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 أفضم انمثادئ نإلجراءات انرقاتية 
 عهى انمؤسسات اندونية

 مقدمة

 
َزُ دتىًَ ادلؤسسبد اٌذوٌُخ ثشىً أسبسٍ ثىاسـخ األِىاي اٌؼبِخ ِٓ خالي 

وٌألعهضح اٌشلبثُخ اٌؼٍُب دوسًا أسبسًُب يف . ادلسبمهبد أو اٌؼّبٔبد ِٓ اٌذوي األػؼبء 
وجتضَ أْ األٔظّخ اٌشلبثُخ , ادلؤسسبد اٌذوٌُخ رـجُك احلىُ اجلُذ وادلسبءٌخ واٌشفبفُخ يف 

اجلُذح وادلٕظّخ ثشىً عُذ وادلسزمٍخ سىف ُرسبُ٘ يف اٌشلبثخ ثـشَمخ افؼً وثشفبفُخ أوضش 
ػًٍ رٍه ادلؤسسبد وهبزٖ اٌـشَمخ ُرسبُ٘ رٍه األعهضح اٌشلبثُخ اٌؼٍُب يف فؼبٌُخ والزظبدَخ 

 .ووفبءح رٍه ادلؤسسبد 
 

اػ  أفؼً ادلجبدا ٌإلعشاءاد اٌشلبثُخ ػًٍ ادلؤسسبد ومت وػغ رؼشَف  إلَغ
 :اٌذوٌُخ 

ادلؤسسخ اٌذوٌُخ ٍ٘ ػجبسح ػٓ ِٕظّخ ُأٔشئذ مبؼب٘ذح أو ثذوهنب حبُش َزىىْ 
اػؼبئهب ِٓ دوٌزٌن  فأوضش أو ووبالد ؽىىُِخ أو اجلهبد ادلّىٌخ ِٓ اٌمـبع اٌؼبَ 

ُِشالجخ  اجل  .٘بد احلىىُِخ اٌؼٍُب وؽُش رىىْ ادلٕفؼخ ادلبٌُخ ادلشزشوخ حتذ 
  

ولذ َىىْ اٌغشع ِٓ ِضً رٍه ادلؤسسبد اٌذوٌُخ ٘ى حتمُك اٌزؼبوْ اٌذورل فُّب 
وميىٓ . َزؼٍك ثبٌزؼبًِ ِغ ِسبئً ذلب ؿبثغ الزظبدٌ وفين واعزّبػٍ وصمبيف وإٔسبين 

حتمُك رٌه ِٓ خالي اٌزؼبوْ يف رلبي اٌسٍـخ واألِٓ واألحببس اٌؼٍُّخ واٌجُئخ أو ِٓ 
 .ي ادسان لُّخ ادلشبسَغ اٌفُٕخ واأللزظبدَخ وادلبٌُخ واألعزّبػُخ ادلشزشوخ خال

 
وَزفك يف اٌشأٌ  أػؼبء ِٕظّخ األٔزىسبٌ ثأْ ادلسبءٌخ واٌشفبفُخ يف ػذد ِٓ 

ادلؤسسبد اٌذوٌُخ ال رزىافك ثشىً وبًِ ِغ ِؼبًَن اإلداسح اجلُذح وثأْ اإلعشاءاد اٌشلبثُخ 
وٌُىؽظ يف ػذد إٌّبرط أْ اإلعشاءاد اٌشلبثُخ ُوػؼذ . وْ ٌُسذ دائًّب وّب جيت اْ ره

لجً ػذح سٕىاد يف فزشح وبْ اٌزشوُض اوضش ػًٍ اصلبػ البِخ اٌزؼبوْ اٌذورل أوضش ِٓ 
أطجؼ اٌؼًّ , ٌزٌه  حووٕزُظ. ػّـبْ اٌزؼّك يف اإلٔفبق اٌفؼبي وادلمزظذ ٌٍّبي اٌؼبَ 
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وأطجؾذ احلسبثبد وػٍُّخ ادلشاعؼخ , ح ثبٌظالؽُبد واإلعشاءاد اٌشلبثُخ ػذمي اٌفؼبرل
 .ُرشوض ػًٍ ػٍُّخ ادلىاصٔخ أوضش ِٓ إلٕبع اٌؼبِخ أْ األِىاي ُطشفذ حبىّخ وثشفبفُخ 

 
ورؼزمذ ِٕظّخ اإلٔزىسبٌ أْ اٌشلبثخ اخلبسعُخ اٌفؼبٌخ ٍ٘ اؽذ اٌؼىاًِ احلبمسخ يف 

.  حتمُك رٌه اذلذف اإلداسح اجلُذح وأْ أػؼبء ِٕظّخ األٔزىسبٌ لذ ُػُٕىا  ٌٍّسبمهخ يف
وثٕبء ػًٍ رٌه رىٌذ ِٕظّخ األٔزىسبٌ وّغّىػخ واألعهضح اٌشلبثُخ اٌؼٍُب وأفشاد ِهّخ 

رؼضَض اإلعشاءاد اٌشلبثُخ اٌيت رشغغ اٌشلبثخ ػًٍ ادلؤسسبد اٌذوٌُخ ثىاسـخ  األعهضح 
٘ب اٌشلبثُخ اٌؼٍُب ؽُش رزؼشف رٍه األعهضح  ػًٍ جتشثخ رٍه ادلؤسسبد ورسزمً يف ٔظبَ

 .ورٕفز ػٍُّخ اٌشلبثخ ػًٍ ادلبي اٌؼبَ 
 

 :َ أٔشئذ ِٕظّخ األٔزىسبٌ رلّىػخ ػًّ ثبٌظالؽُبد اٌزبٌُخ 2001يف ػبَ 
 

أدسان أمهُخ أْ األعهضح اٌشلبثُخ اٌؼٍُب ُوعذد ِٓ أعً إجيبد واحملبفظخ ػًٍ سلبثخ ِٕبسجخ 
سبٌ اٌسبثغ ػشش ػًٍ ووافك ِؤدتش اإلٔىى. ٌٍّىاسد ادلبٌُخ اٌيت رذَش٘ب ِؤسسبد دوٌُخ 

ِىاطٍخ اٌؼًّ ثزىفًن  إسشبداد ؽىي اإلعشاءاد اٌشلبثُخ ادُلىطً هبب ٌٍّؤسسبد اٌذوٌُخ 
 .ورىػُؼ إػبيف ؽىي رـجُك ادلؼبًَن اٌشلبثُخ دلشاعؼخ ِضً رٍه ادلؤسسبد 

 
ومت إػذاد ادلجبدا اٌزبٌُخ ِٓ أعً احلظىي ػًٍ افؼً اإلعشاءاد اٌشلبثُخ ػًٍ 

اٌذوٌُخ ِٓ لجً رلّىػخ ػًّ اٌشلبثخ ػًٍ ادلؤسسبد اٌذوٌُخ واٌيت سُُمش٘ب ِؤدتش ادلؤسسبد 
وُاػذد رٍه ادلجبدا ٌىٍ . َ 2004األٔزىسبٌ ػٕذ أؼمبد ِؤدتشٖ اٌسبثغ ػشش يف  اٌؼبَ 

ُرسزخذَ ِٓ لجً األعهضح اٌشلبثُخ اٌؼٍُب وادلؤسسبد اٌذوٌُخ وادلّضٍُبد اٌىؿُٕخ دلضً رٍه 
 .اد ادلؤسسبد واحلىىَ
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 ( 1 )انمهحق رقم 

  ِضبي ألفؼً لىاػذ رـجُك اٌشلبثخ ػًٍ ادلؤسسبد اٌذوٌُخ 
 

  ( 2 )انمهحق رقم 

 ِؼغُ ادلظٍؾبد 
 
 

  
  
  
    

 
  

  مثادئ أفضم اإلجراءات انرقاتية مثادئ أفضم اإلجراءات انرقاتية 
  عهى انمؤسسات اندونيةعهى انمؤسسات اندونية
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 انفصم األول
 انمثادئ األساسية ألفضم اإلجراءات انرقاتية  

 عهى نهمؤسسات اندونية

 
 :ادلببدئ 

جيت أْ رؼّٓ اإلعشاءاد  اٌشلبثُخ ػًٍ ادلؤسسبد , ِٓ أعً أْ رىىْ فؼبٌخ 
 :اٌذوٌُخ أْ 

وً ادلؤسسبد اٌذوٌُخ ادلّىٌخ أو ادلذػىِخ ثبدلبي اٌؼبَ جيت أْ ختؼغ ٌٍشلبثخ  1
ثىاسـخ األعهضح اٌشلبثُخ اٌؼٍـُب ، ِٓ أعً رؼضَض اإلداسح اجلُذح واٌشفبفُخ وادلسبءٌخ  

 :ْ ادلشاعغ اخلبسعٍ وأْ َىى

 2  ِسزمً ثشىً وبًِ ػٕذ رٕفُز اٌؼٍُّخ اٌشلبثُخ. 

ٌذَخ طالؽُخ وبفُخ ٌزٕفُز اٌؼٍُّخ اٌشلبثُخ وثـشَمخ رفٍ ثأفؼً رـجُك ٌٍشلبثخ ػًٍ  3
 .ادلبي اٌؼبَ  

 .ُرىفش ٌٍّشاعغ ِىاسد ِبٌُخ وبفُخ ٌزٕفُز اٌؼٍُّخ اٌشلبثُخ  4

ئظ اٌؼٍُّخ اٌشلبثُخ إذل اٌذوي األػؼبء وِؼين ثٗ ٌذَٗ احلك يف وزبثخ رمشَش ؽىي ٔزب 5
 .اذلُئخ أو اذلُئبد اإلداسَخ 

 .أْ َسزىيف ادلشاعغ ادلؼبًَن ادلهُٕخ واألخاللُخ راد اٌظٍخ  6

 .َزُ رؼٌُن ادلشاعغ ثـشَمخ طشحيخ وػبدٌخ ورزّزغ ثبٌشفبفُخ  7
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 تعقية عهى أفضم 

 اندونية تانمثادئ نإلجراءات انرقاتية عهى انمؤسسا

 
جيب أٌ ختضع كم ادلؤصضبث اندونٍت ادلًىنت أو ادلدعىيت ببدلبل انعبو جيب أٌ ختضع كم ادلؤصضبث اندونٍت ادلًىنت أو ادلدعىيت ببدلبل انعبو : : ادلبدأ األول ادلبدأ األول 

  نتعزٌز اإلدازة اجلٍدة وانشفبفٍت وادلضبءنتنتعزٌز اإلدازة اجلٍدة وانشفبفٍت وادلضبءنت, , نسقببت األجهزة انسقببت انعهٍب نسقببت األجهزة انسقببت انعهٍب 

 

ادلؤسسخ اٌذوٌُخ ٍ٘ عهبص ِسزمً ِسؤوي ػٓ وػغ اٌمىاػذ واألؽىبَ مبب   1/1
فهٍ ُأٔشئذ , ختزٍف ادلؤسسبد اٌذوٌُخ يف رىىَٕهب .َخ فُهب اإلعشاءاد اٌشلبة

ثشىً منىرعٍ مبىعت اٌمىأٌن اٌذوٌُخ وغهخ ِؼزشف هبب لبٔىًُٔب ولذ رشرجؾ 
ورزىىْ اذلُئخ اإلداسَخ ِٓ شلضٌٍن . ثبٌزضاِبد ػذَذح مبىعت لىاػذ٘ب اٌزأسُسُخ 

ػذ ٌىً اٌذوي األػؼبء َمشسوْ ِضً رٍه اٌمىاػذ واٌيت ِٓ ػّٕهب اٌمىا
. واحملبسجخ وأَؼب ادلشاعؼخ  حواٌٍىائؼ ادلبٌُخ اٌيت رشًّ اإلداسح ادلبٌُخ وادلُضاين

ورمىَ اإلداسح مبهبَ اإلداسح اٌُىُِخ ٌٍّؤسسبد اٌذوٌُخ ػّٓ ٔــبق 
 .اٌظالؽُبد اٌزٌ وػؼزٗ اٌسٍـخ اٌزششَؼُخ 

جيت أْ رؼّٓ اإلعشاءاد اٌشلبثُخ ٌٍّؤسسبد اٌذوٌُخ أْ ِشاعؼخ رٍه  1/2
ويف ٔفس اٌىلذ جيت أْ رؼىس . ادلؤسسبد َزُ رأدَزهب ثـشَمخ فؼبٌخ ووفئخ 

رٍه اإلعشاءاد اٌشلبثُخ دائًّب اال٘زّبِبد احلمُمُخ اٌؼذَذح ٌٍذوي األػؼبء ِضً 
 .ادلؼبٍِخ ادلُّضح ٌٍذوي إٌبُِخ وّب رمشسٖ لىاػذ ادلؤسسبد اٌذوٌُخ

ا ثئسزّشاس ِب إرا وبْ رـىس ادلٕشأح جيت ػًٍ ادلؤسسخ اٌذوٌُخ وادلشاعغ أْ َمُُ    1/3
َزـٍت رغًُنًا يف إعشاءاد ادلشاعؼخ ، ويف ؽبٌخ أْ ٔـبق أو رىىَٓ ادلؤسسخ 

اٌذوٌُخ رغًن رغًُنًا أسبسًُب فئْ إعشاءاد ادلشاعؼخ جيت أْ رؼغ يف اإلػزجبس وثىً 
 .ؽشص رـىَش إعشاءاد ِشاعؼزهب وزٌه 
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ثشىً ميىٕهب ِٓ دػُ ادلؤسسبد اٌذوٌُخ يف ُوػؼذ األعهضح اٌشلبثُخ اٌؼٍُب      1/4
سؼُهب ٌزىفًن اإلداسح اجلُذح واٌشفبفُخ وادلسبءٌخ وَُؼضي ٘زا اذل اسزمالذلب 

ػًٍ ادلذي اٌـىًَ ثزىفًن ٔفس اٌؼّبْ ػًٍ ادلسزىي  ااٌزششَؼٍ واٌزضاِبرٗ
ِخ و ٌذي األعهضح اٌشلبثُخ اٌؼٍُب اخلربح  اٌىبفُخ ٌزؾذد ثؼٕبَخ ؽبعخ اٌؼب. اٌىؿين

واٌمُّخ ادلؼبفخ ٌٍّؤسسخ اٌذوٌُخ ِٓ . ٌزٍمٍ ِؼٍىِبد ذلب طٍخ ثبدلسبئً ادلبٌُخ
ػٍُّخ اٌشلبثخ ادلٕفزح ثىاسـخ عهبص سلبيب ِب سىف َىىْ ػًّ سلبيب ِىؽذ 

 . َشًّ عىأت األداء 
. ِٓ اٌـجُؼٍ أْ َمىَ عهبص سلبيب واؽذ ثزٕفُز اٌؼٍُّخ اٌشلبثُخ ثفؼبٌُخ أوضش     1/5

و ادلؤسسخ اٌذوٌُخ وخظىطًب ػٕذِب رمىَ اٌذوي األػؼبء ثئٔشبء وٌىٓ ِغ زل
ثشاِظ وجًنح فُجذو ِٓ ادلٕبست أْ َمىَ عهبصَٓ سلبثٌُن أو اوضش ثزٕفُز ادلهّخ 

وثٕبء ػًٍ رٌه لذ رمىَ اٌذوي األػؼبء ثزؼٌُن رلٍس ٌٍّشاعؼٌن . اٌشلبثُخ 
وٌُخ وجًنح عذًا فّٓ ويف ؽبٌخ أْ رىىْ ادلؤسسخ اٌذ. ٌزٕفُز اٌؼٍُّخ اٌشلبثُخ 

 ادلؼمىي رؼٌُن رلٍس ػبَ ٌٍّشاعؼٌن  وّب ٘ى احلبي يف ٔظبَ األُِ ادلزؾذح

وَؼين ٌٍّؤسسخ اٌذوٌُخ رؼٌُن عهبص سلبيب واؽذ أْ اإلعشاءاد اٌشلبثُخ سىف  1/6
وَُؾمك اجلهبص اٌشلبيب . رزّزغ ثشٍء ِٓ ادلشؤخ وثىسبئً ارظبي غًن ِؼمذح 

وىْ مبمذوس ادلشاعغ اٌمُبَ مبهّخ أورب أو الً يف دساَخ واسؼخ ٌٍّؤسسخ وسٍ
ويف ٔفس اٌىلذ . ثالدٖ و٘زا َؼين أْ ادلشاعغ يف ؽبعخ فمؾ إذل رذسَت زلذود 

سىف َىىْ مبمذوس اجلهبص اٌشلبيب رىفًن لذسًا وجًنًا ِٓ ادلهبساد واٌىفبءاد 
 .  ٌؼّبْ األصش األورب ٌٍؼٍُّخ اٌشلبثُخ 

أو أوضش ثزٕفُز اٌؼٍُّخ اٌشلبثُخ سىاء وبٔذ ػًٍ ُ٘ئخ  إرا لبَ عهبصَٓ سلبثٌُن 1/7
ميىٓ أْ رجمً اإلعشاءاد  اٌشلبثُخ ِشٔـخ إذل ؽذ , رلٍس ِشاعؼٌن أو دل رىٓ 
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وػالوح ػًٍ رٌه سىف رسزفُذ ادلؤسسخ ِٓ ؽمُمخ أْ وعهبد إٌظش . ِب 
وػًٍ اٌظؼُذ اٌذاخٍٍ . ادلخزٍفخ سىف َزُ ػشػهب يف اٌؼٍُّخ اٌشلبثُخ 

سق االرظبي ثٌن األعهضح اٌشلبثُخ اٌؼٍُب ادلشبسوخ يف اٌؼٍُّخ اٌشلبثُخ ِذح سُسزغ
وثٕبًء ػٍُٗ إرا . صُِٕخ أؿىي ٌؼّبْ أْ وً شخض ِىافك ػًٍ إٌزبئظ اٌشلبثُخ 

جيت إثمبء ػذد األعهضح , لشسد اٌذوي األػؼبء  رشىًُ رلٍس ِشاعؼٌن 
 .أسثؼخ أعهضح سلبثُخ  حبُش ال َزغبوص صالصخ أو, اٌشلبثُخ اٌؼٍُب زلذودًا 

دتزٍه ثؼغ األعهضح اٌشلبثُخ اٌؼٍُب خربح واسؼخ يف رلبي ِشاعؼخ ادلؤسسبد  1/8
وجيت . ِؼذوِخ  أواٌذوٌُخ يف ؽٌن رىىْ ٌذي ثؼغ األعهضح اٌشلبثُخ خربح الً 

رشغُغ اٌششاوخ اٌمبئّخ ثٌن األعهضح اٌشلبثُخ ادلزمذِخ واٌؼٍُؼخ واألعهضح اٌشلبثُخ 
 . أْ ال ُرؼُك أٔظّخ ادلؤسسبد اٌذوٌُخ رٌه    األخشي وجيت

  

 
  ٌعًم ادلساجع اخلبزجً ببصتقالنٍت كبيهت عُد تُفٍر انعًهٍت انسقببٍتٌعًم ادلساجع اخلبزجً ببصتقالنٍت كبيهت عُد تُفٍر انعًهٍت انسقببٍت: : ادلبدأ انثبين ادلبدأ انثبين 

 
جيت أْ َُّٕؼ ادلشاعغ ٌٍّؤسسبد اٌذوٌُخ احلشَخ يف حتذَذ إٌـبق واألسبٌُت  2/1

 .وادلىاسد ادلبٌُخ ادلـٍىثخ ٌزٕفُز اٌؼٍُّخ اٌشلبثُخ 
 .جيت أْ َىىْ ادلشاعغ ِسزمً ػٓ إداسح ادلؤسسخ   2/2
جيت ػًٍ ادلشاعغ اْ ال َـٍت وال َزٍمً رؼٍُّبد ُرمذَ ثشىً فشدٌ ِٓ  2/3

, وحيزبط ادلشاعغ غبٌجًب دلٕبلشخ ِسبئً رزؼٍك مبخبؿش اٌشلبثخ . اٌذوي األػؼبء
ومجغ .فُزَخِغ إداسح ادلؤسسخ اٌذوٌُخ وشلضٍٍ اذلُئخ اٌنت... وادلٕهغُبد اخل 

ادلؼٍىِبد هبزٖ اٌـشَمخ ال َُضجؾ مهخ ادلشاعغ وَرب٘ٓ ثأْ لشاساد اٌؼٍُّخ اٌشلبثُخ 
 .ُأختزد ثىاسـخ ادلشاعغ ٔفسٗ 
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جيت أْ رشًّ اٌمىاػذ واٌٍىائؼ ادلبٌُخ ٌٍّؤسسخ اٌذوٌُخ ششوؽ رؼّٓ أْ  2/4
 .أِبِهب فمؾ  يُِؼٌن ثىاسـخ اذلُئخ اٌزٕفُزَخ وِسؤو ادلشاعغ

جيت أْ رؼّٓ اٌمىاػذ واٌٍىائؼ ادلبٌُخ اٌيت رغـٍ ػٍُّخ ادلشاعؼخ اخلبسعُخ اْ   2/5
 . ادلشاعغ ال َُّٕغ ِٓ رٕفُز أٌ ِهّخ سلبثُخ ُرؼزرب ػشوسَـخ إلصلبص ادلهّخ اٌشلبثُخ

جيت أْ َىىْ ادلشاعغ ِسؤوي ثشىً فشدٌ ػٓ رٕفُز اٌؼٍُّخ اٌشلبثُخ مبب فُهب  2/6
 .سبٌُت ادلخزبسح ٔـبق اٌؼٍُّخ اٌشلبثُخ واأل

. حيك ٌٍهُئخ اٌزٕفُزَخ فمؾ اٌـٍت ِٓ ادلشاعغ رٕفُز ػًّ سلبيب زلذد أو إػبيف   2/7
ولجً ادلىافمخ ػًٍ اٌمُبَ  مبضً ٘زٖ ادلهّخ جيت أْ َؼّٓ ادلشاعغ إصلبص اٌزفىَغ 

وجيت أْ َزأوذ . اٌشلبيب ثبإلػبفخ ٌٍؼًّ اٌشلبيب احملذد أو اإلػبيف ادلـٍىة 
. ادلهّخ اٌشلبثُخ احملذدح أو اإلػبفُخ ِزىافمخ ِغ طالؽُبرٗ ووفبءرٗ ادلشاعغ أْ 

وأْ األِش َؼىد ٌٗ يف حتذَذ ٔـبق , ولجىٌٗ ٌٍؼًّ اٌشلبيب اإلػبيف أو احملذد 
 .وِٕهغُبد وِىاسد اٌؼٍُّخ اٌشلبثُخ 

ِضً االفزمبد ٌٍسٍـخ وادلىاسد ,جيت أْ ال ُرؼُك ادلشاعغ ػىاًِ أخشي   2/8
و ؽمىق وزبثخ اٌزمبسَش وّب ٍ٘ ِىػؾخ يف ادلجذأ اٌضبٌش واٌظالؽُبد أ

 .واخلبِس 
و٘زا َمزؼٍ ؽبعخ ادلشاعغ ألْ . جيت ػًٍ ادلشاعغ أْ َؼٍ ِؼىن االسزمالٌُخ   2/9

َىىْ ِىػىػًُب يف رؼبٍِٗ ِغ ِسبئً اٌشلبثخ وثؼُذًا ػٓ ادلظبحل اٌشخظُخ وأٌ 
األدٌخ اٌشلبثُخ اٌيت ؽظً واػزّبد إٌزبئظ اٌشلبثُخ فمؾ ػًٍ , ػغىؽ خبسعُخ 

 .ػٍُهب ادلشاعغ وفمًب ٌٍّؼبًَن راد اٌظٍخ 
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ٌتًتع ادلساجع اخلبزجً بضهطبث كبفٍت نتُفٍر انعًهٍت انسقببٍت بطسٌقت ٌتًتع ادلساجع اخلبزجً بضهطبث كبفٍت نتُفٍر انعًهٍت انسقببٍت بطسٌقت   ::ادلبدأ انثبنثادلبدأ انثبنث
  تضًٍ أفضم تطبٍق نهسقببت عهى ادلبل انعبوتضًٍ أفضم تطبٍق نهسقببت عهى ادلبل انعبو

 
جيبد اإلداسح اجلُذح رؼزرب اذلُئخ اٌزٕفُزَخ ِسؤوٌخ ػٓ وػغ أٔظّخ فؼبٌخ ِٓ شأهنب إ  3/1

و٘زا َشًّ ػّبْ أْ ختؼغ وً احلسبثبد ٌٍّشاعؼخ ِٓ . اٌشفبفُخ وادلسأٌخ 
لجً ادلشاعغ وإجيبد أٔظّخ زلبسجُخ ميىٓ اإلػزّبد ػٍُهب ٌٍّىاسد ادلبٌُخ ادلّٕىؽخ 

واحملبفظخ ػًٍ أٔظّخ عُذح ٌٍفؼبٌُخ وِشدود االٔفبق ٌؼّبْ أْ رٍه ادلىاسد 
وجيت أْ . وأْ ادلىاسد سُزُ طشفهب ثشىً عُذ . ي  ُطشفذ ػًٍ اٌىعٗ األوُ

وٌىٓ ِـٓ , رشًّ ِهّخ ادلشاعغ  اٌمُبَ ثزمُُُ ِسزمً ٌزٍه األٔظّخ 
اٌؼشوسٌ إَؼـبػ أْ أفؼً ادلشاعؼـخ ال ميىٓ أْ رظؾؼ األٔظّخ اإلداسَخ 

 .اٌشدَئخ 
ادلشاعغ ٍ٘ وِهّخ .ِٓ ِسؤوٌُخ ادلؤسسخ اٌذوٌُخ إػذاد ورمذمي ثُبٔبهتب ادلبٌُخ 3/2

 ِشاعؼخ رٍه اٌجُبٔبد وإثذاء سأَٗ ؽىذلب 
جيت أْ رشًّ ادلهّخ اٌشلبثُخ اٌشلبثخ إٌظبُِخ وأَؼب سلبثخ األداء وجيت أْ  3/3

ويف ٘زا اٌسُبق جيت . رسّؼ ثزٕفُز ػٍُّبد ِشاعؼخ خبطخ ِضً اٌشلبثخ اٌجُئُخ 
ػًٍ األداء ووزا رـجُك ِؼبًَن االٔزىسبٌ اٌيت ختض اٌشلبثخ إٌظبُِخ واٌشلبثخ 

 .افؼً ادلّبسسبد اٌشلبثُخ ادلمجىٌخ ػّىًِب 
  

 
وميىٓ االؿالع ػًٍ رؼشَف ِٕظّخ االٔزىسبٌ ٌٍشلبثخ إٌظبُِخ وسلبثخ االداء   3/4

وٌالؿالع ػًٍ إٌض ثشىً وبًِ اٌشعبء .يف ٍِؾك اٌزؼشَف يف ٘زٖ اٌىسلخ
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اٌؼٕىاْ اٌشعىع اذل ِىلغ االٔزىسبٌ ػًٍ شجىخ االٔزشٔذ ػًٍ 
 [www.intosai.org]:اٌزبرل

  
حيزبط ادلشاعغ  ثأْ َىىْ  ,ٌٍجؼذ ػٓ اٌزفسًن احملذود  ٌٍظالؽُبد ادلّٕىؽخ   3/5

لبدسًا ػًٍ رمذمي رمشَش ٌٍهُئخ اٌزٕفُزَخ ؽىي أٌ ِسأٌخ َشي أمهُخ ػشػهب يف 
 .اٌزمشَش 

أَخ ِؼٍىِبد جيت أْ َىىْ ٌذي ادلشاعغ وفشَك ادلشاعؼخ إِىبُٔخ اٌىطىي إذل   3/6
 .وِىظفٍ ادلؤسسخ اٌذوٌُخ َشي اهنب ػشوسَخ إلصلبص اٌؼٍُّخ اٌشلبثُخ 

جيت أْ َىىْ ٌذي ادلشاعغ اٌظالؽُخ مبشبسوخ يف خذِبد ادلخزظٌن واخلرباء  3/7
 ادلـٍىثخ ٌزٕفُز اٌؼٍُّخ اٌشلبثُخ

جيت أْ َمىَ ادلشاعغ اخلبسعٍ ثزمُُُ دسعخ االػزّبد ادلّٕىؽخ ٌٍّشاعؼٌن  3/8
 ادلشاعغ اٌذاخٍٍ:ػًٍ سجًُ ادلضبي, خشَٓاِ

 
  ٌُقدو نهًساجع يىازد يبنٍت كبفٍت نتُفٍر انعًهٍت انسقببٍت ٌُقدو نهًساجع يىازد يبنٍت كبفٍت نتُفٍر انعًهٍت انسقببٍت : : ادلبدأ انسابع ادلبدأ انسابع 

 
جيت أْ رىفش ادلؤسسخ اٌذوٌُخ ِىاسد ِبٌُخ ورسهُالد وبفُخ ٌؼّبْ اٌجذاَخ  4/1

 .اٌظؾُؾخ ٌٍؼٍُّخ اٌشلبثُخ وحتًّ وبًِ رىٍفخ اٌؼٍُّخ اٌشلبثُخ 
أْ رؼغ ادلؤسسخ اٌذوٌُخ  ثٕىد ُِضأُخ سمسُخ خلذِبد ادلشاعؼخ اخلبسعُخ  جيت 4/2

 .ثبٌزشبوس ِغ ادلشاعغ 
جيت أْ َمىَ ادلشاعغ ثؼشع ,ويف ؽبٌخ ػذَ رغـُخ اٌزىبٌُف ٌجؼغ األسجبة  4/3

فجؼغ األعهضح .  اٌزىٍفخ وبٍِخ ػًٍ اذلُئخ اإلداسَخ ٌىٍ ُرؼضص ػٍُّخ اٌشفبفُخ
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س ادلشاعؼخ اخلبسعُخ ٌٍّؤسسـبد اٌذوٌُخ ِب دل َزُ رىفًن اٌشلبثُخ ال رمىَ ثذو
وِٓ عهخ أخشي ال َُسّؼ ٌجؼغ األعهضح اٌشلبثُخ ثزٍمُهب : وً اٌزىبٌُف ادلبٌُخ 

ِجبٌغ ِبٌُخ ِٓ عهبد أخشي ِب ػذا  ِٓ دوذلُ أو سٍـبهتُ اٌزششَؼُخ ٌألعهضح 
سسبد اٌذوٌُخ اذل وجيت أْ ال َؤدٌ رـجُك لىاػذ وأؽىبَ ادلؤ. اٌشلبثُخ اٌؼٍُب 

 .  اٌزُُّض ثٌن األعهضح اٌشلبثُخ اٌؼٍُب اسزٕبدًا اذل رششَؼبهتُ اٌىؿُٕخ
إرا أػزمذ ادلشاعغ أْ ادلىاسد ادلبٌُخ ادلزىفشح ٍ٘ غًن وبفُخ ٌزٕفُز اٌؼٍُّخ اٌشلبثُخ   4/4

جيت أْ َُمذَ رمشَش اذل اذلُئخ اإلداسَخ وأَؼب , سىاء ِٓ ؽُش اٌىُ أو اٌىُف 
وغبٌجًب يف  احلبالد . ادلزشرجخ  ادلشىٍخ واحلٍىي ادلـشوؽخ ذلزٖ ادلشىٍخ إٌزبئظ 

 .َزُ ؽسُ ادلسبئً ادلزؼٍمخ ثبدلُضأُخ ػٕذ رؼٌُن ادلشاعغ  , اٌزٕبفسُخ 
جيت أْ ُرؼـً اٌفشطخ ٌٍّشاعغ ٌزمذمي وِٕبلشخ ِزـٍجبد ادلىاصٔخ ِغ اٌسٍـخ   4/5

ػٕذِب َىىْ ٕ٘بن ؽبٌخ رٕبفس أو  اٌزٕفُزَخ ٌٍّؤسسخ لجً إلشاس ادلىاصٔخ وخبطخ
 .رغربد ششوؽ ادلٕبفسخ ولذ ادلٕبفسخ  

 
نهًساجع احلق واالنتزاو  بكتببت تقسٌس حىل َتبئج انعًهٍت انسقببٍت إيل نهًساجع احلق واالنتزاو  بكتببت تقسٌس حىل َتبئج انعًهٍت انسقببٍت إيل   ::ادلبدأ اخلبيش ادلبدأ اخلبيش 

  اندول األعضبء ويعين هبب اذلٍئت أو اذلٍئبث اإلدازٌت اندول األعضبء ويعين هبب اذلٍئت أو اذلٍئبث اإلدازٌت 

 
 .اٌجُبٔبد ادلبٌُخ إذل اذلُئخ اإلداسَخ  جيت أْ َُشسً  ادلشاعغ رمشَش ؽىي ِشاعؼخ  5/1
لذ َمىَ ادلشاعغ ثزمذمي رمبسَش  إذل اذلُئخ اإلداسَخ ؽىي ادلسبئً ادلبٌُخ واٌشلبثخ  5/2

 .أو رمبسَش خبطخ ثأٌ ِسأٌخ ُرؼزرب ؽُىَخ/ػًٍ األداء و
جيت أْ َُمذَ ادلشاعغ رمشَشًا اذل اذلُئخ اإلداسَخ ؽىي وػغ اإلداسح فُّب َزؼٍك  5/3

 .ثزٕفُز اٌزىطُبد اٌسبثمخ ٌٍّشاعغ 
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 .جيت ػًٍ ادلشاعغ رمذمي اٌزمشَش اذل اذلُئخ اإلداسَخ يف اٌىلذ احملذد  5/4
جيت ػًٍ ادلشاعغ أْ َُفظؼ  يف وً اٌزمبسَش ػٓ ادلؼبًَن اٌشلبثُخ ادُلالؽظخ راد  5/5

 .اٌظٍخ
ولجً إطذاس .َُؼزرب ادلشاعغ ِسؤوي ٌىؽذٖ ػٓ زلزىَبد اٌزمشَش اٌشلبيب  5/6

 .جيت أْ َُشسً ادلشاعغ اٌزمشَش ٌإلداسح إلثذاء ِشئُبهتب ؽىٌٗ ,اٌزمشَش
جيت أْ ُرىعٗ اٌذػىح ٌٍّشاعغ ٌؼشع اٌزمشَش ػًٍ اٌسٍـخ اٌزٕفُزَخ يف  5/7

 .االعزّبع ادلٕبست
ِسّىػ االؿالع ػٍُهب ِٓ لجً اجلُّغ وجيت جيت أْ رىىْ اٌزمبسَش اٌشلبثُخ   5/8

أْ رسزٕذ اإلسزضٕبءاد ػًٍ ِؼبًَن واػؾخ وراد طٍخ رزؼٍك ثبدلؼٍىِبد احملظىسح 
 .واٌسشَخ 

جيت أْ َُشغغ أػؼبء اذلُئخ اٌزٕفُزَخ ٌشفغ رمبسَش اذل األعهضح اٌشلبثُخ اٌؼُب  5/9
 .ٌٍذوي األػؼبء ٌالؿالع

 
  دلساجع اخلبزجً ادلعبٌري ادلهٍُت واألخالقٍت ذاث انصهتدلساجع اخلبزجً ادلعبٌري ادلهٍُت واألخالقٍت ذاث انصهتجيب أٌ ٌضتىيف اجيب أٌ ٌضتىيف ا: : ادلبدأ انضبدس ادلبدأ انضبدس 

 
جيت أْ ُرٕفز ػٍُّخ ِشاعؼخ ادلؤسسبد اٌذوٌُخ ؿجمًب دلؼبًَن األٔزىسبٌ وادلؼبًَن   6/1

اٌذوٌُخ األخشي ادُلزفك ػٍُهب ثشىً ػبَ ِضً ِؼبًَن اٌشلبثُخ ٌالحتبد  حاٌشلبيب
 .اٌذورل ٌٍّؾبسجٌن اٌمبٔىٌُٔن اٌظبدسح ػٓ االحتبد اٌذورل ٌٍّؾبسجٌن 

جيت أْ َىىْ رٕفُز ادلشاعغ ٌٍؼٍُّخ اٌشلبثُخ وفمًب ِداة ادلهٕخ ٌألٔزىسبٌ    6/2
 . 1حلك سلُ ادل:ادلشعغ,وادلؼبًَن ادلؼُٕخ ادلمجىٌخ ػّىًِب 

 
  ٌتى تعٍني ادلساجع بطسٌقت صههت وعبدنت وواضحتٌتى تعٍني ادلساجع بطسٌقت صههت وعبدنت وواضحت: : ادلبدأ انضببع ادلبدأ انضببع 
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 .جيت أْ َُؼٌن ادلشاعغ ثىاسـخ اذلُئخ اٌزٕفُزَخ وثشىً ِسزمً ػٓ اإلداسح  7/1
جيت أْ رسّؼ ػٍُّخ االخزُبس مبشبسوخ وً األػؼبء ٌؼّبْ أْ ػٍُّخ    7/2

 .االخزُبس دتذ ثـشَمخ ػبدٌخ وشفبفُخ 
جيت أْ رىىْ ػٍُّخ رؼٌُن ادلشاعغ ِىػىػخ ِٓ لجً اذلُئخ اٌزٕفُزَخ واْ ُرىػغ    7/3

ورؼزرب ادلؼٍىِبد ادلمذِخ يف اٌىلذ ادلٕبست ٍ٘ .يف اٌمىاػذ واٌٍىائؼ ادلبٌُخ
 .عى٘شَخ 

وٕ٘بن ػىاًِ لذ . جيت أْ ُرمشس اذلُئخ اٌزٕفُزَخ ادلـذح ادلٕبسجخ ثزؼٌُن ادلشاعغ  7/4
فمذ رىىْ اٌزىبٌُف ادلبٌُخ واٌفىائذ ادلأخىرح ِٓ رغًُن , اٌزؼٌُن ُرؤصش يف ِذح 

ويف ػذح أِضٍخ فأْ ِذح .ادلشاعغ وِذي رىفش ادلشاعؼٌن ودسعخ رؼمُذ ادلؤسسخ
سٕىاد سىف رىفش رىاصْ ِؼمىي ثٌن اٌزىبٌُف اإلػبفُخ  8-4اٌزؼٌُن ِٓ 

 ٌزغًُن ادلشاعغ اخلبسعٍ واٌفىائذ ِٓ اٌزغًُن
ولذ رىىْ .ن إعشاءاد لُبسُخ الخزُبس ادلشاعغ اخلبسعٍ اجلذَذ ال َىعذ ٕ٘ب  7/5

ٕ٘بن رذاثًن ٌذػىح األعهضح اٌشلبثُخ اٌؼٍُب ٌزٕفُز ػٍُّخ ادلشاعؼخ يف رشرُت زلذد 
ولذ َىىْ ٕ٘بن ؿٍجبد سمسُخ ِٓ األعهضح اٌشلبثُخ اٌؼٍُب ٌٍذوي .ِٓ اٌزٕبوة

الخزُبس فشص ِزسبوَخ وجيت أْ دتٕؼ إعشاءاد ا.األػؼبء ادلهزّخ هبزا اجلبٔت
ٌىً األعهضح اٌشلبثُخ ٌزمىَ ثؼًّ ادلشاعغ اخلبسعٍ واَؼب ػّبْ عىدح اٌؼًّ 

ولذ رشغت احلىىِبد اٌزٕفُزَخ ثىػغ ِؼبًَن سلزبسح رىفش إٌـبق .اٌشلبيب
واٌزشغُغ ٌألعهضح اٌشلبثُخ اٌؼٍُب ِٓ اٌذوي إٌبُِخ ٌزٕفُز أو ادلسبمهخ يف ادلشاعؼخ 

 اخلبسعُخ
ولذ رشزًّ .أْ رؼغ اذلُئخ اٌزٕفُزَخ ِؼبًَن واػؾخ وطشحيخ الخزُبس ادلشاعغجيت   7/6

ِؼبًَن االخزُبس ػًٍ اٌزمُٕخ ادلٕبسجخ واٌىفبءح ادلهُٕخ ٌٍؼٍُّخ اٌشلبثُخ واٌزىبٌُف 
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ُرـٍت ِٓ  األعهضح اٌشلبثُخ اٌؼٍُب اٌيت رشغت ثزٕفُز اٌؼٍُّخ ,راد اٌظٍخ
 .ي اٌزىٍفخ ادلبٌُخ وؽذ٘ب   وجيت أْ ال َجىن االخزُبس ػً.اٌشلبثُخ

و٘زا .جيت أْ رجؾش ادلؤسسخ ٌٍؾظىي ػًٍ ػشوع ثـشَمخ واػؾخ وزلذدح    7/7
ولذ رشًّ ِضً .َؼين رـجُك رىطُبد وإَؼبؽبد زلذدح ػٕذ اػزّبد اٌؼشوع

ادلزؼذدح واٌزىٍفخ احملزٍّخ ٌٍّىظفٌن  حرٍه اإلَؼبؽبد وُفُخ رمذمي ثٕىد ادلُضاين
وِٓ ادلهُ اٌزشوُض ػًٍ .يف ثٍذ ادلشاعغ وخـؾ اٌسفش ٌاٌؼًّ اٌزّهُذ,اٌذائٌّن

أْ اٌزٕبفس ثٌن األعهضح اٌشلبثُخ اٌؼٍُب يف سؼُهب الْ ُرششؼ ٌٍؼًّ وّشاعغ 
وجيت .خبسعٍ جيت أْ َىىْ ػبداًل وثؼُذًا ػٓ اٌؼُىة ػًٍ أٌ ٔىع وبٔذ

رغـُخ اٌزىٍفخ عضء ِٓ اإلَؼبؽبد ورذسجيًُب عضء ِٓ رمُُُ  أْ َىىْ ِجذأ
 .اٌؼشوع

ػٕذ رٕفُز اٌؼشوع اٌزٕبفسُخ ثـٍت اٌؼشوع اٌفُٕخ وادلبٌُخ ِٓ األعهضح اٌشلبثُخ    7/8
جيت ػًٍ ادلؤسسخ اٌذوٌُخ ودوذلب األػؼبء واألعهضح اٌشلبثُخ اٌؼٍُب .اٌؼٍُب 

 . افسُخادلشبسوخ اسزؼّبي ِؼبًَن عُذح ٌٍؼشوع اٌنت
جيت أْ َىىْ ٌذي ادلششؾٌن ٌٍّهّخ اٌشلبثُخ ِؼشفخ شبٍِخ وخربح يف رذلُك  7/9

وفؾض اٌؼٍُّبد احلىىُِخ ؿجمًب دلؼبًَن االٔزىسبٌ واَؼب ِؼشفخ ػٍُّخ عُذح ع 
 .ٌٍّؤسسخ ػًٍ األلً حثىاؽذح ِٓ اٌٍغبد ادلؼزّذ
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 1ادلهحق زقى  
 يقتطفبث يٍ وثبئق االَتىصبي 

  www.intosai.org:د ػًٍ اٌؼٕىاْ اٌزبرلوبًِ إٌض ِىعى)

 39.0.1اٌفمشح,اٌفظً األوي,ِؼبًَن االٔزىسبٌ اٌشلبثُخ
 :رشًّ اٌشلبثخ إٌظبُِخ

  دًٌُ ادلسبءٌخ ادلبٌُخ ٌٍغهبد ادلسؤوٌخ وَشًّ فؾض ورمُُُ اٌسغالد ادلبٌُخ واٌزؼجًن
 ػٓ اِساء ؽىي ادلسبئً ادلبٌُخ

 ًدًٌُ ادلسبءٌخ ادلبٌُخ ٌإلداسح وى 

  اٌشلبثخ ػًٍ األٔظّخ ادلبٌُخ واٌزؼبِالد اٌزغبسَخ واٌيت رشًّ رمُُُ االٌزضاَ ثبٌمىاػذ
 وإٌظُ األسبسُخ اٌمبثٍخ ٌٍزـجُك 

 ِشاعؼخ اٌشلبثخ اٌذاخٍُخ وِهبَ اٌشلبثخ اٌذاخٍُخ 

 اٌشلبثخ ػًٍ أِبٔخ وٌُبلخ اٌمشاساد اإلداسَخ ادلزخزح داخً اجلهبد اخلبػؼخ ٌٍزذلُك 

  ٌِسبئً رٕشأ ػٓ أو ذلب طٍخ ثبٌؼٍُّخ اٌشلبثُخ َشي اجلهبص اٌشلبيب ػًّ رمشَش ثأ
 . اإلفظبػ ػٕهب ةاألػًٍ أٗ َظ

 
 40.0.1انفقسة,انفصم األول,يعبٌري االَتىصبي انسقببٍت

 :هتزُ سلبثخ األداء اٌشلبثخ ػًٍ  االلزظبدَخ واٌىفبءح واٌفؼبٌُخ  ورشًّ
 ٌٍزـجُمبد وادلجبدا اإلداسَخ اٌسٍُّخ  اٌشلبثخ ػًٍ الزظبدَخ األٔشـخ اإلداسَخ ؿجمًب

 وسُبسبد اإلداسح
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  اٌشلبثخ ػًٍ وفبءح اسزخذاَ ادلىاسد ادلبٌُخ واٌجششَخ ورشًّ فؾض أٔظّخ ادلؼٍىِبد
وإعشاءاد األداء وِشالجخ اإلعشاءاد واٌزذاثًن ادُلزجؼخ ِٓ لجً اجلهبد اخلبػؼخ ٌٍشلبثخ 

 دلؼبجلخ ٔىالض زلذدح

 اء فُّب َزؼٍك ثزؾمُك أ٘ذاف اجلهخ اخلبػؼخ ٌٍزذلُك وِشاعؼخ اٌشلبثخ ػًٍ فؼبٌُخ األد
 األصش اٌفؼٍٍ ٌألٔشـخ ِمبسٔخ  ثبألصش ادلٕشىد ٌألٔشـخ 

 
 تُفٍر إٌضبحبث االَتىصبي نهسقببت عهى األداء

ِٓ إَؼبؽبد االٔزىسبٌ ِب ٘ى ادلمظىد ِٓ اٌشلبثخ ػًٍ  1مت إَؼبػ رٌه يف اجلضء سلُ 
 :ػبٌُخااللزظبدَخ واٌىفبءح واٌف

 احملبفظخ ػًٍ الً ِسزىي ِٓ اٌزىٍفخ-االلزظبدَخ 

 االسزفبدح اٌمظىي ِٓ ادلىاسد ادلزبؽخ --اٌىفبءح 

 حتمُك األ٘ذاف -اٌفؼبٌُخ 

 
 :وُػشفذ اٌشلبثخ ػًٍ األداء

 (ِؤسسخ دوٌُخ )اٌشلبثخ ػًٍ األداء ٍ٘ فؾض ِسزمً ٌٍىفبءح واٌفؼبٌُخ دلشبسَغ وثشاِظ 
 .ف اٌىطىي اذل حتسُٕبدفُّب َزؼٍك ثباللزظبدَخ هبذ

 أخالقٍبث ادلهُت
 أخاللُبد ادلهٕخ ٍ٘ ثُبٔبد اٌمُُ وادلجبدا اٌيت ُرششذ ٌٍؼًّ اٌُىٍِ ٌٍّشاعؼٌن 
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  ((  22) ) انمهحق رقم انمهحق رقم 

  
  

  معجم انمصهحاتمعجم انمصهحات
  

  ::تُظٍى انعًهٍت انسقببٍت تُظٍى انعًهٍت انسقببٍت 
    ٘ى ػجبسح ػٓ اذلُىً اٌزٕظٍُّ ٌؼٍُّخ ادلشاعؼخ اخلبسعُخ دلؤسسخ

 .ِشاعغ فشدٌ ورلٍس ِشاعؼٌن : وٕ٘بن ٔىػٌن ِٓ اٌزٕظُُ سبئذح . دوٌُخ ِب 
 

  ::يعبٌري زقببٍت يعبٌري زقببٍت 
ادلؼبًَن اٌشلبثُخ ٌٍّشاعؼخ ادلبٌُخ األوضش لجىاًل وأزشبسًا  ٍ٘ ِؼبًَن األٔزىسبٌ وِؼبًَن 

واٌزمُذ ثزٍه . رلٍس احملبسجٌن اٌمبٔىٌُٔن اٌظبدسح ػٓ االحتبد اٌذورل ٌٍّؾبسجٌن اٌمبٔىٌُٔن
 .ادلؼبًَن سىف َؼّٓ عىدح اٌؼًّ اٌشلبيب 

 
  ::ادلساجع ادلساجع 

ُأسزخذَ ِظـٍؼ ِشاعغ يف ٘زٖ اٌىسلخ وّظـٍؼ شبًِ ادلمظىد ِٕٗ أْ َشًّ 
 . ادلشاعغ اخلبسعٍ سىاًء وبْ يف شىً ِشاعغ فشدٌ او رلٍس ِشاعؼٌن 
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  ::رلهش ادلساجعني رلهش ادلساجعني 
٘ى ػجبسح ػٓ رلّىػخ ِٓ ادلشاعؼٌن ِٓ أعهضح سلبثُخ ػٍُب سلزٍفخ ِسؤوٌٌن ثشىً 

 . ِشزشن ػٓ رٕفُز اٌؼٍُّخ اٌشلبثُخ 
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  ::انهىائح وانقىاعد ادلبنٍت انهىائح وانقىاعد ادلبنٍت 
. ٍ٘ ػجبسح ػٓ اٌٍىائؼ واٌمىاػذ ادلبٌُخ ادلٕىؽ هبب اإلداسح ادلبٌُخ ٌٍّؤسسخ اٌذوٌُخ 

. اصٔخ واحملبسجخ وِسؤوٌُبد اإلداسح واٌٍغبْ ادلبٌُخ ورغـٍ ٘زٖ اٌمىاػذ واٌٍىائؼ ػٍُّخ ادلى
 .ورشًّ أَؼب اٌمىاػذ اإلداسَخ ٌٍّشاعؼخ اخلبسعُخ 

 
  ::اإلدازة اجلٍدة اإلدازة اجلٍدة 

 .ادلسبءٌخ واٌشفبفُخ , اٌٍجبلخ األِبٔخ , ِظـٍؼ ػبَ َشًّ ِؼبًَن طٕبػخ اٌمشاس 
 

  :  :  اذلٍئت اإلدازٌت اذلٍئت اإلدازٌت 
 .ِظـٍؼ ػبَ ألػًٍ سٍـخ يف ِؤسسخ دوٌُخ ِب 

 
  ::اإلَتىصبي اإلَتىصبي 
  ِٕظّخ ِسزمٍخ وغًن سُبسُخ ُأٔشئذ وّؤسسخ دائّخ ؽىت َزسىن رؼضَض ٍ٘

 .رجبدي اِساء واٌزغبسة ثٌن األعهضح اٌشلبثُخ اٌؼٍُب ؽىي اٌشلبثخ احلىىُِخ 
 

  ::اإلدازة اإلدازة 
ٍ٘ ػجبسح ػٓ اإلداسح اٌزٕفُزَخ اٌُىُِخ وادلسؤوٌخ ػٓ رٕفُز اٌمشاساد اخلبطخ 

 .ثبٌسٍـخ اإلداسَخ 
 

  ::اندول األعضبء اندول األعضبء 
 .ٍ٘ اٌذوي األػؼبء ادلشبسوخ يف ادلؤسسخ اٌذوٌُخ 
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169169//4040//انعامرانعامر  

  ::صبٌز صبٌز 
   وثشىً ػبَ ُرؼزرب ٘زٖ األعهضح اٌشلبثُخ اٌؼٍُب ِسؤوٌخ . األعهضح اٌشلبثُخ اٌؼٍُب

  .ػٓ اٌشلبثخ ػًٍ احلىىِخ وػًٍ سٍـبهتب اإلداسَخ وادلؤسسبد اٌزبثؼخ 

 


