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ادلستخلص
سٛنُ ١ايؿطنات اصبشت ؾعاضاً دسٜساً تتبٓاَ ٙععِ ايسٚ ٍٚتعٌُ عً ٢تطبٝك٘
بٛصؿ ١دعْ َٔ ٤عاّ ايعٛمل ,١إش اخصت بعض املٓعُات ايعامل ١ٝتعٌُ ظس ٚبؿهٌ
َتٛاصٌ َٔ ادٌ ٚضع قٛاعس عامل ١ٝيًسٚض ايطقاب ٞعً ٢قٛاعس سٛنُ ١ايؿطنات ٚايصٟ
تتبٓاٖا ايسٚ ٍٚخاص ١ايٓاََٗٓ ١ٝا خسَ ١يًُصًش ١االقتصازٚ ,١ٜشيو الٕ تبين ٖصٙ
ايكٛاعس ميهٓٗا َٔ دصب االغتجُاضات االدٓبٚ ١ٝايٛطٓ ١ٝيالغتجُاض ؾٗٝا ,ؾٗصا ايٓعاّ ٜطغذ
َبازئ ايؿؿاؾٚ ١ٝاالؾصاح يف ايتعاٌَ َع ايؿطنات ٚجيعًٗا تعٌُ ٚؾل ضٛابط ستسز٠
ٚحتت اؾطاف دٗات ضقاب ١ٝحت ٍٛزٚ ٕٚقٛعٗا باألضطاض يف االقتصاز ايٛطينٚ ،البس َٔ
ايكا ٤ايط ٤ٛعً ٢ايطقاب ١عً ٢تطبٝل قٛاعس اذتٛنَُٚ ١عطؾ ١االجتاٖات اذتسٜج ١يف تطبٝل
قٛاعسٖاٚ ,أْٗا ٚبؿهٌ عاّ زتُٛع َٔ ١ايكٛاعس اييت تٓعِ ايعالق ١املتبازي ١بني ايؿطن١
ٚاالططاف اصشاب املصاحل املدتًؿ ١يف ايؿطن ١بإطاض َٔ ايؿؿاؾٚ ١ٝاملػاٚ ,١ً٥اييت ٜؤزٟ
اتباعٗا اىل تك ِٜٛايعٌُ ٚضؾع نؿا ٠٤ايؿطن ١يف ازاض ٠عًُٝاتٗا ٚحتػني قسضتٗا ايتٓاؾػ ١ٝيف
االغٛامٜٚ ,ػتٓس ْٗر تطبٝل سٛنُ ١ايؿطنات اىل َبازئ اغاغ ٖٞٚ ١ٝايؿؿاؾٚ ,١ٝاملػا١ً٥
ٚاملػؤٚيٚ ,١ٝايعسايٚ ,١شيو إلسهاّ ايطقاب ١عً ٢ايهٝاْات االقتصاز ١ٜيًؿطن َٔ ١خالٍ
ؾصٌ املًه ١ٝعٔ االزاضٚ ,٠اتباع قٛاعس ايؿؿاؾٚ ١ٝاالؾصاحٚ ,قس اٚيت قٛاعس سٛنُ١
ايؿطنات اٖتُاَ ًا نبرياً يف َػاي ١ايطقاب ١غٛا ٤ناْت ضقاب ١زاخً ١ٝاّ خاضد.١ٝ
ٚميجٌ ْعاّ ايطقاب ١ايساخًٚ ١ٝارتاضد ١ٝيف ايؿطن ١ق ٙٛخط ايسؾاع اال ٍٚايصٟ
حيَُ ٞصاحل املػاُٖني بصؿ ١خاصٚ ١ناؾ ١االططاف شات ايعالق ١بصؿ ١عاَٚ ,١بصيو ٜٛؾط
ْعاّ ايطقاب ١ايساخًٚ ٞارتاضد ١ٝاذتُا ١ٜيعًُ ١ٝاْتاز املعًَٛات املاي ١ٝاييت ميهٔ االعتُاز
(*) أستلم البحث في  *** 2222/11/22قبل للشذخ في .2222/12/13
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٠٤ بايهؿا١َات املتعًكًٛنصيو املعٚ , يف اختاش ايكطاضات٠ٗا َٔ قبٌ زتًؼ االزاضًٝع
 ساالت االؾالؽ٠ازٜ الؾو إ ظ,اْنيٛايكٚ ح٥اًٛ االيتعاّ باي١زضدٚ ١ ايؿطن١ ألْؿط١ًٝايؿاعٚ
١ْٚام االغِٗ يف اآلٛعسّ اغتكطاض بعض اغٚ اضاتْٝٗاالٚ س َٔ ايؿطناتٜ يًعسٞايؿؿٌ املايٚ
.١ يًؿطن١ٝارتاضدٚ ١ًٝ ايساخ١ ايطقاب١ُ اىل االٖتُاّ بأْع٣ از٠االخري
.١ٝ ارتاضد١ ايطقاب،١ًٝ ايساخ١ ايطقاب،١ُنٛ س:١ٝايهًُات املؿتاس

Abstract
Corporate governance is new for most countries,
adopted by most of the states and it works to apply it as part
of the system of globalization .Some international
organizations are working hard and continuously to set
global rules for oversight role on corporate governance rule
adopted by countries, especially developing countries, in the
service of the economic interest because adopting these rules
enables them to attract foreign and national investments to
invest in it This system is entrenched principles of
transparency and disclosure in dealing with companies and
making them work in accordance with specific controls and
under the supervision of regulators to prevent them from
occurred damage to the national economy. It must be shed
the light of control of the application of governance rules
and knowledge of modern trends in applying its rules. It is
generally a set rules that govern the mutual relationship
between the company and the parties with different interests
in the company with a framework of transparency and
accountability, which leads to evaluate the work and raise
the efficiency of the company in managing its operations and
improving its competitive capacity in the markets . The
approach of applying corporate governance is based on basic
principles of transparency, accountability, responsibility and
justice in order to control over the company's economic
entities through separation of owner from management and
following transparency and discloser corporate governance
rules have paid great attention issue of oversight whether it
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was internal or extra censorship . The company's internal
and external control system represents the strength of the
first defense line that protects the interests of shareholders in
particular and all related parties in general . Thus, the
internal and external control system provides protection for
producing financial information that can be relied upon by
the board of directors in making decisions as well as
information about the efficiency and effectiveness of the
company’s activities and the degree of compliance with
regulations and laws.
There is no doubt that the increase in bankruptcies
and financial failure of many companies and the collapse
and instability of some stock markets in recent times has led
to take care of the internal and external control system of the
company.
Keywords: Corporate, internal censorship, external
censorship .
ادلقذهـح
١ٝات املاضٛٓؿٗا ايعامل يف ايػٝعٜٚ  اييت عاؾٗا١ٝاضات املايْٝٗ اال٢ًتطتب ع
حٝ س,١ ايؿطن٠اطؤٖا َع ازاضٛ تٚ ايؿطنات ا٢ً ع١ ايطقاب٠ يؿؿٌ ادٗع١ذٝاييت سسثت ْتٚ
٢ً ع١ٝ نُا نإ هلا اثاض غًب,ٞيٚايسٚ طينٛ االقتصاز اي٢ً ع١اضات آثاض مجْٝٗ االٙنإ هلص
 ؾؿًِٗ يف٢ً ع١ٝيٚب املػؤٝح تطتٝ َٔ س٠ زتًؼ االزاض٤اعطاٚ ١ٜات ايؿطنات االزاض٦ٖٝ
ٛٗٗا حنٝدٛتٚ ١اغات ايؿطنّٝ بطغِ غٛ اييت تك١ٗ ادتٖٞ ١ ايؿطن٠ ؾإزاض١ ايؿطن٠ازاض
ٙع اصشاب املصاحل ؾطغِ ٖصُٝ دت٠اٚ قسض املػا٢ً ع١ ايعازي١ًَاملعاٚ ل اٖساؾٗاٝحتك
حٛضٛعٗط بٜ ٖصا َاٚ اٍ املػتجُطَٛ اُٞ حت١كٜتِ بططٜ ٕصٖا جيب اٝتٓؿٚ اغاتٝايػ
١ًَع َٔ املعاْٛ ؾطٜٛ  َٔ ايؿػاز نُا١ ايؿطنُٞحيٚ طُٔ هلا ايٓذاحٜ ٞبتبين ْعاّ ضقاب
١ يف ايؿطن١ٝارتاضدٚ ١ًٝ ايساخ١عترب ْعاّ ايطقابٜ ,١ُنٛاعس اذتٛل قٝ٘ َٔ خالٍ تطبٜايٓع
 االططاف شات١ناؾٚ ١ خاص١ بصؿ١ ايؿطنُٖٞ َصاحل َػاُٞ حيٟ خط ايسؾاع ايص١مبجاب
ٟايصٚ ١َٝات املايًٛ اْتاز املع١ًُٝ يع١ًَ َتها١ٜؾط ْعاّ محاٜٛ حٝ س,١َ عا١ بصؿ١ًايص
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ميهٔ االعتُاز عً َٔ ٘ٝقبٌ زتًؼ االزاض ٠يف اختاش ايكطاضات ٚاملعًَٛات اييت تتعًل
بايهؿا ٠٤ايؿعً ١ٝألْؿط ١ايؿطنٚ ١زضد ١ايتعاَٗا بايًٛا٥ح ٚايكٛاْني ايساخًٚ ١ٝارتاضد,١ٝ
ٚالؾو إ اظزٜاز ساالت االؾالؽ ٚايؿؿٌ املاي ٞيف ايعسٜس َٔ ايؿطنات ٚعسّ اغتكطاض بعض
اغٛام االغِٗ يف اآل ١ْٚاالخري ٠از ٣اىل االٖتُاّ بأْعُ ١ايطقاب ١ايساخًٚ ١ٝارتاضد ١ٝبايؿطن.١
اُٖ ١ٝايسضاغ١
ٜتطًب إعساز ْعاّ ايطقاب ١ايساخًٚ ١ٝارتاضد ١ٝذتٛنُ ١ايؿطنات احملاؾع ١عً٢
ايتٛاظٕ بني ايكٛاعس ايكاْٚ ١ْٝٛاملبازئ ايعاَ ١املتعًك ١باذتٛنُٚ ١عازَ ٠ا ته ٕٛاملبازئ
َطْٚ ١ته ٕٛايكٛاعس ٖ ٞأغاؽ ؾطض تطبٝل ٖص ٙاملبازئ بؿهٌ صاضّٚ ،تعٌُ آيٝات
سٛنُ ١ايؿطنات _ٚاييت تعترب ايطقاب َٔ ١ابطظٖا_ بصؿ ١أغاغ ١ٝعً ٢محاٚ ١ٜضُإ
سكٛم املػاُٖني ٚناؾ ١األططاف ش ٟٚاملصًش ١املطتبطني بأعُاٍ ايؿطن َٔ ١خالٍ إسهاّ
ايطقابٚ ١ايػٝطط ٠عً ٢أزا ٤إزاض ٠ايؿطنَٚ ،١طاقب اذتػاباتٚ ،تهُٔ اَُٖٛ ١ٝضٛع ايبشح
يف إٔ يًطقاب ١ايساخً ١ٝاثطٖا يف ق ٠ٛإزاض ٠املطادع ١ايساخً ١ٝزاخٌ ايؿطنَٚ ،١س ٣ايتعاّ
إزاض ٠ايؿطن ١بتطبٝل املعاٜري احملاغب ١ٝايسٚيٚ ١ٝاحملًٚ ،١ٝقٚ ٠ٛاغتكالٍ دتٓ ١املطادع،١
ٚزضد ١اعتُاز إزاض ٠ايؿطن ١عً ٢تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات املتطٛضٜٚ ،٠تُجٌ زٚض ايطقاب١
ارتاضد ١ٝؾُٝا خيتص ب٘ َطاقب اذتػاباتٚ ،ايصٜ ٟك ّٛباعتُاز ايكٛاٚ ِ٥ايتكاضٜط املاي١ٝ
ارتاص ١بايؿطنٚ ١إبسا ٤ضأ ٜ٘ايؿين عًٗٝاٚ ،تؿٌُ آيٝات حتكل ايطقاب ١عً ٢أزاَ ٤طاقب
اذتػابات َجٌ ايتػري اإليعاَ ٞملطاقب اذتػابات بصؿ ١زٚضٚ ،١ٜزضد ١اغتكالٍ َطاقب
اذتػاباتَٚ ،س ٣ايتعاّ َطاقب اذتػابات بتطبٝل َعاٜري املطادع ١ايسٚيٚ ١ٝاحملًَ ،١ٝعاٜري
ضقاب ١ادتٛزَٚ ،٠س ٣تكسَ ِٜطاقب اذتػابات رتسَات َٗٓ ١ٝاغتؿاض ١ٜيًؿطن ١ستٌ
املطادع.١
سٝح إ هلص ٙايطقاب ١اثطٖا ايؿاعٌ يف اغتُطاض ايؿطنٚ ١بكاٖ٤ا ؾاعًٚ ١جتٓبٗا
شتاطط االظَات اييت حتٝط بايؿطن ١عَُٛاً.
َؿهً ١ايسضاغ١
ٚتتُجٌ َؿهً ١ايبشح يف ستاٚي ١زضاغٚ ١اختباض تأثري زٚض ايطقاب ١ايساخً١ٝ
ٚارتاضد ١ٝعً ٢سٛنُ ١ايؿطنات ٚتطٝٝل ؾذ ٠ٛايتٛقعات يف ب ١٦ٝاملُاضغ ١ايعًُ١ٝ
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يًؿطنات ٚاييت تؤثط يف ْؿاط ٚمسع ١ايؿطن ١بؿهٌ َباؾط ٚايص ٟي٘ ايسٚض االغاغ ٞيف
اضتهاظ عًُ ١ٝازاض ٠ايؿطنٚ ١اغتُطاضٖا مبعاٚيْ ١ؿاطٗا ٚاغتكطاضٖا.
َٓٗر ايسضاغ١
غٓعتُس يف ٖص ٙايسضاغ ١بإشْ٘ تعاىل عً ٢املٓٗر املكاضٕ ٚايتشً ًٞٝمبكاضْ١
ايٓصٛص ايكاْٚ ١ْٝٛحتًًٗٝا ؾُٝا بني ايكاْ ٕٛايعطاق َٔ ٞدٗٚ ١ايتؿطٜعات املكاضْ١
نايكاْ ٕٛاألضزْٚ ٞايكاْ ٕٛاملصطٚ ٟايكاْ ٕٛايًٝيب َٔ دٗ ١اخط ٣يبٝإ َٛاطٔ ايطعـ
ٚايكصٛض ٚستاٚي ١اصالسٗا آُٜا ٚدست.
ْطام ايسضاغ١
ٜٓشصط ْطام ايسضاغ ١يف بٝإ َؿٗ ّٛايطقاب ١ايساخًٚ ١ٝارتاضد ١ٝعً ٢تطبٝل
قٛاعس سٛنُ ١ايؿطنات  ٖٞٚضقاب ١السك ١عً ٢تأغٝؼ ايؿطنات املػاُٖ ١بعس َعاٚي١
اعُاهلا ٚؾكا يًكٛاعس املطغ ١َٛيصيو قاْْٛاً.
تكػ ِٝايسضاغ١
مت تكػ ِٝايسضاغ ١اىل َبشجني ٚقس قػُٓا ٖص ٙاملباسح اىل َطايب ثالخ يهٌ َبشح ٚعً٢
ٚؾل َا ٜأت: ٞ
املبشح اال : ٍٚايطقاب ١ايساخً ١ٝعً ٢تطبٝل قٛاعس سٛنُ ١ايؿطنات
املطًب االَ : ٍٚؿٗ ّٛايطقاب ١ايساخً١ٝ
املطًب ايجاْ :ٞزٚض دتٓ ١ايطقاب ١ايساخًٚ ١ٝدتٓ ١املطادع١
املطًب ايجايح :ضقاب ١املػاُٖني عً ٢زتًؼ االزاض٠
املبشح ايجاْ : ٞايطقاب ١ارتاضد ١ٝعً ٢تطبٝل قٛاعس سٛنُ ١ايؿطنات
املطًب االَ : ٍٚؿٗ ّٛايطقاب ١ارتاضد١ٝ
املطًب ايجاْ : ٞزٚض ادطا٤ات ايتؿتٝـ يف تطبٝل قٛاعس سٛنُ ١ايؿطنات
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املطًب ايجايح  :زٚض َطاقب اذتػاب ٚاملطادع ٕٛارتاضد ٕٛٝيف تطبٝل قٛاعس اذتٛنُ١
ادلثحث االول

الرقاتح الذاخلٍح على تطثٍق قىاعذ حىكوح الشركاخ
نإ يالظَات االقتصازٚ ١ٜاملاي ١ٝاملتالسك ١اييت ؾٗستٗا ايعسٜس َٔ ز ٍٚايعامل ٚ
َٔ ابطظ زٚاعٗٝا ضعـ االزاضٚ ٠آيٝات ايطقاب ١ايساخًٚ ١ٝعسّ نؿا ١ٜاإلؾصاح احملاغيب
ٚاْعساّ ايؿؿاؾٚ ١ٝاملصساقٚ ١ٝاالَاْٚ ١غٝاب املػا٤ي ١يف ايؿطنات األثط ايبايؼ ايص ٟزعا اىل
ضطٚض ٠اغتدساّ آيٝات دسٜس ٠الغتعاز ٠نؿاٚ ٠٤ؾاعً ١ٝاالزاضْٚ ٠عِ ايطقاب ١ايساخً،١ٝ
ٚتؿٌُ ٖص ٙايسضاغ َٔ ١سٝح اذتسٚز املٛضٛع ١ٝايؿطنات املػاُٖ ١بؿهٌ عاّ ٜٚتِ
ايرتنٝع عً ٢نؿا ٠٤ايطقاب ١بٓٛعٗٝا ايساخًٚ ١ٝارتاضدٚ ١ٝايرتنٝع عً ٢زٚضِٖ ٚؾعايٝتِٗ
بصٛضٚ ٠اضش ٚ ١ؾؿاؾ ,١ؾته ٕٛايؿطنات شات َػتَ ٣ٛتكسّ َٚتطٛض َا زاّ اْٗا َكٝس٠
بطقاب ١تهاز تهَ ٕٛجاي ,١ٝنُا إ ايطقاب ١تعترب ايطُاْ ١املاز ١ٜيٓذاح اذتٛنُ ١ألْٗا حتسز
ايططٜل ٚنٝؿ ١ٝغًٛن٘ٚ ,ايرتنٝع عًَ ٢س ٣اضتؿاع َػت ٣ٛمحا ١ٜاملػاُٖني َٔ ضعؿ٘,
ٚزٚضِٖ يف زتًؼ ازاض ٠ايؿطن ،١يصيو غٓتٓا ٍٚيف ٖصا املبشح َؿٗ ّٛايطقاب ١ايساخًٚ ١ٝزٚض
دتٓ ١ايطقاب ١ايساخًٚ ١ٝدتٓ ١املطادعٚ ١نصيو ضقاب ١املػاُٖني عً ٢زتًؼ االزاض ,٠يصيو
غٓك ّٛبعطض ٖصا املبشح عً ٢ايٓش ٛاالت:ٞ
املطًب االَ : ٍٚؿٗ ّٛايطقاب ١ايساخً١ٝ
املطًب ايجاْ :ٞزٚض دتٓ ١ايطقاب ١ايساخًٚ ١ٝدتٓ ١املطادع١
املطًب ايجايح :ضقاب ١املػاُٖني عً ٢زتًؼ االزاض٠
ادلطلة االول

هفهىم الرقاتح الذاخلٍح
ظٗطت ايطقاب ١ايساخً ١ٝذتاد ١املدتصني يف االزاض ٠يًُػاعس ٠يف تٓؿٝص االعُاٍ
بػٗٛيْٚ ،١تٝذ ١يصيو قاّ املايه ٕٛبتعٝني َسٜطَ ٜٔتدصصني ٚتؿٜٛض ايػًطات ايِٗٝ
َٓٚشِٗ بعطا َٔ ايصالسٝات االَط ايص ٟاز ٣اىل ضطٚض ٠تٛؾري ايطقاب ١ايهاؾ ١ٝعً ٢اعُاهلِ
يًتأنس َٔ غالَ ١قٝاَِٗ بٛادباتِٗ طبكا يًػٝاغات املطغ ١َٛهلِ ,ؾٝعترب ْعاّ ايطقاب١
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ايساخً َٔ ١ٝاالْعُ ١املُٗ ١ذتُا ١ٜاملعًَٛات املايٚ ١ٝايتشكل َٔ غالَ ١االعُاٍ اييت تكّٛ
بٗا ايؿطن ١عً ٢ايٓش ٛايصٜ ٟطُٔ نؿـ ساالت ايػـ ٚارتطأ ٚتصشٝشٗا بايؿهٌ ايصٟ
ٜؤز ٟاىل محاَٛ ١ٜدٛزات ايؿطنٚ ١محاَ ١ٜصاحل املػاُٖني بصؿ ١خاص ،)1("١يبٝإ
َؿٗ ّٛايطقاب ١ايساخًٜ ١ٝتطًب ابتسا ً٤ايتعطٜـ بايطقاب ١ايساخً َٔٚ ١ٝثِ بٝإ خصا٥صٗا
ٚاٖساؾٗا ٚؾكا ملا ٜأت: ٞ
الفرع االول

تعرٌف الرقاتح الذاخلٍح
عطؾت ايطقاب ١ايساخً( ١ٝايصات )١ٝبأْٗا (املتابع ١اييت خٛهلا ايكاْ ٕٛيًذُع ١ٝايعاَ١

ٚاملػاُٖني َٚطاقيب اذتػابات عً ٢االزاض ٠ايطؾٝس ٠يًؿطن ،)2() ١نُا عطؾت باْٗا (ايتسابري
اييت تطبكٗا ايؿطن ١زاخًٝا يتشسٜس ايعالقات بني محً ١االغِٗ ٚزتًؼ االزاضٚ ٠املسٜطٜٔ

ٚاصشاب املصًشٚ ١سكٛم ٚازٚاض َٚػٛ٦يٝات نٌ َِٓٗ عً ٢ايتٛايٚ ,)3()ٞسٝح إ ايكاِ٥
باألعُاٍ ايطقاب ٖٛ ١ٝزتًؼ ازاض ٠ايؿطنٚ ,١ستٜ ٢تُهٔ زتًؼ االزاض ٠إ ٜؿ ٞمبػؤٚيٝات
االؾطاف ٚايطقاب ١بؿهٌ ؾعاٍ جيب إ ته ٕٛي٘ ايكسض ٠عً ٢مماضغ ١اذتهِ املٛضٛعٞ
املػتكٌ عً ٢االَٛضٖٚ ,صا ئ ٜتشكل ٚؾل اسػٔ مماضغات سٛنُ ١ايؿطنات اال َٔ خالٍ
تعسز اهلٝانٌ يف زتًؼ االزاضٜٚ ,٠كصس بتعسز اهلٝانٌ إ ٜتطُٔ اجملًؼ عً ٢ايػٛا٤
اعطا ٤تٓؿٝصٜني باإلضاؾ ١اىل االعطا ٤املػتكًني غري ايتٓؿٝصٜني.

( )1مؤيج راضي خشفخ .اثخ تعليسات البشك السخكدي على الدام البشهك االردنية بستطلبات
االفراح الهاردة في السعيار الجولي رقم  ,32السؤتسخ العلسي الخامذ  25-24ايلهل
 ,2223جسعية السحاسبين األردنيين ،بجون صفحة.

) )2د .دمحم علي سهيلم ,حهكسة الذخكات في االنظسة العخبية ,دار الشيزة ,القاىخة,2212,
ص.323
) )3د .احسج علي خزخ ,حهكسة الذخكات ,دار الفكخ الجامعي ,االسكشجرية,2212 ,
ص.223
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الفرع الثاًً

خصائص الرقاتح الذاخلٍح
إ ٖص ٙارتصا٥ص ٖ ٞايكاعس ٠االغاغ ١ٝاييت تػاعس املطادع عً ٢تك ِٝٝايطقاب١
ايساخً ١ٝعٝح ٜػتطٝع إ حيهِ عً ٢تك ِٝٝايطقاب ١ايساخًٚ ١ٝإ حيهِ عً ٢غالَتٗا
ٚبايتاي ٞإ ٜتدص قطاضا ٙبتٛغٝع ا ٚتطٝٝل ْطام اختٝاضات٘ ٚغٝاب اٖ َٔ ٟص ٙارتصا٥ص
تطع املطادع يف َٛضع ؾو َٔ ْاس ١ٝايتٓع ِٝايساخً ٞيًُؿطٚع ٚبايتاي ٞحيتاز اىل ايبشح
عً ٢أزي ١اثبات اضاؾٚ ,١ٝحتسز خصا٥ص ايطقاب ١ايساخً ١ٝمبا ٜأت-:)1(ٞ

 .1خط ١تٓع ١ُٝٝتهٌُ سػٔ غري ايعٌُ ٚاْتعاَ٘ ٚشيو بتكػ ِٝايعٌُ ٚحتسٜس
االختصاصات ٚاملػؤٚيٝات ايٛظٝؿ. ١ٝ
 .2إ ٜتِ َباؾط ٠حتسٜس االختصاصات ٚاملػؤٚيٝات يف ٚضٛح تاّ يًكطا ٤عً ٢تساخٌ
االختصاص ٚتطاضب٘ .
ٚ .3دٛز إدطا٤ات تػذَٓ ١ًٝٝاغب ١تتٝح ضقاب ١ستاغب ١ٝؾعاي. ١
ٚ .4دٛز ٖ َٔ ١٦ٝايعاًَني عًَ ٢ػت ٣ٛعاٍ َٔ ايهؿا. ٠٤
ٚنٌ ٖص ٙارتصا٥ص تؤز ٟاىل ؾعايْ ١ٝعاّ ايطقاب ١ايساخً ١ٝعً ٢تطبٝل قٛاعس سٛنُ١
ايؿطنات.

( )1عبج الفتاح دمحم الرحن د .سسيخ كامل ,الخقابة والسخاجعة الجاخلية ،قدم السحاسبة
والسخاجعة ،كلية التجارة ،جامعة اإلسكشجرية ،جسيهرية مرخ العخبية  ,2222،ص.212
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الفرع الثالث

اهذاف الرقاتح الذاخلٍح
ايطقاب ١ايساخً ١ٝبٛصؿٗا ٚغ ١ًٝضقاب ١ٝزاخً ١ٝتػع ٢اىل حتكٝل االٖساف االت:١ٝ
 .1ايتأنس َٔ َس ٣غالَ ١ايٓعاّ احملاغيب املتبع َٚسَ ٣طابكت٘ ملعاٜري احملاغب ١ايسٚي١ٝ
املتعاضف عًٗٝا"(.)1
 .2ايتشكل َٔ صش ١ايبٝاْات ٚايتكاضٜط املاي ,١ٝسٝح ٜعس َٔ املكَٛات االغاغ ١ٝيٛدٛز
ْعاّ نؿ ٤ٛيًطقاب ١ايساخًٚ ١ٝدٛز زتُٛع َٔ ١ايػٝاغات ٚاالدطا٤ات ذتُا ١ٜاالَٛاٍ
ٚضُإ زقٚ ١صش ١ايبٝاْات ٚايتكاضٜط املاي َٔ ١ٝخالٍ ٚدٛز ْعاّ قاْ ْٞٛستاغيب
ٜعتُس عً ٢زق ١املعًَٛات ٚتػذًٗٝا ٜٛٚضح ادطا٤ات ايتٓؿٝص اييت تػتدسّ يف نٌ
عًُ.)2(١ٝ
 .3يًطقاب ١ايساخً ١ٝطبٝع ١عٌُ اغتؿطاؾ ١ٝميهٔ َعٗا ايتعطف عًَ ٢س ٣ؾعاي ١ٝايرباَر
ايتٓعٚ ١ُٝٝاالزاض ١ٜاملتدص َٔ ٠قبٌ ايؿطن ١يف حتكٝل اٖساؾٗا املصطح بٗا يف ايعكس ٖٛٚ
َا ٜعهؼ َُٗت٘ االسرتاظ ١ٜيف اذتؿاظ عً ٢املتعاًَني َع ايؿطنات بصٛض ٠عاَ ١غٛا٤
ناْٛا ايؿطنا ٤اْؿػِٗ ا ٚناْٛا َٔ ايػري االَط ايص ٟجيعً٘ تٓعُٝا َطتبطا باإلزاض ٠ايعًٝا
يًؿطن.)3(١

) )1علي غانم ايهب ,الحساية القانهنية لعسيل السرخف ,اطخوحة دكتهراه مقجمة لكلية
الحقهق -جامعة السهصل ,2215 ,ص . 188

) )2رضهان ىاشم حسجون ,التشظيم القانهني لحهكسة الذخكات في التذخيعات العخبية,
اطخوحة دكتهراه مقجمة لكلية الحقهق – جامعة عين شسذ ,2216 ,ص . 321

) )3يشظخ السادة ( )32من قانهن الذخكات العامة العخاقي رقم  22لدشة  1997السعجل,
والسادة( )18من قانهن السرارف العخاقي رقم  94لدشة  2224السعجل .
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 .4تٗسف املطادع ١ايساخً ١ٝاىل ٚضع ْعِ يتكٚ ِٝٝغاْٚ ٌ٥عِ ٚادطا٤ات ازاض ٠املداطط يف
ايؿطنٚ ١يتطبٝل قٛاعس اذتٛنُ ١بٗا عً ٢حن ٛغً.)1(ِٝ
ادلطلة الثاًً

دور جلٌح الرقاتح الذاخلٍح وجلٌح ادلراجعح
ٚيتشسٜس اعُاٍ دتٓ ١املطادعٜٓ ١بػ ٞبٝإ طبٝع ١ايعٌُ ايص ٟتك ّٛب٘ دتٓ١
ايتسقٝل َٚطنعٖا ايكاْ ْٞٛيًتعطف عًَ ٢آٍ االضتباط االزاضٚ ٟايبٓا ٤ايكاْ ْٞٛهلا ,سٝح إ

دتٓ ١ايتسقٝل(املطادع ٖٞ )١دتٓ ١ؾطعَٓ ١ٝبجك ١عٔ زتًؼ ازاض ٠ايؿطن ,)2(١نُا اْٗا
زتُٛع َٔ ١ايعًُٝات اييت تٗسف بايسضد ١االغاؽ اىل َطادع ١ايعًُٝات ٚايكٛٝز ٚايتشكل َٔ
صشتٗا َٔ ايٓاس ١ٝاملايٚ ١ٝاحملاغبٚ ١ٝايؿٓٚ ١ٝاالزاض ,)3(١ٜؾٗ ٞاسس ٣االيٝات اييت تكّٛ
بإعُاٍ إؾطاؾٚ ٘ٝضقاب ١ٝيف ايؿطنات يًتأنس َٔ َس ٣ؾعايْ ١ٝعاّ ايطقاب ١ايساخًٚ ١ٝايعٌُ

عًٚ ٢قـ ايتصطؾات غري ايكاَْٚ ١ْٝٛطادع ١مجٝع ايػٝاغات احملاغبٚ . ١ٝطبكا يتعطٜـ
زتُع املطادعني ايساخًني ايصازض عاّ  1999ؾإ املطادع ١ايساخًْ ٖٞ ١ٝؿاط ستاٜس
َٛضٛع ٞاغتؿاضَٚ ٟطُٜٗ ٔ٦سف اىل ظٜاز ٠ق ١ُٝعًُٝات ايؿطنٚ ١حتػٗٓٝا ٜػاعس عً٢
حتكٝل ٖسف ايؿطن ,١عٔ ططٜل اغًٛب َٓتعِ َٓٚطبط يتكٚ ِٝٝحتػني ؾاعً ١ٝادطا٤ات
ازاض ٠املداطط ٚايطقابٚ ١اذتٛنُ ,)4(١إش تطِ اعطاَ ً٤ػتكًني عٔ ايؿطن ,١ايػاَٗٓ ١ٜا
َػاعس ٠زتًؼ االزاض ٠يف ايٛؾا ٤بايتعاَات٘ يف االؾطاف عً ٢ايٓعاّ ايطقاب ٞيًؿطن ١بؿهٌ
عاّٜٗٚ ,سف اىل ضُإ تطبٝل ايؿطن ١ألسهاّ عكسٖا ٚايكاْٚ ,)5("ٕٛتكس ِٜتٛصٝات اىل
زتًؼ االزاض َٔ ٠ؾاْٗا تؿع ٌٝايٓعاّ ايطقابٚ ٞتطٜٛط ٙمبا حيكل غطض ايؿطنٚ ١حيؿغ
املصاحل املتعاضض ١ؾٗٝاٚ ،قس ؾطضت املُٗ ١االغتؿاض ١ٜألعُاٍ دتٓ ١ايتسقٝل(املطادع)١
طابعا خاصا يبٓاٗ٥ا ايكاْ ,ْٞٛؾأيعَت ايكٛاْني تؿهًٗٝا َٔ اعطا ٤زتًؼ االزاض ٠غري
) )1د .دمحم علي سهيلم ,مرجر سابق ,ص.294

( )2تشظخ السادة (/117ثامشا ) من قانهن الذخكات العخاقي رقم  21لدشة  1997السعجل,
والسادة ( )24من قانهن السرارف العخاقي رقم  94لدشة  2224السعجل.

( )3علي غانم ايهب الخحه ,مرجر سابق ,ص.187

( )4رضهان ىاشم حسجون ,مرجر سابق ,ص  323و .324
( )5تشظخ السادة ( )125من قانهن الذخكات العخاقي الشافح.
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ايتٓؿٝصٜني(ٜٚ ،)1تٛىل ازاض ٠املطادع ١ايساخًَ ١ٝػؤَ ٍٚتؿطؽ يصيو بايؿطنٜٚ ١هَٔ ٕٛ
ايكٝازات االزاض ١ٜبٗاٜٚ ,تبع ازاضٜا ايعط ٛاملٓتسب ٚته ٕٛتبعٝت٘ ايتكطٜط ١ٜاىل دتٓ١
املطادع ١إ ٚدست ا ٚزتًؼ االزاضٚ ,٠جيب إ ته ٕٛملسٜط املطادع ١ايساخً ١ٝناؾ١
ايصالسٝات ايالظَ ١يًكٝاّ بعًُ٘ عً ٢انٌُ ٚد٘ ,نُا جيب اَساز ازاض ٠املطادع ١ايساخً١ٝ
بايٛغاٚ ٌ٥االزٚات ٚايتذٗٝعات ايالظَ ١إلزا ٤عًُٗا بهؿا.)2(٠٤

ٚتٗسف دتٓ ١املطدع ١اىل بٝإ ازا ٤ايٛظا٥ـ احملاغبٚ ١ٝتتُجٌ اٖساف ٖصٙ
ايًذإ يف سٛنُ ١ايؿطنات اىل(-: )3
 .1حتػني دٛز ٠ازا ٤ايٛظا٥ـ احملاغبٚ ١ٝاعساز ايتكاضٜط املاي ١ٝبايؿطنٚ ١ايتأنس َٔ
نؿا ١ٜاالؾصاح ٚعساي ١ايعطض يف ايكٛا ِ٥املاي.١ٝ
 .2ظٜاز ٠ؾاعًْ ١ٝعِ ايطقاب ١ايساخً ١ٝمبا تتطُٓ٘ َٔ ضقابَ ١ايٚ ١ٝازاضَٚ ١ٜطادع ١زاخً١ٝ
ٚتسع ِٝاغتكالٍ املطادعني ايساخًٝني ٚحتػني االتصاٍ بني زتًؼ االزاضٚ ٠املسضا٤
ايتٓؿٝصٜني بايؿطنٚ ١بني املطادعني ارتاضدٝني ٚظٜاز ٠ؾاعً ١ٝاملطادع ١ارتاضد١ٝ
ٚتسع ِٝاغتكالهلِ.
 .3ايتأنس َٔ ايتعاّ ايؿطن ١باملُاضغات ايكاْ ١ْٝٛايػً ١ُٝيألعُاٍ َٚػاٜط ٠مجٝع
َعاَالتٗا ألخالقٝات َعاٚي ١االعُاٍ ٚتكص ٞاذتكا٥ل.
 .4ايتأنس َٔ إ االزاض ٠التطع قٛٝز عًْ ٢طام ايؿشص ٚنؿاٜت٘ ٚانتُاي٘ ا ٚيف اذتصٍٛ
عً ٢املعًَٛات املطًٛب ١إلمتاّ عًُ ١ٝاملطادع.١

( )1تشظخ السادة ( / 1 /2 / 4أ) من القدم الثاني من القهاعج التشفيحية لحهكسة الذخكات
غيخ السقيجة في البهرصة السرخية والسادة ( )9من ضهابط حهكسة الذخكات االماراتي.

( )2السادة ( )1من القدم الخامذ ( )5 . 3 . 1من دليل قهاعج ومعاييخ حهكسة الذخكات,
مرخ.2211 ,
( )3د .مرطفى كامل متهلي ,لجان السخاجعة في ميشة الحاسبة ,دار الشيزة العخبية,
القاىخة ,1999 ,ص.182
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 .5املٛاؾك ١عًَ ٢ا ٜؤز ٜ٘املطادع َٔ خسَات اخط ٣غري املطادعَٚ ١س ٣ايتأثري احملتٌُ
عً ٢اغتكالي٘ ٚسٝاز ٙنُطادع يًكٛا ِ٥املاي ١ٝيًؿطن.١
 .6تك ِٝٝضا ٟاالزاض ٠يف ارتسَات املكسَ َٔ ١املطادعني ارتاضدٝني َٔ ْاسَٛ ١ٝضٛعٝتٗا
ٚعسّ ٚدٛز َصًش ١يف شيو .
 .7تطؾٝح املطادع ارتاضدٚ ٞاعتُاز تػٝري ٙا ٚاغتُطاضٚ ٙحتسٜس اتعاب عًُ ١ٝاملطادع١
ٚشيو بعس ايتأنس َٔ دٛز ٠ارتسَات املكسَٚ ١نؿا ١ٜاعطا ٤ؾطٜل املطادع.١
ٜٚتطح زٚض ايطقاب ١ايساخً َٔ ١ٝقاْ ٕٛايؿطنات ايعطاق ٞضقِ  21يػٓ1997 ١
ٚتعسٜالت٘ يف املاز )29(٠سٝح جيب إٔ تعس دٗ ١ايطقاب ١ايساخً ١ٝتكطٜط ؾٗطٜ ٟتطُٔ
ايٓتا٥ر ايػابك ١يٓؿاط ايؿطنٜٚ ١طؾعٗا اىل َسٜط عاّ ايؿطنٚ ,١عً ٢ازاض ٠ايؿطن ١اختاش
االدطا٤ات ايالظَ ١يتصؿ ١ٝاملدايؿات اييت تطُٓٗا ايتكطٜط خالٍ ثالث َٔ ّٜٛ ٕٛتاضٜذ
ٚضٚز ٙاىل َهتب املسٜط ايعاّ.
ادلطلة الثالث

رقاتح ادلساهوني على جملس االدارج
ٜكصس باملػاُٖني ٖٓا ِٖ ايص ٜٔميجً ٕٛايؿ ١٦غري املػٝطط ٠عً ٢ايؿطن_ ١زٕٚ
أصشاب ايٓصٝب األنرب _ عٝح ال ٜػتطٝع ٕٛايتأثري عًٗٝا( ,)1يهٌ َػاِٖ ي٘ اذتل يف
سطٛض ادتُاعات ادتُع ١ٝايعُ ١َٝٛيًؿطنَٓٚ ١اقؿ ١املٛضٛعات املسضد ١عً ٢دسٍٚ
اعُاهلا ٚتٛد ٘ٝاالغٚ ١ً٦االغتٝطاح عُا ٜطآَ ٙاغبا يعٌُ ايؿطنٚ ١تطٜٛط ْؿاطٗا
االقتصازٚ ،ٟحيل يًُػاُٖني اذتص ٍٛعً ٢املعًَٛات ارتاص ١بايؿطن ١يف ايٛقت
املٓاغب ٚبصؿَٓ ١تعُٚ ١االطالع عً ٢ايسؾاتط اذتػاب ١ٝاييت تعس َٔ اغطاض ايؿطن١
ايتذاضٖٚ ،١ٜصا اذتل ب ٘ٓٝاملؿطع ايعطاق ٞيف قاْ ٕٛايؿطنات عً ٢إ ٜه ٕٛيهٌ ؾطن١
َػاُٖٚ ١ستسٚزٚ ٠تطآَ ١ٝغذٌ خاص ألعطاٗ٥ا حيؿغ يف َطنع ازاضتٗا املػذٌ ٜٛضح
ؾَ ٘ٝعًَٛات َس ١ْٚعٔ ؾدص ١ٝايعط َٔ ٛامس٘ ٚعٓٛاْ٘ ٚاَ ٟعً ١َٛختص٘ ؾدصٝا
ٚعسز االغِٗ َٚكساض اذتصص اييت ميتًهٗا ٚتاضٜذ اَتالنٗا ٚضقِ اغِٗ نٌ عطٚ ٛاملبًؼ
( )1السادة ( )1من الئحة حهكسة الذخكات الليبية رقم 11لدشة .2212
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املسؾٛع عٔ نٌ غِٗ( ،)1اَا املؿطع املصط ٟؾكس بني ٖصا اذتل يف ايكاْ ٕٛضقِ  159يػٓ١
 1981يف املاز / 155( ٠أ) ٚاييت ْصت عً( ٢تػط ٟاسهاّ ٖصا ايكاْ ٕٛاملطؾل عً٢
ايؿطنات املػاُٖٚ ١ؾطنات ايتٛص ١ٝباألغِٗ ٚ ...هلِ يف غب ٌٝشيو سل االطالع عً٢
ايػذالت ٚايسؾاتط ٚاملػتٓسات يف َكط ايؿطن ١ا ٚغريٖا ٚعًَ ٢سٜط ٟايؿطنات ٚاملػؤٚيني
عٔ ازاضتٗا تكس ِٜايبٝاْات هلِ ٚاملػتدطدات ٚصٛض َٔ املػتٓسات اييت ٜطًبْٗٛا هلصا
ايػطضٚ ,يًذٗ ١االزاض ١ٜعح ا ٟؾه ٣ٛتكسّ َٔ املػاُٖني ا َٔ ٚغريِٖ َٔ اصشاب
املصاحل ؾُٝا ٜتعًل بتٓؿٝص ٖصا ايكاْٚ ٕٛال٥شت٘).
نُا تتاح يًُػاُٖني ؾطص ١املؿاضن ١ايؿعايٚ ١ايتصٜٛت يف االدتُاعات ايعاَ١
يًُػاُٖني نُا ٜٓبػ ٞاساطتِٗ عًُا بايكٛاعس اييت حتهِ ادتُاعات املػاُٖني  َٔٚبٗٓٝا
قٛاعس ايتصٜٛت ,ؾٝتعني تعٜٚس املػاُٖني باملعًَٛات ايهاؾ ١ٝيف ايتٛقٝت املٓاغب بؿإٔ
تٛاضٜذ ٚاَانٔ ٚدسا ٍٚاعُاٍ االدتُاعات ايعاَ ,١باإلضاؾ ١اىل تٛؾري املعًَٛات ايهاًَ ١يف
ايتٛقٝت املال ِ٥بؿإ املػا ٌ٥اييت ٜػتٗسف اختاش قطاضات بؿأْٗا خالٍ االدتُاعات,
ٜٚتاح يًُػاُٖني اٜطا تٛد ٘ٝاغ ١ً٦اىل زتًؼ اإلزاضٚ ٠إلضاؾَٛ ١ضٛعات اىل دساٍٚ
اعُاٍ االدتُاعات ايعاَ ١عً ٢إ تٛضع سسٚز َعكٛي ١يصيوٚ ,إ ٜتُهٔ املػأَُٖ ٕٛ

ايتصٜٛت بصؿ ١ؾدص ١ٝا ٚباإلْابْ َٔٚ ,)2(١اس ١ٝزٚضِٖ يف االْتداب سٝح ٜتطُٔ عكس
ايؿطن ١اسهاَا تطُٔ إعطا ٤املػاُٖني َعًَٛات عٔ املطؾشني اىل عط ١ٜٛزتًؼ اإلزاض٠

قبٌ االْتدابات(.)3

ادلثحث الثاًً

الرقاتح اخلارجٍح على تطثٍق قىاعذ حىكوح الشركاخ
يًطقاب ١ارتاضد ١ٝاُٖ ١ٝنبري ٠بايٓػب ١يًعسٜس َٔ املٓعُات ٚاهل٦ٝات ايتؿطٜع١ٝ
ٚاهل٦ٝات املٓعُ ١يػٛم االٚضام املاي ١ٝبايس ٍٚايعطبٚ ,١ٝيتٛضٝح شيو ٜٓبػ ٞايتططم اىل

( )1السادة ( )29من قانهن الذخكات العخاقي رقم  64لدشة .2224
( )2د .إمام كامل ,حهكسة الذخكات ,دار السشظهمة ,2216 ,ص .16
( )3د .إمام كامل ,حهكسة الذخكات ,دار السشظهمة ,2216 ,ص .16
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َؿٗ ّٛايطقاب ١ارتاضدٚ ,١ٝزٚض ادطا٤ات ايتؿتٝـٚ ,اخريا غٓبني َا ٖ ٛزٚض َطاقب
اذتػابات ٚاملطادع ,ٕٛيصيو غٓك ّٛبعطض ٖصا املبشح عً ٢ايٓش ٛاالت:ٞ
املطًب االَ : ٍٚؿٗ ّٛايطقاب ١ارتاضد١ٝ
املطًب ايجاْ :ٞزٚض ادطا٤ات ايتؿتٝـ يف تطبٝل قٛاعس سٛنُ ١ايؿطنات
املطًب ايجايح  :زٚض َطاقب اذتػاب ٚاملطادع ٕٛارتاضد ٕٛٝيف تطبٝل قٛاعس اذتٛنُ١
ادلطلة االول

هفهىم الرقاتح اخلارجٍح
ٜكصس بايطقاب ١ارتاضد ١ٝذتٛنُ ١ايؿطنات زتُٛع َٔ ١ايكٛاعس ٚايكٛاْني احملٝط١

بايؿطن ,)1(١سٝح إ ٚدٛز ايطقاب ١ارتاضدٜ ١ٝطُٔ تٓؿٝص ايكٛاْني ٚايكٛاعس اييت تطُٔ
سػٔ ازاض ٠ايؿطن ،١ؾاحملسزات ارتاضد ١ٝتؿري اىل املٓار ايعاّ يالغتجُاض يف ايسٚي ,١ايصٟ
ٜؿٌُ عً ٢غب ٌٝاملجاٍ ايكٛاْني املٓعُ ١يًٓؿاط االقتصازَ( ٟجٌ قٛاْني غٛم املاٍ
ٚايؿطنات ٚتٓع ِٝاملٓاؾػَٓٚ ١ع املُاضغات االستهاضٚ ١ٜاإلؾالؽ)ٚ ,نؿا ٠٤ايكطاع املايٞ
(ايبٓٛى ٚغٛم املاٍ) يف تٛؾري ايتش ٌٜٛايالظّ يًُؿطٚعاتٚ ,تطدع اُٖ ١ٝاحملسزات
ارتاضد ١ٝاىل إ ٚدٛزٖا ٜطُٔ تٓؿٝص ايكٛاْني ٚايكٛاعس اييت تطُٔ سػٔ إزاض٠

املؤغػ.)2(١

ٚال ؾو إ ايسٚض ايطقاب ٞارتاضد ٞايص ٟال تػتطٝع ايؿطن ١ايتشهِ يف اختٝاض ٙاٚ
تع ٘ٓٝٝنُا يف املسقل ارتاضد ٞايص َٔ ٟاملؿطٚض إ ٜعني مبٛاؾك ١ادتُع ١ٝايعاَ ١يًؿطن,١
يهٔ ايٛاقع ٜؿطض ساال َػاٜطا اش إ ايػٝطط ٠ايؿعً ١ٝيإلزاض ٠ست ٢يف عًُٝات ايتصٜٛت
ٚاالختٝاض ايًتني ُٖا َٔ اختصاص ادتُع ١ٝايعاَ ١ؾٗصا االختصاص َؿرتض يهٓ٘ غري
سكٝك ,ٞمبا ٜعين إ إساي ١االَط اىل َػذٌ ايؿطنات غٝه ٕٛمبجاب ١ادتٗ ١ايطقاب١ٝ
ارتاضد ,١ٝاَا َٛقـ املؿطع ايعطاق ٞيف قاْ ٕٛايؿطنات ضقِ  21يػٓ 1997 ١املعسٍ اش
ْص عً ٢زٚض ضقاب ٞيًبٓٛى عً ٢ايؿطنات ايعاز ٖٛٚ ١ٜزٚض ال ٜهاز ٜهَ ٕٛتؿطزا سٝح
( )1د .احسج علي خزخ ,مرجر سابق ,ص .223
( )2دمحم سامي اسساعيل محي الجين ,تطبيق الحهكسة االلكتخونية في الكليات العخاقية ,رسالة
دبلهم عالي مقجمة لكلية علهم الحاسهب والخياضيات – جامعة السهصل ,2217 ,ص.4
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ْصت املازٖ َٔ )44( ٠صا ايكاْ ٕٛعً :٢اٚال ٜ -:ه ٕٛاملصطف َػؤٚال عٔ صش١
االنتتاب ايص ٟجيط ٟؾٚ ٘ٝعً ٘ٝايكٝاّ مبا ٜأت: ٞ
 .1غًك٘ عٓس اْتٗاَ ٤ست٘ ٚاالعالٕ عٔ شيو يف صشٝؿتني َٜٝٛتني ٚتبًٝؼ دتٓ ١املؤغػني.
 .2االستؿاظ ظُٝع االَٛاٍ املكبٛض َٔ ١املهتتبني ٚعسّ تػًُٗٝا اىل املؤغػني.
 .3اعاز ٠املبايؼ ايؿا٥ط ١اىل املهتتبني بعس مخػ ١عؿط َٜٛا َٔ ادطا ٤ايتٛظٜع يالغِٗ
بني املهتتبني ٚؾل ايبٓس ثاْٝا َٔ ٖص ٙاملاز.٠
ثاْٝا  –:اشا تبني بعس اْتٗاَ ٤س ٠االنتتاب ٚاغالق٘ إ االنتتاب يف اغِٗ ايؿطن ١قس جتاٚظ
عسز االغِٗ املططٚسٜ ,١تٛدب تٛظٜع االغِٗ بني املهتتبني بٓػبَ ١ػاُٖ ١نٌ َِٓٗ(.)1
ادلطلة الثاًً

دور اجراءاخ التفتٍش
ٜعس ايتؿتٝـ ايٛغ ١ًٝاالَٓٚ ١ايؿعاي ١يف تطٜٛط آي ١ٝعٌُ ايؿطنات يتُهني َػاُٖٞ
ٚعُال ٤ايؿطن َٔ ١حتكٝل اٖساؾِٗٚ ,يتععٜع قسض ٠ايهؿـ املبهط عٔ املداطط اييت قس
تٛاد٘ ايؿطنٚ ,١قبٌ ايبس ٤يف إدطا ٤عًُ ١ٝايتؿتٝـ ٜك ّٛاعطا ٤ؾطٜل ايتؿتٝـ بايتٓػٝل
زاخًٝا َع ازاضات ايؿطن ١يًشص ٍٛعًـ ٢ايبٝاْات ٚاملعًَٛات االٚي ,)2(١ٝسٝح ٜسٚض ٖصا
ايٓعاّ س ٍٛاتاس ١ايؿطص ١اَاّ املػاُٖني يٝهؿؿٛا شتايؿات اعطا ٤زتًؼ االزاض٠
َٚطاقيب اذتػابات يف ازاٚ ٤ادباتِٗ اييت قطضٖا ايكاْْٚ ٕٛعاّ ايؿطن ,١يصيو غٓٛضح يف
ٖصا املطًب َٔ ي٘ سل ايتؿتٝـ َٚاٖ ٞؾطٚط٘ ٚادطا٤ات٘ ْٚعطض عً ٢ايٓش ٛاالت-:ٞ

( )1شيساء غالب شيخه العداوي ,مرجر سابق ,ص  155و.157
( )2طالل الدمامي( ,التفتير السيجاني على شخكات االستثسار) ,مشذهر على السهقع التالي:
 , http://www.cma.gov.govتست زيارتو في .2219/5/3
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الفرع االول

هي له حق طلة التفتٍش
اختًؿت ايتؿطٜعات يف ْعاّ ايتؿتٝـ ايطقاب ٞعً ٢ايؿطنات َٔ سٝح ادتٗ ١اييت
حيل هلا تكس ِٜطًب ايتؿتٝـ ,ؾؿ ٞايتؿطٜع ايعطاق ٞاعط ٢اذتل دتٗتني يف تكس ِٜطًب
ايتؿتٝـ  ِٖٚاعطا ٤ايؿطن ١ايصٜ ٟه ٕٛضاؽ َاهلِ  َٔ %10االغِٗ املهتتب بٗا ٚاعطا٤
زتًؼ ازاض ٠ايؿطن ١املػاُٖ ،)1(١يف سني ْص ْعاّ ايؿطنات ايػعٛز ٟيف املاز)109( ٠
عً ٢اْ٘ ((يًُػاُٖني ايص ٜٔميجً %5 ٕٛعً ٢االقٌ َٔ ضاؽ املاٍ إ ٜطًبٛا اىل ٖ ١٦ٝسػِ
َٓاظعات ايؿطن ١ايتذاض ١ٜاالَط بايتؿتٝـ ٜٚ ))...تطح يٓا َٔ صٝاغ ١ايٓص ايػابل إ َٔ
ي٘ اذتل يف طًب ايتؿتٝـ ِٖ املػاُٖٚ ٕٛبايتاي ٞال حيل يػري املػاُٖني يف طًب ايتؿتٝـ
عً ٢ايؿطن ,١بُٓٝا ْط ٣إ املؿطع املصط ٟاعط ٢سل طًب ايتؿتٝـ عً ٢ايؿطن١
يًُػاُٖني ٚيًذٗ ١االزاض ١ٜاملدتصٚ ١شيو ٚؾكاً يًُاز َٔ )1/158( ٠قاْ ٕٛايؿطنات
املصط ٟضقِ  159يػٓ 1981 ١املعسٍ.
الفرع الثاًً

شروط التفتٍش
ْعطا رتطٛض ٠ايتؿتٝـ عً ٢ايؿطن ١ؾكس تطًب ايكاْ ٕٛضطٚض ٠تٛاؾط ؾطٚط َع١ٓٝ
يكب ٍٛايتؿتٝـ ,قصس املؿطع َٔ خالهلا ضُإ دس ١ٜايطًب ٚمحا ١ٜازاضَٚ ٠صاحل
ايؿطن َٔ ١جتاٚظات املػاُٖني .ؾكس ٚضع نٌ َٔ املؿطع املصطٚ ٟايػعٛز ٟعس ٠ؾطٚط
ٚتتُجٌ ٖص ٙايؿطٚط ؾُٝا -:)2(ًٜٞ

 .1جيب إ ٜصسض طًب ايتؿتٝـ َٔ املػاُٖني اذتا٥ع ٜٔعً %5 ٢عً ٢االقٌ َٔ ضاؽ
املاٍ بُٓٝا ْط ٣إ املؿطع املصط ٟقس ضؾع ْػب ١متًو املػاُٖني يعسز َٔ االغِٗ ال
تكٌ عٔ  َٔ %20ضاؽ املاٍ بايٓػب ١يًبٓٛى ا َٔ % 10 ٚضاؽ املاٍ بايٓػب ١يؿطنات
( )1السادة ( )142من قانهن الذخكات العخاقي رقم  64لدشة  2224السعجل.

( )2السادة ( )158من قانهن الذخكات السرخي رقم  159لدشة  1981؛ والسادة ( )129من
نظام الذخكات الدعهدي.
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املػاُٖ ١االخطٚ ،٣باملكاضْ ١بني َا اؾرتط٘ نٌ َٔ املؿطع املصطٚ ٟايػعٛزْ ,ٟط٣
إ املؿطع املصط ٟقس ؾطم بني ايبٓٛى عٓسَا اؾرتط ْػب ١متًو ال تكٌ عٔ َٔ %20
ضاؽ املاٍ ْٚطٖ ٣ص ٙايٓػبَ ١طتؿعْٛ ١عا َا ,بُٓٝا قاّ بتدؿٝض ٖص ٙايٓػب ١بايٓػب١
يؿطنات املػاُٖ ١يتصٌ يٓػب ,%10 ١اَا املؿطع ايػعٛزْ ٟط ٣اْ٘ نإ اؾطٌ َٔ
املؿطع املصط ٟعٓسَا ٚضع ْػب ١قً ١ًٝمتجٌ ." %5
 .2جيب إ ته ٕٛاملدايؿات املٓػٛب ١اىل اعطا ٤زتًؼ االزاض ٠اَ ٚطاقيب اذتػابات يف
ؾؤ ٕٚايؿطنَ ١ا ٜسع ٛاىل ايطٜبٚ ١شيو ٚؾكا يًُازْ َٔ )109( ٠عاّ ايؿطنات ايػعٛز،ٟ
بُٓٝا ْط ٣إ املؿطع املصط ٟتؿسز يف ٚصـ املدايؿات املٓػٛب ١اىل اعطا ٤زتًؼ
االزاض ٠اَ ٚطاقيب اذتػابات سني ٚصؿٗا باملدايؿات ادتػٚ ١ُٝشيو ٚؾكا يًُاز)158(٠
َٔ قاْ ٕٛايؿطنات املصط.ٟ
 .3اٜساع االغِٗ اييت ميتًهْٗٛا يف ايؿطن ١ذتني ايؿصٌ يف ايسعٚ ,٣ٛإ ٜكسّ ايطًب ٚؾكا
يإلدطا٤ات اييت ٜٓص عًٗٝا ايكاْٚ ,ٕٛتتطُٔ ٖص ٙاالدطا٤ات يف تكس ِٜايطًب اىل ٚظٜط
االقتصازٚ ,تؿهٌ بكطاض َٓ٘ دتٓ ١يًٓعط يف ايطًب ٜؿرتى يف عطٜٛتٗا َطاقب َٔ
ادتٗاظ املطنع ٟيًُشاغبات(.)1
 .4اَا املؿطع ايعطاق ٞؾكس اخطع ايؿطنات يًتؿتٝـ َٔ قبٌ َؿتـ َٔ ش ٟٚاختصاص,
خيتاض ٙاملػذٌ يف سايٚ ١دٛز ازعاَ ٤ػبب مبدايؿ ١ايؿطن ١ألسهاّ ايكاْ ٕٛا ٚعكسٖا
ا ٚقطاضات ٖ٦ٝاتٗا(.)2

( )1رضهان ىاشم حسجون ,مرجر سابق ,ص.347
( )2السرجر الدابق نفدو ,ص.348
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ادلطلة الثالث

دور هراقة احلساب وادلراجعىى اخلارجٍىى يف تطثٍق قىاعذ احلىكوح
ايعَت بعض ايتؿطٜعات نٌ ؾطنَ ١ػاُٖ ١بإ ٜه ٕٛيسٜٗا َسقل سػابات َٓص
تأغٝؼ ايؿطن ١بٛاغط ١املؤغػنيٜٚ ,السغ ٖٓاى اختالؾا بايتػُ ١ٝس ٍٛاغِ َٔ ٜكّٛ
بٗص ٙاملُٗ ١ؾايكاْ ٕٛاملصطٜ ٟطًل عً ِٗٝيؿغ َطاقيب اذتػابات ,اش ْصت املاز)103( ٠
َٔ قاْ ٕٛايؿطنات املصط ٟضقِ  159يػٓ 1981 ١املعسٍ يػٓ 1998١عً ٢إ ((ٜهٕٛ
يؿطن ١املػاَُٖ ١طاقب سػابات ا ٚانجط ممٔ تتٛاؾط ؾ ِٗٝايؿطٚط املٓصٛص عًٗٝا يف
قاَْ ٕٛعاٚي ١َٓٗ ١احملاغبٚ ١املطادع ١تع ٘ٓٝادتُع ١ٝايعاَٚ ١تكسض اتعاب٘ ٚيف ساي ١تعسز
املطاقبني ٜهَ ْٕٛٛػؤٚيني بايتطأَ ٚاغتجٓا َٔ ٤شيو ٜعني َؤغػ ٛايؿطن ١املطاقب
االٜٚ. ٍٚتٛىل َطاقب ايؿطن ١االَُٗ ٍٚت٘ ذتني اْعكاز ا ٍٚمجع ١ٝعاَٜٚ ١باؾط املطاقب
ايص ٟتع ٘ٓٝادتُع ١ٝايعاََُٗ ١ت٘ َٔ تاضٜذ تع ٘ٓٝٝاىل تاضٜذ اْعكاز ادتُع ١ٝايتايٚ ١ٝعً٘ٝ
َطاقب ١سػابات ايػٓ ١املاي ١ٝاييت اْتسب هلا  ,))...سٝح ٜه ٕٛيًؿطنَ ١طاقب سػابات ال
تطبط٘ بٗا عالق ١عٌُٜٚ ,هَ ٕٛػتكٌ عٔ ازاضتٗا ايساخًٚ ,)1(١ٝاال ٜهَ ٕٛػاُٖا ؾٗٝا اٚ
عطٛاٚ ,عً ٢زتًؼ االزاض ٠بٓا ٤عً ٢تٛص ١ٝدتٓ ١املطادع ١تطؾٝح َطاقب اذتػابات ممٔ
تتٛاؾط ؾ ِٗٝايهؿاٚ ٠٤ارترب ٠ايهاؾٝنيٚ ,إ ته ٕٛخربت٘ ٚنؿا٤ت٘ ٚقسضات٘ َتٓاغبَ ١ع سذِ
ٚطبٝعْ ١ؿاط ايؿطن َٔٚ ١تتعاٌَ َعِٗ ٚإ ٜتِ تع ٘ٓٝٝبكطاض َٔ ادتُع ١ٝايعاَ ١ايػٓ١ٜٛ
يًؿطنٚ ,١ال جيٛظ ايتعاقس َع َطاقب سػابات ايؿطن ١إلزا ٤ا ١ٜاعُاٍ اضاؾ ١ٝيًؿطن ١اال
بعس َٛاؾك ١دتٓ ١املطادع ١عً ٢اال ٜهٖ ٕٛصا ايعٌُ االضايف َٔ االعُاٍ اييت ختطع ملطادع١
ا ٚتك ِٝٝا ٚابسا ٤ضأٚ ,ٟإ ٜهَ ٕٛطاقب اذتػابات َػتكال ٚستاٜسا ؾُٝا ٜبس َٔ ٜ٘اضاٚ ٤إ
ٜه ٕٛعًُ٘ ستصٓا ضس تسخٌ زتًؼ االزاضٚ ٠اال ٜه ٕٛتكطٜط اغتُطاض ٙيف عًُ٘ ٚتكسٜط
اتعاب٘ مما ميهٔ إ ٜتشهِ زتًؼ االزاض ٠ؾ.)2(٘ٝ
( )1تشز السادة ( )162من قانهن الذخكات التجارية الكهيتي رقم  15لدشة  1962على ان
(ال يجهز الجسع بين عسل مخاقب الحدابات واالشتخاك في تأسيذ الذخكة او عزهية

مجلذ ادارتيا او االشتغال برفة دائسة بأي عسل فشي او إداري او استذاري فييا).

( )2دمحم احسج ادم الدبيخ ,حهكسة الذخكات وإمكانية تطبيقيا في الدهدان ,رسالة ماجدتيخ
مقجمة لكلية الجراسات العليا  -جامعة الشيلين ,الدهدان ,2228,ص.67
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نُا ٜكَ ّٛطاقب ٛاذتػابات بإعساز تكطٜط س ٍٛايبٝاْات املاي ١ٝاملسقك ,١بػطض
إبسا ٤ايطأ ٟس ٍٛتًو ايبٝاْات ٜٚهَ ٕٛػؤٚال عٔ صش ١تًو ايتكاضٜط ٖٚصا َا ْصت عً٘ٝ
املاز َٔ )165( ٠قاْ ٕٛايؿطنات ايتذاض ١ٜاالضزْٜ( ٞه ٕٛاملطاقب َػؤٚال عٔ صش١
ايبٝاْات ايٛاضز ٠يف تكطٜط ٙبٛصؿ٘ ٚنٝال عٔ زتُٛع املػاُٖنيٚ ,يهٌ َػاِٖ اثٓا ٤عكس
ادتُع ١ٝايعاَ ١إ ٜٓاقـ املطاقب) نُا إ زٚض املطاقب ٜهُٔ يف االطالع عً ٢اَ ٟػتٓس يف
ايؿطنٖٚ ١صا َا ْص عً ٘ٝقاْ ٕٛايؿطنات املصط ٟيف املاز )105(٠عً ٢إ ((يًُطاقب يف
نٌ ٚقت اذتل يف االطالع عً ٢مجٝع زؾاتط ايؿطنٚ ١غذالتٗا َٚػتٓساتٗا ٚيف طًب ايبٝاْات
ٚاالٜطاسات اييت ٜط ٣ضطٚض ٠اذتص ٍٛعًٗٝا ألزاَُٗ ٤ت٘ ٚي٘ نصيو إ سكل َٛدٛزات
ايؿطنٚ ١ايتعاَاتٗا ٜٚتعني عً ٢زتًؼ االزاض ٠إ ميهٔ املطاقب َٔ نٌ َا تكسّ ٚعً٢
املطاقب يف ساي ١عسّ مته َٔ ٘ٓٝاغتعُاٍ اذتكٛم املٓصٛص عًٗٝا اثبات شيو نتاب ١يف
تكطٜط ٜكسّ اىل زتًؼ االزاضٜٚ ٠عطض عً ٢ادتُع ١ٝايعاَ ١إ مل ٜكِ زتًؼ االزاض ٠بتٝػري
َُٗت٘))(.)1
اَا ايكاْ ٕٛايعطاق ٞؾاطًل عً ٘ٝاٜطا اغِ َطاقب اذتػاباتٚ ,تع ٘ٓٝادتُع١ٝ
ايعاَ ١يًُػاُٖني ٖٚصا َا ْصت عً ٘ٝاملاز َٔ 133 ٠قاْ ٕٛايؿطنات ايعطاق ٞضقِ 21يػٓ١
 2004املعسٍ ْصت عً ٢إ ((سػابات ايؿطن ١ارتاص ١ف {ختطع} يًطقابٚ ١ايتسقٝل َٔ
قبٌ َطاقيب سػابات تع ِٗٓٝادتُع ١ٝايعُ ١َٝٛيًؿطنٜٓٚ ١بػ ٞتٛسٝس سػابات ايؿطن١
املتصً ١ببعطٗا ٚؾكا ملعاٜري احملاغب ١ايسٚيَ ١ٝا مل ٜهٔ قس مت تعسًٜٗا حتسٜسا مبٛدب
َعاٜري ْاؾص ٠يف ايعطام)).
ٚيه ٞمتاضؽ ايًذٓ ١اعُاهلا بؿهٌ غً ِٝؾٓٝبػ ٞعًٗٝا اتباع ايصالسٝات اييت
حيسزٖا زتًؼ االزاضٚ ,٠االعُاٍ اييت متاضغٗا ايًذٓ-:)2(ٖٞٚ ١
َ .1طادع ١ايتكاضٜط ٚايهؿٛؾات املايٚ ١ٝايتشكل َٔ صشتٗا.
َ .2طادعْ ١عاّ ايطقاب ١ايساخً.١ٝ
َ .3طادع ١اعُاٍ َطادع اذتػابات ارتاضدٚ ٞايتشكل َٔ غالَ ١اعُاي٘ املاي.١ٝ
( )1قانهن الذخكات السرخي رقم  159لدشة  1981السعجل لدشة .1998
( )2علي غانم ايهب الخحه ,مرجر سابق ,ص.226
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 .4تكس ِٜتكاضٜط َؿصً ١اىل زتًؼ االزاض ٠تتطُٔ ًَدص ألعُاٍ املطادع ١املاي١ٝ
ٚاحملاغبٜٚ . ١ٝتِ اختٝاض اعطا ٤دتَٓ ١طادع ١اذتػابات َٔ بني اعطا ٤زتًؼ االزاض٠
ا َٔ ٚخاضد٘ٚ ,قس اٚدبت ايؿكط َٔ )2( ٠املاز َٔ )24( ٠قاْ ٕٛاملصاضف ايعطاقٞ
تؿه ٌٝدتٓ ١خاص ١ملطادع ١اذتػابات ٜتِ تع َٔ ِٗٓٝٝاهل ١٦ٝايعاَ َٔ ١بني اعطا٤
زتًؼ االزاض ٠عً ٢إ ال ٜكٌ عسز اعطاٗ٥ا عٔ ثالث ١اؾداص ملس ٠اضبع غٓٛات.
اَا زٚض املطادع ٕٛارتاضد ٕٛٝسٝح ٜك ّٛاملطادع( ٕٛاملسقك )ٕٛايص ٜٔجيب إ
ٜهْٛٛا َػتكًني إلعطا ٤ضا ِٜٗبعسايٚ ١إ ٜتُتعٛا باألًٖ ١ٝاملٗٓ ١ٝبؿشص ايبٝاْات املاي١ٝ
ٚتعٜٚس اجملًؼ ٚاالزاضٚ ٠املػاُٖني بطُاَْٛ ١ضٛع ١ٝخاضد ١ٝبإ ايبٝاْات املاي١ٝ
تعهؼ املطنع املاي ٞاذتكٝك ٞيًؿطنٚ ١ازاٖ٤ا يف مجٝع ادتٛاْبٜٚ ,هٖ ٕٛصا املسقل
َػؤٚال اَاّ املػاُٖني ٜٚتٛخ ٢يف عًُ٘ ايعٓا ١ٜاملٗٓ ١ٝيف ادطا ٤عًُٝات ايتسقٝل,
ٚتػتٛدب َٗاَ٘ إ ٜبني بٛضٛح َا اشا ناْت ايبٝاْات املاي ١ٝاملكسَ ١تٓػذِ سػب ضاٜ٘
َع املعاٜري(.)1
اخلامتـح
اشا ناْت ايطقاب ١ايساخًٚ ١ٝارتاضد ١ٝيف اعُاٍ سٛنُ ١ايؿطنات َٔ اِٖ ايكطاٜا
اييت تؿػٌ باٍ ٚؾهط ضداٍ ايكاْٚ ٕٛاالقتصاز ٚاملاٍٚ ,تػٝطط عً ٢عك ٍٛاملؿهط ٜٔؾإٔ
اعُاٍ اسهاَٗا ٚدين مثاضٖا حيتاز اىل تطاؾط نٌ ادتٗٛز ٚاخالص نٌ االططاف  .ؾًٝؼ
ٖٓاى ؾ ٤ٞاغٌٗ َٔ ٚضع االغؼ ٚايطٛابط ٚابطاظ املعاٜا ٚارتصا٥صٚ ,يهٔ ايصعٛب١
تتُجٌ يف سػٔ تطبٝكٗا ٚاالغتؿازَٗٓ ٠اٚ ,بعباض ٠اخط َٔ ٣ايػٌٗ ٚضع االغؼ ٚايطٛابط
اييت حتهِ ايطقاب ١ارتاضدٚ ١ٝايساخًٚ ١ٝالنٔ َٔ ايصعٛب ١تطبٝل اعُاهلا عً ٢اضض ايٛاقع .
ٚاثبتت االظَ ١املاي ١ٝاالخري ٠إ ايعرب ٠يٝػت يف ٚدٛز ْعاّ قاْ ْٞٛاٚ ٚدٛز اضؾازات
يتٓؿٝص تطبٝل قٛاعس اذتٛنُٚ ١االَتجاٍ هلا ,ؾاملؿهً ١اييت تٛاد٘ ايطقاب ١عً ٢اعُاٍ
سٛنُ ١ايؿطنات يٝػت ٚدٛز ايكٛاْني ٚاملسْٚات بصٛض ٠ايعاَ ١ٝا ٚاضؾاز ١ٜيف ايكٛاْني
ٚايؿطناتٚ ,يهٔ املؿهً ١تهُٔ يف ؾؿاؾ ١ٝتطبٝل ٚتك ِٝٝتًو املُاضغات ٚعسّ ايتشاٌٜ
عً ٢ايكٛاْني ٚاملسْٚات ٚيف ض ٤ٛشيو سطص ايبشح عً ٢تأنٝس االضتباط بايب ١٦ٝاحملً١ٝ
( )1شيساء غالب شيخه العداوي ,مرجر سابق ,ص .162
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (74), Year (23

الخقابة على تطبيق قهاعج حهكسة الذخكات –دراسة مقارنة-

44

ٚايسٚيٚ ,١ٝيتكس ِٜبعض اذتً ٍٛايعًُ ١ٝيتذاٚظ االخؿاقات اييت خًؿتٗا بعض املُاضغات
ايػري دٝس ٠يًشٛنُٚ ١ايطقاب ١عًٗٝآٖ َٔٚ ,ا ؾكس تٛصًٓا يف عجٓا ٖصا اىل بعض ايٓتا٥ر
ٚايتٛصٝات ٚعً ٢ايٓش ٛاالت: ٞ
اٚال  :ايٓتا٥ر :
 .1اغتٗسؾت ٖص ٙايسضاغ ١بصؿ ١اغاغْ ١ٝعاّ ايطقاب ١ايساخً ١ٝعً ٢سٛنُ ١ايؿطنات
ٜٚؿٌُ يف ْطاق٘ ايٓؿاطات املاي ١ٝيًؿطن ١اضاؾ ١ملتابع ١ايتعاَٗا بتطبٝل ايكإْٛ
بصٛض ٠عاَٚ ١زٚض ايطقاب ١ايساخً ١ٝيف َطادع ١اعُاٍ ٚسػابات ايؿطنٚ ١إ ايؿطن ١ال
تػتطٝع إ تساض بؿهٌ دٝس ا ٚتعزٖط اشا ناْت تٓكصٗا ايطقاب ١ارتاضد. ١ٝ
 .2اهلسف َٔ دتإ املطادع ١ايكٝاّ باإلؾطاف ٚاملتابع ١عً ٢ناؾ ١اْؿط ١املٓعُ١
ٚاغتدالص ايٓتا٥ر ٚتكس ِٜتكاضٜطٖا ٚتٛصٝاتٗا اىل زتًؼ االزاض. ٠
 .3إ اهلسف ايطٝ٥ػ َٔ ٞته ٜٔٛدتإ املطادع ٖٛ ١تأنٝس ٚظٜازَٛ ٠ثٛقَٚ ١ٝصساق١ٝ
ايكٛا ِ٥املاي .١ٝنُا بٓٝا زٚض املػاُٖني ٚسكٛقِٗ َٔ خالٍ ضُإ عسّ ضٝاع اٚ
اغا ٠٤اغتدساّ ضاؽ املاٍ بٌ إ ضاؽ َاهلِ ٜػتدسّ يتشػني االزا ٤االقتصازٟ
يًٛسس ٠االقتصاز. ١ٜ
 .4يًتؿتٝـ زٚض نبري يف تطبٝل قٛاعس اذتٛنُ ١باعتباض َٔ ٙايٛغا ٌ٥املُٗ ١محا ١ٜازاض٠
َٚصاحل ايؿطن َٔ ١جتاٚظات املػاُٖنيٚ ,بٓٝا ؾطٚط٘ يف ايكاْ ٕٛايعطاق ٞباملكاضْ١
َع ايكاْ ٕٛاملصطٚ ٟايػعٛزٚ . ٟاٜطا تططقٓا اىل َس ٣ايتعاّ َطاقيب اذتػابات
بأخالقٝات املٗٓٚ ١بصٍ ايعٓا ١ٜايٛادبٚ ١قٝاَِٗ بتٓؿٝص َُٗ ١ايتسقٝل.
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ثاْٝا :ايتٛصٝات :
ٚؾكا ملا اْتٗت اي ٘ٝايسضاغْ َٔ ١تا٥رْٛ ,ص ٞببعض ايتٛصٝات اُٖٗا َا : ًٜٞ
 .1ضطٚض ٠تٛاؾط دٗٛز املٓعُات املٗٓٚ ١ٝادتٗات املعٓ ١ٝيتُٓ ١ٝايٛع ٞيس ٣املػاُٖني
ٚاملػتجُط ٜٔبإبطاظ زٚض دتإ املطادع ١يف حتػني دٛز ٠ايتكاضٜط ٚايكٛا ِ٥املاي١ٝ
ٚظٜازَ ٠صساقٝتٗا ٚؾؿاؾٝتٗا يًُػتؿٝس.ٜٔ
 .2حتؿٝع ايؿطنات املػاُٖٚ ١املصاضف عً ٢االيتعاّ بايطٛابط احملسز ٠يعٌُ دتإ
املطادع ١مبا ٜطُٔ ؾعايٝتٗا ٚايعاَٝتٗا.
ْٛ .3ص ٞاملؿطع ايعطاق ٞبططٚض ٠االٖتُاّ بكٛاعس سٛنُ ١ايؿطنات ٚاصساض ْصٛص
تؿطٜع ١ٝصاضَٚ ١اييت ميهٔ إ تػاِٖ يف حتػني دٛز ٠ايتكاضٜط ٚايكٛا ِ٥املايٚ ١ٝاذتس
َٔ ارتطأ ٚايػـ ايص ٟقس حيصٌ يف بعض ايؿطنات.
ْ .4كرتح عً ٢املؿطع ايعطاق ٞبططٚض ٠تؿطٜع ْصٛص تًعّ ايؿطنات بته ٜٔٛدتٓ١
يًُطادع ١ايساخً ١ٝطبكا يكٛاعس ايكٝس ادتسٜسَ ٠ع ضطٚض ٠اؾصاح ايؿطنات عٔ ٖصٙ
ايًذٓ ١يًُذتُع املاي.ٞ
ادلصـادر
اٚال :ــ ايهتب ايكاْ١ْٝٛ
 .1امحس عً ٞخطط ,سٛنُ ١ايؿطنات ,زاض ايؿهط ادتاَع ,ٞاالغهٓسض.2012 ,١ٜ
 .2إَاّ ناٌَ ,سٛنُ ١ايؿطنات ,زاض املٓع.2016 ,١َٛ
 .3عُاض سبٝب دًٗ ٍٛآٍ عً ٞخإ ,ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛذتٛنُ ١ايؿطنات ,زاض ايهتب
ايكاَْ ,١ْٝٛصط.2011 ,
 .4ستُس عً ٞغ ,ًِٜٛسٛنُ ١ايؿطنات يف االْعُ ١ايعطب ,١ٝزاض ايٓٗط ,١ايكاٖط.2010 ,٠
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َ .5صطؿ ٢ناٌَ َتٛي ,ٞدتإ املطادع ١يف َٗٓ ١اذتاغب ,١زاض ايٓٗط ١ايعطب ,١ٝايكاٖط,٠
.1999
 .6ز .عبس ايؿتاح ستُس ايصشٔ ,ز .مسري ناٌَ ,ايطقابٚ ١املطادع ١ايساخً ,١ٝقػِ
احملاغبٚ ١املطادع ,١نً ١ٝايتذاض ,٠داَع ١االغهٓسض.2000 ,١ٜ
ثاْٝا:ـ ايطغاٚ ٌ٥االطاضٜح ٚايبشٛخ
 .1ضضٛإ ٖاؾِ محس ,ٕٚايتٓع ِٝايكاْ ْٞٛذتٛنُ ١ايؿطنات يف ايتؿطٜعات ايعطب,١ٝ
اططٚس ١زنتٛضاَ ٙكسَ ١يهً ١ٝاذتكٛم ,داَع ١ايكاٖط. 2016 ,٠
 .2ؾُٝا ٤غايب ؾٝد ٛايععا ,ٟٚسٛنُ ١ايؿطنات (زضاغَ ١كاضْ ١يؿطنات ايبٓٛى ٚؾطنات
االغتجُاض) ,ضغايَ ١ادػتري َكسَ ١يهً ١ٝاذتكٛم ,داَع ١بريٚت.2013 ,
 .3عً ٞغامن اٜٛب ,اذتُا ١ٜايكاْ ١ْٝٛيعُ ٌٝاملصطف ,اططٚس ١زنتٛضاَ ٙكسَ ١يهً١ٝ
اذتكٛم ,داَع ١املٛصٌ.2015 ,
 .4ستُس امحس ازّ ايعبري ,سٛنُ ١ايؿطنات ٚاَهاْ ١ٝتطبٝكٗا يف ايػٛزإ ,ضغاي١
َادػتري َكسَ ١يهً ١ٝايسضاغات ايعًٝا –داَع ١ايًٓٝني ,ايػٛزإ.2008 ,
 .5ستُس غاَ ٞامساع ٌٝست ٞايس ,ٜٔتطبٝل اذتٛنُ ١االيهرت ١ْٝٚيف ايهًٝات ايعطاق,١ٝ
ضغاي ١زبً ّٛعايَ ٞكسَ ١يهً ١ٝعً ّٛاذتاغٛب ٚايطٜاضٝات ,داَع ١املٛصٌ.2017 ,
َ .6ؤٜس ضاض ٞخٓؿط .اثط تعًُٝات ايبٓو املطنع ٟعً ٢ايعاّ ايبٓٛى االضزْ ١ٝمبتطًبات
االؾصاح ايٛاضز ٠يف املعٝاض ايسٚي ٞضقِ  ,30املؤمتط ايعًُ ٞارتاَؼ  25-24اًٍٜٛ
 ,2003مجع ١ٝاحملاغبني االضزْٝني.
ثايجا:ــ ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح
 .1قاْ ٕٛايؿطنات ايعطاق ٞضقِ  21يػٓ 1997 ١املعسٍ.
 .2قاْ ٕٛاملصاضف ايعطاق ٞضقِ  94يػٓ. 2004 ١
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 .3قاْ ٕٛايؿطنات املصط ٟضقِ  159يػٓ 1981 ١املعسٍ يػٓ. 1998 ١
 .4قاْ ٕٛايؿطنات ايتذاض ١ٜايهٜٛيت ضقِ  15يػٓ. 1960 ١
 .5قاْ ٕٛايؿطنات ايػعٛز ٟضقِ  6يػٓ. 1965 ١
 .6زي ٌٝقٛاعس َٚعاٜري سٛنُ ١ايؿطنات املصط ١ٜؾرباٜط . 2011
 .7ايكٛاعس ايتٓؿٝص ١ٜذتٛنُ ١ايؿطنات غري املكٝس ٠يف ايبٛضص ١املصط ١ٜغٓ.2007 ١
ضابعا :ــ املٛاقع االيهرت١ْٝٚ
1. https://www.cma.gov.km 3/5/2019.
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