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ةرادإلا سلجمل  نزاوتم  لكیھ  ءانب  ىلوألا : ةدعاقلا 

ةرادإلا سلجم  لیكشت  رییاعم 

.نییذیفنتلا1 ریغ  ءاضعألا  نم  ةرادإلا  سلجم  معنةیبلاغ 
.سلجملا2 ءاضعأ  ددع  فصن  ىلع  مھددع  دیزی  الو  نیلقتسم ، ءاضعأ  ةرادإلا  سلجم  معنمضی 

ھب ةطونملا  تایلوئسملاو  ماھملاب  عالطضالل  يفاكلا  تقولا  صیصختو  ھلامعأ  میظنتب  ةرادإلا  سلجم  موقی  نأ  نیعتی 

لامعألا لودجو  ةكرشلا  ةرادإ  سلجم  تاعامتجا  میظنت  أ )

.لقألا3 ىلع  ةنس  عبر  لك  دحاو  عامتجا  دقعی  نأ  ىلع  ًایونس  تاعامتجا  ةتس  نع  لقت  ةرادإلا ال  سلجم  تاعامتجا  معنددع 
.ةثالث4 نع  نیرضاحلا  ددع  لاوحألا  نم  لاح  لك  يف  لقی  الو  ءاضعألا ، ددع  فصن  روضحب  متی  ةرادإلا  سلجم  معنعامتجا 
.سیئرلا5 نم  ةوعدب  ةرادإلا  سلجم  عامتجا  معندقعنی 
.نیوضع6 نم  مدقُم  يباتك  بلط  ىلع  ًءانب  ئراط  ةرادإ  سلجم  عامتجا  دقع  معنةیناكمإ 

ءاضعألا7 ماظتنا  مدع  تالاح  عم  لماعتلا  ةیفیك  نع  ًالضف  ةرادإلا ،  سلجم  تاعامتجا  روضح  ةیلمع  میظنت  يساسألا  ماظنلاو  ةكرشلا  دقع  نمضتی 
.روضحلا معنيف 

لقألا8 ىلع  لمع  مایأ  ةثالث  لبق  ةمزاللا  تامولعملاو  قئاثولاب  ًاززعم  ةددحم  تاعوضومب  سلجملا  لامعأ  لودجب  ةرادإلا  سلجم  ءاضعأ  دیوزت  متی 
.سلجملا عامتجا  معننم 

.عامتجالا9 رضحم  يف  ضارتعالا  اذھ  لیصافت  تبُثت  لودجلا  ىلع  وضع  يأ  ضارتعا  لاح  يفو  هداقعنا ، لاح  لامعألا  لودج  ةرادإلا  سلجم  معنرقی 

ةكرشلا ةرادإ  سلجم  تاعامتجا  رضاحم  ظفحو  قیسنتو  لیجست  ب )

ناكم10 ھب  ًانیبمو  عامتجالا  اھیف  دقع  يتلا  ةنسلل  ةعباتتم  ماقرأب  ةرادإلا  سلجم  تاعامتجا  رضاحم  ھیف  نودت  صاخ  لجس  ةكرشلا  ىدل  رفاوتی 
.ھتیاھنو ھتیادب  ةعاسو  ھخیراتو  معنعامتجالا 

.ةرادإلا11 سلجم  نم  رارق  ىلع  ًءانب  ةكرشلا  يفظوم  نیب  نم  ھنییعت  متی  سلجملا  رس  معننیمأ 

تایلوؤسملاو ماھملل  میلسلا  دیدحتلا  ةیناثلا : ةدعاقلا 

ةیذیفنتلا ةرادإلل  اھضیوفت  متی  يتلا  تایحالصلاو  تاطلسلا  كلذكو  ةیذیفنتلا ، ةرادإلاو  ةرادإلا  سلجم  ءاضعأ  نم  لك  تابجاوو  تایلوئسمو ، ماھم ، لیصفتلاب  ددحت  نأ  ةكرشلا  ىلع  نیعتی 

.ةكرشلا12 ةرادإ  سلجم  نم  ةدمتعملا  حئاوللاو  تاسایسلا  يف  حضاو  لكشب  ةددحم  ةیذیفنتلا  ةرادإلاو  ةرادإلا  سلجم  نم  لك  تایلوئسمو  ماھم  معننإ 
.ةكرشلل13 يساسألا  ماظنلا  يف  حوضوب  ةددحم  ةرادإلا  سلجم  معنتایلوئسم 
.ةدملا14 ةددحم  ریغ  وأ  ةماع  تاضیوفت  رادصإب  سلجملا  موقی  الو  ةقلطملا ، تاطلسلاب  ةكرشلا  يف  فارطألا  نم  ًایأ  درفنی  معنال 
.تاكرشلا15 ةمكوح  دعاوق  يف  ھیلع  صوصنم  وھ  ام  قفو  ھب  ةطونملا  تایلوئسملاو  ماھملاب  ةرادإلا  سلجم  معنموقی 
.تاكرشلا16 ةمكوح  دعاوق  يف  ھیلع  صوصنم  وھ  ام  قفو  ھب  ةطونملا  تایلوئسملاو  تابجاولاب  ةرادإلا  سلجم  سیئر  معنموقی 
.تاكرشلا17 ةمكوح  دعاوق  يف  ھیلع  صوصنم  وھ  ام  قفو  اھب  مازتلالا  بجاولا  تایلوئسملاو  ماھملاب  ةیذیفنتلا  ةرادإلا  معنموقت 

ھب ةطانملا  ماھملا  ءادأ  ىلع  هدعاست  يك  كلذو  ةیلالقتسالاب ، عتمتت  ةصصختم  ناجل  لیكشتب  موقی  نأ  ةرادإلا  سلجم  ىلع  نیعتی 

اھماھم18 دیدحت  مظنلاو  حئاوللا  كلت  نمضتتو  ناجللا ، لیكشت  تاءارجإ  مظنت  يتلا  ةیلخادلا  مظنلاو  حئاوللا  دمتعیو  ةفلتخملا ، ناجللا  ةرادإلا  سلجم  لكشی 
.اھل ةحونمملا  تایحالصلاو  اھلمع  معنةدمو 

.ناجللا19 هذھ  لامعأ  نع  ًالوؤسم  نوكیو  يرود ، لكشب  ناجللا  لمع  ةرادإلا  سلجم  معنعباتی 

بسانملا تقولا  يفو  قیقد  لكشب  تانایبلاو  تامولعملا  ىلع  لوصحلا  ةرادإلا  سلجم  ءاضعأل  حیتت  ةیلآ  عضو  متی  نأ  نیعتی 

لوصحلا20 صاخ  ھجوب  نیلقتسملاو  نییذیفنتلا  ریغ  ةرادإلا  سلجم  ءاضعألو  ماع  ھجوب  ةرادإلا  سلجم  ءاضعأل  حیتت  ةلاعف  ةیلآ  ةكرشلا  ىدل  رفاوتی 
.مھتابجاوب مایقلاو  عالطضالا  نم  مھنكمت  يتلا  ةیساسألا  تانایبلاو  تامولعملا  ةفاك  معنىلع 

ةیذیفنتلا ةرادإلاو  ةرادإلا  سلجم  ةیوضعل  ةءافكلا  يوذ  نم  صاخشأ  رایتخا  ةثلاثلا : ةدعاقلا 



ةمظنملا حئاوللاو  تاسایسلاب  ةقلعتملا  كلتو  ةیذیفنتلا ، ةرادإلاو  ةرادإلا  سلجم  ءاضعأ  بصانمل  تاحیشرتلاب  ةقلعتملا  تایصوتلا  دادعإب  صتخت  ةنجل  لیكشت  ةرادإلا  سلجم  ىلع  نیعتی 
تآفاكملاو تاضیوعتلا  حنمل 

.اھلمع21 بولسأو  ةنجللا  ةیوضع  ةدم  سلجملا  ددحیو  تآفاكملاو ، تاحیشرتلاب  صتخت  ةرادإلا  سلجم  نم  ةقثبنم  ةنجل  معنلیكشت 
.ءاضعأ22 نع 3  تآفاكملاو  تاحیشرتلا  ةنجل  ءاضعأ  ددع  لقی  معنال 
.يذیفنت23 ریغ  وضع  تآفاكملاو  تاحیشرتلا  ةنجل  معنسیئر 
.لقتسم24 ةرادإ  سلجم  وضع  تآفاكملاو  تاحیشرتلا  ةنجل  ءاضعأ  معندحأ 
.تاكرشلا25 ةمكوح  دعاوق  يف  ھیلع  صوصنم  وھ  ام  قفو  اھب  مازتلالا  بجاولا  تایلوئسملاو  ماھملاب  تآفاكملاو  تاحیشرتلا  ةنجل  معنموقت 
.اھتاعامتجا26 رضاحم  نیودت  عم  ةجاحلا ، دنع  كلذكو  ةنس  لك  لقألا  ىلع  ةرم  ةمظتنم  ةروصب  تآفاكملاو  تاحیشرتلا  ةنجل  معنعمتجت 

ةیلاملا ریراقتلا  ةھازن  نامض  ةعبارلا : ةدعاقلا 

ةكرشلا نع  ةدعملا  ةیلاملا  ریراقتلا  ةھازنو  ةمالسب  ةیذیفنتلا  ةرادإلاو  ةرادإلا  سلجم  نم  لك  لبق  نم  ةیباتك  تادھعت  میدقت  متی  نأ  نیعتی 

بناوجلا27 ةفاك  ضرعتست  اھنأو  ةلداعو ، ةمیلس  ةروصب  اھضرع  متی  ةكرشلل  ةیلاملا  ریراقتلا  نأب  ًایباتك  ةكرشلا  ةرادإ  سلجمل  ةیذیفنتلا  ةرادإلا  دھعتت 
.ةدمتعملا ةیلودلا  ةبساحملا  رییاعم  قفو  اھدادعإ  متی  ھنأ  امك  ةیلیغشت ، جئاتنو  تانایب  نم  ةكرشلل  معنةیلاملا 

ةلصلا28 تاذ  ریراقتلا  كلذكو  ةیلاملا  تانایبلا  ةفاك  ةھازنو  ةمالسب  دھعتلا  ةكرشلا  ةرادإ  سلجم  نم  نیمھاسملل  عوفرملا  يونسلا  ریرقتلا  نمضتی 
.ةكرشلا معنطاشنب 

ةیلخادلا ةباقرلا  ةمظنأو  ةیلاملا  ریراقتلا  ةھازنو  ةمالس  نم  دكأتلا  يساسألا  اھرود  نوكی  قیقدتلاب  صتخت  ةنجل  لیكشتب  ةرادإلا  سلجم  موقی  نأ  نیعتی 

.اھلمع29 بولسأو  ةنجللا  ءاضعأ  ةیوضع  ةدم  ةرادإلا  سلجم  ددحیو  قیقدتلاب ، صتخت  ةرادإلا  سلجم  نم  ةقثبنم  ةنجل  معنلیكشت 
.ءاضعأ30 نع 3  قیقدتلا  ةنجل  ءاضعأ  ددع  لقی  معنال 
.لقتسم31 ةرادإ  سلجم  وضع  قیقدتلا  ةنجل  ءاضعأ  معندحأ 
.نییذیفنتلا32 ةرادإلا  سلجم  ءاضعأ  وأ  ةرادإلا  سلجم  سیئر  قیقدتلا  ةنجل  ةیوضع  لغشی  معنال 
.ةیلاملاو33 ةیبساحملا  تالاجملا  يف  ةیلمعلا  ةربخلا  وأ  ةیملعلا و / تالھؤملا  يوذ  نم  لقألا  ىلع  قیقدتلا  ةنجل  ءاضعأ  معندحأ 
.تاكرشلا34 ةمكوح  دعاوق  يف  ھیلع  صوصنم  وھ  ام  قفو  اھب  مازتلالا  بجاولا  تایلوئسملاو  ماھملاب  قیقدتلا  ةنجل  معنموقت 
.اھتاعامتجا35 رضاحم  نیودت  عم  يونس ، عبر  لكشبو  ةنسلا  لالخ  لقألا  ىلع  تارم  عبرأ  ةمظتنم  ةروصب  قیقدتلا  ةنجل  معنعمتجت 
.نییجراخلا36 تاباسحلا  يبقارم  عم  ةیرود  تاعامتجا  قیقدتلا  ةنجل  معندقعت 
.يلخادلا37 ققدملا  عم  ةنسلا  لالخ  لقألا  ىلع  تاعامتجا  ةعبرأ  قیقدتلا  ةنجل  معندقعت 

اھترادا سلجمو  ةكرشلا  نع  يجراخلا  تاباسحلا  بقارم  ةیدایحو  ةیلالقتسا  نم  دكأتلا  نیعتی 

.تاكرشلا38 ةمكوح  دعاوق  يف  درو  ام  قفو  اھترادا  سلجمو  ةكرشلل  يجراخلا  تاباسحلا  بقارم  معننییعت 

ةیلخادلا ةباقرلاو  رطاخملا  ةرادإل  ةمیلس  مظن  عضو  ةسماخلا : ةدعاقلا 

ةكرشلا اھل  ضرعتت  يتلا  رطاخملا  ةعباتمو  سایقو  دیدحت  ىلع  لمعلاب  موقت  رطاخملا  ةرادإل  ةلقتسم  ةدحو  بتكم /  ةرادإ /  ةكرشلا  ىدل  رفاوتی  نأ  نیعتی 

.ةكرشلا39 اھل  ضرعتت  يتلا  رطاخملا  ةفاك  يف  مكحتلاو  ةعباتمو  سایقو  دیدحت  ىلع  لمعلاب  موقت  ةلقتسم  ةدحو  بتكم /  ةرادإ /  ةكرشلا  ىدل  معنرفاوتی 

ةمكوح40 دعاوق  يف  درو  امل  ًاقفو  تاقفصلا  ةعجارمب  موقتو  .رطاخملا  ةرادإل  ةلاعفلا  تاءارجإلاو  ةمظنألا  عضوب  رطاخملا  ةدحو  بتكم /  ةرادإ /  موقت 
معن.تاكرشلا

.ةینفلا41 تاردقلاو  ةینھملا  تاءافكلاب  عتمتت  يتلاو  ةلھؤملا  ةیرشبلا  رداوكلا  رطاخملا  ةدحو  بتكم /  ةرادإل /  رفاوتی  نأ  معنبجی 

42
نم ریبك  ردقب  مھعتمت  نع  ًالضف  رطاخملا ، ةنجلل  ةرشابملا  مھتیعبت  قیرط  نع  ةیلالقتسالاب  رطاخملا  ةدحو  بتكم /  ةرادإ /  ىلع  نومئاقلا  عتمتی 

ضراعت ىلإ  يدؤت  تایحالص  وأ  تاطلس  يأ  وأ  ةیلام  تایحالصو  تاطلس  مھحنم  نود  ھجو  لمكأ  ىلع  مھماھمب  مایقلا  لجأ  نم  كلذو  تایحالصلا 
.يباقرلا مھرود  عم 

معن

لمحتل ةكرشلا  ةعزن  عم  قستی  امب  كلذو  رطاخملا ، ةرادإل  حئاوللاو  تاسایسلا  عضو  يساسألا  اھرود  نوكی  رطاخملا  ةرادإب  صتخت  ةنجل  لیكشتب  موقی  نأ  ةرادإلا  سلجم  ىلع  نیعتی 
رطاخملا

.اھلمع43 بولسأو  ةنجللا  ءاضعأ  ةیوضع  ةدم  سلجملا  ددحیو  رطاخملا ، ةرادإب  صتخت  ةرادإلا  سلجم  نم  ةقثبنم  ةنجل  معنلیكشت 
.ءاضعأ44 نع 3  رطاخملا  ةنجل  ءاضعأ  ددع  لقی  معنال 
.ةنجللا45 هذھ  يف  ًاوضع  نوكی  نأ  ةرادإلا  سلجم  سیئرل  زوجی  الو  نییذیفنتلا ، ریغ  ءاضعألا  نم  رطاخملا  ةنجل  معنسیئر 
.تاكرشلا46 ةمكوح  دعاوق  يف  ھیلع  صوصنم  وھ  ام  قفو  اھب  مازتلالا  بجاولا  تایلوئسملاو  ماھملاب  رطاخملا  ةنجل  معنموقت 
.اھتاعامتجا47 رضاحم  نیودت  عم  ةنسلا  لالخ  لقألا  ىلع  تارم  عبرأ  رطاخملا  ةنجل  معنعمتجت 

خیراتلاعقوتملاقیبطتلاةداملا#
تاحاضیالاعقوتملا



اھیدل ةیلخادلا  ةباقرلاو  طبضلا  ةمظنأ  ةیافك  ىدم  نم  دكأتت  نأ  ةكرشلا  ىلع  نیعتی 

.ةكرشلا48 ةطشنأ  عیمج  لمشت  ةیلخاد  ةباقرو  طبض  ةمظنأ  ةكرشلا  ىدل  معنرفاوتی 
49(. Four Eyes Principles  ) ةجودزملا ةباقرلا  ةیلمعل  يلخادلا  طبضلا  ئدابم  ةكرشلل  يمیظنتلا  لكیھلا  معنسكعی 

سلجم50 ةیعبتلابو  قیقدتلا  ةنجل  عبتتو  ةماتلا ، ةینفلا  ةیلالقتسالاب  عتمتت  يلخادلا  قیقدتلل  ةدحو  بتكم /  ةرادإ /  ءاشنإب  موقت  نأ  ةكرشلا  ىلع  نیعتی 
معن.ةرادإلا

.قیقدتلا51 ةنجل  حیشرت  ىلع  ًءانبو  ةرادإلا  سلجم  لبق  نم  يلخادلا  قیقدتلا  ةدحو  بتكم /  ةرادإ /  ریدم  نییعت  معنمتی 
.يلخادلا52 قیقدتلا  ةدحو  بتكم /  ةرادإ /  تایلوئسمو  ماھم  دیدحتب  ةرادإلا  سلجم  معنموقی 

دعاوق53 يف  درو  ام  قفو  ةكرشلا  يف  ةقبطملا  ةیلخادلا  ةباقرلا  مظنل  ًامییقتو  ةعجارم  نمضتی  ریرقت  دادعإب  يلخادلا  قیقدتلا  ةدحو  بتكم /  ةرادإ /  موقت 
.تاكرشلا معنةمكوح 

متیو54 ( Internal Control Report  ) نأشلا اذھ  يف  ریرقت  دادعإو  ةكرشلا  يف  ةیلخادلا  ةباقرلا  مظن  ةعجارمو  مییقتب  مایقلل  لقتسم  قیقدت  بتكم  فیلكت 
.يونس لكشب  ھب  ةئیھلا  معنةافاوم 

نم55 لك  ةافاوم  متی  نأ  ىلع  تاونس ، ثالث  لك  يرود  لكشب  كلذو  يلخادلا  قیقدتلا  ةدحو  بتكم /  ةرادإ /  ءادأ  مییقتو  ةعجارمب  رخآ  قیقدت  بتكم  موقی 
.ریرقتلا اذھ  نم  ةخسنب  ةرادإلا  سلجمو  يلخادلا  قیقدتلا  معنةنجل 

ةیقالخألا میقلاو  ينھملا  كولسلا  زیزعت  ةسداسلا : ةدعاقلا 

ةیقالخألا میقلاو  ينھملا  كولسلا  تاددحمو  رییاعم  ىلع  لمتشی  لمع  قاثیم  عضو  ةكرشلا  ىلع  نیعتی 

.تاكرشلا56 ةمكوح  دعاوق  يف  اھیلع  صوصنملا  رییاعملاو  تاددحملا  ىلع  لمتشی  ةكرشلا  يف  لمع  قاثیم  معنعضو 

اھعم لماعتلاو  اھتجلاعم  بیلاسأو  حلاصملا  ضراعت  تالاح  نم  دحلا  نأشب  تایلآو  تاسایس  عضو  ةرادإلا  سلجم  ىلع  نیعتی 

.تاكرشلا57 ةمكوح  دعاوق  يف  ھیلع  صوصنم  وھ  ام  قفو  حلاصملا  ضراعت  نأشب  ةسایس  ةرادإلا  سلجم  ىدل  معنرفاوتی 
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اذھب قفریو  اھیف ، ةیصخش  ةحلصم  ةرادإلا  سلجم  ءاضعأ  دحأل  نوكی  يتلا  دوقعلاو  لامعألا  نع  ةماعلا  ةیعمجلا  غالبإب  ةرادإلا  سلجم  سیئر  موقی 
وأ ةماعلا  ةیعمجلل  ریرقت  مدقیل  رامثتسا ، راشتسم  وأ  لوصأ  موقم  لثم  لقتسم  ریبخ  فیلكتب  ةكرشلا  موقتو  .تاباسحلا  بقارم  نم  ریرقت  غالبإلا 
يأ يف  نیفرطلا  نم  لك  ھبجومب  لخدی  بیترت  يأ  وأ  اھب ، ةقالع  وذ  فرط  يأو  ةكرشلا  نیب  ةقفص  يأ  نأشب  لاوحألا -  بسح  ةرادإلا -  سلجم 

.ةكرشلا لوصأ  يلامجإ  نم  رثكا  وأ  لداعت 10 % بیترتلا  وأ  ةقفصلا  ةمیق  تناك  ىتم  ھل ، ًالیومت  مدقی  وأ  لصأ  وأ  عورشم 

معن

بسانملا تقولا  يفو  قیقد  لكشب  ةیفافشلاو  حاصفإلا  ةعباسلا : ةدعاقلا 

فافشلاو قیقدلا  حاصفإلاو  ضرعلا  تایلآ  عضو  ةرادإلا  سلجم  ىلع  نیعتی 

.تاكرشلا59 ةمكوح  دعاوق  يف  درو  امل  ًاقفو  حاصفالاو  ضرعلا  تایلآ  ةرادإلا  سلجم  معنعضی 
.ةیذیفنتلا60 ةرادإلاو  ةرادإلا  سلجم  ءاضعأ  تاحاصفإب  ًاصاخ  ًالجس  عضت  نأ  ةكرشلا  ىلع  معننیعتی 
.نیرمثتسملا61 نوئش  مظنت  ةدحو  ةكرشلا  ئشنت  نأ  معنبجی 

حاصفالا تایلمع  يف  ریبك  لكشب  اھیلع  دامتعالاو  تامولعملا ، ایجولونكتل  ةیساسألا  ةینبلا  ریوطت  ةكرشلا  ىلع  نیعتی 

.تاكرشلا62 ةمكوحل  صصخم  مسق  ةكرشلل  ينورتكلالا  عقوملا  ىلع  معنرفاوتی 

.نیمھاسملا قوقح  مارتحا  ةنماثلا : ةدعاقلا 

مھتایوتسم نع  رظنلا  ضغب  نیمھاسملا  ةفاك  نیب  ةاواسملاو  ةلادعلا  نامضل  كلذو  نیمھاسملل ، ةماعلا  قوقحلا  ةیامحو  دیدحتب  ةكرشلا  موقت  نأ  نیعتی 

قفو63 زییمت ، يأ  نود  مھقوقحل  نیمھاسملا  عیمج  ةسرامم  نامضل  ةمزاللا  طباوضلاو  تاءارجإلا  ةیلخادلا  اھحئاولو  ةكرشلل  يساسألا  ماظنلا  نمضتی 
.تاكرشلا ةمكوح  دعاوق  يف  درو  معنام 

نیمھاسملاب ةصاخلا  تانایبلل  ةرمتسملا  ةعباتملاو  ةقدلا  ةاعارم  ةكرشلا  ىلع  نیعتی 

.مھل64 ةكولمملا  مھسألا  ددعو  مھنطومو  مھتایسنجو  نیمھاسملا  ءامسأ  ھیف  دیقت  ةصاقملا  ةلاكو  ىدل  ظفحی  ةكرشلاب  صاخ  لجس  معنرفاوتی 
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وأ65 تادنسلا  عونو  ددعو  مھنطومو ، مھتایسنجو  كوكصلا  وأ  تادنسلا  ةلمح  ءامسأ  ھیف  نودت  ةصاقملا  ةلاكو  ىدل  ظفحی  ةكرشلاب  صاخ  لجس  رفاوتی 
.ھنم ةعوفدملا  ةمیقلاو  مھنم  لكل  ةكولمملا  خیراتلاالكوكصلا 

عقوتملا

لماعتت ال 
ةكرشلا
تادنسلاب
وأ
كوكصلا

ةیامحلا66 تاجرد  ىصقأل  ًاقفو  ةروكذملا  تالجسلا  يف  ةدراولا  تانایبلا  عم  لماعتلا  متیو  نیمھاسملا ، تالجس  ىلع  عالطالا  نیمھاسملل  ةكرشلا  حیتت 
.ةمظنم ةیباقر  طباوضو  تامیلعت  نم  اھنع  ردصی  امو  ةیذیفنتلا  ھتحئالو  ةئیھلا  نوناق  عم  ضراعتی  امب ال  كلذو  معنةیرسلاو ،

ةكرشلا تایعمجب  ةصاخلا  تاعامتجالا  يف  تیوصتلاو  ةكراشملا  ىلع  نیمھاسملا  عیجشتب  موقت  نأ  ةكرشلا  ىلع  نیعتی 

.ةقالعلا67 تاذ  تامیلعتلاو  حئاوللاو  نیناوقلاو  تاكرشلا  ةمكوح  دعاوق  يف  درو  ام  قفو  نیمھاسملل  ةماعلا  ةیعمجلا  تاعامتجا  میظنت  معنمتی 
.ةمكوحلا68 دعاوقل  ًاقفو  ةبولطملا  دونبلا  نم  ىندألا  دحلا  ةماعلا  ةیعمجلا  لامعأ  لودج  دونب  معننمضتت 

نیمھاسملل ةماعلا  تاعامتجالا  يف  تیوصتلا  ةیلآ 

.تیوصتلا69 رظح  ىلإ  يدؤت  قئاوع  ةیأ  عضو  نود  تیوصتلا  قح  اوسرامی  نأ  نیمھاسملا  ةفاكل  ةصرفلا  حیتت  نأ  ةكرشلا  ىلع  معنبجی 

حلاصملا باحصأ  رود  كاردإ  ةعساتلا : ةدعاقلا 

حلاصملا باحصأ  قوقح  ةیامح  لفكت  يتلا  تاسایسلاو  مظنلا  عضت  نأ  ةكرشلا  ىلع  نیعتی 

ىلع70 مھلوصح  حیتتو  حلاصملا ، باحصأ  قوقحب  فارتعالاو  ةیامحلا  لفكت  يتلا  تاءارجالاو  دعاوقلا  ىلع  لمتشت  ةسایس  ةكرشلا  ىدل  رفاوتی 
.تاكرشلا ةمكوح  دعاوق  يف  درو  ام  قفو  مھقوقح  نم  يأ  كاھتنا  لاح  يف  معنتاضیوعت 

.ةیدایتعالا71 ةكرشلا  تاطاشن  يف  لخدت  يتلا  تاقفصلاو  دوقعلا  يف  ھلماعت  لالخ  نم  ةزیم  ةیأ  ىلع  حلاصملا  باحصأ  نم  يأ  لصحی  معنال 

رماوأ72 وأ  تاصقانملا  لالخ  نم  كلذو  ةفلتخملا ، اھعاونأب  تاقفصلاو  دوقعلا  ھیسرتل  ةحضاو  ةیلآ  نمضتت  ةیلخاد  حئاولو  تاسایس  ةكرشلا  ىدل  رفاوتی 
.ةیلآلا كلت  نع  لماك  لكشب  حاصفإلا  متیو  ةفلتخملا ، معنءارشلا 

ةفلتخملا ةكرشلا  ةطشنأ  ةعباتم  يف  ةكراشملا  ىلع  حلاصملا  باحصأ  عیجشت  ىلع  لمعلاب  موقت  نأ  ةكرشلا  ىلع  نیعتی 

عم73 قفتی  امبو  اھطاشن ، ةعباتم  ىلع  مھثحو  ةكرشلاب  حلاصملا  باحصأ  تاماھسإ  نم  ىوصقلا  ةدافتسالا  لفكت  رطأو  تایلآ  ةكرشلا  ىدل  رفاوتی 
.تاكرشلا ةمكوح  دعاوق  يف  درو  ام  قفو  لمكألا  ھجولا  ىلع  اھحلاصم  معنقیقحت 

ءادألا نیسحت  عیجشت  ةرشاعلا : ةدعاقلا 

رمتسم لكشب  ةیبیردت  تارودو  جمارب  ىلع  ةیذیفنتلا  ةرادإلاو  ةرادإلا  سلجم  ءاضعأ  نم  لك  لوصح  حیتت  يتلا  تایلآلا  عضوب  ةكرشلا  موقت  نأ  نیعتی 

ةمكوح74 دعاوق  يف  درو  ام  قفو  ةیذیفنتلا  ةرادإلاو  ةرادإلا  سلجم  ءاضعأ  نم  لكل  ةیبیردتلا  بناوجلاب  مامتھالا  حیتت  يتلا  تایلآلا  ةكرشلا  ىدل  رفاوتی 
معن.تاكرشلا

ةیذیفنتلا ةرادإلاو  ةرادإلا  سلجم  ءاضعأ  نم  وضع  لك  ءادأو  لكك ، ةرادإلا  سلجم  ءادأ  مییقتل  تایلآو  مظن  عضوب  ةكرشلا  موقت  نأ  نیعتی 

.يرود75 لكشب  ةیذیفنتلا  ةرادإلاو  ةرادإلا  سلجم  ءاضعأ  نم  وضع  لك  ءادأ  مییقتل  تایلآو  مظن  ةكرشلا  ىدل  معنرفاوتی 

لكشب76 كلذو  ةیذیفنتلا  ةرادإلاو  ةرادإلا  سلجم  مییقتل  ( Key Performance Indicators-KPIs  ) ةیعوضوم ءادأ  تارشؤم  ةكرشلا  ىدل  رفاوتی 
.تاكرشلا ةمكوح  دعاوق  يف  درو  ام  قفو  معنيونس 

فادھألا قیقحت  ىلع  مئادلا  لمعلا  لالخ  نم  كلذو  ةكرشلا ، يف  نیلماعلا  ىدل  ( Value Creation  ) ةیسسؤملا میقلا  قلخ  ةیمھأ  ىلع  رمتسم  لكشب  دیكأتلا  ةرادإلا  سلجم  ىلع  نیعتی 
ةمكوحلا دعاوق  ةصاخو  تامیلعتلاو  نیناوقلاب  مازتلالاو  ءادألا ، تالدعم  نیسحتو  ةكرشلل ، ةیجیتارتسالا 

قفو77 ةیسسؤملا  میقلا  قلخو  ةكرشلل  ةیجیتارتسالا  فادھألا  قیقحت  يف  دعاست  ( Integrated Reports  ) ةلماكتملا ریراقتلا  مظن  ةكرشلا  ىدل  رفاوتی 
.تاكرشلا ةمكوح  دعاوق  يف  درو  معنام 

ةیعامتجالا ةیلوؤسملا  ةیمھأ  ىلع  زیكرتلا  رشع : ةیداحلا  ةدعاقلا 

عمتجملا فادھأو  ةكرشلا  فادھأ  نم  لك  نیب  نزاوتلا  قیقحت  لفكت  ةسایس  عضول  ىعست  نأ  ةكرشلا  ىلع 

ىلع78 ةسایسلا  كلت  لمعت  نأو  اھقیقحتل ، عمتجملا  ىعسی  يتلا  فادھألاو  ةكرشلا  فادھأ  نیب  نزاوتلا  قیقحت  ىلإ  فدھت  ةسایس  ةكرشلا  ىدل  رفاوتی 
.تاكرشلا ةمكوح  دعاوق  يف  درو  ام  قفو  ھیف ، اھطاشن  لوازت  يذلا  عمتجملل  ةیداصتقالاو  ةیعامتجالاو  ةیشیعملا  فورظلا  معنریوطت 
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يعامتجالا لمعلا  لاجم  يف  ةلوذبملا  ةكرشلا  دوھج  زاربإ  ىلع  دعاست  يتلا  تایلآلاو  جماربلا  عضول  ىعست  نأ  ةكرشلا  ىلع 

.تاكرشلا79 ةمكوح  دعاوق  يف  درو  ام  قفو  يعامتجالا ، لمعلا  لاجم  يف  ةكرشلا  رود  زاربإ  ىلع  لمعت  جماربو  ةددحم  تایلآ  ةكرشلا  ىدل  معنرفاوتی 
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