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 اإلهداء

 اإلهداء
ها هم اأيال قد ممق مهيا  ل ت  انا  لبى هبذه الممبيب  مبن مشب امنا العيمبم البذي   

الى منبام  يسعنا عيه    أن نزدي بتيي  لزدنا  لى من كان سااًا عم مسيم نا هبذهع عب
 …العيل  العالمين  لى سيد ال  ااين  اآل مينع  لى اأمم الذي نيل الم عيمين

م( لى سيدنا مس   هللا تيى هللا نييه  سيل)
 لى أس اذي  قد  مع الذي سبعى   عب    سباقطق نيبى لاينبه باباق العبمة ممل لب  

مشببببادا ه   لزنببببم  اطعبببل المبابببب  ليبببب عم لببببم السببببعاد ع  لبببى الببببذي  ببببااعنم انتببببائبه  اا
 ابكم ه  لى الطمية التبيح.

   لى م ح  الدي الطاهم (
 لى المدمس  اأ لىع  لى الينا ص الذي   يم  العطبا،ع  لبى مبن كبان مضباؤها لادًا لبم 
عببم هببذه البيببا ع  دن ا زببا نبب مًا يضببم، لببم طميقببمع  لببى مببن باكببق سببعاد م ا يبب ط 

 امغ التام...مسب ا  من نسيج قيازاع  لى من ان ظمق هذه اليبظ  ال
   لى سق البااي (
 لببى الببذين نشببق معزببل طلبب ل م  أبيببى أيببال بيببا مع  لببى السببناا  ال ببم  ناببق نطبباً، 
  لبب د سبب اً،ع  لببى  يببك الشببم ص ال ببم  نيببم دماببمع  لببى الببذين ماعقبب نم مشبب ام بيببا م 
ابي ها  ممها  ساند نم عم اأ قاق التعا ع  لى من بازل يلمي عم نم قم  ييزبج 

 قيامع  لى الذين معزل نمعق معنى المبا   العطا،... اذكماهل
   لى    ا م  أ  ا م(

 …أهدي هذه المسال 
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البمد  الشكم هلل نل  لّ  بمدًا ييية ال    لزه  نظيل سيطانه نيى 
 هذا العم  الم  اضع.   ياَي عم  نلال  عيقه 

 هللا تّيى هللا نييه  سيل  نمً  اق   مس  
   من لل يشكم الناس لل يشكم هللا (

 ك  من :  لىأ قدل اللي  الشكم  ا ب مال 
نيبى ملز دا به اللابام  ال بم ابدلزا عبم سباي   نلباح  ماا  ممزطيور البدك  م 

 هذا العم . 
  دام  اأكاديميبب  الييايبب  عببمص متببما  مببن  كبب     لببىكمببا أ قببدل االشببكم اللليبب  

ك  الطيا  الدامسين اقسل المباسا   ك  من مبّد  يبد   قسل المباسا    مئيس
لببى كبب  العبباميين االشببمك   بب   ممبيبب   الدماسبب  ااأكاديميبب العبب ن لببم  ع  اا

 .اليياي  ليبديد  التي 
 مزح حث
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مملاصممزد مسةمح زلغةممزع حوة

ممزد مسةماصلم
 اعببد أن  عالتببناني  منزببا  ً ع اببه الببد     اتببن يلبب  لي قببدل  ال طبب م الببذى أتببابق   م بب

لي زا ا ل مانيب  أتابق الشمكاق التناني  عبم معظمزبا  زب ل   سبعى لاهبدً  عبم  طايبة مسبؤ  

 أنشببط المباسبا  نبن   طايببة   تبام للامباً  ع قب ل ازببا   قبع نيببى نا قزبا  مال ب لي مبن  ب   المسببؤ  

نييزبببا  ىَنبببا      ما ل مانيببب   ال ببب نشبببط ايبببان اأ  طايقزبببا نبببن طميبببةيببب ل    عا ل مانيببب سبببؤ لي  الم

 نشببط  هببذه اأ ازبب لييبب ل  اب سببا   ك نشببط قع  مببن  بب    يببك اأآا ل مانيبب  ليمنشبب المسببؤ لي 

 .(المل مع المبيم أنشط  المس زيك   المن ج  أنشط العاميين    أنشط ي    الايئ نشط  اأ مه

المباسبام نبن  كيلب   اتعتاحال عم  نيى مس  ى القياس     لىعق دن الدماس  ها لذلك ع

 مالملبباهيم اتطبباممببن  بب    بديببد  عالقبب ائل الماليبب  ال  اميبب  معبب ا ل مانيبب  المسببؤ لي  أنشببط 

   مبببدا   يمبببن  ببب   ال عبببم  نيبببى أسبببال كبببذلك  ع لي  ا ل مانيببب المسبببؤ  الم غيبببماق ال اتببب  ا

 طمية ا  يامن نبيث  ل  طاية هذه الدماس   ا ل ماني ع نشط لأل مالمباسا اتعتاحالقياس   

ينبب     اببام ا تببلزا نّ  ""الشببمك  الييايبب  ليبديببد  التببي  بببدى الشببمكاق التببناني  الييايبب   هببى 

ا طب ص  مبن  ب  ق ادام ملم ن  مبن ات مق نين  الدماس    مث  عق ائمزا المالي  ال  امي   كان

سبي  يهبذه الدامسب  نيبى عمضبي  مئ انيبق  عاا ق الش تبي المقب  عيزا نيى المسب نداق  السبل ق 

عتبباح مباسببا نببه  أملادهببا  القبب ائل  ما ل مانيبب  عبب المسببؤ لي  أنشببط نببن  كيلبب   مي لببد قيبباس  اا

ليقيبباس  مج مباسبباذنببداد نمبب  اقببال الاابببث ا عقيببة أهببدا  الدماسبب  ل ب ع  ليشببمك الماليبب  ال  اميبب

م عبدد  القياس أسي  ا ل ماني  من     ا ن ماد نيى  المسؤ لي  أنشط نن  كيل   اتعتاح  

 .مباسامس النميي  القيا ماعاد عاأ

   أن الشبمك  الييايب  ليبديبد  التبي  :العديبد مبن الن بائج أاملهبا  لبى قد   تيق الدماسب   

القبب ائل الماليبب   ما ل مانيبب  عبب المسببؤ لي  أنشببط نببن  كيلبب   مالمباسببا اتعتبباح قبب ل االقيبباس   



 ط  

 :اآل ي  نشط ااأال  امي   ذلك عيما ي عية 

  ا ل ماني  الايئي  المسؤ لي  أنشط. 

  ا ل ماني  ليعاميين المسؤ لي  أنشط. 

  ا ل ماني  ليمن ج  المس زيك المسؤ لي  أنشط. 

  ا ل ماني  المل مع المبيى المسؤ لي  أنشط. 

 .السااق  ماع ا ل ماني  اأ المسؤ لي  أنشط  كاد الشمك  نلقاق نن  نيى المغل من

 :من ال  تياق أهمزا الدماس  ندداً  مق عى ض ، هذه الن ائج قدّ 

المسببؤ لي   أنشببط  كيلبب  لمببال الماببادم  ا طايببة  ممامسبب  المباسببا  نببن  ذنيببى الشببمك  أ بب

 أنشببط   أالمنب ج  المسب زيك  أنشبط   أنباميين  أنشبط ايئيب  أ   أنشبط سب ا، كانبق  ع مانيب ا ل

ن الشمك  أ ؛الق ائل المالي  ال  امي  مننزا ع اتعتاح ذلك من     قياسزا    عالمل مع المبيى

 مج مباسبباذنببدل  لبب د نمبب   معبب اً ن هنبباك قتبب م أ    عنشببط نيببى هببذه اأ ماللعيبب ااتنلبباة قبب ل 

 . هذا ما قدم ه الدماس  البالي  ا ل ماني  المسؤ لي  كالي    تي 
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وغوة مملاصممزد مسةمح زلغةمم نجل

Abstract 

As a result of progress and development, which countries, especially 

the industrial ones, enjoy after most industrial companies are mostly 

concerned with seeking to make and apply the social responsibility burden 

on them. It becomes imperative for the application of the accounting for the 

social responsibility activities. It is applied through describing social 

activities, on which the social responsibility of enterprises is built. Through 

these activities, its cost is calculated. These activities are (environmental 

activities, the activities of workers, the activities of the producer and 

consumer and the local community activities. 

Therefore, the study aims to identify the level of measurement and 

disclosure of accounting for the cost of the social responsibility activities 

in the final financial statements, through selecting the conceptual 

framework and variables of social responsibility. It is also through 

recognizing methods and entries of measurement and disclosure of 

accounting for the cost of the social responsibility activities . 

This study has been applied through choosing one of the Libyan 

industrial companies, the "Libyan Iron and Steel Company" as a sample 

to test its final financial statements. The study sample is represented in a 

group of departments, where review of the documents and registers and 

conducting personal interviews. 

The current study is also built on a key assumption that there is no 

measurement and disclosure of accounting in the final financial 

statements of the company. For achieving the study objectives, the 

researcher has prepared an accounting model for the measurement and 

disclosure of the cost of the social responsibility activities by relying on a 



 ك  

multi-dimensional measurement technique in the process of accounting 

measurement. 

The study has revealed many results, namely, that the Libyan Iron 

and Steel Company does not conduct the accounting measurement and 

disclosure for the cost of social responsibility activities in the final 

financial statements with respect to the following activities: 

 The activities of environmental social responsibility . 

 The activities of workers’ social responsibility. 

 The activities of social responsibility of product and consumer. 

 The activities of social responsibility of the local community. 

Although the company has incurred the expenses of the previous 

four social responsibility activities. 

In the light of these results, this study presents a number of recommendations 

including the following: 

The company has to take the initiative to apply and practice the 

accounting of the cost of social responsibility activities, either the 

environmental or workers or the producers and consumers or community 

activities, through measuring and disclosing them in its final financial 

statements because the company actually spend on these activities, however, 

there is a deficiency in the absence of an accounting model designated for 

the costs of social responsibility, which is provided by the current study. 



 

 الفصل األول
 دراسةالعام لل اإلطار
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مم دمة:م1.1
 ن ظز م الشمكاق نيى م  ي  أشكالزاع   ن ص من لا زا س ا، كانبق شبمكاق تبناني  أ  

 دمي   لخع لع  منزا نقط   ب   عم مسيم  اق تاد العاللع بيث أتبابق  يبك الشبمكاق  م ثب  

ضبباع   لببى  شببغييزا  لببى أنببداد كايببم  كيانبباق اق تببادي ع ن يلبب   بكمزببا عببم مأس المببا  نببالم  اات

من العاميين ا مم الذي لعيزا م غيم نيى مل معاق الكميزاع   س ق  لميع اتمكاناق الم ل د  

د ببب   يبببك المل معببباق  البببذي تببباب  نمييببباق  يبببك الشبببمكاق أثبببام سبببياي  سببب ا، نيبببى العنتبببم 

ايئبب  النا لبب  ننزببا لثيماق الالاشببمي الببذي يعمبب  ازببا أ  المل معبباق لمبيطبب  ازببا ااتضبباع   لببى ال بب

سبب ا، مببن  بب   اسبب غ لزا المبب اد الطايعبب  الم لبب د  ا يببك المل معبباق أ  مببن  بب   اآلثببام الايئبب  

 النا ل  نن العميي  ال طايقي .

 من     قتب م المباسبا  "ال قييديب " عبم نمييب  اب سبا  لكب  اآلثبام مبن  ب   قياسبزا 

 عبم ا  نن المسؤ لي  ا ل مانيب  لمتبالب  هبذه القتب مننزاع عقد امل ملز ل المباس اتعتاح  

اامال  يك ال كالي   ايان الد م ال م قامق ازا الشمكاق عم متالب زا أ  عم مبا قامبق ابه ا لباه 

  يك المل معاق الم ل د  دا يزا.
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م:د مسةمشكلةممزم2.1
يبببدي ل ظبببائ  مغببل اتمث المباسبببام الزائببب  البببذي ي م بببع ابببه اتطبببام اللكبببم المباسبببام ال قي

المباسببام أنشببط  المسبؤ لي  ا ل مانيبب   المباسببا  ننزببا  اتعتباحالمباسبا  الم عيقبب  االقيبباس   

المباسبببام  اتعتببباحيبببلا  يشببب اه البببنق   نبببدل ا ك مبببا ع  يملبببع ذلبببك  لبببى  لبببما،اق القيببباس   

لبببم ص أنشبببط  المسبببؤ لي  ا ل مانيببب  لبببل  بظبببى االعنايببب   ا ه مبببال الكببباعيين البببذي بظيبببق ابببه ال

اأ بببمى مبببن نيبببل المباسبببا ع    أن ذلبببك   يلعببب  الشبببمكاق التبببناني    نتببب  مبببن مسبببؤ لي زا 

ا ل مانيبب   ذلببك مببن  بب   قياسببزا  اعتببابزا نببن أنشببط  المسببؤ لي  ا ل مانيبب  ال ببم  قبب ل ازببا 

 دا   البيل اللغماعم الذي  قع عيه الشمك .

نم عبمص متبما هع  نظبمًا لقيبامم   من  ب   نمب  معبد الدماسب  اتبند ة ال ضبامن ا ل مبا

املم نبب  مببن اأنمببا  الماليبب   اتداميبب   ال ببم   بب  ملم نبب  مببن شببمائح ذ ي اتناقبب   سبب ا، 

كانببق مك سببا  أ  مببن البب  د (ع  بيببث أن أنببدد هببذه اللئبباق عببم  لايببد مسبب مم  مببن  بب   ممالعبب  

الشمك  اليياي  ليبديبد  التبي  ليعديد من اتلما، المالي  ال ات  ازل  الزيااق  المسانداق( عان 

لببل  قببدل أي نبب ص مببن المسببؤ لي  ا ل مانيبب  ا لبباه هببذه اللئبباق مغببل أن هببذه الشببمك  أكاببم شببمك  

تناني  نيى مس  ى الد ل   اأ لبى نيبى المدينب ع  انط قبا مبن المسبؤ لي  ا ل مانيب  ال بم  قبع 

  ق ل االتم  نييزا. نيى نا ة هذه الشمك  التناني    عدد أنشط  ا ل ماني  ال م

  من     ما ساة عانه يمكن  بديد  ساؤ  الدماس  عم السؤا  المئيسم ال الم:

هررر مومكرررنماحدوررردممسرررايقممز وررر حميم  بررر اممزمح سرررح مزاكلفرررةمأنشرررطةممزمسرررؤيزوةم

م؟مالجام عوةمح ز يمم ممزم زوةممزاا موة
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م:مزس ح ةمتمزدم س م3.1
ميزوةممالجام عوة:مزد مس تممزماعل ةمحأنشطةممزمسؤمم1.3.1

 جمم ارر امزاطحورظمن رر  ممزاكلفررةمعلررنممسرر حممزنشرر طمذنمرريم)م:حعنرريمن(م2005،مموررد )د مسرةم
ABCم.(مج  ممزمسميزوةممالجام عوةم  م

هبدعق الدماسب   لببى  بديبد دقيبة لملزبب ل المسبئ لي  ا ل مانيب   ال كيلبب  ا ل مانيب  المق ببمح 

 مامسبببزا ال ببببد  ا ق تبببادي   منشبببط  ال ببب لبببى  لميبببع اأ ااتضببباع  عABCنظبببال  مممانا زبببا عببب

سباس أ لبى مبن  طب اق  طايبة نظبال ال كيلب  نيبى أ  ا يازا  عا، لمسئ ليا زا ا ل ماني  ك ط   

 كما أن  بديد مساااق اأنشط  ا ل ماني  ه  أيضا هد   سعى عم معمع ه الدماس . النشاطع

    تيق الدماس   لى:

  ال مييل اين الملاهيل الم  يل  لي كيل  ا ل ماني   بديد ملز ل المسئ لي  ا ل ماني . 

   المميكبا ا ي  اأنشط  ا ل ماني  مع  ا ي  للن  المباساين الق مي N.A.A معب كلسباس 

 . بديد مماكل اأنشط  ا ل ماني 

  منلابزبا عب مالكايبم  ليمسبئ لي  ا ل مانيب   ال عبا، ازبا عب لألهمي  قق  أيا دام  مدمك  من 

 . شم  كاع  اللئاق ا ل ماني  م ال  عا س ما يلي  أهداعزا  بقيقزا  مزامزا

 مزلشررر ك تممزبرررن عوةميمالجامررر ع ا رررو ممألدملممزحومررر م)حعنررريمنمم(:2007،م مرررو )د مسرررةم
ممزلوحوة(:

هببدعق الدماسبب   لببى مبا لبب    ضببيح ااعبباد المسببئ لي  ا ل مانيبب  ليشببمكاقع  كببذلك ملزبب ل 

 دماك مسببئ لم الشببمكاق لبد مهل عببم  دمبب  المل مببع  مببدى ال ببلامزل المباسبا  ننزببا  معمعبب  مببدى 

عبب   نليببد الشببمكاق التببناني   أيضببا ايل اأدا، عببم م ايببقيببال ازببا  أيضببا ال عببامي  امببدى أهميبب   قيل

 مال عميبببب  اببببد م المباسببببا  ا ل مانيبببب   المباسببببا  الايئيبببب  عببببم  قيببببيل اأدا، الايئببببم  ا ل مببببان

 الدماس   لى:  يتق   مق ماق ك  منزماع
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م م  اه مبببال المنشبببآق ااأهبببدا  ا ل مانيببب  عالنلببباح عبببم اأدا، ا ل مبببانم يبببؤدي  لبببى ضببب .1

النلاح عم اأدا، ا ق تادي  ذلك انط قا مبن المسبئ لي  ا ل مانيب  ليشبمكاق سب ا، دا ييب  

 .أ   املي 

ق عم شك  نن اأدا، ا ل مانم ليشمكا اتعتاحي م   نيى المباسا  ا ل ماني  ضم م   .2

لبباعع نناتببم ال كببالي   الكمببم قبباميم نببن ال كببالي   المنبباعع ا ل مانيبب  مببع ايببان القيبباس 

نبببببن اأدا، ا ل مبببببانم ليشبببببم  ال قببببباميم  اتعتببببباح المنببببباعع ا ل مانيببببب ع  يمكبببببن أن يم بببببد 

 .ميم الكمي  عقطقاال تلي   ليس ال 

ا ل مبانم ليشبمكاق عيمبا ي عيبة  يدمك المسئ ل ن االقطاص التنانم الييام أهمي   قبيل اأدا، .3

 ال الي : ااأم م

  ليمنشآق.أهمي   ت  ال قييل ا ل مانم 

 قييل اأدا، ا ل مانم ليشم  كاع  اأنشط  ذاق الطااع ا ل مانم . 

   كبببببب ن تببببببع ا  قيبببببباس المنبببببباعع ا ل مانيبببببب  بببببببائ  د ن ا ه مببببببال االمباسببببببا   يلبببببب  أن 

 ا ل مانم. ا ل ماني   يمكن ال عايم نن اأدا،

 يتببق الدماسبب   لببى ليبباد   عميببة البب نى ابباأدا، الايئببم  ا ل مببانمع  ذلببك ا طبب يم كمببا 

 دميايببب  ليمباسببباين نبببن المباسبببا  ا ل مانيببب ع  اانطبببا، اللامعببباق لالمباسببباين  اانطبببا، ابببمامج ا

  المعاهد ال عييمي  ت م   اضب  نن المباسا  الايئي   ا ل ماني .

ل اأدا، الايئبببم  ا ل مبببانم ليمباسببباين عبببم ي قيببب لهميببب الببب نى ا  أ تبببق الدماسببب  ا عميبببة

ي ضببمن امنببامج ال ببدمي  ليمباسبباين م ضبب ناق المباسببا  الايئيبب   أنالقطبباص التببنانم اليياببمع   

  ا ل ماني    قييل اأدا، الايئم  ا ل مانم.
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 م ارر امنمرريذجمممزمح سررحةمعررنممزمسررميزوةممالجام عوررة)م:حعنرريمنم(2009،ممزنرر كي )د مسررةم
مح زاطحوظمعلنممزش كةممزع مةمزلكه ح لممزلوحوة(:

هببدعق الدماسبب   لببى  بديببد الملبباهيل الم عيقبب  االمباسببا  نببن المسببئ لي  ا ل مانيبب   أسببس 

ننزا ااتضاع   لى بتم أهل النماذج المق مبب   اتعتاحقياسزا  المعالل  المباساي  لزا  كيلي  

الايئ  المبيي   ال املي   أيضا انداد  انا، نم ذج مق مح  ليمباسا  نن المسئ لي  ا ل ماني  عم

 ليمباسا  نن المسئ لي  ا ل ماني  عم الايئ  المبيي .

 :   تيق الدماس   لى

ن المبببمك اأساسببم لياعببد ا ل مببانم هببم ا ن ابباماق ا ل مانيبب   السياسببي   ا ق تبببادي  أ .1

 عم ا س ممام عم نشاطزا. المنشل  مغا  

ا ل مانيبببب  م عببببدد  الملببببا ق  اهببببل ملا  زببببا ملببببا  العبببباميين  ملببببا  المل مببببع  المسببببئ لي  .2

 . المساهماق العام   ملا  المن ج المس زيك

المسبببئ لي  ا ل مانيببب   عنبببى اأ بببذ عبببم البسببباان متبببالح الغيبببم  ذلبببك مبببن  ببب   اأنشبببط   .3

ل يبببيلببب   مي الم اال ببب  للاميببب ع سببب ا، كانبببق ا  ياميببب  أ  المنشبببل ا ل مانيببب  ال بببم  قببب ل ازبببا 

 .اأنشط  ا ل ماني  نيى اساس طايع  النشاط

هبببد  المباسبببا  نبببن المسبببئ لي  ا ل مانيببب  قيببباس ا سبببزال ا ل مبببانم الم م ببب  نبببن نشببباط  .4

 .ال بد  ا ق تادي ع  قياس ذلك ا ثم نيى ال بد  ا ق تادي   المل مع  الايئ  المبيط 

ا ل ماني ع  كذلك الضبغ ط الم لايبد  مبن عئباق المباسا  ال قييدي  عم  ياي  المطال   قت م .5

 أنشببط  ا ل مانيبب ع عظزببمق البالبب   لببى المباسببا  نببن ااأنشببط المل مببع ال ببم لزببا ن قبب  

 المسئ لي  ا ل ماني .

ممبيبب  القيبباس ليمباسببا  نببن اأنشببط  ا ل مانيبب   ع اببم مببن أكاببم المشبباك   العقابباق ال ببم  .6

المسئ لي  ا ل ماني   ذلك لعبد قبدم زا نيبى  تبميل  أنشط  ب   د ن  طاية المباسا  نن 

 .ا ل مانم  ب ل االقا   العال لألدا،مقاييس 
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مبب  الدماسب   السبا   المنشبل  ب  االمسئ لي  ا ل ماني  مطاة دأنشط  ي لد نظال ليمباسا  نن    .7

 .اسامهذا الن ص من عم ص المباسا ع ااتضاع   لى مشاك  القياس المب  عم ذلك  لى بداث

ال ببببداق  ث قيبببيل اأدا، ا ل مبببانم لبببب ألببب  قبببد أ تبببق الدماسببب  ابببد  مليبببد مبببن اللزبببد مبببن 

ا ل ماني  عم ملا  بمايب   ااأنشط اد  العناي    امسئ لي زا ا ل ماني ع  نيى ا ه مالا ق تادي  

نيببى ال يبب ث  عببم ملببا  بمايبب  الايئبب   المقاابب   ابباأ  الايئبب   المسبباهماق العامبب   الايئيبب  المبيطبب  

لببل، مببن  المنشببل ع  ذلببك  ن ابباأ مين  لنبب  الببباة الضببمم  المنشببل ليببد مببن ا ثببام السببياي  انشبباط 

  اال الم يل  سن الق انين التامم  من اللزاق ال شميعي  لبماي  الايئ   المل مع. الكميهالمل مع 

 مزمبررر   ممزمح سرررحةمعرررنممزمسرررؤيزوةممالجام عورررةم ررر م:)(محعنررريمن2009،محنوررري)د مسرررةم
م(:مزاج  وةممزلوحوة

هببدعق الدماسبب   لببى ال قبب   نيببى مببدى اسبب عداد المتببام  ال لاميبب  الييايبب  امببدى ال لمزببا  

لي  ا ل ماني  ؤ  ا لاه المل مع  مدى  مكاني   بديد  قياس المعي ماق الم عيق  االمس امسؤ لي زا

هبببا ا ل مبببانمع  قبببد نبببن أدا، اتعتببباحليمتبببام   أيضبببا معمعببب  مببباهم اللئببباق ال بببم  طالببب  ا

غيبببا  البببد م ا ل مبببانم ليمتبببام  الييايببب    ت تبببا ا لببباه مسبببئ لي زا  لبببى   تبببيق الدماسببب  

 ا ل مانيب   هنباك تبع ا  عببم  بديبد اأنشبط  ا ل مانيب  ال ببم  قب ل ازباع كمبا أن المتببام   

االمتبام  ي لبد دليب   با     لززا نق  عم اأم م المادي   الاشمي   قد اينبق الدماسب  أنبه  

 يمكببن عببم المتببام  ال لاميبب    ال لاميبب  ل تببني  ال كببالي  ا ل مانيبب ع  ان القيبباس المباسببام

نبن أنشبط زا ا ل مانيب  غيبم م لب دع  اتعتباح كبذلك   ذلك اسا  ندل  لب د البدلي  البسباام

ليد  هبل  عكبس اأدا، الكيبى ععب ع  اظزبمق أن مبن أهبل اللئباق المسب  زم أن الق ائل الماليب    ظ  

يمكبن ليمتبام  أن  لتبح    أنه  ابين   نن اأدا، ا ل مانمع  اتعتاحالعاميين  المز مين ا

 يمسئ لي  ا ل ماني .لنن المعي ماق 

ل شبببم   ال لاميببب  الييايببب    يتبببق الدماسببب   لبببى ضبببم م   طببب يم القببب ائل الماليببب  ليمتبببام 
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من قا  المنظماق المزني  لكبى يب ل  ضبع نن ايناق اأدا، ا ل مانم  لياد  ا ه مال  اتعتاح

ال شميعاق القان ني  ميلم   شم  كاع  ل ان  المسئ لي  ا ل ماني ع ااتضاع   لى لياد  ا ه مال 

مببن ا ه مببال مببن لانبب  المنظمبباق المزنيبب ع  ماالمباسببا  نببن المسببئ لي  ا ل مانيبب  االقببدم الكبباع

  .  ل ان  المسئ لي  ا ل ماني لكى ي ل  ضع  شميعاق قان ني  ميلم   شم  كاع

 أ تق الدماس  اضبم م   ضبع نمب ذج مباسبام ليمسبئ لي  ا ل مانيب  ابيبث يكب ن سبز  

اللزببل  ال طايببة معبباع  كببذلك يلبب  انبباد   تببني  نناتببم ال كببالي  عببم المتببام  الييايبب  ابيببث 

  . تن   لى  كالي  اق تادي   ال ماني 

م  كاعب  ل انب  المسبئ لي  ا ل مانيب ع  ضبم م   ضبع  شبميعاق قان نيب  ميلمب   شب كذلك 

  لتببييي  طب يم القبب ائل الماليبب  ليمتبام  ال لاميبب  عببم المسب قا  القميبب  لكببى  شبم  نيببى ايانبباق 

نببببن اأدا، ا ل مببببانمع   ق ببببمح الدماسبببب   لببببما، دماسبببباق عببببم  مشببببيد القيبببباس المباسببببام لببببألدا، 

 ا ل مانم عم ال بد  ا ق تادي .

ممزمسميزوةممالجام عوةمنشطةمزماعل ةمح ز و حممزمح سح ممألممتمزدم س م2.3.1

 دي ممزمح سرررحةم ررر معوررر حميعررر  ممألدملممالجامررر ع م:)حعنررريمنم(2003،مسرررمهيد)مد مسرررة
ممزلوحوة(.زليحدمتممزبن عوةم
 هدعق الدماس   لى:

   ضيح ااعاد المسئ لي  ا ل ماني  ليمنشآق ا ق تادي ع  كبذلك ملزب ل المباسبا  ننزبا  أيضبا

 بديبببد المشببباك   التبببع ااق ال بببم   البببه  طببب م المباسبببا  نبببن  ألببب مبببن اأساسبببي   ملاهيمزبببا بييببب  

المسببئ لي  ا ل مانيبب ع ااتضبباع   لببى ال قبب   نيببى مببدى  دماك مسببئ لم الشببمكاق لببد مهل عببم  دمبب  

هنباك  كبان  ذا ليمباسبا  نبن المسبئ لي  ا ل مانيب   معمعب  مبا المنشبل المل مع  الايئ ع  مدى  طايبة 

  م نبن أدائزببا ا ل مبانم  أيضبا ال عبب المنشبل عتبباح  مبدى   ايبانمشباك   تبع ااق   البه ال طايببة 

 .نن أدائزا ا ل مانم اتعتاحا المنشل نيى عئاق المل مع ال م  طال  
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 :أن  قد  يتق الدماس   لى

 ن ذلبك عم  دم  المل مبع  الايئب  كمسباهم  ال مانيب   التب  سب ا، كبا المنشل مساهم    اين

 ا  يامي.  أ (م قان ن ماشك  اللام

   ال بببداق ا ق تببادي ع  ايئ زبباع  مببمد هببذا ا  بب     اببا       يبب  المسببئ لي  ا ل مانيبب

 ال بداق ا ق تادي . ل ي  المشاك  ا ل ماني   الايئي  ال م  عانى منزا  يك أ لى أهمي    

 سبئ لي  ا ل مانيب  نيبى مسب  ى   لد ند  مشاك   تع ااق  عمق   ط م المباسبا  نبن الم

 ال بد  منزا:

   ببد  اق تبادي   أي بديد اأنشط  ا ل ماني  ال م  عام نن امنامج المسئ لي  ا ل مانيب 

 .ا ل ماني  لى  بديد  يك اأنشط   ااتضاع  ضانزا ليقياس المباسام اا   

  ،لما  اينزا. قامناقالممشاك   تع ااق   عية ا بديد  قياس ال كالي  ا ل ماني   اا

 مبن  مبن المن لباقع ،هب   بديبد اب يالباق المسب زيكين  العمب  المنشل  مغ  عيه  أن أهل ما 

   له ي ضح ضع  ا ل لال ا ل مانم االنسا  ليمنشل .

     ي لببد مببن  المنشببل ي لببد نظببال ليمباسببا  نببن المسببئ لي  ا ل مانيبب  مطاببة ععبب  دا بب   

 ائزا ا ل مانم.نن أد اتعتاحا المنشل يطال  

   نن أدا،ها ا ل مانم عم  قاميمها  ق ائمزا المالي  المنشل   لتح. 

   ها أدا، من     لى قياس  كالي  اأضمام ال م  بد زا أنشط زا اتن الي   المنشل   سعى

  .ا ل ماني

  أ تق الدماس   لى:

لبب    اتبب  عببم ملببا  اببد  المليببد مببن اللزببد عببم  دمبب  المل مببع  الايئبب  عببم ملببا ق م  ي

نشبببط زا  لبببى يلببب  أن يببب ل  تبببني  ال كبببالي   عقبببا لأل  المباعظببب  نيبببى الايئببب   ملبببا  العببباميينع 
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اق تبببببادي   بمببببب  نيبببببى النشببببباط  أ بببببمى كبببببالي  ال مانيببببب   بمببببب  نيبببببى النشببببباط ا ل مبببببانم   

قيباس  نبمع المسبئ لي   ألب ا ق تاديع ااتضاع   لى ضم م   د   الد لب  البمع قب انين مبن 

 أيضبا  يلاايباق نشباطزا ا ل مبانم  اتن بالمنن سبياياق نشباطزا  اتعتاح  ايانل ماني ع ا 

 قاميم المالي  ال ط يم  ممغا زا ع تظزاممع اللزاق المسئ ل   اتعتاحعم  قاميمها   ااد  ذلك 

 .اشك  يسمح اايان ملا ق اأنشط  ا ل ماني 

 سرررح مزرررالدملممالجامررر ع م ررر ممزشررر ك تم:)مز وررر حممزمح حعنيمنم(2006،ممزشررر محن)مد مسرررة
ممزلوحوة(.

  ضبيح    عا ل مانم عبم القب ائل الماليب  اتعتاح عم  نيى أساا  ندل ليهدعق الدماس  

 .لألدا، ا ل مانم  أهمي   أثمه نيى الممامساق المباساي  المباسامملز ل القياس 

    تيق الدماس   لى:

  االملببببا ق  اأنشببببط  ا ل مانيبببب  القاايبببب  ليقيبببباس  المنشببببل لمببببال المببببدما،  المباسبببباين ا نببببدل

 .المنشل   العاميين اامن ق الهمي ها ل مانمع االمغل من  ل د  نى 

  ل د  دماك الن من أهل الع ام  الضاغط  ل بسين اأدا، ا ل مبانم هبل السبكان المبيطبين 

 . نعكاس اثام التنان  نييزل ن يل ع  ذلك المنشل ا

 ن كببب  مبببن المبببدما،  المباسببباين بببب    بديبببد قيمببب  ا نلببباة ا ل مبببانم نبببدل  لببب د  دماك ابببي

نيببى نببدل  لبب د ضببغ ط قان نيبب  عيمببا  انعكببساببد مه  ذيذلببك نيببى الببماحع  البب  ببلثيم ن ائببده   

ا  ليببه لانبب  مببن  المنشببل لببلال  ثببام الايئيبب   ضببع  األزببل  المقاايبب  عببم ي عيببة امعاللبب  اأ

 .ي   ا ل ماني  يمادا زا لمعالل  اعع ا ثام السيا

   الم بدنمنيبى المابيب  ا ق تبادي  ليمنشبل  اسبا  المسب  ى   بلثيماقسيك ن عم المدى الط يب 

 .دائزا ا ل مانمأ
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 ااآل م:  قد أ تق الدماس 

  ا   يامي  اتللامم.العم  نيى  بسين ا ه مال االمسئ لي  الايئي   ا ل ماني  اشقيزا 

 يلاد معاييم لقياسه المنشل المباساي   المطاق  ا معالل  القت م عم نظل المعي ماق  . اا

   ضبع  اأدا، ا ل مبانم ليمنشبل   أنضم م   بسين ال نى دا   القياداق اتداميب  ليمنشبل

 .الط ي  ل القتيم  س   ينعكس ذلك عم اأ ل زا ا ق تادي  عم اأ مابياس   يضم 

  اا ااص شبم ط ا مبن  السب م  عبم نمييب   لمنشل ا ال لال لعي  د م األزل  المقااي  س ا، من بيث

سببب   يكببب ن داعبببع ل بسبببين اأدا، ا ل مبببانم   البببذياتن ببباج أ  امعاللببب  ا ثبببام الايئيببب  الم م اببب  

 .ننه االق ائل المالي  اتعتاحليمنشل   اال الم سيعم  نيى لياد  ال نى الهمي  القياس   

 عنممزاك زو ميمالزاغمم تممزحومورةممم  ب ايممممك نوةممز و ح:)حعنيمن(م2006م،مزكش )د مسةم
م(.  ممزش ك تممزلوحوة

هبببدعق الدماسببب   لبببى ايبببان اأسبببس  اأسبببالي  المباسببباي  المسببب  دم  ليقيببباس  ال قميبببم نبببن 

ال كالي   ا ل لاماق الايئي   كما هدعق كذلك  لى قياس ال كالي   ا ل لاماق الايئ   ال قميم ننزا 

   أيضبببا ال عبببم  نيبببى نناتبببم  مك نببباق ال كبببالي   ا ل لامببباق الايئيببب  م ضببب ص الدماسببب المنشبببل ا

 المالم.نيى امااح الشمكاق  ممكلها    لثيمها

 يتبببق  ليبببه مبببن ن بببائج هببب  أن المسبببئ ل  ا ل مانيببب    مثببب  عبببم مكا ببب  للبببان  هبببل مببباأ   

ع  هم  ق ل  المنشل ق ل اه من  لما،اق لبماي  الايئ  اتن الي  دا    الس م   ذلك من     ما

مع المشاك  الايئيب  د ن  المنشل  مع ذلك   لا    عام   ال نظيمي ليق انين  الي ائح  اس لاا اذلك 

لي عامبب  مببع  طبب ماق المسببئ لي   م ببل م  كبب ن عببم ممبيبب   المنشببل المسبب  ى المطيبب    اببذلك عببان 

دى  لببى غيببا  أيئيبب ع ممببا ي لببد نظببال لقيبباس  ادام  ال كببالي   ا ل لامبباق الا ا ل مانيبب   أيضببا  

القبب ائل الماليبب  عببم نمييبب  ا  بباد القببماماق   مسبب  دمم المنشببل دام    اً معي مبباق هامبب  قببد  ليببد كثيببم 
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يبببب  أ ظزببببم اال قبببباميم  القبببب ائل الماليبببب     لنبببب  الم بببباطم   قيببببيل اأدا، الايئببببم ليمنشببببل  بيببببث  

الايئببم  الببذي  اتعتبباحى مسبب  ى معي مبباق نببن ال كببالي   ا ل لامبباق الايئيبب  ممببا يبب ثم سببياا نيبب

الق ائل المالي  كذلك ظزمق ماالغ هائي  انلقق نيى اأنشط  الايئيب   مس  دممينعكس اد مه نيى 

 كببالي  ال شببغي  ليمنشببل    لمببالم   يمكببن ا سبب زان  ازببا بيببث  تبب  نسببا  ال كببالي  الايئيبب   لببى 

ه البقيقبب  نظببم لعببدل  لبب د بسبباااق ا دام  هببذ  عببم  هببم اببذلك  كبب ن نسببا زا ناليبب   مببع ذلببك  

 .مس قي  لبتم ال كالي  الايئي 

 الدماس  ااآل م: أ تق 

   البذي يسبعى  لبى   لبيع اللاقبد  ليمنشبآق انى ملز ل ادام  الل د  الايئي  الشبامي  المسب دام 

 . ال ي ث  اس ز ك الطاق   الم اد الطايعي 

  يئيبببب  ليمنشببببل  مببببن  بببب    طبببب يم نظببببل نببببن اأنشببببط  الا  لتببببييها ه مببببال ا بببب عيم معي مبببباق

يسبمح ابتبم  قيباس    ات  النظال المباسبام  ذلبك امبا المنشل المعي ماق الم  اعم  باليا ا

 .  بيي    بمي  ال كالي   ا ل لاماق الايئي   مبا ل    ليع  كالي  اأنشط  الايئي 

  عاقبد الميباه  معالل زببا   ضبع ببد د  معباييم لضباط ال يب ث  نسب  اتشبعاناق الز ائيب   البماميب 

 .المنشل امتانع  ال شغييي ثم السياى لزا نيى الايئ ع  العم  نيى معع الكلا،  ل  ليع اأ

ممزمح سح معنمأنشطةممزمسميزوةممالجام عوةم   ب امزد مس تممزماعل ةمحم3.3.1

 تمعررنممعليمرر تممزمسررميزوةممالجام عوررةمزليحرردممم  برر ا:)حعنرريمنم(2001،ممزككلررن)د مسررةم
م(.مزم زوةممزمنشي  ممز يمم   ممزلوحوةممالعاب دوةم

  شببببيم هببببذه الدماسبببب   لببببى ضببببم م   سببببييط الضبببب ، نيببببى الدماسبببباق الم لبببب د  عببببم اللكببببم 

نببن معي مبباق المسببئ لي  ا ل مانيبب  لي بببداق  معمعبب  مببدى قيببال  اتعتبباحالمباسببام  الم عيقبب  ا

 سئ لياق ال ماني .المنشآق التناني  اليياي  اد مها ا لاه المل مع من م

 من     ن ائلزا: اآل م اينق الدماس  
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 يل اأدا، ا ل مببانم يببل ق اتعتبباحالقيبباس    ابب ظيل من هببذا اللببمص مببن عببم ص المباسببا  يزبب ل أ

لمعي ماق اأنشط  ا ل ماني ع  أيضا  كاعمي لد عزل  لي بد  ا ق تادي ع كما ي ضح أنه  

ط  ا ل مانيببب   الميبببلل ابمايببب  المل مبببع هببب  قبببان ن نلبببد أن القببب انين ال بببم لبببا،ق عبببم اأنشببب

 بماي  الايئ .

 قد أ تق الدماس  الياد  ا ه مال من قا  اللمعياق العيمي   المزني   الاابثين  المز مين 

نببن معي مبباق المسببئ لي  ا ل مانيبب  عببم القبب ائل الماليبب   اتعتبباحن مزنبب  المباسببا   ذلببك اؤ  اشبب

ايانببباق نبببن المسبببئ لي  ا ل مانيببب  اطميقببب   اضبببب    بببدل اأطبببما  المنشببب م ع كمبببا أن  ببب عيم ال

المسببب ليد  مبببن ن بببائج القببب ائل الماليببب   ال قببباميم الممعقببب  لزبببا ااتضببباع   لبببى نشبببم ال  نيببب  ام ضببب ص 

المسببئ لي  ا ل مانيبب   ذلببك ل طايقزببا اببالطمة السببييم   اللزببل التبببيح مببع ضببم م  ا ابباص الطببمة 

ن الم يلبباق التببناني  لبمايبب  الايئبب  مببن ال يبب ث  اال ببالم بمايبب  التبببيب   السببييم  ليبب  ي  مبب

 ال م قد  تياه من لما، ذلك. الك امثالمل مع من 

 ررر مممالااوررر   مزمح سرررح ممزإل بررر امررردقممزح جرررةم:)حعنررريمنم(2005،ممزشرررهيحن)د مسرررةم 
م(.مزش ك تممزبن عوةممزلوحوة

عببببم الشببببمكاق    يبببباميا المباسببببام  لإلعتبببباحهببببدعق الدماسبببب   لببببى  بييبببب  مببببدى البالبببب  

الببذي  قبب ل اببه المنشببآق   بديببد ا لببه القتبب م ال ببم  اتلاببامي اتعتبباحالتببناني  الييايبب    قببيل 

القب ائل الماليب ع ااتضباع   لبى  مسب  دمممن بيث كلاي به لمقاايب  اب يالباق  اتعتاح ش   هذا 

 .ا   ياميالمباسام  اتعتاح بديد أهمي   عائد  

 :همزاأ لى ن ائج من  قد   تيق الدماس   

 نم مببا يببؤدي  لببى ليبباد  ععاليبب  القبب ائل الماليبب   اتعتبباح ال  سببع عببم  ا   يببامي اتعتبباحن أ

 .هذه الق ائل مس  دمم  بقيقزا أهداعزا الم مثي  عم   عيم المعي ماق لم  ي  
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  عم الشمكاق التناني  اليياي ع بيث ا ك لبا اتلااميالمباسام  اتعتاحهناك قت م عم ،

 ام طياا ه يؤدي  لى لياد  بد  مشكي  ندل  ماث  المعي ماق.

  هببببم ا   يببببامي اتعتبببباحمعي مبببباق اضبببباعي   مثبببب  مب بببب ى  ا   يببببامي اتعتبببباحي ضببببمن  

 .نن اأدا، ا ل مانم" اتعتاحنن اأدا، الايئم    اتعتاح"

 : أ تق الدماس 

   ا   يباميع بيبث  عتباحاتنن مليد من المعي ماق ا ضاعي  ضبمن مب ب ى  اتعتاحيل

القبببمام عيزبببا انبببا، نيبببى  قيبببيل  كبببالي   ذي  ببب م قليبببهل  لأن مثبب  هبببذا ا طبببام سبببيظ  دائمبببا مسببب

 . اثامه ا يلااي  اتعتاحثام السياي  مقامن  ال ائد  اأ اتعتاح

منلببمد   لمببع  ثالايئببم  ا ل مببانم عببم اببب   اتعتبباحشببامق الدماسبب   لببى ضببم م  دماسبب  أ

 المعي ماق  الطي  نييزا.اين نناتم نمع 

 عررنممعليمرر تممزمسررميزوةممالجام عوررةميميعرر ممم  برر ا(محعنيمن:)2009م، غوررظ)د مسررةم
م(.منهمنمزلوحوومزمح سحونم

 هدعق الدماس   لى:

نببن المعي مبباق الم عيقبب   اتعتبباحمعمعبب  م قبب  عئبباق المل مببع المباسببام عببم ليايببا مببن  

 .االمسئ لي  ا ل ماني 

 ال الم: ىالدماس   ل    تيق

   الماليبببب  الم  يلبببب  لمسبببباند زا عببببم ا  بببباد القببببماماق ال اتبببب   ليمؤسسبببباقأن ال قبببباميم الماليبببب

 . منح ال سزي ق ااتقماع

   ااأنشبط يع ام الم ك من أهل اللئاق ال م لزا البة عم البت   نيبى المعي مباق الم عيقب 

 . نما  اليياي الممامساق ال م  قع عم اطام مسئ لي  منظماق اأ
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  نبببن المسبببئ لي  ا ل مانيببب  عبببم تببب م  معي مببباق  تبببلي   كميببب   اتعتببباحيلضببب  أن يكببب ن

 .نن هذه المسئ لي  يك ن عم ال قميم السن ي ليمنظم  لإلعتاح مالي   المكان المناس  

 ن  بسين سمع  المنظم  عم المل مع  ع ام مبن أهبل البد اعع ال بم  عمب  نيبى دعبع منظمباق أ

 .مسئ لي زا ا ل ماني  ا نما  اليياي  لقا  

 :اآل م أ تق الدماس  نيى 

 نببببن مسببببئ لي زا  اتعتبببباحضببببم م   ببببد   الد لبببب  ااتببببدام قبببب انين ميلمبببب  ليمنظمبببباق الييايبببب  ا

  المببببؤ مماقالمباسبببباين نببببن طميببببة  قامبببب  النببببد اق  الببببد ماق   لهيبببب ا ل مانيبببب   ضببببم م  

 .الم  تت  لي عمي  االمسئ لي  ا ل ماني 

 ح زشرر ك تممعنهرر مم  برر ايمعررعممزمسررميزوةممالجام عوررةميم:)حعنرريمنم(2010،مممحمررد)د مسررةم
ممزبن عوةممزلوحوةمح زمنط ةممزغ حوة(.

 هدعق الدماس   لى:

   ايببببان عيمببببا  ذا كانببببق ملببببا ق المسببببئ لي  ا ل مانيبببب  اأماعبببب   الم مثيبببب  اببببالم امد الاشببببمي   الايئيببببب

 .ن ا ه مال لدى المنشآق التناني  اليياي  المس زيكينع  المل مع المبيىع  بظى انلس المس  ى م

 امسببئ لي زاق التببناني  الييايبب  االقيببال منشببآايببان أهببل الع امبب  ال ببم  سبباهل عببم ليبباد  ال ببلال ال 

نبن أدائزبا ا ل مبانم  السباي   لإلعتباحا ل ماني ع  معمع  ضم م   ل د نم ذج مباسبام 

  لى ذلك.

  قد   تيق الدماس   لى اآل م:

 .التناني  المنشل انلس ا ه مال من قا   م بض لمسئ لي  ا ل ماني   ن أنشط  اأ .1

 المنشآق التناني  اليياي  نن اأدا، ا ل مانم لألساا  ال الي : اتعتاحيملع ندل  .2

  نن أدائزا ا ل مانم اتعتاحاندل  ل د ق انين  أنظم   يلل المنشآق. 
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  ندل  دماك ملز ل مباسا  المسئ لي  ا ل ماني. 

 ندل  ل د نم ذج م بد لإلعتاح نن اأدا، ا ل مانم ليمنشآق. 

  ندل المعمع  من اللمز م االمسئ لي  ا ل ماني. 

   نن اأدا، ا ل مانم اتعتاحام لاص  كيل. 

ن معظببل الشببمكاق التببناني  الييايبب   ببمى ضببم م  مببن  لبب د نمبب ذج مباسببام لإلعتبباح نببن أ .3

 يم المالي  أ  ال قاميم المنلتي .ن كان ضمن ال قام اا اأدا، ا ل مانم   

 اال الم:  أ تق الدماس 

  ضم م  اه مبال المنشبآق التبناني  االملبا ق الم  يلب  ليمسبئ لي  ا ل مانيب   نبدل ا ه مبال

نبن  اتعتباحكبذلك العمب  نيبى  بدلي  المع قباق ال بم  بب   د ن ع  بمأاملا  نيى بسا  

ك  الشببببمكاق التببببناني  الييايبببب  عببببم  دمبببب  أدا، ا ل مببببانم المنشببببآقع كمببببا أن ليبببباد  مشببببام 

المل مببع المبيببى  ال لانبب  معببهع مببن  بب   ا سببزال عببم المسببئ لياق  النشبباطاق ا ل مانيبب  

 ط ي .الذي يع د االنلع نيى  يك المنشآق عم اأمد ال  

 مزحومرر مزلشرر ك تممررنميجهررةممم  برر امزمسررميزوةممزحومررةميم:م)حعنرريمنم(م2005،مع عررد)د مسررةم
م:(زش ك تممزبن عوةممزلوحوةن  ممدو  مم

 ال الم: هدعق الدماس   لى

    الايئي  لشمكا زل المسؤ لي ا  اام م ق  مديمي المنشآق التناني  اليياي  ب. 

  نبببن المعي مببباق اأدا، الايئبببم عبببم  اتعتببباح بديبببد ا سببباا  ال بببم  بببدعع المبببديمين  لبببى نبببدل

 .المنشآق التناني  اليياي 

 ى اآل م:   تيق الدماس   ل

  ا كاديمي  عم هذا الملا  الاب ثهناك اع قام عم. 
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 نقاابببب  المباسبببباين  غيببببا  المعبببباييم المطي ابببب  مببببن قابببب  اللزبببباق المباسببببا  الم  تبببب  مثبببب ع

 . لزال الممالع  المالي  الييايين الممالعين 

  يمى مديمي المنشآق التبناني  الييايب  أن ام لباص ال كيلب  الماليب  ل لميبع الايانباق  المعي مباق

الايئيببب   سببببمي  هبببذه المعي مبببباق   عبببد مببببن الع امببب  ذاق اأهميبببب  عبببم  لسببببيم  بببدنى مسبببب  ى 

 نن معي ماق اأدا، الايئم ليمنشآق التناني  اليياي . اتعتاح

 لاامي ليس  ا  يامي أيالايئم يعد امما غيم مطي   من قا  القان ن  اتعتاحن أ . 

 اال الم: أ تق الدماس  قد 

نببن المعي مبباق اأدا، الايئببم ليمنشببآق التببناني   اتعتبباحسبب  ى العمبب  نيببى معببع مببن م

دماك كاعبب  ا طببما  ذاق التببي   الع قبب  ا يببك المنشببآق  الييايبب  عببم ال قبباميم د ميبب   ليبباد   نببى  اا

مببن  المببلم   بمبب  مسببئ ليا زا  لبباه الايئبب  اشببك  نببالع سببعيا  ما،  بقيببة ذلببك المسبب  ى  الهميبب 

م  التبببنان   الزيئببب  العامببب  ليايئببب  أن  عمببب  نيبببى اتبببدام معببباييم المعببباه ا ل مبببانمع  نيبببى  لا

نببببن ادائزببببا الايئببببم  نييزببببا  اتعتبببباح اليبببب ائح ال ببببم  طالبببب  المنشببببآق اشببببك  أ  اببببا م اضببببم م  

 نن ادائزا الايئم  لى لان  ادائزا ا ق تادي عم ال قاميم السن ي . اتعتاح

 مم  برر اعطر  ممزرنفطممزلوحر ممرنمميعر ممزمح سرحونم ر م:)حعنريمنم(2011،معثمر ن)د مسرةم
م(.مزحوم 

 هدعق الدماس   لى:

 .ا  اام  دماك المباساين لملز ل المباسا  نن المسئ لي  الايئي   ا ل ماني   مبددا زا .1

 .ليه الايئم  دمى البال   اتعتاح بيي  م ق  المباساين عم المنشآق النلطي  اليياي  من  .2

 .يئم عم المس قا  من  لز  نظم المباساينالا اتعتاحاما سيك ن نييه  ال ناؤ .3

   يتق  لى الن ائج ال الي :
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   ك ن التع ااق ال م   عية اقياس اأدا، الايئم ببائ  د ن ا ه مبال االمسبئ لي   يل  أن 

 الايئي  ليمنشل   المباسا  ننزا 

 ليمنشآقضم م   ل د نظال  ا  االمباسا  االمسئ لي  الايئي  لي عا، االمسئ لي  الايئي  . 

 نبببن ادائزبببا الايئبببم  لبببى لانببب  ادائزبببا ا ق تبببادي عبببم نلبببس  اتعتببباحنيبببى المنشبببآق  يناغبببم

 ال قاميم السن ي .

  يمى المباساين ضم م  أن    عم عم ال قاميم الايئي  معي ماق نن السياساق المباساي  ال بم

 .  عية اا ل لاماق  ال كالي  الايئي 

  م.الايئم مباسايا يمكن أن يك ن اشك  كم نن اأدا، اتعتاحيمكن أن يك ن 

 اال الم: أ تق الدماس  

 نبببن ادائزبببا الايئبببم عبببم ال قببباميم السبببن ي ع أ   قببباميم  اتعتببباحابببلن  قببب ل المنشبببآق النلطيببب  ا

نن المعي ماق الايئي  ال م  ساند عم  اتعتاحمنلتي  نن ال قاميم السن ي ع  نييزا أيضا، 

يبؤدي  ئي   اال الم  ساند عم البت   نيى ن يل  أكثبم دقب  ممبا بديد ال كالي   المناعع الاي

االمسببب قا ع   ق بببمح الدماسببب   لبببما، ابببب ق عبببم ملبببا  ال كببببالي   المنشبببل  ابببلب ا  ال نابببؤ لبببى 

  المناعع الايئي  النالم  نن المنشآق النلطي  اليياي   انا، نم ذج مباسام ل طايقزا.

 أن يك ن اشك   تلى.نن اأدا، الايئم مباسايا يمكن  اتعتاح 



 

م:أيجهممالااال ميمزاش حهمحونممزد مسةممزح زوةميمزد مس تممزس ح ةم4.3.1
 (.1.1المسؤ لي  ا ل ماني  ا ضعزا االلد   مقل   لنشط  ل  نا   الدماساق اذاق الع ق  ا

ممزمسؤيزوةممالجام عوةمأنشطةمزماعل ةمحم(ممزد مس ت1.1جدي م ع م)

مت
مس ممزح حثم

مك نميمزسنةميم
ممزد مسة

ممالااال ميمزاش حهمحونممزد مسةممزس ح ةميمزح زوةمأح غممزنا مجمماغو متممزد مسةمأهدم ممزد مسةمعنيمنممزد مسة

 2005ميد  م1
 س ميا

نمبب ذج مق ببمح ل طايببة نظببال 
النشبباط  أسبباسال كيلبب  نيببى 

ABC   عببببببببببببببببببببم ملببببببببببببببببببببا
 المسؤ لي  ا ل ماني .

نيبب  هببدعق  لببى  بديببد ملزبب ل المسببؤ لي  ا ل ما
 كبببذلك  ABC ال كيلببب  مبببع ممانا زبببا عبببم نظبببال 

 ال م  مامسزا الشمكاق.  نشط  لميع اأ
عم ملا   ABCنشط  طاية نظال اأ

 المسؤ لي  ا ل ماني 

 بديد ملز ل المسؤ لي  ا ل ماني   ال ميل 
 نشط ا ل ماني    ا ي  اأ نشط ل كيل  اأ

 .نشط ا ل ماني  ل بديد مماكل اأ

 لى ايئي   ضاع م م غيماق الدماس  ااتا      ع
 الدماس   أيضا مل مع  نين  الدماس .

 2007غميع م2
 ليايا

 قيببببببببببببببببببببيل اأدا، الايئببببببببببببببببببببم 
 ا ل مبببببببببببببانم ليشبببببببببببببمكاق 

 التناني .

لمسببؤ لي  ا ل مانيبب  هببدعق  لببى   ضببح أاعبباد ا
معبب  المباسببا  ننزببا  مببدى  دماك ليشببمكاقع  مع

 مبببع مسبببؤ لم الشبببمكاق لبببد مهل عبببم  دمببب  المل
  الايئي .

المباسا  نند اأدا، الايئم 
 ا ل مانم عم الشمكاق التناني  

  مق ما زا

ليشببببببمكاق  ا ل مببببببانم  الايئببببببمأن  اقببببببع اأدا، 
ي ل المباسا  ننه من بيث القياس  التناني   

 .المباسام اتعتاح  

 لى ايئ  الدماس   ضاع ا      عم م غيماق الدماس  اات
ين  الدماس : أما ال شااه عانه ي مث  عم  مل مع الدماس   ن

المباسا  نن المسؤ لي  ا ل ماني   ي عية ا قييل اأدا، الايئم 
 المسؤ لي  ا ل ماني  ال م  عنا اه الدماس . أنشط كلبد 

 2009الناك ص م3
 ليايا

المباسببببببا  نببببببن المسببببببؤ لي  
 ا ل ماني 

 بديببببببببد الملبببببببباهيل الم عيقبببببببب  االمباسببببببببا  نبببببببببن 
ا ل ماني   أيضا المعاللب  المباسبا  المسؤ لي  

 لزا.

دماس  الملاهيل ال ات  االمسؤ لي  
ننزا  اتعتاحا ل ماني  اقتد قياسزا   
 عم الشمكاق.

المسؤ لي  ا ل ماني  م عدد  الملا ق  أهمزا 
 ملا  العاميين  المل مع  بماي  المس زيك.

ماس   لى ايئي  الد ضاع ا      عم م غيماق الدماس  اات
ال م  مق نييزا الدماس   أيضا مل مع  نين  الدماس ع 
 ال شااه عم لان  المسؤ لي  ا ل ماني   ل انازا الم  يل .

  2009بني  م4
 ليايا

المباسببببا  نببببن المسببببؤ لي   
ا ل مانيببب  عبببم المتبببام  

 ال لامي  اليياي 

ال قب   نيببى مبدى اسبب عداد المتبام  ال لاميبب  الييايبب  
 زا ا ل مانيبببب   لبببباه المل مببببع  مببببدى اببببال لال امسببببؤ لي

 اتعتباحقياسزا  معمع  اللزاق ال بم  طالب  ا  مكاني 
 المباسام نن المسؤ لي  ا ل ماني .

 أنشط المسؤ لي  ا ل ماني  نن 
قياسه  اللزاق   مكاني المل مع  مدى 

 ننه االمتام . اتعتاحالمطالا  ا

 االمتببببام  ال لاميبببب  هنبببباك المسببببؤ لي  ا ل مانيبببب 
ننزببببببا  انزبببببا لبببببل  قببببببل  اتعتببببباح مكانيببببب  لقياسبببببزا   

 .الكاعماالمباسا  نن هذه اأنشط  االقدم 

 لى ايئي  الدماس   ضاع ا      عم م غيماق الدماس  اات
 ال م  مق نييه الدماس   أيضا عم مل مع  نين  الدماس .

 أما ال شااه عم المسؤ لي  ا ل ماني  عقط.
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ممزمسؤيزوةممالجام عوةمنشطةح ز و حممزمح سح مألم ةممزد مس تممزماعلم5.3.1
 المسؤ لي  ا ل ماني . نشط ( ي ضح الدماساق السااق  ذاق الع ق  االقياس المباسام أ2.1اللد   مقل  

ممالجام عوةمزمسؤيزوةممنشطةمزماعل ةمح ز و حممزمح سح مألممزلد مس تم(2.1)م ع مجدي 

مت
مس ممزح حثميمزسنةم
ميمك نممزد مسة

محونممزد مسةممزس ح ةميمزح زوةممالااال ميمزاش حهمأح غممزنا مجمماغو متممزد مسةمأهدم ممزد مسةمعنيمنممزد مسة

م1
 2003سمز د 
 ليايا

د م المباسبببببببببا  عبببببببببم قيببببببببباس 
 نبببببببببمع اأدا، ا ل مبببببببببانم 

 لي بداق التناني 

  ضح   بديبد المشباك   التبع ااق ال بم   البه مباسبا  
ل ببببم مببببن اينزببببا قيبببباس ال كببببالي  المسببببؤ لي  ا ل مانيبببب   ا

  المناعع ا ل ماني .

  ضبببببببببببببببيح ااعببببببببببببببباد المسببببببببببببببببؤ لي  
ا ل مانيبببببببببب    بديببببببببببد المشبببببببببباك  
 التبببع ااق ال بببم   البببه المباسبببا  

 نن المسؤ لي  ا ل ماني .

     ال ببد     ي  المسبئ لي  ا ل مانيب  ابا
ع  يملببع ذلببك الببى المشبباك  ا ق تببادي   ايئ زببا

ل بببببم  عبببببانى منزبببببا  يبببببك ا ل مانيببببب   الايئيببببب  ا
 ال بداق.

أ لببه ا  بب    عببم م غيببماق الدماسبب   أيضببا عببم مل مببع  نينبب  
 الدماس   كيلي  ال طاية.

 أ له ال شااه عم  بديد أاعاد المسؤ لي  ا ل ماني .

م2
  2006الشائام 
 ليايا

القيببببببببباس المباسبببببببببام لبببببببببألدا، 
ا ل مببببببببببببببانم ليمشببببببببببببببم ناق 

 التناني .

ام لبببببألدا، ا ل مبببببانم   ضبببببح ملزببببب ل القيببببباس المباسببببب
  أهمي  أثمه نيى الممامساق المباساي .

القيبببببببببببباس المباسببببببببببببام لببببببببببببألدا، 
ا ل مببببببببانم عببببببببم ليمشببببببببم ناق 

 التناني .

نمييب  ا تب   القيباس   لما،اق   لد  
لشببمك   دلببك  المباسببام لببألدا، ا ل مببانم

 المببببببدما،لببببببدى  دا يببببببملعببببببدل  لبببببب د داعببببببع 
 بببببببلثيم  المباسببببببباين  أيضبببببببا نبببببببدل  لببببببب د 

ععا  يدعع الشمك  الى قياس اأدا،   املم
 نن اأنشط  ا ل ماني 

أ لببه ا  بب    عببم م غيببماق الدماسبب   أيضببا عببم مل مببع  نينبب  
 الدماس   ايئي  ال طاية.

 أ له ال شااه عم القياس المباسام.

م3
  2006الكشم 
 ليايا

نببن  اتعتباحالقيبباس     مكانيب 
ال كببالي   ا ل لامبباق ايئيبب  عببم 

 اي .الشمكاق اليي

ايببببان اأسببببس  اأسببببالي  المباسبببباي  المسبببب  دم  ليقيبببباس 
 .المنشل  أيضا قياس ال كالي   ا ل لاماق الايئي  دا   

نبببببن ال كبببببالي   اتعتببببباحالقيببببباس   
 ا ل لامببببباق الايئيببببب  عبببببم المنشبببببآق 

 التناني .

دام  ال كببببببببببالي     ي لببببببببببد نظببببببببببال ليقيبببببببببباس  اا
الايئيبببببب  ع ممببببببا أدى الببببببى غيببببببا    ا ل لامبببببباق

اق هامبببب  قببببد  ليببببد كثيببببما  دام  الشببببمك  معي مبببب
القبببب ائل الماليبببب  عببببم نمييبببب  ا  بببباد   مسبببب  دمم

 القماماق   لن  الم اطم   قييل اأدا،.

أ لبببه ا  ببب    عبببم م غيبببماق الدماسببب   ايئببب  الدماسببب   مل مبببع 
 لببى أنزببا  قبب ل اقيبباس نشبباط  ابببد  هبب   ضبباع  نينبب  الدماسبب  اات

 النشاط الايئم.
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م:مزمسؤيزوةممالجام عوةمأنشطةمزمح سح معنمم   ب امزماعل ةمحمزد مس تمم6.3.1
 (.3.1 ل نمع الدماساق السااق  الم عيق  ازذا اللان  كما م ضح الد   مقل  

ممزمسؤيزوةممالجام عوةمأنشطةمزمح سح معنمم   ب امزماعل ةمحممزد مس تم(3.1)م ع مجدي 

مت
مس ممزح حثم
يمزسنةميمك نم

ممزد مسة
ممالااال ميمزاش حهمحونممزد مسةممزس ح ةميمزح زوةمأح غممزنا مجمماغو متممزد مسةمأهدم ممزد مسةمةعنيمنممزد مس

 2001الككيم م1
 ليايا

نبببببن معي مببببباق  اتعتببببباح
المسببببببببببببؤ لي  ا ل مانيبببببببببببب  
لي بببببداق ا ق تببببادي  عببببم 

 الق ائل المالي  المنش م .

 سبببببببببييط الضببببببببب ، نيبببببببببى الدماسببببببببباق عبببببببببم 
مبببباق نببببن معي   اتعتبببباحالمباسببببا  نببببن 

المسبببؤ لي  ا ل مانيببب   معمعببب  مبببدى قيبببال 
 .المنشآق التناني  اد مها ا لاه المل مع

المباسببببببببام نببببببببن المسببببببببؤ لي   اتعتبببببببباح
 ا ل ماني .

  زببب ل المباسبببا  نبببن المسبببئ لي  ا ل مانيببب  ا ظيببب 
ب بببببى يمكبببببن  قبببببيل اأدا،  اتعتببببباح يبببببى القيببببباس   
لي بببببببد  ا ق تببببببادي  عادا مببببببا  بببببب عمق  ا ل مببببببانم
ليمباسببببببا  نببببببن المسببببببئ لي  ا ل مانيبببببب    معي مبببببباق

 . ع ام مليد  لألطما  الدا يي   ال املي 

 لى ايئي  الدماس   ضاع ا      عم م غيماق الدماس  اات
 ال م  مق نييزا الدماس   أيضا مل مع  نين  الدماس  

 نن المسؤ لي  ا ل ماني . اتعتاح ال شااه عم 

م2
 2005الشز ام 
 ليايا

  لإلعتببببببببباح مببببببببدى البالبببببببب
المباسببببببام ا   يببببببامي عببببببم 
 الشمكاق التناني  اليياي .

 بييبب  مببدى البالبب  لإلعتبباح المباسببام 
  بديببببد  اتعتبببباحا   يببببامي   قيببببيل هببببذا 

 .اتعتاحأ له القت م ال م  ش   هذا 

 المباسبببام  مبببدى البالببب   لبببى اتعتببباح
 ا   يامي عم الشمكاق. اتعتاح

 اتعتببباح ا   يبببام  ال  سبببع عبببم اتعتببباح ن 
يؤدي  لى لياد  ععاليب  القب ائل الماليب    بقيقزبا 

 أهداعزا.

 لى الايئي   مل مع  ضاع ا      عم م غيماق الدماس  اات
 ا   يامي. اتعتاح نين  الدماس   أيضا عم ن ني  

م3
 2009لمية 

 ليايا

نبببببببببن معي مببببببببباق  اتعتببببببببباح
المسبؤ لي  ا ل مانيب   م قبب  

 هالمباساين الييايين من

معمعببببب  عئببببباق المل مبببببع المباسبببببام عبببببم 
نبببببببن المسبببببببؤ لي   اتعتببببببباحليايبببببببا مبببببببن 
 ا ل ماني .

المباسببببببببام نببببببببن المسببببببببؤ لي   اتعتبببببببباح
 ا ل ماني   م ق  المباساين منه.

يع اببم المبب ك مببن أهببل اللئبباق ال ببم لزببا البببة 
عبببببببم البتبببببببب   نيبببببببى المعي مبببببببباق الم عيقبببببببب  

  الممامساق ا ل ماني . نشط اأ

 لببببى مل مببببع  ضبببباع غيببببماق الدماسبببب  ااتا  بببب    عببببم م 
  نين  الدماس   ايئ   طاية الدماس .

 نن المسؤ لي  ا ل ماني . اتعتاح ال شااه كما عم  

 2010امبمد م4
 ليايا

 اقع المسؤ لي  ا ل مانيب  
 ننزا اتعتاح  

كانبق   لى   ضبيح مبا  ذا هدعق الدماس 
 ماعبببب المسببببؤ لي  ا ل مانيبببب  اأ أنشببببط 

ى نلببببس ا ه مببببال مببببن قابببب   ب بببب ي نيبببب
 المنشآق التناني .

معظبببببببل الشبببببببمكاق التبببببببناني  الييايببببببب  مبببببببب   ننزا. اتعتاحالمسؤ لي  ا ل ماني    
نمببب ذج مباسبببام الدماسببب   بببمى ضبببم م   لببب د 

     ان كبان عا ل مبانمنن اأدا،  لإلعتاح
نببن أهميبب  كايببم  سبب ا، كانببق  لإلعتبباح ي لبب ن

 .ملت ل  ضمن ال قاميم المالي  ا   قميم

 لببببى مل مببببع  ضبببباع ا  بببب    عببببم م غيببببماق الدماسبببب  اات
  نين  الدماس   ايئي   طاية الدماس .

 ننزا. اتعتاح ال شااه عم المسؤ لي  ا ل ماني     
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 2010قمقد م5
 ليايا

 اتعتببباحالمسبببؤ لي  الايئيببب    
الايئبببم ليشبببمكاق مبببن  لزببب  
نظببببببببببم مببببببببببديمي الشببببببببببمكاق 

 التناني  اليياي .

نبن  اتعتباحا   ما، نبدل  بديد اأهد
معي مببببباق اأدا، الايئبببببم عبببببم المنشبببببآق 

 التناني  اليياي .

 اتعتببباح لزببب  نظبببم مبببديمي الشبببمكاق مبببن 
 الايئم.

الشببببمكاق ان هنبببباك أسبببباا  أدق الببببى  مببببديم  يببببمى
 -الايئم  هى: اتعتاح دنى مس  ى 

 لياب ثا ع قام -
 غيا  اأطما  المس ليد  -
 للزاق المقااي  غيا  معاييم المطي ا  من ا-
 غيا  لماناق الضغط -

أ له ا      عم م غيماق الدماس   كذلك مل مع  نين  
 الدماس   ايئي  الدماس .

 نشط ال شااه عم نميي  قياس اأدا، الايئم  الذي يعد أبد اأ
 ا ل ماني  عم الدماس .

م5
 2011باي  

  عيسطين(

مبببببببببببدى  دماك المتبببببببببببام  
أهميبببببببببببببببببببببب  المباسببببببببببببببببببببببا  

نبببن المسبببؤ لي   احاتعتببب  
 ا ل ماني .

ايببببان أهميبببب  المباسببببا  نببببن المسبببببؤ لي  
ا ل مانيببببب   ملا  زبببببا  ال عبببببم  نيبببببى 

نببببببببببن معي مبببببببببباق  اتعتبببببببببباح أسببببببببببالي 
 المسؤ لي  ا ل ماني .

مببببببببببببببدى  دماك المتببببببببببببببام  ليمسببببببببببببببؤ لي  
 ا ل ماني   كي  يلتح ننزا.

ي لبد  دماك عببم المتببام  ال لاميبب  ليمسببؤ لي  
نباك ا ب    عبم اأهميبب  ا ل مانيب   أيضبا ه

   لملا ق المسؤ لي  ا ل ماني .يالايئ

أ له ا      عبم م غيبماق الدماسب   أيضبا مل مبع  نينب  
 الدماس   الايئي  المطاق  عيزا الدماس .

المباسبببام نبببن  اتعتببباحمكبببان عبببم   ال شبببااه عبببم دماسببب  
 المسؤ لي  ا ل ماني .

 2011نثمان م7
  ليايا(

عببببببببم م قبببببببب  المباسبببببببباين 
قطببببباص البببببنلط الييابببببم مببببببن 

 الايئم. اتعتاح

ا  يبببام   بييبببب  م قببب  المباسبببباين عببببم 
المنشببآق النلطيبب  لملزبب ل المباسببا  نببن 

 المسؤ لي  الايئي   ا ل ماني 

الايئبببم  م قببب  المباسببباين عبببم  اتعتببباح
 قطاص النلط منه.

هنبببباك تببببع ااق   عيببببة اقيبببباس اأدا، الايئببببم 
 مببببببببال  كبببببببب ن بببببببببائً  د ن ا ه  يلبببببببب  ان  

 .االمسئ لي  الايئي  ليشمكاق  المباسا  ننزا.

ا  ب    عبم م غيببماق الدماسب   أيضبا عببم مل مبع الدماسبب  
 الايئيبب  المطاببة ازببا الدماسبب   ال شببااه عببم أنزببا  نا لببق أبببد 

 الايئي . نشط ا ل ماني   هم اأ نشط ل ان  اأ

م8
 2012قطاطم 

  ليايا(

نبببببن معي مببببباق  اتعتببببباح
ل مانيببب  عبببم المسبببؤ لي  ا 

ال قاميم السن ي  ليمتبام  
 ال لامي  العامي  عم ليايا

ا ل مببببانم عببببم  اتعتبببباحقيبببباس بلببببل 
ال قباميم المنشب م   أيضبا  بديبد ملبا ق 
المسبببببببببببؤ لي  ا ل مانيببببببببببب  ال بببببببببببم يببببببببببب ل 

 ننزا. اتعتاح

يمكببببن مببببن   لببببه  نمبببب ذج مباسببببامنببببدل  لبببب د  نن المسؤ لي  ا ل ماني . اتعتاح
يببد   عي مبباق ا ل مانيبب  ع هبب الم نببن اتعتبباح

نيبببببى نبببببدل  لببببب د نظبببببال ليمباسبببببا  ا ل مانيببببب  
 .ننزا مطاقا عع  دا   المتم  اتعتاح  

ا  بب    عببم م غيببماق الدماسبب   أيضببا عببم مل مببع  نينبب  
 الدماس   الايئي  المطاق  عيزا الدماس .

 نن المسؤ لي  ا ل ماني . اتعتاحأما ال شااه كان عم  
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م:مزس ح ةممزد مس تمزح زوةمعنممد مسةمزمغمتمموم7.3.1
 :اآل م يمكن  ي يتزا عم  

  النظميبببب ل انبببب ن اببببامه يبكببببل الالنظببببمي  اه مببببق اببببه اا اتطببببامالسببببااق  ا الدماسبببباق لببببا،ق .1

 لل   عبمع لزبا االملمب ع  نشط لاعع اأ دماس اال معظمزاا ل ماني ع   نا لق  مسؤ لي لي

 أنشببط  دماسبب ا ل مانيبب  مببن  بب    المسببؤ لي نيببى  سبب     عببم  دماسبب ال هببذه عببان ذا لزبب

ع المل مببع المبيببىع أنشببط    الايئيبب ع أنشببط العبباميينع    أنشببط  ماعبب ا ل مانيبب  اأ المسببؤ لي 

 نيببى ال ببم  لببمى   ك ن اأ لببى بسبب  نيببل الاابببث( ع هببم اببذلك(المنبب ج  المسبب زيك أنشببط   

 ا ل ماني  مل مع . نشط أا ازذه ىعنع  ال م    الشمك  اليياي  البديد  التي 

ع بسب  طايعب  أ بمى  لبى شبمك ي  ي  من أنه  ثالمباسامع  بي اتعتاح أن اصنظما ل عدد  .2

المباسبام القب ائل الماليب  ال  اميب ع لكب  نشباط  اتعتباحالباليب  ا دماسب النشاطع عقد اه مبق ال

عبببم تببب م   شبببمك ليا ل مانيببب ع   قبببديل  يبببك المعي مببباق ا ل مانيببب   المسبببؤ لي  أنشبببط مبببن 

 .يمكن أن يس لاد منزا عم م  ي  الملا قاياناق مالي ع 

(ع  الشببببياامع 2003 سببببمز دع  السببببااق  الدماسبببباقنيببببى ال  تببببياق ال ببببم قببببدم زا لبببب   انببببا،ً  .3

مببببب   ليشببببمك  ا ل مانيبببب  نشببببط أع ا ضببببع نمبببب ذج مباسببببام (2009(ع  النبببباك صع 2006

ئيبب  يثببام اآع  ال ببم لزببا  المشببااز الشببمكاق   ج نيببى القطانبباقع  مبا لبب   عمببيل النمبب ذدماسبب ال

 ذلببك لايببان  دماسبب مببب  ال ليمنشببل  اً نم ذلبب دماسبب الهببذه  قببدمقع  ال مانيبب ع عببم نلببس النشبباط

ذاق  طببما لأل مببن   لببه  قديمببه نشببط يعكببس  يببك اأ الببذي ا ل مانيبب ع    الايئيبب  نشببط اأ

 الع ق .

الشبمك   أنلق زبانبن ال كبالي  ال بم  اتعتباح    ق ل الدماس  البالي  اقبديل نمب ذج مق بمح لقيباس .4

نيى المسبؤ لي  ا ل مانيب   ذلبك لايبان مسب  ى كب  نشباط مبن أنشبط  المسبؤ لي  ا ل مانيب  

 اأنشط  اأ مى. يك ال كالي  ا كالي   مقامن   نن ال كالي  
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م:د مسةمزمأهموةم4.1
 اتعتبباح  ى القيبباس   مسببالاابببث(اأ لى ال ببم  نا لببق دماسبب  بسبب  نيببل دماس   ع اببم هببذه ال .1

ابببذلك  عالشبببمك  الييايببب  ليبديبببد  التبببي  المسبببؤ لي  ا ل مانيببب  أنشبببط   كيلببب  المباسبببام نبببن

ثما، ليمك ا   دلي ً   ضاع ع ام    المس قايي . دماساقلي  اا

 ن  طايببببة نظببببال المباسببببا  نببببن المسببببؤ لي  ا ل مانيبببب  يببببل م عببببم  طببببام  طايببببة أنظمبببب  المباسببببا   .2

 ، ااأنظم  المباساي .ا م قا أل من المباسام ل الدماس  عم نشم ال نم كما  سزالم ط م ع 

 المز مين ام ض ص المباسا  نيى المسؤ لي  ا ل ماني . دىلياد  المعمع  ل .3

 أنشبط المباسبام نبن  كبالي   اتعتباحمبن  ب   ايبان مسب  ى القيباس    دماس  ساهل هذه ال .4

مبن   مل مبع ال بم قبدمق لي ال دمب ايبان  ألب مبن   ل مانيب  عبم القب ائل ال  اميب عالمسؤ لي  ا

 مضببا المسبب زيكين لإلن بباج   الايئبب  ال ببم يعميبب ن ازبباع  بب   اطمئنببان العبباميين  لبباه الشببمك 

 ن لببه الشببمك ع  اانطببا، المعي مبباق نببن الايئبب  المبيطبب  االشببمك   مببدى اه مببال الشببمك  الببذي 

 .ال ان  المسؤ لي  ا ل ماني   الايئي 

م:د مسةأهدم ممزم5.1
ايان ما  ذا كانق الشمك  اليياي  ليبديبد  التبي ع  قبيس  كبالي  أنشبط   زد  الدماس   لى 

ننزا مباسايًا  يمكبن  ي بي  أهبدا  الدماسب   عم ق ائمزا ال  امي    لتحالمسؤ لي  ا ل ماني  

 عم اآل م:

 .ليبديد  التي ال عم  نيى اأنشط  الم عيق  االمسؤ لي  ا ل ماني  دا   الشمك  اليياي   .1

 ننزا عم الق ائل المالي  ال  امي . اتعتاحال عم  نيى مس  ى قياس هذه اأنشط     .2

ال عبببببم  نيبببببى التبببببع ااق  المع قببببباق ال بببببم  بببببب   د ن ام لببببباص مسببببب  ى القيببببباس لألنشبببببط   .3

 ننزا عم الق ائل المالي  ال  امي . اتعتاحالمسؤ لي  ا ل ماني    
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قيبباس  كببالي   ألبب ئببل العمييبباق ال ببم  قبب ل ازببا الشببمك  مببن  قببديل نمبب ذج ال مببانم مق ببمح ي  .4

 نن  يك اأنشط . اتعتاحالمسؤ لي  ا ل ماني    

م:د مسة  ضوةممزم6.1
المباسببام نببن  كببالي  أنشببط   اتعتبباح ببد م اللمضببي  المئيسببي  نيببى مسبب  ى القيبباس   

 ن  هذه اللمضي  ال الي :المسؤ لي  ا ل ماني    

مزمح سرح معرنماكلفرةمأنشرطةممزمسرؤيزوةممم  بر انممز ور حميمويجدممسايقممادن ممر"

مم عوةمح ز يمم ممزم زوةممزاا موة"مالجا

 اللمني  ال الي : اللمضياقمنزا  اش قق    اامها 

 النشط  المسؤ لي  ا ل ماني  ال م  ق ل الشمك  اا  لاة نييزا.  أدماك  ي لد معمع   .1

 نن  كيل   يك اأنشط . اتعتاحلي  ا ل ماني    هناك مس  ى م دنم ليقياس أنشط  المسؤ   .2

   د ن ام لببببباص مسببببب  ى قيببببباس  كبببببالي  أنشبببببط  المسبببببؤ لي    لبببببد تبببببع ااق  مع قببببباق  بببببب .3

 ننزا. اتعتاحا ل ماني    

 كببالي  أنشببط  المسببؤ لي  ا ل مانيبب  مباسببام مطاببة دا بب  الشببمك  لقيبباس   ي لببد نمبب ذج  .4

 .عم الق ائل ال  امي  ننزا اتعتاح  

ممنهجوةممزد مسة:م7.1
ان مدق الدماس  نيى منزج دماس  البال   الم مث  عم الشمك  الييايب  ليبديبد  التبي ع  قبد 

عم ليايا  ن ص النشاط البذي  عمب  ابه  تبنان   التناني   ل ا  يامها اان اامها من أكام الشمكاق

لعمالببب  ال بببم  عمببب  البديبببد  التبببي (ع  مبببا ينببب ج ننزبببا مبببن آثبببام ايئيببب   ال مانيببب ع  لكابببم نبببدد ا

 :للئيين بقية أهدا  الدماس   ل  قسيل المنزلي  الم اع   لى  أل االشمك ع  من 
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ممز س ممألي :ممزج نبممزن   م1.7.1
 ل ا ن مباد نيبى الايانباق الثان يب  عبم هبذا اللانب  اا ن مباد نيبى مبا  ب عم مبن المتبادم 

 البد مياق  المسبائ  العيميب  ال بم  عمضبق   الممالع العيمي ع ال م  شم  الك    الاب ث المنش م 

لزببذا الم ضببب ص ااتضبباع   لبببى الايانبباق  المعي مببباق الم لببب د  نيببى شببباك  اتن منببقع ع ال بببم لزبببا 

 لتييزا   بديد الملاهيل  أل ن ق  ام ض ص الدماس ع  كذلك  اأنظم   ال شميعاق المعني ع من 

   الشمك  نين  الدماس . المضامين ال م  شميزا اأنشط  ا ل ماني  دا 

م.مز س ممزث ن :ممزج نبممزعمل م2.7.1
دماس  اس كشاعي  من     تبيل  مقااي  ش تي  مقننب   ال بم انبا،  الندادقامق الدماس  

 االمسبؤ لي الم عيق   اأنشط نن  كيل   المباسام اتعتاحالقياس      ي لنه لعاد  العين  ا نييزا 

لبذلك ال م ألميق مع اتداماق ذاق التبي  االلانب  العميبمع (   4قل  ا ل ماني " انظم الميبة م 

الايانباق الثان يب  ال بم  بل البتب   نييزبا مبن السبل ق  ال ثبائة  الايانباق ان مدق الدماس  نيبى 

الم ل د  نيى األزل  اتلك م ني ع الم عيق  ام ض ص الدماس ع مبن  ب   اسب  دال أسبي    بييب  

 لميبع  (  كشب عا زا ال بييييب 2013الق ائل المالي  ال  امي  لسبن   اببد    المب  ى لدماس   عب 

 اتعتبببباحمسبببب  ى القيبببباس     قببببديل نمبببب ذج مق ببببمح لمعمعبببب  ألبببب مببببن  ذلببببك  السببببل ق  الايانبببباقع

 المسؤ لي  ا ل ماني . المباسام ل كيل  أنشط 

محديدممزد مسة:م8.1
المباسبام  اتعتباح بديد مس  ى القياس   : اق تمق الدماس  نيى مزحدممزميضيع م)مألك دوم (

 ل كيل  أنشط  المسؤ لي  ا ل ماني  االق ائل المالي  ال  امي .

( اان اامهبببا آ بببم قببب ائل ماليببب  مالعزبببا ديببب ان 2013اق تبببم الدماسببب  نيبببى سبببن    مزحررردممزغمنررر :

 المباسا   ان مدق من قا  الشمك .
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 ي  ليبديد  التي  كدماس  بال .اق تمق الدماس  نيى الشمك  الييا مزحدممزمك ن :

م:د مسةنميذجممزم9.1
المسبؤ لي  ا ل مانيب  م غيبماق  أنشبط  ابيبث  بل ان ابام زباعم غيما   ايبان  ل  ضع نم ذج ليدماسب 

 :ي ضح ذلك (1.1 المباسام ننزا م غيماق  ااع   الشك   اتعتاحالقياس   ان اام    عمس قي 

 
ممزمبد :مإعدمدممزح حث

مماغو متممزد مسةم)مزا حعةميمزمسا لة(حم(مويض1.1شك م)
 

ما سوم تممزد مسة:م10.1
 ل الدماس  نيى النب  ال الم:يقس ل  

 العال ليدماس . اتطامممزفب ممألي :

 المسؤ لي  ا ل ماني  أنشط المباسا  نن  مزفب ممزث ن :

 ل كيل  المسؤ لي  ا ل ماني .م المباسا اتعتاحالقياس    مزفب ممزث زث:

 الن ائج  ال  تياق.   اللان  العميمع  ممز محع:مزفب

ممزمالحظ.

 

 
                                                                                              

         
                  

         
                   

      
                   

      

                                                                                                                    

                 
       

                 
       

                
        

                
        

                       
         

                       
         

          
             

          
             

                            

                    

                            



 

 الثانيالفصل 
 المسؤولية االجتماعية أنشطةالمحاسبة عن 
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م:م دمةم1.2
مبببن  ببب     قبببع المل معببباق امبببا سببب    قدمبببه الشبببمكاق التبببناني   ذلبببك امسببباهم زا عبببم 

ك أدى  لببى نمبب  ملزبب ل كبب  ذلبب الشببمك ععببم  يببك المل معبباق الم لبب د  ازببا  المسببؤ لي  ا ل مانيبب 

المسؤ لي  ا ل ماني   الذي اد مه أتابق الشمكاق مطالا  اما  قدمه ليمل معاق  نبدل ممانباق 

 .متيب  الشمك  د ن النظم  لى  يك المل معاق

 ألب مبن  لذلك  ل  نيى الشمكاق أن  دمك اأهميب  الكايبم  ل يبك المسبؤ لي   ال عبا، ازبا  

  م  يبب  نا قزبباع  يلبب  أن  شببمال ببم  قببع نيببى  ي  ا ل مانيبب نلابزببا   بقيببة أهببدا  المسببؤ ل

  العاميين  المن ج  المس زيك  المل مع المبيم.الايئ  اللئاق ا ل ماني  مث  

االنشاط ا ق تادي  لى د م ي عية   ز ل لزذه عان نيى الشمكاق  ط يم النظم  من ك نزا 

 شمكاق ليعميياق ال شغييي  اان اام لزبا بقب ةني  النا ل  نن ممامس  الأيضًا االم اضيع ا ل ما

 ا لاه اأطما  ذاق الع ق  االمسؤ لي  ا ل ماني .  الااق نييزا 

ممح سحةممزمسؤيزوةممالجام عوةم نشأم2.2
مسببببيم  النشبببباط  عببببم مئيسببببي نقطبببب   ببببب    زاأشببببكاللقببببد شببببك  ظزبببب م الشببببمكاق نيببببى م  يبببب  

 اببب المبببا   مأس ببب بكل ابمكببب    ق تببادي  ضببب مكيانببباق ا  مثببب  قأتبببابع بيبببث العبببالمم ا ق تببادي

ع مساسباأمبب م  ل دهبا يمثب   يالبذ ا ق تاديم لا ل  اذلك الاعد  لكميزاا  سيطم نيى مل معاق 

سبب ، اسبب  دال  يببك كمببا أن    الاشببمي  نيببى بببد سبب ا،عيببالبب بكل اببالم امد الايئ  لببى زاأ تببي الببذي مببماأ

 الايئبم ال يب ث  امالهبامبن  معباع  اتنسبانسبياي  نيبى الايئب  ال اآلثبامالعديد مبن  ثبدا   لى أدىالم امد 

ذلبببك كيبببه كبببان  ابببد ليمباسبببا  مبببن   لا، ابببالمل مع ككببب ع ضبببماماأ  اال بببالمالطايعيببب   ه نلببباد متبببادم 

 اأببداث يعمب  نيبى متبد  ي ت  االشم لي ع طام   لىالم عام  نييه  ال قييدي  طامهاال م ج نن 

 .(39 – 38ع 2008 عن د   المل مع أطما ع لكاع   ي بقة النل ال قميم ننزاع  
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بببن    ا ل مانيببب  نقببب  الثببب م  التبببناني   ام اببباط يلؤ  ظزببب م عكبببم  المسببب ن  اقيبببال المشببباميع  زا ئ  ش 

سببباهمق  ال بببم يبببك الل بببم  مببن  قبببدل الضببب  ا   مانبباق العيميببب   عبببم المنشببآق  مبببا ناشببب ه التببناني ع

 الم ابب لك كب  المب امد ذاب  ً مسب نلع عاأمااح ه   عظيل  ليمنشل  ىسماأ بقية الزد   عماشك  كايم 

سببيع   ببدماق  ن بباج  عببم نبتببم  المنشببل  مسببؤ لي ن أاببذلك   مل مضبب ع اشببمي  أ طايعبب  كانببق سبب ا،

  ب   القبمن ال اسبع نشبم  المابع   قبد ظيبق هبذه النظبم  قائمبع  سب ز كلغبمع امليد  ليمل مبع عقبط 

اق تبادي   اسب غ    ألمباقلبك مبن ذ مبا ماعبة  عالمنشل بلل  كاممن القمن العشمينع  لكن مع  اأ  

 ظز م ال ك  ق النقاايب  ابملق ممبيب  لديبد  كبان مبن   لزبا ا ه مبال  األ م  دنى  العامي  لأليدي

  قيبي  سباناق  مكبان العمب ع عبم اأمبن   السب م ا ل مانيب  الدا ييب  مبن لزب  ك بلمين  المسؤ لي ا

 ثيم الم لايبد نيبى الايئب ع بلعملهبا الأ ال بمالضبغ ط الكايبم    ل  لبيع بي  ....الخع المناي  الت العم ع

  المناعسبينع اللابائنع االايئب ع  المم اطب ا ل مانيب  ال امليب   المسبؤ لي ا ه مبال ا  لبى المنشل ا لزق 

 .(9ع 2009ع  المل مع المبيى  ن ا   الم مدينع ع البك م 

لبى غايبب   يبمى الااببث أن ال طبب م عبم ملبب ن أدى اأا  التبنان  اعببد الثب م  التببناني   اا

ابببد مه  لبببى ظزببب م منشبببآق نم قببب ع  مثببب  كيانببباق اق تبببادي  ضببب م ع  أتبببابق  سبببيطم نيبببى 

مل معاق الكميزاع هم ال م ساهمق عم اس ممام المباسبا ع  كن يلب  لقتب م المباسبا  ال قييديب  

نبببن اأدا، ا ل مبببانم ل يبببك المنشبببآق  اتعتببباحعبببم القيبببال اعمييببباق القيببباس المباسبببام  مبببن ثبببل 

التببببناني  ظزببببمق عببببم اللكببببم المباسببببام مباسببببا  المسببببئ لي  ا ل مانيبببب ع  ال ببببم لببببا،ق ن يلبببب  

 س  دال  يك المنشآق التبناني  ليمب امد الطايعيب   ال بلثيم السبيام نيبى الايئب  المبيطب   هبذا مبا 

م  يببببك أثببببا  المل مببببع مببببن معاللبببب     يببببي ألببب يبببد  نيببببى عمضببببي  ا سبببب ممامي  ليمباسببببا  مببببن 

ننبببه  الم طياببباق ال بببم يناغبببم نيبببى  اتعتببباحالمنشبببآق العم قببب ع    بديبببد أدا،هبببا ا ل مبببانم   

 ا ل لال ازا  دم ا ليايئ    بقية المعاهي  ليمل مع كك . المنشل 
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ممفهي ممح سحةممزمسؤيزوةممالجام عوةم3.2
 لايببببد  ال ببببم الم اضبببيعمببببن  يمنشببببآقلا ل مانيببب   المسببببؤ لي يعبببد م ضبببب ص المباسبببا  نببببن 

 عببم اأكاديميبب مببن قابب  المنظمبباق المباسبباي  المزنيبب   اللزبباق  اأ يببم ع اآل نبب  عببما ه مببال ازببا 

 ليمباسبباين القببان نيين يكببممم اأالملمببع  أ ضببح يكيبب مم اأال  يبباق الم بببد   علببم الببد   الغمايبب ع

 Compound Of Certified Public Accountants) ع(ل1973 شب م نبال المن  قميبمه عبم 

 المل مبعع عبم  المبؤثم  المنشبل اال اتب   نشبط اأايبان  يبك  القب ائل الماليب ع أهبدا أن من ضبمن 

 .ازا المبيط  الايئ  ا ل ماني  عم المنشل لد م  مزم  االنسا  عد  ال م  

( American Accounting Association  يكيب مم األمعيب  المباسبا   ق  م أتبد كمبا

  ظزبباماضببم م   المنشببل طالاببق عيببه  عليمنشببآق ا ل مببانم دا،اأ مًا نببن مباسببا  قميببل( 1976 

 النبه    تبل ه  عثيب   ال نمي  ا ل ماني   مكاعبب  ال عمالمعي ماق المباساي  الم عيق  امساهما زا 

 مبببن ع مبببن  لزبب  نظبببم المل مبببع المنشبببل  أدا،يمكببن اسببب  دامزا ل قيبببيل كلببا،   ال بببمبببد المعببباييم أَ 

 العبببباميين  المسبببب ثممين  المنشببببل  لتبببببا ك مببببال الم لايببببد مببببن الملم نبببباق الم  يلبببب   بببب   ا ه

مبن  ليمنشبل ا ل مانيب   المسبؤ لي المل مبعع ا عبم اللزاق البك مي  الم  يل   لماناق الضبغط 

نيبى ا   عزبا  البك ميب ع اتشبماعي القبماماق  اللزباق   م  ذي المنشل  دام   لياد  اه مال  نابي ع

 عأ بمىمبن نابيب    ضباعي  أنابا، ما  لمضه من  ا ل ماني ع نشط ااأ المنشل اضط ص  لهمي ا

 عبببم ذ بببيؤ  ا ل مبببانم المنشبببل  أدا، أتببباح عالمنشبببل البكبببل نيببى  م غييبببم النظبببم  ال قييديببب  عببب  لببى

 سلي    لى البال ة مما نمّ  عالمعم ع المعاييم ا ق تادي    لى ضاع اات عالبساان لدى  قديمه

 (.19 – 18ع 2009أا سمم ع   ا ل مانم دا،ااأ  عية  ال ما ق تادي   داثاأب

نببه يمكببن  ضببع ملزبب ل ليمسببئ لي  ا ل مانيبب  نيببى ان اامهببا مببا  قبب ل اببه ل  اببين الدماسبب  ا

لبلال القبان ن لزبا أل ط نيبا مبن  قبديل ال بدماق سب ا،  بدماق تببي  أ   س ا، نن طميبة  المنشل 
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  دنببل شببميب  المعبب قين أ  المسبباهم  عببم ببب  مشببكي  السببكن أ  القضببا، مبامابب  اللقببم  الاطالبب  أ

نيببى ال يبب ث الايئببم أ  متبب  الطببمة أ  المسبباند  عببم نمبب  مسببطباق  ضببما، دا بب  العمببمانع 

اأ  قبببم عبببم المسببباهم   المنشبببل  بقيبببة المعاهيببب  ليمل مبببعع  ذلبببك مبببن  ببب    الببب   ألببب مبببن 

 عي  الم ل د ع  ال لثيم نييزا سياا.ا ل ماني  ن يل   س  دمزا ليم امد الطاي

ممالجام عوة:ممزمسؤيزوةمدا ممزمح سحةمعنمم4.2
 العيمبببببملبببببا،ق م لامنببببب  مبببببع ال طببببب م  ال بببببمضببببب ، المشببببباك  ا ل مانيببببب  الم لاقمببببب   عبببببم

زذه المشاك  الابث نن البي   العيمي  ل الضم ميمن  أتاح كن يل  طايعي  لزاع   ع ال كن ل لم

عقبببطع اببب   ا ق تبببادي نبببدل بتبببم نشببباطزا االلانببب   المنشبببآقلي    ؤ مسبببمبببن لزببب   ا ن بببما  ا

 اان ابببام أن لزبببذه  اعبببد يببب لع اً المشببباك  ا ل مانيببب  الم لاقمببب  ي مببب  ؤديبببهال لكيبببم امبببا يمكبببن أن 

   ا ق تببادي ع يببيبب عم لزببا الم طيابباق الايئ الببذيالانبب  بق قزببا  لبباه المل مببع  ال لامبباق المنشببآق

 عمبب   ال ببم  الايئبب ال مانيبب   ك ظيلبب اببين المباسببا   الم ينبب ع قبب  نيببى ال ال لكيببد اببد مببن  كببان

مبببن غيبببم المقاببب   ال قببب   ننبببد  أتببباحبيبببث  ضببب ، مل معا نبببا المعاتبببم ع عبببم  سبببيما  ضبببمنزا

 أ ببمى أهبدا  بقيبة   لبىالقيباس  ا  تبا  اب   عببداها  عببم  الممثيب ليمباسبا   ي ساسباأ هبدا اأ

 ا ق تببباديينشببباط لل ببب عيم الايئببب  المناسبببا    ئببب   نقائزبببا   بببدل المل مبببع   بببباعظ نيبببى سببب م  الاي

 (.199ع 2005ن مع  الساقمع 

مثيببه مثبب   اً مباسبباي اً نظامبب  مثبب  ا ل مانيبب  المسببؤ لي مباسببا  آ  غببل ي( اببلن  يضببي    

العامب ع مباسبا   اأمب ا مباسا  الشمكاقع مباسا   المباساي   مباسا  ال كالي ع اأنظم  ااقم

 دث ببب ال ببم االعمييبباق اأ لببى االدملبب أنزببا  زبب ل  اع كمببا أن مببن أهببل مميلا زبب(اأشبب ا شببمكاق 

 ال ببميزبب ل اببذلك اللانبب   ايببان  يببك الماببالغ  اببين الشببمك   اببين الايئبب  ا ل مانيبب    سببلي  كبب  مببا

 سببااق  ال ببممعمعبب  قيبباس ال كببالي   الل ائببد ا ل مانيبب   كمببا أنزببا  ليببد عببمالمل مببعع   لببىدععببق 

 .المنشل ال املي  ل تمعاق  اآلثاميشم   ابيثالشمك  ازاع 
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 ممكلهبا  المنشبل  أنمبا  بديد ن ائج   لى قهدعا ل ماني   مسؤ لي المباسا  ليعان  لكذل  

لزبا ن قب  الئباق المل مبع الم  يلب   لبيس  المنشل أن  اان اام عال مانممن     مد    المالم

 ا  اببع المباسببا  ا ل مانيبب  نلببدها ع (111 ع2008يع مم ا العبب الغببالامع عقببط متببالح المببالكين 

 (40ع 2008 ن د ع مماب   هم: اث ثممق 

 .مع ا ل لال االقيل  الق اند السائد  االمل مع اأمااح: لياد  مأليزنمزم حلةم

 .المسؤ لي ن نين من  المنشل    بم  عيه  مزم حلةممزث نوة:

 .المنشل  تبا أ اأمااح ات   ذلك من      بقية  مسؤ لي  .أ 

السبببياي   اآلثبببامال مانيببب   ذلبببك مبببن  ببب    بقيبببة المعاهيببب  ا ل مانيببب   الببببد مبببن  مسبببؤ لي  .  

 .المنشل لنشاط 

أكاببم  ال مببانمنيببى أنزببا نظببال عمنببى دا بب  نظببال  ليمنشببل نظببم ي   أتبباح:  عيزببا ثررةمزم حلررةممزث ز

 لزبذا  النمب ع لب أ باعظ نيى   النزا  اس قمامها مبنل لا،ق عم ملا زا س مم من   له   ت  

نييزا أن  عم  اشك  منل ح  ليس اشك  منعل  من  ب   مسباهما زا  ا تبالزا ابالمل مع اشبك  

 هما: مزم ينقضي ين  مأثا هذا  مااشمع

دا بب   ال ببما ق تببادي   بببداثلأل يعنببى اببه  ببم ج القيبباس  مزمح سررح :مز ورر حمم رر مزايسررعم .1

مببع  ليمنشببل ال امليبب   اأبببداثقيبباس   لببىن قبب  يعمبب   ي بب ل مببع طببم  ذ ال ببمأ   المنشببل 

مبن اللزباق البك ميب  ل ه مبال امعي مباق   المبالكينن يم يالمل معع بيث انت  اه مبال المبد  

ال امليبب   المل مببع  العمببا (  مببا يببنلل  المنشببل ا ل مانيبب  لمماقابب   تببمعاق  المسببؤ لي نببن 

 ثام.آ ننزا من

 ال ببما ل مانيبب   نشببط اأالشببمكاق نببن  ااعتبباحيزبب ل  الببذي مزمح سررح :مم  برر ام رر مزايسررعم .2

يتببا  عال مانيبب  مثبباآلزببا    قبب ل ازببا   للئبباق المسبب ليد عالايانبباق  المعي مبباق اهببذه الم ملبباق   اا
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نمااب يالاق المس ثممين  الدائنين عقط  نيى ق تم  ابيث    اب يالاق المل مع كك .   اا

م:مالجام عوةممزمسؤيزوة و ممح سحةماعم5.2
بقيقب   اقعيب  مبن التبع   قأتبابا ل ماني  قبد  المسؤ لي أن المباسا  نن نيى المغل من 

 ي لبد ا لباة ابين المباسباين  الابابثين نيبى  عميب  مببدد   اضبح لزباع   عانبه  لاهيزباع المنشل نيى 

النظبال   تبميل  لبىيزبد   مباسبام  دامي أسبي  ا ل ماني  نيى أنزبا  المسؤ لي نمعق مباسا   عقد

نببن طميببة الببماط مااشببم  اببين ال قبباميم المباسبباي  مببن لزبب   دا،اأقببة مقاابب  ععالبب  نيببى ليب المباسببام

الميبببع مسببب  يا ه  ليمنشبببل  اتداميمبببن لزببب  ثانيببب   عقبببا لزيكببب  ال نظبببيل  لينؤ  المسببب اأشببب ا  ابببين 

 .(312ع 2011ع الت عمع  النعيمان اتدامي 

ييبب  قيبباس التببلقاق أ  نم عببمي بب    مباسببامنظببال  النزببا  السبب يطم(ع مطببم  يعمعزببا  

نببن  اتعتبباح الايئبب  ا ل مانيبب  مببن ب لزبباع  مببن ثببل  المنشببل  بببدث عيمببا اببين  ال ببمالعمييبباق 

قيباس  م  عبثبم لزبا ي المئيسبمن الزبد  أ   عالع قب  ذاق طبما اأ  م   نييزا للميبع  ال م اآلثام

 (.422ع 2012 يطمع لساع  مطمننزا اتعتاح   اأنما  آقلمنشال كالي   الل ائد ا ل ماني  

 (American Accounting Association  يكيبب مم اأكمببا نمع زببا لمعيبب  المباسببا  

مبن مبد    ليمنشبل  المبالم الممكل  اأنما  بديد ن يل    لىعمص من عم ص المباسا  يزد   النزا

ديب  عيبهع ضبمن ن قب   عاق  بمىاأالمل معع  بم اط االلئباق  عمعان   نض ا اان اامها ال مانم

نيبى أنزبا  أيضباً  نمعبق ع يلمع اين متالح  يك اللئاق الذي ا ل مانممن ق اند العقد   مس مد

عبن  نيبل هدعبه قيباس  همأن المباسا   ىين  ني الذيبد مك ناق المباسا  املز مزا ال اسع أ"

 .(29ع 2009ع  الي ل ال ماني   اق تادي  طايعي     قاأساسلزا  ال م  الظ اهم نشط اأ  لسيم 

سب ا، مبن  كيلبه  المنشبل المسئ لي  ا ل مانيب  النزبا "مبا  قب ل ابه مباسا    عم  الدماس  

للال القبان ن لزبا أل ط نيبا مبن  قبديل ال بدماق سب ا،  بدماق تببي  أ  مباماب  اللقبم  نن طمية 
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 الاطالبب  أ  دنببل شببميب  المعبب قين أ  المسبباهم  عببم ببب  مشببكي  السببكن أ  القضببا، نيببى ال يبب ث 

 بقية  أل م أ  مت  الطمة أ  المساند  عم نم  مسطباق  ضما، دا   العممانع من الايئ

اأ  قبببم عبببم المسببباهم  ا ل مانيببب  ن يلببب   المنشبببل المعاهيببب  ليمل مبببعع  ذلبببك مبببن  ببب    الببب  

  س  دمزا ليم امد الطايعي  الم ل د ع  ال لثيم نييزا سياا".

ممالجام عوة:زمح سحةممزمسميزوةمممز موسوةمالاج ه تمم6.2
 مباسببامعبب ل  طبب يم عببمص  ال بببديهببذا   لا،م قلببا ايلاايببا  أ ببذقالمباسبباي   الاببب ث  ن

  يبببلانايبببه المباسبببا  الايئ عبببم ي ضبببمن  عليمنشبببآقلديبببد يعبببم  امباسبببا  المسبببئ لي  ا ل مانيببب  

  مببالا  نيمببا المباسببا  يبببا ل ن  المباسببا  ا ق تببادي   ا ل مانيبب   مباسببا  المبب امد الاشببمي ع

 ث ث ببببهلزببب دهل نبببن  أسبببلمق لقببببد  سبببب عا  هبببذا اللبببمص اللديبببدع  أعكبببمى  اضبببح  أطبببام  ضبببع 

  هى: مئيسيها لاهاق 

 م:مألي مالاج هم
 غطيببب   ألببب  ع ابببم مباسبببا  المسبببئ لي  ا ل مانيببب  ام بببداد لملبببا  المباسبببا  الماليببب  مبببن 

ال قييديببب  اعبببدا لديبببدا  ي طيببب  هبببذا ا  لببباه  ضبببمن ال قببباميم الماليببب   عليمنشبببا  ا ل مبببانم اأدا،

ال قباميم المباسباي  ال قييديب   عبم ا ق تبادي اأدا،لنب  مبع   لبىلنابا  ا ل مانم اأدا، ااضاع 

مبا ل   ط يم ملباهيل لمباسبا  المسبئ لي  ا ل مانيب  مقاايب   عم يظزم هذا ا  لاه لييا  نلسزاع

  ال كبببالي  ا ل مانيببب ع عاتن اليببب المباسبببا  الماليببب  مثببب  العمييببباق  عبببم ال قييديببب ل يبببك الملببباهيل 

 عا ل مببببانم الببببد    عا ل مببببانم اأتبببب  تبببباعم  عا ل مببببانم العائببببد   المنبببباعع ا ل مانيبببب ع

 ي ضح هذا ا  لباه اتب م   ال املي ع أ   الممالع  ا ل ماني  س ا، الدا يي    بق ة المل معع

ع  هى:  بنان ال قييدي ليق ائل المالي    ال ماني  كلل، مكم  ايئي  قاميم   ندادمبا  ق  عمكام أ

  (266ع 2003
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 . ا ل ماني  الايئي ال عا، االمسئ لي   الناا،قائم  الد   المعد   -

 .يماق المساهماق الايئ   ا ل ماني  لثالمعد  ا المالمقائم  الممكل  -

 . ا ل ماني  الايئي ثيماق ندل ال عا، االمسئ لي   لالقائم  المالي  ل -

 اتاعاد.م عدد   ا ل مانم الايئم اأدا، قميم  -

 م:مزث ن مالاج هم
مببن  مببل  ذ  أنزببا ع اببم مباسببا  المسببئ لي  ا ل مانيبب  نظببم  لديببد  ليمباسببا  مببن بيببث 

 ( 120ع 2012ع  البسين .المنشل  لز  نظم المل مع  ليس 

 م:مزث زثمالاج هم
هبذا  أتببا بيبث يع ابم  انل اببا لم طياباق مباسبا  المسبئ لي  ا ل مانيب ع اأكثبم ه  

نيببببل  عببببم أ ببببمىلانبببب  نظميبببباق   لببببىمباسببببا  المسببببئ لي  ا ل مانيبببب  نظميبببب  عمنيبببب    نا  لبببباه 

 اتطببامعببمص م ميببلا لببه  ت تببياق دا بب   هببما  المسببئ ل  ا ل مانيبب  اسببن مبأ أي المباسببا ع

 مي (.الم امد الاش عاتدامي  ال كالي ع  المالي ع عاأ مىمث  اللمص  العال ليمباسا ع

 أهببببدا الببببماح اان اببببامه  سببببيي  ل بقيببببة غايبببب   مببببث    لببببىينظببببم   طاعببببا لزببببذا ا  لبببباهع

 نيببى  عانببه  اببد مببن  عظببيل الببماح اتببل  نامبب ع  اال ببالم عدانزببابببد  عببمال مانيبب (  لببيس غايبب  

 ا ل ماني ع اأهدا  سعى ل بقية مس  ى ممضى ي ماشى مع  بقية مدى معين من   ن اتدام 

 اببلل ممثبب   مطالابب  العبباميين  المنشببل ا المز مبب ل  عية اببين متببالح اللئبباق الم  يلبب   يبب ل ذلببك اببا

المشبببامك   ألببب  منببب ج امبببن( مبببن  ع نببب ،من لضببب   لببب د   السبببعاممطالاببب  المسببب زيكين  عأنببب ،

اب  ال لامبا مبن  عا ق تبادي ندل ان اام ذلبك قيبدا  نيبى النشباط  ا يلااي  لب  مشاك  المل معع

  .(25ع 2010ع  لاه المل مع  العييمان نلسزا المنشل 
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 من      عمي  المباسا  ا ل ماني  النزا "عمص من عم ص المباسا  يزد   لبى  بديبد 

ن يلبب   نمببا  المؤسسبب   ممكلهببا المببالم مببن مببد   ال مببانم  ذلببك اان اامهببا عانيبب  عببم المل مببع 

ي يلمع اين متالح  يبك اللئباق"  لزا ن ق   الئاق آ م  مس مده من ق اند العقد ا ل مانم الذ

 .(11ع 2012 مبمدع نادالمبيلع 

 من ال عمي  السااة   لة الدماس  البالي  مع ا  لاه الثالث اك ن المباسبا  ا ل مانيب  

ع ابيببث يكبب ن مسبب ق  ادأ ببهع  ذلببك اك نببه يقبب ل ا دمبب  أطببما  اأ ببمىبببد عببم ص المباسببا  أهببم 

االم ك  المس ثممين  المقمضين عقبطع اب  العباميين دا ب  عقط  ع    يعنىم عدد   ط ائ  م  يل 

 . بماي  المس زيك  الايئ  المبيط   المل مع كك  المنشل 

م:زلمسميزوةممالجام عوةمزلش ك تممز موسوةمزمح د متممزديزوةمم7.2
 ثهنباك العديبد مببن المابادماق الد ليب   ذلببك ا تب   المسبئ لي  ا ل مانيبب  ليشبمكاق بيبب

ظزامايان  أل من ع  لة نييزام الق اند ال الماادئاينق  هذه المسبئ لي  ا ل مانيب   مبن اينزبا   اا

 ا ل مبانمماادئزبا بمايب  المعباه   نبيبث اينبق  1980نبال  عمالم بد   لألملاللمعي  العم مي  

 انببق  أيضبباكمببا  عالناميبب  الايببدان  الم قدمبب الايببدان  عببم النزبب ع اببهع   اتبب  معبباه المسبب زيكين 

ع اتنسانملا  بق ة  عم اتنما سساق ؤ ابد م أتدم زا  ال م اتنسانابق ة  الم عيق د الق ان

 بمايب   عاتنسبان بقب ة العمبا   اب بمال السبياد  ال طنيب   بقب ة  اللبم ع  كباعؤ ضبمنق    ال م

لببببك  عقببببا ذ   ق انببببد العمبببب  الدا ييبببب ع   نليببببذالمسبببب زيك  الايئبببب ع  كبببب  هببببذا يشببببم  ان مبببباد  نشببببم 

دمبباج عاتنسببانملببا  بقبب ة  عببم قليمسببئ ليا  اببمل مببع شببمكا،  ال ببمالعقبب د  عببم يببك المسببئ لياق   اا

  عب يع  عاتنسبانبقب ة عبم  اأنشط  يك  آلثمسساق اعميياق  قييل د مي  ؤ  قيال الم عاتنما 

 عيمببا ي بب  ماببادم  منظمبب  العمبب  الد ليبب   بالبب  نببدل ا ل ببلال ا يببك المسببئ لياقع عببمالم ضببممين 

 المنشبببآقن لاشببب عالث ثببب  المابببادئ  نببب نا لقبببق نيبببى  الم عبببدد  اللنسبببياقع آقالمنشبببا تببب   
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 عاتنمبا  لمؤسساق ضع ق اند نمال    لىيزد    الذي اللنسي   السياس  ا ل ماني ع الم عدد 

 اأمبل مبؤ مم  السب م   ال دمي   ظم   العمب   التبب   عال ظيلم  اأمن  هى قضايا العمال ع

 .(30ع 2004ع ال نمي الم بد  لي لام    

ععالبب  ل بسببين ايئبباق العمبب ع  ا سبب ثمام عببم ال كن ل ليببا  كمببا قامببق السبب يد اببالما،اق   

النظيل ع   شليع سي ك الشمكاق المسئ  ع  لقبد ا  بامق العديبد مبن الشبمكاق السب يدي ع أن  قب ل 

 ع  يسببب  دل للبببظ دمبببج مسبببئ لي زا ضبببمن نمييا زبببا الي ميببب ألببب امبببا يلببب ة ال لاما زبببا القان نيببب  مبببن 

ل تبب  العمبب  الببذي  قبب ل اببه الشببمكاق اشببك  طبب نم أبببداث  ببلثيم ايلبباام  "مسببؤ لي  الشببمكاق"

نيم المل مع أ  ا ق تبادع   سب عم  مل ضبي  ا  بباد اأ مابم متبطيح "المسبؤ لي  ا ل مانيب  

ن نمييا زبا ليشمكاق   عمعه املز ل" دمج الشمكاق ليقضايا ا ل ماني   الايئ  ذاق ا ه مبال ضبم

 النشبببم  السبببن ي  ل سببب دام ع  ال لاميببب   عبببم  لانيزبببا مبببع مبببالكم بتتبببزا  ذلبببك اشبببك  طببب نم

www.sweden.se/ar2010 ع). 

( اعثبببه ل قيبببيل نطببباة 32نلبببذ امنبببامج اأمبببل الم ببببد  ليايئببب    2011ع 2010 عبببم نبببامم 

الامنامج  شمكا، آ مين دا   منظ م  اأمل الم بد  من  لبما،  د ل ع مما مكن 25ا ق تاد عم 

لما، المشا ماق السياساق ال بم يمكبن  ب ام مع البك ماق  القطاص ال ا ع  المل مع المدنمع  اا

  غيببببم المنبببباي  ال نميبببب  القيييبببب  ل ناعبببباث  عانع اا سبببب ناد  لببببى كلببببا،  المبببب امدا  اذهببببا لببببدنل الايببببد

يلاد عم  الكما نمع  ال نمي  المس  دام ع بيق اين هذا الامنامج ضم م   شليع النم  المس دال  اا

نمبب   اتسببزال عببم البببد مببن اللقببم   بقيببة المسببا ا  ا ل مانيبب    بسببين المعبباه الاشببمى  امنببامج 

 .(7 – 6ع 2012اأمل الم بد  ليايئ ع 

  اشببان أنشببط ه  اببين ال قميببم السببن ي لامنببامج اأغذيبب  العببالمم  المقببدل  لببى اأمببل الم بببد

 ب   د م به الثامنب   الث ثبين  المنعقبد عبم م مبباع بيبث أكبد ال قميبم نيبى  عليبل ال نسبية العببالمم 

http://www.sweden.se/ar
http://www.sweden.se/ar
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ع عيمببا ي عيببة االسبب م  ال اتبب ع  اأمببن الغببذائمع  البمايبب  لببدن   لقضببايا البمايبب  ا ل مانيبب  ا

 يبب  العييببا لزببا  مببؤ مم ا ل مانيبب    غيببم المنببايع  ال ببم اببين أنزببا مببن ضببمن الملببا ق ذاق اأ ل

  .(14ع 2013اأغذي  العالممع 

 –قببم المليببس ا ق تببادي  ا ل مببانم ابباأمل الم بببد ع اببان نظببال المباسببا  الايئبب  أكمببا 

ا ق تببادي ع يقببدل  لببى لانبب  البسبباااق الق ميبب   طببام هامببا ليمتببدع بيببث يمكببل نيببى الل انبب  

 لى ضم م   عميل اتطام الممكلي ل ط يم النظبال الايئي   ا ق تادي   ا ل ماني ع  أكد المليس 

 الغطببا، الناببا م  اسبب غ   اأمضببمع  ال نميبب   عيببث يشببم  الميبباه  الغاابباق  الطاقبب المباسببامع اب

 .(8ع 2013المس دام   المليس ا ق تادي  ا ل مانم لألمل الم بد ع 

دماق الد ليبببب   يمكبببن القبببب   ممببببا سبببباة  مببببن  بببب   العبببمع السببببااة الببببذي  نا ل ببببه الماببببا

ال ات  االمسؤ لي  ا ل ماني  بيث اينق ليشبمكاق ا  لاهباق ال اتب  االمسبؤ لي  ا ل مانيب  

ال ببم  قبب ل ازببا سبب ا، كانببق م عيقبب  االايئبب   معاللبب  ال يبب ث أ  مببن  بب   اه مببال  يببك الماببادماق 

ل المب امد الاشبمي  اس م  المن لاق أ  من     اه مامزا ا قيي  الاطال   الذي ينعكس نيى اه ما

 اتل  نام   كذلك ال دماق المقدم  من قا  الشمك  ليمل مع المبيم كك .

م:مالعاب دوةممألنشطةمالجام عوةميعن ب مممألنشطةحونمعن ب مممزاف عةمع وو مم8.2
نببه هنبباك معبباييم لي لمقبب      ا ل مانيبب   ا ق تببادي   اأنشببط ي لببد ا لبباة  ببال نيببى   

 :كال الم هى  ال مييل اينزما 

 ال م اأنشط  هما ل ماني   عاأنشط  االنشاطع قان نم اتللال ل د  ندل  ل د  :مألي مزمعو  م

 اتلببلال أ تبل  ا   يبام   نلبك يعنببى ذ    لبباه المل مبعع اال لامزباالمنظمب  ا  ياميببا لي عبا،   نلبذها

مم.(279ع 2011الزندا يع  اللمحع    ألال مانيا   ذا كان بدد طايع  النشاط عيما  ال م هم

الطايع   ذاق اأنشط ا ل ماني   شم  ك   اأنشط   نلك ذ   عذا هالنشاط ابد  :مزث ن مزمعو  م
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يقب ل نيبى  أ بم امعنبى  عا  اميبهالمنظمب  اتبل   ا قب ل ازب ال م اأنشط  ليس عقط  عا ل ماني 

لعياببى   نببدل  لبب ده أ  نمقببان    لببلالاغببع النظببم نببن  لبب د   لبب د التببل  ا ل مانيبب  لينشبباط ع

 .(57ع 2009هان   ي ع 

م(5 – 4ع 2012 ي ضمن هذا المعيام لاناين:  ناد البميدع ناد اليطي ع مزمعو  ممزث زث:م

ممزهد ممنممزنش ط: .أم
ليقيببببال ااأنشبببط  ا ل مانيبببب ع عالزبببد  الببببذي  سببببعى  المنشبببل  عيبببه   يببببن  نيبببى  لببببلال 

اعقببد  المنشببل هببذه ال كببالي  ا ل مانيبب ع عمببث  قيببال   لببم  بقيقببه هبب  الببذى ييلمزببا ا بمبب  المنشببل 

 المنشببل اببمامج ل ببدمي  الطبب   أ   عببماد المل مببع المبببيط ازببا عببم العطبب ق هببم أنشببط   قبب ل ازببا 

امبببع أمد زببا  ذلببك ل بقيببة أهببدا  ال مانيبب   ممببى نيببى المببدى الاعيببد ل يببة تبب م  طياببه عببم 

اغببع  المنشببل ع اببم  كببالي  ال مانيبب    بميزببا أدهببان اللمزبب مع نيببى الببمغل  ن هببذه ال كببالي   

 النظم نن  ل د أ  ندل  للال قان نم ييلمزا اذلك.

مم زغم ممز  نين : .بم
اال مييل ابين ال كبالي  ا ق تبادي   ا ل مانيب  عاأنشبط  ال بم ييبلل القبان ن  المنشل  ه   للال 

 ابم  كبالي  اق تبادي  نيبى ان ابام  ن أنشبط  ال مانيب    عائزا  ال عا، اه أ ك ن  كالي    الد المنشل 

 .القان ن ييلمزا ا بم   يك ال كالي   اا   مق مسائي زا من قا  القان ن  ن لل  لم اذلك

ا ب عيم  سبائ  النقب  ليعباميين مبن  المنشل ععيى ساي  المثا  ين  القان ن نيى  للال 

ن   ببب عيم المنايبببب   البببى نميزبببل   بمببب  ال كببببالي ع   ببب عيم  سبببائ  اأمبببن التببببنانم ليعببباميي

ع عانزببا    مثبب  ا بمبب  هببذه اأنشببط  المنشببل التبببي  المقدمبب  لزببلع علببم بببا  ألببلل القببان ن 

لببل  قببل الدائزببا مغا ببا عببم أدا، مسببئ لي زا ا ل مانيبب ع  المنشببل أنشببط  ال مانيبب  ع السببا   ن 

نما   عا من ندل  طاية القبان ن عزبم هنبا  ع ابم أنشبط  اق تبادي ع  لكبن عبم ببا   قيامزبا  اا
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 .ازا ط ني ا  د ن  ل د  للال قان نم عانزا  ع ام أنشط  ال ماني 

 مبببن  ببب   اسببب عماع معببباييم ال لمقببب  ابببين اأنشبببط  ا ل مانيببب   ا ق تبببادي ع نلبببد أن 

ا  ياميببا هببم اأنشببط  ا ل مانيبب ع  مببا  المنشببل المعيببام اأ   ياببين  ن اأنشببط  ال ببم قامببق ازببا 

نيب  النشباط  النزبا اأسباس عبم ال لمقب  سب ا، كبان ذلبك ا لب د  لبلال قبان نم المعيام الثانم يابين ن  

مببن نببدمزا  عببم بببا  القيببال اببه ا  ياميببا أ  مببن ندمببهع أمببا المعيببام الثالببث عياببين  ن الزببد  مببن 

النشاط س ا، عم با   ل د  للال قان نم من ندمه ه  أساس ال لمق  سب ا، كبان ذلبك نيبى المبدى 

مببا القسببل الثببانم مببن المعيببام الثالببث اببين أنببه عببم بببا   لبب د  لببلال قببان نم عببان الاعيببد أ  القميبب ع أ

 ذلك يعنى أنزا أنشط  اق تادي .

  مى الدماس  البالي   ن أساس ال لمق  اين اأنشط  ا ل ماني   ا ق تبادي  هب  النشباط 

ملببمد  لبب د ان نم مببن ندمببهع عاعببم بببد ذا ببه سبب ا، كببان ا  ياميببا أل  ع  عببم بببا   لبب د  لببلال قبب

 ك قبديل العب ج ليعباميينع  قبديل  سبائ  اأمبن  المنشبل التاغ  ا ل مانيب  عبم أي نشباط  قب ل ابه 

التنانمع المباعظ  نيى س م  الايئ   الم امد الطايعي ع  بقية مضا المس زيك  ا ه مال المان 

دنبل اللمعيباق  ععباقلي بدمي  طياب  اللام المن جع  قديل  دماق ليمعاقين  العلل ع  عسباح الملبا 

 ال يمي ع الخ( عانه يع ام نشاطا ال مانيا. 

ممج التممزمح سحةممالجام عوة:م9.2
االملا ق ا ل مانيب    ظائلزبا  المنشل اه مال  أهمي   لىل 1923نال  عم  شيد ن(أشام 

 World Business Council  المس دام لي نمي   العالمم اأنما بيث اين مليس  الم  يل ع

For Sustainable Development (WBCSD))  يعمب  نيبى المشبامك   اأنمبا قطباص ابلن

مببع العبباميين  نببائ  زل  المل مببع المبيببى   عامبب مببن  بب   ال المسبب دام ال نميبب  ا ق تببادي   عببم

 هببم ال نميبب   المسبب دام ل بقيببة ال نميبب   ي ساسبباأالمكببائل  عببم هببذه الملببا ق  نبتببم  يمببمقي ات
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 ياى اب يالاق الباضم د ن  المس دام  ال نمي   ال نمي  ا ل ماني ع  بماي  الايئ ع   ا ق تادي ع

 ال ات (. اب يالا زلالمس قايي  نيى  ياي   األيا المساس اقدم  

 International  تببببببلاقام  المنظمبببببب  الد ليبببببب  ليمقبببببباييس  أتببببببدمق( 2010  عببببببم نببببببال 

Organization For Standardization)  26000ISO) ا ل مانيبب   مسببؤ لي اع  ملببا ق ليسبب

 :(4ع 2009 ايطامع  عمباقع  هم

 العم ، .2 الب كم  .1
 العاميين .4 الم امد الاشمي  .3
 العميياق .6 الايئ  .5
  المل مع .7

 United Nations Economic  الز لنبدي  ا ل مبانم ا ق تبادي قبد ابين المليبس 

and Social Council  )ECOSOC)   عاهيب  المل مبع يشبم  م  عبم المنشبل نيبى أن مسباهم

 .الايئم الاعد  ا ل مانم الاعد  ا ق تاديملا ق  هم الاعد  ث ث 

نع  بنا هم  ليمنشل ا ل ماني   هدا اأملا ق يمكن أن  ظزم    أمنسق(  مس  يبدد

 : (256ع 2003

 الطاق  .2 الايئ  .1
 الم امد الاشمي  .4 ياققي األد ى اب يالاق  ادل نممامساق  .3
  عام  االمل مع المبيىالمساهماق ال .5

 دا،لبببببألملبببببا ق  أماعببببب ( AAA يكيببببب مم اأ لقبببببد  ضبببببعق لمعيببببب  المباسببببباين القببببب ميين 

 : (61ع 2011 مشك مع لاسلعهم ا ل مانم

 . لان  المنظماق مع المل مع .1

 . نمي  الم امد الاشمي عم المساهماق  .2

  الايئ . نمي  الم امد الطايعي   عمالمساهماق  .3
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 .د  السيع  ال دماقا م قا، امس  ى ل   .4

 AAA ) Compound Of Certified Public  لمعي  المباسا  اأمميكي  قامق كما

Accountants) ا ل مانيببب   مسببؤ لي قامببق ا كبب ين نبببدد مببن اليلبببان لدماسبب  ل انبب  م عبببدد  لي

  لسببي ك يببال ببم قامببق اببد مها انشببم نببدد مببن ال قبباميم ببب   م ضبب ناق مببن أهمزببا ال ببلثيماق الايئ

 .(121ع 2012د   ال كالي  ا ل ماني   المباسا  نن اأدا، ا ل مانم  اا اكمع ال ب

 AICPA  American Institute of) ليمباسباين القبان نيين  يكبممم اأ ابين المعزبد 

Certified Accountants)   غيبم المب امد ع : الايئ كال الم هم  ا ل مانم دا،لألملا ق  س

 .(248ع 2007 لما صع  المل معع العم ،ع الم مدينع  الم امد الاشميع م لدد ال

 اً أن هنباك ا   عب ابين الدامسب   علملبا ق المباسبا  ا ل مانيب من     العمع السبااة 

 يمكببن  ععببم  بديببد نببدد ملببا ق المباسببا  ا ل مانيبب  مببن قابب  اللمعيبباق  النقاابباق  المببؤ مماق

ا ببب     أيضببباشبببكيزا  مكبببان   البببدهاع      ملا ببب    طايعببب  كببب  منشببب  لبببىذلبببك   ملببباص سبببا 

ي نيى الز ا، أل المياه أل نيى المل معع كب  أالمن لاق  مس زيكيزاع  ن ني  ال لثيم نيى الايئ ع 

 طبما اأا ل مانيب  ال بم  قبع نيبى نبا ة المنشبآق ا لباه  يبك  المسبؤ لي ذلك سا  عم ا     

ي لبببد ا لببباة عبببم اأد  أنبببه     انيببب عا ببب    ملبببا ق المباسبببا  ا ل م  لبببىابببد مه أدى  البببذي

 المنشببببل المباسببببام نيببببى ملببببا ق المباسببببا  ا ل مانيبببب  ال ببببم نببببن طميقزببببا   ضببببح ممامسبببباق 

دا ييبب   ي  أنشببط ا ل مانيبب ع بيبث نلببدها  نشببط لبا،ق شببامي  لأل عقببدلمسبئ لي زا ا ل مانيبب ع 

 أنشببببط  امليبببب     ببببمىأالمنبببب ج  بمايبببب  المسبببب زيك(    أنشببببط العبببباميينع  أنشببببط   المنشببببل دا بببب  

 هم: ماع الايئ (  الملا ق المباسا  ا ل ماني  اأ أنشط المل مع كك ع   
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ممزا بةمح زع ملون:منشطةمألمم1.9.2
 عا ل مانيب  نشبط مبن أهبل ملبا ق اأ   مث  الم امد الاشمي  ملبا  دا ييبا  ننتبما مزمباً 

اشبببك  نبببال  المسببباهم  عبببم  لز بسبببين  ضبببع  لبببىبيبببث يزببب ل الملبببا  ا يايببب  م طياببباق العببباميين 

لشميب  مزم  من شمائح المل معع  لعب  مبا يميبل هبذا الملبا   بلثيم أنشبط ه   ا ل ماني ي المعاه

ن هببذا الملببا  أ ع نظببماً ي يسببز  نمييبب  القيبباس عببم شببك  نقببديالببذ مببممااشببم  نيببى العبباميينع اأ

 .(27 ع2009  الناك صع المنشل   دا يم  ال كالي  الم عيق  اه   ضع لسيطم 

ممزا بةمح زمناجممزمساهلك:منشطةمألمم2.9.2
نبببن طميبببة اعبببع  المضبببىالعمببب ،  المباعظببب  نيبببى هبببذا  مضبببا، نيبببى المنشبببآق  عمببب  

 :(24ع 2009 مليةع  مث  نشط اأ

  نظل ال سعيم.  اتن اج ل د نظل  كالي   .أ 

  قديل الضماناق  العم  نيى  ل د  المن ج  ال دم  المقدم . .  

عائ   ال غيي  ل  عيم كاع  الاياناق  المعي مباق ال لمب  نيبى ناب اق المنب ج ا ه مال انظل ال  .ج 

 اشك  م ض نم  تادة.

 مسااا زا. دماس اأ ذ اشكا ى  مق مباق العم ، نيى السيع  ال دماق المقدم     .د 

ممزا بةمح زحومة:منشطةمألمم3.9.2
منع ال ي ث الميع  ل  ليع أ  المنشل ال م  ق ل ازا  نشط    ضمن هذه الملم ن  ك  اأ

أ  الميبباه  يبب اتن الالتببادم  نببن نمييا زببا  الغببالاق  ا ناعاثبباقتبب مه سبب ا،  يبب ق الزبب ا، اسببا  

لمتببببادم المببب اد ال بببال عبببم العمييبببب    مببببن أمثي زبببا ا سببب  دال اأكلبببل ع اأماضبببم اسبببا  النلايببباق

نشبا،  داماق لمقا ي اتن ال  عنيبى الايئب  المنشبل اب  أثبم  ا س لاا  لق انين المباعظب  نيبى الايئب   اا

ال م قد  بقة ن ائد ليمنشآق  ل ة  كالي  ال بكل  نشط  يع ام نشاط المقاا  نيى ال ي ث من اأ
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 أمبمبببدع اأسبببمد   منشبببآق المقااببب  ن يلببب  اسببب ملاص اعبببع المببب اد ال بببم  بببل  سببب يقزا مثبببا  ذلبببك 

 .(35ع2010

ممزا بةمح زمجامعمكك :منشطةمألمم4.9.2
هع  لكبببم  كببب ن مقا لببب  أعبببمادليسبببق معل لببب  ننبببه    نبببن    ببب  المل مبببع   لبببد المنشبببآق دا

ع نييزببا  قببديل اعببع ال ببدماق ا ل مانيبب  ال ببم  بقببة عائببد  نامبب ع  يشببم  هببذا الملببا  ال مانيببا  

 بقيبببة عائبببد  ليمل مبببع اشبببك  نبببالع ك شبببغي  المعببباقين   لبببىال بببم  زبببد   نشبببط ملم نببب  مبببن اأ

عسبببباح الملبببببا  أمببببال طياببببب  قامبببب  بضبببببان  أطلببببا  المنطقببببب ع   العلببببل ع  اا اللامعبببباق لي بببببدمي ع  اا

 نميبب    بقيببة   لببى المسبباهم  عببم المنايبب  التبببي ع  دنببل المؤسسبباق ال طنيبب ع كبب  هببذا يزببد  

 .(26 ع2009  بني عالمعاهي  ا ق تادي  ليمل مع 

ممالاج ه تممز موسوةمزلمح سحةمعنممزمسؤيزوةممالجام عوة:م10.2
م قلببًا  باسبباي  مببن ادايبب  السبباعيناق القببمن الماضببم قببد أ ببذقالاببب ث الم  اببع بب    مببن 

ع عبببب ل  طبببب يم عببببمص مباسببببام لديببببد يعببببم  االمباسببببا  نببببن المسببببؤ لي  ال بببببدي يلاايببببا لاد هببببذا 

 المباسببا  ا ل مانيبب   اأنشببط  ال ببم  قبب ل ازببا الشببمك   مببا لناا ببها ل مانيب  ليشببمكاق ي ضببمن 

طبام عكبمي  اضبح  سب يعا  هبذا اللديبد  لقبد أسبلمق  ضبع   لا  نيما، المباسا  الي ل يبا ل ن

 (.40 – 39ع 2009(  الي ل ع 266ع 2003لز دهل لث ث ا لاهاق مئيسي   بنانع 

 ألب المباسا  نن المسؤ لي  ا ل ماني  ام داد لملا  المباسبا  الباليب  مبن   عد :مالاج هممألي 

قببباميم الماليببب  ال قييديببب  لاعبببدًا لديبببدًا ي طيببب  هبببذا ا  لببباه  ضبببمن ال    غطيببب  اأدا، ا ل مبببانمع 

 ااضاع  اأدا، ا ل مانم لناًا  لى لن  مع اأدا، ا ق تادي عم ال قميم المباسا  ال قييدي .

 عبد المباسببا  نبن المسبؤ لي  ا ل مانيب  نظبم  ليببد  ليمباسبا  مبن بيبث ا ببذها  مالاجر هممزثر ن :

 ل لز  نظم المل مع  ليس من  لز  نظم الشمك .
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عمنيب   لبى لانب  نظميباق أ بمى  نظبم  عبد المباسبا  نبن المسبؤ لي  ا ل مانيب   الاج هممزث زرث:م

اسبببا  اتداميببب ع المباسبببا  عبببم نيبببل المباسبببا ع أي أنزبببا عبببمص مثببب  عبببم ص مباسبببا  ال كبببالي ع المب

 .المالي 

 اين ما مع ا  لاه الثالث  ذلك لك نزا  ق ل ااب سا  ال كالي  الايئ   أيضًا    لة الدماس   

قامببق اببه الشببمك  ا لبباه المل مببع  العبباميين  هببم اببذلك ي م بب  نييزببا ايببان كبب  العمييبباق الم عيقبب  

 ا يك الل ان  أس   ا ظائ   يك اللم ص الم عيق  عم نيل المباسا .

ممغمو ماطحوظممزمح سحةممالجام عوة:م11.2
 ع2012 لسبب يطىع مطببمع ا طايببة المباسببا  ا ل مانيبب  لببه ملم نبب  مببن الملايببا منزببا  ن 

214): 

 سببعيم المن لبباق   لببى ال تبب   ألبب مببن  أعضبب نيببى نببب   اتن بباج  كيلبب ن مببن  قببديم  مكالبب .1

 اشك  أعض .

 .كيل    بسين ن ني  الايئ  مث   لع ال هدا اأ بقية اعع  عممساند  المديمين  .2

  قب  ات  لبع الم يلباق عبما يسباند مَّبم   ي اتن الالعميياق  عمال غييم  عم المنشل  ساند  .3

ناد من اس  دال الم امد    د يم الم يلاق أ   س يقزا.  اا

 ن التب   الس م  المزني .ؤ  اش المنشل  عمالعاميين  عماداألدى  دماكات نمي   .4

أ   من لا زبببا  عظبببيل مضبببا اللابببائن نبببن  ليميبببلاق ال ناعسبببي ع المنشبببآق  بقيبببة اب ماليببب ليببباد   .5

دام  عزببل  عمالي مأسببالاق النلقبباق قببمام  عببممببن  بب   دمببج الايئبب   ع ببدما زا  الايئبب ع ال كببالي   اا

دام  عزل   لع نسا  النلاياقع  لى ع د  ال م معمع  السا    قياس  ال د يمع أناد   كالي   اا

ضببمن عميببة نمبب  ل انببى  اتداميببينالمباسبباين   شببماك  لببى  ضبباع ع  ا ل مببانم الايئببم دا،اأ

 .اتدامي ليمباسا   اس ما يلممد   
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 عمب  عيزبا  ال بمالم  يلب  ا بليلهبا ل دمب  الايئب   يمنشبآقل ا ل مانمة هذا النظال الد م يعم .6

 .ا ل ماني   ا ق تادي  اأناا، عم مشامك  الد ل  

البسباااق الق ميب   أنظمب  عبم الايئبمالاعد أ  العامب   تد ا ي عم  طاية هذا النظال اللمت   .7

 : هماي عم ميل ين  ذا ه

ا ضببع ال طببط   سبب  دمزا اللزبباق الم  تبب  هميبب اأيببى قببدم كايببم مببن  بب عيم معي مبباق ن -

 الق ممال نم ي  نيى المس  ى 

  كبذلك لمبالماتقيباس النبا ج المبيبى  عبمالم اعب   سبالي اأ   اأسبس  عيم اللمت  ل بسبين  -

 .النظال المتبح ايئيا لقياس هذه الن ائج معد ق النم  المبقق  عيهع اما ي ماشى مع

  بسببين ن نيب  المنبب ج  اال ببالم ام لبباص  يبب اتن الن يلب  ليبباد   ليمنشببل المببالم  ا،د بسبين اأ .8

ع   لضبببي  العمببب ، المنشبببل بلبببل المايعببباق اسبببا   قييببب   كبببالي  ال شبببغي     ، العببباميين ا

 . المنشل  المس زيكين لمن لاق   دماق 

 أعبمادا دنبل لميبع ببد مب  لبىيضبمن  ىا ل مانيب  ب ب المسؤ لي قيال المنشآق اد مها ا لاه  .9

زا ن    أهداع المساهم  عم  نلاح  ا ل دهازا  مسال زا ال نم ي   ا ن ما  هداعالمل مع أ

  ضاع نيى المساهماق عم سد اب يالاق المل مع  الم طيااق البيا ي   الايئي  الضم مي ع 

 لم.  ية عم  نم  لديد  من      قام  مشاميع  يمي   ال ماني  ذاق طااع شم    لى

الدماسب  مبن  ب   نمييب  ال طايبة عبم   اينزبا البقيقب   ال بم الميبل ن اع ما ساة من      

 يبنعكس نيبى مسبال  الشبمك  ال نم يب  مبن  ب    البديك نزا  دنل اعماد المل مع مبن  ب   

نمييبب  ال شببغي  لياطالبب   أيضببا عببم معمعبب  المي ثبباق  سببا  معالل زببا  أيضببا  قامبب  مشبباميع 

 اني . يمي   ال م
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م:زوةممالجام عوةؤيممح سحةممزمسمأهدم م12.2
 اا سبببمم ع ع (2ع 2012 ا  ي ببب ع   زبببد  المباسبببا  ا ل مانيببب  ل بقيبببة اأهبببدا  اآل يببب 

 :(39ع 2009 بني ع ع (8ع 2006 الشائامع ع (246ع 2007 لما صع ع (26ع 2009

الي   المنبباعع  شببم  نناتببم ال كبب ال ببم ليمنشببل  بديببد  قيبباس تبباعم المسبباهم  ا ل مانيبب   .أ 

لزبا  ال بم  ضمن نناتبم ال كبالي   المنباعع ال امليب   ا ل مانيب (  أيضا   عليمنشل ال ات  

 دا،اأملبببا  قيببباس  عبببم ال قييديببب قتببب م المباسبببا  ل يبببل م ذلبببك عنيبببى عئببباق المل مبببع  بببلثيم

 .المباسام يم اط هذا الزد  ا ظيل  القياس  منشآقيل ا ل مانم

ال مانيب   اثبم قبماماق المنظمب  نيبى  مثباآلزبا  ال بم  أ قب ل ازبا  مال ب نشط اأنن  اتعتاح .  

الايئ   نيى اس ز ك الم امد(  يظزبم هبذا الزبد  ضبم م  ث ي    عييل  تب  العاميين  نيى 

 هبدا اأ بقيبة  عبممدى مسباهم زا    ليمنشل  ا ل مانم دا،اأنن  الم ،م   عيم الاياناق 

المسببب ليد  الدا ييببب   ال امليبب  نيبببى ببببد  طببما لألايانببباق هبببذه ال  يتببا  أيضببباً    ا ل مانيبب ع

ا ل مانيب    بديبد  نشبط اأال ات   العام  الم عيقب  ا  ليبه  القماماق مشيد  أل  من س ا،ع

 لزا س ا، من  لز  نظم المس  دل أ  من  لز  نظم المل مع. اأمث النطاة 

لكب   ا ل مانيب ع هبدا اأملبا   عبم المنشبل  ابمامج  مسباهم   أهبدا   عيم اياناق م ئمب  نبن  .ج 

 .المباسا  غماعأ قدل  ال مع طما اأ  يك الم ،م المل مع  يقتد هنا االاياناق  أطما 

 المنشبببل  اسببب ما يلي كانبببق  ا ذ لبببك مبببن  ببب    بديبببد مببباذ   يمنشبببل ل ا ل مبببانم دا،اأ قيبببيل  .د 

ا بقيبة نسبا   عبمادلأل نشبل الم مع طمب ح  ا ل ماني  من لز ع ل يا زاأ  شى مع ا  م زاأهداع  

ا ق تببادي   المعاهيبب   المنشببل  أدا،  مثبب  الع قبب  اببين  عأ ببمىمببن لزبب   اأمابباحمعق لبب  مببن 

 المباسا  ا ل ماني . أهدا لزذا الزد  من  الل هميا ل ماني  العنتم 

عبببم المل مبببع االمعي مببباق المباسببباي  ليعمييببباق   بببمىاأ طبببما اأالبك ميببب     األزبببل  ل يبببد  .ه 
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عببم  نليببذ  المنشببل  ل  ضببيح مببدى ال ببلال  ليمنشببل ا ل مببانم  دا، ل مانيبب   ذلببك ل قيببيل اأا

 لي زا ا ل ماني .ؤ  مس

ا ل مانيبب  اللمتبب  تد ببا  الاعببد  العامبب  الايئببم عببم  المسببؤ لي يبب عم  طايببة نظببال مباسببا   .  

 :   مث  عمي عم ميل ين  ذاأنظم  البساااق الق مي   ه

ط  سببب  دمزا اللزببباق الم  تببب  ا ضبببع ال طببب هميببب دم كايبببم مبببن اأ ببب عم معي مببباق نيبببى قببب -

 .ال نم ي  نيى المس  ى الق مم

 كببذلك معببد ق  علمببالم بب عيم اللمتبب  ل بسببين اأسببس الم اعبب  عببم قيبباس النببا ج المبيببى ات -

الببذي ج   ئا ببلقيبباس هببذه الن النمبب  المبققبب  عيببهع  ذلببك امببا ي ماشببى مببع النظببال المتبببح ايئيبباً 

 .(1993 مل الم بد  نال اق مب ه اأ

م:مالجام عوةم  مضيلممز يمنونميمزاش وع تممزلوحوةممزمسؤيزوةم13.2
مبببن قاببب  المل مبببع مبببن النابيببب   اأدنبببىالقبببيل المسبببمي  المقا لببب  االببببد  يعابببم القبببان ن نبببن 

 الببذيالميببلل  ال عاقببدي المسببمملي عامبب   عضبب اأيعاببم نببن القانببد   بيببث ع اأ  قيبب ا ل مانيبب  

ع  عببم (ال طايببة عببم هدنلبباع ببم  معينبب  ع ببم   عببم طببما اأبببد مببا لتببالح لميببع   لببىل بب الن يمثبب  ا

 عبم اتلبلالأن قب    أي ع لبلالي سبل ابه مبن دملب   القان ن ق  ه من  ب   مبايس مد  العميمال طاية 

ال بدمج  ميييبه عب مبن ا ل بلالع اأدنبىالقبان ن يمثب  الببد عبان   نيى ذلك نقط  ضعلهع همالقان ن 

 المسبببببؤ لي ع  نلبببببد أن م قببببب  القبببببان ن مبببببن اتدام  أ  قيببببباقا ل مانيببببب   مبببببن ثبببببل  لمسبببببؤ لي ا

 المتبطيح يب بى ازبذا اأ بذن  بيبث  عالمسؤ لي ا ل ماني  يمكن   ضيبه من     متطيح 

  ً نزبببا سببب    كببب ن نمضببباع  اا  المسبببؤ لي ل  نبببن القيبببال ازبببذه ؤ   ك ن مسبببسبببب مبببا  المنشبببل ابببلن 

 .(15ع 2010 القاضمع   ال لدياي   نيد الم  اتدامي  ل  اللنائي ،ليمسا
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 ذلببك لببل يعببد مببب   بمائيبباً طااعببا  ا ل مببانم انط قببا ممببا سبباة يمكببن القبب   أن ليقببان ن 

اسبب ق لي ه اشببك   عببما ي ببه   سبباهل ذ   أتببال زا اببمل  ال ببميعببد مببن أهببل البقببائة  ليملادلبب   هبب  مببا

يبببا   المشببمص مببن  بب    ال ببم العدالبب  ا ل مانيبب ع ماببدأنزايبب  ال بييبب   عببم ذلببك ي ببدل   اضببحع

 من هنبا نلزبل سبم غياب  ال اقعيب   البمكيب  نيبى ق انبد   الدعاص ننزاع الظمعي اس لاا ه ليم غيماق 

 مبن ثبل  قبديل البيب   الم ئمب   ا ل مبانممسبايم  ال طب م   لبى زبد    ال بم عا ل مبانمالقان ن 

ع  لزببذا ا ل مببانم شببك  ق انببده    طبب م  بببق ضببغط ال اقببع   ا ل مببانملزببذا ال طبب مع عالقببان ن 

لم لزبب  اعبببع ال قبببائع ا ل مانيببب   معالل زبببا  عال ئبببب السببا  ابببمل د م ال شبببميعاق اللمنيببب  أ  

 (92م-م91،م2001م،)حسوناشك  ملت .

نيبببى نبببا ة المل مبببع ااه مبببال الزيئببباق الد ليببب   المنظمببباق  الميقبببا  اأنابببا، اعبببد  بببماكل  

الم بببد  ببب   ال نميبب   اأمببل مم مببؤ  علببمبمايبب  الايئبب ع   لمانبباق اللمعيبباق العالميبب   اتنسبباني 

البسببباااق الق ميببب  لكببب    ظزبببامضبببم م   عاألنبببد مبببن  (64اللقبببم    أقبببمقلع 1993المنعقبببد  نبببال 

 هم النشطاق ا ق تادي   البساااق الم عيق  االمسئ لي  ا ل ماني   الايئ ع اما عيزا كاع   د ل ع

 المسبببئ لي   ا ق تبببادي ضبببمن الع قببباق الم اادلببب  ابببين النشببباط  ال بببمعقاق النقديببب   الماديببب  ال بببد

  (48،م2012،م)مزفحم ل ا ل ماني   الايئ .

 ياين ا ق تادي ن عم با    الد  كالي   املي   مث  أثام  ي ق الز ا،ع أ  اثلم  ي ق 

ان عبببم اق تببباد السببب ة نيبببى   لبببيع المبببا،ع أ  اثبببلم  يببب ق ال ماببب (ع مبببع نبببدل قبببدم  لزبببال اتثمببب

ال كالي  ال املي  المتابا  ل س  دال غيم المشيد ليم امد شائع  الميكي ع نندئذ يتباح ال بد   

البكببب مم أمبببم ب ميببباع  ذلبببك ااسببب  دال أد اق السياسببباق الم  يلببب  لبمايببب  المل مبببع مبببن ال يببب ث 

 (م58،م2002)مزمنع ،ممحمد،م    ذ  يك اأد اق أبدى ت م ين: 

اس  دال أد اق السياس  ا ق تادي  الم  يل    منزبا السياسب  الضبمياي  عبم شبك  عميضب   مأليزن:
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ضببببميا  نيببببى ال يبببب ثع أ  مببببنح ببببب اعل ضببببمياي  معينبببب ع أ   قببببديل  نانبببباق بك ميبببب ع أ   تببببدام 

 ...الخ.شزاداق   ما ي  لي ي ث(ع 

اص ال يب ثع   سب  دل الد لب  سبيط زا  ضع الق انين  الي ائح ال نظيمي  لمكاعب  م  يب  أنب   مزث نوة:

ل ضع  يك الق انين  الي ائح م ضع ال نليذ   مثيزا معاييم المن ج أ  الم اد ال الع معاييم ال ي ثع 

 الخ(...اتلما،اق ال نظيمي  ال ات  امناطة معين ع 

يعاق  مببن  بب   ذلببك سبب   ن عببمع ليقبب انين  ال شببميعاق الد ليبب  ااتضبباع   لببى القبب انين  ال شببم  

 اليياي :

ممز يمنونميمزاش وع تممزديزوة:م1.13.2
علم عمنسا يسبمح القبان ن اا سب ز ك المعلب   البذي يسبمح ااسب ز ك اأتب  عبم السبن  

ا  لى أكام من السن اق ال الي ( أت     ضمن ألزل   معداق مكاعب  ال ي ثع  يسمح ااه ك 

% عببم العببال  ق ناهبباع كمببا 50لميبباه  الزبب ا، انسببا  ال مكيابباق  األزببل  الثاا بب  المسبب  دم  ل نقيبب  ا

ي ضببببمن ال شببببميع نببببددا مببببن الببببب اعل ا سبببب ثمامي  مثبببب  المببببنح  المع نبببباق  كببببذلك ال نببببال  نببببن 

 الضمائ .

%  ذلببك ل سبب ز ك عيمببا ي بب  60سببماح أ لببى انسببا  ع ببم   عببم ألمانيببا  عطببى القبب انين 

ميباهع  البمايب  مبن ن  يب ث الزب ا،ع   يب ث الاأت   الثاا   المسب  دم  أغبماع بمايب  الايئب  مب

 الض ضا، الخ.

 عببم المميكبب  الم بببد  عببالق انين  عببد سبب ي   لببى بببد مببا عيمببا ي عيببة اببالب اعل عببم ملببا  

دنبببل اأابببباث  ألببب  اأابببباث   طببب يم   نميببب   كن ل ليبببا  معبببداق  ألزبببل  مكاعبببب  ال يببب ثع مبببن

 ع بيببث قبببدمق أدام  الايئبب  نظامببا  كن ل ليبببا العيميبب  عببم ملبببا   كن ل ليببا  من لبباق بمايببب  الايئبب

% مببن  كيلبب  مشببم ناق الابببث 50لبمايبب  الايئبب ع  طاقببا لزببذا النظببال يمكببن ليبك مبب  أن  مببنح 
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العيمم عم ملا  التنان  ال م  زد   لى  بسين المعاييم الايئ ع كمبا  سباند البك مب  ااتنلباة 

يميب   ال طب يم  ال نميب ع  ال بم   ب  ملبا  مالي  عم ملا  اأابباث العمأسالل مي ليمتم عاق ال

  (77م–م76،م2002)مزمنع ،ممحمد،ممكاعب  ال ي ث. 

ممزلوحوة:ميمزاش وع تمز يمنونمم2.13.2
 ل ي  م ميل  بيث قامق اا  اذ العديد مبن اتلبما،اق  اتبدام أنطق ليايا نناي   ات    أ 

ة ابماي  الايئ  من م  يب  الل انب  العديد من ال شميعاق لم اكا  ال ط م العيمم عم ك  ما ي عي

كاعببب  الل انببب  القان نيببب  الم عيقببب  امعاللببب  ا ثبببام  اتيضببباباقبيبببث  نا لبببق ال شبببميعاق ليشبببمح   

 السياياق  ا  طام الم م ا  نيى ال ي ث الايئم   ضع العق ااق المادن  ليم اللاق ل يك ا بكال 

 (37،م2011ثم ن،م)ع عيما ييى نمع ليق انين  الي ائح ذاق الع ق . 

ل  البذي ابين مبن  ب   نت تبه الببد 1970( لسبن  58ياين قان ن العمب  الييابم مقبل     

 سببا ق ظببم    طايعبب   ذا  لببم الملببا   النسببا،أ  ي لببد عببمة اببين أنببه  اأدنببى لأللببمع كمببا اببين

زببا ن    ييأأن سبباناق العمبب  اللعييبب  يلبب  أن     لببا ل الثمانيبب  سبباناق    أيضبباالعمبب ع  اببين 

تببب ق عبببم اأمببباكن ال بببم   تببب   ليزبببا اع بببماق ليمابببب    نبببا   الطعبببالع ااتضببباع   لبببى  ببب عيم م  

 .ن ي ل   عيم  سائ  اتسعا  الطاي أت ق العادي ع   ا سائ  الم  

  لبى أشبام  البذيل 1973لسبن   (106  مقبلاتنسبان  بمايب   التببمالقان ن  تدمبيث  

ميبباه الشببم   غدائببه  ثيبب   يمكببن أن ي عببمع لزببا مببن  مال بب اأ طبباممببن  اتنسببانبمايبب    قايبب  

 (18/10/2013م،www.startimes.com،مسعدمحمدم)م.  قائي له  مناسا تبي   ايئ  ال كل   

 با   ااتبدام قبان ن"سبااقا"  قال مؤ مم الشع  العالالمسئ لي  ا ل ماني   أهمي  لايان  

يبظببم نيببى نيببى أنببه  ل  الببذي يببن 1984( لسببن  13مقببل   هبب  القببان ن  بمايبب  الايئبب  ألبب  مببن

عبببماد  الزيئببباق  المؤسسببباق  الشبببمكاق  المنشبببآق  المتبببالح نامببب  كانبببق أ   اتببب   طنيببب  أ  اأ



53 

يبباق  اللضبب ق  القمامبب ع أ  البب  ي  منزببا عببم غيببم اأمبباكن الم تتبب  لزببذا لاألنايبب   لقببا، الن

ي   غيمهبا مبن المنشبآق الغمعع  قد أشام القان ن  لى ظم    ب لى الشبمكاق  المنشبآق التبنان

ال بببم  نببب ج نبببن أنشبببط زا م يلببباق  طبببم  أ  ضبببام  االتبببب  العامببب ع مثببب  الم يلببباق التبببناني  

ال سبببائ   الكيمائيببب   المعامببب   المس شبببلياقع  مبببا شبببااززاع لمبببع  نقببب  م يلا زبببا  الببب  ي  منزبببا ا

 (م29،م2001)مزكلكلن،م.اللني  ال م   اعة نييزا

 ليايئب العامب   الزيئب  اانشا،ل  ال ا   1999( لسن  263ل  مق الييامتدم القان ن أكما  

 اتداميب ملا   نظيل الشبئ ن  عمالد ل      ذهابماي  الايئ   هم  ط   لاد   اشلن  ل م     

 اتنسبانيعبي  عيبه  البذيالمببيط  النزبا" المسئ لي  ا ل ماني ع بيث نمعق الايئ   الايئمليملا  

يميب   الييابم ي ضبح لنبا أن المشبمص  ع" الغبدا،  ال ماب الزب ا،  المبا،   لميع الكائناق البي   يشبم 

 لميببع الكائنبباق  اتنسببانيعببي  عيببه  الببذي الطايعبميببماط ملزبب ل الايئبب  اال سببط  الببذيا  لبباه   لبى

سسباق  الشبمكاق ؤ  الزيئباق  الم اتعمادالماد  الثاني  من نلس القان ن أن كاع   أشامقع كما البي 

المببباد   أللمبببقكمبببا  ثيببب   الببببد مبببن ال عبببمابببد  كاعببب  اللزببب د ليمسببباهم   نييزبببا نايببب  األال طنيببب  

 الايئب ع ث يب  نزا لمبن شب ال بم نشبط  التبناني اأ مبامس  ال بممن نلس القان ن اللزاق  ال امس 

ااتبباح ي عيبة   قيد االشم ط ال ات  امنع الض ضا،  الضليج  مقا م  ا ه لالاق  ك  م الا

ينبب ج نببن ععبب   الببذيهبب   التببنانم ثيبب    قببد  ضببح القببان ن أن ال عثيبب   ن الالايئبب   بماي زببا مبب

المسئ ل   ماما  همالتناني   نشط اأبيا ه الم  يل   ان  أ لهممامس ه   ثنا، نشاطه  اتنسان

 زببدد بيببا   ال ببمال طيببم   الدملبب نتببمنا الباضببم  اي غزببا هببذه  عببماالايئبب   اأضببمامنببن مشببكي  

الايئب  ضبم م   اشبلن لع1982لسبن   (7 قبد ابين القبان ن مقبل   عاأمعح نيى سط اتنسان اقا، 

 سببل  اببه  يببك منببه مي ثبباق الزبب ا، ا ب لبباظ اسببل    ناعببثأ  متببنع أ  معمبب  منشببا  كبب    لببلال

  يك السل ق كما ا ل  القان ن.  هما  ندل  الايئ بماي   أل  اآلثام من
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 الايئببب  اشببلنلع  2003لسببن   (15مقببل  العببال سببااقا القببان ن  الشببعام مم ؤ المبب كمببا أتببدم

لبه   قايب  الناا باق  بمايب  المسب زيك  الغذائيب  بمايب  المب اد  لإلنسان اأساسي اين البق ة بيث 

لمكبببان ام كبببا   أهميببب   لبببد   أنبببه  التبببناني  لمن لا زببباع بيبببث ابببين المنشبببآق ضبببمان بمايببب  

 العام  اأماكنان العال  غيمها من  الميد  البديق  الغاا  اين  المنشل النشاطع  سا ى اين 

ل  البببذي  نطبببا، اه مامبببا  اتبببا االعببباميين   ببب عيم 1976( لسبببن  93  تبببدم القبببان ن مقبببلأ  

 المباعظ  نيى العاميينع  ذلبك مبن أل  اأمن  الس م  المزني  ليعاميين االقطاص التنانمع من

 اأمن التنانم  الس م  ال ات  ازل.    

ل اشببان النشبباط 2010( لسببن  23لشببعام العببال سببااقا القببان ن مقببل  تببدم المببؤ مم اأكمببا  

(  ال م أ لق ا ه مال االمن لباق  ال بم لزبا ن قب  اتبب  1279ال لامي بيث اينق الماد  مقل  

اتنسببان  البيبب ان  الايئبب   أ كيببق ا ه مببال االسببيطاق المقاايبب  الم  تبب  االم ااعبب   المقاابب  نييزببا 

 ال بم  زبد   لبى بمايب  المسب زيك  ضبمان نلاهب  المعبام ق ا ق تبادي   (1308كما أن الماد   

( 1314 ال بقببة مببن مطااقبب  المن لبباق ليمعبباييم  الم تببلاق القياسببي  المع مببد ع  نتببق المبباد   

عببم بببا  طببمح السببيع  لي ببدا     اببين  لبب د نيبب   ازببا  يضببم امتببالح المسبب زيك عيلبب  اابب غ 

 اللزاق المسمي    سب  السيع .

تدمق  قباميم الممكبل أي ضح من     ال قاميم ال م  تدمها الزيئ  العام  ليايئ ع بيث   

 2500ي لببد مببا يليببد نيببى نيببى أنببه ببب   ال ضببع الايئببمع  1998اللنببم لبمايبب  الايئبب  عببم نببال 

ن معظمزبببا  قببب ل ا تبببمي  م يلا زبببا السبببائي  االشببباك  العامببب ع كبببذلك االنسبببا  أمنشبببل  تبببناني ع   

المتبانع ناطيب  ممبا  أغيب ا لزل  ال ات  ا قيي  مي ثاق الزب ا، عبم عان  ، الل يلمي ثاق الز ا

يسببا   يبب ث االمنبباطة المبيطبب  اكبب  منزببا كمببا هبب  البببا  ابباعع متببانع ا سببمنق  المتببانع 

المعدني ع كما أن الم يلاق التيا  من ال شامكياق التبناني   مبن معظبل المتبانع  شبك   ضبع 
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أن اعبببع المؤشبببماق  2002ابببين ال قميبببم الببب طنم ا    ليايئببب  لسبببن  ايئبببم غيبببم م ئبببلع  كبببذلك ي

همزا ندل ا س عما  ا مثب  ليمب اد أ السياي  قد ظزمق ات م   اضب   مااشم  ن يل  لعد  اساا  

المسبب  دم   م يلا زببا  نببدل  نليببد ال شببميعاق مببن قابب  ا لزببل  ال نليذيبب  اببهع  نببدل ال نسببية اببين 

التببناني   نشببط ينبب ج نببن اأأنببه  ا مببن ا سبباا ع كمببا ياببين ال قميببماللزبباق ذاق الع قبب   غيمهبب

مظباهم م عببدد  مبن ال يبب ث   بده م ليايئبب  المبيطب ع نظببما لعبدل امكانيبب  اللزباق الم لببد  لينلايبباق 

هببذه النلايبباق  ايلبباد البيبب   المناسببا  لزببا ل سبب لاد   البب  ي   نيببىالسببيطم   البب بكل عببم ال يبب ث 

 (72م–م71م،2012)معيود ،ممنزا. 

ممالجام عوةمزمسؤيزوةممأنشطةحماه مز يمنونميمزاش وع تممزلوحوةميعالعموحون(م1.2 ع م) ميمزجد

مااب صمم ع ميسنةممز  نين
 حنبهممزجيمنبممزماعل ةممز  نين

مزجيمنبممزماعل ةم
ممزمسؤيزوةمأنشطةح

ممالجام عوة
ممزجهةممزمش عة

( لسن  58 
 ل1970
 

قان ن 
العم  
 الييام

اين الملبا   النسبا، عبم األب م عبم ببا  المسا ا  
 بببب عم نلببببس ظببببم   العمبببب ع كمببببا بببببدد سبببباناق 
العمبببببب  اللعييبببببب   سبببببباناق الماببببببب  أثنببببببا، الببببببد ال 

 بب عيم  سببيي  م تبب ق   سببائ   أيضبباالمسببممع   
 سعا ات

 مؤ مم الشع  العاميين أنشط 
 العال سااقا

( لسن  106 
 ل1973

القان ن 
التبم 
 بماي  
 الايئ 

ان اتبل  نامب    قاي به مبن ات طبام بماي  اتنس
ال ببم ي عببمع لزببا مببن لببما، ال يبب ث ليميبباه  الغببدا، 

 لكم    عم له ايئ  تبي  مناسا 

 الايئي  أنشط 
 المل مع كلك  أنشط 

 مؤ مم الشع 
 العال سااقا

( لسن  93 
 ل1976

الس م  
المزني  
 ليعاميين

 ات   أنشط  التنانم  الس م  المزني  اأمن  عيم 
 لعامييناا

 مؤ مم الشع 
 العال سااقا

( لسن  13  
 ل1984

قان ن 
بماي  
 الايئ 

لقبببببببا، النلايببببببباق نيبببببببى لميبببببببع المنشبببببببآق  م ظبببببببب
التبببناني ع   بديبببد كيليببب  الببب  ي  منزببباع  أشبببام 

أن    لى المنشآق الطمة اللني     نبدال  يبك   لى
 الم يلاق

 شع مؤ مم ال الايئي  أنشط 
 العال سااقا
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مااب صمم ع ميسنةممز  نين
 حنبهممزجيمنبممزماعل ةممز  نين

مزجيمنبممزماعل ةم
ممزمسؤيزوةمأنشطةح

ممالجام عوة
ممزجهةممزمش عة

بماي   ل1982( لسن 7 
 الايئ 

ضم م  ال نظيل اتدامي عيما ي   الملا  الايئبم 
ا ل مانيبب ع كمببا اببين أن نيببم لميببع  المسببؤ لي   

زا بمايببب  الايئببب ع  ابببين أن أشبببكالالمنشبببآق اكاعببب  
ال يببب ث التبببنانم هببب  المسبببا  البببمئيس لي يببب ثع 
 النببا ج نببن النشبباط الببذي يقبب ل اببه اتنسببانع كمببا 

 اآلثبببببام  أشبببببام اضبببببم م  أمسببببباك سبببببل  ل سبببببلي
 الايئي ع  ندل اتهما  اه

 مؤ مم الشع  ايئي  أنشط 
 العال سااقا

( لسن  263 
 ل1999

 نشا، 
الزيئ  
العام  
 ليايئ 

 نشببا، هيئبب  م  تبب  اال شببميعاق القان نيبب  لبمايبب  
 الايئ 

م-
 

 مؤ مم الشع 
 العال سااقا

 2003( لسن  15 
 ل

بمايببببببببببببببببببببببب  
الايئببببببببببببببببببببببببببب  
 بمايببببببببببببببببببب  
المنببببببببببببببببببببببب ج 
 بمايببببببببببببببببببب  
المسبببببببببب زيك 

 المل مع  

 أيضبببانببب  نيبببى بمايببب  المبببا،  الغبببدا،  الزببب ا،ع   
بمايبب  المنبب ج  المسبب زيك  بمايبب  الميببادين العامبب  

  مم ديزا

  ات  االايئ  أنشط 
 ات  االمن ج  أنشط 

  المس زيك
 ات   أنشط 

 االمل مع

مؤ مم الشع  
 العال سااقا

 ( لسن  23 

 ل 2010
القان ن 
 ال لامي

اعظببب  نيبببى الايئببب   تبببب  ا ه مبببال االمن لببباق  المب
بمايبب  المسبب زيك  ذلببك مببن  أيضببااتنسببان  البيبب ان   

    مطااق  الم تلاقع  ضم م   ملاص السبيع عبم 
بببببا   لبببب د نيبببب   ازبببباع   عبببب يع المسبببب زيك نببببن 

 ا زا له س ا، مادي   اسيع  آ م اال م س ضماماأ

  ات  االايئ  أنشط 
 ات  االمن ج  أنشط 

  المس زيك
 ات   أنشط 
 لمل معاا

 المؤ مم الشع 
 العال سااقا

ممزمبد :مإعدمدممزح حث

لبا،ق مبن لا يب   علنزبان المنب ج  بمايب  المسب زيكع ل االمغل من  ل د قب انين تبادم  اشب

القبببان ن  طبببمة لنقطببب    لكبببنسبببب  المن لببباق مبببن السببب ة  الضبببماناق ال بببم  قبببدمزا ليمسببب زيكع 

 ط التنانم.النشاه  لي ي ث  المسا  المئيسالن  هم   يلااي 

ممزفب :ماالبةم14.2
    ليمنشببل  مببن الم اضببيع المزّمببالمسببؤ لي  ا ل مانيبب أنشببط يعببد م ضبب ص المباسببا  نببن 

س ا،  دا ييب ( كالعباميين أ    امليب ( مثب  المل مبع  أطما يد ا ه مال ازا من قا  ند  اال م  ل 
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سببؤ لي  ا ل مانيبب   زببد  الم أنشببط ع  ذلببك اان اببام أن المباسببا  نببن المنشببل المبيببم المبببيط ا

لزببا  المنشببل أن  اان اببام   ممكلهببا المببالم مببن مببد   ال مببانمع  المنشببل  بديببد ن ببائج أنمببا    لببى

 ن ق  الئاق المل مع الم  يل .

  يمكن  ي ي  هذا اللت  عم النقاط ال الي :

ايان   لىالمسؤ لي  ا ل ماني  هم أبد عم ص المباسا  الذي يزد   أنشط أن المباسا  نن  .1

 من     مد   ال مانم. اأنما ن ائج 

ال ببم  قبب ل  النشبباطالزببد  مببن ا ل مانيبب   ا ق تببادي  هبب   نشببط أن معيببام ال لمقبب  اببين اأ .2

 قان نيبب (ع  ذلببك عببم كبب ن هببذا النشبباط  ال لاميببهاتببل  ا  ياميبب    ط نيبب ( أل اتببل   المنشببل 

 ال مانم.

نشاط  –ال ماني   هم: النشاط الايئم  أنشط  أماع   لىالمسؤ لي  ا ل ماني   أنشط  نقسل  .3

 نشاط المل مع المبيم. – المس زيك نشاط المن ج –العاميين 

هناك ند   شبميعاق قان نيب  تبادم  مبن الد لب  الييايب   ابين عيزبا كب  نب  قبان نم ن قب  هبذا  .4

 .ا ل ماني  أ  املم ن  منزا نشط اأالقان ن البد 

  



 

 الثالثالفصل 
 أنشطة تكلفةالمحاسبي ل صاحاإلفو القياس

المسؤولية االجتماعية
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م:مزم دمةم1.3
التبناني  ابالقم  مبن  المنشبل ا ل ماني  الم م ا  نيى  ل د  اآلثامالمل مع ا اه مال   لايدَ  َ 

 اتعتببباحالبببذي ي طيببب  مبببن هبببذه المنشبببآق أن  قببب ل نبببن طميبببة القيببباس    مبببم  اأهبببذه المل معببباق 

 المنشبل  اق نباص هبذه  عمسؤ لي  ال ماني  مبن  ب   انسبلامزا ايتا  ما قامق اه مناالمباسام 

عتباح نبن  يبك العمييباق الماليب   االد م ا ل مانم البذي  قب ل ابهع    مبن  ب    ظيلب  قيباس  اا

 .ا ل ماني  نشط  عيق  ااأالم

المسبؤ لي  ا ل مانيب   أنشبط  كبالي   لذلك عان نمييب  اسب  دال المقيباس المناسب  لقيباس 

د ن     ي بل ى ذلبك عالقيباس المباسبام التببيح  لبى ال تب    عزل عم  بديد  كاليلزباسّ    ل  ليمنش

 ل ببببم ا اسببببط زاأ  الطميقبببب  ا سببببي  الببببذي يع اببببم اأ نببببن المسببببؤ لي  ا ل مانيبببب  اتعتبببباح بببب عم 

ذاق الع قبب  االعمييبباق ا ل مانيبب ع   ع اببم  طببما اأنبب ل المل مببع المبيببم      المنشببل  سبب طيع 

 المناسا  ل بقية ذلك. دا ل المالي  هم اأالق ائ

م:مزمسؤيزوةممالجام عوةمأنشطةمز و حممزمح سح معنمم2.3
ال الع قبببباق القائمببب  اببببين  ابببم   لببببى ضببباع ااتالقيبببباس اتببب م  نامبببب  ال عايبببم الكمببببم يع ابببم 

 الممب ل عبم نمييب   اأمقالعاس  دال لغ   ؛  اأشيا، المماد   ضانزا ليقياسأ اأبداث تائ  

باسببباي  ممبببن  لبببما، العمييببباق ال ن يمّكببب عزل عبببم  لنببب  أ طبببا، ال بيبببل عبببم ال عايبببميسبببالقيببباس 

الم مثيبببب  عببببم النقبببب د عببببم الل انبببب    الببببذي ي طيبببب  ا  يببببام  بببببد  قيببباس مناسببببا   مببببمالم  يلببب ع اأ

 النشببببباط  اأببببببداثالعبببببال  المشببببب مك لقيببببباس  سببببباساأأن  ببببببد  النقببببب د  مثببببب  كمبببببا المباسببببباي ع 

عبان   لبذلكالمباسباي ع  المنشبل ايم النقدي نن كاع  نناتبم القب ائل الماليب  ل يبك ا ق تادي  ال ع

 المباسباي ع المنشبل ال   الظبم   ال بم  زب اأبداثليعميياق    اً مالي اً قياس يع امالقياس المباسام 
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ثاا زببا عببم السببل ق المباسبباي   عببة القيببد المباسببام بيببث  ع 2006 بنببانع يبب ل ا ن ببما  ازببا  اا

383). 

أتببابق  ضببعزا  ن بباج السببيع أ   قبديل ال ببدماقع ابب   عببم   مثب لبل  عببد مسببؤ لي  المنشببآق 

 ع نبببب ج ننزببببا ظزبببب م نظميبببباق لديببببد  مم اطبببب  امسببببؤ لي   يببببك يببببمسببببؤ لياق ال مانيبببب   ايئ  بببببق

ا ه مال ام ض ص المسبؤ لي  ا ل مانيب    لىالذي أدى االمباسا   ممالمنشآق  لاه المل معع اأ

 بب عيم الايانبباق  المعي مبباق   لببىممببا نبب ج ننببه الديبباد البالبب   عا ق تببادي ئزببااأدالانبب   يمنشببل ل

 .(129ع 2014 أشميي ع  طما األلميع  الم ،م المباساي  

 أن التببع ااق ال ببم  ك نبب   نمييبب  القيبباس المباسببام يناغببم أن     اببين الدماسبب  الباليبب 

 عأطبام الشبمكاق التبناني عبم  ة العميبماأابباث ال لمب  لي طايب االما،  ق  نائة د ن المضم

 المسببؤ لي  أنشببط هببذا القيبباسع  اتبب م  نامبب  عببان قيبباس  أهميبب   اغلبب ماببمما ليتببد  أ كبب ن ان 

 .يى ملز ل  عكم  العقد ا ل مانم( نط ي ن ا ل ماني 

ممز و حممزمح سح :م1.2.3
أنزببا   لببة عببم  ا  التببياغ بببد مببا عببم   لببى    يبب  عميلبباق م عببدد  لعمييبب  القيبباس  هنبباك

بيببث ( Campell   لببى    عميبب  نيمببم مبببدد لعمييبب  القيبباس اشببك  نببال أالمضببم نع  ينسبب  

نداد ااأشيا، لي عايبم نبن   اتبزاع  ذلبك انبا، اأ ماطي مث  اشك  نال عم "نم  القياس النه: 

يطىع  مطببمع السبب  يقبب  مااشببم  أ  اطميقبب  غيببم مااشببم " اطم مببا   نيببى ق انببد طايعيبب  يبب ل اك شبباعزا

 .(130ع 2008

نزبا   مثب  عبم المطااقب  لا"عزبا مياضبيا ل عميب  نمييب  القيباس ععمّ  عبداً ( ا  Stevenضا   أ  

 .(130ع 2008 مطمع الس يطىع "   أ  الع قاق ام ل  نم ذج مياضماين ال  ا
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اببلن القيبباس هبب   عيببين أمقببال ليظبب اهم ا ق تببادي ع "عببق للنبب  أسببس القيبباس المباسببام  نمّ 

هد   طاقبا المشبا أسباس( نيبى المنشبل الباضم   المس قاي  ال م   عية ا بد   مباسا   الماضي    

 .(30ع 2007  ييل ع "لق اند البسا   المنطة

المنظمب  ا ل مانيب   لنشط الم عيق  ا اأبداث بيي  "النه  :القياس المباسامم  كما ن  

ثامهببا نيببى المتببالح آل بديببد  بببداثاأ سببلييزا عببم  بباميخ بببد ثزاع ثببل   اببع بمكبب   ابباد  هببذه  لَّ ث بب

 .(28ع 2007 اد ىع "ع مع عمع  بد  القياسشياً اقدي   مال ااد  نيى شك   بداق ن أطما 

 (American Accounting Association يكيب  مم لمعيب  المباسبباين اأ كمبا نمعبق

الماضبببي   المنشبببل قبببمن ا نبببداد الببببداث "عبببم ي مثببب   النبببه القيببباس المباسبببام أنَّ ع (1996  نبببال

 ابد ىع "  اللامي   المس قايي   ذلك انا، نيى الم بظاق الماضي   اللامي  ام ل  ق انبد مببدد 

 .(28ع 2007

  اين الدماس  أن اأسس العيمي  ال م قال نييزا القياس المباسامع  ال م  نق  عيزا القياس 

لبع لزبذا ال نقب  مبا ابين يم من نيبل الليليبا،  هب  اأسباس عبم العيب ل الطايعب   أيضبا المياضبياقع   

( أن STEVENمسبببا، عيزبببا  أالنظميببب  الك سبببيكي   النظميببب  البديثببب ع ليم ضببب ص القيببباسع  البببذي 

نميي  القياس قااي  تلما، مقااي   اق بمان ابين العنتبم المبماد قياسبه  ننتبم أ بم البذي ذلبك ابلن 

ياس المباسام ليمسبؤ لي  المباسا  ما هم    نيل الان  أنزا عن  كان نيل عم  ضع طميق  ليق

ا ل ماني  النشط زا الم  يل ع  يق ل نيل المباسا  نيى الممامس  العيمي ع  قد  ط م هذا العيلع 

لكبببم يعمببب  نيبببى  سبببلي  اأببببداث ال بببم ببببددق عتبببً     ضبببيح لألطبببما  المعنيببب ع ابببالمغل مبببن 

 التع ااق  المشاك   الطم  الم عيق  اذلك القياس.
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ممالجام عوة:مزمسؤيزوةممنشطةألمسح ممز و حممزمح م2.2.3
أن النظبببال المباسبببام ال قييبببدي ا تببب  اقتببب م  اضبببح عبببم   لبببىشبببام  لببب  ات عبببم الادايببب  

 يببلا  القيبباس عببم المباسببا  نببه   ثيببذاق المضببم ن ا ل مببانمع ب المنشببل  أنشببط ملببا  قيبباس 

الميكي   يبتبم المتالح ا ق تادي ع ال م  مكل نيى نظمي   أتبا المالي  يعكس  لز  نظم 

هبذهع  ي لاهب  مبا نبداها مببن  أتببا نطباة م ضب نه عبم المعبام ق ذاق ال بلثيم المااشبم اببين 

 .(51ع 2009 الي ل ع معام ق قد  ك ن لزا  لثيماق مزم  نيى معاهي  المل مع. 

يس زد  اه مال المباساين االبد م  الذيالدن   لمليد من الابث   لىدى هذا القت م أ قد 

ديببه ال ظيلبب  المباسبباي ع مببن بيببث  بب عيم المعي مبباق ال اتبب  اال ببلثيماق الايئبب  ؤ ن أن  يمكبب الببذي

 .(285ع 2010 الشباد ع الماماق ال الي   لىلي بد  ا ق تادي   اس ندق هذه الدن   

نببد  كيلبب  المباعظبب  نيببى الايئبب   بماي زببا ضببمن  كيلبب    لببىيببدن   الببذيال ببب   نببب  ا  لبباه  -

 د    ال كالي  الايئ   ا ل ماني  عم دائم  ال ظيل  المباساي . لى  يؤديع مما اتن اج

زا ل ب عيم المعي مباق أسبالياقا   المباسا   ل يع المل مع لزا ابماي  مب امده يبب ل نييزبا  طب يم  -

 .كم  ؤ ذ عم البساان نند ا  اد قماماق اس غ   هذه الم امد   قسيل  م ااع  هذا ا س غ  

مبن المابادئ  اً أن يكب ن ال قبديم نبن المعي مباق الايئيب   ا ل مانيب  لبل، لبى البدن   المسب مم   -

 المباساي  الم عام  نييزا.

ا ظيلبب  ال بديببد  ا ن ببما  المباسببام ال ببم ام لازببا يبب ل  اً  يع اببم القيبباس المباسببام مم اطبب

يب  نميأنبه   بل  عميلبه نيبىبيبث  ال م هم تي  م ض ص المباسا ع اأبداث بديد العميياق أ  

ال ببم  يبب اتن ال نشبط ا ق تببادي   اأ اأبببداثثبم أعببم  نيببى  امق ضباها  سبب طيع المؤسسب  أن  

 .(271ع 2011 نمام ع  بق ة م كزا  المنشل  مق     الل م  السااق  نيى ممكل 
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لغبمع  نشبط ل بيي  نناتبم  كبالي   يبك اأ اً نميي اً طام    ثم  نشط  بديد هذه اأعان   اذلك

 كام  البساااق ا ق تادي   الايئيب ع  نيبى البمغل مبن هبذه التبع ااق   لىااق لي ت   د ا  البسا 

 المسبببببؤ لي العبببببال لملبببببا ق أ  هيكببببب   اتطبببببامليمشبببببك ق ا ل مانيببببب  ال بببببم  كشببببب  نمييببببب   بديبببببد 

لي زا ا ل مانيبب  ؤ  منشبآق مسببالمبامس مببن   لزببا  أن  نسبباني  يمكببن ملبا ق هنبباك  عببانا ل مانيب  

 اتببب  ابمايببب  ال نشبببط اأالايئببب    بمايببب   أنشبببط  اتببب  االعببباميين   ال نشبببط اأهبببا   مثببب  ااعادأ أن 

 .(53 - 52ع 2008 ن د ع  المل مع المبيم أنشط المس زيك   

    لبد مقباييس مببدد  لقيباس المسبؤ لي  ا ل مانيب  مثب  مقباييس  ي ضبح النبهساة  مما 

المسبببمي  ال بببم  تبببدمها المنشبببآق ال بببم   ضبببح نيبببى ال قببباميم   بببل ا ن مبببادالمبببالمع  لبببذلك  دا،اأ

ال املي  ال م  طما أنشط زا ال ات  االمسؤ لي  ا ل ماني ع  هذا ال قاميم   ضمن معي ماق لأل

 ع كمبببا أن هبببذهلمببب ظلينع المسببب زيكينع المسببب ثممين  غيبببمهل أنشبببط زاع مثببب  ا المنشبببل لزبببا ن قببب  ا

عببم ال قميببم اتبب م  أكاببم مببن المببدى الببذي  المنشببل مغابب   ال قبباميم يمكببن أن  عطببم د  ق نيببى

يل ذه عم ا ن اام م  ذي القبماماق ليع امب  ا ل مانيب   الايئيب  ننبد ا  باذ القبماماق ا سب ثمامي ع 

 المسؤ لي  ا ل ماني . لنشط ا المنشل ال قاميم كمؤشم لقيال  همث  هذ أهمي يقي  من  ا لكن هذ

ماني ع  ه  انا، مؤشماق ليمسبؤ لي  ا ل مانيب  مثب   هناك مد   ادي  لقياس المسؤ لي  ا ل 

ع الذي طاة أ ً  عبم المميكب  الم ببد   بل عبم CRI )Corporate Responsibility Indexمؤشم  

ا ل ماني  طاقا لمعباييم معينب ع  هبذه  نشط ال م  ق ل الدا، اأ المنشل اس مالياع  هذا المؤشم ي ضمن 

ميم اأدا، ا ل مببانمع نيببى أن يمالببع هببذه ال قبباميم ممالببع  بباملم يلبب  أن  ي ببلل انشببم  قببا المنشببل 

ع  مبببن الدماسببباق ال بببم اسببب  دمق هبببذه المبببد   (77 – 76ع 2010 نابببدالل احع قاببب  أن يببب ل نشبببمهاع 

ا س قتبببا، ل بديبببد المسبببؤ لياق ا ل مانيببب  ليمنشبببآق م ضببب ص الدماسببب  مثببب   أسبببالي  دماسببب  دماسببب :

 (.   ,2005Ven de Velde(ع  Tsoutsoura, 2004 دماس   ( ,Aupperleet,al 1985دماس   
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نطبب ي نيببى ملزبب ل منشببل  يي أالمسببؤ لي  ا ل مانيبب   أنشببط قيبباس ان عبب  اتبب م  نامبب  

بيث  ق ل اان اج السيع  ال دماق ال م يمغ  ازا المل مع  القيال انشبم  ع عكم  العقد ا ل مانم(

 أمكبانمؤشبماق  مثب   لماعب ا ا ل مانيب  المسبؤ لي المل مبع   ببدد هبذه  أعبمادالمناعع نيى لميبع 

 : هم كاآل م ا ل مانم دا،أللهيكيي  

م: زمنشأ زلع ملونمحممالجام ع مدملمألممؤش معو حم1.2.2.3
 المنشبببل  قدمبببه  البببذيم ساسببب ببب   اتلبببما، اأ دا،لميبببع  كبببالي  اأ م  نيبببى قيببباس  يشببب

 المنشبببل نمبببالزلع   قببب ل أ ع أ  نببب ص  طايعببب  ليعببباميين لبببديزا اغبببع النظبببم نبببن مببب اقعزل ال نظيميببب 

اببا ل لال ا بب عيم كاعبب  الع امبب  ال لمبب  ل يببة   عميببة بالبب  البب  ،  ا ن مببا، ليعبباميينع كا ه مبببال 

  ابببببال زل التبببببي ع   ببببدميازل   بسببببين  ضببببعزل الثقبببباعمع  ا ه مببببال امسبببب قايزل ننببببد ان زببببا، ع ببببم 

 .(46 - 45ع 2010 العييماقع  دما زل  ما شااه ذلك من  دماق

 مالجام ع مزادمةممزمجامع:مدملمؤش معو حممألم2.2.2.3

 لببباه المل مبببعع ال بببم قبببد  المنشبببل  مسبببؤ لي  مثبببي  ل نببب اصاأأكثبببم  هبببذا النببب ص مبببن ال كبببالي  د  َعبببي    

 ي بميزببا د ن   قببع مااشببم منظبب م ليمنبباعع ال ببم يمكببن لببه أن يبتبب  نييزببا مببن   لزبباع  هببم كببذلك

ا ل مانيببب    سبببعى لقياسبببزا  هبببم  مثببب   المسبببؤ لي   ال بببم  زببب ل ازبببا مباسبببا  نناتبببم ال كببباليأكثبببم 

مثالزبا  كبالي  معاللب  تبم  أل اعي زا  لاه الايئب   المل مبع المببيط ابه  مبن  المنشل  كالي    بميزا 

 .(202ع 2006 الساقمع ن مع السام  لمنع ال ي ث الز ا، المياه لمنع ال ي ثع  كالي  اس اعاد الم اد 

ممالجام ع مزحم وةممزحوموة:مدملمألمؤش معو حمم3.2.2.3
الببد   لبىا ل مانيب  ال بم  زبد   نشبط ا ل مانم بماي  الايئب  ملم نب  اأ دا،يشم  اأ

لنشبباطزا  ال ببم  ببؤثم نيببى الايئبب ع  ذلببك ازببد   المنشببل السببياي  النالمبب  نببن ممامسبب   اآلثبباممببن 

 المباعظببب  نيبببى المببب اد الطايعيببب ع  يع ابببم هبببذا  المنشبببل المباعظببب  نيبببى سببب م  الايئببب  المبيطببب  ا
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نيببى الايئبب  مثبب ع  أضببمامالملببا  مببن أهببل الملببا ق المباسبباي  ا ل مانيبب ع نظببما لمببا  سببااه مببن 

 .(248ع 2007 لما صع  ثي ث المياهع  الز ا،ع  ال ما   ال ي ث الض ضائم

 ضببماماأ مثبب  عببم أن ال كببالي  ا ل مانيبب  غيببم الميم سبب   " (294ع 2005 ميببد ع  يببمى 

مثببب ع  يببب ث الزببب ا،  المنشبببآق التبببناني  سبببااه  البببذيال بببم  تبببي  المل مبببع ن يلببب   ي يبببق الايئببب  

 . "  ي ق المياه   ي ث ال ما   الض ضا،

 قميبببم للنببب  ا نعكاسببباق الايئيببب  لسبببي ك المنشبببآق عبببم لمعيببب  عبببان   انبببا، نيبببى مبببا سببباة

يع ابببم مبببن ا  تاتببباق  ليمنشبببل الايئيببب   أن قيببباس ا نعكاسببباق  لبببىيشبببيم يكيببب  مم المباسبببا  اأ

المباسبباينع  اتبب  أن ا  لبباه السببائد باليببا هبب   بميبب  المنشببآق  كببالي  المباعظبب  نيببى الايئبب ع 

الايئبم مبن  ب    دا،اد  من  بمييزا نيى المل معع  اال بالم يب ل معاللب  الايانباق المم اطب  اباأ

 ال ظيل  المباساي .

الايئبببب ع  سببببلي   الل انبببب المباسبببباي  عيمببببا ي عيببببة ا لي سببببااأ ي طيبببب  اسبببب  دال   طايببببة 

 السبقاع ل  ثيبة الم باطم الايئب   لسباسأ  ال قائع اللعيي  ال م  نطب ي نيبى  طبم ايئبم ك اأبداث

 .(316ع 1999

 :(72 – 71ع 2014ألساا  ال الي   العايديع ل   ذلك يل كالي  الايئ ل ا ه مال اقياس ا قد 

 ألبب مببن لتببناني  ليمسبباند  عببم نمبب  اببمامج ل  لببيع ال كببالي  ا نشببآق بب عيم معي مبباق ليم .1

الايئبم  ال قميبم ننزبا ل  ضبيح مبدى ا سب لاا   ا ل بلال ابالق انين  دا،المشامك  عم  بسبين اأ

 .المنشل  بسين ت م    لىالايئي  االشك  الذي يؤدي 

يل المنبب ج  طميقبب   مشببيد قببماماق  بديببد نبب ص المنبب جع  ا  اببام المبب اد ال ببال المسبب  دم ع   تببم .2

لغبا، اأ سي  ال تنيعع  ا  اام اأ ال بم    نشبط المناس  لي  ي  من الم يلاق ال طم ع  اا

   ايئيًا.مناآلادائ  ا س ثمام عم ال كن ل ليا النظيل     دماس الايئي ع    نشط  ضي  قيم  لأل
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بقيبة المقااب  نيبى مساند  المؤسس  عم  نداد مؤشبماق ايئيب  أنشبط زا الم  يلب ع  ال لمب  ل  .3

 ل  لع معد ق هذا ال ي ث أ  البد منزا. الم ،م نناتم ال ي ث  ا باد القماماق 

 بديبببد  قيببباس المنببباعع الايئببب  ال بببم يمكبببن أن  بققزبببا المؤسسببب  مبببن  ببب   اماملزبببا  أنشبببط زا  .4

مببن  كببالي  عببم سبباي   نشبباطزا التببنانمع  مببا  سبب بميه أضببمامالم  يلبب  لبمايبب  الايئبب  مببن 

 .نشط هذه الامامج  اأ  نلال

الايئبببم  ا ل مبببانم عبببم ملبببا  المببب اد  دا،المم اطببب  اببباأ نشبببط  يمكبببن  بديبببد أهبببل اأ  

 :(260 - 259ع 2003 بنانع الطايعي   المساهماق الايئ  نيى النب  ال الم 

ممزميم دممزطحوعوة: .1
 كلا،  اس  دال متادم الطاق . - كلا،  اس  دال الم اد ال ال. -

 اك شا  متادم لديد  ليم اد ال ال  الطاق . المساهماق عم  -

  قييب  الم يلباق(ع    لبيع  تبميل المن لباق (ع   لن  مساااق  ي ث)ممزمس هم تممزحومة: .2
مال ي ث(.

 نشط عم القياس المباسام ل كالي  ال ي ث الايئم عم طايع  اأ ي ساساأ  كمن التع ا  

ع كمببا  كمببن التببع ا  كببذلك عببم أبيانببا لاهيزببا   لببىع ممببا يببدعع المباسبب    المببماد قياسببزايببالايئ

ين عم نيل المباسبا  ثلل  كن مامماق كاعي  ليااب اأساا ع    أن هذه نشط  بديد نطاة هذه اأ

ع عكبان للامبا نيبى  بمىنزا عبم ليباد  م سبامن  سبن  اعبد اأأل لاه  مث  هذه ا ل لاماقع  ات    

مكانيبب ز مببه مببن قابب  العيمببا،   المباسبب  القيببال اعمييبب  القيبباس اعببد  طبب يم مل  طايببة المقبباييس  اا

ال كببالي   ا ل لامبباق ال ببم يببد   مببن ضببمنزا  المنشببل غيببم الميم سبب  عببم  نشببط الكميبب  نيببى اأ

 .(72ع 2012 ناتمع ال لا ع الايئي  

 نشبط ال بم  ضبي  قيمب   كيب  اأ نشبط  نلد أن ل  المنشآق نيبى   اعبة ا تب   اأ

المكمسبب  ليلببب   اللشبب   نشببط ال ببم    ضببي  قيمبب   اأ نشببط اأال قايبب  مببن لزبب   اببين كيبب  
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ال قاي  سيليد مبن القيمب  اينمبا  أنشط  عليل عان  ع  لذلكأ مىالدا يم  اللش  ال املم من لز  

يناغببم أن     أنببهاللببب   اللشبب  الببدا يم  اللشبب  ال بباملمع  أنشببط   لببىيقيبب  أ  ييغببم البالبب  

 .(67ع 2010 المسع ديع ال م    ضي  قيم  نشط ي  عم اأ  لع الم امد الضائع  المس عم

 نابببدالمبمنع يمكبببن  تببني  ال كبببالي  بسبب  ببببد ثزا  هبب  مبببا اينببه  أنبب اص أماعببب  هنبباك 

 ظزببم  هببم   :(169ع 2013(ع  اببد يع الاي ببالمع 62ع 2006ع  الكشببمع (385 – 384ع 2014

 - كبببالي  المقاابببب   - ال قيببببيل  كبببالي  القيببباس  - كبببالي  المنببببع   لبببى  نقسببببل  (1.3عبببم الشبببك   

  كالي  اللش   الايئم الدا يم  ال املم(.

 

م(169،م2013مزمبد :م)حدي ميمزحلا ج ،م
ممزحومةمنشطةويضحماحيوبممزاك زو ممزحومةمزالمم(1.3شك م)

ننبد قيبال  ينشبلأن  ا ي   يك ال كالي  الايئي   (13ع 2013 دم اسمع  آ مينع  يضي  

نباد   بد يمها أ     يلاق يمكن ا س لاد  منزا مبن  ب   ما مما ي يح ننه المنشآق املا ل  نشاطز

 كبببالي  يمكبببن  المنشبببل  ل بقيبببة ذلبببك الزبببد    بمببب   عاالايئببب    ببباطمالببب  ي  منزبببا اطميقببب    

  تنيلزا نيى أنزا  كالي  ايئي   من هذه ال كالي  ما ييم:

ممزيع موةمزلحومة:منشطةاك زو ممألم .1
المنلقب  ليبلباظ نيبى الايئب   سب دام زا  نيبى ال كبالي  ال بم  بب    هم   مث  عبم ال كبالي 

                                 

                                                            

                                                        

              
              

                     
        

                   
                      

                    
                   

                                                                        

 .            
       

 .            
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بببب   مبببن  كبببالي  ات أقببب بيبببان اأ أغيببب مبببب  ال قايببب  مبببن ضبببياص   بببده م الايئببب ع   كببب ن عبببم 

اسب ادا  لمبا   ليسبق  كبالي  ا سب ز كم من الع ج( أنزا  كالي  تيان  الايئ  مبن ي ال قاي   

 :(222ع 2012 م نع آ   الت عم ضاص منزا أ   ده م 

 م تي  امعالل  النلاياق  ا شعاناق. أنشط  -

 الايئ . اتدام ال قاي     أنشط  -

 الم اد المش ماه. أنشط  -

  كالي  ال شغي .  أنشط  -

ممزمنع:مأنشطةاك زو م .2
 بم النا ل  نبن نمييباق ال تبنيع ال اآلثامال كالي  ال لم  لمنع بد ث ايعم  هذا الن ص   

 ضبام  ليايئب    ابيث   ي ل اس  دال مب اد مي ثب ي اتن الد   تميل العميياق  سا  ال ي ثع كالعا

 ي ي بباع  ممالعبب   تببميماق المن لبباق اللديببد   أقبب  أ ببمى لن اص  كيلبب  اسبب ادا  متببادم الطاقبب  ابب

 .(71ع 2012 ناتمع ال لا ع مان نند ا س  دال لي لكد من   اعم م طيااق اأ

م:مز و حميمزا وو مأنشطةاك زو م .3
ال ببببم  قبببب ل ازببببا المنظمبببب  اغببببمع قيبببباس  م ااعبببب  المتببببادم  نشببببط   مثبببب  عببببم  كببببالي  اأ

 .(14ع 2008 منت مىع  نلد نشط الايئ ع من ضمن هذه اأ ضمامالمب مي  لأل

 م ااع  مس  ياق الم اد السام  دا   المتنع. -

 ا م .قياس  م ااع  مس  ياق الم اد السام  الم عيق  ااأد ن   اأ -

 البك مي  ال ات  ابماي  الايئ . األزل لمك سا  المم اط  اال عا ن مع ا نشط اأ -

الايئبب ع  ضببمامهبب  قيبباس  م ااعبب  المتببادم المب ميبب  لأل نشببط  الزببد  مببن القيببال ازببذه اأ

  سمى ا كالي  القياس  ال قييل. نشط  ال كالي  النا ل  نن القيال ازذه اأ
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ممز ع حوة:منشطةاك زو ممألم .4
لي لكد من ا ل لال االق انين  السياساق اتدامي   اتدام اتلما،اق ال م  ضعزا    النزاعمّ     

المقاايب  السياسباق  اتلبما،اق  نشبط ا ق تادي   ا ل ماني     ضمن اأ المنشل  أهدا ل بقية 

زببا المقاايبب     يبب  مببن بيببث ام ااط نشببط ع  اأاتدام  قال ببم  سبباند عببم ال لكببد مببن  نليببذ   ليزببا

 .(76ع 2008 السبيميع  الع  السياساق  اتلما،اقامم 

لمنببع  ن بباج  المنشببل ال ببم  نلببذها  نشببط النزببا  كببالي  اأ (18ع 2011 الد سببميع  يضببي  

الايئيبب ع  الدماسبباقالمي ثبباقع أ  النلايبباقع ال ببم  سببا   ببده م اللبب د  الايئيبب   مببن هببذه ال كببالي  

دام  النلاياق.  منع بد ث ال ي ث أ  ل   قيل  ا  يام الم مدين   قييل  ا  يام اآلل   ناد  اس  دال  اا

م:اك زو ممزفش  .5
الايئب  ال بم  ضبماماأ نب ج   لال ع ازد  المنشل ال م  ق ل ازا  نشط   مث  عم  كالي  اأ

 أدا،المقاابب  عببم  أنشببط سبباا زا  ال ببم لببل  سبب طع البب بكل عيزبباع  هببم  كببالي  ناشببئ  نببن قتبب م 

 .(14ع 2008 منت ميع لي  نلدد مهاع  من ضمن هذه ال كا

لال  كالي  ن ج    -  . المنشل الم يلاق الايئي  ال م ساا زا  اا

 قيم  غماماق ندل ا ل لال االشم ط  الم طيااق الايئ   -

الايئب  ال بم ببدثق  ضبماماأ  لالب  لزبا المؤسسب  اغبمع اال بم  ل  نشبط    ضمن  كالي  اأ

 مقا زببا عببم الماضببمع    ضببمن  كببالي  معاللبب   عببم منعزببا  بتببمها المنشببل االلعبب  ن يلبب  عشبب  

 كبالي    لبى ضباع تبيا ( اات -غاليب   –الضبام  االايئب  سب ا، كانبق  سبائي   يب اتن الالم يلاق 

 .(13ع 2013 اسمع آ م نع د ؤسس  ل نظيماق الايئ  كالغماماقالم م ا  نيى م الل  الم

ا ل مبانم لبمايب  الايئيب ع  هبى  اأدا،مؤشبم قيباس  يمى معبد الدماسب  الباليب  مبن  ب   

يمكبن ا ن مباد نييزبا  مليزبا سبااقا  ال ب  بل ال طبمة  م ال ب المنشبل   كابدها  ال بم تني  ال كالي  
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الايئبب ع  ي  قبب  ن نيبب  ال كببالي  نيببى طايعبب   ااأنشببط لغببمع قيبباس   بييبب  ال كببالي  المم اطبب  

 التبنانمنيبى نلبس النشباط  المنشبل لميبع لعبدل   اعبة  ع نظماً نلسزا المنشل   مامسهالنشاط الدى 

 الدى  مامسه.

ممزمناجميمزمساهلك:منشطةألمجام ع مدملممالالمز و حمزمأنشطةمؤش مم4.2.2.3
زبببد  عبببب  المن لببباق لي لكبببد مبببن مبببدى مطااقببب  ا المنشبببل ال بببم  قببب ل ازبببا  نشبببط  هبببم اأ

كع مثب  نمييباق اللبمل  قاب  أن  سبيل المن لباق ليمسب زي اتن باجالمن لاق ليم اتبلاق ننبد ادايب  

م ببل ن مببن   ل ببي  المن لبباق أثنببا، نمييبب  ال تببنيع  كببذلك المن لبباق ال امبب ع  عببب    قيببيل ال

 .(155ع 2013 مساندع الم اد  المس يلماق

  لببىمببان عببم المنبب ج  ل ببلال االم تببلاق القياسببي  ليلبب د   شببم ط  بقببة اأا يببؤدي لببذلك 

مبان لبما، هبذا ايب   اأدال هبذه المن لباق  يب عم البم قيي  اب ما ق ال عمع لإلتاا  ننبد اسب  

 .(25ع 2011 البمدانىع  ا س  دال

  كببالي  الاببببق  اتن بباجال كببالي  ال ببم  نتببب  عببم  دمبب  المقاابب  نيبببى لبب د  عببان   ازببذا

 ال ط يم ثل  كالي  ضماناق الم ااع  ليمن ج ال م من اعد الايع   دمي    ط يم العاميين  غيمها 

 .(9ع 2005 العانمع هم ال م  بقة بال  المضا من قا  المس زيك من ال دماق

مانزبببا أالملبببا  المظببباهم الن نيببب  ليمن لببباق مثببب  مناععزبببا طببب   بيا زببباع  هبببذا ي ضبببمن 

نييزبا مضبا   لبى  ضباع  يب ث الايئب  أثمهبا نيبى  قاايي زا ل قديل ال دم  أ  ال ظيل  الممل    كبذلك 

 مببا   ال ضبب ح نببن طميببة ا سبب  دال  بببد دها  الم بباطم  ا ك اتنبب نالمسبب زيكع التببدة عببم 

نب ج  المسب زيك ال ات  املا  الم نشط المم اط   مد  ت بي  ا س  دالع  عيما ييى نمع اأ

 .(40ع 2009  ي ع 

 . بقية مضا المس زيكين .2 . بديد   تميل المن لاق .1

نيب  لي تب   البى المسبئ لي  ا ل ما أنشبط  م ي ضح من     مؤشماق القياس المباسا
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مببن اينزببا اببان  من هنبباك ملم نبب  مببن التببع ااق ل بديببد مسبب  ى  كاليلزببا  ال ببلقيبباس  كاليلزبباع ابب

ع م المطاببة دا بب  الشببمك دا بب  النظببال المباسببا  لتببييه  كاليلببه كبب ن هنبباك معي مبباق مباسبباي  

لمسب زيك  انشبط  أنشط  المنب ج  ا   الايئي   انشط  العاميين النشط  شم  الل ان  الم عيق   م ال 

  عقا ليمعم   اه دا   الشمك . ع ل ا نلاة نييزا اد مها  اين ما مع  ال المل مع المبيى

م:مزمسؤيزوةممالجام عوةمأنشطةعنمممزمح سح مم  ب ام3.3
ظزبب م ال نظيمبباق الضبب م    لببىدق أشببزد العببالل عببم اآل نبب  ا  يببم  العديببد مببن ال طبب ماق ال ببم 

نمالزبا   عقيبد انظم زباع   مبامس هبذه ال ببداق ا ق تبادي  أ المضطمد عبم بلبل  الكايم  البلل  النم  

الم ن نبب     سببل ادملبب  م  يلبب  مببن معببد ق المابيبب   دملبباق الم بباطم   عببم   نشببط العديببد مببن اأ

 أنشبط ع  قد ي م ب  نيبى هبذا ال نب ص عبم النم ع كما يم د نشاط اعع هذه ال بداق  امج بد د الد ل 

تببادي  ال ببلثيم نيببى شببك   مضببم ن ال قبباميم الماليبب  مببن نابيبب   نيببى منلعبب  مسبب  دمم ال بببداق ا ق 

 اتعتبببباح لببببذلك عقببببد ا  يلببببق اآلما، ببببب    بديببببد ملزبببب ل  المعي مبببباق المباسبببباي  مببببن نابيبببب  أ ببببمى

مببن مكبب ن العببم   ألببل  المباسببام لببل،   ي اتعتبباحالمباسببام اال قبباميم الماليبب  عقببد مأي البباعع أن 

مه مبببا هببب     سياسببب  مباسببباي ع  ان اببب المباسبببام اتعتببباح بببم أن اآل نمبببا مأي الببباععالمباسبببامع اي

 .(14ع 2005 الشز امع آ م ن النه معيام 

 اأنمببا اللعالبب  تيتببا  ن ببائج  دا    اأالمباسببام ال سببيي  المئيسبب اتعتبباح اببذلك يع اببم 

 ليمس  دمين عم دنل قماما زل  ت تًا الم عيق  املا ق ا س ثمام.

ليمعي مببباق االنسبببا   المزمببب ذلك  عبببد الايانببباق الماليببب  ليمنشبببآق التبببناني  مبببن المتبببادم لببب

م  بببذي القبببماماق ا ق تبببادي  عبببم  قيبببيل  اتعتببباحلم  بببذي القبببماماق ا ق تبببادي ع بيبببث يسببباند 

 .(15ع 2010  العي  عنلالاق ال م  ق ل ازا المنشآق  ات اأنما الممكل المالم   
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أ  الطميقب  ال بم ا اسبط زا  سب طيع ال ببد   سبي  ل مبانم هب  اأنبن اأدا، ا  اتعتاح  

ه الم  يلبب  نببن منشببطزا الم  يلبب ع ذاق المضببامين ا ل مانيبب  لطماعببنبب ل المل مببع ا  ا ق تبادي  

ال ببم  نشببط اببمل اأأ    َعببلَ مناسبا  ل بقيببة ذلببكع  أدا   ع ابم القبب ائل الماليبب  أ  ال قبباميم الميبقبب  ازببا 

 لمالزا عيما ييى: ى المل معع هم ال م  بقة له مناعع ال ماني  يمكن ثم مااشم نيألزا 

  ات  االعاميين. أنشط  .1

  ات  االمن ج  المس زيك. أنشط  .2

  ات  االمل مع المبيى. أنشط  .3

  ات  االايئ . أنشط  .4

ا ل مانيببب    ي البببه مشبببكي   بديبببد ماهيببب   المسبببؤ لي  طايبببة المباسبببا  نبببن عبببان   لبببذلك

نمبا   عببدى اا    عا ل مانيب  عبسب  نشبط مانيب  أ  كيليب  قيباس  كبالي   منباعع اأا ل  المسبؤ لي 

 اا سببمم ع ا ل مانيبب  عببم ال قبباميم الماليبب  ال امليبب ع  نشببط نببن اأ اتعتبباحذلببك ل شببم  كيليبب  

 .(41ع 2009

ممزمح سح :مم  ب امفهي مم1.3.3
  ضببيح بقيقبب ع  المسبب ليدين ازببد   لببىنيببى   تببي  المعي مبباق  اتعتبباحيمكببل م ضبب ص 

اشبببك  يسبببمح اا ن مببباد نيبببى  يبببك المعي مببباق عبببم ا  ببباد  عد ن  ضبببيي  ليمنشبببل ال ضبببع المبببالم 

   ليع بال  ندل ال لكبد لبدى المسب ليدين مبن  ب    اتعتاحالقماماقع  كذلك الماط اين دمل  

معي مباق كانق معي مباق كميب  أ   س ا، المنشل نشم ك  المعي ماق ا ق تادي  ال م لزا ن ق  ا

 .(48ع 2009 اا بمالعساند المس ثمم عم ا  اد قماما ه   أ مى

نبببه الكشببب  نبببن المعي مببباق الماليببب   غيبببم لعبببم ا تبببط ح المباسبببام ا اتعتببباح يعبببم  

ن ا بمى عبأالمالي   ايانزا عم ال قاميم   قدل ليمس ليدين  المز مين امنشآق اأنما ع  من النابي  
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زمب   الم ئمب  الم عيقب  مالبقبائة ال المعي ماق المباسباي  كب    يعنى أن  ت  مس  دمم اتعتاح

 عبم شبك  م بظباق أما عبم القب ائل الماليب   ية ذلك االممكل المالم  ن ائج العميياقع  يمكن  بق

 .(194ع 2006نثمانهع سييلع االق ائل المالي   

 اتعتبباح نل  اببكمببا نمعببق للنبب  مك نبب  مببن ملم نبب  مببن  اببما، المباسببا   ال قبباميم الد ليبب

ضاعي  ال ات  اان د ال كبالي   ا ل لامباق الايئيب  ال بم يضاباق اتالشم باق  ات المباسام ه 

  ضمنزا الميلاني  العم مي   قائم  ا مااح  ال سائمع نيبى أن  كب ن هبذه ا يضباباق مقااب  كب  

 .(47ع 2011همي  الان د  طايع  ك  اند  نثمانع أ اند أ  ام بة  ا   يل   بديد 

النببه "اب بب ا، القبب ائل الماليبب ع  اتعتبباح( AAAكمببا نمعببق اللمعيبب  ا مميكيبب  ليمباسبباين  

نيببى المعي مبباق الضببم مي   المناسببا ع تنطببا، مسبب  دمم القبب ائل الماليبب  معي مبباق غيببم مضببيي  

نببداد القبب ائل   عببم  اتعتبباحع  ايضببا نببم  نيببى انببه المنشببل  ايضببا تبب م   اضببب  نببن ا ضبباص 

س أة م انن المعي ماق الضم مي  نن ال بد  ا ق تبادي  أغبماع ال شبغي  ا مثب  أسب      المالي

 .(269ع 2012 اللا مىع  "الما 

  لببى ببم  مببن  قببق أ  لببىملز مببا ممنببا   غيببم م طياا ببه مببن مل مببع  اتعتبباح لببذلك يع اببم 

يلب  المعنيب  عبم مل مبع معبين امعيبام اب يالباق الط ائب  الم   اتعتباح مع بيث يم اط  قيبيل أ

 لإلعتبباحظزبب م العديببد مببن ال عميلبباق  الملبباهيل   لببىدى أ االمعي مبباق عببم ذلببك المل مببع  هبب  مببا

المباسبام يلب  أن يكب ن  اتعتباحعبان  اغبع النظبم نبن الملزب ل المسب  دلأنبه    المباسامع 

  بديد من  قدل له هذه المعي ماق.ه  هد  الق ائل المالي  اعد 

 :اآل مالبالي    ة  اين الدماس مما سا

 يضببم  يب بباج اليببه مسبب  دم  ال قميببم الماليبب  اشببك    هبب  ايببان كبب  مببا المباسببام اتعتبباح

 .المنشل ا
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 دا يبين سب ا،  المنشبل ذاق الع قب  ا لألطبما د اق ا نب ل أه  أدا  من  المباسام اتعتاح

 .  املين

 ااتعتبباح المنشبل ل ا ل مانيبب  يعابم نبن ال بلا    ت تبا نبن الل انب المباسبام اتعتباح 

 .ا ل مانمنن ادائزا 

 عبم  المنشبل   قبع ال بمنبن ا نشبط  ا ل مانيب   زب ل ابه لميبع ا طبما   المباسبام اتعتاح

 .اللغماعمبيلها 

ممالجام عوةممزمسؤيزوةعنممم  ب ام4.3
ضببم م  ال بببلال   لببىن يلبب  ل طبب م اللكبببم ا ق تببادي  ا ل مببانم ظزبببم ا لبباه قبب لم يبببدن  

ا ق تبببادي  معيبببام المابيببب  همبببا  دا،يل اأيببب عمببب  عيبببه  لبببل يعبببد  ق البببذينبببب  المل مبببع  المنشبببل 

ع ابب  ظزببمق ملبباهيل دا،ان ال بيببدان عببم   ليببه قببماماق ا سبب ثمامع  البكببل نيببى كلببا،  اأساسبباأ

لميبع   لبىلي زا  م بد ؤ  ن مسبأعبم شبكيزا الببديث لزبا طايعب  ال مانيب ع    المنشبل لديد    كبد أن 

  قيبب   ال مانيبب  كثيببم  قببد  ببؤثم أ عمبب  عيببهع  ظزببمق ل انبب  نقائديبب     الببذيمل مببع قطانبباق ال

 لايببد الضببغ ط مببن   لببى ضبباع ع هببذا ااتدا،االلعبب  نيببى قببماماق ا سبب ثمام  البكببل نيببى كلببا،  اأ

نببن أثببم قماما زببا  نمييا زببا نيببى المل مببع  لإلعتبباحاللئبباق العديببد  عببم المل مببع نيببى المنشببآق 

ا ل مانيبب   المسببؤ لي بسبباس اات أيضبباعائزببا امسببئ ليا زا ا ل مانيبب ع كمببا الداد  اظزببام مببدى   

 نن ذلك عم  قاميمهل المنش م . اتعتاحنلسزا    المنشل دام   لدى 

عيما  ق ل اه من لز د للياد  المناعع ا ل ماني  ل  ليع  ليمنشل ا ل مانم  دا، يمث  اأ

 دا،اأعببببان  سبببباس الاببببمامج الم  يلبببب ع  نيببببى هببببذا اأ  نشببببطال كببببالي  ا ل مانيبببب  مببببن  بببب   اأ

المباسبا  ا ل مانيب  عبان  لكذلبع   نلبالاق المبققب : اللز د الماذ ل   اتا ل مانم له شقان هما
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ا ق تبببادي  نيبببى  المنشبببل   تبببمعاق  أنشبببط ثبببام آايبببان   لبببىهبببم  ببببدى ال سبببائ  ال بببم  زبببد  

 .(56ع 2005 الشز امع  نشط ال كالي  لزذه اأايان المل مع من     

لي زا ؤ   هنبببباك العديببببد مببببن ا سبببب ما يلياق ال ببببم ا اع زببببا ال بببببداق ا ق تببببادي  لي عببببا، امسبببب

 (:15ع 2010 مبمدع همزا أ ا ل ماني  من 

 :دنبببى مبببن ال لاما زبببا الايئيببب   هبببم  عبببا، ال ببببد  ا ق تبببادي  االببببد اأ مالسرررا ماوجوةممزد  عورررة

 القان ني  ل لن  ال عمع ليغماماق  الللا،اق القان ني .  ا ل ماني  اناً، نيى الم طيااق

 :لي زا الايئيببببب  ؤ    قيبببببا امسبببببأ هبببببم أن  لبببببم ال ببببببد  ا ق تبببببادي   مالسرررررا ماوجوةممزاي و ورررررة

 مال المل مع.أ ا ل ماني  د ن ضغ ط قان ني   لكن مغا  منزا عم  بسين ت م زا 

 :لي زا الايئيب   ا ل مانيب  ؤ  ادي  لكاعب  مسبم  ال بد  ا ق ت هم  بّ  مالسا ماوجوةممالساح عوة

  لاه المل مع قا  ال عمع أي ضغ ط أ   شميعاق.

عانببه ييببلل  بديببد  يببك  السببااق  اقبببدى ا سبب ما يلي  المنشببل ق  ذا مببا  اّنببه أّنبب   ببمى الدماسبب 

 ألبب المسببؤ لي  ا ل مانيبب  ال ببم أشببمنا  ليزببا عببم اللتببيين السببااقين  ذلببك مببن  نشببط أ المنشببل 

 ننزا  هم: اتعتاح

 أنشط   ات  االمن ج  المس زيك. .2 أنشط   ات  االعاميين. .1

 أنشط   ات  االايئ . .4 أنشط   ات  االمل مع المبيى. .3

ممالجام عوة:منشطةعنممألممم  ب امؤش متمم5.3
ا ل ماني  من  مس  مؤشماق مئيسي  ي لمص  المسؤ لي  أنشط نن  اتعتاحي ك ن مؤشم 

 (.282ع 2011 اللمحع الزندا يع ماق  هم مزا ندد من المؤش

ليم ظلين بيث يندمج  بق هذا الاند لميع ما ي عية االم ظلين  المنشل نما  قدمه  اتعتاح .1

ق  ال ببامين الطاببم  السبب م  المزنيبب    عبب يع نزايبب  ال دمبب  آ المكاعبب ضبباعي مببن الم ا بب  ات
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  ال دمي   قم ع ا سكان. 

مل مببع المبيببىع  ينببدمج  بببق هببذا الانببد  بب عيم عببم  العمبب ع لي المنشببل نمببا  قدمببه  اتعتبباح .2

ع  ال امنباق  دنبل ي ماسبالدع  المبنح  القبم ع ليمنشبل  الدنل المالم أهالم المنطق  الملا م  

 الابق العيممع  دنل الند اق.

عبم بمايب  الايئب  مبن ال يب ث  يبد   مبن ضبمنزا  بد يم  المنشبل نن مبدى مسباهم   اتعتاح .3

   دال متادم الطاق     عيمها. النلاياق  اس

نبببن المن لببباق  بمايببب  المسببب زيكع  ينبببدمج هبببذا الانبببد ال طبببط المسببب قايي  ل طببب يم  اتعتببباح .4

المنبب جع  أمببان المنبب ج االنسببا  ليمسبب زيك   بب عيم المعي مبباق نببن لبب د  المنبب ج  ي ضببمن هببذا 

  بقية مضا المس زيك.  لىا ل ماني  ال م  زد   نشط الاند ملم ن  اأ

ممالجام عوةم  ممز يمم ممزم زوة:ممزمسؤيزوةعنممعليم تممم  ب امأس زوبم6.3
مببن  اً نببن المعي مبباق الم عيقبب  االنشبباط ا ل مانيبب  لي بببد   شببليع اتعتبباح أسببالي لقيببق 

القببب ائل الماليببب  الباليببب  غيبببم كاعيببب  ابببلن  ين يع معببب نلمنظمببباق  اللمعيببباق  المباسببباين البببذقاببب  ا

ل مببانم لببذلك أ تببق ا شببليع أن   ضببمن القبب ائل الماليبب  المنشبب م  مثبب  ا  دا،نببن اأ لإلعتبباح

 المسبؤ لي نبن معي مباق  اتعتباح أسبي  ا لاهاق العمع عم   ي ي هذه المعي ماقع  يمكن 

 :(44ع 2012 قطاطىع عم ا لاهين هما عم الق ائل المالي ا ل ماني  

ما   و ممجام عوةممنفبلةمعنممزا   و ممزم زوة:م1.6.3

 دمدممزا   و ممزيبفوة:عإ 

 هببم   ضببمن شببمبا ليمسبباهماق ا ل مانيبب  لي بببد   ال ببلثيماق الناشببئ  ننزببا  م مثيبب  عببم 

 نشبط  المناعع ا ل ماني ع   عد مث  هذه ال قاميم عم بال   لب د تبع ا  عبم قيباس اأ ضماماأ
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ل قميم  هناك ند  عم هذه ال قاميم يع مد نيى دمل  كلا،  تانع ا اتعتاحمن قا  المباساينع   

 .(158ع 2006 امدينىع يم منزام بظاق نن هذا الن ص من ال قام 

 ا ل ماني    تلزا. نشط عم هذه ال قاميم يع مد نيى القدم  عم تياغ  اأ اتعتاحان  -

  ضانزا ليممالع .اا تع ا  ال بقة من تب  الاياناق ال امد  عيزا    -

 ل بداق ا ق تادي .  يمكن اس  دال عم  لما، المقامناق اين ا -

 :ما   و مافبحمعنمج نبممزاك زو ممالجام عوةم  ط
نداد  قاميم  عمع ال كالي  ا ل ماني ع   ق تم هذه ال قاميم نيى نمع ما    عيه ي ل 

نبن  اتعتباحا ل مانيب  د ن  نشبط مبن  كبالي  نيبى كب  ملبا  مبن ملبا ق اأ المنشل نلق ه أ

 اسا  تع ا  قياس  يك المناعع.  نشط قيم  المناعع ال م بقق زا  يك اأ

 :ما   و مافبحمعنمج نبممزاك زو ميمزمن  عممالجام عوة
ا ل مانيبببب  اشبببك  منلتبببب  نبببن القبببب ائل الماليببب  م ضببببمن   نشبببط لعببببمع اأ أسبببي   هببب  

ا ل مانيبب ع   طيببة نييزببا اسببل قائمبب  ال ببلثيم ا ل مببانمع  عيزببا يبب ل  نشببط أللال كببالي   المنبباعع 

  بقبة ليمل مبع البذيك  المنباعع  ال كبالي   تباعم العلبل أ  اللبائع ا ل مبانم نن  اتعتاح

 (.49ع 2009 اا سمم ع 

من ال كالي   المناعع ا ل ماني  ابيث  هذه الملم ن  من ال قاميم   ضمن ك   عان   لذلك

 .(38ع 2007 غميعع ليمنشل ا ل مانم  دا، عطى ت م  كامي  نن اأ

ممعليم تممالجام عوةمحج نبممزمعليم تممزم زوةم  ما  و ميمحد:عنممزمم  ب ام2.6.3
 ذلببببك  ليمنشببببل ى الكيّبببب دا،نطببببا، تبببب م  شببببامي  نببببن اأ  ا  لبببباه نيببببى ضببببم م   هببببذاكببببد ؤ ي

نببن المعي مبباق ا ل مانيبب   المعي مبباق الماليبب  عببم  قميببم  ابببدع نيببى أن يكبب ن هببذا  اتعتبباحا
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 لزببا النظببال المباسببامع ابيببث  تبباح المعي مبباق طببام ال قبباميم الماليبب  ال ببم ين ضببمن  اتعتبباح

 .(62ع 2005 الشز اىع من المعي ماق المالي   اً ا ل ماني  لل،

نببن المعي مبباق ا ل مانيبب  الانبب  المعي مبباق  اتعتبباحأن (ع291ع 2004 مبمببدع  يمى

 : المالي  عم  قميم  ابد يمث  ال يام اأنس  لألساا  اآل ي 

ثم نيببببى ن يلبببب  النشبببباط ا ق تببببادي  مببببن ثببببل يلبببب  أن  عكببببس ا ل مانيبببب   بببب   نشبببط أن اأ .1

ق ن ائلزا مضيي ع ع كالي  امنامج  قب ل أتاب  ّ اا ا ل ماني  عم ال قاميم المالي ع    نشط اأ

نبن الل بم  الماليب ع  اال بالم  المنشبل يبماداق  ا  ياميبا أ  الااميباع يع ابم نائبا نيبى  المنشل اه 

ظزامه عم ال قاميم المالي ع  هنا لا،ق  مما ييلل اضم م   مااح هذه الل م أي لع من تاعم 

 يماداق االمتم عاق.مقااي  ات ألماد  طايقاً 

زا ا ق تببادي   ا ل مانيبب   ع اببم أهببداعمببن  كبب ً عببان     لببلأ    بببد   ابببد المنشببل ن نظببما أ .2

 . ليمنشل الكيي   هدا اأ م كامي    ع ام معاً 

نببن  اتعتبباحق ا نمببا   قبب ل اآن منشببأع بيببث اتعتبباحا    لببة الدماسبب  الباليبب  مببع هببذ

  ادمكزبا لك نزبا نمييباق ماليا ضمن القب ائل ال  اميب  لبديزا ع مغبل قيب عاعع العميياق ا ل ماني 

 ع ا ق تبادي ا ل مبانميلعب  القب ائل الماليب   عطبى نظبم  شبامي  نبن ادائزبا  ع  هب  مباال ماني 

 ل قاميم.لكاع  ا طما  المس ليد  من  يك ا

م:عنه مم  ب امزماعل ةمح ألنشطةممزمسؤيزوةممالجام عوةممزيمجبممعليم تممزم7.3
المسبؤ لي  ا ل مانيب  ال الب   لنشبط  هناك ملم ن  مبن المعي مباق المباسباي  الم عيقب  ا

 : لى نقسل   ننزا  اتعتاح

م(257 – 256 ع2003: بنانع  زمنشأ مزحومةممزمحوطةمحمحم وةمزمعليم تممزماعل ةمحم1.7.3
ع ابيببث  ببب ل المقاابب  نيبببى ليمنشبببل م اتن ببالي ضببمن هبببذا الملببا  المظببباهم الايئيبب  لينشببباط 
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تب بزاع  كبذلك المباعظب  نيبى المب امد الطايعيب ع  الايئي  أ   ضمامثنا، ال نليذ  منع اأأال ي ث 

يبم القاايب  د الطايعيب  غ سباند عبم   لبيع اسب  دال المب ام  ذاق كلبا، نن  قنيباق  ث   ليه الاب

 . ال ال ال قيي  من الزدم لي لدد   

االم طياببباق القان نيببب  ل لنببب   المنشبببل نبببن مبببدى ال بببلال  تعتببباحاا  لببب يلببب  عبببم هبببذا الم

 ع  ضع امامج ليب  ي  مبن الم يلباق التبيا  ع الز ا،  المياه  الض ضا، اأمعمساااق  ي ث 

  نيببى المتببادم النببادم  المباعظبب عببم المنشببل  ا ابباص  قنيبباق   لببيع كميبب  الم يلبباقع  مسبباهم  

المم اطب   نشبط  يمكبن  بديبد أهبل اأ ع مبا ل  اك شا  متبادم لديبد  لزبا ع ال  الطاق ليم اد ال

 الايئم  ا ل مانم. دا،ااأ

 :المساهم  (ع  كلا،  اس  دال متادم الطاق (ع  كلا،  اس  دال الم اد ال ال ممزميم دممزطحوعوة

م(.م اد ال ال  الطاق عم اك شا  متادم لديد  لي

 :ع  تميل المن لاق اما يكل   قييب  الم يلباق(ع   ي ثال لن  مساااق   مزمس هم تممزحوموة)

م(.ال  ي  من الم يلاق 

م:انموةممزميم دممزحش وةمزمعليم تممزماعل ةمحم2.7.3
 :(86ع 2012 اد ىع   ي ضمن اآل م

 : مسو س تممزاي و
 مع.المل  عماد  عيم عم  نم  م كاعئ  أ 

    ثنا، العطي  التيلي .أقا     ظي  الط 

   يناق  عالم   عماداأقا     ظي. 

 : ماح وظممز ض ممزي وف
  اً مناسا اً  بقة لزل مس  ى معيشي  مم ااق   اً ل م أمنح العاميين. 

 م سا ي  لي مقم. اً ا ااص سياس  لي مقم  ع م  اقدماق ك  العاميين   بقة عمت 
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   ام  العاميين.نداد امامج  دمي  للياد  مز 

   ابيبث يمكبن الببد  اتن اجالمباعظ  نيى اس قمام العمال  االتيان  المس مم  ليمعداق  لد ل

 من الاطال .

 اأمن زيئ  ظم   ليعم    ت  ا . 

ممزمعليم تممزماعل ةمحاحسونمجيد ممزمناجميحم وةممزمساهلك:م3.7.3
 :(297 - 298ع 2005 ميد ع  ال الي  شكا  ي ضمن اعع أ  ك  اأ

 :نيببى نابب   المنبب ج كطببمة ا سبب  دال  ي ساسبباأيلبب    ضببيح اعببع الايانبباق  عحرري ممزمنرراج

  بد د ا س  دال  ع م  الت بي ع  كمي  المب  ياق.

 :عطببى ضببمانا لمن لا زبباع عيلبب  أن يكبب ن هببذا الضببمان  المنشببل  ذا كانببق  ضررم نممزمنرراج 

ادال السببا  هبب  نيبب  أ  قتبب مع تبب ح المن لبباق  اسبب ادالزا د ن مقاابب  مبب بقيقيببا ي ضببمن 

اسبب  دال المسبب زيكع  هببذا ي طيبب  ضببم م   بب عيم   لببيس اسببا  سبب ،ع يبب اتن المالببع ليعمييبب  

 مماكل  دم  لزذه المن لاق.

 :ب عيم  ادماسب زايل  ا س لاا  للميع شكا ى المسب زيكين  مالساج حةمزلشك يقممنممزمناج  

 البي   المناسا  لزا.

 ن ميببب  ل ببب عيم معي مببباق ليمسببب زيكين نبببن  تبببائ    قيبببال اابببمامج يلببب  ال عالمورررة:إحررر ممجم

 لماؤها نيى المن ج. المن ج  طمائة  ملا ق اس  دامه  ال غيماق الملمع 

 :ن باج من لباق قتبيم   يل  المقاا  اللعالب  نيبى لب د  المنب جع كمبا يلب  نبدل  جيد ممزمناج

 ن الزا كم  عم  مد  اط  . العممع  ذا أمكن 

 قييبب   الىيؤديببمببان المنبب جع   أيلبب   تببميل المن لبباق   عائ زببا اشببك  يبقببة  ج:أمرر نممزمنررا 

 اتاا  نند اس  دال المن ج. ياب ما ق ال عمع أ
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 نببن من لا زبباع  اتنبب نالتبدة عببم  المنشببل يلبب  أن  مانببى   تمعررنممزمنرراج:م عالنرربرردظم

 ضيي  المس زيك.  سا  م م قد يسا، عزمزا   أنن من لا زا أي  اتن ني ضمن   ّ أ يل  

 :يلب  القيبال ابالاب ث ال سب يقي  ل ب عيم البالباق ا ل مانيب  ليمسب زيكين  مزححيثممزاسيو وة

   لن  المشك ق ا ل ماني  أ  الايئي .

ممزمعليم تممزماعل ةمحادمةممزمجامعممزمحل ميمزمس هم تممزع مة:م4.7.3
 :(162ع 2006 امدينىع  ي ضمن اعع أ  ك  ما ييى

 دنل المؤسساق ال عييمي .ع ق التبي   الزيئاق ال ات  االمناي  التبي دنل الزيئا 

 ال لاعي .  نشط ن اأؤ  دنل المؤسساق  الزيئاق المعني  اش 

 .المساهم  عم مت  الطمة  انشائزا 

 .عيم  سائ  نق  ليعاميين   

 اع.مم  نشا، امامج لمكاعب  اأ ائ   اأ 

    العاهاق. أتبا مناي  المع قين 

 طل ل   المسنين.مناي  ال 

المل مبببع  أنشبببط  ببب   ال بببم مسببباهماق ال ن  كبببالي لابببالباليببب  ن  ابببين الدماسببب  أ يمكبببن 

نشببببا، بببببدائة   أيضببببا   المنشببببل طلببببا  العببببام ق اأنشببببا، م ضبببباق   نيببببى سبببباي  المثببببا المبيببببم 

  قييبببب  الاطالببب  مببببن  بببب   أيضبببباع كمبببا المنشببببل  مسبببطباق  ضببببما، دا ببب  المببببدن الم لبببب د ازبببا 

يلبببباد الطبببب   الم لبببب قين دا بببب  اا ع   مدنمببببقببببديل المسببببانداق ليمؤسسبببباق المل مببببع الال  ظيبببب ع   

 المؤسساق ال عييمي   الكيياق.

  اا ببثع لزببا طايعبب  م بمكبب   غيببم الايئيبب   ا ل مببانم نشببط اأ الدماسبب   اببين أن لنكببذلك عبب

ال بم   ذلك       المنشآق  طايع  نشاطزا  ال سط الم ل د  اهع  نيبى البمغل مبن التبع ااق
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ع ال م  لتح  ي ساساأالملا ق  م  مث  ع ال م  ا ل ماني ع  نشط  ك ن  نميي   بديد  يك اأ

المن ج  أنشط    الم امد الاشمي (  العاميين أنشط الايئي     نشط اأننزا  يك المنشآقع    مث  عم 

 .من الدماس  السااةعم  ليه  أشمناع  هذا ما ال ات  االمل مع المبيى نشط  اأ المس زيك 

ممالجام عوة:ممزمسؤيزوةمأنشطةممزمح سح معنمم  ب انم ذجمم8.3
 ؛ث ثب  نمباذج  لبى   ا ل مانيب  يبالايئ نشط  قسيل النماذج المباساي  لي قميم نن اأ  لقد 

 .ياين هذا ال قسيل (2.3   الشك  مقل

 
ممزمبد :مإعدمدممزح حث

ممزمسؤيزوةممالجام عوةمأنشطةعنمم ب امزمح سحوةمزإلنم ذجممزويضحم(م2.3مزشك م ع م)
  سي ل ال طمة لك  منزا اشك  من ال لتي  عيما ييى:

م:)مز يمموة(ممزنم ذجممزيبفوةم1.8.3
ا ل مانيبببب  شببببي نا عببببم  المسببببؤ لي نببببن  اتعتبببباحنمبببباذج أكثببببم   ع اببببم هببببذه النمبببباذج مببببن

اال لامزبا  لباه المل مبعع   عا،االع المنشل ال م قامق ازا  نشط لأل ا س  دالع عزم   ضمن  تلاً 

   قبيل المنباعع الم بققب  منزباع  نشبط ي كيل  ال اتب  ازبذه األم  هذه النماذج نيى  بيي       ش

                      
                  
                      

                  

                                  
                                     )        (                           

             

      AAA

      SMFC

      EGFA

      BASF

      Linowes

         
              
               

           
           

      Estes

          

 Seldlen                 
 Selden                     

             

      Clank Abt
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ا ل مانيببب   المسبببؤ لي نبببن  اتعتببباحمبببن ممابببب   طببب م  اأ لبببى الممبيببب  النمببباذجهبببذه    مثببب  

نببال  (AAAكيبب  ليمباسببا   يمم ع  لقببد اق مبببق مثبب  هببذه ال قبباميم اللمعيبب  اأاأنمببا لمنظمبباق 

نيببى دملبب  كلببا،  تببانع ال قميببمع  هنالببك نببد   عببم مثبب  هببذه ال قبباميم يع مببد اتعتبباحلع   1973

 .(57 - 56ع 2009 بني ع  ذ عم ا ن اامؤ م بظاق نن هذا الن ص من ال قاميم يل  أن  

 ني .ا ل ما نشط عم مث  هذه ال قاميم يع مد نيى القدم  عم تياغ  اأ اتعتاحن   -

  ضانزا ليممالع . اا تع ا  ال بقة من تب  الاياناق ال امد  عيه    -

   يمكن اس  دامزا عم  لما، مقامناق اين ال بداق ا ق تادي  الم  يل . -

  عيما ييى نمع أهل النماذج ال تلي :

م(:AAAوكوةمزلمح سحةم)م منميذجممزجمعوةممأل .1
ع 1ل  أنظبببم الميببببة مقبببل 1973( نبببال AAAيكيببب  ليمباسبببا  مم ظزبببم نمببب ذج اللمعيببب  اأ

بيث شم  نم ذلزا نيى أماع تلباقع  بق نن ان  نب  المباسا  ا ل ماني (  (1مقل اللد  

بيببببث  ضببببمن معي مبببباق نببببن اأمببببن  ع(Eastenn Fuel  قببببد قببببدل نيببببى الشببببمك  اأمميكيبببب   

هببذه  نانبباق  الم ا بب  ال اتبب  اببالعلل ع  قببد  ببل ال عايببم نببنيبباقع  اتقيالتببنانمع    ظيبب  اأ

ع  قبب من اينببه  اببين اينبباق ل(1973 نببد هببذا ال قميببم نببال أ تبب م  كميبب  غيببم ماليبب ع   الم اضببيع عببم 

( ScoviiManuf  التببببببيغ  ال ببببببم اسبببببب  دم زا شببببببمك   لببببببى ضبببببباع ع ااتل(1972 – 1971م نببببببام

الببذى كببان  بببق ننبب ان   قميببم العمبب  عببم  قميمهببا نشببط زا ا ل مانيبب  أنببن  لإلعتبباح يكيبب مم اأ

 .( ا ل مانم

شبببي نا عبببم نمييببب   شبببكا اأأكثبببم  ال قميبببم  عبببد مبببن أن هبببذا (2009،69 الي لببب ع ن ابببيَّ  قبببد 

ع  يمكببن نببمع  قميببم كزببذا نيببى شببك  ميلانيبب  ذاق ليمنشببل ا ل مانيبب   المسببؤ لي ال قميببم نببن 

ع اينمبببا  مثببب  ال تببب ل المنشبببل ال بببم قبببدم زا  يلاايببب الل انببب  ات تببب    تببب لع  ابببين اأ أتببب  



84 

هبذا أن  يضبي   العييمباق( (1ع اللبد   مقبل 1نظم الميبة مقبل ا ب    لىم  ب اج  السياياق ال

عم ب  المشاك  الايئي   ا ل ماني   أ تبق  المنشل الم ائم للز د  اتعتاحالنم ذج يق ل نيى 

ا ضمين القب ائل الماليب ع م بظباق هامشبي  نبن اللزب د ال بم   ب  المقااب  نيبى ال يب ثع  الببد 

هببببذا النمبببب ذج يمكببببل اه مامببببه ببببب    بببب عيم اببببلن   ببببب  المشبببباك  الايئيبببب ع  ي بببببظالمسببببم ح اببببهع 

 دا،الذى يلعيه غيم مليد عبم  قيبيل اأ ممالمعي ماق الم عيق  امشكي  ال ي ث الايئم عقطع  ه  اأ

ضببم م   شببليع المنشببآق  لنزببا  ببمىاملا  ببه الم  يلبب   اببممق اليلنبب  ا ليمنشببل ا ل مببانم ككبب  

  ل مانيبب  مسبب قا  نببن طميببة نمبب ذجمسبباهم زا عببم ببب  المشبباك  الايئيبب   انببن  اتعتبباحنيببى 

 .(96 - 95ع 2010 العييماقع  يك ن قاا  لي طاية

م(:SMFCنميذجم) .2
بيبث نبم  ( Scovil Manufacturing Company  يكي مم قدمق هذا النم ذج الشمك  اأ

 اأ لببىن  تببل ينع   بب   عئ ببي  لببىا ل مانيبب   نشببط ع  يقبب ل نيببى  تببني  اأ(SMFCانمبب ذج  

ال بببم لزبببا  نشبببط ع اينمبببا   ببب   اللئببب  الثانيببب  ااأ يلاايببب ايئيببب  ال مانيببب   اقال بببم لزبببا  بببلثيم  نشبببط ااأ

م.(68ع 2003 سمز دع  (2ع اللد   مقل 1 أنظم الميبة مقل  لثيماق ايئي   ال ماني  سياي ع 

م(3اللد   مقلع 1 أنظم الميبة مقل (101 – 100ع 2012ع  اد ى(:م(EGFAنميذجم .3
 اأمبببنهبببمع  أماعببب يقببب ل هبببذا النمببب ذج نيبببى  ببب عيم معي مببباق كميببب  مقامنببب  عبببم ملبببا ق 

 أدا،يعببببمع النمبببب ذج بيببببث  يبببباقع  المسبببباهماق ال يميبببب ع  المعاشبببباقعقيالتببببنانمع   شببببغي  اأ

يبببم الدائزبببا عبببم السبببن  دائزبببا عبببم السبببن  المعبببد  ننزبببا ال قم أامقامنببب   ماعببب عبببم الملبببا ق اأ المنشببل 

 . السااق  لزا

م)ح س (:BASFنميذجم .4
ع اللبد   1نظم الميببة مقبل ال(  1995لماني  سن   أاشمك   ندَّ أ  الذي  يق ل هذا النم ذج
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نيى المعاهي  ليعاميين  المل مع المبيى  الايئ ع  المنشل ثم أنيى   تي  المعي ماق نن  (4مقل 

نببن العبباميين  اتعتبباحع  اقبب ل ادا،المقبباييس الماليبب  لببأل  يع مببد نيببى مقبباييس غيببم ماليبب  الانبب 

  المسبب ثمم األناببم اق تببادياع ذال ببم  لبب نشببط ابسب  ال  تبب   ذلببك ل بديببد التببناناق  اأ

 نن العاميين. اتعتاح الشك  ال الم ي ضح قيال نم ذج ااس  ا

عببًا الانبب   نلببد أن هببذه النمبباذج قببد ان مببدق نيببى مقبباييس غيببم ماليبب   م ائيبب (  هببذا طا

 عميدك  شبببب ى ليمنشبببل ا ل مببببانم  دا،المقببباييس الماليببب  المبببببد د  ال بببم اسبببب  دمق عبببم  قيبببيل اأ

 .(211 - 210ع 2004 آ مينع 

نلبدها أنزبا قبد ا  يلبق عبم   الم ائي (  اين الدماسب  الباليب  ا بيي   يك النماذج ال تلي  

ك ال قميمع  يملع ذلك  لى ا      تني   يك اأنشط  ا ل ماني  أيضا ا     عم أشكا   ي

لإلعتبببباح نببببن اأنشببببط   نشبببباط كبببب   بببببد  اق تببببادي ع اببببالمغل مببببن أنزببببا  عببببد المبببببا  ق اأ لببببى

ا ل مانيبب ع  ذلببك عببم مبا لبب  نيببل المباسببا ع  بب عيم المعي مبباقع لببإلدام  الم  تبب   نكببس  يببك 

ليمنشبل     اباأدا، ا ل مبانمالاياناق ا ل ماني ع عم ت م  ق ائل ال ماني   ليد اأطما  المز مب

سبب ا، كانببق دا ييببًا أ   امليببًاع  ذلببك اشببك   تببلم   ع اببم هببذه النمبباذج هببم اأ لببى عببم  ظزببام 

  الايئي   ا ل ماني (. المنشل اأنشط  ال م  مامسزا 

ممزنم ذجممزا ماع  ممزاك زو ممالجام عوةم  ط:م2.8.3

م(:Linowesنميذجمزينوغم) .1
القيببببباس النقبببببدي ل كبببببالي  ا ل لامببببباق  أسبببببي  ائمببببب   سببببب ند نيبببببى ( نيبببببى قLinowesان مبببببد  

قائمببب   نييزبببا  أطيبببةا ل مانيببب ع  عبببد اشبببك  د مي  اتببب م  منلتبببي  نبببن ال قببباميم الماليببب  ال قييديببب ع 

 الايئبب   المنبب ج  عببماد  غطببى هببذه القائمبب  ا ل لامبباق ا ل مانيبب  لأل (ا ل مببانم –النشبباط ا ق تببادي 

 .(246 - 245ع 2012 الشكمىع لا ق يضل ن نين من ال كالي  ك  ملا  من هذه الم
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ال كببالي  ا ل مانيبب  ا للاميبب  ال ببم كببان يناغببم أن   بميزببا ال بببد   لكببن  ببل  لنازبباع ن يلبب   -

 .ضماماأنييزا  أطيةا ل ماني     نشط ندل قيال ال بد  ااأ

ع  هبم ملايبا ال مانيب  مبن ال مانيب  لهبدا عبم سباي  القيبال ا المنشبل ال كالي  ال بم   بميزبا  -

 .(5ع اللد   مقل 1 أنظم الميبة مقل   لز  نظم المل مع.

منميذجم)عال (: .2
لم م اب  نبن  عبا، ثب ث نبن ال كبالي  ا اتعتباحبدد  ن ل( الزد  مبن هبذا النمب ذج عبم 

لي زا ا ل مانيبب  سبب ا، كانببق مسببؤ لياق  للاميبب  أ  ؤ  منشببآق ال تببنيع عببم متببم امسببمببن أكاببم 

يلببب  أنبببه  ا ل مبببانم"  ا ضبببح دا،نيبببى هبببذا النمببب ذج اسبببل "قائمببب   كبببالي  اأ أطيبببة    ا  ياميببب

 دا،  قبببب ل عيسببببل  النمبببب ذج نيبببببى أن اأنببببدادها اشببببك  منلتبببب  نببببن القبببب ائل الماليببببب  ال قييديبببب ع   

العاميينع  اأعمادال ات  ا نشط هم اأ نشط ا ل مانم ليمنظماق يغطى ث ث  ملا ق من اأ

 نشبط ال اتب  ابالمل مع اتبل  نامب   مبن اينزبا اأ نشبط   ا دم  العم ،  اأال ات نشط  اأ

 (.6ع اللد   مقل 1 أنظم الميبة مقل  .(74ع 2003 سمز دع ال ات  االمقاا  نيى الايئ  

منميذجممزعلوم ت: .3
ا ل مانيبب   المسببؤ لي  أنشببط سبب ه القيبباس المباسببام ل كببالي  اقببدل ن عببان العييمبباق عببم دم 

 شبببمك  متبببلا  الا بببم    دماسببب نزبببا عبببم القببب ائل الماليببب ع بيبببث كانبببق الشبببمك  مبببب  الن اتعتببباح  

مدنيبب (  قببد اشبب م  هببذا النمبب ذج نيببى  بب عيم ايانبباق نببن ال كببالي  عقببطع  نيببى أن ي ببمك قيبباس اأ

ع  ان مبد هبذا النمب ذج عبم نمييب  قياسبه المنشبل مبن دا ب    بامج  ى بم أالمناعع ا ل مانيب  لبنظل 

 يانببى  ان مببد نيببى القيبباس م عببدد ا اعببادأنببه  مااشببمع كمبباالغيببم لقيبباس المااشببم   لي كبالي  نيببى ا

ا ل مانيب   نشبط عم ك  ملا  من ملا ق اأ المنشل هذا النم ذج نيى ال كالي  ال م   بميزا 
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المنب ج  أنشبط الايئ  المبيطب ع    أنشط المل مع المبيىع    أنشط العاميينع    أنشط  هم  ماع اأ

 (.7ع اللد   مقل 1 أنظم الميبة مقل . (2010 العييماقع   المس زيك

منميذجمعحدممزمجود: .4
 بقيببة ال كامبب  اببين المعي مبباق ا ل مانيبب   المعي مبباق الماليبب   أسبباسيقبب ل هببذا النمبب ذج نيببى 

 أسباسنن المعي ماق ا ل ماني  عم ال قاميم الماليب  ال قييديب ع  ذلبك نيبى  اتعتاح ذلك نن طمية 

ا ل مانيبب   بب ثم االلعبب  نيببى ن ببائج النشبباط ا ق تبباديع  مببن ثببل يلبب  أن يببنعكس ذلببك  نشببط أن اأ

زا ا ق تبببادي  أهبببداعمبببن  كببب   عبببان   ببببد   اببببد      لبببلأ  مبببن ثبببل المنشبببل ن أعبببم ال قببباميم الماليببب ع   

ببة  أنظبم المي ع(65ع 2010 امبمبدع  ليمنشبل الكييب   هدا  ا ل ماني   ع ام م كامي    مث  معا اأ

 .(8ع اللد   مقل 1مقل 

 يضي   البمبدانم( أن طميقب  نبمع كب  مبن المعي مباق الماليب   المعي مباق ا ل مانيب  

 .(215 - 214ع 2011 البمدانمع ال الي   اأساا   لىيملع 

الايئي    ثم االلع  نيى ن ائج النشاط ا ق تادي    لثم اه ممبا يبنعكس نيبى  نشط أن اأ

 ق ن ائلزا مضيي . أتاب قييدي   اا  ال قاميم المالي  ال

زا ا ق تبادي  أهبداعكب  مبن عبان  ن ال بد  ا ق تادي   ع ام  بد   ابد      للأ  من ثل 

ال ببد  كب   أدا، ضبمن ييل  أن  هالكيي  لي بد   نيي هدا  الايئي   ع ام م كامي    م   معا اأ

ي بببيح لمسببب  دمم القببب ائل الماليببب  المعي مببباق مبببن المعي مببباق ا ق تبببادي   المعي مببباق الايئيببب  ممبببا 

الكيببى  دا،ن يقيمبب ا اأأالنشبباط ا ق تببادي  الايئببم    أنبب اص الع قبباق الم دا يبب  اببين كبب  نبب ص مببن 

 نم ذج اللض : لي بد 

قي  من بيث الل همي  اللكميب  االعم  اأنما اق مبه اللض  لمنشل   الذي  ي  ي  النم ذج 

 نشببببط أضببببا   اللضبببب ( دمببببج اأأنببببه  ما نمبببب ذج ناببببد المليببببدع   نببببن النمبببباذج السببببااق    سببببي
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كشببب  العمييببباق اللاميببب  ا ق تبببادي  اا ق تبببادي   ا ل مانيببب  عبببم  قميبببم  اببببد اتبببطيح نييبببه "

المذك م  أنلًا  لا،ق ن بائج  يبك  ماع الملا ق اأ  لىا ل ماني   نشط  قد ا   اأ ا ل ماني "

اق اللاميببببب  ا ق تبببببادي   ا ل مانيببببب  اعبببببد ن بببببائج النشببببباط عبببببم كشببببب  العمييببببب ماعببببب اأ نشبببببط اأ

 .(35ع 2013 اللينع  (9ع اللد   مقل 1نظم الميبة مقل ا ا ق تاديع 

منميذجمسمهيد: .5
 كببالي  العبب ج   كببالي   اضبباع اشبب م  هببذا النمبب ذج نيببى  عببدي  بسببا  ال شببغي   ذلببك ا

ا    ال سبببائم نيبببى ثببب ث ممابببب ع السبببياي  لنشببباط ال ببببد  ا ق تبببادي ع ثببل يعبببد بسببب اآلثببباممنببع 

الببد   ا ق تبباديع  الممبيبب  الثانيبب    ضببمن ال كببالي  ا ل مانيبب  ا للاميبب    لببىلي تبب    اأ لببى

مع  الممبي  الثالث    ضمن ال كالي  ا ل مانيب  ا   ياميب  ساسالد   ا ق تادي اأ  لى ت   

نببداد قائمبب   سببمى     لببى ضبباع ا ااتتبباعم الببد   ا ق تببادي ا ل مببانم الكيببمع هببذ  لببى تبب   

ان د ال كالي  ا ل ماني  الدا يي   ال املي   لمالما ل مانم(  لتييي  ت دا، قائم   كالي  اأ

ا ل مانم امبا ي ب  الل بم   – ال سائم ا ق تادي  اأمااحاتللامي   ا   يامي  ال امد  ابسا  

ع 2009 النبباك صع  قابب  لزبباق ا   تببا  ا ل مانيبب  مببن نشببط بسبب  الملببا ق المبببدد  لأل

 .(10ع اللد   مقل 1 أنظم الميبة مقل  .(81

ممزنم ذجممزا ماع  مكالممنممزاك زو ميمزمن  عممالجام عوة:م3.8.3

م:ESTESنميذجم .1
 نييببببه  سببببمي    قميببببم ال ببببلثيم ا ل مببببانم( أطيببببة  ( Estes  اق مبببببه الببببذي  ي  يببب  النمبببب ذج 

 Social Impact Statement)  ًاق مببه الذينن النم ذج  كثيما  Linowes )ن ي  بذان مبن اعا ثنب

 مبببا لعببب     أن هبببذا عليمنشبببل ا ل مانيببب   نشبببط نبببن اأ اتعتببباحا عبببم أساسببب لزببب  نظبببم المل مبببع 

لانببب  ال كببببالي    لبببىاه مامبببه االمنببباعع ا ل مانيببب  هبببب  النمببب ذج ي  يببب  نبببن النمببب ذج السبببااة لبببهع 
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نبببببن طميبببببة مقاايببببب  المنبببببباعع  ليمنشبببببل سبببببزال ا ل مببببببانم م اتا ل مانيببببب ع  مبا ل بببببه قيببببباس تببببباع

نظبم الميببة مقبل ا يبماداق االنلقباقع مقاايب  ات أا ل ماني ع اال كالي  ا ل ماني ع أي نن طمية ماد

 .(51 - 50ع 2009 اا سمم ع  (11ع اللد   مقل 1

محديق:نميذجم .2
ل مانيببب  الم لاببب   بديبببد  قيببباس  نبببمع المسببباهماق الايئيببب   ا   لبببىيزبببد  النمببب ذج 

عم العميياق ال م  د م عم نطاة الملا ق الم  يل  ليمسؤ لي  ا ل ماني ع  ليمنشل  السالا  

ال م   مث  عم ملا  المساهماق الايئي ع  ملا  المساهماق العام ع  ملا  الم امد الاشمي ع 

المباسببامع  اعبباد عببم القيبباس  العببمع ملببا  المنبب ج  ذلببك اا ن مبباد نيببى مببد   م عببدد اأ

ع 1نظبببم الميببببة مقبببل ا العميبببم ال طايبببة   مكانيببب المبببدا    لضبببي  مبببن بيبببث أكثبببم  اان ابببامه

 .(83ع 2003 سمز دع  (12اللد   

ممزبعود :نميذجم .3
ناببا،  المنبباعع نييزببا "قائمبب  المقاايبب  اببين اأ أطيببةيقبب ل هببذا النمبب ذج نيببى اق ببماح قائمبب    

يع مبد نلبس اأسبس ال بم   لبىنداد هذه القائم  اسب ناد   ا ل ماني  من  لز  نظم المل معع  ي ل 

نببباد  ا يببب  أ ن كبببان النمببب ذج اا    (Estes نبببداد "قائمببب  ال بببلثيم ا ل مبببانم" ال بببم اق مبزبببا   نييزبببا 

اطميقب  معينب  ازبد    بيبد  (Estes نناتم ال كالي   المناعع ا ل ماني  ال بم اب  اهبا نمب ذج 

يمكببن  نببداد قائمبب  ليمقاايبب  اببين  ىل بببد  ا ق تببادي  ب ببمماببب  القيبباس الم  ااعبب  نيببى مسبب  ى ا

الللئببم الم لانسبب  نيببى المسبب  ى  نشببط ناببا،  المنبباعع نيببى المسبب  ى القبب مم ا لميببع قبب ائل اأاأ

 .(123ع 2012 اد يع  (13ع اللد   مقل 1 أنظم الميبة مقل 
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ممزن كي :نميذجم .4
ثبم   ا ق تبادي   الم مثيب  عبم اأسبزال ا ل مبانم لي ببدقيباس ات  لىيزد  هذا النم ذج  

نيى ال بد  ا ق تادي   المل مع  الايئي  المبيط   اشب م  النمب ذج  بميب  ال كبالي  ا ل مانيب  

ا ل مبانم  –اقائمب  "بسبا  ال شبغي  ا ق تبادي  ا المسبمّ عبم بسبا  ال شبغي   اتن اجالم عيق  ا

  لببى ضبباع اات ع المل مببع  الايئبب  المبيطبب يقبب ل نيببى  بديببد المنبباعع لي بببد  ا ق تببادي  أنببه  كمببا

مقااي زببببا اال كببببالي  ا ل مانيبببب  ال ببببم  نلببببة نيببببى ال بببببد  ا ق تببببادي    سببببمى "اقائمبببب  ال كببببالي  

 يقسبل هبذا ع النم ذج يع مد نيى القيباس النقبدي كيمبا أمكبن ذلبك ذاهأن   المناعع ا ل ماني " كما

المل مبعع  أنشبط العباميينع  أنشبط  هبم  أنشبط  أماع   لىا ل ماني   نشط النم ذج ملا ق اأ

ا ل مانيبب  اال لامبباق ا ل مانيبب   تبب  المسبب زيكع كمببا يقبب ل امقاايبب  اأ أنشببط الايئبب ع    أنشببط 

 (14ع اللبببد   مقبببل1نظبببم الميببببة مقبببل ا  لماليببب ذلبببك "اقائمببب  الميلانيببب  العم ميببب  ا ل مانيببب  ات

 .(2009 الناك صع 

م(:Seidlerسودز م)نميذجم .5
 قسمين  هل كاآل م:  لىينقسل هذا النم ذج   

م و ممزه د ةمزل حح:زليحدمتممالعاب دوةمم(Seidler)نميذجم .أ 
  كب ن هبذه ( Sociai Income Stetement  لقائم  د   ال ماني  اق مح سيدلم نم ذلاً 

 مباق القائم  مكمي  ليق ائل ال قييدي ع  يع مد النم ذج نيى القياس النقدي عقبط    ي ضبمن أي معي

  ضببباع تببباعم البببد   ا ل مبببانم نبببن طميبببة   لبببى تبببلي  أ  كميببب  غيبببم ماليببب ع  يببب ل   تبببي  

الم ملبباق ا ل مانيبب  الممغ ابب  ال مانيببا  غيببم الماانبب  مثبب   ببدمي  العبباميين   بسببين تببب  

ا ل ماني  غيبم الممغ اب   اآلثامتاعم الماح ا ق تاديع  ي تل من ذلك   لىالعاميين ...الخ 

المشببك ق التبببي  النا لبب  نببن اسبب  دال المن لبباق  أضببمامال يبب ث    أضببماممثبب   كيلبب  ال مانيببا 

 .(88 - 87ع 2003 سمز دع  (15ع اللد   مقل 1نظم الميبة مقل ا 
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م(مزليحدمتممالعاب دوةممزه د ةمزل حح:Seidlerنميذجم) .  
ل مبانم يز ل هذا النم ذج اال بداق ا ق تادي  الزادع  ليماحع بيث يب ل بسبا  البد   ا 

ال لثيماق الممغ   ازا ال مانيًا  لل يبت  نيى  ليه  نن طمية تاعم الماح ا ق تادي مضاعاً 

د مقاابب  نقببدي لزببا ممغبب   ازببا ال مانيببًا  لببل يسببدّ المقاابب  نقببدي لزبباع مطم بببا منببه ال ببلثيماق غيببم 

 .(2003 مؤيد اللض ع  آ م نع  (16ع اللد   مقل 1نظم الميبة مقل ا 

م:Clark abtنميذج .6
 (Ciark .Abtand Associates شبمك  ا سبمنق الزنديب  المببد د  ل النمب ذجاق بمح هبذا 

ا ل مانيب   المسؤ لي نن  اتن ل أيضا  سممع (Abtنييه نم ذج   أطية( الذي ل1981  سن 

ع 1نظبم الميببة مقبل ا  ايئ زبا ال امليب  المنشل  هم مبا ل  لعمع ت م  شامي  لي لان  ما اين 

 .(311ع 2008 اللداغع ( 17مقل اللد   

ازببد  الببماط اببين  ع يعببد نيببى شببك  قائمبب  د بب  ال مانيبب   قائمبب  ممكببل مببالم ال مببانم

ا ل مانيب   قائمب  –ا ل مانيب  ل تباح  قائمب  البد   ا ق تبادي   نشط ا ق تادي  اأ نشط اأ

 .(11ع2012ع  اا  ي ا ا ل مانم(  –الممكل المالم ا ق تادي 

نببببن انشببببط   اتعتبببباحا ل مبببانم ال ببببم  نا لببببق  اتعتبببباحنمبببباذج سبببب عماع مبببن  بببب   ا

نن ك  من ال كالي   المناعع ا ل ماني  ن بظ أنزا  المباساماللكم  مع المسئ لي  ا ل ماني  

  لبببى ضببباع  قيببباس م عبببدد اأاعبببادع المااشبببم  غيبببم المااشبببم(ع اات  قيببباس م عبببددطبببمة اسببب  دمق 

 نشببببط ا لقببببق نيببببى  بديببببد ملم نبببب  مبببببدد  مببببن اأ اأنزببببكمببببا  عليبببب المقبببباييس الماليبببب   غيببببم الما

المنبب ج  أنشببط الايئيبب ع    نشببط المل مببع المبيببمع  اأ أنشببط العبباميينع  أنشببط ا ل مانيبب   هببم  

 ا ل مببانمنببن ا دا،  اتعتبباحن هنبباك اعببع القتبب م عاعضببزا يق تببم نيببى أ     المسبب زيك(

 .ي ل  قيمزا ك ً  ثابي  بد   ابد  المنشل ن أم لاه  ل  ليمنش
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 السببياي  لكبب  نمبب ذج مببن النمبباذج  يلاايبب يمكببن معمعبب  النقبباط اتأنببه  الباليبب    اببين الدماسبب 

 (96ع تبلب  16.2.3نظم ا  (2.3  مقلالنماذج ال م  ظزم عم الشك   أن اص المق مب  من    

 نمباذج ال كبالي   المنبباعع  البذى يابين النمباذج ال تبلي   الم ائيب (  نمباذج ال كبالي  ا ل مانيب ع 

(ع 2009(ع النببباك صع2003 سبببمز دعمن ا ل مانيببب ع  ذلبببك  عقبببا ليمعببباييم ال بببم ا لبببة نييزبببا كببب   

 : هذه المعاييم هم (2012(ع  اا  ي ا ع2012 اد ىع

 (:اتعتاحملا  القياس  ملا   .1

  ضببع النالمبب  ننزببا ال ببم  اآلثبباما ل مانيبب   المباسبباي  نببن  نشببط  يزبب ل املببا ق اأ

 ا ل ماني  من ندمه. نشط لعميي  القياسع  مدى شم   النم ذج لملا ق اأ

 (:اتعتاحالقياس  نطاة  أسي   .2

يسببببيكه النمبببب ذج عببببم قياسببببه لعناتببببم ال كببببالي   المنبببباعع  الببببذي سببببي   هبببب  الببببنزج أ  اأ

 ا ل ماني . 

 (:اتعتاحال قميم نن ن ائج القياس  شك   .3

معي ماق المباسبا    اعة المعي ماق ا ل ماني  مع  مدى  الم اع اتعتاح لسي   يز ل ا

 ال قييدي . 

 (:اتعتاحالممامس  العميي   مكان   مكاني  .4

مكاني  يز ل اسز ل      ال طاية لينم ذج. اا

 ال قييل العال لينم ذج:  .5

  القت م لدى النم ذج. يلااي  له اتأ ه  
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مملاصممزفب :م9.3
ا ل مانيبب  بيببث  المسببؤ لي  أنشببط ل كيلبب   المباسببام اتعتبباح نببا   هببذ اللتبب  القيبباس   

( AAA   يبيكمم لمعيب  المباسباين اأنمع به البذى  المباسبامنميي  القيباس  مان مدق الدماس  ع

ضببي  نيببى الم بظباق الما الماضبي   اللاميب   المسبب قايي  انبا،ً  المنشببل ببداث لنببداد انبه قبمن األا

 . اللامي  ام ل  ق اند مبدد 

دد اأاعباد البذى  يم بال عبأسبي   القيباس الم نمييب  القيباس نيبى  معبالدماسب  دق  قد ان م 

 :اال الم

كثبببم  ضببب با أ عي مببباق  ضبببلى د لببب  عنيببب   ال مانيببب ي ضبببمن هبببذا النببب ص مبببن ال قببباميم مع

المسبببباهماق  م قيبببيل عانييببب  المبببب امد المسببب  دم  عببب مل بببلثيماق العمييببباق ا ل مانيبببب  امبببا يليبببد عبببب

معي مببباق  عكبببس ن بببائج قيببباس  يضببباً أكمبببا يببب عم  عيسببب ليد منزبببا دا ييبببا   امليبببام ا ل مانيببب  ال ببب

 .هدا  ا ل ماني   ال م  بقة اأا ل ماني نشط نميياق اأ

المناس  من قا  المباس   ما  يام المقياس الكم ينه من الضم م اساة ع  انا، نيى ما 

ب ببباج   منببب  مبببن البقبببائة ال بببا ل مانيببب  اسبببا   لببب د ملم   المسبببؤ لي  ذلبببك لي عايبببم نبببن قبببيل 

عضبب  مقيبباس أن ا لببذلك عبب ؛يببد لم  يبب  الايانبباقاالشببم    العم ميبب   ال  ب لمقيبباس  ابببد ي تبب   

 .ضمن هذه ال اتي  ه  مقياس النق دي  مكم

أسالي  القياس  كيلي    ضيح   لى ضاع مكان القياس   ط ا ه ااتأا اللت  ذكما ياين ه 

 .مدا، ا ل مانماني  من     مؤشماق قياس اأالمسؤ لي  ا ل  نشط أ هقياس

ا ل ماني   المسؤ لي  أنشط  المباسام اتعتاح م  ه  اللت  اللان  اأ انا   هذ  ي

قائمببب   مالم  يلببب  عببب اأببببداثال اضبببح ليبقبببائة     ظزبببام الكامببب  نبببه اتل بببم االبببذى يعبببم  هببب  اآل

 ى. م م  الق ائل المالي  ا الممكل المال
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م القببب ائل ا ل مانيببب  عببب المسبببؤ لي  أنشبببط نببن  المباسبببام اتعتببباح أسبببالي  كمببا  بببل ايبببان

 هب  مباتب م   كبالي  عقبط     م  عبأنبداد القب ائل اتب م   تبلي     م  مثب  عب ملي  ال  امي  ال بالما

أ  عببم ا ل مانيبب   المسببؤ لي  نشببط أالدماسبب  مببن  بب   قائمبب  ال كببالي  ه ذظزببامه هبب   لببى سببعق

 .عقطت م   كالي   مناعع 

قب  مطاّ    المباسبام اتعتباحج اسب  دمق ليقيباس   ذمثيب  نيبى نمباأاللتب   اهبذ كما أنطى

 ذه النماذج  عقا لألقسال ال الي :زل زاا ل ماني  من     نمض المسؤ لي  أنشط نيى  عع ً 

 ج ال تلي  "الم ائي "ذالنما. 

 ج  عمع ال كالي  ا ل ماني  عقطذنما. 

 اعع ا ل ماني ج  عمع ال كالي   المنذنما. 



 

 الرابعالفصل 
 مالجانب العملي
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م:م دمةم1.4
زبباع  مببا أن ان قبب ل اان بباج السببيع اا   عزببا  ال ببمنظببما ل عببدد الشببمكاق التببناني  عببم ليايببا 

ل مببن  بب    تببديم  يببك أ مثيببه عببم دنببل ا ق تبباد البب طنمع سبب ا، ااسبب  دال  يببك السببيع مبييبباع 

اببببين  يببببك الشببببمكاق التببببناني ع الشببببمك  الييايبببب  ليبديببببد  نمبببب ا  يببببام  ببببلَّ  عال ببببامج  لببببىالمن لبببباق 

 .لد ل  اليياي ق تاد ام  أساس التي ع  هم دانل 

 اتعتبببباحقيببباس البببذي  ببببل عيبببه  نبببا   هببببذا اللتببب  اللانببب  ال طايقببببم ليدماسببب   لبببذلك عقبببد 

نبب ج الم أنشببط العبباميينع    أنشببط الايئبب     أنشببط المسببؤ لي  ا ل مانيبب    أنشببط المباسببام ل كيلبب  

 المل مع المبيم( عم الشمك  اليياي  ليبديد  التي . أنشط  المس زيك   

المسؤ لي  ا ل ماني   أنشط المباسام نند  كيل   اتعتاحلي عم  نيى مس  ى القياس     

أ   زببباالدماسببب  اا  اببام عمضبببي  الدماسبب  لي بقبببة مببن مبببدى قا ل قامببقعببم القببب ائل الماليبب  ال  اميببب  

الييايبب  ليبديببد  التببي  عببم ن مسبباهم  الشببمك  اببيَّ الببذي اللانبب  العميببم معضببزا  ذلببك مببن  بب   

 يببك ال ببدماق ا ل مانيبب   كببذلك  ببل اق ببماح نمبب ذج مباسببام لقيبباس  اتعتبباح نببن أنشببط    قببديل

 المسؤ لي  ا ل ماني .

ممجامعميعونةممزد مسة:م2.4
الشببمك  ال ببم  هبباام  ذلببك اان ا عي كبب ن مل مببع الدماسبب  مببن الشببمك  الييايبب  ليبديببد  التببي 

 هبم اتداماق ( 87 نبددها  (4ابالميبة مقبل  أمبا نينب  الدماسب  كمبا مابين  عدماس الألميق نييزا 

االشببمك   ماعبب المسببؤ لي  ا ل مانيبب  اأ لنشببط  اأقسببال ال ببم لزببا ن قبب  مااشببم  أ  غيببم مااشببم  ا

 .المل مع المبيم( أنشط المن ج  المس زيكع  أنشط العاميينع  أنشط الايئي ع  نشط  اأ
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مجمعممزحو ن ت:مأسليبم3.4
أسي    بييب   اس  دالالدماس  نيى الاياناق الثان ي  ع الم بت  نييزا  ذلك اعد  ان مدق

 ال قبببباميم   ال ثببببائة( مببببن  بببب   الايانبببباق الم لبببب د  االسببببل ق 2013المب بببب ى لسببببن  الدماسبببب   

نيبببى ا لزبببل  ا لك م نيببب  "المنظ مببباق البببى المعي مببباق الم لببب د   ااتضببباع  الكشببب عاق الماليببب  

مق ببببمح ل كببببالي  أنشببببط   نمبببب ذج قببببديل  ألبببب الماليبببب " ذاق التببببي  ام ضبببب ص الدماسبببب   ذلببببك مببببن 

 قامق ازا الشمك      سن  الدماس . ال م ايان ا نشط   عا ل ماني  المسؤ لي 

ةم  ممررةممزاكرر زو مأنشررطزمجممزم ارر امذمزنمرريممم حلررةممزاأكرردممررنمبررحةميسررالمةم4.4
م:مزمسؤيزوةممالجام عوة

نيبببى للنببب  اتدام  الم لببب د   2016ف8ف14ا ببباميخ  اعمضبببه  النمببب ذج المق بببمح ا  ابببام بببل 

االشمك   كذلك مدما، القطاناق  اتداماق  اأقسال  الم ظلين الذين لديزل تي  ام ض ص الدماس  

مق ببمح لقائمبب   كببالي  نم ذج الالم عيقبب  اببال   ببل الببمد د نيببى اس لسبباما زل  أ ببذ لميببع الم بظبباق

  أنشط  المسؤ لي  ا ل ماني .

مزوةممالجام عورررةؤيمعرررنماكررر زو ممزمسرررممزمح سرررح مم  بررر امز وررر حميممأسرررليبم5.3
م   ممزد مسة:ممزماحع

 ال ببلثيماقان مببدق الدماسبب  نيببى أسببي   القيبباس م عببدد اأاعبباد   هبب  أسببي   يقبب ل اقيبباس 

قيببباس  ألببب مقببباييس م  يلببب  مبببن  اسببب  دال   ذلبببك مبببن  ببب  المنشبببل ا ل مانيببب  الم م اببب  نيبببى 

اتببب  االمي ثببباق نناتبببم انشبببط  المسبببئ لي  ا ل مانيببب  نقبببديا  نيبببى سببباي  المثبببا  ال كبببالي  ال 

 .(213ع 2011 عالغالي   البمدانى

لببد االشببمك  ك  الييايبب  ليبديببد  التببي ع بيببث     مامسببه الشببم  ذينظببما لطايعبب  النشبباط البب  

 البذى  ال م   ميل ابا      ظائلزبا  تبناني ع كزماائيب ع  بييب (العديد من المتانع  ال بداقع 

 أنشببط عببم نمييبب  قيبباس كبب  نشبباط مببن  سبب   يبب ل ا ن مبباد نيببى أسببي   القيبباس الم عببدد اأاعبباد
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الملايبا ال اليبب  سبي   مبن هبذا اأ هيب عم  يب  اأماعب  اتبل  مسب قي  مبن  ب   مباا ل مان المسبؤ لي 

 .(40ع 2013لقمم طمع  ا ع(229 – 228ع 2012اد يع  

 ضلم د ل  ايئي   ال ماني   اق تادي   اشمي  أكثم  سي  المعي ماق ال م ي ضمنزا هذا اأ .1

امببا عببم ذلببك  قيببيل ععاليبب  المبب امد المسبب  دم  كمسبباهماق ايئيبب   ال مانيبب   اق تببادي   اً  ضببب

  اشمي .

دنبى مبن عكس الببد اأال م  ا ل ماني   نشط ي عم معي ماق  عكس ن ائج قياس نميياق اأ .2

 ا ل ماني . هدا  بقية اأ

  مكانيب  لضبي  مبن بيبث أكثبم  هبذا المبد  ابلن  (35ع 2012 نثمانع ابد يع كما اين 

ا ل مانيب ع  ذلبك اسبا  مبا يب عمه  المسبؤ لي  أنشبط  نيبى ال طاية العميم ليقياس الشام  لي لثيم

سبببزاماق  ال بببم  بببد م عبببم نطببباة  مزمببب الاعببباد الم  يلببب  مبببن معي مببباق  ليبببد عبببم ال عبببم  نيبببى اأ

 ا ل ماني . المسؤ لي عم ملا   المنشل 

 ااتشبببام   لبببى ذلبببك عبببان معبببد الدامسببب  اسببب  دل هبببذا اأسبببي   عبببم نمييببب  القيببباس ل كبببالي  

ننزاع مبا   مابط كب  الن بائج االتب م   اتعتاحالمسؤ لي  ا ل ماني  من     قياسزا    أنشط 

ل بم انطيقبق منزبا ن ببائج اللانب  العميبم  مبن  بل ا ن مباد نيبى الايانبباق النقديب  كيمبا أمكبن ذلبك ا

الكميبب  مبببن  بب   نسببب  ال يبب ث  ببببد ده المسببم ح ازببباع  ماطزببا ا كبببالي  اأنشببط  الايئيببب ع ال بببم 

  تيق اليزا الدماس  كما أنبه سب   يب ل  بديبد الايانباق الكميب ع ليم بمددين نيبى العيباداق  أيضبا 

 .2013  الدامس   هم ندد اتتاااق     سن

م:مالجام عوةممزمسؤيزوةمأنشطةمزنميذجممزم ا امزاك زو مم6.4
 بييب  أسبي     اباص مبن  ب    2013 من     ا ط ص نيى الق ائل الماليب  لسبن  الدماسب  

الشبمك  الييايب  اع  الكش عاق ال بييييب  ني   ا ط ص نيى السل قع  من     اللياماق الميداالمب  ى
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  لميببع لببذلك قامبق الدماسبب  اع م عبدد   قبب ل الشببمك  االتبم  نييزبباانبب د  ن  لبب د ابيَّ يبد  التببي ع ليبد

الشبببمك   عقبببا  لبببدىالم لببب د  االسبببل ق  المنظ مببباق الماليببب   البسببباااق اللمنيببب   المئيسبببي   ال كبببالي 

  نمضبببزا ع مبببن  ببب ماعببب ا ل مانيببب  اأ المسبببؤ لي  نشبببط  عقبببا أ   بببل  نبببدادها لممكبببل ال كيلببب  لبببديزا

ا ل مانيببب   كبببذلك قائمببب   المسبببؤ لي  نشبببط أ هبببم  قائمببب  ال كبببالي   الدماسببب  لسبببن ابببالنم ذج المق بببمح 

ا ل مانيببب (  المسبببؤ لي  أنشبببط  أتببب  ا ل مانيببب ع  قائمببب  اسببب ز ك  المسبببؤ لي  نشبببط أ تببب  اأ

 كببذلك معمعببب    التبببي ل  عببم القتبب م الم لببب د عببم القببب ائل الماليبب  ال  اميببب  االشببمك  الييايببب  ليبديببد 

لما لزا من أهميب  االغب   المباسام ل كالي  اأنشط  االمسؤ لي  ا ل ماني ع اتعتاحمس  ى القياس   

 .الن ائج  ال  تياق  لىال ت    أل من  عم ا  اذ القماماق

 :د مسةمزاع و مح زش كةمعونةممزم7.4

( ل1979ف9ف18  ميخ ببببا عببببم تقامبببب  ملمببببع البديببببد  التببببي دأق العمييبببباق ال مزيديبببب  ابببب

ع  قببد (1989ف9ف9 اببذلك قانببد  ال تببنيع الثقيبب  عببم ليايبباع  قببد ثببل اع  ابببه المسببممع عببم  اً  ممسببي

كييببب  م بببم  12هك بببام  نيبببى اعبببد  (1200 قبببدمها  اأمعنيبببى مسببباب  مبببن  الشبببمك هبببذه  ققيمبببأ

ئ ع طنفسن  من التي  السا 1324000ليملمع ال تميمي  ع   ايغ الطاق  متما  شمقم مدين  

نشببا،  ن لاشبب( 1991  ( لسببن 669الييايبب  مقببل   الد لبب تببدم قببمام مببن  (1991ف8ف18   ا بباميخ

الشمك  اليياي  ليبديد  التي  ال م    لى  دام    شغي  الملمع اد  مبن اللزبال ال نليبذي لملمبع 

الشببمك  الييايبب  ليبديببد  التببي  كثالببث أكاببم شببمك   Arabsteelتببنلق مليبب  ع البديببد  التببي 

 .(2015،78 ن لع 2004اي  تن اج   تديم البديد  التي  عم نال نم 

ممالجام عوةممزمسؤيزوةمأنشطةزاك زو ماطيمتمإعدمدممزنميذجممزم ا امم8.4
الذين سا، اأقسال  الم ظلينع ؤ م   اتداماق  مديميلماها الاابث مع أال م  اللياماقمن      .1

ي   ا س لسبامع  ا طب ص نيبى الايانباق سبئع  من     طمح اأالدماس لديزل تي  ام ض ص 
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الايانببباقع  ا سببب لاد  مبببن المنظ مببباق الماليببب  الم لببب د  ازببباع  بببل تببب    لأليببب المشببباهد  العين

 النم ذج المق مح.  لى ال ت   

 97م عدد اأاعباد أنظم التبلب  القياس  أسي  نيى  النم ذج المق مح نداد  نند  ل ا ن ماد .2

 ا ل ماني . لمسؤ لي ا أنشط ل كالي   (98  لى

 ع يبببالايئ نشبببط  هبببمع اأ ماعبب ا ل مانيببب  اأ المسبببؤ لي  أنشبببط اايببان  النمببب ذج المق بببمحقبب ل ي .3

المل مع المبيىع مبن  ب   ايبان  كبالي   أنشط المن ج  المس زيكع  أنشط العاميينع  أنشط 

 .زا الثاا  أت ل   نشط  يك اأ

المبالم "النقبدي"  اتعتباحن ن ائج القياس  مكبان عم نميي  ال قميم ن المق مح ان مد النم ذج .4

يمكببن دمببج  يببك  أنببه الاابببث يببمى ا ل مانيبب ع  المسببؤ لي  أنشببط مببن  بب   قائمبب   كببالي  

  السبا  ل ببدها  مسب قي (القائم  عم نلس الق ائل المالي  ال م  عدها الشمك ع  يمكن  ندادها 

سببميع   سبب يلل ا  بباد قببماماق سببميع  دا بب    أ  ال مانيبب  يببايانبباق ايئ اتدام قببد   طيبب   أنببه

 س يلل سمي    بلظ.ك  أ  أن  ك ن الاياناق الايئي   الشم 

اس  دال أسي    بيي  المب ب ى ليسبل ق  الايانباق  ال ثبائة من     المق مح  لنم ذجا اأند هذ .5

  النمبب ذج انبب د اللمنيبب  دا ببال  مئيسبب  البسبباااق ال  لببىذاق الع قبب  لي تبب     المنظ مبباق الماليبب 

 .لقائم   كالي  انشط  المسئ لي  ا ل ماني  المق مح

ممالجام عوة:ممزمسؤيزوةمأنشطةممزنميذجممزم ا امزالبي اطيمتمإعدمدمم9.4
انشبباط الشببمك  اتببل  نامبب ع  تبب  ع  هببم   عنببى   الببد االشببمك  ملم نبب  كايببم  مببن اأ 

قبببد  بببل ع نيبببى نمييبباق ال تبببنيعع عببباق المشبببمع سبب ا، دا ببب  المتبببانع أ  اتداماق المشببمع   القاط

لببد ازببا ال ببم     المم يكبباق الم لببد  دا بب  الشببمك   تبب  مببن  بب    دام  اأ تبب  هببذه اأ دماسبب 

 أنشبببط  أتببب  ع نبببن اتدام العببباميين اببب ن ا س لسبببام مببب ا طببب صالشبببمك ع  اعبببد  أتببب  لميبببع 
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 أنشبببط  أتببب     العببباميين أنشبببط  أتببب      يبببالايئ نشبببط اأ أتببب  ا ل مانيببب ع  هبببم  المسبببؤ لي 

 أنشببط  تبب  أأنببه   ي لببد  تببني   المل مببع المبيببىع  اببين لياابببث أتبب  المنبب ج  المسبب زيك   

 المسببؤ لي  أنشببط الشببمك  بسبب  كبب  نشبباط مببن  أتبب  ا ل مانيبب   لببذلك  ببل  تببني   المسببؤ لي 

ل لمببع قببيعيزببا ز ك المعببد  مببن قابب  الشببمك  ال ببم  ببل سبب نيببى نسبب  ا    ببل ا ن مببادا ل مانيبب ع 

 ز ك.س ا  أقساط

( ال بببا  16معيبببام المباسبببا  الد ليببب  مقبببل  عبببان  الثاا ببب  تببب  ز ك اأسببب  عيمبببا ي ببب  ا

الثاا ب   تب  اأ ز كسب ااالمم يكاق  المتانع  المعداق ياين ملم ن  من الق انبد نبن مباسبا  

 (56ع 2008غياض ع   هم:  هذه الق اند

الثاا بببب  اطميقببب  من ظمبببب   بببب   الل ببببم   تبببب  ز ك لانببببد اأسببب يلببب    ليببببع القيمبببب  القاايبببب  ل  .1

 . ي اتن ال

ز ك  ذلببك ليبب ل   لببيع القيمبب  الدع ميبب  لبب عكس ا سبب لاد  مببن سبب مببن الضببم مي بسببا  ا  .2

 اأتب ب ى  ل  كانبق قيمب   ز كس ا عمن الضم مي بسا  قسط  االمناعع ا ق تادي ع لذ

  ليد نن قيم ه الدع مي .

  أن الشبمك     بام الطميقب   ع عيل ييلل المعيام اا ااص طميقب  معينب ع ز كس عيما ي عية اطمة ا  .3

 .اأت لسد  عم  ز ك الم  قع ليمناعع ا ق تادي  المس ال م  عكس أكثم من غيمها نمط ا 

م:زاك زو مأنشطةممزمسميزوةممالجام عوةممزنميذجممزم ا اع ممةمم10.4
( 1.4اللببد   مقببل   ؤ لي  ا ل مانيبب لمسببا أنشببط ن النمبب ذج المق ببمح لقائمبب   كببالي   اببي

 ال الم:
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ممزمسؤيزوةممالجام عوةمأنشطةاك زو ممزنميذجممزم ا ام(موحونم1.4جدي م ع م)
م ممزدن نو مزمح زغمحآال

 مزحو ن مالجام عوةممزمسؤيزوةمأنشطةاك زو م

نسحةماكلفةممزحندم
ممجمي إزنمنسحةم
 مزنش ط

  كيى للئم  بيييمم
     زحوموةاك زو ممألنشطةمم .1

    ماك زو ممزيع وةممزحوموة .أ 

 مزغ غمتممزع دمةمزالجهغ ممزيع وةاك زو م
   

 

 - العيناق ذ آ كالي  الكش  نن نقاط م
  

 

 -  كالي  الكش  نن ألزل  ال بمي 
  

 

 - اأنااي  كالي  الكش  نيى 
  

 

 - ظزام القيل  كالي  الكش  نيى نقاط 
  

 

  مزغ غمتممزع دمةمجهغ زالممزيع وةمجمي ماك زو م
- 

 
0% 

    اك زو مأجهغ ممن يمةممزغح   .  
 

 - العيناق ذ آ كالي  الكش  نيى نقاط م
  

 

 -  ني  ال لمعأ أنااي  كالي  الكش  نيى 
  

 

 -  كالي  الكش  نيى مما ح الشلط
  

 

 -  كالي  الكش  نيى المتلياق
  

 

 مجمي ماك زو مأجهغ ممن يمةممزغح  
 

- 
 

0% 

 زو ممزيع وةمزمن يمةممزا سوباك  .ج 
   

 

 - ب اع ال مسي   ميبقا زاأ كالي  الكش  نيى 
  

 

 - كشط اللي ق قآ  كالي  الكش  نيى 
  

 

 -  كالي  الكش  نيى المض اق  ميبقا زا
  

 

  مجمي ماك زو ممزيع وةمزمن يمةممزا سوب
- 

 
0% 

 مزمحك مم نذم مألجهغ اك زو ممزيع وةم
   

 

 - الكما ن أكسيد   أكش  نيى ملسماق غال  كالي  ال
  

 

شببببباماق الايئيببببب  الضببببب ئي   التببببب  ي  ت كبببببالي  الكشببببب  نيبببببى ا
 ال املي 

- 
  

 

 - الدا يي  الايئ شاماق   كالي  الكش  نيى 
  

 

  مزمحك مم نذم مألجهغ مجمي ماك زو ممزيع وةم
- 

 
0% 

    مز ع حةمعلنممن يمةمضخممزمو هميمزمليث تم اك زو
 

 - ب اع كالي  الكش  نيى اأ
  

 

 -  كالي  الكش  نيى قن اق ال تم 
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 مزحو ن مالجام عوةممزمسؤيزوةمأنشطةاك زو م

نسحةماكلفةممزحندم
ممجمي إزنمنسحةم
 مزنش ط

  كيى للئم  بيييمم
 -  كالي  الكش  نيى الم اعع العي ي 

  
 

 - ال ما  الما،ع "الز ا،عال ي ث  كالي  نميياق المقاا  نيى 
  

 

   - الض ضا، ثي    كالي  نميياق المقاا  نيى 
 

 -    النلاياق كالي  نميياق المقاا  نيى الم يلاق التناني
  

 

   ممز ع حةمعلنممن يمةمضخممزمو هميمزمليث تومجمي ماك ز
- 

 
0% 

 مزمنعمأنشطةاك زو م
   

 

 -  كالي  اس  دال م اد تديق  ليايئ 
  

 

 -  كالي  اس  دال متادم الطاق 
  

 

 9,099,938 متادم ال ي ث "ال  ي  من ماد  ا ساس  س  لال  كالي  
  

 

 - ى ال عام  مع الم اد الضام  االايئ  كالي   دمي  ني
  

 

 25,147 الكما ن أكسيد مانث قأسط انا كالي   عائ  
  

 

 12,441 اتطلا،مين نيى سياماق ل كالي   
  

 

 12,130  كالي  المتلياق
  

 

 18,700  كالي  مايداق الق امع  البشماق
  

 

 -  كالي    لين  منا ل  الم اد الضام 
  

 

  مزمنعمأنشطةو ممجمي ماك ز
9,168,355 

 
68% 

    اك زو ممز و حميمزا وو 
 

 -  كالي  م ااع  مس  ياق الم اد السام 
  

 

 - ا م  اأ ااأد ن  كالي  م ااع  مس  ياق الم اد السام  
  

 

  مجمي ماك زو ممز و حميمزا وو 
- 

 
0% 

     يمزا  جم اك زو ممزفش ممزدمال
 

 - ا مطام ال ما ع المياهع  كالي  معالل  الز ا،ع
  

 

 -  الض ضا،  النلاياق مالتم  التبالمياه  كالي  معالل  
  

 

 -  كالي  معالل   سميااق الم اد المشع 
  

 

 5,184  كالي  بادث   لمع المياه المسما  من ا ب اع
  

 

 11,050  كالي  السيطم  نيى البمائة
  

 

 166,478 اتطلا، كالي  م اد 
  

 

 2,242,987 مين نيى البمائةلالي  ال  ك
  

 

  يمزا  جم مجمي ماك زو ممزفش ممزدمال
 

2,425,699 
 

18% 

 مزحوموةمنشطةمألممأبي اك زو ممساهالكم
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 مزحو ن مالجام عوةممزمسؤيزوةمأنشطةاك زو م

نسحةماكلفةممزحندم
ممجمي إزنمنسحةم
 مزنش ط

  كيى للئم  بيييمم
 الزب ا،  قسط اس ز ك متلياق  منظ ماق  نقي   قيباس الميباه 

  الما،
568,778 

  
 

 23,525 "م"الغطا، الناا  الاي ل لي  ت  قسط اس ز ك اأ
  

 

 581,933 نق  الم اد ال طم  أت  قسط اس ز ك 
  

 

 719,756 النظاع  العام  من المي ثاق أت  قسط اس ز ك 
  

 

 مزحوموةمنشطةمألممأبي مجمي ماك زو ممساهالكم
 

1,893,992 
 

14% 

 مجمي ماك زو ممألنشطةممزحوموة
  

13,488,047 100% 

 - اك زو مأنشطةممزع ملون .2
  

 

 يع وةميمزسالمةمزلع ملوناك زو ممز
   

 

 21,457  كالي  ال قاي  التناني  ليعاميين
  

 

 18,739 ني كالي  س م  العامي
  

 

 485,216  كالي  معداق الس م  ليعاميين
  

 

 111,539  كالي  اد  ليعاميين
  

 

 548,136 مين نيى بيا  العاميينل كالي  ال 
  

 

 لع ملونمجمي ماك زو ممزيع وةميمزسالمةمز
 

1,185,086 
 

18% 

 مزع ملونممك  آتاك زو ماد وبميم
   

 

 719,255 ليعاميين اس ثنائي  مكاعآق كالي  
  

 

 80,591  كالي  مساهم  الشمك  عم تند ة المناي  ا ل ماني 
  

 

 36,811 ال دمي  مكاعآق كالي  
  

 

 215,188  كالي  ال دمي  االدا  
  

 

 617,620  كالي  ال دمي  اال امج
  

 

 مزع ملونممك  آتمجمي ماك زو ماد وبميم
 

1,669,466 
 

26% 

 اك زو ممزبحةميسالمةممزع ملون
   

 

 124,263  كالي  ال دماق الطاي 
  

 

 3,977  كالي  التب   الس م  المزني 
  

 

 16,000 اأد اق الطاي معداق  ألزل       كالي  العياد  
  

 

 4,000  كالي  اد ي   مطزماق
  

 

 مجمي ماك زو مبحةميسالمةممزع ملون
 

148,240 
 

2% 

 مزع ملونمأبي مساهالكم
   

 

سعا متامي  اس ز ك  سائ  النق      207,231 العاميين اا
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 مزحو ن مالجام عوةممزمسؤيزوةمأنشطةاك زو م

نسحةماكلفةممزحندم
ممجمي إزنمنسحةم
 مزنش ط

  كيى للئم  بيييمم
 2,960,397 نشا،اق  مساكن العامييناا    ممتامي  اس ز ك ماان

  
 

 معببداق   لزيببلاق مسبباكن  مطببانل  أثبباثمتببامي  اسبب ز ك 
 العاميين

310,931 
  

 

 مزع ملونمأبي مجمي ممساهالكم
 

3,478,559 
 

54% 

 مجمي ماك زو مأنشطةممزع ملون
  

6,481,351 100% 

 - أنشطةممزمناجميمزمساهلكاك زو م .3
  

 

 اك زو مم معحةممزجيد مزلمناج
   

 

 10,994  كالي  م اد مماقا  ل د  المن ج
  

 

 2,000  كالي   بيي  م اد مماقا  ل د  المن ج
  

 

 350  كالي  معايم  م اد مماقا  ل د  المن ج
  

 

 مجمي ماك زو مم معحةممزجيد مزلمناج
 

13,344 
 

1.90% 

 - اك زو ماحلو ميمااح  متممزمناج
  

 

 10,221  كالي  م اد  بيي   ا  ااماق المن ج
  

 

 مجمي ماك زو ماحلو ميمااح  متممزمناج
 

10,221 
 

1.40% 

 - لمناجاك زو ممزافاوشميمزم معحةمز
  

 

 100,696  كالي  م اد ال ل ي   المماقا 
  

 

 مجمي ماك زو ممزافاوشميمزم معحةمزلمناج
 

100,696 
 

14.2% 

 - اك زو مجيد ممزمناج
  

 

 978 اك زو مميمدمكل مجيد ممزمناج
  

 

 اك زو مجيد ممزمناجمجمي م
 

978 
 

0.1% 

 مزمناجمأبي مساهالكم
   

 

 32,201 يي   ا   ااماق المن جال ب أت  متامي  اس ز ك 
  

 

 95,746 متامي  اس ز ك ال ل ي   المماقا  ليمن ج
  

 

 457,262 متامي  اس ز ك مماقا  المن ج
  

 

 - متامي  المس زيك
  

 

 585,209 - المن ج  المس زيك أت  اس ز ك  ملم ص
 

82.4% 

   مجمي ماك زو مأنشطةممزمناجميمزمساهلك
710,448 100% 

 - شطةممزمجامعممزمحلنأن .4
  

 

 مزجه تممالعاح  وةمأنشطةاك زو م
   

 

 15,997  كالي  متيب  الل الاق
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 مزحو ن مالجام عوةممزمسؤيزوةمأنشطةاك زو م

نسحةماكلفةممزحندم
ممجمي إزنمنسحةم
 مزنش ط

  كيى للئم  بيييمم
 69,055 ي اأمن كالي  اليلن  

  
 

 43,755  كالي  لزال الشمط 
  

 

 10,821 نيني  مسانداق كالي  
  

 

 15,007  كالي  تيان  مس شلياق  مماكل طاي 
  

 

 ه تممالعاح  وةمزجمأنشطةمجمي ماك زو م
 

154,634 
 

6% 

 دونوةميمن سح تمينديمتمجه تزممأنشطةاك زو م
   

 

 28,776 القمآني  كالي  المسااقاق 
  

 

 24,500  ند اق  مؤ مماق كالي  مسااقاق 
  

 

 30,723 ال دماق  دام ك  + مياه( مقدم  من أ كالي   دماق  
  

 

 30,544 لنق  املي  من قا   دام  االللزاق ا كالي  نق  
  

 

 نديمتمزمن سح تميممزدونوةميممزه تمزجممأنشطةمجمي ماك زو م
 

114,543 
 

4% 

 يمأله ز م دمةمزلسك نممأنشطةاك زو م
   

 

 75,216  امج الشمك  مكاعآق كالي  
  

 

 700 ذ ى اتناق   مؤسساق كالي  مسانداق ليلمعياق ال يمي  
  

 

 405,790 بمائة االمل مع المبيى  طلا، كالي  
  

 

 1,220,940 المل مع المبيى  أهالم نالبين كالي   سكين 
  

 

 756,226  كالي  المياه الم لن   امج الشمك   المض   ليمدين 
  

 

 يمأله ز م دمةمزلسك نممأنشطةمجمي ماك زو م
 

2,458,872 
 

90% 

 مجمي ماك زو مأنشطةممزمجامعممزمحلن
  

2,728,049 100% 

 مالجام عوةممزمسؤيزوةمشطةأناك زو ممإجم ز 
  

23,407,894  

مإعدمدممزح حثمزمبد :م
 أنشبط ل كبالي  النسب  المئ يب  لينمب ذج المق بمح  (107ع التبلب  2.4  ياين اللد   مقل  

 .النم ذج المق مح نسا   مثيي  عم  المسؤ لي  ا ل ماني 

  



107 

مجممزم ا ازلنميذممالجام عوةممزمسؤيزوةمأنشطةوحونمنسبماك زو مم(2.4)مجدي 

 مزنسحة مزحو ن  . 
 %58 نسا  ان د  كالي  أنشط  الايئي  1

العاميين نسا  ان د  كالي  أنشط  2  28% 

 %3 نسا  ان د  كالي  أنشط  المن ج  المس زيك 3

 %11 نسا  ان د  كالي  أنشط  المل مع المبيى 4

 %100 الملم ص 
م

ميكذزكمنسحه ممزمميوةمؤيزوةممالجام عوةمزمسمأنشطةمأبي مع ممة(م3.4جدي م ع م)يحونممز

 مزحو ن مالجام عوةممزمسؤيزوةمنشطةزالمممزث حاةمبي مأل

نسحةماكلفةمأبي م
مزحندمإزنمنسحةم
 اكلفةمأبي ممزنش ط

م كلن جغم  احلول  ةمزحومومنشطةمألممأبي  .1
 متلياق  منظ ماق لقياس   نقي  الز ا،  الما،

   
 

 قي  الز ا،  الما،ملم ص متلياق  منظ ماق لقياس   ن
 

13,971,019 
 

43% 

 (مالاي ل لي   الغطا، الناا  ت  اأ
   

 

 (مالاي ل لي   الغطا، الناا  ت  ملم ص اأ
 

267,851 
 

1% 

 لنق  الم اد ال طم  الثاا   ت  اأ
   

 

 لنق  الم اد ال طم  الثاا   ت  ملم ص اأ
 

4,492,764 
 

14% 

 قاالمي ثالنظاع  العام  من  أت  
   

 

 قالمي ثاالنظاع  العام  من  أت  ملم ص 
 

11,436,058 
 

36% 

 البمائة  طلا، أنظم   أت  
   

 

 البمائة  طلا، أنظم   أت  ملم ص 
 

1,813,750 
 

6% 

 ةمزحومومنشطةمألممأبي مجمي م
  

31,981,442 100% 

 مزع ملونمنشطةألمبي ممزث حاةم.مأل2
   

 

 ليعاميين سعا  سائ  النق   ات
   

 

 ليعاميين سعا ملم ص  سائ  النق   ات
 

1,091,709 
 

1% 

 نشا،اق  مساكن ليعامييناا    ماان  
   

 

 نشا،اق  مساكن ليعامييناا    ملم ص ماان  
 

99,329,313 
 

96% 

 ثاث  معداق   لزيلاق ليمساكن  مطانل العاميينأ
   

 

 ثاث  معداق   لزيلاق ليمساكن  مطانل العاميينأملم ص 
 

2,661,686 
 

3% 

 مزع ملونمنشطةألمأبي مث حاةممجمي م
  

103,082,708 100% 
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 مزحو ن مالجام عوةممزمسؤيزوةمنشطةزالمممزث حاةمبي مأل

نسحةماكلفةمأبي م
مزحندمإزنمنسحةم
 اكلفةمأبي ممزنش ط

 مزمناجميمزمساهلكمأبيألنشطة.3
   

 

 ال بيي   ا   اام المن ج أت  
   

 

 ال بيي   ا   اام المن ج أت  ملم ص 
 

208,064 
 

3% 

 ال ل ي   المماقا  المن ج أت  
   

 

 ال ل ي   المماقا  المن ج أت  ملم ص 
 

638,308 
 

8% 

 مماقا  الل د  المن ج أت  
   

 

 مماقا  ل د  المن ج أت  ملم ص 
 

6,969,900 
 

89% 

 المن ج أنشط  أت  ملم ص 
   

 

 - المس زيك أنشط  أت  ملم ص 
  

 

ممزمناجميمزمساهلكمأنشطةمأبي مجمي م
  

7,816,272 100% 

  - - - مزمجامعممزمحلننشطةأبيألم.4
 %0    ل مع المبيمالم أت   أنشط ملم ص 
 مالجام عوةممزمسؤيزوةمأنشطةمبي مألمإجم ز 

  
142,880,422  

مإعدمد:ممزح حث
المسبببببؤ لي   أنشببببط  تبببب  أالنسبببب  المئ يبببب  لينمبببب ذج المق ببببمح ياببببين  (4.4 اللببببد   مقببببل 

 ا ل ماني :

مزلنميذجممزم ا اممالجام عوةمأبي مأنشطةممزمسؤيزوةوحونمنسبم(م4.4 ع م)جدي م

 مزنسحة  نمزحو  . 
 %22  كالي  أنشط  الايئي  أت   نسا  1

العاميين  كالي  أنشط  أت  نسا   2  72.00% 

 %6  كالي  أنشط  المن ج  المس زيك أت   نسا  3

 %0  كالي  أنشط  المل مع المبيى أت   نسا  4

 %100 الملم ص 

م
م  
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ممالجام عوةمزمسؤيزوةبي مأنشطةمممالساهالكممألمأعس طم(موحونمنسب5.4جدي م ع م)يمز
مالجام عوةمأبي مأنشطةممزمسؤيزوة جم ز م مإزنمزنسحةم عسطممالساهالك   

 مزحومةمأنشطةمأبي  .1
  

 568778 قسط اس ز ك المتلياق  منظ ماق  نقي  المياه  الز ا،
 

"الناا مالاي ل لي  "الغطا،  أت  قسط اس ز ك   23525 
 

الم اد ال طم  أت  قسط اس ز ك   581933 
 

النظاع  العام  من المي ثاق أت  قسط اس ز ك   719756 
 

 %32 1893992 ةومزحوممنشطةمألممأبي مساهالكممأعس طمجمي م

 0 مزع ملونمأنشطةمأبي  .2
 

العاميين سعا قسط اس ز ك  سائ  النق   ات  207230.522 
 

ق  مساكن العاميينآ منش ماانمقسط اس ز ك   2960396.767 
 

ثاث  معداق   لزيلاق لمساكن  مطانل العاميينأك قسط اس ز   310931.227 
 

مزع ملونمأنشطةمأبي مساهالكممأعس طمجمي م  3478559 58% 

 0 مزمناجميمزمساهلكمأنشطةمأبي  .3
 

ال بيي   ا   ااماق المن ج أت  قسط اس ز ك   32201.16 
 

 95746.22 قسط اس ز ك ال ل ي   المماقا  ليمن ج
 

ك مماقا  الل د قسط اس ز   457261.9 
 

مزمناجميمزمساهلكمأبي مساهالكممأعس طمجمي م  585209 10% 

 0 مزمجامعممزمحلنمأبي  .4
 

المل مع المبيى أت  قسط اس ز ك   0 
 

مزمجامعممزمحلنمأبي مساهالكممأعس طمجمي م  0 0%  

مالجام عوةمأبي مأنشطةممزمسؤيزوةمساهالكممأعس طمإجم ز   5957760 100% 

ماحلو ممزج نبممزعمل م11.4
القائمبب  قسببمق  كببالي  اببلن  ا ل مانيبب  المسببؤ لي  أنشببط ي ضببح مببن  بب   قائمبب   كببالي  

 ال ماني   هم:  أنشط  أماع   لىا ل ماني  االشمك  اليياي  ليبديد  التي   المسؤ لي  أنشط 

 .(ع المبيىالمل م أنشط المن ج  المس زيكع  أنشط العاميينع  أنشط الايئ ع  أنشط  

ع التبببلب  4.4ع  اللبببد   107ع التبببلب  2.4 أنظبببم اللبببد    ين مقبببلمبببن  ببب   اللبببد ل

 أتب  لبديزا  أيضبًا  ا ل مانيب  مسبؤ لي لي أنشبط  ماعب  كبالي  أن بظ أن الشمك  لديزا  (108

 ق ل ازا الشمك   ال م نشط ك  نشاط من  يك اأناين ال م س    لمسؤ لي  ا ل ماني ا نشط أ
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  هم كال الم:اللان  العميم  من    ( 2013  سن  الدماس     

ممزمسؤيزوةممالجام عوة:مأنشطةم1.11.4

م:ماك زو ممنشطةممزمسميزوةممالجام عوةميالام
المسبببببؤ لي   أنشبببببط المباسبببببام نبببببن  كبببببالي   اتعتببببباحأن الشبببببمك     قببببب ل االقيببببباس   ن  ابببببيَّ 

 عنيبى الشبمك  المسبؤ لي  ا ل مانيب  أنشبط الي  مق بمح ل طايبة  كبالنم ذج ال  من    ا ل ماني ع 

ع 107ع التببلب  2.4نظببم اللببد   ا المسببؤ لي  ا ل مانيبب ع  أنشببط  تبب  المق ببمح أنمبب ذج ال أيضببًا 

 : كانق النس  اأنشط  المسؤ لي  ا ل ماني   عة اللد   ال الم( 108تلب   4.4 اللد   

مزوةممالجام عوةمزمسؤيممأنشطة(موحونمنسبماك زو م6.4جدي م ع م)

ممزنسحةممزحو ن
 %58 الايئي  نشط اأ

 %28 العاميين أنشط 
 %3 المن ج  المس زيك أنشط 
 %11 المل مع المبيم أنشط 

 

 
ممزمسؤيزوةممالجام عوةمحو نو اممأنشطة(مويضحماك زو م1.4شك م ع م)

 األنشطة البيئية
58% 

 أنشطة العاملين
28% 

 أنشطة المنتج والمستهلك
أنشطة  3%

المجتمع 
 المحلي

11% 

 تكاليف أنشطة المسؤولية االجتماعية
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ق عبم الايئب  لبا، نشبط نلبد أن  كبالي  اأ( 110التبلب  مقبل  1.4  لشبك ا من  ب   

 أنشببط  الثالثبب  %  عببم المم ابب 28العبباميين عببم المم ابب  الثانيبب   أنشببط ل ثبب% 58 اأ لببىالمم ابب  

 %.3المن ج  المس زيك  أنشط %  عم المم ا  المااع  11المل مع المبيى 

   مبا يتبدم ننزبا مبن اناعاثباقع ياالنشطاق الايئ اً اه مام م لأن الشمك      لى   يملع ذلك

همالزببا   نيببى الببمغل مببن المي ثبب ع   يببالايئ نشببط ابباص الشببمك  سياسبب  المنببع لأل أيضببا مببن  بب   ا 

ل كالي  ال قاي    كبالي  المقااب   أيضبا  كبالي  القيباس  ال قيبيلع  البذى يظزبم  ي ضبح مبن  ب   

 – 102ع التببببلب  1.4 أنظببببم اللببببد    الماينبببب  عيببببه  النسبببب  المئ يبببب  نمببب ذج ال كببببالي  المق ببببمح

اللشب  سب ا،   كبالي  ث  دبب  لىالذي يعمع الشمك   اأمم  ادعع أي  ماالغ  لل  قل الشمك  ع(106

 هبببذا طاعببا ن يلببب  العبببدد  العبباميينع أنشبببط الببدا يم أ  ال ببباملم  االنسببا  ليمم اببب  الثانيبب  لبببا،ق 

غلالبهع   لاديبهع  كانبق     يمكبن لسياسب  الشبمك   مزمباً الكايم ليعاميينع الذي لع  مبنزل ننتبم 

لمبيى عبم المم اب  الثالثب ع  هبذا طاعبا أببد ل انب  القتب م عبم الشبمك  البذى لبل المل مع ا أنشط 

بيببث لببا، عببم المم ابب  الثالثبب ع مغببل أن الشببمك   قببع دا بب   هميبب مببن اأ اً كايببم  اً الشببمك  لانابب ه  ليبب

المنبب ج  المسبب زيك  أنشببط عببان  عببم المم ابب  المااعبب  االمل مببع المبيببى   سبب غ  المبب امد الم اببب ع أمبب

    لببببد  كببببالي  م عيقبببب  أنببببه  كانببببق م ببببل م  عببببم ال م يبببب ع  يببببمى الاابببببث أن السببببا  هببببم ال ببببم

ل أ يبباً المسبب زيك مبي هببذاعببم نمييبب  ال تببنيع سبب ا، كببان  سبباساالمسبب زيك  الببذى يع اببم بلببم اأ

ي  كببالي  أ لببد  ع  مببن  بب   النمبب ذج المق ببمح لقائمبب  ال كببالي  ا ل مانيبب    اً  امليبب اً مسبب زيك

 المسببؤ لي ط عببم المم ابب  المااعبب  مببن بيببث االنشبب هببذايك  هبب  السببا  الببذي لعبب  م عيقبب  االمسبب ز

ع  ازببذا التببدد عببان هنبباك   كببالي    عيببة البب د  المنبب ج أتبب  ً ا ل مانيبب ع اببالمغل مببن أن هنبباك 

أن  ق لبد (116 - 115ع 2008 الاكبمىع نزبا ايَّ  هامعامد ايلنسبميلي ندق من قا  ملي  أ دماس  
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ا ل مانيببب   نشبببط اأسببب زيكين قبببد اب يبببق مكانببب  م قدمببب  مبببن ابببين ملمببب ص م ااعببب  مشبببك ق الم

 ال داص  ال باي  ال م ي عمع لزا. بماي  المس زيك من نميياق اأ مىع من    

مأنشطةممزمسميزوةممالجام عوةمث نو :ممالبي 
المسببببؤ لي   أنشبببط  أتببب  البببذي يابببين نسببب   (7.4نظبببم اللببببد   ا  مبببن  ببب   اللبببد   مقبببل 

  هم كال الم: ني  ا ل ما

ممزمسؤيزوةممالجام عوةمأبي مأنشطة(موحونمنسبم7.4جدي م ع م)

ممزنسحةممزحو ن
 %22 الايئي  نشط اأ أت  

 %72 العاميين أت   أنشط 
 %6 المن ج  المس زيك أت   أنشط 
 %0 المل مع المبيم أت   أنشط 

 

 
محو نو اممزمسؤيزوةممالجام عوةممأبي مأنشطة(مويضحم2.4شك م ع م)

ل 2008 الشبمك   طابة قبان ن الضبمائ  لسبن عبان  تب  أما عيما ي   اس ز ك  يبك اأ

ا سبب ز ك  أقسبباطاطميقبب  القسببط الثااببق  اللببد   ال ببالم ياببين  تبب  ن اسبب ز ك األالمعببد  اشبب

 أصول األنشطة البيئية
22% 

 اصول أنشطة العاملين
72% 

أصول أنشطة المنج 
 والمستهلك

6% 

أصول أنشطة المجتمع 
 المحلي

0% 

 أصول أنشطة المسؤولية االجتماعية
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 .ا ل ماني  لت   أنشط  المسؤ لي ال ات  ا

 نشبببط اأ أتبب  ك نلببد أن نسبب  اسبب ز ( 109التببلب   5.4 مببن  بب   مببن اللببد   

 كال الم  هم: ا ل ماني 

  32الايئي   نشط اأ أت  اس ز ك.% 

  58ينيمالعا أت   أنشط اس ز ك.% 

  10المن ج  المس زيك أت   أنشط اس ز ك.% 

  0المل مع المبيى  أت   أنشط اس ز ك.% 

  لبى اأ لبى العاميين عم المم ا  أت   أنشط ز ك س ام لاص نسا  قسط ا سا  الدماس  ملع   

المل مببع  أتبب  اأ ببمى    أن  تبب  مببن مثيي زببا مببن اأ ىأنيبب تبب  نسببا   مثيبب  هببذه اأ  أن قيمبب  

يببب  مابببادماق ا لببباه  هبببذا السبببا  يعطبببى مؤشبببم أن الشبببمك  لبببل  قبببل ال اً المبيبببى كانبببق عبببم المقااببب  تبببلم 

منزببا  ق  دمبب العبباد   قبب ل الشببمكاق اانشببا، ماببان   منشببآع  عببم تبب  المل مببع المبيببى عيمببا ي بب  اأ

ظزبام بسبن النيب   بقيبة الم  ألب ليمدين   المل مبع المبيبى مبن  ك الشبمكاق ا لباه يبل عباه ا ل مبانم  اا

مس شببلياق أ  شببة  المل مببع المبيببىع مببن  بب   مسبباهم زا عببم  نشببا، طببمة أ  لسبب م أ  مسببالد أ 

مب امد الم ابب  دا ب  من الشمك  ا لاه المل مع مقاا   م بع  يبك الشبمك  ااسب غ   ال قن اق  ه  نمعان

ال ببم   ببلثم مببن م يلبباق  اناعاثبباق  يببك المتببانع الم لبب د   طببما اأ ع  أيضببا ن يلبب  أن أ   نببالمدي

عبم تببيل  المقاايب  الش تبي   االشمك  ه  المل مع المبيىع  من     طمح اأسبئي  نيبى العباميين

أ  مسبببالد أ   نشبببا، أيببب  مابببان  االييايببب  ليبديبببد  التبببي  لبببل  قبببل ا  ابببين أن الشبببمك  (4 أنظبببم المبيبببة 

  ابببببع  ا طبببب ص نيبببببى المنظ مبببب  الماليببببب  ال مبببببن  بببب    يمدينببببب  لتببببالح المل مبببببع المبيببببىعقانبببباق ل

 - 107ع التبلب  3.4 أنظبم اللبد    للبد  نا هب  مبا ياينبه % 0كانق نسبا زا  السل ق االشمك  

 .س ز كزا ا المل مع المبيى ت  أاالنسا   (109ع التلب  5.4ع  اللد   108
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م:مزحومةمنشطةمألمم2.11.4
ننزببا عببم  اتعتبباحالمباعظبب  نيببى الايئبب     أنشببط  كببالي  قيبباس أن الشببمك     قبب ل ا ن اببيّ 

المق بمح  نسب  ال كبالي  لينمب ذج المق بمح  لذلك  ل ا ن ماد نيى لينمب ذج عالق ائل المالي  ال  امي 

ع   ببل البتبب   نيببى الايانبباق (106 – 102ع التببلب  1.4 أنظببم اللببد   ع المسببؤ لي  نشببط أ

 ال الي :

اشبببلن الم اتبببلاق القياسبببي   1994لسبببن   4 طابببة الشبببمك  الييايببب  ليبديبببد  التبببي  القبببان ن مقبببل  .1

المسم ح ازا ا ت   المي ثباق المناعثب  مبن لبما، هبذه التبنان ع    كب ن المي ثباق مبن  ثيب ث 

 . ث الم يلاق التناني  النلاياق(ثي –ال ي ث الض ضائم – ي ث الما،  -ثي ث ال ما   -الز ا،

اللبد   أنظبم عبم ( كمبا 2013نس  الغالاق المسلي  دا   الشمك  لسبن    ل البت   نيى  .2

 (.1(ع اللد   مقل  5الميبة مقل  

اعبع  عم س  دل الشمك  العديد من المتادم المشع  االشمك   ذلك لغمع ال بكل  المماقا   .3

( 5عمان  مماقا  ل د  المن  جع أنظم الميبة مقل  أناق  اانميياق قياس اعع مناسي  ال ل 

 .(2اللد   مقل  

لسبن   (4 الشمك  اليياي  ليبديد  التي  نيى القياساق المبدد  االقبان ن المتبمي مقبل  ع مد  .4

ع بيبث  قباس الض ضبا، ا ببد  قيباس الشمك  ذلك أنه القان ن المعم   اه دا    ؛(1994 

  التبب ق  مسبب  ى الضببغط السببمعمع  ي عببين أن يكبب ن  سببمى دسببياي   هببم  بببد  قيبباس شببد

 ع ابببم  ببامج المعبببد   أنيببى ننبببدما  كبب ن  (دسببياي  90 مسبب  ى الض ضببا، دا ببب  المتببانع 

اببين ي( 8.4قببق  اللببد   مقببل  ؤ نببين الببدائل أ  المذ   اقببم اأ لببذلك ينتببح ااسبب عما ؛القببان نم

 الض ضا، االدساي .معد ق مس  ى شد  
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ممسايقمشد ممزضيض لمح زدسوحو (موحونم8.4جدي م ع م)
دسياي  90  سيايمس  ى شد  الض ضا، االد ديسيا  95   ديسيا  100  ديساي  110  ديسيا  115   

ساناق 8 مد  ال عمع المسم ح ازا االساناق ساناق 4   ساناق 2  ساناق 1ف2  ساناق 1ف4   

يبب   ببل بتببم  مببن  بب   المقاايبب  الش تببي   ا طبب ص نيببى السببل ق اقسببل المن لبباق الثان   .5

أنظبم الميببة مقبل دا ب  الشبمك   2013 دماس سن  اللن ني  النلاياق التيا    بداق القياس 

 (.3(ع اللد   مقل  5 

لين  العبباميين امماقابب  الايئبب   بماي زبباع أعبباد  النببه   ؤ   مببن  بب   طببمح اأسببئي  نيببى المسبب .6

اسبع   سبب  دل كم قببع  قبباميم مسببي  نببن  يبب ث ال ماب  اببالمغل مبن أن هنبباك مسبباباق ش د  لب

 .اياق النا ل  نن التنان  االشمك لينل

 انظبببم مبببن  ببب   نسببب  النمببب ذج المق بببمح لقائمببب   كبببالي  أنشبببط  المسبببؤ لي  ا ل مانيببب  

  اين ال الم: (106 –102ع التلب  1.4اللد   

ماك زو ممزيع وةممزحومة: .1
النم ذج المق بببمح لقائمببب  كمبببا ماينببب  اببب كبببالي  ال قايببب  الايئيببب  لبببل  قبببل الشبببمك  ااتنلببباة نيبببى 

ع  اللبببد   106 – 102ع التبببلب  1.4نظبببم اللبببد   ا المسبببؤ لي  ا ل مانيببب   أنشبببط  كبببالي  

ال قايب   نشبط لب د  نلباة نيبى هبذه اأأن السبا  عبم نبدل     يمى الااببث ع(109ع التلب  5.4

ي ذاامع البب  دا بب  الببدلي  البسببيببالايئ نشببط نببدل  لبب د  ا يبب   ببا  اانبب د  كببالي  اأهبب  لايئبب  ا

 المنظ مبباق ال قائيبب ع مببن الغببالاق  األزببل   ل يببك يببيضببل لميببع المتببامي  الم عيقبب  اال قايبب  الايئ

ع  انب د هبذا   لبيع  كبالي  اللشب  الايئبمالعادم   الغاام  لميع المي ثاق الذي يساهل عم منع   

 الن ص من ال كالي  كال الم:

 . كالي  ال قاي  لأللزل  الغالاق العادم  

 لي  ال قاي  لأللزل   منظ ماق الغاام. كا 
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 . كالي  ال قاي  لمنظ ماق ال مسي  

 .كالي  ال قاي  لأللزل  اتنذام الماكم  

مة:واك زو ممز ع حةممزحوم .2
  أنببه  ا ل مانيبب ع ي ضببح المسببؤ لي  أنشببط نببن  المق ببمح ال كببالي  النمبب ذجمببن  بب   

لبسباااق ال كبالي  نبدل  لب د  ا يب    لبىع ي   كالي  مقااي  نيبى المي ثباقع  السبا  يملبأ  لد 

 أيضببانلبباة مببن الشببمك  نيببى  كببالي  ال قايبب     الايئبب ع  يضببي  الاابببث أن نببدل  لبب د  نشببط اأ

نظببم ا أل ال بباملم بببد ث  كببالي  اللشبب  الايئببم سبب ا، كببان الببدا يم   لببى يببؤديالمقاابب ع سبب   

 .(109ع التلب  5.4ع  اللد   106 – 102ع التلب  1.4اللد   

م:اك زو ممزمنعممنممزاليث .3
ع التلب  9.4أنظم اللد      عيمنع المي ثاق الايئ أل  قامق الشمك  ا كاد  كالي  من

 هببببم ناببببام  نببببن البببب  ي  مببببن العببببال  البببببمامىع مبببباد  ع (118ع التببببلب  3.4الشببببك  ع   117

( 6د   اأساسبب  س(ع بيببث قامببق الشببمك  اال عاقببد مببع شببمك  م  ببامي الد ليبب  الم بببد ع مقببل العقبب

%  نسببا زا 68  يببالايئ نشببط ع  قببد كانببق نسبب   كببالي  المنببع مببن ملمبب ص  كببالي  اأ2013لسببن 

ع 1.4 أنظبم اللبد   % كما هم ماين  39.16ا ل ماني   المسؤ لي  أنشط  كالي    لمالممن 

 .ا ل ماني  المسؤ لي  أنشط  كالي  نس  ي ضح  (106 – 102التلب  

م:وم مز و حميمزا وو ممزحماك زو  .4
يبب   كببالي  ازببذا الانببد عيمببا ي بب   كببالي  القيبباس  ال قيببيلع اببالمغل مببن  لبب د قسببل أ    لببد 

 قيببيل اأثببم  أيضببان ازببد القسببل ال ببذ القياسبباق     بمايبب  الايئبب  اببادام  ال قايبب  التببناني ع  يقبب ل العببامي

تببادم المشببع ع القياسبباق ال اتبب  االم أيضببا نيببى  لببه ال تبب   ا ناعبباثع     ّ  ك ببالايئببم ليشببمك  كَ 
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ألثبم الايئبم لزباع    أن الشبمك  لبل  قبل ابدعع أي مابالغ ن يلب  ل يبك ل  ن اقياسزاع   قيبيلال م يق ل العامي

 .(106 – 102ع التلب  1.4 أنظم اللد    العميياق

م:اك زو ممزفش ممزدمال ميمزا  ج  .5
  لمبالمن    نسبا زا مبيبالايئ نشبط % مبن نسبا   كبالي  اأ18 لبدق نسبا   كبالي  اللشب  

–102ع التبلب  1.4نظبم اللبد   ا % 10.362ا ل ماني  االشمك   المسؤ لي  أنشط  كالي  

 كالي   هم كالي  اللش     (ع118ع التلب  3.4ع  الشك  117ع التلب  9.4ع  اللد   106

  عية ابادث   سم  المياه دا   المكا   ال م  ل سبازا مبن المابانمع  زادا يي  ليلش   السا  أن

النمب ذج المق بمح غيبا   طايبة    أن غيا  هذه البساااق دا   الشمك  اليياي  ليبديد  التي    

عقببدان هببذه  دى الشببمك   مببن ثببلظزببام هببذه القببيل عببم البسبباااق المئيسببي  لبب نببدل   لببىأدى االسببي  

ي الااببث سب   يبؤثم أننزاع  هذا بسب  م  اتعتاحالمالي     ق ائلالمعي ماق مغل بساسي زا عم 

 .(عمع ا س ممامي أبد عم ع المباسا    يى اس ممامي  الشمك  الذي ي ضبهن

م:ةومزحوممنشطةمألممأبي اك زو ممساهالكم .6
% 14  يببالايئ نشببط الايئبب  مببن ملمبب ص ال كببالي  اأ نشببط اأ أتبب  كانببق نسببا  اسبب ز ك 

لب  ع التببب1.4نظبببم اللبببد   ا %ع 8.091ا ل مانيببب   المسبببؤ لي  كبببالي    لمبببالم نسبببا زا مبببن 

 .(118ع التلب  3.4 الشك   ع112التلب   ع7.4ع  اللد   106 - 102

ممزحومةمنشطةوحونمنسحةماك زو ممألمم(9.4 ع م)مزجدي م

ممزنسحةممزحو ن
 %68 المنع أنشط  كالي  

 %18  كالي  اللش  الدا يم  ال املم أنشط 
 %14 الايئي  نشط اأ أت   كالي  اس ز ك 
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مةومزحوممنشطةاك زو ممألممويضحم(3.4شك م ع م)

م:ةومزحوممنشطةمألممأبي م1.2.11.4
ا ل مانيب   نشبط اأ أت  يمكن  قسيل  (109ع التلب  5.4نظم اللد   ا من     

 كال الم:

ميمن يم تمعو حميان وةممزهيملميمزم لميمزا حةممزمبفو تمأبي  .1
ع 10.4   ع  اللببد109ع التببلب  5.4نظببم اللببد   ا  تبب  ايغببق نسببا   مثيبب  هببذه اأ

  %  هببب43الايئبب   نشببط اأ أتببب    لببىع االنسببا  (120ع التبببلب  4.4ع  الشببك  120 التببلب 

% مببببن 10ا ل مانيبببب  أتبببب   أنشببببط  المسببببؤ لي   لمببببالم  لببببىمؤشببببم ليببببد نيببببى ذلببببك  نسببببا زا 

 اتببب  اقيببباس مي ثببباق ال ماببب ع ال بببم  سببب  دل الشبببمك   أتببب  زببباع مبببع العيبببل النبببه     لبببد  لمالي

  ضع النلاياق نييزا. مساباق شاسع  ل

ممزحويزيجوة":مبي مزغط لممزنح ا م"مألمأبي  .2
%  هببم نسببا  م دنيبب   مؤشببم 1  يببالايئ نشببط اأ أتبب    لمببالم  لببى تبب  نسببا  هببذه اأ

ع 5.4نظببم اللببد   ا  أن الشببمك     قبب ل المانبب  مسببطباق  ضببما، دا بب    ببامج الشببمك ع  لببى

  هببذا مببا ي ضببحع (120ع التببلب  4.4ك  ع  الشبب120ع التببلب  10.4ع  اللببد   109التببلب  
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انيبب  بسبب  النمبب ذج المعببد ا ل م أتبب   أنشببط  المسببؤ لي   لمببالم  لببى تبب  نسببا  هببذه اأمببن 

 %.0.1 مث بيث 

من  ممزميمدممزاط  :مأبي  .3
   نسبا زا يبالايئ نشبط اأ أتب  ملمب ص   لبى% 14نق  الم اد ال طبم   أت   مث  نسا  

ع 109ع التببلب  5.4 أنظببم اللببد    %3.1ا ل مانيبب   لي أتبب   أنشببط  المسببؤ    لمببالم  لببى

 ازببذا التبدد يببماط الااببث اببين  ع(120ع التبلب  4.4ع  الشببك  120ع التبلب  10.4 اللبد   

بيبث ن بببظ أن  ليدماسب   مببن  ب   النمب ذج المق ببمح يبالايئ نشبط  كببالي  اأ ابين  تب  هبذه اأ

 تب  النقدي  ابالمغل مبن أن هبذه األد ازا قيل يل      القياس  ال قي أيضا كالي  المقاا   ال قاي    

لنقببب  المببب اد ال طبببم  مثببب   أتببب   منبببع ببببد ث  كبببالي  اللشببب  الايئبببمع  ن ببببظ مبببن  ببب    ببب عم 

 زبا قييما   قياسبزليب ل   يب كبالي  ايئ  لىال اث  الم اد البمضي  ال م  بدث ازا  لان قع  ب اج 

ال بم  عمب   تب  ا هذه الم اد ال طم  ال م  نقيزا هبذه اأع ال م  ب الزنييزا  كالي  مقاا  أيضا  

 مبا ازا الشمك   لكن    ق ل اقياسبزا أ   قييمزباع  ي ابين أن الشبمك  لبل  قبل االتبم  نييزباع  هبذا

  كالي  اللش .  لىيعمضزا 

ممزن   ةممزع مةممنممزمليث ت:مأبي  .4
أتب     لمبالم  لبى نسبا زا  %36الايئ   مث   أت    لمالم  لىالنظاع   أت   كانق نسا  

المي ثبباق سبب ا،   لالبب %  هببذه النسبب   اببين مببدى مسبباهم  الشببمك  عببم 8ا ل مانيبب   أنشببط  المسببؤ لي 

ع 5.4نظبم اللبد   ا عبم  لال زباع  تب  ل  يبك اأاكانق قمام  أ  أي  مي ثاق أ مىع من  ب   اسب  د

 .(120 ع التلب 4.4ع  الشك  120ع التلب  10.4ع  اللد   109التلب  

ممزح ممظ:مإطف لأن مةممأبي  .5
 ص مبببن ملمببب تبب  %  نسببا  هبببذه اأ6الايئببب   تببب  مبببن ملمبب ص اأ تبب  نسببا  هبببذه اأ

ع  اللببببد   109ع التببببلب  5.4نظببببم اللببببد   ا %ع1.2ا ل مانيبببب   أتبببب   أنشببببط  المسببببؤ لي 
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 اتطلببا،ك سببياماق  كببذل اتطلببا،النسبب  عببم ألزببل   معببداق     مثبب  هببذه ع(4.4ع  الشببك  10.4

البمائببة الدا ييبب    طلببا،عببم نمييبب   تبب  البمائببةع  قببد اسبب  دمق هببذه اأ  طلببا،المسبب  دم  عببم 

 اتطلا،اال نسية مع لزال  ى م شمك  مساند  المل مع المبيى  اللزاق العام  اأ كذلك   اع ال

 البمائة.  طلا،دا   المدين  عم 

 :الايئي   هم كال الم نشط أا أت  ( ال الم ياين 4.4(  الشك  مقل  10.4 اللد   مقل  

ممزحوموةمنشطةمألممأبي (موحونمنسبم10.4جدي م ع م)

ممزنسحةممزحو ن
 %44 متلياق  منظ ماق قياس   نقي  أت  

 %1 الغطا، الناا م  الاي ل لي ( أت  
 %14 نق  الم اد ال طم  أت  

 %36 النظاع  العام  من المي ثاق أت  
 %6  طلا،أنظم   أت  

 

 
مةمحو نو امومزحوممنشطةمألممأبي (مويضحم4.4 ع م)مشك 
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م:مزع ملونمأنشطةم3.11.4
ننزبا عبم القب ائل الماليب   اتعتباح   العباميين أنشبط أن الشمك     ق ل اقياس  كبالي  اين  

  دام   مبن نشط  ل بتم  يك اأ  ا ط ص نيى الاياناق من     اللياماق الميداني   ال  امي ع 

 ( قسل التب  المزني  اتطلا، دام  ال دمي ع قسل المم ااقع قسل الس م   قسل ع الشؤ ن اتدامي 

 أنظبم اللبد    ع المسبؤ لي نشبط  عقًا لينم ذج المق مح  لبد   نسب  ال كبالي  لينمب ذج المق بمح أ

  ل البت   نيى الاياناق ال الي :ع (106 - 102ع التلب  1.4

انظبم الميببة  2013 دماسب االشبمك   ب   سبن  الم ظ   7139ايغ ندد العاميين االشمك ع  .1

 (.4(ع  اللد   مقل  5مقل  

زببا  المسببلي  اببدعا م  سببل ق لن انمعببداق  ن مبباق  ميتببقاق السبب م  ا هنبباك العديببد مببن .2

(ع اللبد   مقبل 5أنظم الميبة مقبل  ع 2013قسل الس م  اادام  ال قاي  التناني      سن  

 5.) 

ن مكاعبب  البمائبة دا ب  ؤ  الم عيقب  اشب ق ا   تاتبااالمزبال  ي ب     اتطلبا،قسبل  يوجد .3

ع ا ببدمي  عببم  قايبب  العبباميين  البلبباظ نيببى سبب م زل مببن  بب    قببديل  دما ببه سببعياً  الشببمك 

 ليبببب  لمكاعببببب  البمائببببة امببببا يكلبببب  ا سبببب عما  السببببييل لمعببببداق  ألزببببل  اأ االماببببادئالعبببباميين 

ايم ال لمب  ليببد مبن اكاع  ال بد   ادا   م نش ازا  مادها عاا مكاعب  البمائة  طمة معالل زا   

 لببق الشببمك  أقببم  النبباس لمتببادم نشبب   البمائببةع  قببد أن العبباميين هببل أ اتبب     ان شببامها

ا مببباد  عبببمزل  سبببأن نزا لمبببن شببب ال بببم األزبببل ليببباق  ال سبببائ   المعبببداق   ا ببب عيم اآل اً اه مامببب

بيبببث قبببال  عداميببب  الم  يلببب قبببع اتالم ا عبببمة سببب ا، كانبببق دا ببب  المتبببانع أ   املزبببا ئبببالبما

 .(  امج الشمك 35( دا   الشمك    177( بمية منزا  212اا ماد ندد  
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االبببدا    ذلبببك بسببب   2737اال بببامج  نبببدد  72م ظببب  مبببنزل نبببدد 2809ثبببل  بببدمي  نبببدد  .4

 (.6( اللد   مقل  5أنظم الميبة مقل  سل ق  الاياناق ال امد  اادام  ال دمي  

أن  لمببالم اتتبباااق نببدد   اببين  ل ق قسببل التببب   السبب م  المزنيبب ع  اعببد ا طبب ص نيببى سبب .5

الببب ادث  تبباااق مبن ات أنبب اص  أن هنبباك ث ثب   (ع7( اللببد   مقبل  5( أنظبم الميبببة مقبل  121 

 .تاااقالتناني  ب ادث البمية ب ادث المم م(  كانق نسا   نمام ات

   41( سن  نسا زل 35-25من.%    30ل ( سن  نسا ز45-35من.% 

   15( سن  انسا  45ما ع ة.%   14( سن  نسا زل 25من   أق.% 

تباا    121مبن ايبنزل  اً م ظلب 7377ندد الم مددين نيى العياد    لمالم قد ا ضح أن 

مبببم   بببمدد ا عيزبببا نيبببى العيببباد   نبببدد  1902نمببب   قبببد  بببمدد نيبببى العيببباد  مبببن المتبببااين نبببدد 

 اببذلك يكبب ن نببدد الم ببمددين  عببة سببل ق  اً ظلببم   5475 أ ببمىاع أمببم الم ببمددين عيمببا ي بب  

 التب  المزني :

( م ببمدد مببن  تبباااق العمبب  +نببدد 1902 لائببمي العيبباد    لمببالمال اليبب   اببين  دلبب امعال  

 .7377= 5475الممضى اآل مين 

نظببم ا لي  ا ل مانيبب  ؤ  المسبب لنشببط مبب ذج المق ببمح لقائمبب  ال كببالي  االننسبب   مببن  بب   

 أقسامزا كال الم: كانق   (106 –102  ع التلب1.4اللد   

ممزيع وةميمزسالمةمزلع ملون:مأنشطةاك زو م .1
 كانبببق نسببب  اتنلببباة  نييزبببا نلببباةاشبببما، نبببدد مبببن معبببداق السببب م   ات قامبببق الشبببمك 

ع 11.4ع  اللبد   106 –102ع التبلب  1.4نظبم اللبد   ا  قايب   سب م  العباميين ال كالي    

 أنشببط  كببالي    لمببالم  لببىبيببث ايغببق نسببا زا  (ع124ب  ع التببل5.4ع  الشببك  124التببلب  
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%ع بسبب  قائمبب  5ا ل مانيبب   المسببؤ لي  أنشببط  كببالي    لمببالم  لببى%  نسببا زا 18العبباميين 

 .ا ل ماني  المق مب  المسؤ لي  أنشط  كالي  

ممزع ملون:ممك  آتاد وبميممأنشطةاك زو م .2
اميين دا   الشمك ع نيى م  يب  اتداماق  اين أن  دام  ال دمي  االشمك   ق ل ا دمي  العي

عببان   المتببانع الم  يلبب  االشببمك ع  كببذلك ن يلبب   عببدد اليلببان ال ببم  قبب ل اعببد  مزببال دا بب  الشببمك 

 أنشببط ل كببالي   النمبب ذج النسبب لزببذه اليلببان  انببا، نيببى  (مكاعببآق الشببمك   قبب ل اتببم  ماببالغ 

ع 11.4ع  اللببد   106 – 102لتببلب  ع ا1.4نظببم اللببد   ا  ا ل مانيبب  المق مببب  المسببؤ لي 

  لببببى مكاعببببآقكانببببق نسببببا   كببببالي  ال ببببدمي   ال ع(124ع التببببلب  5.4ع  الشببببك  124التببببلب  

 المسببؤ لي  أنشببط  كببالي    لمببالم  لببى%  نسببا  هببذا الانببد 26العبباميين  أنشببط  كببالي    لمببالم

 %.7ا ل ماني  

 :اك زو ممزبحةميمزسالمةممزمهنوةمزلع ملون .3

 قبب ل اعمييبب  الكشبب عاق الطايبب  ليعبباميينع كمببا أن الشببمك    ال ببدماق الطايبب    قببدل الشببمك 

تبباااق نبداد اتأ  قب ل اانطبا، العبباميين قيمب  مسب قطع  لعمييبب  العب ج االعيباداق ال امليبب   يابين 

ن ليب ع بيبث  أيضبا ليب    أاق  سبعاعالم مددين نيى العيباد  الطايب   البذين  بتبي ا نيبى  أيضا  

ا ل مانيبب   المسببؤ لي  أنشببط نمبب ذج نسبب   كببالي  عببم كمببا  هببذه ال كببالي  لم لمبباكانببق نسببا  

ع  الشبك  126ع التبلب  11.4ع  اللبد   106 – 102ع التبلب  1.4نظم اللبد   ا المق مب  

  لمببالم  لببى%  نسببا  هببذا الانببد 2العبباميين  أنشببط  كببالي    لمببالم  لببى ع(124ع التببلب  5.4

 %.0.6ني  ا ل ما المسؤ لي  أنشط  كالي  

م:مزع ملونمأبي مأنشطةاك زو ممساهالكم .4
 نشببببط اأ أتبببب   نمبببب ذجلالعبببباميين  عقببببا  لنشببببط  اتبببب  ا أتبببب  لببببد االشببببمك  نببببد     

 107ع التلب  3.4نظم اللد   ا العاميين  أنشط  اس ز ك  أت   كذلك نم ذج ا ل ماني ع 
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م    يببب  بسببب   هببب ع(126ع التبببلب  6.4ع  الشبببك  126ع التبببلب  12.4ع  اللبببد   108 -

انببق نسببا  ملمبب ص  كببالي  اسبب ز ك طايعبب  العمبب  ال ببم يقبب ل ازبباع  ك  ع العبباميين  لبب دا بب    

 أنشببط  كببالي    لمببالم  لببى%  نسببا  هببذا الانببد 54ع 2013العبباميين  بب   سببن   أتبب   أنشببط 

 %.14.8ا ل ماني   المسؤ لي 

ممزع ملونمأنشطةوحونمنسبماك زو مم(11.4جدي م ع م)

مزنسحةمممزحو ن
 %18  كالي  ال قاي   الس م  ليعاميين

 %26 العاميين مكاعآق كالي   دمي    
 %2  كالي  تب   س م  العاميين

 %54 العاميين أت   كالي  اس ز ك 
 

 
ممزع ملونمأنشطةاك زو مم(مويضح5.4شك م ع م)

م:مزع ملونمأبي مأنشطةم1.3.11.4
أنشببط  المسببؤ لي   تبب  أالمق ببمح  لنمبب ذجقببًا  ع ا ل مانيبب  نشببط اأ أتبب  يمكببن  قسببيل 

 كال الم: هم  (108 –107ع التلب  3.4نظم اللد   ا ا ل ماني  
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سع  يس م من  ميممأبي  .1 م:مزع ملونمم 
%  نسببا زا مببن ملمبب ص 1العبباميين أتبب   أنشببط مببن ملمبب ص  تبب   مثبب  نسببا  هببذه اأ

ع  اللبببببد   108 - 107ع التبببببلب  3.4نظببببم اللبببببد   ا  %0.7ا ل مانيببببب   نشبببببط اأ أتبببب  

 هم ناام  نن بباع ق  سب  دل عبم نقب   ع(126ع التلب  6.4ع  الشك  126ع التلب  12.4

 سببعا سببياماق ات  لببى ضبباع دا بب  الشببمك  اات لقببع أنمببالزام    لببىالعبباميين مببن منبباطة سببكناهل 

 لنق  اتتاااق العاميين عم با  بد ثزا.

م:يمس كنممزع ملونمآتمح ن ميمنشمأبي  .2
أتب   ملمب ص   لبى% االنسبا  96مابانم  منشبآق  مسباكن العباميين  أتب  نسبا  كانق 

نظببم ا  ع%69.5ا ل مانيبب   المسببؤ لي  نشببط اأ أتبب    لمببالم  لببىالعبباميين  نسببا زا  أنشببط 

ع التببلب  6.4ع  الشببك  126ع التببلب  12.4ع  اللببد   108 - 107ع التببلب  3.4اللببد   

من ال بداق السبكني   اً أن هناك ندد  لى   السا  يملع مم لع ت    ع ام نسا  هذه اأ ع(126

ع  هببم ضبمن مسبباهم  الشبمك  عببم عبماداأمسباكن العبباميين  أيضبباال بم يقببيل ازبا العبباميين  أسبمهل   

  لبببد ملم نببب  مبببن المطبببانل  المقببباهم  ال بببم  سببباند عبببم اميين كبببذلك ا ل مانيببب  ليعببب المسبببؤ لي 

 ي  االشمك  ه  نظال ال مدياق. ن نظال ال شغأ  عيم ال لااق الغذائي ع 

م:مط ع ممزع ملونمألث ثميمزمعدمتمياجهوغمتممأبي  .3
ع التببلب  3.4نظببم اللببد   ا % 3العبباميين  أتبب   أنشببط ملمبب ص   لببى تبب  نسببا  هببذه اأ

  لمبالم  لبى نسا زا  ع(126ع التلب  6.4ع  الشك  126ع التلب  12.4ع  اللد    108 – 107

%  هبببم نابببام  نبببن اأثببباث الم لببب د سببب ا، االمسببباكن أ  1.8ل مانيببب  ا  أتببب   أنشبببط  المسبببؤ لي 

 .  االمطانل

 العاميين  هم كال الم: أت   أنشط ياين ( 6.4 الشك  مقل   (12.4مقل   اللد   
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ممزع ملونمأبي مأنشطة(موحونمنسبم12.4جدي م ع م)

ممزنسحةممزحو ن
سعا  سائ  النق     أت    %1 العاميين اا
 %96 شآق  مساكن العاميينماانم  من أت  

 %3 أثاث  معداق   لزيلاق مطانل العاميين أت  
 

 
ممزع ملونمحو نو اممأبي مأنشطة(مويضحماك زو م6.4شك م ع م)

م:مزمناجميمزمساهلكمأنشطةم4.11.4
ننزبببا عبببم  اتعتببباح   المنببب ج  المسببب زيك أنشبببط ن ابببلن الشبببمك     قببب ل اقيببباس  كبببالي  ابببيَّ  

 ببل بتببم  يببك   ا طبب ص نيببى الايانبباق مببن  بب   الليبباماق الميدانيبب    اميبب ع القبب ائل الماليبب  ال 

دام  ال سببب ية ع مك ببب    كيبببد اللببب د ع مماقاببب  اللببب د  دام  مبببن  دام  الشبببؤ ن الماليببب ع  نشبببط اأ  اا

دام  ال سب ية المبيببم(  عقبًا لينمبب ذج المق بمح  لببد   نسب  ال كببالي  لينمب ذج المق ببمح  ال باملمع  اا

 بببل البتببب   نيبببى الايانببباق ع (106 –102ع التبببلب  1.4نظبببم اللبببد   ا  ع ؤ ليالمسببب نشبببط أ

 ال الي :

 من شزاداق الل د  ليمن ج  هم: تيق  دام  مماقا  الل د  نيى ندد   ب .1
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   2002ف9001شزاد  المطااق  مع م تلاق نظال  دام  الل د   ايل.) 

   2002-2001 م  من الممكل اأنيى ليشزاداق الاميطاني  لسن أدا، أعض شزاد.) 

  2004ف14001الايئ   ايل    دام  شزاد  المطااق  مع م اتل  نظال.) 

    2007/18001شزاد  المطااق  مع م اتل  نظال  دام  الس م   التب  المزني ISO.) 

 نقسببببل المن لبببباق االشببببمك  الييايبببب  ليبديببببد  التببببي  بسبببب   تببببني  سببببل ق قسببببل مايعبببباق  .2

اي  اب يالباق السب ة المبيبى  هبم  من لباق مئيسبي    نقسبل من لاق مبيي  ل ي  لىالمن لاق 

المن لبببباق مببببن  أيضببببامن لبببباق نزائيبببب    سببببيط ع  من لبببباق عمنيبببب ع  من لبببباق معييببببهع     لببببى

  هم كاآل م: الم يلاق التناني (  من لاق  تدم اال امج  التادماق(

 م(13.4حسبممزجدي م)ممناج تممزسيظممزمحلن
م2013موةممزمناج تممزمحلوةماال مسنةم(موحونمنيعوةميك13.4جدي م ع م)

 مزكموةمح زطن نيعوةممزمنايج  . 
 511202.922 من لاق مبيي  *
 377759.451 من لاق متدم  اال امج 1
 888962.373 مجمي ممزمناج ت 2

نظببم ا المسببؤ لي  ا ل مانيبب   لنشببط مبب ذج المق ببمح لقائمبب  ال كببالي  ا مببن  بب   نسبب  الن

 كال الم:  كالي  المن ج  المس زيككانق  (106 – 102ع التلب  1.4اللد   

م:اك زو مم معحةمجيد ممزمناج .1
المنببب ج  أنشبببط  كبببالي    لمبببالم  لببىقبببد ايغبببق نسببا   كبببالي  مماقاببب  اللببب د  ليمنببب ج  اببين أنبببه 

 المسببببؤ لي  أنشببببط  كببببالي    لمببببالم  لببببى%  اببببذلك يكبببب ن نسببببا   مثيبببب  هببببذا الانببببد 1.90 المسبببب زيك 

ع 129ع التبلب  14.4ع  اللبد   106  – 102ع التلب  1.4أنظم اللد     %0.05ا ل ماني  

 .(129ع التلب  7.4 الشك  
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م:اك زو ماحلو ميمااح  متممزمناج .2
%  يكب ن نسبا  1.40المن ج  المسب زيك  أنشط  كالي    لمالم  لى مث  نسا  هذا الاند 

ع 1.4نظببم اللببد   ا ع%0.04ا ل مانيبب   المسببؤ لي  أنشببط   لببىالكيببى   لمببالم  لببىالانببد  ذاهبب

 .(129ع التلب  7.4ع  الشك  129ع التلب  14.4ع  اللد   106 – 102التلب  

م:اك زو ممزافاوشمعلنممزمناج .3
نم ذج المق مح لنس   كالي  المسؤ لي  ا ل ماني  البس  نسا  هذا الاند كانق  كالي  

 أنشببببط ملمببب ص  كببببالي    لببببى%  نسببببا ه 14.2المنبببب ج  المسببب زيك  أنشببببط  كبببالي    لمببببالم  لبببى

ع 14.4ع  اللبببد   106 – 102ع التبببلب  1.4نظبببم اللبببد   ا ع %0.4ا ل مانيببب   المسبببؤ لي 

 .(129ع التلب  7.4ع  الشك  129التلب  

م:اك زو مجيد ممزمناج .4
  لبى%  نسبا ه 0.10المنب ج  المسب زيك  أنشط  كالي    لمالم  لىنسا  هذا الاند كانق 

 – 102ع التببببلب  1.4نظببببم اللببببد   ا ع %4ا ل مانيبببب   ؤ لي المسبببب أنشببببط  كببببالي    لمببببالم

 .(129ع التلب  7.4ع  الشك  129ع التلب  14.4ع  اللد   106

م:مزمناجميمزمساهلكمأبي مأنشطةاك زو ممساهالكم .5
هبذا الانبد   %  نسبا82.4المنب ج  المسب زيك  أنشبط ملم ص  كبالي    لىكانق نسا  هذا الاند 

 - 107ع التبببلب  3.4نظبببم اللبببد   ا ع %2.5ا ل مانيببب   المسبببؤ لي  أنشبببط  كبببالي  ملمببب ص   لبببى

 .(131ع التلب  8.4ع  الشك  129ع التلب  14.4ع  اللد   108
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موحونمنسحةماك زو ممزمناجميمزمساهلكم(14.4جدي م ع م)

ممزنسحةممزحو ن
 %1.90  كالي  مماقا  ل د  المن ج

 %1.40  كالي   بيي   ا  ااماق المن ج
 %14.2 ي   ل ي  نيى المن ج كال

 %0.1  كالي  ل د 
 %82.4 المن ج أت   كالي  اس ز ك 

 

 
محو نو امممزمناجميمزمساهلكمأنشطةاك زو مويضحمم(7.4شك م ع م)

م:مزمناجميمزمساهلكمأبي مأنشطةم1.4.11.4
 ين يطياب ن  يبك المن لباق نيبىذن يل  ل عدد المن لباق دا ب  الشبمك    عبدد المسب زيكين الب

لي لكد من مسب  ى اللب د   معبد ق  أت  ً نه ي طي  اينع عيا   عزا س ا، كان ا دا ييين أل  امل

المن ج لي بقة منزا  هم  أت   أنشط ي ي ل نن طمية ملم ن  من ذاأمان االنسا  ليمن جع  ال

 (108 –107ع التبلب  3.4 أنظبم اللبد   المسؤ لي  ا ل ماني   أت   أنشط لد   مقسم  ا

  م كال الم: ه
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ممزاحلو ميمااح  ممزمناج:مأبي  .1
أنشببببط    لببببى  لمببببالم أتبببب  %  نسببببا زا 3المنبببب ج  أتبببب   أنشببببط ملمبببب ص   لببببى نسببببا زا 

ع 15.4ع  اللببببد   108 - 107ع التببببلب  3.4نظببببم اللببببد   ا  %0.1ا ل مانيبببب   المسببببؤ لي 

 .(131ع التلب  8.4ع  الشك  131التلب  

م:مزافاوشميم معحةممزمناجمأبي  .2
  لبى  لمبالم أتب  %  نسبا زا 8المنب ج  أت   أنشط ملم ص   لىاالنسا  ع نسا زا   مث 

ع  اللبببد   108 - 107ع التبببلب  3.4نظبببم اللبببد   ا ع %0.4ا ل مانيببب   أنشبببط  المسبببؤ لي 

 (.131ع التلب  8.4ع  الشك  131ع التلب  15.4

م:م معحةمجيد ممزمناجمأبي  .3
د  تببنيعه  قابب  نمييبب  الايببع  نسببا  هببذه   لكببد مببن معمعبب  لبب د  المنبب ج اعبب أتبب   هببم 

نظم اللد   ا %ع 4.8ا ل ماني   أنشط  المسؤ لي   لى  لمالم أت  %  نسا زا 89 ت  اأ

ع (131ع التبببلب  8.4ع  الشببك  131ب  ع التبببل15.4ع  اللببد   108 - 107ع التببلب  3.4

     لبد  كبالي   اتب  بيبث عالمنب ج  المسب زيك أنشبط الع ق  اين  كبالي    لى  لدم اتشام  

المنب ج  المسبؤ لي  ا ل مانيب    اتب  عبم نشباط أنشبط ل كبالي   النمب ذج المق بمحاالمس زيك عبم 

 هذا   عاً ل  امليأ اً  ات  االمس زيك س ا، كان المس زيك دا يي أت      لد   أيضاً  المس زيكع 

 اببد مببن  بب عم  كبببالي  أ  ال بباملمع بيبببث  مه المسبب زيك المبيبباى الشببمك  ا لبببدلبب اً يع اببم قتبب م 

 بقبببة  سبببا  اتببب  ازببباع  السبببا  عبببم ذلبببك أن المسببب زيك هببب   أتببب   أيضبببام عيقببب  االمسببب زيك   

 اتيماداق من     نميي  الايع.

المنببب ج  المسببب زيك  هبببم  أتببب   أنشبببط يابببين  (8.4(  الشبببك  مقبببل  15.4مقبببل  اللبببد   

 كال الم:
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ممزمناجميمزمساهلكمأبي (موحونمنسبم15.4جدي م ع م)

ممزنسحةمزحو نم
 %3 ال بيي   ا  اام المن ج أت  
 %8 ال ل ي   مماقا  المن ج أت  
 %89 مماقا  ل د  المن ج أت  

 

 
ممزمناجميمزمساهلكمحو نو اممأبي مأنشطة(مويضحماك زو م8.4شك م ع م)

م:مزمحلنممجامعلزممزمسؤيزوةمأنشطةم5.13.4
( بيبث أن الشبمك    4نظم المبية مقبل اأنه   يمكن اتلاا  نيى تبيل  المقااي     اين

لبذلك  بل  ؛ننزا عم الق ائل الماليب  ال  اميب  اتعتاح   المل مع المبيم أنشط  ق ل اقياس  كالي  

 بييبب  المب بب ىع مببن  بب   الليبباماق الميدانيبب   ا طبب ص نيببى الايانبباق  ببل  أسببي  ا ن مبباد نيببى 

ام  ال دماق  اتسبكانع  دام  النقب ع  دام  العامب   دمن   دام  الشؤ ن المالي ع  نشط بتم  يك اأ

(  عقبًا لينمب ذج المق ببمح  لبد   نسب  ال كببالي  لينمب ذج المق ببمح لي بدماقع  دام  ال قايب  التببناني 

ع  بببل البتببب   نيبببى الايانببباق (106 –102ع التبببلب  1.4نظبببم اللبببد   ا المسبببؤ لي ع  نشبببط أ
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ا شبببكي  عميبببة نمببب   2013( لسبببن  33لشبببمك  مقبببل  اا اتدام تبببدم قبببمام مبببن مئبببيس مليبببس  .1

ال بم  قبدمزا الشبمك  ملم نب  مبن ال بدماق اهذه اللمية يق ل  عا ل ماني  المسؤ لي ي    ا

ليمل مع المبيىع  ذلك من     المسانداق   لزيل ا ب لبا ق  المبؤ مماق  النبد اق ال بم 

 . زل المدين   المل مع المبيى

 أنظببم  الماببين المسببؤ لي  ا ل مانيبب   أنشببط لمق ببمح لقائمبب   كببالي  لنمبب ذج ا مببن  بب   نسبب  ا

 كانق أقسامزا كال الم: (106 –102ع التلب  1.4اللد   

م:مزجه تممالعاح  وةمأنشطةاك زو م .1
ع 1.4 أنظبببم اللبببد   المسبببؤ لي  ا ل مانيببب   أنشبببط النمببب ذج نسببب   كبببالي    مدق عبببم

ايغق    ع(133ع التلب  9.4 الشك   ع133 التبل  ع16.4 اللد     ع106 - 102التلب  

 كبببالي    لمبببالم  لبببى%  نسبببا ه 6المل مبببع المبيبببى أنشبببط ملمببب ص  كبببالي    لبببىنسبببا  هبببذا الانبببد 

 .% 0.6ا ل ماني  المسؤ لي  أنشط 

مةميمالحاف التوجه تممزدونمزمأنشطةماك زو  .2
ع 1.4   نظببم اللببدا % 4المل مببع المبيببى  أنشببط ملمبب ص  كببالي    لببىنسببا  هببذا الانببد 

 نسببا ه ع (133ع التببلب  9.4ع  الشببك  133التببلب   16.4ع  اللببد   106 - 102التببلب  

 . %0.4لي  ا ل ماني ؤ  المس أنشط ملم ص  كالي    لى

ممزسك نممزمحلوونمأنشطةماك زو  .3
ع 1.4نظبم اللبد   ا % 90المل مبع المبيبى  أنشبط ملم ص  كبالي    لىنسا  هذا الاند 

 نسببا ه  ع(133ع التببلب  9.4ع  الشببك  133التببلب   16.4اللببد   ع   106 - 102التببلب  

 %.10.5ا ل ماني   المسؤ لي  أنشط  كالي    لمالم  لى

 :المل مع المبيم  هم كال الم أنشط ياين  كالي   ينال الي( 9.4مقل   الشك  ( 16.4مقل   اللد   
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ممزمجامعممزمحل مأنشطةوحونمنسحةماك زو مم(16.4جدي م ع م)

ممزنسحةمو نمزح
 %6 اللزاق ا ن اامي  أنشط  كالي  

قام  المؤ مماق أنشط  كالي    %4 اللزاق الديني   اا
 %90 السكان المبيي  أنشط  كالي  

 

 
محو نو امماك زو ممزمجامعممزمحل ويضحمم(9.4شك م ع م)

ضببًا  مببن  بب     اببع السببل ق  ااسبب  دال أسببي   ال بييبب  المب بب ى الم اببع عببم الدامسبب   أي

مببن  بب   طببمح ا س لسبباماق ا تبب    لبب د أتبب    اتبب  اببالمل مع المبيببم قامببق الشببمك  

اانائزبببا  أنشبببائزا دا ببب  المدينببب  عانبببه  ابببين نبببدل  لببب د  يبببك اأتببب   ال اتببب  النشبببط  المل مبببع 
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ممزنا مجم12.4
 ااأنشببببط انبببب د عمنيبببب   اتبببب   أ  يب بببب ى نيببببى مماكببببل  كيلبببب  دليبببب  البسبببباااق االشببببمك    .1

 ا ل ماني   المسؤ لي 

 نييزا. ااتنلاةا ل ماني   ق ل الشمك   االمسؤ لي  ل د اعع الان د  الم عيق   .2

نن  كالي  ا نشط  الم عيق  االمسئ لي   اتعتاحمس  ى من القياس ا   الي ق ل الشمك     .3

 االق ائل المالي  ال  امي   ا ل ماني 

بمايببب  الايئببب   م الم مثببب  عببب ال تبببنيعماي  لنشبببطزا  ل قبببم الشبببمك  البببى الببببد مبببن ا ثبببام السبببي .4

المق ببببمح ل كببببالي  انشببببط  المسببببئ لي   النمبببب ذج ال قايبببب   المقاابببب   القيبببباس  ال قيببببيل كمببببا اينببببه 

 ا ل ماني .

   لمة الشمك  ابين ال كبالي  ا ق تبادي   ال كبالي  ا ل مانيب   ذلبك لعبدل المبال المباسباين  .5

 .يى المسئ لي  ا ل ماني مباسا  ناال الماليين المدما، 

نبن  اتعتباحبالبق د ن قيبال الشبمك  االقيباس    ال بمهناك العديد من التع ااق  المع قباق  .6

 م:الي  أنشط  المسئ لي  ا ل ماني  ه ك

  ندل  ل د عزل لملز ل المسئ لي  ا ل ماني 

   لي عمي  االمسئ لي  ا ل ماني  ق ل الشمك  اد ماق  دمياي  . 

   ا ل مانمنن ا دا،  اتعتاحانين تميب   يلل الشمك  االقياس   ندل  ل د ق  

   االمسئ لي  ا ل ماني   م ااع زا مالمل مع المدن اه مالضع.  

  غيببببا  المعبببباييم المطي ابببب  مببببن قابببب  اللزبببباق المباسبببباي  الم  تبببب  مثبببب  نقاابببب  المباسبببباين

  الممالعين الييايين.
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ممزايبو تم13.4
 اتعتباح ب   قياسبزا   انشط  المسئ لي  ا ل مانيب  مبن    نننيى الشمك   طاية المباسا .1

  .ا ل مانمنن ادائزا 

لمبببال المابببادم  ا طايبببة  ممامسببب  المباسبببا  نبببن  ذ بببأنيبببى الشبببمك  الييايببب  ليبديبببد  التبببي   .2

مببن  ا ل مببانم دائزباالمق بمح  ذلببك لايببان  النمبب ذجمببن  ب    طايببة  ا ل مانيبب ع المسبؤ لي 

  . ق ل ازا ال مماني      ا نشط  ا ل 

مبن قاب  الشبمك   اتعتباح ب   د ن القيباس    ال مالعم  نيى  دلي  المع قاق  التع ااق   .3

 .ا ل مانمنيى ادائزا 

العامبب  ليماليبب    ت تببا اتداماق ذاق التببي  ال ببم لزببا ن قبب  االمباسببا  نببن  اتدام نيببى  .4

الببببدلي  البسبببباام  انيبببب  ضببببمنا ل م  ضببببمن اأنشببببط  أن  ا ل مانيبببب ع المسببببؤ لي  أنشببببط 

 . ان دها اللمني   مماكل ال كيل 

أيضبببا المقااببب  نيبببى ال يببب ث  ذلبببك أن نيبببى  كبببالي  القيببباس  ال قيبببيل    نيبببى الشبببمك  ا نلببباة .5

 يببك ال كببالي ع  اببذلك  كبب ن الع اقبب  مببن لهمببا  الشببمك     كببالي  اللشبب  الايئببم   بقببة ن يلبب  

  كالي  اللش  الايئم   يم  نيى الشمك .

 المسببببؤ لي  أنشببببط ضببببم م   طبببب يم القبببب ائل الماليبببب  ال  اميبببب  لكببببى   مثبببب    بببب  ئل مببببع انبببب د  .6

 ا ل ماني ع  بسااا زا المئيسي .
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مم مجعمز
مأيالا:ممزكاب

 سببماني  مبمبب د ناببدالمبمنع مباسببا  ال يبب ث الايئببمع كييبب  ال لببام ع لامعبب  اللقبباليةع مك ابب   .1

 .2014اتسكندمي ع متمع ع اأ لىال عا، القان ني  لينشمع الطاع  

المعباييمع اأكاديميب  العمايب    لبىبنان بي   بنانع نمب ذج المباسبام المعاتبم مبن المابادئ  .2

 .2006ليعي ل المالي   المتمعي ع لامع  بي ع الطاع  الثاني ع دام  ائ  لينشمع 

ع  لببببىاأبيببببدم نيببببى المسببببع ديع  دام   كببببالي  اللبببب د  اسبببب ما يلياع دام اليببببال ميع الطاعبببب   .3

 .2010نمانع اأمدنع 

مضببب ان بيببب   بنبببانع ابببدائ  القيببباس المباسبببام المعاتبببمع لامعببب  بيببب ع دام  ائببب  اأمدنع  .4

 .2003ع اأ لىالطاع  

ع المسببؤ لي  ا ل مانيبب   ا  قيبباق يامم العببطبباهم مبسببن منتبب م الغببالامع تببالح مزببديع  .5

 .2008مدنع ع الطاع  الثاني ع دام  ائ  لينشم  ال  ليعع نمانع اأاأنما 

نمبانع الطاعب   –عداغ اللداغع مشك ق  با ق مباسا ع دام ال ماة لينشم  ال  ليبعع اأمدن  .6

 .2008ع اأ لى

عمدميك نش يع لمام   أن عم سبقع لبادي مييبكع  عميب  مبمبد نتبال البدين لايبدع ممالعب ع  .7

 .2004أبمد بامد بلاج المباسا  الد لي ع دام المميخ لينشمع المياعع 

نابباس اببد يع المباسببا  الايئيبب ع الطاعبب  الثانيبب ع لامعبب  اتسببكندمي ع المك بب  اللبباميم  مبمببد .8

 .2012البديثع 

مبمبببببد ناببببباس ابببببد يع المباسبببببا  نبببببن ال بببببلثيماق الايئيببببب   المسبببببؤ لي  ا ل مانيببببب  ليمشبببببم صع  .9

 .2007ع اأ لىاتسكندمي ع الطاع  
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ال نميب  المسب دام ع الطاعب  مبمد ناباس ابد يع يسبمى مبمبد الاي بالمع المباسبا  عبم ملبا   .10

 .2013ع اتسكندمي ع المك   اللامعم البديثع اأ لى

مبمد نااس يد يع اأميبم   ابماهيل نثمبانع قبما،اق عبم  طب م اللكبم المباسبام ابين النظميب   .11

 .2012 ال طايةع دام الك    ال ثائة الق مي ع المك   اللامعم البدثع اتسكندمي ع 

ع ال لتببي  النظببمي ليممامسبباق المزنيبب  المباسبباي ع دام  ائبب  مبمببد مطببمع م سببى السبب يطم .12

 .2008لينشمع الطاع  الثاني ع 

مبمبببد مطبببمع م سبببى السببب يطمع ال لتبببي  النظبببمي ليممامسببباق المزنيببب  المباسببباي ع الطاعببب   .13

 .2012الثالث ع دام  ائ  لينشمع نمان اأمدنع 

ع منشبب ماق أكاديميبب   لببىاأنتببم تببالح مبمببدع نببب   طببام نظببمي نببال ليممالعبب ع الطاعبب   .14

 .2004طماايسع  –الدماساق العييا 

ممزدكاي مهم تأط يح س م مم جساو ميمث نو ا:م
أبمببد نببدنان العممبب طمع أثببم مباسببا  ا سبب دام  نيببى  قبباميم اتابب غ المببالم عببم الشببمكاق  .1

التببناني  المسبباهم  العامبب  اأمدنيبب  المدملبب  اا تبب  نمببانع مسببال  مالسبب يم غيببم منشبب م ع 

 .2013مع  الشمة اأ سطع نمانع اأمدنع لا

باسبببام ا   يبببامي عبببم الشبببمكاق التبببناني  الييايببب ع  سبببماني  سبببالل الشبببز امع اتعتببباح الم .2

 .2005مسال  مالس يم غيم منش م ع أكاديمي  الدماساق العيياع طماايسع 

عببببم  نببببن ال كببببالي   ا ل لامبببباق الايئيبببب  اتعتبببباحقيبببباس     مكانيبببب ال زببببامم نثمببببان الكشببببمع  .3

الشببمكاق التببناني  الييايبب ع مسببال  مالسبب يم غيببم منشبب م ع أكاديميبب  الييايبب  ليدماسبباق العييبباع 

 .2006طماايسع 
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 يببببباد مبمبببببد نببببب د ع قيببببباس ال كبببببالي  ا ل مانيببببب   مبببببدى مسببببباهم زا عبببببم  بقيبببببة المعاهيببببب   .4

 .2008ا ل ماني ع مسال  مالس يم غيم منش م ع لامع  الشمة اأ سط ليدماساق العيياع 

اشببيم أبمببد التببغيم غمببيعع  قيببيل اأدا، الايئببم  ا ل مببانم ليشببمكاق التببناني  الييايبب ع  .5

 .2007طماايسع  –مسال  مالس يم غيم منش م ع أكاديمي  الدماساق العييا 

نن المسؤ لي  ا ل ماني  عم  قاديم الشمكاق  اتعتاحبامد أبمد تالح أا سمم ع مع قاق  .6

 .2009منش م ع اللامع  اتس مي ع غل ع كيي  ال لام ع  المساهم ع مسال  مالس يم غيم

الايئبمع مسبال   اتعتباحبسن مسع د نثمبانع م قب  المباسباين عبم قطباص البنلط الييابم مبن  .7

 .2011مالس يم غيم منش م ع أكاديمي  الدماساق العيياع طماايسع 

غيببم منشبب م ع بسببين ناببدالليي  آ  غببل يع المشبباك  المباسببا  المعاتببم ع مسببال  مالسبب يم  .8

 .2010اأكاديمي  العماي  عم الدنمامكع 

 البببد نيبببم الشبببائامع القيببباس المباسبببام لبببألدا، ا ل مبببانم ليمشبببم ناق التبببناني ع مسبببال   .9

 .2006مالس يم غيم منش م ع أكاديمي  اليياي  ليدماساق العيياع طماايسع 

اق   ال بداق ا ق تادي  عم الق ائل المالي  ليشمك اتعتاح ييل  نادالس ل  ييل ع مس  ى  .10

 .2007طماايسع  –المميك ع مسال  مالس يم غيم منش م ع أكاديمي  الدماساق العييا 

العييبباع  اتدام سببالل مل بباح نمببمان نبب لع مبببدداق ال  لببه نببب  ال  طببيط ا سبب ما يلم لببدى  .11

 .2015مسال  مالس يم غيم منش م ع اأكاديمي  اليياي ع متما  ع 

ياطبب ع مببدى ال ببلال الشببمكاق التببناني  المسبباهم  العاميبب  عببم قطبباص نببل  سببائد نايبب  سببييل غ .12

( ال ا  االمم يكاق  المتانع  المعبداقع مسبال  16ا طاية متادم المباسا  الد لم مقل  

 .2008عيسطينع  –مالس يم غيم منش م ع اللامع  اتس مي  غل  
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مانيبب  لي بببداق ا ق تببادي  نببن معي مبباق المسببؤ لي  ا ل  اتعتبباحسببعاد العماببم الكيكيببمع  .13

عم الق ائل المالي  المنش م ع مسال  مالس يم غيم منش م ع ا كاديمي  الييايب  ليدماسباق العييباع 

2001. 

المباسببببام عببببم دنببببل نظببببال المقاابببب   المسببببا،ل  عببببم  اتعتبببباحناببببدالمنعل نطببببا العيبببب  ع د م  .14

غيببم منشبب م ع لامعبب   الشببمكاق المسبباهم  العامبب  عببم قطبباص غببل ع عيسببطينع مسببال  مالسبب يم

 .2010غل  اتس مي ع 

نادالزادي منت م الد مسميع أهمي  مباسبا  ال كبالي  الايئيب  عبم  بسبين لب د  المعي مباق  .15

ع الك يببقع اأنمببا المباسبباي ع مسببال  مالسبب يم غيببم منشبب م ع لامعبب  الشببمة اأ سببطع كييبب  

2011. 

ننزبباع مسببال  مالسبب يم غيبببم  اتعتبباحنببدين نيسببى امبمببدع  اقببع المسببؤ لي  ا ل مانيببب     .16

 .2010منش م ع اأكاديمي  اليياي ع طماايسع 

نيبببم اشبببيم مبمبببد البببلينع مبببدى  ببب اعم الم طياببباق ال اتببب  لإلعتببباح الايئبببم عبببم الشبببمكاق  .17

التناني  األناي  العامي  عم لياياع اأكاديمي  اليياي  ليدماساق العيياع مسال  مالسب يم غيبم 

 .2013منش م ع 

مبببد مليبببةع مبببدى  ببب اعم الم طياببباق ال اتببب  لإلعتببباح الايئبببم عبببم الشبببمكاق نيبببم اشبببيم مب .18

التببببناني  األنايبببب  العاميبببب  عببببم ليايبببباع مسببببال  مالسبببب يم غيببببم منشبببب م ع اأكاديميبببب  الييايبببب  

 .2013ليدماساق العيياع طماايسع 

الايئبببم ليشبببمكاق مبببن  لزببب  نظبببم مبببديمي  اتعتببباحنيبببم مل ببباح قمقبببدع المسبببؤ لي  الايئيببب     .19

ق التبببببناني  الييايببببب ع مسبببببال  مالسببببب يم غيبببببم منشببببب م ع أكاديميببببب  الدماسببببباق العييببببباع الشبببببمكا

 .2010طماايسع 
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الايئبببم  اتعتببباحنمبببم  مبمبببد  مبببيس مبمبببدع أثبببم  لعيببب  ب كمببب  الشبببمكاق نيبببى مسببب  ى  .20

ا   يبببامي مبببع دماسببب   طايقيببب  نيبببى اعبببع الشبببمكاق المقيبببد  االا متببب  المتبببمي ع مسببببال  

 .2010اتسكندمي ع  مالس يم غيم منش م ع لامع 

عاطمببب  المابببم ك اق يبببدمع الع امببب  الملسبببم  ليللببب   ابببين ال شبببميعاق القان نيببب   ال اقبببع العيمبببم  .21

 طماايس. –ليمسؤ لي  الايئي  ليشمكاق التناني  اليياي ع اأكاديمي  اليياي  ليدماساق العييا 

ي ببببببداق ع بببببم الماببببم ك سبببببمز دع د م المباسببببا  عبببببم قيبببباس  نبببببمع اأدا، ا ل مببببانم ل .22

 .2003التناني ع مسال  مالس يم غيم منش م ع كيي  غميانع 

نبببن انببب د  اتعتببباحعزبببد مانبببم اللبمبببا،ع مبببدى ال بببلال الشبببمكاق المسببباهم  العامببب  الك ي يببب  ا .23

مباسا  المسؤ لي  ا ل ماني ع مسبال  مالسب يم غيبم منشب م ع لامعب  الشبمة اأ سبطع كييب  

 .2012ع اأنما 

اح المباسبام عبم ظب    سبيع المبنزج المباسبام ليشبم  المباسبا  لعيام هبان   يب ع اتعتب .24

 .2009ا ل ماني ع مسال  مالس يم غيم منش م ع اأكاديمي  العماي  عم الدنمامكع اغدادع 

المباسام  ل د  ال قاميم  اتعتاحمالد  سماني  اا بمالع أثم  طاية ق اند الب كم  نيى  .25

 .2009للامع  اتس مي ع غل ع المالي ع مسال  مالس يم غيم منش م ع ا

 أسباسمالد  مساند  نكاش  مساندع نم ذج مق مح لقياس  كالي  الل د  من  ب   طايبة نيبى  .26

 .2013النشاطع مسال  مالس يم غيم منش م ع أكاديمي  الدماساق ليعي ل اتدامي ع اتسكندمي ع 

مسبال  مالسب يم غيبم  ننزباع اتعتباحمبمد ان نيسى امبمدع  اقع المسؤ لي  ا ل مانيب     .27

 .2010منش م ع أكاديمي  الدماساق العيياع طماايسع 
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 طايبببة المباسبببا  نبببن المسبببؤ لي  ا ل مانيببب  مبببن قاببب    مكانيببب مبمبببد سبببالل الي لببب ع مبببدى  .28

الشبببمكاق المسببباهم  العامببب ع مسبببال  مالسببب يم غيبببم منشببب م ع اللامعببب  اتسببب مي ع عيسبببطينع 

2009. 

قع اتعتبباح المباسببام نببن المسببؤ لي  ا ل مانيبب  عببم منببى لطلببم ايطببامع منببى  الببد عمبببا .29

 .2012المتام  اتس مي ع مسال  مالس يم غيم منش م ع الللائمع 

ننزببببا عبببم القببب ائل الماليبببب   اتعتببباحمزبببا اق العايبببديع القيببباس المباسببببام لي كبببالي  الايئببب     .30

كييب  ا ق تبادع ل بسين اأدا، الايئمع أطم ب  دك  ماه غيم منشب م ع لامعب  مبمبدع اسبكم ع 

 .2014الللائمع 

نضبا  مبمبد متببطلم بنيب ع المباسببا  نبن المسببؤ لي  ا ل مانيب  عببم المتبام  ال لاميبب   .31

 .2009اليياي ع مسال  مالس يم غيم منش م ع اأكاديمي  اليياي ع 

ايقايبببدع الللائبببمع  نببب ا ع المسبببؤ لي  ا ل مانيببب  ليمؤسسببب   المببب امد الاشبببمي ع لامعببب  ااببب اكم .32

 سال  مالس يم غيم منش م .ع م 2010

نبببن معي مببباق المسبببؤ لي  ا ل مانيببب  عبببم ال قببباميم  اتعتببباحنببب مي نيبببم مبمبببد قطببباطمع  .33

السن ي  ليمتام  ال لامي  العامي  عبم ليايباع مسبال  مالسب يم غيبم منشب م ع أكاديميب  الييايب  

 .2012ليدماساق العيياع طماايسع 

المسببببؤ لي  ا ل مانيبببب   أنشببببط لي كببببالي   ن عببببان بامببببد مبمببببد العييمببببانع القيبببباس المباسببببام .34

 .2010ننزا عم الق ائل المالي  ال  امي ع أطم ب  دك  ماهع لامع  دمشةع  اتعتاح  

ي سبب  اشبببيم مبمبببد النبباك صع المباسبببا  نبببن المسبببؤ لي  ا ل مانيبب ع مسبببال  مالسببب يم غيبببم  .35

 .2009منش م ع اأكاديمي  اليياي  ليدماساق العيياع 
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متميمزدي و تث زث ا:ممزمؤام م
أبمد ساسم ندلم  اماهيل القاضمع المسؤ لي  ا ل ماني  لينا ك العامي  عم متم كشبمكاق  .1

مساهم  متمي ع ابث مقدل ليممكل المديمين المتميع ب   م ض ص المسبؤ لي  ا ل مانيب  

 .2010ليشمكاقع 

اشبم ع لمليبس اتدام ع اأمل الم بد ع مليس  دام  امنامج اأمل الم بد ع الد م  ا سب ثنائي  الع .2

 .2012المن دى الايئم ال لامي العالممع 

المليبببس ا ق تبببادي  ا ل مبببانم لألمبببل الم ببببد ع البببد م  ال امسببب   اأماعببب نع للنببب  ال ابببما،  .3

 .2013المزني  االمباسا  الايئي  ا ق تادي ع 

اأنمببا   ببديمم نادالبميببدع بمبب ده ناببداليطي ع معبباييم قيبباس اأدا، ا ل مببانم لمنظمبباق  .4

ا لببببباه أتببببببا  المتبببببالحع المي قبببببى البببببد لم الثالبببببث بببببب   منظمببببباق اأنمبببببا   المسبببببؤ لي  

 .2012ا ل ماني ع لامع  اشامع الللائمع 

 يي   اماهيل مل  البمدانمع ال بدياق ال م   اله قياس ال كبالي  الايئب ع مي قبى اعنب ان نمب   .5

ياق اأدا، الايئببمع لامعبب   مقيببب ع المؤسسبباق  ا ق تببادياق اببين  بقيببة اأدا، المببالم   بببد

 .2011الللائمع 

سعد ن مزدي الساقمع نادالناتم ن مع مباسا  المسؤ لي  ا ل ماني   اقبع المبؤ مم العمابم  .6

ع ليعي ل اتدامي ع  شمين الثانمع القاهم ع اأنما ع المنظم  العماي  لمنظماق اتدام اأ   عم 

2005. 

انييبببب  مباسببببا  المسبببببؤ لي  ا ل مانيبببب  عببببم منظمببببباق نلييبببب  مبمببببدع شببببنينم نابببببدالمبيلع ع .7

اأنمببا ع ملبباهيل  أسببسع المي قببى الببد لم الثالببث لمنظمبباق اأنمببا   المسببؤ لي  ا ل مانيبب ع 

 .2012لامع  اشامع الللائمع 
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 القياس لمباسا  المسؤ لي  ا ل ماني  المي قبى البد لم اأ   بب   النظبال  اتعتاحنمام ع طمة  .8

 .2010يد عم ظ  معاييم المباسا  الد لي ع لامع  قاتدي مااحع الللائمع المباسامع اللد

كمببببا  مبمببببد منتبببب ميع لبببب دي مبمببببد ممببببليع ممالعبببب  الايئيبببب  كلبببببد م طيابببباق المؤسسبببب   .9

المس دام    بقية ال نمي  المس دام ع المؤ مم الد لم  ال نمي  المس دام   كلا،  المس  دمين 

 .2008ااسع اتطي ع الللائمع ليم امد الم اب (ع لامع  عمباق ن

مببببببامس كببببببميل العببببببانمع د م المعي مبببببباق المباسبببببباي  عببببببم قيبببببباس   قيببببببيل اأدا، ا ل مببببببانم  .10

عببم  اأنمببا ليمؤسسبباق التببناني ع المببؤ مم العيمببم المااببعع الميبباد  اتاببداص "ا سبب ما يلياق 

اتداميببب   م لزببب   بديبببد الع لمببب "ع دماسببب   طايبببة عبببم الاببببمينع لامعببب  قبببالدعنع كييببب  العيببب ل

 .2005 المالي ع 

مسع د دما سبمع ضبي  هللا مبمبد الزباديع لهب انم مضباع المي قبى الب طنم بب    اقبع  أعباة  .11

النظبال المباسببام المبالم عببم المؤسسباق التببغيم   الم  سبط  عببم الللائبمع ننبب ان المدا يبب ع 

باسبببام  اقبببع مباسبببا  ال كبببالي  الايئببب  ليمؤسسببباق التبببغيم   الم  سبببط  عبببم ظببب  النظبببال الم

 .2013المالمع لامع  ال اديع كيي  العي ل ا ق تادي   ال لامي   ني ل الايئ ع الللائمع 

مؤ مم اأغذيب  العبالممع البد م  الثامنب   الث ثب نع ال قميبم السبن ي ليمليبس ال نليبذي لامنبامج  .12

اأغذيبببب  العببببالمم المقببببدل مببببن المليببببس ا ق تببببادي  ا ل مببببانم  مليببببس منظمبببب  اأغذيبببب  

 .2013مان ع م ماع  الل 

مببببؤ مم اأمببببل الم بببببد  لي لببببام   ال نميبببب ع كشبببب  الايانبببباق الم عيقبببب  ا ببببلثيم الشببببمكاق نيببببى  .13

 ع2004المل معع  ا  لاهاق  القضايا الماهن ( اأمل الم بد ع ني ي مك  لني ع 
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 اتعتبببباحي سبببب  ا  ي ببببا ع المسببببؤ لي  ا ل مانيبببب  ليشببببمكاق عببببم ظبببب  المباسببببا  ا ل مانيبببب   .14

ع المببب م ال ببامس معبباييم قيبباس اأدا، ا ل مببانم لمنظمبباق اأنمببا   لبباه أتبببا  المباسببام

 .2012المتالح كيي  العي ل ا ق تادي   ال لامي   ني ل ال يسيمع لامع  اأغ اطع 

م محع ا:ممزمجالتميمزمنشي مت
( عبببم ملبببا  ABCالنشببباط   أسببباسيبببد ع نمببب ذج مق بببمح ل طايبببة نظبببال ال كيلببب  نيبببى م ابببماهيل  .1

ع العببدد 21ؤ لي  ا ل مانيب ع مليبب  لامعب  دمشببة ليعيب ل ا ق تبادي   القان نيبب ع المليبد المسب

 .2005الثانمع 

ا ل مانيبب   طمائببة  نشببط ألهببم ي سبب  الشببكميع أسببس القيبباس المباسببام ل كببالي  منبباعع اأ .2

يعيب ل ا ق تبادع مليب  اللبمي ل اتدام ننزا عم ال قاميم المالي ع لامع  الك ع ع كييب   اتعتاح

 .2012ع السن  الثامن ع 22ا ق تادي   اتدامي ع العدد 

العامبب  مليبب  ال اسببع  الث ثبب نع العببدد  اتدام السببيد أبمببد السببقاع ممالعبب  اأدا، الايئببمع مليبب   .3

 .1999الثانمع السع دي ع 

 الزببادي مبمببد السبببيميع نببب  ليبباد  نطبباة المقاابب  الدا ييبب   الببد م الم  قببع ليممالببع الببدا يمع .4

 .2008ع 8كيي  المباسا  غميانع لياياع العدد  اأنما ملي  دماساق عم الما    

الكامب  نبن المشب قاق الماليب  كلببد أد اق ا سب ثمام  اتعتاحاااان  اماهيل نيي ي اللا ميع  .5

 ا ق تبادع مليب   كميبق  اتدام  أثمه نيى ثق  ال عام ق مع الشمكاقع لامعب   كميبقع كييب  

 .2012ع العدد 8ي   ا ق تادي ع الملي  ليعي ل اتدام 

المباسبامع ليمسبؤ لي  ا ل مانيب   اتعتباحسع د لايد مشك مع نيبى نعبيل لاسبلع القيباس    .6

عبببم ال بببببداق ا ق تبببادي ع لامعبببب  المثناببببم ليعيببب ل اتداميبببب   الماليبببب ع مليببب  المثنببببى ليعيبببب ل 

 .2011ع 1ع العدد 1اتدامي   ا ق تادي ع المليد 
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النعيمبببانع عبببامس لميببب  التببب عمع د م مباسبببا  المسبببؤ لي  ا ل مانيببب   مبببدى سبببعيد م يبببد  .7

 طايقزا نيى قطاص الان ك ال لامي  عم اأمدنع ملي  كيي  اغداد ليعي ل ا ق تادي  اللامعب ع 

 .2011ع 28ندد 

المباسبام نبن المسبؤ لي  ا ل مانيب  عبم القب ائل الماليب ع  اتعتباحطه أبمد بسبين أمدينبمع  .8

 .2006ع 28نمي  الماعدينع لامع  الم ت  كيي  ا ق تادع العدد ملي  ال 

طه نيي ي ناتمع هيثل هاشل ال لبا ع أهميب  القيباس المباسبام لي كبالي  الايئيب   د مهبا عبم  .9

 ا ق تببادع السببن  ال امسبب   اتدام  لعيبب  لبب د  المعي مبباق المباسبباي    ببباد القببماماقع مليبب  

 .2012ع 92د  الث ث نع لامع  الم ت ع العد

نابببدالملاة قاسبببل الشبببباد ع القيببباس المباسبببام ل كبببالي  اأدا، الايئبببم لألسبببمد    لثيمهبببا عبببم  .10

قدم زا ال ناعسي  عم ملا  الل د ع ملي  لامع  دمشة ليعي ل ا ق تبادي   القان نيب ع المليب  

 .2010ع العدد اأ  ع 26

عل الضبببمياي  لمكاعبببب   يببب ث نابببدالمنعلع مبمبببد بيمبببم مبمبببدع البببب انابببدالمنعل ابببن  ابببماهيل  .11

 .2002الايئ ع ملي  الاب ث المباساي ع المليد السادسع العدد اأ  ع 

نمببم  اببماهيل بسببينع اسبب قاا  عكببم  القببان ن ا ل مببانم عببم القببان ن اليياببمع مليبب  الدماسبباق  .12

 .2001العيياع العدد ال اسعع 

لمباسبببباي ع لامعبببب  نببببن المعي مبببباق ا اتعتبببباحع أهميبببب   لبببب د  نبببب ع هللا لعلببببم البسببببين .13

 .2012ع 2ع العدد 12الس دان ليعي ل  ال كن ل لياع ملي  العي ل  الثقاع ع المليد 

لزببباد قبببماقي ع أهميببب  ال كبببالي   ععمع بسبببن عيبببيح مليبببح القطابببين  عبببامس لميببب  بسبببين التببب .14

الايئبببم عبببم  مشبببيد القبببماماق اتداميببب  عبببم الشبببمكاق التبببناني  المسببباهم  العامببب   اتعتببباح  
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لامعب  اتسبما،  –ملي  كيي  اغداد ليعي ل ا ق تادي  اللامعب   –ا مت  نمان  المدمل  عم

 .2012ع 29ال ات ع نمانع ندد 

نببن نناتببم المسببؤ لي  ا ل مانيبب   اتعتبباحمبمببد سببعد اللببمحع ميبباع مبمببد الزنببدا يع مببدى  .15

 .2011ع 2ع العدد7ليشمكاق المساهم  العام ع الملي  اأمدني  عم اتدام ع الملي  

المباسام عم قماماق  اتعتاحبمد مليد سييلع مبمد معية نثامنهع اأهمي  النساي  لان د م .16

 .2006اتقماع المتمعمع لامع  نمان العماي  ليدماساق العيياع نمان اأمدنع 

الم الزبببببب   سببببببي  مببببببي د ملبببببب   شببببببميي ع  دماك   طايببببببة الممالببببببع ال بببببباملم عببببببم ليايببببببا اأ .17

 .2014ع ي لي  3ع الملي  16لعدد ا ل ماني ع الملي  اللامع ع ا

هالببب  نابببدالنام نابببدالل احع القيببباس المباسبببام أثبببم ممامسببباق المسبببؤ لي  ا ل مانيببب  نيبببى  .18

اأدا، المبببالم ليشبببمكاق عبببم ضببب ، مابببادئ ب كمببب  الشبببمكاقع كييببب  ال لبببام ع لامعببب  القببباهم ع 

 .2010ع ملي  المباسا   ال لمينع 176العدد 

عبببببم المباسبببببا  نبببببن المسبببببؤ لي   اتعتببببباحالقيببببباس    ي سببببب  مبمبببببد لماببببب صع مبببببدى  طايبببببة .19

اص غبببل ع مليببب  اللامعببب  اتسببب مي ع  سيسبببي  طبببا ل مانيببب  ابببالق ائل الماليببب  عبببم الشبببمكاق اق
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منميذجميبف مزإل ب امعنممألدملممالجام ع (م1جدي م ع م)
مابي مأبي 

 م  صممزعم .
م   شغ  مماكل قيادي  مالالق الممأ م.عمت  نم  لديد  500  عيم   لى المنشل أدى   سع 

مممز ع حةممزحوموة.
 .اتن اجمالا  الز ا، يعانم من الغالاق التادم  نن  .المنشل ا شغي  منطق   المنشل قامق 

مممزاف ع ممعممزمجامع.
% من 2امناي  العاميين  المنشل  مث  مساهم  

 النلقاق.
ممالا  السكن اب لم ناللًا نن  ياي  مطال  العاميين.

مموةممزمساهلك.حم 
المقاا  نيى   لىكام  من لا زا  المنشل   ضاص 

م.الم تلاق المبدد  من هيئ  الم اتلاق المقاييس
 عبببانم مبببن  طببب يم منيببببه امبببا يناسببب   المنشبببل مبببا لا  

ماب يالاق المل مع.

م(Smfc(منميذجم)2جدي م ع م)
مابي مأبي 

م  صممزعم زة: .1
 1000 م بب  نيببى   سببع الشببمك   بب عيم ببب الم 

 .1963عمت  نم  لديد  منذ سن  
ممز ع حةممزحوموة: .2

 ببببل  مكيبببب  ألزببببل  معاللبببب  ميبببباه التببببم  عببببم 
 $.350000ن عمام من هذا العال ايغق 

ممج  ممزمضمينممالجام ع : .3
قامق اللمعياق ال عا ني  لإلسبكان ال بم  سباهل 

 147$ اانشبببببا، 163000عيزبببببا الشبببببمك  امايبببببغ 
  بد  سكاني .

ممج  مادمةممزمساهلكون: .4
كلببا،  أدا،   لببىأدق اببمامج المقاابب  نيببى اللبب د  

 المن ج.

 
  لببى لا  ال غيببم عببم المسبب  ياق ال ظيليبب  يببؤدي 
 اعع المشاك  عم العديد من عم ص الشمك .

 
 لالببببق مشببببكي  البببب  ي  مببببن اعببببع الم اسبببب  

الميبباه قائمبب   لببامي الابببث  أناايبب النا لبب  مببن 
 نن بيزا.

، مسببببباكن الابببببمامج ال بببببم  قببببب ل ازبببببا الشبببببمك  لانبببببا
لمبببد دي الببد   غيببم ععالبب  ادملبب  كاعيبب  االنسببا  

 لي قق المس نلذ  الماالغ ال م  ل أنلاقزا.
 

مببببن الم  قببببع تببببد م قببببان ن الببببمع مسبببب  ياق 
لبببببببب د   أدا، ليمنبببببببب ج أنيببببببببى مببببببببن المسبببببببب  ياق 

 الم ل د  باليًا.
 



 

م((EGFAنميذجم(م3جدي م ع م)

ممزبن ع :ممألمن

ممبد ممزحيمدث
ممزحيمدث

م  ح التممزي 
ممعد مشد ممزح دثممعد ممزاك م 

2003 2004 2003 2004 2003 2004 

 3 8 2826 4822 82 76 اس  دال اللبل

 - - 59 60 11 10 اس  دال الغال
 1 - 875 404 30 14 اس  دال مياه الابام
 4 8 1622 2165 51 39 الم  سط العال

ماي و ممألعلو ت:

ممزمسايقممزي وف 
علو تم   ن تماي و ممأل  

م1مسنةم2003مسنة
 % مزع ملونمإجم ز منم العدد % مزع ملونمإجم ز منمممزعدد

 1.5 21 1.5 20 اتداميين

 4.1 30 4.2 27 المزنيين  اللنيين

 8.2 84 8.1 70 الك ا 

 8.3 381 7.3 369 المزم 

 12.4 363 12.2 303 غيم المزم  

 7.9 778 7.3 689 لمالمات

م وة:مزمس هم تممزاو

محو ن
 مزمس هم تممزاو وةمإجم ز 

 2004 سنة 2003 سنة

 356046 289999 قيم  المساهماق االد  م  لمالم

 40.6 %1.4 النسا  المئ ي  من الماح اعد الضميا 

 2.6 1.6 نتي  ك  سزل االسنق

 %40م- نسا  الم لص نيى المؤسساق التبي 

 %19م- نسا  الم لص نيى المؤسساق العيمي 

 %41م- نسا  الم لص نيى المؤسساق البضامي 



 

ممزمع ش ت:

محو نمز
 مزمع ش تممزسنيوةم)أز مديال (مإجم ز 

 2004 سنة 2003 سنة

 155.6 519.7 المسدد لنقاااق العما 

 773.5 040.4 المسدد للزاق أ مى

 928.11م559.11 لمالمات

ممج التمأا ق:
 أضمامالمم اط  ااس  دال الابام   ضع ليمقاا  من قا  الشمك  لمنع أي   ز ل الشمك  االشؤ ن الايئي ع عالعميياق

 االايئ ع كما   اع الشمك  امامج لضمان أمان اس  دال المنالل اما ي مشى مع المعد ق المطي ا .
 

 :2005اأهدا  الممغ    بقيقزا عم سن  

 %.10التنانم  اأمنلياد  النسا  العام  عم ملا   -

 %.8 ظي  اأقيياق لياد  نسا    -

 د  م. 400000  لىلياد  قيم  المساهماق ال يمي  ب ى  ت   -

 

م)ح س (مBASFنميذجم(م4جدي م ع م)

مش كةمح س  مجموعة باسفمح زمولينمم  ك
م1995م1996 1995 1996

 4053.4 4090.0 8404.4 8718.4 األ م  المم ااق

المساهماق عم ال لميناق ا ل ماني  
 شاق  المسانداقنلقاق المعا

2306.5 2414.1 1106.8 1255.9 

(764.5) مس قطع المعاشاق

11024.9
 (961.3)

10818.4
 

(420.9)

5196.8
 

(579.3)

5309.3
 

 
  



 

ممزش ك تممزماحد مجغمو ام الشركات المتحدة كليا  ممجميعةمح س 
م1995م1996 1995 1996

 2785 2.714 79.619 78.510 أ ماا

 (2518) (2448) (62.511) (61.480) انيامس قطع ألم

 - 7 (15.758)م14.876 يكا الشمالي أمم 

 - - 7.084 6.681 يكا اللن اي أمم 

 740 1012 3.069 4.140 آسيا  الااسيليكم  أعميقيا

 104.207
 

105.557
 

3733
 

3525
 

 133 133 2.901 2.785 يس قطع نق د ال دمي 

 
 1995م1996مش كةمح س 

 19.350 19.113 العاميين االسان 

 23.002 22.791 م ا   العاميين

2.082 الم دماين

43.988
 

2.195

44.547
 

 

م(Linowes(منميذجمزينوغم)5جدي م ع م)
ممزعالع تممعممزن ح   
ماحسون ت: .أم   
  XX 1. . امامج  دمي  ليعاميين ذ ي ا ب يالاق ال ات 
  XX 2.  عييمي .المساهم  عم المؤسساق ال 
  XX 3. اسا  امامج   ظي  اأقيياق. ضاعي د مان ال كالي  ات 
 XX XX 4.  .كيل  مدامس البضان  لألطلا  العاميين  
 XX  .ممجمي ممزاحسون ت
 :ض م وط اممأل .     
 (.األزل  للي   مكي  ألزل  س م  لديد  نيى المكائن القاطع   كيل     
XX   ب   ممزاحسون تم  معم ممزن ح. 
 مزعالعةممعممزحومة.   
ممزاحسون ت: .أم   
  XX 1. . كيل  اس ت ح   س ي  م اقع النلاياق القديم  نيى أماضم الشمك 
  XX 2. .كيل   مكي  ألزل  السيطم  نيى ال ي ث نيى مدا ن المتنع 
  XX 3.   الم يلاق السام  من المماب  النزائي .  لال كيل 
 XX  ممجمي ممزاحسون ت



 

 : م ضوط اممأل .     
  XX 1. . ال كالي  ال م كانق س ظزم ل س ي  م اقع المنلل المس  دم  هذه السن 

  XX 2.  ال نقي  ل بييد السبم ل السبائي  ال بم  بل طمبزبا عبم  أل ال كالي  المقدم  ل مكي  مم
 الملامي.

 XX  م.ض م مجمي ممأل
XX   . تاعم العلم عم العميياق الايئي  عم السن 
ماج:مزعالعةممعممزمن   
ممزاحسون ت: .أم   
  XX 1. . ما   نائ  المئيس      دم  عم هيئ  س م  المن لاق البك مي 
  XX 2. . كيل   ب   دهاناق  الي  من المتا  مقاا   يك ال م  ب  ي نيى المتا 
 XX  .ممجمي ممزاحسون ت
 :ض م وط اممأل .     
 XX  المن لاق.  لى ض   ألزل  الس م  المطي ا  من قا  مليس الس م   ال م لل 
XX   مزلسنة.مم نا جب   ممزاحسون تم  معملو تم
XX    ا ق تادي ليسن  . –ملم ص العلل ا ل مانم 
XX    1ف1يضا  تاعم الم ماكل لي بسيناق ا ل ماني  ا ق تادي  كما هم نييه عم... 
 12ف31الملم ص النزائم ليعميياق ا ق تادي  ا ل ماني  لغاي     

م
م(منميذجم)عال (6جدي م ع م)
 نتي  ال بد  القيم  ننتم ال كيل 

  مأيالا:معن ب ماك زو ممألدملممالجام ع ماج هممزع ملون:م)*(
 مساس كالي  ب اعل  اد ق ا    األم اأ XX XX 
 .كالي  منح  مكاعآق ليعاميين  XX XX 
 .كالي   عا   نلل ليعاميين  XX XX 
 لعمم  كالي  اعثاق البج  ا XX XX 
 كالي  اأدا، ا ل مانم  لاه العاميين  م  سط نتي  اللمد ال ابد سن يًا.  لمالم  XX XX 

  مث نو ا:معن ب ماك زو ممألدملممالجام ع ماج هممزعمالل:م)**(
 .كالي  المقاا  نيى ل د  المن ج  XX XX 
 .كالي   نليذ ضماناق ما اعد الايع  XX XX 
   أمان المن ج. كالي  لياد  دمل XX XX 
 كالي  اأدا، ا ل مانم  لاه العم ،  م  سط نتي  الطن ال ابد سن يًا.  لمالم  XX XX 

  مث زث ا:معن ب ماك زو ممألدملممالجام ع ماج هممزمجامع:م)***(
 . كالي   امناق ليمؤسساق ال عييمي  XX XX 
 . كالي   امناق ليمؤسساق ال يمي   ا ل ماني  XX XX 
 .نام  طمة المل مع  XX XX  كالي  مت   اا



 

 كالي  معالل  التم  لمنع  ي ث المياه  XX XX 

 كالي  منع  ي ث ه ا، المل مع   XX XX 
 كالي  اأدا، ا ل مانم  لاه المل مع  م  سط نتي  اللمد ال ابد سن يًا.  لمالم  XX XX 
 كالي  اأدا، ا ل مانم ليشمك .  لمالم  XX  

م

م(منميذجممزعلوم ت7)مجدي م ع 

م.ع ممةممزدا ممزمعدزةممجام عو ام
 المايغ الايان

 x المايعاق  لمالم

 x :  كيل  المايعاقيطمح

 xxم=ممجم ممز ححممنممزمحوع ت

 x يضا :  يماداق  شغييي   أ مى

 xxم=ممجم ممز ححممزع  

 x :يطمح

 x متامي   دامي   نم مي  

 x متامي  الايع  ال  ليع 

 x   قضايام ت

 x ع ائد  نم  ق انكي  

 xx =ممزدا ممالعاب د ممزسلو 
 x :يطمح

 x متامي  دنل الابث العيمم

 x دنل اللامعاق

 x اتدام متامي  مكاعل  أنضا، مليس 

 xx  س س=ممزدا ممالعاب د ممالجام ع ممأل

 x : المتام  ا ل ماني  يطمح

 x  لاه الايئ 

 x  لاه العاميين 

 x اه المن ج  بماي  المس زيك ل

 x  لاه المل مع المبيم 

 xx =ممز ححممالعاب د ممالجام ع ممزكل معح ممزض وحة

 x : متم   ضميا  الد  يطمح

 xx =ممز ححممالعاب د ممالجام ع ممزكل مزلسنة

 x الم  سط المملح لعدد اأسزل 

 x بت  السزل من تاعم ماح السن 



 

م.31/12ةميمزمعدزةممجام عو ام  محنيدممزموغمنوةممزع م
م31/12مزموغمنوةممزع مةممزمعدزةممجام عو م  م

 المطي ااق القيم  الم ل داق  القيم 
 مطليح تممادميزة:  ميجيدمتممادميزة: 

XXX  نقد  بساااق لامي  مدين XXX  انك دائن 
XXX مدين ن  أمتد  مدين  أ مى XXX دائن ن  أمتد  دائن  أ مى 
XXX قاق ا م لي   ال  لاهل مش  XXX   م ت  ضميا  الد 
XXX  مزميجيدمتممزمادميزةمإجم ز XXX   اأمااححف  س ي   – لام  المالي 
XXX  لام  المالي ف م ي  الم ل ن  م ل داق ضمياي  مؤلي  
XXX  اس ثماماق مالي  م  عم XXX  مزمطليح تممزمادميزةمإجم ز 
XXX مجام عوة:م–ميجيدمتمث حاةممعاب دوةم XXX ج مطليح تمطيولةممأل 
XXX أماضم XXX تند ة العلل  ال عا   ال ع يع 
XXX  م ل داق ثاا   اق تادي XXX   مطي ااق ضمياي  مؤلي 
XXX   م ل داق ثاا   ال ماني XXX  م ت   ع يع نزاي  ال دم 
XXX  اس ز ك م ماكل XXX  ج مزمطليح تمطيولةممألمإجم ز 
XXX زميجيدمتممزث حاةب   مم XXX ح يظممزمس همون 

XXX مش  وعمعودممالنج غ XXX 

مأس المبببببا  المتبببببمح  المك ببببب  ابببببه 
 المبببدع ص كبببامً  اقيمببب  دينبببام أمدنبببم 

 ليسزل ال ابد 
XXX  مشاميع اق تادي XXX اب ياطم  لاامي 
XXX  مشاميع ال ماني XXX اب ياطم ا  يامي 
XXX  مزميجيدمتممزث حاةمإجم ز XXX ب ياطم لم الز  أناا، ايئي ا 
XXX  مزميجيدمتمإجم ز XXX لدل ال غيم الم ماكل عم القيم  الع 
XXX :حس ح تمما  حلة XXX  أمااح مد م 
XXX  تند ة العلل  ال عا XXX مجمي مح يظممزمس همون 

  XXX 
مزمطليحررررررررر تميح ررررررررريظممإجمررررررررر ز 
 مزمس همون

  XXX : بساااق م قااي 
  XXX لعلل  ال عا م ت  تند ة ا 

م

م  



 

م/.31/12يمزاس م ممزمعدزةممجام عو امعنممزسنةممزمناهوةم  مممأل ح اع ممةمايغوعم
 ف12ف31 ال سائم المعدل  ال مانيًا نن السن  المن زي  عم  اأمااحقائم  

مكل مجغم ممزحو ن
  XX المد م  اداي  السن  اأمااح

  XX  عدي ق سن اق سااق  -
  XX لي أمااح السن  البا +
 XX  الم اب  لي  ليع اأمااح=
  XX اب ياطم  لاامي -
  XX اب ياطم ا  يامي -
  XX اب ياطم لم الز  اأناا، الايئي  -
  XX أمااح مق مح   ليعزا -
 XX XX المد م ليعال القادل اأمااح=

 

م/.31/12كش ماحلو ممزعملو تممزج  وةم  مع ممةممزدا ممزمعدزةممجام عو ام  م
م/31/12مزدا ممزمعدزةممجام عو امزلعملو تممزج  وةمعنممزسنةممزمناهوةم  مع ممةم

ممزحو ن
ممز ومةمح زدون  م

مكل مجغم 
مأيالا:ماك زو ممألدملممالجام ع ماج هممزع ملون

  XX  شغي  مع قين
  XX  دماق تبي 
  XX  دماق النق 

  XX لامع المتلا  
  XX س م  العاميين
  XX  دماق اتسكان
  XX  دمي  العاميين

قام    XX  نق ق سلم  اا
  XX   ليع ك    أع ل
  XX مكاعآق ليم ظلين

  XX طاق   ن الي  غيم مس غي 
 XX XX  كالي  اأدا، ا ل مانم  لاه العاميين  لمالم

مث نو ا:ماك زو ممألدملممالجام ع ماج همحم وةممزحومة
  XX منع  ي ث المياه
  XX اي  الايئ م ا   قسل بم



 

  XX م ا   قسل الس م  العام 
  XX مس ل لايدي  الزاشمي  اد   ي ث 

  XX المشامك  اقياس ال ي ث
  XX ال  ي  من النلاياق ال طم 

  XX المادي  ليمم يكاق ضماماأ
م                         XXXاك زو ممألدملممالجام ع ماج همحم وةممزحومةممممإجم ز 

م ا:ماك زو ممألدملممالجام ع ماج همانموةممزمجامعث زث
  XX  امناق نقدي 
  XX  امناق نيني 

  XX  قام  اب لا  ليا ما،
  XX  قام  مماعة ليلمز م 

  XX  قديل الضياع  ليم اطنين
                           XXXاك زو ممألدملممالجام ع ماج همانموةممزمجامعممزمحل ممإجم ز 

مع ا:ماك زو ممألدملممالجام ع ماج همجيد ممزمناجميادمةممزمساهلك مح
  XX دناي    م يج ليمن ج
  XX مك    يقم الشكا ي

  XX تيان  أب اع امج ال اميد
  XX أ ني  ماطن  االمطاط ليمنج

  XX مظ ق ليمن ج
                 XXXاك زو ممألدملممالجام ع ماج همجيد ممزمناجميادمةممزمساهلكممإجم ز 

                                   XXXاك زو ممألدملممالجام ع مزلش كةممإجم ز 

م

م/:31/12مالجام عوةممز  ه  م  ممزموغمنوةممزمعدزةممجام عو ام  ممبي كش ماحلو ممأل

ممزحو ن
ممز ومةمح زدون  م

مكل مجغم 
ممزميجيدمتممزث حاةممزا بةمحانموةممزع ملون

  XXX ق التبي ال دما
  XXX مسلد المتلا 
  XXX الس م  العام 
  XXX ماانم اتسكان

  XXX  سائ  نق 
 XXX ملم ص الم ل داق ال ات  ا نمي  العاميين 

ممزميجيدمتممزث حاةممزا بةمححم وةممزحومة



 

  XXX اتطلا،سياماق 
  XXX ماانم دائم  الايئ 
  XXX مبط   نقي  المياه

 XXX ل داق ال ات  ابماي  الايئ ملم ص الم  
ممزميجيدمتممزث حاةممزا بةمحجيد ممزمناجميحم وةممزمساهلك

  XXX اناي  الم  اماق  ضاط الل د 
  XXX ليمن ج  طلا،مض اق 

 XXX ملم ص الم ل داق ال ات  ال د  المن ج   دم  المس زيك
ممزميجيدمتممزث حاةممزا بةمانموةممزمجامعممزمحل 

 XXX لم ل داق ال ات  ا نمي  المل مع المبيمملم ص ا

 XXX ملم ص الم ل داق الثاا   ا ل ماني  الكيي  ليشمك  نين  الدماس 

م زمنشأ يمزميجيد محممسايو تممزاليثممزحوموةممزفعلوة

مز و حممعن ب ممزاليث
ممزفعل 

مزحدممألعبنم
م1مزمسميامحه

كموةممزاليثم و مميحد ممز و ح
ممزمسميامحه 

 22 3مللفل CO) 72 50الكما ن   أكسيدأ   
 19 لل،فميي ن H2s) 17 10كامي يد الزيدم لين  

 11 3مللفل CO2) 0.71% 0.5%الكما ن   أكسيدثانم 

 CO2) 73% 58%الكاميق   أكسيدثانم 
لل، عم 
 الميي ن

15 
م

منميذجمعحدممزمجود(م8جدي م ع م)

ممالجام ع .م–يمزاس م ممزم ز مممأل ح احس بم
   مك زو ما بةمح زنش طممالعاب د ا  

XX   إو مدمتما بةمح زنش طممالعاب د    متامي   دامي 
XX  ع ائد السنداق  القم ع XX   ملم  الماح 
XX  )اس ز كاق  ايان أ  كش  ممعة  XX  يماد أ ماة مالي  شمكاق  ااع  
XX   سائم أ  متامي  نمضي  XX XX يماد أ ماة مالي  أ مى  
XX  )م تتاق  ايان أ  كش  ممعة XX   يماداق م ن ن  
XX  تاعم الماح XX  تاعم الماح 
XX   ضاعي  اس ز كاق   ضاعي م تتاق ) XX   يماداق     سن  سااق  
XX   م ت  ضمائ XX  مب   من م تتاق أ  اب ياطياق 
XX  ا ق تادي  نشط تاعم الماح المبقة من اأ XX  ا ق تادي  نشط ن اأتاعم الماح المبقة م 
    اك زو ما بةمح زنش طممالجام ع   
     ات  االعاميين: أنشط   
 XX  أت  اس ز ك    



 

XX XX كالي  أ مى     
     ات  اال لان  مع الايئ : أنشط   
 XX  بت  مؤسس  الك يق لي قدل العيمم    
XX XX كالي  أ مى     
XX   يك ات  ابماي  المس ز أنشط    
     ات  االمقاا  نيى ال ي ث أنشط   
 XX   اس ز ك معداق المقاا    
XX XX كالي  أ مى     
XX   ايئي   ات  االسن  البالي  أضمام كالي  ن ج    
XX  غماماق م الل  ق انين  ات  ابماي  الايئ   المل مع    
XX   م ت  ال لاماق ال ماني    
XX   ا ل ماني  نشط  تل  كالي  اأتاعم الماح اعد    
XX   ا ل ماني  نشط تاعم الماح اعد  تل  كالي  اأ   ايئي   ات  اسن اق سااق  أضمام كالي  ن ج 
XX  تاعم الماح القاا  لي  ليع XX   

م/31/12مالجام عوةم  مم–مزموغمنوةممزعميموةممزم زوةم
  أحممزم     مث حاةمأبي    
 XX  مأسه مع دوة .أم       ثمن ال كيل (شزم  المب
  XX )ن ماق  لامي   بق ة ا  ماص  XX   قيم  السزل ا سمي 
  XX أسه ممما غ  .      اس ز ك 
 XX  أماضم  XX   قيم  السزل ا سمي 
     XX  مأس الما  المتدم 
  XX ) ماانم  ثمن ال كيل   XX سزل نادي قيم  السزل 
 XX XX اس ز ك   XX بة نيى المساهمينالمس  
  XX ) آ ق  ثمن ال كيل  XX  تاعم المدع ص 
 XX XX اس ز ك   XX  سزل مم ال  قيم  السزل اأسمي 
 XX  مزماق  قطع غيام    عه   XX المس بة نيى المساهمين 
 تاعم المدع ص  XX  بس  ال ق يل   
  XX سياماق XX   لمي  مأس الما  المدع ص 
 XX XX  ممالحاو طو ت    كاس ز
XX  XX ) مكي  أثاث    عه  ثمن ال كيل   XX  اب ياطم قان نم 
 XX XX اس ز ك  XX  اب ياطم نال 

 نشبببببببببببببط ثاا ببببببببببببب   اتبببببببببببب  ااأ أتبببببببببببب     
 اأمااحاب ياطم  س ي    XX  ا ل ماني 

  XX 
ثاا بب  م تتبب  لملببا  العبباميين  أتبب  

 ن     تدام  XX   ثمن ال كيل (

 XX XX س ز كا  XX  اب ياطياق مأسمالي  أ مى 

  XX 
ثاا ببببب  م تتببببب  ليمقااببببب  نيبببببى  أتببببب  

 ملم ص ا ب ياطاق   XX ال ي ث  ثمن ال يكل (

 XX XX 
 اس ز ك

XX    ملمببب ص بقببب ة المسببباهمين   بقيبببة أماببباح
 الممبي ( اأمااحهذا العال   

  XX 
 نشبببببببببببط ثاا ببببببببببب  م تتببببببببببب  أ أتببببببببببب  

 اب ياطم اس ز ك السنداق   XX ال ماني  أ مى  ثمن ال كيل (

XX XX XX ابي مث حاة    اس ز ك 
XX   سنداق    الثاا   ت  ملم ص اأ 
XX     1900 تدام أ   سن   .1    اس ثماماق عم شمكاق  ااع 



 

 XX  ) أسزل  ثمن ال كيل  XX    نبببدد السبببنداق قيمببب  السبببند ا سبببمي  الائبببد
 السند –%  س بة السداد ا اقع 

 XX    ع  بساااق لامي قم XX XX   سند ا اقع –اس ز ك ندد 
XX    1900 تدام ثان سن   .2    ملم ص ا س ثماماق عم شمكاق  ااع 

 م دا ل  أت     
XX XX   %  نببدد السببنداق قيمبب  السببند ا سببمي  الائببد

 ليسند – س بة السداد ا اقع 
 سند ا اقع  –اس ز ك ندد   XX XX اضان    
  XX اماق   XX  ل قم ع ط يي  اأ 
  XX  اضان   بق ال شغي  XX  ات  ل قم ع ط يي  اأ  
  XX  ال ماني  لنشط ا    اضان   ام 
مملم ص ال ت ل الثاا     XX مدين ن   
  XX  ، نم XX    مطي ااق لشمك   ااع 
  XX ت ل م دا ل     أ ماة قاع  
  XX  م ت  دي ن معد م  XX  لدائن بساااق الان ك ا 
 XX XX مدين ن م  يل ن XX   دائن ن 
  XX ) اس ثماماق  ثمن ال كيل  XX XX م مد ن 
 XX XX  اب ياطم ها ط أسعام  XX XX  أ ماة دعع 
  XX نقدي  االتند ة  XX  دائن ن م  يل ن 
XX XX XX نقدي  االان ك XX     ملم ص ال ت ل الم دا ل 
  XX ممابب ت    الم دا ل  ت  ملم ص اأ
 ليضمائ   XX ميهموةميأ بد ممدونةمأا قمأبي    
  XX متامي  ال لسيس  XX  ليط امي 
  XX متامي  اتتدام  XX   لي لديداق 
  XX متامي  أ مى  XX   ل ع يع الم ظلين  العما 
 XX XX مب   من ماالغ مدع ن  من المساهمين  XX    لمقااي  ال لاماق ال ماني 
  XX مي  بمي   ن ني متا XX    ملم ص الم تتاق 
 XX XX أ بد مدممنةمأا ق    اس ز ك 
XX   ال همي  ت  متامي  اأ  XX   متم عاق مس بق 
     XX   ك ا ناق لل  تم 

   
 

 XX    غمامبببببباق قبببببب انين  اتبببببب  ابمايبببببب  الايئبببببب
  المل مع مس بق 

 يمزاس م ممأل ح احس ح تم       
     XX   ب  من العال الماضم متيد مم 

   
  XX    اأمابببباحأمابببباح هببببذا العببببال طاعببببا  لبسببببا 

  ال سائم
 مق مح   ليعه كاآل م:       
      XX ل ب ياطم القان نم 
      XX ل ب ياطم العال 
      XX مؤسس  الك يق لي قدل العيمم 
      XX لي  ليع نيى المساهمين 
      XX  اتدام مكاعل  أنضا، مليس 
      XX  لي مبي  ليعال المقا 
XX    بساااق نظامي XX    بساااق نظامي 

 



 

ممزفض منميذج(م9جدي م ع م)
    XX ملم ص الملايا

   XX  :ضماماأ
اسببب عمالزا عبببم  المنشببل  كيلبب  مببب اد ال عائبب   ال غييببب  ال ببم كبببان يلبب  نيبببى 

 ال عائ    غيي  من لا زا.
XX    

     ل م ي ل منبزا ليمس زيكين     السن   كيل  الضماناق ا
    XX أ مى أضمام

    XX ضمامملم ص اأ
   XX  ال ات  ابماي  المس زيك نشط ملم ص  كالي  اأ

  XX   ال ات  االمقاا  نيى ال ي ث  بماي  الايئ   نشط  كالي  اأ
     الملايا:

      منشل ال كيل  اس ت ح  اس لماص أمع الم يلاق ال ات  ا
    XX اتن اج كيل  اس اعاد الم اد السام  من نميياق 

    XX ملايا أ مى
    XX ملم ص الملايا

     :ضماماأ
     اتن اجالناشئ  من م يلاق  ضمام كيل  اأ

    XX  كيل  معالل  ال ي ث عم المياه
    XX أ مى أضمام

    XX ضمامملم ص اأ
   XX  ال ات  االمقاا  نيى ال ي ث  بماي  الايئ  شط نملم ص  كالي  اأ
  XX   المسؤ لي  ا ل ماني  أنشط ملم ص  كالي  

 XX    ا ل مانم القاا  لي  ليع  –تاعم اللائع  العلل ا ق تادي 
 XX     الممبي  الثالث ( 

م/31/12مالجام عوةم  مم–كش ممزعملو تممزج  وةممالعاب دوةم
ل( ا ق تبببادي المنقببب   مبببن الممبيببب  الثانيببب   اعبببد اسببب اعاد اللبببائع  العلببب

 البساااق ذاق الطااع ا ل مانم من ان د ا س  داماق(
   XX 

    ممزمسؤيزوةممالجام عوة:مأنشطةاك زو م
     مزا بةمح زع ملون:منشطةاك زو ممألم
     الملايا:

    XX م ا   المي بقين اال دم  العسكمي 
    XX   عم الضمان ا ل مانم كيل  المساهم

    XX  كيل  الضمان البتم



 

    XX  كيل  ال لزيلاق المل د  ليعاميين
    XX  كيل  نق  العاميين

    XX  كيل  ال دمي   ال لهي   ال عييل
    XX  كيل   ضلا، سي  الل اج

    XX  كيل  المساهم  عم المؤسس  العام  ليثقاع  العمالي 
    XX اق  ال امناق ليعاميينن نات كيل  

   XX  ملم ص الملايا
     :ضماماأ

    XX  المنشل التنانم ال م كان يل    عمها عم  اأمن كيل  اه  ك ألزل  
    XX  كيل  التيان  الد مي  ال ال  القيال ازا تدام  ألزل  الس م  المزني .

    XX أن  ؤديزا ليعاميين. لمنشل ا كيل  ال دماق التبي  ال م كان يل  نيى 
    XX أ مى أضمامأي 

   XX  ضمامملم ص اأ
  XX   مزا بةمح زع ملونمنشطةمجمي ماك زو ممألم

     مزا بةمح زاف ع ممعممزمجامعمنشطةاك زو ممألم
     الملايا:

    XX عم الملز د البمام المنشل متامي  مساهم  
    XX ق الممكلي  ا  مىعم  م ي  المنشآ المنشل بت  

    XX عم  م ي  النقاااق  ا  باداق اللماهيمي  المنشل مساهم  
    XX  كيل  ا ب لا ق ال طني   الق مي   الديني 

    XX اتناناق  ال امناق ليغيم
ال بببم  تببببي  المل مبببع مثببب  الليضبببباناق  ضبببمام كيلببب  بمببب ق مكاعببببب  اأ

  اأ ائ 
XX    

   XX   مجمي ممزمغمو
     :ض م مأل

 كيلببب  السبببيع  المببب اد اأ ليببب  ال بببم يببب ل البتببب   نييزبببا مبببن المل مبببع د ن 
  ع يع

 XX   

  XX   ال ات  اال لان  مع المل مع  نشط ملم ص  كالي  اأ
     ال ات  ابماي  المس زيك: نشط  كالي  اأ
     مزمغمو :

    XX  كيل  اأاباث  ا س شاماق
    XX ،  كيل  ال ب يماق نيى المن ج لمعع دمل  أمان قسط  ضلا

     أ مى أضمام
    XX مجمي ممزمغمو 

   XX  :ض م مأل



 

اسببب عمالزا عبببم  المنشببل  كيلبب  مببب اد ال عائبب   ال غييببب  ال ببم كبببان يلبب  نيبببى 
 ال عائ    غيي  من لا زا.

XX    

      كيل  الضماناق ال م ي ل منبزا ليمس زيكين     السن  
    XX أ مى أضمام

    XX ضمامملم ص اأ
   XX  مزا بةمححم وةممزمساهلكمنشطةمجمي ماك زو ممألم

  XX   مزا بةمح ز ع حةمعلنممزاليثميحم وةممزحومةمنشطةاك زو ممألم
     الملايا:

      المنشل  كيل  اس ت ح  اس لماص أمع الم يلاق ال ات  ا
    XX اتن اج  من نميياق  كيل  اس اعاد الم اد السام

    XX ملايا أ مى
    XX ملم ص الملايا

     :ضماماأ
     اتن اجالناشئ  من م يلاق  ضمام كيل  اأ

    XX  كيل  معالل  ال ي ث عم المياه
    XX أ مى أضمام

    XX ضمامملم ص اأ
   XX  مزحومةمزا بةمح ز ع حةمعلنممزاليثميحم وةممنشطةمجمي ماك زو ممألم
  XX  ممزمسؤيزوةممالجام عوةمأنشطةمجمي ماك زو م

 XX   ممالجام ع ممز  ح مزلايغوع(مم–ب   ممزف م م)مزعجغممالعاب د م
 XX    )مزم حلةممزث زثة(

 

منميذجمسمهيد(م10جدي م)

م31/12مالجام ع ممزمعد معنممزسنةممزمناهوةم  مم–حس بممزاشغو ممالعاب د م
ممزحو نمجغم مكل م نمزحومجغم مكل 

XXX    ف.......1ف1اضان XXX    ف.....12ف31اضان 
   ممزمح ش مم نا جاكلفةم  
 XX م اد    
 XX أب م    
 XX  أي متم عاق مااشم    
XX  ممزغو ممح ش مم نا جاكلفةم   

 XX  )اآلثببببببببام كيلبببببببب   نبببببببب ج أ  منببببببببع 
 السياي  لنشاط الشمك  نيى الايئ 

   

 XX م اد    



 

 XX أل م    
 XX أي متم عاق أ مى XXX  اتن اج كيل    لمالم 

XXX      
XXX  لمالمات XXX  لمالمات 

م/...31/12عنممزسنةممزم زوةممزمناهوةم  مم–يمزاس م ممالعاب د مممأل ح احس بم
ممزحو نمجغم مكل ممزحو نمجغم مكل 
 نائد الم الم   XXX متم عاق م ن ن   
 XX   ع ائد متم XXX   يماداق م ن ن  
 XX   غماماق مالي XXX   أمااح مأسمالي 
 XX  دي ن معد م XXX  يماداق أ مى  
 XX  م ت  أ عا  ممالع    
 XX   اتن اجضميا    
 XX  سائم مأسمالي     

XXX  متم عاق أ مى    
XXX  أمااح العال ا ق تادي    
    ال كالي    لمالم  

XXX   ل ماني  اتلاامي ا    
  سائم العال ا ق تادي  XXX أمااح العال ا ق تادي  

XXX  مساسا ل مانم اأ    
  سائم العال ا ق تادي  XXX ال كالي   لمالم  

XXX   مساسا ل مانم اأ   ا ل ماني  ا   يامي 
  سائم العال ا ق تادي  XXX أمااح العال ا ق تادي  

XXX   ا ل مانم الكيم   ل مانم الكيما 
XXX  لمالمات XXX  لمالمات 

م/...31/12ع ممةماك زو ممألدملممالجام ع ممزافبولوةمعنممزسنةممزم زوةممزمناهوةم  م
  ممالجام عوةممزدمالوةم)حم مواصممزفا  ممزم زوةم  ط(:منشطةأيالا:ماك زو ممألم

  مم جح  وة:منشطةاك زو ممألم .1
  XXX  بداق سكني  ليعاميين  كالي   نشا، .أ 
  XXX أي  كالي  أ مى  لاامي  لتالح العاميين .  

  XXX الدا يي  اتلاامي  نشط  كالي  اأ  لمالم
   مالااو  وة:منشطةاك زو ممألم .2
  XXX أل م مسؤ لم المب ق  ال معيه .أ 
  XXX أي  كالي  ا  يامي  لتالح العاميين .  



 

  XXX الدا يي  ا   يامي  ا ل ماني  نشط  كالي  اأ  لمالم
 XXX  ا ل ماني  الدا يي  نشط  كالي  اأ  لمالم

   مالجام عوةممزا  جوة:منشطةث نو ا:ماك زو ممألم
  ممزا بةمح زاف ع ممعممزمجامع:منشطةاك زو ممألم .1
  مم جح  وة:منشطةاك زو ممألم .أم

  كالي  المساهم  عم ا ب لا ق  اأنياد ال طني   الديني  XXX  
 أي  كالي  أ مى   عية ا دم  المل مع اشك  نال XXX  

  XXX اتلاامي  نشط  كالي  اأ  لمالم
   مالااو  وة:منشطةاك زو ممألم .  

 . كالي  المساهم  عم بم ق ال  ني  التبي   الثقاعي  XXX  
 أي  كالي  أ مى XXX  

 XXX  ال كالي  الم عيق  ا دم  المل مع  لمالم
 XXX  مزا بةمح ز ع حةمعلنممزحومةمياسحونممزمناجمأيممزادمة:مةنشطيهكذممزالم .2
 ال كالي  ا ل ماني  اتلاامي  عم كاع  الملا ق   لمالم  XXX 
 ال كالي  ا ل ماني  ا   يامي  عم كاع  الملا ق  لمالم  XXX 
 ال كالي  ا ل ماني  عم الملا ق ا ل ماني  كاع   لمالم  XXX 

م/...31/12مالجام عوةم  مم–ميموةممالعاب دوةممزموغمنوةممزع
تاعم 
 القيم 

 ل.
 ا س ز ك

قيم  
 اأت 

  لمالم الايان
 كيم

 الايان للئم كيم

  XXX ممالعاب دوةممزث حاةمبي مأل XXX  مح يظممزملكوةممعاب دوة
XXX XXX XXX اأماضم XXX   اللائع  العلل 
XXX XXX XXX الماانم  اتنشا،اق XXX     مح يظممزملكوةب  
XXX XXX XXX  اق تادي  ثاا   أت   أي XXX    الم تتاق 
XXX XXX XXX مح يظممزملكوةممالجام عوة   ممالجام عوةممزث حاةمبي مأل
XXX XXX XXX  اأماضم     

XXX XXX XXX مالزاغمم تممالعاب دوةم    الماانم  اتنشا،اق
ممزمادميزةم

XXX XXX XXX  ثاا بببببببب  ال مانيبببببببب أتببببببب  أي  
 الدائن ن XXX   أ مى

 أ ماة الدعع  XXX  ممالعاب دوةممزمادميزةمبي مأل   
  XXX  النقدي   XXX  قم ع قتيم 
  XXX الم ل ن   XXX أي ال لاماق أ مى 

  XXX المدين ن  XXX  مزاغمم تممجام عوةممادميزةم
م)إنميجدت(



 

  XXX  اق تادي   أت  أي  XXX   أمتد  دائن 
  XXX م دا ل  أ مى     
 اق تادي  أ مى  XXX ممالجام عوةممزمادميزةمبي مأل   
  XXX   النقدي  XXX   أمتد  دائن 
  XXX الم ل ن  XXX   

  XXX  ال ماني  م دا ل   أت  أي
 أ مى

 ال ماني  أ مى  أن  لدق(   

 XXX   ممعاب دوةمأا قمأبي    
 XXX   ممجام عوةمأا قمأبي    

XXX   لمالمات XXX   لمالمات 

م/..31/12يمزح يظممالجام عوةم  ممبي ع ممةممأل
مبي أيالا:ممأل  
 ا ل ماني  الدا يي : نشط عم ملا  اأ .1  
 XXX  ماان  س  دل نياداق تبي  ليعاميين .أ 
 XXX ملمع اس ز ك ماان 
 XXX   .  أ مى عم هذا الملا  أت  أي 

XXX  ا يي الد نشط عم اأ ت  اأ  لمالم 
 ا ل ماني  ال املي : نشط عم ملا  اأ .2  
 XXX  ماان  ملع لمساهماق المنظم  عم العميي  ال عييمي  عم المل مع  .أ 
 XXX ملمع اس ز ك ماان 
 XXX   . ضمامألزل   معداق مقاا  ال ي ث كمساهم  ال ماني  د ن مسؤ لي  نن اأ 
 XXX  ملمع اس ز ك معداق  ألزل 
 XXX  أمان المن ج نن المس  ياق القياسي آ ق لمعع  .ج 
 XXX ملمع اس ز ك آ ق 
 XXX  ال املي  نشط أ مى عم ملا  اأ أت  أي  .د 

XXX  ا ل ماني  ال املي  نشط عم ملا  اأ ت  اأ  لمالم 
XXX  ا ل ماني  ت  اأ  لمالم 

 ث نو ا:ممزح يظ:  
XXX  ا ل ماني  ت  مقاا   م ي  كاع  اأ 

م
  



 

مESTES(منميذجم11 م ع م)جدي

م/...31/12ع ممةممزاأثو ممالجام ع معنممزسنةممزمناهوةم  م
ممزمن  عممالجام عوة   
 XX  السيع أ  ال دماق ال م  ل   عيمها 
 مدع ناق ليعناتم ا ل ماني :   
  XX )نمال  م اب   أل م  مم ااق 
  XX مدع ناق لم مدي السيع  ال دماق 
  XX ضمائ  مسدد  
  XX  ليعاق  يمي   
  XX  ليعاق  أمااح م لن   
  XX قم ع  مدع ناق أ مى 
 XX   مااشم  ليعاميين  ضاعي مناعع 
 XX  هااق ليغيم عم شك   دماق اشمي   معداق   سزي ق 
 XX   بسيناق ايئي  
 XX  مناعع أ مى 
 المناعع ا ل ماني   لمالم   
XX   ممزاك زو ممالجام عوة
  XX سيع  م اد أ لي   ل البت   نييزا 
  XX ماانم  معداق مش ماه 
  XX نم    دماق مس  دمه 
  XX : عم ة  ظيلي 
  XX ) عم ال عيين   املي 
  XX ) عم الممكل ال ظيلم  ال مقي   دا يي 
 XX  اع  ساازا نميياق المشم صأمم    أضمام 
 XX   دماق   سزي ق نام  مس  دم  
 XX  ايئي  ضمامأ 
  XX لألماضم أضمام 
  XX ي ث المياه  
  XX ،ض ضا 
  XX  م يلاق تيا 
  XX  ش يه الشك  اللمالم ليايئ  
  XX أ مى ليايئ  أضمام 
 XX  مدع ناق من نناتم أ مى ليمل مع 
  XX مدع ناق مقاا  سيع   دماق 



 

  XX  لياد  عم مأس الما 
  XX  سي 
  XX مدع ناق أ مى 
 XX  كالي  أ مى  
XX   ال كالي  ا ل ماني   لمالم 
XX   اللائع  العلل( ا ل مانم العال 
XX   اللائع  العلل( ا ل مانم الم لمع عم اداي  العال 
XX   اللائع  العلل( ا ل مانم الم لمع عم آ م العال 

محديق(منميذجم12جدي م ع م)

زمسررؤيزوةممزحوموررةميمالجام عوررةمعررنممزسررنةممزمناهوررةم رر مع ممررةممزرر ححممزمعررد محأعحرر لممزي رر لمح 
م/...31/12

 XX    تاعم الماح المباسام يضا   ليه
    مأيالا:مأعح لممزمسؤيزوةممالجام عوةمم جح  وة

    ممج  ممزمس همةممزحوموة: .1
    X  كيل  نميياق المقاا  نيى  ي ث الز ا،

    X  كيل  معالل  الم يلاق السائي 
    X ل   بسين المظزم اللمالم ليايئ  كي
   XX ممج  ممزمس هم تممزع مة: .2

    X عم ة   ظي  نمال  لائد  
    X عم ة   ظي  مع قين

    X ليعاميين  ضاعي  ناناق  منح 
    X عم ة  دماق النق   الم ات ق
    X  كيل   دماق  سكان ليعاميين

    X  كيل  ممكل بضان  أطلا  العاميين
    X  سائم ال سعيم  اللامي 

   XX ممج  ممزميم دممزحش وة: .3
    X  كيل   دمي  العاميين

    X التنانم اأمن كيل  اش ماطاق 
    ممج  ممزمناج: .4

    X  كيل  المقاا  نيى الم اتلاق القياسي  ليل د 
    X  كيل  ا  اام أمان اس  دال المن ج

جام عوررةمم جح  وررةمبرر   ممزرر ححممزمعررد مأعحرر لممزمسررؤيزوةممالمإجمرر ز 
مح ألعح لمم جح  وة

 XX   



 

    مث نو ا:مأعح لممزمسؤيزوةممالجام عوةممالااو  وة:
    ممج  ممزمس هم تممزحوموة: .1

    X ل ي ث الز ا، ضاعي  كيل  نميياق المقاا  ات
    X ليم يلاق السائي  ضاعي  كيل  المعالل  ات
    X ليمظزم اللمالم ليايئ  ضاعي ات كيل  ال بسيناق 

     مج  ممزمس هم تممزع مة: .2
    X مقاا   دنيل هيئاق  مؤسساق ال دم  العام 

    X  كيل   دماق  معيزي  لسكان المنطق 
    X  كيل   دماق تبي  لسكان المنطق 

    X  كيل   دماق  سكان
    X  كيل   دماق نق   م ات ق

    X ليعاميين ضاعي   ناناق  منح 
   XX ممج  ممزميم دممزحش وة: .3

    X  كيل   دماق  عييمي  ليعاميين
    X  كيل   دماق تبي  ليعاميين
    X  كيل   دمي  غيم ليعاميين

   XX  مج  ممس هم تممزمناج: .4
    X نيى الل د  ضاعي  كيل  نميياق المقاا  ات

 X  XX XX  جأمان المن  ضاعي  كالي  ا  ااماق 
  XX  مأعح لممزمسؤيزوةممالجام عوةممالااو  وةمإجم ز 
    مأعح لممزمسؤيزوةممالجام عوةمم جح  وةميمالااو  وةمإجم ز 

 XX   مب   ممز ححممزمعد م)ع مدممزي وفةممالعاب دوة(

م...31/12ع ممةممزم كغممزم ز ممزمعد محاأثو متممزمس همةممزحوموةميمالجام عوةم  م
 XX  مبي مي مب   ممألمج
   م)واب ممنه(م
   ممزا بةمحمج  ممزمس هم تممزحوموة:مبي ب   ممأل .1

نشا،اق المقاا  نيى ال ي ث    X ماانم  اا
   X ألزل  المقاا  نيى  ي ث الز ا،
   X معداق  نقي  الم يلاق السائي  

   X نلقاق  بسين المظزم اللمالم ليايئ 
   X لاق التناني م ل ن م اد  نقي  الم ي

    مج  ممزمس هم تممزحوموةمأبي مجمي مب   م
  XX  مزا بةمحمج  ممزمس هم تممزع مة:مبي ب   ممأل .2

نشا،اق ممكل مناي  الطل ل     X ماانم  اا



 

   X ماانم سكني  ليعاميين 
   X منشآق   سائ  ال معيه
   X منشآق المناي  التبي 
   X  سائ  نق   م ات ق

   X ق  ألزل  طاي معدا
   X م ل ن المس يلماق الطاي 

   XX ممج  ممزمس هم تممزع مةمأبي مجمي مب   م
    مزا بةمحمج  ممزميم دممزحش وة:مبي ب   ممأل .3

نشا،اق ممكل ال دمي     X ماانم  اا
   X  سائ   معداق ال دمي 

   X معداق  ألزل  مقاا  ايئ  العم 
   X يينم ل ن مزماق  قاي  العام

  XX  مج  ممزميم دممزحش وةمأبي مجمي مب   م
    مزا بةمحمج  ممزمناج:مبي ب   ممأل .4

   X ألزل  المقاا  نيى ل د  المن ج
   X ألزل  ا  اام أمان المن ج
   X م ل ن ميتقاق  نشماق

  XX ممج  ممزمناجمأبي مجمي مب   م
 XX   ا ل ماني الايئي     نشط ال ات  ااأ ت  ملم ص تاعم اأ
 XX   ا ق تادي  نشط ال ات  ااأ ت  ملم ص تاعم اأ
 XX   ملم ص ال ت ل

    )واب ممنه(
 XX   الايئ   ا ل ماني  نشط ال ات  ااأ ت  مقاا   م ي  اأ
 XX   مالعاب دوةمنشطةمزا بةمح ألممبي م  ح ماميو ممأل

م/..31/12حع دمعنممزسنةممزمناهوةم  ما  و معنممألدملممزحوم ميمالجام ع مماعددممأل

ممزمس هم تممزحوموة
مزعن ب ممزمؤث  معلنمنيعوةممزحومةم

مزمسايو تمميحد ممز و حممزطحوعوة
ممز و سوة

مزمسايو تم
ممالنح م  تممزفعلوة

    معن ب ممسححةمزاليثممزهيمل: .1
    3مللفل الكما ن أكسيدأ   
    3مللفل الكما ن أكسيدثانم 

    يسيا د الض ضا،
    معن ب ممسححةمزاليثممزمو ه: .2



 

    لل،فميي ن دمل  البمام 
    لل،فميي ن اأكسلين البي ي

    معن ب ممسححةمزاليثممزا حة: .3
    لل،فميي ن أم ح ذائا 
    لل،فميي ن الكامي يداق

ممع وو ميمسايو تممألم نمزلميمدممزض   مح زبحة:

مزمسايو تمميحد ممز و حممزم د 
مز و سوةم

مزمسايو تم
ممالنح م  تممزفعلوة

    دمل  مئ ي  ال طل  البمامي 
    شمع فقدل شد  اتضا، 
    ديسيا  الض ضا،
    3مللفل اأ ما 
    3مللفل أد ن 

    3مللفل الني م لين أكسيدثانم 

ممج  ممزمس هم تممزع مة:
ممزم دم ممزحو ن

 ماي و م  صمعم زة: .1
  مشم صندد العاميين اال

  نسا  العالمين من الذك م
  نسا  العاميين من اتناث

  ندد العاميين الذين يليد ن نن اب يالاق المشم ص
  ندد العاميين المع قين
  نسا  العاميين المع قين 
  ندد العاميين لمالمنسا  العاميين المع قين ت

  مز   هةممزم دوةمزلع ملون: .2
  م  سط األم عم المشم ص
  م  سط األم التنان  

  نسا  اللياد   النق ( عم م  سط اآللم نن م  سط التنان 
  عن ب ممسححةمزاليثممزمو ه: .3



 

  ندد ال بداق السكني  
  ندد اأسم المس ليد 

  مساب  المشم ص لمالمالمقام  نييزا الماانم ت اأمعنسا  مساب  
 مادم تممزميمبالت: .4

  عماداأنق  ندد السياماق الم تت  ل
  ندد المس ليدين ا دم  النق 

  ندد العاميين لمالمنسا  المس ليدين ا دم  النق  ت
  مزادم تممزبحوة: .5

  ندد اأسم  الم اب  اال بد  التبي 
  ندد اأطاا، العاميين اال بد  التبي 
  ندد المس ليدين من ال دماق التبي 

  ي  عم الي لم  سط ندد الم مددين نيى ال بد  التب
  نسا  مساب  ال بد  التبي  ليمساب  الكيي  ليمشم ص

   ع وةممجميع تما بة: .6
  ندد اأسم المس ليد  ا دم  ممكل مناي  الطل ل 

  ندد اأطلا  اممكل مناي  الطل ل 
  ندد العاميين اممكل مناي  الطل ل 

  ندد المس ليدين من ال دماق ال معيزي 

موة:مج  مميم دممزحش م
ممزم دم ممزحو ن

 ممزاد وب: .1
  ندد العاميين المس ليدين من امنامج ال دمي 

  العاميين االمشم ص لمالمنسا  العاميين المس ليدين من ال دمي  ت
  ندد العاميين الذين  ل  مقي زل اعد ال دمي 

  ندد المس ليدين من ال دمي  من غيم العاميين االمشم ص
  مزبن ع :ممألمن .2

     كمام اتتاا  االمشم صمعد
  معد   كمام اتتاا  عم التنان 
  معد  شد  اتتاا  عم المشم ص



 

  معد  شد  اتتاا  عم التنان 
  نسا  ال عمع تتاااق العم  عم المشم ص
  نسا  ال عمع تتاااق العم  عم التنان 

  ندد المتااين ااتاااق العم 
  لعم ندد با ق ال عا  اسا   تاااق ا

  ندد با ق العلل الكيى ن يل   تاااق العم 
  ندد با ق العلل ن يل  العم 

ممج  ممزمناج:
ممزم دم ممزحو ن

 مجيد ممزمناج: .1
  ندد شكا ي العم ، من مس  ي الل د 

  كمي  المن ج المم د  من العم ، لعدل الل د 
  ندد ساناق  ت ح المن ج لي ماشى مع مس  ياق الل د 

  أم نممزمناج: .2
  ندد الب ادث النا ل  نن اس  دال المن ج
  ليمن ج اأمنندد شكا ي العم ، من ا س  دال غيم 

  ندد ساناق  ت ح المن ج ل بقية ا س  دال

  ممةممزم زوةمزارأثو متمعرد ممزي ر لمح زمسرؤيزوةممزحومورةميمالجام عورةمعرنممزسرنةممزمناهورةم ر ممز
م/31/12

مح زدون  مز ومةمممزحو ن
  مأيالا:ممج  ممزمس هم تممزحومة:

  X اسا   ي ث الز ا، عماداأقيم  الضمم الذي يتي  
  X قيم  الضمم الذي يتي  الم امد اسا   ي ث الز ا،

  X  ماكل مساااق  ي ث الز ا، أضمامنتي  المشم ص من قيم  
  X ندل  نقي  الم يلاق السائي  أضمامقيم  

  X  ماكل مساااق  ي ث المياه  ال ما  أضمامقيم   نتي  المشم ص من
 XX  ال لثيماق السالا   لمالم

   ث نو ا:ممج  ممزمس هم تممزع مة:
  X مقاا  ندل   ظي  المع قين

  X مقاا    عيم  سائ  نق   م ات ق



 

  X مقاا  ندل   عيم  دماق مناي  الطل ل 
 XX  ال لثيماق السالا   لمالم
  مج  ممزميم دممزحش وةث زث ا:مم
  م:إزنإب ح تمعم مأدتممأض م عومةم

  X ال  ق  نن العم  ليع ج
  X العلل الللئم
  X العلل الكيم
  X ال عا  الماكم 

 XX  ال لثيماق السالا   لمالم
  م محع ا:ممج  ممزمناج

  من اجةمعن:مأض م عومةم
  X ندل  بقية المس  ياق القياسي  ليل د 

  X أمان اس  دال المن ج ندل
 XX ممزاأثو متممزس زحةممإجم ز 
 XX ممزاأثو متممزس زحةمناوجةمعد ممزي  لمح زمسؤيزوةممزحوموةميمالجام عوةمإجم ز 

 

م مزبعود(منميذجم13جدي م ع م)

م/31/12ع ممةممزم  حلةمحونممألعح لميمزمن  عممالجام عوةممنميجهةمن  ممزمجامعم  م
   مالجام عوة:أيالا:ممزمن  عمم

   ممجميعةممزمن  عممالجام عوةم)مزمح ش  ( .1
   x المن لاق  ال دماق المقدم   عائع المس زيك( .أ 
   x العناتم اأ مى عم المل مع  لىالمدع ناق  .  

   x المل مع  ال  ظ  الم اح( عمادال ظائ  المقدم  أ
   x المدع ناق لياضائع  ال دماق اأ مى

   x الضمائ  المدع ن 
   x اش ماكاق  ا سزاماق(

   x المدع ن  اأمااحالبت    
   x مدع ناق أ مى

  xx ممجمي ممزمن  عممالجام عوةممزمح ش  
   ممزمن  عممالجام عوةم) و ممزمح ش  ( .2
   x  دماق مقدم  ليعاميين  .أ 
   x ال اماق المك سا  .  

  xx ممجمي ممزمن  عممالجام عوةم و ممزمح ش  
   ممالجام عوةممزحوموةم)مزاحسون تممزحوموة(ممزمن  ع .3



 

   ممزمن  عممالجام عوةممزمشا كةم)مزاح دزوة( .4
   x  دماق  ظيلي  م تت  لآل مين .أ 
   x  دماق ال سزي ق لأللزل  لآل مين .  
   x مساهم  ال بد  عم  بم  لل، من أناا، ا نلاة العال .ج 

  xx ممجمي ممزمن  عممالجام عوةم
     لممالجام عوة:ث نو ا:ممالعح

   xممعح لممجام عوةممح ش   .1
   x ال دماق اتنساني  الاشمي  المس  دم  .أ 
   x لم اد ال ال المش ماه .  
   x المس  دم  األزل الماانم    .ج 
   x الاضائع  الم اد اأ مى المس  دم   .د 
   x ال بد  من نناتم أ مى عم المل مع:  لىالمدع ناق  .ه 

   x غمع البت   نيى اضائع ال بد  ا  لىمدع ناق 
   x لمأس الما   ضاع اس ثماماق 

   x قم ع  سيلياق
   x مدع ناق أ مى

  xx ممجمي ممألعح لممالجام عوةممزمح ش  
   ممألعح لممالجام عوةم و ممزمح ش   .2
   x ال دماق العام  المس  دم  .أ 
   x ال سزي ق  المماعة العام  المس  دم  .  
   x اع المزني مم اأ تاااق العم     .ج 

  xx ممجمي ممألعح لممالجام عوةم و ممزمح ش  
   ممجمي ممألعح لممالجام عوةممزمشا كةم)مزاح دزوة( .3
   x مساهماق من  بداق أ مى عم  قديل  سزي ق  .أ 
   x مساهماق الد ل  عم  قديل  دماق  ات  لي بد  .  

  xx ممجمي ممألعح لممالجام عوةممزمشا كة
   مالجام عوةممزحوموةم)مزاس م ممزحوموة(مألعح لمم .4
   x اأمع ي   .أ 
   x  ي ث ه ا، الايئي  .  
   x  ي ث مياه الايئ  .ج 
   x م ق النااق .د 
   x الض ضا، أضمام .ه 

  xx ممجمي ممألعح لممالجام عوةممزحوموةم
   مأعح لممجام عوةمأا ق .5

  xx ممجمي ممالعح لممالجام عوة



 

  x  نن العال البالماللائع أ  العلل ا ل مانم 
  x  اللائع أ  العلل ا ل مانم لي بد      العال الماضم

 xxx   اللائع أ  العلل ا ل مانم ال ماكمم
 

ممزن كي (منميذجم14جدي م ع م)

م/31/12مزموغمنوةممزعميموةممالجام عوةمعنممزسنةممزمناهوةم  م
ب   م
ممز ومة

 .م
ممالساهالك

عسمةم
ممزحو نمم جغممكل مممزحو نممألب 

 ممالجام عوةممزث حاةمبي مأل   
مالزاغمم تميح يظم 

ممزملكوةممالجام عوة
xxx   اأماضم  xxx  مأس الما 
xxx xxx xxx الماانم  اتنشا،اق  xxx اللائع أ  العلل 
xxx xxx xxx  ال ماني  أت  أي  xxx  الم تتاق ا ل ماني 
xxx xxx xxx ثاا   أ مى xxx   ممزملكوةمح يظمإجم ز

xxx    مالجام عوةممبي مألمإجم ز
ممزث حاة

 
مالزاغمم تممالجام عوةم 

ممزمادميزة
 الدائن ن xxx  ا ل ماني  الم دا ل  ت  اأ   
  xxx   النقدي  xxx أ ماة الدعع 
  xxx الم ل ن  xxx  قم ع قتيم 
  xxx  أي ال لاماق أ مى   ال ماني  أت  أي 
  xxx م دا ل  أ مى  xxx  م دا ل 

xxx    ممزمادميزةممبي مألمإجم زxxx   مالزاغمم تممإجم ز
ممزمادميزة

xxx   مأ بد ممدونةممجام عوةمأا قxxx  أ بد مدممنةممجام عوةم
مأا ق

xxx   لمالمات xxx  لمالمات 

م/31/12ع ممةممزم كغممزم ز ممالجام ع م  ممزسنةممزمناهوةم
   ممالجام عوةمبي مأل
   ممالجام عوةممزث حاةممزا بةمحمج  ممزع ملون:مبي مأل

نشا،اق مماكل ال دمي     xx ماانم  اا
   xx  سائ   معداق ال دمي 
   xx ماانم سكني  ليعاميين 

   xx معداق  ألزل  مقاا  ايئ  العم 



 

   xx ماانم نياداق طاي  
   xx معداق  اآلق طاي  

   xx التنانم اأمنألزل   معداق 
  xxx ممالجام عوةممزث حاةممزا بةمحمج  ممزع ملونمبي مألمجم ز إ

   xx ا ل ماني  الثاا   ال ات  املا  العاميين ت  اأ
   xx ا ل ماني  الثاا   ال ات  املا  المساهماق العام : ت  اأ

نشا،اق ممكل مناي  الطل ل     xx ماانم  اا
   xx ماانم سكني 

   xx منشآق   سائ  ال معيه
   xx منشآق المناي  التبي 
   xx  سائ  نق   م ات ق 
   xx معداق  ألزل  طاي 

  xxx ممالجام عوةممزث حاةممزا بةمحمج  ممزمس هم تممزع مةمبي مألمإجم ز 
   ممالجام عوةممزث حاةممزا بةمحمج  ممزمناجميحم وةممزمساهلك:مبي مأل

   xx ألزل  المقاا  نيى ل د  المن ج
   xx ألزل  ا  اام أمان المن ج

   ممالجام عوةممزث حاةممزا صمحمج  ممزمناجميحم وةممزمساهلكمبي مألمإجم ز 
   ممالجام عوةممزث حاةممزا بةمحمج  ممزحوموةميمز ع حةمعلنممزاليث:مبي مألمإجم ز 

نشا،اق المقاا  نيى ال ي ث     xx ماانم  اا
   xx ألزل  المقاا  نيى ال ي ث الز ا،
   xx معداق  نقي  الم يلاق السائي 

   xx نلقاق  بسين المظزم اللمالم ليايئ 
  xxx ممالجام عوةممزث حاةممزا بةمحمج  محم وةممزحوموةميمز ع حةمعلنممزاليثمبي مألمإجم ز 

   ممالجام عوةممزمادميزة:مبي مأل
   ممالجام عوةممزمادميزةممزا بةمحمج  ممزع ملون:مبي مأل

   xx نقدي 
   xx مدين ن

   xx متامي  مدع ن  مقدماً 
   xx م ل ن مزماق  قاي  العاميين

  xxx ممالجام عوةممزمادميزةممزا بةمحمج  ممزع ملونممبي مألمإجم ز 
   ممالجام عوةممزمادميزةممزا بةمحمح  ممزمجامعميمزمس هم تممزع مة:مبي مأل

   xx نقدي  
   xx مدين ن 

ًً متامي      xx مدع ن  مقدمَا
   xx م ل ن المس يلماق الطاي 



 

  xxx ممزمادميزةممزا بةمحمح  ممزمجامعميمزمس هم تممزع مةمبي مألمإجم ز 
   ممالجام عوةممزمادميزةممزا بةمحمج  ممزمناجميحم وةممزمساهلك:مبي مأل

   xx نقدي  
   xx مدين ن

   xx متامي  مدع ن  مقدماً 
   xx  نشماقم ل ن ميتقاق 

    ا ل ماني  الم دا ل  ال ات  املا  المنج  بماي  المس زيك ت  اأ  لمالم
    ا ل ماني  الم دا ل  ال ات  امبا  بماي  الايئ   المقاا  نيى ال ي ث: ت  اأ

   xx نقدي  
   xx مدين ن

   xx متامي  مدع ن  مقدماً 
   xx م ل ن م اد  نقي  الم يلاق التناني 

مالجام عوةممزمادميزةممزا بةمحمح  محم وةممزحومرةميمز ع حرةمعلرنممبي مألمإجم ز 
  xxx ممزاليث

  xxx ممجام عوةمأا قمأبي 
 xxx  ممالجام عوةمبي مألمإجم ز 

   ممالزاغمم تميح يظممزملكوةممالجام عوة:
   مح يظممزملكوة

   xx مأس الما 
   xx العلل ا ل مانم –اللائع 

  xxx   ب ياطاق ا
   مح يظممزملكوةممإجم ز 

    :ل ا ل لاماق ا ل ماني  ط يي  اأ
   xx ا ل لاماق ا ل ماني  ال ات  املا  العاميين

   xx ا ل لاماق ا ل ماني  ال ات  املا  المل مع  المساهماق العام 
   xx ا ل لاماق ا ل ماني  ال ات  املا  المن ج  بماي  المس زيك

   xx ا ل لاماق ا ل ماني    ت  املا  بماي  الايئ   المقاا  نيى ال ي ث
   مج مالزاغمم تممالجام عوةمطيولةممألمإجم ز 

   ممالزاغمم تممالجام عوةممزمادميزة:
   xx ا ل لاماق ا ل ماني  ال ات  املا  العاميين

   xx المساهماق العام ا ل لاماق ا ل ماني  ال ات  املا  المل مع   
   xx ا ل لاماق ا ل ماني  ال ات  املا  المن ج  بماي  المس زيك

   xx ا ل لاماق ا ل ماني  ال ات  املا  بماي  الايئ   المقاا  نيى ال ي ث
   xx الثاا   ال   املا  العاميين ت  ملمع اس ز ك اأ

   xx العام  ملمع اس ز ك  ا  املا  المل مع  المساهماق



 

   xx ملمع اس ز ك  ا  املا  المن ج  بماي  المس زيك
   xx ملمع اس ز ك  ا  املا  بماي  الايئ   المقاا  نيى ال ي ث

  xxx ممالزاغمم تممالجام عوةممزمادميزةمإجم ز 
  xxx ممزاغمم تممجام عوةمأا ق

 xxx  ممالزاغمم تميح يظممزملكوةممالجام عوةمإجم ز 

مزليحدمتممالعاب دوةممزغو ممزه د ةمزل ححم(Seidler)(منميذجم15ي م ع م)جد

(Seidlerمزليحدمتممالعاب دوةممزغو مه د ةمزل حح)م
    قميم الد   ا ل مانم    قميم الد   المالم

  XX المناعع ا ل ماني    اتيماداق
  XX مناعع ال عييل نيى المل مع  XX المس ل ال م يسددها الطال 

 XX  مناعع الاب ث نيى المل مع  XX منح أاباث
   ال كالي  ا ل ماني   XX  نان  الد ل 

  XX المس ل ال م يسددها الط   ليلامع  XX  ملم ص اتيماداق
  XX  كالي  الاب ث  XX ال كالي 

  XX اب ث الد ل   XX  كالي  ال عييل
  XX نناتم أ مى  XX  كالي  الاب ث
 XX  ملم ص ال كالي  ا ل ماني    XX اي مسانداق ط 

 XX  تاعم الد   أ  العلل ا ل مانم  XX  ضاعي  كالي  
    XX  ملم ص ال كالي 

    XX  تاعم الماح أ  ال سام 

(Seidlerمزليحدمتممالعاب دوةممزه د ةمزل حح)م
  القيم  المضاع  من النشاط ا ق تادي

مXXX يمكن ايعزا م ملاق ممغ ا  ال مانيًا    +

مXXX آثام غيم ممغ ا  ال مانيًا  لل يسدد مقاا  لزا -

مXXX ا ل مانم -= تاعم الد   ا ق تادي 

م
  



 

مClark abt(م16نميذجم ع م)

مع ممةممزدا ممالجام ع :
 م80م–م1979 م81م–م1980ممزحس ح تممالجام عوةم

م ممزمن  عممالجام عوةميمزكلفةمزلع ملون .1
مX Xمعوةمزلع ملونمزمن  عممالجام  .أم

مXمX ال لميناق الطاي   المس شلياق .1
مXمX ال سزي ق ال عييمي  .2
مXمX ال سزي ق ا س ز كي  .3
مXمX ال م يح  ليز   النشاطاق الثقاعي  .4
مXمX ال سزي ق السكني   ال س ة .5
مXمX  لزيلاق المياه  الكزماا،  النق  .6
مXمX ال دمي   ال ط يم ال ظيلم .7
مXمX اميينليع  ضاعي مناعع  .8

مXمXممجمي ممن  عممزع ملون
ممممزاك زو ممالجام عوةمزلع ملون .بم

م-مX ال سميح  اللت  ا لاامي .1
مXمX الساناق ال ط ني  من قا  المدما، .2

مXمX ملم ص  كالي  العاميين
مم مزمن  عممالجام عوةميمزاك زو مزلمجامعممزمحل  .2
ممممزمن  عممالجام عوةمزلمجامعممزمحل  .أم

مXمX مبيي  المدع ن  ليايدياقالضمائ  ال .1
مXمX ال بسيناق الايئي  .2
مXمX  يلاد اب ما ق  ظائ  .3
مXمX اأنما   ليد  .4

مXمXممجمي ممزمن  عممالجام عوةمزلمجامعممزمحل 
ممممزاك زو ممالجام عوةمزلمجامعممزمحل  .بم

مXمX اللياد  عم كيل  المعيش  عم الل ام نيى بسا  متانع ا سمنق
مXمX  ( –ل مانم ليمل مع المبيم  أ تاعم الد   ا 

مم مزمن  عممالجام عوةميمزاك زو مزلجمهي محشك مع   .3
ممممجمي ممزمن  عمزلجمهي ممزع   .أم

مXمX الضمائ ع اللمامكع ..الخ المدع ن  لبك م  ال  ي  .1
مXمX الضمائ ع اللمامك ..الخ المدع ن  ليبك م  الممكلي  .2

مXمXممجمي ممزمن  عمزلجمهي ممزع  
مممزاك زو ممالجام عوةمزلجمهي ممزع  م .بم



 

مXمX  دماق ال  ي  المس زيك : الكزماا،  اأناا، المدع ن  .1
ال ببدماق الممكليبب  المسبب زيك : ال ييل نبباقع الامقيبباقع الاميببدع  اأناببا،  .2

 الانكي 
XمXم

ممXممجمي ممزاك زو مزلجمهي ممزع  
مXمXمب(م–ب   ممزمن  عممالجام عوةمزلجمهي ممزع  م)أم

م2+مم1ب   ممزردا ممالجامر ع مزلعر ملونميمزمجامرعممزمحلر ميمزجمهري م)
م(3+م

XمXم

مع ممةممزم كغممزم ز ممالجام عوة:
 1980 1981مبي مأل

م م أحممزم  ممالجام ع : .1
م ممالساثم  مت

 X X أمع منب  من المدين  .أ 
مم ماانم  .  

مXمX سكن منب  المدين   د   مبد د( .1
مXمX ماانم ال دم  ا ل ماني  .2
مXمX مياه   لزيلاق  ملامي المدين  .3
مXمX طمة المدين  .4
مXمX كزماا، المدين  .5
مم مجام عوةمأا قمأبي  .2
مXمX معداق مس شلياق .1
مXمX ليمس شلياق  سعا ممكااق  سياماق  .2
مXمX معداق مدامس .3
مXمX معداق ن ادي .4
مXمX من لهاق  م ن  .5
مXمX سياماق مدامس .6
مXمX م نس نوةمبي مأل .3

مXمXمبي مجمي ممأل
ممممالزاغمم ت

مXمX المنشل بق ة  .1
مXمX البق ة ا ل ماني   .2

مXمX المساهماق ا اسط  العاميين
مXمXممجمي ممالزاغمم ت

 



 

 (2ملحق رقم )
 الهيكل التنظيمي للشركة الليبية للحديد والصلب

  



 

 قسم التخزين

 قسم التخطي  والمراقبة

قسم تسوي  الم تجات 

 الطولية

قسم تسوي  الم تجات 

 الطولية وال صف مص عة

 قسم محاسبة اإلنتا 

 قسم االعتمادات قسم  سابات المخا  

 قسم المرتبات

إدارة مراقبة 

 التكاليف
 اإلدارة المالية

 

إدارة  سابات 

 األ و 
إدارة التسوي  

 الخارجي
إدارة التسوي  

 المحلي

إدارة التخزين 

 ومراقبة المواد

 

إدارة المراجعة 

إدارة الشؤو  

 التجارية

قسم تسوي  الم تجات قسم الفح  واالست م 

 المسطحة

قسم تسوي  الم تجات 

 المسطحة
قسم محاسبة الممتلكات 

 والتامين

 قسم المدفوعات

 قسم المقبو ات

 قسم الرقابة الدا لية

 قسم المراجعة المالية

 قسم مراجعة الحسابات

 قسم االتصاالت

 
 قسم التشكيل واللحام

 

قسم  سابات التكاليف 

 والموا نات

قسم المعلومات 

 المحاسبية

 قسم دراسة المشاري 

 
 قسم اإلشراف

 

 

 قسم البح  والتطوير

 

 
قسم اله دسة 

 الص اعية

 

 

قسم تش يل و يانة 

 الحاسبات

 
 قس  تش ي  و يا ة الحاسبات

 

 

 قسم ال  م والبرمجة

 

 قسم التخطي 

 
 قس  الت طي 

 

 

 قسم تش يل ا الت

 

 قسم  يانة الم شات

 
 قسم  يانة المراف 

 

 

قسم الصيانة 

 الميكانيكية

قسم  يانة  

 الرواف 

 

قسم الصيانة 

 الكهربائية

 

 

قسم الصيانة 

 االلكترونية

 

إدارة 

 المشروعات
إدارة الحاسبات وال  م  إدارة البح  والتطوير

إدارة تخطي  وتص ي   واالتصاالت

 قط  ال يار

إدارة الصيانة 

 المدنية
إدارة الصيانة 

 الميكانيكية

إدارة الصيانة 

 الكهربائية

قسم التحاليل 

 واال تبارات

 قسم التفتي  والمراقبة

 قسم اإل فا 

 قسم الصحة المه ية

قطا  الشؤو  

 الف ية

إدارة مراقبة 

 الجودة

إدارة الوقاية 

 الص اعية

 

 إدارة التدريب
إدارة الخدمات 

 واإلسكا 

 

 إدارة ال قل
إدارة الشؤو  

 اإلدارية

 قسم نقل المواد والم اولة

 قسم نقل األفراد

 قسم تجهيز و دمات ا ليات

قسم الصيانة الميكانيكية 

 والكهربائية

 قسم اإلسكا 

 قسم الخدمات وال يافة

 قسم التعليم التق ي

 قسم التطوير ورف  الكفا ة

قسم شؤو  األفراد 

 قسم الشؤو  اإلدارية

 معلومات األفراد والم   قسم

 مكتب شؤو  اللج ة

 قسم الس مة

قطا  شؤو  

 اإلنتا 

 قسم مراقبة الصيانة قسم  تخطي  الصيانة

قسم تخطي  اإلنتا  

 
قسم مراقبة اإلنتا  

إدارة تخطي  ومراقبة 

 الصيانة

إدارة تخطي  

 ومراقبة اإلنتا 

إدارة   يانة 

 الدرفلة الطولية

إدارة  تش يل مص   

  عل  السا نةالدرفل

إدارة  تش يل مص   

 الدرفلة عل  البارد

إدارة   يانة 

 الدرفلة المسطحة

 قسم التحكم

إدارة  دمات الميا  

 وال ا 

إدارة  يانة مص   

 اال تزا  المباشر
إدارة تش يل مص   

 (1الصلب )
إدارة تش يل مص   

 (2الصلب )

إدارة   يانة الحراريات 

 ومص   الجير

إدارة  يانة 

 الصلب

إدارة  تش يل مص   

الق با  واألسيا  
إدارة  تش يل مص   

 القطاعات

إدارة تطوير وت في  

 الو دات اإلنتاجية

 

س  

مر

ا 

 ة 

و 

ما

ية 

ال

 ي

  ة

 قسم مراقبة و ماية البي ة
 قسم تخزين الم تجات قسم بحو  التسوي  

 قسم محجر السدادة

قسم الفح  والرقابة 

 والحماية من الت كل

 قسم سحب األس   

 قسم الحراسة والتصاري 

 قسم التحكم 

اإلدارة العامة 

 لشؤو  األفراد
اإلدارة العامة 

 للخدمات 

اإلدارة العامة 

للصيانة وتص ي  

 قط  ال يار

اإلدارة العامة 

 للشؤو  الف ية

اإلدارة العامة للو دات 

 المساعدة

اإلدارة العامة للدرفلة 

 المسطحة

اإلدارة العامة 

 للدرفلة الطولية

اإلدارة العامة 

 للصلب

اإلدارة العامة ل  تزا  

 وم اولة الخامات

إدارة الشبكات 

 الكهربائية
إدارة  يانة محطة 

 الكهربا  والتحلية

إدارة تش يل محطة 

الكهربا  و التحلية 

 اإلدارة العامة للمالية
اإلدارة العامة 

 للتسوي 

 مكتب المتابعة

مكتب الشؤو  

 القانونية

مكتب التعاو  

 واإلع م

مكتب  دمات 

 العاملين

 مكتب توكيد الجودة

 مكتب  رابل 

م.ت.مصان  اال تزا  

 وم اولة الخامات

 م.ت.مصان  الصلب 

م.ت.مصان  الدرفلة 

 الطولية 

م.ت.مصان  الدرفلة 

 المسطحة 

 م.ت.المراف  

 م.ت.الو دات المساعدة 

 قسم م اولة الخامات

قسم تش يل المقلو  

قطا  الشؤو  

 اإلدارية والخدمات

إدارة 

 المشتريات

قسم  يانة مص    قسم تشكيل المكورات

 اال تزا  المباشر

قسم  يانة م اولة 

 الخامات

 قسم األفرا  الكهربائية

قسم ا الت والصب 

 المستمر

قسم م اولة الخامات 

 والرواف 

إدارة تش يل مص   

 اال تزا  المباشر

 قسم التش يل

 قسم الصيانة

 قسم التش يل

 قسم الصيانة

 قسم التحكم

 قسم الصيانة الكهربائية

 ةقسم الصيانة الميكانيكي

 قسم التش يل

 قسم التحليل

قطا  الشؤو  

التجارية والمالية 

 قسم الشؤو  الجمركية

قسم شؤو  الشحن 

 قسم الفح  واالست م

قسم سا ة الخردة 

 المفتو ة

 قسم األفرا  الكهربائية

قسم ا الت والصب 

 المستمر

قسم م اولة المواد 

 والرواف 

 قسم مص   الجير

 قسم الصيانة

قسم الصيانة 

 الميكانيكية

قسم الصيانة 

 الكهربائية

 قسم  يانة الرواف 

 قسم التحكم

 قسم تش يل الق با 

 قسم تش يل األسيا 

 قسم التش يل

قسم الم اولة 

قسم  يانة الرواف  

 قسم الصيانة الميكانيكية

 قسم الصيانة الكهربائية

 قسم  يانة الدرافيل

 قسم الم اولة

 قسم التش يل

 قسم التجهيز والت ليف

 قسم الجلف ة والط  

 قسم المعالجة

 قسم التش يل

قسم الم اولة 

 قسم الصيانة الميكانيكية

 قسم الصيانة الكهربائية

قسم الرواف  

 قسم  يانة الدرافيل

 دارة خدمات المياه 

 وال از

                

قسم مشتريات المواد 

 األولية

قسم مشتريات قط  

 ال يار

 2009 للحديد والصلب ال يك  الت  يمي للشركة الليبة

 قسم الم اولة

 قسم  يانة الرواف 

اإلدارة العامة 

 للتطوير

 اإلدارة العامة للمواد

إعداد عبد  ش ب 

قسم التخطي  

 والمتابعة

إدارة تطوير وت في  

 ةالو دات المساعد

 والمراف 



 

 (3ملحق رقم )
الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة الليبية 

 2013والصلب لسنة  للحديد



 

 
 



 

 

  



 

 

 

 

  



 

 
 

  



 



 

 (4ملحق رقم )
 الصحيفة المقابلة الشخصية

 مقابالت الشخصيال
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 المسؤولية االجتماعية أنشطةالمحاسبي عن تكلفة  اإلفصاحالقياس و .1
ممالجام عوةممزمسؤيزوةكمأد م .أم

مالجام عورةممزار ما ري محهر ميم  ه  هر م ر ممز ريمم ممنشرطةمزسؤم معرنمحور نممسر همةممزشر كةمح ألم
ممزم زوةممزاا موة.

ميم ظمممزعرحررررررررررررررر  متمت
 و مممح ودمميم ظمحشد 

مميم ظم

 و م
ميم ظم
محشد 

1 

ا قديل  بدماق ا لباه  اأنما المسؤ لي  ا ل ماني  اقيال منشا   أنشط   مث  
 نشبط المل مع الذي  عم  عيه من     مساهم زا عم ملم ن  كايم  مبن اأ

مبامابب  اللقببمع  بسببين المنظببم العببال ليمدينبب ع  بب عيم عببم   ا ل مانيبب  مثبب 
 نم  لي ملين.

     

  لبببىالمسبببؤ لي  ا ل مانيببب  مبببن الملببباهيل ال اضبببب   ال بببم     ب ببباج  أنشببط  2
      م الق ائل المالي  ال  امي  ليمنشل . لسيم أ    ضيح ع

نبببن الكثيبببم مبببن انببب د  اتعتببباحهنببباك العديبببد مبببن التبببع ااق عبببم القيببباس    3
      المسؤ لي  ا ل ماني . أنشط ال كالي   مناعع 

المسببببؤ لي   أنشببببط نببببن   اتعتبببباحل طايببببة نظببببال مباسببببام يقبببب ل االقيبببباس    4
      ل طاقه. اتدام  م   له ا ل ماني  هناك الكثيم من التع ااق  ال

5 
المسببؤ لي   أنشببط المباسببام نببن  اتعتبباحالقبب انين  ال شببميعاق ال ببم  يببلل ا

ا ل ماني  عم الق ائل المالي  المنش م  غيم م لب د   عبم ببا   ل دهبا  عزبم 
 غيم مطاق .

     

ا ل مانيبب  ال ببم  نشببط نيببى ا بب عيم معي مبباق  تببلي  نببن اأ المنشببل  عمبب   6
      ال م   يمكن  ضعزا عم قيل نقدي . نشط ل ازا   بديدا  يك اأ ق  

 اتعتبباحيمكببن  بقيببة ميببل   ناعسببي  ليمنشببآق المناعسبب  مببن  بب   العببمع    7
      .المنشل ا ل ماني  الم عيق  ا المسؤ لي  أنشط نن معي ماق 

8 
كلببا، زل نيببى  نظببيل د ماق  دميايبب  ليمباسبباين لمعببع قببدم زل    المنشببل  عمبب  

اشببك  د ميع   قبب ل ا بليببلهل نيببى بضبب م المببؤ مماق   م  العمبب  العيميبب  
 المسؤ لي  ا ل ماني . لنشط  المزني   الم عيق  ا

     

9 
 أنشببط المباسببام عببم القبب ائل الماليبب  نببن  اتعتبباحيمكببن أن يببؤدى القيبباس   
مببن  نببدل عزببل  معمعبب  ليببد  مببن قابب  المسبب ليدين  لببىالمسببؤ لي  ا ل مانيبب  

 المعي ماق ال م   عمها الق ائل المالي  ال  امي .
     

العييبا  مبدما، اتداماق عدا ب   اتدام عم مأيك هناك ندل  دماك  عزل من قاب   10
      المسؤ لي  ا ل ماني . أنشط نن  اتعتاحالهمي   المنشل 



 

ممزمسؤيزوةممالجام عوةمأنشطةعنممج التممم  ب اإد مكمممز و حميم .بم

ممزحوموة:منشطةمألم .1

 رر ممز رريمم ممزم زوررةممم  برر امزمح   ررةمعلررنممزحومررةميممأنشررطةمزسررؤم معررنمحورر نمعورر حماكرر زو م
 مزاا موة:

ميم ظمممزعحرررررررررررر  متمت
 و مممح ودمميم ظمحشد 

مميم ظم

 و م
ميم ظم
محشد 

 مالايئبب البب نم  لببىننزببا  اتعتبباح   كببالي  الايئيبب  الي طيبب  قيبباس   1
 .المنشل تداماق دا   ين ااالمسؤ للدى 

     

 عقببد القيبباس المباسببام لي كببالي  الايئيبب  بببا  د ن  طايببة مباسببا   2
 ننزا عم الق ائل المالي  ال  امي  . اتعتاحال كالي  الايئي    

     

3 
القياس المباسبام لي كبالي  الايئيب  يابدأ مبن  سبلي  ال كبالي  الايئيب  

ننزبا  اتعتباحقياسبزا   عم بساااق  اضب   تميب   اذلك يمكن 
 عم الق ائل المالي  ال  امي .

     

المباسببام عببم القبب ائل الماليبب  ال  اميبب  يلقببد الثقبب   اتعتبباحالقيبباس    4
 .المنشل عم 

     

5 
 زببانن اتعتبباحيمكببن قياسببزا    المنشببل ال ببم  نلقزببا  ال كببالي  الايئيبب 
   السياسبببببباق المباسبببببباي  المم اطبببببب  امعاللبببببب ئالماببببببادمببببببن  بببببب   

 .المنشل  مال كالي   ا ل لاماق الايئي  ع
     

6 
  لببببىالمباسببببام لي كببببالي  الايئيبببب   اتعتبببباح بببب دي نمييبببب  القيبببباس   

 بسببببين اأدا، الايئببببم مببببن ا سبببب غ   اأمثبببب  ليم لبببب داق الماديبببب  
 .المنشل دا   

     

7 
 المنشبببببل ال بببببم  قببببب ل ازبببببا  نشبببببط يببببب ل القيببببباس المباسبببببام للميبببببع اأ

ع ال يبب ث النببا ج نببن العمييبباق التببناني  ع مببن  ببل ل  لببيع أ  منبب
  لتح ننزا عم الق ائل المالي  ال  امي . 

     

8 
 نبببن اتعتببباحاقيببباس    المنشبببل  الببببالم عبببمنظبببال ال كبببالي   يلبببم  

ال كبببببالي  عبببببم نبببببدل  ضببببب ح   لبببببىيببببب دى ذلبببببك ال كبببببالي  الايئيببببب  ع  
 .مالمنشل عم الايئي   ا ل ماني   ق ا ل لاما

     

المباسببام لي كببالي  الايئيبب  دا بب   اتعتبباح سبباند نمييبب  القيبباس    9
 ال م   ثم نيى قيم  المن ج ايئيا.  نشط اأ  لال   لى المنشل 

     

  يسباند عببم القيبباس  المنشببل النظبال المببالم الببالم  المطاببة دا ب   10
 .الايئ  نشط المباسام نن  كالي  اأ اتعتاح  

     



 

ممزع ملون:مأنشطة .2

 .عنه م  ممز يمم ممزم زوةممزاا موةمم  ب امزع ملونميممأنشطةزسؤم معنمحو نمعو حماك زو مم

ميم ظمممزعحررررررررررررر  متمت
 و مممح ودمميم ظمحشد 

مميم ظم
 و مميم ظم

محشد 
      ننتما مزما عم أدا، أنشط زا  أنمالزا. المنشل يمث  العامي ن عم  1

2 

سبببببام ل سبببببائ   أد اق السببببب م  العامببببب   االقيببببباس المبا المنشبببببل  قببببب ل 
لبمايبببب  المبببب ظلين العبببباميين عيببببه  اسبببب  دال م اتبببب ق مميببببب  لنقبببب  

ثببل  نالمبب ظلين ع  بب عيم  سببائ   معيببه ليمبب ظلين العبباميين  أسببمهل  مبب
 ننزا عم الق ائل المالي  ال  امي . اتعتاح

     

3 
مين المباسببببام نببببن  كببببالي   ال ببببا اتعتبببباحاالقيبببباس    المنشببببل  قبببب ل 

الطاببببم ليعبببباميين ع   بببب عيم نظببببال لي ببببامينع    تبببباااق العمبببب  ال ببببم 
 .المنشل  بدق دا   

     

 قالمباسبام نبن قبدماق  مزباما اتعتاحنيى القياس    المنشل  عم   4
 العاميين  نيى   عيم عم  م سا ي  لي مقي  ع 

     

5 
 سبببكن مناسبب  ليمببب ظلين العبباميين مبببن  املزببا   قببب ل المنشببل  بب عم  

المباسبببام ننبببه كيمبببا  ضبببعق  طبببط اسببب ما يلي   اتعتببباحاقياسبببه   
 عم الق ائل المالي  ال  امي . المنشل ل ط يم 

     

6 
مباسببببببايا  ال طبببببب يم المعمعببببببم   العيمببببببم  المزنببببببم  المنشببببببل  قببببببيس  

ليعبببباميين نببببن طميببببة اا عبببب زل  المشببببامك  مببببن   لزببببل عببببم الببببد اماق 
 لق ائل المالي  ال  امي .ال دمياي   العيمي    لتح نن ذلك عم ا

     

7 
نيببى أنزببل مبب امد اق تببادي   المنشببل يبظببى العبباميين انظببم  مببن قابب  

نببن  اتعتبباحهامبب ع  ذاق قيمبب  ناليبب  مببن  بب   قياسببزل مباسببايا   
 لزل عم الق ائل المالي  ال  امي .  المنح   الب اعل المقدم

     

لا ق قبدماق  م اهب  المباسام عم   اتعتاحالقياس    المنشل  منى  8
 العاميين ع  مس  ى  ادانزل   طايع  العم  ألدى يق م ن اه.

     

عم الاياناق المالي  ال  اميب  نبن ال كبالي  ال بم  المنشل  قيس  لتح  9
كساازل المزاماق ال لم .    بميزا ل دمي  الم ظلين  اا

     

ييلمزببا ا كاببد  شببل المننيببى  اال طبب ماق ال كن ل ليبب   ال قنيبب   انعكاسببا ز 10
 عم ساي   دلي  التعا  أمال العاميين.  ضاعي  كالي  

     



 

مجيد ممزمناجممزمساهلك:مأنشطة .3

عنهرر م رر ممم  برر اجرريد ممزمنرراجميحم وررةممزمسرراهلكميممأنشررطةمزسررؤ معررنمحورر نمعورر حماكرر زو م
ممز يمم ممزم زوةممزاا موة.

ممزعحررررررررررررررر  متمت
ميم ظم
محشد 

ممح ودمميم ظ
م و 

مميم ظم
 و مميم ظم

محشد 

1 

 بسبببين  المباسبببام نبببن أيببب   اتعتببباحنيبببى قيببباس    المنشبببل  عمببب  
اأمبببان   زببب ل اشبببكا ى  مق مبببباق منببب ج مبببن بيبببث اللببب د   دملببب  لي

 .المس زيكين
     

2 
المنب ج  المسب زيك  أنشبط المباسبام نبن  اتعتباحياين  القياس   

ع امعبببباييم  قاالمن لببببااب يالبببباق المسبببب زيكين   لببببى المنشببببل  عببببم
 المطي ا . ل د  نالي ال

     

3 

 قديل من لاق من السز  البت   نييزا من لانب  ا المنشل  ق ل 
لشكا ى المقدمب  النا ل  نن ا كالي  ااظزام الالمس زيكين ع  ق ل 
ننزببببا مباسببببايا  اتعتبببباحمببببن  بببب   قياسببببزا   مببببن قابببب  اللاببببائن 

  بسين ل د  المن ج.ا  الم  ت 

     

4 
اسب  دال المنب ج طبمة  مباسايا نن  كالي  المنشل  لتح  قيس   

امامج الس م  العامب    قايب   كذلك  ال  ي  منه اعد ا س عما  
 .لاائن ن يل   قديل السيع ال

     

مببببن  بببب   قياسببببزا  أعتبببببزا مباسببببايا أي نلقبببباق  المنشببببل  اببببين  5
      .اعد الايع  ا س  دال ث بد ال م ضماماأمعالل  ال قامق اه

6 
عزا مقااببب  ا ل بببلال ع بببد ال بببمال كبببالي   نيبببى أ اببباق المنشبببل  عمببب  

المباسبام عبم القب ائل  اتعتاحمن     القياس    امعاييم الل د 
 المالي  ال  امي .

     

7 
 قببببيس    المسبببب زيكينع  لببببىمن لا زببببا ننببببد  قببببديمزا  المنشببببل   ببببااع 
  ي ببلل   طبب يم لمن لا زببا اشببك  مسبب مم أيبب نببن مباسببايا  لتببح 
 اسياس  سعميه   ناس  مع ال كيل   قدماق العم ،. المنشل 

     

8 

 اتعتبباحالقيبباس    المنشببل  سبب طيع ال سبب يقي   مببن  بب   اأاببباث
 بببببب عم السببببببيع  أننيببببببى  اب يالبببببباق المسبببببب زيكينعمباسببببببايا نببببببن 

 عى با   اين لزا أي ضمم ييببة  الل د  العالي  ذاق ال دماق 
  قبب   يببك ال دمبب  لبببين ال قبب   نيببى ابباآل مين اسببا  السببيع   

 .ذلكع   اين ذلك عم الق ائل المالي  ال  امي 

     

ل د  المن ج  ل  نن  اتعتاحاقياس   االغ   أهمي  المنشل  عطى  9
 .عم الق ائل المالي  ال  امي  كان نيى بسا  المابي 

     



 

ممزعحررررررررررررررر  متمت
ميم ظم
محشد 

ممح ودمميم ظ
م و 

مميم ظم
 و مميم ظم

محشد 

10 

لشمك  المعاتم  عان ا اأنما ايئ   عمظ  الم غيماق السائد   عم
الم عيقببببب   ااسببببب ما يلي زنبببببن  مباسبببببايا  لتبببببح أن  قبببببيس  يلببببب  

  عيببة  ال ببم قا سبب ما يليا اللبب د   ال سبب ية  غيمهببا مبن  اتن باجا
 الط ي . ل اأ عم المنشل  الهدا 

     

ممزمجامعممزمحلن:مأنشطة .4

زوررةمعنهرر م رر ممز رريمم ممزم مم  برر امزمجامررعممزمحلررنميممأنشررطةمزسررؤم معررنمحورر نمعورر حماكرر زو م
 مزاا موة.

 مزعحررررررررررررررر  مت ت
ميم ظم
 حشد 

 مح ود ميم ظ
 و م
 ميم ظ

 و م
ميم ظم
 حشد 

1 

مباسببببايا   لتببببح نببببن  كببببالي   شببببليم المنطقبببب  المبيطبببب  ازببببا  المنشببببل  قببببيس 
لإلنطا، تب م  بضبامي  ليمدينب   العمب  نيبى نظاع زبا   لمييزباع   عايبد الطبمة 

سببب م لعاببب م المشبببا ع عبببم القببب ائل الماليببب  المبيطببب  ازبببا  أيضبببا  كبببالي   نشبببا، ل
 ال  امي .

     

2 
لبببلأ مببن م امدهبببا ليمسببباهم  عبببم  دمبب  المل مبببع  نمببب  نيبببى  المنشبببل   تبب  

ننزببا عببم القبب ائل الماليبب  د ن النظببم ليمتببيب   اتعتبباحقيبباس  يببك المسبباهماق   
 من   تيتزا لزذه اأم ا . المنشل ال م س    لنيزا 

     

3 
عبببم دنبببل مؤسسببباق الاببببث العيمبببم ع  ت تبببا النبببد اق  المبببؤ مماق   المنشبببل سببباهل 

ننزببا عببم القبب ائل الماليبب ع اان اببام  اتعتبباحالعيميبب ع   قبب ل اقيبباس  يببك المسبباهماق   
 .المنشل ا ل ماني  دا   المدين  الم ل د  ازا  نشط ذلك ابد اأ

     

المل مبعع  عمادعييمي  أنن المسانداق  المنح ال  اتعتاحاالقياس    المنشل  ق ل  4
       نن ما قامق اه من  نشا، المدامس  المماكل التبي 

ال م   بميزا ن يل  ا  يامهبا ليابدي   ضاعي  قيس   لتح المشا  نن ال كالي  ات 5
      اأق  ضمم نيى المل مع  أكثمها عائد .

ل مببع  دنبببل عببم بببا   ببل دنبببل منظمبباق المل مببع المببدنم أ  أي  امنببباق لتببالح الم 6
      ننزا. اتعتاحاقياسه  ا المنشل بم ق ال  ني  ضد الظ اهم السياي  ع ق ل 

7 
عبببم  شبببغي  ال بببميلين  الاطالببب ( مبببن المل مبببع المبيبببىع   قببب ل  المنشبببل  سببباهل  

نببببن اأمبببب ا  الم تتبببب  ليبببببا ق  اتعتبببباحاقيبببباس ذلببببك مباسببببايا  مببببن ثببببل 
 ئل المالي .اتنساني  عم المل مع المبيى عم م ن الق ا

     

عم با   ل أنداد  طط لي نمي  المس دام  ي ضع من اين أهداعزا الببد مبن اللقبم  8
       الاطال  االمل مع المبيى من ضمن أهداعزا.



 

 مزعحررررررررررررررر  مت ت
ميم ظم
 حشد 

 مح ود ميم ظ
 و م
 ميم ظ

 و م
ميم ظم
 حشد 

9 
عم  كاد  كالي  ال مانيب  م عيقب  امنايب  الطل لب   المسبنين  ذ ي  المنشل  ساهل 

يع عبببم المنببباطة اأقببب   طببب ما  قامببب  مشبببام   لبببى ضببباع ا ب يالببباق ال اتببب  اات
   عم  نيى قياسزا مباسايا   لتح ننزا عم الق ائل المالي .

     

10 
 المعزببد    قا  ظيبب  د ى اتناقبب   أيضببا  ببدمي  طبب   اللامعببا المنشببل  قبب ل 

ملم  ال كالي  ال بم   بميزبا ل ب عيم  نالكيياقع   قيس  لتح  ننزا مباسايا ن
 عم  لزؤ ، الط  .
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م2013(موحونمنسبممزغ غمتممزمسجلةمح زش كةمزسنةم1جدي م ع م)

س ع تمعم م8مزحديدممزمسميامحه ماال م مز مغممزكوم م  ني ممزغ غ  
الني م لين أكسيد   أ  NO ppm (  لل، من الميي ن 25  

الني م لين أكسيدثانم   NO2 ppm 5 )للا، من الميي ن  
الكاميق لكسيدنىثا  SO2 ppm   للا، من الميي ن(  5

كسليناأ  O2 17.5%- %23-،من بلل الز ا  
م نياأ  NB3 ppm   للا، من الميي ن( 50

CL2 ppm الكي م   لل، من الميي ن(1
الكما ن أكسيد   أ  CO 50 ppm)لل، من الميي ن  

BCN ppm هيدم لين سانيد   لل، من الميي ن(10
م لينكامي يد الزيد  H2S 20 ppm)لل، من الميي ن   

% من بلل الز ا،EX 5 الغالاق القااي  ل ش عا   ا نللام  
B 20 %-60% المط ا   
م2013مب د ممزمشعةممزمساادمةمح زش كةمزسنةموحونممزم(2 ع م)مزجدي م

مك نمايمجدم
 مزمبد 

ني م
مزعنب م
 مزمشع

ني م
 مالشع  

عددم
 مزمب د 

 م شع ع مزنش طم
شك م

 بد مزم

مك نممزايمجدم
 ح زاحدود

د جةم
 مزسموة

   م
 مالساادم 

 مزمالح  ت

متنع 
ا   لا  
 المااشم

cs-137 

 لاما

2 20mci منقط 
مبط  معالل  

 ال ب 
 م  سط 

 

اس غنا، 
 ننزا

co-60 14 
4*20mci-2*10mci-
1*20mci-1*mci-12-
1*12mci-6*10mci 

 1ندد 
 قضي ( 

 13 ندد
 منقط

 م لال بد  اأ
   الثالث   الثاني

 متنع الق لا  نيى 
 الاامد

 قييي 
قياس 
  ا عمان

         

قياس        
مس  ى 
المتز م 

 ق آا
 الت 

 
متنع 
 1التي  

co-60 7.5 12 لاماmci  قييي  ل  الت آ قضي 
 

   
4 10mci  قييي  ل  ت  الك  أ قضي 

 

متنع 
 الليم

cs-137 30 4 لاماmci ط م  س ناق الليما ل  منقط 
قياس 

المناسي  
 اال لناق

 

         
قياس سمك  م  سط   ط الدمعي  منقط 30mci-10mci 2 لاما cs-137متنع 

 



   

مك نمايمجدم
 مزمبد 

ني م
مزعنب م
 مزمشع

ني م
 مالشع  

عددم
 مزمب د 

 م شع ع مزنش طم
شك م

 بد مزم

مك نممزايمجدم
 ح زاحدود

د جةم
 مزسموة

   م
 مالساادم 

 مزمالح  ت

الدمعي  نيى 
 السا ن

 المن  ج

متنع 
الدمعي  نيى 

 الاامد

اشع  
-xسيني  

ray 
طاق زا 

120kv 

 
7 

  

ا ط ال قطيع  6ندد
  ا ط الليلن  1 ندد

قياس سمك 
  المن  ج

الم  ام 
 مكليالم

AM24
1 

 منقط 300MCI 2 لاما
 الم  ام الممكلى

قياس ل د   نالي  لدا
 المن  ج

 

SR90 40 2 لاماMCI نالي  لدا منقط 
 

م(موحونمنيعوةممزنف و تمييحدمتمعو سه 3جدي م ع م)
2013ف12ف31الكمي  عم  التن  م.ل  
طن 77961 مسب ة البديد الم  ل  نيى الاامد  نيى السا ن 1  
البديد أكسيدق  ال مك ما 2 طن 57193   
طن 135083 الطمم اللا  3  
طن 2052436 ال اث 4  
طن 16241 قش م الدمعي  5  
عمان الكزماائي غاام اأ 6 طن 35143   
المعالل  الكيميائي  أكسيد 7 طن 298962   
طن 3007 ط   بمامي 8  
اممي  978 اللي ق المس زيك  9  
مبي   ش  691  شا اأ 10  
مبم ة ليم 11 طن 1713   

م2013(موحونمعددممزع ملونمح زش كةماال مسنةم4جدي م ع م)

مزامكونممنممزعم ماال مموةممزمد محدم  عددممزعم زةمممزحو ن
ممزمد 

نه وةمم  عددممزعم زةممح التما كممزادمة
ممزمد 

 7048 213 1020 6241 ي نليا
 24 0 20 4 نم  نق د

 67 9 32 44 نق د ألان 
 7139 222 1072 6289 الملم ص



   

م(موحونممعدمتميعالم تميملب  تممزسالمةمح زش كة5جدي م ع م)
مممزعددممزحو نم . ممزعددممزحو نم . 
  68286 اأغماعقلال لي ق  شب ل  م عدد  13 105 نلمي ه 1

للاج ليقناص اليبال  أيضا ل اقم  14 1489 قاع   اقي  2
  9474 ال له اشااك

  228 كمام  غاام دائم  15 800 ادل  شغ  قطع ين 3
  16 عي م لكمام  غاام دائم  16 3621 ابدي  بمام   س م  4
  24 اأغماعمتلم م عدد  17 77 نظاماق  اقي   لبال 5
  4 معط   م  18 537 معط  لبال  مطم 6
  20 ادل  بمام  19 98661 كمام  غاام م ق ه 7
  492 بدا، مطاطم 20 3770 قلال قطنم 8
  61 س ام  بمام  21 2590  اقم ادن م قق 9
  25 بلال امان 22 115  اقم مل  10

 اقم  له اشااك   اقم  11
  5  اقم  له ا س يك 23 60  له بمامي

 يقلال مطاطم  بمام  12
  189  طلا،ا،  قاع  ذقلال  ادل   ب 24 2510  ليد

 193159 78824 الملم ص - 114335 الملم ص -

موحونمعددممزماد حونمدما ممزش كةم(6جدي م ع م)

ممأا ماد وحهممج  ممزاد وبم . 
إزنمنسحةممزماد حونم

مزع ملونمح زش كةممإجم ز 
م(7139)

 %1.4 101 ال دمي  العميم عم ملا  التيان  ا م  الممكل ليمزندسين  اللنيين 1
 %3.4 249 ال دمي  العميم  ال  تتم عم ملا  الباس  اآللم 2
 %2.5 184 ملا  اليغ  ا نلييلي ال دمي  عم  3
 %1.8 130 ال دمي  عم ملا  الس م  4
 %1.6 120 ال دمي  ال  تتم عم الملا  اتدامي  المالم  القان نم  الس م  5

نداد الت  الثانم من القياديين  6 ال دمي  القيادي  اتشماعم  اا
  المشمعيين

89 1.2% 

 %1.7 123 شغي   التيان ال دمي  اللنم ال  تتم عم ملا  ال  7
 %0.6 43 ال دمي  ال املم 8
 %0.4 29 ال دمي  ال املم  عة العق د 9
 %0.2 15 ال دمي  الدا يم  عة العق د 10



   

ممأا ماد وحهممج  ممزاد وبم . 
إزنمنسحةممزماد حونم

مزع ملونمح زش كةممإجم ز 
م(7139)

 المعاهبد لدد من  ميلم الثان ياق ال  تتبي    دمي  المقا لين ال 11
 الم  سط  ا م   المعام  ال دمياي .

0 0 

 %0.2 20  ال امجند اق  مؤ مماق االدا    12
 %20.2 1449  دمي  المقا لين االعم  االشمك  اللدد  المباضماق ال  ني  13
 %39.3 2809 الم دماين  لمالم 14

م(موحونما وو ممزحيمدثممنمحوثممزض  ميمزاطي  ميمألو  ممزمف يد 7مزجدي م ع م)

 مزحو ن
ايغوعممزحيمدثممنمحوثم

 مزني 

حسبممثايغوعممزحيمد
 مزض  

عدمده م منيعوة  مزحيمدثممزم دوة ب ح تميم 

 م دم  
مإجم ز 
 مزع ملون

مإجم ز 
عددم
 مالب ح ت

حةممعددممز م
مزطحوةم
حسحبم

 ب ح تم 

 م ي  ح وظ بن ع 

عددم
ثممزحيمد
 مزم دوة

عددمحيمدثم
 مالب حة

حسوطةم
 جدم

 حسوطةمجدم حسوطة مايسطة حسوطة

 7 1 14 53 57 121 8 4 8 117 1507 121 5812 الملم ص

 


