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 ةمدقم
 نوناقلا رادصإب  "NAQAAE" ةيبرعلا رصم ةيروهمج يف دامتعالاو ميلعتلا ةدوج نامضل ةينطولا ةئيهلا تسسأت
 يسيئر ءزج لثمتي .2007 ماع يف ةرداصلا ةلصلا تاذ حئاوللا اهمظنت يتلا ةيذيفنتلا هتحئالو 2006 ةنسل 82 مقر
 ةدوج ىلع ظافحلاب ،تايلكلاو تاعماجلا لثم ،يلاعلا ميلعتلا يمدقم مايق ةيفيك ةعجارم يف NAQAAE رود نم
 نامض ىلع ميلعتلا يمدقم ةدعاسمل ىرخألا تاداشرإلا نم ةعومجم اًضيأ جتنت NAQAAE  .ةيميداكألا مهريياعم
 ميلعتلا تاسسؤم يف ةرادإلاو ميلعتلا ةدوج نأ نامضل .يلاعلا ميلعتلا يف ةدوجلا ةيلاع ةبرجت ىلع بالطلا لوصح
 ىلع اهب فارتعالاو اهكاردإ يغبني زاجنإلا نم ةيلاعلا تايوتسملاو ريياعملا هذه .ةيملاعلا ةيلاعلا ريياعملل ةبكاوم يلاعلا
 ةطبترملا تاردقلا ءانب تابلطتمو ةينطولا تايولوألا ديدحتل ينفلا معدلا NAQAAE رفوت .ايملاعو ايلحم عساو وحن
 .اهب ىصوملا جماربلا ةيكلم زيزعتو صرفلاب يعولا ةدايزو ،اهب
 
 سيلوبويلهب ةقاطلاو تارايسلا ايجولونكتو ةسدنهلل يلاعلا دهعملاب ةدوجلا نامض ةدحو ءاشنإ مت كلذ ليبس يفو
 .ةدحولا ماهمب مايقلل ةمزاللا تاودألاب ةدحولا زيهجت مت دقو ،ةديدجلا
 
 ىلع ةقفاوملاو ... خيراتب دهعملا ةرادإ سلجم رارق ىلع اءانب ةدوجلا نامض ةدحو ءاشناو سيسأت دامتعا مت امك
 لامكتسال لمعلا ىلع ديكأتلاب صاخلاو فدهتسملا ضرغلا قيقحت فدهب ةدوجلا نامض ةدحول ةيلخادلا ةحئال ةغايص
 .دهعملا ةلاسرو ةيؤرو ؛ةرادإلل يميظنتلا لكيهلا عم قفاوتي امب ةدوجلا نامض ةدحول يميظنتلا لكيهلا
 
 

  



 

 

 :ةيؤرلا
 عمتجملا ةقث بسكل دهعملا ةلاسرو ةيؤر قيقحتل ءادألا مييقت ةمظنأو ميلعتلا ةدوج ريياعم قيبطت يف زيمتلاو ةدايرلا
 .يميلقإلاو ينطولا نييوتسملا ىلع دهعملا يجيرخ يف

 :ةلاسرلا
 ةعجارملا مظن قيبطتو ميلعتلا ةدوج ريياعم ةطشنأ ذيفنت يف امدق يضملل دهعملاب ةدوجلا نامض ةدحو ىعست
 ةيلمعلاب ىقرلل ءادألا ىوتسم عفرل ةيرادإلاو ةيثحبلاو ةيميداكألا تاسرامملا يف رمتسملا نيسحتلاو مييقتلاو ةيلخادلا
 .لمعلا قوس تاجايتحا ىبلي زيمتم جيرخل لصوتلاو دهعملاب ةيميلعتلا

 :فادهألا
 .  "NAQAAE" دامتعالاو ميلعتلا ةدوج نامضل ةينطولا ةئيهلا ريياعم قيبطت  .1
 .اهثيدحتو اهريوطت ةيلاو دهعملل ةيجيتارتسالا فادهالاو ةلاسرلاو ةيؤرلا قيثوت .2
 .ةيعمتجملاو ةيثحبلاو ةيميلعتلا ةطشنالا ةدوج نامض لالخ نم ةيجيتارتسالا هفادهاو دهعملا ةلاسر قيقحت .3
  .دهعملا دامتعاو ميلعتلا ةدوج ةيمهأب دهعملا يبوسنم ةفاك نيب ةدوجلا ةفاقث رشن .4
 .دهعملاب ةدوجلا نامض ماظن ةعباتمو قيبطتل ةلهؤملا رداوكلا دادعإ .5
 تاجرخم قيقحتل ةيميلعتلا جماربلل رمتسملا نيسحتلاو ريوطتلل ةيميداكألا ماسقألل ينفلا معدلا ريفوت .6

  .ةفدهتسملا ملعتلا
 .دهعملا جماربل يميداكألا دامتعالاو ةدوجلا نامض قيقحت معدت يتلا مظنلاو تايلآلاو تاسايسلا حارتقا .7
 .دهعملا لخاد متت يتلا ةطشنألاو تامولعملا قيثوتو تانايبلل ةدعاق ءاشنإ .8
 .ةدوجلا نامض تايلآو مظن لاجم ىف ةددجتملا تامولعملاب دهعملا يبوسنم ديوزت .9

 .اهعم لماعتلل ةيلا كلذكو بالطلا ىواكش ةعباتمو يقلتل ةيلا عضو .10
 .دهعملا جمارب ةفاك يف ةيسفانتلا ةردقلاو زيمتلا ميق ءالعا .11

 :تاصاصتخالاو ماهملا
 

 .ةمكاحلا سلاجملا نم اهقيثوتو ةيذيفنتلا ططخلاو ةيجيتارتسالا اهفادهأ ،ةدحولا ةلاسرو ةيؤر عضو .1
 .ةمكاحلا سلاجملا نم هقيثوتو ةدحولل يرادإلاو يميظنتلا لكيهلا عضو  .2
 سلاجملا نم هقيثوتو ةيميداكأ ريغو ةيميداكألا ةطشنألا لمشيل دهعملاب يلخادلا ةدوجلا نامض ماظن سيسأت  .3

 .ةمكاحلا
 ماسقألا عم قيسنتلا عم دهعملاب ةيميداكأ ريغو ةيميداكألا ةطشنألل ةيلخادلا ةعجارملا ليعفتل تايلآ عضو  .4

 .ةمكاحلا سلاجملا اهقيثوتو ةفلتخملا
 ىلع دهعملاب اهرشنو ةيجيتارتسالا اهفادهأو اهتاياغ ،دهعملا ةلاسرو ةيؤر عضو يف دهعملا ةرادإ ةعباتمو معد  .5

 .عساو قاطن
 .دهعملل ةيجيتارتسالا ةطخلا دادعإ ىلع فارشإلا  .6



 

 

 قيبطتو ةغايصب فيرعتلل سيردتلا ةئيه ءاضعأل ةيبيردتلا تاجايتحالا ىلعً اءانب لمع شرو ميدقت  .7
 مييقتلاو ميلعتلا يف ةثيدحلا مظنلا مادختساو تاررقملاو جماربلا ريرقتو فيصوت لثم ةدوجلا تابلطتم
 .اهريغو

 ةبولطملا جذامنلاب مازتلالا عم ةيجيتارتسالا هفادهأو دهعملا ةلاسر ققحت ةيميلعتلا تاجرخملا نأ نم دكأتلا  .8
 .اهل ددحملا ينمزلا تيقوتلاو

 ينمزلا تيقوتلاو ةبولطملا جذامنلاب همازتلاو دهعملل يتاذلا مييقتلل ةيونسلا ريراقتلا ةعجارمو ةعباتم .9
 .اهل ددحملا

 .ةدحولا ةطشنأ يف ةيبالطلا ةكراشملا ليعفتل ةيلآ عضو  .10
 نم نيصصختملا عم هيبيردت ططخ عضوو نييرادإلاو سيردتلا ةئيه ءاضعأل ةيبيردتلا تاجايتحالا ةسارد  .11

 .مهتاردق ةيمنتل دهعملا جراخ وأ لخاد
 ةبلطلاو مهمكح يف نمو سيردتلا ةئيه ءاضعأ نم دهعملا يبوسنم نيب ةدوجلا ةفاقث رشنل لمع ةطخ عضو  .12

 .نييرادإلاو
 ةيلمعلا ىلع كلذ ساكعنا ىدم مييقتو هريراقت ةعجارمو ةيساردلا جماربلل يجراخلا عجارملا حيشرت ةعباتم  .13

 .ةيميلعتلا
 .دهعملاب ةدوجلا نامض تاعورشم ةعباتم - .14

 :يميظنتلا لكيهلا
 

 نييرادإلاو مهمكح يف نممو سيردتلا ةئيه نم نيزيمتملا ءاضعألا نم ةدحولل يميظنتلا لكيهلا ليكشت متي
 اهمضل ىرخأ ءامسأ رايتخا ةدحولا ريدمل قحيو .دهعملا ةرادإ سلجم نم هقيثوتو دهعملا ديمع نم رارقب بالطلاو
 .ةدحولاب لمعلا تابلطتملً اقفو اهرارقإل ةدوجلل ةماعلا ةنجللا ىلع اهضرعو ةدحولاب لمعلل
 

 :ةدوجلا نامض ةدحول ةماعلا ةنجللا

 ةدوجلا نامض ةدحول ةماعلا ةنجللا سيئر       دهعملا ديمع •
 ةدوجلل ةماعلا ةنجللا سيئر بئان )سيردتلا ةئيه ءاضعأ نم( ةدوجلا نامض ةدحو ريدم •
 ً اوضع   بالطلاو ميلعتلا نوئشل دهعملا ليكو •
 ًاوضع  )سيردتلا ةئيه ءاضعأ نم( ةدحولل ريدم بئان •
 ًاوضع  سيردت ةئيه ءاضعا نم مسق لك نع قسنم •
 ًاوضع    يسارد ىوتسم لك نع بلاط •
 ًاوضع     بالطلا داحتا سيئر •

 
  



 

 

 :يلاتلا يحيضوتلا لكشلل اقفو دهعملاب ةدوجلا نامض ةدحول يميظنتلا لكيهلا لكشتيو

  

  دهعملا ديمع

ةدوجلا نامض ةدحول ةماعلا ةنجللا سيئر

ةدوجلا نامض ةدحو ريدم

ةدوجلا نامض ةدحو ريدم بئان

ماسقالا يلثمم ةدوجلا يقسنم

ةيعرفلا ناجللا

 طيطختلا ةنجل ءادالا ميوقت ةنجل

مالعالا ةنجل يبالطلا معدلاو داشرالا ةنجل

ةيلاملا نوئشلا ةنجل بيردتلا ةنجل ةيراتركسلا



 

 

 :ةدحولاب لمعلا تايلآ

 يتلاو اهفادهأ ققحت يتلا تاسايسلا عضو نع ةلوئسملا ةطلسلا يه دهعملاب ةدوجلا نامض ةدحول ةماعلا ةنجللا
 :يتالاك نمضتت

 تاصاصتخال اديدحتو ةدحولا يف لمعلل يلخادلا ماظنلا دامتعاو عضوو ططخلاو ةماعلا تاسايسلا رارقإ •
 .اهب نيلماعلل

 .ةدحولل ةماعلا ةنجللا نم ةحرتقملا دامتعالاو ةدوجلا ماهم ذيفنتب ةصاخلا ةيعرفلا ناجللا ليكشت دامتعا •
 .ةدحولل ةيرودلا ريراقتلا دامتعا •
 .دهعملاب ةيميلعتلا ةيلمعلا ةمدخل ةيجراخلا تاهجلا عم نواعتلاب تارمتؤمو تاعامتجا دقع •
 نيلماعتملا عم تاقافتالاو دوقعلا دامتعا كلذكو ةدحولاب ةصاخلا ةينفلاو ةيلاملا ،ةيرادإلا حئاوللا دامتعا •

 .ةدحولاب
  .ةدحولاب تآفاكملاو روجألا دامتعا •

  :ةدوجلا نامض ةدحول ةماعلا ةنجللا تاعامتجا

 الو ةدوجلا نامض ةدحول ةماعلا ةنجللا سيئر ةوعد ىلع ءانب رهش لك ةرم ةدحولل ةماعلا ةنجللا عمتجت •
  .سلجملا ءاضعأ فصن نم رثكأ روضحب ٕالا احيحص عامتجالا نوكي

 ةدوجلا نامض ةدحو ريدم لحيو )ةدوجلا نامض ةدحول ةماعلا ةنجللا سيئر( دهعملا ديمع ةسلجلا سأري •
  .هبايغ ةلاح يف هلحم

 سيئر مضي يذلا بناجلا ةفاك حجري تواست اذإف نيرضاحلا ءاضعألا ةيبلغأب سلجملا تارارق ردصت •
  .ةسلجلا

 تاعامتجا روضحل دهعملا جراخ نم سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةداسلا نم رثكا وا صصختم ةفاضتسا زوجي •
 مهتاربخ نم ةدافتسالل كلذو تيوصتلا قح مهل نوكي ٔنا نود دهعملاب ةدوجلا نامض ةدحول ةماعلا ةنجللا
 .كلذ رمالا مزل اذا ميلعتلا ةدوج لاجم يف

 :ةدحولا ريدم نييعت

 .ديدجتلل ةلباق نيماع ةدمل دهعملا ديمع نم رارقب دهعملاب سيردتلا ةئيه ءاضعأ نيب نم ةدحولا ريدم نيعي

 :ةدحولا ريدم ماهمو تاصاصتخا

 ةنجللا تارارقو حئاوللاو نيناوقلا راطأ ىف ةيلاملاو ةيرادإلاو ةينفلا اهنوئش ةرادإو اهرومأ فيرصت ةدحولا ريدم ىلوتي
  :يلاتلاك هتايلوئسمو ةدحولل ةماعلا

 اهردصت يتلا تارارقلا ذيفنت ةعباتمو ةدحولا فادهأ قيقحتل ةعوضوملا ةماعلا ةسايسلا ذيفنت ةعباتم •
 .دهعملاب ةدوجلا نامض ةدحول ةماعلا ةنجللا



 

 

 لاجم يف ةربخلا يوذ نم دهعملاب سيردتلا ةئيه ءاضعأ رايتخاو ةدحولل يميظنتلاو يرادإلا لكيهلا ليكشت •
 .ةدحولا ءاضعأ عيمجل ةيفيظولا ماهملا ديدحتو ريوطتلاو ةدوجلا نامض

 .ةدحولاب لمعلا قيرف ءاضعأبً ايرود عامتجالا •
 .ةدحولاب نيلماعلا ىلع يرادإلاو ينفلا فارشإلا •
 .هطابضناو هماظتنال ةمزاللا تاءارجإلا ذاختاو ةدحولاب لمعلا ءادأ ةعباتم •
 ةدحو يف دهعملا ماسقأ نولثمي نيذلا سيردتلا ةئيه ءاضعأ نم ةدوجلا نامض يقسنم عمً ايرود عامتجالا •

 .ةدوجلا نامض
 .دهعملا ماسقأب ةدوجلا نامض يقسنمل ةيرودلا ريراقتلا ةعجارم •
 .ةدحولل يرادإلا زاهجلا ءاضعأل تآفاكملا فرص حارتقا •
 .هبايغ ةلاح يف ةدحولل ةماعلا ةنجللا سيئر لحم لحي •

 :ةدحولا ريدم بئان نييعت

 ةماعلا ةنجللا سيئر نم رارقب دهعملاب سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةداسلا نيب نم )رثكا وا( ةدحولا ريدم بئان نيعي
  .هبايغ لاح يف هلحم لحيو لامعألا مامٕتا ىف ةدحولا ريدم دعاسيو دهعملاب ةدوجلا نامض ةدحول

 :ةدحولا ريدم بئان ماهمو تاصاصتخا

 .ةيعرفلا ناجللا لمعل ةينمزلا جماربلاو ةيذيفنتلا ةطخلاو ماعلا راطإلا عضو •
 .ددحملا ينمزلا راطإلل اقبط ذيفنتلا ةعباتمو فارشإلا  •
 .تافلملاو قئاثولاو تانايبلا عمج يف ناجللا ءاضعأو ءاسؤر ماهم ليهست •
 .ةفلتخملا ماهملاب ناجللا ءاسؤر فيلكت  •
  .ريوطتلل لمعلا ةطخو يونسلا ريرقتلاو ةيتاذلا ةساردلل يئاهنلاو يئدبملا ريرقتلا دادعإ ىلع فارشإلا  •

 :ةدوجلا يقسنم ماهم

 .ةدوجلا نامض ةدحو و ىنعملا مسقلا نيب ام لاصتالا ةقلح وأ لصولا ةزمه وه •
 . Internal auditing team مسقلاب يلخادلا ميوقتلا قيرف ءاضعأ دحأ وه •
 .دهعملاب ةدوجلا نامض ةدحوب ةصاخلا ةطشنألا عيمج يف كراشي •
 ةيساردلا تاررقملا و جماربلا ريراقت كلذك و مسقلاب ةيساردلا تاررقملا و جماربلا فيصوت عباتي و عجاري •

 .مسقلاب
 .ةدوجلا نامض ةدحو فارشإ تحت ةيلكلل يتاذلا ميوقتلل يونسلا ريرقتلا ةعجارم يف كراشي •
 .ةدوجلا نامض ةدحو اهرقت يتلا لمعلا ةطخلً اقفو مسقلاب ةدوجلا ةفاقث رشن عباتي •
 .ىنعملا مسقلاب ةيبيردتلا تاجايتحالاب ةصاخلا لمعلا ةطخ عجاريو عباتي •

 
 


