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دعم المشروعات الصغیرة  الخارجي لمشروع قیخدمات استشاري التدق لشراء ةیالمهام المرجع
  المنفذ من قبل 19-والمتوسطة المتضررة من جائحة كوفید

 صندوق التنمیة والتشغیل 

  :  المشروع وهدفه نطاق أوًال : 
 المملكة األردنية في  والمتوسطة المشروعات السياحية الصغيرة مساعدة يهدف المشروع إلى

 الستمرار ، COVID-19 الهاشمية والتي تأثرت بتداعيات إجراءات اإلغالق والتعامل مع جائحة
 المال لرأس العاجلة الحتياجاتها االستجابة عليها وعلى العاملين فيها من خالل والحفاظ عملها

العامل وتغطية نفقات الرواتب واألجور وتمويل شراء واألصول الثابتة وكل ما يلزم هذه المشاريع 
  المستهدفة من المشروع . 

  التنمية صندوق قبل من محافظات المملكة األردنية الهاشمية  جميع في المشروع تنفيذسيتم 
  .  للمشروع المنفذة الجهة وهو) DEF( والتشغيل

 إربد وتنتشر فروعه في جميع محافظات المملكة في العاصمة عمان الرئيسي فيالصندوق  مقر يقع 
 باإلضافة ، والعقبة ، جرش ، عجلون ، مادبا ، المفرق الطفيلة ، ، الكرك معان ، ، البلقاء ، الزرقاء ،

  تمويلية في مناطق البادية األردنية ( الشمالية ، الوسطى ، الجنوبية ) .  ثالثة نوافذ إلى
  :هي للمشروع الرئيسية الثالثة : المكونات اثاني

  التمويل : المكون األول  
المتضررة  والمتوسطة للمشاريع الصغيرة السيولة الالزمة والضرورية  توفير إلى المكون هذا يهدف  - أ

المؤهلة والمستهدفة ضمن المشروع وذلك بهدف تمويل شراء احتياجاتها من رأس المال العامل 
 واألصول الثابتة وكل ما يلزم هذه المشاريع المستهدفة من المشروع  . 

  -قنوات التمويل : يتم التمويل للمشاريع من المستهدفة من هذا المشروع عبر مساري :  -  ب

: من خالل تخصيص جزء من  المبلغ الكلي للمشروع ليتم إعادة إقراضها نيابة  التمويل غير المباشر -
عن الصندوق من قبل كل من : سلطة منطقة إقليم البترا التنموي السياحي ، وسلطة منطقة العقبة 

  االقتصادية الخاصة حسب الخطة المقترحة لتنفيذ المشروع . 
التمويل المباشر : المبلغ المتبقي من مبلغ القرض يتم تمويله للمشاريع المستهدفة ضمن هذا  -

المشروع من قبل مديريات فروع الصندوق المنتشرة في جميع محافظات المملكة األردنية الهاشمية 
 حسب الخطة المقترحة لتنفيذ المشروع . 
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 والنساء الشباب األعمال لرواد الرقمي التحول على والتدريب األعمال ريادة: الثاني  المكون  

٪ 40 الشباب، األعمال رواد من 80 لحوالي الرقمي التحول على التدريب توفير إلى المكون هذا يهدف
 هؤالء األعمال رواد تمكين بهدف وطنية تدريب شركة/  مؤسسة مع التعاقد خالل من اإلناث من منهم

  .الرقمي التحول أعمال وإدارة إنشاء في و الخاصة مؤسساتهم في الرقمي للتحول الدافعة القوة ليصبحوا

 الخارجي على المشروع  المالي التدقيق: الثالث  المكون  
من قبل الصندوق مع مدقق خارجي للقيام بالتدقيق على حسابات  التعاقد سيتم ، المكون هذا إطار في

المشاريع الممولة من البنك اإلسالمي للتنمية أبريل وفق تعليمات شراء الخدمات االستشارية في  المشروع
، وذلك لتقديم التقارير المطلوبة لصالح الجهة المانحة من قبل كل من المدقق الخارجي  2019

والصندوق وفقا لما نصت عليه اتفاقية تمويل المشروع واتفاقية المساعدة الفنية  ( المنحة ) الموقعة بين 
  وزارة التخطيط والتعاون الدولي كممثل عن الحكومة األردنية .البنك اإلسالمي للتنمية و 

  اهداف التدقيق :نوع الخدمات المطلوبة و :  ثالثا

إلى البنك اإلسالمي  من قبل الصندوق التي ترسل  من القرض طلبات السحبالمرفقة بالوثائق  تدقيق .1
استخدام  فيالمدقق يبين رأيه تقرير ، وتزويد الصندوق ببالمشروع  الحساب الخاصوتدقيق للتنمية 

الغراض  من القرضالسابقة  اموال الدفعة وانه تم استخدامصندوق التنمية والتشغيل للدفعة السابقة 
( تقدر عدد دفعات القرض بداية من تاريخ استالم الدفعة المقدمة  كل طلب سحبذلك ل والمشروع فقط 
الموقعة فيما بين حكومة المملكة االردنية الهاشمية والبنك ت اتفاقية القرض متطلباوفقًا ل  بأربعة دفعات )

  . االسالمي للتنمية
 استخدام صندوق التنمية والتشـغيليقوم المدقق بتدقيق  القرض الخاص بالمشروعبعد سحب كامل مبلغ  .2

فـي يبـين رأيـه  (التقريـر النهـائي) المـدققتقريـر ، وتزويـد الصـندوق ب من قيمـة القـرض لكامل المبالغ المستلمة
الغــراض لكامــل امــوال القــرض وانــه تــم اســتخدام كامــل امــوال القــرض صــندوق التنميــة والتشــغيل  اســتخدام

ت اتفاقيــة القـرض بــين حكومـة المملكــة متطلبـالوفقــًا  بالمشـروع  الحسـاب الخــاصتــدقيق  والمشـروع فقـط 
 . االردنية الهاشمية والبنك االسالمي للتنمية
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المـدقق مختومـة وموقعـة مـن الشـريك المسـؤول حسـب االصـول مبينـًا فيـه اسـمه ورقـم تقدم جميـع تقـارير  .3
  . اجازته ومرفقًا مع البيانات المالية باللغة العربية واللغة االنجليزية

  جداول التنفيذ والمخرجات المطلوبة ( التقارير الدورية المطلوبة ) . : رابعا
 المعلومات المتعلقة بصرف الدفعة السابقةيؤكد صحة وسالمة مرفق مع كل طلب سحب  تقرير 
 ويؤكداستخدامها لتمويل المكونات المتفق عليها والموضحة في كشف المصروفات المرفق عن كل فترة و 

طلب السحب وكذلك يشير الى أي مخالفات كل والتي يتم ارفاقها مع  السابقة  حركة حساب الفترة صحة
  او تجاوزات (ان وجدت). 

  سالمة وصحة       يؤكد  بحد أقصى) شهرين 2موافاة البنك بتقرير مراجعة سنوي نهاية كل سنة (خالل
خالل هذه السنة وتوافقها مع سياسات واجراءات البنك   المعلومات المتعلقة باستخدام مبلغ التمويل

ويوضح أي نقاط ضعف االسالمي وكذلك يشير الى مدى جودة والقوائم المالية واجراءات الرقابة المالية 
  قد تؤثر على كفاءة تنفيذ المشروع (ان وجدت). 

  في نهاية المشروع يجب أن يقدم تقرير يشمل مراجعته لكل مبلغ المشروع ويؤكد سالمة وصحة
    كامل مبلغ التمويل. المعلومات المتعلقة باستخدام 

  خارجي:معايير االختيار والمؤهالت المطلوب توافرها في المدقق ال:  خامسا
    : التالية البيانات تقديم يتم 

  . لكادرها والمهنية العلمية والمؤهالت لها السابقه الخبرات -    
  . السابقه الفترات في التدقيق ممارسة من منعت اذا وفيما الشركة استقاللية مدى -    
  . لهم التدقيق خدمات تقديم يتم والذين الحاليين الشركة قائمة بعمالء -    
حاصلين على إجازة ) اشخاص خمسة االقل على(  مجاز طاقم)  االردن داخل(  الشركة تمتلك ان يجب -

مزاولة سارية المفعول لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات ومسجلين في سجل المحاسبين القانونيين االردنيين 
ة من خالل المؤسسة وفقًا الحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية وتقديم مايثبت عملهم في الشرك

  . شريكين عن الشركة في الشركاء عدد يقل ال العامة للضمان االجتماعي  ، وان
أن يتمتع المكتب أو الشركة العالمية التي يعتبر المكتب عضوًا فيها بالخبرة المناسبة ، بحيث التقل عن   -
ق  ، مع تقديم مايثبت ) سنوات في تدقيق حسابات المؤسسات التمويلية المشابهة لعمل الصندو 10(

  عضويته في الشركة العالمية .
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 تقديم إقرار خطي بمايلي :  -

 أ. وجود هيكل تنظيمي وإداري وحاكمية مؤسسية سليمة لدى المكتب .
ب. وجود فرق عمل لدى المكتب مكلفة بأعمال خدمات التدقيق مفصولة عن أعمال فرق العمل المكلفة  

 بأعمال أخرى .
سياسات وإجراءات وضوابط معتمدة ألعمال المكتب بحيث تتضمن دليل تدقيق يبين ألية ج. وجود 

وإجراءات التدقيق على المؤسسات االقراضية الشبيهة بأعمال الصندوق وسياسات واجراءات تقييم الجودة 
ضمن للتدقيق الخارجي وسياسة تدوير أعضاء فريق التدقيق وتطلبات االستقاللية والموضوعية وسياسة ت

 االلتزام بمعايير السلوك المهني .
د.  وجود سياسة للتدريب المستمر للمدققين في المكتب ، على أن اليقل عدد ساعات التدريب المعتمدة 

) ساعة سنويًا في المجاالت ذات الصلة 30للمدققين الذين سيتولون خدمات تدقيق حسابات الصندوق (
 بالتدقيق وباالعمال المصرفية ومخاطرها .

ه. وجود الموارد البشرية ذات الخبرات المتنوعة لدى المكتب لتنفيذ أعمال التدقيق على الصندوق مثل 
 الخبرة في التقديرات المحاسبية .

و. وجود مدقق تكنولوجيا المعلومات أو أكثر في المكتب لديه المعرفة والخبرة بالتدقيق على أنظمة 
 تكنولوجيا المعلومات .

وأعضاء فريق التدقيق لمتطلبات االستقاللية مع مراعاة المعايير الدولية للتدقيق ورقابة  ز. استيفاء المكتب
الجودة والسلوك المهني  ، بحيث انه اليجوز ان يكون مكتب التدقيق أو اي من اعضاء الفريق عضوًا في 

ق شريكًا مع مجلس ادارة الصندوق واليجوز كذلك ان يكون مكتب التدقيق أو اي من أعضاء فريق التدقي
اي من اعضاء مجلس ادارة الصندوق أو اي من موظفي الصندوق واليجوز ان يكون هناك عالقة قرابة حتى 
الدرجة الثانية بين اي عضو من اعضاء فريق التدقيق واي عضو من اعضاء مجلس ادارة الصندوق أو اي 

  من موظفي الصندوق .
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  : فريق عمل التدقيق المطلوب ومؤهالته: سادسا
    أعضاء غير مدير الفريق المسؤول) 2(عن التدقيق مهمة اعضاء فريق يقل عدد ال ان

  أ. مدير الفريق المسؤول :
. أن يكون حاصالً على الشهادة الجامعية االولى على االقل في تخصص المحاسبة أو أي من 1

  .التخصصات ذات العالقة بأعمال الصندوق 
. أن يكون حاصالً على إجازة مزاولة سارية المفعول لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات ومسجالً في سجل 2

  المحاسبين القانونيين االردنيين وفقًا الحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية .
الجمعيات . أن يكون حاصالً على إحدى الشهادات المهنية في مجال المحاسبة أو التدقيق من إحدى 3

المهنية للمحاسبين القانوننيين أو المدققين المعترف بها دوليًا والمعترف بها من جمعية المحاسبين 
  القانونيين االردنيين .

) سنوات على 7) سنوات منها (10. ان يتمتع بخبرة عملية في مجال تدقيق الحسابات لمدة التقل عن (4
ويلية المشابهة لعمل الصندوق ، وان يكون ملمًا باعمال االقل في مجال تدقيق حسابات المؤسسات التم

  المؤسسات التمويلية المشابهة لعمل الصندوق ومخاطرها وبالتشريعات التي تحكم عمل الصندوق .
. ان يكون ملما بمعايير التدقيق الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية ومعايير السلوك المهني ومتابعة 5

  مايستجد منها .
  . ان يكون حسن السيرة والسلوك ويتمتع بسمعة مهنية حسنة .6
  . ان يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو االمانة .7
. أن اليكون قد حرم من مزاولة المهنة خالل الخمس سنوات االخيرة أو صدر بحقه حكم جزائي قطعي 8

  ت عالقة بممارسة المهنة .نتيجة ارتكابه خطأ مهنيًا أو مخالفة قانونية ذا
  ب. أعضاء فريق التدقيق :

.ان يكون كل منهم حاصالً على الشهادة الجامعية االولى على االقل في تخصص المحاسبة أو اي من 1
 التخصصات ذات العالقة بأعمال الصندوق .

) سنوات 5( . ان يكون لدى اعضاء الفريق على االقل خبره عملية في مجال تدقيق الحسابات التقل عن2
 منها سنتان على االقل في التدقيق على حسابات المؤسسات التمويلية المشابهة لعمل الصندوق .

.ان يكون لدى اعضاء الفريق المام بمعايير التدقيق الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية ومعايير السلوك 3
 المهني ومتابعة مايستجد منها . 
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  اء الفريق حسن السيرة والسلوك ويتمتع بسمعة مهنية حسنة ..ان يكون كل عضو من اعض4
  
 
 .ان يكون كل عضو من اعضاء الفريق غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو االمانة .5
.أن اليكون اي عضو من اعضاء الفريق  قد حرم من مزاولة المهنة خالل الخمس سنوات االخيرة أو 6

 عي نتيجة ارتكابه خطأ مهنيًا أو مخالفة قانونية ذات عالقة بممارسة المهنة .صدر   بحقه حكم جزائي قط
  مراجع جودة التدقيق :

أن يكون حاصال على اجازة سارية المفعول لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات ومسجالً في سجل  .1
يستثنى من أحكام هذا المحاسبين القانونيين االردنيين وفق الحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية ، و 

 البند مراجع جودة التدقيق الشريك في الشركة العالمية التي يعتبر المكتب عضوًا فيها .
أن يكون حاصال على احدى الشهادات المهنية في مجال المحاسبة أو التدقيق من احدى الجمعيات  .2

المحاسبين القانونيين  بها من جمعيةالمهنية للمحاسبين القانونيين أو المدققين المعترف بها دوليًا والمعترف 
 . االردنيين

) سنوات 7) سنوات منها (10ان يتمتع بخبرة عملية في مجال تدقيق الحسابات لمدة التقل عن (  .3
على االقل في مجال تدقيق حسابات المؤسسات التمويلية المشابهة لعمل الصندوق  وان يكون ملمًا 

الصندوق باعمال المؤسسات التمويلية المشابهة لعمل الصندوق ومخاطرها وبالتشريعات التي تحكم عمل 
.  
ان يكون ملما بمعايير التدقيق الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية ومعايير السلوك المهني ومتابعة  .4

  مايستجد منها .
  ان يكون حسن السيرة والسلوك ويتمتع بسمعة مهنية حسنة .  .5
  ان يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو االمانة . .6
حرم من مزاولة المهنة خالل الخمس سنوات االخيرة أو صدر بحقه حكم جزائي قطعي أن اليكون قد   .7

 نتيجة ارتكابه خطأ مهنيًا أو مخالفة قانونية ذات عالقة بممارسة المهنة .
  

 : طريقة السدادسابعا 
 سداد األتعاب ستكون بشكل سنوي بعد تقديم وقبول التقرير السنوي.

 
  


