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 إوعكبسبث إوتشبر فيروس كورووب على ربحيت المىشآث 

 و أثرهب على التقبرير المبليت في ضوء معبيير المحبسبت الذوليت 

 أستبر المراجعت  –ا.د أحمذ زكي حسيه متولي    

 و وبئب رئيس جبمعت قىبة السويس لشئون خذمت 

 المشرف على كليت التجبرة و تىميت البيئتو المجتمع

ػٍٝ أزشبس ف١شٚط وٛسٚٔب رذبٚي ج١ّغ اٌذٚي فٟ اٌفزشح اٌذب١ٌخ اٌمؼبء           

 خبسج١خٚ اٌذذ ِٓ أؼىبعبرٗ ػٓ ؽش٠ك ط١بغخ آ١ٌبد داخ١ٍخٚ (99 –)وٛف١ذ ذ اٌّغزج

أداء ج١ّغ اٌٛصاساد ٚ أسٜ ر١ّض سإ٠خ اٌذٌٚخ اٌّظش٠خٚ ،ٚعبئً ِخزٍفخ ٌٍٛلب٠خ ِٕٙب ٚ

 االجزّبػ١خٚ اٌطبلبد اٌّزبدخ ػٍٝ ج١ّغ اٌّذبٚس اٌطج١خٚ فٟ اعزخذاَ وبفخ اإلِىب١ٔبد

االػال١ِخ  ٌّٛاجٙخ اٌّخبؽش إٌبجّخ ػٓ أزشبس ف١شٚط ٚ األ١ِٕخٚ االلزظبد٠خٚ

رٌه ِٓ خالي رطج١ك اٌذٌٚخ ٌخطخ ٚ رخف١ف األػجبء ػٓ ج١ّغ اٌّٛاؽ١ٕٓٚ وٛسٚٔب

 ءاد ِزىبٍِخرٌه ِٓ خالي ارخبر اجشاٚ شبٍِخ ٌّٛاجٙخ ف١شٚط وٛسٚٔب اٌّغزجذ

، ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ِزٕبعمخ عٛاء فٟ اٌمطبع اٌظذٟ أٚ االلزظبدٞ أٚ االجزّبػٟ ٚ

غ١ش٘ب، وّب أْ ل١بَ ٚ رؤج١ً عذاد األلغبؽ اٌجٕى١خٚ اال٘زّبَ ثبٌفئبد األوضش ػشسا

رجبدي اٌخجشاد ٠ذي ػٍٝ سإ٠خ ِز١ّضح ٚ اٌذٌٚخ اٌّظش٠خ ثزؼض٠ض اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ

 ِذبٚس األصِخ .ٚ ِٟشرجطخ ثبألِٓ اٌمِٛ

٘ٛ ٚ رظٙش ثؼغ األصبس األلزظبد٠خ اٌغٍج١خ األشذ ػشسا ِٓ أزشبس ف١شٚط وٛسٚٔب   

اٌؼبَ ِّب ٠مًٍ ٚ دجُ اٌؼّبٌخ فٟ إٌّشآد اٌزبثؼخ ألجٙضح اٌمطبع اٌخبصرمٍض 

ِّب ٠مًٍ ِٓ أعؼبس األعُٙ ٌٍّٕشآد ٚ ثبٌزبٌٟ رؤصش سثذ١خ رٍه إٌّشآد عٍج١بٚ اإلٔزبج١خ

فٟ ثٛسطخ األٚساق اٌّب١ٌخ اٌّظش٠خ ، وّب عبّ٘ذ اإلجشاءاد األدزشاص٠خ اٌّم١ذح 

اٌزٟ ثذٚس٘ب أؼىغذ ػٍٝ ٚ ِٕٙب ظب٘شح دظش اٌزجٛايٚ اٌّزجؼخ ِٓ وبفخ دٚي اٌؼبٌُ

اٌٛعبئً اٌٛلبئ١خ ٚ رٕف١ز اإلجشاءاد خرذبٚي اٌذٌٚ .األثؼبد االلزظبد٠خ ٌّٕشآد األػّبي

د١ش رٍمٝ ٘زٖ األصِخ ، ؽشاف اٌّزؼذدح٠ٛخ ػٍٝ األاٌّؼٕٚ ٌزم١ًٍ دجُ اٌخغبئش اٌّبد٠خ
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 –اٌمطبع اٌذىِٟٛ  –) لطبع األػّبي  اٌٝ رؤصش اٌمطبػبد اٌم١ِٛخ ج١ّؼباٌظذ١خ 

األعزضّبس ( وّب رٛصش ػٍٝ ٚ لطبع األدخبس –لطبع اٌؼبٌُ اٌخبسجٟ  –اٌمطبع اٌؼبئٍٟ 

اٌخغبسح فٟ ٚ خ ٌغذ اٌؼجضاٌّٛاصٔخ اٌم١ِٛخ ٌّب رزطٍجٗ اإلدز١بؽ١بد اٌّب١ٌخ غ١ش اٌّزٛلؼ

 خظٛطب فٟ اٌذٚي إٌب١ِخ .ٚ اٌّٛلف األلزظبدٞ

 –( 9جبءد ِؼب١٠ش اٌّذبعجخ اٌذ١ٌٚخ ٚاػذخ د١ش ٔض اٌّؼ١بس اٌذٌٟٚ سلُ )ٚ    

غ١ش ِزذفع فٟ ٚ أٔٗ ٠جت ػٍٝ اإلداسح ػًّ ث١بْ ٚاػخ –ػشع اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ 

 ،ثزم١١ُ لذسح إٌّشؤح ػٍٝ األعزّشاساٌّالدظبد ، وّب أٔٗ ٠جت ػٍٝ اإلداسح أْ رمَٛ 

ح فٟ ؽٛس اٌزظف١خ أٚ ٚلف ؤرُؼذ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ ػٍٝ ٘زا األعبط ِب ٌُ رىٓ إٌّشٚ

٠جت اإلفظبح ػٓ اٌشىٛن دٛي لذسح إٌّشؤح ػٍٝ األعزّشاس دبي ٚجٛد ٚ ،إٌشبؽ 

خز ػٍٝ أٔٗ ٠جت ػٍٝ اإلداسح أ٠ؼب أْ رؤشىٛن أٚ ظشٚف جٛ٘ش٠خ رف١ذ رٌه ، فؼال  

 ٌّذح ػبَ فٟ األػزجبس .ٚ ج١ّغ اٌّؼٍِٛبد اٌّغزمج١ٍخ

 األصبس اٌّذزٍّخفٟ ػٛء اٌّؼ١بس اٌغبثك ٠جت ػٍٝ إٌّشؤح أْ رؤخز ٚالزشح أٗ 

رم١١ُ إٌّشؤح ٚ ٌّذح ػبَ فٟ ػٛء أزشبس فٟ ف١شٚط وٛسٚٔبٚ االٔؼىبعبد اٌّشرجطخٚ

ِبرٙب لظ١شح األجً ػٍٝ ِٓ د١ش األعزّشاس٠خ ثبألػزّبد ػٍٝ لذسرٙب ػٍٝ عذاد اٌزضا

وزٌه رذذ٠ذ ِظبدس اٌز٠ًّٛ فٟ ٚ اٌشثذ١خٚ رذذ٠ذ ِغز٠ٛبد اٌغ١ٌٛخوزٌه ٚ األلً،

٠ُؼذ ِٓ األِٛس اإل٠جبث١خ إلٔزشبس ٚ جذٌٚخ اٌذ٠ْٛ،ٚ ؽشق اٌغذادٚ اٌفزشح اٌمبدِخ

ف١شٚط وٛسٚٔب رٌه اٌذػُ اٌّبٌٟ اٌزٞ رمذِٗ األجٙضح اٌذى١ِٛخ ٌٍؼذ٠ذ ِٓ إٌّشآد 

 عبٌفخ اٌزوش. 

ِفَٙٛ رٍه  –األدذاس ثؼذ فزشح اٌزمش٠ش  –( 91وّب دذد ِؼ١بس اٌّذبعجخ اٌذٌٟٚ سلُ )

اٌزبس٠خ ٚ شح اٌزمش٠شغ١ش اٌّشغٛة ف١ٙب اٌزٟ رذذس ػٓ ٔٙب٠خ فزٚ األدذاس اٌّشغٛة

ثجّٙٛس٠خ ِظش ف١شٚط وٛسٚٔب  أزششاٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ٌإلطذاس د١ش  رؼزّذ ف١ٗاٌزٞ 

، وّب  19/90/0199ثؼذ ربس٠خ اػذاد ا١ٌّضا١ٔخ فٟ  0101فٟ شٙش ِبسط  اٌؼشث١خ 

أْ رؼذ لٛائّٙب اٌّب١ٌخ ػٍٝ ( ِٓ اٌّؼ١بس ثؤٔٗ ال ٠جٛص ٌٍّٕشبح 4،  3جبءد اٌفمشح )

أٚ رٛلف  –ّشاس٠خ ارا دذدد ثؼذ فزشح اٌزمش٠ش : رٕٛٞ أْ رُظفٝ إٌّشؤح أعبط األعز

أٚ ١ٌظ ٌٙب ثذ٠ً ٚالؼٟ عٜٛ أْ رفؼً رٌه، وّب رطٍت ٔفظ اٌّؼ١بس  –أػّبٌٙب 
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رمش٠ش ٚ ثؼذ فزشح اٌزمش٠ش ) ؽج١ؼخ اٌذذسػشٚسح األفظبح ػٓ األدذاس اٌزٟ ٔشؤد 

 . (ش٠ش أصشٖ اٌّبٌٟ أٚ ث١بْ أٗ ال ٠ّىٓ اجشاء ٘زا اٌزم

اٌزذفمبد ٚ اٌّمبسٔخ ث١ٓ ِغز٠ٛبد األسثبحٚ اٌزٕجئٚ ػشٚسح اإلفظبح أٚوذ ػٍٝٚ

 ثؼذٖٚ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّغزمج١ٍخ وذذس ٌٍّٕشؤح لجً أزشبس ف١شٚط وٛسٚٔبٚ إٌمذ٠خ

٠جت ػٍٝ إٌّشآد االفظبح ثبٌمذس اٌىبفٟ فٟ دبٌخ رٛافش رٍه اٌّؼٍِٛبد د١ش ٚ

 االػبٔبدٚ اٌّغبػذادٚ ؽج١ؼخ األٔشطخٚ ١٘بوً اٌز٠ً٠ّٛزٛلف رٌه ٌىً ِششٚع ػٍٝ 

آ١ٌبد ٚ ؽشقٚ اٌّمزشػخخظٛطب رغ١ٙالد إٌّشآد ٚ اٌزغ١ٙالد ِٓ لجً اٌذٌٚخٚ

 اٌغذاد.

أسٜ ػشٚسح رذذ٠ذ اٌذٚس اٌّشرمت ٌٍّشاجغ اٌخبسجٟ فٟ اٌزٕجٛء ثبٌّؼٍِٛبد  وّب

     ظب٘شح ف١شٚط وٛسٚٔب اٌّب١ٌخ اٌّغزمج١ٍخ فٟ ظً األصِبد اٌّب١ٌخ اٌذز١ّخ الٔزشبس 

ثؼٕٛاْ  111ِؼ١بس اٌّشاجغ سلُ فٟ ظً ِؼب١٠ش اٌّشاجؼخ اٌذ١ٌٚخ )( 99 –)وٛف١ذ 

 (ٌّٛاجٙخ اٌّخبؽش اٌزٟ رُ رم١١ّٙباجشاءاد اٌّشالت 

   ُثؼٕٛاْ األدذاس اٌالدمخ  341ِؼ١بس اٌّشاجؼخ سل. 

  ُثؼٕٛاْ األعزّشاس٠خ 371ِؼ١بس اٌّشاجؼخ سل. 

 ُثؼٕٛاْ الشاساد اإلداسح 381 ِؼ١بس اٌّشاجؼخ سل. 

  ُاخزجبس اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ اٌّغزمج١ٍخ.  0211ِؼ١بس اٌّشاجؼخ سل 
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