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 :ڃٸيڃش 

جپى پوس جٔٶطٛوحوٌس جْٔوطػڃحٌٌسذ ئين  چود ٫ٌوى ْوقٶحن نٛورحن        ٫ٌى ْوقٴ جپڃوحټ ٲوً جپقٶوص جپكوحپً جقوى جفوځ ٌ جٲوى         

ٔن نٛورحن ْٔوطػڃحٌ جپڃوىنٌٍڅ     پٿكٛقټ ٪ٿى جپطڃقٌٽ جپَٕڀ پٿٍٗٺحش ڂڅ ؾڃهقٌ جپڃىنٌٍڅ ڂڅ ؾهس ذ  ڂؿح

جڂقجپهځ  ڂڅ ؾهس غحچٍسذ  ٺحڄ ٔ ذى ڂڅ جؾٽ قڃحٌوس  ضظ٧وٍځ جپ٫ڃٿٍوحش جْٔوطػڃحٌٌس ٲوً ْوقٴ جپڃوحټ ڂوڅ ضوحڂٍڅ          

٫ًٌٍ جپڃظحْد پطأڂٍڅ  ٚقټ ڂ٫ٿقڂحش ٺحٲٍس  ڂظحْرس ٪څ جپٍٗٺس جپطوً ٌٍٮود جپڃٓوطػڃٍ ڄ ٲوً     ج٢ٔحٌ جپطٗ

جْٔطػڃحٌ ٲٍهحذ ْقجء ٪څ ٢ٌٍٵ ٍٖجء  ْهځ ٲٍهحذ    ٍٖجء ْظىجش ٢ٍقطهوح ٲوً جِْوقجٴ جپڃحپٍوس .  ٔ ٌٻٳوً      

 ڄ ضٻوقڄ   جپكٛقټ ٪ٿى ڂ٫ٿقڂحش ٪څ جپٍٗٺس  ٪ٿى  ؾد جپهٛق٘ ڂ٫ٿقڂحش ڂحپٍسذ ذٽ ٔذّى ٲقٴ يپوٹ ڂوڅ  

 ضٿٹ جپڃ٫ٿقڂحش ٪ٿى وٌؾس ٪حپٍس ڂڅ جپٛكس  جپڃقغقٶٍسذ

 ضكٷٍٷحن پطٿوٹ جپٯحٌوسذ  ڂوڅ  ؾوٽ ئٞوٳحء جپػٷوس قوقټ جپرٍحچوحش جپڃحپٍوس پٗوٍٺحش جپڃٓوحفڃس جپڃٍضر٣وس ٲوً ْوقٴ                

ّٛص ض٫ٌٍٗحش جپى ټ جپڃظ٧ڃس پٍٗٺحش جپڃٓحفڃس ٪ٿى جپوُجڀ جپٗوٍٺس ذط٫ٍوٍڅ     جٔ ٌجٴ جپڃحپٍس ٶٍىجن ج  چٗح٢حنذ چ

ٍجٶد پكٓحذحضهحڂ
ٔ
ٌطقپى ٪ڃٿٍس جپٍٶحذس ٪ٿى قٓحذحش   ٪ڃحټ جپٍٗٺس  ٌرىي ٌ ٌد جپٳظً  جپڃكحٌى قوقټ ڂوى     

ڂٛووىجٶٍس جپٷووقجتځ جپڃحپٍووس پٿٗووٍٺس  ٚووىٴ ض٫رٍٍفووح ٪ووڅ جپڃٍٺووُ جپڃووحپً جپكٷٍٷووً پٿٗووٍٺسذ  ٌووإوي ڂٍجٶوود          

ٔن ٲً جٞٳحء جپػٷس ققپهح ٪ٿى جپظكق جپًي ٌٯٍِ ٲوً   جپكٓحذحش ڂڅ نٕټ ضٷٌٍٍه ققټ جپٷقجتځ جپڃحپٍس و ٌجن ٲ٫ّح

ٚى ٌ جپڃٓطػڃٌٍڅ جپ٣ڃأچٍظس جڄ ٺحڄ ٌ ٌد جٌؿحذٍحنذ  جپٗٹ جڄ ٺحڄ ٌ ٌود ْوٿرٍحنذ ٪ٿوى جپظكوق جپوًي ٌهوىڂهځ ٲوً        

٪ڃٿٍوس جضهوحي ٶوٍجٌجضهځ جْٔووطػڃحٌٌس .  پّڃوح ٺوحڄ ڂٍجٶوود جپكٓوحذحش ٫ٌوى جقوى جفووځ جٔو جش جپٍٶحذٍوس ٲوً ٖووٍٺس           

ٕن ٪وڅ ڂؿڃوق٨ جپڃٓوحفڃٍڅذ ٲوٕ ذوى ڂوڅ جؾوٽ             جپڃٓحفڃسذ  ٌڃحٌِ  ٪ڃوحټ جپٍٶحذوس   ٪ٿوى قٓوحذحضهح ذقٚوٳد  ٺوٍ

قٓڅ ڂڃحٌْطد پ٫ڃٿد ڂڅ  ٩ٞ  ْحتٽ  جو جش ضٻٳوٽ پود قٓوڅ ٶٍحڂود ذ٫ڃٿود ٪ٿوى جٺڃوٽ  ؾودذ  ڂوڅ  فوځ ضٿوٹ            

 جپقْحتٽ قٷد ٲً ج٨ٕ٢ٔ ٪ٿى جپڃ٫ٿقڂحش  ٢ٿد جپرٍحچحش ڂڅ جپٍٗٺس جپهح٫ٞس پٍٶحذطد .

ذ٫ڃٿٍوس جپڃٍجؾ٫وس  ٫ٌوى ڂوڅ جپقْوحتٽ جپطوً ٔ ذوّى ڂظهوح پٿٷٍوحڀ  جپٓوٍٍ ٶوىڂحن ٲوً               پّڃح ٺحڄ جپكوٵ جپڃوًٺقٌ ٌوٍضر١   

٪ڃٿٍس جپڃٍجؾ٫سذ ٺٳٽ جپڃ٨ٍٗ جپڃٍٛي  ٮٍٍه ڂڅ جپڃٍٗ٪ٍڅ ضڃٻٍڅ ڂٍجٶود جپكٓوحذحش جْوط٫ڃحټ يپوٹ جپكوٵ      

 ڂظ٩  ٩ٞ جپ٫ٍجٶٍٽ ٲً ٢ٌٍٷد ٪څ ٢ٌٍٵ  ٩ٞ ڂؿڃق٪س ڂڅ جپقْحتٽ ذٍڅ ٌىي جپڃٍجٶد ٌٿؿأ جپٍهح ٲوً قوحټ   

٪ٿوى   19ٔٔپٓوظس   1٘ٔڀ ضڃٻٍظد ڂڅ جْط٫ڃحټ قٷد جپڃوًٺقٌ ذقٍوع چوٙ ٶوحچقڄ جپٗوٍٺحش جپڃٛوٍي ٌٶوځ        ٪ى

قٵ ڂٍجٶد جپكٓحذحش ٲً ج٨ٕ٢ٔ  ٢ٿود جپڃ٫ٿقڂوحشذ ٺڃوح  جٺوى ٪ٿوى يپوٹ  ٌٟوحن ٶوحچقڄ جپٗوٍٺحش جپٓوقٌي           

 .ٕٔٔٓپٓظس  1ٕجپؿىٌى ٌٶځ 

  

                                                      
ستتتتي اتتتت " مراوتتت  ا  ستتتاااس "ع وفتتتي التشتتتريع الستتتوري  1 : اختلفتتتل التشتتتري اس فتتتي فستتتتشتيع افتتت  التشتتتريع املصتتتري والبتتتوساب ت 

ستتتي فتي نتن التتتاة وتانوف التدتار  الستوري القتتد يم امللغت  اتت " مفتتت  والامتاراف  وررديت  تستتي اتتت " متدوا ا  ستاااس"ع ومتاف ت 

 ف ملرتج" املرا تع   The Auditorا  ساااس " . وفي املتلبتة املتدتد  تستتي اتت " 
ر
". وندتد اف علتتاالا الاوتصتاد يولقتوف علشتي الشانتا

 ا خارجي " او " املرا ع املستقن " .
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 : أهڄُش وحهيحٱ حٿزلغ:ٔ

 أهڄُش حٿزلغ

ضظرو٩  فڃٍووس جپركوع ڂووڅ قووع ٺقچود ٌقجؾوود قٷوحن فحڂووحن ڂووڅ قٷوقٴ ڂٍجٶوود جپكٓوحذحش جپطووً ٔ ٮظووى پود ٪ظهووح ٲووً        

ڂڃحٌْطد پ٫ڃٿدذ ٲكٵ جپڃٍجٶد ٲً ج٨ٕ٢ٔ ٫ٌى ذڃػحذس  وجز ڂڅ  و جش جپ٫ڃٽ جپڃهظً ٲٿٻٽ ٪ڃٽ جو جضد جپهحٚس 

ڃ٫ٿقڂوحش  ٢ٿود جپرٍحچوحش ڂوڅ      ٪ڃٽ ڂٍجٶد جپكٓحذحش  وجضد جپهحٚوس ضطڃػوٽ ٲوً ضڃٻٍظود ڂوڅ ج٢ٔو٨ٕ ٪ٿوى جپ       

ڂوڅ ذٍوحڄ جِقٻوحڀ جپٷحچقچٍوس جپڃظ٧ڃوس پطٿوٹ        - جپكوحټ ٺوًپٹ    -جپٍٗٺس  ضحڂٍڅ ْرٽ جقطٍجڀ يپٹ.   ذحپطحپً ٔ ذوى  

 جپقٍْٿس جپهحڂس  ٞقجذ١ جْطهىڂهح ٪ٿى جپظكق جپًي ٌكٷٵ جپٯحٌس ڂڅ ضٻٌٍٓهح. 

چٍووس جپطووً  ٞوو٫هح جپڃٗوو٨ٍ پٟووڃحڄ جقطووٍجڀ  ٔ ٌٷووٱ جٔڂووٍ ٪ظووى فووًج جپكووىذ ذووٽ ٔ ذووى ڂووڅ ذٍووحڄ جپقْووحتٽ جپٷحچق

جْطهىجڀ ڂٍجٶد جپكٓحذحش پكٷد ٲً ج٨ٕ٢ٔ  ٢ٿد جپڃ٫ٿقڂحش  ٪ىڀ  ٩ٞ جپ٫ٍجٶٍٽ ٲً ٢ٌٍٷد. ئْي ڂح جپٳحتوىز  

ڂڅ ضٻٌٍّ قٵ ڂڅ و ڄ  ْحتٽ ٌجو٪س ضٻٳٽ جقطٍجڂد  ٪ىڀ جچطهحٺد.  ڂڅ فظح ضأضً جفڃٍس جپركع ٲوً جپقْوحتٽ   

 جپڃٍجٶد ٲً ج٨ٕ٢ٔ  ٢ٿد جپڃ٫ٿقڂحش .جپٷحچقچٍس جپطً ضٻٳٽ جقطٍجڀ قٵ 

 حهيحٱ حٿزلغ 

 ٌهىٰ جپركع جپى ضكٷٍٵ ؾڃٿس ڂڅ جِفىجٰ جپطحپٍس :

o      ذٍحڄ ڂٟڃقڄ قٵ ڂٍجٶد جپكٓحذحش ٲً ج٨ٕ٢ٔ  ٢ٿد جپڃ٫ٿقڂحشذ  ڂڅ فځ جٖٔوهح٘ جپوًٌڅ ٌكوٵ پهوځ

 ڂڃحٌْس جپكٵ  ٲً ڂقجؾهس ڂڅ ٌڃٻڅ جپطڃٓٹ ذد .

o     جپٷحچقچٍوس جپطوً  ٞو٫هح جپڃٗو٨ٍ ذوٍڅ ٌوىي ڂٍجٶود جپكٓوحذحش ڂوڅ جؾوٽ           ٌهىٰ جپركع جپوى ذٍوحڄ جپقْوحتٽ

جپطٯٿوود ٪ٿووى جپ٫ٍجٶٍووٽ جپطووً ض٫طووٍٜ ٢ٌٍٷوودذ  ذٍووحڄ ڂووى  ٲ٫حپٍطهووح  ڂووى  ٶووىٌضهح ٪ٿووى ضكٷٍووٵ جپٯحٌووس ڂووڅ         

 ضٻٌٍٓهح.

 : حٗټخٿُخص حٿزلغ و٬ٛىرخطهٕ

ٍجٶود جپكٓوحذحش ٲوً    جڄ پٻٽ ذكع جٖٻحپٍحش ڂ٫ٍظسذ  جٖٻحپٍس فًج جپركع ضٻڃوڅ ٲوً ٪وىڀ  ٞوقـ  ذ٫وحو قوٵ ڂ      

ج٨ٕ٢ٔ  ٢ٿد جپڃ٫ٿقڂوحشذ  ڂوى  ض٫وحٌٜ فوًج جپكوٵ ڂو٩ قوٵ جپٗوٍٺس ٲوً جپكٳوح٤ ٪ٿوى  ْوٍجٌفحذ  ڂوى               

ٖڃقټ ْٿ٣س جپڃٍجٶد ٲً ج٨ٕ٢ٔ  ٢ٿد جپڃ٫ٿقڂحش جپوى ٮٍوٍ جپٗوٍٺس ڂوڅ ٪ىڂودذ ٲهوٽ ٌكوٵ پود جڄ ٌڃوحٌِ          

ٕنل  فووٽ ٌط٫ووحٌٜ يپووٹ ڂوو٩ قووٵ   جپرظووقٸ ٲووً جپطڃٓووٹ ذحپٓووٌٍس ْووٿ٣طد ضؿووحه جپرظووقٸ جپڃط٫حڂٿووس ڂوو٩ جپٗووٍٺس ڂووػ

 جپڃٍٛٲٍسل

ٺڃح  ضٻڃڅ جٖٻحپٍس جپركع ٲً ڂ٫ٍٲس ضأغٍٍ جپ٫ٍجٶٍوٽ جپطوً ضقٞو٩ ٲوً ٢ٌٍوٵ ڂٍجٶود جپكٓوحذحش ٪ٿوى ضٷٌٍوٍه          

 جپظهحتً  ْرٽ جپطٯٿد ٪ٿٍهح  ڂى  ٺٳحٌس ضٿٹ جپٓرٽ ڂڅ ٪ىڂد .

  ّڂح ٪څ  فځ جپ٫ٛقذحش جپطً  جؾهص جپرحقع ٲً جپركعذ ٲططڃػٽ ٲٍڃح ٌٿً :

ٶّٿس جپڃٍجؾ٩ جپطً ضظح پص وٌجْس  ضكٿٍٽ و ٌ ڂٍجٶد جپكٓحذحش ٲوً ٖوٍٺس جپڃٓوحفڃس ڂوڅ جپظحقٍوس جپٷحچقچٍوسذ        -

ٲ٫ٿوووى جپوووٍٮځ ڂوووڅ  ڄ جٔٶطٛوووحوٌقڄ ٶوووى ضظوووح پقج ٺحٲوووس ؾقجچووود و ٌ ڂٍجٶووود جپكٓوووحذحش ڂوووڅ جپظحقٍوووس جپڃهظٍوووس  

  جپڃكحْرٍسذ ئٔ  ڄ جٔفطڃحڀ جپٷحچقچً ذهًج جپى ٌ ٌٻحو ٌٻقڄ ٖرد ڂظ٫ىڀ .

چىٌز جِقٻحڀ جپٷٟحتٍس جپطً ضظح پص ضكٿٍٽ و ٌ ڂٍجٶد جپكٓحذحش ْقجء ٺحچص ٪ٿى جپ٫ٍٛى جپ٫وحپڃً    ٪ٿوى    -

جٔفطڃوحڀ   -جڄ پوځ چٷوٽ چوىٌز     –جپ٫ٍٛى جپڃكٿً ٲً ڂٍٛ   ٲً ْقٌٌسذ  جپًي ٫ٌوقو ذحپىٌؾوس جِ پوى جپوى ٶٿوس      

 جپٷحچقچً ذى ٌ ڂٍجٶد جپكٓحذحش ٲً ٍٖٺس جپڃٓحفڃس .

 : ڃنهؾ حٿزلغٖ

ڂڅ جچؿ٩  ْحتٽ جپركع ٲً قوٵ ڂٍجٶود جپكٓوحذحش ٲوً ج٢ٔو٨ٕ  ٢ٿود جپڃ٫ٿقڂوحش ٌٻڃوڅ ٲوً ذكػهوح ذكػوحن            جڄ 

ٔن جپى ڂى  ٲ٫حپٍطهحذ  ضكٿٍٿٍحن ذهىٰ جپط٫ٍٰ ٪ٿى جپٟقجذ١ جپهحٚس ذڃڃحٌْس يپٹ جپكٵذ  ضكٿٍٿهح  ٚق
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 ْورٷد ذ٫وحڂٍڅ    ٕٔٔٓڀ  پّڃح ٺحڄ جپڃ٨ٍٗ جپٓقٌي ٶى  ٚىٌ قىٌػحن ٶحچقچوحن ڂط٣وقٌجن پطظ٧وٍځ جپٗوٍٺحش ٲوً جپ٫وح      

ٶحچقچحن پطظ٧ٍځ ڂهظس جپڃكحْرس ٲً ْقٌٌسذ ٺحڄ ٔ ذى ڂڅ جضرح٨ جپڃظهؽ جپڃٷحٌڄذ  ذحْٞحٲس جپى جپڃظهؽ جپطكٿٍٿًذ 

ٔن جپوى ضٷٍوٍځ ڂقٶوٱ جپڃٗو٨ٍ          يپٹ ذهىٰ ڂٷحٌچس جقٻحڀ جپط٩ٌٍٗ جپٓقٌي جپؿىٌى ڂ٩ جپطٗو٩ٌٍ جپڃٛوٍي  ٚوق

 ٌٍٛس ٲً جپڃؿحټ جپط٫ًٌٍٗ پٿڃكحْرسذجپٓقٌي جپؿىٌى  جْٔطٳحوز ڂڅ جپطؿٍذس جپڃ

 ڂڅ فظح ضطڃػٽ ڂظهؿٍس جپركع ٲً جپڃظهؽ جپطكٿٍٿوً  جپڃوظهؽ جپڃٷوحٌڄ ذوٍڅ جپطٗو٩ٌٍ جپٓوقٌي جپؿىٌوى  جپطٗو٩ٌٍ         

 جپڃٍٛي .

 : ڃو٢٤ حٿزلغٗ

 ْظطظح ټ ٲً ڂ٫ٍٜ جپركع جپه٣س جپطحپٍس :

 ڂ٣ٿد ضڃهٍىي : ڂٳهقڀ ڂٍجٶد جپكٓحذحش ٲً ٍٖٺس جپڃٓحفڃس 

 حٿڄزلغ حْوٽ : ڃ٠ڄىڅ كٶ ڃَحٷذ حٿلٔخرخص ٳٍ ح٩ٗ٣ٖ و٣ڀذ حٿڄ٬ڀىڃخص 

 جپڃ٣ٿد جِ ټ : جپظ٣حٴ جپڃقٞق٪ً پكٵ ڂٍجٶد جپكٓحذحش ٲً ج٨ٕ٢ٔ  ٢ٿد جپڃ٫ٿقڂحش

 جپڃ٣ٿد جپػحچً : جپظ٣حٴ جپٗهًٛ پكٵ ڂٍجٶد جپكٓحذحش ٲً ج٨ٕ٢ٔ  ٢ٿد جپڃ٫ٿقڂحش

 حٿڄزلغ حٿؼخنٍ  : حٿىٓخثپ حٿٸخنىنُش حٿظٍ طټٴپ حكظَحځ كٶ حٿڄَحٷذ ٳٍ ح٩ٗ٣ٖ و٣ڀذ حٿڄ٬ڀىڃخص 

 جپڃ٣ٿد جِ ټ : جٔ٪طٍجٜ  ڂحڀ جْوجٌز

 جپڃ٣ٿد جپػحچً : ضٷٌٍٍ ڂٍجٶد جپكٓحذحش

 ڃ٤ڀذ طڄهُيٌ 

 ڃٴهىځ ڃَحٷذ حٿلٔخرخص ٳٍ َٗٻش حٿڄٔخهڄش 

ًٖ : حهڄُش ىوٍ ڃَحٷذ حٿلٔخرخص   أو

ٍجٶد جپكٓحذحش و ٌجن فحڂحن ٲً ٍٖٺس جپڃٓحفڃسذ ٲٷوى ذوحش ڂٳطوحـ جپرٍثوس جپٷحچقچٍوس جپٓوٿٍڃس پ٫ڃوٽ ٖوٍٺس         ٌٿ٫د ڂ

جپڃٓحفڃس  پكقٺڃس جپٍٗٺحش ٲٍهح
ٕ

ذ  ٶى پٷد ذٷحًٞ جٌِٶحڀذ  ضطؿٿى  فڃٍس و ٌه ٲوً ٖوٍٺس جپڃٓوحفڃس ٲٍڃوح     

 ٌٿً :

                                                      
يقصتد ادومتتتة الشتترماس مدتوعتة القواعتتد القانونشتتة الاتب  تتن م ال  وتتة اترف إدار  الشتترمة واملت تتاملرف م  تا متت  الشتترماالا :  2

 ملتا تستتو ملي لست  النشتة فتي إدار  
ر
تا
ر
ٍ  مت   دديتد ا  قتون و نفشتز الالت امتاس ع واق واص اب املصل ة م  آلاخرس  ع عل  استا

لملي    لول آل علي خاف ع الن تاة القتانوي    ومتتة الشترماس ع دار البتت  القانونشتة  الشرمة والروااة عليهاع ان رع د. عتار 

ع وفتتي نفتتع امل اتته متتا  اتت  إلشتتي التتمل ك اتتلف مف تتوة لومتتتة الشتترماس تشتترج إ تت  مدتوعتتة القتتوانرف  27ع ص  2111ع مصتتر ع 

ستت م واصتت اب املصتتا ط او رملتتراة املر ملوتتة والقواعتتد وامل تتايرج الاتتب  دتتدد ال  وتتة اتترف إدار  الشتترمة متت  نالشتتة ع ولتلتتة ر 

االشتتتترمة متتتت  نالشتتتتة آختتتتردع ان تتتتر : د. ما تتتتد  وتتتتلملب ع  وتتتتور اداالا استتتتوان روران املالشتتتتة املصتتتترسة فتتتتي نتتتتن التدتتتتدياس وم تتتتايرج 

ع  111ع الستنة  492ع ال تدد  2118لومتة الشرماس و ف شن يشاط التورسا ع ادث منشور في مدلة مصر امل اصر  ع امتتورر 

ع وفتتتي الفقتتتي ر نملتتتب وت ملتتتار  محتصتتتر  يقصتتتد ادومتتتتة الشتتترماس  لتتتو التتتن م التتتزي يتتتتم متتت  خ ل تتتا  و شتتتي 39لقتتتاار  ع ص ا

 Brian R. Cheffins, The History of Modern U.S. Corporate Governance , 13 Octoberالشترماس والتتدبمع ان تر:  

2111 , p 1 
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ٔن : أهڄُةةش ىوٍل ٿڄٔةةخهڄٍ حٿ٘ةةَٻش: ٔ  ٲووً ضووحڂٍڅ جپٍٶحذووس ٪ٿووى قٓووحذحش ٌٿ٫وود ڂٍجٶوود جپكٓووحذحش و ٌجن ٲ٫ّووح

جپٍٗٺسذ قٍع  ّچد  چ٧وٍجن پٟوهحڂس ٪وىو جپڃٓوحفڃٍڅ  ٪وىڀ ضوقجٲٍ جپهروٍز جپٳظٍوس  جپڃكحْورٍس ٲوٍهځ جپٻٳٍٿوس ٲوً             

جپطأٺى ڂڅ ٚكس جپرٍحچحش جپڃحپٍس جپڃٷىڂس ڂڅ جوجٌز جپٍٗٺس
ٖ

ٕن ٪څ ُذ٫ى ڂٻوحڄ جٶوحڂطهځ ٪وڅ ڂٍٺوُ جپٗوٍٺس       ذ ٲٟ

ٲً ڂ٧٫ځ جٔقٍحڄ
ٗ

څ جپڃط٫ًٌ ٪ٿى جپڃٓحفځ ڂڃحٌْوس قٷود ٲوً ضٓوٍٍٍ  ڂوقٌ جپٗوٍٺسذ    ڂوح ٫ٌروٍ         ذ  پّڃح ٺحڄ ڂ

٪ظد ذظٍس جپڃٗحٌٺس  يپٹ ذٗٻٽ ڂرحٍٖ
٘
ذ ض٧هٍ جپكحؾس ڂٿكس جپى ٞوٍ ٌز ضوىنٽ ٖوهٙ ڂهظوً  ڂطهٛوٙ       

 ڂٓطٷٽ ٲً ٖإ ڄ جپڃكحْرس ٌرىي ٌ ٌد جپٳظً  جپڃكحٌى ققپهحذ ٲٻػٍز ٪ىو جپڃٓحفڃٍڅ  ٪ىڀ جفطڃحڂهځ ذڃٍجٶروس  

جٔوجٌٌس ٲً جپٍٗٺس  و  جپى ٪ىڀ ٲح٪ٿٍس جپؿڃ٫ٍس جپ٫حڂس ٲوً ڂڃحٌْوس جپٍٶحذوس ٪ٿوى ڂؿٿوّ جْوجٌز      جٔؾهُز
ٙ
 .

 ڂڅ فظح ٌأضً  فڃٍس و ٌ ڂٍجٶد جپكٓحذحش ٲً جپقٚقټ جپى ضٿٹ جپٯحٌس. قٍع ٌروىي ٌ ٌود جپٳظوً  جپڃكحٌوى ٲوً      

 جپڃٍٺُ جپڃحپً جپكٷٍٷً پٿٍٗٺس. ڂى  ٪ىجپس جپٷقجتځ جپڃحپٍس جپڃ٫ّىز ڂڅ ٶرٽ ئوجٌز جپٍٗٺس  ٚىٴ ض٫رٍٍفح ٪څ

ٌإوي ڂٍجٶد جپكٓحذحش و ٌجن فحڂحن ٲً قڃحٌس ڂٛٿكس جپٗوٍٺس ٺڃٗوٍ ٨    : أهڄُش ىوٍل ٿڀَ٘ٻش ٻڄَ٘و٩: ٕ

جٶطٛحوي ٫ٌٓى جپوى ضظڃٍوس چٗوح٢د  جَوفوحٌهذ ٲ٫وڅ ٢ٌٍوٵ جپطوُجڀ ڂٍجٶود جپكٓوحذحش ٲوً جپٻٗوٱ ٲوً ضٷٌٍوٍه              

إغٍز ٪ٿى جپڃٍٺُ جپڃحپً پٿٍٗٺس ج  پظٗح٢هح ٌڃٻڅ جپطهٳٍٱ جپٓظقي ٪څ جپڃهحپٳحش جپطً جٌضٻرطهح جپٍٗٺس  جپڃ

ڂڅ قحٔش ڂهحپٳس جپٍٗٺس ِقٻحڀ جپٷوقجچٍڅ ٪ٿوى جپظكوق جپوًي ٌوإوي جپوى جپطهٳٍوٱ ڂوڅ قوحٔش چٗوقء ٪ٍجٶٍوٽ            

 ٪ٷرحش ٶحچقچٍس ٶى ض٫طٍٜ ٍٍْ چٗح٠ جپٍٗٺس ٲٍڃح پق جڂ٫ظص ٲً جٌضٻحخ جپڃهحپٳحشذ ٲڃٍجٶود جپكٓوحذحش ٫ٌوى    

ٌٍي پڃٛوٿكس جپڃٓوحفڃٍڅ ٌظورههځ ذحپڃهحپٳوحش جپطوً ٶوى ضوإغٍ ٪ٿوى جپڃٍٺوُ جپڃوحپً پٿٗوٍٺس ج             ذڃػحذس ؾهحَ ضكً

٪ٿى چٗح٢هحذ  ڂح ڂڅ ٖٹ ٲً  ڄ يپٹ ٌٛد ٲً جپظهحٌس ٲً ڂٛوٿكس جپٗوٍٺس ٺڃٗوٍ ٨ جٶطٛوحوي ٌٓو٫ى جپوى       

طڃٍجٌ ضظڃٍس چٗح٢د ٞڃڅ قى و جپٷقجچٍڅ . ٺڃح  ٌٿ٫د ضٷٍٍځ ڂٍجٶد جپكٓحذحش پڃى  ڂٷوىٌز جپٗوٍٺس ٪ٿوى جْٔو    

ٔن ٲً ضظرٍد جپڃٓحفڃٍڅ جپى ذ٫ٝ جپظٷح٠ جپطوً ٶوى ضٗوٻٽ ٪ٷروحش ڂٓوطٷرٿٍس ٲوً ٢ٌٍوٵ         ٲً ٪ڃٿهح و ٌجن فحڂحن  ٲ٫ّح

جْطڃٍجٌ جپٍٗٺس ٲً ٪ڃٿهح قطى ٌٻقچقج ٪ٿى ٪ٿځ ڂٓرٵ ذهح  ٌطهً ج ڂوڅ جپطوىجذٍٍ ڂوح ٌٻٳوٽ جپطٯٿود ٪ٿٍهوح ٶروٽ        

 قى غهح .

ٖووٍٺس جپڃٓووحفڃس جپظڃووقيؼ جِڂػووٽ  جپققٍووى پٗووٍٺحش     ض٫ووى : أهڄُةةش ىوٍل ٳةةٍ كڄخَةةش حٖٷظٜةةخى حٿةةى٣نٍ:     ٖ

جِڂقجټذ ٲهً ڂڅ  فځ جپٍٗٺحش جپطً ض٣ٟٿ٩ ذحپڃٍٗ ٪حش جٔٶطٛوحوٌس جپٻروٍ ذ  ڂوڅ  ٶوىٌ  چوقج٨ جپٗوٍٺحش       

٪ٿى قٗى  ضؿڃ٩ٍ ٌؤ ِ جِڂقجټ
7

ذ  ڂح ڂڅ ٖٹ ٲً  ڄ جپطٕ٪د ٲً جپرٍحچحش جپڃحپٍس جپطً ضٛىٌفح جپٍٗٺحش 

ٕن فحڂحن ڂڅ ٪قجڂٽ چٗقء جپهوُجش  جَٔڂوحش جٔٶطٛوحوٌس ٲوً جپى پوسذ ٲڃٍجٶود جپكٓوحذحش         جپڃٓحفڃس ٌٗٻٽ ٪حڂ

ٌٿ٫ود و ٌجن ڂكقٌٌوحن ٲوً ڂكح پوس جپٻٗوٱ ٪وڅ جپٯوٕ  جِن٣وحء جپڃٍضٻروس ٲوً جپٷوقجتځ جپڃحپٍوس پٿٗوٍٺحش  جپطووً              

څ ض٫ىفح جوجٌز جپٍٗٺس پطٍْٿهح جپى ؾڃهقٌ جپڃٓوطٳٍىٌڅ ڂظهوح ڂوڅ ذظوقٸ  وجتظوٍڅ  ڂٓوحفڃٍڅ  ڂٓوطػڃٌٍڅ قوحپٍٍ        

 ڂكطڃٿٍڅذ  ٌٓطهىڀ ٲً ْرٍٽ يپٹ ڂؿڃق٪س ڂڅ جپقْحتٽ جپطً  ٫ٞهح جپٷحچقڄ ذٍڅ ٌىٌد ٺح٨ٕ٢ٔ ٪ٿوى وٲوحضٍ   

ٔن ٲوً چهحٌوس جپڃ٣وحٰ ئپوى جپوٍ ي جپٳظوً  جپڃكحٌوى قوقټ جپٷوقجتځ جپڃحپٍوس.                جپٍٗٺس  ڂٓطظىجضهح  ج ٌجٶهوح  ٚوق

ً جپرٍحچوحش جپڃحپٍوسذ ٲڃوح جچهٍوحٌ ٖوٍٺطً      جپطحٌٌم ٌٍ ي پظح ققجوظ جٶطٛحوٌس ڂإپڃس ْوررهح جپٍتٍٓوً جپطٕ٪ود ٲو    

                                                      
ع د. عاوتور عملتدا يواد 293ع ص 2118: د. مصوفي متال ملتيع الشترماس التدارستةع دار الفبتر ا يتامسيع الاستبندرسةع مصترع 3

ع د. اايز ي شم رضتوافع 634ع ص 2113عملد ا  تشدع الشرماس التدارسةع دار النهضة ال ررشةع القاار ع مصرع الومل ة الثانشةع 

 .547ع ص 211/2111القاار ع مصرع  الشرماس التدارسةع دار النهضة ال ررشةع
: د. الشتتاٍ لتتداد دو  د. مدتتتد عاوتتورع القتتانوف التدتتاريع اتتريع ادتتريع  تتويع منشتتوراس  ام تتة دمشتتاع وستتم املداستتملةع  4

 .136سورسةع ص 
ع ص 612ع ة 1999/2111: د.  اك يوسف ا  بشمع الشرماس التدارسةع منشوراس  ام ة دمشاع ملشتة ا  قتونع ستورسةع  5

463. 
 لقانوف التدار  ا يديد والدث ف دي س وانوف الشرماسع اتدوف  تارس ع اتدوف  6

ر
: د. مصوفي مدتد ر  ع وانوف رعتال واقا

 .277ناورع ص 
ع الشرماس التدارسةع دار النهضة ال ررشةع القاار ع مصرع ادوف  ارس ع ص  7  .251: د. خلشن اشبتور  ادٍر
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جچٍ ڄ    ٌوٺقڀ ئٔ  قى جٔڂػٿس ٪ٿى ضقج٢ة ڂٍجٶد جپكٓحذحش ڂ٩ ئوجٌز جپٍٗٺس ٪ٿوى جپطٕ٪ود ٲوً جپرٍحچوحش     

جپڃحپٍووس پٿٗووٍٺس  جنٳووحء نٓووحتٍ  جٌووٍجو جٌذووحـ ٚووقٌٌس ٲووً جپٷووقجتځ جپڃحپٍووس پٿٗووٍٺسذ قٍووع ضووقج٢ة ڂٍجٶوود        

قٓحذحضهح جٌغٍ جچىٌْقڄ ڂ٩ جوجٌضهح
9
. 

جڄ ٶٍووحڀ ٖووهٙ ڂهظووً ڂكحْوورً ڂطهٛووٙ  ڂٓووطٷٽ ذطٷٍووٍځ جپرٍحچووحش  : أهڄُةةش ىوٍل ٿـڄهةةىٍ حٿڄٔةةظؼڄََ : ٗ

جپڃحپٍس جپٛوحوٌز ٪وڅ جوجٌز جپٗوٍٺس  جپڃقؾهوس جپوى ؾڃهوقٌ جپڃٓوطٳٍىٌڅ  ڂوڅ ذٍوظهځ جپڃٓوطػڃٌٍڅ ڂوڅ ٖوأچد  ڄ             

جپڃٍٺُ جپڃحپً پٿٍٗٺس جپطً ٫ٌوُڀ  ٌٟٳً جپػٷس ٪ٿى ضٿٹ جپرٍحچحشذ  ٌر٫ع ذٍْحتٽ جٌؿحذٍس ج  ْٿرٍس ققټ قٷٍٷس 

جپڃٓطػڃٍ ڄ ٪ٿى جْطػڃحٌ ڂىنٍجضهځ ٲٍهحذ ٲهق ذڃػحذس ڂٓطٗحٌ ڂحپً ٮٍٍ ڂرحٖوٍ پٛوحپف ؾڃهوقٌ جپڃٓوطػڃٌٍڅ     

ٌٟووٳً ٪ٿووى جپرٍحچووحش جپڃحپٍووس ذٍ ٌوود جپڃهظووً  جپٳظووً  جپڃكحٌووى جپػٷووس     
1
جپڃ٣ٿووقخ ڂووڅ ڂٍجٶوود  .  ذحپطووحپً ٲوواڄ   

جپهحٚووس ذحپٗووٍٺس پٍٗووهى ڂووح جيج ٺحچووص جپكٓووحذحش جپكحپٍووس ض٫رووٍ    جپكٓووحذحش فووق ضكٷٍووٵ جپكٓووحذحش  جپ٫ڃٿٍووحش   

ذقٞقـ  قٷٍٷس ٪څ جپڃٍٺُ جپڃحپً پٿٗوٍٺس.  چطٍؿوس پوًپٹ ٌطكڃوٽ ڂٍجٶود جپكٓوحذحش جپڃٓوثقپٍس جپظحؾڃوس ٪وڅ          

جپهٓحتٍ جپطً ٌطٻرىفح جپؿڃهقٌ جپًي ج٪طڃى ٪ٿى ٖهحوز ڂٍجٶد جپكٓحذحش قوقټ قٓوحذحش جپٗوٍٺس  ض٫حڂوٽ ڂو٩      

ٲٍهحذ  پ٫ّٽ فًه جپڃٓثقپٍس ڂڅ  ٺػٍ ڂؿحٔش ڂٷحٞحز ڂٍجٶرً جپكٓحذحش  جپٍٗٺس    جْطػڃٍ
ٔٓ
. 

 ػخنًُخ: حٿٔڀ٤ش حٿڄوظٜش رظ٬ُُ  ڃَحٷذ حٿلٔخرخص

ضطٳووٵ  ٮٿوود ضٗوو٫ٌٍحش جپووى ټ جپڃظ٧ڃووس پڃٍجٶوود   : حٿٔةةڀ٤ش حْٛةةڀُش حٿڄوظٜةةش رخهظُةةخٍ ڃَحٷةةذ حٿلٔةةخرخص: ٔ

ڃحپٍوس ٲوً جپكٻوځ جپٷوحچقچً جپهوح٘ ٲوً ضكىٌوى        جپكٓحذحش ٲً ٍٖٺحش جپڃٓحفڃس جپڃٷٍوىز ٲوً ذقٌٚوس جِ ٌجٴ جپ   

جپٓٿ٣س جِٚٿٍسذ قٍوع ضٓوظى  ٮٿود جپطٗو٫ٌٍحش ضٿوٹ جپڃهڃوس جپوى جپؿڃ٫ٍوس جپ٫حڂوس پٗوٍٺس جپڃٓوحفڃس ذكٓورحچهح             

جپٓووٿ٣س جِٚووٿٍس جپڃهطٛووس ٲووً جپط٫ٍووٍڅذ  ٪ٿووى ٌ ِ ضٿووٹ جپطٗوو٫ٌٍحش ٌووأضً جپطٗوو٩ٌٍ جپڃٛووٍي ٲووً ٶووحچقڄ        

جپٍٗٺحش
ٔٔ
جپٓقٌي ٲً ٶحچقڄ جپٍٗٺحش جپٓقٌي جپؿىٌىذ  جپڃ٨ٍٗ 19ٔٔپٓظس  1ٌ٘ٔٶځ  

ٕٔ
پٓوظس   1ٌٕٶوځ   

 ذ قٍع  ْظى ج ضٿٹ جپڃهڃس جپى جپؿڃ٫ٍس جپ٫حڂس. ٕٔٔٓ

                                                      
ملرا  تتتة الداخلشتتتة فتتتي الشتتترمةع متتتتا متتتاف يتتتتو    قتتتديم ختتتدماس استشتتتارسة للشتتترمة  شتتتتن : ارثتتتر اندرستتتوف متتتاف يتتتتو   اعتتتتال ا 8

اابتتنع را تتع فتتي  فاصتتشن  لتتوع د. الستتاف اتت  ناصتتر امل تتتاوع ااهشتتار وتترمة انتتروف واومتتة اخ وشتتاس رعتتتالع مقتتال منشتتور علتت  

   :  12.45ع  6/5/2116مووع  ام ة اة القرد عل  الرااط التا ي د  تل الزسار  اتارس  

https://old.uqu.edu.sa/page/ar/18976  

  : 
ر
 Stephen Griffin LLB,M.PHIL ,Company Law , Fundamental Principles , Fourth edition , Pearsonورا تع ايضتا

Longman , 2116 , p 368 . 
وفتتتت ع املستتتتقولشة القانونشتتتتة ملراوملتتتتب ا  ستتتتاااس  دتتتتاث عتشتتتتن املرا  تتتتة والوتتتترة الثالتتتتث واملدتتتتتتعع : د. امتتتترف الستتتتشد التتتتتد ل 9

 . 11ع موسوعة د. امرف لوف  في املرا  ةع البتاب الثالثع ادوف ناورع ص 2111/2111القاار ع 
11:  Alastair Hudson ,Understanding Company Law, 2112 , Routledge , p 113 . 

 تتتن  ومتتزلو رمتتتر االنستتملة إ تت  التشتتتريع البتتوسابع لشتتث  . 1981لستتنة  159متت  وتتتانوف الشتترماس املصتتري روتتتم  113: املتتاد   11

 املشتار 2111لستنة  7روتم  القتانوف  التتاة مراعتا  علت  انتي دد متع 2112لستنة  25مت  وتانوف الشترماس ا يديتد روتم  258املتاد  

 البوستل املرمتزي  انتو موااقتة   تد ال اديتة ال امتة ا يت شتة ف شنتي امثتج او لستاااس مراوت  املستااتة ال امتة لشترمة يبتوف  إلشتيع

 االنستملة إ ت  التشتريع القوتري لشتث  تن  لروااتتي.....  ا خاضت ة للشرماس االنسملة
ر
مت  وتانوف  141املتاد    ع ومتزلو رمتر ايضتا

علتت  انتتي دديدتت  اف يبتتوف لتتتن وتترمة مستتااتة عامتتة مراوتت   2115لستتنة  11القوتتري ا يديتتد الصتتادر االقتتانوف روتتم الشتترماس 

لستتاااس او امثتتتج ف شنتتتي ا يت شتتة ال امتتتة ملتتتد  ستتنة و تتتتو    قتتتدير اف ااتتتيع وسدتتوو ل تتتا إعتتتاد  ف شينتتي ....    . ومتتتزلو الامتتتر ع امتتتد 

  علتتتت  اف يبتتتتوف الت شتتتترف وملتتتتن ان هتتتتاالا 489  متتتت  املتتتتاد  د2فتتتتي الفقتتتتر  د 2116 وتتتانوف الشتتتترماس الصتتتتادر فتتتتي املتلبتتتتة املتدتتتتد  ستتتتنة

 الا تتاع السنوي لليت شة ال امة للشرمة وم  وملن ا يت شة ال امة للشرمةع لشث  االا نّص ا عل  الندو آلاف  :

https://old.uqu.edu.sa/page/ar/18976
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ئيج ٺووحڄ جِٚووٽ فووق ڂووظف جپؿڃ٫ٍووس جپ٫حڂووس پٿٗووٍٺس    : حٿـهةةخص حٖٓةةظؼنخثُش ٳةةٍ حهظُةةخٍ ڃَحٷةةذ حٿلٔةةخرخص:  ٕ

جپكٓووحذحش ذ ٲوواڄ جپطٗوو٫ٌٍحش  ذح٪طرحٌفووح جپٓووٿ٣س جپ٫ٿٍووح ٲووً جپٗووٍٺس جٔنطٛووح٘ جٔٚووٍٽ ٲووً ض٫ٍووٍڅ ڂٍجٶوود  

جپڃظ٧ڃس پڃٍجٶد جپكٓحذحش ٲً ٖوٍٺحش جپڃٓوحفڃس ٶوى ڂظكوص ڂؿڃق٪وس ڂوڅ جپؿهوحش ٲوً قوحٔش  ٲوً ٖوٍ ٠            

 ڂكىوز ْٿ٣س ض٫ٍٍڅ ڂٍجٶد جپكٓحذحش ذ  ْظط٫ٍٜ پهح ذٗٻٽ ڂقؾُ ٪ٿى جپظكق جپطحپً :

٫ٌٍڅ ڂإْٓق جپٍٗٺس ٲً جپٷحچقڄ جپڃٛوٍي   /أ( : حٿظ٬ُُ  رىح٤ٓش ڃئٍٓٔ حٿَ٘ٻش وحٿـڄ٬ُش حٿظؤُُٓٔش:ٕ)

ڂٍجٶد قٓحذحش جپٗوٍٺس جِ ټ 
ٖٔ

ٲوً جپڃٛوحوٶس ٪ٿوى     9ٕذ  ضهوطٙ جپؿڃ٫ٍوس جپطأٍْٓوٍس پٿٗوٍٺس  ٲوٵ جپڃوحوز       

ڂڅ  9ٕٔجنطٍحٌ  ٪ٟحء ڂؿٿّ جْوجٌز جِ ټ  ڂٍجٶد جپكٓحذحش جپًي ٫ٌٍظد جپڃإْٓقڄ . ٺڃح  ضقؾد جپڃحوز 

حټجپٕتكووس جپطظٳًٌٍووس پٷووحچقڄ ْووقٴ ٌ ِ جپڃوو 
ٔٗ
٪ٿووى جپڃطٷووىڂٍڅ ذ٣ٿرووحش ضأْووٍّ جپٗووٍٺحش جپ٫حڂٿووس ٲووً ڂؿووحټ     

جِ ٌجٴ جپڃحپٍووس ضٷووىٌځ ئٶووٍجٌ ڂووڅ ڂٍجٶوود قٓووحذحضهح ٌٳٍووى ٶرقپوود جپط٫ٍووٍڅ ذهووحذ ٺڃووح  ٌؿوود جڄ ٌكطووقي جپظ٧ووحڀ         

جِْحًْ پٛظى ٴ جْٔطػڃحٌ ٪ٿى ؾڃٿس ڂڅ جپرٍحچوحش  ڂوڅ ذٍظهوح  ْوڃحء ڂٍجٶروً قٓوحذحش جپٛوظى ٴ       
ٔ٘

ذ  فوًج  

جپظحقٍس جپ٫ڃٿٍس ٌطځ جنطٍحٌ ڂٍجٶود جپكٓوحذحش جِ ټ ڂوڅ ٶروٽ ڂإْٓوً جپٗوٍٺس      ٫ٌظً جچد ڂڅ 
ٔٙ

ذ  ٌوطځ جپطٛوىٌٵ   

ٔن ِقٻوحڀ جپڃوحوز    پٓوظس   1٘ٔڂوڅ ٶوحچقڄ جپٗوٍٺحش جپڃٛوٍي ٌٶوځ        9ٕ٪ٿٍد ڂڅ ٶرٽ جپؿڃ٫ٍس جپطأٍٍْٓس.  ئ٪ڃح

ٶود جپڃ٫وٍڅ ڂوڅ    ٌكٵ پٿؿڃ٫ٍس جپطأٍٍْٓس ضٯٍٍٍ ڂٍجٶد جپكٓحذحش  ٌٲٝ جپڃٛوحوٶس ٪ٿوى جنطٍوحٌ جپڃٍج    19ٔٔ

ٶروٽ جپڃإْٓووٍڅ ذ  يپوٹ جْووطظحوجن ئپوى ْووٿ٣طهح ٲوً ض٫ووىٌٽ چ٧وحڀ جپٗووٍٺس ذ ٲڃٍجٶود جپكٓووحذحش جِ ټ ٌوٍو جْووڃد        

ٞڃڅ ذظقو چ٧حڀ جپٍٗٺس جپًي ٫ٌٍٜ ٪ٿى جپؿڃ٫ٍس جپطأٍٍْٓس  جپطً ٌكوٵ پهوح جونوحټ ض٫وىٌٕش ٪ٿٍود ٖو٣ٌٍس       

ٌ ِ جپڃحټ ٪ٿى جِٶٽذ  ٌٷٛوى ذحِٮٿرٍوس جپ٫ىوٌوس    ڂقجٲٷس جپڃإٍْٓڅ  جِٮٿرٍس جپ٫ىوٌس پٿٍٗٺحء جپڃڃػٿٍڅ پػٿػً 

جٮٿرٍس ٌ ِ جپڃحټ ْقجء ٺحچقج ڂڅ جپڃإٍْٓڅ ج  ٮٍٍفځ ِڄ ٪رحٌز جپوظٙ ٔ   - ذكٵ-ٺڃح يفد ؾحچد ڂڅ جپٳٷد

ضٓطٷٍځ ٪ٿى ٮٍٍ يپٹ
ٔ7
. 

ٺڃوح ْورٵ جپٷوقټ ذ  ْوظىش ضٗو٫ٌٍحش جپوى ټ جپڃهطٿٳوس ڂهڃوس ض٫ٍوٍڅ           : /د(: حٿظ٬ُُ  رىح٤ٓش ڃـڀْ حٔىحٍسٕ)

جٶود جپكٓوحذحش ذٛووٳس  ٚوٿٍس ئپوى جپؿڃ٫ٍووس جپ٫حڂوس پٿٗوٍٺس  يپووٹ ٲوً جٔؾطڃوح٨ جپٓووظقي پهوح ذ  پّڃوح ٺحچووص           ڂٍ

                                                                                                                                                
" For  each financial year for which an auditor or auditors is or are to be appointed (other than the company's 

first financial year), the appointment must be made before the end of the accounts meeting of the company at 

which the company's annual accounts and reports for the previous financial year are laid". 
علت  انتتي  2111لستنة  29متت  وتانوف الشترماس الستوري الصتادر ااملرستتوة التشتريسي روتم  185:  تن  الفقتر  رو ت  مت  املتاد   12

 التووار  عت  الصتادر ا  ساااس مدوق   دول  م  للتدديد واالة والد  سنة ملد  لساااتها لتدوشا   ة ال امة ال شقة دد  نتح 

 ....    . الاف اب ازث اتدديد الادار  مدلع  فوض او اف ابها و قرر ادل امل نشة
عل  انتي دد يبتوف لشترمة املستااتة مراوت  لستاااس او  1981لسنة  159م  وانوف الشرماس املصري روم  113 ن  املاد  :  13

امثج مت   تواار ايهم الشروط املنصوص عليها في وانوف مزاولة م نة املداسملة واملرا  ة ف شنتي ا يت شتة ال امتة و قتدر اف ااتي 

 ع  واستثناالا م   لو ت رف مؤسسو الشرمة املراو  الاول  رف يبونوف مسقولرف االتضام وف  لالة ف دد املراومل
متت  ال بدتتة التنفشزيتتة لقتتانوف ستتون راٍ املتتال املصتتري علتت  انتتي دد  قتتدة مللملتتاس  لستتيع الشتترماس الاتتب  128:  تتن  املتتاد   14

 اتتتي روران آلا شتتتة : ... ف تتتتن فتتتي مدتتتال روران املالشتتتة ا تتت  ال شقتتتة علتتت  النتتتتو   التتتزي ف تتتدث ال شقتتتة
ر
: إوتتترار متتت  مراوتتت  4مراقتتتا

 ا  ساااس يفشد وملولي الت شرف ....   .
الن تتتتاة  –متتتت  ال بدتتتتة التنفشزيتتتتة لقتتتتانوف ستتتتون راٍ املتتتتال علتتتت  انتتتتي دد يدتتتت  اف تشتتتتتتن اتتتتزا الن تتتتاة  147:  تتتتن  املتتتتاد   15

 ساااس الصندون    .: استاالا مراوملب ل 13عل  ما يلي : .....  –رساس ب لصندون الاستثتار 
روااتتة ستتون املتتال علتت  ادار  مدتتااا الاوران املالشتتة وصتتناديا الاستتتثتار ع دراستتة مقارنتتة اتترف القتتانوف د. اتتاٍر الميتتت  ع :  16

 .469-468ع ص 2112املصري والقانوف البوساب ع رسالة دمتوراث ع  ام ة القاار  ع مصرع 

ع 1991س املسااتة والتوصشة ااألس م والشترماس  اس املستقولشة املدتدود ع : د. علي لس  يويعع الشرماس التدارسةع ورما 17

 .219ادوف ناورع ص 
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جؾطڃح٪حش جپؿڃ٫ٍس جپ٫حڂس جپ٫حوٌس ْوظقٌس ذ ذحْٞوحٲس ئپوى ض٫ٷوى جؾوٍجءجش و٪وقز جپؿڃ٫ٍوس جپ٫حڂوس  ٚو٫قذطهح ذ          

ٕن ٪څ ضٻحپٍٳهح جپطً ٶى ٔ ضٍٮد جپٍٗٺس ٲً ضكڃٿهح چ٧ٍجن پٟو٫ٱ ڂقجٌوفو   حذ  ٺوحڄ ڂوڅ جپڃڃٻوڅ  ڄ ٌٗوٯٍ     ٲٟ

ڂظٛد ڂٍجٶد جپكٓحذحش ِي ْورد ٺوحڄذ ٦هوٍش جپكحؾوس جپوى ٞوٍ ٌز ئٌؿوحو قوٽ ٲوً جپكوحٔش جْٔوطػظحتٍس            

 جپطووً ٔ ٌقؾووى ٲٍهووح ڂٍجٶوود قٓووحذحش ڂووڅ  ؾوووٽ ٞووڃحڄ جْووطڃٍجٌ جپٍٶحذووس ٪ٿووى جپٗووٍٺس ضكٷٍٷووحن پڃٛوووحپف             

جپڃٓوووحفڃٍڅذ  جضؿهوووص  چ٧وووحٌ جپطٗووو٫ٌٍحش ٚوووقخ ڂؿٿوووّ جْوجٌز  
ٔ9

ڂٛوووٍ  پوووُڀ ٶوووحچقڄ جپٗوووٍٺحش  ذ  ٲوووً 

جپڃٍٛي
ٔ1
ڂؿٿّ جْوجٌز ذٍٟ ٌز جضهحي جؾٍجءجش ض٫ٍوٍڅ ڂٍجٶود جپكٓوحذحش ذٗوٻٽ ٲوقٌي ٲوً قوحټ ٖوٯقٌ          

ڂظٛد جپڃٍجٶد ِي ْرد ٺحڄ  ٫ٌوٍٜ يپوٹ ٪ٿوى جپؿڃ٫ٍوس جپ٫حڂوس ٲوً   ټ جؾطڃوح٨ پهوح .  ذظوحء ٪ٿوى يپوٹذ            

ٕن پڃٓووأپس ٖووٯقٌ ڂظٛوود ڂٍجٶوود جپكٓووحذحش ٲووً ج  پٗووٍٺس ِي ْوورد ٺووحڄ ْووقجء  ٞوو٩ جپڃٗوو٨ٍ جپڃٛووٍي قوو

ذحْٔطٷحپس ج  جپقٲحز ج  ٮٍٍه ڂڅ جِْرحخ ذ  ذحپطحپً ٌط٫ٍڅ ٪ٿى ڂؿٿّ جْوجٌز جضهحي جؾٍجءجش ض٫ٍٍڅ جپڃٍجٶود  

جپرىٌٽ ذٗٻٽ ٲقٌي ٪ٿى جڄ ٫ٌٍٜ يپوٹ ٪ٿوى جپؿڃ٫ٍوس جپ٫حڂوس ٲوً   ټ جؾطڃوح٨ پهوح       
ٕٓ
.  ّڂوح ٲوً ْوقٌٌسذ ٲٷوى      

٪ووڅ ڂؿٿووّ جْوجٌز ْووٿ٣س ض٫ٍووٍڅ ڂٍجٶوود      ٕٔٔٓپٓووظس  1ٕقؿوود ٶووحچقڄ جپٗووٍٺحش جپٓووقٌي جپؿىٌووى ٌٶووځ     

 .جپكٓحذحش ٲً جپكحٔش جپ٣حٌتسذ   ْظى ضٿٹ جپڃهڃس جپى  َجٌز جپطؿحٌز  جٔٶطٛحو جپهحٌؾٍس 

 ٙٗٔضٟڃڅ جپڃ٨ٍٗ جپڃٍٛي ٲً ٶحچقڄ ٍٖٺحش ضٿٷً جِڂوقجټ ٌٶوځ    /ؽ(: حٿـهخُ حٿڄَٻٌِ ٿڀڄلخٓزخص :ٕ)

ڂظود ٪ٿوى  چود ٌطوقپى ڂٍجٶروس قٓوحذحش جپٗوٍٺس         ٓٔچٛوص جپڃوحوز   جْطػظحءن ڂڅ جِٚٽ جپ٫حڀ ذقٍع  199ٔپٓظس 

جپطً ض٫ڃٽ ٲً ڂؿحټ ضٿٷً جِڂقجټ  ٲٵ جقٻحڀ جپٷحچقڄ جپڃًٺقٌ ڂٍجٶرحڄ ٫ٌٍڅ  قىفڃح ڂوڅ ٶروٽ جپؿڃ٫ٍوس جپ٫حڂوس     

                                                      
: فتتتي اريستتتاع  إف الستتتلوة املحتصتتتة فتتتي ف شتتترف مراوتتت  ا  ستتتاااس فتتتي وتتترمة التورستتتا  تتثتتتن فتتتي مدلتتتع  دار ع امتتتا ا ا مانتتتل  18

املحتتتتت  فتتتتي ف شتتتترف مراوتتتت  ا  ستتتتاااسع را تتتتع : من تتتتتة التورستتتتا متحتتتتز  وتتتتتن صتتتتندون اتتتتئف  مدلتتتتع إدار  وتتتترمة  دار  اتتتتو 

استتتا نا التتتدمتور التتتتد اتتتارون ووتتتاوي ع عتلشتتتة التورستتتا اتترف الن رستتتة والتوملشتتتا ع  دراستتتة أللتتتتاة القتتتانوف املصتتتري والقتتتوانرف 

 . 119املقارنة ع دار النهضة ال ررشةع القاار  ع مصرع ادوف  ارس ع ص 
شرمة في اي وول ألي سب  مراو  لساااس ف رف عل  مدلع  دار  ا حا  ا راالااس دد ... ائ ا لم يب  لل 113املاد  :  ن   19

 ع وي رض  لو عل  ا يت شة ال امة في اول ا تتاع ل ا ...    .
ر
 ف شرف املراو  اورا

آختتر  وتتد مرستتل استتتثناالا 1992/ 95متت  ال بدتتة التنفشزيتتة لقتتانوف ستتون راٍ املتتال روتتم  146و دتتدر  وتتار  إ تت  اف املتتاد  :  21

يتدلتت  فتتي متتن  مدلتتع ادار  وتترمة صتتندون الاستتتثتار ستتلوة املوااقتتة علتت  ف شتترف مراوملتتب لستتاااس الصتتندون ع اينتتتا ت تتود ا تت  

ع ورالتتتا ي ع متدير الاستتتثتار ا  تتا فتتي ف شينتتي وعرضتتي علتت  املدلتتع التتزي لتي الستتلوة النهابشتتة فتتي املوااقتتة علتت  الت شتترف متت  عدمتتي

ان ر : د. ااٍر الميت  ع روااة سون املال علت   م  وملشن القراراس املرمملة . -لد وصف المل ك  عل  –ت تبج ورار الت شرف انا 

وسنتقتتتد ا لتتت  الفقتتتي اتتتزا ا  تتتن والاستتتتثناالا ألنتتتي .  465 ص ادار  مدتتتااا الاوران املالشتتتة وصتتتناديا الاستتتتثتار ع مر تتتع ستتتااا ع

د. لتتتد م مدتتتد ع دمتتتا يدتتول دوف استتتق لشتي فتتي عتلتتي يد تتن متت  مراوتت  ا  ستتاااس اتثااتتة ادا  مرنتتة فتتي يتتد مدلتتع  دار 

الشترماس التدارستة ع دار ا يام تة د. مدتتد ارستد ال رساتب ع ع  299ع ادوف ناوتر . ص 1991لتد م ع مراو  ا  ساااس ع سنة 

ة ودوراتا فتي إدار  د . رلاب مدتتود داخلتي علتي ع ا يت شتاس ال تومشتع  335ع ع ص 2114ا يديد  للنشر ع الاسبندرسةع مصرع 

ع ا: ستتتار  التتتتد لتتتتداف عملتتتد التتتراون ع  131 -131ع ص 2111وتتترماس املستتتااتة ع رستتتالة دمتتتتوراث ع  ام تتتة القتتتاار  ع مصتتترع 

ع 112ع ص  2112لقون املساام املر ملوة اتئدار  وترمة املستااتة والروااتة عليهتا ع رستالة ما ستترج ع  ام تة القتاار  ع مصترع 

وف ع الروااتتة علتت  اعضتاالا مدلتتع  دار  فتتي وترماس املستتااتة فتتي القتانوف ررديتت  واملصتتري ع رستتالة د. عتايك لامتتد  يتتاب الشتن

اينتتتتتا يثاتتتتب  انتتتت  متتتت  الفقتتتتي علتتتت  اتتتتزا ا  تتتتن  ع 135ع ص   2112دمتتتتوراث ع م  تتتتد الملدتتتتوث والدراستتتتاس ال ررشتتتتة ع القتتتتاار  ع 

د. اتتاٍر الميتتت  ع روااتتة ستتون ال امتتة ل ي قتتادع  وسصتتفي اتتالفو  و لتتو  ستتب  التتتلخر املتصتتور فتتي ا تتراالااس دعتتو  ا يت شتتة

 .471ع ص املال عل  ادار  مدااا الاوران املالشة وصناديا الاستثتار عمر ع سااا
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پٿٗووٍٺس ذ ذٍظڃووح ٫ٌووٍڅ جَنووٍ ڂووڅ ٶرووٽ جپؿهووحَ جپڃٍٺووُي پٿڃكحْوورحش    
ٕٔ
.  ٲووً فووًج جپٛووىو ذ ضووٍ  جْووطحيضظح    

 ڄ ضىنٽ جپڃ٨ٍٗ ٲً ٚوىو ٖوٍٺحش ضٿٷوً جٔڂوقجټ  ٲٍٞود ض٫ٍوٍڅ  قوى         – ذكٵ  –جپٷٿٍقذً  جپىٺطقٌز ْڃٍكس

جپڃٍجٶرٍڅ ڂڅ ٶرٽ جپؿهحَ جپڃٍٺُي پٿڃكحْورحش فوق  ڂوٍ ڂٍٮوقخ ذود ذ قٍوع ٶٛوى جپڃٗو٨ٍ ڂوڅ  ٌجه قڃحٌوس           

چقچً ؾڃهقٌ جپڃٓطػڃٌٍڅ ٲً فًه جپٍٗٺحش ْوٍڃح  جّچهوځ ٔ ٌڃٿٻوقڄ جپكوٵ ٲوً جْوجٌز  ٲوٵ ضظ٧وٍځ جپٗوٍٺس جپٷوح         

 ذحپطحپً پڅ ٌٻقڄ ذڃٷى ٌفځ جپڃٓحفڃس ٲً ض٫ٍٍڅ ڂٍجٶد جپكٓحذحش ذ  ٞٱ ئپى يپٹ ڂهح ٰ جپڃ٨ٍٗ ڂڅ ٶٍحڀ 

جپٍٗٺحش ذطق٩ٌَ ٪حتى ڂڅ  ٚٽ ٌ ِ جپڃحټ    ڂڅ  ڂقجټ جٌٔوىج٪حش ذ پوًپٹ ٞوح٪ٱ ڂوڅ ٌٶحذوس جپى پوس ٪ٿوى        

فًج جپظق٨ ڂڅ جپٍٗٺحش قڃحٌس ڂظد پٕٶطٛحو جپٷقڂً پٿرٕو 
ٕٕ
. 

ڂووظف جپڃٗوو٨ٍ جپٓوقٌي  حٍس حٖٷظٜةخى وحٿظـةةخٍس حٿوخٍؿُةةش حٿٔةىٍَش:  /ى(: وُٕ)
ٕٖ
 َجٌز جٔٶطٛووحو  جپطؿووحٌز  

جپهحٌؾٍووس ْووٿ٣س ض٫ٍووٍڅ ڂٍجٶوود جپكٓووحذحش ذٛووٳس جْووطػظحء ٲووً جپكووحٔش جپطووً ٌٗووٯٍ ٲٍهووح ڂظٛوود ڂٍجٶوود            

ڂوڅ ٶحتڃوس    جپكٓحذحشذ  ٪ظى ضقجٲٍ ضٿٹ جپكحٔش ٌط٫ٍڅ ٪ٿى ڂؿٿّ جْوجٌز جڄ ٌٷطٍـ ٪ٿى جپقَجٌز غٕغس  ْڃحء

ڂىٶٷً جپكٓحذحش جپڃ٫طڃىٌڅ ڂڅ فٍثس جِ ٌجٴ  جِْوقجٴ جپڃحپٍوس جپٓوقٌٌس قطوى ضظطٷوً ڂوظهځ ڂوڅ ٌڃوّ جپڃٍٺوُ          

جپٗحٮٍ
ٕٗ
 . 

: ىوٍ ٿـنش حٿڄَحؿ٬شٖ
ٕ٘
پٓوظس   1٘ٔپځ ٌكىو ٶوحچقڄ جپٗوٍٺحش جپڃٛوٍي ٌٶوځ     ٳٍ ط٬ُُ  ڃَحٷذ حٿلٔخرخص :  

ڂڅ ٶرٽ جپؿڃ٫ٍس جپ٫حڂس ذ ذٽ  ٖوحٌش جپٕتكوس جپطظٳًٌٍوس    جپٷقج٪ى جپطً ضكٻځ آپٍس ض٫ٍٍڅ ڂٍجٶد جپكٓحذحش  19ٔٔ

پٷحچقڄ جپرظٹ جپڃٍٺُي  جپؿهحَ جپڃٍٛٲً  جپظٷى ئپى ضٿٹ جْؾٍجءجش جپهحٚس ذڃٍجٶرً قٓوحذحش جپرظوٹذ قٍوع    

ٌط٫ٍڅ  ڄ ٌطځ جٶطٍجـ ض٫ٍوٍڅ ڂٍجٶروً جپكٓوحذحش ذظوحء ٪ٿوى ضقٚوٍس ڂوڅ پؿظوس جپڃٍجؾ٫وس         
ٕٙ

.  چطٍؿوسن پهوًج جپٳوٍج٬    

ً ذجفطڃص ٶقج٪ى جپكقٺڃس ٲً ڂٍٛجپط٫ًٌٍٗ جپؿُت
ٕ7
 قٍٚص ٪ٿى جپطأٺٍوى ٪ٿوى ٞوٍ ٌز جڄ ٌوطځ جپط٫ٍوٍڅ       

                                                      
في ا  قشقة ع ت د ازا الن  اتثااة استثناالا م  رصن ال اة ع إال اني استثناالا  زة  مٍر أل ن  رض م ترف ع ات اته آختر :  21

 الاختصاص 
ر
 تشارم ا مناصفة

ر
لم تسل  املشرع م  ا يت شة ال امة للشرمة ا  ا في الت شرف  شتن مامن ان   ن م  ا ورستا

 او املرمزي للتداسملاس وف شيني مراو  لل ساااس اتثااة استثناالا  زة  م  رصن ال اةع في الت شرف ع ورالتا ي ت تبج  دخن ا ي 
 وما   داا . 1276ع ص  2111. ستشدة القلشوت  ع الشرماس التدارسة ع الومل ة ا خامسة  ع دار النهضة ال ررشة ع سنة د:  22
 ال شقتتة ااتلتتل : ا ا3علتت  انتتي دد  2111لستتنة  29متت  وتتانوف الشتترماس الستتوري روتتم  185:  تتن  الفقتتر  الثالثتتة متت  املتتاد   23

 استتاالا التووار  ث ثتة علت  يقتتج  اف الادار  مدلتع ا ل  ال تن ع  امتنع او املدوا ازا اعتزر او   ساااتها مدوا انتحاب ال امة

ادست  / روران اشقتة مت  امل تتتدي  ا  ستاااس متدوق  وابتتة مت  او امل نشتة التووار  عت  الصتادر ا  ستاااس متدوق   تدول  مت 

 .الشا ر    املرمز يتأل م  منهم لتنتق / ا  ال
 متت  التتووار  و لتتو االنستتملة للشتترماس  24

ر
: لملتتزا لتتو استتند املشتترع  لتتو الستتلوة ا تت  اشقتتة الاوران ورستتوان املالشتتة الستتورسة اتتدال

موف ال شقة اودر عل  انتقاالا مراو  ا  ساااس اتا يتناس  متع جيتم ويشتاط الشترمة املقشتد  فتي الملورصتة  املقشد  في الملورصة

 م  ووار  الاوتصاد والتدار  ا خار شة.
 : فستي  ينة املرا  ة في مصرو و ينة التدوشا في سورسة. 25
متتتت  ال بدتتتتة التنفشزيتتتتة لقتتتتانوف الملنتتتتو املرمتتتتزي وا ي تتتتاو املصتتتترفي والنقتتتتد والصتتتتادر  اتو تتتت  وتتتترار ربتتتتيع  27:  تتتتن  املتتتتاد   26

 أللتتاة املتاد   2114لسنة  111ا يت ورسة روم 
ر
مت   82عل  اني دد  تو   اللينة الداخلشة للترا  ة املشتلة في من انتو  وملشقتا

ي او املصرفي والنقد املشار إلشي / الاختصاصاس التالشة :ا : اوتتجا  ف شترف مراوملتب ا  ستاااس القانوف / وانوف الملنو املرمزي وا 

وتد نصتل علت   2113لسنة  88م  وانوف الملنو املرمزي وا ي او املصرفي والنقد روم  82و دديد اف ابهتا .....   ع ومانل املاد  

عضتتاالا مدلتتع  دار   رتج التنفشتتزيرف يحتتتارام املدلتتعع متتتا  نشتتل انتي دد فشتتتن فتتي متتن انتتو  ينتتة داخلشتة للترا  تتة متت  ث ثتتة ا

 ينتتتة  نفشزيتتتة تشتتتتل ا مدلتتتع إدار  الملنتتتو متتت  اتتترف اعضتتتابي التنفشتتتزيرف وال تتتاملرف االملنتتتو ع و دتتتدد ال بدتتتة التنفشزيتتتة ل تتتزا 

 القانوف اختصاصاس ون اة ال تن في اللينترف التنفشزيترف املشار إليهتا ....    .
علتت   2111متت  دلشتتن وواعتتد وم تتايرج لومتتتة الشتترماس الصتتادر عتت  مرمتتز املتتديرس  املصتتري فتتي ابجايتتر  5.4.2روتتم نتتد يتتن  المل:  27

مت  القواعتد  2-1-7مراوت  ا  ستاااس....  ع متتا وستن  الملنتد  روتش  املرا  تة  ينتة  وصتشة علت  انتاالار   دار  مدلتع انتي دد علت 
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ذظحء ٪ٿى جٶطٍجـ ڂڅ ڂؿٿّ جْوجٌز  ضقٍٚس ڂڅ پؿظس جپڃٍجؾ٫س
ٕ9
ذ  فًج ڂح  ٺىضد ٶقج٪ى ققٺڃس جپٍٗٺحش 

ٕ1
 

 جپطقؾٍوود( ڂووڅ ٖٗ( ڂووڅ جپڃووحوز   ٖ  ٺووىش ٪ٿووى يجش جٔؾووٍجءجش جپٳٷووٍز     ٕٗٔٓٲووً جپڃڃٿٻووس جپڃطكووىز ْووظس   

جِ ٌ ذووً
ٖٓ
ذ  جپڃط٫ٿووٵ ذحپڃٍجؾ٫ووس جپٷحچقچٍووس  ٕٙٓٓڂووحٌق /  ٌووحٌ  7ٔجپٛووحوٌ ٪ووڅ جپرٍپڃووحڄ جٔ ٌ ذووً ٲووً   

ذ جپڃ٫وىټ ذ٫وٝ  قٻحڂود ذحپطقؾٍود      EU/ٕٙٓٓ/ ٖٗپٿكٓحذحش جپٓظقٌس  جپڃققوىز ٌٶوځ   
ٖٔ
 /ٕٗٔٓ/ٌٙ٘ٶوځ   

EU   ذٌٍٽ / چٍٓحڄ  ٙٔ جپٛحوٌ ذطحٌٌم ٕٓٔٗ.
 
 

جپكٓحذحش  ٪ٍٞود ٪ٿوى جپؿڃ٫ٍوس جپ٫حڂوس پط٫طڃوىه ڂوح فوق جٔ ضٻوٌٍّ           ئيج ٺحڄ ضٍٍٖف ڂؿٿّ جْوجٌز پڃٍجٶد

پٿقجٶ٩ جپ٫ڃٿً جپٓحتى ذ ئٔ  ڄ جپؿىٌى ٲً ٶقج٪وى جپكقٺڃوس فوق قٍٚوهح جپٗوىٌى ٪ٿوى جڄ ٌوطځ يپوٹ جپطٍٖوٍف ذظوحء           

٪ٿى ضقٍٚس ڂڅ پؿظس جپڃٍجؾ٫س 
ذ
  ذظحء ٪ٿى يپٹ ذ ٌڃٍ ض٫ٍٍڅ ڂٍجٶد جپكٓحذحش ذڃٍقٿطٍڅ : 

 پُڂووص ٶقج٪ووى ققٺڃووس جپٗووٍٺحش جپٛووحوٌز ٲووً ڂٛووٍ  جپٕتكووس    ىٛةةُش ٿـنةةش حٿڄَحؿ٬ةةشحٿڄَكڀةةش حْوٿةةً : ط

جپطظٳًٌٍس پٷحچقڄ جپرظٹ جپڃٍٺُي  جپؿهحَ جپڃٍٛٲً  جپظٷى ذحپظٓورس پٿرظوقٸ ض٫ٍوٍڅ ڂٍجٶود جپكٓوحذحش ذظوحءن ٪ٿوى        

ضقٍٚس ڂڅ پؿظس جپڃٍجؾ٫س ذ قٍوع ضٷوقڀ ذطقٚوٍس  ضُٺٍوس ڂؿڃق٪وس ڂوڅ جْوڃحء ڂٍجٶروً جپكٓوحذحش  ضٍٖوكهځ           

 پٍهطووحٌ ڂوظهځ جِٚووٿف پٗوٯٽ ڂظٛوود جپڃٍجٶود  ٪ٍٞوود ٪ٿوى جپؿڃ٫ٍووس جپ٫حڂوس پط٫طڃووىه .      ٪ٿوى ڂؿٿوّ جٔوجٌز  

 ٪ٿى جپٍٮځ ڂڅ جپطُجڀ ڂؿٿوّ جٔوجٌز جپٿؿوقء جپوى ٢ٿود جپوٍ ي  جپطُٺٍوس ڂوڅ ٶروٽ پؿظوس جپڃٍجؾ٫وس ئٔ  ّچود ٔ            

ىو جپٻوحٲً  ٌقؾى ٪وىو ڂ٫وٍڅ ٌط٫وٍڅ ٪ٿوى جپٿؿظوس جپطٷٍٍوى ذود ٲوً جپطقٚوٍسذ ذوٽ پهوح ْوٿ٣س ضٷىٌٌٍوس ٲوً ضكىٌوى جپ٫و                

پٿطقٍٚس  ٪ٍٞد ٪ٿى جپڃؿٿّ.   ڂح ٲٍڃح ٌط٫ٿٵ ذڃى  جپطُجڀ ڂؿٿوّ جٔوجٌز ذهوًه جپطقٚوٍس ڂوڅ ٪ىڂود ذ چؿوى       

                                                                                                                                                
وران املالشتتة و رتتج املقشتتد  فتتي الملورصتتة  والصتتادر  عتت  ال شقتتة ال امتتة لستتون التنفشزيتتة   ومتتتة الشتترماس ال املتتة فتتي مدتتال ر 

وا يدير االزمر  عل  اني دد عل  مدلع  دار  اناالار عل   وصشة  ينة املرا  ة  روش  مراو  ا  ساااس ....   . 2117املال سنة

و  الزامشتتة امبتتج االنستتملة للملنتتوك والشتترماس اف  تدخن  ينتتة املرا  تتة فتتي ف شتترف مراوتت  ا  ستتاااس عتت  ملرستتا التوصتتشة يتتتتتع اقتت

 االشتترماس الاتتتب  2117ا خاضتت ة للقواعتتد التنفشزيتتتة   ومتتتة الشتتترماس الصتتادر  عتتت  ال شقتتة ال امتتتة لستتون املتتتال ستتنة 
ر
مقارنتتتة

خن في الملنوك وي ود  لو ا   وو  ردا  القانونشة املبرسة ل زا التد 2111ينوملا عليها م ايرج مرمز املديرس  الصادر  في ابجاير 

 .2111عنها في م ايرج مرمز املديرس   2117والشرماس ا خاض ة لقواعد 
  علتت   (C.3.2/7والفقتتر   (C.3.2/4)فتتي الفقتر    2114وفتي املتلبتتة املتدتد ع نّصتتل وواعتد لومتتتة الشترماس الصتتادر  ستنة :  28

ي م  ارف م اة ومسقولشاس  ينة التدوشا  قشم التوصشاس لول ف شرف او إ
ّ
عاد  ف شترف او فيشرتج مراوت  ا  ستاااس  قتدم ا ا ت  ان

 مدلع  دار  لاه ت رض ا عل  املسااترف في الا تتاع
29 : The  UK  Corporate Governance Code , September 2114 , ( C.3.2/4)  "  to make recommendations to the 

board, for it to put to the shareholders for their approval in general meeting, in relation to the appointment, 

re-appointment and removal of the external auditor and to approve the remuneration and terms of 

engagement of the external auditor ".( C.3.2/7)   " The audit committee should have primary responsibility for 

making a recommendation on the appointment, reappointment and removal of the external auditors …. ". 
31   : Official Journal  of the European Union, English edition , Volume 49, Legislation, 9  June  2116 , P 87 , 

available and visited  at 21/3/2116 , 11.52 p.m ((Directive 2116/43/EC Of The European Parliament  and Of 

The Council Of 17 May 2116(Article 41/3)," 3: In a public-interest entity, the proposal of the administrative or 

supervisory body for the appointment of a statutory auditor or audit firm shall be based on a recommendation 

made by the audit committee ".)) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32116L1143&from=EN  
31   : Official Journal  of the European Union, English edition , Volume 57, Legislation, 27 May 2114 , P 77 , 

available and visited  at 21/3/2116 , 11.52 p.m  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32114L1156&from=EN    

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0043&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0056&from=EN
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جڄ ڂؿٿّ جٔوجٌز ٮٍٍ ڂٿُڀ ٲوً ٶروقټ ضقٚوٍس پؿظوس جپڃٍجؾ٫وس ذ ٲوحپڃظ٣ٵ جپٷوحچقچً ٌٳوٍٜ جڄ جپطقٚوٍحش ٔ          

 ڄ ْٿ٣س ڂؿٿّ جٔوجٌز ٲً ٌٲٝ ضقٍٚس پؿظوس   ضطڃط٩ ذحپٷقز جٔپُجڂٍس ذٽ ضطڃط٩ ذحپٷقز جٔوذٍس .  ٌٕق٥  ٌٟحن

جپڃٍجؾ٫س ٮٍٍ ڂ٣ٿٷس ذٽ فً ڂٷٍىز ٲً ٪ىڀ جپط٫ٓٱ ٲً جْط٫ڃحټ قٷد ٲً ٌٲوٝ جپطقٚوٍس ذ  ٌطڃػوٽ يپوٹ ٲوً      

 ضقجٲٷوحن ڂو٩    -ٍٞ ٌز جڄ ٌٻقڄ پٿڃؿٿّ جْرحخ ْوحتٯس ضروٌٍ ٌٲوٝ ضقٚوٍس جپٿؿظوس .  ذحپطوحپً ٌوى٪ق جپرحقوع         

ح پوس جپطقٲٍوٵ ٲوً جٌَجء ذوٍڅ ڂؿٿوّ جٔوجٌز  پؿظوس جپڃٍجؾ٫وس ڂوڅ جؾوٽ          جپوى ڂك  -ْٿقٺٍحش جپكقٺڃس جپٍٖوٍىز  

جَجپس جْرحخ جپهٰٕ ققټ جپڃٍٖكٍڅ ذ ٲايج ذحءش ڂكح پس جپطقٲٍٵ ذحپٳٗٽ   ٍٚ ٺٽ ڂڅ جپ٣وٍٲٍڅ ٪ٿوى ٌ ٌود    

ذ ٌٓط٩ٍ٣ ڂؿٿّ جْوجٌز ٪ظىفح ضٍٍٖف ڂٍجٶد ٪ٿوى جپؿڃ٫ٍوس جپ٫حڂوس و ڄ جپظ٧وٍ جپوى ضقٚوٍس جپٿؿظوس ٖو٣ٌٍس         

څ پؿظس جپڃٍجؾ٫س  جپڃؿٿّ ِْرحذهځ ٪ٿى جپؿڃ٫ٍس جپ٫حڂس قطى ضٻقڄ ٪ٿوى ٪ٿوځ ذأْورحخ جپهوٰٕ     ٪ٍٜ ٺٽ ڂ

ٶرٽ جپطٛقٌص ٪ٿى جنطٍحٌ جپڃٍجٶود 
ٖٕ

ذ  ڂوح ڂوڅ ٖوٹ ٲوً  چود پوٍّ ڂوڅ ڂٛوٿكس ڂؿٿوّ جْوجٌز جچٗوحء ٪وىج ز            

طوً وٲ٫طود جپوى     چُج٨ ذٍظد  ذٍڅ جپٿؿظس ذ ٲوايج پوځ ٌٻوڅ ٪ٿوى وٌؾوس ٪حپٍوس ڂوڅ جٔٶطظوح٨ ذٷوقز  ؾىٌوس جْٔورحخ جپ           

جٍٔٚجٌ ٪ٿى ٌ ٌد ذ ٲهًج ڂڅ جپڃڃٻوڅ جڄ ٌوإوي ذود جپوى ڂقٶوٱ ڂكوٍؼ ٲوً قوحټ ؾظوقـ جپؿڃ٫ٍوس جپ٫حڂوس جپوى             

جٔنً ذطقٍٚس پؿظس جپڃٍجؾ٫س ذ  ٌػٍٍ ٖٻقٺحن ققټ ٌ ي جپڃؿٿّ .  فظح ٌٻڃڅ جپٳٍٴ ذٍڅ  جپطوُجڀ جپڃؿٿوّ ٲوً    

ڃؿٿوّ ٲوً ڂٟوڃقڄ ضٿوٹ جپطقٚوٍس جپڃٷٍوى       ٢ٿد جپكٛقټ ٪ٿى ضقٍٚس ڂڅ پؿظس جپڃٍجؾ٫س  ذٍڅ ٪وىڀ جپطوُجڀ جپ  

 ذٷٍى ٪ىڀ جپط٫ٓٱ ٲً جْط٫ڃحټ قٷد  ٍٞ ٌز  ؾقو  ْرحخ ڂرٌٍز  ْحتٯس پٿٍٲٝ .

:  ٲً فًه جپڃٍقٿوس ٌطوقپى ڂؿٿوّ جْوجٌز ضٍٖوٍف ڂٍجٶود جپكٓوحذحش        حٿڄَكڀش حٿؼخنُش: طَُٗق ڃـڀْ حٔىحٍس

جپهووٰٕ ڂوو٩ جپٿؿظووس ذ  ٫ٌووٍٜ ذ٫ووى قٛووقپد ٪ٿووى ضقٚووٍس پؿظووس جپڃٍجؾ٫ووس ج  ڂوو٩ ٌٲووٝ جپطقٚووٍس ٲووً قووحټ 

جپڃٍٖووف ٪ٿووى جپؿڃ٫ٍووس جپ٫حڂووس پٿڃٓووحفڃٍڅ پطهطووحٌ جپڃٍجٶوود  ض٫طڃووىه .  پٿؿڃ٫ٍووس جپ٫حڂووس جپٓووٿ٣س جپڃ٣ٿٷووس ٲووً   

ٌٲٝ فًج جٔٶطٍجـ ج  ٶرقپد  ج٪طڃحوه .  ٌٍٍٗ جپقجٶ٩ جپ٫ڃٿوً جپوى  ڄ ٪وىڀ ٲح٪ٿٍوس جپڃٓوحفڃٍڅ  جفطڃوحڂهځ ٲوً        

  جپووى ْوو٣ٍٍز ڂؿٿووّ جٔوجٌز ٪ٿووى ٶووٍجٌجش جپؿڃ٫ٍووس جپ٫حڂووس  قٟووقٌ جؾطڃح٪ووحش جپؿڃ٫ٍووس جپ٫حڂووس پٿٗووٍٺس  و

 ذحپطحپً ٶٍجٌ ج٪طڃحو جپڃٍجٶد
ٖٖ

ذ  ذحپ٣ر٩ ضرٍَ  فڃٍس ضٳ٫ٍٽ ڂرحوب ققٺڃس جپٍٗٺحش  و ٌفوح جپهوحڀ ٲوً قوع     

جپڃٓحفڃٍڅ ٪ٿى جپڃٗحٌٺس جپٳ٫حپوس ٲوً جؾطڃح٪وحش جپؿڃ٫ٍوس جپ٫حڂوس  ٞوٍ ٌز جوٌجٸ و ٌفوځ ٲوً جپٍٶحذوس ٪ٿوى           

ڃ٫ٍس جپ٫حڂسجپڃؿٿّ ٪څ ٢ٌٍٵ جپؿ
ٖٗ
. 

                                                      
ا ا لتتتم يوااتتتا مدلتتتع  دار  علتتت  متتت  لشتتتث انتتتي  2114: واتتزا متتتا امد تتتي وواعتتتد لومتتتتة الشتتترماس فتتتي املتلبتتتة املتدتتتد  ستتتنة  32

 للفقتتر   - وصتتشة  ينتتتة التتتدوشاع  ينملغتتتي علشتتي  
ر
اف يضتتتت  التقرستتر الستتتنوي واي وروتتة متتت  ا تتن ف شتتترف او   - (C.3.2/7) وملشقتتتا

اعتاد  ف شتترف اشتتاف تشتر  اشتتي  وصتتشة  ينتتة التتدوشا ورستتملاب الاتتب دا تتل املدلتع إ تت  ا حتتا  مووتتف محتلتفع لشتتث  تتاالا نتتّ  

 زمور  عل  الندو آلاف  :الفقر  امل

The  UK  Corporate Governance Code , September 2114 , ( C.3.2/7)  " …… If the board does not accept the audit 

committee’s recommendation, it should include in the annual report, and in any papers recommending 

appointment or re-appointment, a statement from the audit committee explaining the recommendation and 

should set out reasons why the board has taken a different position" . 
ع واف عتتدد املستتااترف املستتشورس  وتتد التت  فتتي ا:  33

ر
 مملرتتجا

ر
لتتد ا يتتدير االتتزمر اف نتتاار  عتتدة لضتتور املستتااترف وتتد اليتتل مملليتتا

 ع لشتتث انتتي فتتي التتد مشتتوة لضتتور املستتااترف فتتي إلتتدد الشتترماس املقشتتد  االملورصتتة و تتي وتترمة اة تتت  
ر
 ملرسفتتا

ر
املواوتتف مملليتتا

لل ندستتة وتتد التت  عتتدد املستتااترف ا  اضتترس  د والورستتف ااهتتم متتانوا لاضتترس  ااألصتتالة   اثنتتاف متت  املستتااترف اقتتط التتدام 

ملشتتتوفع را تتتع : مدضتتتر ا تتتتتاع ا يت شتتتة  21ملشتتتوف ستتت م متتت   13% ورتقتتتدار  65ربتتتيع مدلتتتع  دار  انستتتملة راستتتتال ووتتتدرث 

في مقتر الشترمة فتي ا يرت   عمتتوار علت  مووتع الملورصتة املصترسة  31/3/2115املن قد اتارس   M.Bال امة لشرمة إة ت  لل ندسة 

  /pdf1_174491http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins.: 5/4/2115عل  الرااط التا ي الزي  تل وسار ي اتارس  
و اتتتب عتتت  الملشتتتاف اف ا يت شتتتة ال امتتتة  رتتتج ملزمتتتة اتبجيتتتر راضتتت ا لتجوتتتش  مدلتتتع الادار  ع علتتت  اعتملتتتار ااهتتتا صتتتالملة الستتتلوة :  34

اختشار مراو  ا  ساااس ع ول ا في لال لدوث اخت ة ارف املدلتع ورترف  ينتة املرا  تة اف  لختز اتوصتشة  رصلشة والنهابشة في

  ينة املرا  ة ا ا ما اوتن ل ااألسملاب الاب اين ها اللينة.

http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/174491_1.pdf
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 حٿڄزلغ حْوٽ

 ڃ٠ڄىڅ كٶ ڃَحٷذ حٿلٔخرخص ٳٍ ح٩ٗ٣ٖ و٣ڀذ حٿڄ٬ڀىڃخص

ئڄ ڂظف ڂٍجٶد جپكٓحذحش جپكوٵ ٲوً ج٢ْو٨ٕ  ٢ٿود جپڃ٫ٿقڂوحش ڂوح فوق ئٔ ٞوٍ ٌز قطڃٍوس پڃڃحٌْوس ڂهحڂود            

ٔن ئپى جپٍ ي جپٳظً  جپڃكحٌى  جپٍٶحذٍس ٪ٿى  ٪ڃحټ  قٓحذحش جپٍٗٺسذ ئْي ٔ ٌڃٻڅ پٿڃٍجٶد ڂڃحٌْس ٪ڃٿد  ٚٿق

ڂڅ ٮٍٍ ڂظكود جپكوٵ ٲوً ج٢ْو٨ٕ ٪ٿوى ذٍحچوحش جپٗوٍٺس  ٢ٿود جپڃ٫ٿقڂوحش جپَٕڂوس ِوجء ڂأڂقٌٌطود .  ذٷوىٌ             

جپٷٍووقو جپڃٳٍ ٞووس ٪ٿووى ڂڃحٌْووس جپڃٍجٶوود پٿكووٵ جپڃووًٺقٌ ذٷووىٌ ڂووح ضٻووقڄ ٪ڃٿٍووس جپڃٍجؾ٫ووس ٮٍووٍ چحؾ٫ووس ذ          

ڂووحش   جپڃ٣ٿوود جِ ټ ( ذ  ْووظطظح ټ ٲووً فووًج جپڃركووع جپظ٣ووحٴ جپڃقٞووق٪ً پٿكووٵ ٲووً ج٢ْوو٨ٕ  ٢ٿوود جپڃ٫ٿق

 چقٞف ٲٍد ڂكٽ جپكٵ ٲً ج٨ٕ٢ٔ  ٢ٿد جپڃ٫ٿقڂحش   ٶوص  ڂٻوحڄ ڂڃحٌْوس جپكوٵ  آپٍطودذ غوځ چظطٷوٽ ذ٫وىفح         

پظرٍڅ جپظ٣حٴ جپٗهًٛ پٿكٵ ٲً ج٨ٕ٢ْ  ٢ٿود جپڃ٫ٿقڂوحش   جپڃ٣ٿود جپػوحچً (ذ چروٍڅ ٲٍود جِٖوهح٘ جپوًٌڅ         

ٿود ڂوظهځ ج٢ْو٨ٕ  جپڃ٫ٿقڂوحش  يپوٹ ٪ٿوى جپظكوق        ٌكٵ پهځ ج٨ٕ٢ْ  ٢ٿد جپڃ٫ٿقڂحش  جِٖهح٘ جپوًٌڅ ٣ٌُ 

 جَضً :

 حٿڄ٤ڀذ حْوٽ

 حٿن٤خٵ حٿڄىٟى٫ٍ ٿڀلٶ ٳٍ ح٩ٗ٣ٖ و٣ڀذ حٿڄ٬ڀىڃخص 

ًٖ: ڃ٠ڄىڅ حٿلٶ ٳٍ ح٩ٗ٣ٖ و٣ڀذ حٿڄ٬ڀىڃخص  أو

 19ٔٔپٓوظس   1٘ٔڂڅ ٶوحچقڄ جپٗوٍٺحش جپڃٛوٍي ٌٶوځ      ٘ٓٔچ٧ڃص جپڃحوز  : ڃ٠ڄىڅ حٿلٶ ٳٍ ح٩ٗ٣ٔ  :ٔ

قٵ ڂٍجٶد جپكٓحذحش ٲً ج٨ٕ٢ٔذ قٍع ؾحء ٲٍهح    پٿڃٍجٶود ٲوً ٺوٽ  ٶوص جپكوٵ ٲوً ج٢ٔو٨ٕ ٪ٿوى ؾڃٍو٩          

ّٛوص جپڃوحوز     ڂوڅ ٶوحچقڄ جپٗوٍٺحش جپٓوقٌي جپؿىٌوى       97ٔوٲحضٍ جپٍٗٺس  ْؿٕضهح  ڂٓطظىجضهح .... (( ذ ٺڃوح  چ

 پد قٵ ج٨ٕ٢ٔ ٲً ٺٽ  ٶص ٪ٿى وٲحضٍ جپٗوٍٺس  قٓوحذحضهح    ٌجٶهوح    ٪ٿى  ّچد    ....  ٕٔٔٓپٓظس  1ٌٕٶځ 

 ٚوووظى ٶهحذ .... ((
ٖ٘

.  ٌطروووٍڅ ڂوووڅ جپظٛوووق٘ جپٓوووحذٷسذ جڄ جپڃٗووو٨ٍ ٲوووً ڂٛوووٍ  ْوووقٌٌح ْوووحٌ ٪ٿوووى وٌخ  

                                                      
 املتتاد   35

ر
 و لشتتث  تتاالا ايهتتا دد للتداستت 2119لستتنة  33متت  وتتانوف  ن تتشم م نتتة املداستتملة روتتم  39: وامتتّدس  اس ا  تتا ايضتتا

 املؤسستة او للشترمة ا  قشقت  املا ي الوضع ل ا ورشاف املؤسد  والوثابا املداسبشة والقشود الداا ر  تشع عل  الامل ع لا القانوي 

ا ي تاس   تشتع وعلت  ات امتي وشامتي عت  إعاوتتي إ ت  يؤدي  شتن القانوي  املداس   قل  ص لشاس اف يدوو  ال رلوال  تشع وفي

 علت  الاملت ع مت   تبنتي واف وشامتي اوا ملا تي يقتضتيها الاتب التست ش س لتي  قتدة اف امام تا عتلتي القتانوي  املداست  يتتاٍر الاتب

وفتي املتلبتة املتدتد ع نّصتل املتاد  عتلتي   .  ململاوتر  ال ومتة والملشانتاسوامل لومتاس  الوثتابا ومااتة والستي س واملستتنداس روران

علتت  لتا مراوتت  ا  ستتاااس فتي ا  صتتول علت  امل لومتتاسع لشتتث يتلتو مراوتت  ا  ستتاااس  2116مت  وتتانوف الشترماس ستتنة  499

الفقر  املتزمور  علت  الندتو  ا   مت  الشرمة ولساااتها ومستنداتهاع و االا ن  -في من روواس  -في الشرمة ا  ا في الوصول 

 آلاف  :

 "(1) An auditor of a company- (a) has a right of access at all times to the company's books, accounts and 

vouchers (in whatever form they are held ". 

 امّدس الفقر  د
ر
 Financial Services and 2111ة البجيوتاي  ستنة م  وانوف ا خدماس ورستوان املالشت 341  م  املاد  1وايضا

Markets Act  :  عل  لا مراو  ا  ساااس في الامل ع عل  امل لوماس والبت  والملشاناسع لشث  االا نّص ا عل  الندو آلاف 

"(1) An appointed auditor of, or an appointed actuary acting for, Access to books an authorised person— etc. 

(a) has a right of access at all times to the authorised person’s books, accounts and vouchers; and (b) is 
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جپط٫ٌٍٗحش جپڃظ٧ڃس پى ٌ ڂٍجٶد جپكٓحذحش ٲوً ٖوٍٺحش جپڃٓوحفڃس   
ٖٙ
 ڂوظف ڂٍجٶود جپكٓوحذحش ضڃٻٍظوحن پود ڂوڅ        

پٷٍحڀ ذڃهحڂد ٪ٿى  قٓڅ  ؾود قوٵ ج٢ٔو٨ٕ ٪ٿوى وٲوحضٍ جپٗوٍٺس  ْوؿٕضهح  ڂٓوطظىجضهحذ ٲڃٍجٶود جپكٓوحذحش           ج

ٌطووقپى  ٪ڃووحټ جپٍٶحذووس ٪ٿووى قٓووحذحش   ٪ڃووحټ جپٗووٍٺس ذ  ٌط٫ووٍڅ ٪ٿٍوود ٲووً چهحٌووس جپڃٍجؾ٫ووس جذووىجء ٌ ٌوود جپٳظووً   

جپكٷٍٷً پٿٍٗٺسذ  پڅ ٌطحـ پد   جپڃكحٌى ٲً ڂى  ٪ىجپس جپٷقجتځ جپڃحپٍس  ڂى  ٚىٴ ض٫رٍٍفح ٪څ جپڃٍٺُ جپڃحپً

يپٹ ْق  ذطڃٻٍظد ڂڅ ج٨ٕ٢ٔ ٪ٿوى وٲوحضٍ جپٗوٍٺس  ڂٓوطظىجضهح  ْوؿٕضهحذ ٲحپٗوٍٺس ئيجن ٌڃٻوڅ ضٗورٍههح ذأچهوح          

ٺطحخ ڂٳطقـ ذٍڅ ٌىي جپڃٍجٶد ٌٷٍ  ڂظد ڂح ٌٌٍى  ٲً  ي  ٶص ٌٌٍىذ جّڂح ٪څ ڂى  قوٵ ج٢ٔو٨ٕذ ٲٍٗوڃٽ قوٵ     

 جپڃٍجٶد ٲً ج٨ٕ٢ٔ ٪ٿى :

جپٗووٍٺس ذووى ڄ جْووطػظحءذ  ٌٗووڃٽ يپووٹ وٲووحضٍ جپٗووٍٺس جٔؾرحٌٌووس  وٲحضٍفووح جٔنطٍحٌٌووسذ  ٔ   ؾڃٍوو٩ وٲووحضٍ  (   

ٌٓق٬ پٿٍٗٺس جٔڂطظح٨ ٪څ ج٨ٕ٢ جپڃٍجٶد ٪ٿى ذ٫ٝ جپىٲحضٍ ذىج٪ً ٌٍْطهح    ٺقچهح وٲحضٍ جنطٍحٌٌوس پٍٓوص   

ځ ٌٷوځ جپوىپٍٽ ٪ٿوى    جؾرحٌٌسذ يپٹ  ڄ جپظٙ ؾحء ٪حڂحن  ڂ٣ٿٷحنذ  ڂڅ جپڃٷٌٍ  ڄ جپڃ٣ٿٵ ٌؿٍي ٪ٿى ج٢ٕٶد ڂوح پو  

 ضٷٍٍىه .

ْؿٕش جپٗوٍٺسذ  ٌٗوڃٽ يپوٹ قوٵ جپڃٍجٶود ٲوً ج٢ٔو٨ٕ ٪ٿوى ؾڃٍو٩ ْوؿٕش جپٗوٍٺحش ْوقجء ٺحچوص               ( خ 

ْؿٕش ڂكحْرٍس ج  ٮٍٍ ڂكحْرٍسذ  ْقجء ٺحچص ْؿٕش  جٌوجش ج  ْؿٕش ٚوحوٌجشذ  ٔ ٌٓوق٬ پٿٗوٍٺس    

پ٫ڃوٽ ڂٍجٶود جپكٓوحذحشذ يپوٹ      ڂظ٩ جپڃٍجٶد ڂڅ ج٨ٕ٢ٔ ٪ٿى ذ٫ٝ جپٓؿٕش ذىج٪ً ٪وىڀ  فڃٍطهوح  ؾوى جفح   

 جڄ ڂٍجٶد جپكٓحذحش فق ڂڅ ٌڃٿٹ ْٿ٣س ضٷىٌٍ ڂى  ؾى جفح  ٲحتىضهح ڂڅ ٪ىڂد. 

ڂٓووطظىجش جپٗووٍٺسذ  ٌٗووڃٽ يپووٹ ؾڃٍوو٩ ڂٓووطظىجش جپٗووٍٺس ْووقجء ض٫ٿٷووص ضٿووٹ جپڃٓووطظىجش ذ٫ٷووقو  ذٍڂطهووح    ( ش 

ٹ جپڃٓوطظىجش ٲوً قوقَز    جپٍٗٺس ڂ٩ جپٯٍٍ    ٶٍجٌجش جضهًضهح جپٍٗٺس پطظ٧وٍځ جپ٫ڃوٽ وجنٿهوحذ  ْوقجء ٺحچوص ضٿو      

جپٍٗٺس ج  ٲً ققَز جپٯٍٍذ  ٌوىنٽ ڂوڅ ذٍظهوح ڂكحٞوٍ ؾٿٓوحش ڂؿٿوّ جْوجٌز  ڂكحٞوٍ جؾطڃوح٨ جپؿڃ٫ٍوحش          

 جپ٫حڂس ذ  ڂكحٍٞ جپٿؿحڄ جپڃظرػٷس ٪څ ڂؿٿّ جْوجٌز ٺٿؿظس جپڃٍجؾ٫س.

جپطوً ٲٛوٿص    Re London and General Bank (ٔ91٘) ًٌفد ؾحچد ڂڅ جپٳٷد جپوى جپٷوقټ ذوحڄ ٶٟوٍس     

ذهح جپڃكحٺځ جپر٣ٌٍحچٍس ضڃػٽ ٪ٕڂس ٲحٌٶس ٲً ضأٍّْ ڂٓثقپٍس ڂٍجٶد جپكٓوحذحش   جؾرود ٲوً ٲكوٙ ْوؿٕش      

٪څ جپڃقٶٱ جپڃوحپً   Trulyجپٍٗٺس  وٲحضٍفح پطٻقٌڅ ٌ ٌد ققټ ڂح جيج ٺحچص ضٿٹ جپٓؿٕش  جپىٲحضٍ ض٫رٍج قٷحن 

                                                                                                                                                
entitled to require from the authorised person’s officers such information and explanations as he reasonably 

considers necessary for the performance of his duties as auditor or actuary. 
تي دد ملراوت  2112لستنة  25م  وانوف الشرماس البوساب ا يديد روم  261:  ن  املاد   36

ّ
 متن فتي ا  ستاااسع وف دي  تي علت  ان

ولتي  عليهتاع ا  صتول  ضترور  يترد  الاتب الملشانتاس مللت  وفتي ومستتنداتهاع الشترمة وجتي تها داتا ر  تشتع علت  الاملت ع فتي ا  تا ووتلع

  قرستر فتي متااتة  لتو إثملتاس ا  قتون  اتزث است تال م   تبشني عدة لالة في وعلشي .والت اماتها الشرمة مو وداس يدقا اف مزلو

ع اّمتا فتي ووترع التم يتن  وتانوف وال شقتة    التووار  اتي و حوتر ال اديتة ال امتة ا يت شتة علت  وي ترض  دار  مدلتع يقتدة إ ت 

وتتانوف علتت  لتا مراوتت  ا  ستاااس فتتي الاملت ع ومللتت  امل لومتاسع اتتن نت  علشتتي  2115لستنة  11ا يديتد روتتم  الشترماس القوتتري 

لشتتتث  تتتاالا ايهتتتا : دد للتداستتت  القتتتانوي  فتتتي ستتتبشن  22فتتتي املتتتاد   2114لستتتنة  31 ن تتتشم م نتتتة مراوملتتتة ا  ستتتاااس القوتتتري روتتتم 

: الاملتتتت ع علتتتتت  التتتتتداا ر والستتتتي س واملستتتتتتنداس و رجاتتتتا متتتتت  الوثتتتتتاباع ولتتتتي ا  تتتتتا فتتتتي مللتتتتت  الملشانتتتتتاس 1مزاولتتتتة م نتتتتتتي متتتتا يلتتتتتي : 

: ا  صتول 2ليهتا او يترد اّاهتا ضترورسة والومتة لتلديتة م امتي اصتور  ماملتة وصت شدة ع والايضالاس الاب يترد ضترور  ا  صتول ع

 للت تايرج ورصتول امل نشتةع وال يدتوو ألي  تخ  اف يتنتع او ي يت  اّيتة 
ر
عل  مااة ردلة الاتب  ؤستد رايتي التزي  وصتن إلشتي ململقتا

مت  وتانوف الشترماس الا دتادي  246  م  املتاد  3  الفقر  دوثابا او اشاناس او م لوماس يرااا الومة لتنفشز م امي    . متا و ن

تتتي دد  2115لستتتنة  2الامتتتاراف  ا يديتتتد روتتتم 
ّ
: ملتتتدوا ا  ستتتاااس مرا  تتتة  تشتتتع الستتتي س وروران واملستتتتنداس رختتترد 3علتتت  ان

دوق  ا  ستاااس فتي وا ختاص ات نتة مت 2114لستنة  12مت  القتانوف الا دتادي روتم  19للشرمةع ...    وامدس نفتع امل اته املتاد  

 الاماراس . 
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پٿٍٗٺس
ٖ7

ذ   ضطٿهٙ  ٶحت٫هح
ٖ9
  ٍ جٜ ڂؿڃق٪وس ڂوڅ جپٗوٍٺحش ٲوً ٦وٽ ٦وٍ ٰ       ٲً  ڄ جپرظٹ جپڃًٺقٌ ٶحڀ ذواٶ

ضر٫ع جپٗٹ ٲً ٶىٌضهح ٪ٿى وٲ٩ جپٷٍٜذ  قٍع جڄ ڂٍجٶد جپكٓحذحش ٶى ٲٗٽ ٲً ضٷٌٍٍه ٲً جؾوٍجء جپڃٷحٌچوس   

ذوأڄ    Lindley L Jذٍڅ جپڃٍُجچٍس جپ٫ڃقڂٍس  وٲوحضٍ جپٗوٍٺس  ذحپطوحپً چٓود ئپٍود جفڃوحټذ  قٍوع جٺوى جپٷحٞوً          

څ قٷٍٷس جپڃٍٺُ جپڃحپً پٿٍٗٺس  ضٓحءټ جپٷحٞوً ٺٍوٱ ٌڃٻوڅ جڄ ٌوطځ     ٪ڃٽ ڂٍجٶد جپكٓحذحش ٌطڃػٽ ٲً جپطأٺى ڂ

يپٹل   ؾوحخ ٪وڅ يپوٹ ذأچود ٌطقؾود ٪ٿوى ڂٍجٶود جپكٓوحذحش  ڄ ٌروًټ ٪ظحٌوس ڂ٫ٷقپوس ٲوً جپطأٺوى ڂوڅ  ڄ وٲوحضٍ                

جپٍٗٺس ض٫رٍ ٪څ جپڃقٶٱ جپكٷٍٷً پٿٍٗٺس ڂڅ نٕټ جپٍؾق٨ جپٍهوح   جپطأٺوى ڂظهوح  ذوى ڄ يپوٹ ٌٛورف جپطُجڂود        

  . worse than a farceجپٷحًٞ  ْق  ڂڅ جپڃهُپس ٪ٿى قى ٶقټ 

 ٌػقٌ جپطٓحؤټ ٲً فوًج جپٛوىو قوقټ ڂوى  جٶطٛوحٌ قوٵ جپڃٍجٶود ٲوً ج٢ٔو٨ٕ ٪ٿوى وٲوحضٍ  ڂٓوطظىجش جپٓوظس              

جپووى جپٷووقټ ذووأڄ قووٵ  –ٌإٌووىه جپرحقووع  –جپڃحپٍووس جپؿحٌٌووس  ڀ ٌڃطووى جپووى ْووظقجش ْووحذٷسل ٌووًفد ؾحچوود ڂووڅ جپٳٷوود  

٪ٿى جپٓظس جپكحپٍس ذٽ ٌڃطوى جپوى وٲوحضٍ  ڂٓوطظىجش جپٓوظقجش جپڃحٞوٍس ڂحوجڂوص        جپڃٍجٶد ٲً ج٨ٕ٢ٔ ٔ ٌٷطٍٛ 

جپٍٗٺس ڂكطٳ٧س ٲٍهح
ٖ1

ذ  ٌٍٟٱ جپرحقع  ڄ ڂح ٌروٌٍ يپوٹ  ٌٟوحن ٌطڃػوٽ ٲوً ٺقچود  ڂوٍجن ٞوٍ ٌٌحن پكٓوڅ ٶٍوحڀ           

ٶٍحڂود  جپڃٍجٶد ذ٫ڃٿدذ ٲٷى ٌكطحؼ جپڃٍجٶد جپى ڂٷحٌچس جپٓظقجش جپٓحذٷس ڂ٩ ذٍحچحش جپٓظس جپكحپٍس ڂڅ  ؾٽ قٓوڅ  

ٕن ڂڅ ضٷٍٍځ ڂى  ٶىٌز جپٍٗٺس ٪ٿى جْٔطڃٍجٌ ٲً ٪ڃٿهح.  ذ٫ڃٿد  قطى ٌطڃٻڅ ڂػ

ٔ ٌٻٳً قطى ٌڃحٌِ ڂٍجٶد جپكٓحذحش ڂهڃطد ٪ٿى  قٓڅ  ؾود  ڄ   : ڃ٠ڄىڅ حٿلٶ ٳٍ ٣ڀذ حٿڄ٬ڀىڃخص  :ٕ

ټ ٪ٿى ٌٻقڄ پد جپكٵ ٲً ج٨ٕ٢ٔ ٪ٿى وٲحضٍ جپٍٗٺس  ْؿٕضهح  ڂٓطظىجضهحذ ذٽ ٶى ٌكطحؼ جِڂٍ ٢ٿد جپكٛق

ٍِّ جپڃٗو٨ٍ ٲوً جپڃوحوز               ذٍحچحش ڂ٫ٍظوس      ٌجٴ ڂ٫ٍظوس ج  قطوى ٢ٿود ضٳٓوٍٍجش ڂكوىوز پظٷوح٠ ڂرهڃوسذ پوًپٹ ٺو

قوٵ ڂٍجٶود جپكٓوحذحش ٲوً ٢ٿود جپرٍحچوحش  جٌٟٔوحقحشذ         19ٔٔپٓوظس   1٘ٔڂڅ ٶحچقڄ جپٗوٍٺحش ٌٶوځ    ٘ٓٔ

 ْوؿٕضهح  ڂٓوطظىجضهح   قٍع ؾحء ٲٍهح    پٿڃٍجٶد ٲً ٺٽ  ٶص جپكوٵ ٲوً ج٢ٔو٨ٕ ٪ٿوى ؾڃٍو٩ وٲوحضٍ جپٗوٍٺس        

ٍِّ يجش    ٲوً ٢ٿود جپرٍحچوحش  جٌٟٔوحقحش جپطوً ٌووٍ  ٞوٍ ٌز جپكٛوقټ ٪ٿٍهوح ِوجء ڂهڃطود          ...((ذ ٺڃوح  ٺوو

  - ي پڃىٶٵ جپكٓحذحش –ڂڅ ٶحچقڄ جپٍٗٺحش قٍع ؾحء ٲٍهح   ....  پد  97ٔجپكٵ جپڃ٨ٍٗ جپٓقٌي ٲً جپڃحوز 

س پٿٷٍحڀ ذق٦ٍٳطدذ  ٪ٿى فًج جپڃؿٿّ  ڄ ٌٟو٩ ضكوص    ڄ ٣ٌٿد ڂڅ ڂؿٿّ جْوجٌز  ڄ ٌقجٲٍد ذحپڃ٫ٿقڂحش جپَٕڂ

ضٍٛٲد ٺٽ ڂح ڂڅ ٖأچد ضٓهٍٽ ڂهڃطد ((
ٗٓ

. ٌطرٍڅ ڂڅ جپظٛوق٘ جپٓوحذٷسذ جچود ٌكوٵ پڃٍجٶود جپكٓوحذحش ٢ٿود        

جپكٛقټ ٪ٿى ذٍحچحش ج  جٌٟحقحش ڂ٫ٍظس ٌٍ  ٍٞ ٌز جپكٛقټ ٪ٿٍهح ِوجء ڂهڃطودذ  ٌوىنٽ ٲوً ٪وىجو يپوٹ      

جپرٍحچحش ٪ٿى ْرٍٽ جپڃػحټذ ڂٛحوٶس نحٌؾٍس ضكطوقي ٪ٿوى جٌِٚوىز جپڃىٌظوس ج  جپىجتظوسذ    ڂٛوحوٶس نحٌؾٍوس        

ڂٿٻٍوس جپ٫ٷوحٌجش جپڃكوطٳ٥ پوىٌهح پوى  جپڃكوحڂٍڅ    جپڃظٗولش جپڃحپٍوس ٺأڂحچوس    ٞوڃحڄذ            ضكطقي ٪ٿوى ڂٓوطظىجش  

 ٌط٫ٍڅ ٪ٿى ئوجٌز جپٍٗٺس جْٔطؿحذس جپى ٢ٿرحش ڂٍجٶد جپكٓحذحش  ضحڂٍڅ ڂوح ٣ٌٿرود ڂوڅ ذٍحچوحش  جٌٟوحقحشذ      

جپكٓووحذحش   پٻووڅ فووٽ ضٓووط٩ٍ٣ ئوجٌز جپٗووٍٺس جٔڂطظووح٨ ٪ووڅ ضووحڂٍڅ جپرٍحچووحش  جٌٟٔووحقحش جپطووً ٣ٌٿرهووح ڂٍجٶوود

ذ٫ًٌٌس ٪ىڀ ؾى جفح     ؾقو ٪ٷرحش ضكقټ و ڄ جپكٛقټ ٪ٿٍهحلل ڂح ڂڅ ٖٹ ٲً جچد ٔ ٌكٵ پوٓوجٌز جپطو٨ًٌ   

ذ٫ىڀ ؾى    ٲحتىز جپرٍحچوحش  جٌٟٔوحقحش جپطوً ٣ٌٿرهوح ڂٍجٶود جپكٓوحذحشذ  يپوٹ ِڄ جپڃٗو٨ٍ ٶوى ٚوٍـ ٲوً            

                                                      
37   : Principles  of  External Auditing , Brenda Porter , Jon Simon , David Hatherly, 2118 , WILEY , p 181. 
38   : Principles  of  External Auditing , Brenda Porter , Jon Simon , David Hatherly, 2118 , WILEY , p 181. 

ع   2119الرلت  املل مع وانوف الشرماس التدارسة البوساب واملقارفع مدلع النشر ال لت ع  ام تة البوستلع  : د. التد عملد 39

 . 1157ص 
تتي دد  2115لستتنة  2متت  وتتانوف الشتترماس الا دتتادي الامتتاراف  ا يديتتد روتتم  246  متت  املتتاد  3:  تتن  الفقتتر  د 41

ّ
: ملتتدوا 3علتت  ان

يتلتتتتو وفتتتتي املتلبتتتتة املتدتتتتد ع  ......     ضتتتتشداس الاتتتتب ت تبجاتتتتا ضتتتترورسة لتنفشتتتتز م امتتتتيوسدتتتتوو لتتتتي اف يولتتتت  التو ا  ستتتتاااس ..... 

 للفقتتتتتر  رو تتتتت  متتتتت  املتتتتتاد   –املراوتتتتت  
ر
ا  تتتتتا فتتتتتي اف يولتتتتت   زوستتتتتدث اامل لومتتتتتاس  - 2116متتتتت  وتتتتتانوف الشتتتتترماس ستتتتتنة  499واقتتتتتا

 نّص ا عل  الندو آلاف  :والشرولاس الاب يرااا ضرورسة ألداالا عتلي متراو    ساااس الشرمةع لشث  االا 

 "(1) An auditor of a company… (b) may require any of the following persons to provide him with such 

information or explanations as he thinks necessary for the performance of his duties as auditor ". 
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ٍ   ذأچد     ٲً ٢ٿد جپرٍحچوحش  جٌٟٔوحقحش    ٘ٓٔچٙ جپڃحوز  ِوجء ڂهڃطود    ٌز جپكٛوقټ ٪ٿٍهوح  جپطوً ٌوٍ  ٞو

...(( ذ  ذحپطووحپً ٫ٌطڃووى جپكٻووځ ٪ٿووى ڂووى  ٞووٍ ٌز جپرٍحچووحش  جٌٟٔووحقحش ڂووڅ ٪ىڂوود ٪ٿووى جپطٷووىٌٍ جپٗهٛووً  

پڃٍجٶد جپكٓحذحش  فق جپًي ٌٷىٌ ڂح ئيج ٺحچص جپرٍحچوحش  جٌٟٔوحقحش جپڃ٣ٿقذوس ٞوٍ ٌٌس ِوجتود پڃهڃطود ڂوڅ        

ضٷىٌٍ ڂى  جٌضرح٢هوح ذ٫ڃٿٍوس جپطوىٶٍٵ  جپڃٍجؾ٫وس ڂوڅ ٪ىڂود.        ٪ىڂد و ڄ  ڄ ٌٻقڄ پٓوجٌز جپكٵ ٲً جپطىنٽ ٲً

 ّڂح ٪څ جو٪حء جْوجٌز ذأچد ضقؾى ٪ٷرحش ْقجء ٺحچوص ڂحوٌوس ج  ٶحچقچٍوس ضكوقټ و ڄ جپكٛوقټ ٪ٿٍهوح ٺوأڄ ضٻوقڄ         

جپرٍحچحش جپڃ٣ٿقذس ذكقَز جپڃكحڂً  فق ٲً قحپس ْٳٍ نحٌؼ جپرٕوذ ٲٍٍ  جپرحقع جچود ٲوً فوًج جپٳوٍٜ ٌط٫وٍڅ      

جپكٓحذحش ٲً قحپس ٪ىڀ جٔٶطظح٨ ٲً ٌ ي جْوجٌز جڄ ٌه٣وٍ پؿظوس جپڃٍجؾ٫وس ٲوً يپوٹذ  پود جپكوٵ        ٪ٿى ڂٍجٶد 

ٲً جپطكٳ٥ ٲً ٌ ٌد ٲً قحټ جْطڃٍجٌ جٔڂطظح٨ ج  جْطڃٍجٌ جپ٫ٷرحش .  ٮظً ٪څ جپرٍحڄ  چد ٌط٫ٍڅ ٪ٿوى ڂٍجٶود   

ٿقذوس  ضٷوىٌٍ جپقٶوص جپڃوًٺقٌ     جپكٓحذحش ڂظف جْوجٌز جپقٶص جپٻحٲً  جپڃٕتځ پطحڂٍڅ جپرٍحچحش  جٌٟٔوحقحش جپڃ٣ 

ٌهطٿٱ ڂڅ قحپس ئپى  نٍ  ذكٓد جپرٍحچحش  جٌٟٔحقحش جپڃ٣ٿقذسذ ٲايج ضؿح َش جْوجٌز جپقٶص جپڃ٫ٷقټ َقٵَّ 

پڃٍجٶد جپكٓحذحش جپطكٳ٥ ٲً ٌ ٌد
ٗٔ
. 

 ئيج ٺحڄ جِٚٽ ٲً قٵ ڂٍجٶد جپكٓحذحش ٲً جپكٛقټ ٪ٿى جپرٍحچحش  جٌٟٔحقحش  ڄ ٌٻقڄ ذظحءن ٪ٿى ٢ٿود  

پكٓووحذحش ذ ئٔ  ڄ جپڃٗوو٨ٍ ٶووى ٌهووٍؼ ٪ٿووى فووًه جپٷح٪ووىز ٲووً ذ٫ووٝ جِقٍووحڄ ذ ٺڃووح ٲ٫ووٽ ٪ظووىڂح  پووُڀ  ڂٍجٶوود ج

جپٍٗٺس ٲً جپٷٍحڀ ذاٌْحټ ذ٫ٝ جپڃٓطظىجش  جپرٍحچحش  جپطً ٶّىٌ جپڃ٨ٍٗ ٞوٍ ٌز  ج٢و٨ٕ ڂٍجٶود جپكٓوحذحش     

قٍووع جچوود ٪ٿٍهووحذ  ضطڃػووٽ ٲووً ٞووٍ ٌز جٌْووحټ ٚووقٌز ٪ووڅ جٔن٣ووحٌجش جپطووً ضٍْووٿهح جپٗووٍٺس پٿڃٓووحفڃٍڅ ذ   

ڂووڅ جپٕتكووس جپطظٳًٌٍووس پٷووحچقڄ جپٗووٍٺحش جپڃٛووٍي ٌطقؾوود ٪ٿووى جپٗووٍٺس ضڃهٍووىجن پووى٪قز    ٕٗٓذڃقؾوود جپڃووحوز 

جپؿڃ٫ٍوس جپ٫حڂوس پٕؾطڃووح٨ جڄ ضٍْوٽ جپووى ڂٍجٶود جپكٓووحذحش ٚوقٌز ٪ووڅ جپرٍحچوحش  جٔن٣ووحٌجش جپطوً ضٍْووٿهح        

ضوحٌٌم جٔن٣وحٌ ج  جٔ٪وٕڄ ذ     جپٍٗٺس ئپى جپڃٓحفڃٍڅ پكٟقٌ جپؿڃ٫ٍس جپ٫حڂوس ج  ضظٗوٍ ٪ظهوح  يپوٹ ٲوً يجش     

 ضٻڃڅ جپكٻڃس ڂڅ يپٹ ٲً ٍٞ ٌز ضڃٻٍڅ جپڃٍجٶد ڂڅ قٓڅ جپٷٍحڀ ذقجؾرد ٲً جپٍٶحذس ٪ٿوى ٚوكس جؾوٍجءجش    

جپى٪قز جپى جپؿڃ٫ٍس جپ٫حڂس ذكٓرحچهح  قى جٔپطُجڂحش جپڃٿٷحز ٪ٿى ٪حضٷد ٶحچقچوحنذ  ذحپطوحپً ٔ نٍوحٌ پٿٗوٍٺس ئَجء     

 ضؿووىٌ جٖٔووحٌز ئپووى  ڄ ج٢ٔوو٨ٕ  ٌْووحپهح  پووق پووځ ٣ٌٿوود جپڃٍجٶوود يپووٹ .ضٿوٹ جپرٍحچووحشذ قٍووع ٌطقؾوود ٪ٿٍهووح ج 

 ٢ٿد جپڃ٫ٿقڂحش ض٫ى  ٍْٿس چحؾ٫س پكٛقټ ڂٍجٶد جپكٓحذحش ٪ٿى جٔوپس جپٻحٲٍس پطٻقٌڅ ٌ ٌد جپٳظًذ ئٔ  چهوح  

 ;The London Oil Storage Co. Ltd  (v) Seemٲٳوً ٶٟوٍس   ٶى ٔ ضٻقڄ ٺحٲٍس ٲوً ذ٫وٝ جِقٍوحڄ ذ    

Hasluck & Co. (ٔ1ٓٗ)            ٶٟوص جپڃكوحٺځ جپر٣ٌٍحچٍوس ذوأڄ ٲوً جڄ جپڃ٣ٿوقخ ڂوڅ ڂٍجٶود جپكٓوحذحش فوق

جپٻٗٱ  جپطكٷٵ ڂڅ  ؾقو ڂڃطٿٻحش ٲً جپڃٍُجچٍس جپ٫ڃقڂٍوسذ  ذٓورد جپط٫وحٌٜ جپڃقؾوقو ذوٍڅ ڂوح فوق ڂقؾوقو         

ٲوً جپوىٲحضٍ  ڂووح فوق ٪ٿووى  ٌٜ جپقجٶو٩  ذٓوورد ٪وىڀ جپڃ٣حذٷوس ٲٗووٽ ڂٍجٶود جپكٓووحذحش ٲوً جپٻٗووٱ ٪وڅ ضٿووٹ          

ٿٻووحش ذ  ضووأضً جفڃٍووس فووًه جپٷٟووٍس ڂووڅ قٍووع ٺقچهووح   ټ ٶٟووٍس ضإٺووى ٲٍهووح جپڃكووحٺځ ذووأڄ  جؾوود ڂٍجٶوود    جپڃڃط

                                                      
 في دعو  ا يت  41

ر
شة ال امة ل ي قادع لشث من  املشرع في متن مت  مصتر وستورسة ملصتن عتاة مدلتع  دار  : ولي ا  ا ايضا

ستتلوة التتدعو  ا تت  ا تتتتاع ا يت شتتة ال امتتة للشتترمة ستتواالا مانتتل  ت شتتة عامتتة عاديتتة فتتي دور اي قتتاد عتتادي او  ت شتتة عامتتتة 

  ك ا ي اس وم  اشنها مراو  ا  ستاااس  عادية في دور اي قاد  رج عادي اة مانل  ت شة عامة  رج عاديةع متا ومن  املشرع

متتت  وتتتانوف الشتتترماس  61ستتتلوة مللتتت  ودعتتتو  ا يت شتتتة ال امتتتة فتتتي صتتتور يها ا تتت  الاي قتتتاد علتتت  ستتتبشن الاستتتتثناالاع را تتتع : املتتتاد  

 فتتي 2111لستتنة  29متت  وتتانوف الشتترماس الستتوري ا يديتتد روتتم 169و 164و ان تتر املتتاد  1981لستتنة  159املصتتري روتتم 
ر
ع وايضتتا

يناير  11وضابشةع  لسة  81لسنة  13528املصريع را ع: لبم مدبتة النقك املصرسة الدابر  املدنشةع الو   روم  القضاالا

 ع التتدابر  املدنشتتةع الو تت  روتتم 2112
ر
ع 2119متتايو  11وضتتابشةع  لستتة  71لستتنة  241ع ولبتتم مدبتتتة التتنقك املصتترسة ايضتتا

ملبة الانتجنتتتتتل علتتتتت  التتتتترااط آلافتتتتت  : د  تتتتتتل الزستتتتتار  اتتتتتتارس  ا  بتتتتتتاف منشتتتتتوراف علتتتتت  مووتتتتتع مدبتتتتتتة التتتتتنقك املصتتتتتري علتتتتت  وتتتتت

27/5/2116 .   

http://www.cc.gov.eg/Images/H/111233215.pdf 

 

http://www.cc.gov.eg/Images/H/111233205.pdf


16 

 

جپكٓحذحش ٌؿد جڄ ٌٻقڄ  ذ٫ى ڂى  ڂڅ جؾٽ جپكٛوقټ ٪ٿوى جوپوس ٺحٲٍوس  ڂظحْورس پطٻوقٌڅ ٌ ٌود  ٪وىڀ جٔٺطٳوحء          

ٍوس  ٪ىجپوس جپڃٍٺوُ    ذٓؿٕش جپٍٗٺس ذٽ جپًفحخ ئپى  ذ٫ى ڂڅ يپٹ جيج جٶطٟى جپكوحټ يپوٹ پٍوى٪ځ ٌ ٌود ٲوً قٷٍٷ     

جپڃووحپً پٿٗووٍٺس  
ٕٗ
 ضطٗووحذد جپڃرووحوب جپڃٓطهٿٛووس ڂووڅ فووًه جپٷٟووٍس ڂوو٩ جپڃرووحوب جپڃٓطهٿٛووس ڂووڅ ٶٟووٍس            .

McKesson and Robbins case (US, ٔ1ٖ9)  ٲً جپقٌٔحش جپڃطكىز جِڂٌٍٻٍس
ٖٗ
. 

 ػخنًُخ: وٷض وڃټخڅ ح٩ٗ٣ٖ و٣ڀذ حٿڄ٬ڀىڃخص 

چٙ جپڃ٨ٍٗ ٲً ڂٍٛ  ْقٌٌس ٚوٍجقسن ٪ٿوى قوٵ ڂٍجٶود جپكٓوحذحش       : وٷض ح٩ٗ٣ٖ و٣ڀذ حٿڄ٬ڀىڃخص: ٔ

قٍووع "پٿڃٍجٶوود ٲووً ٺووٽ  ٶووص جپكووٵ ٲووً ج٢ٔوو٨ٕ ٪ٿووى ؾڃٍوو٩ وٲووحضٍ جپٗووٍٺس       ٲووً ج٢ٔوو٨ٕ ٲووً  ي  ٶووصذ   

 ْؿٕضهح  ڂٓطظىجضهح  ٲً ٢ٿد جپرٍحچحش  جٌٟٔوحقحش جپطوً ٌوٍ  ٞوٍ ٌز جپكٛوقټ ٪ٿٍهوح ِوجء ڂهڃطود       
ٗٗ
ذ 

ٍِّ يجش جپكٵ جپڃ٨ٍٗ جپٓ  ي  –ڂڅ ٶحچقڄ جپٍٗٺحش قٍع ؾوحء ٲٍهوح   ....  پود     97ٔقٌي ٲً جپڃحوز ٺڃح  ٺ

 ڄ ٣ٌٿوود ڂووڅ ڂؿٿووّ جْوجٌز  ڄ ٌقجٲٍوود ذحپڃ٫ٿقڂووحش جپَٕڂووس پٿٷٍووحڀ ذق٦ٍٳطوودذ  ٪ٿووى فووًج    -پڃووىٶٵ جپكٓووحذحش

  ٺىش يجش جپكٻځ جپٳٷٍز جٔ پوى ڂوڅ جپڃوحوز     جپڃؿٿّ  ڄ ٩ٌٟ ضكص ضٍٛٲد ٺٽ ڂح ڂڅ ٖأچد ضٓهٍٽ ڂهڃطد ((.

ٲوً جپڃڃٿٻوس جپڃطكوىزذ قٍوع ٌكوٵ پڃٍجٶود جپكٓوحذحش جپكٛوقټ ٪ٿوى           ٕٙٓٓڂوڅ ٶوحچقڄ جپٗوٍٺحش ْوظس      11ٗ

 . .At All Timesجپڃ٫ٿقڂحش ٲً ٺٽ جِ ٶحش 

 پٻڅ فٽ ٫ٌظً يپٹ   چد ڂڅ قٵ ڂٍجٶد جپكٓحذحش جڄ ٌٷقڀ ذٌُحٌز ڂٳحؾثس و ڄ جن٣حٌ ڂٓرٵل ذ٫رحٌز  نٍ ذ 

ٲووً ج٢ٔوو٨ٕ جڄ ٌٷووقڀ ذان٣وحٌ جپٗووٍٺس ڂٓوورٷحن للپووځ ٌووظٙ  فوٽ ٌٗووط٠ٍ ٪ظووى ڂڃحٌْووس ڂٍجٶوود جپكٓوحذحش پكٷوود   

 جپڃٗو٨ٍ جپٓوقٌي ٲوً جپڃوحوز      19ٔٔپٓوظس   1٘ٔڂڅ ٶحچقڄ جپٍٗٺحش ٌٶځ  ٘ٓٔجپڃ٨ٍٗ جپڃٍٛي ٲً جپڃحوز 

٪ٿووى يپووٹ ٚووٍجقسنذ ذووٽ جٶطٛووٍ ٪ٿووى ضٻووٌٍّ جپكووٵ ٲووً     ٕٔٔٓپٓووظس  1ٕڂووڅ ٶووحچقڄ جپٗووٍٺحش ٌٶووځ   97ٔ

ز جٔن٣حٌ جپڃٓرٵذ  ئَجء يپٹذ ًٌفد ؾحچد ڂوڅ جپٳٷود  ج٨ٕ٢ٔ ٲً ٺٽ  ٶص و ڄ جڄ ٌٍٍٗ جپى ٍٞ ٌ
ٗ٘
جپوى   

جپٷقټ ذكٵ ڂٍجٶد جپكٓحذحش ذٌُحٌز جپٍٗٺس  ٲٍ ٪هح  ج٨ٕ٢ٔ ٲً  ي  ٶص ٪ٿوى  ي ڂٓوطظى ٌوٍجه ٞوٍ ٌٌحن     

 ذى ڄ ضٍنٍٙ ڂٓرٵ ٲً قحپس جپٗٹذ  ّڂح ٲً ٮٍٍ يپٹ ٲٍؿود جن٣وحٌ جپٗوٍٺس ذٗوٻٽ ڂٓورٵ.  ٌوٍ  جپرحقوع        

ٔ ذّى ڂڅ ئ٪ڃحټ ڂروحوب قٓوڅ جپظٍوس ٲوً ضظٳٍوً جٔپطُجڂوحش جپ٫ٷىٌوسذ         –٫ًٌ ٪څ جپكٽ  ئَجء جپٛڃص جپطٍٗ -جچد 

ٲايج ٺحڄ پڃٍجٶد جپكٓحذحش جپكٵ ٲً ج٨ٕ٢ٔ ٲً  ي  ٶوص ئٔ  چود ٌط٫وٍڅ  ڄ ٌٻوقڄ يپوٹ ٲوً ٞوقء ڂوح ضقؾرود          

ٍوس  ڂرحوب قٓڅ جپظٍسذ  ذحپطحپً ٌطڃػٽ  ْحِ  ؾقخ جٔن٣حٌ جپڃٓرٵ ڂڅ ٪ىڂد ٲً جپٯوٍٜ ڂوڅ ج٢ٔو٨ٕ  ٺڃ   

جپڃٓطظىجش ڂكٽ ج٨ٕ٢ٔذ ٲايج ٺحڄ ڂٍجٶد جپكٓحذحش ٌٍٮد ٲً ج٨ٕ٢ٔ ٪ٿى ڂٓوطظىجش     ٌجٴ ضكطوحؼ جپوى    

 ٶص ڂ٫ٍڅ پطؿهٍُفح  ضكٍٍٟفح  ٲٷحن پٿڃؿٍ  جپ٫حوي پّڂقٌ قٓد ٢ر٫ٍطهحذ ٲٍط٫وٍڅ ٪ٿوى جپڃٍجٶود ڂٍج٪وحزن     

ٍفحذ  ّڂح جيج ٺحچص جپڃٓوطظىجش ٔ  ڂظد پڃرى  قٓڅ جپظٍس جن٣حٌ جپٍٗٺس ذٗٻٽ ڂٓرٵ قطى ضٷقڀ ذطؿهٍُفح  ضكٍٟ

 ڄ ضٻقڄ ٲً ڂطظح ټ جٌِىي ٲً   - ٲٷحن پٿڃؿٍ  جپ٫حوي پّڂقٌ  –ضكطحؼ جپى  ٶص پطؿهٍُفح ذٽ ڂڅ جپڃٳطٍٜ 

 ي  ٶصذ ٲٕ ٌٿطُڀ ڂٍجٶد جپكٓحذحش ذحْن٣حٌ جپڃٓرٵ.  ٔ ٌٓق٬ جپٷوقټ ذأچود ٲوً قحپوس جپٗوٹ ٌروٌٍ پڃٍجٶود        

قٶووقٰ ٪ٿوى قٷٍٷووس جِڂوٍ ٪ٿووى جپووٍٮځ ڂوڅ جڄ جپڃٓووطظىجش جپطوً ٌٍٮوود ٲووً     جپكٓوحذحش جپٷٍووحڀ ذٌُوحٌز ڂٳحؾثووس پٿ  

 ڄ جپ٫ٕٶوس ذوٍڅ ڂٍجٶود جپكٓوحذحش  ئوجٌز جپٗوٍٺس ٌؿود جڄ       ج٨ٕ٢ٔ ٪ٿٍهوح ضكطوحؼ جپوى  ٶوص پطؿهٍُفوحذ يپوٹ       

ضظ٣ٿٵ ڂڅ جپػٷس جپڃ٫َُز ذحپٍٶحذس  پٍّ ڂڅ جپطٍٚى جپڃظ٣ٿٵ ڂڅ جپٗٹ ذ ٲٗطحڄ ذٍڅ جپٳٍٍٞڅ ذ ٲوحِ ټ  ٶحٌوس   

 چً  ٚحٌس.  جپػح

                                                      
42   : Principles  of  External Auditing , Brenda Porter , Jon Simon , David Hatherly, 2118 , WILEY , p 181. 
43   : Principles  of  External Auditing , Brenda Porter , Jon Simon , David Hatherly, 2118 , WILEY , p 182 . 

 . 1981لسنة  159م  وانوف الشرماس املصري روم  115: املاد   44
: د. خالد رمضاف عملد ال ال سلوافع املسقولشة ا ينابشتة ملرا تع ا  ستاااس د املداست  القتانوي   ع دراستة مقارنتةع الومل تة  45

ع د. خالتتتد را تتت  ا خوشتتت  دو  د. مدتتتتد اضتتتن ستتت دع دراستتتة 179ع دار النهضتتتة ال ررشتتتةع القتتتاار ع مصتتترع ص 2118الثانشتتتةع 

 . 73مت تقة في  دوشا ا  ساااسع مر ع ساااع ص 
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 ئيج ٺحڄ ڂٍجٶد جپكٓحذحش ٌٿطُڀ ذان٣حٌ جپٍٗٺس ذٗٻٽ ڂٓرٵ ٶرٽ ٶٍحڂد ذح٨ٕ٢ٔ ٲوً قوحټ ٺحچوص جپڃٓوطظىجش     

جپٍجٮد ٲً ج٨ٕ٢ٔ ٪ٿٍهح ضكطحؼ جپوى  ٶوص پطؿهٍُفوحذ  پٻوڅ فوًج ٔ ٫ٌظوً  چود ٌطقؾود ٪ٿٍود جپكٛوقټ ٪ٿوى            

ٲوً ٺوٽ   هوح .  ٮظوً ٪وڅ جپرٍوحڄ  ڄ ٪روحٌز  "      ڂقجٲٷطهح ذٽ ٌٻٳً ٶٍحڂد ذحْن٣حٌ و ڄ جپكحؾس جپى جچط٧وحٌ ٌو ڂظ 

ڂوڅ ٶوحچقڄ جپٗوٍٺحش جپٓوقٌي      97ٔڂوڅ ٶوحچقڄ جپٗوٍٺحش جپڃٛوٍي  جپڃوحوز       ٘ٓٔ" جپقجٌوز ٲوً جپڃوحوز     ٶص

ضظٍٰٛ ئپى  ي  ٶص ٞڃڅ ج ٶحش جپ٫ڃٽ جپٍْڃً ٲً جپٍٗٺسذ  ٔ ٌؿقَ جڄ ضظٍٰٛ ئپوى نحٌؾودذ  جپٷوقټ    

ٌ ڂووق٦ٳً جپٗوٍٺس  جپٷووحتڃٍڅ ٪ٿوى ئوجٌضهووحذ ڂڃوح ٌهووٽ    ذٯٍوٍ يپووٹ ڂوڅ ٖووأچد  ڄ ٌو٨ٌُ ذووً ٌ جپطوًڂٍ ٲووً ٚوى      

ذقجؾد جپط٫ح ڄ ذٍظهځ  ذٍڅ ڂٍجٶود جپكٓوحذحش فوًج ڂوڅ ؾهوسذ  ڂوڅ ؾهوس غحچٍوس ٌطٍضود ٪ٿوى جپٷوقټ ذحچٛوٍجٰ             

جپ٫رحٌز ئپى ج٨ٕ٢ٔ نحٌؼ   ٶحش جپ٫ڃٽ جپٍْڃً پٿٍٗٺس جْنٕټ ذكٵ جپٗهٙ ٲً جپهٿقو ئپى جپٍجقوس  فوق   

 قٵ ڂٷىِ ٌط٫ٍڅ جقطٍجڂد.

 ّڂوح ٪وڅ ڂٻوحڄ ڂڃحٌْوس ڂٍجٶود جپكٓوحذحش پكٷود ٲوً ج٢ٔو٨ٕذ ٲحِٚوٽ ٲٍود جڄ ٌوطځ ٲوً               ڃټةخڅ ح٣ٔة٩ٗ :   : ٕ

ڂٍٺُ جپٍٗٺسذ  پٻڅ ٔ ٌقؾى ڂح ٌڃظ٩ ڂٍجٶد جپكٓحذحش ڂڅ جْطٛكحذد ذ٫ٝ جپڃٓوطظىجش جپوى ڂٻطرود جپهوح٘     

ٍهوح ذوٽ ڂوڅ  جؾرود جپٷٍوحڀ      پىٌجْطهحذ ٺڃح  ٔ ٌقؾى ڂح ٌڃظ٩ ڂڅ ٶٍحڂود ذوح٨ٕ٢ٔ ٲوً ٲوٍ ٨ جپٗوٍٺس  جٔچطٷوحټ جپ      

 ذًپٹ جيج جٶطٟص ٪ڃٿٍس جپڃٍجؾ٫س يپٹ  ئٔ ٪ّى ڂٷٍٛجن ڂهظٍحن .
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 حٿڄ٤ڀذ حٿؼخنٍ 

 حٿن٤خٵ حٿ٘وٍٜ ٿڀلٶ ٳٍ ح٩ٗ٣ٖ و٣ڀذ حٿڄ٬ڀىڃخص .

ًٖ: حْٗوخٙ حٿٌَ  َلٶ ٿهڂ ح٩ٗ٣ٖ و٣ڀذ حٿڄ٬ڀىڃخص  أو

ڂوح ڂوڅ ٖوٹ ٲوً جڄ قووٵ ج٢ٔو٨ٕ  ٢ٿود جپڃ٫ٿقڂوحش ڂهوقټ جپوى ڂٍجٶود جپكٓووحذحش            : ڃَحٷةذ حٿلٔةخرخص  :  ٔ

جپڃط٫حٶى ڂ٩ ٍٖٺس جپڃٓحفڃس پطقپً  ٪ڃحټ جپٍٶحذس ٪ٿى قٓوحذحضهحذ  جيج ٺوحڄ جٔڂوٍ ڂوڅ جپٓوهقپس ذڃٻوحڄ ٪ظوىڂح        

رس چٻقڄ ذٛىو ٍٖٺس ڂٓحفڃس ٮٍٍ ضحذ٫س  ٮٍٍ ڂٍضر٣س ذٍٗٺس  نٍ ذ ئٔ جڄ جٔڂٍ ٌٛرف جٺػوٍ ض٫ٷٍوىجن ذحپظٓو   

جپى ٍٖٺحش جپڃٓحفڃس جپطحذ٫وس  جپٷحذٟوس    جپٗوٍٺحش جپڃٍضر٣وس ذر٫ٟوهح . ٲهوٽ ٌكوٵ پڃٍجٶود جپكٓوحذحش ٲوً           

ٍٖٺس جپڃٓحفڃس جپطحذ٫وس جڄ ٣ٌٿود جپڃ٫ٿقڂوحش  جڄ ٣ٌٿو٩ ڂوڅ ٖوٍٺحش ضحذ٫وس جنوٍ  پوًجش جپٗوٍٺس جپٷحذٟوس ل            

ى جپٗوٍٺس جپطوً ض٫حٶوى    ٌٍ  جپرحقع جڄ قٵ ڂٍجٶد جپكٓحذحش ٲً ج٨ٕ٢ٔ  ٢ٿود جپڃ٫ٿقڂوحش ٌٷطٛوٍ ٲٷو١ ٪ٿو     

ڂ٫هح پطقپً قٓحذحضهحذ  ذحپطحپً ٔ ٌكٵ پد جڄ ٣ٌٿد ڂڅ ٖوٍٺس ضحذ٫وس  نوٍ  ٲوً چٳوّ جپڃؿڃق٪وس جپطوً ضڃطڃوً         

جپٍهح جپٍٗٺس جپڃط٫حٶى ڂ٫هح  يپٹ ذٗٻٽ ڂرحٍٖ ذ جپٓرد ٲً يپٹ ٌٍؾ٩ جپوى جنوطٰٕ جپٗهٛوٍس جپٷحچقچٍوس پٻوٽ      

جپٷحذٟس ذٗوٻٽ ڂرحٖوٍ  يپوٹ ذٓورد جنوطٰٕ جپٗهٛوٍس       ڂڅ جپٍٗٺطٍڅذ ٺڃح  ٔ ٌكٵ پد  ڄ ٣ٌٿد ڂڅ جپٍٗٺس 

جيج ٺحچوص جپڃ٫ٿقڂوحش جپطوً ٣ٌٿرهوح ٞوٍ ٌٌس پرٍوحڄ        -جپٷحچقچٍس ذٍڅ جپٍٗٺس جپٷحذٟوس  جپٗوٍٺس جپطحذ٫وس .  ٪ٿٍود     

 ڄ ٣ٌٿرهح ڂڅ جوجٌز جپٗوٍٺس جپطوً ٌطوقپى ڂٍجؾ٫وس قٓوحذحضهح.  ئيج ض٫وىو ڂٍجٶروً جپكٓوحذحشذ ؾوحَ  پٻوٽ             -ٌ ٌد

٨ٕ٢  ٢ٿد جپڃ٫ٿقڂحش ٪ٿى جچٳٍجو ئٔ  چهځ ٌط٫ٍڅ ٪ٿٍهځ ضٷىٌځ ضٷٌٍٍ ڂققىڂظهځ  ڄ ٌٷقڀ ذحٔ
ٗٙ
 

ضؿٍُ ٶقجچٍڅ جپٍٗٺحش پڃٍجٶد جپكٓوحذحش جڄ ٌظٍود ٪ظود ذ٫وٝ جپڃٓوح٪ىٌڅ       : ڃٔخ٫يٌ ڃَحٷذ حٿلٔخرخص:  ٕ

ڄ جپًٌڅ جٖطٍٺقج ڂ٫د ٲً جپڃٍجؾ٫س ڂڅ جؾٽ جپٷٍحڀ ذر٫ٝ ٪ڃٿٍحش جپطكٷٵ ذحپظٍحذس ٪ظدذ ٲٳً ڂٍٛذ ٌؿٍوُ ٶوحچق  

جپٍٗٺحش پڃٍجٶد جپكٓحذحش  ڄ ٌظٍد ٪ظد ڂڅ جپڃكحْرٍڅ ڂڅ جٖطٍٺقج ڂ٫د ٲً جپڃٍجؾ٫س ٲً قٟوقٌ جپؿڃ٫ٍوس   

جپ٫حڂس  جپطأٺى ڂڅ ٚكس جٔؾٍجءجش جپڃط٫ٿٷس ٲً جپى٪قز جپٍهحذ  ڂح ڂڅ ٖٹ ٲً  ڄ قٓڅ ٶٍحڀ ڂٓح٪ىي ڂٍجٶد 

  ٍ ٺس . ٪ٿووى جپووٍٮځ ڂووڅ  ڄ جپكٓووحذحش ذ٫ڃٿهووځ ٌط٣ٿوود ڂووظكهځ جپكووٵ ٲووً ج٢ٔوو٨ٕ  ٢ٿوود جپڃ٫ٿقڂووحش ڂووڅ جپٗوو

جپڃ٨ٍٗ جپڃٍٛي پځ ٌظٙ ٍٚجقس ٪ٿى قٵ ڂٓح٪ىي ڂٍجٶد جپكٓحذحش ٲً ٢ٿد جپڃ٫ٿقڂحش  ج٢ٔو٨ٕذ ئٔ  

 ڄ فًج جپكٵ ڂٓطڃى ٞڃظٍحن ڂڅ  قٻحڀ ٪ٷى جپقٺحپس جپڃرٍڀ ڂو٩ ڂٍجٶود جپكٓوحذحشذ  ٌٓوطٳحو ڂوڅ جپوظٙ جپهوح٘        

ڂوڅ ٶوحچقڄ جپٗوٍٺحش جپڃٛوٍي      ٙٓٔڅ جپڃوحوز  ٲً جؾحَز جچحذس ذ٫ٝ جپڃٓح٪ىٌڅذ قٍع چٛص جپٳٷوٍز جپػحچٍوس ڂو   

٪ٿى  چد   ....  ٪ٿى جپڃٍجٶد    ڂڅ ٌظٍرد ڂڅ جپڃكحْرٍڅ جپًٌڅ جٖطٍٺقج ڂ٫د ٲً  ٪ڃحټ جپڃٍجؾ٫س  ڄ ٌكٟوٍ  

جپؿڃ٫ٍس جپ٫حڂس  ٌطأٺى ڂڅ ٚكس جْؾٍجءجش جپطً جضر٫ص ٲً جپى٪قز ئپى جٔؾطڃوح٨ ....(( ذ  ٌٓوطٳحو ڂوڅ جپوظٙ     

حذحش ٲً جچحذس ذ٫ٝ ڂٓح٪ىٌد پٿٷٍحڀ ذور٫ٝ جِ٪ڃوحټ جپڃحوٌوس جپطوً ضٓوطٿُڂهح ضظٳٍوً       جپڃًٺقٌ  قٷٍس ڂٍجٶد جپكٓ

جپقٺحپس جپڃرٍڂس ڂ٩ جپٍٗٺسذ  ضطڃػٽ ٲً قٟقٌ جپؿڃ٫ٍس جپ٫حڂس  جپطأٺى ڂڅ ٚكس جٔؾٍجءجش جپطً جضر٫وص ٲوً   

و جپقجٌو ٲً جپظٙ جپى٪قز جپى جٔؾطڃح٨ذ  ٔ ضٷطٍٛ ؾقجَ جٔچحذس پٿڃٓح٪ىٌڅ ٪ٿى جپ٫ڃٿٍطٍڅ جپٓحذٷطٍڅذ ٲحپط٫ىج

جپٓحذٵ پؿهس چ٣وحٴ جٔچحذوس ؾوحء ٪ٿوى ْورٍٽ جپڃػوحټ  ذحپطوحپً ٌكوٵ پڃٍجٶود جپكٓوحذحش جڄ ٌظٍود جقوى ڂٓوح٪ىٌد              

ٕن ٲً  قى ٲٍ ٨ جپٍٗٺس .  پؿڃ٩ ذ٫ٝ جِوپس    پكٟقٌ ؾٍو جپڃهُ ڄ ڂػ

ٿوى جِ٪ڃوحټ    ّڂح ذحپظٓرس جپى چ٣حٴ قٵ ڂٓح٪ىي ڂٍجٶد جپكٓحذحش ٲً ج٨ٕ٢ٔ  ٢ٿود جپڃ٫ٿقڂوحش ٲٍٷطٛوٍ ٪   

جپڃٻٿٳقڄ پٿٷٍحڀ ذهح ڂڅ ٶرٽ ڂٍجٶد جپكٓحذحشذ ٲٿق ٺّٿٱ جپڃٍجٶد  قى ڂٓح٪ىٌد پكٟقٌ ٪ڃٿٍس ؾٍو جپڃهوُ ڄ  

ٲً  قى ٲٍ ٨ جپٗوٍٺس ٲٍكوٵ پٿڃٓوح٪ى ج٢ٔو٨ٕ  ٢ٿود جپڃ٫ٿقڂوحش ٲٍڃوح ٌهوٙ جپ٫ڃوٽ جپڃٻٿوٱ ذودذ ٲٍكوٵ پود              

حذ  ٲً قحټ قى ظ جڂطظح٨ ٪ٿٍد جپ٫وقوز  ج٨ٕ٢ٔ ٪ٿى جپڃٓطظىجش جپهحٚس ذ٫ڃٿٍس جپؿٍو  ٣ٌٿد ضُ ٌىه ذر٫ٟه

جپى ڂٍجٶد جپكٓحذحش  جذٕٮد ذًپٹ قطى ٌطهً ڂح ٌٍجه ڂظحْرحن ڂڅ جؾٍجءجش .  ٔ ٌٓطٷٍځ ٪ڃٽ ڂٓوح٪ى ڂٍجٶود   
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جپكٓحذحش جيج ڂظ٩ ڂڅ جپكٵ ٲً ٢ٿد جپڃ٫ٿقڂحش ج  ج٨ٕ٢ٔ ذ  ذحپطحپً ٌڃٻڅ جپٷقټ ذأچد ٌكٵ پڃٓوح٪ى ڂٍجٶود   

ڃٽ جپڃٻٿٱ ڂڅ ٶرٽ جپڃٍجٶد ڂڃحٌْس قٵ ج٨ٕ٢ٔ  ٢ٿود جپڃ٫ٿقڂوحش ٞوڃڅ    جپكٓحذحش ٲً ڂ٫ٍٜ ٶٍحڂد ذحپ٫

قى و جپ٫ڃٽ جپڃٻٿٱ ذدذ  ّڂح ٲً ْقٌٌسذ ٲٕ ٌقؾى چوٙ ٶوحچقچً ٌؿٍوُ پڃٍجٶود جپكٓوحذحش جٔچحذوسذ ئٔ  ڄ ٪وىڀ        

جپظٙ ٔ ٌٳٍى جپڃظ٩ذ  ذحپطحپً ٌكٵ پڃٓح٪ى جپڃٍجٶود ج٢ٔو٨ٕ  ٢ٿود جپڃ٫ٿقڂوحش ٺوقڄ يپوٹ ٫ٌوى  قوى جِو جش         

 هحٚس ٲً ڂڃحٌْس جپ٫ڃٽ.جپ

 ػخنًُخ: حٖٗوخٙ حٿٌَ  ٤َُڀذ ڃنهڂ ح٩ٗ٣ٖ وحٿڄ٬ڀىڃخص

جِٖهح٘ جپًٌڅ ٣ٌُٿد ڂظهځ ج٢ٔو٨ٕ  جپڃ٫ٿقڂوحش    19ٔٔپٓظس  1٘ٔپځ ٌكىو ٶحچقڄ جپٍٗٺحش جپڃٍٛي ٌٶځ 

ڂڅ ٶوحچقڄ جپٗوٍٺحش جپڃٛوٍي ٪ٿوى  ّچود    پٿڃٍجٶود ٲوً ٺوٽ  ٶوص           ٘ٓٔذ قٍع ؾحء ٲً جپڃحوز ذٗٻٽ ٌٍٚف

ٲً ج٨ٕ٢ٔ ٪ٿى ؾڃٍو٩ وٲوحضٍ جپٗوٍٺس  ْوؿٕضهح  ڂٓوطظىجضهح .... ((      جپكٵ
ٗ7
ّٛوص جپڃوحوز      ڂوڅ   97ٔذ ٺڃوح  چ

 پود قوٵ ج٢ٔو٨ٕ ٲوً ٺوٽ  ٶوص ٪ٿوى        ٪ٿى  ّچود    ....   ٕٔٔٓپٓظس  1ٕٶحچقڄ جپٍٗٺحش جپٓقٌي جپؿىٌى ٌٶځ 

وٲحضٍ جپٍٗٺس  قٓحذحضهح    ٌجٶهح  ٚظى ٶهحذ .... ((
ٗ9
  . 

ى ٢حتٳس جِٖهح٘ جپًي ٌطقؾد ٪ٿوٍهځ جپط٫وح ڄ ڂو٩ ڂٍجٶود جپكٓوحذحش  ضڃٻٍظود ڂوڅ         ڂڅ فظح ضأضً جفڃٍس ضكىٌ

ڂڃحٌْس قٷد
ٗ1
. 

ڂح ڂڅ ٖٹ ٲً  ڄ جِٖهح٘ جپڃٻٿٳٍڅ ذطٷىٌځ ٌى جپ٫وقڄ پڃٍجٶود جپكٓوحذحش     : أٗوخٙ ٤َُڀذ ڃنهڂ ڃزخًَٗس: ٔ

 ضڃٻٍظد ڂوڅ ڂڃحٌْود قٷود فوځ ئوجٌز جپٗوٍٺس ذڃوح ضكقٌود ڂوڅ ڂوق٦ٳٍڅ  ٪ڃوحټذ جذطوىجءن ڂوڅ جپ٫وحڂٿٍڅ ٲوً ئوجٌز               

ٿوّ  جپكٓحذحش  جْوجٌز جپڃحپٍس  جچطهحءن ذحپ٫وحڂٿٍڅ ٲوً ئوجٌز جپٗوإ ڄ جپٷحچقچٍوس . ٺڃوح  ٌٗوڃٽ  ٌٟوحن  ٪ٟوحء ڂؿ        

جْوجٌز   ٪ٟحء جْوجٌز جپطظٳًٌٍس ٲوً جپٗوٍٺس. ٲؿڃٍو٩ فوإٔء جِٖوهح٘ ٌكوٵ پڃٍجٶود جپكٓوحذحش ڂهوح٢رطهځ          

ذٗٻٽ ڂرحٖوٍ  ج٢ْو٨ٕ ٪ٿوى جپڃٓوطظىجش  جپوىٲحضٍ جپطوً ذكوقَضهځ  ٢ٿود جپڃ٫ٿقڂوحش ڂوظهځ قوقټ جپظٷوح٠ جپطوً              

                                                      
مت  وتانوف الشترماس الاتب  ّرمتل عتدة الت تاوف متع مراوت  ا  ستاااسع  163  مت  املتاد  6: ومزلو رمر االنستملة ا ت  الفقتر  د 47

لشث  االا ايها دد مع عدة الاخ ل اال قوراس رود املنصوص عليها في القوانرف رخردع ت او   يرامة ال  قن عت  الفت   نشتي 

 .....وال  زستتد علتت  عشتتر  آالة  نشتتي يتد
ر
 عتت   تبتترف املتتراوملرف او متتونف  ا ي تتة 6تل تتا املحتتالف  خصتتشا

ر
: متتن متت  اجيتتم عتتتدا

 أللتاة القانوف ...  
ر
  دارسة املحتصة الزي  ينداوف ل مل ع عل  الداا ر وروران الاب يبوف ل م لا  مل ع عليها واقا

 املتتاد   48
ر
 ع لشتتث  تتاالا ايهتتا دد للتداستت 2119لستتنة  33استتملة روتتم متت  وتتانوف  ن تتشم م نتتة املد 39: وامتتّدس  اس ا  تتا ايضتتا

 املؤسستة او للشترمة ا  قشقت  املا ي الوضع ل ا ورشاف املؤسد  والوثابا املداسبشة والقشود الداا ر  تشع عل  الامل ع لا القانوي 

ا ي تاس   تشتع وعلت  ات امتي وشامتي عت  إعاوتتي إ ت  يؤدي  شتن القانوي  املداس   قل  ص لشاس اف يدوو  ال رلوال  تشع وفي

 علت  الاملت ع مت   تبنتي واف وشامتي اوا ملا تي يقتضتيها الاتب التست ش س لتي  قتدة اف امام تا عتلتي القتانوي  املداست  يتتاٍر الاتب

 عتلي   . ململاور  ال ومة وامل لوماس والملشاناس الوثابا ومااة والسي س واملستنداس روران
ول  منهم  زوسد  2116م  وانوف الشرماس سنة  499  م  املاد  2الفقر  دفي املتلبة املتدد  ع لددس :  49 ر خاص الزي  ي 

مراوتتت  ا  ستتتاااس اامل لومتتتاس ع واتتتم اي مونتتتف او عامتتتن فتتتي الشتتترمة او اي  تتتخ  يدتتتوو متتتت  او لستتتاااس او مستتتتنداس فتتتي 

متتت  او لستتاااس او مستتتنداس ايهتتاع  الشتترمة واي منشتتا   ا  تتة للشتترمة واي عامتتن او مونتتف او  تتخ  يدتتوو فتتي  لتتو املنشتتل 

 و االا ن  الفقر  املزمور  عل  الندو آلاف :

(( (2) Those persons are- (a) any officer or employee of the company; (b) any person holding or accountable 

for any of the company's books, accounts or vouchers; (c) any subsidiary undertaking of the company which is 

a body corporate incorporated in the United Kingdom; (d) any officer, employee or auditor of any such 

subsidiary undertaking or any person holding or accountable for any books, accounts or vouchers of any such 

subsidiary undertaking; (e) any person who fell within any of paragraphs (a) to (d) at a time to which the 

information or explanations required  by  the auditor relates or relate )). 
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ج  ذظٻوحن ذ ٲهوٽ ٌكوٵ پهوح جپطڃٓوٹ       ٌػٍٍفح جپڃٍجٶد. ذ  ّڂوح جيج ٺحچوص جپٗوٍٺس جپهحٞو٫س پٍٶحذوس جپڃٍجٶود ڂٛوٍٲحن       

ذحپٓووٍ جپڃٛووٍٲً ٲووً ڂقجؾهووس ڂٍجٶوود قٓووحذحضهحل ذ٫رووحٌز  نووٍ ذ فووٽ ٌط٫ووحٌٜ قووٵ ڂٍجٶوود جپكٓووحذحش ٲووً    

ج٨ٕ٢ٔ  ٢ٿد جپڃ٫ٿقڂحش ڂ٩ قٵ جپٍٗٺس ذٛٳس ٪حڂس ٲً جپكٳح٤ ٪ٿى  ْوٍجٌفح  قوٵ جپرظوٹ ذٛوٳس نحٚوس      

ٶد جپكٓحذحش ٲوً ج٢ٔو٨ٕ ٪ٿوى وٲوحضٍ جپرظوٹ      ڂح ڂڅ ٖٹ ٲً جڄ قٵ ڂٍجٲً جپكٳح٤ ٪ٿى جٍِْجٌ جپڃٍٛٲٍسل 

جپهحٞوو٩ پٍٶحذطوود  ڂٓووطظىجضد  ْووؿٕضد ڂووڅ ٖووأچد جڄ ٌڃٻووڅ ڂٍجٶوود جپكٓووحذحش ڂووڅ ج٢ٔوو٨ٕ ٪ٿووى جِْووٍجٌ         

جپڃٍٛٲٍس پٿرظٹذ  ڂڅ  ؾٽ يپٹ پځ ٌؿى جپڃ٨ٍٗ ُذّىجن ٲً جپطأٺٍى ٪ٿوى جپطوُجڀ ڂٍجٶود جپكٓوحذحش ٲوً ٪وىڀ جٲٗوحء        

ٕن پكٷود ٲوً ج٢ٔو٨ٕذ  پّڃوح ٺوحڄ             ٍْجٌ جپٍٗٺس جپهحٞو٫س پٍٶحذطودذ     ذحپطوحپً ٌوأضً جپطُجڂود ذ٫وىڀ جٔٲٗوحء ڂٷوحذ

ڂڅ ٶحچقڄ جپرظٹ جپڃٍٺُي  جپؿهحَ جپڃٛوٍٲً   ٔٓٔٺًپٹذ ضىنٽ جپڃ٨ٍٗ ذظٙ ٌٍٚفذ قٍع ؾحء ٲً جپڃحوز 

٪ٿى  چد ٖٕٓٓپٓظس  99 جپظٷى ٌٶځ 
٘ٓ
جپهحٚوطٍڅ ذطٻوٌٍّ جپٓوٌٍس     – ٓٓٔ   17   ٔ ضهٽ  قٻوحڀ جپڃوحوضٍڅ    

ذڃووح ٌٿووً :     ( جپقجؾرووحش جپڃظووق٠  وجؤفووح ٶحچقچووحن ذڃٍجٶرووً قٓووحذحش جپرظووقٸ  ذحٔنطٛحٚووحش         –ٍس جپڃٛووٍٲ

ٍِّ ڂروى  فوحڀ ڂٳوحوه ٪وىڀ              جپڃهّقپس ٶحچقچحن پٿرظٹ جپڃٍٺوُي ...(( .  ٌطروٍڅ ڂوڅ جپوظٙ جپٓوحذٵذ  ڄ جپڃٗو٨ٍ ٶوى ٺو

حچقچٍوسذ ٲكوٵ ج٢ٔو٨ٕ    ؾقجَ جٔقطؿحؼ ذحپٍٓ جپڃٍٛٲً ٲوً ڂ٫وٍٜ ڂڃحٌْوس ڂٍجٶود جپكٓوحذحش پقجؾرحضود جپٷ      

٫ٌى  ٍْٿس ٶحچقچٍس  ٫ٞهح جپڃ٨ٍٗ ذٍڅ ٌىي ڂٍجٶود جپكٓوحذحش ڂوڅ جؾوٽ ٶٍحڂود ذڃهحڂود ٪ٿوى  ٲٟوٽ ذ  جپٷوقټ          

ذحٔقطؿحؼ ذحپٍٓ جپڃٍٛٲً ٲً ڂقجؾهس ڂٍجٶد جپكٓحذحش ٲً ڂ٫ٍٜ ڂڃحٌْطد پكٷود ٲوً ج٢ٔو٨ٕ ڂوڅ ٖوأچد      

پٿرظٹ  ڄ ٌطڃٓوٹ ٲوً ڂقجؾهوس ڂٍجٶود جپكٓوحذحش      جڄ ٌٍٛد ضٿٹ جپقٍْٿس ذحپٗٿٽذ پًپٹ ٌڃٻڅ جپٷقټ ذأڄ ٔ ٌكٵ 

ٲً ڂ٫ٍٜ ڂڃحٌْطد پكٷد ٲً ج٢ٔو٨ٕ ٔپطُجڂود ذحپٓوٍ جپڃٛوٍٲً  جٔڂطظوح٨ ٪وڅ ضڃٻٍظود ڂوڅ ج٢ٔو٨ٕ ٪ٿوى           

وٲحضٍ جپرظٹ  ْؿٕضد  ڂٓطظىجضد ذىج٪ً ٌٍْطهحذ  ذظحءن ٪ٿى يپٹذ ٔ ٌؿقَ پٿرظقٸ جٔقطؿحؼ ذحپٓوٍ جپڃٛوٍٲً   

ش ٫ٌى ڂڅ جِٖهح٘ جپڃٿُڂقڄ ذحپكٳح٤ ٪ٿى جپٍٓ جپڃٍٛٲً  ٔ ٫ٌى ج٢ٕ٪د ضؿحه جپڃٍجٶدذ ٲڃٍجٶد جپكٓحذح

٪ٿٍد نٍٶحن پٕپطحَجڀ جپڃٍٛٲً ڂحوجڀ جڄ فًج ج٨ٕ٢ٔ ضځ ٲً قى و ڂهڃطود 
٘ٔ
 - ڂوح ڂوڅ ٖوٹ ٲوً جڄ فوًج جپڃروى         

څ ڂڅ ٖأچد جڄ ٌكٷٵ جپطظوحٮځ ذوٍ   -ڂرى  ٪ىڀ ؾقجَ جقطؿحؼ جپرظٹ ذحپٍٓ جپڃٍٛٲً ٲً ڂقجؾهس ڂٍجٶد جپكٓحذحش

  جؾرحش جپرظٹ ضؿحه ٪ڃٕتد   جؾرحش جپڃٍجٶد ضؿحه ٪ڃٕتد  ٌٟحن .

 ّڂح ٲً ْقٌٌسذ ٲٿځ ٌٍٗ ٶحچقڄ جپٌٍٓس جپڃٍٛٲٍس جپؿىٌى
ٕ٘
جپى ڂرى  ٪ىڀ ؾقجَ جٔقطؿحؼ ذحپٍٓ جپڃٍٛٲً ٲً  

ڂقجؾهس ڂٍجٶد جپكٓحذحشذ ئٔ  ّڄ فًج جپڃرى  ٌڃٻڅ جْطظرح٢د ڂڅ ڂؿڃق٪س ڂڅ جپظٛوق٘ ذ قٍوع ضوظٙ جپٳٷوٍز     

ڂڅ ٶحچقڄ جپٌٍٓس جپڃٍٛٲٍس ٪ٿى  ّچد    ٔ ٌؿقَ پٻٽ ڂڅ ج٢ٿ٩ ٪ٿى جپڃ٫ٿقڂحش جپڃًٺقٌز  ٕ( ڂڅ جپڃحوز    خ

ذكٻوځ  ٦ٍٳطود    ٚوٳطد    ذڃوح ضٓوڃف ذود جپٷوقجچٍڅ         -جپڃ٫ٿقڂحش جپڃٗڃقپس ذحپكڃحٌس جپٌٍٓس –ٲً جپٳٷٍز جپٓحذٷس 

  ً ((ذ  ٌطروٍڅ ڂوڅ جپوظٙ جپٓوحذٵ  ٮٍوٍه ڂوڅ         جٔچ٧ڃس جپظحٲًز جٲٗحتهح ذڃح ٌهحپٱ  قٻحڀ فًج جپڃٍْوقڀ جپطٗو٫ٌٍ

جپظٛق٘ جپطً ضك٧ٍ ٪ٿى جپڃٍجٶد جٲٗحء جٍِْجٌ جپطً قٛوٽ ٪ٿٍهوح ٲوً ٪ڃٿود  چود ٔ ٌكوٵ پٿرظوٹ جڄ ٌكوطؽ         

 ٌطڃٓٹ ذحپٍٓ جپڃٍٛٲً ضؿحه جپڃٍجٶدذ يپٹ جّڄ جپڃٍجٶد يجضد ڂٿطوُڀ ذ٫وىڀ جٲٗوحء ضٿوٹ جِْوٍجٌ ذ  ٞوٱ ئپوى        

                                                      
 ع  ن  املاد   51

ر
لتت اة املراوت  اا  فتال علت  والاب  ؤمد عل  ا 1981لسنة  159م  وانوف الشرماس املصري روم  118: اض 

 اسرار الشرمة ا خاض ة لروااتي.
ووتتانوف التدتتار   1991لستتنة  215: د. رضتتا الستتشد عملتتد ا  تشتتدع ستترسة ا  ستتاااس املصتتراشة علتت  ضتتوالا القتترار اقتتانوف روتتم  51

لشاس الملنوكع مبتملة ع د. ستشدة القلشوت ع رسع القانونشة ل ت36ع ص 2112ا يديدع دار النهضة ال ررشةع القاار  ع مصرع 

ع د.  تتتت ل واتتتتاالا مدتتتتتدي ع دور الملنتتتتوك فتتتتي متاادتتتتة  ستتتتشن رمتتتتوالع دار 227عتتتترف وتتتتتعع القتتتتاار ع مصتتتترع اتتتتدوف  تتتتارس ع ص 

ع د. عملتتد التترلت  الستتشد ورمتتافع نوتتان الالتتت اة االستتر املصتترفيع 83ع ص 2111ا يام تتة ا يديتتد  للنشتترع الاستتبندرسةع مصتترع 

. وفي الفقي السوريع را ع : د.  115املصري والفريس بع دار النهضة ال ررشةع القاار ع مصرع ص  دراسة مقارنة ارف القانونشرف

اديتتتتت  مشالتتتتتة دو  د. متتتتت  مدتتتتتروي ع الستتتتترسة املصتتتتتراشة فتتتتتي التشتتتتتريع الستتتتتوريع ادتتتتتث منشتتتتتور فتتتتتي مدلتتتتتة  ام تتتتتة دمشتتتتتا لل لتتتتتوة 

التتتتدي  مبنتتتتاٍ ع الستتتترسة املصتتتتراشة فتتتتي القتتتتانوف ع د.  تتتتتال 16ع ص  2111ع ال تتتتدد رولع 27الاوتصتتتتادية والقانونشتتتتةع املدلتتتتد 

 . 17ع ص 2112ع ال دد الثاي ع 18السوريع ادث منشور في مدلة  ام ة دمشا لل لوة الاوتصادية والقانونشةع املدلد 
 . 2111لسنة  31: وانوف السرسة املصراشة ا يديد الصادر ااملرسوة التشريسي روم  52
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جپڃٛوٍٲً ضؿوحه جپڃٍجٶود ڂوڅ ٖوأچد جڄ ٌٳو٬ٍ جپظٛوق٘ جپطوً ضٻوٍِ          يپٹ  ڄ جپٷوقټ ذؿوقجَ جٔقطؿوحؼ ذحپٓوٍ     

پٿڃٍجٶد جپكٵ ٲً ج٨ٕ٢ٔ ڂڅ ڂٟڃقچهح  ڂڅ ٖحچد جڄ ٌٍٛد ٪ڃٽ ڂٍجٶود قٓوحذحش جپرظوٹ ٲوً جپٗوٿٽ جپطوحڀذ       

  فًج ٔ ٌؿقَ.

جّڂح ٪څ جِٖوهح٘ جپوًٌڅ ٔ ٌكوٵ پڃٍجٶود جپكٓوحذحش جڄ ٣ٌٿود        : أٗوخٙ ٤َُڀذ ڃنهڂ ر٘ټپ ٯَُ ڃزخَٗ :ٕ

  جپڃ٫ٿقڂحش ڂظهځ ڂرحٍٖزذ ذٽ ٔ ذى ڂڅ ڂهح٢رطهځ ذقج٣ْس ئوجٌز جپٍٗٺس ٲٍطڃػٽ  فڃهځ ٲً : ج٨ٕ٢ْ

ٌٻػووٍ ٲووً جپقجٶوو٩ جپ٫ڃٿوً  ڄ ضووٍضر١ ٪ووىز ٖووٍٺحش ڂوو٩   /أ( : ٗةَٻش طخر٬ةةش أو ٷخر٠ةةش أو ڃَحٷةةذ كٔةخرخطهخ :  ٕ)

٫ٕٶوس ذوٍڅ جپٗوٍٺحش    ذ٫ٟهځ جپر٫ٝ ذٍجذ٣س ضر٫ٍس جٶطٛحوٌس ڂو٩ جٔقطٳوح٤ ذحْٔوطٷٕپٍس جپٷحچقچٍوس  فوًج قوحټ جپ      

جپطحذ٫س  جپٍٗٺس جپٷحذٟوسذ  ٌػوقٌ جپطٓوحؤټ ٲوً فوًج جپٛوىو قوقټ ڂوح جيج ٺوحڄ ذاڂٻوحڄ ڂٍجٶود قٓوحذحش ئقوى               

جپٍٗٺحش جپطحذ٫س  ڄ ٣ٌٿ٩   ٣ٌٿد ڂ٫ٿقڂوحش ڂوڅ ٖوٍٺحش ضحذ٫وس  نوٍ     ڂوڅ ڂٍجٶود قٓوحذحضهح     ڄ ٣ٌٿو٩          

طحذ٫ووس ل ڂووح ڂووڅ ٖووٹ ٲووً  ڄ جْووطٷٕټ    ٣ٌٿوود ڂ٫ٿقڂووحش ڂٍجٶوود قٓووحذحش جپٗووٍٺس جپٷحذٟووس ڂووڅ جپٗووٍٺحش جپ   

جپٗهٍٛس جپڃ٫ظقٌس جپٷحچقچٍس پٻٽ ڂڅ جپٍٗٺحش جپطحذ٫س ٲٍڃح ذٍظهح ج  ذٍڅ  قىفح  ذٍڅ جپٍٗٺس جپٷحذٟس ٌڃظ٩ يپٹ 

ذٗٻٽ ڂرحٍٖذ  ذحپطحپً ٔ ذى ڂوڅ  ؾوقو چوٙ ٌٓوڃف ذوح٨ٕ٢ٔ  جپ٣ٿود ذٗوٻٽ ڂرحٖوٍ  ئٔ ٔ ڂظوح٘ ڂوڅ ٶٍوحڀ            

ئوجٌز جپٍٗٺس جپطً ٌطقپى ڂٍجؾ٫س قٓحذحضهح  ض٣ٿد فً يپٹ ڂڅ جپٍٗٺس ڂٍجٶد جپكٓحذحش ذأڄ ٣ٌٿد يپٹ ڂڅ 

جِنٍ  
ٖ٘
. 

چحوٌجن ڂح چؿى  ڄ ٍٖٺس ڂح ٔ ضىنٽ ٲوً ٪ٕٶوحش ڂو٩ جپڃٛوحٌٰ  جپرظوقٸ       /د( حٿزنٺ حٿڄظ٬خڃپ ڃ٪ حٿَ٘ٻش :ٕ)

جپڃٍنٛووس ڂووڅ جؾووٽ ضٓووقٌس  ضٓووهٍٽ ڂ٫حڂٕضهووح  چٗووح٢هحذ  پّڃووح ٺحچووص جپڃٛووحٌٰ  جپرظووقٸ ضكٻڃهووح ڂرووحوب       

ٌػوقٌ ضٓوحؤټ فوحڀ ٲوً فوًج جپٛوىو        ٪ٍجٰ  ٶقج٪ى  پ٫ّٽ  فڃهح جپطُجڀ جپرظقٸ ٲوً جپٓوٍ جپڃٛوٍٲً پ٫ڃٕتهوحذ      

قوقټ ڂووح ئيج ٺوحڄ ذاڂٻووحڄ ڂٍجٶود جپكٓووحذحش  ڄ ٣ٌٿود ڂووڅ  قوى جپرظووقٸ جپڃط٫وحڂٿٍڅ ڂوو٩ جپٗوٍٺس ڂؿڃق٪ووس ڂووڅ        

ٕن ذٍحچوحن   ذحپڃروحپ٭ جپڃقو٪وس پوى  جپرظوٹ      جپرٍحچحش  جٌٟٔحقحش جپهحٚس ذحپٍٗٺس جپهح٫ٞس پٍٶحذطدذ ٺأڄ ٣ٌٿد ڂوػ

ٔن پٕپطوُجڀ ذحپٓوٍ جپڃٛوٍٲًلل ٌوًفد               پكٓحخ جپٍٗٺسذ ٲهوٽ ٌكوٵ پٿرظوٹ جٔڂطظوح٨ ٪وڅ ضٷوىٌځ يپوٹ جپرٍوحڄ جڂطػوح

ؾحچد ڂڅ جپٳٷد جپڃٍٛي
٘ٗ
ئپوى جپٷوقټ ذوأڄ جپٛوٍٍٲً  ْڃٓوحٌ جِ ٌجٴ جپڃحپٍوس  ٮٍوٍفځ ڂوڅ جپڃهظٍوٍڅ جپوًٌڅ            

ٔن پكٓووحخ جپٗووٍٺس پووٍّ پهووځ جپكوو    ٵ ٲووً جپطڃٓووٹ ٲووً جپٓووٍ جپڃٛووٍٲً ٲووً ڂقجؾهووس ڂٍجٶوود     ٌڃحٌْووقڄ  ٪ڃووح

جپكٓحذحش جپهح٘ ذحپٍٗٺسذ  ّڂح جپرظٹ جپًي ٔ ٌٷقڀ ذأ٪ڃوحټ ٶحچقچٍوس پكٓوحخ جپٗوٍٺس ٲٍكوٵ پود جپطڃٓوٹ ذحپٓوٍ         

جپڃٍٛٲً ضؿحه ڂٍجٶد جپكٓحذحش
٘٘

.  ٔ ٌطٳٵ جپرحقع ڂ٩ جپٍ ي جپٓحذٵذ  ٌٍ  ذأچد ٲً ٞقء چٛق٘ ٶحچقڄ 

ٍ        19ٔٔٓوظس  پ 1٘ٔجپٍٗٺحش جپڃٛوٍي ٌٶوځ     جپظٛوق٘ جپٷحچقچٍوس جپهحٚوس ذحپٓوٌٍس جپڃٛوٍٲٍس ٲوً ڂٛو
٘ٙ
 

 چٛق٘ ٶحچقڄ جپٌٍٓس جپڃٍٛٲٍس جپٓقٌي ٔ ٌكٵ پڃٍجٶد جپكٓوحذحش  ڄ ٣ٌٿود ذٍحچوحش  جٌٟوحقحش  ٣ٌٿو٩      

ڂرحٖووٍز ڂووڅ جپرظووٹ جپڃط٫حڂووٽ ڂوو٩ جپٗووٍٺس جپهحٞوو٫س پٍٶحذووس ڂٍجٶوود جپكٓووحذحش  
٘7

ذ  ضرٌٍووٍ يپووٹ ٌطڃػووٽ ٲووً  ڄ  

                                                      
 فتتي  لتتوع لشتتث  تتاالا فتتي  2115لستتنة  2الشتترماس الامتتاراف  ا يديتتد روتتم :  دتتدر  وتتار  إ تت  اف وتتانوف  53

ر
 خاصتتا

ر
وتتد  ضتتت  نصتتا

مني عل  انتيدد   لتت ة الشترمة التا  تة ومتدوا لستاااتها اتقتديم امل لومتاس والتوضتشداس الاتب يول هتا  246  م  املاد  5الفقر  د

 مدوا لساااس الشرمة القااضة أل راض التدوشا    .
 .341ص   مدتد لتد م ع مراو  ا  ساااسع مر ع ساااعد. لتد م:  54

 . 341د. لتد م مدتد لتد م ع مراو  ا  ساااسع مر ع ساااع ص :  55

 . 2113لسنة  88وما يليها م  وانوف الملنو املرمزي وا ي او املصرفي والنقد روم  97: املواد  56
 عاشدتتا ل تتم الامتنتتاع عتت   قتتديم اّمتتا عتت  الا تتخاص التتزي  يلت متتوف االستترسة فتتي عتل:  57

ر
 تتم فتتي املتلبتتة املتدتتد  . متتالملنوك متتث 

 أللتتتاة الفقتتر  د
ر
متت  وتتانوف الشتترماس الاتتب اعفتت هم متت  وا تت   499  متت  املتتاد  4امل لومتتاس ا تت  مراوتت  ا  ستتاااس و لتتو إعتتتاال

  قديم امل لوماس  سب  الت ام م االسرسة امل نشةع لشث  االا نّص ا عل  الندو آلاف  : 
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جپٌٍٓس جپڃٍٛٲٍس  ق٧ٍ جپٻٗٱ ٪ظهح ئٔ ٲً قحٔش قٛوٌٍس ٔ ٌؿوقَ جپٷٍوحِ ٪ٿٍهوح      جپڃ٨ٍٗ ٶى چ٧ځ  ضرظى

   جپطق٩ْ ٲً ضٳٍٍٓفحذ  پٍّ ڂوڅ ذٍظهوح قوٵ ڂٍجٶود قٓوحذحش ٪ڃٍوٽ جپرظوٹ ٲوً ٺٗوٱ جپٓوٌٍس جپڃٛوٍٲٍس           
٘9
ذ 

ٲكٵ جپٻٗٱ فظح ٌٷطٍٛ ٪ٿى جپٗوٍٺس جپ٫ڃٍوٽ و ڄ جڄ ٌٗوڃٽ ڂٍجٶود قٓوحذحضهحذ  ٔ ٌڃٻوڅ جٔقطؿوحؼ ذظ٧ٌٍوس         

حپس جپطً ضرظحفح جپڃ٨ٍٗ جپڃٍٛي ٲً ٚوىو ضكىٌوى جپ٫ٕٶوس ذوٍڅ ڂٍجٶود جپكٓوحذحش  جپٗوٍٺس  جپطو٨ًٌ ذوأڄ          جپقٺ

ڂٍجٶد جپكٓحذحش ئچڃح فق  ٺٍٽ ٪څ جپٍٗٺسذ يپٹ جڄ جپقٺحپس جپَٕڂس پٿٻٗٱ ٪څ جپٌٍٓس جپڃٍٛٲٍس ٌط٫ٍڅ  ڄ 

٧ووٍځ جپڃٍٺووُ جپٷووحچقچً ضٻووقڄ نحٚووسذ ذٍظڃووح چؿووى جڄ چ٧ٌٍووس جپقٺحپووس جپطووً ضرظحفووح جپڃٗوو٨ٍ جپڃٛووٍي ضهووٙ ضظ   

پٿڃٍجٶد  ڂٓثقپٍطد ضؿحه جپٍٗٺس ٪څ  وجتد پڃهحڂدذ  ٔ ضٗڃٽ ذحپ٣ر٩ قٷد ٲً جپٻٗوٱ ٪وڅ جپٓوٌٍس جپڃٛوٍٲٍس     

 جپًي ٌكطحؼ ذى ٌه ئپى  ٺحپس نحٚس ذًپٹ 

 ٺًپٹ جِڂٍذ ٔ ٌڃٻڅ جپٷرقټ ذحپٍ ي جپًي ٌڃٍُ ذٍڅ ڂح ئيج ٺحڄ جپرظٹ ٌٷقڀ ذأ٪ڃحټ ٶحچقچٍس پكٓحخ جپٍٗٺس ڂڅ 

٪ىڂد ڂوڅ  ؾوٽ ڂوظف جپڃٍجٶود جپكوٵ ٲوً جپٻٗوٱ ٪وڅ جپٓوٌٍس جپڃٛوٍٲٍس ٲوً جپٳوٍٜ جِ ټ  قؿرود ٪ظود ٲوً                

پرظوٹ  جپٗوٍٺس جپ٫ڃٍوٽ جپهحٞو٫س     جپٳٍٜ جپڃ٫وحٺّذ يپوٹ جڄ ٢ر٫ٍوس جپ٫ٕٶوس جپٷحچقچٍوس  ضٻٍٍٳهوح جپٷوحچقچً ذوٍڅ ج        

پٍٶحذس ڂٍجٶد جپكٓحذحش ٔ ٖأڄ پهح ٲً ٚىو جپكىٌع ٪څ قٵ جپڃٍجٶود ٲوً جپٻٗوٱ ٪وڅ جپٓوٌٍس جپڃٛوٍٲٍسذ       

ٲكطى  پق ٺحڄ جپرظٹ ٌٷقڀ ذ٫ڃٽ پكٓحخ جپٍٗٺس پڅ ٌٯٍٍ يپٹ ڂڅ قٷٍٷس ڂٳحوفح  ڄ قحٔش جپٻٗٱ ٪څ جپٓوٌٍس  

ح  ٔ جپطق٩ْ ٲً ضٳٍٍٓفحذ   ڄ ٺٗوٳهح ڂوڅ ٶروٽ جپڃٍجٶود     جپڃٍٛٲٍس فً قحٔش قٌٍٛس ٔ ٌؿقَ جپٷٍحِ ٪ٿٍه

ٌكطحؼ جپى  ٺحپس نحٚس ذًپٹ.  ٮظً ٪څ جپرٍحڄذ  ڄ جٔقٻحڀ جپٓوحپٳس جپوًٺٍ ڂٷوٌٍز پڃٛوٿكس جپٗوٍٺس جپ٫ڃٍوٽذ       

 ذحپطحپً ٔ ٌقؾى ڂح ٌڃظ٩ جپٍٗٺس ڂڅ جٔضٳحٴ ڂ٩ جپڃٍٰٛ ٪ٿى جپٓوڃحـ پڃٍجٶود قٓوحذحضهح ذ٣ٿود جپڃ٫ٿقڂوحش      

زن ڂڅ جپڃٍٰٛ ڂرحٍٖ
٘1
. 

ٶى ضط٫حٶى جپٍٗٺس ڂ٩  قى جپڃكحڂٍڅ پطقپً ڂهحڀ جپىٲح٨ ٪ظهح ٲً جپٷٟحٌح جپطوً ضٻوقڄ   : ڃلخڃٍ حٿَ٘ٻش : /ؽ(ٕ)

٢ٍٲحن ٲٍهح ٺڃى٪ً ج  ڂى٪ى ٪ٿٍدذ  ٌػقٌ جپطٓحؤټ ٲً فوًج جپٛوىو قوقټ قوٵ ڂٍجٶود جپكٓوحذحش ٲوً ج٢ْو٨ٕ         

سل ڂوح  ٪ٿى جپڃٓطظىجش جپطً ٌكقَفح جپڃكحڂً  جپ٫حتىز پٿٍٗٺس ج  جڄ ٣ٌٿد ڂظود ڂ٫ٿقڂوحش قوقټ ٶٟوحٌح جپٗوٍٺ     

                                                                                                                                                
(( (4) Nothing in this section compels a person to disclose information in respect of which a claim to legal 

professional privilege (in Scotland, to confidentiality of communications) could be maintained in legal 

proceedings )) .  
علتت  انتتي دد  بتتوف  تشتتع لستتاااس  2113لستتنة  88متت  وتتانوف الملنتتو املرمتتزي وا ي تتاو املصتترفي والنقتتد روتتم  97:  تتن  املتتاد   58

وال يدتتوو الاملت ع عليهتتا او اعوتاالا اشانتتاس ال تت الا ووداة  تتم وامانتاتهم وختتزابنهم فتي الملنتتوك ومتزلو امل تتام س املت لقتة بهتتا سترسةع 

ر إال اتئ ف متتات  مت  صتال  ا  ستاب او الودت تة او رمانتة او ا خزسنتة او مت  التد ورثتتي او مت  عنها اورسا مملاوتر او  رتج مملاوت

الد املوص ه ل م اتن او   ك ازث رموال او م  الناب  القانوي  او الومشن املفوض في  لو او اناالار عل  لبم وضاة  او لبم 

لشتث  تاالا ايهتا انتي  2111لستنة  31وتانوف السترسة املصتراشة روتم ....   ع متا وامّدس  لتو ا  بتم املتاد  ا خامستة مت   مدبترف

: ا. فتي ا فتان ....:ا  تاالس التالشتة فتي رلتوالع مت  لتال بهتا اتلي الالتدتا  يدتوو  وال التشتريسي املرستوة التتاة اتزا  وملتا دد ال
ر
ثانشتا

 سااا مع ال تشن او ائ ف خو  مني...   

تتي فتتي املتلبتتة :  59
ّ
منشتت س  ا  تتة ل تتا ختتار  املتلبتتة   A Parent Company املتدتتد  ا ا متتاف للشتترمة رةو دتتدر الاوتتار  إ تت  ان

يدتتتا ملراوتتت  لستتتاااس الشتتترمة رة اف يولتتت  ا  صتتتول علتتت    Subsidiaries Incorporated Outside The UKاملتدتتتد  

ة ا تتت  مراوتتت  ا  ستتتاااس امل لومتتتاس والايضتتتالاس متتت  متتتديري وعتتتتال ومتتتونف  املنشتتتل  التا  تتتة ع وي اوتتت  ال تتتخ  التتتزي يقتتتد

 م لومتتتاس مضتتتللة او خادعتتتة او خاملقتتتة االستتتي  ملتتتد  ال  دتتتاوو الستتتنترف او االيرامتتتة او م اتتتتا امتتتا فتتتي اندلتتتتجا 
ر
 او متااشتتتا

ر
وتتتف شا

 او اليرامتتتة او م اتتتتا وفتتتي استتتبتلندا اتتت   تدتتتاوو ستتتتة اوتتت ر او اليرامتتتة او  12والتتتولز اتتت   تدتتتاوو ال قورتتتة الستتتي  ملتتتد  
ر
وتتت را

 ع را ع :  ام ات

Principles  of  External Auditing , Brenda Porter , Jon Simon , David Hatherly, 2118 , WILEY , p 179 
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ڂڅ ٖٹ جچد ٔ ٌكٵ پڃٍجٶد جپكٓحذحش  جڄ ٌهح٢د جپڃكحڂً ذٗٻٽ ڂرحٍٖ ذوٽ ٌطقؾود ٪ٿٍود جپطقؾود ئپوى ئوجٌز      

جپٍٗٺس قطى ضهح٢د ڂكحڂٍهح  ضكٛٽ ڂظد ٪ٿى جپڃ٫ٿقڂوحش جپطوً ٣ٌٿرهوح ڂٍجٶود جپكٓوحذحشذ  ٌٍؾو٩ جپٓورد        

 ّڂح ڂكحڂً جپٍٗٺس ٲٕ ٫ٌى ڂوڅ ٶرٍوٽ   ٲً يپٹ ئپى جٶطٛحٌ جٔپُجڀ جپٷحچقچً ذحپط٫ح ڄ ٪ٿى جپ٫حڂٿٍڅ ٲً جپٍٗٺسذ 

جپ٫ووحڂٿٍڅ ذووٽ فووق  ٺٍووٽ ٪ووڅ جپٗووٍٺس ٌٿطووُڀ ضؿحفووح ذحپكٳووح٤ ٪ٿووى  ْووٍجٌفح  ٪ووىڀ جٲٗووحتهح پٿٯٍووٍ ئٔ ٲووً قووى و  

 جپٷحچقڄذ  ڂح ڂڅ ٖٹ ٲً جڄ ڂٍجٶد جپكٓحذحش ٫ٌى ڂڅ ٶرٍٽ جپٯٍٍ ٲً جپ٫ٕٶس ذٍڅ جپڃكحڂً  جپٍٗٺس 

 .حٿڄزلغ حٿؼخنٍ

 طټٴپ حكظَحځ حٿلٶ ٳٍ ح٩ٗ٣ٖ و٣ڀذ حٿڄ٬ڀىڃخصحٿىٓخثپ حٿٸخنىنُش حٿظٍ  

ٍّْهح جپٷحچقڄ  ڂظكهح پڃٍجٶد جپكٓحذحش ٔ ض٫ى ٮحٌس ذكى يجضهح ذٽ فً  ٍْٿس  ڂح ڂڅ ٖٹ ٲً جڄ جپكٷقٴ جپطً ٺ

پطكٷٍٵ ٮحٌس ضطڃػٽ ٲً ضٷىٌځ ڂٍجٶد جپكٓحذحش پٍ ٌد جپٳظً  جپڃكحٌى قوقټ ڂوى  ٪ىجپوس جپٷوقجتځ جپڃحپٍوس پٿٗوٍٺس       

فح ٪څ جپڃٍٺُ جپڃحپً جپكٷٍٷً پهحذ  پڅ ضطٍٍٓ ڂهڃطد ڂڅ  ؾٽ جپقٚقټ ئپى ضٿٹ جپٯحٌوس ٲوً    ڂى  ٚىٴ ض٫رٍٍ

قحټ ٪ىڀ ضڃٻٍظد ڂڅ ڂڃحٌْس قٷقٴ جپطً ڂظكد ئٌحفح جپٷحچقڄ ذكٓرحچهح  ْحتٽ  جو جش ٶحچقچٍس ضق٩ٞ ذٍڅ ٌىٌود  

څ جپكڃحٌس ٪ٿى جپظكق ض٫ٍظد  ضٓح٪ىه ٪ٿى  وجء ڂهڃطدذ پًپٹ جقح٠ جپڃ٨ٍٗ جْط٫ڃحټ ڂٍجٶد جپكٓحذحش ذٍٓحؼ ڂ

ٍِّ جپڃٗوو٨ٍ ڂؿڃق٪ووس ڂووڅ    جپووًي ضكووقټ و ڄ  ٞوو٩ جپ٫ٍجٶٍووٽ ٲووً ٢ٌٍووٵ جْووط٫ڃحټ جپڃٍجٶوود پكٷقٶوودذ  ٶووى ٺوو

جپقْحتٽ جپطً ضٻٳٽ جقطٍجڀ قٵ جپڃٍجٶود ٲوً ج٢ٔو٨ٕ  ٢ٿود جپڃ٫ٿقڂوحشذ  ضطڃػوٽ  فوځ ضٿوٹ جپقْوحتٽ ٲوً قوٵ            

٩ ٲووً ٢ٌٍٷوود  جپڃ٣ٿوود جِ ټ( جپڃٍجٶوود ٲووً جٔ٪طووٍجٜ جڂووحڀ ڂؿٿووّ جْوجٌز ٪ٿووى جپ٫ٍجٶٍووٽ جپطووً ضقٞوو    
ٙٓ
ذ 

 جچ٫ٻحِ ضأغٍٍ جپ٫ٍجٶٍٽ ٪ٿى ضٷٌٍٍ ڂٍجٶد جپكٓحذحش   جپڃ٣ٿد جپػحچً(
ٙٔ

 ذ  ْظرٍڅ يپٹ ٪ٿى جپظكق جَضً :

                                                      
:  دتتدر  وتتار  إ تت  انتتي يو تتد وستتشلة اختترد وضتت  ا املشتترع اتترف يتتدي مراوتت  ا  ستتاااس ملوا  تتة ال راوشتتنع و تتثتتن فتتي لقتتي  61

ا مانل ازث الوسشلة م  راتشة اتتافع وّدر الملالث ضرور  عدة التورن ل ا فتي اول  او دعو  ا يت شة ال امة ل ي ق
ّ
ادع ومل

الملدتتتثع وضتتترور   حصتتتش  ادتتتث مستتتتقن ل تتتا لاتتته  لختتتز لق تتتا متتت  الدراستتتة والتدلشتتتنع لتتتزلو سشقتصتتتر الملالتتتث فتتتي اتتتزث 

 الدراسة عل   ناول وسشلترف اثنترف عل  الندو املشار إلشي اع ث
 عتت   لتتوع ي 61

ر
 163و تتد وستتشلة اختترد  تصتتف االوتتا ع ا يزاةتت ع لشتتث اف املشتترع فتتي وتتانوف الشتترماس املصتتري فتتي املتتاد  : اضتت 

 أللتتاة القتانوف  يرامتة ال 
ر
 ع   تبرف املرا  رف م  متارسة لق م في الامل ع عل  التداا ر واقتا

ر
عاو  عل  من م  اجيم عتدا

ع ورالتتتا ي يتبتت  ملراوتت  ا  ستتاااس استتتحداة اتتزث  نشتتي يتدتل تتا املحتتال11111 نشتتي وال  زستتد عتت   2111 قتتن عتت  
ر
ف  خصتتشا

الوستتتشلة للضتتتيط علتتت  متتت  يضتتتع ال راوشتتتن فتتتي ملرسقتتتي عتتت  ملرستتتا ااتتت ت امتتتر ا يرستتتتة ا تتت  ا ي تتتاس املحتصتتتة لتدرستتتو التتتدعود 

 ململتدا التحصت ع لت  يت ترض الملدتث إليهتا 
ر
ا مانل اتزث الوستشلة مت  اختصتاص القتانوف ا ينتاة ع ومراعتا 

ّ
. وللتزستد ال امةع ومل

لول ازث الوستشلة را تع : د. خالتد رمضتاف عملتد ال تال ستلوافع املستقولشة ا ينابشتة ملرا تع ا  ستاااس د املداست  القتانوي   ع 

 .179ع دار النهضة ال ررشةع القاار ع مصرع ص 2118دراسة مقارنةع الومل ة الثانشةع 
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 حٿڄ٤ڀذ حٖوٽ 

 ح٫ٖظَحٝ أڃخځ ڃـڀْ حٔىحٍس وحه٤خٍ حٿـهخص حٿَٷخرُش

ًٖ: ح٫ٖظَحٝ أڃخځ ڃـڀْ حٔىحٍس   أو

ٍّْهح جپٷحچقڄ  ڂظكهح پڃٍجٶد جپكٓحذحش ٔ ض٫ى ٮحٌس ذكى يجضهح ذٽ فً  ٍْٿس  ڂح ڂڅ ٖٹ ٲً جڄ جپكٷقٴ جپطً ٺ

پطكٷٍٵ ٮحٌس ضطڃػٽ ٲً ضٷىٌځ ڂٍجٶد جپكٓحذحش پٍ ٌد جپٳظً  جپڃكحٌى قوقټ ڂوى  ٪ىجپوس جپٷوقجتځ جپڃحپٍوس پٿٗوٍٺس       

س ٲوً   ڂى  ٚىٴ ض٫رٍٍفح ٪څ جپڃٍٺُ جپڃحپً جپكٷٍٷً پهحذ  پڅ ضطٍٍٓ ڂهڃطد ڂڅ  ؾٽ جپقٚقټ ئپى ضٿٹ جپٯحٌو 

قحټ ٪ىڀ ضڃٻٍظد ڂڅ ڂڃحٌْس قٷقٴ جپطً ڂظكد ئٌحفح جپٷحچقڄ ذكٓرحچهح  ْحتٽ  جو جش ٶحچقچٍس ضق٩ٞ ذٍڅ ٌىٌود  

ض٫ٍظد  ضٓح٪ىه ٪ٿى  وجء ڂهڃطدذ پًپٹ جقح٠ جپڃ٨ٍٗ جْط٫ڃحټ ڂٍجٶد جپكٓحذحش ذٍٓحؼ ڂڅ جپكڃحٌس ٪ٿى جپظكق 

( ڂوڅ جپڃوحوز    ٕدذ قٍوع چٛوص جپٳٷوٍز      جپًي ضكقټ و ڄ  ٩ٞ جپ٫ٍجٶٍٽ ٲً ٢ٌٍوٵ جْوط٫ڃحټ جپڃٍجٶود پكٷقٶو    

٪ٿووى  ّچوود     ٪ٿووى جپڃٍجٶوود ٲووً قووحټ ٪ووىڀ ضڃٻٍظوود ڂووڅ     19ٔٔپٓووظس  1٘ٔڂووڅ ٶووحچقڄ جپٗووٍٺحش ٌٶووځ   ٘ٓٔ

جْووط٫ڃحټ جپكٷووقٴ جپڃظٛووق٘ ٪ٿٍهووح جغرووحش يپووٹ ٺطحذووسن ٲووً ضٷٌٍووٍ ٌٷووّىڀ ئپووى ڂؿٿووّ جْوجٌزذ  ٫ٌووٍٜ ٪ٿووى      

( ڂوڅ جپڃوحوز    ٖطد (( ذ ٺڃح  ٌظٙ جپرظوى     ( ڂوڅ جپٳٷوٍز      جپؿڃ٫ٍس جپ٫حڂس ئڄ پځ ٌٷځ ڂؿٿّ جْوجٌز ذطٍٍٍٓ ڂهڃ

ڂڅ ٶحچقڄ جپٍٗٺحش ٪ٿى جّچد     ٌطٿق جپڃٍجٶد ضٷٌٍوٍه ٪ٿوى جپؿڃ٫ٍوس جپ٫حڂوسذ  ٌؿود  ڄ ٌٻوقڄ جپطٷٌٍوٍ         ٙٓٔ

ٕن ٪څ جپرٍحچوحش جَضٍوس :     ( ڂوح جيج ٺوحڄ     ٕن ٪ٿى جپرٍحچحش جپطً چٙ ٪ٿٍهح جپٷحچقڄ  جپٕتكس جپطظٳًٌٍسذ ٲٟ  ڂٗطڃ

جپڃٍجٶد ٶوى قٛوٽ ٪ٿوى جپڃ٫ٿقڂوحش  جٌٟٔوحقحش جپطوً ٌوٍ  ٞوٍ ٌضهح ِوجء ڂأڂقٌٌطود ٪ٿوى  ؾود ڂوٍٜ             

...((ذ   ٌطرٍڅ ڂڅ جپظٛق٘ جپٓوحذٷسذ  ّڄ جپؿوُجء جپڃطٍضود ٪ٿوى ٪وىڀ ضڃٻوٍڅ ڂٍجٶود جپكٓوحذحش ڂوڅ جْوط٫ڃحټ           

 قٷقٶد ٌطڃػٽ ٲً جڂٌٍڅ :

قٍوع ٌكوٵ پٿڃٍجٶود ذوٽ ٌطقؾود ٪ٿٍود ٲوً قوحټ ٪وىڀ ضڃٻٍظود ڂوڅ جْوط٫ڃحټ              كٶ حٿڄَحٷذ ٳٍ ح٫ٖظَحٝ::  ٔ

ڂڅ ٶحچقڄ جپٗوٍٺحش  ڄ ٫ٌطوٍٜ ٪ٿوى يپوٹ     ٘ٓٔقٷقٶد جپطً جٖحٌش جپٍهح جپڃحوز 
ٕٙ
ٺوأڄ ٌٟو٩ جپڃوق٦ٳٍڅ ٲوً      

٢ٌٍٷد جپ٫ٍجٶٍٽ    جٔڂطظح٨ ٪څ ضٷىٌځ جپىٲحضٍ ذىج٪ً ٌٍْطهح ج  ٪ىڀ ؾوى جفح ج  جٔڂطظوح٨ ٪وڅ  ٞو٩ ڂكحٞوٍ      

جْوجٌز ذٍڅ ٌىي جپڃٍجٶد پ٨ٕ٢ٕ ٪ٿٍهحذ  ٌطقؾد جغرحش يپٹ جٔڂطظح٨ ٺطحذسن ٪څ ٢ٌٍوٵ ضٷوىٌځ   ؾٿٓحش ڂؿٿّ 

ضٷٌٍوٍ ڂٻطوقخ ئپوى ڂؿٿوّ جْوجٌز ٌػروص ٲٍود ڂٍجٶود جپكٓوحذحش جڂطظوح٨ جپڃوق٦ٳٍڅ ٪وڅ ضٍٓوٍٍ ڂهڃطود  ٢ر٫ٍووس              

ڃوس ٲوً ٞوٍ ٌز    جپڃٓطظىجش  جٔ ٌجٴ ڂكوٽ جٔڂطظوح٨   ْورحخ جٔڂطظوح٨ جپڃطو٨ًٌ ذهوح ئڄ  ؾوىشذ  ضٻڃوڅ جپكٻ        

جٔ٪طٍجٜ جڂحڀ ڂؿٿّ جْوجٌز ٲً  ٩ٞ ڂؿٿّ جْوجٌز ڂق٩ٞ جپطٷٍٍٛ ٲً قحټ ٪ىڀ ضٍٍٍٓه پڃهڃوس ڂٍجٶود   

جپكٓووحذحش  ٪ووىڀ ٶٍحڂوود ذاَجپووس جپ٫ٍجٶٍووٽ ذ   ٌٟووحن قطووى ٌووطڃٻڅ جپڃؿٿووّ ڂووڅ ضأوٌوود جپڃووق٦ٳٍڅ جپڃٷٛووٌٍڅ          

٢ٌٍٵ ئَجپس جپ٫ٍجٶٍٽ ٲً ٢ٌٍٷود   ڂ٫حٶرطهځ .  ٌطقؾد ٪ٿى ڂؿٿّ جْوجٌز ضٍٍٍٓ ڂهڃس ڂٍجٶد جپكٓحذحش ٪څ 

 ضظرٍد جپڃق٦ٳٍڅ ئپى ٍٞ ٌز جپط٫ح ڄ ڂ٩ ڂٍجٶد جپكٓوحذحش  جْٔوطؿحذس ئپوى ٢ٿرحضود    
ٖٙ
ذ ٲوايج پوځ ٌٷوځ جپڃؿٿوّ      

 ذطٍٍٍٓ ڂهڃس ڂٍجٶد جپكٓحذحش ٲٕ ٌٿقڂڅ ئٔ چٳٓد.

                                                      
املقرر  فتي وتانوف الشترماس املصتري التشتريع الامتاراف ع لشتث  : م  التشري اس ال ررشة ا  ديثة الاب نّصل عل   اس الوسشلة 62

تتي دد  2115لستتنة  2متت  وتتانوف الشتترماس الا دتتادي الامتتاراف  ا يديتتد روتتم  246  متت  املتتاد  4 تتن  الفقتتر  د
ّ
: ا ا لتتم يتتتم 4علتت  ان

 ع  دار  .....    قديم فس ش س ا   مدوا ا  ساااس لتنفشز م اميع الت اة ائثملاس  لو في  قرسر يقدمي ا   مدل
: وم  ارف الولملاس رخرد الاب يت رف عل  مدلع  دار  الاستدااة اليها ملل  مراو  ا  ستاااس فتي دعتو  ا يت شتة ال امتة  63

 لولتتتت همع لتتتتّا 
ر
ل ي قتتتتادع اتتتتئ ا لتتتتم تستتتتتد  املدلتتتتع لولتتتت  املراوتتتت  او لاتتتته لولتتتت  املستتتتااترف ضتتتتت  النستتتتملة املقتتتترر  وانونتتتتا

  ا ي ة  دارسة املحتصة و ي ال شقة ال امة ل ستثتار واملناملا ا  ر  لتو شي الدعو ع وفي  لو وضتل للتسااترف الليوالا ا 

مدبتتتة التتنقك املصتترسة اتتلف  يتتوالا املستتااترف ا تت  ا ي تتة  دارستتة املحتصتتة اواالا  قتتاعع مدلتتع  دار  عتت  التتدعو  وموااقتتة 
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٫ڃحټ قٷقٶود  ٌطٍضد ٪ٿى ٪ىڀ ضڃٻٍڅ ڂٍجٶد جپكٓحذحش ڂڅ جْط : حْػَ حٿٔڀزٍ ٿ٬يځ حٖٓظـخرش ٿ٫ٗظَحٝ : ٕ

 ٪ىڀ جْطؿحذس ڂؿٿّ جْوجٌز ٔ٪طٍجٞود جپڃٷوىڀ ٲوً جپطٷٌٍوٍ جپڃٻطوقخذ جڂٻحچٍوس جغوحٌز جٔڂطظوح٨ جپڃوًٺقٌ جڂوحڀ           

جپؿڃ٫ٍس جپ٫حڂس ذكٓرحچهح ٚحقرس جپٍٓحوز ٲً جپٍٗٺس .  پځ ٌظٙ ٶحچقڄ جپٍٗٺحش جپڃٛوٍي ٪ٿوى قوٵ ڂٍجٶود     

پٿٍٶحذس جپڃحپٍس    جپرظٹ جپڃٍٺُ ي    جپهٍثس جپ٫حڂس  جپكٓحذحش ٲً جن٣حٌ جپؿهس جپٍٶحذٍس ڂڃػٿس ٲً جپهٍثس جپ٫حڂس

پْٕطػڃحٌ  جپڃظح٢ٵ جپكٍز قٓد جِققجټ ذ٫ىڀ جْٔطؿحذس ٪ٿى نٰٕ جپطٗو٩ٌٍ جٔڂوحٌجضً جپوًي   ؾود ٪ٿوى      

ڂىٶٵ جپكٓحذحش جن٣حٌ  فٍثس جِ ٌجٴ جپڃحپٍس  جپٓٿ٩
ٙٗ

.  قرًج پق چٙ ٪ٿى يپوٹ ٺقچهوح  ْوٍٿس ڂهڃوس پقٞو٩      

٩ جپ٫ٿځ ذ ئي ٶى ضهٳً ضٿٹ جپ٫ٍجٶٍٽ ڂهحپٳحش ؾٍٓڃس ٌط٫ٍڅ ٪ٿى جپؿهحش جپٍٶحذٍس جٔقطٍجَ جپؿهس جپٍٶحذٍس ڂقٞ

ذٛىوفح.  ٌطٍضد ٪ٿى ٪ىڀ جپطُجڀ ڂٍجٶد جپكٓحذحش ذطٷىٌځ ضٷٌٍٍ جپوى ڂؿٿوّ جْوجٌز ٌػروص ٲٍود جٔڂطظوح٨ ٶٍوحڀ       

پٗوٍٺحش جپڃٛوٍي  جپطوً    ڂوڅ ٶوحچقڄ ج   ٖٙٔ( ڂوڅ جپڃوحوز   ٘جپڃٓثقپٍس جپؿُجتٍس پڃٍجٶد جپكٓوحذحش  ٲٷوحن پٿرظوى     

ض٫حٶد ٪ٿى ٺٽ ڂڅ ٌهوحپٱ  ي چوٙ ڂوڅ جپظٛوق٘ جَڂوٍز ٲوً ٶوحچقڄ جپٗوٍٺحشذ ٲڃؿوٍو ٪وىڀ ضٷوىٌځ ڂٍجٶود             

جپكٓحذحش پطٷٌٍٍ جٔ٪طٍجٜ ٌٗٻٽ جپؿٌٍڃس جپڃًٺقٌز
ٙ٘

ؾظٍود   ٕٓٓٓذ  ضطڃػٽ جپ٫ٷقذس ٲً ٮٍجڂس ٔ ضٷوٽ ٪وڅ   

ّٕ ٓٓٓٓٔ ٔ ضٌُى ٪څ  ٴ پٿؿظس جپڃٍجؾ٫س ٲوً قوٽ جپهٕٲوحش ذوٍڅ     ؾظٍد.  چٍٍٗ ٲً فًج جپٛىو ئپى جپى ٌ جپه

ڂٍجٶد جپكٓحذحش  ئوجٌز جپٍٗٺس
ٙٙ

ّٟٽ  جن٣حٌ پؿظس جپڃٍجؾ٫س ذحڂطظح٨ ڂؿٿوّ    -ٲً چ٧ٍ جپرحقع  –ذ قٍع ٌٳ

 جْوجٌز    جپڃق٦ٳٍڅ ٪څ ضٍٍٍٓ ڂهڃس جپڃٍجٶد قطى ضٻقڄ ٪ٿى ٪ٿځ  وٌجٌس ذكٷٍٷس جپهٰٕ ذٍظهځذ 

                                                                                                                                                
 ال ير ت  ازا تي مرامتز وانونشتة ا ي ة  دارسة عل  الدعو  ليع م  وتاني اف يد تن عتتن ا ي

ر
 ماديتا

ر
 اتن ت تد عتت 

ر
 ادارستا

ر
 تة وترارا

وال يقصتتتد اتتتي  دقشتتتا مصتتتل ة عامتتتة ع اتتتن وصتتتد اتتتي م ا يتتتة لالتتتتة م شنتتتة ومتتت  ثتتتم  حتتتر  املناوعتتتة النا تتتتة عنتتتي عتتت  نوتتتتان 

ارستتتةع الو تتت  روتتتم القتتراراس  دارستتتة الاتتتب يحتتت  مدلتتتع الدولتتتة ان راتتاع را تتتع لبتتتم مدبتتتة التتتنقك املصتتترسةع التتدابر  التد

ع منشور ا  بم علت  مووتع مدبتتة التنقك املصترسة علت  ارااتط التتا ي :  تتل  2113مايو  9وضابشةع  لسة  81لسنة  11528

 pm 6.31ع  27/5/2116الزستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار  اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  

//www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspxhttp: 

: لبتتم ملدبتتتة التتتنقك املصتترسةع التتدابر  التدارستتتة وا ا لتتم  لتتت ة ا ي تتة الادارستتتة اتو شتتي التتدعو  الزم تتتا القضتتاالا اتتزلوع را تتتع

املستتتددث متت  اململتتادا الاتتب وررتهتتا التتدوابر ع منشتتور فتتي  11/7/2112ن ع  لستتة  81لستتنة  1618والاوتصتتاديةع الو تت  روتتم 

ع املبتت  الفاتب للتدبتتة التتنقكع 2112ليايتة آختر ستتبتتبج  2111التدارستة والاوتصتادية والضترسبشة فتي الفتتتج  مت  اول امتتورر 

51ع ص 33اعداد القاض ب الدمتور وابن متدو  راض بع واوراة القاض ب عملد ا يواد موس ه ع اململدا 
تتي دد  2115لستتنة  2متت  وتتانوف الشتترماس الا دتتادي الامتتاراف  ا يديتتد روتتم  246متت  املتتاد    4:  تتن  الفقتتر  د 64

ّ
: ا ا لتتم 4علتت  ان

وا ا وّصتتتر يتتتتم  قتتتديم فستتت ش س ا تتت  متتتدوا ا  ستتتاااس لتنفشتتتز م امتتتيع التتتت اة ائثملتتتاس  لتتتو فتتتي  قرستتتر يقدمتتتي ا تتت  مدلتتتع  دار ع 

     لشي ارسال يسخة م  التقرسر ا   ال شقة مدلع  دار  في فس شن م تة مراو  ا  ساااسع ف ّرف ع
: د. مدتتتتتتود مملتتتتتي  ع املستتتتتقولشة ا ينابشتتتتتة ملراوتتتتت  ا  ستتتتتاااس فتتتتتي وتتتتترماس املستتتتتااتةع دراستتتتتاس مقارنتتتتتة  للقتتتتتانونرف املصتتتتتري  65

 .144والفريس بع دار النهضة ال ررشةع القاار  ع مصرع ادوف  ارس ع ص 
التنفشزيتتة   ومتتتة الشتترماس الصتتادر  عتت  ال شقتتة ال امتتة لستتون املتتال ستتنة    متت  القواعتتد 9/ ب /  1-2-4-2: يتتن  الملنتتد د  66

ي  حت   ينة املرا  ة في دد ... ال تن عل  لن ا خ ااس في و  اس الن ر ارف إدار  الشرمة ومراوت  ا  ستاااس  2117
ّ
عل  ان

 في منع  فاوم آثار ونتابج ا خ ا
ر
 مملرجا

ر
 اس ارف إدار  الشرمة ومراو  ا  ساااس .   ع ورالتا ي  ل    ينة املرا  ة دورا

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx
http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx
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  7ٙػخنًُخ حه٤خٍ حٿـهخص حٿَٷخرُش

ّٛص جپڃحوز   ّڂح ٲً ئيج ج٢ٿو٩ ڂوىٶٵ    ٪ٿوى  ّچود      ٕٔٔٓپٓوظس   1ٕڂڅ ٶحچقڄ جپٍٗٺحش ٌٶځ  1ْٔٔقٌٌسذ ٲٷى چ

جپكٓحذحش ٪ٿى  ي ڂهحپٳس جٌضٻرطهح جپٗوٍٺس پهوًج جپڃٍْوقڀ جپطٗو٫ًٌٍ    پظ٧حڂهوح جِْحْوً    ٪ٿوى  ي جڂوقٌ         

يپوٹ ن٣ٍوحن ئپوى ٺوٽ ڂوڅ ٌتوٍّ       ڂحپٍس يجش ضأغٍٍ ْٿرً ٪ٿى   ٞح٨ جپٍٗٺس جپڃحپٍس    جْوجٌٌسذ ٲ٫ٿٍود  ڄ ٌرٿو٭   

ڂؿٿّ جْوجٌز  جپقَجٌز  فٍثس جِ ٌجٴ جيج ٺحچص جپٍٗٺس ڂٓحفڃس ڂٯٳٿوس ٪حڂوس جيج پوځ ٌوطځ ئَجپوس جپڃهحپٳوس (( .       

 ٌطرٍڅ ڂڅ جپظٙ جپٓحذٵذ  ّچد ٌطقؾود ٪ٿوى ڂٍجٶود جپكٓوحذحش جٔن٣وحٌ جپٳوقٌي ذقٶوق٨ جپڃهحپٳوس جپوى ؾهوحش           

ئوجٌز جپٗووٍٺس   َجٌز جٔٶطٛووحو  جپطؿووحٌز جپهحٌؾٍووس  فٍثووس  ڂ٫ٍظووسذ  ضطڃػووٽ ضٿووٹ جپؿهووحش ٲووً ٌتووٍّ ڂؿٿووّ  

جِ ٌجٴ  جِْقجٴ جپڃحپٍس جپٓقٌٌس  فًج ذحپظٓرس جپى ٍٖٺحش جپڃٓحفڃس جپڃٯٳٿس جپ٫حڂسذ جّڂح جپڃٯٳٿس جپهحٚس     

يجش جپڃٓثقپٍس جپڃكى وز ٲٍٻطٳى ذحْن٣حٌ جپى ٌتٍّ ڂؿٿّ جْوجٌز    َجٌز جپطؿحٌز  جٔٶطٛوحو جپهحٌؾٍوس .   

جّڂووح ٪ووڅ ٖووٻٽ جٔن٣ووحٌ ذ ٲٍٗووط٠ٍ  ڄ ٌٻووقڄ جٔن٣ووحٌ ن٣ٍووحنذ  ذحپطووحپً جٔن٣ووحٌ جپٗووٳهً ٔ ٫ٌٳووً ڂٍجٶوود        

جپكٓحذحش ڂڅ جپڃٓثقپٍس.  ڂح ٪څ ڂٟڃقڄ جٔن٣حٌذ ٲٍطڃػوٽ ٲوً قوحټ جٌضٻوحخ جپٗوٍٺس ڂهحپٳوس ِقٻوحڀ ٶوحچقڄ         

ڃحٌْووس ڂٍجٶوود جپٗووٍٺحش    جپظ٧ووحڀ جِْحْووً پٿٗووٍٺسذ  ڂووڅ ذٍظهووح ذحپٟووٍ ٌز  ٞوو٩ ٪ٍجٶٍووٽ ٲووً ٢ٌٍووٵ ڂ    

ٍّش ٲوً يپوٹ          جپكٓحذحش پ٫ڃٿدذ ئي ٌطقؾد ٪ٿى جپٍٗٺس ضٷىٌځ ٺحٲوس   ؾود جپ٫وقڄ  جپڃٓوح٪ىز پٿڃٍجٶود  جيج ٶٛو

ٺحچص ڂٓثقپس ٶحچقچحنذ  ٔ ٌٗط٠ٍ ٲً ضٿٹ جپڃهحپٳس  جپڃطڃػٿس ٲً  ٞو٩ ٪ٍجٶٍوٽ ٲوً ٢ٌٍوٵ جپڃٍجٶود  ڄ ضٻوقڄ       

هح جپڃوحپًذ يپوٹ  ڄ ٪روحٌز "  ي ڂهحپٳوس "     ڂڅ ٖأچهح جپطأغٍٍ ذٗٻٽ ؾقفٍي ٪ٿى چطوحتؽ  ٪ڃوحټ جپٗوٍٺس   ٞو٫    

ؾحءش ڂ٣ٿٷسذ  ذحپطحپً قطى  پق ٺحچوص جپڃهحپٳوس ذٓو٣ٍس  ٮٍوٍ ؾقفٌٍوس ٌط٫وٍڅ ٪ٿوى جپڃٍجٶود جذو٬ٕ جڂٍفوحذ           

 ٌٗووط٠ٍ  نٍووٍجن  ڄ ضٻووقڄ جپڃهحپٳووس جپطووً جٌضٻرطهووح جپٗووٍٺس ٶووى ضووځ جَجپطهووح  ضووىجٌٺهحذ  فووًج ٌٳطووٍٜ ذڃٍجٶوود     

٬ٕ جوجٌز جپٍٗٺس ذحپڃهحپٳس قطى ضطوىجٌٺهحذ ٲوحيج پوځ ضطوىجٌٺهح ٌٷوقڀ ذطقؾٍود       جپكٓحذحش جڄ ٌٷقڀ ذحوب يي ذىء ذاذ

ڂوڅ ٶوحچقڄ جپٗوٍٺحشذ  ٪ٿٍود ٔ ٌكوٵ پٿڃٍجٶود ضقؾٍود         1ٔٔجٔن٣حٌ جپه٣ً جپى جپؿهحش جپطً قىوضهځ جپڃحوز 

ٍوس  جٔن٣حٌ جپه٣ً ٶرٽ ج٪٣حء جٔوجٌز ٲٍٚس پطىجٌٸ جپڃهحپٳسذ ئْي جڄ جپڃهحپٳس ٶوى ضٻوقڄ جٌضٻروص ٪وڅ قٓوڅ چ     

  و ڄ ٶٛى .

 حٿڄ٤ڀذ حٿؼخٿغ 

 طٸَََ ڃَحٷذ حٿلٔخرخص

ٌٷٛى ذحپطٷٌٍٍ جپٓظقي ضٿٹ جپقغٍٷس جپڃٻطقذس جپطً ٌٷىڂهح  ٌطٿقفح ڂٍجٶد جپكٓحذحش ٪ٿى  ْڃح٨ جپؿڃ٫ٍس جپ٫حڂس 

پٿڃٓحفڃٍڅ ڂ٫رٍجن ڂڅ نٕپهح ٪څ ٌ ٌد جپڃكحٌى ٲً ڂى  ٪ىجپس جپڃٍٺُ جپڃحپً پٿٍٗٺس  جپًي ٌطڃػوٽ ٲوً جپٷوقجتځ    

جپڃحپٍس جپطً  ٪ىضهح جپٍٗٺسذ  ٪ٿى يپٹ ٫ٌى ذڃػحذس جپڃكٛٿس جپظهحتٍس پٿ٫ظحٌوس جپطوً ذوًپهح ڂٍجٶود جپكٓوحذحش ٲوً       

ٲكووٙ وٲووحضٍ جپٗووٍٺس  ڂٍجؾ٫ووس قٓووحذحضهح  ضكٷٍووٵ ڂقؾقوجضهووح  جپطُجڂحضهووح  
ٙ9
 ضٻڃووڅ  فڃٍووس جپطٷٌٍووٍ ذٗووٻٽ   .

طڃوحو ٪ٿٍود  ٪ٿوى جپڃ٫ٿقڂوحش جپطوً      نح٘ ذحپظٓرس جپى ؾڃهقٌ جپڃٓطػڃٌٍڅ ٲً  چد ٌوإغٍ ٲوً ڂوى  جڂٻحچٍوس جٔ٪    

                                                      
: متتت  التشتتتري اس ال ررشتتتة ا  ديثتتتة الاتتتب الزمتتتل مراوتتت  ا  ستتتاااس ااخوتتتار ا ي تتتة الروااشتتتة فتتتي لتتتال وضتتتع عراوشتتتن فتتتي ملرستتتا  67

لستنة  2مت  وتانوف الشترماس الا دتادي الامتاراف  ا يديتد روتم  246  مت  املتاد  4املراو  التشريع الاماراف ع لشث  تن  الفقتر  د

تتي دد  2115
ّ
فستت ش س ا تت  متتدوا ا  ستتاااس لتنفشتتز م امتتيع التتت اة ائثملتتاس  لتتو فتتي  قرستتر يقدمتتي ا تت   : ا ا لتتم يتتتم  قتتديم4علتت  ان

 –وا ا وّصر مدلع  دار  في فس شن م تة مراو  ا  ساااسع ف تّرف علشتي ارستال يستخة مت  التقرستر ا ت  ال شقتة مدلع  دار ع 

     -اي اشقة روران املالشة الامارا شة 

 
 ا  ستتتاااس ع دراستتتة وانونشتتتة مقارنتتتة لتتتدور مراوتتت  ا  ستتتاااس فتتتي وتتترمة املستتتااتة ع مر تتتع ستتتاااع د. علتتتي واستتتم ع مراوتتت  : 68

189 . 
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ضٍْٿهح جپٷقجتځ جپڃحپٍس پهځ 
ٙ1

ذ ٲطٷٌٍٍ جپٍٗٺس ٔ ٌٷوىڀ جپوى جپٗوٍٺس ذهوىٰ جٌٞوحتهح ذوٽ ٌٷوىڀ پطكٷٍوٵ  ٮوٍجٜ          

ڂ٫ٍظس  فڃهح جٞٳحء جپػٷس ٪ٿى جپڃ٫ٿقڂحش جپڃحپٍس جپڃًٺقٌز ٲً جپٷقجتځ جپڃحپٍس
7ٓ
. 

ًٖ : أٗټخٽ طٸَََ ڃَحٷذ حٿلٔخرخص   أو

ظقي پڃٍجٶوود جپكٓووحذحشذ ٖووٻٿٍڅ ٌتٍٓووٍڅذ ٌطڃػووٽ جِ ټ ٲووً جپٗووٻٽ جٌٔؿووحذً  جپػووحچً ٲووً    ٌطهووً جپطٷٌٍووٍ جپٓوو

جپٗٻٽ جپٓٿرً
7ٔ
. 

 ٌطڃػٽ جپطٷٌٍٍ جٌٔؿحذً پڃٍجٶد جپكٓحذحش ٲً ٚقٌضٍڅ:  : حٿظٸَََ حَٖـخرٍ :ٔ

  ٌٛوىٌ جپطٷٌٍوٍ جپظ٧ٍوٱ ٪ظوىڂح ٌٻوقڄ ٌ ي       :  Unqualified Opinion/أ( : طٸََةَ حَـةخرٍ ن٨ُةٲ    ٔ)

ڂٍجٶد جپكٓحذحش جٌؿحذً  ضقٚٽ ٲً ٪ڃٿد جپى چطحتؽ ڂٍٍٞس ذ  ٌٻوقڄ يپوٹ ٪ظوىڂح ٌوٍ  ذوأڄ جپٷوقجتځ جپڃحپٍوس        

جپطوً  ٪وىضهح جپٗوٍٺس ض٫روٍ  ذٛوىٴ ٪وڅ جپڃٍٺوُ جپڃوحپً پٿٗوٍٺس  ٪وڅ ٪وىجپطهحذ  جچود ٔ ٌقؾوى غڃوس ڂهحپٳووحش               

ڀ جِْحًْ پٿٍٗٺسذ  ي ٪ظىڂح ض٣٫ً جپٷقجتځ جپڃحپٍس ٚقٌز ٪حوپوس  قٷٍٷٍوس  ٶحچقچٍس ِقٻحڀ جپٷقجچٍڅ    پٿظ٧ح
7ٕ
 .

  ٌأضً فًج جپطٷٌٍٍ نحپٍحن ڂڅ جپطكٳ٧حش. 

  ٌٛووىٌ ٪ظووىڂح ٔ ض٣٫ووً ٪ظحٚووٍ   : Qualified Opinion/د( :  طٸََةةَ حَـةةخرٍ ڃٸظةةَڅ رظلٴ٨ةةخص  ٔ)

ٌٗوقخ  قوى ٪ظحٚوٍفح جپٯڃوقٜ     جپڃٍُجچٍس ذأٺڃٿهح ٚقٌز  جٞكس  ٪حوپوس ٪وڅ جپڃٍٺوُ جپڃوحپً پٿٗوٍٺسذ ٲٷوى       

ٺحپڃرحپٯس ٲً ضٷىٌٍ جْٔوطهٕٺحش    ٪وىڀ جچط٧وحڀ وٲوحضٍ جپٗوٍٺس ج   ؾوقو جنطٕٲوحش ٺرٍوٍز ذوٍڅ جپرٍحچوحش جپطوً            

 ٌوش ذطٷٌٍووٍ ڂؿٿووّ جْوجٌز  ڂووح فووق غحذووص ٲووً وٲووحضٍ جپٗووٍٺس     ؾووقو ڂهحپٳووحش ِقٻووحڀ جپٷووحچقڄ ج  چ٧ووحڀ   

جپٍٗٺس
7ٖ

ٿرحش ڂ٫حٌٍٍ جپڃكحْرس جپڃٌٍٛس   ٪ظىڂح ضهحپٱ جپٷقجتځ جپڃحپٍس ڂط٣
7ٗ

.  ٲوً ؾڃٍو٩ جِقوقجټ جپٓوحذٷس     

                                                      
: د. عملتتد الواتتاب نصتتر علتتيع ختتدماس مراوتت  ا  ستتاااس لستتون املتتالع املتولملتتاس امل نشتتة ومشتتامن املتارستتة ال تلشتتة فتتي ضتتوالا  69

 . 164الدار ا يام شةع الاسبندرسةع مصرع ادوف  ارس ع ص م ايرج املرا  ة املصرسة والدولشة ورمرسبشةع ا يزالا رولع 
ع 2115: د. التتتد للتتت   ت تتةع املتتدخن ا تت  التتتدوشا ا  تتديثع دار صتتفاالا للنشتتر والتوويتتعع عتتتافع رردفع الومل تتة الثانشتتةع  71

 .64ص 
تي دد... وعلشتي 1981لستنة  159مت  وتانوف الشترماس املصتري روتم  116نصل املاد  :  71

ّ
اف يتد ي  -اي ملراوت  ا  ستاااس –علت  ان

ورو تتتي ختتاص فتتتي املوااقتتة علتتت  املر انشتتة اتتتتدفا او  يرتتج  دفتتتا او فتتي الا تتتتاع ارايتتتي فتتي متتتن متتا يت لتتتا   تلتتي متراوتتت  للشتترمة 

تتي دد  2111لستتنة  29متت  وتتانوف الشتترماس الستتوري ا يديتتد روتتم  188ّصتتل املتتاد  ...  ع متتتا ون إعادتهتتا إ تت  مدلتتع  دار 
ّ
علتت  ان

 يتلتتوث امتتاة ال شقتتة ال امتتة..... واف يقتتتج  فتتي اتتزا التقرستتر إّمتتا ا
ر
 خوشتتا

ر
ملصتتادوة علتت  يدتت  علتت  متتدوا ا  ستتاااس اف يضتتع  قرستترا

اّمتتتا فتتتي املتلبتتتة ...  ع  اي او إعوتتتاالا راي م تتتارض..الملشانتتتاس املالشتتتة اصتتتور  مولقتتتة اتتتدوف  دفتتتا او متتتع التتتتدفا وإّمتتتا جيتتت  التتتر 

 لشث  االا ايها : 2116م  وانوف الشرماس سنة  495املتدد  اقد نصل عل  اوتال التقرسر  الفقر  الرا  ة م  املاد  

(( The auditor's report- (a) must be either unqualified or qualified, and (b) must include a reference to any 

matters to which the auditor wishes to draw attention by way of emphasis without qualifying the report )). 
: د. ستتام  مدتتتد علشتتتاف ا خرا شتتة ع لومتتتة وتتترماس املستتااتة املدر تتة فتتتي الملورصتتة ع رستتالة دمتتتتوراث ع  ام تتة القتتتاار  ع  72

 . 233ع ص 2112مصرع 

 د. علتتتي واستتتم ع مراوتتت  ا  ستتتاااس ع دراستتتة وانونشتتتة مقارنتتتة لتتتدور مراوتتت  ا  ستتتاااس فتتتي وتتترمة املستتتااتة ع مر تتتع ستتتاااع : 73

 وما   داا 211
: ومثال  لو الراي املتدفا اململاب عل  ضرور  وضع ارون اعاد   قششم ارصد  رصول والالت اماس اتال ت س ر نبشتة عت   74

اتتزث الفتترون فتتي رصتتشد رررتتا  املرللتتة ادقتتون امللبشتتةع للتزستتد را تتع راي مراوتت  ا  ستتاااس  اتتتج  م شنتتةع لشتتث يت تترف فستتوسة

ا ختتتتاص االشتتتتترمة الستتتت ودية املصتتتتترسة ل ستتتتتثتار والتتوستتتتتن   ة ة ع و لتتتتو فتتتتتي مدضتتتتر الا تتتتتتتاع الستتتتنوي لليت شتتتتتة ال امتتتتتة 
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ٌط٫ٍڅ ٪ٿى ڂٍجٶد جپكٓحذحش جڄ ٌىٌؼ ڂح ٌٍجه ڂظحْرحن ڂڅ جپطكٳ٧حش  ذٗٻٽ  جٞوف  ٚوٌٍف ٔ پورّ ٲٍود  ٔ     

ٮڃقٜ 
7٘
ٔن   ئٔ ٺحڄ ڂٓثق

7ٙ
 .  ڂڅ  ؾٽ يپٹ آغٍ جپرحقع ٪ٿى ضٓڃٍطد ذحپطٷٌٍٍ جٌٔؿحذً جپڃٷطٍڄ ذطكٳ٧حش.

 ذ ٲً جپٷحچقڄ جپٓقٌيذ ٲٍطڃػٽ ٲً  قى ٖٻٿٍڅ:حٿٔڀزٍ ٿڄَحٷذ حٿلٔخرخص:  حٿظٸَََ ٕ

 ٲٍد  ٌظطهً ڂٍجٶد جپكٓحذحش جپى ٌ ي ڂهحپٱ پڃح فق غحذص ٲوً قٓوحذحش جپٗوٍٺس     /أ( : حٿظٸَََ حٿ٬ټٍٔ:ٕ) 

 جڄ جپكٓحذحش ٔ ض٫رٍ ذقٞقـ ٪څ جپڃٍٺوُ جپڃوحپً پٿٗوٍٺس   
77
ذ  ڂػوحټ يپوٹ ٪وىڀ جٔضٳوحٴ ڂو٩ ڂؿٿوّ جْوجٌز        

روقټ ٍْحْوحش ڂكحْورٍس ڂ٫ٍظوسذ  فظوح ٌط٫وٍڅ ٪ٿوى ڂٍجٶود جپكٓوحذحش جڄ ٌروٍڅ جِْورحخ           قوقټ ٶ 
79

.  ٌٓوڃى فوًج   

 جپٍ ي ٲً جپٷحچقڄ جپٓقٌي ٲً قحپس ئذىجء ٌ ي ڂ٫حٌٜ.

 ٲٍد ٌٍٲٝ ڂٍجٶد جپكٓحذحش جپڃٛحوٶس ٪ٿى جپڃٍُجچٍوسذ  ذحپطوحپً ٌطڃظو٩     /د(: حٖڃظنخ٩ ٫  حريحء حٿَأٌ :ٕ)

٪ظىڂح ضٻقڄ جپڃ٫قٶحش جپطً  جؾهوص ڂٍجٶود جپكٓوحذحش ٲوً ٪ڃٿود ڂوڅ جپه٣وقٌز        ٪څ ئذىجء جپٍ ي.  ٌٻقڄ يپٹ 

جپٻرٍٍز جپطً ؾ٫ٿطد ٮٍٍ ٶحوٌ ٪ٿى ئذوىجء جپوٍ ي ذ  ٌوى٪ى جپطٷٌٍوٍ ٲوً فوًه جپكحپوس ذطٷٌٍوٍ جٔڂطظوح٨ ٪وڅ ئذوىجء            

جپٍ ي پ٫ىڀ ٺٳحٌس جپڃ٫ٿقڂحش
71
  ّڂح جپطٷٌٍٍ جپٓٿرً ٲً جپٷوحچقڄ جپڃٛوٍيذ ٲٿوځ ٌوظٙ ٪ٿٍود ٚوٍجقس ذوٽ چٛوص         

ڂڅ ٶحچقڄ جپٍٗٺحش ٪ٿوى جْ٪وحوز جپوى ڂؿٿوّ جْوجٌزذ  ڂوح ڂوڅ ٖوٹ ٲوً  ڄ ج٪وحوز جپڃٍُجچٍوس جپوى             ٙٓٔجپڃحوز 

ڂؿٿّ جْوجٌز ٌٳٍى  ڄ ٌ ي ڂٍجٶد جپكٓحذحش ٺحڄ ْٿرٍحن و ڄ  ي ضڃٍٍُ ذٍڅ جپٍ ي جپ٫ٻًٓ    قؿد جپٍ ي
9ٓ
. 

                                                                                                                                                
  علتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتترااط التتتتتتتتتتتتا ي :  21/4/2115للتستتتتتتتتتتتااترف واملنشتتتتتتتتتتتور علتتتتتتتتتتت  مووتتتتتتتتتتتع الملورصتتتتتتتتتتتة املصتتتتتتتتتتترسة  د  تتتتتتتتتتتتل الزستتتتتتتتتتتار  اتتتتتتتتتتتتارس  

137415http://www.egx.com.eg/arabic/NewsDetails.aspx?NewsID=    
الستتتااا  متتترث ...   : وعتتتاد  متتتا يتتتزمر  لتتتو مراوتتت  ا  ستتتاااسع وسبتتتوف  لتتتو عنتتتدما يقتتتول عتتتاد  دد ... واشتتتتا عتتتدا اثتتتر التتتتدفا 75

اتتت  راينتتا اف القتتوابم املالشتتة املشتتار إليهتتا اعتت ث ف بتتج   دالتتة ووضتتو  عتت  املرمتتز املتتا ي للشتترمة ... ختت ل الفتتتج  .... وعتت  ادا هتتا 

 املا ي ....   
التدف تاس ا ت   وم  املتب  اف  رد التدف اس في  اس التقرسر او في  قرسر مستقنع ولب  تشتجط في ا  الة رخرج  اف  قتدة:  76

 متت  التدف تتاس اينتتتا 
ر
 خالشتتا

ر
 ن شفتتا

ر
ا يت شتتة ال امتتة للتستتااترفع لشتتث ووتت ب اتستتقولشة مراوتت  ا  ستتاااس التتزي وتتدة  قرستترا

التتتتراي ع وا يتتتتدير االتتتتزمر اف  وتتتتدة   تتتتك التدف تتتتاس  دار  الشتتتترمة لتتتتول حتتتتخامة القتتتتروض الاتتتتب مند هتتتتا وضتتتت ف ضتتتتتاناتها

 
ر
 إيدااشا

ر
را ع : د. علي واسم ع مراو  ا  ساااس ع  االنسملة لألمور الاب لم فشر اليها التدف اس املص وب االتدف اس ت د رايا

 212-211 دراسة وانونشة مقارنة لدور مراو  ا  ساااس في ورمة املسااتةع  مر ع ساااع
 مر تتتع ستتتاااعد. علتتتي واستتتم ع مراوتتت  ا  ستتتاااس ع دراستتتة وانونشتتتة مقارنتتتة لتتتدور مراوتتت  ا  ستتتاااس فتتتي وتتترمة املستتتااتة ع :  77

212 
 .234د. سام  مدتد علشاف ا خرا شة ع لومتة ورماس املسااتة املدر ة في الملورصةع مر ع ساااع :  78
 . 27ع ص 2113 ع اارسن 82: د. ستشدة اوويع  قششم مملادا لومتة الشرماس في  ت ورسة مصر ال ررشةع وروة عتن روم د 79
علتت  اوتتال  قرستتر مراوتت   2116متت  وتتانوف الشترماس ستتنة  495  متت  املتاد  4  داّمتا فتتي املتلبتة املتدتتد ع اقتتد نّصتل الفقتتر  : 81

ا  ساااسع اتقرسر مراو  ا  ساااس اما اف يبوف مقتجف اتدفا او  رج مقتجف اتتدفاع ومتتا يتو ت  علت  مراوت  ا  ستاااس 

دوف  to draw attentionنتملتاث اليهتا اف تشرج في  قرسترث متا ا ا مانتل انالتو مستابن ير ت  فتي اف تشترج اليهتا فتي التقرستر وسلفتل الا 

 فتتي التقرستتر  اف ت تتد
ر
ع  ورالتتتا ي يدتتا ملراوتت  ا  ستتاااس اف تشتترج فتتي  قرستترث  without qualifying the report لتتو  دف تتا

ال راوشتتن الاتتب وا   تتا فتتي م تترض متارستتتي   قتتي فتتي  ملتت ع ومللتت  امل لومتتاس وامتنتتاع  دار  عتت  فستت شن م امتتيع وعلتت   لتتو 

 عل  ما يلي :  2116م  وانوف الشرماس في املتلبة املتدد  سنة  495/4ل املاد  نصّ 

" (4) The auditor's report- (a) must be either unqualified or qualified, and (b) must include a reference to any 

matters to which the auditor wishes to draw attention by way of emphasis without qualifying the report ". 

http://www.egx.com.eg/arabic/NewsDetails.aspx?NewsID=137405
http://www.egx.com.eg/arabic/NewsDetails.aspx?NewsID=137405
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 ػخنًُخ: طؤػَُ حٿڄىٷٲ حٿٔڀزٍ ٿٕىحٍس ٫ڀً ٗټپ طٸَََ ڃَحٷذ حٿلٔخرخص

جّڂح ٪څ ضوأغٍٍ جپڃقٶوٱ جپٓوٿرً پوٓوجٌز جَجء جْوط٫ڃحټ جپكٷوقٴ ٪ٿوى جپوٍ ي جپٳظوً پٿڃٍجٶود ٲوً جپٷوقجتځ جپڃحپٍوس              

ٲٍهطٿووٱ ٶووقزن  ٞوو٫ٳحن ذووحنطٰٕ ٢ر٫ٍووس  قؿووځ جپ٫ٍجٶٍووٽ  چق٪ٍووس جپڃٓووطظىجش ڂكووٽ جٔڂطظووح٨  ڂووى   فڃٍطهووح         

 پوځ ضٓوطؿد جٔوجٌز جپوى ٢ٿرود      ن٣قٌضهحذ ٲايج ٺحچص جپڃ٫ٿقڂحش  جپڃٓوطظىجش جپطوً ٢ٿرهوح ڂٍجٶود جپكٓوحذحش      

يجش ضأغٍٍ ن٣ٍٍ ٪ٿى ٌ ٌد جپٳظًذ ٺحڄ ڂڅ قٵ جپڃٍجٶد جڄ ٌڃطظ٩ ٪څ جذىجء جپٍ ي    ٌىپً ذٍ ي ڂ٫وحٌٜ جيج  

ٺحچص ضٿٹ جپڃٓطظىجش  جپڃ٫ٿقڂحش ن٣ٍٍز ٪ٿى جپظكق جپًي ٌإوي ذڃٍجٶد جپكٓحذحش جپى جپؿظقـ چكق جٔڂطظوح٨  

.  ّڂوح جيج ٺحچوص جپڃ٫ٿقڂوحش  جپرٍحچوحش  ٶوٽ ن٣وقٌزذ ٲٍكوٵ پڃٍجٶود         ٪څ جذىجء جپٍ ي    جٔؤء ذٍ ي ڂ٫حٌٜ 

جپكٓحذحش جپطكٳ٥ ذٛىوفح ٲً جپطٷٌٍوٍ.  ڂوح ڂوڅ ٖوٹ ٲوً جڄ جڂطظوح٨ ڂؿٿوّ جٔوجٌز  ٪وىڀ جْٔوطؿحذس پ٣ٿروحش           

ڂٍجٶود جپكٓوحذحش ٶووى ٌٳوطف ٪ٿٍوود جِذوقجخ قوقټ جِْوورحخ جپٻحڂظوس  ٌجء جٔڂطظووح٨  ڂوح ٌٓوططر٩ يپووٹ ڂوڅ ضٓووٿ١ٍ          

ضٍٛٲحش ڂؿٿّ جْوجٌز  ڂٍجٶرطهح ذٗٻٽ قًٌذ يپٹ جڄ يپٹ جٔڂطظوح٨ ٶوى ٌٻوقڄ ْوطحٌجن پڃهحپٳوحش      جپٟقء ٪ٿى 

ٌكطح٠ ئپٍهح جپڃؿٿّ .  ٌط٫ٍڅ ٪ٿى ڂٍجٶد جپكٓحذحش  ڄ ٌهٛٙ ٲٷٍز ٲً ضٷٌٍٍه جپٓظقي ققټ ڂح جيج ٺحڄ ٶى 

پطحپً ٶى ٌأضً قٛٽ ٪ٿى جپڃ٫ٿقڂحش  جٌٟٔحقحش جپطً ٌٍ  ٍٞ ٌضهح ِوجء ڂأڂقٌٌطد ٪ٿى چكق ڂٍٜذ  ذح

ٌ ي ڂٍجٶد جپكٓحذحش ڂطكٳ٧حن ذٗأچهح    ٌ ٌحن ڂ٫حٺٓحن    ٌ ٌوحن ْوٿرٍحن.  ٌػوقٌ جپطٓوحؤټ قوقټ ڂوح جيج ٶوحڀ ڂؿٿوّ         

جْوجٌز ذطٍٓووٍٍ ڂهڃووس ڂٍجٶوود جپكٓووحذحش ذ٫ووى جڄ قووىظ جڂطظووح٨ ْووقجء ڂووڅ ٶرووٽ جپڃووق٦ٳٍڅ    ڂووڅ ٶرووٽ ڂؿٿووّ      

ڂطظح٨ جپٓحذٵ ٲً ضٷٌٍٍه  ڀ  چد ٌڃطظ٩ ٪ٿٍود يٺوٍه ڂوح    جْوجٌزذ ٲهٽ ٌكٵ پڃٍجٶد جپكٓحذحش جڄ ٌٍٍٗ جپى يپٹ جٔ

ڂوڅ ٶوحچقڄ جپٗوٍٺحش     ٘ٓٔ( ڂوڅ جپڃوحوز    ٕوجڀ  ڄ ڂؿٿّ جْوجٌز ٶى ٶحڀ ذطٍٍٍٓ ڂهڃطد ل ذحپٍؾق٨ ئپى جپٳٷٍز   

ٌطرٍڅ  ّچهح ٶى جٶٍچوص ٪وٍٜ ڂٍجٶود جپكٓوحذحش پقجٶ٫وس جٔڂطظوح٨ ٪ٿوى جپؿڃ٫ٍوس جپ٫حڂوس           19ٔٔپٓظس  1ٌ٘ٔٶځ 

ؿٿّ جْوجٌز ذطٍٍٍٓ ڂهڃطدذ قٍع چٛص ٪ٿى  ّچد    ...  ٫ٌٍٜ ٪ٿى جپؿڃ٫ٍس جپ٫حڂس ئڄ پځ ذ٠ٍٗ ٪ىڀ ٶٍحڀ ڂ

ٌٷځ ڂؿٿّ جْوجٌز ذطٍٍٍٓ ڂهڃطد (( ذ  ٌطرٍڅ ڂڅ جپظٙ جپٓحذٵ  ّچد ذڃٳهقڀ جپڃهحپٳس ٔ ٌكٵ پڃٍجٶد جپكٓوحذحش  

ڂهڃطوودذ ٔڄ جٖٔووحٌز جپووى جڄ ٌٗووٍٍ جپووى جٔڂطظووح٨ جپٓووحذٵ ٲووً ضٷٌٍووٍه ٢حپڃووح جڄ ڂؿٿووّ جْوجٌز ٶووى ٶووحڀ ذطٍٓووٍٍ  

جٔڂطظح٨ ٌٛرف ٮٍٍ يي ڂقٞق٨ذ ئٔ جّچد  ڂ٩ يپٹ ٌط٫ٍڅ ٪ٿوى ڂٍجٶود جپكٓوحذحش ٲوً فوًج جپٳوٍٜ جڄ ٌٻوقڄ        

ٌٷ٧حن   ٌظ٧ٍ ذ٫ٍڅ جپكًٌ جپى جٔڂطظح٨ جپٓحذٵذ ِّچد ٶى ٌهٳً  ٌجءه ڂهحپٳحش ؾٍٓڃس ض٫ٓى ئوجٌز جپٗوٍٺس جپوى   

 طظح٨.قؿرهح ٪څ ٪ٍقڄ ڂٍجٶد جپكٓحذحش ڂڅ  ٌجء جٔڂ

 هخطڄش

ٌطرٍڅ ڂڅ جپ٫ٍٜ جپٓحذٵذ  ڄ قٵ ڂٍجٶد جپكٓحذحش ٲً ج٨ٕ٢ٔ  ٢ٿد جپڃ٫ٿقڂحش ٫ٌى ڂڅ  فځ جپكٷوقٴ جپطوً   

ٌطڃط٩ ذهح جپڃٍجٶدذ  ٌطڃحَ ذهٛقٍٚس ضطڃػٽ ٲً ٺقچد  وجز ڂڅ  و جش ڂڃحٌْوس جپڃٍجٶود پ٫ڃٿود جپڃهظوً .  ٶوى      

جپڃقٞق٪ً  جپٗهٛوًذ ٺڃوح   ٞو٩    ذٍڅ جپڃ٨ٍٗ ٲً ٺٽ ڂڅ ڂٍٛ  ْقٌٌسذ ڂٟڃقڄ جپكٵ ڂڅ قٍع ڂىجه 

ؾڃٿس ڂڅ جپقْحتٽ جپطً ضٻٳٽ ڂڃحٌْس جپڃٍجٶد پ٫ڃٿود ذٻوٽ قٌٍوس ذ٫ٍوىجن ٪وڅ جپ٫ٍجٶٍوٽ جپطوً ٶوى ض٫طٍٞود ْوقجء           

 ذكٓڅ    ْقء چٍسذ ْقجء ٺحڄ ڂٛىٌفح ڂق٦ٳً جپٍٗٺس    ڂؿٿّ ئوجٌضهح . 

ً ج٢ٔو٨ٕ ٪ٿوى ٺحٲوس     ٌطڃػٽ جپظ٣حٴ جپڃقٞق٪ً پكوٵ جپڃٍجٶود ٲوً ج٢ٔو٨ٕ  ٢ٿود جپڃ٫ٿقڂوحش ٲوً قٷود ٲو         

وٲحضٍ جپٗوٍٺس  ڂٓوطظىجضهح  ج ٌجٶهوح ذ  ٔ ٌكوٵ پٿٗوٍٺس جٔڂطظوح٨ ٪وڅ ضٷوىٌڃهح ذكؿوس ْوٌٍطهح    ٪وىڀ ٲحتوىضهح             

 پ٫ڃٿٍس جپڃٍجؾ٫سذ 

ٺڃح  ٌطڃػٽ جپظ٣حٴ جپٗهًٛ ٲً جٶطٛحٌ ڂڃحٌْوس جپكوٵ ٪ٿوى ڂٍجٶود جپكٓوحذحش جپڃقٺوٽ ڂوڅ ؾحچود جپٗوٍٺس          

ڃح ٌط٫ٿٵ ذحِ٪ڃحټ جپطً ٌظٍرد ٪ظهح ڂٍجٶد جپكٓحذحش جپقٺٍٽ. ٺڃوح  ٌطڃػوٽ    ٔ ٌڃطى جپى ڂٓح٪ىي جپڃٍجٶد ئٔ ٲٍ

جپقؾد جِنٍ ڂڅ جپظ٣حٴ جپٗهًٛ پٿكٵ ٲً ڂؿڃق٪س ڂڅ جِٖهح٘ جپًٌڅ ٌكٵ پٿڃٍجٶد جپ٣ٿد ڂظهځ ڂرحٍٖزن 

 و ڄ  ج٣ْسذ ٺڃح  ٌؿقو جٖهح٘ ٔ ٌكٵ پٿڃٍجٶد جپ٣ٿد ڂظهځ ڂرحٍٖزن ذٽ ٔذّى ڂڅ جْٔط٫حچس ذواوجٌز جپٗوٍٺس  

 . 
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 ّڂح ٪څ جپقْحتٽ جپطً  ٫ٞهح جپڃ٨ٍٗ پٻٳحپس جقطٍجڀ جپكٵ ٲً ج٨ٕ٢ٔ  ٢ٿود جپڃ٫ٿقڂوحشذ ٲططڃػوٽ  فّڃهوح ٲوً      

قٵ ڂٍجٶد جپكٓحذحش ٲً جٔ٪طٍجٜ ٪ٿى جٔڂطظح٨ جپًي ٌقجؾهد  ڂحڀ ڂؿٿّ جْوجٌز    جپؿهحش جپٍٶحذٍوس ٺڃوح   

طوً ضقٞو٩ ٲوً ٢ٌٍوٵ جپڃٍجٶود ٪ٿوى ٌ ٌود        فق جپكحټ ٲً ْقٌٌسذ ذ  جنٍوٍجن ٶوى ٌوظ٫ٻّ جٔڂطظوح٨  جپ٫ٍجٶٍوٽ جپ     

 جپظهحتً  جپڃٻٍِ ٲً جپطٷٌٍٍ جپٓظقي .

 نظخثؾ حٿيٍحٓش

پّڃح ٺحڄ جپڃظهؽ جپڃطر٩ ٲً جپىٌجْس ٌطڃػٽ ٲً جپڃوظهؽ جپطكٿٍٿوً  جپڃٷوحٌڄذ ٺوحڄ ٔ ذوى ڂوڅ جْوطهٕ٘ ڂؿڃق٪وس         

 ڂڅ جپٳٍ ٶحش ذٍڅ جپط٫ٌٍٗحش ڂكٽ جپڃٷحٌچسذ  ضطڃػٽ ضٿٹ جپٳٍ ٶحش ٲٍڃح ٌٿً :

  ٍِّ ٺٽ ڂوڅ جپڃٗو٨ٍ جپڃٛوٍي  جپٓوقٌي قوٵ ڂٍجٶود جپكٓوحذحش ٲوً ج٢ٔو٨ٕ  ٢ٿود جپڃ٫ٿقڂوحش ٲوً             ٺ

ٍِّ يپٹ جپكٵ  ٌٟحن ٲً ٶحچقڄ ضظ٧ٍځ ڂهظوس   ٶحچقڄ جپٍٗٺحش ٲً ٺٽ ڂڅ جپرٿىٌڅذ ذٽ  جڄ جپڃ٨ٍٗ جپٓقٌي ٶى ٺ

 . 1ٕٓٓپٓظس  ٖٖجپڃكحْرس ٌٶځ 

 جپٍٶحذٍوس ڂػوٽ جپهٍثوس جپ٫حڂوس پٿٍٶحذوس       پځ ٌڃظف جپڃ٨ٍٗ جپڃٍٛي ڂٍجٶد جپكٓحذحش جپكٵ ٲً جن٣حٌ جپؿهحش

جپڃحپٍس    جپهٍثس جپ٫حڂس پْٕطػڃحٌ  جپڃظح٢ٵ جپكٍز ٲً قحټ قى ظ جٔڂطظح٨ ذ ٪ٿى نٰٕ جپكوحټ ٲوً ْوقٌٌسذ    

قٍع ٌكٵ پٿڃٍجٶد ذٽ ٌطقؾد ٪ٿى جپڃٍجٶد جٔن٣حٌ جپى جپوقَجٌز  فٍثوس جِ ٌجٴ ٲوً قوحټ جٺطٗوحٲد ڂهحپٳوس       

 ِقٻحڀ جپٷحچقڄ .

 جپڃٗو٨ٍ جپڃٛوٍي  جپٓوقٌي ٪ٿوى قوٵ ڂٍجٶود جپكٓوحذحش ٲوً جپٗوٍٺس جپٷحذٟوس ج  قوٵ             پځ ٌظٙ ٺٽ ڂڅ

جپٗووٍٺس جپٷحذٟووس ٲووً ٢ٿوود ڂ٫ٿقڂووحش ڂووڅ ڂٍجٶوود قٓووحذحش جپٗووٍٺس جپطحذ٫ووس ٪ٿووى نووٰٕ جپڃٗوو٨ٍ جٔڂووحٌجضً  

 ذحپطحپً ٌط٫ٍڅ ٪ٿى ڂٍجٶد جپكٓحذحش ٲً فًه جپكحپس جپٿؿقء جپى جوجٌز جپٍٗٺس جپطً ض٣ٿد ڂڅ جپٗوٍٺس جپطحذ٫وس   

 جپڃ٫ٿقڂحش جپطً ٌٌٍىفح.

 طىُٛخص حٿيٍحٓش

 ضطڃػٽ  فځ جپطقٍٚحش ٲٍڃح ٌٿً :

          ٌإٺى جپرحقع ٪ٿى  فڃٍس  ٩ٞ ضظ٧ٍځ ٶحچقچً ٲوً ٺوٽ ڂوڅ ْوقٌٌس  ڂٛوٍ پ٫ٕٶوس ڂٍجٶود قٓوحذحش

جپٍٗٺس جپطحذ٫س ڂ٩ ڂٍجٶد قٓحذحش جپٍٗٺس جپٷحذٟس  قٵ جِنٍٍ ٲً ٢ٿد ڂ٫ٿقڂحش ڂوڅ جِ ټ ذٗوٻٽ ڂرحٖوٍ    

 و ڄ  ج٣ْس.

  جپرحقع جپڃ٨ٍٗ جپڃٍٛي جپى ٍٞ ٌز ضرظً چ٧حڀ جٔن٣حٌ جپٳقٌي پٿؿهوس جپٍٶحذٍوس ٲوً قوحټ     ٌى٪ق

 ٩ٞ ٪ٍجٶٍٽ ٲً ٢ٌٍٵ ڂٍجٶد جپكٓحذحشذ قطى ضٻوقڄ جپؿهوس جپٍٶحذٍوس ٪ٿوى ٪ٿوځ  وٌجٌوس ذحٔڂطظوح٨ جپوًي ٶوى          

 ٌهٳً ڂڅ  ٌجتد ڂح ٔ ٌكڃى ٪ٷرحه .

 ٷخثڄش حٿڄَحؿ٪

 حٿڄَحؿ٪ حٿ٬َرُش (ٔ

 حٿڄَحؿ٪ حٿ٬خڃش .ٔ

  رى جپٍقڃڅ جپڃٿكځذ ٶحچقڄ جپٍٗٺحش جپطؿحٌٌس جپٻوقٌطً  جپڃٷوحٌڄذ ڂؿٿوّ جپظٗوٍ جپ٫ٿڃوًذ      و.  قڃى٪

 . 1ٕٓٓؾحڂ٫س جپٻقٌصذ 

         و.  قڃى قٿڃً ؾڃ٫سذ جپڃىنٽ جپوى جپطوىٶٍٵ جپكوىٌعذ وجٌ ٚوٳحء پٿظٗوٍ  جپطقٌَو٩ذ ٪ڃوحڄذ جٌِوڄذ

 .ٕ٘ٓٓجپ٣ر٫س جپػحچٍسذ 

     ذوٍيذ ذكوٍيذ ؾوقيذ ڂظٗوقٌجش ؾحڂ٫وس       و. جپٍحِ قىجو   ( و. ڂكڃوى ٪حٖوقٌذ جپٷوحچقڄ جپطؿوحٌيذ

 وڂٗٵذ ٶٓځ جپڃكحْرسذ ْقٌٌس.
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      و. ؾووحٸ ٌقْووٱ جپكٻووٍځذ جپٗووٍٺحش جپطؿحٌٌووسذ ڂظٗووقٌجش ؾحڂ٫ووس وڂٗووٵذ ٺٿٍووس جپكٷووقٴذ ْووقٌٌسذ

ٔ111/ٕٓٓٓ. 

    و. نحپووى ٌجٮوود جپه٣ٍوود   ( و. ڂكڃووى ٲٟووٽ ْوو٫ىذ وٌجْووس ڂط٫ڃٷووس ٲووً ضووىٶٍٵ جپكٓووحذحشذ ڂٍؾوو٩

 . 7ْٖحذٵذ ٘ 

  ٌضحوٌِذ جپٍٗٺحش جپطؿحٌٌسذ وجٌ جپظهٟس جپ٫ٍذٍسذ جپٷحفٍزذ ڂٍٛذ ذى ڄ ضحٌٌم .و. نٿٍٽ ٲٍٻطق 

 ْووڃٍكس جپٷٿٍووقذً ذ جپٗووٍٺحش جپطؿحٌٌووس ذ جپ٣ر٫ووس جپهحڂٓووس  ذ وجٌ جپظهٟووس جپ٫ٍذٍووس ذ جپٷووحفٍزذ       و .

 ٕٔٔٓڂٍٛذ ْظس 

       و. ٪حٖووقٌ ٪رووىجپؿقجو ٪رووى جپكڃٍووىذ جپٗووٍٺحش جپطؿحٌٌووسذ وجٌ جپظهٟووس جپ٫ٍذٍووسذ جپٷووحفٍزذ ڂٛووٍذ

 ٖٕٔٓجپ٣ر٫س جپػحچٍسذ 

         و. ٪ٿً قٓڅ ٌقچّذ جپٗوٍٺحش جپطؿحٌٌوسذ ٖوٍٺحش جپڃٓوحفڃس  جپطقٚوٍس ذحِْوهځ  جپٗوٍٺحش يجش

 .1ٕٔذ ذى ڄ چحٍٖذ ٘ 11ٔٔجپڃٓثقپٍس جپڃكى وزذ 

  ٕٓٓو. ٲحٌُ چ٫ٍځ ٌٞقجڄذ جپٍٗٺحش جپطؿحٌٌسذ وجٌ جپظهٟس جپ٫ٍذٍسذ جپٷحفٍزذ ڂٍٛذ/ٕٓٓٔ. 

    ش جپطؿحٌٌوس ذ وجٌ جپؿحڂ٫وس جپؿىٌوىز پٿظٗوٍ ذ جْٔوٻظىٌٌسذ ڂٛوٍذ       جپٗوٍٺح و. ڂكڃى ٲٌٍوى جپ٫ٌٍظوً ذ

ٕٓٔٗ 

 9ٕٓٓو. ڂ٣ٛٳى ٺڃحټ ٢دذ جپٍٗٺحش جپطؿحٌٌسذ وجٌ جپٳٻٍ جپؿحڂ٫ًذ جْٔٻظىٌٌسذ ڂٍٛذ. 

      و. ڂٛوو٣ٳى ڂكڃووى ٌؾوودذ ٶووحچقڄ جِ٪ڃووحټ  ٲٷووحن پٷووحچقڄ جپطؿووحٌز جپؿىٌووى  جقووىظ ض٫ووىٌٕش ٶووحچقڄ

 جپٍٗٺحشذ ذى ڄ ضحٌٌمذ ذى ڄ چحٍٖ.

 َحؿ٪ حٿڄظوٜٜشحٿڄ .ٕ

   و. جقڃوووى ٲوووحٌ ٴ  ٖوووحقً ذ ٪ڃٿٍوووس جپطقٌٌوووٵ ذوووٍڅ جپظ٧ٌٍوووس  جپط٣رٍوووٵ ذ  وٌجْوووس ِقٻوووحڀ جپٷوووحچقڄ

 جپڃٍٛي  جپٷقجچٍڅ جپڃٷحٌچس ذ وجٌ جپظهٟس جپ٫ٍذٍسذ جپٷحفٍز ذ ڂٍٛذ ذى ڄ ضحٌٌم

           و. جقٓحڄ ذڅ چحٍٚ جپڃ٫طحَذ جچهٍوحٌ ٖوٍٺس جچوٍ ڄ  جَڂوس جنٕٶٍوحش جِ٪ڃوحټذ ڂٷوحټ ڂظٗوقٌ ٪ٿوى

 ( :  ٘ٗ.ٕٔذ  ٕٙٔٓ/٘/ٙڂقٶ٩ ؾحڂ٫س جڀ جپٷٍ  ٪ٿى جپٍجذ١ جپطحپً   ضڃص جپٌُحٌز ذطحٌٌم 

        ٍٰو.  ڂٍڅ جپٍٓى  قڃى پ٣ٳًذ جپڃٓثقپٍس جپٷحچقچٍس پڃٍجٶروً جپكٓوحذحش ضؿوحه ٪ڃٍوٽ جپڃٍجؾ٫وس  جپ٣و

ذ ڂقْق٪س و. جڂٍڅ پ٣ٳً ٲً جپڃٍجؾ٫سذ جپٻطحخ جپػحپعذ ذى ڄ چحٍٖ ٕٔٓٓ/ٕٓٓٓپع  جپڃؿطڃ٩ذ جپٷحفٍزذ جپػح

. 

             ًو.  وٌد ڂٍحپوس   ( و. ڂوً ڂكوٍَي ذ جپٓوٌٍس جپڃٛوٍٲٍس ٲوً جپطٗو٩ٌٍ جپٓوقٌيذ ذكوع ڂظٗوقٌ ٲو

 . ٕٔٔٓذ جپ٫ىو جِ ټذ 7ٕڂؿٿس ؾحڂ٫س وڂٗٵ پٿ٫ٿقڀ جٔٶطٛحوٌس  جپٷحچقچٍسذ جپڃؿٿى 

 ٕټ  ٲووحء ڂكڃووىٌڅذ و ٌ جپرظووقٸ ٲووً ڂٻحٲكووس ٮٓووٍٽ جِڂووقجټذ وجٌ جپؿحڂ٫ووس جپؿىٌووىز پٿظٗووٍذ     و. ؾوو

 .ٕٓٓٓجْٔٻظىٌٌسذ ڂٍٛذ 

            و. ؾڃحټ جپىٌڅ ڂٻظحِ ذ جپٓوٌٍس جپڃٛوٍٲٍس ٲوً جپٷوحچقڄ جپٓوقٌيذ ذكوع ڂظٗوقٌ ٲوً ڂؿٿوس ؾحڂ٫وس

 .ٕٕٓٓذ جپ٫ىو جپػحچًذ 9ٔوڂٗٵ پٿ٫ٿقڀ جٔٶطٛحوٌس  جپٷحچقچٍسذ جپڃؿٿى 

  ذ ذى ڄ چحٍٖ 11ٔٔجهلل ڂكڃى قڃى جهلل ذ ڂٍجٶد جپكٓحذحش ذ ْظس و. قڃى . 

      و. نحپى ٌڂٟحڄ ٪رى جپ٫حټ ْٿ٣حڄذ جپڃٓثقپٍس جپؿظحتٍس پڃٍجؾو٩ جپكٓوحذحش   جپڃكحْود جپٷوحچقچً (ذ

 ذ وجٌ جپظهٟس جپ٫ٍذٍسذ جپٷحفٍزذ ڂٍٛ.9ٕٓٓوٌجْس ڂٷحٌچسذ جپ٣ر٫س جپػحچٍسذ 

 پٓوظس   ٕ٘ٓش جپڃٍٛٲٍس ٪ٿوى ٞوقء جپٷوٍجٌ ذٷوحچقڄ ٌٶوځ      و. ٌٞح جپٍٓى ٪رى جپكڃٍىذ ٌٍْس جپكٓحذح

 .ٕٕٓٓ ٶحچقڄ جپطؿحٌز جپؿىٌىذ وجٌ جپظهٟس جپ٫ٍذٍسذ جپٷحفٍز ذ ڂٍٛذ  11ٓٔ
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           و. ْڃٍكس جپٷٿٍقذًذ جِّْ جپٷحچقچٍوس پ٫ڃٿٍوحش جپرظوقٸذ ڂٻطروس ٪وٍڅ ٖوڃّذ جپٷوحفٍزذ ڂٛوٍذ ذوى ڄ

 ضحٌٌم. 

        ٌٌوس ڂٛوٍ جپ٫ٍذٍوسذ  ٌٶوس ٪ڃوٽ ٌٶووځ      و. ْوڃٍكس ٲوقَيذ ضٷٍوٍځ ڂروحوب ققٺڃوس جپٗوٍٺحش ٲوً ؾڃهق

 . ٖٕٓٓ(ذ  ذٌٍٽ  9ٕ 

       و. ٪رووى جپووٍقڃڅ جپٓووٍى ٶٍڂووحڄذ چ٣ووحٴ جٔپطووُجڀ ذحپٓووٍ جپڃٛووٍٲًذ وٌجْووس ڂٷحٌچووس ذووٍڅ جپٷووحچقچٍٍڅ

 جپڃٍٛي  جپٳٍچًٓذ وجٌ جپظهٟس جپ٫ٍذٍسذ جپٷحفٍزذ ڂٍٛ . 

         هظٍوس  ڂٗوحٺٽ   و. ٪رى جپقفحخ چٛوٍ ٪ٿوًذ نوىڂحش ڂٍجٶود جپكٓوحذحش پٓوقٴ جپڃوحټذ جپڃط٣ٿروحش جپڃ

جپڃڃحٌْس جپ٫ڃٿٍس ٲً ٞقء ڂ٫حٌٍٍ جپڃٍجؾ٫س جپڃٛوٌٍس  جپى پٍوس  جِڂٌٍٻٍوسذ جپؿوُء جِ ټذ جپوىجٌ جپؿحڂ٫ٍوسذ       

 جْٔٻظىٌٌسذ ڂٍٛذ ذى ڄ ضحٌٌم . 

         و. ٪ڃحٌ قرٍد ؾهٿقټ آټ ٪ٿً نوحڄ ذ جپظ٧وحڀ جپٷوحچقچً پكقٺڃوس جپٗوٍٺحش ذ وجٌ جپٻطود جپٷحچقچٍوس ذ

 . ٕٔٔٓڂٍٛ ذ 

   ڂٍجٶوود جپكٓووحذحش ذ وٌجْووس ٶحچقچٍووس ڂٷحٌچووس پووى ٌ ڂٍجٶوود جپكٓووحذحش ٲووً ٖووٍٺس      و. ٪ٿووً ٶحْووځ ذ

 11ٔٔجپڃٓحفڃس ذ وجٌ جپٳٻٍ جپ٫ٍذً ذ 

         و. ڂحؾىز ٖٿرً ذ ض٣قٌ  وجء  ْقجٴ جِ ٌجٴ جپڃحپٍوس جپڃٛوٌٍس ٲوً ٦وٽ جپطكوىٌحش  ڂ٫وحٌٍٍ ققٺڃوس

ذ  1ٕٗذ جپ٫وىو   9ٕٓٓجپٍٗٺحش  ضٳ٫ٍٽ چٗح٠ جپطقٌٌٵ ذ ذكع ڂظٗقٌ ٲوً ڂؿٿوس ڂٛوٍ جپڃ٫حٚوٍز ذ  ٺطوقذٍ      

 ذ جپٷحفٍز .  ٓٓٔجپٓظس 

          و. ڂكڃقو ٺرٍٕ ذ جپڃٓثقپٍس جپؿظحتٍس پڃٍجٶود جپكٓوحذحش ٲوً ٖوٍٺحش جپڃٓوحفڃسذ وٌجْوحش ڂٷحٌچوس

 پٿٷحچقچٍڅ جپڃٍٛي  جپٳٍچًٓذ وجٌ جپظهٟس جپ٫ٍذٍسذ جپٷحفٍز ذ ڂٍٛذ ذى ڄ ضحٌٌم .

 

 حٿَٓخثپ حٿ٬ڀڄُش .ٖ

 ٍٓخثپ حٿيٻظىٍحل 

  ًٿً ذ جپؿڃ٫ٍحش جپ٫ڃقڂٍس  و ٌفح ٲً ئوجٌز ٍٖٺحش جپڃٓوحفڃس ذ ٌْوحپس   و . ٌقحخ ڂكڃقو وجنٿ٪

 ٕٓٔٓوٺطقٌجه ذ ؾحڂ٫س جپٷحفٍز ذ ڂٍٛذ 

       و. ْووحڂً ڂكڃووى ٪ٿٍووحڄ جپهٍجذٗووس ذ ققٺڃووس ٖووٍٺحش جپڃٓووحفڃس جپڃىٌؾووس ٲووً جپرقٌٚووس ذ ٌْووحپس

 ٕٕٔٓوٺطقٌجه ذ ؾحڂ٫س جپٷحفٍز ذ ڂٍٛذ 

 ء ڂؿٿووّ جْوجٌز ٲووً ٖووٍٺحش جپڃٓووحفڃس ٲووً و. ٪ووحٌٝ قحڂووى يٌووحخ جپٗووظقڄ ذ جپٍٶحذووس ٪ٿووى  ٪ٟووح

   ٕٕٔٓجپٷحچقڄ جٌِوچً  جپڃٍٛي ذ ٌْحپس وٺطقٌجه ذ ڂ٫هى جپركقظ  جپىٌجْحش جپ٫ٍذٍس ذ جپٷحفٍز ذ ڂٍٛذ 

    ٌٶحذوس ْوقٴ جپڃوحټ ٪ٿوى جوجٌز ڂكوحٲ٥ جٔ ٌجٴ جپڃحپٍوس  ٚوظحوٌٵ جْٔوطػڃحٌ ذ         و. ٲوحٌِ جپ٫ؿڃوً ذ

 ذٕٕٔٓڄ جپٻقٌطً ذ ٌْحپس وٺطقٌجه ذ ؾحڂ٫س جپٷحفٍز ذ ڂٍٛذ وٌجْس ڂٷحٌچس ذٍڅ جپٷحچقڄ جپڃٍٛي  جپٷحچق

 ٍَُٓخثپ حٿڄخؿٔظ 

   ْووحٌز  قڃووى قڃووىجڄ ٪رووى جپووٍجَٴ ذ قٷووقٴ جپڃٓووحفځ جپڃٍضر٣ووس ذوواوجٌز ٖووٍٺس جپڃٓووحفڃس  جپٍٶحذووس : 

 ٕٕٔٓ٪ٿٍهح ذ ٌْحپس ڂحؾٓطٍٍ ذ ؾحڂ٫س جپٷحفٍز ذ ڂٍٛذ 

 حٿڄَحؿ٪ حْؿنزُش (ٕ

 Alastair Hudson ,Understanding Company Law, ٕٕٓٔ , Routledge . 

 Brian R. Cheffins, The History of Modern U.S. Corporate Governance , 

ٖٔ October ٕٓٔٓ . 

 Principles  of  External Auditing , Brenda Porter , Jon Simon , David 

Hatherly, ٕٓٓ9 , WILEY 
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 Stephen Griffin LLB,M.PHIL ,Company Law , Fundamental Principles , 

Fourth edition , Pearson Longman , ٕٓٓٙ. 

 Official Journal  of  the European Union, English edition , Volume ٗ1, 

Legislation, 1  June  ٕٓٓٙ 

 Official Journal  of the European Union, English edition , Volume ٘7, 

Legislation, ٕ7 May ٕٓٔٗ 

 حْكټخځ حٿٸ٠خثُش حٿ٬َرُش وحْؿنزُش (ٖ

  1ٶٟوحتٍسذ ؾٿٓوس    9ٓپٓوظس   9ٕ٘ٓٔقٻځ ڂكٻڃس جپظٷٝ جپڃٌٍٛسذ جپىجتٍز جپطؿحٌٌسذ جپ٫٣څ ٌٶځ 

 ٖٕٔٓڂحٌق 

  ٓٔٶٟوحتٍسذ ؾٿٓوس    9ٓٓوظس  پ 9ٕٖ٘ٔقٻځ ڂكٻڃس جپظٷٝ جپڃٌٍٛسذ جپىجتٍز جپڃىچٍسذ جپ٫٣څ ٌٶځ 

 ٌٕٕٔٓظحٌٍ 

        9ٔپٓووظس  9ٔٙٔقٻووځ پڃكٻڃووس جپووظٷٝ جپڃٛووٌٍسذ جپووىجتٍز جپطؿحٌٌووس  جٔٶطٛووحوٌسذ جپ٫٣ووڅ ٌٶووځ 

 ٕٕٔٓ/7/ٓٔٶٟحتٍس ذ ؾٿٓس 

        ٔٔٶٟوحتٍسذ ؾٿٓوس    7ٔپٓوظس   ٕٔٗقٻځ ڂكٻڃس جپوظٷٝ جپڃٛوٌٍس ذ جپوىجتٍز جپڃىچٍوسذ جپ٫٣وڅ ٌٶوځ 

 .1ٕٓٓڂحٌق 

 Re London and General Bank (ٔ91٘) 

 Storage Co. Ltd  (v) Seem; Hasluck & Co. (ٔ1ٓٗ) 

 حٿظ٬ََ٘خص حٿ٬َرُش (ٗ

  19ٔٔپٓظس  1٘ٔٶحچقڄ جپٍٗٺحش جپڃٍٛي ٌٶځ 

  11ٕٔپٓظس  1٘ٶحچقڄ ْقٴ ٌ ِ جپڃحټ جپڃٍٛي ٌٶځ 

  ٕٔٔٓپٓظس  1ٕٶحچقڄ جپٍٗٺحش جپٓقٌي ٌٶځ 

  1ٕٓٓپٓظس  ٖٖٶحچقڄ ضظ٧ٍځ ڂهظس جپڃكحْرس  جپطىٶٍٵ جپٓقٌي ٌٶځ 

  ٕ٘ٔٓپٿٓظس  ٕٶحچقڄ جپٍٗٺحش  جٔضكحوي جٔڂحٌجضً ٌٶځ 

  ٕٗٔٓپٓظس  ٕٔٶحچقڄ ضظ٧ٍځ ڂهظس ڂىٶٷً جپكٓحذحش جٔڂحٌجضً ٌٶځ 

  ٕ٘ٔٓٶحچقڄ جپٍٗٺحش جپطؿحٌٌس جپٷ٣ٍي پٓظس 

  ٶحچقڄ ضظ٧ٍځ ڂهظس ڂىٶٷً جپكٓحذحش جپٷ٣ٍي 

 التشري اس ر نبشة  5

 Companies Act 6002 of UK . 

 Financial Services and Markets Act Of  UK , 6000 . 

 The  UK  Corporate Governance Code , September 6002 . 

 Directive 6002/22/EC Of The European Parliament  and Of The Council Of 01 May 6002 .  

 Directive 62/6002 /EU  Of The European Parliament  and Of The Council Of 02 April  6002 . 
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 ڃٸيڃش :

 لصحصوىل   و  يعد طىق اإلاال في الىقد 
ً
 صصوًا

ً
 أنه يعد طوىقا

ً
الحالي احد اهم زوافد الدولة الاقحصادية الاطخثمازية, إذ

 الطخثماز اإلاودصسين اموىالهم  مون جهوة رانووة, وكوا  
ً
 صصًا

ً
الحمىيل الالشم للؼسكات من جمهىز اإلادصسين من جهة ,و مجاال

مووون ثوووامر  الاػووواز الخؼوووستأي اإلاتاطووو  لحووو مر  و وووىل  ال بووود مووون اجووول حمايوووة وثت ووووم العملووووات الاطوووخثمازية فوووي طوووىق اإلاوووال

معلىمووات كافوووة ومتاطوووًة  وون الؼوووس ة الثووو يسيوو  اإلاظوووخثمسو  فووي الاطوووخثماز فسهووا, طووىا   ووون ػسيوو  ػوووسا  أطووهم فسهوووا, أو 

ػسا  طتدات ػسحتها في ألاطىاق اإلاالوة . وال يكفو  الحصوىل   و  معلىموات  ون الؼوس ة و  و  وجوه الوصوى  معلىموات 

 , بل البّد فىق ذلك من أ  ثكى  ثلك اإلاعلىمات     دزجة  الوة من الصحة واإلاىرىقوة,مالوة

 لحلك الغاية, ومن أجول إطوفا  الثقوة حوىل الًوانوات اإلاالووة لؼوسكات اإلاظواهمة اإلاسثًؼوة فوي طوىق الاوزاق اإلاالووة  
ً
وثحقوقا

, نّصود جؼوستعات الودول اإلات موة لؼوسكات اإلاظواهمة   و  
ً
 او شؼواػا

ً
يحووىل    80الوصام الؼوس ة بحعوور  مساقو  لحظوابا هاقوودا

 ملوووة السقابووة   وو  حظووابات وأ مووال الؼووس ة ويًوودا زأيووه الفدووو واإلاحايوود حووىل موودي مصووداقوة القووىا م اإلاالوووة للؼووس ة 

 لحظوواباتو وودق جعًراهووا  وون اإلاس ووص اإلاووالي الحقوقوو  للؼووس ة, 
ً
ووم بوور  اإلاظوواهمر  الوورين  وتووىر واصحووازور مساقًووا

َ
 فهووى الَحك

 فوي اطوفا  الثقوة حىلهوا   و  التحوى ,86ػس تهم
ً
 فّعواال

ً
ويوددا مساقو  الحظوابات مون صوالل ثقسيوسر حوىل القوىا م اإلاالووة دوزا

,   و  التحوى الورا ي ودمهم 
ً
, والؼوك ا  كوا  زأيوه طولًوا

ً
الرا يغسض في  دوز اإلاظخثمسين الؼم نيتوة ا  كوا  زأيوه ايجابووا

و  Enronوجعووووواكم ذلوووووك الووووودوز لعووووود الفظوووووا ر اإلاالووووووة الثوووووو جعسطووووود لهوووووا ػوووووس ة  فوووووي  ملووووووة اث ووووواذ قوووووسازا هم الاطوووووخثمازية .

WorldCom وقوووام ادازت ثلووك الؼووسكات بخؼووىيه الًوانووات اإلاالوووة الصووادزت  لهووا و  وو  وجووه الوصووى  مقووداز الاز ووا  موون ,

 6002ححووودت طوووتة موون قوووانى  الؼوووسكات الصوووادز فووي اإلاملكوووة اإلا 298هتووا اثووود اهمووووة مساجعوووة الحظووابات حوووو  أثووود اإلاوووادت 

لحلصم مساق  الحظابات ب   يًدا زأيه حىل مدي ثىاف  اإلاعلىمات اإلاركىزت في ثقسيس الادازت ومدي ثىافقها مع السوالالت 

 .82اإلاحاطبوة في الؼس ة

 فووي حمايووة حقووىق اإلاظوواهمر  فووي ػووس ة اإلاظوواهمة , فمساقوو  الحظووابات هووى مظخؼوواز 
ً
 هامووا

ً
ويلعوو  مساقوو  الحظووابات دوزا

, و الحووووالي  وووون ػسيوووو  مساقوووو  الحظووووابات يظوووومن اإلاظوووواهمى  مسا ووووات 82يص   وووو  مصووووال  الؼووووس ة واإلاظوووواهمر محايوووود حووووس 

مصالحهم ومتع ادازت الؼس ة من انتهوا  حقوىقهم  ون ػسيو  السقابوة القانىنووة والفتووة الثوو يمازطوها مساقو  الحظوابات . 

ووا كووا  مساقوو  الحظووابات يعوود احوود 86ظوواهمر فمساقوو  الحظووابات مووا هووى إال بمثابووة همووصت و وول بوور  مجلووع ؤلادازت واإلا
ّ
,وإلا

                                                      
ستتتي اتتت " مراوتت  ا  ستتاااس "ع وفتتي التشتتريع الستتوري  81 : اختلفتتل التشتتري اس فتتي فستتتشتيع افتت  التشتتريع املصتتري والبتتوساب ت 

ستتتي فتي نتن التتتاة وتانوف التدتار  الستوري القتتديم امللغت  اتت " مفتتت   والامتاراف  وررديت  تستتي اتتت " متدوا ا  ستاااس"ع ومتاف ت 

 ف ملرتج" املرا تع   The Auditorا  ساااس " . وفي املتلبتة املتدتد  تستتي اتت " 
ر
". وندتد اف علتتاالا الاوتصتاد يولقتوف علشتي الشانتا

 ا خارجي " او " املرا ع املستقن " .
 . 319ع ص  2112: د. عملاٍ مصوفي املصري ع  ن شم الشرماس التدارسة ع دار ا يام ة ا يديد  للنشر ع  سبندرسة ع  82

83   : Alastair Hudson , Understanding Company Law , 2112, Routledge , Taylor & Francis Group , London and 

New York , p 114 . 
: د. عتتايك لامتتد  يتتاب الشتتنوف ع الروااتتة علتت  اعضتتاالا مدلتتتع  دار  فتتي وتترماس املستتااتة فتتي القتتانوف ررديتت  واملصتتتري ع  84

 .152ع  ص  2112رسالة دمتوراث ع م  د الملدوث والدراساس ال ررشة ع القاار  ع 
مقارنتة ع رستالة دمتتوراث ع  ام تة عترف : د. عتاد مدتد امرف السشد رمضاف ع لتاية املستاام فتي وترمة املستااتة و دراستة  85

 . 262ع ص  2115وتع ع 
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  وون مجمووى  اإلاظوواهمر , 
ً
اهووم الادوات السقابوووة فووي ػووس ة اإلاظوواهمة, ويمووازض أ مووال السقابووة   وو  حظووابا ها بى ووفه و وووال

فال بد من اجل حظن ممازطحه لعمله من وطع وطوا ل وادوات ثكفول لوه حظون قواموه لعملوه   و  ا مول وجوه, ومون أهوم 

 .82ل دوزر في د ىت الالمعوة العامة لالشعقادثلك الىطا 

ووا كووا  
ّ
 فووي أ مووال إدازت الؼووس ة الواطووعة لسقابحووه, وإلا

ً
ووا كووا  دوز اإلاساقوو  فووي د ووىت الالمعوووة العامووة لالشعقوواد يعوود ثوودصال

ّ
وإلا

وه لون يكوى  بمقودوزر القووام لعملوه   و  
ّ
أحظون ألا ل ا  يدئ مساق  الحظابات بتفظه  ن الحودصل فوي  مول ؤلادازت إال أن

وجووه مووا لووم نمتحووه الظوولؼة القانىنوووة فوووي د ووىت الالمعوووة العامووة لالشعقوواد حثووم ثكوووى    وو   لووم ودزايووة بووا مىز الثووو يسيووود 

وا كانوود الخؼوستعات اإلات مووة 
ّ
اػال هوا  لسهوا, فمووتر مساقو  الحظووابات طولؼة الوود ىت جعود بمثابوة طوولؼة اثصواله بمىكلووه. وإلا

 فووي د ووىت الالمعوووة العامووة لالشعقوواد , إال  لوودوز مساقوو  الحظووابات قوود اثفقوود   وو  مًوودأ
ً
مفووادر طووسوزت لعوو  اإلاساقوو  دوزا

 أّنها اصحلفد في مدي ونؼاق ذلك الدوز.

 : أهڄُش وحهيحٱ حٿزلغ:ٔ
 ااتشة الملدث 

ثنًع أهموة الًح  من حو  كىنه يىاجه طلؼة هامة من طلؼات مساق  الحظابات وادات زقابوة فّعالة مون أدوات  مول 

الحظابات, فال بد من ثحديد حقوقة دوز مساق  الحظابات في د ىت الالمعوة العاموة لالشعقواد, و ووا  الظوىابؽ مساق  

القانىنوووة الثووو ثحكووم ذلووك الوودوز, فهوول يقحصووس ألامووس   وو  مجووسد الؼلوو  أم يحعوودي ذلووك ليؼوومل حوو  ثىجوووه الوود ىت موون 

 نوة الثو ثحكم  مل ثىجوه الد ىت من ثلقا  نفظه.ثلقا  نفظه, وإذا كا   رلك, يثىز الخظاؤل حىل الظىابؽ القانى 

وال يقووالا الامووس  توود هوورا الحوود, بوول ال بوود موون بوووا  مووا اذا كووا  دوز مساقوو  الحظووابات يقحصووس    وو  د ووىت الالمعوووة العامووة 

 الالمعوة العامة يرا العادية.
ً
 العادية لالشعقاد أم يؼمل أيظا

  ااداة الملدث 

 ألاهداف الحالوة :يهدف الًح  ال  ثحقو  جملة من 

o بوا  مظمى  دوز مساق  الحظابات في د ىت الالمعوة العامة لالشعقاد ومدي ػمىله  ال نىعي الالمعوة من  دمه 

o   يهدف الًح  ال  بوا  الظىابؽ القانىنوة الثو وطعها اإلاؼس  إلامازطة مساقو  الحظوابات لودوزر فوي الود ىت, والًحو

 في ػسوغ ثىجوه الد ىت وآرازها .

o لًحوو  إلوو  ثىطووور أهوم الفسوقووات بوور  مىقووالا الخؼوستع الظووىزا الالديوود مووع الخؼوستع اإلاصووسا, مووع الاػووازت الوو  يهودف ا

.
ً
 مىقالا لعع الخؼستعات العس وة الحديثة أيظا

 : حٗټخٿُخص حٿزلغ و٬ٛىرخطهٕ
عوووة ا  لكوول بحوو  اػووكالوات معوتووة, واػووكالوة هوورا الًحوو  ثكموون فووي  وودم وطووى  دوز مساقوو  الحظووابات فووي د ووىت الالم

العامووة لالشعقوواد,  مووا وثكموون اػووكالوة الًحوو  فووي معسفووة موودي هوورا الوودوز ومووا اذا كووا  يؼوومل  ووال نووىعي الالمعوووة العامووة 

 للؼس ة من  دمه , 

                                                      
 اسم " ال شقة ال امة " . 2111لسنة  29: في سورسةع امللا عليها وانوف الشرماس السوري ا يديد روم  86
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 أّما  ن أهم الصعى ات الثو واجهد الًاح  في الًح , فححمثل فوما ي ي :

o  ة اإلاساجع الثو ثتاولد دزاطة وثحلول دوز مساق  الحظابات في ػس
ّ
 ة اإلاظاهمة من التاحوة القانىنوة, فع   السيم قل

مووون أ  الاقحصووواديى  قووود ثتووواولىا كافوووة جىانووو  دوز مساقووو  الحظوووابات مووون التاحووووة اإلاهتووووة واإلاحاطوووبوة, إال أ  الاهحموووام 

 القانىش  بهرا الدوز يكاد يكى  ػًه متعدم .

o امووة طوىا  كانوود   وو  الصووعود العووال و أو  نودزت ألاحكووام القظووا وة الثووو ثتاولوود ثحلوول دوز مساقوو  الحظووابات بصووفة 

الاهحمووام القووانىش   -ا  لووم نقوول نوودزت  –  وو  الصووعود اإلاح ووي فووي مصووس  وفووي طووىزية, والوورا يعووىد بالدزجووة ألاولوو  الوو  قلووة 

بوووودوز مساقوووو  الحظووووابات فووووي ػووووس ة اإلاظوووواهمة , وثحلووووول دوز اإلاساقوووو  فووووي د ووووىت الالمعوووووة العامووووة بصووووفة صا ووووة, ف يلوووو  

 لد دوز الالهة ؤلادازية في د ىت الالمعوة العامة لالشعقاد ولم ثختاول دوز اإلاساق  في مع مها.ألاحكام ثتاش 

 : ڃنهؾ حٿزلغٖ
 
ً
 ثحلولووووا

ً
ا  موون انجووع وطوووا ل الًحوو  فوووي دوز مساقوو  الحظوووابات فووي د وووىت الالمعوووة العاموووة لالشعقوواد يكمووون فووي بحثوووه بحثووا

 ال  مدي فا لوحه,بهدف الحعسف     الظىابؽ الوا ة برلك الدوز, 
ً
 وثحلوله و ىال

 لحت ووم الؼوسكات فوي العوام 
ً
 محؼوىزا

ً
 قانىنوا

ً
ا كا  اإلاؼس  الظىزا قد أ ودز حوديثا

ّ
 لحت ووم  6000وإلا

ً
وطوًقه لعاموا  قانىنوا

 مهتة اإلاحاطًة في طوىزية, كوا  ال بود مون اثًوا  اإلاوتار اإلاقواز , و الطوافة الو  اإلاوتار الححلو وي, وذلوك بهودف مقازنوة احكوام

 الو  ثقوووم مىقوالا اإلاؼوس  الظوىزا الالديود والاطوحفادت مون الحجس وة 
ً
الخؼستع الظىزا الالديد موع الخؼوستع اإلاصوسا و وىال

 اإلاصسية في اإلاجال الخؼستأي للمحاطًة,

 ومن هتا ثحمثل متاالوة الًح  في اإلاتار الححلو ي واإلاتار اإلاقاز  بر  الخؼستع الظىزا الالديد والخؼستع اإلاصسا .

 

 

 

 

 ڃو٢٤ حٿزلغ: ٗ
 طتختاول في معسض الًح  الوؼة الحالوة :

 مول   ت شدي : مراو  ا  ساااس و إدار  ورمة املسااتة

 املول  رول : الوملش ة القانونشة لدور مراو  ا  ساااس في دعو  ا يت شة ال امة ل ي قاد

 الفس  ألاول : د ىت الالمعوة العامة لالشعقاد ح  من حقىق مساق  الحظابات

 فس  الثاش  : د ىت الالمعوة العامة لالشعقاد ح  وواج  ال

 الفس  الثال  : التحا ج القانىنوة اإلاتاثًة     اصحالف مىقالا الخؼستعات

 املول   الثاي  : دور مراو  ا  ساااس في دعو  ا يت شة ال امة ال ادية ل ي قاد

 الفس  ألاول : ػل  مساق  الحظابات د ىت الالمعوة العامة العادية لالشعقاد 
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 الفس  الثاش  : ثىجوه مساق  الحظابات الد ىت من ثلقا  نفظه الشعقاد الالمعوة العامة العادية

 املول  الثالث : دور مراو  ا  ساااس في دعو  ا يت شة ال امة  رج ال ادية ل ي قاد

 ع في الخؼستع اإلاصسا الفس  ألاول : الىط

 الفس  الثاش  : الىطع في القانى  الظىزا والقانى  اإلاقاز  
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 مغهة تمهٍذي 

 مرالة انحساتاخ و إدارج شركح انمساهمح 
ُيعّسف مساقبو الحظابات ب نهم " صباا  م حصى  في مساقًة أ مال الؼوسكات ومحاطوًتها , يظوعى  ثقسيوسهم ثحود ثصوسف 

لها اث اذ القساز  ن  لم و يتة , وذلك باالطختاد إل  معلىموات و وانوات مظوحمدت مون داصول الؼوس ة الهوئة العامة لوخظدم 

" 
ً
 مىطووووى وا

ً
وثحج وووو  مهمووووة مساقوووو  الحظووووابات فووووي القوووووام لعملوووووة فحووووص مظووووختدات الؼووووس ة  ,81, ومقومووووة ثقوومووووا ً لموووووا

 لحقووديم ثقسيووس نهوواأ  بمحصوولة أ مالووه يوودع  بووالحقسيس الظووتىا للمساقوو 
ً
, و الحووالي ال جعوود مهمووة مساقوو  88وحظووابا ها ثمهووودا

, وموون هتووا أجوو  مًوودأ الحظووابات مهمووة إدازيووة, فهووى ال يحووىل  إدازت الؼووس ة وال يقووىم فسهووا بوو ا  موول ذو ػًوعووة إداز 
ً
يووة مًوود و 

 بوول أوزد  لوووه اإلاؼووس  لعووع الاطووح تا ات, 
ً
 وودم ثوودصل مساقوو  الحظووابات فووي أ مووال ؤلادازت, وهوورا اإلاًوودأ لووم يوو ج  مؼلقووا

 وطتختاول ذلك     التحى آلاج :

ًٖ: ڃزيأ ٫يځ حٿظيهپ ٳٍ أ٫ڄخٽ حٔىحٍس  أو
, بول يظووحنحج ذلووك لوم يووتص اإلاؼوس  اإلاصووسا والظوىزا   وو  مًودأ  وودم ثودصل مساقوو

ً
  الحظوابات فووي أ موال ؤلادازت  ووساحة

 من جملة من التصى .

                                                      
 . 351ع ص  2118: د. اشتتاة ارعتتوف ع القتتانوف التدتتاري البتتجي ع ا يتتزالا رول ع منشتتوراس  ام تتة للتت  ع ملشتتة ا  قتتون ع  87

وي راي  ان  م  الفقي املصري الني " ال خ  التزي ت  تد إلشتي اواستوة  تاعتة الشترماالا االقشتاة العتتال الروااتة الداخلشتة 

مترا  ة واد  لساااس الشرمة ومر انش ها ولساب رررا  وا خسابر ايها ع واعتال مدلع  دار  ومدد التجاة القتانوف فتي 

رماالا واملصل ة ال امة ع وسقوة مراو  ا  ساااس ات امي القانونشة وال قديتة ملتد  من  لوع وتشتن يدقا صا ط الشرمة والش

ومنشة م شنة ين  عليها عقد ف شيني مقاان اف اب / ا ر/  قدراا ا يت شتة ال تومشتة للتستااترف" دد. لتتد م مدتتد لتتد 

متتت  الملتتتالثرف النتتتي " ال تتتخ  املؤاتتتن .  وي راتتتي  انتتت  اختتتر  295ع اتتتدوف ناوتتتر ع ص  1991م ع مراوتتت  ا  ستتتاااس ع ستتتنة 

 للقشتتتاة   تتتتن الروااتتتة الداخلشتتتة علتتت  لستتتاااس الشتتترماس ومر انشاتهتتتا وامل تتترف متتت  وملتتتن ا يت شتتتة ال امتتتة للتستتتااترف "د
ر
 وانونتتتا

رستتتتا  صتتتا ط ال تتتوض المللتتتوي ع الروااتتتة علتتت  اعضتتتاالا مدلتتتع  دار  فتتتي وتتترماس املستتتااتة ع دراستتتة مقارنتتتة ع مبتملتتتة القتتتانوف 

  . 79ع ص  2112تصاد ع الرساض ع الومل ة رو   ع والاو
يقصتتتتد اتتتتالتقرسر الستتتتنوي  لتتتتو الوثشقتتتتة املبتورتتتتة الاتتتتب يقتتتتدم ا وستلواتتتتا مراوتتتت  ا  ستتتتاااس علتتتت  استتتتتاع ا يت شتتتتة ال امتتتتة :  88

 م  خ ل ا ع  رايي املدايتد فتي متدد عدالتة املرمتز املتا ي للشترمة والتزي يتتثتن فتي القتوابم امل
ر
الشتة الاتب اعتدتها للتسااترف م بجا

الشتتترمةع وعلتتت   لتتتو ت تتتد اتثااتتتة املدصتتتلة النهابشتتتة لل نايتتتة الاتتتب اتتتزل ا مراوتتت  ا  ستتتاااس فتتتي ادتتت  داتتتا ر الشتتترمة ومرا  تتتة 

و بتتت  ااتشتتة التقرستتر  شتتتن ختتاص االنستتملة ا تت   ت تتور املستتتثترس  فتتي انتتي يتتؤثر فتتي لستتاااتها و دقشتتا مو وداتهتتا والت اماتهتتاع 

علشتتتي وعلتتت  امل لومتتتاس الاتتتب  رستتتل ا القتتتوابم املالشتتتة ل تتتمع اتقرستتتر الشتتترمة ال يقتتتدة ا تتت  الشتتترمة بهتتتدة  متتتدد امتانشتتتة الاعتتتتتاد

د. ارضتتا ها اتتن يقتتدة لتدقشتتا ا تتراض م شنتتة اات تتا اضتتفاالا الثقتتة علتت  امل لومتتاس املالشتتة املتتزمور  فتتي القتتوابم املالشتتةع را تتع : د

لتتتدور مراوتتت  ا  ستتتاااس فتتتي وتتترمة املستتتااتة ع دار الفبتتتر ال رتتتت  ع علتتتي واستتتم ع مراوتتت  ا  ستتتاااس ع دراستتتة وانونشتتتة مقارنتتتة 

د. عملتتتد الواتتتاب نصتتتر علتتتيع ختتتدماس مراوتتت  ا  ستتتاااس لستتتون املتتتالع املتولملتتتاس امل نشتتتة ومشتتتامن املتارستتتة  ع 189 ع ص1991

ندرسةع مصترع اتدوف  تارس ع ال تلشة في ضوالا م ايرج املرا  ة املصرسة والدولشة ورمرسبشةع ا يزالا رولع الدار ا يام شةع الاسب

ع د. التتتد للتتت   ت تتةع املتتدخن ا تت  التتتدوشا ا  تتديثع دار صتتفاالا للنشتتر والتوويتتعع عتتتافع رردفع الومل تتة الثانشتتةع  164ص 

   . 64ع ص 2115
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ً
, أنوووه ي وووحص مجلوووع ؤلادازت فوووي القوووام بجمووووع ألا موووال الالشموووة لدازت الؼوووس ة 90وقظووا ً  89ففوو  مصوووس, مووون اإلاقوووسز قانىنوووا

نووص  لوووه القووانى  أنووه  وثحقووو  أيساطووها, وال يحوود موون ثلووك الظوولؼة طووىي مووا نووص  لوووه القووانى  أو ن ووام الؼووس ة أو مووا

, و الحالي ثىلد اإلاادت اإلاركىزت ثحديد اصحصا  كول مون مجلوع ؤلادازت والالمعووة 90يدصل في اصحصا  الالمعوة العامة

العامووة لصحولىلوووة دو  وقووى  ثظوووازص فووي الاصحصا وووات,  مووا وأ ووودت اإلاووادت اإلاوووركىزت   وو  حووو  الالمعوووة العاموووة فووي القووووام 

 .96اطح تاً  في حاالت حصسية ثحمثل في عالصر  ن اث اذ القساز اإلاؼلىصبجموع اصحصا ات مجلع ؤلادازت 

ويخًووور  مموووا طوووً , ا  الالهوووة اإلاتوووىغ بهوووا القووووام ب  موووال ؤلادازت فوووي ػوووس ة اإلاظووواهمة  وووي مجلوووع ؤلادازت والالمعووووة العاموووة 

ة أ موووال ؤلادازت فوووي للؼوووس ة يخؼوووازكا  الاصحصا وووات وفووو  موووا طوووً  بوانوووه, و الحوووالي ال يجوووىش لالهوووة أصوووسي الحووودصل ومصاولووو

ػووس ة اإلاظوواهمة إال طوومن الحوودود الثووو يقسزهووا القووانى , و توواً    وو  ذلووك, ال ي ووىل إلاساقوو  الحظووابات الحوودصل فووي أ مووال 

ؤلادازت إال طمن الحدود الثو يقسز القانى , فال ي وىل لوه الاػوتاا  فوي ؤلادازت او الا توااض   و  أ موال اإلاوديسين ويروا ذلوك 
مووون قوووانى   62ألاطووواض القوووانىش  إلاًووودأ  ووودم ثووودصل مساقووو  الحظوووابات فوووي أ موووال ؤلادازت فوووي نوووص اإلاوووادت و الحوووالي يحمثووول 92

 . 0980لظتة  069الؼسكات اإلاصسا زقم 

                                                      
 . 1981لسنة  159م  وانوف الشرماس املصري روم  54: املاد   89
 شتلف اصتدار  1981لستنة  159مت  القتانوف  55/1ع 54: وضل مدبتة النقك املصرسة الني دد اف مفتاد التن  فتي املتاد رف  91

وتتتتانوف وتتتترماس املستتتتااتة ووتتتترماس التوصتتتتشة ااألستتتت م والشتتتترماس  اس املستتتتقولشة املدتتتتدود  اف القتتتتانوف اعوتتتتي ملدلتتتتتع إدار  

ومتتة لتدقشتا ر تراض الاتب ايشتتلل مت  ا ل تا الشترمة متتا عتدا متا استتتثاب وترماس املستااتة ا  تا فتتي القشتاة اتااتة رعتتال ال  

اتتتن  ختتتاص او متتتا يتتتدخن فتتتي اختصتتتاص ا يت شتتتة ال امتتتة للشتتترمة او فتتتي لالتتتة نيتتتزث عتتت  ا حتتتا  وتتترارع واعتبتتتج القتتتانوف مااتتتة 

وب عنهتتتا متتت  اعضتتتاالا رعتتتتال او التصتتترااس الصتتتادر  متتت  مدلتتتع إدار  الشتتترمة او  ت ش هتتتا ال امتتتة او إلتتتدد  يااهتتتا او متتت  ينتتت

مدلع  دار  اثناالا متارستي ل تلي عل  الو ي امل تاد ملزمة للشرمة   را ع : لبم مدبتتة التنقك املصترسة  فتي الو ت  روتم 

ع منشتتتتور فتتتتي "املستتتتتددث متتتت  اململتتتتادا الاتتتتب وررتهتتتتا التتتتدوابر التدارستتتتة والاوتصتتتتادية 25/3/2113نع  لستتتتة  79لستتتتنة  16913

" ع املبتت  الفاتب ملدبتتة التنقكع إعتداد د. وابتن متتدو   2113ليايتة آختر ستبتتبج  2112ول امتتورر والضرسبشة في الفتج  مت  ا

ع 9681111173ع 6959. وفي نفع امل اه را عع  لبم مدبتة التنقك املصترسة اشتالو وف اروتاة  64ع ص  43راض ب ع ع اململدا 

دا الاتتتتب وررتهتتتتا التتتتدوابر التدارستتتتة والاوتصتتتتادية ع منشتتتتور فتتتتي "املستتتتتددث متتتت  اململتتتتا 2/7/2113نع  لستتتتة  76ع لستتتتنة 11181

" ع املبتت  الفاتب ملدبتتة التنقكع إعتداد د. وابتن متتدو   2113ليايتة آختر ستبتتبج  2112والضرسبشة في الفتج  مت  اول امتتورر 

 66ع ص 45راض بع اململدا 

متتتت  وتتتتانوف الشتتتترماس املصتتتتري علتتتت  انتتتتي دد ملدلتتتتع  دار  متتتتن الستتتتلواس املت لقتتتتة اتتتتئدار   54  متتتت  املتتتتاد  1:  تتتتن  الفقتتتتر  د 91

الشترمة والقشتاة اتااتة رعتتال ال ومتة لتدقشتا  رضت اع و لتو اشتتا عتدا متا استتثاب اتن  ختاص فتي القتانوف او ن تاة الشتترمة 

د. عاوتتتتور عملتتتتدا يواد عملتتتتد ا  تشتتتتدع الشتتتترماس ال امتتتتة   ع ورا تتتتع :  متتتت  اعتتتتتال او  صتتتترااس  تتتتدخن فتتتتي اختصتتتتاص ا يت شتتتتة

 . 625ع ص 2113التدارسةع دار النهضة ال ررشةع القاار ع مصرع الومل ة الثانشةع 
مت  وتانوف الشترماس املصتري علت  انتي دد ...... ومتع  لتو يبتوف لليت شتة ال امتة اف  تصتدد  54  م  املاد  2:  ن  الفقر  د 92

عتال  دار  ا ا نيز مدلع  دار  ع  الملل اشي  سب  عدة امتتال نصاب املدلع ل تدة صت لشة عتدد مت  ألي عتن م  ا

اعضتتابي او ف تتتدام عتتدة ا  ضتتور او عتتدة امتتتاف الوصتتول إ تت  ا لملشتتة  ؤستتد القتترارع متتتا يبتتوف لليت شتتة اف  صتتادن علتت  اي 

 اب  دخن في اختصاص املدلع   .عتن يصدر ع  مدلع  دار  او اف  صدر  وصشاس  شلف رعتال ال
 .335: د. لتد م مدتد لتد مع مراو  ا  ساااس ع ص  93
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 لووووتص اإلاووووادت 
ً
" إلاجلووووع ؤلادازت  6000لظووووتة  69موووون قووووانى  الؼووووسكات الظووووىزا الالديوووود زقووووم  026أّمووووا فووووي طووووىزية, فىفقووووا

 لغايا هوووا, ولووويع لهووورر الظوولؼات والصوووالحوات الىاطوووعة للقووووا
ً
م بجمووووع ألا موووال الثوووو يقحظوووسها جظوووورا أ موووال الؼوووس ة وفقوووا

الصالحوات من حد إال موا هوى متصوى   لووه فوي هورا اإلاسطوىم الخؼوستأي أو فوي ن وام الؼوس ة ألاطااوجو , و  و  اإلاجلوع أ  

اديووووة ثقسيووووس كوووول أمووووس يحعلوووو  بمصووووصحة يحقووووود بحىجسهووووات الهوئووووة العامووووة وا  ال ي ووووالالا قسازا هووووا" . وثحووووىل  الهوئووووة العامووووة الع

  حكوووام هووورا اإلاسطوووىم الخؼوووستأي
ً
  حكوووام 92الؼوووس ة او جظوووورا أ مالهوووا وال يعوووىد الًووود فووووه الووو  هوئوووة أصوووسي اطوووختادا

ً
, ووفقوووا

مووون قوووانى  الؼوووسكات الظوووىزا  ثحمثووول مهموووة مووودق  الحظوووابات فوووي " مساقًوووة أ مالهوووا وثووودقو  حظوووابا ها وفووو   081اإلاوووادت 

الدولووووة و لووووه بصوووىزت صا وووة أ  يًحووو   موووا اذا كانووود الووودفاثس مت موووة بصوووىزت أ وووىلوة و موووا اذا كانووود معوووايرا الحووودقو  

 اإلارزانوة وحظابات الؼس ة قد ن مد بصىزت ثىض  حالة الؼس ة الحقوقوة .".

والهوئوووة ويخًوور  موون التصووى  الظووابقة, ا  الالهووة اإلاتووىغ بهووا القووووام ب  مووال ؤلادازت فووي الؼووس ة ثحمثوول فووي مجلووع ؤلادازت 

 العامة , اما مساق  الحظابات فال يجىش له الحدصل في أ مال ؤلادازت إال طمن الحدود الثو يقسزها القانى  .

 ػخنًُخ: حٿظيهپ ٳٍ أ٫ڄخٽ حٔىحٍس ٳٍ كخٖص حٓظؼنخثُش
 ووووّسض اإلاؼووووس  فووووي كوووول موووون مصووووس وطووووىزية جملووووة موووون الاطووووح تا ات موووون اإلاًوووودأ العووووام والقا ووووجو لعوووود جووووىاش ثوووودصل مساقوووو  

الحظابات في أ مال ؤلادازت, و هودف ثلوك الاطوح تا ات لححقوو  أيوساض معوتوة ثىاصهوا اإلاؼوس  , مون بور  ثلوك الاطوح تا ات 

 ما يحعل  بصيادت زأطمال الؼس ة, وث فوظه, و نر س ملها ما ي ي :

 : في ولف وساد  راستال الشرمة 1

ال الؼووس ة  وون ػسيوو  إ ووداز أطووهم ممحوواشت ثمووتر حاملسهووا ألا وول أنووه ال يجووىش شيووادت زأطووم /ا   : إصتتدار استت م متتتتاو  :1د

, 96لعوووع اإلاصايوووا مووون حوووو   ووودد ألا وووىات أو ألاز وووا  او فوووا ع الحصوووفوة إذا لوووم يكووون ن وووام الؼوووس ة يوووسصص ذلوووك ابحووودا ً 

 فوي حو  قودام  اإلاظواهمر  ويقوسز 
ً
 بالغوا

ً
 وثكمن الحكمة من اإلاتع الظاب  في ا  مثل هرا ؤلا داز من ػو نه ا  يصحو  طوسزا

وا كانوود الؼووس ة قود ثححوواو فووي كول كسوفهووا الظوويئة 92مصايوا للمظوواهمر  الالودد   وو  حظوواص اإلاظواهمر  القوودام 
ّ
,  إال أنووه إلا

 لصحصوىل   و  الحمىيول الوالشم قود ثظوؼس ل ووداز 
ً
إلو  ايوسا  اإلاظواهمر  الالودد ودفعهوم الو  الا ححواص ب طوهم الصيوادت جظوهوال

قوودام  اإلاظوواهمر  ومصووالحهم موون جهووة ومصووصحة الؼووس ة فووي الحصووىل  مثوول هوورر ألاطووهم, ولححقووو  الحووىاش  بوور  حقووىق 

  و  الحمىيوول الوالشم موون جهووة أصوسي وطووع اإلاؼوس  جملووة موون الظوىابؽ الثووو مون ػوو نها ا  ثكفوول ثحقوو  الحووىاش  اإلاسيووىص, 

ساقووووو  حوووووو  اػوووووتاغ طوووووسوزت اث ووووواذ الالمعووووووة العمىمووووووة يروووووا العاديوووووة قسازهوووووا بتووووواً    ووووو  اقتووووواا  مجلوووووع ؤلادازت وثقسيوووووس م

, ويجووووو  أ  يحظووووومن ثقسيوووووس مساقووووو  الحظوووووابات كووووول العتا وووووس الثوووووو ثكفووووول 91الحظوووووابات فوووووي ػووووو   ألاطوووووًاص اإلابوووووازت لووووورلك

                                                      
 . 2111لسنة  29م  وانوف الشرماس السوري ا يديد روم  168: املاد   94
 : مفاد  لو اني ا ا لم يرخ  الن اة  لو ا  يدوو ف دين الن اة اشتا   د ...  95
ع ص س ع دراسة وانونشة مقارنة لدور مراوت  ا  ستاااس فتي وترمة املستااتة ع مر تع ستاااد. علي واسم ع مراو  ا  سااا:  96

219 . 
متت  ال بدتتة التنفشزيتتة لقتتانوف ستتون  24ع املتتاد   1981لستتنة  159متت  ال بدتتة التنفشزيتتة لقتتانوف الشتترماس روتتم  92: املتاد   97

 . 1981لسنة  159م  وانوف الشرماس روم  35ع املاد   1992لسنة  95راٍ املال روم 
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  وون 98للمظوواهمر  مساقًووة إدازت الؼووس ة واث وواذ القووساز اإلاتاطوو  فووي جمعوووتهم العمىموووة
ً
, وتعوود مساقوو  الحظووابات مظوودوال

 لسأا مجلع اللىزدات البايؼاش  في قظوة 
ً
 Caparo Industries plc v Dickman صحة الًوانات الىازدت في ثقسيسر, فىفقا

نجوود أ  مساقوو  الحظووابات يرووا مظوودول  وون الاهمووال الصووادز متووه ثجووار ملوووص  ووّىل   وو  ألاصؼووا  اإلاووركىزت فووي  (0990)

 ثجار الشوص الرا وبؼكل معقىل ا حمد     ثقسيوس اإلاساقو  ثقسيسر بيتما هى 
ً
 000,و يوسي جانو  مون الفقوه99يعد مظدوال

 بور   Lord Bridgeمن قًل اللىزد بسيدو  Caparo Industries plc v Dickman (0990)و ح  ا  قظوة 
ً
قد زطومد حودودا

 
ً
ا حموواد اإلاوودع   لوووه   و  الحقسيووس و وور  الحالووة  الحالوة الثووو يكووى  فسهوا مساقوو  الحظووابات قوود وطوع ثقسيووسر وهووى يوودز  ثماموا

 للمدي اإلات ىز.
ً
 الثو يكى  فسها من اإلاحىقع الا حماد  لسها من قًل الغس ا  او الغرا وفقا

 
ً
 وحمايوووة

ً
أموووا  ووون دوز مساقووو  الحظوووابات, فوخثمووول فوووي بووووا  زأيوووه حوووىل مووودي صوووحة وجدّيوووة ألاطوووًاص اإلابوووازت لووورلك ز ايوووة

 الحالي يتحصس دوز مساق  الحظابات في بوا  زأيه حىل جدّية ألاطوًاص الثوو ثبواز الصيوادت  ون لحقىق قدام  اإلاظاهمر , و 

, وموووون بوووور  ثلووووك ألاطووووًاص الىطووووع اإلاووووالي اإلاتووووادا للؼووووس ة والحاجووووة اإلاصحووووة ليووووسا  000ػسيوووو  أطووووهم ممحوووواشت وموووودي فا وووود ها

 ادية والتجا  اإلاححمول فوموا اذا ثوم ا وداز  اإلاظاهمر  الالدد او الفؼل اإلاححمل لعملوة الا ححاص اذا ما ثم ا داز أطهم

أطهم ممحاشت, وما مون ػوك ا  دوز مساقو  الحظوابات فوي هورا الصودد يؼوكل اطوح تاً  مون ألا ول العوام الورا يفوسض   و  

  وو   6008لظوتة  69مساقو  الحظوابات  وودم الحودصل فوي أ مووال ؤلادازت . أموا فووي طوىزية, فلوم يووتص قوانى  الؼوسكات زقووم 

   الحظابات في شيادت زأطمال الؼس ة  ن ػسي  ػس  أطهم جديدت.أا دوز إلاساق

                                                      
ع د. علتتي واستتم ع مراوتت  ا  ستتاااس ع دراستتة وانونشتتة مقارنتتة لتتدور مراوتت  ا  ستتاااس فتتي وتترمة املستتااتة ع مر تتع ستتااا:  98

’ وسثتور التستتاحل لتتول ا ي تة املحتصتتة فتتي اشتاف رستتملاب املبتتجر   صتدار استت م متتتتاو  . 285وروتتم  286ع اتام  روتتم  219ص 

 ع   لوع لشث  االا علت  
ر
ا ن  تتثن  لو ا ي ة في مدلع  دار  اة في مراو  ا  ساااس؟ لم يفصط الن  القانوي  صرالة

ف ن تاة الشترمة يترخ  اتزلو ااتتداالار وت تد موااقتة الشتن التا ي : دد ال يدوو وساد  راٍ املتال املصتدر الست م متتتاو  إال ا ا متا

   ع  اوتتجا  مدلتع  دار  و قرستر مت  مراوت  ا  ستاااس فتي وتلف رستملاب املبتجر  لتزلوا يت شة ال امتة  رتج ال اديتة انتاالار علت  

ر  فتتتي اوتجالتتتي وانتتتا يتتترد الملالتتتث اف ا ي تتتة املنتتتوط بهتتتا إعتتتداد رستتتملاب الاتتتب  بتتتجر إصتتتدار استتت م متتتتتاو   تتثتتتن فتتتي مدلتتتع  دا

املقدة إ   ا يت شة ال امةع وسر ع السب  في  لو إ   اف املنوتا يفترض اال يتلتف املشترع مراوت  ا  ستاااس فتي الملدتث  دار  

الشتتترمة عتتت  استتتملاب  بتتتجر اصتتتدار استتت م متتتتتاو  اتراوتتت  ا  ستتتاااس لتتتيع مدتتتام  او مستشتتتار متتتا ي ملدلتتتع  دار  فتتتي موا  تتتة 

ار  الشتترمة واملستتااترف يملتتدي رايتتي اتتتن لشاديتتة واستتتق لشة وسضتتف  الثقتتة علتت  امل لومتتاس الاتتب املستتااترف اتتن اتتو لبتتم اتترف إد

 يقدم ا مدلع  دار . 

99   : Alastair Hudson , Understanding Company Law , 2112 , Routledge , Taylor & Francis Group , London and 

New York , p 114 . 

111   : Alastair Hudson , Understanding Company Law , 2112, Routledge , Taylor & Francis Group , London and 

New York , p 114 . 
 Johnson: وسلت ة مراو  ا  ساااس املزل ال ناية امل نشة عند  قديتي للتقايرع لشث اني في املتلبة املتدد  اّصتلل وضتشة  111

v Gore Wood and Co [2113] EWCA Civ 1728 تت اة مراوت  ا  ستاااس الduty of care  ولتددس نواوتي النتي اي ءت بالا ومتن

 ء بالا يتب  اف  توو ي الشرمة في ا تتاع ا يت شة ال تومشة م  وو   قرسر مراو  ا  ساااسع للتزسد را ع :

 Len Sealy & Sarah Worthington , Cases and Materials in Company Law , Eighth edition , OXFORD , 2118 , p 

73174 . Robert R Pennington , LLD , Company Law , Seven edition , 1995 , p 956. 
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مووون الال حوووة الحتفوريوووة لقوووانى   62أجووواش اإلاؼوووس  اإلاصوووسا فوووي اإلاوووادت  /ب  : الواتتتاالا اقشتتتتة رستتت م عتتت  ملرستتتا املقاصتتتة :1د

كحخو  التقديوة الىفا  بقومة ألاطوهم فوي الصيوادت  ون ػسيو  اإلاقا وة بور  حقوىق اإلا 0996لظتة  96طىق اإلاال اإلاصسا زقم 

, ون وووم اإلاؼوووس  إجوووسا ات اإلاقا وووة حوووو  006اإلاظوووححقة ألادا  قًووول الؼوووس ة و ووور  قوموووة ألاطوووهم اإلاكحخووو  بهوووا كلهوووا أو لعظوووها

ثؼلوو  اإلاؼووس  ثوودصل مساقووو  الحظووابات  وون ػسيوو  ثصوووديقه   وو  اقووساز مجلووع ؤلادازت بقوموووة هوورر الووديى , حووو  يقووودم 

فاقوووه ب  ووول ػوووهادت الا ححووواص, ويحج ووو  دوز مساقووو  الحظوووابات فوووي اإلاقا وووة  ووون ؤلاقوووساز إلووو  الالهوووة الثوووو ثحوووىل  الا ححووواص لز 

ػسي  ثصديقه     اقساز مجلع ؤلادازت بقومة الوديى  وذلوك لعود الححقو  مون طوتد اإلاديىنووة وػوسا ؽ اطوححقاق الظوتد 

ساقو  الحظووابات ومودي جديوة اإلاديىنوووة  حود اإلاكحخًور  ويصووادق لعود ذلوك   وو  اقوساز اإلاجلوع. ومووا مون ػوك أ  ثصوودي  م

 موون أهلوووة مجلووع ؤلادازت فووي 
ً
 لصووحة إقووساز مجلووع ؤلادازت فووي مثوول هوورر الووديى ,  مووا يعوود انحقا ووا

ً
اإلاؼوواز إلوووه يعوود ػووسػا

 ؤلاقووساز الوووالي موون ثصوودي  مساقوو  الحظووابات ,  مووا وتعوود هوورا الحوودصل 
ً
ؤلاقووساز بهوورر الووديى , وفووي هوورر الحالووة يعوود بوواػال

 الحدصل ب  مال ؤلادازت.اطح تا  آصس إلاًدأ  دم جىاش 

 للحووووىاش  بوووور  مصووووصحة الؼووووس ة فووووي الحصووووىل   وووو  الحمىيوووول الووووالشم وحقووووىق قوووودام  /   : إليتتتتاالا لتتتتا الاولوستتتتة1د
ً
: ثحقوقووووا

لت ووووام  0996لظووووتة  96موووون الال حووووة الحتفوريووووة لقووووانى  طووووىق زأض اإلاووووال زقووووم  20فووووي اإلاووووادت  002اإلاظوووواهمر  أجوووواش اإلاؼووووس 

ولىيوة للمظواهمر  القودام   تود الا ححواص فوي أطوهم شيوادت زأض اإلاوال ب طوهم نقديوة, الؼس ة في التص   و  مودي حقوىق ألا 

ووا كانوود مصووصحة الؼووس ة قوود ثقحمووجو  وودم ا مووال الحوو  فووي ألاولىيووة حووو  قوود يكووى  موون مصووصحتها إلغووا  الحوو  اإلاووركىز 
ّ
وإلا

 لؼلوو  دا وون هووام يسيوود ثحىيوول حقووه قًوول الؼووس ة إلوو  أطووهم يووصاد بقومتهووا زأض اإلاووال
ً
بوول إ  العموول قوود جووسي   وو   اطووحجابة

ذلك ال طوما في الاحىال الثو ثصال  فسها الؼس ة إل  طىق اإلاال الدولي لاللو  ألاموىال الالشموة لصيوادت زأطومالها او فوي حوال موا 

 مالووة مس ًوة كالظوتدات القابلوة للححىيول إلو  أطوهم
ً
 لحلوك الغايوات اجواش اإلاؼوس  002إذا كاند قد أ ودزت  وكىكا

ً
, وثحقوقوا

 للحعظالا في اطحعمال الح , حوو  اػوتاغ للؼس ة إل
ً
غا  ح  الاولىية واحاغ  ملوة ؤلالغا  بجملة من الظمانات ثفاديا

  ووو  ثقسيوووس مووون مساقووو   006اإلاؼوووس  طوووسوزت ثووودصل مساقووو  الحظوووابات مووون اجووول إلغوووا  حووو  الاولىيوووة حوووو  يجووو  الحصوووىل 

ت, وهتوا يقودم مساقو  الحظوابات ثقسيوسر حوىل الحظابات يحظمن اإلاصادقة     ألاطًاص الالدّية الثو يًديها مجلوع ؤلاداز 

مووودي صوووحة وجدّيوووة ألاطوووًاص الثوووو يًوووديها مجلوووع ؤلادازت, وموووا مووون ػوووك ا  ذلوووك يؼوووكل اطوووح تا  آصوووس إلاًووودأ  ووودم جوووىاشل 

قوود نووص   وو  ثمحووع  6000لظووتة  69الحوودصل فووي أ مووال ؤلادازت. امووا فووي طووىزية, فتجوود أ  اإلاؼووس  فووي قووانى  الؼووسكات زقووم 

                                                      
:  ددر  وار  إ   اف الوااالا اورسا املقاصة عند الزستاد   تابز علت  خت ة  لستيع الشترمةع لشتث اف الشترمة عنتد الزستاد   112

 تتتتتع اال خصتتشة امل نوستتة املستتتقلة والزمتتة املالشتتة املستتتقلة  حول تتا ا  تتا فتتي مواهتتا دابنتتة ومدينتتة علتت  ختت ة الشتترمة عنتتد 

ع ص 2114الشرماس التدارسة ع دار ا يام ة ا يديتد  للنشتر ع الاستبندرسةع مصترع ب ع د. مدتد ارسد ال رساالتلسيعع را ع : 

 وما   داا . 476
 ود   لل الامر و وت  وليع  واوي. 96:  ددر  وار  إ   اف ال بدة التنفشزية لقانوف الشرماس في املاد   113
 . 383ع ص ع مر ع ساااالشرماس التدارسةد. مدتد ارسد ال رساب ع :  114
علت  انتي دد يدتوو اقترار مت  ا يت شتة  1992لستنة  95مت  ال بدتة التنفشزيتة لقتانوف ستون راٍ املتال روتم  32:  ن  املاد   115

ولألسملاب ا يدية الاتب يملتداها ال امة  رج ال ادية اناالار عل  ملل  مدلع  دار  او الشرسو او الشرماالا املديرس  ادس  رلوال 

اف  ور  اس م الزساد  مل ا او   ض ا ل متتاب ال اة مملاور  دوف إعتال لا  اس في  قرسر منياي منهم وسقراا مراو  ا  ساا

 الاولوسة للتسااترف القدامي ا ا مانل مقرر  في الن اة رساس ب للشرمة   .
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م  بحوو  ألافظوولوة وأبؼوول كوول نووص   وو  صووالف ذلووك, وأ وودزت هوئووة ألاوزاق وألاطووىاق اإلاالوووة الظووىزية اإلاظوواهمر  القوودا

 002الحعلومات الوا ة برلك

 : في ولف  حفشك راٍ املال2

ما من ػك ا  زأطمال الؼس ة هى الظما  الحقوق  لدا تسها, فهى يمثل الحد ألادشو  لهورا الظوما , و الحوالي ال يجوىش زدر 

اإلاظاهمر  ػىال مدت بقا  الؼس ة    ل  ام, إال ا  ال سوف قد ثدفع بالؼس ة إلو  طوسوزت صفوع زأطومالها, وهورا إل  

وووا كانووود  ملووووة ث فووووع زأطووومال الؼوووس ة مووون ػووو نها اإلاظووواض 001موووا جعتووواف بوووه الخؼوووستعات اإلات موووة لؼوووس ة اإلاظووواهمة
ّ
, وإلا

وووا كوووا  يتاثووو    ووو  الح فووووع جعوووديل ن وووام بحقوووىق دا دوووو الؼوووس ة  ووون ػسيووو  اإلاظووواض بالحووود الادشووو  لظوووما  ديوووى 
ّ
نهم, وإلا

الؼووس ة ألاطااووجو, ثوودصل اإلاؼووس  و ووّسض جملووة موون الظوومانات الثووو ثحووىل دو  الحعظووالا فووي اطووحعمال الحوو , ونووّص   وو  

 إلاساق  الحظابات في هرا الصدد.
ً
 هاما

ً
 دوزا

لصودوز قوساز الح فووع  ون الالمعووة  008مون الال حوة الحتفوريوة لقوانى  الؼوسكات 006فف  مصس, حو  اػتاػد اإلاوادت  

العاموووة يروووا العاديوووة بتووواً    ووو  اقتووواا  مجلوووع ؤلادازت إزفووواق مؼوووسو  الح فووووع بحقسيوووس مووون مساقووو  الحظوووابات حوووىل قووووام 

أطًاص جدّية ثد ى إل  الح فوع, ويج  ا  يحا  إل  مساق  الحظابات كافة الًوانات الالشمة والىقد الكافي ل داد هرا 

 فقوؽ ل وداز قوساز الح فووع  006حظ من نص اإلاادت الحقسيس, ويال 
ً
الظالفة الر س ا  ثقسيس مساق  الحظابات ليع الشموا

 لصوحة اقتواا  الح فووع, ذلوك أ  اإلاؼوس  قود ألوصم ازفواق الحقسيوس موع مؼوسو  
ً
من قًل الالمعوة العاموة بول هوى الشم أيظوا

العادية,  أما  ن مظمى  الحقسيس, فوخثمل فوي طوسوزت  الح فوع واإلاقدم من قًل مجلع ؤلادازت إل  الالمعوة العامة يرا 

بووووا  مووودي قووووام أطوووًاص جديوووة ثووود ى إلووو  ث فووووع زأطووومال الؼوووس ة , ومفووواد ذلوووك ا  مساقووو  الحظوووابات يظوووحؼوع و  ووو  

, حوووو  أ  ألا ووول فوووي مساقووو  الحظوووابات متعوووه مووون 009صوووالف ألا ووول ثقوووديس مال موووة القوووسازات الثوووو يح ووورها مجلوووع ؤلادازت

الظوالفة الور س يؼوكل اطوح تاً  مون ذلوك, حوو  يجوىش إلاساقو  الحظوابات  006موال ؤلادازت إال ا  نوص اإلاوادت الحدصل في أ 

 إلاهموووة مساقوووو  الحظوووابات, ألووووصم 
ً
ثقوووديس مووودي مال مووووة اقتووواا  الح فوووووع ومووودي ثووووىافس أطوووًاص جديوووة موووون  دموووه, وجظووووهوال

 وداد ثقسيوسر, أّموا  ون مودت إ وداد الحقسيوس فلوم يحوددها اإلاؼس  إدازت الؼس ة ا  ثخور إلاساق  الحظابات الًوانات الالشمة ل 

 أقصجم يحعر      مساق  الحظابات  دم ثجاوشر.
ً
 اإلاؼس , وكا  من ألاجدز من وجهة ن س الًاح  لى وطع حدا

 مووودي ثووو ررا قوووساز الح فووووع   ووو  حقوووىق دا دوووو الؼوووس ة  يوووسي 
ً
ويثوووىز الخظووواؤل حوووىل مظووومى  الحقسيوووس, فهووول يؼووومل أيظوووا

عر    و  مساقو  الحظوابات ثظومتر  ثقسيوسر موا يفوود حوىل مودي ثو ررا قوساز الح فووع   و  حقوىق الودا تر , الًاح  ا  يح

                                                      
 . 2111لسنة  29م  وانوف الشرماس السوري ا يديد روم  111/3: ان ر املاد   116
 م  وانوف الشرماس املصري. 71د  : را ع الفقر  د   م  املا 117
متتتتت  ال بدتتتتتة التنفشزيتتتتة لقتتتتتانوف الشتتتتترماس علتتتتت  انتتتتي دد وسدتتتتت  اف يراتتتتتا اتشتتتتتروع  115:  تتتتن  الفقتتتتتر  الثانشتتتتتة متتتت  املتتتتتاد   118

التحفتتشك املقتتدة إ تت  ا يت شتتة  قرستتر متت  مراوتت  ا  ستتاااس لتتول متتدد وشتتاة استتملاب  دّيتتة  تتدعو إ تت  التحفتتشكع وسدتت  اف 

 داد التقرسر املشار إلشي   .يتا  ملراو  مااة الملشاناس ال ومة والوول التافي  ع
.  دتدر الاوتار  إ ت  انتي يت ترف واتا وتانوف الشترماس فتي  393ع ص ع مر ع ستاااالشرماس التدارسةد. مدتد ارسد ال رساب ع :  119

 مر اسم مراو  ا  ساااس او اسم املراو  املسقول ع   ووشع التقرسر في لال ماف املراو  ورمة  2116املتلبة املتدد  سنة 

The Senior Statutory Auditor ع للتزسدع را ع :عندما  قوة الشرمة انشر  قارسر مراو  ا  ساااس 

Nicholas Bourne ,Bourne on company law , fifth edition , 2111, p 268 , Auditing , Brenda Porter , Jon Simon , 

David Hatherly, Principles  of  External , 2118 , WILEY , p 171 . 
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ويسجع الظب  في ذلك ا  ث ررا قساز الح فوع     حقىق الدا تر  يعد من قًول ألاطًاص الثو قد ثد ى إلو  العوصوف  ون 

 طهم في الؼس ة.فكست الح فوع, فقد يسي  لعع دا دو الؼس ة في ثحىل ديلهم إل  أ

موووون قووووانى  الؼووووسكات   وووو  دوز مساقوووو  الحظووووابات فووووي  ملوووووة ث فوووووع زأطوووومال  006أّمووووا فووووي طووووىزية, فقوووود نّصوووود اإلاووووادت 

وه    يجو    و  مجلوع ؤلادازت ا  يسفو  ػلو  الحصودي    و  جعوديل الت وام 0الؼس ة, حو  جوا  فوي الفقوست  
ّ
( ملهوا   و  أن

لرا يقدمه ال  الىشازت بال حة  ادزت من مدق  الحظابات ثحظمن أطما  ألاطااجو للؼس ة اإلاحظمن ث فوع زأطمالها ا

دا دوووو الؼوووس ة, ومقوووداز ديووون كووول مووولهم و تووواويلهم وػوووهادت  وووادزت مووون مووودق  الحظوووابات ثفوووود بووو   ث فووووع زأض اإلاوووال ال 

 يمع حقىق الدا تر  (( , وتؼمل مظمى  الحقسيس, جملة من الًوانات ثحمثل في ما ي ي :

 ا وووة بالووودا تر : وثحمثووول أطوووما  دا دوووو الؼوووس ة ومقوووداز ديووون كووول مووولهم و تووواويلهم, و وووسأا الًاحووو  الًوانوووات الو

 و وا  الديى  اإلاظححقة ألادا  واإلادجلة .
ً
 أو  اديا

ً
 ممحاشا

ً
 يظاف ال  ذلك بوا  بتى  الدين وما اذا كا  ديتا

 س في ثقسيسر موا يفوود بو   قوساز ػهادت لعدم اإلاظاض بحقىقهم: ألصم قانى  الؼسكات مساق  الحظابات ب   ير 

الح فوع ال يمع بحقىق دا دو الؼس ة, و سأا الًاح  يج  أ  ثكى  ثلك الؼهادت مظبًة, حثم ال يححىل دوز مساقو  

الحظابات ال  طامن لعودم اإلاظواض, لعًوازت اصوسي يحعور    و  مساقو  الحظوابات ا  يًور  ألاطوًاص اإلاهتووة الثوو دفعحوه الو  

ا   وو  حقوىق الودا تر , ويفوود ذلووك فوي ثحديود مظوئىلوحه ومووا اذا كوا  قود قصوس فووي بورل العتايوة الالشمووة القوىل لعودم ث رراهو

 من  دمه .

 انمغهة األول

انغثٍؼح انماوىوٍح نذور مرالة انحساتاخ فً دػىج انجمؼٍح انؼامح  
 نالوؼماد

الظووووادت العلووووا فوووي الؼوووس ة , إال أنهوووا , ولهوووا 000جعووود الالمعووووة العاموووة فوووي ػوووس ة اإلاظووواهمة أ  ووو  طووولؼة إدازيوووة فوووي الؼوووس ة

  همووة دوز مساقو  الحظوابات نّصود جؼوستعات الودول 000طوادت ن سية و ىجه صا  في ػسكات اإلاظاهمة الكًرات
ً
, ون وسا

اإلات مووووة لوووودوز مساقووووو  الحظووووابات فووووي ػوووووس ة اإلاظوووواهمة   وووو  دوزر فوووووي د ووووىت الالمعوووووة العاموووووة لالشعقوووواد, وث ز حوووود ثلوووووك 

 والووًعع آلاصووس قووودر بقوووىد . ويثووىز الخظوواؤل حووىل الخؼووستعات فووي موودي ذلوو
ً
 وػووامال

ً
 مؼلقووا

ً
ك الوودوز, فًعظووها جعلووه دوزا

الؼًوعووة القانىنوووة لوودوز مساقوو  الحظووابات فووي ػووس ة اإلاظوواهمة فومووا ي ووص الوود ىت الوو  الالمعوووة العامووة لالشعقوواد, فهوول 

ه واج  من واجًا
ّ
 ثه, أم أنه يجمع بر  الح  والىاج  يحمثل ذلك الدوز في ح  من حقىق مساق  الحظابات أم أن

لإلجابة     هرر الخظاؤل اصحلفد الخؼستعات في ذلك, فًعظها ا حباثه ح  من حقىق مساق  الحظابات والوًعع ملهوا 

 ا حباثه واج  والًعع آلاصس ا حباثه ثازت ح  وثازت وواج      التحى آلاج  :

                                                      
ع د.  تتاك يوستتف  462ع ص 211/2111: د. اتتايز ي تتشم رضتتوافع الشتترماس التدارستتةع دار النهضتتة ال ررشتتةع القتتاار ع مصتترع  111

 .416/417ع ص 1999/2111ا  بشمع الشرماس التدارسةع منشوراس  ام ة دمشاع ملشة ا  قونع سورسةع 
 314ع ص 2118يع الاسبندرسةع مصرع: د. مصوفي متال مليع الشرماس التدارسةع دار الفبر ا يامس 111
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 انفرع األول

 حمىق مرالة انحساتاخدػىج انجمؼٍح انؼامح نالوؼماد حك مه  

ًٖ: ٳٍ ڃَٜ   أو

 مون حقوىق 
ً
ثًدم اإلاؼس  اإلاصسا هرا الاثجار وا حبا أ  دوز مساق  الحظابات في د ىت الالمعوة العامة لالشعقاد يعد حقا

مووون  26( مووون اإلاوووادت 0اإلاساقووو , الثوووو يكوووى  لوووه الظووولؼة الحقديسيوووة فوووي ممازطوووتها مووون  دموووه  ويووودل   ووو  ذلوووك نوووص الفقوووست  

ووه    إلاساقوو  الحظوابات ....أ  يوود ى الالمعوووة العاموة لالشعقوواد فووي ألاحووىال قوانى  الؼوو
ّ
سكات اإلاصووسا والثوو جووا  نّصووها   و  أن

الثووو يتاا وو  فسهووا مجلووع ؤلادازت  وون الوود ىت   وو  الووسيم موون وجووىص ذلووك وممووجو ػووهس   وو  ثحقوو  الىاقعووة أو بوود  الحووازي  

موون التصووى  الظووابقة ا  اإلاؼووس  اإلاصووسا فووي قووانى  الؼووسكات  . ويخًوور 006الوورا يجوو  فوووه ثىجوووه الوود ىت الوو  الاجحمووا  ((

 لظولؼحه الحقديسيوة 
ً
لم يلوصم مساقو  الحظوابات بحىجووه الود ىت بول  وّسض لوه فوي طوبول ذلوك حو  مون حقىقوه يمازطوه وفقوا

  –ويحكمهووا العتايووة اإلاهتوووة . ويتاثوو    وو  ذلووك, أ  مساقوو  الحظووابات يرووا ملووصم 
ً
  أو بمىجوو  القووانى  فووي ػلوو –002مًوود وا

 ثىجوه الد ىت ال  الالمعوة العامة لالشعقاد.

 ػخنًُخ: ٳٍ حٿٸخنىڅ حٿڄٸخٍڅ :
وموون الخؼوووستعات العس وووة الثوووو حوورت حووورو اإلاؼووس  اإلاصوووسا وا حبوووات ثوودصل مساقووو  الحظووابات فوووي د ووىت الالمعووووة العاموووة 

,حووو  نّصوود اإلاووادت 6006لظووتة  66لالشعقوواد بمثابووة حوو  موون حقووىق اإلاساقوو  نجوود قووانى  الؼووسكات الكووىيثو الالديوود زقووم 

ووه    ثتعقوود الالمعوووة العامووة العاديووة الظووتىية  بتوواً    وو  د ووىت موون مجلووع ؤلادازت صووالل الثالرووة أػووهس الحالوووة  621
ّ
  وو  أن

النتهووا  الظووتة اإلاالوووة, وذلووك فووي الصمووا  واإلاكووا  الوورين يعولهمووا  قوود الؼووس ة, وللمجووع ا  يوود ى الالمعوووة لالجحمووا  كلمووا 

ذلوووك, و  ووو  مجلووع ؤلادازت أ  يىجوووه د وووىت الالمعوووة  لالجحموووا  بتووواً    وو  ػلووو  مظوووب  موون  ووودد مووون  د وود الظوووسوزت الوو 

اإلاظواهمر  يملكووى   ؼووست باإلائوة موون زأض مووال الؼوس ة, أو بتوواً    وو  ػلو  مساقوو  الحظووابات, وذلوك صووالل صمظووة  ؼووست 

 من ثازي  الؼل , وجعد جدول ألا مال الالهة الثو ثد ى ال  الاجحما  ..
ً
 ...((.يىما

 ثًدووم ذات الاثجووار قووانى  الؼووسكات القؼووسا الالديوود طووتة 
ً
ووه     6006متووه  062, حووو  نّصوود اإلاووادت  6006وأيظووا

ّ
  وو  أن

    مجلع ؤلادازت د ىت الالمعوة العامة لالشعقاد مثم ػلو  إلووه ذلوك مساقو  الحظوابات, فو ذا لوم يقوم اإلاجلوع بحىجووه 

 موون ثووازي  الؼلوو
ً
 , جوواش  إلاساقوو  الحظووابات ثىجوووه الوود ىت مًاػووست لعوود مىافقووة ؤلادازت, الوود ىت صووالل صمظووة  ؼووس يىمووا

.))... 

هورا الاثجوار ونوّص  6000لظوتة  60و رلك ألامس بالنظًة إل  الخؼستع الًحسيدو, حو  ثًدم قانى  الؼسكات الًحسيدو زقوم 

لوو  الاشعقوواد اذا ػلوو  الوووه ذلووك موودق    وو  أنووه    وإلاجلووع ؤلادازت ا  يقووسز د ووىت الالمعوووة العامووة العاديووة ا 098فووي اإلاووادت 

                                                      
  نتتتت  الفقتتتتر  د 112

ر
متتتت  وتتتتانوف الشتتتترماس املصتتتتري والاتتتتب  تتتتاالا ايهتتتتا دد وعلتتتت  مدلتتتتع  دار  اف يتتتتدعو  61  متتتت  املتتتتاد  3: وايضتتتتا

 ا يت شة ال امة ال ادية ا   الاي قاد ا ا ملل  الشي  لو مراو  ا  ساااس ...   ع
 ع اتتتئ ا ام 113

ر
تتتي وتتتد يصتتتمل  مقصتتتر م نشتتتا

ّ
 دعتتتو  : إال ان

ر
تشتتتف مراوتتت  ا  ستتتاااس محالفتتتاس  ستتتتشة اتتتت  املفتتتروض علشتتتي م نشتتتا

 اتتزلوع ورالتتتا ي ا ا لتتم يقتتم اتتزلو 
ر
ا يت شتتة ال امتتة ل ي قتتاد لاتته  بتتوف علتت  علتتم ادقشقتتة املووتتف دوف اف يبتتوف ملتتزة وانونتتا

. 
ر
 اعتبج املراو  مقصر م نشا
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% موووون زأطوووومال الؼووووس ة لؼووووسغ أ  ثكووووى  لووووديهم أطووووًاص جديووووة ثبوووواز ذلووووك  00الحظووووابات أو  وووودد موووون اإلاظوووواهمر  يمثوووول 

( مووون هووورا 608الؼلووو  . وإلاووودق  الحظوووابات ا  يووود ى الالمعووووة العاموووة العاديوووة لالشعقووواد فوووي ألاحوووىال اإلاوووركىزت فوووي اإلاوووادت  

 القانى   (( .

 انثاوًانفرع 

 دػىج انجمؼٍح انؼامح نالوؼماد حك وواجة 

ًٖ: ٳٍ ٓىٍَش:  أو

 6000لظتة  69ثًدم اإلاؼس  الظىزا هرا الاثجار, حو  لم يكحف  اإلاؼس  الظىزا في قانى  الؼسكات الالديد زقم  

الحظابات  با حًاز د ىت مساق  الحظابات لصالمعوة العامة بمثابة ح  من حقىق اإلاساق , بل ألق       اث  مساق 

 في ػل  الد ىت في حاالت معوتة وطمن طىابؽ معوتة, حو  نّصد اإلاادت 
ً
 والتزاما

ً
من قانى  الؼسكات  090واجًا

ه     6000لظتة  69الظىزا زقم 
ّ
إلادق  الحظابات الؼل  ال  مجلع ؤلادازت الد ىت ال  اشعقاد الهوئة  يدا    أن

     حاص صؼ  يًر  فوه ألاطًاص الدا وة له , وإذا أهمل مجلع ؤلادازت  العامة العادية أو يرا العادية للؼس ة بتا ً 

    مدق   اشد د ىت الهوئة العامة لالجحما  في اإلاىا ود اإلاقسزت في الت ام ألاطااجو أو في هرا اإلاسطىم الخؼستأي 

 .002الحظابات أ  يؼل  إلوه د ى ها ((

أ  د وووىت مساقووو  الحظوووابات لصالمعووووة جعووود بمثابوووة حووو  مووون حقوووىق  ويخًووور  مووون الفقوووست ألاولووو  مووون اإلاوووادت الظوووالفة الووور س,

   وو   وواث  مساقوو  
ً
 لظوولؼحه الحقديسيووة, أّمووا الفقووست الثانوووة موون اإلاووادت فقوود  ّسطوود التزامووا

ً
مساقوو  الحظووابات يمازطووها وفقووا

لقوانى  أو الت وام الحظابات بحقديم ػل  الد ىت في حال ثسا وي مجلوع ؤلادازت  ون ثىجسههوا فوي ألاحوىال الثوو يىجو  فسهوا ا

 موون حقىقووه, 
ً
ألاطااووجو ذلووك, بحووو  يمكوون القووىل بوو   د ووىت مساقوو  الحظووابات لصالمعوووة العامووة جعوود بحظوو  ألا وول حقووا

 في حال التاا ي يرا اإلاح  .
ً
 واطح تاً  جعد التزاما

 ػخنًُخ: ٳٍ حٿٸخنىڅ حٿڄٸخٍڅ :

, حو  نّصد اإلاادت 6006لظتة  6زقم 006الالديدوطاز     دزص الخؼستع الظىزا اإلاؼس  الامازاج  في قانى  الؼسكات 

: ثتعقد الالمعوة العمىموة للمظاهمر  بد ىت من مجلع ؤلادازت مست     0من قانى  الؼسكات الامازاج      أنه    010

                                                      
 الفقتتتر  د 114

ر
انوف الشتتترماس الستتتوري لشتتتث  تتتاالا ايهتتتا دديدتتت  علتتت  مدلتتتع متتت  وتتت 165  متتت  املتتتاد  2: وامتتتّدس  اس ا  تتتا ايضتتتا

انتاالار  دار  دعو  ال شقة ال امة ال ادية ل  تتاع في رلوال املنصوص عليها فتي اتزا املرستوة التشتريسي او الن تاة رساست ب او 

 ...    عل  ملل  خو  مملل  ا   مدلع  دار  م  مدوا لساااس الشرمة
:  ن قتتد ا يت شتتة ال تومشتتة للتستتااترف اتتدعو  متت  مدلتتع 1نوف الشتترماس الامتتاراف  علتت  انتتي ددمتت  وتتا 171: نّصتتل املتتاد   115

 دار  متر  علت  روتتن فتي الستنة ختت ل روت ر ررت تة التالشتتة لنهايتة الستتنة املالشتة فتي الزمتتاف واملتتاف امل شنترف فتتي ن تاة الشتترمةع 

 
ر
: إ ا ا فتتن مدلتتع  دار   و شتتي التتدعو  ل قتتد ا يت شتتة 2لتتزلوع  وللتدلتتع دعتتو  ا يت شتتة ال امتتة ل ي قتتاد ملتتتا راد و  تتا
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لمجلع ألاقل في الظتة صالل ألاػهس ألازبعة الحالوة للهاية الظتة اإلاالوة في الصما  واإلاكا  اإلاعوتر  في ن ام الؼس ة, ول

 لرلك, 
ً
: إذا أيفل مجلع ؤلادازت ثىجوه الد ىت لعقد الالمعوة 6د ىت الالمعوة العامة لالشعقاد كلما زأي وجها

و   عل  مدوا ا  ساااس  و شي ازث الدعو ع ومزلو العمىموة في ألاحىال الثو يىج  هرا القانى  فسها د ى ها, 

 وطع جدول ألا مال وشؼسر ((., و لوه في هرر الحالة الشلف ملتا دعل الضرور   لو

ووه إذا كووا  كوول موون اإلاؼووس  الظووىزا والامووازاج  محفقووا  فووي ا حًوواز دوز اإلاساقوو  بمثابووة حوو  وواجوو  إال 
ّ
وثجوودز ؤلاػووازت إلوو  أن

 في الىاج  في القانى  الامازاج .
ً
 أنهما يفتاقا  من حو  كى  نؼاق الىاج  في القانى  الظىزا طو  مقازنة

 بؼلو  الود ىت فوي جمووع ألاحوىال, بول قوودها مون لعًازت أصسي, لم يفس 
ً
ض القانى  الظوىزا   و  مساقو  الحظوابات التزاموا

حو  اإلاظومى  والىطوولة, أموا مون حوو  اإلاظومى  فاقحصوس اإلاؼوس  الظوىزا   و  حواالت ثسا وي مجلوع ؤلادازت يروا اإلاحو , 

 وه الد ىت من ثلقا  نفظه, اما  ن الىطولة فحقحصس     مجسد الؼل  من مجلع ؤلادازت دو  الح  في ثىج

بيتما نجد ا  اإلاؼس  الامازاج  قد اػل  مظمى  ووطولة التزام مساق  الحظوابات , فمون حوو  اإلاظومى  لوم يقحصوس   و  

حواالت التاا ووي يرووا اإلاحوو  بول ألصمووه بوورلك كلمووا د وود الظوسوزت, أمووا موون حووو  الىطووولة فححمثول فووي ثىجوووه الوود ىت بتفظووه 

 ر دو  الاقحصاز     مجسد الؼل  .ووطع جدول ألا مال وشؼس 

 انفرع انثانث 

 انىتائج انماوىوٍح انمترتثح ػهى اختالف مىلف انتشرٌؼاخ

يتاث      اصحالف مىقوالا الخؼوستعات اإلات موة لودوز مساقو  الحظوابات فوي الؼًوعوة القانىنووة لودوزر فوموا ي وص الود ىت 

     التحى الحالي :ال  الالمعوة العامة اصحالف آلاراز القانىنوة لرلك الدوز 

ًٖ: ڃ  كُغ حٿڄٔجىٿُش حٿـنخثُش :  أو

قد ثجسم الخؼستعات اإلات مة لؼسكات اإلاظاهمة م الفة أحكام قانى  الؼسكات وم الفة التصى  آلامست فوه, وثفسض  

 ما ثكى  جتحىية الى الا, و الحالي يتاث      م الفة مساق  الحظابات اللتزامه في
ً
ثىجوه      اإلا الالا  قى ة يالًا

الد ىت ال  اشعقاد الالمعوة العامة في الدول الثو ثجعل دوزر بمثابة التزام امكانوة مالحقحه بجسم م الفة احكام قانى  

. و اإلاقابل, ال يمكن مالحقة مساق  الحظابات بالالسم اإلاركىز بالنظًة للدول الثو ثجعل من دوزر في د ىت  002الؼسكات

 .الالمعوة العامة لالشعقاد بمثابة 
ً
 ح  دو  ا  يكى  واجًا

 إلاا طً , و    السيم من ثجسيم اإلاؼس  اإلاصسا إلا الفة ألاحكام آلامست في قانى  الؼسكات, إال انه ال يمكن 
ً
وثؼًوقا

مالحقة مساق  الحظابات بالالسم اإلاركىز اذا لم يمازض حقه في ثىجوه الد ىت,    دوز مساق  الحظابات في د ىت 

                                                                                                                                                
ال تومشة فتي رلتوال الاتب يو ت  اتزا القتانوف ايهتا دعوتهتاع و ت  علت  متدوا ا  ستاااس  و شتي اتزث التدعو ع ومتزلو الشتلف 

 ملتا دعل الضرور   لوع وعلشي في ازث ا  الة وضع  دول رعتال ويشرث   .
 اف فشريع الدولة يدرة محالفة التاة وانوف الشرماس .: ململ ا و لو في لال م 116
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 من حقىق اإلاساق  دو  ا  يسق  إلاسثًة الالتزام . و لوه ال الالمعوة العامة 
ً
لالشعقاد في مصس يقحصس     ا حًازر حقا

اذا لم يقم بممازطة  001من قانى  الؼسكات 022( من اإلاادت 6يالح  مساق  الحظابات بالالسيمة اإلاركىزت في الفقست  

 ثقص
ً
رار في ممازطة حقه في ثىجوه الد ىت, ذلك أ  حقه في ثىجوه الد ىت .بل وا ثا من ذلك حثم ولى ربد فعال

 وال يعد ثقصرا مساق  الحظابات في ممازطة حقىقه أو التزاماثه اإلاهتوة 
ً
 طوقا

ً
التصى  الالصا وة ينًغي أ  ثفظس ثفظراا

 بمثابة م الفة لألحكام آلامست الثو يجسمها التص اإلاؼاز إلوه أ الر.

قد فسض     اإلاساق   6000لظتة  69نى  الؼسكات الظىزا الالديد زقم وفي طىزية,     السيم من أ  اإلاؼس  في قا

ه لم يجسم م الفة أحكام  الؼسكات بصفة  امة ولم يعحبا اهمال مساق  
ّ
 في ػل  الد ىت ال  مجلع ؤلادازت إال أن

ً
التزاما

اق  الحظابات في حاله الحظابات لرلك الىاج  بمثابة جسم معاق   لوه, و الحالي ال ثقىم اإلاظئىلوة الالتا وة إلاس 

 إلاًدأ ال جسيمة وال  قى ة إال بتص
ً
 008اصالل بالىاج  اإلاركىز إ ماال

ه    يعاق  لغسامة ال ثقل  6006لظتة  6من قانى  الؼسكات الالديد زقم  220وفي دولة الامازات , ثتص اإلاادت 
ّ
    أن

من أحكام هرا القانى  لم ثحدد له  قى ة  ن  ؼست آالف دزهم وال ثصيد     ما ة ألالا دزهم كل من ي الالا أا حكم 

 للتص اإلاركىز, يالح  مساق  
ً
 له (( , و الحالي وفقا

ً
فوه أو ي الالا ألان مة أو اللىا ر أو القسازات الصادزت ثتفورا

 الحظابات بالالسم اإلاركىز اذا أصل بىاجًه في ثىجوه الد ىت     التحى الىازد في قانى  الؼسكات, أما لى ا حف  اإلاؼس 

الامازاج  با حًاز دوز اإلاساق  في الد ىت مجسد ح  المحتع مالحقة اإلاساق  بالالسم اإلاركىز في حال امحتع  ن ثىجوه 

 الد ىت .

 ػخنًُخ: ڃ  كُغ حٿڄٔجىٿُش حٿظؤىَزُش وحٿڄينُش 
 
ً
ثقووىم اإلاظووئىلوة اإلادنوووة بصووفة  امووة   وو  رالرووة أزكووا  : صؼوو  وطووسز و القووة طووًبوة, وقوود يسثكوو  مساقوو  الحظووابات صؼوو 

 
ً
 ثقصوورايا

ً
, وقوود يسثكوو  صؼوو 

ً
  وون ػسيوو  الاصووالل بىاجوو  ثفسطووه قىا وود 009 قووديا

ً
 مهتوووا

ً
,   مووا وقوود يسثكوو  اإلاساقوو  صؼوو 

                                                      
علتتتتت  انتتتتتي دد متتتتتع عتتتتتدة الاختتتتت ل  1981لستتتتتنة  159متتتتت  وتتتتتانوف الشتتتتترماس املصتتتتتري روتتتتتم  163  متتتتت  املتتتتتاد  5:  تتتتن  الفقتتتتتر  د 117

 نشتتي  اال قورتاس روتتد املنصتتوص عليهتتا فتي القتتوانرف الاختتردع ت اوتت   يرامتة ال  قتتن عتت  الفتت   نشتي وال  زستتد علتت  عشتتر  آالة

 ..... 
ر
 : من م  يحالف  اي ن  م  النصوص آلامر  في ازا القانوف   5يتدتل ا املحالف  خصشا

: يتتترد  انتتت  متتت  الفقتتتي الستتتوري اف اتتتزا اململتتتدا عتتترة ألول متتتر  فتتتي الشتتتري ة الاستتت مشة ومتتتا يؤمتتتد  لتتتو متتتا  تتتاالا فتتتي القتتتراف  118

را تتتع : د. عملتتتود البتتترسم متتتا يتتتدل علشتتتي ومتتت  اتتترف آلايتتتاس الاتتتب  ؤمتتتد  لتتتو وولتتتي ف تتتا   دد ومتتتا منتتتا م تتتزارف لاتتته نمل تتتث رستتتوال  ع 

ع اينتا 67ع ص 2115/2116ع منشتوراس  ام تة دمشتاع الومل تة الثالثتة عشترع السرا ع ور  وانوف ال قوراس ع القسم ال اة

التزي مندتي امللتو  توف فتي   Magna Chartaيرد  ان  م  الفقي املصري اف ازا اململدا ت ود  ارس  ن ورث ا   ال  تد ال  تشم 

تتتتود ندشتتت  لستتتاب ع وتتتر  وتتتانوف منهتتتا ع للتزستتتد لتتتول اتتتزا املوضتتتوع ان تتتر: د. مد 39فتتتي املتتتاد   1216اندلتتتتجا ا تتت  رعايتتتاث عتتتاة 

  د. ادد لامد وشقو  ع  71ع ص  1988ال قوراس ع القسم ال اة ع الومل ة السادسة ع دار النهضة ال ررشة ع 
ر
ع وان ر ايضا

 .  31ع دار النهضة ال ررشة ع ص  2111ور  وانوف ال قوراس ال اة ع القسم ال اة ع 

 
ع السوري اي ف رستف للخوتل اصتفة عامتة انوعشتي الت اوتدي والتقصترجي ع لتزلو لم يرد في التشريع املصري وال في التشري:  119

وردس ف رسفاس اق شة عديد  في متاااس الفق االاع اقد عّرة ال  مة رستا  الدمتور عملد الروان الستنهوري رلتتي م ا خوتل 

رلتوة عملتد التروان الستنهوري ع الوستشط فتي ال قدي الني" عدة  نفشتز املتدي  ل لتت اة الناءت   عت  ال قتد" درستتا  التدمتور امل
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ًووووه فوووي ثىجووووه الوووود ىت أو ػلاهوووا فوووي الخؼووووستعات الثوووو ثًنووود ن سيووووة . و الحوووالي يعووود اصووووالل مساقووو  الحظوووابات بىاج 060اإلاهتوووة

, و الحوالي يعود الاصوالل بوااللتزام بحود ذاثوه 
ً
  ومودنوا

ً
 بحد ذاثه يمكن مالحقحوه ث ديبووا

ً
 ومدنوا

ً
 ثاديبوا

ً
الىاج  أو الالتزام صؼ 

 يظحىج  اإلاظئىلوة الح ديبوة
ً
 واإلادنوة , 060اهماال

و ثًنوود ن سيووة الحوو  دو  الىاجوو , ال يعوود امحتووا  مساقوو  الحظووابات  وون ممازطووة حقووه بيتمووا نجوود أنووه فووي الخؼووستعات الثوو

بمثابووة صؼووو  ثوو ديبو أو مووودش  بحوود ذاثوووه, بووول ال بوود مووون ارًووات الحقصووورا فووي بووورل العتايوووة اإلاهتوووة مووون جانوو  اإلاساقووو , فعووودم 

 ولكوووون الاهمووووال والحقصوووورا التوووواجم  وووون  وووود
ً
 أو موووودنوا

ً
 مهتوووووا

ً
م الوووود ىت يعوووود صؼوووو  يظووووحىج  الوووود ىت لوووويع بحوووود ذاثووووه صؼوووو 

 نجوم  ون ثقصورار فوي د وىت الالمعووة العاموة 
ً
اإلاظا لة اإلادنوة والح ديبوة, ف ذا ربد أ  مساق  الحظابات قود ازثكو  اهمواال

لالشعقوواد وانووه لووى قووام بوورلك إلاووا حوودذ الظووسز  مكوون مالحقحووه فووي هوورر الحالووة وفوو  اإلاظووئىلوة الح ديبوووة واإلادنوووة با حًووازر 

 
ً
 . ازثك  اهماال

ً
 مهتوا

                                                                                                                                                
وتر  القتانوف املتتدي  ا يديتد ع ا يتتزالا رول ع  ن رستة الالتتت اة او تي عتتاة عمصتادر الالتتت اة ع دار الشتاالا التتتجاث ال رتت  ع ارتتجوس ع 

اوتتد علتت   ع وفتتي الفقتتي الستتوريع ت ّراتتي  انتت  متت  الفقتتي الستتوري النتتي ستتلوك املت  656ع ص 427لملنتتافع  اتتدوف  تتارس ع اقتتر  

د. التتتد عملتتد التتدايم ع وتتر  القتتانوف املتتدي ع ا يتتزالا رولع مصتتادر الالتتت اة ع منشتتوراس ندتتو يتنتتاف  متتع متتا التتت ة اتتي فتتي ال قتتدد

اقتتد عّراتتي ال  متتة الاستتتا  التتدمتور عملتتد التتروان  امتتا االنستتملة إ تت  ا خوتتل التقصتترجي 211ع ص 2118 ام تتة للتت ع ستتورسةع 

تتتي " 
ّ
الاختتت ل اتتتالت اة وتتتانوي  يتتثتتتن فتتتي اف يصتتتونع ال تتتخ  فتتتي ستتتلومي الشق تتتة والتملصتتتر لاتتته ال يضتتتر الستتتنهوري رلتتتتي م الن

 
ر
اليرتتجع اتتئ ا اندتترة عتت  اتتزا الستتلوك الوا تت  ومتتاف متت  القتتدر  علتت  التتشرتت  النتتي يتتدرك انتتي اندتترةع متتاف اتتزا الاندتتراة خوتتل

لسنهوري ع الوسشط في وتر  القتانوف املتدي  ا يديتد تستو   مسقولشتي التقصرجية "د رستا  الدمتور املرلوة عملد الروان ا

 ع وعراي  ان  م  الفقي 779-778ع ص 527ع ا يزالا رول ع  ن رسة الالت اة او ي عاة عمصادر الالت اة ع مر ع ساااع اقر  

 الني ال تن الضار املحالف للقانوف او الاخ ل االثقة املشروعة او الاخ ل اتالت اة ستااا او الاخت 
ر
ل االوا ملتاس املستتتد  ايضا

متت  وواعتتد الستتلوك فتتي املدتتعدلشتتث يتشتتن التتدمتور لستت   تشستتي ا تت  اتتزا رخرتتجع را تتع : د. لستت  عملتتد الملاستتط  تشستتيع 

 ع  وفتتي الفقتتي الستتوريع ت ّراتتي  انتت  متت  الفقتتي الستتوري 19ع اتتدوف ناوتترع ص 2117ا خوتتل املفتتتجض فتتي املستتقولشة املدنشتتةع 

د. التد عملتد التدايم ع وتر  القتانوف املتدي ع وك امل تاد عل  الر م م  ادرامي ل زا الاندراةدالني اندراة ال خ  ع  السل

 ع وف ّراتتتي مدبتتتتة التتتنقك الستتتورسة النتتتي " ستتتلوك م شتتت  ال يل شتتتي ر تتتن اصتتترج و تتتد فتتتي  اس ال تتتروة 266ع ص  مر تتتع ستتتااا

 للتستتؤول
ر
  رتتتج مشتتروع مو ملتتتا

ر
وتترار مدبتتتتة التتتنقك شة التقصتتترجية "ع را تتتع: ا خار شتتة الاتتتب الاملتتل ااملستتتؤول متتتتا ت تبتتج عتتتت 

 .142و ص 1974ع ل اة 6و5و منشور في مدلة املداموفع ال دد23/6/1974ع الصادر اتارس  542السورسةع روم 
ع اتتتتت    تتتتةع ال لصتتتتتر 121فتتتتتي انتتتتي لتتتتيع لتتتتتن منهتتتتتا لتتتتتدود م شنتتتتة : تشتتتتتجك ا خوتتتتل املتتتتدي  متتتتع ا خوتتتتتل التتتتتلديملب متتتت  نالشتتتتة  121

 للتملتدا الشت رج فتي مدتال التلديت  اال واتو مملتدا عتدة وترعشة املحالفتاس التلديبشتةع ومت    تة للتحالفاس التلديبشة و 
ر
 لتو إعتتاال

 للتستقولشة املدنشتة ستواالا مانتل مستقولشة عقديتة او  قصترجية . 
ر
 ال لصر ل لت اماس الاب تشتن  خت ل بهتا متدعا 

ر
د اخردع ايضا

نة  ع مف وم ا واساٍ الزام ا ونواوي ع دراسة مقارنة ع الومل تة الثانشتة د .  اار م يوب علي م يوب ع وواعد اخ وشاس امل 

   128 – 127ع ص 2111ع 

ع متتا و ل ت  ال شقتة ال امتة للروااتة 1972لستنة  11: يتو    لدي  مراو  ا  ساااس نقااة التدتارسرف اتو ت  القتانوف روتم  121

 فتتتي  لديتتت  مراوملتتتب ا  ستتتاااس املقشتتتدي  فتتتي 
ر
 اامتتتا

ر
املالشتتتة متتت  ختتت ل ولتتتد  الروااتتتة علتتت    تتتود  اعتتتتال مراوملتتتب ا  ستتتاااس دورا

لديت  مراوملتب ا  ستاااس  ت شتة املداستملرف القتانونشرف الستورسة واتا وتانوف  ن تشم جي س ال شقةع اما في سورسةع اشحتت  ات

 . 2119لسنة  33م نة املداسملة والتدوشا السوري ا يديد روم 
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 انمغهة انثاوً 

 دور مرالة انحساتاخ فً دػىج انجمؼٍح انؼامح انؼادٌح نالوؼماد
   ل  ام مجلع ؤلادازت طلؼة الد ىت ال  اجحما  الالمعوة العامة للؼس ة  062وطىزية 066متر اإلاؼس  في كل من مصس

للؼووس ة طووىا  كانوود جمعوووة  امووة  اديووة فووي دوز اشعقوواد  ووادا أو جمعوووة  امووة  اديووة فووي دوز اشعقوواد يرووا  ووادا أم كانوود 

الو  الاشعقواد ,  ما ومتر اإلاؼس  لعع الالهات طلؼة ػل  ود ىت الالمعوة العامة في  وىزثسها 062جمعوة  امة يرا  ادية

 من اإلاؼس ر  اإلاصسا والظىزا فوي طوسوزت ثفعوول دوز مساقو  الحظوابات فوي السقابوة   و    .066    طبول الاطح تا 
ً
وإيمانا

أ مووال وحظووابات الؼووس ة وطووسوزت وطووع الىطووا ل الكفولووة بوور  يديووه لحوو مر  طووًل ثلووك السقابووة, ن ووم قووانى  الؼووسكات فووي 

وووة العامووة لالشعقوواد طوومن طووىابؽ قانىنوووة معوتووة , و الحووالي طوونًر  ذلووك   وو  كوول موون الًلوودين حوو  ػلوو  أو د ووىت الالمع

 التحى الحالي :

                                                      
 .1981لسنة  159م  وانوف الشرماس املصري روم  61: املاد   122
 .2111لسنة  29م  وانوف الشرماس السوري ا يديد روم 169و 164: ان ر املاد   123
: يولا عل  الاي قاد السنوي لليت شة ال امة اسم " دور الاي قاد ال ادي " ع متا وسولا عل  ا تتاعاس ا يت شة ال امة  124

د . رلتتتتاب مدتتتتتود داخلتتتتي علتتتتي ع ال اديتتتتة رختتتترد استتتتم " ا تتتتتتاع  ت شتتتتة عامتتتتة عاديتتتتة فتتتتي دور اي قتتتتاد  رتتتتج عتتتتادي " ع ان تتتتر : 

. وا يتدير  58ص ع 2111وترماس املستااتة ع رستالة دمتتوراث ع  ام تة القتاار  ع مصترع ا يت شاس ال تومشة ودوراتا فتي إدار  

لتتتم يتتتن  علتتت  لتتتا مراوتتت  ا  ستتتاااس فتتتي مللتتت  او  و شتتتي  2116االتتتزمر اف وتتتانوف الشتتترماس فتتتي املتلبتتتة املتدتتتد  الصتتتادر ستتتنة 

تتتي اتو تتت  املتتتواد 
ّ
تصتتتر لتتتا مللتتت  التتتدعو  علتتت  مدلتتتع يق 316و  313و  312التتتدعو  ا تتت  ا يت شتتتة ال امتتتة ل ي قتتتاد . لشتتتث ان

  دار  واملسااترف واملدبتةع و االاس نصوص املواد عل  الندو آلاف  :

Companies Act 2116 of UK ( S 312) " The directors of a company may call a general meeting of the company ". 

Companies Act 2116 of UK ( s 316/2) The court may, either of its own motion or on the application — (a) of a 

director of the company, or (b) of a member of the company who would be entitled to vote at the meeting, 

order a meeting to be called, held and conducted in any manner the court thinks fit.". Companies Act 2116 of 

UK ( S 313/1) " The members of a company may require the directors to call a general meeting of the 

company ". 
ع ولبتتتم 2112ينتتتاير  11وضتتتابشةع  لستتتة  81لستتتنة  13528: لبتتتم مدبتتتتة التتتنقك املصتتترسة التتتدابر  املدنشتتتةع الو تتت  روتتتم  125

 ع التتتتدابر  املدنشتتتتةع الو تتتت  روتتتتم 
ر
ع ا  بتتتتتاف 2119متتتتايو  11وضتتتتابشةع  لستتتتة  71لستتتتنة  241مدبتتتتتة التتتتنقك املصتتتترسة ايضتتتتا

   . 27/5/2116عل  الرااط آلاف  : د  تل الزسار  اتارس   منشوراف عل  مووع مدبتة النقك املصري عل  وملبة الانتجنل

http://www.cc.gov.eg/Images/H/111233215.pdf  
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 انفرع األول

 عهة مرالة انحساتاخ دػىج انجمؼٍح انؼامح انؼادٌح نالوؼماد 

 لغروواهم موون الخؼووستعات  –مووتر اإلاؼووس  اإلاصووسا والظووىزا 
ً
طووىت

ُ
فووي قووانى  الؼووسكات مجلووع ؤلادازت طوولؼة الوود ىت الوو   –أ

ووا كووا  062شعقوواد الالمعوووة العامووة    وول  ووام يمازطووها موون ثلقووا  نفظووه دو  الحاجووة الوو  ػلوو  موون جهووات معوتووةا
ّ
,إال انووه إلا

 ال حموال الايلًوووة 
ً
 وطووى  نووة أو او جعوورزا

ً
   و  مجلووع ؤلادازت د وىت الالمعوووة العاموة لالشعقواد إمووا إهمواال

ً
مون اإلاحعورز أحوانووا

ذلوووك وأ ؼووو  الحووو  لوووًعع الالهوووات طووولؼة الؼلووو  الووو  مجلوووع ؤلادازت مووون اجووول اإلاؼلى وووة الث ووواذ القوووساز, ثوووداز  اإلاؼوووس  

. وطوونًر  فومووا ي ووي الظووىابؽ 061ثىجوووه الوود ىت الوو  الالمعوووة العامووة لالشعقوواد, وموون بوور  ثلووك الالهووات مساقوو  الحظووابات

 القانىنوة الثو وطعها اإلاؼس  في كل من الًلدين لرلك,     التحى آلاج :

                                                      
تت 1981لستتنة  159متت  وتتانوف الشتترماس املصتتري روتتم  61: لشتتث نصتتل الفقتتر  رو تت  والثانشتتة متت  املتتاد   126

ّ
ي دد  ن قتتد علتت  ان

ا يت شة ال امة للتسااترف ادعو  م  مدلع  دار  في الزماف واملتاف الزي  ت شنهتا ن اة الشرمةع ....... وملدلع  دار  اف 

لستتتنة  29متتت  وتتتانوف الشتتترماس الستتتوري روتتتم  164يقتتترر دعتتتو  ا يت شتتتة ال امتتتة ملتتتتا دعتتتل الضتتترور   لتتتو    ع و تتتن  املتتتاد  

ل شقتتتة ال امتتتة ال اديتتتة انتتتاالار علتتت  دعتتتو  متتت  مدلتتتع  دار  فتتتي املواعشتتتد الاتتتب يدتتتدداا اتتتزا املرستتتوة علتتت  انتتتي دد  دتتتتتع ا 2111

متتتت  وتتتتتانوف الشتتتتترماس  123التشتتتتريسي او ن تتتتتاة الشتتتترمة رساستتتتت ب    .وفتتتتي   تتتتتك التشتتتتتري اس ال ررشتتتتة املقارنتتتتتة ع نصتتتتل املتتتتتاد  

ال امتة اتدعو  مت  مدلتع  دار  متر  علت  روتن فتي  علت  انتي دد ن قتد ا يت شتة 2115لسنة  11التدارسة القوري ا يديد روم 

الستتتنةع وفتتتي املتتتتاف والزمتتتاف اللتتتزي  يدتتتدداتا املدلتتتع   تتتد موااقتتتة  دار ع وسدتتت  اف يبتتتوف الاي قتتتاد ختتت ل الشتتت ور ررت تتتة 

مت  وتانوف  198د  التالشة لنهاية السنة املالشة للشرمةع وملدلع  دار  دعو  ا يت شة ملتا دعل ا  ا ة لزلو   ع و ن  املا

عل  اني دد ن قد ا يت شة ال امة ال ادية للتسااترف ادعو  م  ربيع مدلع  دار   2111لسنة  21الشرماس الملدرساب روم 

فتتتي الزمتتتاف واملتتتتاف التتتزي  ت نيهتتتتا ن تتتاة الشتتترمةع وسدتتت  اف ف قتتتد ا يت شتتتة متتتر  علتتت  روتتتن فتتتي الستتتنة وختتت ل الشتتت ور الستتتتة 

مت  وتانوف الشترماس الا دتادي الامتاراف  ا يديتد  171  م  املتاد  1ملالشة للشرمة   ع متا و  ن  الفقر  دالتالشة لنهاية السنة ا

تتتي دد   ن قتتتد ا يت شتتتة ال تومشتتتة للتستتتااترف اتتتدعو  متتت  مدلتتتع  دار  متتتر  علتتت  روتتتن فتتتي الستتتنة  2115لستتتنة  2روتتتم 
ّ
علتتت  ان

لزمتتتتاف واملتتتتتاف امل شنتتتترف فتتتتي ن تتتتاة الشتتتترمةع وللتدلتتتتع دعتتتتو  ا يت شتتتتة ختتتت ل روتتتت ر ررت تتتتة التالشتتتتة لنهايتتتتة الستتتتنة املالشتتتتة فتتتتي ا

 لتتزلو   ع و دتتدر  وتتار  إ تت  انتتي يتدتتدد متتتاف اي قتتاد ا يت شتتة ال امتتة  يتتك الن تتر عتت  ا ي تتة الاتتب 
ر
ل ي قتتاد ملتتتا راي مو ملتتا

مدبتتة التنقك املصترسة ع التدابر  دعل اليها في املتاف الزي يدددث الن اة رساس ب للشرمة وإال مانل القراراس اامللتةع لبتم 

ع منشتور ا  بتتم علتت  مووتتع مدبتتتة التتنقك املصتتري علتت  2119متتايو  11وضتتابشةع  لستتة  71لستتنة  241املدنشتةع الو تت  روتتم 

  .  27/5/2116وتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتملبة الانتجنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترااط آلافتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  : د  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل الزستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار  اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  

.pdf111233215http://www.cc.gov.eg/Images/H/ 

: و تتثن ا ي اس رخرد في التشريع املصري فتي ا ي تة الادارستة املحتصتة و عتدد مت  املستااترف يتلبتوف متا ال يقتن عت   127

و  62و  61 % االنسملة ا   ا يت شة  رج ال اديةع را ع املتواد11% م  راٍ مال الشرمة االنسملة ا   ا يت شة ال ادية و  5

. امتتتا فتتي ستتتورسةع اتتتثتتتن فتتي ووار  الاوتصتتتاد والتدتتتار  ا خار شتتتة  1981لستتتنة  159متت  وتتتانوف الشتتترماس املصتتري روتتتم  71

متتت  وتتتانوف الشتتترماس  174و  165% متتت  استتت م الشتتترمةع را تتتع املتتتواد  11وعتتتدد متتت  املستتتااترف يدتلتتتوف متتتا ال يقلتتتن عتتت  

متت  وتتانوف الشتترماس القوتتري  124ال ررشتتة ا  ديثتتةع نصتتل املتتاد   . وفتتي   تتك التشتتري اس2111لستتنة  29الستتوري روتتم 

ماتته مللتت  إلشتتي  لتتو مراوتت  علتت  انتتي ددعلتت  مدلتتع  دار  دعتتو  ا يت شتتة ال امتتة ل ي قتتاد  2115لستتنة  11ا يديتتد روتتم 

 .....   ع ا  ساااس

http://www.cc.gov.eg/Images/H/111233205.pdf
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ًٖ: َٗو١ حٿ٤ڀذ  أو
ه    و    مجلوع  20( من اإلاادت 2نصد الفقست  رث مت  يتلو ا  ا اشي :  : صدو 1

ّ
من قانى  الؼسكات اإلاصسا     أن

 090ؤلادازت أ  يد ى الالمعوة العامة العادية ال  الاشعقاد اذا ػل  الوه ذلك مساقو  الحظوابات ... ((,  موا ونّصود اإلاوادت 

ووه    يحوو  إلاوودق  الحظووابات الؼلوو  الوو  مجلووع ؤلادازت الوود ىت   وو   6000لظووتة  69موون قووانى  الؼووسكات الظووىزا زقووم 
ّ
أن

. 068الووو  اشعقووواد الهوئوووة العاموووة العاديوووة أو يروووا العاديوووة للؼوووس ة بتووواً    ووو   حووواص صؼووو  يًووور  فووووه ألاطوووًاص الدا ووووة لوووه ... ((

وووه يحووو  إلاساقووو  الحظوووابات أ  يؼلووو  مووون مجلوووع ؤلادازت ثىجووووه الووود ىت الووو  اشعقووواد 
ّ
الالمعووووة العاموووة ويخًووور  مموووا طوووً  ان

     ما طً  , ال يقًل ػلو  
ً
العادية, و الحالي يحعر  ا  يصدز الؼل  من مساق  حظابات الؼس ة اإلاحعاقد معها, وثسثيًا

 د ىت الالمعوة العامة العادية لالشعقاد اذا قدم من:

  الؼسيك في مكح  مساق  الحظابات 

 احد مظا دا مساق  الحظابات 

  لصوووال  د وووىت الالمعووووة العاموووة للؼوووس ة القابظوووة او  الالمعووووة العاموووة لؼوووس ة مساقووو  حظوووابات ػوووس ة ثالعوووة

 ثالعة أصسي .

مووون قوووانى  الؼوووسكات اإلاصوووسا ػوووكل الؼلووو , بووول ثكفلووود  20( مووون اإلاوووادت 2لوووم ثًووور  الفقوووست  : وتتتتن الولتتت  ومضتتتتوني: 2

ووه    ويووحم الؼلوو  بكحوواص موون الال حووة الحتفوريووة لقووانى  الؼووسكات, حووو  نصوود   وو   606بوورلك الفقووست  ص( موون اإلاووادت 
ّ
ان

 لعلووم الى ووىل, او بخظوولومه إلوو  مس ووص إدازت الؼووس ة فووي مقابوول ايصووال ... (( , أمووا فووي طووىزية , فقوود 
ً
مىصووجم  لوووه مصووحى ا

. و الحوالي ال يجوىش إلاساقو  الحظووابات  090بونود اإلاوادت 
ً
مون قوانى  الؼوسكات ػوكل الؼلو  مون حوو  وجوىص أ  يكوى  صؼووا

. 
ً
وثحمثوول الالهووة الثووو يقوودم السهووا الؼلوو  فووي مجلووع إدازت ػووس ة اإلاظوواهمة, و الحووالي ال يجووىش ثقووديم  ا  يقوودم ػلًووه ػووفاهة

الؼل  ال  ؤلادازت الحتفورية للؼس ة او ال  العظى اإلاتحدص, وا  كا  بالمكا  ثقديمه ال  مجلع ؤلادازت  ن ػسي  الادازت 

 الحتفورية للؼس ة .

لؼسكات اإلاصسا     مححىياثه, بل نص     ذلك قوانى  الؼوسكات الظوىزا, أما  ن مظمى  الؼل , فلم يتص قانى  ا

 ثؼًوووو  ذات الحكوووم 
ً
حوووو  يحعووور    ووو  مساقووو  الحظوووابات أ  يًووور  فوووي ػلًوووه الاطوووًاص الدا ووووة الووو  ذلوووك, ونوووسي اطححظوووانا

عور    و  مساقو  الىازد في طىزية     الؼسكات اإلاصسية, وذلك لظب  ثىافقه و دم جعازطه مع اإلاًادئ العاموة, حوو  يح

الحظووابات  ووودم الاطووا ت فوووي اطووحعمال حقوووه فووي ػلووو  الوود ىت, فووو ذا كووا  يحووو  لووه ػلووو  الوود ىت فوحعووور  أ  يكووى  هتالوووك 

 أطًاص دا وة لرلك.

ولكوون يثووىز الخظووواؤل حووىل موودي طووولؼة مجلووع ؤلادازت فوووي ثقووديس مال مووة ألاطوووًاص الدا وووة لؼلوو  د وووىت الالمعوووة العاموووة 

ممتى  من ثقديس مدي مال مة ألاطًاص الثو يود سها مساقو   -في طىزية ومصس  –مجلع ؤلادازت لالشعقاد  يسي الًاح  ا  

 ا  القووووانى  قوووود ألصمووووه فووووي الاطووووحجابة الوووو  الوووود ىت دو  ا  يكووووى  لووووه الظوووولؼة الحقديسيووووة فووووي ذلووووك, ويمكوووون 
 
الحظووووابات, إذ

                                                      
 الفقتتتر  د 128

ر
ث  تتتاالا ايهتتتا دديدتتت  علتتت  مدلتتتع متتت  وتتتانوف الشتتترماس الستتتوري لشتتت 165  متتت  املتتتاد  2: وامتتتّدس  اس ا  تتتا ايضتتتا

انتاالار  دار  دعو  ال شقة ال امة ال ادية ل  تتاع في رلوال املنصوص عليها فتي اتزا املرستوة التشتريسي او الن تاة رساست ب او 

 ...    عل  ملل  خو  مملل  ا   مدلع  دار  م  مدوا لساااس الشرمة
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ي لعع الخؼستعات العس ووة الثوو متحود ,     صالف الحال ف 020أو " ويج  " 069اطحنحاو ذلك من  ًازت اإلاؼس  " و    "

مجلوووووع ؤلادازت طوووووولؼة ثقديسيووووووة فووووووي الاطووووووحجابة الووووو  ػلوووووو  مساقوووووو  الحظووووووابات موووووون  دموووووه,  مووووووا هووووووى الحووووووال فووووووي الخؼووووووستع 

 .020الًحسيدو

أّموووا  ووون موووّدت اطوووحجابة مجلوووع ؤلادازت لؼلووو  مساقووو  الحظوووابات , فلوووم ثوووتص  : متتتد  استتتتدااة مدلتتتع  دار  للولتتت :3

 اإلاوادت 
ً
مون قوانى  الؼووسكات اإلاصوسا   و  اإلاودت الثووو يحعور  فسهوا   و  مجلووع ؤلادازت الاطوحجابة الو  ػلو  مساقوو   20 وساحة

ووووه يمكوووون اطووووحنحاجها موووون أحكووووام اإلاووووادت 
ّ
موووون قووووانى  الؼووووسكات اإلاصووووسا  26الحظووووابات وثىجوووووه الوووود ىت الوووو  الاشعقوووواد, إال أن

وه يحعور    و  مجلوع ؤلادازت والوا ة بح  اإلاساق  او الالهة الادازية اإلا حصة في ثىجوه الد ىت
ّ
, و الحوالي يمكون القوىل ب ن

ثىجوووه الوود ىت الوو  اشعقوواد الالمعوووة العامووة العاديووة بتوواً    وو  ػلوو  مساقوو  الحظووابات صووالل ػووهس موون ثووازي  الؼلوو  ثحوود 

ادت , فقود نّصود   و  اإلاودت الفقوست الثانووة مون اإلاو022. اّموا فوي طوىزية026ػا لة ثدصل اإلاساق  نفظه وثىجووه الود ىت بتفظوه

من قانى  الؼسكات, حو  يحىج      مجلع ؤلادازت الاطحجابة للؼل  اإلاقدم من مساق  الحظوابات صوالل موعواد  026

 022يىم من ثازي  و ىل الؼل  إلوه. 06ال يحجاوش 

                                                      
اف يتتتدعو ا يت شتتتة ال امتتتة ال اديتتتة ا تتت   وعلتتت  مدلتتتع  دار متتت  وتتتانوف الشتتترماس املصتتتري علتتت  انتتتي دد  61/3:  تتتن  املتتتاد   129

 الاي قاد ا ا ملل  الشي  لو مراو  ا  ساااس ...   ع
ال امتتة دعتتو  ال شقتتة  يدتت  علتت  مدلتتع  دار متت  وتتانوف الشتترماس الستتوري علتت  انتتي دد 165  متت  املتتاد  2:  تتن  الفقتتر  د 131

انتتاالار علتت  مللت  خوتت  ممللتت  ا تت  ال اديتة ل  تتتتاع فتتي رلتوال املنصتتوص عليهتتا فتتي اتزا املرستتوة التشتتريسي او الن تاة رساستت ب او 

 ...    مدلع  دار  م  مدوا لساااس الشرمة
اف يقتتتتترر دعتتتتتو  وملدلتتتتتع  دار   علتتتتت  انتتتتتي دد..... 2111لستتتتتنة  21متتتتت  وتتتتتانوف الشتتتتترماس الملدرساتتتتتب روتتتتتم  198:  تتتتتن  املتتتتتاد   131

% متت  راستتتال  11او عتتدد متت  املستتااترف يتثتتن ا يت شتتة ال امتتة ال اديتتة ا تت  الاي قتتاد ا ا مللتت  الشتتي  لتتو متتدوا ا  ستتاااس 

 الشرمة  شرط اف  بوف لداهم اسملاب  دية  بجر  لو الول    
 . 1981لسنة  159م  وانوف الشرماس روم  62: املاد   132
م  وانوف الشرماس السوري عل  اني دديد  عل  مدلتع  دار  دعتو  ال شقتة ال امتة  165د  :  ن  الفقر  الثانشة م  املا 133

ال اديتة ل  تتتتاع فتتي رلتوال املنصتتوص عليهتتا فتتي اتزا املرستتوة التشتتريسي او الن تاة رساستت ب او انتتاالار علتت  مللت  خوتت  ممللتت  ا تت  

وسدتتت  علتتت  % متتت  استتت م الشتتترمةع 11يقتتتن عتتت   مدلتتتع  دار  متتت  متتتدوا لستتتاااس الشتتترمة او متتت  مستتتااترف يدتلتتتوف متتتا ال 

 مت   تارس  
ر
مدلع  دار  اف يدعو ال شقة ال امتة ال اديتة ل  تتتاع فتي ا  تالترف رخرتج رف فتي مش تاد ال يتدتاوو ختستة عشتر يومتا

    .وصول الول  إلشي
اة اوصتر مت  املتد  املشتار اليهتا فتي : و ددر الاوار  ا   اف وانوف الشترماس الا دتادي الامتاراف  ا يديتد يتن  علت  متد  استتدا 134

يتوة مدتد اوىت ه مت   31يتوة ا ت   15اياة لتو شتي التدعو ع امتا عت  الاي قتاد اشدت  اف يبتوف اترف  5سورسة ومصرع و تتثن في 

علت  انتي دد علت  مدلتع  دار  دعتو  ا يت شتة  2115لستنة  2مت  وتانوف الشترماس روتم  175 و شي الدعو  لشث  ن  املتاد   

  مت   تارس  الولت ع 5ل ي قاد ماته مللت  إلشتي  لتو متدوا ا  ستاااسع اتئ ا لتم يقتم املدلتع اتو شتي التدعو  خت ل دال تومشة 

 وال  دتتاوو 15و تت  علتت  متتدوا ا  ستتاااس  و شتتي التتدعو ع وستتتم اي قتتاد ا يت شتتة ختت ل متتد  ال  قتتن عتت  د
ر
  ختستتة عشتتر يومتتا

 م   ارس  الدعو  ا   الا تتاع    وما م  
ر
وو في اف املد  روصر ف تد امثتج ااعلشتة لوستشلة دعتو  ا يت شتة ال امتة ث ثرف يوما

 ل ي قاد   .
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 ػخنًُخ: حٿٔڀ٤ش حٿظٸيَََش ٿڀڄَحٷذ ٳٍ طٸيَڂ حٿ٤ڀذ
المعووووة العاموووة لالشعقووواد مووون مجلوووع ؤلادازت دو  ا  وألا وول أ  إلاساقووو  الحظوووابات الظووولؼة الحقديسيوووة فوووي ػلووو  د وووىت ال 

  لوووه , ويسجووع الظووب  فووي ذلووك إلوو  أ  اإلاؼووس  اإلاصووسا قوود ثًدووم ن سيووة الحوو  لحبوووا  الؼًوعووة القانىنوووة 
ً
يكووى  ذلووك واجًووا

زت لودوز مساقوو  الحظووابات, و الحوالي مثووم قووّدز مساقو  الحظووابات أ  ألامووس يظوحلصم اشعقوواد الالمعوووة العاموة لىطووعها فووي  ووى 

 فووي الصالووى  إلوو  ثلووك الىطووولة . إال ا  
ً
مووا اطووحجد معووه موون أمووىز صؼرووات, ف نووه يحوو  لووه ثىجوووه الوود ىت دو  ا  يكووى  ملصمووا

اإلاؼس  الظىزا قد صسو  ن ذلك وألصم مساقو  الحظوابات ػلو  الود ىت مون مجلوع ؤلادازت فوي حوال رًوىت ثسا وي مجلوع 

مون قوانى  الؼوسكات الظوىزا   و  أنوه    يحو  إلاودق  الحظوابات  090ت ؤلادازت  يرا اإلاح   ن الد ىت . حو  جا  في اإلاواد

الؼل  ال  مجلع ؤلادازت الد ىت ال  اشعقاد الهوئة العامة العاديوة أو يروا العاديوة للؼوس ة بتواً    و   حواص صؼو  يًور  فووه 

اإلاقوسزت فوي الت وام ألاطااوجو او فوي واذا أهمل مجلع ؤلادازت د ىت الهوئة العامة لالجحما  في اإلاىا وود ألاطًاص الدا وة له, 

. ومون هتوا يخًور  أنوه يحىجو    و  مساقو  026(( هرا اإلاسطىم الخؼستأي فوج      مدق  الحظابات أ  يؼل  إلوه د ى ها

 الحظابات ػل  الد ىت من مجلع ؤلادازت في حال اهماله ثىجوه الد ىت في اإلاىا ود اإلاحددت, 

لظووالالا الوور س حووىل نؼوواق وموودي الالتووزام اإلاووركىز, فهوول يؼوومل جموووع أطووًاص ويثووىز الخظوواؤل فووي  وودد الووتص القووانىش  ا

 التاا ووي يرووا اإلاحو  الصووادز مون قًوول مجلووع ؤلادازت والتواجم   وون  وودم 
ً
التاا وي يرووا اإلاحو    لعًووازت أصووسي هول يؼوومل أيظوا

مجلووع ؤلادازت يلتووزم اطووحجابحه لؼلوو  مساقوو  الحظووابات فووي د ووىت الالمعوووة العامووة العاديووة لالشعقوواد  مووا موون ػووك فووي أ  

بحىجوووه الوود ىت فووي مجمى ووة موون الحوواالت القانىنوووة, موون بوور  ثلووك الحوواالت ػلوو   وودد موون اإلاظوواهمر  يحملووى  مووا ال يقوول 

 يحىج   لوه الد ىت بتاً    و  ػلو  مساقو  الحظوابات ويراهوا مون الحواالت, و الحوالي  00 ن 
ً
% من أطهم الؼس ة وايظا

جووو  القوووانىش  اإلالقووو    ووو   ووواث  اإلاساقووو  ال يؼووومل أطوووًاص التاا وووي يروووا اإلاحووو  الحعلووو  يوووسي الًاحووو  أ  نؼووواق ثؼًوووو  الىا

 ما هى الحوال بالنظوًة الو   ودم الاطوحجابة  –بؼل  مساق  الحظابات للد ىت, اما في الاطًاص الاصسي للتاا ي يرا اإلاح  

  في ذلك أنه ما من فا دت في إ ادت فحىج      اإلاساق  ػل  الد ىت من اإلاجلع ,  ويسجع الظب –ال  ػل  اإلاظاهمر  

ػل  مساق  الحظابات من مجلع ؤلادازت د ىت الالمعوة العامة العادية لالشعقاد اذا كا  طب  التاا ي يروا اإلاحو  كوامن 

 في  دم الاطحجابة ال  ػل  اإلاساق  في ثىجوه الد ىت, 

 لرلك, ال يؼتاغ لصحة لالى  مساق  الحظابات ال  وشازت الحجازت والاقحصاد الوازجوة والؼل  ملها الد ىت في  
ً
وثؼًوقا

حووال ثسا وووي اإلاجلوووع ا  يكوووى  قووود ثقووودم بؼلووو  الووو  اإلاجلوووع اإلاتاا وووي مووون أجووول الووود ىت ػاإلاوووا ا  طوووب  ثسا وووي اإلاجلوووع يروووا 

 اإلاح  هى ثجاهله لؼل  اإلاساق  ألاول.

                                                      
متتتت  وتتتتانوف الشتتتترماس  171  متتتت  املتتتاد  2: وستفتتتا القتتتتانوف الامتتتتاراف  متتتع ومشلتتتتي الستتتتوري فتتتي ا  بتتتتمع لشتتتتث  تتتتاالا فتتتي الفقتتتتر  د 135

 شتتة ال تومشتتة فتتي رلتتوال الاتتب يو تت  القتتانوف الامتتاراف  ا يديتتد علتت  انتتي ددإ ا ا فتتن مدلتتع  دار   و شتتي التتدعو  ل قتتد ا يت

 ايها دعوتها و   عل  مدوا ا  ساااس  و شي ازث الدعو  ....  
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انثاوًانفرع   

تىجٍه مرالة انحساتاخ انذػىج مه تهماء وفسه انى اوؼماد انجمؼٍح   
 انؼامح انؼادٌح

ًٖ : حٿ٠ىحر٢ حٿٸخنىنُش ٿڀلٶ ٳٍ طىؿُه حٿي٫ىس ٳٍ ڃَٜ   أو

لم يكحف  اإلاؼس  في قانى  الؼسكات اإلاصسا في متر مساق  الحظابات الح  في ػل  الود ىت الو  اشعقواد الالمعووة العاموة 

والوورا يقحمووجو  –ن مجلووع ؤلادازت, بوول أوجوود وطووولة أ ثووا فا لوووة وثحمثوول فووي ثقسيووسر اطووح تا  موون ألا وول العووام العاديووة موو

يحمثوول فووي مووتر مساقوو  الحظووابات طوولؼة اطووح تا وة فووي ثىجوووه  –بتا رووز الاصحصووا  فووي ثىجوووه الوود ىت بووود مجلووع ؤلادازت 

وثكمون الحكموة مون ذلوك فوي إيموا  اإلاؼوس  فوي طوسوزت جعصيوص الد ىت ال  اشعقاد الالمعووة العاموة العاديوة مون ثلقوا  نفظوه,  

دوز مساقو  الحظوابات فوي السقابوة   و  أ موال وحظوابات الؼوس ة,  مووا انوه قود يالحوظ مساقو  الحظوابات وجوىد ثال و  فووي 

, 022مالوة الؼس ة لظب  صلول فوي ؤلادازت مموا يقحموجو معوه ثودصل الالمعووة العاموة بحظوًانها  واحًة الظووادت فوي الؼوس ة

ما وقد يمحتع مجلع ؤلادازت  ن ثقوديم اإلاعلىموات والايظواحات الثوو يؼلاهوا مساقو  الحظوابات ويجود مساقو  الحظوابات  

  حكووام اإلاووادت 
ً
 069موون قووانى  الؼووسكات اإلاصووسا زقوووم  26طووسوزت فووي اػووال  الالمعوووة العامووة   وو  حقوقووة اإلاىقوووالا. ووفقووا

وا كوا  021ؤلادازت وثىجووه الود ىت الو  الاجحموا  بتفظوهيح  إلاساق  الحظابات ممازطوة اصحصوا  مجلوع  0980لظتة 
ّ
, وإلا

 ذلك الح  يؼكل اطح تاً  من ألا ل العام, ف   اإلاؼس  لم يجد يظاطة في ثقوودر بقودين ز يظر  هما :

 لوووتص اإلاوووادت :   القشتتتد رول :  رامتتتي مدلتتتع  دار   رتتتج املدتتتا
ً
اإلاؼووواز إلووووه أ  يتاا ووو  مجلوووع ؤلادازت  ووون  26يحعووور  وفقوووا

الوود ىت الوو  اجحمووا  الالمعوووة العامووة, و الحووالي ال يحوو  إلاساقوو  الحظووابات أ  يحوودصل ويىجووه الوود ىت الوو  اجحمووا  الالمعوووة 

العامووووة العاديووووة اذا لووووم يثبوووود ثسا ووووي مجلووووع ؤلادازت , وال يكفوووو  لحبايووووس ثوووودصل مساقوووو  الحظووووابات ا  يثبوووود ثسا ووووي مجلووووع 

 بل يج  فىق ذلك ا  يكى  ثسا ي اإلا
ً
 في ثىجووه الود ىت دو  أ  ؤلادازت فعال

ً
جلع يرا مح , وذلك ب   يكى  ملصم قانىنا

يكووووى  لووووه طوووولؼة ثقديسيووووة فووووي هوووورا الؼوووو   ومووووع ذلووووك يتاا وووو  فووووي ثىجسههووووا , وموووون امثلووووة ثسا ووووي مجلووووع ؤلادازت اإلاحوووو   وووودم 

 أو ثسا وووي اإلاجلوووع اطوووح
ً
 لحالوووة اطوووحجابة مجلوووع ؤلادازت لؼلووو   ووودد مووون اإلاظووواهمر  يقووول  ووون النظوووًة اإلاحوووددت قانىنوووا

ً
عماال

     ما طوً , ال يجوىش إلاساقو  الحظوابات ا  يحودصل 26/6الظسوزت اإلاقسزت له وف  اإلاادت  
ً
( من قانى  الؼسكات , وثسثيًا

ويقىم بحىجوه الد ىت ال  اجحما  الالمعوة العامة العادية إذا كا  مقودم ػلو  الود ىت  ودد مون اإلاظواهمر  يملكوى  أقول 

سا وو  مجلووع ؤلادازت  وون الوود ىت ولووم يظووحج  لؼلوواهم, والظووب  فووي ذلووك يكموون فوووي أ  % موون زأض مووال الؼووس ة وث 6موون 

 وال يلتووزم بقًووىل الؼلوو ,  وُيفظوووس  أحقوووة ثسا ووي اإلاجلووع فووي هووورر 
ً
 محقووا

ً
ثسا وو  مجلووع ؤلادازت فووي هوورر الحالووة يعووود ثساصوووا

 لأل 
ً
 ووول العوووام الووورا يقموووجو بتا روووز الحالوووة طووومن الظووولؼة الحقديسيوووة إلاجلوووع ؤلادازت فوووي قًوووىل الؼلووو  مووون  دموووه وثؼًوقوووا

الاصحصا  بحىجوه الد ىت بود مجلع ؤلادازت .  ما وال يح  إلاساقو  الحظوابات الحودصل وثىجووه الود ىت اذا كوا  مجلوع 

( موون 6ؤلادازت يظوحعمل طولؼحه الحقديسيووة فوي ثقووديس الظوسوزت الثووو جظوحدعي د ووىت الالمعووة العامووة لالشعقواد وفوو  الفقوست  

                                                      
 296ع اند 315ع ص ع مر ع ساااالشرماس التدارسةد. مدتد ارسد ال رساب ع :  136
تي دد ملراوت  ا  ستاااس او ا ي تة  دارستة املحتصتة اف يتدعو ا يت شتة  62: نصل املاد   137

ّ
م  وانوف الشرماس املصري علت  ان

ال امتتة ل ي قتتاد فتتي الالتتوال الاتتب يتجامتت  ايهتتا مدلتتع  دار  عتت  التتدعو  علتت  التتر م متت  و تتوب  لتتو وموتت ب وتت ر علتت   دقتتا 

  شي الدعو  ا   الا تتاع    .الواو ة او ادالا التارس  الزي يد  اشي  و 



58 

 

الؼووووسكات, ففوووو  هوووورر الحالووووة ال يجووووىش إلاساقوووو  الحظووووابات أ  يحوووول محوووول مجلووووع ؤلادازت فووووي ثىجوووووه موووون قووووانى   26اإلاووووادت 

 في هرر الحالة.
ً
 ال ُمظّراا

ً
 الد ىت ال  مجلع ؤلادازت يعد م راا

 لؼوووسغ التاا وووي يروووا اإلاحووو , ال يجوووىش إلاساقووو  الحظوووابات ا  يحووودصل ويقوووىم بحىجووووه الووود ىت الووو  اجحموووا  الالمعووووة 
ً
وثؼًوقوووا

لعادية إلاجسد أ  إدازت الؼس ة قد امحتعد او وطعد العساقول في ػسي   مله, ذلك إذا اذا كانود الؼوس ة ملتزموة العامة ا

بالحعواو  موع مساقوو  الحظوابات وثقووديم اإلاعلىموات والًوانووات والايظواحات الثوو يؼلاهووا وثمكوتوه موون الاػوال  إال أّ  مجلووع 

اموووة فوووي حوووال ثحقووو  ذلوووك الامحتوووا , و الحوووالي ثنحفووو  ػوووسيؼة التاا وووي يروووا ؤلادازت يروووا ملوووصم بحىجووووه الووود ىت الووو  الالمعووووة الع

وه حثوم يوحمكن مساقو  الحظوابات مون وطوع مجلوع ؤلادازت مىطوع اإلاتاا وي  لووه أ  يثبود ذلوك  ,اإلاح  في هرر الحالوة
ّ
إال أن

ألاصرووا حووّ  إلاساقووو   الامحتووا  وا  يؼلوو  موون مجلووع ؤلادازت ثىجوووه الووود ىت الوو  اشعقوواد الالمعوووة العامووة, فووو ذا لووم يظووحج 

 إلوو  ثسا ووي اإلاجلووع يرووا اإلاحوو  اإلاحمثوول فووي  وودم الاطووحجابة الوو  
ً
الحظووابات  توودها ثىجوووه الوود ىت موون ثلقووا  نفظووه مظووختدا

 .   028ػل  الد ىت

ال يكفو  لحبايوس ثودصل مساقو  الحظوابات فوي ثىجووه الود ىت الو    : القشد الثاي  : مو ب اتج  ومنشة عل  التجامتي  رتج املدتا

اجحما  الالمعوة العامة العادية لالشعقاد رًىت ثسا ي مجلع ؤلادازت يروا اإلاحو   ون ثىجووه الود ىت, بول يحعور  ا  ثمموجو 

الوورا يجوو  فوووه فتووات شمتوووة معوتووة   وو  هوورا التاا ووي, وثحمثوول ثلووك الفتووات بممووجو ػووهس موون ثحقوو  الىاقعووة أو بوود  الحووازي  

ثىجووووه الووود ىت الووو  الاجحموووا ,  ووو   يمموووجو ػوووهس   ووو  ػلووو  مساقووو  الحظوووابات الووود ىت مووون اإلاجلوووع ولوووم يظوووحج  لؼلًوووه 

ووه موون ألاجوودز باإلاؼووس  لووى قووام بحقصووراها, فقوود جظووحدعي 
ّ
اإلاجلووع, ويووسي الًاحوو  ا  اإلاوودت اإلاظووسو ة ثخظووم بووالؼىل, ذلووك ان

بالظوووس ة اإلامكتوووة للكؼوووالا  ووون أموووىز ػاز وووة وم الفوووات جظوووومة ال ثححمووول الحاجوووة الووو  اشعقووواد الالمعووووة العاموووة العاديوووة 

 او  06الحووو صرا , فحوووسّا باإلاؼوووس  لوووى جعلهوووا 
ً
أيوووام  حووود أقصوووجم . وتعوووصش ذلوووك القوووىل ا  اإلاؼوووس  لوووم يوووتص   ووو  مووودت  00يىموووا

و نّصووود  لسهووووا شمتووووة معوتوووة يحعووور  فسهوووا اشعقووواد الالمعووووة العاموووة لعووود ثىجوووووه الووود ىت بووول أصظوووعها للقىا ووود العاموووة والثووو

ه أفوسد حكوم صوا  أ ثوا عاللوة بالنظوًة  606الال حة الحتفورية في اإلاىاد 
ّ
وما لعدها , و الحالي كا  من ألاجدز باإلاؼس  لى ان

 موون إصظووا ه لحكووم القىا وود العامووة فووي دوز الاشعقوواد العووادا 
ً
الوو  دوز الاشعقوواد يرووا العووادا لصالمعوووة العامووة العاديووة بوودال

 مة العادية.الظتىا لصالمعوة العا

ويثوىز جظواؤل هوام فووي هورا الصودد, حوىل مووا اذا كوا  يؼوتاغ لحبايوس ثوودصل مساقو  الحظوابات فوي ثىجوووه الود ىت الو  اشعقوواد 

ه في ألاحىال العادية 
ّ
 بؼل  مته ال  مجلع ؤلادازت     يسي الًاح  أن

ً
والثو ال   -الالمعوة العامة العادية أ  يكى  مظًىقا

ال   -وطوووع  ساقوووول فوووي ػسيووو  ممازطوووة مساقووو  الحظوووابات لحقوووه فوووي الاػوووال  وػلووو  اإلاعلىمووواتيحعلووو  طوووب  ثىجووووه الووود ىت 

 الووو  مجلوووع 
ً
يؼوووتاغ إلامازطوووة مساقووو  الحظوووابات حقوووه فوووي ثىجووووه الووود ىت مووون ثلقوووا  نفظوووه أ  يكوووى  قووود طوووً  وقووودم ػلًوووا

ػووسغ التاا ووي يرووا اإلاحوو , لووم موون قووانى  الؼووسكات اإلاصووسا  توودما  ّسطوود  26ؤلادازت وثسا و  اإلاجلووع  تووه, ذلووك اّ  اإلاووادت 

ووه    إلاساقووو  
ّ
ثحوودد  ووىزت معوتوووة لعوودم أحقوووة التاا وووي بوول ذ ووست لعًوووازات  امووة التاا ووي يروووا اإلاحوو   توودما نصووود    وو  ان

فووي الاحوىال الثووو يتاا وو  فسهوا مجلووع ؤلادازت  وون الحظوابات أو الالهووة ؤلادازيووة اإلا حصوة ا  يوود ى الالمعوووة العاموة لالشعقوواد 

وممووجو ػووهس   وو  ثحقوو  الىاقعووة أو بوود  الحووازي  الوورا يجوو  فوووه ثىجوووه الوود ىت الوو  م موون وجووىص ذلووك الوود ىت   وو  الووسي

الاجحمووا  ((,  أّمووا فووي حووال كووا  طووب  الوود ىت وطووع  ساقووول فووي ػسيوو  مساقوو  الحظووابات ثحووىل ممازطووة حقووه فووي الاػووال  

                                                      
 فتتي الاستتتدااة ا تت  مللتت  مراوتت  ا  ستتاااس فتتي  138

ر
: وف تتود عتتدة القشتتة  رامتتي مدلتتع  دار  فتتي اتتزث ا  التتة مونتتي ملتتزة وانونتتا

 . 1981لسنة  159  م  وانوف الشرماس املصري روم 61  م  املاد  د3 و شي الدعو  ا ا ما ملل  رخرج  لوع را ع الفقر  د
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 متووه لؼووسغ التاا ووي يرووا اإلاحوو -وػلوو  اإلاعلىمووات فوحىجوو    وو  اإلاساقوو  
ً
أ  يظووً  ثىجسهووه للوود ىت الؼلوو  موون  -  ثحقوقووا

 و ساموووة, وإذا امحتوووع ومظووود مووودت ػوووهس مووون الؼلووو  فعتووودها ثحقووو  
ً
مجلوووع ؤلادازت ثىجسههوووا, فووو ذا اطوووحجاص ألاصروووا, فحًوووا

ػووسغ التاا ووي يرووا اإلاحوو  ويحوو  للمساقوو   توودها ثىجوووه الوود ىت بتفظووه . وال يؼووتاغ إلامازطووة مساقوو  الحظووابات حقووه فووي 

لالمعوة العامة لالشعقاد الحصىل     مىافقوة الالهوة السقابووة اإلا حصوة,   و  صوالف الحوال فوي لعوع ثىجوه الد ىت ال  ا

 .029الخؼستعات الثو اػتاػد الحصىل     مىافقة الالهة السقابوة اإلا حصة  ما هى الحال في الخؼستع القؼسا 

 ػخنًُخ : ڃىٷٲ حٿڄ٩َ٘ حٿٔىٌٍ ڃ  حٿلٶ ٳٍ طىؿُه حٿي٫ىس
إلووو  حووو  مساقووو  الحظوووابات فوووي د وووىت الالمعووووة العاموووة العاديوووة  6000لظوووتة  69الظوووىزا زقوووم لوووم يؼوووس قوووانى  الؼوووسكات 

لالشعقاد من ثلقا  نفظه, بل أػاز إل  ح  اإلاساقو  فوي ػلو  الود ىت مون جهوات معوتوة دو  أ  يحو  لوه ثىجسههوا مون ثلقوا  

 نفظه, وثحمثل ثلك الالهات في :

موون قووانى  الؼووسكات الظووىزا   وو  أنووه  026قووست الثانوووة موون اإلاووادت حووو  ثووتص الف: مللت  التتدعو  متت  مدلتتع  دار  :  1

  يج      مجلع ؤلادازت د ىت الهوئة العامة العادية لالجحما  في ألاحىال اإلاتصى   لسهوا فوي هورا اإلاسطوىم الخؼوستأي أو 

ظواهمر  يحملوى  موا او مون م بتاً      ػل  صؼ  مًلغ ال  مجلع ؤلادازت من مدق  حظابات الؼس ةالت ام ألاطااجو او 

% مووون أطوووهم الؼوووس ة, ويجووو    ووو  مجلوووع ؤلادازت ا  يووود ى الهوئوووة العاموووة العاديوووة لالجحموووا  فوووي الحوووالحر  00ال يقووول  ووون 

وووه يحووو  
ّ
 مووون ثوووازي  و وووىل الؼلووو  إلووووه(( . ويخًووور  مووون الوووتص الظووواب , أن

ً
ألاصرووواثر  فوووي موعووواد ال يحجووواوش صمظوووة  ؼوووس يىموووا

ؤلادازت ثىجوووووه الوووود ىت الوووو  اشعقوووواد الالمعوووووة العامووووة , و توووواً    وووو  ذلووووك يمكوووون  إلاساقوووو  الحظووووابات أ  يؼلوووو  موووون مجلووووع

للمساقووو  ا  يموووازض ثلوووك الظووولؼة فوووي حوووال امحتوووا  ادازت الؼوووس ة ووطوووعها للعساقوووول فوووي ممازطوووة حقوووه فوووي الاػوووال  وػلووو  

 اإلاعلىمات . 

 69انى  الؼوووسكات الظوووىزا زقووووم مووون قووو 012ثووووتص اإلاوووادت : مللتتت  التتتدعو  متتت  ووار  التدتتتار  والاوتصتتتاد ا خار شتتتة :  2

  –  و  أنووه    للوىشازت  6000لظوتة 
ً
بتواً    وو  ػلو  كوول ذا مصوصحة ثىجوووه  -أا وشازت الحجووازت والاقحصواد الوازجوووة حالووا

الوود ىت الشعقوواد الهوئووة العامووة فووي حووال  وودم قوووام مجلووع ؤلادازت بوورلك  توودما يىجوو  هوورا اإلاسطووىم الخؼووستأي أو الت ووام 

ووه ألاطااووجو ثىجوووه الوو
ّ
  وون النؼووس والحًلوووغ لالجحمووا  (( . ويخًوور  موون الووتص الظوواب , أن

ً
د ىت, ويكووى  ػالوو  الوود ىت مظوودوال

اذا لووم يظوووحج  مجلووع ؤلادازت إلووو  ػلوو  اإلاساقووو  فووي الووود ىت يحوو   تد ووورة للمساقوو  الصالوووى  الوو  وشازت الحجوووازت والاقحصووواد 

 متوه لأل ول العوام القا وجو لعودم  –اإلاؼس  الظىزا . و تاً      ما طً , لم يمتر  الوازجوة والؼل  السها الد ىت
ً
مظايست

مساقوو  الحظووابات الحوو  فووي ثىجوووه الوود ىت الوو  اشعقوواد الالمعوووة  -الحىطووع فووي ثوودصل مساقوو  الحظووابات فووي أ مووال ؤلادازت 

 العامة العادية من ثلقا  نفظه, بل ا حف  بالح  في ػل  ذلك.

                                                      
عل  اني دد عل  مدلع  دار  دعتو  ا يت شتة  2115لسنة  11م  وانوف الشرماس القوري ا يديد روم  124  املاد  :  ن 139

 متت  
ر
ال امتتة ل ي قتتاد ماتته مللتت  إلشتتي  لتتو مراوتت  ا  ستتاااسع اتتئ ا لتتم يقتتم املدلتتع اتو شتتي التتدعو  ختت ل ختستتة عشتتر يومتتا

ع وسد  عل   دار  اف  بتل فتي الولت  خت ل  اور    د موااقة  دار  او  ملراو  ا  ساااس  و شي الدعو  ممل ارس  الول ع 

 م   ارس  است مي  ع
ر
 ختسة عشر يوما
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 انمغهة انثانث

 نجمؼٍح انؼامح غٍر انؼادٌح نالوؼماددور مرالة انحساتاخ فً دػىج ا 

 بالالمعوووووة العامووووة العاديووووة, 
ً
ث ووووحص الالمعوووووة العامووووة يرووووا العاديووووة بمجمى ووووة موووون اإلاظووووا ل الثووووو ثمحوووواش ب ؼىز هووووا مقازنووووة

وثحكمهووا قىا وود صا ووة طووىا  موون حووو  نصوواص الحظووىز أو الحصووىيد   وو  قسازا هووا او شظووًة اإلاظوواهمر  الوورين يحوو  لهووم 

 بالالمعوة العامة العادية, فهول يحو  إلاساقو  الحظوابات ػل  د ى ها 
ً
اذا موا قوّدز أ  امحتوا  الادازت  ون  –لالشعقاد مقازنة

ػلو  د وىت الالمعووة العاموة يروا العاديوة لالشعقواد او ثىجووه ثلوك الود ىت مون ثلقوا   -ثمكوته من ممازطة حقوه فوي الاػوال  

طىت بحقه في ذلك بصدد الالمعوة العامة العا
ُ
 دية نفظه أ

 انفرع األول

 انىضغ فً انتشرٌغ انمصري 

ًٖ: حٿنٚ حٿٸخنىنٍ   أو

ه :     جظسا     الالمعوة العاموة يروا العاديوة  0980لظتة  069من قانى  الؼسكات اإلاصسا زقم  10نصد اإلاادت 
ّ
    أن

يروووا العاديوووة بتووواً    ووو  د وووىت  ألاحكوووام اإلاحعلقوووة بالالمعووووة العاموووة العاديوووة بمسا وووات موووا يووو ج  :   أ ( ثجحموووع الالمعووووة العاموووة

% مون زأض اإلاوال   و  ألاقول  00مجلع ؤلادازت , و    اإلاجلع ثىجوه الد ىت اذا ػل  ذلك  ودد مون اإلاظواهمر  يمثلوى  

 طوًاص جدّيوة وبؼووسغ أ  يوىد  الؼووالًى  أطوهمهم مس وص الؼووس ة أو أحود الًتووى  اإلاعحمودت, وال يجوىش  ووح  هورر ألاطووهم 

ة وإذا لم يقم اإلاجلع بد ىت الالمعوة صالل ػهس مون ثقوديم الؼلو  كوا  للؼوالًر  أ  يحقودمىا إال لعد انفظاض الالمعو

 .020إل  الالهة ؤلادازية اإلا حصة الثو ثحىل  ثىجوه الد ىت ...((

                                                      

: وامدس الفقراس د ب   و د     م  املتاد  املتزمور  علت  ا  بتم ا ختاص انصتاب ا  ضتور وا حتا  القتراراس . وستشتااي  141

 21متتت  وتتتانوف الشتتترماس الملدرساتتتب روتتتم  219االا فتتتي املتتتاد  مووتتتف القتتتانوف الملدرساتتتب متتتع مووتتتف القتتتانوف املصتتتريع لشتتتث  تتت

علتت  انتتي دد فستتري علتت  ا يت شتتة ال امتتة  رتتج ال اديتتة رلتتتاة املت لقتتة اا يت شتتة ال امتتة ال اديتتة متتع مراعتتا   2111لستتنة 

ة اصتتفة  رتتج منتتي علتت  انتتي دد  دتتتتع ا يت شتتة ال امتت 211رلتتتاة املنصتتوص عليهتتا فتتي املتتواد التالشتتة   ع متتتا ونصتتل املتتاد  

عادية اناالا عل  دعو  م  مدلتع  دار  او انتاالار علت  مللت  متتات  مو تي ا ت  املدلتع مت  عتدد مت  املستااترف يتثلتوف متا ال 

% متت  است م الشتترمة وسدتت  علت  مدلتتع  دار  فتتي اتزث رلتتوال اف يتتدعو ا يت شتة ال امتتة ل  تتتتاع اصتتفة  11يقتن عتت  

لتت  إلشتتي وإال وامتتل ووار  التدتتار  والصتتناعة اتو شتتي التتدعو  ل  تتتتاع ختت ل  رتتج عاديتتة ختت ل وتت ر متت   تتارس  وصتتول الو

 م   ارس  ان هاالا  لو املد  و لو مع مراعا  التاة املاد  د
ر
   م  ازا القانوف   .199ختسة عشر يوما
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 ػخنًُخ: ٍأٌ حٿٴٸه حٿڄٌَٜ 
اجحموا   موتر مساقو  الحظوابات حو  ػلو  الود ىت الو  026يؼايعه جان  مون الًواحثر  020زفع جان  من الفقه اإلاصسا  

اّ  " طوولؼة 022الالمعووة العامووة يروا العاديووة او حو  ثىجوووه الود ىت موون ثلقوا  نفظووه, حوو  يد وود الالانو  الفق ووو اإلاوركىز 

مساقووو  الحظوووابات فوووي د وووىت الالمعووووة لالشعقووواد قا وووست فقوووؽ   ووو  الالمعووووة العاديوووة, والووورا يووود ى  لالشعقووواد , فوووي هووورر 

  الحظابات, يرا أ  هرا الاصرا يظحؼوع مًاػست د ىت الالمعوة لالشعقاد الحالة , هى مجلع ؤلادازت بتاً      ػل  مساق

أّموا اذا جعلوو  ألامووس بالالمعووة العامووة يروا العاديووة, فووال يجوىش إلاساقوو  الحظووابات اذا موا ثقووا ع مجلوع ؤلادازت  وون د ى هووا, 

 الوووورا يملووووك ذلووووك هووووى مجلووووع ؤلادازت موووون ثلقووووا  نفظووووه أو بتوووواً    وووو
 
  ػلوووو   وووودد موووون اإلاظوووواهمر  أ  يوووود ىها لالشعقوووواد, إذ

 " . /أ من القانى  10وذلك بصسير اإلاادت  022و رلك ؤلادازت العامة للؼسكات

 ػخٿؼًخ: ٍأٌ حٿزخكغ 
يووسي الًاحوو  ا  مساقوو  الحظووابات يحوو  لووه ػلوو  او ثىجوووه د ووىت الالمعوووة العامووة يرووا العاديووة موون ثلقووا  نفظووه, ويوود م 

 ذلك الحجر آلاثوة :

  موون قووانى  الؼووسكات لووم ثحؼووسق إلوو  حوو  مساقوو  الحظووابات فووي ػلوو  او فووي  10اإلاووادت ا  نووص الفقووست   أ ( موون

ثىجووووووه الووووود ىت مووووون ثلقوووووا  نفظوووووه الجحموووووا  الالمعووووووة العاموووووة يروووووا العاديوووووة, ذلوووووك اّنهوووووا اقحصوووووست فقوووووؽ   ووووو  ثت ووووووم حووووو  

 صا ووووة ث حلووووالا  ووووون الاحكووووام الووووىازدت بصوووودد الالمعوووووة العامووووة العاديووووة,026اإلاظوووواهمر 
ً
واهمهوووووا  , حووووو  ثظوووومتد أحكامووووا

اصوووحالف النظوووًة اإلاؼلى وووة مووون اإلاظووواهمر , بالطوووافة  الووو  طوووسوزت الحىجوووه الووو  الالهوووة الادازيوووة اإلا حصوووة فوووي حوووال ثقوووا ع 

 10مجلع ؤلادازت  ن الد ىت, و الحالي لم ثحؼسق ال  ح  مساق  الحظابات, وال يفود  دم الحؼوسق اإلاتوع, ذلوك أ  اإلاوادت 

ه "
ّ
الالمعوة العامة يرا العادية ألاحكام اإلاحعلقة بالالمعووة العاموة العاديوة بمسا وات  جظسا    قد ذ ست في  دزها     ان

..." , وهرا يفوود بالظوسوزت انوه يحعور  السجوى  الو  الاحكوام القانىنووة التاكموة لصالمعووة العاموة العاديوة فوي كول موا لوم ما ي ج 

أ  هوورر الاصرووات لووم ثووتص  ووساحة   وو  طوول  الحوو  يووسد فوووه نووص فووي الاحكووام التاكمووة لصالمعوووة العامووة يرووا العاديووة, ػاإلاووا 

موون مساقوو  الحظووابات, و الحووالي ال يظووىج القووىل ب الوو  حوو  الؼلوو  او ثىجوووه الوود ىت  وون مساقوو  الحظووابات ال  القووىل 

 برلك يتؼىا     ثظيو  التص بما ال يححمله .

                                                      
اوت  ا  ستاااس ع د. علتي واستم ع مر   ع 1اام  روتم د 297ع ص ع مر ع ساااالشرماس التدارسةد. مدتد ارسد ال رساب ع :  141

 .161ع اام  روم 165ص  دراسة وانونشة مقارنة لدور مراو  ا  ساااس في ورمة املسااتة ع مر ع ساااع
 71ص ع مر ع ساااع  د . رلاب مدتود داخلي علي ع ا يت شاس ال تومشة ودوراا في إدار  ورماس املسااتة:  142
  .1اام  روم د 297ع ص ساااع مر ع الشرماس التدارسةد. مدتد ارسد ال رساب ع :  143
 التتتزي يتلتتتو  لتتتو اتتتو مدلتتتع  دار  متتت   لقتتتاالا نفستتتي او انتتتاالار علتتت  مللتتت  عتتتدد متتت  :  ثرتتتج عملتتتار  التتتراي الفق تتتب املتتتزمور "  144

ْ
إ 

 لول مدد لتا ا ي تة  دارستة 71و لو اصرس  املاد  املسااترف ومزلو  دار  ال امة للشرماس 
ر
 ااما

ر
/ا م  القانوف " فساحال

 لرايي الفق ب .
ر
 املحتصة في ملل  ودعو  ا يت شة ال امة  رج ال ادية ل ي قاد واقا

  يتتتاف املشتترع املصتتري فتتي ضتترور  مراعتتا  لقتتون اولشتتة املستتااترفع لشتتث اف لتتا املستتااترف فتتي دعتتو   145
ر
: وستلف   لتتو  توسدتتا

م  ا  قتون الاتب  بتٍر لتايتة اولشتة  –قلشوت  متا وصفتي استا  نا الدمتور  ستشدة ال –ا يت شة ال امة  رج ال ادية ت د 

. ستتتتشدة القلشتتتوت  ع الشتتتترماس التدارستتتة ع الومل تتتة ا خامستتتتة  ع دار داملستتتااترف فتتتي موا  تتتة املستتتتشورس  علتتت  الشتتترمةع را تتتتع 

 523اند  961ص  ع2111النهضة ال ررشة ع سنة 
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  لوو  اشعقوواد الالمعوووة موون قووانى  الؼووسكات ثوود م حوو  مساقوو  الحظووابات فووي ثىجوووه الوود ىت ا 26ا  نووص اإلاووادت

العاموة يروا العاديووة, ذلوك انهووا  تودما ن موود حو  مساقوو  الحظوابات فوي ثىجوووه الود ىت لووم ث وص بالوور س الالمعووة العامووة 

", وهورا يفوود بالظوسوزت ػومىل الحو   الالمعووة العاموة لالشعقوادالعادية بل ذ ست  ًوازت " إلاساقو  الحظوابات ... أ  يود ى 

طىا  كاند  ادية أو يرا  ادية, ولى أزاد اإلاؼس  ث صوص الالمعوة العاموة العاديوة دو  يروا لكافة انىا  الالمعوة العامة 

,  موووا فعوول بصووودد الفقوووست   
ً
مووون قووانى  الؼوووسكات  تووودما ذ وووس ب نوووه " و  ووو   20( مووون اإلاوووادت  2العاديووة لفعووول ذلوووك  وووساحة

 ..". 022مساق  الحظابات بتاً      ػل  الالمعوة العامة العادية ال  الاشعقادمجلع ؤلادازت ا  يد ى 

صال وووة القووووىل: يحوووو  إلاساقووو  الحظووووابات ػلوووو  اشعقوووواد الالمعووووة العامووووة يرووووا العاديووووة مووون مجلووووع ؤلادازت, , ويحعوووور    وووو  

اإلاجلووع اإلاوووركىز الاطووحجابة الووو  الؼلوو  صوووالل ػوووهس موون ثوووازي  ثقديمووه,  موووا ويحووو  إلاساقوو  الحظوووابات ثىجوووه الووود ىت مووون 

  حكوام اإلاوادت ثلقا  نفظه اذا ثسا   اإلاجلوع  ون 
ً
مون قوانى  الؼوسكات, وي ظوع ممازطوة مساقو   10و  26الاطوحجابة وفقوا

الحظابات لحقه في ػل  د ىت الالمعوة العامة يروا العاديوة لالشعقواد او حقوه فوي ثىجووه ثلوك الود ىت مون ثلقوا  نفظوه إلو  

 لووتص الاح
ً
 10الووة الووىازد ذ ووسر فووي  وودز اإلاووادت ذات ألاحكووام الثووو طووً  ذ سهووا بصوودد الالمعوووة العامووة العاديووة وذلووك وفقووا

موون قووانى  الؼووسكات , وأصووص ثلووك الاحكووام رًووىت ثسا ووي مجلووع ؤلادازت يرووا اإلاحوو  وممووجو فتووات شمتوووة وذلووك بصوودد ثبايووس 

 ح  مساق  الحظابات في ثىجوه الد ىت من ثلقا  نفظه . 

     ما طوً , يحو  إلاساقو  الحظوابات اذا بلغود صظوا س الؼوس ة نصوالا زأض
ً
اإلاوال اإلاصودز  ولوم يوحمكن مون الح  ود  وثسثيًا

من ذلك لظب  وطع  ساقول في ػسي  اػال ه     الىروا   واإلاظوختدات ا  يحوىل  ثىجووه الود ىت الو  الالمعووة العاموة يروا 

العادية للت س في حل الؼوس ة او اطوحمسازها اذا موا زفوع اإلاجلوع  ون القووام بىاجو  الود ىت مون ثلقوا  نفظوه أو بتوا    و  

ا من ػك ا  متر مساق  الحظابات ح  ػل  د ىت الالمعوة العامة يرا العادية او ح  ثىجوه ثلك الود ىت , وم021ػل 

 من ثلقا  نفظه من ػانه ا  يعصش دوزر في زقابة ا مال الؼس ة لغوة حماية حقىق اإلاظاهمر ,

                                                      
متت  وتتانوف الشتترماس ا يت شتتة ال امتتة ال اديتتة دوف  61  متت  املتتاد   3:  دتتدر  وتتار  ا تت  اف  حصتتش  املشتترع فتتي الفقتتر  د  146

 اف مراوتت  ا  ستتاااس متنتتوع متت  
ر
 رتج ال اديتتة اصتتدد ا  تتديث عتت  ا  تتا فتي مللتت  التتدعو  ا تت  ا يت شتتة ال امتتة ال ت اتب امل وتتا

 ملل  عقد ا يت شة ال امة  رج ال ادية اناالار عل  ازا التحصش ع وسر ع السب  في  لو اف اليترض مت  التحصتش  املتزمور 

% مت  راستتال الشترمة  5يبت  في لس  الصشا ة التشري شة لن  الفقر  الثالثة و  حم ا مع لتا املستااترف التزي يتلبتوف 

%  متت  راستتتال الشتترمة فتتي  5ورالتتتا ي متتاف ال اتتّد متت  التحصتتش  املتتزمور لاتته ال يف تتم ادونتتي ادتتا املستتااترف التتزي يتلبتتوف 

وردس ال ملتتار  اتتدوف  حصتتش    ع ورالتتتا ي يدتتا ملراوتت  ا  ستتاااس مللتت  دعتتو   دعتتو  ا يت شتتة ال امتتة  رتتج ال اديتتة د فتتي لتتال

 لإللالة الوارد  في صدر املاد  
ر
 م  القانوف . 71ا يت شة ال امة  رج ال ادية واقا

ا ا  قتتاعع مدلتتع إدار  الشتترماس املستتااتة عتت   و شتتي :  دتتدر  وتتار  إ تت  اف مدبتتتة التتنقك املصتترسة وتتد وضتتل النتتي دد 147

الدعو  للن ر في ملل  لل ا و صفش ها خ ل و ر م   قديم الول ع الت مل ا ي ة  دارسة االقشاة بهزا   تراالا ا ا  قتدة إليهتا 

الوتتتالملوف اتتتزاس الولتتت ع اتتتئف  قاعستتتل ا ي تتتة  دارستتتة عتتت   و شتتتي التتتدعو  ر تتتم استتتتشفاالا وتتترومل اع الزم تتتا القضتتتاالا االقشتتتاة 

توف    ع لبتتم ملدبتتتة التتنقك املصتترسةع التتدابر  التدارستتة والاوتصتتاديةع الو تت  روتتم اتتا  راالاع ماتته مللتت   لتتو اتتؤالالا املستتاا

ع منشتتتتور فتتتتتي املستتتتتددث متتتتت  اململتتتتتادا الاتتتتب وررتهتتتتتا التتتتدوابر التدارستتتتتة والاوتصتتتتتادية  11/7/2112ن ع  لستتتتتة  81لستتتتنة  1618

تدبتة النقكع اعداد القاضت ب التدمتور ع املبت  الفاب لل2112لياية آخر سبتتبج  2111والضرسبشة في الفتج  م  اول امتورر 

 . 51ع ص 33وابن متدو  راض بع واوراة القاض ب عملد ا يواد موس ه ع اململدا 
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 متر مساق  الحظابات الح  في ثىجوه الود ىت الو  الالمعووة العاموة يروا ال
ً
عاديوة أ  موتر مساقو  الحظوابات وما يباز أيظا

 
ً
الحوو  فووي ثىجوووه الوود ىت الوو  الالمعوووة يرووا العاديووة اطووىت بالعاديووة موون ػوو نه ا  يووىفس حمايووة ا بووا إلاصووال  الؼووس ة وثفعوووال

لووودوز مساقوووو  الحظوووابات, فقوووود يكخؼووووالا مساقووو  الحظووووابات م الفوووة صؼرووووات ثوووودصل فوووي اصحصووووا  الالمعووووة العامووووة يرووووا 

  ى ها فكوالا يمكته ممازطة ذلك اذا لم يعؼ  هرا الح .العادية وتظحدعي بالظسوزت د

أطووالا إلوو  ذلووك انووه ينًغووي  وودم الولووؽ بوور  اصحصا ووات كوول موون الالمعوحوور  موون جهووة والحوو  فووي د ووىت الالمعوووة العامووة  

ذا ها من جهة أصسي, لعًازت أصوسي أ  اإلاؼوس   تودما موتر إلاساقو  الحظوابات الحو  فوي ثىجووه الود ىت الو  الالمعووة العاموة 

لعادية لم يمتحه  نها  ادية واصحصا ا ها  ادية بل متر الح  حثم يكى  اإلاساق    و  قودزت اثصوال بالالمعووة  واحًة ا

الظوووادت لغووع الت ووس  وون ػووكلها وهوئتهووا, و الحووالي يحعوور   وودم الحفسقووة بوور  الالمعوحوور  فووي معووسض مووتر اإلاساقوو  الحوو  فووي 

عاديووة يتؼوووىا   وو  انحقووا  موون الووود ىت كىطووولة فعالووة لحووامر  زقابوووة ثىجسههووا ال  اقحصوواز الحوو    ووو  العاديووة دو  يرووا ال

الالمعوة العامة     مجلع الادازت, فالغسض من التص     دوز مساق  الحظابات في د ىت الالمعوة العامة انموا يكمون 

امة بى فها  واحًة في زيًة اإلاؼس  في ثامر  الىطولة القانىنوة الثصال الى ول بمىكله أا الثصال اإلاساق  بالالمعوة الع

الظوادت وذلوك حثوم ثكوى    و   لوم بحقوقوة اإلاىقوالا الورا اطوحجد موع مساقو  الحظوابات, و الحوالي يحعور   تود ثوامر  ثلوك 

الىطولة  دم الحفسقة بر  الالمعوحر  من حوو  الاصحصوا  بول يحعور  اإلاظواوات بوولهم ال  الفوسق بور  الالمعوحور  يكمون فوي 

الحظوووابات فوووي ذلوووك, فمساقووو  الحظوووابات قووود يكخؼوووالا م الفوووة جظوووومة جظوووحىج  اصحصوووا  كووول مووولهم وال ػووو   إلاساقووو  

د ووىت الالمعوووة لًحوهووا وهتووا ينح ووو دوز اإلاساقوو   مووا ا  حوواالت ا خؼوواف اإلا الفووات الثووو ثوودصل فووي اصحصووا  يرووا العاديووة 

 جظحدعي ا  يمتر اإلاساق  الح  في ثىجسهها

 انفرع انثاوً

 مارنانىضغ فً انماوىن انسىري وانماوىن انم 

ًٖ: ٳٍ ٓىٍَش   أو

مساق  الحظابات الح  في ػل  د ىت الالمعوة العامة يرا  6000لظتة  69متر اإلاؼس  في قانى  الؼسكات الظىزا زقم 

متوه   و  أنوه    يجو    و  مجلوع ؤلادازت د وىت الهوئوة العامووة  029( مون اإلاوادت 6العاديوة لالشعقواد, حوو  جوا  فوي الفقوست  

بتوواً    وو  ػلوو  صؼوو  ي ألاحووىال اإلاتصووى   لسهووا فووي هوورا اإلاسطووىم الخؼووستأي أو الت ووام ألاطااووجو او يرووا العاديووة لالشعقوواد فوو

% موون أطووهم الؼووس ة, 66او موون مظوواهمر  يحملووى  مووا ال يقوول  وون  مًلووغ الوو  مجلووع ؤلادازت موون موودق  حظووابات الؼووس ة

 ويج      مجلع ؤلادازت ا  يد ى الهوئة العامة يرا العادية في الحوالحر  ألا 
ً
صرواثر  فوي موعواد ال يحجواوش صمظوة  ؼوس يىموا

 من ثازي  و ىل الؼل  ال  اإلاجلع . 06من ثازي  و ىل الؼل  إلوه (( . وثحمثل مدت الاطحجابة للؼل  في 
ً
 يىما

أّما  ن ح  مساق  الحظابات في ثىجوه الد ىت ال  الالمعوة العامة يرا العادية اذا ما ثقوا ع مجلوع ؤلادازت فلوم يوتص 

الؼوووسكات   ووو  حكوووم صوووا  فسهوووا, و الحوووالي يظوووسا  لووووه موووا يظوووسا   ووو  الالمعووووة العاموووة العاديوووة , و الحوووالي ال يحووو  قوووانى  

 للمساق  ثىجوه الد ىت من ثلقا  نفظه, بل  لوه ا  يؼل  من الىشازت ذلك او مجلع ؤلادازت
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 ػخنًُخ: ٳٍ حٿٸخنىڅ حٿڄٸخٍڅ 
    أنه    ال ثجحمع الالمعوة العامة يرا  6006لظتة  00زقم  من قانى  الؼسكات الالديد 028في قؼس, ثتص  اإلاادت 

العادية إال بتا      د ىت من مجلع ؤلادازت, و    اإلاجلع ثىجوه هرر الد ىت إذا ػل  إلوه ذلك  دد من اإلاظاهمر  

 66يمثلى   
ً
من ثازي   %( من زأض مال الؼس ة     ألاقل, ف ذا لم يقم اإلاجلع بحىجوه الد ىت صالل صمظة  ؼس يىما

 020ثقديم هرا الؼل , جاش للؼالًر  أ  يحقدمىا إل  ؤلادازت لحىجوه الد ىت     نفقة الؼس ة (( .  ما وثتص اإلاادت 

مته     أنه    مع  دم ؤلاصالل با حكام الىازدت في هرا الفس , جظسا     الالمعوة العامة يرا العادية ذات ألاحكام 

 اإلاحعلقة بالالمعوة العامة ((.

ويخًر  من التصى  الظابقة, أ  ازادت اإلاؼس  القؼسا جا ت قاػعة الداللة في متع مساق  الحظابات في د ىت 

الالمعوة العامة يرا العادية, حو  اقحصس في بادئ ألامس     التص     الالهات اإلا حصة في ثىجوه  الد ىت وبعدها 

ىل متع اإلاساق  من ثىجوه الد ىت ال  اشعقاد الالمعوة نص     الاحالة, وما من ػك في أ  ذلك يقؼع في الداللة ح

 من ثلقا  نفظه .
ً
 أو  فىا

ً
 العامة يرا العادية ػلًا

ووه " جظووسا  6006لظوتة  66موون قووانى  الؼووسكات الكوىيثو الالديوود زقووم  622أّموا فووي دولووة الكىيود, فقوود نّصوود اإلاوادت 
ّ
  وو  أن

بالالمعووة العاموة العاديوة موع مسا وات ألاحكوام اإلاتصوى   لسهوا فوي اإلاوىاد     الالمعوة العامة يرا العاديوة ألاحكوام اإلاحعلقوة 

    أنه " ثجحمع الالمعوة العامة يرا العادية بتواً    و  د وىت مون مجلوع ؤلادازت أو بتواً    و   621الحالوة ", ونّصد اإلاادت 

لوىشازت, ويجوو    وو  مجلووع ػلو  مظووب  موون مظواهمر  يمثلووى  صمظووة  ؼوس باإلائووة موون زأض مووال الؼوس ة اإلاصوودز أو موون ا

 من ثازي  ثقديم الؼل  ...".
ً
 ؤلادازت أ  يد ى الالمعوة العامة يرا العادية لالجحما  صالل مدت رالرر  يىما

مون قوانى  الؼوسكات  10ويخًر  من التصوى  الظوابقة, أ  الصوواية القانىنووة لهوا جؼوًه الو  حود  ًروا  وواية نوص اإلاوادت 

 621بصدد ذلك الوتص يمكون أ  يقوال هتوا, و لووه, يمكون القوىل بو    ودم ثت ووم اإلاوادت , و الحالي ما قول 0980اإلاصسا 

قود  622من قانى  الؼسكات لح  مساق  الحظابات في الد ىت ال يفود حسمانه من الح  في ػل  الد ىت ػاإلاوا أ  اإلاوادت 

 أحالد إل  ألاحكام القانىنوة التاكمة لصالمعوة العامة العادية.

 هخطڄش
 في د ىت الالمعوة العامة لالشعقاد, وقد ابيتا أ  ألا ول يخًر  من 

ً
 هاما

ً
العسض الظاب , أ  مساق  الحظابات يلع  دوزا

 بووووول وزد  لوووووه جملوووووة مووووون 
ً
هووووى  ووووودم جووووىاش ثووووودصل مساقووووو  الحظووووابات فوووووي أ موووووال ؤلادازت, إال أ  هوووورا ألا ووووول لوووويع مؼلقوووووا

 الاطح تا ات, وقد اطحعسطتا لعع هرر الاطح تا ات.

ي اإلاؼلو  ألاول مون الًحو  الؼًوعوة القانىنووة لودوز مساقو  الحظوابات فوي د وىت الالمعووة العاموة لالشعقواد, فهول وثتاولتا ف

 . و يتوا مىقوالا كول مون 
ً
 من حقىق مساقو  الحظوابات, أم أنوه يحعودي ذلوك لوصوًر واجًوا

ً
يحمثل ذلك الدوز في ا حًازر حقا

ع الخؼووستعات العس وووة والتحووا ج القانىنوووة اإلاتاثًووة   وو  الخؼووستع اإلاصووسا والظووىزا بهوورا الصوودد مووع اطووحعساض مىقووالا لعوو

 مىقالا كل مؼس  .

وانحقلتووا لعوود ذلووك لتًوور  فووي اإلاؼلوو   الثوواش  دوز مساقوو  الحظووابات فووي د ووىت الالمعوووة العامووة العاديووة لالشعقوواد, فقظوومتا 

لالشعقووواد, و يتوووا فوووي الثووواش  دوز  اإلاؼلووو  إلووو  فوووس ر , ثتاولتوووا فوووي ألاول دوز اإلاساقووو  فوووي ػلووو  د وووىت الالمعووووة العاموووة العاديوووة

 مساق  الحظابات في ثىجوه الد ىت من ثلقا  نفظه .
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واصححمتا الًح  في مؼل  رال  ثتاولتا فوه دوز مساق  الحظابات فوي د وىت الالمعووة العاموة يروا العاديوة لالشعقواد, فًيتوا 

 لصدد.فوه مىقالا الخؼستع اإلاصسا رم الظىزا وبعع قىانر  الدول العس وة في هرا ا

 نظخثؾ حٿيٍحٓش
ا كا  اإلاتار اإلاحًع في الدزاطة يحمثل فوي اإلاوتار الححلو وي واإلاقواز , كوا  ال بود مون اطوح ال  مجمى وة مون الفسوقوات بور  

ّ
إلا

 الخؼستعات محل اإلاقازنة, وثحمثل ثلك الفسوقات فوما ي ي :

 اام النقاط املشتجمة:

 امة العادية لالشعقادمتر مساق  الحظابات الح  في ػل  د ىت الالمعوة الع 

 الصام مجلع ؤلادازت في الاطحجابة ال  الؼل  وثحديد مدت في ذلك 

  متر مساق  الحظابات الح  في ػل  د ىت الالمعوة العامة يرا العادية , وا  كا  مىقوالا اإلاؼوس  اإلاصوسا موا

 شال محل صالف في الفقه

 اام نقاط الاخت ة :

 ات الحو  فوي ثىجووه الود ىت الو  اشعقواد الالمعووة العاموة العاديوة في مصوس ,موتر اإلاؼوس  اإلاصوسا مساقو  الحظواب

 من ثلقا  نفظه اما في طىزية فقد متعه من ذلك .

  في مصوس , ثحمثول اإلاودت الثوو يحعور  فسهوا   و  مجلوع ؤلادازت الاطوحجابة الو  ػلو  مساقو  الحظوابات فوي ػوهس مون

 من ثازي  ثقديم الؼل  .يىم  06ثازي  ثقديم الؼل , بيتما نجدها في طىزية ثحمثل في 

   لم يحدد اإلاؼس  اإلاصسا مظمى  ػل  مساقو  الحظوابات فوي د وىت الالمعووة العاموة لالشعقواد, بيتموا نجود ا

 اإلاؼس  الظىزا قد حددر ونص     طسوزت أ  يؼحمل     الاطًاص الدا وة له.

  اشعقواد الالمعووة العاموة يروا  ثىجوه الد ىت ال  -وف  ما انح م الوه الًاح  –في مصس يح  إلاساق  الحظابات

 طوىا  
ً
العادية من ثلقا  نفظه, بيتما نجد أ  اإلاؼس  الظىزا قد متع اإلاساقو  مون ثىجووه الود ىت مون ثلقوا  نفظوه مؼلقوا

 كاند  ادية أو يرا  ادية .

 في مصس, ثحمثل الؼًوعة القانىنوة لدوز مساق  الحظابات في د ىت الالمعوة العامة لالشعقاد في ا حًازر ح 
ً
قوا

.
ً
 وواجًا

ً
, بيتما نجد ا  اإلاؼس  الظىزا قد ا حبار حقا

ً
 من حقىق اإلاساق , فهى يرا ملصم بحىجوه الد ىت مًد وا

   متر اإلاؼس  اإلاصسا مساق  الحظوابات الحو  فوي ثىجووه الود ىت مون ثلقوا  نفظوه   و

أفظوول كىنووه وطووع وطووولة ا ثووا صووالف اإلاؼووس  الظووىزا الوورا هالوو   تووه هوورا الحوو  و الحووالي يعوود مىقووالا اإلاؼووس  اإلاصووسا 

 فعالوة في يد مساق  الحظابات لظما  حظن قوامه لعمله . اما في طىزية ا حف  بح  اإلاساق  في الؼل  .

 

 طىُٛخص حٿيٍحٓش

 ثحمثل أهم الحى وات فوما ي ي :
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   الالمعووة يىصجو الًاح  اإلاؼس  الظىزا في طوسوزت موتر اإلاساقو  الحو  فوي ثىجووه الود ىت مون ثلقوا  نفظوه الو

العامة  ادية أو يرا العادية بحظًانها وطوولة فعالوة فوي الحغلو    و  العساقوول, إذا قود ثكؼوالا ثلوك العساقوول أموىز طولًوة 

  ون أنهوا جشوالع مجلوع ؤلادازت   و   ودم الاطوحجابة  لؼلو  اإلاساقو  
َ
ثدصل في اصحصا  الالمعوة العاموة للؼوس ة, فظوال

 في الد ىت .

 سا والظووىزا فووي طووسوزت ثقصوورا اإلاوودت القانىنوووة الثووو يحعوور    وو  مجلووع الادازت يىصووجو الًاحوو  اإلاؼووس ر  اإلاصوو

الاطوووحجابة فسهوووا الووو  ػلووو  مساقووو  الحظوووابات فوووي د وووىت الالمعووووة العاموووة لالشعقووواد, وحًووورا لوووى كانووود مثووول مىقوووالا الخؼوووستع 

 الامازاج  .

 

 

 ٷخثڄش حٿڄَحؿ٪
 املرا ع ال ررشة  6

 املرا ع ال امة .4

 الوووو  الحوووودقو  الحوووودي , داز  ووووفا  للنؼووووس والحىشتووووع,  مووووا , ألازد , الؼًعووووة  د. أحموووود حل ووووو جمعووووة, اإلاوووودصل

 .6006الثانوة, 

  ,د. احمد  ًد الدايم , ػس  القانى  اإلادش , الالص  ألاول, مصادز الالتزام , منؼىزات جامعوة حلو , طوىزية

6008 . 

 ,طوووووووووىزية,  د. جوووووووووا  يىطوووووووووالا الحكووووووووووم, الؼوووووووووسكات الحجازيوووووووووة, منؼوووووووووىزات جامعوووووووووة دمؼووووووووو , كلووووووووووة الحقوووووووووىق

0999/6000. 

 طووموحة القلووووىب  , الؼوووسكات الحجازيووة , الؼًعوووة الوامظوووة  , داز اللهظوووة العس وووة , القووواهست, مصوووس, طوووتة د .

6000 

  ,د.  اػىز  ًدالالىاد  ًد الحمود, الؼسكات الحجازية, داز اللهظة العس وة, القواهست, مصوس, الؼًعوة الثانووة

6002 

 6006سكات الحجازية , داز الالامعة الالديدت للنؼس , ؤلاطكتدزية , د.  ًاض مصؼف  اإلاصسا , ثت وم الؼ . 

  د.  ًوود الووسشاق الظوولهىزا , الىطوووؽ فووي ػووس  القووانى  اإلاوودش  الالديوود , الالووص  ألاول ,  ن سيووة الالتووزام بىجووه

  ام ,مصادز الالتزام , داز احوا  التااذ العسب  , براوت , لًتا ,  بدو  ثازي  .

  ,ػووس  قووانى  العقى ووات , القظووم العووام, منؼووىزات جامعووة دمؼوو , الؼًعووة الثالثووة  ؼووس, د.  ًووىد الظووساو

6006/6002. 

  ,600/6000د. فايص شعوم زطىا , الؼسكات الحجازية, داز اللهظة العس وة, القاهست, مصس. 

  , 6002الؼسكات الحجازية , داز الالامعة الالديدت للنؼس , الاطكتدزية, مصس, د. محمد فسيد العسيدو . 

  , د. محموىد نجووو  حظوودو , ػووس  قوانى  العقى ووات , القظووم العووام , الؼًعوة الظادطووة , داز اللهظووة العس وووة

0988 . 
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 ,6008د. مصؼف   مال ػه, الؼسكات الحجازية, داز الفكس الالامأي, الاطكتدزية, مصس. 

    , اللهظة العس وة . , داز  6000د. هدي حامد قؼقىغ , ػس  قانى  العقى ات العام , القظم العام 

  , 6008د. هؼام فس ى  , القانى  الحجازا الباا , الالص  ألاول , منؼىزات جامعة حل  , كلوة الحقىق  , 

 املرا ع املتحصصة .5

  د . جابس م الىص   ي م الىص , قىا د اصالقوات اإلاهتة  , مفهىمها وأطاض الصامها ونؼاقه , دزاطة مقازنوة

 . 6000, الؼًعة الثانوة , 

  .6001حظن  ًد الًاطؽ جموأي, الوؼ  اإلافتاض في اإلاظئىلوة اإلادنوة, د . 

  بدو  ناػس 0990د. حمد هللا محمد حمد هللا , مساق  الحظابات , طتة , . 

  :ووال  العووىض الًلووىا , السقابووة   وو  أ ظووا  مجلووع ؤلادازت فووي ػووسكات اإلاظوواهمة , دزاطووة مقازنووة , مكحًووة أ 

 . 6006الؼًعة ألاول  ,  القانى  والاقحصاد , السياض ,

  د.  ًوووود الىهوووواص نصووووس   ووووي, صوووودمات مساقوووو  الحظووووابات لظووووىق اإلاووووال, اإلاحؼلًووووات اإلاهتوووووة ومؼوووواكل اإلامازطووووة

العملوووة فووي طووى  معووايرا اإلاساجعووة اإلاصووسية والدولوووة وألامسيكوووة, الالووص  ألاول, الووداز الالامعوووة, الاطووكتدزية, مصووس, بوودو  

 ثازي  . 

   الحظووابات , دزاطووة قانىنوووة مقازنوة لوودوز مساقوو  الحظووابات فووي ػووس ة اإلاظوواهمة , داز د.   وي قاطووم , مساقوو

 0990الفكس العسب  , 

 الرسابن ال لتشة .6

  , د . زحووواص محموووىد داص وووي   وووي , الالمعووووات العمىمووووة ودوزهوووا فوووي إدازت ػوووسكات اإلاظووواهمة , زطوووالة د حوووىزار

 6000جامعة القاهست , مصس, 

   السقابووة   وو  أ ظووا  مجلووع ؤلادازت فووي ػووسكات اإلاظوواهمة فووي القووانى  ألازدشوو  د.  ووايع حاموود ذيوواص الؼووتى ,

 .  6006واإلاصسا , زطالة د حىزار , معهد الًحىذ والدزاطات العس وة , القاهست , مصس, 

  , د.  ماد محمد أمر  الظود زمظا  , حماية اإلاظواهم فوي ػوس ة اإلاظواهمة و دزاطوة مقازنوة , زطوالة د حوىزار

 . 6006ػمع ,  جامعة  ر 

 املرا ع ر نبشة  7

 Alastair Hudson , Understanding Company Law , 6006, Routledge , Taylor & Francis Group , 

London and New York . 

 Brenda Porter , Jon Simon , David Hatherly, Principles  of  External Auditing , 6008 , WILEY . 

  Len Sealy & Sarah Worthington , Cases and Materials in Company Law , Eighth edition , OXFORD 

, 6008 . 

 Nicholas Bourne ,Bourne on company law , fifth edition , 6000. 

  Robert R Pennington , LLD , Company Law , Seven edition , 0996 . 

 رلتاة القضابشة ال ررشة ور نبشة  8
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  0208حكووم محكمووة الووتقع اإلاصووسية, الوودا ست الحجازيووة والاقحصووادية, الؼعوون زقووم 

  00/1/6006ق , جلظة  80لظتة 

  6009موايى  00قظوا وة, جلظوة  10لظوتة  620حكم محكمة التقع اإلاصسية , الدا ست اإلادنوة, الؼعون زقوم 
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  يتووووايس  00قظووووا وة, جلظووووة  80لظووووتة  02668حكووووم محكمووووة الووووتقع اإلاصووووسية الوووودا ست اإلادنوووووة, الؼعوووون زقووووم

6006. 

  66/2/6002ق, جلظة  19لظتة  02902حكم محكمة التقع اإلاصسية  في الؼعن زقم 
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6/1/6002  

   62/2/0912, الصادز بحازي  626قساز محكمة التقع الظىزية, زقم. 
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 التشري اس ال ررشة  9
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 طڄهُي وطٸُٔڂ:

ض٫ى ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ  قى   ؾد جْٔطػڃحٌ جپؿڃح٪ً ٲً ْقٴ جِ ٌجٴ جپڃحپٍسذ  ٌٷٛى ذظ٧حڀ جْٔطػڃحٌ جپؿڃح٪ً 

" چد ٺٍحڄ ٶحچقچً    ض٫هى ٶحچقچً ٌهىٰ ئپى ضؿڃ٩ٍ جِڂقجټ ڂڅ جپڃٓطػڃٌٍڅ ذٯٍٜ جپ٫ڃٽ ذٗٻٽ  ْحًْ ٲً ڂؿحټ 

جپڃحپٍس  جْطػڃحٌفح چٍحذس ٪ظهځ ٲً جپڃؿحٔش جپڃهطٿٳس ذكٓد جپظٗح٠ جپًي ٌظٙ ٪ٿٍد جپظ٧حڀ جِْحًْ پهًج جِ ٌجٴ 

جپٻٍحڄ  يپٹ  ٲٷحن ِٚقټ جْوجٌز جپڃهظٍس پْٕطػڃحٌ جپؿڃح٪ً"
 ٔٗ9)

. 

ڃى ؾُتٍحن  ضٍضر١ ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ ذٓقٴ جِ ٌجٴ جپڃحپٍس جٌضرح٢حن  غٍٷحنذ  ذحپطحپً چؿحـ ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ ٫ٌط

٪ٿى ڂى  ٶقز  ٲح٪ٿٍس ْقٴ جِ ٌجٴ جپڃحپٍس ذڃح ضقپىه جپٓقٴ ڂڅ  ْهځ  ْظىجش ڂهطٿٳسذ  ٺًپٹ ٖهحوجش جٔونحٌ 

 جٌْىج٨   ي ڄ جپهُجچس  ٮٍٍفح ڂڅ  و جش جپطڃقٌٽذ ذحْٞحٲس ئپى ڂح ضطٟڃظد ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ ڂڅ  ڂقجټ 

١ٍٗ  ض٣قٌٍ ْقٴ جپڃحټجپڃٓطػڃٌٍڅ ٲً ْقٴ جِ ٌجٴ جپڃحپٍس ذڃح ٌإوي ئپى ضظ
 ٔٗ1)

. 

 ٺحچص ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ جپرىٌٽ جپ٫ڃٿً پٍٗٺحش ضق٦ٍٱ جِڂقجټ
 ٔ٘ٓ)

ذ ٺڃح  ڄ فظحٸ ٪ىو ٺرٍٍ ڂڅ جپڃىنٌٍڅ 

ٌٍٲٟقڄ جپط٫حڂٽ ڂ٩ جپٳقجتى جپرظٻٍس نٍٗس  ٶق٪هځ ٲً جپٍذح جپڃكٍڀ ٍٖ٪حن  جپًٌڅ ٌٍٮرقڄ ٲً جْطػڃحٌ  ڂقجپهځ 

ٶٍجٜذ ٲٻحچص ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ ٞحپطهځ ٲً ضكٷٍٵ ڂرطٯحفځچٍحذس ٪ظهځ ٪څ ٢ٌٍٵ جپڃٗحٌٺس  پٍّ جْ
 ٔ٘ٔ)

ذ 

قطى پٛٯحٌ جپڃىنٌٍڅ جپطً ٔ ضٻٳً ڂىنٍجضهځ ٲً جْطػڃحٌفح ذأچٳٓهځ    پٿڃٓطػڃٌٍڅ جپًٌڅ ٔ ٌڃٿٻقڄ جپهرٍز ٲً 

طػڃحٌ جْطػڃحٌ  ڂقجپهځذ    جپًٌڅ ٌٍٮرقڄ ٲً جْطػڃحٌ  ڂقجپهځ ٲً ْقٴ جِ ٌجٴ جپڃحپٍسذ ٲح٪ُطرٍش ٚظحوٌٵ جْٔ

٢قٴ جپكڃحٌس پٿڃىنٍجش جپق٢ظٍس پڃظ٩ ضٌٍٓرهح پْٕطػڃحٌ نحٌؼ جپرٕو
 ٕٔ٘)

. 

ُّٰ ٪ٿى   پركع ڂحفٍس ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ ڂڅ جپقؾهس جپٷحچقچٍسذ ٔ ذى ڂڅ جپط٫ٌٍٱ ذهحذ  ذٍحڄ  ٢ٍجٲهحذ  جپط٫

ح پٿٛظى ٴذ فًج  ٶى نٛحتٛهحذ ٺڃح  ڄ پٛظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ  چقج٨ ڂهطٿٳس  ضهطٿٱ ذحنطٰٕ جپظ٧ٍز جپطً چظ٧ٍ ذه

جنطٿٱ جپٳٷد جپڃٍٛي ٲً ڂى  ضڃط٩ ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ ذحپٗهٍٛس جٔ٪طرحٌٌس ڂڅ ٪ىڂهح ئپى ٲٌٍٷٍڅذ ٺڃح  چد پٳهځ 

جپ٣ر٫ٍس جپٷحچقچٍس پٛظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ ٔ ذى ڂڅ جپركع ٲً جپ٫ٕٶحش جپٷحچقچٍس ذٍڅ  ٢ٍجٰ جپٛظى ٴ ٲٍڃح ذٍظهځ 

 .  ٌٟحن ٪ٕٶطهځ جپٷحچقچٍس ذحپٛظى ٴ

 أهڄُش حٿيٍحٓش:

ضأضً  فڃٍس فًج جپركع ذطٍٺٍُه ٪ٿى ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ ڂڅ جپقؾهس جپٷحچقچٍس  ٲٷحن ِّْ  ٶقج٪ى جپٷحچقڄ جپطؿحٌيذ 

 ذحْٞحٲس ئپى  ڄ ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ ٮٍٍ ڂقؾقوز ٲً جپ٫ىٌى ڂڅ جپى ټ جپ٫ٍذٍس ذأْقجٶهح جپڃحپٍس  ڂظهح ْقٌٌسذ 

جپٳٷد جپڃٌٍٍٛڅ ٲً ضظح پهځ پٛظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ  ٌ ي  ْحضًضظح جپڃٌٍٍٛڅ ٲٍهحذ  فًج ٫ٌظً جْٔطٳحوز ڂڅ جپٷحچقڄ  

ٕن ٪څ  ڄ جنطٍحٌ فًج جپركع ٺحڄ ڂڅ ِٶرٽ  ْطحيضظح جپىٺطقٌز ْڃٍكس ڂ٣ٛٳى جپٷٿٍقذً قٳ٧هح جهلل.   فًج ٲٟ

 ڃنهـُش حٿزلغ:

جْٔطظرح٢ًذ جپًي ٫ٌطڃى ٪ٿى جپڃرحوب ضځ ج٪طڃحو جپرحقع ٲً وٌجْطد پهًج جپركع ٪ٿى جپڃظهؽ جپطكٿٍٿً    ڂح ٌٓڃى 

 جپ٫حڂس  جپٷقج٪ى جپٻٿٍسذ پط٣رٍٷهح ٪ٿى جپؿُتٍحش  جپٳٍ ٨.

 ه٤ش حٿزلغ:

                                                      
(ٔٗ8  )

 .9ٖٓځ، ٕٕٙٔٓى. ريٍ كخڃي َىٓٲ حٿڄٗ، حٿن٨خځ حٿٸخنىنٍ ْٓىحٵ حٿڄخٽ، حٿ٤ز٬ش حٿؼخنُش، ريوڅ ىحٍ نَ٘، 
(ٔٗ9  )

ٖٓظؼڄخٍ ٳٍ ط٤ىََ ٓىٵ حْوٍحٵ حٿڄخٿُش، ٍٓخٿش ىٻظىٍحل، ٻڀُش ى. أكڄي ٫زي حٿٜزىٍ ٫زي حٿټََڂ أكڄي، أػَ ٛنخىَٶ ح

 .7ٗځ، 9ٕٙٓٓحٿلٸىٵ، ؿخڃ٬ش أُٓى١، 
(ٔ٘ٓ )

حٿڄ٬خڃڀش حٿ٠ََزُش(، ىحٍ حٿنه٠ش  -حٿظټُُٲ حٿ٫ٍَ٘ -ى. ٤٫ُش ٫زي حٿلڀُڂ ٛٸَ، ٛنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍ )ح٣ٔخٍ حٿٸخنىنٍ 

 .ٖٔځ، 997ٙٔحٿ٬َرُش، حٿٸخهَس، 
(ٔ٘ٔ )

 .ٖٔى.٤٫ُش ٫زي حٿلڀُڂ ٛٸَ، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙ 
(ٕٔ٘ )

ى. نَِه ٫زي حٿڄٸٜىى ڃلڄي ڃزَوٹ، ٛنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍ رُ  حٖٷظٜخى حٔٓٗڃٍ وحٖٷظٜخى حٿى٬ٍٟ، ىحٍ حٿٴټَ  

 .9ٔٔځ، ٕٙٙٓٓحٿـخڃ٬ٍ، حٔٓټنيٍَش، 
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ْظطظح ټ ٲً فًه جپىٌجْس ذ٫ى فًج جپطڃهٍى  جپطٷٍٓځذ جپركع ٲً ڂحفٍس ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ ڂڅ جپقؾهس جپٷحچقچٍسذ ڂڅ 

 نٕټ ڂركػٍڅ  ٲٵ جپطحپً:

 ىَٶ حٖٓظؼڄخٍ حٿڄزلغ حْوٽ: حٿڄٸٜىى رٜنخ

 جپط٫ٌٍٱ ذٛظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ  نٛحتٛهح حٿڄ٤ڀذ حْوٽ:          

  چقج٨ ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ حٿڄ٤ڀذ حٿؼخنٍ:          

 حٿڄزلغ حٿؼخنٍ: حٿ٤ز٬ُش حٿٸخنىنُش ٿٜنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍ وڃيي طڄظ٬هخ رخٿ٘وُٜش ح٫ٖظزخٍَش

 حپٗهٍٛس جٔ٪طرحٌٌسڂى  ضڃط٩ ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ ذ حٿڄ٤ڀذ حْوٽ:          

 جپ٣ر٫ٍس جپٷحچقچٍس پٛظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ حٿڄ٤ڀذ حٿؼخنٍ:          

 حٿوخطڄش.

 حٿظىُٛخص.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حٿڄزلغ حْوٽ
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 حٿڄٸٜىى رٜنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍ

 طڄهُي وطٸُٔڂ:

جِ ټ(ذ پڃ٫ٍٲس جپڃٷٛقو ذٛظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ ٔذى ڂڅ جپط٫ٌٍٱ ذٛظحوٌٵ جْٔطػڃحٌذ  ذٍحڄ نٛحتٛهح  جپڃ٣ٿد 

  ڂڅ غځ جپركع ٲً  چقج٨ ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ  جپڃ٣ٿد جپػحچً(.

 حٿڄ٤ڀذ حْوٽ

 حٿظ٬ََٲ رٜنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍ وهٜخثٜهخ

 طڄهُي وطٸُٔڂ:

ْظٓط٫ٍٜ جپط٫ٌٍٱ ذٛظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ ٲٷهحن  ٶحچقچحنذ  ڂڅ غځ ْظرٍڅ نٛحتٙ ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ ٲً ٞقء 

 جپط٫ٌٍٱ ذهح.

ًٖ: حٿظ٬ََٲ رٜنخىَٶ ح  ٖٓظؼڄخٍأو

٪ٍٰ جپڃ٨ٍٗ جپڃٍٛي ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ ذأچهح   ٪حء جْطػڃحٌي ڂٗطٍٸ ٌهىٰ ئپى ئضحقس جپٳٍٚس پٿڃٓطػڃٌٍڅ 

ٲٍد ذحپڃٗحٌٺس ؾڃح٪ٍحن ٲً جْٔطػڃحٌ ٲً جپڃؿحٔش جپقجٌوز ٲً فًه جپٕتكس  ٌىٌٍه ڂىٌٍ جْطػڃحٌ ڂٷحذٽ 

 ض٫حخ(
 ٖٔ٘)

. 

 ٪ٍٰ ذ٫ٝ جپٳٷد
 ٔ٘ٗ)

ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ ذأچهح   ٪حء ڂحپً پطؿڃ٩ٍ ڂىنٍجش جِٲٍجو  جْطػڃحٌفح ٲً جِ ٌجٴ  

 جپڃحپٍس ڂڅ نٕټ ؾهس يجش نرٍز ٲً ئوجٌز ڂكحٲ٥ جِ ٌجٴ جپڃحپٍس(.

ٺڃح ٪ٍٲص ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ ذأچهح  ڂإْٓحش يجش ٢ر٫ٍس نحٚس ضهىٰ ئپى ضؿڃ٩ٍ جپڃىنٍجش  جْطػڃحٌفح ذٛٳس 

ڃحپٍس چٍحذس ٪څ  ٚكحذهحذ  فً ذهًج جپڃٳهقڀ ض٫طرٍ ئقى  ڂإْٓحش جپٓقٴ جپػحچقي "ْقٴ  ْحٍْس ٲً جِ ٌجٴ جپ

ڂڅ قٍع ڂح ضٛىٌه ڂڅ   ٌجٴ ڂحپٍس ٲً ٖٻٽ  غحتٵ –جپطىج ټ" ڂڅ ْقٴ جِ ٌجٴ جپڃحپٍسذ ٺڃح ٌڃٻڅ ج٪طرحٌفح 

ئقى  ڂإْٓحش جپٓقٴ جِ پً "ْقٴ جْٚىجٌ" ٲً ْقٴ جِ ٌجٴ جپڃحپٍس( -جْطػڃحٌ
 ٔ٘٘)

. 

آنٍ ڄ  ٪ٍٲهح
 ٔ٘ٙ)

ذأچهح  ڂإْٓس ڂحپٍس ضٓطهىٰ ضؿڃ٩ٍ جپڃىنٍجش  جْطػڃحٌ  ڂقجټ جپڃىنٌٍڅ ٲً جِ ٌجٴ  

جپڃحپٍسذ ٲطكٷٵ فًه جپٛظحوٌٵ ٪څ ٢ٌٍٵ جٶطظحء جِ ٌجٴ جپڃحپٍس جپطً ضٍجفح جْوجٌز جپٷحتڃس ٪ٿى چٗح٠ جپٛظى ٴ 

  فىجٰ جپڃٓطػڃٌٍڅ(.

ٿٷى جِڂقجټ ڂڅ ڂٓطػڃٌٍڅ ڂڅ ڂهطٿٱ جپٳثحش پطٷقڀ  ضځ ض٫ٌٍٱ ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ  ٌٟحن ذأچهح  ٍٖٺحش ضط

ذحْطػڃحٌفح ٲً ضٗٻٍٕش ڂڅ جِ ٌجٴ جپڃحپٍس جپطً ضظحْد ٺٽ ٲثس(
 ٔ٘7)

. 

ٺڃح ٶحټ ذ٫ٝ جپٳٷد
 ٔ٘9)

٪ظهح ذأچهح  ٺٍحچحش ڂحپٍس ض٫ڃٽ ٪ٿى ضؿڃ٩ٍ ڂىنٍجش جپٍجٮرٍڅ ٲً جْٔطػڃحٌ ٲً جِ ٌجٴ  

جِ ٌجٴ جپڃحپٍس جپڃهطٿٳسذ قٍع ٌٷقڀ ي  نرٍجش ڂطهٛٛس ٲً جپڃحپٍس ٲً  ٪حء  جقى  جْطػڃحٌفح ٲً ٍٖجء  ذ٩ٍ 

ڂؿحټ ئوجٌز  ضظ٧ٍځ ڂكحٲ٥ جْٔطػڃحٌ ذٍٗجء  ذ٩ٍ جِ ٌجٴ جپڃحپٍس پطكٷٍٵ  فىجٰ جپٛظى ٴذ  ڂڅ جپظحقٍس جپٷحچقچٍس 

                                                      
(ٖٔ٘ )

ځ.99ٕٔٿٔنش  9٘/ ڃ  حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش ٿٸخنىڅ ٓىٵ حٿڄخٽ ٍٷڂ ٔٗٔحٿڄخىس / 
 

(ٔ٘ٗ )
 .٘ٗځ، 99٘ٙٔى. ڃنً ٷخٓڂ، ٛنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍ ٿڀزنىٹ وحٿڄٔظؼڄََ ، حٿيحٍ حٿڄََٜش حٿڀزنخنُش، حٿ٤ز٬ش حْوٿً،  

(ٔ٘٘ )
 .7ى. ٤٫ُش ٫زي حٿلڀُڂ ٛٸَ، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙ 

(ٔ٘ٙ)
ش، ى. ُٓي ٣ه ريوٌ ڃلڄي، ٫ڄڀُخص رىٍٛش حْوٍحٵ حٿڄخٿُش حٿٴىٍَش وحِؿڀش ڃ  حٿىؿهش حٿٸخنىنُش، ىحٍ حٿنه٠ش حٿ٬َرُ 

 .7ٙٔځ، ٕٙٔٓٓحٿٸخهَس، 
(ٔ٘7)

 .ٕٕٖځ، ٕٕٙٓٓى. ڃنَُ حرَحهُڂ هنيٌ، اىحٍس حْٓىحٵ وحٿڄن٘آص حٿڄخٿُش، ڃن٘ؤس حٿڄ٬خٍٱ رخٖٓټنيٍَش،  
(ٔ٘8)

ى. ٛٴىص ٫زي حٿٔٗځ ٫ىٝ حهلل، ٛنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍ، ىٍحٓش وطلڀُپ ڃ  ڃن٨ىٍ حٖٷظٜخى حٔٓٗڃٍ، ىحٍ حٿنه٠ش  

 .ٖٔځ، ٕٙ٘ٓٓحٿ٬َرُش، 
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ٲاڄ ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ فً ئقى   ٖٻحټ ٍٖٺحش جپڃٓحفڃس يجش جپق٩ٞ جپهح٘ذ جپطً ضهىٰ ئپى ضؿڃ٩ٍ 

جْطػڃحٌفح ذٛٳس ٌتٍٓس ٲً ٍٖجء  ذ٩ٍ جِ ٌجٴ جپڃحپٍس چٍحذس ٪څ  ٚكحذهح پطكٷٍٵ ٪حتى  ٺرٍ ڂڃح جپڃىنٍجش  

 ضكٷٷد   ؾد جْٔطػڃحٌ جِنٍ  ڂ٩ ضهٳٍٝ ٪ظٍٛ جپڃهح٢ٍز(.

ٺڃح ٪ٍٲص ذأچهح   ٪حء ڂحپً پطؿڃ٩ٍ ڂىنٍجش جِٲٍجو  جْطػڃحٌفح ٲً جِ ٌجٴ جپڃحپٍس ڂڅ نٕټ ؾهس يجش نرٍز 

ِ ٌجٴ جپڃحپٍس(ٲً ئوجٌز ڂكحٲ٥ ج
 ٔ٘1)

. 

 ڂح ذ٫ٝ جپٳٷد جَنٍ
 ٔٙٓ)

ٲٷى ٌٺُ ٪ٿى جپرظٍحڄ جپٷحچقچً پٛظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ ذأ٢ٍجٲهح جپػٕغس ذٍڅ جپٍٗٺس  

جپڃإْٓس  ڂىٌٍ جْٔطػڃحٌ  جپڃٓطػڃٌٍڅذ ذهىٰ ضٻقٌڅ  ئوجٌز ڂكٳ٧س  ڂكحٲ٥( پّ ٌجٴ جپڃحپٍسذ پٍٗطٍٸ 

ً ئوجٌضهحذ  ضطڃػٽ قٷقٶهځ ٲً جپٛٻقٸ جپطً ٌٛىٌفح جپڃٓطػڃٍ ڄ ٲً  ٌذحقهح  نٓحتٍفح و ڄ جپكٵ پهځ ٲ

 جپٛظى ٴ.

 ٌڃٻڅ ض٫ٌٍٱ ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ ذأچهح  ٪حء جْطػڃحٌي ضطؿڃ٩ ٲٍد جپڃىنٍجش پطٻقٌڅ ڂكٳ٧س   ٌجٴ ڂحپٍس     ٺػٍ 

ذٗٻٽ ٌطظحْد ڂ٩ جپهىٰ ڂڅ ئچٗحتدذ  ٌىجٌ قٍٛجن ڂڅ نٕټ ؾهس ڂطهٛٛس  ڂٓطٷٿس ٪څ جپؿهس جپڃإْٓس پد 

 ٌٍڅ ٲٍدذ  ٌٻقڄ چٗح٢هح جْٔطػڃحٌي  ٲٷحن پڃرى  ضق٩ٌَ جپڃهح٢ٍ. جپڃٓطػڃ

 ٌطٟف ڂڃح ضٷىڀ  ڄ  ٢ٍجٰ ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ غٕغس  فځ:

٠ؿد أْ ٠ىْٛ ِإّْ جٌظٕىٚق شٍوس ِٓحّ٘س ِٚإْٓس ٚفمًح ٌمحْٔٛ ْٛق جٌّحي  مؤسس انصىذوق: -1
ِٛجفمس جٌرٕه جٌٍّوُٞ جٌّظٍٞ أٚ ، ٌىٓ ٠ؿَٛ أ٠ؼًح ٌٍرٕٛن ٚشٍوحش جٌطأ١ِٓ ذوى (161)1992ٌَٕٓس  95ٌلُ 

ج١ٌٙثس جٌّظ٠ٍس ٌٍٍلحذس هٍٝ جٌطأ١ِٓ قٓد ج٤قٛجي، أْ ضإّْ طٕحو٠ك جْطػّحٌ ِفطٛقس، ذوى جٌكظٛي هٍٝ 
. ٚجٌظٕىٚق فٟ جٌكحٌس ج٤ٌٚٝ ٠طهً شىً شٍوس جٌّٓحّ٘س ٚ٘ٛ ِطّطن ذحٌشهظ١س (162)ضٍن١ض ِٓ ج١ٌٙثس

 .(163)٨ ٠طّطن ذحٌشهظ١س ج٨هطرح٠ٌسج٨هطرح٠ٌس، أِح فٟ جٌكحٌس جٌػح١ٔس فحٌظٕىٚق 
أٚؾد جٌّشٍم أْ ُضوٙى ئوجٌز جٌظٕىٚق ئٌٝ ؾٙس ِطهظظس ضطّطن  شركت اإلدارة )مذٌر االستثمار(: -2

، ٚجٌطٟ لى ضىْٛ أؾٕر١س أٚ ٚؿ١ٕس، ٌٚىٓ ٌُ ٠كىو جٌمحْٔٛ شىً جٌشٍوس ج٤ؾٕر١س، (164)ذحٌهرٍز فٟ ئوجٌز جٌظٕحو٠ك
. ٠ٚؿد هٍٝ ِى٠ٍ ج٨ْطػّحٌ ذًي هٕح٠س جٌٍؾً جٌك٠ٍض (165)س ِٓحّ٘سذ١ّٕح قىو شىً جٌشٍوس جٌٛؿ١ٕس ذشٍو

 . (166)فٟ ئوجٌضٗ ٌٍظٕىٚق، ٚأْ ٠وًّ هٍٝ قّح٠س ِظحٌف جٌظٕىٚق فٟ وً ضظٍف أٚ ئؾٍجء
ُ٘ ِحٌىٟ جٌكظض فٟ جٌظٕىٚق أٞ قحٍِٟ جٌٛغحتك أٚ جٌّٓطػٍّْٚ، لى ٠مطظٍ  انمستثمرون: -3

ٍجو جٌـر١و١١ٓ، أٚ هٍٝ جٌٛؿ١١ٕٓ وْٚ ج٤ؾحٔد، ِٚٓ قك ج٨وططحخ فٟ جٌظٕىٚق هٍٝ جٌشٍوحش وْٚ ج٤ف
، (167)جٌظٕىٚق جٌّغٍك ؿٍـ ٚغحتمٗ ٩ٌوططحخ جٌوحَ أٚ ِٓ ن٩ي ؿٍـ نحص ٠مطظٍ هٍٝ جٌّٓطػ٠ٍّٓ جٌّإ١ٍ٘ٓ

أِح جٌظٕحو٠ك جٌّفطٛقس ٚذٓرد نحط١طٙح فٟ ق٠ٍس ونٛي ٚنٍٚؼ جٌّٓطػ٠ٍّٓ، ف٩ ٠ّىٓ جلطظحٌ جٌّٓطػ٠ٍّٓ 
 طرح١٠ٌٓ أٚ ؿر١و١١ٓ.ف١ٙح هٍٝ أشهحص جه

 ڂح ذحپظٓرس ئپى  ڂٍڅ جپكٳ٥  جپرظٹ جپقو٩ٌ(: ٲهق پٍّ  قى  ٢ٍجٰ ٚظى ٴ جْٔطػڃحٌذ  پٻڅ جپڃ٨ٍٗ جٖط٠ٍ ذأڄ 

ٔن ٲٍهح پى   قى جپرظقٸ جپهح٫ٞس ٍْٖجٰ جپرظٹ جپڃٍٺُي  ٌُكطٳ٥ ذحِ ٌجٴ جپڃحپٍس جپطً ٌٓطػڃٍ جپٛظى ٴ  ڂقج

                                                      
(ٔ٘9)

ځ، ٕٓٔٓى. ڃلڄي كڀڄٍ ٫زي حٿظىحد، حٿزىٍٛش حٿڄََٜش وحٿزىٍٛخص حٿ٬خٿڄُش، ىحٍ حٿټظذ حٿٸخنىنُش، حٿٸخهَس،  

ٕٙ87. 
(ٔٙٓ)

ى. كٔنٍ حٿڄٌَٜ، ٛنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍ حٿڄ٘ظَٹ ٳٍ حٿٸخنىڅ حٿټىَظٍ وحٿٸخنىڅ حٿڄٸخٍڅ، ڃ٤زى٫خص ؿخڃ٬ش حٿټىَض،  

 .8ٕځ، 99٘ٙٔ
(ٔٙٔ)

 ځ.99ٕٔٿٔنش  9َ٘ش ٿٸخنىڅ ٓىٵ حٿڄخٽ ٍٷڂ / ڃ  حٿٗثلش حٿظنٴٌُٖٗٔحٿڄخىس / 
(ٕٔٙ)

 ځ.99ٕٔٿٔنش  9٘/ ڃ  حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش ٿٸخنىڅ ٓىٵ حٿڄخٽ ٍٷڂ 7ٖٔحٿڄخىس / 
(ٖٔٙ)

 حن٨َ حٿڄ٤ڀذ حْوٽ ڃ  حٿڄزلغ حٿؼخنٍ ٳٍ هٌح حٿزلغ، ڃيي طڄظ٪ ٛنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍ رخٿ٘وُٜش ح٫ٖظزخٍَش. 
(ٔٙٗ )

 ځ.99ٕٔٿٔنش  9٘/ ڃ  ٷخنىڅ ٓىٵ حٿڄخٽ ٍٷڂ ٖ٘حٿڄخىس /
(ٔٙ٘ )

 ځ.99ٕٔٿٔنش  9٘/ ڃ  حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش ٿٸخنىڅ ٓىٵ حٿڄخٽ ٍٷڂ ٙٙٔحٿڄخىس /
(ٔٙٙ)

 ځ.99ٕٔٿٔنش  9٘/ ڃ  حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش ٿٸخنىڅ ٓىٵ حٿڄخٽ ٍٷڂ 9ٙٔحٿڄخىس / 
(ٔٙ7 )

 ځ.99ٕٔٿٔنش  9٘/ ڃ  حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش ٿٸخنىڅ ٓىٵ حٿڄخٽ ٍٷڂ ٕٗٔحٿڄخىس /
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جپڃٍٛي
 ٔٙ9)

ٌٻقڄ ڂٓحفڃحن ٲً جپٛظى ٴ    ٲً ڂىٌٍ جْٔطػڃحٌ     ي ڂڅ  ذ  ٌٗط٠ٍ ٲً  ڂٍڅ جپكٳ٥  ٔ

جپٍٗٺحش جپڃٍضر٣س ذهڃح  ٲٷحن پٿٟقجذ١ جپطً ض٫ٟهح جپهٍثس
 ٔٙ1)

ذ  پٻڅ ٌؿقَ پٿٛظى ٴ جپڃإّْ ڂڅ ٶرٽ ذظٹ    

پٍٗٺس /  ذأڄ ٔ ٌٻقڄ جپرظٹ ڂحپٻحن    ڂٓحفڃحن ٲً ج9ٌٖٻقڄ فًج جپرظٹ  ڂٍظحن پٿكٳ٥ذ  يپٹ  ڄ جپظٙ جپ٫حڀ ٲً جپڃحوز /

/ ٶحتځ ٪ٿى  ْحِذ ئيج ٺحڄ جْطػظحءن پٿرظقٸ ضأٍّْ  ڂرحٍٖز ٔٗجپڃحپٻس پٿٛظى ٴ( ٌٷٍىه چٙ نح٘ ٲً جپڃحوز /

چٗح٠ ٚظحوٌٵ جْطػڃحٌ ٔ ضطڃط٩ فًه جِنٍٍز ذٗهٍٛس ڂ٫ظقٌس  جْطػظحءن ٪ٿى جِٚٽ ذأڄ جپٛظحوٌٵ ٍٖٺحش 

پًجش جپرظقٸ  ٌٟحن جپطً ضرحٍٖ چٗح٠ ٚظحوٌٵ ڂٓحفڃس ضطڃط٩ ذحپٗهٍٛس جٔ٪طرحٌٌس( ٲاچد ڂڅ ذحخ   پى  ڄ ٌكٵ 

جْٔطػڃحٌذ  ڄ ضرحٍٖ چٗح٠  ڂٍڅ جپكٳ٥ ذظٳّ جپقٶص ذ٫ى ڂقجٲٷس جپرظٹ جپڃٍٺُي جپڃٍٛي. ڂػٽ ذظٹ ٲٍٛٽ 

 جْْٕڂً فق  ڂٍڅ جپكٳ٥ پٿٛظى ٴ جپًي  ْٓد ذظٹ ٲٍٛٽ جْْٕڂً جپڃٍٛي.

 ػخنًُخ: هٜخثٚ ٛنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍ

ضوطرٍ طٕحو٠ك ج٨ْطػّحٌ طٌٛز ِٓ طٌٛ ج٨ْطػّحٌ جٌؿّحهٟ، ٟٚ٘ ضٕل١ُ ً٘ج ج٨ْطػّحٌ ضٕل١ًّح   -1
ِح١ًٌح هٓ ؿ٠ٍك ضى٠ٛٓ ٚئوجٌز قحفلس ج٤ٌٚجق أٚ جٌم١ُ جٌّح١ٌس ٌكٓحخ جٌّٓطػ٠ٍّٓ ٚفمًح ٌّرىأ ض٠َٛن جٌّهحؿٍ، 

 .(170)ٚج٨ذطوحو ئٌٝ ألظٝ قى هٓ جٌو١ٍّحش جٌّـرٛهس ذـحذن جٌّؼحٌذس ٚجٌغٌٍ
ٚضوطرٍ طٕحو٠ك ج٨ْطػّحٌ ِٓ أُ٘ ْٚحتً ج٨ْطػّحٌ إًِٔح فٟ ْٛق جٌّحي، فرح٦ػحفس ئٌٝ ِح ْرك فٟٙ   -2

ضطّطن ذح٦ِىح١ٔحش ٚجٌهرٍجش جٌف١ٕس جٌّطهظظس ٌٚؤِٚ أِٛجي ػهّس ضّىٕٙح ِٓ ضشى١ً ٍْٓس ِٓ ج٤ٌٚجق 
 .(171)جٌّح١ٌس جٌّطٕٛهس ٚقّح٠س ج٨ْطػّحٌجش ِٓ ِهحؿٍ ضمٍرحش جٌٓٛق

ٔٗ ِٓ ق١ع ج٤طً فاْ هًّ طٕحو٠ك ج٨ْطػّحٌ ٘ٛ ج٨ْطػّحٌ فٟ ج٤ٌٚجق جٌّح١ٌس ِٚٓ غُ فٟ وّح أ  -3
 .(173)ٚطٕحو٠ك ج٨ْطػّحٌ جٌومحٌٞ (172)جٌم١ُ جٌّٕمٌٛس، ٌٚىٓ جٌّشٍم جٌّظٍٞ أؾحَ ئٔشحء طٕحو٠ك أْٛجق جٌٕمى

هرٍز ٚجٌّوٍفس فٟ ٌٚظٕحو٠ك ج٨ْطػّحٌ نظحتظٙح ذحٌٕٓرس ٥ٌفٍجو جٌّٓطػ٠ٍّٓ ج٠ًٌٓ ٨ ٠طّطوْٛ ذحٌ  -4
جٌطوحًِ ذٓٛق جٌّحي، ذً قطٝ ج٠ًٌٓ ٌى٠ُٙ ٌأِ ِحي طغ١ٍ ٨ ٠ٓطـ١وْٛ ضٛك١فٗ ذأٔفُٓٙ ٠ٍٚغرْٛ فٟ 

، أٞ أْ طٕحو٠ك ج٨ْطػّحٌ ضوى أُ٘ أوٚجش ْٛق جٌّحي ٚأوػٍ٘ح ٩ِتّس ٌظغحٌ جٌّٓطػ٠ٍّٓ، ٤ْ (174)جْطػّحٌٖ
ِهحؿٍ ٘رٛؽ ج٤ْوحٌ، ٤ٔٗ وٍّح َجو جٌطٕٛم وٍّح جٌكظٛي هٍٝ هحتى ٍِضفن ٠طـٍد ض٠َٛن ج٨ْطػّحٌجش ٌطؿٕد 

 .(175)لٍص جٌّهحؿٍ
ِٚٓ ُِج٠ح طٕحو٠ك ج٨ْطػّحٌ فٟ جٌهحٌؼ أٔٙح ضط١ف ٌٍّٓطػٍّ شٍجء جٌٛغحتك ذحٌطم١ٓؾ ن٩ي ِىز ١َِٕس   -5

ٍ ِو١ٕس، أٚ لى ضٕلُ ه١ٍّس جْطٍوجو ٌأِ ِحي جٌّٓطػٍّ وٍٗ أٚ ؾُء ِٕٗ ٚفمًح ٌهـس جٌٓكد، ًٚ٘ج ٠ٓحهى جٌّٓطػّ
 .(176)هٍٝ جنط١حٌ جٌٕٛم جًٌٞ ٠طٕحْد ِن كٍٚفٗ

وّح أْ طٕحو٠ك ج٨ْطػّحٌ ضكّٟ جٌّىنٍجش جٌٛؿ١ٕس ٚضّٕن ضظى٠ٍ٘ح ٌٍهحٌؼ، ق١ع أْ جٌظٕحو٠ك   -6
، ٤ٔٙح ضمَٛ ذطورثس (177)ضإوٞ ئٌٝ ضوىو ن١حٌجش ج٨ْطػّحٌ أِحَ جٌّىن٠ٍٓ ذّح ٠ٓحهى هٍٝ ضٛؿ١ٓ جٌّىنٍجش

 .(178)جٌّشٍٚهحش جٌّهطٍفس، ٚض١ْٛن لحهىز جٌٍّى١س ذّح ٠هىَ ج٨لطظحو جٌمِٟٛ جٌّٛجٌو جٌّح١ٌس ٚضٛؾ١ٙٙح ٌط٠ًّٛ

                                                      
(ٔٙ8)

 ځ.99ٕٔٿٔنش  9٘ىڅ ٓىٵ حٿڄخٽ ٍٷڂ / ڃ  ٷخن8ٖحٿڄخىس / 
(ٔٙ9)

 ځ.99ٕٔٿٔنش  9٘/ ڃ  حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش ٿٸخنىڅ ٓىٵ حٿڄخٽ ٍٷڂ ٔٙٔحٿڄخىس / 
(ٔ7ٓ )

 .ٙٔځ، 98ٔٙٔى. كٔنٍ حٿڄٌَٜ، َٗٻخص حٖٓظؼڄخٍ، ىحٍ حٿنه٠ش حٿ٬َرُش، حٿٸخهَس،  
(ٔ7ٔ)

ى. ٳخٍّ ڃلڄي أ٫ـُخڅ حٿ٬ـڄٍ، ٍٷخرش ٓىٵ حٿڄخٽ ٫ڀً اىحٍس ڃلخٳ٦ حْوٍحٵ حٿڄخٿُش وٛنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍ، ىحٍ حٿنه٠ش  

 .8ٕٓځ، ٕٕٙٔٓحٿ٬َرُش، حٿٸخهَس، 
(ٔ7ٕ )

 ځ.99ٕٔٿٔنش  9٘/ ڃ  حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش ٿٸخنىڅ ٓىٵ حٿڄخٽ ٍٷڂ 7٘ٔحٿڄخىس / 
(ٔ7ٖ )

 ځ.99ٕٔٿٔنش  9٘ىڅ ٓىٵ حٿڄخٽ ٍٷڂ / ڃ  حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش ٿٸخن77ٔحٿڄخىس / 
(ٔ7ٗ )

حٿَر٢ رُ   -حٿَٷخرش ٫ڀُهخ -ى. ڃلڄي كڀڄٍ ٫زي حٿظىحد، حٿزىٍٛش حٿڄََٜش وحٿزىٍٛخص حٿ٬خٿڄُش )آٿُه ٫ڄڀهخ 

 وڃخ ر٬يهخ. ٖ٘ٔ، ٕٙٗٓٓحٿزىٍٛخص(، ڃئٓٔش حٿ٤ىرـٍ، حٿٸخهَس، 
(ٔ7٘ )

 خ.وڃخ ر٬يه 8ٖى. أكڄي ٫زي حٿٜزىٍ ٫زي حٿلټُڂ أكڄي، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙ 
(ٔ7ٙ )

 .ٗ٘ځ، ٕٙٔٔٓى. ٻڄخٽ ٣ڀزش حٿڄظىٿً ٓٗڃش، ٛنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍ ٳٍ حٿڄُِحڅ، ىحٍ حٿنه٠ش حٿ٬َرُش، حٿٸخهَس،  
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وّح ضٍود طٕحو٠ك ج٨ْطػّحٌ وٌٚ ج١ٌْٛؾ ذ١ٓ جٌّٓطػ٠ٍّٓ ٚجٌشٍوحش جٌظٕحه١س ٚجٌطؿح٠ٌس ٚجٌومح٠ٌس   -7
 .(179)جٌطٟ ضـٍـ أّْٙٙح ْٕٚىجضٙح فٟ ْٛق ج٤ٌٚجق جٌّح١ٌس

ٚضإوٞ طٕحو٠ك ج٨ْطػّحٌ ئٌٝ جِطظحص ج١ٌٌٓٛس ِٓ جٌّؿطّن ذّح ٠إوٞ ئٌٝ جٔهفحع ِوى٨ش   -8
جٌطؼهُ، ق١ع أْ ٠َحوز ج١ٌٌٓٛس ذ١ى ج٤فٍجو ٠إوٞ ئٌٝ ٠َحوز جٌـٍد جٌىٍٟ هٍٝ جٌٍٓن جٌّوٍٚػس ذّح ٠إوٞ ئٌٝ 

 .(180)جٌضفحم ِوىي جٌطؼهُ
ىَ جٌطأوى ِٓ ْوٍ جْطٍوجو جٌٛغحتك، ٤ٔٗ ٌٚىٓ ِٓ أُ٘ ِهحؿٍ ج٨ْطػّحٌ فٟ ٚغحتك ج٨ْطػّحٌ ٘ٛ ه  -9

فٟ قحٌس ج٤ُْٙ جٌفٍو٠س لى ٠طُ ذ١ن جٌُٓٙ ذأٞ ْوٍ ٌكلس ٚلٛهٗ أغٕحء هًّ ٠َٛ جٌرٌٛطس ذ١ٓ ْوٍ جٌفطف ْٚوٍ 
ج٦لفحي هٍٝ قٓد جٌٓوٍ، ئ٨ أٔٗ فٟ طٕحو٠ك ج٨ْطػّحٌ ٠طُ جْطٍوجو جٌٛغحتك هٍٝ قٓد ْوٍ ج٦لفحي فٟ ٔٙح٠س 

 أ١ّ٘س ٌٍٛلص جًٌٞ ٠مىَ ف١ٗ جٌـٍد، ذً ِٓ جٌّّىٓ أ٠ؼًح أ٨ ٠طُ ضٕف١ً جٌـٍد ئ٨ ذوى هىز هًّ جٌرٌٛطس ق١ع ٨
 .(181)أ٠حَ ٚهٕى٘ح لى ٠ىْٛ ْوٍ جٌُٓٙ لى جٔهفغ هٓ جٌٓوٍ جًٌٞ ضُ ف١ٗ ٌكلس ضمى٠ُ جٌـٍد

 

 

 

 حٿڄ٤ڀذ حٿؼخنٍ

 أنىح٩ ٛنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍ

 طڄهُي وطٸُٔڂ:

 پٿڃ٫ٍحٌ جپًي ٌظ٧ٍ ئپٍهح ذدذ  فًه جپڃ٫حٌٍٍ ٌڃٻڅ ئؾڃحپهح ذڃح ٌٿً:ضطظق٨ ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ  ٲٷحن 

ًٖ: ٛنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍ وٳٸًخ ٿڄ٬ُخٍ ٍأّ حٿڄخٽ  أو

 صىادٌك االستثمار انمغهمت:  -1

٣ٌٿٵ ٪ٿى ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ جپڃٯٿٷس ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ يجش جپٍ ِ جپػحذصذ ِڄ جپٛظى ٴ ٌٛىٌ ٪ىو غحذص ڂڅ 

جْطٍوجو  غحتٷد ئٔ ٲً چهحٌس ڂىز جپٛظى ٴذ قٍع ٌٻقڄ جپ٫ىو جپٻٿً پٿقغحتٵ ٮٍٍ ٶحذٽ جپكٛٙ  ٔ ٌؿقَ 

پٿٌُحوز
)ٔ9ٕ(

 ٌطځ ٢ٍـ  غحتٵ جپٛظى ٴ پٕٺططحخ جپ٫حڀ پڃٍز  جقىز    ٢ٍـ نح٘ ٌٷطٍٛ ٪ٿى جپڃٓطػڃٌٍڅ  

                                                                                                                                                
(ٔ77  )

 -نيوس ٛنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍ ٳٍ ڃَٜ–ى. ٫ِ حٿيَ  ٳټٌَ، طٸُُڂ ٳٍ أىحء ٛنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍ ٳٍ ڃَٜ ڃيهپ ڃلخٓزٍ 

. ى. ڃنً ٷخٓڂ، ٍ٘٘ ى. ٻڄخٽ ڃظىٿٍ ٓٗڃش، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙ، ڃ٘خٍ اٿُه ٳٖٔ-ٕٔحٿـِء حْوٽ، ريوڅ ىحٍ نَ٘، ٙ

 .7ٗڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙ
(ٔ78  )

 .٘٘ى. ٻڄخٽ ٣ڀزش ڃظىٿً ٓٗڃش، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙ
(ٔ79 )

 .ٙٗى. أكڄي ٫زي حٿٜزىٍ ٫زي حٿلټُڂ أكڄي، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙ 
( ى.  8ٓٔ)

.٘٘أكڄي ٫زي حٿٜزىٍ ٫زي حٿلټُڂ أكڄي، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙ
 

(ٔ8ٔ )
 .8ٕٔى. ٤٫ُش ٫زي حٿلڀُڂ ٛٸَ، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙ 

)ٔ8ٕ ) Fabozzi F-J , Inv estment management , ٕnd edition, prentice- Hall, new 
Jersey, ٔ999, P.8ٓ. 
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جپڃإفٿٍڅ
 ٔ9ٖ)

څ جپقغحتٵ    ذ  ذحپطحپً ٚظى ٴ جْٔطػڃحٌ جپڃٯٿٵ ٌٻقڄ ڂكىو ٌ ِ جپڃحټ ذكٍع ٌٛىٌ ٪ىو ڂكىو ڂ

ٚٻقٸ جْٔطػڃحٌ  پڃٍز  جقىز    ْٚىجٌ   ټ ٲٷ١ذ  ٔ ٌٓڃف ذأي  ٶص ذحْطٍوجو  ٚٽ جپقغٍٷس ڂڅ ؾهس 

جْٚىجٌ ئٔ ٲً چهحٌس ڂىز جپٛظى ٴ
 ٔ9ٗ)

ذ  ذحپطحپً ٔ ٌٓط٩ٍ٣ جپڃىنٍ ونقټ فًج جپٛظى ٴ ذ٫ى جچطهحء ٪ڃٿٍس 

ڂڅ قٛٙجٔٺططحخ ٲٍد ئٔ ئيج  ؾى آنٍ ٌٷرٽ جپطظحَټ پد ٪ڃح ٌڃٿٻد 
 ٔ9٘)

. 
 غرحش ٌ ِ جپڃحټ فق غرحش چٓرً قٍع ٌڃٻڅ ٌَحوز ٌ ِ جپڃحټ    چٷٛحچد  پٻڅ  ٲٵ ئؾٍجءجش ڂ٫ٷىز ٪څ ٢ٌٍٵ 

ض٫ىٌٽ جپظ٧حڀ جِْحًْ پٿٍٗٺس ذٷٍجٌ ٪څ جپؿڃ٫ٍس جپ٫حڂس ٮٍٍ جپ٫حوٌس
 ٔ9ٙ)

. 

 ٛنيوٵ حٖٓظؼڄخٍ حٿڄزخَٗ:

/ ذطحٌٌم ٙٗجْٔطػڃحٌ جپڃرحٍٖ ذحپٷٍجٌ ٌٶځ /  قىغص ئوجٌز جپهٍثس جپ٫حڂس پٓقٴ جپڃحټ ٚظى ٴ ؾىٌى ڂڅ ٚظحوٌٵ

ڀذ  ٌطڃط٩ ٚظى ٴ جْٔطػڃحٌ جپڃرحٍٖ ذحپٗهٍٛس جٔ٪طرحٌٌس  ٌأنً ٖٻٽ ٍٖٺس ڂٓحفڃسذ  ٌؿد 11ٙٔ/ٔٔ/ٕٙ

 ٔ ٌٷٽ ٌ ِ ڂحپد ٪څ ٪ٍٗز ڂٌٍٕڅ ؾظٍد چٷىجن ڂىٲق٪س ذحپٻحڂٽذ  ٔ ٌؿقَ ٢ٍـ  ْهځ جپٛظى ٴ    ضٿٷً  ڂقجټ 

ٺططحخ جپ٫حڀذ  ٌطځ ضق٩ٌَ جٌِذحـ ذٍڅ ڂحپٻً  ْهځ جپٍٗٺس  قحڂٿً  غحتٵ جْٔطػڃحٌ  ٲٷحن جپڃٓطػڃٌٍڅ ٪څ ٢ٌٍٵ جٔ

پٿٷقج٪ى جپطً ض٫ٟهح جپهٍثس جپ٫حڂس پٓقٴ جپڃحټذ  ٌؿد  ڄ ٌطٟڃڅ جپظ٧حڀ جِْحًْ پٿٛظى ٴ   ؾد چٗح٢دذ  ٔ 

ٛظى ٴذ  ٲٍڃح پځ ٌٍو ذد % ڂڅ  ڂقجټ جپٕ٘ضٌُى چٓرس ڂح ٌٓطػڃٍه جپٛظى ٴ ٲً   ٌجٴ ڂحپٍس پٍٗٺس  جقىز ٪ٿى 

ڀ 11ٕٔپٓظس  1٘ضظ٧ٍځ    ٶقج٪ى نحٚس ض٫ٟهح جپهٍثس جپ٫حڂس ضٍٓي جِقٻحڀ جپڃظٛق٘ ٪ٿٍهح ٲً جپٷحچقڄ ٌٶځ 

  ٔتكطد جپطظٳًٌٍس جپڃٷٌٍز پٛظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ.

 صىادٌك االستثمار انمفتىحت:  -2

جپڃٓطػڃٌٍڅ ٲً جپىنقټ  جپهٍ ؼ ڂڅ ٣ٌٿٵ ٪ٿى جپٛظحوٌٵ جپڃٳطققسذ ٚظحوٌٵ يجش ٌ ِ جپڃحټ جپڃطٯٍٍذ پكٌٍس 

ٔن ڂڅ جپقغحتٵ جپطً جْطٍو ٶٍڃطهح  ٚكحذهح نٕټ ٲطٍز  جپٛظى ٴذ قٍع ٌڃٻڅ پٿٛظى ٴ ئٚىجٌ  غحتٵ جْطػڃحٌ ذى

قٍحضد
)ٔ97(

 ي  ڄ ٌ ِ ڂحټ جپٛظى ٴ ٌطٯٍٍ ٪ٿى قٓد قٍٺس جپقغحتٵ ذ٫ٍحن  ٍٖجءنذ ٲهق ٶحذٽ پٿٌُحوز  جپظٷٛحڄ  

قټ آنٍ ڄ ڂٻحچهځ    نٍ ؼ ٍٖٺحء ٶىجڂى ٔ ٌكٿقڄ آنٍ ڄ ڂٻحچهځذٓرد ونقټ ٍٖٺحء ؾىو ذى ڄ قٿ
 ٔ99)

ذ 

 ذحپطحپً ٲاڄ قؿځ جِڂقجټ جپڃٓطػڃٍز ٲٍد ٮٍٍ ڂكىوز ذٓرد ونقټ  نٍ ؼ جپڃٓطػڃٌٍڅ ڂظدذ ذ٫ٍٜ جپٛظى ٴ 

 پقغحتٵ جْطػڃحٌ ؾىٌىز پٿر٩ٍ  جپًي ٌٻقڄ ٪ٿى جْط٫ىجو ذأي  ٶص ْٔطٍوجو جپقغحتٵ جپڃٛىٌز  ْىجو ٶٍڃطهح  ٲٷحن

پٷٍڃس ٚحٲً  ٚقټ جپٛظى ٴ ڂڅ ضحٌٌم جْٔطٍوجو
 ٔ91)

.  ڂڅ  ڂػٿس جپٛظحوٌٵ جپڃٳطققسذ ٚظى ٴ جْطػڃحٌ جپرظٹ 

 جِفٿً جپڃٍٛي جِ ټذ   ٌٟحن ٚظى ٴ جْطػڃحٌ ٍٖٺس جپڃٓطػڃٍ ڄ جپڃطكى ڄ پٿطأڂٍڅ.

 ػخنًُخ: ٛنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍ وٳٸًخ ْهيحٳهخ

                                                      
(ٔ8ٖ )

ځ )ٻڄخ َـىُ ان٘خء 99٘ٔٿٔنش  9٘/ ڃ  حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش ٿٸخنىڅ ٓىٵ حٿڄخٽ ٍٷڂ ٕ/ حٿٴٸَس /ٕٗٔطنٚ حٿڄخىس / 

ٛنيوٵ حٓظؼڄخٍ ڃٰڀٶ ًو ٍأّ ڃخٽ ػخرض َظڂ ٣َف وػخثٸه ٿٗٻظظخد حٿ٬خځ أو ڃ  هٗٽ ٣َف هخٙ َٸظَٜ ٫ڀً 

 حٿڄٔظؼڄََ  حٿڄئهڀُ (
(ٔ8ٗ )

 وڃخ ر٬يهخ. ٕٙٔى. ٤٫ُش ٫زي حٿلڀُڂ ٛٸَ، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙ 
(ٔ8٘ )

 .79ى. أكڄي ٫زي حٿٜزىٍ ٫زي حٿټََڂ أكڄي، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙ 
(ٔ8ٙ )

 .8ٔى. ٫زي حٿٴ٠ُپ ڃلڄي أكڄي، طى٧ُٲ حْڃىحٽ، ڃټظزش حٿـٗء حٿـيَيس، حٿڄنٜىٍس، ريوڅ طخٍَن نَ٘، ٙ 
)ٔ87( Fredman A-J and Wiles R. How mutual funds work, ٕnd edition, prentice- Hall, 

New Jersey, P.ٕٗ. 
(ٔ88 )

 .7ٔى. ٫زي حٿٴ٠ُپ ڃلڄي أكڄي، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙ 
(ٔ89 )

ى. ٫ِ حٿيَ  ٳټٌَ حٿظهخڃٍ، طٸُُڂ أىحء ٛنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍ ٳٍ ڃَٜ )حٿىحٷ٪ وحٿڄٔظٸزپ( ڃَٻِ حٿُ٘ن ٛخٿق ٫زي حهلل  

. ڃ٘خٍ اٿُه ٳٍ ى. ٫ڀٍ ٫زي حهلل ٫زيل، 8ٻخڃپ ٿٗٷظٜخى حٔٓٗڃٍ، ؿخڃ٬ش حُْهَ، حٿـِء حْوٽ، حٿڄلىٍ حٿؼخٿغ، ٙ

حٿىؿهش حٿٸخنىنُش، ٍٓخٿش ىٻظىٍحل، ٻڀُش حٿلٸىٵ، ؿخڃ٬ش حٿٸخهَس، اىحٍس ٛنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍ ٳٍ حْوٍحٵ حٿڄخٿُش ڃ  

. و٠َُٲ ُٓخىطه )اڅ ٷُڄش حْٛپ: حٿٜخٳٍ هٍ حٿٸُڄش حٿٔىٷُش ٿٓٛىٽ حٿڄټىنش ٿڄلٴ٨ش حٿٜنيوٵ 7٘ځ، ٕٙٙٓٓ

 ڃ٤َوكًخ ڃنهخ حٖٿظِحڃخص حٿڄوظڀٴش، وڃٸٔىڃش ٫ڀً ٫يى حْٓهڂ حٿڄٜيٍس ٿڀىٍٷش(.



77 

 

 صىادٌك انىمى:  -1

ئچؿحَ چڃق ڂٓطٷرٿً ذ٣قټ آؾحپهحذ ئي ٔ ض٫ٓى ئپى ضكٷٍٵ  ٌذحـ ٫ٌٍْس  ونقټ فً جپٛظحوٌٵ جپطً ضهىٰ ئپى 

ؾحٌٌس ذٷىٌ ڂح ضهىٰ ئپى ضكٍٓڅ جپٷٍڃس جپٓقٶٍس پڃكٳ٧س جِ ٌجٴ جپڃحپٍس  ذحپطحپً ٶٍڃس جپقغحتٵ  ضكٍٓڅ ٌ ِ 

جپقغحتٵذ قٍع جپڃحټذ  يپٹ ڂڅ نٕټ ئ٪حوز جْطػڃحٌ جٌِذحـ جپڃكٷٷس  جپڃكطؿُز ٪قٞحن ٪څ ضق٫ٌَهح ٪ٿى قڃٿس 

 ڄ جپڃٓطػڃٌٍڅ ٲً ٚظحوٌٵ جپظڃق ٔ ٌهىٲقڄ ئپى ضكٷٍٵ ونٽ ڂظط٧ځذ ذٽ ٌهىٲقڄ ئپى چڃق جِٚقټذ  ي ٌَحوز 

جپٷٍڃس جْٔطػڃحٌٌس  پٍّ جٌِذحـ جپڃقَ٪س
 ٔ1ٓ)

. 
  ذحپطحپً ٪حوز ڂح ضٓطهىٰ فًه جپٛظحوٌٵ جِْهځ جپ٫حوٌس پڃظٗلش ضطٓځ ذىٌؾس ٪حپٍس ڂڅ جپظڃقذ ْقجءن ٺحچص ٚظح٪ٍس

   ضؿحٌٌس    جپڃظٗلش جپكىٌػس چٓرٍحن يجش چڃق ڂطقٶ٩ذ ذهىٰ ٌَحوز ٶٍڃس جِٚقټ جپڃٓطػڃٍز ٲً ضٿٹ جپڃظٗلش
 ٔ1ٔ)

. 

 صىادٌك انذخم:  -2

ضهىٰ فًه جپٛظحوٌٵ ئپى ضكٷٍٵ ونٽ ؾحٌي ڂظط٧ځ پٿڃٓطػڃٌٍڅ ذٍٰٛ جپظ٧ٍ ٪څ چڃق ٌ ِ جپڃحټذ ٲهًه 

جْطػڃحٌجضهځ ٪ٿى فًه جپٛظحوٌٵ ٲً ضٯ٣ٍس  ٪رحتهځ  جپٛظحوٌٵ ضظحْد جپڃٓطػڃٌٍڅ جپًٌڅ ٫ٌطڃى ڄ ٪ٿى ٪قجتى

جپڃ٫ٍٍٗسذ   ٌٟحن جپڃٓطػڃٌٍڅ جپًٌڅ ٌٍٺُ ڄ ٪ٿى ٪حڂٽ جِڂحڄ  جْٔطٷٍجٌ  ٔ ٌٍٮرقڄ ٲً جپڃهح٢ٍزذ ذٽ 

ٌٍٮرقڄ ٲً جْطػڃحٌ  ڂقجپهځ پٳطٍز ٢قٌٿس ڂ٩ ضؿظد جپڃهح٢ٍذ ٲهًه جپٛظحوٌٵ ضٓطهىٰ  ْحْحن جپڃٓطػڃٍ جپڃطكٳ٥ 

پىنٽ جپڃكى و جپڃٓطػڃٍ ي  ج
 ٔ1ٕ)

. 
"پًپٹ ٌطځ جْطػڃحٌ  ڂقجټ ضٿٹ جپٛظحوٌٵ ٪حوز ٲً جپٓظىجش جپطً ضكٷٵ ڂ٫ىٔش غحذطس ڂڅ جپ٫حتى جپڃظط٧ځذ ٲحپٓظىجش 

جپطً ضٗطڃٽ ٪ٿى جْطػڃحٌجش ڂػٽ فًه جپٛظحوٌٵ ڂڅ ٚظحوٌٵ جپىنٽ ٶى ضطٻقڄ ڂڅ ْظىجش قٻقڂٍسذ ٔ ٌظ٣قي 

ڃحچٍسذ  ٶى ضٻقڄ ْظىجش پٍٗٺحش ڂ٫ٍظس  جپطً ٌط٫ٍٜ جْٔطػڃحٌ جْٔطػڃحٌ ٲٍهح ٪ٿى  ي چق٨ ڂڅ جپڃهح٢ٍ جٔتط

ٲٍهح وجتڃحن ٔقطڃحټ ڂهح٢ٍ  ٺرٍذ  ذحپطحپً ٌٻقڄ ڂ٫ىټ جپ٫حتى جپڃ٣ٿقخ جپقٚقټ ئپٍد ڂڅ جپٓظىجش جپكٻقڂٍس"
 ٔ1ٖ)

. 

 صىادٌك انذخم وانىمى:  -3

څذ ذحْٞحٲس ئپى جپظڃق ضهىٰ فًه جپٛظحوٌٵ ئپى ضكٷٍٵ فىٲٍڅ  فڃح ضكٷٍٵ ونٽ ؾحٌي و ٌي  غحذص پٿڃٓطػڃٌٍ

ٲً جِٚقټ    ٌ ِ جپڃحټ ٢قٌٽ  ڂطق١ْ جِؾٽ ڂ٩  ٶٽ ٶىٌ ڂڅ جپڃهح٢ٍ جپٓقٶٍس جپڃطقٶ٫س
 ٔ1ٗ)

. 
ٲهًه جپٛظحوٌٵ ضٓطػڃٍ ٲً جِْهځ جپ٫حوٌس يجش جپٻٳحءز ذقٚٳهح ڂٛىٌ جپڃٻحْد جپٍ ْڃحپٍسذ ٺڃح ضٓطػڃٍ ٲً 

ٕن ؾحٌٌحن و ٌٌحن   غحذطحنذ ڂػٽ جپٓظىجش  جِْهځ جپڃڃطحَزڂكٳ٧طهح   ٌجٴ ڂحپٍس ڂطكٳ٧س ض٣٫ً ون
 ٔ1٘)

ذ 

 جپڃٓطػڃٍ ڄ ٲً فًه جپٛظحوٌٵ ٌهىٲقڄ ئپى جپكٛقټ ٪ٿى ٪قجتى ڂڅ جْطػڃحٌجضهځ ٲٍهح پطٯ٣ٍس  ٪رحء ڂ٫ٍٗطهځ 

 ذظٳّ جپقٶص ٌهىٲقڄ ئپى ضكٷٍٵ چڃق ڂ٣ٍو ْٔطػڃحٌجضهځ
 ٔ1ٙ)

ذ  فظحٸ ٚظحوٌٵ ڂڅ ٣٫ًٌ جِ پقٌس پٿىنٽ 

پٿظڃق ٚظحوٌٵ ڂڅ ٣٫ًٌ جِ پقٌس 
 ٔ17)

. 

                                                      
(ٔ9ٓ )

 وڃخ ر٬يهخ. 7ٙ. ى. ٫ڀٍ ٫زي حهلل ٫زيل، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، 8ٖٙزي حٿټََڂ أكڄي، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙى. أكڄي ٫زي حٿٜزىٍ ٫ 
(ٔ9ٔ )

 .7ٖٗى. ڃنَُ حرَحهُڂ هنيٌ، اىحٍس حْٓىحٵ وحٿڄن٘آص حٿڄخٿُش، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙ 
(ٔ9ٕ )

ى. أن٤ىحڅ حٿنخٗٲ وهڀُپ هنيٌ، حٿ٬ڄڀُخص حٿڄَٜٳُش ٳٍ حٿٔىٵ حٿڄخٿُش، حٿـِء حٿؼخنٍ، حٿڄٴهىځ حٿٸخنىنٍ ٿڀٔىٵ  

. ى. ڃنً 8ٕٓځ، ٣َٕٓٓٓٙحرڀْ، ٣ز٬ش  -حٿڄخٿُش وڃيي ٫ٗٷظهخ رخٿن٨خځ حٿڄَٜٳٍ، حٿڄئٓٔش حٿليَؼش ٿڀټظخد، ٿزنخڅ

 .ٔ٘ٷخٓڂ، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙ
(ٔ9ٖ )

 .78ؿ٪ ٓخرٶ، ٙى. ٫ڀٍ ٫زي حهلل ٫زيل، ڃَ 
(ٔ9ٗ)

 .99ى. نَِه ٫زي حٿڄٸٜىى ڃلڄي ڃزَوٹ، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙ 
(ٔ9٘)

ى. ٫خ٣ٲ كٔ  حٿنٸڀٍ، ٛنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍ ٳٍ حٿىحٷ٪ وحٿظـَرش حٿڄََٜش، ڃـڀش حٿلٸىٵ ٿڀزلىع حٿٸخنىنُش وحٖٷظٜخىَش،  

 .ٗٓٔٻڀُش حٿلٸىٵ، ؿخڃ٬ش حٖٓټنيٍَش، حٿ٬يى حْوٽ وحٿؼخنٍ، ٙ
(ٔ9ٙ)

. ڃ٘خٍ اٿُه ٖٕ٘ځ، ٕٕٙٓٓحٿٰنٍ ٫ڀٍ، ڃلخَٟحص ٳٍ حٿنٸىى وحٿزنىٹ، ريوڅ ىحٍ نَ٘، أُٓى١،  ى. ٫زي حٿڄن٬ڂ ٫زي 

 .8ٗٳٍ ى. أكڄي ٫زي حٿٜزىٍ ٫زي حٿلټُڂ أهڄي، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙ
(ٔ97)

ځ، 99ٗٔى. ڃنَُ حرَحهُڂ هنيٌ، ٛنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍ ٳٍ هيڃش ٰٛخٍ وٻزخٍ حٿڄيهََ ، ڃن٘ؤس حٿڄ٬خٍٱ، حٖٓټنيٍَش،  

ٖٙ9. 
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 ػخٿؼًخ: ٛنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍ وٳٸًخ ٿ٬ىحثيهخ

 صىادٌك االستثمار راث انعائذ انذوري  -1

فً جپٛظحوٌٵ جپطً ضكٷٵ پٿڃٓطػڃٌٍڅ ٪حتىجن و ٌٌحنذ ٺأڄ ٌٻقڄ ٌذ٩    چٙ ْظقي ذكٍع ٌڃػٽ فًج جپ٫حتى جٌِذحـ 

ټ ٪ٿى ٪حتى و ٌي  ڂظط٧ځ ٲً جپٛحٲٍس ٪څ ضٿٹ جپٳطٍزذ  ضظحْد فًه جپٛظحوٌٵ جپڃٓطػڃٌٍڅ جپٍجٮرٍڅ ذحپكٛق

  ٶحش ڂكىوز
 ٔ19)

 .  ڂػحپهح ٚظى ٴ جْطػڃحٌ ذظٹ ڂٍٛ جِ ټذ  ٚظى ٴ جْطػڃحٌ ذظٹ ضظڃٍس جپٛحوٌجش.

 صىادٌك االستثمار راث انعائذ انتراكمً:  -2

فً جپٛظحوٌٵ جپطً ضٍٟٱ  ٌذحقهح ئپى ٌ ْڃحپهحذ پ٫ٍحو جْطػڃحٌ جٌِذحـ ڂ٩ ٌ ِ جپڃحټ قٍع ٔ ضق٨َ ٪ٿى 

 ٌڅذ ِڄ جپڃٓطػڃٌٍڅ ٲً جپظهحٌس ْقٰ ٌٓطٍو ڄ ٶٍڃس  ٚقټ  غحتٷهځ ڂ٩ جپٍذف جپطٍجٺڃً ڂ٫حن.جپڃٓطػڃٍ
 فًه جپٛظحوٌٵ ضظحْد جپڃٓطػڃٌٍڅ جپًٌڅ پىٌهځ ڂٍقټ جْطػڃحٌٌس ڂط٣قٌز چق٪حن ڂحذ ِچهځ ٌٓطػڃٍ ڄ جپٍذف    جپ٫حتى 

جپڃطكٷٵ ڂڅ جپقٌٶس جپڃحپٍس ڂٍز  نٍ 
 ٔ11)

. 

 صىادٌك االستثمار راث انعائذ انذوري وانتراكمً:  -3

فًج جپظق٨ فق ڂٌُؽ ذٍڅ جپظق٪ٍڅ جپٓحذٷٍڅذ قٍع ٌٻقڄ ٌ ِ جپڃحټ ڂٷٓڃحن ئپى ٶٓڃٍڅذ ٶٓځ ڂظد ضق٨َ ٪قجتىه 

 ذٗٻٽ و ٌيذ  جپٷٓځ جپػحچً ٔ ضق٨َ  ٌذحقد ذٽ ضٟحٰ ئپى ٶٍڃس  ٚٽ جپقغحتٵ پ٫ٍحو جْطػڃحٌه ڂٍز  نٍ .
د جپڃٓطػڃٌٍڅ جپٍجٮرٍڅ ذحپكٛقټ ٪ٿى ٪حتى و ٌي ڂظط٧ځ ذأ ٶحش ڂكىوزذ  ذظٳّ جپقٶص  فًه جپٛظحوٌٵ ضظحْ

 ٌٍٮرقڄ ذأڄ ٌٻقڄ فظحٸ جْطػڃحٌ پر٫ٝ جٌِذحـ جپڃطكٷٷس ڂٍز  نٍ  ڂ٩  ٚقټ  غحتٷهځ.

 ٍحر٬ًخ: حٿٜنخىَٶ حٿڄظوٜٜش

 صىادٌك األسهم:  -1

  ڄ ٮٍٍفح ڂڅ جِ ٌجٴ جپڃحپٍس جِنٍ .فً جپٛظحوٌٵ جپطً ضقؾد جْطػڃحٌجضهح ئپى جِْهځ  ٌحن ٺحڄ چق٪هح و
 فًه جپٛظحوٌٵ فً جِٺػٍ جچطٗحٌجن ٲً جپ٫حپځ پطظق٪هح  ڂ٫ىٔش چڃقفح   ٌذحقهح  پڃح ضكٷٷد ڂڅ  فىجٰ ڂهطٿٳس 

پٿڃٓطػڃٌٍڅ
 ٕٓٓ)

.  ٶى ضٻقڄ فًه جِْهځ فً  ْهځ ڂكٿٍس ٲطٓڃى ذٛظحوٌٵ جِْهځ جپڃكٿٍسذ    ٶى ضٻقڄ جِْهځ 

جپٛظحوٌٵ ذٛظحوٌٵ جِْهځ جپى پٍسذ ٺڃح ٶى ضقؾى ٚظحوٌٵ ذأْهځ ڂطظق٪س ڂڅ  ْهځ ڂكٿٍس  و پٍس و پٍس ٲطٓڃى فًه 

ڂ٫حنذ ٺڃح ٶى ٌقؾى  ْهځ ڂٷٓڃس ؾٯٍجٲٍحن ذكٍع  ڄ جپٛظى ٴ ٌٷطٍٛ جْطػڃحٌه ٪ٿى  ْهځ ٲً ڂظ٣ٷس ؾٯٍجٲٍس ڂ٫ٍظس 

 ڂػٽ ٚظحوٌٵ جِْهځ جِ ٌ ذٍس.

 صىادٌك انسىذاث:  -2

ْطػڃحٌجضهح ڂٷطٍٛز ٪ٿى جپٓظىجش  ٌحن ٺحڄ چق٪هح و ڄ ٮٍٍفح ڂڅ جِ ٌجٴ جپڃحپٍس فً جپٛظحوٌٵ جپطً ضٻقڄ ج

 جِنٍ .
ئي ٶى ضطأپٱ  ٚقټ فًه جپٛظحوٌٵ ڂڅ ْظىجش ضٛىٌفح جپڃإْٓحش  جپٍٗٺحش    قطى جپڃإْٓحش جپكٻقڂٍس 

 ٌٟحن
 ٕٓٔ)

سذ ٺڃح ٌقؾى ذ  ٶى ٌٻقڄ جْطػڃحٌ جپٛظى ٴ ٲً جپٓظىجش جپڃكٿٍس ٲٷ١ ٲ٣ٍٿٵ ٪ٿٍد ٚظى ٴ ْظىجش ڂكٿٍ

 ٚظحوٌٵ جپٓظىجش جپى پٍس  فً جپطً ضٗڃٽ ئڂح ٪ٿى جپٓظىجش جپى پٍس  جپڃكٿٍس    ٶى ضٷطٍٛ ٪ٿى ْظىجش و پٍس ٲٷ١. 

                                                      
(ٔ98 )

 .٫8ٗڀٍ ٫زي حهلل ٫زيل، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙ ى. 
(ٔ99 )

 .8ٗى. ٫ڀٍ ٫زي حهلل ٫زيل، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙ 
(ٕٓٓ )

ځ، 999ٔى. ڃنَُ حرَحهُڂ هنيٌ، أىوحص حٖٓظؼڄخٍ ٳٍ أٓىحٵ ٍأّ حٿڄخٽ، حٿڄټظذ حٿ٬َرٍ حٿليَغ، حٔٓټنيٍَش،  

ٖٙٔٓ. 
(ٕٓٔ )

 وڃخ ر٬يهخ. 8ٍٔحؿ٪ ى. ٫ڀٍ ٫زي حهلل ٫زيل، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙ 
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ٺڃح ٌقؾى ٚظحوٌٵ يجش ْظىجش نحٚسذ  فًه جپٛظحوٌٵ ضطأپٱ ڂڅ ڂكٳ٧طٍڅ ڂڅ جِ ٌجٴ جپڃحپٍسذ جِ پى فً 

قٻقڂٍسذ  جپػحچٍس فً ٚظحوٌٵ جپٓظىجش جپٷحذٿس پٿطكقٌٽ  ٚظحوٌٵ ْظىجش جپىٌؾس جِ پى  جپطً ضطٻقڄ ڂڅ ْظىجش

ئپى  ْهځ
 ٕٕٓ)

. 

 

 صىادٌك انتىازن أو انصىادٌك انمتىازوت )انمتىىعت(:  -3
 ٟ٘ جٌظٕحو٠ك جٌطٟ ضطٕٛم ف١ٙح ِكفلس أٌٚجلٙح جٌّح١ٌس ِٓ ج٤ُْٙ ٚجٌٕٓىجش ٚج٤ٌٚجق جٌّح١ٌس ج٤نٍٜ.

يجش وٌؾس ِهحؿٍز ٍِضفوس ٔٓر١ًح، أِح ئيج وحْ ٘ىف جٌظٕىٚق ق١ع أْ ج٨ْطػّحٌ فٟ ج٤ُْٙ ٠كمك ًّٔٛج ور١ًٍج 
ضك١ًّ جٌّٓطػٍّ ٌٍكى ج٤ؤٝ ِٓ جٌّهحؿٍ ف١مَٛ ذح٨ْطػّحٌ ج٤ورٍ فٟ جٌٕٓىجش جٌطٟ ضكمك ونً غحذص ذىٌؾس 

 .(203)نـٌٛز ألً
 صىادٌك انىمذ:  -4

جْطػّحٌجش لظ١ٍز ج٤ؾً هٍف جٌّشٍم جٌّظٍٞ طٕحو٠ك جٌٕمى ذأٔٙح )جٌظٕحو٠ك جٌطٟ ضٓطػٍّ ؾ١ّن أطٌٛٙح فٟ 
ِػً أوٚجش جٌى٠ٓ جٌظحوٌز هٓ جٌكىِٛس ٚجٌرٕٛن ٚجٌشٍوحش ٚجضفحل١حش ئهحوز جٌشٍجء ٚأيْٚ جٌهُجٔس ٚشٙحوجش 

 ج٠٦ىجم جٌرٕى١س ٚشٙحوجش طٕحو٠ك أْٛجق جٌٕمى ج٤نٍٜ.
ِؿٍّ ئوجٌز  ٠ٚؿَٛ جٌطٍن١ض ٌٍشٍوحش جٌطٟ ضُجٚي ٔشحؽ جٌّطوحٍِْٛ جٌٍت١ٓ١ْٛ ذأشحء طٕحو٠ك جٌٕمى. ٠ٍٚطَُ

جٌظٕىٚق ذحٌّكحفلس هٍٝ ضكم١ك ل١ّس ِٓطمٍز ٌٕظ١د ٚغ١مس ج٨ْطػّحٌ جٌظحوٌز هٓ جٌظٕىٚق ِٓ طحفٟ ل١ّس 
 أطٌٛٗ ٚفمًح ٌّح ٠كىوٖ ِؿٍّ ئوجٌز ج١ٌٙثس ٚيٌه ذٍّجهحز ِح ٠ٍٟ:

 أ٨ ٠ُ٠ى جٌكى ج٤لظٝ ٌّىز جْطػّحٌجش جٌظٕىٚق هٍٝ غ٩غس هشًٍج شًٍٙج.  -1
ٌٍّطْٛؾ جٌٍّؾف ٌّىز جْطكمحق ِكفلس جْطػّحٌجش جٌظٕىٚق ِحتس ٚنّْٓٛ أْ ٠ىْٛ جٌكى ج٤لظٝ   -2

 ١ِٛ٠ًح.
%( ِٓ 10أْ ٠طُ ض٠َٛن جْطػّحٌجش جٌظٕىٚق ذك١ع ٨ ض٠ُى ج٨ْطػّحٌجش فٟ أٞ ئطىجٌ هٍٝ )  -3

 طحفٟ ل١ّس أطٛي جٌظٕىٚق ٚيٌه ذحْطػٕحء ج٤ٌٚجق جٌّح١ٌس جٌكى١ِٛس.
جپكٻقڂٍس ٌكىو ڂؿٿّ ئوجٌز جپهٍثس جپكى جِوچى پڃٓطق  ضٛظٍٱ ڂهح٢ٍ  ٲٍڃح ٪ىج جْٔطػڃحٌ ٲً جِ ٌجٴ جپڃحپٍس 

"BBB"–ذڃح ٌٟڃڅ جپٷىٌز ٪ٿى جپقٲحء ذحٔپطُجڂحش جپظحٖثس ٪څ جپظٗح٠ ٪ٿى  ٔ ٌٷٽ جپطٛظٍٱ جٔتطڃحچً ٪څ 
 ٕٓٗ) 

(ٕٓ٘)(. 
 ضځ ض٫ٌٍٳهح ڂڅ ٶرٽ جپٳٷد
 ٕٓٙ)

ذأچهح  جپطً ضطٗٻٽ ڂڅ جِ ٌجٴ جپڃحپٍس ٶٍٍٛز جِؾٽ جپطً ٪حوز ڂح ضطىج ټ ٲً ْقٴ  

جپظٷى ڂڅ نٕټ جپڃإْٓحش جپڃحپٍسذ ٺحپرظقٸ جپطؿحٌٌس  ٍٖٺحش جپٓڃٍٓز جپڃطهٛٛس ٲً جپط٫حڂٽ ٲً ڂػٽ فًه 

 جِ ٌجٴ(.

 ضٻقڄ ٪حوز ذٗٻٽ نح٘ ٲً   ٮحپرحن ٔ ضٌُى چٓرس جْطػڃحٌ ٚظى ٴ جپظٷى ٲً جِ ٌجٴ جپڃحپٍس ٪ٿى ْظس  جقىزذ

جِٚقټ ٶٍٍٛز جِؾٽ ڂػٽ جپقوجت٩ جپڃٍٛٲٍس  ٖهحوجش جٌْىج٨ جپرظٻٍس  جپٻڃرٍحٔش جپڃٍٛٲٍس   ي چحش جپهُجچس 

 جِ ٌجٴ جپطؿحٌٌسذ ذٓرد جچهٳحٜ جپڃهح٢ٍ ٲٍهح  ذحپطحپً ٌٻقڄ جپ٫حتى ڂظهٳٟحن
 ٕٓ7)

. 

                                                      
(ٕٕٓ )

 .9ٗى. أكڄي ٫زي حٿٜزىٍ ٫زي حٿلټُڂ أكڄي، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙ 
(ٕٖٓ )

 .8ٖى. ٫ڀٍ ٫زي حهلل ٫زيل، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙ 
(ٕٓٗ )

ط٬نٍ ىٍؿش ڃوخ٣َ ڃنوٴ٠ش  BBB"هى طٜنُٲ حثظڄخنٍ ط٬٠ه وٻخٖص حٿظٜنُٲ حٖثظڄخنٍ ڃؼپ ٓظخنيٍى أني َىٍُ ، و  

(". ى. أكڄي ٣ڀٴخف، ٍڃىُ حٿظٜنُٲ ٿڀـيحٍس حٖثظڄخنُش حٿُٔخىَش، –وٷيٍس ٓيحى ڃ٬ٸىٿش، وََِي ًٿٺ أو َنٸٚ د )+ أو 

 .ٕٙځ. ڃ٘خٍ اٿُه ٳٍ ى. ٳخٍّ ڃلڄي أ٫ـُخڅ، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٕٙ٘ٓٓحٿڄ٬هي حٿ٬َرٍ ٿڀظو٢ُ٤، حرََپ، 
(ٕٓ٘ )

 ځ.999ٔٿٔنش  9٘/ ڃ  حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش ٿڀٸخنىڅ ٍٷڂ 7٘ٔحٿڄخىس / 
(ٕٓٙ )

 .ٖٙى. ڃنَُ حرَحهُڂ هنيٌ، ٛنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍ ٳٍ هيڃش ٰٛخٍ وٻزخٍ حٿڄيهََ ، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙ 
(ٕٓ7 )

خنىڅ ى. أكڄي ٳخٍوٵ وٗخكٍ، حٿظن٨ُڂ حٿٸخنىنٍ ٿٜنيوٵ حٖٓظؼڄخٍ حٿ٬ٸخٌٍ وٳٸًخ ْكټخځ حٿٸى. أكڄي ٳخٍوٵ وٗخكٍ،  

 .7، ٙځ7ٕٓٓحٿڄٌَٜ وحٿٸخنىڅ حٿڄٸخٍڅ، ىحٍ حٿنه٠ش حٿ٬َرُش، حٿٸخهَس، 
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ٚظحوٌٵ جپظٷى ذحپرظقٸ  ٍٖٺحش جپطأڂٍڅذ   ٌٟحن  ٶى قٍٛ جپڃ٨ٍٗ جپڃٍٛي ٲً جپڃحوز جپڃًٺقٌز  چٳحنذ ئچٗحء 

ذڃقؾد ضٍنٍٙ ڂڅ جپهٍثس جپ٫حڂس پٓقٴ جپڃحټ پٿٍٗٺحش جپطً ضُج ټ چٗح٠ جپڃط٫حڂٿٍڅ جپٍتٍٍٓقڄ
 ٕٓ9)

 جپڃٓطػڃٍ . 

ٲً فًج جپٛظى ٴ ٌڃٍٽ ئپى  ڄ ضٻقڄ جپٍٓقپس فىٲحن پدذ پطقجٲٍفح ٲً فًه جپٛظحوٌٵذ ِچهح ض٣٫ً جپڃٓطػڃٍ جپكٵ ٲً 

ح ڂطى ٌٗحء  پٻڅ  ٲٵ قى و ڂ٫ٍظسجپٓكد ڂظه
 ٕٓ1)

ذ  ٶى ٺحڄ   ټ ٦هقٌ پهًه جپٛظحوٌٵ ٲً جپقٌٔحش جپڃطكىز 

جِڂٌٍٻٍس
 ٕٔٓ)

. 

  ٛنخىَٶ حٿڄئَٗحص: -٘

فً ٚظحوٌٵ جْطػڃحٌٌس ڂٳطققس ضطر٩ قٍٺس ڂإٍٖ ڂ٫ٍڅذ  ٌطځ ٶٍى  ضىج ټ جپقغحتٵ جپڃٻقچس پهًه جپٛظحوٌٵ ٲً 

ْقٴ جِ ٌجٴ جپڃحپٍس ٺحِْهځ  جپٓظىجش
 ٕٔٔ)

 ٶى ٪ٍٲهح جپڃٍٗ ٨ جپڃٍٛي ذأچهح  جپطً ضٛىٌ  غحتٵ ڂٷحذٽ  

ڂكٳ٧س ضطر٩  ٮٿرٍس جِ ٌجٴ جپڃحپٍس جپٻقچس پهح  قى ڂإٍٖجش ج٫ِْحٌ ٲً جپرقٌٚس(
 ٕٕٔ)

. 

 ٶى ٪ٍٲص جپڃإٍٖجش ذأچهح  ڂإٍٖجش ٫ِْحٌ جِْهځ ٌطځ قٓحذهح ڂڅ  جٶ٩ جپٷٍڃس جپٓقٶٍس پڃكٳ٧س   ٌجٴ ڂحپٍد 

ح جِ پى ٶٍحِ جپط٣قٌ جپًي ٌكىظ ٲً جِ ٌجٴ جپڃحپٍس ٫ٚقوجن  فرق٢حن(ڂٓطٷٍز َڂظٍحن   ٦ٍٳطه
 ٕٖٔ)

. 

 ٶى ُ٪ٍٰ جپڃإٍٖ  ٌٟح ذأچد  ٪رحٌز ٪څ ٶحتڃس ڂڅ جِ ٌجٴ جپڃحپٍس جپطً ٌٷقڀ جپڃٓطػڃٍ ڄ ذڃطحذ٫س  وجتهح ٺڃإٍٖ 

پكحټ ؾُء ڂ٫ٍڅ ڂڅ جپق٩ٞ ٲً ْقٴ جِ ٌجٴ جپڃحپٍس ڂكٽ فًج جپڃإٍٖ(
 ٕٔٗ)

. 

ْطػڃحٌ ٲً ٚظحوٌٵ جپڃإٍٖجش ذطٻقٌڅ ڂكٳ٧س   ٌجٴ ڂحپٍد ڂڃحغٿد پڃح ٌٗڃٿد    ٌطٻقڄ ڂظد  قى قٍع ٌٷقڀ ڂىٌٍ جٔ

 FT.SEجپڃإٍٖجش جپ٫حپڃٍس ٖحت٫س جْٔطهىجڀ ڂڅ   ٌجٴ ڂحپٍد جپطً ٌطر٫هح جپٛظى ٴ ڂػٽ ڂإٍٖ ٲٍظحچٍٗحټ ضحٌڃُ
ٔٓٓ Shaves  Index ٔٓٓ 

٪ٿى ڂكٳ٧س جپٓقٴ يپٹ قطى ضكٷٵ ٚظحوٌٵ جپڃإٍٖجش ٪حتىجن ٌٓح ي جپ٫حتى 
 ٕٔ٘)

ذ  ض٫ى جْطػڃحٌجش جپٛظى ٴ ٲً 

فًه جِْهځ جْطػڃحٌجن ٲً جپٓقٴ ٺٿدذ ٺڃح  ڄ چٓرس جپڃهح٢ٍز ڂطق٣ْس  جپ٫حتى  ٌٟحن ڂطق١ْ ڂػٽ ڂطق١ْ جپ٫حتى ٲً 

جپٓقٴذ  پًپٹ ض٫ى فًه جپٛظحوٌٵ ڂٓطهىٲس جپڃٓطػڃٌٍڅ جپڃطكٳ٧ٍڅ جپًٌڅ ٌٌٍى ڄ جْٔطػڃحٌ ٲً ٶ٣ح٨ ڂ٫ٍڅ    

ٕن ٪څ ْهقپس ڂطحذ٫س جپڃٓطػڃٌٍڅ ِوجء جپٛظى ٴ ڂڅ نٕټ ڂطحذ٫س  وجء جپڃإٍٖذ  ذحْٞحٲس ئپى  ْهځ ڂ٫ٍظ سذ ٲٟ

 ڄ ئوجٌز فًه جپٛظحوٌٵ ٔ ضط٣ٿد نرٍه ٺرٍٍز ڂڅ ڂىٌٍ جْٔطػڃحٌ
 ٕٔٙ)

. 

 ٌُڃَّٻڅ ٚظى ٴ جپڃإٍٖجش جپڃٓطػڃٌٍڅ ڂڅ جپر٩ٍ ٪ٿى جپڃٻٗقٰذ  ٺًپٹ جپٍٗجء ذحپهحڂٕذ  فًه جپڃٍُجش ٔ 

ضطقجٲٍ ٲً ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ جپ٫حوٌس
 ٕٔ7)

. 

                                                      
(ٕٓ8  )

ځ رؤنهڂ ڃئٓٔخص طٸُي ٿيي وُحٍس حٿڄخٿُش ٕٕٓٓٿٔنش  8ٓٗن٘خ١ حٿڄظ٬خڃڀىڅ حٿَثُُٔىڅ كٔذ ٷَحٍ حٿهُجش حٿ٬خڃش ٍٷڂ 

ٿٓوٍحٵ حٿڄخٿُش حٿلټىڃُش، وطن٢ُ٘ حٿظ٬خڃپ ٣زٸًخ ٿڀڄ٬خََُ حٿظٍ َليىهخ وََُ حٿڄخٿُش، وطڀظِځ ر٠ڄخڅ حٔٛيحٍحص حْوٿُش 

ٳٍ حْٓىحٵ حٿؼخنىَش، وًٿٺ وٳٸًخ ٿڀن٨ڂ وحْكټخځ وحٔؿَحءحص حٿظٍ َٜيٍ رهخ ٷَحٍ ڃ  وََُ حٿڄخٿُش. ٻڄخ ٖ َـىُ أڅ 

 َټىڅ ڃ  حٿڄظ٬خڃڀُ  حٿَثُُٔ  اٖ حٿزنىٹ وَٗٻخص حٿظ٬خڃپ وحٿىٓخ٣ش ٳٍ حٿٔنيحص.

حٿزنٺ حٿ٬َرٍ  -٬ٔخڃش ٿٔىٵ حٿڄخٽ ػٗع رنىٹ ڃَهٚ ٿهخ رڄڄخٍٓش هٌح حٿن٘خ١ وهڂ: وٷي ًٻَ حٿڄىٷ٪ حٿَٓڄٍ ٿڀهُجش حٿ

 رنٺ ڃَٜ اََحڅ ٿڀظنڄُش. -ٖحٿزنٺ حٿظـخٌٍ حٿيوٿٍ رڄَٜ.  -ٕحٔٳََٸٍ. 
(ٕٓ9)

 .8ٖى. ٫ڀٍ ٫زي حهلل ٫زيل، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙ 
(ٕٔٓ)

 .َٖٙؿ٪ ٓخرٶ، ٙى. ڃنَُ حرَحهُڂ هنيٌ ،ٛنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍ ٳٍ هيڃش ٰٛخٍ وٻزخٍ حٿڄيهََ ، ڃ 
(ٕٔٔ)

 .7ٕٙى. ٳخٍّ ڃلڄي أ٫ـُخڅ ڃلڄي، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙ 
(ٕٕٔ)

 ځ.99ٕٔٿ٬خځ  9٘/ ڃټٍَ ڃ  حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش ٿڀٸخنىڅ ٍٷڂ 8ٖٔحٿڄخىس / 
(ٕٖٔ)

ى. ن٘ؤص ٫زي حٿ٬َِِ ڃ٬ىٝ، ڃٸخٽ ر٬نىحڅ حْوٍحٵ حٿڄخٿُش حْوٍحٵ حٿڄخٿُش، حْهَحځ حٖٷظٜخىٌ، حٿٸخهَس،  

 .٘ٓٔ. ڃ٘خٍ اٿُه ٳٍ ى. أكڄي ٫زي حٿٜزىٍ ٫زي حٿلټُڂ أكڄي، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، 8ٙٔ، 8ٕٕٙٔځ، حٿ٬يى 99ٖٔ/9/8
(ٕٔٗ)

 .87ى. ٫ڀٍ ٫زي حهلل ٫زيل، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙ 
(ٕٔ٘)

 .ٍٙٓٔ ٫زي حٿلټُڂ أكڄي، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙى. أكڄي ٫زي حٿٜزى 

Fischer D-E and Jordan R-J, Security analysis and portfolio management ٗe 
edition prentice – Hall, New Jersey, ٔ987, Pٙٙ٘. 

 (ٕٔٙ)
 .87ى. ٫ڀٍ ٫زي ٫زيل، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙ

(ٕٔ7 )
 .7ٔى. ڃلڄي ٳخٍّ أ٫ـُخڅ حٿ٬ـڄٍ، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙ
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 چٕق٥  ڄ جپڃ٨ٍٗ جپڃٍٛي ڂٍُ فًه جپٛظحوٌٵ ٪څ ٮٍٍفحذ ذأچد پٿٍٗٺس جپڃظٗثس پهًج جپٛظى ٴ ضٯ٣ٍس ٺحڂٽ 

ٌ ِ ڂحپد ذڃٳٍوفح    ذحٖٔطٍجٸ ڂ٩ آنٌٍڅ    ٪څ ٢ٌٍٵ جٔٺططحخ جپ٫حڀ
 ٕٔ9)

ذ  ٶٌٍ ذ٫ٝ جپرٍحچحش جْٞحٲٍس ٲً 

چٍٗز جٔٺططحخ جپ٫حڀ
 ٕٔ1)

 . 

ٺڃح چٙ جپڃ٨ٍٗ ٪ٿى  ڄ جپٍٗٺس جپڃظٗثس پٿٛظى ٴذ جپط٫حٶى ڂ٩ جغظٍڅ ٪ٿى جِٶٽ ڂڅ ٚحچ٫ً جپٓقٴ ضٻقڄ ڂهڃس 

ٺٽ ڂظهڃح جپط٫حڂٽ ٪ٿى  غحتٵ جْٔطػڃحٌ جپڃٛىٌزذ   پُڂهځ ذحپٷٍحڀ ذ٫ىز  جؾرحشذ   ڄ ٌطځ چٷٽ ڂٿٻٍس جِ ٌجٴ 

ج٨  جپٷٍى جپڃٍٺُيجپڃحپٍس ٲٍڃح ذٍڅ جپٛظى ٴ  ٚحچ٩ جپٓقٴ ڂڅ نٕټ ٍٖٺس جٌْى
 ٕٕٓ)

ذ ٺڃح ٌطځ ٶٍى  غحتٵ 

ٚظحوٌٵ جپڃإٍٖ ذؿىج ټ جپرقٌٚس ذظحءن ٪ٿى ٢ٿد جپٍٗٺس  ٲٷحن پٷقج٪ى ٶٍى  ٣ٖد جِ ٌجٴ جپڃحپٍس
 ٕٕٔ)

ذ ٺڃح  پُڀ 

جپڃ٨ٍٗ جپڃٍٛي ڂىٌٍ جْٔطػڃحٌ ذحپطُجڂحش ئٞحٲٍس ذحْٞحٲس ئپى جپطُجڂحضد جپ٫حڂس
 ٕٕٕ)

. 

 :صىادٌك االستثمار انعماري  -6

 ٪ٷحٌجش  ذحپ٫ڃٿٍحش جپٍٟ ٌٌس جپڃٍضر٣س  ٌجًٞ جپڃهطٿٳس ڂڅ  وٌٵ جپطً ضٓطػڃٍ ٲً جپڃؿحٔش جپ٫ٷحٌٌسفً جپٛظح

 ذهح.

 ٶى ٪ٍٰ جپڃٍٗ ٨ جپڃٍٛي ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ جپ٫ٷحٌي
 ٕٕٖ)

ذأچهح   ٪حءن جْطػڃحٌٌحن ڂٗطٍٺحن ٌهىٰ ئپى ئضحقس  

جپٳٍٚس پٿڃٓطػڃٌٍڅ ٲٍد ذحپڃٗحٌٺس ؾڃح٪ٍحن ٲً جْٔطػڃحٌ ٲً جپڃؿحٔش جپ٫ٷحٌٌس جپڃهطٿٳس.  ٌطٟڃڅ ڂؿڃق٪س ڂڅ 

جِٚقټ جپ٫ٷحٌٌس ڂڅ  ٌجًٞ  ٪ٷحٌجش  ٮٍٍفح ڂڅ جِٚقټ جپطً ضٟڃڅ قىجن ڂ٫ٍظحن ڂڅ جپٍٓقپسذ  ضٛىٌ 

 ٌز  غحتٵ جْطػڃحٌ ضهقټ جپڃٻططد ٲٍهح قٷقٶحن ڂطٓح ٌس ٶرٽ جپٛظى ٴ.قٛٙ جپٛظى ٴ ٲً ٚق

 ضهىٰ ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ جپ٫ٷحٌي ئپى جْٔطػڃحٌ ٲً جِٚقټ جپ٫ٷحٌٌس ڂڅ  ٌجًٞ  ٪ٷحٌجش ٌطځ ض٣قٌٍفح    

ذ٫ٍهح ذظحتهح ذٯٍٜ ضأؾٍٍفح    ذ٫ٍهح ذڃح ٲً يپٹ جپڃٍٗ ٪حش جپ٫ٷحٌٌس جپؿىٌىز جپطً ٍْطځ ضٍٍٗىفح  ضأؾٍٍفح    

نٕټ ڂىز جپٛظى ٴذ  پٿٛظى ٴ جپٷٍحڀ ذحپ٫ڃٿٍحش جپٍٟ ٌٌس جپڃٍضر٣س ذرظحتهح    ضؿىٌىفح    ئ٪حوز ضؿهٍُفح ذٷٛى 

ضأؾٍٍفح    ذ٫ٍهحذ  ٔ ٌؿقَ  ڄ ٌٻقڄ ئ٪حوز جپر٩ٍ فق جپٯٍٜ جپققٍى ڂڅ ضڃٿٹ جِٚقټ جپ٫ٷحٌٌس ڂڅ ٶرٽ فًه 

 ٯٿٷد يجش ڂىز ڂكىوز(.جپٛظحوٌٵ.  ٌؿد  ڄ ضٻقڄ ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ جپ٫ٷحٌي ڂ

/ ڂڅ جپٕتكس جپطظٳًٌٍس پٷحچقڄ ْقٴ جپڃحټذ 79ٔ  ٞحٰ جپڃ٨ٍٗ ڂؿڃق٪س ڂڅ ٍٖ ٠ جپطٍنٍٙ ٲً جپڃحوز /

 / ڂڅ جپٕتكس يجضهح.ٗٗٔذحْٞحٲس پڃح  ٌو ٲً جپڃحوز /

ًٌٍس / ڂڅ جپٕتكس جپطظٳ79ٔٺڃح  ٪٣ى جپڃ٨ٍٗ جنطٛحٚحش ؾىٌىز  جپطُجڂحش پڃؿٿّ ئوجٌز جپٛظى ٴ ٲً جپڃحوز /

/ 79ٔ/ ڂڅ جپٕتكس جپطظٳًٌٍس يجضهح. قٍع چٛص جپڃحوز /ٙٗٔپٷحچقڄ ْقٴ جپڃحټ ذحْٞحٲس ئپى ڂح يٺٍ ٲً جپڃحوز /

/ ڂڅ ٙٗٔڀ   ٌطقپى ڂؿٿّ ئوجٌز جپٍٗٺس ذحْٞحٲس پڃح  ٌو ذحپڃحوز /11ٕٔپٓظس  1٘ڂڅ جپٕتكس جپطظٳًٌٍس پٿٷحچقڄ 

ش  جپطٷحٌٌٍ جپؿقفٌٍس جپطً ٌٻقڄ جپٛظى ٴ ٢ٍٲحن ٲٍهح ڂ٩ فًه جپٕتكسذ جپڃقجٲٷس ٪ٿى ؾڃ٩ٍ جپ٫ٷقو  جپٷٍجٌج

 ج٢ٍِجٰ ي ي جپ٫ٕٶسذ  ٌٗڃٽ يپٹ ٪ٿى ْرٍٽ جپڃػحټ ڂح ٌٿً:

٪ٷى جپهىڂحش جپٍتًٍٓ ڂ٩ ٍٖٺس جپڃ٣قٌ-ٔ
 ٕٕٗ)

٪ٷى جپهىڂحش جپٍتًٍٓ جپڃرٍڀ ڂ٩ ٍٖٺس ئوجٌز  -ٕ. 

جپ٫ٷحٌجش
 ٕٕ٘)

جپڃرٍڀ ڂ٩ ٍٖٺس نىڂحش جْوجٌز جپ٫ٷى -ٗ٪ٷى قٳ٥ جِ ٌجٴ جپڃحپٍس ڂ٩  ڂٍڅ جپكٳ٥.  -ٖ. 
 ٕٕٙ)

 .٘- 

                                                      
(ٕٔ8 )

 ځ.99ٕٔٿٔنش  9٘( ڃ  حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش ٿڀٸخنىڅ ٕ/ ڃټٍَ )8ٖٔحٿڄخىس /حن٨َ 
(ٕٔ9)

 ځ.99ٕٔٿٔنش  9٘( ڃ  حٿٸخنىڅ ٖ/ ڃټٍَ )8ٖٔ/ وحٿڄخىس /ٗ٘ٔحن٨َ حٿڄخىس / 
(ٕٕٓ)

 ځ.99ٕٔٿٔنش  9٘( ڃ  حٿٸخنىڅ ٗ/ ڃټٍَ )8ٖٔحن٨َ حٿڄخىس / 
(ٕٕٔ)

 ځ.99ٕٔٿٔنش  9٘( ڃ  حٿٸخنىڅ ٘/ ڃټٍَ )8ٖٔحٿڄخىس / 
(ٕٕٕ)

 ځ.99ٕٔٿٔنش  9٘( ڃ  حٿٸخنىڅ ٙ/ ڃټٍَ )8ٖٔٿڄخىس /حن٨َ ح 
(ٕٕٖ)

 ځ.99ٕٔٿٔنه  9٘/ ڃ  حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش ٿڀٸخنىڅ 77ٔحٿڄخىس / 
(ٕٕٗ)

ځ حٿڄ٤ىٍ رؤنه )َٗٻش ڃظوٜٜش ڃٔجىٿش ٫  طنٴٌُ 99ٕٔٿٔنش  9٘/ ڃ  حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش ٿڀٸخنىڅ ٫َٔٗٔٳض حٿڄخىس / 

خٌٍ وطلٸُٶ أٯَحٟه وًٿٺ رڄىؿذ ٫ٸي حٿويڃخص حٿڄزَځ رُنهخ ورُ  حٿـىحنذ حٿٴنُش ٿظنٴٌُ ڃَ٘و٫خص حٿٜنيوٵ حٿ٬ٸ

 ڃيََ حٖٓظؼڄخٍ(.
(ٕٕ٘)

ځ َٗٻش اىحٍس حٿ٬ٸخٍحص رؤنهخ )َٗٻش ڃظوٜٜش 99ٕٔٿٔنش  9٘/ ڃ  حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش ٿڀٸخنىڅ ٫َٔٗٔٳض حٿڄخىس / 

طظىٿً اىحٍس حٿڄَ٘و٫خص حٿ٬ٸخٍَش حٿڄڄڀىٻش ٿٜنيوٵ حٖٓظؼڄخٍ حٿ٬ٸخٌٍ وُٛخنظهخ وطلٸُٶ أٯَحٟه وًٿٺ رڄىؿذ ٫ٸي 

 حٿويڃخص حٿڄزَځ رُنهخ ورُ  ڃيََ حٖٓظؼڄخٍ(
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جپط٫حٶى ڂ٩ جپڃػڃظٍڅ جپ٫ٷحٌٌٍڅ -ٙ٪ٷى ضٓقٌٵ جِٚقټ جپ٫ٷحٌٌس پٿٛظى ٴ. 
 ٕٕ7)

ن٣حخ جٌٔضرح٠ جپهح٘ -ٙ.

ج٪طڃحو ٪ٷقو ضڃٿٹ جِٚقټ  -7ذحپطڃقٌٽ جپَٕڀ ِچ٣ٗس جپٛظى ٴ ڂڅ ئقى  جپڃإْٓحش جپڃحپٍس جپڃطهٛٛس. 

 قټ جپ٫ٷحٌٌس پٿٛظى ٴ(.٪ٷى جپطأڂٍڅ ٪ٿى جِٚ -9جپ٫ٷحٌٌس. 

 ضطٻقڄ  ٚقټ جپٛظى ٴ ڂڅ ٪ٷحٌجش ٌطځ ضڃٿٻهح    ذظحؤفح ذٯٍٜ ضأؾٍٍفح غځ ذ٫ٍهحذ  ڂڅ جِ ٌجٴ جپڃٷٍىز ٲً 

ذقٌٚس جِ ٌجٴ جپڃحپٍس ذ٠ٍٗ  ڄ ضٻقڄ ڂ٧٫ځ  ٚقپهح ٪ٷحٌٌس    ٪څ ٍٖٺحش ض٫ڃٽ ٲً جپڃؿحٔش جپڃٍضر٣س 

٪ٷحٌيذ  ڂڅ جپٓظىجش جپٛحوٌز ٪څ ٍٖٺحش جپطڃقٌٽ ذحپطظڃٍس جپ٫ٷحٌٌسذ  ڂڅ قٛٙ ٲً ٚظحوٌٵ جْطػڃحٌ 

جپ٫ٷحٌي  جپڃٟڃقچس ذڃكٳ٧س ٶٍ ٜ ضڃقٌٽ ٪ٷحٌي
 ٕٕ9)

. 

ٲً  ڄ ضٻقڄ ڂٿٻٍس جِٚقټ جپ٫ٷحٌٌس ٲً پٿٛظى ٴ غحذطس ٪ىز ٍٖ ٠:   ٌؿد  ڄ ضطقجٲٍ ٲً  ٚقټ ٚظى ٴ

ڃٷٌٍز ٶحچقچحنذ   ڄ ذڃقؾد ٪ٷقو ٌْڃٍس    ڂٓؿٿسذ   ڄ ضٓطقٲً جِٚقټ جپ٫ٷحٌٌس پٿٛظى ٴ ٍٖ ٠ جپطٍنٍٙ جپ

ٌطځ ضػڃٍڅ جِٚقټ جپ٫ٷحٌٌس پٿٛظى ٴ ذڃ٫ٍٲس جغظٍڅ ڂڅ نرٍجء جپطٷٍٍځ جپ٫ٷحٌٌٍڅ جپڃ٫طڃىٌڅ پى  فٍثس جپطڃقٌٽ 

جپ٫ٷحٌي
)ٕٕ1(

. 

ٺڃح ضطق٨َ فٍٻٽ چٓد  ٚقټ جپٛظى ٴ ٪ٿى  ٚقټ ٪ٷحٌٌس    ٌجٴ ڂحپٍس يجش وٌؾس ضٛظٍٱ ٪حپٍس   وجت٩ 

ٕن   يپٹ ٲً  -پٟڃحچحش    ٌِس قٷقٴ ڂڅ  ي چق٨ ڂٷٌٍز پٛحپف جپٯٍٍ ضكص جپ٣ٿد   ي ڄ جپهُجچس پٍٓص ڂك

جپكى و  ٢رٷحن پٿٍٗ ٠ جپطً ٌٛىٌ ذهح جپطٍنٍٙ جپَٕڀ ڂڅ جپهٍثس
 ٕٖٓ)

 . 

ٺڃح ٌؿد ٪ٿى جپٛظى ٴ جپطأڂٍڅ ٪ٿى  ٚقپد جپ٫ٷحٌٌس نٕټ ڂٍقٿطً جْچٗحء  جپطٗٯٍٽ  ٺًپٹ جپطأڂٍڅ ٞى 

طً ضٿكٷهح فًه جِٚقټ ذحپٯٍٍجپڃٓثقپٍس جپڃىچٍس جپظحٖثس ٪څ جٍِٞجٌ جپ
 ٕٖٔ)

. 

  پُڀ جپڃ٨ٍٗ ڂىٌٍ جْطػڃحٌ ٲً ئوجٌز جپٛظى ٴ ذحْٔط٫حچس ذٻحٲس جپهرٍجش جپڃطهٛٛس ٲً ئوجٌز جْٔطػڃحٌجش 

/ ڂڅ جپٕتكس جپطظٳًٌٍس پٷحچقڄ ْقٴ جپڃحټ7ٙٔجپ٫ٷحٌٌس  يپٹ ٢رٷحن پٿڃحوز /
 ٕٖٕ)

. ٺڃح ُ پُڀ ڂىٌٍ جْٔطػڃحٌ ٲً جپڃحوز 

/ذ  ڂڅ  فڃهح ضقٶ٩ٍ ٪ٷى جپهىڂحش جپٳظٍس جپڃط٫ٿٷس 1ٙٔئٞحٲٍس ٪ٿى جپطُجڂحضد جپقجٌوز ٲً جپڃحوز // ذحپطُجڂحش 9ٓٔ/

 ذڃٍٗ ٨ جپٛظى ٴ  يپٹ ٶرٽ ٢ٍـ چٍٗز جٔٺططحخ.  ٫ٌطرٍ ڂىٌٍ جْٔطػڃحٌ ٞحڂظحن پٷٍحڀ جپڃ٣قٌ ذطظٳًٍ جپطُجڂحضد.

   ذ٫ٍهح ذقج٣ْس جغظٍڅ ڂڅ نرٍجء جپطٷٍٍځ ٺڃح  ڄ ڂىٌٍ جْٔطػڃحٌ ُڂٿُڀ ذطٷٍٍځ جِٚقټ جپ٫ٷحٌٌس ٶرٽ ٍٖجتهح  

جپ٫ٷحٌي ٌطڃط٫حڄ ذحپهرٍز جپَٕڂس ٲً ڂؿحټ جپظٗح٠ جپ٫ٷحٌي  جپڃظ٣ٷس ڂكٽ جْٔطػڃحٌذ  ڂٍنٛحن پهڃح ڂڅ جپهٍثس 

ٕن ٪څ  ي ڂڅ ج٢ٍِجٰ ي ي جپ٫ٕٶس. ٺڃح  ڄ نرٍٍج  جپ٫حڂس پٿطڃقٌٽ جپ٫ٷحٌيذ  ٌؿد  ڄ ٌٻقڄ نرٍٍ جپطٷٍٍځ ڂٓطٷ

ڄ ٲً ڂقجؾهس جپٛظى ٴ  ڂىٌٍ جْٔطػڃحٌ ٪څ  ٌس  ٍٞجٌ ضٿكٵ ذهڃح چطٍؿس پٓفڃحټ    جپه٣أ جپطً جپطٷٍٍځ ڂٓثقٔ

ضٷ٩ ڂظهڃح  غظحء  وجء ٪ڃٿهڃح
 ٕٖٖ)

. 

 ٔ ٌؿقَ پڃىٌٍ جْٔطػڃحٌ جٔ٪طڃحو ٪ٿى ضٷٌٍٍ ضٷٍٍځ ڂٟى ٪ٿى ئ٪ىجوه  ٺػٍ ڂڅ غٕغس  ٖهٍ ٪ظى ٍٖجء    ذ٩ٍ  ي 

 ٚقټ پٿٛظى ٴ
 ٕٖٗ)

. 

                                                                                                                                                
(ٕٕٙ )

ٿٔنش َٗٻش هيڃخص حٔىحٍس رؤنهخ )َٗٻش ڃظوٜٜش طظىٿً  9٘/ ڃ  حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش ٿڀٸخنىڅ ٔٗٔٿڄخىس /٫َٳض ح

٫ڄڀُخص طٔـُپ اٛيحٍ وحٓظَىحى وػخثٶ حٓظؼڄخٍ حٿٜنخىَٶ حٿڄٴظىكش، وٻٌٿٺ كٴ٦ ڃٔظنيحص ووػخثٶ أٛىٽ حٿٜنخىَٶ 

 حٿ٬ٸخٍَش(.
(ٕٕ7)

ٿٔنش رؤنهڂ )ٗوٚ أو  9٘/ ڃ  حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش ٿڀٸخنىڅ ٔٗٔس /حٿڄؼڄنُ  حٿ٬ٸخٍَُ  هڂ هزَحء حٿظٸُُڂ ٫َٳظهڂ حٿڄخى 

 َٗٻش ڃَهٚ ٿهخ ڃ  حٿهُجش حٿ٬خڃش ٿ٘جىڅ حٿظڄىَپ حٿ٬ٸخٌٍ ٿظٸيَڂ هيڃخص حٿظؼڄُ  حٿ٬ٸخٌٍ(.
(ٕٕ8 )

 ځ.99ٕٔٿٔنش  9٘/ ڃ  حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش ٿڀٸخنىڅ 79ٔحٿڄخىس /
(ٕٕ9)

 ځ. 99ٕٔٿٔنش  9٘/ ڃ  حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش ٿڀٸخنىڅ ٍٷڂ 79ٔحٿڄخىس / 
(ٕٖٓ )

 ځ. 99ٕٔٿٔنش  9٘/ ڃ  حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش ٿڀٸخنىڅ ٍٷڂ 79ٔحٿڄخىس /
(ٕٖٔ )

 ځ. 99ٕٔٿٔنش  9٘/ ڃ  حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش ٿڀٸخنىڅ ٍٷڂ 79ٔحٿڄخىس /
(ٕٖٕ)

/ ڃ  ًحص حٿٗثلش )واًح ٍهٚ 7ٙٔځ. وطنٚ حٿڄخىس /99ٕٔٿٔنش  9٘/ ڃ  حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش ٿڀٸخنىڅ ٍٷڂ 8ٓٔحٿڄخىس / 

ٿٜنيوٵ حٓظؼڄخٍ رڄڄخٍٓش ن٘خ١ آهَ ٯَُ حٖٓظؼڄخٍ ٳٍ حْوٍحٵ حٿڄخٿُش، ٳ٬ڀً ڃيََ حٖٓظؼڄخٍ ر٬ي ڃىحٳٸش حٿهُجش أڅ 

ًٖ ٫  هٌل حٿـهش(.  ٬َهي ربىحٍس هٌح حٿن٘خ١ اٿً ؿهش ڃظوٜٜش و٨َپ ڃيََ حٖٓظؼڄخٍ ڃٔجى
(ٕٖٖ )

 ځ.99ٕٔٿٔنش  9٘حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش ٿڀٸخنىڅ ٍٷڂ / ڃ  8ٓٔحٿڄخىس / 
(ٕٖٗ )

 ځ. 99ٕٔٿٔنش  9٘/ ڃ  حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش ٿڀٸخنىڅ ٍٷڂ 8ٓٔحٿڄخىس / 
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/ ذ٫ىز جپطُجڂحش ذحْٞحٲس ئپى جپطُجڂحضهح جپ٫حڂس 9ٕٔپڃٍٛي ٍٖٺس نىڂحش جْوجٌز ٲً جپڃحوز /ٺڃح  پُڀ جپڃ٨ٍٗ ج

/ٕٙٔجپقجٌوز ٲً جپڃحوز /
 ٕٖ٘)

ذ ٺڃح  ٪٣ى جپڃ٨ٍٗ جپٓٿ٣س جپطٷىٌٌٍس پٿٛظى ٴ پطق٩ٌَ  ٌذحقد ٺٿهح    ذ٫ٟهح 

جپىنقټ جپڃكٷٷس ڂڅ ضٗٯٍٽ  -ٔجپطً ٌكٷٷهح ٪ٿى قڃٿس جپقغحتٵ و ٌٌحن  يپٹ ڂڅ ٺٽ    ذ٫ٝ جپڃٛحوٌ جپطحپٍس: 

جپٳحتىز جپڃٓطكٷس  -ٖضق٫ٌَحش  ٌذحـ جِ ٌجٴ جپڃحپٍس جپطً ٌٓطػڃٍ ٲٍهح جپٛظى ٴ.  -ٕ ٚقټ جپٛظى ٴ جپ٫ٷحٌٌس. 

ٲحتٝ جپٷٍڃس جپڃطقپى ٪څ ذ٩ٍ  ٚقټ جپٛظى ٴ ڂڅ ٪ٷحٌٌس    ٌجٴ ڂحپٍس.  -ٗ٪ٿى جْٔطػڃحٌجش ٲً  ْقجٴ جپظٷى. 

حوٌ  نٍ  ٌس  ٌذحـ ٌطځ ضكٷٍٷهح ڂڅ ڂٛ -٘
 ٕٖٙ)

. 

 

 حٿٜنخىَٶ حٿٸخر٠ش )ٛنخىَٶ حٿٜنخىَٶ( -7

٪ٍٰ جپڃٍٗ ٨ جپڃٍٛي جپٛظى ٴ جپٷحذٝ ذأچد  ٚظى ٴ جْطػڃحٌ ٌٓطػڃٍ ؾڃ٩ٍ  ڂقجپد ٲً ٍٖجء  غحتٵ ٚحوٌه 

٪څ ٚظحوٌٵ جْطػڃحٌ  نٍ (
 ٕٖ7)

. 

ٌٿطُڀ جپٛظى ٴ / ڂڅ فًه جپٕتكسذ 1ٗٔ( ڂڅ جپڃحوز /ٗ  ٞحٰ جپڃٍٗ ٨ جپڃٍٛي   و ڄ جْنٕټ ذحپرظى ٌٶځ  

جپٷحذٝ ذحْٔطػڃحٌ ٲً نڃٓس ٚظحوٌٵ ٪ٿى جِٶٽ(
 ٕٖ9)

. 

 ذحپطحپً جپٛظحوٌٵ جپٷحذٟس فً جپٛظحوٌٵ جپطً ضكطقي ڂكٳ٧س   ٌجٶهح جپڃحپٍس ٪ٿى جِْهځ  جپكٛٙ جپٛحوٌز 

ڂڅ جپٛظحوٌٵ جِنٍ  ٲٷ١ذ ْقجء ٺحچص  ؾظرٍد    ڂكٿٍسذ ذڃح ٌإوي  ڄ ٌڃٿٹ فًج جپٛظى ٴ ٲً ڂكٳ٧طد ئپى 

ٍٿس ٺرٍٍز ڂڅ جِ ٌجٴ جپڃحپٍسضٗٻ
 ٕٖ1)

. 

 ذحپطحپً ٔ ٌؿقَ پٿٛظى ٴ جپٷحذٝ ٍٖجء   ٌجٴ ڂحپٍس ئٔ  غحتٵ جْٔطػڃحٌ ٲً جپٛظحوٌٵ جِنٍ ذ ذكٍع ضٻقڄ 

ؾڃ٩ٍ  ڂقجپد ڂٓطػڃٍز ٲً جپٛظحوٌٵ جِنٍ ذ  جپطً ٌؿد  ٔ ضٷٽ ٪څ نڃٓس ٚظحوٌٵذ  ٌؿد  ٔ ضٌُى چٓرس 

% ڂڅ ٶٍڃس جپٛظى ٴ جپڃٓطػڃٍ ٘ڂڅ ئؾڃحپً ٶٍڃس  ٚقپدذ  ٔ ضٌُى ٪څ  %ٕٓجْطػڃحٌه ٲً  قى جپٛظحوٌٵ ٪څ 

ٲٍد
 ٕٗٓ)

. 

 ڂڅ  ڂػٿس جپٛظحوٌٵ جپٷحذٟس ٲً ڂٍٛذ ٚظى ٴ  جٲً جپٷحذٝ  ذظٹ ڂٍٛ ئٌٍجڄ پٿطظڃٍس(ذ ٚظى ٴ جپرظٹ جِفٿً 

٪ٿى جپطٍضٍد ٖٔ٘  ٙٓ٘ڀ ڂڅ جپهٍثس ذحپٷٍجٌٌڅ 1ٕٓٓجپڃٍٛي جپٓحذ٩ذ جپڃٍنٍٛڅ ٲً ٪حڀ 
 ٕٗٔ)

. 

جپر٫ٝ ضڃظى 
 ٕٕٗ)

 ڄ ٌٯٍٍ جپڃٍٗ ٨ جپڃٍٛي جْځ فًج جپظق٨ ڂڅ جپٛظحوٌٵذ ڂڅ جپٛظى ٴ جپٷحذٝ "ِچد جْځ  

ڂأنقي ڂڅ ٲٻٍز جپٍٗٺس جپٷحذٟس" ئپى ٚظحوٌٵ جپٛظى ٴذ ِڄ جپٛظى ٴ فظح ٔ ٣ٌٍٍٓ ٪ٿى جپٛظحوٌٵ جِنٍ  

آنٍ ذڃح ٔ ٌطؿح َ  نحٚس   ڄ جپڃٍٗ ٨ جپڃٍٛي ٶى قىو چٓرس جْطػڃحٌ فًج جپظق٨ ڂڅ جپٛظحوٌٵ ٲً ٚظى ٴ

% ڂڅ ٶٍڃس جپٛظى ٴ جپڃٓطػڃٍ ٲٍد٘
 ٕٖٗ)

. 

                                                      
(ٕٖ٘)

/ َٗٻش هيڃخص حٔىحٍس ٕٙٔځ. وٷي ٫َٳض حٿڄخىس / 99ٕٔٿٔنش  9٘/ ڃ  حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش ٿڀٸخنىڅ ٍٷڂ 8ٕٔحٿڄخىس / 

 ص حٿظٍ طظڂ ٫ڀً وػخثٶ حٖٓظؼڄخٍ ٯَُ حٿڄٸُيس ٳٍ حٿزىٍٛش(.رؤنهخ حٿظٍ )طظىٿً ٷُي وطٔىَش حٿڄ٬خڃٗ
(ٕٖٙ)

 ځ. 99ٕٔٿٔنش  9٘/ ڃ  حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش ٿڀٸخنىڅ ٍٷڂ 8ٖٔحٿڄخىس / 
(ٕٖ7)

 ځ.99ٕٔٿٔنه 9٘/ ڃ  حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش ٿڀٸخنىڅ ٍٷڂ  ٔ/ حٿٴٸَس /7ٙٔحٿڄخىس / 
(ٕٖ8)

 ځ.99ٕٔٿٔنش  9٘ٷڂ / ڃ  حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش ٿڀٸخنىڅ ٍٕ/ حٿٴٸَس /7ٙٔحٿڄخىس / 
ځ )َـىُ ٿڀٜنيوٵ حٓظؼڄخٍ أڃىحٿه 99ٕٔٿٔنش  9٘/ ڃ  حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش ٿڀٸخنىڅ ٍٷڂ 9ٗٔ/ ڃ  حٿڄخىس /ٗوطنٚ حٿٴٸَس /

%( ڃ  اؿڄخٿٍ ٛخٳٍ ٕٓٳٍ َٗحء وػخثٶ حٖٓظؼڄخٍ حٿظٍ طٜيٍهخ ٛنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍ حْهَي رنٔذ ٖ طَِي ٫ڀً )

 %( ڃ  ٷُڄش حٿٜنيوٵ حٿڄٔظؼڄَ ٳُه(.َ٘ـخوُ)  ٷُڄش أٛىٿه ٳٍ ٛنيوٵ وحكي ورڄخ ٖ
(ٕٖ9)

 .7ٖى.ڃنَُ حرَحهُڂ هنيٌ، ٛنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍ ٳٍ هيڃش ٰٛخٍ وٻزخٍ حٿڄيهََ ، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙ 
(ٕٗٓ)

ځ )َـىُ ٿڀٜنيوٵ حٓظؼڄخٍ أڃىحٿه ٳٍ 99ٕٔٿٔنش  9٘/ ڃ  حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش ٿڀٸخنىڅ ٍٷڂ ٗ/ حٿٴٸَس /9ٗٔحٿڄخىس / 

%( ڃ  اؿڄخٿٍ ٛخٳٍ ٷُڄش ٍٕٓ حٿظٍ طٜيٍهخ ٛنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍ حْهَي رنٔذ ٖ طَِي ٫ڀً )َٗحء وػخثٶ حٖٓظؼڄخ

 %( ڃ  ٷُڄش حٿٜنيوٵ حٿڄٔظؼڄَ ٳُه(.٘أٛىٿه ٳٍ ٛنيوٵ وحكي ورڄخ ٖ َـخوُ) 
(ٕٗٔ )

 حٿڄىٷ٪ حٿَٓڄٍ ٿڀهُجش حٿ٬خڃش ٿٔىٵ حٿڄخٽ حٿڄََٜش. 
(ٕٕٗ)

 وڃخ ر٬يهخ. ٓٓٔحن٨َ ى. أكڄي ٫زي حٿٜزىٍ ٫زي حٿلټُڂ أكڄي، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙ 
(ٕٖٗ)

 ځ.99ٕٔٿٔنش  9٘/ ڃ  حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش ٿڀٸخنىڅ ٗ/ حٿٴٸَس /9ٗٔحٿڄخىس / 
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 صىادٌك انمهكٍت انخاصت:  -8

 جپٛظحوٌٵ جپطً ٌطځ ٢ٍـ  غحتٷهح پٕٺططحخ ٲٍهح ڂڅ نٕټ  ٪ٍٰ جپڃ٨ٍٗ جپڃٍٛي ٚظحوٌٵ جپڃٿٻٍس جپهحٚس ذأچهح

٢ٍـ نح٘ پٿڃٓطػڃٌٍڅ جپڃإفٿٍڅ
)ٕٗٗ(

ڂٷٍىز    ٮٍٍ ڂٷٍىزذ ٺڃح ٌطځ  ذ  ٌطځ جْطػڃحٌ ؾڃ٩ٍ  ٚقپهح ٲً   ٌجٴ ڂحپٍس

جْطٍوجو  غحتٷهح ٲً چهحٌس ٪ڃٍ جپٛظى ٴذ  ٌؿقَ  ڄ ضظٗأ ٚظحوٌٵ ڂٿٻٍس نحٚس پڃُج پس چٗح٠ ٌ ِ جپڃحټ 

جپڃهح٢ٍ  ٲٷحن پٿٟقجذ١ جپطً ض٫ٟهح جپهٍثس(
 ٕٗ٘)

. 

.  پڃىٌٍ غځ ضحذ٩ جپڃ٨ٍٗ ذحپظٙ   ٌؿقَ ْىجو ٶٍڃس جپقغحتٵ ٪ٿى وٲ٫حش ذڃح ٌطٳٵ  ضقٶٍص جْطػڃحٌجش جپٛظى ٴ

جْٔطػڃحٌ ئيج ضهٿٱ  قى ڂڅ قڃٿس جپقغحتٵ ٪څ ْىجو ٺحڂٽ وٲ٫حش ٶٍڃس جپقغحتٵ جپطً جٺططد ٲٍهح ٲً جپڃقج٪ٍى 

جپڃٷٌٍزذ  ذ٫ى ڂٍ ٌ ٖهٍ ڂڅ ئ٪ًجٌهذ ذ٩ٍ جپقغحتٵ  ٲٷحن پٓؾٍجءجش جپٷحچقچٍس جپهحٚس ذر٩ٍ جِْهځ جپڃظٛق٘ 

ځ  جپٍٗٺحش يجش جپڃٓثقپٍس جپڃكى وز جپٛحوٌ ذحپٷحچقڄ ٪ٿٍهح ذٷحچقڄ ٍٖٺحش جپڃٓحفڃس  ٍٖٺحش جپطقٍٚس ذحِْه

 ڀ  ٔتكطد جپطظٳًٌٍس.19ٔٔپٓظس 1ٌ٘ٔٶځ 

%( ڂڅ ئؾڃحپً  ڂقجټ ٕ٘ ٔ ٌؿقَ  ڄ ضٌُى چٓرس ڂح ٌُٓطػڃٍه جپٛظى ٴ ٲً   ٌجٴ ڂحپٍس پٍٗٺس  جقىز ٪څ  

 كس.جپٛظى ٴ.  ٔ ضٍٓي ٪ٿى فًه جپٛظحوٌٵ چٓد  ڂؿحٔش جْٔطػڃحٌ جپقجٌوز ذهًه جپٕت

 ٲٍڃح پځ ٌٍو ذد ضظ٧ٍځ    ٶقج٪ى نحٚس ض٫ٟهح جپهٍثس ضٍٓي جِقٻحڀ جپڃظٛق٘ ٪ٿٍهح ٲً فًج جپٳٛٽ(
 ٕٗٙ)

 .

  ٌٓطظطؽ ڂڅ يپٹ  ڄ جْطػڃحٌ  ٚقټ جپٛظى ٴ ٶى ٌٻقڄ ٲً جِ ٌجٴ جپڃحپٍس جپڃٷٍىز    ٮٍٍ جپڃٷٍىز.

ڂڅ نٕټ ٢ٍـ نح٘ پٿڃٓطػڃٌٍڅ ٺڃح ض٫ى ٚظحوٌٵ جپڃٿٻٍس جپهحٚس ٚظحوٌٵ ڂٯٿٷد ِچهح ض٣ٍـ پٕٺططحخ ٲٍهح 

جپڃإفٿٍڅ ٲٷ١ذ قٍع ٔ ٌؿقَ ٢ٍـ  غحتٷهح پٕٺططحخ جپ٫حڀ
 ٕٗ7)

ذ  ٌطځ جْطٍوجو  غحتٷهح ٲً چهحٌس ٪ڃٍ جپٛظى ٴ 

ٺڃح  ؾحَ جپڃٍٗ ٨  ڄ ضظٗأ ٚظحوٌٵ نحٚس پڃُج پس چٗح٠ ٌ ِ جپڃحټ جپڃهح٢ٍ
 ٕٗ9)

. 

                                                                                                                                                
وَـيٍ حٔٗخٍس هنخ اٿً حٿظ٬ََٲ رخٿَ٘ٻش حٿٸخر٠ش رؤنهخ )حٿَ٘ٻش حٿظٍ ط٤َُٔ رىٓخثپ ٷخنىنُش ٫ڀً َٗٻش أو َٗٻخص أهَي 

٫نهخ ٷخنىنًخ، وًٿٺ رنُش ڃزخَٗس حٿ٤َُٔس ٫ڀً اىحٍطهخ و٫ڄڀُخطهخ رلټڂ حٿىحٷ٪ أو حٿٸخنىڅ، رهيٱ طلٸُٶ  ڃٔظٸڀش

آظَحطُـُش حٷظٜخىَش ط٬٠هخ حٿَ٘ٻش حٿٸخر٠ش ٿَ٘ٻخطهخ حٿظخر٬ش طلٸُٸًخ ٿڄٜخٿلهخ(. أكڄي ٫زي حٿڄـُي ٷنىص، حٿ٬ٗٷش 

 .ٕٔ، ٕٕٙٔٓخٿش ڃخؿٔظَُ، ؿخڃ٬ش حٿٸخهَس، ٻڀُش حٿلٸىٵ، حٿٸخنىنُش ڃخ رُ  حٿَ٘ٻش حٿٸخر٠ش وحٿَ٘ٻخص حٿظخر٬ش، ٍٓ
(ٕٗٗ)

ځ رؤنهڂ )حٿڄٔظؼڄَوڅ ڃ  ًوٌ حٿڄٗءس حٿڄخٿُش 99ٕٔٿٔنه  9٘/ ڃ  حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش ٿڀٸخنىڅ ٫َٔٗٔٳظهڂ حٿڄخىس / 

 وٳٸًخ ٿڀ٠ىحر٢ حٿظٍ ط٬٠هخ حٿهُجش، وحْٗوخٙ ح٫ٖظزخٍَش ڃ  حٿڄئٓٔخص حٿڄخٿُش وٛنخىَٶ حٿڄ٬خٗخص وَٗٻخص

 وٛنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍ، وٯَُهخ ڃ  حٿَ٘ٻخص وحٿڄئٓٔخص حٿڄظوٜٜش ٳٍ حٖٓظؼڄخٍ ٳٍ حْوٍحٵ حٿڄخٿُش(
(ٕٗ٘)

 ځ.99ٕٔٿٔنش  9٘/ ڃ  حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش  ٿڀٸخنىڅ ٔ/ حٿٴٸَس /7ٗٔحٿڄخىس / 
(ٕٗٙ)

 ځ.99ٕٔٿٔنش  9٘/ ڃ  حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش  ٿڀٸخنىڅ 7ٗٔحٿڄخىس / 
(ٕٗ7)

 وڃخ ر٬يهخ. ٘خرٶ، ٙى. أكڄي ٳخٍوٵ وٗخكٍ، ڃَؿ٪ ٓ 
(ٕٗ8)

اڅ ڃخ َڄُِ ڃَ٘و٫خص ٍأّ حٿڄخٽ حٿڄوخ٣َ، هى حٍطٴخ٩ ٫نَٜ حٿڄوخ٣َ ٳُهخ رخٟٔخٳش اٿً حكظڄخٽ نڄى أٳخٷهخ حٿټزَُس.  

كُغ َٸٜي رن٘خ١ ٍأّ حٿڄخٽ حٿڄوخ٣َ: هى طلىَپ حٿڄَ٘و٫خص حٖٓظؼڄخٍَش حٿظٍ ٖ طٔظ٤ُ٪ حٿلٜىٽ ٫ڀً حٿظڄىَپ 

 ٿڄئٓٔخص حٿڄخٿُش ٍٖطٴخ٩ نٔزش حٿڄوخ٣َس ٳُهخ.حٿُٗځ ڃ  هٗٽ حٖٷظَحٝ ڃ  ح

كُغ ََٻِ ڃ  َڄخٍّ ن٘خ١ ٍأّ حٿڄخٽ حٿڄوخ٣َ ٫ڀً حٿڄَ٘و٫خص ًحص حٿڄوخ٣َ حٿ٬خٿُش وحٿڄَ٘و٫خص حٿڄظ٬ؼَس، ٿظڄىَڀهخ 

حٿٜنخىَٶ ڃخٿًُخ أو اىحًٍَخ أو ٳنًُخ، رلُغ اًح ڃخ طٰڀذ حٿڄَ٘و٩ ٫ڀً أٓزخد حٿظ٬ؼَ وكٸٶ أٍرخكًخ ٫خٿُش، طٸىځ حٿَ٘ٻش أو 

 حٿڄٔظؼڄَس ٳٍ ٍأّ حٿڄخٽ حٿڄوخ٣َ هٌح رزُ٪ نُٜزهخ ڃلٸٸش أٍرخف طظنخٓذ وىٍؿش حٿڄوخ٣َس حٿظٍ أٷيڃىح ٫ڀُهخ.
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%( ڂڅ ئؾڃحپً  ڂقجټ ٕ٘پٍٗٺس  جقىز ٪څ   ٺڃح ٔ ٌؿقَ  ڄ ضٌُى چٓرس ڂح ٌٓطػڃٍه جپٛظى ٴ ٲً   ٌجٴ ڂحپٍس

/ ڂڅ جپٕتكس جپطظٳًٌٍس پٷحچقڄ ْقٴ جپڃحټ جپكى جِٶٛى پّڂقجټ ٓ٘ٔجپٛظى ٴذ  ٶى قىو جپٷحچقڄ ٲً جپڃحوز /

جپڃٓطػڃٍز ٲً جپٛظى ٴ ذأڄ ٔ ضٌُى ٪څ نڃٍٓڅ ٫ٞٱ ٌ ِ ڂحپدذ  ذظٳّ جپقٶص ٌؿد  ڄ ٔ ضٷٽ ٪څ نڃٓس 

ڂٌٍٕڅ ؾظٍد ڂىٲق٪س چٷىجن
 ٕٗ1)

/ ڂڅ جپٕتكس جپطظٳًٌٍس پٷحچقڄ ْقٴ جپڃحټ ٕ٘ٔ ذحپطحپً ٔ ضٍٓي  قٻحڀ جپڃحوز /ذ 

/ چٙ ٪حڀذ  جپهح٘ ڂٷٍى جپ٫حڀٕ٘ٔ/ فً چٙ نح٘  جپڃحوز /ٓ٘ٔفظحذ ِڄ جپڃحوز /
 ٕ٘ٓ)

. 

/ ڂڅ جپٕتكس جپطظٳًٌٍس پٷحچقڄ ْقٴ جپڃحټ جپطً ضقؾد  ڄ ٌٻقڄ ٌ ِ جپڃحټ ڂىٲق٪حن چٷىجن ٓ٘ٔ جْطػظحء ڂڅ جپڃحوز /

/ جپطً ضظٙ ٪ٿى آپٍس جٔٺططحخ ٪ٿى ٺحڂٽ ٌ ِ جپڃحټ پٿٛظى ٴذ  ٪٣ً جپڃٍٗ ٨ ٘٘ٔ ٌٟحن جْطػظحء ڂڅ جپڃحوز / 

/ ڂڅ جپٕتكس جپطظٳًٌٍس پٷحچقڄ جپڃحټ ٚظحوٌٵ جپڃٿٻٍس جپهحٚس ؾقجَ ْىجو ٶٍڃس جپقغحتٵ ٪ٿى وٲ٫حش 7ٗٔٲً جپڃحوز /

/ ذحپظٓرس ٘٘ٔ/  جپڃحوز /ٓ٘ٔنح٘ ٪ٿى جپڃحوز / / ٶٍى7ٗٔذڃح ٌطٳٵ  جْطػڃحٌجش جپٛظى ٴذ ذح٪طرحٌ جپڃحوز /

 پٛظحوٌٵ جپڃٿٻٍس جپهحٚس.

 هخڃًٔخ: ٛنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍ وٳٸًخ ٿڄلڀهخ

 صىادٌك االستثمار انمحهٍت:  -1

  فً جپٛظحوٌٵ جپطً ضرحٍٖ چٗح٢هح جْٔطػڃحٌي ٲً جپرٿى جپطً چٗأش ٲٍدذ  پٍّ پهح  ي چٗح٠ نحٌؼ يپٹ جپرٿى.

 صىادٌك االستثمار األجىبٍت:   -2

 فً جپٛظحوٌٵ جپطً ضٓطػڃٍ ٲً ذٿىفح جپڃظٗأ  نحٌؾد  ٌٟحن    ٌٷطٍٛ چٗح٢هح جْٔطػڃحٌي ٪ٿى نحٌؼ جپرٿى جپًي 

  چٗثص ذد.

 ٔ ٖٹ  ڄ ٪ىو جپٛظحوٌٵ جپڃكٿٍس جپڃٓطػڃٍ ٲٍهح ٮحپرحن  ٺػٍ ذٻػٍٍ ڂڅ جپٛظحوٌٵ جِؾظرٍس.   ڄ ضٯٍٍٍ ٫ٍْ 

٫حتى جپًي ٌكٛٽ ٪ٿٍد جپڃٓطػڃٍ ٲً جپٛظحوٌٵ جِؾظرٍسذ ئي ٌٌُى جپ٫حتى ٺٿڃح جچهٳٝ ٫ٍْ جپٍٰٛ ٌإغٍ ٪ٿى جپ

 جپٍٰٛ پٿ٫ڃٿس جِؾظرٍس جپڃٓطػڃٍ ٲٍهح جپٛظى ٴ.

 ذحپطحپً ٌطقؾد جپڃٓطػڃٍ ئپى جْٔطػڃحٌ ٲً جِ ٌجٴ جپڃحپٍس ٲً جپى ټ جِؾظرٍس ٺٿڃح ٫ٞٳص جپ٫ڃٿس جپڃكٿٍس  ڂحڀ 

ٚكٍف  ٌٟحن ئي ٌطقؾد جپڃٓطػڃٍ ڄ ئپى جْٔطػڃحٌ ٲً جِ ٌجٴ جپڃحپٍس جپڃكٿٍس ٺٿڃح ٺحچص جپ٫ڃٿس جِؾظرٍسذ  جپ٫ٻّ 

جپ٫ڃٿس جپڃكٿٍس  ٶق  ڂڅ جپ٫ڃٿس جِؾظرٍس
 ٕ٘ٔ)

. 

 ٓخىًٓخ: ٛنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍ حٔٓٗڃُش

ػڃحٌ ضٷقڀ جپڃ٫حڂٕش جپڃحپٍس ٲً جپٳٷد جْْٕڂً ٪ٿى ڂرى ٌڅ فڃح جپڃٟحٌذس  جپڃٗحٌٺسذ  پڃح ٺحڄ ٚظى ٴ جْٔط

ذكٻځ ٺقچد  ٪حء جْطػڃحٌي ٩ٌٟ ذد جِٲٍجو  ڂقجپهځ ْٔطػڃحٌفح ڂڅ ٶرٽ ڂىٌٍ جْٔطػڃحٌ پطهٛٛد ذهًج جپ٫ڃٽذ 

ٲاڄ جپ٫ٕٶس ڂڅ جپظحقٍس جپٍٗ٪ٍس جْْٕڂٍس ذٍڅ فإٔء جپڃٓطػڃٌٍڅ  ڂىٌٍ جْٔطػڃحٌ فً ئڂح ئڄ ضٻقڄ ٪ٕٶس 

                                                                                                                                                
ځ، ٖٕٓٓى. ٓخڃٍ ٫زي حٿزخٷٍ أرى ٛخٿق، ح٣ٔخٍ حٿٸخنىنٍ ٿٗٓظؼڄخٍحص حْؿنزُش ٳٍ ڃَٜ، ىحٍ حٿنه٠ش حٿ٬َرُش، حٿٸخهَس، 

ٙٔ9. 
(ٕٗ9)

 ځ.99ٕٔٿٔنش  9٘ٴٌَُش  ٿڀٸخنىڅ / ڃ  حٿٗثلش حٿظنٓ٘ٔحٿڄخىس / 
(ٕ٘ٓ)

ځ )َټىڅ ٍأّ ڃخٽ حٿَ٘ٻش حٿڄٜيٍ 99ٕٔٿٔنش  9٘/ ڃ  حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش ٿڀٸخنىڅ ٕ٘ٔنٚ حٿڄَ٘و٩ ٳٍ حٿڄخىس / 

٫ڀً حٿنلى  99ٕٔٿٔنش  9٘وحٿڄيٳى٩ ٿڀَ٘ٻش حٿظٍ طزخَٗ ن٘خ٣ًخ أو أٻؼَ ڃ  حْن٤٘ش حٿوخ٬ٟش ْكټخځ حٿٸخنىڅ ٍٷڂ 

 =حٿظخٿٍ:
=.....:ًٖ  .................أو

 ػخنًُخ: ٫َ٘س ڃَُٗ  ؿنُه ڃيٳى٫ًخ نٸيًح رخٿټخڃپ ٿٓن٤٘ش حٿظخٿُش:

حٿظ٬خڃپ وحٿىٓخ٣ش وحٿٔڄَٔس ٳٍ  -ٗٛنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍ.  -ٖٛنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍ حٿڄزخَٗ.  -ٍٕأّ حٿڄخٽ حٿڄوخ٣َ.  -ٔ

 حٿٔنيحص.(.
(ٕ٘ٔ)

، حٿڄټظذ حٿ٬َرٍ حٿليَغ، ريوڅ طخٍَن نَ٘، -أٓهڂ وٓنيحص وٛنخىَٶ حٓظؼڄخٍ-ى.٫زي حٿٰٴخٍ كنٴٍ، حٿزىٍٛخص  

ٖٙٓٔ. 
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ڃٿد  فًه جپٍٛٯس جپط٫حٶىٌس ٪ٍٲهح جپڃٍٗ ٨ ٍٖجٺسذ قٍع جپڃٓطػڃٍ ڄ ٌٷىڂقڄ ٌ ِ جپڃحټ  جپڃىٌٍ ٌٷىڀ ٪

جْْٕڂً ذحْځ جپڃٟحٌذسذ قٍع ٫ٌڃٽ جپڃٍء ٲً ڂحټ ٮٍٍه  ٌٷطٓځ ڂح ٌظطؽ ڂڅ ٌذف    نٓحٌز ڂ٩ ٚحقد ٌ ِ 

جپڃحټ
 ٕٕ٘)

ذ     ڄ ضٻقڄ جپ٫ٕٶس ذٍڅ جپڃٓطػڃٌٍڅ  ڂىٌٍ جْٔطػڃحٌ ٶحتڃس ٪ٿى  ْحِ جپقٺحپس جپڃأؾقٌز ٲً جپٳٷد 

 جْْٕڂً.

ٶس ذٍڅ جپڃٓطػڃٌٍڅ  ڂإّْ جپٛظى ٴ فً ٪ٕٶس ڂٗحٌٺس ٲً جپط٫ٌٍٗحش جپق٫ٍٞس  جپٳٷد جْْٕڂً ٺڃح  ڄ جپ٫ٕ

 ٌٟحنذ ْقجءن ضڃط٩ جپٛظى ٴ ذحپٗهٍٛس جپڃ٫ظقٌس  ڀ ٔذ ِڄ جپٳٷد جْْٕڂً ٫ٌطٍٰ ذحپٗهٍٛس جپڃ٫ظقٌس جپڃٓطٷٿس 

د ذڃح پد ڂڅ قٷقٴ   ڄ ٣ٌحپرد جپٯٍٍ ٪څ ٖهٍٛس جپٍٗٺحءذ قٍع  ڄ ذٍص جپڃحټ پد يڂد ڂحپٍس ڂٓطٷٿسذ ٲٿد  ڄ ٣ٌحپ

ذڃح ٪ٿٍد ڂڅ جپطُجڂحش
 ٕٖ٘)

. 

 پٻڅ جپُڃكٍڀ ٍٖ٪حن ٲً جپٳٷد جْْٕڂٍس فق جپط٫حڂٽ ٲً جِ ٌجٴ جپڃحپٍس يجش جپ٫حتى جپػحذص  جپڃكى وز ْٿٳحن 

ذح ٲً ٺحپٓظىجش  ٚٻقٸ جپطڃقٌٽ   ي ڄ جپهُجچس  جپقوجت٩ جپرظٻٍس يجش جپٳحتىز جپڃكىوز ْٿٳحنذ ِڄ يپٹ ٫ٌُى ٌ

جپ٫ٌٍٗس جْْٕڂٍسذ  ذحپطحپً ٌٗڃٽ ض٣رٍٵ جپ٫ٌٍٗس جْْٕڂٍس ٪ٿى ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ جْْٕڂٍسذ ٪ٿى جپهٍٻٽ 

جپطڃقٌٿً پٿٛظى ٴ  ضٻقٌڅ ڂكٳ٧طد  ئوجٌضهحذ   ٌٟحن ٪ٿى جپ٫ڃٿٍحش جْٔطػڃحٌٌس جپڃرحٍٖز پهًج جپٛظى ٴ ذڃح 

ٌطقجٲٵ  ٶقج٪ى جپ٫ٌٍٗس جْْٕڂٍس
 ٕ٘ٗ)

. 

 

 حٿڄزلغ حٿؼخنٍ

 حٿ٤ز٬ُش حٿٸخنىنُش ٿٜنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍ وڃيي طڄظ٬هخ رخٿ٘وُٜش ح٫ٖظزخٍَش

 طڄهُي وطٸُٔڂ:

ٔن ٲً ڂى  ضڃط٩ ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ ذحپٗهٍٛس جٔ٪طرحٌٌس  جپڃ٣ٿد جِ ټ(ذ ٶرٽ جپركع ٲً  ٔذى ڂڅ جپركع   

قچٍس پٛظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ ضهطٿٱ جپ٣ر٫ٍس جپٷحچقچٍس پٛظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ  جپڃ٣ٿد جپػحچً(ذ ِڄ ضكىٌى جپ٣ر٫ٍس جپٷحچ

 ذكٓد ضڃط٫هح ذحپٗهٍٛس جٔ٪طرحٌٌس ڂڅ ٪ىڂهح.

 

 حٿڄ٤ڀذ حْوٽ

 ڃيي طڄظ٪ ٛنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍ رخٿ٘وُٜش ح٫ٖظزخٍَش

 طڄهُي وطٸُٔڂ:

 جپٗهٙ جپڃ٫ظقي ٺحتڅ ٌطٻقڄ ڂڅ ڂؿڃق٪س  ٖهح٘     ڂقجټ ٌهٿ٩ ٪ٿٍهح جپٷحچقڄ جپٗهٍٛس جپڃ٫ظقٌسذ 

پٿٍٗٺس  ٍْٿد پٿطٗرٍد ذٍظهح  ذٍڅ جپٗهٍٛس جپ٣ر٫ٍٍس پّٲٍجوذ يپٹ  چهح ض٫ظً ٕٚقٍس  جپٗهٍٛس جپڃ٫ظقٌس 

جپٗهٙ ٔٺطٓحخ جپكٷقٴ  جٔپطُجڀ ذحپقجؾرحش(
 ٕ٘٘)

. 

                                                      
(ٕٕ٘)

 وڃخ ر٬يهخ. 8ٖى. ٫ڀٍ كٔ  ٫زي حٿٸخىٍ، ٳٸه حٿڄ٠خٍرش، ڃ٤ز٬ش حٿىٳخء، حٿڄنٜىٍس، ريوڅ طخٍَن نَ٘، ٙ 
(ٕٖ٘)

حْڃىحٽ وحٔىحٍس )ىٍحٓش ڃٸخٍنه( نيوس ٛنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍ ٳٍ ڃَٜ  -٫ڄَ ڃ٤ٜٴً أكڄي، ٛنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍ ٳٍ ڃَٜ 

. ڃ٘خٍ ٖ٘)حٿىحٷ٪ وحٿڄٔظٸزپ(، ڃَٻِ حٿُ٘ن ٛخٿق ٫زي حهلل ٻخڃپ ٿٗٷظٜخى حٔٓٗڃٍ، ؿخڃ٬ش حُْهَ، حٿـِء حْوٽ، ٙ

 .89٪ ٓخرٶ، ٙاٿُه ٳٍ ى. أكڄي ٫زي حٿٜزىٍ ٫زي حٿلټُڂ أكڄي، ڃَؿ
(ٕ٘ٗ)

 .7ٖى. ٛٴىص ٫زي حٿٔٗځ ٫ىٝ حهلل، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙ 
(ٕ٘٘)

 .٘ٔٔځ، ٕٙٔٔٓى. ٓڄُلش حٿٸڀُىرٍ، حٿَ٘ٻخص حٿظـخٍَش، حٿ٤ز٬ش حٿوخڃٔش، ىحٍ حٿنه٠ش حٿ٬َرُش، حٿٸخهَس،  
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 جپٷح٪ىز جپ٫حڂس ٲً  ٶص جٺطٓحخ جپٍٗٺس جپٗهٍٛس جپڃ٫ظقٌس ٌٻقڄ ذڃؿٍو جچ٫ٷحو جپ٫ٷىذ  ي ذڃؿٍو ضٻقٌڅ ٪ٷى 

جپٍٗٺس
 ٕ٘ٙ)

پٍٗٺحش جپڃٓحفڃس  جپطقٍٚس ذحِْهځ  يجش جپڃٓثقپٍس جپڃكى وز  ٲٷحن ذ  پٻڅ فظحٸ جْطػظحء نح٘ 

ڀذ قٍع ضٗهٍ جپٍٗٺس  ضٻطٓد جپٗهٍٛس جٔ٪طرحٌٌس ذ٫ى ُڂًٟ نڃٓس ٪ٍٗ ٌقڂحن ڂڅ 19ٔٔ/ پٓظس 1٘ٔپٿٷحچقڄ /

ضحٌٌم ٶٍىفح ٲً جپٓؿٽ جپطؿحٌي ڂح پځ ضٷٌٍ جپؿهس جپڃهطٛس جٺطٓحذهح جپٗهٍٛس جٔ٪طرحٌٌس ٶرٽ جچٷٟحء فًه 

پڃىزج
 ٕ٘7)

. 

/ ڂڅ جپٷحچقڄ جپڃىچً ٪ظىڂح چٙ ٕ٘ ٪ىو جپڃ٨ٍٗ جپڃٍٛي جِٖهح٘ جٔ٪طرحٌٌس ٪ٿى ْرٍٽ جپكٍٛ ٲً جپڃحوز /

جپى پسذ  ٺًپٹ جپڃىٌٌٍحش  جپڃىڄ  جپٷٍ  ذحپٍٗ ٠ جپطً ٌكىوفح جپٷحچقڄ -ٔٲٍهح جِٖهح٘ جٔ٪طرحٌٌس فً: 

جپهٍثحش  جپ٣قجتٱ -ٕجپٷحچقڄ ٖهٍٛس ج٪طرحٌٌس.  جْوجٌجش  جپڃٛحپف  ٮٍٍفح ڂڅ جپڃظٗلش جپ٫حڂس جپطً ٌڃظكهح 

جپؿڃ٫ٍحش -٘جپٍٗٺحش جپطؿحٌٌس  جپڃىچٍس -ٗجِ ٶحٰ. -ٖجپىٌظٍس جپطً ض٫طٍٰ پهح جپى پس ذٗهٍٛد ج٪طرحٌٌس. 

ٺٽ ڂؿڃق٪س ڂڅ جِٖهح٘    جِڂقجټ ضػرص پهح جپٗهٍٛس -ٙ جپڃإْٓحش جپڃظٗأز  ٲٷحن پّقٻحڀ جپطً ْطأضً ٔقٷحن. 

 طٟى چٙ جپٷحچقڄ(.جٔ٪طرحٌٌس ذڃٷ

 

 

  ٶى جنطٿٱ جپٳٷد جپڃٍٛي ٲً ڂى  ضڃط٩ ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ ذحپٗهٍٛس جپڃ٫ظقٌس  ٲٵ جپطحپً:

 أوٖ: ٫يځ ح٫ٖظَحٱ رخٿ٘وُٜش ح٫ٖظزخٍَش ٿٜنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍ

يفد ذ٫ٝ جپٳٷد
 ٕ٘9)

ئپى ٪ىڀ جٔ٪طٍجٰ ذحپٗهٍٛس جٔ٪طرحٌٌس پٛظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ ڂٓطظىٌڅ ٲً ٌ ٌهځ ئپى  ڄ  

/ ڂڅ جپٷحچقڄ جپڃىچً جپڃٍٛي جپطً قىوش ٪ٿى ْرٍٽ جپكٍٛ جپٗهٍٛحش جٔ٪طرحٌٌس  قحٔضهحذ ٕ٘چٙ جپڃحوز /

ڄذ  ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ جپطً قىوفح جپٷحچق س ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ پٍٓص ڂظهحذ  ٔ ضظ٣رٵ ٪ٿٍهح ئقى  جپكحٔش جپٓط

/ ڂڅ ٶحچقڄ ْقٴ ٖ٘/ذ قٍع  ڄ جپڃٷٛقو ٲً جپڃحوز /ٕ٘پٍٓص ٍٖٺس ٲٕ ضظ٣رٵ ٪ٿٍهح جپٳٷٍز جپٍجذ٫س ڂڅ جپڃحوز /

ڀ   ٌؿد  ڄ ٌطهً ٚظى ٴ جْٔطػڃحٌ ٖٻٽ ٍٖٺس جپڃٓحفڃس( پٍّ ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ 11٘ٔپٓظس  1٘جپڃحټ ٌٶځ 

ذٽ جپٍٗٺس جپڃإْٓس پهًج جپٛظى ٴ
 ٕ٘1)

. 

/ ڂىچً ڂٍٛي ٪ٿى ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ پ٫ىڀ  ؾقو چٙ ٕ٘ٲس ئپى ٪ىڀ جچ٣رحٴ جپٳٷٍز جپٓحوْس ڂڅ جپڃحوز /ذحْٞح

 ڀ ٌٷٌٍ جپٗهٍٛس جٔ٪طرحٌٌس پٛظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ.11ٕٔپٓظس  1٘نح٘ ٲً ٶحچقڄ ْقٴ جپڃحټ ٌٶځ 

إْٓس پد جپطً ضقٺٽ  ذحپطحپً ٚظى ٴ جْٔطػڃحٌ پٍّ فق جپٍٗٺس جپڃإْٓس يجضهح ذٽ فق  قى ڂٗح٩ٌٌ جپٍٗٺس جپڃ

ئوجٌضد پڃىٌٍ جْٔطػڃحٌ  ٌٗطٍٸ ٲً فًج جپڃٍٗ ٨ ڂٓحفڃٍڅ آنٌٍڅ ٮٍٍ جپٍٗٺس جپڃإْٓسذ  فًه جپٍٗٺس 

جپڃإْٓس فً جپڃطڃط٫س ذحپٗهٍٛس جٔ٪طرحٌٌس و ڄ جپٛظى ٴ جپڃإْٓس پدذ قٍع ٫ٌطرٍ  چٛحٌ فًج جپٍ ي  ڄ 

هىڀ  ٍٖٺس جپٛظى ٴ(     جپٛظى ٴ(  قٍحچحن جپڃ٨ٍٗ  ٶ٩ ٲً جپهٿ١ ذٍڅ جپٍٗٺس  ڂٍٗ ٪هحذ  پًپٹ ٲهق ٌٓط

پٿط٫رٍٍ ٪څ ٍٖٺس جپٛظى ٴذ  پٳ٥ جپٛظى ٴ ٺڃٍٗ ٨ پٿٍٗٺسذ  فًج جپهٿ١ فق جپًي  و  ئپى جٔ٪طٷحو ذأڄ جپڃحوز 

/ ڂڅ ٶحچقڄ ْقٴ جپڃحټ ضكىغص ٪څ جپٛظى ٴ ذأچد ٍٖٺس ڂٓحفڃسذ  پٻڅ جپڃ٨ٍٗ ٌٷٛى ذحپٍٗٺس فظح فً ٖ٘/

                                                      
(ٕ٘ٙ)

 ڃ  حٿٸخنىڅ حٿڄينٍ حٿڄٌَٜ. ٕ/ٙٓ٘حٿڄخىس  
(ٕ٘7)

 ځ.ٙٔٔى. ٓڄُلش حٿٸڀُىرٍ، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙ 
(ٕ٘8)

وڃخ  9٘ٔحٿڄٌَٜ، ٛنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍ حٿڄ٘ظَٹ ٳٍ حٿٸخنىڅ حٿټىَظٍ وحٿٸخنىڅ حٿڄٸخٍڅ، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙ ى. كٔنٍ 

ر٬يهخ. ى. ٫زي حٿَكڄ  حٿُٔي ٷَڃخڅ، حٿڄَٻِ حٿٸخنىنٍ ٿڄيََ حٖٓظؼڄخٍ، ىحٍ حٿنه٠ش حٿ٬َرُش، ريوڅ طخٍَن نَ٘، 

 وڃخ ر٬يهخ. ٓٗحٿٸخهَس، ٙ
(ٕ٘9)

ځ )َـىُ ان٘خء ٛنخىَٶ حٓظؼڄخٍ طهيٱ اٿً حٓظؼڄخٍ حٿڄيهَحص ٳٍ  99ٕٔ ٿٔنش 9٘/ ڃ  حٿٸخنىڅ ٖ٘طنٚ حٿڄخىس / 

حْوٍحٵ حٿڄخٿُش ٳٍ حٿليوى ووٳٸًخ ٿٓوٟخ٩ حٿظٍ طزُنهخ حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش. وٿڄـڀْ اىحٍس حٿهُجش أڅ ََهٚ ٿڀٜنيوٵ 

ىح٫ي وحٿَ٘و١ حٿظٍ طليىهخ رخٿظ٬خڃپ ٳٍ حٿٸُڂ حٿڄخٿُش حٿڄنٸىٿش حْهَي، أو ٳٍ ٯَُهخ ڃ  ڃـخٖص حٖٓظؼڄخٍ ٣زٸًخ ٿڀٸ

 حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش.
وَـذ أڅ َظوٌ ٛنيوٵ حٖٓظؼڄخٍ ٗټپ َٗٻش حٿڄٔخهڄش رَأٓڄخٽ نٸيٌ، وأڅ طټىڅ أٯڀزُش أ٠٫خء ڃـڀْ اىحٍطه ڃ  ٯَُ 

حٿڄٔخهڄُ  ٳُه، أو حٿڄظ٬خڃڀُ  ڃ٬ه، أو ڃڄ  طَر٤هڂ ره ٫ٗٷش أو ڃٜڀلش. و٫ڀً حٿٜنيوٵ أڅ ٬َهي ربىحٍس ن٘خ٣ه اٿً 

 حٿـهخص حٿڄظوٜٜش وٳٸًخ ٿڄخ طليىل حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش(.اكيي 
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ٛظى ٴ يجضد جپًي فق ڂٍٗ ٨ ضٿٹ جپٍٗٺس جپڃطڃٍُ ذاوجٌضد جپڃطهٛٛس  ڂىٌٍ جپٍٗٺس جپڃإْٓس پد  پٍّ جپ

جْٔطػڃحٌ(  جپڃٓطٷٿس ٪څ ئوجٌز جپٍٗٺس جپڃإْٓسذ   ٌٟحن ذحپڃٓطػڃٌٍڅ ٲٍد جپًٌڅ پٍٓقج ڂٓحفڃٍڅ ٲً جپٍٗٺس 

 جپڃإْٓس.

جپٓؿٽ جپطؿحٌي ٲحپٍٗٺس جپڃإْٓس ضٻطٓد ٖهٛطهح جٔ٪طرحٌٌس ذ٫ى ڂًٟ نڃٓس ٪ٍٗ ٌقڂحن ڂڅ ضحٌٌم ٶٍىفح ٲً 

ڀذ  ذحپطحپً ٌؿد ٪ىڀ جپهٿ١  ٌٟح ذٍڅ جپقغحتٵ جپڃظٗأز پٍٗٺس جپٛظى ٴ 19ٔٔپ٫حڀ  1٘ٔ ٲٷحن ِقٻحڀ جپٷحچقڄ ٌٶځ 

ڀذ  ذٍڅ  غحتٵ جپٛظى ٴ يجضد  ئوجٌضد 19ٔٔپ٫حڀ  1٘ٔٺٍٗٺس ڂٓحفڃس  ئوجٌضهح  ٌٟحن  جپهح٫ٍٞڅ پٿٷحچقڄ ٌٶځ 

 ڀ.11ٕٔپٓظس  1٘جپهح٫ٍٞڅ پٿٷحچقڄ ٌٶځ 

 

 ًخ: ح٫ٖظَحٱ رخٿ٘وُٜش ح٫ٖظزخٍَش ٿٜنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍػخنُ

ٌٍ  فًج جپؿحچد ڂڅ جپٳٷد
 ٕٙٓ)

 چد ٌؿد جپطٳٍٶس ذٍڅ ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ جپطً ضإّْ ٲً ٖٻٽ ٍٖٺس ڂٓحفڃس  

 جپطً ضطڃط٩ ذحپٗهٍٛس جٔ٪طرحٌٌس جپڃٓطٷٿسذ  ذٍڅ ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ  جپڃٳطققس ٲٷ١(
 ٕٙٔ)

جپطً ضظٗثهح جپرظقٸ  

 ڂٍڅ  جپطً ٔ ضطڃط٩ ذحپٗهٍٛس جٔ٪طرحٌٌس. ٍٖٺحش جپطأ

ِڄ جپڃ٨ٍٗ چٙ ٍٚجقسن ٪ٿى جضهحي جِ پى پٗٻٽ ٍٖٺس ڂٓحفڃسذ ذٍظڃح جٺطٳى ٲً جپػحچٍسذ ٪ٿى يٺٍ  چهح چٗح٠ 

 ڂڅ  ٣ٖس جپرظٹ    ٍٖٺس جپطأڂٍڅ.

 ضطڃط٩ ذحپٗهٍٛس  ذحپطحپً فًج ئٶٍجٌ ڂڅ جپڃ٨ٍٗ ذأڄ ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ جپطً ضظٗثهح جپرظقٸ    ٍٖٺحش جپطأڂٍڅ ٔ

جٔ٪طرحٌٌسذ  ڂح ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ جپطً قىو پهح جپڃ٨ٍٗ ٖٻٿهح ذٗٻٽ ٍٖٺس ڂٓحفڃس ٲهً ضطڃط٩ ذحپٗهٍٛس 

 جٔ٪طرحٌٌس جپڃٓطٷٿس ٪څ ٖهٍٛس جپٍٗٺس جپڃإْٓس پهحذ ئي ٔ جؾطهحو ڂ٩ ٍٚجقس جپظٙ.

ْطػڃحٌ جپطً پهح ٖٻٽ ٍٖٺس ڂٓحفڃس  ًٌفد جپرحقع ئپى ڂح يفد ئپٍد  چٛحٌ جپٍ ي جپػحچً ئپى ضڃط٩ ٚظحوٌٵ جٔ

ذحپٗهٍٛس جٔ٪طرحٌٌسذ  ٪ىڀ ضڃط٩ ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ جپطً ضظٗثهح جپرظقٸ    ٍٖٺحش جپطأڂٍڅ ذحپٗهٍٛس 

 جٔ٪طرحٌٌس.

/ ڂڅ ٶحچقڄ ْقٴ جپڃحټ ٪ٿى  ڄ ٌطهً ٚظى ٴ جْٔطػڃحٌ ٖٻٽ ٍٖٺس ِٖ٘ڄ جپڃ٨ٍٗ چٙ ٍٚجقسن ٲً جپڃحوز /

ٕن ٪څ  چد ٔ جؾ طهحو ڂ٩ ٍٚجقس جپظٙذ ٲاچد ڂڅ جپڃٳطٍٜ  ڄ جپڃ٨ٍٗ ڂظُه ٪څ جپه٣أذ  ذحپطحپً ٔ ڂٓحفڃسذ  ٲٟ

ٌڃٻڅ جپطٓٿٍځ  جپٷقټ ذأڄ جپڃ٨ٍٗ ٶى  ٶ٩ ٲً نٿ١ذ نحٚسن   ڄ جپڃ٨ٍٗ ذ٫ىڂح چٙ ٍٚجقسن ٪ٿى ٖٻٽ جپٛظى ٴ 

ضظح ټ ٲٍڃح ذ٫ى ڂڅ ٶحچقڄ ْقٴ جپڃحټ  ٔتكطد جپطظٳًٌٍس آپٍس ضٗٻٍٽ ئوجٌضد
 ٕٕٙ)

د  ٌ ْڃحپدذ  چ٧حڂ 

 جِْحًْ.........جپم 

 فًج ٲٟٕ ٪ٿى  ڄ جپڃ٨ٍٗ ؾ٫ٽ چٛق٘ ٍٖٺحش ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ ڂڅ  قٻحڀ  ئؾٍجءجشذ ٶقج٪ى ٪حڂس ضٍٓي 

٪ٿى ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ جپڃظٗأز ڂڅ ٶرٽ جپرظقٸ    ٍٖٺحش جپطأڂٍڅذ قٍع  ٚٱ جِ پى ذحپٍٗٺحش ٍٚجقسنذ 

ٕن ٪څ ڂٯحٌٍز جپڃ٨ٍٗ  ضٳٌٍٷد ذٍڅ جِ پى جپطً ضطڃط٩ ذحپٗهٍٛس جپڃ٫ظقٌس   جپػحچٍس جپطً ٔ ضطڃط٩ ذحپٗهٍٛس ٲٟ

جپڃ٫ظقٌس ِچد ؾ٫ٽ پٻٽ چق٨  قٻحڂد  ئؾٍجءجضد جپهحٚسذ  ج٪طرٍ جپظق٨ جِ ټ ذڃػحذس جِقٻحڀ جپ٫حڂس جپطً ضٍٓي 

 11ٕٔپٓظد ڀ 1٘/ ڂڅ جپٕتكس جپطظٳًٌٍس پٿٷحچقڄ 7ٖٔ٪ٿى جپظق٨ جپػحچً ٲً قحټ نٿق جپظٙذ قٍع ضظٙ جپڃحوز /

                                                      
(ٕٙٓ)

وڃخ  7٘وڃخ ر٬يهخ. ى. ٫ڀٍ ٫زي حهلل ٫زيل، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙ ٕٗٔى. نَِه ٫زي حٿڄٸٜىى ڃزَوٹ، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙ 

 ٕ٘ٓٓر٬يهخ. ى. أكڄي ٛٗف ٤٫ُش، ڃ٘خٻپ حٿڄلخٓزش وحٔٳٜخف ٳٍ ٛنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍ، حٿيحٍ حٿـخڃ٬ُش، حٔٓټنيٍَش، 

 وڃخ ر٬يهخ. ٕٓڃخ ر٬يهخ. ى. ٳخٍّ ڃلڄي أ٫ـُخڅ حٿ٬ـڄٍ، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙ 8ٔ، ٙځ
(ٕٙٔ)

ځ )َـىُ ٿڀزنىٹ وَٗٻخص حٿظؤڃُ  كٔذ 99ٕٔٿٔنش  9٘/ ڃ  حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش  ٿڀٸخنىڅ ٔ/ حٿٴٸَس /7ٖٔطنٚ حٿڄخىس / 

حْكىحٽ، أڅ طزخَٗ رنٴٔهخ ن٘خ١ ٛنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍ حٿڄٴظىكش ر٬ي حٿلٜىٽ ٫ڀً طَهُٚ ڃ  حٿهُجش ووٳٸًخ ٿڀ٠ىحر٢ 

 حٿظٍ ط٬٠هخ حٿهُجش(.
(ٕٕٙ)

ځ )َظىٿً اىحٍس حٿَ٘ٻش ڃـڀْ اىحٍس طټىڅ أٯڀزُش 99ٕٔٓنش  9٘لش حٿظنٴٌَُش ٿڀٸخنىڅ / ڃ  حٿٗثٙٗٔطنٚ حٿڄخىس / 

أ٠٫خثه ڃ  ٯَُ حٿڄٔخهڄُ  ٳُه، وٻٌٿٺ كڄڀش حٿىػخثٶ أو حٿڄظ٬خڃڀُ  ڃ٬هڂ أو حْٗوخٙ حٿڄَطز٤ش أو ح٣َْحٱ ًوٌ 

زپ ٣َف وػخثٶ حٿٜنيوٵ حٿ٬ٗٷش. وٖ َـىُ أڅ َٸپ ٫يى ح٠٫ْخء حٿڄٔظٸڀُ  ٫  حػنُ . وَڀِځ ط٘ټُپ حٿڄـڀْ ٷ

 ٿٗٻظظخد(.
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ٲٍڃح ٪ىج ڂح پځ ٌٍو ذد چٙ نح٘ ٲً فًج جپٳ٨ٍذ ضٍٓي ٪ٿى ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ ٲً جپٳٷٍز جِنٍٍز ڂظهح   

جپڃإْٓس ذقج٣ْس جپرظقٸ  ٍٖٺحش جپطأڂٍڅ جِقٻحڀ  جْؾٍجءجش جپڃٷٌٍز ذٍٗٺحش ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ ٲً جپٳ٨ٍ 

 جِ ټ ڂڅ جپٳٛٽ جپػحچً ڂڅ جپرحخ جپػحپع ڂڅ فًه جپٕتكس(.

/ ڂڅ ٶحچقڄ ْقٴ جپڃحټ ذٗأڄ ٍٖٺحش ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ جپطً ٖ٘وز / ئيج ٺحڄ جپڃ٨ٍٗ ٌٍٚكحن ذظٛد ٲً جپڃح

ضطهً ٖٻٽ ٍٖٺس ڂٓحفڃسذ  جپطً ضطڃط٩ ذحپٗهٍٛس جپڃ٫ظقٌس پكٻځ ٺقچهح ٍٖٺس ڂٓحفڃسذ ٲاڄ جپڃ٨ٍٗ  ٌٟحن ٺحڄ 

ٌٍٚكحن ذهٛق٘ ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ جپطً ضظٗثهح جپرظقٸ  ٍٖٺحش جپطأڂٍڅذ قٍع پځ ٌٛٳهح ذحپٍٗٺس ذٽ  ٚٳهح 

/ ڂڅ جپٕتكس جپطظٳًٌٍس پٷحچقڄ ْقٴ 7ٖٔٗح٠ جپطحذ٩ پٍٗٺس جپطأڂٍڅ    جپرظٹ قٓد جپكحټذ قٍع ضظٙ جپڃحوز /ذحپظ

جپڃحټ  ٌؿقَ پٿرظقٸ  ٍٖٺحش جپطأڂٍڅ  ذ٫ى ڂقجٲٷس جپرظٹ جپڃٍٺُي جپڃٍٛي    جپهٍثس جپڃٌٍٛس پٿٍٶحذس ٪ٿى 

ڃٳطققس ذ٫ى جپكٛقټ ٪ٿى ضٍنٍٙ ڂڅ جپهٍثس جپطأڂٍڅ قٓد جِققجټذ  ڄ ضرحٍٖ ذظٳٓهح چٗح٠ ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ جپ

   ٲٷحن پٿٟقجذ١ جپطً ض٫ٟهح جپهٍثس(.

 

 حٿڄ٤ڀذ حٿؼخنٍ

 حٿ٤ز٬ُش حٿٸخنىنُش ٿٜنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍ

 طڄهُي وطٸُٔڂ:

ُضظٗأ ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ ڂڅ ٶرٽ ٍٖٺس ڂٓحفڃس
 ٕٖٙ)

ذ    ڂڅ ٶرٽ جپرظقٸ    ٍٖٺحش جپطأڂٍڅذ  ٲً جپٛقٌز جِ پى 

ذحپٗهٍٛس جٔ٪طرحٌٌس  ٌأنً ٖٻٽ ٍٖٺس ڂٓحفڃسذ  ڂح ٲً جپٛقٌز جپػحچٍس ٲهق چٗح٠ پڃٍٗ ٨ ذظٹ ٌطڃط٩ جپٛظى ٴ 

    ٍٖٺس ضأڂٍڅ جپڃظٗأز پدذ ٲٕ ٌطڃط٩ ذحپٗهٍٛس جٔ٪طرحٌٌس.

 فًج  ئڄ جٖطٍج٠ جپڃ٨ٍٗ ذأڄ جپٛظى ٴ ٔ ٌُظٗأ ئٔ ڂڅ نٕټ ٍٖٺس ڂٓحفڃس   ذ٣ر٫ٍس جپكحټ جپرظقٸ  ٍٖٺحش 

 فڃس( ٣٫ًٌ پٿٛظى ٴ ڂٍُز   فڃٍس نحٚس.جپطأڂٍڅ ٍٖٺحش ڂٓح

ٺڃح  ڄ جٖطٍج٠ جپڃ٨ٍٗ  ڄ ٌٻقڄ  ٮٿرٍس  ٪ٟحء ڂؿٿّ ئوجٌز جپٛظى ٴ ڂڅ ٮٍٍ جپڃٓحفڃٍڅ ٲٍد  ٺًپٹ قڃٿس 

جپقغحتٵ    جپڃط٫حڂٿٍڅ ڂ٫هځ    جِٖهح٘ جپڃٍضر٣س  ج٢ٍِجٰ يي جپ٫ٕٶس
 ٕٙٗ)

٣٫ًٌ پٿٛظى ٴ ڂٍُز   فڃٍس  

 نحٚس  نٍ .

ٕن ٪څ  ڄ ئوجٌز جپٛظى ٴ ٌطقٔفح ڂىٌٍ جْٔطػڃحٌ  فق ٍٖٺس ڂٓحفڃس فًج ٲٟ
 ٕٙ٘)

ضطڃط٩ ذحپهرٍز جپڃطهٛٛس  

ْوجٌز جپٛظى ٴذ قٍع ٔ ٌكٵ ْوجٌز جپٛظى ٴ ڂرحٍٖز چٗح٢د ئٔ ٪څ ٢ٌٍٵ ڂىٌٍ جْٔطػڃحٌذ  پهًج جِنٍٍ 

 ْٿ٣حش ٺرٍٍز ضهقپد جپٻػٍٍ ڂڅ جپكٷقٴ ذكٻځ ٺقچد ڂٓثقټ ٪څ ئوجٌز  ٚقټ  جپطُجڂحش جپٛظى ٴ.

                                                      
(ٕٖٙ)

/ ڃ  هٌل 7ٖٔڃ٪ ٫يځ حٔهٗٽ رؤكټخځ حٿڄخىس / 99ٕٔٿٔنش  9٘/ ڃ  حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش ٿڀٸخنىڅ ٖٗٔطنٚ حٿڄخىس / 

حٿٗثلش، طظىٿً حٿَ٘ٻخص حٿڄٔخهڄش حٿظٍ طئْٓ وٳٸًخ ْكټخځ هٌح حٿٸخنىڅ ٣َف ٛنيوٵ حٓظؼڄخٍ أو أٻؼَ وٳٸًخ ٿڀ٠ىحر٢ 

/ ڃ  ًحص حٿٗثلش ٿٸخنىڅ ٓىٵ حٿڄخٽ )َـىُ ٿڀزنىٹ وَٗٻخص حٿظؤڃُ  ور٬ي 7ٖٔحٿهُجش(. وطنٚ حٿڄخىس /حٿظٍ ط٠ڄنهخ 

ڃىحٳٸش حٿزنٺ حٿڄَٻٌِ حٿڄٌَٜ أو حٿهُجش حٿڄََٜش ٿڀَٷخرش ٫ڀً حٿظؤڃُ  كٔذ حْكىحٽ، أڅ طزخَٗ رنٴٔهخ ن٘خ١ 

 ٿڀ٠ىحر٢ حٿظٍ ط٬٠هخ حٿهُجش(.ٛنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍ حٿڄٴظىكش ر٬ي حٿلٜىٽ ٫ڀً طَهُٚ ڃ  حٿهُجش ووٳٸًخ 

(ٕٙٗ)
/ )َظىٿً اىحٍس حٿَ٘ٻش ڃـڀْ اىحٍس، طټىڅ أٯڀزُش أ٠٫خثه ڃ  ٯَُ حٿڄٔخهڄُ  ٳُه وٻٌٿٺ كڄڀش ٙٗٔطنٚ حٿڄخىس / 

حٿىػخثٶ أو حٿڄظ٬خڃڀُ  ڃ٬هڂ أو حْٗوخٙ حٿڄَطز٤ش وح٣َْحٱ ًوٌ حٿ٬ٗٷش. وٖ َـىُ أڅ َٸپ ٫يى ح٠٫ْخء حٿڄٔظٸڀُ  

 ط٘ټُپ حٿڄـڀْ ٷزپ ٣َف وػخثٶ حٿٜنيوٵ ٿٗٻظظخد(.٫  حػنُ . وَڀِځ 

(ٕٙ٘ )
أڅ -ٔ)...... وَ٘ظ١َ ٳٍ ڃيََ حٖٓظؼڄخٍ ڃخ َؤطٍ:  99ٕٔٿٔنش  9٘/ ڃ  حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش ٿڀٸخنىڅ ٙٙٔطنٚ حٿڄخىس / 

 َټىڅ َٗٻش ڃٔخهڄش ڃََٜش ......(.
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ٔن ئپى  ذ حپطحپً ْقٰ چطظح ټ جپ٣ر٫ٍس جپٷحچقچٍس ڂح ذٍڅ  ٢ٍجٰ جپٛظى ٴ  چٳٓهځذ غځ ٪ٕٶطهځ ڂ٩ جپٛظى ٴذ  ٚق

 جپ٣ر٫ٍس جپٷحچقچٍس پٛظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ.

 أواًل: انعاللت انماوىوٍت ما بٍه انشركت انمؤسست وانمستثمرٌه

جپٛظى ٴذ قٍع ٫ٌطرٍ ٺٽ  جقىجن ڂظهځ ڂحپٻحن ٫ٌطرٍ ٺٽ ڂڅ جپٍٗٺس جپڃإْٓس  جپڃٓطػڃٌٍڅ ٍٖٺحء ٲً ٌ ِ ڂحټ 

پكٛس ڂ٫ٿقڂس ٲً ٌ ِ جپڃحټذ  ذحپطحپً فځ ٍٖٺحءذ  ڂكٽ ٍٖجٺطهځ فق ٚظى ٴ جْٔطػڃحٌ ْقجء ٺحڄ ٚظى ٴ 

جْٔطػڃحٌ ٍٖٺس ڂٓحفڃس    ڂٍٗ ٨ذ  ٍٖجٺطهځ فًه ٲً ڂٿٻٍس جپٛظى ٴ ضٓطظى ئپى قٵ جپڃٿٻٍسذ  فًه جپڃٿٻٍس فً 

حت٫س ٲٍڃح ذٍظهځ  ٲٵ جپٷحچقڄ جپڃىچًذ  پٻڅ جپڃ٨ٍٗ  ٩ٞ پهح چ٧حڂحن نحٚحن ٲً ٶحچقڄ ڂح  ٖرد ڂح ضٻقڄ ڂٿٻٍس ٖ

 .پٻٍٳٍس جپىنقټ ٲٍهح  جپطٍٰٛ ذهح  ئوجٌضهح 11ٕٔپٓظس  1ْ٘قٴ جپڃحټ ٌٶځ 

 ئيج ٺحڄ جپٛظى ٴ ٍٖٺس ڂٓحفڃس ٲاڄ ڂٓإ پٍس جپٍٗٺحء ڂكى وز ذڃح ٌڃٿٻد ٺٽ ٢ٍٰ ٲً ٚظى ٴ جْٔطػڃحٌذ 

ق ٍٖٺس ڂٓحفڃس  جپٍٗٺحء ٲٍد ڂٓثقپقڄ ذظٓرس ڂح ٌڃٿٻد ٺٽ  جقى ڂظهځ ذحپٍٗٺس ٲٷ١ذ  فًج ڂح ِڄ جپٛظى ٴ فظح ف

ٕن ٪څ  چد ٔ ڂؿحټ پٿكىٌع ٪څ ڂٓثقپٍطهځ  ڂحڀ جپٯٍٍ  ٌٓڃى ٶٍٛ قؿځ جپڃهح٢ٍ ٪ٿى چٓرس جپڃٓحفڃس ٲٷ١ذ ٲٟ

جپٯٍٍ  پٍّ جپڃٓحفڃٍڅ ِڄ ٚظى ٴ جْٔطػڃحٌ ٺٍٗٺس ڂٓحفڃس ٌطڃط٩ ذحپٗهٍٛس جٔ٪طرحٌٌس  فق جپڃٓثقټ  ڂحڀ 

 ٲٍدذ  ذحپطحپً ٲاڄ ٢ر٫ٍس جپ٫ٕٶس جپٷحچقچٍس فظح ذٍڅ جپٍٗٺس جپڃإْٓس  جپڃٓطػڃٌٍڅ فً ٪ٕٶس يجش ٢ر٫ٍس چ٧حڂٍس.

 ڂح ئيج ٺحڄ جپٛظى ٴ پٍّ ٍٖٺس ڂٓحفڃس ذٽ فق چٗح٠    ڂٍٗ ٨ ٔ ٌطڃط٩ ذحپٗهٍٛس جپڃ٫ظقٌسذ ٺٛظحوٌٵ 

ٍٖٺحش جپطأڂٍڅجْٔطػڃحٌ جپڃٳطققس جپطً ضظٗثهح جپرظقٸ  
 ٕٙٙ)

ذ ٲٕ ٖٹ  ڄ جپٍٗٺحء ٲً فًج جپڃٍٗ ٨ ٔ ضٻقڄ 

ڂٓثقپٍطهځ ڂٷطٍٛز ٪ٿى ڂح ٶىڂقه    ڂح ٌڃٿٻقه ڂڅ قٛٙ ٲً فًج جپڃٍٗ ٨ذ ذٽ فځ ڂٓثقپقڄ ٲً  ڂقجپهځ 

جپهحٚس  ٌٟحن  ٲٷحن پٿٷقج٪ى جپ٫حڂسذ  پٻڅ ٌؿقَ جٔضٳحٴ ڂح ذٍڅ جپٍٗٺحء ٪ٿى  ڄ ضٻقڄ ڂٓثقپٍس ذ٫ٟهځ ڂكىوز ذڃح 

ڂد ڂڅ ڂحټ ٲٷ١ٶى
 ٕٙ7)

ذ  پٻڅ فًج جٔضٳحٴ ٔ ٌٍٓي ٪ٿى جپٯٍٍذ ذٽ ٲٍڃح ذٍڅ جپٍٗٺحء ٲٷ١ذ ٲحپٍٗٺس جپڃإْٓس 

 جپڃٓطػڃٌٍڅ فځ ٍٖٺحء ٲً ڂٿٻٍس فًج جپٛظى ٴذ  ٌڃٻڅ  ٚٱ ٚقٌز ڂٿٻٍطهځ پد ذحپڃٿٻٍس جپٗحت٫سذ ذظٳّ جپقٶص 

ئوجٌز ڂٍٗ ٨ ٍٖجٺطهځ ٔ ٌظ٣رٵ ٪ٿى فځ ٍٖٺحء ضؿحٌٌٍڅ ٲً فًج جپٛظى ٴذ  پٻڅ ٺٍٳٍس ونقپهځ ٲً جپٍٗجٺس  

ٕن  ڂقٞق٪حنذ  ئڄ ٺحچص ٦حفٌٍحن ضٷطٍخ ڂڅ ٍٖٺس جپڃكحٚس  ڂٳهقڀ جپٍٗٺس ٲً جپٷحچقڄ جپطؿحٌي پٿٍٗٺحش ٖٻ

پ٫ىڀ ضڃط٩ جِنٍٍز ذحپٗهٍٛس جٔ٪طرحٌٌس ئٔ  چهح ڂقٞق٪حن ڂهطٿٳس  ٪حؾُز ٪څ ضقٍٚٱ ٪ٕٶس جپٍٗٺحء ذر٫ٟهځ. 

ٴ  جپڃٓطػڃٌٍڅ ٍٖٺحء ٪ٿى  ؾد جپطٟحڂڅ ٲٍڃح ذٍظهځذ ِڄ جپطٟحڂڅ ڂٳطٍٜ ڂڃح ضٷىڀ ٫ٌظً  ڄ ڂإّْ جپٛظى 

ٲً جپڃٓحتٽ جپطؿحٌٌس  ٪ٿى ڂڅ ٌى٪ً ٪ٻّ يپٹ ئغرحش يپٹ
 ٕٙ9)

ذ ِچهځ ٶحچقچحن فځ  ٚكحخ جپڃٍٗ ٨ ڂرحٍٖز 

  جِٖهح٘ جپٷحچقچٍس جپققٍىز جپڃحپٻس پهًج جپڃٍٗ ٨ذ قٍع ٔ ٌقؾى ٌوجء پٗهٍٛس ڂ٫ظقٌس پهًج جپٛظى ٴ ضكڃً

 جپٍٗٺحء ٲٍد ٲً ٶٍٛ قؿځ جپڃهح٢ٍز ٪ٿى ڂح ٌڃٿٻقه ٲً فًج جپٛظى ٴ.

ٲطٟحڂظهځ فق ضٟحڂڅ ْٿرً
 ٕٙ1)

ٲًڂځ جپٍٗٺحء جپڃحپٍس ضطٟحٲٍ ٲٍڃح ذٍظهح ٲً ٞڃحڄ جپقٲحء ذحپىٌڅ 
 ٕ7ٓ)

ذ  پٿڃىٌڅ 

جپكٵ ٲً ڂ٣حپرطهځ ؾڃ٫ٍحن    ڂ٣حپرس  قىفځ ذٻحڂٽ جپىٌڅ
 ٕ7ٔ)

س قٍع  ڄ  ٲحء  قى جپٍٗٺحء ذحپىٌڅ ڂرٍب پًڂ 

                                                      
(ٕٙٙ )

 .99ٕٔٿٔنش  9٘/ ڃ  حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش ٿڀٸخنىڅ ٍٷڂ 7ٍٖٔحؿ٪ حٿڄخىس / 
(ٕٙ7 )

اًح ٿڂ َزُ  ٫ٸي حٿَ٘ٻش نُٜذ ٻپ ڃ  حٿَ٘ٻخء ٳٍ حٍْرخف وحٿؤخثَ، ٻخڅ  -ٔ/ ڃينٍ ڃٌَٜ )ٗٔ٘طنٚ حٿڄخىس / 

 نُٜذ ٻپ ڃنهڂ ٳٍ ًٿٺ رنٔزش كٜظه ٳٍ ٍأّ حٿڄخٽ.

حٷظَٜ  ٳبًح حٷظَٜ حٿ٬ٸي ٫ڀً ط٬ُُ  نُٜذ حٿَ٘ٻخء ٳٍ حٿَرق، وؿذ ح٫ظزخٍ هٌح حٿنُٜذ ٳٍ حٿؤخٍس، وٻٌٿٺ حٿلخٽ اًح -ٕ

 حٿ٬ٸي ٫ڀً ط٬ُُ  حٿنُٜذ ٳٍ حٿؤخٍس.(

(ٕٙ8 )
وًٿٺ ٫ڀً ٫ټْ حٿظ٠خڃ  ٳٍ حٿٸخنىڅ حٿڄينٍ كُغ أنه ٖ َٴظَٝ، رپ ٖ ري ڃ  حطٴخٵ ٫ڀُه، أو نٚ حٿٸخنىڅ ٳٍ كخٽ  

 حٿظ٠خڃ  حٿٔڀزٍ.

(ٕٙ9 )
كٶ حٿيحث  أڅ ََؿ٪ ٫ڀً َٸٜي رخٿظ٠خڃ  حٿٔڀزٍ، كخٿش ڃخ اًح ط٬يى حٿ٤َٱ حٿڄيَ  رخٿَحر٤ش حٿٸخنىنُش رلُغ َټىڅ ڃ   

أٌ ڃ  حٿڄيَنُ  رخٿيَ  ٻڀه. ى. ڃلڄي ٗټٌَ َٓوٍ، ڃىؿِ حْكټخځ حٿ٬خڃش ٿٗٿظِحځ )ٳٍ حٿٸخنىڅ حٿڄينٍ حٿڄٌَٜ(، 

 .ٖٓٔحٿ٤ز٬ش حٿؼخنُش، ىحٍ حٿنه٠ش حٿ٬َرُش، حٿٸخهَس، ريوڅ طخٍَن نَ٘، ٙ
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جپرحٶٍڅ
 ٕ7ٕ)

ذ  ٌٍؾ٩ جپًي  ٲى جپىٌڅ ئپى ذٷٍس ٍٖٺحتد ٺٌٽ ذظٓرس قٛطد ذحپىٌڅ
 ٕ7ٖ)

.  ڂح جپطٟحڂڅ جٌٔؿحذً
 ٕ7ٗ)

 

ٲٕ ٌڃٻڅ ضٛقٌه فظح ٲً ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ ِڄ ٚظى ٴ جْٔطػڃحٌ ٌىٌٍه ڂىٌٍ جْٔطػڃحٌ جپًي ٪ٿٍد ضكٷٍٵ  ضظٳًٍ 

 قٷقٴ  جپطُجڂحش جپٛظى ٴ. 

/ ڂڅ جپٕتكس جپطظٳًٌٍس پٷحچقڄ ْقٴ جپڃحټ ٶٌٍش ذظٙ ٪حڀذ  ڄ قڃٿس جپقغحتٵ ٔ ٌٓأپقڄ ٪څ ٔ٘ٔ٪ٿڃحن  ڄ جپڃحوز / 

 وٌقڄ جپٛظى ٴ ئٔ ٲً قى و ڂح ٌڃطٿٻقچد ڂڅ قٛٙ ٲً جپٛظى ٴ.

ْقٴ  پٻڅ فٽ ٌٍٓي فًج جپظٙ ٲً ڂقجؾهس جپٯٍٍل  ڂح ڂى  ٶقضدذ نحٚسن   چد ؾحء ٲً جپٕتكس جپطظٳًٌٍس پٷحچقڄ 

 جپڃحټل

ٌٍ  جپرحقع  ڄ فًج جپظٙ ٌٍٓي ٲٷ١ ٲٍڃح ذٍڅ جپٍٗٺحءذ جپٍٗٺس جپڃإْٓس  جپڃٓطػڃٌٍڅ ٲٷ١ذ  ٔ ٌٍٓي ٲً 

ڂقجؾهس جپٯٍٍذ ذكحپس  ڄ جپٛظى ٴ ٔ ٌطڃط٩ ذحپٗهٍٛس جپڃ٫ظقٌسذ نحٚسن   ڄ فًج جپظٙ ٶى ؾحء ٲً جپٕتكس 

ظٛق٘ ٶحچقڄ.  ڂح ئيج ٺحڄ جپٛظى ٴ ٍٖٺس ڂٓحفڃس جپطظٳًٌٍس  جپطً پٍّ پهح  ڄ ضٍٟٱ  قٻحڀ ؾىٌىز    ڂهحپٳس پ

ٌطڃط٩ ذحپٗهٍٛس جٔ٪طرحٌٌس ٲاڄ ؾڃ٩ٍ جپٍٗٺحء ٲٍد ڂٓثقپقڄ ذٷىٌ ڂٓحفڃطهځ ٲٷ١ ٲٍد  ٲٷحن پٿٷقج٪ى جپ٫حڂس 

 پٿٍٗٺحش جپڃٓحفڃس.

ٲٍڃح  ذحپطحپً ئڄ قٷقٴ  جپطُجڂحش جپٍٗٺحء ٲً ٚظى ٴ جْٔطػڃحٌ  ٺٍٳٍس ئوجٌضهح ضؿ٫ٽ ٢ر٫ٍس جپ٫ٕٶس جپٷحچقچٍس

ذٍظهځ ضهطٿٱ قٓد ڂح ئيج ٺحڄ جپٍٗٺحء ٲً ٚظى ٴ جْطػڃحٌ ٍٖٺس ڂٓحفڃسذ ٲ٣ر٫ٍس ٪ٕٶطهځ جپٷحچقچٍس ٲٍڃح ذٍظهځ 

فً ٢ر٫ٍس چ٧حڂٍس  ٲٷحن پٷحچقڄ ٍٖٺحش جپڃٓحفڃسذ  ڂح ٢ر٫ٍس ٪ٕٶطهځ جپٷحچقچٍس ٲٍڃح ذٍظهځ ٲً ٚظى ٴ جْطػڃحٌ ٔ 

 ٶحچقچٍس نحٚس.ٌطڃط٩ ذحپٗهٍٛس جپڃ٫ظقٌسذ ٲهً ٪ٕٶس يجش ٢ر٫ٍس 

 ػخنًُخ: حٿ٬ٗٷش حٿٸخنىنُش ڃخ رُ  ٛنيوٵ حٖٓظؼڄخٍ وحٿَ٘ٻش حٿڄئٓٔش  وحٿڄٔظؼڄََ 

ئيج ٺحچص ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ ضطڃط٩ ذحپٗهٍٛس جٔ٪طرحٌٌسذ ٲاڄ جپٍٗٺس جپڃإْٓس  جپڃٓطػڃٍ ڄ فځ ڂٓحفڃقڄ ٲً  -

ڂكى وز ذظٓرس ڂٓحفڃطهځ ٲً ٚظى ٴ ٚظى ٴ جْٔطػڃحٌ جپًي ٌطهً ٖٻٽ ٍٖٺس جپڃٓحفڃسذ  ئڄ ڂٓثقپٍطهځ ضٻقڄ 

جْٔطػڃحٌذ ٺڃح  ڄ جپڃ٨ٍٗ جپڃٍٛي چٙ ٪ٿى ٪ىڀ جپؿقجَ پٿٛظى ٴ ذطڃٿٹ  ي  ٚٽ ٲً  ي ٺٍحڄ ٶحچقچً ضٻقڄ 

ٲٍهح ڂٓثقپٍس جپٍٗٺحء ٲٍد ٮٍٍ ڂكى وز
 ٕ7٘)

ٕن پهځ  ذكٻځ  ذ  جڄ فًج جپظٙ ضأٺٍى پكڃحٌس جپٍٗٺحء جپڃٷٌٍز  ٚ

 س( ٲً قحپس ضڃط٩ ٚظى ٴ جْٔطػڃحٌ ذحپٗهٍٛس جٔ٪طرحٌٌس.ٺقچهځ ٍٖٺحء ڂٓحفڃٍڅ ٲً ٍٖٺس ڂٓحفڃ

ٕن ٪څ  چهځ ٌه٫ٟقڄ پّقٻحڀ   ٲحِقٻحڀ جپ٫حڂس جپطً ضكٻځ فًه جپ٫ٕٶس فً چٛق٘ ٶحچقڄ ٍٖٺحش جپڃٓحفڃسذ ٲٟ

جپهحٚس ٲً ٶحچقڄ ْقٴ جپڃحټذ  ذحپطحپً ئڄ ٢ر٫ٍس جپ٫ٕٶس جپٷحچقچٍس فظح فً ٪ٕٶس چ٧حڂٍس ڂُو ؾس پهح  قٻحڂهح 

حڂس ٲً ٶحچقڄ جپٍٗٺحش  جپهحٚس ٲً ٶحچقڄ ْقٴ جپڃحټذ  ٔ ٖٹ ئڄ جِقٻحڀ جپهحٚس ضٷٍى جِقٻحڀ جپ٫حڂس  ٲٷحن جپ٫

 پڃرى  جپهح٘ ٌٷٍى جپ٫حڀ. 

 ڂح ئيج ٺحچص ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ ٔ ضطڃط٩ ذحپٗهٍٛس جٔ٪طرحٌٌسذ ٲاڄ ٺٽ جپٍٗٺحء فځ  ٚكحخ جپڃٍٗ ٨ ڂرحٍٖز  -

 ذٍڅ ٚظى ٴ جْٔطػڃحٌ پ٫ىڀ ضڃط٩ جِنٍٍ ذحپٗهٍٛس جٔ٪طرحٌٌسذ قٍع  ڄ قٍع ٔ ٌقؾى ٌوجء ٶحچقچً ذٍظهځ 

٪ٕٶطهځ ذحپڃٍٗ ٨ ٶحتځ ٪ٿى  ْحِ قٵ جپڃٿٻٍسذ  ئڄ ڂٓثقپٍطهځ ڂڅ فًج جپڃٍٗ ٨ فً ڂٓثقپٍس ٮٍٍ ڂكى وزذ  ئڄ 

ِڄ ٺحڄ فًج جپڃٍٗ ٨ ٌىجٌ ڂڅ ٶرٽ ٍٖٺس ڂطهٛٛسذ پٻڅ فًج جپڃٍٗ ٨ فق ضحذ٩ پٿٍٗٺحء جپڃطرق٪ٍڅ ڂرحٍٖزذ 

/ ڂڅ ٙ/ ٲٷٍز /1ٗٔجپڃٍٗ ٨ ٌڃػٽ ٪ٷٽ  ئٌجوز  پٓحڄ  ٚكحذدذ  ذحپطحپً ٔ ٌظ٣رٵ  جپكحټ فًج ڂ٩ چٙ جپڃحوز /

                                                                                                                                                
(ٕ7ٓ )

 .ٕٖٔى. ڃلڄي ٗټٌَ، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙ  
(ٕ7ٔ )

 ڃ  حٿٸخنىڅ حٿڄينٍ حٿڄٌَٜ./ ٔ/ ٳٸَس /8ٕ٘حٿڄخىس / 
(ٕ7ٕ )

 / ڃ  حٿٸخنىڅ حٿڄينٍ حٿڄٌَٜ.8ٕٗحٿڄخىس / 
(ٕ7ٖ )

 / ڃ  حٿٸخنىڅ حٿڄينٍ حٿڄٌَٜ.98ٕحٿڄخىس /  
(ٕ7ٗ )

َٸٜي رخٿظ٠خڃ  حَٖـخرٍ، كخٿش ڃخ اًح ط٬يى حٿ٤َٱ حٿيحث  ٳٍ حٿَحر٤ش حٿٸخنىنُش، رلُغ َټىڅ ڃ  كٶ أٌ ڃ  حٿيحثنُ   

رخٿنُخرش ٫  حٿزخٷُ ، ٿُټىڅ حٿىٳخء ره ٿه ڃزَثًخ ٿٌڃش حٿڄيَ  ٳٍ ڃىحؿهش هٌح حٿيحث   أڅ َٔظىٳٍ حٿيَ  ٻڀه ڃ  حٿڄيَ 

 .ٖٓ٘ورٸُش حٿيحثنُ . ى. ڃلڄي ٗټٌَ َٓوٍ، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙ

(ٕ7٘)
طنٚ )ٖ َـىُ ٿڀٜنيوٵ طڄڀٺ أٌ أٛپ ٳٍ  99ٕٔٿٔنش  9٘/ ڃ  حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش ٿڀٸخنىڅ ٙ/ حٿٴٸَس /9ٗٔحٿڄخىس / 

 ىڅ ڃٔئوٿُش حٿَ٘ٻخء ٳُهخ ٯَُ ڃليوىس(.أٌ ٻُخڅ ٷخنىنٍ طټ
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جپٕتكس جپطظٳًٌٍس پٷحچقڄ ْقٴ جپڃحټذ قٍع  ڄ فًه جپٳٷٍز ڂڅ ضٿٹ جپڃحوز ضٍٓي ٪ٿى جپٍٗٺحء ٲً جپٛظحوٌٵ 

ٍ جنطٛحڀ ٚظى ٴ جْٔطػڃحٌ فظح ِچد ٔ ٌطڃط٩ جپڃطڃط٫س ذحپٗهٍٛس جٔ٪طرحٌٌس ٲٷ١ذ  ذحپطحپً ٔ ٌٓط٩ٍ٣ جپٯٍ

ذحپٗهٍٛس جپڃ٫ظقٌسذ ذٽ ٌؿد ٪ٿٍد جنطٛحڀ جپڃٍٗ ٨ جپڃطڃػٽ ذأٚكحذد جپٍٗٺحء  پهًج جپٛظى ٴذ ٲحپٍٗٺحء فځ 

جِٖهح٘ جپٷحچقچٍس جپققٍىز جپطً ضڃٿٹ فًج جپڃٍٗ ٨  ٚظى ٴ جْٔطػڃحٌ(  جپًي ٔ ٌطڃط٩ فًج جِنٍٍ ذحپٗهٍٛس 

 جپڃ٫ظقٌس.

 ذحپطحپً ٲاڄ ٢ر٫ٍس جپ٫ٕٶس جپٷحچقچٍس جپطً ضكٻځ جپٍٗٺحء ٲً جپٛظى ٴ  جپٛظى ٴ فً ٪ٕٶس چ٧حڂٍس ٶحتڃس ٪ٿى 

 قٵ جپڃٿٻٍس جپطً ضه٩ٟ پّقٻحڀ جپ٫حڂس  جِقٻحڀ جپهحٚس ٲً ٶحچقڄ ْقٴ جپڃحټ.

ّٙ ٪ٿى ڂكى وٌس ڂٓثقپٍس قڃٿس جپقغحتٵ ٪څ وٌقڄ جپٛظى ٴ ذڃٷىجٌ قٛٛهځ ٲٍد  يپٹ ذظٙ جپڃحوز   جپٷحچقڄ چ

/ ڂڅ جپٕتكس جپطظٳًٌٍس پٷحچقڄ ْقٴ جپڃحټذ  جپًي ٌٍٓي ٲٷ١ ٲٍڃح ذٍڅ جپٍٗٺحءذ جپٍٗٺس جپڃإْٓس ٔ٘ٔ/

 جپڃٓطػڃٌٍڅ ٲٷ١ذ  ٔ ٌٍٓي ٲً ڂقجؾهس جپٯٍٍذ ذكحپس  ڄ جپٛظى ٴ ٔ ٌطڃط٩ ذحپٗهٍٛس جپڃ٫ظقٌسذ ٺڃح چٙ ٪ٿى 

 ڂرحٍٖضد پظٗح٢د.  ڄ جپٛظى ٴ چٳٓد ٔ ٌٓأټ ئٔ ٪څ جٔپطُجڂحش جپظحٖثس ٪څ

٪ٿڃحن ذأڄ ٚظى ٴ جْٔطػڃحٌ جپًي ٌطڃط٩ ذحپٗهٍٛس جٔ٪طرحٌٌس ٫ٌى ضحؾٍجن ِچد ٍٖٺس ڂٓحفڃس
 ٕ7ٙ)

.  جپٍٗٺس 

جپڃإْٓس پد ض٫ى  ٌٟحن ضحؾٍجن ِچهح ٍٖٺس ڂٓحفڃسذ  ڂح ذحٶً جپٍٗٺحء جپڃٓحفڃٍڅذ ٲهًج ٌطر٩ پ٣ر٫ٍس ٪ڃٿهځ جِٚٿًذ 

ٍٖجٺطهځ ٲً جپٛظى ٴذ  ئٔ ٲاڄ ڂٓحفڃطهځ ٲً ٍٖٺس ڂٓحفڃس   فً فظح  ٲاڄ ٺحچقج ضؿحٌجن َپِكٵ فًج جپقٚٱ ٪ٿى

ٕن ڂىچٍحن ذحپظٓرس پهځ جپٛظى ٴ( ض٫ى ٪ڃ
 ٕ77)

.  ڂح ئيج ٺحڄ ٚظى ٴ جْٔطػڃحٌ ٔ ٌطڃط٩ ذحپٗهٍٛس جٔ٪طرحٌٌسذ ٲاچد ٔ 

ٍٗٺس جپڃإْٓس پد ٫ٌى ضحؾٍجن پ٫ىڀ ضڃط٫د ذحپٗهٍٛس جٔ٪طرحٌٌسذ پٻڅ ڂٍٗ ٪د  چٗح٢د ڂڅ جِ٪ڃحټ جپطؿحٌٌسذ  جپ

ٕن  ٕن ضؿحٌٌحن  ئڄ ٺحڄ فظحٸ  ٺٍ فً ضحؾٍ ذكٻځ ٺقچهح ٍٖٺس ڂٓحفڃس  ذٷٍس جپٍٗٺحء  ٌٟحن ض٫ى ڂٗحٌٺطهځ فظح ٪ڃ

 ٪ظهځ ٌىٌٍ فًج جپ٫ڃٽ جپطؿحٌي  فق ڂىٌٍ جْٔطػڃحٌ.

ء ٺحڄ فًج  ؾىٌٍجن ذحپًٺٍ  ڄ جپٍٗٺس جپڃإْٓس  ٔ  ي ڂڅ جپڃٓطػڃٌٍڅ  ٌٟحن ٣ٌٍٍٓ ٪ٿى ٚظى ٴ جْٔطػڃحٌذ ْقج

جِنٍٍ ٍٖٺس ڂٓحفڃس    ڂٍٗ ٨ ٔ ٌطڃط٩ ذحپٗهٍٛس جپڃ٫ظقٌسذ ِڄ  ٮٿرٍس  ٪ٟحء ڂؿٿّ ئوجٌز جپٛظى ٴ ڂڅ 

ٮٍٍ جپڃٓحفڃٍڅ ٲٍد    جپڃط٫حڂٿٍڅ ڂ٫دذ    ڂڃڅ ضٍذ٣هځ ذد ٪ٕٶس    ڂٛٿكس
 ٕ79)

. 

 )٫ٸي حٔىحٍس(ػخٿؼًخ: حٿ٬ٗٷش حٿٸخنىنُش ڃخ رُ  ڃيََ حٖٓظؼڄخٍ وٛنيوٵ حٖٓظؼڄخٍ وحٿَ٘ٻخء ٳُه 

ئيج ٺحڄ ٚظى ٴ جْٔطػڃحٌ ٍٖٺس ڂٓحفڃس ٲاچد ٔ ضقؾى ٪ٕٶس ڂرحٍٖز ڂح ذٍڅ ڂىٌٍ جْٔطػڃحٌ  جپٍٗٺس جپڃإْٓس 

 جپڃٓطػڃٌٍڅذ ِڄ جپًي ٌرٍڀ ٪ٷى جْوجٌز ڂ٩ ڂىٌٍ جْٔطػڃحٌ فظح فق ٚظى ٴ جْٔطػڃحٌ ذقٚٳد ٍٖٺس ڂٓحفڃس 

 جپڃٓطػڃٍ ڄ فځ ڂٓحفڃقڄ ٲٷ١ ٲً ٚظى ٴ جْٔطػڃحٌ.ٌطڃط٩ ذحپٗهٍٛس جٔ٪طرحٌٌسذ  جپٍٗٺس جپڃإْٓس  

 ڂح ئيج ٺحڄ ٚظى ٴ جْٔطػڃحٌ ٔ ٌطڃط٩ ذحپٗهٍٛس جپڃ٫ظقٌسذ ٲاڄ جپًي ٌرٍڀ ٪ٷى جْوجٌز ڂ٩ ڂىٌٍ جْٔطػڃحٌذ فً 

 ئوجٌز جپڃٍٗ ٨ذ  ي ئوجٌز جپٛظى ٴ جپڃڃػٽ پٿٍٗٺحء ڂرحٍٖز.

څ ٶرٽ ؾهس ڂطهٛٛس يجش نرٍز ٲً ئوجٌز ٚظحوٌٵ   ؾد جپڃ٨ٍٗ جپڃٍٛي  ڄ ضٻقڄ ئوجٌز ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ ڂ

جْٔطػڃحٌ ضٓڃى فًه جپؿهس ڂىٌٍ جْٔطػڃحٌ
 ٕ71)

.  ٔ ٖٹ ذأڄ ٢ر٫ٍس جپ٫ٕٶس جپٷحچقچٍس ڂح ذٍڅ ڂىٌٍ جْٔطػڃحٌ 

                                                      
(ٕ7ٙ)

ٻپ ڃ  َِحوٽ ٫ڀً وؿه حٖكظَحٱ رخٓڄه وٿلٔخره -ٔ)َټىڅ طخؿًَح:  999ٔٿٔنش  7ٔ/ ڃ  حٿٸخنىڅ ٓٔطنٚ حٿڄخىس / 

ًٗ طـخًٍَخ.  ٻپ َٗٻش طظوٌ أكي حْٗټخٽ حٿڄنٜىٙ ٫ڀُهخ حٿٸىحنُ  حٿڄظ٬ڀٸش رخٿَ٘ٻخص أًَخ ٻخڅ حٿَٰٝ حٿٌٌ أن٘جض -٫ٕڄ

 ڃ  أؿڀه(.حٿَ٘ٻش 
(ٕ77)

اڅ ڃ٬ُخٍ حٿظٴَٷش رُ  حٿَ٘ٻش حٿظـخٍَش وحٿَ٘ٻش حٿڄينُش ٫نيڃخ َټىڅ ڃىٟى٫ًُخ، هى ًحص حٿڄ٬ُخٍ حٿٌٌ َٴَٵ رُ  حٿظخؿَ  

. ٿټ  حٿڄ٩َ٘ حٿڄٌَٜ حطوٌ حٿڄ٬ُخٍ حٿ٘ټڀٍ حٿزلض ٻڄخ ًٻَنخ 9وٯَُ حٿظخؿَ. ى. ٓڄُلش حٿٸڀُىرٍ، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙ

 .999ٔٿٔنش  7ٔ / ڃ  حٿٸخنىڅٓٔآنٴًخ ٳٍ حٿڄخىس /
(ٕ78)

طنٚ )وَـذ أڅ َظوٌ ٛنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍ ٗټپ َٗٻش ڃٔخهڄش  99ٕٔٿٔنش  9٘/ ڃ  حٿٸخنىڅ ٖ/ حٿٴٸَس /ٖ٘حٿڄخىس / 

رَأٓڄخٽ نٸيٌ، وأڅ طټىڅ أٯڀزُش أ٠٫خء ڃـڀْ اىحٍطه ڃ  ٯَُ حٿڄٔخهڄُ  ٳُه، أو ڃظ٬خڃڀُ  ڃ٬ه، أو ڃڄ  طَر٤هڂ ره 

 ٫ٗٷش أو ڃٜڀلش(.
(ٕ79)

حٿٴٸَس حْهَُس )و٫ڀً حٿٜنيوٵ أڅ ٬َهي ٳٍ اىحٍس ن٘خ٣ه اٿً اكيي حٿـهخص  99ٕٔٿٔنش  9٘حٿٸخنىڅ  / ڃ ٖ٘حٿڄخىس / 

ځ 99ٕٔٿٔنش  9٘/ ڃ  حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش ٿڀٸخنىڅ ٙٙٔحٿڄظوٜٜش وٳٸًخ ٿڄخ طليىل حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش(. وطنٚ حٿڄخىس /
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 جپٛظى ٴ  ْقجء ٺحڄ فًج جِنٍٍ ڂطڃط٫حن ذحپٗهٍٛس جپڃ٫ظقٌس  ڀ ٔ( فً ٢ر٫ٍس ٪ٷىٌسذ  ذحپطحپً ڂح فً جپ٣ر٫ٍس 

 ٫ٷى جْوجٌزلجپٷحچقچٍس پ

چٙ جپٷحچقڄ جپڃٍٛي
 ٕ9ٓ)

 ٌٿطُڀ ڂىٌٍ جْٔطػڃحٌ ذاذٍجڀ ٪ٷى ئوجٌز ڂ٩ ٍٖٺس جپٛظى ٴ  ٌطځ ئن٣حٌ جپهٍثس  

ذٛقٌز ڂڅ فًج جپ٫ٷى ٶرٽ ضظٳًٍه پٿطكٷٵ ڂڅ جضٳحٴ  قٻحڂد ڂ٩ جپٷحچقڄ  جپٷٍجٌجش جپٛحوٌز ضظٳًٍجن پد.  ٪ٿى جپهٍثس 

ٌطٟڃڅ ٪ٷى ئوجٌز ئذ٬ٕ جپٛظى ٴ ذٍ ٌهح ٲً جپ٫ٷى نٕټ نڃٓس ٪ٍٗ ٌقڂحن ڂڅ ضحٌٌم جْن٣حٌ.  ٌؿد  ڄ 

 جپٛظى ٴ ذٛٳس نحٚس جپرٍحچحش جپطحپٍس:

 قٷقٴ  جپطُجڂحش ٢ٍٲً جپ٫ٷى. - 

 ڂٷحذٽ جْوجٌز جپًي ٌطٷحٞحه ڂىٌٍ جْٔطػڃحٌ. -خ

 قحٔش  ئؾٍجءجش جْطٍوجو ٶٍڃس  غحتٵ جپٛظى ٴ ٢رٷحن ِقٻحڀ چٍٗز جٔٺططحخ. -ؾـ

/ ڂڅ فًه ٔ٘ٔجپٛظى ٴ ذڃح ٌطٳٵ   قٻحڀ جپڃحوز / قى و ْٿ٣س ڂىٌٍ جْٔطػڃحٌ ٲً جٔٶطٍجٜ ڂڅ جپٯٍٍ پكٓحخ -و

 جپٕتكس.

 جْؾٍجءجش جپقجؾد ئضرح٪هح ٲً قحپس ضٯٍٍٍ ڂىٌٍ جْٔطػڃحٌ. -فـ

 قحٔش ئچهحء  ٲٓم جپ٫ٷى(. - 

ئڄ فًه جپرٍحچحش فً ٪ٿى ْرٍٽ جپڃػحټ  پٍّ جپكٍٛذ  پٻڅ يفد جپر٫ٝ
 ٕ9ٔ)

ئپى  ڄ ئٮٳحټ  قى فًه جپرٍحچحش ٔ  

٫ٷى ذٽ ٌإوي ٲٷ١ ئپى ٪ىڀ ئٶٍجٌ جپهٍثس پٿ٫ٷى جپًي ٔ ٌطٟڃڅ جپرٍحچحش جپؿقفٌٍسذ ِڄ فًه ٌإوي ئپى ئذ٣حټ جپ

جپرٍحچحش فً ئٌٖحوٌس  ضظ٧ٍڃٍس پ٣ٍٲً جپ٫ٷىذ  پٻڅ يفد ٌ ي آنٍ
 ٕ9ٕ)

ئپى  ڄ ئٮٳحټ  قى فًه جپرٍحچحش جپؿقفٌٍس  

/ ڂڅ 1ٙٔجْوجٌزذ ٺڃح  ڄ جپڃحوز / ٌإوي ئپى  ڄ جپ٫ٷى فق ٪ٷى ذح٢ٽذ ِڄ فًه جپرٍحچحش ضظىڂؽ ٲً ٌٺڅ جپٗٻٽ پ٫ٷى

 جپٕتكس فً ٶح٪ىز آڂٍز.

ٕن پٓذ٣حټ ٲٷ١ذ  ذحپطحپً ئڂح  ڄ   ٌٍ  جپرحقع ئڄ ئٮٳحټ  قى ضٿٹ جپرٍحچحش ٲً ٪ٷى جْوجٌز ٌؿ٫ٽ ڂڅ فًج جپ٫ٷى ٶحذ

جپٛحوٌز  ُضؿٍُه جپهٍثس جپًي  ٪٣حفح جپڃ٨ٍٗ ْٿ٣س ٶٟحتٍس نحٚس پٿطكٷٵ ڂڅ جضٳحٴ  قٻحڂد ڂ٩ جپٷحچقڄ  جپٷٍجٌجش

ضظٳًٍجن پدذ ٲطٛر٭ ٪ٿٍد جپهٍثس  ٚٱ جپ٫ٷى جپٛكٍف  جپڃظطؽ ِغحٌهذ     ڄ ضٍٲٟد جپهٍثس پظٷٛحڄ  قى ضٿٹ جپرٍحچحش 

ٕن ذٍٲٟهح پدذ  ذحپطحپً ٪ٿى ڂىٌٍ جْٔطػڃحٌ ضٷىٌځ ٪ٷى ؾىٌى ٌٍُج٪ً ٲٍد ڂ٩ جپٛظى ٴ  ْرحخ  ٲٍظٷٿد فًج جپ٫ٷى ذح٢

جپڃ٫ٍ ٰ  ٲٵ ڂرحوب جپٷحچقڄ جپهح٘ ٲً جپ٫ٷقوذ ئڄ ضهٿٱ  قى  ٌٺحڄ جپ٫ٷى  ئذ٣حټ جپهٍثس پ٫ٷىفځ جپٷىٌځذ ِچد ڂڅ

ٕن پٓذ٣حټ.  ذحپطحپً ئيج ڂح  ٕن ذ٣ٕچحن ڂ٣ٿٷحنذ  ڂح ئيج ضهٿٱ  قى ٍٖ ٠ جپ٫ٷى ٲٍؿ٫ٽ فًج جپ٫ٷى ٶحذ ٌؿ٫ٽ ڂڅ جپ٫ٷى ذح٢

٪ٷىجن ٚكٍكحن پڃح پهح ڂڅ ْٿ٣س ذظٙ   ٶٍش جپهٍثس ٪ٷىجن چحٶٛحن ِقى ضٿٹ جپرٍحچحشذ ٲاچد ذاٶٍجٌفح پد ٌؿ٫ٽ فًج جپ٫ٷى

جپٷحچقڄذ  ٶٍجٌفح فظح فق ٶٍجٌ ُڂظٗةذ  فًج ڂح ٌكقټ  جپٷقټ ذأڄ ضٿٹ جپرٍحچحش فً ڂڅ  ٌٺحڄ جپ٫ٷىذ  ٔ ٖٹ ئيج ڂح 

 ٌٲٟطد ٲٍٻقڄ ٶٍجٌفح ٺحٖٳحن.

ڀ ٪ٷى ٖٻٿًل  پٻڅ فٽ ٺطحذس جپ٫ٷى فً پٓغرحش ٲٷ١  ڀ  چهح ٌٺڅ ڂڅ  ٌٺحڄ ٪ٷى جْوجٌزل  ي فٽ فق ٪ٷى ٌٞحتً  

ٶرٽ جْؾحذس ٪ٿى فًج جپطٓحؤټ ٔ ذى   ڄ چقٞف ذأڄ ٪ٷى جْوجٌز پٍّ ڂڅ جپ٫ٷقو جپڃٓڃحز
 ٕ9ٖ)

ذٽ فق ڂڅ جپ٫ٷقو  

ٮٍٍ جپڃٓڃحز
 ٕ9ٗ)

 ٔ ٖٹ ذأڄ ٪ٷى جْوجٌز فق ٪ٷى ٖٻٿً ِڄ جپڃ٨ٍٗ  پُڀ ڂىٌٍ جْٔطػڃحٌ ذأڄ ٌه٣ٍ جپهٍثس  

ذٛقٌز ٪څ فًج جپ٫ٷى
 ٕ9٘)

قذحنذ ٲهق ٪ٷى ٖٻٿًذ  ي ٌؿد  ڄ ٌٻقڄ جپ٫ٷى ڂٻط
 ٕ9ٙ)

ذ  ذحپطحپً ضهٿٱ ٌٺڅ جپٻطحذس ٲً 
                                                                                                                                                

حٍس ٛنخىَٶ حٖٓظؼڄخٍ و٤َڀٶ ٫ڀً هٌل حٿـهش )َـذ ٫ڀً حٿٜنيوٵ أڅ ٬َهي ربىحٍس ن٘خ٣ه اٿً ؿهش ًحص هزَس ٳٍ اى

 حٓڂ ڃيََ حٖٓظؼڄخٍ(.
(ٕ8ٓ )

 ځ.99ٕٔٿٔنش  9٘/ ڃ  حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش ٿڀٸخنىڅ 9ٙٔحٿڄخىس /
(ٕ8ٔ)

 .8ٕ. ى. ٫زي حٿَكڄ  حٿُٔي ٷَڃخڅ، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، 7ٕٙٔى. ٫ڀٍ ٫زي حهلل ٫زيل، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙ 
(ٕ8ٕ)

 وڃخ ر٬يهخ. ٖٕٔٙى. ٳخٍّ ڃلڄي أ٫ـُخڅ حٿ٬ـڄٍ، ڃَؿ٪ ٓخرٶ،   
(ٕ8ٖ)

حٿ٬ٸي حٿڄٔڄً: هى حٿ٬ٸي حٿٌٌ ن٨ڄه حٿڄ٩َ٘ وهُٜه رخٓڂ ڃ٬ُ  ٿُ٘ى٫ه رُ  حٿنخّ ٳٍ ط٬خڃڀهڂ. ى. ڃلڄىى ٫زي حٿَكڄ   

ڃلڄي، حٿن٨ََش حٿ٬خڃش ٿٗٿظِحڃخص، حٿـِء حْوٽ ڃٜخىٍ حٖٿظِحځ، ىحٍ حٿنه٠ش حٿ٬َرُش، حٿٸخهَس، ريوڅ طخٍَن نَ٘، 

ٕٙ8. 
(ٕ8ٗ)

: ٳهى حٿٌٌ ٿڂ َوٜه حٿڄ٩َ٘ رخٓڂ ڃ٬ُ  وٿڂ َظىٿً طن٨ُڄه، ْنه ٿڂ َزڀٮ ٳٍ أهڄُظه وطيحوٿه حٿيٍؿش حٿ٬ٸي حٿَُٰ ڃٔڄً 

 .8ٕحٿظٍ َٔظلٶ ڃ٬هخ ڃؼپ هٌح حٿظن٨ُڂ. ى. ڃلڄىى ٫زي حٿَكڄ  ڃلڄي، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙ
(ٕ8٘)

 ځ.99ٕٔٿٔنش  9٘/ ڃ  حٿٗثلش حٿظنٴٌَُش حٿٸخنىنُش ٍٷڂ 9ٙٔحٿڄخىس / 
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ٕن ذ٣ٕچحن ڂ٣ٿٷحن ٪ٷى جْوجٌز ٌؿ٫ٽ فًج جپ٫ٷى ذح٢
 ٕ97)

ذ فًج  پځ ٌٗط٠ٍ جپڃ٨ٍٗ  ڄ ضٻقڄ جپٻطحذس ٪ٿى  ٌٶس ٌْڃٍس 

    ٪ٍٲٍس.

 يفد ذ٫ٝ جپٳٷد
 ٕ99)

ئپى  ڄ ٢ر٫ٍس ٪ٷى جْوجٌز فق ٪ٷى  ٺحپس 
 ٕ91)

٨  يفد آنٍ ڄ ئپى  چد چق٨ ڂڅ  چقج 

جپقٺحپس جپطؿحٌٌس  فً جپقٺحپس ذحپ٫ڃقپس
 ٕ1ٓ)

 يفد ؾحچد آنٍ 
 ٕ1ٔ)

ئپى  ڄ ٢ر٫ٍس ٪ٷى جْوجٌز فق ٪ٷى  ٺحپس  ٪ٷى  

ڂٷح پس ذى ڄ ضىجنٽ ڂح ذٍڅ جپ٫ٷىٌڅذ  ج٪طرٍ ج  ڄ جپ٫ٷى فق ٪ٷى  ٺحپس ذحپظٓرس پٿطٍٛٲحش جپٷحچقچٍسذ   چد ٪ٷى ڂٷح پس 

ذحپظٓرس پٿطٍٛٲحش جپڃحوٌسذ ٺڃح ٌ   آنٍ ڄ
 ٕ1ٕ)

 ڄ ٪ٷى جْوجٌز ي  ڂٳهقڀ غظحتً ِچد ٌطٟڃڅ ٖٷٍڅذ جِ ټ  

ضظ٧ٍڃً ٲهً ٌه٩ٟ پٿٷقجچٍڅ جپٷحچقچٍس  جپٷٍجٌجش جپڃط٫ٿٷس ذٓقٴ جپڃحټذ  جپػحچً فق ٖٵ ض٫حٶىيذ  فق ٪ٷى  ٺحپس 

 ذحپ٫ڃقپس.

ى آنٍذ ئٔ  چد  ٲً جپكٷٍٷس  ئڄ ٺحڄ ٌڃٍٽ ٪ٷى جْوجٌز فظح ئپى ٪ٷى جپقٺحپس    جپقٺحپس ذحپ٫ڃقپس  ٺػٍ ڂڅ  ي ٪ٷ

  ٩ْ چ٣حٴ ڂڅ ٪ٷى جپقٺحپسذ ٺڃح  ڄ ڂٓثقپٍحش  جپطُجڂحش  قٷقٴ ڂىٌٍ جْٔطػڃحٌ ٔ ضظ٣رٵ ٲً ٺػٍٍ ڂڅ جِقٍحڄ 

ڂ٩ ٪ٷى جپقٺحپس    جپقٺحپس ذحپ٫ڃقپسذ  ذحپطحپً ٌٍ  جپرحقع  ڄ ٪ٷى جْوجٌز فق ٪ٷى يجش ٢ر٫ٍس ٶحچقچٍس نحٚسذ 

 قٺحپس ٲً قحټ ٪ىڀ جپط٫حٌٜ ڂ٩ ٢ر٫ٍطد جپهحٚس. پٻڅ ذظٳّ جپقٶص ٣ٌرٵ ٪ٿٍد  قٻحڀ ٪ٷى جپ

 وڃ  ڃـڄپ ڃخ طٸيځ َڄټ  حٿٸىٽ:

ٔ ٖٹ ئڄ ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ جپطً ضطهً ٖٻٽ ٍٖٺس ڂٓحفڃسذ فً ڂرىتٍحن يجش ٢ر٫ٍس چ٧حڂٍس  ٲٷحن پٷحچقڄ  

جپهحٚس جپٍٗٺحشذ  ئڄ ٺحڄ جپڃ٨ٍٗ ٲً ٶحچقڄ ْقٴ جپڃحټ  ٩ٞ ذ٫ٝ جپٷٍقو  جٔپطُجڂحش  جِقٻحڀ جپڃهطٿٳس  

ڂػٽ جْوجٌز جپڃطهٛٛس جپطً ضطقپى ئوجٌز فًه جپٍٗٺس ڂڅ ٶرٽ ٍٖٺس  نٍ ....جپمذ ٲاڄ ٶقج٪ى ٶحچقڄ ٍٖٺحش 

جپڃٓحفڃس فً جپٷقج٪ى جپ٫حڂس پٛظحوٌٵ جْٔطػڃحٌذ  ٶقج٪ى ٶحچقڄ ْقٴ جپڃحټ فً جپٷقج٪ى جپهحٚس پٛظحوٌٵ 

جپڃٓحفڃس ٪ظى ض٫حٌٞهح ڂ٩ ٶقج٪ى ٶحچقڄ ْقٴ  جْٔطػڃحٌذ  جپهح٘ ٌٷٍى جپ٫حڀذ  ي ٔ ض٣رٵ ٶقج٪ى ٶحچقڄ ٍٖٺحش

 جپڃحټذ  ذحپطحپً جپ٣ر٫ٍس پٿٷحچقچٍس پٛظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ يجش ٖٻٽ ٍٖٺس جپڃٓحفڃسذ فً ٢ر٫ٍس چ٧حڂٍس نحٚس.

 ڂح جپٛظحوٌٵ جپطً ٔ ضطڃط٩ ذحپٗهٍٛس جپڃ٫ظقٌسذ ذٽ ض٫طرٍ ڂٍٗ ٨    چٗح٠ پٿٍٗٺس جپڃإْٓس ڂ٩ جپڃٓطػڃٌٍڅذ 

٪ٕٶحش ٶحچقچٍس ضځ جپط٫ٍٜ ئپٍهح ؾڃ٫ٍهح آچٳحنذ قٍع  ڄ ٢ر٫ٍس جپ٫ٕٶس ذٍڅ جپٍٗٺس جپڃإْٓس  ٲاچهح ٶحتڃس ٪ٿى ٪ىز

 جپڃٓطػڃٌٍڅ فً ٪ٕٶس يجش ٢ر٫ٍس نحٚسذ ٺڃح  ڄ ٪ٕٶس جپٍٗٺحء  جپٍٗٺس جپڃإْٓس  جپڃٓطػڃٌٍڅ( ڂ٩ 

ذٍڅ ڂىٌٍ جْٔطػڃحٌ ڂٍٗ ٪هځ ٚظى ٴ جْٔطػڃحٌ فً ٪ٕٶس چ٧حڂٍس ٶحتڃس ٪ٿى قٵ جپڃٿٻٍسذ ٺڃح  ڄ جپ٫ٕٶس ڂح 

 ٚظى ٴ جْٔطػڃحٌ  جپٍٗٺحء ٲً جپٛظى ٴ  ٪ٷى جْوجٌز( فً ٪ٕٶس ٪ٷىٌس يجش ٢ر٫ٍس ٶحچقچٍس نحٚسذ  ذحپطحپً 

ٌڃٻڅ جپٷقټ ٪څ جپ٣ر٫ٍس جپٷحچقچٍس پٛظى ٴ جْطػڃحٌ ٔ ٌطڃط٩ ذحپٗهٍٛس جٔ٪طرحٌٌسذ ذأچد ڂٍٗ ٨ يجش ٢ر٫ٍس 

 ٶحچقچٍس نحٚس.

                                                                                                                                                
(ٕ8ٙ)

. ى. ٳخٍّ ڃلڄي ٫ـڄخڅ حٿ٬ـڄٍ، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٕٕى. ٫زي حٿَكڄ  ُٓي ٷَڃخڅ، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙوهٌح ڃخ ًهذ اٿُه  

ٖٙٔٔ. 
(ٕ87)

ًٗ ر٤ٗنًخ ڃ٤ڀٸًخ.   ْڅ طوڀٲ أكي أٍٻخڅ حٿ٬ٸي َـ٬پ حٿ٬ٸي رخ٣
(ٕ88 )

 . ٕٓى. ٫زي حٿَكڂ ُٓي ٷَڃخڅ، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙ
(ٕ89)

رڄٸظ٠خل َڀظِځ حٿىٻُپ رؤڅ َٸىځ ر٬ڄپ ٷخنىنٍ ٻلٔخد / ڃ  حٿٸخنىڅ حٿڄينٍ حٿڄٌَٜ )حٿىٻخٿش ٫ٸي 99ٙطنٚ حٿڄخىس / 

 حٿڄىٻپ(.
(ٕ9ٓ)

ځ، ٖٕٓٓى. نَٜ ٫ڀٍ ٣خكىڅ، َٗٻش اىحٍس ڃلخٳ٦ حْوٍحٵ حٿڄخٿُش ٳٍ ڃَٜ، ٍٓخٿش ىٻظىٍحل، ؿخڃ٬ش حٿٸخهَس،  

ٖٙ8ٔ . 

ڃىٻڀه، رُنڄخ حٿؼخنٍ َظ٬خٷي َـيٍ حٔٗخٍس أڅ حٿٴَٵ رُ  حٿىٻُپ حٿ٬خىٌ وحٿىٻُپ رخٿ٬ڄىٿش هى أڅ حْوٽ َظ٬خٷي رخٓڂ وٿلٔخد 

 رخٓڄه حٿ٘وٍٜ ٿلٔخد ڃىٻڀه.

(ٕ9ٔ)
ځ، ٕٓٓٓى. ڃلڄىى ڃ٤ٜٴً كٔ ، حٿن٨خځ حٿٸخنىنٍ ٿ٬ٸي اىحٍس حْوٍحٵ حٿڄخٿُش، ٍٓخٿش ىٻظىٍحل، ؿخڃ٬ش حٿٸخهَس،  

ٖٙ٘9. 

(ٕ9ٕ)
 .8ٖٓٳخٍّ ڃلڄي أ٫ـُخڅ حٿ٬ـڄٍ، ڃَؿ٪ ٓخرٶ، ٙ 
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 ٿوخطڄشح

جْٔطػڃحٌ  قى   ؾد جْٔطػڃحٌ جپؿڃح٪ً ٲً ْقٴ جِ ٌجٴ جپڃحپٍسذ  ٌڃٻڅ ض٫ٌٍٱ ٚظحوٌٵ ض٫ى ٚظحوٌٵ 

جْٔطػڃحٌ ذأچهح  ٪حء جْطػڃحٌي ضطؿڃ٩ ٲٍد جپڃىنٍجش پطٻقٌڅ ڂكٳ٧س   ٌجٴ ڂحپٍس     ٺػٍ ذٗٻٽ ٌطظحْد ڂ٩ 

ڃٓطػڃٌٍڅ ٲٍدذ جپهىٰ ڂڅ ئچٗحتدذ  ٌىجٌ قٍٛجن ڂڅ نٕټ ؾهس ڂطهٛٛس  ڂٓطٷٿس ٪څ جپؿهس جپڃإْٓس پد  جپ

  ٌٻقڄ چٗح٢د جْٔطػڃحٌي  ٲٷحن پڃرى  ضق٩ٌَ جپڃهح٢ٍ.

  ٢ٍجٰ جپٛظى ٴ فځ: ڂإّْ جپٛظى ٴ  ڂىٌٍ جْٔطػڃحٌ  ٍٖٺس جْوجٌز(  جپڃٓطػڃٌٍڅذ  ٔ ٫ٌى  ڂٍڅ جپكٳ٥  

  جپرظٹ جپقو٩ٌ(  قى  ٢ٍجٰ جپٛظى ٴ ٲً جپٷحچقڄ جپڃٍٛي.

ٔن: ٚظحوٌٵ  ضطظق٨ ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ  ٲٷحن پٿڃ٫ٍحٌ جپًي ٌ ظ٧ٍ ئپٍهح ذدذ  فًه جپڃ٫حٌٍٍ ٌڃٻڅ ئؾڃحپهح ذڃح ٌٿً:   

جْٔطػڃحٌ  ٲٷحن پڃ٫ٍحٌ ٌ ِ جپڃحټذ غحچٍحن: ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ  ٲٷحن ِفىجٲهحذ غحپػحن: ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ  ٲٷحن پ٫قجتىفحذ 

 حوٌٵ جْٔطػڃحٌ جْْٕڂٍس.نحڂٓحن: ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ  ٲٷحن پڃكٿهحذ ْحوْحن: ٚظٌجذ٫حن: جپٛظحوٌٵ جپڃطهٛٛسذ 

 ٶى جنطٿٱ جپٳٷد جپڃٍٛي ٲً ڂى  ضڃط٩ ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ ذحپٗهٍٛس جپڃ٫ظقٌسذ ئپى ٪ىڀ جٔ٪طٍجٰ ذحپٗهٍٛس 

/ ڂڅ جپٷحچقڄ جپڃىچً جپڃٍٛي قىوش ٪ٿى ٕ٘جٔ٪طرحٌٌس پٛظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ ڂٓطظىٌڅ ٲً ٌ ٌهځ ئپى  ڄ جپڃحوز /

ٔضهحذ  ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ پٍٓص ڂظهحذ  ٔ ضظ٣رٵ ٪ٿٍهح ئقى  جپكحٔش ْرٍٽ جپكٍٛ جپٗهٍٛحش جٔ٪طرحٌٌس  قح

/ذ ٕ٘جپطً قىوفح جپٷحچقڄذ  ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ پٍٓص ٍٖٺس ٲٕ ضظ٣رٵ ٪ٿٍهح جپٳٷٍز جپٍجذ٫س ڂڅ جپڃحوز / سجپٓط

ڀ   ٌؿد  ڄ ٌطهً ٚظى ٴ 11٘ٔپٓظس  1٘/ ڂڅ ٶحچقڄ ْقٴ جپڃحټ ٌٶځ ٖ٘قٍع  ڄ جپڃٷٛقو ٲً جپڃحوز /

 ْطػڃحٌ ٖٻٽ ٍٖٺس جپڃٓحفڃس( پٍّ ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ ذٽ جپٍٗٺس جپڃإْٓس پهًج جپٛظى ٴ.جٔ

 ڂح جپؿحچد جَنٍ ٲهق ٌُٳٍٴ ذٍڅ ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ جپطً ضإّْ ٲً ٖٻٽ ٍٖٺس ڂٓحفڃس  جپطً ضطڃط٩ ذحپٗهٍٛس 

ٍٺحش جپطأڂٍڅ  جپطً ٔ ضطڃط٩ جٔ٪طرحٌٌس جپڃٓطٷٿسذ  ذٍڅ ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ  جپڃٳطققس ٲٷ١( جپطً ضظٗثهح جپرظقٸ  ٖ

ذحپٗهٍٛس جٔ٪طرحٌٌسذ ِڄ جپڃ٨ٍٗ چٙ ٍٚجقسن ٪ٿى جضهحي جِ پى پٗٻٽ ٍٖٺس ڂٓحفڃسذ ذٍظڃح جٺطٳى ٲً جپػحچٍسذ 

 ٪ٿى يٺٍ  چهح چٗح٠ ڂڅ  ٣ٖس جپرظٹ    ٍٖٺس جپطأڂٍڅ.  فًج جپًي ٌإٌىه جپرحقع.

حټ جپٛظى ٴذ قٍع ٫ٌطرٍ ٺٽ  جقىجن ڂظهځ ڂحپٻحن  ٫ٌطرٍ ٺٽ ڂڅ جپٍٗٺس جپڃإْٓس  جپڃٓطػڃٌٍڅ ٍٖٺحء ٲً ٌ ِ ڂ

پكٛس ڂ٫ٿقڂس ٲً ٌ ِ جپڃحټذ  ذحپطحپً فځ ٍٖٺحءذ  ڂكٽ ٍٖجٺطهځ فق ٚظى ٴ جْٔطػڃحٌ ْقجء ٺحڄ ٚظى ٴ 

جْٔطػڃحٌ ٍٖٺس ڂٓحفڃس    ڂٍٗ ٨ذ  ٍٖجٺطهځ فًه ٲً ڂٿٻٍس جپٛظى ٴ ضٓطظى ئپى قٵ جپڃٿٻٍسذ فًج  ئڄ ٢ر٫ٍس 

ئيج ٺحڄ جپٍٗٺحء ٲً ٚظى ٴ جْطػڃحٌ ٍٖٺس ڂٓحفڃسذ فً  ٍڅ جپٍٗٺس جپڃإْٓس  جپڃٓطػڃٌٍڅذجپ٫ٕٶس جپٷحچقچٍس ڂح ذ

٢ر٫ٍس چ٧حڂٍس  ٲٷحن پٷحچقڄ ٍٖٺحش جپڃٓحفڃسذ  ئڄ ڂٓثقپٍطهځ ٪څ وٌقڄ جپٛظى ٴ ڂٷطٍٛز ٪ٿى چٓرس ڂٓحفڃطهځ 

 ٲٍد ٲٷ١   ٲٷحن پٿٷقج٪ى جپ٫حڂس پٿٍٗٺحش جپڃٓحفڃس.
ڃح ذٍظهځذ ٲً ٚظى ٴ جْطػڃحٌ ٔ ٌطڃط٩ ذحپٗهٍٛس جپڃ٫ظقٌسذ ٲهً ٪ٕٶس يجش ٢ر٫ٍس  ڂح ٢ر٫ٍس ٪ٕٶطهځ جپٷحچقچٍس ٲٍ 

/ ڂڅ جپٕتكس جپطظٳًٌٍس ٔ٘ٔٶحچقچٍس نحٚسذ  فځ ڂٓثقپقڄ ٪څ وٌقڄ ڂٍٗ ٪هځ  جپٛظى ٴ(ذ   ڄ چٙ جپڃحوز /

طٿٻقچد ڂڅ پٷحچقڄ ْقٴ جپڃحټ جپطً ٶٌٍش " ڄ قڃٿس جپقغحتٵ ٔ ٌٓأپقڄ ٪څ وٌقڄ جپٛظى ٴ ئٔ ٲً قى و ڂح ٌڃ

قٛٙ ٲً جپٛظى ٴ". ٌٍٓي ٲٷ١ ٲٍڃح ذٍڅ جپٍٗٺحءذ جپٍٗٺس جپڃإْٓس  جپڃٓطػڃٌٍڅ ٲٷ١ذ  ٔ ٌٍٓي ٲً 

ڂقجؾهس جپٯٍٍذ ذكحپس  ڄ جپٛظى ٴ ٔ ٌطڃط٩ ذحپٗهٍٛس جپڃ٫ظقٌسذ نحٚسن   ڄ فًج جپظٙ ٶى ؾحء ٲً جپٕتكس 

 چقڄ.جپطظٳًٌٍس  جپطً پٍّ پهح  ڄ ضٍٟٱ  قٻحڀ ؾىٌىز    ڂهحپٳس پظٛق٘ ٶح

 ڂح ٢ر٫ٍس جپ٫ٕٶس جپٷحچقچٍس ڂح ذٍڅ ٚظى ٴ جْٔطػڃحٌ  جپٍٗٺحء ٲٍدذ ٲايج ٺحڄ جپٛظى ٴ ٍٖٺس ٌطڃط٩ ذحپٗهٍٛس 

جٔ٪طرحٌٌس ٲهً ٪ٕٶس چ٧حڂٍس ڂُو ؾس پهح  قٻحڂهح جپ٫حڂس ٲً ٶحچقڄ جپٍٗٺحش  جپهحٚس ٲً ٶحچقڄ ْقٴ جپڃحټذ 

 پڃرى  جپهح٘ ٌٷٍى جپ٫حڀ.  ٔ ٖٹ ئڄ جِقٻحڀ جپهحٚس ضٷٍى جِقٻحڀ جپ٫حڂس  ٲٷحن

 ڂح ئيج ٺحچص ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ ٔ ضطڃط٩ ذحپٗهٍٛس جٔ٪طرحٌٌسذ ٲاڄ ٺٽ ڂڅ جپٍٗٺحء فځ  ٚكحخ جپڃٍٗ ٨ 

ڂرحٍٖز قٍع ٔ ٌقؾى ٌوجء ٶحچقچً ذٍظهځ  ذٍڅ ٚظى ٴ جْٔطػڃحٌ پ٫ىڀ ضڃط٩ جِنٍٍ ذحپٗهٍٛس جٔ٪طرحٌٌسذ قٍع 

جپڃٿٻٍسذ  ذحپطحپً ٲاڄ ٢ر٫ٍس جپ٫ٕٶس جپٷحچقچٍس جپطً ضكٻځ جپٍٗٺحء ٲً   ڄ ٪ٕٶطهځ ذحپڃٍٗ ٨ ٶحتځ ٪ٿى  ْحِ قٵ

جپٛظى ٴ  جپٛظى ٴ فً ٪ٕٶس چ٧حڂٍس ٶحتڃس ٪ٿى قٵ جپڃٿٻٍس جپطً ضه٩ٟ پّقٻحڀ جپ٫حڂس  جِقٻحڀ جپهحٚس ٲً 

 ٶحچقڄ ْقٴ جپڃحټ.
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  ؾد  ٲٍد  ٪ٷى جْوجٌز(. پٷى ڂح ٪څ جپ٫ٕٶس جپٷحچقچٍس ڂح ذٍڅ ڂىٌٍ جْٔطػڃحٌ  ٚظى ٴ جْٔطػڃحٌ  جپٍٗٺحء 

جپڃ٨ٍٗ جپڃٍٛي  ڄ ضٻقڄ ئوجٌز ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ ڂڅ ٶرٽ ؾهس ڂطهٛٛس يجش نرٍز ٲً ئوجٌز ٚظحوٌٵ 

جْٔطػڃحٌ ضٓڃى فًه جپؿهس ڂىٌٍ جْٔطػڃحٌذ  فًج ٌٻقڄ ٪څ ٢ٌٍٵ ٪ٷى ذٍڅ جپٛظى ٴ  ڂىٌٍ جْٔطػڃحٌذ ْقجء 

ذ  ذحپطحپً ٲاڄ جپ٣ر٫ٍس جپٷحچقچٍس پ٫ٷى جْوجٌز فظح  ئڄ ٺحڄ ٌڃٍٽ ٺحڄ جپٛظى ٴ ٌطڃط٩ ذحپٗهٍٛس جٔ٪طرحٌٌس    ٔ

ئپى ٪ٷى جپقٺحپس    جپقٺحپس ذحپ٫ڃقپس  ٺػٍ ڂڅ  ي ٪ٷى آنٍذ ئٔ  چد   ٩ْ چ٣حٴ ڂڅ ٪ٷى جپقٺحپسذ ٺڃح  ڄ جپطُجڂحش 

جپقٺحپس ذحپ٫ڃقپسذ   قٷقٴ ڂىٌٍ جْٔطػڃحٌ  ذحپطحپً ڂٓإ پٍحضدذج ٔ ضظ٣رٵ ٲً ٺػٍٍ ڂڅ جِقٍحڄ ڂ٩ ٪ٷى جپقٺحپس   

 ذحپطحپً ٌٍ  جپرحقع  ڄ ٪ٷى جْوجٌز فق ٪ٷى يجش ٢ر٫ٍس ٶحچقچٍس نحٚسذ  پٻڅ ذظٳّ جپقٶص ٣ٌرٵ ٪ٿٍد  قٻحڀ ٪ٷى 

 جپقٺحپس ٲً قحټ ٪ىڀ جپط٫حٌٜ ڂ٩ ٢ر٫ٍطد جپهحٚس.

ٍٖٺس ڂٓحفڃسذ  ذحپطحپً ڂڅ ڂؿڃٽ ڂح ضٷىڀ ڂڅ ٪ٕٶحشذ ٲاڄ جپ٣ر٫ٍس جپٷحچقچٍس پٛظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ جپطً ضطهً ٖٻٽ 

فً ڂرىتٍحن يجش ٢ر٫ٍس چ٧حڂٍس  ٲٷحن پٷحچقڄ جپٍٗٺحشذ  فً جپٷقج٪ى جپ٫حڂس پٛظحوٌٵ جْٔطػڃحٌذ  ذحْٞحٲس ئپى 

ٶقج٪ى ٶحچقڄ ْقٴ جپڃحټ جپهحٚس پٛظحوٌٵ جْٔطػڃحٌذ  جپهح٘ ٌٷٍى جپ٫حڀ.  ذحپطحپً جپ٣ر٫ٍس پٿٷحچقچٍس پٛظحوٌٵ 

 س چ٧حڂٍس نحٚس.جْٔطػڃحٌ يجش ٖٻٽ ٍٖٺس جپڃٓحفڃس فً ٢ر٫ٍ

 ڂح جپٛظحوٌٵ جپطً ٔ ضطڃط٩ ذحپٗهٍٛس جپڃ٫ظقٌسذ ٲاچهح ٶحتڃس ٪ٿى ٪ىز ٪ٕٶحش ٶحچقچٍس ضځ جپط٫ٍٜ ئپٍهح ؾڃ٫ٍهح 

آچٳحنذ  ذحپطحپً ٌڃٻڅ جپٷقټ ٪څ جپ٣ر٫ٍس جپٷحچقچٍس پٛظى ٴ جْطػڃحٌ ٔ ٌطڃط٩ ذحپٗهٍٛس جٔ٪طرحٌٌسذ ذأچد ڂٍٗ ٨ 

 يجش ٢ر٫ٍس ٶحچقچٍس نحٚس.

 

 

 حٿظىُٛخص

 ڄ ٫ٌٓى جپڃ٨ٍٗ جپٓقٌي ئپى ئٚىجٌ ٶحچقڄ ٖحڂٽ پٓقٴ جِ ٌجٴ جپڃحپٍس ڂكطقٌحن ٪ٿى ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌذ   ڄ 

ٕن ٪څ ذٍحڄ ٢ر٫ٍس جپ٫ٕٶحش  ٌٻقڄ  جٞكحن ٲً ئ٪٣حء جپٛظحوٌٵ جپٗهٍٛس جٔ٪طرحٌٌس ڂڅ ٪ىڂهحذ  فًج ٲٟ

ٲٍڃح ذٍظهځ  ذٍڅ جپٛظى ٴ   ڂحڀ جپٯٍٍ  ٌٟحن. جپٷحچقچٍس ٢ٍِجٰ جپٛظى ٴ ذڃح ٌٓح٪ى ٪ٿى ضكىٌى جپڃٓثقپٍحش 

 ڂٓطٳٍىٌڅ ڂڅ جپهرٍز جپڃٌٍٛس ٶحچقچحن  ٲٷهحن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٷخثڄش حٿڄَحؿ٪
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 حٿڄَحؿ٪ حٿ٬َرُش

ًٖ: حٿټظذ  أو

و.  قڃى ٲحٌ ٴ  ٖحقًذ جپطظ٧ٍځ جپٷحچقچً پٛظى ٴ جْٔطػڃحٌ جپ٫ٷحٌي  ٲٷحن ِقٻحڀ جپٷحچقڄ جپڃٍٛي  جپٷحچقڄ  -

 ڀ.7ٕٓٓجپظهٟس جپ٫ٍذٍسذ جپٷحفٍذ جپڃٷحٌڄذ وجٌ 

و.  قڃى ٕٚـ ٪٣ٍسذ ڂٗحٺٽ جپڃكحْرس  جْٲٛحـ ٲً ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌذ جپىجٌ جپؿحڂ٫ٍسذ جْْٻظىٌٌسذ  -

 ڀ.ٕ٘ٓٓ

و.  چ٣قجڄ جپظحٖٱ  نٿٍٽ فظىيذ جپ٫ڃٿٍحش جپڃٍٛٲٍس ٲً جپٓقٴ جپڃحپٍسذ جپؿُء جپػحچًذ جپڃٳهقڀ جپٷحچقچً پٿٓقٴ  -

 ڀ.٢ٍٕٓٓٓجذٿّذ ٢ر٫س  -ذحپظ٧حڀ جپڃٍٛٲًذ جپڃإْٓس جپكىٌػس پٿٻطحخذ پرظحڄ جپڃحپٍس  ڂى  ٪ٕٶطهح

 ڀ.ٕٕٔٓو. ذىٌ قحڂى ٌقْٱ جپڃٕذ جپظ٧حڀ جپٷحچقچً ِْقجٴ جپڃحټذ جپ٣ر٫س جپػحچٍسذ ذى ڄ وجٌ چٍٗذ  -

و. قٓظً جپڃٍٛيذ ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ جپڃٗطٍٸ ٲً جپٷحچقڄ جپٻقٌطً  جپٷحچقڄ جپڃٷحٌڄذ ڂ٣رق٪حش ؾحڂ٫س  -

 ڀ.11٘ٔجپٻقٌصذ 

 ڀ.19ٔٔو. قٓظً جپڃٍٛيذ ٍٖٺحش جْٔطػڃحٌذ وجٌ جپظهٟس جپ٫ٍذٍسذ جپٷحفٍزذ  -

 ڀ.ٕٔٔٓو. ْڃٍكس جپٷٿٍقذًذ جپٍٗٺحش جپطؿحٌٌسذ جپ٣ر٫س جپهحڂٓسذ وجٌ جپظهٟس جپ٫ٍذٍسذ جپٷحفٍزذ  -

جپظهٟس جپ٫ٍذٍسذ جپٷحفٍزذ  و. ْحڂً ٪رى جپرحٶً  ذق ٚحپفذ ج٢ْحٌ جپٷحچقچً پْٕطػڃحٌجش جِؾظرٍس ٲً ڂٍٛذ وجٌ -

 ڀ.ٖٕٓٓ

و. ٍْى ٢د ذى ي ڂكڃىذ ٪ڃٿٍحش ذقٌٚس جِ ٌجٴ جپڃحپٍس جپٳقٌٌس  جَؾٿس ڂڅ جپقؾهس جپٷحچقچٍسذ وجٌ جپظهٟس  -

 ڀ.ٕٔٓٓجپ٫ٍذٍسذ جپٷحفٍزذ 

و. ٚٳقش ٪رى جپٕٓڀ ٪قٜ جهللذ ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌذ وٌجْس  ضكٿٍٽ ڂڅ ڂظ٧قٌ جٔٶطٛحو جْْٕڂًذ وجٌ  -

 ڀ.ٕٟ٘ٓٓس جپ٫ٍذٍسذ جپظه

و. ٲحٌِ ڂكڃى  ٪ؿٍحڄ جپ٫ؿڃًذ ٌٶحذس ْقٴ جپڃحټ ٪ٿى ئوجٌز ڂكحٲ٥ جِ ٌجٴ جپڃحپٍس  ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌذ وجٌ  -

 ڀ.ٕٕٔٓجپظهٟس جپ٫ٍذٍسذ جپٷحفٍزذ 

 ذ جپڃٻطد جپ٫ٍذً جپكىٌعذ ذى ڄ ضحٌٌم چٍٗ.- ْهځ  ْظىجش  ٚظحوٌٵ جْطػڃحٌ-و.٪رى جپٯٳحٌ قظٳًذ جپرقٌٚحش  -

 ٪رى جپٳٍٟٽ ڂكڃى  قڃىذ ضق٦ٍٱ جِڂقجټذ ڂٻطرس جپؿٕء جپؿىٌىزذ جپڃظٛقٌزذ ذى ڄ ضحٌٌم چٍٗ.و.  -

و. ٪رى جپٍقڃڅ جپٍٓى ٶٍڂحڄذ جپڃٍٺُ جپٷحچقچً پڃىٌٍ جْٔطػڃحٌذ وجٌ جپظهٟس جپ٫ٍذٍسذ جپٷحفٍزذ ذى ڄ ضحٌٌم  -

 چٍٗ.

جپڃ٫حڂٿس جپٌٍٟرٍس(ذ وجٌ  -ٻٍٍٱ جپٍٗ٪ًجپط -و. ٪٣ٍس ٪رى جپكٿٍځ ٚٷٍذ ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ  ج٢ْحٌ جپٷحچقچً -

 ڀ.117ٔجپظهٟس جپ٫ٍذٍسذ جپٷحفٍزذ 

 و. ٪ٿً قٓڅ ٪رى جپٷحوٌذ ٲٷد جپڃٟحٌذسذ ڂ٣ر٫س جپقٲحءذ جپڃظٛقٌزذ ذى ڄ ضحٌٌم چٍٗ. -

 ڀ.ٕٔٔٓو . ٺڃحټ ٢ٿرس جپڃطقپى ْٕڂسذ ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ ٲً جپڃٍُجڄذ وجٌ جپظهٟس جپ٫ٍذٍسذ جپٷحفٍزذ  -
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 ڀ.ٕٓٔٓڃً ٪رى جپطقجخذ جپرقٌٚس جپڃٌٍٛس  جپرقٌٚحش جپ٫حپڃٍسذ وجٌ جپٻطد جپٷحچقچٍسذ جپٷحفٍزذ و. ڂكڃى قٿ -

و. ڂكڃى ٖٻٍي ٍْ ٌذ ڂقؾُ جِقٻحڀ جپ٫حڂس پٕپطُجڀ  ٲً جپٷحچقڄ جپڃىچً جپڃٍٛي(ذ جپ٣ر٫س جپػحچٍسذ وجٌ  -

 جپظهٟس جپ٫ٍذٍسذ جپٷحفٍزذ ذى ڄ ضحٌٌم چٍٗ.

جپٍذ١ ذٍڅ  -جپٍٶحذس ٪ٿٍهح -جپرقٌٚس جپڃٌٍٛس  جپرقٌٚحش جپ٫حپڃٍس  آپٍد ٪ڃٿهحو. ڂكڃى قٿڃً ٪رى جپطقجخذ  -

 ڀ.ٕٗٓٓجپرقٌٚحش(ذ ڂإْٓس جپ٣قذؿًذ جپٷحفٍزذ 

و. ڂكڃقو ٪رى جپٍقڃڅ ڂكڃىذ جپظ٧ٌٍس جپ٫حڂس پٕپطُجڂحشذ جپؿُء جِ ټ ڂٛحوٌ جٔپطُجڀذ وجٌ جپظهٟس جپ٫ٍذٍسذ  -

 جپٷحفٍزذ ذى ڄ ضحٌٌم چٍٗ.

 ڀ.11٘ٔذ ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ پٿرظقٸ  جپڃٓطػڃٌٍڅذ جپىجٌ جپڃٌٍٛس جپٿرظحچٍسذ جپ٣ر٫س جِ پىذ و. ڂظى ٶحْځ -

 ڀ.ٕٕٓٓو. ڂظٍٍ جذٍجفٍځ فظىيذ ئوجٌز جِْقجٴ  جپڃظٗلش جپڃحپٍسذ ڂظٗأز جپڃ٫حٌٰ ذحْٔٻظىٌٌسذ  -

حٌٰذ جْٔٻظىٌٌسذ و. ڂظٍٍ جذٍجفٍځ فظىيذ ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ ٲً نىڂس ٚٯحٌ  ٺرحٌ جپڃىنٌٍڅذ ڂظٗأز جپڃ٫ -

 ڀ.11ٗٔ

 ڀ.111ٔو. ڂظٍٍ جذٍجفٍځ فظىيذ  و جش جْٔطػڃحٌ ٲً  ْقجٴ ٌ ِ جپڃحټذ جپڃٻطد جپ٫ٍذً جپكىٌعذ جْْٻظىٌٌسذ  -

و. چٍٛ ٪ٿً ٢حققڄذ ٍٖٺس ئوجٌز ڂكحٲ٥ جِ ٌجٴ جپڃحپٍس ٲً ڂٍٛذ ٌْحپس وٺطقٌجهذ ؾحڂ٫س جپٷحفٍزذ  -

 ڀ.ٖٕٓٓ

ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ ذٍڅ جٔٶطٛحو جْْٕڂً  جٔٶطٛحو جپق٫ًٞذ وجٌ جپٳٻٍ  و. چٌُد ٪رى جپڃٷٛقو ڂكڃى ڂرٍ ٸذ -

 ڀ.ٕٙٓٓجپؿحڂ٫ًذ جْْٻظىٌٌسذ 

 ػخنًُخ: حٿڄـٗص

و. ٪ح٢ٱ قٓڅ جپظٷٿًذ ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ ٲً جپقجٶ٩  جپطؿٍذس جپڃٌٍٛسذ ڂؿٿس جپكٷقٴ پٿركقظ جپٷحچقچٍس  -

 و جِ ټ  جپػحچً. جٔٶطٛحوٌسذ ٺٿٍس جپكٷقٴذ ؾحڂ٫س جْْٻظىٌٌسذ جپ٫ى

 

 

 

 ػخٿؼًخ: حٿَٓخثپ حٿ٬ڀڄُش )ىٻظىٍحل، ڃخؿٔظَُ(

و.  قڃى ٪رى جپٛرقٌ ٪رى جپٻٌٍځ  قڃىذ  غٍ ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ ٲً ض٣قٌٍ ْقٴ جِ ٌجٴ جپڃحپٍسذ ٌْحپس  -

 ڀذ1ٕٓٓوٺطقٌجهذ ٺٿٍس جپكٷقٴذ ؾحڂ٫س  ٍْق٠ذ 

جپٷحذٟس  جپٍٗٺحش جپطحذ٫سذ ٌْحپس ڂحؾٓطٍٍذ ؾحڂ٫س  قڃى ٪رى جپڃؿٍى ٶظقشذ جپ٫ٕٶس جپٷحچقچٍس ڂح ذٍڅ جپٍٗٺس  -

 ڀ.ٕٕٔٓجپٷحفٍزذ ٺٿٍس جپكٷقٴذ 

و. ٪ٿً ٪رى جهلل ٪رىهذ ئوجٌز ٚظحوٌٵ جْٔطػڃحٌ ٲً جِ ٌجٴ جپڃحپٍس ڂڅ جپقؾهس جپٷحچقچٍسذ ٌْحپس وٺطقٌجهذ ٺٿٍس  -

 ڀٕٙٓٓجپكٷقٴذ ؾحڂ٫س جپٷحفٍزذ 
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 .ڀٕٓٓٓوجٌز جِ ٌجٴ جپڃحپٍسذ ٌْحپس وٺطقٌجهذ ؾحڂ٫س جپٷحفٍزذ و. ڂكڃقو ڂ٣ٛٳى قٓڅذ جپظ٧حڀ جپٷحچقچً پ٫ٷى ئ -

 ٍحر٬ًخ: حٿٸىحنُ 

 1992ٌَٕٓس  95جٌمحْٔٛ ٌلُ  -
 1999ٌَٕٓس  17جٌمحْٔٛ ٌلُ  -
 َ.1981ٌٕٓس  159جٌمحْٔٛ ٌلُ  -
 جٌمحْٔٛ جٌّىٟٔ جٌّظٍٞ. -

 حٿڄَحؿ٪ حْؿنزُش

- Fabozzi F-J , Inv estment management , ٕnd edition, prentice- Hall, new 
Jersey, ٔ111. 

- Fischer D-E and Jordan R-J, Security analysis and portfolio management 4e 
edition prentice – Hall, New Jersey, 1987. 
 
- Fredman A-J and Wiles R. How mutual funds work, 2nd edition, prentice- 
Hall, New Jersey. 
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 ڃٸيڃه

٫ٌى جپٷٟحء جْوجٌي ٶحًٞ جپٷحچقڄ جپ٫حڀ پٿڃظحَ٪حش جْوجٌٌس ٲً جپظ٧وحڀ جپٷوحچقچً  جپڃٛوٍي    
 ٕ1ٖ)

ذ  ٶحٞوً   

       ً ڂكىو جٔنطٛح٘ ٪ٿى ْرٍٽ جپكٍٛ پور٫ٝ جپڃظحَ٪وحش جْوجٌٌوس ٲوً جپظ٧وحڀ جپٷوحچقچً جپٿٍرو
 ٕ1ٗ)

 ٺظطٍؿوس  . 

ٲً فًج جپٛىو ذ  ٔ  فوق ڂطوى ض٫وى جپڃظحَ٪وس ڂظحَ٪وس ئوجٌٌوس ذ  ذحپطوحپً ضوىنٽ ٺأٚوٽ           پًپٹ ٦هٍ ضٓحؤټ فحڀ

پطٓوحؤټ ذأفڃٍوس ٺروٍ  ٲوً جپوى ټ      ٪حڀ ٞڃڅ چ٣حٴ جنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌي ل ذ  ضك٧ى جْؾحذس ٪ٿى فًج ج

جپطووً ضأنووً ذظ٧ووحڀ جپٷٟووحء جْوجٌي ئپووى ؾحچوود جپٷٟووحء جپ٫ووحوي ذ يپووٹ  ڄ ضقٌَوو٩ جٔنطٛووح٘ جپٷٟووحتً ذووٍڅ     

جپٷٟحء جْوجٌي  جپٷٟوحء جپ٫وحوي ذ ٌٻوقڄ ٪ٿوى  ْوحِ ٢ر٫ٍوس جپڃظحَ٪وس فوٽ فوً ڂظحَ٪وس ئوجٌٌوس  ڀ ڂظحَ٪وس             

ٿوى  ْحْوود جپ٣ر٫ٍوس جْوجٌٌووس پٿڃظحَ٪وس ذ جپطووً ضووىنٽ    ٪حوٌوس ذ  ذحپطووحپً ٔذوى ڂووڅ  ؾوقو ڂ٫ٍووحٌ  جٞوف ضطهووً ٪    

 ٺأٚٽ ٪حڀ ٞڃڅ چ٣حٴ جنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌي.

 ڂووڅ فظووح ٦هووٍش جپكحؾووس ئپووى جپركووع ٪ووڅ ڂ٫ٍووحٌ  جٞووف ضطكووىو ٪ٿووى  ْحْوود جپ٣ر٫ٍووس جْوجٌٌووس پٿڃظحَ٪ووس ذ    

 ٦هٍش جپڃ٫حٌٍٍ جپطً ٶحټ ذهح جپٳٷد  جپٷٟحء ٲً فًج جپٗأڄ ذ   فځ فًه جپڃ٫حٌٍٍ
 ٕ1٘)

ڂ٫ٍحٌ جپڃٍٲوٵ جپ٫وحڀ ذ    ذ 

 ڂ٫ٍحٌ جپٓٿ٣س جپ٫حڂس ذ  ڂ٫ٍوحٌ جپڃظٳ٫وس جپ٫حڂوس ذ  جپڃ٫وحٌٍٍ جپڃُو ؾوس ذ  ڂ٫ٍوحٌ جپٷوحچقڄ جپقجؾود جپط٣رٍوٵ ذ          

 ڂ٫ٍحٌ جْوجٌز جپ٫حڂس  جْوجٌز جپهحٚس .  ْقٰ چٷقڀ ٲً فًه جپىٌجْس ذحپقٶقٰ ٪ٿوى ضٳحٚوٍٽ ڂٟوڃقڄ ٺوٽ     

 ضٷىٌٍه ڂڅ قٍع ڂى  چٍٛرد ڂڅ جپٛكس ذ ٺأْحِ ضطكىو ٪ٿٍود   ڂ٫ٍحٌ ڂڅ فًه جپڃ٫حٌٍٍ ٺڃح ٶحټ ذد  چٛحٌه ذ

ٞوڃڅ چ٣وحٴ جنطٛوح٘ جپٷٟوحء جْوجٌي  چ٣وحٴ       –ٺأٚوٽ ٪وحڀ    –جپ٣ر٫ٍس جْوجٌٌوس پٿڃظحَ٪وس ذ جپطوً ضوىنٽ     

ض٣رٍٵ جپٷحچقڄ جْوجٌي ذ غځ چهططځ قىٌػظح ٲً فًج جپٗأڄ ذٍ ٌظح ٲً جپڃ٫ٍحٌ جپڃكىو پٿ٣ر٫ٍس جْوجٌٌس پٿڃظحَ٪وس ذ  

 ٍٓځ فًج جپركع ئپى ْر٫س ڂ٣حپد  ٲٷحن پٿه٣س جَضٍس: يپٹ ذطٷ

 حٿڄ٤ڀـذ حْوٽ : ڃ٬ُخٍ حٿڄَٳٶ حٿ٬خځ. 

                                                      
(

ٕ9ٖ
حن٨ةةَ ٳةةٍ ٗةةؤڅ ن٘ةةؤس حٿٸ٠ةةخء حٔىحٌٍ وط٤ةةىٍل كظةةً أٛةةزق ٷخٟةةٍ حٿٸةةخنىڅ حٿ٬ةةخځ ٿڀڄنخ٫ُةةخص ٔىحٍَةةش ٳةةٍ        (

،  ٕٓٔٓحٿن٨خڃُ  حٿٸخنىنُُ  حٿٴَنٍٔ وحٿڄٌَٜ . ى. ڃخؿي ٍحٯذ حٿلڀى ، حٿٸ٠خء حٔىحٌٍ ، ىحٍ حٿـخڃ٬ش حٿـيَيس ، 

حٔىحٌٍ ، ىحٍ حٿـخڃ٬ةةةش حٿـيَةةةيس ، وڃةةةخ ر٬ةةةيهخ . وحن٨ةةةَ ٻةةةٌٿٺ ى. ڃلڄةةةي ٍٳ٬ةةةض ٫زةةةي حٿىهةةةخد ، حٿٸ٠ةةةخء  ٕٔٔٙ 

وڃخ ر٬يهخ. 8ٓٔ، ٙ  7ٕٓٓحٔٓټنيٍَش ، 

(
ٕ9ٗ
حن٨َ ٳٍ ٗؤڅ حهظٜخٙ حٿٸ٠خء حٔىحٌٍ حٿڀُزٍ ، ى. ڃلڄي ٫زي حهلل حٿلَحٌٍ ، حٿَٷخرش حٿٸ٠ةخثُش ٫ڀةً أ٫ڄةخٽ     (

 7٘ٔ، ٙ  ٕٓٔٓخ ، حٔىحٍس ٳٍ حٿٸخنىڅ حٿڀُزٍ ، حٿ٤ز٬ش حٿوخڃٔةش ، ڃن٘ةىٍحص حٿڄټظزةش حٿـخڃ٬ُةش ، حٿِحوَةش ، ٿُزُة      

وڃخ ر٬يهخ.

(
ٕ9٘
ڃ  حٿڄ٬خََُ حٿٸيَڄش حٿظٍ ٷزةپ رهةخ ٳةٍ هةٌح حٿ٘ةؤڅ ، حٿڄ٬ُةخٍ حٿ٠٬ةىٌ وحٿةٌٌ َ٘ةظ١َ ٳةٍ حٿڄنخ٫ُةش ٿټةٍ ط٬ةي               (

ڃنخ٫ُش اىحٍَش أڅ َټةىڅ أكةي أ٣َحٳهةخ ٗةوٚ اىحٌٍ ٫ةخځ . حن٨ةَ ى. ٳةئحى حٿ٤٬ةخٍ ، حٿٸ٠ةخء حٔىحٌٍ ، ىحٍ حٿنه٠ةش           

، ٙ  9ٙ8ٔ، ى. ػَوص ريوٌ ، ڃزخىة حٿٸخنىڅ حٔىحٌٍ ، ىحٍ حٿنه٠ةش حٿ٬َرُةش،   . وحن٨َ ٻٌٿٺ  87ٔحٿ٬َرُش ، ٙ 

 وڃخ ر٬يهخ. ٕٙٔ

وٻٌٿٺ ڃ٬ُخٍ حٿيوٿش حٿڄيَ  وحٿٌٌ َ٘ظ١َ ٳٍ حٿڄنخ٫ُش ٿټٍ ط٬ي ڃنخ٫ُش اىحٍَةش ، أڅ َظَطةذ ٫ڀةً حٿلټةڂ ٳُهةخ اٿةِحځ       

ء حٔىحٌٍ ، ڃټظزش حٿنٜةَ رخٿِٷةخَُٶ ، ٙ   ؿهش حٔىحٍس ريٳ٪ ڃزخٿٮ ڃخٿُش . حن٨َ ى. ڃلڄي حٿ٘خٳ٬ٍ أرى ٍحّ ، حٿٸ٠خ

، ٙ  99ٗٔ. وحن٨َ ٻةٌٿٺ ى. ٍأٳةض ٳةىىس ، ىٍوّ ٳةٍ ٷ٠ةخء حٿڄٔةجىٿُش حٔىحٍَةش ، ىحٍ حٿنه٠ةش حٿ٬َرُةش ،           ٕ٘ٔ

ٔ87.        = 

وٻٌٿٺ ڃ٬ُخٍ أ٫ڄخٽ حٿٔڀ٤ش وأ٫ڄخٽ حٔىحٍس وحٿٌٌ َ٘ظ١َ ٳةٍ حٿڄنخ٫ُةش ٿټةٍ ط٬ةي ڃنخ٫ُةش اىحٍَةش أڅ طټةىڅ ڃظ٬ڀٸةش         

ىٍ ٫  حٔىحٍس رىٛٴهخ ٓڀ٤ش ٫خڃش ڃٔجىٿش ٫  طن٨ُڂ َُٓ حٿڄَحٳٶ حٿ٬خڃش رخنظ٨خځ وا٣َحى وٻٴخٿش حكظَحځ ر٬ڄپ ٛخ

حٿن٨خځ حٿ٬خځ ، وٿُْ رىٛٴهخ ٓڀ٤ش اىحٍَش ٫خىَش طٸىځ رؤ٫ڄخٽ ڃ٘خرهش طڄخڃًخ ٫ْڄخٽ حْٳَحى حٿظةٍ َٸىڃةىڅ رهةخ ٳةٍ     

حٿڄٌَٜ وحٿڄٸخٍڅ ، حٿـِء حْوٽ ، حٿٔڀ٤ش حٔىحٍَةش ،  طَُُٔ ٗئونهڂ . حن٨َ ى. ڃلڄي ٳئحى ڃهنخ ، حٿٸخنىڅ حٔىحٌٍ 

. وحن٨ةةَ ٻةةٌٿٺ ى. ڃلڄةةي رةةخهٍ أرةةى َةةىنْ ، أكټةةخځ حٿٸةةخنىڅ حٔىحٌٍ ، ىحٍ     79، ٙ  9٘8ٔڃ٤ز٬ةةش نٜةةَ ، ڃٜةةَ  

وڃخ ر٬يهخ ، وحن٨َ ٻٌٿٺ ى. ڃلڄةي ٻخڃةپ ٿُڀةه ، ڃزةخىة حٿٸةخنىڅ       ٕٕٔ، ٙ  99ٕٔحٿـخڃ٬ش حٿـيَيس ، حٔٓټنيٍَش ، 

 وڃخ ر٬يهخ. ٕ٘، ٙ  9ٙ8ٔټظخد حْوٽ ، ىحٍ حٿنه٠ش حٿ٬َرُش ، حٿ٤ز٬ش حْوٿً ، حٔىحٌٍ ، حٿ
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 حٿڄ٤ڀذ حٿؼخنـٍ: ڃ٬ُخٍ حٿڄنٴ٬ش حٿ٬خڃش. 

 حٿڄ٤ڀذ حٿؼخٿـغ: ڃ٬ُخٍ حٿٔڀ٤ش حٿ٬خڃش . 

 حٿڄ٤ڀذ حٿَحرـ٪: حٿڄ٬ُخٍ حٿڄِىوؽ )حٿڄنٴ٬ش حٿ٬خڃش وحٿٔڀ٤ش حٿ٬خڃش(. 

 حٔىحٍس حٿ٬خڃش وحٔىحٍس حٿوخٛش.حٿڄ٤ڀذ حٿوخڃْ: ڃ٬ُخٍ  

 حٿڄ٤ڀذ حٿٔخىّ: ڃ٬ُخٍ حٿٸخنىڅ حٿىحؿذ حٿظ٤زُٶ. 

 حٿڄ٤ڀذ حٿٔخر٪ : ٍأَنخ ٳٍ حٿڄ٬ُخٍ حٿڄليى ٿڀ٤ز٬ُش حٔىحٍَش ٿڀڄنخ٫ُش. 
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 حٿڄ٤ڀذ حْوٽ

le éritère du service public

ڄ جپطحْو٩ ٪ٍٗو ٚوق          وجٌٌوس پٿڃظحَ٪ووس       جضؿود جپٳٷود  جپٷٟوحء ٲًو ڂظطٛوٱ جپٷوٍو خ ڂ٫ٍوحٌ ؾىٌوى ضكووىو  ٲٷوحن پود جپ٣ر٫ٍوس ْج

ٌڅ ڂوڅ      ٔن  ضأٌٍوىجن ٺرٍٍو وجٌي  فق ڂ٫ٍحٌ جپڃٍٲٵ جپ٫حڀذ  پٷى قحَ فًج جپڃ٫ٍحٌ ٶروق  ذحپطحپً ڂؿحٔش جنطٛح٘ جپٷٟحء ْج

٫ٍوحٌ ڂكوىو   جپٳٷد  جپٷٟحء پٳطٍز ٢قٌٿس ڂڅ جپُڂڅ. ٲڃوح جپڃٷٛوقو ذوحپڃٍٲٵ جپ٫وحڀل  ڂوح ڂٟوڃقڄ ڂ٫ٍوحٌ جپڃٍٲوٵ جپ٫وحڀ ٺڃ         

ځ               ؾحذوس ٪ظود ٲًو جپطٷٓوٍو ج ڂوح ْووقٰ چكوح ټ ْج رد ڂووڅ جپٛوكس  جپطه٣ثوسل فًو وجٌٌسپٿڃظحَ٪وسل  ڂوح ڂٷوىجٌ چٍٛو پٿ٣ر٫ٍوس ْج

 جپطحپً:

 حٿٴ٩َ حْوٽ

 حٿڄٸٜىى رخٿڄَٳٶ حٿ٬خځ

و         وجٌي ڂ٫حچً جپڃٍٲٵ جپ٫حڀذ  ٌطٳح ش ڂٳهقڂود ضٳح ضوحن ٺوحڄ ڂٍؾ٫ود جپُج ٌوس جپطًو ٌظ٧ٍو ئٍپ د ڂوڅ  ض٫ىوش ٲً ٲٷد جپٷحچقڄ ْج

ود ڂوڅ       س ٪ٿى چكق ٌهطٿٱ ضڃحڂحن ٪څ ض٫ٌٍٳود ئيج ڂوح چ٧ٍو ئٍپ د ڂڅ جپظحقٍس جپ٫ٟقٌس    جپٗٻٍٿ نٕپهحذ ٲهق ٫ٌٍٰ ذحپظ٧ٍ ئٍپ

د ڂڅ جپظحقٍطٍڅ جپ٫ٟقٌس  جپڃقٞق٪ٍس ڂ٫حن جپظحقٍس جپڃقٞق٪ٍس    جپڃحوٌس ٺڃح  ڄ پد ڂٳهقڂحن ڂٯحٌٍجن ئيج ڂح چ٧ٍ ئٍپ
 ٕ1ٙ)

. 

ًٖ  حٿ٬خځ:حٿڄ٬نً حٿ٠٬ىٌ ٿڀڄَٳٶ  -أو

ٌٷٛووى ذووحپڃٍٲٵ جپ٫ووحڀ  ٲٷووحن پٿڃ٫ظووى جپ٫ٟووقي جپڃظ٧ڃووس    جپهٍثووس    جپڃٗووٍ ٨   ي ڂؿڃق٪ووس ڂووڅ جِٖووهح٘     

 جِڂووقجټ  جپقْووحتٽ  جْؾووٍجءجش جپٷحچقچٍووس( جپووًي ضطووقپى جْوجٌز ئچٗووحءه    جپهحٞوو٩ پهووح پطكٷووٵ ذوود نىڂووس         

٪حڂس
 ٕ17)

. 

جپؿهس جپطً ض٫ڃٽ    ضطٍٰٛ ٔ ٪ٿوى جپ٫ڃوٽ   ٲأچٛحٌ جپط٫ٌٍٱ جپ٫ٟقي پٿڃٍٲٵ جپ٫حڀ ٌٍٺُ ڄ ٪ٿى جپهٍثس    

   جپطٍٰٛ يجضد. ٲهق ٫ٌظوً پوىٌهځ ؾهوس    فٍثوس ٪حڂوسذ    ٺڃوح ٌٷوقټ جپور٫ٝ ٺوٽ فٍثوس ضطرو٩  قوى جِٖوهح٘              

 جپ٫حڂس.

 ڂٳهقڀ جپڃٍٲٵ جپ٫حڀ ذهًج جپڃ٫ظى فق جپًي ٺحڄ ْحتىجن ٲً جپٳٷد  جپٷٟحء جپٳٍچٓوً ْٔوٍڃح نوٕټ جپٷوٍڄ جپطحْو٩      

قٻوځ ذٕچٻوق جپوًي ٫ٌوى قؿوُ جپُج ٌوس ٲٍرظوحء چ٧ٌٍوس جپڃٍٲوٵ جپ٫وحڀ ٲوً ٲٍچٓوح ٺوحڄ ٶوى               ٪ٍٗذ  ْقٰ چٍ   ڄ 

ج٪طڃى ٲً ٌؤٌطد پٿڃٍٲٵ جپ٫حڀ ٪ٿى فًج جپڃٳهقڀ جپ٫ٟقي. ٲٷى  ٞٳص ڂكٻڃوس جپطظوح٨َ ٲوً فوًج جپكٻوځ  ٚوٱ       

جپڃٍٲٵ جپ٫حڀ ٪ٿى ڂٛظ٩ جپىنحڄ ٪ٿى ج٪طرحٌ  چد ٺحڄ ضحذ٩ ِٺرٍ  ٖهح٘ جپٷحچقڄ جپ٫حڀ.  فق جپى پس
 ٕ19)

. 

 حٿڄ٬نً حٿڄىٟى٫ٍ أو حٿڄخىٌ ٿڀڄَٳٶ حٿ٬خځ: -ػخنًُخ

ٌٷٛووى ذووحپڃٍٲٵ جپ٫ووحڀ  ٲٷووحن پٿڃ٫ظووى جپڃقٞووق٪ً    جپڃووحوي جپظٗووح٠ جپووًي ٌٓووطهىٰ ضكٷٍووٵ جپظٳوو٩ جپ٫ووحڀ  ْووى        

جپكحؾحش جپ٫حڂوس پّٲوٍجو. ٲأچٛوحٌ جپڃ٫ظوى جپڃقٞوق٪ً پٿڃٍٲوٵ جپ٫وحڀ ٌٍٺوُ ڄ ٪ٿوى ٢ر٫ٍوس جپظٗوح٠ جپڃٍٲٷوً             

څ جپؿهس جپطً ضڃحٌِ فًج جپظٗح٠.  فىجٲد ذٯٝ جپظ٧ٍ ٪
 ٕ11)

 

                                                      
(

ٕ9ٙ
 .ٕ٘ٗحن٨َ ى. ڃلڄي رخهٍ أرى َىنْ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 

(
ٕ97

ى. ٛزُق ر٘ةَُ ڃٔةټىنٍ، ڃزةخىة حٿٸةخنىڅ حٔىحٌٍ حٿڀُزةٍ، ىٍحٓةش ڃٸخٍنةش، حٿ٘ةَٻش حٿ٬خڃةش ٿڀن٘ةَ وحٿظىَُة٪            ( 

 .8ٕٗٙ ، 978ٔوح٫ٔٗڅ، حٿ٤ز٬ش حٿؼخٿؼش، 

(
ٕ98

 .ٕٙٗى. ڃلڄي رخهٍ أرى َىنْ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 

(
ٕ99

 .9ٔٔ، 99ٖٙٔحن٨َ ى. ٓخڃٍ ؿڄخٽ حٿيَ ، أٛىٽ حٿٸخنىڅ حٔىحٌٍ، َٗٻش ڃ٤خر٪ حٿ٤ىرـٍ حٿظـخٍَش، ( 
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 پ٫ووٽ ڂووڅ  ذووٍَ جِقٻووحڀ جپٷٟووحتٍس جپطووً  نووًش ذهووًج جپڃ٫ظووى جپڃقٞووق٪ً پٿڃٍٲووٵ جپ٫ووحڀ قٻووځ ڂؿٿووّ جپى پووس    

قٍوع  ٺوى جپڃؿٿوّ جنطٛحٚود ذظ٧وٍ جپڃظحَ٪وس ٪ٿوى ج٪طروحٌ  چهوح ضط٫ٿوٵ            tierrierجپٳٍچًٓ ٲً ٶٍٟس جپٓوٍى  

ذڃٍٲٵ ٪حڀ ٌطڃػٽ ٲً چٗح٠ ٪حڀ ٪ٿى  وجء نىڂس ٪حڂس فق ٶطٽ جِٲح٪ً جپًي ضٷطٍٟد جپڃٛٿكس جپ٫حڂس
 ٖٓٓ)

. 

 حٿڄ٬نً حٿڄِىوؽ ٿڀڄَٳٶ حٿ٬خځ: -ػخٿؼًخ

٪حڂوسذ  ڂقٞوق٪ٍحن ٫ٌوى چٗوح٢حن ٌهوىٰ ئپوى       ئيج ٺحڄ جپڃٍٲٷحپ٫حڀ ٪ٿى جپظكق جپٓحذٵ ٪ٟقٌحن ذڃػحذس فٍثس    ؾهس 

ضكٷٍٵ جپظٳ٩ جپ٫حڀذ ٲاچد ڂڅ جپظوحقٍطٍڅ جپڃقٞوق٪ٍس  جپ٫ٟوقٌس ٫ٌظوً چٗوح٢حن ضڃحٌْود فٍثوس ٪حڂوس ذٷٛوى ئٖورح٨           

قحؾس ٪حڂس
 ٖٓٔ)

. 

ٲأچٛحٌ فًج جپڃ٫ظى  فځ ٮحپرٍس جپٳٷد ٌٍٺُ ڄ ٪ٿى جپؿڃ٩ ذٍڅ جپڃوىپقپٍڅ جپ٫ٟوقي  جپڃقٞوق٪ً ڂ٫وحن پطكىٌوى      

ى  ؾد جپىٶسذ  ڂڅ غځ ٔ ٣ٌٿٵ فًج ج٣ٕٚٔـ ئٔ ٪ٿى جپڃٍٗ ٪حش جپطوً ٌٿطٷوً ٲٍهوح ڂوىپقپً     جپڃٍٲٵ جپ٫حڀ ٪ٿ

جپڃٍٲٵ جپ٫حڀ جپ٫ٟقي  جپڃقٞق٪ًذ ٲڃڅ چحقٍس ٔ ٌڃٻڅ جْٔطٯظحء ٪څ جپڃىپقټ جپ٫ٟوقي  ڂوڅ غوځ ٲوايج ٺوحڄ      

پق جْطهىٰ ضكٷٍوٵ  فظحٸ ڂٍٗ ٨ ٌطقٔه جِٲٍجو ٲاڄ فًج جپڃٍٗ ٨ ٔ ٌؿقَ ج٪طرحٌه ڂڅ جپڃٍجٲٵ جپ٫حڂس قطى  

ڂٛحپف ٪حڂس    چٳ٩ ٪وحڀ ئي ٌظوىٌ  ٔ ٌكٷوٵ ڂٗوٍ ٨ ڂوح ڂٛوٿكس ٪حڂوس    چٳو٩ ٪وحڀ ئپوى ؾحچود ڂوح ٌكٷٷود ڂوڅ               

ڂٛحپف نحٚس پڃڅ ٌڃٻٿقچد  ٌطقپقچدذ  ٺًپٹ جِڂٍ ئيج ن٩ٟ فوًج جپڃٗوٍ ٨ ْٖوٍجٰ    ٌٶحذوس جْوجٌزذ ِڄ     

      ْ وجٌي ٪ٿوى   ؾود جپظٗوح٠ جپهوح٘ذ ئٔ ئيج     فًج جٍْٖجٰ    جپٍٶحذس فوق ڂوڅ ٶرٍوٽ ڂڃحٌْوس ْوٿ٣حش جپٟور١ ج

 ٚووٽ جِڂووٍ ئپووى قووى  ڄ ضٻووقڄ جپٻٿڃووس جپظهحتٍووس ٲووً ئچٗووحء  ئوجٌز جپڃٗووٍ ٨ پووٓوجٌزذ ٲهظووح ٌطكٷووٵ جپ٫ظٛووٍ       

جپ٫ٟووقي  ٌطكووقټ فووًج جپڃٗووٍ ٨ ڂووڅ وجتووٍز جپظٗووح٠ جپهووح٘ پّٲووٍجو ئپووى چ٣ووحٴ جپڃٗووٍ ٪حش جپطووً ضطقٔفووح    

جِٲووٍجو جپهحٞوو٫ٍڅ ضڃحڂنووح پٓووٿ٣طهح  پٻٿڃطهووح ذٛووىو ڂٛووٍٍ    جْوجٌز ْووقجء ذظٳٓووهح    ٪ووڅ ٢ٌٍووٵ ٮٍٍفووح ڂووڅ 

جپڃٍٗ ٨  ضٍٍٍٓه.
 ٖٕٓ)

 

 ڂڅ چحقٍس  نوٍ  ٔ ٫ٌوى ٺوٽ ڂٗوٍ ٨ ضطوقٔه جْوجٌز ڂٍٲٷوحن ٪حڂوحن ذحپٟوٍ ٌزذ ٲكٍوع ٔ ٌكٷوٵ چٗوح٠ جْوجٌز            

     ً جپڃٛٿكس جپ٫حڂس ڂرحٍٖزذ ٲاچد ٔ ٌؿقَ ج٪طرحٌ فًج جپظٗوح٠ ڂوڅ ٶرٍوٽ جپظٗوح٠ جپڃٍٲٷو
 ٖٖٓ)

ٹ چٗوح٠  .  ڂػوحټ يپو  

جْوجٌز جپڃط٫ٿٵ ذحپى ڂٍڅ جپهح٘  ي ئوجٌز  ڂقجپهح جپهحٚس ٲهًج جپظٗح٠ ٔ ٫ٌطرٍ ڂٍٲٷحن ٪حڂحن ذحپٍٮځ ڂڅ ضقجٲٍ 

جپڃ٫ظى جپ٫ٟقي پٿڃٍٲٵ جپ٫حڀ  فق ٶٍحڀ جْوجٌز جپ٫حڂس ذهًج جپظٗح٠
 ٖٓٗ)

. 

څ جپڃظحَ٪حش ْٔوٍڃح ٲوً    پٷى  نً ڂؿٿّ جپى پس جپٳٍچًٓ ذحپڃٳهقڀ جپڃُو ؼ پٿڃٍٲٵ جپ٫حڀذ  ٢رٷس ٲً جپ٫ىٌى ڂ

٪وڅ فوًج جٔضؿوحه ٲوً ڂًٺٍضود ٲوً ٶٟوٍس         Lagrangeٲطٍز ڂح ذ٫ى جپكوٍخ جپ٫حپڃٍوس جپػحچٍوس.  ٫ٌروٍ جپڃٳوقٜ      

Bouguen   ذأچد پٻً ٌطٛٱ جپ٫ڃٽ ذحپٛٳس جْوجٌٌسذ  ٌظ٫ٷى ذحپطحپً جٔنطٛح٘ ذحپٳٛٽ ٲٍد پڃؿٿّ جپى پوس

ٔذى  ڄ ٌٛىٌ ٪څ ؾهس   فٍظس ذٷٛى ضظٳًٍ نىڂس ٪حڂس
 ٖٓ٘)

.  چإٌى ڂڅ ؾحچرظوح ڂوح يفود ئپٍود ذ٫وٝ جپٳٷود      
 ٖٓٙ)

 

                                                                                                                                                
 وڃخ ر٬يهخ. 8ٕٗ( حن٨َ ڃلڄي رخهٍ حرى َىنْ ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ ، ٙ ٖ)

 .9ٕٗ( حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ ، ٙ ٗ)

(
ٖٓٓ

وڃخ ر٬يهخ. 8ٕٗحن٨َ ڃلڄي رخهٍ أرى َىنْ ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ ، ٙ  ( 
ٖٓٔ
 

(
ٖٕٓ

 .9ٕٔى. ٓخڃٍ ؿڄخٽ حٿيَ  ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 

(
ٖٖٓ
 .9ٓٔحٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ (

(
ٖٓٗ

 .ٕٖٓحن٨َ ٳٍ هٌح حٿ٘ؤڅ. ى. ڃلڄي ٍٳ٬ض ٫زي حٿىهخد ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 

(
ٖٓ٘

 ر٬يهخ.وڃخ  ٕٓ٘ى. ڃلڄي رخهٍ أرى َىنْ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 

(
ٖٓٙ

 )    ٙ . ى. ڃخؿةي ٍحٯةذ حٿلڀةى، حٿٸ٠ةخء حٔىحٌٍ، حٿڄَؿة٪ حٿٔةخرٶ،       ٗٔٔى. ڃلڄي ٳةئحى ڃهنةخ، حٿڄَؿة٪ حٿٔةخرٶ، 

ٙٔ88. 



106 

 

ٲوً ض٫ٌٍوٱ جپڃٍجٲوٵ جپ٫حڂوس ذأچهووح ڂٗوٍ ٪حش ضظٗوأ ذٷوحچقڄ    ذظوحءجن ٪ٿووى ٶوحچقڄ پطكٷٍوٵ  ٮوٍجٜ جپظٳو٩ جپ٫ووحڀ             

  ضه٩ٟ ٲً ئوجٌضهح پٿٍ ي جِ٪ٿى پٿٓٿ٣س جپكحٺڃس.

جپط٫ٌٍٳحش جپٓحذٷس.ٲڃڅ چحقٍس   پوى ٲواڄ   ٲهًج جپط٫ٌٍٱ  ٺػٍ وٶس   ٺػٍ ضكىٌىجن پؿڃ٩ٍ ٪ظحٍٚ جپڃٍٲٵ جپ٫حڀ ڂڅ 

ٕن ڂٍٲوٵ     جپط٫رٍٍ ٪څ جپڃٍٲٵ ذأچد ڂٍٗ ٨ ٌٗڃٽ جپڃظ٧ڃس جپطً ضىٌٍ جپظٗح٠ ٺڃح ٌٗڃٽ جپظٗح٠ يجضدذ ٲوحپط٫ٿٍځ ڂوػ

٪حڀ  جپڃىجٌِ  جپؿحڂ٫وحش ٺوًپٹ ڂٍجٲوٵ ٪حڂوس.  جپٷوقټ ذوأڄ جپڃٍٲوٵ ڂٗوٍ ٨ ٌٳٍوى ضٷٍٍوى جپظٗوح٠ جپوًي ٫ٌطروٍ              

ڂٍٲٷحن ذأڄ ٌٻقڄ ڂظ٧ڃحن
 ٖٓ7)

. 

 ڂووڅ چحقٍووس غحچٍووس ٲوواڄ جپڃٗووٍ ٨ پٻووً ٌطٛووٱ ذقٚووٱ جپڃٍٲووٵ جپ٫ووحڀ ٔذووى  ڄ ضٻووقڄ جپٻٿڃووس جپ٫ٿٍووح ٲووً ئوجٌضوود  

پٓوجٌز جپ٫حڂس  نح٩ٞ پٓٿ٣طهح ٲٍڃح ٌط٫ٿٵ ذطٍٍٍٓ فًج جپڃٍٗ ٨  ڂٍٍٛه ْقجءن ضقپص ئوجٌضد ذظٳٓهح    ٺٿٳص 

طٛوٱ ذقٚوٱ جپڃٍٲوٵ جپ٫وحڀ ٔذوى      ذد  قى جٖٔهح٘ جپهحٚسذ  ڂڅ چحقٍس غحپػس   نٍوٍز ٲواڄ جپڃٗوٍ ٨ پٻوً ٌ    

 ذحْٞحٲس ئپى ڂح ضٷىڀ  ڄ ٌٓطهىٰ ٲً چٗح٢د ضكٷٍٵ جپظٳ٩ جپ٫حڀ.

 حٿٴ٩َ حٿؼخنٍ

 ڃ٠ڄىڅ ڃ٬ُخٍ حٿڄَٳٶ حٿ٬خځ

 

ذ٫ووى  ڄ ٲٗووٿص چ٧ٌٍووس جپٓوووٿ٣س جپ٫حڂووس ذڃٳهقڂهووح جپطٷٿٍوووىي ٺڃ٫ٍووحٌ ڂكووىو پٿ٣ر٫ٍوووس جْوجٌٌووس پٿڃظحَ٪ووس  ڂؿوووحٔش          

ټ جِقٻووحڀ جپٷٟووحتٍس  –جنطٛووح٘ جپٷٟووحء جْوجٌيذ پؿووأ جپٳٷوود  ئپووى ڂ٫ٍووحٌ جپڃٍٲووٵ جپ٫ووحڀ.  ٶووى چٗووأ فووًج   –ڂووڅ نوٕو

جپڃ٫ٍووحٌ چطٍؿووس ٔضٓووح٨ و ٌ جپى پووس جپكىٌػووسذ ٲهووً ٲٍڃووح  ٌجء قٳوو٥ جپظ٧ووحڀ جپ٫ووحڀ ٌؿوود  ڄ ضووظ٧ځ جپكٍووحز جٔٶطٛووحوٌس      

حڀ ئپوى جپٷوقټ ذوأڄ     جٔؾطڃح٪ٍس  جپػٷحٲٍس ذاوجٌضهح پٿڃٍجٲٵ جپڃٳٍىز پٿڃؿطڃ٩.  ٪ٿى يپٹ پؿوأ  چٛوحٌ ڂ٫ٍوحٌ جپڃٍٲوٵ جپ٫و     

ځ جپڃٍجٲوٵ جپ٫حڂوس ٌوىنٽ ٲًو  ٌٔوس جپٷٟوحء جْوجٌي  ٌهٟو٩ پٿٷقج٪وى جپهحٚوس جپهحٌٶوس                ٺٽ ڂوح ٌط٫ٿوٵ ذواوجٌز  ضظ٧ٍو

ٌ  جِْووحِذ ْووقجء ٔنطٛووح٘ جپٷٟووحء جْوجٌي    ض٣رٍووٵ   ز جپڃٍٲووٵ جپ٫ووحڀ فووً جپڃروٍو ٫ٌس جپ٫حڂووسذ  ي  ڄ ٲٻوٍو پٿٗوٍو

جپٷحچقڄ جْوجٌي
 ٖٓ9)

. 

حڀ ذقٞووقـ ٲووً جپٍذوو٩ جِنٍووٍ ڂووڅ جپٷووٍڄ جپطحْوو٩ ٪ٗووٍ ٺأْووحِ ؾىٌووى پٿٷووحچقڄ   ٶووى ٦هووٍش ٲٻووٍز جپڃٍٲووٵ جپ٫وو

جْوجٌي  ضكىٌووى ڂؿووحٔش جنطٛووح٘ جپٷٟووحء جْوجٌيذ  ڂووڅ َ٪ڃووحء فووًه جپٳٻووٍز ڂووڅ  ٶ٣ووحخ جپٳٷهووحء چووًٺٍ:   

(Rolland ٖٓ1ذ  ٌ ٔڄ Bonnard"ذ  ذقچحٌ Jeze"  ؾٍُ "Duguitوٌؿً "
. 

ڂإّْ فًه جپظ٧ٌٍس پٍٓص ٖهٛحن ٌطڃط٩ ذحپٍٓحوز  جپٓوٿ٣حڄ پود ئٌجوز يجضٍوس     Duguitٲحپى پس ٲً چ٧ٍ وٌؿً 

 ٪ٿووى ڂووڅ ئٌجوز جِٲووٍجوذ  پٻظهووح ڂؿڃق٪ووس ڂٍجٲووٵ ٪حڂووس ض٫ڃووٽ پهىڂووس جپڃؿڃووق٨  ضووقٲٍٍ جپڃٷقڂووحش پكٍووحز          

 جؾطڃح٪ٍس ْٿٍڃس.

                                                      
(

ٖٓ7
 .ٗٔٔحٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، هخڃٖ ٙ( 

(
ٖٓ8

 وڃخ ر٬يهخ. ٕٓٔى. ٍأٳض ٳىس، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 

(
ٖٓ9

اٿً أنه ڃة  ڃئَةيٌ ڃ٬ُةخٍ    . وطـيٍ حٔٗخٍس 8٘وهخڃٖ ٙ 8٘حن٨َ: ڃلڄي ٻخڃپ ٿُڀه، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 

،  وى. ڃلڄةةىى كةةخٳ٦ ،  ٗٔٔحٿڄَٳةةٶ حٿ٬ةةخځ ٳةةٍ حٿٴٸةةه حٿڄٜةةٌَ، ى. ڃلڄةةي ٳةةئحى ڃهنةةخ ، حٿڄَؿةة٪ حٿٔةةخرٶ ، ٙ    

وڃةةخ ر٬ةةيهخ ، وٳةةٍ حٿٴٸةةه حٿڀُزةةٍ ى. ٫زةةيحهلل ُحَةةي    ٕ٘ٗ، ٙ  99ٖٔحٿٸ٠ةةخء حٔىحٌٍ ، ىحٍ حٿنه٠ةةش حٿ٬َرُةةش ،  

 ٘ٔ، ٕٙ٘ٓٓحٿ٬ڀُخ، رؤٻخىَڄُش حٿيٍحٓخص حٿ٬ڀُةخ، رنٰةخٌُ،    حٿټخىَټٍ، حٿٸَحٍ حٔىحٌٍ، ىٍوّ ٿ٤ڀزش حٿيٍحٓخص

 أڃخ ر٬يهخ.
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٫وس جپٷح٪وىز جپٷحچقچٍوس يجضهوح      جپٷحچقڄ ٔ ٌٓطڃى ٶقضد جپڃٿُڂس ڂڅ ْٿ٣حڄ جپى پس  ئٌجوضهوح جپ٫ٿٍوح  پٻظود ٌٓوطڃىفح ڂوڅ ٢رٍ     

  ڂقجٲٷطهح پكحؾحش جپڃؿطڃ٩  ي پؿحقحش جپڃٍجٲٵ جپ٫حڂس.

 جپٷوحچقڄ جْوجٌي  ٲٷوحن پهوًه جپظ٧ٌٍوس فوق ٶوحچقڄ جپڃٍجٲوٵ جپ٫حڂوس ٌٓوطڃى ٶقضود جْپُجڂٍوس ڂوڅ ڂقجٲٷطود پكحؾوحش               

جؾطڃح٪ٍوس ْوٿٍڃس ذ    جپڃٍجٲٵ جپ٫حڂس  ٞڃحڄ ٍٍْفح ذحچط٧حڀ  ئ٢ٍجو ٲً نىڂس جپڃؿطڃ٩  ضقٲٍٍ جپڃٷقڂحش پكٍوحز 

ٲهق ٌظٗأ پطكٷٍٵ  ٮٍجٜ جپڃٍجٲٵ جپ٫حڂس  ٌٓطڃى ٶقضد جْپُجڂٍس ڂڅ ڂقجٲٷطد پكحؾحش جپڃٍجٲوٵ جپ٫حڂوس  ٌطكوىو    

چ٣حٴ ض٣رٍٷد ذحپٍؾق٨ پٿڃٍجٲٵ جپ٫حڂس ذڃ٫ظى  ڄ جپٓٿ٣س جپ٫حڂس ٔ ضڃطٿٹ  ي قٵ ڂڅ قٷقٴ جپٓوٿ٣س  ٔ ٌٻوقڄ   

 چ٣حٴ جپڃٍجٲٵ جپ٫حڂس   ٮٍجٞهح.جْطهىجڂهح پكٷقٶهح  جڂطٍحَضهح ڂٍٗ ٪حن نحٌؼ 

جنطٛوح٘ جپٷٟوحء جْوجٌي ذوحپٍؾق٨ ئپوى ٲٻوٍز جپڃٍجٲوٵ جپ٫حڂوس ٲوٕ ضٻوقڄ           – فوًج ڂوح ٌهڃظوح     –ٺًپٹ ٌطكوىو  

ڂكحٺځ جپٷٟحء جْوجٌي ڂهطٛس ذظ٧ٍ جپظُج٨ ئٔ ئيج ٺحڄ ڂط٫ٿٷحن ذڃٍٲٵ ٪وحڀ 
 ٖٔٓ)

.  ٌوىٌڅ ڂ٫ٍوحٌ جپڃٍٲوٵ جپ٫وحڀ     

 . ٲوً ٶٟوٍس ٌ ضٗوٍٿى    9٘٘ٔوٌٓوڃرٍ پٓوظس    ٙڃد جپٛحوٌ ذطوحٌٌم  ذقؾقوه ئپى ڂؿٿّ جپى پس جپٳٍچًٓ ٲً قٻ
Rotschild            ٲٳى فوًج جپكٻوځ ج٪طوٍٰ جپٷٟوحء. ِ ټ ڂوٍز ذوأڄ جپڃٍجٲوٵ جپ٫حڂوس جپطوً ضظٗوٯٽ جْوجٌز ذطظ٧ڃهوحذ

 ضكىٌى جپٍ جذ١ جپطً ضق٢ى ٪ٿى  ْحْهح ٪ٕٶطهوح ذحپى پوسذ  جِٖوهح٘ جپوًٌڅ ٌڃػٿقچهوح ٲوً ئوجٌضهوحذ  ؾڃح٪وس         

ڂحضهحذ ڂووح ٌطقپووى ٪ظهووح ڂووڅ قٷووقٴ  جپطُجڂووحش ٔ ٌڃٻووڅ  ڄ ضووظ٧ځ  ٲٷووحن پووًجش ڂرووحوب    چٛووق٘   جپڃظطٳ٫ووٍڅ ذهووى

جپٷووحچقڄ جپڃووىچً ضٿووٹ جپطووً ضووظ٧ځ جپووٍ جذ١ پطووً ضظٗووأ ذووٍڅ جِٲووٍجو  ذ٫ٟووهځ جپوور٫ٝ ْٔووٍڃح ڂووح ٌطٛووٽ ذظ٧ووحڀ        

 پٍٓوص ڂ٣ٿٷوسذ   جپڃٓثقپٍس ٲً قحپس جپه٣أ    جْفڃحټ جپًي ٌٷ٩ ڂڅ  قى ٪ڃحپهوح. فوًه جپڃٓوثقپٍس پٍٓوص ٪حڂوسذ      

 ئچڃح فً ضطظق٨ ضر٫حن پ٣ر٫ٍس   فڃٍس ٺٽ ڂٍٲٵ
 ٖٔٔ)

. 

 ٪ٿى جپٍٮځ ڂڅ  ڄ قٻځ ٌ ضٍٗٿى ٫ٌطرٍ   ټ قٻځ  غحٌ ٲٻٍز جپڃٍٲٵ جپ٫حڀ ئٔ  ڄ جپٳٷد پځ ٫ٌٍه جٔفطحڀ جپٻوحٲًذ  

  ٲٷوحن  97ٖٔٲرٍجٌوٍ ْوظس    9 پځ ٌكطٽ چٳّ جپڃٻحچس جپطً جقطٿهوح قٻوځ ذٕچٻوق جپٛوحوٌ ڂوڅ ڂكٻڃوس جپطظوح٨َ ٲوً         

.  جپًي ج٪طرٍ قؿُ جپُج ٌس ٲً ذظحء فًج جپڃ٫ٍحٌ جپؿىٌىDAVIDپطٷٌٍٍ جپڃٳقٜ 
 ٖٕٔ)

. 

 ضطٿهٙ  ٶحت٩ فًه جپٷٍٟس ٲً  ڄ  جپى ٲطحز ضى٪ى " چٍّ ذٕچٻق"  جپطً  ٚحذطهح ٍْحٌز ضحذ٫س پڃٛظ٩ ضر٭ ٲوً  

ِٞووٍجٌ جپطووً "ذووقٌو " ٺووحڄ ٌووىٲ٫هح ٪ڃووحټ ضووحذ٫ٍڅ پڃإْٓووس جپطروو٭ ضٷووىڀ ذووى٪ق  ڂ٣حپرووحن ٲٍهووح جپط٫ووقٌٝ ٪ووڅ ج 

 ٚحذص جذظطد. ٲطظوح٨َ ٺوٽ ڂوڅ جپٷٟوحء جپ٫وحوي  جْوجٌي ٪ٿوى جٔنطٛوح٘ ذظ٧وٍ فوًه جپوى٪ق  ئپوى  ڄ ٌٲو٩             

جِڂٍ پڃكٻڃس جپطظح٨َ  جپطً ٶٟص ٲٍد ذحنطٛوح٘ جپٷٟوحء جْوجٌي.  ڂوح ٌهڃظوح ٲوً فوًج جپكٻوځ فوق جِْوحِ          

س جپطوً ٶوى ضٷو٩ ٪ٿوى ٪وحضٵ جپى پوس ڂوڅ        جپًي ذظً ٪ٿٍد فًج جٔنطٛح٘  جپًي ٶحپص ٲٍد جپڃكٻڃس: "ئڄ جپڃٓثقپٍ

ؾٍجء  ٲ٫حټ ٶحڀ ذهح  ٖهح٘ ضٓطهىڂهځ ٲً جپڃٍٲٵ جپ٫حڀ ... فًه جپڃٓثقپٍس پهح ٶقج٪ى نحٚس ضهطٿٱ ذوحنطٰٕ  

جقطٍحؾحش فًج جپڃٍٲٵ  ٍٞ ٌز جپطقٲٍٵ ذٍڅ قٷقٴ جپى پس  قٷقٴ جِٲٍجو"
 ٖٖٔ)

. 

ڂرحٖوٍز ئٔ ذ٫وى ڂٟوً ڂوح ٌٷوٍخ ٪ٿوى غٕغوٍڅ         پٻڅ  چٛحٌ ڂىٌْس جپڃٍٲٵ جپ٫حڀ پځ ٌٓطظى ج ئپوى قٻوځ ذٕچٻوق    

ٲرٍجٌوٍ   ٙڂوڅ ڂؿٿوّ جپى پوس جپٳٍچٓوً ٲوً       Terrier٪حڂحن ڂڅ ٚى ٌ فًج جپكٻځ  ذ٫ى ٚى ٌ قٻوځ "ضٌٍوحٌ"   

 ضٳٌٍٍ ڂٳقٜ جپكٻقڂس "ٌ ڂٍق" ٲً فًه جپٷٍٟس  جپًي  نٍؼ فًه جپٳٻوٍز ئپوى قٍوُ جپقؾوقو ئي      1ْٖٓٔظس 

 فًج فق جپڃهځ  –ٶٟحء جپ٫ٷقو جپطً ضرٍڂهح جپهٍثحش جپڃكٿٍس ِڄ  ٶحټ: ئڄ جنطٛح٘ جپٷحًٞ جْوجٌي ٌڃطى ئپى

                                                      
(

ٖٔٓ
وڃخ ر٬يهخ. وحن٨َ ٻٌٿٺ ى. ػَوص ريوٌ، حٿڄَؿ٪ حٿٔةخرٶ،   9ٕحن٨َ ى. ڃلڄي ٳئحى ڃهنخ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 

 وڃخ ر٬يهخ. 77ٔٙ

(
ٖٔٔ

 .ٕٔ٘حن٨َ ى. ڃلڄي رخهٍ أرى َىنْ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ ( 

(
ٖٕٔ

 وڃخ ر٬يهخ. 7ٓٔحٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ حن٨َ ى. ػَوص ريوٌ، ( 

(
ٖٖٔ

 وڃخ ر٬يهخ. ٕٔٔحن٨َ ى. ٍأٳض ٳىىل ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 
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ٲوً   –ذ٣ر٫ٍطهوح   –ٺٽ ڂح ٌط٫ٿٵ ذطظ٧ٍځ ئ  ئوجٌز جپڃٍجٲٵ جپ٫حڂس جپٷقڂٍس  جپڃكٿٍس ٌٗٻٽ ٪ڃٿٍس ئوجٌٌوس ضوىنٽ    –

ڂؿحټ جنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌي
 ٖٔٗ)

. 

 ٌٕق٥  ڄ جپؿىٌى ٲً فًج جپكٻوځ  ٌٟوحن  ڄ ڂؿٿوّ جپى پوس ٶوى ضروٍڅ ڂوى  جپطقْو٩ ٲوً جنطٛحٚود چطٍؿوس جِنوً             

ٚوقخ ضٟوٍٍٵ فوًج     –قٻوځ ضٌٍوحٌ    –ذڃ٫ٍحٌ جپڃٍٲٵ جپ٫حڀ  ٲٷحن پڃح ؾحء ٲً قٻځ ذٕچٻقذ ٲحضؿد ٲً فوًج جپكٻوځ   

ٲٍجو  ئڄ ض٫ٿٷص ذطظ٧ٍځ ڂٍٲٵ جٔنطٛح٘ ٲحْطر٫ى ڂڅ جنطٛحٚد  ٪ڃحټ جْوجٌز جپطً ضكحٸ ٲٍهح ضٍٛٲحش جِ

ذح٪طروحٌه ٚوحقد    –٪حڀ    ضٍٍٍٓه ٲٷى ؾحء ٲً ضٷٌٍٍ ڂٳقٜ جپكٻقڂس ٌ ڂٍق  ٌٟحن  ڄ ڂؿٿّ جپى پس ٌهطٙ 

ذحپٳٛوٽ ٲوً ٺحٲوس جپوى٪ح ي جپطوً ضظٗوأ ذوٍڅ جِٖوهح٘ جْوجٌٌوس           –جٔنطٛح٘ جپ٫حڀ ٲً جپڃظحَ٪حش جْوجٌٌوس  

پٍىز ضظ٧ٍځ    ضٍٍٍٓ ڂٍٲٵ ٪حڀ    ضقٶٳد    ْقء چٗح٢د ٲٍڃوح   جپٯٍٍذ    ٲٍڃح ذٍڅ جِٖهح٘ جْوجٌٌس  ضٻقڄ  

٪ىج جِققجټ جپطً ٌطٟف ٲٍهح  ڄ جْوجٌز ٶٛىش ذ٫ڃٿهح ڂكحٺحز ضٍٰٛ جِٲٍجو
 ٖٔ٘)

. 

 ذظحءن ٪ٿى ڂح ضٷىڀ ٲاڄ جپڃٍٲٵ جپ٫حڀ  ئڄ ٺحڄ ٢ٍٖحن َٔڂحن پٍْځ قى و جنطٛحٚحش ڂؿٿوّ جپى پوس ٲهوق ٮٍوٍ     

ٍٰ  قىه پطكٷٍٵ فًه جپٯحٌس.   ٪ٿس يپٹ  ڄ جپڃٍٲوٵ جپ٫وحڀ  ئڄ ٶوحڀ ٶٌٍظود ٪ٿوى جچ٣روحٴ  قٻوحڀ جپٷوحچقڄ جپ٫وحڀذ          ٺح

ٲهووق پووٍّ ٶٌٍظووس ٶح٫٢ووس ٔ ٌووٍو ٪ٿٍهووح جْٔووطػظحء. ِڄ جْوجٌز  ئڄ ٺحچووص ضٿؿووأ ذكٓوود جِٚووٽ ئپووى جْووط٫ڃحټ      

٫ڃحټ جپٍنٙ جْٔطػظحتٍس جپطً ٌقٲٍفح پهح جپٷحچقڄ جپ٫حڀ ٲً ئوجٌز جپڃٍٗ ٪حش جپ٫حڂوس ٲهوً پٍٓوص ڂٿُڂوس ذحْوط     

 ڄ ضوىٌٍ ڂٍجٲٷهوح    – پهوح ٲوً يپوٹ ڂ٣ٿوٵ جپطٷوىٌٍ       –فًه جپٍنٙ ٲً ٺٽ ضٛوٍٲطؿٌٍدذ ٲٷوى ضوٍ  ڂوڅ جِ ٲوٵ      

جپ٫حڂس     ڄ ضأضً ذ٫ٝ جپطٍٛٲحش جپهحٚس ذهًه جپڃٍجٲوٵ  ٲٷوحن ِقٻوحڀ جپٷوحچقڄ جپهوح٘ذ ٺوأڄ ضرٍو٩  ضٗوطٍي         

ٮٍٍ  ڄ ضٓطٗو٫ٍ جپكحؾوس ئپوى جضهوحي      ضإؾٍ  ضٓطأؾٍ ٢رٷحن پڃح فق ڂ٫ڃقټ ذد ٲً ٪ٕٶحش جِٲٍجو جپ٫حوٌٍڅ ڂڅ 

 ْحتٽ جپٷحچقڄ جپ٫حڀ ٺحپكؿُ جْوجٌي  جْٔطٍٕء  چ٨ُ جپڃٿٻٍس پٿڃظٳ٫س جپ٫حڂس.  جْوجٌز قوٍڅ ضٳ٫وٽ يپوٹ ٲاچهوح     

ضطؿٍو ذٕ ٖٹ ٪څ ٚٳطهح ٺٓٿ٣س ٪حڂس پط٫ٓى ڂو٩ جِٲوٍجو ٲوً ٲٿوٹ جپٷوحچقڄ جپهوح٘ ٺٗوهٙ ڂوڅ  ٖهحٚود          

ٍٶحذس جپڃكوحٺځ جپ٫حوٌوس ٌٮوځ جضٛوحټ چٗوح٢هح ذوحپڃٍٲٵ جپ٫وحڀ ذ  فوًه         ضكٻڃهح ٶقج٪ىه ڂڃح ضٻقڄ ذٓررد نح٫ٞس پ

فووً جپكٷٍٷووس جپطووً چروود ئپٍهووح جپڃٳووقٜ ٌ ڂٍووق ٲووً ضٷٌٍووٍه ْووحپٱ جپووًٺٍذ  فووق ڂووح ٶٟووص ذوود ڂكٻڃووس ضظووح٨َ        

جٔنطٛح٘ قٍڅ ٶٌٍش  چد "ڂطى ٺحڄ ڂرظً جپ٫٣څ فق ٢ٿد جپكٻځ ٪ٿى جپى پس ذط٫قٌٝ جِٞوٍجٌ جپڃطٍضروس   

ضٍٰٛ جپٓٿ٣حش جپكٍذٍسذ ٪څ ٢ٌٍٵ جْٔطٍٕءذ  ئچڃح ذڃقؾود جضٳوحٴ ٌوىنٽ ذكٓود     ٪ٿى  ٩ٞ جپ٫ٷحٌ ضكص 

٢ر٫ٍطد  آغحٌه ٞڃڅ ٪ٷقو جپٷحچقڄ جپڃىچً ٲاڄ  ٌٔس جپظ٧ٍ ٲً جپى٪ق  ضٻقڄ پٿڃكحٺځ جپ٫حوٌس"
 ٖٔٙ)

. 

ٌووٍ ڄ  ڄ ڂ٫ٍووحٌ  –ڂ٫ٍووحٌ جپڃٍٲووٵ  جپ٫ووحڀ  – ذظووحءن ٪ٿووى ڂووح ضٷووىڀ چهٿووٙ ئپووى جپٷووقټ ذووأڄ  چٛووحٌ فووًج جپڃ٫ٍووحٌ  

ٍٲٵ جپ٫حڀ فق جپًي ٌكىو ڂؿحٔش جنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌيذ ٲٻٿڃوح ٺحچوص جپڃظحَ٪وس ڂط٫ٿٷوس ذظٗوح٠ ضوىٌٍه       جپڃ

جپى پس  ٌٓطهىٰ ضكٷٍٵ جپڃظٳ٫س پؿڃ٩ٍ جپڃقج٢ظٍڅ    پٷ٣ح٨ ڂڅ ٶ٣ح٪حضهځذ ڂػٽ ڂٍجٲوٵ جپوىٲح٨  جِڂوڅ  ئٶحڂوس     

حه  جپظوقٌ  جپٯوحَذ ونٿوص ٞوڃڅ     جپٷٟحء  جپرٌٍوى  جپٓوٻٹ جپكىٌىٌوس  ڂٍجٲوٵ ضقٌٌوى جپكحؾوحش جِْحْوٍس ٺحپڃٍو        

ذأچود ٌڃٍوُ ٲوً چ٣وحٴ جپظٗوح٠      –ٺڃح ْورٵ  ڄ ٌجٌظوح    –ڂؿحٔش جنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌي.  ٌطڃٍُ فًج جپڃ٫ٍحٌ 

جْؾڃحپً پٿى پس  جِٖهح٘ جپڃكٿٍس ذٍڅ ضٿوٹ جِچٗو٣س جپڃطٛوٿس ذوحپڃٍجٲٵ جپ٫حڂوس  جپطوً ضهٟو٩ ٔنطٛوح٘         

 ڂوڅ قٍوع جپٷوٍجٌجش  جپ٫ٷوقو  جِ٪ڃوحټ جپڃحوٌوسذ  ذوٍڅ         جپٷٟحء جْوجٌي ٲوً ٺوٽ چقجقٍهوح ڂوڅ قٍوع ضظ٧ٍڃهوح      

جِچ٣ٗس جپطً ضڃحٌْهح جپى پوس  جِٖوهح٘ جپڃكٿٍوس پطكٷٍوٵ ڂظٳ٫وس ڂحپٍوس نحٚوس  ي ضهوىٰ ئپوى ضكٷٍوٵ جپوٍذف            

 جٌٍْجو و ڄ فىٰ ضكٷٍٵ جپڃظٳ٫س جپ٫حڂس.  ڂڅ  فځ فوًه جِچٗو٣س جپڃحپٍوس جپهحٚوس پوٓوجٌز جِ٪ڃوحټ جپڃطٛوٿس        

پى پس جپهحٚس  ي  ڂقجټ جپى ڂٍڅ جپهح٘ جپڃڃٿقٺوس پٿى پوس    جِٖوهح٘ جپڃكٿٍوسذ ڂػوٽ فوًه       ذحْطٯٕټ  ڂقجټ ج

                                                      
(

ٖٔٗ
 وڃخ ر٬يهخ. ٕٕٔحٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 

(
ٖٔ٘

 .9ٓٔحن٨َ ى. ٳئحى حٿ٤٬خٍ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 

(
ٖٔٙ

وڃةةخ  8٘ٔٙحن٨ةةَ ى. ٬٣ُڄةةش حٿـةةَٱ، ٍٷخرةةش حٿٸ٠ةةخء ٫ْڄةةخٽ حٔىحٍس ، ىحٍ حٿنه٠ةةش حٿ٬َرُةةش ، حٿٸةةخهَس ، ،    ( 

ر٬يهخ، ونٴْ حٿڄ٬نً ى. ڃلڄي ڃَٯنٍ هٌَُ، حهظٜخٙ ڃـڀْ حٿيوٿش حٿڄٌَٜ رُ  حٿ٬ڄىڃُش وحٿظـََي، ڃـڀش 

 .77، 977ٙٔىَٔڄزَ  ٖٕ، 9حٿ٬ڀىځ حٔىحٍَش، ّ
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جِچٗوو٣س جپڃحپٍووس جپهحٚووس پووٓوجٌز ٔ ٌظ٣رووٵ ٪ٿٍهووح  ٚووٱ جپڃٍٲووٵ جپ٫ووحڀ  ڂووڅ غووځ ٲهووً ضهٟوو٩ ٔنطٛووح٘    

جپٷٟحء جپ٫حوي
 ٖٔ7)

. 

ذظٗووح٠ جپى پووس  جِٖووهح٘ ٺڃووح ٌووٍ   چٛووحٌ فووًج جپڃ٫ٍووحٌ  چوود  ئڄ ٺووحڄ جِٚووٽ جپ٫ووحڀ  ڄ ٺووٽ ڂظحَ٪ووس ضط٫ٿووٵ  

جپڃكٿٍووس ٲووً ئوجٌضهووح پؿڃٍوو٩ جپظٗووح٢حش جپڃطٛووٿس ذووحپڃٍجٲٵ جپ٫حڂووس ضووىنٽ ٞووڃڅ ڂؿووحٔش جنطٛووح٘ جپٷٟووحء    

جْوجٌيذ ئٔ  چد ٪ٿى ْرٍٽ جْٔطػظحء ئيجٌ ش جْوجٌز ڂهطحٌز  ڄ ضٿؿأ  قٍحچحن ٲوً ذ٫وٝ جِقوقجټ ئپوى جْوط٫ڃحټ      

هظوح ٔ ڂروٌٍ ٔنطٛوح٘ جپٷٟوحء جْوٌجيذ  ڂوڅ غڃطوىنٽ        ْحتٽ جپٷحچقڄ جپهح٘ و ڄ  ْوحتٽ جپٷوحچقڄ جپ٫وحڀ ٲ   

جپڃظحَ٪س ٲً فًه جِققجټ جْٔطػظحتٍس ٞڃڅ ڂؿحٔش جنطٛح٘ جپٷٟحء جپ٫وحوي. ڂػوحټ يپوٹ  ڄ ضهطوحٌ جْوجٌز     

 قٍحچحن چ٧حڀ جپ٫ٷقو جپڃىچٍس
 ٖٔ9)

. 

                                                      
(

ٖٔ7
 .ٕٖٓٷََذ ڃ  ًحص حٿڄ٬نً ى. ڃلڄي ٍٳ٬ض ٫زي حٿىهخد ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 

(
ٖٔ8

 .ٕ٘ٗىى كخٳ٦، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ. وحن٨َ ٻٌٿٺ ى. ڃلڄٕٖٔحٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 
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 حٿٴ٩َ حٿؼخٿغ

ڂكوىو پٿ٣ر٫ٍوس جْوجٌٌوس جپڃظحَ٪وس  ذحپطوحپً ڂؿوحٔش جنطٛوح٘        ئڄ  فځ ڂح ٌڃٍوُ ڂ٫ٍوحٌ جپڃٍٲوٵ جپ٫وحڀ ٺڃ٫ٍوحٌ      

جپٷٟحء جْوجٌيذ فق  چد ٌٳٍٜ ٶٍقوجن ٪ٿى ْٿ٣حڄ جْوجٌز نحٌؾوس ٪وڅ ئٌجوضهوح ٲوً ٚوقٌز جپڃٍجٲوٵ جپ٫حڂوس.        

ٲٕ ٌؿقَ پهح  ڄ ضٓطهىڀ قٷقٶهح  جڂطٍحَجضهح ٺٓوٿ٣س ٪حڂوس ئَجء جِٲوٍجو ئٔ قٍوع ٌٻوقڄ ٪ڃٿهوح ڂط٫ٿٷوحن ذڃٍٲوٵ         

٪حڀ
 ٖٔ1)

. 

ٔنذ غځ ضٿٷٳد جپٳٷهحء ڂڅ ذ٫ىهٺ ڃح  ڄ فًج جپڃ٫ٍحٌ جپًي جذطٻٍه جپٷٟحء   
 ٖٕٓ)

ٺحڄ ذحپٳ٫ٽ  پققىه ٺحٲٍحن ٲً ض٫ٍٍڅ  

جپكى جپٳحٚٽ ذٍڅ ڂؿحٔش جنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌي  ڂؿحٔش جنطٛح٘ جپٷٟحء جپ٫حويذ ٲوً جپقٶوص جپوًي    

جٲٵ جپ٫حڂس ٺٿهح ڂٍجٲٵ ڂوڅ چوق٨  جقوى    ٺحڄ ٲٍد چٗح٠ جپى پس ڂكٛقٌ ٲً جپظ٣حٴ جْوجٌي جپركصذ  ٺحچص جپڃٍ

 ضطٻقڄ ڂڅ ٪ظحٍٚ ڂطؿحچٓس ٺٿهح ضىنٽ ٲً وجتٍز جپٷحچقڄ جپ٫حڀ فًه جپ٫ظحٍٚ فً ٪ٿى جپطكىٌى:

 ٚؾٛو شهض ئوجٌٞ )ِٓ أشهحص جٌمحْٔٛ جٌوحَ(. .1
 ٠رحشٍ ٔشحؿًح هحًِح )٘ىفٗ جٌٕفن جٌوحَ(. .2
 . (321)ٚفمًح ٤قىحَ جٌمحْٔٛ .3

حټ چٗوح٠ جْوجٌز ٪ٿوى  غٍو جپكٍو خ  جَِڂوحش جپطًو جؾطحقوص جپ٫وحپځ ڂظوً ٶٍوحڀ            پٻڅ ض٧قٌ  ٦ٍٳس جپى پس  جضٓح٨ ڂؿ

ڂٍجٲوٵ ٪حڂوس  نٍو      –ئپوى ؾحچود جپڃٍجٲوٵ جْوجٌٌوس جپطٷٿٍىٌوس    جپركطوس        –جپكٍخ جپ٫حپڃٍس جِ پوى  و  ئپوى ٦هوقٌ    

        ٔ ضهطٿوٱ ٢ر٫ٍوس    يجش ٚرٯس جٶطٛحوٌس فً جپڃٍجٲوٵ جپٛوظح٪ٍس  جپطؿحٌٌوس ذحْٞوحٲس ئپوى جپڃٍجٲوٵ جٔؾطڃح٪ٍوس جپطًو 

ز ئپووى  ْووحتٽ     چٗووح٢هح ٪ووڅ ٢ر٫ٍووس چٗووح٠ جپڃٗوٍو ٪حش جپهحٚووسذ  جپطووً پؿووأش جْوجٌز ٲووً ضٗووٯٍٿهح ٲووً قووى و ٺرٍوٍو

ز جپڃٍٲوٵ جپ٫وحڀ ذأَڂوس           رص ٲٻٍو جپٷحچقڄ جپهح٘ ڂ٫ڃح ٌٓططر٩ يپٹ ڂڅ نٟق٨ ڂظحَ٪طهوح پٿٷٟوحء جپ٫وحويذ ٪ظىتوً  ٍٚو

ٔ   –پققىفح  – ذحش جْٔطظحو ئپٍهح  ش جنطٛوح٘ جپٷٟوحء جْوجٌي ضكىٌوىجن وٶٍٷوحن. ئي  ڄ ض٫ٿوٵ      ٮٍٍ ٚحپف پطكىٌوى ڂؿوح

جپظُج٨ ذڃٍٲٵ ٪حڀ پځ ٫ٌى جپ٠ٍٗ جپققٍى جپٻوحٲً ٔنطٛوح٘ جپٷٟوحء جْوجٌي ٺڃوح فوق جپٗوأڄ ذحپظٓورس پور٫ٝ  چوقج٨          

جپ٫ٷقو جْوجٌٌسذ  ذ٫ٝ جپڃٓحتٽ جپڃطٛٿس ذحْط٫ڃحټ  جْطٯٕټ جپڃحټ جپ٫حڀ
 ٖٕٕ)

. 

ذ٫ى جپكٍخ جپ٫حپڃٍس جِ پى  جپػحچٍس  جپطً  وش ئپى ٦هقٌ ڂٗوٍ ٪حش   ٞٱ ئپى ڂح ضٷىڀ ٦هقٌ ڂقؾس جپطأڂٍځ 

٪حڂووس ڂڃٿقٺووس پٿى پووس  پٻظهووح ضهٟوو٩  ْحْووحن پٿٷووحچقڄ جپڃووىچً  ٔنطٛووح٘ جپٷٟووحء جپ٫ووحويذ  ذ٫ووٝ فووًه            

جپڃٍٗ ٪حش ٌطقپى ئوجٌز ڂٍجٲٵ ٪حڂس
 ٖٕٖ)

ذ چحفٍٹ ٪څ جٖطٍجٸ جِٲوٍجو ٲوً  ٪ڃوحټ جپظٳو٩ جپ٫وحڀ جپطوً ضٷوقڀ ذهوح         

٦هقٌ چق٨ ؾىٌى ڂڅ جپڃإْٓحش  فً جپڃإْٓحش جپ٫حڂس جپڃهظٍوسذ  ِفڃٍوس جپڃقٞوق٨  پڃٌُوى      جپكٻقڂحش ذ٫ى

ڂڅ جپطقٍٞف ٲاچظح ْقٰ چط٣ٍٴ ئپى  غٍ ٦هقٌ جپڃٍجٲٵ جپ٫حڂس جٔٶطٛحوٌس  جٔؾطڃح٪ٍسذ  جپڃإْٓوحش جپ٫حڂوس   

 ٪س.جپڃهظٍس  ڂقؾحش جپطأڂٍځ ٪ٿى ڂ٫ٍحٌ جپڃٍٲٵ جپ٫حڀ ٺڃ٫ٍحٌ ڂكىو پٿ٣ر٫ٍس جْوجٌٌس جپڃظحَ

 ًٖ ٦هوٍش جپڃٍجٲوٵ جپ٫حڂوس     أػَ ٧هىٍ حٿڄَحٳٶ حٿ٬خڃش حٖٷظٜخىَش وحٖؿظڄخ٫ُش ٫ڀً ڃ٬ُخٍ حٿڄَٳٶ حٿ٬ةخځ:  -أو

جٔٶطٛحوٌس  جٔؾطڃح٪ٍس  جَوفٍش  ڂظً   جتٽ جپٷٍڄ جپڃحًٞ(ذ  فً ض٫طرٍ ڂ٧هٍجن ڂڅ ڂ٧حفٍ ض٣وقٌ جپكٍوحز   

ٺڃوح   –ح٠ جٔٶطٛحوي.  ٶى جضؿد جپٷٟحء جْوجٌي جْوجٌٌس جپكىٌػسذ  چطٍؿس َٔوٌحو ضىنٽ جپى پس ٲً ڂٍىجڄ جپظٗ

                                                      
(

ٖٔ9
 .9ٖى. ڃلڄي ٳئحى ڃهنخ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 

(
ٖٕٓ

 .ٖٙى. ڃلڄي ٻخڃپ ٿُڀش، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 

(
ٖٕٔ

 .٘ٓٔى. ڃلڄي ٳئحى ڃهنخ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ ( 

(
ٖٕٕ

 وڃخ ر٬يهخ. 88ٔى. ڃخؿي ٍحٯذ حٿلڀى، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 

(
ٖٕٖ

 .ٕٗٔى. ٍأٳض ٳىىل ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 
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ئپى ضكٌٍوٍ فوًه جپڃٍجٲوٵ ڂوڅ جپظ٧وحڀ جپٷوحچقچً جْوجٌيذ ڂڃوح جْوططر٩ ئنوٍجؼ ڂ٧٫وځ جپڃظحَ٪وحش             –ْقٰ چٍ  

جپڃط٫ٿٷس ذهح ڂڅ جنطٛح٘ ڂكحٺځ جپٷٟحء جْوجٌي
 ٖٕٗ)

. 

ذ٣ر٫ٍطودذ  ٌٻوقڄ ٺوًپٹ ئيج ٺحچوص       ٫ٌطرٍ جپڃٍٲٵ جپ٫حڀ جٶطٛحوٌحن ئيج ٺحڄ جپظٗوح٠ جپوًي ٌٷوقڀ ذود چٗوح٢حن ضؿحٌٌوحن      

ٔن ضؿحٌٌس  ٲٷحن پٿٷحچقڄ جپطؿوحٌي  جِ٪ڃحټ جپطً ٌرحٍٖفح ذٛٳس٪حوٌس  ٌتٍٍٓس  ٪ڃح
 ٖٕ٘)

.  ي  چهوح ٔ ضهطٿوٱ ٲوً    

٢ر٫ٍطهح ٪څ جپڃٍٗ ٪حش جٔٶطٛحوٌس جپطً ٌٷقڀ ذهح جِٲٍجو
 ٖٕٙ)

. جڂح جپڃٍجٲوٵ جپ٫حڂوس جٔؾطڃح٪ٍوس ٲهوً ڂٍجٲوٵ      

فڃهح ڂٍجٲٵ جپطأڂٍظحش جٔؾطڃح٪ٍس پٿ٫ڃحټ  جپطأڂٍظوحش جٔؾطڃح٪ٍوس پّْوٍذ    ٪حڂس يجش ڂقٞق٨ جؾطڃح٪ً  ڂڅ  

  فځ ڂح ٌڃٍُ فًه جپڃٍجٲٵ جٔؾطڃح٪س  چهح  ئڄ ٺحچص ضه٩ٟ پٍٶحذوس جپى پوس  ضظ٧وٍځ  ْحْود ضٗو٫ًٌٍ  ٔتكوًذ       

ٌظطڃوً  ئٔ  ڄ ئوجٌضهح جپڃرحٍٖز ٌطقٔفح جِٲٍجو ڂڃػٿق جپ٫ڃحټ   ٚكحخ جِ٪ڃوحټ ٲوً ئ٢وحٌ ٖوٻٽ ٶوحچقچً ؾىٌوى       

پٿٷحچقڄ جپهح٘
 ٖٕ7)

.  چ٧ٍجن پ٣ر٫ٍس فًه جپڃٍجٲٵ ٲٷى جٌضأ  جپٷٟحء  چد ٔ ٌقؾى ڂرٌٍ ِچط٣رٵ ٪ٿٍهح  ٺأٚٽ 

٪حڀ( ٶقج٪ى جپٷحچقڄ جْوجٌي ٲطظٳٍو و ڄ ٮٍٍفوح ڂوڅ جپڃٗوٍ ٪حش جپڃڃحغٿوس پهوح  جپطوً ضٻوقڄ ضكوص ٌوى جِٲوٍجو           

ذٷقج٪ى ڂٯحٌٍز پٷقج٪ى جپٷحچقڄ جپهح٘
 ٖٕ9)

. 

ج جپط٣قٌ ذحپظٓرس پظ٧ٌٍس جپڃٍجٲٵ جپ٫حڂس  ڄ ڂ٫ٍحٌ جپڃٍٲٵ جپ٫حڀ پوځ ٫ٌوى  قوىه ٺحٲٍوح پط٫ٍوٍڅ       ٶى ٺحڄ ڂڅ  غٍ فً

جپكى جپٳحٚٽ ذٍڅ ڂؿحٔش جنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌي  ڂؿحٔش جنطٛح٘ جپٷٟحء جپ٫حوي
 ٖٕ1)

. 

ٲوً ٶٟوٍس ڂ٫ىٌوس ئپقٺوح      1ٌٕٔٔظوحٌٍ   ٕٕ فًج ڂح  ٶٍضد ڂكٻڃس جپطظح٨َ جپٳٍچٍٓس ٲً قٻڃهوح جپٛوحوٌ ذطوحٌٌم    

Bac D’Eloca   ذ قٍع ڂٍُش ذٍڅ چق٪ٍڅ ڂڅ جپڃٍجٲٵ جپ٫حڂس: جپڃٍجٲٵ جپ٫حڂس جْوجٌٌس ڂڅ چحقٍوسذ  جپڃٍجٲوٵ

ش جپڃطٛوٿس ذهوح ٞوڃڅ ڂؿوحٔش     جپ٫حڂس جپٛظح٪ٍس    جپطؿحٌٌس ڂڅ چحقٍس  نوٍ ذ فوًه جِنٍوٍز ضوىنٽ جپڃظحَ٪وح     

جنطٛووح٘ جپٷٟووحء جپ٫ووحوي 
 ٖٖٓ)

.  ضووطٿهٙ  ٶووحت٩ فووًه جپٷٟووٍس ٲووً  ڄ ڂٓووط٫ڃٍز ْووحقٽ جپ٫ووحؼ جپطووً ٺحچووص      

نحٞوو٫س پْٓووط٫ڃحٌ جپٳٍچٓووً ٺحچووص ضٷووقڀ ذظٷووٽ جِٖووهح٘  جپڃظٷووقٔش ذقجْوو٣س ڂ٫ىٌووس ڂووڅ ٖووح٢ة َنووٍذ       

څ ٞوڃڅ فوًه جِٖوٍحء جپطوً ٮٍٶوص      ٮٍٍ چهٳً  قى جپڃٍجش جچٷٿد جپٷحٌخ  ٮٍٴ ذڃوڅ ٲٍود  ڂوح ٪ٿٍودذ  ٺوحڄ ڂو      

ٍْحٌز چٷٽ. ٲأٶحڀ ٚحقرهح و٪وق  ض٫وقٌٝ ٪ٿوى ئوجٌز جپڃٓوط٫ڃٍز ٪ٿوى ج٪طروحٌ ڂٓوثقپٍطهح ٪وڅ جپٓوٍٍ جپڃ٫ٍود           

 پڃووح  ٚووٽ جِڂووٍ ئپووى ڂكٻڃووس جپطظووح٨َ ٶٟووص ذووأڄ جپٷٟووحء جپ٫ووحوي فووق    – فووق ڂٍٲووٵ جپظٷووٽ  –پڃٍٲووٵ ٪ووحڀ 

٪ٿى چكوق  ڂوح    -جپڃ٫ىٌس–ٍز ٺحچص ضىٌٍ ڂٍٲٵ جپظٷٽ جپڃهطٙ ذحپٳٛٽ ٲً جپظُج٨ ٪ٿى  ْحِ ئڄ ئوجٌز جپڃٓط٫ڃ

ٌىٌٍ ذد جِٲٍجو  چ٣ٗطهځ جپڃڃحغٿسذ  فوق چٗوح٠ ضؿوحٌي ٔ ٌٯوحٌٍ ڂوڅ قٍوع ٢ر٫ٍطود يجش جپوًي ٌڃحٌْود جِٲوٍجو           

ذٯٍس ضكٷٍٵ جپٍذف ٔ ذىجٲ٩ ئٖرح٨ قحؾس ٪حڂس.  ڂڅ غځ ٌظ٫ٷى جٔنطٛح٘ ذد پٿڃكحٺځ جپ٫حوٌوسذ  ٔ ٣ٌروٵ ٪ٿٍود    

قڄ جْوجٌيجپٷحچ –ٺأٚٿ٫حڀ 
 ٖٖٔ)

. 

 ذظحء ٪ٿى ڂح ضٷىڀ ٲواڄ جپٷٟوحء جپٳٍچٓوً ٶوى ٶوٌٍ ٲوً ٖوأڄ جپڃٍجٲوٵ جپ٫حڂوس جٔٶطٛوحوٌس  جٔؾطڃح٪ٍوس  ڄ فوًه             

جپڃٍجٲٵ ذٍٮځ  چهح ضطڃطو٩ ذقٚوٱ جپڃٍٲوٵ جپ٫وحڀذ ئٔ  چهوح ضهٟو٩ ٺٷح٪وىز ٪حڂوس ٲوً ڂؿڃوق٨ چٗوح٢هح پٿٷوحچقڄ             

     ٌ  ٲٷوحن ِْوحپٍد جپٷوحچقڄ جپهوح٘  فوق جِٚوٽ        جپهح٘  جنطٛح٘ ڂكحٺځ جپٷٟوحء جپ٫وحويذ ذح٪طروحٌ  چهوح ضوىج

ٲٍهحذ  ڂح ئيج جضر٫ص جْحپٍد جپٷحچقڄ جپ٫حڀ ٲً ضٍٛٲحضهح جپڃط٫ٿٷس ذاوجٌز جپڃٍٲٵ ٲاڄ يپٹ ٫ٌى جْطػظحءن ڂڅ جپٷح٪ىز 

                                                      
(

ٖٕٗ
 .ٕٓ٘ى. ڃلڄىى كخٳ٦، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 

(
ٖٕ٘
، وحن٨َٻةةٌٿٺ ٳةةٍ ط٬ََةةٲ حٿڄَٳةةٶ حٿ٬ةةخځ حٖٷظٜةةخىٌ ى. ٓةةڀُڄخڅ حٿ٤ڄةةخوٌ، ڃزةةخىة    ٕٕ٘حٿڄَؿةة٪ حٿٔةةخرٶ، ٙ(

 وڃخ ر٬يهخ. ٗٔٗ، 9ٙ٘ٙٔحٿٸخنىڅ حٔىحٌٍ، حٿ٤ز٬ش حٿٔخر٬ش، 

(
ٖٕٙ

 .9٘ٔى. ػَوص ريوٌ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 

(
ٖٕ7

 .ٕٕٖڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙى. ڃلڄي ٍٳ٬ض ٫زي حٿىهخد، حٿ( 

(
ٖٕ8

 .7ٖٕى. ڃلڄي رخهٍ أرى َىنْ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 

(
ٖٕ9

 .9ٗى. ڃلڄي ٳئحى ڃهنخ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 

(
ٖٖٓ

 .9ٙٔى. ػَوص ريوٌ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 

(
ٖٖٔ

 . 7ٖٕحن٨َ، ى. ڃلڄي رخهٍ أرى َىنْ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 
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جپ٫حڂس جپٓحذٵ يٺٍفوح  جپطوً ڂٳحوفوح  ڄ جپڃٍجٲوٵ جپ٫حڂوس جٔٶطٛوحوٌس  جٔؾطڃح٪ٍوس ضوىجٌ  ٲٷوحن ِْوحپٍد جپٷوحچقڄ            

حپطووحپً ٲاچهووح ضهٟوو٩ ٲٍڃووح ٌط٫ٿووٵ ذهووًه جپطٛووٍٲحش پٿٷووحچقڄ جْوجٌي  جنطٛووح٘ ڂكووحٺځ جپٷٟووحء        جپهووح٘  ذ

جْوجٌي
 ٖٖٕ)

. 

 ٶى ذوىج فوًج جٔضؿوحه  جٞوكحن ٲوً ذ٫وٝ  قٻوحڀ ڂؿٿوّ جپى پوس جپٳٍچٓوً جپطوً ٶٟوص ٲوً جپڃظحَ٪وحش جپهحٚوس                

يج ضٟوڃڅ ٖوٍ ٢حن ضٯوحٌٍ جپٗوٍ ٠     ذحپ٫ٷقو جپڃط٫ٿٷس ذحپڃٍجٲٵ جپٛظح٪ٍس  جپطؿحٌٌس ذأڄ جپ٫ٷوى ٔ ٫ٌوى ئوجٌٌوحن ئٔ ئ   

جپطً ضقؾى ٲً ٪ٷقو جپٷحچقڄ جپهح٘
 ٖٖٖ)

ذ  ي  ڄ جْوجٌز جضر٫ص  غظحء ئذٍجڂهح پهًج جپ٫ٷوى  ْوحپٍد جپٷوحچقڄ جپ٫وحڀ     

 ڂطڃػٿس ٲً جپٍٗ ٠ ٮٍٍ جپڃأپقٲس پى  جٔٲٍجو ٲً ٪ٷقوفځ جپڃىچٍس جپطً ٌكٻڃهح جپٷحچقڄ جپهح٘.

ٲٍچٓح    ٲً ڂٍٛ  ٪ٿى جپٍٮځ ڂڅ جضؿحه  ٮٿد جپٳٷد ْقجءن ٲً
 ٖٖٗ)

ذ٫ى ٦هقٌ جپڃٍجٲٵ جپ٫حڂوس جٔٶطٛوحوٌس    –

 جٔؾطڃح٪ٍس   غٍفح ٪ٿى ڂ٫ٍحٌ جپڃٍٲٵ جپ٫حڀ ٺڃ٫ٍوحٌ ڂكوىو پٿ٣ر٫ٍوس جْوجٌٌسپٿڃظحَ٪وس  ڂؿوحٔش جنطٛوح٘       

ئپوى جپٷوقټ ذحچٷٟوحء ٲٻوٍز جپڃٍجٲوٵ جپ٫حڂوس.  َ جپهوح چهحتٍوحن  ذحپطوحپً ٪وىڀ ٚوٕقٍس ڂ٫ٍوحٌ              –جپٷٟحء جْوجٌي 

پ٫حڀ ٲً ضكىٌى جپ٣ر٫ٍوس جْوجٌٌوس پٿڃظحَ٪وس  ذحپطوحپً ڂؿوحٔش جنطٛوح٘ جپٷٟوحء جْوجٌي. ئٔ  چظوح ٔ         جپڃٍٲٵ ج

چطٳٵ ڂ٩ فًج جپٍ ي ٲً ؾڃٍو٩ ؾقجچرودذ يپوٹ  چود ئيج ٺوحڄ ڂ٫ٍوحٌ جپڃٍٲوٵ پوځ ٫ٌوى ٌٛوٿف پققوىه ٺأْوحِ پطكىٌوى              

قٌ جپكٍوحز جْوجٌٌوس  ٦هوقٌ    جپ٣ر٫ٍس جْوجٌٌس پٿڃظحَ٪س  ذحپطحپً ڂؿحٔش جنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌيذ ذ٫وى ض٣و  

ٞووڃڅ  –ٺڃووح ْووقٰ چووٍ    –جپڃٍجٲووٵ جپ٫حڂووس جپؿىٌووىز جپٓووحذٵ يٺٍفووحذ ئٔ  چوود ٔ ٌووُجټ ٪ظٛووٍجن فحڂووحن ٌووىنٽ     

٪ىز٪ظحٍٚ ضطكىو ٪ٿى  ْحْهح جپ٣ر٫ٍس جْوجٌٌس پٿڃظحَ٪س  ذحپطحپً ڂؿحٔش جنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌي
 ٖٖ٘)

 .

ٍووحٌ جپڃٍٲووٵ جپ٫ووحڀ ٺڃ٫ٍووحٌ  ْحْووً ٲووً ضكىٌووى ٢ر٫ٍووس  يپووٹ  چوود قطووى ٲووً ٦ووٽ جپٳطووٍز جپطووً ٺووحڄ ٌٓووقو ٲٍهووح ڂ٫  

جپڃظحَ٪ووسذ  فووً جپٳطووٍز جپطووً ٺووحڄ ٲٍهووح چٗووح٠ جپى پووس ڂكٛووقٌجن ٲووً جپظ٣ووحٴ جْوجٌي جپركووص  ٺحچووص جپڃٍجٲووٵ  

جپ٫حڂس ٺٿهح ڂٍجٲٵ ئوجٌٌس ذكطسذ ٲاڄ ج٪طرحٌ جپڃظحَ٪س ڂظحَ٪س ئوجٌٌس ضىنٽ ٞڃڅ ڂؿحٔش جنطٛح٘ جپٷٟحء 

روح٨ جْوجٌز پقْوحتٽ     ْوحپٍد جپٷوحچقڄ جپ٫وحڀ ٲوً ئوجٌز جپڃٍٲوٵ       جْوجٌي ٺحڄ ڂٍٗ ٢حن ذحض
 ٖٖٙ)

 ئڄ ٺوحڄ فوًج    .

جپ٠ٍٗ ڂطقجٲٍ ٲً  ٮٿد جپڃظحَ٪حش جپڃػحٌز ذٓرد ئوجٌز جپڃٍجٲٵ جپ٫حڂس جْوجٌٌوس جپطٷٿٍىٌوسذ ذح٪طروحٌ  چهوح ضوىجٌ      

 ٲٷحن ِْحپٍد جپٷحچقڄ جپ٫وحڀ  –ٺٷح٪ىز ٪حڂس  –
 ٖٖ7)

ذ ٲواڄ فوًج جپٗو٠ٍ ٔ ٌطوقجٲٍ ٲوً  ٮٿود جپڃظحَ٪وحش جپڃػوحٌز         

 ٲٷووحن ِْووحپٍد  –ٺٷح٪ووىز ٪حڂووس  –ذٓوورد ئوجٌز جپڃٍجٲووٵ جپ٫حڂووس جٔٶطٛووحوٌس  جٔؾطڃح٪ٍووسذ ذح٪طرووحٌ  چهووح ضووىجٌ   

جپٷحچقڄ جپهح٘  ٔ ضٿؿأ ئپى جْط٫ڃحټ  ْحتٽ جپٷحچقڄ جپ٫حڀ ئٔ ٲً چ٣حٴ ٍٞٵ. يپوٹ  ڄ جضروح٨  ْوحپٍد جپٷوحچقڄ     

ٲً ئوجٌز فًه جپڃٍجٲٵ ٔ ٌطڃحٖى ڂ٩ ٢ر٫ٍس فًه جپڃٍجٲٵ  ڂح ضٓطٿُڂد ڂڅ ٍْ٪س ٲً جپرصذ  ڂٍ چوس ٲوً   جپ٫حڀ 

جْؾٍجءجشذ  ضٍٍٍٓ ٲً جپطظٳًٍ پطكٷٍٵ  فىجٲهح
 ٖٖ9)

. 

 ذظووحءن ٪ٿووى ڂووح ضٷووىڀ ٲوواڄ  ٮٿوود جپڃظحَ٪ووحش جپڃط٫ٿٷووس ذظٗووح٢حش جْوجٌز جپڃطٛووٿس ذووحپڃٍجٲٵ جپ٫حڂووس جٔٶطٛووحوٌس  

َ٪وحش ٪حوٌوس ضوىنٽ ٞوڃڅ ڂؿووحٔش جنطٛوح٘ جپٷٟوحء جپ٫وحوي  يپوٹ ٪ٿوى جپوٍٮځ ڂووڅ            جٔؾطڃح٪ٍوس ض٫وى ڂظح  

جضٛحپهح ذحپڃٍجٲٵ جپ٫حڂسذ ذٍظڃح ٫ٌى ؾُء ذ١ٍٓ ٲٷ١ ڂڅ فًه جپڃظحَ٪حش ڂظحَ٪حش ئوجٌٌس ضىنٽ ٞڃڅ ڂؿحٔش 

طوً  جنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌيذ  فً ضٿٹ جپڃظحَ٪حش جپڃط٫ٿٷس ذظٗح٢حش جْوجٌز جپڃطٛٿس ذحپڃٍجٲٵ جپ٫حڂسذ  جپ

 پؿأش ٲٍهح ئپى جْط٫ڃحټ  ْحتٽ     ْحپٍد جپٷحچقڄ جپ٫حڀ. 

                                                      
(

ٖٖٕ
 .9ٕٗحن٨َ، ڃلڄىى كخٳ٦، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 

(
ٖٖٖ

 .9٘ٳٍ ًٿٺ ى. ڃلڄي ٳئحى ڃهنخ حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ ٙحن٨َ ( 

(
ٖٖٗ

وڃةخ ر٬ةيهخ، وحن٨ةَ ٻةٌٿٺ ى. ػةَوص رةيوٌ،        ٖٙحن٨َ ٳٍ هٌح حٿ٘ؤڅ ى. ڃلڄي ٻخڃپ ٿُڀه، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ ( 

 وڃخ ر٬يهخ. ٕٕٙحٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ 

(
ٖٖ٘

 .ٕ٘ٔٷََذ ڃ  ًحص حٿڄ٬نً ى. ٍأٳض ٳىىس ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ ٙ( 

(
ٖٖٙ

 .9ٕٗٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙحن٨َ ى. ڃلڄىى كخٳ٦، ح( 

(
ٖٖ7

 .٘ٓٔحن٨َ ى. ڃلڄي ٳئحى ڃهنخ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 

(
ٖٖ8

 وڃخ ر٬يهخ. 98ٔحن٨َ ى. ػَوص ريوٌ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 
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 ضٍضٍرحن ٪ٿى ڂح ضٷىڀ چهٿٙ ئپى جپٷقټ ذأڄ ڂ٫ٍحٌ جپڃٍٲٵ جپ٫حڀ ئڄ ٺحچص پد جپٯٿرس ٺڃ٫ٍحٌ  ْحْوً  پققوىه ٲوً ضكىٌوى     

ٵ جپ٫حڂوس  جپ٣ر٫ٍس جْوجٌٌس پٿڃظحَ٪س  ذحپطحپً ڂؿحٔش جنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌي ٲوً جپقٶوص جپوًي ٺحچوص ٲٍود جپڃٍجٲو      

 ٲٷنووح ِْوحپٍد جپٷوحچقڄ جپ٫وحڀذ ئٔ  چود ذ٫وى ٦هوقٌ جپڃٍجٲوٵ جپ٫حڂووس         –ٺٷح٪وىز ٪حڂوس    –فوً ڂٍجٲوٵ ئوجٌٌوس ذكطوسذ ضوىجٌ      

 ٲٷنح ِْحپٍد جپٷحچقڄ جپهوح٘ذ پوځ ٫ٌوى ٌك٧وى      -جپطً ضىجٌ ٺٷح٪ىز ٪حڂس–جپڃٍجٲٵ جٔٶطٛحوٌس  جٔؾطڃح٪ٍس  –جپكىٌػس 

ض٫وى ڂظحَ٪وحش ٪حوٌووس    –ٺڃوح ْورٵ  ڄ ٌ ٌظوح     –ڃط٫ٿٷوس ذواوجٌز فووًه جپڃٍجٲوٵ    ذطٿوٹ جپٷٍڃوسذ يپوٹ  ڄ  ٮٿود جپڃظحَ٪وحش جپ     

ضىنٽ ٞڃڅ ڂؿحٔش جنطٛح٘ جپٷٟحء جپ٫حوي ٪ٿى جپٍٮځ ڂڅ جضٛحپهح ذڃٍجٲٵ ٪حڂوسذ  ئچڃوح  ٚورف جپڃٍٲوٵ جپ٫وحڀ      

جن ٌووىنٽ ٞووڃڅ ٪ووىز ٪ظحٚوٍو ضطكووىو ٪ٿووى  ْحْووهح جپ٣ر٫ٍووس جْوجٌٌووس پٿڃظحَ٪ووس  ذحپطووحپً ڂؿووحٔش جنطٛووح٘   ٪ظٛوٍو

 حء جْوجٌي.جپٷٟ

  فوق ڂوڅ  چٛوحٌ ڂ٫ٍوحٌ      ”Delaubadere“ فًج جپڃ٫ظى ٶٌٌٍد ؾىجن ڂڃح يفد ئپٍود جپٳٷٍود جپٳٍچٓوً وي پقذوحوٌٍ     

جپڃٍٲٵ جپ٫حڀ(ذ ٲهق ٌٍ   چد پٿكٳح٤ ٪ٿى ٲٻٍز جپڃٍٲٵ جپ٫وحڀ ٺأْوحِ پطكىٌوى ڂؿوحٔش جنطٛوح٘ جپٷٟوحء جْوجٌيذ       

ىٌع پٿكٍحز جْوجٌٌس.  ڂڅ  ؾوٽ يپوٹ يفود ئپوى جپٷوقټ ذوأڄ       ٔذى ڂڅ ض٣قٌٍفحذ  ڂ٫حپؿس ٶٛقٌفح پطقجٺد جپط٣قٌ جپك

٢حن ٞوٍو ٌٌح پطكىٌووى جپ٣ر٫ٍووس جْوجٌٌووس پٿڃظحَ٪ووس  ڂؿووحٔش جنطٛووح٘ جپٷٟووحء      ؾووقو جپڃٍٲووٵ جپ٫ووحڀ  ئڄ ٺووحڄ ٖوٍو

٠ جپققٍوى جپوًي ٌٻٳًو  ؾوقوه ٔچ٫ٷوحو جٔنطٛوح٘ پٿٷٟوحء جْوجٌيذ ِڄ جپڃٍٲوٵ             ّ وجتڃوحن جپٍٗو جْوجٌيذ ئٔ  چد پٍو

هٟوو٩ ٲووً ئوجٌضوود پٷقج٪ووى جپٷووحچقڄ جپهووح٘  ذحپطووحپً ٔنطٛووح٘ جپٷٟووحء جپ٫ووحويذ  ٪ٿووى يپووٹ ٲاچوود ٔذووى   جپ٫ووحڀ ٶووى ٌ

ذحْٞحٲس ئپى ضقجٲٍ ٠ٍٖ جپڃٍٲٵ جپ٫حڀ ڂڅ جپظ٧ٍ ئپى  ْٿقخ ئوجٌز جپڃٍٲٵذ ٲايج ٺحڄ جپڃٍٲٵ ٌوىجٌ ذأْوٿقخ جپٷوحچقڄ    

جپ٫حڀ ٲ٫ظىتً ٌٻقڄ جٔنطٛح٘ پٿٷٟحء جْوجٌي
 ٖٖ1)

. 

 چإٌى ڂڅ ؾحچرح فًج جپٍ ي ٲٍڃح يفد ئپٍد ڂڅ  ڄ ڂ٫ٍحٌ جپڃٍٲوٵ جپ٫وحڀ پوځ ٫ٌوى ٺحٲٍوحن پققوىه ٲوً ضكىٌوى ڂؿوحٔش          

جنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌيذ ٮٍٍ  چظح ٔ چطٳٵ ڂ٫د ٲٍڃح يفد ئپٍد ذٗأڄ ضٷىٌٍ ٶٍڃس ڂ٫ٍحٌ جپڃٍٲٵ جپ٫حڀ ٺڃ٫ٍحٌ 

جٌيذ ٲٳً قٍڅ ٌٍ  جپٳٷٍد  ڄ ڂ٫ٍحٌ جپڃٍٲٵ ڂكىو پٿ٣ر٫ٍس جْوجٌٌسپٿڃظحَ٪س  ڂؿحٔش جنطٛح٘ جپٷٟحء جْو

جپ٫حڀ فق جِْحِ ٲً ضكىٌى ڂؿوحٔش جنطٛوح٘ جپٷٟوحء جْوجٌيذ   ڄ جضروح٨  ْوحپٍد جپٷوحچقڄ جپ٫وحڀ ٲوً ئوجٌز         

جپڃٍٲٵ فوق ٪ظٛوٍ ڂٻڃوٽ پڃ٫ٍوحٌ جپڃٍٲوٵ جپ٫وحڀذ ٲاچظوح چوٍ   ڄ ٺوٕ جپ٫ظٛوٌٍڅ ذوظٳّ جپٷٍڃوس  يجش جِفڃٍوسذ              

ڃح جچطٳى ضر٫حن پًپٹ جنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌي.  فًج جپڃ٫ظى ٌڃٻڅ جْطهٕٚد ڂڅ  ذحپطحپً ٲاچد ئيج جچطٳى  قىف

جِقٻحڀ جپٛحوٌز ٪څ جپٷٟحء جْوجٌي ٲً ٺٽ ڂڅ ٲٍچٓح  ڂٍٛ  پٍرٍحذ ٲٳً ٲٍچٓوح چؿوى  ڄ ڂؿٿوّ جپى پوس ٶوى      

 ڄ جپى پووس قووٍڅ ضووىٌٍ ڂٍٲٷووحن ٚووظح٪ٍنح      steinٲووً ٶٟووٍس  1٘ٓٔ-ٓٔ-ٕٓٶووٌٍ ٲووً قٻڃوود جپٛووحوٌ ذطووحٌٌم  

حٌٌنح ضقؾى ئَجء ٪ڃٕء جپڃٍٲٵ ٲوً جپڃٍٺوُ جپوًي ٌقؾوى ٲٍود  ي ڂٷوح ټ ٪وحويذ جپٿهوځ ئٔ ئيج  ؾوىش ٖوٍ ٠           ضؿ

نحٚس    ٦ٍ ٰ نحٚس ڂط٫ٿٷس ذٍٍٓ جپڃٍٲٵ ضٟٳً ٪ٿى جپ٫ٷقو جپڃرٍڂس ذٍڅ جْوجٌز  جپ٫ڃوٕء ٚوٳس جپ٫ٷوقو    

جْوجٌٌس
 ٖٗٓ)

. 

ٌٍوٍه ٲٻوٍز جپڃٍٲوٵ جپ٫وحڀ ٺأْوحِ پطكىٌوى        ٶى جْطظى ذ٫ٝ  چٛوحٌ ڂ٫ٍوحٌ جپڃٍٲوٵ جپ٫وحڀ ئپوى فوًج جپكٻوځ ٲوً ضر        

ڂؿحٔضحنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌي و ڄ ٲٻٍز جپٓٿ٣س جپ٫حڂس
 ٖٗٔ)

. ٮٍوٍ  چظوح ٔ چطٳوٵ ڂو٩ فوًج جپوٍ ي  چوٍ   ڄ        

ڂؿٿّ جپى پس ٶى ٶٌٍ ٲً فًج جپكٻځ  ڄ جپ٫ٷقو جپطً ضرٍڂهوح جپڃٍجٲوٵ جپ٫حڂوس جٔٶطٛوحوٌس ڂو٩ ٪ڃٕتهوح پٻٍطٻوقڄ        

ڃڅ چ٣وحٴ ض٣رٍوٵ جپٷوحچقڄ جْوجٌي  ڂؿوحٔش جنطٛوح٘ جپٷٟوحء جْوجٌي ٲاچود        ٪ٷقوجن ئوجٌٌس ذحپطحپً ضىنٽ ٞو 

 ٔذى ڂڅ ضقجٲٍ ٢ٍٍٖڅ:

                                                      
(

ٖٖ9
 )     ٙ ، وڃةخ ر٬ةيهخ وحن٨ةَ ٻةٌٿٺ ى. ڃلڄةي ٍٳ٬ةض ٫زةي حٿىهةخد،         7ٕحن٨َ ى. ڃلڄةي ٻخڃةپ ٿُڀةش، حٿڄَؿة٪ حٿٔةخرٶ، 

 .78هٌَُ، حٿڄٸخٽ حٿٔخرٶ، ٙ. ى. ڃلڄي ڃَٯُنٍ ٖٖٓحٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ

(
ٖٗٓ

 وڃخ ر٬يهخ. ٘٘ٔحن٨َ هٌح حٿلټڂ وڃَِي ڃ  حْكټخځ ٿيي ى. ڃلڄي ٳئحى ڃهنخ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، هخڃٖ ٙ( 

(
ٖٗٔ

 )      ّ - 9٘ٙٔ،  ٕٔٓ، ٩ 7ى. ڃلڄةةي ٳةةئحى ڃهنةةخ، أٓةةخّ حٿٸةةخنىڅ حٔىحٌٍ ون٤ةةخٵ ط٤زُٸةةه، ڃـڀةةش حٿلٸةةىٵ، 

 .ٖٙٓ، هخڃٖ 9٘7ٙٔ
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جپ٠ٍٗ جِ ټ:  ڄ ٌٻوقڄ جپ٫ٷوى ڂط٫ٿٷوحن ذٓوٍٍ جپڃٍٲوٵذ فوق ڂوح ٪روٍ ٪ظود جپڃؿٿوّ ذٷقپود  ئٔ ئيج  ؾوىش ٖوٍ ٠              

 نحٚس ڂط٫ٿٷس ذٍٍٓ جپڃٍٲٵ(. 

ػظحتٍس ٮٍوٍ ڂأپقٲوس ٲ٫ٍٷوقو جپٷوحچقڄ جپهوح٘ذ  فوق ڂوح         ڂح جپ٠ٍٗ جپػحچً: ٲهق  ڄ ٌٗطڃٽ جپ٫ٷى ٪ٿوى ٖوٍ ٠ جْوط   

٪رٍ ٪ظد جپڃؿٿّ ذٷقپد  ئٔ ئيج  ؾىش ٍٖ ٠ نحٚس ضٟٳً ٪ٿى جپ٫ٷقو جپڃرٍڂس ذٍڅ جْوجٌز  جپ٫ڃوٕء ٚوٳس   

 جپ٫ٷقو جْوجٌٌس(.

 ذظحء ٪ٿى ڂح ضٷىڀ چهٿٙ ئپوى جپٷوقټ ذوأڄ ٲٻوٍز جپڃٍٲوٵ جپ٫وحڀ ٲوً ٲٍچٓوح ٪ٿوى جپوٍٮځ ڂوڅ  فڃٍطهوح ئٔ  چهوح ٔ              

ضٛٿف    ٔ ضٻٳً پققىفح  ڄ ضٻقڄ  ْحْوحن ضطكوىو ذظوحءن ٪ٿٍود جپ٣رٍوس جْوجٌٌوس پٿڃظحَ٪وس  ذحپطوحپً چ٣وحٴ ض٣رٍوٵ           

جپٷحچقڄ جْوٌجي  ڂؿحٔش جنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌي ذڃ٫ُټ ٪څ ٲٻٍز جپٓٿ٣س جپ٫حڂس ٲٍڃح ٌط٫ٿٵ ذحپظٗوح٢حش  

فوًه جپظٗوح٢حشذ  ئچڃوح ض٫وى ٲٻوٍز جپڃٍٲوٵ       جپٛحوٌز ٪څ جپڃٍجٲٵ جپ٫حڂس جٔٶطٛحوٌس  جپڃظحَ٪حش جپڃػوحٌز ذٗوأڄ   

٪ظٛوٍجن فحڂوح ٌوىنٽ ٞوڃڅ ڂؿڃق٪وس ٪ظحٚوٍ پهوح ؾڃ٫ٍوحن يجش جپٷٍڃوس ضطكوى ٪ٿوى             -ٺڃح ْرٵ  ڄ يٺٍچوح  –جپ٫حڀ 

 ْحْووهح جپ٣ر٫ٍووس جْوجٌٌووس پٿڃظحَ٪ووس  ذحپطووحپً چ٣ووحٴ ض٣رٍووٵ جپٷووحچقڄ جْوٌجي  ڂؿووحٔش جنطٛووح٘ جپٷٟووحء       

 جْوجٌي.

٪ٿٍود ٲوً ٲٍچٓوح قٍوع چؿوى  ڄ جپڃكٻڃوس جْوجٌٌوس جپ٫ٿٍوح ٶوى ٶوٌٍش ٲوً              ٔ ٌهطٿٱ جپق٩ٞ ٲً ڂٍٛ ٪ڃح فوق 

 چود ".... ڂوڅ قٍوع ئڄ ڂٍٲوٵ ٶٛوٍ جپڃظطوُه پٿٓوٍحقس  جْٔوطػڃحٌ فوق           ٕٗٓٓ/ٗ/9ٕقٻڃهحذ جپٛوحوٌ ذطوحٌٌم   

ڂٍٲٵ جٶطٛحوي   ڄ ڂڅ جپڃٓطٷٍ ٪ٿٍد  ڄ جپ٫ٕٶس ذٍڅ جپڃٍجٲوٵ جپ٫حڂوس جٔٶطٛوحوٌس  ذوٍڅ جپڃظطٳ٫وٍڅ ذهوح ٪ٕٶوس        

ٕن ٪وڅ  ڄ ضٿوٹ جِقٻوحڀ ضطٳوٵ ڂو٩ ٢ر٫ٍوس جپڃٍجٲوٵ جپڃوًٺقٌز           ٪ٷىٌس  ضه٩ٟ ِقٻحڀ جپٷحچقڄ جپهوح٘ذ ئي  ڄ ٲٟو

 ڂ٩ جِّْ جپطؿحٌٌس جپطً ضٍٍٓ ٪ٿٍهح ٲاچد ٌط٫ٍڅ ٔ٪طرحٌ جپ٫ٷى ئوجٌٌحن  ڄ ضٻوقڄ جْوجٌز ذقٚوٳهح ْوٿ٣س ٪حڂوس     

ٲٵ ٪حڀ   نًه ذأْوٿقخ جپٷوحچقڄ جپ٫وحڀ    ٢ٍٲحن ٲٍد   ڄ ٌطٓځ ذحپ٣حذ٩ جپڃڃٍُ پٿ٫ٷقو جْوجٌٌس ڂڅ قٍع جضٛحپد ذڃٍ

ٲٍڃح ضٟڃظد ڂڅ ٍٖ ٠ ٮٍوٍ ڂأپقٲوس ٲوً جپٷوحچقڄ جپهوح٘  فوًه جپهٛوحتٙ  جپڃٷقڂوحش ٔ ضطوقجٲٍ ٲوً جپ٫ٷوقو            

جپطً ضكٻځ جپ٫ٕٶس ذٍڅ جپ٣ٍٲٍڅ. جپڃٍٲٵ جٔٶطٛحوي  ذٍڅ جپڃظطٳ٫ٍڅ ذد ...".
 ٖٕٗ)

 

ى ٮوٍجٌ ٲٍچٓوح ڂوح فوق ئٔ ٪ظٛوٍ ٌوىنٽ        ذطكٿٍٽ فًج جپكٻځ چٓوط٩ٍ٣ جپٷوقټ ذوأڄ جپڃٍٲوٵ جپ٫وحڀ ٲوً ڂٛوٍ ٪ٿو        

ٞڃڅ ڂؿڃق٪س ٪ظحٍٚ ضطكىو ٪ٿى  ْحْوهح جپ٣ر٫ٍوس جْوجٌٌوس پٿڃظحَ٪وحش جپڃط٫ٿٷوس ذحپظٗوح٢حش جپٛوحوٌز ٪وڅ         

جپڃٍجٲٵ جپ٫حڂس جٔٶطٛوحوٌس. ٲحپڃكٻڃوس جْوجٌٌوس جپ٫ٿٍوح ٶوٌٍش ٲوً فوًج جپكٻوځ  چود پٻوً ٫ٌوى جپ٫ٷوى ٪ٷوىجن ئوجٌٌوحن               

پٷوحچقڄ جْوجٌي  چ٣وحٴ جنطٛوح٘ جپٷٟوحء جْوجٌي ٔذوى ڂوڅ ضوقجٲٍ ٪وىز          ذحپطحپً ٌىنٽ ٞڃڅ چ٣حٴ ض٣رٍٵ ج

:٠ ٍٖ 

 جپ٠ٍٗ جِ ټ:  ڄ ضٻقڄ جْوجٌز ذقٚٳهح ْٿ٣س ٪حڂس ٢ٍٲحن ٲً جپ٫ٷى.

ٕن ذڃٍٲٵ ٪حڀ.  جپ٠ٍٗ جپػحچً:  ڄ ٌٻقڄ جپ٫ٷى ڂطٛ

جْطػظحتٍس ٮٍٍ ڂأپقٲوس   جپ٠ٍٗ جپػحپع:  ڄ ضطر٩ جْوجٌز ٲً فًج جپ٫ٷى  ْحپٍد جپٷحچقڄ جپ٫حڀ  يپٹ ذطٟڃٍظد ٍٖ ٠

 ٲً ٪ٷقو جپٷحچقڄ جپهح٘.

 ڂح ٲً پٍرٍح ٲ٫ٿى جپٍٮځ ڂڅ ٶٟحء جپڃكٻڃس جپ٫ٿٍح ذح٪طرحٌفح ڂكٻڃس ٶٟحء ئوجٌي ذحنطٛحٚهح ذظ٧ٍ جپ٫٣وقڄ  

جپڃط٫ٿٷس ذحپٷٍجٌجش جپٛحوٌز ڂڅ ڂٍٰٛ پٍرٍح جپڃٍٺُي ٲً قٵ ڂق٦ٳٍد ذح٪طرحٌه ڂإْٓس ٪حڂس.
  ٖٖٗ)

 ضأٌٍىچح 

طٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌي ذهًه جپڃظحَ٪حشذ ئٔ  چظوح چهطٿوٱ ڂ٫ود ٲوً جِْوحِ جپوًي ج٪طڃوى        پڃح جچطهى ئپٍد ٲً جن

                                                      
(

ٖٕٗ
ّ        ٵ.٩.، ٙٗٿٔنش  ١ٕٙ78. ٍٷڂ (  ، 9ٗڃـڄى٫ش حٿڄزةخىة حٿٸخنىنُةش حٿظةٍ ٷٍَطهةخ حٿڄلټڄةش حٔىحٍَةش حٿ٬ڀُةخ، 

 .ٕٗٙ، ٕٙٗٓٓ، اٿً أهَ ٓزظڄزَ ٓنش ٖٕٓٓڃ  أوٽ أٻظىرَ ٓنش 

(
ٖٖٗ

 .ٖٙ، ٙٔ، ٩.ٗٔ، ځ.ځ.٩. 977ّٔ/٘/٘ٵ، ؿڀٔش ٖٕ/٬٣ٖ  اىحٌٍ ٍٷڂ ( 
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٪ٿٍد ٲً فًج جپٷٟحء  فق ٚٳس جپڃإْٓس جپ٫حڂس پڃٍٰٛ پٍرٍح جپڃٍٺوُي    چوٍ   ڄ جِْوحِ جپٛوكٍف پهوًج      

رو٩  جپكٻځ فق  ڄ ڂٍٰٛ پٍرٍح جپڃٍٺُي ڂٍٲٵ ٪حڀ جٶطٛحوي  چٗح٢حضد ٲً فًج جپٗأڄ ڂطٛٿس ذڃٍٲوٵ ٪وحڀ  جض  

ٲٍهح  ْحتٽ جپٷحچقڄ جپ٫حڀ    جپٓٿ٣س جپ٫حڂسذ ٲٟوٳس جپڃإْٓوس جپ٫حڂوس ٔ ٌڃٻوڅ جٔ٪طڃوحو ٪ٿٍهوح پققوىفح ٺأْوحِ         

پطكىٌى جپ٣ر٫ٍوس جْوجٌٌوس پٿڃظحَ٪وس  ئچڃوح ٌؿود جٔ٪طڃوحو ٲوً فوًج جپٗوأڄ ٪ٿوى جپظٗوح٠ ٲوً قوى يجضود ڂوڅ قٍوع                 

ذ  جضروح٨  ْوحپٍد جپٓوٿ٣س جپ٫حڂوس ذٗوأچدذ      نٟق٪د پٿٍ ي جِ٪ٿى پٿٓٿ٣س جْوجٌٌس جپ٫حڂسذ  جضٛحپد ذڃٍٲٵ ٪حڀ

 نٍٍ وپٍٽ ٪ٿى يپٹ  ڄ جپ٫ىٌى ڂڅ جپظٗح٢حش جپٛحوٌز ٪څ جپڃإْٓحش جپ٫حڂس ٔ ض٫ى چٗوح٢حش ئوجٌٌوس  ٔ ض٫وى    

جپڃظحَ٪حش جپڃػحٌز ذٗأچهح ڂظحَ٪حش ئوجٌٌس ٪ٿى جپٍٮځ ڂڅ ٚى ٌفح ڂوڅ ٖوهٙ ڂ٫ظوقي ٪وحڀذ  فوًج جپڃ٫ظوى       

 حوٌز ٪څ جپٷٟحء جْوجٌي ٲً ٺٽ ڂڅ ٲٍچٓح  ڂٍٛ  پٍرٍح.جپطڃٓظحه ٲً جپ٫ىٌى ڂڅ جِقٻحڀ جپٛ

جپطوأڂٍځ فوق چٷوٽ ڂٿٻٍوس ڂٗوٍ ٨    چٷوٽ ڂٿٻٍوس        ٧هىٍ ڃىؿش حٿظؤڃُڂ وأػَهخ ٫ڀةً ڃ٬ُةخٍ حٿڄَٳةٶ حٿ٬ةخځ:       -ػخنًُخ

ڂؿڃق٪س ڂڅ جپڃٍٗ ٪حش جٔٶطٛحوٌس جپڃڃٿقٺوس پّٲوٍجو    جپهٍثوحش جپهحٚوس ئپوى ڂٿٻٍوس جپى پوسذ ڂو٩ ض٫وقٌٝ          

ٔن.  ٚكحذهح ض٫قٌٟحن  ٪حو

فووق ئؾووٍجء ضطهووًه جپى پووسذ  – ئچڃووح فووق ٲووً جپٯحپوود  -ٲحپطووأڂٍځ ٔ ٫ٌووى ٢ٌٍٷووحن ڂووڅ ٢ووٍٴ ئوجٌز جپڃٍجٲووٵ جپ٫حڂووسذ   

ٌظكٍٛ ٲً چٷٽ ڂٿٻٍس جپڃٍٗ ٨ ڂڅ جِٲٍجو    جپهٍثحش جپهحٚس ئپٍهح
 ٖٗٗ)

. 

ٲوً جِٮٿرٍوس جپٓوحقٷس ڂوڅ      ٔ ٫ٌى ٢ٌٍٷحن ڂڅ ٢ٍٴ ئوجٌز جپڃٍجٲٵ جپ٫حڂسذ ئٔ  چود  –ٺڃح ْرٵ جپٷقټ  – ئڄ ٺحڄ جپطأڂٍځ 

جپكحٔش ٶى ٌٻقڄ ْررحن    ٢ٌٍٷحن ڂڅ ٢ٍٴ ئچٗحء جپڃٍجٲٵ جپ٫حڂسذ  يپٹ ئيج  ڂڃوص جپى پوس ڂٍٗو ٪حن ڂوڅ جپڃٍٗو ٪حش      

 جپهحٚسذ غځ ؾ٫ٿطد ذ٫ى جپطأڂٍځ ٌٓطهىٰ ضكٷٍٵ جپظٳ٩ جپ٫حڀذ ٲاچد ذًپٹ ٌطكقټ ڂڅ ڂٍٗ ٨ نح٘ ئپى ڂٍٲٵ ٪حڀ.

ٵ ٪حڀ ٲوً جپٛوقٌز جپڃطٷىڂوس ٔ ٫ٌطروٍ چطٍؿوس پٿطوأڂٍځ يجضود  ئچڃوح ٫ٌطروٍ           پٻڅ ضكقټ جپڃٍٗ ٨ جپهح٘ ئپى ڂٍٲ

چطٍؿس پٿٍٓحْس جپطً ضطر٫هح جپى پس ئَجء جپڃٍٗ ٨ ڂڅ ؾ٫ٿد ٌٓطهىٰ جپظٳ٩ جپ٫حڀذ ذ٫ى  ڄ ٺحڄ ٌٍڂوً ئپوى ضكٷٍوٵ    

ڂٗوٍ ٪حن  جپٍذف. يپٹ  ڄ فًج جپڃٍٗ ٨ ٶى ٧ٌٽ ذ٫ى جپطأڂٍځ ٺڃح ٺحڄ ٶرٿد ڂٗوٍ ٪حن نحٚوحنذ ٲٍٛوٍٍ ذ٫وى جپطوأڂٍځ      

ڂڅ جپڃٍٗ ٪حش جپهحٚس جپڃڃٿقٺوس پٿى پوسذ  يپوٹ ٺڃوح قوىظ ذحپظٓورس پڃٛوحچ٩ ْوٍحٌجش ٌٌظوق ٲوً ٲٍچٓوحذ ٲٷوى             

 جقطٳ٧ص ذٛٳطهح جپهحٚس ذ٫ى جپطأڂٍځ.

 ٶى ٌٻقڄ جپڃٍٗ ٨ جپڃإڂځ ڂٍٗ ٪حن نحٚحنذ غځ ضكقپد جپى پس ذ٫ى جپطأڂٍځذ ئپى ڂٍٲٵ ٪حڀذ ذأڄ ضٓطهىٰ ذد ْوى  

 ٳ٩ جپ٫حڀ.جپكحؾس جپ٫حڂس  ضكٷٍٵ جپظ

 ٶى ٌٻقڄ جپڃٍٗ ٨ ٶرٽ جپطأڂٍځذ ڂٍٗ ٪حن نحٚحن يجش چٳ٩ ٪حڀ غځ ضإڂڃد جپى پوس  ض٧وٽ ڂهٛٛوس ئٌوحه پطكٷٍوٵ      

 جپظٳ٩ جپ٫حڀذ  ذًپٹ ٌطكقټ ئپى ڂٍٲٵ ٪حڀ.

 ضكووقټ جپڃٗووٍ ٨ ٲووً جپٛووقٌضٍڅ جِنٍووٍضٍڅ ئپووى ڂٍٲووٵ ٪ووحڀذ ٔ ٌٍؾوو٩ ئپووى جپطووأڂٍځ يجضوودذ  ئچڃووح ئپووى ضووقجٲٍ    

جپ٫حڀ پد ذ٫ى جپطأڂٍځ ٪ظحٍٚ     ٌٺحڄ پڃٍٲٵ
 ٖٗ٘)

. 

 ٲٍڃح ٌط٫ٿٵ ذوأغٍ ٦هوقٌ جپڃٗوٍ ٪حش جپڃإڂوس ٪ٿوى ڂ٫ٍوحٌ جپڃٍٲوٵ جپ٫وحڀ ٺڃ٫ٍوحٌ ڂكوىو پڃؿوحٔش جنطٛوح٘             

 ٲاچظح ٌؿد  ڄ چٳٍٴ ذٍڅ چق٪ٍڅ ڂڅ فًه جپڃٍٗ ٪حش: – فًج ڂح ٌهڃظح  –جپٷٟحء جْوجٌي 

جپظق٨ جِ ټ فً ضٿٹ جپڃٍٗ ٪حش جپهحٚس جپطً ضهىٰ ٶرٽ  ذ٫ى ضأڂٍڃهح ئپى ضكٷٍٵ جپٍذفذ ٲهوًه جپڃٗوٍ ٪حش   

ٔ ض٫ى ڂٍجٲٵ ٪حڂس  پق ضقپى ئوجٌضهح  قى  ٖهح٘ جپٷحچقڄ جپ٫حڀذ ٔچطٳحء ٪ظٍٛ جپظٳ٩ جپ٫حڀ ٺٯحٌس پهوحذ  جپوًي   

 ذحپطووحپً ٲوواڄ فووًه جپڃٗووٍ ٪حش ضرٷووى      ٫ٌووى  قووى  فووځ ٪ظحٚووٍ جپڃٍٲووٵ جپ٫ووحڀ. جپڃطٳووٵ ٪ٿٍهووح ٲٷهووحن  ٶٟووحءجنذ       

                                                      
(

ٖٗٗ
 .ٕٓٙى. ڃلڄىى كخٳ٦، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 

(
ٖٗ٘

 ، وڃخ ر٬يهخ.99ٔهخ. وحن٨َ ٻٌٿٺ: ى. ػَوص ريوٌ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙوڃخ ر٬ي ٕٓٙحٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 
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ٞوڃڅ چ٣وحٴ ض٣ٍروٵ جپٷوحچقڄ جپهوح٘ذ  ٫ٌوى ڂوح ٌػوحٌ ذٗوأچهح ڂوڅ            –ٺأٚوٽ ٪وحڀ    –ڂٍٗ ٪حش نحٚسذ ضوىنٽ  

 ڂظحَ٪حش ڂظحَ٪حش ٪حوٌس ضىنٽ ٞڃڅ ڂؿحٔش جنطٛح٘ جپٷٟحء جپ٫حوي.

پڃٗوٍ ٪حش ْوقجٌء ٺوحڄ     ڂح جپظق٨ جپػحچً ٲهً ضٿٹ جپڃٗوٍ ٪حش جپطوً ضٓوطهىٰ جپظٳو٩ جپ٫وحڀ ذ٫وى ضأڂٍڃهوحذ ٲهوًه ج        

فووىٲهح جپظٳوو٩ جپ٫ووحڀ ٶرووٽ ضأڂٍڃهووح  ڀ پووځ ٌٻووڅذ ٲهووً ض٫ووى ڂٍجٲووٵ ٪حڂووسذ پطؿڃوو٩ ٪ظحٚووٍ جپڃٍٲووٵ جپ٫ووحڀ پهووح ذ٫ووى        

ضأڂٍڃهح
 ٖٗٙ)

. 

 ڂح ٪څ  غٍفح ٪ٿى ٶٍڃس ڂ٫ٍحٌ جپڃٍٲوٵ جپ٫وحڀ ٺڃ٫ٍوحٌ ڂكوىو پ٣ر٫ٍوس جپڃظحَ٪وس  ڂؿوحٔش جنطٛحٚوً جپٷٟوحء          

ٵ  ٚركص ضىنٽ ٞڃڅ چ٣حٴ جپڃٍجٲٵ جپ٫حڂس جٔٶطٛحوٌس جپٛظح٪ٍس ٲاڄ فًه جپڃٍجٲ– فًج ڂح ٌهڃظح  –جْوجٌي 

ٞوڃڅ چ٣وحٴ ض٣رٍوٵ جپٷوحچقڄ جپهوح٘ذ  ٌوىنٽ ڂوح         –ٺأٚوٽ ٪وحڀ    – جپطؿحٌٌسذ  ذحپطحپً ٲاچهح چٗح٢حضهح ضىنٽ 

ٺڃح ْورٵ  ڄ   –ٌػحٌ ذٗأچهح ڂڅ ڂظحَ٪حش ٞڃڅ ڂؿحٔش جنطٛح٘ جپٷٟحء جپ٫حويذ ئٔ  ڄ فًه جپٷح٪ىز جپ٫حڂس 

٪ٿٍهح جْطػظحء ڂكى و جِغٍذ  فق  ڄ ضٓط٫ڃٽ جْوجٌز ٲً چٗح٢حضهح جپڃطٛٿس ذهًه جپڃٍجٲٵ  ْحپٍد ٌٍو  –يٺٍچح 

جپٷحچقڄ جپ٫حڀذ ٲهظح ضه٩ٟ فًه جپظٗح٢حش ِقٻوحڀ جپٷوحچقڄ جپهوح٘ذ  ضوىنٽ جپڃظحَ٪وحش جپڃػوحٌز ذٗوأچهح ٞوڃڅ         

ڂؿحٔش جنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌي.
 ٖٗ7)

 

٪ٿووى جپوٍٮځ ڂوڅ يفوحخ ذ٫وٝ جپٳٷود      ذظوحءن ٪ٿوى ڂوح ضٷوىڀ چهٿوٙ ئپوى جپٷوقټ ذأچود         
 ٖٗ9)

ئپوى جپٷوقټ ذطٳوحٶځ  َڂووس     

جپڃٍٲٵ جپ٫حڀ ٺڃ٫ٍحٌ ڂكىو پٿ٣ر٫ٍس جْوجٌٌس پٿڃظحَ٪س  ڂؿحٔش جنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌي ذ٫ى ٦هقٌ ڂقؾس 

ذ ئٔ  چظح چٍ  ذظوحء  -ٺڃح ْرٵ  ڄ ذٍظح  –جپطأڂٍځ  جنطٰٕ جپظ٧ځ جپٷحچقچٍس جپطً ضه٩ٟ پهح جپڃٍٗ ٪حش جپڃإڂڃس 

ح ْوورٵ يٺووٍه  ڄ ڂ٫ٍووحٌ جپڃٍٲووٵ جپ٫ووحڀ ٺڃ٫ٍووحٌ ڂكووىو پ٣ر٫ٍووس جپڃظحَ٪ووس  ڂؿووحٔش جنطٛووح٘ جپٳٟووحء   ٪ٿووى ڂوو

٪ظٛووٍجن ٌووىنٽ ٞووڃڅ ٪ووىز ٪ظحٚووٍ ٌطكووىو ٪ٿووى  ْحْووهح ڂؿووحٔش   –ٺڃووح ْوورٵ  ڄ يٺٍچووح  –جْوجٌي ٔ ٌووُجټ 

 جنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌي.

٫ٌٍٱ جپڃإْٓحش جپڃهظٍس ذأچهح  ؾڃح٪س ٌڃٻڅ ضأػَ ٧هىٍ حٿڄئٓٔخص حٿڄهنُش ٫ڀً ڃ٬ُخٍ حٿڄَٳٶ حٿ٬خځ: -ػخٿؼًخ

ڂڅ جپظحِ پهح ڂٛحپف ڂٗطٍٺس ٌڃظكهح جپٷحچقڄ جپٗهٍٛس جپڃ٫ظقٌوس  ٌٻوقڄ پهوح قوٵ جْٖوٍجٰ ٪ٿوى ڂٛوحپكهح        

 ذظٳٓهح ذقج٣ْس فٍثس ٌظطهرهح جِٖهح٘ جپڃٻقچٍڅ پهًه جپؿڃح٪س(.

جپڃهظٍوس جپڃهطٿٳوس  ج٢ِروحءذ      ڂڅ  ٦هٍ  ڂػٿس جپڃإْٓحش جپڃهظٍوس جپٯوٍٰ جپطؿحٌٌوس  چٷحذوحش جپڃوٕٸ  جپظٷحذوحش      

جپڃكووحڂٍڅذ جپڃهظىْووٍڅذ ئپووم(ذ فووًه جپڃإْٓووحش ٌڃظكهووح جپٷووحچقڄ جپٗهٛووٍس جپڃ٫ظقٌووسذ  ٌؿ٫ووٽ جٔچٟووڃحڀ ئپٍهووح   

ئؾرحٌٌووحن ذحپظٓوورس پؿڃٍوو٩  ٲووٍجو جپؿڃح٪ووس جپطووً ضطٻووقڄ ڂظهووح  ٌهقپهووح ذ٫ووٝ جڂطٍووحَجش  ْووٿ٣حش جپٷووحچقڄ جپ٫ووحڀذ  

ٿ٣س ضقٶ٩ٍ ؾوُجءجش ضأوٌرٍوس ٪ٿوى ڂوڅ ٌهوحپٱ  قٻوحڀ فوًه جپٿوقجتف.         ٺٓٿ٣س  ٩ٞ جپٿقجتف جْوجٌٌس جپڃٿُڂسذ  ْ

 پهًه جِْرحخ ڂؿطڃ٫س ض٫طرٍ جپڃإْٓحش جپ٫حڂس جپڃهظٍس  ٖهحٚوحن ئوجٌٌوس  ڂوڅ  ٖوهح٘ جپٷوحچقڄ جپ٫وحڀ( ضطڃطو٩        

ذحپكٷقٴ  جپڃُجٌح جپڃٷٌٍز پٿٓٿ٣حش جْوجٌٌس ذقؾد ٪حڀ
 ٖٗ1)

. 

جپ٫حڂس جْوجٌٌس  جپٛظح٪ٍس ٲً  ڄ فًه جِنٍٍز فوً    ٪ٿى يپٹ ٲاڄ جپڃإْٓحش جپڃهظٍس ضهطٿٱ ٪څ جپڃإْٓحش

ٲً قٷٍٷطهح ڂٍٗ ٪حش ٪حڂس ضٷىڀ نىڂحش  قحؾحش ٪حڂسذ  ذحپطحپً ٲهً ض٫ى ئيج ڂح ڂظكص جپٗهٛوٍس جپڃ٫ظقٌوس   

 ڂٍجٲٵ ٪حڂس ذٻٽ ڂ٫ظى جپٻٿڃس.

                                                      
(

ٖٗٙ
 وڃخ ر٬يهخ. ٕٕٙٷََذ ڃ  ًحص حٿڄ٬نً، ى. ڃلڄىى كخٳ٦، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 

(
ٖٗ7

 ، وڃخ ر٬يهخ.8ٙٔ، 9ٙ8ًٙٔحص حٿڄ٬نً، ى. ٬ٓي حٿ٬ڀىٕ، ن٨ََش حٿڄئٓٔش حٿ٬خڃش، ىحٍ حٿنه٠ش حٿ٬َرُش، ( 

(
ٖٗ8

 .ٖٕٓخرٶ، ٙى. ػَوص ريوٌ، حٿڄَؿ٪ حٿٔ( 

(
ٖٗ9

وڃخ ر٬يهخ. وحن٨َ ٻٌٿٺ  8ٕٓى. ڃلڄي ٳئحى ڃهنخ، حٿٸخنىڅ حٔىحٌٍ حٿڄٌَٜ وحٿڄٸخٍڅ ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 

 وڃخ ر٬يهخ. 8ٕ٘ى. ڃلڄىى كخٳ٦ ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ
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ح.  پهوًج ٌوٍ     ڂح جپڃإْٓحش جپڃهظٍس ٲاچهح ٔ ضٷىڀ نىڂحش  قحؾحش ڂحوٌس پٿؿڃهقٌ  ٔ ِ٪ٟحتهح جپڃٻقچٍڅ په

 ذ٫ٝ ٌؾحټ جپٳٷد  چهح پٍٓص ڂٍجٲٵ ٪حڂسذ  پٻظهح

ْٿ٣حش ئوجٌٌس ضىٌٍ ڂٍجٲٵ ٪حڂس 
 ٖ٘ٓ)

. 

پٓوظس   ٕ-ٗ ٌرى   ڄ ڂؿٿّ جپى پس جپٳٍچًٓ ٶوى  نوً  ٌٟوحن ذهوًج جپوٍ ي قٍوع ٶوٌٍ ٲوً قٻڃود جپٛوحوٌ ذطوحٌٌم            

 ڄ چٷحذوس ج٢ِروحء ضوىٌٍ ڂٍٲٷوحن ٪حڂوحن و ڄ  ڄ ٌكوىو ٚوٳس جپظٷحذوس يجضهوحذ  ي  چود            Bouguenٲً ٶٍٟس  1ٖٗٔ

ج٪طرٍ جپظٗح٠ ٲً يجضد ڂٍٲٷحن ٪حڀن   ٮٳٽ ضكىٌى ٢ر٫ٍس جپڃظ٧ڃس جپطً ضىٌٍ جپظٗح٠
 ٖ٘ٔ)

. 

٪ٿووى ڂ٫ٍوحٌ جپڃٍٲووٵ جپ٫ووحڀ ٺڃ٫ٍووحٌ ڂكووىو پٿ٣ر٫ٍووس   – فووًج ڂووح ٌهڃظووح  – ڂوح ٪ووڅ  غووٍ ٦هووقٌ جپڃإْووحش جپڃهظٍوس   

پٿڃظحَ٪سذ ٲاچد ٪ٿوى جپوٍٮځ ڂوڅ يفوحخ ؾحچود ڂوڅ جپٳٷود       جْوجٌٌس 
 ٖٕ٘)

ئپوى جپٷوقټ ذوأڄ ٦هوقٌ فوًه جپڃإْٓوحش        

جپڃهظٍس  و  ئپى ئٚحذس ڂ٫ٍحٌ جپڃٍٲٵ جپ٫حڀ ٲً ٪ظٍٛ ڂڅ  فځ ٪ظحٍٚه  فوق جپ٫ظٛوٍ جپ٫ٟوقي جپوًي ٌطڃػوٽ      

پً َجو ٦هقٌ فًه ٲً ئوجٌز جپڃٍجٲٵ جپ٫حڂس ٪څ ٢ٌٍٵ جپى پس    جِٖهح٘ جپڃكٿٍس  جپڃإْٓحش جپ٫حڂس.  ذحپطح

جپڃإْٓحش ڂظطٳحٶځ  َڂس ڂ٫ٍحٌ جپڃٍٲٵ جپ٫حڀ. ئٔ  چظح ٔ چطٳٵ ڂ٩ فًج جٔضؿحهذ يپٹ  ڄ ڂؿٿّ جپى پوس ٲوً ٲٍچٓوح    

 فً جپى پس جپطً چٗأش  ض٣قٌش ٲٍهح چ٧ٌٍس جپڃٍجٲٵ جپ٫حڂسذ پوځ ٫ٌطڃوى ذٗوٻٽ چهوحتً ٲوً ٶٟوحتد ٪ٿوى ڂ٫ظوى         

ٲوً  قٻحڂود ذوحپڃ٫ظى جپ٫ٟوقي         –ٺڃوح ْورٵ  ڄ ٌ ٌظوح     –نً ڂ٫ٍڅ ٲً ضكىٌى ڂىپقټ جپڃٍٲٵ جپ٫حڀ.ٲهق ضحٌز ٌأ

ٔن پّنوً       جپٗٻٿً پٿڃٍٲٵ جپ٫حڀذ  ضحٌز  نٍ  ٌأنً ذحپڃ٫ظى جپڃحوي    جپڃقٞق٪ً پٿڃٍٲوٵ جپ٫وحڀ.  ئڄ ٺوحڄ ڂٍوح

ذحپڃ٫ظى جپڃقٞق٪ً پٿڃٍٲٵ جپ٫حڀذ  ي  چد ٌٍٺُ ٪ٿى ٢ر٫ٍس جپظٗح٠  ٔ ٌٍٺُ ٪ٿى ٢ر٫ٍس جپڃظ٧ڃس جپطً ضوىٌٍ  

 ح٠ ٲً ضكىٌى ڂىپقټ جپڃٍٲٵ جپ٫حڀ.فًج جپظٗ

 ٪ٿى جپٍٮځ ڂڅ  ڄ ڂؿٿّ جپى پس جپٳٍچًٓ ٌڃٍٽ ئپوى ج٪طروحٌ جپظٷحذوحش جپڃ٫ظٍوس  ٖهحٚوحن نحٚوس ئٔ  ڄ ض٣رٍوٵ        

جپڃ٫ٍحٌ جپڃحوي    جپڃقٞق٪ً پٿڃٍٲٵ جپ٫حڀ ٲً ٲٍچٓح  و  ئپى جْطػظحءجش ٪ىٌىز پٛحپف جپٷٟوحء جْوجٌي ٲوً   

" جپ٫حڂس پّٖهح٘ جپهحٚس"  جپطً ڂإوجفوح  چود ض٫وى ڂظحَ٪وس ئوجٌٌوس  ذحپطوحپً       فًج جپٗأڄ  ٲٷحن پظ٧ٌٍس "جْوجٌز

ضووىنٽ ٞووڃڅ ڂؿووحٔش جنطٛووح٘ جپٷٟووحء جْوجٌي جپڃظحَ٪ووحش جپهحٚووس ذأ٪ڃووحټ جپٓووٿ٣س جپ٫حڂووس  جِ٪ڃووحټ       

جْوجٌٌس جپڃظٳٍوز(  جپطً ضٛىٌ ٪څ جپهٍثحش جپهحٚس ٺحپظٷحذحش  جپطً ضطځ ٲً ئ٢حٌ ڂهڃس ڂٍٲٵ ٪حڀ.
 ٖٖ٘) 

ٍٛ ٲ٫ٿوى جپوٍٮځ ڂوڅ  ڄ جپظٷحذوحش جپڃهظٍوس ض٫وى ڂوڅ  ٖوهح٘ جپٷوحچقڄ جپ٫وحڀ ٪ٿوى نوٰٕ جپقٞو٩ ٲوً                ڂح ٲً ڂ

ٲٍچٓح ئٔ  ڄ جنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌي ذحپڃظحَ٪حش جپڃػحٌز ذٗأڄ چٗح٢حش فًه جپظٷحذحش ٶى ؾوحء ٪ٿوى ٮوٍجٌ    

٪روٍش ٪ظود ڂكٻڃوس     جپٷٟحء جْوجٌي جپٳٍچًٓ ض٣رٍٷحن پٿڃ٫ٍحٌ جپڃحوي    جپڃقٞوق٪ً پٿڃٍٲوٵ جپ٫وحڀذ  فوًج ڂوح     

جپٷٟوحء جْوجٌي ٲوً  قووى  قٻحڂهوح ذٷقپهوح ئڄ جپووٍ ي جپوٍجؾف ٲٷهوحن  ٶٟووحءن ٲوً ٖوأڄ جپطٻٍووٱ جپٷوحچقچً پظٷحذووحش          

جپڃهوڅ  چهوح  ئڄ پوځ ضٻوڅ ٲوً چ٣وحٴ جپڃإْٓوحش جپ٫حڂوس  ي جپڃٛوحپف جْوجٌٌوس جپ٫حڂوس يجش جپٗهٛوٍس جپڃ٫ظقٌووس             

ٍْوقڀ    ذأٌوس  وجز ضٗو٫ٌٍٍس  نوٍ ذ   ٮٍجٞوهح   فوىجٲهح       جپڃٓطٷٿس ٪څ جپى پوس ئٔ  ڄ ئچٗوحتهح ٌوطځ ذٷوحچقڄ    ڂ    

يجش چٳ٩ ٪حڀ  پهح ٪ٿى  ٪ٟحتهح ْٿ٣س ضأوٌرٍسذ  پهإٔء جِ٪ٟحء و ڄ ْقجفځ قٵ جقطٻحٌ ڂهظطهځذ ٲٕ ٌؿقَ 

پٯٍٍفځ ڂُج پطهح  جٖطٍجٸ جٔ٪ٟحء ٲً جپظٷحذحش  ڂٍ ٞڃظً  پهح قٵ ضكٛوٍٽ ٌْوقڀ جٖٔوطٍجٸ ٲوً ڂقج٪ٍوى      

                                                      
(

ٖ٘ٓ
 وڃخ ر٬يهخ. 8ٕحن٨َ : ى. ڃلڄىى ٳئحى ڃهنخ، حٿٸخنىڅ حٔىحٌٍ حٿڄٌَٜ وحٿڄٸخٍڅ ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ (

(
ٖ٘ٔ

ًٗ ٫  حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، هخڃٖ ٙ(   .٘ٓٔنٸ

(
ٖٕ٘

 .ٕٖٗى. ڃلڄي ٍٳ٬ض ٫زي حٿىهخد ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 

(
ٖٖ٘

 =     أٗخٍ ٿهڄخ: و حن٨َ كټڂ:  ( 

ٔ97ٖ 7ٙ.
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٪ٿووى يپووٹ ج٪طرووٍش ڂكٻڃووس جپٷٟووحء جْوجٌي ٶووٍجٌجش چٷحذووس جپڃهووڅ جپهظىْووٍس ٶووٍجٌجش     و ٌٌووس ڂظط٧ڃووس  ذظووحءن

ئوجٌٌسذ  ڂڅ غځ ٌهطٙ ڂؿٿّ جپى پس ذظ٧ٍ جپ٫٣څ ٲٍهح ذحْپٯحء.
 ٖ٘ٗ)

 

 ٔ ٌهطٿٱ جپق٩ٞ ٲً پٍرٍح ٪ڃح فق ٪ٿٍد ٲً ڂٍٛ قٍع  ڄ جپڃ٨ٍٗ جپٿٍرً ٶى  نوً ٚوٍجقس ذهوًج جپڃ٫ظوً ٲوً      

ذٗوأڄ جپڃهوڅ جپهظىْوٍس     17ٗٔپٓوظس   ٓٓٔڂوڅ جپٷوحچقڄ ٌٶوځ     7ٗهظٍوسذ ٲحپڃوحوز   جپط٫ٌٍٗحش جپڃظ٧ڃس پٿظٷحذحش جپڃ

ضظٙ ٪ٿى جنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌي ذحپ٫٣قڄ جپطً ضٍٲو٩ ٞوى جپٷوٍجٌجش جپٛوحوٌز ٪وڅ ڂؿوحپّ جپطأوٌود           

جٔچطٓحخ ئپى فًه جپڃهڅ.
 ٖ٘٘)

 

فوًه جپڃظحَ٪وحشذ قٍوع      نٍٍجن ٲاچد ٪ٿى جپٍٮځ ڂوڅ جنوطٰٕ جپٳٷود قوقټ  ْوحِ جنطٛوح٘ جپٷٟوحء جْوجٌي ذظ٧ٍو         

ٌٍ  جپر٫ٝ  ٪ٿى ٌ ْهځ جپ٫ڃٍى ٲٍىټ ڂإّْ چ٧ٌٍس جپٓٿ٣س جپ٫حڀ جپكىٌػس ئٌؾح٨ جنطٛح٘ جپٷحٞوً جْوجٌي ٲوً   

ز جپٓوٿ٣س جپ٫حڂوسذ ذٍظڃوح ٌٍو  جپور٫ٝ جَنٍو  ٪ٿوى            ڂقجؾهس جپڃظحَ٪حش جپطً ضظٗأ ڂڅ فًه جپڃهڃس  پهوًج جپظ٧وحڀ پٳٻٍو

ٍحٌ جپڃٍٲٵ جپ٫وحڀ  ڄ فوًج جٔنطٛوح٘ ٌٓوطڃى ڂوڅ ض٣رٍوٵ جپڃ٫ٍوحٌ جپ٫وحڀ         ٌ ْهځ جپٳٷٍد وي پقذحوٌٍ  فق ڂڅ  چٛحٌ ڂ٫

ز جپڃٍٲووٵ جپ٫ووحڀ   جپووًي ٌٓووطظى ئپووى ٲٻوٍو
 ٖ٘ٙ)

جن َٔڂووحن   -ٺڃووح ْوورٵ جپٷووقټ  –ذ ٲاچظووح چوٍو   ضٍڅ ضڃػووٽ ٪ظٛوٍو  ڄ ٺوٕو جپٳٻوٍو

 ٍٞ ٌٌحن ٌىنٽ ٞڃڅ ٪ىز ٪ظحٍٚ ضطكىو ٪ٿى  ْحْهح جپ٣ر٫ٍوس جْوجٌٌوس پٿڃظحَ٪وسذ  ذحپطوحپً ڂؿوحٔش جنطٛوح٘       

 جپٷٟحء جْوجٌيذ  فًج ڂح ْقٰ ٌطٟف پظح ذ٫ى ض٫ٍٞظح پڃ٫ٍحٌ    چ٧ٌٍس جپٓٿ٣س جپ٫حڂس ذڃٳهقڂهح جپكىٌع.

 

L’idée d'utilité publique 

ذ٫وى جٔچطٷووحوجش جپطوً  ؾهووص پڃ٫ٍوحٌ جپڃٍٲووٵ جپ٫ووحڀ ٺڃ٫ٍوحٌ ڂكووىو پٿ٣ر٫ٍوس جْوجٌٌووس پٿڃظحَ٪وس  ڂؿووحٔش جنطٛووح٘       

جپٷٟحء جْوجٌي  جپطً ْرٵ يٺٍفحذ جضؿد ذ٫ٝ جپٳٷد جپڃظوحفٝ پڃ٫ٍوحٌ جپڃٍٲوٵ جپ٫وحڀ ئپوى جپركوع ٪وڅ ڂ٫ٍوحٌ ؾىٌوى          

ڄ  ْحْووحن پطكىٌووى جپ٣ر٫ٍووس جْوجٌٌسپٿڃظحَ٪ووس  ڂؿووحٔش جنطٛووح٘ جپٷٟووحء جْوجٌيذ  ٺظطٍؿووس پووًپٹ  ٌٛووٿف ِڄ ٌٻووق

٦هٍ ڂ٫ٍحٌ جپڃظٳ٫س جپ٫حڂس جپًي ٌ   ٲٍد جپٷحتٿٍڅ ذد  چد فق جِْحِ ٲً ضكىٌى جپ٣ر٫ٍوس جْوجٌٌوس پٿڃظحَ٪وس  ڂؿوحٔش     

ٜ پڃٟوڃقڄ   –جنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌي  ٕن پڃح ضٷىڀ ٲاچظح ْقٰ چط٫ٍو فوًج جپڃ٫ٍوحٌ  ڂ٫ٍوحٌ جپڃظ٫وس جپ٫حڂوس(        ضٳٍٛ

  ڂٷىجٌ چٍٛرد ڂڅ جپٛكس  جپطه٣ثس  يپٹ  ٲٵ جپطٷٍٓځ جپطحپً:

"  جپوًي ٺوحڄ ٲٍڃوح    Walineض٫قو ٲٻٍز جپڃظٳ٫س جپ٫حڂس    ڂ٫ٍحٌ جپڃظٳ٫س جپ٫حڂس ٲً  ٚٿهح ئپى جپٳٷٍد جپٳٍچًٓ ٲوحپٍڅ " 

جپڃٍٲٵ جپ٫حڀ غځ ضٍجؾو٩ ٪وڅ ڂقٶٳود فوًج چطٍؿوس جٔچطٷوحوجش جپطًو  ؾهوص پڃ٫ٍوحٌ جپڃٍٲوٵ جپ٫وحڀ            ْرٵ ڂڅ  چٛحٌ ڂ٫ٍحٌ 

ٺڃ٫ٍوحٌ ڂكووىو پڃؿووحٔش جنطٛووح٘ جپٷٟووحء جْوجٌي ذ   ٚوورف ٌوٍو   ڄ ڂ٫ٍووحٌ جپڃٍٲووٵ جپ٫ووحڀ پووځ ٫ٌووى ْووق  ڂ٫ٍووحٌ   

جټ ٌٓوطهىڂد ٲوً    پٳ٧ً  ؾقٰ نحټ ڂڅ ٺٽ ڂٟڃقڄ قٷٍٷًذ  پثڅ ٺحڄ جپٷٟحء ٶى ذٷً ڂهٿٛحن پهوًج جپڃ٫ٍوحٌذ  ٔ    ٌُو

                                                      
(

ٖ٘ٗ
 .ٕ٘ى. ٫زي حهلل حٿټخىَټٍ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ أٗخٍ ٿه( 

(
ٖ٘٘

رخهظٜةةخٙ حٿٸ٠ةةخء  99ٓٔٿٔةنش   ٓٔڃة  حٿٗثلةةش حٿظنٴٌَُةةش ٿٸةخنىڅ حٿڄلخڃةةخس ٍٷةةڂ    ٙٗٻةٌٿٺ طٸ٠ةةٍ حٿڄةةخىس  ( 

حٔىحٌٍ رخٿٴٜپ ٳٍ حٿ٬٤ىڅ حٿظٍ طَٳ٪ ٟي ٷَحٍحص ڃـخٿْ طؤىَذ حٿڄلخڃُُ . ٍحؿ٪ ٳٍ طٴخُٛپ ًٿةٺ    ى. ٫زةي   

 وڃخ ر٬يهخ. َٕٙؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙحهلل ُحَي حٿټخىَټٍ، حٿڄ

(
ٖ٘ٙ

 .7ٙحن٨َ:  ( 
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ٮٍٍ ٶٿٍٽ ڂڅ جِقٻحڀذ ٲاچد ٶى  قحټ ٺٿڃس جپڃٍٲٵ جپ٫حڀ ئپى ٺٿڃس ؾقٲحء ٌؿٍي ٪ٿوى جْوطهىجڂهح ذكٻوځ جپ٫وحوز و ڄ  ڄ     

ٌٻقڄ پهح ڂىپقټ ٶحچقچً
 ٖ٘7)

. 

ز جپڃظٳ٫وس         فق ٌٍ  جْٔط٫حٞس ٪څ ڂ٫ٍحٌ جپڃٍٲٵ جپ٫حڀ ٺأْحِ پطكىٌى ڂؿحٔش جنطٛوح٘ جپٷٟوحء جْوجٌي ذٳٻٍو

جپ٫حڂس
 ٖ٘9)

 ڂٟڃقڄ فًه جپٳٻٍز پى  جِْطحي ٲحپٍڅ ٌٻڃڅ ٲً  ڄ ٮحٌس جپظٗح٠ جْوجٌي فً ضكٷٍوٵ جپظٳو٩ جپ٫وحڀذ   ڄ    . 

ٰ جپظ٧وٍو ٪ووڅ جپقْووحتٽ      ضر١ ذهووًه جپٯحٌووس  ضووى ٌ ڂ٫هووح ذٛوٍو جپٷقج٪ووى جپٷحچقچٍووس جپطووً ضكٻووځ يپووٹ جپظٗووح٠ ٌؿوود  ڄ ضوٍو

 چد ڂح وجڀ ضكٷٍٵ جپظٳو٩ جپ٫وحڀ فوق فوىٰ ؾڃٿوس      جپڃٓطهىڂس پطكٷٍٵ جپٯحٌس جپڃًٺقٌز .  ٪ٿى يپٹ ٲاڄ جِْطحي ٲحپٍڅ ٌٍ  

جَ يپوٹ جپهوىٰ ٺأْوحِ پود  ڂؿوحټ            ٶقج٪ى جپٷحچقڄ جْوجٌي ٲٕذى ڂڅ جٌضروح٠ فوًج جپٷوحچقڄ ذهىٲود ڂو٩ ئذٍو
 ٖ٘1)

.  ي  ڄ 

ٲٻٍز جپظٳ٩ جپ٫حڀ ضڃػٽ جپهىٰ جپظهحتً جپًي ض٫ٓى ٶقج٪ى فًج جپٷحچقڄ پطكٷٍٷد.  ڂڅ غځ ٲٕ ٌٻوقڄ ٚوكٍكحن ڂوح ٌٷوحټ ذوأڄ      

جپ٫حڀ ٌڃػٽ  ْوحِ جپٷوحچقڄ جْوجٌي   ْوحِ ضكىٌوى ڂؿوحٔش جنطٛوح٘ جپٷٟوحء جْوجٌيذ ِڄ جپڃٍٲوٵ جپ٫وحڀ          جپڃٍٲٵ 

ٿس             ّ جپقٍْو پٍّ ئٔ  ٍْٿس  جقىز ڂڅ ؾڃٿس  ْحتٽ ٲظٍس ضٿؿوأ ئپٍهوح جپٓوٿ٣حش جْوجٌٌوس پطكٷٍوٵ جپظٳو٩ جپ٫وحڀذ ٺڃوح  چود پٍو

جپققٍىز جپڃ٫طڃىز پًپٹ ٲً جپٷحچقڄ جْوجٌي
 ٖٙٓ)

. 

٫ٌٍد ٪ٿى ٲٻٍز جپٓٿ٣س  چهح ضٍذ١ جپٷوحچقڄ جْوجٌي ذحپقْوٍٿس و ڄ جپٯحٌوسذ  ٌٷوقټ ٲوً جپظهحٌوس  ڄ       ٺڃح  ڄ ٲحپٍڅ 

ٮحٌس جْوجٌز فً جپطً ضرٌٍ ڂڃحٌْطهح پٿٓٿ٣س جپ٫حڂسذ  ٺًپٹ ئچٗحء جپڃٍجٲٵ جپ٫حڂسذ  ڂڅ غځ ٲاچد ٌؿد ج٪طروحٌ  

ى ڂؿووحٔش جنطٛووح٘ جپٷٟوووحء   فووًه جپٯحٌووس   ي جپظٳوو٩ جپ٫ووحڀ( جِْووحِ جِ ټ پٿٷوووحچقڄ جْوجٌي  ٺووًپٹ ضكىٌوو       

جْوجٌي
 ٖٙٔ)

. 

پثڅ ٺحڄ ڂًفد جِْطحي ٲحپٍڅ ٶى ٌجٲٷد جپٛقجخ قٍظڃوح ٌذو١ ذوٍڅ جپڃظٳ٫وس جپ٫حڂوس  جپٷوحچقڄ جْوجٌيذ ٲهوً ذٻوٽ         

ئٔ ٪ظٛوٍجن ٌوىنٽ    ضأٺٍى ٮحٌطد   ْحْدذ ئٔ  ڄ جٮٿد جپٳٷد  چإٌىه ٲً يپٹ ٌٍ   ڄ ٲٻٍز جپڃظٳ٫س جپ٫حڂوس پٍٓوص  

ٲً ضٻقٌڅ ٲٻٍز جپٍجٲٵ جپ٫حڂس    ٲٻوٍز جپٓوٿ٣س جپ٫حڂوس   
 ٖٕٙ)

. يپوٹ  ڄ جپهٍثوحش جْوجٌٌوس پٍٓوص ڂٿُڂوس وجتڃوحن  ڄ       

ضطهً ٲً ْرٍٽ ڂح ضٓطهىٲد ڂڅ جپڃٛحپ٩ جپ٫حڂس  جپقْحتٽ جپٳظٍس جپطً ٌٍنٙ پهح ذهح جپٷحچقڄ جپ٫حڀ. ٲٷى ضٍ   چد 

٫حوٌٍڅذ ٲطٿؿأ ئپى  ْحتٽ جپٷحچقڄ جپهح٘ پطكٷٍٵ ٮحٌحضهح ڂڃوح ٌهٍؾهوح   ڂڅ جِ ٲٵ پهح  ڄ ضٓٿٹ ْرٍٽ جِٲٍجو جپ

٪وووڅ ڂؿوووحٔش جپٷوووحچقڄ جْوجٌيذ  ٌهوووٍؼ جپڃظحَ٪وووحش جپڃػوووحٌز ذٗوووأڄ چٗوووح٢حضهح فوووًه ٪وووڅ  ٌٔوووس جپٷٟوووحء        

جْوجٌي
 ٖٖٙ)

ٔن ڂڅ جپ٫ٷى جْوجٌي ضٷىٌٍجن ڂظهح  چد  ٺػٍ  .  ڂػحټ يپٹ  ڄ ضٿؿأ جْوجٌز ئپى  ْٿقخ جپ٫ٷى جپڃىچً ذى

ٕؤڂح ڂ٩ فىٰ جپڃٛٿكس جپ٫حڂس جپطً ض٫ٓى پطكٷٍٷهحذ ٲحْوجٌز قٍز ٲً  ڄ ضٿؿأ ئپوى  ْوٿقخ جپ٫ٷوى جپڃوىچً        ض

 ْٿقخ جپ٫ٷى جْوجٌي.  فً ٲً جنطٍحٌفح ضٻقڄ ڂٷٍىز ذحضرح٨ جِْٿقخ جپًي ٌكٷٵ جپڃٛٿكس جپ٫حڂس ٪ٿى  قٓڅ 

 ؾد
 ٖٙٗ)

ش جپڃػوحٌز ذٗوأڄ فوًه جپ٫ٷوقو ٺڃوح      . ٪ٿى ٞقء جنطٍحٌفح ٌطكىو  ي جپٷٟحتٍڅ ٌهطٙ ذظ٧وٍ جپڃظحَ٪وح  

 ْقٰ چٍ  يپٹ ٲً جپڃقٶ٩ جپڃظحْد ڂڅ فًه جپىٌجْس.

                                                      
(

ٖ٘7
 .ٕٖٕحن٨َ ى. ػَوص ريوٌ ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 

(
ٖ٘8

 .78ٕحن٨َ، ى. ڃلڄي رخهٍ أرىنْ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 

(
ٖ٘9

 .7ٖحن٨َ ى. ڃلڄي ٻخڃپ ٿُڀش، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 

(
ٖٙٓ

 .9ٓٔحٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙحن٨َ ى. ٬٣ُڄش حٿـَٱ، ( 

(
ٖٙٔ

 وڃخ ر٬يهخ. 7ٖحن٨َ ى. ڃلڄي ٻخڃپ ٿُڀه، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 

(
ٖٕٙ

 )      ٙ وحن٨ةَ ٻةٌٿٺ ى.    ٗٓٔحن٨َ ى. ڃلڄي ٳئحى ڃهنةخ، حٿٸةخنىڅ حٔىحٌٍ حٿڄٜةٌَ وحٿڄٸةخٍڅ ، حٿڄَؿة٪ حٿٔةخرٶ، 

 .ٖٕ٘ػَوص ريوٌ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ

(
ٖٖٙ

 .وڃخ ر٬يهخ 9ٓٔى. ٬٣ُڄش حٿـَٱ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 

(
ٖٙٗ

 .ٖٕ٘ى. ػَوص ريوٌ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 



120 

 

 ٞٱ ئپى ڂح ضٷىڀ  ڄ ٲٻٍز جپڃظٳ٫س جپ٫حڂس فً ٲٻٍز ٪حڂس  ڂط٫ٓس ذكٍع ض٫طرٍ ٲوً جپقجٶو٩  ْحْوحن پٿٷوحچقڄ ٺٿود      

ئچڃوح ضظٗوى جپظٳو٩     ْقجء ٲً يپٹ جپ٫حڀ   جپهح٘ذ ِڄ جپى پس ٲً ٺٽ ڂح ٌٛىٌ ٪ظهوح ڂوڅ ٶوقجچٍڅ  ٌوحن ٺوحڄ چق٪هوح      

جپ٫حڀ جپًي فق جپهىٰ جپظهحتً پٿى پس ڂڅ ٺٽ ضٍٛٲحضهح ٲً ڂهطٿٱ ڂؿحٔش جپظٗح٠
 ٖٙ٘)

. 

ٕن پطكىٌوى چ٣وحٴ       ذظحءن ٪ٿى ڂح ضٷىڀ چهٿٙ ئپى جپٷقټ ذأڄ ڂ٫ٍحٌ جپڃظٳ٫س جپ٫حڂس ٔ ٌٛٿف  ڄ ٌٻقڄ  ْحْوحن ڂٓوطٷ

 پٍّ  وټ ٪ٿى يپوٹ ڂوڅ فؿوٍ ڂوڅ ٶوحټ      ض٣رٍٵ جپٷحچقڄ جْوجٌي  ضكىٌى ڂؿحٔش جنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌيذ 

ذهًه جپٳٻٍز  ٲٻٍز جپظٳ٩ جپ٫حڀ( پهًج جپڃ٫ٍحٌ  ج٪طٍجٲد ذ٫ٓس ٲٻٍز جپظٳ٩ جپ٫حڀ  ٪ىڀ ٕٚقٍطهح ِڄ ضٻقڄ ڂ٫ٍحٌجن 

وٶٍٷحن پطكىٌى چ٣حٴ ض٣رٍٵ جپٷحچقڄ جْوجٌي  ڂؿحٔش جنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌي
 ٖٙٙ)

. 

ئَجء جٔچطٷحوجش جپطوً  ؾهوص پڃ٫ٍوحٌ جپڃٍٲوٵ جپ٫وحڀ ٺڃ٫ٍوحٌ  ْحْوً ٲوً ضكىٌوى چ٣وحٴ ض٣رٍوٵ جپٷوحچقڄ جْوجٌي             

 ڂؿووحٔش جنطٛووح٘ جپٷٟووحء جْوجٌيذ ٦هووٍش جپٓووٿ٣سجپ٫حڂس ڂووڅ ؾىٌووى ٺٳٻووٍز ڂًفرٍووس ٌطكووىو ٪ٿووى  ْحْووهح  

 ؾوود ئپٍهووح ڂووڅ  چ٣ووحٴ ض٣رٍووٵ جپٷووحچقڄ جْوجٌي  ڂؿووحٔش جنطٛووح٘ جپٷٟووحء جْوجٌي ذ٫ووى جڄ ضهٿٛووص ڂڃووح    

جچطٷحوجش ٪ٿى ٌى جغظٍڅ ڂڅ  ٺرٍ ٌ جو ٲٷد جپٷحچقڄ جپ٫حڀ ٲً ٲٍچٓح فڃح: جپ٫ڃٍى فقٌٌق  ضٿڃًٍه جپ٫ڃٍى ٲٍىټ. ٮٍٍ 

جچد ئيج ٺحچص ٌؤٌس ٺٽ ڂظهڃح ٶى جضكوىش ٪ٿوى ضأْوٍّ جپٷوحچقڄ جْوجٌي  ڂؿوحٔش جنطٛوح٘ جپٷٟوحء جْوجٌي        

ڂظ٧قٌه جپهح٘ پهًج جپڃ٫ٍحٌ  جپوًي جنطٿوٱ ٲٍود ئپوى قوى ڂوح       ٪ٿى ٲٻٍز جپٓٿ٣س جپ٫حڂسذ ئٔ  چد ٺحڄ پٻٽ ڂظهڃح 

 ٪څ جَنٍ.

 پٿقٶقٰ ٪ٿى ڂٟڃقڄ ڂ٫ٍحٌ جپٓٿ٣س جپ٫حڂوس ذڃٳهقڂود جپكوىٌع  ضٷوىٌٍه ڂوڅ قٍوع ڂوى  چٛوٍرد ڂوڅ جپٛوكس           

 جپطه٣ثس ٲاچد ٔذى ڂڅ جپقٶقٰ ٪ظى ٌؤٌس ٺٽ ڂڅ جپٳٷٍهٍڅ فقٌٌق  ٲٍوىټ پڃ٫ٍوحٌ جپٓوٿ٣س جپ٫حڂوس  فوځ جپٷوحتٿٍڅ       

 ٫ٍحٌ  ضٷىٌٍفح  فًج ڂح ْقٰ چط٫ٍٜ پد  ٲٵ جپطٷٍٓځ جپطحپً: ذهًج جپڃ

 ًٖ  ٍإَش هىٍَى ٿڄ٬ُخٍ حٿٔڀ٤ش حٿ٬خڃش –أو

ئڄ ڂ٫ٍووحٌ جپٓووٿ٣س جپ٫حڂووس ٲووً ٌ ي فقٌٌووق پووٍّ پوود يجش جپڃٳهووقڀ جپووًي ٶووحټ ذوود  چٛووحٌ ڂ٫ٍووحٌ جپٓووٿ٣س جپ٫حڂووس  

ڃح  ٩ٞ پد ڂٳهقڂحن  ٩ْ ٪ٿى  غٍه ڂڅ چ٣حٴ جپٷوحچقڄ جْوجٌي  ٺوًپٹ چ٣وحٴ جنطٛوح٘ جپٷٟوحء      جپطٷٿٍىٌسذ  ئچ

جْوجٌيذ   ونٽ ٲً ئ٢حٌفڃوح ڂوح  نٍؾود ڂظود جِ پوقڄ. ٲحپٓوٿ٣س جپ٫حڂوس ض٫ظوً ٪ظوى فقٌٌوق ٺحٲوس جٔڂطٍوحَجش             

هح٘.  ڂڅ غځ ٲاچهح  جپقْحتٽ جپطً ضؿ٫ٽ جْوجٌز ٲً ڂٍٺُ  ٪ٿى ڂڅ يجٸ جپًي ٌطڃط٩ ذد جِٲٍجو ٲً جپٷحچقڄ جپ

پٍٓص ڂؿٍو   جڂٍ  چقجه ضٛىٌفح جپٓٿ٣س جْوجٌٌسذ  ئچڃح فً ض٫ظً قٷوقٴ   ْوحتٽ ٮٍوٍ ڂأپقٲوس ٲوً جپٷوحچقڄ       

                                                      
(

ٖٙ٘
 .7ٗى. ڃلڄي ٻخڃپ ٿُڀش، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 

(
ٖٙٙ

هـَ حْٓظخً ٳخٿُ  ڃ٬ُخٍ حٿڄنٴ٬ةش حٿ٬خڃةش ٿٜةخٿق ڃ٬ُةخٍ حٿ٨ةَوٱ حٿظةٍ َةظڂ ٳُهةخ ن٘ةخ١ حٔىحٍس، كُةغ ٷةخٽ أڅ            ( 

ڀن٘ةخ١ حٿٴةَىٌ. ػةڂ طَحؿة٪     حٿٸ٠خء حٔىحٌٍ َټىڅ هى ٛخكذ حٖهظٜخٙ اًح طڂ هٌح حٿن٘خ١ ٳٍ ٧َوٱ ڃٰةخََس ٿ 

٫ةة  هةةٌح حٿڄ٬ُةةخٍ ٿُٸظةةَد ڃةة  حٿڄ٬ُةةخٍ حٿڄوةةظڀ٢، كُةةغ أٛةةزق َةةَي أڅ حٿٸ٠ةةخء حٔىحٌٍ َټةةىڅ هةةى ٛةةخكذ              

حٖهظٜخٙ ٫نيڃخ طن٘ؤ حٿڄنخ٫ُش ٫  ڃڄخٍٓش حٿٔڀ٤ش حٿ٬خڃش، وٻٌٿٺ ٫نيڃخ َظ٬ڀٶ حْڃَ رڄَٳٶ= =٫خځ اىحٌٍ 

ى. ڃخؿةيٍحٯذ حٿلڀةى، حٿڄَؿة٪ حٿٔةخرٶ، هةةخڃٖ     ٳةٍ كخٿةش ٫ةيځ ڃڄخٍٓةش ن٘ةخ١ رىٓةخثپ حٿٸةةخنىڅ حٿوةخٙ. حن٨ةَ         

ٙٔ89. 
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جپهح٘ ضطڃط٩ ذهح جپٓٿ٣س جْوجٌٌس ٲً ٺوٽ  ٞو٩ ٶوحچقچً ضٻوقڄ ٢ٍٲوحن ٲٍود.  فوًج ٫ٌظوً ٲوً ڂظ٣وٵ فقٌٌوق  ڄ            

 ٌ ٌووس ٪ٿووى چووق٪ٍڅ: قٷووقٴ جپٓووٿ٣س جپ٫حڂووسذ   ْووحپٍد  جڂطٍووحَجش جپٓووٿ٣س جپ٫حڂووس جپطووً ضطڃطوو٩ ذهووح جپٓووٿ٣حش جْوج

جپٓٿ٣س جپ٫حڂس. ٲأڂح قٷقٴ جپٓٿ٣س جپ٫حڂس ٲاچهح قٷقٴ ضطڃط٩ ذهح ٮٍٍ ڂأپقٲوس ٲوً جپٷوحچقڄ جپهوح٘ ضطوقپى جپٷٍوحڀ       

ذهح ذحپؿرٍ    جْٺٍجه ڂػٽ قٵ جپى پس ٲً ضؿظٍى ڂقج٢ظٍهحذ    قٷهح ٲً جپٍٟجتدذ    قٷهح ٲً ضظ٧وٍځ جِچٗو٣س   

ٟنوح ٲوً جپٷوحچقڄ    جپٳٍوٌس. ٲً ق ٍڅ  ڄ  ْحپٍد جپٓٿ٣س جپ٫حڂس جپڃٷٛقو ذهح جپقْحتٽ جپڃطڃٍُز جپطً ٔ چ٧ٍٍ پهح  ٌ

جپهح٘ذ  جپطً ضٿؿأ ئپٍهح جپٓٿ٣س جْوجٌٌس پڃڃحٌْس قٷقٶهح.  ضطڃػٽ ٲوً جپ٫ڃوٽ جپڃرحٖوٍ ٺوحپٷٍجٌجش جپطظٳًٌٍوسذ      

      ْ وجٌي و ڄ  ڄ ضٿؿوأ ٶروٽ ئؾٍجتود پٿٷٟوحء      جپرىء ٲً ضظٳًٍ جپٷوٍجٌجش. ٲوحْوجٌز ضظٳوً ٶٍجٌجضهوح ؾروٍجن ذوحپ٣ٌٍٵ ج

ذووىءجن ٪ٿووى چكووق ڂووح ٌؿووٍي ٪ٿٍوود جپ٫ڃووٽ ذحپظٓوورس پّٲووٍجو. ٲحپٷٟووحء ٔ ٌطووىنٽ ٲووً فووًه جپكحپووس ئٔ ذ٫ووى ئؾووٍجء       

جپطظٳًٍ
 ٖٙ7)

. 

 ٪ٿى فًج جپظكق ضطڃػٽ جڂطٍحَجش جپٓٿ٣س جپ٫حڂس ٲً چ٧ٌٍس جپٷوٍجٌ جْوجٌي ٲوً   جڂوٍه  چقجفٍودذ  ٶوىٌز ٪ٿوى       

ؿرٌٍسذ  فً ٲً جپ٫ٷوقو جْوجٌٌوس ٖوٍ ٠ ٮٍوٍ ڂأپقٲوس ٲوً جپ٫ٷوقو جپڃىچٍوس ضؿ٫وٽ پوٓوجٌز ڂٻحچوس            ضظٳًٍه ذحپٷقز جپ

 ٪ٿى ڂڅ جپڃط٫حٶى ڂ٫هح ضطؿٿى ٲٍڃح ضٳٍٞد ڂڅ ٍٖ ٠ ْقجء ٪ظى ئذٍجڀ جپ٫ٷىذ    ٲً ڂٍقٿس ضظٳٍوًهذ    ئچهحتودذ   

ڀ ضڃٿٻهوح ذحپطٷوحوڀذ       فً ٲوً چ٧ٌٍوس جِڂوقجټ جپ٫حڂوس قڃحٌوس ذحپٯوس ضكوقټ و ڄ ؾوقجَ جپطٛوٍٰ ٲٍهوحذ  جچ٫وىج           

ذقٞوو٩ جپٍووى ڂهڃووح قٓووظص جپظٍووس    ٢حپووص جپڃووىزذ  فووً جڂطٍووحَجش ٔ ضطڃطوو٩ ذهووح  ڂووقجټ جِٲووٍجو ٲووً جپٷووحچقڄ           

جپهح٘
 ٖٙ9)

. 

 ئيج ٺحچص جڂطٍحَجش جپٓٿ٣س جپ٫حڂس ضؿ٫ٽ جْوجٌز ٲً ڂٍٺُ  ٪ٿى ڂڅ جِٲٍجوذ ٲاچهوح ٔ ض٫ظوً ٲوً ٌ ي فقٌٌوق     

حپٓٿ٣س ٪ظىه پٍٓوص ْوٿ٣س ڂ٣ٿٷوس    ڂٓوطرىزذ ٔ ٌكوىفح قوىذ  ٔ ٌٷٍوىفح         چهح ضؿ٫ٿهح ٲً ڂٍٺُ ڂطٓٿ١ ٪ٿٍهځذ ٲ

ٶٍووىذ  ئچڃووح فووً ْووٿ٣س ڂٷٍووىز ذٷٍووقو ڂقٞووق٪ٍس ذكطووس ضطڃػووٽ ٲووً جِفووىجٰ جپطووً ٌؿوود  ڄ ضٓوو٫ى جْوجٌز ئپووى      

ضكٷٍٷهحذ  فً ئٖرح٨ جپكحؾحش جپ٫حڂس جپطً ٣ٌٿٵ ٪ٿٍهح ج٣ٕٚقحن جپڃٍجٲٵ جپ٫حڂس
 ٖٙ1)

. 

ڂ٫ٍوحٌ جپٓوٿ٣س جپ٫حڂوس ٔ ڂ٫ٍوحٌ جپڃٍٲوٵ       – فوًج ڂوح ٌهڃظوح     –قٌٌق ئپى جپٷقټ ذوأڄ   ذظحءن ٪ٿى ڂح ضٷىڀ ٌهٿٙ ف

جپ٫ووحڀ فووق  ْووحِ ضكىٌووى چ٣ووحٴ جپٷووحچقڄ جْوجٌي  ڂؿووحٔش جنطٛووح٘ جپٷٟووحء جْوجٌيذ ذڃ٫ظووى  ڄ جپٷووحچقڄ       

جْوجٌي ٔ ٣ٌرٵ ئٔ قٍع ضٓطهىڀ جْوجٌز ذ٫ٝ جٔڂطٍحَجش جپڃٷٌٍز پٿٓٿ٣س جپ٫حڂوسذ    قٍوع ٌقؾوى ٪ڃوٽ        

 ڄ ٢ر٫ٍس جپ٫ڃٽ يجضد  ٢ر٫ٍس جپقْحتٽ جپطً ضٓوطهىڂهح جْوجٌز فوً    ضٍٰٛ ٌٷقڀ ٪ٿى  ْحِ ٲٻٍز جپٓٿ٣سذ  ي

جپطً ٌٍؾ٩ ئپٍهح ٲً ضكىٌى چ٣حٴ ض٣رٍٵ جپٷحچقڄ جْوجٌي  ڂؿحٔش جنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌي
 ٖ7ٓ)

. 

 طٸيََ ٍإَش هىٍَى ٿڄ٬ُخٍ حٿٔڀ٤ش حٿ٬خڃش  -ػخنًُخ

هوح  ْو٫ص ڂوڅ چ٣وحٴ جپٷووحچقڄ جْوٌجي     ضڃطوحَ ٌؤٌوس فقٌٌوق پڃ٫ٍوحٌ جپٓوٿ٣س جپ٫حڂوس ذوأڂٌٍڅ  ْحْوٍٍڅ: جِ ټ  چ        

 ڂؿحٔش جنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌيذ ٪ٿى نٰٕ ڂح يفد ئپٍد  چٛحٌ چ٧ٌٍس جپٓٿ٣س جپ٫حڂس جپطٷٿٍىٌسذ قٍوع  

 ونٽ ٢حتٳس ڂڅ جِ٪ڃحټ  جپطٍٛٲحش جپٷحچقچٍس ٺحچص ٶى  نٍؾص ضأغٍجن ذٳٻٍ فوًه جپظ٧ٌٍوسذٯٍٍ قوٵ ڂوڅ چ٣وحٴ      

ء جْوجٌيذ  ڂڅ  ذٍَفح جپ٫ٷقو جْوجٌٌسجپٷحچقڄ جْوجٌي  ڂؿحٔش جنطٛح٘ جپٷٟح
 ٖ7ٔ)

. 

                                                      
(

ٖٙ7
 )      ٙ ، وحن٨ةَ ٻةٌٿٺ ى. ڃخؿةي ٍحٯةذ حٿلڀةى، حٿڄَؿة٪       9ٕٕحن٨َ: ى. ڃلڄةي رةخهٍ أرةى َةىنْ، حٿڄَؿة٪ حٿٔةخرٶ، 

 .ٕٖٙوڃخ ر٬يهخ. وحن٨َ ٻٌٿٺ ى. ڃلڄي ٍٳ٬ض ٫زي حٿىهخد ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ 87ٔحٿٔخرٶ، ٙ

(
ٖٙ8

 وڃخ ر٬يهخ. 7ٕٕ٪ حٿٔخرٶ، ٙحن٨َ ى. ڃلڄي رخهٍ أرى َىنْ، حٿڄَؿ( 

(
ٖٙ9

 .7ٕٕحن٨َ نٴْ حٿڄَؿ٪، ٙ( 

(
ٖ7ٓ

 وڃخ ر٬يهخ. 99حن٨َ ى. ڃلڄي ٳئحى ڃهنخ، حٿٸخنىڅ حٔحٌٍ حٿڄٌَٜ وحٿڄٸخٍڅ ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 

(
ٖ7ٔ

 وڃخ ر٬يهخ. ٖٕٓى. ڃلڄي رخهٍ أرى َىنْ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 
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 ڂح جِڂٍ جپػحچً ٲهق  ڄ جپٓٿ٣س جپ٫حڂس ٲً ڂظ٣وٵ فقٌٌوقفً ْوٿ٣س ڂٷٍوىز ٔ ڂ٣ٿٷوسذ ٲهوً ڂٷٍوىز ذحپٓو٫ً ئپوى          

ضكٷٍٵ فىٰ ڂ٫ٍڅ ٌطڃػٽ ٲً ئٖرح٨ جپكحؾحش جپ٫حڂس
 ٖ7ٕ)

. 

جْوجٌي ٺوحڄ چحٶٛوحنذ يپوٹ    ذٍى  ڄ ضٛقٌ فقٌٌق پٿٓٿ٣س جپ٫حڂس ٺأْحِ پٿٷحچقڄ جْوجٌي  جنطٛوح٘ جپٷٟوحء   

ئيج ٺحچوص ضٷوىڀ ضٳٓوٍٍجن پٿٓوقجو جِ٪٧وځ ڂوڅ        –ٺڃح ٌٷقټ جپٳٷٍد جپٳٍچًٓ ؾحڄ ٌٌٳٍوٍ    – ڄ ٲٻٍز جپٓٿ٣س جپ٫حڂس 

جپٷقج٪ى جْوجٌٌسذ ٲاچهح ٔ ضٷىڀ ضٳٍٍٓجن پهح ؾڃ٫ٍحنذ ٲحْوجٌز ئيج ٺحچص ضطڃط٩ ٲً ذ٫ٝ جپكحٔش ذحڂطٍوحَجش ضٓوڃق   

پٷحچقڄ جپهح٘ذ ٲاچهح ٲً قحٔش  نٍ  ضه٩ٟ پٷٍقو ضؿ٫ٿهح ٲً  ٶوٽ ڂوڅ ڂٻوحچطهځ.    ذهح ٪ٿى ڂٻحچس جِٲٍجو ٲً ج

 ڂڅ فظح ٲاچد ٲً جپٷحچقڄ جْوجٌي ضقؾى جپٓٿ٣س جپ٫حڂوس  ٌٷحذٿهوح جپهٟوق٨ جپ٫وحڀذ  پوًپٹ ٲواڄ ڂهحپٳوس جپٗو٫ٌٍس         

څ ضٿوٹ جپطوً ٌطڃطو٩    جپ٫حڂس ٺڃ٧هٍ پٿٓٿ٣س جپ٫حڂس ٲً جپٷحچقڄ جْوجٌي ٔ ٫ٌظً وجتڃحن ضڃط٩ جْوجٌز ذكٷقٴ  ٺرٍ ڂ

ذهح جِٲٍجوذ  ئچڃح ٫ٌظً  ٌٟحن  ڄ ٌٻقڄ پهح ڂڅ جپكٷقٴ ڂح ٌٷٽ ٪ڃح ٌطڃط٩ ذد جِٲٍجو
 ٖ7ٖ)

. 

ٲ٫ٿى ْرٍٽ جپڃػحټ چؿى  ڄ جْوجٌز قٍڅ ضرٍڀ ٪ٷىجن ٔ ضٻقڄ قٍز ٲً جنطٍحٌ ڂڅ ٌط٫حٶى ڂ٫هح.  فوًج ٪ٿوى نوٰٕ    

 ڄ قٌٍوس جنطٍوحٌ جپڃط٫حٶوى ضٻوقڄ ٶح٪وىز ٲوً       جپٳٍو ٲً جپٷحچقڄ جپهح٘ قٍوع ضٻوقڄ پود فوًه جپكٌٍوس ٺحڂٿوس يپوٹ        

جپ٫ٷقو جپهحٚسذ  پٻظهح ضٿطُڀ ذحضرح٨  ْٿقخ ڂ٫ٍڅ فق جپڃظحٶٛس    جپڃُجٌىز. جپًي ٌؿٍوفح ڂڅ ڂى   جْو٩ ڂوڅ   

 فًه جپكٌٍس.

 نٕٚس ڂح ضٷىڀ  ڄ جْوجٌز  ئڄ ضڃط٫ص ٲً جپٷحچقڄ جْوجٌي ٲً ذ٫ٝ جپكحٔش ذڃ٧حفٍ پٿٓٿ٣س ضؿ٫ٿهح ضطڃط٩ 

 ٫ٌٍٲهح جپٷحچقڄ جپهح٘ذ ٲاچهح ضه٩ٟ ٲً قحٔش  نٍ ٿٷقج٪ى ٲوً يجش جپٷوحچقڄ ٔ ٫ٌٍٲهوح  ٌٟوحن     ذحڂطٍحَجش ٔ

 جپٷحچقڄ جپهح٘ذ ضؿ٫ٿهح ٲً ڂٍٺُ  ٶٽ ڂڅ ڂٍٺُ جِٲٍجو جپ٫حوٌٍڅ.

 ذظحءن ٪ٿٍد ئيج ٺحچص چ٧ٌٍس فقٌٌق ضٷىڀ ضٳٍٍٓجن ڂٷظ٫حن پٿظق٨ جِ ټ ڂڅ جپٷقج٪وىذ ٲاچهوح ٪ؿوُش  ڄ ضٷوىڀ ضرٌٍوٍجن      

جَنٍذ جِڂٍ جپًي ؾ٫ٿهح چ٧ٌٍس ٶحٍٚز ٪ٿى  ڄ ضٻقڄ  ْحْحن ڂرظٍحن پهًج جپٷوحچقڄذ  ڂ٫ٍوحٌجن وٶٍٷوحن پطكىٌوى     پٿظق٨ 

جپ٣ر٫ٍس جْوجٌٌس پٿڃظحَ٪س  ذحپطحپً ڂؿحٔش جنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌي
 ٖ7ٗ)

. 

ى  ٞوٱ ئپوى ڂوح ضٷوىڀ  ڄ فقٌٌووق  ئڄ ٺوحڄ ٶوى ؾ٫وٽ ڂوڅ ڂ٫ٍووحٌ جپٓوٿ٣س جپ٫حڂوس  ْوحِ جپٷوحچقڄ جْوجٌي  ضكىٌوو            

ڂؿحٔش جنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌيذ ئٔ  چد پځ ٣ٌٿٵ ٌى جپٓٿ٣س جپ٫حڂس ٲً جْطهىجڀ قٷقٴ جپٓٿ٣س  جڂطٍحَجضهح 

ئَجء جِٲٍجو  پځ ٌٻطٳً ذڃح ضٳٍٞد فوًه جپٓوٿ٣س ٪ٿوى چٳٓود ڂوڅ ٶٍوقو ذڃكوٝ ئٌجوضهوحذ  ئچڃوح ٌوٍ   ڄ جپٷٍوقو            

 قىفحذ  ي پځ ض٫ى ٶٍقجو ئٌجوٌس جنطٍحٌٌس. جپڃٳٍ ٞس ٪ٿى قٷقٴ جپٓٿ٣س جپ٫حڂس پځ ض٫ى ٶٍقوجن نح٫ٞس ٌْجوضهح 

 پٻظهووح ضكقپووص ئپووى ٶٍووقو ڂقٞووق٪ٍس ٲأٚووركص ذووًپٹ چ٧حڂووحن ڂٳٍ ٞووحن ٪ٿووى جپٓووٿ٣س جپ٫حڂووسذ  فووًج جپظ٧ووحڀ         

جپڃٳٍ ٜ فق چ٧حڀ جپڃٍجٲٵ جپ٫حڂس
 ٖ7٘)

.  ذحپطحپً ٲاڄ ڂ٫ٍحٌ جپٓٿ٣س جپ٫حڂس ٔ ٌٛٿف ِڄ ٌٻقڄ  ْحِ جپٷحچقڄ 

پٷٟحء جْوجٌي ٺڃح ٶحټ ذًپٹ جپٳٷٍد فق ٌٌق ذڃ٫وُټ ٪وڅ ڂ٫ٍوحٌ جپڃٍٲوٵ     جْوجٌي  ضكىٌى ڂؿحٔش جنطٛح٘ ج

جپ٫حڀذ ٢حپڃح  ڄ جْوط٫ڃحټ جْوجٌز پكٷوقٴ جپٓوٿ٣س  جڂطٍحَجضهوح ٮٍوٍ ؾوحتُ نوحٌؼ چ٣وحٴ جپڃٍجٲوٵ جپ٫حڂوس.  فوًج            

جپڃ٫ظى ٧ٌهٍ ذقٞقـ ٲً جپ٫ىٌى ڂڅ جِقٻحڀ جپٛحوٌز ٪څ جپٷٟحء جْوجٌي  ڂكٻڃس جپطظح٨َ ٲً ٲٍچٓحذ  ڂڅ 

 جپوًي   comites centraux de ravitaillementه جِقٻحڀ چًٺٍ قٻوځ ڂكٻڃوس جپطظوح٨َ ٲوً ٶٟوٍس      فً

ض٣رٍووٵ  قٻووحڀ  –ٶووٌٍش ٲٍوود ذٛووىو ذكووع ڂٓووثقپٍس فٍثووس جپطڃووقٌڅ ٪ووڅ ضٿووٱ ڂووقجو جپطڃووقٌڅ جپطووً ضطووقپى چٷٿهووح     

٧ڃس جپطڃقٌڅ جپڃٓثقپٍس جْوجٌٌس  جنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌي ذظ٧ٍ جپظُج٨ ٪ٿى  ْحِ   فًج فق جپڃهځ(  ڄ ڂظ

                                                      
(

ٖ7ٕ
 وڃخ ر٬يهخ. ٔٓٔى. ڃلڄي ٳئحى ڃهنخ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 

(
ٖ7ٖ

 .ٖٕٔحن٨َ، ى. ڃلڄي رخهٍ أرى َىنْ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 

(
ٖ7ٗ

 ، وڃخ ر٬يهخ.ٖٕٔحن٨َ، ڃلڄي رخهٍ أرى َىنْ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 

(
ٖ7٘

 .ٔٓٔحن٨َى. ڃلڄي ٳئحى ڃهنخ، حٿٸخنىڅ حٔىحٌٍ حٿڄٌَٜ وحٿڄٸخٍڅ ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ ٙ( 
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جپڃظٓقخ ئپٍهح جپٌٍٟ ضٷقڀ ذڃهڃس ئوجٌٌس ضط٫ٿٵ ذڃٍٲٵ ٪حڀ   ڄ ٪ظٍٛ جپٓٿ٣س جپ٫حڂس ٺوحڂٌڅ ٲوً فوًج جپظٗوح٠     

جپڃٍٲٷً جپًي ضٷقڀ ذد فًه جپهٍثس
 ٖ7ٙ)

. 

 ذطكٿٍٽ فًج جپكٻځ چٓط٩ٍ٣ جپٷقټ ذأڄ ٪ظٍٛ جپٓٿ٣س جپ٫حڂس ٔ ٌٛٿف پققىه  ڄ ٌٻوقڄ  ْٓوحن پٿٷوحچقڄ جْوجٌي    

 جپٷٟحء جْوجٌي ذڃ٫ُټ ٪څ ٪ظٍٛ جپڃٍٲٵ جپ٫حڀ. جنطٛح٘ 

 نٕٚس ڂوح ضٷوىڀ  ڄ ڂ٫ٍوحٌ جپٓوٿ٣س جپ٫حڂوس ٺڃوح ٶوحټ ذود جپ٫ڃٍوى فقٌٌوق  ئڄ ٺوحڄ ٶوى  ْو٩ ڂوڅ چ٣وحٴ جپٷوحچقڄ                 

جْوجٌي  ڂؿحٔش جنطٛح٘ جپٷٟوحء جْوجٌي ٪ٿوى چكوق ٌهطٿوٱ ٪ڃوح ٶوحټ ذود  چٛوحٌ ڂ٫ٍوحٌ جپٓوٿ٣س جپ٫حڂوس            

ٌظوح  ئٔ  چود ٔ ٌٛوٿف پققوىه  ڄ ٌٻوقڄ  ْحْوحن پٿٷوحچقڄ جْوجٌي  جنطٛوح٘         ذڃٳهقڂهح جپطٷٿٍىي ٺڃح ْورٵ  ڄ ٌج 

جپٷٟحء جْوجٌي ذڃ٫ُټ ٪وڅ ڂ٫ٍوحٌ جپڃٍٲوٵ جپ٫وحڀ.  ٞوٱ ئپوى ڂوح ضٷوىڀ  ڄ ڂٳهوقڀ جپٓوٿ٣س جپ٫حڂوس ٺڃوح ٶوحټ ذود               

٪ٿوى ضٷوىٌځ ضٳٓوٍٍ پور٫ٝ جپٷقج٪وى جْوجٌٌوس جپطوً         –ٺڃوح ْورٵ  ڄ يٺٍچوح     –فقٌٌق فق ڂٳهقڀ چحٶٙ ٮٍٍ ٶحوٌ 

 ٩ پهح جْوجٌز  ٔ ٫ٌٍٲهح جپٷحچقڄ جپهح٘ذ  جپطً ضؿ٫ٽ جْوٌز ٲً ڂٍٺُ  ٶٽ ڂڅ ڂٍجٺُ جِٲٍجو جپ٫حوٌٍڅ. ضهٟ

فًج جپظٷٙ فق ڂح وٲ٩ ذحپ٫ڃٍى ٲٍىټ ئپى ڂ٫حپؿس ڂٳهقڀ جپٓٿ٣س جپ٫حڂس جپًي ٶحټ ذود جپ٫ڃٍوى فقٌٌوقذ پٍٗوڃٽ فوًج      

 ٲٍىټ پڃ٫ٍحٌ جپٓٿ٣س جپ٫حڂس.جپظق٨ جِنٍٍ ڂڅ جپٷقج٪ى جْوجٌٌسذ ٺڃح ْقٰ چٍ  يپٹ ٲً ٌؤٌس 

ًٖ  ٍإَش ٳُيٽ ٿڄ٬ُخٍ حٿٔڀ٤ش حٿ٬خڃش: -أو

ئڄ ڂ٫ٍووحٌ جپٓووٿ٣س جپ٫حڂووس ٲووً چ٧ووٍ جپ٫ڃٍووى ٲٍووىټ ٔ ٌٷطٛووٍ٪ٿى جٔڂطٍووحَجش  جٔنطٛحٚووحش جپطووً ضطڃطوو٩ ذهووح    

ٕن ٲوً ٪ٕٶوحش      جپٷوحچقڄ جپهوح٘ذ  ضڃٍوُ جْوجٌز  ضؿ٫ٿهوح ٲوً ڂٍٺوُ  ْوڃى ڂوڅ         جْوجٌز  جپطً ٔ ضؿى پهوح ڂٷوحذ

ڂٍٺُ جِٲٍجو جپًٌڅ ضط٫حڂٽ ڂ٫هځذ  ضهىڀ ٶح٪ىز جپڃٓح جز جپطوً ضٷوقڀ ٪ٿٍهوح ٪ٕٶوحش جِٲوٍجو ٲٍڃوح ذٍوظهځذ ذوٽ ئڄ         

ڂ٫ٍحٌ جپٓٿ٣س  ٌٗڃٽ ٲقٴ يپٹ جپٷٍقو  جٔپطُڂحش جپطً ٌه٩ٟ پهح جپظٗح٠ جپهح٘
 ٖ77)

ذ  جپطً  ٮٳٿطهوح چ٧ٌٍوس   

 س جپ٫حڂس ٺڃح ٶحټ ذهح جپ٫ڃٍى فقٌٌق.جپٓٿ٣

جڂطٍوحَجش پووٓوجٌز ضطڃطو٩ ذهووح ٲوً ڂقجؾهووس    و٫ڀةً هةةٌح حٿنلةى َټةةىڅ ٿڀٔةڀ٤ش حٿ٬خڃةةش ٿةيي ٳُةةيٽ ڃ٬نةً ڃةةِىوؽ:     

   ٘ جِٲٍجو ٔ چ٧ٍٍ پهح ٲً جپٷحچقڄ جپهح٘ذ ضٷحذٿهح ٶٍقو ٪ٿٍهح ٮٍٍ ڂأپقٲس  ٌٟحن ٲوً جپٷوحچقڄ جپهوح
 ٖ79)

.  فوًه  

جپ٫حڂوس ضهطٿوٱ ٺػٍوٍجن ٪وڅ جپٛوٍحٮس جِٚوٿٍس جپطوً ٶوحټ ذهوح جپ٫ڃٍوى فقٌٌوقذ            جپٍٛحٮس جپؿىٌىز پظ٧ٌٍوس جپٓوٿ٣س   

 ضطٳٵ ڂ٩ جپٍ ي جپًي ٶحټ ذد ٌٌٳٍٍ 
 ٖ71)

. 

 ٌٍ  ٲٍىټ  ڄ ٲٻٍز جپٓٿ٣س جپ٫حڂس ذهًج جپڃ٫ظى جپڃوُو ؼ ؾوىٌٍز ذوأڄ ٌإْوّ ٪ٿٍهوح جپٷوحچقڄ جْوجٌيذ ْٔوٍڃح        

 چود ئيج ٺحچوص جْوجٌز پٷٍحڂهوح ٪ٿوى جپٛوحپف جپ٫وحڀ         چهح  ڂٍ ٌٷطٍٟد جپظ٧حڀ ٲً و پس جپٷحچقڄ يجٸ جپًي ٌٷطٟوً  

ٌؿد  ڄ ضطڃط٩ ذحڂطٍحَجش ڂ٫ٍظسذ ٲاچد قطى ٔ ٌٓحء جْطهىجڀ فوًه جٔڂطٍوحَجشذ  پٿٛوحپف جپ٫وحڀ  ٌٟوحن. ٌؿود  ڄ       

ضٳٍٜ ٪ٿٍهح ٶٍقو  ٖى ڂڅ ضٿٹ جپٷٍقو جپطً ٌٳٍٞهح جپٷحچقڄ جپهح٘ ٪ٿى جِٲٍجو
 ٖ9ٓ)

. 

                                                      
(

ٖ7ٙ
ًٗ ٫  ى. ڃلڄي ٳئحى ڃهنخ، حٿٸخنىڅ حٔىحٌٍ حٿڄٌَٜ (  ٙ    نٸ . وحن٨ةَ  9ٙوحٿڄٸةخٍڅ ، حٿڄَؿة٪ حٿٔةخرٶ، هةخڃٖ 

 حٿڄَِي ڃ  حْكټخځ ٳٍ نٴْ حٿڄَؿ٪ وحٿٜٴلش.

(
ٖ77

 .ٕٙٗحن٨َ ى. ػَوص ريوٌ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 

(
ٖ78

 وڃخ ر٬يهخ. ٕٙٗحن٨َ: ى. ڃلڄي رخهٍ أرى َىنْ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 

(
ٖ79

 وڃخ ر٬يهخ. ٕٙٗحن٨َ: ى. ػَوص ريوٌ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 

(
ٖ8ٓ

  8ٖٕى. ڃلڄي رخهٍ أرى َىنْ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙأن٨َ: ( 
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جپٷوقټ ذوأڄ جپظٗوح٠ جْوجٌي جپوًي ٌهٟو٩ پٿٷوحچقڄ جْوجٌي  ضهٟو٩ جپڃظحَ٪وحش          ذظحءن ٪ٿى ڂح ضٷىڀ ٌهٿٙ ٲٍىټ ئپى 

جپڃػووحٌز ذٗووأچد پٿٷٟووحء جْوجٌيذ فووق جپظٗووح٠ جپووًي ٌٛووىٌ ٪ووڅ جپٓووٿ٣س جپطظٳًٌٍووس ذڃظحْوورس  وجء  ٦ٍٳطهووح  ضطروو٩ ٲووً       

ڂڃحٌْطد  ْحپٍد جپٓٿ٣س جپ٫حڀ
 ٖ9ٔ)

. 

ٌ   ٲٍود  چود فوق جِْوحِ ٲوً ضكىٌوى چ٣وحٴ        فًج فق ڂ٫ٍحٌ جپٓٿ٣س جپ٫حڂوس ذڃٳهقڂوس جپكوىٌع ٪ظوى ٲٍوىټ  جپوًي       

 ض٣رٍٵ جپٷحچقڄ جْوجٌي  ڂؿحٔش جنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌي.

 طٸيََ ٍإَش ٳُيٽ ٿڄ٬ُخٍ حٿٔڀ٤ش حٿ٬خڃش: -ػخنًُخ

ئڄ ڂ٫ٍووحٌ جپٓووٿ٣س جپ٫حڂووس ذڃٳهقڂهووح جپكووىٌع ٺڃووح ٶووحټ ذوود جپٳٷٍوود ٲٍووىټ ٌٷووىڀ ضٳٓووٍٍجن ڂٷظ٫ووحن پٿ٫ىٌووى ڂووڅ چ٧ٌٍووحش   

رٌٍ ذڃظ٣ٵ نوٍ ؼ ذ٫وٝ جپطٛوٍٲحش ڂوڅ چ٣حٶود  چ٣وحٴ جنطٛوح٘ جپٷٟوحء جْوجٌي         جپٷحچقڄ جْوجٌيذ ٺڃح ٌ

ٲڃڅ چحقٍس   پى  نٍؼ ڂ٫ٍحٌ جپٓٿ٣س جپ٫حڂس ڂڅ چ٣وحٴ ض٣رٍوٵ جپٷوحچقڄ جْوجٌي  جنطٛوح٘ جپٷٟوحء جْوجٌي      

ضٍٛٲحش جْوجٌز جپطً ٔ ضظ٣قي ٪ٿوى جڂطٍوحَجش ٮٍوٍ ٪حوٌوس    نٟوق٨ ٮٍوٍ ڂوأپقٰ  ي ضٿوٹ جپطوً ضطرو٩ ٲوً            

هح  ْحپٍد جپٷحچقڄ جپهح٘ ڂػٽ ئوجٌز  ڂقجپهح جپهحٚسذ  ئذٍجڀ جپ٫ٷقو جپڃىچٍس پٍٍٓ چٗح٢هحذ  ڂڅ چحقٍوس  جپٷٍحڀ ذ

غحچٍس  ونٽ ٲً فًج جپظ٣حٴ چ٧ٌٍحش ضكڃٽ ؾحچرحن ڂڅ جٔڂطٍحَجش جپ٫حڂسذ  ٢ٍٲحن ڂڅ جپهٟق٨ جپ٫حڀ ڂػٽ چ٧ٌٍوس  

جپ٫حڂسجپٷٍجٌجش جْوجٌٌسذ  جپ٫ٷقو جْوجٌٌسذ  جِڂقجټ جپ٫حڂس  جپق٦ٍٳس 
 ٖ9ٕ)

. 

 ٪ٿى جپٍٮځ ڂڅ  ڄ ٲٍىټ ضرظى ئقٍحء  ضقٍٞف ٲٻٍز جپٓٿ٣س جپ٫حڂس  جپىٲح٨ ٪ظهحذ ئٔ ئچد ٔ ٌظٻوٍ  فڃٍوس ٲٻوٍز    

جپڃٍٲٵ جپ٫حڀ  ئچڃح ٫ٌحٌٜ ٲٷ١ جضهحي فوًه جپٳٻوٍز  قوىفح  ْحْوحن پٿٷوحچقڄ جْوجٌيذ ئي ٔذوى ڂوڅ ٌذ٣هوح ذٳٻوٍز          

ٓٿ٣س جپ٫حڂوس ٲوً جپ٣ٿ٫ٍوس.  چٕقو٥  ڄ فوًج جپوٍ ي ٌطٳوٵ         نٍ  فً ٲٻٍز جپٓٿ٣س جپ٫حڂس ٪ٿى  ڄ ضٻقڄ ٲٻٍز جپ

ٺڃح ْرٵ ٪ٍٲظوح  –ٲً جپقجٶ٩ ڂ٩ ڂح يفد ئپٍد جپٳٷٍد "وي پقذحوٌٍ"  فق 
 ٖ9ٖ)

ڂوڅ جپڃوىجٲ٫ٍڅ ذٗوىز ٪وڅ ٲٻوٍز       –

جپڃٍٲٵ جپ٫حڀ  ٍٞ ٌز جْذٷحء ٪ٿٍهح ڂ٩ ض٫٣ٍڃهح  ضُ ٌىفح ذڃح ٌىٌ  ٪ظهح ضهڃس جپٷٛقٌ ٪وڅ ضكٷٍوٵ جپٯوٍٜ    

ٍٰ ِڄ ٌٻوقڄ  ْحْوحن پٿٷوحچقڄ جْوجٌي            ڂظهحذ  ٪ٿوى يپوٹ ٲٻو    ٕ جپوٍ ٌٍڅ ٌوًفد ئپوى  چود ٌْؿوحو ڂ٫ٍوحٌ ْوٿٍځ  ٺوح

 جنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌيذ ٌؿد جپٍذ١  جپڃُؼ ذٍڅ ٲٻوٍز جپٓوٿ٣س جپ٫حڂوس  ٲٻوٍز جپڃٍٲوٵ جپ٫وحڀذ  ٌظكٛوٍ        

ٌ جپهوووٰٕ ذٍظهڃوووح ٪ٿوووى  ي جپٳٻوووٍضٍڅ ض٧هوووٍ ٲوووً جپڃٷىڂوووس  ضروووى   ٺػوووٍ  فڃٍوووس ڂوووڅ ٮٍٍفوووح ٲوووً فوووًج جپڃ٫ٍوووح  

جپڃُو ؼ
 ٖ9ٗ)

. ٲٳً قٍڅ ٌٍ  جپٳٷٍد پقذحوٌٍ  ڄ ڂ٫ٍحٌ جپڃٍٲٵ جپ٫حڀ فق جِْحِ   ڄ جپٓٿ٣س جپ٫حڂس ڂح فوً ئٔ  

٪ظٍٛ ڂٻڃٽذ ٲاڄ جپٳٷٍد ٲٍىټ ٌٍ  ٪ٿى جپ٫ٻّ  ڄ ڂ٫ٍحٌ جپٓٿ٣س جپ٫حڂس فق جِْحِ   ڄ جپڃٍٲٵ جپ٫حڀ ڂح فق 

 ئٔ ٪ظٍٛ ڂٻڃٽ.

  ً ضٷووىٌٍ ٶٍڃووس جپڃٍٲووٵ جپ٫ووحڀ ٲووً ضكىٌووى جپ٣ر٫ٍووس جْوجٌٌووس      ٶووى ْوورٵ  ڄ ض٫ٍٞووظح پووٍ ي جپٳٷٍوود وي پقذووحوٌٍ ٲوو

پٿڃظحَ٪س  ڂؿحٔش جنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌيذ  جچطهٍظح ئپى جپٷوقټ ذوأڄ ٲٻوٍز جپڃٍٲوٵ جپ٫وحڀ ٪ٿوى جپوٍٮځ ڂوڅ         

 فڃٍطهح ٲً ضكىٌى ڂؿحٔش جنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌي ئٔ  چهح ٔ ضٻٳً پققىفح ٲهً ٔ ض٫ى   ڄ ضٻقڄ ٪ظٍٛجن 

ظحٚووٍ ٌطكووىو ٪ٿووى  ْحْووهح جپ٣ر٫ٍووس جْوجٌٌووس پٿڃظحَ٪ووس  ڂؿووحٔش جنطٛووح٘ جپٷٟووحء      ٌووىنٽ ٞووڃڅ ٪ووىز ٪ 

 جْوجٌي. 

 يجش جپڃ٫ظى ٌظ٣رٵ ٪ٿى ڂ٫ٍحٌ جپٓٿ٣س جپ٫حڂس ٺڃح ٶحټ ذد ٲٍىټ. يپٹ  چد  ئڄ ٺظح چطٳوٵ ڂو٩ جپٳٷٍود ٪ٿوى  فڃٍوس      

جْوجٌيذ  ٺوًپٹ ٪وىڀ   ٲٻٍز جپٓٿ٣س جپ٫حڂس ٲً ضكىٌى جپ٣ر٫ٍس جْوجٌٌس پٿڃظحَ٪س  ڂؿحٔش جنطٛح٘ جپٷٟوحء  

ٺٳحٌس فًه جپٳٻٍز پققىفح ٲً فًج جپٗوأڄذ ئٔ  چظوح چهطٿوٱ ڂ٫ود ٲوً ضٷوىٌٍ ٶٍڃوس ٲٻوٍز جپٓوٿ٣س جپ٫حڂوس ٲوً ضكىٌوى             

                                                      
(

ٖ8ٔ
 ٖٓٔحن٨َ: ى. ڃلڄي ٳئحى ڃهنخ، حٿٸخنىڅ حٔىحٌٍ حٿڄٌَٜ وحٿڄٸخٍڅ ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ ( 

(
ٖ8ٕ

وڃخ ر٬يهخ، وحن٨َ ٻٌٿٺ ٳٍ طليَي ڃـخٖص حٿٸخنىڅ حٔىحٌٍ  9ٖٕى. ڃلڄي رخهٍ أرى َىنْ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ( 

 وڃخ ر٬يهخ. ٖٕ٘ٿڄ٬ُخٍ حٿٔڀ٤ش حٿ٬خڃش ى. ػَوص ريوٌ حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ ٙ  وحهظٜخٙ حٿٸ٠خء حٔىحٌٍ وٳٸًخ

(
ٖ8ٖ

 أن٨َ ٳٍ ًٿٺ حٿڄ٤ڀذ حٿَحر٪ ڃ  هٌح حٿزلغ.( 

(
ٖ8ٗ

 وڃخ ر٬يهخ. 77ى. ڃلڄي ٻخڃپ ٿُڀش ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 
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جپ٣ر٫ٍس جْوجٌٌس پٿڃظحَ٪س  ڂؿحٔش جنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌي ٲٳً قٍڅ ٌٍ  جپٳٷٍد  ڄ ٲٻٍز جپٓٿ٣س جپ٫حڂوس  

جپڃٍٲوٵ جپ٫وحڀ ڂوح فوً ئٔ ٪ظٛوٍ ڂٻڃوٽذ ٲاچظوح چوٍ   ڄ ٲٻوٍز          فً جپڃ٫ٍحٌ جِْحًْ ٲوً فوًج جپٗوأڄ   ڄ ٲٻوٍز     

جپٓٿ٣س جپ٫حڂس فوً  ٌٟوحن ٪ٿوى جپوٍٮځ ڂوڅ  فڃٍطهوح ٔ ض٫وى   ڄ ضٻوقڄ ٪ظٛوٍجن ٌوىنٽ ٞوڃڅ ٪وىز ٪ظحٚوٍ پهوح               

ؾڃ٫ٍحن يجش جپٷٍڃس ضطكىو ٪ٿى  ْحْهح جپ٣ر٫ٍس جْوجٌٌس پٿڃظحَ٪س  ڂؿحٔش جنطٛح٘ جپٷٟوحء جْوجٌي.  فوًج   

قٻحڀ جپٛحوٌز ٪څ جپٷٟحء جْوجٌي  ڂكٻڃس جپطظح٨َ ٲً ٲٍچٓحذ  جِقٻوحڀ جپٛوحوٌز ٪وڅ    جپڃ٫ظى ٦حفٍ ٲً جِ

جپٷٟحء جْوجٌي ٲً ڂٍٛذ  جپطوً جْوطظى ئپٍهوح  چٛوحٌ ڂ٫ٍوحٌ جپٓوٿ٣س جپ٫حڂوس ٲوً ضرٌٍوٍ ٲٻوٍز جپٓوٿ٣س جپ٫حڂوس             

پڃ٫ظووى ٺأْحْووٿطكىٌى چ٣ووحٴ ض٣رٍووٵ جپٷووحچقڄ جْوجٌي  ڂؿووحٔش جنطٛووح٘ جپٷٟووحء جْوجٌيذ ٺڃووح ٧ٌهووٍ فووًج ج

 ٌٟووحن ٲووً جِقٻووحڀ جپٛووحوٌز ٪ووڅ جپٷٟووحء جْوجٌي جپٿٍرووً. ٲٳووً ٲٍچٓووح چؿووى  ڄ ڂكٻڃووس جپطظووح٨َ ٶووى  ْٓووص         

جنطٛووح٘ جپٷٟووحء جپ٫ووحوي ذظ٧ووٍ جپووى٪ق  ٲووً ٶٟووٍس ڂ٫ىٌووس ئپقٺووح جپٓووحذٵ جْٖووحٌز ئپٍهووح ٪ٿووى  ڄ ئوجٌز             

 چٗو٣طهځ جپڃحغٿوس   ي و ڄ   جپڃٓط٫ڃٍز ٺحچص ضىٌٍ ڂٍٲٵ جپظٷٽ   فق ڂٍٲٵ ٪حڀ( ٪ٿى چكق ڂوح ٌوىٌٍ ذود جِٲوٍجو     

 جضرح٨  ْحپٍد جپٓٿ٣س جپ٫حڂس(.

 ٶى جْطظى  چٛحٌ ڂ٫ٍحٌ جپٓٿ٣س جپ٫حڂس ئپى فًج جپكٻځ ٲً ضرٌٍٍ ٲٻٍز جپٓوٿ٣س جپ٫حڂوس ٺأْوحِ پطكىٌوى ڂؿوحٔش      

جنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌي  ٪وىڀ ٚوٕقٍس ٲٻوٍز جپڃٍٲوٵ جپ٫وحڀ ٲوً فوًج جپٗوأڄذ ذڃ٫ظوى  چهوځ ٌ    ڄ ڂكٻڃوس            

قٻڃهوح ذ٫وىڀ جنطٛوح٘ جپٷٟووحء جْوجٌي ذظ٧وٍ جپوى٪ق  ٪ٿوى ٪وىڀ جضروح٨ جْوجٌز  ْووحپٍد          جپطظوح٨َ ٶوى  ْٓوص   

 جپٓٿ٣س جپ٫حڂس ٲً چٗح٢هح.

ذٍى  چظح ذطكٿٍٽ فًج جپكٻځ ٔ چطٳٵ ڂ٩ فًج جپٍ يذ  ضٓط٩ٍ٣ جپٷقټ ذأڄ ڂكٻڃوس جپطظوح٨َ ٶوى ٶوٌٍش  چود پٻوً ٫ٌوى        

قڄ جْوجٌي  ٌىنٽ ڂوح ٌػوحٌ ذٗوأچد ڂوڅ ڂظحَ٪وحش      جپظٗح٠ چٗح٢حن ئوجٌٌحن  ذحپطحپً ٌىنٽ ٞڃڅ چ٣حٴ ض٣رٍٵ جپٷحچ

 ٞڃڅ ڂؿحٔش جنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌيذ ٲاچد ٔذى ڂڅ ضقجٲٍ ٢ٍٍٖڅ:

جپ٠ٍٗ جِ ټ:  ڄ ٌط٫ٿٵ فًج جپظٗح٠ ذطظٳًٍ ڂٍٲٵ ٪حڀ.  فق ڂح ٪رٍش ٪ظد جپڃكٻڃس ذٷقپهح ئڄ ئوجٌز جپڃٓط٫ڃٍز 

 ٺحچص ضىٌٍ ڂٍٲٵ جپظٷٽ   فق ڂٍٲٵ ٪حڀ(.

ٲهق  ڄ ضطر٩ جْوجٌز ٲً ٶٍحڂهح ذهًج جپظٗح٠  ْحپٍد جپٓٿ٣س جپ٫حڂس    جپٷحچقڄ جپ٫وحڀ.  فوق ڂوح      ڂح جپ٠ٍٗ جپػحچً:

٪رٍش ٪ظد جپڃكٻڃس قوٍڅ ْوررص قٻڃهوح ذ٫وىڀ جنطٛوح٘ جپٷٟوحء جْوجٌي ذٷقپهوح ئڄ ئوجٌز جپڃٓوط٫ڃٍز ٺحچوص          

س جپ٫حڂس(ذ  ذظحء ٪ٿوى ڂوح   ضىٌٍ ڂٍٲٵ جپظٷٽ ٪ٿى چكق ڂح ٌىٌٍ ذد جِٲٍجو  چ٣ٗطهځ   ي و ڄ جضرح٨  ْحپٍد جپٓٿ٣

ضٷىڀ چهٿٙ ئپى جپٷقټ ذأڄ ٲٻٍز جپٓٿ٣س جپ٫حڂس ٲً ٲٍچٓح ٪ٿى جپٍٮځ ڂڅ  فڃٍطهح ئٔ  چهح ٔ ضٛٿف پققوىفح  ڄ  

٪ظٛوٍجن   –ٺڃوح ْورٵ  ڄ يٺٍچوح     –ضٻقڄ  ْحْحن پٿٷحچقڄ جْوجٌي  جنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌيذ  ئچڃح فً ض٫ى   

ٍڃس ٲً ضكىٌى چ٣حٴ ض٣رٍٵ جپٷحچقڄ جْوجٌي  ڂؿوحٔش جنطٛوح٘   ٌىنٽ ٞڃڅ ٪ىز ٪ظحٍٚ پهح ؾڃ٫ٍحن يجش جپٷ

 جپٷٟحء جْوجٌي.

 فوً   1٘ٙٔ-ٕٔ-ٙٔ ڂح ٲً ڂٍٛ ٲظؿى  ڄ ڂكٻڃس جپٷٟوحء جْوجٌي ٶوى ٶوٌٍش ٲوً قٻڃهوح جپٛوحوٌ ذطوحٌٌم        

ذٛىو ضكىٌى ٚٳحش جپ٫ٷى جْوجٌي  جپًي ٌه٩ٟ ٺأٚوٽ ٪وحڀ پٿٷوحچقڄ جْوجٌي  جنطٛوح٘ جپٷٟوحء جْوجٌي      

ٲاچهح پٍٓص ڂ٩ يپٹ ٺحٲٍس  –ئيج ٺحچص ٍٞ ٌٌس پٻً ٫ٌطرٍ جپ٫ٷى ئوجٌٌحن  –ٕٶس جپ٫ٷى ذحپڃٍٲٵ جپ٫حڀ   "....  ڄ ٪

پڃظكد ضٿٹ جپٛٳسذ ج٪طرحٌجن ذأڄ ٶقج٪ى جپٷحچقڄ پٍٓص يجش ٪ٕٶس ٞڃظٍس ذٳٻٍز جپڃٍٲٵ جپ٫حڀذ ئي  چد ڂ٩ جضٛوحټ  

جپٷوحچقڄ جپ٫ووحڀ پڃوح ضوٍجه ڂووڅ ڂٛوٿكطهح ٲووً     جپ٫ٷوى ذڃٍٲوٵ ٪ووحڀذ ٲواڄ جْوجٌز ٶوى ٔ ضٿؿووأ ٲوً ئذٍجڂود ئپووى  ْوٿقخ        

جپ٫ى ټ ٪څ يپٹ ئپى  ْٿقخ جپٷحچقڄ جپهح٘ذ ٲططر٩ ٲً ٖأچد ڂح ٌطر٩ جِٲٍجو ٲً ضٛوٍٲحضهځ جپهحٚوس   ڂوڅ غوځ     

ٲاڄ جپڃ٫ٍحٌ جپڃڃٍُ پٿ٫ٷقو جْوجٌٌس ٪ڃح ٪ىجفح ڂڅ ٪ٷقو جِٲوٍجو  ٪ٷوقو جپٷوحچقڄ جپهوح٘ جپطوً ضرٍڂهوح جْوجٌز       



126 

 

ٽ ڂقٞق٨ جپ٫ٷى چٳٓد ڂطى جضٛوٽ ذوحپڃٍٲٵ جپ٫وحڀ ٪ٿوى  ٌوس ٚوقٌز ڂوڅ جپٛوقٌ"....         پٍّ فق ٚٳس جپڃط٫حٶىذ ذ

ڂٗطٍٺحن ٲً يپٹ  ٪ٿى وٌؾس ڂطٓح ٌس ڂ٩ جپٍٗ ٠ جْٔطػظحتٍس ٮٍٍ جپڃأپقٲس جپڃٟڃظس ٲً جپ٫ٷى ..."
 ٖ9٘)

. 

 ٶى جْطظى  چٛحٌ ڂ٫ٍحٌ جپٓٿ٣س جپ٫حڂس ٲً ڂٍٛ
 ٖ9ٙ)

       ِ  ئپى فًج جپكٻځ ٲوً ضرٌٍوٍ ٲٻوٍز جپٓوٿ٣س جپ٫حڂوس ٺأْوح

پٿٷحچقڄ جْوجٌي  جنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌي ذڃ٫ُټ ٪وڅ ٲٻوٍز جپڃٍٲوٵ جپ٫وحڀذ ذٍوى  چظوح ذطكٿٍوٽ فوًج جپكٻوځ ٔ          

ضطٳٵ ڂ٩ فًج جپٍ ي  چٍ   ڄ ڂكٻڃس جپٷٟحء جْوجٌي ٶى ٶٌٍش  چد پٻً ٫ٌى جپ٫ٷى ٪ٷىجن ئوجٌٌوحن  ذحپطوحپً ٌوىنٽ    

جپڃػووحٌز ذٗووأچد ٞووڃڅ ڂؿووحٔش      ضووىنٽ جپڃظحَ٪ووحش  ٺأٚووٽ ٪ووحڀ ٞووڃڅ ڂؿووحٔش ض٣رٍووٵ جپٷووحچقڄ جْوجٌي.     

ٕن      جنطٛووح٘ جپٷٟووحء جْوجٌي ٲاچوود ٔذووى  ڄ ٌطووقجٲٍ ذٗووأچد ٪ظٛووٍجڄ: جپ٫ظٛووٍ جِ ټ:  ڄ ٌٻووقڄ جپ٫ٷووى ڂطٛوو

ذڃٍٲووٵ ٪ووحڀذ  ڂووح جپ٫ظٛووٍ جپػووحچً: ٲهووق  ڄ ٌطٟووڃڅ جپ٫ٷووى ٖووٍ ٢حن جْووطػظحتٍس ٮٍووٍ ڂأپقٲووس ٲووً ٪ٷووقو جپٷووحچقڄ      

 جپهح٘. 

ٌس ٲً ڂظف جپ٫ٷى جپ٫ٷى جپٛٳس جْوجٌٌس  يذ  ڄ پٻوٽ ڂظهڃوح يجش    فًجڄ جپ٫ظٍٛجڄ ٌٗطٍٺحڄ  ٪ٿى وٌؾس ڂطٓح 

جپٷٍڃس ٲً ضكىٌى جپ٣ر٫ٍس جْوجٌٌس پٿ٫ٷى  ذحپطحپً ضكىٌى ڂؿحٔش ض٣رٍوٵ جپٷوحچقڄ جْوجٌي  ڂؿوحٔش جنطٛوح٘     

 جپٷٟحء جْوجٌي ٲٍڃح ٌط٫ٿٵ ذحپ٫ٷقو جپطً ضرٍڂهح جپؿهحش جْوجٌٌس.

جپٷٟحء جْوجٌي ٲً ڂٍٛ  جپطً ضكڃٽ ذقٞقـ يجش جپڃ٫ظى جپٓحذٵ   ڂڅ جِقٻحڀ جپكىٌػس چٓرٍحن جپٛحوٌز ٪څ

 جپوًي ؾوحء ٲٍود "... ئڄ جپڃٓوطٷٍ ٪ٿٍود ٲوً ٶٟوحء         7ٕٓٓ/ٖ/ٕٗقٻځ جپڃكٻڃس جْوجٌٌس جپ٫ٿٍح جپٛحوٌ ذطحٌٌم 

ٕن چٗح٢د ذڃٍٲٵ ٪حڀذ  جپڃكٻڃس جْوجٌٌس  ڄ جپ٫ٷى ٫ٌطرٍ ئوجٌٌحن ئيج ٺحڄ  قى ٢ٍٲٍد ٖهٛحن ڂ٫ظقٌحن ٪حڂحنذ  ڂطٛ

 ڂطٟووڃظحن ٖووٍ ٠ ٮٍووٍ ڂأپقٲووس ٲووً چ٣ووحٴ جپٷووحچقڄ جپهووح٘ذ ...   چوود ذظووحءن ٪ٿووى يپووٹ ئيج ٲٷووى جپ٫ٷووى ٖوو٢ٍحن ڂووڅ  

جپٗوٍ ٠ جپطوً ٌطكٷوٵ ذطقجٲٍفووح ڂظوح٠ جپ٫ٷوى جْوجٌيذ ٚوحٌ جپ٫ٷووى ٲوً ٪ٷوقو جپٷوحچقڄ جپهووح٘  يپوٹ ٺوأڄ ضٳٷووى            

ٕن ذڃٍٲٵ ٪حڀ ڂڅ قٍ ع چٗح٢د ضظ٧ٍڃحن    ضٓوٍٍجن     جْوجٌز ٚٳطهح ٺٗهٙ ڂ٫ظقي ٪حڀ    ٔ ٌٻقڄ جپ٫ٷى ڂطٛ

 ضى جپ٫ٷى ٪ٿى ٮوٍجٌ ٪ٷوقو جِٲوٍجو ذوأڄ ٌٻوقڄ نحپٍوحن ڂوڅ جِنوً ٲٍود ذأْوٿقخ جپٷوحچقڄ جپ٫وحڀ ذكٍوع ٔ ٌطٟوڃڅ               

ٍٖ ٢حن جْطػظحتٍس ٮٍٍ ڂأپقٲس ٲً ٪ٷقو جپٷحچقڄ جپهح٘".
 ٖ97)

 

ٲٍفوح ٲوً جپ٫ڃوٽ پٻوً      ٌٕق٥  ڄ فًج جپكٻځ  ٺػٍ  ٞققحن ڂڅ جپكٻځ جپٓحذٵ ٲً ضكىٌى جپ٫ظحٚوٍ جپڃ٣ٿوقخ ضقج  

ٕن ئوجٌٌحن  ذحپطحپً ٌىنٽ ٞڃڅ چ٣حٴ ض٣رٍٵ جپٷحچقڄ جْوجٌي  ضىنٽ جپڃظحَ٪حش جپڃػحٌز ذٗأچد ٞوڃڅ   ٌٻقڄ ٪ڃ

ڂؿحٔش جنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌيذ يپٹ  چد ض٣ٿد ذحْٞحٲس ئپى جپ٫ظٌٍٛڅ جپٓحذٷٍڅ  جپڃٍٲٵ ٪حڀ  جپٓٿ٣س 

 فق ڂح ٪رٍش ٪ظد جپڃكٻڃوس ذٷقپهوح   ڄ جپ٫ٷوى ٫ٌطروٍ      جپ٫حڂس(  ڄ ٌٻقڄ جپ٫ڃٽ ٚحوٌجن ڂڅ ٖهٙ ڂ٫ظقي ٪حڀذ

 ئوجٌٌحن ئيج ٺحڄ  قى ٢ٍٲٍد ٖهٛحن ڂ٫ظقٌحن ٪حڂحن(.

 ٔ ٌهطٿٱ جپق٩ٞ ٲً پٍرٍح ٪ڃح فق ٪ٿٍد جپق٩ٞ ٲً ٺٽ ڂوڅ ٲٍچٓوح  ڂٛوٍ قٍوع چؿوى  ڄ جپڃكٻڃوس جپ٫ٿٍوح ٶوى         

ٌ   19ٖٔ-ٔٔ-ٖٔٶووٌٍش ٲووً قٻڃهووح جپٛووحوٌ ذطووحٌٌم    ٌووى جْوجٌي " ڄ  فووً ذٛووىو ضكىٌووى ٚووٳحش ٪ٷووى جپطق

جنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌي  ٔتٍحن ذحپٳٛٽ ٲً جپڃظحَ٪حش جپڃط٫ٿٷس ذ٫ٷى جپطقٌٌى ڂظح٢س جڄ ٌٻقڄ فًج جپ٫ٷى  ٲٷحن 

                                                      
(

ٖ8٘
، وڃةخ  87، ٙٔٔٵ ، ڃـڄى٫ش حٿڄزخىة حٿظٍ ٷٍَطهخ ڃلټڄش حٿٸ٠خء حٔىحٌٍ، ّ ٘ٔٿٔنش ٕٕٕٷ٠ُش ٍٷڂ ( 

ٵ، ڃـڄى٫ةةش حٿڄزةةخىة حٿظةةٍ  ٘، ٿٔةةنش 78ٓر٬ةةيهخ وحن٨ةةَ ٻةةٌٿٺ كټةةڂ ڃلټڄةةش حٿٸ٠ةةخء حٔىحٌٍ ٳةةٍ حٿٸ٠ةةُش ٍٷةةڂ 

 وڃخ ر٬يهخ. 7ٙ، ٙٔٔٷٍَطهخ ڃلټڄش حٿٸ٠خء حٔىحٌٍ، ّ

(
ٖ8ٙ

 ) ّ . ٗ-ٖ، 7.٩ٕى. ػَوص ريوٌ، حٿڄ٬ُخٍ حٿڄڄُِ ٿڀ٬ٸي حٔىحٌٍ، ڃـڀش حٿٸخنىڅ وحٖٷظٜخى، ٓزظڄزَ وىَزٔةڄزَ 

 وڃخ ر٬يهخ. 8ٔٔٙ

(
ٖ87
ٵ.٩، ڃـڄى٫ةش حٿڄزةخىة حٿظةٍ ٷةٍَ طهةخ حٿڄلټڄةش حٔىحٍَةش حٿ٬ڀُةخ، حٿةيحثَس حْوٿةً            8ٗٿٔنش  ٬٣ٕٓ٘ٗ  ٍٷڂ  (

 9ٕٖ٘ٓ. وحن٨َ، ٻٌٿٺ حٿټ٬نةخڅ ٍٷڄةخ   8ٓ٘، 7ٕٙٓٓكظً أرََپ ٓنش  ٕٙٓٓحٿـِء حْوٽ، ڃ  أٻظىرَ ٓنش 

خنىنُةةةش حٿظةةةٍ ٷَطهةةةخ ، ڃـڄى٫ةةةش حٿڄزةةةخىة حٿٸٕٓٔٓ/9/ٗٔٵ.٩، حٿيحثَسحٿؼخٿؼةةةش، ؿڀٔةةةش  ٙ٘ٿٔةةةنش  ٖٖٗٔٔو

 9ٕٓٓحٿڄلټڄش حٔىحٍَش حٿ٬ڀُخ ٳٍ حٿٔنظُ  حٿوخڃٔةش وحٿوڄٔةُ  وحٿٔخىٓةش وحٿوڄٔةُ ، ڃة  أوٽ أٻظةىرَ ٓةنش        

 .ٗٔٙ، ٙ ٕٔٔٓاٿً أهَ ٓزظڄزَ ٓنش 
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ڀ ذٗوأڄ جپٷٟوحء جْوجٌي ئوجٌٌوحنذ ذڃ٫ظوى     99-7ٔپڃٷٛقو جپڃ٨ٍٗ ڂظد ٲً چٙ جپڃحوز جپٍجذ٫س ڂڅ جپٷحچقڄ ٌٶځ 

ٿٷحن ذڃٍٲٵ ٪حڀذ  ڂكطقٌحن ٪ٿى ٖوٍ ٠ جْوطػظحتٍس  ٮٍوٍ ڂأپقٲوس      ڄ ٌٻقڄ  قى ٢ٍٲٍد ٖهٛحن ڂ٫ظقٌحن ٪حڂحنذ  ڂط٫

ٲً جپ٫ٷقو جپهحٚس    ڂطٟڃظحن پڃح ٌٳٍى  ڄ چٍد جْوجٌز ٶى جضؿهص ٲً ئذٍجڂد ئپى جِنوً ذأْوٿقخ جپٷوحچقڄ جپ٫وحڀذ     

     ٍ ؼ ٲاڄ ٲٷى ئقى  فًه جپهٛحتٙ جپػٕغس جپطً ضطڃٍُ ذهح جپ٫ٷقو جْوجٌٌس ٲاچود ٔ ٌٻوقڄ ٪ٷوى ضقٌٌوى ئوجٌي  ٌهو

جپظُج٨ ذٗأچد ڂڅ جنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌي"
 ٖ99)

. 

 جپوًي   ٕٗٓٓ/7/ٕ٘ ٶى ٌووش جپڃكٻڃس جپ٫ٿٍح فًج جپڃ٫ظى ٲً  قى  قٻحڂهوح جپكىٌػوس چٓورٍحن  جپٛوحوٌ ذطوحٌٌم      

ؾووحء ٲٍوود ذٗووأڄ ضكىٌووى ڂٳهووقڀ جپ٫ٷووى جْوجٌي "ئڄ جپ٫ٷووى جْوجٌي فووق جپووًي ضرٍڂوود ؾهووس جْوجٌز  ٌٻووقڄ ڂط٫ٿٷووحن   

٪ٿى ٍٖ ٠ ٮٍٍ ڂأپقٲس ٲً جپٷحچقڄ جپهح٘ذ ٲاڄ ٲٷى جپ٫ٷى ئقى  فًه جپهٛحتٙ ٲاچد ٔ  ذڃٍٲٵ ٪حڀ  ڂكطقٌحن

ٌٻقڄ ٪ٷىجن ئوجٌٌحن ...".
 ٖ91)

 

 ڂٳووحو ڂووح ضٷووىڀ  ڄ ٪ٷووى جپطقٌٌووى پٻووً ٫ٌووى ٪ٷووىجن ئوجٌٌووحن ٌووىنٽ ٞووڃڅ چ٣ووحٴ ض٣رٍووٵ جپٷووحچقڄ جْوجٌي  ضووىنٽ        

 ٔذى  ڄ ضطقجٲٍ ٲٍد غٕغس ٪ظحٍٚ:جپڃظحَ٪حش جپڃػحٌز ذٗأچد ٞڃڅ ڂؿحٔش جنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌي 

جپ٫ظٍٛ جِ ټ فق  ڄ ٌٻڅ  قى  ٢ٍجٲد ٖهٛحن ڂ٫ظقٌحن ٪حڂحن  جپ٫ظٍٛ جپػحچً  ڄ ٌٻقڄ ڂط٫ٿٷوحن ذڃٍٲوٵ ٪وحڀ.  ڂوح     

 جپ٫ظٍٛ جپػحپع ٲهق  ڄ ٌكطقي ٪ٿى ٍٖ ٠ جْطػظحتٍس  ٮٍٍ ڂأپقٲس ٲً جپ٫ٷقو جپهحٚس.

وجٌٌس پ٫ٷى جپطقٌٌى ٲاڄ ٮحخ  قىفح جچطٳص ضر٫حن پًپٹ جپٛٳس  فًه جپ٫ظحٍٚ پهح يجش جپٷٍڃس ٲً ضكىٌى جپ٣ر٫ٍس جْ

جْوجٌٌووس پ٫ٷووى جپطقٌٌووى  نووٍؼ جپظووُج٨ ذٗووأچد ٪ووڅ چ٣ووحٴ ض٣رٍووٵ جپٷووحچقڄ جْوجٌي  چ٣ووحٴ جنطٛووح٘ جپٷٟووحء   

 جْوجٌي.

 ڂڅ ؾڃٿس ڂح ضٷىڀ چهٿٙ ئپى جپٷقټ ذأچد ٔ ٌڃٻڅ جٔ٪طڃحو ٪ٿى ٲٻٍز  جقىه    ڂ٫ٍوحٌ  جقوى ٲوً ضكىٌوى چ٣وحٴ      

ض٣رٍٵ جپٷحچقڄ جْوجٌي  ڂؿحٔش جنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌي  ٌحن ٺحچص فًه جپٳٻٍز    فوًج جپڃ٫ٍوحٌذ   چود ٔذوى     

٪س ٪ظحٍٚ ٌطكىو ٪ٿى  ْحْهح چ٣وحٴ  ڂڅ جپؿڃ٩ ذٍڅ ٪ىز ڂ٫حٌٍٍ  ج٪طرحٌ ٺٽ ڂظهح ٪ظٍٛجن ٌىنٽ ٞڃڅ ڂؿڃق

 –ٺڃوح ْوقٰ چوٍ      –ض٣رٍٵ جپٷحچقڄ جْوجٌي  ڂؿحٔش جنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌيذ  فًج ڂح جضؿود ئپٍود جپٳٷود    

ذ٫ى ٲٗٽ جپڃ٫حٌٍٍ جپٓحذٷس ٺٌٽ ٪ٿى قى  ٲً ضكىٌى چ٣حٴ ض٣رٍٵ جپٷحچقڄ جْوجٌي  ڂؿحٔش جنطٛح٘ جپٷٟحء 

 جْوجٌي.

 

                                                      
(

ٖ88
وحن٨ةةَ ٻةةٌٿٺ كټةةڂ حٿڄلټڄةةش حٿ٬ڀُةةخ ٳةةٍ     ٕ٘، ٕٙٔ، ٩.ٗٔٵ، ځ. ځ.٩، ّ 7ٕٿٔةةنش  ٬٣ٔٙةة  اىحٌٍ ٍٷةةڂ  ( 

 .9٘، ٕٙٙ، ّٕٗٔٓ، ځ.ځ.٩، 988ٔ-ٙ-ٙٵ، ؿڀٔش  ٖٖش ٿٔن ٘ٗحٿ٬٤  حٔىحٌٍ ٍٷڂ 

(
ٖ89
، ٕٗٓٓٵ، ڃـڄى٫ةةش أكټةةخځ حٿڄلټڄةةش حٿ٬ڀُةةخ، حٿٸ٠ةةخء حٿڄةةينٍ حٿـةةِء حٿؼخٿةةغ،       9ٗ/٬٣ٕٔ٘ةة  ڃةةينٍ ٍٷةةڂ    (

ٙٔ٘8. 

(
ٖ9ٓ

طـيٍ حٔٗخٍس اٿً أنه رخٟٔخٳش اٿةً حٿڄ٬ُةخٍ حٿڄةِىوؽ حٿڄظټةىڅ ڃة  ٳټَطةٍ حٿڄنٴ٬ةش حٿ٬خڃةش وحٿٔةڀ٤ش حٿ٬خڃةش،           ( 

ڃِىوؽ آهَ َظټىڅ ڃ  ٳټَطٍ حٿڄَٳٶ حٿ٬خځ وحٿٔڀ٤ش حٿ٬خڃش، وٷي ٓزٶ أڅ ط٬َٟةنخ اٿةً هةٌح حٿ٬ُةخٍ     هنخٹ ڃ٬ُخٍ 

حْهُةةَ أػنةةخء كةةيَؼنخ ٫ةة  ٍأٌ حٿٴٸُةةه حٿٴَنٔةةٍ ىٌ ٿىرةةخىََ ٳةةٍ ڃ٬ُةةخٍ حٿَٳةةٶ حٿ٬ةةخځ ٻؤٓةةخّ ٿڀٸةةخنىڅ حٔىحٌٍ      

 .ٖ٘وحهظٜخٙ حٿٸ٠خء حٔىحٌٍ. حن٨َ حٿڄ٤ڀذ حٿَحر٪ ڃ  هٌح حٿٴٜپ ٙ 
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چطٍؿس پٕچطٷحوجش جپڃقؾهس ئپى جپڃ٫وحٌٍٍ جپطوً ٶٍوٽ ذهوح ٺأْوحِ پٿٷوحچقڄ جْوجٌي  جنطٛوح٘ جپٷٟوحء جْوجٌي         

ٺٌٽ ٪ٿى قوى ذ جضؿود ذ٫وٝ جپٳٷود ئپوى ٪وىڀ ٌو چ٣وحٴ ض٣رٍوٵ جپٷوحچقڄ جْوجٌي  ڂؿوحٔش جنطٛوح٘ جپٷٟوحء             

ٺڃح فق جپٗأڄ ٲوً جپڃ٫وحٌٍٍ جپٓوحذٷس يٺٍفوحذ  جٔ٪طڃوحو ٲوً فوًج جپٗوحڄ ٪ٿوى           جْوجٌي ئپى ٲٻٍز  جقىه ؾحڂ٫سذ

       ٌ ٲٻٍضٍڅ ڂطؿحچٓطٍڅ ڂطَٕڂطٍڅ ٌقجؾد ذهڃح ڂوح  ٚوحخ چ٧وحڀ جپڃ٫ٍوحٌ جپقجقوى ڂوڅ ٶٛوق
 ٖ1ٔ)

. فوحضٍڅ جپٳٻوٍضٍڅ   

ٕن پڃووح ضٷووىڀ ْووقٰ چط٫ووٍٜ پڃٟووڃقڄ فووًج جپڃ٫ٍووحٌ جپڃووُو ؼذ       فڃووح جپڃظٳ٫ووس جپ٫حڂووس  جپٓووٿ٣س جپ٫حڂووس.  ضٳٛووٍ

ٌٍه ٺأْووحِ پطكىٌووى چ٣ووحٴ ض٣رٍووٵ جپٷووحچقڄ جْوجٌي  ڂؿووحٔش جنطٛووح٘ جپٷٟووحء جْوجٌيذ  يپووٹ  ٲووٵ     ضٷووى

 جپطٷٍٓځ جپطحپً:

ٱ ٪وڅ  ٌٍ  جپٳٷٍد جپٳٍچًٓ ؾحڄ ٌٌٳٍٍ   فق َ٪ٍځ ڂًفد جپڃ٫ٍحٌ جپڃُو ؼ  ڄ ڂروحوب جپٷوحچقڄ جْوجٌي ضهطٿو   

ڂرحوب جپٷحچقڄ جپهح٘ ڂڅ قٍع ٺقچهح ض٣٫ً جْوجٌز ْٿ٣حش ٔ ٌڃٻڅ  ڄ ضظٗأ ٲً ٪ٕٶحش جِٲٍجو.  پٻوڅ ٲوً   

ڂٷحذووٽ يپووٹذ ٌٳووٍٜ جپٷووحچقڄ جْوجٌي ٪ٿووى جْوجٌز ڂووڅ جٔپطُجڂووحش  جپٷٍووقو ڂووح ٌٻووقڄ  ٖووى   غٷووٽ  ٢ووأز ڂووڅ      

   ٔ پطُجڂووحش جپرحف٧ووس  جپٷٍووقو جپػٷٍٿووس  جٔپطُجڂووحش  جپٷٍووقو جپطووً ٌٳٍٞووهح جپٷووحچقڄ جپهووح٘ ٪ٿووى جِٲووٍجوذ فووًه ج

جپڃٳٍ ٞس ٪ٿى چٗح٠ جْوجٌزذ  ضٿوٹ جٔڂطٍوحَجش جپهحٌٶوس جپطوً ضطڃطو٩ ذهوحذ ضٻوقڄ ڂوح ٌٓوڃٍد ٌٌٳٍٍوٍ   ْوحپٍد            

جپٷووحچقڄ جپ٫ووحڀ.  فووًه جِْووحپٍد جپطووً ضٓووطهىڂهح جْوجٌزذ ٌطكووىو چ٣حٶهووح ذهووىٰ جپظٳوو٩ جپ٫ووحڀ جپووًي ضٓوو٫ى ئپووى        

ضكٷٍٷد
 ٖ1ٕ)

. 

ذأچد جْوطهىجڀ ِْوحپٍد ڂ٫ٍظوسذ فوً  ْوحپٍد جپٷوحچقڄ جپ٫وحڀذ         –ٲً چ٧ٍ ٌٌٳٍٍٍ   –ْوجٌي  ذهًج ٌطڃٍُ جپظٗح٠ ج

 ذٻقچد ٌٓطهىٰ ضكٷٍٵ جپظٳ٩ جپ٫حڀ پٿؿڃح٪س.  ذحپؿڃ٩ ذٍڅ فًٌڅ جپڃ٫ٍحٌٌڅذ ٌٍ  ٌٌٳٍوٍ  ضكىٌوى چ٣وحٴ ض٣رٍوٵ     

جپٷحچقڄ جْوجٌي  ڂؿحٔش جنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌي
 ٖ1ٖ)

. 

ئيج ٺحڄ ٫ٌقو پٿٳٷٍد ٌٌٳٍٍ  جپٳٟٽ ٲوً ضقؾٍود جپٳٷود جْوجٌي ئپوى ٪وىڀ جٔ٪طڃوحو ٪ٿوى ڂ٫ٍوحٌ  جقوى ٲوً ضكىٌوى            

چ٣حٴ ض٣رٍٵ جپٷوحچقڄ جْوجٌي  ڂؿوحٔش جنطٛوح٘ جپٷٟوحء جْوجٌيذ  جٔ٪طڃوحو ٲوً فوًج جپٗوأڄ ٪ٿوى ڂ٫ٍوحٌ           

ڂظهڃوح ڂظٳوٍوجنذ ئٔ  ڄ فظوحٸ ڂوڅ      ڂُو ؼ ڂطٻحڂٽ ٲً ٪ظٌٍٛس  ٌطٳحو  ذؿڃح٪هڃح جپ٫ٍوقخ جپطوً ضقؾود ئپوى  ي    

جٔچطٷحوجش ڂح ٌڃٻڅ  ڄ ٌقؾد ئپى چ٧ٌٍطد  فً  ڄ ٲٻوٍز جپڃظٳ٫وس جپ٫حڂوس جپطوً جْوط٫حٜ ذهوح ٪وڅ ٲٻوٍز جپڃٍٲوٵ          

ٺڃوح ْورٵ  ڄ يٺٍچوح    –جپ٫حڀ جپٯحڂٟس ٲً چ٧ٍه فً  ٌٟحن ٲٻٍز ٮحڂٟس  پهح ڂڅ جپڃٍ چس 
 ٖ1ٗ)

ڂوح ٌؿ٫ٿهوح ٔ    –

 ٖٔٷحن ٲً ڂ٫ٍحٌ ضٛٿف  ْحْحن ِڄ ضٻقڄ ڂ٫ٍحٌجن ذًجضهح
 ٖ1٘)

. 

                                                      
(

ٖ9ٔ
 .8ٕٙ. ػَوص ريوٌ، ڃزخىة حٿٸخنىڅ حٔىحٌٍ ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙحن٨َ: ى( 

 .7ٕ٘حن٨َ: ى. ڃلڄي رخهٍ أرى َىنْ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ 

(
ٖ9ٕ

 .9ٕٙحن٨َ ى. ػَوص ريوٌ، ڃزخىة حٿٸخنىڅ حٔىحٌٍ ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 

(
ٖ9ٖ

 .9ٕٙحن٨َ نٴْ حٿڄَؿ٪، ٙ( 

(
ٖ9ٗ

 حن٨َ حٿڄ٤ڀذ حٿوخڃْ ڃ  هٌح حٿڄزلغ .( 

(
ٖ9٘

 .8ٖٕخهٍ أرى َىنْ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙى. ڃلڄي ر( 
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 چكڅ ڂڅ ؾحچرظح  ئڄ ٺظح چطٳٵ ڂ٩ ڂح يفد ئپٍد جپٳٷٍد ٌٌٳٍٍٍ ٲً جپٗٵ جِ ټ ڂڅ ٌ ٌد ڂوڅ ٪وىڀ جٔ٪طڃوحو ٪ٿوى     

ٲٻٍز    ڂ٫ٍوحٌ  جقوى ٺأْوحِ پٿٷوحچقڄ جْوجٌي  جنطٛوح٘ جپٷٟوحء جْوجٌيذ ئٔ  چظوح چهطٿوٱ ڂ٫ود ٲوً جپٗوٵ            

٪ظٛوٍي    ٲٻٍضوً جپڃظٳ٫وس جپ٫حڂوس  جپٓوٿ٣س جپ٫حڂوس ٺأْوحِ        جپػحچً ڂڅ ٌ ٌود  جپوًي ٶوحټ ٲٍود ذحٔ٪طڃوحو ٪ٿوى       

 –پٿٷحچقڄ جْوجٌي  جنطٛح٘ جپٷٟوحء جْوٌجيذ  چوٍ   ڄ فوحضٍڅ جپٳٻوٍضٍڅ ڂوح فڃوح ئٔ ٪ظٛوٌٍڅ ٌوىنٕڄ           

ٞڃڅ ڂؿڃق٪س ٪ظحٍٚ پهح ؾڃ٫ٍنح يجش جپٷٍڃسذ ٌطكىو ٪ٿى  ْحْهح چ٣حٴ ض٣رٍٵ جپٷحچقڄ  –ٺڃح ْرٵ  ڄ يٺٍچح 

 طٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌي. ٺڃح ْقٰ چٍ  يپٹ ٲً جپڃ٣ٿد جِنٍٍ ڂڅ فًج جپركع.جْوجٌي  ڂؿحٔش جن

 

٫ٌى ڂ٫ٍحٌ جْوجٌز جپ٫حڂس  جْوجٌز جپهحٚس ڂڅ جپڃ٫حٌٍٍ جپكىٌػس جپطً ٶحټ ذهح ؾحچد ڂوڅ جپٳٷود جْوجٌي ٺأْوحِ    

 .Rپٿٷوووحچقڄ جْوجٌي  جنطٛوووح٘ جپٷٟوووحء جْوجٌي  ٪ٿوووى ٌ ْووود جپٳٷٍووود جپٳٍچٓوووً جپٻرٍوووٍ ٌٌظٍووود ٖوووحذٍد     
Chapus ٖ1ٙ)

حڂووس   ْووٿقخ جْوجٌز  .  ٌووطٿهٙ ڂٟووڃقڄ فووًج جپڃ٫ٍووحٌ ٲووً جپطڃٍٍووُ ذووٍڅ  ْووٿقخ جْوجٌز جپ٫    

جپهحٚس  ٲٍٻقڄ جپ٫ڃٽ    جپظٗح٠ ئوجٌٌوح ٌهٟو٩ پڃروحوب جپٷوحچقڄ جْوجٌي  ضهٟو٩ جپڃظحَ٪وحش جپڃػوحٌز ذٗوأچد         

ٔنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌي ڂطى ٺحڄ ٲً ڂٟڃقچد    ؾقفٍه ڂڃح ٌىنٽ ضكص  ْوٿقخ جْوجٌز جپ٫حڂوس.  ٪ٿوى    

ٕن ٲوً ٪وىجو  ْوحپٍد جْوجٌز      جپ٫ٻّ ٔ ضطكٷٵ جپٛٳس جْوجٌٌس پٿ٫ڃٽ  ٔ پٿڃظحَ٪س جپڃ ػحٌز ذٗأچد ڂطى ٺوحڄ وجنو

جپهحٚس
 ٖ17)

. ٫ٌى جپ٫ڃٽ ڂڅ  ٪ڃوحټ جْوجٌز جپ٫حڂوس ڂطوى ٺحچوص جْوجٌز ضڃحٌْود ٲوً ٦وٍ ٰ ٮٍوٍ ڂأپقٲوس ٲوً           

جپٷووحچقڄ جپهووح٘ذ ئڂووح ذحْووط٫ڃحټ جْوجٌز ٔڂطٍووحَجش ٮٍووٍ ٪حوٌووس  ئڂووح پقؾووقو جْوجٌز ٲووً ڂٍٺووُ ٌطڃٍووُ ذٷٍووقو    

ٮٍٍ ڂأپقٲس وجتڃوحن ذحپڃٷحٌچوس ذوحِٲٍجو ٲٍڃوح ذٍوظهځ ٲوً چ٣وحٴ جپٷوحچقڄ جپهوح٘ ذٍظڃوح ٫ٌوى             جپطُجڂحش ٮٍٍ ٪حوٌس  

جپ٫ڃٽ ڂڅ  ٪ڃحټ جْوجٌز جپهحٚس ڂطى ٺحچص جْوجٌز ضڃحٌْد ٲً ٦ٍ ٰ ڂڃحغٿس  ڂأپقٲوس ٲوً جپٷوحچقڄ جپهوح٘     

ضڃحڂحن ڂػٽ جِٲٍجو
 ٖ19)

. 

ٌز جپطً ٔ ضطٟڃڅ ٍٖ ٠ جْوطػظحتٍس   ٮٍوٍ    ٌىنٽ ٲً ٪ىجو  ٪ڃحټ جْوجٌز جپهحٚس ٪ٿى فًج جپظكق ٪ٷقو جْوج

ڂأپقٲسذ  ئوجٌز جپى پس  جِٖهح٘ جپ٫حڂس ِڂقجپهح جپهحٚسذ  ٺًپٹ جپڃظحَ٪حش جْوجٌٌس جپظحٖوثس ٪وڅ جپڃٍجٲوٵ    

جپٛظح٪ٍس  جپطؿحٌٌس    جپڃٍجٲٵ جپ٫حڂس جٔؾطح٪ٍسذ  ٫ٌطٷى  چٛحٌ ڂ٫ٍوحٌ جْوجٌز جپ٫حڂوس  چود فوق جپڃ٫ٍوحٌ جپوًي       

ِْحٍْس جپٛحوٌز ڂڅ ڂؿٿّ جپى پس    ڂكٻڃس جپطظح٨َضٓطقؾرد جِقٻحڀ ج
 ٖ11)

. 

 ٲً ضٷىٌٍ فًج جپڃ٫ٍحٌ ٌڃٻظظح جپٷقټ  چظح چطٳٵ ڂ٩ ڂح يفد ئپٍد ذ٫وٝ جپٳٷود  
 ٗٓٓ)

ڂوڅ  ڄ جپٳٷٍود ٖوحٌرد ڂوڅ و٪وحز       

ڂ٫ٍحٌ جپٓوٿ٣س جپ٫حڂوس ذڃٳهقڂود جپكوىٌع ٺڃوح ٶوحټ ذود جپٳٷٍود ٲٍوىټذ  يپوٹ  چود   ي جپٳٷٍود ٖوحذٍد( ٶوى جچطهوى ئپوى                 

ٲٻٍضد ٲً  ڄ جْطهىجڀ جپٓٿ٣س جپ٫حڂسذ  جْط٫ڃحټ  ْحپٍد ڂٯحٌٍز ِْحپٍد جپٷحچقڄ جپهح٘ فوق  ْوٿقخ    ضٿهٍٙ

جْوجٌز جپ٫حڂسذ  فق جِْحِ جپققٍى پٿٷحچقڄ جْوجٌ  جنطٛح٘ جپٷٟحء جْوجٌيذ  فوًج جپڃ٫ظوى فوق ڂوح جچطهوى      

 ئپٍد جپ٫ڃٍى ٲٍىټ ٲً چ٧ٌٍس جپٓٿ٣س جپ٫حڂس ذڃٳهقڂهح جپكىٌع.

 

                                                      
(

ٖ9ٙ
أهڂ أنٜخٍ هٌل حٿن٨ََةش هةڂ حٿٴٸُةه ؿةخڅ ٿةىَْ ىٻةىٍحٌ، وٍوٓةُه، و٫ڀةً ٍأٓةهڂ ٍَنُةه ٗةخرُه ، حن٨ةَ: ى.              (

 .7ٕٖڃلڄي ٍٳ٬ض ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ ، ٙ 

(
ٖ97

 .7ٕٓأن٨َ: ى. ػَوص ريوٌ، ڃزخىة حٿٸخنىڅ حٔىحٌٍ ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 

(
ٖ98

 .٫ٖٕ7زي حٿىهخد ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙحن٨َ ى. ڃلڄي ٍٳ٬ض ( 

(
ٖ99
 وڃخ ر٬يهخ. 7ٕٖحٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ (

(
ٗٓٓ

 .7ٕٓى. ػَوص ريوٌ ، ڃزخىة حٿٸخنىڅ حٔىحٌٍ ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ ٙ ( 
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٫ٌى ڂ٫ٍحٌ جپٷحچقڄ جپقجؾد جپط٣رٍٵ  ٌٟحن ڂڅ  قىظ جپڃ٫حٌٍٍ جپطً ٶحټ ذهح ؾحچود ڂوڅ جپٳٷود جْوجٌي ٲوً ضكىٌوى      

ذ  ڂٟووڃقڄ فووًج Eisenmann ْووحِ جنطٛووح٘ جپٷٟووحء جْوجٌي  ٪ٿووى ٌ ْوود جپٳٷٍوود جپٳٍچٓووً  ٌُچڃووحڄ   

جپقجؾرس جپط٣رٍوٵ ٪ٿوى جپظوُج٨ فوً جپطوً ضكوىو ؾهوس جٔنطٛوح٘ذ ٲوايج          جپڃ٫ٍحٌ فق  ڄ ٢ر٫ٍس جپٷقج٪ى جپٷحچقچٍس 

ٺحڄ جپٷحچقڄ جپقجؾد جپط٣رٍٵ ٪ٿى جپظُج٨ فق جپٷحچقڄ جپڃىچً ٲواڄ جٔنطٛوح٘ ٌٻوقڄ پٿٷٟوحء جپڃوىچًذ  ڂوح ئيج       

جٌضووأ  جپٷحٞووً  ڄ جپظووُج٨ ٌٓووطى٪ً جپٿؿووقء ئپووى ٶقج٪ووى ٶحچقچٍووس ضهطٿووٱ ٪ووڅ ٶقج٪ووى جپٷووحچقڄ جپڃووىچً ٲوواڄ              

ظ٫ٷى پٿٷٟحء جْوجٌيجٔنطٛح٘ ٍْ
 ٗٓٔ)

. 

 ٌهطٿووٱ ض٣رٍووٵ فووًج جپڃ٫ٍووحٌ ذووحنطٰٕ ڂقٞووق٨ جپظووُج٨  ڂووح ئيج ٺووحڄ ڂط٫ٿٷووحن ذحِ٪ڃووحټ جپٷحچقچٍووس  ڀ ذحِ٪ڃووحټ  

 جپڃحوٌس پٓوجٌزذ  ڀ ذٳ٫ٽ جٍِٖحء جپڃٓط٫ڃٿس پكٓحخ جْوجٌز:

جْوجٌز ٫ٌظوً  ڄ ڂطهوًز   ٲٳً جپڃظحَ٪حش جپڃط٫ٿٷس ذحپ٫ڃٿٍحش جپٷحچقچٍس پٓوجٌز ٲاڄ ٚى ٌ ٪ڃوٽ ٶوحچقچً پكٓوحخ    

ٶى جنطحٌ ج٢ْحٌ جپٷحچقچً پهًج جپ٫ڃٽ  ذحپطحپً قىو  ٌٍٞطد  فً جپٷحچقڄ جپ٫وحڀ  ڀ جپٷوحچقڄ جپهوح٘ذ  ٪ٿوى فوًج      

ٍٰ پطكىٌوى ؾهوس جٔنطٛوح٘ذ ْوقجء ٺوحڄ جپ٫ڃوٽ جپٷوحچقچً ٶوٍجٌ ئوجٌي  ڀ ٪ٷوى             جِْحِ ٲاڄ ٲكٙ جپ٫ڃوٽذ ٺوح

ْقجءن  ٺحچص جپى٪ق  جپڃقؾهس ٞى جپٷٍجٌ و٪وق  ضؿوح َ جپٓوٿ٣س     ئوجٌي  ٲٳٍڃح ٌط٫ٿٵ ذحپٷٍجٌجش جپطظٳًٌٍس ٲاچد

   ٢ٿوود ض٫ووقٌٝ ٪ووڅ جِٞووٍجٌ جپظحضؿووس ٪ووڅ ٶووٍجٌ ٲووٍوي    ٔتكووًذ ٲوواڄ جپ٫حڂووٽ جپكحْووځ فظووح ٔنطٛووح٘     

جپٷٟحء جْوجٌي فق ٚٳس ڂٛىٌ جپٷٍجٌذ ٔڄ ْٿ٣س ئٚىجٌ جپٷٍجٌجش ڂٷٛوقٌز ٪ٿوى جْوجٌز ذح٪طرحٌفوح  قوى     

جڂطٍحَجش جپٓٿ٣س جپ٫حڂس
 ٕٗٓ)

 . 

 ڂح ٲٍڃح ٌط٫ٿٵ ذحپ٫ٷقو ٲوحپڃظهؽ جپڃطرو٩ فوق ضكىٌوى ٢ر٫ٍوس جپ٫ٷوى  فوق ئوجٌي  ذحپطوحپً ضوىنٽ جپڃظحَ٪وحش جپڃػوحٌز            

ذٗووأچد ٞووڃڅ جنطٛووح٘ جپٷٟووحء جْوجٌيذ  ڀ ٪ووحوي  ذحپطووحپً ضووىنٽ جپڃظحَ٪ووحش جپڃط٫ٿٷووس ذوود ٞووڃڅ ڂؿووحٔش  

ٳٍوً ڂٍٲوٵ ٪وحڀ  ٌكطوقي ٪ٿوى ٖوٍ ٠       جنطٛح٘ جپٷٟوحء جپ٫وحويذ  ٫ٌطروٍ جپ٫ٷوى ئوجٌٌوحن ئيج ٺوحڄ ٌٓوحفځ ٲوً ضظ        

 جْطػظحتٍس.

 ڂح ذحپظٓرس پٿڃظحَ٪حش جپڃط٫ٿٷس ذحپ٫ڃٿٍحش جپڃحوٌس پٓوجٌز ٲاڄ فًه جپڃظحَ٪حش ضٻقڄ  ْحْوحن ٲوً ٚوقٌز و٪وق      

ڂٓثقپٍس ڂٍٲق٪وس ٪ٿوى جْوجٌزذ  فوً ٪ٿوى جپ٫ٻوّ ڂوڅ جِ٪ڃوحټ جپٷحچقچٍوس ٔ ضكڃوٽ ٲوً ٢ٍحضهوح ڂوح ٌظروة ٪وڅ               

پط٣رٍوٵ ٪ٿٍهوحذ  ڂػحپهوح قوحوظ ْوٍحٌز    ٲٷوى ڂٿوٱ    ئٚوحذس ذ٣ٿوٵ چوحٌيذ  جپڃوظهؽ            جپظ٧حڀ جپٷحچقچً جپقجؾد ج

جپڃطر٩ ذهٛق٘ فًه جپڃظحَ٪حش فوق ٲكوٙ جپڃٟوڃقڄ جپٷوحچقچقڄ جپوًي ٌظطڃوً ئپٍودذ  ض٣رٍٷوحن پوًپٹ ئيج ٺحچوص           

ڃح٪ٍوس  جپ٫ڃٿٍس ڂٍضر٣س ذڃٍٲٵ ٪حڀ ٌىجٌ ذأْٿقخ جپٷحچقڄ جپهح٘ ڂػٽ جپڃٍجٲوٵ جپٛوظح٪ٍس    جپطؿحٌٌوس    جٔؾط   

ٲاڄ جپڃهوطٙ ٌٻوقڄ فوق جپٷٟوحء جپڃوىچًذ  ڂوح ئيج جٌضر٣وص جپ٫ڃٿٍوس ذڃٍٲوٵ ٪وحڀ ئوجٌي ٲواڄ جپڃهوطٙ ذهوح فوق               

جپٷٟحء جْوجٌي  ْحْحن.
 ٖٗٓ)

 

 ڂح ذحپظٓرس پٿڃظحَ٪حش جپڃط٫ٿٷس ذٳ٫ٽ جٍِٖحء جپڃٓط٫ڃٿس پكٓحخ جْوجٌز ٲهً ضٻقڄ ٲً ٚقٌز و٪ق  ض٫وقٌٝ  

حوٌووسذ ٪ٷووحٌجش    ڂظٷووقٔشذ  پطكىٌووى  ي جپٷٟووحتٍڅ جْوجٌي  ڀ   ٪ووڅ جِٞووٍجٌ جپظحضؿووس ٪ووڅ ٲ٫ووٽ جِٖووٍحء جپڃ  

جپ٫حوي ٚحقد جٔنطٛح٘ ذظ٧ٍ فًه جپڃظحَ٪حشذ ٲاچد ٌظ٧وٍ ئپوى جپظ٧وحڀ جپٷوحچقچً جپوًي ٌهٟو٩ پود جپٗوًءذ         

                                                      
(

ٗٓٔ
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 وڃخ ر٬يهخ. ٙ٘ى. ٬ٓخى حٿَ٘ٷخوٌ، حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ٙ( 
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 نٴْ حٿڄَؿ٪ حٿٔخرٶ، ونٴْ حٿٜٴلش.( 


