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ُّااٖ ػّؿ صااٌاػٗق االمااتخواؿ  .تٌاااّا الثضااج  هاا٘ة ُاهااة هااي الرهاااٗا الوطـّصااة علااٖ الناااصة الؼّل٘ااة انًهخصصض 

صاٌاػٗق االماتخواؿ فةا ة ّؽلك هي عالا التعـف علٔ هاُ٘ة  ،االماله٘ة فٖ ا اهة ّتطْٗـ النْق الوال٘ة االماله٘ة

حان عـناٌا ال اـق فا٘ي الناْق الوال٘اة الترل٘ؼٗاة ّالناْق الوال٘اة  ،عاهة ّصٌاػٗق االماتخواؿ االمااله٘ة فةا ة عاصاة

, ّعاصااة كوااا عـنااٌا ًواااؽد عول٘ااة لةااٌاػٗق امااتخواؿ اماااله٘ة تواااؿك ً اااوِا فااٖ الوٌطرااة العـف٘ااة  ،االماااله٘ة

الةاٌاػٗق للتعاـف علاٖ هنااُوتِا فاٖ تطاْٗـ ماْق األّؿاق ُاؾٍ  ػا حان جرـٌٗاا تر٘٘واا أل ،لكة العـف٘ة النعْػٗةالوو

 فتلك الةاٌاػٗق لان تاتوكي هاي تضر٘اق هعااٗ٘ـ الك اا   ،ّالتٖ كاًت ًتائزِا علٖ عكل الوتْ ع هٌِا الوال٘ة االماله٘ة.

األهـ الاؾٕ  . تةاػٗة اّ الوال٘ة اّ االرتواع٘ة جّ صتٖ ال ـع٘ةُا مْا  هي الٌاص٘ة االجػا التٖ توكٌِا هي الٌزاس فٖ 

اال اًِا ل٘نت ّصاؼُا  .ٗزعلٌا ًرْا جى صٌاػٗق االمتخواؿ االماله٘ة فالـغن هي جُو٘تِا لتطْٗـ مْق األّؿاق الوال٘ة

ّفاس التااٖ عاالّ  علاٖ التزاا .لاك النااْق فات تضتااد الاٖ ا اهااة هلمنااس هال٘اة امااله٘ة جعااـٕت ااػؿ  علاٖ تطاْٗـ 

ّعلااى  ،تلااك الةااٌاػٗق ّالوتوخلااة فااٖ نااعه اهكاً٘اتِااا الواػٗااة ّالث ااـٗة هراؿًااة فوخ٘لتِااا الترل٘ؼٗااة جػا ظِااـس فااٖ 

هوا جفرؼُا حرة الوتعاهل٘ي اللؾٗي ٗـغثاْى  ،األهْاا التٖ تن تزو٘عِا هي الةٌاػٗق االماله٘ة فٖ الٌظام الوالٖ الترل٘ؼٕ

عاالّ  علاٖ  ٘اام تلاك الةاٌاػٗق االمااله٘ة فتْر٘اَ جهْالِاا الاٖ الناْق  ة الترل٘ؼٗاة.فٖ االفتعاػ عاي الولمنااس الوال٘ا

 ه ـّعاس التٌو٘ة. إل اهةالوال٘ة العالو٘ة ّصـهاى جمْا ِا الوضل٘ة هي تْف٘ـ التوْٗت الالفم 
 

 .الهْافى ال ـع٘ة ،ترل٘ت الوغاوـ، ك ا   األػا ، مْق االّؿاق الوال٘ة، صٌاػٗق االمتخواؿ :انكهًاخ انًفرازٍح

 

The role of investment funds In the development of the Islamic financial markets 
  

Mona Mohamed El-Husseiny Ammar 
 

Abstract: Touched on an important issue of the issues on the international arena. 

Namely the role of Islamic investment funds in the establishment and development of 

Islamic Financial Market, and through the identification of the nature of the investment 

funds in general and Islamic investment funds in particular, and then offered the 

difference between the financial market and traditional Islamic Financial Market, as we 

have offered practical models for Islamic investment funds operating in the Arab region, 

especially Saudi Arabia, then we conducted an assessment of the performance of these 

funds to identify the contribution to the development of Islamic stock market The 

results that were expected to reverse them, Those funds have not been able to achieve 

efficiency standards that enable them to succeed in their performance both in terms of 

economic, financial or social, or even legitimate. Which makes us say that the Islamic 

investment funds in spite of its importance for the development of the stock market., 

But it is not alone capable of developing that market, but you need to establish Islamic 

financial institutions other. Moreover the abuses that have emerged in the performance 

of these funds and of the weakness of its potential human and material compared their 

counterparts traditional, and mixing funds that have been collected from Islamic funds 

in the conventional financial system, causing it to lose the confidence of clients who 

want to move away from traditional financial institutions. in addition to the 

establishment of such Islamic funds directing funds to the global financial market and 

the deprivation of their local markets by providing funding for projects development. 
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 انًقذيح 
تعـنات  عاصاة فعاؼ هاا .تعالت فٖ ال تاـ  األع٘اـ  األصاْاس فهاـّؿ  ا اهاة ماْق هال٘اة امااله٘ة

ّالتاٖ اعتواؼس علاٖ ال ائاؼ   ،روة ًت٘زة اًِ٘اؿ فٖ هلمنااتِا الوال٘اة النْق الوال٘ة الترل٘ؼٗة لغنائـ

لؾلك فؼجس فكـ  ا اهة مْق هال٘ة اماله٘ة تؼعت ص٘ق التٌ ٘ؾ ال علاٖ فاٖ الاؼّا  ،الـفْٗة فٖ تعاهالتِا

)ًث٘ات مااوْؿ .3996االمااله٘ة عاصاة فعاؼ ًزااس جّا تزـفاة لناْق هال٘اة امااله٘ة فاٖ هال٘قٗاا ماٌة

4112) 

ّكااى لقاهاا  ،4114ؼجس ػّا الغلا٘ذ ت كاـ فاٖ اً اا  ماْق هال٘اة امااله٘ة فؼاٗاة هاي ماٌةّفال عت فا

فاعتثاؿُا الرٌا  االماما٘ة التاٖ تواؼ الناْق الوال٘اة  .تلك النْق ّرْػ هلمناس هال٘ة اماله٘ة إل اهة

٘اا ّالتاٖ ال ات  ثاْال عالو ،ّهي جُن تلك الولمنااس صاٌاػٗق االماتخواؿ االمااله٘ة .فالتوْٗت الالفم

هتقاٗؼا عاصة فعؼ الوتغ٘ـاس التٖ والت صٌاػٗق االماتخواؿ الترل٘ؼٗاة راـا  االفهاة الوال٘اة العالو٘اة 

 (4117)عثؼ النتاؿ جفْ غؼ  ..4112مٌة

كثاـٕ هاي  ّامتضْؽس هٌطراة الغلا٘ذ علاٖ ًناثة ،فتن اً ا  العؼٗؼ هي صٌاػٗق االمتخواؿ االماله٘ة

الوولكااة العـف٘ااة النااعْػٗة الوـتثااة األّلااٖ فااٖ  ّاصتلاات %49جعااؼاػ تلااك الةااٌاػٗق ّصاالت الااٖ 

)عاْ  .4134( صاٌؼّق ماٌة411% فْا اع )32هلك٘تِاا للةاٌاػٗق هاي تلثاك الٌناثة ّصالت الاٖ 

 (3999ع٘اػ

هصصم اصصصر اػد طصصُادٌ  ّهااي ٌُااا كاااى ٌُاااا ماالاا ُااام ٗطااـس ً نااَ فااٖ ُااؾا الوْنااْ  ُّااْ: 

علاٖ ُاؾا  ّلإلرافاة انًانٍصح االصصاليٍح االصرثًار االصاليٍح أٌ ذضاػذ ػهً اقايصح تذ صرٌر انضصر  

الناالاا ارـٌٗااا ُااؾا الثضااج لٌتعااـف علااٖ ػّؿ الةااٌاػٗق االمااتخواؿٗة االماااله٘ة فااٖ تطااْٗـ مااْق 

فعـنٌا صٌاػٗق االمتخواؿ فةا ة عاهاة ّصاٌاػٗق االماتخواؿ االمااله٘ة  .األّؿاق الوال٘ة االماله٘ة

كواا عـناٌا  ،حن عـنٌا ال ـق ف٘ي النْق الوال٘ة الترل٘ؼٗة ّالنْق الوال٘ة االمااله٘ة ،فة ة عاصة

ًواؽد عول٘ة لةٌاػٗق اماتخواؿ امااله٘ة توااؿك ً ااوِا فاٖ الوٌطراة العـف٘اة فةا ة عاهاة ّهٌطراة 

الةٌاػٗق االمتخواؿٗة االمااله٘ة التاٖ تعوات فاٖ الناْق  ػا حن جرـٌٗا تر٘٘وا أل ،الغل٘ذ فة ة عاصة

 الوال٘ة النعْػٗة للتعـف علٖ هناُوتِا فٖ تطْٗـ مْق األّؿاق الوال٘ة االماله٘ة.

 

  يشكهح انثسث
تتوخت ه كلة الثضج فٖ جى مْق الواا االمالهٖ ٗلقهاَ هلمنااس هال٘اة تعوات ّفاق جصكاام ال اـٗعة 

عراؼ األهات لاؾا اً ،ّلوا كاى ػّؿ الثٌاْا االمااله٘ة هضاؼّػا فاٖ ُاؾا ال ا ى ،االماله٘ة لكٖ تٌِض فَ

علٖ صٌاػٗق االمتخواؿ االماله٘ة ّالتٖ ال ت  ثاْال هاي راًال الوتعااهل٘ي فاٖ االماْاق الوال٘اة هاي 

جعااـٕ امااتطاعت تلااك الةااٌاػٗق جى تزااؼ لٌ نااِا هكاًااا فااٖ مااْق الواااا الوضلااٖ  ةّهااي رِاا ةرِاا

التاٖ ص٘اج تزواع فا٘ي الراؼؿ  علاٖ تٌاْ  هضاافع األّؿاق الوال٘اة  ،(3995.)عقالؼٗي عْرةّالؼّلٖ

ّفااٖ ال تااـ  االع٘ااـ  نااِؼس صااٌاػٗق االمااتخواؿ  ،تكًِْااا ّااللتااقام فهااْافى ال ااـٗعة االماااله٘ة

اال جى األماْاق  ،(3992.)هةاط ٖ جصواؼاالماله٘ة ًوْا هلضْظا عاصة فاٖ هٌطراة الغلا٘ذ العـفٖ

مااله٘ة الوال٘ة لتلك الوٌطرة لن تثـف ًزاصا هلضْظا ٗعكل الٌزاس الؾٕ صررتَ صاٌاػٗق االماتخواؿ اال

 ُؾا الثضج. إلرـا ػعاًا  ُّْ ها

 

  أهًٍح انثسث
ُّْ صٌاػٗق االمتخواؿ االماله٘ة ّػّؿُاا فاٖ  ،تٌثع جُو٘ة الثضج هي جُو٘ة الوْنْ  الؾٕ ٗتٌاّلَ

جى تضراق ًواْا فاٖ ال تاـ  األع٘اـ   اماتطاعتّالتاٖ  .تٌو٘ة ّتطْٗـ مْق االّؿاق الوال٘ة االمااله٘ة

 هضل٘ا ّػّل٘ا لوا تتو٘ق فَ هي الزوع ف٘ي الك ا   الوال٘ة ّالك ا   ال ـع٘ة.

 

   ف انثسثاهذأ
 :ٗلٖ ِٗؼف الثضج الٖ تضر٘ق ها
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التعـف علٖ صٌاػٗق االمتخواؿ فة ة عاهة ّصاٌاػٗق االماتخواؿ االمااله٘ة فةا ة عاصاة  -3

 ّالتضؼٗاس التٖ تْارِِا. -ّهقاٗاُا  -ْاعِا ّجً -ّعةائةِا  -هي ص٘ج ه ِْهِا 

التعـف علاٖ ماْق الوااا االماالهٖ فةا ة عاهاة ّماْق األّؿاق الوال٘اة االمااله٘ة فةا ة  -4

 ،عاصاااة فاعتثاؿُاااا الث٘الاااة الوالئواااة لعوااات صاااٌاػٗق االماااتخواؿ ّؽلاااك هاااي عاااالا تعـٗ ِاااا

 ّالتضؼٗاس التٖ تْارِِا. ،ّجُو٘تِا ،ّعةائةِا ،ّجػّاتِا

افااـاف ػّؿ صااٌاػٗق االمااتخواؿ االماااله٘ة فااٖ تطااْٗـ مااْق األّؿاق الوال٘ااة االماااله٘ة هااي  -5

 تلك الةٌاػٗق.  جػا عالا عـ  ًواؽد عول٘ة لةٌاػٗق امتخواؿ اماله٘ة ّتر٘٘ن 

 

  يدرًغ انثسث
ص٘ااج جًِااا النااْق التااٖ اصتااْس العااؼػ األكثااـ هااي  ،ٗرااْم الثضااج فؼؿامااة النااْق الوال٘ااة النااعْػٗة

االمتخواؿ االماله٘ة فٖ هٌطرة الغلا٘ذ ّالتاٖ ناِؼس ًواْا هلضْظاا فاٖ صاٌاػٗق االماتخواؿ صٌاػٗق 

 االماله٘ة.

 

  يُهح انثسث
ّاعتثااااؿ ال اااـّ   ،ّتضل٘لِاااا ،ص٘اااج ٗاااتن ف٘اااَ تزو٘اااع الث٘اًااااس .ٗتثاااع الثضاااج الواااٌِذ االماااترـائٖ

 ّامتغالص الٌتائذ.

 

 اإلطار انُظري
 صٌاػٗق االمتخواؿ( 3

االمااتخواؿ فااٖ  ٘ااام عااؼػ كث٘ااـ هااي الونااتخوـٗي فتزو٘ااع هااْاؿػُن ّاػاؿتِااا  تااتلغف فكااـ  صااٌاػٗق

فهاال عاي جى الوغااوـ التاٖ  ،ٗوكاي لِان تضر٘رِاا هٌ اـػٗي فوعـفة هلمناس هال٘اة لتضر٘اق هقاٗاا ال

ٗتعـ  لِا الونتخوـ فٖ الةٌؼّق تعتثـ ج ت هي تلك التٖ  ؼ تْاراَ هاي ٗناتخوـ جهْالاَ فاٖ الناْق 

هة عاؼػ األماِن ّالناٌؼاس التاٖ تضِْٗاا هض ظاة الةاٌؼّق تغ اه هاي اٙحااؿ هثانـ  ص٘اج جى ناغا

 .الكلٖ للوض ظة االمتخواؿٗة ػا التٖ  ؼ ٗغل ِا تـارع جٕ هي األػّاس علٖ األ

 االماله٘ة.ّالترل٘ؼٗة  فٌْعِ٘امٌتٌاّا صٌاػٗق االمتخواؿ  زق ّفٖ ُؾا ال

 صٌاػٗق االمتخواؿ الترل٘ؼٗة( 3\3

   ذؼرٌفها
ّكااى جّا تٌ ٘اؾ ل كاـ   ،فكـ  صٌاػٗق االماتخواؿ الاٖ الٌةاه الخااًٖ هاي الراـى التاماع ع اـتعْػ  

حان اًزلتاـا  3281حان فـٗطاً٘اا ماٌة  3244صٌاػٗق االمتخواؿ فٖ جّؿّفا ّفالتضؼٗؼ فاٖ ُْلٌاؼا ماٌة

اال جى جّا تٌ ٘اااؾ صر٘راااٖ للةاااٌاػٗق فو ِْهِاااا الضاااالٖ كااااى فاااٖ الْالٗااااس الوتضاااؼ   ،3221ماااٌة 

كواااا عاااـف ال اااـق األّماااى صاااٌاػٗق االماااتخواؿ ّتعتثاااـ الثؼاٗاااة األّلاااٖ للناااعْػٗة  ،3946ماااٌة

حاان الوغااـ   3996حاان رااا س هةااـ ّالثضااـٗي ّعواااى مااٌة 3927تلتِااا الكْٗاات مااٌة  3929مااٌة

 .3992ّجع٘ـا األؿػى مٌة  3998فلثٌاى مٌة 3997مٌة

   :ّٗوكي تعـٗه صٌاػٗق االمتخواؿ ف ًِا

الةغ٘ـ  لتكْى صزوا هي األهْاا ٗوكي جى ٗنات ٘ؼ هاي ه٘اقاس التٌْٗاع هضافع تزوع فِ٘ا الوؼعـاس 

 (3997)صنٌٖ الوةـٕ  .ّالؾٕ ٗلػٕ الٖ ترل٘ت هغاوـ االمتخواؿ

ّتلمل ُؾٍ الةٌاػٗق علٖ ص ة نـكة امتخواؿ ت اـف علِ٘اا رِااس صكْه٘اة هتغةةاة لغاـ  

ؼاؿ ّصااؼاس امااتخواؿٗة الـ افااة ّالتْر٘ااَ ّترااْم ُااؾٍ الةااٌاػٗق فزوااع االنااتـاكاس عااي وـٗااق اصاا

 هتناّٗة الر٘وة عٌؼ االصؼاؿ نثَ٘ فاألمِن.

   :كوا ٗوكي تعـٗ ِا ف ًِا

اػعاؿٕ ٗاتن تزو٘اع الواؼعـاس ف٘اَ ّاماتخواؿُا فاٖ األّؿاق الوال٘اة فوغتلاه جًْاعِاا  ّعا  هالٖ جّ

 (3997)هٌٖ  امن  ....(.مٌؼاس ،ّػائع فٌك٘ة ،جؽًّاس عقاًة ،)جمِن
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   :ّتعـف جٗها ف ًِا

جّع٘ااة امااتخواؿٗة ترااْم فزوااع ؿلّك جهااْاا هزوْعااة هااي الونااتخوـٗي ّتااؼٗـُا ّفرااا المااتـات٘ز٘ة 

 ٗوكي للونتخوـ ال ـػ تضر٘رِا ف كت هٌ ـػ فاٖ ظات هضؼّػٗاة هاْاؿػٍ الوتاصاة. ّجُؼاف امتخواؿٗة ال

 (4117 يالةالص٘٘)عثؼ الوز٘ؼ 

   :ّتعـف جٗها ف ًِا

ل ـصااة للونااتخوـٗي ف٘ااَ فالو اااؿكة رواع٘ااا فااٖ جؿفاااس فـًاااهذ امااتخواؿ ه ااتـا ِٗااؼف الااٖ اتاصااة ا

 (3992)هةط ٖ جصوؼ  .الثـًاهذ ّٗؼٗـٍ هؼٗـ الةٌؼّق هرافت ؿمْم هضؼػ 

ّجٗاا كااى التعـٗاه فااى صاٌؼّق االماتخواؿ ٗ اوت هزوْعاة هاي األّؿاق الوال٘اة تغتااؿ ّفراا ألمال 

فائااؼ  التٌااْ  للونااتخوـ  ّهعاااٗ٘ـ هضااؼػ  تضرااق جُااؼاف الةااٌؼّق االمااتخواؿٗة عااالّ  علااٖ تضر٘ااق

 فالةٌؼّق التٖ تلػٕ الٖ ع ض هنتْٕ الوغاوـ االروال٘ة لالمتخواؿ.

 

  أَراع طُادٌ  االصرثًار
( 3999)هٌ٘اـ ٌُاؼٕ  :تتٌْ  صاٌاػٗق االماتخواؿ ّفراا لعاؼ  جمال الاٖ عاؼ  جًاْا  ًتٌاّلِاا ف٘واا ٗلاٖ

 (4117)ص ْس عثؼ النالم 

 أصاس َرع االصرثًار ىػه  

ّٗرْم ُؾا الةٌؼّق فاالمتخواؿ هثانـ  فٖ ت م٘ل ناـكاس رؼٗاؼ   :امتخواؿ هثانـصٌؼّق  -3

 ُ٘كلة نـكة عامـ . فإعاػ جّ نـا  صةف فٖ نـكاس  ائوة جّ 

ٗرااْم ُااؾا الةااٌؼّق فاالمااتخواؿ فااٖ مااْق األّؿاق الوال٘ااة  :صااٌؼّق امااتخواؿ غ٘ااـ هثانااـ -4

هاي ً ااوَ ُّاْ ٌٗرنان الاٖ فتكْٗي هضافع امتخواؿٗة هي األمِن ّالنٌؼاس فضنل الغـ  

 :ًْع٘ي

تتو٘ق فخثاس ُ٘كت ؿجك هالِا ّفالتالٖ فااى عاؼػ األماِن  :صٌاػٗق امتخواؿ هغلرة - ج

 ٗتغ٘ـ. الوتؼاّلة لِا حافت ّال

ُّاااٖ صاااٌاػٗق ؿجك الوااااا الوتغ٘اااـ ص٘اااج ٗتغ٘اااـ  :صاااٌاػٗق اماااتخواؿ ه تْصاااة -  

ّق فالقٗااػ  فامتوـاؿ ُ٘كت ؿجموالِا ّكؾلك ٗتغ٘ـ عؼػ األمِن الوتؼاّلاة للةاٌؼ

 ّالٌرف كـػ فعت لعول٘اس الث٘ع ّال ـا  لضاهلٖ جمِن الةٌؼّق.

 

 (4118)عثؼ الغ اؿ صٌ ٖ   أصاس انغرع يٍ االصرثًار ىػه 

ُّٖ الةٌاػٗق التٖ تكاْى فغاـ  تضر٘اق هكامال تالػٕ الاٖ ًواْ ؿجماواا  :صٌاػٗق الٌوْ -3

 الةٌؼّق عي وـٗق تضرق تضني فٖ الر٘وة النْ ٘ة للت ك٘لة التٖ ٗتكْى هٌِا الةٌؼّق.

 ُٖ تلك الةٌاػٗق التاٖ تِاؼف الاٖ الضةاْا علاٖ عائاؼ هناتوـ ّعااػ  هاا :صٌاػٗق الؼعت -4

ؼ هٌِاا فاٖ هْارِاة جعثاا  هع٘ اتِن ّلاؾلك ٗعتوؼ الونتخوـّى فاٖ ُاؾٍ الةاٌاػٗق علاٖ العائا

ت ااوت هضااافع تلااك الةااٌاػٗق ت ااك٘لة هااي األّؿاق الوال٘ااة جمااِن ّمااٌؼاس نااـكاس كث٘ااـ  

 ّهنترـ  ترْم فالتْفٗع لألؿفاس الوتْلؼ .

ُّٖ صٌاػٗق تزوع ف٘ي الٌْع٘٘ي النافر٘ي ّتنوٖ جص٘اًا الةاٌاػٗق  :صٌاػٗق الؼعت ّالٌوْ -5

 الوتْافًة.

 

 (3999)هٌ٘ـ ٌُؼٕ   ر األياٌأصاس ػُظ ىػه 

ُّاٖ تلاك الةاٌاػٗق التاٖ تاْفـ للوناتخوـ ه٘اق   :صٌاػٗق امتخواؿ ؽاس ؿجك هااا ههاوْى -3

الوضافظاااة علاااٖ ؿجك هالاااَ ص٘اااج تتضوااات اػاؿ  الةاااٌؼّق ّصاااؼُا الغناااائـ ّؽلاااك هرافااات 

 صةْلِا علٖ عوْلة ًنث٘ة هعٌ٘ة اؽا تزاّف العائؼ الوضرق ؿ وا هعٌ٘ا.

ُّٖ تلك الةاٌاػٗق التاٖ تكاْى فِ٘اا الوغااوـ  فالٌناثة  :٘ـ الوهوًْةصٌاػٗق االمتخواؿ غ -4

 للونتخوـ كث٘ـ  رؼا ص٘ج تتعؼٕ الغناؿ  ؿجك الواا ً نَ جّ رق  هٌَ.



 

 .... هٌٔ عواؿلوال٘ةامْاق فٖ تطْٗـ األاالماله٘ة  االمتخواؿ ػّؿ صٌاػٗق     19

 

 

 (4118)صٌ ٖ ّ ـٗا ف   اذكرٌُاذهأصاس  ىػه 

تتكْى هض ظة األّؿاق الوال٘ة لتلك الةاٌاػٗق هاي ت اك٘لة هاي األّؿاق  :صٌاػٗق مْق الٌرؼ -3

 ة٘ـ  األرت هخت جؽًّاس الغقاًاة ّناِاػاس االٗاؼا  ّالكوث٘ااالس الوةاـف٘ة ّالتاٖ الوال٘ة 

 تتؼاّا فٖ مْق الٌرؼ ّٗتن اً ا  ُؾٍ الةٌاػٗق هي  ثت الثٌْا. عاػ  ها

ّتتكْى هضافع األّؿاق الوال٘ة لِاؾٍ الةاٌاػٗق هاي األماِن العاػٗاة  :صٌاػٗق األمِن العاػٗة -4

طة ّوْٗلة األرت ّتٌرنن ُؾٍ الةٌاػٗق الٖ عؼ  جًْا  ّتعتثـ هي صٌاػٗق االمتخواؿ هتْم

صنل ًْع٘ة النِن الونتخوـ فَ٘ فٌِاا صٌاػٗق تـكاق علاٖ األماِن التاٖ تةاؼؿُا هٌ ا س 

تتنن فؼؿرة عال٘ة هي الٌوْ ّصٌاػٗق تـكق علٖ األمِن التٖ تةؼؿُا الوٌ  س العاهلة فاٖ 

 ـٗثٖ.ن فإع ا صٌاعة ها جّ هٌطرة رغـاف٘ة هعٌ٘ة جّ تتوتع 

ّتتكْى هض ظة األّؿاق الوال٘ة لتلك الةاٌاػٗق هاي ت اك٘لة هاي الناٌؼاس  :صٌاػٗق النٌؼاس -5

التااٖ تةااؼؿُا الوٌ اا س الوغتل ااة ّفعااض النااٌؼاس التااٖ تةااؼؿُا الضكْهااة ّتٌرناان تلااك 

الةٌاػٗق الٖ عؼ  جًْا  صنل ًْ  الناٌؼاس الوناتخوـ فِ٘اا فٌِااا صاٌاػٗق ماٌؼاس هضل٘اة 

ّصااٌاػٗق مااٌؼاس عاصااة ّتعتثااـ ُااؾٍ الةااٌاػٗق هااي الةااٌاػٗق  ّصااٌاػٗق مااٌؼاس ػّل٘ااة

 هتْمطة ّوْٗلة األرت.

تـكق ُؾٍ الةٌاػٗق امتخواؿاتِا فاٖ هضاافع تهان جّؿاق هال٘اة  :صٌاػٗق االمتخواؿ الوتغةةة -6

لةٌاعاس هعٌ٘ة هخت صاٌاعة الك٘واّٗااس جّ  طاا  الوةااؿف جّ  طاا  التا ه٘ي ّتناترطل ُاؾٍ 

وت ائل٘ي فونترثت صٌاعاس هعٌ٘ة ّالونتعؼٗي لتضوت الوغاوـ ؿغثة فاٖ الةٌاػٗق الونتخوـٗي ال

 تضر٘ق عائؼ جكثـ.

 

  يزاٌا طُادٌ  االصرثًار
)عثاؼ الغ ااؿ  :تـرع جُو٘ة صٌاػٗق االمتخواؿ الاٖ الوقاٗاا التاٖ تضررِاا لوناتخوـِٗا ّالتاٖ تتوخات فاٖ

 ( 4116صٌ ٖ 

تنااتغؼم هنت اااؿٗي ّفاااصخ٘ي  عاااػ  هااااى صااٌاػٗق االمااتخواؿ  :تااْفـ الغثااـ  ال ٌ٘ااة الالفهااة -3

هتو٘اااقٗي فواااا ٗوكٌِاااا هاااي اػاؿ  ُاااؾٍ الةاااٌاػٗق فك اااا   عال٘اااة ّ اااؼؿ  علاااٖ اتغااااؽ الراااـاؿ 

االمااتخواؿٕ فوااا ٗااْفـ للونااتخوـ الةااغ٘ـ )ال ااـػٕ( فـصااة االماات اػ  هااي عثااـاس االػاؿ  

 الوتغةةة الوْرْػ .

ؿ  اؼؿتِا علاٖ تٌْٗاع الت اك٘لة التاٖ هي هقاٗا صاٌاػٗق االماتخوا :ترل٘ت الوغاوـ االمتخواؿٗة -4

كواا  ،تتكْى هٌِا الةٌاػٗق فطـٗرة تنِن فٖ ترل٘ت الوغاوـ التٖ ٗتعـ  لِاا صولاة األماِن

ٗوكي الترل٘ت هي الوغاوـ  )ف هْاا الونتخوـٗي( هي عالا التؼ ٘ق فٖ تراؿٗـ العول٘اس التاٖ 

الاٖ هنااُوة الو اتـٕ ألماِن صاٌاػٗق االماتخواؿ  فاإلناافة ،ٗوْلِا الةٌؼّق  ثات ت م٘ناَ

 فٖ الو اؿكة فٖ ه ـّعاس كث٘ـ  فوناُواس صغ٘ـ .

ٗضةاات الوناااُن فااٖ صااٌاػٗق االمااتخواؿ ؽاس الٌِاٗااة الو تْصااة علااٖ  :الوـًّااة ّالوالئوااة -5

ص٘ااج ٗضااق لااَ التضااْا هااي صااٌؼّق ٙعااـ هرافاات ؿمااْم ناا٘لة  ،ه٘قتااٖ الوـًّااة ّالوالئوااة

كوااا ٗوكٌااَ  ،اػ  ٘واة جمااِوَ اؽا هاا جؿاػ الااتغلف هٌِاا كل٘ااا جّ رقئ٘ااّكاؾلك صرااَ فاٖ امااتـػ

 جٗها افرا  ؿجك هالَ ّمضل العائؼ فرى جّ اعاػ  امتخواؿ ؽلك العائؼ اؽا جؿاػ.

اى  ٘اام اػاؿ  صاٌاػٗق االماتخواؿ فؼؿاماة ال اـص االماتخواؿٗة  :مـعة امتخواؿ ؿجك الوااا -6

ٖ ك اااا   ت اااغ٘ل٘ة فناااثل اًتظااااؿ ال اااـص الوـفضاااة فاااٖ األماااْاق  ثااات االكتتاااا  ٗااالػٕ الااا

 االمتخواؿٗة الوٌامثة.

 

   يخاطر طُادٌ  االصرثًار
فالـغن هي الوقاٗا العؼٗؼ  التٖ تتوتع فِا صٌاػٗق االمتخواؿ اال جًَ ٌٗزن عٌِا فعض الوغااوـ تتوخات 

 (2009)زًزج انزتٍذي  :فٖ
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 الوغاوـ الٌاروة عي ترلثاس األمعاؿ فٖ جمْق الواا. -3

 ٘وااة األصااْا الورْهااة فالٌرااؼ األرٌثااٖ فااٖ صااٌاػٗق االمااتخواؿ عٌااؼ اؿت ااا  مااعـ اًغ ااا   -4

 صـف العولة الوضل٘ة.

هغاوـ جمعاؿ ال ائؼ  ّالوتوخلة فٖ اًغ ا   ٘واة جػّاس الاؼٗي الخافات هخات الناٌؼاس كواا جى  -5

اؿت ا  جمعاؿ ال ائؼ  ٗلحـ فالنلل علٖ  ٘وة األمِن ّعؼم  ؼؿ  ال اـكاس علاٖ الٌواْ ٗناثل 

 هي مْق األمِن الٖ مْق النٌؼاس. ضْا الونتخوـٗيت

 

 طُادٌ  االصرثًار االصاليٍح( 2\9

ّتعتثااـ هٌطرااة  ،تعااْػ اال هٌااؾ مااٌْاس  ل٘لااة تعتثااـ ظاااُـ  صااٌاػٗق االمااتخواؿ االماااله٘ة صؼٗخااة ال

ٗو٘ااق  ّجُاان هااا ،الغلاا٘ذ العـفااٖ الرائااؼ فااٖ الٌةاا٘ل األكثااـ هااي اروااالٖ جعااؼاػ الةااٌاػٗق االماااله٘ة

صااٌاػٗق االمااتخواؿ االماااله٘ة عااي الةااٌاػٗق الترل٘ؼٗااة ُااْ تْر٘ااَ هْاؿػُااا ًضااْ االمااتخواؿاس التااٖ 

الٖ جى صاٌاػٗق االماتخواؿ االمااله٘ة ل٘نات هزاـػ  فاإلنافة ،تتوانٖ هع فكـ  االمتخواؿ االمالهٖ

الاٖ ؽلاك  فاإلناافةفت اى ُاؾٍ الةاٌاػٗق  ،ّم٘ى هالٖ كوا ُْ الضاا فٖ صٌاػٗق االمتخواؿ الترل٘ؼٗة

تعتوؼ علٖ هٌِذ االمتخواؿ االمالهٖ الؾٕ ٗوقد ف٘ي ؿجك الواا ّالعوات جٕ جى صاٌاػٗق االماتخواؿ 

االماله٘ة توخت عرؼ نـكة ههاؿفة ف٘ي اػاؿ  الةٌؼّق التٖ ترْم فالعوت فرى ّفا٘ي الوكتتثا٘ي الاؾٗي 

ؿجك هاااا  ٗوخلااْى جؿفااا  الواااا ّالااؾٗي ٗضةاالْى علااٖ ّصااؼاس امااتخواؿ توخاات صةااة نااائعة فااٖ

الاٖ االماتخواؿ فاٖ  فاإلناافةّترْم االػاؿ  فاماتخواؿُا فاٖ ه اـّعاس هغتل اة ّهتٌْعاة  ،الةٌؼّق

األّؿاق الوال٘ة لل ـكاس التٖ تتعاؿ  جعوالِا هع فكاـ  االماتخواؿ االمالهٖ.)صا ْس عثاؼ الناالم 

4117) 

  ذؼرٌف طُادٌ  االصرثًار االصاليٍح
   :ف ًِاتعـف صٌاػٗق االمتخواؿ االماله٘ة 

تلك الةٌاػٗق االمتخواؿٗة الؾٕ ٗلتقم الوؼٗـ فِ٘ا فهْافى ال ـٗعة االمااله٘ة ف٘واا ٗتعلاق فاألصاْا 

ّتظِاـ ُاؾٍ الهاْافى فاٖ  ،ّالغةْم ّالعول٘اس فَ٘ ّفغاصة ف٘وا ٗتعلاق فتضاـٗن ال ائاؼ  الوةاـف٘ة

ةاٌؼّق ّفاٖ األصكاام ً ـ  االصؼاؿ التٖ توخت االٗزا  الؾٕ فٌا  علَ٘ ٗ تـا الونتخوـ فٖ ؽلاك ال

 (3995)عقالؼٗي عْرة  ّال ـّو التٖ ْٗ ع علِ٘ا الطـفاى عٌؼ االكتتا .

   :كوا تعـف ف ًِا

ؽلك الةٌؼّق الاؾٕ تلتاقم اػاؿتاَ ف صكاام ال اـٗعة االمااله٘ة هاي ص٘اج األصاْا الوكًْاة لاَ جّ فاٖ 

)صاا ٘ة  الترل٘ؼٗااة. ّاالُااؼاف العاهااة للةااٌاػٗق االمااتخواؿٗة الوثاااػ انااافة الااٖ هـاعااا   ،اػاؿتااَ

 (4117جفْفكـ

   أَراع طُادٌ  االصرثًار االصاليٍح
 (3992()عط٘ة ف٘ا  4117)ُ ام رثـ  :تٌرنن صٌاػٗق االمتخواؿ االماله٘ة الٖ عؼ  جًْا  ُٖ

  طُادٌ  االصهى االصاليٍح -9

االماِن فالـغن هاي جى صاٌاػٗق االماِن  ؼٗواة تعاْػ الاٖ الع اـٌٗاس هاي ُاؾا الراـى اال جى صاٌاػٗق 

ّ ااؼ ظِااـس تلااك الةااٌاػٗق امااتزافة لـغثاااس ؽّٕ  ،تعااْػ ألكخااـ هااي عواال مااٌْاس االماااله٘ة ال

االلتقام هي الونلو٘ي الؾٗي ٗضـصْى علٖ الوثاس هي الؼعت، ّصٌاػٗق األمِن العاػٗة ُٖ صٌاػٗق 

ِن ٗرااْم الوااؼٗـ فِ٘ااا فتْر٘ااَ األهااْاا الوتزوعااة هااي انااتـاكاس الونااتخوـٗي الااٖ نااـا  ماالة هااي جماا

ّٗ ااتـو فااٖ  ،ال ااـكاس ّٗغتاؿُااا فطـٗرااة تضرااق جُااؼاف الةااٌؼّق هااي ص٘ااج الوغاااوـ  ّالعائااؼ

 ال ـكاس التٖ ٗ تـٕ جمِوِا جى ٗكْى جصت هالِا ّجً طتِا صالا.

 :لؾلك فاى عوت ُؾا الٌْ  هي الةٌاػٗق ٗرْم علٖ هثؼجٗي جمام٘٘ي

خوـ فاٖ الثٌاْا جّ ال اـكاس الوٌتزاة اعت٘اؿ ال ـكاس التٖ ٗكْى جماك ً اوِا هثاس فال ٗنت :األّا

 للوْاػ الوضـهة.

 فال ٗ تـٕ جمِن نـكة تكْى جصْلِا هي الؼْٗى. ،التر٘ؼ ف ـّو صضة الث٘ع :الخاًٖ
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  طُادٌ  انضهغ -2

ًّظااـا الااٖ  ،ُااؾا الٌااْ  هااي الةااٌاػٗق ٗكااْى ً اااوَ األمامااٖ نااـا  الناالع فالٌرااؼ حاان ف٘عِااا فاألراات

عةْص٘ة عوت الةٌؼّق ّنـّؿ  جى تكْى الوغاوـ  فَ٘  افلة للر٘اك فؼ ة ّجى ٗكْى ف٘ؼ الواؼٗـ 

اتزِات ُاؾٍ  ،ٗوكٌَ هي تْرَ٘ األهْاا فٖ الةٌؼّق فطـٗرة تضراق جكثاـ  اؼؿ هوكاي هاي الناْ٘لة ها

علِ٘ا فٖ  ػالةٌاػٗق فة ة جمام٘ة الٖ جمْاق النلع الؼّل٘ة ّّرْػ رِاس هتغةةة ٗوكي االعتوا

جصثضت تلك األمْاق هكاًا هٌاماثا  ،ّالرْ  الوال٘ة تٌ ٘ؾ عول٘اس الةٌؼّق ف رـ تتْافـ فِ٘ا الغثـاس

لعوت صٌاػٗق النلع ّالنلع الورةْػ  ُٖ النالع األماما٘ة التاٖ لِاا جماْاق )فْؿصاة هٌظواة( هخات 

  االلْهٌْ٘م........ ،الثتـّا

ناْافى هٌِاا جًِاا ترتةاـ علاٖ النالع الوثاصاة ّتلاك التاٖ ّلةٌاػٗق االمتخواؿ فٖ النلع االمااله٘ة 

ّتعوات صاٌاػٗق النالع  ،ٗزْف نـالُا فالٌرؼ ّف٘عِا فاألرت ّٗنتخٌٖ هي تلاك النالع الاؾُل ّال هاة

 :فالة٘غ اٙت٘ة

  انًراتسح - أ

ٗرْم الةاٌؼّق ف اـا  كو٘اة هاي مالعة االلْهٌ٘اْم هاخال فالٌراؼ حان ٗث٘عِاا الاٖ واـف  عاـ غ٘اـ الاؾٕ 

ّٗنات ٘ؼ هاي  ،هٌَ فاألرت ّٗكاْى األرات  ةا٘ـا فاٖ الغالال ٗتاـاّس فا٘ي ناِـ ّماتة جناِـانتـاُا 

عول٘اس التوْٗت ال ـكاس الوتعاهلة فٖ جمْاق النلع ّتعتثـ جصْا ُؾٍ الةٌاػٗق ػْٗى تتعلق فؾهاة 

العوال  الؾٗي انتـّا ُؾٍ النالع ّٗتضاؼػ هراؼاؿ الوغااوـ  فالتةاٌ٘ه االئتوااًٖ للواؼٗي ّلاؾلك ٗوكاي 

 ـغثَ الونتخوـّى.لوؼٗـ الةٌؼّق التضكن فورؼاؿ الوغاوـ  فض٘ج تكْى عٌؼ الونتْٕ الؾٕ ٗ

  انضهى - ب

النلن ف٘ع ٗلرت فَ٘  ثض الوث٘ع ّٗعزت فَ٘  اثض الاخوي ُّاْ هاي الث٘اْ  الزاائق  ّهاي ناـّوَ جى 

ٗراؼؿ علاٖ تنال٘وَ  ف٘وا ال ٗكْى فٖ ملعة  افلة ألى تكْى هْصْفة فٖ الؾهة فال ٗزْف فٖ هع٘ي ّال

ّهي النلع التاٖ تاؼعت  ،اى التنل٘نفٖ األرت ّجى ٗؼفع الخوي كاهال فٖ هزلل العرؼ ّتضؼٗؼ جرت ّهك

 القْٗس....... ،ال ع٘ـ ،فٖ ُؾٍ الة٘غة الروش

  انرأخٍر -د

عرؼ الت ر٘ـ هي العراْػ التاٖ تراؼم اهكاً٘ااس توْٗل٘اة هتو٘اق  ٗوكاي جى تكاْى فاؼٗال للراـّ  ّتغطاٖ 

جصات  ّعرؼ االرااؿ  ُاْ عراؼ هضلاَ هٌاافع ،صارة الوتوْل٘ي ػّى االنطـاؿ الٖ الوعاهالس الـفْٗة

فِْ هي فا  ف٘اع الوٌاافع ّلاؾلك ٗ اتـو  ، اػؿ علٖ تْل٘ؼ ُؾٍ الوٌافع كالنكٌٖ للوٌقا ّالٌرت للن٘اؿ 

ّٗعتوؼ عوت صٌاػٗق الت ر٘ـ علٖ اهتالا الةٌؼّق  ،ٗ تـو فٖ عرؼ الث٘ع هي جؿكاى لةضتَ فَ٘ ها

 لألصْا الولرـ  هخت الوعؼاس ّالن٘اؿاس ّالعراؿاس.

ألصْا الةٌؼّق فثعهِا ٗرْم علٖ عرؼ االٗزاؿ الوعتاػ  ؿاإلٗزاعرْػ  ّتغتله الةٌاػٗق فاعتالف

ّؿفوااا كااى علااٖ صاا ة االٗزاااؿ  ،ٌُّاا ٗتضواات الةااٌؼّق هغااوـ  حوااي األصااْا عٌااؼ اًتِاا  العرااْػ

 الوٌتِٖ فالتول٘ك ّفٖ ُؾٍ الضالة تغطٖ االٗـاػاس  ٘وة األصت كاهال.

  انًأيرٌ -ػ

تزافة لـغثاس كخ٘اـ هاي الوناتخوـٗي الاؾٗي ٗضثاْى الزواع فا٘ي ترْم فكـ  صٌاػٗق الو هْى علٖ االم

 األؿفاس العال٘ة ّالوغاوـ الوتؼً٘ة. 

 

   يزاٌا طُادٌ  االصرثًار االصاليٍح
 (3992()هةط ٖ جصوؼ 3999)جصوؼ الضنٌٖ  :تتو٘ق صٌاػٗق االمتخواؿ االماله٘ة فعؼ  هقاٗا ُٖ

االماله٘ة ّتؼا االصةا اس علاٖ كثاـ ػّؿُا الِام فٖ ًرت ؿلّك األهْاا ف٘ي الوزتوعاس  -3

صزن ؿلّك األهْاا فٖ العرؼٗي الوان٘٘ي التٖ تن تؼاّلِا عي وـٗق تلك الةاٌاػٗق ّالتاٖ 

 ( هل٘اؿ ػّالؿ.611 ؼؿس فضْالٖ )

تْفـ لكخ٘ـ هي الونتخوـٗي الؾٗي ٗزؼّى صـرا فٖ التعاهات هاع الثٌاْا الترل٘ؼٗاة لواا ٗ اْفِا  -4

 ه ـّعة. هي صـهة التعاهت فٖ جً طة غ٘ـ
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فٌاك  فإً اا مِْلة اً اا  صاٌؼّق اماتخواؿ اماالهٖ هاي ص٘اج االراـا اس الراًًْ٘اة هراؿًاة  -5

 امالهٖ.

تْفـ ألصضا  األهْاا فـصاة تضوات هغااوـ العوات االماتخواؿٕ هثاناـ  فاؼال هاي تْما٘ى  -6

 الوةاؿف.

هااة  ثْلِااا عالو٘ااا عاصااة فعااؼ الوتغ٘ااـاس الضاااػ  التااٖ والاات الةااٌاػٗق الترل٘ؼٗااة رااـا  األف -7

 .4112الوال٘ة مٌة

 

   يخاطر طُادٌ  االصرثًار االصاليٍح
)عثااؼ النااتاؿ جفااْ غااؼ  :تتوخاات الوغاااوـ التااٖ تتعااـ  لِااا صااٌاػٗق االمااتخواؿ االماااله٘ة ف٘وااا ٗلااٖ

3992) 

 اى كخ٘ـا هي ُؾٍ الةٌاػٗق الٗقاا غ٘ـ هتْافق هع الوتطلثاس األمام٘ة ال ـع٘ة. -3

هـاعاتِا فٖ ُؾٍ الةاٌاػٗق فاٖ التا ح٘ـ علاٖ راًال الوٌافناة تناُن الرْ٘ػ ال ـع٘ة الْارل  -4

 فٖ النْق الوالٖ.

هضاّلة كخ٘ـ هي صٌاػٗق االمتخواؿ االماله٘ة تزاّف فعض الهْافى ال ـع٘ة فاللزْ  الاٖ  -5

 التعاهت فالِاهش الـفضٖ جّ الث٘ع علٖ الوك ْف.

تْراَ ًضاْ جماْاق الوااا فاٖ هناُوتِا النلث٘ة فٖ توْٗت التٌو٘ة فٖ الؼّا االمااله٘ة ألًِاا ت -6

 الؼّلة الوترؼهة ّتضـم هٌِا الؼّا االماله٘ة.

 

   انرسذٌاخ انرً ذراخهها طُادٌ  االصرثًار االصاليٍح
)هااالتوـ الثضاااـٗي  :ٗلاااٖ ّارِااات صاااٌاػٗق االماااتخواؿ االمااااله٘ة عاااؼ  تضاااؼٗاس ًاااؾكـ هٌِاااا هاااا

 (4118 ػّافَ()جنـف 4133

 ّالولمناس الوال٘ة عوْها.نعه الخرة فاال تةاػ العالوٖ  -3

اال ثاا الكخ٘ه هي الولمناس الوال٘ة الـفْٗاة ّالضكْهااس األرٌث٘اة علاٖ اماترطا  األهاْاا  -4

تضاات هنااو٘اس اماااله٘ة فض٘ااج تٌتِااٖ ُااؾٍ األهااْاا فااٖ الٌظااام الوااالٖ الـفاإْ الااؾٕ ّرااؼ 

 التوْٗت االمالهٖ فؼٗال عٌَ.

وال٘اااة االمااااله٘ة لت اااغ٘ت جهاااْاا ناااعه االهكاً٘ااااس ال ٌ٘اااة ّالث اااـٗة لاااؼٕ الولمنااااس ال -5

 الةٌاػٗق التٖ تؼٗـُا ف كت ك ل ّهٌافل للولمناس الوال٘ة الـفْٗة.

اتثااا  الوةاااؿف االماااله٘ة للترٌ٘اااس ّالوٌتزاااس الغـف٘ااة جكخااـ هااي اعتواػُااا علااٖ ّنااع  -6

 هٌتزاس هضل٘ة نـع٘ة.

 

 األصرا  انًانٍح( 2

الوٌتزاس جّ كلِ٘وا  فـ ًظاها لتثاػا الغؼهاس جّالتٖ تْ ٓاألمْاق الوال٘ة ن ًِا ن ى األمْاق األعـ

عاي وـٗااق الزواع فا٘ي وااـف٘ي جصاؼُوا هضتااد للغؼهااة ّاٙعاـ هٌاتذ لِااؾٍ الغؼهاة. فاألمااْاق  ،هعاا

هي عاللَ هاؼعـاتِن  .الوال٘ة فْرَ عام ُٖ الْم٘ى الؾٕ ٗعـ  الوؼعـّى الـاغثْى فٖ االمتخواؿ

اها هثانـ  جّ هي عالا ّمطا  علٖ هلمناس األعوااا ّجصاضا  الو اـّعاس ّاالناغاص الاؾٗي 

 ٗـٗؼّى ا تـا  ُؾٍ األهْاا.

 .كال علٔ صؼٕمْف ًعـ  األمْاق الوال٘ة ف رِ٘ا الترل٘ؼٕ ّاالمالهٖ  زق ّفٖ ُؾا ال

 األصرا  انًانٍح انرقهٍذٌح( 9\2

 ذؼرٌفها   

 :ٖها ٗلٗه الْاؿػ  ف  ى األمْاق الوال٘ة ًؾكـ هٌِا تعؼػس التعاؿ

   :تعـف األمْاق الوال٘ة ف ًِا 
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االوااؿ جّ الٌظاام الااؾٕ تتزواع ف٘ااَ ولثااس ال ااـا  ّالث٘اع لاألػّاس الوال٘ااة ّالتاٖ ٗاالػٕ تٌ ٘اؾُا الااٖ 

ّٗعتثـ ّرْػ األمْاق الوال٘اة هاي ال اـّو الهاـّؿٗة  ،تضـٗك عول٘اس التؼاّا فٖ األمْاق الوال٘ة

 (4118الوثاػالس الوال٘ة فنـعة ّمعـ عاػا. )عثؼ الغ اؿ صٌ ٖ  إلتوام

   :كوا عـفت ف ًِا

االواؿ الؾٕ ٗزوع ف٘ي الْصؼاس الوؼعـ  ّالتٖ تـغل فاالمتخواؿ ّّصؼاس العزاق التاٖ ُاٖ فضاراة 

ةة عاهلاة فاٖ الناْق ف اـو تاْافـ  ٌاْاس اتةااا الٖ األهْاا لغـ  االمتخواؿ عثـ فالاس هتغة

 ( 4112)جه٘ي صني  .فعالة

   :عـفت جٗها ف ًِا

 (4115)ّمام هالا  .الو٘كاً٘ك٘ة التٖ ً  س لتنِ٘ت عول٘اس تثاػا األصْا الوال٘ة

 :مثق هي تعـٗ اس ٗوكي امتغالص عؼ  صرائق صْا األمْاق الوال٘ة هي عالا ها

 هي ه ِْم النْق ف كت عام. جى النْق الوالٖ ٗنتوؼ ه ِْهَ -3

هااي عاللِااا الثااائع ّالو ااتـٕ فغااض الٌظااـ عااي  ٗلترااٖجى النااْق الوااالٖ ُااْ الْماا٘لة التااٖ  -4

 الوكاى الواػٕ للنْق.

فِ٘اا ٗاتن التراا  العاـ  فالطلال  ،فْؿصة األّؿاق الوال٘ة ُٖ جصؼ جُن جرِق  النْق الوال٘ة -5

تعاهات فااألّؿاق الوال٘اة فاٖ اوااؿ هي عالا ّما٘لة هاي ّماائت االتةااا الو لْفاة ّاراـا  ال

 تْفـ نـّو هضؼػ  ّّفرا لرْاعؼ ًّظن هعٌ٘ة.

هي األؿكاى الـئ٘ن٘ة فٖ النْق الوالٖ الْمطا  ّصٌا  النْق ّ ٌْاس االتةاا التٖ ترْم  -6

 علٖ تنِ٘ت عول٘اس اتةاا الثائع٘ي فالو تـٗي.

 

   األصرا  انًانٍح إلقايحانشرتط انراخة ذرافرها 
()عثاااؼ الوز٘اااؼ 4119)رِ٘ااااى روااااا  :ماااْق هاااالٖ تاااْفـ عاااؼ  ناااـّو تتوخااات فاااٖٗتطلااال اً اااا  

 (4118الوِ٘لوٖ

ص٘اج تعتثاـ الولمنااس الوال٘اة فوخافاة جّع٘اة اػعاؿٗاة لعاهاة  :فٗاػ  عؼػ الولمنااس الوال٘اة -3

 األفـاػ ّترْم ُؾٍ الولمناس فعول٘اس اال ـا  الٖ الونتخوـٗي هي جرت  ٘ام ه اؿٗعِن.

تعتثـ النْق الوالٖ هاي جُان األػّاس التاٖ ٗاتن فْاماطتِا  :امتخواؿاس تضْٗت الوؼعـاس الٖ -4

تضْٗت الوؼعـاس الٖ امتخواؿاس ّؽلك لكْى ُؾا النْق هزاال المتخواؿ جهاْاا األفاـاػ فاٖ 

ناـا  األّؿاق الوال٘ااة التااٖ توخات صةةااا هااي ؿجك هااا هلمناااس صااٌاع٘ة جّ تزاؿٗااة جّ 

 .عراؿٗة

ص٘ج تعتثـ فْؿصاس األّؿاق الوال٘ة هاي جرِاق  االػعااؿ  :اً ا  فْؿصاس لألّؿاق الوال٘ة -5

ّاالمتخواؿ الِاهة فٖ الؼّا ؽاس الضـٗة اال تةاػٗة جّ ؽاس اال تةااػ الوغاتلى ص٘اج ٗلعال 

 كال هي الرطا  العام ّالرطا  الغاص ػّؿٍ فٖ ُؾا ال  ى.

 

تكااْٗي ال ااـكاس جّ وااـس األمااِن ّالنااٌؼاس الفااؼ جى  :االُتوااام فْمااائت االعااالم ّهـا ثتِااا -6

هٌامل صتٖ ٗعلان كات هناتخوـ ّكات هاؼعـ ال ـصاة التاٖ  اؼ تضتااد  فإعالىٗكْى هةضْفا 

لتْظ٘ااه جهْالااَ ّالفااؼ هااي هـا ثااة ُااؾٍ الث٘اًاااس الااْاؿػ  فااٖ االعالًاااس صتااٖ ًضااافع علااٖ 

 هةلضة صغاؿ الوؼعـٗي ّصتٖ تكْى ُؾٍ االعالًاس ؽاس صثغة رؼٗة.

ٗعتثاـ ُاؾا ال اـو هاي جُان العْاهات لزاؾ   :ّرْػ صؼ جػًٖ هي االمترـاؿ الن٘امٖ ػاعت الؼّلة -7

 ؿلّك األهْاا ّتضْٗلِا هي هؼعـاس عاصة الٖ امتخواؿاس وْٗلة األرت.

 

   صر  األترا  انًانٍح
تعؼ مْق األّؿاق الوال٘ة جصؼ عٌاصاـ ماْق الوااا فزاًال العٌةاـٗ٘ي اٙعاـٗي ماْق الٌراؼ ّماْق 

  الواا. ؿجك
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 االمْاق الوال٘ة

 

 

 

 مْق الٌرؼ                                   مْق ؿجك الواا                            مْق االّؿاق الوال٘ة
 "الزِاف الوةـفٖ"                  "فٌْا االمتخواؿ ّنـكاس التاه٘ي"                 "التعاهت فاألّؿاق الوال٘ة"

 

  األترا  انًانٍح ذؼرٌف صر 
   :تعـف مْق األّؿاق الوال٘ة ف ًِا

عثاؿ  عي ًظام ٗتن فوْرثَ الزوع ف٘ي الثائع٘ي ّالو تـٗي لٌاْ  هعا٘ي هاي األّؿاق جّ ألصات هاالٖ 

هع٘ي ص٘ج ٗتوكي فؾلك الونتخوـٗي هي ف٘ع ّنـا  عؼػ هي األمِن ّالنٌؼاس ػاعت الناْق اهاا عاي 

 (3999)هٌ٘ـ ٌُؼٕ  فٖ ُؾا الوزاا. وـٗق النوامـ  جّ ال ـكاس العاهلة

 

   :كوا تعـف مْق األّؿاق الوال٘ة "الثْؿصة" ف ًِا

 ،ّماطا  -مْق هغةف لث٘ع ّنـا  األّؿاق الوال٘ة ّهاؼ الولمنااس االماتخواؿٗة )فٌاْا اماتخواؿ

 (3992)واؿق صواػ  موامـ ( الؾٗي ٗرْهْى فتٌ ٘ؾ ّاتوام ص راس التثاػا لتلك األّؿاق.

 

  األترا  انًانٍحأقضاو صر  
 (4131الن٘ؼ  عثؼ ال تاس  ،)عثؼ الغ اؿ صٌ ٖ :تٌرنن مْق األّؿاق الوال٘ة الٖ

ّٗنوٖ فناْق االصاؼاؿ ُّاْ الاؾٕ ٗاتن ف٘اَ واـس االصاؼاؿاس الزؼٗاؼ  هاي  :النْق األّلٖ - ج

 .األّؿاق الوال٘ة

ّٗنوٖ فنْق التؼاّا ُّٖ التٖ ٗتن فِ٘ا تؼاّا األّؿاق الوال٘ة ف٘عا ّناـا   :النْق الخإًْ -  

 ّالتٖ مثق وـصِا فٖ مْق االصؼاؿ.

 

  انؼُاطر األصاصٍح نضر  األترا  انًانٍح
 (3992)واؿق صواػ  :ٗوكي امتٌتاد العٌاصـ األمام٘ة لنْق األّؿاق الوال٘ة ف٘وا ٗلٖ

 ُّٖ النلعة التٖ ٗتن تؼاّلِا فٖ النْق.)األمِن ّالنٌؼاس(  :األّؿاق الوال٘ة -3

الثااائعْى ّالو ااتـّى ّالنوامااـ  ّالولمناااس ّالِ٘الاااس ّال ااـكاس الوـتثطااة  :الوتعاااهلْى -4

 فعول٘اس تؼاّا األّؿاق الوال٘ة.

س ال اـا  ّالث٘اع جّ االصت ااظ فااألّؿاق اّتوخت هضـكاس ّهلنـاس اتغاؽ  ـاؿ :الوعلْهاس -5

 ال٘٘ي ّالوـترث٘ي.الوال٘ة فوعـفة الونتخوـٗي الض

 

  كفاءج صر  األترا  انًانٍح
 :ف ًِا الكه تعـف مْق األّؿاق الوال٘ة 

النْق التاٖ تكاْى فاٖ صالاة تاْافى هناتوـ فض٘اج تكاْى جماعاؿ األّؿاق الوال٘اة فِ٘اا هنااّٗة تواهاا 

 (4116)رْى ه٘ـفٖ  لر٘وتِا الضر٘ر٘ة ّتتضـا فطـٗرة ع ْائ٘ة ػّى اهكاً٘ة الن٘طـ  علِ٘ا.

ُّااؾا ٗعٌااٖ جى ٌُاااا عال ااة  ْٗااة فاا٘ي جمااعاؿ األّؿاق الوال٘ااة ّالوعلْهاااس ّالث٘اًاااس الوتعلرااة فِااؾٍ 

ٗكاْى ك اٖ  عٌاؼها تعكال الر٘واة  ُؾٍ العال ة تعكل ك ا   النْق. فناْق األّؿاق الوال٘اة ،األّؿاق

 (3996ؼٕ )هٌ٘ـ ٌُ :الضر٘ر٘ة الْا ع٘ة لتلك األّؿاق ّلي ٗتضرق ؽلك اال فْرْػ عؼ  نـّو هٌِا

ّرااْػ هتعاااهل٘ي علااٖ  ااؼؿ كث٘ااـ هااي الوعـفااة العلو٘ااة ّالعول٘ااة فوااا ٗاالػٕ الااٖ عااؼم تاا ح٘ـ  -3

 تةـفاس فعهِن علٖ جمعاؿ األّؿاق الوال٘ة.

 هعلْهاس هتْفـ  للزو٘ع ّتكل ة الضةْا علِ٘ا  ل٘لة. -4



 

 .... هٌٔ عواؿلوال٘ةامْاق فٖ تطْٗـ األاالماله٘ة  االمتخواؿ ػّؿ صٌاػٗق     909

 

 

علااٖ جماااك هعلْهاااس صااض٘ضة ّلاا٘ل علااٖ جماااك  ى ٗتضااؼػ مااعـ الْؿ ااة الوال٘ااة فٌااا ج -5

 .ال ائعاس

 اهكاً٘ة ّصْا الوعلْهاس لكت الوتعاهل٘ي عي معـ الْؿ ة فٖ ً ل اللضظة. -6

 ائ٘ة ػّى اهكاً٘ة الن٘طـ  علِ٘ا هي  ثت الوتعاهل٘ي.ْجى تتضـا األمعاؿ فةْؿ  ع  -7

للونااتخوـ الضااق فااٖ ف٘ااع جّ نااـا  الكو٘ااة التااٖ ٗـٗااؼُا هااي األّؿاق الوال٘ااة فنااِْلة ّػّى  -8

 نـّو.

 فٖ مْق األّؿاق الوال٘ة فالعرالً٘ة جٕ الـنؼ.اتةاف الونتخوـٗي الوتعاهل٘ي  -2

 .عؼم ّرْػ  ْ٘ػ علٖ التعاهت فٖ مْق األّؿاق الوال٘ة -2

 تْفـ الضواٗة نؼ الوغاوـ التٖ ٗوكي جى ٗتعـ  لِا الونتخوـ. -9

ٗعـف فك ا    تْفـ كافة اٙل٘اس التٖ توكي هي اصالس جٕ علت فٖ التنع٘ـ ُّْ ها -31

 الت غ٘ت.

 

 :ًنثٖ ّل٘ل هطلق لؾلك ترنن الك ا   الٖ حالث هنتْٗاس ُّٖه ِْم الك ا   ه ِْم 

 انًضرري انضؼٍف  

عال اة فا٘ي ماعـ الْؿ اة فاٖ  ؼال ْٗراّٗضؼث عٌؼها تكْى جمعاؿ األمِن تن٘ـ فةْؿ  ع ْائ٘ة جٕ 

 .الوانٖ ّمعـُا فٖ الونترثت

 انًضرري شثه انقري  

 ّالضال٘ة الوٌ ْؿ  ّالوعلٌة عٌِا.عٌؼها ٗعكل معـ الْؿ ة فٖ الونترثت الوعلْهاس الوان٘ة 

 انًضرري انقري  

عٌؼها ٗعكل معـ الْؿ ة فٖ الونترثت الوعلْهاس الوان٘ة ّالضال٘ة الوعلٌة ّغ٘اـ الوعلٌاة ّالوتوخلاة 

 فٖ تْ عاس الونتخوـٗي.

  أهًٍح صر  األترا  انًانٍح
تةاااػٗاس الااؼّا التااٖ تتزلااٖ جُو٘ااة مااْق األّؿاق الوال٘ااة فااٖ رولااة هااي الوِااام التااٖ تلػِٗااا فااٖ ا 

تْفـس لِا الث٘الاس الوٌاماثة  تتْارؼ فِا ّالتٖ تٌعكل هي عالا األػّاؿ التٖ تلعثِا ُؾٍ النْق اؽا ها

 (4116جماهة مالم  ،)ؿانؼ التو٘وٖ :لعولِا ّالتٖ ٗوكي اروالِا ف٘وا ٗلٖ

التاٖ تضراق  تؼفق األهْاا هاي الْصاؼاس توخت مْق األّؿاق الوال٘ة الرٌا  التٖ ٗتن هي عاللِا -3

جٕ جًِاا تراْم فاؼّؿ الْما٘ى فا٘ي عاؿناٖ األهاْاا  ،فْائض للْصؼاس التٖ تعاًٖ هي عزاق

ّوالثِ٘ااا لغااـ  تضر٘ااق التااْافى الوااالٖ الوطلااْ  ػاعاات اال تةاااػ ّٗااتن ؽلااك التْف٘ااق فاا٘ي 

 الطـف٘ي هي عالا ًرت األهْاا فٌِ٘وا فْامطة األّؿاق الوال٘ة الوعتوؼ  فٖ النْق.

اق الوال٘ااة ػّؿا فااٖ اٗزاااػ النااْ٘لة الكاف٘ااة للوااؼعـٗي )الونااتخوـٗي( عٌااؼ تلعاال مااْق األّؿ -4

ؿغثتِن فٖ تنا٘٘ت اماتخواؿاتِن فاٖ األّؿاق الوال٘اة هاي عاالا اهكاً٘اة تضْٗات االماتخواؿاس 

ؿغثااْا فااٖ امااتـػاػ  وْٗلااة األراات الااٖ جصااْا مااائلة فنااِْلة ّٗنااـ ّمااعـ هٌاماال اؽا هااا

كوا جى النْ٘لة التٖ تْفـُا ُؾٍ االمْاق  ،ا ِن الوال٘ةهؼعـاتِن جّ جؿاػّا تغ٘٘ـ هضافع جّؿ

 تزعت االمتخواؿاس ج ت هغاوـ  ّجكخـ ؿفض٘ة هوا ٗلػٕ الٖ فٗاػ  االمتخواؿاس.

 تْف٘ـ فـص لزؾ  ؿلّك األهْاا األرٌث٘ة الوثانـ . -5

تْف٘ـ ػؿرة عال٘ة هي الوـًّة فٖ ًظام االئتواى ّؽلك فونااُوتِا فاٖ تضر٘اق الهاغى علاٖ  -6

الزِاف الوةـفٖ ّفٗاػ  االئتواى فٖ الغاؿد ّفالتاالٖ التغ ٘اه هاي تا ح٘ـاس اؿت اا   هْاؿػ

 االمعاؿ "التهغن" التٖ ٗوكي جى تضؼث ًت٘زة للتْمع فٖ هٌش االئتواى.

هـا ثااة االمااتخواؿاس هااي عااالا التعااـف علااٖ ماا٘ـ العواات فااٖ الو اااؿٗع اال تةاااػٗة عااي  -7

جٕ جى جمعاؿ ُؾٍ األّؿاق هاـ   عاكناة  ،الوال٘ةوـٗق هعـفة التغ٘ـاس فٖ جمعاؿ األّؿاق 

 للضالة اال تةاػٗة الونترثل٘ة.
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تضر٘ق صاالش كات هاي الثاائع ّالو اتـٕ هاي عاالا الضةاْا علاٖ الر٘واة الضر٘ر٘اة لاألّؿاق  -8

 الوال٘ة.

 انضر  انًانٍح االصاليٍح( 2\2

لاؾا اُاتن  ،ػٗاس الوعاصاـ ًت٘زة ألى النْق الوال٘ة اصؼٕ ارِق  الْماوة الوال٘ة الِاهة فاٖ اال تةاا

الثاصخ٘ي فاٖ اال تةااػ االماالهٖ فِاؾٍ الناْق ّؽلاك هاي عاالا اماتضؼاث جػّاس هتْافراة هاع جصكاام 

ال ااـٗعة االماااله٘ة توكااي روِااْؿ الوتعاااهل٘ي الوناالو٘ي هااي التعاهاات فِااؾٍ األمااْاق ّاالماات اػ  هااي 

، ّالوالتوـ 3927٘ة فؼفٖ ماٌةجّصٖ فَ كت هي الولتوـ الخالج للوةاؿف االماله فْائؼُا. ُّْ ها

ًّااؼّ  عطااة االمااتخواؿ فااٖ الثٌااْا االماااله٘ة  ،3928األّا للثٌااْا االماااله٘ة فااٖ امااطٌثْا مااٌة

 3922ًّااؼّ  امااِام ال كااـ االمااالهٖ فااٖ اال تةاااػ الوعاصااـ فالراااُـ  مااٌة  ،3922فاااألؿػى مااٌة

ص٘اج  3996فاٖ هال٘قٗاا ماٌةّتان تٌ ٘اؾٍ فعل٘اا  .3929ّالٌؼّ  األّلاٖ لألماْاق الوال٘اة فالـفااو ماٌة

كوا جت اق علاٖ اً اا  ماْق هال٘اة امااله٘ة ػّل٘اة فاٖ الثضاـٗي  ،اً  س جّا مْق ؿاك هاا اماله٘ة

 .4114مٌة 

  ذؼرٌف انضر  انًانٍح االصاليٍح
   :تعـف النْق الوال٘ة االماله٘ة ف ًِا

الوتْافراة ّال اـٗعة االمااله٘ة ؽلك االواؿ جّ الوزاا ال ـعٖ الؾٕ ٗتن ف٘اَ اصاؼاؿ األػّاس الوال٘اة 

هااي وااـف جصااضا  العزااق حاان ا تٌائِااا ّتااؼاّلِا عثااـ  ٌااْاس اٗةاااا فعالااة فاا٘ي جصااضا  ال ااائض 

فةْؿ  هٌظوة ّهـا ثة هي وـف الِ٘الة ال اـع٘ة للناْق ّؽلاك هاي جرات تخو٘اـ األهاْاا فاٖ اوااؿ 

 (3997نـعٖ. )جصوؼ هضٖ الؼٗي 

  خظائض انضر  انًانٍح االصاليٍح
 (3998مو٘ـ ؿنْاى ) :ؼٗؼ الغةائف الوو٘ق  للنْق الوال٘ة االماله٘ة ف٘وا ٗلٖٗوكي تض

جًِااا مااْق تراات فِ٘ااا الوهاااؿفة علااٖ جمااعاؿ األّؿاق الوال٘ااة فؼؿرااة كث٘ااـ  ًت٘زااة لضظااـ  -3

 ال ـٗعة لكخ٘ـ هي الوعاهالس التٖ تعتثـ هضال لعول٘ة الوهاؿفة.

لواا فاٖ األّا هاي هتافعاة لهاْافى  كافئهتجًِا مْق تعٌٖ فالنْ ٘ي األّل٘ة ّالخاًْٗة ف كت  -4

 االصؼاؿ ّلوا فٖ الخاًٖ هي نْافى التؼاّا.

 جًِا مْق ت كت جػّاس الولك٘ة النوة الثاؿف  لَ. -5

الوعلْهاس الوهللة ّالِاه ٘ة فٖ تضؼٗاؼ  تتضكن فِا االصتكاؿاس ّالـنإّ ّال جًِا مْق ال -6

 جمعاؿ األّؿاق فِ٘ا.

ض هاي األهاْاا هاي جفاـاػ ّهلمنااس ّلواا تضراق لِان تعتثـ هتٌ ل امالهٖ ألصضا  ال اائ -7

 هي هعٌٖ لتخو٘ـ جهْالِن.

 

   أدتاخ انضر  انًانٍح االصاليٍح
 (3998)ماهٖ صوْػ  :جػّاس النْق الوال٘ة هتٌْعة ًؾكـ هٌِا

عراؼ  فإفـامُّٖ مٌؼاس الو اؿكة الونتوـ  ّالوتٌا ةة ص٘ج ٗرْم الوتعاهل٘ي  :جػّاس الو اؿكة -3

ه ااؿكة تتوخاات فاٖ مااٌؼاس ٗوخات كاات ماٌؼ صةااة جّ ماِن ه اااؿكة فاٖ ؿجك هاااا ه اـّ  ّٗااتن 

الو ااؿكة فضنال ناـّو ً اـ  االصاؼاؿ هاع األعاؾ فعا٘ي االعتثااؿ ال اـّو  إلػاؿ تع٘ا٘ي ُ٘الاة 

ال اـع٘ة لعرااؼ الو ااؿكة ّٗااتن تاؼاّا ُااؾٍ الضةاف فااٖ الناْق الوااالٖ االماالهٖ ّتضؼٗااؼ ًااْ  

هنتوـ  جّ هتٌا ةة ّؽلك لرا  عائؼ فعلٖ صر٘رٖ صنل ًت٘زاة الو اـّ  هاي الو اؿكة اؽا كاًت 

 ؿفش جّ عناؿ .

االمتةاٌا ( ص٘اج تراْم رِاة هعٌ٘اة فاٖ الناْق الواالٖ  ،النالن ،ُّاٖ )الوـافضاة :جػّاس الثْ٘  -4

مٌؼاس فْ٘  ٗوخت كت مٌؼ صةة فٖ ؿجك هاا الو ـّ  لتوْٗت النلع ّالثهائع الضالة  فإصؼاؿ

كوا فٖ الوـافضة ّالولرلة كوا فٖ النلن ّاالمتةٌا  ّؽلك لرا  عوْلة لِاؾٍ الزِاة التاٖ تتاْلٖ 

 هتافعة الونتضراس ّتْفٗع األؿفاس ال عل٘ة ألصضا  النٌؼاس جّ األمِن.
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راااؿ  التااٖ ترااْم علااٖ جماااك عرااؼ االراااؿ  الوعااـّف فااٖ ال رااَ ُّااٖ مااٌؼاس اال :جػّاس الوٌااافع -5

ماٌؼاس  فإصاؼاؿاالمالهٖ ص٘ج ترْم رِة هعٌ٘ة تولك عراؿاس هالرـ  تاؼؿ ػعاال ف اكت هٌاتظن 

اراااؿ  للتااؼاّا فاا٘ي الوتعاااهل٘ي ّٗوخاات كاات مااٌؼ صةااة فااٖ هلك٘ااة العراااؿ ٗنااتضق صاهلااَ فضناال 

ّ تراْم رِاة هعٌ٘اة ف اـا  جصاْا حافتاة هخات ًة٘ثَ فاٖ ُاؾا العرااؿ راق  هاي االٗاـاػ الوتضراق ج

 فإػاؿتِامٌؼاس توخت هزوْعِا ؿجك هاا ُؾٍ األصْا ّترْم  فإصؼاؿهعؼاس جّ م٘اؿاس ّترْم 

هااي تاا ر٘ـ ّصاا٘اًة ّتاا ه٘ي لرااا  عوْلااة ّهااي حاان تضْٗاات صااافٖ الوتضرااق لضاااهلٖ النااٌؼاس جّ 

 األمِن.

 

  أهًٍح انضر  انًانٍح االصاليٍح
()هضوااؼ عثااؼ 3991)ُّثااَ القص٘لااٖ  :ٖهااا ٗلاامااْق هال٘ااة اماااله٘ة ُااْ تضر٘ااق اى الِااؼف هااي ا اهااة 

 (4119الضل٘ن 

الوناااُوة فااٖ تٌ اا٘ى ّتٌو٘ااة التوْٗاات االمااالهٖ للو ااـّعاس االماااله٘ة هتْمااطة ّوْٗلااة  -3

األرت ّؽلك فت٘نا٘ـ ّتٌظا٘ن ناواًاس ناـع٘ة هٌاماثة لعول٘ااس ناـا  ّف٘اع األّؿاق الوال٘اة 

الزاؿٗة. فعلٖ الونتْٕ الزقئٖ ٗتهوي تضر٘اق ُاؾا الِاؼف العولاٖ االماله٘ة ّفرا لألمعاؿ 

كواا ٗتهاوي صوااٗتِن هاي  ،فراعؼ  ؿفع الو رة ّرلل الت٘ن٘ـ للوتعاهل٘ي فٖ األّؿاق الوال٘ة

عْا ل الزِالة ّالغثي ّالْ ْ  فٖ جٗؼٕ فعاض الْماطا  االصتكااؿٗ٘ي، جهاا علاٖ الوناتْٕ 

فااٖ فٌااا  اال تةاااػ االمااالهٖ ػاعل٘ااا ّفالتااالٖ  الكلاأ ف٘تهااوي تضر٘ااق ُااؾا الِااؼف الوناااُوة

 الرها  علٖ التثع٘ة اال تةاػٗة التٖ تعاًٖ هٌِا الؼّا االماله٘ة صال٘ا.

تٌو٘ة النلْا االمتخواؿٕ الـنا٘ؼ لاؼٕ الوتعااهل٘ي هاي عاالا ً اـ هعلْهااس كاف٘اة عاي الوـاكاق  -4

ة التااٖ تتااؼاّا جّؿا ِااا فااٖ النااْق اال تةااػٗة ّالوال٘ااة الضر٘ر٘ااة للو ااـّعاس جّ ال ااـكاس االمااله٘

جفهات اماتغؼام  ُاؼفّتضر٘ق ُؾا الِؼف الؾٕ ٗـتكق علٖ  اعؼ  )الؼٗي الٌة٘ضة( ٗنِن فٖ تضر٘اق 

 هوكي للوْاؿػ اال تةاػٗة فٖ األرت الطْٗت.

صواٗاة الوتعااهل٘ي فاٖ األّؿاق الوال٘اة ّالولمنااس ّال اـكاس الوةاؼؿ  لِاؾٍ األّؿاق ّالٌ ااو  -5

وزتوااع االمااالهٖ هااي الوهاااؿفاس النااعـٗة غ٘ااـ الـناا٘ؼ  ّغ٘ااـ ال ااـع٘ة ّؽلااك هااي اال تةاااػٕ لل

جهاا صواٗاة الناْق  ،عالا ً ـ ػؿاماس ترؼٗـٗاة عاي االتزاُااس الناعـٗة لاألّؿاق الوال٘اة الوتؼاّلاة

ّالٌ او اال تةاػٕ االماالهٖ هاي ُاؾٍ الوهااؿفاس ف٘كاْى عاي وـٗاق هٌاع رو٘اع جماثافِا الولػٗاة 

 الٌزش.الِ٘ا ّهي فٌِ٘ا 

 

   انشرتط انراخة ذرافرها نُداذ صر  يانٍح اصاليٍح
)هضوؼ الرـٕ  :لكٖ تلػٕ النْق الوال٘ة االماله٘ة األُؼاف النافرة الفؼ هي تْافـ عؼ  نـّو جُوِا

3995) 

جى تكااْى ال ااـٗعة االماااله٘ة هةااؼؿ جٕ  ااْاً٘ي جّ لااْائش نااـّؿٗة لتٌظاا٘ن ّاػاؿ  ً اااو  -3

 ألصكام الت ػٗث٘ة الالفهة فٖ صالة الوغال اس.النْق ّالـ افة علِ٘ا ّفـ  ا

فاـ  جٕ  شال ٗةاااللتقام فوثؼج صـٗة الؼعْا الٖ النْق ّصـٗة التعاهت فِ٘اا ّعلاٖ ؽلاك  -4

 ْ٘ػ توٌع جٕ هنلن عا ت هي هواؿمة جعواا النوناـ  )الْمااوة الوال٘اة( جّ الث٘اع ّال اـا  

ّااللتقام فِؾا الوثؼج ٗعٌٖ فٖ الْا ع هٌع  ٘ام جٗة اصتكااؿاس جّ تكاتالس هاي  ثات  ،فٖ النْق

 النوامـ .

هٌع تؼاّا جٗة جّؿاق هال٘ة اال فعاؼ الت كاؼ هاي علُْاا هاي الـفاا فاٖ  ل٘ات جّ كخ٘اـ جّ جًِاا لاي  -5

تنتغؼم فٖ توْٗت ه ـّعاس هضـهة جّ ناؿ  فالونالو٘ي ّجًِاا صاؼؿس هاي  ثات ناـكاس 

س مااوعة هضوااْػ  فااٖ األّماااو االماااله٘ة ّاال تةاااػٗة جّ عااي وـٗااق فعااض جّ ُ٘الاااس ؽا

 الثٌْا االماله٘ة الوعـّفة.
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ّراْػ  ْاعااؼ ّلااْائش ًاظوااة للٌ ااو ّك ٘لااة فتضر٘ااق مااالهة هعااهالس التااؼاّا اا هااالٖ هااي  -6

الزِالة ّالغش ّالغاثي ّصواٗاة الناْق هاي صواٖ الوهااؿفاس الناعـٗة فةا ة عاهاة ّ طاع 

 النعـٗة غ٘ـ ال ـع٘ة فة ة عاصة.ػافـ الوهاؿفاس 

 

   انرسذٌاخ انرً ذراخه انضر  انًانٍح االصاليٍح
 ،اى األمااْاق الوتعلراااة فالةاااكْا الوال٘اااة االمااااله٘ة ّالناااٌؼاس الضكْه٘اااة الوضل٘اااة التاااقاا ناااضلة

)ػثصصذ انصصرزٍى  :ّالنااْق الوال٘ااة االماااله٘ة الؼّل٘ااة صؼٗخااة العِااؼ ُّااؾا ٗـرااع الااٖ عااؼ  جمااثا  هٌِااا

 (2009انضاػاذً 

عؼم ّرْػ الغثـاس ال ٌ٘ة الكاهلة عاصة ف٘وا ٗتعلاق فاالوضلل٘ي الواال٘٘ي لألماْاق ّاالماتخواؿاس  -3

 الوثانـ .

ٌُاا اعتالفاس ف٘ي لزاى ّهزالل الـ افة ال ـع٘ة هي فلؼ ٙعـ ّؿفوا كاى هي هةاـف ٙعاـ  -4

 فٖ فعض األص٘اى ػاعت الثلؼ الْاصؼ.

عرثاس فٌ٘ة هـتثطة فٖ هعظوِا فالتةٌ٘ه الواالٖ ّالوغااوـ عؼم اصؼاؿ صكْا عالو٘ة ّؽلك ل -5

 التٖ تـتثى فٖ هعظوِا فالوةاؿف االماله٘ة.

التااقاا جمااْاق الواااا االماااله٘ة فااٖ صارااة لوقٗااؼ هااي الوٌتزاااس االماااله٘ة الوثتكااـ  ّالوزاااف   -6

 نـع٘ا.

نااافة لاااؾلك ّ اااْاً٘ي ّلااْائش االماااتخواؿ فاعتالفاتِااا هاااي فلااؼ ٙعاااـ ّا الهااـائث٘ةاى األًظوااة  -7

اًغ ااا  ًنااثة ال اا اف٘ة  ااؼ جحااـس ماالثا علااٖ تعاااهالس الوةاااؿف االماااله٘ة فااٖ جمااْاق الواااا 

 الوضل٘ة ّالعالو٘ة.

عاصة هال٘قٗا هواا جعااق ّصاْلِا الاٖ  األ ةٔاالعتالفاس ال رِ٘ة ف٘ي ال ـق األّمى ّال ـق  -8

ؿجٕ الوزااهع ال رِ٘اة  ػّا الو ـق العـفٖ ّؽلاك لتثٌِ٘اا فعاض اٙؿا  ال رِ٘اة التاٖ عال ات فِ٘اا

 ّرواُ٘ـ جُت العلن فٖ ُؾا العةـ.

 

 فاػهٍح طُادٌ  االصرثًار االصاليٍح فً ذ رٌر صر  األترا  انًانٍح االصاليٍح( 9

اى تااْفـ مااْق هال٘ااة اماااله٘ة هتطااْؿ  ٗتطلاال ّرااْػ هلمناااس هال٘ااة اماااله٘ة تناات ٘ؼ هااي ًتااائذ  

الٌِؼمة الوال٘ة ّفق الوٌِذ االمالهٖ فٖ افؼا  ّافتكاؿ الطـق ّالعول٘اس التوْٗل٘ة التٖ تهوي لِؾٍ 

لترل٘ؼٗة ُاؾا هاي الولمناس التو٘ق فٖ ترؼٗن جػّاتِا الوال٘ة ّتضرق لِا التو٘ق علٖ الولمناس الوال٘ة ا

ّهي رِة جعـٕ ناواى تاؼعت فعااا لِاا فاٖ االماْاق ّعول٘اة اصاؼاؿ هزوْعاة هتٌْعاة هاي  ،رِة

الةكْا ّتؼاّلِا فٖ النْق الوال٘ة االماله٘ة توخت تغ٘اـا رُْـٗاا فاٖ الِ٘كات التواْٗلٖ للولمنااس 

الئان لالصت٘ارااس االماله٘ة ٗوكٌِا هي امت٘عا  الوؼعـاس علٖ هغتله ؿغثاس جفـاػُا ّالتاْف٘ـ الو

التوْٗل٘ااة للو ااـّعاس هوااا ٗناااُن فااٖ ترااْٗن هناااؿ الولمناااس االماااله٘ة "الةااٌاػٗق االمااتخواؿٗة 

 االماله٘ة"

مااٌتٌاّا ػّؿ صااٌاػٗق االمااتخواؿ االماااله٘ة فااٖ تطااْٗـ مااْق االّؿاق الوال٘ااة  زااق ّفااٖ ُااؾا ال

 .ةٌاػٗقُؾٍ ال جػا تر٘٘ن  هع ،ًواؽد عول٘ة لةٌاػٗق امتخواؿ اماله٘ة عـ هي عالا  ،االماله٘ة

 ًَارج ػًهٍح نظُادٌ  اصرثًار اصاليٍح( 9\9

ًت٘زاة الؿت اا  هناتْٕ الناْ٘لة  4114نِؼس صٌاػٗق االمتخواؿ االمااله٘ة ًواْا هلضْظاا هٌاؾ ماٌة

ّتغ٘ااـ امااتـات٘ز٘ة االمااتخواؿاس ًّهااذ جمااْاق الواااا ّؽلااك ف ااكت عاااص فااٖ هٌطرااة الغلاا٘ذ التااٖ 

هاي ارواالٖ تلاك الةاٌاػٗق  (%49)ًزاصاا كث٘اـا فِ٘اا فاعتثاؿُاا تهان وثرت تلك التزـفة ّافـفس 

هاي العااؼػ االروااالٖ للةاٌاػٗق ّتهاان  ماا٘ا  (%37)فاٖ صاا٘ي جى جّؿّفااا ّجهـٗكاا ال ااوال٘ة تهااواى 

ّتثلاغ صةاة هال٘قٗاا ّصاؼُا  ،%( جها الثاا ٖ فتوتلكاَ فر٘اة الاؼّا علاٖ ؿجماِا هةاـ ّفاكناتاى 56)

تتثعِاا الناعْػٗة  ،صٌؼّق ّتوخت الوـتثة األّلٖ فٖ هلك٘تِاا لتلاك الةاٌاػٗق (396فْا ع ) (44%)

هااي هزوااْ   (%82)توخاات  4134( صااٌؼّق مااٌة411فْا ااع ) (%32)فااٖ الوـتثااة الخاً٘ااة فٌنااثة 
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فالثضـٗي  (%31)حن تلتِا الكْٗت فٖ الوـتثة الخالخة فٌنثة  ،الةٌاػٗق االمتخواؿٗة الونزلة فالوولكة

 .(%8)فٌنثة 

النااْق الوال٘ااة النااعْػٗة  ٘وااا ٗلااٖ مااٌتٌاّا ًواااؽد عول٘ااة لةااٌاػٗق امااتخواؿ اماااله٘ة تعواات فااّٖف

  .صٌاػٗق االمتخواؿ االماله٘ة فاعتثاؿُا النْق األكثـ هي ص٘ج عؼػ

 

  طُادٌ  شركح انررفٍ  (انًُررج األتل

الوال٘اة ّالةاٌاػٗق االماتخواؿٗة ُّواا  لاألّؿاقتعتثـ نـكتا التْف٘ق للةٌاػٗق االمتخواؿٗة ّاالها٘ي 

هااي جّلااٖ ال ااـكاس الولمنااة لةااٌاػٗق  ،اصااؼا هزوْعااة ػلااة الثـكااة الوولْكااة لل اا٘ظ صااالش كاهاات

فلْ٘ى ػّالؿ جهـٗكٖ. 4فـجك هاا  3922امتخواؿ اماله٘ة فرؼ تن اً الُوا مٌة
(1)

 

صاٌؼّق التْف٘اق لألماِن ّ ؼ جً  س نـكة التْف٘ق عؼ  صٌاػٗق امتخواؿ اماله٘ة ٗ تٖ علاٖ ؿجماِا 

 :االماله٘ة ّف٘اًتَ كالتالٖ

 صٌؼّق التْف٘ق لالتةاالس العـف٘ة. :امن الةٌؼّق

 AATELF :االمن الوغتةـ

ِٗؼف الةٌؼّق الٖ تضر٘ق ًوْ ؿجماوالٖ وْٗات األرات هاع التر٘اؼ ف صكاام ال اـٗعة  :ُؼف الةٌؼّق

هؼؿرة فٖ جمْاق األمِن ّجّؿاق  االماله٘ة هي عالا االمتخواؿ ف كت فعاا فٖ جمِن هؼؿرة ّغ٘ـ

هال٘ااة ؽاس عال ااة ف ااـكاس االتةاااالس ّنااـكاس الثٌ٘ااة االماماا٘ة الولمنااة ّالعاهلااة فااٖ ال ااـق 

 األّمى ّجفـٗر٘ا ّفرا للتْرِاس ال ـع٘ة.

 صٌؼّق ه تْس. :ًْعَ

 التْف٘ق الوال٘ة.  :الوؼٗـ

 الوولكة العـف٘ة النعْػٗة. :الثلؼ

  4117/  6/  48 :تاؿٗظ الت م٘ل

 ػّالؿ اهـٗكٖ. :العولة

 هلْ٘ى ػّالؿ. 311 :ؿج ك الواا

  جله ػّالؿ لل ـكاس. 311جله ػّالؿ لألفـاػ ّ 37ػّالؿ فضؼ جػًٖ  311 :معـ الْصؼ 

 

  طُادٌ  انراخسً انًُررج انثاًَ(

 صٌؼّق الـارضٖ المن الثتـّك٘واّٗاس ّاالموٌت. :امن الةٌؼّق

 Petro cement Rajhi :االمن الوغتةـ

 هةـف الـارضٖ. ،الـارضٖ الوال٘ة :هؼٗـ الةٌؼّق

  4112/ 34/ 4 :تاؿٗظ الت م٘ل

 األمِن. :فالة الةٌؼّق

 الوولكة العـف٘ة النعْػٗة. :فلؼ الةٌؼّق

 ه تْس. :ًْ  الةٌؼّق

تْف٘ـ فـص اماتخواؿٗة هالئواة للوناتخوـٗي هاي االفاـاػ ّال اـكاس الاؾٗي ِٗاؼفْى  :ُؼف الةٌؼّق

الااااٖ تٌو٘ااااة ؿلّك اهااااْالِن هااااي عااااالا االمااااتخواؿ وْٗاااات االراااات فااااٖ امااااِن نااااـكاس  طاااااعٖ 

 الثتـّك٘واّٗاس ّاالموٌت الوؼؿرة فٖ مْق االمِن النعْػٗة )تؼاّا(.

                                                
الوتو٘ق  هي عالا هي الزؼٗـ فالؾكـ جى نـكة التْف٘ق ُٖ هي جّائت الولمناس الوال٘ة التٖ افتكـس الوٌتزاس االمتخواؿٗة االماله٘ة   (1)

صاٌؼّق ّهٌتزاا اماتخواؿٗا  52الثضج عي ال ـص االمتخواؿٗة الٌارضة التٖ تضرق لعوالئِا العائؼ الز٘ؼ ّالتٖ ّصت عؼػُا الٖ اكخـ هاي 

هل٘اؿاس ػّالؿ اهـٗكٖ ّالتٖ تغطٖ هغتلاه فالااس االصاْا ّالتاٖ ت اوت االماِن ّالعرااؿاس ّالةاكْا ّال اـكاس  5تزاّفس اصْلِا 

 ّالت ر٘ـ ّاعاػ  االعواؿ. الٌانالة



 
 909  4136 (35) 7، هزلة األكاػٗو٘ة األهـٗك٘ة العـف٘ة للعلْم ّالتكٌْلْر٘ا -أياراتاك

 

 

الثتـّك٘واّٗااس ّاالماوٌت فاٖ ماْق ٗعوات الةاٌؼّق ف اكت ؿئ٘ناٖ فاٖ  طااعٖ  :م٘امة الةٌؼّق

االمِن النعْػٕ ّٗنتخوـ فال ـكاس الولتقهة فٖ تعاهالتِا ف صكاام ال اـٗعة االمااله٘ة ّ اؼ ٗناتخوـ 

 % كضؼ ج ةٖ هي الر٘وة الةاف٘ة.37تتزاّف  الةٌؼّق فٖ  طاعاس جعـٕ فٌنثة ال

 

  طُادٌ  األههً انًُررج انثانث(

 ال ـكاس النعْػٗة الوتْمطة.صٌؼّق األُلٖ ألمِن  :امن الةٌؼّق

 األُل٘ة الوال٘ة ،األُلٖ كاف٘تاا :هؼٗـ الةٌؼّق

  4112/  2/  7 :تاؿٗظ االً ا 

 الوولكة العـف٘ة النعْػٗة. :فلؼ الةٌؼّق

 األمِن الوضل٘ة. :فالة الةٌؼّق

 للوْاوٌ٘ي ّاألراًل. :االكتتا 

 ه تْس ّهتْافق هع جصكام ال ـٗعة االماله٘ة. :ًْ  الةٌؼّق

ٗنتخوـ الةاٌؼّق ف اكت جماماٖ فاٖ ال اـكاس الناعْػٗة ؽاس الر٘واة الناْ ٘ة التاٖ  :ُؼف الةٌؼّق

هل٘اؿ لاير ُّٖ ال ـكاس هتْمطة الضزن ِّٗؼف الٖ تضر٘ق االؿت اا  فاٖ ؿجك  71 ،5تتـاّس هي 

 الواا علٖ الوؼٕ الطْٗت.

 

  طُذت  خذتي انًُررج انراتغ(

 .صٌؼّق رؼّٕ لولنـ األمِن النعْػٗة :امن الةٌؼّق

 رؼّٕ لالمتخواؿ. :هؼٗـ الةٌؼّق

 Saudilndex :االمن الوغتةـ

 الـٗاا النعْػٕ. :العولة

 االمن الوضل٘ة. :فالة الةٌؼّق

 .4112/  8/  49 :تاؿٗظ الت م٘ل

 لاير. 311معـ الْصؼ   ،لاير معْػٕ 71.111 :لالنتـاا األػًٔالضؼ 

تٌو٘ااة ؿجك الواااا علاٖ الوااؼٕ الطْٗاات هااي عاالا االمااتخواؿ فااٖ األمااِن الغل٘ز٘ااة  :ُاؼف الةااٌؼّق

فاٖ الوـكال لألماِن الناعْػٗة الوتْافراة هاع  جًاؼفٌنل هواحلة ألّفاى ال ـكاس الوكًْة لولناـ اك 

 جصكام ال ـٗعة.

 ػا جٗعتوؼ ُؾا الةٌؼّق علٖ هلنـ االمِن النعْػٗة ّٗتثع امتـات٘ز٘ة غ٘اـ ً اطة هاي عاالا تتثاع 

فْؿف لألماِن الناعْػٗة الوتْافراة هاع الهاْافى ال اـع٘ة ّٗناعٖ الةاٌؼّق الاٖ  جًؼهلنـ متاًؼؿػ 

الولنااـ االؿناااػٕ هااي عااالا االمااتخواؿ فااٖ األمااِن الوؼؿرااة فالولنااـ ّهااي عااالا  جػا تضر٘ااق 

 االصت اظ فكت مِن فٌ ل ًنثتَ ّ ٘وة النِن فٖ الولنـ.

 

 طُادٌ  االصرثًار أداءذقٍٍى ( 2\9

عاصاة فعاؼ  .تـ  الوانا٘ةة  ثْال عالو٘ا هتقاٗؼا عالا ال ؼس صٌاعة صٌاػٗق االمتخواؿ االماله٘نِ

ّاكتنال  طاا  صاٌاػٗق  .4112الوتغ٘ـاس التٖ والت الةٌاػٗق الترل٘ؼٗة رـا  األفهة الوال٘اة ماٌة

فااٖ ظاات تقاٗااؼ عااؼػ الزِاااس الوةااؼؿ   ،االمااتخواؿ االماااله٘ة اُتواهااا كث٘ااـا علااٖ الةااع٘ؼ الااؼّلٖ

 ّالونتخوـٗي الؼّل٘٘ي الؾٗي ٗنعْى ّؿا  األػّاس الوال٘ة الوتْافرة هع ال ـٗعة االماله٘ة.

مْف ًـكق التر٘٘ن علٖ الةٌاػٗق االمتخواؿٗة االماله٘ة العاهلاة فاٖ الناْق الوال٘اة  زق ّفٖ ُؾا ال

 اػٗق االماتخواؿ االمااله٘ة فاٖ الوٌطراة العـف٘اة.فاعتثاؿُا النْق األّلٖ فٖ هلك٘تِاا لةاٌ .النعْػٗة
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  طُادٌ  االصرثًار فً صر  األترا  انًانٍح انضؼردٌح أداء
ً  س النْق الوال٘ة فٖ النعْػٗة فثؼاٗاس غ٘ـ ؿمو٘ة فٖ الغونٌ٘اس ّامتوـ الْناع كاؾلك الاٖ جى 

ناْق الوال٘اة الةااػؿ ّنعت الضكْهة التٌظ٘واس األمام٘ة للناْق فاٖ الخواًٌ٘ااس ّفوْرال ًظاام ال

ت مناات ُ٘الااة النااْق الوال٘ااة ُّااٖ ُ٘الااة صكْه٘ااة  4/8/3646( فتاااؿٗظ 51فالوـماْم الولكااٖ ؿ اان )

 ؽاس امترالا هالٖ ّاػاؿٕ ّتـتثى هثانـ  فـئ٘ل هزلل الْفؿا .

ّتتاْلٖ الِ٘الاة االناـاف علاٖ تٌظا٘ن ّتطاْٗـ الناْق الوال٘اة ّاصاؼاؿ اللاْائش ّالرْاعاؼ ّالتعل٘واااس 

تطث٘ق جصكام ًظام النْق الوال٘ة فِؼف تْف٘ـ الوٌااط الوالئان لالماتخواؿ فاٖ الناْق ّفٗااػ  الالفهة ل

الخرااة فااَ ّالت كااؼ هااي االفةاااس الوالئاان ّال اا اف٘ة لل ااـكاس الوناااُوة الوؼؿرااة فااٖ النااْق ّصواٗااة 

 الوال٘ة هي االعواا غ٘ـ الو ـّعة فٖ النْق. فاألّؿاقالونتخوـٗي ّالوتعاهل٘ي 

 :ة فعؼ  صالص٘اس تتوخت فّٖتتوتع الِ٘ال

  تٌظ٘ن ّتطْٗـ النْق الوال٘ة ّتٌو٘اة ّتطاْٗـ جماال٘ل األرِاق  ّالزِااس العاهلاة فاٖ تاؼاّا

 األّؿاق الوال٘ة.

  ّصواٗة الونتخوـٗي هي الوواؿماس غ٘ـ العاػلاة ّغ٘اـ النال٘وة التاٖ تٌطإْ علاٖ اصت٘ااا ج

 عؼا  جّ التؼاّا فٌا  علٖ هعلْهاس ػاعل٘ة.

  ٖتضر٘ق العؼالة ّالك ا   ّال  اف٘ة فٖ هعاهالس األّؿاق الوال٘ةالعوت عل. 

 .تطْٗـ الهْافى التٖ تضؼ هي الوغاوـ الوـتثطة فتعاهالس األّؿاق الوال٘ة 

 .تطْٗـ ّتٌظ٘ن ّهـا ثة اصؼاؿ ّتؼاّا األّؿاق الوال٘ة 

  ُ٘الة النْق الوال٘ة. إلنـافتٌظ٘ن ّهـا ثة جً طة الزِاس الغانعة 

 االفةاس عي الوعلْهاس الوتعلرة فاألّؿاق الوال٘ة ّالزِاس الوةؼؿ  لِا. تٌظ٘ن ّهـا ثة 

ّ ااؼ ًااف ًظااام النااْق الوال٘ااة علااٖ اً ااا  النااْق الوال٘ااة النااعْػٗة ك ااـكة هناااُوة ُّااٖ الزِااة 

 الْص٘ؼ  الوةـس لِا فوقاّلة العوت فٖ تؼاّا األّؿاق الوال٘ة فٖ الوولكة.

عْػٗة )تاؼاّا( ك اـكة تراؼم عااؼهاس هال٘اة نااهلة ّهتٌْعااة ّ اؼ تان اً اا  نااـكة الناْق الوال٘اة الناا

ّتٌافل علٖ الونتْٓ العالوٖ، ص٘ج جى ؿمالتِا ُاٖ تراؼٗن هٌتزااس ّعاؼهاس األماْاق الوال٘اة فكات 

 .ك ا   ّفاعل٘ة

 

  انظُادٌ  االصرثًارٌح فً انضر  انًانٍح انضؼردٌح أداءذ رر 
ل٘اة الناعْػٗة ًت٘زاة ّراْػ صاٌاػٗق االماتخواؿ ماْق االّؿاق الوا جػا الزؼّا التالٖ ٗعـ  تطاْؿ 

هااي عااالا عااؼ  هلنااـاس جُوِااا عااؼػ الةااٌاػٗق االمااتخواؿٗة ّجًْاعِااا ّعااؼػ الونااتخوـٗي فااٖ ُااؾٍ 

   :الةٌاػٗق ّصزن جصْلِا

 4133 – 4112مْق االّؿاق الوال٘ة النعْػٗة عالا ال تـ  هي  جػا ( تطْؿ 3رؼّا ؿ ن )
 4112مٌة  4112مٌة 

 ًْ  الةٌؼّق
عؼػ 

 الةٌاػٗق

عؼػ 

 الونتخوـٗي

صزن 

 األصْا

عؼػ 

 الةٌاػٗق

عؼػ 

 الونتخوـٗي
 صزن األصْا

 542.2 57 جمِن هضل٘ة

 

65.2 67 421.7 38.7 

 3.8 48.4 38 5.2 35 جمِن عل٘ز٘ة

 8.2 26 36.9 26 جمِن عالو٘ة

  2 1.212 66.4 33 جػّاس الؼٗي

 

 

22.5 

 

1.37 

  69 جمْاق الٌرؼ

 

74.9 

55.9 72 65 

 4.5 6 3.793 6 عراؿٕ

 3.2 56 4.585 55  افض

 4.2 47 6.3 36 جعـٕ

 26.2 526.92 484 317.19 647.98 455 االروالٖ

 4131مٌة 4119مٌة 
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عؼػ  ًْ  الةٌؼّق

 الةٌاػٗق

عؼػ 

 الونتخوـٗي

صزن 

 األصْا

عؼػ 

 الةٌاػٗق

عؼػ 

 الونتخوـٗي

 صزن االصْا

 51.92 462.2 376 32.76 471.4 72 جمِن هضل٘ة

 3.22 46.25 43 جمِن عل٘ز٘ة

 9.592 25 جمِن عالو٘ة

 1.44 96 8 1.417 23.489 8 جػّاس الؼٗي

 72 81.5 78 76.732 83 جمْاق الٌرؼ

 3.8 5.4 8 4.452 8 عراؿٕ

 4.2 8.6 42 3.935 51  افض

 3.3 4 32 1.982 34 جعـٕ

 96.2 539.2 482 29.781 578.553 488 االروالٖ

  4133مٌة 

 صزن االصْا عؼػ الونتخوـٗي عؼػ الةٌاػٗق ًْ  الةٌؼّق

 448.416 371 جمِن هضل٘ة

 

 

48.842 

 

 
 جمِن عل٘ز٘ة

 جمِن عالو٘ة

 1.463 64 2 جػّاس الؼٗي

 69.766 76.259 71 جمْاق الٌرؼ

 4.771 6.787 31 عراؿٕ

 4.237 8.413 65 الرافض

 1.271 3.8 34 جعـٕ

 24.128 495.718 424 االروالٖ

 
( تطااْؿ عاااؼػ الةااٌاػٗق االمااتخواؿٗة فاااٖ 3نااكت ؿ اان )

ماااااْق األّؿاق الوال٘اااااة الناااااعْػٗة عاااااالا ال تاااااـ  هاااااي 

  4133 – 4112مٌة

( تطْؿ عؼػ الوناتخوـٗي فااألله فاٖ ماْق 4نكت ؿ ن )

 – 4112األّؿاق الوال٘ة النعْػٗة عالا ال تاـ  هاي ماٌة

4133 

  
( تطْؿ صزن جصْا صٌاػٗق االماتخواؿ فاٖ 5) نكت ؿ ن

 – 4112مااْق األّؿاق الوال٘ااة النااعْػٗة عااالا ال تااـ  

 "الر٘وة فالول٘اؿ لاير" 4133

( تطاْؿ صزان هثاالغ واـس األّؿاق الوال٘اة 6) نكت ؿ ان

 4133 – 4112فاااٖ النااااْق الناااعْػٗة عااااالا ال تااااـ  

 "الر٘وة فالول٘اؿ لاير"
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  ثًار االصاليٍح فً انضر  انًانٍح انضؼردٌحطُادٌ  االصر أداءذ رر 
تـكقس صٌاػٗق االماتخواؿ االمااله٘ة فاٖ األماِن الوضل٘اة ّالعالو٘اة، ّالزاؼّا التاالٖ ْٗناش صزان 

 ،عؼػ تلك الةٌاػٗق :صٌاػٗق االمتخواؿ االماله٘ة فٖ النْق النعْػٗة هي عالا عؼ  هلنـاس ُٖ

 صزن األصْا فٖ تلك الةٌاػٗق. ،عؼػ الونتخوـٗي فِ٘ا فاألله

صااٌاػٗق االمااتخواؿ االماااله٘ة فااٖ النااْق النااعْػٗة عااالا ال تااـ  هااي  جػا تطااْؿ  (4)رااؼّا ؿ اان 

4112 – 4133  
 7000 7000 7002 7002 7002 المؤشر

 261 265 262 246 233 عدد الصناديق "صندوقا"

 33723 35223 326 34722 43323 عدد المستثمرين "باأللف"

 3727 41242 34222 3523 7325  لاير" حجم األصول في الصناديق "بالمليار

 
( عؼػ صٌاػٗق االمتخواؿ االمااله٘ة هراؿًاة 7نكت ؿ ن )

صٌاػٗق االمتخواؿ الونزلة فٖ النْق النعْػٗة  فإروالٖ

 "فالةٌؼّق" 4133 - 4112عالا ال تـ  

( عاااااؼػ الوناااااتخوـٗي فاااااٖ الةااااااٌاػٗق 8ناااااكت ؿ ااااان )

عاااؼػ صاااٌاػٗق  فإرواااالٖاالماااتخواؿٗة االمااااله٘ة هراؿًاااة 

االمااتخواؿ الوناازلة فااٖ النااْق النااعْػٗة عااالا ال تااـ  

 "العؼػ فاألله" 4133 – 4112

  
صزن االصْا فٖ صٌاػٗق االمتخواؿ االماله٘ة هراؿًة فضزن االصْا فٖ ارواالٖ صاٌاػٗق االماتخواؿ  (2)نكت ؿ ن 

 "فالول٘اؿ لاير" 4133 – 4112االماله٘ة الونزلة فٖ النْق النعْػٗة عالا ال تـ  
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  ًيا ٌهٌرضر يٍ انؼرع انضات  

فااٖ صاا٘ي جى عااؼػ صااٌاػٗق جى عااؼػ صااٌاػٗق االمااتخواؿ فةاا ة عاهااة ٗقٗااؼ هااي مااٌة الااٖ جعااـٕ  -3

 .4133االمتخواؿ االماله٘ة فالـغن هي فٗاػتَ اال جًَ تـارع مٌة

عؼػ الونتخوـٗي فٖ النْق الوال٘ة فة ة عاهة فٖ اًغ ا  هناتوـ عاالا فتاـ  الؼؿاماة ّكاؾلك  -4

 الضاا فالٌنثة لعؼػ الونتخوـٗي فٖ صٌاػٗق االمتخواؿ االماله٘ة.

االؿت اا  ّاالًغ اا  عاالا  يها فا٘خواؿ فة ة عاهة فٖ تؾفؾ  صزن األصْا فٖ صٌاػٗق االمت -5

كاؾلك الضااا فالٌناثة لضزان األصاْا فاٖ صاٌاػٗق االماتخواؿ االمااله٘ة اال جى  ،ال تـ  هضت الؼؿاماة

هعااؼا االًغ ااا  فالٌنااثة لتلااك الةااٌاػٗق جكثااـ هااي هعااؼا االًغ ااا  الااؾٕ صااؼث فااٖ الةااٌاػٗق 

 االمتخواؿٗة فة ة عاهة.

 

  طُادٌ  االصرثًار االصاليٍح أداءى َرٍدح ذقٍٍ
اؽا اؿػًا اى ًعـف ػّؿ صٌاػٗق االمتخواؿ االماله٘ة فٖ تطْٗـ مْق االّؿاق الوال٘ة فالفؼ جى ًرا٘ن 

 (4112)ؿف٘ق الوةـٕ  :فٖ تضر٘ق هرْهاس الٌزاس االمام٘ة ّالتٖ تتوخت فٖ جػائِا

  ّتتوخاات فاااٖ  ااؼؿ  الةاااٌاػٗق علااٖ تضر٘اااق االُااؼاف الوتعلراااة فاااالـفش   انشصصصرػٍح اندصصذت

االمااتخواؿ الوعـّفاااة كاااالتٌْٗع  فوثااااػ ّالنااْ٘لة ّالوضافظاااة علاااٖ ؿا ك الواااا ّااللتاااقام 

 فالزاؼّٓفٖ ص٘ي جى االمتخواؿ فٖ صٌاػٗق االمتخواؿ االماله٘ة ِٗتن  ،ّاالعت٘اؿ ّالوالئوة

اس االمتخواؿ كت امتخواؿ فَ فائؼ  ؿفْٗة كالناٌؼاس ال ـع٘ة لالمتخواؿ ص٘ج ٗنتخٌٖ هي جػّ

كوااا تنااتخٌٖ هااي الةااٌاػٗق االمااتخواؿٗة االماااله٘ة  ،ّجّؿاق الااؼٗي  ةاا٘ـ  األراات الترل٘ؼٗااة

جماِن ال اـكاس التاٖ تتعاهات فاألً اطة الوضـهااة ُّاؾٍ االماتخٌا اس ت اكت اصاؼٕ التضااؼٗاس 

ْافااق هااع جُااؼاف اػاؿ  الةااٌؼّق التااٖ تْارااَ اػاؿ  الةااٌؼّق لتااؼف٘ـ امااتخواؿاس جعااـٕ تت

جٕ جى الةااٌؼّق االمااالهٖ ًّت٘زااة لتضر٘ااق  .ّتزعاات هااي الْصااْا الااٖ التٌْٗااع جهااـا هوكٌااا

ال ـٗعة االماله٘ة فٖ تعاهالتَ رعلتَ ْٗارَ  ةْؿا فاٖ  فوثاػ ال ـع٘ة ّالتقاهَ  الزؼّٓ

 تٌْ  هضافع جّؿا َ الوال٘ة.

  فااٖ الةااٌاػٗق انااافة ا تةاااػٗة لال تةاااػ ٗزاال جى ٗضرااق االمااتخواؿ   االقرظصصادٌح اندصصذت

انااافة الااٖ هةاالضة الوكتتثاا٘ي فااٖ الةااٌؼّق ُّااؾا ٗتطلاال  ،الكلااٖ ّهٌ عااة ا تةاااػٗة عاهااة

تْفـ اػاؿاس لِؾٍ الةٌاػٗق تتو٘ق فالوعـفاة العلو٘اة ّالغثاـ  العول٘اة ّكاؾلك األهاًاة الوال٘اة 

 َهاا افترؼتاُّاؾا  ،هوكيّالوضافظة علٖ ؿجك الواا ّفؾا ج ةٖ الزِؼ لتضر٘ق ج ةٖ عائؼ 

 صٌاػٗق االمتخواؿ االماله٘ة التٖ تن ارـا  التر٘٘ن لِا.

  اى ناعه االهكاً٘ااس ال ٌ٘اة ّالث اـٗة لاؼٕ الولمنااس الوال٘اة االمااله٘ة   انًانٍصح اندذت

ّهٌاافل للولمنااس الوال٘اة الـفْٗاة ماْا   ك ائلت غ٘ت جهْاا الةٌاػٗق التٖ تؼٗـُا ف اكت 

 جّ الؼّلٖ.علٖ الونتْٕ الوضلٖ 

  اى صاٌاػٗق االماتخواؿ االماااله٘ة الضال٘اة فاٖ هزولِاا مااُوت ف ااكت   االخرًاػٍصح اندصذت

ماالثٖ فااٖ توْٗاات التٌو٘ااة فااٖ الااؼّا االماااله٘ة ألًِااا تتْرااَ ًضااْ جمااْاق الواااا فااٖ الااؼّا 

 الوترؼهة ّتضـم هٌِا الؼّا االماله٘ة.

 

  انُرائح تانررطٍاخ

 انُرائح  أتال
 االمتخواؿ االمتخواؿٗة ػّؿ ُام فٖ تطْٗـ مْق األّؿاق الوال٘ة االماله٘ة.جى لةٌاػٗق  -3

ّتطااْٗـ  إل اهااةجى صااٌاػٗق االمااتخواؿ االماااله٘ة فاعتثاؿُااا جّلااٖ الولمناااس الوال٘ااة الالفهااة  -4

اال اًِا ل٘نت ّصؼُا  اػؿ  علاٖ تطاْٗـ ؽلاك الناْق فات تضتااد الاٖ ا اهاة  ،النْق الوال٘ة االماله٘ة

 ل٘ة اماله٘ة جعـٕ.هلمناس ها



 

 .... هٌٔ عواؿلوال٘ةامْاق فٖ تطْٗـ األاالماله٘ة  االمتخواؿ ػّؿ صٌاػٗق     999

 

 

جى صٌاػٗق االمتخواؿ االماله٘ة ؿكقس فرى علاٖ تضر٘اق هةالضة الوكتتثا٘ي فاٖ الةاٌؼّق ػّى  -5

 اال تةاػٗة عٌؼ تر٘٘وِا. الزؼّٓتضر٘ق انافة لال تةاػ الكلٖ هوا رعلِا ت رؼ 

ٖ نااعه االهكاً٘اااس ال ٌ٘ااة ّالث ااـٗة فااٖ صااٌاػٗق االمااتخواؿ االماااله٘ة رعلِااا غ٘ااـ  اااػؿ  علاا -6

 هٌافنة هخ٘لتِا الترل٘ؼٗة.

ّرِت صٌاػٗق االمتخواؿ االماله٘ة جهْالِاا الاٖ جماْاق الوااا العالو٘اة ّفالتاالٖ كااى ؽلاك علاٖ  -7

 صنا  األمْاق الوضل٘ة هوا كاى لَ جحـ ملثٖ علٖ ه ـّعاس التٌو٘ة للؼّا االماله٘ة.

لٌظاام الواالٖ الترل٘اؼٕ هواا  اهت فعاض الةاٌاػٗق االمااله٘ة فاماترطا  األهاْاا حان ػهزِاا فاٖ ا -8

 رعت رق  كث٘ـ هي الونتخوـٗي ٗ رؼّى الخرة فٖ صٌاػٗق االمتخواؿ االماله٘ة فة ة عاهة.

 

  انررطٍاخ  ثاٍَا
نـّؿ  اماتضؼاث جّؿاق هال٘اة رؼٗاؼ  هْافراة ألصكاام ال اـٗعة االمااله٘ة لكاٖ تنااعؼ صاٌاػٗق  -3

 الوال٘ة. عولِا ّتوكٌِا هي تٌْ  هضافظِا جػا االمتخواؿ فٖ 

 اً ا  صٌاػٗق امتخواؿ هتغةةة لتغط٘ة الةكْا االماله٘ة. -4

 

 انًراخغ 
 ،هلمنة نثا  الزاهعة ،ػؿامة ّتضل٘ت هي هٌظْؿ اال تةاػ االمالهٖ ،صٌاػٗق االمتخواؿ ،جصوؼ صني الضنٌٖ -3

 .3999االمكٌؼؿٗة مٌة 

ملنالة صاالش كاهات للـماائت  ،جمْاق األّؿاق الوال٘ة ّجحـُا االًوائ٘ة فاٖ اال تةااػ االماالهٖ ،جصوؼ هضٖ الؼٗي -4

 .3997الزاهع٘ة فٖ اال تةاػ االمالهٖ مٌة 

ػاؿ النااالم للطثاعااة  ،صااٌاػٗق االمااتخواؿ فااٖ الثٌااْا االماااله٘ة فاا٘ي الٌظـٗااة ّالتطث٘ااق ،ػّافااَجنااـف هضوااؼ  -5

 .4118ّالتْفٗع مٌة 

 .4112ػاؿ  ثا  الضؼٗخة للٌ ـ مٌة  ،األمْاق الوال٘ة ،لعقٗق صنيجه٘ي عثؼ ا -6

 .4134 ،4133الثضـٗي عاهٖ  ،الولتوـ النٌْٕ النافع ّالخاهي لةٌاػٗق االمتخواؿ ّاألمْاق الوال٘ة االماله٘ة -7

 .4119فؼّى ً ـ مٌة  ،عالن الثْؿصة ،رِ٘اى رواا -8

 .4116التضل٘ت ال ٌٖ لألمْاق الوال٘ة مٌة ،تـروة ن٘وا  مل٘واى ،رْى ه٘ـفٖ -2

 .3997الكْٗت مٌة  ،صٌاػٗق االمتخواؿ الو تـا فٖ الراًْى الكْٗتٖ ّالراًْى الوراؿى ،صنٌٖ الوةـٕ -2

 .4113االؿػى مٌة  ،عواى ،االمتخواؿ فٖ األّؿاق الوال٘ة ،صوق  القف٘ؼٕ -9

 .4115ػاؿ الون٘ـ  للطثاعة ّالٌ ـ مٌة  ،االمتخواؿ فاألّؿاق الوال٘ة ،جماهة عقهٖ مالم ،ؿانؼ فلاػ التو٘وٖ -31

 .4112ػاؿ الوكتثٖ للطثاعة ّالٌ ـ مٌة  ،ف ت األمْاق الوال٘ة ،ؿف٘ق ًْٗل الوةـٕ -33

رااؼ  مااٌة  ،الوِااؼ االمااالهٖ للتااؼؿٗل ّالثضااْث ،األػّاس الوال٘ااة االماااله٘ة لل ااـكاس الوناااُوة ،مااهٖ صوااْػ -34

3998. 

الوعِؼ العاالوٖ لل كاـ  ،جمْاق األّؿاق الوال٘ة ّػّؿُا فٖ توْٗت التٌو٘ة اال تةاػٗة ،و٘ـ عثؼ الضو٘ؼ ؿنْاىم -35

 .3998هةـ مٌة  ،االمالهٖ

الوالتوـ  ،صاٌاػٗق االماتخواؿ ػؿاماة ّتضل٘ات هاي هٌظاْؿ اال تةااػ االماالهٖ ،ص ْس عثؼ الناالم عاْ  ه -36

  4117لعـف٘ة الوتضؼ  مٌة العلوٖ النٌْٕ الـافع ع ـ االهاؿاس ا

الولتوـ العلوٖ النإٌْ الـافاع ع اـ  ،صٌاػٗق االمتخواؿ االماله٘ة عةائةِا ّجصكاهِا ،ص ٘ة جصوؼ جفْ فكـ -37

  .4117االهاؿاس العـف٘ة الوتضؼ  مٌة 

مااٌة  لااإلػاؿ هـكااق الغثااـاس الوٌِ٘ااة  ،ػل٘اات الونااتخوـ الااٖ فْؿصااة األّؿاق الوال٘ااة ،واااؿق عثااؼ العاااا صواااػ -38

3992. 

جفضاااث ًااؼّ   ،هـكااق صااالش كاهاات ،التك٘٘ااه ال ااـعٖ لةااٌاػٗق االمااتخواؿ ّه ااـّع٘تِا ،عثاؼ النااتاؿ جفااْ غااؼ  -32

 .3992صٌاػٗق االمتخواؿ مٌة 

الواالتوـ العلوااٖ الناإٌْ الـافااع ع ااـ االهاااؿاس العـف٘ااة  صااٌاػٗق االمااتخواؿ االماااله٘ة ،عثااؼ النااتاؿ جفااْ غااؼ  -32

 .4117الوتضؼ  مٌة 

 .4131الؼاؿ الزاهع٘ة للٌ ـ مٌة  ،األمْاق ّالولمناس الوال٘ة ،الن٘ؼ  عثؼ ال تاس ،عثؼ الغ اؿ صٌ ٖ -39

 .4118الؼاؿ الزاهع٘ة للٌ ـ ّالتْفٗع مٌة  ،جمام٘اس االمتخواؿ فٖ فْؿصة األّؿاق الوال٘ة ،عثؼ الغ اؿ صٌ ٖ -41

 .4118الؼاؿ الزاهع٘ة للٌ ـ ّالتْفٗع مٌة ،مْاق الوال٘ةاأل ،عثؼ الغ اؿ صٌ ٖ -43
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 .4116الؼاؿ الزاهع٘ة للٌ ـ ّالتْفٗع مٌة  ،االمتخواؿ فٖ فْؿصة األّؿاق الوال٘ة ،عثؼ الغ اؿ صٌ ٖ -44

 .4118جمام٘اس االمتخواؿ ّالتوْٗت مٌة  ،عثؼ الغ اؿ صٌ ٖ ّؿمو٘ة  ـٗا ف -45

 .4112عْاهت امترـاؿُا فٖ النْق الوال٘ة االماله٘ة مٌة عول٘اس النْق الوال٘ة ّ ،عثؼ الـص٘ن الناعاتٖ -46

الوالتوـ العلواٖ النإٌْ الـافاع  ،جصكاهِاا ،عةائةاِا ،ه ِْهِاا ،صاٌاػٗق االماتخواؿ ،يالةالص٘٘عثؼ الوز٘ؼ  -47

 .4117ع ـ االهاؿاس العـف٘ة الوتضؼ  مٌة 

 .4118ـ مٌة فؼّى ًان ،التضل٘ت ال ٌٖ لألمْاق الوال٘ة ،عثؼ الوز٘ؼ الوِ٘لوٖ -48

 .3995هزوْعة ػلة الثـكة مٌة  ،صٌاػٗق االمتخواؿ االماله٘ة ،عق الؼٗي هضوؼ عْرة -42

جفضاااث ًااؼّ  صااٌاػٗق  ،راهعااة األفُااـ ،التك٘٘ااه ال ااـعٖ لةااٌاػٗق االمااتخواؿ ّه ااـّع٘تِا ،عط٘ااة ف٘ااا  -42

 .3992االمتخواؿ مٌة 

 .3999نعْػٗة مٌة ّا ع ّ فاق صٌاػٗق االمتخواؿ ال ،ع٘ا  عْ  الوِلكٖ -49

راهعاة االفُاـ ماٌة  ،هـكق اال تةاػ االمالهٖ ،جُو٘ة النْق الوال٘ة االماله٘ة الؼّل٘ة -هضوؼ عثؼ الضل٘ن عوـ -51

4119. 

عاؼػ  3الثٌك االماالهٖ للتٌو٘اة هزلاؼ  ،هزلة ػؿاماس ا تةاػٗة اماله٘ة ،ًضْ مْق اماله٘ة ،هضوؼ علٖ الرـٕ -53

 .3995مٌة  3

جفضااث ًاؼّ  صاٌاػٗق االماتخواؿ  ،التك٘٘اه ال اـعٖ ،هقاٗاُا جًْاعِاا ،صٌاػٗق االمتخواؿ ،جصوؼهةط ٖ علٖ  -54

 .3992راهعة األفُـ مٌة 

 .3997الؼاؿ الوةـٗة اللثٌاً٘ة مٌة  ،صٌاػٗق االمتخواؿ للثٌْا ّالونتخوـٗي ،هٌٖ  امن -55

 .3999هٌ    الوعاؿف االمكٌؼؿٗة مٌة  ،صٌاػٗق االمتخواؿ فٖ عؼهة صغاؿ ّكثاؿ الوؼعـٗي ،هٌ٘ـ ٌُؼٕ -56

 .3999الوكتل العـفٖ الضؼٗج االمكٌؼؿٗة مٌة  ،جمام٘اس االمتخواؿ فٖ األّؿاق الوال٘ة ،هٌ٘ـ ٌُؼٕ -57
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