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 البحث ممخز
ععددآللCOVID-19تهدد الدر رد ددىلدرددآلياددملترحددلللد من ددىلرعيدد لدددبلدرمدد دكحلللدر ددع حىل زدددىل  ري ددلل

د ددءلدرمهنآلرمندجعدآلدري دلتللليدعدكل ممهدكلدرمهندآل د  للد رألدرمن دالألععدآلد، دممندرتىدليلد لد دم  د ل
در رد ددىلدرمددنهسلد، ددم نداآلر نددلءلدظرددلرلدرنةددنالرع رد ددىدليدرمددنهسلد، ددمنرلرآلعندد لنجددندءلدر رد ددىلدرم  د حددىل

رنةنتدىدليلد لت إدع لدر رد دىلدردآلد م عدىلددبلي،خمرلرلدرفدني لدرمدتلتدكلدرم إديلنر هدللددبلخدا لدر رد دىلد
تعمدديلديرحددلللدرم من ددىلععددآلدعددكلدريمددكلدرمهنددآلرمندجعددآلدري ددلتللل دد  للدد رألدرمن ددالألععددآلدرنمددلاسلمهمهددلل
زتلدألج دألم ململدرمندجع بليدبلثكلزتلدألج دألدرم لرتنلدرملرحىلتلظالفىلدرآلععآلزتدلدأللد رأللد، ممندرتىلدم

اعدد لم ددع علدرعلددنلدردد هنآلآلتيع دديليدرد ددىلدرمدد ف لللدرن  اددىليدنلل ددمهللدددملدظددرأدل مددللفنتد لدرمندجعددىلععدد
مددألديفدد ألرفنتدد لدرمندجعددىلععدددآلتتدد تنللدد ردتهكلدرفكنتددىلدر الدددىلرم دلرددىلدرمتدد رلفددتلتكن ر جحدددللد،ركمني ددآل

جع بلد لثددنلخ ددنألرمعم دد لدرمعع ددللدل مددللم هددللمددألت رت حدىلرعمددندجع بلد لدديلخ ددنألددبلخددا لد،تلددل لتدلرمند
يدرلدردىلمفكدلرهكللدرم دلر ىيتت تنلهحللعهكلدرمعنفحىدليت لع لععآلته ئىلدنلخلدااكلرفنت لدرمندجعىلدبلمجديل

يت  حمهدددللنركمني حدددىدليتددد عكلخلدددلايلدر دددفلدرمهندددتل ع دددلءلفنتددد لدرمندجعدددىدل مدددللاعددد لم دددع علدر دددرمللل
ت لع لدرمندجدملععدآلدرمن دؤلتل دممندرتىلدرمن دالأدل مدللا دلع لدرعل حىلدرلنلكحىلدبلمف يلم لر بلدرمن ؤلدرمتل

درمندجددملععددآلدرمن ددؤلتمدد الد ددممندرتىلدرمن ددلأدل مددلللدد عكلدرمندجددملععددآلدلم ددلالد ختددلءلدرممعمدد ألتددلر  داكل
لدرمندجملعن لنجندءلعمعحىلدرمندجعى.لدرملرحىلل مللاممنهلدبلدرمغعبلععآلدرمي ددللدرمتلت دجه

ترحددددلللد من ددددىدلدرعلددددنلدردددد هنآلد،ركمني ددددآدلدر ددددرملللدرعلدددد حىلدرلددددنلكحىدل:لسفتلحياااا الكمساااالت ال
COVID-19لدلد ددءلدرمهنآدلدريمكلدرمهنآدلد ممندرتىلدرمن الأ
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Proposed Mechanisms to Reduce the Negative Consequences 

of the COVID- 19 on the Professional Performance               

of Auditors and to Support their Professional Judgment        

on the Viability of the Enterprise - Field Study - 

Abstract 
 

The study aims to develop proposed mechanisms to reduce the negative 
repercussions of the COVID-19 crisis on the professional performance of 
auditors and support their professional judgment about the facility’s ability to 
continue. The study used the inductive approach to build the theoretical 
framework of the study, and the Deductive approach when conducting the field 
study and to test the assumptions made. It was reached through the theoretical 
study, and the study reached a set of results, the most important of which is that 
the proposed mechanisms support the professional judgment of auditors about 
the entity’s ability to continue with increasing the quality of auditors ’judgments 
and then increasing the quality of financial reports in addition to increasing the 
audit team’s ability to analyze The study of cash flows and their discussion with 
the management, and the method of electronic brainstorming is a motivating tool 
for the review team to develop their creative intellectual capabilities to keep pace 
with the development in information technology, as well as a training tool for the 
less experienced auditors by contacting the more experienced auditors to deepen 
and develop their knowledge structures, and it helps to create an appropriate 
climate. For the review team to participate, share their ideas and evaluate it 
electronically, and supports Characteristics of professional skepticism for 
members of the review team, and the industrial neural networks method is one of 
the best prediction methods that help the auditor to predict the continuity of the 
facility, and it also helps the auditor to predict the extent of the establishment’s 
continuity, and also supports the auditor to discover intentional errors in the 
financial statements and enables him to overcome the limitations that You 
encounter the reviewer when performing the review process. 
Keywords: proposed mechanisms, Electronic brainstorming, industrial neural 
networks, COVID-19, professional performance, professional judgment, facility 
continuity. 
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 مقجم   -1
د، ددممندرتى"للفددتلدريلدد  ل"لل025تممثدديلد ددؤيرحلللدرمندجددمليف ددل لرمرحددلرلدرمندجعددىلدردد يرتلرلددكل

لدرمنل رىدليفتلدرم إيلنرآلد منملجللدلت النلد ىلدنل رىلد م  دملععآلدللامفتلدبلمدرىلدرمندجعى
يد دمنمل لدددللنذدل ددلنلهنددل لعدد مللدرملرحددىددظددرأل  دلسلد، ددممندرتىلفددتلدرميل ددرىلعند لنعدد ددلدر دد داكل

لععدددآلدرر دددلءل من ددالألد دددممنأدلد دددمنلددلنردددآلمدرددىلدرمندجعدددىلدرمدددتلتدددكلتاللدد لجددد هنالت دددالنللدد رألدرمن دددالأ
عدد ملتاللدد لجدد هنالدددبللدد رأللدريلدد  لعع هددل.لي،لاعنددتلخعدد لت نتددنلدرمندجددملدددبلماددىلن ددلرألنرددآليجدد د

يذردفلللنلر د رألدرمن دالألععدآلدرر دلءل من دالألد دممنأدععآلم دهلادملدرمن الألععآلدرر لءل من الألد ممنأ
دلم دلالدرمينتفدلللدر  هنتدىلدرمدتلتد دددلل ةندلرعمالث ندللدرميممعدىلرع  د دلدرمازددىلر د رألدرمندجدملععدآ

لدرم دددم  عحىلدرمدددتللددد لتم ددد بلفدددتلت لدددنلدرمن دددالألعدددبلدرر دددلءل من دددالألتلرن دددرىلرا ددد دللميلدرةدددنيا
درمن دؤلههدلل مدللهد لدريدل لددمللمدتلتمتد رلت دميل دنتمليم دنلدممدبد ممنأدليب لإىلتعفلد   دللدر

-COVID يفتلظيلدرةنيالدريلرحىلدرمممثعىلفتلديثلرلدرك  نألر لايىللCOVID-19تثلرلجلايىل
لراح حل لرع ملدرمالل لل19 در  هنالت النلل رألدرمن الألععآلدرر دلءلليدرمتلل لتك نلفتل  لذدتهللدل ردل 

ل(.9941صللد0505)در  عآدلدددلمهمحىلدهمململدرمندجملتممتعرلللدرمرحلرت لللمن الألد ممنأدلفإ ه

دلىيرملل ل  لدملتبلدرمندجعىلدرك نىلت عآلددامللرمت تنلخ دلتهلليرمي   لجد دألعمعحدىلدرمندجعد
فددلنلدت ههددلل، ددم  دملهددنددسلدرعلددنلدردد هنتلد،ركمني ددتلدرمدد ع ملتلر ددرملللدرعلدد حىلاعدد لم دد لمهددكل

رم ه يلدهلمليمعمل لدرمندجعىله بلمع لءلفنت لدرمندجعىلاع لنالفىلهندلء لتي دبل ةكلدعكلدر ندردلل
ددددبلجدددد دألد ددءلدرمهنددددتلرعمددددندجع بدلدمددددلللددددنعمالنا لهحددددىلععددددآلجدددد دألدرمندجعددددىدليلتعمدددديلهددددنددسل
درعلنلدر هنتلد،ركمني تلدرم ع ملتلر رملللدرعل حىلدرلدنلكحىلععدآلد،رت دلءلتدل ددءلدرمهندتلددبل

ترلد لمفكلرهكللدنلخلدااكل ع لءلفنت لدرمندجعىلظ مل لمفكلرلج  أليد مكنأدلدبلخا خا لته ئىل
يخ ددددندتهكليتالج دددديلت  حمهددددلل مددددآلد مهددددلءلدر ع ددددىلد،ركمني حددددىلدليتي لدددد لمف دددديلد ددددلرلرمهددددلملعمدددديل

درعلددنلدردد هنتلد،ركمني ددتلدرمدد ع ملتلر ددرمللللدرمددندجع بدليذرددفلدددبلخددا لدرم تددحرلدر  دد لر ددنددس
)ر دددد  دلىلرعك ددددنلعددددبلمالنفلددددل لللدلداددددىلد ددددععىلميلعمعحددددلللدرغدددد لفددددتلدر دددد داكلدرملرحىدرعلدددد ح
لدليتممنهكلدبلدرمغعبلععآلدرلع بللليدرعقرلللدرمآللد لتد دجههكل مح دىلد م دلر(ل025صللد0593

لدلدملللنعمالنا لهحل لععآلج دألدرمندجعى.لCOVID-19تثلرلجلايىل

ل

ل
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 مذكم  الجراس  -2
يددللنذدل دلنللCOVID-19ا بلععآلدرمندجملمنللنلل لدملدظددرألختتهللرعمعلديلدملجلايىل

لدد للث ددندلدنفددندد لميلدددملم دد دللمخددنىدل ددم  ل ل   ددنأل دد  للدد رألدرمن ددالألععددآلدرر ددلءل من ددالألد ددممنأ.ل
تدددد دددلمهمحددددىلنعدددد ددلتن ددددؤدللتلرمدددد ف لللدرن  اددددىدل  دددد لمنللCOVID-19ففددددتلدثدددديلظددددنيالجلايددددىل

ل للث ندل م  ل ل   دنألت دالنللCOVID-19 ليج دلع ملتالل لج هنالت النلدللنذدل لنلجلايىلد منمل
ل رألدرمن الألععآلدرر لءل من دالألد دممنألاعد لد دؤيرحىلدرمندجدمليف دللريممدهلدرمهندتليد دمنلدد لنردآلمدردىل

ل(.013صللد0505درمندجعىلدرمتلتكلدريل  لعع هلل)دره ئىلدر ع داىلرعميل   بلدر ل     بد

تعدددد لهددددنددسلدرعلددددنلدردددد هنتلد،ركمني ددددتلمددألفعلرددددىللCOVID-19يفددددآلظدددديلتدددد دكحلللجلايددددىل
رعم دإيله بلدرمندجع بلد ليلخ نألدملدرمندجع بلدبلذيالدر  نأدل   لتعميلععآلت يت لدرمندجع بل
د ليلخ نألتلرمعلراليدر  ندللر  ءلدملر ىلمعمل ليدهلملدرمندجعىلدل مللت ت لدبليع هكلعند لتي لد ل

ت هكلددبلل ديلدرمدندجع بلددبلذيالدر  دنألععدآلدرمفك دنلدظهد دعتدلع دديلد لرنلدرغ لدبلخدا لتد رل
دبلخا لد، مفلدألدبلد لهمىل يلع  لت  ندتهدلدملندمل حىلدر نلءليدر دسلععدآلمفكدلر لدمدلللدؤدال
نرددآلدلمددندكلمفكددلرلعمعحددىل دد  لد ددلرنلدرغدد لدرميممعددىلدليبلرمددلرتلتي دد بلمدداهددكلدظهدد دعتدلي  مددل ل

دل0590ع ددد لدردددن مبدلكلدرميف ددد لدرمعنفدددتليد،هممدددلملتالفكدددلرلديخدددنتبل)مفكدددلرلج ددد ألددددبلخدددا لدعددد
يتكمدددبلمهدددكلف داددد لد دددم  دملدر دددرملللدرعلددد حىلدرلدددنلكحىلفدددآلعمعحدددىلدرمندجعدددىلرم دجهدددىل(.ل358ص

فددتلدر دد رألععددآلتمث دديلعالددلللم ددنلختحددىلدع دد ألتممددبللCOVID-19درمدد دكحلللدر ددع حىلر لايددىل
نتددىلفددآلدر ددد داكلدرملرحددىدليدر ددنعىلدرعلرحددىلفددآلد ددءلدددبل  ددد لدرمندجددملدددبلدلم ددلالد ختددلءلدر  ه

درم غ يليدرميع يلدر نتملرع حل للل   لتممدبلدرمندجدملددبلدلم دلالدملر دلللدرم يتدنلدرمدآلت د ملههدلل
لد0593)در ندايدآدلدظددرأليدرمآلل لتمثيلت ع يلميلد محل لد ل دللؤثنلععآلع درىلدر د داكلدرملرحدىل

 (.08صل

  -ق يسكؼ صيلغ  مذكم  الجراس  فى الدؤال الخئيدى التللى:وعمى مل سب
) العرااا الااحىشى ارلكتخونااى السااجعؽ  ماالىؽ الااجور الااح  يسكااؼ أا لمابااو اتلياالت السقتخحاا  

  COVID-19فااى الحااج مااؼ التااجاعيلت الداامبي  لجلئحاا   ؽروناال لبللذاابكلت العراابي  الرااشلعي  
 ؟ؽل قجرة السشذأة عمى ارستسخاري حكسيػ السيشى حعمى األداء السيشى لسخاجعى الحدلبلت ودعػ 

ل
ل
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ل-يتمفنعلدبله دلدر ؤد لدرناح آلد م عىلدبلد  ئعىلدرفنكحىليهآل:
 مثنلجلايىلل دللهCOVID-19ععآلد ددءلدرمهنآلرمندجعآلدري لتللل؟ل 
 مثنلجلايىلل دللهلCOVID-19ععآلدريمكلدرمهنآلرمندجعآلدري دلتللل د  للد رألدرمن دالألععدآلل

 د، ممندرتىل؟
 ددللهدد لديرلم ددع علدرعلددنلدرد هنآلد،ركمني ددآلفددآلدريدد لددبلدرمدد دكحلللدر ددع حىلردددلCOVID-19ل

 ععآلد ددءلدرمهنآلرمندجعآلدري لتللل؟
 دددللهدد لديرلدر ددرملللدرعلدد حىلدرلددنلكحىلفددآلدريدد لدددبلدرمدد دكحلللدر ددع حىلردددلCOVID-19ععددآلل

 ؟لدريمكلدرمهنآلرمندجعآلدري لتللل   لل رألدرمن الألععآلد، ممندرتى

 أىسي  الجراس   -3
تنرملمهمحىلدر رد ىلدبلدرم معىلدرمآلتعلر هللدر رد ىليدرمممثعىلفآلياملترحدلللد من دىلرعيد لددبل

ععددددآلد ددءلدرمهنددددآلرمندجعددددآلدري ددددلتللليدعددددكللCOVID-19درمدددد دكحلللدر ددددع حىل زدددددىلل  ري ددددلل
ل-دليتممبلت  حكلمهمحىلدر رد ىلدرآ: ممهكلدرمهنآل   لل رألدرمن الألععآلد، ممندرتىل

 األىسي  العمسي   3-1
 -تكمبلمهمحىلدر رد ىلدرععمحىلفت:

يمثددن لععددآلد ددممندرتىلدرمن ددالأدليد ددءللCOVID-19درم دلهمىلفددآلتع تدد لدرم ددل ىلدرمعنفحددىلعدبلل -
ععآلدرنمكلدبلت دل لد،هممدلملتدهلفدآلدر رد دلللد جن حدىليدرعنبحدىدلن،لدرمهنآلرمندجعآلدري لتللل.ل

ت جدد لف دد ألتيثحددىلفددآلد دهحددلللدرميل دد حىلتممثدديلفددآلعدد مليجدد دلل-فددآل دد يدلععددكلدررل دد ل–م ددهل
ععددآلد ددءلدرمهنددآلرمندجعددآللCOVID-19ىللريدد لدددبلدرمدد دكحلللدر ددع حىل زددددلدرد ددلللتنليردد 

 دري لتللليدعكل ممهكلدرمهنآل   لل رألدرمن الألععآلد، ممندرتى.
درمدددآلتنليرددد لل–فدددآل ددد يدلععدددكلدررل ددد لل–لعدددىلعددد دلدرريددد لليدر رد دددلللدرمم للدددىلميل ددد رتهللل -

لفآلدركملتدلللد ل لفحلل  دل ئدىلدرملدنتىرميل د حىلخلإدىلفدآلدر د ا علدر رد ىدل   لركلتع لدهمملدلل 
تلظالفىلدرآل  رألدر رد لللدر لإىلتدلرنبرلهد بلدرعلدنلدرد هنآلد،ركمني دآلليدر درملللدرعلد حىل

ععدددددآلد ددءلدرمهندددددآلرمندجعدددددآللCOVID-19ريددددد لددددددبلدرمددددد دكحلللدر دددددع حىل زددددددىلدرلدددددنلكحىليد
 .دري لتللليدعكل ممهكلدرمهنآل   لل رألدرمن الألععآلد، ممندرتى

محددىلرع رد ددىلفددتل   هددللت دد ملتيعددحا لرع  ئددىلدرملددنتىلدرمددتل،لاممددبلتعمددحكل مددلاسلد همحددىلدرععلتةهددنل -
درري للفتلدر ي لد خنىلعع هلل مح ىل،خماالدرع دديلدر  ئحىليدرقحكلدرم ممرحىلدر لا ألفتلدر  ئدىل
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ل–ي،لتددد د لل– لرددد للCOVID-19درملدددنتىدل مدددللت دددمم لدر رد دددىلمهم مهدددلل ددد نلد اددد علجلايدددىل
لررل ث بلفآلد معنلد ل،للدرميل رىليدرمندجعىل.دهمملدلللد

 األىسي  العسمي   3-2
تكمدبلمهمحددىلدر رد دىلدرعمعحددىلفددتلتيع ديليدنلل ددىلمهددكلدرمغ دندللدرمددتل من دديبلععدآلت دد لنليت  ددحكل
درنلكلدرميل  تلفتلدرم لرتنلدرملرحىل مح ىلدرمالثنلهه  لدر لايدىلليد م دلرهللدليبحدلنلتالث نهدللععدآلد ددءل

 درمن الألععآلد، ممندرتى.درمهنآلرعمندجع بليععآل ممهكلدرمهنآل   لل رألل

 جف الجراس  ى -4
يادملترحدلللد من دىلرعيد لددبلتد دكحلللدر دع حىل زددىل  ري دلليسثل اليجف الخئيدى لمجراس  فاى 

COVID-19ععآلد ددءلدرمهنآلرمندجعدآلدري دلتللليدعدكل ممدهلدرمهندآل د  للد رألدرمن دالألععدآلل
لل-يتمفنعلدبله دلدره الدرناح آلد م عىلدبلد ه دالدرفنكحىلهآ:دللد، ممندرتى

ععددآلد ددءليلدريمددكلدرمهنددآلرمندجعددآلدري ددلتللل دد  للCOVID-19دعنفددىلمثددنلد م ددلرلجلايددىلل -
 ل رألدرمن الألععآلد، ممندرتىل.

لCOVID-19دعنفىلديرلم ع علدرعلنلدر هنآلد،ركمني آلفآلدريد لددبلدرمد دكحلللدر دع حىلرددللل -
 ععآلد ددءلدرمهنآلرمندجعآلدري لتللل.

لCOVID-19دعنفىلديرلم ع علدر رملللدرعل حىلدرلنلكحىلفآلدري لدبلدرم دكحلللدر ع حىلردللل -
 ععآلدريمكلدرمهنآلرمندجعآلدري لتللل   للد ممندرتىلدرمن الألل.

 فخوض الجراس    -5
ل-فآلا ءلر حعىلد معىلدر رد ىليمه دفهلليمهم مهللاممبلإحلمىلفني لدر رد ىل ملللعآل:

للاألولالفخض الخئيدى  5-1
"ل،لت جدد لعالددىلذدللد،رددىلن لددلاحىلهدد بلتددالث نلتف ددآلجلايددىل  ري ددللععددآلدرن ددل لدرمددلرآلرمن دد لل

 د عمل ليلدريمكلدرمهنآلرمندجعآلدري لتللل   لل رألدرمن الألععآلد، ممندرتىل.

 الفخض الخئيدى الثلنى  5-2
درمد دكحلللدر دع حىل زددىل  ري دلللديرحلللدرم من دىلرعيد لددب"،لت ج لعالىلذدللد،رىلن للاحىله بل

لععآلد ددءليدريمكلدرمهنآلرمندجعآلدري لتللل   لد ممندرتىلدرمن الأ.
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ل-ويتفخع مؼ الفخض الخئيدى الثلنى الفخضيؼ الفخعييؼ التللييؼ  :
 م  دملم دع علدرعلدنلدرد هنآلد،ركمني دآلفدآلدريد لددبل"ل،لل ج لتالث نلذدللد،رىلن للاحىل، -مل

ل حىل زدىل  ري للليد ددءلدرمهنآلرمندجعآلدري لتللل"لدرم دكحلللدر ع
 م  دملم ع علدر رملللدرعل حىلدرلنلكحىلفآلدريد لددبل،لل ج لتالث نلذدللد،رىلن للاحىل، -عل

درمددد دكحلللدر دددع حىل زددددىل  ري دددللليدعدددكلدريمدددكلدرمهندددآلرمندجعدددآلدري دددلتللل ددد  للد دددممندرتىل
لدرمن الأل"

 مشيج الجراس    -6
ر ندلءلدظردلرلدرنةدنالرع رد دىليذردفلددبلخدا لتيع ديلددلليردلفدتلدرفكدنل -ارستقخائي:السشيج  6-1

درميل دد تلعددبلرنتدد لدندجعددىلدر رد ددلللدرعنبحددىليد جن حددىلدرمددتلتنليردد لدرممغ ددندللدر لإددىلتلر رد ددىل
 .يدرم ا علللدرممعع ىلههللهه الدرمالإ يلدرنةنالرم ا علدر رد ىليد م لقلفني لدرري 

د م  ملعن لنجندءلدر رد ىلدرم  د حىل،خمرلرلدرفني لدرمتلتدكلدرم إديل -رستشبلطى:السشيج ا 6-2
 نر هللدبلخا لدر رد ىلدرنةنتىلرمي ل لدللنذدل لنلدبلدرمممبلل   لفني لدر رد ىلميلرف هل.

 نسؽذج متغيخات الجراس   -7
رعمندجعدددآليتممدددبلتلدددنحرلدمغ دددندللدر رد دددىلل ممغ دددندللتلتعدددىلتممثددديلفدددآلدعدددكلدريمدددكلدرمهندددآل

دري لتللل   لل رألدرمن الألععآلد، دممندرتىليمخدنىلد دم عىلتممثديلفدآلدرعلدنلدرد هنآلد،ركمني دآل
درمددد دكحلللدر دددع حىل زددددىل  ري دددللععدددآللدرمددد ع ملتلر دددرملللدرعلددد حىلدرلدددنلكحىليي دددحتىلتممثددديلفدددآ

للل-لملللعآ:لد ددءلدرمهنآلرمندجعآلدري لتلل
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 خط  الجراس   -8
ل-تن  كلختىلدر رد ىلدرآ:لد ىليتيقح ل ل ه دفهلدلفآلا ءلدنهسلدر رل

 قجرة السشذأة عمى ارستسخاري .(ليCOVID-19رونل )ؽ جلئح    8-1
ودعااػ الحكااػ السيشااى لسخاجعااى  COVID-19اتلياالت السقتخحاا  لمحااج مااؼ لااجاعيلت أزماا   8-2

 الحدلبلت.
حاؽل اساتسخاري  الذااخ   دور اتليالت السقتخحا  فاي دعاػ الحكاػ السيشااى لسخاجعاى الحدالبلت  8-3

 لمتغمب عمى لجاعيلت أزم   ؽرونل.
 السحؽر الخابع: الجراس  السيجاني . 8-4

 قجرة السشذأة عمى ارستسخاري   و COVID-19رونل )ؽ جلئح    8-1
ننلت نتنلدرمندجملدر لرجتلا فتلدرث ىليد،عمملدلععآلدر  داكلدرملرحىلنذلن هلل لإد رلعدبلردنال

يعمعحل دليركبلفتلدر لد لذدتدهلفدإنلدرمندجدملدر دلرجتللميمديلدرم دؤيرحىلد دمقرا لد م يليدؤهيلععمحل ل
ننلث  لنهملرهلميلت ل ن لفتلمددءليدجرلتهلدرمهنحدىدليهد دلل د بلدد ىلاد لدىلدرم دؤيرحىلدرمع دلألععدآل

ل(.89صلد0590علت لدرمندجملدر لرجتليت نتن ل)ععتدل

ىلدر د داكلدرملرحدىليدلم دلالج د دبلدر عديلميلننلد ؤيرحىلدرمندجملدر دلرجتل،لت ملدنلععدآلدندجعد
درماعدددبلف هدددلدلهددديلتممددد لرم دددميلت  حمدددل ل دددلدا لرع ادددملدرمدددلرتلرع دددن ىدليت  حمدددل لر ددد رألدر دددن ىلععدددآل
د، ممندردليتمثيلرمالدرمندجدمليت نتدن لمددألراح دىلفدتلد دل لدت دلذلدر دندردلليبندلءلدر تدرلدرم دم  عحىل

يلفتلدر   ألد،لمللداىلميلتع ت ل  ل لدر  ألف هدلل)دتيدلدلدرد يرتل  دءلفتلعمعحىلدعلر ىلج د بلدر ع
ل(ل.190دلصل0594رعميل    بدل

 مفيؽ  فخض ارستسخاري   8-1-1
دبلدرفني لد  ل حىلدرممعع ىلتلر   ألدرميل  حىلفن لد ممندرلدر ن ىليرر ل لرهد دلدرفدن لتعد ل

درميل ددد حىلفدددتلد م عهدددللد دددممنألفدددتل  دددلرهللدر دددن ىلي ددد ألديل ددد حىلد دددممنأدلتمعندددآلمنلدر  ددد أل
درت حعدددتليم دددهلردددحالهندددل ل حدددىلفدددتلدر لددد لدريلادددنلميلدت دددل لرملدددف مهللميلت عدددحيل  دددلرهللت دددميل
دعي ظدليتمنتبلععآلذرفلم هلرلرمللرحالهنل لدر يلععآلعمالذرفلفإنلدر  داكلدرملرحىللمكلنعد ددهلل

ل.عمعهللدرمعملدلتلفمند لننلدر ن ىل  الت ممنلفتلدرم م  يلفتلمددء
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يتعددد لفدددن لد، دددممندرتىلددددبلمهدددكلدرفدددني لدرميل ددد حىلدرمدددتلت دددم  ملفدددتلمعددد ددلدر ددد داكلدرملرحدددىل
در ملدحىدلنذلافمدن لمنلدرم دنيعللدمكلن  دلك لركدتلا د ملتالعملردهليت دإديلذردفلفدتلدرم دم  يلدرمنةد رل

هلاحددىليتكفددتل، ددم  دمليم ددهلتددلمقليد ددممنلرفمددنألزدنحددىلدع  رددىلم ددنلديدد دأليتممددبلدر دد  لتال هددللم ددنل 
د درد لد،لمللداىل ملله لد ترليدم لمليم هلرحالفتل حىلمإيلعلدرم نيعلتلفحىلميلت ع يل  دكل

ل.(02:ل0505)لدر  رىدلدرغن يردلصلعمعحلتهلت ميلدلداليداحللؤثنلععآلر حعىلمعمل لدر ن ى

يلنذلاا د لعد مليجد دليل لتع دللديردءلدرمدتلتنليرد لدفهد ملفدن لد، دممندرتىلتلر رد دىليدرميع د
دتفلقله بلدركمدلعل د  لدفهد مليدادحليديد دلرفدن لد، دممندرتىدلي مح دىلرهد دلد،هممدلملفع د لتعد دلل
يتن ع لتعنتفدلللدفهد ملد، دممندرتىل نمح دىلر حرحدىل،خدماالدد دهبلدركمدلعليت جهدلتهكلدرفكنتدىلن،ل

ل-منلهنل لتعضلدرمعنتفلللرعيلملثنهلليا  للديتتل:
در ددلصلتل، ددممندرتىلنرددآلمنلد ددممندرتىلدر  دد ألتعنددتلت لددمللل025لرلدرمندجعددىلدردد يرتليت دد نلدرحددل -

لد رتهللععدآلد، دممندرتىلفددتلدرم دم  يلدر نتدبدليعم دددل لفدالنلدرم دم  يلدر نتددبلاعندتلفمدنأل،لتم ددليزل
درمعع ددلللعلدل لدلرحل ليد  د لتع لدرفمنألدرمنمهحىدليدرمدتلافمدن لف هدللنعد ددلدر د داكلدرملرحدىلفدتل حدلعل

درمتلت  نلنرآلعمالذرفدليبلرملرتلت   يلدرم ج ددلليدرمتع بدلللععدآلم دلسللد رألدر  د ألععدآل
تيلددد يلةحمددددىلدرم جدددد ددللي دددد ددلدرمتع بددددلللدرمددددتلعع هددددللدددددبلدرن ددددل لدرعددددلدادلي ذدل ل دددد لهدددد  ل
درفنادددحىل،لد دددنرلرهدددلدلفدددإنلدر  ددد ألربمدددلل،لت دددمتحملتيلددد يلةحمدددىلد إددد  ل مدددللهدددتلتلرمردددلر ل

رم ددد عىدليربمدددللل جددد لتغ  دددندللفدددتلدردددلر ليلتددد درتولد دددمي لقلد،رم دددددللدليترعدددللرددد رفلفدددإنلدردددلر لد
يت  تدبلد إد  لفدتلدر دد داكلدرملرحدىلربمدللتيمددل لنردآلتعد ليل)دره ئددىلدر دع داىلرعميل د  بلدر ددل     بل

ل(ل029:ل0505:
ل دددد تلرا دددد دلليهدددد لفددددن لدددددبلدرفددددني لدرميل دددد حىلدرمددددتلتمتعددددبلدرقحددددلملتعمعحددددىلدرقحددددلسلدرميل -

يدرمعلداللدر لإىلتلر ن ىلععآلم لسلن هللد ممنألفدتلدملر دىلم  دتمهللفدتلدرم دم  يلدرمنةد رل
 (ل.22دصل0590)درن  بلد

فددن لد، ددممندرتىلهدد لد ددد لدرفددني لدرميل دد حىلدرمم  ددىلرحردددلرلدرنةددنالدرميل دد تلدرمددتلتيمدددكلل -
داىليمثنله  لد   دللععآلدلمللداىلعمعحلللدرقحلسليدرم   يليدرمع حيلرنملاسلد   دللد،لملل

در ددن لللدرميل دد حىلنذدلتفمددن لننلدر ددن ىلد ددممنألفددتلمعملرهددلليم  ددتمهللفددتلدرم ددم  يلدرمنةدد رل
 (ل.42دصل0505رلرمللرحالهنل لمدرىلتف  لدرعمال)در  رىد
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 مدؤولي  السخاجع عؼ لقييػ قجرة الذخ   عمى ارستسخار 8-1-2
د ددؤيرحىلمل ددنلعددبلت  ددحكلددد ىل ددادىلفددن لد، ددممندرتىلدردد المعدد لللميمدديلدرمندجددملدر ددلرجتل

ععآلم ل هلدر  داكلدرملرحىليذرفلععآلم لسلدرلدئلدرميل رىلدرممعلرالعع هلليخل إل لفحمدلللمععد ل
تاله دالدر  داكلدرملرحىل  نلت نتنلدرمندجملدر لرجتلا فتلدرث ىلععآلهد  لدر د داكلتعد لنهد دءلرمادهلعدبل

دليدنلدرم ددمف  لبلدددبلدرمعع ددلللدردد دردألفدتلدر دد داكلدرملرحددىلاعممد ينلععددآلت نتددن لدد ىلع درددىلدرعدن 
درم م  عتلفتلرف لد مرلههكلنرآلماىلظنيالل لتؤثنل عرل لععدآلع دردىلدرعدن دلفدلر ندردللد، دمثملرتىل
فددتلدر دددن ىل ددد التالخددد لدنيدددآلتخدددنلنذدل ل ددد لدر دددن ىلت دجدددهل لردددىلدرملدددفحىلميلدظفددداسلميلنعدددلدأل

حكدلفإذدل ل  لدر  داكلدرملرحىلل لمعد للععدآلفدن لمنلدر دن ىلد دممنأليددلذدلمإدرحلهد دلدرفدن لدرمنة
م ددنلهدد لهتلميل،لاممددبلدرم ددعحكلتددهلفددإنلت دد تكليت  تددبلدرم جدد ددلليدرمتع بددلللفددتلدرم  د حددىلالددرحل

لىلدر دددددع داىلرعميل ددددد  بهددددد ينلدعندددددآليبلرمدددددلرتلردددددبلتكددددد نلهندددددل لمادددددىلفلاددددد ألرع ددددد داكلدرملرحدددددىل)دره ئددددد
ل(ل.020-029دصل0505ددر ل     ب

يععحدددهلفدددإنلد دددؤيرحىلت  دددحكللددد رألدر دددن ىلععدددآلد، دددممندرل  دددن ىلد دددممنأليفددد لدرمرحدددلرلدرددد يرتل
للل-(لتممثيلفآ:ل025رعمندجعىل)

تيمدد التعددضلمرددنلنعدد ددلدرم ددلرتنلدرملرحددىلععددآلدمتعددبلإددنتحلرددحددرألرعمدديلديدد دلر دد رألدر ددن ىلل -
آلدعددلل نلتمععدد لتلرم ددلايلدرمددتل دد مكلدرد ددمهلليد،فلددل لللععددآلد، ددممندرل  ددن ىلد ددممنأدليععدد

درمتل  مكلعمعهللفحمللا يلدر ن ىلدرم ممنأ.لفععآل   يلدرمثل دلا م آلدرحلرلدرمندجعدىلدرد يرتل
دبلدظددرألعميلت  حكلر  رألدر دن ىلععدآلد، دممندرل  دن ىلد دممنأ.لاممدبلما دللتي لد لدرممتعردللل

دظددرألعدددددبلت  ددددحكللدددد رألدر ددددن ىلععدددددآلد، ددددممندرل  ددددن ىلد دددددممنأللدرمفلدددد عحىلدرممعع ددددىلتم ددددؤيرحى
 (ل.IFAC,2020, p545يدفلل لللدر حل لللدرملرحىلذدللدرعالىلفتلدر ل  نلميلدرنةلمل)

ا دميلةحدلملدظددرألتعمديلت  دحكلديد دلر د رألدر ددن ىلععدآلد، دممندرل  دن ىلد دممنألعمديلت دد لندلدلل -
ملاسلدرم م  عحىلدرم م  لف هللدرممالإعىلرا  دللميلدرةدنيالفتلدن عىلدع نىلدبلدر ل دل   لدرن
 (.020صللد0592)دره ئىلدر ع داىلرعمقحم بلدرمعمم لبد

 -مسل سبق يخ  البلحثلا أا مدئؽلي  مخاجعى الحدلبلت  لتمخز فى :
دريل  لععآلمدرىلدندجعىل لفحىليداامىل   لدد ىلد دم  دملدظددرأل،فمدند لدر دن ىلدرم دممنأل -مل

ع ددليعن لدر حل لللدرملرحىليد منمل لدللنذدل لنلهنل ل فلج هنال   لل رألدر ن ىلععدآلفتلمل
د، دممندرل  دن ىلد ددممنأ.ليت جد لهدد  لدرم دؤيرحىل مددآلرد لردكلا ددميلنردلرلنعدد ددلدرم دلرتنلدرملرحددىل

 .ععآلدمتعبلإنتحلرقحلملدظددرألتعميلت  حكلدي دلر  رألدر ن ىلععآلد، ممندرل  ن ىلد ممنأ
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فددإنلديثددلرلدرمميمعددىلرع دد دترلدرمملددعىلل055مددللهدد ليدردلفددتلدرحددلرلدرمندجعددىلدردد يرتلرلددكلي  -عل
ععدددآللددد رألدرمندجدددملععدددآل  دددنلدر حل دددلللدر لرئدددىلدر  هنتدددىلتكددد نلمل دددنلتلرن دددرىلرح ددد دللميل
درةدددنيالدرم دددم  عحىلدرمدددتلاممدددبلمنلتدددؤدالمدددلرآلت لدددنلدر دددن ىلعدددبل   هدددلل دددن ىلد دددممنأ.لي،ل

نللمنردداللههدد  لد  دد دللميلدرةددنيالدرم ددم  عحى.ليععحددهل،لاممددبلدعمرددلرلعدد ملا ددمتحملدرمندجددملتددال
يجدد دلن ددلرألنرددآل ددم  لدر ددن ىلد ددممنألفددتلت نتددنلدرمندجددملععددآلد ددهلاددمل ىل دد  للدد رألدر ددن ىل

 .ععآلد، ممندرل  ن ىلد ممنأ

 إجخاءات لقييػ السخلطخ واألنذط  ذات العالق   8-1-3
منلتع ددتلهمكهنددللل دد  لدفمددند لدر ددن ىلدرم ددممنلفحمددلللعددتللد  دد دللميلدرةددنيالدرمددتلاممنهددل

مدثعىلععتلم  دللميلظدنالاممنهدلدلدنفدندألميلد ممعدىلدليهد  لدر لامدىلرح د ل دلدعىلي،لا د نليجد دل
لل.هن لميلملثنلددامل لنرآليج دل م  لج هنتى

لل  IFAC:2020:551-553)ل-مؤشخات مللي  بحت  ولذسل:
 .ذدللدرفمندللدرمي دأليع مليج دلت لمل قح تلرم  ل هلدلمندعلد ع لت  ل لدر ني لل -
 .ظه رلدرن بلدرملرحىلد  ل حىلت ميل ع ت  -
 .تالخنلت زتعلللد ربلكلميلت لفهل خ لانلت غ عحىلدمكنرأدلدملل -
ع ملدرم  رألععآلت  ل لد مي لللللدر دان بلفتلد دع  هلليدرلدع بلللفدتلتت  د ل دني لدتفلةحدلللل -

 .رنت ىل  ددلدرم ردلبلدبلدر لبلنرآلرنت ىلدر فملدرن  العن لدرم عحكدر ني دلدملتغ  نل
 .ع ملدر  رألععآلتم تيلد لرتملتت تنلدنم لللانيرتىلج ل ألميلد مثملردللمخنىلل -

 (022-021دصل0505)دره ئىلدر ع داىلرعميل   بلدر ل     بلدلالسؤشخات التذغيمي  
 . ملل رتهللععآلنا لدلدبلا  لدمل هكد م لرىلتعضلدرم لنتبلدرمهم بلفتلدر   أليعل -
يج دلد لليليإع بلللفتلدرمعلديلدملدرعملرىلميلد زدلللفتلدريل  لععآلد دمع دلللت دغ يلل -

 .دهمىليلف  دنل  قلراح تلميلددمحلزلميلتنخحيلميلد ردلراح ت

 -مؤشخات أخخ  ولتسثل فيسل يمي:
 .حىلميلدرمنةحمحىلد خنىلع ملد،رم دملتممتعرلللرمسلدرمل لميلدرممتعرلللدرنةلدل -
يج دلدعليالل لاحىلدعع ىلا لدر   أليدرمتلفتل لرىل  ل هللل لتنمسلعنهللم مدلملتع ت دللل،لل -

 .اممبلدر فلءلههلدلتغ  ندللفتلدر  د  بلميلدر حل لللدريم دحىلدريللمىلرعميلدر   أ
 درك درللم نلدرمؤدبلا هللميلدرمؤدبلا هللتالليلدمللا بلفآل ل ل  يثهل.ل -
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 و لقييػ قجرة السشذأة عمى ارستسخاري   COVID-19رونل ؽ لجاعيلت أزم    8-1-4
ل-فآ:لععآلت  حكلل رألدرمن الألععآلد، ممندرتىلCOVID-19تممثيلت دكحلللمزدىل

 مرلدر عج  التأكج واإلفرلح عشيل في القؽائػ السللي   8-1-4-1
د عمدل للد لالدعبلدرمن دؤلههدلدلللتلعلل،ل فلمنلد م لرلجلايىل  ري للرهلتثلرلد م  عحىلععآل

لل لياع لدرلدئلعلدىلرعمعلديلدمل ل،للعد ملدرماللد .ليب دميليدملذرفلفإنلدعلل نلدرم نتنلدرملرت
يدرمغ  ددندللفدتلدرم دد لندللل(ل"لدر حل ددلللدرميل د حىIAS8ديد ددللدنيلدرحددلرلدرميل درىلدردد يرتلرلدكل)
درماللد لدرمازددىل   دتىلد عمدل دلفدإنلدرع لد لددبلعد مللدرميل  حىليد ختلءل"ععآلم هل مح ىلريل،ل

درم د لنلععدآلدجمهدلددلللدرملرحدىل،لاممدبلةحل دهلله لدىدليركدبلاممدبلت د لنهللف در.ليتنتد اللهن دلدر  داك
ل(.IFAC,2020,p513)لاممبلد،عمملدلعع هللت من لنرآلم  للدرمعع دلللدرممل ىلدرمت

د دم  دتلدر د داكلدرملرحدىللملدل رىلرعم د لندلدليريلجدىي ةندلرعمدالث نلدرك  دنلريدل،للعد ملدرماللد لدر
(ل"لعدددن لIAS1د،لملدددلداىلفدددإنلدرحدددلرلدرميل دددرىلدرددد يرتلرلدددكل)لرمعع ددددلللدف ددد أل،ت دددلذللدددندردتهك

ت ددعهللعدددبللل جددبلععددآلدرمن ددالألمنلتفلددحلعدددبلدعع دددلللعددبلد،فمنداددلللدرمددتلدر دد داكلدرملرحددىل"
فتل هلادىلفمدنألدرم نتدندليدرمدتلرهدللد دلرنللاح حىلد خنىلدرم م  يدليعبلدللدرلع ملتالل لدرم  لنلدرنل

لذيلمهمحددىل  دد حىلفددتلدرمرددلر لدر فمنتددىلراإدد  ليد،رم ددددلللخددا لدر ددنىلدهمددىللدد للنددمسلعنهددللتعدد لي
تي لد لدرمردلر لدر فمنتدىلردرعضللفإنللCOVID-19درملرحىلدرملرحى.ليفتلدريلرىلدرندهنىل، م لرلجلايىل

د  دددد دللدرم ددددم  عحىلم ددددنلدرمؤ دددد ألععددددآلتعددددفلد إدددد  للبلت دددد لندل ثددددلرد إدددد  ليد،رم ددددددللللمتعدددد
يت بلععدآل(لدللASIC,2020,p 4)لل هلاىلفمنألدرم نتندليدرمتلل لا   هلله دلدر بلءليد،رم ددلللفت

يدددللت ددعهلدددبلدفمنداددلللتمععدد لهمعدد ليللدرمن ددالألمنلت دد  لد،جمهددلدلدرددازملفددتلت دد لنهلليثددلرلدر بددلء
لرعم دددلرندليدرمغ دددندللدرم دددم  عحىلفدددتلدرنيدتدددبليدرمغ دددندللدرن  ادددىلميلدعددد ،للدر لدددكلترعدددلدرمددد ف للل

(ل9درحددلرلدرميل ددرىلدردد يرتلرلددكل)لدرم ددم  عحىلفددتلد  ددعلرلدرمددتلتددؤثنلععددآلدرمكددلرحرلد خددنى.ليتؤ دد 
لع ملتالل لدرم د لنلد خدنىدلدرم دلرلنر هدللمعدا لتمععد لت دميلتالنلدظفللكلعبلد،فمنداللليدللدر

لمدللهد لدريدل لفدتللتلرم  لندللدرمتلتمتعبلملثدنلدجمهدلددللدظددرألإدع بىلميلملثنهدللخ د عللخلص
يدرددد اللددد لالدددعبلدرمن دددؤللCOVID-19جلايدددىللرعم ددد لنلدر  لدددتلميلملثنهدددللتع  ددد دلظددديلظدددنيا

ل(Bader ,2020, p6)ل.هنهللمهليد ىل  ألتثلر 

ععدددآلدرلددد رألدرميممعدددىللندادددلللدرمدددؤثنأيتؤ ددد لدرمرحدددلرلععدددآلم دددهل عمدددللزددلعددد دلدرممغ دددندلليد،فم
،ت لكل ل،للعد ملدرماللد لفدتلدرم دم  يدلزددلخ د علتعدفلد،جمهدلددللرعم د لنلدر  لدتليمإدري ل

  دد حىلععددآلدرمرددلر لليدددبلثددكلدلزددللعددلدألندمل حددىلمنللددن كلعددبلذرددفلتعدد ليلذيلمهمحددىلملثددنلتع  دد د
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لتلدعددد الدر دد داكلدرملرحددىليدندجع هددلله ددد  در فمنتددىلراإدد  ليد،رم ددددلللدليععحدددهلفددإنلدررل ثددلنلل إدد
لCOVID-19تث نهدللظدنيالجلايدىللدرعنلاىلدرمهنحىلدرازدىلت النلدرمعلديلدمل لرىلع ملدرماللد لدرمدت

د ددم  دتلدر دد داكلدرملرحددىلععددآلدت ددلذللددندردللدلملددلداىلر دد  ألليت دد اكلدظفلددل لللدرازدددىلرم ددلع أ
(لاتعددبل9دردد يرتلرلددكل)لذرددفلفددإنلدرحددلرلدرميل ددرىلععددآلدعع دددلللذدللجدد دألعلرحددى.ليرمي  دد لد نحددى

عدد ملدرماللدد ل)دثدديلتعددفلدرمددتلت دد  هللظددنيالجلايددىللدددبلدرمن ددالألمنلتعددن لدظفلددل لللعددبل ددل،ل
COVID-19درمددتلتملر ددهللدظددرألل(لتتنت دىلت ددلع لد ددم  دتلدر د داكلدرملرحددىلععددآلفهدكلد،جمهددلددل

ى.ليتمندد علر حعددىليددد ىلدرمعع دددلللدرمددتللددمكلد خددنللعددبلدرم ددم  يليعددبلدلددلدرلعدد ملتاللدد لدرم دد لن
درمدتلت د دهللدرمن دالأللرت حعىلد،فمدند ليدرةدنيالد خدنى.ليددبلمدثعدىلم د دعلدظفلدل لللت ف نهلليف ل

ل(لBader ,2020, p6)ل-دلللعتل:
 ر حعىلد،فمند لميلدللدرلع ملتالل لدرم  لنلد خنىل.ل -
ا دمن لنر هدللد م دلههلدلتمدللفدتلذردفلل  ل حىلدرمرلر لدر فمنتىلرعتدنقليد،فمندادللليدرم د لندللدرمددتل -

 م رلعلدري ل حىل.
درميممعددىله رجددىلدع  رددىلخددا لدر ددنىللدرلدد رألدرمم لعددىل،ت ددلكل لرددىلعدد ملدرماللدد ليددد ىلدرندد دتسل -

 دلللدرممالثنأل.تلرمرلر لدر فمنتىلراإ  ليد،رم دلدرملرحىلدرملرحىلفحملللمعع 
ت ددالنلتعددفلد إدد  ليد،رم ددددللدلنذدلل ددنكلرعمغ  ددندللدرمددتلتددكلندخلرهددللععددآلد،فمنداددلللدر ددلت ىل -

 ععآل لرهللدينلمنلتم حل.لظع ل لرىلع ملدرماللد 

،فمدند لميلدلد رلتخدنللي مآلر لتع رلدبلدرنل حىلدرعمعحىلدظفللكلعبلد ىلديثلرلدرميممعدى
لCOVID-19يهدد ل ددتءلدم لددملفددتلدثدديلظددنيالجلايددىللفمددنألدرم نتددندلرعدد ملتاللدد لدرم دد لنلفددتل هلاددى

درميممدديله رجددىللنرددآلتغ ددندللدم ددلرعىلفإ ددهلا ددبلععددآلدرمن ددالألمنلتفلددحلعددبلم ددهلدددبلدردد اللددؤدا
درنمدلاسلدرمدتلت معدنلعدبلد،فمندادلللدريلرحدىلخدا للدع  رىدلععآلم لسلدرمعنفىلدر لامىدلمنلتمتعدب

يفآلجمحملل.ذدلمهمحىل   حىلععآلدرم ع لدر فمنالراإيلميلد،رم دملدرممالثنلتع اا للدر نىلدرملرحىلدرملرحى
درميددد دل)ميلفئدددىلد إددد  لميلد،رم دددددلل(للدريدددل،لدلتفلدددحلدرمن دددالألعدددبلر حعدددىلد إددديلميلد،رمددد دم

ل -وعمى مل سبق يخ  البلحثلا :ل(.لJoun.w, 2020, p3در فمنال)لدرممالثنلتل،فمند دليد عغه
دن دددالأليععددآل دديلدندجددملدرنةدددنلفددتلدرةددنيالدر لإددىلركددديلدن ددالألدل مددللا دددبلا ددبلععددآل دديلل -

 دظفللكلعبلد،فمندالللدرمتلت عهللدرمن الألعبلدرم م  ي.
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- COVID-19 اع لم  لدللدرلع ملدرمالل لت النلدرم م  يليدبلثدكللعد مليادملنفلدل لللت دالنللل
 ملدرماللدد لدرمددتلتمتعددبلدلدد رلدددبلدلددلدرلعددلCOVID-19تالث ندتددهلدرمم لعددىلدل مددللاممددبلدعمرددلرل

 (لASIC:2020: p3)للملثنلدجمهلددللدظددرألإع بىلميلملثنهللخ  عللرعم  لنلدر  لتل.
ا دبلمنلتفلددحلدرمن دالألعددبلدرلدد رألدرمم لعدىل،ت ددلكل لردىلعدد ملدرماللدد ليدد ىلدرندد دتسلدرميممعددىلل -

 .راإ  ليد،رم ددلللدرممالثنأنتىله رجىلدع  رىلخا لدر نىلدرملرحىلدرملرحىلفحملللمعع لتلرمرلر لدر فم

 األحجاث بعج فتخة التقخيخ  8-1-4-2
ددبلل80درم نتنل"لدر  دكلرلدكلل"لد   دللتع لفمنأل95اعنال يلدبلدرمرحلرلدر يرتلرعميل رىلرلكل

لدرلغ نأليدرمم  تىلد   دللتع ل هلاىلفمنألدرم نتنلتال هللتعدفلدرمرحلرلدر يرتلرعم نتنلدرملرتلرعمن  ل
تعممد لفحدهلدر د داكللدرم دتحىليم نلدرم دتحىدلدرمتلتي للهد بل هلادىلفمدنألدرم نتدنليدرمدلرتولدرد اد   دلدل

ل(IFAC,2020, p555)ل-د   دل:للدرملرحىلرحإ در.ليت ج ل  علنلدب
فمددنألدرم نتددنل)م دد دللتعدد ل هلاددىلفمددنأللتعددفلدرمددتلتدد فنلدرددحا لععددآلظددنيال ل دد لد جدد دألفددتل هلاددىل -

 ل(.درم نتنلتمتعبلتع اا
تعفلدرمتلت  نلنرآلظنيال  الللتع ل هلاىلفمنألدرم نتنل)م  دللتع ل هلاىلفمدنألدرم نتدنل،لتمتعدبلل -

 تع اال(

د  دد دللدر دلعددىل مددآلدرمددلرتول يتؤ دد لدرمعددلل نلتددالنلد  دد دللتعدد ل هلاددىلفمددنألدرم نتددنلت ددميلجمحددملا
لد   دللتع لدظعدانلدرعدلملعدبلدردنبحرحإ دردل مآلير ليلع لتعفللدر التعمم لفحهلدر  داكلدرملرحى

ميلدر  لرألميلعبلدرمعع دلللدرملرحىلد خنىلدرم ملرألدليععحهلفإنلععآل يلدن الألعن لنع ددلل دامهلل
درددحا لليدددللنذدل ل دد لتدد فنللCOVID-19فددتلدرمددالث ندللدرملددل رىل، م ددلرلجلايددىللدرملرحددىلمنلتنةددن

درميمميلمنلام نل، م لرله دلدر لايدىللتن.ليدبلم نععآلظنيال ل  لد ج دألفتل هلاىلفمنألدرم نل
 ةددندللل89/90/0594تثدلرلتمتعددبلتعد ليلععددآلدر د داكلدرملرحددىلدرمعد ألعددبلدرعدلملدرمددلرتلدرمنمهدتلفددتل

ت دميلعدلمدليععدآلمعمدل لدرمن د للت دميلل  هلفتلذرفلدرملرتولركلامبلهنل لمثنلععآلدلمللدلدرعدلرك
 هلادىلفمدنأللتدالث نلذردفلدر لايدىلععدآلدرةدنيالدرمدتل  دالللتعد  دحم نلععدآللخلص.لير دلفإنلدرمن   

درمرددلر لدرمث مددىلفددتلل دامهددللدرملرحددىلرددمعمالللدرم نتددن.ليدثدديلهدد  لد  دد دللرددبلتددؤدالنرددآلتعدد ليلفددت
ل-وعمى مل سبق يخ  البلحثلا:ل.درم نتنل،لتمتعبلتع االلم  دثللتع ل هلاىلفمنأ

درددددحالععددددآلظددددنيال ل دددد لد جدددد دألهمددددلرتوللتدددد فنلCOVID-19دددددبلم ددددنلدرمم لددددملمنلجلايددددىلل -
 فآلدلنل.ل89/90/0594
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درمددددتلظهددددنللتعدددد لتددددلرتولدر دددد داكلدرملرحددددىليل دددديللCOVID-19دظفلددددلكلدهددددكلعددددبلتثددددلرلجلايددددىلل -
ل.ل94-دعمملدهللرعن نليلانيرال مآلدملع ملدر  رألععآلت  لنلد ثنلدرملرتلر لايىل  ف  

 "األحجاث الالحق "  565السايلر الجولي لمسخاجع   8-1-4-3
يداديىلرعمندجدملفحمدللل"لد  دد دللدرا  دىل"للدمتعردللل015ياملدرمرحلرلدرد يرتلرعمندجعدىلرلدكل

لمعع لهمي  هلدبلد  د دللدرمدتلت دملهد بلتدلرتولدر د داكلدرملرحدىليتدلرتولت نتدنلدرمندجدم.لن،لمنلددلللعد مل
درممتعردددلللدرممعع دددىلتلري دددلا لدرمدددتلتلدددرحلدعنيفدددىلرددد ىلدرمندجدددملتعددد للدرمالل ددد لععحدددهلفدددتلهددد  لدرن دددنأ

يدددددللت دددد رهلدظجددددندءدلللCOVID-19جلايددددىللنإدددد درلدر دددد داكلدرملرحددددىدليب لإددددىلفددددتلظدددديلظددددنيا
درمندجددملن،للد، مندزتدىلدرم  دد ألرعين دىلدددبلندمل حدىليجدد دل  ددلا لفدتليلدد لدرمندجعدىلرددكللمعدنالعع هددل

هدد  لدريلرددىلاتعددبلليفددتلدثدديل(.IFAC,2020, p557)  نتددن لعع هددلتعدد لإدد يرلدر دد داكلدرملرحددىليت
نإ درلدر  داكلدرملرحىدليدرمتلر ل ل د لدعنيفدىلردهلفدتللدرمرحلرلدبلدرمندجملعن دللاععكلتيقح ىلدللتع 

د ددنلددملدظددرأليدرممعفد بللدرمندجملرنبمللمدللنرآلةحلدهلهمع ليلت نتن دلمنلا  ملتمنلل ىلتلرتولت نتن
اي دلدللنذدل ل د لدر د داكلدرملرحدىلتيلجدىلنردآلتعد لي؛لي ذدل دلنلل  بلد م آلدريل ؛ليمنلتلري  مىد

فدتلدر د داكلدرملرحدى.ليت دمللل ردفلد، مف دلرلعددبلدركحف ددىلدرمدتلتعمد ملههدللدظددرألدعلر دىلد ددنلد دن
 لرددىلرددكلت ددكلدظددرألدر دد داكلدرملرحددىدل مددللا ددملدمتعرددلللفددتللدرمرحددلرلدمتعرددللليدادديىلعندد دللتعدد  

تممتعرددلللهدد دلدرمرحددلرللتلرمعدد ليلدرددازملرع دد داكلدرملرحددى.ليلله ددبلدررل ثددلنلتددلرمندجع بلد،هممددلملدظددرأ
دددبل دد يلل ددل،للت ددم جبلنعددلدألدرنةددنلفددتلدر دد داكلدرملرحددىلل94- ةددندلرمددلللدد لت دد رهلظددنيال  ف دد 

ل(لJoun.w,2020, p3ت نتنلدرمندجملتع لإ يرهمل.)ليفت

 -ض الدلبق يخ  البلحثلا:ومؼ خالل العخ 
ندمل حىليج دل  لا لتع لإ يرلدر  داكلدرملرحدىلردكللCOVID-19دبلدرم لرنلدرملل رىلر لايىلل -

 امبلدرمندجملاععكلههللن،لتع لذرفل.
دمتعرددللليدادديىلرعمعلددديلدددملدري ددلا لدرمددتلتةهددنلتعدد لإدد يرلل015ا ددملدرحددلرلدرمندجعددىلرلددكلل -

لدر  داكلدرملرحى.

 مج  مشلسب  فخضي  ارستسخاري   8-1-5
هد لدريد لددبللCOVID-19لرعيلدبلمهكلدظجندءدللد، مندزتىلدرمم د ألرعيد لددبلد م دلرلجلايدى

لد،جمملعدللليد،خدما لفدتلمددللبلدرعمديليدرم د قليدرع دلءدللدرمفلعيلدر  د الهد بلدرندلسلددبلخدا 
ل لمر  لتةارهللععآلد عمدل للمهم مهلد،جمملكحىليدنملدر فنلميلدرمن ي.ليدثيله  لدظجندءدللععآل
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 تللهدلدلميلددبل  د لت عديلدرتعدبلععدآلدرمنم دللدلدمدلللد للث دنللدرم لرتىل  دءلدبل  د لدريد لددب
در يرددىلعدد ددلدددبلدرم ددهحاللل دد  للدد رألدرمن ددالألععددآلدرر ددلءل من ددالألد ددممنأ.ليبلرم لهدديللدد د ل ددمل ل

در لايدىلدرلديحىلتاللديللد رلددبلدر دنر.ليفدتلععدآلت دليزلهد  لليدر عكلراعمل لدرم لرتىلرم لع تهل
درمن دالأليديثدلرلدرميممعدىلله  لدرةنياللث رلدرم دلك ل د  ل حفحدىلدرمعلدديلددملفنادحىلد دممندرتىلدثي

(لععددآل9رهد دلدر بدلءلععدآلدرم دلرتنلدرملرحدىلدليفدتلهد دلدر دحلقدللدنيلدرمرحدلرلدرد يرتلرعميل درىلرلدكل)
درمن ددالألععددآلدرر ددلءل من ددالأللدرملرحددىلمنلت ددنالت  حمددللر دد رألا ددبلععددآلدظددرألعندد لنعدد ددلدر دد داكلم دده

در دد داكلدرملرحددىلععددآلم ددلسلد، ددممندرتىلدددللرددكلتكددبلهنددل ل حددىلللد ددممنأ.ليت ددبلععددآلدرمن ددالألمنلتعدد 
ه ليليدلعتلتخدنل د ىلدرقحدلمللدظددرألرملفحىلدرمن الألميلنا لالعمعحلتهلدلميلدللركلامبلر لهللمالر ى

للدظددرألععدددآلهددد رف.ليعنددد دللتكددد نل ععدددكدلعنددد لنجنداهدددللرعم  دددحكدلتيدددل،للعددد ملتاللددد لجددد هنادلدمععددد ل 
تال  دللميلظنيالل لتث نل م  لل   نأل د  للد رألدرمن دالألععدآلدرر دلءل من دالألد دممنأدلفح دبلععدآل

لعدد ملدرماللدد لتعددف.ليعندد دلل،لتعدد لدرمن ددالألدر دد داكلدرملرحددىلععددآلم ددلسلدرمن ددالألمنلتفلددحلعددبل ددل،ل
دلفح بلعع هللدظفللكلعبلتعفلدريقح ىدلجنردللنردآلجندبلددملد  دلسلدرد المعد للععحدهلد، ممندرتى

دل مددللاتعددبل فددال(IFAC,2020,p511)در دد داكلدرملرحددىدلي دد بلمنلدرمن ددالأل،لتعدد لدن ددالألد ددممنأ.ل
درمرحدلرلددبلدظددرألعندد لت  حمهدللرمدللنذدل ددلنلدفمدند لد، ددممندرتىلاعد لدنل درلدلمنلتالخدد لفدتلدري ددرلنل
جمحدملدرمعع دددلللدرممل ددىلعدبلدرم ددم  يلدردد الاممد لععددآلد لدديلنردآلدثنددتلع ددنل دهندلدددبل هلاددىلفمددنأل
درم نتددندلدينلمنلا ملددنلععددآلتعددفلدرمدد ألدليتعممدد لدرجددىلدرنةددنلفددتلتعددفلدرمعع دددللليدندعلتهددللععددآل

 رىلفددتلدر لامددىلفددتل دديل لرددى.لفعندد دللامدد نلردد ىلدرمن ددالألتددلرتولدددبلدرعمعحددلللدرمنبيددىدلي ددهلدري ددلا 
تم إيلدرمن الألنردآلد دمنمل لمنلدرميل درىليف دل ل  دلسلد، دممندرتىللدر إ  لنرآلدرم دردلدرملرحىدلف  

دظددرألمنلتالخدد لفددتلدري ددرلنللتعدد لدنل ددرىلدينلنجددندءلتيع دديلتفلدد عتلدليفددآل ددل،للمخددنىدللدد للعدد م
در دنحدددىلر ددد ددلدرددد ل نللتلرنبيحدددىلدريلرحدددىليدرمم لعدددىليدر ددد دي لد م عدددىليد دددعىلددددبلدرع ددددديلدرممعع دددى

م دلسلد، دممندرتىلاعد للدرمممنىلرعمم تيلدر  ليلل يلمنلتمممبلدبلدرم إديلنردآللنلعدىلتدالنليدرمللدر
ل(.Bader ,2020, p7دنل رل لل)

فددإنلععددآلدظددرألمنلتالخدد لCOVID-19 يفددتلدثدديل لرددىلدرمددالث ندللدرميممعددىلرةددنيالجلايددىل
رفمددنألدرم نتددنلععددآلد لدديل دد دءلدددلللمععدد لتلرمددالث ندلللملرحددىدرمعع دددلللدرم ددم  عحىلراثنددتلع ددنل ددهندلدر

دظا لهحددىللععددآل دد نلد عمددل لميلدر دد رألععددآل دد ددلدردد ل ندلميلدددلللمععدد لتلرمددالث ندللدر ددع حىلرع لايددى
لدرم لرتىلدرممالثنألتل م لرلدر لايى.لري دىلدرم هحالليدر عكلدرمتلل دمهللدر يرىلراعمل 
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نعدد ددلدر دد داكلدرملرحددىلععددآللما ددل لمنلععددآلدرمن ددالألت  ددحكلددد ىلدنل ددرىليدمددلللنرغددتلدرمالل دد لععحددهل
درمددتلت ددملفددتلدرفمددنألدرا  ددىلرمددلرتول هلاددىلدر ددنىلدرملرحددىليل دديللم ددلسلد، ددممندرتىلفددتلادد ءلد  دد دل

(ل"لد  د دلل95رلدكل)لر  دامهدللدرملرحدىدل  د لا دبلتت  د لدمتعردلللدرمرحدلرلدرد يرتلرعميل درىل  نهل
ظددديلظهددد رلدؤ دددندللتمنددملدرمن دددالألددددبلدفمدددند للدرم نتدددن"للت ددالنلنعددد ددلدر ددد داكلدرملرحدددىلفددتتعدد لفمدددنأل

ذردفلدرمرحدلرللتع لتلرتول هلاىلدر نىلدرملرحىليل ديل  دنلدر د داكلدرملرحدىدل  د للدنيلد ممندرتىلد عمل 
رعنةددنللفمددنألدرم نتددنللدد لا دد نلنرددآليجدد دل لجددىلععددآلمنلتدد ه رلدرنمددلاسلدرم ددغ عحىليدرمن دد لدرمددلرتلتعدد 

فإنلمثدنلذردفللد، ممندرتىل،لل د لدنل رللي ذدلركلاع لدفمند لد، ممندرتىلدنل رللفحمللنذدل لنلدفمند 
جد رالفدتلم دلسلدرميل درىدليردحالد دندلل حم نلدنم ندلر رجىلمنله دلدرمرحدلرللمتعدبلنجدندءلتغ  دن

وعماااى مااال (دل9940دص0505)در  عددآلدلتم جددبلم دددلسلدرميل دددرىلد إدددعتلتعدد ليلرعمردددلر لدرمث مدددى
ل-سبق يخ  البلحثلا أا:

- COVID-19 لعدديلددبل تدلقلد عمدل ليمثدنلععدآلدر دد  رىليدنلت  دحكللد رألدرمن دالألععدآلدرر ددلءللل
لمن الألد ممنألاالخ لفتلدري رلنل لفىلدرمعع دلللدرممل دىلعدبلدرم دم  يلخدا لد،ثندتلع دنل دهندل

 درا  ىلععآلد ليل.
ر ع حىلرع لايىلععآل  نلد عمدل لميلدر د رألععدآل د ددلدرد ل ندلا بلدعمرلرلدلللمعع لتلرمالث ندللدل -

يددددلللمععددد لتلرمدددالث ندللدظا لهحدددىلري ددددىلدرم دددهحالليدرددد عكلدرمدددتللددد دمهللدر يردددىلراعمدددل لدرم لرتدددىل
 درممالثنألتل م لرلدر لايىل.

ألدرا  ددىلععددآلدرمن ددالألت  ددحكلددد ىلدنل ددرىلنعدد ددلدر دد داكلدرملرحددىلععددآلم ددلسلد، ددممندرتىلفددتلدرفمددنلل -
لرملرتول هلاىلدر نىلدرملرحىليل يل  نهللر  دامهللدرملرحىل.

 "ارستسخاري  " 575السايلر الجولي لمسخاجع   8-1-5-1
ما دللد دهلنذدلتدكلتي لد لم د دللميلظدنيالاممدبلمنلتع دتلل025 يم دلرلدرمرحدلرلدرد يرتلرعمندجعدى

د ددممنأدلف نرغددتلععددآلدرمندجددملدريلدد  لهمكهنددللل ددع حىلععددآللدد رألدر ددن ىلععددآلد، ددممندرل  ددن ىل
ععدددآلمدردددىلدندجعدددىل لفحدددىليداامدددىلرمي لددد لندمل حدددىليجددد دل دددفلجددد هنالددددبلخدددا لدرقحدددلملتدددإجندءدلل

 -دندجعىلنالفحىدلتمللف هللمخ لع دديلدرم فحرلتع بلد،عمرلردليت ميله  لدظجندءدل:
د دممنأدلدرتعدبلددبلدظددرألعمديللعن لع ملةحلملدظددرألهم  حكلل رألدر دن ىلععدآلد، دممندرل  دن ىل -

 (لل9941دصلل0505)لدر  عآلدل.ت  حمهل
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ت  ددحكلختددرلدر ددن ىلرعملددنفلللدرم ددم  عحىلفحمددلللمععدد لهم  حمهددللرع ددن ىلدرم ددممنأدل دد دءل ددلنلدددبل  -
درمددنجحلمنلاي ددبل ددلتسلهدد  لدر تددرلدددبلدر اددمليدددللنذدل ل دد لهدد  لدر تددرل   اددىلفددتلد معددنل

 (CEAOB,2020 , p 3)ل.درةنيا
عنددد لنعددد ددلدر دددن ىلتكهدددبلتددد ف للل   ادددىليتعددد لتيع ددديلدرمكهندددلللعدددلدا لهلددددل لفدددتلدرد دددىلدرندددلتسلل -

 -درم م  عتلرا  دللميلدرةنيالفتلت  حكلخترلدظددرألرعملنفلللدرم م  عحى:
 .ت  حكلد ث ةحىلدر حل لللد  ل حىلدرمم ر ألظع ددلدرمكهنللل -
 .درمتلتم مبلدرمكهنلللتي ل لدللنذدل لنلهنل لدعكل لالرافمنداللل -
 .درد ىلدللنذدلت فنللمالدعع دلللميل  لا لنالفحىلدن لتلرتولةحلملدظددرألتلرم  حكل -
رعبلنلندردللختحىلدبلدظددرأدلي ذدلمدمبدلدبلدرممعف بلتلرنللتىدلفحملللمعع لت تتهكلرعملنفلللل -

 (لIFAC,2020, p562)ل.درم م  عحىليد ىلج يىله  لدر تر

د، ددممندرتى"للفددتلدريلدد  ل"لل025مليف ددل لرمرحددلرلدرمندجعددىلدردد يرتلرلددكلجددللدرمندتممثدديلد ددؤيرحل
لدرمنل رىدليفتلدرم إيلنرآلد منملجللدلت النلد ىلدنل رىلد م  دملععآلدللامفتلدبلمدرىلدرمندجعى

يد دمنمل لدددللنذدل ددلنلهنددل لعدد مللدظددرأل  دلسلد، ددممندرتىلفددتلدرميل ددرىلعند لنعدد ددلدر دد داكلدرملرحددىد
لععدددآلدرر دددلءل من ددالألد دددممنأدلد دددمنلددلنردددآلمدرددىلدرمندجعدددىلدرمدددتلتدددكلتاللدد لجددد هنالت دددالنللدد رألدرمن دددالأ

عدد ملتاللدد لجدد هنالدددبللدد رأللدريلدد  لعع هددل.لي،لاعنددتلخعدد لت نتددنلدرمندجددملدددبلماددىلن ددلرألنرددآليجدد د
يذردفللمنأدععآلم دهلادملنلر د رألدرمن دالألععدآلدرر دلءل من دالألد دملدرمن الألععآلدرر لءل من الألد ممنأ

دلم دلالدرمينتفدلللدر  هنتدىلدرمدتلتد دددلل ةندلرعمالث ندللدرميممعدىلرع  د دلدرمازددىلر د رألدرمندجدملععدآ
لدرم دددم  عحىلدرمدددتللددد لتم ددد بلفدددتلت لدددنلدرمن دددالألعدددبلدرر دددلءل من دددالألتلرن دددرىلرا ددد دللميلدرةدددنيا

تعددفلد  دد دللدرمددتلتمتدد رليب لإددىل(لدللل0505)لدره ئددىلدر ددع داىلرعميل دد  بلدر ددل     بلدد ددممنأدل
يفتلظديلدرةدنياللCOVID-19درمن ؤلههلل ملله لدريل لدملتثلرلجلايىللت ميل نتمليم نلدممب

لللCOVID-19 دريلرحددىلدرمممثعددىلفددتلديثددلرلدرك  ددنألر لايددىل يدرمددتللدد لتكدد نلفددتل دد لذدتهددللدلدد ردل 
تد دددلمهمحدىلدهممدلملل دممنأدلفإ دهدر د هنالت دالنللد رألدرمن دالألععدآلدرر دلءل من دالألدلراح حل لرع ملدرمالل 

ةحلدددهلتددلرنةنلفحمددللنذدل ل دد لدظددرأللدد لمجددنلللد دد احل للدرمندجددملتممتعرددلللدرمرحددلر.ليدددبلذرددفليجدد ع
لCOVID-19جلايدىللر  رألدرمن الألععآلدرر لءل من الألد ممنألمخ دلفتلدري رلنلتالث ددنلتلرفعيلت  حمل

دثديلهد دلدرم  دحكدلفح دبلععدآلدرمندجدملدنلل دمهلددمللعديععآلمعملرهل.لي ذدل ل د لدظددرألل لمجدنللتلرف
ميلدددددملللدددد للث ددددندلدنفددددندد للCOVID-19دددددللنذدل ل دددد لدظددرأللدددد ل دددد دللمنلجلايددددىللدظددرأليتي لدددد 

(للIFAC,2020, p564)للمن دالألد دممنألم  دللمخنىدل م  لل   نأل   لل رألدرمن الألععآلدرر دلء
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رعمعلدديلددملهد  لد  د دللميلدرةدنيا.لمددللنذدلردكللظددرأدلي ذدل لنلد دنل  رفدلفإ هللنلل لخترلد
د دم  ددهلللهد دلدرم  دحكلتعد دلفح دبلععدآلدرمندجدملمنللنللدد لددملدظددرألم دلسلت كلدظددرألتإجندءلدثي

ل للCOVID-19دنهللعمللنذدل لنلجلايىلللدرمنت بل  لسلد، ممندرتىلفتلدرميل رىدليمنلا مف ن
لل.مخنىدل م  لل   نأل   لل رألدرمن الألععآلدرر لءل من الألد ممنألث ندلدنفنددلميلدملم  دلل

درمعد  لل9مرحلرلدرميل رىلرلدكليف ل لر  يدجرلللدظددرألتلرن رىلرفن لد ممندرتىلدرمن الأيععحىلفإنل
ل(ل9942دصلل0505)در  عآلدلل-"لهآ:لIAS 1 "لعن لدر  داكلدرملرحى

د ددممندرتىلدرمن ددالألفددآل لرددىلعدد مليجدد دل حددىل يدد للا ددبلنعدد ددلدر دد داكلدرملرحددىلععددآلم ددلسلدفمددند ل -
تلددفحىلدرمن ددالألميلدرم لددنلعددبلدرمعلددديليلدظفلددلكلعددبلذرددفلف ددالعددبلدظفلددلكلعددبلد  ددلسل

 درمت  لفتلنع ددلدر  داكلدرملرحىل.
ععدكله جد دل لردىلعد ملتاللد ليلل-عند لتقحمهدللر د رألدرمن دالألععدآلد، دممندرلل-نذدل لنلر ىلدظددرألل -

 رألدرمن الألععآلد، ممندرلدلفح بلعع هللدظفللكلعبلدةلهنلع ملدرمالل ل. ملل   لل 
ا ددبلععددآلدظددرألعندد لعدد ملنعدد ددلدر دد داكلدرملرحددىلرر ددللرفددن لد، ددممندرتىلدظفلددلكلعددبلذرددفليلل -

   بلدعمرلرلدرمن الألم نلد ممنأل.

درن  اددى.ليللددنيلتلرمدد ف للللتدد دددلمهمحددىلنعدد ددلتن ددؤدللCOVID-19يفددتلدثدديلظددنيالجلايددىل
لدهمدللعند ل درمرحلرلععآلم هلعن لةحلملدرمن الألتإع ددلتن ؤلرعم ف لللدرن  اىدلي لنلتيع يلدرمن ؤلعلدال 

دظددرألرعملدددنفللللدري دددرلنلدرنمح دددىلدرم دددم  عحىلرا ددد دللميلدرةدددنيالمثندددلءلت ددد تكلختدددرلد خددد لفدددت
مل حددىلد،عممددلدلععددآلدر حل ددلللدرم ردد ألت دد تكلندلدرم ددم  عحىلفددإنلدددبلهدد بلنجددندءدللدرمندجعددىلدظاددلفحى

درمدتلد دمن للفتلنع ددلدرمن ؤدليتي ل لددللنذدل دلنلهندل لدعمدل ل لفحدل للرافمندالللدرمتلتكلد، منلدلنر هل
ل.نر هللدرمن ؤ

ددددللنذدل دددلنلجلايدددىللمنلد دددمنمل ليجددد دلعددد ملتاللددد لجددد هنالت دددالنلوياااؽد البلحثااالا التأكياااج عماااى
COVID-19ددم  ل ل   ددنألت ددالنللدد رألدرمن ددالألععددآلدرر ددلءللللدد للث ددندلدنفددندد لميلدددملم دد دللمخددنىدل 

درمدددتلتدددكللد دددؤيرحىلدرمندجدددمليف دددللريممدددهلدرمهندددتليد دددمنلددلنردددآلمدردددىلدرمندجعدددىللمن دددالألد دددممنألاعددد 
تلدددد رل، ددددمنمل لعددددلملا ددددم  دهل دددديللدريلدددد  لعع هددددللعندددد لدندجعددددىل دددديلدن ددددالأ.ل،لاممددددبلياددددم

يدمدللل. ةندل،خماالظنيال ديلدن ددالألCOVID-19تالثنللت لايىللرمن  للدرمتدرمندجع بلركيلد
منلد ددددم  دملدظددرأل  ددددلسللا ددددبلدرمالل دددد لععحددددهلم ددددهل مددددآلفددددتل لرددددىلفددددتل لرددددىلد ددددمنمل لدرمندجددددم

يركددبلل جدد لعدد ملتاللدد للCOVID-19د، ددممندرتىلفددتلدرميل ددرىلاعدد لدنل ددرللفددتلظدديلظددنيالجلايددىل
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عدبلمنللددللنذدل ل د لدر  داددكلدرملر ددىلتفلدحلت دميل   دنأل د  للد رألفح بلععحدهلتي لد لللالج هناد
درمن ددالألععددآلدرر ددلءل من ددالألد ددممنأدليختددرلدظددرألللدد لتث ددنل ددم  ل لللCOVID-19ظددنيالجلايددىل
ععدآلذردفدللد لليعبلع ملدرمالل لدر د هنالدرملدل بلرمعدفلدرةدنياليمنلدرمن دالألهندلءللرعمعلديلدعهل؛

خدددددددا لد دددددددلرلعمعهدددددددللدرت حعدددددددتللمإددددددد رهلليدر فدددددددلءلتلرم ددلتهدددددددللتكددددددد نلم دددددددنللدددددددلدرألععدددددددآلتي  ددددددد 
(CEAOB:2020 :p5.)ل-مؼ خالل العخض الدلبق يخ  البلحثلا أا :ل
خع لت نتنلدرمندجملدبلماىلن لرألنرآليج دلع ملتالل لج هنالدبلل رألدرمن الألععدآلدرر دلءل من دالألل -

 .لد ممنألرحالامل ل لر  رألدرمن الألععآلدرر لءل من الألد ممنأ
يددللنذدل دلنللCOVID-19 ا بلععآلدرمندجملمنللنلل لدملدظددرألختتهدللرعمعلدديلددملجلايدىل -

ل للث ندلدنفندد لميلدملم  دللمخنىدل م  ل ل   نأل   لل رألدرمن دالألععدآلدرر دلءل من دالألد دممنأل.ل
 ت دددلمهمحىلنع ددلتن ؤدللتلرم ف لللدرن  اىل.لCOVID-19فتلدثيلظنيالجلايىل

لدد للث ددندل ددم  ل ل   ددنأللCOVID-19د ددمنمل ليجدد دلعدد ملتاللدد لجدد هنالت ددالنلدددللنذدل ددلنلجلايددىلل -
ت ددالنللدد رألدرمن ددالألععددآلدرر ددلءل من ددالألد ددممنألاعدد لد ددؤيرحىلدرمندجددمليف ددللريممددهلدرمهنددتليد ددمنلدد ل

 (لASIC:2020 :p8)للنرآلمدرىلدرمندجعىلدرمتلتكلدريل  لعع هلل.

ودعػ الحكػ السيشى   COVID-19مؼ لجاعيلت أزم   اتليلت السقتخح  لمحج 8-2
 لسخاجعى الحدلبلت

ت ددعآلدملتددبلدرمندجعددىلدرك ددنىلرم ددللن لدرمتدد ردللي دديلدددللهدد لج لدد ليد مكددنلفددتله ئددىلد عمددل دل
فدددلنلد دددم  ددهللرمكن ر جحدددللدرمعع ددددللل ددد الاي دددبلجددد دألعمعحدددىلدرمندجعدددىلدل مدددللتدددؤثنلتكن ر جحدددلل

د،تلل ليدرم دإيله بلدرمندجع بلعند لدندجعدىلدهدلملعمعهدكليتردلد لد فكدلرلدرمعع دلللععآلم لر بل
ه دددنهكلدليرمدددلل ل ددد لدملتدددبلدرمندجعدددىلدرك دددنىلت دددعآلددامدددللرمتددد تنلخددد دلتهلليرمي  ددد لجددد دألعمعحدددىل
درمندجعىلدلفلنلدت ههلل، م  دملهنددسلدرعلنلدر هنتلد،ركمني تلدرم ع ملتلر رملللدرعلد حىلم د ل

ر ندردلللرم ه يلدهدلمليمعمدل لدرمندجعدىلهد بلمع دلءلفنتد لدرمندجعدىلاعد لنادلفىلهندلء لمهكل ةكلدعكلد
تي ددبلددددبلجددد دألد ددءلدرمهندددتلرعمدددندجع بلدلدمدددلللددنعمالنا لهحدددىلععدددآلجددد دألدرمندجعدددىلدليلتعمددديل
هدددنددسلدرعلدددنلدرددد هنتلد،ركمني دددتلدرمددد ع ملتلر دددرملللدرعلددد حىلدرلدددنلكحىلععدددآلد،رت دددلءلتدددل ددءل

ل-:(ل025دصل0593)لر   لدلخا درمهنتلدبل
تردلد لمفكدلرهكللته ئىلدنلخلدااكل ع دلءلفنتد لدرمندجعدىلظ مدل لمفكدلرلج د أليد مكدنألدلددبلخدا ل -

 يخ ندتهكليتالج يلت  حمهلل مآلد مهلءلدر ع ىلد،ركمني حىل.
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درعلدددنللتي لددد لمف ددديلد دددلرلرمهدددلملعمددديلدرمدددندجع بدليذردددفلددددبلخدددا لدرم تدددحرلدر  ددد لر دددنددسل -
تلد،ركمني ددددتلدرمدددد ع ملتلر ددددرملللدرعلدددد حىلرعك ددددنلعددددبلمالنفلددددل لللدلداددددىلد ددددععىلميلدردددد هن

 عمعحلللدرغ لفتلدر  داكلدرملرحىل.
ناددلفىلهنددلء لرمي دد بلجدد دألد ددءلدرمهنددتلرعمددندجع بليي دد عىلرعم ددلر ىليدرميف دد لدرمعنفددتله ددنهكلل -

 يرعيل  لععآلمفكلرلفعلرىلي ا لهحىلرعك نلعبلدرغ .

 -لمغ اتليلت  سل فى الذكل التللى:ويسكؼ لرشيف 

 
  تكبيم                                              

 
 

 اَذيبج                                             

 
 
 
 
 

 COVID-19اتليلت السقتخح  لمحج مؼ التجاعيلت الدمبي  لا  :2شكل 
 إعجاد البلحثلا  -السرجر:

 

 العرا الحىشى ارلكتخونى   -اتلي  األولى: 8-2-1
تعدد دللدرمفددلهحكليدرملددتعيلللرم ادد علدرعلددنلدردد هنتليدخمعفدد لدرمعنتفددلللركدديلدددبلدررددل ث بل
يدركمددلعلفددتلهدد دلدرم ددل دلفددالل جدد لتعنتددرلديدد دليدل دد لرهدد دلدرمفهدد ملا  دديلتددهلدر محددمليتنجددملذرددفل
م ل ددل لنرددآلدرترددل لد ادد علدرعلددنلدردد هنتلتمث ددنلدددبلدرععدد ملد خددنى.لفهدد لامثدديلم دد لد،همملدددللل

"م دع علا د ملددبلخاردهلد م عدىلددبلمن ىله بلدررل ث بلفتل يلدرم ل،لليلاعنفهلدررعضلتال هلدرم 
د فددنددلفددتل دددميلفنتدد دلتميليرددىلنا دددلدل دديلرم ددمعىلديددد دأدلتل ددم  دملد م عددىلددددبلد فكددلرلدرمدددتل

ل(ل.90دلصل0594ا لهكلههللميلا  ملتتن هللمع لءلدرفنت لتع لاحل ل)هن ديىلد

 

  COVID-19انحذ يٍ انتذاعيبد انسهجيخ نـ  

 انشجكبد انعصجيخ انصُبعيخ انعصف انذُْى االنكتزَٔى

األداء انًُٓى نًزاجعى 

 انحسبثبد 

انحكى انًُٓى نًزاجعى 

انحسبثبد حٕل قذرح انًُشأح 

 عهى االستًزاريخ
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يؽ  العرا الحىشي في السخاجع  فقج عخف البلحثؽا العرا الحىشي في مجلل أمل فيسل يتعمق بسف
 -مخاجع  الحدلبلت بسل يمى:

رنت ددىلرعمفك ددنلدرمعممدد لععددآلد ددلر ىلفنتدد لدرمندجعددىلدددبلخددا لجع ددلللدنةمددىللددمكلخارهددللت ر دد لل -
درمندجعدددى.ليدنلل دددىلد م عدددىلددددبلد فكدددلرلدرم مكدددنألاممدددبلمنلت دددلهكلفدددتلنا دددلدل عددد  لرم دددمالل

 (ل2صلد0590در  لدلل)ر   د
جع لللدنلل ىلدفم  ىلي نألفحملله بلمع لءلفنت لدرمندجعدىللريثد نلف هدللندمل حدىلتعدن لدر د داكلل -

درملرحىلرع ن ىلرعمينتفلللدر  ھنتىلدرنلت ىلعبلدرغ ل  دءلملل  لت لرتنلدلرحىلد محلرحىلمملدخدماسل
ممددبلمنلتددمكلههددللي دد رفل حفحددىلنخفلاهددلدليذرددفلل دديلد إدد  دلتلظاددلفىلنرددآلتلدد رلدرتنت ددىلدرمددتلا

ل(ل.1دصل0594در  ءلفتلمددءلعمعحىلدرمندجعىل"ل)دلتفآلد

دبلخا لدرمعنتفلللدر لت ىللنىلدررل ثلنلد هلاممبلتعنتدرلدرعلدنلدرد هنتلتال دهل"م دع علععمدتل
ىلفدددتلعمعحدددىلا دددم  ملددددبلل ددديلفنتددد لدرمندجعدددىلرم ر ددد لي  مدددل لمفكدددلرليتردءلنه دكحدددىلريددديلد دددمعىلدع نددد

درمندجعىدليتك نلهد  لد فكدلرليديردءلج د أليدف د أ.لماليادملدرد هبلفدتل لردىلددبلدظثدلرأليدر له تدىل
رعمفك دددنلفددددتل دددديلد،ت لهددددلللرم ر دددد لمل ددددنللددد رلدددددبلد فكددددلرل دددد  لدرم ددددمعىلميلدرم ادددد علدرمتددددنيكل

 ".رعمندجعىدلتي  للملكلرعمندجع بلج لدبلدرينتىلا محلتةه رل يلديردءليد فكلر

 مفيؽ  العرا الحىشي ارلكتخوني  8-2-1-1
تعنالهنددسلدرعلنلدر هنتلد،ركمني دتلتال هدللهدنددسلت نحدىلد دمي ثىلتدمكله د دتىلدريل دبلديردتل
ت دددددددددددددمحل ع دددددددددددددلءلفنتددددددددددددد لدرمندجعدددددددددددددىلتإدخدددددددددددددل لمفكدددددددددددددلرهكلت دددددددددددددميلدنفلددددددددددددديلدينلد  تدددددددددددددلع.ل

(Xiaoling:2015:p175)ل

هتلهنددسلنركمني حىلتمكلع دنل درمىلد، من د ليتنىلدررعضلمنلهنددسلدرعلنلدر هنتلد،ركمني تل
لمكلدبلخارهللترلد لد فكلرليدر  ندلله بلمع لءلفنت لدرمندجعدىلرم ده يلد عمدل ليدرمهدلملدر لإدىل
تالعمل لدرمندجعىلفتلماليل ليفتلمالدملنلنركمني حىدلدمللايف لمع لءلفنت لدرمندجعدىلدرم دلر  بل

ىلمفكددلرهكلد،همكلرتددىليدظه دكحددىلدمددللا ددلهكلفددتلتي دد بلععددآلد، ددمفلدألت ددميلفعددل لدددبلخددا لتنمحدد
(دليددبلخدا ل145صللد0594مدداهكلدرمهنتليتنعمالنا لهحىلععآلج دألعمعحىلدرمندجعدىل)إدلرحد

ل-(:009صلد0591)ملرآدلدرمعنتفلللدر لت ىل   لمنلهنددسلدرعلنلدر هنتلد،ركمني تلتمم  لتال هل
ل
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 درممعع ىلتلرغ لفتلدر  داكلدرملرحىله بلمع لءلفنتد لدرمندجعدىللدنة دىلتكلدعحىلرن يليترلد لد فكلرل
 تل م  دملت نحىلتكن ر جحللدرمعع دلل.ل

 لهنددسلنركمني حىلرعم دإيليدرم لر ىلع نلترحلللد،تلل لدري لثىل.ل

 مقؽملت لطبيق بخامج العرا الحىشي ارلكتخوني  8-2-1-2
دردد هنتلد،ركمني ددتلععددآلدرمفلعدديليدرمكلددديلهدد بلاعممدد لد ددم  دملدملتددبلدرمندجعددىلر ددنددسلدرعلددنل

عنلإددنلهدد  لدر ددنددسليدرمددتلتعدد لتمثلتددىلد  دددلللظ  ددلكلد ددم  دملهددنددسلدرعلددنلدردد هنتلد،ركمني ددتل
لمكلتت   لهنددسلدرعلنلدر هنتلد،ركمني تليف للرنةدلملدعع ددلللدركمني دتلل د ملل-الشعل  :لل-يهآ:

تمكلدبلخارهللد لر ىلدرمندجع بلتتنكلمفكلرهكليدرم ددهكلتلرم خالليهتلدرم معىلد ا علدر ع ىليل
تلر  دع ليدرمرلدئلدرمنةمىلرمعفلدر نددسدليتمكلت غ يله دلدرنةلملع نلهنددسلدركمني حدىللدمكلددبلخارهدلل

 (ل.Sergey R., 2016 , p761) ترلد لدر  ندلليدرمعع دلل
 دد لت ددلع لهددنددسلدرعلددنلدردد هنتل:لاعدد لنهدد دعلدرمددندجع بلمدددنلاددنيرال،لمنددآلعنددهلدل اإلبااجاع  -

د،ركمني تلدرمدندجع بلععدآلدرمفك دنلدظهد دعتلت دميلخداقليدرلدردىلد فكدلرلدرميف  تدىلدرندلدرألدلدمدلل
 (ل.000دصل0591)ملرآلد ام نلرهلمثنلنا لهتلععآلدظه دعلد ع لءلفنت لدرمندجعىل

مكلد ددممتلرلد فكددلرلدلدددبل:لعندد لد ددم  دملهددنددسلدرعلددنلدردد هنتلد،ركمني ددتللددالسشاالخ اربااجاعى  -
خا لردنكلدرم دمعىلع دنل ل دىلدريل دبلديردتلععدآلمع دلءلفنتد لدرمندجعدىلدرم دلر  بلي عادهدكل
تميلدر  د بلدرممعع ىلتلرم معىلدليتتعبلدنهكلت  اكل ع  لد من ىلرعم معىليبلرملرتللمكلجمدملدل دنل

جع ددىلدرعلددنلدردد هنتللعدد دلدممددبلدددبليد فكددلرليعناددهللععددآل ل ددىلدريل ددبلديرددتدليفددتلخمددلم
د،ركمني تللمكلت  حكلتعفلد فكلرلدرمتني ىليدخمحلرلد   بلدنهللدملللؤدالنرآل نعىلد  لزلدهدلمل

 (ل.Paul B. Paulus et al , 2013 , p332) عمعحىلدرمندجعىل
:للددمكلد ددم  دملهددنددسلدرعلددنلدردد هنتلد،ركمني ددتل ددالددألدهمكلرتددهلظ مددل لمل ددنل ددكلدممددبلدددبلالكااػ  -

ل.لل(005دصل0598)  بلدل د فكلرلدينلدرنةنلنرآلج دألي  كحىلتعفلد فكلر
لدددمكلددددبلخدددا لهدددنددسلدرعلدددنلدرددد هنتلد،ركمني دددتلتفلعددديلمع دددلءلفنتددد لل:لالتفلعااال ارجتسااالعي  -

درمندجعىلدركمني حىلدبلخا لتردلد لد فكدلرليدرمعع ددللليدر  دندلدلدليتيف د هكلععدآلدر ندلءليدرد دسل
 ظ مل لمفكلرلج  ألدلدملللؤدالنرآلتي  بلمدداهكلد،ه دعآل.لععآلمفكلرلديخنتب

ل
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يد تالددللدمددلل دد  للددنىلدررل ثددلنلمنلهددنددسلدرعلددنلدردد هنتلد،ركمني ددتل دد التي دد لد هدد دال
درمنجدد ألدنهددللعندد لتدد دفنلدرم  دددلللدر ددله لعناددهلدلععددآلدرددنمكلدددبلدرتفددلعلتكعفمهددللن،لمنلدملتددبل

للدظدمل حلللدرملداىليدر  ندللدرفنحىلرعمعلديلدملتعدفلدر دنددسليتي د لدرمندجعىلدرك نىلدينلم نهللر له
لدبلد م  ددهللع ألد داللتع دلععآل معمهلليج دألمدداهللفتلت  اكلخ دلللدرمندجعىلتل رألدمم  أل.

  لمدايل استخجا  بخامج العرا الحىشي ارلكتخوني 8-2-1-3
 در ند حلل.لل مح ىل، م  دملتكن ر جحلل ه رىلد م  ددهللي نعىلدريل  لععآلمفكلرلج ل أل 

 ه رهلرنكلد فكلرلدركمني حىلهد بلمع دلءلدرفنتد دليتيف د هكلععدآلندمل حدىلدر ندلءليدرد دسلععدآلمفكدلرل
 (ل.Marcela Litcanu,2015 , p338درمندجع بلديخنتبلدليدبلثكلن مل لمفكلرليدع أليخالىل)

 درعمديلهدنيكلدرفنتد لدلددبلخدا لنعتدلءلجمحدمللرفملدهلردللمع لءلفنت لدرمندجعىليت د حعهكلععدآ
 درمندجع بلدرم لر  بلفنصلدم ليتىلرعمع  نلعبلترداهكليمفكلرهك.ل

 تي  بلد ددءلدظه دعتلرعمندجع بلدرم لر  بليتع ت لث مهكلدلددبلخدا لتالج ديلت  دحكلمفكدلرهكلريد بل
 .ل(لNicolas Michinov ,2015 , p 59)لد، مهلءلدبلدر ع ى

 د فكددلرلدرمتني ددىلنركمني حددىليدددبلثددكلد ددمعلدتهللفددتلماليلدد ليب ددنعىلعندد لدريلجددىلمر ددفىلجمحددمل
 نر هلدلدملللؤدالنرآلت فحضلختنلاحلعلدرمعع دلل.

 خفددضلتكعفددىلد، ددمفلدألدددبلهددنددسلدرعلددنلدردد هنتلد،ركمني ددتدل  دد لاممددبلدرم ددلر ىلف هددللع ددنل
لدرنتلقلدر غندفتلدر د ملتل م  دمل رمىلدظ من  .

 بخامج العرا الحىشي ارلكتخوني و اررلقلء بلألداء السيشي لمسخاجعيؼ  8-2-1-4
ت ددعآلدملتددبلدرمندجعددىلدرك ددنىلرم ددللن لدرمتدد ردللي دديلدددللهدد لج لدد ليد مكددنلفددتله ئددىلد عمددل دل
فدددلنلد دددم  ددهللرمكن ر جحدددللدرمعع ددددللل ددد الاي دددبلجددد دألعمعحدددىلدرمندجعدددىلدل مدددللتدددؤثنلتكن ر جحدددلل

بلد،تلل ليدرم دإيله بلدرمندجع بلعند لدندجعدىلدهدلملعمعهدكليتردلد لد فكدلرلدرمعع دلللععآلم لر 
ل(.Jordan Lowe et al , 2018 , p87ه نهكل)

 أور: دور بخامج العرا الحىشي ارلكتخوني فى اررلقلء بلألداء السيشي لمسخاجعيؼ:
ل ل- ل:تعميلهنددسلدرعلنلدر هنتلد،ركمني تلععآلد،رت لءلتل ددءلدرمهنتلدبلخا

ته ئىلدنلخلدااكل ع لءلفنت لدرمندجعىلظ مل لمفكلرلج  أليد مكنألدلدبلخا لتردلد لمفكدلرهكل -9
ل(لJohn Nwoye,2016, p45)ليخ ندتهكليتالج يلت  حمهلل مآلد مهلءلدر ع ىلد،ركمني حىل.
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منلمالفكددنألد من ددىلدددبلل دديلمالدندجددملد ددلر لاممددبلمنلتكدد نل  تددىلد تدداقليدلدد رلدرهددلمل -0
 (ل.لYann et al ,2013 , p22ل)لرمت تنلد ددءلدظه دعتلراع لءلديخنتبلدرم لر  بل

درعلددنللتي لدد لمف دديلد ددلرلرمهددلملعمدديلدرمددندجع بدليذرددفلدددبلخددا لدرم تددحرلدر  دد لر ددنددس -8
عدددبلمالنفلدددل لللدلدادددىلد دددععىلميلعمعحدددلللدرغددد لفدددتلدر ددد داكللدرددد هنتلد،ركمني دددتلرعك دددن

 درملرحى.

ناددلفىلهنددلء لرمي دد بلجدد دألد ددءلدرمهنددتلرعمددندجع بليي دد عىلرعم ددلر ىليدرميف دد لدرمعنفددتله ددنهكل
 (لل.Paul B., 2013 ,p333يرعيل  لععآلمفكلرلفعلرىلي ا لهحىلرعك نلعبلدرغ ل)

 ارلكتخوني في لحديؼ الكذا عؼ الغر:ثلنيل: دور بخامج العرا الحىشي 
تع لعمعحلللدرغ لفتلدر  داكلدرملرحىلدبلدر نداكلدرمهنحىلدرمدتلتدؤرقلدرمنةمدلللدرمهنحدىلفدتلجمحدمل
م يلءلدرعلركدل   لميرمهللدعلل نلدرمندجعىلدهمملدلليد عىلدبلخا لت د اكل دالددبلدرمرحدلرلد دنتمدتل

SAS99يدرمرحددددلرلدردددد يرتللISA240ألدممثعددددىلفددددتلد ددددم  دملنجددددندءلج لدددد لفددددتلعمعحددددىلمفكددددلر لج دددد ل
درمندجعددىدلنامل ددللدددنهكلهدد يرلدرمددندجع بل عنلددنل ل ددكلفددتلد ددم  دملهددنددسلدرعلددنلدردد هنتلرعك ددنل

(دلتمثديلهدنددسلدرعلدنلCarol Knight,2016,p22-23عدبلدرغد ليد، دم لتىلدرم دلرنلدرغد ل)
رن دديلدر  ددندللدددبلد ع ددلءلد لثددنللدردد هنتلد،ركمني ددتلدرمددتلتع دد لهدد بلفنتدد لدرمندجعددىلفنإددىلج دد أ

خ نألنرتلد ع لءلد ليلخ نألدلي  رفلترلد لد فكلرليديردءله بلفنت لدرمندجعدىلر تدلدأللد رتهكلععدآل
دلم لالد ختلءليدرغ لدلفكعمللزددللفعلرحىلد،تلدل،للد،ركمني حدىلهد بلفنتد لدرمندجعدىل عمدللزددلل

دليبلرملرتلاملنلنه دءلرمالفنتلديلل ليد ا عتللنل لث ىلل رتهلفتلدندجعىلدر  داكلدرملرحىلرع ن لل
 (ل.Eman Abdullah,2015, p25د م  دتلدرمعع دلللدرملرحىل)

يتمدددححلتعدددفلدر دددنددسلد،ركمني حدددىلدرفنإدددىلرفنتددد لدرمندجعدددىلرمردددلد لد فكدددلرله دددنهكلدليتعددد لدمنف دددلل
دجع بلد ليلخ نأليدرد اللمعدلدع نلرعمندجع بلرعمع  نلعبلت لربهكلدر لت ىلدملدرعماءدلدمللايف لدرمنل

 ,Yann Veilleroy)ت ميلدرل نلدملعمعحلللدرعم يلرا مفلدألدبلركىليت لرعل ردلرلدرمدندجع بل
2013,p 18).ل

يفددتلادد ءلدددلل دد  للم ددحلمنلهددنددسلدرعلددنلدردد هنتلد،ركمني ددتلتعدد لمددألفعلرددىلرعم دإدديلهدد بل
درمندجع بلد ليلخ نألدملدرمندجع بلدبلذيالدر  نألدل   لتعميلععدآلت يتد لدرمدندجع بلد لديلخ دنأل
لتلرمعددلراليدر  ددندللر دد ءلدملر ددىلمعمددل ليدهددلملدرمندجعددىلدل مددللت تدد لدددبليعدد هكلعندد لتي لدد لع ددددي
د ددلرنلدرغدد لدددبلخددا لتدد رت هكلدددبلل دديلدرمددندجع بلدددبلذيالدر  ددنألععددآلدرمفك ددنلدظهدد دعتلدلدددبل
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خددا لد، ددمفلدألدددبلد ددلهمىل دديلع دد لت  ندتددهلدلدددملندمل حددىلدر نددلءليدردد دسلععددآلمفكددلر لدمددلللددؤدال
مددل لنرددآلدلمددندكلمفكددلرلعمعحددىل دد  لد ددلرنلدرغدد لدرميممعددىلدليبلرمددلرتلتي دد بلمدداهددكلدظهدد دعتلدظ 

ل0590ع دددد لدرددددن مبلدمفكدددلرلج دددد ألدددددبلخددددا لدعددددكلدرميف دددد لدرمعنفددددتليد،هممددددلملتالفكددددلرلديخددددنتبل)
ل(ل.358دص

مدددللدرمددندجع بلد لثددنلخ ددنألفددالنلتعددفلدر ددنددسلت تدد لدددبلخ ددندتهكليتعم دد ليتنمحددىليتتدد تنلهحددللعهكل
درعنلادىلدرمهنحدىلدمدلللدرمعنفحىليه دله يرأللؤدالنرآلت فحضل  ألدرمنلف ىله نهكليتع لددفعىلل تىلر   

ت دد بلزتددلدألد ددلهملللمع ددلءللFree Riddenلددؤدالنرددآلدر  ددلءلععددآلد ددمعىلد،تكددل لدرم ددل تل
مهمحددىلد ددلر ىل ددالدددبلدر رد ددللل(.لير دد لتنليردد لدرد ددىلSean A,2016, p14فنتدد لدرمندجعددىل)
معع ددلللفدتلدم ليلتكن ر جحدللدرل-درمندجع بلل- رلرلدرمندجع بلل-درم لنتبلل-) نتفلدرمندجعىل

هدنددسلدرعلدنلدردد هنتلد،ركمني دتلدليت إدع لنرددآلمنلد دلر ىلدر دن لءليدرمدد لنتبلي ردلرلدرمددندجع بل
مدددنلم ل ددتدلردد يرهكلدرممم دد لي  ددهلدلتهكلدرنداعددىلفددتلهددنددسلدرعلددنلدردد هنتلد،ركمني ددتلدددبلخددا ل

د  اددىلدددبلتي دد بلت  ددحكلد ددلرنلدرغدد دلمدددللدرمم للدد بلي رددلرلدرمددندجع بلفددالنلد ددلهممهكلتكدد نل
ل(ل.ل Sean and Karla, 2016 ,p 89خا لترلد لد فكلرليدرمعع دللل   لد لرنلدرغ ل)

يتعمم ل  لكلفنت لدرمندجعىلععآليج دل دنتفلدندجعدىلةحدلدالديندفلر ادىلدر د رألدرععمحدىليدرعمعحدىل
ععددددددددددآلةحددددددددددلدألدرفنتدددددددددد لتمفددددددددددلءأليفلععحددددددددددىلدددددددددددبلخددددددددددا لد،دمثددددددددددل لرمععحملتددددددددددهلي  ددددددددددبلت ج هلتددددددددددهل

(Jodi,2017,p87دليته ئىله ئىل"مدنهل ف حل"لرفنت لدرمندجعىلع نلد دم  دملهدنددسلدرعلدنلدرد هنتل)
د،ركمني ددتلدمدددللا ععهدددكلملثدددنلد دددمع دددلرمردددلد لدرمعع ددددللليد فكدددلرلدمدددلللدددؤدالنردددآلت  دددحكلدرم دددلرنل

(لدليتدنعمالذردفلععدآلفلععحدىلعمعحدىلدرمندجعدىلدلMohd-Daniel, 2016, p62ت دميلملثدنلدلدىل)
ل  حكلد لرنلدرغ لايمل لمنللمكلتلرم ددبلدملدندجعىلدر  داكلدرملرحىل.لمللمنلت

يبلرمدلرتلفدلنلخ دنأل دنتفلدرمندجعدىلفدتلد دل لدرمندجعدىلي ددرألهدنددسلدرعلدنلدرد هنتلد،ركمني دتل
 دد الت تدد لدددبلجدد دأليفعلرحددىلتعلددديلفنتدد لدرمندجعددىلدددملتعددفلدر ددنددسلد،ركمني حددىلدددبلخددا ل  ددبل

تدددمكلد دددلر ىلفنتددد لدرمندجعدددىلتاللمعدددهلع دددنلهدددنددسلدرعلدددنلدرددد هنتلد،ركمني دددتلت ج هلتدددهليخ ندتدددهلدليل
درمي لدددد لر حعددددىليب ئددددىلدر ددددن ىلديدددديلدرمندجعددددىدلي حفحددددىلمددءلنجددددندءدللدندجعددددىلناددددلفحىلد دددددم لتىل
رعم لرندلدلرمي ل لد ل،للدرتكلعلدرغ دليعند لةحدلملم د لمع دلءلفنتد لدرمندجعدىلتللم دلالدرغد دل

لللللللعىلدرمممندددددىلرردددددللتلمع دددددلءلفنتددددد لدرمندجعدددددىلرم دجهدددددىلد دددددلرنلدرغددددد ا دددددبلععحدددددهلت إددددد عهلتلر دددددنل
ل(ل.002-001دلصل0592)در   لد
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 الذبكلت العربي  الرشلعي   -اتلي  الثلني : 8-2-2
تعم نلدر رملللدرعل حىلدبلمهكلد ل،للدر  لءلدرلنلعآلدلدر ىلاعمالتت رد لهلدل لدعم  ل لفآل

فكدددنألدر دددرملللدرعلددد حىل ددد  لديللدددلألدرع ددديلدرر دددنىلتل دددم  دملرنت دددىلدرمفك دددنلد،  دددل آلدليتددد يرل
دريل بلديرآلدليل لدخمعنلتعنتدرلدر درملللدرعلد حىلددبلتل د ل خدنل  دبلركتدىل ديلددنهكليمهدكل

ل-ه  لدرمعنتفلللهآ:
م  لفنيعلععكلدر  لءلدرلنلعآلدر ىلاعميلععآلديللدلألرنت دىلعمديلدر اادللدرعلد حىلدر   ر جحدىلل -

خددا لتنتددبلدرنةددلمل ددءلدهددلملديدد دأليتعممدد لععددآلدرميللددلألدرمنتقحددىلرع دلددملدللرعمددولدرر ددنىلدددب
يدرم نحدىلععددآلدرم ددلرعليدر  ددندللدر دلت ىلدل  دد لم ددهل مدد ذ لعمعددآلاعمديلععددآلدرد ددىلدرعالددىلهدد بل

 (ل.لAmalraj,2017, p156درممغ ندللي ا لدلدرعالىلفحملله نهللت نعىليدلىلعلرحىل)ل
نتلاددحىلتعممدد لععددآل مددلذ لرتلاددحىلتيددللآلعمدديلدردد دل لدرر ددنىلفددآل دديلد م عددىلدددبلدرلددح لدرل -

درم ماللي جندءلدرعمعحلللدري دلهحىلدليهدآلدم  دىلددبل ع دىلددبلعنلإدنلدرمعلر دىليهدآلدر اادلل
درمآلتيللآلدر رملللدرعل حىلدر   ر جحىلفآلل Artificial Neural Networkدرعل حىلدرلنلكحىل

 ل(.34دصلل0590دظ  لنل)م م لد
هآليد  ألدبلتعفلدردنةكلدر لنلدمحدىلدرمدآلتعممد لنجدندءدللتيع عحدىلدمعم دىلعدبلرنتد لد جهد ألددبلل -

در حل ددلللدرم نت حددىلدليتعممدد لععددآلتنجمددىلي  دديلدرمعنفددىلميلدر  دعدد لدر فحددىلفددآلدر حل ددلللدرددآلجدد هنل
ىلدع ندىلدر رمىلدرعل حىلدليتممبلهنلءلدر رمىلدرعل حىلدرلنلكحىلعبلرنت لددسلدثل لرييلد دمع

فآلدر دلملدلتنتررلتم لليلدبلدرمممبلمنلتتنملرم  ملهمت   لدريديليهد دلدرمثدل للععدبلديرد لنر دلدال ل
 (ل.لPourheydari et al ,2012 ,p 112رع رمىلدرعل حىل)ل

دبلدرمعنتفلللدر لت ىلاممبلمنلاعنفهللدررل ثدلنلتال هدلل"لت نحدللل  دلهحىلدلدممىلرميللدلألدرتنت دىل
درد دل لدرر دنىلدهمدىلدع ندىلدليذردفلعدبلرنتد لدعلر دىلاد مىلد زعدىلععدآلدرمد دزىلدرمآللؤدىلههلل

لNodesيدم  ىلدبلي  دللدعلر ىلت حتىلدله  لدر   دللدللهدآلن،لعنلإدنل  دلهحىلت دمآلع د ل
(ليدرمددآلرهددللخلإددحىلعلدد حىلدددبل  دد لم هددللت دد ملهم دد تبلدرمعنفددىلدرععمحددىلNeuronsل )علدد   لل

لععهللدمل ىلرا م  دمليذرفلعبلرنت لاررلد يزدنل.ليدرمعع دلللدرم نت حىلرم 

 مكؽنلت الذبكلت العربي   8-2-2-1
لمللرملنللمنلدر رملللدرعل حىلتيمل لر   دللندخل دليي  دللدعلر ىللمكلف هللعمعحدللل  دلهحىل

   -:ت ررلي يزدندليععحىلاممبلتي ل لدم  لللدر رملللدرعل حىلدرلنلكحىلتملللعآ
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يدرمآلتيم ىلععآلع دلدبلدرع  ليدرمآلاممبلمنلتك نلفآلإ رأللل:Input Layerطبق  السجخالت 
هحل للل محىلميليإفحىلمدلتك نلد نجلللر   ألدعلر ىلمخنىلدليتمثيله  لدر حل لللدرع دديلدرمدؤثنأل

 .(84-ل81دصل0593ععآلدرم معىلدرمنددل عهللميلدر ئلدرمنددلدرمن ؤلتهلميلت  لن ل)نهندهحكلد

هد لدرم ددم ىلدرد ىللعدآلد ددم ىلدرمد خالدليلدد لامد نلفددآلل:Hidden Layerالطبقا  السخيياا    -
در رمىلملثنلدبلد م ىلد فآل)دمع دألدرتر لل(لميلتيم ىلععآلد م ىلد فآليد  ل)ذدللدرتر ىل

 در د  أ(دليل ل،لتيم ىلتندل بلتعضلدر رملللععآلدرتر ىلدرم فحى.
 .لدر إ  لنرحهلرعم معىلدييلدر رد ىدرييلدرمتع علتمثيلل:Output Layerطبق  السخخجلت  -
ي ددد دلللدددمكلف هدددللعمعحدددللل  دددلهحىلت دددررلههدددللل:Processing Elementsوحاااجة السعللجااا    -

 د يزدنليتيليلدبلخارهللععآلردألدرفعيلدرمنل رىلركيلد خيلرع رمى.
ملتع دهللتنبرلعنلإنلدرمعلر ىلفآلدرتر لللدرم معفىلدل:Connection Nodeعقج ارلرلل   -

 دررعضل مآللم ميلدر نلءلدرهحمعآلرع رمىلدرعل حى.
تع نلعبلد همحىلدرن  حىلركيلدد خيلدردآلعنلدنلدرمعلر دىلفهدآلدرمدآلتيد دلل:Weightsاألوزاا   -

لدد ألدرعالددىلهدد بلدثندد بلدددبلعنلإددنلدرمعلر ددىلدل مددللاع ددنلدردد زنلفددآلدر ددرمىلعددبلدر دد ألدرن دد حىلميل
حددىلدرم خعدىلدليدددبلدرمممدبلتعدد ليلد يزدنلددبلخددا لخلإدحىلدرددمععكلدرقحمدىلدري ددلهحىلرع حل دلللدرم  ا

 (ل.913ل-911دلصل0552) ع دىلد فآلدر رمىليدرمآلتعناله درىلدرم محم
يلدد لاتعدد لعع هددللددرددىلدرميف دد ليذرددفل نلدرعلددبلل:Summation Functionدالاا  التجسيااع   -

 لرجحدددىدليت ددد ملهددد  لدر دردددىلا ددد ملتل دددمقرل لدرمددد خاللددددبلد علدددلعلد خدددنىلميلددددبلدرملدددلدرلدر
تي دلعلد يزدنلركديلدرمد خاللدردآلعنلإدنلدرمعلر دىلددبلخدا لإدنعل ديلدد خيلفدآليز دىلف دمكل

 نا لدلددرىلدرم محم.
يل لاتع لعع هللددرىلدرمن حرل   لمنل يلخعحىلعلد حىل: Transfer Functionدال  التحؽيل   -

ددردىلدرم محدمليهد دلددللا دمآلتلرميللدلألرهللد م ىلد دمثلرألدليتدمكل  دلعلهد دلدرم دم ىلعدبلرنتد ل
در دخعحىلدليت م  ملددرىلدرمي تيلفآلتع ليلد يزدنلدر له لدظ لرألرهدللتل دممندرلرد د لفمدنألتد رتبل

 در رمىليذرفل مآللمكلنعتلءلدر رمىلدر  نألدركلفحىليزتلدألل رتهللععآلنعتلءل ملاسلملثنلدلى.
ع  لدرمععكلاي دلةحمىلدرمليححلدرمدآلععدآلم ل دهللدل:Learning Rateمعجل التعمػ )التجريب    -

لمكلدرمع ليلفآلميزدنلدر عحىلدرعل حىل)لي  ألدرمعلر ىل(لمثنلءلعمعحىلدرم رتبدلفمعد  لدردمععكلكردلرأل
عبلةحمىلإغ نألت ت لدملدندللدردمععكل مدآلتلديلدردآلدريديلد دثديليفحدهل فدالدر لد لت عديلدر تدالل

ل(.00-08لدصل0590درآلمليلدللاممبل)لمه بمنلد
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لفؽائج استخجا  الذبكلت العربي  الرشلعي  فى عسمي  السخاجع    8-2-2-2
ل-(:08:لل0553تكمبلمهكلف دا لد م  دملدر رملللدرعل حىلفآلعمعحىلدرمندجعىلفحملللعآل)در ندايآد

در د رألععددآلتمث ديلعالددلللم دنلختحددىلدع دد ألتممدبلدرمندجددملددبلدلم ددلالد ختدلءلدر  هنتددىلفددآلل -
 درملرحىلدلدملدعكللندردللد، ممندرتىليدرمن ؤلتلرع نلدرملرآل.در  داكل

در نعىلدرعلرحىلفآلد ددءلدبل   لدرم غ يليدرميع يلدر نتملرع حل دلللدر د مىلتممدبلدرمندجدملددبلل -
دلم ددلالدملر ددلللدرم يتددنلدرمددآلت دد ملههددللدظددرأليدرمددآللدد لتمثدديلت ددع يلميلد محددل لد لدد دللددؤثنل

 ععآلع درىلدر  داكلدرملرحىل.ل

الحدااالبلت حاااؽل فاااي دعاااػ الحكاااػ السيشاااى لسخاجعاااى دور اتليااالت السقتخحااا   8-3
 استسخاري  الذخ   لمتغمب عمى لجاعيلت أزم   ؽرونل

 الحكػ السيشي لسخاجعى الحدلبلت  8-3-1
رمددكلمنلهنددل لدتفللددل لهدد بلدرمنةمددلللدرمهنحددىلي مددلعلدرميل ددرىليدرمندجعددىلععددآلمهمحددىلدردد يرلدردد ال
لعررددهلدريمددكلدرمهنددتلفددتلدركث ددنلدددبلدهددلملدرمندجعددىلن،لمنلهنددل لدخمافددل لفددتليجهددللل ةددنهكل دد  ل
لتي لدد لدفهدد ملدل دد ليديدد دلرعيمددكلدرمهنددتدليبددلرنمكلدددبلذرددفلل جدد لتعددضلدرمعنتفددلللد لثددنليادد  ل ل

لل-يتع  ند لعبلدرمفه ملدنهل:
 دريمددكلدرمهنددتلهدد لدجمهددلدلدددبلجل ددبلدرمندجددملهنددلءلععددآلخ نتددهليدعنفمددهلفددتل لرددىليجدد دلممدد  ل

ههدد الدت ددلذلدر ددندرليدرمددتلت ددلع  لععددآلتكدد تبلرمالفنددتلديللدد لعددبلددد ىلع درددىلي ددادىلدر دد داكل
 (ل.Royaee & Others,2013,p175درملرحىلرع ن ىلدييلدرمندجعىل)

 ميلرمالميلت  لنلعبلد ا علميل  للميل لرىدليتالخ لدت ل لد  مدلمل دميلت  دحكل لردىلجلرتدىلفكنأل
 (ل.90دصل0592ميلتن ؤدللد م  عحىل) ع ل آلد

 تت   لدرمعنفىليدر  نألذدللدرعالىليذرفلدبلخا لدر  دع لدر دردألفدتلدعدلل نلدرمندجعدىليدرميل درىل
در دندردللدرمن د دألفدتل لردىلد،خمحدلرلهد بلدر  دعد لليل دع لدر ع  لدرمهنتليذرفلههد الدرم إديلنردآ

 (.Morril,2015,p285-299در  لعىلر  نلدرعميل)

ل-در لت ىلاممبلتعنترلدريمكلدرمهنتلفتلدرمندجعىلتال هل:للليدبلخا لدرمعنتف
درعمعحددلللدر هنحددىليدرفكنتددىلدرمددتلا دد ملههددللدرمندجددملدرمؤهدديليدجمهددلد لمثنددلءلد ديرددىلدهنمددهلتل، ددمنلدل

عآلدعنفمهلدرععمحىليخ نتهلدرعمعحىلرم غ يلدرمعع دلللدر لت ىليدرمتلايمف لههدللفدتلذدلنتدهلددبلمجديلع
دت ددلذللددندرلدددبلخددا لدرمرددلدئلدرميل دد حىلدرم   رددىليدعددلل نلدرمندجعددىليل دعدد لدر ددع  لدرمهنددتلعندد دلل
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بلددد ىلامم ددنلتددلنلهنددل ل لرددىلدددبلدرغمدد  لرم ددمعىلدمعع ددىلفددتلعمعددهلمثنددلءلنهدد دءلرمالديللدد لعدد
ع درىليإيىلدر  داكلدرملرحىلرع ن ىلدييلدرمندجعدىلتلعمردلرلمنلدريمدكلدرمهندتلهد ل مدكل  لدتلفدتل

ل.د ل لدع بلمثنلءلمددءل  لرهلدرمعمم لععآلدر  نأليدرمعنفى

  -ولأسيدًل عمى مل سبق يخ  البلحثلا إا التقجيخ الذخري عشج السخاجع الخلرجي يتزسؼ :
دعمملدلععآلدعنفمهليخ نتهديفتل لرىل حلعلدرنل صلدرمهنحىلهه الد،جمهلدلدبلجل بلدرمندجملل -

 .دت لذلدر ندردللدرمتلت لع لفتلتك تبلرمالفنتلديلل 
ا  ملدريمكلدرمهنتلرعمندجملععآلم لسلددبلدرمعنفدىلدرععمحدىليدر  دنألدرعمعحدىليهد دللمفد لددملدرحدلرلل -

دجملدر لرجتلفتلدت لذللندردللملثدنلدرماله يلدرععمتليدرعمعتلرعمندجملدل مللله النرآلد لع ألدرمنل
 .داامىلرم لنلدرمندجعىليدرمتلت هكلفتلتك تبلدرنمالدرفنت

يتن دد  لدريمددكلدرمهنددتلاعنددتلتي دد بلدريمددكلدرمهنددتليته لرددهل مددآلتلددرحلدر ددندردللدرمددتللم دد هلل
درمندجملععآلدرجىلعلرحىلدبلدرم ا كحىدليتي  لمللآلدرمنلفملدرمممنىليبالليلدرمكلرحردليبدال دفل

 لد م عدىلننلرع  نأليد، م لرألديد رلهلدل ليفعل، لفتلدت لذلماللندرل عحكليه دل،للمدالتآلن،لددبلخدا
  ل-دبلدرمعلل نلا بلمخ هللفتلد،عمرلردل مآلام نلهنل لتن   لرعيمكلدرمهنتليدنهلل:

يج دلت لرعليدت لقلفتليجهللل ةنلدرمندجع بلت ل لد ا علدع بليع مليجد دلدخدماالجد هنالل -
فددددتلد  مددددلملدر  لددددحىلهدددد بلدرمددددندجع بل دددد  لد ادددد علدعدددد بليدردددد لبلا ددددم  د نل فددددالدر حل ددددللل

 , Chis) عد مليجد دلد لرفدىلرعمعدلل نليدر  دعد ليدرم إدحلللدرممفد لعع هدللدهنحدلدلددملل ليدرمعع دل
Achin, 2014, p37ل(ل.ل

ا ددبلمنلامدد نلهنددل لتنل ددبلهدد بلدريمددكلدرمهنددتليدرماله دديلدرععمددتليدرعمعددتلرعمندجددمدلنذلننلدريمددكلل -
 .(Center for Audit Quality,2014,p68 ) درمهنتللم لنله رجىل   نألععآلدر  نألدرمهنحى

 خرلئز الحكػ السيشي  8-3-1-1
لععددآلخ نتددهليدعنفمددهلفددتل لرددىليجدد دل تمددللمنلدريمددكلدرمهنددتلهدد لدجمهددلدلدددبلجل ددبلدرمندجددملهنددلء 
ممدد  لههدد الدت ددلذلدر ددندرليدرمددتلت ددلع  لععددآلتكدد تبلرمالفنددتلديللدد لعددبلددد ىلع درددىلي ددادىل
در دد داكلدرملرحددىلرع ددن ىلديدديلدرمندجعددىدليتا دد لمنلعمعحددىلدريمددكلدرمهنددتلرعمندجددملتعدد لعمعحددىلندردلحددىل

للل-هنحىليت بلمنلتمم  لتع ألخللايلتممثيلفتلديتتل:ذ
ا  ملدريمكلدرمهنتلرعمندجملععآلم لسلدبلدرمعنفىلدرععمحىليدر  نألدرعمعحدىليهد دللمفد لددملدرحدلرل (9

 (ل.ل025دصل0599درماله يلدرععمتليدرعمعتلرعمندجمل)دلتفآلدل
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مدىلرم لدنلدرمندجعدىليدرمدتلله الدريمكلدرمهنتلنرآلد لع ألدرمندجملفدتلدت دلذللدندردللملثدنلداا (0
 (ل.ل808دصل0598)د  آلدل.ت هكلفتلتك تبلدرنمالدرفنت

يتع داللدرمندجدملنردآلدملر ددىل ممدهلدرمهندتلفددتلد معدنلدند ديلعمعحددىلدرمندجعدىلنذلاعممد لدرمندجددمل
ععآل ممهلدر  لتلفتلدند يلدرم تحرليتنف  لعمعحىلدرمندجعىليتنف  لعمعحىلدرمندجعىليدرم نتنلعبل

ىلدرمندجعددىدليتمم دد لدرم دد لنلدر  لددتلتلرمني ددىلي تل ددىلدرفنإددىلظهددندزلدركفددلءدلليتيمدديل مددلاسلعمعحدد
د ددؤيرحىلدرعمدديل لدعددىلن،لمنلهنددل لتعددضلدرلددع بلللدرمددتلتن دداللعددبلهدد دلدرم دد لنلتددمع يلفحمددلللعددتل

ل-:(ل08دصلل0592) ع ل آلد
دريدل،للدرممملثعدىلترعدل لإع بىلد لر ىلد ددءليبلرمدلرتليجد دلملثدنلددبلد ممدل لهد ليلرعملدنالفدتلل -

 .،خماالدرم  لنلدر  لتدليلإع بىلدريمكلم حل ل لععآل فلءألد ددءلدهنحل ليل لاحل ل
 إددع بىلتدد رتبلد ع ددلءلدر دد دلرعمهنددىلنذللمتعددبلدرمدد رتبليلمددللردد تا ليدندةرددىلرعدد داءلدر دد ددآل -

 .ل يلدلم لعلدر  نألدرازدىلرعم  لنلدر  لتلدرم م ي

 أىسي  لخشيج الحكػ السيشي في السخاجع   8-3-1-2
تةهنلمهمحىلتن   لدريمكلدرمهنتلرعمندجمل مح دىلدريلجدىلنردآليجد دلل دعد لتعمديلععدآلتن د   دلنذل
ن هلدبلدر نيرالرمي   لدركفلءأليدرفعلرحىلعن لتت  د لدعدلل نلدرميل درىليدرمندجعدىلتلد رأل دعحمىلمنل

م معفىلرعيمكلدرمهنتلدليععحهلفإنلدريمكلدرمهنتلهدلمل د دءلام نلدملرسلدرمهنىلععآلدرداىلتلظتعلدلدر
تلرن درىلرعمندجدملعندد لنهد دءلرمادهلميلتلرن ددرىلرعمعحدىلدرمندجعددىلي د رفلراردندالدرم ددمف  أليت دنزلمهمحددىل

ل0591درمن   ل ةند لرمع دلدرم لليلدرنلت ىلعبلدملر ىلدرمندجملريمكلدرمهندتليدرمدتلدنهدلل)درنعدلدآلد
ل-(ل:ل084دصل

ندمل حددىلدرنللتددىلدرفعلرددىلععددآلمددءلدرمندجددمليذرددفلرلددع بىلت  ددحكلعمدديلدرمندجددمليدريمددكلععددآلعدد مل .9
لفلءتددهلفددتلد دددد رلدرمددتلتمتعدددبلم ملدددل ل  لدددحىليبلرمددلرتلإدددع بىلدريمددكلععدددآل فددلءأليفلععحدددىل

 .عمعحىلدرمندجعى
يمددكلديثددلرلدرنلت ددىلعددبلدريمددكلدرمهنددتلم ددنلدرفعددل دل مح ددىلإددع بىلتي لدد ل دد بلدر تددلءلفددتلدر .0

درمهنددتليد عمددلسلذرددفلععددآلد رددندالدرم ددمف  ألدل مددلللددؤدالنإدد درلم مددلملدهنحددىلخلرئددىلنرددآل
 .تيم يلد رندالدرمتلتعمم لععآلت  لنلدرمندجملهمكعحرل مح ىلدعمملدهكلععآلهحل لللخلرئى
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 ولأثيخىل عمى الحكػ السيشي ولقييػ استسخاري  الذخ    اتليلت السقتخح  8-3-2
فحملل   ۔لديلي،للدعدكلدرمندجدملددبلخدا لد  دلر بليدرتدنقلدرم معفدىلدللل-دررل ثلنلد معن ل

يت ددد ملدررل ثدددلنلنردددلردلد من دددللرمي  ددد لدرمكلدددديلهددد بلم دددع علدرعلدددنلدرددد هنآلد،ركمني دددآليدر دددرمللل
درعلد حىلدرلددنلكحىل  رحددلللد من دىلرعيدد لدددبلتدد دكحلللمزددىل  ري ددللههدد الته ئدىله ئددىلدرعمدديليلدعددكل

درمهنآلدندجعآلدري لتللل   لد ممندرتىلدرمن الألدلدمللا دلع لععدآلتي د بلعمعحدىلدرمندجعدىلدريمكل
يتي دد بلت نتددنلدرمندجددمدليدددملد خدد لفددتلد،عمرددلرلدرميدد الللدرمددتلت دجددهلدرمندجددملفددآلظدديلتدد دكحللل
جلايدددىل  ري دددللعنددد لدرم نتدددنلعدددبلد دددممندرتىلدرمن دددالأدليرددد رفلاممدددبلد دددم لقلدظردددلرلدرم مدددنكلتيقح دددلل

ل-ه دالدر رد ىدليذرفلععآلدرني لدرملرت: 

أىسي  لحقيق التكلمال لمحاج ماؼ لاجاعيلت أزما   ؽرونال ولاجعػ الحكاػ السيشاى  8-3-2-1
 حؽل استسخاري  السشذأة 

ننلدريلجىلدرآلتي   لدرمكلديلتنرملدبلد ىلمهمحىلت نتنلدرمندجدمل إديلعلدرملدلرحلدرد لبلرهدكل
 معىلد  هكل)درمدا (ليدرمد لنتبليدرعدلدع بل  د لتعمد ملدرمن دالألعاللللدرل نألتلرمن الأدليدرمتلت كل

همع حدددىلد محلجدددلتهكدلددددبلخدددا لتددد ف نلد م عدددىلددددبلدرمعع ددددلللتممثددديلفدددتلدر ددد داكلدرملرحدددىلدرمدددتلتدددكل
دندجعمهللدبلل يلدرمندجملدر لرجتلرم لع تهكلععآلدت لذلدر ندردل.ليتنجملمهمحىليجد دلهد دلدرمكلدديل

ل-لردلدليدرمتلتممثيلفتل:درآلد م عىلدبلد،عمر
 ننليج دلنرلرلر عكلدرمندجملا عيلدبلدرم لرنلدرمتلتمعن لرهللعمعحىلدرمندجعىل.ل -
 درمندجعىل.لاممبلدظرلرلدبلنا لدل ع  لد مكنألرعم لليلدرمتلت دجهلدرمندجملعن لمددءلعمعحىل -
ث ددىلفددتلد،عممددلدلننليجدد دلدظرددلرل دد اللددؤدالدرددآلزتددلدألد ددم ىلجدد دألت نتددنلدرمندجددمدليزتددلدألدرل -

عع هدددلدل مدددللننلتت  ددد لدثددديلهددد دلدظردددلرل ددد اللدددؤدالدردددآلدعدددكلدرمندجدددملفدددتلدلم دددلالد ختدددلءل
 در  هنتىلتلر  داكلدرملرحىلي  رفلفتلدرم نتنلعبلد ممندرتىلدرمن الأل.

ل

ل

ل
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اتلياالت السقتخحاا  لمحااج مااؼ لااجاعيلت جلئحاا   ؽروناال ودعااػ الحكااػ السيشااى  8-3-2-2
 استسخاري  السشذأة لسخاجعى الحدلبلت حؽل

  
يدددددبلدر ددددميلدر ددددله للم ددددحلمنلختدددد دللتت  دددد لدرمندجددددملرةرحددددلللدرم من ددددىلعندددد لمددءلعمعحددددىل
درمندجعىدليدرمتلله الدنهدللدريد لددبلتد دكحلللمزددىل  ري دللععدآلمددءلعمديلدرمندجدملدليدعدكلدريمدكل

عحدهلنتردلعلدر تد دللدرمهنآلرمندجعآلدري لتللل   للل رألدرمن الألععآلد، ممندرلدبلع دهلا دبلع
ل-درملرحى:

ل-:لالخطؽة األولى: استخجا  أسمؽب العرا الحىشى ارلكتخونى
   لتع لهنددسلدرعلدنلدرد هنتلد،ركمني دتلمددأللفعلردىلرعم دإديلهد بلدرمدندجع بلد لديلخ دنألددمل
درمندجع بلدبلذيالدر  نألدل  د لتعمديلععدآلت يتد لدرمدندجع بلد لديلخ دنألتلرمعدلراليدر  دندللر د ءل
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 لدملر ددىلمعمددل ليدهددلملدرمندجعددىلدل مددللت تدد لدددبليعدد هكلعندد لتي لدد لع دددديلد ددلرنلدرغدد لدددبلخددا
ت رت هكلدبلل يلدرمندجع بلدبلذيالدر  نألععآلدرمفك نلدظه دعتلدلدبلخدا لد، دمفلدألددبلد دلهمىل
ليلع  لت  ندتدهلدلددملندمل حدىلدر ندلءليدرد دسلععدآلمفكدلر لدمدلللدؤدالنردآلدلمدندكلمفكدلرلعمعحدىل د  ل

خدددا لدعدددكلد دددلرنلدرغددد لدرميممعدددىلدليبلرمدددلرتلتي ددد بلمدداهدددكلدظهددد دعتلدظ مدددل لمفكدددلرلج ددد ألددددبل
لدرميف  لدرمعنفتليد،همململتالفكلرلديخنتبل.

 الخطؽة الثلني  : استخجا  أسمؽب الذبكلت العربي  الرشلعي   في التشبؤ بلستسخاري  السشذأة
د، ددم  دملد  ددلر بلدري لثددىلفددتلدرمن ددؤلتمدد ىللدد رألدرمن ددالألديدديلدرمندجعددىلععددآلد، ددممندرلفددتل

 دددع علدر ددرملللدرعلددد حىدلدرددد الاعددد لددددبلمف ددديلد  دددلر بلدرم ددم  يدلفدددإنلد  دددع علد ف ددديلهددد لم
ل-دري لثىلرعمن ؤدليتمكلد م  دملدر رملللدرعل حىلفتلدرمن ؤليف لدر ت دللدرملرحى:

(لرمددللرهددللدددبلد داددللMLPتي لدد ل دد علدر ددرمىلدرم ددم  دى:لتددكلد،عممددلدلععددآل ددرمىله ن دد  منينل)ل -
 ملاحىل.تلرمن ؤلتل م  دملدرمؤ ندللعبلدرفمندللدر دنحىلدر

 هنلءل رمىلدرمن ؤ:للمكلهنلءل رمىلدرمن ؤلدرعل حىلعبلرنت لد م عىلدبلدر ت دللتممثيلفت:ل -
تي لدد لدرمدد خال:لتعم ددنلمي لدر تدد دللفددتلدر نددلءل  دد للددمكلتي لدد لعدد دلدرمدد خالل دد دءل ل دد ل (9

دؤ ندللدلرحىلميلدؤ ندللت غ عحىلديلدؤ ندللمخنىدليبع لدريل  لععآلرر ىلدرمد خالدللدمكل
  م  دملعنلإنلدعلر ىلدرنملاسلرعم لر ىلدملدرنملذ لدر لت ىل.د

تيع يلدرم خال:للمكلفتله  لدرمن عىلتيع يلدرمؤ ندللدرم خاللدرمتلاعمم لعع هللدرمندجدملفدتل (0
 هنلءل ممهلععآلد ممندرتىلدرمن الألدبلع ده.

(لميل9دلل5ثنددلاتل)عمعحدىلدرمعلر ددى:للدمكلتمث دديلدرمؤ ددندللدرمدتلتددكلندخلرهدللفددتلدر ددرمىلنددللت ددميل (8
 (ل.9د+9-تلرممث يلثنلاتلدر ت حىل)

عمعحددىلدرملددمحك:لفددتلهدد  لدرمن عددىللددمكلد،عممددلدلععددآلدر درددىلدرع ج ددمحىدل  درددىلتيف دد لفددتلدرتر ددىل (0
 درم فحىليرر ىلدرم نجللدليتمكلفعمن لد م عىلدرمللدحكلدر لإىلتلرمن ؤلتلرمؤ ندل.

ههلل"ليم هللتيدللتللإا حىلدرم نجللل"لدرمؤ ندللدرممن ئد،خمرلر:لهه  لدرمن عىللمكلدرمالل لدبل (0
 ةحكلدرم خاللدرمممثعىلفتلدؤ ندللدرفمندللدرملاحىليدرفمنألدريلرحى.ل.

دن عددىلدرمن ددؤ:للددمكلتيع دديلدر ع ددىلدر دنحددىلرعمؤ ددندللدرملاددحىليدريلرحددىليبلرمددلرتلد ددم ند ل مدد ذ ل (1
 د، ي درلدر دتتلدرمتللمنل بلدمله  لدرمؤ ندل.ل
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 نتنلدرمندجملعبلد ممندرتىلدرمن الأ:لرر للرنملاسلدر ت دللدر لت ىللمكلدرم إيلدرآلدؤ ندللعدبلتل -
درم دم  يدلتد عكلدرمندجدملععدآلدريمدكلععدآللدد رألدرمن دالألععدآلد، دممندرليد دجهدىلدرميد اللليددد  ل

لل رتهللععآلتي   لد ربلكدليد ىلل رتهللععآلد،رم دملتل،رم ددللدليد ىلت دفنلدر   رى

العالقاا  باايؼ اتلياالت السقتخحاا  ولخشاايج الحكااػ السيشااي لمسخاجااع لتقياايػ اسااتسخاري   8-3-3
 الذخ   و لجشب لجاعيلت أزم  جلئح   ؽرونل 

 الحرؽل عمى أدل  مخاجع   لفي  ومالئس   8-3-3-1
ننلدرم جهددلللدري لثددىلرعمندجعددىلتم دديلنرددآلمنلتكدد نلدرمنلل ددلللدددملدظددرأليدر ددن لءدليمنلا ددكل
فنت لدرمندجعدىلمع دلءلددبل لفدىلدرم دم تلللددبلمجديلنجدندءلعمعحدىلدرمندجعدىليرعيلد  لععدآلدرم تد ل
ددددددددددبلدرمعع ددددددددددللليدرم ادددددددددحيلللدرمف ددددددددد ألت لددددددددد صلدر ددددددددد داكلدرملرحدددددددددىلفدددددددددتلجع دددددددددلللدرعلدددددددددنل

يهددد دلددددللتدددكلنثردددلللفلعع مدددهلفدددتلتعدددضلدر رد دددلللل(للJohnson et al:2013:p203درددد هنت)
(ليدرمدددتليظفددد لدرمددد لنتبليدركدددلدرلCarpenter, 2017) درد دددىلدرمت حقحدددىدليععدددآل ددد  يلدرمثدددل 

يدرمدد ظف بلدرمم دد د بلر ع ددلللدرعلددنلدردد هنتلد،ركمني ددآلدرم ع دددىلتلر ددرملللدرعلدد حىلدرلددنلكحىل
رعمعحددىلدرمندجعددىلدددبلمجدديلدلم ددلالدر عدديلفددتلدر دد داكلدرملرحددىلميليجدد دل ددل،للدرماعددبليدرغدد لف هددلل

آلد، ددممندرلدليععحددهلننلد ددم  دملديرحددلللدرم من ددىلدددبلل دديلفنتدد للمؤ ددندللرم  ددحكللدد رألدر ددن ىلععدد
درمندجعدددىلعنددد لت  دددحكلدددد ىلداامدددىلد دددم  دملدظددرأل،فمدددند لد، دددممندرتىلتعمددديلععدددآلتن ددد  لدريمدددكل
درمهنددتلرعمندجددملدر ددلرجتلتلريلدد  لععددآلمدرددىلدندجعددىل لفحددىليداامددىليتممددبلمنلتيدد دلدددبلخددا ل

ل-د د رلديتحىل:
حدددلللدرم من دددىلت ر ددد لمفكدددلرليتردءلذالجددد دألمععدددآلعنددد لةحدددلملفنتددد لدرمندجعدددىلتدددإجندءدللتعمددديلدير .9

درمندجعىلدرميع عحىليدندجعىلدرم لعلللدرملرحىلدرمتلتع هللدر ن ىلدمللت عكلرمالدرمندجملفتلعمعحىل
 .درم  تك

هدددللتعمدديلديرحددلللدرم من دددىلععددآلتي ددد بلد فكددلرل ددد  لدرد ددىليت  دددحكلدرفناددحلللدرمدددتلهن دد لعع  .0
 .ت  لندللدظددرألت ل صلل رألدر ن ىلععآلد، ممندر

اممدبلدددبلخددا لديرحددلللدرم من دىلزتددلدألدر دد رألدظدردلحددىلفددتلدرمعدنالععددآلر حعددىلمعمددل لدر ددن ىل .8
ي  مهلليد ىلتع   هلدليدرجىلتالث نهللتلرع دديلدر لرجحىلعن لدرم  لنلدرممععد لهندلتسلد  د دللميل

 .درةنيا
 ددىلت دميلععمدتلددد ريسلفدتلدرد ددىليتيع ديلدظجدندءدللدرعمعحددىلدرمدتلت نمهددللت دلهكلديرحدلللدرم منل .0

 .دظددرأليمترعمهللفتلدرم إيلنرآلت  لندتهل
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تعميلديرحلللدرم من ىلععآلزتلدألج دألم ململدرمندجع بلت ل صلل رألدر ن ىلععدآلد، دممندرل .0
 .دملدظددرأهمفلعيلفنت لدرمندجعىلفتلتيع يليدرد ىلدرم ف لللدرن  اىليدنلل مهلل

تعمدديلديرحددلللدرم من ددىلفددتلد ددممتلرلد فكددلرلرعمددندجع بلرع اددملدرمددلرتلرع ددن ىلت ددندءألديلاددنل .1
دجمملعلللدرم لهم بليد عالدظددرأليدرع لنلدرم ملىليدرمن ث ىلعدبلد عدالدظددرأليدرمدتلتد عكل

 .رمالدرمندجملفتلعمعحىلدرم  تك
بلد فكددددلرلفددددتلت  ددددحكلختددددرلدظددرألدي حددددىلت ددددلهكلديرحددددلللدرم من ددددىلفددددتلت ر دددد لي  مددددل لل ددددكلددددد .2

 .يدرم م  عحىليتالث ندتهللععآلد ممندرتىلدر ن ى
ت عدديلديرحددلللدرم من ددىلجدد لدرمفك ددنلا دد دلفددتلعمدديلدرمندجعددىدلدمددللا ددمبلدر إدد  لنرددآلرمال .3

 .خلصلت ل   حىليدمل ىلدرمنت رلللدرمتلمهندمهللدر ن ىلرعيل  لععآلدر عكلدرملرت

 السيشي بخرؽص معقؽلي  التؽقعلت والتكيشلت  لخشيج الحكػ 8-3-3-2
عن لد م  دملفنتد لدرمندجعدىلر ع دلللدرعلدنلدرد هنتلد،ركمني دآلدرم ع ددىلتلر درملللدرعلد حىلل
  التؤثنلفتلتن   لدريمكلدرمهنتلرعمندجملدر لرجتلت ل صلدمل ىليدع  رحىلدرم لعللليدرمكهندللل

ل-د، ممندردليتممبلتي ل هللدبلخا لد د رلديتحىل:درمتلت فنهللدظددرألرم  حكلل رألدر ن ىلععآل
تعميلديرحلللدرم من ىلنرآلدظثلرأليدر له تىلرعمفك دنليمنلتةديلدرم لعدلللدعنحدىلتدلر ع لدرد داكلفحمدلل .9

 .لمعع لت  رألدر ن ىلععآلدر فلءله ل  هل
يهدديلتددؤدالت ددلهكلديرحددلللدرم من ددىلععددآلت ر دد لمفكددلرليتردءلت لدد صلت دد لندلل دد  لدرم ددم  يدل .0

 .د   دللدرا  ىلنرآل ملاسلم نلدن  مىلدملدرم  لندللدرمتل ل  لدع  رىلفتليل لعمعهل
تعمدديلديرحددلللدرم من ددىلععددآلزتددلدألعدد دلد فكددلرلدرمم ردد أليد، مرددل لنرددآلمنلت دد لندللدظددرأل ل دد ل .8

معع دددلللداامددىليعمعحددىلتي دد للندعددتلدرمندجددملد ددالرىلدهممددلملدظددرألفددتلدريلدد  لععددآل لفددىلدر
 .درماامىليدرمف  أ

ت ددد دلديرحدددلللدرم من دددىلنردددآلدعنفدددىلننلدظددرألت ددد ملتدددإجندءلتيع ددديلدنل دددبلرعي ل دددحىليتالخددد لفدددتل .0
 .د،عمرلرلد ممل،للخ لرألزبلابلميلد ردلبلدهم بلت  بلنفا هك

ت ميلت  دلديرحلللدرم من ىلنرآلدرمي  لت ميلمف يلم هللمكلنع ددلدرم دز لللععآلم لسل هنال .0
لددد فنلظددرألدر دددن ىلدر ددد رألععدددآلدملتعدددىلت ددد ل لدرم ددلتهدددللدرملرحدددىلددددبلد دردهدددللدرممل دددىليد دددم ندءل

 .دريلجىلرعمم تيلفتلدر ل لدرمنل ب
ت دد ملديرحدددلللدرم من دددىلدرمدددندجع بلععدددآلدرد ددىليتيع ددديلديرلدظددرألفدددتلدرقحدددلملتدددإجندءلدرمملتعدددىل .1

 . ميلديراليدرم لر ىله بلدرنملاسلدرفععحىليدرم لعلللت
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ت دد دلديرحددلللدرم من ددىلدرمددندجع بلععددآل نتددىلدرمفك ددنلرم ر دد لي  مددل ل ددكلدددبلد فكددلرلت لدد صل .2
 .دعلر ىلدرم لعللليد،ت لهلللدرممنترىلععآلفمندللدرك لدلد،لمللدا

    لخشااايج الحكاااػ السيشاااي حاااؽل وجاااؽد شاااكؽد جؽىخيااا   لتعماااق بقاااجرة الذاااخ    8-3-3-3
 عمى ارستسخار 

نتدد لدرمندجعددىلر ع ددلللدرعلددنلدردد هنتلد،ركمني ددآلدرم ع دددىلتلر ددرملللدرعلدد حىلننلد ددم  دملف
  التؤثنلفتلدريمكلدرمهنتلرعمندجملدبلخا لدر إ  لنرآلد منمل لندمل حىليج دل م  لج هنتىدل
هنلءلععآلمدرىلدرمندجعىلدرمتلتكلدريلد  لعع هدلدلتمععد لتال د دللميلظدنيالاممدبلمنلتع دتلهمكهندللل

ل-ألدر ن ىلععآلد، ممندرل  ن ىلد ممنأدليععآلدرني لديتتل: ع حىلععآلل رل
ت ددلهكلديرحدددلللدرم من دددىلفنتدد لدرمندجعدددىلععدددآلدرقحدددلملهميع دديل  دددبلدلرحدددىلدهمددىلتددد  لععدددآللددد رأل .9

 .در ن ىلععآلد، ممندرليتل رلنر لددللدرمنألرحددرأ
در  هنتىلميلدرم ه رللاممبلدبلخا لديرحلللدرم من ىلترلد لديردءلت ل صلدر  لانلدرم غ عحى .0

 .دريلدلفتلةحمىلد إ  لدرم م  دىلرم ر  لدرم ف لللدرن  اىليتالث نهللععآلد ممندرتىلدر ن ى
ت  دلديرحلللدرم من ىلدرمندجع بلدرقحلملتم ت لدبلد عمل لد لثنل فلءألعن لدرد ىلت لنلميلع مل .8

 .د ممندرلمربلكلد  هكل،لم لالد ىلد ممندرتىلدر ن ى
يرحددلللدرم من ددىلفنتدد لدرمندجعددىلععددآلدرد ددىليتيع دديلدرمدد ف لللدرن  اددىلدرم ددغ عحىلدر ددع حىلت ددلع لد .0

 .تعم ليدرمتلا لرلنر هللفتلدر حل لللدرملرحىلدرملرت حىلميلدرم م  عحى
ت لع لديرحلللدرم من ىلفنت لدرمندجعىلععآلت  اكلدرنللاحليدريع  لت ل صلد ممندرتىلدر ن ىل .0

 .ددلدر دان بلفتلدرم دع  لدرم مي ىدليد،دمثل لر ن دلدتفلةحلللدر ني عن لع ملدر  رألععآل  
ت ددلهكلديرحددلللدرم من ددىلفددتلةحددلملفنتدد لدرمندجعددىلهميع دديلملثددنلفلععحددىلت لدد صلخ ددلرأل دد قل .1

راح تلميلعماءليد ردلبلراح   بلميل  لددمحلزلل  لععدآلد دممندرتىلدر دن ىليتلد رلنر دلددلل
 .درمنألرحددرأ

للدرم من دددىلععدددآلتن ددد  لتردءلدرمدددندجع بلت لددد صلد دددممندرتىلدر دددن ىلعنددد ليجددد دلتعمددديلديرحدددل .2
 .درك درللم نلدرمؤدنىلميلدرمؤدنىلتالليلدمللت مي لعن ل  يثهل

ت لع لديرحلللدرم من دىلفنتد لدرمندجعدىلععدآلدإد ردلنر دلددللت لد صلد دممندرتىلدر دن ىلعند ل .3
 .ا هلل،لتك نلرهللل رألععآلدر فلءلههليج دلنجندءدلللل   حىلتمعع لتلر ن ىليدعليالد لدىل
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لخشااايج الحكاااػ السيشاااي ماااؼ خاااالل إجاااخاءات السخاجعااا  اإلضااالفي  عشاااج لحجياااج  8-3-3-4
   COVID-19األحجاث أو العخوف السخلبط  بجلئح  

اممددبلت دد حيلتددالث نلجع ددلللدرعلددنلدردد هنتلد،ركمني ددآلدرم ع دددىلتلر ددرملللدرعلدد حىللفددتل
تن   لدريمكلدرمهنتلرعمندجملدر لرجتلتل ممندرتىلدر ن ىلدبلخا لنجندءدللدرمندجعىلدظالفحىلعن ل

ل-تليتتل:لCOVID-19تي ل لد   دللميلدرةنيالدرمنترتىلت لايىل
رمندجعددىلفددتلتيع دديلتكهنددلللدرمدد ف لللدرن  اددىلعندد لدرد ددىلدرنددلتسلت ددلع لديرحددلللدرم من ددىلفنتدد لد .9

 .درم م  عتلرا  دللميلدرةنيالفتلت  حكلخترلدظددرألرعملنفلللدرم م  عحى
تؤدالديرحلللدرم من ىلنرآلتيف  لفنت لدرمندجعىلععآلت ر  لد فكلرليد لع تهكلعن لت  حكلخترل .0

 . رألدر ن ىلععآلد، ممندردر ن ىلرعملنفلللدرم م  عحىلفحملللمعع لت 
ت لهكلديرحلللدرم من ىلععآلت ر  لمفكلرلذالج دألعلرحدىلرعمدندجع بلعند لتيع ديليدنلل دىلدرمد ف ل .8

 .درن  اليدرنبحليدرم لعلللذدللدرعالىلدملدظددرألت ل صلل رألدر ن ىلععآلد، ممندر
كلنردآلهندلءلم مدل لد معفدىلددبلتن  لديرحلللدرم من ىلععآلدرم لر ىلدظا لهحىلرعمندجع بدليتد ع ه .0

 .د فكلردلعن لت  حمهكلد ث ةحىلدر حل لللد  ل حىلدرمم ر ألظع ددلدرمكهنلل
ت ددلهكلديرحدددلللدرم من ددىلععدددآلدرمفك دددنلتينتددىلرفنتددد لدرمندجعددىلرع إددد  لنردددآلم مددل لد معفدددىلددددبل .0

 ليتي لد لددللد فكلرلت ل صلد ممندرتىلدر ن ىلعن للندءألهند دل دن دللدرد لبليدتفلةحدلللدر دنيل
 .نذدلتكلخنلهل

تدؤدالديرحدلللدرم من دىلرفنتد لدرمندجعدىلنردآلت ر د لمفكدلرلنه دكحدىلعند لد لر دىلدرمندجدملدرمعع دددللل .1
 .درملرحىلدرم م  عحىلرعفمنألدريلرحىلدملدرنملاسلدرممي  ىل مآلتلرت ه

معع ددلللدرملرحدىلت لع لديرحدلللدرم من دىلفنتد لدرمندجعدىلععدآلت ر د لمفكدلرلنه دكحدىلعند لد لر دىلدر .2
 .درم م  عحىلرعفمندللدر لت ىلد خ نألدملدرنملاسلدرملرت حى

تعميلديرحلللدرم من ىلفتلزتلدألج دألم ململدرمندجع بلت ل صلد دممندرتىلدر دن ىلعند لتيع ديل .3
 .يدنلل ىلدر حل لللدرملرحىلدرمن عحىلد خ نألرع ن ى

لخشاايج الحكااػ السيشااي فااي لحجيااج اتثاالر الستخلباا  عمااى لقخيااخ السخاجااع وفقااًل  8-3-3-5
 لمسعلييخ الجولي  لمسخاجع  عشج التعخض ألثلر الجلئح  

اممبلت  حيلتالث نلد م  دملجع لللدرعلنلدر هنتلد،ركمني دآلدرم ع ددىلتلر درملللدرعلد حىل
درممنترىلععآلت نتدنلدرمندجدملعند لدظتدا للفتلتن   لدريمكلدرمهنتلرعمندجملدر لرجتلفتلتي ل لديثلر

 -: يف ل لرعمعلل نلدر يرحىلرعمندجعىلتليتت
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ت ددلع لديرحددلللدرم من ددىلدرمددندجع بلععددآلدملر ددىلدريمددكلدرمهنددتلمنلدر دد داكلدرملرحددىلتفلددحلت ددميل .9
لددلاليدااددكلعددبلدظ دد دللدرمددتلمدللنرددآلدر ددفلفددتلد ددممندرتىلدر ددن ىلدفددتل لرددىل دد نلفددن ل

 .اع لداامل ليركبلهنل لع ملتالل لج هنالت ل صلذرفلد، ممندرتى
ت دددلهكلديرحدددلللدرم من دددىلفدددتلدريلددد  لععدددآلمدردددىلدرمندجعدددىليتممدددبلدرمدددندجع بلدملر دددىلدريمدددكل .0

درمهنتلرمي ل لدللنذدل لنلهنل لتالل  لج هنالفحملللمعع لتال  دللميلظنيالل لتدؤدالنردآلدر دفل
 .فتلد ىلد ممندرتىلدر ن ى

 من ددىلفددتلتن دد  لدريمددكلدرمهنددتلرعمددندجع بلفددتل لرددىلفددن لد، ددممندرتىلاعدد لت ددلع لديرحددلللدرم .8
داامل ليدنلدر  داكلدرملرحىلتم مبلع ملتالل لج هناللمعع لتال  دللتؤدالنرآلدر فلفتلد ممندرتىل

 .در ن ى
ت لهكلديرحلللدرم من دىلفدتلتن د  لدريمدكلدرمهندتلرعمدندجع بلفدتلنهد دءلرمالم دنلددميف ل دلذدلتدكل .0

تلر ميلدركلالفتلدر  داكلدرملرحىدليركبللمكلتعد ليلدرم نتدنلر م دمبلف دنألنا دل حىلععدآللدظفللك
يجدد دلعدد ملتاللدد لهددلمللمععدد لتلريدد لليدردد الدددبل ددال هلمنللددؤدالنرددآل ددفلجدد هنالفددتلد ددممندرتىل

 .در ن ى
نذدلرددكلت ددلع لديرحددلللدرم من ددىلدرمندجددملفددآلمنلل دد المرتددل لدميفةددل لميل ددع حل لععددآلدر دد داكلدرملرحددىل .0

تم دددمبلدظفلدددلكلدركدددلفتدلددددملن دددلرألنردددآلمنلهندددل لتاللددد د لهلددددل للدددؤدالنردددآل دددفلجددد هنالفدددتل
 .د ممندرتىلدر ن ى

ت لع لديرحلللدرم من ىلفتلتن   لدريمكلدرمهنتلرعمندجع بلفتلنهد دءلرمال دع تلنذدل ل د لدر د داكل .1
النلدر دن ىلردبلتدمممبلددبلدرملرحىللد لمعد للتدلفمند لد دممندرتىلدر دن ىديركنهلععدآللنلعدىل لفحدىلتد

 .د، ممندردلفتلا ءلنجندءدللدرمندجعىلدرمتلتكلتنف  هل
ت لهكلديرحلللدرم من ىلفتلدعكلدريمكلدرمهنتلرعمندجع بلفدتلنهد دءلرمالددميف لميلد،دمندلعلعدبل .2

نهد دءلدردنمالعند لعد ملر ردىلدظددرألتعمديلت  حمهدللميلت  دحعهدليتعم د لدرمندجدملتال دهلددبلدر ددنيرال
 .دظددرأله رفلمنلت  م

تعميلديرحلللدرم من ىلععآلتن   لدريمكلدرمهنتلرعمندجع بلتلرقحلملتدإجندءدللدرمندجعدىلدظادلفحىل .3
در نيرتىدلنذدل دلنلهندل لتدالخ نلجد هنالفدتلدرملدلدلىلععدآلدر حل دلللدرملرحدىلددبلل ديلدظددرألميل

 .ميرئفلدرممعف بلتلرنللتىلتع لتلرتولدر حل لللدرملرحى

ل
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 الجراس  السيجاني   8-4
لنددلي لدررل ثددلنلفحمددلللعددتلدرمي دد لدددبلإدديىلفددني لدر رد ددىلدددبلخددا لتلددمحكلللامددىلد م لددلءل
دركمني حىل ةند لرلع بىلنجندءلدرم لتاللدر  لحىليإع بىلد، م دل لددبلدمدلنلدردآلمخدنلخدا لتعدفل

لايدددىل  ري دددللدليلددد لردعدددآلدرفمدددنألدرمدددآلتمدددنلههدددللدردددرادليدظجدددندءدللد، مندزتدددىلدرنلت دددىلددددبلد م دددلرلج
دررل ثددلنلفددتلتلددمحكلد  ددئعىلمنلتكدد نليدادديىليدفه دددىليمنلتكدد نلإددحلممهللد ددلع ألرعمي دد لدددبل
إيىلميلختاللدرفني ل)للامىلد، م للءلد رجىلتما  لدرري ل(لدل ملل ل  لدمل ىلععدآلدرم لدمل

لل مل.ل00د،ركمني آلرم أل

ل-خا لدرن ل لدرملرحى:ي  اللمنلي لدررل ثلنلدر رد ىلدرم  د حىلدبل
 -أداة الجراس : لسثمت في: 8-4-1
 للامىلد، م للءلد،ركمني حىل،خمرلرلفني لدر رد ىليتي   لمه دفهل.ل -
د ددم  دملدرنمددلذ لدركمحددىليدظ لددلاحىلدرمددتلت دد ملع نددىلدر رد ددىلدرم  د حددىلدثدديلم ددلر بلدظ لددلءلل -

لدر إفآل م للحالدرن عىلدرمن  تىدلد للحالدرم م .

 مفخدات عيش  الجراس   8-4-2
دل ةدددددكلتمكددددد نلع ندددددىلدر رد دددددىلددددددبل)د لدددددلدام  بلت لددددديلديل دددددرىليدندجعدددددىدلععددددد مل ل دددددب

دلدظ للءلدرمت ح آ(دل)ديععآلدرنةكلفآل لفىلدرم للدلل(دل)دندل دآل  دلتلللدر دن لللدرمعع دلل
لدرم لهمى(دل)درمندجع بلدر دخع  بلفآلدر ن لللدرم لهمى(دل)درميع  بلدرملر  ب(.

 جسع السعمؽملت وندب  ارستجلب  8-4-3
 WhatsApp Face Book  G Mail تكلجمملدرمعع دلللتع لنر ل لردتدرلللامدىلد، م لدلءلع دن

 Messengerللامىل ل  ل لرملرآل:ل990دليتع آلدررل ثلنلرديدلعبل- 

 انقٕائى انًزفٕضخ انقٕائى انًستهًخ انفئبد
 انقٕائى انصحيحخ

 َسجخ% عذد
 8886 39 5 44 األكبزّمْْن

 6982 9 4 13 محللَ النظم

 8684 19 3 22 مطاقجَ الحؽبثبد

 1875 9 3 12 المطاععْن الساذلْْن

 8189 17 4 21 المحلْْن المبلْْن

 83813 93 19 112 االعمبلَ
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 وصا عيش  الجراس   8-4-4
در رجددىلل– ددن دللدر  ددنأل–اعددن لدر دد ي لدرمددلرآليإددنلع نددىلدر رد ددىليف ددل لركددالدددبل)در ظحفددى

لدرععمحى(ل

 انُسجخ % انعذد انجيبٌ

 انٕظيفخ

 4189 39 األكبزّمْْن

 987 9 محللَ النظم

 2184 19 مطاقجَ الحؽبثبد

 987 9 المطاععْن الساذلْْن

 1883 17 المحلْْن المبلْْن

 111 93 االعمبلَ

 سُٕاد انخجزح

 4582 42 ؼنٌاد 5أقل من 

 43 41 ؼنٌاد 11:  5من 

 1188 11 ؼنٌاد فأكضط 11

 111 93 االعمبلَ

 انذرجخ انعهًيخ

 2185 21 ثكبلٌضٌّغ

 1984 18 زضاؼبد علْب

 2185 21 مبعؽزْط

 3786 35 زكزٌضاه

 111 93 االعمبلَ
 

 حدلب ثبلت السقيلس  8-4-5
ل-ثرلللدرمقحلسلتتنتفىلمرفلل ني رلخل مللتلر  ي لدرملرآل:للمكل  لع

 يحبٔر انذراسخ
يعبيم أنفب 

 كزَٔجبخ

انًحٕر 

 األٔل

أصررط رى ررَ عبكحررخ كٌضً ررب علررَ الن رربش المرربلَ لمن رر د األعمررب  ًعلررَ 

 الحكم المينَ لمطاععَ الحؽبثبد حٌ  قسضح المن أح علَ االؼزمطاضّخ 8
18789 

انًحٕر 

 انثبَى

اؼررزرساأ أؼررلٌة رحلْررل العهرر  الررصىنَ االلكزطً ررَ فررَ الحررس مررن أصررط 

رررساعْبد أظمررخ كٌضً ررب  ًزعررم الحكررم المينررَ لمطاععررَ الحؽرربثبد حررٌ   

 اؼزمطاضّخ المن أح 8

18781 

انًحٕر 

 انثبنث

أصط اؼزرساأ ال جكبد العهجْخ فَ الحس من رساعْبد أظمرخ كٌضً رب  ًزعرم 

 اؼزمطاضّخ المن أح الحكم المينَ لمطاععَ الحؽبثبد حٌ  
18755 

انًحٕر 

 انزاثع

أصررط اؼررزرساأ آلْرربد الملزطحررخ للحررس مررن رررساعْبد أظمررخ كٌضً ررب  ًزعررم 

 الحكم المينَ لمطاععَ الحؽبثبد حٌ   اؼزمطاضّخ المن أح
18793 

 18779 السضعخ الكلْخ للضجبد

ل
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%ليبد رفلاعم دنلل22.4دبلدر  ي لدر له لي د لمنلدعد  لدرثردلللدركعدآلرميدليرلدر رد دىللد لهعد ل
لدرمقحلسلثله لدرآل  ل   نل.

 مقلييذ إجلبلت الجراس   8-4-6
 Subedi)ل-تكلد م  دملدرم  دنلدرم  لنىليف ل لرمقحلسلرحمنللدر مل آلدل مللفآلدر  ي لدرملرآ:

لل(2016,

 االتجبِ انعبو انًتٕسط انًزجح االستجبثخ

 عسأ المٌافلخ ث سح 1881:  1 ال أًافق ث سح

 عسأ المٌافلخ 2861:  1881 أًافقال 

 محبّسح 3841:  2861 محبّس

 المٌافلخ 4821: 3841 أًافق

 المٌافلخ ث سح 482أكضط من  أًافق ث سح
 

 اختبلر الفخوض  8-4-7
ي،خمردلرلدرفدن لدرناح ددتلرع رد دىليدددلللن ثد لعنددهلددبلفدني لفنكحددىلتدكلتلددمحكلللامدىلد م لددلءل

ل-ت من لخم ىللديليرليهآل:
 درمي رلد ي لاع نلعبلدرفدن لدرناح دالد ي ليدرد ىللهد الدردآلهحدلنلتدالث نلتف دآلجلايدىل  ري دلل

ععآلدرن ل لدرملرآلرمن  للد عمل ليلدريمكلدرمهندآلرمندجعدآلدري دلتللل د  للد رألدرمن دالألععدآل
 د، ممندرتىل.

 درعلدنلدرد هنآلدرمي رلدرثل آلدنهللعبلدرفن لدرفنعدتلد ي ليتهد الر حدلنلمثدنلد دم  دملم دع عل
د،ركمني ددآلفددآلدريددد لدددبلتدد دكحلللمزددددىل  ري ددللليدعدددكلدريمددكلدرمهنددآلرمندجعدددآلدري ددلتللل ددد  لل

 د ممندرتىلدرمن الأل.
 درمي رلدرثلر للاع نلعبلدرفن لدرفنعتلدرثلر لليته الدرآلهحلنلمثنلد م  دملدر درملللدرعلد حىل

دجعدددآلدري دددلتللل ددد  للد دددممندرتىلفدددآلدريددد لددددبلتددد دكحلللمزددددىل  ري دددللليدعدددكلدريمدددكلدرمهندددآلرمنل
 درمن الأل.

 يدرميدد رلدرندتددمللدنهددللاع ددنلعددبلدرفددن لدرناح ددالدرثددل آلليتهدد الدرددآلهحددلنلمثددنلد ددم  دملديرحددللل
درم من ىلرعي لدبلت دكحلللمزدىل  ري للليدعكلدريمكلدرمهنآلرمندجعدآلدري دلتللل د  للد دممندرتىل

 درمن الأل.
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  اختبااالر السحاااؽر األول  الاااح  يسثااال الفاااخض الخئيداااى األول لمجراسااا  والاااح   8-4-7-1
   :يتسثل فى

" ر لؽجج عالق  ذات درل  إحرلئي  بيؼ لأثيخ لفذى جلئح   ؽرونل عمى الشذال  الساللى لسشذا ت 
   األعسلل والحكػ السيشى لسخاجعى الحدلبلت حؽل قجرة السشذأة عمى ارستسخاري  . 

 لر السحؽر األولاختب :1ججول 
 

 انعجبرح و
أٔافق 

 ثشذح
 يحبيذ أٔافق

ال 

 أٔافق

ال أٔافق 

 ثشذح

انًتٕسط 

 انًزجح
 انتعهيق

1 

علررَ كررل من ررأح عنررس  عررساز 

فررِ  قٌاكميررب المبلْررخ أظ رنظررط

الزأصْطاد المهبحجخ ال ز ربض 

ًمرررب   COVID-19عبكحرررخ 

زلرررْعل علرررَ   شا كب رررذ ررررٌفط

ظررطًك كب ررذ مٌعررٌزح فررِ 

 الزلطّط أأ ال 8 يبّخ فزطح 

53 29 7 3 1 484 
أًافق 

 ث سح

2 

اإلفهرررربػ ميررررم عررررن  صرررربض 

الزرررِ  COVID-19عبكحرررخ 

ظيرررطد ثعرررس رررربضّد اللرررٌاكم 

 المبلْخ ًقجرل اعزمبزىرب للن رط

حزررَ مررم عررسأ اللررسضح علررَ ، 

رلررسّط األصرررط المررربلِ لغبكحرررخ 

 8 19-كٌفْس

51 31 7 3 2 483 
أًافق 

 ث سح

3 

مرررررن المرررررربشط المهررررربحجخ 

 COVID-19لغبكحررررررررررررررررخ 

 مكب ْرررخ ًعرررٌز حلررربكق ثعرررس 

صسًض اللٌاكم المبلْخ لم ّكرن 

المطاعم ّعلم ثيب  ال ثعس شلر  

8 

44 35 11 4 1 483 
أًافق 

 ث سح

4 

علررررررررررَ اإلزاضح أظ رأذرررررررررررص 

المعلٌمبد المؽرزلجلْخ لعصنرِ 

ع ررررط  رررريطا الزبلْررررخ لىزررررطح 

الزلطّط علرَ األقرل ؼرٌاا مرب 

ّزعلرررررق ثبلزرررررأصْطاد الؽرررررلجْخ 

ؼررْط األعمررب  للغبكحررخ علررَ 

أً اللسضح علرَ ؼرساز الرسٌّظ، 

أً مررررررب ّزعلررررررق ثبلزررررررأصْطاد 

اإلّغبثْررخ لحعمررخ الزؽرريْعد 

ًالرررسعم الزرررِ قرررسمزيب السًلرررخ 

لألعمرررب  الزغبضّرررخ المزرررأصطح 

 ثب ز بض الغبكحخ

45 36 7 4 1 483 
أًافق 

 ث سح



 آليات مقترحة للحد من التداعيات السلبية........                 وليد مسري عبد العظيم اجلبلى؛ د/عيد كارم أمحد األشقرد/ 

44 

 

5 

COVID-19   قلررررر  مرررررن

 طررربأل األعمرررب  ًأصرررط علرررَ 

الؽررررررٌْلخ ًاظ رلْررررررْم قررررررسضح 

المن ررأح علررَ الجلرربا كمن ررأح 

مؽررزمطح ّأذرررص فرررِ الحؽرررجبظ 

كبفخ المعلٌمبد المزبحرخ عرن 

المؽزلجل ذرع  االصنرِ ع رط 

  يطا العحلخ علَ األقل 8

43 37 11 3 1 483 
أًافق 

 ث سح

6 

ّغرررررت اعزجررررربض مرررررب ّزعلرررررق 

 ثبلزرررأصْطاد الؽرررلجْخ للغبكحرررخ

علَ ؼرْط األعمرب  أً اللرسضح 

علَ ؼساز السٌّظ، ًمب ّزعلق 

ثبلزررأصْطاد اإلّغبثْررخ لحعمررخ 

الزؽررررريْعد ًالرررررسعم الزرررررِ 

قررررررسمزيب السًلررررررخ لألعمررررررب  

الزغبضّررررخ المزررررأصطح ثب ز رررربض 

 الغبكحخ 8

51 28 9 3 2 483 
أًافق 

 ث سح

7 

علررررَ المن ررررأح رلْررررْم مررررسٍ 

منبؼررجخ  عررساز اللررٌاكم المبلْررخ 

االؼرزمطاضّخ فرِ علَ أؼبغ 

الىزررطح العحلررخ لزرربضّد  يبّررخ 

الؽرررنخ المبلْرررخ ًقجرررل   رررطىب 

 للٌاكميب المبلْخ 8

51 26 13 3 1 483 
أًافق 

 ث سح

8 

ذلررٌ رلطّررط المطاعررم مررن أّررخ 

  رربضح  لررَ ًعررٌز عررسأ رأكررس 

عرررٌىطُ مرررن قرررسضح المن رررأح 

علررَ الجلرربا كمن ررأح مؽررزمطح 

ل للرررسضح المن رررأح  لرررْػ نرررمب ب

 مؽزمطح 8 علَ الجلبا كمن أح

52 21 14 6 1 483 
أًافق 

 ث سح

9 

ّغت علَ المطاعم أظ ّنبقش 

مررم اإلزاضح ذططيررب للزعبمررل 

 COVID-19 مرررم عبكحرررخ

ًمب  شا كربظ قرس ّضْرط، منىرطزال 

ل  أً مم أحساس أذطٍ،  ركٌكب

كجْرررطح حرررٌ  قرررسضح المن رررأح 

علَ الجلبا كمن رأح مؽرزمطح 8 

فررررِ مضررررل ظررررطًك عبكحررررخ 

COVID-19  ررررعزاز أىمْرررخ

 عرررررساز رنجرررررقاد ثبلزرررررسفلبد 

 النلسّخ 8

51 31 11 1 1 484 
أًافق 

 ث سح

11 

اؼررررزنزبط ًعررررٌز عررررسأ رأكررررس 

عرررٌىطُ ث رررأظ مرررب  شا كررربظ 

قررررررس  COVID-19عبكحررررررخ 

ل كجْرررطح ث رررأظ  ّضْرررط،  ررركٌكب

51 23 8 2 1 484 
أًافق 

 ث سح
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قررررسضح المن ررررأح علررررَ الجلرررربا 

كمن أح مؽزمطح ّعس مؽقًلْخ 

المطاعم ًفلرب لحكمرو المينرِ 

أزلررخ المطاععررخ ًاؼررزنبزال  لررَ 

 الزِ رم الحهٌ  علْيب 8

 

11 

ّمكررن النظرررط  لرررَ الظرررطًك 

المهررربحجخ ال ز ررربض عبكحرررخ 

COVID-19  علررررررَ أ يررررررب

مضب  ًاقعِ العزجبض حضرٌض 

الغطز الىعلرِ للمررعًظ رْرط 

ممكن عملْب  ظرطا لمرب ّ ركلو 

مرررررن ذطرررررط علرررررَ ؼرررررعمخ 

المررطاععْن ، ً حْنمررب ّكررٌظ 

ل  الحضررٌض رْررط ممكررن عملْررب

فررررِ ثعرررر، الحرررربالد، فرررر ظ 

 رطجْررررق  عررررطاااد مطاععررررخ

ثسّلررخ قررس ّررٌفط مررب ّكىررِ مررن 

أزلخ المطاععخ المنبؼجخ ث رأظ 

 ًحبلزو 8 ًعٌز المرعًظ

52 31 9 2 1 484 
أًافق 

 ث سح

12 

فررررِ ظررررل ظررررطًك عبكحررررخ 

COVID-19  ٍقررررررررس ّررررررررط

المطاعرررم منبؼرررجخ اإلفهررربػ 

عنيررب كررأمط ضكررْػ لمطاععررخ 

اللررٌاكم المبلْرررخ ل ررطكخ رْرررط 

مسضعخ ً اشا لم ركن ظرطًك 

مررررن  COVID-19عبكحررررخ 

ثررررررررْن األمررررررررٌض الطكْؽررررررررخ 

ل فرِ  للمطاععخ أً لم ركن ؼرججب

رعرررررسّل ضأُ المطاعرررررم فرررررِ 

اللررررٌاكم المبلْررررخ، فلررررس ّلررررٌأ 

المطاعم، ثزضمْن فلرطح لىرذ 

 8 ا زجبه فِ رلطّطه ث أ يب

55 25 11 2 1 484 
أًافق 

 ث سح

 483 الزلْْم العبأ
أًافق 

 ث سح
 SPSSالمهسض :  عساز الجبحضبظ من مرطعبد ثط بمظ 

ل-خا لهحل لللدر  ي لدر له للم  بلمنل:لدب
 مح ددىلتيع دديلدرميدد رلد ي لدرممععدد لتفددن لدر رد ددىلد ي لدرممععدد لهمددالث نلتف ددآلجلايددىل  ري ددللل -

ععآلدرن ل لدرملرآلرمن  للد عمل ليددبلثدكلدرمدالث نلدريمدكلدرمهندآلرمندجعدآلدري دلتللل د  للد رأل
ميدف لت  ألدللمدللدم  رلنجلتدلللدرميد رل مديلل(لكرلردل90تمثع لفآل) درمن الألععآلد، ممندرتى
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(ليهدد دلدرمم  ددرلا ددملععددآلدقحددلسلرحمددنللفددآل تددلقل)د دفدد لت دد أ(لدمددلللدد  لععددآلتددالث نل0.8هعدد ل)
تف آلجلايىل  ري للععآلدرن ل لدرملرآلرمن د للد عمدل ليددبلثدكلدرمدالث نلدريمدكلدرمهندآلرمندجعدآل

 دري لتللل   لل رألدرمن الألععآلد، ممندرتىل.

لععآلدلل   للمكلرفضلدرفن لدرناح آلد ي لرع رد ىللدر لاديل"ل ر لؽجج عالق  ذات درلا  يبنلء 
لمحااج مااؼ لااجاعيلت أزماا   ؽروناال  ودعااػ لاسااتخجا  اتلياالت السقتخحاا  مااؼ البلحثاالاإحراالئي  باايؼ 

لالحكػ السيشى لسخاجعى الحدلبلت حؽل  استسخاري  السشذأة ". 

         الاااااح  يسثااااال الفااااااخض الفخعاااااى األول بللجراساااااا   اختبااااالر السحاااااؽر الثاااااالنى 8-4-7-2
 والح  يتسثل فى 

سااتخجا  أساامؽب العرااا الااحىشى ارلكتخونااى فااى الحااج مااؼ " ر يؽجااج لااأثيخ ذو درلاا  إحراالئي  ر
 التجاعيلت الدمبي  ألزم   ؽرونل  واألداء السيشى لسخاجعى الحدلبلت "

 اختبلر السحؽر الثلنى  :2ججول 
 

 انعجبرح و
أٔافق 

 ثشذح
 يحبيذ أٔافق

ال 

 أٔافق

ال أٔافق 

 ثشذح

انًتٕسط 

 انًزجح
 انتعهيق

1 

أزاح محىررعح لىطّررق المطاععررخ 

علَ رطٌّط قرسضاريم الىكطّرخ 

الرعقررخ لمٌاكجررخ الزطررٌض فررِ 

 ركنٌلٌعْب المعلٌمبد8

43 36 14 1 1 483 
أًافق 

 ث سح

2 

أزاح رسضّجْخ للمطاععْن األقرل 

ذجرررطح مرررن ذرررع  االرهرررب  

ثرررربلمطاععْن األكضررررط ذجررررطح 

لزعمْررررق ًرطرررررٌّط ىْررررربكليم 

 المعطفْخ8

36 44 13 1 1 484 
أًافق 

 ث سح

3 

ّؽبعس علَ ريْئخ منبخ معكرم 

لىطّرررق المطاععرررخ مرررن أعرررل 

الم ررربضكخ ًمجبزلرررخ أفكررربضىم 

 ًرلْْميب  لكزطً ْخ

 أًافق 481 1 7 8 45 33

4 

رحؽررْن األزاا الغمرربعِ مررن 

ذررررع  الررررسمظ علررررَ أفكرررربض 

ًرللْررررررل الٌقررررررذ  آذررررررطّن

المطلررررٌة لزن رررررْ  معطفرررررخ 

 أعضبا فطّق المطاععخ8

39 48 6 1 1 484 
أًافق 

 ث سح

5 

ّكؽرررررررت أعضررررررربا فطّرررررررق 

المطاععررخ اللررٌٍ السافعررخ فررِ 

الحهرررررٌ  علرررررَ منظٌمرررررخ 

45 37 5 5 1 483 
أًافق 

 ث سح
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مزكبملخ من األفكبض اإلّغبثْرخ 

 لسعم الطأُ الىنِ للمطاعم

6 

ّؽبعس علَ الزىكْط الغمربعِ 

الرررررعأل مررررن ذررررع  رجرررربز  

األفكررررررربض الزحىْعّرررررررخ ثرررررررْن 

 أعضبا فطّق المطاععخ

 أًافق 481 1 8 5 29 51

7 

ّؽررربىم فرررِ اؼرررزرساأ رلنْررربد 

ًمزطررٌضح  مينْررخ مزرههررخ

لنلرررل المعطفرررخ ثرررْن أعضررربا 

 فطّق المطاععخ

 أًافق 389 5 8 13 29 28

8 

أزاح لزععّررررع قررررسضح أعضرررربا 

فطّررق المطاععررخ علررَ العمررل 

مررررن ذررررع  ثررررطًػ الىطّررررق 

 عطرررربا عمْررررم الم رررربضكْن 

فررطم مزكبفئررخ للزعجْررط عررن 

  ضاكيم

38 37 18 1 1 482 
أًافق 

 ث سح

9 

ّمزرربظ ث مكب ْررخ ا علبزىررب زًظ 

الزلْس ثربلمٌقم الغرطافرِ ممرب 

ّرىررر، مرررن ركررربلْ  الؽرررىط 

 ًالزنلل للمطاععْن

34 48 12 2 1 483 
أًافق 

 ث سح

11 

ّسعم ذهبك  ال   المينِ 

المطاععخ مرن ألعضبا فطّق 

أعررررررل االضرلرررررربا ثمؽررررررزٌٍ 

الرسمبد الملسمخ مرن مكبررت 

 المطاععخ

32 47 11 7 1 482 
أًافق 

 ث سح

11 

ّؽررررربعس المرررررطاععْن علرررررَ 

ررطرررررررْ  ًرنىْرررررررص أعمرررررررب  

المطاععررررخ ًرحؽررررْن عررررٌزح 

 رلطّط المطاعم

46 41 4 3 1 484 
أًافق 

 ث سح

 482 الزلْْم العبأ
أًافق 

 ث سح
 SPSSالمهسض :  عساز الجبحضبظ من مرطعبد ثط بمظ 

ل-دبلخا لهحل لللدر  ي لدر له للم  بلمنل:
 مح دددىلتيع ددديلدرميددد رلدرثدددل آلدرممععددد لد دددم  دملم دددع علدرعلدددنلدرددد هنآلد،ركمني دددآلرعيددد لددددبلل -

(لكردددلردللميدفددد ل3تددد دكحلللمزددددىل  ري دددللليدعدددكلد ددءلدرمهندددآلرمندجعدددآلدري دددلتلللتمثعددد لفدددآل)
(ليهدد دلدرمم  ددرلا ددملععددآل0.0(لكرددلردللميدفدد لمدددللدم  ددرلنجلتددلللدرميدد رل مدديلهعدد ل)8ي)لت دد أد

دقحلسلرحمنللفآل تلقل)ميدف لت  أ(لدمللل  لععآلمهمحىلم ع علدرعلنلدر هنآلد،ركمني آلفدآل
دري لدبلتد دكحلللمزددىل  ري دللععدآلمددءلفنتد لدرمندجعدىليدعدكلدريمدكلدرمهندآلرمندجعدآلدري دلتللل

 ندرتىلدرمن الأل.   لد مم
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لععدآلددلل د  للدمكلرفدضلدرفدن لدرفنعدآلد ي لدر لادي"لل - " ر يؽجاج لاأثيخ ذو درلا  إحرالئي  يبنلء 
سااتخجا  أساامؽب العرااا الااحىشى ارلكتخونااى فااى الحااج مااؼ التااجاعيلت الداامبي  ألزماا   ؽروناال  ر

  واألداء السيشى لسخاجعى الحدلبلت "

سثاال الفااخض الفخعااى الثاالنى  بللجراساا  والااح  اختباالر السحااؽر الثللااث  الااح  ي 8-4-7-3
ستخجا  أسامؽب الذابكلت العرابي  الراشلعي  ر يؽجج لأثيخ ذو درل  إحرلئي  ر :يتسثل فى

الحدالبلت حاؽل  فى الحج مؼ التجاعيلت الدمبي  ألزم   ؽرونل ودعػ الحكاػ السيشاى لسخاجعاى 
 "استسخاري  السشذأة

 اختبلر السحؽر الثللث :3ججول 
 

 انعجبرح و
أٔافق 

 ثشذح
 يحبيذ أٔافق

ال 

 أٔافق

ال أٔافق 

 ثشذح

انًتٕسط 

 انًزجح
 انتعهيق

1 

ّعررس مررن أفضررل أؼرربلْت الزنجررق 

الزِ رؽبعس المطاعم علَ الزنجق 

ثبؼرررررزمطاضّخ المن رررررأح ، كمرررررب 

ّؽررربعس المطاعرررم علرررَ الزنجرررق 

 ثمسُ اؼزمطاضّخ المن بح8

 أًافق 481 2 15 14 33 36

2 

للزأكررررس مررررن ّؽرررربعس المطاعررررم 

صررحخ المرطعرربد عررن شطّررق 

ضثطيررررررب ثبلمررررررسذعد ، كمررررررب 

ّؽرربعسه علررَ رررٌفْط معلٌمرربد 

شاد عرررٌزح عبلْرررخ عرررن الىزرررطح 

الحبلْخ ًالىزطاد الؽبثلخ ًّسعم 

 8 الملسضح الزحلْلْخ

43 38 9 3 1 482 
أًافق 

 ث سح

3 

ّرررسعم المطاعرررم علرررَ اكز ررربك 

األذطررررربا المزعمرررررسح ثررررربللٌاكم 

الزرلررت المبلْررخ  كمررب ّمكنررو مررن 

علرررَ المحرررسزاد الزرررِ رٌاعرررو  

المطاعررررم عنررررس  عررررطاا عملْررررخ 

 المطاععخ

48 26 11 8 1 482 
أًافق 

 ث سح

4 

ّؽرربعس المطاعررم علررَ اؼررزرساأ 

محطكررررربد الجحرررررش المرزلىرررررخ 

االؼرررررزرطاط المعلٌمررررربد مرررررن 

 النظم المرزلىخ

 أًافق 481 2 5 9 38 39

5 

ّؽررربعس المطاعرررم علرررَ معطفرررخ 

المن رأح الجساكل من الرنظم زاذرل 

 محل المطاععخ

 أًافق 481 1 2 15 42 33

6 
ّؽبعس المطاعم علرَ اؼرزرطاط 

المعطفخ من النظم زاذل المن أح 
 أًافق 481 3 5 7 41 38
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محررل المطاععررخ ، كمررب ّؽرربعسه 

علررررَ م رررربضكخ المعطفررررخ ثررررْن 

 فطّق المطاععخ

7 

ّعمل علَ رجؽْ  النظم المعلرسح 

ً ّرررسعم المطاعرررم علرررَ عمرررل 

الحؽررربثبد ثعضررريب ضثررر  ثرررْن 

 الجع، الكز بك األذطبا

 أًافق 481 2 5 14 13 39

8 

ّؽبعس المطاعم العمل ضث  ثرْن 

المق ررررطاد الربصررررخ ثرررربلىزطح 

الحبلْرررخ ًالمق رررطاد الربصرررخ 

 ثىزطاد مبنْخ ثعضيب الجع،8

 أًافق 481 2 5 14 33 39

9 

ّؽرربعس المطاعررم علررَ ررىررْ، 

ركبلْ  عملْخ المطاععرخ ًعلرَ 

 عملْخ المطاععخرللْل ًقذ 

 أًافق 481 1 5 14 33 39

11 

ّررررررسعم المطاعررررررم االكز رررررربك 

األذطرررربا الغٌىطّررررخ ثرررربللٌاكم 

المبلْرررخ  ً عنرررس الزلطّرررط ثمرررسٍ 

 اؼزمطاضّخ المن أح

 أًافق 481 2 5 13 34 39

11 

ّؽرربعس المطاعررم علررَ اؼررزرساأ 

المق ررررطاد الربصررررخ ثرررربلىزطح 

الحبلْرررخ ًالمق رررطاد الربصرررخ 

للزنجرررررررررق ثىزرررررررررطاد مبنرررررررررْخ 

ثمق رررررطاد مؽرررررزلجلْخ ثمرررررس  

 اؼزمطاضّخ المن أح8

 أًافق 481 3 7 11 33 41

 أًافق 481 الزلْْم العبأ

 SPSSالمهسض :  عساز الجبحضبظ من مرطعبد ثط بمظ 

ل-دبلخا لهحل لللدر  ي لدر له للم  بلمنل:
درلدددنلكحىلرعيددد لددددبل مح دددىلتيع ددديلدرميددد رلدرثلرددد لدرممععددد لد دددم  دملم دددع علدر دددرملللدرعلددد حىلل -

درم دكحلللدر ع حىل زدىل  ري للليدعكلدريمكلدرمهندآلرمندجعدآلدري دلتللل د  للد دممندرتىلدرمن دالألل
(لكردلردللميدفد لت دد أدلمددللدم  درلنجلتدلللدرميد رل مديلهعدد ل0(لكردلردللميدفد دليل)4تمثعد لفدآل)

عددآلمهمحددىلد ددم  دمل(ليهدد دلدرمم  ددرلا ددملععددآلدقحددلسلرحمددنللفددآل تددلقل)د دفدد (لدمددلللدد  لع0.9)
م ع علدر رملللدرعل حىلدرلدنلكحىلفدآلدريد لددبلتد دكحلللمزددىل  ري دللععدآلمددءلفنتد لدرمندجعدىل

 يدعكلدريمكلدرمهنآلرمندجعآلدري لتللل   لد ممندرتىلدرمن الأل.
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لععآلدلل   للمكلرفضلدرفن لدرفنعآلدرثلر للدر لاديلل - "  ر يؽجج لاأثيخ ذو درلا  إحرالئي  يبنلء 
تخجا  أساامؽب الذاابكلت العرابي  الرااشلعي  فااى الحاج مااؼ التااجاعيلت الدامبي  ألزماا   ؽروناال  سار

 ودعػ الحكػ السيشى لسخاجعى الحدلبلت حؽل  استسخاري  السشذأة  "

اختباالر السحااؽر الخابااع  الااح  يسثاال الفااخض الخئيدااى الثاالنى لمجراساا  والااح   8-4-7-4
 يتسثل فى 

اتلياالت السقتخحاا  لمحااج مااؼ التااجاعيلت الداامبي  ألزماا  "ر لؽجااج عالقاا  ذات درلاا  إحراالئي  باايؼ 
 كؽرونل عمى األداء والحكػ السيشى لسخاجعى الحدلبلت حؽل استسخاري  السشذأة  .

 اختبلر السحؽر الخابع :4ججول 
  

 انعجبرح و
أٔافق 

 ثشذح
 يحبيذ أٔافق

ال 

 أٔافق

ال أٔافق 

 ثشذح

انًتٕسط 

 انًزجح
 انتعهيق

1 

ّمكرررررن مرررررن ذرررررع  آلْررررربد 

الملزطحررررررررخ ظّرررررررربزح اللررررررررسضح 

اإلزضاكْرررخ فرررِ الزعرررطك علرررَ 

شجْعخ أعمب  ال طكخ ًحغميرب 

ًمسٍ رعلْسىب، ًزضعخ رأصْطىب 

ثبلعٌامل الربضعْخ عنس الزلرسّط 

المزعلرررررق ثنررررربرظ األحرررررساس أً 

 الظطًك

62 28 2 1 1 487 
أًافق 

 ث سح

2 

ث ركل رؽبىم آلْبد الملزطحرخ 

علمررررِ مررررسضًغ فررررِ زضاؼررررخ 

ًرحلْررررل اإلعررررطاااد العملْررررخ 

الزِ رجنزيب اإلزاضح ًأرجعزيرب فرِ 

 .الزٌصل  لَ رلسّطاريب

59 28 5 1 1 486 
أًافق 

 ث سح

3 

رعمررل آلْرربد الملزطحررخ علررَ 

ظّرربزح عررٌزح أحكرربأ المررطاععْن 

ثرهررٌم قررسضح ال ررطكخ علررَ 

االؼررررررزمطاض ثزىبعررررررل فطّررررررق 

المطاععررخ فررِ رحلْررل ًزضاؼررخ 

الزرسفلبد النلسّرخ ًمنبق رزيب مرم 

 .اإلزاضح

61 26 6 1 1 486 
أًافق 

 ث سح

4 

رعمرررل آلْررربد الملزطحرررخ فرررِ 

اؼرررزمطبض األفكررربض للمرررطاععْن 

للٌنررم المرربلِ لل ررطكخ ثلررطااح 

محبنط اعزمبعبد المؽربىمْن 

ًمغلرررررررررػ اإلزاضح ًاللغررررررررربظ 

المرزهخ ًالمنجضلخ عن مغلرػ 

اإلزاضح ًالزرررررررررِ ررررررررررسعم ضأُ 

 .عملْخ الزلٌّمالمطاعم فِ 

52 34 5 2 1 485 
أًافق 

 ث سح
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5 

رؽررربىم آلْررربد الملزطحرررخ فرررِ 

رٌلْررس ً  زرربط  كررم مررن األفكرربض 

فررِ رلْررْم ذطرر  اإلزاضح آ ْررخ 

ًالمؽررررزلجلْخ ًرأصْطاريررررب علررررَ 

 .اؼزمطاضّخ ال طكخ

52 35 6 1 1 485 
أًافق 

 ث سح

6 

رلرررٌز آلْررربد الملزطحرررخ  لرررَ 

 معطفخ  ظ اإلزاضح رلرٌأ ثر عطاا

رحلْل منبؼت للحؽبؼْخ ًّأذرص 

فِ االعزجربض احزمربالد ذؽربضح 

ظثررررربكن أً مرررررٌضزّن ميمرررررْن 

 .ثؽجت  فعؼيم

61 25 6 2 1 485 
أًافق 

 ث سح

7 

رلرررٌز آلْررربد الملزطحرررخ  لرررَ 

الزحلررق ث رركل أفضررل أ ررو ّررزم 

 عررساز المٌاظ رربد علررَ أؼرربغ 

 ررررريطُ ث ررررركل ّرررررٌفط إلزاضح 

ال رررطكخ اللرررسضح علرررَ مزبثعرررخ 

الزعامبريرررب المبلْرررخ مرررن رؽرررسّس 

مٌاضزىررررب المزبحررررخ ًاؼررررزلطاا 

الحبعررررخ للزمٌّررررل فررررِ الٌقررررذ 

 .المنبؼت

51 31 11 2 1 484 
أًافق 

 ث سح

8 

ر ررررررغم آلْرررررربد الملزطحررررررخ 

المطاععْن علَ زضاؼخ ًرحلْل 

زًض اإلزاضح فررِ اللْرربأ ثرر عطاا 

المزبثعررخ ًالملبض ررخ ثررْن النزرربكظ 

الىعلْررررررخ ًالزٌقعرررررربد ث رررررركل 

 .زًضُ

52 31 8 3 1 484 
أًافق 

 ث سح

9 

رلررررررررٌز آلْرررررررربد الملزطحررررررررخ 

المطاععْن علرَ حطّرخ الزىكْرط 

لزٌلْررس ً  زرربط كررم مررن األفكرربض 

ثرهرررٌم معبلغرررخ الزٌقعررربد 

ًاالرغبىررررربد المزطرجرررررخ علرررررَ 

 .فزطاد الكؽبز االقزهبزُ

51 31 11 1 1 484 
أًافق 

 ث سح

11 

رطكررع آلْرربد الملزطحررخ علررَ 

الم ررررررررررررررربضكخ اإلّغبثْرررررررررررررررخ 

للمطاععْن، ًّسعٌىم  لرَ ثنربا 

أ مبش مرزلىخ من األفكربض، عنرس 

رلْررررررْميم مٌصٌقْررررررخ الجْب رررررربد 

األؼبؼررررررْخ المزٌلررررررسح إلعررررررساز 

 .الزكينبد

51 23 8 2 1 484 
أًافق 

 ث سح

11 

رؽرربىم آلْرربد الملزطحررخ علررَ 

الزىكْط ثحطّخ لىطّق المطاععرخ 

للٌصٌ   لَ أ مبش مرزلىخ مرن 

األفكرربض ثرهررٌم اؼررزمطاضّخ 

ال طكخ عنس قطااح ثنٌز ؼرنساد 

52 31 9 2 1 484 
أًافق 

 ث سح
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الرررررسّن ًارىبقْررررربد اللرررررطً  

 .ًرحسّس مب  شا رم ذطقيب

12 

رقزُ آلْبد الملزطحرخ لىطّرق 

رٌلْررررس أفكرررربض المطاععررررخ  لررررَ 

 ثساعْررخ عنررس ملبض ررخ المطاعررم 

المعلٌمررربد المبلْرررخ المؽرررزلجلْخ 

للىزرررررطح الحبلْرررررخ مرررررم النزررررربكظ 

 .المزحللخ حزَ ربضّرو

55 25 11 2 1 484 
أًافق 

 ث سح

13 

رؽبعس آلْبد الملزطحرخ فطّرق 

المطاععرررخ علرررَ رٌلْرررس أفكررربض 

 ثساعْخ عنس ملبض خ المعلٌمربد 

المبلْرررررخ المؽرررررزلجلْخ للىزرررررطاد 

الؽررربثلخ األذْررررطح مرررم النزرررربكظ 

 .الزبضّرْخ

53 29 7 3 1 484 
أًافق 

 ث سح

14 

رعمرررل آلْررربد الملزطحرررخ فرررِ 

ظّرربزح عررٌزح أحكرربأ المررطاععْن 

ثرهٌم اؼرزمطاضّخ ال رطكخ 

عنررس رحلْررل ًمنبق ررخ الجْب رربد 

المبلْررررررخ المطحلْررررررخ األذْررررررطح 

 .لل طكخ

51 31 7 3 2 483 
أًافق 

 ث سح

15 

الملزطحرررخ فرررِ رؽررربىم آلْررربد 

الحهررٌ  علررَ أزلررخ المطاععررخ 

ًّمكررررن المررررطاععْن ممبضؼررررخ 

الحكم المينِ لزحسّس مب  شا كبظ 

ىنبك رأكْس عٌىطُ فْمب ّزعلق 

ثأحررساس أً ظررطًك قررس رررقزُ 

 لَ ال   فرِ مرسٍ اؼرزمطاضّخ 

 .ال طكخ

44 35 11 4 1 483 
أًافق 

 ث سح

16 

رؽررربعس آلْررربد الملزطحرررخ فرررِ 

رط رررررررررْس الحكرررررررررم المينرررررررررِ 

للمرررطاععْن فرررِ حبلرررخ فرررط  

ل ًاظ  االؼرررزمطاضّخ ّعرررس معكمرررب

اللٌاكم المبلْخ رزضمن عسأ رأكس 

عرٌىطُ ّزعلرق ثأحرساس رررقزُ 

 لررررَ ال رررر  فررررِ اؼررررزمطاضّخ 

 .ال طكخ

45 36 7 4 1 483 
أًافق 

 ث سح

17 

رؽررربىم آلْررربد الملزطحرررخ فرررِ 

رط رررررررررْس الحكرررررررررم المينرررررررررِ 

للمطاععْن فِ  ثرساا ضأُ رْرط 

مررررزحىع  رررربشا رررررم اإلفهررررربػ 

ثبل رررركل الكرررربك فررررِ اللررررٌاكم 

المبلْخ، ًلكن ّزم رعسّل الزلطّط 

لْزضررمن فلررطح  ّضرربحْخ علررَ 

ًعرررٌز عرررسأ رأكرررس ىررربأ ّزعلرررق 

43 37 11 3 1 483 
أًافق 

 ث سح
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ثبلحرررسس ًالرررصُ مرررن  رررأ و أظ 

ّررقزُ  لررَ  رر  عررٌىطُ فررِ 

 .طكخاؼزمطاضّخ ال 

18 

رؽرررررربعس آلْرررررربد الملزطحررررررخ 

ل  المطاعررررم فررررَ أظ ّجررررسُ أضّررررب

ل علررَ اللررٌاكم  ل أً ؼررلجْب مزحىظررب

المبلْخ  شا لم رزضرمن اإلفهربػ 

الكبفِ، مم   بضح  لَ أظ ىنبك 

ل ّرررقزُ  لرررَ  ررر   رأكرررسال ىبمرررب

عررررررٌىطُ فررررررِ اؼررررررزمطاضّخ 

 .ال طكخ

51 28 9 3 2 483 
أًافق 

 ث سح

19 

رؽررربعس آلْررربد الملزطحرررخ فرررِ 

رط رررررررررْس الحكرررررررررم المينرررررررررِ 

للمطاععْن فِ  ثساا ضأُ ؼلجِ 

 شا كب ررررذ اللررررٌاكم المبلْررررخ قررررس 

أعرررسد ثررربفزطا  اؼرررزمطاضّخ 

ال طكخ،ًلكنو علَ قنبعخ كبفْخ 

ثرررأظ ال رررطكخ لرررن ررررزمكن مرررن 

االؼررررررررزمطاض، فررررررررِ نررررررررٌا 

 عرررطاااد المطاععرررخ الزرررِ ررررم 

 .رنىْصىب

51 26 13 3 1 483 
أًافق 

 ث سح

21 

رؽررربىم آلْررربد الملزطحرررخ فرررِ 

الحهررٌ  علررَ أزلررخ المطاععررخ 

ًّمكررررن المررررطاععْن ممبضؼررررخ 

الحكم المينِ لزحسّس مب  شا كبظ 

ىنبك رأكْس عٌىطُ فْمب ّزعلق 

ثأحررساس أً ظررطًك قررس رررقزُ 

 لَ ال   فرِ مرسٍ اؼرزمطاضّخ 

 .ال طكخ

52 21 14 6 1 483 
أًافق 

 ث سح

 484 الزلْْم العبأ
أًافق 

 ث سح
 SPSSالمهسض :  عساز الجبحضبظ من مرطعبد ثط بمظ 

ل-دبلخا لهحل لللدر  ي لدر له للم  بلمنل:
 مح ددىلتيع دديلدرميدد رلدرندتددملدرممععدد لتل ددم  دملديرحددلللدرم من ددىلدددبلدررل ثددلنلرعيدد لدددبلتدد دكحلللل -

(ل05)لمزدىل  ري للليدعدكلدريمدكلدرمهندآلرمندجعدآلدري دلتللل د  للد دممندرتىلدرمن دالأللتمثعد لفدآ
(ليهد دلدرمم  درلا دملععدآلدقحدلسل0.0كرلردللميدف لت  أدلمدللدم  رلنجلتدلللدرميد رل مديلهعد ل)

رحمددنللفددآل تددلقل)د دفدد لت دد أ(لدمددلللدد  لععددآلمهمحددىلد ددم  دملديرحددلللدرم من ددىلدددبلدررل ثددلنلفددآل
لتلللدري لدبلتد دكحلللمزددىل  ري دللععدآلمددءلفنتد لدرمندجعدىليدعدكلدريمدكلدرمهندآلرمندجعدآلدري د

    لد ممندرتىلدرمن الأل.
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لععآلدلل   للمكلرفضلدرفن لدرناح آلدرثدل آلرع رد دىللل - القلئال "ر لؽجاج عالقا  ذات درلا  يبنلء 
اتليالت السقتخحا  لمحاج ماؼ التاجاعيلت الدامبي  ألزما   ؽرونال عماى األداء والحكاػ إحرلئي  بايؼ 

  السيشى لسخاجعى الحدلبلت حؽل استسخاري  السشذأة  .

 لئج الجراس  نت
 أوًر: نتلئج الجراس  السيجاني  

(ل0.8نثردلللعدد ملإدديىلدرفددن لدرناح ددآلد ي للرع رد ددىلدل  دد لهعدد لدم  ددرلنجلتددلللدرفددن ل) (9
يهدد دلدرمم  ددرلا ددملععددآلدقحددلسلرحمددنللفددآل تددلقل)د دفدد لت دد أ(لدمددلللدد  لععددآلتددالث نلتف ددآل

درمددالث نلدريمددكلدرمهنددآلرمندجعددآلجلايددىل  ري ددللععددآلدرن ددل لدرمددلرآلرمن دد للد عمددل ليدددبلثددكل
 دري لتللل   لل رألدرمن الألععآلد، ممندرتىل.

(ل0.0نثرددلللعدد ملإدديىلدرفددن لدرناح ددآلدرثددل آلرع رد ددىلدل  دد لهعدد لدم  ددرلنجلتددلللدرفددن ل) (0
يهد دلدرمم  درلا ددملععدآلدقحدلسلرحمددنللفدآل تدلقل)د دفدد لت د أ(لدمدلللدد  لععدآلمهمحدىلد ددم  دمل

ثددلنلفددآلدريدد لدددبلتدد دكحلللمزدددىل  ري ددللععددآلمددءلفنتدد لدرمندجعددىلديرحددلللدرم من ددىلدددبلدررل 
 يدعكلدريمكلدرمهنآلرمندجعآلدري لتللل   لد ممندرتىلدرمن الأل.

(دل0.0نثردددلللعددد ملإددديىلفدددن لدر رد دددىلدرفنعدددآلد ي ليدرثدددل آلدل  ددد لهعددد لدم  دددرلنجلتدددللل) (8
)د دفد (لععدآلدرمد درآدلل(ليه دلدرمم  رلا ملععآلدقحلسلرحمنللفدآل تدلقل)د دفد لت د أ(دل0.9)

دمددددلللدددد  لععددددآلمهمحددددىلد ددددم  دملم ددددلر بلدرعلددددنلدردددد هنآلد،ركمني ددددآليلدر ددددرملللدرعلدددد حىل
درلددنلكحىلفددآلدريدد لدددبلتدد دكحلللمزدددىل  ري ددللععددآلمددءلفنتدد لدرمندجعددىليدعددكلدريمددكلدرمهنددآل

 رمندجعآلدري لتللل   لد ممندرتىلدرمن الأل.

 ثلنيًل: الشتلئج العلم  لمجراس  
مددألديفدد ألرفنتد لدرمندجعدىلععددآلتتد تنللد ردتهكلدرفكنتددىل دع علدرعلددنلدرد هنآلد،ركمني دآلاعد لم .9

در الددىلرم دلرددىلدرمتدد رلفددتلتكن ر جحددللدرمعع دددلللدل مددللمددألت رت حددىلرعمددندجع بلد لدديلخ ددنألدددبل
خا لد،تلل لتلرمندجع بلد لثدنلخ دنألرمعم د ليتتد تنلهحدللعهكلدرمعنفحدىلدليت دلع لععدآلته ئدىل

يدرلدرددددىلمفكدددلرهكليت  حمهددددللنركمني حدددىدليتدددد عكللدرم دددلر ىدندددلخلداادددكلرفنتدددد لدرمندجعدددىلدددددبلمجددديل
خللايلدر فلدرمهنتل ع لءلفنت لدرمندجعىلدبلمجيلد،رت لءلتم م ىلدر د دلللدرم  ددىلددبل
دملتددبلدرمندجعددىلدلا ددلع لدرمددندجع بلععددآلت تددحرليتنف دد لمعمددل لدرمندجعددىليتي دد بلجدد دألت نتددنل

دمدددلللاممدددبلدرمدددندجع بلددددبلدرمغعدددبلععدددآلتددد دكحلللمزددددىل  ري دددلليتددد عكلدريمدددكلدرمهندددآلدرمندجدددمل
 رمندجعآلدري لتللل   لل رألدرمن الألععآلد، ممندرتىل.
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اعدد لم ددع علدر ددرملللدرعلدد حىلدرلددنلكحىلدددبلمف دديلم ددلر بلدرمن ددؤلدرمددتلت ددلع لدرمندجددملععددآل .0
رمن دؤلتمد الد دممندرتىلدرمن دلألدل مدلللد عكلدرمن ؤلتل ممندرتىلدرمن الألدل مدللا دلع لدرمندجدملععدآلد

درمندجملععآلدلم لالد ختدلءلدرممعمد ألتدلر  داكلدرملرحدىلل مدللاممندهلددبلدرمغعدبلععدآلدرميد ددلل
درمدددتلت دجدددهللدرمندجدددملعنددد لنجدددندءلعمعحدددىلدرمندجعدددىليت دددلع لدرمندجدددملععدددآلد دددم  دملدرمؤ دددندلل

لادددحىلرعمن دددؤلتمؤ دددندللد دددم  عحىلتمددد  لدر لإدددىلتدددلرفمنألدريلرحدددىليدرمؤ دددندللدر لإدددىلتفمدددندللد
اممددبلدرمددندجع بلدددبلدرمغعددبلععددآلتدد دكحلللمزدددىل  ري ددلليتدد عكلدريمددكللد ددممندرتىلدرمن ددالألدلدمددل

 درمهنآلرمندجعآلدري لتللل   لل رألدرمن الألععآلد، ممندرتىل.
درمهندآللتعميلديرحدلللدرم من دىلددبلل ديلدررل ثدلنلرعمغعدبلععدآلمثدلرلجلايدىل  ري دلليتد عكلدريمدك .8

رمندجعدددآلدري دددلتللل ددد  للددد رألدرمن دددالألععدددآلد، دددممندرتىلععدددآلزتدددلدألجددد دألم مدددلملدرمدددندجع بل
ت ل صلل رألدر ن ىلععآلد، ممندرلهمفلعيلفنت لدرمندجعىلفتلتيع يليدرد دىلدرمد ف لللدرن  ادىل

 ددىليدنلل ددمهللدددملدظددرألدل مددللت ددلهكلفددتلدريلدد  لععددآلمدرددىلدرمندجعددىليتممددبلدرمددندجع بلدملرل
دريمكلدرمهنتلرمي ل لدللنذدل لنلهنل لتالل  لج هنالفحملللمعع لتال  دللميلظنيالل لتؤدالنردآل
در دفلفددتلددد ىلد ددممندرتىلدر ددن ىلدليلت ددلهكلفددتلتن دد  لدريمددكلدرمهنددتلرعمددندجع بلفددتلنهدد دءلرمال

 م مبلم نلدميف ل لذدلتكلدظفللكلتلر ميلدركلالفتلدر  داكلدرملرحىدليركبللمكلتع ليلدرم نتنلر
ف دددنألنا دددل حىلععدددآليجددد دلعددد ملتاللددد لهدددلمللمععددد لتلريددد لليدرددد الددددبل دددال هلمنللدددؤدالنردددآل دددفل
جدد هنالفددتلد ددممندرتىلدر ددن ىلدليلت ددلهكلفددتلدريلدد  لععددآلمدرددىلدرمندجعددىليتممددبلدرمددندجع بل
دملر ىلدريمكلدرمهنتلرمي لد لددللنذدل دلنلهندل لتالل د لجد هنالفحمدلللمععد لتال د دللميلظدنياللد ل

 در فلفتلد ىلد ممندرتىلدر ن ى.تؤدالنرآل

 ثللثًل: مقتخحلت لبحؽث مدتقبمي  
هنل لد ل،للتيثحىلمخنىلردكللدمكلدرمتدنقلنر هدللتلرمفلد يلفدتلدر رد دىلدريلرحدىلدليتممدبلتغت مهدلل

ل-د مقرالفتلدرد للل،  ىدليدبله  لدرم ل،للععآل   يلدرمثل :
 درميل  ت.مثنلت دكحلللف نيسل  ري للععآلدملر لللدرميف ل 
 مثنلت دكحلللف نيسل  ري للععآل تلقلت نتلديل رىلدرقحمىلدرعلدرى.ل 
 .مثنلت دكحلللف نيسل  ري للععآلج دألدرم لرتنلدرملرحىلدرمن عحى 
 .مثنلت دكحلللف نيسل  ري للععآلمتعلعلعمعحىلدرمندجعىل 
 .مثنلت دكحلللف نيسل  ري للععآلدرم م لللدرملرحىليدرع  دلدرم م  عحىل 
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 سخاجع ال

 العخبي  بللمغ  أوًر: السخاجع 
(دلد ددم  دملدر ددرملللدرعلدد حىلد،إددتنلكحىلفددآلت  ددحكلدرمدداءألدرملرحددىل0590ع دد لم مدد ل)لمهدد لتمددند

جلدعىلهنآلل–ر ن لللدرمالد بلدرملنتىلدلد عىلدر رد لللدرملرحىليدرم لرتىلدل عحىلدرم لرأل
ل.ل905-900  تردلدرع دلدرثل آلدللصل

ل.ل980 (لدلدرعلنلدر هنتلد،ركمني تدلد عىلدرمعنفىدلدرع دل0592)لل دنل لدمحمت لعثملندل

(لدلنإ دردللدرمعلل نلدر يرحدىلرنللتدىلدر د دأليدرمد ل  ليدرمندجعدىلل0594د،تيلدلدر يرتلرعميل   بل)ل
يعمعحدددلللدرمالل ددد لد خدددنىليدر ددد دلللذدللدرعالدددى"لدر ددد ءلد ي دلتنجمدددىلجمرحدددىلدرم مدددمل

 .   بلدر ل     بل)د ردن(دلد م عىلرا لمه لم درىدلد ردندرعنبتلرعميل

(لدلنإ دردللدرمعلل نلدر يرحدىلرنللتدىلدر د دأليدرمد ل  ليدرمندجعدىلل0594د،تيلدلدر يرتلرعميل   بل)ل
دلتنجمدىلجمرحدىلدرم مدمل يعمعحدلللدرمالل د لد خدنىليدر د دلللذدللدرعالدى"لدر د ءلدرثدل آ

 .در ل     بل)د ردن(دلد م عىلرا لمه لم درىدلد ردندرعنبتلرعميل   بل

ععددآلCOVID-19 ) (لدلتثددنلد م ددلرلجلايددىل  ري ددلل)0505در  عددآلدلير دد ل ددم نلع دد لدرعةددحكل)
دلدرم عدىلدرععمحدىلرع رد دلللدرميل د حىلل- درد دىلد  د حدىل-نع ددلدر  داكلدرملرحىليدندجعمهلل

 .ل9004ل–ل9900دلصلل0505   لجلدعىللنلألدر  تالدلل لل–دل عحىلدرم لرأل

دلد م  دملدر رملللدرعل حىلر تلدألجد دألدر د دلللدرملدنفحىلفدآل(لل0593)در ندايآلدليدايل  بل
م ددنلل–دلر ددلرىلد مدد رد لل-درد ددىلد  د حددىلفددآلديلفةددلللدر نددلألل–در ندد  لدرم لرتددىلدرعلدددىل

 .ل900-993جلدعىللنلألدر  تالدللصلل–دن  رألدل عحىلدرم لرألتل، ملععحىلل

(للدلدمحملدلدددتفآلدلنردددلرلد مدددنكلرمي  ددد لدرمكلدددديلهددد بل0505در ددد رىلدلعمدددنيلدهدددندهحكل/لدرغنددد ير)
م ع علتيع يلدرنةكليت نحلللدرمن  بلعبلدر حل لللهه الدعكلدرمندجملدر لرجآل،لم لال
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دلل-درد ددىلد  د حددىلل–د ختددلءلدر  هنتددىلتددلر  داكلدرملرحددىليدرم نتددنلعددبلد ددممندرتىلدرمن ددالأل
جلدعدددىلددحدددل لدلل–رم عدددىلدرععمحدددىلرع رد دددللليدرريددد للدرملرحدددىليدرم لرتدددىلدل عحدددىلدرم دددلرألد

 .ل900-ل00درم ع لد ي لدلدرع دلد ي لدلصل

(لدلديرلدعلل نلدرمندجعىلدر يرحىلفتلتن   لدريمكلدرمهنتلفآللتدلعلل0591درنعلدآلدلععآل عحملنل)
 دىلرعريد للدظ  دل حىليد،جمملكحدىلدلدلد عىلجلدعىلدر د سلدرمفم ل-درد ىلتت حقحىلل–م أل

 .ل010ل–ل002دلصلل84درع دل

 (دلدرددددددددد ر يلد، من دددددددددلدالرمملر دددددددددىلدرمندجعدددددددددى0593دره ئددددددددىلدر دددددددددع داىلرعميل ددددددددد  بلدر دددددددددل     بل)
 .ل0593فتلدرممعكىلدرعنبحىلدر ع داىلدلنإ درل

ععدددآل94(ل- ف دد (لدلتثددلرلد م ددلرلجلايددىل  ري ددلل)لل0505دره ئددىلدر ددع داىلرعميل دد  بلدر ددل     بل)
نع ددلدر  داكلدرملرحىليدندجعمهللدل  نألنر لداىلد ملنأل هدكلدرمعدلل نلدر يرحدىلدرمدتلا دبل

دلمهنتيلدلل94-دندعلتهللعن لنع ددلدر  داكلدرملرحىليدندجعمهللفتلظيلظنيالجلايىل  ف  
ل.ل80-9صل

دجعدددىليدرفيددديليدرمالل ددد دلل(لدلدرمعدددلل نلدر يرحدددىلرعمنلل0505دره ئددىلدر دددع داىلرعميل ددد  بلدر دددل     بل)
 .ل0505د خنىليدر  دلللذدللدرعالىلدرمعمم ألفآلدرممعكىلدر ع داىلدلنإ درل

دلدر ددع داىلدلصلل0592(لدلدعددلل نلدرم  ددحكلدر يرحددىلل0592دره ئددىلدر ددع داىلرعمقحمدد بلدرمعممدد لبل)ل
 .ل9-904

دعدددلل نلدرمددد ل  لدر يرحدددىل(لدلدر ددديلد دددم  دملل0593جمرحدددىلدرم مدددملدرعنبدددآلرعميل ددد  بلدر دددل     بل)
درمفدلهحكلد  ل ددحىلدلل–رعمد ل  لععدآلدرمن د للدرلدغ نأليدم  دتىلدري دكلدلدرم عد لد ي ل

 .ل008-9درترعىلدر لد ىلدلد ردنلدلصل

(لدلدر ددديلد دددم  دملدعدددلل نلدرمددد ل  لدر يرحدددىلل0593جمرحدددىلدرم مدددملدرعنبدددآلرعميل ددد  بلدر دددل     بل)
نر ددلددللعمعحددىلدلل–  ددتىلدري ددكلدلدرم عدد لدرثددل آلرعمدد ل  لععددآلدرمن دد للدرلددغ نأليدم

 .ل800-9درترعىلدر لد ىلدلد ردنلدلصل
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در يرلدرمفلععآلر ع لللدرعلدنلدرد هنآلرفنتد لدرمندجعدىلفدآلت  دحكل)ل0598 " (   بلدلمدل آلهل ك
دلدرم عددىلدرععمحددىلرالملددلدليدرم ددلرألدل عحددىلدرم ددلرألدلجلدعددىل " م ةمددىلدرنللتددىلدر دخعحددى

 لد زهن

ر   لدل لظكل  بلدلتالث نلد م  دملدرعلنلدر هنتلفتلتن   لدريمكلدرمهنتلرعم ل لرم  حكلد ممندرتىل
دلصلل0دلدرعد دلل3در ن ىلدلد عىلجلدعىل ن د  لرعععد ملدظددرتدىليد،لملدلداىلدلدرم عد ل

 .ل051ل-010

 (لدلمثددنلد ددم  دملدرعلددنلدردد هنتلفددتلدعددكل  ددنل0590)ل ر دد  دل ددلظكل  ددبليدر دد للزتددلدلهل ددك
ر لدعددددىدلد، محددددل لعندددد لتدددد ل  لدر دددد داكلدرملرحددددىدلد عددددىل عحددددىلتغدددد ددلرعععدددد ملد،لملددددلداىلد

 .08درع د

(لدلد خيلديل  آلد منكل، م  دملدر رملللدرعل حىلفدآلدرمن دؤلتم دلرنلل0552 ع دىلدل لدحل)
لل-م نلدن  رألدل عحىلت لرألد، ملععحىلل–م رد لدرمعثنلدرملرآلرمن  للد عمل لدر لرىلد 

 .ل83-00جلدعىللنلألدر  تالدللصل

(لدلدنهسلد منكلرمت تنلدملر لللدرمندجعىلدرم من ىليت جحهلديليرلل0592 ع ل آدل  بلديم دل)
درمتددد تنلفدددآلاددد ءلجددد دأليتكدددلرحرلعمعحدددىلدرمندجدددملدلد عدددىلدرميل دددرىليدرمندجعدددىلدل عحدددىل

 .ل901-ل905دلصلل9دلدرع دلل0  ترلدلدرم ع للجلدعىلهنآل–درم لرأل

(لدلديرلجع دلللدرعلدنلدرد هنتلفدتلتي د بلل0594)هن ديىلدلهردىلعثمدلنلإلرحدلراللنهندهحكل/ل
د ددددم ىلدر ددددفلدرمهنددددتلرعمندجددددملرم دجهددددىلختددددنلنددرألدرعم دددديلرعمعحددددىلدرمندجعددددىلدلد عددددىل

 .ل1دلدرع دلل عحىلدرم لرأل-در رد لللدرم لرتىلدرمعلإنألدلجلدعىل فنلدر حول

(لدلتيع يليت  حكلدرعلنلدرد هنآلد،ركمني دآلرفنتد لدرمندجعدىللل0590ع  لدرن مبلدل  اءلدهندهحكل)ل
د عدددىلدرفكدددنلدرميل ددد تلدلجلدعدددىلعددد بلفددآلدلم دددلال دددل،للدرغددد لفدددآلدر ددد داكلدرملرحددىلدل

-ل355دلدا دم نلدلصللل0ل كلدرميل درىليدرمندجعدىلدللدرعد دلل- عحىلدرم لرألل- مال
 .ل352
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(لدلديرلدرميل دد  بلفددآلدرك ددنليدريدد لدددبلدرف ددلدلدرمددلرآلل0591ع دد لدر دداملدلع دد لدر دداملععددآل)ل
ل دكلدرميل درىلل- عحىلدرم لرألل-يد،ددرىلددلد عىلدرفكنلدرميل  تلدلجلدعىلع بل مال

 .ل440-ل433دلملم بنلدلصللل8درع دلل05يدرمندجعىلدلدرم ع ل

كلخللايلدر فلدرمهنآلرمندجملدري لتلللععآلل ألدرعالىلت  ح ,(لل0590ععآلدلير  لم م لدمحمل)ل
 عحدىلدرم دلرألدلجلدعدىلل,درم عىلدرععمحىلرعم لرأليدرمم تي , " درنفلياحىله بلدرمندجمليعم عه
 رنتللدلدرع دلد ي لدلدلرسل.

(لدلددددد خيلد مددددنكلرم تددددحرليتنف دددد لجع ددددلللدرعلددددنلدردددد هنآلد،ركمني ددددآلل0591مددددلرآلدلم ددددنال)ل
درد دددىلد دددمتاكحىلفدددآلدر  ئدددىلل–جددد دألد  مدددلملدرمهنحدددىلرفنتددد لدرمندجعدددىلههددد التي ددد بل

جلدعىلرنتللدللدرع دلد ي لدلصلل–درملنتىلدلد عىلدرري للدرميل  حىلدل عحىلدرم لرأل
 .ل003ل-005

(لدلدنهسلد منكلرقحلسلتالث نلجع لللدرعلنلدر هنتلل0594دل)ل دلتفآدلديم دل  بلدلتفآ
ملرم دلرنلدرغد :لدرد دىلت نت حدىلدلد عدىلدرفكدنلدرميل د تلدلععآلتد كحكلد دم لتىلدرمندجد

 .ل0دلدرع دلل80ل كلدرميل رىليدرمندجعىلدلد ع لل- عحىلدرم لرألل-جلدعىلع بل مال

ةحدلسلتدالث نلجع دلللدرعلدنلدرد هنآلععدآلتد كحكلد دم لتىلل)ل0590 " ( دلدتفآدديم دل  د ب
نلم نلدن  رألدل عحىلدرم لرألدلدلر لرىلدلج م  "درد ىلت نت حىل-درمندجملرم لرنلدرغ ل

ل.ل943-ل9جلدعىلع بل مالدلصل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 ممحق الجراس 
 قلئس  ارستقرلء )ارستبيلا 

 القدػ األول 

 ........................ .............................:  الديج الج تؽر / الديجة الج تؽرة

لتيحىلر رىليبع 

 ترحددلللد من ددىلرعيدد لدددبلدرمدد دكحلللدر ددع حىلر لايددىليقااؽ  البلحثاالا بدعااجاد دراساا   بعشااؽاا "
COVID-19ععآلد ددءلدرمهنآلرمندجعدآلدري دلتللليدعدكلدريمدكلدرمهندآل د  للد رألدرمن دالألععدآلل
يادملترحدلللد من دىلتممثديلفدآليسثال الياجف الخئيداى لمجراسا  فاى  –درد ىلد  د حدىلل-د، ممندرتىلل

د م  دملم ع علدرعلنلدر هنآلد،ركمني آليم ع علدر رملللدرعل حىلدرلنلكحىلرعي لددبلتد دكحللل
ععددآلد ددءلدرمهنددآلرمندجعددآلدري ددلتللليدعددكل ممددهلدرمهنددآللCOVID-19در ددع حىل زدددىل  ري ددلل

    لل رألدرمن الألععآلد، ممندرتىل

ل ستجلؽا بو مؼ إجلبلت عمى األسئم  الؽاردة بيحه القلئس  لسثال ويؤ ج البلحثلا لديلدلكػ أا م
شيلدة خبيخ وستكؽا مؽضع الدخي  التلم  ويقترخ استخجاميل عمى مل يتعمق بللجراسا  السيجانيا   
ليااحا البحااث   وشذ أشااكخ لداايلدلكػ حدااؼ لعاالونكػ معااي فاادني ألسشااى مااؼ ى أا لثاالبؽا خيااخًا عمااى 

 معلونتكػ لي.

 جديل الذكخ ووافخ ارحتخا  والتقجيخولديلدلكػ 
                                  

 
 د/ وليج سسيخ الجبمى                                                                        

 د/ عيج  لر  األشقخ                                                                       
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 البيلنلت الذخري 
 ) اختيلر    ..................................................... -ارسػ:  -
 -الؽظيف  :  -

 يحهم يبني يزاجع داخهي يزاقت حسبثبد يحهم َظى أكبديًي

     
 

 -سشؽات الخبخة :  -
 سُٕاد فأكثز 01 سُٕاد 01:  5يٍ  سُٕاد 5أقم يٍ 

   
 

 -الجرج  العمسي  :  -
 دكتٕراِ يبجستيز دثهٕيّ دراسبد عهيب ثكبنٕريٕس

    

 

 الجدء الثلنى 
 أسئم  قلئس  ارستقرلء )ارستبيلا 

 

 انعجبرح و
أٔافق 

 ثشذح
 ال أٔافق يحبيذ أٔافق

ال أٔافق 

 ثشذح

أثووز تفشوى جبئحووخ كٕرَٔوب عهووى انُشووبم انًوبنى نًُشووىد األعًوبل ٔعهووى انحكوى انًُٓووى نًزاجعووى  -انًحوٕر األٔل :

 انحسبثبد حٕل قذرح انًُشأح عهى االستًزاريخ .

1 

 علَ كرل من رأح عنرس  عرساز قٌاكميرب المبلْرخ أظ رنظرط

-COVIDفِ الزأصْطاد المهبحجخ ال ز ربض عبكحرخ 

زلررْعل علررَ ظررطًك كب ررذ  ًمررب  شا كب ررذ رررٌفط  19

 مٌعٌزح فِ  يبّخ فزطح الزلطّط أأ ال 8

     

2 

الزرِ  COVID-19اإلفهبػ ميرم عرن  صربض عبكحرخ 

ظيررطد ثعررس ررربضّد اللررٌاكم المبلْررخ ًقجررل اعزمبزىررب 

حزَ مم عسأ اللسضح علَ رلسّط األصط المربلِ ،  للن ط

 8 19-لغبكحخ كٌفْس

     

3 

 COVID-19مررررن المررررربشط المهرررربحجخ لغبكحررررخ 

 مكب ْرخ ًعرٌز حلرربكق ثعرس صرسًض اللررٌاكم المبلْرخ لررم 

 ّكن المطاعم ّعلم ثيب  ال ثعس شل  8

     

4 

علررَ اإلزاضح أظ رأذررص المعلٌمرربد المؽررزلجلْخ لعصنررِ 

ع ط  يطا الزبلْخ لىزطح الزلطّط علَ األقل ؼرٌاا مرب 

ّزعلق ثبلزأصْطاد الؽلجْخ للغبكحخ علَ ؼرْط األعمرب  

أً اللسضح علَ ؼساز السٌّظ، أً مرب ّزعلرق ثبلزرأصْطاد 

اإلّغبثْرررخ لحعمرررخ الزؽررريْعد ًالرررسعم الزرررِ قرررسمزيب 

 لألعمب  الزغبضّخ المزأصطح ثب ز بض الغبكحخالسًلخ 

     

5 

COVID-19   َقل  من  طبأل األعمرب  ًأصرط علر

الؽررٌْلخ ًاظ رلْررْم قررسضح المن ررأح علررَ الجلرربا كمن ررأح 

مؽزمطح ّأذص فرِ الحؽرجبظ كبفرخ المعلٌمربد المزبحرخ 
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عن المؽزلجل ذع  االصنِ ع ط  يطا العحلرخ علرَ 

 األقل 8

6 

مررب ّزعلررق ثبلزررأصْطاد الؽررلجْخ للغبكحررخ ّغررت اعزجرربض 

علَ ؼْط األعمب  أً اللسضح علَ ؼرساز الرسٌّظ، ًمرب 

ّزعلق ثبلزأصْطاد اإلّغبثْخ لحعمخ الزؽيْعد ًالسعم 

الزِ قسمزيب السًلخ لألعمب  الزغبضّخ المزأصطح ثب ز بض 

 الغبكحخ 8

     

7 

علَ المن أح رلْْم مسٍ منبؼرجخ  عرساز اللرٌاكم المبلْرخ 

علَ أؼربغ االؼرزمطاضّخ فرِ الىزرطح العحلرخ لزربضّد 

  يبّخ الؽنخ المبلْخ ًقجل   طىب للٌاكميب المبلْخ 8

     

8 

ذلٌ رلطّرط المطاعرم مرن أّرخ   ربضح  لرَ ًعرٌز عرسأ 

رأكرس عرٌىطُ مرن قرسضح المن رأح علرَ الجلربا كمن ررأح 

ل للرررسضح المن رررأح علرررَ الجلررربا  مؽرررزمطح لرررْػ نرررمب ب

 كمن أح مؽزمطح 8

     

9 

ّغررت علررَ المطاعررم أظ ّنرربقش مررم اإلزاضح ذططيررب 

ًمررب  شا كرربظ قررس  COVID-19 للزعبمررل مررم عبكحررخ

ل كجْررطح  ّضْررط، منىررطزال أً مررم أحررساس أذررطٍ،  رركٌكب

حٌ  قسضح المن أح علَ الجلربا كمن رأح مؽرزمطح 8 فرِ 

ررررعزاز أىمْرررخ  COVID-19مضرررل ظرررطًك عبكحرررخ 

  عساز رنجقاد ثبلزسفلبد النلسّخ 8

     

11 

اؼزنزبط ًعٌز عرسأ رأكرس عرٌىطُ ث رأظ مرب  شا كربظ 

ل كجْرطح ث رأظ  COVID-19عبكحخ  قرس ّضْرط،  ركٌكب

قرررسضح المن رررأح علرررَ الجلررربا كمن رررأح مؽرررزمطح ّعرررس 

مؽقًلْخ المطاعم ًفلرب لحكمرو المينرِ ًاؼرزنبزال  لرَ 

 أزلخ المطاععخ الزِ رم الحهٌ  علْيب 8

     

11 

ّمكن النظط  لَ الظطًك المهبحجخ ال ز بض عبكحرخ 

COVID-19  علررررَ أ يررررب مضررررب  ًاقعررررِ العزجرررربض

حضررٌض الغررطز الىعلررِ للمرررعًظ رْررط ممكررن عملْررب 

 ظطا لمب ّ كلو من ذطط علرَ ؼرعمخ المرطاععْن ، 

ل فرِ ثعر،  ً حْنمب ّكٌظ الحضٌض رْط ممكن عملْب

 الحررررررربالد، فررررررر ظ رطجْرررررررق  عرررررررطاااد مطاععرررررررخ

ط مرب ّكىرِ مرن أزلرخ المطاععرخ المنبؼرجخ ثسّلخ قس ّرٌف

 ث أظ ًعٌز المرعًظ ًحبلزو 8

     

12 

قرررس ّرررطٍ  COVID-19فرررِ ظرررل ظرررطًك عبكحرررخ 

المطاعررررم منبؼررررجخ اإلفهرررربػ عنيررررب كررررأمط ضكررررْػ 

لمطاععخ اللٌاكم المبلْخ ل طكخ رْرط مسضعرخ ً اشا لرم 

مرن ثرْن األمرٌض  COVID-19ركن ظطًك عبكحرخ 

ل فررِ رعررسّل ضأُ  الطكْؽررخ للمطاععررخ أً لررم ركررن ؼررججب

المطاعرررم فرررِ اللرررٌاكم المبلْرررخ، فلرررس ّلرررٌأ المطاعرررم، 

 8 ثزضمْن فلطح لىذ ا زجبه فِ رلطّطه ث أ يب

     

 أثز استخذاو أسهٕة تحهيم انعصف انذُْى االنكتزَٔى فى انحذ يٍ تذاعيبد أسيخ كٕرَٔوب  ٔدعوى -انًحٕر انثبَى :

 انحكى انًُٓى نًزاجعى انحسبثبد حٕل  استًزاريخ انًُشأح .

13 
أزاح محىررعح لىطّررق المطاععررخ علررَ رطررٌّط قررسضاريم 

الىكطّرررخ الرعقرررخ لمٌاكجرررخ الزطرررٌض فرررِ ركنٌلٌعْرررب 
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 المعلٌمبد8

14 

أزاح رسضّجْرررخ للمرررطاععْن األقرررل ذجرررطح مرررن ذرررع  

االرهب  ثربلمطاععْن األكضرط ذجرطح لزعمْرق ًرطرٌّط 

 ىْبكليم المعطفْخ8

     

15 
ّؽبعس علرَ ريْئرخ منربخ معكرم لىطّرق المطاععرخ مرن 

 أعل الم بضكخ ًمجبزلخ أفكبضىم ًرلْْميب  لكزطً ْخ
     

16 

رحؽْن األزاا الغمبعِ من ذرع  الرسمظ علرَ أفكربض 

آذرررطّن ًرللْرررل الٌقرررذ المطلرررٌة لزن رررْ  معطفرررخ 

 أعضبا فطّق المطاععخ8

     

17 

فطّررق المطاععررخ اللررٌٍ السافعررخ فررِ  ّكؽررت أعضرربا

الحهٌ  علَ منظٌمخ مزكبملخ من األفكبض اإلّغبثْخ 

 لسعم الطأُ الىنِ للمطاعم

     

18 
ّؽبعس علَ الزىكْط الغمبعِ الرعأل من ذع  رجبز  

 األفكبض الزحىْعّخ ثْن أعضبا فطّق المطاععخ
     

19 
 ّؽرررربىم فررررِ اؼررررزرساأ رلنْرررربد مينْررررخ مزرههررررخ

 لنلل المعطفخ ثْن أعضبا فطّق المطاععخًمزطٌضح 
     

21 

أزاح لزععّع قسضح أعضبا فطّق المطاععخ علَ العمل 

ثررطًػ الىطّررق مررن ذررع   عطرربا عمْررم الم رربضكْن 

 فطم مزكبفئخ للزعجْط عن  ضاكيم

     

21 
ّمزبظ ث مكب ْخ ا علبزىب زًظ الزلْس ثبلمٌقم الغرطافرِ 

 ًالزنلل للمطاععْنممب ّرى، من ركبلْ  الؽىط 
     

22 

ّررررسعم ذهرررربك  ال رررر  المينررررِ ألعضرررربا فطّررررق 

المطاععرررخ مرررن أعرررل االضرلررربا ثمؽرررزٌٍ الررررسمبد 

 الملسمخ من مكبرت المطاععخ

     

23 
ّؽرررربعس المررررطاععْن علررررَ ررطررررْ  ًرنىْررررص أعمررررب  

 المطاععخ ًرحؽْن عٌزح رلطّط المطاعم
     

انعصجيخ فى انحذ يٍ تذاعيبد أسيخ كٕرَٔب  ٔدعى انحكى انًُٓوى نًزاجعوى أثز استخذاو انشجكبد  -انًحٕر انثبنث :

 انحسبثبد حٕل  استًزاريخ انًُشأح

24 

ّعرس مررن أفضررل أؼرربلْت الزنجررق الزررِ رؽرربعس المطاعررم 

علَ الزنجق ثبؼزمطاضّخ المن أح ، كمب ّؽبعس المطاعم 

 علَ الزنجق ثمسُ اؼزمطاضّخ المن بح8

     

25 

للزأكررس مررن صررحخ المرطعرربد عررن ّؽرربعس المطاعررم 

شطّق ضثطيب ثبلمسذعد ، كمرب ّؽربعسه علرَ ررٌفْط 

معلٌمرررربد شاد عررررٌزح عبلْررررخ عررررن الىزررررطح الحبلْررررخ 

 8 ًالىزطاد الؽبثلخ ًّسعم الملسضح الزحلْلْخ

     

26 

ّرررسعم المطاعرررم علرررَ اكز ررربك األذطررربا المزعمرررسح 

ثبللٌاكم المبلْخ  كمب ّمكنو من الزرلت علَ المحسزاد 

 الزِ رٌاعو  المطاعم عنس  عطاا عملْخ المطاععخ

     

27 
ّؽررربعس المطاعرررم علرررَ اؼرررزرساأ محطكررربد الجحرررش 

 المرزلىخ االؼزرطاط المعلٌمبد من النظم المرزلىخ
     

28 
ّؽبعس المطاعم علَ معطفخ الجساكل مرن الرنظم زاذرل 

 المن أح محل المطاععخ
     

29 
ّؽرربعس المطاعررم علررَ اؼررزرطاط المعطفررخ مررن الررنظم 

زاذررل المن ررأح محررل المطاععررخ ، كمررب ّؽرربعسه علررَ 
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 م بضكخ المعطفخ ثْن فطّق المطاععخ

31 

ّعمررل علررَ رجؽررْ  الررنظم المعلررسح ً ّررسعم المطاعررم 

علرررَ عمرررل ضثررر  ثرررْن الحؽررربثبد ثجعضررريب الرررجع، 

 الكز بك األذطبا

     

31 

ضث  ثرْن المق رطاد الربصرخ ّؽبعس المطاعم العمل 

ثبلىزطح الحبلْخ ًالمق طاد الربصرخ ثىزرطاد مبنرْخ 

 ثجعضيب الجع،8

     

32 
ّؽرررربعس المطاعررررم علررررَ ررىررررْ، ركرررربلْ  عملْررررخ 

 المطاععخ ًعلَ رللْل ًقذ عملْخ المطاععخ
     

33 
ّسعم المطاعم االكز بك األذطبا الغٌىطّخ ثربللٌاكم 

 اؼزمطاضّخ المن أحالمبلْخ  ً عنس الزلطّط ثمسٍ 
     

34 

ّؽرربعس المطاعررم علررَ اؼررزرساأ المق ررطاد الربصررخ 

ثبلىزطح الحبلْخ ًالمق طاد الربصرخ ثىزرطاد مبنرْخ 

 للزنجق ثمق طاد مؽزلجلْخ ثمس  اؼزمطاضّخ المن أح8

     

انًُٓوى نًزاجعوى أثز استخذاو اآلنيوبد انًقتزحوخ نهحوذ يوٍ توذاعيبد أسيوخ كٕرَٔوب  ٔدعوى انحكوى  -انًحٕر انزاثع :

 انحسبثبد حٕل  استًزاريخ انًُشأح

35 

ّمكرررن مرررن ذرررع  آلْررربد الملزطحرررخ ظّررربزح اللرررسضح 

اإلزضاكْررخ فررِ الزعررطك علررَ شجْعررخ أعمررب  ال ررطكخ 

ًحغميررب ًمررسٍ رعلْررسىب، ًزضعررخ رأصْطىررب ثبلعٌامررل 

الربضعْررخ عنررس الزلرررسّط المزعلررق ثنرربرظ األحرررساس أً 

 الظطًك

   

36 

الملزطحررخ ث رركل علمررِ مررسضًغ فررِ رؽرربىم آلْرربد 

زضاؼخ ًرحلْل اإلعطاااد العملْخ الزِ رجنزيب اإلزاضح 

 .ًأرجعزيب فِ الزٌصل  لَ رلسّطاريب

     

37 

رعمررل آلْرربد الملزطحررخ علررَ ظّرربزح عررٌزح أحكرربأ 

المطاععْن ثرهٌم قسضح ال طكخ علرَ االؼرزمطاض 

ثزىبعل فطّق المطاععخ فرِ رحلْرل ًزضاؼرخ الزرسفلبد 

 .لسّخ ًمنبق زيب مم اإلزاضحالن

     

38 

رعمررررل آلْرررربد الملزطحررررخ فررررِ اؼررررزمطبض األفكرررربض 

للمررطاععْن للٌنررم المرربلِ لل ررطكخ ثلررطااح محبنررط 

اعزمبعرررربد المؽرررربىمْن ًمغلررررػ اإلزاضح ًاللغرررربظ 

المرزهرخ ًالمنجضلرخ عرن مغلرػ اإلزاضح ًالزرِ ررسعم 

 .ضأُ المطاعم فِ عملْخ الزلٌّم

     

39 

آلْرربد الملزطحررخ فررِ رٌلْررس ً  زرربط  كررم مررن رؽرربىم 

األفكرربض فررِ رلْررْم ذطرر  اإلزاضح آ ْررخ ًالمؽررزلجلْخ 

 .ًرأصْطاريب علَ اؼزمطاضّخ ال طكخ

     

41 

رلررٌز آلْرربد الملزطحررخ  لررَ معطفررخ  ظ اإلزاضح رلررٌأ 

ث عطاا رحلْل منبؼت للحؽبؼْخ ًّأذرص فرِ االعزجربض 

ميمررْن ثؽررجت احزمرربالد ذؽرربضح ظثرربكن أً مررٌضزّن 

 . فعؼيم

     

41 

رلٌز آلْبد الملزطحخ  لَ الزحلرق ث ركل أفضرل أ رو 

ّزم  عساز المٌاظ بد علَ أؼبغ  يطُ ث ركل ّرٌفط 

إلزاضح ال رطكخ اللررسضح علرَ مزبثعررخ رؽرسّس الزعامبريررب 

المبلْرررخ مرررن مٌاضزىرررب المزبحرررخ ًاؼرررزلطاا الحبعرررخ 
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 .للزمٌّل فِ الٌقذ المنبؼت

42 

آلْرربد الملزطحررخ المررطاععْن علررَ زضاؼررخ ر ررغم 

ًرحلْررررل زًض اإلزاضح فررررِ اللْرررربأ ثرررر عطاا المزبثعررررخ 

ًالملبض رررخ ثرررْن النزررربكظ الىعلْرررخ ًالزٌقعررربد ث ررركل 

 .زًضُ

     

43 

رلٌز آلْبد الملزطحخ المطاععْن علَ حطّخ الزىكْط 

لزٌلْررس ً  زرربط كررم مررن األفكرربض ثرهررٌم معبلغررخ 

المزطرجررخ علرَ فزرطاد الكؽرربز الزٌقعربد ًاالرغبىربد 

 .االقزهبزُ

     

44 

رطكررع آلْرربد الملزطحررخ علررَ الم رربضكخ اإلّغبثْررخ 

للمررطاععْن، ًّررسعٌىم  لررَ ثنرربا أ مرربش مرزلىررخ مررن 

األفكرربض، عنرررس رلْرررْميم مٌصٌقْررخ الجْب ررربد األؼبؼرررْخ 

 .المزٌلسح إلعساز الزكينبد

     

45 

ثحطّرخ لىطّرق رؽبىم آلْبد الملزطحرخ علرَ الزىكْرط 

المطاععررخ للٌصررٌ   لررَ أ مرربش مرزلىررخ مررن األفكرربض 

ثرهرررٌم اؼرررزمطاضّخ ال رررطكخ عنرررس قرررطااح ثنرررٌز 

ؼرنساد الررسّن ًارىبقْرربد اللررطً  ًرحسّررس مررب  شا رررم 

 .ذطقيب

     

46 

رقزُ آلْربد الملزطحرخ لىطّرق المطاععرخ  لرَ رٌلْرس 

أفكبض  ثساعْخ عنس ملبض خ المطاعم المعلٌمبد المبلْخ 

المؽررزلجلْخ للىزررطح الحبلْررخ مررم النزرربكظ المزحللررخ حزررَ 

 .ربضّرو

     

47 

رؽبعس آلْبد الملزطحخ فطّق المطاععرخ علرَ رٌلْرس 

أفكرررربض  ثساعْررررخ عنررررس ملبض ررررخ المعلٌمرررربد المبلْررررخ 

المؽرررزلجلْخ للىزرررطاد الؽررربثلخ األذْرررطح مرررم النزررربكظ 

 .الزبضّرْخ

     

48 

عرررٌزح أحكررربأ رعمرررل آلْررربد الملزطحرررخ فرررِ ظّررربزح 

المطاععْن ثرهٌم اؼزمطاضّخ ال طكخ عنس رحلْل 

 .ًمنبق خ الجْب بد المبلْخ المطحلْخ األذْطح لل طكخ

     

49 

رؽرربىم آلْرربد الملزطحررخ فررِ الحهررٌ  علررَ أزلررخ 

المطاععخ ًّمكن المرطاععْن ممبضؼرخ الحكرم المينرِ 

لزحسّررس مررب  شا كرربظ ىنرربك رأكْررس عررٌىطُ فْمررب ّزعلررق 

ظررطًك قررس رررقزُ  لررَ ال رر  فررِ مررسٍ ثأحررساس أً 

 .اؼزمطاضّخ ال طكخ

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


