األهمية

ال سبية(عدد
الوزاراو )

موشرات النتائج

أ

Y

Y

Y

Y

Y

ب

Y

y

y

Y

N

N
A

NA

م ظم

( ) % 75
م ظم

( % 75

or
جد

Y

y

y

N

Y

NA

د

N

Y

Y

N

N

N

د

N

N

N

م ظم

( )% 75
أإلربي ددة

( ) % 51

or
N
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N

Y

أإلربي ددة

( ) % 51

.2 :0-2
 وم ددل ددم ،ا ددتك مجم ددوع مننن دداو الميزا ي ددة المقابر ددة لرب ددرامر أو الن دددماو التد د تربد د
المتفرباو المتكورة أعة سيجرف مقار ت دا بمنننداو الميزا يدة ا جماليدة لجميدع بدرامر
تقددديم الندددماو عرددي ال ددو المبدديل اد قائمددة بددرامر تقددديم الندددماو التد وااقددت عري ددا

ال كومة واريق التقييم عري ال و المبيل ا الفقرة .PI8-9

.5 :0-2

 وت تبددر ال د ظم التد تددم تقييم ددا اد إطددار مااددر األدا  PI-8.1حاسددمة لتزويددد المددواط يل
بالم روم دداو التد د ي تاجو ددا لقي دداس م ددا إذا كا ددت إدارة المالي ددة ال ام ددة ت ق ددق األولوي دداو
اأسددتراتيجية والكفددا ة التشددريرية الجوهريددة لت قيددق تددائر جيدددة ا د الميزا يددة والمنرجدداو
المالية.
 وأ يوجددد ددر موحددد للبددةغ عددل األدا ا د تقددديم الندددماو؛ بدددأ م دل ذل د  ،تسددتند
البرداك منترف ال ظم وآلياو ا بةغ.
 وقد يجد المقيموك أ ه مل المفيد ترنيص الم روماو الت تم ال ندول عري دا عدل التسدريم
المنف د لدده ا د اددكل جدددول عرددي ال ددو المبدديل ا د الجدددول  6-8أد ددا  .ويسددتند
الجدول بيا او ال ي ة لتقييم أدا البرد مقابل الب د .PI-8.1

.2 :0-2
 وي بر د لت ريددق هددتا الب ددد ا د تقريددر ا فددا ال ددا والمسددا لة الماليددة أك ي رددق عرددي وعيددة
و فا مااراو األدا  ،وما إذا كا ت هت ال تائر متسقة مع ال واتر وال تائر المقررة ،وعما
إذا كا ت أساليب حساب ومنادر البيا او موض ة ،وأ سيما ما إذا كا ت ال واتر وال تائر
المقررة تتفق مع مستوت موارد الميزا ية.
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اةدول  :2-4بيانات األداء بش ن تقديم امدمات املخط هلا (مثال فق  :سةتختلف
الكيانات الفعلية وغاها من التفاصيل حسب البلد).
بيا او األدا لبرامر تقديم الندماو (أف برامر تقديم الندماو
الت ت رض البيا او):

عدد

أهدال
األدا المنف
األ شد د د

ال تائر

بر امر

ماار

األدا

البرامر

الت تقد

تقديم

الندماو

الندماو

تننيص الميزا ية
برامر

تقديم

الندماو

المجموع

الوزارة

المنرجاو

طة

2

2

2

2

651

651

الت ريم

4

4

4

4

611

611

الن ة

3

4

4

4

061

061

ودماو

6

6

6

6

011

051

الزراعة

0

0

0

0

61

31

ال دل

N/A

N/A

11

11

81

التنفي

N/A

N/A

11

11

51

الفاقة

N/A

N/A

11

11

81

مجرس

N/A

N/A

11

11

61

المالية

1

1

0

0

61

51

مكتب

701

0131

81%

97%

100%

)/710

)710

المجتمع

الوزرا

رئيس

الوزرا
%

011

35%

(250/

)710

(570

(680/

الجمرة
سبة

وزاراو

الت مية

المستدامة

لقيمة

األتزا

مندر البيا او  :و ائق الميزا ية الس وية وتقارير الوزارة الس وية
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التسجيل للبيانات السابقة
الرالبية

أكار مل
()% 51

ب ض (أكار
مل )٪65

جميع وزاراو

م ظم

(أكار مل

الت مية المستدامة
(أف أقل مل

)٪75

جميع وزاراو الت مية
المستدامة (أف أكار

مل  ٪91حسب قيمة

األهمية

وزاراو الت مية

ال سبية

)٪91

المستدامة)

ال تيجد د د د د د ددة

ب د ددا عرد ددي

لرب د B :0-8

الماد د د د د د د ددال
أعة :

ت شددر الم رومدداو س د ويا عددل أهدددال البر ددامر  ،وماا دراو األدا الرئيسددية  ،الشرح

وال واتر الت سيتم إ تاج ا لم ظم الوزاراو.

التوقيت والتغطية ومتطلبات البيانات
مصادر املعلومات

متطلبات  /حساب
البيانات

التغطية

النمني

و يقد د ددة الميزا يد د ددة الس د د د وية و  /أو

شددر م رومدداو عددل ماادراو أدا

و ائق الميزا ية الداعمة.

قابرد ددة لرقيد دداس لر د ددواتر وال ت د ددائر

وال د د د د د د د د د د د د د د د ددواتر

تنن د د د د ددص ال فق د د د د دداو لتقد د د د د ددديم

وال ت د د د د د د د د د د د د د د د ددائر

قوائم بيا او ميزا ية الوزارة و  /أو

وف األدا .

لتق د د ددديم الن د د دددماو لك د د ددل وزارة

و د ددائق أود ددرت عد ددل وف د د تقد ددديم الندماو
الند د د د د دددماو لرد د د د د ددوزارة تتلد د د د د ددمل

م روماو عل األدا

شر م روماو عل ال واتر المقررة

و تد ددائر الند دددماو الت د د تقد دددم ا

ال كومة

التوقيت
الماا د د د د د د د د د د ددراو
المنففد د د د د د د د د د د د ددة
المتوق ددة لرسد د ة
المالية القادمة

الوزاراو لرس ة المالية

* يجددب إدراج الندددماو التد تددديرها وتمول ددا مسددتوياو أوددرت مددل ال كومددة إذا كا ددت تقددو
بتمويدل هددت النددماو بشددكل كبيدر مددل ودةل الت ويلدداو أو المد ح المنننددة أو تسددتند

مستوياو أورت مل ال كومة كج او م فتة.
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البعد  .2-4األداء احملقق فيما يتعلق بتقديم امدمات

التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

ي ددتم ش ددر الم روم دداو سد د ويا عر ددي كمي ددة المنرج دداو الم تج ددة وال ت ددائر التد د

ت ققت لم ظم الوزاراو من فة حسب البر امر أو وظيفة.

يددتم شددر الم رومدداو س د ويا عرددي كميددة المنرجدداو الم تجددة أو ال تددائر الت د

ت ققت لم ظم الوزاراو.

الدرية
أ
ب

وت شر الم روماو س ويا عل األ شفة الت تقو ب ا إلالبية الوزاراو.

جد

األدا أقل مل متفرباو الدرجة جد

د

إرشادات قياس البعد

.0 :6-2

 ويت اول هتا الب د مددت تقدديم تدائر األدا لرمنرجداو وال تدائر إمدا اد الميزا يدة المقترحدة
لرسددرفة الت فيتيددة أو ا د تقريددر سد وف أو ا د و يقددة عامددة أوددرت ،ا د اددكل وعرددي مسددتوت
(بر امر أو وحدة) مشابه لرنف السابقة الم تمدة ا إطار الميزا ية السد وية أو المتوسدفة
األجل.
 وكمددا هددو ال ددال بال سددبة لرب ددد  ،0-8يمكددل اأبددةغ عددل المنرجدداو وال تددائر الف ريددة اد
و ائق الميزا ية الس وية ،كو يقة تكميرية ،أو بشكل م فنل مل قبل كل وزارة.

.6 :6-2

 بال سبة لكل وزارة مدرجة ،وضمل ال ي ة الم ددة ع د اأقتلا  ،سديقو المقديم بف دص مدا
إذا كاك كل بر امر ي دد كمية ا تاج الف ر ال اتر وال تائر الم ققة بال سبة ألحدد سد ة
مكتمرة لكل بر امر أو ودمة أو وظيفة.
 ولكد تفد الددوزارة بمتفربدداو هددتا الب ددد ،يجددب تددواير م رومدداو األدا ذاو النددرة لجميددع

برامر تقديم الندماو.
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يلخا اةدول  3-4أدناه متطلبات كل درية.
األهمية ال سبية

(عدد الوزاراو)
م ظددم ( أكاددر مددل

%75

م ظددم ( أكاددر مددل

%75

األ شفة

ال تائر الم ققة
(قابرة لرقياس)

المنرجاو
الم تجة

( كمية )

الدرجة

N/A

Y

Y

أ

N/A

N

Y

ب

أو
م ظ ددم ( أكا ددر م ددل

%75

الرالبيددة ( أكاددر مددل

) % 51

N/A

N

Y

ب

Y

N

N

جد

.1 :6-2
 وكما هو ال ال ا الب د  0-8قد يجد المقيموك أ ه مل المفيد ترنيص الم رومداو التد
تددم ال نددول عري ددا عددل األدا الف رد الم قددق اد اددكل جدددول كمددا هددو مبدديل اد الماددال

الوارد ا الجدول  4-8أد ا .
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اةةةدول  :4-4بيانةةات األداء املتعلقةةة بتقةةديم امةةدمات (مثةةال فقةة :
ستختلف الكيانات الفعلية وغاها من التفاصيل حسب البلد)
األدا الف ر  :عدد البرامر الت تقد الندماو بتاريخ :

األ شفة

ال تائر

ال اتر

مننناو الميزا ية

برامر

عدد
البرامر

تقديم

الندماو

المجموع

الوزاراو

2

2

2

2

651

651

الت ريم

2

6

4

4

611

611

الن ة

4

6

3

4

061

061

ودماو المجتمع

6

1

6

6

011

051

الزراعة

6

1

0

0

61

31

ال دل

N/A

N/A

N/A

1

11

81

التنفي

N/A

N/A

N/A

1

11

51

الفاقة

N/A

N/A

N/A

1

11

81

مجرس الوزرا

N/A

N/A

N/A

1

11

61

المالية

0

1

1

0

61

51

مكتب رئيس الوزرا

701

0131

الجمرة

% 011

( % 35

(% 81

( %97

ال سدبة المئويدة لددوزاراو

) 701

) 701/

) 701

حسب القيمة األتزا

571

/ 651

/281

اتقد د د د د ددديم الند د د د د دددماو

مندر البيا او :ماة و ائق الميزا ية الس وية  /تقارير الوزارة الس وية
ال تيجة واقا لربيا او السابقة
الرالبية ( أكار مل
) % 51

ب ددض (أكاددر م ظد د ددم (أكاد د ددر
مل ) 65

مل ) % 75

كل الوزاراو الت تقد

الندماو ( أف أكار مل
) %91

الترفية

ال تيجة واقا لربيا او

الب د  ( 6-8ب )

السابقة

ت شر الم روماو س ويا عل كمية ال واتر الت ت ققت بال سبة لم ظم الوزاراو.
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الشرح

.2 :6-2

 ي بر د أك يت دداول سدديا تقريددر ا فددا ال ددا والمسددا لة الماليددة مددا إذا كا ددت تددائر األدا
مرتبفة مباارة بأهدال األدا الواردة ا و ائق الميزا ية الس وية.
 كمددا ي بر د أك يةحد ا د سدديا التقريددر مددا إذا كا ددت ال تددائر الف ريددة متسددقة مددع ال ددواتر
وال تائر المنف ل ا ،وما إذا كاك ه ا تفسير ألف ا رال ا األدا الف ر .

.5:6-2

 وقددد ي ددد تقيدديم اد برددد ي فددت تنفددي األدا ورصددد  .إذا تددم إجددرا التقيدديم اد السد ة
األولي ع ددما تادوك ماادراو األدا لرسد واو الماليدة التاليدة قائمدة ولادل لدم يدتم ا بدةغ
عل منرجاو و تائر الس ة الم جزة األويرة ،يمال اعتبار " "N/Aلألب داد .لرسدماح ب

( أف أك المااراو الم ددة لس ة ميزا ية م ددة تبر ع ا ا

كا ت هت البيا او متاحة ولكل لم ت شر اتك الب د سي سب د.

اية السد ة فسد ا) .وإذا

التوقيت النمني  /التغطية  /البيانات املطلوبة
مصادر البيانات

البيانات املطلوبة  /حساب
البيات

* و يقد د د د ددة  /و د د د د ددائق الميزا يد د د د ددة

شر م روماو عل الكمياو الف رية مل

الداعمة

عري إحراز تقد مرموس بشأك ال تدائر،

السد د وية و  /أو و ددائق الميزا ي ددة ال ددواتر الم تج ددة أو المس ددرمة ،واألدل ددة

التغطية

ال كومة

*بيا د د د دداو ميزا ي د د د ددة ال د د د ددوزارة أو مقتر د د ددة بد د ددالبرامر أو الند د دددماو الت د د د
التقارير الس وية

تق دددم ا ك ددل وزارة عددل آو ددر سدد ة مالي ددة

الن د د د دددماو لر د د د ددوزارة تتل د د د ددمل

ش ددر م روم دداو ع ددل األ ش ددفة الم ف ددتة

م روماو عل األدا

ايما يت رق بتقدديم النددماو التد تقدو

التوقيت
النمني

منرج د د د د دداو
و تددائر آوددر

س د د د ة ماليد د ددة
مكتمرة

* و ائق أورت عل وفد تقدديم مكتمرة

بھا کددل وزارة لرس د ة الماليددة الم جددزة
األويرة.

* يج ددب إدراج الن دددماو التد د ت ددديرها وتمول ددا مس ددتوياو أو ددرت م ددل ال كوم ددة إذا كا ددت
المجموعد ددة تقد ددو بتمويد ددل هد ددت الند دددماو بشد ددكل كبيد ددر مد ددل ود ددةل الت ويلد دداو أو الم د د ح
المنننة أو تستند مستوياو أورت مل ال كومة كج او م فتة .
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البعد  .3-4املوارد التي تتلقاها وحدات تقديم امدمات
التسجيل

احلد األدنى من متطلبات الدريات

تجمع الم روماو المت رقة بالموارد التد تترقاهدا وحدداو تقدديم النددماو اد النفدوط
األماميدة وتسددجل اد وزارتدديل كبيددرتيل عرددي األقدل ،مند فة حسددب مندددر األمددوال .ويددتم

التسجيل
أ

إعداد تقرير يجمع الم روماو س ويا عري األقل.
تجمع الم روماو المت رقة بالموارد التد تترقاهدا وحدداو تقدديم النددماو اد النفدوط
األمامية وتسجل ا وزارة واحدة عري األقل .ويتم إعداد تقرير يجمدع الم رومداو سد ويا

ب

عري األقل.
ويقدد مسددح أجددرف اد إحددت السد واو الدداة الماضددية تقدديراو لرمددوارد التد ترقت ددا
وحداو تقديم الندماو ا وزارة واحدة عري األقل.

جد
د

األدا اقل مل المفروب لردرجة جد

إرشادات قياس البعد
.0 :1-2
 ويقيس هتا الب د مدت تواار الم روماو عل مستوت المدوارد التد ترقت دا بالف دل وحدداو
تقديم الندماو ا وزارتيل كبيرتيل عري األقل (مال المدارس وال ياداو الن ية األولية)
ومنددادر تر د األمددوال .وي بر د أك تدددعم الم رومدداو الت د ت ددتف ب ددا الددوزاراو بشددأك
الموارد مقار ة أدا الندماو بالموارد الف رية المترقاة.
 وي بر ارح أسباب اوتيار الوزاراو ل تا الب دد اد سديا تقريدر ا فدا ال دا والمسدا لة
المالية.
 ولرددرض هددتا الب ددد ،يددتم ت ديددد " كبيددر" بددالمبر ا جمددال الددتف تماردده وظددائف تقددديم

الندماو داول تر الوزاراو.
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.6 :1-2
 وايما يت رق بمنادر الم روماو ،قد يجد المقيموك أك الم روماو المت رقة بالموارد التد
تترقاهددا وحددداو تقددديم الندددماو ت ددرض ا د إطددار ظددا موحددد دارة الميزا يددة أو ظددا
م اسب  ،أو ضمل ظم بديرة قائمة بتات ا تديرها وحدة تقديم الندماو.

.1 :1-2
 ي بر أك تتلمل التقارير المت رقة بتقديم الندماو الت تدم ال ظدر اي دا ل دتا الب دد جميدع
المددوارد الت د تترقاهددا وحددداو تقددديم الندددماو بمددا ا د ذل د مددوارد الميزا يددة وإيددراداو
المنادر الناصة ب ا ( أف الرسدو والرسدو التد تجم دا مباادرة وحددة تقدديم النددماو،
سددوا تددم ت وير ددا إلددي النزا ددة أو اأحتفدداب ب ددا) واألمددوال الددواردة مددل المددوارد النارجيددة
(مال الم ظماو الدولية والج او الما ة األورت).
 وي برد أك ي دددد المقيمددوك مسددتوت تنندديص المدوارد (ماددل البر ددامر ،والوحدددة الفرديددة).
وايمددا يت رددق بددالموارد المنننددة لربر ددامر ،ي بر د أك يبدديل التقريددر مددا إذا كا ددت المددوارد
ست قل إلي وحدة تقديم الندماو كل عري حدة.

.2 :1-2
 وألسددباب تت رددق بالكفددا ة التشددريرية ،يمكددل أك تدددير الددوزاراو مركزيددا يابددة عددل وحددداو
تقديم الندماو ميزا ياو وعمرياو ب ض وحداو تقديم الندماو.
 وقد يكوك هتا هو ال ال ا البرداك الندريرة التد لددي ا عمريداو ادرا وتوظيدف مركزيدة
أو حي تكوك الموارد والكفا او إلير كااية ل قل تمويل وحداو تقديم الندماو.
 وي بر أك ي دد المقيموك أيل توجد هت الترتيبداو وأك ي ظدروا اد األسدباب التد توارهدا
السرفاو وما إذا كا ت ه ا وسائل أورت لتتبع األموال مل وةل ظا م روماو ا دارة
المالية ،مال رموز المواقع.
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التوقيت النمني  /التغطية  /البيانات املطلوبة
البيانات املطلوبة /

مصادر البيانات

حساب البيانات

التغطية

* و ائق الميزا ية الس وية؛ المد د د ددوارد الت د د د د تترقاهد د د ددا ال كومة

* البيا د د د د د د د دداو الماليد د د د د د د ددة وحدداو تقددديم الندددماو
الس وية؛

* تقارير ت فيت المواز ة ا
الس ة

التوقيت

م ددل وزارت دديل أو أكا ددر م ددل
ال د د د ددوزاراو المنت د د د ددارة أو

النمني

الس د د واو الماليد ددة

الد د دداة األويد د ددرة
الم جزة

وح د د د د د د د ددداو الميزا ي د د د د د د د ددة

* التقد د د د د ددارير الماليد د د د د ددة أو األورت.

بيا د د د د د د د دداو الم ظمد د د د د د د دداو التق د د د ددارير التد د د د د تجم د د د ددع
الما ة .

الم رومد دداو عد ددل المد ددوارد

ظ د د ددا إدارة الميزا ي د د ددة أو الواردة لروزاراو الم ية .

ال ظا الم اسب .

* يج ددب إدراج الن دددماو التد د ت ددديرها وتمول ددا مس ددتوياو أو ددرت م ددل ال كوم ددة إذا كا ددت
المجموعد ددة تقد ددو بتمويد ددل هد ددت الند دددماو بشد ددكل كبيد ددر مد ددل ود ددةل الت ويلد دداو أو الم د د ح

المنننة أو تستند مستوياو أورت مل ال كومة كج او م فتة.

البعد  .4-4تقييم األداء لتقديم امدمات
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات البعد

أجريت تقييماو مستقرة لكفا ة وا الية تقديم الندماو و شدرو اد م ظدم الدوزاراو

مرة واحدة عري األقل وةل الس واو الاة الماضية.

أجريت تقييماو لكفا ة وا الية تقديم الندماو و شرو بال سبة لرالبية الوزاراو مدرة

واحدة عري األقل وةل الس واو الاة الماضية.

قددد أجريددت تقييمدداو لكفددا ة أو ا اليددة تقددديم الندددماو لددب ض الددوزاراو مددرة واحدددة
عري األقل وةل الس واو الاة الماضية

الدرية
أ
ب
جد
د

األدا أقل مل المفروب لردرجة جد
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إرشادات قياس البعد
.0 :2-2

 ي ظر هتا الب د ا مدت تقييم تنميم الندماو ال امة ومدت مة مة وكفا ة وا الية هت
الندماو بفريقة م جية مل وةل تقييماو البرامر أو األدا .
 وت ظددر عمريدداو التقيدديم ضددمل فددا هددتا الب ددد إذا كا ددت ترفد جميددع أو جددز مددادف مددل
تقديم الندماو أو إذا كا ت مت ددة الوظائف وتشمل وظائف تقديم الندماو.
 والتقييماو المستقرة ا هتا السيا ه التقييماو الت تقو ب ا هيئة مستقرة عل ال يئة
الت تقد الندمة ،وأ تنلع ل ا.
 ويمكددل أك يكددوك جددز ا مددل فددس الوحدددة الت د لدددي ا و د إبددةغ م فنددل إلددي الددرئيس
الت فيتف  ،أو لج ة ا دارة ال ريا.
 عرددي سددبيل الماددال ،يمكددل أك تكددوك إدارة ذاو مسدداولياو م ددددة لرتقيدديم أو المراج ددة
المستقرة عبر الوحدة ،بما ا ذل إدارة التدقيق الداور .
 ويمكل إجرا هت التقييماو أيلا مل قبل المراجع النارج لر ساباو ويمكل أك يفرق
عري ددا "تدددقيق األدا " .وتدددرج عمريدداو مراج ددة األدا اد هددتا الب ددد وأ تشددمر ا الو يقددة

 :PI-30المراج ة النارجية.
.6 :2-2

 قددد يجددد المقيمددوك أك مددل المفيددد إعددداد مرنددص حسددب الددوزارة عرددي ال ددو المبدديل ا د
الج دددول  5-8أد ددا  .وبال س ددبة إل ددي ال تيج ددة أ أو ب اد د  ،PI-8-4يج ددب أك ترفد د
التقييماو كة مل كفا ة وا الية تقديم الندماو.
 أما بال سبة لر تيجة جد  ،اقد ترف التقييماو الكفا ة أو الف الية.
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اةدول  :5-4تقارير التقييم املستقل أو املرايعات املعدة.
فقد د د دداو تقد د د ددديم سددرفة م ددد التقريددر (عرددي ت د دداريخ تق د ددارير البد د د د د ددرامر أو الوزارة

الن د دددماو التد د د

سد د ددبيل الماد د ددال ،المقد د دديم التقييم

يرفي د د ددا التقيد د دديم المسد د د د ددتقل ،الد د د د ددوزارة، ،

(المبر د د د د د د د د د د د د د أو الج د دداز األعر د ددي لررقاب د ددة
ال سبة المئوية)

المالية)

الن د د د د د د دددماو

الت د د د د د د تد د د د د ددم

تقييم ا

التوقيت النمني  /التغطية  /البيانات املطلوبة
مصادر البيانات

البيانةةةات املطلوبةةةة /
حساب البيانات

*ال د د د د د ددوزاراو وا داراو

• لكد د د د د د ددل وزارة تكد د د د د د ددرس

الج از الرقاب

الندماو والم روماو عل

الت فيتية

*إدارة التدقيق الداور
وزارة المالية

ا فد د د د ددا عرد د د د ددي تقد د د د ددديم

عدد وترفية:

التغطية
ال كومة

التوقيةةةةةةةت
النمني

السد د د واو المالي د ددة

ال د د دداة األوي د د ددرة

الم جزة

تقارير التقييم

تقارير تدقيق األدا

المراج او الوظيفية

تقارير المراج ة الداورية

* يجددب إدراج الندددماو التد تددديرها وتمول ددا مسددتوياو أوددرت مددل ال كومددة إذا كا ددت تقددو
بتمويدل هددت النددماو بشددكل كبيددر مدل وددةل الت ويلدداو أو المد ح المنننددة أو تسددتند
مستوياو أورت مل ال كومة كج او م فتة.
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 .PI-9وصول اةمهور إىل املعلومات املالية
حول املوشر

 يقيم هتا الماار امولية الم روماو المالية المتاحة لرجم ور است ادا إلي ع اصر م دددة
مل الم روماو الت ي تبر الوصول ال ا إلي ا أمرا بال األهمية.
 ه ا ب د واحد ل تا الماار :الب د  0-9وصول الجم ور إلي الم روماو.

الت ثر على نواتج املينانية
 ت تم ددد ا ددفااية المالي ددة ال ام ددة عر ددي م ددا إذا كا ددت الم روم دداو المت رق ددة ب ددالنف المالي ددة
ال كومية ،والمواقف ،واألدا يمكل الوصول إلي ا بس ولة ل امة ال اس.

 وعري إلرار و ائق الماار  ، PI-5اتك فا ومة مة الم روماو المتاحة لرجم ور يا ر
عري قدرت ا عري الت امل مع ال كومة وا م كيفية استندا الموارد ال امة.
 ويمكددل أك يسد م اد ت سدديل تنندديص المددوارد مددل وددةل ت زيددز ال ددوار بدديل ال كومددة
وأص اب المنر ة الم ييل ،ويمكل أك يادف أيلا إلي ت سي او ا تقديم الندماو.
 وإذا ك دداك الجم دددور أكادددر وعي ددا بالمقايل دداو (المب ددادأو) التد د تجري د ددا ال كومدددة ا د د
تن نيص الموارد ال امة الش ي ة ،ات ده يمكدل أك يقردل مدل اللدر عردي ال كومدة لتب د
وياراو سياسية إلير واق ية وإلير مستدامة.

ارشادات قياس البعد

.0 :4

 يقيم الماار عري أساس حنول الجم دور عردي الم رومداو التد ت تبدر حاسدمة اد الف دم
الف ال لرميزا ية.
 وي درل الوصددول إلددي الجم ددور بأ ده تددواار دوك قيددود ،اد إللدوك اتددرة زم يددة م قولددة ،دوك
ال اجة إلي التسجيل ،ومجا ا ،ما لم يكل ه ا ما يبدرر ودةل ذلد ايمدا يت ردق بظدرول
برد م يل.

 وي بر أك يبيل ا التقرير التبرير التف تقدمه ال كومة لر دود المفروضة عري الوصول،
حياما ي فبق ذل .

.6 :4

 ويتلددمل التقي دديم ومسددة ع اص ددر أساسددية لرم روم دداو الماليددة التدد ت تبددر األهد دم لتما دديل
الجم ور مل ا م الوضع المال وأرب ة ع اصر إضااية ت تبر ممارسة جيدة.
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البعد  .1-9وصول اةمهور إىل املعلومات املالية
التسجيل

احلد األدنى من متطلبات الدريات

تتيح ال كومة لرجم ور ما ية ع اصر ،بما ا ذل

جميع ال اصر

وتتيح ال كومة لرجم ور ستة ع اصر ،بما ا ذل

أرب ة ع اصر

األساسية النمسة ،واقا لألطر الزم ية الم ددة.

أساسية عري األقل ،واقا لألطر الزم ية الم ددة.

وتتيح ال كومة لرجم ور أرب ة ع اصر أساسية واقا لألطر الزم ية

الم ددة.

األدا أقل مل المفروب لردرجة جد

الدرية
أ
ب
جد
د

إرشادات قياس البعد

 .1 :1-9العناصر هي كما يلي:

العناصر األساسية
 -0و ائق مقترحاو الميزا ية الت فيتية الس وية .ومجموعة كامرة مل و ائق الميزا يدة الت فيتيدة
المقترحة (كما تم عرض ا بواسفة الدولة كمدا اد  )PI-5متاحدة لرجم دور اد إللدوك
أسبوع واحد مل تقديم السرفة الت فيتية ل م إلي السرفة التشري ية.
 -6الميزا ية الم تمدة .وي رل قا وك الميزا ية الس وية التف توااق عريه السرفة التشري ية ا
إللوك أسبوعيل مل إقرار القا وك.
 -3تقارير ت فيت الميزا ية ا الس ة .وتتاح التقارير بشكل روتي لرجم ور اد إللدوك اد ر
واحد مل إصدارها ،عري ال و الوارد ا .PI-28
 -4التقريدر السد وف عددل ت فيددت الميزا يدة .ويتدداح التقريددر لرجم ددور اد إللددوك سددتة أاد ر مددل
اية الس ة المالية.
 -5التقريددر المددال السد د وف المدددقق ،الددتف يتل ددمل أو يراددق بدده تقري ددر المراجددع الن ددارج
لر ساباو .وتتاح التقارير لرجم ور وةل ا
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عشر ا را مل اية الس ة المالية.

العناصر اإلضافية

 -0بيدداك الميزا يددة المسددبقة .وتتدداح لرجم ددور الم ددايير ال امددة لمقترحدداو الميزا يددة الت فيتيددة
المت رقددة بال فقدداو وا يددراداو المقددررة وال دديوك قبددل أرب ددة أا د ر عرددي األقددل مددل بدايددة
الس ة المالية.
 -6تقددارير المراج ددة النارجي ددة األوددرت .وتت دداح لرجم ددور جمي ددع التقددارير إلي ددر الس ددرية ع ددل
ال مرياو الموحدة لر كومة المركزية ( )2ا إللوك ستة أا ر مل تقديم ا.
 -3مددوجز الميزا يددة المقترحددة .وه ددا مرنددص واضددح وبسددي لمقتددرح الميزا يددة الت فيتيددة أو
الميزا ية الم مول ب ا ا مت اول النبرا مل وارج الميزا ية ،وإلالبا مدا يشدار إلي دا باسدم
"ميزا يدة المددواط يل"  ،وحيامددا كدداك ذلد مةئمددا تددرجم إلددي الررددة الم ريددة األكاددر ادديوعا،
متاحة لرجم ور ا إللدوك أسدبوعيل مدل وتقدديم اقتدراح الميزا يدة الت فيتيدة إلدي السدرفة
التشري ية وا إللوك ا ر واحد مل الموااقة عري الميزا ية.
 -4توق او اأقتنداد الكرد  .وتتدواار الت بدااو ،كمدا تدم تقييم دا اد الو يقدة  ،PI-14اد
إللوك أسبوع واحد مل إقرارها.

.6 :0-4

 وي برد أك ي رددق سددرد التقيدديم أيلددا عرددي وعيددة الم رومدداو المتاحددة لرجم ددور ،مددع التركيددز
عرددي مجدداأو ماددل إمكا يددة الوصددول إلددي الررددة وال يكددل؛ مدددت مة مددة التنفددي ؛ تددواار
مرنندداو لرمسددت داو الكبيددرة؛ والوسددائل المسددتندمة لتس د يل وصددول الجم ددور ،ماددل

المواقع ،والن ااة ،ولوحاو ا عة او لر نول عري م روماو ذاو صرة م ريا.

.1 :0-4

 تشكل ال اصر مل  0إلي  9متفرباو التقدير .ويجب الواا بالمواصفاو الكامرة لم يار
الم روم دداو لكد د ت س ددب اد د الدرج ددة ،أف أك ا ط ددار الزم دد الم دددد ي بردد الوا ددا ب دده
بالكامل

ددددددددددددددددددددددددددد

 . 5يشير إطار  6102بشكل إلير ص يح إلي P1-27
 . 6وتشمل أيلا عمرياو تدقيق األدا  ،ومراج ة اأمتاال ،وما إلي ذل .
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.2 :0-4

 لتربيددة متفربدداو ال نددر  ،4ي برد أك تتلددمل تقددارير ت فيددت الميزا يددة ت رددية سددرديا لت فيددت
الميزا ية.

.5 :0-4

 واد د ال دداأو التد د أ يوج ددد اي ددا تقري ددر م ددال م دددقق موح ددد ،أ ي ددزال با مك دداك الوا ددا
بمتفرب دداو ال ن ددر( ) 5إذا كا ددت البيا دداو المالي ددة المراج ددة الفردي ددة لجمي ددع الوح ددداو
الممولة مل الميزا ية ومل وارج الميزا ية متاحة ا إللوك ا طار الزم الم دد.

.2 :0-4

 أ ي تبر التقديم إلي التشريع ا حد ذاته بماابة وصول لرجم ور .ويجب أك تكوك متاحة
لرجم ور دوك قيود ،ا إللوك اترة زم ية م قولة ومجا ية.

التوقيت والتغطية ومتطلبات البيانات
مصادر البيانات

البيانات املطلوبة/
حساب البيانات

التغطية

التوقيت
النمني

يما د ددل اأط د ددةع عرد د د الو د ددائق ال اص د د د د د د د ددر النمس د د د د د د د ددة ال كومة

الس د د ة الماليد ددة

وماسس د ددة الت د دددقيق ال اومي د ددة ،إضد د د د ددااية مدرجد د د د ددة ا د د د د د

الم جزة

المدرجددة مددل قبددل وزارة الماليددة ،األساس ددية وأرب ددة ع اص ددر

وسرفة المشترياو،ي بر أك يتم إراد د دداداو قيد د دداس الب د د ددد
التأکيد عر الوصدول مدل ودةل المتاحة لرجم ور

توارهددا ا د المااتددب ال اوميددة ا ط د د ددار الزم د د د د مقار د د ددة

والمواقع ا لكترو ية والمكتبداو بالمتفرباو الم دددة اد
ال ام د د د د د ددة لوح د د د د د ددة اأعة د د د د د دداو قائمة ال اصر.

ومجموع د دداو المن د ددر ة ال ام د ددة

كم ظمد د د دداو إليد د د ددر حاومي د د د ددة ،
وإلراددة التجددارة ،ومكاتددب اددركا
الت مية ا الدولة
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األوي د د د د د د د د د د د د د ددرة

الركينة الثةالثةة  :إدارة األصةول (املمتلكةةات ) االلتنامةةةات
) املطلوبات )
 وتلمل اأدارة الف الة لرموجوداو والمفروباو ت ديد المناطر ومراقبت ا بشكل مةئم ،
وتوار اأستاماراو ال امة القيمة مقابل المال ،وتوار اأستاماراو الماليدة عوائدد م اسدبة ،
كما يدتم التنفدي لنديا ة األصدول بشدكل جيدد  ،ويتبدع التندرل اد الموجدوداو قواعدد
واض ة.
 كما أ ه ي كفل تنفيض تكاليف ودمة الديل إلي أد ي حد ممكدل ورصدد المنداطر الماليدة
عري ال و المةئم حتي يمكل اتناذ تدابير التنفيف ا الوقت الم اسب.

الركينة الثالثة لديها أربعة موشرات:
 .PI-10ا بةغ عل المناطر المالية. . PI-11إدارة اأستاماراو ال امة. .PI-12 -إدارة األصول ال امة.

 .PI-13 -إدارة الديوك.
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 .PI-10اإلبغ عن املخاطر املالية
حول املوشر

 ويقيس هتا الماار مدت ا بةغ عل المناطر المالية الت تت رض ل ا ال كومة المركزية.
 ويمكددل أك ت شددأ مندداطر الماليددة ال امددة مددل أوضدداع اأقتندداد الكر د الم اكسددة ،والوضددع
المدال لر كومدداو دوك الوط يددة أو الماسسدداو ال امددة ،واألتزامدداو الم تمرددة مددل بددرامر
وأ شفة ال كومة المركزية ،بما ا ذل الوحداو النارجة عل الميزا ية.
 ويمكددل أك ت شددأ أيلددا مددل مندداطر ضددم ية ووارجيددة أوددرت ماددل اشددل السددو والكددوار
الفبي ية.
 ي توف هتا الماار عري األب اد الاة ة التالية ويستند طريقة ( M2المتوس ) لتجميدع
درجاو الب د:

الت ثا على نواتج املينانية

 عددادة مددا يكددوك لر كومددة دور رقدداب رسددم ايمددا يت رددق بالوحددداو ا د أجددزا أوددرت مددل
القفاع ال ا  ،وي بر أك تكوك عري بي ة مل أف مناطر مالية تفرض ا تر الوحداو ،وأك
ترصدها وتديرها عري المستوت المركزف.

 وبا ض ددااة إل ددي ذلد د  ،ق ددد تك ددوك ال كوم ددة المركزي ددة مرزم ددة ،ألس ددباب سياس ددية ،بت م ددل
المساولية عل ال جز المال عل كيا او أورت ،مال القفاع المنرا  ،حتي ا حالة عد
وجود دور رسم أو التزا قا و  ،وبالتال اتناذ إجدرا او كاايدة لمراقبدة ترد المنداطر

عري مستوت القفاع ال ا بأسر  .تر

المناطر يمكل اك تقوض اأ لباط المال .

إرشادات قياس البعد
.0 :01

 ويمكددل أك يكددوك لرمندداطر الماليددة المرتبفددة ب مريدداو الشددركاو ال امددة وال كومدداو دوك
الوط يدة ،الددة عدل األتزامدداو الفارئدة األوددرت لر كومدة أ ددر م تمدل كبيددر عردي عمريدداو
ال كومة المركزية وا دارة المالية ال امة.
 ويت يل رصد هت المناطر عل كاب وا بةغ ع ا وحياما أمكل.
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البعد  .1-11مراقبة املوسسات العامة
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدرية

ت ش ددر البيا دداو المالي ددة السد د وية المراج ددة لجمي ددع الماسس دداو ال ام ددة اد د

إللوك ستة أا ر مدل ايدة السد ة الماليدة .وت شدر ال كومدة المركزيدة سد ويا

الدرية
أ

تقريرا موحدا عل األدا المال لقفاع الماسساو ال امة.

يددتم شددر البيا دداو الماليددة الس د وية المدققددة لم ظددم الماسسدداو ال امددة ا د

إللوك ستة أا ر مل اية الس ة المالية.

تترقي ال كومة تقارير مالية مل م ظدم الماسسداو ال امدة اد إللدوك تسد ة

أا ر مل اية الس ة المالية.

األدا أقل مل المفروب لردرجة جد

ب
جد
د

إرشادات قياس البعد
.0 :0-01

 ويقيم هتا الب د مدت توار الم روماو عل األدا المال والمناطر المالية المرتبفة به ا
الماسساو ال امة لر كومة المركزية مل وةل البيا او المالية الس وية المراج ة.

 ويقدديم أيلددا مدددت قيددا ال كومددة المركزيددة ب شددر تقريددر موحددد عددل األدا المددال لقفدداع
الشركاو ال امة س ويا.

.6 :0-01

 ويمكددل لرمندداطر الماليددة الت د ت شددأ عددل الماسسدداو ال امددة وإليرهددا مددل أدواو التمويددل
الم ظمة (مال الشراكاو بيل القفاعيل ال دا والنداص) أك تتندت ادكل تقندير اد ودمدة
الديوك مل اللما او السيادية وي بر ت ديدها كجز مل األتزاماو الم تمرة لر كومة

وتقديم ا ا البيا او المالية الس وية.

 وي بر ا بةغ أيلدا عدل منداطر الماسسداو ال امدة التد تتنردف عدل سدداد الدديوك دوك
ضما او صادرة عل ال كومة المركزية.
 ويمكددل أك تدرتب المندداطر الماليددة أيلددا بالنسددائر التشددريرية ال اجمددة عددل ال مريدداو اددبه
الماليددة إليددر الممولددة ماددل الب د المركددزف ،والمتددأوراو الكبيددرة ا د داددع المنددروااو،
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والتزاماو الندماو المجتم ية إلير الممولة مل الماسساو ال امة ،والتزاماو الم ااداو

التقاعدية إلير الممولة.

 المناطر المالية الكبيرة ه تر الت ي تمل أك تكوك كبيرة بما يكف لتدادف إلدي حاجدة
مر ددة لةسددتجابة بددالموارد المنننددة ألإل دراض أوددرت ،أو الت د تتفرددب مددل ال كومدداو

زيادة اأقتراض لتمويل ا جرا او لم الجة عواقب وقوع حد ذف صرة بالمناطر.
1 :0-01

 الشركاو ال امة ه اركاو مقيمة تسيفر عري ا وحداو حكومية أو اركاو عامة أورت
تكوك منادر م تمرة لرمكاسب أو النسائر المالية لروحداو ال كومية التد تمرك دا أو
تسيفر عري ا.

 يتم اأعترال بالماسساو ال امة بموجب القا وك ككيا او قا و ية م فنرة مل أص اب ا،
ويتم إ شاؤها ألإلراض المشاركة ا إ تاج السو .
 واد د ب ددض ال دداأو ،تق ددو الش ددركة بتص دددار أسد د م ،وبالت ددال ي ددتم توزي ددع المكاس ددب أو
النسائر المالية بشكل واضح عري المساهميل.
 واد حدداأو أوددرت ،ال يددتم إصدددار أس د م ،ولكددل مددل الواضددح أك وحدددة حكوميددة م ي ددة
تسيفر عري أ شفة الماسسة ،وه مساولة ماليا عل ذل ( مرجع دليل إحندا او ماليدة
ال كومة  6104الفنل الاا .) PI2.48 ،PI2.31 ،

.2 :0-01

 ويمكل إ شا الماسساو ال امة مل أجل :توليدد األربداح لر كومدة ال امدة؛ حمايدة المدوارد
الرئيسية؛ تواير الم ااسة حي قد تكوك ال دواجز أمدا الددوول كبيدرة؛ وتدواير النددماو
األساسددية حي د التكدداليف باهظددة .وإلالبددا مددا تكددوك هددت الشددركاو ال امددة كبيددرة و  /أو
عديدة ،وقد يكوك ل ا أ ر اقتنادف كبير (مرجع دليل إحنا او مالية ال كومة ،6104

الفنل الاا .) s2.105 ،

.5 :0-01

 ويمكددل أك تشددار الماسسدداو ال امددة ا د عمريدداو اددبه ماليددة (أف أ ددا تقددو ب مريدداو
حكومية ب ا عري طرب مل الوحداو ال كومية الت تسيفر عري ا).
 وعرددي هددتا ال ددو ،قددد توجددد الشددركاو ال امددة لتكددوك أداة لرسياسددة ال امددة (أو الماليددة)
لر كومة.

117

 وبنددورة مبااددرة ،يمكددل لرماسسددة ال امددة أك تشددار ا د م ددامةو م ددددة لت فيددت عمريددة
حكوميددة ،ماددل إق دراض أطددرال م ي ددة بسد ر اائدددة أقددل مددل السددو أو بيددع م تجات ددا ،ماددل
الفاقة الك ربائية ،إلي عمة منتاريل بأس ار منفلة .إلير أ ده يمكدل بوجده عدا أك تقدو
الماسسة ال امة بت فيت سياسة مالية عل طريدق توظيدف عددد أكبدر مدل المدوظفيل ،أو ادرا

مدوةو إضااية  ،أو داع أس ار أعري مدل السدو لرمددوةو  ،أو بيدع حندة كبيدرة مدل

إ تاج ا بأس ار أقل مل س ر السو (إذا ما تم إادرا الم تجديل مدل القفداع النداص اقد

( راجع دليل إحنا او مالية ال كومة  ،6104الفنل الاا .) s2.104 ،

.2 :0-01
 ومددل الممك ددل أك ال يددتم تند د يف ب ددض الوحددداو الماسس ددية المكو ددة قا و ددا كش ددركاو
ألإلراض إحنائية إذا لم تفرض أس ارا م مة اقتناديا.
 ويمكل أك تكدوك الماسسداو الممروكدة لر كومدة ،مادل الب د المركدزف أو مكتدب البريدد
أو السك ال ديدية ،والت إلالبدا مدا يشدار إلي دا باسدم الماسسداو ال امدة أو الماسسداو
الممروكة لردولة أو الماسساو ابه ال كومية بالم ي القا و  ،جز ا مل ال كومة ال امة

أو القفدداع ال ددا حسددب طبي ددة عمر ددم ومركيددت م (مرجددع دليددل إحنددا او ماليددة ال كومددة

 ،6104الفنل الاا .)2.88 ،2.65 ،2.64 ،s2.1 ،

.6 :0-01

 ويمكددل أك تشددار الماسسدداو ال امددة ا د عمريدداو اددبه ماليددة (أف أ ددا تقددو ب مريدداو
حكومية ب ا عري طرب مل الوحداو ال كومية الت تسيفر عري ا).
 وعرددي هددتا ال ددو ،قددد توجددد الشددركاو ال امددة لتكددوك أداة لرسياسددة ال امددة (أو الماليددة)
لر كومة .وبنورة مباارة ،يمكل لرماسسة ال امة أك تشار ا م امةو م ددة لت فيدت
عمرية حكومية ،مال إقدراض أطدرال م ي دة بسد ر اائددة أقدل مدل السدو أو بيدع م تجات دا،

مال الفاقة الك ربائية ،إلي عمة منتاريل بأس ار منفلة.

 إلير أ ده يمكدل بوجده عدا أك تقدو الماسسدة ال امدة بت فيدت سياسدة ماليدة عدل طريدق توظيدف
عدددد أكبددر مددل المددوظفيل ،أو اددرا مدددوةو إضددااية ،أو داددع أس د ار أعرددي مددل السددو
لرمدوةو ،أو بيع حنة كبيرة مل إ تاج ا بأس ار أقل مل س ر السو إذا كاك الم تجوك

مل القفاع الناص اق (دليل إحنا او مالية ال كومة ) s2.104 ،6104
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 وي بر أك ي دد المقيموك ما إذا كا ت الماسسة ال امة ت نرط ا أ شدفة سدوقية أو إليدر
سوقية ،وأك تشدير إلدي دليدل إحندا او ماليدة ال كومدة ل دا  6104لر ندول عردي مزيدد
مل ا رااداو والشرح.

.2 :0-01

 وي بر د د أك تتلد ددمل البيا د دداو الماليد ددة المراج د ددة لرشد ددركاو ال امد ددة م رومد دداو كامرد ددة عد ددل
ا يددراداو وال فقدداو واألصددول والننددو الماليددة وإليددر الماليددة واللددما او واألتزامدداو
الفويرة األجل.

.4 :0-01

 ويماددل أك ياددوك التقريددر الموحددد المفرددوب لر نددول عرد درجددة "أ" و يقددة قائمددة بددتات ا
ترف اق الماسساو ال امة أو قد تاوك جز ا مدل تقريدر مدال موحدد "کامدل لر كومدة"
يشمل الماسساو ال امة إل جا ب م ظماو القفاع ال ا األورت.

.01 :0-01

 ولتربية متفرباو درجة أ وب ل تا الب د ،يتم ال ظر اق ا التقارير المالية المراج ة التد
يددتم شددرها .لر نددول عرددي درجددة جد د مددل التقددارير الماليددة إليددر المدققددة الددواردة مددل قبددل
ال كومة المركزية يمكل ال ظر اي ا.

 بي ددد أك ه ددتا األوي ددر ي برد د أك يتل ددمل ف ددس مس ددتوت الم روم دداو المت رق ددة ب ددا يراداو
وال فقاو واألصول المالية وإلير المالية والننو واللما او واألتزامداو الفويردة األجدل
كبيا دداو مالي ددة مراج ددة .ويمك ددل أك يس دداعد الج دددول  0-01المقيم دديل اد د اس ددت راض
اأمتاال ل تا الب د.

اةدول :1-11

التقارير املالية للموسسات العامة
الماسسة
ال امة

تاريخ مراج ة

القائمة المالية

اجمال

المنروااو

ك سبة مل اجمال

هل تدرج الننو الفارئة

الماسساو ال امة

المال ؟ ()Y / N

منروااو
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لرماسسة ال امة ا التقرير

التوقيت النمني  /التغطية  /البيانات املطلوبة
مصادر البيانات

البيانات املطلوبة
/حساب البيانات

التغطية

التوقيت
النمني

يجد د ددب أك تقد د ددو وزارة تد دداريخ التقد ددديم للاد ددرال عرد ددي ال كومة

السد د ة المالي ددة

األعرددي لررقابددة بتعددداد البيا د دداو الماليد ددة الس د د وية لكد ددل

الم جزة

المالي د د د د ددة أو الج د د د د دداز ال ددوزارة ال كومي ددة وت دداريخ ش ددر

قائم د د د ددة بالماسس د د د دداو ماسسة عامة عل آور س ة مالية

األويد د د د د د د د د د د د د ددرة

ال امد د د د د د ددة والبيا د د د د د د دداو تد ددم اسد ددتكمال ا (بمد ددا ا د د ذل د د

المت رق د د د د د ددة بتدد د د د د ددواريخ م رومدداو حددول مددا إذا كدداك كددل

تقد د د د د د ددديم ا و شد د د د د د ددرها واحد م م مدقق).

وتدقيق ا.

التق د د د د ددارير المالي د د د د ددة الموح د د د د دددة

لرشددركاو ال امددة أو كددل التقددارير
المالية المجم ة ال كومية

البعد  .2-11مراقبة احلكومات دون الوطنية
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

ت شددر البيا دداو الماليددة الس د وية المراج ددة لجميددع ال كوم دداو دوك الوط يددة ادد
إللوك تس ة أا ر مل اية الس ة المالية .وي شر تقرير موحد عل الوضع المال
لجميع ال كوماو دوك الوط ية س ويا عري األقل.

وت شر البيا داو الماليدة السد وية المراج دة لم ظدم ال كومداو دوك الوط يدة سد ويا
عري األقل ا إللوك تس ة أا ر مل اية الس ة المالية.
ت شر تقارير إلير مدققة عدل الوضدع المدال وأدا إلالبيدة ال كومداو دوك الوط يدة
س ويا عري األقل ا إللوك تس ة أا ر مل اية الس ة المالية.

األدا اٌل مل المفروب لردرجة جد

الدرية
أ
ب
جد
د
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إرشادات قياس البعد
.0 :6-01
 ويقيم هتا الب د مدت تواار الم روماو عل األدا المدال  ،بمدا اد ذلد ت درض ال كومدة
المركزية لرمناطر الماليدة ،مدل ودةل البيا داو الماليدة السد وية المراج دة لر كومداو دوك
الوط ية.

 كمددا تقددو بتقيدديم مددا إذا كا ددت ال كومددة المركزيددة ت شددر س د ويا تقريددرا موحدددا عددل األدا
المال لرقفاع ال كوم دوك الوط .

 ويمكل لرمناطر المالية الت ت شأ عل ال كوماو دوك الوط ية أك تتنت اكل تقنير ا
ودمددة الددديوك مددع أو بدددوك ضددما او صددادرة عددل ال كومددة المركزيددة ،ووسددائر تشددريرية
اجمددة عددل ال مريدداو اددبه الماليددة لر كومدداو دوك الوط يددة الممولددة ،ومددداوعاو سددداد

المتأوراو ،والتزاماو الم اااو التقاعدية إلير الممولة.

 وي بر د رصددد الوضددع المددال الندداا لر كومدداو دوك الوط يددة الت د ل ددا عةقدداو ماليددة
مبااددرة مددع ال كومددة المركزيددة ،عرددي أسدداس س د وف عرددي األقددل ،بم رومدداو أساسددية عددل
المناطر المالية الت يبر ع ا مسئول ال كومة المركزية المسدئول عدل الرقابدة ال كوميدة

دوك الوط ية.

.6 :6-01
 وتشمل ال ةقاو المالية المباارة ،ألإلراض هتا الب د  ،الت ويةو مل ال كومة المركزية
إلددي ال كوم ددة دوك الوط ي ددة وترتيبدداو تقاس ددم ا ي ددراداو بدديل المس ددتوياو المركزي ددة ودوك
الوط يددة  ،بمددا اد ذلد ا يددراداو التد تجم ددا ال كومددة المركزيددة وتقاسددم ا مددع حكومددة

دوك وط ية وال كس بال كس .

 ويشمل هتا المنفرح أيلا الترتيباو الت تقو اي ا ال كومة المركزية بتأميل أو ضدماك
الدعم المال  ،بما ا ذل القروض وضما او القروض واألتزاماو التقاعدية.

.1 :6-01
 وقد يكوك التقرير الموحد و يقة قائمة بتات ا ترف ال كوماو دوك الوط ية اق  ،أو قدد
تكوك جز ا مدل تقريدر مدال موحدد "كامدل لر كومدة" يشدمل ال كومداو دوك الوط يدة إلدي
جا ب م ظماو القفاع ال ا األورت.
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.2 :6-01
 وتقر م ايير ا توساف بأك األج زة الرقابية واروع دا الم ريدة قدد يكدوك ل دا ادكل قلدائ
ي ددرل باسددم "م دداكم التدددقيق" .الرقابددة اأوتناصددية ه د واحدددة مددل األ ددواع األرب ددة مددل
التدقيق الت تم تقييم ا ا إطار قياس األدا .

 وا د ال ديددد مددل الدددول الت د تقددو اي ددا الم دداكم النارجيددة بمراج ددة ال سدداباو الماليددة
ال امة ،تفبق الرقابة القلائية عري مستوت ال كومة الم رية ألسباب قا و ية.
 واد ترد ال د ظم ،يكددوك الم اسددب ال ددا مسدداوأ اد م ظددم ال دداأو عددل ظددا مسددتقل
تماما لمراقبة ت فيت الميزا ية ويكوك مساوأ اننيا عل مراج ة الم اكم .
 يتم اعتماد البيا او المالية الس وية رسميا مل قبدل الم اسدب ال دا وتقدديم ا إلدي م داكم
التدقيق.
 ويلمل هتا ال ظا  ،إذا طبق بشكل جيد ،أك تكوك ال ساباو وم امةت دا كامردة ودقيقدة
وأك تمتال لرقواعد الوط ية.

 وبالتال  ،يجب عري المقيميل أوت هت الم دداو ب يل اأعتبار ع دد تقيديم الب دد -01
 .6ولتل  ،يجب عري المقيميل ا مال هت ال اأو التأكد مما ير :
 حساباو ال كومة الم رية متاحة لرجم ور وةل الفترة المفروبة، تندر ال كومة المركزية تقريرا موحدا عل تر ال ساباو -ت مل وظيفة الرقابة القلائية بف الية.

.5 :6-01
 وت تاج وظيفة مراقبة اأوتناص الف الة إلي أك يلع الج از األعري لررقابة المالية قواعد
تكفل ما ير :
 تتم الرقابة القلائية عري جميع ال ساباو الناض ة لسرفة الرقابة ال ريا اد إللدوك اتدرةزم ية م قولة.
 ال كم مل جميع ال ساباو مل قبل الج از األعري لررقابة ا إللوك اترة زم ية م قولة. جددرد ال سدداباو الت د ت تظددر ال كددم مددل قبددل الج دداز األعرددي لررقابددة أ يددزال مسددتقرا أومنفلا.
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 المبر الم ال ل ت ال ساباو ،مدع األودت ب ديل اأعتبدار التلدنم ال دال وزيدادة ا فداال ا  ،با تظار صدور ال كم مل قبل الج از األعري لررقابة المالية.
 -يتم ت فيت اتراو الوصفة الفبية ،إك وجدو ،بشكل ص يح.

.2 :6-01
 قد أ يكوك لر يئة ال ريا لررقابة المالية الموارد والقدراو الداورية لرقيا كل عا برقابدةقلائية عري كل كياك واضع لسرفت ا.

 وا هت ال الة ،يجب عري الج از األعردي لررقابدة الماليدة أك يفبدق سديفرته عردي الوأيدةالقلددائية بفريقددة تج ددل جميددع الكيا دداو واضد ة لسدديفرة ترد الم ظمددة وددةل اتددرة زم يددة
م ددة.

التوقيت والتغطية البيانات املطلوبة
مصادر البيانات
وزارة المالية

وزارة ال ك د ددم الم رد د د
أو ما اابه ذل

البيانات املطلوبة /
حساب البيانات

تاريخ التقديم للادرال عردي

إدارة س د د د د د وتد د د د دداريخ شد د د د ددر
البيا دداو المالي ددة الس د د وية أو

التاري د بم رومدداو مددل تقد د د ددارير كد د د ددل حكوم د د د ددة دوك

حكومد د دداو دوك وط يد د ددة وط يددة ،بمددا ا د ذل د مددا إذا
منتارة

كا ت مدققة.

تق د د د د د ددارير ماليدد د د د د ددة موح د د د د د دددة
لر كوم د د د دداو دوك الوط ي د د د ددة

وت د ددواتر ال ش د ددر اس د ددت ادا إل د ددي
التقرير األوير الم شور.

123

التغطية
ال كومة

التوقيت
النمني

السد د د د ة الماليدد د ددة

األويرة الم جزة

البعد  .3-11االلتنامات احملتملة واملخاطر املالية األخرى
التسجيل

احلد األدني ملطلبات الدرية

ت شر ال كومة تقريرا س ويا ي دد ويجمع الم رومداو المت رقدة بجميدع

الننو اأحتمالية ال امة والمناطر المالية األورت لر كومة.

تقو ج او ووكاأو ال كومدة بت ديدد أهدم األتزامداو الم تمردة اد

تقاريرها المالية.

ت دد الج او والوكاأو ال كومية المركزية ب ض الننو اأحتمالية
ال امة ا تقاريرها المالية.

األدا أقل مل المفروب لردرجة جد

الدرية
أ
ب
جد
د

إرشادات قياس البعد
.0 :1-01
 ويقيم هتا الب د مراقبة األتزاماو الفارئدة الندري ة لر كومدة وا بدةغ ع دا مدل برامج داومشاري ا الناصة ،بما ا ذل البرامر النارجة عل الميزا ية.
 وتشمل األتزاماو الفارئة النري ة ضما او الدولة الشامرة أل واع منترفة مدل القدروض ما ددل ق ددروض ال ددرهل ال ق ددارف وق ددروض الف ددةب والق ددروض الزراعي ددة وق ددروض األعم ددالالتجارية النريرة.

 وتشمل األتزاماو الفارئة الندري ة أيلدا وفد التدأميل ال كوميدة ،مادل تدأميل الودائدع،والتأميل الناص لن اديق الم اااو التقاعدية ،والتأميل عري الم اصيل.
 وي بر إدراج اق ار المالية المترتبة عري الدعاوت القلائية الجارية والقلايا المراوعة أماالم اكم ،عري الرإلم مل ص وبة ت ديدها ا كاير مل األحياك.

 كما ي بر ا بةغ عل ضما او الدولة لةقتراض إلير السيادف مل قبل ماسساو القفاعالندداص واللددما او المت رقددة باأسددتاماراو الناصددة مددل منترددف األ ددواع ،بمددا ا د ذل د
أدواو التمويل الناصة مال الشراكاو بيل القفاعيل ال ا والناص.

 واد ال ديدد مددل الددول ،دوردت ال كومدداو اد اددراكة بديل القفداعيل ال ددا والنداص مددلأجل تمويل الندماو لرمجتم او الم رية.
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 وا حيل أك هت الترتيباو إلير ملمو ة صراحة ،اتك هت الترتيباو تولد دائمدا مسداوليةطارئة عل ال كومة إذا لم تستول الشروط التجارية الواردة ا ال قد.
 ا رددي سددبيل الماددال ،قددد أ يت قددق مسددتوت الت بددااو بالرسددو المتولدددة عددل طريددق يشدديدويشرره القفاع الناص.

 وقددد تددادف ماددل هددت ال دداأو الفارئددة إلددي مندداطر ماليددة كبيددرة قابرددة لرقيدداس بال سددبةلر كومة ،وي بر إدراج ا ا تقييم هتا الماار.

.6 :1-01
 وت ددرل األتزامدداو الفارئددة ال امددة بأ ددا ترد التد ت فددوف عرددي تكرفددة م تمرددة تزيددد عرددي
 1.5ا المائة مل مجموع فقاو ال كومة وستكوك ه ا حاجة إلي اعتمداد إضداا مدل
جا ب السرفة التشري ية.

 والب ددد  3-01أ يق دديم األتزام دداو الفارئ ددة الن ددري ة ال اا ددئة ع ددل الش ددركاو ال ام ددة أو
ال كوم دداو دوك الوط ي ددة حيد د ي ددتم تقييم ددا اد د إط ددار الب ددديل  0-01و  6-01عر ددي
التوال .

 و دراج األتزاماو الم تمرة ال امة ،ي بر أك ي دد المقيموك أوأ ا طار القا و الدتف
يرف األتزاماو الفارئة ال اائة عل البرامر ال كومية وأف كياك مسئول  ،إك وجد  ،عدل
مراقب ددة ه ددت األتزام دداو وا ب ددةغ ع ددا .ددم يج ددب عر ددي م اوتي ددار أهم ددا (ا ظ ددر أع ددة

لرت ريف).

.1 :1-01
 إك األتزاماو الفارئة اللم ية مال ا قاذ المال  ،واشل ص اديق التقاعد إلير الملمو ة،
والكوار الفبي ية ،وال زاعاو المسر ة ،وإليرها مدل األحددا الم تمردة تشدكل منداطر
كبيرة أيلا.

 وه ليست مرزمة قا و ا وين ب ت ديدها كميا.
 ومع ذل  ،ي بر ا بةغ عل مدت أف تقييم وع ل ت المناطر كجز مل السيا ل تا
الب د.
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التوقيت والتغطية البيانات املطلوبة
مصادر

املعلومات

البيانات املطلوبة /
حساب البيانات

التغطية

البيا د د د د د دداو الماليد د د د د ددة تقددارير عددل األتزامدداو الفارئددة ال كومة

الس وية

م ددل قب ددل ال كوم ددة وم ددل قب ددل

التقد د د ددارير الماليد د د ددة أو كيا او ال كومة الفردية.

إليره د د ددا م د د ددل تقد د د ددارير تقريد ددر موحد ددد عد ددل األتزامد دداو
وحداو الميزا ية

وزارة المالية

الم تمرة وم روماو عدل تدواتر

ال شر.
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التوقيت
النمني

السد د د د د د ة المالي د د د د ددة

األويرة الم جزة

 .PI-11إدارة االستثمارات العامة
حول املوشر

 يقيم هتا الماار الت با اأقتنادف ،واوتيار ومراقبة تكاليف المشداريع اأسدتامارية ال امدة
مل قبل ال كومة ،مع التركيز عري أكبر وأهم المشاريع.
 ي تددوف المااددر عرددي األب دداد األرب ددة التاليددة ويسددتند طريقددة ( M2المتوس د ) لتجميددع
درجاو الب د:
الب د  .0-00الت ريل اأقتنادف لرمشاريع اأستامارية
الب د  .6-00اوتيار المشروع اأستامارف
الب د  .3-00تكرفة المشروع اأستامارف
الب د  .4-00مراقبة مشروع اأستامار

الت ثا على نواتج املينانية

 يمكل أك تكوك اأستاماراو ال امة بماابة الم ر الرئيس لر مو اأقتنادف.
 إليددر أك ا الي ددة وكف ددا ة اأس ددتامار ال ددا هدد أيل ددا عام ددل م دددد رئيسدد ادد ت ظ دديم أ ددر
والمساعدة ا دعم أهدال الت مية اأجتماعية واأقتنادية لر كومة.

 وتتفرب ا دارة الف الة لموارد اأستامار ال ا ت رية دقيقا لت ديد أولوياو اأستاماراو
ضمل ال دود المالية المستدامة للماك ت فيت المشاريع الموااق عري ا كما هو مقرر.
 ويمكدل ت قيدق ذلد مددل ودةل ت ريدل اقتندادف صددار  ،وإدارة ا الدة ل فقداو اأسددتامار،
ومراقبة ا جاز ا الوقت الم اسب.

إرشادات قياس املوشر
.0 :00

 ه ا مجموعة مت وعة مل ال ر الوط المنترف دارة اأستاماراو ال امة .ومدع ذلد ،
ه ا سماو مشتركة مل حي الم ا الت تقو ب ا.
 ي اول هتا الماار أك يركز عري األب اد األرب ة األكار أھمية  :التقييم واأوتيار والتكرفة
والمراقبة.
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.6 :00

 يرفد هددتا المااددر كددل ددوع مددل أ ددواع ظددم إدارة الماليددة ال امددة ،بمددا اد ذلد ترد التد
ل دددي ا عمري دداو وماسس دداو م فن ددرة دارة الميزا ي ددة الرأس ددمالية و المتك ددررة (الجاري ددة أو
التشريرية ).

وألغراض هذا املوشر تعةر

باملعايا التالية:

املشةاريع االسةتثمارية الكةنى ب نهةا مشةاريع تفةي

 تبر د تكرفددة اأسددتامار ا جماليددة لرمشددروع  0ا د المائددة أو أكاددر مددل مجمددوع ال فقدداوالس وية لرميزا ية؛ و
 -هتا المشروع هو مل بيل أكبدر  01مشداريع (بتكرفدة اسدتامارية إجماليدة) لكدل واحددة مدل

أكبر ومس وحداو حكومية مركزية ،مقاسة ب فقاو المشاريع اأستامارية لروحداو.
.1 :00

 يشير حجم ا فا الكر لرميزا ية الس وية و فقداو مشداريع اأسدتامارية اد الوحددة إلدي
ال فقاو المدرجة اد الميزا يدة اد السد ة الجاريدة ،اد حديل أك أكبدر  01مشداريع مدرجدة
ا ميزا ية (ميزا ياو) السد ة ال اليدة ت دددها التكرفدة ا جماليدة لةسدتامار لكدل مشدروع،
بنرل ال ظر عل كم مل إجمال اأستاماراو المدرجة ا الميزا ية لرس ة ال الية.

.2 :00

 يشدمل مندفرح مشدروع اأسدتامار الرئيسد أيلدا اأسدتاماراو الم فدتة مدل ودةل أدواو
تمويل م ظمة مال الشراكاو بيل القفاعيل ال ا والناص.
 إذا كداك لدددت ال كومدة ت ريددف منترددف لرمشداريع اأسددتامارية الكبددرت التد مددل اددأ ا أك
تربد عرددي األقددل هددت الم ددايير والتد مددل اددأ ا تبسددي جمددع الم رومدداو ،يمكددل لرمقدديم
اسددتندا ت ريددف ال كومددة لت ديددد المشدداريع اأسددتامارية الكبددرت ،ولكددل يجددب أك يددتم

تسجيره باستندا الت ريف الوارد ا هتا الدليل.

.5 :00

 وي بر أك ي ددد المقيمدوك أوأ المشداريع اأسدتامارية الرئيسدية المدرجدة اد التقيديم  ،أف
المشاريع اأستامارية الت ت تبر رئيسية واقا لت ريف هتا الماار.
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.2 :00

 ومددل أجددل تقيدديم أب دداد هددتا المااددر ،ي بر د أك يقدديم المقيمددوك مددا إذا كا ددت وظيفددة إدارة
اأستاماراو ال امة ا دولة ما مركزية أو أمركزية.
 وا د د بيئد ددة أ مركزيدددة  ،ي بر د د أك يفرد ددب المقيم ددوك م رومد دداو مد ددل الوكد دداأو ال كوميد ددة
المساولة عل ت فيت م ظم اأستاماراو (مال أكبر  01مشاريع أو وكاأو).
 وا إطار مركدزف  ،يمكدل ال ندول عردي م ظدم البيا داو مدل الرسدرفة المركزيدة المسداولة
عل مراقبة اأستامار ال ا  ،مال هيئة اأستامار أو وزارة اأقتناد والتنفي أو الماليدة ،

وت قق ايما ب د مل وكالة ا فا الم ية.
.6 :00

 وي بر د أك ي دددل المقيمددوك إلددي تقددديم م رومدداو عمددا إذا كا ددت المشدداريع اأسددتامارية
الممولة مل النارج واأستاماراو الم فتة مل وةل أدواو تمويل م ظمة مال الشدراكاو
ب دديل القف دداعيل ال ددا والن دداص مدرج ددة اد د و ددائق الميزا ي ددة ،وم ددا إذا ك دداك م ظ ددم ا ف ددا
اأستامارف يلفرع به مل وةل الميزا ية ،وأجزا أ تدرج ا الميزا ية .

.2 :00

 وقد يرإلب المقيمدوك اد ال ندول عردي تقدارير مراج دة ال سداباو (النارجيدة والداوريدة)
عري اأستاماراو ال امة أو عري البرامر الت ت توف عري استاماراو عامة.
 وقد توار هت التقارير رؤت وأدلة مفيدة عل أدا ظا إدارة اأستاماراو ال امة.

.4 :00

 أ ي ددالر هددتا المااددر بشددكل واضددح ب ددض المسددائل ال امددة المت رقددة بددتدارة اأسددتاماراو
ال امة ،ولك ا ترفي ا مااراو أورت)7( .
 عري سبيل الماال( :أ) يت اول ماار  PI-16أسئرة عما إذا كا ت المشاريع اأستامارية
متسددقة مددع األهدددال الوط يددة أو السياسدداو القفاعيددة( .ب) وعيددة عمريددة الشددرا  -أف
مدت إعداد وفة مشترياو مو وقة واامرة قبل ترفيت ا مل قبل  . PI-24و (ج) ما إذا

كاك سجل األصول الم فدوب جيددا الدتف يسدجل قديم دقيقدة موجدود ،والدتف يدتم ا نده

ا .PI-12

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

( )7ا الواقدع ،ھ دا ال ديدد مدل ع اصدر سديا القفداع ال دا األوسدع الدتف سديا ر عرد ت فيدت المشدروع .وتشدمل
هددت المشدداريع القدددرة عرددي ت فيددت المشدداريع ،وا دارة الكريددة لتكدداليف المشدداريع (التد ت تمددد عرددي ظددا م اسددب

يمك ه ت ديد تكاليف المشاريع وا بةغ ع ا) ،وترتيباو المرااق والتشريل  ،وقواعد وإجرا او التقييم الةحق.
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البعد  .1-11التحليل االقتصادي ملقتحات االستثمار
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

يجرف إجرا ت رديةو اقتندادية  ،عردي ال دو الم ندوص عريده اد المبدادئ
التوجي ية الوط ية  ،لتقييم جميع المشاريع اأستامارية الرئيسية و شدر ال تدائر

 .وتست رض هت الت ريةو ج ة أورت إلير الج ة المتب ية لرمشروع.

يجددرف إجددرا ت ردديةو اقتنددادية ،عرددي ال ددو الم نددوص عريدده اد المبددادئ
التوجي ية الوط يدة ،لتقيديم م ظدم المشداريع اأسدتامارية الرئيسدية ،و شدر ب دض

ال تائر .وتست رض هت الت ريةو ج ة أورت إلير الج ة المتب ية لرمشروع.

الدرية
أ

ب

يجرف إجرا ت ريةو اقتنادية لتقييم ب ض المشاريع اأستامارية الرئيسية.

جد

األدا أقل مل المفروب لردرجة جد

د

إرشادات قياس البعد
.0 :0-00

 ويقيم هتا الب د مدت استندا أساليب تقييم قوية تست د إلي الت ريل اأقتنادف جرا
دراسدداو جدددوت أو دراسدداو جدددوت لرمشدداريع اأسددتامارية الكبددرت عرددي أسدداس ت ريددل
آ ارهددا اأقتنددادية والماليددة وإليرهددا؛ ومددا إذا كا ددت تددائر الت ردديةو ت شددر ،ومددا إذا كا ددت
الت ريةو تست رض ا ج ة أورت إلير الج ة المتبي ة لرمشروع.

.6 :0-00
 ه ا أ واع منترفة مل الت ريةو اأقتنادية مع ترفية منترفة ومجاأو التركيز.

 وبرض ال ظر عل ال ر المتبع ا الت ريل اأقتنادف ،ي بر أك يكوك ال دل هو ا ص
المشاريع وت رير ا وضماك توااق المشاريع المنتارة مع ظرول ( إلفا ) الموارد المتاحة
وتقديم قيمة مقابل المال.
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.1 :0-00
 وي بر أك تشمل التقييماو المست دة إلي الت ريل اأقتنادف ت ريل ال وامدل اأقتندادية
النارجيد ددة  -الت د د يشد ددار إلي د ددا أحيا د ددا كتكد دداليف اجتماعيد ددة أو اقتند ددادية واسد ددت قاقاو
السياساو  -واق ار الن ية والبيئية.
 التكدداليف اأجتماعيددة أو اأقتنددادية تشددير إلددي إجمددال التكدداليف لرمجتمددع مددل ال شدداط
اأقتنادف وتشير الفوائد إلي الزيادة ا جمالية ا راا المجتمع مل ال مل اأقتنادف.
 ويشير األ ر البيئ إلي ال ظر ا أ ر المشداريع اأسدتامارية عردي وعيدة ال دوا والمدا عردي
سددبيل الماددال؛ ا د حدديل أك اأعتبدداراو الن د ية تشددمل ت ريددل أ ددر المشدداريع اأسددتامارية
الكبرت ،عري سبيل الماال ،عري ظرول ال مل السيئة ا أماكل ال مل.

.2 :0-00
 وكايددرا مددا ي فددوف الت ريددل اأقتنددادف عرددي تفبيددق تق يدداو م ددددة ماددل ت ريددل التكدداليف
والفوائد ،وت ريل ا الية التكاليف ،وت ريل الم ايير المت ددة.
 ويس ي ت ريل التكرفة والفوائد ،الدتف كايدرا مدا يسدتند اد إجدرا الت ريدل اأقتندادف،
إلي ت ديد قيمة واوائد مقترح المشروع بقددر مدا هدو ممكدل مدل ال احيدة ال قديدة ،بمدا اد
ذل الب ود الت أ يوار السو اي ا قياسا مرضيا لرقيمة اأقتنادية.
 ويقارك ت ريل ا الية التكاليف ال ر البديرة الت ل ا آ دار منترفدة وت سدب سدب ا اليدة
التكاليف

.5 :0-00

 وي بر أك تكوك الت ريةو اأقتنادية المستندمة بةغ القراراو المت رقة بمقترحاو
المشاريع حالية بما ايه الكفاية لك تكوك ذاو مرزت.
 ومل إلير الم تمل أك تشكل الت ريةو الت عفا عري دا الدزمل  ،مادل ترد التد ا تقردت

اي ا ظرول السو بدرجة كبيرة  ،قاعدة مفيدة أتناذ القراراو.
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.2 :0-00

 وتسدداعد مجموعددة م تمدددة مددل المبددادئ التوجي يددة الوط يددة لت فيددت الت ردديةو اأقتنددادية
عري ضدماك وجدود م جيدة موحددة ل مريدة تقيديم المشداريع ،وتسدتند بندورة م جيدة اد
جميع المجاأو الرئيسية المشاريع اأستامارية.

 وي برد د أك تتل ددمل المب ددادئ التوجي ي ددة أيل ددا ا ددرطا ل ش ددر ت ددائر عمري ددة تقي دديم المش دداريع
اأستامارية الكبرت.

.6 :0-00

 وللماك الموضوعية ،ي بر أك تقو الج ة إلير الج ة الراعية باست راض التقييم.
 وا د ال ددادة ،تسددت رض وزارة الماليددة أيلددا مشدداريع اسددتامارية رئيسددية لرت قددق مددل متا ددة
الت ريل اأقتنادف والقدرة عري ت مل تكاليف ال رض.

.2 :0-00

 ولك د د ت د ددرز الد دددول درجد ددة أ أو ب حد ددول هد ددتا الب د ددد ،يجد ددب شد ددر تد ددائر الت رد دديةو
اأقتنادية لرمشروعاو اأستامارية الكبرت ،أو عري األقل مرنص لر تائر الرئيسية.
 ويشمل ت ريف الم شورة وع المستندميل بتدواار الو دائق وكيدف يمكد م الوصدول إلي دا،

كما هو مبيل ا القسم  .8-0-6مل الدليل الميدا .
التوقيت النمني  /التغطية  /البيانات املطلوبة
مصادر املعلومات
وزارة المالية  /التنفي

البيانات املطلوبة  /حساب
البيانات

قائمة المشاريع اأستامارية الم تمدة  /ال كومة

الد ددوزاراو وال يئد دداو ال يئد ددة الجاري د د ددة م د د ددع البيا د د دداو ذاو الن د د ددرة
المسددئولة عددل اأسددتاماراو لت ديدها بأ ا "رئيسية"
ال امة ،إك وجدو

المبد ددادئ التوجي ي د ددة الوط ي د ددة جد د درا

المبددادئ التوجي يددة الوط ي ددة الت ريل اأقتنادف
جرا الت ريل اأقتنادف

تو يد ددق الت ريد ددل اأقتند ددادف لمشد دداريع

الت ري د د د د د د ددل اأقتند د د د د د د ددادف اأستامار الرئيسية الم تمدة  /الجارية

لرمشاريع اأستامارية

التغطية

تو ي د د ددق عمري د د ددة مراج د د ددة الت ر د د دديةو

اأقتنددادية مددل قبددل وكالددة أوددرت إليددر
الوكالة المتب ية لرمشروع

شر تائر الت ريةو اأقتنادية
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التوقيت
النمني

السد د د د ة الماليد د د ددة

األويرة الم جزة

البعد  .2-11اختيار مشروع االستثمار
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

قبد ددل إدراج د ددا ا د د الميزا يد ددة ،ترتد ددب الج د ددة المركزيد ددة حسد ددب األالد ددرية

( األولويددة ) لجمي ددع المش دداريع اأس ددتامارية الرئيسددية عر ددي أس دداس م ددايير
موحدة م شورة أوتيار المشاريع.

قبد ددل إدراج د ددا ا د د الميزا يد ددة ،ترتد ددب الج د ددة المركزيد ددة حسد ددب األالد ددرية

( األولوي ددة ) لم ظ ددم المش دداريع اأس ددتامارية الرئيس ددية عر ددي أس دداس م ددايير
قياسية أوتيار المشاريع.

قبد ددل إدراج د ددا ا د د الميزا يد ددة ،ترتد ددب الج د ددة المركزيد ددة حسد ددب األالد ددرية

( األولوية ) لب ض المشاريع اأستامارية الرئيسية.
األدا اقل مل المفروب لردرجة جد

الدرية
أ

ب
جد
د

إرشادات قياس البعد
.0 :6-00

 ويقيم هتا الب د إلي أف مدت ت في عمرية اوتيار المشاريع األولوية لرمشاريع اأستامارية
مقابل م ايير م ددة بوضوح للماك موا مة المشاريع المنتارة مع األولوياو ال كومية.
 وت دددل الترتيب دداو الن ددارمة والش ددفااة أوتي ددار المش دداريع اأس ددتامارية إل ددي ت زي ددز كف ددا ة
اأستاماراو ال امة وإ تاجيت ا.
 ويتفرب هتا الب د وجود ماسساو لتوجيه عمرياو اوتيار المشاريع ،بما ا ذل إجرا
است راض مركزف لتقييماو المشاريع اأستامارية الرئيسية قبل إدراج المشاريع ا مشاريع
الميزا ية المقدمة إلي ال يئة التشري ية.

 كمددا يتفرددب أك ت شددر ال كومدداو الم ددايير القياسددية الناصددة باوتيددار المشدداريع وأك ترتددز

ب ا.
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.6 :6-00

 والم ايير القياسية ه مجموعة مل ا جرا او الرسمية التد ت تمددها ال كومدة وتسدتند
اد كددل مشددروع أو مجموعددة مددل المشدداريع اأسددتامارية الرئيسددية ذاو النددرة والننددائص
المشتركة داول وعبر الوحداو ال كومية المركزية.

 وألإلراض هتا الب د ،ي بر أك تكوك الم ايير القياسدية متاحدة لرجم دور ،وي برد أك ت ددد
أولوياو المشاريع اأستامارية الرئيسية واقا لرم ايير المتكورة آ فا.

.1 :6-00

 وع ددادة مد ددا يقدددو موظف ددو وزارة الماليدددة ب ددتجرا اس ددت راض مركد ددزف لرمشد دداريع اأسدددتامارية
الرئيسددية ،عرددي ال درإلم مددل أ دده يمكددل أك تقددو بدده وزارة اأقتندداد أو التنفددي ا د ب ددض
الدول.

 وقددد يتلددمل اأسددت راض أيلددا ،ولكددل لدديس باللددرورة ،إسد اماو مددل وبددرا آوددريل ،قبددل
اتناذ القراراو بشأك ما إذا كاك ي بر إدراج مشاريع ا الميزا ية.
 ويجددرت اأسددت راض المركددزف لرمشدداريع اأسددتامارية الرئيسددية للددماك ا ددص المشدداريع
اأسددتامارية الكبددرت واقددا لرم ددايير الم شددورة ،وه د م قولددة التكرفددة كمددا ت ددددها المددوارد
المتاحة ا الميزا ية.
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الوزاراو وال يئاو

البيانات املطلوبة  /حساب
البيانات

قائمة المشاريع اأستامارية الم تمددة  /ال كومة

الجاري د د ددة م د د ددع البيا د د دداو ذاو الن د د ددرة

الج دداو المس ددئولة ع ددل لت ديدها بأ ا "رئيسية"

اأسددتاماراو ال امددة ،إك تو ي ددق اأس ددت راض المرك ددزف لر كوم ددة

وجدو

التغطية

لرمشد دداريع اأسد ددتامارية الرئيس د ددية قب د ددل

إدراج المشاريع ا الميزا ية

تو يددق ال شددر والتقيددد بالم ددايير القياسددية

أوتيار المشاريع

تفاصد د دديل الم د د ددايير القياسد د ددية أوتيد د ددار

المشاريع
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البعد  .3-11تكلفة املشروع االستثماري
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

اددمرت التوق دداو مددل إجمددال تكرفددة دورة حيدداة المشدداريع اأسددتامارية
الكبددرت ،بمددا اد ذلد التكدداليف الرأسددمالية والتكدداليف المتكددررة ج بددا

إلي ج ب مع ا يار س ة ب د س ة مل تكاليف الس واو الاة المقبرة

الدرية
أ

عري األقل ،ا و ائق الميزا ية.

اددمرت توق دداو التكرفددة الرأسددمالية ا جماليددة لرمشدداريع اأسددتامارية
الكب ددرت ،ج ب ددا إل ددي ج ددب م ددع ا ي ددار سد د ة ب ددد سد د ة م ددل التك دداليف

الرأسددمالية وتقددديراو التكدداليف المتكددررة لرس د واو الدداة المقبرددة،

ب

وترد ا و ائق الميزا ية.

اددمرت توق دداو التكرفددة الرأسددمالية ا جماليددة لرمشدداريع اأسددتامارية
الكبرت ،ج با إلي ج ب مع التكاليف الرأسمالية لرس ة المالية المقبرة،

وترد ا و ائق الميزا ية.

األدا أقل مل المفروب لردرجة جد

ج
د

توييهات قياس البعد
.0 :1-00

 ويقيم هتا الب د ما إذا كا ت و دائق الميزا يدة تتلدمل إسدقاطاو متوسدفة األجدل لرمشداريع
اأسددتامارية عرددي أسدداس التكرفددة الكامرددة ،ومددا إذا كا ددت عمريددة وضددع الميزا يددة المت رقددة
با فا الرأسمال وا فا المتكرر متكامرة تماما.

 وتتفرددب ا دارة السددريمة لرميزا يددة إعددداد وف د ا دامرة ومشدداريع مسددتقبرية لميزا يددة رأس
المال والتكاليف المتكررة عري مدت اترة اأستامار.
 ويرز وضع توق داو باق دار المترتبدة عردي التكداليف المتكدررة مدل المشداريع لتنفدي هدت
التكاليف وإدراج ا ا الميزا ياو المقبرة.

 وتتوق ددف إدارة الميزا ي ددة الن ددربة وإدارة الت ددداقاو ال قدي ددة ،ال ددة ع ددل ت ري ددل التك دداليف

والفوائد ،عري الت ريل المال الشامل لرمشاريع اأستامارية.
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.6 :1-00

 وي بر د د أك تشد ددمل دورة ال يد دداة أو التكد دداليف الكري ددة أو الكامرد ددة لرمشد دداريع اأسد ددتامارية
الكبرت تكاليف التنميم والتفوير والت فيت والتشريل والنديا ة والدتنرص عردي مددت دورة
ال ياة الكامرة لةستامار ،موزعة س ويا.

 أ يتفرب الب د حساب صاا القيمة ال الية.
 تكدداليف دورة ال يدداة تشددير إلددي مجمددوع جميددع تكدداليف مشددروع اسددتامارف كبيددر ،بمددا ا د

ذل د د اسد ددت ة رأس المد ددال الاابد ددت والمند ددروااو ال امد ددة وتكد دداليف األ شد ددفة المت رقد ددة

بالمشروع ولكل تقو ب ا كيا او أورت إلير الكياك المسئول عل المشروع.

.1 :1-00

 وتشير التكاليف الرأسمالية إلي المنروااو المتكبددة مدل أجدل اقت دا األراضد واألصدول
المادية األورت واألصول إلير المرموسة والمنزو داو ال كوميدة واألصدول إليدر ال سدكرية
وإلير المالية الت تزيد قيمت ا عل ال د األد ي مع ال مر المتوقع ألكار مل س ة.

 وي بر أك تشدمل تكداليف المشداريع اأسدتامارية الكبدرت ( )0المشداريع التد ت فدت و  /أو
تدرج ا الميزا ية عري عددة مراحدل و ( )6المشداريع التد ت فدوف عردي بر دامر واحدد مدع
مرور الوقت ولكل لدي ا مجموعاو منترفة مل األ شفة ا أوقاو منترفة.
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البيانات املطلوبة  /حساب
البيانات

قائمددة بالمشدداريع "الرئيسددية" الم تم دددة  /ال كومة
الجارية ،ج با إلي ج ب مع البيا او الت

الوكالد د ددة المسد د ددئولة عد د ددل تدعم أهميت ا

اأسد ددتاماراو ال امد ددة ،إك توق دداو الميزا يددة لرمشدداريع اأسددتامارية،

وجدو

مدعومدة بتوق دداو التددداق ال قدددف ،ووفددة

باأستامار ال ا

ال مر الكامل لةستامار

*و ائق الميزا ية الس وية

بيا دداو الميزا ي ددة متوس ددفة األج ددل بش ددأك

األجل ،إك وجد

وتكاليف النيا ة)

التش د د د د ددري او المت رق د د د د ددة التموي ددل ،وتك دداليف الن دديا ة عر ددي م دددت

إطد ددار ا فد ددا المتوس د د

التغطية

ت في د ددت المش د ددروع (التك د دداليف المتك د ددررة،
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البعد  .4-11مراقبة مشروع االستثمار
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

يددتم رص ددد التكرفددة ا جمالي ددة والتق ددد الم ددادف لرمشدداريع اأس ددتامارية الرئيسددية أ ددا

الدرية

الت فيد ددت مد ددل قبد ددل الوحد دددة ال كوميد ددة الم فد ددتة .وه د ددا مسد ددتوت عد ددال مد ددل اأمتاد ددال
للج درا او والقواعددد الموحدددة لت فيددت المشدداريع الت د تددم وض د ا .وت شددر الم رومدداو
المت رقة بت فيدت المشداريع اأسدتامارية الكبدرت اد و دائق الميزا يدة أو اد تقدارير أودرت

أ

س ويا.
تتددولي الوحدددة ال كوميددة الم فددتة رصددد التكرفددة ا جماليددة والتقددد المددادف لرمشدداريع

اأسددتامارية الرئيسددية .وت فددت ا ج درا او والقواعددد الموحدددة لت فيددت المشدداريع ،وت شددر
س ويا م روماو عل ت فيت المشاريع اأستامارية الرئيسية.

تتددولي الوحدددة ال كوميددة الم فددتة رصددد التكرفددة ا جماليددة والتقددد المددادف لرمشدداريع

اأستامارية الرئيسدية .ويجدرف سد ويا إعدداد م رومداو عدل ت فيدت المشداريع اأسدتامارية
الرئيسية.

ب

جد
د

األدا أقل مل متفرباو الدرجة جد

إرشادات قياس البعد
.0 :2-00

 ويقدديم هددتا الب ددد مدددت ت فيددت الترتيبدداو ال ندديفة لرصددد المشدداريع وا بددةغ ع ددا للددماك
القيمة مقابل المال وال زاهة اأئتما ية.
 وي بر د أك ي ددتف

ظددا الرصددد بسددجةو ع ددل التقددد المددادف والمددال  ،بمددا ا د ذلدد

تقديراو األعمال الجارية ،وأك يندر تقارير دورية لرصد المشاريع.
 وي بر أك تشمل الرقابة المشاريع مل قفة الموااقة وطوال اترة الت فيت.
 وي بر أك يسمح ال ظا برب مداوعاو المورديل بدليل عري التقد المادف.
 وي بر د أك ي دددد ال ظددا أيلددا اأ راادداو عددل النف د وأك يسددمح بت ديددد ا جددرا او
الم اسبة استجابة لتل .
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.6 :2-00
 ت ف د ددي ال د دددرجاو (ب) و (ج) ل د ددتا الب د ددد إذا أدرج د ددت عر د ددي األق د ددل ب د ددض المش د دداريع
اأسددتامارية الرئيسددية ا د الم رومدداو الت د تددم مراقبت ددا وا بددةغ ع ددا أو إعدددادها ،عرددي
التوال  ..وتتفرب ال تيجة "أ" رصد م ظم المشاريع اأستامارية الكبرت.

.1 :2-00
 تشددير ا جددرا او والقواعددد القياسددية إلددي مجموعددة مددل المبددادئ التوجي يددة الرسددمية الت د
ت تم دددها ال كوم ددة والتد د تس ددتند اد د ت في ددت ك ددل مش ددروع أو مجموع ددة م ددل المش دداريع
اأسد ددتامارية الرئيسد ددية ذاو الند ددرة ذاو النند ددائص المشد ددتركة داود ددل وعبد ددر الوحد ددداو
ال كومية المركزية.

.2 :2-00
 ويشير مجموع التكاليف إلي التكاليف الم ددة ا الب دد  .PI-11-3وي برد أك تبدرز
تقارير المراقبة أف ا راااو عل تقديراو التكاليف األصرية وأسباب اأ رال.
 وي بر د أك يسددر المقيمددوك اللددو عرددي أف أ مدداط مددل التقريددل مددل التكرفددة ال ظاميددة أو
المبالرة ا التقدير.

.5 :2-00
 ويتنددل التقددد المددادف بنفددواو ا تدداج والت فيددت والم ددالم الرئيسددية اد وفددة المشددروع،
ما ددل ط ددول الفري ددق المف ددروح ،ومكو دداو التجمي ددع لرم تج دداو واقأو ،ومرحر ددة تش ددييد
المبا .

.2 :2-00
 وي

مستوت عال مل اأمتاال تفبيق ا جرا او الم مول ب ا.

 وبالتال اتك درجة عالية تتفرب أدلة عري أك ا جدرا او قدد اتب دت أ دا الت فيدت .ويمكدل
ت ديد ذل مل وةل اسدت راض و دائق مراج دة ال سداباو أو وجدود  -و تدائر مرضدية -
لف وص ضماك الجودة.
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التغطية

وزارة المالي د د د د د د د د د د د د د د ددة  /قائم د ددة بالمشد د دداريع "الرئيس د ددية" ال كومة
التنفي

الوزاراو وال يئاو

الم تمدددة  /الجاريددة ،ج بددا إلددي

ج ددب مددع البيا دداو الت د تدددعم

ال يئاو المسئولة عدل أهميت ا

اأسد ددتاماراو ال امد ددة ،مقار ة ا سقاطاو مع البيا داو

إك وجدو

المت رقد د د د ددة بالت فيد د د د ددت الف ر د د د د د

مبددادئ توجي يددة بشددأك لرمشدداريع اأس ددتامارية الكب ددرت

رص د د ددد اأس د د ددتاماراو اد د مراح ددل منترف ددة (الوق ددت،
ال امة

والمبرد د د د د الم ف د د د ددق ،والتق د د د ددد

قواعد البيا او

الم د د ددادف ،وم د د ددا إل د د ددي ذلد د د د )،

المشروع

أو ا أماكل أورت

*تقد د د د د د د د ددارير رصد د د د د د د د ددد والم شددورة ا د و ددائق الميزا يددة
دلي د ددل عر د ددي وج د ددود إج د ددرا او
الت فيت واأمتاال ل دا اد ادكل

أو ت د د ددائر الت د د دددقيق أو تق د د ددارير

ضماك الجودة
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 .PI-12إدارة األصول العامة
حول املوشر

 يقيم هتا الماار إدارة األصول ال كومية ورصدها وافااية التنرل ا األصول.
 أ ه ي توف عري األب اد الاة ة التالية ويسدتند طريقدة ( M2المتوسد ) لتجميدع درجداو
الب د:

الب د  .0-06مراقبة األصول المالية

الب د  .6-06مراقبة األصول إلير المالية
الب د  .3-06افااية التنرل ا األصول

األثر على نتائج املينانية

 تدعم ا دارة الف الة لألصول اأ لباط المال الكر عدل طريدق ضدماك اسدتندا المدوارد
الت تمرك ا وتسيفر عري ا ال كومة بكفا ة وا الية ا ت فيت أهدال السياسة ال امة.
 وإذا لددم تكددل لدددت ال كومدداو م راددة كاايددة بوجددود األصددول وتفبيق ددا ،امدل الم تمددل أأ
تستند األصول بف الية وأ يجوز تفبيق ا عري و سريم .ويت يل عري ال كوماو أيلا
أك تكددوك عرددي بي ددة مددل األصددول الت د أ ت تدداج إلي ددا أو أ تسددتند بشددكل كامددل حتددي
تتمكل مل اتناذ قدراراو اد الوقدت الم اسدب بشدأك مدا إذا كداك ي برد قدل األصدول إلدي

مستندميل آوريل أو تبادل ا مقابدل أصدول منترفدة ذاو قيمدة أكبدر لتقدديم النددماو أو

ت فيت سياساو أورت.
إرشادات قياس املوشر
.0 :06

 األصول ه الموارد التد تسديفر عري دا ج دة حكوميدة تيجدة لألحددا الماضدية التد مدل
المتوقع أك تتداق م ااع اقتنادية مستقبرية.

.6 :06
 تن ف الموجوداو ا إطار إحنا او مالية ال كومة ل ا  6104وتن يفاو أورت إمدا
مالية أو إليدر ماليدة .ويمكدل أك تكدوك األصدول الماليدة مت وعدة جددا ،بمدا اد ذلد ال قديدة
واألورا المالية والقروض والتمم المدي ة الت تمرك ا ال كومة.
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 وقد تشدمل أيلدا احتياطيداو أج بيدة وصد اديق طويردة األجدل مادل صد اديق الادروة السديادية
وحقو المركية ا ماسساو الدولة والقفاع الناص.
 كمددا يمكددل أك تتكددوك الموجددوداو الماليددة مددل المفالبدداو الماليددة وسددبائ الددتهب الت د
ت تف ب ا السرفاو ال قدية كأصل احتياط .
 وت تبددر المفالبددة الماليددة أصددة ينددول عددادة مال د األصددل) الدددائل (ترق د أمددوال أو مددوارد
أوددرت مددل وحدددة أوددرت ،بموجددب اددروط األتددزا ) دليددل إحنددا او ماليددة ال كومددة ل ددا
 ،6104صددف ة  ) .413ومددل الم ددم أك يكددوك لدددت البرددد ظددم دارة األصددول الماليددة
ورصدها وا بةغ ع ا ،بما ا ذل أطر إدارة المنداطر القويدة ع دد اأقتلدا  ،وترتيبداو

ا دارة والشفااية الم اسبة.

.1 :06

 ي ددتم تند د يف ك ددل أص ددل اقتن ددادف إلي ددر الموج ددوداو المالي ددة كأص ددل إلي ددر م ددال  ) .دلي ددل
إحنددا او ماليددة ال كومددة ل ددا  ،6104صددف ة ( 419ي تبددر الت ددرل عرددي قدديم األصددول
إلير المالية وا مكا او اأقتنادية أمرا م ما لمجموعدة مت وعدة مدل عمريداو إدارة الماليدة

ال امد د ة ،بم ددا ا د د ذلد د تقيددديم الوض ددع المد ددال لر كوم ددة ،وت دي ددد متفرب دداو اأسدددتامار
الرأسمال ا المستقبل ،وت ظيم ال ائد عري اأستاماراو ،مل الموارد.

.2 :06

قد ت شأ األصول إلير المالية ك واتر مل عمرية ا تاج ،قدد ت دد بشدكل طبي د  ،أو قدد

تكوك مب ية لرمجتمع.

 وعددادة مددا تددوار األصددول إليددر الماليددة اوائددد إمددا مددل وددةل اسددتندام ا ا د إ تدداج السددرع
والندماو أو ا اكل دول مل الممتركاو.
 وأهم األصول إلير الماليدة لر ديدد مدل البردداك هد المدوارد الم د يدة ت دت سدفح األرض
مال ال ف والراز والماس والم ادك الامي ة أو الن اعية.
 وت قسددم األصددول إليددر الماليددة أيلددا إلددي األصددول الت د ت ددتر (األصددول الاابتددة والمنددزوك
واألادديا الامي ددة) واألص ددول إلي ددر الم تج ددة (األراضد د والم دددك وم ددوارد الفاق ددة واألص ددول
األورت الت ت د طبي يا واألصول إلير المرموسة إلير الم تجة) (دليل إحندا او ماليدة
ال كومة  ، 6104الفقرة . )5-3
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البعد  .1-12مراقبة األصول املالية
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

ت تف ال كومة بسدجل ل يازات دا اد جميدع ائداو الموجدوداو الماليدة التد

ي ددتم اأعت ددرال ب ددا بالقيم ددة ال ادل ددة أو الس ددوقية ،بم ددا يتماا ددي م ددع الم ددايير

الم اسبية الدولية .وت شر الم روماو المت رقة بدأدا م فظدة األصدول الماليدة

الدرية
أ

س ويا.

ت تف ال كومة بسجل لموجودات ا ا الفئاو الرئيسية لرموجدوداو الماليدة

والت د د يد ددتم اأعتد ددرال ب د ددا بتكرفد ددة اأسد ددت واذ أو القيمد ددة ال ادلد ددة .وت شد ددر
الم روماو المت رقة بأدا الفئاو الرئيسية لألصول المالية س ويا.

ب

وت تف ال كومة بسجل ل يازات ا ا ائاو رئيسية مل األصول المالية.

جد

األدا أقل مل المفروب لردرجة جد

د

إرشادات قياس البعد
.0 :0-06

 ويقدديم ه ددتا الب ددد طبي ددة رصددد األص ددول المالي ددة ،وه ددو أمددر ب ددال األهمي ددة لت دي ددد وإدارة
المناطر المالية الرئيسية والمناطر عري ا دارة المالية ال امة بشكل ا ال.
 تستند م ايير التن يف منفرح "األدا " للاارة إلي ال ائد عري رأس المال المستامر
ا اكل أرباح أو اوائد أو زيادة رأسمالية أو وسارة ،بدأ مل أف هدل م دد.

.6 :0-06

 وألإلراض هتا الب د ،يشير المنفرح "الرئيس " إلي فس األهمية ال سبية "األإلربية" ،أف
ب سبة  51ا المائة أو أكار حسب القيمة.

.1 :0-06

 وي بر د مراج ددة الم رومدداو المت رقددة باألصددول الماليددة ألإل دراض هددتا المااددر مددع التقددارير
الماليددة ال كوميددة عرددي ال ددو الددوارد اد التقددارير الماليددة السد وية  pi-29وا بددةغ عددل
الشركاو ال امة ا  pi-10ا بةغ عل المناطر المالية.
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.2 :0-06

 يشير السو أو القيمة ال ادلة إلي القيمة الت يمكل ب ا تبادل أصل بيل أطرال راإلبة ا
الوقت ال ال .


تشير قيمة اأست واذ إلي المبر المداوع لرموجوداو ع د ارائ ا.

.5 :0-06

إذا كا ت إدارة األصول المالية ت فوف عري عدد كبير مدل الكيا داو ال امدة أو إليدر مركزيدة

إلددي حددد كبيددر ،قددد يكددوك مددل إليددر ال مرد جمددع الم رومدداو الكامرددة عددل األصددول الماليددة

لر كومة.

 ويجوز لرمقيميل ال ظر ا استندا م جية أوت ال ي او.
 وا حالدة اسدتندا الم اي دة ،ي برد أك تفسدر ب دد ذلد السدبب وتبدرر در أودت ال ي داو
الم تمد.

 ومد ددل المفلد ددل أك يوااد ددق المقيمد ددوك وال كومد ددة عرد ددي د ددر أود ددت ال ي د دداو .وا د د حالد ددة
اأوتةل ،يمكل اسدتي اب اأوتةاداو اد اقرا اد مر دق كمدا هدو موضدح اد ا طدار
بموجددب الجددز  :3تقريددر ا فددا ال ددا والمسددا لة الماليددة ،الفقددرة ( 4ا ظددر إطددار ا فددا
ال ا والمسا لة المالية ،صف ة .)84

التوقيت النمني  /التغطية  /البيانات املطلوبة
مصار البيانات

البيانات املطلوبة /
حساب البيانات

التغطية

البيا او المالية المجم ة ،متلدم ة قيمة األصول الماليدة ت دت كدل ال كومةمةحظ د د د د دداو تت ر د د د د ددق بموج د د د د ددوداو ائد د ددة وم روم د د دداو عد د ددل طريق د د ددة

األصول المالية.

(طر ) التقييم المستندمة

-وكالة إدارة األصول ،إك وجدو.

و يقددة م شددورة أو مجموعددة مددل

النارجة الت تمتر أصوأ مالية

األص ددول المالي ددة ،والم روم دداو

وح د د د ددداو الميزا ي د د د ددة والوح د د د ددداو الو ائق الت ترفد أدا م فظدةوزارة المالية ،النزا ة

عل تواتر ال شر

وحداو المراج ة الداورية
ال يئة ال ريا لررقابة
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الوقيت

النمني

السد د د د ة الماليد د د ددة

األويرة الم جزة

البعد  .2-12مراقبة األصول غا املالية
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

ت ددتف ال كومددة بسددجل ل يازات ددا مددل األصددول الاابتددة واألراضد واألصددول ت ددت األرض

(حياما كاك ذلد م اسدبا) ،بمدا اد ذلد الم رومداو المت رقدة باسدتندام ا وعمرهدا ،والتد
ت شر س ويا عري األقل.

ت تف ال كومة بسجل ل يازات دا مدل األصدول الاابتدة ،بمدا اد ذلد الم رومداو المت رقدة

باستندام ا وعمرها ،التف ي شر .كما ي تف بسجل لألراض  ،و (ع د اأقتلا ) أصول

ت ت األرض.

ت ددتف ال كوم ددة بس ددجل ل يازات ددا م ددل األص ددول الاابت ددة ،وتجم ددع م روم دداو جزئي ددة ع ددل

استندام ا وعمرها.

الدرية
أ
ب
جد
د

األدا اقل مل المفروب لردرجة جد

إرشادات قياس البعد
.0 :6-06

 يقو هتا الب د بتقييم مةمح مراقبة األصول إلير المالية لميزا ية ال كومة.
 وي بر أك ي دد ا بةغ عل األصول إلير المالية األصول واستندام ا.

 وي د اأحتفاب بسجل لألصول الاابتة ارطا أساسيا؛ وتتيح السجةو الم د ة لر كومدة
اسددتندا األصددول عرددي ددو أالددل ماددل ال ياكددل األساسددية وتنفددي بددرامر اأسددتامار
والنيا ة .إك سدجةو أصدول بداطل األرض مفروبدة اقد إذا کا دت الموجدوداو الممروكدة
مل قبل ميزا ية ال كومة ذاو أھمية کبيرة بال سبة لمجموع موجوداو ميزا ية ال كومة.

 وإذا كا ت ه ا موجوداو إلير مالية كبيرة ت تف ب ا الماسساو ال امة ،اي بر ا بدةغ
عل ذل ا سيا تقرير هتا الب د.


أ يتفرب الب د تقييم الموجوداو إلير المالية.

144

.6 :6-06

 وترد ا الجدول  6-06أد ا قائمة بفئاو األصول إلير المالية لتوجيه تقييم الب د -06
.6
 وي بر د أك يكددوك التقيدديم واض د ا بشددأك الفئدداو الت د يددتم تلددمي ا ألإل دراض هددتا المااددر
وأسباب أف استا ا او .وي بر أك تتلمل ت ريقاو عري اقليداو المسدتندمة اد التقداط
الم روماو .وي بر أك ي رق السرد أيلا عري اكتمدال البيا داو المدرجدة اد الجددول وأك
يبيل الكيا او الت تمر أو تدير األصول.

.1 :6-06

 وي نددح المقيمددوك باسددتندا الجدددول  6-06لرمسدداعدة ا د تسددجيل األب دداد المت رقددة
باألصول إلير المالية.
 يجب أك يوضح ال مود "مكاك اأست واذ" ما إذا تم تسجيل ائة األصدول اد السدجةو
وإلي أف مدت يتم إكمال الم روماو .وي دل عمود "الت ريقاو" إلي تقديم م روماو عل
( )0مل يمر  /يدير األصول ( )6كيفية التقاط الم روماو ومدت تكرار ت ديا ا و ()3
ما إذا كا ت األصول لدي ا تقييم أو مسجرة اق ككمياو مادية.

.2 :6-06

 وي بر أك ي دد المقيموك ما إذا كا ت السجةو كامرة وحالية.
 وي بر إعفا ال قاط الواردة أعة (د) اق ع دما ت تبر السجةو ادامرة وحاليدة لجميدع
األصول المادية المشمولة بالمتفرباو.

.5 :6-06

 إذا كا ددت إدارة األصددول إليددر الماليددة ت فددوف عرددي عدددد كبيددر مددل الكيا دداو ال امددة أو إليددر
مركزية إلي حد كبير ،قد يكوك مل إلير ال مر جمع الم روماو الكامرة عل األصول إليدر
المالية لر كومة.

 ويجوز لرمقيميل ال ظر ا استندا م جية أودت ال ي داو .واد حالدة اسدتندا الم اي دة،
ي بر أك تفسر ب د ذل سبب وتب ر أوت ال ي او الم تمد.


ومد ددل المفلد ددل أك يوااد ددق المقيمدددوك وال كومد ددة عرد ددي د ددر أو ددت ال ي د دداو .وا د د حالد ددة

اأوتةل ،يمكل اسدتي اب اأوتةاداو اد اقرا اد مر دق كمدا هدو موضدح اد ا طدار

بموجددب الجددز  :3تقريددر ا فددا ال ددا والمسددا لة الماليددة ،الفقددرة ( 4ا ظددر إطددار ا فددا
ال ا والمسا لة المالية ،صف ة .)84

145

اةدول  .1-12فئات األصول غا املالية
املغحظات

مكان االستحواذ

الفئة

الفئة الفرعية

األصول الاابتة

المبا واأ شا او
اقأو والم داو
أصول ابتة أورت
ددد

موجوداو المنازك

دددد

األايا الامي ة

األراض

األصول إلير الم تجة

الم ادك ومنادر الفاقة
األصددول األوددرت التد ت ددد

بشكل طبي

ألصد ددول إليد ددر المرموسد ددة إليد ددر

الم تجة

مغحظةةةة :تسددت د الفئدداو الددواردة ا د الجدددول إلددي دليددل إحنددا او ماليددة ال كومددة ل ددا
 ،6104ولكل يمكل استندا ائاو منترفة تفبق ا ال كومة.

التوقيت النمني /التغطية  /البيانات املطلوبة
البيانات املطلوبة  /حساب

مصادر البيانات

البيانات

* ج د ددة إدارة األص د ددول ،إك تسددجيل (أرقددا ) األصددول الاابتددة ،ربمددا مددع
وجدو

م روماو عل استندام ا وال مر

النارجددة عددل األصددول الت د

استندام ا وال مر

وزارة المالية

وربمدا مدع م رومداو عدل اسدتندام ا وال مددر

وحداو الميزا ية والوحداو تسجيل (األراض ) ،وربما مع م روماو عل
تمتر أصوأ إلير مالية
النزا ة

تسجيل أصول التربة الت تية ع د اأقتلا ،

.

* وحد د د د د د د ددداو المراج د د د د د د د ددة و يق د ددة م ش د ددورة أو مجموع د ددة م د ددل الو د ددائق
الداورية

المت رق ددة بفئ ددة واح دددة أو أكا ددر م ددل ائ دداو

* ال يئة ال ريا لررقابة

األصول إلير المالية المتكورة أعة
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التغطية
ال كومة

التوقيت
النمني

السد د ة المالي ددة
األويد د د د د د د د د د د د د ددرة
الم جزة

البعد  .3-12شفافية التصر
التسجيل

يف األصول

احلد األدنى ملتطلبات الدرية

ت دد ا جرا او والقواعد المت رقة ب قل األصول المالية وإلير المالية أو التندرل

اي ا ،بمدا اد ذلد الم رومداو التد سدتقد إلدي السدرفة التشدري ية لر ندول عردي

م رومدداو أو موااقددة .وتددرد الم رومدداو المت رقددة بددالت ويةو والددتنرص م ددا ا د

الدرية
أ

و ائق الميزا ية أو التقارير المالية أو التقارير األورت.

وت دد ا جرا او والقواعد المت رقة ب قدل األصدول إليدر الماليدة أو التندرل اي دا.
وترد الم روماو المت رقدة ب مريداو ال قدل والتندرل اد و دائق الميزا يدة أو التقدارير

المالية أو التقارير األورت.

يتم وضع ا جرا او والقواعد الناصة ب قل األصول إلير المالية أو التنرل اي ا.

وترد م رومداو جزئيدة عدل عمريداو ال قدل والتندرل اد و دائق الميزا يدة أو التقدارير

المالية أو التقارير األورت.

ب
جد
د

الدا أقل مل متفرباو الب د جد

إرشادات قياس البعد
.0 :1-06

 ويقدديم هددتا الب ددد مددا إذا كا ددت إجددرا او قددل األصددول والددتنرص م ددا ت شددأ مددل وددةل
التشري او أو الروائح أو ا جرا او الم تمدة.
 وه تدرس ما إذا كا ت الم روماو تقد إلي ال يئة التشري ية أو لرجم ور بشأك عمرياو
ال قد ددل والتند ددرل .يتلد ددمل ت ويدددل الموج ددوداو ت وي ددل حق ددو اأسدددتندا حي د د يدددتم
اأحتفاب بالمركية مل قبل ال كومة.

.6 :1-06

 وتشددمل إجددرا او وقواعددد قددل األصددول والددتنرص م ددا توجي دداو أو لددوائح رسددمية تت رددق
بالسددرفة والمسدداولية عددل اتندداذ ماددل هددتا ا جددرا  ،والفددر التد يت دديل اسددتندام ا ل قددل
ال تائر أو التنرص م ا أو تسجير ا أو شرها.

 وت تبددر هددت ا جددرا او قائمددة ع دددما تسددجل ا جددرا او والقواعددد رسددميا ا د قددوا يل أو
لوائح أو توجي او مل السرفاو المنتنة.
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.1 :1-06


وبال سددبة ل تيجددة أ و ب  ،ي برد إدراج م رومدداو كامرددة عددل عمريدداو ال قددل والتنددرل اد



تتلددمل الم رومدداو الكامرددة تر د المت رقددة بالتكرفددة األصددرية ،وقيمددة التنددرل ،وتدداريخ



بال سددبة إلددي درجددة ج دد ،يجددب أك تتلددمل الم رومدداو الجزئيددة عرددي األقددل تكرفددة الشددرا

و ائق الميزا ية أو التقارير المالية أو التقارير األورت.

الشرا  ،وتاريخ التنرص.

األصرية وقيمة التنرص م ا.

التوقيت النمني  /التغطية  /البيانات املطلوبة
مصادر البيانات

البيانات املطلوبة /
حساب البيانات

التغطية

التوقيت
النمىن

التقد د د د ددارير الماليد د د د ددة مد د د د ددل القواع ددد والر ددوائح المت رق ددة ب ق ددل ال كومة

السد د د د د د د د د د د د د د ة

الم تمرة بما ا ذل :

أو التنرل اي ا

األويد د د د د د د د د ددرة

وجدو

السرفة التشدري ية لر ندول عردي

منتر د د د د د د د ددف المن د د د د د د د ددادر الموجددوداو الماليددة وإليددر الماليددة
*ج ددة إدارة األص ددول ،إك مجموعة مل الو ائق المقدمدة إلدي
وحدد د د د د د د ددداو الميزا يد د د د د د د د ددة م روماو أو موااقة
والوحداو النارجية

وزارة المالية
النزا ة

*وحد د د د د د ددداو المراج د د د د د د ددة

التقد د ددارير الت د د د ت تد د ددوف عرد د ددي

تفاصد د د دديل عد د د ددل عمريد د د دداو قد د د ددل
األصول والتنرص م ا

الداورية

ال يئة ال ريا لررقابة
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الماليدد د د د د د د د د د ددة

الم جزة

 PI-13إدارة الدين العام
حول املوشر

 ويقيم هتا الماار إدارة الديوك واللما او الم رية واألج بية.
 وه د تس د ي إلددي ت ديددد مددا إذا كا ددت ممارسدداو ا دارة والسددجةو واللددواب مرضددية
للماك وجود ترتيباو ا الة وا الة.
 أ د دده ي تد ددوف عرد ددي األب د دداد الاة د ددة التاليد ددة ويسد ددتند طريقد ددة ( M2المتوس د د ) لتجميد ددع
الدرجاو:
الب د  .0-03تسجيل الديوك واللما او وا بةغ ع ا
الب د  6-03الموااقة عري الديل واللما او
الب د  .3-03استراتيجية إدارة الديوك

الت ثا على نتائج املينانية


يمكددل أك يكددوك ل جددم وإدارة التزامدداو الددديوك واللددما او تددأ ير كبيددر عرددي قدددرة الدولددة



وا دارة الف الة ضرورية للماك وفض تكاليف هت األتزاماو إلي أد ي حد ممكل عري

عري ال فاب عري اأ لباط المال .

المدت الفويل ،وأك الدولة لدي ا القدرة عري الواا بجميع األتزاماو ع د است قاق ا.


وق ددد تنر ددق ال كوم دداو التد د أ ترص ددد األتزام دداو المالي ددة ال اا ددئة ع ددل ال ددديوك الم ري ددة
واألج بيددة والملددمو ة أو المتددأورة عددل الددداع ،بمددا ا د ذل د المرتبدداو ،تكدداليف ودمددة
ال ددديوك ا لمرتف ددة ب ددة داع ،وم ددل إلي ددر الم ددرجح أك تك ددوك ق ددادرة عر ددي تق ددديم الن دددماو
المنففة.



وألإلد دراض ه ددتا الماا ددر ،يش ددير ال ددديل إل ددي دي ددوك ال كوم ددة المركزي ددة  -الم ري ددة م ددا
والنارجية عري حد سوا .



ويتم ال ظر ا رصد الديوك المت اقد عري ا مل قبل ال كومة دوك الوط ية والماسساو
ال امة ا إطار ماار األدا  PI-10ا بةغ عل المناطر المالية.
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البعد  .1-13تسجيل الديون والضمانات واإلبغ عنها
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

ال ددديوك الم ري ددة واألج بي ددة وال ددديوك المل ددمو ة المس ددجرة كامر ددة ودقيق ددة

وم د ددة ومفابقددة ا د ريا  .وتندددر تقددارير إداريددة وإحنددائية اددامرة ترف د
ودمة الديل  ،والرصيد  ،وال مرياو عري أساس ربع س وف عري األقل.

الدرية
أ

ال ددديل الم رد د واألج بد د والدددديوك المل ددمو ة المس ددجرة كامر ددة ودقيق ددة

وم د ددة كددل ة ددة أا د ر .ويددتم التوايددق بدديل م ظددم الم رومدداو كددل ة ددة

أاد ر .وتندددر س د ويا تقددارير إداريددة وتقددارير إحنددائية اددامرة ترف د ودمددة
الديوك والرصيد وال مرياو.

ب

يتم ت دي الديوك الم رية واألج بية والديوك الملمو ة المسجرة س ويا.

ويددتم إجددرا التسددوياو س د ويا .والمجدداأو الت د تتفرددب اي ددا المنددال ة

جد

األدا أقل مل المفروب لر نول عري درجة جد.

د

م روماو إضااية لك تكتمل يقر ب ا كجز مل تو يق السجةو.

إرشادات قياس البعد
.0 :0-01


ويقدديم هددتا الب ددد زاهددة واددمولية تسددجيل الددديوك الم ريددة واألج بيددة والملددمو ة وا بددةغ
ع ا.



ومددل األمددور ال اسددمة اد هددتا الندددد رصددد السددماو الرئيسددية ل ااظددة الددديوك وا بددةغ
ع ددا بنددورة م تظمددة للددماك سددةمة البيا دداو وا دارة الف الددة ،ماددل وضددع ميزا يدداو دقيقددة
لندمة الديوك  ،وتسديد مداوعاو ودمة الدديوك اد الوقدت الم اسدب  ،وضدماك سدداد
الديوك بشكل جيد التنفي .



وتتدديح التقددارير الم تظمددة لر كومددة رصددد ت فيددت اسددتراتيجيت ا دارة الددديوك وم الجددة أف
ا راااو ت شأ.

150

.6 :0-01


ويت يل عري المقيميل أك ي ددوا أيدل تسدجل بيا داو الدديوك ،ومدا هدو ال ظدا الم مدول بده
لتسددجيل الددديوك وإدارت ددا (ماددل البرمجيدداو المتنننددة؛ البددرامر المسددتندمة لتسددجيل
الديوك األج بية والم رية واللما او ال كومية) ،ما إذا كاك يرتق جميع م امةو إدارة
الديوك لرديوك المباادرة واللدما او؛ مدا هدو الفاصدل الزم د بديل عمريدة الندرل وسدجر ا
ا ظا ديوك تك ولوجيا الم روماو.



وبا ضااة إلي ذلد  ،يت ديل عري دا أك ت ددد الكيفيدة التد ي مدل ب دا ظدا سدجل الدديوك،
أف إذا تمت تسوية السجةو وتواتر هت التسوية.

.1 :0-01


ومددل اللددرورف ،ل ددتا الب ددد ،ت ديددد أ ددواع ا دارة والتقددارير ا حنددائية الم تجددة ،ومدددت
تكرارها ،والمساول عل إعداد التقارير.



وي بر أك تشمل ودمة الديوك ،ومديو ية الديوك وال مرياو.



ويجب أك ت توف التقارير ا دارية والتقارير ا حنائية عري أجزا سردية لشرح الجدداول
ا حنائية وإعفا األساس الم فق لر مرياو.



وأويرا ،مل اللرورف ت ديد األماكل المتاحة لرجم ور.

.2 :0-01


ت د "م ظددم الم رومدداو" أك مددا أ يقددل عددل  ٪75مددل قيمددة الددديل المسددجل مددل قبددل
ال كومة يتم التوايق مع سجةو ماسساو الدائ يل عري أساس ربع س وف.
األا ر ال  06الماضية ا وقت تقييم هتا الب د.



"ا وقت التقييم" ي



ا ري سبيل الماال ،ي برد لرمقيمديل ،مدل أجدل التقيديم ب  ،الت قدق مدل إ تداج إدارة دي يدة
واحدة وتقرير إحنائ واحد عري األقل وةل ال  06ا را الماضية.
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.5 :0-01


وت د سددجةو الددديل ال كوميددة الكامرددة أك بيا دداو الددديل ترفد جميددع الددديوك الم ريددة
والنارجية المادية وضما او اأئتماك لر كومة المركزية.



تدتم تسدوية سددجةو الدديوك للددماك تسدجيل فدس المبددال اد سددجةو الدديل ال كوميددة
والسددجةو الماسسددية لردددائل ،برددض ال ظ در عمددا إذا كا ددت عمريددة التسددوية تددتم مددل قبددل
الب د المركددزف أو وزارة الماليددة أو أف ماسسددة حكوميددة أوددرت ت ددتف بددديوك حكوميددة
السجةو.

التوقيت النمني  /التغطية  /البيانات املطلوبة
مصادر البيانات

البيانات املطلوبة /
حساب البيانات

التغطية

وزارة المالية

تقد د د د د ددارير لت ديد د د د د ددد کيفيد د د د د ددة ال كومة

* مكتب إدارة الديوك

وت د د د د د د د ددديا ا وإ ب د د د د د د د دداو أك

النزا ة

* ج او إدارة الديوك
الب

المركزف

اس د د د د د د د ددتكمال الس د د د د د د د ددجةو
س ددجةو ال ددديل مفابق ددة م ددع
م روم د د دداو ع د د ددل کاي د د ددر م د د ددل

ال د د ددوزاراو المنتن د د ددة ع د د ددد األحياك.

اللرورة.

أحد د د ددد التقد د د ددارير ا داريد د د ددة

وا حندائية والم رومداو عددل

عدد مراو إصدارها.
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التوقيت
النمني

وقت التقييم

البعد  .2-13املوافقة على الديون والضمانات
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

يم ح التشريع األساس ا ذك باأقتراض ،وإصدار ديوك جديدة ،وإصدار

الدرية

ضما او القروض يابة عل ال كومة إلي كياك واحد مساول عل إدارة

الديوك .وتوار السياساو وا جرا او المو قة توجي او لةقتراض وإصدار
ديوك جديدة والقيا بالم امةو المتنرة بالديوك وإصدار ضما او القروض
ومراقبة م امةو إدارة الديوك مل جا ب كياك واحد دارة الديوك .يجب أك

أ

تتم الموااقة عري اأقتراض الس وف مل قبل ال كومة أو السرفة التشري ية.

يم ح التشريع األساس ا ذك باأقتراض ،وإصدار ديوك جديدة ،وإصدار
ضما او القروض يابة عل ال كومة المركزية لركيا او المدرجة عري وجه

الت ديد ا

التشريع .وتوار السياساو وا جرا او المو قة توجي او

لةضفةع باقتراض م امةو أورت ذاو صرة بالديوك وإصدار ضما او

لرقروض إلي كياك أو عدة ج او .يتم ا بةغ عل هت الم امةو ومراقبت ا

ب

مل قبل كياك واحد مساول .يجب أك تتم الموااقة عري اأقتراض الس وف
مل قبل ال كومة أو السرفة التشري ية.

يم ح التشريع األساس ا ذك باأقتراض ،وإصدار ديوك جديدة ،وإصدار

ضما او القروض يابة عل ال كومة المركزية لركيا او المدرجة عري وجه
الت ديد ا

التشريع .وتوار السياساو وا جرا او المو قة توجي او

لةضفةع ب مرياو اأقتراض وإليرها مل الم امةو المتنرة بالديوك

وإصدار ضما او لرقروض إلي كياك واحد أو عدة كيا او .يتم ا بةغ عل

جد

هت الم امةو ومراقبت ا مل قبل كياك واحد مسئول.
األدا أقل مل المفروب لر نول عري درجة جد.
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د

إرشادات قياس البعد
.0 :6-01


ويقيم هتا الب د ترتيباو الموااقة والمراقبة عري الت اقد ال كدوم عردي القدروض وإصددار



ويش ددمل ذلد د الموااق ددة عر ددي الق ددروض والل ددما او ض ددد م ددايير كااي ددة وا ددفااة م ددل قب ددل



وبا ضااة إلي ذل  ،ي بر أك توار السياساو وا جرا او المو قة توجي او لةضفةع



وي بر د أك تق ددد م اقش ددة الس دديا بش ددأك هددتا الب ددد أف دلي ددل عر ددي اأمتا ددال لرتش ددري او

اللما او ،وهو أمر بال األهمية بال سبة ألدا إدارة الديوك عري و سريم.

الج او ال كومية عري ال و الم نوص عريه ا التشريع األساس .
بالم امةو المتنرة بالديوك.

وا جرا او وما إذا كا ت موااقاو الديوك وضما او القدروض تتفدق مدع اسدتراتيجية إدارة

الددديوك الت د يرفي ددا الب ددد  .PI-13-3ويرف د مراقبددة المندداطر الماليددة ا د PI-10
مراقبة األتزاماو ال اائة عل اللما او النادرة.

.6 :6-01


ويت يل عري المقيميل ت ديد ما إذا كاك التشريع األساس يم ح بوضدوح ا ذك بداأقتراض



وبا ضددااة إلددي ذلد  ،يت دديل عري ددا أك ت دددد مددا إذا كدداك التشددريع الاددا وف يددوار توجي دداو

وإصدار اللما او (بما ا ذل صةحياو توقيع القرض) وإلي مل ،ودرجة اأمتاال.

بشأك الم امةو المتنرة بالدديوك وإصددار ضدما او القدروض؛ إذا كداك هدتا ج دة واحددة

أو عدددة ج دداو ( ظددرا ألك منترددف هيئدداو ال كومددة المركزيددة قددد يسددمح ل ددا باأضددفةع
بأ شددفة إدارة الددديوك) ؛ وكيددف تقددد الج دداو المنترفددة دارة الددديوك تقاريرهددا إلددي ج ددة
واحدددة دارة الددديوك وكيددف تراقددب هددت الج ددة الم فددردة أ شددفة الج دداو الم يددة بددتدارة

الديوك.

.1 :6-01


وي بر أك ي نل المقيموك عري أدلدة عردي الموااقدة عردي اأقتدراض السد وف إمدا مدل قبدل



وي بر أك يقيم المقيموك أيلا وجود المتفرباو المدرجة واأمتاال ل ا.

ال كومة أو مل قبل ال يئة التشري ية وةل الس ة المالية الماضية.
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.2 :6-01


وبال سددبة ل ددتا الب ددد ،اددتك الم ددامةو المتنددرة بالددديوك ه د م ددامةو ا د السددو (ماددل

المقايلاو) تس ي إلي تريير مرف مناطر م فظدة الدديوك وإعدادة ادرا الدديوك لسد داو
الديل إلير السائرة (ص بة الت ويل إلي قد).

التوقيت النمني  /التغطية  /البيانات املطلوبة
مصادر

البيانات املطلوبة  /حساب

البيانات

البيانات

* مكت د د د د د د د د د د د ددب إدارة

دارة ال ددديوك ال كومي ددة ،بم ددا اد د

وزارة المالية
الديوك

الب

المركزف.

النمني

* التش د ددري او اأبتدائي د ددة والاا وي د ددة ال كومة

الس د د د ة الماليدد ددة

ذلد د األحك ددا المت رق ددة بالموااق ددة

الم جزة

* كيا د د د د د د د د د د دداو إدارة عر ددي الق ددروض؛ وإص دددار ض ددما او
الديوك

التغطية

التوقيت

الق د د د ددروض ،وإج د د د ددرا الم د د د ددامةو
المت رقد د د ددة بال د د د ددديوك والسياس د د د دداو

المو قد د ددة؛ وا جد د ددرا او التشد د ددريرية

والمبادئ التوج ھية لرموااقة عرد

هددت الم ددامةو وإدارت ددا ورصدددها
وا بد د د د ددةغ ع د د د د ددا ومننن د د د د دداو
اأقتراض الس وية.

إج ددرا او مو ق ددة ج ددرا م ددامةو

إدارة الديوك.

إ بدداو موااقددة ال كومددة أو السددرفة

التشد ددري ية عر د د وف د د اأقت د دراض
الس وية.
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األويد د د د د د د د د د د د د د د ددرة

 .1-11استاتيجية إدارة الديون

التسجيل

احلد األدي ملتطلبات الدريات

ت رد ددل عد ددل اسد ددتراتيجية حاليد ددة دارة الد ددديوك متوسد ددفة األجد ددل ترف د د الد ددديل

الدرية

ال كوم ال ال والمتوقع ،مع أادق مدتده دة سد واو عردي األقدل .وتشدمل

اأستراتيجية فاقاو مست داة لمااراو مال أس ار الفائدة ،وإعادة التمويل،

ومناطر ال مدةو األج بيدة .وتقدد ال يئدة التشدري ية تقدارير سد وية عدل أهددال
إدارة الد ددديوك .وتتفد ددق وفد ددة ال كومد ددة الس د د وية لةقت د دراض مد ددع اأسد ددتراتيجية

أ

الم تمدة.

ت رد ددل عد ددل اسد ددتراتيجية حاليد ددة دارة الد ددديوك متوسد ددفة األجد ددل ترف د د الد ددديل

ال ك ددوم ال ددال والمتوق ددع ،م ددع أا ددق أ يق ددل ع ددل ددة سد د واو .وتش ددمل
اأستراتيجية فاقاو مست داة لمااراو مال أس ار الفائدة  ،وإعادة التمويدل

 ،ومناطر ال مةو األج بية.

ب

وتت دداح حالي ددا اس ددتراتيجية عام ددة دارة ال ددديوك متوس ددفة األج ددل ترفد د ال ددديل

ال ك ددوم ال ددال والمتوق ددع .وتش ددير اأس ددتراتيجية عر ددي األق ددل إل ددي التف ددور
المفلددل لماا دراو المندداطر ماددل أس د ار الفائدددة وإعددادة التمويددل ،ومندداطر

ال مةو األج بية.

األدا أقل مل المفروب لر نول عري درجة.

جد
د

إرشادات قياس البعد
.0 :1-01


ويقددو هددتا الب ددد بتقيدديم مددا إذا كا ددت ال كومددة قددد أعدددو اسددتراتيجية دارة الددديوك مددع

ال دددل الفويددل األجددل المتماددل اد الت اقددد عرددي الددديوك اد إطددار مقايلددة قويددة لمندداطر

التكرفة.


وي بر أك يرف هتا ال ظا عري المدت المتوس عري األقل ( ة إلي ومس س واو)،
وي بر أك يتلمل وصفا لتكويل حااظة الديوك ال الية وتفورها بمرور الوقت.
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وي بر أك ت ظر اسدتراتيجية الدديل اد منداطر السدو التد تددار  -وواصدة سد ر الفائددة،
وس ر النرل ،ومناطر إعادة التمويل  /التمديدد  -والبيئدة المسدتقبرية دارة الدديوك مدل
حي التوق او المالية والديوك.



عرد سددبيل الماددال ،قددد يسددت د ھذا اأعتبددار إلد اسددتراتيجية ماليددة عرد ال ددو الددتف تددم

تقيديمھ اد تقريددر األدا  PI-15واأاتراضدداو التد وضد ت والقيددود المت رقددة باوتيددار
الم فظة.



واألهددم مددل ذل د  ،ي بر د أك تبدديل إدارة ودددماو الددديل األهدددال اأسددتراتيجية مددل حي د

اأتجا المقنود أو األهدال الكمية لرمااراو الرئيسية لرمناطر.

.6 :01.1


وي بر أك ي كس ظا إدارة الديوك حالة الديوك الراه ة ،وي بر است راضه دوريا ،ويفلل



وي بر أك يكوك ظا إدارة الديل متاح لرجم ور.

أك يكوك ذل س ويا ،كجز مل عمرية إعداد الميزا ية.

.1 :1-01


س ددي تاج المقيم ددوك إلد ددي ت دي ددد م ددا إذا كد دداك ه ددا ظ ددا

دارة ال ددديل متوسد د األجدددل

ومكتوب ،وكيف تم القيا به  ،والمتفرباو الت يتلم ا ومل واادق عري دا .وه دا حاجدة

أيلددا إلددي تددواتر ت ددديااو دمددس .وبا ضددااة إلددي ذلد  ،مددل اللددرورف ت ديددد مددا إذا كدداك
ظا إدارة الديل متاحا لرجم ور (ا المنادر المفبوعة وا لكترو ية وما إلي ذل ).



ومددل اللددرورف أيلددا ت ديددد مددا إذا كدداك يجددرف إعددداد تقددارير سد وية عددل ت فيددت ظددا إدارة



ويرز تقديم هت التقارير الس وية إلي السرفة التشري ية ،لك أ تكوك متاحة لرجم ور.

الديل ومقار ت ا بأهدال ظا إدارة الكوار ومل يقد إلي ا.

.2 :1-01


سددي تاج المقيمددوك إلددي ال نددول عرددي أدلددة عرددي أك وفددة اأقتدراض السد وية تتمااددي مددع



ي بر أك يكوك ظا إدارة الديل جز ا مل عمرية إعداد المواز ة ،وي بر أك تكوك مندادر



ويمكددل ال نددول عرددي مزيددد مددل التوجي دداو بشددأك ال اصددر الرئيسددية ل ظددا إدارة الددديوك،

ظا إدارة الديل ( )DMSالم تمد:

التمويل ا و يقة الميزا ية متمااية مع الت ريل المقد ا ظا إدارة الديل.

والماادراو التد مدل المددرجح تقييم دا ،وم ددايير أدا ظدا إدارة الددديوك اد م جيددة تقيدديم
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أدا إدارة ال ددديوك (Debt Management Performance Assessment
( )(DeMPA Methodologyل ا .6105

.2 :1-11


وألإلدراض هددتا الب ددد ،ادتك المنددفر او الم ر ددة والمتاحدة لرجم ددور ت د أك ظددا إدارة



وبال سددبة لرتند يف أ ،يددتم ا بددةغ عددل ت فيددت ظددا إدارة الددديل كجددز مددل م ددايير ا بددةغ

الديل م شور.
الس وية.

التوقيت النمني  /التغطية  /البيانات املطلوبة
مصادر

املعلومات

وزارة المالية
النزا ة

البيانات املطلوبة /
حساب البيانات

أحدد اسدتراتيجية دارة الدديوك ال كومة

()DMS؛ وهدددو أحدددد تقريد ددر

* مكت د د د د د د د د د د د د ددب إدارة عل ت فيت ظا إدارة الكوار .
الديوك

م رومد د دداو عد د ددل عمريد د ددة صد د ددياإلة

الديوك

المتفرباو القا و ية ل شدر التقريدر

* ج د د د د د د د د د د د د دداو إدارة دمس والموااقة عري ا.
الب

المركزف

التغطية

الس وف عل إدارة الديوك.
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التوقيت
النمني

ا وقت التقييم،

با اد د د د ددارة إلد د د د ددي
الس د واو الماليددة

الد دداة األويد ددرة
الم جزة.

الركينة الرابعة :السياسة املاليةة املسةتندة علةى اسةتاتيجية
املالية العامة واملينانية



هت الركيزة تقو عري ما إذا كا ت اأستراتيجية المالية والميزا ية م دة ألدا م ام ا تجا
السياساو المالية ال كومية ،والنف اأستراتيجية ،وكفدا ة اأقتنداد الكرد والتقدديراو
المالية.



وتمكددل اأسددتراتيجية الماليددة القائمددة عرددي السياسدداو وعمريدداو الميزا يددة ال كومددة مددل
التنفي ل شد الموارد واستندام ا بما يتفق مع سياست ا واستراتيجيت ا المالية.



وت د الت بااو اأقتنادية الكرية والسياساو اللريبية ع اصر حيوية ا اأ لدباط المدال
الكرد  .وهد تددوار األسدداس أتندداذ القدراراو بشددأك مسددتوت وتكددويل ا يددراداو وال فقدداو
الةزمة لت قيق األهدال المالية لر كومة ،وه النفوة األولي ا اتناذ النياراو بشأك
كيفي ددة ال ن ددول عر ددي ا ي ددراداو المفروب ددة ،وأولوي دداو ا ف ددا التد د يمك ددل إدارت ددا اد د
ال دود الت تفرض ا القيود المالية وا دارة المسئولة.



ويددوار التنفددي اأسددتراتيج وا سددقاطاو الماليددة آليددة قيمددة لت ديددد تركيبددة ا يددراداو

وال فقد دداو األكاد ددر ا اليد ددة لت قيد ددق أقند ددي قد دددر ممكد ددل مد ددل ت قيد ددق األهد دددال الم قد دددة

والمت اقلة ا الرالب مل أهدال السياسة ال امة.

وتت لف الركينة الرابعة من أربعة موشرات:


 .PI-14اأقتناد الكر والت با المال



 .PI-15اأستراتيجية المالية



 .PI-16م ظور متوس األجل ا وضع ميزا ية ا فا



 .PI-17عمرية إعداد الميزا ية



 .PI-18التدقيق التشري

لرميزا ياو
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 .PI-14االقتصاد الكلي والتنبو املايل

حول املوشر


ويقيس هتا الماار قدرة ال كومة ما عري وضع ت بااو قوية عري ص يد اأقتناد الكر

والت بددااو الماليددة ،وه د أمددور حاسددمة اد وضددع اسددتراتيجية ماليددة مسددتدامة وضددماك قدددر
أكبر مل الت با بمننناو الميزا ية.


ويقدديم أيلددا قدددرة ال كومددة عرددي تقدددير األ ددر المددال لرتري دراو الم تمرددة ا د الظددرول
اأقتنادية.

أنه حيتوي على األبعاد الثغثة التالية ويستخدم ( M2طريقة املتوسة )
لتجميع دريات البعد.


الب د  .0-04توق او اأقتناد الكر



الب د  6-04التوق او المالية



الب د  3-04ت ريل ال ساسية المالية الكر .

األثر على نتائج املينانية


ومددل اللددرورف وضددع ت بددااو قويددة لةقتندداد الكرد والماليددة ال امددة يمكددل الت قددق م ددا،
لدعم وضع استراتيجية مالية يمكل الت با ب ا ومستدامة ،تدعم اأ لباط المال الكر .

إرشادات قياس املوشر


ي بر أك يكدوك إعدداد الت بدااو اأقتندادية وتقددير تدداقاو ا يدراداو المسدتقبرية عمريدة
افااة ورسمية.

 وي بر تفسير اأاتراضاو األساسية بوضوح وإمكا ية الت قق م ا.
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البعد  .1-14توقعات االقتصاد الكلي
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

تقو ال كومة بتعداد ت بااو لرمااراو الرئيسية لةقتناد الكر  ،الت تكوك

الدرية

 ،ج بدا إلدي ج دب مدع اأاتراضداو األساسدية ،اد و دائق الميزا يدة المقدمدة إلدي

السددرفة التشددري ية .ويددتم ت دددي هددت الت بددااو مددرة واحدددة ا د الس د ة عرددي

أ

األقددل .وترف د التوق دداو س د ة الميزا يددة والس د تيل المدداليتيل التدداليتيل .وقددد تددم
مراج ة التوق او مل قبل كياك آور إلير الكياك الم د.

وتقددو ال كومددة بتعددداد ت بددااو لرماا دراو الرئيسددية لةقتندداد الكر د  ،الت د

تكوك  ،ج با إلي ج ب مع اأاتراضاو األساسية ،ا و ائق الميزا يدة المقدمدة

إلي السرفة التشري ية .وترف هت التوق او س ة الميزا يدة والسد تيل المداليتيل

ب

التاليتيل.

وتقددو ال كومددة بتعددداد ت بددااو لرماا دراو الرئيسددية لةقتندداد الكر د لس د ة

الميزا ية والس تيل الماليتيل التاليتيل.

جد
د

األدا أقل مل المفروب لرماار جد

إرشادات لقياس البعد
.0 :0-02


ويق دديم ه ددتا الب ددد م دددت إع ددداد الت ب ددااو الش ددامرة لةقتن دداد الكرد د المتوس ددفة األج ددل

واأاتراضدداو األساسددية برددرض إبددةغ ال مريدداو الماليددة وتنفددي الميزا يددة وتقددديم ا إلددي
ال يئة التشري ية كجز مل عمرية الميزا ية الس وية.



وي بر ت دي الت بااو س ويا عري األقل أ ا عمرية وضع الميزا ية.

.6 :0-02


ولك يكوك ال نر  2متسدق مدع الماادر  ،PI-5يجدب أك تتلدمل التوق داو تقدديراو



وي بر أك ت رل ا سقاطاو أيلا مدت مراج ة ت بااو اأقتناد الكر واأاتراضاو مدل

مو ال اتر الم ر ا جمال والتلنم وأس ار الفائدة وس ر النرل عري األقل.

كياك آور إلير التف أعدها ،مال مجرس المالية ال امة .مل أجل ال نول عردي الدرجدة أ
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 ،يجددب إعددداد توق دداو اأقتندداد الكر د الرسددمية مددل قبددل الج ددة المسددئولة عددل ميزا يددة
ال كومة .وايما يت رق بالدرجة " ب " و " ج د " ،يمكدل أك ت دد توق داو اأقتنداد الكرد
الرسمية مل قبل الب


المركزف.

وي بر أك يف ص المقيموك أيلا ما إذا كا ت المااراو اأقتنادية الرئيسية والفرضياو

المستندمة ا ا سقاطاو م ددة بوضوح وم ددة.

.1 :0-02


كمدا أك إعدداد الت بدااو اأقتنددادية الكريدة مدل قبدل لج ددة مدل الماسسداو الم فندرة يفد

بم يار المراج ة مل جا ب أورت آودر إليدر الج دة الم ددة إذا كا دت ال مريدة ت فدوف عردي

مراج ة موضوعية.


وقد يكوك مل الن ب عري المقيم ت ديد ذلد  ،ولكدل مدل الم دم الب د عدل م رومداو

حددول كيفيددة إجددرا ال مريددة ومددا ي ددد إذا كا ددت ه ددا اوتةادداو اد وج دداو ال ظددر بدديل
ال يئاو المشاركة.

.2 :0-02


ل ددتا الب ددد ،أ ي ددد ا ددر إذا كا ددت المس دداولية موكر ددة قا و ي ددا إل ددي وزارة المالي ددة ألك



إلير أ ه مل الم م ت ييل المساولية والمسا لة عل إعدداد الت بدااو والكفدا ة ا داريدة لكد

ال كومة ه المسئولة ا

اية المفال عل قبول التوق او.

تكوك ه ا مساولية واض ة وصري ة عل هت الم مة.
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التوقيت  /التغطية  /البيانات املطلوبة
مصادر البيانات

البيانات املطلوبة /
احملاسبة

 و د د د د ددائق الميزا ي د د د د ددة  توق د دداو مد ددو ال د دداتر الم ر د د
الس وية

ا جمد د ددال والتلد د ددنم وأس د د د ار

 ت مد د د د د د دديم إعد د د د د د ددداد

الفائدة وس ر النرل

 تقددديم المشددورة ا د

المستندمة عداد الت بااو

الميزا ية الس وية

 اد د د ددرح واضد د د ددح لةاتراضد د د دداو

مج د ددال السياس د دداو  دليددل عر دي أك التوق دداو ترف د

والت ري د د د د د ددل إل د د د د د ددي
ال كومة

س ة الميزا ية والس تيل الماليتيل
التدداليتيل ،وي ددتم ت ددديا ا سد د ويا

 أورا عم د د د د ددل وزارة

عري األقل

 ج ة المراج ة
 وحد د د د د د دددة إع د د د د د د ددداد

واأاتراض د دداو م د ددل قب د ددل كي د دداك

المالية

التوق او األولية

 دليد ددل عرد ددي مراج د ددة التوق د دداو
آور إلير إعداد الكياك

 م رومد دداو عد ددل سد ددرفة الكي د دداك
الق ددائم بالمراج ددة ،عر ددي س ددبيل
الماد د ددال ،الو د د ددائق القا و يد د ددة أو

الت ظيمية أو ا جرائية
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التغطية

الفتة

النمنية

اأقتناد كره السد د د د د د د د د د د د واو
الماليدة الدداة

األوي د د د د د د د د د د د د د ددرة
الكامرة

البعد  .2-14التوقعات املالية.
التسجيل

احلد األدني ملتطلبات الدريات

تقددو ال كومددة بتعددداد ت بددااو لرماا دراو الماليددة الرئيسددية ،بمددا ا د ذل د

الدرية

ا يددراداو (حسددب ال ددوع) ،وال فقدداو ا جماليددة ،ورصدديد الميزا يددة ،لرس د ة
الماليددة وا دديل مددل السد واو الماليددة التاليددة .وتددرد هددت التوق دداو ،ج بددا إلددي

ج ددب مددع اأاتراضدداو األساسددية واددرح الفددرو بي مددا عددل التوق دداو التد

أ

أجريت ا ميزا ية السد ة السدابقة ،اد و دائق الميزا يدة المقدمدة إلدي السدرفة

التشري ية.

تقددو ال كومددة بتعددداد ت بددااو لرماا دراو الماليددة الرئيسددية ،بمددا ا د ذل د

ا يددراداو (حسددب ال ددوع) ،وال فقدداو ا جماليددة ،ورصدديد الميزا يددة ،لرس د ة
المالية وا ديل مدل السد واو الماليدة التاليدة .وتدرد هدت الت بدااو ،إلدي جا دب

ب

اأاتراضاو األساسية ،ا و ائق الميزا ية المقدمة إلي ال يئة التشري ية.

ت ددد ال كومددة ت بددااو ا يددراداو وال فقدداو ورصدديد الميزا يددة لرس د ة الماليددة

والس تيل الماليتيل التاليتيل.

األدا أقل مل متفرباو الدرجة جد

جد
د

إرشادات لقياس البعد
.0 :6-02


ويقديم هدتا الب دد مدا إذا كا دت ال كومدة قدد أعددو توق داو ماليدة لرسد ة الماليدة والسد تيل

الماليتيل التداليتيل اسدت ادا إلدي توق داو م د دة لةقتنداد الكرد ت كدس سياسداو ا فدا

وا يراداو الم تمدة مل ال كومة .وي بر عرض توق او ا يراداو الم د ة حسدب دوع

ا ي ددراداو وي برد د أك ت دددد بوض ددوح اأاتراض دداو األساس ددية (بم ددا اد د ذلد د الم دددأو

والترفية وال مو المتوقع).

.6 :6-02


وي برد د أك تس ددت د تق ددديراو ال فق دداو الم د ددة إل ددي تق ددديراو السد د ة الس ددابقة لرميزا ي ددة
الم تمدددة السددابقة ،م دلددة لمراعدداة الميزا يددة واأل ددر المددال المتوس د األجددل ألف قددراراو
164

تت رق بسياسة ا فا ب د الميزا ية (بما ا ذلد التسدوياو الم تمددة لرتلدنم والندمدة
ال امة األجور) .كجز مل عمرية الميزا ية الس وية.

.1 :6-02

وبال سبة لربرداك التد ت دد الت بدااو الماليدة ل لميزا يدة ال كومدة اقد  ،يجدب تقيديم هدتا



الب د عري هتا األساس.

.2 :6-02

ويقددد الجدددول  6-04مادداأ عرددي كيفيددة عددرض هددت اأوتةادداو .ويكمددل هددتا الب ددد



 PI-5مل وةل دراسة الم روماو الت تندرها ال كومة بشأك الت بدااو الماليدة بمزيدد
مل التفنيل.

اةدول  .1-14االختغفات بةني التوقعةات املاليةة املعتمةدة والتوقعةات
املدرية يف املينانية املعتمدة للسنة السابقة (مثال)
6161

6102 6107 6108 6109
عمرية الميزا ية ل ا 6105
91

91

011

تقديراو ال فقاو ا جمالية
الم تمدة ل ا 6102

عمرية الميزا ية ل ا 6107
6

6

6

7

7

5

3
016

3

3

011

016

 +أ ر الس ة المقبرة عري التقديراو التكميرية ل ا 6102

 +األجور الم تمدة وزيادة األس ار

 +األ ر الناا لقراراو سياسة اأ فا
تقديراو مجموع ال فقاو الم تمدة ل ا 6107

عمرية الميزا ية ل ا 6108
1

1

1

 +أ ر الس ة المقبرة عري التقديراو التكميرية ل ا 6107

6

6

6

 +األجور الم تمدة وزيادة األس ار

4

4

3

 +األ ر الناا لقراراو سياسة اأ فا

018

017 018

تقديراو مجموع ال فقاو الم تمدة ل ا 6108
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الفتة النمنية التغطية البيانات املطلوبة
مصادر

املعلومات

البيانات املطلوبة /
احلساب

التغطية

الفتة

النمنية

 و د د د ددائق الميزا ي د د د ددة  التوق دداو الماليددة عرددي المدددت ميزا ي د د د د د د د د د د د د ددة السد د د د د د د د د د د د د واو
الماليددة األويددرة
ال كومة
المتوس
الس وية
 اأاتراضدداو األساسددية وأسدداس
 وزارة المالية
حساب التوق او المالية
 س د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددجةو

المكتمرة

اأجد د د د د د د د د د د د د د ددرا او  دليد د د ددل عرد د د ددي أك الم رومد د د دداو
مقدمد د د ددة كجد د د ددز مد د د ددل و د د د ددائق
التشري ية
الميزا يددة المقدمددة إلددي السددرفة

التشري ية

البعد  .3-14حتليل احلساسية املالية الكلية
احلد األدنى ملتطلبات الدريات

تقو ال كومة بتعداد مجموعة مل سي اريوهاو الت با المدال اسدت ادا إلدي

ااتراضدداو اقتنددادية كريددة بديرددة ،وت شددر هددت السددي اريوهاو إلددي جا ددب

توق ات ا المركزية.

ت ددد ال كومددة لةسددت مال الددداور  -مجموعددة مددل سددي اريوهاو الت بددا

المال تست د إلي ااتراضاو اقتنادية كرية بديرة .وتشمل و دائق الميزا يدة

م اقشة ال ساسياو المتوق ة.

وتش ددمل التوق دداو الكري ددة التد د أع دددت ا ال كوم ددة التقي دديم الم ددائ لت ددأ ير

ااتراضاو اأقتناد الكر البديرة.

األدا أقل مل المفروب لر نول عري درجة جد.
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الدرية
أ

ب
جد
د

إرشادات قياس البعد
.0 :1-02


ويقيم هتا الب دد قددرة ال كومداو عردي وضدع و شدر سدي اريوهاو ماليدة بديردة اسدت ادا إلدي
تريراو إلير متوق ة م قولة ا ظرول اأقتناد الكر أو عوامل وفدر وارجيدة أودرت ل دا
تأ ير م تمل عري ا يراداو وال فقاو والدديوك .اك مادل ترد الت رديةو عدادة مدا تشدمل
ت ريل القدرة عري ت مل الديوك.

.6 :1-02


وي بر لسي اريوهاو الت با المال أك ت رض التوق داو الماليدة واأاتراضداو األساسدية اد
فددس اددكل التوق دداو الماليددة الم تمدددة .وي بر د أك تسددت د السددي اريوهاو إلددي تريي دراو
م تمرة ا الت بااو اأقتنادية الكرية (مال السي اريوهاو المتشائمة أو المتفائرة) تيجة
لرمناطر النارجية أو عوامل أورت (مال تأ ير التريراو ا ال مدو ال دالم وأسد ار السدرع
األساسية وأس ار النرل وما إلي ذل ).



وي برد إعدددادها اد فددس الوقددت الددتف يسددتند ايدده السددي اريو األساسد المسددتند اد
عمرياو وتقارير السياسة المالية والميزا ية.

.1 :1-02


إذا لم تكل ه ا توق او اأقتناد الكرد  PI-14.1 ،سدول يكدوك التقيديم ج د وكدتل
.PI-14.3

الفتة النمنية التغطية البيانات املطلوبة
مصادر

املعلومات

وزارة المالية

البيانات املطلوبة /
احلساب

التغطية

الفتة

النمنية

دليددل عرددي سددي اريوهاو ماليددة ميزا يد د د د د د د د د د د د د د د ددة آو د د د د د ددر د د د د د ددة
بديرة ا فس اكل الت بااو ال كومة

المالية عري المدت المتوس
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سد د د د د واو مالي د د د ددة
كامرة

 .PI-15االستاتيجية املالية.
حول املوشر.

ويوار هتا الماار ت رية لقدراو تفوير وت فيت استراتيجية ماليدة واضد ة .ويقديس أيلدا القددرة

عرددي تف ددوير وتقي دديم األ ددر المددال لمقترح دداو سياس ددة ا ي ددراداو وال فقدداو التدد ت دددعم ت قي ددق

األهدال الماليدة لر كومدة .أ ده ي تدوف عردي األب داد الاة دة التاليدة ويسدتند طريقدة (( )M2

المتوس ) لتجميع درجاو الب د:

الب د  .0-05األ ر المال لمقترحاو السياساو
الب د  .6-05تب استراتيجية المالية ال امة
الب د  .3-05ا بةغ عل ال تائر المالية

األثر على نتائج املينانية
وتمك ددل اأس ددتراتيجية المالي ددة ال كوم ددة م ددل أك توض ددح بوض ددوح لروح ددداو ال كومي ددة المركزي ددة

وال يئددة التشددري ية والجم ددور أهدددال سياسددت ا الماليددة ،بمددا ا د ذل د األهدددال والقيددود الماليددة

الكمية وال وعية الم ددة .وهو يوار إطارا يمكل مل وةله تقييم األ ر المال لمقترحاو سياسة
ا يراداو وال فقاو أ ا عمرية إعداد الميزا ية الس وية .ويكفل ذل موا مة القراراو المت رقة
بسياس دداو الميزا ي ددة م ددع األه دددال المالي ددة ،مم ددا ي دددعم اأ ل ددباط الم ددال الكرد د والتنن دديص

اأستراتيج لرموارد ألولوياو السياساو.

البعد  .1-15األثر املايل ملقتحات السياسات
احلد األدنى ملتطلبات الدريات

تق ددو ال كوم ددة بتع ددداد تق ددديراو لأل ددر الم ددال لجمي ددع الترييد دراو المقترح ددة اد د سياس ددة
ا ي دراداو وال فقدداو لرس د ة الماليددة والس د تيل المدداليتيل التدداليتيل ،الت د تقددد إلددي ال يئددة

التشري ية.

ت ددد ال كومددة تقددديراو لأل ددر المددال لجميددع التريي دراو المقترحددة ا د سياسددة ا ي دراداو
وال فقاو لرس ة المالية والس تيل الماليتيل التاليتيل.
تق ددو ال كوم ددة بتع ددداد تق ددديراو لأل ددر الم ددال لجمي ددع الترييد دراو المقترح ددة اد د سياس ددة

ا يراداو وال فقاو لرس ة المالية.

الدرية
أ
ب
جد
د

األدا أقل مل المفروب لر نول عري درجة جد.
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ارشادات لقياس البعد
.0 :0-05


يقدديم هددتا الب ددد قدددرة ال كومددة عرددي تقدددير األ ددر المددال لمقترحدداو سياسدداو ا يددراداو



إك تقييم اق ار المالية المترتبة عري الترييراو ا السياساو أمدر بدال األهميدة للدماك أك



وقد يادف ا وفا ا تقدير اق ار المالية لرسياساو بدقة  ،إلي عجز اد ا يدراداو أو

وال فقاو الت وض ت أ ا إعداد الميزا ية.

تكوك السياساو ميسورة التكرفة ومستدامة.

زيادة ال فقاو  ،ممدا يدادف إلدي عجدز إليدر مقندود وإلدي زيدادة الدديوك  ،ممدا يقدوض قددرة

ال كومة عري تقديم الندماو لمواط ي ا.

.6 :0-05


وي بر أك تو ق وزارة المالية (أو ما ي ادل ا مل الكيا او ال كومية المركزية) األ در المدال

لمقترحدداو السياسددة ال امددة وأك ت ددد وزارة الماليددة ا د ال دداأو الت د ت ددد اي ددا وحددداو

الميزا ية الفردية التقديراو لمجاأو السياساو الناصة بكل م ا.



وايمددا يت رددق بسياسددة ا يددراداو ،ي بر د أك يركددز المقيمددوك عرددي المقترحدداو ذاو التددأ ير
الكبي ددر والمباا ددر عر ددي ا ي ددراداو ،بم ددا اد د ذلد د  ،عر ددي س ددبيل الما ددال ،الترييد دراو اد د

الم دددأو وترفي ددة الش ددركاو ض ددريبة ال دددول وض ددريبة القيم ددة المل ددااة وض ددريبة ال دددول

الشنن واللرائب الجمركية واللرائب والرسو واللرائب عري الموارد الفبي ية.



وي برد د أك ت دددد مقترح دداو سياس ددة ا ي ددراداو األ ددر المق دددر للي ددراداو لرسد د ة المالي ددة



وبالماددل ،ايمددا يت رددق بمقترحدداو سياسدداو ا فددا  ،ي برد أك ي نددب التركيددز عرددي ضددماك

والس تيل الماليتيل التاليتيل.

ت ديد التكاليف الكامرة لمقترحاو هامة لرسد ة الماليدة والسد تيل المداليتيل التداليتيل ،وأك

تشمل التكاليف المتكررة المرتبفة بمشاريع اأستامار الرأسمال .



وبال سددبة لمقترحدداو السياسددة الت د مددل المتوقددع أك ياددوك لھا تددأ ير م دددود اق د عر د

ا يراداو أو ال فقاو ا جمالية ،مال الترييراو الففيفة ا الرسو أو التسوياو الندريرة

ا د مننندداو الب ددد ،وياف د أك ت ددد وزارة الماليددة تقريددرا لمجمددوع األ ددر المددال ل ددت
الت ديةو عري ا يراداو وال فقاو.
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.1 :0-05


وي بر إدراج تفاصيل التكاليف واأاتراضاو المت رقة بمقترحاو السياسداو التد وااقدت



وعدادة مدا يشدمل ذلد تفندية لر فقداو حسدب التند يف اأقتندادف الرئيسد  -ال ددال

عري ا ال كومة ا و ائق الميزا ية ،المقدمة إلي السرفة التشري ية و شرها.

(حسب الفئة) ورأس المال  -وارح ألف عوامل متريرة تا ر ا تقديراو التكاليف ،مادل
عدددد المسددتفيديل ،ومتوسد مبرد الددداع أو الم ددة ،والمشددترياو الرئيسددية مددل الم ددداو

الرأسمالية ،وما إلي ذل .



وي بر د أك تشددمل أيلددا التددأ ير المددال لمقترحدداو السياسدداو المت رقددة ص د اديق اللددماك
اأجتماع (مال الزياداو اد مسداهماو اللدماك اأجتمداع و  /أو الفوائدد) ،ووحدداو
مل وارج الميزا ية وإليرها مل جا دب ال كومدة التد قدد أ تكدوك مشدمولة قدا وك الميزا يدة
الس وية.

.2 :0-05


وي بر أك ِّ
يتكر المقيموك ا عرض اق ار المالية ال امة للجرا او المتنتة وارج عمرية
الميزا ية ،وأك َّ
تقد أيلا إلي السرفة التشري ية وأك ت شر.



وسيشمل ذل القراراو المت رقة بسياساو ا فا ب د الموااقة عري الميزا ية.



وي بر أك تشمل اق ار المالية المترتبة عري هت القراراو التكاليف (واأاتراضداو) لكدل
مل س ة الميزا ية ال الية والس تيل الماليتيل التاليتيل .وتترتدب عردي هدت الم رومداو أيلدا
آ ار عري ركيزة المو وقية والمواز ة .PI-17 , PI-21

.5 :0-05


وي بر الت قق مل الم روماو المت رقة بداأل ر المدال لمقترحداو السياسدة ال امدة اد إطدار
هتا الب د مل أجل اأتسا مدع الم رومداو المت رقدة بال ندر  01ت دت الم يدار PI-5
(و ائق الميزا ية)  ،أف ارح اق ار المترتبة ا الميزا ية عري مبادراو السياسداو الجديددة
واأستاماراو ال امة الرئيسية الجديدة ،مل جميع الترييراو الرئيسية ا سياسة ا يراداو
و  /أو الترييراو الرئيسية ا برامر ا فا .
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.2 :0-05


وع دددما تك ددوك ه ددا ترييد دراو مقترح ددة م ددع تق ددديراو األ ددر الم ددال المق ددد إل ددي الس ددرفة
التشري ية أ ا إعداد الميزا ية ،يمكل أك ي تبرها المقيموك أساس التقييم.



وع دددما أ تكددوك ه ددا تقددديراو مقدمددة عرددي ا طددة إلددي السددرفة التشددري ية ،سددي تاج
المقيموك إلي الت قق مما إذا كا ت هت التقديراو م دة أ أ .وي رض الجدول 0-05
أد ا منترف ال اأو الت قد ت د .

اةدول  .1-15التغياات املقتحة مع التقةديرات املقدمةة إىل السةلطة التشةريعية
أثناء إعداد املينانية

الترييددراو المقترحددة مددع التقددديراو التد لددم تقددد إلددي السددرفة

التشري ية أ ا إعداد الميزا ية
التقديراو

تقديراو أعدت ا ال كومة ولكل لم تقد

التد د د ل د ددم
تد

ليسد ددت

الترييراو المقترحة مع التقديراو المقدمة
إلي السرفة التشري ية أ ا إعداد الميزا ية

جمي ا

جمي ا

إذا

عر د د د د د د د د ددي بال سبة  T+1،Tليسد ددت

جمي ا

كا د ددت األقددل T+2,، Tوبال س د ددبة جمي ا

سد د د تيل

لكد د د د د د د د ددل لرس د د واو الماليد ددة

إذا

عر د د د د د د د د ددي بال س د د د د د د ددبة

اق

الماليد د د د د ددة المراج ة

سد د د تيل

لكد د د د د د د د ددل ,T+2،

ت د د د د د د ددت

اق

الماليد د د د د ددة لرس د د د د واو

مدداليتيل السد د واو الاة د د د د ددة ت د د د د ددت

كا د ددت األقددل T+1 ،T T

ال د د د دداة

مدداليتيل السد د واو وبال س د د د د ددبة

المراج ة

ال د د د دداة

الماليد د د د د د د د ددة

المراج ة

ت د د د د د د د د د ددت

جد

أ

ت د د د د د د ددت الاة د د د د د د د د ددة

د

د

د

جد

ب
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د

د

المراج ة

.6 :0-05
 وايما ير عمرية مقترحة لتقييم الم روماو المت رقة باأل ر المال لسياسة ا يراداو
وال فقاو:
 -0يجدوز لرمقيمديل أك يبددؤوا بالو دائق المقدمدة إلدي السدرفة التشدري ية ودةل عمريدة الميزا يدة
قوددر سد واو تددم إ جازهددا .وعددادة مددا تقددد الو ددائق المقدمددة مبددادراو سياسدداو ا يددراداو
وا فا .
 -6إذا كدداك ه ددا عدددد م دددود مددل التريي دراو المقترحددة ،يمكددل لرمقيمدديل اعتبددارهم جمي ددا.
وستقو ب د ذل بدالت قق ممدا إذا كداك قدد تدم إعدداد تقدديراو األ در المدال ب سدبة ٪91
مل حي القيمة لرس ة المالية والس تيل الماليتيل التاليتيل.
 -3إذا كاك ه ا ال ديد مل الترييراو المقترحة ،يمكل لرمقيميل إ شا عي ة :هم ب اجة إلي
التركيز عري المقترحاو ذاو التأ ير األكار أهمية ومباارة عري ا يراداو أو ال فقاو .م
ستمل قدما كما هو موضح ا الفقرة (.)6
 -4كمددا يمكددل أك تقددد الو ددا ئق المقدمددة إلددي ال يئددة التشددري ية ترنينددا لجميددع الترييدراو اد
سياسددة ا يددراداو وا فددا الت د تمددت م ددت تقددديم الميزا يددة األويددرة .أح د أك مددل إليددر
المتوقع أك يشمل المقيموك تر الترييراو ا التقييم ،اق لرت ريق عري ا.
 -5وع دما أ تكوك ه ا تقديراو لرترييدراو اد سياسدة ا يدراداو أو ال فقداو المقدمدة إلدي
السرفة التشري ية ،سيت يل عري المقيميل الت قق ممدا إذا كا دت مقترحداو السياسداو قدد
وض ت ،وإذا كاك األمر كتل  ،ما إذا كا ت تقدديراو األ در المدال لترد المقترحداو قدد
أعددو أ أ .وع دد إعدداد التقدديراو مدل قبدل ال كومدة ولكدل لدم يدتم إحالت دا إلدي ال يئدة
التشددري ية ،سدديبدأ المقيمددوك كمددا هددو موضددح ا د الب ددديل ' '6و ' .'3وسددتكوك منددادر
الم روماو الرئيسية ه وزارة المالية ع د إعداد األ ر المال لمقترحاو السياسة ال امة أو
توحيدها ع دما ت د وحداو الميزا ية الفردية تقديرات ا لمجاأو السياساو الناصة بكدل
م ا.
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.2 :0-05
 ويجوز لرمقيميل الرجوع إلي الو ائق الت ت رض تقديراو الميزا يدة المتوسدفة األجدل عردي
ال ددو المب دديل اد د الو يق ددة بد د  02-والتوق دداو المت رق ددة بتكرف ددة دورة ال ي دداة ا جمالي ددة
لرمشاريع الكبرت عري ال و المبيل ا الو يقة . PI-11

.4 :0- 05
 كما يجب أك تكوك البيا او المادية متاحة لكدل مدل  Tو  T + 1و  T + 2لكدل مدل
ا يراداو وال فقاو لر نول عري درجة أ أو ب. ،

.01 :0-05
 وا حالة عد اقتدراح أف ترييدراو اد السياسدة (ا يدراداو والمندروااو) ،ي برد ع دئدت
تن يف هتا الب د ( )NAليست متاحة.

.00 :0-05
 وقد يرإلب المقيموك ا إعداد قائمة تدقيق (ا ظر الجدول  6-05عري سبيل الماال) و
 /أو است راض عي ة تست د إلي أكبر الوزاراو.
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اةةةدول  :2-15األثةةر املةةايل ملقتحةةات السياسةةات املقدمةةة أثنةةاء إعةةداد
املينانية.

االيرادات /تكلفة
املعلومات

وه د د د ددل تق د د د ددد المقترح د د د دداو

األثر املايل ( دينار
كويتي )

مجمدد د ددوع ا يد د د ددراداو الت د د د د

اسم املقتح

الوزارة

مقترحد د د د د د د د د د دداو

سياس د د د د د د د د د د د د د د د ددة
اأيراداو

يت يل جم ا لجميدع سد واو

الميزا ية

المجمد د د د د د د د د د ددوع

الفرع
ه د د د د ددل تق د د د د ددد المقترح د د د د دداو

مقترحد د د د د د د د د د دداو

التك دداليف الكامر ددة (بم ددا اد د

سياسة اأ فا

ذل د د د د التكد د د دداليف الجاريد د د ددة
لرمشاريع الرأسمالية) لجميع

س واو الميزا ية

المجمد د د د د د د د د د ددوع

الفرع

المجموع
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الفتة النمنية التغطية البيانات املطلوبة
مصادر

املعلومات

وزارة المالية

البيانات املطلوبة  /احلساب

التغطية

التوقيت
النمني

مقترح د دداو السياس د دداو المقدم د ددة م د ددل ميزا يد د د د د د د د ددة آو د د د د د د ددر د د د د د د ددة

الد د د ددوزاراو ود د د ددةل عمريد د د ددة المواز د د د ددة ال كومة
الس وية؛

س واو مالية كامرة

مقترح د دداو السياس د دداو المقدم د ددة م د ددل
الوزاراو وارج عمرية المواز ة؛

دليل عري أك مقترحاو السياساو يتم

حس د دداب تكاليف د ددا بالكام د ددل وتش د ددمل
التكاليف المتكررة لمشاريع اأسدتامار
الرأسد ددمال لس د د ة الميزا يد ددة والس د د تيل

الماليتيل التاليتيل؛

البعد  .2-15تبني استاتيجية املالية العامة
احلد األدنى ملتطلبات الدريات

وقددد اعتمدددو ال كومددة ،وعرضددت عرددي ال يئددة التشددري ية ،و ش ددرو
اسددتراتيجية ماليددة حاليددة تتلددمل إلايدداو وأهدددااا ماليددة كميددة صددري ة
تست د إلي الوقت ،إلي جا ب أهدال وعية عري األقل لرسد ة الماليدة

والس تيل الماليتيل التاليتيل.

قد اعتمدو ال كومة وقدمت إلي السرفة التشري ية استراتيجية مالية

حاليددة تتلددمل أهدددااا ماليددة كميددة أو وعيددة عرددي األقددل لرس د ة الماليددة

والس تيل الماليتيل التاليتيل.

قددد أع دددو ال كومددة أس ددتندام ا ال ددداور اسددتراتيجية مالي ددة حالي ددة
تشمل أهدااا وعية لرسياسة المالية.

األدا اقل مل متفرباو الدرجة جد

الدرية

أ

ب
جد
د
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إرشادات قياس البعد
.0 :6-05
 ويقدديم هددتا الب ددد مدددت إعددداد ال كومددة أسددتراتيجية ماليددة ت دددد األهدددال الماليددة لرسد ة
المالية عري األقل والس تيل الماليتيل التاليتيل.
 وتشدمل اأسددتراتيجية الماليددة الجيدددة صددياإلة أهددااا عدديددة أو أهدددااا أو ماادراو سياسددة
(مال مستوت التدوازك المدال ) أو مجمدوع ال فقداو أو ا يدراداو ال كوميدة والتريدراو اد
رصيد األصول والننو المالية.

.6 :6-05

 ويمكل تقديم استراتيجية مالية كبياك رسم أو وفة رسمية م ددة كأهددال ضدمل و دائق
الميزا ية الس وية ،أو كقواعد مالية ت دد مل وةل التشريع.

.1 :6-05

 وإذا وضد د ت قواع ددد مالي ددة اد د التش ددريع ،ات ددا ت تب ددر حديا ددة ،بن ددرل ال ظ ددر ع ددل ت دداريخ
إدوال ا ،ما دامت تاوت ا اأعتبار مل جا ب ال كومة والسرفة التشري ية.
 إذا تم تجاهل القواعد ع د وضع السياسة المالية والميزا ياو ،امل إليدر الم قدول الت امدل
م ا عري أ ا ت كس اأستراتيجية المالية ال الية.

.2:6-05

 وا حالة عد وضع استراتيجية مالية ،أو أ ترف اأستراتيجية المالية ال كومة المركزيدة
بأكمر ا ،ي بر ع دئت تن يف هتا الب د " د ".

التوقيت والتغطية ومتطلبات البيانات
مصادر املعلومات

متطلبات  /حساب
البيانات

التغطية

التوقيت

وزارة المالية

دليل عري اسدتراتيجية ماليدة ،ميزا يد د د د د د د د د د د د د د د ددة السد د د د د ة المالي د د د ددة

الرئيس

أو بيدداك القواعددد الماليددة ،أو

مكتددب رئدديس الددوزرا  /إمددا ا د و يقددة قائمددة بددتات ا ،ال كومة
أهدال م دددة ضدمل و دائق
الميزا ية الس وية
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األويرة الكامرة

البعد  .3-15اإلبغ عن النتائج املالية
احلد األدنى ملتطلبات الدريات

قدمت ال كومة إلي السدرفة التشدري ية و شدرو مدع الميزا يدة السد وية تقريدرا يندف

الدرية

التقد الم قق مقابل استراتيجيت ا الماليدة ويقدد تفسديرا ألسدباب أف ا درال عدل

أ

األهدال والراياو الم ددة .وي دد التقرير أيلدا ا جدرا او التد ت تدز ال كومدة
اتناذها لم الجة أف ا راااو  ،عري ال و الم نوص عريه ا التشريع.

قدددمت ال كومددة إلددي السددرفة التشددري ية إلددي جا ددب الميزا يددة السد وية تقريدرا ينددف

ب

التقدد الم قددق مقابددل اسددتراتيجيت ا الماليددة ويقددد اددرحا ألسددباب أف ا درال عددل

األهدال والراياو الم ددة.

ت د ال كومة تقريرا داوريا عدل التقدد الم قدق اد اسدتراتيجيت ا الماليدة .وقدد أعدد

جد

هتا التقرير عري األقل لرس ة المالية األويرة الم جزة.

د

األدا أقل مل متفرباو الدرجة جد

إرشادات قياس البعد
.0 :1-05

 ويقيم هدتا الب دد مددت إتاحدة ال كومدة  -كجدز مدل و دائق الميزا يدة السد وية المقدمدة إلدي
السرفة التشري ية  -تقييم إ جازات ا مقار ة بأهداا ا المالية الم ر ة وإلايات ا.

 وي بر د أك يتلددمل التقيدديم أيلددا اددرحا ألف ا راادداو عددل األهدددال والرايدداو الموااددق
عري ددا ال ددة ع ددل ا ج ددرا او التند د ي ية المقترح ددة .وي برد د أك تش ددير ا ج ددرا او إل ددي
مبادراو م ددة ترتب مباارة بت سيل ال تائر المالية.

 .6 :3-05إذا لم يتم وضع استراتيجية مالية ،ايجب تن يف هتا الب د عري أ ه إلير متاح.

التوقيت والتغطية ومتطلبات البيانات
مصادر

املعلومات

متطلبات  /حساب البيانات

التغطية

التوقيت
النمني

وزارة المالية تقري د د ددر ع د د ددل التق د د ددد الم د د ددرز اد د د د مواج د د ددة ميزا يد د د د د د د ددة السد د ة المالي ددة
اأس ددتراتيجية المالي ددة أو القواع ددد أو األه دددال ال كومة

الم ددة ا و يقة الميزا ية الس وية.
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ألويد د د د د د د د د د د د د د ددرة
المتكامرة

 .PI-16املنظور املتوس األيل يف إعداد مينانية النفقات
حول املوشر
 يب

هتا الماار إلي أف مدت تدم تفدوير ميزا يدة ال فقداو عردي المددت المتوسد ضدمل

سقول فقاو ميزا ية واض ة عري المدت المتوس .
 كما أ ا تدرس إلي أف مدت تستمد الميزا يداو السد وية مدل التقدديراو المتوسدفة األجدل
ودرجة الموا مة بيل النف اأستراتيجية المتوسفة األجل وتقديراو الميزا ية.


أ ه ي توف عري األب اد األرب ة التالية ويستند طريقة ( M2المتوس ) لتجميع درجاو
الب د:
الب د  .0-02تقديراو ال فقاو المتوسفة األجل
الب د  .6-02سقول ا فا متوسفة األجل
الب د  .3-02موا مة النف اأستراتيجية والميزا ياو المتوسفة األجل
الب د  .4-02اتسا الميزا ياو مع تقديراو الس ة السابقة.

األثر على نتائج املينانية
 ويدعم الم ظور المتوس األجل بشأك الميزا ية اأ لباط المال الكر عل طريق تأسديس
تقديراو س ة مالية مقبرة توار و األساس لمننناو الميزا ية ا المستقبل.
 وي زز ذل إمكا ية الت با بقدر أكبر اد منننداو الميزا يدة وتنفدي ال فقداو وت ديدد
األولوياو ،ويمكل ال كومة والبرلماك والجم ور مل تتبع قراراو سياساو ا فا .
 وكايرا ما تمتد اق دار المترتبدة عردي السياسداو إلدي مدا هدو أب دد مدل سد ة الميزا يدة ال اليدة،
ويتيح م ظور متوس األجل آ ارا أكار وضوحا عري الس واو المقبرة.
 ويمكل لرم ظور المتوس األجل أيلا أك يوار إطارا أكار اائدة دارة الترييراو ا ضااية

ا تننيص الموارد.
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إرشادات قياس املوشر
.0 :02

 وتترتددب عرددي قددراراو سياسددة ا فددا آ ددار مت ددددة الس د واو وي بر د موا مت ددا مددع تددواار
الموارد ا الم ظور المتوس األجل.

 يجب أك تكوك تيجة تقديراو ال فقاو متسقة مدع المجداميع الماليدة الم دددة مدل ودةل
استراتيجية مالية ( الت تم ال ظر اي ا ا ماار  : PI-15اأستراتيجية المالية ).

 كما يجب أك تكوك متسقة مع توق او ا يراداو ومتفرباو ميزا ية سياسة ا فا
الجارية (الت تم ال ظر اي ا ا  :PI-14توق او اأقتناد الكر والتوق او المالية).

.6 :02

 وي برد أك تددوار التقددديراو لرسد واو التد تر د سد ة الميزا يددة ا د ميزا يددة متوسددفة األجددل
قيودا مالية واقا لةستراتيجية المالية ،الة عل تواير األساس لمننناو ميزا يدة السد ة
المقبرة عري المستوت ا جمال والوزارة.
 وي بر د ت دددي تقددديراو الميزا يددة المتوسددفة األجددل س د ويا ،اسددت ادا إلددي ميزا يددة الس د ة
السابقة وتقديرات ا ،مل وةل عمرية تتسم بالشفااية ويمكل الت با ب ا.
 وي برد د موا م ددة مقترح دداو سياس ددة ا ف ددا المقدم ددة إل ددي ال كوم ددة م ددع أه دددال السياس ددة
الم ددة الم تمدة وتكرفة النف اأستراتيجية.

.1 :02

 أمددا المس ددائل األوددرت المت رق ددة با ان دداح عددل ا ط ددار المتوس د األجددل والموااق ددة عري دده
اترفي ا مااراو أورت مال م توياو و ائق الميزا ية ،الت يرفي ا ماار األدا ،PI-5
واأل ر المال لرتريراو ا السياساو ا ماار  ،PI-15وموااقة السرفة التشري ية


ا  ، PI-18وم روماو عامة عل الميزا ية ا .PI-9
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البعد  .1-16تقديرات النفقات املتوسطة األيل
احلد األدنى ملتطلبات الدريات

ت رض الميزا ية الس وية تقديراو ال فقاو لرسد ة الماليدة والسد تيل المداليتيل

التاليتيل حسب التن يف ا دارف واأقتنادف والبرامج (أو الوظيف ).

ت رض الميزا ية الس وية تقديراو ال فقاو لرسد ة الماليدة والسد تيل المداليتيل
التاليتيل المنننتيل حسب التن يف ا دارف والتن يف اأقتنادف.

وت رض الميزا ية الس وية تقديراو ال فقاو لرس ة المالية والس تيل الماليتيل

التاليتيل حسب التن يف ا دارف أو اأقتنادف.
األدا أقل مل متفرباو الدرجة جد

الدرية
أ
ب
جد
د

إرشادات قياس البعد
0 :0-02

 يقيم هتا الب د مدت إعداد وت دي تقديراو الميزا ية المتوسفة األجل كجز مل عمريدة
الميزا ية الس وية.

 ي دددل إعددداد التقددديراو المتوسددفة األجددل إلددي ت زيددز اأ لددباط المددال وت سدديل إمكا يددة
الت با بمننناو الميزا ية.

 ي بر د د تن د د يف التقد ددديراو المتوسد ددفة األجد ددل حسد ددب التن د د يف ا دارف واأقتند ددادف
والبرامج أو الوظيف الرايع المستوت.
 يجددب أك ي دددد التند يف ا دارف رؤوس اعتمدداداو الميزا يددة ذاو النددرة  -عرددي سددبيل
الماال ،الوزارة أو اأدارة.
 ولتزويددد الددوزاراو ومددديرف البددرامر بالمرو دة ا د إدارة اللددروط المفروضددة عرددي الميزا يددة
واأستجابة ل ا ا حدود سقول ا فا الناصة ب م ،يمكل أك يكوك التند يف حسدب
ال وع اأقتنادف ،حسب المستوت الاا اق مل إحنائياو مالية ال كومة (الم ادل)
(كما هو مفبق ا إطار ماار  PI-2.2تائر مكو او اأ فا حسب وع اأقتناد ).
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التوقيت والتغطية ومتطلبات البيانات
متطلبات  /حساب

مصادر املعلومات
تقديراو الميزا ية الس وية

البيانات

التغطية

التوقيت
النمني

تقددديراو الميزا يددة المتوسددفة ميزا ية ال كومة

الميزا يد د د د د د ددة األويد د د د د د ددرة

التند د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د يف ا دارف

التشري ية

األجد د د د ددل من د د د د د فة حسد د د د ددب
واأقتن د ددادف والبرامجد د د أو

المقدمد د د د د د ددة لرسد د د د د د ددرفة

الوظيف

البعد  .2-16سقو
التسجيل

اإلنفاق متوسطة األيل.

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

يددتم اعتمدداد سددقول اأ فددا اأجمددال والددوزارف لس د ة الميزا يددة والسد تيل المدداليتيل

التاليتيل مل قبل ال كومة قبل إصدار ت ميم الميزا ية الدورف األول.

يددتم اعتمدداد سددقول اأ فددا اأجمددال لسد ة الميزا يددة والس د تيل المدداليتيل التدداليتيل
وال دددود القنددوت لرددوزارة لس د ة الميزا يددة مددل قبددل ال كومددة قبددل إصدددار ت مدديم

الميزا ية الدورف األول.

يتم اعتماد سقول اأ فا اأجمال لس ة الميزا ية والس تيل الماليتيل التاليتيل مل
قبل ال كومة قبل إصدار ت ميم الميزا ية الدورف األول.

الدرية
أ
ب
جد
د

األدا اقل مل متفرباو الدرجة جد.

إرشادات قياس البعد
0 :6- 02

 يقدديس هددتا الب ددد مددا إذا كا ددت ال دددود القنددوت لر فق دداو تفبددق عر ددي التقددديراو التدد
تندرها الوزاراو للماك أك تكوك ال فقاو ب د س ة الميزا ية متسدقة مدع السياسدة الماليدة
لر كومة وأهدال الميزا ية.
 ي برد إصددار هدت ال ددود إلدي الدوزاراو قبدل توزيدع ت مديم الميزا يدة األول ع دد بددد دورة
إعداد الميزا ية الس وية.
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 وينتردف هددتا الب ددد عددل الب ددد ( PI-17.2توجي دداو بشددأك إعددداد الميزا يددة) أل دده ي تبددر
اق د سددقول الميزا يددة المتوسددفة األجددل ،ا د حدديل يسددمح مااددر  PI-17.2ب دددود
ميزا ية ا فا الس وية أو المتوسفة األجل.

التوقيت والتغطية ومتطلبات البيانات
مصادر املعلومات

متطلبات  /حساب
البيانات

التغطية

التوقيت
النمني

 توجي د د د د دداو رس د د د د ددمية أو تد د دداريخ سد د ددقول الميزا يد د ددة ميزا يد د د د د د د د د د د ددة الميزا ي ددة األوي ددرة
ت ريمداو بشدأك السدقول الم تمدة

لروزاراو

 ت ميم المواز ة

تفاصد دديل الترفيد ددة وا طد ددار

ال كومة

الزم لسقول الميزا ية

المقدمددة لرسددرفة

التشري ية

تد د د دداريخ إصد د د دددار ت مد د د دديم

الميزا يد د د ددة الد د د دددورف األول

لر د د د د د د د د د د د د ددوزاراو وا داراو

وال يئاو.

البعد  .3-16مواءمة امط االستاتيجية واملينانيات املتوسطة األيل

التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

يجددرف إع ددداد النف د اأس ددتراتيجية المتوسددفة األج ددل وتكاليف ددا بال س ددبة لم ظ ددم

الدوزاراو .وتتفدق م ظدم مقترحداو سياسددة ا فدا اد تقدديراو الميزا يدة المتوسددفة
األجل الم تمدة مع النف اأستراتيجية.

يجرف إعداد وف استراتيجية متوسفة األجل لم ظم الوزاراو ،وتتلمل م روماو

عددل التكدداليف .وتتفددق إلالبيددة مقترحدداو سياسدداو ا فددا ا د تقددديراو الميزا يددة
المتوسفة األجل الم تمدة مع النف اأستراتيجية.

يج ددرف إع ددداد وفد د اس ددتراتيجية متوس ددفة األج ددل ل ددب ض ال ددوزاراو .وتتف ددق ب ددض

مق ترحاو سياساو ا فا ا تقديراو الميزا ية الس وية مع النف اأستراتيجية.

الدرية
أ
ب
جد
د

األدا اقل مل متفرباو الدرجة جد
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إرشادات قياس البعد
.0 :1-02

 يقدديس هددتا الب ددد مدددت توااددق مقترحدداو سياسدداو ا فددا الموااددق عري ددا مددع النف د
اأستراتيجية لروزارة أو اأستراتيجياو القفاعية.

 ي بر لرنف اأستراتيجية أك ت دد الموارد الةزمة لت قيق األهدال المتوسفة والفويرة
األجل والمنرجاو وال تائر المقررة.

 يت دداول تقري ددر األدا ( PI-8م روم دداو األدا لتق ددديم الن دددماو) ا ب ددةغ ع ددل ال ددواتر
وال تائر.

 ي بر أك ت دد النف التكداليف المترتبدة عردي األتزامداو ال اليدة المت رقدة بالسياسداو،
بمددا ا د ذل د أف ر دراو ا د التمويددل  ،الددة عددل إعفددا األولويددة لمقترحدداو سياسدداو
ا فا الجديدة الت تتمااي مع أهدال السياساو ال كومية.

 ي بر أك تتلمل الم رومداو المت رقدة بالتكداليف ال فقداو المتكدررة والتكداليف الرأسدمالية
واق ار المترتبة ا المستقبل عري التكداليف المتكدررة لةلتزامداو اأسدتامارية ،الدة عدل
كل مندر لرتمويل.

 وا د حدديل أك النف د القفاعيددة تميددل إلددي أك تكددوك طموحددة ،اددتك اق ددار المترتبددة عرددي
التكاليف ي بر أك تكوك واق ية.

 ي بر أك تأوت ا ال سباك أهدال السياسة المالية لر كومة والقيود المالية الت تفرض ا
هت األهدال عري اتناذ القراراو المت رقة بال فقاو.

 وس ددت د الموا م ددة ب دديل النفد د اأس ددتراتيجية وتق ددديراو الميزا ي ددة ع دددما ترفد د ف ددس
األهدال أو المبادراو أو األ شفة أو البرامر ذاو النرة.

.6:1-02

 قد تستند البرداك الت أدورت بر امجا مت دد السد واو أو الميزا يدة عردي أسداس األدا
منفر او وطرائق منترفة لوضع النف المتوسفة األجل وتكرفت ا وت فيتها.

 ولددتل  ،ي برد لرمقيمدديل أك يست اضددوا عددل ا ادداراو إلددي البددرامر المتوسددفة األجددل ،أو
ائاو الميزا ية األورت القائمدة عردي األدا  ،بددأ مدل النفد اأسدتراتيجية والقفاعيدة اد

هتا الماار ،حسب اأقتلا .
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التوقيت والتغطية ومتطلبات البيانات
متطلبات  /حساب

التغطية

الفتة النمنية

مصادر املعلومات

وزارة المالي د ددة  /التنف د ددي (أو  النف اأستراتيجية أو ميزا ية ال كومة
استراتيجياو القفاع
الكياك الم ادل)

آودددر ميزا ي ددة مقدم ددة

قفاعاو الوزاراو الكبيرة

البيانات

 مقترحاو الميزا ية

لرسرفة التشري ية

البعد  .4-16اتساق املينانيات مع تقديرات السنة السابقة
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

تقددد و ددائق الميزا يددة اددرحا لجميددع الترييددراو ا د تقددديراو ال فقدداو بدديل الميزا يددة

المتوسفة األجل األويرة والميزا ية ال الية المتوسفة األجل عري مستوت الوزارة.

وتقددد و ددائق الميزا يددة اددرحا لم ظددم الترييددراو ا د تقددديراو ال فقدداو بدديل الس د ة
الاا ية مل آور ميزا ية متوسفة األجل والس ة األولي مل الميزا ية المتوسدفة األجدل

ال الية عري مستوت الوزارة.

وتقد و ائق الميزا ية ارحا لب ض الترييراو ا تقديراو ال فقاو بيل الس ة الاا ية
مددل آو ددر ميزا يددة متوس ددفة األج ددل والس د ة األول ددي م ددل الميزا يددة المتوس ددفة األج ددل

ال الية عري المستوت ا جمال .

الدرية
أ
ب
جد
د

األدا أقل مل متفرباو الدرجة جد

إرشادات قياس البعد
0 :2-02


يقدديم هددتا الب ددد مدددت وضددع تقددديراو ال فقدداو ا د الميزا يددة المتوسددفة األجددل األويددرة

األساس لرميزا ية المتوسفة األجل ال الية.
 سيكوك هتا هو ال ال إذا أمكل تفسدير كدل تبدايل اد ا فدا بديل السد واو المقابردة اد
كل ميزا ية متوسفة األجل بشكل كامل وم دد كميا.
 وإذا كاك مل الممكل التوايق بيل اأوتةااو وادرح ا ،ادتك ذلد يددل عردي أك الميزا يدة
المتوسفة األجل ت مل ك مرية دي اميكية ،مع كل ميزا ية أحقة ب ا عري سابقت ا.
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 وهو يشير إلي أك التنفي عري المدت المتوس هو جز أ يتجزأ مل إعدداد الميزا يداو
ويوار وسيرة لت زيز اأ لباط المال إلي ما ب د س ة واحدة.
 وقد تتلمل تفسيراو الترييراو مل الميزا ية المتوسفة األجل لرس ة السابقة إااراو إلي
التريراو ا ظرول اأقتناد الكر  ،وت قيح المتريدراو والم دامةو ال امدة ،والترييدراو
ا أولوياو السياسة ال امة وا فا ال كومية.

.6:2-02
 وايما يت رق بالشكل المراد تقديمه ،يمكل تقديم هت الم روماو ا اكل جدول يسر
اللددو عرددي التريي دراو المنترفددة بدديل الس د واو المقبرددة الم روضددة ا د الميزا يددة السددابقة
والميزا يد ددة ال ائيد ددة المقدمد ددة إلد ددي السد ددرفة التشد ددري ية ،بمد ددا ا د د ذل د د أف تريي د دراو ا د د
اأاتراضاو ،والترييراو الرئيسية ا السياساو والت ديةو.
 سيكوك مال هتا الجدول مما ة لرجدول الوارد ا الجدول .6-04

التوقيت والتغطية ومتطلبات البيانات
مصادر

املعلومات

وزارة المالية

املتطلبات/حساب
البيانات

مقترحاو الميزا ية.

التغطية

أكبر قفاع الوزاراو

النمنية

ميزا ي د د د د د د د د د د د د د د د ددة "آو د د د د ددر ميزا ي د د د د ددة

و دد د د د د د ددائق الميزا يد د د د د د د ددة ا د د د ددرح اأوتةا د د د دداو ب د د د دديل ال كومة
الس وية

الفتة

الميزا يد ددة المتوسد ددفة األجد ددل

األوي د ددرة والميزا ي د ددة ال الي د ددة

المتوسفة األجل .

متوسفة األجل" و

"الميزا ي د د د د د د د د د د د د د د د د ددة
المتوس ددفة األج ددل
ال الية"

بال سبة لرم يار " 4-02الميزا ية األويرة متوسفة األجل" تت رق بالميزا ية الت أقرت ا السرفة
التشري ية لرس ة المالية الم ت ية ا آور س ة و "الميزا ية ال الية المتوسفة األجل" تت رق
بالميزا ية الت أقرت ا السرفة التشري ية لرس ة المالية ال الية.
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 .PI-17منهج إعداد املينانية
حول املوشر

 يقيس هدتا الماادر ا اليدة مشداركة أصد اب المندر ة الم يديل اد عمريدة إعدداد الميزا يدة،
بما ا ذل القيادة السياسية ،وما إذا كا ت هت المشاركة م ظمة وا الوقت الم اسب.

 أ دده ي تددوف عرددي األب دداد الاة ددة التاليددة ويسددتند طريقددة ( M2المتوسد ) لتجميددع درجدداو
الب د:

الب د  .0-07البر امر الزم

عداد الميزا ية

الب د  .6-07إرااداو بشأك إعداد الميزا ية

الب د  .3-07تقديم الميزا ية إلي السرفة التشري ية

األثر على نتائج املينانية

 تكفددل عمريددة الميزا يددة الم ظمددة تددواير وقددت كددال وم رومدداو عددل ا جددرا او واأاتراضدداو
لرسماح بوضع مقترحاو الميزا ية مع مراعاة جميع ال وامل ال امة.

 ويزيددد ذل د مددل احتمددال أك تدددعم ال مريددة اأ لددباط المددال  ،وتنندديص المددوارد بكفددا ة،
وتقديم الندماو بكفا ة.

 وإذا لددم تكددل ه ددا م رومدداو كاايددة قبددل إعددداد مقترحدداو الميزا يددة ،أو عددد كفايددة الوقددت
الةز لتقديم تقارير مدروسة بالكامل ،تزداد ارص المقترحاو الل يفة وإلير المدروسة ،مما

يقوض ال تائر الم تمرة ل تائر الميزا ية.

إرشادات قياس املوشر
.0 -06

 ا حيل أك وزارة المالية ( أو ما ي ادل ا مدل الج داو ال كوميدة ) تكدوك عدادة مسداولة عدل
عمرية إعداد الميزا ية الس وية  ،اتك المشاركة الف الة مل قبل الوزاراو األورت أو وحدداو

الميزا ية  ،وكتل مل قبدل السدرفة الت فيتيدة  ،مادل مجردس الدوزرا ( أو هيئدة م ادلدة ) إلدي

أف مدت ت كس الميزا ية أولوياو اأقتناد الكر والمال وال فقاو وا يراداو.

 وتتفرب المشاركة الف الة عمرية مواز ة متكامرة مل أعري إلي أسفل ومل أسدفل إلدي أعردي ،
تشدمل المشداركة مدل كددل طدرل بفريقدة م ظمددة واد الوقدت الم اسددب  ،واقدا لجددول زم د

م دد مسبقا عداد الميزا ية.
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6 -06

 وألإلراض هتا الماار ،اتك وحداو الميزا ية ه تر الت تت مل مباارة مساولية ت فيت
الميزا ية ،بما يتمااي مع سياساو ا فا  ،وتترقدي مباادرة األمدوال أو ا ذك بت فاق دا مدل

السرفة التشري ية.

 وأ ي بر أك تدرج ا التقييم الوحداو ال كومية الت تقد تقارير وتترقي تمويل الميزا ية
عري ا مل وةل الوزارة األ .

.1 -06

 ويرف د هددتا المااددر كددل جددز مددل الميزا يددة الس د وية لر كومددة ،سددوا أكا ددت متكامرددة أ
تستند عمرياو م فنرة.

 ومل ال احية الماالية هتا مكفول مل ودةل عمريدة ميزا يدة واحددة أو موحددة وذاو الندرة
بددالت ميم (الت دداميم) التد ترفد إجمددال ا يددراداو ال كوميددة ،ال فقدداو الجاريددة وال فقدداو
الرأسمالية ،والت ويةو  ،والتمويل  ،وهرم جرا.

 واد ال دداأو التد ت قسددم اي ددا ال مريددة إلددي أجددزا منترفددة ،كمددا ي ددد مددع الميزا يدداو
الجارية والرأسمالية ،ي بر تربية متفرباو التقدير لكل عمرية مل ال مرياو الم فنرة.

.2-06

" المشاركة م ظمة وا الوقت الم اسب" ت

أك مشاركة أص اب المنر ة الم ييل ا

عمرية إعداد المواز ة يتم التنفي ل دا وت ظيم دا وت فيدتها مدع إاد ار مسدبق كدال أتنداذ
ا جددرا او المفروبددة ا د إطددار زم د واق د  ،أف دوك تددأوير الددتف قددد يددا ر عرددي إعددداد

التقديراو التفنيرية لوحداو الميزا ية.
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البعد  1-17الننامج النمني للمينانية
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

يوجد جدول زم واضح لرميزا ية الس وية يتم التقيد به عموما ويسمح لوحدداو الميزا يدة

الدرية

بستة أسابيع عري األقل مل استة ت ميم الميزا ية مل أجدل اسدتكمال تقدديرات ا التفنديرية

عري و مجد ا الوقت الم دد.

يوجد جدول زم واضح لرميزا ية الس وية ويتم التقيد بده إلدي حدد كبيدر .ويسدمح الجددول

الزم د لوحددداو الميزا يددة بأرب ددة أسددابيع عرددي األقددل مددل اسددتة ت مدديم الميزا يددة .وتمكددل
م ظم وحداو الميزا ية مل استكمال تقديرات ا التفنيرية ا الوقت الم دد.

ويوجد جدول س وف لرميزا ية وتتوااق ب ض وحداو الميزا ية م ه وتف بالمواعيدد ال ائيدة

أستكمال التقديراو.

ب
جد
د

األدا أقل مل المفروب لردرجة جد

إرشادات قياس البعد
.0 :0-06

أ

 ويقيم هتا الب د ما إذا كاك ه ا بر امر زم

ابت لرميزا ية ومدت التقيد به.

 وقد تبدأ وحداو الميزا ية ،مل ال احية ال مرية ،ال مل عري إعداد تقدديراو الميزا يدة قبدل
وقت أبكر بكاير مل بداية الجدول الزم لرميزا ية ،ولكل مل الم م أك تتداح ل دا الوقدت
الكدداا

عددداد مقترحات ددا التفندديرية لرميزا يددة واقددا لرتوجي دداو ،بمددا ا د ذل د سددقول

فقاو الميزا ية ،مل ت ميم الميزا ية (الميزا ياو) ،إذا صدر.

 وقد تادف التأويراو ا ال مرية وتمرير الميزا ية إلي عدد اليقديل بشدأك ال فقداو المواادق
عري ا وتادف إلي تأور ب ض األ شفة ال كومية ،بما ا ذل ال قود الرئيسية.

.6 :0-06

 ي تاج المقيموك إلي ت ديد ما إذا كاك ه ا قدا وك حددي لرميزا يدة (أو لدوائح لرميزا يدة)

ي دد المبادئ األساسية ل مرية إعداد الميزا ية ،بما ا ذل ا جرا او الرئيسية واألطدر

الزم ية وجدول الميزا ية.

 وا ب ض البرداك يندر جدول إعداد الميزا ية س ويا كجز مل الت ميم األول .

188

1 :0-06
 ي

منفرح "عموما وترتز إلي حد كبيدر إلدي" أك إلالبيدة ا جدرا او المتندتة اد األطدر

الزم ية الموص ب ا.
 وا حيل أك التدأوير لبلد ة أيدا مدل تداريخ م ديل قدد يكدوك مقبدوأ ،ي تداج المقيمدوك إلدي
ت ديددد مددا إذا كدداك قددد تددم احتددرا أإلربيددة الم ددايير الم ددددة ا د جدددول الميزا يددة لرس د ة
الم ية عري األقل.
 وبال سددبة لر تيجددة أ  ،يجددب م د ح وحددداو الميزا يددة سددتة أسددابيع عرددي األقددل أسددتكمال
تقديرات ا التفنيرية ؛ ولر نول عري درجة ب  ،أرب ة أسابيع.
 وا سيا هتا الب د ،ي بر عد الت امل مع "عموما وبشدكل عدا إلدي حدد كبيدر" .وذلد
لرتأكد مل أك التقديراو ل ا قيمة حقيقية وت في األولوية.

2 :0-06
 وي د "جدددول زم د واضددح لرميزا يددة السد وية" أك الماادراو الرئيسددية لر مريددة والتوقيددت
الم اسب يتم إعدادها دوك أف اكو وتتبع.

5 :0-06
 وحيامددا يوجددد أكاددر مددل ت مدديم واحددد لرميزا يددة (عرددي سددبيل الماددال ،يدددعو إلددي ا فددا
والموااقة عري اأدوار ،والاا يدعو إلي تقديراو بمجرد الموااقة عردي سدقول ا فدا
 /اأدوار).
 ي بر أك يست د الوقت المننص عداد تقديراو مفنرة لرميزا ية إلي ذل الت توارها
جميع الت ميماو ذاو النرة.
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التوقيت والتغطية ومتطلبات البيانات
مصادر املعلومات

املتطلبات/حساب البيانات

وزارة الماليد د د د د د ددة ( اد د د د د د ددئوك  -البر امر الزم لرميزا ية

 -عدددد أسددابيع المنننددة لوحددداو

الميزا ية )

التغطية

النمنية

ميزا ية ال كومة آو د د د د ددر ميزا ي د د د د ددة

بالت دداوك مددع أكبددر وحددداو الميزا ي د د د د ددة أس د د د د ددتكمال تق د د د د ددديرات ا

صرل ا الميزا ية.

الفتة

التفنيرية

قد دددمت لرسد ددرفة
التشري ية

 -المواعيد الف رية (توقيت) لرمراحل

(ا جد د د درا او) اد د د د عمري د د ددة إع د د ددداد
الميزا ية ،مقار ة بالتواريخ األصرية ا

جدول الميزا ية

 م ت د د د ددوت الت ميم د د د دداو المت رق د د د ددةبتعداد التقديراو التفنيرية

البعد  2-17إرشادات بش ن إعداد املينانية
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

ين دددر ت م دديم أو ت ميم دداو ا ددامرة وواضد د ة لرميزا ي ددة لوح ددداو الميزا ي ددة ،التد د ترفد د

مجموع فقاو الميزا ية لرس ة المالية الكامرة .ت كس الميزا ية سقول الوزارة الت وااق

عري ا مجرس الوزرا (أو ما ي ادل ا) قبل توزيع الت ميم عري وحداو الميزا ية

الدرية
أ

ويندددر ت مدديم أو ت ميمدداو اددامرة وواض د ة لرميزا يددة لوحددداو الميزا يددة ،الت د ترف د

مجموع فقاو الميزا ية لرس ة المالية الكامرة .وت كس الميزا ية سقول الوزارة المقدمدة

إلي مجرس الوزرا (أو مدا ي ادل دا) .ويمكدل أك تدتم الموااقدة عردي ال ددود القندوت مدل
قبددل مجرددس الددوزرا ب ددد توزيددع الت مدديم عرددي وح ددداو الميزا ي ددة ولكددل قبددل أك ت ت د د

ب

وحداو الميزا ية مل تقديم ا.

وين دددر ت م دديم أو ت ميم دداو الميزا ي ددة إل ددي وح ددداو الميزا ي ددة ،بم ددا اد د ذلد د ال دددود
القنوت لرمجاأو ا دارية أو الوظيفية.

جد
د

األدا أقل مل متفرباو الدرجة جد
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إرشادات قياس البعد
.0:6-06
 يقدديم هددتا الب ددد وضددوح واددمولية التوجي دداو مددل أعرددي إلددي أسددفل بشددأك إعددداد تقددارير
الميزا ية.
 وهددو يف ددص ت ميمدداو المواز ددة  ،أو مددا ي ادل ددا  ،لت ديددد مددا إذا كا ددت ه ددا توجي دداو
واض ة بشأك عمرية إعداد الميزا ية  ،بما ا ذل ما إذا كا ت سقول ا فا أو حدود
تننيص أورت موضوعة لروزاراو أو وحداو الميزا ية األورت أو المجاأو الوظيفية.
 وي بر ترفية ميزا ية الس ة المالية المقبرة بأكمر دا (والسد واو الةحقدة ذاو الندرة لد ظم
الميزا ية المتوسفة األجل) ا التوجي او المقدمة ا الت ميم.

.6:6-06
 ولتج ددب إجددرا تريي دراو ا د الر ظدداو األويددرة عرددي مقترحدداو الميزا يددة ،مددل الم ددم أك
تشار القيادة السياسية ب شاط ا وضدع منننداو كامردة ألولويداو ا فدا مدل مرحردة
مبكرة مل عمرية إعداد الميزا ية.
 وي بر الشروع ا ذل مل وةل است راض واعتماد ال دود القنوت ا ت ميم الميزا ية
 ،إما بالموااقدة عردي ت مديم الميزا يدة أو بالموااقدة عردي اقتدراح سدابق بشدأك ال دد األقندي
لرسددقول  -عرددي سددبيل الماددال ،اد و يقددة توق دداو الميزا يددة أو ظددرة ماليددة أو إطددار مددال
م تمد متوس األجل.
 وينترددف هددتا الب ددد عددل مااددر  PI-16.2الددتف أ يأوددت اد اأعتبددار إأ مددا إذا كا ددت
ال كومة ت دد سقول ا فا المتوسفة األجل.
 وأ يتفرب هتا الب د سقواا لميزا ياو اأ فا متوسفة األجل  ،ولك ه يقيم اق اعما إذا
كا ت سقول اأ فا الس وية أو متوس األجل قد وض ت.
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.1:6-06
 الفر بيل الدرجاو ب و جد يكمل ا امولية ووضوح الت ميماو .ويت ديل توضديح ذلد
وإ باته ا تقرير التقييم.

.2:6-06
 وتشير األسقف إلي اعتماداو الميزا ية القنوت ا راادية النادرة لوحداو الميزا ية اد
وقت مبكر مل عمرية إعداد الميزا ية كأساس عداد مقترحاو الميزا ية التفنيرية.
 ويمكل ب د ذل ت ديل المننناو ال ائيدة لرميزا يدة لكدل وحددة مدل وحدداو الميزا يدة
عري أساس وعية وتبرير مقترحات ا التفنيرية .وتشكل األسدقف ع ندرا أساسديا اد عمريدة
إعداد الميزا ية الم لبفة.
 ويت يل عري المقيميل ت ديد ما إذا كاك ت ميم الميزا ية يتلمل سدقول تدم إقرارهدا مسدبقا
مددل قبددل مجرددس الددوزرا  .وإذا لددم يكددل األمددر كددتل  ،امددل الم ددم ت ديددد مددا إذا كا ددت
السقول يتم إبةإل ا ا الوقت الم اسب لوحداو الميزا ية لت ديل تقديراو ميزا يت ا.

.5:6-06
 وتشير السقول إلي إجمال ميزا ياو الوزاراو ،بما ا ذل الجارف والرأسمال .
 ولدديس مددل إليددر الم تدداد أك المبددال ت ددت السددقول تت ددر أ ددا عمريددة الميزا يددة  ،ولكددل
الميددزة ال امددة التد يدرسد ا هددتا المااددر هد تفبيددق ال دددود القنددوت الموااددق عري ددا قبددل
إصدار ت ميم الميزا ية.
 إذا كا ت ه ا قواعد م ددة بوضوح لرموااقة عري المشروع مل قبل وزارة المالية ضدمل
س قول ميزا ية اأستامار ا جمالية ،ويتم ت ديد القواعد وإجمال سقف ميزا ية اأستامار
قبددل إصدددار الت مدديم ،اددتك هددتا يمكددل اعتبددار م ادلددة لسددقف الددوزارة أل دده ي دددد اددروط
والموااقددة المس ددبقة عر ددي الميزا ي ددة قب ددل وق ددت ك ددال لرس ددماح لوح ددداو الميزا ي ددة بتع ددداد
مقترحات ا بما يتمااي مع األوضاع المالية لر كومة.

192

التوقيت والتغطية ومتطلبات البيانات
مصادر املعلومات

املتطلبات/حساب البيانات

وزارة المالي د ددة (ا د ددئوك  -البر امر الزم لرميزا ية

التغطية

الفتة

النمنية

ميزا ي د د د د د د د ددة آو د ددر ميزا ي د ددة

الميزا يدة ) ،م ددززة مددل  -تداريخ موااقددة مجرددس الددوزرا عرددي ال كومة

قد د د د د د د د د د د د د د دددمت

المددتكراو) ووحددداو وزارة المالي د ددة ت م د دديم الميزا ي د ددة إلد د ددي

التشري ية

مجرد ددس الد ددوزرا (ماد ددل ت مدديم الميزا يددة مقار ددة بتدداريخ إصدددار

الميزا يد د د د د ددة الكبيد د د د د ددرة وحداو الميزا ية

لل فا

لرسد د د د د د د د د د د د ددرفة

 -تد د دداريخ اعتمد د دداد مجرد د ددس الد د ددوزرا

لرسقول ع دما أ تتم الموااقة عري ا

ا ت ميم المواز ة

 تاريخ إرسال وزارة المالية لألسقفإلددي وحددداو الميزا يددة ع دددما أ تددتم

الموااقة عري ا ا ت ميم الميزا ية

البعد  3-17تقديم املينانية إىل السلطة التشريعية

التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

قدددمت السددرفة الت فيتيددة مشددروع الميزا يددة السد وية لرسددرفة التشدري ية قبددل اد ريل عرددي
األقل مل بد الس ة المالية ا كل مل الس واو الاة الماضية.

الدرية
أ

قدددمت السددرفة الت فيتيددة الميزا يددة السد وية المقترحددة إلددي السددرفة التشدري ية قبددل اد ريل
عري األقل مل بداية الس ة المالية ا ا تديل مدل السد واو الداة الماضدية وقددمت ل دا
قبل بداية الس ة المالية ا الس ة الاالاة.
قدمت السرفة الت فيتية الميزا ية الس وية المقترحة إلي السرفة التشري ية قبل ا ر عردي
األقل مل بداية الس ة المالية ا ا تيل مل الس واو الاة الماضية.

ب
جد
د

األدا أقل مل متفرباو الدرجة جد
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إرشادات قياس البعد
.0:1-06
 يقدديم هددتا الب ددد توقيددت تقددديم مقتددرح الميزا يددة الس د وية إلددي السددرفة التشددري ية أو ال يئددة
المكرفدة بدتل ب يد يكدوك لددت السددرفة التشدري ية الوقدت الكداا أسدت راض ميزا يت ددا
ويمكل الموااقة عري اقتراح الميزا ية قبل بداية الس ة المالية.

التوقيت والتغطية ومتطلبات البيانات
مصادر

املعلومات

املتطلبات/حساب
البيانات

التغطية

التوقيت
النمني

وزارة المالي د د د د د ددة (إدارة عدددد األا د ر قبددل بدايددة الس د ة ميزا ي د د د د د د د د د د د د ددة الد دداة س د د واو
الميزا ي د ددة)  ،ت د دددعم ا الماليد د د ددة الت د د د د قد د د دددمت اي د د د ددا ال كومة
الس د د د ددرفة التش د د د ددري ية مقترحداو الميزا يددة السد وية إلددي

(الرج د د د د ددة المالي د د د د ددة  /السرفة التشدري ية اد السد واو
الميزا ية)

الاة األويرة؛ تواريخ م دددة

لتقديم ا
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المالي د ددة أألوي د ددرة

الم جزة

 .PI-18الفحا التشريعي للمينانيات
حول املوشر

 يقيم هتا الماار طبي ة ومدت التدقيق التشري

لرميزا ية الس وية.

 وهو ي ظر ا مدت قيا السرفة التشدري ية بف دص الميزا يدة السد وية وم اقشدت ا والموااقدة
عري ا ،بما ا ذل مدت التزا إجرا او السرفة التشري ية بالرقابة والتقيد ب ا.


ويقيم الماار أيلا مدت وجود قواعد ت دديةو عردي الميزا يدة ودةل السد ة الماليدة دوك
موااقة مسبقة مل السرفة التشري ية.

 ي تددوف المااددر عرددي األب دداد األرب ددة التاليددة ويسددتند طريقددة ( M1ال رقددة األض د ف)
لتجميع درجاو الب د:
الب د  .0-08فا ا ص الميزا ية
الب د  .6-08ا جرا او التشري ية لف ص الميزا ية
الب د  .3-08توقيت الموااقة عري الميزا ية
الب د  .4-08قواعد ت ديةو الميزا ية مل قبل السرفة الت فيتية

األثر على نتائج املينانية

 واد م ظددم البرددداك ،تم د ح السددرفة التشددري ية لل فددا  ،مددل وددةل إقددرار قددا وك الميزا يددة
الس وف.
 وإذا لددم تقددم السددرفة التشددري ية بف ددص القددا وك وم اقشددته بدقددة ،اددتك سددرفته أ تمددارس
بش ددكل ا ددال  ،كم ددا تق ددوض مس ددا لة ال كوم ددة أم ددا ال دداوبيل ع ددل اس ددتراتيجيت ا المالي ددة
وقراراو تننيص الميزا ية اأستراتيجية.
 ويست د تقييم الف دص التشدري
عوامل ،بما ا ذل

وال قداي اد قدا وك الميزا يدة السد وية إلدي ال ظدر اد عددة

فا الف ص ،وا جرا او الداوريدة لرف دص والم اقشدة  ،والوقدت

المسموح به لتر ال مرية.
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البعد  .1-14نطاق فحا املينانية

التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

يرف د اسددت راض السددرفة التشددري ية السياسدداو الماليددة والت بددااو الماليددة المتوسددفة األجددل

واألولوياو المتوسفة األجل الة عل تفاصيل ال فقاو وا يراداو.

يرفد اسدت راض السدرفة التشدري ية السياسدداو الماليدة والمجم داو لرسد ة القادمدة ،وكددتل

تفاصيل ال فقاو وا يراداو.

الدرية

أ
ب

مراج ة السرفة التشري ية يرف تفاصيل ال فقاو وا يراداو

جد

األدا أقل مل الدرجة جد

د

إرشادات قياس البعد
.0 :0-02
 ويق دديم هدددتا الب دددد فد ددا التددددقيق التش ددري  .وي بر د د أك يشد ددمل ه ددتا الف دددص مراج دددة
السياساو المالية والت بااو المالية المتوسدفة األجدل واألولويداو المتوسدفة األجدل الدة

عل التفاصيل الم ددة لتقديراو ال فقاو وا يراداو.

 ا ب ض السرفاو القلائية ،يمال إجرا المراج ة عردي مدرحرتيل أو أکادر ،ربمدا ت فدوف
عر اجوة بيل مراج ة الجوا ب متوسفة األجل ومراج ة تفاصيل التقديراو لرس ة المالية

التالية.

 ا حالة عد وجود سرفة تشري ية تادف وظائف الف ص التشري

اتك هتا الب د يسجل

الدرجة د أل ه لل يتم استيفا متفرباو الدرجة جد.
.6:0-02
 وي بر أك يتلمل السيا ذف النرة بتقرير ا فا ال ا والمسا لة المالية م روماو عما
إذ ا كا ددت توج ددد س ددرفة تش ددري ية عامر ددة ،وأك تق ددد لم ددة س ددري ة ع ددل دوره ددا اد د عمري ددة
الميزا ية  ،بما ا ذل الو ائق الت تست رض ا.

 وي بر أك يسر التقرير اللو أيلا عر مدت المراج ة مدل قبدل السدرفة التشدري ية ،أف
مدا إذا کا دت الو ددائق تدم ا ند ا بشددال شد وم اقشدت ا والت ريددق عري دا أو ا ادارة إلي ددا

ببساطة.

 وللطةع عردي ادرح لرت بدااو الماليدة المتوسدفة األجدل ،يرجدي الرجدوع إلدي ماادر PI-
.6-04
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التوقيت النمني والتغطية ومتطلبات الدريات
املتطلبات/حساب البيانات

مصادر املعلومات

التغطية

التوقيت
النمني

م دددير الميزا ي ددة أو الس ددكرتير و ددائق الميزا يددة الت د تست رضد ا السددرفة ميزا ي د د د د د د د د د د د د د د ددة آو د د ددر د د ددة
أو رئد د د دديس لج د د د ددة الميزا يد د د ددة التشري ية.
وال سد د د دداب النتد د د ددام ا د د د د

ال كومة

توقيد ددت منند ددص أسد ددت راض السد ددرفة

سد د واو ماليد ددة
كامرة

السددرفة التشددري ية  ،مدعومددة التشددري ية ،بمددا اد ذلد توقيددت يسددمح
بالتأييد مل المجتمدع المدد

لرمراج ددة م ددل قب ددل الس ددرفة الت فيتي ددة،

وجماعاو المنالح

اسددت ادا إلددي مراج ددة السددرفة التشدري ية،
إذا لز األمر
تفاصيل المسائل الت يشمر ا است راض
ال يئ د د د ددة التش د د د ددري ية ،ما د د د ددل س د د د ددجةو
اأجتماعاو وال تائر وتقارير الرجاك

البعد  .2-14اإليراءات التشريعية لفحا املينانية
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

ي ددتم اعتم دداد إجد درا او الس ددرفة التش ددري ية لمراج ددة مقترح دداو الميزا ي ددة م ددل قب ددل الس ددرفة

التشري ية قبل عقدد جرسداو الميزا يدة واألتدزا ب دا .وتشدمل ا جدرا او ترتيبداو المداولدة

ال امددة .كم ددا تش ددمل الترتيب دداو الت ظيميددة الداوري ددة  ،ماددل لج دداك المداولددة المتننن ددة ،

الدرية
أ

والدعم التق  ،وإجرا او التفاوض.

ي ددتم اعتم دداد إجد درا او الس ددرفة التش ددري ية لمراج ددة مقترح دداو الميزا ي ددة م ددل قب ددل الس ددرفة

التشري ية قبل عقد جرساو الميزا ية واألتزا ب ا .وتشمل ا جرا او الترتيباو الت ظيميدة
الداورية مال لجاك المداولة المتنننة ،والدعم التق  ،وإجرا او التفاوض.

ي ددتم اعتم دداد إجد درا او الس ددرفة التش ددري ية لمراج ددة مقترح دداو الميزا ي ددة م ددل قب ددل الس ددرفة

التشري ية قبل عقد جرساو الميزا ية واألتزا ب ا.

ب
جد
د

األدا أقل مل متفرباو الدرجة جد
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إرشادات قياس البعد
.0 :6-02
 يقيم هتا الب د مدت وضع إجرا او المراج ة واألتزا ب ا .ويشمل ذل ترتيباو التشاور
ال ا  ،والترتيباو الت ظيمية والت ظيمية الداورية  ،والدعم التق  ،وإجرا او التفاوض.

 لرت قق مل وجود التوقيت وا جرا او ذاو النرة ي بر الرجوع إلي سجةو الجرساو
التشري ية والقراراو.
 وقد تتم الموااقة عري ا جرا او لكل ميزا ية أو قد تست د إلي ترتيباو دائمة ت فبق عري
كل اترة مل اتراو السرفة التشري ية ما لم تترير صراحة.
 أيل مل ال جيل مقبوأ لتقدير هتا الب د.
 كفاية و ائق الميزا ية المتاحة لرسرفة التشري ية يرفي ا الب د .PI-5

.6:6-02
 ي بر د أك يركددز القسددم ذف النددرة مددل تقريددر ا فددا ال ددا والمسددا لة الماليددة عرددي التقيددد
بددا جرا او المت رقددة بالمراج ددة التشددري ية لمقترحدداو الميزا يددة ،وي برد أك يةحد مددا إذا

كا ت قد أ شئت بموجب تشري او.

 يجب عري المقيميل أيلا يقدموا م روماو عل توقيت وامولية المراج ة التشري ية.
 ا د حدديل أك ا طددار القددا و ي دددد دور السددرفة التشددري ية والقددوت ا د عمريددة الميزا يددة
ينترددف مددل دولددة إلددي أوددرت  ،وال ديددد مددل الدددول عرددي ت ديددد القددوت ال سددبية السددرفة
التشري ية ايما يت رق المالية ال امة ا الدستور والقدا وك ال لدوف ،و  /أو الردوائح الماليدة
الت أ تتفرب إعادة تف يل س وف.
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التوقيت النمني والتغطية ومتطلبات الدريات
مصادر املعلومات

املتطلبات/حساب
البيانات

التغطية

التوقيت
النمني

الرجدداك التشددري ية ،التد

 -س د د د د د ددجةو الجرس د د د د د دداو ميزا يد د د د د د د د د د د د د د د د ددة آوددر س د ة ماليددة

المجتمد د د د د د ددع المد د د د د د ددد

 -م تد د د د د د ددوت ا جد د د د د د ددرا او

ت د د د د د د دددعم ا بالتأيي د د د د د د ددد /التشري ية والقراراو
وجماعاو المنالح

ال كومة

م جزة

التشدري ية لمراج دة مقترحدداو

الميزا ية

 -كيف ومتي تمت الموااقة

عري ا جرا او  /إصدارها

 -لتأكي د د د ددد عر د د د ددي األت د د د ددزا

ب د د ددا جرا او ،أو م روم د د دداو

عل عد األتزا

البعد  .3-14توقيت املوافقة على املينانية
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

وااقت السرفة التشري ية عري الميزا ية الس وية قبل بداية الس ة ا كل
مل الس واو المالية الاة األويرة.

وااقددت السددرفة التشددري ية عرددي الميزا يددة الس د وية قبددل بدايددة ال ددا ا د

ا يل مل الس واو المالية الاة األويرة  ،مع تأوير لمدة ا ر واحدد

ا الس ة الاالاة.

وااقت السرفة التشري ية عري الميزا ية الس وية ا إللدوك اد ر واحدد
مل بداية ال ا ا س تيل أو أكار مل الس واو المالية الاة األويرة.

األدا أقل مل المفروب لر نول عري درجة جد.
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الدرية
أ
ب
جد
د

إرشادات قياس البعد
.0:1-02

 يقيم هتا الب د توقيت عمرية التدقيق مل حي قدرة السرفة التشري ية عري الموااقة عري
الميزا ية قبل بداية الس ة المالية الجديدة.

 الموعد ال ائ م م لك ت رل وحدداو الميزا يدة اد بدايدة السد ة الماليدة مدا هد المدوارد
الت ستكوك ت ت تنرا ا لتقديم الندماو.

 ويت دددد الوقددت المتدداح لرف ددص إلددي حددد كبيددر بتوقيددت تقددديم مقترحدداو ميزا يددة السددرفة
الت فيتية إلي السرفة التشري ية ،عري ال و التف تدم تقييمده اد الماادر  PI-17بشدأك

عمرية إعداد الميزا ية

.6:1-02

 ي برد أك ي دددد سدديا تقريددر ا فددا ال دا والمسددا لة الماليددة لھذا الب ددد بوضددوح الوقددت
الف رد الددتف قلدا المجرددس التشدري

الم دد لموااقة الميزا ية کل عا .

اد مراج ددة مقتدرح الميزا يددة ،الدة عددل التوقيددت

 ي بر أك يركز التقرير عري الس واو المالية الاة األويرة لرتأكد مما إذا كا ت الميزا يدة
قد تمت الموااقة عري ا قبل بداية الس ة المالية ،وقد يفسدر سدبب التدأوير ،إذا كداك ذلد

م اسبا.

.1:1-02

 وإذا وااقددت السددرفة التشددري ية اد بدايددة السد ة عرددي ميزا يددة ماقتددة ترفد أقددل مددل السد ة
الكامرة ( بسبب األزمة السياسية أو الجمود اد مفاوضداو المواز دة بديل السدرفة الت فيتيدة

والسرفة التشدري ية مداة) ،ادتك عمريدة الموااقدة ،ومدع ذلد ادتك هدتا الردرض ي تبدر متدأورا
إلي أك يتم اعتماد ميزا ية م ددة لرس ة المالية الجديدة بأكمر ا.

2:1-02

 وسددت تبر عمريددة الموااقددة أيلددا متددأورة ع دددما ي د ص القددا وك عرددي أ دده ا د إليدداب الموااقددة
التشري ية عري الميزا ية ب اية الس ة السابقة ،تنبح ميزا ية الس ة السابقة ااتة المف ول.

 أ ي ظر إلي التمديد الترقائ لميزا يدة ال دا الماضد عردي أ ده "مد ظم" وسدول يد كس اد
ال تيجة ل تا الب د.
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.5:1-02

 ايما يت رق با عفا الناص مل جا ب انص سياس بارز ،إذا كاك الرئيس (أو ما ي ادلده
مددل كبددار الشننددياو السياسددية ،الم نددوص عري ددا ا د الدسددتور أو ا د تشددري او إدارة

المالية ال امدة) يسدمح قا و دا بتدواير ظدا وداص (مادل أمدر وداص) لرسدماح بت فيدت مشدروع
الميزا ية ليبدأ ا بداية الس ة المالية الجديدة ا حالة عد موااقة السرفة التشري ية ب د

مشروع الميزا ية ،وهتا أ يشكل موااقة عري مشروع الميزا ية.

 وعادة ما تتم المواا قة الرسمية عري مشروع الميزا يدة مدل ودةل موااقدة السدرفة التشدري ية
عري مشروع القا وك (إلالبا ما ي رل باسدم مشدروع قدا وك اأعتمداداو اد البردداك ال اطقدة

با كريزية).

 ويسددمح سددل مشددروع القددا وك بتمويددل الميزا يددة الجديدددة مددل وددةل س د ب األمددوال مددل
الند د دو المرك ددزف لر كوم ددة (الم ددرول باس ددم الند د دو الموح ددد اد د البر ددداك ال اطق ددة

با كريزية).

 قد تتلمل تشري او إدارة المالية ال امة (وربما الدستور أيلا) حكما يقل بأ ه أ يجدوز
إأ لرس ددرفة التش ددري ية أك تواا ددق عر ددي سد د ب األم ددوال ال ام ددة م ددل الند د دو المرك ددزف

لر كومة.

 إك التوزيع النداص الدتف يد ص عريده القدا وك لدرئيس الدولدة لرموااقدة عردي اسدتمرار تمويدل
الندماو ال امة رياما تتم الموااقة التشري ية عري مشروع الميزا ية ليس هدو فدس الشد

التف ت تمد التشري او ،ولل يسدمح التوزيدع عدادة بتمويدل متواصدل عردي مسدتوياو ال دا

الماض .

.2:1-02

 وا د ظددم ب ددض الدددول ،قددد يكددوك لرسددرفة التش دري ية ال ددق ا د اقتددراح ت ددديةو عرددي
مشروع الميزا ية المقدمة إلي دا مدل قبدل السدرفة الت فيتيدة (أو ربمدا الدرئيس) قدد يكدوك ل دا

ال ق ا ال قض عري الت ديل .ولرسرفة التشري ية ال ق ا مواج ة حق ال قض.

 وم ما يكل األمر ،اتك حق الد قض أ يدادف إأ إلدي تدأور الموااقدة ،وسدي كس ذلد اد
تسجيل هتا الب د.
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التوقيت النمني والتغطية ومتطلبات الدريات
مصادر املعلومات

املتطلبات/حساب
البيانات

التوقيت

التغطية

النمني

وزارة المالي د د د د د د د د د د د د ددة (إدارة تد دداريخ اعتمد دداد الميزا يد ددة مد ددل ميزا ي د د د د د د د د د د د د ددة آو د د د ددر د د د ددة
الميزا يد د د د د د ددة) ،تد د د د د د دددعم ا قبل السرفة التشري ية ا كل ال كومة
السددرفة التشددري ية (لجدداك مددل الس د واو الماليددة الدداة
الماضية

الميزا ية  /المالية

سد د د واو مالي د ددة
مكتمرة

البعد  .4-14قواعد تعديغت املينانية من قبل السلطة التنفيذية

التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

وتوجد قواعد واض ة لت ديةو الميزا ية ا الس ة مل قبل السرفة الت فيتية.

وت دد القواعد حدودا صارمة عري فا الت ديةو وطبي ت ا ويتم التقيد ب ا

ا جميع ال اأو.

توجد قواعد واض ة لت ديةو الميزا ية ا الس ة مل قبل السدرفة الت فيتيدة،

ويددتم التقيددد ب ددا ا د م ظددم ال دداأو .وقددد يسددمح بتعددادة تنندديص إدارف

واس ة ال فا .

توجد قواعد واض ة يمكل التقيد ب ا ا ب ض ال اأو أو قد تسمح بتعادة

تننيص إدارف واس ة ال فا وتوسيع فا ال فقاو ا جمالية.
األدا أقل مل المفروب لردرجة جد

الدرية
أ

ب
جد
د

202

إرشادات لقياس البعد
.0:2-02
 يقيم هتا الب د الترتيباو المتنتة لر ظر ا ت دديةو الميزا يدة اد السد ة التد أ تتفردب
موااقة تشري ية.

 تشددكل هددت الت ددديةو سددمة مشددتركة ا د عمريدداو الميزا يددة الس د وية .ولتج ددب تقددويض
منددداقية الميزا يددة األصددرية ،يجددب أك يمتاددل أف تفددويض بالت ددديةو مددل جا ددب السددرفة

الت فيتية لقواعد م ددة بوضوح.

 وق ددد تك ددوك ه ددت القواع ددد ج ددز ا م ددل تش ددري او الميزا ي ددة السد د وية أو ج ددز ا م ددل األحك ددا
التشددري ية الجاريددة ماددل قددا وك الميزا يددة األساس د أو جددز مددل النددةحياو الم ددددة ا د

الدستور.

.6:2-02

 إك سيا تقرير ا فدا ال دا والمسدا لة الماليدة ل دتا الب دد ي تداج إلدي تقدديم لم دة عامدة
عل القواعد القا و ية وا جرائية الت ت كم الت دديةو التد تجري دا السدرفة الت فيتيدة اد
الس ة ،ويمكل أك ي رق عري مدت وضوح القواعد.

 وي بر أك ي رق التقرير أيلا عري ما إذا كا ت القواعد تسمح ب مرياو إعادة توزيع إدارية
واسد د ة ال ف ددا وتوس دديع ف ددا ا ف ددا الكرد د  ،أو أك تل ددع قي ددودا ص ددارمة عر ددي ف ددا

الت ديةو وطبي ت ا.
.1:2-02

* وايما يت رق بوضوح قواعد التسوياو ا السد ة ،مدل أجدل عدد تقدويض أهميدة الميزا يدة
األصددرية ،يجددب أك يكددوك ا ذك بالت ددديةو الت د يمكددل أك تقددو ب ددا السددرفة الت فيتيددة

م ددا بوضوح وأك يتبع القواعد الت ي بر أك تبيل ال فا وإجرا او:
( )0إجددرا ت ددديةو عرددي سددقول الميزا يددة الناصددة بوحددداو الميزا يددة الت د أ تتفرددب
موااقة مسبقة مل وزارة المالية.
( )6التسوياو الت تتفرب موااقة مسبقة مل وزارة المالية ولكدل لديس مجردس الدوزرا أو
موااقة تشري ية.
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( )3التس ددوياو التد د تتفر ددب موااق ددة مس ددبقة م ددل مجر ددس ال ددوزرا ولك ددل ل دديس الموااق ددة

التشري ية.

( )4التسوياو الت تتفرب موااقة تشري ية مسبقة.
* وي بر أيلا أك تكوك ه ا قواعدد م دددة بوضدوح ت دد مدل السدرفة التقديريدة لرسدرفة
الت فيتية ا تقديم ت ديةو عري اعتماداو الميزا ية لرموااقدة بدأ ر رج د مدل قبدل ال يئدة

التشري ية (راجع أيلا .)PI-21-4

* ويجب أك يكوك ه ا أيلا دليل عري اأمتاال لرقواعد.

.2:2-02
 أما ال اأو الت ت جز اي ا السرفة الت فيتية عل ت فيت الميزا ية بفريقة تتفق مع الميزا ية
الم تمدددة ،عرددي ال ددو الددتف صددوو عريدده السددرفة التشددري ية ،اي بر د اعتبددار ت دددية ا د
الس ة عري الميزا ية الم تمدة ،وستتفرب تن يفا مدل الدرجدة د لكدل مدل الب دديل 6-08

و .4-08

التوقيت النمني والتغطية ومتطلبات الدريات
مصادر املعلومات

املتطلبات/حساب
البيانات

التغطية

التوقيت
النمني

*الرج دداك التش ددري ية ،التد د

*ا ج د د د د د ددرا او والقواع د د د د د ددد ميزا يد د د د د د د د د د د د د د ددة آوددر سد ة ماليددة

المد

الس د د د ة مد د ددل قبد د ددل السد د ددرفة

الشأك.

* التأكي د د ددد عر د د ددي األت د د ددزا

 /أو النارجية

عل عد األتزا

ت ززها بتأييدد مدل المجتمدع لت د د ددديةو الميزا ي د د ددة اد د د د

*والجماعد د د دداو أص د د د د اب الت فيتية

تقارير المراج ة الداورية و ب د ددا جرا او ،أو م روم د دداو
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ال كومة

م جزة

الركينة امامسة :التنبو واملراقبة على تنفيذ املينانية
 هددت الركيددزة تقدديم مددا إذا كا ددت الميزا يددة ت فددت ضددمل ظددا لرم ددايير وال مريدداو واللددواب
الداوري ددة الف ال ددة ،تأك ددد أك الم ددوارد ت ددم ال ن ددول عري ددا وت ددم اس ددتندام ا عر ددي ال ددو
الم شود.

 وم ددل الل ددرورف ت في ددت الميزا ي ددة بش ددكل قاب ددل لرت ب ددا ب دده وال ددت كم اي دده لل ددماك ت ن دديل
ا يددراداو وتوزيددع المددوارد واسددتندام ا كقددوة مددل قبددل ال كومددة والموااقددة عري ددا مددل قبددل
السرفة التشري ية.
 وتتفر ددب ا دارة الف ال ددة لت في ددت السياس دداو والب ددرامر إمكا ي ددة الت ب ددا بت ددواار الم ددوارد ع ددد
ال اجة إلي ا ،وتلمل الرقابدة اأمتادال لرسياسداو واأل ظمدة والقدوا يل ودةل عمريدة ت فيدت
الميزا ية.

الركينة امامسة حتتوي على مثان موشرات:
•  .PI-19إدارة ا يراداو

•  .PI-20الم اسبة عل ا يراداو
•  .PI-21إمكا ية الت با بتننيص الموارد ا الس ة المالية
•  .PI-22متأوراو ا فا
•  .PI-23المراقبة عري المرتباو
•  .PI-24إدارة المشترياو
•  .PI-25المراقبة الداورية عري ال فقاو إلير المرتباو

•  .PI-26التدقيق الداور .

205

 .PI-19إدارة اإليرادات
حول املوشر

 يت رق هتا الماار بالج او الت تدير إيراداو ال كومة والتد قدد تشدمل إدارة اللدرائب
 ،وإدارة الجمار  ،وإدارة المساهمة ا اللماك اأجتماع .
 ويرف أيلا الج او الت تدير ا يراداو مدل مندادر هامدة أودرت مادل اسدتنراج المدوارد
الفبي ية.


وقد تشمل هدت الماسسداو ال امدة التد ت مدل ك يئداو ت ظيميدة وادركاو قابلدة لندالح

ال كومية.

 وا د ما ددل ه ددت ال دداأو ،س دديتفرب التقي دديم جمددع م روم دداو م ددل ج دداو و ددارج القف دداع
ال كوم .
 ويقيم الماار ا جرا او المستندمة لجمع ورصد إيدراداو ال كومدة .وأ ده ي تدوف عردي
األب اد األرب ة التالية ويستند طريقة ( M2المتوس ) لتجميع درجاو الب د:

البعد  .1-19احلقوق وااللتنامات املتعلقة بتدابا اإليرادات
الب د  .6-09إدارة مناطر ا يراداو

الب د  .3-09تدقيق ا يراداو والت قيق اي ا

الب د  .4-09رصد المتأوراو مل ا يراداو

األثر على نتائج املينانية

 وت تبر قدرة ال كومة عري ت نيل ا يراداو ع ندرا أساسديا اد أف ظدا
المالية ال امة.

دارة الشداوك

 وهو أيلا مجال حي يوجد تفاعل مباار بيل األاراد والماسساو مل احية والدولدة مدل

ج ة أورت.


ويجدب عرددي ال كومددة أك تددوار لرمسدداوليل عددل تددواير ا يددراداو ا مددا واضد ا ل قددوق م

وواجبات م ،الة عل ا جرا او الواجب اتباع ا ا التماس ا نال ،مع ضماك وجدود

آلي دداو ف دداذ اأمتا ددال .وت ددوار الل ددرائب وت دددابير ا ي ددراداو األو ددرت األم ددوال لتمك دديل
ال كوماو مل ت قيق أهدال إعادة التننيص وسياسة ا فا .
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 وهد ت قددق أقنددي مسدداهمة ل ددا اد ت قيددق تددائر أالددل اد الميزا يددة ع دددما يددتم جم ددا
بكفا ة وإلي ال د التف تسمح به القوا يل واأل ظمة.
 ويت دديل عرددي داا د ا يددراداو أك ي راددوا التزامددات م حتددي يتمك ددوا مددل اأمتاددال لرقددوا يل
والروائح ،ويابفوك عل الت رب مل أو تأوير مساهماو ا يراداو الت ت فبق عري م.
 وإذا لددم تدددار تدددابير ا يددراداو بشددال جيددد ،يماددل أك تاددوك الت ندديةو أقددل ممددا کدداك
مقنودا ،مما يادف إل موارد أقل عادة التننيص وأقل قدرة عر تقديم الندماو.

إرشادات قياس املوشر
.0-04

 ويرف الماار إدارة جميع أ واع اللرائب وا يراداو ال كومية إلير اللريبية لر كومة .
ومرنص أل واع ا يراداو الم نوص عري ا ا هتا الماار .PI-3
 وا د حالددة الدولددة الر د بددالموارد  ،ي بر د أك يشددير إلددي مسددتوت اأعتمدداد عرددي إيددراداو
الموارد الفبي ية.
 وي بر عري المقيموك اأحالة إلي PI-3 and PI-20

6-04
 وي برد أك ي دددد سدديا تقريددر تقيدديم ا فددا ال ددا والمسددا لة الماليددة أيلددا الج دداو التد
تدير م ظم إيراداو ال كومة أو م ظم ا  -واد حالدة البردداك الر يدة بدالموارد التد تتدولي
وكاأو إدارة إيراداو الموارد الفبي ية.
 وبال سددبة لربرددداك ذاو المسددتوت المرتفددع مددل اأعتمدداد عرددي المددوارد الفبي يددة ،ي بر د أك
ينف سيا تقرير ا فا ال دا والمسدا لة الماليدة ا طدار ال دال

دارة المدوارد الفبي يدة

 عبددر الم ظمدداو وج دداو الدولددة ،بمددا ا د ذل د أدوارهددا ووظائف ددا ومسدداوليات ا  -مددعالتركيز بشكل واص عري الجوا ب الت ي بر أك تكوك موضع قياس هتا الماار.
 وا هتا الندد ،ت فوف الد ظم الماليدة لرمدوارد الفبي يدة عدادة عردي اوتيدار ادرض ضدرائب
عرددي عدددة قواعددد مددل وددةل الجمددع بدديل األدواو اللددريبية وإليددر اللددريبية ،ا د م اولددة
لم الجة السماو الرئيسية لقفاع الموارد الفبي ية وأ رها عري إدارة ا يراداو.
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:1-04

وه ا اوتةااو ا ال ظم المالية لرموارد الفبي ية عبر البردداك وكدتل اد الفريقدة التد
ت ظم ب ا البرداك إدارة الموارد الفبي ية عبر الوكاأو المنترفة ،بما ا ذل :

( )0إدارة جميددع ا يددراداو مددل المددوارد الفبي يددة مددل قبددل ا دارة اللددريبية ،وه د أقددل ادديوعا
لر ف مل الت دديل ،وأكادر اديوعا اد البردداك ذاو القددرة ا داريدة ال ريدا وهياكدل ال كدم

المركزية أكار.

( )6وتجزئة إدارة إيراداو الموارد الفبي ية بيل منترف الوكداأو ،وهدو أمدر ادائع اد البردداك
األقل قدرة ،وأ سيما بال سبة لر ف .

( )3إدارة جميع إيراداو الموارد الفبي ية مل قبل إدارة الموارد الفبي ية المنننة ،والت قد
تكوك ادرة ،ولكل يمكل تفبيق ا ا أ ظمة تقاسم إ تاج ال ف .

وا حالة وجود إطار ت ظيم مجزأ ،ي بر أك ي رق المقيموك ا تقرير تقييم ا فا ال ا

والمس ددا لة المالي ددة عر ددي م دددت اتن ددال الم ظم دداو والج دداو ال كومي ددة الم ي ددة وتب ددادل

الم روماو للماك ا دارة الف الة والكفاة لرموارد الفبي ية.

البعد  .1-19احلقوق وااللتنامات املتعلقة بإيراءات اإليرادات
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

تسددتند الج دداو الت د تجمددع م ظددم ا ي دراداو ق ددواو مت ددددة لتزويددد داا ي ددا بس د ولة

الوصول إلي م روماو اامرة وحدياة عل مجاأو التزا ا يدراداو الرئيسدية وال قدو بمدا

ا ذل  ،ك د أد ي ،إجرا او اأصةح وإجرا او التنالح.

وتتدديح الج دداو الت د تجمددع م ظددم ا ي دراداو الددداا يل إمكا يددة ال نددول عرددي م رومدداو

اامرة وم د ة عل مجاأو األتزا الرئيسية لليراداو وعري ال قو بما ا ذل  ،ك د

أد ي ،طريقة وإجرا او اأصةح .

وتتدديح الج دداو الت د تجمددع م ظددم ا ي دراداو لرددداا يل إمكا يددة الوصددول إلددي الم رومدداو
المت رقة بمجاأو التدزا ا يدراداو الرئيسدية وبدال قو بمدا اد ذلد  ،ك دد أد دي ،طريقدة

وإجرا او اأصةح.

الدرية
أ
ب
جد
د

األدا أقل مل المفروب مل الدرجة جد
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إرشادات قياس البعد
.0:0-04
 ويقدديم هددتا الب ددد مدددت وصددول األاددراد والماسسدداو إلددي الم رومدداو المت رقددة ب قددوق م
والتزامددات م ،وكددتل بددا جرا او وال مريدداو ا داريددة الت د تسددمح باأصددةح ،ماددل هيئددة
عادلة ومستقرة وارج ال ظا القا و ال ا (مل ال احية الماالية "م كمة اللرائب ') الت
ه قادرة عري ال ظر ا الف وك.

.6:0-04
 وي بر أك يقد ا سيا تقرير ا فا ال ا والمسا لة المالية م روماو عل سياساو كل
وكالة إيراداو ايما يت رق ب شر الم روماو.
 واد د ه ددتا الن دددد ،ي برد د أك يرك ددز المقيم ددوك عر ددي الج دداو التد د ت دددير م ظ ددم إي ددراداو
ال كومة أو م ظم ا.
 وي بر أك ينف التقرير أيلا الوسائل الت ي نل ب ا داا و اللرائب عري م روماو عل
حقدددوق م والتزامد ددات م ،ومشدددورة سدددرفاو ا يد ددراداو ،ومد ددا إذا كا ددت الم رومددداو متاحدددة
لرجم ددور وب ددأف ا ددكل (أدل ددة عر ددي ا تر ددت أو مفبوع ددة ،كتيب دداو ،شد دراو ،مةحظ دداو
عمرية ،أسئرة متكررة ،إلخ.).
 وي بر د أك تشددمل هددت الم رومدداو مجدداأو األتددزا الرئيسددية بددا يراداو (أف التسددجيل
وا يددداع ا د الوقددت الم اسددب للعة دداو وداددع الننددو ا د الوقددت الم دددد وا بددةغ
الكامدل والددقيق عدل الم رومداو الدواردة اد ا عدةك ،الدة عدل ظدا اأ تندال ال ددال
الم مول به بال سبة لردائ يل أستئ ال مدرا ا يراداو ' قراراو).
 وأ يقند ب تا الب د تقييم ا الية ظا اأ تنال ،بل هو اق المدت التف يتم به إبةغ
أص اب الدعاوت ال د األد ل مرياو وإجرا او النرح .
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1:0-04
 وع دما تكدوك الم رومداو متاحدة لرجم دور ،ي برد أك يشدير التقيديم إلدي المددت الدتف يدتم
ايه تكييفه ب ي

يرب اأحتياجاو الم ددة لشرائح الدااع الرئيس  ،وما إذا كا ت هدت

الم روم دداو تتل ددمل إعة دداو حكومي ددة بش ددأك الترييد دراو المزم ددع إدوال ددا عر ددي ق ددوا يل
اللرائب والقفاعاو ،وقوا يل الت ديل والبترول ،وما إلي ذل .
 وي بر أيلا أك يةح أك ا جرا او تفبق عري دو متسدق اد الممارسدة ال مريدة ،مداة
م ددل و ددةل التاريد د ( التقس دديم إل ددي مارا دداو ) م ددع رابف دداو داا د د الل ددرائب ،والر ددرل
التجارية ،أو إليرها مل م ظماو القفاع الناص ال امة وم ظماو المجتمع المد .

.2 :0-04
* يش ددير من ددفرح "ا ددامل" إل ددي مجموع ددة الم روم دداو المتاح ددة لر دددائ يل لش ددرح ا ددروط
التزامددات م وحق ددوق م ايمددا يت ر ددق بالمجدداأو الرئيس ددية ألتزامدداو ا ي ددراداو .ومج دداأو
األتزا الرئيسية با يراداو األرب ة ه :
( )0التسجيل.
( )6تقديم التنري او ا الوقت الم اسب.
( )3سداد األتزاماو ا الوقت الم دد
( )4ا بةغ الكامل والدقيق عل الم روماو الواردة ا التنري او.
* "ال قو " تشير إلي المدت التف يتم إبةغ الدائ يل حول ال قدو القا و يدة الدة عدل
عمري دداو المراج ددة وا ج ددرا او المتاح ددة ل ددم لرف ددل عر ددي التقي دديم ال اتج ددة ع ددل عمري ددة
التدقيق.
* ويشير منفرح "اأصةح" إلي الت ويض عل الم امرة إلير المشروعة وقد يشمل ا قرار
واأعتتار والت ويض المال وإعادة الوضع و  /أو تن يح األوفا .
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* "س ولة الوصول" ه الس ولة الت يمكدل مدل وةل دا لألادراد والددائ يل ال ندول عردي
الم روماو والمشورة مل إدارة ا يراداو ،بما ا ذل اأعتبداراو مادل الوقدت الم اسدب
والتكرفة والوقت التف يقليه ا ال اور عري الم روماو.
* وبال سبة لربرداك ذاو اأستندا ال ا الواسدع ال فدا لل تر دت ،سديتم تقيديم "سد ولة"
ال نول عري الم روماو إلي حد كبير بالرجوع إلي مجموعة م روماو المسداعدة التاتيدة
المتاحة عري اأ تر ت ،والس ولة الت يمكل ب ا لألاراد والماسساو (الداا يل) اأ تقال
إلي الموقع عري اأ تر ت (المواقع) الت تقو بجمع ا يراداو ال كومية (إدارة اللرائب
والجمددار والوك دداأو المسدداهمة اد د اللددماك اأجتم دداع والددوزاراو  /ال يئ دداو الم ي ددة
بالموارد الفبي ية والننننة وما إلي ذل ) لر نول عري الم روماو الت ي تاجو ا.
* ومددل احيددة أوددرت ،حي د تسددتند سددبة م نفلددة جدددا مددل سددكاك الدولددة ال واسدديب
وا تر ددت ،س دديتم تقي دديم "السد د ولة" ب ددالرجوع إل ددي إمكا ي ددة الوص ددول إل ددي ق ددواو تق ددديم
الندماو األورت مال مراكز الدوول واأستفسار عل طريق ال اتف.
* " حدي " هو درجة الم روماو ال الية مل حي القوا يل وا جرا او ا دارية.
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التوقيت النمني والتغطية ومتطلبات الدريات
مصادر املعلومات

املتطلبات/حساب
البيانات

التغطية

*ق د د د د ددا وك اللد د د د د ددرائب وتشد د د د د ددري او * الم رومد د د د دداو المقدمد د د د ددة إلد د د د ددي ال كومة
ا يد د دراداو األو د ددرت .واد د د البر د ددداك الد د دددائ يل عد د ددل م ظد د ددم مجد د دداأو
الر ية بالموارد ،قد تتلمل تشري او األتد ددزا بد ددا يراداو ،وال قد ددو ،

إض ددااية م روم دداو ذاو ص ددرة كج ددز

مل ترتيباو إدارة الموارد الفبي ية

بما ا ذل عري األقل إجدرا او

وإجرا او اأ تنال

* مواقع الوكاأو الم ية با يراداو * مةحظ دداو ح ددول م ددا إذا كا ددت
والم شد د ددوراو الت د د د ت تد د ددوف عرد د ددي الم رومدداو المقدمددة إلددي الدددائ يل

م روم دداو ع ددل األتزام دداو وال ق ددو

الرئيسية

اامرة وم د ة وس رة الم ال

* الوسدددائل التد د ي ددتم ب د ددا تقد ددديم

* م تج د د دداو الم روم د د دداو المفن د د ددرة الم روماو.
ومنددممة ونينددا لتربيددة احتياجدداو

ارائح الداا يل الرئيسييل

* ا جرا او المو قة (لرج داو التد

تجمد د ددع م ظد د ددم أو أإلربيد د ددة إي د د دراداو

ال كومة )

* أال د ددل من د ددادر الم روم د دداو هد د د
س د د ددرفاو ا يد د د دراداو ،واأس د د ددتامار
ووكدداأو التددروير ،كمددا ي برد تاريد

الم روم د دداو م د ددع داا د د د الل د ددرائب

ورابفدداو األعمددال التجاريددة ،وإلددرل
التجارة ،وما إلي ذل .

* ولد د دددت ب د د ددض البرد د ددداك م د د ددةو
ا ددامرة أو مراك ددز ودم ددة حكومي ددة أو
بوابد دداو ال كومد ددة ا لكترو يد ددة الت د د

ت ددادف ب ددض أو ك ددل ودم ددة ال م ددة

المشاركة ا إدارة ا يراداو).
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التوقيت
النمني

ع د التقييم

البعد  .2-19إدارة املخاطر اإليرادات
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

وتستند الج او الت تجمع م ظم اأيراداو جا اامة وم جيا لتقييم مناطر اأمتادال

لجميع ائاو اأيراداو وت ديد أولويات ا ،وك د أد ي لداا

إيرادات ا الكبيرة والمتوسفة.

وتستند الج او الت تجمع أإلربية ا يراداو جا م ظما وم جيا لتقييم مناطر اأمتاال
بال سددبة لددب ض ائدداو ا يدراداو وت ديددد أولويات ددا ،وك ددد أد ددي ،بال سددبة لددداا

الكبيرة.

ا يدراداو

وت ستند الج او التد تجمدع م ظدم اأيدراداو جدا م ظمدة وم تظمدة جزئيدا لتقيديم منداطر
اأمتاال بال سبة لب ض منادر اأيراداو وت ديد أولويات ا.

أ
ب
جد
د

األدا اقل مل المفروب لردرجة جد

إرشادات قياس البعد
.0:6-04

الدرية

ر اامل وم ظم وم ج داول ج او ا يراداو لتقيديم

 يقيم هتا الب د مدت استندا
مناطر اأمتاال وت ديد أولويات ا.

 ت تمددد إدارة ا يددراداو ال دياددة بنددورة متزايدددة عرددي التقيدديم الددتات وتسددتند ال مريدداو
القائمة عري المناطر للماك اأمتاال.
 ومل المرجح أك تفرض القيود عري الموارد أك تركز عمرياو إدارة ا يدراداو عردي ت ديدد
الدااع والم امةو الت ت فوف عري أكبر وفر م تمل ل د اأمتاال.
 وتس م عمريدة إدارة المنداطر بكفدا ة اد التقريدل إلدي أد دي حدد مدل الت درب والمنالفداو
ا إدارة ا يراداو ،الة عل تنفيض تكرفة ت نيل وكاأو ت نيل ا يراداو وتكرفة
اأمتاال لردائ يل.

 وي برد أك ي ظددر المقيمددوك اد اسددتندا عمريددة إدارة المندداطر اد تسددجيل وإيددداع وداددع
واسددترداد المبددال اللددريبية والجمركيددة ومددداوعاو اللددماك اأجتمدداع  .وعرددي م الت ريددق
عري كفا ة هت ال مرياو.

 وي بر د أك ي ظددر التقيدديم أيلددا ا د تدددابير التنفيددف الم مددول ب ددا ماددل عمريدداو المراج ددة
والت قيقاو وضواب تس ير الت ويل وأ شفة التوعية  /التواصل.
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.6:6-04

 ي برد د أك ي ر ددق س ددرد تقري ددر ا ف ددا ال ددا والمس ددا لة المالي ددة عر ددي م ددا إذا ك دداك ال د د ر
المستند يرف جميدع ائداو ا يدراداو؛ (مادل مدداوعاو ا يدراداو المتوسدفة والكبيدرة
عري األقل)؛ والمجاأو الرئيسية األرب ة المت رقة با يراداو.

ر سرفاو ا يراداو لتقييم مناطر اأمتاال وتدابير

 ي بر أك يةح أف اوتةااو ا
التنفيف مل آ ارها وت ديد أولويات ا.

 ي نب التركيز عري الج او الت تدير م ظم إيراداو ال كومة أو م ظم ا.
 وي بر ا اارة إل وجود سجل مناطر اأمتاال ا سديا تقريدر ا فدا ال دا والمسدا لة
المالية ل تا الب د.

1:6-04

 ومددل األمارددة عرددي مندداطر اأمتاددال التد لوحظددت ايمددا بدديل أصد اب المددداوعاو الكبيددرة
تر د المرتبفددة بأس د ار التس د ير الت ددوير والترتيبدداو األوددرت لت ويددل األربدداح لرمشدداريع
المت ددة الج سياو ال امرة ا برد ما أ ا إجرا م امةو واس ة ال فا عبر ال دود.

 وا د د البرد ددداك الر يد ددة بد ددالموارد ،ت تم د د عد ددادة الشد ددركاو ال امرد ددة ا د د قفد دداع الن د د اعاو
اأستنراجية ،ظرا ل جم ا ووظيفت دا ،إلدي قفداع الددااع الكبيدر .ويشدكل ت ويدل األربداح
مددل وددةل تس د ير الت ويددل مندداطر كبيددرة مرتبفددة بفددرض اللددرائب عرددي إيددراداو المددوارد

الفبي ية.

 وي برد أك ي ددد التقريددر أيلددا أف تدددابير لتنفيددف المندداطر تفبق ددا سددرفاو ا يددراداو،
مادددل عمريد دداو مراج د ددة ال سد دداباو ،والت قيقد دداو ،وضد ددواب تس د د ير الت ويد ددل ،وأ شد ددفة
اأتنال والتواصل.

.2:6-04

 ل تا الب د "الشمولية" تشير إلي ترفية جميع ائاو ا يراداو.
 وي "ال ر الم ظم والم ج " جا له إجرا او ووفواو مو قة بوضوح ،وهو م ج
ومكرر بنورة م تظمة.

 وتت رق "منداطر اأمتادال" بدا يراداو التد قدد تفقدد إذا يفشدل الدداا يل اد الوادا بأرب دة
التزامداو رئيسدية تت ردق بدا يراداو ،تتلددمل )0( :التسدجيل؛ ( )6تقدديم التندري او اد
الوقددت الم اسددب؛ ( )3س ددداد األتزامدداو ادد الوقددت الم دددد؛ و ( )4ا بددةغ الكام ددل
والدقيق عل الم روماو ا التنري او
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التوقيت النمني والتغطية ومتطلبات الدريات
مصادر املعلومات

املتطلبات/حساب البيانات

* د د د د د ددر إدارة المن د د د د د دداطر م روماو عل ا جدرا او والد ر التد

المو قد د ددة الت د د د تسد د ددتندم ا تسد د ددتندم ا الج د د دداو التدد د د تجمد د ددع

التغطية
ال كومة

التوقيت
النمني

ع د التقييم

سد ددرفاو ا ي د دراداو لتقيد دديم إي د د دراداو ال كومد د ددة لتقيد د دديم مند د دداطر
من د دداطر اأمتا د ددال وت دي د ددد اأمتاد ددال وت ديد ددد أولويات د ددا؛ ومد ددا إذا
ك د د د دداك يش د د د ددمل ( )0جمي د د د ددع ائ د د د دداو

أولويات ا

* س ددجل لمن دداطر اأمتا ددال ا يراداو؛

الم ددددة لكددل قفدداع دااددع ' '6ارائح الداا يل الرئيسييل (ك د

(وك د د د ددد أد د د د ددي لرد د د ددداا يل أد د ددي داا د د د ا ي د د دراداو المتوس د ددفة
والكبيرة)؛

الكبار ومتوسف )

* (أال د د د د د د د د د ددل من د د د د د د د د د ددادر و ( )3التزامد د د دداو أص د د د د اب الد د د ددداع
الم روم د دداو هد د د الج د دداو األرب ة الرئيسية
الت د تجمددع م ظددم إي دراداو

ال كومة أو م ظم ا).

البعد  .3-19تدقيق اإليرادات والتحقيق فيها
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

تقددو الج دداو الت د تجمددع م ظددم ا ي دراداو بددتجرا عمريدداو التدددقيق والت قيددق ادد

عمرياو اأحتيال الت تتم إدارت ا والمبر ع دا واقدا لنفدة ت سديل اأمتادال المو قدة،

واستكمال جميع عمرياو التدقيق والت قيق المنف ل ا.

تقددو الج دداو الت د تجمددع أإلرددب ا ي دراداو بددتجرا عمريدداو التدددقيق والت قيددق ا د

عمرياو اأحتيال الت تتم إدارت ا والمبر ع دا واقدا لنفدة ت سديل اأمتادال المو قدة،

واستكمال جميع عمرياو التدقيق والت قيقاو المقررة

وتق ددو الكيا د دداو التد د تجمد ددع أإلربي ددة ا ي د دراداو ال كومي ددة بد ددتجرا عمريد دداو تد دددقيق
وت قيقدداو اد حدداأو اأحتيددال باسددتندا وفددة لت سدديل اأمتاددال واسددتكمال م ظددم

عمرياو المراج ة والت قيقاو المقررة.

الدرية
أ
ب
جد
د

األدا اقل مل المفروب لردرجة جد
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إرشادات قياس البعد
0:1-04

 يقيم هتا الب د ما إذا كا ت ه ا ضواب كااية لردع الت رب وضماك الكشف عل حاأو
عد اأمتاال.
 يجب وضع أ ظمة التدقيق السريمة والت قيق ا الرش الت يتم إدارت ا والمبر ع ا واقا
لنفة ت سيل اأمتاال المو قة لرتأكد مل أ ه بمجرد ت ديد المناطر ،ه ا متاب ة لر دد
مل تسرب اأيراداو.
 وتشددمل القلددايا األكاددر وفددورة المت رقددة ب ددد اأمتاددال م داوأو مت مدددة لرت ددرب مددل
الداع واأحتيال .وقد ي فوف ذل عري تواطا مع مماريل داول إدارة ا يراداو.
 إك قدددرة إدارة ا يددراداو عرددي ت ديددد القلددايا والت قيددق اي ددا وم اكمت ددا ب جدداح واددرض
عقوباو ا قلايا الت رب الرئيسية والرش عري أسداس م دتظم أمدر ضدرورف للدماك التدزا
الج او بالداع بالتزامات ا.
 ويقيم هدتا الب دد اسدتندا عمريداو التددقيق والت قيقداو المت رقدة بدالرش التد تددار ويدتم
ا بةغ ع ا واقا لنفة ت سيل اأمتاال المو قة.
 ويقيس الب د  6-09مدت استندا

ر اامل وم ظم وم ج داول كيا او ا يدراداو

لتقييم المناطر وت ديد أولويات ا.

6:1-04

 ي برد د أك يرن ددص س دديا تقري ددر ا ف ددا ال ددا والمس ددا لة المالي ددة م ددا إذا کا ددت س ددرفاو
ا يراداو لدي ا وفة لت سيل اأمتاال لتنفيف مناطر اأمتاال الم ددة.
 ا حالة وجود وفة ،ي بر أك يدوك ا سيا التقرير ما إذا کا ت وفة ت سيل اأمتاال
تتلمل تدابير التنفي ايما يت رق بما ير :

( )0م ظم أو إلالبية ا يراداو
( )6ارائح داا

رئيسية

( )3المناطر المرتبفة بمجاأو األتزا الرئيسية األرب ة.
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1:1-04

 ي بر أك ي دد سيا تقرير ا فا ال ا والمسا لة المالية إل أف مدت يتم بالف ل ت فيت
وفة ت سيل اأمتاال قور س ة مالية ماتمرة کما ھو مقرر.
 وي بر د د أك يوضد ددح أيلد ددا مد ددا إذا كا د ددت الم رومد دداو المت رقد ددة بت فيد ددت عمريد دداو التد دددقيق
والت قيقاو المنففة يمكل الوصول إلي ا بس ولة مل قبل ال كومة أو الجم ور (بما ا
ذل د م دددأو ا جدداز :المنف د ل ددا مقابددل إجرا هددا)  ،ومددا إذا كا ددت ال تددائر المت رقددة
بالت قيق والمقاضاة والقراراو المت رقة بال قوباو متاحة.

2:1-04

 ووفددة ت سدديل اأمتاددال ه د وفددة راي ددة المسددتوت تنددف ا د و يقددة واحدددة أهددم مندداطر
اأمتاددال الم ددددة ا د ظددا ا يددراداو وا جددرا او الت د ت تددز إدارة ا يددراداو اتناذهددا
لرتنفيف مل تر المناطر.
 وتتم ددور وف د ت سدديل اأمتاددال (الم رواددة أيلددا باسددم وف د أو بددرامر إدارة اأمتاددال
واأمتاال) بشكل عا حول المنادر الرئيسية لقفاعاو ا يراداو والدااع.

التوقيت النمني والتغطية ومتطلبات الدريات
مصادر املعلومات
* وفة ت سيل اأمتاال المو قة
* تق ددارير حال ددة ع ددل التق ددد اد د

املتطلبات/حساب
البيانات

* وج ددود وف ددة لت س دديل اأمتا ددال لك ددل ال كومة
سد د ددرفة ت ند د دديل ا ي د د دراداو أو قيد د دداس

ت فيد د د د ددت األ شد د د د ددفة المنففد د د د ددة ا يراداو الرئيسية

لتنفي د د ددف المن د د دداطر ومراج د د ددة * بيا د د دداو ع د د ددل م د د دددت إدارة عمريد د د داو
ال ساباو والت قيقاو المت رقة التد دددقيق والت قيقد دداو المت رقد ددة بد ددالرش

بالرش

وا ب د ددةغ ع د ددا واق د ددا لنف د ددة ت س د دديل

* (أال د ددل من د ددادر الم روم د دداو اأمتاال المو قة

ه الج او الت ت ندل م ظدم * وم د دددل إ ج د دداز التد دددقيق ولت قيقد دداو

إيراداو ال كومة أو م ظم ا).

التغطية الدرية

المت رقة باأحتيال (أف إجرا مقار ة بيل
ترد د د د المنفف د د ددة والمراج د د دداو التد د د د

أجريت).
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آود د ددر س د د د ة
مالية م جزة

البعد  .4-19رصد املت خرات من اإليرادات.
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

رصيد متأوراو ا يراداو ا

اية الس ة المالية األويرة الم ت ية هو أقل مل  01ا المائة

مل مجمدوع ت نديل ا يدراداو لرسد ة  ،كمدا أك متدأوراو ا يدراداو التد تتجداوز  06اد را

ه أقل مل  65ا المائة مل إجمال متأوراو ا يراداو لرس ة

ايددة الس د ة الماليددة الم جددزة األويددرة ا ددو أقددل مددل  61ا د

رصدديد متددأوراو ا ي دراداو ا د

المائددة مددل مجمددوع ا يدراداو الم نددرة مددل السد ة ،وتقددل متددأوراو ا يدراداو التد تتجدداوز

 06ا را عل  51ا المائة مل إجمال المتأوراو مل ا يراداو لرس ة.
رصيد متأوراو ا يراداو ا

اية الس ة المالية األويرة الم ت ية هو أقل مل  41ا المائة

مددل مجمددوع ت ندديل ا يدراداو لرسد ة ،كمددا أك متددأوراو ا يدراداو التد تتجدداوز  06اد را

ه أقل مل  75ا المائة مل إجمال المتأوراو مل ا يراداو.

الدرية
أ
ب
جد
د

األدا أقل مل متفرباو الدرجة جد

إرشادات قياس البعد
0:2-04
 هددتا الب ددد يقدديم مدددت ا دارة السددريمة لرمتددأوراو داوددل ج دداو ا يددراداو مددل وددةل
التركيز عري مستوت وعمر متأوراو ا يراداو.
 يجدب أك تركددز إداراو ا يدراداو تركيددزا كبيدرا عرددي إدارة المتدأوراو للددماك إدارة الددديوك
المست قة لر كومة بشكل ا دال واتنداذ إجدرا او م اسدبة تركدز عردي تسدريع دادع الدديوك
القابرة لرت نيل.
 وسيكفل ذل أك تزيد إداراو ا يراداو مل ت نيل المتأوراو قبل أك تنبح إلير قابردة
لرت نيل .ولك ت تبر عمريدة إدارة المتدأوراو ادامرة ،ي برد ل دا أك تتديح ال ندول عردي
م روم دداو ع ددل مت ددأوراو ا ي ددراداو وتسدد يل ت ن دديل تر د المت ددأوراو ادد السد د ة التدد
ت د اي ا.
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6:2-04


وي برد د أك ي دددوك اد د س دديا التقي دديم م ددا إذا ک دداك ه ددا ت ري ددف واض ددح لرمت ددأوراو اد د
ا يراداو ،وما إذا کاك ذل من فا حسب منادر ا يراداو الرئيسية.



وي بر أيلا أك يةح ما إذا كا ت الم روماو المقدمة مو وقة ،بم ي أك الرصيد ال ائ
لرددتمم المدي ددة ب ددد ال ظددر ا د التقييمدداو الجديدددة ،والمددداوعاو قيددد ال ددزاع ،أو ردهددا،
يمك ددل تند د يف ا إل ددي قائم ددة أو مت ددأوراو ،والم م ددرة إذا كا ددت مت ددأورة .وه ددتا ي د د أك
المداوعاو ي بر أك تكوك واض ة بشأك اترة التقييم الت يجرف تفبيق ا.



وبا ضااة إلي ذل  ،ي بر أك ي دد التقرير ما إذا كا دت ه دا و يقدة ادامرة متاحدة ت ددد
قواعد وإجرا او دارة المتدأوراو مدل ا يدراداو ،الدة عدل وجدود أف تقريدر عدل تدائر
إدارة المتأوراو مل ا يراداو.

1:2-04


وأ تدرج ا قياس هتا الب د المتأوراو ا سداد المبال المستردة أو م الجة ت ويلاو
ا يراداو لدائ ا يراداو مل جا ب سرفاو ا يراداو.



ومع ذل  ،ع دما يكوك ه ا تراكم كبير أو التزاماو م رقة عل داع المبال المسدتردة أو
م الجددة ت ويلدداو ،يجددب عرددي المقيمدديل مةحظددة ذل د ا د سدديا تقريددر ا فددا ال ددا
والمسا لة المالية .وحياما أمكل ،ي بر لرمقيميل أيلا أك يةحظوا ال جم التقريب ل دت
األتزاماو مل حي القيمة أو ال نة مل إجمال ا يراداو.

2:2-04


وبال سبة ل تا الب د مل متأوراو ا يراداو ،اتك المبرد ا جمدال  ،بمدا اد ذلد الفائددة
والددداع ،أك المتددأوريل مددل داا د ا يددراداو ،أف أك المبر د لددم يددداع إلددي الج ددة الت د
ت نل ا يراداو أو أف هيئة مرونة أورت ب رول تاريخ اأست قا القا و لرداع.



وأ يشد ددمل المبر د د ا جمد ددال لرمتدددأوراو المتد ددأور مد ددل دا دداو اللد ددرائب المقتف د ددة أو
اللرائب المفترضة الت تداع قبل إجرا التقييم اللريب ال ائ .
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5:2-04


ي بر أك يدوك المقيمدوك اد سديا التقريدر مددت ادمول المتدأوراو لرمبدال التد ت تبرهدا
ال كوم ددة "إلي ددر قابر ددة لرت ن دديل" ولك ددل ل ددم ي ددتم ا ددفب ا ب ددد ،وك ددتل المت ددأوراو م ددل
الت نيةو الت ت تظر البت اي ا

( مل الف وك ا التقييماو اللريبية ).

التوقيت النمني والتغطية والبيانات املطلوبة
مصادر املعلومات

املتطلبات/حساب
البيانات

س ددجةو س ددرفة ت ن دديل * رصيد متأوراو ا يراداو ا
ا يراداو مال تقرير مو ق

اية آور س ة مالية مكتمرة.

عددل ' '0رصدديد متددأوراو *مجم ددوع ا يد ددراداو الم ن ددرة
ا يراداو؛ و

ل فس ال ا ل فس الس ة.

6مت د د ددأوراو ا ي د د ددراداو *متددأوراو ا يددراداو الت د تزيددد

الت تزيد عل  06ا را

ع ددل  06اد د را اد د

س ة مالية مكتمرة.

اي ددة آو ددر
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التغطية
ال كومة

الدرية
آود د ددر سد د د د ة
مالية م جزة

 .PI-20احملاسبة عن اإليرادات
حول البعد
ويق دديم ه ددتا الماا ددر إج ددرا او تس ددجيل ا ي ددراداو وإع ددداد تق ددارير ع ددا ،وتوحي ددد ا ي ددراداو
الم نرة ،وتسوية حساباو ا يراداو اللريبية .وهو يرف ا يراداو اللدريبية وإليدر اللدريبية
التد ت نددر ا ال كومددة  .وي تددوف هددتا المااددر عرددي األب دداد الاة ددة التاليددة ويسددتند ( M1
طريقة ال رقة األض ف) لتجميع درجاو الب د:
الب د  .0-61م روماو عل ت نيل ا يراداو
الب د  .6-61ت ويل ا يراداو الم نرة
الب د  .3-61تسوية حساباو ا يراداو

الت ثا على نتائج (خمريات ) املينانية
 إك التسددجيل الدددقيق وا بددةغ عددل ت ندديل ا يددراداو اللددريبية وإليددر اللددريبية أمددر م ددم
للماك ت نيل جميع ا يراداو واقا لرقوا يل ذاو النرة.
 وي ددزز اأمتاددال لرقددوا يل اللددريبية كددة مددل اأ لددباط المددال الكرد والقدددرة ا داريددة عرددي
تننيص موارد الميزا ية لألولوياو اأستراتيجية.
 والتوقيت المةئم والم روماو الدقيقة يساعد ال كومة عردي مراقبدة ت فيدت الميزا يدة وإدارة
ال قدية والديوك واأستاماراو.
 ويساعد ذلد عردي وفدض تكداليف الم دامةو وضدماك اسدتندا األمدوال بدأكبر قددر مدل
الف الية ا ت قيق أهدال التننيص وتقديم الندماو.

إرشادات قياس املوشر1-21
 ويكمدل هدتا الماادر الم رومداو الدواردة اد ماادراو األدا PI-3, PI-14, PI-
 ,15, PI-16و  ،PI-19وأ سدديما لتددواير ا فبدداع عددا عددل الفريقددة التد تدددار ب ددا
ا يراداو ا الدولة.
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البعد  1-21معلومات عن اإليرادات احملصلة
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

ت نل الج ة المرکزية عر بيا او ا يراداو عر األقل يھريا مل الج او
الت ت نل إيراداو ال كومة  .ويتم تقسيم هت الم روماو حسب وع

ا يراداو ويتم دمج ا ا تقرير.

ت نل الج ة المرکزية عر بيا او ا يراداو عر األقل يھريا مل الج او

الت تجمع م ظم إيراداو ال كومة  .ويتم تقسيم هت الم روماو حسب وع

ا يراداو ويتم دمج ا ا تقرير.

ت نل الج ة المرکزية عر بيا او ا يراداو عر األقل يھريا مل الج او

الت تجمع أإلربية إيراداو ال كومة وتجمع البيا او.
األدا أقل مل متفرباو الدرجة جد

الدرية

أ

ب
جد
د

إرشادات قياس البعد
.0:0-61

 ويقيم هتا الب د مدت قيا الوزارة المركزية ( ،أف وزارة الماليدة ) أو هيئدة ذاو مسداولياو
مما ر ددة ،بت س دديق أ ش ددفة إدارة ا ي ددراداو وجم ددع الم روم دداو ع ددل ا ي ددراداو الم ن ددرة
وحساب ا وتقاريرها.

6-0-61

 يجب أك يشير التقرير إلي:
(  ) 0ما إذا كاك يتم ترفية جميع أ واع ا يراداو وأك البيا او مكتمرة

(  ) 6إلي أت مدت يتم تقسيم البيا او حسب وع ا يراداو واترة الت نيل
(  ) 3ما إذا كا ت البيا او عل ا يراداو الم نرة تجمع ا تقرير.

1:0-61

 س ددول تس ددتوا الم روم دداو المت رق ددة ب ددا يراداو المس ددترمة م ددل و ددةل حس دداب النزي ددة
الموحد أو ظا ابةغ مركزف مما دل يكدوك كاايدا متفربداو التقييمديل لردرجدة أ وب بشدأك
هد ددتا الب د ددد إذا أمكد ددل إ بد دداو أك الم رومد دداو يمكد ددل ت ديد دددها ب سد ددب المند دددر و د ددوع

ا يراداو.
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التوقيت النمني والتغطية والبيانات املطلوبة
مصادر املعلومات

املتطلبات/حساب البيانات

* س د د ددرفاو ج د د د دداو  * /دليل عردي أك الم رومداو التد يدتم
ا يدراداو التد ت نددل ترقي ا عري جميع ا يراداو مدل قبدل

إيراداو ال كومة

التغطية
ال كومة

التوقيت النمني
وقت التقييم

الج ة المركزية ،مدل ودةل أ ظمدة أو

* النزي د د د د د د د د د د د د د ددة أو أف تقارير م فنرة

مسددترم آوددر لليدراداو * تد د ظم الج ددة المركزي ددة تق ددارير ع ددل

م دد
* الب

ا يراداو التي تترقي م رومداو ع دا

المركزف

مل الج او الت ت نر ا

البعد  2-21حتويل اإليرادات احملصلة
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

تقدو الج داو التد ت ندل م ظددم إيدراداو ال كومددة بت ويدل ا يدراداو الم ندرة مبااددرة

إلدي حسداباو تسديفر عري دا وزارة الماليدة ،أو تقدو بت ويدل ا يدراداو الم ندرة يوميدا إلدي
وزارة المالية وج او أورت م ددة .
تقو الج او الت ت نل م ظم إيراداو ال كومة بت ويل ا يراداو الم ندرة إلدي وزارة

المالية وج او اورت م ددة أسبوعيا عري األقل.

تقو الج او الت ت نل م ظم إيراداو ال كومة بت ويل ا يراداو الم ندرة إلدي وزارة

المالية ووج او أورت م ددة كل أسبوعيل عري األقل.

الدرية
أ
ب
جد
د

األدا أقل مل متفرباو الدرجة جد

إرشادات قياس البعد
6:0-61

 يقدديم هددتا الب ددد سددرعة ت ويددل ا يددراداو الم نددرة إلددي وزارة الماليددة أو الج دداو الم ي ددة
األورت.
 ومددل المتوقددع أك ت دددد وزارة الماليددة مددا إذا كا ددت هد فس د ا أو أف مسددترم آوددر م دددد
قا و ا هو م ور التركيز المةئم ل تا الماار.
 ومل اللرورف ضماك تواار األموال ا أقرب وقت ممكل لدعم إدارة ال قدية ،وا
المفال ،ا فا .
223

ايدة

 وقدد ي فدوف ذلد عردي ظدا يردز بدداع المبدال مباادرة إلدي حسداباو تسديفر عري ددا وزارة
المالية (يمكل أك يديرها ب ) .وبدأ مل ذل  ،ع دما ت تف الج ة المساولة ب ساباو
الت نيل الناصة ب ا ،عل طريق الت دويةو المتكدررة والكامردة مدل ترد ال سداباو إلدي
ال ساباو الناض ة المسيفر عري ا مل وزارة المالية (أ تشمل الفتراو الزم يدة المدتكورة
تأويراو ا ال ظا المنرا ).
 يجددب أك تكددوك عمريدداو ت ويددل ا يددراداو الم نددرة إلددي وزارة الماليددة (النزا ددة ) ا الددة
ويجب أك تلمل تقريل أف عائد إيراد أو رصيد حساب متبق .
 ومددل ال احيددة المااليددة ،ي بر د ت ويددل كددل مبر د مددل ا يددراداو إلددي النزا ددة  ،ولكددل يمكددل
ت ييل وكاأو أورت قا و يا لترق إيراداو منننة مباارة مل الكياك القائم بال نيرة ،
عري سبيل الماال  ،األموال النارجة عل الميزا ية المستقرة.
 وسدديتم تقيدديم الت ددويةو إلددي هددت الوكدداأو الم ي ددة ب د فس الفريقددة الت د يددتم ب ددا إجددرا
الت ويةو إلي النزي ة.

6:6-61
 ي بر د أك ي دددد التقريددر أيددل يقددو األاددراد أو الماسسدداو أو المسددتوردوك أو أف مدددي وك
آوروك بدداع التزامدات م المت رقدة بدا يراداو (مباادرة إلدي الكيا داو  /سدرفاو ا يدراداو
التد تجمددع إيددراداو ال كومدة المركزيددة والمنددارل التجاريدة والمنددرل المركددزف ومكتددب
البريد وما إلي ذل ).
 ي برد د أك يب دديل كي ددف تن ددل الل ددرائب أو الرس ددو أو أف م ددداوعاو إي ددراداو أو ددرت إل ددي
النزي ددة أو الوكدداأو األوددرت الم ي ددة ،وإلددي أف مدددت يددتم الددداع مبااددرة إلددي حسدداباو
تسيفر عري ا النزي ة ،والفجوة الزم ية بيل ت نيل ا يراداو و قر ا إلي النزي ة أو إليرها
والوكاأو الم ي ة.
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التوقيت النمني والتغطية والبيانات املطلوبة
املتطلبات/حساب

مصادر املعلومات

البيانات

* س د د د ددرفاو الج د د د دداو * م رومد د د د دداو عد د د د ددل ال د د د د د ر
الت د د ت ند ددل إيد ددراداو (األسدداليب) لت ويددل ت ندديل

التغطية
ال كومة

التوقيت
النمني

وقت التقييم

ال كومة  ،وزارة المالية ا يددراداو إلددي وزارة الماليددة (

( النزي د ددة ) أو إلي د ددرهم النزا ددة ) والج دداو األوددرت
م د ددل الم ي د دديل باس د ددتة

الم ي ة

المركزف

الماليد د د د د د د ددة ( النزا د د د د د د د ددة ) أو

ا ي د د د ددراداو  ،والب دد د د د

* سرعة الت ويةو إلدي وزارة
الج او األورت الم ي ة

البعد  .3-21تسوية حسابات اإليرادات
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

تقددو الج دداو الت د ت نددل م ظددم إيددراداو ال كومددة بددتجرا مفابقددة كامرددة

لرتقييمد دداو  ،الت ند دديةو والمتد ددأوراو والت د ددويةو إلد ددي وزارة الماليد ددة (

ال زا ة ) والج او األورت الم ي ة عردي األقدل كدل ة دة أاد ر اد إللدوك

الدرية
أ

أرب ة أسابيع مل اية الربع.

تقددو الكيا دداو الت د ت نددل م ظددم إيددراداو ال كومددة بددتجرا تسددوية كامرددة

لرتقييمد دداو  ،الت ند دديةو والمتد ددأوراو والت د ددويةو إلد ددي وزارة الماليد ددة (

النزا دة ) واج دداو األوددرت الم ي دة عرددي األقددل كددل ندف سد ة اد إللددوك

ب

ما ية أسابيع مل اية نف الس ة.

تقددو الج دداو الت د ت نددل م ظددم إيددراداو ال كومددة بددتجرا تسددوية كامرددة

لرمت ندةو والت ددويةو إلددي وزارة الماليددة ( النزي ددة ) والج دداو األوددرت
الم ي ة س ويا عري األقل ا إللوك ا ريل مل اية الس ة.

األدا أقل مل المفروب مل الدرجة جد

جد
د

225

إرشادات قياس البعد
.0:1-61

 يق ددو ه ددتا الب ددد بتقي دديم م دددت إج ددرا المب ددال المجم ددة المت رق ددة بالتقييم دداو  /الرس ددو
والت نديل والمتدأوراو والت دويةو إلدي) أو المقبوضدداو ( مدل قبدل النزي دة أو الج دداو
األورت الم ي ة بشكل م تظم ويتم تسويت ا ا الوقت الم اسب.
 وسيلددمل ذلد أك ي مددل ظددا الت ندديل والت ويددل عرددي ال ددو الم شددود ،وأك يددتم رصددد
وتقريل مستوت المتأوراو وتقرب ا يراداو إلي أد ي حد.
 مددل الم ددم أك أف اددر بدديل المبددال المقددررة أو الت د تفرض د ا الج دداو المسددئولة والمبددال
تسرم ا الت وزارة المالية ( النزا ة أو ج او أورت م ي ة ) يمكل تفسير .
( هددتا أ يفتددرض أو ي فددوف عرددي ظددا م اسددب قددائم عرددي اأسددت قا  :تسددت د البيا دداو
والتقارير المستندمة لتقييم هتا الماار إلي الم اسبة ال قدية).
 وي بر د أك ت ددتف الج ددة المسددئولة عددادة بسددجةو ا د ظام ددا الم اسددب عرددي أسدداس
المبال ا جمالية الت يتم ت نير ا وعل الت ويةو إلي النزا ة.
 وي بر أك ي تف الكياك المسئول أيلا بسجةو ت كس المبدال التد يفرضد ا كدل داادع
ويدا ا ،ولكل يمكل أك يتم ذل ا ظم بيا او أورت.
 وي بر د أك تكددوك الج ددة المسدداولة قددادرة عرددي تجميددع هددت الم رومدداو حتددي يتس د ي ل ددا
ا بةغ عل مقدار المبال التد يدتم ت ندير ا (أ) إليدر المسدت قة ب دد( ،ب) والمتدأوراو
(الفر بيل ما هو مست ق وما تم دا ه) (ج) الت تجم ا الج ة المسدئولة ولكدل لدم يدتم
ت وير ا ب د إلي النزي ة.
 وايمد ددا يت رد ددق بد ددا يراداو مد ددل الن د د اعاو اأس ددتنراجية ،وض د د ت مبد ددادرة الشد ددفااية ا د د
الند اعاو اأسددتنراجية م دايير لركشددف عدل مددا تسددد الشددركاو ومدا تترقددا ال كومدداو
(.)8

دددددددددددددددددددددددددددددددددد
(  ) 8لمزيد مل الم روماو .يرجي الرجوع إلي /https://eiti.org
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.6:1-61
 ي بر أك يدوك ا سيا سرد تقرير تقييم اأ فا المال والمسا لة المالية ما إذا كاك قدد
تم ت فيت المندال ة لليدراداو المقددرة ،والمت ندةو ،والمتدأوراو والم ولدة إلدي وزارة
المالية (النزا ة) أو وكاأو أورت م ي ة مل قبل الج او لجمع م ظم إيراداو ال كومة،
وإذا كدداك األمددر كددتل  ،كيددف ا د كايددر مددل األحيدداك ،ومتددي يرددز أسددتكمال التسددوية ب ددد
الفترة قيد األوت ا اأعتبار.

1:1.-61

 ت دددد م ددايير تقيدديم هددتا الب ددد بوضددوح أك تسددوية التقييمدداو والمت نددةو والمتددأوراو
والت دددويةو إلد ددي حسد دداباو وزارة المالي ددة (النزي د ددة) يج ددب أك ت ددتم بد دديل ج دددة ت ند دديل
ا يراداو ووزارة المالية.

 ومددل الم ددم أك تددتم التسددوياو بدديل كيا دداو ت ندديل ا يددراداو والنزي ددة ألك اأوتةادداو
يمكل أك ت شأ بيل عائداو النزا ة وكيا او ت نيل ا يراداو.
 قد تكوك هت مشكرة واصة إذا كا ت رموز حسداب وزارة الماليدة (النزي دة) إليدر متفابقدة
مع رموز ج او ت نيل ا يراداو (عادة مدا تسدجل إينداأو بمسدتوت أعردي) وحيد أ
تكدوك الت ددويةو إلددي وزارة الماليددة (النزي ددة) مدل حسدداباو ت ندديل ا يددراداو إلددي وزارة

المالية (النزي ة) آلية ع د إيداع األموال ،ماال إذا تم قر ا يوميا أو أسبوعيا.

هت اأوتةااو أك األموال أ ت سب عري و سريم ا ظدا النزا دة،

 يمكل أك ت
مما يادف إلدي ا رااداو اد ا بدةغ .إك التقربداو الكبيدرة اد الودائدع ،ومدا يترتدب عردي
ذلد د م ددل ا راا دداو ع ددد تس ددجيل الم ددامةو ،يمك ددل أك يك ددوك ل ددا ت ددأ ير م ددادف عر ددي

ا بةغ.
2.1-61
 ويس ي الب د إلي تقييم ما إذا كاك يمكل تفسير الفر بيل ا يدراداو المقددرة وا يدراداو
الت تترقاها وزارة المالية (النزا ة).
 وهددو أ يفتددرض ظامددا م اسددبيا عرددي أسدداس اأسددت قا  .وي بر د عددادة أك ت ددتف ج ددة
ت ندديل ا يددراداو بسددجةو ا د ظام ددا الم اسددب بشددأك المبددال ا جماليددة الت د يددتم
ت نير ا والت ويةو إلي وزارة المالية (النزا ة).
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 وي بر أك ت تف الج ة المساولة أيلا بسدجةو ت كدس المبدال التد تفرضد ا عردي كدل
دااع ويدا ا ،ولكل يمكل أك يتم ذل ا ظم بيا او أورت.
 وي بر د أك تكددوك الج ددة المسدداولة قددادرة عرددي تجميددع هددت الم رومدداو حتددي يتس د ي ل ددا
ا بةغ عل مقدار المبال الت :
 ( أ ) يتم ت نير ا

( ب) إلير المست قة ب د،
( جد) والمتأوراو (الفر بيل ما هو مست ق وما تم دا ه)
( د) الت تجم ا الج ة المساولة ولكل لم يتم ت وير ا ب د إلي وزارة المالية (النزي ة).

التوقيت النمني والتغطية والبيانات املطلوبة
مصادر املعلومات

املتطلبات/حساب
البيانات

التغطية

التوقيت
النمني

س د د د د د د ددرفاو ج دد د د د د د دداو ا د د ددمولية وتك د د ددرار (وت د د ددواتر ) ميزا يد د د د د د د د د د د د د د د ددة وقت التقييم
اأيددراداو التد ت نددل وحس ددل توقي ددت التس ددوية التدد
ايراداو ال كومة.

تقد ددو ب د ددا كد ددل ج د ددة رئيسد ددية

وزارة الماليددة (النزي ددة) لت نددديل ا يد ددراداو وتشد ددمل
أو مترق د د د د ا يد د د ددراداو المبدال ا جماليددة لرتقددديراو/
الم ي ة األورت

الب

المركزف

الرسد د د د د ددو  ،والمت ند د د د د ددةو،

والمتد د د ددأوراو ،والت د د د ددويةو

( وا يند د د دداأو ) إلد د د ددي وزارة
المالي د د د د د د د ددة ( النزي د د د د د د د ددة ) أو
الوكاأو األورت الم ي ة.
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ال كومة

 .PI-21إمكانية التنبو بتخصيا املوارد يف السنة

حول املوشر
.0-60

ويقيم هتا الماار مدت قدرة وزارة المالية عري الت با باألتزامداو واأحتياجداو ال قديدة وتدواير
م روماو مو وقة عل تواار األموال لوحداو الميزا ية لتقديم الندماو .أ ه ي توف عري األب اد

األرب ة التالية ويستند طريقة ( M2المتوس ) لتجميع درجاو الب د:

 الب د  .0-60توحيد األرصدة ال قدية
 الب د  .6-60الت با ال قدف والمراقبة

 الب د  .3-60م روماو عل سقول األتزا
 الب د  .4-60أهمية ت ديةو الميزا ية ا الس ة
الت ثا على نتائج املينانية
 ا اليددة تقددديم الندددماو وت فيددت الميزا يددة واقددا لنف د ال مددل يتفرددب أك تترقددي وحددداو
الميزا يددة م رومدداو مو وقددة عددل تددواار األمددوال حتددي تددتمكل مددل السدديفرة عرددي األتزامدداو
وتسديد المداوعاو لألصول إلير المالية مل السرع والندماو

 يتفرددب اأ لددباط المددال اسددتندا المددوارد الممروكددة لر كومددة بف اليددة لت قيددق األهدددال
المالية.
 وي برد د أك تك ددوك ال قدي ددة متاح ددة لروا ددا باألتزام دداو ع ددد اس ددت قاق ا ،وع دددما أ تك ددوك
مفروبددة ألولويدداو أوددرت ،ي بر د أك تسددتند لرتقريددل إلددي أد ددي حددد مددل تكدداليف إدارة
الد ددديوك أو زيد ددادة عائد ددداو اأسد ددتامار .ويتفرد ددب ذل د د وجد ددود ظد ددا ا د ددال دارة ال قد ددد
وم روماو مفنرة عل مقدار وتوقيت جميع المقبوضاو والمداوعاو.

 يت يل عري وحداو الميزا ية التأكد مل أك الميزا ية الم تمدة سدتكوك متاحدة ع دد ال اجدة
إلي ا ،ولتل يجب أك يكوك ه ا اتنال جيد بيل وحداو الميزا ية وأم دا المدوارد عردي
اأحتياجاو ال قدية وحدود األتزاماو.

 وإذا كا ت ه ا ت ديةو عري الميزا ياو وةل الس ة ،امل المدرجح أك يكدوك ل دا تدأ ير
أقل عري كفا ة تقديم الندماو إذا كداك حجدم وتوقيدت التسدوياو م روادا مسدبقا بمدا ايده
الكفاية لرسماح بتجرا ت ديةو مل جا ب مقدم الندماو أستي اب أكار أو أقل ممدا

كاك متوق ا ا األصل.
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البعد  .1-21تعنين األرصدة النقدية
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

الدرية

يتم توحيد جميع األرصدة لدت الب و واألرصدة ال قدية عري أساس يوم

أ

ي ددتم توحي ددد جمي ددع األرص دددة ل دددت الب ددو واألرص دددة ال قدي ددة عر ددي أس دداس

ب

يتم توحيد م ظم األرصدة ال قدية عري أساس ا رف

جد

األدا أقل مل متفرباو الدرجة جد

د

أسبوع

إرشادات قياس البعد
.0:0-60
 يقيم هتا الب دد إلدي أف مددت تسدتفيع وزارة الماليدة أو كيداك آودر مما دل ت ديدد األرصددة
ال قدية وتوحيدها كأساس للبةغ عل إصدار التمويل
 إك اسددتندا حسدداب النزي ددة الموحددد (  ،) Treasury single accountأو
ال س دداباو المركزي ددة اد د ب د د واح ددد ،ع ددادة م ددا يك ددوك الب د د المرك ددزف ،يسد د ل توحي ددد
ال ساباو المنراية.
 حساب النزي ة الموحد ( . ) Treasury single accountهو حساب منرا
أو مجموعددة مددل ال سدداباو المرتبفددة الت د تت امددل ال كومددة مددل وةل ددا مددع كددل اسددتة
وداع.
 وي برد د ت قي ددق الرقاب ددة وا ب ددةغ ع ددل ال مري دداو (الن ددفقاو) الفردي ددة م ددل و ددةل ال ظ ددا
الم اسب  ،مما يسمح لرنزا ة بفنل إدارة ال قدية عل السيفرة عري الم امةو الفردية.
 سدديتفرب ت قيددق التوحيددد الم ددتظم لر سدداباو المنددراية المت ددددة التد أ ت ددتف مركزيددا
إجرا ترتيباو إلكترو يا لرمقاصة والداع ا الوقت الم اسب مع المنراييل ال كومييل.
 وي برد أك يتلددمل قسددم تقريددر ا فددا ال ددا والمسددا لة الماليددة اد هددتا المااددر م اقشددة
لرترتيباو المستندمة ا تقييم السرفة القلائية.
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6:0-60
 وي بر د أك يبدديل القددائموك بددالتقييم مددا إذا كدداك ه ددا حسدداب وزي ددة موحددد ومددا إذا كا ددت
جميع ال ساباو ال كومية مركزية و  /أو مجم ة.
 وي بر أك ت دد أيلا طبي دة وعددد ال سداباو المندراية التد أ تنلدع لسديفرة النزا دة
مباارة .يجب عري هت ال ساباو أك تتكر:
 )0 ( ما إذا كا ت سجةو األرصدة ت سب ،ومدت تكرار ذل .
( ب) مددا إذا كا ددت أرصدددة ال سدداباو قددد 'ردو "إلددي حسدداب مركددزف أو موحددد ،وكيددف
إلالبا (مال ،يومية وأسبوعية وا رية).

1:0-60

 يوجد توطيد األرصدة ال قدية ع دما تكوك لدت ال كومة م رومداو عدل مجمدوع أرصددت ا
ال قدية واألرصدة لدت الب و  ،ويمك ا ت ويل األرصدة إلير المستندمة لرواا باألرصدة
الزائدة وال د مل تكاليف اأقتراض.

 ويتفرددب ذل د اأحتفدداب بجميددع األرصدددة مركزيددا ،عرددي سددبيل الماددال .مددل قبددل الب د
المركزف ( التف قدد ي امدل جميدع ال سداباو ال كوميدة ك سداباو ارعيدة ل سداب واحدد
موحد ويفبق اق رسو الفائدة وحدود الس ب عردي رصديد ال سداب المجمدع ) ،أو أك

األرصدددة ا د الب ددو النارجيددة ،ماددل المنددارل التجاريددة  ،واض د ة المقاصددة وإجددرا او

والداع.

التوقيت النمني والتغطية والبيانات املطلوبة
مصادر

املعلومات

املتطلبات/حساب البيانات

التغطية

التوقيت
النمني

وزارة الماليددة ع دددد ال س دداباو المن ددراية التد د ت ددديرها النزا ددة ميزا يد د د د د د د ددة وقدد د د د د د د د د ددت
( النزا ة )

ووحداو الميزا ية األورت.

الميزا ية

الموحددد الددتف يددتم حسدداب األرصدددة وتوحددد مددل

وحد د د د د د د د ددداو ع دددد ال س دداباو المتل ددم ة اد د حس دداب النزي ددة
الب د د د د د د د د د د د د د
المركزف

قبل النزي ة .

تواتر ( تكرار ) توحيد أرصدة ال ساباو المنراية
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ال ومة

التفييم

البعد  .2-21التنبو بالتدفقات النقدية واملراقبة
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

يددتم إعددداد توق دداو التددداقاو ال قديددة لرسد ة الماليددة ويددتم ت ددديا ا اد ريا عرددي

أساس التداقاو ال قدية الداورة والنارجة.

يددتم إعددداد توق دداو التددداقاو ال قديددة لرسد ة الماليددة ويددتم ت ددديا ا عرددي أسدداس

ربع س وف عري األقل عري أساس التداقاو ال قدية الداورة والنارجة.

الدرية
أ
ب

ويتم إعداد توق او التداقاو ال قدية لرس ة المالية.

جد

األدا أقل مل متفرباو الدرجة جد

د

إرشادات قياس البعد
0:6-60

 ويقدديم هددتا الب ددد مدددت توقددع وزارة الماليددة ألتزامدداو وحدددة الميزا يددة والتددداقاو ال قديددة
ومراقبت ا.
 ا الية تنفي التداقاو ال قدية ورصدها وإدارت ا مل قبدل وزارة الماليدة ( النزا دة ) تيسدر
إمكا ية الت با بتوار األموال لوحداو الميزا ية.
 وسيتفرب ذل ت بااو مو وقة بالتداقاو ال قدية الداوردة والنارجدة ،سدوا كا دت روتي يدة
أو إلير روتي ية ترتب بت فيت الميزا ية ووف األتزا لوحداو الميزا ية الفردية.
 والتداقاو إلير الروتي ية ه فقداو أ ت دد عردي أسداس اد رف أو سد وف م دتظم ،مادل
تكرفة إجرا اأ تناباو أو اأستاماراو الرأسمالية الم فنرة.

6:6-60

 وتت رددق توق دداو التددداقاو ال قديددة المشددار إلي ددا ا د هددتا الب ددد بتوق دداو موحدددة أعدددت ا
الج ة المركزية الم ية ،مال إدارة النزا ة.
 ومل المتوقع أك تست د التوق او عادة إلي الم روماو التد تقددم ا وحدداو الميزا يدة مدرة
واحدة عري األقل ا الس ة ،با ضااة إلي الت ريل التف تقو به النزا ة المركزية.
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 وي بر لرمقيميل أك يبرروا عمدا إذا كا دت توق داو التدداقاو ال قديدة ت دد اد بدايدة السد ة
الماليددة ،والددوتيرة الت د يددتم اي ددا ت دددي الت بددااو بالتددداقاو ال قديددة وددةل الس د ة (عرددي
سبيل الماال ،ا ريا أو ربع س وف أو نف س وف).

.1:6-60

 ت دي التداق ال قدف هو ت دي لتداقاو التداقاو ال قدية التد تتفردب إعدادة تقددير
 /إعادة جدولة التداقاو ال قدية المستقبرية.

التوقيت النمني والتغطية والبيانات املطلوبة
مصادر

املعلومات

املتطلبات/حساب
البيانات

التغطية

التوقيت
النمني

وزارة المالي د د د د د د د د د د د د ددة أو دلي د ددل عر د ددي إع د ددداد توق د دداو ميزا يد د د د د د د د د د د د د د د د ددة السد د د د د ة المالي د د د ددة
النزا ة

وحداو الميزا ية

التدداق ال قدددف مدل قبددل كيدداك ال كومة

مركزف وتواتر الت ديااو

البعد  .3-21معلومات عن سقو
التسجيل

األويرة الم جزة

االلتنام

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

قدرة وحدداو الميزا يدة مدل تنفدي ال فقداو وإ فاق دا لمددة أ تقدل عدل

ستة أا ر واقا لةعتماداو المدرجة ا الميزا ية وال قدية  /األتزاماو

النادرة.

تقد وحداو الميزا ية م روماو مو وقة عل سقول األتدزا عردي األقدل

كل ة ة أا ر.

تقد وحدداو الميزا يدة م رومداو مو وقدة عدل سدقول األتدزا قبدل اد ر

عري األقل.

األدا أقل مل متفرباو الدرجة جد

الدرية
أ
ب
جد
د
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إرشادات قياس البعد
.1:0-60

 ويقيم هتا الب دد مو وقيدة الم رومداو المتاحدة اد السد ة لوحدداو الميزا يدة بشدأك ال ددود
القنوت لةلتزاماو المت رقة بال فقاو لفتراو م ددة.
 ومل اللرورف الت بدا بوحدداو الميزا يدة ايمدا يت ردق بتدوار األمدوال الةزمدة لةلتدزا لتيسدير
تنفي األ شفة وارا المدوةو مل أجل تقديم الندماو بف الية وتج ب ت فيل ت فيت
هت النف حالما يجرف ت فيتها.

 واد ب ددض الد ظم ،تقددو وزارة الماليددة بتصدددار األمددوال إلددي وحددداو الميزا يددة عرددي مراحددل
طوال س ة الميزا ية.
 واد حداأو أوددرت ،يمد ح قدا وك الميزا يددة السد وية السدرفة الكامرددة لةلتدزا وا فدا مددل
بداية الس ة.
 قد تفرض وزارة المالية أو وزارة النزا ة أو إليرها مدل الوكداأو المركزيدة عمريدا قيدودا عردي
وحدداو الميزا يددة اد ت مددل التزامدداو جديددة وتسددديد مددداوعاو ذاو صدرة ع دددما ت شددأ
مشاكل تت رق بالتداقاو ال قدية.

 لك د ت تبددر األتزامدداو مو وقددة ،أ ي بر د تنفدديض مبر د األمددوال المنننددة لةلتددزا أو
ا فا المتاح لرج ة لفترة م ددة وةل تر الفترة.
 التدزا وحدداو الميزا يدة بال ددود القندوت لةلتزامداو المت رقدة بال فقداو والمددداوعاو أ
يقيمه هتا الماار ،ولك ه يرفيه ماار األدا  PI-25بشأك اللواب الداورية.
 كمدا أك ماادر  PI-22بشدأك إدارة المتدأوراو مدل ال فقداو لده أهميدة أيلدا أل ده ي فددوف
عري آ ار عري ا الية ضواب األتزا .

التوقيت النمني والتغطية والبيانات املطلوبة
مصادر

املعلومات

املتطلبات/حساب
البيانات

التغطية

التوقيت
النمني

وزارة المالي د د د د د د د د د د ددة أو دليل عري وجود وتدواتر إصددار ميزا ي د د د د د د د د د د د د د ددة السد د د د د د ة المالي د د د د ددة
النزا ة

وحداو الميزا ية

س د د د ددقول األت د د د ددزا لوح د د د ددداو ال كومة
الميزا ية
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األويرة الم جزة

البعد  .4-21أهمية تعديغت املينانية يف السنة.
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

وأ تجرت ت ديةو كبيرة وةل الس ة عردي منننداو الميزا يدة أكادر
مل مرتيل ا الس ة ،وه تتم بفريقة افااة ويمكل الت با ب ا.

وأ تجرت ت ديةو كبيرة وةل الس ة عردي منننداو الميزا يدة أكادر
مل مرتيل ا الس ة ،وه تتم بفريقة افااة إلي حد ما.

كايد ددرا مد ددا تكدددوك الت د ددديةو ال امدددة ا د د س د د ة الميزا يد ددة لمننند دداو

الميزا ية ل افااة وافااة جزئيا.

األدا اقل مل متفرباو الدرجة جد

الدرية
أ
ب
جد
د

إرشادات قياس البعد
.0:2-60

 يقيم هتا الب د تواتر وافااية الت ديةو ا مننناو الميزا ية .وقد ت تاج ال كوماو
إلي إجرا ت دديةو اد السد ة عردي المنننداو اد ضدو األحددا إليدر المتوق دة التد
تا ر عري ا يراداو أو ال فقاو.

 التنندديص المسددبق ه د آليددة ت درب اهددت الت ددديةو بأولويدداو الميزا يددة بفريقددة م جيددة
وافااة يقرل أ ر الت ديةو عري الت با وعري سةمة مننناو الميزا ية األصرية.
 عري سبيل الماال ،يمكل ت ديدد قدرار م ديل أو ب دود الميزا يدة التد ي ردل أ دا ذاو أولويدة
عالية أو مدرتب بدالفقر بأ دا م ند ة مدل الت دديةو .وعردي ال قديض مدل ذلد  ،قدد تجدرف
الت ديةو ا ب ض ال ظم بدوك قواعد أو مبادئ توجي يدة واضد ة ،أو يمكدل اأضدفةع
ب ا بشكل إلير رسم  ،ماة عل طريق ارض تأويراو عري األتزاماو الجديدة.

 وا حيل أك ب ض ت ديةو الميزا ية يمكل أك ت د إداريا دوك تأ ير يتكر عري تكدويل
ا ف ددا ع ددد مس ددتوياو أعر ددي م ددل التجمي ددع اد د تند د يفاو الميزا ي ددة ا داري ددة والوظيفي ددة
واأقتنددادية ،اددتك تريي دراو أوددرت أكاددر أهميددة قددد تريددر التكددويل الف ر د ا د مسددتوياو

التن يف المجم ة هت .
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 ي ددتم تقي دديم أهمي ددة ه ددت الت ددديةو بن ددرت ا لر س ددب المئوي ددة الم ددددة اد د م ددايير تقي دديم
.PI-2

 يددتم تقيدديم قواعددد ع دددما تكددوك ال يئددة التشددري ية متورطددة اد هددت الت ددديةو اد الميزا يددة
وةل الس ة ا  PI-18وأ يتم ت اول ا ه ا.

6 :2-60

 وي بر أك يشير اد سديا تقريدر ا فدا ال دا والمسدا لة الماليدة ل دتا الب دد إلدي القواعدد
التشري ية وا جرائية جرا ت ديةو عري اعتماداو الميزا ية األصرية  ،عري ال و التف
ترفيدده الو يقددة ( PI-18.4ماددل التقددديراو التكميريددة  ،والقيددود) ،بمددا ا د ذل د القيددود

المفروضة عري السرفة الت فيتية  -مفروب  -وما إذا كا ت هت القواعد ت تر .

 وي بر أك يقد التقرير ماارا ل جم ت ديةو الميزا ية ا السد ة الماليدة األويدرة ،وتدواتر
تر الت ديةو.

.1:2-60

 الت ديةو الت ت ظر إلي ا ا هدتا الب دد هد ترد تدأت بمبدادرة مدل وزارة الماليدة أو ج دة
مركزيددة  ،ماددل وزارة التنفددي لةسددتاماراو الرأسددمالية ولدديس الت ددويةو ضددمل ال دددود
الم تمدددة (واقددا لرترتيبدداو عرددي ال ددو الم نددوص عريدده لكددل مااددر  )PI-18بدديل ب ددود
الميزا ية لركياك الواحد لرميزا ية (الت ت درض عري دا الج دة فسد ا وعدادة مدا تكدوك ذاو

قيمة ضئيرة).

التوقيت النمني والتغطية والبيانات املطلوبة
مصادر

املعلومات

وزارة المالية

وحداو الميزا ية

املتطلبات/حساب
البيانات

طرباو وموااقداو ت دديةو هامدة اد

الميزا يددة (ما ددل التق ددديراو التكميري ددة
والت ويةو بيل كيا او الميزا ية)

التوقيددت واأتنددال بشددأك الت ددديةو

مددل الوحددداو المركزيددة إلددي وحددداو
الميزا ية األورت

األ ر المال لت ديةو الميزا ية
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التغطية
ميزا ية ال كومة

التوقيت
النمني

الس د د د د د د ة الماليد د د د د ددة

األويرة الم جزة

 .PI-22مت خرات النفقات
حول املوشر

 يقيس هتا الماادر مددت وجدود رصديد مدل المتدأوراو ،ومددت م الجدة مشدكرة ادامرة اد
هتا الندد والسيفرة عري ا.
 أ دده ي تددوف عرددي الب ددديل التددالييل ويسددتند األسددروب ( M1ال رقددة األضد ف) لتجميددع
درجاو الب د:
(  ) 0الب د  .0-66رصيد متأوراو ال فقاو
(  ) 6الب د  .6-66مراقبة متأوراو ال فقاو

الت ثا على خمريات املينانية

 يمكل أك تتسبب المتأوراو ا زيادة التكاليف لر كومة عري ال و التال :
 قد ي مدد الددائ يل عردي ت دديل األسد ار لرت دويض عدل التدأوير اد السدداد؛ أو تدأور توريددالمدوةو قد يا ر عري تقديم الندماو.
 وقدد يشددير حجددم كبيددر مدل المتددأوراو إلددي عدددد مددل المشداكل المنترفددة ،ماددل عددد كفايددةضددواب األتددزا  ،وال نددص ال قديددة ،وعددد كفايددة الميزا يددة لر قددود ،ووفددض الميزا يددة اد
ب ود م ددة ،و قص الم روماو.

 ويمكددل أك يكددوك لرمتددأوراو أ ددر كبيددر عرددي اأ لددباط المددال أل ددا تشددكل إوفاقددا ا دالسيفرة عري األتزاماو وتسديد المداوعاو ع د الواا باألتزاماو.

 وإذا سمح بوقوع ا و موها ،ات ا يمكل أك تلدع عبئدا عردي الميزا يداو المسدتقبرية لرواداباألتزاماو إلير المنول ب ا أو المفرطة ا الماض .

 ويمكل أك تشدير المتدأوراو أيلدا إلدي التوسدع إليدر المقندود اد ال فقداو التد يمكدل أكتشو تننيص الموارد.
 ويمكددل أك تكددوك مااددرا عرددي ال اجددة إلددي مزيددد مددل المددوارد لت قيددق مسددتوياو الندمددةالمتوق ة ،وه مستوياو أ يمكل ت قيق ا دوك تكبد فقاو إضااية إلير منرح ب ا.
 ويمكدل أك تكدوك المتدأوراو أيلدا ماادرا عرددي عدد تقدديم ال قدد لروادا باألتزامداو ع دددال اجة ،مما ي أك ترتيباو التننيص ال قدف ليست ا الة تماما.
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إرشادات قياس املوشر
.0-66

 المتأوراو ه ديوك متأورة الداع ،التزاماو أو ت داو .وه تشكل اكة مدل أادكال
التمويل إلير الشفال.
 ومتأوراو مدداوعاو ال فقداو هد التزامداو ال فقداو التد تتكبددها ال كومدة كدالت تدأور
سدادها لرموظف أو المتقاعد أو المورد أو المقاول أو الدائل المقرض.
 ويسمح إطار ا فا ال ا والمسا لة المالية بالت اريف الم رية والممارساو الم ريدة اد
حساب متأوراو الداع .ويجب ت ديد هت الت اريف والممارساو ا التقرير.

.6-66

 ت دددد عددادة المواعيددد ال ائيددة لرددداع ال كوميددة ا د األتزامدداو الت اقديددة ماددل اتفاقدداو
الش ددرا أو المد د ح الت اقدي ددة أو اد د ودم ددة ال ددديوك أو األتزام دداو القا و ي ددة األو ددرت ما ددل
كشددول المرتبدداو والم اادداو التقاعديددة ومددداوعاو الرعايددة اأجتماعيددة أو الم د ح إليددر
الت اقدية.

 وتن ددبح المفالب ددة أو األت ددزا إلي ددر الم ددداوع م ددل المت ددأوراو ع دددما أ ت ددداع اد د الت دداريخ
الم نوص عريه ا ال قد أو ا القا وك أو ال ظا المال المقابل.
 وحتي مفالباو الداع إلير المقبولة أو إلير المكتمرة يمكل أك تنبح متأوراو إذا لم يتم
إوفار المستفيديل بال يب قبل الواا بالموعد ال ائ لرداع.

.1-66

 وي برد أك ياكددد المقيمددوك أك ظددا تسددجيل البيا دداو وا بددةغ ال كددوم ي رددل الدددا او
والمواعيد ال ائية لرمداوعاو القا و ية والت اقدية والفواتير ،يتلمل بما ا ذل الم رقدة
والمراوضة ،حتي يمكل حساب المتأوراو وحساب ا.

2-66

 أ يرف هتا الماار التأوير ا المداوعاو أو الت ويةو بيل الج او ال كومية.
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البعد  .1-22رصيد مت خرات النفقات
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

أ يزيد رصيد متدأوراو ا فدا عدل  6اد المائدة مدل مجمدوع ال فقداو اد
ا يل عري األقل مل الس واو المالية الاة األويرة الم جزة.

أ يتجدداوز رصدديد متددأوراو ا فددا  2ا د المائددة مددل مجمددوع ال فقدداو ا د
ا يل عري األقل مل الس واو المالية الاة األويرة الم جزة.

أ يزيد رصيد متأوراو ا فا عل  01ا المائة مل مجموع ال فقداو اد
ا يل عري األقل مل الس واو المالية الاة األويرة الم جزة.

األدا أقل مل متفرباو الدرجة جد

الدرية
أ
ب
جد
د

إرشادات قياس البعد
.0:0-66

 يقيم هتا الب د مدت وجود رصيد مل المتأوراو.
 يفلددل ت ديددد الرصدديد اد ايددة السد ة الماليددة ويقددارك مددع إجمددال ا فددا لرسد ة الماليددة
ب يل اأعتبار.

 ي بر أك ي رق المقيموك عري أف تريير حد ماورا ا الرصيد وةل الفترة قيد ال ظر.
 يجب أك يتكرا سيا تقرير ا فا ال ا والمسا لة المالية ل دتا الب دد أف أرصددة هامدة
م رواة مل المتأوراو داول وحداو ال كومة ودارج ميزا يدة ال كومدة وأف أرصددة كبيدرة
مددل عمريدداو اسددترداد لرقيمددة الملددااة إليددر المج ددزة أو تددأويراو واس د ة ا د داددع تر د
األتزاماو  ،حتي وإك لم يتم تلميل أف م ا ا الرصيد لتقيم لردرجة.

.6:0-66

 يج ددب أك يش ددرح اد د س دديا التقري ددر ا ف ددا ال ددا والمس ددا لة المالي ددة كي ددف ي ددتم ت دي ددد
المتأوراو ا ا فا ومل وةل ما يمتر هتا الت ريف مل أداة قا و ية (التشريع ،و ائق
الم اقنة ،ال قود ،قراراو الم اكم).
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1:0-66

 وإذا لم تكل ه ا لوائح م رية أو ممارساو مقبولة م ريا عري فا واسع ،ادتك األصدل
ا د التقيدديم سدديكوك مقبددول دوليددا طبقددا تجاريددة مقبولددة دوليددا الت د تقل د بددأك ي ظددر ا د
المفالبة عري أ ا متأوراو.

 إذا لم يتم السداد ا إللوك  31يوما مل تاريخ استة ال كومة لفاتورة  /مفالبة المورد
(مل لواز أو ودماو أو أعمال تسريم) إأ إذا أبر المورد وةل فس الفتدرة أك الفداتورة
إلير ص ي ة أو بفر أورت إلير مقبولة  ،ت تبر مل المتأوراو.

 إذا كدداك الموعددد ال ددائ الددداع المس ددتندمة ا د ال ددبةد يتجدداوز  31يوم ددا ،هددتا وتج دددر
ا اارة ا سيا تقرير اأ فا ال ا والمسا لة المالية ج با إلي ج ب مع الت ريق عري أك
الممارساو الدولية الجيدة ت ص عري المواعيد ال ائية لرسداد لمدة  31يوما أو أقل.

.2:0-66

 إذا كا ددت المفالبددة بالددداع إليددر مقبولددة أل ددا أ تف د بشددروط ال قددد أو القددا وك ،ايجددب
رال ا وإبةغ المستفيد بتل .
 تبدأ اترة الداع ع د استة مفالبة داع صال ة.
 إذا كاك طرب الداع مقبوأ ولك ه إلير كامل  ،أو يرز ب ض التن ي او أو التوضدي او
 ،يج ددب تس ددجيل طر ددب ال ددداع ويج ددب ت ريد دق الموع ددد ال ددائ لر ددداع م ددل ت دداريخ إب ددةغ
المستفيد ،وإلي أك يتم استة هت التنويباو أو التوضي او.

 وي برد أك يسدر سديا تقريدر ا فدا ال دا والمسدا لة الماليدة اللدو عردي أف م داوأو
م جيددة تقددو ب ددا وحددداو الميزا يددة شددا ماددل هددت التددأويراو اد الددداع ،حيد تشددير
األدلة إلي حدو ذل .

.5:0-66

 يادف عد سداد مداوعاو مرتباو الموظفيل أو الم اي التقاعدف أو الت ويدل أو الوادا
بالموعد ال ائ لداع الفائدة عري الديل إلي تسديد متأوراو عري الفور.

 يمكددل ا بددةغ عددل المتددأوراو عرددي السددرع والندددماو والرواتددب والم اادداو التقاعديددة
وودمة الديل باستندا ظم منترفة.
 ويقدديم المااددر عرددي المتوس د المددرجح (  ) M2لجميددع هددت ال د ظم وي بر د أك يسددر
اللو عري ما إذا كا ت جميع أ واع ال فقاو مشمولة بال ظم المةئمة لرصد المتأوراو.
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التوقيت النمني والتغطية والبيانات املطلوبة
املتطلبات/حساب

مصادر املعلومات

البيانات

وزارة المالية ( النزا ة )

مس ددتوت مت ددأوراو ا فد ددا

ديواك الم اسبة

إجمد د د ددال فقد د د دداو ميزا يد د د ددة

إدارة الميزا ية

وحداو الميزا ية

وحدة إدارة الديوك

(ا

اية كل س ة مالية)

التغطية

التوقيت
النمني

ميزا ي د د د د د د د د د د د د د د ددة الدداة س د واو
ال كومة

مالية الم جزة

ال كومة (لكل س ة مالية)

إلراد ددة التجد ددارة والن د د اعة

وممار د د د دديل آو د د د ددريل م د د د ددل
القف د دداع الن د دداص ل د دداة

مراو

البعد  .2-22مراقبة مت خرات النفقات
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

وتندر البيا او المت رقة بالرصيد وال مر ومكو او متأوراو ال فقاو كدل
ة ة أا ر ا إللوك أرب ة أسابيع مل اية كل ربع س ة.

وتندر البيا او المت رقة بالرصيد وال مر ومكو او متأوراو ال فقاو كدل
ة ة أا ر ا إللوك ما ية أسابيع مل اية كل ربع س ة.

وتندددر البيا دداو المت رقددة بالرصدديد وال مددر ومكو دداو متددأوراو ال فقدداو

س ويا ا

اية كل س ة مالية.

األدا أقل مل متفرباو الدرجة جد

الدرية
أ
ب
جد
د
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إرشادات قياس البعد
.0:6-66

 ويقدديم هددتا الب ددد مدددت ت ديددد ومتاب ددة أف متددأوراو ا د ال فقدداو .ويركددز التقريددر عرددي
جوا ب المتأوراو الت يتم مراقبت ا ومدت تكرار وسرعة إ تاج الم روماو.

.6:6-66

 ويشددير رصدديد المتددأوراو إلددي القيمددة ا جماليددة لرمتددأوراو .ويشددير عمددر المتددأوراو إلددي
طول الفترة الزم ية بيل تاريخ وقوع المتأوراو وتاريخ تسجير ا.
 ويشددير تكددويل المتددأوراو إلددي الفنددل بدديل المتددأوراو مددل جا ددب الج ددة المسددئولة و ددوع
المتددأوراو ،ماددل متددأوراو السددرع والندددماو ،وداددع المرتبدداو ،ومددداوعاو الم اادداو
التقاعدية ،والت ويةو القا و ية ،واألحكا القلائية ،وما إلي ذل .

1:6-66

 وإذا لدم تكدل ه ددا متدأوراو ،ادتك التقيدديم  Aسديكوك لده مددا يبدرر طالمدا أ دده يمكدل إ باتدده
عري و م قول بأك ظم مراقبة األتزا والداع كامرة ورسمية وأك ه ا م روماو مو وقة
وكامرة متاحة للاارة إلي أك مبر المتأوراو أ ا .

التوقيت النمني والتغطية والبيانات املطلوبة
مصادر

املعلومات

املتطلبات/حساب البيانات

التغطية

التوقيت
النمني

وزارة الماليد د د د د د د د د د د ددة م روم د دداو ع د ددل كيفي د ددة ت دي د ددد مت د ددأوراو ميزا ي د د د د د د د د ددة ع د التقييم
(النزا ة )

إدارة الميزا ية

وحداو الميزا ية

ديواك الم اسبة

ا فد د د د دا وعددل طد د د دريق أف الوس د د د د د د دائل

( التشدري او ،و دائق الم اقنداو ،ال قدود،
قراراو الم اكم )،

تقريد د ددر (تقد د ددارير) البيا د د دداو األويد د ددرة عد د ددل

وحدة إدارة الديل متددأوراو ا فددا الت د تشددير إلددي الرصدديد
والمكو او والمةمح ال مرية

ت ددواتر وإ ت دداج ه ددت التق ددارير و ددةل اأ د د

عشر ا را الماضية
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ال كومة

 .PI-23املراقبة على يدول الرواتب
حول املوشر

 ويت رق هتا الماار بداع المرتباو لرموظفيل ال مومييل اق :
 كيفية إدارت ا، كيفية الت امل مع الترييراووكيفية ت قيق اأتسا مع إدارة سجةو الموظفيل.

 وتدددرج أجددور ال مددل ال ددارض والبدددأو التقديريددة الت د أ تشددكل جددز ا مددل ظددا كشددول
المرتباو ا تقييم اللواب الداورية لرير المرتباو.PI-25 ،
 ي توف هتا الماار عري األب اد األرب ة التالية ويستند طريقدة ( M1ال رقدة األضد ف)
لتجميع درجاو الب د:
الب د  .0-63تكامل كشول المرتباو وسجةو الموظفيل
الب د  .6-63إدارة التريراو ا كشول المرتباو

الب د  .3-63الرقابة الداورية عري كشول المرتباو
الب د  4-63تدقيق كشول المرتباو.

الت ثا على خمريات املينانية

 وع ددادة م ددا تك ددوك ا دداتورة األج ددور م ددل أكب ددر ب ددود ا ف ددا ال ك ددوم  .وق ددد تك ددوك عرض ددة
لرلواب الل يفة ومل م الفساد.
 وتددا ر اللددواب عرددي كشددول المرتبدداو عرددي اأ لددباط المددال مددل وددةل ضددماك إدراج
ال فقدداو عرددي كشددول المرتبدداو واقددا لرقددوا يل والمننندداو المددأذوك ب ددا الت د أ شددأها
البرد .وقد تادف اللواب الل يفة ا كشول المرتباو إلي توسع إلير مقندود لتكداليف
الرواتب أو التزاماو إلير مستوااة لرموظفيل.

 ويددادف ذل د بدددور إلددي ا نفدداض كفددا ة تنندديص المددوظفيل وتنفدديض عدددد المددوظفيل
ال ددتيل تترت ددب عر ددي م آ ددار أوس ددع فاق ددا عر ددي وعي ددة الن دددماو وال ددوااز التد د يق دددم ا
الموظفوك مل أجل سروكياو إلير مأذوك ب ا لرت ويض عل أوجه الل ف ا ظا كشدول

المرتباو.
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إرشادات قياس املوشر

.0-61
 وألإلد دراض ه ددتا الماا ددر ،ترفد د كش ددول المرتب دداو لم ددوظف الندم ددة المد ي ددة الم ددوظفيل
الدددائميل وإليددر الدددائميل .وي بر د أك يةح د المقيمددوك أك قفاعدداو منترفددة مددل الندمددة
ال امة قد ترفي ا كشول مرتباو منترفة.

 وي بر ذكر كل رواتب م مة ا سيا تقريدر ا فدا ال دا والمسدا لة الماليدة وتقييمده اد
درجاو هتا الماار.
.6-61
 إذا كا ت إدارة الرواتب ت فوف عري عدد كبير مل الكيا او ال امة أو إلير مركزية إلي حد
كبير ،قد يكوك مل إلير ال مر جمع م روماو كامرة عل ضواب الرواتب ا ال كومة.

 ويجوز لرمقيميل ال ظر ا استندا م جية أوت ال ي او.
 وي برد أك يشددرح القددائموك عرددي التقيدديم ب ددد ذلد سددبب اسددتندا ال ي دداو ويبددرروك ددر
أوت ال ي او التف ي تمدو ه.

 ومل المفلل أك يوااق المقيموك وال كومة عري ر أوت ال ي او.
 وا حالة عد اأتفا  ،يمكل استي اب اأوتةااو ا وج او ال ظر ا مر ق كما هو
موضددح ا د اأطددار بموجددب الجددز  :3تقريددر ا فددا ال ددا والمسددا لة الماليددة ،الفقددرة 4

(ا ظر إطار ا فا ال ا والمسا لة المالية ،صف ة .)84

البعد  .1-23تكامل كشو

التسجيل

املرتبات وسجغت املوظفني

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

ت ددرتب قائم ددة الم ددوظفيل الم تم دددة ،وقاع دددة بيا دداو الم ددوظفيل ،وكش ددول المرتب دداو مباا ددرة
للماك مراقبة الميزا ية ،واتسا البيا او ،والمفابقة الش رية.

ت دددعم كشددول المرتب دداو و ددائق كامرددة لجميددع التريي دراو التدد يددتم إجراؤه ددا عرددي سددجةو
المددوظفيل كددل ا د ر ويددتم الت قددق مددل بيا دداو كشددول المرتبدداو ا د الش د ر السددابق .ويددتم

الت كم ا ت ييل الموظفيل وترقيت م مل وةل قائمة بالموظفيل الم تمديل.

وتجرف تسوية كشول المرتباو مدع سدجةو المدوظفيل مدرة كدل سدتة أاد ر عردي األقدل .يدتم
ا ص التوظيف والترقية مقابل الميزا ية الم تمدة قبل ال نول عري إذك.

الدرية
أ
ب
جد
د

األدا أقل مل متفرباو الدرجة جد
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.0:0-61

 ويقيم هتا الب د درجة التكامل بيل بيا او الموظفيل وكشول المرتباو والميزا ية .ويجب
أك ترتكز عري الرواتب مدل قاعددة بيا داو المدوظفيل أالتد تقدد قائمدة المدوظفيل الواجدب
الداع ل م كل اترة داع.

 وي برد د الت ق ددق م ددل ه ددت القائم ددة بالمقابر ددة م ددع القائم ددة الماسس ددة الم تم دددة ،أو قائم ددة
الموظفيل الم تمدة األورت الت تست د إلي ا مننناو الميزا يدة ،الدة عدل السدجةو
الفردية لرموظفيل أو مرفاو الموظفيل.

 وي بر أك تكفل اللدواب أيلدا توظيدف المدوظفيل وتدرقيت م اد حددود اعتمداداو ميزا يدة
الموظفيل الم تمدة.

6:0-61

 وألإلراض هدتا ال ب دد ،ي د الدرب المباادر أك أف ترييدر اد قاعددة بيا داو المدوظفيل يدا ر

عري حالة المرتباو لرموظف ،يتم إجرا تريير مما ل ترقائيا ا كشول المرتباو.
التوقيت النمني والتغطية والبيانات املطلوبة.
مصادر املعلومات

املتطلبات/حساب البيانات

التغطية

 -0لج ة الندمة ال امة

 -0تو ي ددق الترييد دراو اد د كش ددول ال كومة

الموظفيل

الم اظرة.

 -6إدارة ا د د د د د د د د د د د د د د د د د دداوك المرتب د د دداو وس د د ددجةو الم د د ددوظفيل
-3الم اسبة ال امة

 -6تو ي د د ددق ا ج د د ددرا او المفبق د د ددة

 - 4الموظف ددوك الم دداليوك وإ باو عمرية م الجة الترييراو ا

اد د د د وح د د ددداو الميزا ي د د ددة سجةو الموظفيل وتسوية كشدول

والوكاأو

 -5ج داز الرقابددة األعرد
لتابيت الم روماو

المرتباو وسجةو الموظفيل.

 -3م روم د د د د د دداو ع د د د د د ددل توقي د د د د د ددت
التسوياو

245

التوقيت
النمني

وقت التقييم

البعد  .2-23إدارة تغياات املرتبات
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

يتم ت دي الترييراو المفروبدة اد سدجةو المدوظفيل وكشدول المرتبداو

ا د ريا عرددي األقددل ،عمومددا ا د الوقددت الم اسددب لدددا او الش د ر التددال .

والت ددديةو الرج ي ددة ددادرة .اد د حال ددة وج ددود بيا دداو مو وق ددة ،ات دده يظ ددر

الدرية
أ

تن ي او ب د أقني  ٪3مل مداوعاو الرواتب.

وت د سجةو الموظفيل وكشول المرتباو عري أساس ربع س وف عردي

األقل وتتفرب ت ديةو قريرة بأ ر رج .

وت د سجةو الموظفيل وكشول المرتباو عري أساس ربع س وف عردي

األقل وتتفرب ب ض الت ديةو بأ ر رج .
الت ديةو أقل مل متفرباو الدرجة جد

ب
جد
د

إرشادات قياس البعد
.0:6-61

 يقيم هتا الب د توقيت إجرا الترييراو عري بيا او الموظفيل وكشول المرتباو.
 وي برد م الجددة أف ت ددديةو مفروبددة لقاعدددة بيا دداو المددوظفيل ا د الوقددت الم اسددب مددل
وةل تقرير التريير ،وي بر أك تادف إلي إجرا مراج ة لر ساباو.

6:6-61

 وتشير الت ديةو الرج ية إلي الترييراو اد كشدول المرتبداو ب دد الترييدراو ذاو الندرة
اد د حال ددة الم ددوظفيل ،أو تيج ددة لألوف ددا  ،والتد د تتفر ددب ت ويل ددا تكميري ددا أو اس ددترجاع
المداوعاو الت أ ي ق لرموظف ال نول عري ا.

 وسديادف عدد إجدرا الترييدراو اد كشدول المرتبداو اد الوقدت الم اسدب إلدي متددأوراو
الداع لرموظفيل.PI-22 .
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التوقيت النمني والتغطية والبيانات املطلوبة.
مصادر املعلومات

املتطلبات/حساب
البيانات

لج ة الندمة ال امة

تد د د د ددواتر وتوقيد د د د ددت ت د د د د دددي

الموظفيل

كشول المرتباو

مديري د د ددة أو إدارة ادد د دداوك س ددجةو الم ددوظفيل وبيا دداو
الم اسبة ال امة

التغطية
ال كومة

التوقيت
النمني

وقت التقييم

م رومد دداو عد ددل عد دددد وحجد ددم

الموظفد ددوك المد دداليوك ا د د

التسوياو بأ ر رج

الوكاأو

حالددة المددوظفيل ا د سددجةو

وح د د د د ددداو الميزا ي د د د د ددة أو عد دددد أيد ددا التدددأوير لت دددي
ج د د دداز الرقاب د د ددة األعر د د ددي الموظفيل وبيا او الرواتب
لتابيت الم روماو

ات دداد الم ددوظفيل لتاريد د

الم روماو

البعد  .3-23الرقابة الداخلية على كشو
التسجيل

املرتبات

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

يتم تقييد سرفة تريير السجةو وكشول المرتباو ،ويادف إلي مراج ة

ال ساباو ،وهو كال للماك سةمة البيا او بشكل كامل.

س ددرفة وأس دداس الترييد دراو اد د س ددجةو الم ددوظفيل وكش ددول المرتب دداو
واض ة وكااية للماك سةمة البيا او بدرجة عالية.

توج ددد ض ددواب كااي ددة لل ددماك س ددةمة بيا دداو كش ددول المرتب دداو ذاو

األهمية القنوت

األدا أقل مل متفرباو الدرجة جد

الدرية
أ
ب
جد
د

247

إرشادات قياس البعد
.0:1-61

 يقدديم هددتا الب ددد اللددواب الت د يددتم تفبيق ددا عرددي إجددرا ترييددراو عرددي بيا دداو المددوظفيل
وكشول المرتباو.
 وي بر د أك تقيددد اللددواب الداوريددة الف الددة سددرفة ترييددر السددجةو وكشددول المرتبدداو؛
تتفرددب الت قددق الم فنددل؛ وتتفرددب إ تدداج مسددار تدددقيق كددال لرم ااظددة عرددي تدداريخ دائددم
لرم امةو مع تفاصيل الموظفيل المنوليل.

6:1-61

 يجددب أك يتلددمل سدديا تقريددر ا فددا ال ددا والمسددا لة الماليددة اددرح حددول مددا إذا كا ددت
اللواب الداورية مفبقة ،وإبراز أف ض ف ا تفبيق ا.
السةمة الكامرة لربيا او أك ال مرياو تكفل أك جميع البيا داو ت تبدر دقيقدة .وت د

 ت
ال زاهة ال الية أك ال مرياو تلمل أك م ظم البيا او ت تبر دقيقة.

1:1-61

 ويتدديح إجددرا مراج ددة ال سدداباو إجددرا ا ددوص عرددي المسددا لة الفرديددة ،وكشددف التسددرل
وت ريل المشاكل
 والمقن ددود م ددل مس دداراو الت دددقيق الجي دددة ت ددواير م روم دداو ع ددل م ددل ق ددا بالوص ددول إل ددي
البيا او ،التيل بدأوا الم امرة ،والوقت مل اليو وتاريخ الدوول ،و وع ا دوال ،وما ه
حقول الم روماو الت ي توف عري ا ،وما ه المرفاو الت تم ت ديا ا.

التوقيت النمني والتغطية والبيانات املطلوبة.
مصادر املعلومات
لج ة الندمة ال امة

املتطلبات/حساب
البيانات

التغطية

ا جد درا او التد د ت دددد األدوار ال كومة

مديرية أو إدارة ااوك الموظفيل

والمساولياو

الميزا ية أو الوكاأو

اسددت ةماو سددجل إدارة المددوارد

الموظف د د ددوك المد د د دداليوك اد د د د وحد د د ددداو دليل عري تفبيق ا جرا او
ج از الرقابة األعري لتابيت الم روماو البشرية
وحداو التدقيق لتاري الم روماو
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التوقيت
النمني

وقت التقييم

البعد  .4-23تدقيق كشو
التسجيل

املرتبات

احلد األدني ملتطلبات الدريات

يوجد ظا قوف مل عمرياو تددقيق كشدول المرتبداو السد وية لكشدف قداط

الدرية

الل ف ا الرقابة وت ديد ال مال الوهمييل.

قددد أجريددت مراج ددة لكشددول المرتبدداو ترفد جميددع الج دداو ال كوميددة مددرة

واحدة عري األقل ا الس واو المالية الاة األويرة (سوا عري مراحدل أو

ا إطار ممارسة واحدة).

ق ددد أجري ددت عمري دداو ت دددقيق الروات ددب أو مس ددح لرم ددوظفيل و ددةل السد د واو

المالية الاة األويرة الم جزة.

األدا أقل مل متفرباو الدرجة جد

أ
ب
جد
د

إرشادات قياس البعد
.0:2-61

 ويقيم هتا الب د درجة سةمة كشول المرتباو.
 ي بر د إجددرا عمريدداو تدددقيق كشددول المرتبدداو با تظددا لت ديددد ال مددال الددوهمييل ،وسددد
الارراو ا البيا او ،وت ديد قاط الل ف ا الرقابة.

.6:2-61

 ي بر أك تشمل مراج ة كشول المرتباو عري حدد سدوا اوتبدار الو دائق ،للدماك حندول
الجميع عري الرواتب مو قدة بشدكل م اسدب وأذك لر ندول عردي مبرد م ديل مدل األجدور،
والت قق مل أك المبر المادف المداوع ل م موجود ويتم ت ديدها قبل السداد.

1 :2-61

 وي بر د أك يشددرح سدديا تقريددر ا فددا ال ددا والمسددا لة الماليددة المددراج يل الددتيل قدداموا
بمراج ة كشول المرتباو ،وأك الترفية (مل حي اروط الماسساو والموظفيل) و فا
عمريدداو المراج ددة هددت (عرددي سددبيل الماددال ،مددا إذا كا ددت تتلددمل الت قددق المددادف ا د
الموقع ،تست د إلي ظم وط ية لت ديد هوية المواط يل ،أو كاك فاق ا أكار م دودية).
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2:2-61

 إك ظددا التدددقيق "القددوف"  -كمددا هددو مفرددوب لتن د يف  - Aي د أك عمريدداو تدددقيق
كشددول المرتبدداو يددتم إجراؤهددا بشددكل م ددتظم ،وقددد اتنددتو الج دداو الناضد ة لرتدددقيق
إجرا او م اسبة لم الجة قاط الل ف الت حددها مراج و ال ساباو

التوقيت النمني والتغطية والبيانات املطلوبة.
مصادر املعلومات

املتطلبات/حساب
البيانات

التغطية

التوقيت
النمني

لج ة الندماو ال امة

تد د د ددواريخ أحد د د دددا مراج د د د ددة ال كومة

الس د د واو الماليد ددة

الموظفيل

الس د د د واو الماليد د ددة الد د دداة

الم جزة

مديريد د د ددة أو إدارة اد د د دداوك كشد د ددول المرتبد د دداو ود د ددةل
الموظفد ددوك المد دداليوك ا د د

األويرة

الوكاأو

حالة

لتابيت الم روماو

تائر مراج ة ال ساباو

وحدد د د د ددداو الميزا يدد د د د ددة أو ترفي ددة و ف ددا وم دددقق ك ددل

ج د د د دداز الرقابد د د ددة األعرد د د ددي ا ج ددرا او المتن ددتة بش ددأك
وح ددداو الت دددقيق لتاريد د

الم روماو
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الد د دداة األويد د ددرة

 .PI-24املشتيات
حول املوشر
.0-62

 يف ص هتا الماار الجوا دب الرئيسدية دارة المشدترياو .ويركدز عردي ادفااية الترتيبداو،
والتشديد عري ا جدرا او المفتوحدة والت ااسدية ،ورصدد تدائر المشدترياو ،والوصدول إلدي
ترتيباو اأستئ ال وترتيباو الت ويض (اأصةح ).

 أ ه ي توف عري األب اد األرب ة التالية ويستند طريقدة ( M2المتوسد ) لتجميدع درجداو
الب د:
الب د  0-64مراقبة المشترياو
الب د  6-64طر الشرا
الب د  3-64وصول الجم ور إلي م روماو المشترياو
الب د  4-64إدارة اكاوت المشترياو.

الت ثا على خمريات املينانية.

 ويتم ت قيق إ فا عا كبير مل وةل ظا المشترياو ال امة.
 ويلمل ظا مشترياو جيدد األدا اسدتندا األمدوال اسدتنداما ا داأ اد ال ندول عردي
المددوةو مدل أجددل ال ندول عرددي المدوارد والنددماو وت قيددق القيمدة مقابددل المدال مددل

جا ب ال كومة.

 ويت يل ذكر مبادئ ظا جيد األدا ا إطار قا و واضح الم الم وافال ي دد بوضوح
السياساو وا جرا او والمسا لة واللواب الم اسبة.
دارة الشدداوك الماليددة ال امددة اد سدديا تقريددر ا فددا ال ددا

 ويددرد وصددف ا طددار القددا و
والمسا لة المالية ا القسم .3-6

 وتشمل مبادئ الشرا الرئيسية استندا الشفااية والم ااسة كوسيرة لر نول عري أس ار
عادلة وم قولة والقيمة ا جمالية مقابل المال.
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إرشادات قياس املوشر
.0-62
 ويرف فا الماار كل مشترياو مدل السدرع والنددماو واأادرال المد يدة واسدتاماراو
الم داو الرئيسية سوا كا ت من فة ك فقاو استامارية متكررة أو رأسمالية.
 وهو أ يشمل قفاع الدااع ،التف عادة ما تن ف ايه الم روماو سرية بموجب القا وك.

6-62
 ا د ظددم المشددترياو الةمركزيددة ،يماددل تقيدديم هددتا المااددر باسددتندا وحددداو ال كومددة
المركزية النمس الت حققت أعر قيمة لرمشترياو الت بدأو ا الس ة المالية الم جزة
األويرة.
 إذا لددم يددتمكل المقيمددوك بس د ولة مددل ال نددول عرددي بيا دداو لت ديددد وحددداو ال كومددة
المركزي ددة ذاو القيم ددة األعر ددي لرمش ددترياو ،اي برد د عر ددي المقيم دديل أك ينت دداروا وح ددداو
ال كومة المركزية الت ل ا أكبر إ فا س وف ي قق قيمة كبيرة مل المشترياو.
 ويمكددل أك يستراددد المقيمددوك بال كومددة ا د ت ديددد وحددداو ال كومددة المركزيددة األكاددر
ص ددرة بالموض ددوع ،ولكد د م س دديتنتوك الق ددرار ال ددائ ال ددتف س ددتدرجه وح ددداو ال كوم ددة
المركزية ا التقييم.
 وي بر د ا اددارة إلددي أسدداس اوتيددار وحددداو ال كومددة المركزيددة المدرجددة ا د التقيدديم ا د
م اقشددة سدديا التقريددر ل ددتا المااددر .وب بددارة أوددرت ،ي بر د اتندداذ قددرار بشددأك ددر جمددع
البيا او عري مستوت الدولة.
 ي برد لرمقيمدديل ال ظددر اد مسددائل ماددل حجددم ال ي دداو ،والبيا دداو ال وعيددة مقابددل البيا دداو
الكمية ،والف الية مل حي

التكرفة .وي بر الكشف عل تفاصيل ال ر ا تقرير التقييم.
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البعد  .1-24رصد املشتيات
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

يددتم اأحتفدداب بقواعددد البيا دداو أو السددجةو لر قددود بمددا اد ذلد البيا دداو

المت رقددة بمددا تددم اددراؤ وقيمددة المشددترياو ومددل حنددل عرددي عقددود .البيا دداو
دقيقة وكامرة لجميع طر الشرا لرسرع والندماو واألارال.

ويتم اأحتفداب بقواعدد البيا داو أو السدجةو لر قدود بمدا اد ذلد البيا داو

المت رقددة بمددا تددم اددراؤ وقيمددة المشددترياو ومددل حنددل عرددي عقددود .البيا دداو
دقيقة وكامرة لم ظم طر الشرا لرسرع والندماو واألارال.

يددتم اأحتفدداب بقواعددد البيا دداو أو السددجةو لر قددود بمددا اد ذلد البيا دداو

المت رقة بمدا تدم ادراؤ وقيمدة المشدترياو ومدل حندل عردي عقدود .والبيا داو

دقيقة وكامرة بال سبة ألإلربية طر الشرا لرسرع والندماو واألارال.
األدا أقل مل متفرباو الدرجة جد

الدرية
أ

ب

جد
د

إرشادات قياس البعد
.0:0-62

 ويقيم هتا الب دد مددت تفبيدق ظدم المراقبدة و ظدم اأبدةغ داودل ال كومدة للدماك القيمدة
مقابل المال وت زيز ال زاهة اأئتما ية.
 يشددير اأكتمددال إلددي الم رومدداو المت رقددة بددال قود المم وحددة .ويمكددل تقيدديم دقددة واكتمددال
الم روماو بالرجوع إلي تقارير مراج ة ال ساباو.

.6:0-62

 بال سددبة إلددي هددتا الب ددد ،اددتك عبددارة "بيا دداو دقيقددة وكامرددة" ت د "كمددا تددم ت ديدددها" مددل
و ددةل ط ددرل الد د ياك ددد ذلد د  ،بم ددا اد د ذلد د األج ددزة الرقابي ددة ،مديري ددة المش ددترياو،
الشركاو ،الخ.
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التوقيت النمني والتغطية والبيانات املطلوبة.
املتطلبات/حساب

مصادر املعلومات

البيانات

التغطية

وزارة المالية أو الج او قواعد البيا او مدع م رومداو ال كومة
التد د د ت د ددم اي د ددا مراقب د ددة عد ددل مد ددا تد ددم اد ددراؤ  ،وقيمد ددة

المشترياو مركزيا.

المش د د د د د د د ددترياو ،وال ق د د د د د د د ددود

التوقيت
النمني

السد د د د د ة المالي د د د ددة

النيرة الم جزة

واد د الد د ظم الةمركزي ددة ،المم وحة

ي ظ د د ددر إل د د ددي الوح د د ددداو م رومدداو ع ددل دقددة واكتم ددال
ال كومية النمسدة التد

ت ظد د د ددي بد د د ددأعري قيمد د د ددة

البيا او

لرمشترياو

البعد  2-24طرق الشراء
التسجيل

احلد األدني ملتطلبات الدريات

الدرية

وتماددل القيمددة ا جماليددة لر قددود المم وحددة مددل وددةل أسدداليب ت ااسددية ا د آوددر س د ة ماليددة

مكتمرة ما ير :

 %81أو أكار مل جمرة قيمة ال قود

أ

 %71أو أكار مل جمرة قيمة ال قود

ب

 %21أو أكار مل جمرة قيمة ال قود

جد

أقل مل متفرباو الدرجة جد

د
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إرشادات قياس البعد
0:6-62

 وي رل هتا الب د ال سبة المئوية جمال قيمة ال قود المم وحة مل دوك م ااسة.
 ويلمل ظا الشرا الجيد أك المشترياو تستند أساليب ت ااسية ،باستا ا المشدترياو
م نفلة القيمة ا إطار عتبة ابتة وم اسبة.

 ويشمل ذل ال اأو الت تكوك اي دا األسداليب األودرت مقيددة ا ريدا بدالروائح الت ظيميدة
أو الت تستند اي ا األحكا الت تفبق أساليب أورت بشكل متقفع.

6:6-62

 وبال سبة ل تا الب د ،ي نب التركيز عري تقييم اأستندا الف ر لألساليب الت ااسية.

 ي تاج المقيميل إلي ت ديد:

( )0مدت استندا األساليب الت ااسية

( )6ما إذا كا ت ه ا مرحرة وإذا كاك كتل

( )3المرحرة الت تكوك الم ااسة المفتوحة ه الفريقة اأاتراضية.

 وبا ضددااة إلددي ذل د  ،ي تدداج المقيمددوك إلددي ت ديددد الشددواإلل ،إك وجدددو ،ايمددا يت رددق
بمو وقيددة البيا دداو المت رقددة بأسدداليب الشددرا وقيمددة ال قددود (ماددل البيا دداو المت رقددة بمدددت
اكتمددال البيا دداو ودقت ددا مددل جا ددب مراج د ال سدداباو الددداورييل والنددارجييل) ،عرددي

ال و التف جرت تقييمه ا إطار الب د .0-64

 ويشجع المقيموك عري أك يتكروا ا سيا التقرير ال سبة المئوية لرقيمة ا جمالية لر قود
الم فتة ا إطار المرحرة الم ددة.

التوقيت النمني والتغطية والبيانات املطلوبة.
مصادر املعلومات

املتطلبات/حساب
البيانات

التغطية

التوقيت
النمني

وزارة الماليددة أو الج دداو التد تددم اي ددا قواعددد بيا دداو تتلددمل م رومدداو ال كومة

السد د ة المالي ددة

وا د د د ال د د د ظم الةمركزيد د ددة ،ي ظد د ددر إلد د ددي أس د دداليب وق د دديم ت ااس د ددية وإلي د ددر

الم جزة

مراقبة المشترياو مركزية.

عددل ال قددود المم وحددة مددل وددةل

الوح د ددداو ال كومي د ددة النمس د ددة التد د د

ت ااسية.

ت ظي بأعري قيمة لرمشترياو
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األويد د د د د د د د د د د د د ددرة

البعد  .3-24وصول اةمهور إىل معلومات املشتيات
التسجيل

احلد األدني ملتطلبات الدريات

وتشمل م روماو الشرا الرئيسية الت ستتاح لرجم ور ما ير :

الدرية

( )0ا طار القا و والت ظيم لرمشترياو

( )6وفة المشترياو ال كومية

( )5بيا او عل حل اكاوت المشترياو

( )2ا حنا او الس وية لرمشترياو

( )3ارص ال فا او

( )4ال قود المم وحة ( المقاول  ،الررض  ،القيمة )

ويكتمل كل ع نر مدل ع اصدر م رومداو الشدرا الرئيسدية ومو دو بده بال سدبة

لروحداو ال كومية الت تمال جميع عمرياو الشرا  ،وهد متاحدة لرجم دور

ا الوقت الم اسب.

وه دا أرب ددة ع اصدر عرددي األقدل مددل ع اصدر م رومدداو الشدرا الرئيسددية كامرددة
ومو ددو ب ددا لروحددداو ال كوميددة الت د تماددل م ظددم عمريدداو الشددرا وتتدداح

لرجم ور ا الوقت الم اسب.

وه دا ة ددة ع اصدر عرددي األقددل مدل ع اصددر م رومدداو الشدرا الرئيسددية كامرددة
ومو وقة لروحداو ال كوميدة التد تمادل إلالبيدة عمريداو الشدرا  ،وهد متاحدة

لرجم ور.

األدا أقل مل متفرباو الدرجة جد

أ

ب

جد
د

إرشادات قياس البعد
0:1-62

 يست رض هتا الب دد مسدتوت وصدول الجم دور إلدي الم رومداو كامردة ومو وقدة واد الوقدت
الم اسب الشرا .
 كمددا أك ال شددر ال ددا لرم رومدداو عددل عمري دداو الشددرا و تائج ددا ع ن ددراك أساسددياك م ددل
ع اصر الشفااية.
 ومل أجل توليد بيا او مو وقة وا الوقت الم اسدب ،ا ظدا م رومداو جيدد سديقبض عردي
البيا او المت رقة بم امةو الشرا وسينبح آم ا.
256

 وي بر أك تكوك الم روماو متاحة دوك قيود ،دوك ال اجة إلي التسجيل ،ومجا ا.
 وي رل وصول الجم ور إلدي م رومداو المشدترياو بأ ده شدر عردي المواقدع الرسدمية مدا لدم
يكل ه ا ما يبرر وةل ذل

ا ظرول البرد.

6:1-62
 بال سبة ل تا الب د ،ي

الت بير "كامل ومو و به" كما هو م دد مل قبل ج ة وارجيدة،

أف مدققيل مال األج زة ال ريا لررقابة المالية وإدارة المشترياو والشركاو وإليرها.
 وت

عبارة "ا الوقت الم اسب" أك م روماو المشترياو قد أتي ت (وأ تدزال كدتل )

اد إطددار زم د مفيددد لألاددناص األكادر احتمدداأ أسددتندام ا ،وواقدا لممارسدداو األعمددال
المبي ة ا البرد قيد اأست راض.

1:1-62
 ويت يل عردي المقيمديل ت ديدد الشدواإلل ،إك وجددو ،بشدأك تفاصديل ومو وقيدة الم رومداو
المتاحددة عددل المشددترياو ،عرددي ال ددو الددتف يرفيدده هددتا الب ددد (عرددي سددبيل الماددال ،عرددي
مستوت المراج ة الداورية أو النارجية).
 وبا ضااة إلي ذلد  ،ي تداج المقيمدوك إلدي ت ديدد مدا إذا كا دت الوسدائل المسدتندمة اد
إتاحة الم روماو ا الة (موقع إلكترو ا ال ،و دائق ورقيدة يمكدل الوصدول إلي دا ،ومدا إلدي
ذل ) ،وما إذا كا ت الم روماو ا مكاك واحد (موقع إلكترو واحد أو و يقدة موحددة)
أو عدة أماكل إذا كاك الوصول مجا يا.
 وأويرا ،ي بر لرمقيميل أك يابتوا ما إذا كا ت إحنا او المشترياو متاحة ،وبدأف ادكل،
ومدت تكرار ذل (ال د األد ي المفروب س ويا.
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التوقيت النمني والتغطية والبيانات املطلوبة.
املتطلبات/حساب

مصادر املعلومات

البيانات

كمددا هددو ال ددال اد الب ددد  ،64.0ا ط د د د د ددار الق د د د د ددا و والت ظيم د د د د د د
با ضددااة إلددي بيا دداو المشددترياو لرمشترياو

التغطية التوقيت
ال كومة

النمني

آوددر س د ة ماليددة
مكتمرة

المتاح د ددة لرجم د ددور اد د د المواق د ددع م روم دداو ع ددل وفد د المش ددترياو

الرسمية

ال كومي د د ددة ،وا د د ددرص ال ف د د ددا او،

التأييد ددد مد ددل المجتمد ددع المد ددد أو ومد د د د ح ال ق د د ددود ،وح د د ددل ا د د ددكاوت

رابفددداو األعمدددال التجاري ددة (ما ددل المش د د د د د د د د ددترياو ،وإحن د د د د د د د د ددا او
إلرل التجارة)

المشترياو الس وية

البعد  .4-24إدارة شكاوى املشتيات
التسجيل

تتم مرايعة الشكاوى من قبل هيئة ما يلي:
( )0أ تشددار بددأف صددفة ا د م ددامةو الشددرا أو ا د ال مريددة الت د تددادف إلددي قددراراو م د ح
ال قود.

( )6أ تفرض رسوما ت ظر وصول األطرال الم ية .

( )3يتبع عمرياو تقديم وحل الشكاوت الت تكوك م ددة بوضوح ومتاحة لرجم ور .
( )4يمارس سرفة ت ريق عمرية الشرا .

( )5وتندر القراراو ضمل ا طار الزم الم دد ا القواعد  /الروائح.

( )2تن دددر ق ددراراو مرزم ددة لك ددل ط ددرل (دوك ال يرول ددة دوك وص ددول أح ددق إل ددي س ددرفة أعر ددي
وارجية) .
احلد األدنى ملتطلبات الدريات

يف ظا اكاوت المشترياو بكل م يار.

الدرية

أ

يف ظا اكاوت المشترياو بالم يار ( ،)0و ة ة مل الم ايير األورت.

ب

يف ظا اكاوت المشترياو بالم يار ( ،)0وأحد الم ايير األورت

جد

األدا أقل مل متفرباو الدرجة جد

د
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إرشادات قياس البعد
0:2-62
 ويقيم هتا الب د وجود آلية مستقرة لتسوية الشكاوت ا دارية وا اليت ا.
 يتيح ظا الشدرا الجيدد ألصد اب المندر ة إمكا يدة الوصدول إلدي هدت اقليدة كجدز مدل
ظا الرقابة ،وعادة ما يكوك ذل با ضااة إلي ظا الم اكم ال ا .
 ولك تكوك هدت الشدكاوت ا الدة ،يجدب م الجدة الشدكاوت وحر دا بفريقدة عادلدة وادفااة
ومستقرة وا الوقت الم اسب.
 ومل اللرورف حل الشكاوت ا الوقت الم اسب لرسماح بتلرا م ح ال قدود بف اليدة ع دد
اأقتلا .
 وهد تلددع حدددودا عرددي سددبل اأ تنددال المرتبفددة بددالربح  /النسددارة والتكدداليف المرتبفددة
بتعداد ال فا او أو المقترحاو ب د توقيع ال قود.
 تشمل عمرية جيدة أيلا القدرة عري إحالة قدرار مدل الشدكاوت إلدي سدرفة أعردي النارجيدة
لةستئ ال.
 وي برد د أك تتل ددمل م اقش ددة س دديا التقري ددر ل ددتا الماا ددر األدل ددة الةزم ددة لتند د يف الب ددد
وم اقشة الجوا ب ال وعية ألدا ال ظا  ،مال استقةلية آلية الشدكاوت وال مايدة المم وحدة
لرمشتكيل.

.6 :2-62
 أ يرز أك تكوك ال يئة المسئولة عل تسوية الشكاوت م فنرة عل سرفة الشرا  ،ولك ا
يجب أك ت مل بنورة مستقرة عل عمرياو الشرا وأ تنلع لتأ ير مديرف المشترياو.
 وي بر أك يدرس المقيموك الترتيباو القا و ية والت ظيمية وال اكمية لرج از لرتأكد مل أك
لديدده سددرفة مسددتقرة كاايددة لرسددماح بالاقددة بددأك قراراتدده أ تددا ر تددأ يرا أ مبددرر لدده مددل جا ددب
هيئاو المشترياو.
 ويجددوز ل يئددة المراج ددة أك تتقاضددي أت ابددا واصددة بكددل دولددة وي بر د أك ت امددل عرددي هددتا
ال و.
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التوقيت النمني والتغطية والبيانات املطلوبة.
مصادر املعلومات

املتطلبات/حساب
البيانات

هيئ د د د د د د د د د د ددة ا د د د د د د د د د د ددكاوت ا طد د ددار القد د ددا و والت ظيم د د د

المشد د د د ددترياو ،الج د د د د دداز ل يئ ددة الش ددكاوت التد د تت دداول
األعر ددي لررقاب ددة المالي ددة ،المتفربدداو الت د تشددكل الب ددد

المجتمد د د د ددع المدد د د ددد أو 4-64

جم ياو األعمال ( مادل البيا دداو م ددع ع دددد الش ددكاوت
إلراة التجارة والن اعة ) الت د تددم ترقي ددا وحر ددا (اسددتقر
تقارير المراج ة الداورية

والنارجية .

لن د ددالح أصد د د اب الش د ددكاوت

والج د د د دداو المشد د د ددترية عرد د د ددي
التوال ) .

اأجتماع د د د د د د د دداو م د د د د د د د ددع الرس ددو الم مر ددة ،إك وج دددو
المجتم د د د د د د ددع المدد د د د د د ددد (راجع الم يار )6
والقفاع الناص
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التغطية
ال كومة

التوقيت
النمني

السد د د د ة المالي د د ددة

األويرة الم جزة

 .PI-25املراقبة الداخلية على النفقات لغا املرتبات

حول املوشر
 ويقيس هتا الماار ا الية اللواب الداورية ال امة لر فقاو إلير المرتباو .وقد تم ال ظر
ا ضواب ا فا الناصة عري مرتباو الندمة ال امة ا الم يار. PI-23

 ي تددوف المااددر ال ددال عرددي األب دداد الاة ددة التاليددة ويسددتند طريقددة ( M2المتوس د )
لتجميع درجاو الب د.
الب د  .0-65الفنل بيل الواجباو

الب د  .6-65ا الية ضواب األتزا با فا

الب د  .3-65اأمتاال لقواعد وإجرا او الداع
الت ثا على خمريات املينانية
 وتددوار اللددواب الداوريددة ضددما ا بددأك الم ددامةو تددتم عرددي ال ددو الم شددود ،وأ تسددتند
الموارد إأ إذا تم الت قق مل السرفة الم اسبة.

 وتلمل هت ال مرية ال فاب عري اأ لباط المال عري المستوت الجزئ والكر .
 ويكفل أيلا تننيص الموارد عري ال و المرإلوب به والمدأذوك بده عردي ال دو المةئدم،

وبددأك تقددديم الندددماو يمك دده الوصددول إلددي المددوارد المقدمددة بموجددب السددرفة القا و يددة

والت ظيمية واستندام ا ،وأ يستند إأ ل ت األإلراض.

إرشادات قياس املوشر

.0-65
 ويركددز هددتا المااددر عرددي اأ فددا لريددر المرتبدداو ويرف د التزامدداو اأ فددا والمددداوعاو
مقابل السرع والندماو ،وأجور ال مالة إلير الرسمية ،وبدأو الموظفيل التقديرية.

 وه تشمل مجموعة واس ة مل ال مرياو وأ واع المداوعاو عبدر ال كومدة بمدا اد ذلد
الفنل بيل الواجباو ،وضواب األتزا وضواب الداع.

 وتزي ددد ه ددت المجموع ددة الواسد د ة م ددل ال مري دداو ،م ددع ال دي ددد م ددل أ ددواع ا ف ددا وع دددد
األاددناص المنترفدديل الم يدديل ،مددل وفددر التفبيددق إليددر الند يح و  /أو إليددر المتسددق أو
الت ايل عري أف إجرا او وضواب قد تكوك موجودة.

 وهتا يج ل مل األهمية بمكاك بال سبة لرمقيميل ت ديد ما إذا كا دت ه دا ضدواب ا الدة
أ أ.
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.6-65
 ويمكددل أك يكددوك الدددليل عرددي ا اليددة ظددا الرقابددة الداوريددة مددل الم اقشدداو مددع المددراقبيل
المددالييل ال كددومييل وإليددرهم مددل كبددار المددديريل ،أو مددل التقددارير الت د ت دددها المراج ددة
النارجية والداورية أو م اضر اجتماعاو لج ة التدقيق (حي توجد مال هت الرج ة).
 ويمكل أيلا أك تكوك م اضر اجتماعاو ا دارة والتقدارير الماليدة ال اديدة الم ددة لدلدارة
مفيدة ا ت ديد مدت السيفرة عري ال فقاو لرير المرتباو.
 وحيامددا أعدددو مراج دداو أو اسددتبيا او م ددددة تت رددق بد ظم الشددرا والم اسددبة ب ددا عرددي
طرب ا دارة ،يمكل أك توار هت الم روماو مندرا مفيدا لرم روماو أيلا.

1-65
 وي برد أيلددا الت قددق مددل وجددود أدلددة ا جددرا او والت ريمدداو ومددا إلددي ذلد حيامددا أمكددل
ذل  .التقارير الم اسدبية الروتي يدة والمدرة الواحددة  -مادل تقدارير الفدواتير المداوعدة وإليدر
المسددة ،وتقارير م دأو النفأ والراض للجرا او المالية مادل دادع الفدواتير ،وا دص
المنزوك ،إلخ.
 قدد تسداعد أيلدا اد تقيديم هدتا الب ددد ،ك قدد اجتماعداو مدع المدديريل والمدوظفيل ظ ددار
مستوت الوع وا م الرقابة الداورية.
 الم ظماو الت يف م اي ا الموظفوك ما ه اللواب ولماذا ه ا حاجة إلي ا أكار عرضة
أل ظمة أالل وأكار ا الية مل الرقابة الداورية الم مول ب ا.

.2-65
 قددد تشددير اأسددتا ا او أو التجدداوزاو المتكددررة لرسياسددة إلددي شدداط احتيددال م تمددل أو
ال اجة إلي إعادة تقييم السياساو وا جرا او ال الية.
 وي بر أك يقو الفرل الم اسب بالت قيق ا أف حاأو إلير عادية تم ت ديدها ،وي بر
أك تتلمل إجرا او تن ي ية إذا لز األمر.
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البعد  .1-25الفصل بني الوايبات
التسجيل

احلد األدني ملتطلبات الدريات

ي دد الفنل الم اسب لرواجباو ا جميع مراحل عمرية ا فا  .وت ددد

الدرية

المساولياو بوضوح.

ي د ص الفنددل عرددي الواجبدداو طددوال عمريددة ا فددا  .وت دددد المسدداولياو
بوضوح بال سبة لم ظم النفدواو الرئيسدية اد حديل قدد تكدوك ه دا حاجدة

إلي مزيد مل التفاصيل ا عدد قريل مل المجاأو.

يد ص الفنددل عرددي الواجبدداو طددوال عمريددة ا فددا  .وقددد يرددز ت ديددد أد

لرمساولياو ال امة.

األدا أقل مل متفرباو الدرجة جد

أ
ب
جد
د

إرشادات قياس البعد
0:0-65
 ويقدديم هددتا الب ددد وجددود الفنددل بدديل الواجبدداو ،وهددو ع نددر أساس د مددل ع اصددر الرقابددة
الداوريددة لم ددع الموظددف أو مجموعددة مددل المددوظفيل مددل أك يكو ددوا اد وضددع يسددمح ل ددم
بارتكاب األوفا وإحالت ا أو الرش ا سيا واجبات م ال ادية.
 وتتمال المساولياو الرئيسدية إليدر المت اسدقة اد الفندل بديل مدا يرد ( :أ) التفدويض؛ (ب)
التسجيل؛ (ج) رعاية األصول؛ و (د) المفابقة أو المراج ة .اماة:
 وي بر أأ يكوك الموظفوك التيل يقوموك بتعداد ال فا او المت رقة بالمشترياو هو فسمل يقيم ال فا او.
 وي بر أأ يكوك الشنص التف يوقع عقدا هو فسه التف يسجره ا ال ظا . -يجب أأ يكوك الشنص التف يجيز الداع هو الشنص التف يقو بالداع.
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.6:0-65

 وبا ل سدبة لربردداك التد لددي ا ظدم مسددتمدة مدل التدرا ال دابريو  ،ادتك وجددود الفندل بدديل
الواجباو بيل الموظف المفوض والم اسب ال ا كما هو م دد عادة ا الروائح الوط ية
( مال قا وك قواعد السرو ا البرداك ال اطقة بالفر سية) أ يكف لتبرير التن يف .A

 وي ددد هددتا ال دوع مددل الرددوائح المبدادئ ال امددة التد تشدكل جددز ا مددل فدا التقيدديم ،عرددي
سبيل الماال أ ي الر الفنل بيل الواجباو ضمل ودماو الموظف المنول (عري سدبيل
الماال ،ماذا عل الفنل بيل األتزا القا و واألتزا بالميزا ية؟).

التوقيت النمني والتغطية والبيانات املطلوبة.
املتطلبات/حساب

مصادر املعلومات

-0مديرية المواز ة

البيانات

القواعد د د د ددد أو الر د د د د ددوائح أو ال كومة

-6مديرية الم اسبة

ا جد ددرا او المقد ددررة الت د د

 -4هيئة الرقابة

الواجباو

 -3النزا ة

 -5التدقيق الداور

 -2الردوائح والتوجي داو بشدأك

التغطية

التوقيت
النمني

وقت التقييم

ت د د د د د دددد الفند د د د د ددل بد د د د د دديل

دليل عري اأمتاال لرقواعد

الم اسبة وعمرية الداع

البعد  .2-25فعالية ضواب االلتنام باإلنفاق
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

توجددد ضددواب اددامرة لةلتددزا با فددا وت ددد بنددورة ا الددة مددل األتزامدداو

المت رقة بتواار ال قد المتوقع ومننناو الميزا ية الم تمدة.

توجد ضواب لةلتزا با فا وت د بف الية مل األتزامداو المت رقدة بتدواار

ال قد المتوقع ومننناو الميزا ية الم تمدة لم ظم أ واع ال فقاو.

الدرية
أ
بب

توجد إجرا او مراقبة ألتزا ال فقاو توار ترفية جزئية وه ا الة جزئيا.

جد

األدا أقل مل متفرباو الدرجة جد

د
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إرشادات قياس البعد
0:6-65
 يقيم هتا الب د ا الية ضواب األتزا بال فقاو.
 وت ددد هدت ال مريدة كب ددد م فندل ل دتا المااددر ظدرا ألهميدة هددت اللدواب للدماك بقددا
التزاماو الداع ال كومية ا حدود مننناو الميزا ية الس وية (بنيرت ا الم ق ة) وا
حدددود تددواار ال قددد المتوقددع ،وبالتددال تج ددب ورددق متددأوراو ا فددا ( الرجددوع إلددي ب د -
.)66
 قد ال كوماو مدع القواعدد الماليدة الشدامرة والوصدول إلدي أسدوا الدديل متفدورة أ تواجده
أف م وقاو ا التمويل تقرباو التداقاو ال قدية وبالتال قدد ت دد مدل التزامداو إأ ايمدا
يت رق اعتماداو الميزا ية الس وية ،اد حديل قدد ت تداج ال كومداو التد ت مدل اد بيئداو
منترفدة صدددار حدددود األتدزا لج دداو ا فددا لفتدراو أقنددر بكايددر ،اسدت ادا إلددي ال قددد
الف ر المتاح والت بااو قنيرة األجل القوية ،المرجع PI-21.2 .و -PI-21.3

.6:6-65
 وي تدداج المقيمددوك إلددي ت ديددد مددا إذا كدداك لدددت الج داو ال كوميددة ظددم منترفددة لمراقبددة
األتددزا (عرددي سددبيل الماددال ،حيامددا تكددوك ال كومددة أمركزيددة عرددي فددا واسددع) وأ ددواع
منترفددة مددل ا فددا (عرددي سددبيل الماددال ال قددود لمددرة واحدددة وعقددود إليددر م ددددة ماددل
ا يجددار والمرااددق ال امددة ، ،ومددا إلددي ذل د ) وتقيدديم األدا ذف النددرة ب ددتا المااددر عرددي
أساس استكمال ترفية هت األ ظمة لرترفية والف الية (المتوس المرجح).

.1:6-65
 وتوجد ضواب التزا اامرة ع دما يتم م ع جميع الج او ال كوميدة مدل ت مدل التزامداو
إليددر منددرح ب ددا مددل وددةل ظددا المراقبددة وا جددرا او ،وترتيبدداو التدددقيق ا ضددااية قبددل
األتزا وترتيباو المراج ة أو المراج ة الت تلمل اأمتاال.
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التوقيت النمني والتغطية والبيانات املطلوبة.
املتطلبات/حساب

مصادر املعلومات

البيانات

 -وزارة الماليد د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددة  -م روم د د د دداو ع د د د ددل ض د د د ددواب

(المراج ة الداورية)

األت د د ددزا وترتيب د د دداو اأمتا د د ددال

 -م اسب عا

 -م دأو النفأ أو م ددأو

 -النزا ة

 -رؤسد د د د د د ددا ومد د د د د د ددوظف

الش د د د دداوك المالي د د د ددة اد د د د د

التغطية
ال كومة

التوقيت
النمني

ع د التقييم

واللماك ذاو النرة.

الددراض ا د الم ددامةو الماليددة

الروتي يد د د ددة كمد د د ددا أبر د د د د ع د د د ددا

وحد د د د د د د ددداو الميزا يد د د د د د د ددة المراقبوك الماليوك ال كوميدوك
و  /أو هيئد د د د د د دداو المراج د د د د د د ددة

الرئيسية

-ال يئد د ددة ال ريد د ددا لررقابد د ددة الداورية أو النارجية

( ديواك الم اسبة )

البعد  .3-25االمتثال لقواعد وإيراءات الدفع
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

الدرية

تتمااد د ددي جميد د ددع المد د ددداوعاو مد د ددع إجد د ددرا او الد د ددداع ال اديد د ددة .وجميد د ددع

أ

م ظد د ددم المد د ددداوعاو متوااقد د ددة مد د ددع إجد د ددرا او الد د ددداع ال اديد د ددة .وإلالبيد د ددة

ب

إلالبيد د ددة المد د ددداوعاو تتمااد د ددي مد د ددع إجد د ددرا او الد د ددداع ال اديد د ددة .وإلالبيد د ددة

جد

األدا أقل مل متفرباو الدرجة جد

د

اأستا ا او مأذوك ب ا سرفا ومبررة.
اأستا ا او مأذوك ب ا ومبررة.
اأستا ا او مأذوك ب ا ومبررة.
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إرشادات قياس البعد
.0:1-65
 يقددو هددتا الب ددد بتقيدديم مدددت اأمتاددال لقواعددد وإجددرا او مراقبددة الددداع ب ددا عرددي األدلددة
المتاحة.
 ولتقييم هتا الب د ،ي بر أك يشير المقيموك إلي ظا إدارة الم روماو ،أو سجةو وزارة
النزا ة ،أو أف سجةو أورت لوزارة المالية أو الوزاراو الت فيتية.
 ويمكل تفبيق ر أوت ال ي او باستندا وحداو الميزا ية الرئيسية النمدس التد تقداس
ب فقاو إجمالية ا آور س ة مالية مكتمرة.
 وإذا لم تكل البيا او متاحة أو أمركزيدة ،يمكدل لرمقيمديل اأعتمداد عردي تقدارير المراج دة

الداورية أو النارجية أو أية دراساو أورت يمكل أك توار أالل التقديراو المتاحة.
6:1-65
 وأالل منادر الم روماو ه  )0( :ظا الم روماو المستند لررقابة الداورية؛ و ()6
التقارير المت رقة بالرقابة الداورية.

 قد توار تقارير التدقيق الدداور و تدائر التددقيق الندارج سدب مئويدة ،ولك دا يمكدل أك
ت توف عري م روماو مفيدة حول ا الية أ ظمة مراقبة الداع.

التوقيت النمني والتغطية والبيانات املطلوبة.
مصادر املعلومات

املتطلبات/حساب
البيانات

 -0مديري ددة المواز ددة - -6ا جرا او المقررة أو الروائح
مديري د ددة الم اس د ددبة -3 -أو القواعددد الت د ت دددد الفنددل

النزا ددة  -4هيئددة الرقاب ددة بيل الواجباو وإجرا او الداع

 -5الت د د دددقيق ال د د ددداور - .دليل عردي أك ا جدرا او يدتم
 -2الرددوائح والتوجي دداو اأمتاال ل ا
بشددأك الم اسددبة وم الجددة

ال د د د د د د د د ددداع - 7ظ د د د د د د د د ددا
الم روماو
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التغطية

التوقيت
النمني

ال كومة وقت التقييم

 .PI-26التدقيق الداخلي.
حول املوشر

 هتا الماار يقيم الم ايير وا جرا او المفبقة ا التدقيق الداور .
 أ دده ي ت ددوف عر ددي األب دداد األرب ددة التالي ددة ويس ددتند األس ددروب ( M1ال رق ددة األضد د ف)
لتجميع درجاو الب د:

الب د  .0-62ترفية المراج ة الداورية
الب د  .6-62طبي ة عمرياو التدقيق والم ايير المفبقة
الب د  .3-62ت فيت عمرياو التدقيق الداور وا بةغ
الب د  .4-62الرد عري المراج او الداورية

األثر على خمريات املينانية

 ويرز تقديم ردود ا ل م تظمة ومةئمة للدارة بشأك أدا ظم الرقابة الداورية ،مل وةل
وظيفة المراج ة الداورية (أو ما ي ادل ا مل وظائف مراقبة األ ظمة).
 وي بر د أك تسددتند هددت الوظيفددة جددا م لددبفا لتقيدديم وت سدديل ا اليددة عمريدداو إدارة
المناطر والرقابة وال وكمة.
 وا القفاع ال ا  ،تركز الوظيفة أساسا عري ضماك كفاية وا الية اللواب الداورية:
 مو وقية وسةمة الم روماو المالية والتشريرية. ا الية وكفا ة ال مرياو والبرامر حماية األصول اأمتاال لرقوا يل الروائح ،وال قود. وي بر د تقيدديم ا اليددة عمريدداو إدارة المندداطر والرقابددة وال وكمددة باتبدداع م ددايير م يددة ماددل
الم ددايير الدولي ددة لرممارس ددة الم ي ددة لرمراج ددة الداوري ددة لر س دداباو الن ددادرة ع ددل م ددد
مراج

ال ساباو الداورييل .وتشمل هت :
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 -0ال يكل الم اسب وأ سيما ايما يت رق باستقةل الم ظمة.
 -6واتساع فا التفويض ،والوصول إلي الم روماو؛ والقدرة عري ا بةغ.
 -3استندا أساليب المراج ة الم ية ،بما ا ذل تق ياو تقييم المناطر.
 ويوار التدقيق الداور ضما ا بأك ال ظم ت مل لت قيق أهدال ال كومة بكفا ة وا الية.
 وهد تسدداهم ا د ت قيددق تددائر ا د الميزا يددة عددل طريددق تددواير الرقابددة واللددما او وتقددديم
توصددياو اد د الوق ددت الم اس ددب إل ددي ا دارة بشددأك ا ج ددرا او التند د ي ية الةزم ددة ع ددد
ت ديد مواطل الل ف.

إرشادات قياس املوشر
0-62

 ويمكددل القيددا بم مددة المراج ددة الداوريددة مددل قبددل م ظمددة ل ددا وأيددة عبددر كيا دداو ال كومددة
المركزية أو عل طريق وظائف م فنرة لرتدقيق الداور لركيا او ال كومية الفردية.
 والف الية المشتركة لم ظماو المراج ة هت ه أساس تن يف هتا الماار.

6-62

 مل الم م التفريدق بديل التددقيق والرقابدة :يت ردق هدتا الماادر بالتددقيق الدداور ولديس كمدا
ي دد إلالبددا (وواصدة اد البردداك األاريقيددة ال اطقدة بالفر سددية) مدع أ شددفة الرقابدة ،والتد
يشار إلي ا أحيا ا باسم التدقيق المسبق.

 أما وظائف المراج ة الداورية لر ساباو المت رقة اق بالت قق المسبق مدل الم دامةو،
والت ت تبر ه ا جز ا مل ظا الرقابة الداورية ،اتقيم ا ماار .PI-25

.1-62

 وا د ال د ظم الةمركزيددة ،أو الت د أ تتددواار اي ددا م رومدداو كامرددة ،ي بر د تفبيددق ددر أوددت
ال ي دداو باسددتندا وحددداو الميزا يددة الرئيسددية النمددس أو الوحددداو الماسسددية المقاسددة
با فا ا جمال ا الس ة المالية الم جزة األويرة.

 لر نول عري درجة أ ،كل واحد مل ومسة ت تاج إلي تربية المتفرباو.
 لردرجاو ب  ،ج د أرب ة و ة ة ج او  ،عري التوال  ،ت تاج إلي تربية اأحتياجاو.

 ومددل المفلددل أك يوااددق المقيمددوك وال كومددة عرددي ددر أوددت ال ي دداو .ا د حالددة عددد
اأتفا  ،واأوتةااو ا وج او ال ظر يمكدل اسدتي اب ا اد المرادق كمدا هدو موضدح اد
إطار الجز  :3تقرير  ،PEFAالفقرة ( 4ا ظر ا طار  ،PEFAصف ة .)84
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.2-62

 إذا لم يكل ه ا وظيفة التدقيق الداور  ،اتك ال تيجة لرب د  62.0ستكوك د.
 سيتم إدوال إليدر متدوار لألب داد  6-62و  3-62و  .4-62وتكدوك ال تيجدة ا جماليدة
لرماار ا هت ال الة ه د.

البعد  .1-26نطاق املرايعة الداخلية
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

التدقيق الداور ه التشريرية لجميع الج او ال كومية .

وت مددل المراج ددة الداوريددة لر سدداباو بال سددبة لرج دداو ل كوميددة الت د تماددل م ظددم
ال فق دداو ا جمالي ددة المدرج ددة اد د الميزا ي ددة والج دداو ال كومي ددة التد د تجم ددع م ظ ددم

ا يراداو ال كومية المدرجة ا الميزا ية.

وت مددل المراج ددة الداوريددة لر سدداباو بال سددبة لرج دداو ال كوميددة الت د تماددل أإلربيددة
ال فق دداو المدرجددة ا د الميزا ي ددة والج دداو ال كوميددة التدد تجمددع أإلربيددة ا يد دراداو

ال كومية المدرجة ا الميزا ية.

الدرية
أ

ب
جد
د

األدا أقل مل متفرباو الدرجة جد

إرشادات قياس البعد
.0:0-62
 يقيم هتا الب د مدت ولوع الج او ال كومية لرتدقيق الداور .
 يقدداس ذل د ك سددبة مددل مجمددوع ال فقدداو المقددررة أو ت ندديل ا يددراداو لركيا دداو الت د
ترفي ا أ شفة المراج ة الس وية ،سوا أكا ت أعمال مراج ة ا ية أ أ.

 تتماددل السددماو ال موذجيددة لوظيفددة المراج ددة التشددريرية ا د وجددود قددوا يل وأ ظمددة و  /أو
إجددرا او ووجددود بددرامر عمددل لمراج ددة ال سدداباو ،وو ددائق مراج ددة ال سدداباو ،وإعددداد
التقارير ،وأ شفة المتاب دة التد تدادف إلدي ت قيدق أهددال المراج دة الداوريدة لر سداباو،

عري ال و المبيل ا الو يقة الدولية الم ايير.

 قد تنترف الفبي ة الدقيقة لرمراج ة ا كل برد .وسديت يل عردي القدائم بدالتقييم أك ينددر
حكم ددا بش ددأك م ددا إذا كا ددت الترتيب دداو واأل ش ددفة التد د ت ددد تش ددكل دل ددية كااي ددا عر ددي
المراج ة التشريرية.
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.6:0-62
 وكايرا ما تشير تقارير التقييم ا البرداك ال اطقة بالفر سية إلي وحداو التفتيش الت ت مل
بوصددف ا وح ددداو لرمراج ددة الداوريددة ،ع دددما أ تك ددوك ه ددا وظيف ددة مننن ددة لمراج ددة
ال ساباو داول الوزارة.

 وبا ضددااة إلددي القددوا يل والرددوائح الوط يددة ،يجددب أك يقددد التقريددر دلددية واض د ا عرددي أك
وح ددداو التفت دديش تفد د بجمي ددع الس ددماو األو ددرت التد د ي برد د اعتباره ددا وظيف ددة مراج ددة
حساباو ت فيتية.

 وج ددود ب ددرامر عم ددل مراج ددة ال س دداباو ،وو ددائق مراج ددة ال س دداباو ،وإع ددداد التق ددارير،
وأ شفة المتاب ة الت تادف إلي ت قيق أهدال المراج ة الداورية لر ساباو ،عري ال و
المبيل ا الم ايير الدولية.

.1:0-62
 وكوك وحداو التفتيش ذاو اوتناص اد جميدع الدوزاراو لديس دلدية كاايدا لددعم ترفيدة
.٪91
 وسيت يل عري المقيميل أك يشيروا إلي مجموع ال فقاو وا يدراداو المدرجدة اد الميزا يدة
الت ترفي ا أ شفة مراج ة ال ساباو الت تلفرع ب ا وحداو التفتيش هت .

التوقيت النمني والتغطية والبيانات املطلوبة.
مصادر املعلومات

املتطلبات/حساب
البيانات

 -0وزارة الماليد ددة (المراج د ددة الرد د د د د د د د ددوائح والقد د د د د د د د ددوا يل
الداورية) .

 -6م اسب عا

وا جد د د د ددرا او المت رقد د د د ددة
بالمراج ة الداورية .

 -3رؤسددا ومددوظف الشدداوك تقددارير المراج ددة الداوريددة
الماليد د د ددة ا د د د د وحد د د ددداو لر س دداباو ع ددل وح ددداو
الميزا ية الرئيسية .

الميزا ي د د د ددة وم د د د ددل و د د د ددارج

 -4ج د د د دداز الرقاب د د د ددة ال ري د د د ددا الميزا ية .
لتابيت الم روماو .
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التغطية
ال كومة

التوقيت
النمني

ع د التقييم

البعد  .2-26طبيعة عمليات التدقيق واملعايا املطبقة
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

تركز أ شفة المراج ة الداورية لر ساباو عري تقييم كفاية وا الية اللواب

الداوريددة .وتوجددد عمريددة للددماك الجددودة ضددمل وظيفددة المراج ددة الداوريددة،

وتف أ شفة التددقيق بالم دايير الم يدة ،بمدا اد ذلد التركيدز عردي الم داطق

الدرية
أ

ذاو المناطر ال الية.

تركز أ شفة المراج ة الداورية لر ساباو عري تقييم كفاية وا الية اللواب

الداورية.

ب

وتتركز أ شفة المراج ة الداورية ا المقا األول عري األتزا المال .

جد

األدا أقل مل متفرباو الدرجة جد

د

إرشادات قياس البعد
.0:6-62
 ويقيم هتا الب د طبي ة عمرياو التدقيق الم جزة ومدت التقيد بالم ايير الم ية.
 وع دددما تركددز أ شددفة التدددقيق عرددي األتددزا المددال ( مو وقيددة و زاهددة الم رومدداو الماليددة
والتشريرية واألتزا بالقواعد اأجرا او )  ،توار وظيفة التدقيق الداور ضدما ا م ددودا
لكفاية وا الية اللواب الداورية.

 وه ا حاجة إلي ر أوسع ،الة عل أدلدة عردي عمريدة ضدماك الجدودة ،ظ دار األتدزا
بالم ايير الم ية.

.6:6-62
 ويتفرب تقيديم كفايدة وا اليدة اللدواب الداوريدة ت ريدل أ در اللدواب  ،ومدا إذا كداك تأ يرهدا
م تسددقا مددع أهدددال السياسددة ال امددة واألهدددال التشددريرية ،ومددا إذا كا ددت اللددواب كاايددة

وم اسبة لت قيق األهدال المقنودة.
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التوقيت النمني والتغطية والبيانات املطلوبة.
مصادر

املتطلبات/حساب البيانات التغطية

املعلومات

 -وزارة الماليد د د د د د د د د ددة  -قواعدددد وإجد ددرا او مو ق ددة بشد ددأك ال كومة

(المراج ة الداورية) التدقيق الداور
 -م اسب عا

 -رؤسد ددا ومد ددوظف

الشدداوك الماليددة ا د

التوقيت
النمني

وقت التقييم

 ركزو أدلة التدقيق الداور عريتقييم كفاية وا الية

 -ي د ددتم تفبي د ددق دلي د ددل عر د ددي م د ددايير

وح د د ددداو الميزا ي د د ددة التدقيق الداور
الرئيسية

 -إجد د د د د ددرا او ضد د د د د ددماك الجد د د د د ددودة

الماليد د د د د ددة لتاري د د د د د د

 -مقار ددة وظ ددائف الت دددقيق الف ري ددة

 -هيئد د د د د ددة الرقابد د د د د ددة لرمراج ة الداورية

الم روماو

واأل شفة مع الم ايير الم ية

البعد  .3-26تنفيذ عمليات التدقيق الداخلي واإلبغ
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

توجد برامر مراج ة س وية .وتكتمدل جميدع عمريداو المراج دة المبرمجدة،
كما يتلح مل توزيع تقاريرها عري األطرال الم ية.

توجددد بددرامر مراج ددة س د وية .ويددتم اأ ت ددا مددل م ظددم عمريدداو المراج ددة
المبرمجة ،كما يتلح مل توزيع تقاريرها عري األطرال الم ية

وتوجد ددد بد ددرامر مراج د ددة س د د وية .وقد ددد أ جد ددزو م ظد ددم عمريد دداو مراج د ددة

ال س دداباو المبرمجدددة ،كمد ددا يتلد ددح م ددل توزيد ددع تقاريره ددا عرد ددي األطد ددرال
الم ية.

األدا أقل مل المفروب لر نول عري درجة جد
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الدرية
أ
ب
جد
د

ارشادات قياس البعد
.0:1-62
 ويقيم هتا الب د أدلة م ددة عردي وجدود وظيفدة ا الدة لرتددقيق الدداور (أو رصدد الد ظم)
كما يتلح مل إعداد برامر المراج ة الس وية وت فيدتها الف رد بمدا اد ذلد تدواار تقدارير
المراج ة الداورية لر ساباو.

.6:1-62
 يتلمل ت بير "األطرال الم اسبة" الج ة الناض ة لرتددقيق وأيدة أطدرال أودرت يفردب مدل
المددققيل الددداورييل تقدديم تقدداريرهم ،كمدا هددو م ندوص عريدده اد القددوا يل واأل ظمدة ،ومددا
إلي ذل  .ويمكل أك تشمل هت األطرال وزارة المالية والج از األعري لررقابة المالية.

التوقيت النمني والتغطية والبيانات املطلوبة.
مصادر املعلومات

املتطلبات/حساب
البيانات

التغطية

 -وزارة الماليدة ( المراج ددة أدلد ددة مسد ددت دية عد ددل بر د ددامر ال كومة

الداورية )

 -الم اسب ال ا

 -رؤسا وموظف الشاوك

المالية ا

وحداو

سد د د د وف لرت د د دددقيق ال د د ددداور

(مادد د ددل النف د د ددة) وعمري د د دداو
مراج ة داورية لر ساباو

الميزا ية الرئيسية

 -هيئ د د ددة الرقابدد د ددة الماليدد د ددة

لتاري الم روماو
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التوقيت
النمني

السد د د د ة المالي د د ددة

األويرة الم جزة

البعد  .4-26االستجابة للمرايعة الداخلية
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

تقد ا دارة استجابة كامرة لتوصياو مراج ة ال ساباو لجميع الج داو

الت ول ت لرتدقيق ا إللوك ا

عشر ا را مل إعداد التقرير.

تقد ا دارة اسدتجابة جزئيدة لتوصدياو المراج دة بال سدبة لم ظدم الج داو

الت ول ت لرتدقيق ا إللوك ا

عشر ا را مل إعداد التقرير.

تقد ا دارة اسدتجابة جزئيدة لتوصدياو مراج دة ال سداباو بال سدبة لرالبيدة

الج او الت ول ت لرتدقيق.

األدا أقل مل متفرباو الدرجة جد

الدرية
أ
ب
جد
د

إرشادات قياس البعد
.0:2-62

 ويقيم هتا الب د مدت اتناذ ا دارة إجرا او بشأك تائر المراج ة الداورية لر ساباو.
 هتا أمر بال األهمية ألك عد اتناذ إجرا بشأك ال تائر يقوض األساس الم فق لوظيفدة
المراج ة الداورية لر ساباو.
 ي

الرد أك ا دارة تقدد ت ريقداو عردي توصدياو مراج د ال سداباو وتتندت ا جدرا او

الم اسبة لت فيتها ع د اللرورة.
 وتابت المراج ة الداورية ما إذا كا ت اأستجابة المقدمة م اسبة.

.6:2-62

 وألإلد دراض ه ددتا الب ددد ،ي د د "ال ددرد" أك ا دارة ق دددمت ت ريق دداو عر ددي توص ددياو مراج د د
ال ساباو واتنتو ا جرا او الم اسبة لت فيتها ع د اللرورة.
 يت قق التدقيق الداور إذا كا ت اأستجابة المقدمة م اسبة ،أف "كامرة".
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التوقيت النمني والتغطية والبيانات املطلوبة.
مصادر املعلومات

املتطلبات/حساب
البيانات

 -وزارة الماليد د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددة أدلد ددة مسد ددت دية عد ددل اسد ددتجابة

( المراج ة الداورية )

ا دارة لتوص د د ددياو المراج د د ددة

 -رؤسد د د د د د ددا ومد د د د د د ددوظف

وم روم د د د د دداو ع د د د د ددل توقي د د د د ددت

 -ال اسب ال ا

الش د د د دداوك المالي د د د ددة اد د د د د

وحد د د د د د د ددداو الميزا يد د د د د د د ددة

الداوري د د د د د د د د ددة لر س د د د د د د د د دداباو

اأستجابة

التغطية

التوقيت

ال كومة

تقددارير المراج ددة

النمني

المسددتندمة ا د

التقييم يجدب أك

تن د د د د د دددر اد د د د د د د

الس واو الماليدة

الاة األويرة

الرئيسية

 -هيئ د ددة الرقاب د ددة المالي د ددة

لتاري الم روماو
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الركينة السادسة :احملاسبة واإلبغ
 ويقدديم هددتا الددركل مدددت اأحتفدداب بسددجةو دقيقددة ومو ددو ب ددا ،ويددتم إ تدداج الم رومدداو
و ش ددرها اد د األوق دداو الم اس ددبة لتربي ددة احتياج دداو متن ددتف الق ددرار وا دارة وم ددل ي ت دداج
للبةغ.
 ويرددز تقددديم م رومدداو ماليددة ا د الوقددت الم اسددب وذاو صددرة ومو ددو ب ددا لدددعم إدارة
المالية ال امة وعمرياو إدارة الميزا ية واتناذ القراراو.
 الركيزة السادسة ل ا ة أب اد:
 .PI-27سةمة البيا او المالية
 .PI-28تقارير الميزا ية ا الس ة.
 . PI 29التقارير المالية الس وية.
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 .PI-27سغمة البيانات املالية
حول املوشر

 ويقدديم هددتا المااددر مدددت التوايددق بدديل ال سدداباو الب كيددة لرنزا ددة وال سدداباو الم رقددة
وال ساباو المسبقة با تظا وكيفية دعم ال مرياو القائمة لسةمة البيا او المالية.
 أ ه ي توف عري األب اد األرب ة التالية ويستند طريقدة ( M2المتوسد ) لتجميدع درجداو
الب د:
الب د  .0-67تسوية حساب الب

الب د  .6-67ال ساباو الم رقة
الب د  .67.3حساباو الداع المقد
الب د  .67.4م جية سةمة البيا او المالية

الت ثا على خمريات املينانية

 ويتفرددب ا بددةغ المو ددو بالم رومدداو الماليددة الت قددق المسددتمر والتابددت مددل ممارسدداو
تسجيل الم اسبيل.
 وهتا جز ها مل الرقابة الداورية وأساس لرم رومداو الجيددة لدلدارة والتقدارير النارجيدة
الت تقو عري ا اأ لدباط المدال الكرد والتننديص اأسدتراتيج لرمدوارد وكفدا ة تقدديم
الندماو.

إرشادات قياس املوشر
.0-66

 ويرف الماار ة ة أ واع حاسمة مل التسوية :ال ساباو المنراية وال سداباو الم رقدة
وال ساباو المقدمة.
 كم ددا يتل ددمل تقي دديم وظيف ددة مراقب ددة هام ددة لل ددماك دق ددة الس ددجةو والت ق ددق م ددا بش ددكل
م اسب.
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البعد  .1-27تسوية حساب البنك
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

يددتم إج درا التسددوياو الب كيددة لجميددع ال سدداباو المنددراية ال كوميددة ال شددفة عرددي

الدرية
أ

األقل أسبوعيا عري المستوياو اأجمالية والتفنيرية ،وعادة اد إللدوك أسدبوع واحدد

مل اية كل أسبوع.

يتم إجرا تسدوية مندراية لجميدع ال سداباو المندراية ال كوميدة ال شدفة عردي األقدل

ا ريا ،عادة ا إللوك  4أسابيع مل اية كل ا ر.

يتم إجرا التسوياو الب كية لجميع ال سداباو الب كيدة ال كوميدة ال شدفة عردي األقدل
كل ة ة أا ر ،وعادة ما يتم ذل ا إللوك  8أسابيع مل اية كل ربع س ة.

ب
جد
د

األدا اقل مل متفرباو الدرجة جد

إرشادات قياس البعد
.0:0-66

 يقيم هتا الب د مدت ا تظا التسوية المنراية .وي بر إجرا مقار او م تظمة وا الوقت
الم اسب بيل بيا او الم امةو المنراية ال كومية (المركزية أو التجارية) ودااتر ال قدية
ال كومية.

 ي برد ا بددةغ عددل تددائر المقار دداو وي بر د اتندداذ إجددرا او لرتوايددق بدديل أف اوتةادداو.
وهت التسوية أساسية لسةمة السجةو الم اسبية والبيا او المالية.

.6:0-66

 ول ددتا الر ددرض ،ت د د "ال س دداباو المن ددراية ال كومي ددة المركزي ددة" ال س دداباو المن ددراية

لوحداو الميزا ية والوحداو النارجة عل الميزا ية.

 وا هتا الندد ،قد يكوك لدت ب ض الوحداو النارجة عل الميزا ية إيدراداو كبيدرة مدل
منادرها تكدوك مدوارد حكوميدة ا الدة يمكدل اسدتندام ا ألإلراضد ا الناصدة .وي برد ل دت
الوكاأو أك تجرف تسوياو منراية م تظمة.

 وبالمال ،وعري الرإلم مل أك وزارة المالية قد أ تكوك لدي ا القدرة عردي إجدرا التسدوياو
عري الن اديق اأجتماعية ،إأ أ ا يجب أك يفرب م ا إجرا تسدوياو م تظمدة ب فسد ا،
والت يمكل تدقيق ا مل قبل المدقق و  /أو وزارة المالية  /وزارة الن الم ية.
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.1:0-66

 المنددال ة "تشددمل ت ديددد جميددع أوجدده عددد التفددابق ومقدددارها (وطبي ت ددا) بدديل سددجةو
ال كوم ددة لربيا دداو الم اس ددبية الم ددتف ب ددا اد د دااتره ددا وبيا دداو ال س دداب المن ددرا
لر كومة الت ت تف ب ا الب و .

 ويمكل أك تكوك عمرية التنفية الةحقة عمرية طويردة  ،تقدع ودارج فدا الم دايير الزم يدة
الم ددة ا إطار هتا الب د ا الو يقة ا طارية.
 إك التسددوياو مفروبددة عرددي ال سدداباو ال شددفة اقد  ،اددريفة أك ال سدداباو إليددر ال شددفة
كاك يتم تسويت ا حي ما كا ت شفة.

.2:0-66

 ت د المنددال ة "عرددي المسددتوت الكر د " أك الوضددع ال قدددف الكر د لر كومددة ا د جميددع
حسابات ا يتم تسويت ا مع السجةو المقابرة لرب

المركزف.

.5:0-66

 وا حيل أك حساب النزي ة الموحد يس ل عمرية التسوية ،اتك حساب النزي دة الموحدد
إلير مفروب مل أجل تسجيل الدرجة أ عري هتا الماار.

التوقيت النمني والتغطية والبيانات املطلوبة.
مصادر

املعلومات

 -وزارة المالية

 -الم اسد د د د د ددب

ال ا

املتطلبات/حساب البيانات

التغطية

-تد د ددواتر تسد د ددوية ال سد د دداباو المند د ددراية

ال كومة

دارة النزا ة .

-عدد األيا مل اية اترة التسدوية حتدي

 -ال يئد ددة ال ريد ددا تاريخ التسوية الت تمت ل سداباو إدارة

لررقابة

 -الب د د د د د د د د د د د د د د د

المركزف

النزي ة .

تد د ددواتر تسد د ددوية ال سد د دداباو المند د ددرايةال كومية الت أ تديرها النزي ة .

عدد األيا مل اية اترة التسدوية حتديتد د دداريخ التسد د ددوية لر سد د دداباو المند د ددراية
ال كومية الت أ تديرها النزي ة
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التوقيت

النمني

وقددت التقيدديم،
الد د ددتف يرف د د د

السد د ة المالي ددة

السابقة

البعد  .2-27احلسابات املعلقة
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

تتم تسوية ال ساباو الم رقة عري األقل ا ريا ،ا إللدوك اد ر مدل ايدة كدل
اد ر .يددتم تنددفية ال سدداباو الم رقددة ا د الوقددت الم اسددب  ،اد موعددد أقنددا

الدرية
أ

اية الس ة المالية ما لم يكل ه ا ما يبرر ذل عري ال و الواجب.
تتم تسوية ال ساباو الم رقة عري األقل كل ة ة أا ر ا إللدوك اد ريل مدل
ايددة كددل ربددع س د ة .يددتم تنددفية ال سدداباو الم رقددة ا د الوقددت الم اسددب ،ا د
موعددد أقنددا

ايددة الس د ة الماليددة مددا لددم يكددل ه ددا مددا يبددرر ذل د عرددي ال ددو

ب

الواجب.
وتجرف تسوية ال ساباو الم رقة س ويا ا إللوك ا ريل مل اية السد ة .يدتم
تنفية ال ساباو الم رقة ا الوقت الم اسب ،ا موعد أ يتجاوز اية الس ة

جد

المالية ما لم يكل مبررا حسب األصول.
د

األدا اقل مل متفرباو الدرجة جد

إرشادات قياس البعد
.0:6-66
 هتا الب د يقيم مدت التشويق ال ساباو ،بما ا ذل التأمي او المنترفة  /المفروباو،
يتم تسويت ا عري أساس م تظم وتنفيت ا ا الوقت الم اسب.
 ويمكل أك يادف عد تسوية ال ساباو الم رقة إلي تشويه التقارير المالية وإتاحة الفرصدة
لرسروكياو اأحتيالية أو الفاسدة.
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التوقيت النمني والتغطية والبيانات املطلوبة.
مصادر

املعلومات

 -وزارة المالية

املتطلبات/حساب
البيانات

التغطية

التوقيت
النمني

 -تدد د د ددواتر تسد د د د ددوية ال سد د د د دداباو ال كومة

وقد د ددت التقيد د دديم،

الم رقة

الد د د د ددتف يرف د د د د د

 -ال يئ د د د د د د ددة ال ري د د د د د د ددا  -عد دددد األيد ددا مد ددل ايد ددة اتد ددرة

السد د د د ة المالي د د ددة

 الم اسب ال الررقابة
 -الب

التسد د ددوية حتد د ددي تد د دداريخ التسد د ددوية
المركزف

السابقة

الم جزة لر ساباو الم رقة

البعد  .3-27حسابات الدفع املقدم
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

تتم تسوية ال ساباو المقدمة عري األقل اد ريا ،اد إللدوك اد ر مدل
اي ددة ك ددل اد د ر .ي ددتم تن ددفية جمي ددع ال س دداباو المقدم ددة اد د الوق ددت

الم اسب.

تتم تسدوية ال سداباو المقدمدة عردي األقدل كدل ة دة أاد ر اد إللدوك

ا ريل مل اية كل ربع س ة .يتم تنفية م ظم ال ساباو المقدمة ا
الوقت الم اسب.

وتجرف تسدوية ال سداباو المقدمدة سد ويا اد إللدوك اد ريل مدل ايدة

الس ة .وكايرا ما يتم تنفية ال ساباو المقدمة مع التأوير.
األدا اقل مل متفرباو الدرجة جد

الدرية
أ

ب
جد
د
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إرشادات قياس البعد.
.0:1-66

 ويقيم هتا الب د مدت تسوية ال ساباو القدمة وتنفيت ا.
 المددداوعاو المقدمددة وتشددمل السددرف المداوعددة لرمددورديل ا د إطددار عقددود المشددترياو
ال امة ،الة عل سرف السفر والسرف التشريرية.

 وا حالة عقود المشترياو ال امة ،تكوك الجداول الزم يدة لرتندفية متوااقدة مدع الترتيبداو
الت اقدية.
 وستتبع عمرياو التنفية األورت الروائح الوط ية.

.6:1-66

 وتش ددمل ح دداأو التس ددجيل التش ددرير الت ددويةو لر مري دداو إلي ددر المرك ددزة إلد د الج دداو
الةمركزي د ددة والوحدد ددداو النارج د ددة عد د ددل الميزا ي د ددة وال يئ د دداو ذاو الميزا يدد دداو المر قدد ددة
والماسس دداو المس ددتقرة لر فق دداو التد د ت ددم اأض ددفةع بھا ياب ددة ع ددل ميزا ي ددة ال ددوزاراو
وا داراو ال كوميددة وره ددا بالم اسددبة التفندديرية وتقددديم التقددارير إل د ميزا يددة ال كومددة

ولا ا أ ت و الم ح  /ا عا او.

.1:1-66

 وأ يشدمل هددتا الب ددد عمريداو الت ويددل ال كوميددة الدوليددة حتدي وإك كدداك يمكددل أك يفرددق
عري ا اسم "السرف".
 ويجددرف ت دداول عمريدداو الت ويددل إلددي ال يئدداو المر قددة والماسسدداو المسددتقرة ا د إطددار
ماار األدا .PI-7

.2:1-66

 م روم دداو كامر ددة ودقيق ددة ومو ددو ب ددا ،واد د الوق ددت الم اس ددب أم ددر ض ددرورف ل دددعم ظ ددا
اللواب الداورية.

 ويتم إ تاج الم روماو ذاو النرة بتقييم هتا الب د مدل قبدل ال ديدد مدل ظدم الم رومداو،
بما ا ذل األاناص وال مرياو والبيا او وتك ولوجيا الم روماو.
 وت ددالر هددت ال اصددر ا د إطددار مااددر  PI-23ايمددا يت رددق بالرواتددب و  PI-25ايمددا

يت رق باألتزاماو وداع المنروااو إلير المت رقة بالمرتباو.
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التوقيت النمني والتغطية والبيانات املطلوبة.
مصادر املعلومات

 -وزارة المالية

 -الم اسب ال ا

 ال يئة ال ريا لررقابة -الب

المركزف

املتطلبات/حساب البيانات

 -طبي ة ال ساباو المقدمة

 -ت ددواتر وتوقي ددت تس ددوية ال س دداباو

التغطية

ال كومة

المقدمة

التوقيت النمني

وق د ددت التقي د دديم ،ال د ددتف

يرف د د د الس د د د ة الماليد د ددة
السابقة

التوقيد د د د د ددت الم اس د د د د د ددب لتن د د د د د ددفيةال ساباو المقدمة

البعد  .4-27منهجية سغمة البيانات املالية.

التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

يدتم تقييددد الوصددول والترييدراو اد السدجةو وتسددجير ا ،وال تددائر اد مسددار

المراج ددة .وه ددا هيئددة ت فيتيددة أو وحدددة أو اريددق مسدداول عددل الت قددق مددل
سةمة البيا او المالية.

يدتم تقييددد الوصددول والترييدراو اد السدجةو وتسددجير ا ،وال تددائر اد مسددار

المراج ة.

الدرية
أ
ب

يتم تقييد وتسجيل الدوول إلي السجةو وترييرها.

جد

األدا اقل مل متفرباو الدرجة جد

د

إرشادات قياس البعد

.0 :2-66
 ويقيم هتا الب د مدت دعم ال مرياو لتقديم الم روماو المالية ويركز عري سةمة البيا او
الم راة عري أ ا دقة واكتمال البيا او ( اأ توساف ، IEC/الم يار الدول .) 6104 ،

 يتم تقييد الوصول والترييراو ا السجةو وتسجير ا ،وال تائر ا مسار المراج ة.
 ومع اأعترال بأك ال مرياو األورت ضرورية أيلا للماك سةمة البيا او ،اتك هتا الب د
يقيم جا بيل رئيسييل :الوصول إلي الم روماو ،بما ا ذل القرا ة اق  ،والترييراو ا

السجةو عل طريق ا شا والت ديل؛ ووجود هيئة أو وحدة أو اريق مسئول عل الت قق

مل سةمة البيا او.
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 وتشددكل مسدداراو التدددقيق جا بددا هامددا مددل جوا ددب سددةمة البيا دداو أل ددا تمكدل المسددا لة
الفردية ،وكشف التسرل ،وت ريل المشاكل.

6:2-66

 وتتيح مساراو التدقيق المسا لة الفردية ،وكشف التسرل وت ريل المشاكل.
 والمقن ددود م ددل مس دداراو الت دددقيق الجي دددة ت ددواير م روم دداو ع ددل م ددل ق ددا بالوص ددول إل ددي
البيا او ،التيل بدأوا الم امرة ،والوقت مل اليو وتاريخ الدوول ،و وع ا دوال ،وما ه

حقول الم روماو الت ي توف عري ا ،وما ه المرفاو الت تم ت ديا ا.

.1:2-66

 ويركز هتا الب د عري سةمة البيا او المالية اق .
 وقد توجد ظم م فنرة أل واع أورت مل البيا او ويرتب ب ا أو تتداول مع ظدم البيا داو
المالي ددة ما ددل بيا دداو األا ددراد وبيا دداو كش ددول المرتب دداو (المرج ددع  )PI-23-وبيا دداو

المشترياو (المرجع .)PI-24

 وي بر أك يكفدل المقيمدوك قددر ا مكداك ضدماك تقيديم ظدم البيا داو هدت بشدكل م فندل
اد إطددار الماادراو ذاو النددرة ،وإبددراز التددداوةو الم تمرددة حيامددا يكددوك هددتا الفنددل
إلير عمر .

التوقيت النمني والتغطية والبيانات املطلوبة.
مصادر

املعلومات

 -إدارة الميزا ية

املتطلبات/حساب
البيانات

 -أدل ددة مس ددت دية عر ددي القواع ددد

-إدارة ال ساباو

أو الرد د د د د د ددوائح أو ا جد د د د د د ددرا او

-المراج ة الداورية

ا السجةو

 -هيئة الرقابة

الوصول إلي وتسجيل الترييراو

 دليد د ددل عرد د ددي وجد د ددود وح د د دددةمسدداولة عددل الت قددق مددل سددةمة

البيا او المالية
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التغطية
ميزا ية

ال كومة

التوقيت
النمني

وقت التقييم ،التف
يرف الس ة المالية
السابقة

 .PI-28تقارير املينانية يف السنة.
حول املوشر

 يقيم هتا الماار مدت امولية ودقة وتوقيت الم روماو المت رقة بت فيت الميزا ية.
 ويجب أك تكوك تقارير الميزا ية ا الس ة متسقة مع ترفية الميزا ية والتن يفاو لرسماح
برصد أدا الميزا ية ،وع د اأقتلا  ،استندا التدابير التن ي ية ا الوقت الم اسب.

 ي توف هتا الماار األب اد الاة ة التالية ويسدتند أسدروب ( ( ) WLال رقدة األضد ف
) لتجميع درجاو الب د:
 -الب د  .0-68ترفية التقارير وقابريت ا لرمقار ة

 الب د  .6-68توقيت تقارير الميزا ية ا الس ة -الب د  .3-68دقة تقارير الميزا ية ا الس ة

الت ثا على خمريات املينانية

 ويرز تقديم م روماو عل ت فيت الميزا ية تشمل بيا او ا يراداو وال فقاو لتس يل مراقبة
األدا  ،وع د اأقتلا  ،لرمساعدة ا ت ديد ا جرا او الةزمدة لر فداب عردي أو ت دديل
منرجاو الميزا ية المقررة.

 وي د ا بةغ الم تظم جز ا مل ظا ا ال لرمراقبة و ظا الرقابة للماك ت فيدت الميزا يداو
عري ال و الم شود ،كما يتم إبراز اأ راااو عل النف  ،إك وجدو ،لك ي ظر اي ا
صددا و القددرار اد ت ددديل ت فيددت الميزا يددة لت قيددق األهدددال بشددكل أالددل وت قيددق ال تددائر
المرجوة.

إرشادات قياس املوشر
.0-62
 ويركددز هددتا المااددر عرددي إعددداد تقددارير اددامرة عددل ت فيددت الميزا يددة لةسددتندا الددداور
لر كومة ،أف أ ا تقد لم ة عامة عل الت فيت ودعم قراراو ا دارة المست يرة.

 ولددل تف د الم رومدداو المتاحددة ا د تقددارير م فنددرة مددل ج دداو الميزا يددة بمتفربدداو هددتا
الماار إأ بقدر اكتمال هت الم روماو ويمكل توحيدها لتقديم ظرة عامة كامرة.
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.6-62
 وألإلراض تسجيل هتا الماار ،ي بر دراسة فس أ واع التقارير ا كل ب د مل أب اد هتا
الماار.
 ومل م سيجرف تقييم التوقيت والدقة والترفية وقابرية المقار ة ل فس مجموعة التقارير.

.1 -62
 وايما يت رق با اارة إلي المرج ية ل تا الماار مع مااراو أورت  ،أح أك PI-28
يدعو إلي م روماو عل األتزاماو والمداوعاو.

 وأ تتفر د ددب م روم د دداو ع د ددل المت د ددأوراو ( - )PI-22تتفر د ددب الم روم د دداو المت رق د ددة
بالمتدأوراو ،عردي وجدده النندوص ،تسددجيل الفدواتير إليددر المداوعدة التد يسدت ق دا ددا،
وه وفوة أ ترفي ا م روماو األتزا وأ بسجةو الداع  -أو تت اول ال شدر لرجم دور

ا تقارير الميزا ية ا الس ة (.)PI-9

البعد  .1-24تغطية التقارير وقابليتها للمقارنة
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

تتدديح ترفيددة البيا دداو وتند يف ا مقار ددة مبااددرة بالميزا يددة األصددرية .وتشددمل
الم روماو جميع ب ود تقديراو الميزا ية .وتدرج ا التقارير ال فقاو الت
تتم مل عمرياو قل إلي وحداو إلير مركزية داول ال كومة المركزية.

تتيح ترفية البيا او وتن يف ا مقار ة مباارة بالميزا ية األصرية مع التجميع

الجزئد د  .وت دددرج اد د التق ددارير ال فق دداو التد د ت ددتم م ددل عمري دداو ق ددل إل ددي
وحداو إلير مركزية داول ال كومة المركزية.

تتدديح ترفيددة البيا دداو وتند يف ا مقار ددة مبااددرة بالميزا يددة األصددرية لرج دداو

ا دارية الرئيسية.

األدا اقل مل متفرباو الدرجة جد

الدرية
أ

ب
جد
د
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إرشادات قياس البعد.
.0:0-62
 يقيم هدتا الب دد مددت تقدديم الم رومداو اد التقدارير اد السد ة واد ادكل يسد ل مقار تده
بالميزا ية األصرية (أف ب فس الترفية وأساس الم اسبة وال رض).
 وسيتوقف تقسيم المساولية بيل وزارة المالية والدوزاراو الت فيتيدة اد إعدداد التقدارير عردي
وع ظا الم اسبة والداع (قيد التشريل ،أو إلير مركزف  ،أو م قول).
 ويتفاوو دور وزارة المالية ا كل حالة بيل:
 اأسددت واذ المركددزف عرددي م ددامةو وحدددة الميزا يددة وم الجت ددا ج بددا إلددي ج ددب مددع إ تدداجوتوزيع أ واع منترفة مل وحدة ميزا ية م ي ة وتقارير مجم ة وموحدة؛
 إ تدداج و شددر تقددارير مددل وحدددة ميزا يددة م ي ددة وتقددارير مجم ددة وموحدددة اسددت ادا إلددي وحدددةالميزا ية الت ست وذ عري م الجة الم امةو؛
 تجميع  /توحيد التقارير المقدمة مل وحداو الميزا ية (وع د اأقتلا  ،مل الوحداو إليرالمركزية) مل سجةت ا الم اسبية.

.6 :0-62

 أما ا اارة إلي الوحداو إلير المركزية ا ال كومة المركزية اتكوك ألك ب ض ال كوماو
ت فت حنندا كبيدرة مدل وددمات ا ومدا يتندل ب دا مدل فقداو مدل ودةل إداراو م ريدة إليدر
مركزية أو وحداو وارجة عل الميزا ية.

 وإذا لددم تدددرج ا د تقددارير ت فيددت الميزا يددة سددوت الت ددويةو إلددي الج دداو ولدديس ال فقدداو
الف رية ل ت الج او ،اتك هت التقارير لل ت ف صورة حقيقية ومفيدة لرتقد ل الة ت فيت
الميزا ية.

.1:0-62
 يجب أك تتلمل الم روماو جميع ب ود الميزا ية األصرية.
 وهتا ي أ ه ا التقارير الس وية يجدب أك تقدد عردي فدس المسدتوت مدل التفنديل مادل
الميزا ية.

 ويمكددل تقددديم عدددد قريددل مددل الب ددود عرددي مسددتوت إجمددال أكاددر مددل الميزا يددة ،اددريفة أك
يمال مبرر ا أقل مل  01ا المائة مل مجموع ال فقاو.
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.2:0-62
 التجميددع الجزئ د ي د أف حالددة بدديل درجددة المتفرددب أ وعددرض تقتنددر عر د المسددتوياو
ا دارية الرئيسية.
 وقددد يكددوك ه ددا أف مسددتوت مددل التند يف بدديل هددتيل ال رضدديل أو عددرض تفنددير ل سددبة
 81ا المائة مل فقاو الميزا ية وأف عرض تجمي أكار مل ميزا ية الب ود المتبقية.

التوقيت النمني والتغطية والبيانات املطلوبة.
مصادر

املعلومات

املتطلبات/حساب
البيانات

التغطية

التوقيت
النمني

م اسد ددب عد ددا مايد ددد تقد د د ددارير ت فيد د د ددت المواز د د د ددة مقار د د د ددة ميزا ي د د د د د د د د د ددة السد د د د ة المالي د د ددة

مد د د ددل قبد د د ددل الج د د د دداز بالميزا ي د دداو الم تم د دددة ،بم د ددا اد د د

الرقد د دداب أو التد د دددقيق ذل الت ويةو وأ شفة الوحداو

الداور

وزارة النزا ة أو وزارة

ال كومة

األويرة الم جزة

إلير المركزية.

المالية

البعد  .2-24توقيت تقارير املينانية يف السنة
التسجيل

احلد األدني ملتطلبات الدريات

يتم إعداد تقارير ت فيت الميزا ية ا ريا ،ويتم إصدارها ا إللوك أسبوعيل

مل اية كل ا ر.

يتم إعداد تقارير ت فيت الميزا ية كل ة ة أا ر ،ويتم إصدارها ا إللوك

أرب ة أسابيع مل اية كل ربع س ة.

يددتم إعددداد تقددارير ت فيددت الميزا يددة بشددكل ربددع سد وف (ربمددا باسددتا ا الربددع

األول) ،ويتم إصدارها ا إللوك  8أسابيع مل اية كل ربع س ة.
األدا أقل مل متفرباو الدرجة جد

الدرية
أ
ب
جد
د
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إرشادات قياس البعد
0:6-62
 ويقدديم هددتا الب ددد مددا إذا كا ددت هددت الم رومدداو تقددد ا د الوقددت الم اسددب وأك يرااق ددا
ت ريل وت ريق عري ت فيت الميزا ية.

.6:6-62
 وت تمددد درجتد ألددف وبددا وجدديم عرددي التقددارير التد يجددرف إعدددادها وتوزي ددا بالف ددل عرددي
المساوليل عل ت فيت الميزا ية ،وليس مجرد إمكا يدة ال ندول عري دا مدل ظدا الم رومداو
اقل .

 وإذا بددت أك المسدداوليل عددل ت فيددت الميزا يددة هددم أ فس د م يسددتفي وك الوصددول إلددي ظددم
الم روماو اقلية وتوليد التقارير بشكل روتي  ،اتك ذل ي د أيلدا عردي ال دو الدتف تدم
إعداد .

1:6-62
 ويرك ددز ه ددتا الب ددد عر ددي إع ددداد تق ددارير ا ددامرة ع ددل ت في ددت الميزا ي ددة لةس ددتندا ال ددداور
لر كومة ،أف تقديم لم ة عامة عل الت فيت ودعم قراراو ا دارة المست يرة.

 وسددوا اسددتندمت الم رومدداو ا ريددا ،أو اسددتندمت بشددكل ص د يح ،وددارج فددا هددتا
الماار.

التوقيت النمني والتغطية والبيانات املطلوبة.
مصادر

املعلومات

الم اسد د د د ددب ال د د د د ددا

املتطلبات/حماسبة
البيانات

تواتر تقارير ت فيدت الميزا يدة اد

المايد د ددد مد د ددل ال يئد د ددة الس ة

ال ري د د د د ددا لررقاب د د د د ددة أو ع دددد األي ددا التد د ترد د ا ت ددا
المراج ة الداورية

الفت ددرة التد د ي ش ددر اي ددا تقري ددر

وزارة المالية

ت ددوار التق ددارير أو الق دددرة عر ددي

وزارة النزا د د د د د د د د د ددة أو الميزا ية داول ال كومة
توليد التقارير
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التغطية

التوقيت
النمني

ميزا ي د د د د د د د د د د د د د د ددة الس د د د د د ة الماليد د د د ددة
ال كومة

األويرة الم جزة

البعد  .3-24دقة تقارير املينانية يف السنة
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

أ توجد مناول مادية بشأك دقة البيا او .ويتم تقديم ت ريل لت فيدت الميزا يدة
مل ودةل اسدتندا تند يفاو الميزا يدة .وترفد الم رومداو المت رقدة با فدا

ا مرحرت األتزا والداع.

الدرية
أ

قددد تكددوك ه ددا مندداول بشددأك دقددة البيا دداو .ويددتم إبددراز قلددايا البيا دداو ا د

التقريدر والبيا داو متسدقة ومفيددة لت ريددل ت فيدت الميزا يدة .ويقدد ت ريدل لت فيددت

الميزا ية عري أساس نف س وف عري األقل .يتم تسجيل ال فقاو عري األقل

ب

ا مرحرة الداع.

قددد تكددوك ه ددا مندداول بشددأك دق دة البيا دداو .البيا دداو مفيدددة لت ريددل ت فيددت

الميزا ية .يتم تسجيل ال فقاو عري األقل ا مرحرة الداع.
األدا أقل مل متفرباو الدرجة جد

جد
د

إرشادات قياس البعد
.0 :1-62
 ويقيم هتا الب د دقة الم روماو المقدمة ،بما ا ذل ما إذا كاك يتم تواير ال فقاو لكل
مل األتزا ومرحرة الداع.
 وهتا أمر م م لرصد ت فيت الميزا ية واستندا األموال المندرة.
 وي برد أيلددا إدراج ال فقدداو مددل الت ددويةو إلددي الوحددداو إليددر المركزيددة داوددل ال كومددة

المركزية.
.6 :1-62
 وي بر د أك ينددف المقيمددوك طبي ددة واددمول الت ريددل الددوارد ا د تقددارير الت فيددت ،وكددتل
المسائل الماارة بشأك دقة البيا او مع ا اارة المرج ية إلي .PI-27
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التوقيت النمني والتغطية والبيانات املطلوبة.
مصادر املعلومات

املتطلبات/حساب
البيانات

الم اسد ددب ال د ددا ماي د ددد تقددارير ت فيددت الميزا يددة بمددا ا د

التغطية

أو المراج ة الداورية

ت ديد ددد الم رومد دداو المت رقد ددة

بالم ددداوعاو واألتزام دداو اد د

التقارير

م رومد د د دداو عد د د ددل الت قي د د د دداو

والتسددوياو التد د أجريددت ب ددد
اأ ت ا مل إعداد التقارير
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النمني

ميزا ي د د د د د د د د د د ددة السد د د د ة المالي د د ددة

مددل ال يئددة ال ريددا لررقابددة ذل د د تفاصد دديل كيفيد ددة تجميد ددع ال كومة
التقارير

التوقيت

األويرة الم جزة

 .PI-29التقارير املالية السنوية
حول املوشر
 ويقدديم هددتا المااددر مدددت اكتمددال البيا دداو الماليددة الس د وية ،واد الوقددت الم اسددب ،وبمددا
يتسق مع المبادئ والم ايير الم اسبية المقبولة عموما.
 وهددتا أمددر حاسددم لرمسددا لة والشددفااية اد ظددا إدارة الشدداوك الماليددة ال امددة .أ دده ي تددوف
عري األب اد الاة ة التالية ويسدتند األسدروب ( M1ال رقدة األضد ف) لتجميدع درجداو
الب د:
 الب د  0-69اكتمال التقارير المالية الس وية الب د  6-69تقديم التقارير لرمراج ة النارجية -الب د  3-69الم ايير الم اسبية

الت ثا على خمريات املينانية
 وت د التقدارير الماليدة السد وية لر كومدة المركزيدة اد الميزا يدة أمدرا بدال األهميدة لرمسدا لة
والشفااية ا ظا إدارة المالية ال امة.
 وتدددعم هددت التقددارير ال كومدداو ا د ت قيددق اأ لددباط المددال الكر د وضددماك تنندديص
الموارد لألولوياو اأستراتيجية.
 وه توار تسجية لكيفية ال نول عردي المدوارد واسدتندام ا ،كأسداس لرمقار دة بدالنف
والمسا لة ايما يت رق باستندا الموارد.
 كمددا تددوار البيا دداو المسددتمدة مددل التقددارير الماليددة السد وية مدددوة حيويددا اد تقيدديم كفددا ة
تقديم الندماو.

293

إرشادات قياس املوشر
.0-64
 ا د حدديل ب ددض الدددول لدددي ا م اييرهددا الناصددة ا د القفدداع ال ددا التقددارير الماليددة ،الت د
وضد د ت ا ال كوم ددة أو هيئ ددة أو ددرت م تم دددة ،اد د كاي ددر م ددل ال دداأو ،ي ددتم تفبي ددق م ددايير
الم اسددبة الوط يددة لرقفدداع الندداص ،والم ددايير ا قريميددة ،أو الم ددايير الدوليددة ماددل م ددايير

الم اسبية الدولية.

 وعري أية حال ،ي بر أك تكوك ال تيجة مجموعة مل التقارير المالية الكامرة والمتسدقة مدع
المبادئ والم ايير الم اسبية المقبولة عموما.
 وألإلراض هتا الماار ،يمكل اعتبار البيا او المالية الس وية أو تقارير ت فيت المواز ة الت
تندرها ال كومة تقارير مالية وتستند لتسجيل ال قاط.

البعد  1-29اكتمال التقارير املالية السنوية
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

ت دد التقدارير الماليددة لر كومداو المركزيددة لرميزا يدة سد ويا ،وهد قابردة لرمقار ددة

م ددع الميزا ي ددة الم تم دددة .وهد د ت ت ددوف عر ددي م روم دداو كامر ددة ع ددل ا ي ددراداو
وال فقاو واألصول المالية والمادية والننو واللما او واألتزاماو الفويردة

الدرية
أ

األجل ،وتدعم ا قائمة التداقاو ال قدية المتسقة.

ت دد التقدارير الماليددة لر كومداو المركزيددة لرميزا يدة سد ويا ،وهد قابردة لرمقار ددة

م ددع الميزا ي ددة الم تم دددة .وهد د تتل ددمل م روم دداو ع ددل ا ي ددراداو وال فق دداو
واألصددول الماليددة والمفروبدداو الماليددة واللددما او واألتزامدداو الفويرددة األجددل

ب

عري األقل.

وت د التقارير المالية لر كوماو المركزية لرميزا يدة سد ويا ،وهد قابردة لرمقار دة

م ددع الميزا ي ددة الم تم دددة .وهد د تتل ددمل م روم دداو ع ددل ا ي ددراداو وال فق دداو

واألرصدة ال قدية.

األدا أقل مل متفرباو الدرجة جد

جد
د
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إرشادات قياس البعد
.0:0-64
 ويقيم هتا الب د اكتمال التقارير المالية.
 وي برد د أك تتل ددمل التق ددارير المالي ددة السد د وية ت ر ددية ي ددوار مقار ددة لر تيج ددة م ددع الميزا ي ددة
ال كومية األولية.

 وي بر أك تتلمل التقارير المالية م روماو كامرة عل ا يراداو وال فقاو واألصول ( 01
)  ،والننو  ،واللما او ،واألتزاماو الفويرة األجل.

 ويمكل إدراج هت الم روماو ا التقارير المالية ا ظا قدف م دل أو ظا قائم عري
أساس اأست قا  ،أو تقديم ا عل طريق مدتكراو أو تقدارير مننندة ،كمدا ي دد إلالبدا
ا ظا قائم عري ال قد.

 وتتوقدف اائددة التقددارير عردي مددا إذا كا دت قددد جم دت ب ددد إزالدة أف حسدداباو م رقدة وب ددد
التسوية المسبقة وال ساباو المنراية ،عري ال و الوارد ا .PI-27

6:0-64
 ويمكل ال ظر ا تقارير وحداو الميزا ية ل تا الب د اريفة أك تكوك المقار ة مع الميزا ية
الم تم دددة ممك ددة (أف اد د التفاص دديل و  91اد د المائ ددة عر ددي األق ددل م ددل فق دداو ميزا ي ددة
ال كومة) وت توف عري الم روماو المفروبة.

.1:0-64
 وا ب ض البرداك ،يتجاوز التوحيد ميزا ية ال كومة المركزية  ،ولكدل هدتا لدل ي دتقص مدل
تن يف األدا حتي لو لم يكل ه ا تقرير م فنل عل ال كومة المركزية لرميزا ية اق .
 و مة مسألة هامة ه قابرية التقرير لرمقار ة مع الميزا ية الم تمدة.
 وإذا كا ددت الم رومدداو الددواردة ا د تقريددر ال كومددة المركزيددة أ تسددمح بددتجرا ماددل هددت
المقار ة ،ات ا أ تستوا متفرباو الدرجة جد.

.2: 0-64
' حس دداب ا دارة'' ،ال س دداب ا دارف' و 'ال س دداب ال ددا ل ددلداراو المالي ددة' .أس ددما
وأاكال لرتقارير المالية ت تمد عري ما تستندمه الدول م ا.

 ولك د ت تبددر هددت التقددارير تقريددرا ماليددا ل ددتا الب ددد ،يجددب أك تسددتوا متفربدداو القابريددة
لرمقار ة والترفية لمجموعة البيا او المفروبة لكل درجة.
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.5:0-64
 ا تقرير ا فا ال ا والمسا لة المالية ،قد يرإلدب المقيمدوك عدداد جددول الدتف يدزود
بتفاصديل لرتقددارير الماليددة لرميزا يددة المركزيددة (ا ظدر الجدددول  6-69أد ددا ) لرمسدداعدة اد
تسجيل درجاو الب د  69.0و .69.6

 01 يتفرددب التن د يف "أ" م رومدداو كامرددة عددل األصددول الماليددة بي مددا الت د تتفرددب اي ددا
الدرجة "ب" م روماو اق عل األصدول الماليدة .وتدرد اد الجددول  6-06ت دت قائمدة

 PI 12-2أعة قائمة باألصول المرموسة.
التوقيت النمني والتغطية والبيانات املطلوبة.
مصادر املعلومات

املطلوبات/حساب
البيانات

التغطية

التوقيت
النمني

الم اس ددب ال ددا مايدددد التقد د ددارير الماليد د ددة السد د د د وية ميزا ي د د د د د د د د د د د د د د ددة آو ددر ميزا ي ددة سد د ة
مل ال يئة ال ريا لررقابة

مقار ة بالميزا ية الم تمدة

ال كومة

مالية م جزة

البعد  2-29تقديم التقارير للمرايعة اماريية
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

وتقد التقارير المالية لر كومة المركزية المالية لرمراج ة ا إللدوك

 3أا ر مل اية الس ة المالية.

وتقد التقارير المالية لر كومة المركزية المالية لرمراج ة ا إللدوك

 2أا ر مل اية الس ة المالية.

وتقد التقارير المالية لر كومة المركزية المالية لرمراج ة ا إللدوك

 9أا ر مل اية الس ة المالية.
األدا أقل متفرباو الدرجة جد

الدرية
أ
ب
جد
د
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إرشادات قياس البعد
.0:6-64
 ويقيم هتا الب د توقيت تقديم تقارير مالية متفق عري ا ا
لر ساباو.

اية السد ة لرمراج دة النارجيدة

 واد ب ددض الد ظم ،الددوزاراو الفرديددة وا داراو والوحددداو إليددر المركزيددة والج دداو ال امددة
األورت ضمل ال كومة المركزية تندر التقارير الت بالتال تدمر بواسفة وزارة المالية.
 والتاريخ الف ر لتقديم التقارير هو التداريخ الدتف ي تبدر ايده المراجدع الندارج لر سداباو

التقرير كامة ومتاحا لرمراج ة.
6:6-64
 واقددا لقددوا يل أو قواعددد م ددددة  ،يددتم إجددرا التدددقيق النددارج مددل قبددل مدددقق وددارج
مستقل عل الكياك التف يتم تدقيقه.

 وي تمددد مسددتندمو الم رومدداو الماليددة لرج ددة التد يددتم التدددقيق عري ددا  -ماددل البرلما دداو
والج دداو ال كومي ددة وعام ددة الجم ددور  -عر ددي الم دددقق الن ددارج لتق ددديم تقري ددر مراج ددة
مستقل وإلير مت يز وللماك تقديم تقارير دقيقة ووالية مل األوفا المادية.

.1:6-64
 إذا تم اأ ت ا مل التقرير المال لر كومة ولكل لم يتم تقديمده إلدي مراجدع ودارج  ،ادتك
ال تيجة ل تا الب د هي د.

.2:6-64
 ولك ي ظر إلدي التقريدر عردي أ ده تقريدر مدال  ،يجدب أك يتلدمل عردي األقدل م رومداو عدل

ال فقاو وا يراداو واألرصدة ال قدية وأك يكوك قابة لرمقار ة مع الميزا ية.
.5:6-64
 يمكددل أك يفد تقددديم تقددارير وحددداو ميزا يددة ال كومددة بالم ددايير إذا كدداك م تواهددا متوااقددا
( ا ظدر  ، ) 69.6.4وهد ترفد جميدع أ شدفة ميزا يدة ال كومدة ( أف  ٪91عردي األقدل
مل اأ فا ).

. 2:6-64
 وي بر قياس أف تأوير ا تقديم التقارير المالية لمراج ة ال ساباو باستندا آور تقرير
مال س وف مقد لرمراج ة.
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 ومدع ذلد  ،إذا بددت وقدت إجددرا التقيدديم أك أكاددر مدل تسد ة أاد ر قدد ا قلددت م ددت ايددة
الس ة المالية الماضية ،ولم يقد التقرير المال عل ترد السد ة حتدي اقك لرمراج دة ،ادتك
ال تيجة ه أيلا د.

 وإذا راض المدقق ال سدنة األوليدة مدل التقريدر ،أو إذا طردب مراجدع ال سداباو م رومداو
إضااية قبل قبوله ،اتك ذل سيمدد ا طار الزم (بما يتفق مع .) PI-30
 وي بر قياس الوقت مل اية الس ة المالية إلي تاريخ تقديم تقرير مقبول إلي المدقق.

.6:6-64
 المدقق النارج ل تا الب د أ يجدب أك يكدوك ماسسدة التددقيق ال ريدا (ديدواك ال اسدبة).
وترف الو يقة PI-30المراج ة النارجية فس ا.

.2:6-64
 واد تقريدر ا فددا ال دا والمسددا لة الماليدة ،قددد يرإلدب المقيمددوك اد إعددداد جددول يقددد
تفاصيل عل التقارير المالية لميزا ية ال كومة (ا ظر الجدول  69.0أد ا ) لرمسداعدة اد
تسجيل األب اد  69.0و .69.6

يدول  29.1التقرير املايل ملينانية احلكومة
قائمد ددة تسد ددوية

التد د د د د د د د ددداقاو
ال قدية

الس ة المالية

م توياو التقرير المال الس وت
الس ة المالية ...

تد د د د د د د د د د د د دداريخ التقريد د د د د د د د د د ددر
التقريد د د د د د د د د د ددر المال

الل د د د د د ددما او األصد د د د د د د د د د ددول ال فق د د د د د د د د د دداو المد د د د د د د د د د ددال
واألتزامد د د دداو المالي ددة وإلي ددر وا ي د د د ددراداو المقد د د د د د د د د ددد
طويرة األجل الماليد د د د د د د د د د د د د ددة عرددي مسددتوت لرمراج د د د د د ددة
واألتزاماو التند د د د د د د د د يف النارجية

( ) 00

اأقتنادف

( )00قد يكوك هتا التقرير المال الموحد أو قائمة بالتقارير المالية مل جميدع وحدداو ميزا يدة
ال كومة الفردية
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التوقيت النمني والتغطية والبيانات املطلوبة.
مصادر

املعلومات

املتطلبات  /حساب
البيانات

التوقيت

التغطية

النمني

الم اسددب ال ددا مايددد ع د دددد األي د ددا التالي د ددة ل اي د ددة ميزا يد د د د د د د د د د د د د د ددة آو د ددر تقري د ددر م د ددال

م د د د ددل ال يئ د د د ددة ال ري د د د ددا الس ة المالية التد قدد ع دا ال كومة
لررقابة

التقري ددر لرمراج ددة النارجي ددة
أ ا الس ة المالية األويرة

س د د د د د د د وف مقد د د د د د ددد
لرمراج ة

البعد  .3-29املعايا احملاسبية
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

إك الم ايير الم اسبية المفبقة عري جميع التقارير المالية تتفق مع الم دايير

الدولية .وقدد أدرجدت م ظدم الم دايير الدوليدة اد الم دايير الوط يدة .وقدد تدم
الكشف عل اأوتةااو بيل الم ايير الدولية والوط يدة وأوضدح أف ردراو.

وقد تم ا اناح عل الم ايير المستندمة ا إعداد التقارير المالية الس وية

الدرية

أ

ا المةحظاو عري التقارير.

وتتفددق الم ددايير الم اسددبية المفبقددة عرددي جميددع التقددارير الماليددة مددع ا طددار

القددا و لربرددد .وقددد أدرجددت إلالبيددة الم ددايير الدوليددة ا د الم ددايير الوط يددة.

وقد تم الكشف عل اأوتةااو بيل الم دايير الدوليدة والوط يدة وأوضدح أف
ردراو .يددتم ا اندداح عددل الم ددايير المسددتندمة ا د إعددداد التقددارير الماليددة

ب

الس وية.

وتتفددق الم ددايير الم اسددبية المفبقددة عرددي جميددع التقددارير الماليددة مددع ا طددار
القا و لردولة وتكفل اتسا التقارير مع مرور الوقت.

األدا أقل مل متفرباو الدرجة جد

جد
د
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إرشادات قياس البعد
0:1-64
 ويقديم هدتا الب ددد مددت ا دم التقددارير الماليدة السد وية لرمسددتفيديل المقندوديل والمسدداهمة
ا المسا لة والشفااية.
 ويتفرب ذل أك يكوك أسداس تسدجيل عمريداو ال كومدة والمبدادئ الم اسدبية والم دايير
الوط ية افااا.
 وتتفرددب الدددرجاو األعرددي أك تكددوك الم ددايير المسددتندمة لرم اسددبة متسددقة مددع الم ددايير
الدولية الم ترل ب ا مال الم ايير الم اسبية الدولية لرقفاع ال ا .
 وايما يت رق بال قاط "ألف" و "با " ،ي بر أك يشرح تقرير التقييم م جية الم ايير الدولية
الت استندمت ،وحياما يتم الكشف عل الم روماو المت رقة باأمتاال لتر الم ايير.

.6:1-64
جميدع التقدارير الماليدة أك التقدارير الماليدة يجدب أك ترفد مدا أ يقدل عدل  ٪91مدل

 وت
فقاو ميزا ية ال كومة.

 ولتقيدديم "م ظددم الم ددايير الدوليددة" و "إلالبيددة الم ددايير الدوليددة" ،ي برد لرمقيمدديل أك يقددار وا
ب دديل ع دددد الم ددايير التد د أدرج ددت اد د الم ددايير الوط ي ددة م ددع ال دددد ا جم ددال لرم ددايير
الم اسبية الدولية لرقفاع ال ا .

.1:1-64

 وايما يت رق بالبيا او المالية الس وية الم دة واقا لرم ايير الم اسبية الدولية لرقفاع ال ا
لرد ظم القائمددة عرددي ال قددد ،اددتك الم ددايير الم اسددبية الدوليددة لرقفدداع ال ددا تقتلد ت ديدددا
إدراج م روماو مالية عل المشاريع الممولة مل النارج.

 وي تبر هت ا التمويل بماابة مداوعاو مل قبل ال كومدة ومتزام دة مدع المبدال المسدترمة مدل
الم ح أو القروض.
 وع ددادة م ددا تسد دديفر عري ددا ال كومدددة ،ألك الم ددداوعاو أ يمك ددل أك ت ددتم إأ بفر ددب مد ددل
ال كومددة .وإذا اسددتب دو ال كومددة بشددكل اددفال هددت ال فقدداو مددل البيا دداو الس د وية،
ات ا أ تمتال لرم ايير الم اسبية الدولية لرقفاع ال ا .
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التوقيت النمني والتغطية والبيانات املطلوبة.
مصادر

املعلومات

املطلوبات  /وحساب
البيانات

الم اسددب ال ددا مايددد دلي د د د د ددل عر د د د د ددي اس د د د د ددتندا

التغطية

النمني

ميزا يد د د د د د د د د د د د د د د د ددة التقرير المدال قودر

مد د د د ددل ال يئدد د د ددة ال ريد د د د ددا الم د د د د د د د ددايير الم اس د د د د د د د ددبية ال كومة
لررقابة

التوقيت

وتفبيق ددا؛ ي ددتم توض دديح أف

س واو مالية

اجدد د د ددواو بدد د د دديل الم د د د د ددايير
والم ايير الم اسبية الدولية

مةحظ د د دداو ع د د ددل التق د د ددارير
الماليد ددة المت رقد ددة بالم د ددايير

المفبقة

الركينة السابعة :الفحا اماريي والتدقيق
 وتقيم هت الركيزة ما إذا كا ت الماليدة ال امدة تسدت رض بشدكل مسدتقل  ،وأك ه دا متاب دة
وارجية لت فيت التوصياو الت ت تاج إلي ت سيل مل جا ب السرفة الت فيتية.
 وت تبر المراج ة النارجية الف الة والف ص مل قبل السرفة التشري ية عوامل تمكي يه لقيا
السرفة الت فيتية لر كومة بمراعاة سياسات ا المالية وا فاقية وت فيتها.
 ولرركيزة الساب ة مااراك:
  .PI-30المراج ة النارجية .PI-31 -الف ص التشري

لتقارير المراج ة .
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 .PI-30املرايعة اماريية
حول املوشر

 ويت اول هتا الماار ونائص المراج ة النارجية لر ساباو.
 أ دده ي ت ددوف عر ددي األب دداد األرب ددة التالي ددة ويس ددتند األس ددروب ( M1ال رق ددة األضد د ف)
لتجميع درجاو الب د:

 الب د  0-31ترفية المراج ة والم ايير الب د  6-31تقديم تقارير مراج ة ال ساباو إلي السرفة التشري ية الب د  3-31متاب ة المراج ة النارجية -الب د  4-31استقةلية ماسسة التدقيق ال ريا ( ديواك الم اسبة )

الت ثا على خمريات املينانية

 وت تب ددر المراج ددة النارجي ددة المو وق ددة والواسد د ة ا ددرطا أساس دديا لل ددماك المس ددا لة وإيج دداد
الشفااية ا استندا األموال ال امة.
 وتدوار مادل هدت المراج دة ضدما او بدأك الم رومداو الدواردة اد التقدارير الماليدة دقيقدة وأ
ت توف عري أوفا جوهرية مل اأ ا أك تا ر عري تفسير التقارير.
 وهتا يساعد عري ضماك تائر الميزا ية مل وةل إعفا أص اب المنر ة صدورة دقيقدة
عل ال تائر المالية.

إرشادات قياس املوشر
.0-11

 وتركز األب اد الاة ة األولي ل تا الماار عري مراج ة التقارير المالية الس وية لر كومة.
 وأ يأوت الماار ا اأعتبدار التقدارير أو الت رديةو أو التقييمداو األودرت التد قدد يقدو
ب ا المراجع النارج .

 ومل المتوقع أيلا إدراج ب ض جوا ب مراج ة األدا مل وظيفة مراج ة ال ساباو ،ولكل
هتا يرفيه الب د .4-8
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البعد  .1-31تغطية التدقيق واملعايا
احلد األدنى ملتطلبات الدريات

تددم مراج ددة التقددارير الماليددة بم ددا اد د ذل د اأي دراداو والمن ددروااو واألصددول والنن ددو

لجميددع الج دداو ال كوميددة باسددتندا الم ددايير الدوليددة عددداد التقددارير الماليددة أو م ددايير

رقابة وط ية متسقة وةل السد واو الماليدة الاة دة األويدرة .وأبدرزو عمريداو المراج دة أف

الدرية
أ

مسائل مادية ذاو صرة واامرة ومراقبة مناطر.

تددم تدددقيق ا التقددارير الماليددة مددل الج دداو ال كوميددة الت د تماددل م ظددم مجمددوع ال فقدداو
وا يراداو باستندا الم ايير الدولية لألج زة ال ريا لررقابة المالية ال امة والم اسدبة  .أو

م ايير المراج ة الوط ية وةل الس واو المالية الاة األويرة الم جزة .وأبدرزو عمريداو

ب

المراج ة أف مسائل مادية ذاو صرة واامرة ومراقبة مناطر.

تد ددم تد دددقيق التقد ددارير الماليد ددة لرج د دداو ال كوميد ددة المركزيد ددة الت د د تماد ددل إلالبيد ددة ال فقد دداو

وا يراداو ،وذل باستندا الم ايير الدولية لألج زة ال ريدا لررقابدة الماليدة والم اسدبة أو

جد

الم ايير الوط ية لمراج ة ال ساباو وةل الس واو المالية الاة األويرة الم جزة.

د

األدا أقل مل متفرباو الدرجة جد

إرشادات قياس البعد
.0:0-11
 ويقيم هتا الب د ال اصدر الرئيسدية لرمراج دة النارجيدة مدل حيد

فدا وترفيدة المراج دة،

الة عل األتزا بم ايير مراج ة ال ساباو.
 ويشددير فددا مراج ددة ال سدداباو إلددي الج دداو ومنددادر األمددوال الت د ول د ت لرتدددقيق
( )06ا أف س ة ب ي ا ،وي بر أك تشمل األموال النارجة عل الميزا ية وأموال اللماك
اأجتماع  ،أف التقارير المالية الت يرفي ا ال ماار.PI-6.3
_______________________________
( )06أف ا إطار ت فيت وفة المراج ة الشامرة لرمناطر الت يقو ب ا المراجع

النارج لر ساباو ا س ة م ي ة ،بنرل ال ظر عما إذا كا ت أو أ تتفرب النفة

القيا بأعمال مراج ة ا ية عري هت الج ة  /التمويل..
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 وقد أ تنلع هت األويرة لرتدقيق مل قبدل األج دزة ال ريدا لررقابدة الماليدة ( أ توسداف ) ،
ألك استندا ماسساو التدقيق األورت قد يكوك متوق ا.

 وحياما تكوك قدراو األج دزة ال ريدا لررقابدة م ددودة ،يمكدل أك يقدو ج داز الرقابدة ال ريدا
بتنفددي بر ددامر التدددقيق بمددا يتمااددي مددع التزامدداو المراج ددة القا و يددة عرددي أسدداس مت دددد
الس د واو مددل أجددل ضددماك ترفيددة الج دداو والوظددائف ذاو األولويددة ال اليددة أو الم رضددة

لرمناطر بشكل م تظم ،ا حيل أك الج او والوظائف األورت قد تكوك أقل تواترا.

 وي بر أك ترف أعمال المراج ة مجموع ا يراداو وال فقاو واألصدول والنندو  ،بردض
ال ظر عما إذا كا ت هت التقارير ترد ا التقارير المالية (ا ظر.)PI-29 /13

.6:0-11
 األتددزا بم ددايير التدددقيق ،ماددل الم ددايير الدوليددة لرماسسدداو ال ريددا لمراج ددة ال سدداباو
( )ISSAIوالم دايير  IFAC / IAASBالتددقيق الدوليدة ( ،ISA) 14وي برد أك
يلددمل التركيددز عرددي القلددايا ال امددة والشددامرة ا دارة الماليددة ال امددة ا د التقددارير ،وكددتل

تجددرف الماليددة و بمددا ا د ذل د إبدددا الددرأف بشددأك البيا دداو الماليددة ،وا تظددا الم ددامةو

ومة مت ا ،وأدا ظم الرقابة الداورية والمشترياو.

_______________________________
(  ) 03يشير إطار عا  6102بشكل إلير ص يح إلي ب .68-
(  ) 04تست د الم ايير الدولية لألج زة الرقابية عر المراج ة المالية إل الم ايير الدولية
لرتدقيق الم اظرة الت توجه عمرية تدقيق البيا او المالية بما ا ذل متفرباو التدقيق
ذاو النرة مال مراج ة القوا يل والروائح ا تدقيق البيا او المالية.
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 وعرددي الج دداز األعرددي لررقابددة الماليددة أك ي فددت ظامددا للددماك الجددودة لتقيدديم مددا إذا كا ددت
عمرياو مراج ة ال ساباو ترتز بم ايير التدقيق الم تمدة.
 وعددادة مددا تكددوك هددت المراج دداو داوريددة لر يئددة ال ريددا لررقابددة الماليددة والم اسددبة ،عرددي
الرإلم مل أ ا مستقرة عل تر الت تقو ب مرياو التددقيق ،ولكدل ال يئداو النارجيدة قدد
تر ب أيلا دورا ا ال مرية ،عري سبيل الماال ،مل وةل است راض ال ظرا أو عل طريق

هيئة ت ظيمية م يدة .وي برد أك تكدوك التقدارير المسدتقرة لمراج دة ضدماك الجدودة المنددر
الرئيس لتقييم ما إذا كا ت م ايير مراج ة ال ساباو تتم التقيد ب ا عموما.

 وي بر أك تكوك التقارير المستقرة لمراج ة ضماك الجودة المندر الرئيسد لتقيديم مدا إذا
كا ت م ايير مراج ة ال ساباو تتم التقيد ب ا عموما.

.1 :0-11
 ويفبق هتا الب د ا حالة مراج ة التقارير المالية مدل قبدل األج دزة ال ريدا لررقابدة القلدائية
(أ ظمة الم اكم.
 واد ال الددة الراه ددة لتفددوير بيئدداو الميزا يددة والم اسددبة اد البرددداك التد جددرت تقييم ددا ،
إلالبا ما تشير تقارير ا فا ال ا والمسا لة المالية إلي ال ساب ال ا للداراو المالية ،
التقرير المال و "تقرير الت فيدت عدل قدا وك الميزا يدة" وا عدةك ال دا لةمتادال لت فيدت تقريدر

التدقيق.

 ويقيم هتا الب د أك مراج ة التقارير المالية أعدو بواسفة الج از األعري لررقابة المالية:
 ويلدمل ترفيددة م ي ددة ،سددوا مددل حيد الم تدوت (أو عرددي األقددل بال سددبة لر تددائر الناصددةبالدرجددة ب  ,ج د ا يددراداو وال فقدداو) ،والجا ددب المددادف ( واألهميددة ال سددبية لليددراداو
وال فقاو )
 والم ايير الدولية لألج زة ال ريا لررقابة المالية والم اسبة ،والم ايير الدولية لألج زة ال ريالررقابة المالية والم اسبة.
 -يسر اللو عري المشاكل الكبيرة .
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التوقيت النمني والتغطية والبيانات املطلوبة.
مصادر

املعلومات

املتطلبات /حساب
البيانات

التغطية

التوقيت
النمني

الج د د د د د د دداز األعرد د د د د د ددي ال سبة المئويدة لجميدع الج داو ال كومة

الد د دداة س د د د واو

تدعم د د د د د د د د دده لج د د د د د د د د ددة الوحداو النارجة عل الميزا ية

الم جزة

لررقابددة الماليددة ،الددتف ال كوميد د ددة  ،بم د د ددا ا د د د ذل د د د

ال سد د د د دداباو ال امدد د د ددة وصد د اديق الل ددماك اأجتم دداع

المالي د د ددة األوي د د ددرة

ومجموعاو المندالح (حس ددب قيم ددة ا ف ددا ) ،التد د
المد ية

جرت تدقيق ا وةل الفترة

البعد  2-31تقديم تقارير مرايعة احلسابات إىل السلطة التشريعية

التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

وقدددمت تق ددارير مراج ددة ال س دداباو إل ددي الس ددرفة التش ددري ية ( )05ادد

وةل ة ة أا ر مل استة مكتب مراج دة ال سداباو التقدارير الماليدة

عل الاة س واو مالية األويرة الم جزة.

وقد قدمت تقارير مراج ة ال سداباو إلدي لسدرفة التشدري ية اد إللدوك

سد ددتة أا د د ر مد ددل اسد ددتة مكتد ددب مراج د ددة ال سد دداباو التقد ددارير الماليد ددة

لرس واو المالية الاة األويرة الم جزة.

وقدددمت تقددارير مراج ددة ال سدداباو إلددي السدرفة التشددري ية وددةل تسد ة
أا د ر م ددل اس ددتة مكتددب مراج ددة ال س دداباو التقددارير المالي ددة و ددةل

الس واو المالية الاة األويرة.

األدا أقل مل متفرباو الدرجة جد

الدرية
أ

ب

جد
د

_______________________________
(  ) 05أو هيئة أورت مسئولة عل إدارة المالية ال امة
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إرشادات قياس البعد
.0:6-11
 ويقدديم هددتا الب ددد التوقيددت الزم د لتقددديم تقريددر (تقددارير) مراج ددة ال سدداباو بشددأك ت فيددت
الميزا ية إلي السدرفة التشدري ية ،أو الج داو التد تتدولي إدارة الج دة الناضد ة لرتددقيق ،
ك نر رئيس ا مسا لة السرفة الت فيتية أما السرفة التشري ية والجم ور.

 ويفترض هتا الب د التأوير ا تقديم تقارير مراج ة ال ساباو الت يت يل قياس ا مل اية
الفترة المشمولة اد حالدة عدد وجدود مراج دة ماليدة لرتقريدر أو مدل تداريخ اسدتة المراجدع
النارج التقارير المالية إلير المدققة ذاو النرة ع د إجرا مراج ة مالية .

 وحيامددا يددتم إعددداد تقددارير مراج ددة ال سدداباو بشددكل م فنددل عرددي وحددداو منترفددة مددل
ال كومة  ،يمكل تقييم التأوير الكر كمتوس مرجح لرتأويراو عري الوحداو الم ية ،
مع ترجي ا بزيادة دور ا أو فقات ا.

.6:6-11
 إذا ل ددم ي ددتم قب ددول التق ددارير المالي ددة المقدم ددة إل ددي الم دددقق الن ددارج  ،ولك ددل ي ددتم إرجاع ددا
تمام ددا أ و تن د ي ا ،اددتك التدداريخ الف ر د لتقددديم التقددارير هددو التدداريخ الددتف ي تبددر ايدده
المراجع النارج أك التقارير المالية كامرة ومتوارة لرمراج ة.

.1 :6-11
 ويقيس إطار ا فا ال ا والمسدا لة الماليدة التدأوير اد تقدديم تقدارير مراج دة ال سداباو
اعتبارا مل تاريخ استة مكتب مراج ة ال ساباو لرتقارير المالية ذاو النرة.
 وأ تاوددت التددأويراو ا د اأعتبددار إأ ا د تقريددر ت فيددت الميزا يددة الس د وية ،ولدديس عددل أف
عمرياو تدقيق أورت يتم ت فيتها وتقديم ا إلي السرفة التشري ية مل قبل الج از األعردي
لررقابة المالية.

2 :6-11
 ت ددتر األج ددزة الرقابيددة أ واعددا منترفددة مددل التقددارير ،بمددا ا د ذل د عددادة تقريددر س د وف عددل
األ شفة وتقرير مراج ة عل ت فيت الميزا ية.
 وا البرداك الت يجمع اي دا تقريدر ال شداط السد وف وتقريدر مراج دة ال سداباو عدل ت فيدت
الميزا ية ،ي بر ال ظر ا تقرير المراج ة الموحد لرب د .6-31
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 وا البرداك التد تفبدق مدوذج الم كمدة ،يقدد الج داز الرقداب عدادة تقريدرا عدل حسداب
الدولة إلي السرفة التشري ية ،است ادا إلي ال تائر الت توصل إلي ا مل مراج دة ال سداباو
ال امة الفردية وكتل إجرا او مراج ة ت ريرية أوسع فاقا.

.5 :6-11
 ويكمددل هددتا الب ددد  PI-29.2ا د تمييددز مندددر التددأويراو ا د تقددديم تقددارير مراج ددة
ال ساباو إلي السرفة التشري ية.
 ا د ب ددض األحيدداك يددتم اأ ت ددا مددل تقددارير التدددقيق ولكددل لددم يددتم تقددديم ا إلددي السددرفة
التشري ية ( عري سبيل الماال ،الت حجزو مدل قبدل وزيدر الماليدة أو الدرئيس ،الدتف قدد أ
يرإلب ا ال تائر).

 واد هددت ال دداأو ،يظددل التددأوير المفر دوب لتسددجيل ال قدداط كمددا هددو ،ولكددل ا د سدديا
التقرير ،ي بر أك يشرح المقيموك األسباب الم ددة.

اةةةدول  :1-31اةةةداول النمنيةةة لبيانةةات القةةوائم املاليةةة
اماضعة للمرايعة

تاريخ القوائم المالية الس وية
المدققة والمسرمة لرسرفة
التشري ية

تاريخ القوائم المالية الس وية المسرمة
لر يئة ال ريا لررقابة

الس ة المالية
الس ة األولي
الس ة الاا ية
الس ة الاالاة
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التوقيت النمني والتغطية والبيانات املطلوبة.
مصادر املعلومات

املتطلبات  /حساب البيانات

الج از األعردي لررقابدة تدداريخ  /او ت ددواريخ اسددتة التقري ددر
الماليد ددة الد ددتف تدعمد دده المد د د د ددال

( التقد د د د ددارير) بواسد د د د ددفة

التغطية

ال كومة

لج ة ال ساباو ال امة المراجع النارج

البرلما يددة ومجموعدداو تد دداريخ أو تد ددواريخ تسد ددريم التقد ددارير
المنالح المد ية.

التوقيت
النمني

ال د د د د د د د د د د د د د دداة

سد د واو مالي ددة
األويد د د د د د د د د د د د د ددرة

المالية المدققة لرسرفة التشري ية

الم جزة

ويمكد د ددل أيلد د ددا دعد د ددم حسداب الفتدرة بديل اسدتة المدددقق
الم روم د دداو المت رقدد ددة وتسرم السرفة التشري ية

بتق د د د د د د ددديم التقد د د د د د د ددارير م رومدداو عددل أسددباب التددأوير ا د

لرمراج د د د ددة مد د د ددع وزارة تقددديم التقريددر المددال المدددقق إلددي
الماليد د د د د د د د د ددة أو وزاراو السرفة التشري ية
النزا ة.

البعد  3-31متابعة املرايعة اماريية
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

وه ا أدلة واض ة عري قيدا السدرفة الت فيتيدة أو الج دة الناضد ة لرمراج دة بمتاب دة ا الدة
وا د الوقددت الم اسددب بشددأك عمريدداو مراج ددة ال سدداباو الت د كدداك مددل الم تظددر متاب ت ددا

الدرية
أ

وةل الس واو المالية الاة األويرة.
تمت استجابة رسمية واامرة وا الوقت الم اسب مل قبل الج از الت فيتف أو المدقق ا
عمرياو مراج ة ال سداباو التد كداك مدل المتوقدع متاب ت دا ودةل السد واو الماليدة الداة

ب

الماضية.
قددد قدددمت الج ددة الت فيتيددة أو الج ددة الناض د ة لرتدددقيق رد رسددم عرددي عمريدداو مراج ددة

جد

األدا أقل مل متفرباو الدرجة جد

د

ال ساباو الت كاك مل المتوقع أك تجرف متاب ت ا وةل الس واو المالية الاة األويرة.
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إرشادات قياس البعد
.0 :1-11
 ويقيم هتا الب دد مددت قيدا السدرفة الت فيتيدة أو المراج دة بمتاب دة توصدياو أو مةحظداو
المراج ة النارجية بف الية وا الوقت الم اسب.
 وتشمل األدلة عري المتاب ة الف الدة ل تدائر مراج دة ال سداباو إصددار لسدرفة الت فيتيدة أو
المدددقق ردا كتابيددا رسددميا عرددي تددائر مراج ددة ال سدداباو تبدديل كيددف سدديتم ت اول ددا أو سددبق
م الجت ا ،عري سبيل الماال ،وفاب ا دارة.

 ويمكل أك تقد التقارير المت رقة بالمتاب ة أدلة عري الت فيت عدل طريدق ترنديص مددت قيدا
الج دداو الناضد ة لرتدددقيق بتنددفية استفسدداراو المراج ددة وت فيددت توصددياو أو مةحظدداو
المراج ددة .وتجدددر ا اددارة إلددي أك متاب ددة التوصددياو النددادرة عددل السددرفة التشددري ية يددتم
تقييم ا بشكل م فنل ت ت الرقم PI-31

.6:1-11
 وأ يت رددق هددتا الب ددد إأ بددالرد عرددي تقريددر مراج ددة ال سدداباو (عرددي سددبيل الماددال ،رسددالة
ا دارة أو التقرير ال ائ إلي الج ة الناض ة لرتدقيق).
 وأ تزال اأستجابة صال ة لتسجيل هتا الب د بنرل ال ظر عما إذا كا دت اأسدتجابة قدد
أجريت قبل أو ب د اأست راض البرلما .

.1:1-11
 المنددفر او "الرسددمية" و "الشددامرة" ت د ردا مكتوبددا يت دداول با تظددا تددائر وتوصددياو
التدقيق؛ ات ه أ ي أك التوصياو قد فتو باللرورة.

2 :1-11
 ويتوقددف تقيدديم الجدددول الزم د عرددي طبي ددة التوصددية ،ولك دده يددوح بددأك المسددألة أ تتكددرر
ك د أد ي ا تقرير مراج ة ال ساباو لرس ة التالية.

5:1-11
 ويركددز هددتا الب ددد ،كمددا هددو ال ددال ا د الفقددرتيل  31.0و ،31.6عرددي عمريدداو مراج ددة
التقارير الماليدة اقد  .ومدع ذلد  ،إذا كداك الج داز الرقداب ي دالر تقدارير أودرت مادل تقدارير
تدقيق األدا أو تقارير تدقيق اأمتاال المقدمة إلي السرفة الت فيتية وي نل عري الدردود

الت كاك متوق ا ،يجب عري المقيميل ذكر ذل ا سيا التقرير.
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التوقيت النمني والتغطية والبيانات املطلوبة.
مصادر املعلومات

املتطلبات /حساب
البيانات

التوقيت

التغطية

النمني

الج د دداز األعر د ددي لررقاب د ددة المالي د ددة م روماو عل توصياو مراجدع ميزا ي د د د د د د د د د د د د ددة الس د د د د واو الماليد د د ددة
والم اسددبة والمدددققيل الددداورييل ال س د د د دداباو وردود الس د د د ددرفة ال كومة
لوحددداو الميزا يددة الرئيسددية ،الت د

الت فيتي د ددة أو الم د دددقق و د ددةل

ت دددعم ا لج ددة ال س دداباو ال ام ددة الفترة

الد د د د دداة األويد د د د ددرة

الم جزة

البرلما ية ،ووزرا ال كومة ،ووزارة
المالي د د د ددة ،والج د د د دداو المراج د د د ددة

ومجموعاو المنالح المد ية

البعد  4-31استقغلية موسسة التدقيق العليا ( ديوان احملاسبة )

التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

ي مددل الج دداز األعرددي لررقابددة الماليددة بشددكل مسددتقل عددل السددرفة الت فيتيددة ايمددا يت رددق
بتجرا او ت ييل رئيس الج از األعردي لررقابدة الماليدة وعزلده ،وتنفدي عمريداو التددقيق ،
وترتيبدداو شددر التقددارير ،والموااقددة عرددي ميزا يددة الج دداز األعرددي لررقابددة الماليددة وت فيددتها.

ويكفل القا وك هتا اأستقةل .ويتوار لر يئة ال ريا لررقابة المالية والم اسبة اأطةع إلير

الدرية
أ

مقيد وا الوقت الم اسب عري السجةو والو ائق والم روماو.
ي مددل الج دداز األعرددي لررقابددة الماليددة بشددكل مسددتقل عددل السددرفة الت فيتيددة ايمددا يت رددق
بتجرا او ت ييل رئيس الج از األعردي لررقابدة الماليدة وعزلده  ،وتنفدي عمريداو التددقيق،

والموااقة عري ميزا ية الج از األعري لررقابة المالية وت فيدتها .ويتدوار لر يئدة ال ريدا لررقابدة
الماليددة والم اسددبة اأطددةع إليددر المقيددد واد الوقددت الم اسددب عرددي السددجةو والو ددائق

ب

والم روماو لم ظم الج او الناض ة لرمراج ة

ي مل الج از األعري لررقابة المالية والم اسبة بشدكل مسدتقل عدل السدرفة الت فيتيدة ايمدا
يت رق بتجرا او ت ييل رئيس الج از األعردي لررقابدة وعزلده  ،وكدتل ت فيدت ميزا يدة الج داز

األعرددي لررقابددة الماليددة .ويتدديح لرج دداز األعرددي لررقابددة الماليددة اأطددةع إليددر المقيددد وا د

جد

الوقت الم اسب إلي م ظم السجةو المفروبة والو ائق والم روماو.

د

األدا أقل مل متفرباو الدرجة جد
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إرشادات قياس البعد
.0 :2-11
 ويقدديم هددتا الب ددد اسددتقةلية الج دداز األعر ددي لررقابددة مددل الس ددرفة الت فيتيددة .واأس ددتقةل
ضرورف ل ظا ا ال ومنداقية لرمسا لة المالية ،وي بر أك ي ص عريده الدسدتور أو ا طدار
القا و المما ل.

 مددل ال احيددة ال مريددة ،يتلددح اأسددتقةل مددل وددةل ترتيبدداو ت يدديل (وعددزل) رئدديس الج دداز
األعرددي لررقابددة الماليددة وأعلددا الماسسدداو الزميرددة وعددد التدددول ا د تنفددي وت فيددت
أعمددال التدددقيق الت د يقددو ب ددا الج دداز األعرددي لررقابددة الماليددة ،وا د إجددرا او الموااقددة

والنرل الناصة ميزا ية بأج زة الرقابة ال ريا.

 وي بر د أك يرف د تكريددف الج دداز األعرددي لررقابددة الماليددة كددل شدداط مددل أ شددفة ال كومددة
وتمكيل الج از األعري لررقابة المالية مل القيا بمجموعة كامرة مل أ شفة المراج ة ،وأ
سيما عمرياو التدقيق المال واأمتاال واألدا .

 وي برد أك يكددوك الج دداز األعرددي لررقابددة الماليددة إمكا يددة الوصددول إليددر المقيددد إلددي الو ددائق
والسجةو والم روماو.
 وتج دددر ا ا ددارة إل ددي أك مراج ددة األدا ترفي ددا  ،PI-8اد د ح دديل ترك ددز  PI-30عر ددي
التدقيق ا التقارير المالية الس وية لر كومة.

.6:2-11
 الج دداز األعرددي لررقابددة الماليددة هد هيئددة عامددة ،والتد تددم ت يي ددا أو تشددكير ا أو ت ظيم ددا،
واقا لرقا وك ،أعري وظيفة لمراج ة ال ساباو ال امة لردولة.
 وا ب ض األج دزة ال ريدا لررقابدة ،ه دا مددقق حكدوم م ديل واحدد ي مدل اد دور ي دادل
دور "اري ال مل" والتف يت مل المساولية ال امة عل عمرياو تدقيق القفاع ال ا .
 ويمكددل ت ظدديم أج ددزة رقابيددة أوددرت كم كمددة حسدداباو أو أك يكددوك ل ددا ظددا جمدداع أو
مجرس.
 وواقا لرم ظمة الدوليدة لرماسسداو ال ريدا لمراج دة ال سداباو ،أ يمكدل ضدماك اسدتقةل
األج ددزة ال ري ددا لررقاب ددة إأ إذا أعفد د رؤس ددا ها الت يي دداو وإع ددادة الت يي دداو لفت ددرة طوير ددة
وم ددددة بمددا ايدده الكفايددة وأ يمكددل إزالت ددا إأ مددل وددةل عمريددة تلددمل اأسددتقةل عددل

السرفة الت فيتية وج او أورت.
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.1:2-11
 وأ يقيس هتا الب د سوت اأستقةل عل السرفة الت فيتية .بيد أك اأاتقار إلي اأستقةل
عل الكيا او األورت ،بما ا ذل السرفة التشري ية ،قد يكوك مشكرة.
 وي بر أك يتكر المقيموك ا سيا التقرير.

.2:2-11
 إذا تددم الواددا بمتفربدداو األب دداد  0-31و  6-31و  3-31بشددكل رئيس د مددل وددةل
مدددقق حسدداباو وددارج لدديس ج ددازا لررقابددة الماليددة ال ريددا ،اددتك ال تيجددة لرب ددد 4-31
ستكوك (  ) NAإلير موجود  ،إأ إذا كا ت المساولية الرئيسدية أ تدزال تقدع عردي عداتق
الج از األعري لررقابة المالية.

.2:5-11
 وايما يت رق بالدرجاو أ وب و جد ،يجدب الوادا بم دايير اأسدتقةل ب كدم األمدر الواقدع.
وبا ضااة إلي ذل يجب أك يكفر ا القا وك لردرجة أ.

.2:2-11
 ويجب تقييم إجرا او الت ييل وإعادة الت يي او باعتبارها حاسمة بال سبة لةستقةل.

.6:2-11
 وأ يمكل أك تاوت ا ال سباك الممارساو الجيدة األورت المت رقدة باأسدتقةلية (مركدز
قلاة مراج ال ساباو ،وزمالة القراراو ،ووجود مدع مال ).

 ومع ذل  ،ي بر عري المقيميل أك يتكروها ا سيا التقرير.
التوقيت النمني والتغطية والبيانات املطلوبة.
مصادر املعلومات
الج از الرقاب

التشريع

املتطلبات/حساب
البيانات

التغطية

الدسد د د ددتور و  /أو القد د د ددا وك ال كومة
التف ي كدم عمدل األج دزة

تقارير وارجية عل استقةلية ال ريا لررقابة

األج د د د ددزة ال ري د د د ددا لررقاب د د د ددة
المالية وا دارة ال كومية
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التوقيت
النمني

وقت التقييم

 .PI-31فحا السلطة التشريعية لتقارير املرايعة
حول املوشر

 ويركز هتا الماار عري ا ص السرفة التشري ية لرتقدارير الماليدة المراج دة لر كومدة ،بمدا
ا ذل الوحداو الماسسية ،ذل لكل مل:
 أ  -المفالبوك بموجب القا وك بتقديم تقارير مراج ة ال ساباو إلي السرفة التشري ية
 ب – يجب األصول أو الوحداو الم يم ة ا جابة عري األسدئرة واتنداذ ا جدرا او يابدة
ع م.

 أ ه ي توف عري األب اد األرب ة التالية ويستند طريقة ( M2المتوسد المدرجح) لتجميدع
درجاو الب د:
 -الب د  0-30توقيت ا ص التقرير المراجع

 الب د  :6-30جرساو استماع حول تائر التدقيق الب د  3-30توصياو بشأك مراج ة ال ساباو مل قبل السرفة التشري ية -الب د  4-30افااية ا ص السرفة التشري ية لتقارير المراج ة

الت ثا على خمريات املينانية

 لرسرفة التشري ية دور رئيس ا ممارسة الف ص عري ت فيت الميزا ية الت وااقت عري ا.
 الفريقة الشدائ ة التد يدتم ب دا القيدا بدتل هد مدل ودةل لج دة (لجداك) تشدري ية أو لج دة
(لجاك) تقو بف ص تقارير المراج ة النارجية ومسدائرة الج داو المسدئولة المسداولة عدل
تائر التقارير.

 وي بر تقديم تقرير عل تائر است راض تقرير (تقدارير) المراج دة النارجيدة لر سداباو مدل
قبل أف لج دة مكرفدة لر ظدر اي دا (وم اقشدت ا بفريقدة مااليدة) اد جرسدة كامردة مدل السدرفة

التشري ية مل أجل إجرا ا ص كامل.

 وعادة ما يكوك ذل ضروريا قبل أك تتمكل السرفة الت فيتية مل الرد رسدميا ،عردي الدرإلم
مل اتناذ إجرا او تن ي ية ا أف وقت.
 عمددل الرج ددة (الرجدداك) سددول ت تمددد عرددي المددوارد الماليددة والتق يددة الكاايددة ،وعرددي الوقددت
الكاا المنننة لر فاب عري ال دي ا مراج ة تقارير مراج ة ال ساباو.
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إرشادات قياس املوشر
.0-10

 إذا لددم تشددترط السددرفة التشددري ية مراج ددة وارجيددة لرتقددارير الماليددة الس د وية الت د تقدددم ا
ال كومددة ،يرج ددي الرجددوع إل ددي  PI-29والس ددرفة التشددري ية أ تفدد بدددورها ادد ض ددماك
مسا لة السرفة الت فيتية مما يادف إلي درجة 'د " عري كل ب د مل أب اد الماار ال ال .

 وبالمال ،إذا لم تقد ت قارير مراج ة ال ساباو عل التقارير المالية ال كوميدة إلدي السدرفة
التشري ية ولم تقم السرفة التشري ية بف ص تقارير مراج ة ال ساباو ،اتك ال تيجة هد "
د " بشأك كل ب د مل أب اد هتا الماار.

.6-10

 وإذا لددم تكددل ه ددا سددرفة تشددري ية متواجدددة وددةل السد واو الدداة الماضددية ،ي بر د أك
يسجل الماار إلير موجود.

.1-10

 وحتددي تددادف السددرفة التشددري ية دورهددا بشددكل جيددد بشددكل جيددد تريددد أك تلددمل إجددرا
عمرياو مراج ة ال ساباو بشكل أو ب ور.

 إذا لددم ت د ظم السددرفة التشددري ية عمريددة المراج ددة النارجيددة لرتقددارير الماليددة الس د وية الت د
تقدم ا إلي ا ال كومة ا ،اتك السرفة التسري ية أ تف بدورها ا ضدماك مسدا لة السدرفة
الت فيتية ،ويجب أك ي نل الماار عري تن يف د.

البعد  1-31توقيت فحا تقارير املرايعة

التسجيل

احلد الدنى ملتطلبات الدريات

قد استكمرت السرفة التشري ية ا ص تقارير مراج ة ال ساباو عل التقارير

المالية الس وية ا إللوك ة ة أا ر مل استة التقارير

قد استكمرت السرفة التشري ية ا ص تقارير مراج ة ال ساباو عل التقارير

المالية الس وية ا إللوك ستة أا ر مل استة التقارير

قد استكمرت السرفة التشري ية ا ص تقارير مراج ة ال ساباو عل التقارير

المالية الس وية ا إللوك ا ي عشر مل استة التقارير
األدا أقل مل متفرباو الدرجة جد

الدرية
أ
ب
جد
د
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إرشادات قياس البعد
.0:0-10

 ويقيم هتا الب د مدت دقة الف ص التف يقو به السرفة التشري ية ،وهو عامل رئيس ا
ا الية وظيفة المسا لة.

 ويمكددل أك يتددأ ر البر ددامر الزم د باسددت جال ا د تقددارير مراج ددة ال سدداباو ،حي د يقددو
مراج و ال ساباو النارجيوك بتل ا تراكم األعمال إلير الم جزة.

 واد د ما ددل ه ددت ال دداأو ،ق ددد تق ددرر الرج ددة (الرج دداك) إعف ددا األولوي ددة لتق ددارير مراج ددة
ال ساباو الت ترف آودر اتدراو المكتمردة والج داو التد تدم مراج ت دا التد ل دا سدجل
مل سو اأمتاال.

 وي بر أك ي ظر التقييم إيجابيا ا ع اصر الممارسة الجيدة هت وأك أ يست د إلي التأوير
ال اتر عل ا ص التقارير الت ترف اتراو أب د.

.6 :0-10

 ولك ي ظر ا مراج ة ال ساباو مل قبل لج ة الميزا ية وال ساب النتدام أو أف لج دة
أورت مكرفة ،يجب أك يتم عرض ا ا حلور كامل مل السرفة التشري ية لرف ص.
 إذا قددد ال يئددة ال ريددا لررقابددة (ديددواك الم اسددبة) ال ديددد مددل تقددارير المراج ددة الماليددة إل د
السرفة التشري ية ،ي بر استندا تاريخ استة التقرير األوير ل ساب التأوير.

التوقيت النمني والتغطية والبيانات املطلوبة.
مصادر املعلومات

املتطلبات  /حساب
البيانات

التغطية

التوقيت
النمني

ال يئ د د د د د د د د د ددة ال ري د د د د د د د د د ددا لررقاب د د د د د د د د د ددة عد د دددد األا د د د ر الت د د د تد د ددم ال كومة

ال د د د د د د د د دداة

 ،السد د د د ددرفة التشد د د د ددري ية ،ولج د د د د ددة الكام د ددل لتقري د ددر المراج د ددة

مالي د د د د د د د د د د د د د ددة

( ديواك الم اسبة )  ،وزارة المالية اسددتررقت ا عمريددة الددتف ص
الميزا ي ددة وال س دداب النت ددام اد د

مجرس األمة ،

والت د تدددعم ا جماعدداو المنددالح

النارجيددة مددل قبددل السددرفة
التشري ية ب د ترق التقرير

المد ية
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سد د د د د د د د د د واو
األويد د د د د د د د ددرة
الم جزة

البعد  2-31يلسات استماع حول نتائج التدقيق
احلد األدنى ملتطلبات الدريات

وتج ددرف جرس دداو اس ددتماع مت مق ددة بش ددأك ال ت ددائر الرئيس ددية لتق ددارير مراج ددة
ال سدداباو با تظددا مددع المددوظفيل المسدداوليل مددل جميددع الج دداو المراج ددة
الت ترقت رأيا أئقا أو سربيا لمراج ة ال ساباو أو إوة مساولية.

اد ال مددق جرسدداو اسددتماع حددول ال تددائر الرئيسددية لتقددارير المراج ددة تددتم مددع

الموظفيل المساوليل عل م ظم الج داو المراج دة التد حندرت عردي الدرأف

أئق لمراج

ال ساباو أو سرب أو إ كار.

وتج ددرف جرس دداو اس ددتماع مت مق ددة بش ددأك ال ت ددائر الرئيس ددية لتق ددارير مراج ددة
ال سدداباو ا د ب ددض األحيدداك ،وترف د عددددا قرددية مددل الج دداو الناض د ة
لرمراج ة أو يمكل أك تجرف مع مساول وزارة المالية اق .

األدا أقل مل متفرباو الدرجة جد

الدرية
أ

ب

جد
د

إرشادات قياس البعد
.0:6-10
 يقدديم هددتا الب ددد مدددت عقددد جرسدداو اسددتماع بشددأك ال تددائر الرئيسددية لر يئددة ال ريددا لررقابددة
المالية ( ديواك الم اسبة ).
 وأ يمكل اعتبار جرساو اأسدتماع بشدأك ال تدائر الرئيسدية لتقدارير المراج دة النارجيدة إأ
"مت مق ددة" إذا ض ددمت ممار دديل ع ددل الج دداز األعر ددي لررقاب ددة المالي ددة ال ام ددة (ف) لتفس ددير
المةحظاو واأست تاجاو وكتل مل الج ة الت تم تدقيق ا لتوضيح وتقديم وفة عمدل

لم الجة الوضع.

6:6-10
أك جرساو اأستماع قد تجرت ل دد قريل اقد مدل

" أحيا ا" ا سيا درجة " جد " ي
الج او (ربما ا مجموعاو) ،قد أ تتبع جدول زم تم ترتيبه مسبقا ،وقد أ تتبع م
ابت مل س ة إلي أورت.
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التوقيت النمني والتغطية والبيانات املطلوبة.
املتطلبات  /حساب

مصادر

البيانات

املعلومات

التغطية

الرج د د د د دداك التش د د د د ددري ية س د ددجةو جرس د دداو اأس د ددتماع ال كومة
الم ية ،لج ة الميزا يدة وتق د د ددارير مراج د د ددة ال س د د دداباو

وال س د د دداب النت د د ددام

لرسد د د د د واو المالي د د د ددة ال د د د دداة

بمجرس األمة  ،ال يئدة األويرة الم جزة

التوقيت
النمني

ال د د دداة سد د د د واو

مالي د د د د ددة األويد د د د د ددرة
الم جزة

ال ري ددا لررقاب ددة المالي ددة ،سد د د ددجةو حلد د د ددور جرسد د د دداو

ووزارة المالي د ددة ،والتد د د

اأستماع ،وأ سيما ايمدا يت ردق

المنالح المد ية

ال ريا لررقابة

ت د د د د دددعم ا جماع د د د د دداو بالج د د دداو المراج د د ددة وال يئ د د ددة

البعد  3-31توصيات بش ن مرايعة احلسابات من قبل السةلطة
التشريعية
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدريات

وتندددر السددرفة التشددري ية توصددياو بشددأك ا جددرا او التد يت دديل عرددي السددرفة

الت فيتية ومتاب ة ت فيتها عري و م تظم.

وتندددر السددرفة التشددري ية توصددياو بشددأك ا جددرا او التد يت دديل عرددي السددرفة

الت فيتية ت فيتها ومتاب ة ت فيتها.

وتندددر السددرفة التشددري ية توصددياو بشددأك ا جددرا او التد يت دديل عرددي السددرفة

الت فيتية ت فيتها.

األدا أقل مل متفرباو الدرجة جد

الدرية
أ
ب
جد
د
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إرشادات قياس البعد
.0:1-10
 ويقيم هتا الب د مدت قيا السرفة التشري ية بتصدار التوصياو ومتاب ة ت فيتها.
 الرج ددة المسدداولة قددد يوص د ا جددرا او وال قوبدداو الت د سدديتم ت فيددتها مددل قبددل السددرفة
الت فيتيددة ،با ضددااة إلددي اعتمدداد التوصددياو الت د قدددمت ا لمدددقق ال سدداباو النددارجييل،

راجع  ، PI-30ويتوقع أك يكوك ه ا ظا لرمتاب ة لرتأكد مل أك تر التوصياو ت ظدر
اي ا السرفة الت فيتية بشكل مةئم.

.6:1-10
 وا حالة وجود ظا لتتبع التوصياو ويستند لتسجيل التوصدياو وتسدجيل ا جدرا او
أو عددد اتندداذ إجددرا او بشددأك التوصددياو ،وحيد يددتم إبددةغ السددرفة الت فيتيددة والسددرفة
التشددري ية ا د كددل جرسددة مددل جرسدداو اأسددتماع الةحقددة عمددا إذا كا ددت التوصددياو قددد
فتو أو لم ت فت .

التوقيت النمني والتغطية والبيانات املطلوبة.
مصادر املعلومات

املتطلبات  /حساب
البيانات

التغطية

ال يئد د ددة ال ريد د ددا لررقابد د ددة سد ددجةو توصدددياو السد ددرفة ال كومة

المالي د د د د د ددة ( دي د د د د د ددواك التشري ية أتنداذ ا جدرا او
الم اسبة )

السرفة التشري ية )

مل قبل السرفة الت فيتية

س د ددجةو إج د ددرا او متاب د ددة
التوصياو

م روم دداو ع ددل م ددا إذا كا ددت

ه ا متاب ة للجرا او
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التوقيت
النمني

ال د د د دداة سد د د د د واو

مالي د د د د د ددة األوي د د د د د ددرة
الم جزة

البعد  4-31شفافية فحا السلطة التشريعية لتقارير املرايعة
التسجيل

احلد األدنى ملتطلبات الدرية

وتجددرف جميددع جرسدداو اأسددتماع عر ددا باسددتا ا ظددرول م دددودة لررايددة ماددل
الم اقشاو المت رقة باألمل القوم أو الم اقشاو ال ساسة المما رة .وت اقش
تقارير الرج ة ا الدائرة الكامرة لرسرفة التشري ية وت شر عري موقع رسم أو

الدرية
أ

بأف وسيرة أورت يس ل الوصول إلي ا لرجم ور.

وتجددرف جرسدداو اأسددتماع عر ددا مددع ب ددض اأسددتا ا او با ضددااة إلددي األمددل
القوم أو م اقشاو حساسدة مما ردة .وتقدد تقدارير الرج دة إلدي الررادة الكامردة
لرسددرفة التشددري ية وت شددر عرددي موقددع إلكترو د رسددم أو بددأف وسدديرة أوددرت

ب

يمكل لرجم ور الوصول إلي ا بس ولة.

وت شددر تقددارير الرج ددة عرددي الموقددع األكترو د الرسددم أو بددأف وسدديرة أوددرت
يس ل الوصول إلي ا لرجم ور.

األدا أقل مل متفرباو الدرجة جد

جد
د

إرشادات قياس البعد
0:2-10

 ويقيم هتا الب د افااية وظيفة الف ص مل حي توقيت الوصول لرجم ور.
 وتيس ددر جرس دداو اأس ددتماع التد د ت ق دددها الرج ددة المفتوح ددة لرجم ددور الت دددقيق ال ددا اد د
ا جرا او ،كما أ ا ارصة جيدة لرج ة تشري ية عة الجم ور بأعمال ا.
 يمكدل أك تكدوك جرسداو اأسدتماع "مفتوحدة" بفدر مت وعدة ،تتدراوح بديل السدماح بددوول
الجم ور بشكل استا ائ إلي إلراة الرج دة لددعوة أادراد الجم دور لرت دد حدول موضدوع
ما.
 ويمكددل أيلددا أك يت قددق الف ددص ال ددا إمددا بتحالددة ا جددرا او مددل جا ددب وسددائ ا عددة
الجمدداهيرف ،أف ا ذاعددة أو الترفزيددوك ،التد تتدديح لرمددواط يل متاب ددة مددا ي ددد حاليددا ا د
الرجاك.
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 ويركز الب د  4-30عري وجود اكل ما مل أاكال وصول الجم دور ال دا وأ يقديم عردي
وجه الت ديد ما إذا كاك أاراد الجم ور مدعووك إلي الت د ا جرساو اأستماع.

التوقيت النمني والتغطية والبيانات املطلوبة.
مصادر

املعلومات

السدرفة التشددري ية التد

املتطلبات/حسابات
البيانات

عدد جرسداو اأسدتماع بشدأك ال كومة

تد دددعم ا ال يئد ددة ال ري د ددا تقارير مراج ة ال ساباو

لررقابد د د د د د د د ددة المالي د د د د د د د د ددة ع دددد الجرس دداو التد د تج ددرت

وجماع د دداو المن د ددر ة عر ا
المد ية

التغطية

دليل عري أك الرج ة التشري ية

تقد د ددد تقد د ددارير عد د ددل عمريد د دداو
مراج دة ال سداباو ت داقش اد

الجرسد د د ددة الكامرد د د ددة لرسد د د ددرفة

التشد ددري ية وت شد ددر ا د د اد ددكل

متاح لرجم ور
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التوقيت
النمني

الس د واو الماليددة

الد د دداة النيد د ددرة

الم جزة

قائمة املصطلحات

املصطلح باللغتني

Acquisition value

Amount paid for the assets when
they were purchased

قيمة التمر
Activities

التفسا باللغتني

المبر المداوع لألصول ع دما تم اراؤها
Specific tasks or functions of service
delivery or program

األ شفة
Administrative
classification

الم ددا الم ددددة أو وظ ددائف الن دددماو المقدم ددة أو

البر امر

Classification

that

identifies

the

entity responsible for managing the

public funds concerned-the main
budgetary heads (votes) of budgetary
units

that

are

approved budget .
التن يف ا دارف

included

in

the

التند د يف ال ددتف ي دددد الج ددة المس ددئولة ع ددل إدارة

 رؤوس الميزا ي ددة الرئيس ددية- األم ددوال ال ام ددة الم ي ددة

(الت تم التنويت عري ا) لوحداو الميزا ية المدرجة
.ا الميزا ية الم تمدة

Administrative unit

See administrative classification

الوحدة ا دارية

ا ظر إلي التقسيم ا دارف لرميزا ية

Advance accounts

Accounts that cover amounts paid to

vendors under public procurement
contracts as well as travel advances
and operational imprests.

ال سدداباو الت د ترف د المبددال المداوعددة لرمددورديل

حساباو الداع المقد

( أو المق د د د دداوليل والمت د د د ددديل ) بموج د د د ددب عق د د د ددود

.المشترياو ال امة الة عل سرف السفر وسرف التشريل
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Advance accounts

Accounts that cover amounts paid to

vendors under public procurement
contracts as well as travel advances
and operational imprests.

حساباو الداع المقد

ال س د دداباو التد د د ترفد د د المب د ددال المداوع د ددة لرم د ددورديل ( أو
المق دداوليل والمت ددديل ) بموجد ددب عق ددود المش ددترياو ال امد ددة
.الة عل سرف السفر وسرف التشريل

Age of arrears

Length of time between when the
arrears were incurred and the date of
recording
.

عمر المتأوراو
Aggregate expenditure

طددول الفتددرة بدديل تدداريخ تكبددد ( حدددو ) المتددأوراو وتدداريخ
.التسجيل

Total of all expenditures including:

(i) those incurred as a result of
exceptional

events

(i.e.

armed

conflicts or natural disasters, which
may be

met

from

contingency

votes;)

(ii) expenditures financed by windfall
revenues

including

in

supporting

privatization.

They should be included and noted
the

narrative; and

tables

and

(iii) externally financed expenditure

(by loans or grants) - if reported in
the budget, contingency vote(s) and
interest on debt.
Note:

Expenditure

assigned

to

suspense accounts is not included in
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the aggregate. However, if amounts

are held in suspense accounts at the
end of any year that could affect the

scores if included in the calculations,
they can be included. In such cases

the reason(s) for inclusion must be
clearly stated in the PEFA report
مجموع ال فقاو بما ا ذل :

تر د د د المتكبد د دددة تيجد د ددة لألحد د دددا اأسد د ددتا ائية (أف )(1
ال زاع دداو المس ددر ة أو الك ددوار الفبي ي ددة التد د يمك ددل
تربيت ا مل ب د الفوارئ التف تم التنويت عريه)؛

ال فقاو الممولة مل إيراداو إليدر متوق دة بمدا اد ذلد

النننن ددة .وي برد د إدراج ددا وإدراج ددا اد د الج ددداول

إجمال المنروااو

)(2

الداعمة وسيا التقرير

ال فقاو الممولة وارجيا (مل القروض أو الم ح)  -إذا )(3
تددم ا بددةغ ع ددا اد الميزا يددة ،ب ددد الفددارئ (التنددويت)
والفوائد عري الديل.

مةحظة :أ يتم إدراج ال فقاو المنننة لر ساباو الم رقة
ا المجموع.

ومع ذل  ،إذا كا دت المبدال م دتف ب دا اد حسداباو م رقدة

اد

ايددة أف س د ة يمكددل أك تددا ر عرددي الدددرجاو إذا أدرجددت
ا ال ساباو ،يمكل إدراج ا.

واد ماددل هددت ال دداأو ،يجددب ذكددر سددبب (أسددباب) ا دراج
ا تقرير ا فا ال ا والمسا لة المالية بوضوح.

Total actual expenditure of the

budgetary central government for
the full financial year corresponding

Aggregate expenditure
outturn

to the approved annual budgeted
expenditure.

مجموع ال فقاو الف رية لر كومة لرميزا ية لرس ة المالية

الكامرة المقابرة لر فقاو الس وية الم تمدة ا الميزا ية.
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إجمال واتر ا فا

Aggregate fiscal discipline Effective control of the total budget
and management of fiscal risks.

اأ لباط المال الكر

المراقبة الف الة عري الميزا ية ا جمالية وإدارة المناطر

Aggregation of scores

Combination of dimension-specific

.المالية

scores to reach an overall score for

each indicator using an appropriate

method based on the degree of
linkage

between

the

dimensions (see M1/ M2).
مجموع الدرجاو

individual

مجموع ددة م ددل ال دددرجاو الم دددد لرب ددد لروص ددول إل ددي درج ددة

اددامرة لكددل مااددر باسددتندا طريقددة م اسددبة ب ددا عرددي درجددة
M1 / M2 (see M1/ ( التراب بيل األب اد الفردية ا ظر

.)M2

Appropriate parties

The audited entity and any other
parties to whom the internal auditors
are required to submit their reports,

as set out in laws, regulations or
similar. Such parties may include the
MOF
األطرال الم اسبة

and

Institution.

the

Supreme

Audit

الج ة الت تراجع حسابات ا أو أف أطرال أورت يفرب مل

مراج

 عري ال و المبيل ا،ال ساباو الداورييل تقديم تقاريرهم

 ويمكل أك تشمل هت. القوا يل أو الروائح أو ما اابه ذل

األطرال وزارة المالية وال يئة ال ريا لررقابة المالية

Approved budget

The

budget

approved

by

the

legislature (original or subsequently
amended) on which budgetary units
base their annual expenditure plans.
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الميزا ية الم تمدة

الميزا ية الت وااقت عري ا السرفة التشري ية (األصرية أو

الم دلة أحقا) الت تست د إلي ا وحداو الميزا ية ا وف
.ا فا الس وية

Approved aggregate

budgeted expenditure

Total

expenditure

by

budgetary

central government as originally
approved by the legislature at the

commencement of the budget year.
It does not reflect approved budget
adjustments made by the executive

or the legislature after the approval
of the original budget.
ال فقاو ا جمالية الم تمدة ا الميزا ية

مجموع فقاو ميزا ية ال كومة كما وااقت عري ا ا األصل

 وهو أ ي كس.السرفة التشري ية ا بداية س ة الميزا ية
ت ديةو الميزا ية الم تمدة الت قدمت ا السرفة الت فيتية أو

.السرفة التشري ية ب د الموااقة عري الميزا ية األصرية
All
كل

Assets

.percent or more (by value) 90

 ا المائة أو أكار (حسب القيمة90 . )
Resources

controlled

by

a

government entity as a result of past
events from which future economic

األصول

benefits are expected to flow.
الموارد الت تسيفر عري ا ج ة حكومية تيجة لألحدا

الماضية الت مل المتوقع أك تتداق م ا م ااع اقتنادية

.مستقبرية

Audit trail

Enables checks to be made on

individual accountability, intrusion
detection

and

problem

provide

information

analysis.

Good audit trails are meant to
on

who

accessed the data, who initiated the
transaction, the time of day and date
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of entry, the type of entry, what
fields of information it contained,
and what files it updated.

التمكيل مل الت قق الت

يت يل إجراؤها عري المسا لة

الفردية ،كشف التسرل وت ريل المشكرة .والمقنود مل

أ ر المراج ة

مساراو التدقيق الجيدة تواير م روماو عل مل قا بالوصول

إلي البيا او  ،التيل بدأوا الم امرة ،والوقت مل اليو وتاريخ
الدوول ،و وع ا دوال ،وما ه حقول الم روماو الت

ي توف عري ا ،وما ه المرفاو الت تم ت ديا ا.

Based on the classification structure

developed in the GFS. Single unit of

that

government

fundamental

central

the

the

Budgetary central

)government (BCG

encompasses

activities of the national executive,

legislative, and judiciary powers. The
government’s

budgetary

central

revenue and expense are normally
a

by

controlled

and

regulated

ministry of finance, or its functional

equivalent, by means of a budget
approved by the legislature.

اسددت ادا إلددي هيكددل التند يف الددتف تددم تفددوير اد إحنددا او

ميزا ية ال كومة المركزية ()BCG

مالي ددة ال كوم ددة .وح دددة واح دددة م ددل ال كوم ددة المركزي ددة التد د

تشد ددمل األ شد ددفة األساسد ددية لرسد ددرفاو الت فيتيد ددة والتش د دري ية

والقلددائية الوط يددة .وعددادة مددا يددتم ت ظدديم إيدراداو ومنددروااو
ال كومة المركزية لرميزا ية مل قبل وزارة المالية أو مدا ي ادل دا

وظيفيا مل وةل ميزا ية م تمدة مل قبل السرفة التشري ية.
which are

those

Under PI-17,

directly charged with responsibility
for implementing the budget in line

which

and

policies

sector

with

327

Budgetary units

directly

receive

funds

or

authorization to spend from the

MOF. Budgetary units that report
and receive budgetary funds through
a parent ministry should not be
considered in the assessment.

وحداو الميزا ية

 تر الت تتولي مباارة مساولية، PI-17وا إطار الماار
ت فيت الميزا ية بما يتمااي مع سياساو القفاع والت تترقي

 وي بر أأ.مباارة أموال أو تناريح لل فا مل وزارة المالية
ي ظر ا التقييم ا وحداو الميزا ية الت تبر وتتقاضي

. أمواأ مل الميزا ية عل طريق وزارة أ

Ceilings

Indicative

maximum

budget

allocations issued to budgetary units

early in the budget preparation
process as the basis for preparing

detailed budget proposals. The final
budget

allocations

to

individual

budgetary units may subsequently be

adjusted on the basis of the quality
and justification of their detailed
proposals. Ceilings constitute an

essential element in a disciplined
budget preparation process.
السقول

اأعتماداو القنوت ا راادية لرميزا ية الت تندر لوحداو
الميزا ية ا وقت مبكر مل عمرية إعداد الميزا ية كأساس
 ويمكل ب د ذل ت ديل.عداد مقترحاو الميزا ية التفنيرية

المننناو ال ائية لرميزا ية لكل وحدة مل وحداو

.الميزا ية عري أساس وعية وتبرير مقترحات ا التفنيرية
وتشكل األسقف ع نرا أساسيا ا عمرية إعداد الميزا ية

.الم لبفة
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Central government

Based on the classification structure
developed in the GFS.

Institutional units of the central
government

plus

nonprofit

institutions that are controlled by the
central government. The political

authority of the central government
extends over the entire territory of
the country. (GFSM 2014, para 2.85
and page 398)

ال كومة المركزية

است ادا إلي هيكل التن يف التف تم تفوير ا إحنا او

 الوحداو الماسسية ا ال كومة المركزية.مالية ال كومة
با ضااة إلي الماسساو إلير الرب ية الت تسيفر عري ا

 السرفة السياسية لر كومة المركزية تمتد.ال كومة المركزية
 (دليل إحنا او مالية ال كومة.عري كامل أراض البةد

)398  والنف ة85-6  الفقرة،6104 ل ا

Classification

of Detailed

Functions of Government functions,

classification
or

social

of

the

conomic

)(COFOG objectives, that general government

units aim to achieve through various
kinds of expenditures. It provides a

classification of government outlays

by function that experiences have
shown to be of general interest.
According to COFOG, the functions
are

classified using a three-level

scheme. There are ten first-level or
two-digit categories, referred to as
divisions. Within each division, there

are several groups, or three-digit
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categories, while within each group,

there are one or more classes, or four
digit categories.
by

Developed

and

the

OECD

Functional

Division.

Statistical

التن يف التفنير

لرم ا  ،أو األهدال اأجتماعية تن يف

published by the United Nations

classification of expenditure applied
by the GFS.

واأقتنادية ،الت ت دل وحداو ال كومة ال امة لت قيق ا ()COFOG

الوظائف

ال كومية

مل وةل أ واع منترفة مل ال فقاو .وهو يوار تن يفا
لرمنروااو ال كومية حسب الوظيفة الت أ بتت التجارب

أ ا ذاو أهمية عامة .وواقا لتن يفاو الوظائف ال كومية ،
تن ف الوظائف باستندا منف مل ة ة مستوياو .وه ا

عشر ائاو مل المستوت األول أو ائة مل رقميل ،يشار إلي ا

باسم قسم .داول كل قسم ،ه ا عدة مجموعاو ،أو ائاو
مل ة ة أرقا  ،ا حيل أك داول كل مجموعة ،ه ا ائة

واحدة أو أكار ،أو أربع ائاو أرقا  .تم تفويرها بواسفة
م ظمة الت اوك والت مية اأقتنادية و شرت ا الش بة اأحنائية

باألمم المت دة .التن يف الوظيف لر فقاو الت تفبق ا
إحنا او مالية ال كومة.

Complete debt record When debt data covers all material

domestic and foreign debt and credit
central

the

of

guarantees

government.

وع دما ترف بيا او الديوك جميع الديوك المادية والنارجية

واللما او اأئتما ية لر كومة .
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سجل الديوك كامرة

Compliance

improvement plan

High-level

plan

that

describes

generally in a single document the

most significant compliance risks
identified in the revenue system and
the

actions

the

revenue

administration intends to take to

mitigate those risks. Compliance
improvement plans (also known as
“compliance”

and

“compliance

management plans or programs”) are
commonly structured around major
sources
وفة ت سيل اأمتاال

segments.

of

revenue

and

payer

وفة عالية المستوت تنف بشكل عا ا و يقة واحدة أهم
مناطر اأمتاال الم ددة ا ظا اأيراداو والجزا او الت

.المناطر

ت تز إدارة اأيراداو اتناذها لرتنفيف مل تر

ت سيل اأمتاال (الم رواة أيلا باسم

وتتم ور وف

"اأمتاال" و "وف أو برامر إدارة اأمتاال") بشكل عا
حول المنادر الرئيسية لقفاعاو ا يراداو وأقسا داا
.الكمبياأو

Compliance risks

Risks related to revenue that may be
lost if payers fail to meet the four
main

revenue

obligations

areas,

including: (i) registration; (ii) timely

filing of declarations; (iii) payment of
liabilities on time; and (iv) complete
and

accurate

reporting

information in declarations.
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of

مناطر اأمتاال

المناطر المت رقة با يراداو الت قد تفقد ا حالة عد واا

الداا يل بمجاأو األتزاماو األرب ة الرئيسية المت رقة

) التوقيت6( ) التسجيل؛0( :  بما ا ذل،با يراداو
) سداد3( الم اسب للعةك عل التنريح اللريب ؛
) ا بةغ الكامل4( الوقت الم دد؛ و

األتزاماو ا

. والدقيق عل الم روماو ا التنريح اللريب

Composition of arrears

Segregation of arrears by responsible
entity and type of arrears, such as

arrears for goods and services, salary
payments,

pension

payments,

statutory transfers, court judgements
etc.
تركيبة المتأوراو

،انل المتأوراو عل طريق الج ة المساولة و وع المتأوراو
 ومداوعاو، وداع المرتباو،مال متأوراو السرع والندماو
 واألحكا، والت ويةو القا و ية،الم اااو التقاعدية

.  وما إلي ذل،القلائية

Contingency items

Clearly defined items, which are
unallocated at budget preparation

time but used to cover shortfalls in
spending in any budget unit during

execution. Usually established either

as a separate vote, or as a sub-vote
under the Ministry of Finance, with a
clearly

marked

‘contingency

title

such

reserve’

‘unanticipated/miscellaneous
expenditure’

appropriation.
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or

as

or

unallocated

الب ود الم ددة بوضوح والت لم يتم تننين ا ا وقت
إعداد الميزا ية ولك ا تستند لترفية ال قص ا ا فا ا

أف وحدة ميزا ية أ ا الت فيت .وعادة ما ت شأ إما كاعتماد

ب ود الفوارئ

م فنل ،أو كاعتماد ارع ت ت وزارة المالية  ،مع ع واك

واضح بوضوح مال "احتياط الفوارئ" أو "ال فقاو إلير

المتوق ة  /المت وعة" أو اأعتماداو إلير المنننة.

See explicit contingent liabilities
ا ظر األتزاماو الفارئة النري ة
ا ظر ب د الفوارئ

المفروباو الم تمرة

See contingency items.

Fiscal year in which the budget

proposals are being prepared and
usually presented

الس ة المالية الت

وتقديم ا عادة

Contingent liabilities

يجرف اي ا إعداد مقترحاو الميزا ية

Transactions in the market such as

swaps to change the risk profile of

Contingency votes
اأقتراع عري ب د الفوارئ

)Current fiscal year (T
الس ة المالية الجارية ( ال الية )

Debt related-transactions

the debt portfolio and debt buybacks
of illiquid debt securities.

الم امةو ا السو مال المقايلاو لتريير مرف مناطر

الم امةو المت رقة بالديوك

م فظة الديوك ،وإعادة ارا الديوك مل س داو الديوك إلير

السائرة.

operations

district

or

Regional

managed by local offices of central

Deconcentrated
operations

government agencies and operations

entities

separate

legally

by

run

controlled and mainly financed by
central government.

ال مرياو ا قريمية الت تديرها المكاتب الم رية لرج او

ال كومية وال مرياو الت تديرها ج او م فنرة قا و ا تسيفر

عري ا وتمول أساسا مل قبل ال كومة .
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ال مرياو إلير المركزية

Deconcentrated units
الوحداو إلير المركزية

Directly linked databases

.See deconcentrated operations

أ ظر ال مرياو إلير المركزية

For any change in the personnel
database affecting the payroll status

of an employee, a corresponding

change is automatically made in the
قواعد البيا او المرتبفة مباارة

payroll.

عل أف تريير ا قاعدة بيا او الموظفيل تا ر عري حالة

 يتم إجرا تريير الم اظرة ترقائيا،كشول المرتباو لرموظف
.ا كشول المرتباو

Easy access to

information on revenue

Ease by which individuals and payers
can obtain information and advice
from

revenue

administration,

including considerations
س ولة الوصول إلي الم روماو عل
ا يراداو

timeliness, cost and time spent
finding the information

س ولة تمكل األاراد والداا يل مل ال نول عري الم روماو
اأعتباراو مال
ال اور عري

Economic category
الفئة اأقتنادية

Economic classification

such as

 بما ا ذل،والمشورة مل إدارة ا يراداو

التوقيت والتكرفة والوقت التف يقليه ا

الم روماو

See economic classification

ا ظر التن يف اأقتنادف

Classification that identifies the type
of

expenditure

incurred,

for

example, salaries, goods and services,
transfers and interest payments, or
capital spending
التن يف اأقتنادف

 مال الرواتب،التن يف التف ي دد وع ال فقاو المتكبدة

والسرع والندماو والت ويةو ومداوعاو الفائدة أو ا فا

. الرأسمال
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Established procedures
and rules

Formal directions or regulations
relating

to

the

authority

and

responsibility for taking such action,
the methods to be used for transfer

or disposal, recording or publication
of the results. These are considered
to

be

established

when

the

procedures and rules are formally

recorded in laws, regulations or
directions

from

authorities.
ا جرا او والقواعد الم مول ب ا

appropriate

التوجي او الرسمية أو الروائح المت رقة بالسرفة والمساولية

 والفر الت سيتم استندام ا، عل اتناذ مال هتا ا جرا

 وت تبر هت. تسجيل أو شر ال تائر،ل قل أو التنرص مل

ا جرا او قائمة ع دما تسجل ا جرا او والقواعد رسميا

ا قوا يل أو لوائح أو توجي او مل السرفاو المنتنة

Expenditure payment

Expenditure obligations that have

arrears

been incurred by government, for

which payment to the employee,

retiree, supplier, contractor or loan
creditor is overdue. The PEFA
framework allows local definitions

and local practices in the calculation
of payment arrears. The definition
must be included in the report

التزاماو ا فا الت تتكبدها ال كومة والت تأور سدادها

لرموظف أو المتقاعد أو المورد أو المقاول أو الدائل
ال ا والمسا لة المالية
متأوراو مداوعاو ا فا

 ويسمح إطار ا فا.المقترض

بالت اريف الم رية والممارساو الم رية ا حساب متأوراو

 ويجب إدراج الت ريف ا التقرير.الداع
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Explicit contingent
liabilities

Liabilities that include:

(i) umbrella state guarantees for

various types of loans—for example,
mortgage

loans,

student

loans,

agriculture loans, and small business
loans;

(ii) state insurance schemes, such as
deposit insurance, private pension
fund insurance, and crop insurance;

(iii) financial implications of ongoing

litigation and court cases, although
often difficult to quantify; and

(iv) state guarantees for nonsovereign
borrowing

by

private

sector

enterprises and guarantees on private
investments
including

of

different

special

instruments such as PPPs.

types,

financing

:األتزاماو الت تشمل

األتزاماو الفارئة النري ة

 ماددل- ) ضددما او اددامرة لردولددة لمنترددف أ ددواع القددروض0(
ق ددروض ال ددرهل ال ق ددارف وق ددروض الف ددةب والق ددروض الزراعي ددة
وقروض األعمال النريرة؛
، ما ددل الت ددأميل عر ددي الودائ ددع،) وفد د الت ددأميل ال كومي ددة6(
 والتدأميل عردي،والتأميل الناص لن اديق الم اااو التقاعدية
الم اصيل؛
) اق ددار الماليددة المترتبددة عرددي الدددعاوت الجاري ددة والقل ددايا3(
 وإك كدداك مددل الن د ب ا د كايددر مددل،المراوعددة أمددا الم دداكم
.األحياك ت ديد حجم ا
) ض د ددما او الدول د ددة لةقت د ددراض إلي د ددر الس د دديادف م د ددل قب د ددل4(
ماسسد دداو القفد دداع الند دداص واللد ددما او عرد ددي اأسد ددتاماراو
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 بمددا ا د ذل د أدواو التمويددل،الناصددة مددل منترددف األ ددواع

.الناصة مال الشراكاو بيل القفاعيل ال ا والناص
Extrabudgetary

As per IMF’s GFS Manual 2014, entities
with

individual

budgets

not

fully

covered by the main budget. These
entities are separate units that operate

under the authority or control of a
central government (or in the case of an

SNG assessment the state, or local
government). They may have their own
revenue

sources,

which

may

be

supplemented by grants (transfers) from

the general budget or from other
sources. Even though their budgets may
be subject to approval by the legislature,

similar to that of budgetary units,
extrabudgetary units have discretion
over the volume and composition of

their spending. Such entities may be
established

to

carry

out

specific

government functions, such as road
construction,

or

the

nonmarket

production of health or education

services. Budgetary arrangements vary
widely across countries, and various

terms are used to describe these entities,

but they are often referred to as
extrabudgetary funds or ‘decentralized

agencies.’ (ref GFS Manual 2014, Ch 2,
s2.82)
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وواقا لدليل إحنا او مالية ال كومة النادر عل ص دو

ال قد الدول ل ا  ،6104اتك ال يئاو ذاو الميزا ياو
الفردية إلير المشمولة بالكامل بالميزا ية الرئيسية .هت

الموارد وارج الميزا ية

ال يئاو ه وحداو م فنرة ت مل ت ت سرفة ال كومة (أو

ا حالة تقييم وزاراو الدولة أو ال كومة الم رية) .وقد

يكوك لدي م منادر دول واصة ب م ،ويمكل استكمال ا

بم ح (ت ويةو) مل الميزا ية ال امة أو مل منادر أورت.
وعري الرإلم مل أك ميزا يات ا قد تنلع لموااقة السرفة

التشري ية ،اأ ا ا

ذل

اأك وحداو الميزا ية ،اتك

الوحداو النارجة عل الميزا ية تتمتع بسرفة تقديرية بشأك

حجم وتكويل إ فاق ا .ويمكل إ شا هت ال يئاو لرقيا

بم ا حكومية م ددة ،مال إ شا الفر  ،أو إ تاج الندماو

الن ية أو الت ريمية إلير التسويقية .وتتبايل ترتيباو الميزا ية
تباي ا واس ا بيل البرداك ،وتستند منفر او منترفة

لوصف هت ال يئاو ولك ا كايرا ما يشار إلي ا بأموال وارجة

عل الميزا ية أو "هيئاو أمركزية" (مرجع دليل إحنا او
مالية ال كومة  ،6104الفنل s2.82 ،6

Fair (or market) value
األصول بما ا ذل  ) 0 (:ال قد واألورا الماليدة والقدروض
والتمم المدي ة الممروكة مدل قبدل ال كومدة )6(.اأحتياطيداو
األج بية والن اديق طويرة األجل مال ص اديق الادروة السديادية

وحقو المركية ا ماسساو الدولة والقفاع الناص؛ و ()3
المفالباو المالية وسبائ التهب الت ت تف ب دا السدرفاو

ال قديدة كأصدل احتيداط  .إك المفالبدة الماليدة هد أصدل ينددول

عددادة مالد األصددل (الدددائل) ترقد أمددوال أو مددوارد أوددرت مددل
وحدة أورت ،بموجب اروط األتدزا ( .دليدل إحندا او ماليدة

ال كومة ل ا  ،6104صف ة )413
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القيمة ال ادلة ( أو السوقية )

Fiscal risks

Risks that can arise from adverse

macroeconomic situations, financial
positions

of

subnational

governments or public corporations,

and contingent liabilities from the
central government’s own programs
and

activities,

including

extrabudgetary units. They can also
المناطر المالية

arise

from

other

implicit

and

external risks such as market failure
and natural disasters

المناطر الت يمكل أك ت شأ عل أوضاع اأقتناد الكر

 والوضع المال لر يئاو ذاو الميزا ياو المر قة،الم اكسة

والماسساو المستقرة واألتزاماو الم تمرة مل برامر
الوحداو النارجة عل

 بما ا ذل، وأ شفة ال كومة

 ويمكل أك ت شأ أيلا مل مناطر ضم ية ووارجية.الميزا ية
أورت مال اشل السو والكوار الفبي ية

Fiscal year
الس ة المالية
Fixed assets

See: current, following, next, outer,
previous

 السابق،  النارج،  التال،  اقت،  ال ال:ا ظر
Produced

repeatedly

assets
or

that

are

continuously

used
in

production processes for more than
األصول الاابتة

one year. (GFSM 2014, page 404.)
األصول الم تجة الت تستند بشكل متكرر أو مستمر ا

 (دليل إحنا او مالية.عمرياو ا تاج ألكار مل س ة واحدة

.)414  النف ة،6104 ال كومة ل ا

Following fiscal years
)(T+2, T+3, and so on

.See outer

T + 3  وT + 2( ب د الس واو المالية

ا ظر النارج

) وما إلي ذل
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Function/Subfunction

See COFOG

الوظيفة والوظيفة الفرعية
Functional classification

تن يف وظائف ال كوماو
See COFOG

التن يف الوظيف

تن يف وظائف ال كوماو

General government (GG) Resident institutional units that fulfill

the functions of government as their
primary activity (GFS Manual

2014, 1.2, 2.58, 2.76 and page 404)
ال كومة ال امة

الوحداو الماسسية المقيمة الت تف بم ا ال كومة ك شاط

،0.6 ،6104 أساس ل ا (دليل إحنا او مالية ال كومة
)411  صف ة،6.72 ،6.58

GFS

The IMF Gvovernment Financial
Statistics (GFS) Manual 2014 defines
the concept of and describes the
manner

in

which

revenue

and

expenditures are classified in chapter

5 (page 84) and chapter 6 (page 114).
Appendix 8 (page 385) provides all of

the classification codes used in the

GFS.

 النددادر6104 وي دددد دليددل إحنددا او ماليددة ال كومددة ل ددا
إحنائياو مالية ال كومة

عل ص دو ال قد الدول مف و ويندف الفريقدة التد تند ف

) 84 ب ددا ا ي دراداو وال فقدداو ا د الفنددل النددامس( صددف ة

 (صد ددف ة8  ويقد ددد المر د ددق. ) 004  ( ص د دف ة2 والفند ددل
) جميع رموز التن يف المستندمة ا إحنا او ماليدة385
.ال كومة

340

Grants

Transfers receivable by government
units

from

other

residents

or

nonresident government units or

international organizations that do
not meet the definition of a tax,
subsidy,

or

social

contribution.

When statistics are compiled for the

general government sector, grants
from other domestic government
units

would

from

foreign

be

eliminated

in

consolidation, so that only grants
governments

and

international organizations would
remain in the general government
accounts. Grants may be classified as
capital
الم ح

or

current

and

can

be

..receivable in cash or in kind

عمرياو الت ويل المست قة مل قبل الوحداو ال كومية مل
المقيميل اقوريل أو الوحداو ال كومية إلير المقيمة أو
الم ظماو الدولية الت أ تستوا ت ريف اللريبة أو ا عا ة

 وع دما يتم تجميع ا حنا او.أو المساهمة اأجتماعية
 سترري الم ح المقدمة مل الوحداو، لرقفاع ال كوم ال ا

 ب ي أ تبقي،ال كومية الم رية األورت ا عمرية التوحيد
سوت الم ح المقدمة مل ال كوماو األج بية والم ظماو

 ويمكل تن يف الم ح.الدولية ا حساباو ال كومة ال امة
عري أ ا رأسمالية أو حالية ويمكل أك تكوك مست قة قدا أو

.عي ا
Guarantees

اللما او

See Explicit contingent liabilities.

ا ظر األتزاماو الفارئة النري ة
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Implicit contingent
liabilities

Do not arise from a legal or
contractual

source

but

are

recognized after a condition or event
is realized. (GFS Manual 2014, para

7.252 and page 405)

األتزاماو الفارئة اللم ية

الت أ ت شأ مل مندر قا و أو ت اقدف ولكل يتم اأعترال

 (دليد ددل إحند ددا او ماليد ددة. ب د ددا ب د ددد ت قد ددق حالد ددة أو حد ددد
)415  والنف ة656-7  الفقرة،6104 ال كومة ل ا

Intangible non-produced
assets

Constructs of society evidenced by

legal or accounting actions. (GFS

Manual 2014, page 405). Two types
of intangible non produced assets are
distinguished: contracts, leases and
licenses, and goodwill and marketing

assets. (GFS Manual 2014, para 7.104)

األصول إلير المرموسة إلير الم تجة

.ب ا المجتمع يتلح مل ا جرا او القا و ية أو الم اسبية

 صف ة،6104 (دليل إحنا او مالية ال كومة ل ا

: ويتم تمييز وعيل مل الموجوداو إلير المرموسة.)415
ال قود واأيجاراو والتراويص والش رة والموجوداو

 الفقرة،6104  (دليل إحنا او مالية ال كومة.التسويقية

)014-7

Inventories

Produced assets consisting of goods
and

services,

which

came

into

existence in the current period or an
earlier period, and that are held for

sale, use in production, or other use
at a later date. (GFS Manual 2014,
page 406)
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األصددول الم تجددة الت د تتك ددوك مددل السددرع والن دددماو ،التد د

ظ رو إلي حيز الوجود اد الفتدرة ال اليدة أو اد اتدرة سدابقة،

المنزوك

والتد د ي ددتم اأحتف دداب ب ددا لربي ددع ،وتس ددتند اد د ا ت دداج ،أو
اسد ددتندا آود ددر ا د د وقد ددت أحد ددق( .دليد ددل إحند ددا او ماليد ددة

ال كومة ل ا  ،6104صف ة )412
significant

make

that

Those

payments and account, in aggregate,

Large revenue payers

for a large proportion of total

revenues (often more than 50 percent
collections).

amount

total

of

Countries tend to define large payers

by reference to: (i) amount of annual

sales/turnover; (ii) amount of annual
income; (iii) value of assets; (iv) level
)of imports and/or exports; and (v

type of economic activities (e.g.,
financial services). Of these criteria,
the amount of annual sales/turnover
is normally the primary criterion.

ترد التد تسدددد مددداوعاو كبيددرة وت سددب ،بشددكل إجمددال ،
ل سددبة كبيددرة مددل إجمددال ا يدراداو (إلالبددا مددا تكددوك أكاددر مددل

 51اد د المئ ددة م ددل مجم ددوع المب ددال ) .وتمي ددل البر ددداك إل ددي
ت ديد ددد داا د دديل كبي د دريل بد ددالرجوع إلد ددي مد ددا ير د د  '0' :كميد ددة

المبي دداو الس د وية  /المبي دداو؛ ( )6مقدددار الدددول الس د وف؛
' '3قيمة األصول؛ ' '4مستوت الوارداو و  /أو الندادراو؛
' '5ددوع األ شددفة اأقتنددادية (ماددل الندددماو الماليددة) .ومددل
بيل هت الم ايير ،يكدوك حجدم المبي داو  /المبي داو السد وية

هو الم يار األساس عادة.
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كبار داا

ا يراداو

Major investment
projects

Projects

meeting

both

following criteria:

of

the

The total investment cost of the
project amounts to 1 percent or
more

of

total

expenditure; and

annual

budget

The project is among the largest 10
projects (by total investment cost) for
each

of

the

5

largest

central

government units, measured by the
units’

investment

project

expenditure.
:المشاريع الت تستوا الم ايير التالية

المشاريع اأستامارية الكبرت

 ا د المائددة أو0 تبر د تكرفددة اأسددتامار ا جماليددة لرمشددروع

أكار مل إجمال فقاو الميزا ية الس وية؛ و

 مشداريع (بتكرفدة اسدتامارية01 المشدروع هدو مدل بديل أكبدر

،إجمالي ددة) لك ددل م ددل أكب ددر وم ددس وح ددداو حكومي ددة مركزي ددة
.مقاسة ب فقاو مشروعاو اأستامار ا الوحداو

M1 (WL)

Weakest link (WL) method, used for

multidimensional indicators where

poor performance on one dimension
is likely to undermine the impact of
good

performance

on

other

dimensions of the same indicator.
The

steps

in

determining

the

aggregate indicator score are as
follows:

•Each dimension is initially assessed

separately and given a score on the
four-point calibration scale.
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•The

aggregate

score

for

the

indicator is the lowest score given for
any dimension.

• Where any of the other dimensions

score higher, a “+” is added to the
indicator score. Note: It is NOT
acceptable to choose the score for
one

of

the

higher-scoring

dimensions and add a “-” for any
lower scoring dimensions.

)الفريقة األولي (ال رقة األض ف

اتك األدا عري ب د واحد مل المرجح أك يقوض أ ر األدا

 وايما ير وفواو.الجيد عري األب اد األورت ل فس الماار
:ت ديد ال تيجة ا جمالية لرمااراو

• يتم تقييم كل ب د ا البداية بشكل م فنل وي في درجة
.عري مقياس الم ايرة مل أربع قاط

.• الدرجة اإلجمالية لرماار ه أد ي درجة ت في أل ب د
"+"  يتم إضااة،•ع دما يرتفع أف مل األب اد األورت أعري

 ليس مل المقبول اوتيار درجة: مةحظة.إلي درجة الماار
" ألية أب اد الت ديف-" ألحد األب اد أعري الت ديف وإضااة

أقل

M2 (AV)

Averaging method (AV), prescribed
for

selected

multidimensional

indicators where a low score on one

dimension of the indicator does not
necessarily undermine the impact of
a high score on another dimension of
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the same indicator. The steps in
determining the aggregate indicator
score are as follows:

•Each dimension is initially assessed

separately and given a score on the
four-point calibration scale.

•Refer to the conversion table for

indicator scores using the averaging
method and find the appropriate

section of the table—that is, whether
four

or

three,

two,

are

there

dimensions for the indicator.

•Identify the row in the table that
each

for

the

scores

matches

dimension of the indicator; the
ordering of the dimension scores
does not matter.

•Enter the corresponding overall

score for the indicator.

طريقددة المتوس د (أل) ،الموصددواة لمااددراو مت ددددة األب دداد
منتددارة حيد درجددة م نفلددة عرددي ب ددد واحددد مددل المااددر أ
يقددوض باللددرورة تددأ ير درجددة عاليددة عرددي ب ددد آوددر مددل فددس

الماا د ددر .وايم د ددا يرد د د وف د ددواو ت دي د ددد ال تيج د ددة ا جمالي د ددة

لرمااراو:

• يدتم تقيدديم كددل ب ددد اد البدايدة بشددكل م فنددل وي فددي درجددة
عري مقياس الم ايرة مل أربع قاط.

• ارجددع إل د جدددول الت ويددل لدددرجاو المااددراو باسددتندا

طريقة المتوس ووجد القسم الم اسب مدل الجددول  -أف مدا

إذا کاك ھ ا ب داك أو ة ة أو أرب ة لرماار.

• ت ديد النف ا الجدول التف يفابق الددرجاو لكدل ب دد
مل أب اد الماار .اتك ترتيب درجاو الب د أ ي م.
•أدول ال تيجة ا جمالية المقابرة لرماار.
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الفريقة الاا ية ( المتوس المرجح )

Market (or fair) value

Amount at which an asset could be

exchanged between willing parties at
the current time.

)القيمة السوقية (أو ال ادلة

المبرد الددتف يمكددل ايدده تبددادل أصددل مددا بدديل األطدرال الراإلبددة

Medium revenue payers

those in between small and large

. ا الوقت ال ال

revenue payers with more complex
circumstances than small revenue

payers but are less significant than
دااع ا يراداو المتوسفة

large revenue payers as a share of
total revenues in each category.
ا يراداو النريرة والكبيرة ذاو
ا يراداو النريرة ولك ا

الس ة المالية التالية

تر

الظرول األكار ت قيدا مل داا

ا يراداو الكبيرة ك سبة مل إجمال

Next fiscal year (T+1 )

الت تقع بيل داا

أقل أهمية مل داا

.ا يراداو ا كل ائة

Budget year or fiscal year for which
the annual budget proposals are
made.

س ة الميزا ية أو الس ة المالية الت تقد اي ا مقترحاو

.الميزا ية الس وية

Nonfinancial asset

Every economic asset other than
financial assets.
Nonfinancial
subdivided

assets

into

are

those

further

that

are

produced (fixed assets, inventories

and valuables) and those that are

non-produced (land, mineral and

energy resources, other naturally
occurring assets, and intangible non
produced assets).
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كل أصل اقتنادف بنةل الموجوداو المالية.

الت يتم إ تاج ا )

وتقسم األصول إلير المالية إلي تر

األصول إلير المالية

أألصول الاابتة والمنزوك واألايا الامي ة ( واألصول إلير
الم تجة ) األراض  ،والم ادك ،وموارد الفاقة ،واألصول
األورت الت ت د

الم تجة (.

طبي يا ،واألصول إلير المرموسة إلير

Revenue other than taxes, separately
identified and classified as grants,
other

and

contributions,

Non-tax revenue

social

revenue.

ا يراداو مل إلير اللرائب ،الت يتم ت ديدها بشكل
م فنل وتن يف ا عري اكل م ح  ،مساهماو اجتماعية،

ا يراداو إلير اللريبية

وإيراداو أورت.
deto

for

transfers

operations

Include

concentrated

agencies,

Operational imprests

decentralized

extrabudgetary units and subnational

expenditure

governments

for

undertaken on behalf of BCG and
subject to detailed accounting and
reporting to BCG but not block
grants/subsidies.

تتلمل ت ويل ال مرياو إلير المركزية إلي ال يئاو الةمركزية

والوحداو النارجة عل الميزا ية ال يئاو ذاو الميزا ياو

المر قة والماسساو المستقرة بال سبة لر فقاو الت تم
اأضفةع ب ا يابة عل مجموعة الب

الدول

وره ا

بالم اسبة التفنيرية وتقديم التقارير إلي ميزا ية ال كومة

ولكل دوك حجز الم ح  /ا عا او
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سرف التشريل

Originally approved
budget

The

budget

approved

by

the

legislature on which budgetary units

base their annual expenditure plans
at the commencement of the fiscal
year.

الميزا ية األصرية الم تمدة

الميزا ية الم تمدة مل قبل السرفة التشري ية الت تست د عري ا
وحداو الميزا ية ا وف ا فا الس وف ا بداية الس ة

.المالية

Other revenue

All revenue receivable excluding
taxes,

grants:

social

contributions,

and

(i) property income;
(ii) sales of goods and services;

(iii) fines, penalties, and forfeits;

(iv) transfers not elsewhere classified;
and
(v)

premiums,

fees,

and

claims

related to non-life insurance and
standardized guarantee schemes.
ا يراداو األورت

جميع ا يراداو المست قة باستا ا اللرائب والمساهماو

' مبي او6') إيراداو الممتركاو؛0(:اأجتماعية والم ح
'4'' الرراماو وال قوباو والمنادرة؛3'السرع والندماو؛

 ) األقساط5 (الت ويةو إلير المن فة ا مكاك آور؛ و
واألت اب والمفالباو المت رقة بالتأميل عري إلير ال ياة

.ووف اللماك الموحدة
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Outcome

Measurable effect, consequence or
impact of the service (or program or
function) and its outputs.

Outcome indicators measure the

effects, consequences, impact of the
ال تائر

services and their outputs.

ت ددأ ير قاب ددل لرقي دداس أو تيج ددة أو أ ددر لرندم ددة (أو بر ددامر أو

.وظيفة) ومنرجات ا

تقد د دديس مااد د ددراو ال تد د ددائر آ د د ددار و تد د ددائر وتد د ددأ ير الند د دددماو

.ومنرجات ا

Outer fiscal years (T+2,

Fiscal years beyond the year for

)T+3, and so on

which the annual budget proposals

are made. Outer years are relevant
for

the

medium-term

budget

perspective in PI-14, PI-15, and PI16.

،T + 2( الس واو المالية ب د الس ة الت تقد اي ا مقترحاو الميزا ية الس واو المالية التالية ( المقبرة
) وهرم جرا،T + 3

 وتت رق الس واو المقبرة بم ظور الميزا ية المتوسفة.الس وية
PI-16.. وPI-14, PI-15, األجل ا

Output

Actual

quantity

of

products

or

services produced or delivered by the
relevant

service

(program

or

Output

indicators

measure

the

function.)

quantity of outputs produced or
) اتر ( واتر

services delivered or planned.

الكمية الف رية لرم تجاو أو الندماو الت ت تج ا أو تسرم ا
.)الندمة ذاو النرة (البر امر أو الوظيفة

تقدديس مااددراو ال ددواتر كميددة ال ددواتر الم تجددة أو الندددماو
المقدمة أو المنف ل ا
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Payroll audit

Audit that should include:

(i) a documentation check, to ensure
that everyone on the payroll is
appropriately

documented

and

authorized to receive a particular
amount of pay, and

(ii) a physical verification that the
payees exist and are identified before
payment.
مراج ة الرواتب

:التدقيق التف يجب أك يتلمل
 لرتأكددد مددل أك كددل اددنص ا د كشددول،) ا ددص الو ددائق0(
المرتباو مو ق بشكل م اسب وياذك له بترقد مبرد م ديل مدل

 و،األجور

(الت ق ددق الم ددادف م ددل أك المس ددتفيديل موج ددوديل وي ددتم2)

.ت ديدهم قبل الداع

Performance indicators

Output and outcome indicators and

or information

planned or achieved results against

مااراو األدا أو الم روماو

.those indicators

مااراو ال واتر وال تائر المقررة أو الم ققة مقابل تر

المااراو

Previous fiscal year (T-1 )
)T-1( الس ة المالية السابقة

Last fiscal year completed.
الس ة المالية األويرة الم جزة

Program

See “program classification”.

بر امر

أ ظر تن يف البرامر
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Program classification

Classification

that

implies

the

allocation of resources to each of the
programs. If a program allocation is

used for approved budgets, the

program-based categories should be
scored based on the same level at
which they were approved by the
تن يف البرامر

legislature.

التن يف التف ي فوف عري تننيص الموارد لكل مل

 وا حالة استندا مننناو البر امر لرميزا ياو.البرامر
 ي بر تن يف الفئاو المست دة إلي البرامر عري،الم تمدة

.أساس فس المستوت التف وااقت عريه السرفة التشري ية
Public access

When

without

a

document

restriction,

reasonable

time,

is

available

within

a

without

a

requirement to register, and free of

charge, unless otherwise justified in
relation

to

specific

country

circumstances. Justification provided
by government for limits on access,

where applicable, should be noted in
the report.

Alternative wording: ‘made available

to the public’, ‘publicly reported’
and ‘publicized’
وصول الجم ور

 ا إللوك اترة زم ية،ع دما تكوك الو يقة متاحة دوك قيود

 ما لم يكل ه ا، ومجا ا، دوك ال اجة إلي التسجيل،م قولة

 وي بر أك.ما يبرر وةل ذل ايما يت رق بظرول برد م يل
يةح ا التقرير التبرير التف تقدمه ال كومة لر دود

.  حياما ي فبق ذل،المفروضة عري الوصول

 و "أبررت عر ا" و،" "إتاحت ا لرجم ور:النياإلة البديرة

""عرمت
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Public investment

For the purpose of PI-11, creation

اأستاماراو ال امة

 أو اقت ا األصول الاابتة/  إ شا و،PI-11 لررض الماار

Publication

and/or acquisition of fixed assets

When a document has been made
available to the public either in print
or in readable form on a publicly

accessible website. Publication also

involves an expectation that users are
شر الو ائق

made aware of the document’s

availability and how they can access
it.
ع دما تكوك الو يقة متاحة لرجم ور إما مفبوعة أو ا اكل

. قابل لرقرا ة عري موقع يمكل الوصول إليه بشكل عا
وي فوف ال شر أيلا عري توقع أك يكوك المستندموك عري

.عرم بتواار الو يقة وكيف يمك م الوصول إلي ا

Publicized

See “public access

عمم

أ ظر وصول الجم ور لرو ائق او الم شور أو الم روماو

Publicly available or

See “public access”.

reported
الم روماو المتاحة لرجم ور أو تم ا بةغ

أ ظر وصول الجم ور لرو ائق او الم شور أو الم روماو

ع ا

Published

When a document has been made

available to the public either in print
or in readable form on a publicly
accessible website.

أعرل
ع دما تكوك الو يقة متاحة لرجم ور إما مفبوعة أو ا اكل

. قابل لرقرا ة عري موقع يمكل الوصول إليه بشكل عا
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Reconciliation of

Identification of all mismatches and

)and advance accounts

between the government’s records of

accounts (bank, suspense

their amount (and their nature)
the accounting data held on its books

and the government’s bank account

data held by banks. The subsequent

clearance could be a long process,
which falls outside the scope of the
time benchmarks indicated under

this dimension in the Framework
Document.

Reconciliations

are

required on active accounts only,

provided that the inactive accounts
were reconciled while they were still
تسوية ال ساباو (ال ساباو المنراية
)والم رقة وال ساباو المقدمة

active.
ت ديد جميع أوجه عد التفابق ومقدارها (وطبي ت ا) بيل
با ا

سجةو ال كومة لربيا او الم اسبية الم تف

دااترها وبيا او ال ساب المنرا لر كومة الت ت تف ب ا

 ويمكل أك تكوك عمرية التنفية الةحقة عمرية طويرة. الب و
 تقع وارج فا الم ايير الزم ية الم ددة ا إطار هتا،

 إك التسوياو مفروبة عري.الو يقة ا طارية

الب د ا

 اريفة التوايق بيل ال ساباو إلير، ال ساباو ال شفة اق

.ال شفة ا حيل أ ا أ تزال شفة

Reconciliation of bank

The aggregate cash position of the

accounts at aggregate

government across all its accounts is

level

تسوية ال ساباو المنراية عري المستوت
الكر

reconciled with the central bank’s
corresponding records.

جميع
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لر كومة ا

.المركزف

ويتم تسوية الموقف ال قدف الكر
حسابات ا مع السجةو المقابرة لرب

Ensuring that the same amounts are

recorded in the government’s debt
records
Reconciliation of debt
records

and

the

creditor’s

institutions records, irrespective of
whether this is done by the Central

Bank, the MOF, or any other
government
maintains
records.

institution

the

which

government

debt

التأكد مل تسجيل فس المبال ا سجةو الديل ال كومية

 برض ال ظر عما إذا كاك،وسجةو ماسساو الدائ يل ك
تسوية سجةو الديوك
Redress

المركزف أو وزارة المالية أو أف ماسسة

ذل

.حكومية أورت ت تف بسجةو الديل ال كومية

Compensation
treatment

for

and

acknowledgement,
financial
ين ح

مل قبل الب

reinstatement

of

correction of errors.

wrongful

may

include

apology,

compensation,
status,

and/or

الت ويض عل الم امرة إلير المشروعة وقد تشمل ا قرار

 أو/ واأعتتار والت ويض المال وإعادة الوضع إلي األصل و
. تن يح األوفا
Resource rent

Included under property income.

Revenue receivable by the owner of
a natural resource (the lessor or

landlord) for putting the natural
resource at the disposal of another

institutional unit (a lessee or tenant)
for use of the natural resource in

production. There are two types of

resource rent: rent on land and rent
on subsoil resources (in the form of
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deposits of mineral or fossil fuels i.e.

coal, oil or natural gas).In resourcerent

resource

countries,

rich

constitutes a significant source of
government revenue. Irrespective of

the fiscal regime and institutional
setting to administer and manage
natural resources, resource rent will
this

scoring

for

considered

be

indicator, if they are fully covered by

the main budget, otherwise they will
be considered as extra-budgetary
revenue. (GFS Manual 2014, p107).

تدرج ضمل إيراداو الممتركاو .ا يراداو المست قة مل

قبل مال

مورد طبي

(الماجر أو المال ) لوضع الموارد

الفبي ية ت ت تنرل وحدة ماسسية أورت (مستأجر أو

مستأجر) أستندا المورد الفبي

ا ا تاج .وه ا وعاك

مل إيجار الموارد :ا يجار عري األرض وا يجار عري موارد
التربة الت تية (ا اكل رواسب مل الوقود الم د

أو

األحفورف أف الف م أو ال ف أو الراز الفبي ) .وا البرداك
الر ية بالموارد ،يشكل إيجار الموارد مندرا هاما مل منادر

إيراداو ال كومة  .وبرض ال ظر عل ال ظا المال وا طار

الماسس

دارة الموارد الفبي ية وإدارت ا ،سي ظر ا إيراد

الموارد لتسجيل هتا الماار ،إذا كا ت ترفيته بالكامل

بالميزا ية الرئيسية ،وإأ ات ا ست تبر إيراداو مل وارج

الميزا ية( .دليل إحنا او مالية ال كومة ،6104

.)p107
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إيجار الموارد

Response

When

comments

management
on

provides

the

recommendations

and

auditors'
takes

appropriate action to implement
them where necessary. Internal audit
validates if the response provided is
appropriate i.e. “full”.
اأستجابة

ال ساباو

ع دما تقد ا دارة ت ريقاو عري توصياو مراج

 وتدقق.وتتنت ا جرا او الم اسبة لت فيتها ع د اللرورة
المراج ة الداورية لر ساباو إذا كا ت اأستجابة المقدمة

." أف "كامرة،م اسبة

Retroactive adjustments

Changes in payroll after the relevant
changes in personnel status, or as a
result

of

errors,

supplementary
clawback
ت ديةو بأ ر رج

of

that

require

compensation

payments

that

or

the

employee is not entitled to.

الترييراو ا كشول المرتباو ب د الترييراو ذاو النرة ا

 الت تتفرب ت ويلا،  أو تيجة لألوفا،حالة الموظفيل

.تكميريا أو استرجاع المداوعاو الت أ ي ق لرموظف

Revenue arrears

Total amount, including interest and
payment, which is overdue from

revenue payers i.e. has not been paid
to the revenue collecting entity or
other

authorized

body

by

statutory due date for payment.
متأوراو ا يراداو

،الفائدة والداع

the

 بما ا ذل، لم يتم داع المبر ا جمال

 أف كياك ت نيل،المتأورة عل مداوعاو ا يراداو
ا يراداو أو أف هيئة مروص ل ا أورت ب رول تاريخ

.اأست قا القا و لرداع
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Revenue obligations

Four main areas:
(vi) registration;

(vii) timely filing of declarations;
(viii) payment of liabilities on time;
and

(ix) complete and accurate reporting
of information in declarations.
التزاماو ا يراداو

:أرب ة مجاأو رئيسية

' التسجيل؛2'

' تقديم ا عة او ا الوقت الم اسب؛7'

' سداد األتزاماو ا الوقت الم دد؛ و8'
' ا بةغ الكامل والدقيق عل الم روماو الواردة ا9'
.ا عة او

Rights

Extent to which payers are informed
about the legal rights as well as
review processes and procedures

available to them to dispute an
ال قو

assessment resulting from an audit.

مدت اطةع الداا يل عري ال قو القا و ية وكتل عمرياو

المراج ة وا جرا او المتاحة ل م لةعتراض عري تقييم اتر

.عل التدقيق

Sampling

Used in situations where responsibilities
are

highly

decentralized

or

cases

involving large numbers of significant
entities.

Sampling

techniques

are

usually

suggested. If not, a statistically sound
sampling methodology should be used.

In any case, assessors should explain the

reason for the use of sampling and

justify the sampling approach they
adopt.
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ال ي او

وتستند ا ال اأو الت تكوك اي ا المساولياو اديدة

الةمركزية أو ال اأو الت ت فوف عري أعداد كبيرة مل

.الكيا او ال امة

 ي بر،  وإذا لم يكل كتل.وتقترح عادة تق ياو أوت ال ي او
.استندا م جية أوت ال ي او السريمة إحنائيا

 ي بر أك يشرح المقيموك سبب استندا،وعري أف حال
.ال ي او ويبرروك ر أوت ال ي او التف ي تمدو ه

Service delivery

Programs

or

services

that

are

provided either to the general public
or to specifically targeted groups of

citizens, either fully or partially using
government resources.
This

includes

services

such

as

education and training, health care,
social

and

policing,

community

road

support,

construction

and

maintenance, agricultural support,
water and sanitation, and other
services.

It excludes those services provided

on a commercial basis through
public corporations. It also excludes
policy

functions,

administration,

and

internal

purely

regulatory functions undertaken by
the

government,

although

performance data for these activities
may

be

captured

management
excludes
security.
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for

purposes.

defense

and

internal

It

also

national

البرامر أو الندماو الت يتم تقديم ا إما ل امة ال اس أو

لفئاو مست داة بشكل م دد مل المواط يل ،سوا بشكل

الندماو المسترمة

كامل أو جزئ باستندا الموارد ال كومية.

ويشمل ذل ودماو مال الت ريم والتدريب والرعاية الن ية
والدعم اأجتماع

والمجتم

والشرطة وب ا

وصيا ت ا والدعم الزراع والميا والنرل الن

الندماو.

الفر

وإليرها مل

وهو يستب د الندماو المقدمة عري أساس تجارف مل وةل

الماسساو ال امة .كما أ ه يستا

وظائف السياساو

وا دارة الداورية والوظائف الت ظيمية الب تة الت تلفرع ب ا
ال كومة ،عري الرإلم مل إمكا ية تسجيل بيا او األدا ل ت

األ شفة ألإلراض ا دارة الداورية .كما أ ه يستب د الدااع

واألمل الوط

”Unit that is delivering “frontline

Service delivery unit

services directly to citizens and
businesses such as schools, health

care clinics and hospitals, local police
agricultural

الوحدة الت

and

departments

extension units.

تقد ودماو "الندماو األولية" مباارة

وحدة تقديم الندماو

لرمواط يل والشركاو مال المدارس وعياداو الرعاية الن ية
والمستشفياو وإداراو الشرطة الم رية ووحداو ا رااد

الزراع .

Individuals and small businesses with

simple revenue circumstances that

Small revenue payers

generally do not require detailed

knowledge of revenue or accounting
provisions.
األاراد والشركاو النريرة ذاو ظرول ا يراداو البسيفة
الت أ تتفرب عموما م راة مفنرة با يراداو أو األحكا

الم اسبية.
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داا

اأيراداو النريرة

Social contributions

Social security contributions and

other social contributions. Social
contributions are actual or imputed
revenue

insurance

receivable

provisionsfor

schemes

benefits

social

by
to

payable.

social
make

insurance

Social

contributions will be considered for

scoring PI-3, if they are fully covered

by the main budget, otherwise they
will be considered as extrabudgetary
revenue.
المساهماو اأجتماعية

والمساهماو اأجتماعية

مساهماو اللماك اأجتماع

 والمساهماو اأجتماعية ه إيراداو ا رية أو.األورت
م سوبة مست قة القبض مل منففاو التأميل اأجتماع

مل أجل وضع مننناو أست قاقاو التأميل اأجتماع

 وسي ظر ا المساهماو اأجتماعية مل.المست قة الداع
 إذا كا ت ترفيت ا بالكامل،PI-3 أجل تسجيل الرقم

 وإأ ات ا ست تبر إيراداو وارجة عل،الميزا ية الرئيسية

.الميزا ية

Social security
contributions

Actual revenue receivable by social
security

schemes

organized

and

operated by government units, for
the benefit of the contributors to the

scheme. It consists of employee
contributions,
contributions,

employer

self-employed

or

non-employed contributions, and
unallocated contributions.
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ا يراداو الف رية المست قة الت نيل عل طريق ظم اللماك

اأجتماع الت ت ظم ا وتشرر ا الوحداو ال كومية ،لنالح
المساهميل ا النفة .وهو يتألف مل مساهماو الموظفيل،

ااتراكاو اللماك اأجتماع

ومساهماو أرباب ال مل ،وأص اب الم ل ال رة أو إلير

ال امريل ،والمساهماو إلير المنننة.

Stock of arrears

Total value of arrears.
القيمة اأجمالية لرمتأوراو
clearly

has

رصيد المتأوراو
which

Structured and systematic Approach

documented procedures and steps, is

methodical and regularly repeatable.

approach

ال ر التف ي توف عري إجرا او ووفواو مو قة بوضوح،

ر م ظم وم ج

Any level of government below the

Subnational government

هو م ج ويمكل تكرار با تظا .

national level (state/provincial or
regional and local), provided these

entities have the authority to own
assets, incur liabilities, and/or engage

in transactions in their own right.
The right to borrow is not a

requirement for treatment as a
subnational government in the PEFA
Framework.

أف مستوت حكوم أقل مل المستوت الوط

(الوأية /

المقاط ة أو ا قريمية والم رية) ،اريفة أك يكوك ل ت

الكيا او سرفة تمر

األصول ،وت مل األتزاماو ،و  /أو

الدوول ا م امةو ا حد ذات ا .إك ال ق ا اأقتراض
ليس ارطا لر ةج ك كومة دوك وط ية ا إطار ا فا ال ا

والمسا لة المالية.
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ال كومة دوك الوط ية

Suspense accounts

Accounts

in

the

government’s

general ledger which are used to
record

items

temporarily

before

allocation to the correct or final
account.

ال ساباو ا داتر األستاذ ال ا لر كومة والت تستند
ال ساباو الم رقة

Systematically (about
follow up on

)recommendations

لتسجيل الب ود ماقتا قبل تننين ا لر ساب الن يح أو

. ال ائ

Where

a

system

for

tracking

recommendations exists and it is
used to record recommendations

and to record action or lack of action
taken on recommendations, and
where for every recommendation,

the executive and the legislature is
notified during subsequent hearings

whether recommendations have or
)م جية (حول متاب ة التوصياو

have not been implemented.

وا حالة وجود ظا لتتبع التوصياو ويستند لتسجيل
التوصياو وتسجيل ا جرا او أو عد اتناذ إجرا او بشأك
يتم إبةغ السرفة الت فيتية والسرفة

 وحي،التوصياو

التشري ية ا كل جرسة مل جرساو اأستماع الةحقة عما

. إذا كا ت التوصياو قد فتو أو لم ت فت
Tax expenditure

Revenue

foregone

due

to

preferential tax treatments such as

exemptions, deductions, credits, tax
breaks, etc.
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ا يراداو المت ازل ع ا بسبب الم امةو اللريبية التفليرية
مال ا عفا او ،والننوماو ،واأئتما ياو ،وا عفا او

مناريف اللريبة

اللريبية ،وما إلي ذل .

Compulsory, unrequited amounts

Taxes

receivable by government units from

institutional units. In GFS 2014,
using level three [3 digits], taxes are
classified into six major categories:

(i) taxes on income, profit, and
;capital gains

;(ii) taxes on payroll and workforce

(iii) taxes on property; (iv) taxes on
;goods and services

(v) taxes on international trade and
transactions; and
(vi) other taxes.
مبال إلزامية إلير مست قة تسددها الوحداو ال كومية مل

الوحداو الماسسية .ا إحنا او مالية ال كومة ،6104
باستندا المستوت الاال [ 3أرقا ] ،تن ف اللرائب إلي

ست ائاو رئيسية:

( )0اللرائب عري الدول والربح وأرباح رأس المال؛

' '6اللرائب عري كشول المرتباو والقوت ال امرة؛

' '3اللرائب عري الممتركاو؛ ' '4اللرائب عري السرع
والندماو؛

' '5اللرائب عري التجارة والم امةو الدولية؛ و
( )7اللرائب األورت.
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اللرائب

Transfers (from central
government to

Transfers to support subnational

government’s expenditure can be

)subnational governments made in the form of unconditional
grants, where their final use is
determined

by

the

subnational

governments through their budgets,

or through conditional (earmarked)
grants to subnational governments
to

implement

delivery

and

selected

responsibilities—for

service

expenditure

example,

by

function or program, typically in

accordance with an agreed-upon
regulatory or policy standard.
الت ويةو (مل ال كومة المركزية إلي
)ال كوماو دوك الوط ية

ويمكل إجرا الت ويةو لدعم فقاو ال كوماو دوك
 حي ت دد ال كوماو،الوط ية ا اكل م ح إلير مشروطة

 أو مل،دوك الوط ية استندام ا ال ائ مل وةل ميزا يات ا

وةل م ح مشروطة (منننة) لر كوماو دوك الوط ية
، ماال- لت فيت مساولياو منتارة لتقديم الندماو وا فا
 عادة واقا لم يار ت ظيم أو،حسب الوظيفة أو البر امر

.سياسة متفق عري ا

Treasury single Account
(TSA )

Bank account or a set of linked
accounts

through

which

the

government transacts every receipt
and payment.

حساب النزي ة الموحد

حساب منرا أو مجموعة مل ال ساباو المرتبفة الت

.تت امل ال كومة مل وةل ا مع كل إينال وداع

Unallocated

See “contingency items

appropriations
اأعتماداو إلير المنننة

أ ظر ب ود الفوارئ
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Up-to-date

Degree to which information is

current in terms of the laws and
administrative procedures.

Note: Defined in PI-19. Used as well
in PI-12 and PI-31 but not exactly in
حتي اقك

the same terms.

درجة ما ه الم روماو ال الية مل حي القوا يل

06- ا ب

.وا جرا او ا دارية

 تستند كتل.09-  م ددة ا ب:مةحظة

. ولكل ليس باللب ا فس الشروط30- و ب

User-friendly

Extent to which information is

customized and tailored to meet the

specific needs of key payer segments.

س ل اأستندا

إلي أف مدت يتم تننيص الم روماو وتنميم ا ونينا

Valuables

Produced

.لتربية اأحتياجاو الم ددة لرقفاعاو الداع الرئيسية
assets

of

considerable

value that are not used primarily for
purposes

of

production

or

consumption, but are held primarily
األايا الامي ة

as stores of value over time. (GFSM
2014, page 418)

األصول الم تجة ذاو القيمة الكبيرة الت أ تستند أساسا

 ولكل ي تف ب ا ا المقا، ألإلراض ا تاج أو اأست ة

 (دليل إحنا او مالية.األول كمنازك القيمة عري مر الزمل

)408  النف ة،6104 ال كومة ل ا

Value of an asset

See

“acquisition

value”,

“fair

or

market value”.
قيمة أف أصل

."  "القيمة ال ادلة أو السو،"ا ظر "قيمة اأست واذ
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