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 يمذيح

ئْ ئٔغبص ػٍٍّبد اٌزٍّٕخ فً اٌّغزّؼبد اٌّخزٍفخ ِشْ٘ٛ ثمذسح رٍه اٌّغزّؼبد ػًٍ رؼجئخ 

اٌّٛاسد اٌزارٍخ ٚفك ئعزشارٍغٍخ ٚاػؾخ ِٚذسٚعخ ٌىٍفٍخ رؾمٍك اٌزٍّٕخ ٚؽظش أٌٌٚٛبرٙب 

 بئٙب.ٚرٛعٍغ دائشح اٌّشبسوخ اٌشؼجٍخ ٌذػُ ِششٚػبرٙب ٚرؾًّ أػج

ٚسغُ رٛاعذ اٌؼذٌذ ِٓ اٌّإعغبد اٌّغزّؼٍخ اٌزً ٌٕبؽ ثٙب ٚػغ خطؾ اٌزٍّٕخ ٚرشعّزٙب ػًٍ 

أسع اٌٛالغ، فاْ ٚعبئً اإلػالَ رأرً فً ِمذِخ رٍه اٌّإعغبد رٌه أٔٙب أدٚاد فبػٍخ فً خٍك 

 اٌذػُ اٌشؼجً ٌخطؾ اٌزٍّٕخ.

ٍخ ٚٚعذٔب ؽؼٛساً فبػالً ٌٙزا إٌٛع ثٛطفٗ ئػالِبً ِؼضصاً ٌٍزّٕ )اإلػالو اإللرظادي(ٌٚمذ ثشص 

 ِٓ اإلػالَ اٌّزخظض فً اٌّغزّؼبد اٌغشثٍخ اٌّزمذِخ.

الرضاي رخطٛ خطٛارٙب األًٌٚ فً ِغبي اإلػالَ  -ٚاٌؼشثٍخ ِٓ ثٍٕٙب -ئال أْ اٌّغزّؼبد إٌبٍِخ

اٌّزخظض ثظفخ ػبِخ ٚاإلػالَ اإللزظبدي ػًٍ ٚعٗ اٌخظٛص، ففً ؽٍٓ ٚظفذ اٌذٚي 

زمذِخ صٛسح اٌّؼٍِٛبد ٚرىٌٕٛٛعٍب اإلرظبي ٌزطٌٛش أداء ِإعغبرٙب اإلػالٍِخ عٛاء اٌغشثٍخ اٌّ

اٌؼبِخ أٚ اٌّزخظظخ ٚٚفشد ٌٙب ِمِٛبد إٌغبػ ٚاٌزفٛق، فاْ اإلػالَ اإللزظبدي اٌؼشثً 

الٌضاي ٌؼبًٔ فغٛح ٚاػؾخ فً ػاللزٗ ثبٌزىٌٕٛٛعٍب اٌؾذٌضخ ٚرٛظٍفٙب ٌخذِخ أغشاػٗ. ٌٚشعغ 

 ٍخ ٚئعزّبػٍخ ٚئلزظبدٌخ ِزؼذدح.رٌه ألعجبة عٍبع

ٚرغؼً ٘زٖ اٌٛسلخ ئًٌ ِٕبلشخ ِب رزٍؾٗ رىٌٕٛٛعٍب اإلرظبي اٌؾذٌضخ ِٓ فشص أِبَ اإلػالَ 

 اإللزظبدي اٌؼشثً، ِٚب ٌىزٕف رٌه ِٓ رؾذٌبد.

 ػًٍ أًِ أْ ٔغذ اٌغجً إٌبعؾخ ٌزؾمٍك فبػٍٍخ أوجش إلػالِٕب اٌؼشثً.

 ٔهللا يٍ ٔساء انمظذ،،، 
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ّخزٍف أٚعٗ إٌشبؽ اٌجششي فً اٌّغزّغ، ًٚ٘ ػٍٍّخ ٌٌّىٕٕب اٌمٛي ئْ اٌزٍّٕخ ً٘ ػٍٍّخ ؽؼبسٌخ شبٍِخ 

مٍذ رزفبػً فٍٗ ػٛاًِ ئلزظبدٌخ ٚئعزّبػٍخ ٚعٍبعٍخ ِٚزىبٍِخ فً ئؽبس ٔغٍظ ثبٌغ اٌزؼ ِغزّؼٍخ ِزشبثىخ

 ٚصمبفٍخ ِخزٍفخ.

زّؼبد ٌزطجٍمٙب أٚ رٕفٍز٘ب فً عزٍشاد ّٔبرط عب٘ضح ٌٍزٍّٕخ ِٓ ِغٌٚؼً ٘زا ِب ٌذفغ ٌٍمٛي ئٔٗ ال ٌظٍؼ ئ

 ف ٚاإلِىبٍٔبد ٚاأل٘ذاف.ّٚؼبد أخشي ِخزٍفخ اٌظشِغز

٘ذافٙب ثشىً ٌغُٙ فً رؾمٍك اٌزٍّٕخ ٚرخطٍؾ ثشاِغٙب ٚرغغٍذ أ ٌٚؼطٍغ اإلػالَ ثذٚس ٘بَ ٚفبػً فً ئؽذس

 -عضئٍبً  -ئططذِذِغزّؼٍبً ٌّششٚػزٙب ؽزً ٚئْ  ٚلجٛالً  يِغبٔذح شؼجٍخ ِٚغزّؼٍخ ٌٙب، ٚخٍك سػب عّبٍ٘ش

 ثبٌّظبٌؼ اٌّجبششح ٌٍغّٙٛس.

ْ ئٔغبص اٌخطؾ اٌزٌّٕٛخ ٌزطٍت اٌمٍبَ ثؼذد ِٓ اٌّٙبَ اٌشئٍغٍخ ٌٚمذ ئرفك اٌخجشاء ٚاٌّزخظظْٛ ػًٍ أ

:ً٘ٚ- 

 .ؽظش األ٘ذاف اٌزٌّٕٛخ ٚرؾذٌذ أٌٌٚٛبرٙب 

 ٍخ ٚاػؾخ.رؼجئخ اٌّٛاسد اٌزارٍخ فً اٌّغزّغ ٚفك ئعزشارٍغ 

 ٌزٌّٕٛخ ٚرٕفٍز٘ب رٌه أْ "األٔغبْاٌؼًّ ػًٍ رٛعٍغ دائشح اٌّشبسوخ اٌشؼجٍخ فً ٚػغ اٌخطؾ ا ٛ٘ "

 ٚعٍٍخ رؾمٍمٙب.ٚ٘ذف اٌزٍّٕخ 

 .اٌغؼً ئًٌ رؾمٍك لذس ِٓ اٌؼذاٌخ فً رٛصٌغ أػجبء اٌزٍّٕخ ٚاٌؾظٛي ػًٍ ػٛائذ٘ب 

 ٍّٕخ ٚرٕفٍز٘ب.رؾذٌذ األعٙضح ٚاٌّإعغبد اٌزً ٌٕبؽ ثٙب ِّٙخ ٚػغ خطؾ اٌز 

األٔغبْ إللٕبػٗ ثغذٚي خطؾ اٌزٍّٕخ  -فً ِؼظّٙب -اٌّٙبَ ٚاأل٘ذاف ٔغذ أٔٙب رغزٙذفٚئرا ٔظشٔب ٌٙزٖ 

بٌّإعغبد اٌّغزّؼٍخ اٌّخزٍفخ ٚػًٍ سأعٙب ٚعبئً رؾمٍمٙب ث ٚدػٛرٗ ٌإلعٙبَ فً رؾمٍمٙب. ًٚ٘ ِٙبَ ِٕبؽ

 اإلػالَ.

ثخطؾ  "انرؼشيف انًجرًؼي"ثّّٙخ  زً ٌّىٕٙب إٌٙٛعفبإلػالَ ٌأرً فً ِمذِخ اٌٛعبئً ٚاٌّإعغبد اٌ

 اٌزٍّٕخ ٚئػذاد اٌّغزّؼبد ٌزمجً أػجبئٙب.

ٌٚمذ أدسوذ ِخزٍف اٌّغزّؼبد اٌّزمذِخ ٚإٌبٍِخ ػًٍ ؽذ عٛاء ػشٚسح اٌزىبًِ ثٍٓ اٌغٍبعبد اإلػالٍِخ 

 ٚاإللزظبدٌخ ٚاإلعزّبػٍخ ٌٛػغ خطؾ اٌزٍّٕخ اٌشبٍِخ ٚاٌؼًّ ػًٍ رٕفٍز٘ب.
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ال ٌغزطٍغ أْ ٌٕٙغ ثأػجبء اٌزٍّٕخ، ئال أٔٗ طؾٍؼ أٌؼبً أْ ئّ٘بي اٌذٚس اٌزي  -ٚؽذٖ -ْ اإلػالَطؾٍؼ أ

 ٌّىٓ أْ ٌإدٌٗ اإلػالَ فً ِغبي اٌزٍّٕخ سثّب ٌٕؼىظ ثبٌغٍت ػًٍ ٔغبػ خططٙب.

خ " إَّ إرا نى ذرٕافش انٕسيهح انجًاْيشيح أٔ يا يؼادنٓا يٍ أدٔاٚ٘زا ِب أوذ ػٍٍٗ ٌٚجٛسششاَ ثبٌمٛي 

في انُطاق لرظاديح ٔاإلجرًاػيح إلإػالييح سشيؼح ٔفؼانح فال أيم ػهي اإلطالق في انرفكيش في انرًُيح ا

 انضيُي انزي يشذيظ تًصم ْزِ انخطظ".

ٚرؾزبط ػٍٍّبد اٌزٍّٕخ اٌشبٍِخ اٌزأوٍذ ػًٍ ػّبْ اإلرظبالد اٌؾشح ٚإٌضٌٙخ داخً اٌّغزّغ، ثّب ٌّٕؼ وً 

اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف ٚئعزخذاِٙب ٚرمبعّٙب ٚرٛصٌؼٙب ٚاٌغشع ِٓ رٌه ِٛاؽٓ اٌؾك فً اٌؾظٛي ػًٍ 

 ٛدح اٌؾٍبح ٚرؼٍُٕٙ ػًٍ رؾمٍك أ٘ذافُٙ.عد ِٓ اٌمٍبَ ثبألٔشطخ اٌزً رؾغٓ ٓ اٌّٛاؽٍٕٓ ٚاٌّغزّؼبٍرّى

ٚػغ خطؾ اٌزٍّٕخ رّضً أعبط اٌّغزّغ  فًِٓ اٌّشبسوخ  سوخ اٌىبٍِخ ٌٍّٛاؽٍٕٓ ٚرّىٍُٕٙٚال شه أْ اٌّشب

دي. ٚثٙزا اٌّؼًٕ فاْ ئربؽخ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌٛطٛي ئٌٍٙب ٚاٌمذسح ػًٍ رذاٌٚٙب ثىً ؽشٌخ ٚاٌزؼجٍش ػٓ األساء اٌؼب

 األفىبس ثشفبفٍخ ً٘ ِفزبػ رأٍِٓ رٍه اٌّجبدب.ٚ

  اإلػالو انًرخظض .. ضشٔسج ػظشيح

اٌّزغٍشاد  ِشد ٚعبئً اإلػالَ فً رطٛس ػاللزٙب ثبٌغّٙٛس ثؼذح ِشاؽً أعّٙذ فً رؾذٌذ٘ب اٌؼذٌذ ِٓ

 ٚاٌزطٛساد اٌزىٌٕٛٛعٍخ اٌزً ِشد ثٙب اٌّغزّؼبد اٌجششٌخ.اٌغٍبعٍخ ٚاإللزظبدٌخ ٚاإلعزّبػٍخ 

 ػالَ.إلٚؽجٍؼزٗ ٚدسعخ رفبػٍٗ ِغ ٚعبئً اٚوبْ اٌّؼٍبس اٌشئٍغً فً رؾذٌذ رٍه اٌّشاؽً ٘ٛ ؽغُ اٌغّٙٛس 

 -ب ثبٌغّٙٛس ثأسثؼخ ِشاؽً ً٘:ٌّٚىٓ رؾذٌذ اٌّشاؽً اٌزً ِشد ثٙب ٚعبئً اإلػالَ فً رؾذٌذ ػاللزٙ

 يشحهح انظفٕج 

  يشحهح انجًاْيشيح 

 يشحهح انرخظض 

 يشحهح انرفاػهيح 
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ٌغٕٛاد ؽٌٍٛخ عّخ ِٓ أُ٘ عّبد ٚعبئً اإلػالَ، ئٔزمٍذ ٘زٖ اٌٛعبئً ئًٌ  "انجًاْيشيح"ٚثؼذ أْ وبٔذ 

ِٕفظٍخ ِٚزٕٛػخ ٚعبئً اإلػالَ ٌغّٙٛس٘ب ثٛطفٗ عّبػبد  -ِٓ خالٌٙب -ٚاٌزً رٕظش "انرخظض"ِشؽٍخ 

 ٌىً ِٕٙب خظبئض رٍّض٘ب ٚرؾذد ئؽزٍبعبرٙب ِٚزطٍجبرٙب ِٓ ٚعبئً اإلػالَ.

ٌٚٙذف اإلػالَ اٌّزخظض ئًٌ ئػذاد ٚٔشش أٔٛاع ِؾذدح ِٚزؼّمخ ِٚزخظظخ ِٓ اٌّبدح اإلػالٍِخ اٌزً 

 ٙذف ئًٌ ِخبؽجخ عّٙٛس ِؾذد ري خظبئض ٚعّبد ٚئؽزٍبعبد ٚأرٚاق ِشزشوخ أٚ ِزمبسثخ.ر

درٗ اإلػالٍِخ، ٌٚؼؼٙب ٌؼشف عّٙٛسٖ ثذلخ. ِٚٓ خالي رٍه اٌّؼشفخ اٌذلٍمخ ٌؼذ ِب -ٕ٘ب -ئُ ثبإلرظبي فبٌمب

ٚ اٌمبٌت إٌّبعت ٌخظبئض ٘زا اٌغّٙٛس، ِٚٓ صُ فاْ ئؽزّبالد ٔغبػ اٌشعبٌخ ٚرؾمٍك أ٘ذافٙب أفً اٌشىً 

 أوجش ثىضٍش عذاً ِٓ اٌشعبئً اٌزً رٛعٗ ئًٌ عّٙٛس ػبَ.

اإلػالَ ٚػٕبطشٖ ٚآٌٍبد ػٍّٗ ٚاؽذح ٚال خالف ػٍٍٙب، فاْ اٌجبؽضٍٓ ئعزٙذٚا فً ئؽالق ٚسغُ أْ ِىٛٔبد 

ٙزُ ثزغطٍخ لطبع أٚ ِغبي ِؼٍٓ ِٓ ِغبالد اٌؼًّ ِغٍّبد ِزخظظخ ػًٍ األٔشطخ اإلػالٍِخ اٌزً ر

اٌّخزٍفخ ٚاٌزً رٛعٗ سعبئٍٙب ٌّخبؽجخ عّٙٛس ِزخظض ِٚؾذد ِٓ اٌّٙزٍّٓ ثٙزا اٌّغبي. ٚعشػبْ ِب 

اإلػالو  -"اإلػالو انذيُيظٙشد ِظطٍؾبد رؼجش ػٓ ٘زا إٌٛع اٌغذٌذ ِٓ اإلػالَ اٌّزخظض ِضً 

ٚغٍش٘ب ِّب ٌؼىظ رٛعٙبً ِؼبطشاً ٌزغك ِغ شٍٛع ِفبٍُ٘  اإلػالو اإللرظادي" -اإلػالو األيُي -انشياضي

ٔغبٍٔخ ػًٍ ؽذ اٌزخظض ٚاٌزخظض اٌذلٍك ٚاٌزً أطجؾذ عبئذح فً ِخزٍف ِغبالد اٌؼٍَٛ اٌطجٍؼٍخ ٚاإل

 عٛاء.

 ياْيح اإلػالو اإللرظادي

ٌغٕب ثؾبعخ ئًٌ اٌزذًٌٍ ػًٍ اٌؼاللخ اٌٛصٍمخ ثٍٓ اإلػالَ ٚاإللزظبد ثٛطفّٙب أثشص ٚأوضش ِظبدس اٌمٛح فً 

لزظبدٌخ ٍِّٕٙخ ٚػبِالً ؽبعّبً ِٓ ػٛاًِ ئؽذاس اٌزٍّٕخ ح ئفٍمذ أطجؼ اإلػالَ لٛ ،اٌّؼبطشحاٌّغزّؼبد 

 اٌّغزّؼبد. اٌشبٍِخ فً ِخزٍف

ٌٚمذ أطجؾذ اٌّؼٍِٛبد اإللزظبدٌخ أعبط وً رؾشن ٚئٔغبص، فىً دٌٚخ رؾزبط ٌجٕبء ئلزظبد٘ب اٌٛؽًٕ ئًٌ 

  اٌّؼٍِٛبد اإللزظبدٌخ اٌزً رّضً ٚعبئً اإلػالَ اٌّظذس اٌشئٍغً ٌٙب.
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ألخجبس ٚاألساء ٚرغُٙ اٌزغطٍخ اإلػالٍِخ ٌٍشئْٛ اإللزظبدٌخ فً اٌزؼشٌف ثبٌٕشبؽ اإللزظبدي ِٓ خالي ٔشش ا

ٚاٌزؾٍٍالد ٚششػ اٌّظطٍؾبد اإللزظبدٌخ اٌّخزٍف ػٍٍٙب، ٚٔشش اٌّؼٍِٛبد اٌزً رشًّ اٌؾمبئك ٚاألسلبَ 

 ٚاإلؽظبئٍبد راد اٌؼاللخ ثبٌغٛأت اإللزظبدٌخ.

ٌؾذس أٚ لؼٍخ ِب لٍّخ ئخجبسٌخ ِّٙخ، فبٌزأصٍشاد اإللزظبدٌخ رؾظً ثا٘زّبَ  "انميًح اإللرظاديح"وّب رؼذ 

أؽذ أُ٘  )أطش اإللرظاد(ِٓ عبٔت اٌغّٙٛس ٌّب ٌٙب ِٓ ػاللخ ِجبششح ثأِٛس ؽٍبرٗ. ِٚٓ صُ فمذ أطجؾذ  وجٍش

 أؽش اٌزغطٍخ اإلػالٍِخ ٌّخزٍف األؽذاس.

"انرشكيض ػهي اإلػرثاساخ اإللرظاديح نهحذز ٔانرأشيشاخ اإللرظاديح انًرٕلؼح ػهي ٚرؼًٕ أؽش اإللزظبد 

 .انؼانى"انفشد ٔانجًاػح ٔانذٔنح ٔستًا 

"َشاط شايم ٔيخطظ ٔيرؼذد األتؼاد يخاطة انشأي ِٚٓ ٕ٘ب ٌّىٕٕب رؾذٌذ ِفَٙٛ اإلػالَ اإللزظبدي ثأٔٗ 

انؼاو تٓذف إلُاػّ تضشٔسج انًشاسكح اإليجاتيح في ػًهياخ انرًُيح ٔاإلطالح اإللرظادي ػٍ طشيك ذمذيى 

تاألَشطح اإللرظاديح ٔانطالاخ انًراحح،  طٕسج حميميح ػٍ طثيؼح انرٕجٓاخ انًسرمثهيح نإللرظاد ٔانرؼشيف

 .ٔذشجيغ حشكح انرثادل اإللرظادي ٔاإلسرصًاسي تشري يجاالذّ ٔطٕسِ"

ٌٚشرجؾ رطٛس أداء اإلػالَ اإللزظبدي ئسرجبؽبً ، "تاإلػالو انًؼضص نهرًُيح"ٌٚؼشف ٘زا إٌٛع ِٓ اإلػالَ 

ح اٌّشبسوخ اٌشؼجٍخ فً ػٍٍّخ طٕغ اٌمشاس ٚصٍمبً ثشغجخ اٌذٚي فً رؾغٍٓ إٌّبؿ اإللزظبدي ٚرٛعٍغ دائش

 اإللزظبدي.

 أْذاف اإلػالو اإللرظادي

 -لزظبدي رؾمٍمٙب فٍّب ًٌٍ:إلظْٛ األ٘ذاف اٌزً ٌّىٓ ٌإلػالَ اٌمذ ؽذد اٌخجشاء ٚاٌّزخظ

  رًُيح انمطاػاخ انًُرجح.نذٕفيش انذػى انضشٔسي 

 .سفغ انٕػي انًجرًؼي تانمضايا اإللرظاديح انًطشٔحح 

  اإلدخاس ٔاإلكرراب في انمشٔع انذاخهيح.ذشجيغ 

 .دػى ٔذسٓيم ذظشيف انثضائغ ٔانسهغ 

 .خهك شمح انًٕاطٍ تانًُرجاخ انٕطُيح ٔانرشجيغ ػهي إلرُائٓا 

 .ذشٔيج انثضائغ ٔانسهغ انًحهيح ػهي َطاق دٔني 
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 .ذشجيغ انرثادل انرجاسي تيٍ انذٔنح ٔغيشْا يٍ دٔل انؼانى 

  ٔاإلداسي في انًؤسساخ اإللرظاديح، ٔيحاستح األَشطح انكشف ػٍ يٕاطٍ انفساد انًاني

 اإللرظاديح غيش انًششٔػح.

 سذفاع األسؼاس ٔاإلغشاق ٔانغش إراخ انثؼذ اإللرظادي كانثطانح ٔ انرظذي نهًشكالخ انًجرًؼيح

 انرجاسي.

ٌٍذٌٚخ،  ٚاٌجٕبء اٌغٍبعً ٚاإللزظبدي ٚاإلعزّبػً "اإلػالو اإللرظادي"ٚال شه أْ صّخ ػاللخ ٚؽٍذح ثٍٓ 

ؾذد زٚر "اإلػالو اإللرظادي"وّب رشىً األؽذاس اٌغٍبعٍخ ٚاإللزظبدٌخ اٌٛالغ اٌّٛػٛػً إلؽبس ػًّ 

 -٘زا إٌٛع ِٓ اإلػالَ فً:لٛح ِظبدس 

 ياسح اإللرظاديح ٔانُظاو اإللرظادي في انذٔنح.سان 

 .خطظ انرًُيح انمٕييح انشايهح 

 ْا يٍ دٔل انؼانى.انؼاللاخ اإللرظاديح انسائذج تيٍ انذٔنح ٔغيش 

 .انرششيؼاخ ٔانمٕاَيٍ انري ذحكى انُشاط اإللرظادي 

 .انُظاو اإلػاليي انسائذ في انذٔنح، ٔيذي انحشيح انًًُٕحح نٕسائم اإلػالو 

 .يذي انرطٕس انركُٕنٕجي نٕسائم اإلػالو، ٔيذي ذٕفش اإليكاَياخ انًاديح ٔانثششيح نمطاع اإلػالو 

ٍّخ أِش ِشْ٘ٛ ثّذي لٕبػخ ِزخزي اٌمشاس اإللزظبدي ثأٍّ٘زٗ ٚأ٘ لرظادي""اإلػالو اإلِٚٓ ٕ٘ب فاْ ٔغبػ 

وّب أْ رٌه ٌزطٍت ٚعٛد سؤٌخ ئعزشارٍغٍخ ٚاػؾخ ٌّفَٙٛ اإلػالَ اإللزظبدي،  اٌذٚس اٌزي ٌّىٓ أْ ٌمَٛ ثٗ.

ِٕٙب فً ٚػغ ٌجٕبء لبػذح ِؼٍِٛبد ٚرؾٍٍالد ٌغزفبد  ئًٌ عبٔت اإلعزفبدح ِٓ اٌضٛسح اٌزىٌٕٛٛعٍخ ٚاٌّؼٍِٛبرٍخ

 اإلعزشارٍغٍبد ٚرؾًٍٍ اٌغٍبعبد.

فً دٚي إٌّطمخ اٌؼشثٍخ ِٕز عٕٛاد ؽٛاي،  "اإلػالو اإللرظادي"ٚثبٌشغُ ِٓ ظٙٛس ئس٘بطبد ٌّٕبرط ِٓ 

ئال أْ ٚالغ ٘زا اإلػالَ ال ٌضاي دْٚ اٌّغزٛي، ٚال ٔغزطٍغ اٌزؼًٌٛ ػٍٍٗ ثشىً وجٍش فً ِغبػذح خطؾ 

 اٌزٍّٕخ اٌؼشثٍخ.

اٌؼشثً ثّضٍٍٗ فً اٌّغزّؼبد اٌغشثٍخ اٌّزمذِخ رٌه أْ ٘زا  "اإلػالو اإللرظادي"ٕٕب ِمبسٔخ ٚالغ وّب ال ٌّى

 اإلػالَ ٌؼبًٔ ِٓ راد اٌّشىالد اٌزً ٌؼبًٔ ِٕٙب اإلػالَ اٌؼشثً ثظفخ ػبِخ، ٚاٌٛالغ اإللزظبدي اٌؼشثً
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ٌٙٛخ ٚاأل٘ذاف ٌّىٓ أْ ٌؾمك ػشثً ِؾذد اٌ " إػالو إلرظادي"ثً إٔٔب ال ٔغزطٍغ اٌمٛي ثأْ صّخ  أٌؼبً.

 إٍِٔخ اٌزىبًِ اإللزظبدي اٌؼشثً.

أٚطذ اٌذٚسح اٌزذسٌجٍخ اٌغبدعخ ٌٍظؾفٍٍٓ اٌؼشة ٚاٌزً ٔظّٙب اٌّشوض اٌؼشثً ٌٍذساعبد  1976ففً ػبَ 

اإلػالٍِخ ثؼشٚسح أْ رىْٛ لؼٍخ اٌزىبًِ اإللزظبدي اٌؼشثً أثشص ئؽزٍبعبد اٌّشؽٍخ اٌمٍِٛخ اٌؾبػشح 

ٌبً دائّبً ثٍٓ ِب ٌزٕبٌٚٗ اإلػالٍِْٛ اٌؼشة ِٓ لؼبٌب اٌزٍّٕخ اإللزظبدٌخ فً ثٍذأُٙ ٚرٌه ِٓ ِشوضِٛػٛػبً 

صالصخ ػمٛد ٌٚمذ ِشد  خالي ِششٚػبد ِؾذدح ٌششػ ئِىبٍٔخ رؾمٍمٙب ٚأٍّ٘خ ئلبِخ رٍه اٌّششٚػبد اٌىجشي.

 ِب رؾمك ِٕٙب ال ٌىبد ٌزوش. ػًٍ ٘زٖ اٌذػٛح ئال أْ

عٍّغ اٌذٚي اٌؼشثٍخ دْٚ شثً ٘ٛ اٌجذًٌ اٌطجٍؼً ٌٍزجؼٍخ اإللزظبدٌخ اٌزً رؼبًٔ ِٕٙب فبٌزىبًِ اإللزظبدي اٌؼ

 -ئال أْ صّخ اٌؼذٌذ ِٓ اٌزؾذٌبد اٌزً رؼزشع رؾمٍك ٘زا اٌٙذف ٚأّ٘ٙب: ئعزضٕبء.

 .إَؼذاو انصمح تيٍ انذٔل انؼشتيح ٔحانح انرٕجس في انؼاللاخ انؼشتيح انؼشتيح 

 ٔل انؼشتيح تؼاللاخ انرثؼيح نهذٔل انكثشي إلرظادياً.انٓيًُح انخاسجيح ٔإسذثاط انذ 

 .ضؼف انؼاللاخ اإللرظاديح انؼشتيح انثيُيح ٔذذَي يسرٕياذٓا 

 ٔذذفغ إني ذسٕيمٓا ٔانرشٔيج نٓا  يانًششٔػاخ اإللهيًيح انثذيهح انري ذحشكٓا انمٕي انكثش

 كًششٔع انششق األٔسظ انكثيش.

 م اإللرظادي.ػذو ٔجٕد فهسفح ٔاضحح نهرؼأٌ ٔانركاي 

 .انرثايٍ انشذيذ في انًسرٕياخ اإللرظاديح تيٍ األلطاس انؼشتيح 

  إفرماس انُظٕص في اإلذفالياخ اإللرظاديح انؼشتيح إني انذلح في ذحذيذ األْذاف ٔٔسائم ذحميمٓا

تحيس ذرضًٍ ْزِ انُظٕص ػثاساخ ذسٓم ػهي انذٔل األػضاء انرُظم يٍ إنرضاياذٓا ذجاِ ْزِ 

 اإلذفالياخ.

ئْ ٘زٖ اٌزؾذٌبد ٌغت أْ رىْٛ فً ِمذِخ األٌٌٚٛبد اٌزً ٌزؼٍٓ ػًٍ ٚعبئً اإلػالَ اٌؼشثٍخ ٚالعٍّب رٍه اٌزً 

رؼًّ فً ِغبي اإلػالَ اإللزظبدي اٌؼًّ ػًٍ ِٛاعٙزٙب ِٚؾبٌٚخ اٌزغٍت ػٍٍٙب فً عجًٍ رؾمٍك رىبًِ 

 ئلزظبدي ػشثً ِأِٛي.

 



 

   9 

 كيفيح ذفؼيم دٔس اإلػالو اإللرظادي

الغ اإلػالَ اإللزظبدي ٌخزٍف فً اٌشىً ٚاٌّؼّْٛ ٚاإلِىبٍٔبد فً اٌّغزّؼبد اٌّزمذِخ ػٕٗ فً لٍٕب ئْ ٚ

 اٌّغزّؼبد إٌبٍِخ ِٚٓ ثٍٕٙب اٌّغزّؼبد اٌؼشثٍخ.

األًٌٚ ٚرؼٛصٖ اٌؼذٌذ ِٓ اإلِىبٍٔبد. ٚصّخ ثؼغ  طٛارٗخ ٚال ٌضاي اإلػالَ اإللزظبدي اٌؼشثً ٌؾجٛ

 -ًٍ دٚس اإلػالَ اإللزظبدي فً اٌّغزّؼبد اٌؼشثٍخ ٚإٌبٍِخ:ً رؾمٍمٙب ٌزفؼغاٌخطٛاد اٌزً ٌٕج

اٌزؼشٌف ثبٌزؾذٌبد اٌزً رٛاعٗ ػٍٍّبد اٌزٍّٕخ ٚاٌزظذي ثؾشٌخ ٚشفبفٍخ ٌمؼبٌب اٌفغبد اٌّبًٌ  -1

 ٚاإلداسي فً اٌّإعغبد اإللزظبدٌخ.

رمَٛ ثٗ  اٌزؼشٌف ثؼٕبطش اٌمٛح ٚاٌؼؼف فً اإللزظبد اٌمًِٛ، ٚرؾذٌذ ؽجٍؼخ اٌذٚس اٌزي ٌّىٓ أْ -2

 اٌزخطٍؾ اإللزظبدي.فً اٌغٛق  آٌٍبدوً 

 رؾفٍض اٌمطبػبد اإلٔزبعٍخ ٚخبطخ لطبػً اٌظٕبػخ ٚاٌضساػخ ػًٍ اٌّضٌذ ِٓ اإلٔزبط ٚاٌزغٌٛذ. -3

ثٍٛسح األفىبس اٌّزظٍخ ثالزظبد اٌغٛق، ٚرؼضٌض دٚس اٌمطبع اٌخبص فً اإلٔزبط ٚخٍك اٌٛظبئف  -4

ػزجبس٘ب ششؽ الصَ ٌضٌبدح ئٔزبعٍخ اٌّغزّغ اخ ثخ اٌّششٚػبد اٌظغٍشح ٚاٌّزٛعطٚرٛعٍغ أٔشط

 ٚئؽالق ؽبلبرٗ، ٚرٍّٕخ سٚػ اٌزٕبفغٍخ ثٍٓ لطبػبد إٌشبؽ اإللزظبدي.

خٍك اٌضمبفخ ٚاٌٛػً اإللزظبدي اٌزي ٌّىٓ ِٓ اٌّغبػذح ػًٍ رفؼًٍ اٌّشبسوخ اإلٌغبثٍخ ِغ  -5

 اٌّزغٍشاد إٌبعّخ ػٓ اٌزؾٛي ٔؾٛ ئلزظبد اٌغٛق.

 شص فً ِغبي اٌزٍّٕخ اٌجششٌخ، ٚرٛعٍغ خٍبساد إٌبط ٚرٍّٕخ اٌّٛاسد اٌجششٌخ.ِزبثؼخ اٌزمذَ اٌّؾ -6

اإل٘زّبَ ثمؼبٌب اإلٔفزبػ اإللزظبدي ٚاٌؼٌّٛخ ٚئرفبلٍبد اٌزغبسح اٌذٌٍٚخ ٚإٌّبؽك اٌؾشح ٚاإلعزضّبس  -7

 اإلعٕجً.

ٚاإلػزجبساد ّبَ ثمؼبٌب اٌجٍئخ، ٚاٌمؼبٌب اٌّشرجطخ ثبٌزٛافك ثٍٓ ِغزٍضِبد إٌّٛ ٚاٌزطٌٛش زاإل٘ -8

 اٌجٍئٍخ ٚاإلعزخذاَ اٌششٍذ ٌٍّٛاسد.

 ٍذ اإلعزٙالن ٚاٌؾفبظ ػًٍ اٌجٍئخ.شدخبس ٚرشاإل٘زّبَ ثزٍّٕخ اٌؾظ اٌٛؽًٕ ٌذي اٌّٛاؽٍٕٓ ثأٍّ٘خ اإل -9

 اٌؾشص ػًٍ إٌضٚي ٌٍشبسع ِٚخبؽجخ اٌّٛاؽٓ اٌؼبدي ثؼٍذاً ػٓ اٌزشوٍض ػًٍ ِخبؽجخ إٌخجخ فمؾ. -11

ظبدي ٌٍّٛاؽٍٕٓ، ٚ٘ٛ اٌٙذف اٌزي طبغزٗ ٚسعخزٗ األُِ اٌّزؾذح اٌؼًّ ػًٍ رؾمٍك األِٓ اإللز -11

 -زاءغ)ان -شثاع حاجاذّ األساسيح ْٔي:"أٌ يًهك انفشد يا يكفي يٍ انًال إلٚؽذدرٗ فً ػشٚسح 

 ."انرؼهيى( -انشػايح انظحيح األساسيح -انًأٔي انالئك
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بشبد اٌزٍٍفضٌْٛ ِٚٛالغ ؽّبٌخ اٌّٛاؽٍٕٓ ِٓ عٍطشح اإلػالٔبد اٌّؼٍٍخ اٌزً رّأل اٌظؾف ٚش -12

 -)انحك في اإلخرياس تيٍ انسهؼح ٔتذائهٓا -األٔزشٔذ، ٚاٌؼًّ ػًٍ رؾمٍك ؽّبٌخ اٌّغزٍٙه ِٓ خالي:

انحك في  -انحك في ساليح انًُرج -حك انًسرٓهك في انحظٕل ػهي يؼهٕياخ طحيحح ػٍ انسهغ

 إسرًاع شكأي انًسرٓهك يٍ انسهغ ٔذجاسْا(.

 ديأًَاط اإلػالو اإللرظا

 -إلػالَ اإللزظبدي ًٚ٘:شىبي ٌأىٕٕب أْ ٔفشق ثٍٓ ػذح أّٔبؽ ّٚض ٌػالَ اٌّزخظإلْ ثمٍخ أٔٛاع اأوش

 أٔالً: في يجال انظحافح انًمشٔئح 

 ٌظٙش اإلػالَ اإللزظبدي فً ِغبي اٌظؾبفخ ِٓ خالي أوضش ِٓ شىً:

اٌغشٌذح ِغبؽخ  ٔشش أثٛاة أٚ ِٛاد ئلزظبدٌخ فً اٌظفؾبد اٌّخزٍفخ ٌٍظؾف اٌؼبِخ. وأْ رخظض -1

 ِؾذدح ٌألخجبس اإللزظبدٌخ، أٚ ػّٛد صبثذ ٌؼبٌظ لؼبٌب ئلزظبدٌخ داخً اٌظفؾبد اٌّخزٍفخ.

اٌظفؾبد اٌّزخظظخ فً اٌغشائذ اٌٍٍِٛخ اٌؼبِخ أٚ اٌّغالد اإلعجٛػٍخ. ٕٚ٘ب رخظض اٌظؾف  -2

بد عٛاًء اٌّغالد أٚ اٌغشائذ طفؾبد ِزخظظخ ٌؼشع اٌمؼبٌب ٚاٌّٛػٛػبد اإللزظبدٌخ. ٚرى

 ِؼظُ اٌظؾف اٌؼشثٍخ رخظض أثٛاثبً صبثزخ ٌٍّٛػٛػبد اإللزظبدٌخ.

 ئطذاس ِالؽك ِزخظظخ ٌٍظؾف اٌؼبِخ -3

 رٙزُ ثؼغ اٌظؾف ثاطذاس ِالؽك ِزخظظخ ٌؼشع لؼبٌب ئلزظبدٌخ ِؾذدح.

 ئطذاس طؾف ِزخظظخ -4

رظذس ثؼغ اٌّإعغبد اٌظؾفٍخ طؾفبً ِزخظظخ فً ِغبي اإللزظبد عٛاء ٌٍِٛخ أٚ أعجٛػٍخ أٚ 

 ٚرغزٙذف ٘زٖ إٌٛػٍخ ِٓ اٌظؾف اإللزظبدٌخ ،ٙشٌخ، ٕٚ٘ب ٌىْٛ وً اٌّؾزٛي اٌّمذَ ئلزظبدٌبً ش

 اٌّزخظظخ اٌغّٙٛس اٌّٙزُ ثمؼبٌب اإللزظبد ٚاإلعزضّبس.

 ئطذاس ِغالد ػٍٍّخ ِزخظظخ -5

رٍغأ ثؼغ اٌّإعغبد ٚاٌٍٙئبد اإللزظبدٌخ أٚ اٌّإعغبد اٌزؼٍٍٍّخ وبٌغبِؼبد ٚاٌّشاوض اٌجؾضٍخ ئًٌ 

اس ِغالد ػٍٍّخ ِزخظظخ فً ِغبي اإللزظبد رزؼّٓ ٔشش أؽذس اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد ئطذ

 ٚاٌزطجٍمبد اٌؼٍٍّخ فً ٘زا اٌّغبي.
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ٌُٚ ٌمف األِش ػٕذ ؽذٚد اٌزخظض فؾغت، ثً ئرغٙذ اٌظؾف ئًٌ ِضٌذ ِٓ اٌزؼّك ثزمذٌُ 

وأْ رظذس ِإعغخ طؾفٍخ ئطذساساد طؾفٍخ فً  )ذخظض انرخظض(ئطذساساد فً ِغبي 

رُاْيح ًًششٔػاخ انظغيشج ٔانان -انثٕسطح -اإلسرصًاس انؼماسي)ئلزظبدي ِؾذد ِضً  ِغبي

 ٚغٍش٘ب. (انظغش

 

 شاَياً: في يجال اإلراػح ٔانرهيفضيٌٕ 

 -ٌظٙش اإلػالَ اإللزظبدي اٌّزخظض فً اإلراػخ ٚاٌزٍٍفضٌْٛ ِٓ خالي ػذح أّٔبؽ:

 ض فمشاد ئلزظبدٌخ داخً اٌجشاِظ راد اٌزٛعٗ اٌؼبَ.ٍرخظ -1

ش رٍغأ ثؼغ اإلراػبد ٚاٌمٕٛاد ئًٌ رخظٍض فمشح أٚ أوضش ِٓ ثشاِغٙب ٌّٕبلشخ لؼبٌب ؽٍ

ئلزظبدٌخ ِؾذدح، وّب فً ٔششاد األخجبس ؽٍٓ رخظض فمشح ٌألخجبس اإللزظبدٌخ أٚ أخجبس 

 اٌجٛسطخ ِضالً.

 فً اٌخذِبد اإلراػٍخ ٚاٌزٍٍفضٌٍٛٔخ اٌؼبِخ. رخظٍض فمشاد أٚ ثشاِظ ِزخظظخ -2

راػبد ٚاٌمٕٛاد ثأْ رشًّ خشٌطخ ثشاِغٙب ثشاِظ ئلزظبدٌخ رؼًٕ فمؾ ؽٍش رٙزُ ثؼغ اإل

 ثبٌشأْ اإللزظبدي ٚرغزٙذف اٌٛطٛي ئًٌ عّٙٛس ِزخظض ِؾذد.

 ئٔشبء ئراػبد ٚلٕٛاد ِزخظظخ -3

ٔشئذ ئراػبد ٚلٕٛاد ئلزظبدٌخ ِزخظظخ رمَٛ فىشرٙب ػًٍ ا  وّب ؽذس فً اٌظؾبفخ، فمذ 

 غزٗ ثؼّك.اإل٘زّبَ ثزمذٌُ ِؼّْٛ ئلزظبدي ِٚؼبٌ

 

 شانصاً: في يجال األَرشَد 

زطجٍمبرٙب اٌّخزٍفخ ؽبٌخ ِزفشدح ِٓ اٌزطٛس إٌٛػً ٌإلػالَ ثشىً ػبَ ثلذِذ شجىخ األٔزشٔذ 

ربؽذ رىٌٕٛٛعٍب اإلرظبي ٚاٌّؼٍِٛبد فؼبًء ثال ؽذٚد أَ اٌّزخظض ػًٍ ٚعٗ اٌزؾذٌذ، فمذ ٚاإلػال

خ غٍش ِغجٛلخ رغؼً اٌّشعً ثّب ٌؾمك رفبػٍٍرغٍت ػًٍ اٌمٍٛد اٌزً فشػذ ػًٍ اإلػالَ اٌزمٍٍذي 

 ً ػًٍ ٔفظ اٌذسعخ ِٓ إٌذٌخ.ٚاٌّزٍم

ٌٚمذ ٚفشد شجىخ األٔزشٔذ اٌجٍئخ اٌّالئّخ ٌظٙٛس اٌزفبػٍٍخ ٚئٔزشبس٘ب ؽٍٓ أربؽذ فشطبً أوجش 

 ٌٍّغزخذٍِٓ ٌٍّشبسوخ ٚرؾمٍك اٌزفبػٍٍخ ٚاٌزؾىُ فً ػٍٍّخ اإلرظبي ِٓ عبٔت اٌغّٙٛس.
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اإلػالَ ثغٍزٙب فً ٘زٖ اٌزمٍٕخ اٌغذٌذح فشاؽذ رطٍك ِٛالؼٙب اإلٌىزشٍٚٔخ ػًٍ  ٌٚمذ ٚعذد ٚعبئً

ٚاٌزؼٍٍك فٍٙب شجىخ األٔزشٔذ ٚرمذَ ِؼبٍِٕٙب اإلػالٍِخ ٚرزٍؼ ٌٍغّٙٛس اٌّزٍمً فشص اٌّشبسوخ 

 ػٍٍٙب.

غ ٚٚعذٔب رطجٍمبد ِزٍّضح ٌإلػالَ اإللزظبدي ػًٍ شجىخ األٔزشٔذ ِٓ خالي ظٙٛس اٌؼذٌذ ِٓ اٌّٛال

 اإللزظبدٌخ اٌّزخظظخ، ئًٌ عبٔت رٛاعذ ٚاػؼ ٌّٛالغ اٌظؾف ٚاإلراػبد ٚاٌمٕٛاد اإللزظبدٌخ.

 

 اإلػالَاخ.. ذطثيك نإلػالو اإللرظادي

ٚرطجٍمبً ػٍٍّبً ٌّفَٙٛ اإلػالَ اإللزظبدي.. فبإلػالْ ٌإدي دٚساً ٘بِبً ٌّضً اإلػالْ طٛسح ٚاػؾخ 

اً ٚاػؾبً فً ِؼذالد اٌطٍت ػًٍ اٌغٍغ ٚاٌخذِبد ٚؽٌٍٛبً فً أي ٔشبؽ ئلزظبدي، ٌٚإصش رأصٍش

 ٚاٌزشٌٚظ ألّٔبؽ ئعزٙالوٍخ ِزٕٛػخ.

ِٚغ رطٛس اإللزظبدٌبد اٌؼبٌٍّخ، فمذ ٚظفذ اٌّإعغبد اإلٔزبعٍخ اٌؼخّخ ٚعبئً اإلػالَ ٚغضرٙب 

ثبٌؼذٌذ ِٓ األشىبي ٚاٌمٛاٌت اإلػالٍٔخ ٌزشٚط ٌغٍغ ٚأّٔبؽ ئعزٙالوٍخ رؾمك ِٓ خالٌٙب أسثبؽبً 

خّخ، ٚعشػبْ ِب رضاٌذد عطٛح اٌّؼٍٍٕٓ ٚأطجؾذ رزغٍغً فً ِخزٍف ٚعبئً اإلػالَ ٚرجغؾ ػ

ٔفٛر٘ب ػًٍ اٌّؼّْٛ اإلػالًِ رارٗ، ٚ٘ٛ ِب دفغ اٌؼذٌذ ِٓ اٌخجشاء ٚاٌّزخظظٍٓ ئًٌ ِٙبعّخ 

 اإلػالٔبد ٚئػزجبس٘ب أٔشطخ غٍش ِٕزغخ ر غزغً ٌٍزأصٍش ػًٍ اٌّغزٍٙىٍٓ ٚدفؼُٙ ٌششاء ٚئلزٕبء عٍغ ال

 ٌىْٛٔٛ ثؾبعخ ِبعخ ئٌٍٙب.

ٌٚغٕب فً ِغبي ِٕبلشخ أخطبس عطٛح اإلػالٔبد ٚرأصٍش٘ب اٌغٍجً ػًٍ اٌّؼّْٛ اإلػالًِ، ئال أْ ِب 

 ٌؼٍٕٕب ٘ٛ أْ اإلػالٔبد رؼذ ٚاؽذح ِٓ أثشص ّٔبرط اإلػالَ اإللزظبدي فً ٚعبئً اإلػالَ اٌّخزٍفخ. 

 

 اإلػالو اإللرظادي .. ٔانطفشج انركُٕنٕجيح

اٌؼبٌُ فً اٌغٕٛاد اٌؼششٌٓ األخٍشح رطٛساد رىٌٕٛٛعٍخ ٘بئٍخ ٚغٍش ِغجٛلخ فً ِخزٍف شٙذ 

ٌإصش وً شخض ثّب ٌؾذس فً  "غشفح طغيشج"ِغبالد اإلرظبي ٚاٌّؼٍِٛبد ؽٌٛزٗ ئًٌ ِب ٌشجٗ 

 أسعبئٙب ٌٚإصش فٍٙب.

ئر رغبلطذ اٌمٍٛد فمذ ؽممذ رىٌٕٛٛعٍب اٌّؼٍِٛبد ٚصٛسح اإلرظبالد رغٍٍشاً عزسٌبً فً ِفَٙٛ اإلػالَ 

ٚرالشذ اٌّغبفبد فً ظً األلّبس اٌظٕبػٍخ ٚشجىخ األٔزشٔذ، ٚأطجؾٕب أِبَ ػبٌُ ٚاؽذ رشٚط فٍٗ 
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ٚرغؼً ِٓ خالٌٗ ئًٌ خٍك   ٚعبئً اإلػالَ ٌّٕٛرط صمبفً ٚاؽذ ٌزُ طٕبػزٗ فً اٌغشة اٌّزمذَ،

 فخ وٍٛٔخ ٚاؽذح.ِٛاؽٓ وٛوجً ٌٛاعٗ رؾذٌبد فمذاْ ٌ٘ٛزٗ ٚصمبفزٗ ٚأؽش ئٔزّبئٗ ٌظبٌؼ صمب

ٌؼزّذ  " اإللرظاد انًؼهٕياذي ٔانكَٕي"ٚلذ أدد ٘زٖ اٌزطٛساد ئًٌ خٍك ئلزظبد ٌٗ ؽبثغ عذٌذ ٚ٘ٛ 

ػًٍ لذساد اٌمٛي اٌفبػٍخ فٍٗ ِٓ اٌذٚي ٚاٌششوبد اٌؼخّخ ػًٍ رٌٍٛذ ٚئداسح اٌّؼٍِٛبد 

 اإلٌىزشٍٚٔخ ٚرذاٌٚٙب.

مَٛ ػًٍ أعبط ئرغبع ِغبي اٌزذفمبد اٌؾشح ِٚب ٌٍّض ٘زا اإللزظبد أٔٗ ٌؼًّ ػًٍ ِغزٛي وًٛٔ ٌٚ

 فً ِغبي اٌغٍغ ٚاٌجؼبئغ ٚاألِٛاي ٚاٌخذِبد ٚاٌمٍُ ٚاألفىبس.

أدائٙب ٚئٌغبد أّٔبؽ عذٌذح ٚأعبٌٍت  شَ ِٓ ٘زا اٌٛالغ اٌغذٌذ فً رطٌٌٛٚمذ أفبدد وً ٚعبئً اإلػال

 ِجزىشح رذٌف ِٓ خالٌٙب ئًٌ ػمٛي اٌغّبٍ٘ش ٚرؾمك أ٘ذافٙب.

اإلػالَ اإللزظبدي فشص ِٛارٍخ ٌغًٕ صّبس رٍه اٌزىٌٕٛٛعٍب اٌؾذٌضخ ٚئعزضّبس وً ِب ٚرٛفشد أِبَ 

 اربؽزٗ ِٓ ئِىبٍٔبد ٚلذساد.

ٚعٛف ٔغزؼشع فٍّب ًٌٍ ثؼغ إٌّبرط ٌىٍفٍخ ئفبدح اإلػالَ اإللزظبدي اٌؼشثً ِٓ رىٌٕٛٛعٍب 

 -اٌّؼٍِٛبد ٚصٛسح اإلرظبالد:

 أٔالً: انمُٕاخ انفضائيح  اإللرظاديح 

ٌغٍّخ ِٓ اٌزطٛساد اٌغٍبعٍخ  خعبء ئٔشبء اٌمٕٛاد اٌفؼبئٍخ اٌؼشثٍخ اٌؾىٍِٛخ ٚاٌخبطخ ئعزغبث ٌمذ

 ٚاإللزظبدٌخ ٚاٌزىٌٕٛٛعٍخ اٌزً ِش ثٙب ػبٌّٕب اٌّؼبطش فً اٌغٕٛاد األخٍشح.

فً أْ رىْٛ سد فؼً ٌٍٚغذ فؼالً، فمذ عبسػذ اٌذٚي اٌؼشثٍخ ئًٌ  -دِٚبً  -ٚوؼبدح األٔشطخ اٌؼشثٍخ

لٕٛارٙب اٌفؼبئٍخ ثؼذ أْ شؼشد ثزٙذٌذ ؽمٍمً ِٓ عبٔت اٌمٕٛاد اٌفؼبئٍخ األعٕجٍخ اٌؼبثشح ئؽالق 

 ٌٍمبساد ؽٍش أطجؾذ إٌّطمخ اٌؼشثٍخ ٘ذفبً سئٍغٍبً ٌزٍه اٌمٕٛاد. 

ٚرغبثمذ اٌذٚي اٌؼشثٍخ ػًٍ ئِزالن أؽذس ِب أٔزغزٗ ِظبٔغ اٌغشة ِٓ رىٌٕٛٛعٍب اإلرظبي 

 اٌزىٌٕٛٛعٍب ٘ذفبً فً ؽذ رارٗ س طذد ٌٗ اٌٍّضأٍبد اٌؼخّخ. ٚاٌّؼٍِٛبد، ٚأطجؼ ئِزالن ٘زٖ

 (1321)ٚعشػبْ ِب أِزأل اٌفؼبء ثبٌّئبد ِٓ اٌمٕٛاد اٌفؼبئٍخ اٌؼشثٍخ ٚاٌزً ٚطٍذ ئًٌ أوضش ِٓ 

. ٚ٘ٛ سلُ وجٍش عذاً ال ٌزٕبعت 2113-2112 لٕبح ٚفمبً ٌٍزمشٌش اٌغٕٛي إلرؾبد اإلراػبد اٌؼشثٍخ ٌؼبَ

 ٍبد رٍه اٌذٚي ٚأدائٙب ػًٍ ِغشػ اٌغٍبعخ اٌذٌٍٚخ.ِغ لذساد ٚئِىبٔ

ٌمذ أٚسد اٌزمشٌش اٌّشبس ئٌٍٗ ػششٌٓ لٕبح ػشثٍخ ئلزظبدٌخ ِٕٙب صالس لٕٛاد ؽىٍِٛخ، ئًٌ عبٔت ٚ

 عجغ ػششح لٕبح خبطخ.



 

   04 

ئلزظبدٌخ ػشثٍخ  ٚاٌٛالغ أْ ٘زا اٌؼذد ألً ثىضٍش ِٓ اٌٛالغ، فمذ سطذ اٌجبؽش أوضش ِٓ أسثؼٍٓ لٕبح

رطبٌؼٕب ػجش اٌمّشٌٓ اٌظٕبػٍٍٓ اٌؼشثً ٚاٌّظشي، ٌٚىضٍش ِٕٙب ِٛالغ ئٌىزشٍٚٔخ ػًٍ شجىخ 

 اإلٔزشٔذ.

َ ٌزمذَ ٛٚرؼًّ ٘زٖ اٌمٕٛاد فً ِخزٍف ِغبالد اإللزظبد ٌّٚزذ عبػبد اإلسعبي فً ثؼؼٙب ؽٛاي اٌٍ

مذَ ثؼؼٙب ئػالٔبد ٌٍزؼشٌف ٌ، ٚخذِخ ئلزظبدٌخ ٌزؼشٌف اٌّٛاؽٍٕٓ اٌؼشة ثفشص اإلعزضّبس ٚاٌؼًّ

 ٌٍٚظ أِبِٕب ئؽظبئٍبد أٚ دساعبد ػٍٍّخ ِٛصٛق ثٙب. غ ٚاٌجؼبئغ ثأعبٌٍت عزاثخ ِٚشٛلخثبٌغٍ

ٚرإوذ ٌٕب ِذي عّبٍ٘شٌخ رٍه اٌمٕٛاد ئال أْ اٌضٌبدح اٌّؼطشدح فً أػذاد٘ب ٚئِزذاد ئسعبي ثؼؼٙب 

 ِب ئعزّشد فً اٌجش ٚاٌزطٌٛش. ػًٍ ِذاس اٌغبػخ ٌإوذ أْ صّخ أسثبػ وجٍشح رؾممٙب ٚئال

 اٌمٕٛاد اإللزظبدٌخ اٌؼشثٍخ اٌؾىٍِٛخ ٚاٌخبطخ ٚاٌغٙبد اٌّبٌىخ ٌٙب. (1سلى ) انجذٔلٌٚٛػؼ ٌٕب 

 (1جذٔل سلى )

 انمُٕاخ اإللرظاديح انؼشتيح

 َٕع انًهكيح انجٓاخ انًانكح نٓا انمُٕاخ انفضائيح و

 ؽىٍِٛخ ٍفضٌْٛ األسدٍٔخِإعغخ اإلراػخ ٚاٌزٍ لٕبح اإللزظبدٌخ األسدٍٔخ 1

 ؽىٍِٛخ اٌزٍٍفضٌْٛ اٌغؼٛدي لٕبح اإللزظبدٌخ اٌغؼٛدٌخ 2

 ؽىٍِٛخ رٍٍفضٌْٛ دثً لٕبح دثً اإللزظبدٌخ 3

 ؽىٍِٛخ ٚصاسح اٌضساػخ اٌّظشٌخ لٕبح ِظش اٌضساػٍخ 4

 خبطخ ARTشجىخ سادٌٛ ٚرٍفضٌْٛ اٌؼشة  اإللزظبدٌخ CNBCلٕبح  5

 خبطخ OSNشجىخ أٚسثٍذ شٛربٌُ  Orbit Express Shopلٕبح  6

 خبطخ OSNشجىخ أٚسثٍذ شٛربٌُ  Orbit Promotional Channelلٕبح  7

 خبطخ OSNشجىخ أٚسثٍذ شٛربٌُ  Decision Makerلٕبح  8
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ال شه أْ ٘زا اٌزٕبًِ اٌّزغبسع فً أػذاد اٌمٕٛاد اإللزظبدٌخ ٌؼذ ِإششاً ٚاػؾبً ػًٍ رٛاعذ ٚ

اإلػالَ اإللزظبدي اٌؼشثً ػجش شبشبد اٌزٍٍفضٌْٛ، ِٚب ؽممٗ ٘زا اإلػالَ ِٓ ئعزضّبس ٌزىٌٕٛٛعٍب 

 اٌجش اٌفؼبئً ٚاأللّبس اٌظٕبػٍخ.

 ألَرشَدٔساديٕ ا FMشاَياً: يحطاخ انثس اإلراػي ػهي يٕجاخ  

ِؾطبد راد رىٍفخ صٍ٘ذح،  ًٚ٘ FMئٔزششد فً اٌغٕٛاد األخٍشح اٌّؾطبد اإلراػٍخ ػًٍ ِٛعبد 

ٚٔمبء أٚػؼ فً اٌظٛد، ٚؽممذ ٘زٖ اإلراػبد ٔغبؽبً وجٍشاً فً ِخبؽجخ لطبػبد ِغزّؼٍخ وجٍشح فً 

 ِمذِزٙب اٌشجبة.

ٓ اإلػالٔبد، ٚلذ أ٘زّذ اٌششوبد ٚرؼزّذ إٌغجخ األوجش ِٓ ٘زٖ اإلراػبد فً رٌٍّٛٙب ػًٍ ؽظٍٍزٙب ِ

ٚاٌّإعغبد اٌزغبسٌخ اٌخبطخ ثاِزالن ٘زٖ اإلراػبد أٚ اٌّشبسوخ فً رٌٍّٛٙب أٚ ِٓ خالي سػبٌخ 

 ثؼغ ثشاِغٙب.

ٌٚزغُ أداء ٘زٖ اإلراػبد ثبإلٌمبع اٌغشٌغ فً ثشاِغٙب، ٚغٍجخ اٌطبثغ اٌزشفًٍٙ ٚصٌبدح ٔغت اٌّٛعٍمً 

 ؼبً شجبثٍبً أوجش.ٚاٌغٕبء ٚاٌّغبثمبد ِّب أػفً ؽبث

ِٕفزاً ٌزمذٌُ سؤا٘ب، ٚاٌزشٌٚظ ٌغٍبعزٙب  راػبدلزظبدٌخ اٌؼشثٍخ فً ٘زٖ اإلٚلذ ٚعذد اٌّإعغبد اإل

 ٚاإلػالْ ػٓ ِٕزغبرٙب.

 رؼذ ِٕبفز عٍذح ٌإلػالَ اإللزظبدي فً إٌّطمخ اٌؼشثٍخ ئرا ا ؽغٓ رٛظٍفٙب. راػبدٚال شه أْ ٘زٖ اإل

اً وجٍشاً ٌشادٌٛ األٔزشٔذ، ًٚ٘ رمٍٕخ عذٌذح رّىٓ اٌششوبد أٚ وّب شٙذد اٌغبؽخ اٌؼشثٍخ ئٔزشبس

اٌّإعغبد أٚ سثّب األفشاد ِٓ ئٔشبء ئراػبد لٌٛخ ِٚإصشح ػًٍ شجىخ األٔزشٔذ ثألً اٌغٙٛد 

 ٚاإلِىبٍٔبد.

ٚؽمك سادٌٛ األٔزشٔذ ٔغبؽبً وجٍشاً فً اٌّغزّؼبد اٌغشثٍخ، ٚئْ وبْ ٌخطٛ خطٛارٗ األًٌٚ فً 

 ٍخ ٌٚىٓ ثضجبد.ِغزّؼبرٕب اٌؼشث

ٚرؼطً ٘زٖ اإلراػبد فشطبً رٕبفغٍخ عٍذح ٌٍّإعغبد اإللزظبدٌخ ٚاٌزغبسٌخ فً إٌفبر ئًٌ عّبٍ٘ش٘ب، 

 ًٚ٘ لٍّخ ِؼبفخ ؽممزٙب رىٌٕٛٛعٍب اإلرظبي اٌؾذٌضخ ٌإلػالَ اإللزظبدي.
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 شانصاً: انًٕالغ اإللرظاديح ػهي شثكح األَرشَد 

فً ِغبي اإلرظبي ٚاٌّؼٍِٛبد ئًٌ ظٙٛس ِشؽٍخ عذٌذح ِٓ  أدد اٌزطٛساد اٌزىٌٕٛٛعٍخ اٌّزالؽمخ

اٌّشاؽً اٌزً رؾذد اٌؼاللخ ثٍٓ ٚعبئً اإلػالَ ٚعّٙٛس٘ب، ؽٍش أدي اإلٔذِبط ثٍٓ صٛسح اٌّؼٍِٛبد 

أٚ رىٌٕٛٛعٍب  Interactive Tec–د ئًٌ ِب ٌؼشف ثبٌزىٌٕٛٛعٍب اٌزفبػٍٍخ اٌؾبعجبٚٚصٛسح اإلرظبي 

ٌٚمذ لذِذ شجىخ األٔزشٔذ اٌجٍئخ اٌّالئّخ ٌظٙٛس اٌزفبػٍٍخ  -Multi Media Tecاٌٛعبئؾ اٌّزؼذدح 

 ٚئٔزشبس٘ب ؽٍٓ أربؽذ فشطخ أِبَ اٌّغزخذٍِٓ ٌٍّشبسوخ اٌفبػٍخ ٚاٌزؾىُ فً ػٍٍّخ اإلرظبي.

األٔزشٔذ ِغبؽخ ػشٌؼخ ِٓ اٌمذسح ػًٍ رجبدي األساء ٚاٌّؼٍِٛبد ٚرٛفٍش إٌّبلشخ اٌؾشح  دٚلذ ٚفش

ٌؼبٌُ ٚ٘ٛ األِش اٌزي ػغضد وً ٚعبئً اإلػالَ اٌزمٍٍذٌخ ػٓ رؾمٍمٗ ػجش ربسٌخٙب ثٍٓ األفشاد ػجش ا

 اٌطًٌٛ.

ٚ٘ىزا ٚعذ اٌؼبٌُ ٔفغٗ أِبَ أّٔبؽ عذٌذح ِٓ اإلػالَ اٌجؼٍذ ػٓ إٌّبرط اٌزمٍٍذٌخ، ٚأؽٍك اٌؼذٌذ ِٓ 

ٚغٍش٘ب ِٓ  إػالو انًٕاطٍ( -اإلػالو انثذيم -)اإلػالو انجذيذاٌّظطٍؾبد ػًٍ ٘زا اإلػالَ ِضً 

 اٌّظطٍؾبد اٌزً رإوذ ظٙٛس أٔٛاع عذٌذح ِٓ رطجٍمبد اٌزىٌٕٛٛعٍب اٌؾذٌضخ.

ئًٌ رطٌٛش أدائٙب ِٓ خالي  -فً ِؾبٌٚخ ٌٍٕغبح ِٓ إٌّبفغخ–ٚعشػبْ ِب ٌغأد ٚعبئً اإلػالَ اٌزمٍٍذٌخ 

اإلراػخ اإلٔذِبط ِغ شجىخ األٔزشٔذ فأٔشأد اٌظؾف ِٛالغ ئٌىزشٍٚٔخ ٌٙب ػًٍ األٔزشٔذ، وّب ؽٛسد 

 ٚاٌزٍٍفضٌْٛ أدائٙب ِٓ خالي ِٛالؼٙب اإلٌىزشٍٚٔخ.

ٍك ػًٍ ؽشٌخ اٌشأي ٚاٌزؼجٍش دفغ اٌّٛاؽٍٕٓ اٌؼشة ٌٍٚؼً اٌٛالغ اٌؼشثً اٌزي ٌزغُ ثبٌىضٍش ِٓ اٌزؼ

ٌٙزا إٌٛع اٌغذٌذ ِٓ اإلػالَ اٌّٛاصي، فظٙشد ِضالً اٌّذٚٔبد وٛعٍٍخ فبػٍخ ٌٍزؼجٍش ػٓ رؼذدٌخ األساء 

ٍبد ثاػزجبس٘ب ثذٌالً ِٚزٕفغبً ٌألساء اٌزً رزجًٕ ٚعٙبد ٔظش ِؼبسػخ ٌٍّٛالف اٌشعٍّخ ٚاألٌذٌٌٛٛع

 ٌٍؾىِٛبد.

ٚلذِذ اٌّذٚٔبد ِٚٛالغ اٌزٛاطً اإلعزّبػً أداًء ٌزمبؽغ ِغ اإلػالَ اٌزمٍٍذي فً ِزبثؼخ األؽذاس 

 ٚاإلٔفشاد. ك اٌغجكٍٚاٌؾشص ػًٍ رمذٌُ ِؼبٌغبد فٛسٌخ ؽٛي اٌمؼبٌب اٌّغزّؼٍخ، ٚأؽٍبٔبً رؾم

ٚرزغبسع اٌخطً ٌٙزا إٌٛع اٌغذٌذ ِٓ اإلػالَ اٌزفبػًٍ اٌزي ؽممزٗ شجىخ األٔزشٔذ ؽزً أْ ثؼغ 

 اٌذساعبد ٌشٍش ئًٌ ظٙٛس ِذٚٔخ عذٌذح فً اٌؼبٌُ وً صبٍٔخ.

فً اٌغٕٛاد اٌضالس ٌٚؼجذ ٘زٖ اٌزىٌٕٛٛعٍب اٌغذٌذح أدٚاساً ؽبعّخ فً ئعمبؽ ثؼغ أٔظّخ اٌؾىُ اٌؼشثٍخ 

 ػشف ثبٌضٛساد اٌؼشثٍخ.ح فٍّب األخٍش
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فمذ وبٔذ ِٛالغ اٌزٛاطً اإلعزّبػً ػًٍ شجىخ األٔزشٔذ ٔمطخ اٌزاللً ٚاٌذػٛح ثٍٓ اٌشجبة اٌؼشثً 

 إلٔطالق رٍه اٌضٛساد اٌشؼجٍخ.

ٌٚمذ صبس عذي لٛي فً األٚعبؽ اٌؼٍٍّخ ؽٛي اٌغٍجٍبد اٌزً ٔزغذ ػٓ ئعزخذاَ األٔزشٔذ ِٚذي 

ؾزشَ ئال أْ ِب لذِزٗ شجىخ سؤي ٔمذٌخ ر   -ثال شه -ًٚ٘ ُ ٚاألخاللٍبد...ئٔؼىبعٙب اٌغٍجً ػًٍ اٌمٍ

اٌّشاد رٍه اٌغٍجٍبد اٌّشبس آالف األٔزشٔذ ِٓ فشص رٕبفغٍخ غٍش ِغجٛلخ ٌإلػالَ اٌؼشثً رفٛق 

 ئٌٍٙب.

األٔزشٔذ ٔمٍخ ٔٛػٍخ ِزٍّضح فً األداء اإلػالًِ أفبدد ِٕٙب وً اٌّإعغبد اإلػالٍِخ،  ذفمذ ؽمم

 سدِبً ٌٍفغٛح اٌّؼشفٍخ ثٍٓ ِخزٍف اٌّٛاؽٍٕٓ. -ٌٚٛ ثشىً عضئً -ٚؽممذ

ٌٚمذ رطٛس اإلػالَ اإللزظبدي فً ِخزٍف أٔؾبء اٌؼبٌُ ِٓ خالي ئعزخذاِٗ ٌزٍه اٌزىٌٕٛٛعٍب اٌزفبػٍٍخ 

 اٌؾذٌضخ لٍٍٍخ اٌزىبٌٍف.

ُ اٌخذِبد فمذ أعّٙذ األصِخ اإللزظبدٌخ اٌؼبٌٍّخ ٚاٌزىبٌٍف اٌجب٘ظخ ٌزمذٌ: سثيم انًصال ئػه

ٚخظٛطبً رٍه اٌّزؼٍمخ ثشعبي األػّبي ئًٌ ظٙٛس ٔٛع عذٌذ ِٓ ِمذًِ اٌخذِبد ػجش اٌفؼبء 

 اإلٌىزشًٚٔ.

 اٌّجزذئٍٓ وؾًٍشح ٚرشغٍغ سعبي األػّبي ٚرٙزُ اٌٛالٌبد اٌّزؾذح األِشٌىٍخ ثذػُ اٌّششٚػبد اٌظغ

ٌمبسة ِٓ صٍضً اٌٛظبئف  ٌألٔزؼبػ اإللزظبدي، ؽٍش رؼًّ اٌّششٚػبد اٌظغٍشح ٚؽذ٘ب ػًٍ خٍك ِب

اٌغذٌذح فً اٌغٛق األِشٌىً، ٚرًٌٛ اٌؾىِٛخ األِشٌىٍخ ئ٘زّبِبً وجٍشاً ثبٌّٛالغ اإلٌىزشٍٚٔخ اإللزظبدٌخ 

 أٚ طغبس اٌّغزضّشٌٓ ٚرطٌٛش لذسارُٙ ِٚٙبسارُٙ.اٌّجزذئٍٓ اٌزً رمذَ خذِبد ٌشعبي األػّبي 

ِٛالغ سلٍّخ ٌّغبػذح سعبي األػّبي  أػٍٕذ اٌؾىِٛخ األِشٌىٍخ ػٓ أفؼً ػششح 2012ٚفً ػبَ 

 ٚ٘زٖ اٌّٛالغ ً٘: ذئٍٓاٌّزج

1. Weebly.com 

2. Leyal Zoom 

3. Rock The Post 

4. Square 

5. Hoot suite 

6. Expensify 

7. Asana.com 
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8. Mailchimp.com 

9. Docstoc 

10. High rise 

 ٚ٘ىزا رغزضّش اٌذٚي اٌّزمذِخ اٌزطٛساد اٌزىٌٕٛٛعٍخ فً ِغبي دػُ اٌّششٚػبد اٌظغٍشح ٚاٌظٕبػبد 

 اٌغذٌذح وغجًٍ ٚؽٍذ ٌٍزغٍت ػًٍ األصِبد اإللزظبدٌخ اٌّزشاوّخ.

 

 انًٕالغ اإللرظاديح انؼشتيح 

ٌمذ ئعزضّش اإلػالَ اإللزظبدي اٌؼشثً اٌزطٛساد اٌزىٌٕٛٛعٍخ ػًٍ شجىخ األٔزشٔذ، فأطجؾٕب ٔطبٌغ 

ػًٍ اٌفؼبء ػششاد اٌّٛالغ اإلٌىزشٍٚٔخ ٌٍٙئبد ِٚإعغبد ئلزظبدٌخ ػشثٍخ رإوذ رٛاعذاً ٍِّٛعبً 

 اإلٌىزشًٚٔ ِٚٓ أُ٘ رٍه اٌّٛالغ:

  إداسج انًحافظ اإلسرصًاسيحwww.fx2002.com 

ٚ٘ٛ ِٛلغ خذًِ ٌمذَ اٌخذِبد اٌّزؼذدح فً ِغبالد اإلعزضّبس فً اٌؼّالد األعٕجٍخ، ٚأعٛاق 

 اٌز٘ت ٚاٌفؼخ ٚئعزضّبساد إٌفؾ.

  أسشاس انثٕسطحwww.geocities.com  

 ِٛلغ ئلزظبدي ػشثً ٌٙزُ ثزمذٌُ دسٚط ٚئسشبداد فً ِغبي اإلعزضّبس فً اٌجٛسطخ.

  اإلسرصًاس ػثش األَرشَدwww.arab2invest.com  

ٍٍضٌخ ٌمذَ خذِبد ششاء ٚثٍغ ٚرجبدي األعُٙ فً ِٛلغ رشٌٚغً خذًِ ثبٌٍغزٍٓ اٌؼشثٍخ ٚاألٔغ

 اٌجٛسطخ ٚاألعٛاق اٌؼبٌٍّخ.

 انًٕلغ اإللرظادي انؼشتي  -انثٕسطحwww.boursa.com 

ِٛلغ رغبسي خذًِ ٌٙزُ ثّزبثؼخ ٚٔشش أخجبس اٌجٛسطبد اٌؼبٌٍّخ، وّب ٌغبػذ اٌّزؼبٍٍِٓ عٛاًء 

إٌبشطٍٓ ػًٍ ِّبسعخ رغبسح اٌؼّالد اٌؼبٌٍّخ ٚاألعُٙ ثزمذٌُ ئسشبداد ٌٍِٛخ اٌّجزذئٍٓ أٚ 

 ؽٍخ.

 

 

 

 

http://www.fx2002.com/
http://www.geocities.com/
http://www.arab2invest.com/
http://www.boursa.com/
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  انسٕق انؼشتي انًرحذ نإلسرصًاس انؼانًيwww.uamii.com 

ِٛلغ ٌمذَ خذِبد ألفؼً ششوبد اٌٛعبؽخ ٌٍّغزضّش اٌؼشثً فً أعٛاق اٌجٛسطخ اٌؼبٌٍّخ، وّب 

َ خذِخ ئداسح اٌؾغبثبد فً أعٛاق اٌؼّالد اٌؼبٌٍّخ، ٌٚىفً رٛاطالً ِجبششاً ِغ األػؼبء ٌمذ

 ػًٍ ِذاس اٌغبػخ.

  انًؤشش انشئيسيwww.indexsignal.com 

ششاد ِٛلغ رشٌٚغً ئلزظبدي ثبٌٍغزٍٓ اٌؼشثٍخ ٚاإلٔغٍٍضٌخ ٌمذَ خذِخ ِزبثؼخ ٌٍجٛسطخ ٚاٌّإ

اإللزظبدٌخ ػًٍ ِغزٛي اٌؼبٌُ، وّب ٌزؼّٓ خذِخ اٌجش اٌزٍٍفضًٌٛٔ اٌّجبشش ألؽذي اٌمٕٛاد 

 اإللزظبدٌخ األِشٌىٍخ.

  انًسرشاسwww.elmostashar.com  

ألعُٙ ِٛلغ ئلزظبدي خذًِ ِزخظض ٌمَٛ ثزمذٌُ اإلعزشبسد ٚاٌؾٍٛي اٌّزىبٍِخ فً ِغبي ا

 ٚاٌؼّالد ٚاٌزغبسح اإلٌىزشٍٚٔخ ٚاٌزؼٍٍُ اإلٌىزشًٚٔ ٚاٌغٍبؽخ اإلٌىزشٍٚٔخ.

  األسٓى انسؼٕديحwww.sahmy.com 

ِٛلغ ئلزظبدي ػًٍ شىً ِٕزذي ثبٌٍغخ اٌؼشثٍخ ٌٙزُ ثززجغ ؽشوخ األعُٙ فً اٌجٛسطخ اٌغؼٛدٌخ 

 ٍف اٌمطبػبد.ٚاٌزٌٕٛخ ػٓ أخجبس٘ب فً ِخز

  ذجاسج انؼًالخ ػثش األَرشَدwww.omlaat.com 

ِٛلغ رغبسي ربثغ ٌششوخ اٌجؾش ٚاٌٙبعشي ٌٍزغبسح اٌؼبِخ ٚاٌّمبٚالد ٚ٘ٛ ِزخظض فً عٛق 

اٌّبي ٚاٌجٛسطخ. ٚػبدح ٌؼٍٓ اٌّٛلغ ػٓ وزبة ثبٌٍغخ ِزخظض فً ِغبي رغبسح اٌؼّالد ػجش 

 ٔزشٔذ ٚاإلعزشارٍغٍبد إٌبعّخ ٌإلعزضّبس اإلٌىزشًٚٔ.األ

  سٕق انكٕيد نألٔساق انًانيحwww.kuwaitse.com 

 ِٛلغ ربثغ ٌغٛق اٌىٌٛذ ٌألٚساق اٌّبٌٍخ، ٌمذَ خذِبرٗ ٌٍّزؼبٍٍِٓ ِغ اٌغٛق.

  سٕق دتي انًانيwww.dubaifinancialmarket.com 

  انشثكح اإللرظاديح انًركايهحwww.ueqt.com 

ِٛلغ ِٕٚزذي ئلزظبدي ٌٙزُ ثغٛق األعُٙ اٌغؼٛدي ٚاٌخٍٍغً ٚعٛق اٌؼّالد اٌؼبًٌّ 

 ٌٍغٛق."اٌفٛسِىظ"، ٌٚؼًّ ػًٍ اٌزؾًٍٍ ٚٚػغ رٛطٍبد ِٚزبثؼخ ٌؾظٍخ 

 

 

 

http://www.uamii.com/
http://www.indexsignal.com/
http://www.elmostashar.com/
http://www.sahmy.com/
http://www.omlaat.com/
http://www.kuwaitse.com/
http://www.dubaifinancialmarket.com/
http://www.ueqt.com/
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  انًحيظ اإللرظاديwww.moheet.com 

طفؾخ ئلزظبدٌخ ثبٌٍغخ اٌؼشثٍخ رؼُ ِغّٛػخ ِٓ اٌّمبالد ٚاٌزؾٍٍالد ٚاٌّزبثؼبد اإلخجبسٌخ 

 ٚاإللزظبدٌخ.

 يجهح انرؼأٌ اإللرظادي تيٍ انذٔل اإلسالييح 

www.sesrtcic.org/arabic/pubs/jec/defaut.shtml 

لغُ ئػالًِ خذًِ ثبٌٍغخ اٌؼشثٍخ ربثغ ٌّشوض األثؾبس اإلؽظبئٍخ ٚاإللزظبدٌخ ٚاإلعزّبػٍخ 

 ٚاٌزذسٌجٍخ ٌٍذٚي اإلعالٍِخ.

  انًجهح اإللرظاديحwww.sabanews.gov.index.com 

 ِٛلغ ئلزظبدي ثبٌٍغخ اٌؼشثٍخ ربثغ ٌٛوبٌخ األٔجبء إٌٍٍّخ.

  يٕلغ تُك انشاجحيwww.alrajhibank.com 

 .تيد انرًٕيم انكٕيري 

  انًٕلغ انؼانًي اإللرظادي اإلسالييwww.isegs.com. 

 يٕلغ فمح انًؼايالخ اإلسالييحwww.kantakji.com . 

  يٕلغ يحاسثي ذكُٕنٕجيا انًؼهٕياخwww.infotechaccountants.com. 

 

إللزظبدٌخ اٌؼشثٍخ ػًٍ شجىخ األٔزشٔذ ثً ئْ ٕ٘بن سثّب اَالف ٚاٌٛالغ أٔٗ ٌٍظ رٍه ً٘ فمؾ اٌّٛالغ ا

ٚاٌزً رٕطٍك ػجش اٌشجىخ ِؼجشح ػٓ رٛاعذ فبػً ٌٍّإعغبد ٚاٌششوبد اإللزظبدٌخ ٚاٌجٕٛن  غٍش٘ب

 اٌؼشثٍخ ثّب ٌإوذ اإلعزخذاَ اٌفبػً ٌشجىخ األٔزشٔذ ٌخذِخ لؼبٌب اإللزظبد اٌؼشثً.

ٌٙب اٌّإعغبد ٚاٌٍٙئبد اإللزظبدٌخ اٌؼشثٍخ ٌٍزٛاعذ ػًٍ اٌغبؽبد ٚثبإلػبفخ ئًٌ ٘زٖ اٌغٙٛد اٌزً رجز

اٌّخزٍفخ ٌٛعبئً اإلػالَ اٌزمٍٍذٌخ ٚاٌغذٌذح، فاْ صّخ عٙٛد أخشي رجزٌٙب ِٕظّبد ػشثٍخ ئلٍٍٍّخ ٌإلفبدح 

ِٓ رىٌٕٛٛعٍب اٌّؼٍِٛبد ٚصٛسح اإلرظبي ٌخذِخ أغشاع اإلػالَ اإللزظبدي ٌؼً ِٓ أّ٘ٙب ِب لبِذ ثٗ 

اٌؼًّ اٌؼشثٍخ ٌجٕبء ٔظبَ ػشثً ِٛؽذ ٌٍّؼٍِٛبد فً ِغبي عٛق اٌؼًّ ٌىْٛ لبدساً ػًٍ ِٕظّخ 

ِٛاعٙخ اٌزؾذٌبد اٌزً رؼظف ثأٚػبع اٌؼًّ ٚاٌؼّبي ٚاٌغؼً ٌّٛاوجخ رطٛس ئعزخذاِبد رىٌٕٛٛعٍب 

 اإلرظبالد ٚٔظُ اٌّؼٍِٛبد فً عٛق اٌؼًّ.

http://www.moheet.com/
http://www.sesrtcic.org/arabic/pubs/jec/defaut.shtml
http://www.sesrtcic.org/arabic/pubs/jec/defaut.shtml
http://www.sabanews.gov.index.com/
http://www.alrajhibank.com/
http://www.isegs.com/
http://www.kantakji.com/
http://www.infotechaccountants.com/
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 خبػً ثٍٓ أؽشاف اإلٔزبط اٌضالصخ ِٓ خالي ثٛاثٌٚمذ ئسرىضد فىشح اٌّششٚع ػًٍ ئٌغبد آٌٍٗ ٌضٌبدح اٌزف

ئٌىزشٍٚٔخ ٌّؼٍِٛبد اٌؼًّ اٌؼشثٍخ رزشبسن األؽشاف اٌضالصخ فً رٛفٍش اٌّؼٍِٛبد اٌزً رٕشش ثٙب ٚاٌزً 

رظٛس ٚالغ اٌمٛي اٌجششٌخ داخً وً دٌٚخ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌذلٍمخ ؽٛي اٌغىبْ ٚاٌمٛي اٌؼبٍِخ ٚاٌزؼٍٍُ 

ِغّٛػخ ِٓ اٌخذِبد اإلٌىزشٍٚٔخ ٌٍزذسٌت ٚاٌزٛظٍف ثبإلػبفخ ئًٌ رٛفٍش  ٚاألٔشطخ اإللزظبدٌخ، ٚرمذَ

 ِغبؽخ ٌٍؾٛاس ٚرجبدي األفىبس ٚاألساء ثطشٌمخ ئٌىزشٍٚٔخ.

 

 انرحذياخ انري ذٕاجّ اإلػالو اإللرظادي انؼشتي 

ٌؼذ اإلػالَ اٌّزخظض أؽذ أُ٘ ٚعبئً ٔشش ٚئربؽخ اٌضمبفخ اٌّزخظظخ ٚاٌّزؼّمخ ِغزخذِبً وً 

 اٌغزة ٚاإلثٙبس ٌزؾمٍك اإللٕبع ثبألفىبس اٌزً رؼشػٙب رٍه اٌٛعبئً. ػٕبطش

ٌٚىً ٌؾمك اإلػالَ اٌّزخظض إٌغبػ ٚاٌفبػٍٍخ فأٗ ٌؾزبط ئًٌ رٛفٍش اٌؼذٌذ ِٓ اإلِىبٍٔبد 

 -ٚاإلعشاءاد اٌزً ِٓ ثٍٕٙب:

 .انًؼشفح انكايهح ٔانذليمح تانجًٕٓس انًسرٓذف 

 لادسج ػهي اإلتذاع ٔانًُافسح. انحاجح إني كٕادس إػالييح يرخظظح 

 .ًيادج إػالييح أكصش ػًماً ٔذخظظا 

 .ذخطيظ ػهًي دليك 

 .يظادس إػالييح يرطٕسج ٔيرجذدج 

 .إيكاَياخ ذكُٕنٕجيح حذيصح 

ٚسثّب ثظٛسح  "اإلػالو اإللرظادي"ِٚب ٌٕطجك ػًٍ اإلػالَ اٌّزخظض ثظفخ ػبِخ ٌٕطجك ػًٍ 

ػبد اإللزظبدٌخ اٌغبِذح رؾزبط ئًٌ رٛفش وٛادس ئػالٍِخ ِزٍّضح أوجش، رٌه أْ اٌىزبثخ فً اٌّٛػٛ

ِب رشرجؾ ثبإلؽظبئٍبد ٚاألسلبَ ٚاٌّؼٍِٛبد  -ػبدح -ِٚزخظظخ رٌه أْ اٌّٛػٛػبد اإللزظبدٌخ

 اٌغبِذح اٌزً ٌظؼت ػًٍ اٌّٛاؽٓ اٌؼبدي فّٙٙب أٚ اٌزؼبًِ ِؼٙب.

بدٌخ ٚاٌّإعغبد اإلػالٍِخ، ٚرٕبًِ ِٚغ رضاٌذ دسعبد اٌزىبًِ ٚاإلسرجبؽ ثٍٓ اٌّإعغبد اإللزظ

اٌذٚس اٌزي ٌمَٛ ثٗ اإلػالَ فً ِغبي دػُ اإللزظبد اٌٛؽًٕ ٚاٌؼبًٌّ فمذ أطجؼ اإلػالٍِْٛ 
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ٚاٌظؾفٍْٛ اإللزظبدٌْٛ عضءاً ِّٙبً فً أي غشفخ أخجبس فً ِخزٍف اٌظؾف ٚاإلراػبد ٚاٌمٕٛاد 

 اٌزٍٍفضٌٍٛٔخ.

زؼبِالد اٌّبٌٍخ ٚاٌزطٛساد اإللزظبدٌخ ٚاألعٛاق اٌؼبٌٍّخ ٚالشه أْ رٛفٍش اٌّؼٍِٛبد ٚاٌجٍبٔبد ػٓ اٌ

ٌؼذ أِشاً ؽٌٍٛبً ٌزطٛس ّٚٔٛ اٌذٌّٛلشاؽٍبد، ٚرفزمذ رٍه اٌّؼٍِٛبد ٚاٌجٍبٔبد أٍّ٘زٙب ِب ٌُ رىٓ دلٍمخ 

 ِٚزٛاصٔخ ٚطؾٍؾخ.

دٌخ ٌّٚب وبْ اإلػالَ اإللزظبدي اٌؼشثً ٌُ ٌظً ئًٌ اٌذسعخ اٌزً ٔأٍِٙب ِٓ ؽٍش اإلِىبٍٔبد اٌّب

ٚاٌجششٌخ ٚاٌزىٌٕٛٛعٍخ شأٔٗ شأْ اإلػالَ اٌؼشثً وىً فاْ صّخ اٌؼذٌذ ِٓ اٌزؾذٌبد اٌزً رٛاعٙٗ ٚرؾذ 

 ِٓ لذسرٗ ػًٍ اٌزأصٍش.

 -ٔيًكُُا سطذ أْى ذهك انرحذياخ فيًا يهي:

ػذَ ثٍٛسح ِفَٙٛ ِؾذد ٌإلػالَ اإللزظبدي فً إٌّطمخ اٌغشثٍخ، ٚاٌزذاخً فً رؼشٌفٗ ِغ رؼشٌفبد  .1

 خشي ِٓ اإلػالَ، ِٚٓ صُ فٍُ ٌزجٍٛس ِفَٙٛ "اإلػالَ اإللزظبدي" ثشىً ٚاػؼ.أٔٛاع أ

ػؼف رأًٍ٘ اٌىٛادس اإلػالٍِخ اٌّإٍ٘خ ٌٍؼًّ فً ِغبي اإلػالَ اإللزظبدي، فبٌؼذٌذ ِّٓ  .2

ٌّبسعْٛ ٘زا اٌؼًّ فً اٌّإعغبد اإلػالٍِخ اٌؼشثٍخ ٌفزمشْٚ ئًٌ اٌزذسٌت ٚاٌخجشح اٌالصٍِٓ 

 ثطشٌمخ رّىُٕٙ ِٓ رٛفٍش ِؼٍِٛبد ِفٍذح ٌمشائُٙ أٚ ِغزّؼٍُٙ أٚ ِشب٘ذٌُٙ.ٌزغطٍخ ٘زا اٌٍّذاْ 

ٚاٌّزبثغ ٌٍّٕب٘ظ اٌزً رذسط ثألغبَ ٚوٍٍبد اإلػالَ اٌؼشثٍخ ٌىبد ال ٌغذ أٌخ ئشبسح ٌزؼٍٍُ فْٕٛ 

 اإلػالَ اٌّزخظض ثشىً ٚاػؼ.

ٌخ فً ِؼظُ اٌذٚي غٍبة اٌشفبفٍخ فً رٛفش اٌّؼٍِٛبد ٚاٌجٍبٔبد اٌّزؼٍمخ ثبٌٕٛاؽً اإللزظبد .3

اٌؼشثٍخ، فالرضاي لٛأٍٓ ئربؽخ اٌّؼٍِٛبد لبطشح ػٓ رٛفٍش اٌّؼٍِٛبد ٌإلػالٍٍِٓ ٚاٌظؾفٍٍٓ 

 ٌىزبثخ لظظُ اإلخجبسٌخ.

ٚالصاي اإلفظبػ اٌؾش ػٓ اٌّؼٍِٛبد ِٓ ِظبدس ؽىٍِٛخ أِشاً ػغٍشاً، ؽٍش رؼذ اٌّجبٌغخ فً 

عّبد إٌظُ اإلعزجذادٌخ فً اٌؼبٌُ، وّب  عشٌخ اٌّؼٍِٛبد ٚرمٍٍذ عجً اٌؾظٛي ػٍٍٙب ئؽذي أُ٘

الرؼذ اٌّطبٌجبد ثؾك اٌّٛاؽٍٕٓ فً اٌؾظٛي ػًٍ اٌّؼٍِٛبد لٛأٍٓ  -فً ِؼظُ رٍه إٌظُ -أٔٗ

 ٌٙب طفخ اإلٌضاَ. 
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ػذَ رٛفش اإلِىبٍٔبد اٌزىٌٕٛٛعٍخ اٌؾذٌضخ عٛاًء ٌذي اٌّإعغبد اإللزظبدٌخ أٚ اٌّإعغبد  .4

غزٛي أداء اإلػالَ اإللزظبدي ػًٍ اٌّغزٛي اٌؼشثً، اإلػالٍِخ ِّب ٌٕؼىظ ثبٌغٍت ػًٍ ِ

فالرضاي صّخ فغٛح ٚاػؾخ ثٍٓ ِإعغبد اإلػالَ اإللزظبدي اٌؼشثً ِزٛاػؼبً عٛاء ػًٍ ِغزٛي 

 ٚعبئً اإلػالَ اٌزمٍٍذٌخ أٚ اٌغذٌذح.

 

 ٘ذافٗ. ٚال رضاي صّخ فغٛح ؽمٍمٍخ ثٍٓ اإلػالَ االلزظبدي اٌؼشثً ٚرٛظٍف رىٌٕٛٛعٍب االرظبي ٌخذِخ أ 

 . أٚ رؼٍٍمٙب ػٍى ألً رمذٌش رٛفش اإلسادح ٚاٌّضٌذ ِٓ اٌغٙٛد ٌشدَ ٘زٖ اٌفغٛح ػٍىٚاألًِ ِؼمٛد 
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 يشاجغ انذساسح

 انًشاجغ انؼشتيحأٔالً: 

أؽّذ ِغذي ؽغبصي ٚآخشْٚ: اٌّغزّغ اإلعزٙالوً ِٚغزمجً اٌزٍّٕخ فً ِظش أػّبي إٌذٚح  .1

 .2001أثشًٌ  23 -22عبِؼخ اٌمب٘شح،  -وٍٍخ اَداة -عزّبعاٌغٌٕٛخ اٌضبِٕخ ٌمغُ اإل

اٌغٍذ ػطٍٗ ػجذ اٌٛاؽذ: األصبس اإللزظبدٌخ ٚاإلعزّبػٍخ ٌٍّؼٍِٛبرٍخ، رؾذٌبد أِبَ ثمبء اٌؼبٌُ  .2

 (.1995اٌضبٌش )اٌمب٘شح، داس إٌٙؼخ اٌؼشثٍخ، 

فزشاػً )اٌمب٘شح: اٌغٍذ ٌبعٍٓ: شجىخ اٌؾؼبسح اٌّؼشفٍخ ِٓ اٌّغزّغ اٌٛالؼً ئًٌ اٌؼبٌُ اإل .3

 (.2009اٌٍٙئخ اٌّظشٌخ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، 

 (.2002عالي أٍِٓ: ػٌّٛخ اٌمٙش )اٌمب٘شح: داس اٌششٚق،  .4

عّبي اٌغبعُ اٌّؾّٛد: دٚس اإلػالَ فً رؾمٍك اٌزٍّٕخ ٚاٌزىبًِ اإللزظبدي اٌؼشثً، ِغٍخ  .5

 .2004، اٌؼذد اٌضبًٔ، 20عبِؼخ دِشك ٌٍؼٍَٛ اإللزظبدٌخ ٚاٌمبٍٔٛٔخ، اٌّغٍذ 

عٍّظ دٌٓ: صٛسح اٌّؼٍِٛبد االخشي، ٚعبئً اإلػالَ ٚاٌزّىٍٓ فً اٌجٍذاْ إٌبٍِخ )عٍٕف:  .6

 (.2003ِؼٙذ ثؾٛس األُِ اٌّزؾذح ِٓ أعً اٌزٍّٕخ اإلعزّبػٍخ، 

عٛصٌف أي عزٍغٍٍزض، رشعّخ فبٌضح ؽىٍُ ٚأؽّذ ٍِٕت: وٍف ٔغؼً اٌؼٌّٛخ ِضّشح )اٌمب٘شح:  .7

 (.2009فٍخ، اٌذاس اٌذٌٍٚخ ٌإلعزضّبساد اٌضمب

ؽغٍٓ اٌؼٌٛذاد: اٌؼٌّٛخ ٚدٚس ٚعبئً اإلػالَ، ٔذٚحأصبس اٌؼٌّٛخ ٚدٚس ٚوبالد األٔجبء  .8

 .1998أغغطظ  23 -22اٌؼشثٍخ، دِشك 

سأفذ سػٛاْ: ِششٚع ئٔشبء اٌشجىخ اٌؼشثٍخ ٌّؼٍِٛبد عٛق اٌؼًّ، اٌّبئذح اٌّغزذٌشح ؽٛي  .9

 .25/12/2012شثٍخ، اٌمب٘شح اٌشجىخ اٌؼشثٍخ ٌّؼٍِٛبد عٛق اٌؼًّ، ِٕظّخ اٌؼًّ اٌؼ

عبًِ اٌششٌف: اإلػالْ اٌزٍٍفضًٌٛٔ ِغ اٌزطجٍك ػًٍ اٌزٍٍفضٌْٛ اٌغؼٛدي )اٌمب٘شح: داس  .11

 (.1990اٌٛصاْ، 

: اإلػالَ اٌؼشثً ٚئربؽخ اٌّؼٍِٛبد ػٓ عٛق اٌؼًّ، اٌّبئذح اٌّغزذٌشح ؽٛي ________ .11

 .25/12/2012اٌمب٘شح اٌشجىخ اٌؼشثٍخ ٌّؼٍِٛبد عٛق اٌؼًّ، ِٕظّخ اٌؼًّ اٌؼشثٍخ، 

 (.2004)اٌمب٘شح: داس إٌٙؼخ اٌؼشثٍخ،  2: اإلراػبد ٚاٌمٕٛاد اٌّزخظظخ ؽ________ .12

عزبسد دأًٍٍ، ئٔغً ٘ٛفالٔذ: أدٚاد ِٓ أعً اٌزأصٍش فً اٌغٍبعبد: دًٌٍ اٌجبؽضٍٓ فً اٌجؾٛس  .13

 .(2004ٚاٌغٍبعبد فً ثشاِظ اٌزٍّٕخ )ثشٌطبٍٔب: ِؼٙذ اٌزٍّٕخ ٌّب ٚساء اٌجؾبس، 
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ػجذ االٌٗ ثٍمضٌض: اٌؼٌّٛخ ٚاٌٌٙٛخ اٌضمبفٍخ، ٔذٚح اٌؼشة ٚاٌؼٌّٛخ، ِشوض دساعبد اٌٛؽذح  .14

 .1997دٌغّجش  20 -18اٌؼشثٍخ، ثٍشٚد 

 (.1990ِؾّٛد اٌؼٕبد: رخطٍؾ اٌؾّالد اإلػالٍٔخ )اٌشٌبع: ػبٌُ اٌىزت،  ػجذاٌشؽّٓ .15

اٌجالد اٌؼشثٍخ ثٍٓ اٌٛالغ  لذسي ػجذ اٌّغٍذ ِٚغذي أؽّذ: رىٌٕٛٛعٍب اإلرظبي ٚاٌّؼٍِٛبد فً .16

ٚاٌّأِٛي، ِغٍخ ػٍَٛ اإللزظبد ٚاٌزغٍٍش ٚاٌزغبسح، وٍٍخ اٌؼٍَٛ اإللزظبدٌخ ٚػٍَٛ اٌزغٍٍش، 

 .2003(، 9عبِؼخ اٌغضائش، اٌؼذد )

وّبي ِٕظٛسي، ػٍغً خٍٍفً: ئٔذِبط ئلزظبدٌبد اٌجٍذاْ اٌؼشثٍخ فً ئلزظبد اٌّؼشفخ،  .17

 .2006(، ٌٍٛٔٛ 4شّبي أفشٌمٍب اٌؼذداٌّمِٛبد ٚاٌؼٛائك )ِغٍخ ئلزظبدٌبد 

ِؾّذ ػًٍ ؽٛاد: اٌؼشة ٚاٌؼٌّٛخ، شغْٛ اٌؾبػش ٚغّٛع اٌّغزمجً )اٌمب٘شح: ِىزجخ  .18

 (.2002ِذثًٌٛ، 

ِؾّٛد ػٍُ اٌذٌٓ ٚأٍِشح اٌؼجبعً: ئداسح اٌظؾف ٚئلزظبدٌبرٙب )اٌمب٘شح: اٌذاس اٌؼشثٍخ ٌٍٕشش  .19

 (.2009ٚاٌزٛصٌغ، 

ّخ اإلراػٍخ اٌّؼبطشح )اٌمب٘شح: اٌذاس اٌّظشٌخ اٌٍجٕبٍٔخ، ٌ٘ٛذا ِظطفً: اإلػالْ فً األٔظ .21

1999.) 

)ػّبْ: داس عشٌش ٌٍٕشش ٚاٌزٛصٌغ،  2٘ٛشٍبس ِؼشٚف: رؾًٍٍ اإللزظبد اٌزىٌٕٛٛعً ؽ .21

2006.) 
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