
 الهراجعت الدوريت الشبهمت 

ؽداد اًخورير تؾد إديَٕيج لٗ اًشٕداُ ٕهد خٍ آًذا اًخورير َودٍ َُ َجَٕؽج َُ اًَِغَبح فير  
ٌخٗ ؽودح لٗ اًشٕداُ تخضٕص ٕ االجخَبؽبح خمبيريج اًاًَشبٕرث ٕاالشخراى لٗ اًؾديد َُ اًشَِبراح 

َِس ٕإل اًشَِبراح ًٔذا اًخورير ٓٗ دؽٕث ي ٕأُ َُ خوديٍ خورير تخضٕص اًَراجؾج اًدٕريج اًشبٌَج 
 -اًَِغَبح ًٌخؾرك ؽٌٗ خورير اًَراجؾج اًدٕريج اًشبٌَج ٕييميج اًيخبتج ، َُٕ ذٍ خٌح شَِبراح أخرٖ

ديَٕيج تخِغيٍ اًتخضٕص ٓذا اًخورير ، ٕهد هبَح اًؾديد َُ اًَِغَبح فير  -خَس شَِبراح 
بتج اًخورير ؽُ اًَراجؾج اًدٕريج اًشبٌَج ، ٕٓذّ َِغَبح شَِبراح اًخؾرك ؽٌٗ أَٓيج اًَشبريج لٗ يخ

 .دبة َضٌدج َشخريج ٕٓٗ خرهيج إٔظبػ دوٕن االِشبُ لٗ تٌدٍٓ اًشٕدآٍُ أض
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 هقدهت :-

َشبدخْ تدٕاًٗ ٌَيُٕ َيل َرتؼ ، ٕاُ اًٌقج يؾختر اًشٕداُ َُ  أيتر اًدٕل االلريويج  َشبدج لخودر 
اًؾرتيج ٕاًٌقج االِجٌيزيج ٓٗ ااًقبح اًرشَيج الؽَبل  اًديَٕيج ٕاًخدريس تبًَدارس ٕاًخؾٌيٍ اًؾبًٗ ، 

اًذوبلٗ ٕاالجخَبؽٗ تبًخِٕػ َُ اًدٕل اًخٗ خخَخؼ  ٕتبالظبك ًٌقبح اًوَٕيج االخرٖ ، ٕيؾختر اًشٕداُ 
.ٕاًديِٗ   

 االطبر الهؤسسي :-

ٕأُ َُ  1005اًدشخٕر االِخوبًٗ ًشِج  َُ (  2\211) ٕلوب الديبُ اًَبدث دشخٕريج اًَديَج اً اِشأح 
يج ًٕخيُٕ دبرشج ًٌدشخٕر ٕدشخٕر جِٕة شاخخضبضخٔب ٓٗ دَبيج  دوٕن االِشبُ ٕاًدريبح االشب
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لوب ًدشخٕر االِخوبًٗ اًشٕداُ ٕدشبخير إًاليبح ، ٕايظب َُ أخخضبضخٔب  اًمضل لٗ دشخٕريج اًوٕاِيُ ٕ
  إٔ دشخٕر جِٕة اًشٕداُ 

اًدؽٕٖ  اال أِٔب ًٍ خوٍٕ تبًمضل لٗ يذير َُ اخخضبضٔب اًَِؾود ًٔب تَٕجة اديبٍ هبِِٕٔب لِجد رفٍ  
ٕر ، إ هبَح تبضدار رفٍ خؾبرظٔب َؼ اًدشخ اًوٕاِيُ اًَعرٕدج اَبَٔب عؾِب لي دشخٕريج تؾط

لي اًدشخٕر يدن دريج اًخؾتير ، لود ضدر هرار َِٔب تبًَٕالوج ؽٌٗ  هراراح خخِبلٗ َؼ اًَدوٕن اًَوررث
ٕ اُ ِٓبًى يذير َُ اًوظبيب اًخي . ٕ يذًى االؽخوبل اًخدمغي  دُٕ خٕجيْ خَٔج اًرهبتج اًوتٌيج ًٌضدك ،

 .ال خزال هيد اًِغر ٕ هد عبل اَد اِخغبرٓب 

 الهفوضيت القوهيت لحقوق االىسبو :-

َُ ظَُ شح َمٕظيبح ًدوٕن االِشبُ  هد ِص ؽٌٗ اِشبء َمٕظيج  1005ٗ ًشِج ِجد اًدشخٕر االِخوبً
 .إٔظبػ دوٕن االِشبُ ٕاًدريبح ٕخٌوٗ اًشيبٕٖ دٕل اِخٔبيبح دوٕن االِشبُ   ََٔخٔب َراهتج اخرٖ

يخٍ خأشيشٔب  ٕ دخٗ االُ ؽٌٗ اًرفٍ َُ َرٕر خَس شِٕاح ؽٌٗ شريبُ اًدشخٕر اال اِْ ًٍ   ,اال أِٔب 
 .الُدخٗ ا

يٕددث خبتؾج  أِشبء ٕددث دَبيج االشرث ٕاًعمل ٕٓ لٗ َجبل دوٕن اًعمل  ِٕجد  َُ اًخودٍ اًَدرز 
ًخؾَل ؽٌٗ دَبيج االعمبل َُ أٖ أؽخداء شٕء يبُ جشدٖ إٔ جِشٗ ، لَُ  ًشرعج ٕاليج اًخرعٍٕ 

.ٌٗ خوديٍ اًدؽٍ اًِمشٗ ًالعمبل اًؾَل ؽتالفبح ٕ ٔب لخخ اخخضبخ  

ًيس ِٓبًى أٖ دَبيج  يخص لوع  اًعمل لوع ٕاًذٖ خوٍٕ تْ لٗ دَبيج االعمبل  اًمؾٌٗ  رِجد  اًدًٕٕيُ  
ٕأُ اًدٕر اًذٖ خوٍٕ تْ . ًالشرث  رفٍ أُ ٓذّ اًَؤششج ٓٗ َِٕعج تدَبيج االشرث َؼ دَبيخٔب ًٌعمل 

تر جزء لٗ إًددث لٗ اًخدرٖ لٗ اًتالفبح ٕاًدؽٍ اِمشٗ اًذٖ خودَْ ًٌعمل اال أُ ٓذا االجراء ال يؾخ
َردٌج اًَدبيَج لٗ َديَج االدداد ، تبالظبلج اال اُ ِٓبًى يذير َُ اًتالفبح يخٍ لخدٔب لٗ اهشبٍ 

، ًيس ًْ أٖ ؽالهج تبًؾَل لٗ اًخدرٖ َؼ االعمبل  شرعْ فير إًددث ٕاُ اًخدرٖ يوٍٕ تْ رجل شرعج 
أِْ ٓذّ االًيج خدخبر اًٗ اًخمؾيل ٕتبالظبلج اًٗ ذًى أِْ ًيس ِٓبًى ِيبتج خبضج تبالعمبل ، ًذًى ِرٖ 

 أيذر ًخوٍٕ تدٕرٓب االيتر لٗ دَبيج االعمبل 



ٕددث َيبلدج  يذًى َُ اًَشبئل اًخي يَيُ اؽختبرٓب َُ اًخودٍ اًَدرز لي َجبل دوٕن اًَرأث ٕٓ اِشبء
   .اًؾِك ظد اًَرأث ٕاًعمل ٓٗ ٕددث خبتؾج ًٕزارث اًؾدل 

اال أِٔب اًيج فير َمؾٌج تبًشيل خخخص تدَبيج اًَرأث َُ اًؾِك ، أُ ِٓبًى خودٍ َدرز لٗ أِشبء أًيج 
ًعرح خشريؾبح خؾَل ؽٌٗ دَبيج اًَرأث َُ اًؾِك إ ازاًج اًخشريؾبح اًخي خيرس اًيبلٗ ، لٔٗ ًٍ خدلؼ 

. ًٌؾِك ظد اًَرأث  

 االطبر الدسجورى و  الجشريعي  :-

ٕ الٕل  َرث لي خبريخ  ، بهيج اًشالٍ اًشبٌَج ادد اشخدوبهبح اخمِخوبًٗ يبُ اال 1005دشخٕر ضدٕر  ِجد
خؾختر ؽٔدا تيُ آل اًشٕداُ  ٕتئٍِ ٕتيُ  ٕاًخي ٕذيوج اًدوٕن  دشبخير اًشٕداُ اًَخؾبهتج يِص ليْ ؽٌٗ 

، ٕاًخزاَب َُ جبِتٍٔ تأُ يدخرَٕا دوٕن االِشبُ ٕاًدريبح االشبشيج  يبحَشخٕإًؽٌٗ يل  ديَٕخٍٔ
أُ يؾٌَٕا ؽٌٗ خرهيخٔب ُ ٕخؾختر دجر االشبس ًٌؾداًج االجخَبؽيج ٕاًَشبٕاث اًَظَِج لٗ ٓذا اًدشخٕر ٕ

 .لٗ اًشٕداُ 

االخمبهيبح ٕاًؾٕٔد ٕإًَاذين اًدًٕيج ًدوٕن االِشبُ ٕاًَضبدن ٕاِْ ًخودٍ َدرز أُ يؾختر اًدشخٕر يل 
 ؽٌئب  َُ هتل جَٕٔريج اًشٕداُ جزء اليخجزا َُ ٓذّ إًذيوج 

لٗ اًدشخٕر الخشير لوع اًٗ ادخراٍ دوٕن االِشبُ تل خشير ضرادج اًٗ االًزاَيج اًخٗ  لِجد أُ ٓذّ اًَبدث
،خخعٌة َراجؾج اًوٕاِيُ دخٗ خخؤاٍ َؼ اًدشخٕر   

لِجد رفٍ اًخودٍ اًَدرز لٗ ِضٕص إًاردث لٗ اًدشخٕر االِخوبًٗ ٕاًخٗ خِص ؽٌٗ ادخراٍ دوٕن 
االِشبُ َٕراجؾج اًخشريؾبح دخٗ خِشجٍ َؼ اًدشخٕر ٕال خؾبرظؾٔب اال ِِب ِجد ِٓبًى يذير َُ اًوٕاِيُ 

،  2992ًٍ خخٍ َراجؾخٔب َٕذبل ًذًى ِجد اًوبُِٕ اًجِبئٗ ًشِج   

َٕبزال شبريب دخٗ االُ، ٕاُ ٓذا اًوبُِٕ اليِشجٍ َؼ اًدشخٕر  2992هد ضدر لٗ ؽبٍ  ِجد ٓذا اًوبُِٕ
لِجد أُ ٓذا اًوبُِٕ يمخور اًٗ ؽدٍ ٕجٕد َذيرث خمشيريج  خؾيُ اًوبظٗ لٗ خمشير يذير َُ اًِضٕص 

 اًخبضج تجريَج(  2\ 249)اًخٗ خدخبر اًٗ خمشير َٕذبل اًٗ ذًى ِجد لٗ اًوبُِٕ اًجِبئٗ اًَبدث 
  (  .يؾد َرخيتب جريَج االفخضبة يل َُ يًٕوؼ شخضب زِب إٔ ًٕاعب دُٕ رظبّ  (االفخضبة 



َُ يرخية جريَج االفخضبة يؾبهة تبًجٌد َبئج جٌدث ٕتبًشجُ َدث الخجبٕز (  3\ 249) ِٕجد اًَبدث 
 .جريَج اًزِب إٔ إًٌأع اًَؾبهة ؽٌئب تبالؽداٍ ؽشر شِٕاح ، َبًٍ يشيل االفخضبة 

ع ، رفٍ أُ جريَج اًزِب ٓٗ جريَج آذّ اًَبدث هد خٌعح لٗ اًخؾريك تيُ جريَج اًزِب ٕإًٌلِجد 
ٓذّ اًجريَج  َخخٌمج خَبَب ؽُ االفخضبة يغٔر ذًى جٌيب لٗ االذتبح ، ٕتٔذا اًخؾريك ِجد ضؾٕتج اذتبح

اًَبدث ) ؾبل لبدشج ، ًذًى ِجد أِْ يذير َُ اًوظبيب االفخضبة اًخٗ لٗ اًَدبيٍ خديٍ ؽٌٗ أِٔب جريَج أل
يؾد َرخيتب جريَج االلؾبل اًمبدشج َُ يأخٗ ََبرشج جِشيج َؼ شخص اخر ، ) اًخٗ خِص (  2\ 252

ع ، ٕيؾبهة تبًجٌد تَب اليجبٕز أرتؾيُ جٌدث يَب خجٕز َؾبهتخْ تبًشجُ َدث االختٌـ درجج اًزِب إٔ إًٌ
 .الخجبٕز شِج إٔ تبًقراَج 

اًٗ ؽدٍ خشديد اًؾوٕتج لِٔبًى شٌعج َخًٕج اًٗ اًوبظٗ تذًى ،  بالظبلج تخٌع لٗ اًخؾريك لِجد ِٓبًى  
لٔذا اًخٌع يجؾل أُ ِمس اًجريَج خديٍ تضٕرث َخخٌمج َُ َديَج اًٗ أخرٖ ، ٕتبالظبلج اًٗ اِْ يَيُ 

ٕٓذّ اًظَبِج تضٕرخٔب ٓذّ  اًٗ أُ يخٍ ضدٕر اًديًٌٍَخٍٔ تجريَج َذل ٓذّ أُ يخرر تظَبِْ ؽبديج 
.يِْ َُ أًرة ٕ االلالح َُ اًؾوبةاًخي خَ  

لِجد أُ اًخٌع الٗ خؾريك جريَج االفخضبة يجؾل ، اًخودٍ اًذٖ خٍ ادرزّ لٗ هبُِٕ اًعمل ًشِج -
ٕاًؾوٕتج اًخٗ ِضح ؽٌئب لٗ هبُِٕ اًعمل ٕاًوبظيج تبالؽداٍ إٔ تبًشجُ ( ة \ 45) لٗ اًَبدث  1020

  . لؾبل، ًضؾٕتج االذتبح دشتَب ِص ؽٌيْ اًوبُِٕ يجؾٌْ فيرَدث الخجبٕز ؽشريُ شِج َؼ اًقراَج 

لوع ِص ؽٌٗ خشديد اًؾوٕتج لٗ جرائٍ االفخضبة إٔ  1020ِجد ِٓبًى خودٍ َدرز لٗ هبُِٕ اًعمل ًشِج 
اًذٖ َِضٕص ؽٌيج لٗ لٗ اًخؾدٖ اًجِشٗ ؽٌئٍ ، اال أِْ الخور اًٗ اًخؾريك ٓذا اًجرائٍ ٕخرى اًخؾريك 

،خٌع لٗ اًخؾريك االَر اًذٖ يجؾل اذتبح َذل خٌى اًجرائٍ ضؾتج هبِِٕيب  اًوبُِٕ اًجِبئٗ ، ٕاًذٖ  

اًخٗ خِص ؽٌٗ اِْ َُ يأخٗ لٗ َيبُ ؽبٍ (  2\ 251) اًَبدث  ٕتبالظبلج اًٗ ذًى ِجد لٗ اًوبُِٕ اًجِبئٗ
بيوج تبالداة اًؾبَج يشتة َظ لؾال إٔ شٌٕيب لبظدب إٔ َخال تبالداة اًؾبَج إٔ يخزيب تذأٖ لبظخ إٔ َخل

.ًٌشؾٕر اًؾبٍ يؾبهة تبًجٌد تَب اليجبٕز ارتؾيُ جٌدث إٔ تبًقراَج إٔ تبًؾوٕتخيُ َؾب   



لِجد اًِص لظمبط  ًٍٕ يٕظخ اًَؾيبر ااًذٖ يجؾل أُ ِٓبًى شٌٕيب لبظدب إٔ َبٕٓ اًذأٖ اًمبظخ 
ٗ اًِص خمشير اًِص اًٗ ٕٓاٖ يل رجل شرعج إٔ هبظٗ ؽٌٗ لَْٔ ٕذوبلخْ، لٌٍ يراؽاالَر اًذٖ يعٌن 

 اًٗ اًخِٕػ اًذوبلٗ ٕاالجخَبؽٗ ٕاًديِٗ ، 

ًج اُ ييُٕ االخٔبٍ إًَجْ ، لٗ دب 2992ٕتبالظبلج اًٗ ذًى ِجد لٗ هبُِٕ االجراءاح اًجِبئيج ًشِج 
رجل اًشرعج َبًٍ يخٍ رلؼ اًدضبِج ؽِج ٕذًى تؾد َٕاجٔج  رجل شرعج ال يَيُ اًويبٍ تمخخ تالؿ لٗ ً

   .، ٕ ٓذا ليْ دضبِج ًرجبل اًشرعج ٕ خرن ًَتدأ اًَشبٕاث اَبٍ اًوبُِٕ إًددث اًخبتؼ ًٔبَٕالوج 

اُ تْ يذير َُ اًِضٕص اًخٗ خِخٔى دن ،  2992ٕتبالظبلج اًٗ ذًى ِجد هبُِٕ االدٕال اًشخضيج ًشِج 
ًٌدشخٕر ٕفير َؤاَج ًالخمبهيبح اًدًٕيج اًخٗ ضبدن اًشٕداُ  َب اًعمٌج ٕدوٕن اًَرأث ٕٓٗ َؾبرظج خَب

ٕاًخٗ خِص (  2\ 40) ، ِجد ِص اًَبدث ئب َٕذبل ًذًى ؽٌ  

( اليؾود زٕار اًَجِٕة ، إٔ اًَؾخّٕ ، إٔ اًََيز ، اال َُ ًٕيْ ، تؾد غٕٔر َضٌدج راجدج )   

ال ) َُ ِمس اًَبدث ( 3)ٕاًمورث ( ييُٕ اًخَييز تتٌٕؿ شُ اًؾبشرث ) َُ ِمس اًَبدث خِص ( 1)ٕاًمورث 
، ( ، تشرع يمبءث اًزٕر َٕٔر اًَذل ٕاجٔب ، االتبذُ اًوبظٗ ، ًَضٌدج راجدج يؾود ًٕٗ اًَييزث ؽود ز  

 اًخٕضيبح :

ٕ خِويدٔب َُ إًَاد اًَخبًمج ًٌدشخٕر ٕ ًٌالخمبهيبح اًدًٕيج اًَضبدن ؽٌئبَراجؾج اًوٕاِيُ  /2  

ٍٕ تدٕرٓب ٕخخضيص َيزاِيبح ًخو خمؾيل اًَؤششبح اًخبضج تدَبيج دوٕن االِشبُ ًخوٍٕ تدٕر لؾبل /1
.يبَال، ٕ اًِص ؽٌٗ اًزاَيج اشراى َِغَبح اًَجخَؼ اًَدِي اًَخخضضج لئب يل دشة خخضضْ  

  (شيدإ)اًَضبدهج ؽٌٗ اخمبهيج َِبٓظج اًخؾذية ٕاالخمبهيج اًخبضج تَِؼ اًخَييز ظد اًَرأث  /3

( وٕن اًعمل اًؾٔديُ ، ٕاخمبهيج د) اًخعتين اًمؾبل ًالخمبهيبح اًخٗ ضبدن ؽٌئب اًشٕداُ  /4  

 أَل عْ دشيُ

 َخؾبِٕبح

 



 اًٍىظهبث الهشبركت في اعداد جقريرالهراجعت الدوريت الشبهمت 

   َخؾبِٕبح جَؾيج  \2

اًَِتر اًوبِِٕٗ  \1  

تٌيس َريز  \3  

اًَِبر جَؾيج  \4  

َريز اًجِدر  \5  
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