
              

222 
 

كلية التجارة  –جامعة قناة السويس 

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 رابعالعدد الملحق                            المجلد الثامن                                     

2017 

 على تقرير اإلدارة عن مدى  المسئولية الق انونية لمراقب الحسابات في ظل التأكيد  
 محمد محمد سليمان الف ار

 

ػٍٝ طمش٠ش حٌّغج١ٌٛش حٌمخ١ٔٛٔش ٌّشحلذ حٌلغخرخص فٟ ظً حٌظؤو١ذ 

 حإلدحسس ػٓ ِذٜ حٌظضحِٙخ رظطز١ك حٌلٛوّش حٌز١ج١ش

 اػذحد

 ِلّذ ِلّذ ع١ٍّخْ حٌفخس

 

 حٌٍّخض:

ُٔشحهذ حُلغخرخص رشؤٕ حُظؤ٤ًذ حعظٜذف حُزلغ دسحعش حُٔغج٤ُٞش حُوخ٤ٗٞٗش 

ك٤غ ط٘خٍٝ ،  ػ٠ِ طوش٣ش حإلدحسس ػٖ ٓذٟ حُظضحٜٓخ رظطز٤ن حُلًٞٔش حُز٤ج٤ش

حُٔغج٤ُٞش حُوخ٤ٗٞٗش ُٔشحهذ حُلغخرخص طـخٙ حُظوش٣ش ػٖ حُلًٞٔش حُز٤ج٤ش، ٝهذ حٗظٜض 

حُذسحعش ا٠ُ ٓشحهذ حُلغخرخص ٣ظؼشع ُِٔغج٤ُٞش حُظؤد٣ز٤ش ٖٓ هزَ حُـٜش ح٤ُٜ٘ٔش 

كش ػ٠ِ ٜٓ٘ش حُٔلخعزش ٝحُٔشحؿؼش )٠ٛٝ ٗوخرش حُظـخس٤٣ٖ ك٢ ٓظش ك٢ حُٔشش

حُخخص ربٗشخء ٗوخرش حُظـخس٤٣ٖ  2792ُغ٘ش  04ػٞء أكٌخّ حُوخٕٗٞ سهْ 

حُٔظش٣ش(، ارح خخُق حُٞحؿذ ح٢ُٜ٘ٔ ٝحسطٌذ خطؤً ٤ٜ٘ٓخً ٣ظ٘خك٠ ٓغ آدحد 

٣ظؼشع ٝع٤ًِٞخص ٝطوخ٤ُذ حُٜٔ٘ش ػ٘ذ اػذحدٙ ُظوش٣ش حُلًٞٔش حُز٤ج٤ش، ًٔخ 

ُِٔغج٤ُٞش حُٔذ٤ٗش ك٢ كخُش اٛٔخُٚ أٝ طوظ٤شٙ ك٢ أدحء حُٞحؿزخص حُٔطِٞرش ٓ٘ٚ، 

ٝاخالُٚ رخُظضحٓخطٚ حُٔوشسس ك٢ رٓظٚ ػ٠ِ ٗلٞ ٣ؼشع ػ٤ِٔٚ أٝ حُـ٤ش ُِؼشس أٝ 

، ًٔخ ٣ظؼشع ٓشحهذ حُلغخرخص ُِٔغج٤ُٞش حُظؤ٤ًذحُخغخسس ٗظ٤ـش كشِٚ ك٢ ػ٤ِٔش 

إٔ طخل٤غ طؼشع ٓشحهذ ٔـظٔغ ًٌَ، ًٔخ حُـ٘خث٤ش ك٢ كخُش اػشحس رٔظخُق حُ

ٝحُؼ٢ِٔ  حُلغخرخص ُِٔغج٤ُٞش حُوخ٤ٗٞٗش ٣ظطِذ ػشٝسس طط٣ٞش حُظؤ٤َٛ حُؼ٢ِٔ

ُٔشحهذ حُلغخرخص، ٝحُللخظ ػ٠ِ حعظوالُٚ، ٝرزٍ حُؼ٘خ٣ش ح٤ُٜ٘ٔش حُٞحؿزش، طٞحكش 

خذٓش حُظؤ٤ًذ ػ٠ِ طوش٣ش حإلدحسس ػٖ ٓذٟ حُظضحٜٓخ رظطز٤ن  ُٔؼشكش ٝحُخزشس ك٢

 ًٔش حُز٤ج٤ش.حُلٞ
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Abstract: 

The research aimed to study the legal responsibility of 

the auditor regarding the emphasis on management's report on 

the extent of its commitment to applying environmental 

governance. It dealt with the auditor's legal responsibility 

towards the report on environmental governance. The study 

concluded that the auditor is subject to disciplinary 

responsibility by the professional body supervising the 

profession of accounting and auditing The Trade Syndicate in 

Egypt in light of the provisions of Law No. 40 of 1972 on the 

establishment of the Trade Union of Egypt), if he violates the 

professional duty and committed a professional error that is 

contrary to the ethics, behavior and traditions of the profession 

when preparing the report on environmental governance It is 

also liable to civil liability in the case of negligence or failure 

to perform the duties required of it, and to breach its 

obligations stipulated in its charge in such a way as to expose 

its client or third parties to damage or loss as a result of its 

failure in the confirmation process. The auditor is also liable 

for criminal liability in case of harm to the interests of society 

as a whole. Reducing the auditor's exposure to legal 

responsibility requires the development of the auditor's 

scientific and practical qualifications, maintaining 

independence, due diligence, knowledge and experience in the 

service of emphasizing the management's report on its 

commitment to environmental governance 
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  أٚالً:حٌّمذِش ٚؽز١ؼش حٌّشىٍش:

هذ أدٟ طضح٣ذ حُوؼخ٣خ حُٔشكٞػش ػذ ٓشحهز٢ حُلغخرخص ً٘ظ٤ـش العظـالٍ 

رؼغ حُششًخص حُؼوش حُو٣ٞش رٔشحهذ حُلغخرخص ك٢ طٔش٣ش كخالص حُظالػذ 

ٝحُظض٣ٝش ٝحُـش ك٢ حُ٘ٞحك٢ حُز٤ج٤ش رخُششًش رخُظٞحؽئ ٓغ ٓشحهذ حُلغخرخص ٗلغٚ، 

ؼش، ك٤غ ٣وّٞ ٓغظخذٓٞ ٝرخُظخ٢ُ اسطلخع ػذد كخالص اكالط ٝح٤ٜٗخس ٓ٘شآص حُٔشحؿ

حُٔؼِٞٓخص حُز٤ج٤ش رٔوخػخس ٓشحهذ حُلغخرخص ٗظ٤ـش اطذحسٙ ُظوخس٣ش طؤ٤ًذ ٓؼِِش، 

ٓطخُز٤ٖ رظؼ٣ٞغ ػٖ حألػشحس حُظ٢ ُلوض رْٜ ٗظ٤ـش حإلػظٔخد ػ٠ِ ٓخ ؿخء 

رظوش٣شٙ، ٝك٠ ػٞء حُٔ٘خصػخص حُوخ٤ٗٞٗش ٝحُذػخٟٝ حُوؼخث٤ش خخطش ك٢ ظَ 

ك٢ كْٜ ٝطلغ٤ش حُـٞحٗذ حُز٤ج٤ش ٝخخطش حُل٤٘ش ٓٞحؿٚ حُٔلخًْ ُظؼٞرخص ًز٤شس 

ٜٓ٘خ ك٢ حُٔلخعزش ٝحُٔشحؿؼش، أطزق ٖٓ حُؼشٝس١ طلذ٣ذ ٓغج٤ُٞش ٓشحهذ 

 حُلغخرخص ػٖ أدحءٙ ُخذٓخص حُظؤ٤ًذ، ٝاػذحد طوش٣ش ػٜ٘خ.   

 

ٝك٠ ػٞء ٓؼخ٤٣ش حُظؤ٤ًذ كبٕ ٓغج٤ُٞش ٓشحهذ حُلغخرخص طٌٖٔ ك٢ ٓذٟ 

رُي ك٢ ٗطخم ػ٤ِٔش حُظؤ٤ًذ حُٔغ٘ذس ا٤ُٚ، ٖٓ خالٍ رزٍ حُؼ٘خ٣ش ح٤ُٜ٘ٔش حُٞحؿزش، ٝ

حُلْٜ حُـ٤ذ ُ٘ظخّ حُشهخرش حُز٤ج٤ش حُذحخ٤ِش ػ٠ِ حألدحء حُز٤ج٢ ٝطوخس٣ش حإلدحسس ػٖ 

ٓذٟ حُظضحٜٓخ رظطز٤ن حُلًٞٔش حُز٤ج٤ش، ٝططز٤ن حإلؿشحءحص حُٔ٘خعزش ٝكوخ ُٔؼخ٤٣ش 

٢٘ ػ٘ذ ؿٔغ حألدُش، حُظؤ٤ًذ رحص حُظِش، ٝأػٔخٍ حُظوذ٣ش حُشخظ٢ ٝحُلٌْ حُٜٔ

ٝحُو٤خّ رؼ٤ِٔش حُظؤ٤ًذ ػ٠ِ ٓضحػْ حإلدحسس حُٞحسدس رظوش٣شٛخ رشؤٕ حُظضحٜٓخ رظطز٤ن 

حُلًٞٔش حُز٤ج٤ش، ٣ٌٖٝٔ طظ٤٘ق ٓغج٤ُٞش ٓشحهذ حُلغخرخص ا٠ُ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ 

حُٔغج٤ُٞش ٛٔخ حُٔغج٤ُٞش ح٤ُٜ٘ٔش ٝحُٔغج٤ُٞش حُوخ٤ٗٞٗش، ٓؼظٔذحً ك٢ رُي ػ٠ِ ٗٞػ٤ٖ 

ٛٔخ طٞه٤ض حُلذٝع ٝػالهش حُغزز٤ش أٝ حُظزؼ٤ش، كال ٣وغ ٓشحهذ ٖٓ حإلػظزخسحص 

حُلغخرخص طلض ؽخثِش حُٔغج٤ُٞش حُوخ٤ٗٞٗش اال ارح ًخٕ ٛ٘خى اخالٍ ٖٓ ؿخٗزٚ 

رخُٔغج٤ُٞش ح٤ُٜ٘ٔش، ٝٛٞ ٓخ ٣ـؼَ حُٔغج٤ُٞش حُوخ٤ٗٞٗش طؤط٠ ك٢ ٓشكِش الكوش 

طٌٖٔ ٓشٌِٚ حُزلغ ك٢ ُِٔغج٤ُٞش ح٤ُٜ٘ٔش، ٝطشطزؾ ٓؼٜخ رؼالهش طزؼ٤ش أٝ عزز٤ش، ٝ

 حإلؿخرش ػٖ رؼغ حُظغخإالص ح٥ط٤ش:
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حُوخ٤ٗٞٗش ُٔشحهذ حُلغخرخص ك٢ ظَ أدحثٚ  ٓخ ٢ٛ ؽز٤ؼش ٝأسًخٕ حُٔغج٤ُٞش -

  حُظؤ٤ًذ ػ٠ِ طوش٣ش حإلدحسس ػٖ ٓذٟ حُظضحٜٓخ رظطز٤ن حُلًٞٔش حُز٤ج٤ش؟ُخذٓش 

ؤ٤ًذ ػ٠ِ حُظٓخ ٢ٛ حُٔغج٤ُٞش حُوخ٤ٗٞٗش ُٔشحهذ حُلغخرخص ك٢ ظَ أدحثٚ ُخذٓش  -

  ؟طوش٣ش حإلدحسس ػٖ ٓذٟ حُظضحٜٓخ رظطز٤ن حُلًٞٔش حُز٤ج٤ش

ٓخ ٢ٛ ٓلخٝس طخل٤غ اكظٔخالص طؼشع ٓشحهذ حُلغخرخص ُِذػخٟٝ  -

 حُوؼخث٤ش ك٢ ػٞء ٓغج٤ُٞظٚ حُوخ٤ٗٞٗش؟

 

 أ٘ذحف حٌزلغ: –ػخ١ٔخً 

 ٠ّىٓ طلذ٠ذ أ٘ذحف حٌزلغ فٟ ػٛء حٌٕمخؽ حٌظخ١ٌش:

حُوخ٤ٗٞٗش ُٔشحهذ حُلغخرخص ك٢ ظَ أدحثٚ  طلذ٣ذ ؽز٤ؼش ٝأسًخٕ حُٔغج٤ُٞش -2

  حُظؤ٤ًذ ػ٠ِ طوش٣ش حإلدحسس ػٖ ٓذٟ حُظضحٜٓخ رظطز٤ن حُلًٞٔش حُز٤ج٤ش.ُخذٓش 

حُظؤ٤ًذ ػ٠ِ طلذ٣ذ حُٔغج٤ُٞش حُوخ٤ٗٞٗش ُٔشحهذ حُلغخرخص ك٢ ظَ أدحثٚ ُخذٓش  -2

 طوش٣ش حإلدحسس ػٖ ٓذٟ حُظضحٜٓخ رظطز٤ن حُلًٞٔش حُز٤ج٤ش.

اكظٔخالص طؼشع ٓشحهذ حُلغخرخص ُِذػخٟٝ طلذ٣ذ ٓلخٝس طخل٤غ  -2

 حُوؼخث٤ش ك٢ ػٞء ٓغج٤ُٞظٚ ح٤ُٜ٘ٔش ٝحُوخ٤ٗٞٗش.

 

 أ١ّ٘ش حٌزلغ: –ػخٌؼخً 

كذحػش ٓٞػٞع  ٣غظٔذ حُزلغ أ٤ٔٛظٚ حُؼ٤ِٔش ٖٓ خالٍ حأل١ّ٘ش حٌؼ١ٍّش: -1

حُلًٞٔش حُز٤ج٤ش ك٤غ ٣ؼظزش ٖٓ حُٔٞػٞػخص حُلذ٣ؼش حُظ٢ طؤط٠ ػ٠ِ هخثٔش 

ظضح٣ذ كـْ ُأ٣ُٞٝخص حُزلغ حُؼ٢ِٔ ػ٠ِ حُٔغظٟٞ حُذ٢ُٝ ٝحُٔل٠ِ ٗظشحً 

حُششًخص رحص ح٥ػخس حُؼخسس ػ٠ِ حُز٤جش، ٝػذّ حُٔخخؽش حُز٤ج٤ش ألٗشطش 

حُظؤ٤ًذ ػ٠ِ َ أدحثٚ ُخذٓش طلذ٣ذ حُٔغج٤ُٞش حُوخ٤ٗٞٗش ُٔشحهذ حُلغخرخص ك٢ ظ

 طوش٣ش حإلدحسس ػٖ ٓذٟ حُظضحٜٓخ رظطز٤ن حُلًٞٔش حُز٤ج٤ش.

 

 ٠ٚغظّذ حٌزلغ أ١ّ٘ظٗ حٌؼ١ٍّش ِٓ خالي ِخ ٠ٍٟ:حأل١ّ٘ش حٌؼ١ٍّش:  -2

اطخكش ٓـخالص ؿذ٣ذس ُٔ٘شآص حُٔشحؿؼش ُِذخٍٞ ك٤ٜخ، ٝطلو٤ن ٓٞحسد  -

ظَ اػخك٤ش ػٖ ؽش٣ن دخٍٞ ٓشحهز٢ حُلغخرخص ُٔـخالص ؿذ٣ذس ك٢ 
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حُٔ٘خكغش حُشذ٣ذس ر٤ٖ ٓٔخسع٢ ٜٓ٘ش حُٔشحؿؼش، ٝؿ٤شْٛ ُظوذ٣ْ خذٓش 

 حُظؤ٤ًذ ػ٠ِ طوش٣ش حإلدحسس ػٖ ٓذٟ حُظضحٜٓخ رظطز٤ن حُلًٞٔش حُز٤ج٤ش. 

إ طلذ٣ذ حُٔغج٤ُٞش حُوخ٤ٗٞٗش ُٔشحهذ حُلغخرخص ك٢ ظَ أدحثٚ ُخذٓش حُظؤ٤ًذ  -

حُز٤ج٤ش ٣غخْٛ ك٢ ػ٠ِ طوش٣ش حإلدحسس ػٖ ٓذٟ حُظضحٜٓخ رظطز٤ن حُلًٞٔش 

 طخل٤غ آٌخ٤ٗش طؼشع ٓشحهذ حُلغخرخص ُِذػخٟٝ حُوؼخث٤ش

 

 فشٚع حٌزلغ:-سحرؼخً 

ػٛء ِشىٍش حٌزلغ ٚأ١ّ٘ظٗ، ٚأ٘ذحفٗ، فمذ طُ حلظشحف حٌفشٚع  فٟ

 حٌظخ١ٌش:

ال طٞؿذ ػالهش رحص دالُش اكظخث٤ش ر٤ٖ أدحء ٓشحهذ حُلغخرخص ُخذٓش حُظؤ٤ًذ  -2

حُظضحٜٓخ رظطز٤ن حُلًٞٔش حُز٤ج٤ش ٝحُٔغج٤ُٞش ػ٠ِ طوش٣ش حإلدحسس ػٖ ٓذٟ 

 ص.حُوخ٤ٗٞٗش ُٔشحهذ حُلغخرخ

ال طٞؿذ اخظالكخص رحص دالُش اكظخث٤ش ر٤ٖ أسحء ػ٤٘ش حُذسحعش كٍٞ ٓلخٝس  -2

طخل٤غ اكظٔخالص طؼشع ٓشحهذ حُلغخرخص ُِذػخٟٝ حُوؼخث٤ش ك٢ ػٞء 

 ٓغج٤ُٞظٚ حُوخ٤ٗٞٗش.

 

 خخِغخً: ِٕٙؾ حٌزلغ:

 –اػذحد ٛزح حُزلغ ػ٠ِ حُٜٔ٘ـ٤ٖ ) حُٜٔ٘ؾ حالعظوشحث٢ طؼظٔذ حُزخكغ ك٢ 

 حُٜٔ٘ؾ حالعظ٘زخؽ٢( ًخُظخ٢ُ:

 حٌّٕٙؾ حالعظمشحثٟ:      -1

ك٤غ ٣ظْ حالػظٔخد رشٌَ أعخع٢ ػ٠ِ حُٜٔ٘ؾ حالعظوشحث٢ حُز١ ٣زذأ ٖٓ 

حُـضث٤خص ُِٞطٍٞ ا٠ُ ح٤ٌُِخص ٣ٝٔش رؤسرؼش ٓشحكَ سث٤غ٤ش ٢ٛٝ حُٔالكظش 

ظزخس ٛزٙ حُلشٝع ُِٞطٍٞ ا٠ُ حُ٘ظخثؾ ٝحُظؼ٤ٔٔخص ٝٝػغ حُلشٝع ٖٝٓ ػْ حخ

كٖٔ خالٍ ٛزٙ حُذسحعش ٣ظْ حخظ٤خس كشٝع عزز٤ٚ ك٤غ ٣ظْ طلذ٣ذ أرؼخدٙ حُظخٛشس ػْ 

طلذ٣ذ ٓظـ٤شحطٜخ ٝٝطق حُؼالهش ر٤ٖ ٛزٙ حُٔظـ٤شحص ػْ حُو٤خّ رخخظ٤خس حُلشٝع 

 . ُظلذ٣ذ حُؼالهخص حُغزز٤ش ر٤ٖ ٛزٙ حُٔظـ٤شحص
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 ٟ:حٌّٕٙؾ حالعظٕزخؽ -2

٣ظْ حخظ٤خس حُٜٔ٘ؾ حالعظ٘زخؽ٢ ُظلذ٣ذ حُٔغج٤ُٞش ح٤ُٜ٘ٔش ُٔشحهذ حُلغخرخص 

ٖٓ  ك٢ ظَ حُظؤ٤ًذ ػ٠ِ طوش٣ش حإلدحسس ػٖ ٓذٟ حُظضحٜٓخ رظطز٤ن حُلًٞٔش حُز٤ج٤ش

خالٍ حعظ٘زخؽ كوخثن ؿضث٤ش ٖٓ حُلوخثن حُؼخٓش حُظ٢ طْ حُظٞطَ ا٤ُٜخ حعظوشحث٤خً، 

 .٤ش حُٔالثٔش ُٔ٘خٛؾ حُزلغ حُٔظزؼشٝعٞف ٣ظْ حعظخذحّ حألعخ٤ُذ حإلكظخث

 

 عخدعخً: خطش حٌزلغ:

 ٣ٝلظٟٞ حُزلغ ػ٠ِ حُلظ٤ِٖ حُظخ٤٤ُٖ:

حُٔغج٤ُٞش حُوخ٤ٗٞٗش حُٔشحهذ حُلغخرخص ك٢ ظَ حُظؤ٤ًذ ػ٠ِ حُلظَ حألٍٝ:  -

 .طوش٣ش حإلدحسس ػٖ ٓذٟ حُظضحٜٓخ رظطز٤ن حُلًٞٔش حُز٤ج٤ش

حُلغخرخص ُِذػخٟٝ  ٓلخٝس طخل٤غ اكظٔخالص طؼشع ٓشحهذحُلظَ حُؼخ٢ٗ:  -

 حُوؼخث٤ش ك٢ ػٞء ٓغج٤ُٞظٚ ح٤ُٜ٘ٔش ٝحُوخ٤ٗٞٗش.

 

 حٌفظً حألٚي

حٌّغج١ٌٛش حٌمخ١ٔٛٔش حٌّشحلذ حٌلغخرخص فٟ ظً حٌظؤو١ذ ػٍٝ طمش٠ش حإلدحسس ػٓ 

 ِذٜ حٌظضحِٙخ رظطز١ك حٌلٛوّش حٌز١ج١ش

 ٚأسوخْ حٌّغج١ٌٛش حٌمخ١ٔٛٔش ٌّشحلذ حٌلغخرخص: ؽز١ؼشأٚالً: 

 حٌمخ١ٔٛٔش: ؽز١ؼش حٌّغج١ٌٛش

ٛ٘خى رؼغ حُٔلخ٤ْٛ ا٠ُ إٔ  (Seminogovas, 2012)أشخسص دسحعش 

حألعخع٤ش ك٢ ٗظش٣ش ٝٓٔخسعخص خذٓخص حُظؤ٤ًذ، ٝحُظ٢ ك٢ ؿخ٣ش حأل٤ٔٛش ُلْٜ 

:ٓغج٤ُٞش ٓشحهذ حُلغخرخص رظلش ػخٓش، ك٤غ طظٔؼَ ٛزٙ حُٔلخ٤ْٛ ك٤ٔخ ٢ِ٣
(i)

 

زح حُٔلّٜٞ إٔ خذٓخص ك٤غ ٣ؼ٠٘ ٛحٌّفَٙٛ حألٚي: ِفَٙٛ حٌظؤو١ذ حٌّؼمٛي:  - أ

حُظؤ٤ًذ طٞكش ٓغظٟٞ ػخ٢ُ ٖٓ حُظؤ٤ًذ ٌُٖٝ ٤ُظ ٓطِوخً، ٝٛزح ٣ؼ٠٘ إٔ خطش 

حُظلش٣ق حُـٞٛش١ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ هخثٔخً، ك٤غ ٣ٌٕٞ ٛزح حُخطش ٓشطزطخً 

رطز٤ؼش خذٓش حُظؤ٤ًذ، ٝك٠ ٛزٙ حُلخُش كبٕ ٝؿٞد طلش٣ق ؿٞٛش١ ال ٣ؼ٠٘ 

 لغخرخص.رخُؼشٝسس حٗؼوخد حُٔغج٤ُٞش ػ٠ِ ٓشحهذ حُ
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ٝحُز١ ٣ؼ٠٘ إٔ خذٓخص حُظؤ٤ًذ هذ حٌّفَٙٛ حٌؼخٟٔ: ِفَٙٛ حٌؼٕخ٠ش حٌٛحؿزش:  - د

طٔض ٝكوخً ُٔـٔٞػش هٞحػذ حُغِٞى ح٢ُٜ٘ٔ، ٝحُٔؼخ٤٣ش ٝحُوٞحػذ حُٔلخعز٤ش، 

ٌُٖٝ طْ اًظشخف رؼغ حُظلش٣لخص حُـٞٛش٣ش، ٝك٢ ٛزٙ حُلخُش كؤٗٚ ٤ُظ ٖٓ 

ٓغج٤ُٞش ٓشحهذ  حُؼشٝس١ ٓغخءُش ٓشحهذ حُلغخرخص، ٝرخُظخ٢ُ كبٕ

حُلغخرخص طظٞحؿذ كوؾ ك٢ كخُش عًِٞٚ حُٔظؼٔذ، ٝاٛٔخُٚ ح٢ًٌُِ، ٝخشهٚ 

 حٌُز٤ش ُٔؼخ٤٣ش حُٔشحؿؼش.

 أسوخْ حٌّغج١ٌٛش حٌمخ١ٔٛٔش ٌّشحلذ حٌلغخرخص:

إ حُٔلذد حألعخع٢ ُٔغج٤ُٞش ٓشحهذ حُلغخرخص حُوخ٤ٗٞٗش ٛٞ ٗطخم ػِٔٚ 

رزُٚ ُِؼ٘خ٣ش ح٤ُٜ٘ٔش حُٞحؿزش ك٢  حُز١ ٣لذدٙ، ٝٓطخروظٚ  ُٔخ ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ، ٝٓذٟ

ػِٔٚ، أ١ أٗٚ ارح ػزض إٔ ٓشحهذ حُلغخرخص هذ هخّ رخُظخط٤ؾ حُغ٤ِْ ُؼ٤ِٔش حُظؤ٤ًذ، 

ٝرزٍ حُؼ٘خ٣ش ح٤ُٜ٘ٔش حُٞحؿزش ك٢ أدحء ػِٔٚ دٕٝ اٛٔخٍ أٝ طوظ٤ش كال ٣ظلَٔ أ١ 

هذ ٗٞع ٖٓ أٗٞحع حُٔغج٤ُٞش حُوخ٤ٗٞٗش، ٝرخُظخ٢ُ ٣ٌٖٔ طلذ٣ذ أسًخٕ ٓغج٤ُٞش ٓشح

حُلغخرخص حُوخ٤ٗٞٗش ك٢ س٤٤ًٖ٘ سث٤غ٤٤ٖ ٝٛٔخ ٓخ ٢ِ٣:
(ii)

 

ٔطخق حٌؼًّ حٌّئدٜ، ِٚذٜ ِطخرمظٗ ٌّخ ٠ـذ أدحإٖ ٚرّخ حٌظضَ رٗ ِشحلذ  - أ

 حٌلغخرخص:

٣ؼظٔذ طلذ٣ذ ٓذٟ ٗطخم ػَٔ ٓشحهذ حُلغخرخص ػ٠ِ حُؼذ٣ذ ٖٓ حُؼٞحَٓ، 

رخص، ٜٓ٘خ ؽز٤ؼش حُٔ٘شؤس، ٝكـٜٔخ، ٝٓذٟ طٞحكش حُٔؼِٞٓخص ُٔشحهذ حُلغخ

ٝٓذٟ ٓٔخسعش ٓشحهذ حُلغخرخص ُِشي ح٢ُٜ٘ٔ، ٝؿ٤شٛخ ٖٓ حُؼٞحَٓ حُظ٢ 

طـؼَ ٛ٘خى اخظالكخً ك٢ ٗطخم ػَٔ ٓشحهذ حُلغخرخص ٖٓ ٓ٘شؤس ا٠ُ أخشٟ، 

اال أٗٚ ٣ـذ ػ٤ِٚ ك٢ ؿ٤ٔغ حألكٞحٍ طلذ٣ذ ٗطخم ػِٔٚ حُز١ ٣ـؼِٚ هخدسحً 

 ػ٠ِ ارذحء حُشأ١ حُغ٤ِْ.

 ١ٌّٕٙش حٌٛحؿزش:ِذٜ رزي ِشحلذ حٌلغخرخص ٌٍؼٕخ٠ش ح - د

إ ؽز٤ؼش حالُظضحّ ح٢ُٜ٘ٔ ُٔشحهذ حُلغخرخص طظِخض ك٢ أٗٚ حُظضحّ رززٍ  

حُؼ٘خ٣ش ح٤ُٜ٘ٔش حُٞحؿزش، ٤ُٝظ حُظضحٓخً رظلو٤ن ٗظ٤ـش، ٝرزُي ٣ظطِذ ٖٓ 

ٓشحهذ حُلغخرخص حُظخط٤ؾ حُـ٤ذ، ٝرزٍ ًخكش حإلؿشحءحص حُٔ٘خعزش ك٢ ػٞء 
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ٔخٍ حُظوذ٣ش حُشخظ٢ ػ٘ذ ؿٔغ ٓؼخ٤٣ش حُٔشحؿؼش ٝحُظؤ٤ًذ رحص حُظِش، ٝأػ

أدُش حإلػزخص حُالصٓش ُِلٌْ ػ٠ِ ٓخ ارح ًخٗض ٓضحػْ ادحسس حُششًخص طخدهش 

 ٝػخدُش أّ ال.

 ػخ١ٔخً: أٔٛحع حٌّغج١ٌٛش حٌمخ١ٔٛٔش ٌّشحلذ حٌلغخرخص:

إ حُٔغج٤ُٞش حُوخ٤ٗٞٗش ُٔشحهذ حُلغخرخص طشَٔ ػالػش أٗٞحع، ٝحُظ٢ ٣ٌٖٔ 

 ػ٘ذ ٓٔخسعش ُٜٔ٘ظٚ، ٝٛزٙ حألٗٞحع ٢ٛ: إٔ ٣ظؼشع ُٜخ ٓشحهذ حُلغخرخص

 حُٔغج٤ُٞش حُظؤد٣ز٤ش.  .1

 حُٔغج٤ُٞش حُٔذ٤ٗش. .2

 حُٔغج٤ُٞش حُـ٘خث٤ش. .3

ٝعٞف ٣ظ٘خٍٝ حُزخكغ حُٔغج٤ُٞش حُوخ٤ٗٞٗش ُٔشحهذ حُلغخرخص ػٖ خذٓش 

 حُظؤ٤ًذ ػ٠ِ طوش٣ش حإلدحسس ػٖ ٓذٟ حُظضحٜٓخ رظطز٤ن حُلًٞٔش حُز٤ج٤ش ًٔخ ٢ِ٣:

 ٌّشحلذ حٌلغخرخص:حٌّغج١ٌٛش حٌظؤد٠ز١ش  .1

ا٠ُ إٔ ٓشحهذ حُلغخرخص ٣ظؼشع  (2116)طخٌق، أشخسص دسحعش 

ُِٔغج٤ُٞش حُظؤد٣ز٤ش ك٢ كخُش ٓخخُلظٚ ُِوٞحػذ حُٔوشسس ٖٓ هزَ حُٔ٘ظٔخص ح٤ُٜ٘ٔش رحص 

حُظِش، ٝرخُظخ٢ُ طش٤ش حُٔغج٤ُٞش حُظؤد٣ز٤ش ا٢ُ ٓغج٤ُٞش ٓشحهذ حُلغخرخص أٓخّ حُٜٔ٘ش 

حُٔ٘ظٔخص ح٤ُٜ٘ٔش رحص حُظِش ٖٓ ُٞحثق،  ًٌَ، ٣ٌٕٝٞ ٓظذسٛخ ٓخ طوشسٙ

ٝطشش٣ؼخص طلذد ؽز٤ؼش طِي حُٔغج٤ُٞخص، ٝال طظلون حُٔغج٤ُٞش حُظؤد٣ز٤ش اال ارح 

:طٞحكش ُٜخ سً٘خٕ ٝٛٔخ ٓخ ٢ِ٣
(iii)

 

 حٌشوٓ حٌّخدٞ: - أ

٣ظٔؼَ حُشًٖ حُٔخد١ ك٢ حُلؼَ حإل٣ـخر٢ أٝ حُغِز٢ حُز١ ٣ظذس ٖٓ ٓشحهذ 

شطٌزٚ، كبرح ُْ ٣ظذس خطؤ ٖٓ ٓشحهذ حُلغخرخص أٝ حُزٗذ حإلدحس١ حُز١ ٣

حُلغخرخص أٝ ُْ ٣ؼزض اخالُٚ رٞحؿزٚ حُٞظ٤ل٢ أٝ حُظضحٓٚ ح٢ُٜ٘ٔ ٗلٞ 

حُ٘وخرش، كال طٞؿذ ؿش٣ٔش ٣غظلن ػ٤ِٜخ ٓشحهذ حُلغخرخص حُظؤد٣ذ، ٝال 
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٣ٌٖٔ ٓغخءُظٚ، ك٤غ إ حُٔغج٤ُٞش حُظؤد٣ز٤ش ط٘شؤ ػ٘ذ ٝهٞع حُخطؤ حُٞظ٤ل٢ 

 أٝ ح٢ُٜ٘ٔ.

 حٌشوٓ حٌّؼٕٛٞ: - د

ال ٣ٌل٠ طذٝس خطؤ طؤد٣ز٢ ٖٓ ٓشحهذ حُلغخرخص كظ٠ ٣لخًْ طؤد٣ز٤خً، 

ٝاٗٔخ ال رذ إٔ ٣ظذس حُلؼَ حُخخؽت ػٖ اسحدس آػٔش، ك٤غ إ حُخطؤ 

حُظؤد٣ز٢ ٣ٌٕٞ دحثٔخً ٓظؼٔذحً، ٝارح ػزض حُظؼٔذ أطزق ػخٓالً ٛخٓخً ػ٘ذ طوذ٣ش 

٣ظذس  حُـضحء، ٣ٝظغخٟٝ حُخطؤ حُؼٔذ ٓغ حُخطؤ ؿ٤ش حُؼٔذ ك٢ إٔ ٤ًِٜٔخ

ػٖ اسحدس آػٔش، ؿ٤ش إٔ ٓشحهذ حُلغخرخص ك٢ حُخطؤ حُؼٔذ ٣وظذ ٗظ٤ـش 

 طظشكٚ ػ٠ِ ك٤ٖ ال ٣وظذ ك٢ حُخطؤ ؿ٤ش حُؼٔذ عٟٞ حُلؼَ دٕٝ حُ٘ظ٤ـش.

ُغ٘ٚ  04ٝهذ ٗض هخٕٗٞ ٗوخرش حُظـخس٤٣ٖ ك٢ ؿٜٔٞس٣ش ٓظش حُؼشر٤ش سهْ 

ألػؼخء حٌز٠ٓ " ٠لخوُ أِخَ ح١ٌٙجخص حٌظؤد٠ز١ش حػ٠ِ أٗٚ  20حُٔخدس سهْ  2792

٠شطىزْٛ أًِٛسح ِخٍش رششفُٙ أٚ ِخعش رىشحِش حٌّٕٙش أٚ ٠ٍّْٙٛ فٟ طؤد٠ش 

ٚحؿزخطُٙ، أِخ حألػؼخء ِٓ ِٛظفٟ حٌلىِٛش ٚحٌمطخع حٌؼخَ فال ٠لخوّْٛ أِخَ 

"٘زح حٌّـٍظ اال ف١ّخ ٠مغ ُِٕٙ رغزذ ِضحٌٚش حٌّٕٙش خخسؽ أػّخي ٚظخثفُٙ
(iv )

 

رك ػٍٝ حٔٗ " طىْٛ حٌؼمٛرخص ِٓ حٌمخْٔٛ حٌغخ 55وّخ ٔظض حٌّخدس 

حٌظؤد٠ز١ش.
(v)

 

  .ٌفض ٔظش 

  .حإلٔزحس 

  .حإل٠مخف ػٓ حٌؼًّ ٌّذس ال طـخٚص عٕش 

  ٚفٟ ٘زٖ حٌلخٌش ال ٠ىْٛ ٌٍؼؼٛ حٌلك فٟ  –اعمخؽ حٌؼؼ٠ٛش ِٓ حٌٕمخرش

 ِضحٌٚش حٌّٕٙش اال رؼذ ل١ذٖ رخٌٕمخرش.

٠ٚشٞ حٌزخكغ أْ ِشحلذ حٌلغخرخص فٟ كخٌش اخالٌٗ رمٛحػذ، ٚآدحد 

ٚعٍٛو١خص حٌّٕٙش ػٕذ أدحثٗ ٌؼ١ٍّش حٌظؤو١ذ ػٓ ِذٜ حٌظضحِخص حٌششوخص رظطز١ك 

حٌلٛوّش حٌز١ج١ش، ٚاطذحس طمش٠ش رشؤْ رٌه، فبٔٗ ٠ظؼشع ٌٍّغج١ٌٛش حٌظؤد٠ز١ش ِٓ 



              

224 
 

كلية التجارة  –جامعة قناة السويس 

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 رابعالعدد الملحق                            المجلد الثامن                                     

2017 

 على تقرير اإلدارة عن مدى  المسئولية الق انونية لمراقب الحسابات في ظل التأكيد  
 محمد محمد سليمان الف ار

 
ؼش )ٚ٘ٝ ٔمخرش لزً حٌـٙش ح١ٌّٕٙش حٌّششفش ػٍٝ ِٕٙش حٌّلخعزش ٚحٌّشحؿ

حٌخخص  1792ٌغٕش  41حٌظـخس١٠ٓ فٟ ِظش فٟ ػٛء أكىخَ حٌمخْٔٛ سلُ 

ربٔشخء ٔمخرش حٌظـخس١٠ٓ حٌّظش٠ش(، أٞ أْ ِشحلذ حٌلغخرخص ٠ّىٓ أْ ٠ظؼشع 

ٌٍّغج١ٌٛش حٌظؤد٠ز١ش ارح خخٌف حٌٛحؿذ حٌّٕٟٙ، ٚحسطىذ خطخً ١ِٕٙخً ٠ظٕخفٝ ِغ 

     ٘زٖ حٌّخخٌفخص ٚحألخطخء ِخ ٠ٍٟ:آدحد ٚعٍٛو١خص ٚطمخ١ٌذ حٌّٕٙش، ِٚٓ أِؼٍش 

  ارح كخٍٝ حُلظٍٞ ػ٠ِ ػ٤ِٔش طؤ٤ًذ رشؤٕ ٓذٟ حُظضحّ ٓ٘شؤس ٓخ رظطز٤ن

 حُلًٞٔش حُز٤ج٤ش رطش٣وش طظ٘خك٠ ٓغ ًشحٓش حُٜٔ٘ش.

  ارح ٝهغ ر٤خٗخص طظؼِن رظطز٤ن ٓ٘شؤس ٓخ ُِلًٞٔش حُز٤ج٤ش ُٝٚ ٓظِلش شخظ٤ش

 ك٤ٜخ دٕٝ إٔ ٣ش٤ش ا٠ُ رُي ك٢ طوش٣شٙ.

 كش٠ أعشحس خذٓش حُظؤ٤ًذ رشؤٕ ٓذٟ حُظضحّ ٓ٘شؤس ٓخ رظطز٤ن حُلًٞٔش ارح أ

 حُز٤ج٤ش.

 حٌّغج١ٌٛش حٌّذ١ٔش ٌّشحلذ حٌلغخرخص: .2

ا٠ُ إٔ حُٔغج٤ُٞش حُٔذ٤ٗش ُٔشحهذ  (2116)ِلّذ، هذ أشخسص دسحعش 

حُلغخرخص ط٘شؤ ٗظ٤ـش اٛٔخُٚ أٝ طوظ٤شٙ ك٢ أدحء ٝحؿزخطٚ حُظ٢ ٣ـذ إٔ طئدٟ 

ٟ ٣ئدٟ حُؼ٘خ٣ش ح٤ُٜ٘ٔش حُٔؼوُٞش، ٝال ٣ؼ٠٘ رُي أٗٚ رٞحعطش شخض ٢ٜ٘ٓ ػخد

ٓطخُذ رخُو٤خّ رؤػٔخٍ كٞم حُؼخدس، ٣ظٞهغ ك٤ٚ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ دسؿش ٖٓ حُٜٔخسس 

حُٔظٞهؼش ٖٓ شخض ٢ٜ٘ٓ ًقء.
(vi)

 

ٛزٙ  – 2722ُغ٘ش  227سهْ  –ٝهذ كذد هخٕٗٞ حُششًخص ك٢ ٓظش 

ػ٘ذٓخ أٝسد ٓخ ٢ِ٣: 247حُٔغج٤ُٞش ك٢ حُٔخدس 
(vii) 

 

"٠ىْٛ ِشحلذ حٌلغخرخص ِغجٛال لزً حٌششوش ػٓ طؼ٠ٛغ حٌؼشس حٌزٞ 

٠ٍلك رٙخ رغزذ حألخطخء حٌظٟ طمغ ِٕٗ فٟ طٕف١ز ػٍّٗ، ٚارح وخْ ٌٍششوش أوؼش ِٓ 

، ًٔخ ٗظض ِشحلذ ٚحشظشوٛح فٟ حٌخطؤ وخٔٛح ِغج١ٌٛٓ لزً حٌششوش رخٌظؼخِٓ"

شس حٌزٞ ٠ٍلك ٠غؤي ِشحلذ حٌلغخرخص ػٓ حٌؼ وّخٗلظ حُٔخدس ػ٠ِ ٓخ ٢ِ٣: " 

 ".رخٌّغخُ٘ أٚ حٌغ١ش كغٓ ح١ٌٕش رغزذ خطجٗ
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٠ٚشٜ حٌزخكغ أٔٗ فٟ ػٛء ششٚؽ حٔؼمخد حٌّغج١ٌٛش حٌّذ١ٔش ٌّشحلذ 

ٌغٕش  157ِٓ لخْٔٛ حٌششوخص فٟ ِظش سلُ  117حٌلغخرخص، ِٚخ ؿخء رخٌّخدس 

٠ّىٓ أْ طٕؼمذ حٌّغج١ٌٛش حٌّذ١ٔش ػٍٝ ِشحلذ حٌلغخرخص ػٕذ ل١خِٗ  1791

حٌظؤو١ذ ػٓ ِذٜ حالٌظضحَ حٌششوخص رظطز١ك حٌلٛوّش حٌز١ج١ش ارح ِخ ٚلغ خطؤ رّّٙش 

أٚ اّ٘خي ِٓ ؿخٔذ ِشحلذ حٌلغخرخص ٚحٌٍلخق رٌه حٌخطؤ حٌؼشس رخٌغ١ش، ٚوخْ 

ٕ٘خن سحرطش عزز١ش ر١ٓ حٌخطؤ ٚحإلّ٘خي ِٓ ِشحلذ حٌلغخرخص ٚحٌؼشس حٌزٞ ٚلغ 

أٚ حإلّ٘خي حٌزٞ ٚلغ  ػٍٝ حٌغ١ش، ٠ٕٚزغٟ ػٍٝ حٌّذػٝ أْ ٠ؼزض كذٚع حٌؼشس

 طٕمغُػ١ٍٗ، ك١غ ٠ـذ أْ ٠ىْٛ ٘زح حٌؼشس أٚ حإلّ٘خي لذ كذع فؼالً، ٚ

 حٌّغج١ٌٛش حٌّذ١ٔش ٌّشحلذ حٌلغخرخص اٌٝ حٌفشػ١ٓ حٌظخ١١ٌٓ:

حُ٘خطـش ػٖ حُؼوذ حُز١ ٣٘ظْ ػالهش ٓشحهذ حُلغخرخص  حٌّغج١ٌٛش حٌظؼخلذ٠ش: - أ

رٔخُي حُٔ٘شؤس، ٣ٝظشطذ ػ٤ِٚ ٓغخءُش ٓشحهذ حُلغخرخص ػ٘ذ اخالُٚ رششٝؽ 

حُؼوذ رغزذ خطؤ طذس ٓ٘ٚ أدٟ ا٠ُ حإلػشحس رخُٔ٘شؤس، ٝرخُظخ٢ُ كبٕ 

حُٔغج٤ُٞش حُظؼخهذ٣ش طؼ٢٘ ٓغج٤ُٞش ٓشحهذ حُلغخرخص طـخٙ حُؼ٤َٔ ٗظ٤ـش 

حُؼوذ.ُٔخخُلش ششٝؽ 
)viii(

  

ا٠ُ إٔ حألعخط ك٢ حُٔغج٤ُٞش  (2119)سحػٝ، ٝهذ أشخسص دسحعش 

حُظؼخهذ٣ش ٣شؿغ ا٠ُ حُؼالهش حُظؼخهذ٣ش ر٤ٖ ٓشحهذ حُلغخرخص ٝحُؼ٤َٔ، ٝالع٤ٔخ ك٢ 

كخُش حُٔشحؿؼش حالخظ٤خس٣ش، رل٤غ طظلذد ٓغج٤ُٞش ٓشحهذ حُلغخرخص ػ٠ِ أعخط 

ُي إٔ ٓشحهذ حُلغخرخص كخٍ حُؼوذ حُٔزشّ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ حُؼ٤َٔ، ُٝؼَ ٓشؿؼ٤ش ر

حُذخٍٞ ك٢ طؼخهذحص ُظؤد٣ش خذٓخص ٤ٜ٘ٓش كبٗٚ ٣ـذ إٔ ٣ئدٟ ػِٔٚ رذسؿش ٖٓ 

حُؼ٘خ٣ش ح٤ُٜ٘ٔش ٝحُٜٔخسس حُٔؼوُٞش ؽزوخً ُألطٍٞ ح٤ُٜ٘ٔش، كبرح أَٛٔ ٓشحهذ 

حُلغخرخص ك٢ رزٍ حُؼ٘خ٣ش ح٤ُٜ٘ٔش حُٞحؿزش كبٗٚ ٣ٌٕٞ ٓغجٞالً ػٖ طؼ٣ٞغ حُؼشس 

ٖ ؿشحء اٛٔخُٚ، ًزُي ارح أخطخ ٓشحهذ حُلغخرخص ك٢ طوذ٣شٙ حُز١ أطخد حُؼ٤َٔ ٓ

ٝطشطذ ػ٠ِ رُي ػشس أطخد حُؼ٤َٔ كبٗٚ ال ٣غؤٍ ػٖ طؼ٣ٞغ ٛزح حُؼشس، 

ٝرُي رلغزخٕ إٔ ٓشحهذ حُلغخرخص كخٍ ه٤خٓٚ رؤدحء ػِٔٚ كبٗٚ ٣ززٍ حُؼ٘خ٣ش ح٤ُٜ٘ٔش 

ٛزح ال ٣ؼ٠٘ رٔخ ٣٘ط١ٞ ػ٤ِٚ ٖٓ ه٤خٓٚ رخُؼَٔ رؤٓخٗٚ ٝٗضحٛش ٝٓٞػٞػ٤ش، ؿ٤ش إٔ 
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طؼٜذٙ رؤٗٚ ٣ٌٕٞ ٓؼظٞٓخً ٖٓ حُخطؤ حُزششٟ، ُٝزح كٜٞ ٓغجٍٞ هزَ ػ٤ِٔٚ ػٖ 

حإلٛٔخٍ ٝحُظوظ٤ش، ٤ُٝظ ٓـشد حُخطؤ ك٢ حُظوذ٣ش.
)ix( 

٠ٚشٜ حٌزخكغ أْ ِشحلذ حٌلغخرخص ٠ّىٓ أْ ٠غؤي ِذ١ٔخً طـخٖ حٌؼّالء 

ّش ػّخ ٚسد رظمش٠شٖ ِٓ ِؼٍِٛخص رشؤْ ِذٜ حٌظضحَ حٌششوخص رظطز١ك حٌلٛو

 حٌز١ج١ش فٟ حٌّٛحلف حٌظخ١ٌش:

  ػٕذ ادالثٗ فٟ طمش٠شٖ ٌّؼٍِٛخص ِؼٍٍش رشؤْ ِذٜ حٌظضحَ حٌششوخص

ِٓ حٌمخْٔٛ  116رظطز١ك حٌلٛوّش حٌز١ج١ش، حعظٕخدحً اٌٝ ِخ ؿخء رخٌّخدس سلُ 

، ٚحٌظٟ طٕض ػٍٝ ح٢طٟ "٠غؤي حٌّشحلذ ػٓ 1791ٌغٕش  157سلُ 

 و١الً ػٓ ِـّٛع حٌّغخ١ّ٘ٓ".طلش حٌز١خٔخص حٌٛحسدس فٟ طمش٠شٖ رٛطفش ٚ

 ٍفٟ اوظشخف حٌظلش٠فخص حٌـٛ٘ش٠ش فٟ طمش٠ش حإلدحسس رشؤْ  ٗػٕذ فش

حٌظضحِٙخ رظطز١ك حٌلٛوّش حٌز١ج١ش، ٚوزٌه ػٕذ فشٍٗ فٟ اوظشخف حالخظالط 

 ٚحٌظالػذ فٟ حألِٛس حٌّظؼٍمش رظطز١ك حٌلٛوّش حٌز١ج١ش.

  حٌز١ج١ش، ٚططز١ك ػٕذ افشخثٗ حٌّؼٍِٛخص حٌغش٠ش ٌٍؼ١ًّ حٌخخطش رخألِٛس

 حٌلٛوّش حٌز١ج١ش دْٚ حٌلظٛي ػٍٝ ارْ أٚ ِٛحفمش ِٕٗ.

  حٌّغج١ٌٛش حٌظمظ١ش٠ش: - د

إٔ حُٔغج٤ُٞش ا٠ُ ( Rehim, et al., 2015) أشخسص دسحعشهذ 

حُظوظ٤ش٣ش ٢ٛ ٓغج٤ُٞش ٓشحهذ حُلغخرخص طـخٙ حألؽشحف حألخشٟ ؿ٤ش حُٔغخ٤ٖٔٛ، 

ٓشحهذ حُلغخرخص، ٝرخُظخ٢ُ حُظ٢ طؼشسص ٓظخُلْٜ رغزذ حػظٔخدْٛ ػ٠ِ طوش٣ش 

كبٕ حُٔغج٤ُٞش حُظوظ٤ش٣ش ٢ٛ ٓغج٤ُٞش ٓشحهذ حُلغخرخص ػٖ حُؼشس حُز١ ٣ِلن 

رخألؽشحف حألخشٟ رخالف حُؼ٤َٔ حُز١ ٣شطزؾ ٓؼٚ رؼالهش طؼخهذ٣ش، ٢ٛٝ ٓخ ٣طِن 

ػ٤ِٜخ حُطشف حُؼخُغ حُٔظٞهغ طؤػ٤شٙ رظوش٣ش ٓشحهذ حُلغخرخص ٗظ٤ـش إلٛٔخُٚ.
(x) 

ا٠ُ إٔ  (Lessambo, 2016; Mater, 2012)أشخسص دسحعش ٝ

حُٔلخًْ حألٓش٤ٌ٣ش هذ ٝػؼض أًؼش ٖٓ ٜٓ٘ؾ ك٤ٔخ ٣ظؼِن رظلذ٣ذ حُطشف حُؼخُغ 

حُز١ ٣وخػ٠ ٓشحهذ حُلغخرخص رشؤٕ ٜٓخّ حُؼ٘خ٣ش ح٤ُٜ٘ٔش، ك٤غ ٣ٌٕٞ ُِطشف 
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ح٥خش حُلن ك٢ طوخػ٠ ٓشحهذ حُلغخرخص ٗظشحً ُؼذّ دهش حُز٤خٗخص حُ٘خطـش ػٖ 

حُلغخرخص، ٝطظٔؼَ ٛزٙ حُٔ٘خٛؾ ك٤ٔخ ٢ِ٣:اٛٔخٍ ٓشحهذ 
 (xi) 

 :حٌّٕٙؾ حألٚي: ِٕٙؾ حٌخظٛط١ش  

ؽزوخً ُ٘ظش٣ش حُخظٞط٤ش، إٔ ٓشحهذ حُلغخرخص ٤ُظ ُذ٣ٚ ٓغج٤ُٞٚ طـخٙ 

حُطشف حُؼخُغ حُز١ ٤ُظ ػٖٔ حُؼالهش حُظؼخهذ٣ش ٓؼٚ، ُٝغُٜٞش ٛزح حُٜٔ٘ؾ كوذ 

رخص، ك٤غ ٣وغ ػ٠ِ حػظٔذص حُٔلخًْ ػ٤ِٚ ك٢ طلذ٣ذ ٓغج٤ُٞٚ ٓشحهذ حُلغخ

حألؽشحف حُٔظؼشسس حألخشٟ ٖٓ حُٔغخ٤ٖٔٛ اػزخص حُـش ٝحالٗظٜخًخص حُظ٢ 

طؼشػٞح ُٜخ ك٢ ظَ ؿ٤خد حُخظٞط٤ش ك٢ حُظؼخهذ، ٝهذ أشخسص حُوشحسحص حألخ٤شس 

ك٢ ٓؼظْ دٍٝ حُؼخُْ ا٠ُ طشحؿغ طٞحكش ششؽ حُخظٞط٤ش ُشكغ دػٞس هؼخث٤ش 

 حهذ حُلغخرخص. رظٜٔٚ حإلٛٔخٍ ٖٓ هزَ حُطشف حُؼخُغ ػذ ٓش

  ٌٍخظٛط١ش: حأللشدحٌّٕٙؾ حٌؼخٟٔ: حٌّٕٙؾ 

ُٜزح حُٜٔ٘ؾ كبٕ ٓشحهذ حُلغخرخص ٣ؼذ ٓغجٞال ػٖ حإلٛٔخٍ حُؼخد١  ؽزوخً 

طـخٙ حُطشف حُؼخُغ رخالف حُؼ٤َٔ ارح ًخٕ ػ٠ِ ػِْ رٚ ٓوذٓخً، ٝأٗٚ ٣ؼظٔذ ػ٠ِ 

ػَٔ ٓشحهذ حُلغخرخص ك٢ حطخخر هشحسحص ٓؼ٤٘ش، ٝرخُظخ٢ُ كبٕ ٛزح حُطشف عٞف 

سؿش ٓظغخ٣ٝش ٓغ ٣غظل٤ذ ٖٓ ػَٔ ٓشحهذ حُلغخرخص، ٖٝٓ ػْ ٣ـذ إٔ ٣غظل٤ذ رذ

حُؼَٔ، ٝرُي ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ ػذّ ٝؿٞد ػالهش طؼخهذ٣ش ٓزخششس طشرطٚ رٔشحهذ 

حُلغخرخص، ك٤غ ٣٘زـ٢ اعظ٤لخء ٓـٔٞػش ٖٓ حُششٝؽ ُظطز٤ن ٛزح حُٜٔ٘ؾ، ٠ٛٝ ٓخ 

 :٢ِ٣ 

٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ٓشحهذ حُلغخرخص ػ٠ِ ػِْ رؤٕ حُظوخس٣ش حُٔخ٤ُش ًخٕ ٖٓ  -

 ٓؼ٤٘ٚ.حُٔوشس إٔ طغظخذّ ُـشع أٝ ألؿشحع 

إ حُطشف أٝ حألؽشحف حُٔؼِٞٓش ٓوذٓخً ُٔشحهذ حُلغخرخص ٣ؼظٔذٕٝ رشٌَ   -

 ٓزخشش ػ٠ِ طِي حُظوخس٣ش حُٔخ٤ُش ػ٘ذ حطخخر هشحسحطٚ.

٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى اؿشحء أٝ عِٞى ٖٓ ؿخٗذ ٓشحهذ حُلغخرخص ٣ؼزض   -

 حسطزخؽٚ ٓغ طِي حُطشف أٝ حألؽشحف.
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 :حٌّٕٙؾ حٌؼخٌغ: ِٕٙؾ حألػشحس حٌّلذدس 

وخً ُٜزح حُٜٔ٘ؾ ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ حُٔغظخذّ حُٔظٞهغ ػؼٞحً ك٢ ٓـٔٞػش ؽز

حُٔغظخذ٤ٖٓ حُوخرِش ُِظلذ٣ذ ػ٠ِ ٗلٞ ٓ٘خعذ، ٝطؼظٔذ ػ٠ِ ػَٔ ٓشحهذ 

حُلغخرخص، ػ٠ِ عز٤َ حُٔؼخٍ حُذحث٤ٖ٘، ٝرُي ػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ إٔ ٓشحهذ 

 حُلغخرخص هذ ال ٣ؼِْ رخُظلذ٣ذ ٛئالء حألشخخص حُٔلذد٣ٖ ك٢ حُٔـٔٞػش أػ٘خء

 حُو٤خّ رؼِٔٚ.

 :حٌّٕٙؾ حٌشحرغ: ِٕٙؾ اِىخ١ٔش حٌظٛلغ 

٣ؼذ ٛزح حُٔلّٜٞ أٝعغ حُظلغ٤شحص ُلوٞم حُطشف حُؼخُغ حُٔغظل٤ذ، ٝه٠ 

ظَ ٛزح حُٔلّٜٞ ٣ٌٕٞ ٌَُ ٓغظخذّ ٣ؼظوذ حُٔشحؿغ أٗٚ ٣ٌٖٔ اػظزخسٙ ٓغظخذٓخً 

ٓظٞهؼخً ُِوٞحثْ حُٔخ٤ُش ٗلظ حُلوٞم حُظ٢ طظؼِن رخُطشف حُز١ طٌٕٞ ُٚ 

 ٤ش حُظؼخهذ، ٣ٝشخس ا٠ُ ٛئالء حُٔغظخذ٤ٖٓ ػ٠ِ أْٜٗ حُلجش ؿ٤ش حُٔلذدس،خظٞط

ُِٔذػ٠ طٞػ٤ق عزذ حُذػٟٞ حعظ٘خدحً ا٠ُ ٗظش٣ش طلش٣ق حإلٛٔخٍ، ك٤غ ػ٠ِ ٚ

ٝحٗٚ ٖٓ هزَ ٓوذّ خذٓش ، حُٔذػ٠ ك٢ كخُش إ طلش٣ق حإلٛٔخٍ هذ ٝهغ رخُلؼَ

ذ٣ٚ خظٞط٤ش ك٢ حُظؤ٤ًذ، ٝحٗٚ أدٟ ا٠ُ خغخثش حهظظخد٣ش، ٝأٗٚ ُشخض ٤ُظ ُ

 ٓوذّ حُخذٓش.ٓشحهذ حُلغخرخص حُظؼخهذ ٓغ 

أٗٚ ٖٓ حُؼشٝس١ اطذحس طشش٣غ ٣لذد ػ٠ِ  (2119)سحػٝ، ٝهذ أًذ 

ٓغج٤ُٞش ٓشحهذ حُلغخرخص ٗلٞ حُطشف حُؼخُغ، ٖٝٓ ػٖٔ حالهظشحكخص حُٔوذٓش ك٢ 

ٛزح حُشؤٕ هظش ٓغج٤ُٞش حُٔشحهذ ػ٠ِ حُظشٝف حُظخ٢ُ:
(xii)

 

 ٖٓ ػَٔ ٓشحهذ حُلغخرخص. ػ٘ذٓخ ٣وغ ػشس ٓخد١ ٗخطؾ -

 ػ٘ذٓخ ٣ٌٖٔ اػزخص حإلٛٔخٍ حُلخدف. -

ػ٘ذٓخ ٣ٌٕٞ طوش٣ش ٓشحهذ حُلغخرخص ٓٞؿٜخً رظلش أعخع٤ش ا٠ُ حُطشف  -

 حُؼخُغ.

ػ٘ذٓخ ٣ٌٕٞ ٓشحهذ حُلغخرخص ُذ٣ٚ ػِْ رٔـٔٞػش حُٔغظخذ٤ٖٓ ُظوش٣ش حإلدحسس  -

 سحص.حُز١ هخّ رخُظؤ٤ًذ ػ٤ِٚ، ٝحكظٔخٍ حػظٔخدْٛ ػ٤ِٜخ ك٢ حطخخر حُوشح
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 حٌّغج١ٌٛش حٌـٕخث١ش ٌّشحلذ حٌلغخرخص:  .3

هذ ٣شطٌذ ٓشحهذ حُلغخرخص ؿشحثْ ٓخظِلش أػ٘خء أدحثٚ ُٜٔٔش حُظؤ٤ًذ، ك٤غ 

٣ٌٕٞ ٓشحهذ حُلغخرخص ٓغجٞالً ؿ٘خث٤خً ك٢ حُلخالص حُظخ٤ُش:
)xiii(

  

دسح٣ش ٓشحهذ حُلغخرخص حُٔغزوش رخُلؼَ، ٝأؿخص أٝ ٝؿٚ آخش إلؿشحء طغ٣ٞخص  -

ؿ٤ش طل٤لش ؿٞٛش٣ش ك٢ طوش٣ش حإلدحسس رشؤٕ حُظضحٜٓخ رظطز٤ن حُلًٞٔش 

 حُز٤ج٤ش. 

كشَ ٓشحهذ حُلغخرخص ك٢ طظل٤ق حُز٤خٗخص حٌُخررش أٝ حُٔؼِِش ػ٘ذٓخ ٣ٌٕٞ  -

 ُٚ حُظالك٤ش ُزُي. 

ألخش الػظٔخد ٝػخثن طلظٟٞ ػ٠ِ  حػظٔخد ٓشحهذ حُلغخرخص أٝ طٞؿٚ -

 ٓؼِٞٓخص ًخررش أٝ ٓؼِِش ؿٞٛش٣ش. 

ٝك٠ ظَ حُٔغج٤ُٞش حُـ٘خث٤ش، طظـخٝص حألػشحس ٗطخم حُطشف حُز١ ٣ؼظٔذ 

ػ٠ِ حُٔؼِٞٓخص حُز٤ج٤ش ُظشَٔ حُٔـظٔغ ًٌَ، ك٤غ ٣ٌٖٔ إٔ ط٘ؼوذ حُٔغج٤ُٞش 

شخض حُـ٘خث٤ش ػ٠ِ ٓشحهذ حُلغخرخص ارح ًخٗض خغخسس حُؼشس ال طئػش ػ٠ِ 

ٝطظ٤ٔض حُٔغج٤ُٞش حُـ٘خث٤ش رؤٜٗخ ٓغج٤ُٞش  ٝأكذ كوؾ رَ طئػش ػ٠ِ حُٔـظٔغ ًٌَ.

شخظ٤ش ٤ُٝغض ٓؼَ حُٔغج٤ُٞش حُـ٘خث٤ش، ٝحُظ٢ ٣غؤٍ ػٜ٘خ ٓشحهذ حُلغخرخص ػٖ 

ٓظزٞػ٤ٚ ك٤غ ٣غؤٍ ٓغخػذٝٙ ًَ ْٜٓ٘ شخظ٤خ ػٖ ٓخ حهظشكٚ ؿ٘خث٤خً.
)xiv( 

ٕ ششًخص حُٔغخٛٔش رشؤ 2722ُغ٘ش 227ٝهذ حٛظْ حُوخٕٗٞ حُٔظش١ سهْ 

ٝششًخص حُظٞط٤ش رخألعْٜ ٝحُششًخص رحص حُٔغج٤ُٞش حُٔلذٝدس رظلذ٣ذ رؼغ 

حُٔظطِزخص حُٞحؿذ طٞحكشٛخ ك٢ ٓشحهذ حُلغخرخص، ك٤غ ط٘خُٝض ًَ ٖٓ:
)xv(

 

( طلذ٣ذ ٓٞحطلخص ٓشحهذ حُلغخرخص ٝحعظ٘ذص ك٢ طلذ٣ذ 242حُٔخدس سهْ ) - أ

ٝحُٔشحؿؼش ك٢ ٓظش، طِي حُٔٞحطلخص ا٢ُ هخٕٗٞ ٓضحُٝش ٜٓ٘ش حُٔلخعزش 

ًٔخ حٛظٔض رظلذ٣ذ ٓغج٤ُٞش ٓشحهذ حُلغخرخص ك٢ كخُش طؼذد حُٔشحهز٤ٖ، 

ٝأشخسص ا٢ُ أْٜٗ ٓظؼخٕٓ٘ٞ ك٢ حُٔغج٤ُٞش، ًٔخ كذدص حُٔخدس حُـٜش 

٠ىْٛ حُٔغجُٞش ػٖ طؼ٤٤ٖ ٓشحهذ كغخرخص أٝ أًؼش ك٤غ ٗظض ػ٠ِ إٔ "

حٌششٚؽ ٌٍششوش حٌّغخّ٘ش ِشحلذ كغخرخص أٚ أوؼش ِّٓ طظٛحفش ف١ُٙ 
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حٌّٕظٛص ػ١ٍٙخ فٟ لخْٔٛ ِضحٌٚش ِٕٙش حٌّلخعزش ٚحٌّشحؿؼش طؼ١ٕٗ 

حٌـّؼ١ش حٌؼخِش ٚطمذس أطؼخرٗ، ٚفٟ كخٌش طؼذد حٌّشحلز١ٓ ٠ىْٛٔٛ ِغج١ٌٛٓ 

 رخٌظؼخِٓ، ٚحعظؼٕخء ِٓ رٌه ٠ؼ١ٓ ِئعغٛ حٌششوش حٌّشحلذ حألٚي.

ال ٠ـٛص حٌـّغ ( ٖٓ هخٕٗٞ حُششًخص ٗظض ػ٠ِ أٗٚ "240حُٔخدس سهْ ) - د

١ٓ ػًّ حٌّشحلذ ٚحالشظشحن فٟ طؤع١ظ حٌششوش أٚ ػؼ٠ٛش ِـٍظ ر

أدحسطٙخ أٚ حالشظغخي رظفش دحثّش رؤٞ ػًّ فٕٟ أٚ ادحسٞ أٚ حعظشخسٞ 

ف١ٙخ، ٚال ٠ـٛص وزٌه أْ ٠ىْٛ حٌّشحلذ شش٠ىخً ألٞ شخض ٠زخشش ٔشخؽخً 

ِّخ ٔض ػ١ٍٗ فٟ حٌفمشس حٌغخرمش أٚ ٠ىْٛ ِٛظفخً ٌذ٠ٗ أٚ ِٓ رٚٞ 

ذسؿش حٌشحرؼش، ٠ٚمغ رخؽالً وً طؼ١١ٓ ػٍٝ خالف حألكىخَ ألشرخإٖ كظٝ حٌ

 ". حٌّٕظٛص ػ١ٍٙخ فٟ ٘زٖ حٌّخدس

( ٖٓ هخٕٗٞ حُششًخص أشخسص ا٢ُ حُؼوٞرخص 2( كوشس سهْ )222حُٔخدس سهْ ) - ص

حُظ٢ طٞهغ ػ٢ِ ٖٓ ٣خخُق أكٌخّ حُلظش حُٔوشسس ك٢ حُوخٕٗٞ رخظٞص 

رخٌؼمٛرخص حألشذ "ِغ ػذَ حإلخالي طؼ٤٤ٖ حُٔشحهذ، ك٤غ ٗظض ػ٠ِ أٗٚ 

حٌّٕظٛص ػ١ٍٙخ فٟ حٌمٛح١ٔٓ حألخشٜ، ٠ؼخلذ رغشحِش ال طمً ػٓ أٌفٟ 

ؿ١ٕٗ، ٚال طض٠ذ ػٍٝ ػششس أالف ؿ١ٕٗ ٠ظلٍّٙخ حٌّخخٌف شخظ١خً وً ِٓ 

٠ؼ١ٓ ػؼٛح رّـٍظ ادحسس ششوش ِغخّ٘ش، أٚ ػؼٛح ِٕظذرخً ألدحسطٙخ أٚ 

كىخَ حٌلظش ٠ظً ِظّظؼخً رؼؼ٠ٛظٙخ أٚ ٠ؼ١ٓ ِشحلزخً ف١ٙخ ػٍٝ خالف أ

 ". حٌّمشسس فٟ حٌمخْٔٛ

٣ٝظؼشع ٓشحهذ حُلغخرخص ُِٔغج٤ُٞش حُـ٘خث٤ش ك٢ ظَ هخٕٗٞ حُششًخص 

ٗظشحً ُؼالهظٚ رٔـخٍ حُذسحعش ك٢ حُلخالص حُظخ٤ُش:
(xvi)

 

ؿش٠ّش اػزخص ر١خٔخص وخررش رشؤْ حٌظضحَ حٌششوخص رظطز١ك حٌلٛوّش حٌز١ج١ش  - أ

 رظمش٠ش ٔششس حالوظظخد: 

(  ُوخٕٗٞ حُششًخص ػ٠ِ 222ٖٓ حُٔخدس سهْ ) (2) ك٤غ ٗظض حُلوشس سهْ

"ِغ ػذَ حإلخالي رخٌؼمٛرخص حألشذ حٌّٕظٛص ػ١ٍٙخ فٟ حٌمٛح١ٔٓ حألخشٜ، أٗٚ 

٠ؼخلذ رخٌلزظ ِذس ال طمً ػٓ عٕظ١ٓ ٚرغشحِش ال طمً ػٓ أٌفٟ ؿ١ٕٗ ٚال طض٠ذ ػٓ 
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وً أٚ ربكذٜ ٘خط١ٓ حٌؼمٛرظ١ٓ،   –٠ظلٍّٙخ حٌّخخٌف شخظ١خً  –ػششس آالف ؿ١ٕٗ 

فٟ ٔششحص اطذحس حألعُٙ أٚ  ١ٌٚظ ِـشد اّ٘خي أٚ طمظ١ش ِٓ حػزض ػّذحً 

حٌغٕذحص ر١خٔخص وخررش أٚ ِخخٌفش ألكىخَ ٘زح حٌمخْٔٛ أٚ الثلظٗ حٌظٕف١ز٠ش، ٚوً ِٓ 

 ". ٠ٛلغ ػٍٟ طٍه حٌٕششحص طٕف١زح ٌٙزٖ حألكىخَ

٠ٚشٜ حٌزخكغ أْ ِشحلذ حٌلغخرخص ٠ظؼشع ٌٍّغج١ٌٛش حٌـٕخث١ش ارح ػزض 

أٚ ٚلغ فٟ ٔششحص اطذحس حألعُٙ أٚ  ١ٌٚظ ِـشد اّ٘خٌٗ، أٚ طمظ١شٖ،ٖ، طؼّذ

حٌغٕذحص ر١خٔخص وخررش طخض ِذٜ حٌظضحَ أكذٜ حٌّٕشآص رظطز١ك حٌلٛوّش حٌز١ج١ش، 

ػٍٝ عز١ً حٌّؼخي ارح ػزض طؼّذٖ أٚ ٚلغ ػٍٝ أْ حٌششوش ِلً حٌظؤو١ذ ٍِظضِش 

 ٌظضحِٙخ فٟ حٌٛحلغ حٌفؼٍٟ. رظطز١ك حٌلٛوّش حٌز١ج١ش ػٍٝ حٌشغُ ِٓ ِؼشفظٗ رؼذَ ح

 

 ؿش٠ّش حٌظظذ٠ك ػٍٝ طٛص٠غ أسرخف طٛس٠ش: - د

( ُوخٕٗٞ حُششًخص ػ٠ِ 222( ٖٓ حُٔخدس سهْ )2ك٤غ ٗظض حُلوشس سهْ )

أٗٚ "ٓغ ػذّ حإلخالٍ رخُؼوٞرخص حألشذ حُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜخ ك٢ حُوٞح٤ٖٗ حألخشٟ، 

٣ؼخهذ رخُلزظ ٓذس ال طوَ ػٖ ع٘ظ٤ٖ ٝرـشحٓش ال طوَ ػٖ أُل٢ ؿ٤٘ٚ، ٝال طض٣ذ ػٖ 

ٛخط٤ٖ حُؼوٞرظ٤ٖ، ًَ  أٝ رؤكذ١ –٣ظلِٜٔخ حُٔخخُق شخظ٤خً  –ػششس أالف ؿ٤٘ٚ 

ػؼٞ ٓـِظ ادحسس ٝصع أسرخكخً أٝ كٞحثذ ػ٠ِ خالف أكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ أٝ ٗظخّ 

 حُششًش، ًَٝ ٓشحهذ طخدم ػ٠ِ ٛزح حُظٞص٣غ". 

ٚرخٌظخٌٟ ٠شٜ حٌزخكغ أٔٗ ٠ّىٓ أْ ٠مغ ِشحلذ حٌلغخرخص طلض ؽخثٍش 

طذق ػٓ ػّذ، ١ٌٚظ ِـشد اّ٘خي، أٚ طمظ١ش ػٍٝ طٛص٠غ  حٌمخٟٔٛٔ حٌـٕخثٟ ارح

أسرخف طٛس٠ش ٔخطـش ػٓ طم١١ُ كظض ػ١ٕ١ش ِمذِش ِٓ أكذ حٌششوخء رؤوؼش ِٓ 

ل١ّظٙخ حٌلم١مش، ومطؼش أسع ٍِٛػش ر١ج١خ،ً ٚرخٌظخٌٟ ػذ٠ّش حٌم١ّش ف١ظُ طم١١ّٙخ 

  رؤوؼش ِٓ ل١ّظٙخ ػٓ ػّذ ٚلظذ.
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 ؿش٠ّش اػذحد طمش٠ش وخرد:  - ؽ

( ُوخٕٗٞ حُششًخص ػ٠ِ 222( ٖٓ حُٔخدس سهْ )2ُلوشس سهْ )ٝهذ ٗظض ح

أٗٚ "ٓغ ػذّ حإلخالٍ رخُؼوٞرخص حألشذ حُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜخ ك٢ حُوٞح٤ٖٗ حألخشٟ، 

رخُلزظ ٓذس ال طوَ ػٖ ع٘ظ٤ٖ ٝرـشحٓش ال طوَ ػٖ أُل٢ ؿ٤٘ٚ ٝال طض٣ذ ػٖ ػششس 

، ًَ ٓشحهذ أٝ ربكذٟ ٛخط٤ٖ حُؼوٞرظ٤ٖ –٣ظلِٜٔخ حُٔخخُق شخظ٤خً  –أالف ؿ٤٘ٚ 

ًَٝ ٖٓ ٣ؼَٔ ك٢ ٌٓظزٚ طؼٔذ ٝػغ طوش٣ش ًخرد ػٖ ٗظ٤ـش ٓشحؿؼظٚ، أٝ أخل٢ 

ػٔذحً ٝهخثغ ؿٞٛش٣ش، أٝ أؿلَ ػٔذحً ٛزٙ حُٞهخثغ ك٢ حُظوش٣ش حُز١ ٣وذّ ُِـٔؼ٤ش 

 حُؼخٓش ٝكوخً ألكٌخّ ٛزح حُوخٕٗٞ". 

ٚرخٌظخٌٟ ٠شٜ حٌزخكغ أٔٗ ٠ّىٓ أْ طٕؼمذ حٌّغج١ٌٛش حٌـٕخث١ش ػٍٝ ِشحلذ 

ٔظ١ـش  ١ٌٚظ ِـشد اّ٘خي أٚ طمظ١ش ٌلغخرخص ارح ٚػغ طمش٠ش وخرد ػٓ ػّذح

ل١خِٗ رّّٙش حٌظؤو١ذ ػٍٝ طمش٠ش حإلدحسس ػٓ ِذٜ حٌظضحِٙخ رظطز١ك حٌلٛوّش 

حٌز١ج١ش أٚ أخفٝ ػٓ لظذ ٚلخثغ أٚ أكذحع ر١ج١ش ؿٛ٘ش٠ش أٚ حغفً ٘زٖ حٌٛلخثغ فٟ 

 طمش٠شٖ حٌّغظمً.

ِغ ػذَ هخٕٗٞ حُششًخص ػ٠ِ أٗٚ "( ٖٓ 242ك٤غ ٗظض حُٔخدس سهْ )

حإلخالي رخٌظضحِخص حٌّشحلذ حألعخع١ش ال ٠ـٛص أْ ٠ز٠غ ػٍٝ حٌّغخ١ّ٘ٓ فٟ ِمش 

حٌـّؼ١ش حٌؼخِش أٚ فٟ غ١شٖ، ٚاٌٝ غ١شُ٘ ِخ ٚلف ػ١ٍٗ ِٓ أعشحس حٌششوش رغزذ 

".ل١خِٗ رؼٍّٗ ٚاال ٚؿذ ػضٌٗ ِٚطخٌزظٗ رخٌظؼ٠ٛغ
(xvii )

 

( ٖٓ هخٕٗٞ 242حُٔخدس سهْ )خدس ٚرخٌظخٌٟ ٠شٜ حٌزخكغ أٔٗ ؽزمخً ٌٍّ

٠ـذ ػٍٝ ِشحلذ حٌلغخرخص ِغ ػذَ حإلخالي رخٌظضحِخطٗ حألعخع١ش أال حُششًخص 

٠مَٛ ربفشخء أعشحس طظؼٍك رظطز١ك حٌلٛوّش حٌز١ج١ش رخٌّٕشؤس ِلً حٌظؤو١ذ ػٍٝ 

حٌّغخ١ّ٘ٓ فٟ ِمش حٌـّؼ١ش حٌؼخِش، أٚ غ١شٖ، ٚاٌٝ غ١شُ٘ وٕظ١ـش ٌم١خِٗ رّّٙش 

 ْ ِذٜ حٌظضحَ حٌّٕشؤس ِلً حٌظؤو١ذ رظطز١ك حٌلٛوّش حٌز١ج١ش.حٌظؤو١ذ رشؤ
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 حٌفظً حٌؼخٟٔ

ِلخٚس طخف١غ اكظّخالص طؼشع ِشحلذ حٌلغخرخص ٌٍذػخٜٚ حٌمؼخث١ش فٟ ػٛء 

 ِغج١ٌٛظٗ ح١ٌّٕٙش ٚحٌمخ١ٔٛٔش.

إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى ٗظخّ  (Mouillon, et al., 2016)هذ حهظشكض دسحعش 

ُظلش٣ق، ك٤غ ٣ظ٤ق ٛزح حُ٘ظخّ ُٔشحهذ ُظؤ٤ٖٓ ٓشحهذ حُلغخرخص ػذ ٓخخؽش ح

حُلغخرخص ر٤غ حُظلٞؽ ػذ ٓخخؽش حُظلش٣ق، ٝرُي ٖٓ خالٍ ه٤خّ ٓشحهذ 

حُلغخرخص ربرذحء سأ٣ٚ ك٢ ػوذ حُظخ٤ٖٓ ٝحُز١ ٣ٌٖٔ ر٤ؼٚ ُِٔغظؼٔش٣ٖ، ٝرخُظخ٢ُ ك٢ 

ٛزٙ حُلخُش ٣ٌٕٞ ٖٓ ٓظِلش ٓشحهذ حُلغخرخص ر٤غ ػوذ حُظخ٤ٖٓ رؤػ٠ِ عؼش ٌٖٓٔ 

لخدٟ أٝ طـ٘ذ ٓخخؽش حُظلش٣ق حُٔلشؽش ٝحُظ٢ طئدٟ ا٠ُ كوذحٕ أٝ ك٢ ظَ ه٤ٞد ط

خغخسس حُظخ٤ٖٓ.
(xviii ) 

ٚرخٌظخٌٟ ٠شٜ حٌزخكغ أٔٗ ٠ٕزغٟ ػٍٝ ِٕشآص حٌّشحؿؼش حٌظٟ طمَٛ رظمذ٠ُ 

خذِخص حٌظؤو١ذ رشؤْ ِذٜ حٌظضحَ حٌششوخص رظطز١ك حٌلٛوّش حٌز١ج١ش حٌم١خَ رخٌظخ١ِٓ 

ػذ حٌّغج١ٌٛش حٌمخ١ٔٛٔش خخطش فٟ ظً حسطفخع حٌّخخؽش حٌز١ج١ش ٌٍششوخص، رٙذف 

ِزخٌغ وز١شس ػٍٝ عز١ً حٌظؼ٠ٛغ طٛف١ش حٌظخ١ِٓ حٌزحطٟ ٌٙخ، ٚطـٕذ خغخسس دفغ 

 فٟ كخٌش طؼشع ِٕشؤس حٌّشحؿؼش ٌّخخؽش حٌظمخػٟ. 

ٝهذ حطلوض رؼغ حُذسحعخص ػ٠ِ أٗٚ ٖٓ حُؼشٝس١ طٞؿٚ حُـٜٞد ٗلٞ 

طخل٤غ ٓخخؽش حُظوخػ٢ ُٔشحهذ حُلغخرخص ٖٓ خالٍ حعظزذحٍ أعِٞد أٝ ٓؼ٤خس 

حُخغخثش ح٤ٌُِش ك٤غ ٣ظلَٔ ٓشحهذ حُلغخرخص  -حُٔغج٤ُٞش حُٔشظشًش ٝحُٔظؼذدس

حُظ٢ طٌزذٛخ حُٔذػ٠ رـغ حُ٘ظش ػٖ ٓذٟ حشظشحى أؽشحف أخشٟ ك٢ اُلخم 

ك٤غ ٣ظلَٔ ٓشحهذ  -رؤعِٞد أٝ ٓؼ٤خس حُٔغج٤ُٞش حُ٘غز٤ش -حُؼشس رخُٔذػ٠

ػ٘ذ طوذ٣ش  -حُلغخرخص كـْ حُخغخثش رٔخ ٣ظ٘خعذ ٓغ حُؼشس حُ٘خطؾ ػٖ اٛٔخُٚ كوؾ

.كـْ حُٔغج٤ُٞش حُوخ٤ٗٞٗش ُٔشحهذ حُلغخرخص
(xix ) 

٠ٚشٜ حٌزخكغ أٔٗ فٟ ػٛء طضح٠ذ اكظّخالص طؼشع ِشحلذ حٌلغخرخص 

ٌٍذػخٜٚ حٌمؼخث١ش حٌّشفٛػش ػذٖ، ٚطلًّ ِىظذ حٌّشحؿؼش طىخ١ٌف ٌٍلّخ٠ش 

حٌظؤ١ٕ١ِش ػذ ِخخؽش حٌظمخػٟ وٕظ١ـش اٌٝ حٌّشخوً ٚحٌظؼٛرخص حٌّظؼٍمش رىً ِٓ 
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ِؼخ١٠ش ِمزٌٛش  ٔمض حٌظؤ١ً٘ حٌؼٍّٟ ٚحٌؼٍّٟ ٌّشحلذ حٌلغخرخص، ٚػذَ طٛحفش

ِٚظؼخسف ػ١ٍٙخ عٛحء ٌٍظمش٠ش ػٓ ِذٜ حٌظضحَ حٌششوخص رظطز١ك حٌلٛوّش حٌز١ج١ش 

أٚ ٌى١ف١ش حٌظلمك ِٕٗ، رخإلػخفش اٌٝ ػذَ ٚػٛف ِغج١ٌٛخص ِشحلذ حٌلغخرخص 

رشؤْ ػ١ٍّخص حٌظؤو١ذ ٚخخطش حٌّشطزطش رخألِٛس حٌز١ج١ش ِّخ لذ ٠ىْٛ ٌٗ طؤػ١ش 

ٚرخٌظخٌٟ ٚؿٛد اكظّخالص ٌظؼشع ِشحلذ  عٍزٟ ػٍٝ ٔظخثؾ ػ١ٍّش حٌظؤو١ذ،

حٌلغخرخص ٌٍذػخٜٚ حٌمؼخث١ش، ِّخ ٠ظطٍذ ِؼٗ ػشٚسس اؿشحء طط٠ٛش فٟ حٌّلخٚس 

 حٌظخ١ٌش:

أؽشحف خذِش حٌظؤو١ذ ػٍٝ طمش٠ش حإلدحسس ػٓ ِذٜ حٌظضحِٙخ رظطز١ك حٌلٛوّش  -1

 حٌز١ج١ش:

إ حُٔؼِٞٓخص حُظ٢ ٣ظْ حإلكظخف ػٜ٘خ عٞحء ٖٓ هزَ حإلدحسس أٝ ٓشحهذ 

حُلغخرخص ك٢ شٌَ حُظوخس٣ش طٌٕٞ سعخُش اػال٤ٓش طٞؿٚ ا٠ُ ٓغظخذ٢ٓ حُٔؼِٞٓخص 

حُٔلخعز٤ش ٝحُز٣ٖ طظٞهق سدٝد أكؼخُْٜ طـخْٜٛ ػ٠ِ ٓذٟ ادسحًْٜ ٝكْٜ حُٔلظٟٞ 

ُٜزٙ حُشعخُش، ٖٝٓ ػْ ُظلو٤ن حُؼذحُش ر٤ٖ ؿ٤ٔغ حألؽشحف كؤٕ أ١  ٢حإلػالٓ

ٓغج٤ُٞش هخ٤ٗٞٗش ٣ٌٖٔ إٔ طؼخس ك٢ ٓٞحؿٜش ٓشحهذ حُلغخرخص ٣٘زـ٢ إٔ ٣٘ظش ا٤ُٜخ 

ٖٓ خالٍ طِي حألؽشحف حُظخ٤ُش:
 

 

٢ٛٝ حٌطشف حألٚي: حٌّغجٛي ػٓ ِٛػٛع حٌظؤو١ذ )ادحسس حٌّٕشؤس(:  - أ

ًٔش حُز٤ج٤ش ٖٝٓ ػْ اػذحد طوش٣ش ٣ظؼٖٔ حُٔغجُٞش ػٖ حالُظضحّ رظطز٤ن حُلٞ

ٓؼِٞٓخص ػٖ ٓذٟ حُظضحٜٓخ رظطز٤ن حُلًٞٔش حُز٤ج٤ش، رٔخ ك٢ رُي أ١ 

هظٞس أٝ ٗوخؽ ػؼق ؿٞٛش٣ش إٔ ٝؿذص، ٝرخُظخ٢ُ إٔ ادحسس حُٔ٘شؤس ٢ٛ 

حُٔغجٍٞ حألعخع٢ ػٖ حُٔؼِٞٓخص حُٞحسدس رخذٓش حُظؤ٤ًذ، ٝحُظ٢ ٣وّٞ 

رؼذحُش ٝطذم، ٝرخُظخ٢ُ كؤٗٚ ٣ظطِذ ٖٓ ٓشحهذ حُلغخرخص ربرذحء سأ٣ٚ ك٤ٜخ 

ادحسس حُٔ٘شؤس اػذحد طوش٣شٛخ دٕٝ أ١ ؿش أٝ خذحع ربػظزخسٛخ حُٔغجٍٞ 

حألٍٝ ػٖ ٓ٘غ ٝاًظشخف حألخطخء حُٞحسد كذٝػٜخ ٝطئػش ػ٠ِ ػذحُش 

 طوش٣شٛخ.
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ػٖ حُٔغظخذ٤ٖٓ  ٣ؼزش ك٤غحٌطشف حٌؼخٟٔ: ِغظخذِٛ خذِش حٌظؤو١ذ:   - د

شخخص ٖٓٔ ٣ظلٜٕٔٞ ؽز٤ؼش حُخذٓش حُٔشطوز٤ٖ حُشخض أٝ ٓـٔٞػش حأل

حُٔوذٓش، ٝهذ طٌٕٞ حإلدحسس ْٛ ٗلظ ٓغظخذ٢ٓ حُخذٓش، ٝهذ ٣ٌٕٞ 

ٓغظخذ٢ٓ حُخذٓش ٖٓ ٗلظ حُششًش أٝ ٖٓ ششًخص أخشٟ ٓخظِلش.
(xx )

 

 

ػ٠ِ أٗٚ ٖٓ حُٔ٘خعذ رخُ٘غزش ُٔشحهذ  (2119)أكّذ، ٝأًذص دسحعش 

( إٔ IAS 320ُذ٢ُٝ )( ٖٓ ٓؼ٤خس حُٔشحؿؼش ح0حُلغخرخص ٝكوخً ُِلوشس سهْ )

٣لظشع إٔ حُٔغظخذ٤ٖٓ ٣ظٞحكش ُذ٣ْٜ حُٔؼشكش حُٔ٘خعزش رٔخ ٢ِ٣:
(xxi)

 

حألٗشطش حُظـخس٣ش ٝحالهظظخد٣ش ٝحُٔلخعز٤ش، ٝأْٜٗ كش٣ظ٤ٖ ػ٠ِ دسحعش  -

 حُٔؼِٞٓخص حُٞحسدس ك٢ حُوٞحثْ رؼ٘خ٣ش ٓ٘خعزش.

 حُ٘غز٤ش.إ طوش٣ش حإلدحسس هذ طْ اػذحدٙ ٝحُظؤ٤ًذ ػ٤ِٚ حعظ٘خدحً ا٠ُ حأل٤ٔٛش  -

حألخز ك٢ حإلػظزخس ػذّ حُظؤ٤ًذ حُٞحسد ك٢ حُو٤خط ٝحُز١ ٣غظ٘ذ ػ٠ِ طوذ٣شحص  -

 ٝكٌْ ٝاػظزخسحص ٓظؼِوش رخألكذحع حُٔغظوز٤ِش.

عٞف ٣ظْ حطخخر حُوشحسحص حالهظظخد٣ش حُٔ٘خعزش حعظ٘خدحً ا٠ُ حُٔؼِٞٓخص حُٞحسدس  -

 ك٢ طوش٣ش ادحسس.

٠ٚشٜ حٌزخكغ أْ ِغج١ٌٛش حٌفُٙ حٌخخؽت ٌٍّغظخذ١ِٓ ٌٍز١خٔخص حٌٛحسدس 

رظمش٠ش ِشحلذ حٌلغخرخص رشؤْ ِذٜ حٌظضحَ حٌششوخص رظطز١ك حٌلٛوّش حٌز١ج١ش ال 

٠ٕزغٟ أْ ٠ظلٍّٙخ ِشحلذ حٌلغخرخص، اال فٟ كخٌش ٚحكذٖ ٚ٘ٝ اػزخص طؼّذ ِشحلذ 

٠ٕزغٟ ػٍٝ حٌـٙخص  حٌلغخرخص فٟ طؼ١ًٍ ِغظخذِٟ خذِش حٌظؤو١ذ، ٚرخٌظخٌٟ

حٌّؼ١ٕش طؼم١ف حٌّغظخذ١ِٓ ٌظمش٠ش ِشحلذ حٌلغخرخص رشؤْ ِذٜ حٌظضحَ حٌششوخص 

رظطز١ك حٌلٛوّش حٌز١ج١ش ػٓ دٚس ِشحلذ حٌلغخرخص ٚؽز١ؼش ػٍّٗ ػٕذ اػذحدٖ 

ٌٙزح حٌظمش٠ش، كظٝ ٠ىٛٔٛح ػٍٝ دسح٠ش ِٚؼشفش رخْ ِشحلذ حٌلغخرخص ال ٠مَٛ 

%، رخإلػخفش اٌٝ أٔٗ ال ٠ؼّٓ حٌظؤو١ذ حٌّطٍك 111رخخظزخس وخفش حٌذفخطش رٕغزش 

رشؤْ ِضحػُ حإلدحسس رخٌظضحِٙخ رظطز١ك حٌلٛوّش حٌز١ج١ش، أٞ حٔٗ ِٓ غ١ش حٌّّىٓ 

 أْ طىْٛ ٔظخثؾ ِشحلذ حٌلغخرخص رحص دلش طخِش. 
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ٝٛٞ ٖٓ ٣وّٞ رظو٤٤ْ حُٔؼِٞٓخص حُٞحسدس ك٢ حٌطشف حٌؼخٌغ: ِشحلذ حٌلغخرخص.  - ؽ

ٜخ رظطز٤ن حُلًٞٔش حُز٤ج٤ش إلرذحء سأ٣ٚ حُل٢٘ حُٔلخ٣ذ طوش٣ش حإلدحسس رشؤٕ حُظضحٓ

ػٖ ٓذٟ طلظٜخ، ٝرخُظخ٢ُ كـٖ ٓغج٤ُٞش ٓشحهذ حُلغخرخص طظلذد ك٢ ٗطخم 

طو٤٤ٔٚ، ٝٓشحؿؼظٚ، ٝٓذٟ ٓخ رزُٚ ٖٓ ػ٘خ٣ش ٤ٜ٘ٓش ٝحؿزش ػ٘ذ أدحء ػِٔٚ، 

ٝطظؼٖٔ حُٔؼخ٤٣ش حُؼخٓش ُِٔشحؿؼش ٝخذٓخص حُظؤ٤ًذ ٝحُظ٢ طظؼِن رخُظ٣ٌٖٞ 

٢ أٝ حُشخظ٢ ُٖٔ ٣ضحٍٝ ػ٤ِٔش حُٔشحؿؼش ػالػش ٓؼخ٤٣ش ٠ٛٝ: )حُظؤ٤َٛ حُزحط

رزٍ  حُؼ٢ِٔ ٝحُؼ٢ِٔ حٌُخك٢ ُٔشحهذ حُلغخرخص، حعظوالٍ ٓشحهذ حُلغخرخص،

 حُؼ٘خ٣ش ح٤ُٜ٘ٔش حُٞحؿزش(.

ٚرخٌظخٌٟ ٠شٜ حٌزخكغ أْ حٌّؼخ١٠ش حٌؼالػش ٠ّىٓ أْ طىْٛ أعخط ٌظخف١غ 

١ش، ٚحٌظٟ ٠ٕزغٟ طط٠ٛش٘خ ِٓ خالي طؼشع ِشحلذ حٌلغخرخص ٌٍذػخٜٚ حٌمؼخث

حٌؼًّ ػٍٝ طٛحفش٘خ ٚطىخٍِٙخ، رٙذف ؿؼً ِشحلذ حٌلغخرخص ِئ٘ال ٌٍم١خَ رخذِش 

حٌظؤو١ذ، ٚحٌظمش٠ش ػٕٙخ، ِغ حألخز فٟ حإلػظزخس أْ ِـشد طٛحفش طٍه حٌّؼخ١٠ش، 

ٚػذَ طىخٍِٙخ ف١ّخ ر١ٕٙخ عٛف ٠ئدٜ اٌٝ طؼشع ِشحلذ حٌلغخرخص ٌّشخوً 

َ لذسس ػٍٝ حٌٛفخء رّغج١ٌٛخطٗ، ِّخ لذ ٠ئدٜ اٌٝ ص٠خدس فـٛس ١ِٕٙش ِشطزطش رؼذ

حٌظٛلؼخص، ٚطؼشع ِشحلذ حٌلغخرخص ٌٍّغخءٌش حٌمخ١ٔٛٔش فٟ رؼغ حألك١خْ، 

 ٚطظّؼً أُ٘ ؿٛحٔذ حٌظط٠ٛش ف١ّخ ٠ٍٟ:

 :حٌظؤ١ً٘ حٌؼٍّٟ ٚحٌؼٍّٟ حٌىخفٟ ٌّشحلذ حٌلغخرخص 

٣٘زـ٢ طٞحكش حٌُلخءحص ٝحُوذسحص حُالصٓش ألدحء خذٓخص حُظؤ٤ًذ، رخالعظ٘خد ا٠ُ     

حُٔؼخ٤٣ش ح٤ُٜ٘ٔش ٝحألخاله٤ش حُٔشطزطش رخُٜٔ٘ش، ٝإلػطخء حُلٌْ ح٢ُٜ٘ٔ حُٔ٘خعذ 

ألدحء حُخذٓش.
(xxii) 

٠ٚشٜ حٌزخكغ أٔٗ فٟ ظً ٔمض حٌظؤ١ً٘ حٌؼٍّٟ ٚحٌؼٍّٟ ٌّشحلذ 

ِغظٜٛ ِظ١ّض، ٚرحص وفخءس ػخ١ٌش طىْٛ حٌلغخرخص، ٚػذَ طٛحفش وٛحدس رحص 

لخدسس ػٍٝ أدحء خذِش حٌظؤو١ذ ػٍٝ طمش٠ش حإلدحسس ػٓ ِذٜ حٌظضحِٙخ رظطز١ك 

حٌلٛوّش حٌز١ج١ش، ٚطالكك حٌظطٛسحص حٌظٟ طل١ؾ رّٕٙش حٌّشحؿؼش ٚخذِخص حٌظؤو١ذ، 
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فؤْ حألِش ٠ظطٍذ ػشٚسس طط٠ٛش وً ِٓ حٌظؤ١ً٘ حٌؼٍّٟ ٚحٌؼٍّٟ ٌّشحلذ 

 ي ِخ ٠ٍٟ: حٌلغخرخص ِٓ خال

حإلٛظٔخّ رؼشٝسس طط٣ٞش حُٔ٘خٛؾ حُذسحع٤ش رل٤غ طٌٕٞ هخدسس ػ٠ِ ٓغخ٣شس  -

حُظطٞسحص حُٔظالكوش ك٢ ٓـخٍ خذٓخص حُظؤ٤ًذ ػ٠ِ حألٓٞس حُز٤ج٤ش ٝخخطش 

حُلًٞٔش حُز٤ج٤ش، ٓغ ػشٝسس حإلٛظٔخّ ربػذحد رشحٓؾ طؤ٤ِ٤ٛش ٝرشحٓؾ طذس٣ذ 

٤ج٤ش ٝخخطش حُلًٞٔش حُز٤ج٤ش اػخك٤ش ك٢ ٓـخٍ خذٓخص حُظؤ٤ًذ ػ٠ِ حألٓٞس حُز

رششؽ إٔ طٌٕٞ ٖٓ ؿٜخص ػ٤ِٔش أٝ ٤ٜ٘ٓش ٓؼظشف رٜخ ٝػذد عخػخص ٓلذدس 

 ًلذ حد٢ٗ.

حُظطز٤ن حإلُضح٢ٓ ُزشحٓؾ حُظؼ٤ِْ ٝحُظذس٣ذ حُٔغظٔش رٔخ ٣ؼٖٔ حعظٔشحس  -

ٓوخرِش حُظطٞسحص حُلذ٣ؼش ك٢ ٓـخٍ خذٓخص حُظؤ٤ًذ ػ٠ِ حألٓٞس حُز٤ج٤ش 

عخػخص حُؼَٔ ح٢ُٜ٘ٔ حُغ٣ٞ٘ش حُٔطِٞرش ٖٓ  ٝخخطش حُلًٞٔش حُز٤ج٤ش ٓؼَ

 أػؼخء ؿٔؼ٤ش حُٔلخعز٤ٖ ٝحُٔشحؿؼ٤ٖ.

حٛظٔخّ ٌٓخطذ حُٔشحؿؼش رخُزشحٓؾ ٝحُذٝسحص ٓغ ػشٝسس سرطٜخ رخُظطٞسحص  -

حُلذ٣ؼش ك٢ ٓـخٍ حُظؤ٤ًذ ػ٠ِ حألٓٞس حُز٤ج٤ش ٝخخطش حُلًٞٔش حُز٤ج٤ش، 

حُز٤ج٤ش ٝخخطش  ٝحالطـخٙ ٗلٞ دػْ كش٣ن حُٔشحؿؼش رخُٔظخظظ٤ٖ ك٢ حألٓٞس

 حُلًٞٔش حُز٤ج٤ش.

 .حعظمالي ِشحلذ حٌلغخرخص 

إ حعظوالٍ ٓشحهذ حُلغخرخص ٣ؼظزش رٔؼخرش كخُش ر٤٘ٛش طـؼَ ٓشحهذ حُلغخرخص 

ٓـشدحً ٖٓ أ١ ٓظخُق ػ٘ذ ارذحء سأ٣ٚ حُل٢٘ حُٔلخ٣ذ، ٝحٕ ٣٘ظش ٌَُ حُلوخثن 

رظٞسس ٓٞػٞػ٤ش ٓغ ػشٝسس طلْٜ ٓشحهذ حُلغخرخص ٌُخكش حُؼٞحَٓ 

ٝحُؼـٞؽ حُظ٢ هذ طئػش ػ٠ِ ٓٞػٞػ٤ظٚ، ك٤غ ٣ٞؿذ رؼذحٕ ُالعظوالٍ أُٜٝٔخ 

حُشن حُظخٛش١ ٝحُز١ ٣ظؼِن رؼذّ ٝؿٞد ٓظخُق ٓخد٣ش ُٔشحهذ حُلغخرخص، 

ٝػخ٤ٜٗٔخ حُشن حُلو٤و٢ ٝحُز١ ٣ظؼِن رؼذّ حعظـخرش ٓشحهذ حُلغخرخص أل١ 

ػـٞؽ هذ ٣ظؼشع ُٜخ ٢ٌُ طلوذٙ حعظوالُٚ.
(xxiii)
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ذ٠ُ ِشحلذ حٌلغخرخص حٌمخثُ رخذِش حٌظؤو١ذ ػٓ ِذٜ ٠ٚشٜ حٌزخكغ أْ طم

حٌظضحَ حٌششوخص رظطز١ك حٌلٛوّش حٌز١ج١ش ٌخذِخص ٌخذِش حٌّشحؿؼش ٠ّىٓ أْ ٠ئػش 

ػٍٝ حعظمالٌٗ، ٚرخٌظخٌٟ ٌؼّخْ حعظمالي ِشحلذ حٌلغخرخص ٠فؼً ل١خَ ِشحلذ 

 كغخرخص آخش ٌٍم١خَ رخذِش حٌظؤو١ذ غ١ش حٌمخثُ رخٌّشحؿؼش.

 ١ّٕٙش حٌىخف١ش:رزي حٌؼٕخ٠ش حٌ .1

٢ٌُ ٣ظٌٖٔ ٓشحهذ حُلغخرخص ٖٓ أدحء خذٓخص حُظؤ٤ًذ ٝحُلظٍٞ ػ٠ِ طؤ٤ًذ 

ٓؼوٍٞ رشؤٕ خذٓخص حُظؤ٤ًذ، كبٗٚ ٣٘زـ٢ ػ٤ِٚ رزٍ حُؼ٘خ٣ش ح٤ُٜ٘ٔش حُٞحؿزش ٖٓ خالٍ 

حُظخط٤ؾ حُـ٤ذ ُخذٓش حُظؤ٤ًذ، ٝحإلششحف ػ٠ِ حُٔغخػذ٣ٖ، ٝططز٤ن حإلؿشحءحص 

حُؼالهش. حُٔ٘خعزش ك٢ ػٞء حُٔؼخ٤٣ش رحص
(xxiv)

  

٠ٚشٜ حٌزخكغ أٔٗ ٚفمخ ٌٍـضء )أ(، ٚحٌـضء )د( ِٓ ح١ٌّؼخق حٌؼخَ 

حٌّظشٞ ٢دحد ٚعٍٛو١خص ِضحٌٟٚ ِٕٙش حٌّشحؿؼش ٠ٕزغٟ أْ رزي ِشحلذ 

حٌلغخرخص حٌؼٕخ٠ش ح١ٌّٕٙش حٌىخف١ش ػٕذ أدحثٗ ٌخذِش حٌظؤو١ذ رشؤْ ِذٜ حٌظضحَ 

 خدة أّ٘ٙخ ِخ ٠ٍٟ:حٌششوخص رظطز١ك حٌلٛوّش حٌز١ج١ش ِٓ خالي رؼغ حٌّز

حألٓخٗش ٝحُ٘ضحٛش: ك٤غ حٗٚ ك٢ كخُٚ اخالُٚ رٔزذأ حألٓخٗش هذ ٣ظؼشع ا٠ُ  -

ػوٞرخص ؿ٘خث٤ش رخػظزخس إٔ رُي ٣ٔؼَ اخالالً رخألٓخٗش ح٤ُٜ٘ٔش طـخٙ حُٔـظٔغ 

.ًٌَ 

حُٔٞػٞػ٤ش ٖٓ خالٍ ٓشحػخس طٞحصٕ حُٔظخُق، ك٤غ ٣٘زـ٢ ػ٠ِ ٓشحهذ   -

ؽشحف ػ٠ِ ٓظخُق رخه٢ حألؽشحف رٔخ حُلغخرخص ػذّ طـ٤ِذ ٓظِلش أكذ حأل

٣ئدٟ ا٠ُ اٛذحس حُظٞحصٕ حُٔطِٞد ر٤ٖ ٛزٙ حُٔظخُق ٓؼخً، ًٔخ ٣٘زـ٢ طـ٤ِذ 

ٓظِلش حُٔـظٔغ رظلش ػخٓش دٕٝ إٔ ٣غظِضّ رُي رخُؼشٝسس حألػشحس 

 رخُؼٔالء.

حُؼَٔ رخُٔؼخرشس حُٞحؿزش ٝكوخً ُِٔؼخ٤٣ش حُل٤٘ش ٝح٤ُٜ٘ٔش حُٔؼٍٔٞ رٜخ ػ٘ذ طوذ٣ْ   -

خذٓخص حُظؤ٤ًذ: ٝرُي إٔ ٣ـظٜذ ٓشحهذ حُلغخرخص ك٢ رزٍ ًَ ٓخ ٣ٌٔ٘ٚ ٖٓ 

ػ٘خ٣ش ك٢ كلض ٓخ ٣٘زـ٢ ٖٓ دالثَ ٝهشحثٖ ٝٓغظ٘ذحص طغخػذٙ ػ٠ِ حالػظوخد 
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حع أٝ ػذّ حُظذم، ٣ٝئدٟ رؤٕ ٓخ ٣ٞهغ ػ٤ِٚ ٖٓ ٓؼِٞٓخص اٗٔخ ٣خِٞ ٖٓ حُخذ

 ا٠ُ حُ٘ظ٤ـش حُظ٢ طْ حُظٞطَ ا٤ُٜخ. 

 لزٛي حٌؼّالء حٌز٠ٓ ٠ظٛحفش ف١ُٙ حالعظمخِش فٟ حألِٛس حٌز١ج١ش.  .2

ػ٠ِ إٔ  (Onatuyeh, et al., 2016; Galea, 2012)أًذص دسحعش 

حُششًخص ٣ٌٜٔ٘خ دسأ ٓخخؽش حُظوخػ٢ ٖٓ خالٍ حُو٤خّ رـشرِش حُؼٔالء، ٝحعظزؼخد 

حُٔللٞك٤ٖ رخُٔخخؽش ٖٓ ٓلخكظْٜ حالعظؼٔخس٣ش، ك٤غ ٣ـذ إٔ طلظَ حُؼٔالء 

ػ٤ِٔش ؿشرِش حُؼٔالء ٌٓخٗخً ك٢ ع٤خعخص ٓ٘شآص حُٔشحؿؼش ُوزٍٞ حُؼٔالء ٝإٔ ٣ٞهغ 

ٓشحهذ حُلغخرخص ػ٠ِ خطخد حالسطزخؽ.
(xxv) 

ٚرخٌظخٌٟ ٠شٜ حٌزخكغ أٔٗ ٠ٕزغٟ ػٍٝ ِشحلذ حٌلغخرخص أْ ٠شفغ حٌم١خَ 

٠ش حإلدحسس ػٓ ِذٞ حٌظضحِٙخ رظطز١ك حٌلٛوّش حٌز١ج١ش فٟ رخذِش حٌظؤو١ذ ػٍٝ طمش

 حٌلخالص ح٢ط١ش:

إ حُؼ٤َٔ ٣ؼخ٠ٗ ٖٓ ٓخخؽش ر٤ج٤ش ٓشطلؼش، ٓؼخٍ رُي إٔ حُششًش ٓلَ حُظؤ٤ًذ  -

 ؿ٤ش ِٓظضٓش رخُوٞح٤ٖٗ ٝحُظشش٣ؼخص حُز٤ج٤ش حُٔؼٍٔٞ رٜخ.

لَ إ حُؼ٤َٔ ٣ؼخ٠ٗ ٖٓ ٝطؼٞرخص ٓخ٤ُش أٝ ط٘ظ٤ٔ٤ش ٓؼخٍ رُي إٔ حُششًش ٓ -

 حُظؤ٤ًذ ُذ٣ٜخ هظٞس ًز٤ش ك٢ أٗظٔش حُشهخرش حُذحخ٤ِش حُز٤ج٤ش.

 إ حُؼ٤َٔ سكغ حُظٞه٤غ ػ٠ِ خطخد حالسطزخؽ،  -

إ حُؼ٤َٔ سكغ حإلهشحس رظلَٔ ٓغج٤ُٞش رشؤٕ ٓخ ٝسد رظوش٣ش حإلدحسس ػٖ  -

 ٓذٟ حُظضحٜٓخ رظطز٤ن حُلًٞٔش حُز٤ج٤ش.

 ِؼخ١٠ش خذِخص حٌظؤو١ذ: -2

أٚ د١ًٌ ٌّغخػذٖ ِشحلذ حٌلغخرخص ػٕذ أدحء طٙذف حٌّؼخ١٠ش اٌٝ ٚػغ ِشؿغ 

خذِش حٌظؤو١ذ، ٚطظؼّٓ حٌّؼخ١٠ش حٌخخطش رخذِش حٌظؤو١ذ خّغش ِؼخ١٠ش ػخِش، ٚطُ 

طٕخٚي ِٕٙخ حٌظؤ١ً٘ حٌؼٍّٟ ٚحٌؼٍّٟ ٌّشحلذ حٌلغخرخص، ٚحعظمال١ٌظٗ، رزي حٌؼٕخ٠ش 

 ح١ٌّٕٙش حٌٛحؿزش ٠ٚؼخف اٌٝ رٌه ِخ ٠ٍٟ:

و١ذ ػٍٝ طؤو١ذحص حإلدحسس ػٓ ِذٜ خذِش حٌظؤ  حٌّؼشفش ٚحٌخزشس فٟ - أ

 حٌظضحِٙخ رظطز١ك حٌلٛوّش حٌز١ج١ش:
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( ٝطؼذ٣الطٚ ٣٘زـ٢ ػ٠ِ 2444ٝكوخً ُِٔؼ٤خس حُذ٢ُٝ ُخذٓخص حُظؤ٤ًذ سهْ )

ٓشحهذ حُلغخرخص ال ٣وزَ خذٓش حُظؤ٤ًذ اال ارح ًخٗض ُذ٣ٚ ٓؼشكش ٝخزشس ك٢ خذٓش 

حُز٤ج٤ش، ٣ٝظطِذ ٖٓ ٓشحهذ حُظؤ٤ًذ رشؤٕ ٓذٟ حُظضحّ حُششًخص رظطز٤ن حُلًٞٔش 

حُلغخرخص طلْٜ ؽز٤ؼش حُخذٓش ٝحُـشع ٜٓ٘خ، ٝأٗٚ ع٤ظْ حُٞكخء رخُٔظطِزخص 

حُغ٤ًِٞش ٝحألخاله٤ش رحص حُظِش ٓؼَ حالعظوال٤ُش ٝحٌُلخءس ح٤ُٜ٘ٔش، ٝإٔ طٌٕٞ 

حُٔوخ٤٣ظ حُٔلذدس حُٔغظخذٓش ٓ٘خعزش ٝٓظخكش ُِٔغظخذ٤ٖٓ حُٔشطوز٤ٖ، ٓغ آٌخ٤ٗش 

ش حُٔالثٔش حٌُخك٤ش ُذػْ حُ٘ظ٤ـش حُظ٢ طٞطَ ا٤ُٜخ، ٝإٔ حُ٘ظ٤ـش حُٞطٍٞ ا٠ُ حألدُ

.حُظ٢ طٞطَ ا٤ُٜخ ٓشحهذ حُلغخرخص عظٌٕٞ ك٢ طٞسس ٌٓظٞرش
(xxvi) 

حٌظؤو١ذ ػٍٝ ِالثّش ِٛػٛع حٌظؤو١ذ ػٍٝ طؤو١ذحص حإلدحسس ػٓ ِذٜ  - د

 حٌظضحِٙخ رظطز١ك حٌلٛوّش حٌز١ج١ش:

( 2444حُٔؼ٤خس حُذ٢ُٝ ُخذٓش حُظؤ٤ًذ سهْ ) ( 20ٖٓٝكوخً ُِلوشس سهْ )

ٓٞػٞع حُظؤ٤ًذ ػ٠ِ ٓذٟ ٝطؼذ٣الطٚ ا٠ُ ػشٝسس طٞحكش ٓـٔٞػش ٖٓ حُظلخص ك٢ 

حُٔالثْ ُوزٍٞ ٓشحهذ حُلغخرخص حُؼ٤ِٔش،  حُظضحّ حُششًخص رظطز٤ن حُلًٞٔش حُز٤ج٤ش

ْ أٝ ك٤غ ٣ظٔؼَ ٓٞػٞع خذٓش حُظؤ٤ًذ حُٔ٘خعذ ك٢ ًٞٗٚ هخرال ُِظلذ٣ذ، هخرال ُِظو٤٤

حُو٤خط حُٔظغن ٝكوخ ُٔؼخ٤٣ش حُو٤خط حُٔ٘خعزش، ٝأ٣ؼخ آٌخ٤ٗش اخؼخع حُٔؼِٞٓخص 

رخذٓش حُظؤ٤ًذ حُخخطش إلؿشحءحص ؿٔغ حألدُش ُظذػ٤ْ ػ٤ِٔش حُظو٤٤ْ أٝ حُو٤خط.
 (xxvii) 

 حٌذٚس حٌزٞ ٠مَٛ رٗ ِشحلذ حٌلغخرخص )حٌؼًّ ح١ٌّذحٟٔ(: -3

ُظؤ٤ًذ، ٝػغ رشٗخٓؾ ٣لذد إ دٝس ٓشحهذ حُلغخرخص ٣شَٔ حُظخط٤ؾ ُخذٓش ح      

ك٤ٚ حُخطٞحص حُظلظ٤ِ٤ش ٝحألػٔخٍ حُظ٢ ٣وّٞ رٜخ كش٣ن حُؼَٔ، ٝحإلششحف ػ٤ِٚ، 

حإلؿشحءحص ٝحألعخ٤ُذ حُٔ٘خعزش ُـٔغ أدُٚ حإلػزخص حٌُخك٤ش ًؤعخط إلرذحء حُشأ١ ػٖ 

 طِي حُخذٓش، رخإلػخكش ا٠ُ كلض ٝطو٤٤ْ ٗظْ حُشهخرش حُذحخ٤ِش حُز٤ج٤ش.

ٕزغٟ ػٍٝ ِشحلذ حٌلغخرخص أْ ٠ظؤوذ ِٓ كظٌٛٗ ٠ٚشٜ حٌزخكغ حٔٗ ٠

ػٍٝ حألدٌش حٌىخف١ش ٚحٌّٕخعزش ٌذػُ حٌشأٞ حٌزٞ طٛطً ا١ٌٗ فٟ طمش٠شٖ ػٓ خذِش 

حٌظؤو١ذ رشؤْ ِذٜ حٌظضحَ حٌششوخص رظطز١ك حٌلٛوّش حٌز١ج١ش، ٚرٌه ِٓ خالي ل١خِٗ 
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ارح  رذسحعش ؿ١ّغ حألدٌش رحص حٌظٍش ٚحٌظٟ طُ حٌلظٛي ػ١ٍٙخ رغغ حٌٕظش ػٓ ِخ

 وخْ ٠زذٚ أٔٙخ طئ٠ذ أٚ طٕخلغ حٌّؼٍِٛخص حٌخخطش رّٛػٛع خذِش حٌظؤو١ذ.

 طمش٠ش ِشحلذ حٌلغخرخص ػٓ خذِش حٌظؤو١ذ:   -4

٣٘زـ٢ ػ٠ِ ٓشحهذ حُلغخرخص إٔ ٣لشص ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ طوش٣ش رحص ؿٞدس 

ػخ٤ُش ٝرُي ُِٞكخء رخكظ٤خؿخص حُٔظخُق حُٔظخُق، رخإلػخكش ا٠ُ طـ٘ذ طؼشػٚ 

ٌٖٔ كظش حُخظخثض حألعخع٤ش ُـٞدس طوش٣ش ٓشحهذ حُلغخرخص ُِٔغج٤ُٞش، ك٤غ ٣

 ك٢ حُخظخثض حُظخ٤ُش:

٣ـذ إٔ ٣ظؼٖٔ طوش٣ش ٓشحهذ حُلغخرخص ٓؼِٞٓخص طظظق رذسؿش  حأل١ّ٘ش: - أ

ًز٤شس ٖٓ حأل٤ٔٛش، ٝحُظ٢ ٣٘زـ٢ طٞط٤ِٜخ ا٠ُ ٓغظخذ٢ٓ حُظوش٣ش، رل٤غ 

طوَِ ٖٓ  ٣ظـ٘ذ ٓشحهذ حُلغخرخص ٝػغ حُٔؼِٞٓخص حألهَ ك٢ حأل٤ٔٛش كظ٠ ال

 كخثذس ػ٤ِٔش حُظؤ٤ًذ رشؤٕ ٓذٟ حُظضحّ حُششًخص رظطز٤ن حُلًٞٔش حُز٤ج٤ش.

٣ـذ إٔ ٣ظؼٖٔ طوش٣ش ٓشحهذ حُلغخرخص  حٌفخثذس ٚحٌظٛل١ض حٌّٕخعذ: - د

ٓؼِٞٓخص ٓل٤ذس طِز٠ حكظ٤خؿخص حُٔغظخذ٤ٖٓ ٖٓ حُٔؼِٞٓخص، ًٔخ ٣ـذ ٓشحػخس 

ظخز ػ٤ِٔش حُظؤ٤ًذ حُظٞه٤ض حُٔ٘خعذ إلػذحد طوش٣ش ٓشحهذ حُلغخرخص أ١ إٔ ط

حُٞهض حٌُخَٓ ٝحٌُخك٢ ُِظلون ٖٓ ًخكش حألٗشطش ٝحُؼ٤ِٔخص رشٌَ ٣ٌٖٔ 

ٓشحهذ حُلغخرخص ٖٓ ارذحء سأ٣ٚ ػٖ ٓذٟ طلش ٝػذحُش طؤ٤ًذحص حإلدحسس رشؤٕ 

 حُظضحٜٓخ رظطز٤ن حُلًٞٔش حُز٤ج٤ش.

٣ـذ ػشع ٗظخثؾ ػ٤ِٔش حُظؤ٤ًذ رطش٣وش ٓو٘ؼش، رل٤غ إٔ  حإللٕخع ٚحٌذلش: - ؽ

طٌٕٞ حُٔؼِٞٓخص ٓوذٓش رطش٣وش ًخك٤ش إله٘خع ٓغظخذ٢ٓ حُظوش٣ش رؤٕ حُ٘ظخثؾ 

ٜٓٔش، ٝحإلعظ٘ظخؿخص ٓؼوُٞش ٝططز٤ن حُظٞط٤خص ػشٝس١، ًٔخ ٣ـذ إٔ 

طٌٕٞ حُز٤خٗخص ٓو٘ؼش رذسؿش ًخك٤ش طذكغ حإلدحسس ُِؼَٔ رٜخ، ًٔخ ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ 

ش٣ش ده٤وخً، ك٤غ إ حُذهش طغخْٛ ك٢ اػطخء حُوخسة ٓٞهلخً ح٣ـخر٤خً طـخٙ حُظو

 عالٓش حُظوش٣ش ٝأٓخٗش ٓشحهذ حُلغخرخص.

: ٣ـذ إٔ ٣ؼشع طوش٣ش ٓشحهذ حُلغخرخص ٗظخثؾ ػ٤ِٔش حُظؤ٤ًذ حٌّٛػٛػ١ش - د

 رٌَ ٓٞػٞػ٤ش ٝأال ٣ٌٕٞ ٛ٘خى أ١ طل٤ض ك٢ أ١ ؿخٗذ ٖٓ ؿٞحٗذ حُظوش٣ش.
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٣ـذ ػ٠ِ ٓشحهذ حُلغخرخص اػذحد طوش٣شٙ رزغخؽش  حٌٛػٛف ٚحٌزغخؽش: -٘ـ

 ٝٝػٞف، ٝرطش٣وش طغَٜ ػ٠ِ ٓغظخذ٢ٓ حُظوش٣ش كْٜ ًَ ٓلظ٣ٞخطٚ. 

٣ـذ ػ٠ِ ٓشحهذ حُلغخرخص ػ٘ذ اػذحد حُظوش٣ش  حألعٍٛد حٌزٕخء ٚحإل٠ـخص: -ٚ 

ٓشحػخس اال ٣ٌٕٞ حُظوش٣ش ٓلظالً أًؼش ٖٓ حُالصّ ُظز٤ِؾ حُٔؼِٞٓخص حُٔطِٞرش، 

ش٣ش ٓٞؿضحً كظ٠ ال ٣لوذ حُوخسة حُظش٤ًض ك٢ ٓخ ٣ش٣ذ ٓؼشكظٚ أ١ إٔ ٣ٌٕٞ حُظو

 ٖٓ حُظوش٣ش ٗظ٤ـش حُظلخط٤َ حٌُؼ٤شس.

 

 :حٌٕظخثؾ ٚحٌظٛط١خص

 حٌٕظخثؾ:-أٚالً 

إ ٓغج٤ُٞش ٓشحهذ حُلغخرخص طـخٙ حُظوش٣ش ػ٠ِ طؤ٤ًذحص حإلدحسس ػٖ ٓذٟ  .2

 حُظضحٜٓخ رظطز٤ن حُلًٞٔش حُز٤ج٤ش طظٔؼَ ك٢ ًال ٖٓ؛ طؼشػٚ ُِٔغج٤ُٞش

حُظؤد٣ز٤ش ٖٓ هزَ حُـٜش ح٤ُٜ٘ٔش حُٔششكش ػ٠ِ ٜٓ٘ش حُٔشحؿؼش، ٝرُي ك٢ كخُش 

ك٢ كخُش اخالُٚ روٞحػذ ٝآدحد ٝع٤ًِٞخص حُٜٔ٘ش، ٝطؼشػٚ ُِٔغج٤ُٞش 

حُٔذ٤ٗش، ٝرُي ك٢ كخُش اػشحسٙ رٔظخُق حُؼ٤َٔ ٝٓظخُق حُطشف حُؼخُغ، 

 َ.ٝطؼشػٚ ُِٔغج٤ُٞش حُـ٘خث٤ش، ٝرُي ك٢ كخُش اػشحسٙ رخُٔـظٔغ ًٌ

إ اكظٔخالص طؼشع ٓشحهذ حُلغخرخص ُِذػخٟٝ حُوؼخث٤ش حُٔشكٞػش ػذٙ  .2

ٝطلَٔ ٌٓظذ حُٔشحؿؼش طٌخ٤ُق ُِلٔخ٣ش حُظؤ٤٘٤ٓش ػذ ٓخخؽش حُظوخػ٢ هذ 

طضح٣ذص ً٘ظ٤ـش ُؼذّ ٝػٞف ٓغج٤ُٞخص ٓشحهذ حُلغخرخص رشؤٕ ػ٤ِٔخص 

 حُظؤ٤ًذ ٝخخطش حُٔشطزطش رخألٓٞس حُز٤ج٤ش.

 

 ػخ١ٔخً: حٌظٛط١خص:

ؽشف ٓؼخ٤٣ش ػ٤ِٔش ُلًٞٔش ؿٞدس ػ٤ِٔش حُظؤ٤ًذ ح٢ُٜ٘ٔ ك٢ ٓـخٍ ػشٝسس  .2

حُلًٞٔش حُز٤ج٤ش، ٝرُي ًؤعخط ُِظو٤٤ْ، ٝحُلٌْ ػ٠ِ دٝس ٓشحهذ حُلغخرخص 

 ك٢ ٛزح حُٔـخٍ.
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ػشٝسس طط٣ٞش حُظؤ٤َٛ حُؼ٢ِٔ ُٔشحهذ حُلغخرخص، ٝرُي ٖٓ خالٍ ه٤خّ   .2

طظؼِن ٤ًِخص حُظـخسس رخُـخٓؼخص حُٔظش٣ش رظذس٣ظ ٓوشسحص دسحع٤ش 

حُٔلخعزش ٝحُٔشحؿؼش، ٝحُلًٞٔش حُز٤ج٤ش، ٝرظلش خخطش خذٓش طؤ٤ًذ ٓشحهذ 

حُلغخرخص ػ٠ِ ٓذٟ حُظضحّ حُششًخص رظطز٤ن حُلًٞٔش حُز٤ج٤ش ػ٠ِ إٔ ٣ظْ 

 طلذ٣ذ ػذد عخػخص ٓؼ٤٘ش ُظذس٣ظ طِي حُٔوشسحص ًلذ أد٠ٗ.

ػشٝسس طخل٤غ حكظٔخالص طؼشع ٓشحهذ حُلغخرخص ُِذػخٟٝ حُوؼخث٤ش ك٢  .2

غج٤ُٞظٚ ػٖ اػذحد طوش٣ش حُظؤ٤ًذ حُٔغظوَ ػٖ ٓذٟ حُظضحّ حُششًخص ػٞء ٓ

 رظطز٤ن حُلًٞٔش حُز٤ج٤ش. 

ػشٝسس ه٤خّ حُٔ٘ظٔخص ٝح٤ُٜجخص ح٤ُٜ٘ٔش رٞػغ ٓؼخ٤٣ش ٝاسشخدحص طلذد  .0

ٓغج٤ُٞخص ٓشحهذ حُلغخرخص رشؤٕ ػ٤ِٔخص حُظؤ٤ًذ، ٝخخطش حُٔشطزطش 

 رخألٓٞس حُز٤ج٤ش.
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ِـٍش حٌذسحعخص ٓخخؽش حُٔشحؿؼش رخُظطز٤ن ػ٠ِ د٣ٞحٕ حُٔشحؿؼش حُو٢ٓٞ"، 
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ٓلٔذ، ًش٣ٔش كغٖ ٓلٔذ، "طلؼ٤َ دٝس ٌٓخطذ حُٔلخعزش ٝحُٔشحؿؼش ك٢ ٓظش  -2
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