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أسسّ مجلس محافظي المصاسف المشكضيح َمؤسساخ الىمذ الؼشتيح تمليذاً مىز ػذج سىُاخ، تذػُج أحذ 
أحذ المجاالخ راخ الؼاللح أصحاب المؼالي َالسؼادج المحافظيه لتمذيم َسلح ػمل حُل تجشتح دَلتً في 

أَساق ػمل تتىاَل المُضُػاخ  كما يصذس ػه اللجان َفشق الؼمل المىثثمح ػه المجلس، .تؼمل المجلس
َالمضايا التي تىالشٍا ٌزي اللجان َالفشق. إضافح إلّ رلك، يؼذ صىذَق الىمذ الؼشتي ضمه مماسستً 
لىشاطً كأماوح فىيح لٍزا المجلس، ػذداً مه التماسيش َاألَساق في مختلف الجُاوة الىمذيح َالمصشفيح التي 

لىمذ الؼشتيح. َتؼذ ٌزي التماسيش َاألَساق مه أجل تسٍيل تتؼلك تأوشطح المصاسف المشكضيح َمؤسساخ ا
اتخار المشاساخ َالتُصياخ التي يصذسٌا المجلس. َفي ضُء ما تضمىتً كل ٌزي األَساق َالتماسيش مه 
مؼلُماخ مفيذج ػه مُضُػاخ راخ صلح تأػمال المصاسف المشكضيح، فمذ سأِ المجلس أوً مه المىاسة 

ه الىشش َالتُصيغ. َلزلك، فمذ تاشش الصىذَق تىشش ٌزي السلسح التي تتضمه أن تتاح لٍا أكثش فشصح م
األَساق التي يمذمٍا السادج المحافظيه إلّ جاوة التماسيش َاألَساق التي تؼّذٌا اللجان َالصىذَق حُل 

ػي المضايا الىمذيح َالمصشفيح راخ األٌميح. َيتمثل الغشض مه الىشش، في تُفيش المؼلُماخ َصيادج الُ
تٍزي المضايا. فالٍذف الشئيسي مىٍا ٌُ تضَيذ الماسئ تأكثش لذس مه المؼلُماخ المتاحح حُل المُضُع. 

 َوأمل أن تساػذ ٌزي السلسح ػلّ تؼميك الثمافح الماليح َالىمذيح َالمصشفيح الؼشتيح. 
 

 وهللا ولي التوفيق،،
 

 عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي  
 اإلدارة المدير العام رئيس مجلس 

 صندوق النقد العربي 
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ظم االدتعالم والتصنيف االئتماني لقطاع تطوير خدمات ن  
 المنذآت الصغيرة والمتودطة في الدول العربية
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 تّهٍذأوالا:  
 

 ػبِخ ثٖفخ اٌزّٕٛٞ كٚهٖ ٚرفؼ١ً ٚاٌّزٍٛطخ اٌٖغ١وح إٌّْآد ثمطبع إٌٙٛٗ ٠ّضً
٠ؤرٟ مٌه  .اٌؼوث١خ اٌلٚي فٟ ِٚؾٛهٞ ٘بَ ٘لف ثٖفخ فبٕخ، ػًّ فوٓ إ٠غبك فٟ ٚكٚهٖ
 ػٍٝ اٌٚغٜ اٌىج١و رقف١ف فٟ اٌجطبٌخ َِٚبّ٘زٗ ِىبفؾخ فٟ اٌىبِٓ ٌلٚه ٘نا اٌمطبع ثبٌٕظو
ونٌه  اٌؼًّ. ٌَٛق اٌغلك ِٓ اٌلاف١ٍٓ اٌٙبئً ٌٍؼلك ٔز١غخ اٌؼوث١خ اٌلٚي فٟ اٌؼًّ أٍٛاق

 ا١ٌٕٛٛخ اٌىج١وح اٌٖٕبػبد ٚكػُ اٌٖٕبػ١خ اٌّٚبفخاٌم١ّخ  ى٠بكح فٟ ثبٌٕظو ٌَّبّ٘زٗ
 االلزٖبكٞ. ا١ٌٙىً االثزىبه ٚر٠ٕٛغ عٙٛك فٟ ٚاٌَّبّ٘خ اإلٔزبعٟ، اٌمطبع رٕبف١َخ ٚرؾ١َٓ

 
روِٟ  اٌزٟ ا١ٌَبٍبد رجٕٟ فٟ األٍبً ؽغو اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ إٌّْآد لطبع ٠ّضً وّب
 ٚرف١ًٚ اٌقبٓ اٌمطبع فٟ ؼًّاٌ ػٓ اٌؼوث١خ اٌلٚي فٟ اٌْجبة ػيٚف ِٓ اٌؾل إٌٝ

 ِؤٍَبد ػٍٝ اٌٚغٜ ِٓ ِي٠ل رفبكٞ ٍج١ً فٟ اٌؼبَ، ٚمٌه اٌمطبع فٟ ٌٍؼًّ ِؼظُّٙ
 .اٌّطٍٛثخ اٌؼًّ فوٓ رٛف١و ػٍٝ لبكهح رؼل ٌُ اٌزٟ اٌؼبَ اٌمطبع

 
٘نا ٚرج١ٓ اٌلهاٍبد اٌؼل٠لح اٌزٟ رٕبٌٚذ لطبع إٌّْآد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ فٟ اٌلٚي 

 خ ِٓ اٌؾمبئك ٚاالٍزٕزبعبد، ٠زّضً أّ٘ٙب:اٌؼوث١خ، ِغّٛػ
 

اٌّزٍٜٛ اٌؼبَ ٌَّبّ٘خ اٌّْبه٠غ اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ فٟ إٌبرظ اٌّؾٍٟ اٌؼوثٟ ثٍغ ٔؾٛ   -
ّْ َِبّ٘زٙب فٟ اٌزْغ١ً ثبٌمطبع اٌوٍّٟ ٌلٜ اٌلٚي اٌؼوث١خ رزواٚػ  .فٟ اٌّبئخ 33 وّب أ

. وّب رزواٚػ ؽٖخ 1ٌلٚي إٌب١ِخفٟ اٌّبئخ فٟ ا 04  فٟ اٌّبئخ ِمبثً ٔؾٛ 02ٚ 02ث١ٓ 
 0رٍه إٌّْآد فٟ إعّبٌٟ ؽغُ اٌزْغ١ً ّبِال اٌمطبػ١ٓ اٌوٍّٟ ٚغ١و اٌوٍّٟ ث١ٓ 

 .2  فٟ اٌّبئخ61ٚ
 

                                                 
 رْىو اٌٍغٕخ اٌؼوث١خ ٌٍّؼٍِٛبد االئزّب١ٔخ، ٍٍطخ إٌمل اٌفٍَط١ٕ١خ ػٍٝ إػلاك َِٛكح اٌٛهلخ.

1 Qamar Saleem (2012), Overcoming Constraints to SMEs Development in Arab Countries, 
paper presented during the Second Arab Development Symposium Kuwait, June 18-19, 
2012. 

(، اٌّؾٛه اٌؼبّو، رفؼ١ً اٌلٚه اٌزّٕٛٞ ٌٍّْٕآد 0260اٌزمو٠و االلزٖبكٞ اٌؼوثٟ اٌّٛؽل، ٕٕلٚق إٌمل اٌؼوثٟ )  2
 غ١وح ٚاٌّزٍٛطخ فٟ اٌلٚي اٌؼوث١خ اٌٖ
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ػلك ٚوضبفخ إٌّْآد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ فٟ ثؼ٘ اٌلٚي اٌؼوث١خ ِزٛاٙغ ثبٌّمبهٔخ ِغ   -
ّْٕآد فٟ إٌّطمخ اٌؼوث١خ ٟ٘ ثم١خ ألب١ٌُ ٚكٚي اٌؼبٌُ األفوٜ، ٚمٌه هغُ أْ غبٌج١خ اٌ
فٟ اٌّبئخ ِٓ إعّبٌٟ  02ٚ 02ِْٕآد ٕغ١وح ِٚزٍٛطخ، ؽ١ش رّضً َٔجخ رزواٚػ ث١ٓ 

 .3ػلك إٌّْآد اٌؼبٍِخ فٟ اٌمطبع اٌوٍّٟ
 
اٌلٚي اٌؼوث١خ، ؽ١ش  فٟ ٚاٌّزٍٛطخ اٌٖغ١وح ٌٍّْٕآد اٌمطبػٟ اٌزٛى٠غ فٟ رجب٠ٓ ٚعٛك  -

 إٌّْآد، ٘نٖ ِضً اٍز١ؼبة فٟ ٚاٌقلِبد اٌزغبهح ٌمطبػٟ إٌَج١خ رورفغ ٌل٠ٙب األ١ّ٘خ
 َٔج١خ أ١ّ٘خ ٠ؾزً اٌنٞ اٌزؾ١ٍ٠ٛخ اٌٖٕبػبد لطبع فبٕخ اٌمطبػبد ثم١خ ثبٌّمبهٔخ ِغ

 4اٌّزٕٛػخ. االلزٖبكاد فٟ أوجو
 
 ػلك رغط١خ َٔجخ ؽ١ش ِٓ رملِبً  إٌب١ِخ اٌلٚي ألً ِٓ اٌؼوث١خ وّغّٛػخ اٌلٚي رؼزجو  -

َّىبْ، ٌؼلك ٌموٚٗٚا اٌّٖوف١خ اٌؾَبثبد  اٌؼبٌُ. ٘نا فٟ األلب١ٌُ ِٓ ػلك ثبٌّمبهٔخ ِغ اٌ
 ٚاٌّزٍٛطخ اٌٖغ١وح إٌّْآد ِغ رزؼبًِ اٌزٟ اٌجٕٛن َٔجخ اهرفبع ٚػٍٝ اٌوغُ ِٓ

 اٌقبٕخ ٌٍجٕٛن فٟ اٌّبئخ ثبٌَٕجخ 00 ثؾٛاٌٟ وؼّالء فٟ اٌلٚي اٌؼوث١خ، ٚاٌّملهح 
 ٚاٌّملهح إٌّْآد ِغ رٍه ٌٍزؼبًِ ٚؽلح رقٖٔ اٌزٟ اٌجٕٛن َٔجخ ٚاهرفبع ٚاٌؾى١ِٛخ،

 إال أْ اٌؾى١ِٛخ، اٌجٕٛن فٟ فٟ اٌّبئخ 41 اٌقبٕخ ٚ اٌجٕٛن فٟ اٌّبئخ فٟ 40ثؾٛاٌٟ 
 ثؼاللبد رورجٜ اٌزٟ ٚإٌّْآد اٌىج١وح إٌّْآد فٟ رزووي اٌّٖوف١خ ِؼظُ اٌموٚٗ

 .5ثبٌّٖبهف ٍبثمخ
 
فٟ  0ٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ ؽٛاٌٟ ٌمطبع إٌّْآد ا اٌّملِخ اٌموٚٗ ٠جٍغ ِزٍٜٛ ؽٖخ  -

 َٔجخ اٌؼوثٟ، ٘نا ٚرزفبٚد اٌّٖوفٟ اٌمطبع ِٓ اٌّملِخ ِغّٛع اٌموٚٗ ِٓ فمٜ اٌّبئخ
اٌؼوث١خ ِٓ غ١و كٚي  اٌلٚي ث١ٓ اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ ٌٍّْوٚػبد اٌّملِخ اٌموٚٗ

 األٌٚٝ ِغّٛػبد: اٌّغّٛػخ صالس اٌٝ رم١َّٙب ٠ّىٓ ؽ١ش ِغٌٍ اٌزؼبْٚ اٌق١ٍغٟ،
 فٟ اٌّبئخ، 62ؽٛاٌٟ  ف١ّٙب اٌّنوٛهح إٌَجخ ٚرجٍغ ٍٚٛه٠خ، ِٖو ِٓ ًو رُٚ

ٚاألهكْ،  فٍَط١ٓ ِٓ وً ٚرُٚ فٟ اٌّبئخ، 64-62 ث١ٓ ف١ٙب إٌَجخ رجٍغ اٌضب١ٔخ اٌّغّٛػخ
 ٌجٕبْ، ِٓ رٌٛٔ، وً فٟ اٌّبئخ ٚرُٚ 64 ػٓ ف١ٙب إٌَجخ فزي٠ل اٌضبٌضخ، اٌّغّٛػخ أِب

 .ٚاٌّغوة ا١ٌّٓ،
                                                 

   3 Sahar Nasr and Douglas Pearce (2012), SMEs for Job Creation in the Arab World: SME 
Access to Financial Services, World Bank 

 .، ِوعغ ٍجك موو0260ٖٕٕلٚق إٌمل اٌؼوثٟ،   4
         5 Rocha, Subika Farazi, Rania Khouri and Douglas Pearce (2011), The Status of Bank 

Lending to SMEs in the Middle East and North Africa Region 
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لَ، ٔبلْذ اٌٍغٕخ اٌؼوث١خ ٌٍّؼٍِٛبد االئزّب١ٔخ، أ١ّ٘خ االٍزفبكح ِٓ ٔظُ ػٍٝ ٙٛء ِب رم
اٌّؼٍِٛبد االئزّب١ٔخ فٟ كػُ فوٓ ٕٚٛي إٌّْآد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ ٌٍقلِبد اٌّب١ٌخ. 

رٛاعٙٗ، ٚكٚه اٌٍَطبد فٟ رؼي٠ي فوٓ  اٌزٟرٕبلِ اٌٛهلخ، أ١ّ٘خ ٘نا اٌمطبع ٚاٌزؾل٠بد 
 اٌنٞ ٠ّىٓ أْ رٍؼجٗ ٔظُ االٍزؼالَ ٚاٌز١ٕٖف االئزّبٟٔ. كػّٗ، ِغ اٌزوو١ي ػٍٝ اٌلٚه

 
ا:  أهٍّخ لطبع إٌّشآد اٌصغٍشح واٌّتىصطخ فً اٌتٍّٕخ االلتصبدٌخ واالصتمشاس اٌّبًٌ  ثبٍٔب

 
ؽٛي رؼو٠ف إٌّْآد اٌٖغ١وح  اٌلٚي ث١ٓ ِٚزفبٚد وج١و افزالف ثبٌوغُ ِٓ ٚعٛك

 اٌز١ّٕخ هوبئي إهٍبء فٟ ْٕآد ٚكٚه٘باٌّ ٘نٖ ١ّ٘خأ ػٍٝ عّؼذأ أٔٙب إال ٚاٌّزٍٛطخ،
ٚاٌّؾون االٍبٍٟ ٌز١ّٕخ الزٖبك٠بد  اٌفموٞ اٌؼّٛك رؼزجو ؽ١ش ٚاالعزّبػ١خ، االلزٖبك٠خ

 ِؼبٌغخ فٟ ٔبؽ١خ، ٚاٌَّبّ٘خ ِٓ االٔزبع١خ اٌطبلخ ٌي٠بكح أٍب١ًٍب ِٕطٍمًب ثبػزجبه٘ب اٌلٚي،
 أفوٜ. ٔبؽ١خ ِٓ ٚاٌجطبٌخ اٌفمو ِْىٍزٟ

  
ب وض١وح كٚي أٌٚذ ًِ  األهثؼخ اٌؼمٛك فٟ فٖٕٛبً  ثٙنا اٌمطبع، ٌٍٕظو بً ٍِٚفز بً ػبك٠ غ١و ا٘زّب

 اٌز١َٙالد ِٓ اٌؼل٠ل ٌٗ ٚٚفود اٌَجً، ٚاٌَّبػلح ثّقزٍف ٌٗ اٌؼْٛ ٚللِذ اٌّب١ٙخ،
 ِٓ ٚؽّب٠زٗ ٌٗ، رٖل٠و٠خ أٍٛاق ٚفزؼ ٚرؾل٠ضٗ إٔزبعٗ ػٍٝ رط٠ٛو ٍٚبػلرٗ ٚاإلػفبءاد

 اإلٔزبط ثفٓ ٚاالهرمبء ٚاٌّّْٚٛ اٌْىً فٟ اٌزط٠ٛو ػٍٝ وو١يِغ اٌز األعٕجٟ إٌّزظ ِٕبفَخ
 فٟؼبً ٚاٍ اً ّٔٛ اال٘زّبَ ٘نا ػٓ إٌَج١خ. ٚٔزظ اٌّيا٠ب ٚى٠بكح ثبٌزقٖٔ ٌزؾم١ك ٚاال٘زّبَ

 .اٌؼبٌُ كٚي ِقزٍف فٟ ٚإٌّْآد اٌٖغ١وح اٌّْبه٠غ أػلاك
 

اٌؼًّ  ٚفوٓ ٌٍلفً ٌلحِٛ إٔزبع١خ ٛبلخ ِغوك وٛٔٙب ػٍٝ اٌٖٕبػبد ٘نٖ أ١ّ٘خ رمزٖو ٚال
فٟ  اٌؼغي ٚرقف١ف ٚرم١ًٍ اٌٛاهكاد ٚاؽالي االعّبٌٟ اٌمِٟٛ إٌبرظ ى٠بكح ػٍٝ رؼًّ ٔٙبأ ثً

 ِٓ االلزٖبك٠خ ٚاالٍزمواه اٌّبٌٟ اٌز١ّٕخ فٟ اٌّْبه٠غ ٘نٖ أ١ّ٘خ اٌزغبهٞ ٚرجوى ا١ٌّياْ
 فالي :

 
 .اعزّبػ١ٗ فط١وح أثؼبك ٌٙب الزٖبك٠خ ِْىٍخ ٟٚ٘ اٌجطبٌخ، ِْىٍخ ٚؽً ػًّ فوٓ رٛف١و  -

 عغوافٟ فٟ ؽ١ي رٕزْو ٌىٛٔٙب وبفخ، االلزٖبك َِز٠ٛبد ػٍٝ اإلٔزبع١خ اٌّٛاهك اٍز١ؼبة  -
ٚاأله٠بف  ٚوث١ٓ اٌؾ اٌز٠ّٕٛخ اٌفغٛاد رم١ٍٔ ػٍٝ ٚرَبػل اٌىج١وح، اٌّْبه٠غ ِٓ أٍٚغ

 .ِؼلالد اٌجطبٌخ ٚاهرفبع اٌلفً ٚرلٟٔ ٚاٌز١ّٕخ إٌّٛ فٟ ؽظًب األلً اٌزٟ ٟ٘
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 جؼوٚ اٌّؾٍٟ، اٌَٛق فٟ إٌّبفَخ رؼًّ اٌّْبه٠غ اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ ػٍٝ رؼي٠ي  -
 ِٓ األٍؼبه فٟ اٌزؾىُ ػٍٝ للهرٙب ِٓ ؾلاٌٚ اٌىج١وح ٌٍّْبه٠غ االؽزىبهٞ عّبػ اٌزووي
 .اٌىج١وح اٌْووبد ِٕزغبد رٕبفٌ ِؼمٌٛخ ثؤٍؼبه ِٕزغبد فالي ٛوػ

 
ً َٔج١ ِٕقف٘ ِبي ٚثوأً لبئّخ ِْبه٠غ إٌٝ االٍزضّبه٠خ األفىبه رؾ٠ًٛ ػٍٝ رؼًّ  - ، ب

ً ٚاٍ ِغبالً  ٚرفزؼ رؾف١ي  ػٍٝ رؼًّ ٚثنٌه اٌنارٟ، ٚاٌزٛظ١ف اٌفوك٠خ اٌّجبكهاد أِبَ ؼب
 .اٌّغزّغ فٟ ٚاٌو٠بكح اٌّجبكهح هٚػ

 
فالي  اٌَٛق ِٓ اٌقوٚط ػٍٝ أعجود اٌزٟ اٌىج١وح اٌّْبه٠غ ِؾً اٌّْبه٠غ ٘نٖ رؾً  -

ٚرؼًّ ػٍٝ  االلزٖبكٞ اٌووٛك فزواد اللزٖبك٠خ ٚفاليا ٚاألىِبد االٙطواثبد
 ػٍٝ اٌجمبء للهح ِٓ اٌّْبه٠غ ٌٙنٖ ( ٌّبShock Absorberاِزٖبٓ اٌٖلِبد )

 ف١ٗ ال رّٖل لل اٌنٞ اٌٛلذ فٟ اٌَّزموح، غ١و اٌّٚطوثخ االلزٖبك٠بد فٟ ٚاالٍزّواه
اٌؼب١ٌّخ فٟ ػبَ ىِخ اٌّب١ٌخ ثبْ األإاٌَٛق وّب ؽًٖ  ِٓ ٚرقوط اٌىج١وح اٌّْبه٠غ

0220. 
 
ؽ١ش ثئِىبٔٙب  اٌىج١وح، ٌٍْووبد اٌل١ٌٚخ اٌزٕبف١َخ اٌملهح رؼي٠ي فٟ بً رى١ٍ١ّ كٚهاً  رؤكٞ  -

ِٓ  ألً ثزىٍفخ اٌقلِبد ٚرمل٠ُ ا١ٌٍٛطخ، اٌّلفالد ِىٛٔبد رغ١ّغ أعياء أٚ إٔزبط
 .ؽغّب األوجو ٔظ١وارٙب

 
ً كٚهاً ٘بِ رؤكٞ  -  ٌٍلٌٚخ ؽ١ش رؼزجو ٔمطخ اللزٖبك٠خٚا اٌٖٕبػ١خ اٌز١ّٕخ ػ١ٍّخ فٟ ب

 رٕزظ أْ ٠ّىٓ اٌٖغ١وح اٌز١ٕٖغ. فبٌٖٕبػبد فٟ روغت اٌزٟ اٌجٍلاْ فٟ االٔطالق ٌٍز١ّٕخ
ً ٌالٍزٙالن اٌىضبفخ  ػٍٝ رؼزّل اٌزٟ اٌج١َطخ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٍزقلاَ فالي ِٓ اٌّؾٍٟ ٍٍؼب

 .اٌؼّب١ٌخ
 

 إٌّْآد ٠ٛاعٗ لطبعتىصطخ: اٌتحذٌبد اٌشئٍضٍخ ٌتطىٌش لطبع إٌّشآد اٌصغٍشح واٌّ.أ
 ٚاٌزْغ١ً، اٌز١ّٕخ ؽ١ش ِٓ اٌّؼٛلبد ِٓ اٌؼل٠ل اٌؼوث١خ اٌلٚي فٟ ٚاٌّزٍٛطخ اٌٖغ١وح

 ِضً أٍب١ٍخ فٟ عبٔجٟ اٌؼوٗ ٚاٌطٍت، ِؼٛلبد ِٓ ٠ْىٛ ِبىاي أْ اٌمطبع ؽ١ش
 وّب ٠ٛاعٗ ٕؼٛثبد ٚرٛف١و اٌّٚبٔبد اٌالىِخ ٌنٌه. اٌز٠ًّٛ ػٍٝ اٌؾٖٛي ٕؼٛثخ

اٌّب١ٌخ  اٌج١ٕخ ٚرٛاٙغ ٚاٌزْو٠ؼبد، ٚاٌمٛا١ٔٓ األػّبي ِٕبؿ ّخئِال ثؼلَ خأفوٜ ِزؼٍم
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 اٌّْبه٠غ، إكاهح ِغبي فٟ اٌقجواد اٌّؼٍِٛبد، ٚٙؼف ٚٔمٔ ٚاٌّٖوف١خ، اٌزؾز١خ
 فٟ إٌّْآد ٠ؼًّ ٘نٖ ِٓ وج١وا ػلكاً  أْ ٚاالثزىبه. وّب اٌّجبكهح صمبفخ أزْبه ٚػلَ

 إٌّبفَخ ػٍٝ لبكه غ١و ثبٌزبٌٟ ٚ٘ٛ اٌّؾ١ٍخ قاألٍٛا ٠َٚزٙلف اٌوٍّٟ، غ١و اٌمطبع
 أٚ ك١ٌٚبً. إل١ّ١ٍبً 

 
 ٠ٍٛٛخ، ٠ٖؼت ٚاٌّزٍٛطخ اٌٖغ١وح إٌّْآد ِٚؼٛلبد اٌم١ٛك لبئّخ أْ ِٓ ٚثبٌوغُ
اٌؼاللخ،  ماد اٌزغبهة ػٍٝ ٚثٕبءً  فئٔٗ ثطو٠مخ ٚاؽلح، رج٠ٛجٙب أٚ وٍٙب ؽٖو٘ب

٠و لطبع إٌّْآد اٌٖغ١وح ٚألغواٗ كهاٍخ ٘نا اٌمطبع ٚوئعواءاد َِجمخ ٌزطٛ
ٚاٌّزٍٛطخ ال ثل ِٓ ِؼبٌغخ أُ٘ اٌّؼٛلبد اٌزٟ رؼزوٗ رطٛه اٌمطبع فٟ عبٔجٟ اٌؼوٗ 

 ٟٚ٘: ألَبَ هئ١َخ صالصخ ٠ّىٓ رج٠ٛجٙب فٟ ٚاٌطٍت ٚاٌزٟ
 

 .ٚاٌزٕظ١ّ١خ اٌّؼٛلبد اٌّؤ١ٍَخ  -
 اٌز١ٍ٠ّٛخ. اٌّؼٛلبد  -
 إٌّْؤح. ثملهاد اٌّورجطخ اٌّؼٛلبد  -

 
 ٚاٌزْو٠ؼبد ثبٌٍٛائؼ اٌّؼٛلبد ٘نٖ رزؼٍكواٌتٕظٍٍّخ:  اٌّؤصضٍخ اٌّؼىلبد .1

 ٚػٍٝ أكاء ػبَ، ثْىً األػّبي ٚرىٍفخ ث١ئخ ػٍٝ رؤصو اٌزٟ اٌزؾز١خ ٚاٌج١ٕخ ٚاٌمٛا١ٔٓ
 وٍّب فئٔٗ األٍبً ٘نا ٚػٍٝ فبٓ ثْىً ٚاٌّزٍٛطخ اٌٖغ١وح إٌّْآد ٚكٚه

ًّ  ٚأٍٛاق ٚػبكٌخ ٚفؼبٌخ، ٚاٙؾخ لٛاػل رٛفود  ٚال اٌغل٠لح إٌّْآد يكفٛ رَٙ
 ثْىً ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌمٛاػل ثزطج١ك رٍزيَ ؽى١ِٛخ فبػٍخ ٚإكاهاد ِٚؾبوُ اإلٔزبط، رؼ١ك

 ٌٍّٕٛ رىْٛ َِبٔلح األػّبي ث١ئخ فئْ ثفؼب١ٌخ، ِؤِٕخ ػبِخ ٚفلِبد ِٚزٛلغ، ّفبف
 افزالف ػٍٝ إٌّْآد وً فٟ رؤصو اٌّؤ١ٍَخ  اٌج١ئخ أْ ٚهغُ ػبَ. ثْىً ٚاٌزْغ١ً
 ِٓ أوضو رزؤصو اٌوٍّٟ اٌمطبع فٟ ٚاٌّزٍٛطخ اٌٖغ١وح أْ إٌّْآد إال ،أؽغبِٙب

 اٌزٟ اإلِىبٔبد رّزٍه ال رٍه إٌّْآد أْ إٌٝ ٔظًوا اٌّؤ١ٍَخ، ثبٌّؼٛلبد غ١و٘ب
 رٍزيَ ال ث١ّٕب ِؼٙب، اٌزؼبًِ أٚ اٌؼمجبد رٍه ٌزغبٚى اٌىج١وح إٌّْآد رّزٍىٙب

 .اٌَبئلح اٌو١ٍّخ ٚاٌمٛاػل مٛا١ٔٓثبٌ اٌوٍّٟ غ١و اٌمطبع فٟ إٌّْآد اٌؼبٍِخ
  

٠زؼٍك  ف١ّب اٌلفً، َِزٜٛ ٔفٌ ماد إٌب١ِخ اٌلٚي ػٓ اٌؼوث١خ اٌلٚي ٚرقزٍف
 ِٕٚبؿ األػّبي ثمطبع ِورجطخ ٌٚٛائؼ ٚلٛا١ٔٓ رْو٠ؼبد ِٓ اٌزٕظ١ّ١خ ثبٌمٛاػل
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 ػلك ٚٙغ فئْ أفوٜ، ٔبؽ١خ اٌّْبهوخ ٚاٌْفبف١خ. ِٚٓ لٍخّ  إٌٝ ثبإلٙبفخ االٍزضّبه،
 اٌّورجطخ األػّبي ٚرىٍفخ إْٔبء ثبألػّبي اٌم١بَ ٌٌَٙٛخ ثبٌَٕجخ اٌؼوث١خ اٌلٚي ِٓ

 ١ٌٌ اٌزْغ١ً، فٟ َِٚبّ٘زٙب ٚاٌّزٍٛطخ اٌٖغ١وح إٌّْآد ثىضبفخ ٚص١ك ثْىً
 رؤ١ٌٍ إعواءاد ػلك اٌلفً. ؽ١ش ٠زغبٚى َِزٜٛ ثٕفٌ إٌب١ِخ اٌلٚي ِٓ ثؤفًٚ

 ١ٌزواٚػ  إعواءاد، 7 اٌجبٌغ ٌّٟاٌؼب اٌّزٍٜٛ اٌؼوث١خ اٌلٚي ثؼ٘ فٟ إٌّْآد
إعواء وّب  60-0ِب ث١ٓ  اٌلفً ِزٍٛطخ إٌب١ِخ اٌلٚي فٟ اإلعواءاد ِزٍٜٛ ػلك

 اٌؼوث١خ اٌلٚي ثؼ٘ فٟ األػّبي ِّبهٍخ ٌجلء اٌالىَ اٌٛلذ ِزٍٜٛ ٠زغبٚى
ب، ١ٌمله ثؾٛاٌٟ 30 اٌجبٌغ اٌؼبٌّٟ اٌّزٍٜٛ ًِ ٛ٠ 35  ً  .٠6ِٛب

 
 ِٕٙب رؼبٟٔ اٌزٟ اٌّؼٛلبد أُ٘ اٌز١ٍ٠ّٛخ ّؼٛلبداٌ رؼزجواٌّؼىلبد اٌتّىٌٍٍخ:  .2

 اٌؾٖٛي فوٓ وف١ٕؼٛثخ رٛ رزغٍٝ فٟ ٚاٌزٟ اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ، اٌّْوٚػبد
 ٚمٌه اٌزغبه٠خ، ِٓ اٌّٖبهف اٌموٚٗ ػٍٝ اٌؾٖٛي ِضً إٌّبٍت اٌز٠ًّٛ ػٍٝ
 اٌّْوٚػبد ِٚزطٍجبرٙب ٘نٖ ٌطج١ؼخ اٌّٖبهف فٟ اٌّزجؼخ اٌّؼب١٠و ِالئّخ ٌؼلَ
اٌّٚبٔبد  رٛفو ٌؼلَ إِب ِٚالئّخ، ١َِوح ثْوٚٛ اٌالىَ اٌز٠ًّٛ ػٍٝ ٖٛيٌٍؾ

ٍؼبه أ ؽ١ش ِٓ اٌز٠ًّٛ ّوٚٛ ٌٖؼٛثخ أٚ اٌّٖبهف، رٍه رطٍجٙب اٌزٟ اٌالىِخ
 ِٓ ؽ١ش ٌٍّْوٚع اٌنار١خ اٌّب١ٌخ اٌٖؼٛثبد اٌزَل٠ل. ونٌه ٚاأللَبٛ ٚفزواد اٌفبئلح

 إٌّّٛػ االئزّبْ ِقبٛو كهعخ ِٓ ي٠ل٠ اٌنٞ اٌلافٍخ اٌّب١ٌخ اٌزلفمبد أزظبَ ػلَ
ٌٙب. أٙف إٌٝ مٌه ِؾلٚك٠خ للهح إؾبة اٌّْبه٠غ ػٍٝ إػلاك ٚاٌزؼبًِ ِغ 

ً اٌزمبه٠و ٚاٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ ٌٍّْوٚع ٚاٌزٟ رؼزجو ِطٍ ً اٍبٍ جب ٌٍغٙبد اٌز١ٍ٠ّٛخ  ١ب
 ثغوٗ اٌزؾ١ًٍ االئزّبٟٔ الرقبم اٌمواه إٌّبٍت.

 
 ٌٍّْٕآد اٌلاف١ٍخ اٌملهاد ٙؼف ٠زّضًٕشؤح: اٌّ ثمذساد اٌّشتجطخ اٌّؼىلبد .3

اٌّؾلٚكح  اٌقجواد فٟ هئ١َٟ ثْىً اٌؼوث١خ اٌلٚي فٟ ٚاٌّزٍٛطخ اٌٖغ١وح
 اٌؼًّ أٍٛاق فٟ اٌالىِخ اٌّٙبهاد رٛفو ٚاٌّزّضٍخ ثؼلَ اٌّْبه٠غ، ألٕؾبة
 اٌزٖل٠و إِىب١ٔبد ٚٙؼف اٌّؾ١ٍخ اٌّْجؼخ األٍٛاق اٍزٙلاف إٌٝ إٙبفخ اٌّؾ١ٍخ،
ٚاٌقبهع١خ  اٌلاف١ٍخ األٍٛاق ثطج١ؼخ اإلٌّبَ اٌقبهع١خ ٚلٍخ األٍٛاق ِغ ًٚاٌزؼبِ

 ٚٙؼف ٚاٌؼّالء اٌّٛهك٠ٓ ِٓ ٕغ١وح ِغّٛػخ فٟ ْٔبٛٙب ٔطبق ٚأؾٖبه
 اٌّؼٍِٛبد ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌؾل٠ضخ ٍٚبئً اإلكاهح رجٕٟ فٟ ٚاٌجٜء االثزىبه٠خ اٌملهح
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ِؾ١طٙب  ِغ اٌزؼبًِ ػٍٝ للهرٙب ٚٙؼف ٌألٍٛاق ٌٍٕفبم و١ٍٍٛخ ٚاالرٖبالد
 اٌىجوٜ، إٌّْآد ِغ ٚاٌْواوبد اٌزؾبٌفبد ثزى٠ٛٓ ٠زؼٍك ف١ّب فبٕخ اٌقبهعٟ

 األٕٛي رَغ١ً ِغبالد فٟ ٚاٌٍٛائؼ اٌزٕظ١ّ١خ اٌزْو٠ؼبد رطج١ك فٟ ٚونٌه
 اٌزٟ رغل٘ب اٌٖؼٛثبد ػٓ فٚال اٌؼًّ، ٚلٛا١ٔٓ ٚاٌٚو٠جخ اٌزواف١ٔ ٚاٍزٖلاه

 ٚاالٌزياَ اٌّٚبٔبد ؽ١ش ِٓ فبٕخ ٗ،اٌموٚ ّوٚٛ رٍج١خ فٟ إٌّْآد رٍه
  .ِٚللمخ ِٕزظّخ ؽَبثبد ِب١ٌخ َِٚه اٌّؼٍِٛبد ثْفبف١خ

 
 إٌّْآد للهاد ٌلػُ ثواِظ ٠ٕفن اٌؼوث١خ اٌلٚي ِٓ وج١ًوا ػلًكا فئْ آفو عبٔت ِٓ

 ٙؼفإال أْ  .اٌّنوٛهح اٌٖؼٛثبد ٌزغبٚى ّزٝ اٌّغبالد فٟ ٚاٌّزٍٛطخ اٌٖغ١وح
 ٍِٛغ، ػٕٙب ثْىً اإلػالْ ٌؼلَ ٔز١غخ اٌجواِظ رٍه فٟ إٌّْآد ِْبهوخ َٔجخ

 ػٍٝ رؤص١و٘ب رمل٠و اٌٖؼت ِٓ ٠غؼً اٌجواِظ ٌزٍه رم١١ُ رٛفو ػلَ ثبإلٙبفخ اٌٝ
 عٙخ اٌؼوث١خ اٌلٚي ِٓ اٌؼل٠ل فٟ ٔٗ ال ٠زٛفوأ وّب اٌّْبهوخ. إٌّْآد للهاد
 ٌّزٍٛطخاٌٖغ١وح ٚا إٌّْآد لطبع ٌزط٠ٛو ِزىبٍِخ اٍزوار١غ١خ ٚٙغ ػٓ َِئٌٛخ
 اٌّؼ١ٕخ. األٛواف وً عٙٛك ٚر١َٕك

 
ا: دوس اٌمطبػٍٓ اٌؼبَ واٌخبص واٌجٕىن اٌّشوزٌخ فً تؼزٌز لذساد واِىبٍٔبد لطبع  ثبٌثب

 إٌّشآد: 
 

ٕ٘بن عٛأت ػل٠لح ٠ُّىٓ ِٓ فالٌٙب ٌٍمطبػ١ٓ اٌؼبَ ٚاٌقبٓ، اٌَّبّ٘خ فٟ كػُ لطبع 
   إٌّْآد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ، ٚفمبً ٌّب ٠ٍٟ:

 
 فٟ ٍج١ً إٌٙٛٗ ثمطبع إٌّْآد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٜٛ ال ثل ِٓ ر١َٕكوس اٌمطبع اٌؼبَ: د.أ

 اٌّؼ١ٕخ ِٓ اٌمطبػ١ٓ اٌؼبَ ٚاٌقبٓ ِٚؤٍَبد اٌّغزّغ اٌّلٟٔ األٛواف وً عٙٛك
 اٌمطبع، ؽ١ش ٠زّؾٛه كٚه اٌمطبع اٌؼبَ ؽٛي اٌزبٌٟ: ٌزط٠ٛو ِزىبٍِخ اٍزوار١غ١خ ٚٚٙغ

 
 ِٚفَٙٛ رؼو٠ف : ٠قزٍفٕشآد اٌصغٍشح واٌّتىصطخاٌجبد تؼشٌف ِىحذ ٌمطبع اٌّ .1

إِىب١ٔبرٙب ٚظوٚفٙب  الفزالف ٚفمب ألفوٜ كٌٚخ ِٓ ٚاٌّزٍٛطخ اٌٖغ١وح اٌّْبه٠غ
 اٌٖٕبػبد ٚٔٛػ١خ اإلٔزبط، ٚػٛاًِ ِىٛٔبد ٛج١ؼخ ِضً ٚاالعزّبػ١خ االلزٖبك٠خ

 رؤ١ٍ٘ٙب، ٚكهعخ خاٌؼبٍِ اٌمٜٛ رٛفو ِٚلٜ اٌَىب١ٔخ، ٚاٌىضبفخ اٌمبئّخ، اٌزم١ٍل٠خ اٌؾوف١خ
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 اٌزٟ ٚاالعزّبػ١خ االلزٖبك٠خ اٌغٛأت ِٓ ٚغ١و٘ب ٌألعٛه ٚاٌلفً، اٌؼبَ ٚاٌَّزٜٛ
 .ف١ٙب اٌمبئّخ اٌٖٕبػبد ٚٛج١ؼخ ِالِؼ رؾلك

 
 ِزؼبهف رؼو٠ف ٚعٛك ػلَ ِٓ اٌوغُ ِٕٗ، ٚػٍٝ ٌٍٙلف ٚفمب اٌزؼو٠ف ٠قزٍف وّب

ٙوٚهح ٚٙغ رؼو٠ف  ٝػٍ ارفبق ٠ٛعل فئٔٗ ٚاٌّزٍٛطخ ٌٍّْوٚػبد اٌٖغ١وح ػ١ٍٗ
ِٛؽل ٌٍّْٕآد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ، ٌّب ٌنٌه ِٓ ا١ّ٘خ ثبٌَٕجخ ٌواٍّٟ ا١ٌَبٍبد 
ِّّٖٟٚ االٍزوار١غ١بد ٌز١ّٕخ ٘نا اٌمطبع ثبإلٙبفخ ٌزؾل٠ل اٌفئخ اٌَّزٙلفخ ِٓ 

 فلِبد ٘نٖ اٌجواِظ ٚاٌؼًّ ػٍٝ رىبٍِٙب ِغ اٌمطبػبد االفوٜ، آفنح ثؼ١ٓ اإلػزجبه
 ػلك ِضً ٘نٖ اٌّْوٚػبد ٌزؼو٠ف ػ١ٍٙب االػزّبك ٠ّىٓ اٌزٟ ب١ٍخاالٍ اٌّٛإفبد

 .اٌَّزقلِخ اٌؼبئل إٌَٛٞ ٚؽغُ هأً اٌّبي ٌٍّْٕؤح ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ٚؽغُ اٌؼّبٌخ
 
٠زفبٚد اٌْىً اٌزٕظ١ّٟ إٔشبء هٍئخ سصٍّخ ٌذػُ اٌّششوػبد اٌصغٍشح واٌّتىصطخ:  .2

ٟ رزقن ّىً ٚىاهح وّب فٟ ٌٍغٙخ اٌلاػّخ ٌٍّْوٚػبد اٌٖغ١وح ِٓ كٌٚخ ألفوٜ، فٙ
اٌٛال٠بد اٌّزؾلح األِو٠ى١خ، ٚاٌغيائو، أٚ إكاهح ربثؼخ إلؽلٜ اٌٛىاهاد وّب فٟ وٕلا 
ٍٕٚغبفٛهح، أٚ ١٘ئخ ػبِخ وّب فٟ وٛه٠ب، أٚ ٕٕلٚق اعزّبػٟ وّب فٟ ِٖو، ٚرؼًّ 
٘نٖ اٌّواوي وغَُ ر١َٕمٟ ث١ٓ ِؤٍَبد اٌمطبع اٌؼبَ ماد اٌؼاللخ ٚاٌمطبع اٌقبٓ، 

خ ٌٍّؤٍَبد األ١ٍ٘خ ٚرىْٛ ِّٙزٙب رٕف١ن اٍزوار١غ١خ الزٖبك٠خ ١ٕٛٚخ رؤفن ثؼ١ٓ إٙبف
االػزجبه رن١ًٌ اٌؼمجبد ٚاٌّْبوً اٌزٟ رٛاعٗ اٌّْوٚػبد اٌٖغ١وح ٚرٕف١ن ا١ٌَبٍبد 
اٌلاػّخ ٌزطٛه٘ب، ػٍٝ أْ ٠مزٖو كٚه اإلكاهح ػٍٝ اٌزقط١ٜ ٚاإلّواف ٚاٌولبثخ 

 اٌؼمجبد(.  ٚاٌزٛع١ٗ )رمل٠ُ االٍزْبهاد ٚرن١ًٌ
 
ِٓ اٌّٙبَ اٌوئ١َخ ٌٍمطبع إٔشبء صٕذوق تّىًٌ ٌٍّششوػبد اٌصغٍشح واٌّتىصطخ:  .3

اٌؼبَ، ٚثٙلف رؼي٠ي للهاد ٚاِىب١ٔبد لطبع إٌّْآد، إْٔبء ٕٕلٚق ر٠ًّٛ ٕٟٚٛ 
٠زٌٛٝ إ٠غبك لٕٛاد ر١ٍ٠ّٛخ ِزقٖٖخ فٟ ر٠ًّٛ اٌّْوٚػبد اٌٖغ١وح ثْىً ٠زٕبٍت 

٠ؼزجو ٘نا اٌٖٕلٚق أؽل اٌوٚافل اٌز١ٍ٠ّٛخ ٌٍّْٕآد ِغ ظوٚفٙب ٚاؽز١بعبرٙب، ؽ١ش 
 ٚاٌّْبه٠غ اٌو٠بك٠خ ١ٍٍٚٚخ ر١ّٙل٠خ ٌٍزٍٛغ ثبٌز٠ًّٛ ِٓ اٌّؤٍَبد اٌّب١ٌخ.

 
رؼزجو اٌؾبٕٙبد إٛبه ِزىبًِ إٔشبء حبضٕبد ٌٍّششوػبد اٌصغٍشح واٌّتىصطخ:  .4

١ُ إٌٝ ِٓ ؽ١ش اٌّىبْ ٚاٌزغ١ٙياد ٚاٌقلِبد ٚآ١ٌبد اٌَّبٔلح ٚاالٍزْبهح ٚاٌزٕظ
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غ١و مٌه ِٓ األكٚاد ٟٚ٘ ِقٖٖخ ٌَّبػلح اٌو٠بك١٠ٓ ٚاٌّْوٚػبد اٌٖغ١وح 
ٚاٌّزٍٛطخ فٟ إْٔبء ٚإكاهح ٚر١ّٕخ ٚرط٠ٛو اٌّْوٚػبد اٌغل٠لح اإلٔزبع١خ أٚ اٌقل١ِخ 
أٚ اٌّزقٖٖخ فٟ اٌجؾش ٚاٌزط٠ٛو، ٚؽّب٠خ ٚهػب٠خ ٚكػُ ٘نٖ اٌّْوٚػبد ٌّلح 

١ٗ، ٚرووي ػٍٝ لٚب٠ب ِؾلكح ِضً: إػبكح ِؾلٚكح ؽَت ٛج١ؼخ إٌْبٛ اٌنٞ رؼًّ ف
ا١ٌٙىٍخ اٌٖٕبػ١خ، فٍك فوٓ ػًّ ِؼ١ٕخ، اٍز١ؼبة اٌؼّبٌخ اٌّب٘وح، اٍزمطبة 

ٌٍّْوٚػبد إٌّزَجخ ٌٙب  بداالٍزضّبهاد، هػب٠خ األفىبه اٌو٠بك٠خ. رملَ اٌؾبٕٙ
 فلِبد ِب١ٌخ ٚإكاه٠خ ٚلب١ٔٛٔخ ٚف١ٕخ ٚر١ٍ٠ّٛخ. وّب رٛفو ٌُٙ ث١ٕخ رؾز١خ ِٚوافك

ٚرغ١ٙياد ّٚجىبد ٚٛوق. إٙبفخ ٌزٛف١و اٌؼل٠ل ِٓ اٌقلِبد اٌزله٠ج١خ ٚاٌز٠َٛم١خ 
ٚاالٍزْبه٠خ ٚاٌقلِبد األفوٜ غ١و إٌّظٛهح. ٚرورجٜ ٘نٖ اٌؾبٕٙبد ثبٌؼل٠ل ِٓ 
اٌّؤٍَبد وبٌغوف اٌزغبه٠خ ٚاٌٖٕبػ١خ، ٚاالرؾبكاد اٌٖٕبػ١خ، ٚاٌغبِؼبد ِٚواوي 

 األثؾبس ٚاالٍزْبهاد، اٌـ.
 

خ إٌٝ اٌّوافك ٚاٌزغ١ٙياد اٌزٟ رٛفو٘ب، ٚاٌقلِبد اٌزٟ رملِٙب، ٚاٌّّبهٍبد ثبإلٙبف
اٌغ١لح اٌزٟ رزجؼٙب، فئْ ٌؾبٕٙبد األػّبي كٚه إٙبفٟ فٟ كػُ إٌّْآد اٌٖغ١وح 

 ٚاٌّزٍٛطخ إٌّزَجخ ٌٙب ٚمٌه ػٓ ٛو٠ك:
 
 اٌز١َٕك ث١ٓ اٌغٙبد )األّقبٓ ٚاٌّغّٛػبد ٚا١ٌٙئبد ٚإٌّظّبد( اٌّؼ١ٕخ ثلػُ  -

اٌّْوٚػبد اٌٖغ١وح، ٚاٌّْبهوخ ِغ ٘نٖ اٌغٙبد فٟ اٌّزبثؼخ ِغ اٌمطبػ١ٓ 
اٌؾىِٟٛ ٚاٌقبٓ، ٌزٛف١و ٍجً اٌلػُ اٌّقزٍفخ اٌالىِخ ٌٕغبػ ٘نٖ اٌّْوٚػبد، 

ِب ٠زؼٍك ِٕٙب ثبٌز٠ًّٛ، ِضً إْٔبء ٕٕبك٠ك ٌز٠ًّٛ اٌّْوٚػبد اٌٖغ١وح  فبٕخ
 غبه٠خ ٌٙب، اٌـ(.ثْوٚٛ ١َِوح، ٚإ٠غبك ٔظبَ ٌّٚبْ لوٚٗ اٌجٕٛن اٌز

 
اٌز١َٕك ث١ٓ اٌغٙبد )األّقبٓ ٚاٌّغّٛػبد ٚا١ٌٙئبد ٚإٌّظّبد( اٌّؼ١ٕخ ثلػُ   -

اٌّْوٚػبد اٌٖغ١وح، ٌزمل٠ُ ِغّٛػخ ِزىبٍِخ ِٓ ثواِظ اٌزله٠ت ٚإٌلٚاد 
ٚٚهُ اٌؼًّ، فٟ اٌّغبالد اٌّقزٍفخ اٌّزؼٍمخ ثئكاهح ٚرط٠ٛو اٌّْوٚػبد 

 ثّب ٠ّٚٓ رم١ًٍ اٌزىٍفخ.اٌٖغ١وح ؽَت إٌْبٛ االلزٖبكٞ، 
 
رى٠ٛٓ ٌغبْ اٍزْبه٠خ ِٓ اٌقجواء ٚهعبي األػّبي ٚاٌجبؽض١ٓ ٚاألوبك١١ّ٠ٓ   -

ٚاٌّزق١ٖٖٓ فٟ اٌز٠ًّٛ، رمَٛ ثَّبػلح اٌّْوٚػبد اٌٖغ١وح ٚإٔؾبثٙب ِٓ 
هٚاك األػّبي فٟ ِغبالد رقٖٔ ٘ؤالء اٌقجواء ِضً: ٚٙغ فطٜ اٌؼًّ 
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ٌز٠ًّٛ ٚاإلٔزبط ٚاٌز٠َٛك ٚاٌزو٠ٚظ ٚاٌؾّب٠خ ٚا١ٌّيا١ٔبد ٚاٌلهاٍبد اٌّزؼٍمخ ثب
اٌفىو٠خ. ِغ إرجبع آ١ٌخ ٚاٙؾخ رًَٙ اٍزفبكح اٌّْوٚػبد اٌٖغ١وح ِٓ ٘نٖ 

 اٌٍغبْ.
 
رط٠ٛو لبػلح ث١بٔبد ِؼٍِٛبر١خ ِزقٖٖخ فٟ اٌّغبالد اٌزٟ رؾزبعٙب اٌّْوٚػبد   -

بكه اٌٖغ١وح ثٖفخ فبٕخ ِضً: اٌزم١ٕبد اٌَّزغلح ٚاألٍٛاق اٌَّزٙلفخ ِٖٚ
اٌز٠ًّٛ ٚفوٓ اٌّْبهوخ ٚاٍزمطبة االٍزضّبهاد ٚرٕظ١ُ ٚإكاهح ٚرط٠ٛو 
اٌّْوٚػبد اٌٖغ١وح. ِغ ر١ًَٙ إٌٛٛي إٌٝ اٌّىزجبد ِٖٚبكه اٌّؼٍِٛبد 

 األفوٜ فبهط اٌؾبٕٙبد ماد اٌؼاللخ.
 

ٚرؼزجو ؽبٕٙبد األػّبي ٙوٚه٠خ ٌزْغ١غ ٚهػب٠خ االثزىبهاد ٚاألفىبه اٌو٠بك٠خ 
ٕٟ فٟ اٌّْوٚػبد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ فٟ اٌلٚي اٌؼوث١خ، ٚكػُ اٌزقٖٔ اٌزم

ٚرٛف١و اٌلػُ اٌالىَ ٌزط٠ٛو٘ب ثْىً رَزط١غ ر٠ًّٛ ٔفَٙب ٚرَزمً ػٓ فلِبد 
 اٌؾبٕٙخ.

 
رؾزبط غبٌج١خ إٌّْآد االلزٖبك٠خ ٌّمِٛبد اٌج١ٕخ اٌّجّؼبد اٌصٕبػٍخ اٌذاخٍٍخ:  .5

ٚاأل١ٍ٘خ، ؽ١ش ٠زُ فوى  اٌزؾز١خ ٚاٌزؤ١ً٘ ٚاٌوػب٠خ ِٓ لجً اٌّؤٍَبد اٌؾى١ِٛخ
َِبؽبد وج١وح ِٓ األهاٟٙ ٚرغ١ٙي٘ب ثبٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌالىِخ إللبِخ ٕٕبػبد 

رجؼضو٘ب كافً إٌّبٛك اٌَى١ٕخ ثلْٚ  الً ِِٓزؼلكح ِٚقزٍفخ األؽغبَ ٚاٌزقٖٖبد ثل
هػب٠خ ٚمٌه ؽَت إٌْبٛ االلزٖبكٞ ٌزٛف١و اإلِىب١ٔبد اٌّالئّخ ؽَت ٛج١ؼخ 

 إٌْبٛ.
 
إْ  صضبد ٌتضىٌك ِٕتجبد وخذِبد اٌّششوػبد اٌصغٍشح واٌّتىصطخ:إٔشبء ِؤ .6

إٌّْآد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ ٌٙب ّٔطٙب اٌز٠َٛمٟ اٌج١َٜ غ١و اٌّقطٜ َِجمبً ثّب 
٠زالءَ ِغ اؽز١بعبرٙب اٌنار١خ، ٌٚىٓ ال ٠زالءَ ِغ اٌّزطٍجبد ا١ٌٕٛٛخ ٚاٌل١ٌٚخ فٟ ظً 

رٛعل ٙوٚهح ٌم١بَ ِؤٍَبد ػلَ رٛفو اٌّؤٍَبد اٌز٠َٛم١خ اٌّزقٖٖخ. ٌنٌه 
ر٠َٛك رَبُ٘ فٟ رو٠ٚظ ٚرؾ١َٓ اٌملهح اٌز٠َٛم١خ ٌّٕزغبد ٚفلِبد إٌّْآد 
اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ. ٚرزٌٛٝ رٛف١و اٌّؼٍِٛبد ٚاٌفوٓ اٌز٠َٛم١خ اٌّزبؽخ ٚإػلاك 
كهاٍبد ػٓ األٍٛاق اٌل١ٌٚخ ِٚزطٍجبد اٌز٠َٛك ٌٙب وبٌّٛإفبد ٚٛج١ؼخ اٌزؼجئخ 
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اد اٌّطٍٛثخ ٚاٌَّبػلح ػٍٝ إثواَ اٌٖفمبد ٚاٌزؼبللاد اٌّؾ١ٍخ ٚاٌزغ١ٍف ٚاإلعواء
ٚاإلل١ّ١ٍخ ث١ٓ إٌّْآد اٌٖغ١وح ٚاٌىج١وح، إٙبفخ ٌزٕظ١ُ اٌّؼبهٗ اٌّؾ١ٍخ 

 ٚاٌّْبهوخ فٟ اٌّؼبهٗ اٌل١ٌٚخ.
 
اٌنار١خ  إٌّْآد للهاد ٠زّؾٛه كٚه اٌمطبع اٌقبٓ فٟ رط٠ٛودوس اٌمطبع اٌخبص: .ب

ٌٝ رط٠ٛو أكٚاد ر٠ًّٛ ِجزىوح ٠ّىٓ رٍق١ٖٙب إ٠خ ثبإلٙبفخ ٚرْغ١غ اٌملهاد االثزىبه
 وبٌزبٌٟ:

 
 ثواِظ إْ رق١ٖٔاٌزاتٍخ وتشجٍغ اٌمذساد االثتىبسٌخ:  إٌّشآد لذساد تطىٌش .1

اك ّٚ خ ِْبه٠ؼُٙ إٛالق ػٍٝ األػّبي ٌَّبػلح ه ّٕ  ػٓ ثبٌّؼٍِٛبد ٚري٠ٚلُ٘ اٌقب
 فالي ِٓ ٌُٙ ٚاٌّؤٍَٟ زٟاٌلػُ اٌٍٛعَ ٚرمل٠ُ ٚاٌزٕظ١ُ، اإلكاهح ٚٛوق األٍٛاق
روعّخ  ػٍٝ َِٚبػلرُٙ اٌَّزضّو٠ٓ ٌٖغبه إهّبكٞ ك١ًٌ ٚرٛف١و إٌّبٍت اٌزله٠ت
 اٌزؼضو فالي ػلَ فٟ إٌّْآد َِٚبػلح ٚاالٍزّواه، ٌٍزٕف١ن لبثٍخ ِْبه٠غ إٌٝ أفىبهُ٘
 إٌّْآد كٚه ٌزفؼ١ً اٌٚوٚه٠خ اإلعواءاد ِٓ ؼزجورُ اٌّْوٚع،  ِٓ األٌٚٝ إٌَٛاد

 إٛبه فٟ ٠لفًٚاٌلٚي إٌب١ِخ.  فٟ فبٕخ ٚاٌزْغ١ً، إٌّٛ فٟ ٚاٌّزٍٛطخ وحاٌٖغ١
 ٌٍّْٕؤح ثبٌَٕجخ ٘بِخ ِٛا١ٙغ ؽٛي رله٠ج١خ كٚهاد رٕظ١ُ ونٌه إٌّْآد للهاد كػُ

 ٚصبئك إػلاك و١ف١خ إٌمل٠خ، اٌزلفمبد إكاهح اٌّب١ٌخ، اٌج١بٔبد إػلاك ِضً اٌز٠َٛك،
 اٌْووبد ٚؽٛوّخ اٌٖبكهاد ر١ّٕخ آ١ٌبد ٠و،أٍٛاق اٌزٖل ػٍٝ اٌزؼوف إٌّبلٖبد،

  .ٚاٌّزٍٛطخ اٌٖغ١وح
 

 ؽ١ش فبٕخ ِٓ االلزٖبك فٟ إٌّٛ هافؼبد أُ٘ أؽل االثزىبه ٠ؼل ِٓ ٔبؽ١خ أفوٜ
 ث١ٓ اٌّبي، ِٚٓ ٚهأً اٌؼًّ ِضً اإلٔزبط ػٕبٕو إٔزبع١خ ػٍٝ اإل٠غبثٟ رؤص١وٖ

 اٌٖغ١وح إٌّْآد رْغ١غ ٟ٘ٚ االثزىبه كػُ فٟ رَُٙ أْ اٌزٟ ٠ّىٓ اٌٍٛبئً
خ ٌَّبّ٘زٙب ٔظواً  ػٍٝ االثزىبه ِٕٙب اٌَّزؾلصخ ٚفبٕخ ٚاٌّزٍٛطخ ِّ  اإلٔزبط فٟ اٌٙب

  .ٚاٌزْغ١ً
 
 اٌٖغ١وح ٌٍّْٕآد اٌّزبؽخ اٌز١ٍ٠ّٛخ اٌّٛاهك رؾزبطِجتىشح:  تّىًٌ أدواد تطىٌش .2

 ١و،اٌمٖ اٌّلٜ ػٍٝ اٌؼبًِ اٌّبي هأً ٠زؼٍك ثز٠ًّٛ ف١ّب ٍٛاءً  ٌٍزط٠ٛو، ٚاٌّزٍٛطخ
ف١بهاد اٌز٠ًّٛ  ث١ٓ عل٠لح ِٚٓ اٍزضّبهاد ٌزؾم١ك اٌٚوٚه٠خ اٌّب١ٌخ اٌّٛاهك أٚ
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 األعً ل١ٖوح اٌّٚبٔبدٚاٌل٠ْٛ  ٚث١غ ّواء فلِبد ل١ٖو األعً اٌّزبؽخ ٟ٘
 اٌٖغ١و. أِب ٚاٌز٠ًّٛ اإلٍالِٟ اٌز٠ًّٛ اٌزغبه٠خ، اٌز١َٙالد اٌزٖل٠و، ألْٔطخ

 هأً فٟ ٚاٌَّبّ٘خ اٌز٠ٍّٟٛ اإل٠غبه ًفزّْ ٜ،اٌّل ٠ًٛٛٚ ِزٍٜٛ أكٚاد اٌز٠ًّٛ
اٌز١ٍ٠ّٛخ  اٌّؤٍَبد رملِٙب اٌزٟ فطٛٛ االئزّبْ اٌقبٕخ، األٍُٙ ٕٕبك٠ك اٌّبي،

 ٚاٌّزٍٛطخ، اٌٖغ١وح إٌّْآد رموٗ اٌزٟ اٌز١ٍ٠ّٛخ اٌّؾ١ٍخ اٌّؤٍَبد اٌل١ٌٚخ إٌٝ
 اٗاٌّبي ٚاإللو هأً فٟ اٌَّبّ٘خ ث١ٓ ِي٠ظ "إٌّٙغ١خ" اٌزٟ رّضً ر٠ًّٛ أكٚاد
 .اٌّجزىوح اٌّجبكهاد ٚكػُ اٌغل٠لح اٌّْبه٠غ ٌز٠ًّٛ و،اٌّقبٛ اٌّبي ٚهأً

 
دوس اٌّصبسف اٌّشوزٌخ واٌضٍطبد إٌمذٌخ فً تؼزٌز لذساد واِىبٍٔبد لطبع إٌّشآد .ج

ٚاٌٍَطبد  اٌّووي٠خ ٚاٌولبث١خ ٌٍجٕٛن اإلّواف١خ رورىي اٌغٙٛكاٌصغٍشح واٌّتىصطخ: 
 للهح اٌّؤٍَبد ِٓ ثبٍزّواه ٚاٌزؤول وىً ٚاٌّٖوفٟ ٟاٌّبٌ إٌظبَ ؽّب٠خ إٌمل٠خ ػٍٝ

ػّالئٙب، ِغ ػلَ رغبً٘ َِؤ١ٌٚبرٙب  رغبٖ ثبٌزياِبرٙب اإل٠فبء ػٍٝ ٚاٌّٖوف١خ اٌّب١ٌخ
 ٌٍقلِبد اٌّب١ٌخ اٌّمل١ِٓ ِغ اٌزؼبًِ اٌّبٌٟ ثّب ٠ًّْ اٌّْٛي اٌّورجطخ ثزؾ١َٓ

اٌقلِبد. ٚرىّٓ  ٖ٘ن ٌزمل٠ُ عل٠لح ٚلٕٛاد ِٕٚزغبد ٚٛوػ أكٚاد ٚاٌّٖوف١خ،
ٚهلبث١خ فٟ  ٗإّواف١اٌَّؤ١ٌٚخ اٌوئ١َ١خ ٌٍّٖبهف اٌّووي٠خ ٚاٌٍَطبد إٌمل٠خ وغٙبد 

 عبٔت رؼي٠ي للهاد ٚاِىب١ٔبد لطبع إٌّْآد فٟ اٌزبٌٟ:
 

 اٌمطبع أ١ّ٘خ اٌّبٌٟ ِلٜ االٍزمواه ػٍٝ اٌزوو١ي ٠ؼىٌتؼزٌز االصتمشاس اٌّبًٌ:  .1
 إٌّٛ كػُ فٟ أكاء ِٙبِٗ ّٚٙبْ اٌّقبٛو ِٛاعٙخ ػٍٝ اٌّٖوفٟ ٚللهرٗ
 اٌفموٞ ٌٍٕظبَ اٌّبٌٟ، وّب اٌؼّٛك ثبػزجبهٖ ٚوفبءح ثفبػ١ٍخ اٌز١ّٕخ االلزٖبكٞ ٚرؾم١ك

 إٌظبَ فٟ اٌّزؾمك اٌز١ّٕخ اٌّب١ٌخ َِزٜٛ ،اٌّبٌٟ االٍزمواه ػٍٝ اٌزوو١ي ٠ؼىٌ
 ِبداٌقل ٚٔٛػ١خ ؽغُ فٟ اٌزؾَٓ َِزٜٛ رؼىٌ ك٠ٕب١ِى١خ ػ١ٍّخ ثبػزجبه٘ب اٌّبٌٟ

 .اٌؾم١مٟ االلزٖبك ِغ اٌّوٚٔخ ٚاٌزْبثه ٚكهعخ اٌّب١ٌخ،
 

 رلفك ف١ٙب ٠زُ اٌزٟ اٌؾبٌخ أٔٗ ػٍٝ اٌّبٌٟ االٍزمواه ِغ ٚرزؼبًِ اٌٍَطبد اٌولبث١خ
 اٌؼبٌُ، ٠ٚزطٍت ٚثم١خ ٚاٌّٛا١ٕٛٓ ٚاٌؾىِٛخ ٚاٌْووبد األٍو ث١ٓ ثَالٍخ األِٛاي

عٙخ.  ِٓ ٚوفؤح فؼبٌخ ِب١ٌخ أٍٛاق ظً فٟ اٌّب١ٌخ، اٌٍٛبٛخ ػ١ٍّخ ٚفؼب١ٌخ ٍالِخ مٌه
 إٌٝ اٌٍَج١خ اٌٖلِبد أِبَ اٌّٖٛك ػٍٝ لبكهح اٌّب١ٌخ اٌْووبد رىْٛ أْ وّب ٠زطٍت

 إٙبفخ اٌؼلٜٚ ِٓ عٙخ أفوٜ. ِٚقبٛو ٕٚلِبد ا١ٌٌَٛخ اٌىٍٟ، االلزٖبك ر١ٖت
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بد اٌّب١ٌخ ٌزٍج١خ االؽز١بع األٍٛاق فؼب١ٌخ فٟ اٌضمخ ِٓ ٚلله وبف١خ ١ٌٍٛخ رٛفو إٌٝ
 االٍزضّبه٠خ.

 
 فٟ ِزيا٠لح ثؤ١ّ٘خ اٌّبٌٟ اٌّْٛي رؼي٠ي لٚب٠ب رؾظٝتؼزٌز اٌشّىي اٌّبًٌ:  .2

 األىِخ رلاػ١بد ٔز١غخ إٌب١ِخ اٌلٚي ٚرؾل٠لاً  اٌؼبٌُ ِقزٍف كٚي ٌلٜ األف١وح إٌَٛاد
 اٌوئ١َخ اٌّؾبٚه وؤؽل اٌّبٌٟ اٌّْٛي اٌؼْو٠ٓ ِغّٛػخ ؽ١ش رجٕذ اٌؼب١ٌّخ اٌّب١ٌخ

 رقندأٚ اٍزوار١غ١بد اٌلٚي ِٓ اٌؼل٠ل رجٕذ ٚاٌّب١ٌخ. وّب ١ّٕخ االلزٖبك٠خاٌز أعٕلح فٟ
 رؾ١َٓ ثٙلف اٌّب١ٌخ ٚاٌقلِبد ٌٍز٠ًّٛ إٌٛٛي فوٓ رؾ١َٓ فؼبٌخ ٔؾٛ فطٛاد

 ِٚىبفؾخ االعزّبػ١خ اٌؼلاٌخ رؾم١ك فٟ ٚاٌَّبّ٘خ االلزٖبكٞ إٌّٛ ٚاالٍزمواه فوٓ
ٛي اٌّبٌٟ ٚاالٍزمواه اٌّبٌٟ ٚللهح اٌفمو، ؽ١ش صجذ ٚعٛك ػاللخ ٚص١مخ ث١ٓ اٌّْ

 اٌمطبع اٌّبٌٟ اٌْبًِ ػٍٝ رؼي٠ي االٍزمواه االلزٖبكٞ.
 

  ٚعٛك ؽٛاٌٟ اٌّبٌٟ فٟ رؼي٠ي للهاد لطبع إٌّْآد اٌّْٛي أ١ّ٘خ ٠جوى ِب ٌٚؼً
 اٌٖغو ِٚزٕب١٘خ ٚاٌّزٍٛطخ اٌٖغ١وح اٌْووبد ٚاٌّْوٚػبد ِٓ ١ٍِْٛ 17 إٌٝ 16
اٌو١ٍّخ.  اٌّب١ٌخ ٚاٌقلِبد ٌٍز٠ًّٛ إٌٛٛي فوٓ بٌٙ ػ٠زب ال اٌؼوث١خ إٌّطمخ فٟ

 اٌّبٌٟ، اٌّْٛي ٌّؤّواد ٚفمبً  َٔج١بً  أفًٚ اٌؼوث١خ ٚٙغ اٌلٚي ثؼ٘ رؾم١ك ٚهغُ
 اٌلٚي ع١ّغ ٌلٜ اٌّب١ٌخ ٌٍقلِبد فوٓ إٌٛٛي ٌزؾ١َٓ ٙوٚهح ٕ٘بن أْ إال

 .اٌلفً اٌَىبْ ِٕٚقفٚخ اٌّورفؼخ فٟ ػلك اٌلٚي ٌلٜ ٚفبٕخ اٌؼوث١خ
  

 ١ٍبٍبد ٚر١َٕك كػُ فٟ هئ١َ١بً  كٚهاً  اٌّووي٠خ ٚاٌٍَطبد إٌمل٠خ اٌجٕٛن ؽ١ش رٍؼت
اٌّبٌٟ  اٌّْٛي ٌزؾم١ك ٚرٕظ١ّ١بً  ١ٍب١ٍبً  ِٛار١خ ث١ئخ اٌّبٌٟ، ِٓ فالي ر١ٙئخ اٌّْٛي

ٚؽ١ش ٠ؼزجو لطبع إٌّْآد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ ِٓ  ِجزىوح، ٍٚبئً فالي ِٓ
زوار١غ١بد اٌّْٛي اٌّبٌٟ، فبْ اٌغٙٛك اٌّجنٌٚخ اٌمطبػبد اٌوئ١َخ اٌَّزٙلفخ فٟ اٍ

ٍزمٛك ثبٌٕٙب٠خ اٌٝ  اٌزٟ ٌزؾ١َٓ ٚرط٠ٛو ٍجً إٌفبم ٚإٌٛٛي اٌٝ هٚافل االئزّبْ
رؼي٠ي ِىبٔخ ٚكٚه لطبع إٌّْآد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ فٟ رؾ١َٓ اٌظوٚف اٌّؼ١ْ١خ 

 ٚاٌز١ّٕخ االلزٖبك٠خ ثْىً ػبَ.
 
 ؽٛي اٌىبف١خ اٌّؼٍِٛبد إْ ػلَ رٛفواالئتّبًٔ:  تؼزٌز دوس ٔظُ االئتّبْ واٌتصٍٕف .3

رّبصٍٙب  ٚػلَ االئزّب١ٔخ، ٚعلاهرُٙ اٌّمزو١ٙٓ ِٓ إٌّْآد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ 
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إلواٗ لطبع  ػٓ أٛواف اٌؼ١ٍّخ االئزّب١ٔخ، ٔزظ ػٕٗ ػيٚف اٌغٙبد اٌّموٙخ ٌلٜ
 إٔؾبة ِٓ ٌؼلك وج١و اٌّبك٠خ اٌىبف١خ اٌّٛاهك رق١ٖٔ ٚثبٌزبٌٟ ػلَ إٌّْآد
اٌّؼٍِٛبد اٌل٠ّٛغواف١خ  ٔمٔ اٌٛاػل٠ٓ. ٠ٚؼزجو األػّبي ٚهٚاك اٌّجزىوح األفىبه

 فٟ اٌّٖوفٟ ٚرووي إٌْبٛ اٌجٕٛن ث١ٓ إٌّبفَخ ٚاٌّب١ٌخ ػٓ لطبع إٌّْآد ٚٙؼف
ٌٍّْوٚػبد  اٌّٛعٗ اإللواٗ ٌّؾلٚك٠خ اٌوئ١َ١خ األٍجبة ِٓ ِٕٙب، ل١ًٍ ػلك

ٌلٚي اٌؼوث١خ. ٔظواً ٌٍلٚه اٌىج١و اٌنٞ رٍؼجٗ ٔظُ ا اٌؼل٠ل ِٓ فٟ اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ
االئزّبْ فٟ رؼي٠ي فوٓ اٌز٠ًّٛ رُ رق١ٖٔ اٌفًٖ اٌواثغ الٍزؼواٗ ٘نا 

 اٌغبٔت.
 
 ِز١ٕخ ِٖوف١خ رؾز١خ ث١ٕخ ر١ٙئخ ِّب ال ّه ف١ٗ أْتؼزٌز اٌجٍٕخ اٌتحتٍخ اٌّبٌٍخ:  .4

اٌّٖوفٟ ِٓ  إٌظبَ ٌٙب ٠زؼوٗ لل اٌزٟ اٌّقبٛو ؽغُ فف٘ فٟ رَُٙ ّٚبٍِخ،
ثؾ١ش ٠مغ ػٍٝ ػبرك  عٙخ ٠ٚؼيى ِٓ فوٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌز٠ًّٛ ِٓ عٙخ أفوٜ،

 أفًٚ ٚفك اٌّٖوف١خ األٔظّخ ٚرط٠ٛو ٌجٕبء عٙٛك٘ب اٌٍَطبد اٌولبث١خ رىض١ف
 اٌل١ٌٚخ ٌزًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌز١ٙٛؼ ال اٌؾٖو: اٌّّبهٍبد

 
 .ٔظُ االٍزؼالَ ٚاٌز١ٕٖف االئزّبٟٔ   -
 ٌٕٟٛٛٔظبَ اٌّلفٛػبد ا  -
 ٔظُ اٌّمبٕخ اإلٌىزو١ٔٚخ ا١ٌ٢خ  -
 ٔظبَ اٌّفزبػ إٌٟٛٛ  -
 اٌؾَبة اٌّٖوفٟ اٌلٌٟٚ اٌّٛؽل  -
 ٔظبَ رَغ١ً األٕٛي إٌّمٌٛخ  -

 
ا: أهٍّخ تطىٌش ٔظُ االصتؼالَ واٌتصٍٕف االئتّبًٔ ٌتؼزٌز لذساد واِىبٍٔبد لطبع  ساثؼب

 إٌّشآد اٌصغٍشح واٌّتىصطخ: 
 

االٍزؼالَ ٚاٌز١ٕٖف االئزّبٟٔ، ثؤ١ّ٘خ وج١وح فٟ ِغبي كػُ  ٠ؾظٝ ِٛٙٛع رط٠ٛو ٔظُ
 ٕٚٛي إٌّْآد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ ٌٍقلِبد اٌّب١ٌخ ٚاٌز٠ًّٛ.
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اوزَت رط٠ٛو ٔظُ االٍزؼالَ االئزّبٟٔ ِٚووي٠بد اٌّقبٛو ٔظُ االصتؼالَ االئتّبًٔ:  أ.
(Credit Reportingٚ ٍٗأ١ّ٘خ وج١وح فٟ إٌَٛاد األف١وح ٌّب ٠ّض ) عٛك أٔظّخ فؼبٌخ

ٌغّغ ٚرؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد االئزّب١ٔخ ِٓ أصو ػٍٝ وفبءح ػ١ٍّبد اٌٍٛبٛخ اٌّب١ٌخ فٟ 
االلزٖبك ثٖٛهح فبٕخ، ٚوفبءح ٍٚالِخ إٌظبَ اٌّبٌٟ ٚاٌّٖوفٟ وىً ثٖٛهح ػبِخ. 
ٍبّ٘ذ ٔظُ االٍزؼالَ االئزّبٟٔ ثْىً وج١و فٟ رّى١ٓ اٌغٙبد اٌّموٙخ ِٓ رؾ١ًٍ 

ِو اٌنٞ ٔزظ ػٕٗ ِٕؼ ىً وفؤ ٚثفزوح ى١ِٕخ ل١ب١ٍخ ٚثزىب١ٌف ألً، األٍٛجبد االلزواٗ ثْ
ر١َٙالد ِٖوف١خ ثلهعبد ِٕقفٚخ اٌّقبٛو ٚرؾَٓ فٟ َٔت اٌَلاك ٚثبٌزبٌٟ ر١ٍٛغ 
ِؾفظخ اٌز١َٙالد االئزّب١ٔخ ٌزًّْ إكفبي ّوائؼ عل٠لح ِب وبْ ٌٙب أْ رلفً فٟ ظً ػلَ 

ٍٝ اٌّٚبٔبد ٚاٌو٘ٛٔبد اٌّبك٠خ كْٚ إٌظو رٛفو ث١بٔبد كل١مخ ػٓ اٌؼّالء ٚاالػزّبك ػ
 اٌٝ اٌَّؼخ أٚ  اٌغلاهح اٌّب١ٌخ.

 
ٚوبْ أثوى ٘نٖ اٌْوائؼ ٕغبه اٌَّزضّو٠ٓ ِٓ اٌّْبه٠غ اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ )ِْبه٠غ 

ً فٟ اٌّغزّغ وّب ٍبُ٘ إٌظبَ فٟ SME'sاٌـ  ( ٚفئخ اٌْجبة ٚا١ٌَلاد ٚاٌفئبد األلً ؽظب
ؾٛ إٌّبٛك اٌو٠ف١خ ٚاٌمو٠ٚخ األِو اٌنٞ ٍبػل فٟ رؾ١َٓ رٛع١ٗ اٌز١َٙالد اٌّٖوف١خ ٔ

اٌظوٚف اٌّؼ١ْ١خ ٌٍّٛا١ٕٛٓ ٚفف٘ ؽغُ اٌجطبٌخ ٚرٛف١و فوٓ ػًّ عل٠لح ِٚٛاهك 
 كفً ِقزٍفخ ٚثبٌزبٌٟ إلجبي ّوائؼ أٍٚغ ػٍٝ االٍزفبكح ِٓ اٌقلِبد اٌّٖوف١خ.

 
اٌجٕه اٌذوًٌ: اٌّجبدئ اٌؼبِخ إلٔشبء ِىبتت االصتؼالَ االئتّبًٔ اٌصبدسح ػٓ  .1

ٔظّخ وفؤح ١ٍٍّٚخ ٌالٍزؼالَ االئزّبٟٔ، رٛفو أرفزوٗ اٌّّبهٍبد ا١ٌٍَّخ ٌزط٠ٛو 
ِغّٛػخ ِٓ اٌْوٚٛ ٚاٌّزطٍجبد األٍب١ٍخ ٌٕغبػ ػًّ ٘نٖ األٔظّخ ٚرؾم١مٙب 

( اٌزٟ CDIAٌأل٘لاف اٌّوعٛح ِٕٙب، ٚثّجبكهح ِٓ ارؾبك ٕٕبع ث١بٔبد اٌَّزٍٙى١ٓ )
ػٚٛ،  602اٌلٌٟٚ ٚاٌزٟ رُٚ فٟ ػ٠ٛٚزٙب أوضو ِٓ رُ رؤ١ٍَٙب ِٓ لجً اٌجٕه 

لبِذ اٌٍغٕخ ثئٕلاه ِغّٛػخ ِٓ اٌّجبكا اٌؼبِخ إلْٔبء ِىبرت االٍزؼالَ االئزّبٟٔ 
ً ِٓ لجً ٕٕلٚق إٌمل اٌؼوثٟ اٌّّضً فٟ ػ٠ٛٚخ االرؾبك.  ٚاٌزٟ رُ رج١ٕٙب الؽمب

أٍٛمٙب ٕٕلٚق إٌمل اػزجود ٘نٖ اٌّجبكا ِوعؼ١خ أٍب١ٍخ فٟ ِجبكهح اٌلػُ اٌفٕٟ اٌزٟ 
اٌؼوثٟ ثبٌّْبهوخ ِغ اٌجٕه اٌلٌٟٚ ِٚؤٍَخ اٌز٠ًّٛ اٌل١ٌٚخ ٌغب٠بد اٌَّبّ٘خ فٟ 
رط٠ٛو أٔظّخ االٍزؼالَ االئزّبٟٔ ٚرٛف١و اٌج١ئخ اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌّؤٍَخ ٚاٌف١ٕخ اٌالىِخ 

 ٌٕغبػ ٘نٖ األٔظّخ فٟ اٌلٚي اٌؼوث١خ، ٚف١ّب ٠ٍٟ ٍِقٔ ٌٙنٖ اٌّجبكا:
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٘ٛ ػجبهح ػٓ لبػلح ث١بٔبد ٠زُ ف١ٙب رغ١ّغ ث١بٔبد ؼالَ االئتّبًٔ: ٔظبَ االصت تؼشٌف .2
فواكاً أٚ ِؤٍَبد ٚوفالئُٙ ٠ٚٛفو إٌظبَ ٘نٖ أِب١ٌخ ّٚق١ٖخ ؽٛي اٌّمزو١ٙٓ 

اٌج١بٔبد ٌٍَّزقل١ِٓ ِٓ اٌّؤٍَبد اٌّب١ٌخ اٌّموٙخ ثؼل ِؼبٌغزٙب ٚرقي٠ٕٙب فٟ 
الئزّبٟٔ ِٓ إٌبؽ١خ اٌزٕظ١ّ١خ ِٛالغ إِٓٗ فٟ اٌؾبٍت ا٢ٌٟ". رٖٕف ٔظُ االٍزؼالَ ا

إِب أْ رىْٛ ربثؼخ ٌٍجٕه اٌّوويٞ أٚ اٌٍَطخ إٌمل٠خ ٚرَّٝ ٔظبَ اٌزَغ١ً االئزّبٟٔ 
(، أٚ أْ رىْٛ ربثؼخ ٌٍمطبع اٌقبٓ ٚرَّٝ ِىبرت Public Credit Registryاٌؼبَ )

و (، ٚفٟ وال اٌؾبٌز١ٓ ٠غت أْ رزٛفPrivate Credit Bureauاالٍزؼالَ االئزّبٟٔ )
ث١ئخ رْو٠ؼ١خ ٚلب١ٔٛٔخ رٕظُ ػًّ ٘نٖ إٌظُ ٍٛاء ِٓ ٔبؽ١خ رغ١ّغ ِٚؼبٌغخ اٌج١بٔبد 
ٚاالفٖبػ ػٕٙب ٚرجبكٌٙب ِغ اٌَّزقل١ِٓ ِٓ اٌّؤٍَبد اٌّب١ٌخ. ِٚٓ اٌٚوٚهح أْ 

 ٚ ِؤٍَبد.أفواك أ٠زجغ مٌه ٚعٛك رْو٠ؼبد رٕظُ ؽّب٠خ ؽمٛق اٌّمزو١ٙٓ ٍٛاء 
 

 
٠زّضً اٌٙلف ِٓ ٔظُ االٍزؼالَ االئزّبٟٔ، الئتّبًٔ: اٌهذف ِٓ إٔشبء ٔظُ االصتؼالَ ا .3

 فٟ اٌؼًّ ػٍٝ رؾم١ك:
 

رٛف١و لبػلح ث١بٔبد ّبٍِٗ ػٓ ؽغُ ٚٚٙغ اٌز١َٙالد االئزّب١ٔخ إٌّّٛؽخ ٌألفواك   -
 ٚاٌّؤٍَبد ِٓ عٙبد اإللواٗ.
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اإلفٖبػ ػٓ ث١بٔبد ّبٍِخ ٚكل١مخ ؽٛي ِؾفظخ اٌز١َٙالد ٚاٌّٚبٔبد اٌَّزٛفبح   -
 ٙب ٚفك ِؼب١٠و ِؾلكح رزٛافك ِغ اٌّّبهٍبد اٌل١ٌٚخ اٌفٍٚٝ.ِمبثٍ

رٛف١و ػٕبٕو اٌللخ ٚاٌؾلاصخ ٚا١ٌٌّْٛخ ٚاٌَوػخ فٟ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛخ ػٓ   -
 اٌّمزو١ٙٓ ٚوفالئُٙ.

اٌزَو٠غ فٟ اعواءاد اٌزؾ١ًٍ االئزّبٟٔ ٚارقبم اٌمواه االئزّبٟٔ ثفزوح ى١ِٕخ   -
 ِٕبٍجخ.

لواٗ اٌمطبػبد االلزٖبك٠خ إإللواٗ ٌٍزٍٛغ فٟ ر١ًَٙ ٚر١َ١و ّوٚٛ ا  -
 اٌّقزٍفخ.

 اٌَّبّ٘خ فٟ رؾ١َٓ اٌظوٚف اٌّؼ١ْ١خ ٚرؼي٠ي إٌّٛ االلزٖبكٞ.  -
  

فىائذ تطىٌش ٔظُ االصتؼالَ االئتّبًٔ ودوسهب فً تؼزٌز فشص اٌحصىي ػٍى اٌتّىًٌ  .4
 واٌحذ ِٓ اٌّخبطش االئتّبٍٔخ: 

 
 ، ف١ّب ٠ٍٟ:رىّٓ فٛائل ٔظُ االٍزؼالَ االئزّبٟٔ

 
  ( ْتحضٍٓ فشص اٌحصىي ػٍى االئتّبAccess to Finance :) ِّٗب ال ّه ف١

أْ ٔمٔ اٌّؼٍِٛبد االئزّب١ٔخ ٌٍّمزو١ٙٓ ٍٍٚٛوُٙ ٠لفغ اٌّؤٍَبد اٌّب١ٌخ 
ٚاٌّٖوف١خ اٌّموٙخ إِب ٌالِزٕبع ػٓ ِٕؼ االئزّبْ ٌٍؼل٠ل ُِٕٙ أٚ ِٕؾُٙ االئزّبْ 

فو ِؼٍِٛبد كل١مخ ّٚبٍِخ ػٓ ِل١ٔٛ٠خ ثؤٍؼبه ِورفؼخ. ِمبثً مٌه، فئْ رٛ
اٌّمزو١ٙٓ ٚربه٠قُٙ االئزّبٟٔ ٠ْغغ اٌّؤٍَبد اٌّٖوف١خ ػٍٝ رَؼ١و أفًٚ 
ٚأكق ٌٍّقبٛو ِٚىبفؤح اٌّمزو١ٙٓ اٌغ١ل٠ٓ ثّٕؾُٙ ائزّبْ ألً رىٍفٗ ثَجت 
أقفبٗ ِؼلالد اٌّقبٛوح ِٓ عٙخ ِٚٓ رلٟٔ اٌؾبعخ ٌالػزّبك ػٍٝ اٌّٚبٔبد 

ْ ٚعٛك رغ١ّغ ٚرؾ١ًٍ وفؤ ٚفؼبي ٚكل١ك ٌٍّؼٍِٛبد ِٓ عٙخ أفوٜ، وّب ا
ٚاٌج١بٔبد االئزّب١ٔخ ٠َبػل اٌّؤٍَبد اٌّموٙخ ػٍٝ االػزّبك ػٍٝ اٌَّؼخ 
ٚاٌغلاهح االئزّب١ٔخ وّٚبٔبد ثلالً ِٓ اٌّٚبٔبد اٌّبك٠خ، ٠ّٕٚؼ مٌه اٌفوٕخ 

٠ً ٌٍؼل٠ل ِٓ اٌّمزو١ٙٓ اٌغ١ل٠ٓ فٟ اٌزٍٛغ ثبٌؾٖٛي ػٍٝ ائزّب١ٔبد عل٠لح ٌزّٛ
 ِْبه٠ؼُٙ ٚأْٔطزُٙ اٌزغبه٠خ.
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أظٙود اٌؼل٠ل ِٓ اٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ ٚاإلؽٖبئ١خ، اٌؼاللخ اٌطوك٠خ ث١ٓ رٛفو 
ٚوفبءح اٌّؼٍِٛبد االئزّب١ٔخ ٚث١ٓ ى٠بكح ؽغُ االئزّبْ اٌّملَ ٚػلك اٌّمزو١ٙٓ 

 ٚأقفبٗ ِؤّواد اٌزؼضو فٟ اٌمطبع اٌّٖوفٟ.
 
  دػُ فشص ّٔى اٌّؤصضبد اٌصغٍشح واٌّتى( صطخSME's :) ّٛٔٚ ٠ّضً رْغ١غ

اٌّؤٍَبد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ فٟ أغٍت اٌلٚي إٌب١ِخ، ١ٍٍٚخ ٘بِخ ٚأٍب١ٍخ 
ٌقٍك اٌّي٠ل ِٓ فوٓ اٌؼًّ ٚاٍز١ؼبة عيء وج١و ِٓ ا١ٌٌَٛخ اٌّٖوف١خ 
اٌفبئٚخ. ٘نا ٚثبٌٕظو ٌطج١ؼخ ػًّ ٘نٖ اٌّؤٍَبد فئْ االؽز١بعبد اٌز١ٍ٠ّٛخ 

( اٌْٟء Working Capitalً اٌّبي اٌؼبًِ )ِٛعٙخ ثٖفخ فبٕخ ٌز٠ًّٛ هأ
اٌنٞ ٠ؤكٞ إٌٝ ِؾلٚك٠خ اٌّٚبٔبد اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رَزقلِٙب ٘نٖ اٌّؤٍَبد ِمبثً 
اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌز٠ًّٛ، ِٓ ٕ٘ب فئْ غ١بة ٘نٖ اٌّٚبٔبد ٠لفغ اٌّٖبهف اٌٝ 

 اٌؼيٚف ػٓ ِٕؼ االئزّبْ اٌالىَ ٌٙنٖ اٌّؤٍَبد.
 

االئزّبٟٔ، ٍزَّؼ ٌٍّْٕآد اٌٖغ١وح ٔظّخ وفؤح ٌالٍزؼالَ أإال أْ ٚعٛك 
ٚاٌّزٍٛطخ االٍزفبكح ِٓ ٍّؼزٙب ٍٍٚٛوٙب االئزّبٟٔ ٌٍؾٖٛي ػٍٝ اٌز١َٙالد 

كهاٍخ أعو٠ذ ِٓ  دظٙوأاٌّٖوف١خ اٌالىِخ ٌز٠ًّٛ أْٔطزٙب ٚر١ٍٛؼٙب، ؽ١ش 
كٌٚخ، أْ فوٕخ اٌؾٖٛي  46ّووخ فٟ  4222لجً اٌجٕه اٌلٌٟٚ ٚاٌزٟ ٍّّذ 

ّْٕآد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ رورفغ ثْىً وج١و فٟ ؽبي ػٍٝ اٌموٚٗ اٌّٖوف١خ ٌٍ
 ٚعٛك أٔظّخ ِووي٠خ ٌالٍزؼالَ االئزّبٟٔ.

 
   :ٔظّخ اٍزؼالَ ائزّبٟٔ رٛفو أإْ ٚعٛك اٌّضبهّخ فً اٌحذ ِٓ اٌّخبطش االئتّبٍٔخ

١ٌٌ فمٜ اٌّؼٍِٛبد اٌٍَج١خ ػٓ اٌزؼضو، ثً أ٠ٚبً اٌّؼٍِٛبد اإل٠غبث١خ ػٓ 
١ٙالد االئزّب١ٔخ، ِّب ٠ْىً ػبًِ ؽ١ٛٞ فٟ رؾ١َٓ اٌَّزؼٍُ ػُٕٙ ٛبٌجٟ اٌزَ

علاهح اٌّقبٛو ٌلٜ اٌّؤٍَبد اٌّٖوف١خ، ٚرمًٍ وض١واً ِٓ ِّبهٍبد اإللواٗ 
إٌّلفؼخ ٚاٌقبٛئخ وّب ٠ّّىٓ ِٓ اٌَّبّ٘خ فٟ ٙجٜ اٌٍَٛن االئزّبٟٔ ٌٍّمزو١ٙٓ 
ٚفف٘ ؽبالد اٌزؼضو ٌل٠ُٙ. ٠مٛك مٌه عٙبد اإللواٗ اٌٝ فف٘ رىب١ٌف 

ّبْ ٚاإلعواءاد ٚاٌٛلذ اٌالى١ِٓ الرقبم اٌمواه االئزّبٟٔ ِّب ٠ؼيى ِٓ االئز
وفبءح اٌؼ١ٍّبد اٌّٖوف١خ اٌزٟ رٕؼىٌ ثْىً إ٠غبثٟ ػٍٝ رؼي٠ي فوٓ اٌز٠ًّٛ 

 ٌمطبع إٌّْآد.
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ٚال ٠مزٖو اٌؾل ِٓ إكاهح اٌّقبٛو االئزّب١ٔخ ػٍٝ اٌّمزو١ٙٓ األفواك فمٜ ثً 

ً ٠ّزل اٌٝ لطبع إٌّْآد اٌٖغ االِو  ،١وح ٚاٌّزٍٛطخ ٚاٌْووبد اٌىجوٜأ٠ٚب
اٌنٞ ٠ؤصو ثْىً إ٠غبثٟ ػٍٝ اٌمطبػبد االلزٖبك٠خ اٌّقزٍفخ، ؽ١ش أْ إكاهح 
اٌّقبٛو االئزّب١ٔخ  ٌّؾفظخ اٌز١َٙالد ػٍٝ َِزٜٛ اٌّٖوف أٚ إٌظبَ 
اٌّٖوفٟ ثْىً وبًِ رؼًّ ػٍٝ رٛف١و ا١ٌٌَٛخ اٌالىِخ ٌغٙبد اإللواٗ ٌٍزٍٛغ 

ً ػٍٝ فٟ ػ١ٍّبرٙب اإلل وا١ٙخ ٚرؾم١ك اٌوثؾ١خ اٌّطٍٛثخ. ١ٍٚىْٛ أصو مٌه ٚاٙؾب
اٌّمزو١ٙٓ ِٓ لطبع إٌّْآد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ ؽ١ش أْ إكاهح اٌّقبٛو 

ل١ٌٚخ ٚاٌٍَٛن االئزّبٟٔ ٌٍّمزو١ٙٓ ِٓ األفواك االئزّب١ٔخ اٌَّزٕلح ٌٍّؼب١٠و اٌ
ٚإٌّْآد ٠ؼيى ِٓ فوٓ ِٕؼ لوٚٗ عل٠لح أٚ اٌزٍٛغ ثؼ١ٍّبد االلزواٗ 
ثؤٍؼبه ّٚوٚٛ ِؼمٌٛخ، وّب أْ مٌه ٠ؼًّ ػٍٝ رؼي٠ي إٌّبفَخ ث١ٓ عٙبد 
اإللواٗ الٍزمطبة إٌّْآد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ ٕبؽجخ اٌٍَٛن االئزّبٟٔ 

 زلفمبد إٌمل٠خ اٌىبف١خ.ِٕقف٘ اٌّقبٛو ٚاٌ
 

 ٌزط٠ٛو ثبٌوغُ ِٓ اٌغٙٛك اٌّجنٌٚخ ؽب١ٌبً (: Credit Scoringة. ٔظبَ اٌتصٍٕف االئتّبًٔ )
فٟ  02ِٓ  ثؤْ أوضو ٠مله أّٔٗ  إال اٌؼوث١خ، اٌلٚي ِٓ ػلك فٟ ٔظُ اٌز١ٕٖف االئزّبٟٔ

 االئزّب١ٔخ اهحاٌغل ٌزم١١ُ ػٍٝ ٔظُ كاف١ٍخ رؼزّل الىاٌذ اٌؼوث١خ اٌلٚي ثٕٛن ِٓ اٌّبئخ
ً ) فٟ اٌّبئخ 42ٚألً ِٓ  ٌٍّمزو١ٙٓ، ً آ١ٌب ( Scoring Systemsِٕٙب رَزؼًّ ٔظبِب

ً آ١ٌبً ٌّؼبٌغخ فٟ اٌّبئخ 02ٌز١ٕٖف اٌّمزو١ٙٓ، ِمبثً ؽٛاٌٟ   ٍٛجبد ٌٙب ٔظبِب
 .7اٌموٚٗ

 
 فٟ ٠َُٙ االئزّبٟٔ ِىبرت االٍزؼالَ ػٍٝ االػزّبك أْ اٌل١ٌٚخ ثٛٙٛػ ث١ٕذ اٌزغبهة

 ِؼٍِٛبد ؽٛي رملَ أٔٙب ٚاٌّزٍٛطخ، ؽ١ش اٌٖغ١وح إٌّْآد إٌٝ اٌجٕٛن إلواٗ ى٠بكح
 اٌجٕٛن رَزقلِٙب اٌزٟ اٌَغالد غ١و ِزٛفوح فٟ االئزّبٟٔ ِٚب١ُٙٙ اٌّمزو١ٙٓ

 ِؤٍَبد ٚعٛك أْ ٍٚالِزٙب. ٘نا ٚرج١ٓ اٌموٚٗ رطٛه ػ١ٍّبد ٌّزبثؼخ اٌّووي٠خ
 SME's Creditٚاٌّزٍٛطخ ) اٌٖغ١وح ٌٍّْٕآد االئزّب١ٔخ رم١١ُ اٌغلاهح فٟ ِزقٖٖخ

Rating Agenciesٌٗ ) ٚاٌّؤٍَبد اٌجٕٛن ؽش أْ ٌٍز٠ًّٛ. وّب إٌفبم ػٍٝ ا٠غبث١خ آصبه 
 رَبُ٘ ٍٛجبد اٌموٚٗ ِٚؼبٌغخ اٌّمزو١ٙٓ ٌز١ٕٖف ا١ٌ٢خ إٌظُ اٍزقلاَ ػٍٝ اٌز١ٍ٠ّٛخ

                                                 
 .، مرجع سبق ذكره2102صندوق النقد العربي،   7

 



تطوير خدمات نظم االستعالم والتصنيف االئتماني لقطاع 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية

تطوير خدمات نظم االستعالم والتصنيف االئتماني لقطاع 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية

20

تطوير خدمات نظم االدتعالم والتصنيف االئتماني لقطاع   
 المنذآت الصغيرة والمتودطة في الدول العربية

 20 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤددات النقد العربية

 أٔٗ ونٌه هةاٌزغب أثوىد ّفبف١زٙب. ِٓ ٚري٠ل اٌموٚٗ رم١١ُ ػ١ٍّخ ٚرَو٠غ ر١ًَٙ فٟ
 ػٍٝ ٌؾضُٙ ٚمٌه ٌٍّمزو١ٙٓ اٌموٚٗ ٍٛجبد هف٘ أٍجبة اٌجٕٛن أْ رج١ٓ اٌّف١ل ِٓ

 علاهرُٙ االئزّب١ٔخ. ٌزؾ١َٓ اٌوف٘ أٍجبة ِؼبٌغخ
 

 ِقبٛو ٌؾغُ كل١مبً  رمل٠واً  ٔظبَ ٠ٛفو "٘ٛتؼشٌف ٔظبَ اٌتصٍٕف االئتّبًٔ:  .1
فٟ  ٚاٌّقئخ اٌّزٛفوح اٌج١بٔبد ثبالػزّبك ػٍٝ ٚمٌه ٚوفالئُٙ ائزّبْ اٌّمزو١ٙٓ

 اٌّمزو١ٙٓ إِىب١ٔخ رؼضو رمل٠و ػٍٝ إٌظبَ ٘نا االئزّبٟٔ ٠ٚؼًّ االٍزؼالَ ٔظبَ
 ِؾلكح". فزوح ى١ِٕخ فالي

 
 ْٔبء ٔظبَ ٌٍز١ٕٖف االئزّبٟٔ ف١ّب ٠ٍٟ:إ٠زّضً اٌٙلف ِٓ  إٌظبَ: ِٓ أشبء اٌهذف .2

 
 االئزّب١ٔخ. اٌّقبٛو ؽغُ فف٘  -
عٙبد  ٚاٌَّزمج١ٍخ ٌلٜ اٌؾب١ٌخ ر١َٙالد اٌّمزو١ٙٓ ٌّقبٛو كل١ك رم١١ُ رٛف١و  -

 اإللواٗ.
 االئزّب١ٔخ. اٌّقبٛو ؽغُ اٌز١َٙالد ٌّوالجخ ٌّؾفظخ كٚهٞ رم١١ُ إعواء  -
 اٌز١َٙالد اٌّٖوف١خ. ػٍٝ اٌؾٖٛي فوٓ رؼي٠ي  -
 اٌّٚبٔبد ٚأٍؼبه اٌفبئلح ػٍٝ اٌز١َٙالد. ّوٚٛ فف٘  -
 االئزّبٟٔ. اٌمواه ارقبم ٍوػخ  -
 رؼي٠ي إٌّبفَخ ث١ٓ عٙبد اإللواٗ.  -

 
رز١ّي ٔظُ اٌز١ٕٖف االئزّبٟٔ ثبػزّبك٘ب ػٍٝ ث١بٔبد إٌظبَ:  ٔشبءإٍِزاد  .3

اٌّمزو١ٙٓ اٌْق١ٖخ ٚث١بٔبد اٌز١َٙالد اٌمبئّخ ٚاٌَّلكح، ؽ١ش أْ ِقوعبد ٘نٖ 
ٌٝ ٚٙغ رٖٛه وبًِ ٚٚاٙؼ ػٓ اٌّقبٛو إإٌظُ رمٛك ِزقن اٌمواه االئزّبٟٔ 

ّؾزٍّخ اٌزٟ لل ٠زؼوٗ ٌٙب ٛبٌت االئزّبْ، ٚف١ّب ٠ٍٟ أُ٘ ١ِياد ٔظُ االئزّب١ٔخ اٌ
 اٌز١ٕٖف االئزّبٟٔ:

 
 ٚأػٍٝ أكٔٝ وؾل كهعخ اٌّقبٛوح رؼىٌ ِمزوٗ ٌىً رم١١ُ كهعخ رؾل٠ل  -
 ّٙو اٌالؽمخ 12 اٌــ فالي اٌّمزوٗ رؼضو اؽزّب١ٌخ َٔجخ رؾل٠ل  -
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 االئزّب١ٔخ اٌّقبٛوثّزٍٜٛ كهعخ  ِمبهٔخ اٌّمزوٗ ِقبٛو كهعخ رؾل٠ل  -
 ٌّؾفظخ اٌز١َٙالد االئزّب١ٔخ اٌى١ٍخ

رمل٠ُ رف١َو ٌؼٕبٕو اٌزم١١ُ ٚكهعبد اٌّقبٛو اٌَّزقوعخ ِٓ إٌظبَ ػٓ   -
 اٌّمزوٗ

 اٌؾب١ٌخ ٚاٌْق١ٖخ اٌّمزوٗ االئزّب١ٔخ ث١بٔبد إٌٝ ٠َزٕل كهعخ اٌّقبٛوح رؾل٠ل  -
 ٚاٌزبه٠ق١خ

ً  ٌٍزطٛه لبث١ٍخ اٌّؼب١٠و اٌمبئُ ػ١ٍٙب إٌظبَ  - ٚرطٛهاد عل٠لح  ِؼط١بد أل٠خ ٚفمب
 رؾًٖ ػٍٝ اٌج١ئخ اٌّٖوف١خ

 
 رًّْ ػٕبٕو اٌز١ٕٖف االئزّبٟٔ، اٌغٛأت اٌزب١ٌخ:ػٕبصش اٌتصٍٕف االئتّبًٔ:  .4
 

(: ػجبهح ػٓ كهعخ رقٖٔ ٌٍّمزو١ٙٓ ٌٍزٕجؤ Borrowers Score) تمٍٍُ اٌؼًٍّ  -
زٛفوح ػُٕٙ ٌؾظخ رٕف١ن ثبالػزّبك ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌّ ثّقبٛوُ٘ االئزّب١ٔخ

كهعخ وؾل  622االٍزؼالَ. ؽ١ش رزواٚػ كهعبد اٌزم١١ُ فٟ ثؼ٘ إٌظُ ِب ث١ٓ 
كهعخ وؾل أػٍٝ ؽَت اٌٍَّى١بد االئزّب١ٔخ ٌٍؼ١ًّ، فىٍّب اهرفؼذ  022أكٟٔ إٌٝ 

 كهعخ رم١١ُ اٌّمزوٗ وٍّب أقفٚذ كهعخ اٌّقبٛو ٚاٌؼىٌ ٕؾ١ؼ.
 
رؼىٌ إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ الؽزّب١ٌخ رؼضو  (:Probability of Default) احتّبٌٍخ اٌتؼثش  -

أٚ رؤفوٖ ػٓ اٌٛفبء ثَلاك األلَبٛ اٚ االٌزياِبد فٟ ِٛاػ١ل٘ب اٌّؾلكح  اٌّمزوٗ
ّٙو اٌمبكِخ. فىٍّب اهرفؼذ َٔجخ اؽزّب١ٌخ اٌزؼضو ٌٍّمزوٗ وٍّب  60فالي فزوح اٌـ 

 اهرفؼذ كهعخ اٌّقبٛو االئزّب١ٔخ ٚاٌؼىٌ ٕؾ١ؼ.
 
(: رّضً كهعخ رم١١ُ اٌّمزوٗ ٚاؽزّب١ٌخ رؼضوٖ، Risk Grade) بطشحدسجخ اٌّخ   -

ثؾ١ش ٠زُ رؾل٠ل كهعخ الؽزّب١ٌخ رؼضو اٌّمزوٗ فٟ ٍلاك اٌزياِبرٗ اٌّب١ٌخ. ٚرورجٜ 
كهعخ اٌّقبٛوح ثْىً ِجبّو ِغ اؽزّب١ٌخ اٌزؼضو ٚكهعخ اٌزم١١ُ ٌٍّمزوٗ. فىٍّب 

، ٚثبٌزبٌٟ ري٠ل ِٓ فوٓ أقفٚذ كهعخ اٌّقبٛوح، وٍّب اهرفؼذ كهعخ اٌزم١١ُ
اٌّمزوٗ فٟ اٌؾٖٛي ػٍٝ ر١َٙالد ائزّب١ٔخ ثْىً أٍٚغ ٚثْوٚٛ أفًٚ 

 ٚاٌؼىٌ ٕؾ١ؼ.
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٘ٛ هِي ِؾلك ٠قٖٔ ٌٍٖفبد اٌّٖبؽجخ  (:Reason Grade)تفضٍش اٌتمٍٍُ   -
ٌٍٍَٛن االئزّبٟٔ ٌٍّمزوٗ غ١و اٌٍّزيَ اٚ اٌّزؤفو ثَلاك األلَبٛ، أٚ ٘ٛ ِؤّو 

ائزّبٟٔ ٠ؾزبط ٌٍّوالجخ، ثؾ١ش ٠زُ اإلفٖبػ ػٓ ِغّٛػخ ٌّالؽظخ ٚعٛك ٍٍٛن 
ِٓ اٌزف١َواد ٌزم١١ُ اٌّمزوٗ ٚاٌىف١ً ٚال ٠ظٙو أٞ رف١َو ٌزم١١ُ اٌّمزو١ٙٓ 
ِٕقفٟٚ اٌّقبٛو )اٌؼّالء اٌغ١لْٚ(. ٠ُؼزجو "رف١َو اٌزم١١ُ" كالٌخ ػٍٝ اٌؼٛاًِ 

رقبم اٌمواه اٌزٟ رَبػل اٌّٖوف ػٍٝ فُٙ ٚرؾ١ًٍ اٌٍَٛن االئزّبٟٔ ٌٍؼ١ًّ ال
 االئزّبٟٔ ثبٌّٛافمخ أٚ اٌوف٘. 

 
ٙبفخ ٔٛػ١خ ٌٕظُ أرؼزجو ٔظُ اٌز١ٕٖف االئزّبٟٔ آٌٍخ ػًّ ٔظُ اٌتصٍٕف االئتّبًٔ:  . 5

ٔٗ ٠َزٕل ػٍّٙب ثبألٍبً اٌٝ ِلٜ رٛفو ث١بٔبد ػٓ أاالٍزؼالَ االئزّبٟٔ، ؽ١ش 
ٕٟ ٌٙنٖ اٌج١بٔبد. اٌّمزو١ٙٓ ٚوفالئُٙ ػٍٝ ٔظُ االٍزؼالَ االئزّب١ٔخ ٚاٌؼّو اٌيِ

٠ٚمَٛ ػًّ ٘نٖ إٌظُ ػٍٝ ثٕبء ِؼبكالد ه٠ب١ٙخ ٚاؽٖبئ١خ ِٚؼب١٠و رؾ١ٍ١ٍخ 
ٌٍج١بٔبد، ثؾ١ش ٠ٕزظ ػٕٙب رؾ١ًٍ ٕٚفٟ ٌٍٛٙغ االئزّبٟٔ ٌٍْقٔ اٚ اٌّؤٍَخ 
اٌَّزؼٍُ ػٕٙب. ِب ٠ٕزظ ػٓ ٘نٖ إٌظُ ٘ٛ رٛلؼبد الؽزّب١ٌخ رؼضو اٌْقٔ اٌَّزؼٍُ 

ّٙواً، ؽ١ش رَبػل ِؾًٍ  60خ ٚغبٌجبً ِب رىْٛ ِؾلكح ثّلح ػٕٗ فالي فزوح ى١ِٕخ لبكِ
ِٚزقن اٌمواه االئزّبٟٔ ثزى٠ٛٓ رٖٛه ّجٗ وبًِ ػٓ ٚٙغ اٌْقٔ اٌّيِغ الواٙٗ 

 الرقبم اٌمواه االئزّبٟٔ ا١ٌٍَُ. ٚف١ّب ٠ٍٟ هٍُ ر١ٙٛؾٟ ٠ج١ٓ آ١ٌخ ػًّ إٌظبَ:
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 ز١ٕٖف االئزّبٟٔ رؼًّ ٚفمبً ٌٍزبٌٟ:ٚثززجغ اٌوٍُ اٌج١بٟٔ أػالٖ، فئْ أٔظّخ اٌ
 

I.  ٟٔ٠مَٛ َِزقلَ إٌظبَ ثزٕف١ن ػ١ٍّخ اٍزؼالَ ػٍٝ ٔظبَ االٍزؼالَ االئزّب 
 
II. ٠زٌٛٝ ٔظبَ االٍزؼالَ االئزّبٟٔ ػ١ٍّخ عٍت ث١بٔبد اٌؼ١ًّ ِٓ لبػلح اٌج١بٔبد 
 

III.   ٠زبثغ إٌظبَ ػ١ٍّخ االرٖبي ثجؤبِظ اٌـDSS (Decision Support System )
 (.6ّضبثخ ِووي ٌلػُ اٌمواهاد وّب ٘ٛ ِٛٙؼ فٟ إٛبه هلُ )ٚ٘ٛ ث

 
IV. َٛاٌـ ِووي كػُ اٌمواهاد  ٠مDSS  ػ١ٍّخ ؽَبث١خ ٌزمل٠و ٚرم١١ُ اٌّقبٛو ثزٕف١ن

اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ ٚاٌْق١ٖخ اٌزبه٠ق١خ ٚاٌؾب١ٌخ، ثٕبًء ػٍٝ رؾ١ًٍ  االئزّب١ٔخ ٌٍؼ١ًّ
ً ٌٍّزغ١واد ٚاٌّؾلكاد اٌّ اإل٠غبث١خ ٚاٌٍَج١خ ؼزّلح فٟ إٌظبَ ٌزم١١ُ اٌٍَٛن ٚفمب

 االئزّبٟٔ ٌٍؼ١ًّ اٌَّزؼٍُ ػٕٗ.
 

V. ثئهٍبي إٌزبئظ ٚرقي٠ٕٙب ػٍٝ لبػلح اٌج١بٔبد ٠مَٛ ِووي كػُ اٌمواهاد 
 

VI.  ٟٔٔظبَ إروًٍ إٌزبئظ ثؼل اٌزؾ١ًٍ ػٍٝ ّىً ػٕبٕو اٌز١ٕٖف االئزّب ٌٝ
 اٌَّزؼٍُ ػٕٗ.االٍزؼالَ االئزّبٟٔ ٌإلفٖبػ ػٕٙب فٟ اٌزمو٠و االئزّبٟٔ ٌٍؼ١ًّ 
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 (1إطبس سلُ )
 ِشوز دػُ اٌمشاساد

 
 ٠ّو ػًّ ٔظبَ اٌلػُ ثضالس ِواؽً أٍب١ٍخ ٟٚ٘:

 
ؽَبة اٌّزغ١واد: ٠ؼزجو ٘نا اٌؼٕٖو ِٓ أوضو ػٕبٕو إٌظبَ رؼم١لاً، ؽ١ش ٠زُ رؾ١ًٍ ػ١ٕخ  .6

اٌج١بٔبد ثبٍزقلاَ ػلك وج١و ِٓ اٌّزغ١واد اٌَّزّلح ِٓ ث١بٔبد اٌؼّالء، وؼّو اٌّمزوٗ، ػلك 
ػلك االٍزؼالِبد إٌّفنح ػٓ اٌؼ١ًّ، اٌـ.  اٌز١َٙالد، ٔٛع اٌز١َٙالد، ػلك وفبالد اٌؼ١ًّ

ِزغ١و  02-64ثبٌَٕجخ اٌّئ٠ٛخ ٌىً ِزغ١و، ٠ٚزُ افز١به الٜٛ  اٌزٕجئ١خثؾ١ش ٠زُ اٍزقواط اٌملهح 
ِٓ ؽ١ش للهح اٌّزغ١و ػٍٝ اٌم١بً ٚاٌزٕجؤ ثّقبٛو اٌؼ١ًّ االئزّب١ٔخ، ٠زُ رغ١ّؼٙب ثّب ٠َّٝ 

 (Score Cardّٔٛمط اٌز١ٕٖف االئزّبٟٔ )
 
بة رم١١ُ اٌؼ١ًّ: فٟ ٘نٖ اٌّوؽٍخ ٠زُ اؽزَبة رم١١ُ اٌؼ١ًّ ثٕبًء ػٍٝ اٌّزغ١واد اٌزٟ ٠زىْٛ ؽَ .0

ِٕٙب ّٔٛمط اٌز١ٕٖف االئزّبٟٔ ٚاٌزٟ رٕطجك ػٍٝ ث١بٔبد اٌؼ١ًّ ٚرم١ٌ ِقبٛوٖ االئزّب١ٔخ 
 ٍٍٚٛوٗ االئزّبٟٔ ٌؾظخ رم١١ّٗ.

 
ٖ اٌّوؽٍخ ٚثٕبًء ػٍٝ ٔزبئظ اٍزقواط رف١َواد اٌزم١١ُ ٚكهعخ اٌّقبٛوح: ٠مَٛ إٌظبَ ثٙن .3

اؽزَبة ِقبٛو اٌؼ١ًّ ثبٍزقواط كهعخ رف١َو اٌزم١١ُ، ٚمٌه ٚفمبً ٌّؼبكالد ه٠ب١ٙخ روثٜ 
كهعبد رم١١ُ اٌؼ١ًّ ثبٌّزغ١واد ٚاٌزف١َواد اٌزٟ رٕطجك ػٍٝ ث١بٔبد اٌؼ١ًّ ٌؾظخ االٍزؼالَ 

 ػٕٗ.
 

ٔظبَ ِوْ لبثً ٌٍزؼل٠ً ثّب ٠زالءَ ( ٘ٛ DSSِٚٓ اٌغل٠و ثبٌنوو أْ ِووي كػُ اٌمواهاد )ٔظبَ اٌـ 
ػٍٝ ع١ّغ ِغ ػ١ٍّبد اٌّواعؼخ اٌْبٍِخ اٌزٟ رزُ ثْىً كٚهٞ فالي فزواد ى١ِٕخ ِؾلكح 

اٌّزغ١واد ماد اٌؼاللخ اٌّؾلكح ٌلهعبد اٌّقبٛو ٌززٛافك ِغ اٌّّبهٍبد اٌل١ٌٚخ اٌفٍٚٝ 
 .ثبٌقٖٛٓ، ٚأَغبِب ِغ رغ١واد اٌج١ئخ اٌّٖوف١خ اٌزٟ ٠ؼًّ ثٙب إٌظبَ
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دوس ٔظبَ اٌتصٍٕف االئتّبًٔ فً تؼزٌز فشص إٌّشآد اٌصغٍشح واٌّتىصطخ فً  .6
ْ رٛفو ٔظُ االٍزؼالَ االئزّبٟٔ ٚاٌزٟ رًّْ أِّب ال ّه ف١ٗ اٌحصىي ػٍى اٌتّىًٌ: 

ٔظبَ اٌز١ٕٖف االئزّبٟٔ رَبُ٘ ثلهعخ وج١وح فٟ ِٕؼ اٌز١َٙالد االئزّب١ٔخ ٌألفواك 
وح ٚاٌّزٍٛطخ ٚاٌْووبد. فّغ ّٙبْ عٛكح ٚكلخ ٚؽلاصخ اٌج١بٔبد ٚإٌّْآد اٌٖغ١

اٌْق١ٖخ ٚاالئزّب١ٔخ اإل٠غبث١خ ٚاٌٍَج١خ اٌَّزّلح ِٓ ٔظُ االٍزؼالَ االئزّبٟٔ ٍززٛافو 
اٌج١ئخ اٌّالئّخ إلْٔبء ٔظبَ اٌز١ٕٖف االئزّبٟٔ اٌنٞ ثلٚهح ٠ٛفو اٌّؼٍِٛخ اٌلل١مخ ػٓ 

ّٙو اٌمبكِخ. فبٌؾٖٛي  60زّبٟٔ اٌّزٛلغ فالي اٌـ اؽزّب١ٌخ رؼضو اٌؼ١ًّ ٚر١ٕٖفٗ االئ
ػٍٝ ر١ٕٖف ائزّبٟٔ ع١ل )ِقبٛو ائزّب١ٔخ ِٕقفٚخ( ٠ز١ؼ ٌٍّْٕآد اٌفوٓ 
ٌاللزواٗ ثْىً أٍٚغ ٚػٍٝ فزواد ى١ِٕخ أٛٛي ٚثؤٍؼبه فبئلح ِؼمٌٛخ ٚثْوٚٛ 
 ١َِوٖ،  ثبإلٙبفخ اٌٝ أٔٗ ٠ي٠ل ِٓ ف١بهاد اٌز١َٙالد االئزّب١ٔخ اٌزٟ ِٓ اٌّّىٓ

رمل٠ّٙب ٌٍّْٕآد ٚاٌْووبد. وّب اْ ٔظبَ اٌز١ٕٖف ٠ٛفو فوٕخ ٌٍّمزو١ٙٓ مٚٞ 
اٌٍَٛن االئزّبٟٔ ِورفغ اٌّقبٛو ِٓ رؾ١َٓ اٚٙبػُٙ ثقف٘ ؽلح ِقبٛوُ٘ 
االئزّب١ٔخ ٌٍؾٖٛي ػٍٝ كهعبد ر١ٕٖف ائزّبٟٔ ع١لح ٌٍزّىٓ ِٓ االلزواٗ ِغلكاً اٚ 

 اٌزٍٛغ فٟ اٌموٚٗ اٌمبئّخ. 
 

٠ّىٓ ٌٍّؤٍَبد اٌّب١ٌخ اٌّموٙخ ر١ُّٖ ِٕزغبد ِٖوف١خ َِزٕلح إٙبفخ ٌنٌه فئٔٗ 
ٌلهعبد ر١ٕٖف اٌؼّالء. فؼٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ٠ّىٓ ٌٍّٖوف ر١ُّٖ ِٕزظ ِٖوفٟ 

ثْوٚٛ ٚأٍؼبه ِؼمٌٛخ، ث١ّٕب رقزٍف اٌْوٚٛ  Aٌٍّْٕآد ماد كهعبد اٌز١ٕٖف 
غ١و مٌه،  أٚ Bٚاألٍؼبه فٟ إٌّزظ اٌّٖوفٟ اٌّٛعٗ ٌٍّْٕآد ماد اٌز١ٕٖف كهعخ 

ٚ٘نٖ اٌؾبٌخ رؼيى ِٓ كهعخ إٌّبفَخ ٌلٜ عٙبد اإللواٗ ثزط٠ٛو ِٕزغبرٙب 
 اٌّٖوف١خ ثّب ٠ٍجٟ اؽز١بعبد ٚلطبع إٌّْآد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ.

 
وّب أْ ٌٍٍَطخ اٌولبث١خ اٌزٟ رْوف ػٍٝ إكاهح ٔظبَ اٌز١ٕٖف االئزّبٟٔ اٌملهح ػٍٝ 

ثزؼي٠ي للهاد ٚإِىب١ٔبد لطبع إٌّْآد  ػىٌ أٚ روعّخ ١ٍبٍبرٙب اٌَّزمج١ٍخ اٌّزؼٍمخ
اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ ٚمٌه ِٓ فالي رؾل٠ل ِؼب١٠و ِؾلكح فٟ ِووي كػُ اٌمواهاد اٌـ 

(DSS ٍٝرزؼبًِ ِغ ف١ٕٖٛخ لطبع إٌّْآد ثْىً ٠ؾفي٘ب ٠َٚبػل٘ب ػ ،)
 إٌٛٛي اٌٝ هٚافل االئزّبْ.
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ٙبفخ ٔٛػ١خ ٚماد ونٌه فئْ ٚعٛك ٔظبَ ر١ٕٖف ائزّبٟٔ ٌمطبع إٌّْآد ٠ؼزجو إ
أ١ّ٘خ ػب١ٌخ فبٕخ ٌٍّْٕآد ماد اٌٍَٛن االئزّبٟٔ اٌغ١ل، ؽ١ش أٔٗ ٠قٍك فوٓ ٌٙنٖ 
إٌّْآد ثبٌزؾٛي ِٓ ِزٕب١٘خ اٌٖغو إٌٝ ٕغ١وح ِٚٓ ٕغ١وح إٌٝ ِزٍٛطخ ِٚٓ 
ِزٍٛطخ إٌٝ ّووبد وج١وح. ثبٌزبٌٟ ٠زؾمك اٌٙلف األٍّٝ ِٓ ٚعٛك ِضً ٘نٖ إٌظُ 

اٌز١ّٕخ االلزٖبك٠خ ٚرؾ١َٓ اٌظوٚف اٌّؼ١ْ١خ ٚفٍك فوٓ ٚ٘ٛ اٌَّبّ٘خ اٌفبػٍخ فٟ 
 ػًّ عل٠لح ٚاٌؾل ِٓ ِؤّواد اٌجطبٌخ ٚاٌفمو فٟ اٌّغزّؼبد اٌّؾ١ٍخ.

 
أ١ّ٘خ ٔظُ االٍزؼالَ ٚاٌز١ٕٖف االئزّبٟٔ فٟ رؼي٠ي فوٓ  اٌزب٠ٌٟٛٙؼ اٌْىً 

١خ ٕٚٛي لطبع إٌّْآد إٌٝ هٚافل االئزّبْ ٚونٌه فوٓ رؾ١َٓ ر١ٕٖفبرٙب االئزّبٔ
ٚػ١ٍّبد اٌزؾٛي ِٓ ِْٕآد ٕغ١وح إٌٝ ِزٍٛطخ صُ وج١وح ٌٍَّبّ٘خ فٟ اٌز١ّٕخ 

 االلزٖبك٠خ:
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ً ػٍٝ ِب ٍجك ٠زٚؼ أْ االٍزغالي األِضً ٌٙنٖ إٌظُ ٠ىزًّ ثزى٠ٛٓ لبػلح ، ػطفب
ث١بٔبد فبٕخ ثبٌز١َٙالد االئزّب١ٔخ إٌّّٛؽخ ٌمطبع إٌّْآد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ 

١ٕف االئزّبٟٔ. ٚلل كهعذ ثؼ٘ اٌجٕٛن اٌّووي٠خ ٚاٌٍَطبد ٚهثطٙب ِغ ٔظبَ اٌزٖ
 Blendedإٌمل٠خ ػٍٝ رق١ٖٔ ٔظُ ر١ٕٖف ائزّبٟٔ فبٕخ ثمطبع إٌّْآد )

Score Card لبئّخ ػٍٝ عّغ اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌل٠ّٛغواف١خ ٚاٌّب١ٌخ  اٌقبٕخ ،)
 ً ٌٍَٛوُٙ االئزّبٟٔ.  ثبٌمبئ١ّٓ ػٍٝ إٌّْؤح ّٚووبئُٙ ٚرؾل٠ل ِقبٛوُ٘ االئزّب١ٔخ ٚفمب

( Score Cardأٙف إٌٝ مٌه إِىب١ٔخ رؾل٠ل ِؼب١٠و فبٕخ ِىٛٔخ ٌٍٕظبَ اٌـ )
ٚكهعبد ِقبٛوح ِؾلكح ٌىً ِؼ١به ٠َزٕل إ١ٌٗ إٌظبَ، ٚمٌه ثٙلف ر١ًَٙ ٕٚٛي 
٘نٖ إٌّْآد إٌٝ هٚافل االئزّبْ ٚر١َ١و ٍجً ّٚوٚٛ االلزواٗ األِو اٌنٞ ٠ٕزظ ػٕٗ 

ائزّب١ٔخ ٌمطبع إٌّْآد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ ػٍٝ ؽَبة  اٌزٍٛغ فٟ ِٕؼ ر١َٙالد
 اٌزٍٛغ فٟ ِٕؼ اٌز١َٙالد االٍزٙالو١خ. 

 
أهٍّخ تىىٌٓ لبػذح ثٍبٔبد خبصخ ثبٌتضهٍالد إٌّّىحخ ٌٍّٕشآد اٌصغٍشح  .7

ٚ رى٠ٛٓ لبػلح ث١بٔبد فبٕخ ثبٌز١َٙالد أِّب ال ّه ف١ٗ أْ إْٔبء واٌّتىصطخ: 
اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ ١ٍَبُ٘ ثْىً وج١و فٟ هٕل االئزّب١ٔخ إٌّّٛؽخ ٌٍّْٕآد 

اٌّقبٛو اٌّقزٍفخ اٌّؾ١طخ ثّقزٍف اٌمطبػبد االلزٖبك٠خ ِٓ ٔبؽ١خ ٠ٚؼيى للهاد 
ٚإِىب١ٔبد لطبع إٌّْآد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ ِٓ فالي ر١ًَٙ ٍجً ٔفبك٘ب إٌٝ 

 ِٖبكه اإللواٗ، ؽ١ش رؼًّ ٘نٖ اٌمبػلح ػٍٝ رؾم١ك اٌفٛائل اٌزب١ٌخ:
 

و ث١بٔبد ِب١ٌخ ٚك٠ّٛغواف١خ ّبٍِخ ػٓ اٌّْبه٠غ اٌّمزوٙخ، ِّب ٠َبػل ػٍٝ رٛف١  -
رؼي٠ي ػ١ٍّبد االلواٗ ٚإٌّبفَخ ث١ٓ عٙبد االلواٗ. رزّضً إٌّبفَخ فٟ 

اٌٍَٛن ٍٚؼبه االلواٗ ٌٍّْبه٠غ ماد اٌغلاهح االئزّب١ٔخ أرقف١ف ّوٚٛ ٚ
الد ٌٍّْبه٠غ االئزّبٟٔ اٌغ١ل، ِّب ٠مٛك إٌٝ ّٔٛ ٚاٙؼ فٟ ِؾفظخ اٌز١َٙ

 اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ.
 

رَبُ٘ لبػلح اٌج١بٔبد فٟ هٕل ٚإكاهح اٌّقبٛو االئزّب١ٔخ اٌّؾ١طخ ثمطبع إٌّْآد   - 
اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ، ؽ١ش أْ إْٔبء أٚ رى٠ٛٓ لبػلح ث١بٔبد ِٓ ٘نا اٌمج١ً ٌلٜ 

فبكح اٌجٕٛن اٌّووي٠خ ٠َبػل٘ب ثْىً وج١و فٟ إكاهح ِقبٛو اٌمطبع. وّب ٠ّىٓ االٍز
ِٕٙب فٟ رٛع١ٗ ا١ٌَبٍخ االئزّب١ٔخ ٌغٙبد االلواٗ ٚرؾل٠ل ٔٛع اٌّؾفياد اٌزٟ 
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ٖ إٌٝ هٚافل االئزّبْ، م٠ّىٓ أْ رؼيى ِٓ ِىبٔخ لطبع إٌّْآد ٚر١ًَٙ ٍجً ٔفب
 ٠ّٚىٓ رٍق١ٔ آ١ٌخ ػًّ ٔظبَ اٌز١ٕٖف االئزّبٟٔ ثبٌوٍُ اٌزبٌٟ:

                     
 ِخشجبد إٌظبَ                               ِذخالد إٌظبَ                          

        
 

    
 
 

 
 
 
 
  

 
 

اإلجشاءاد اٌّمتشحخ ِٓ اٌٍجٕخ اٌذوٌٍخ ٌٕظُ اٌتمبسٌش االئتّبٍٔخ، حىي تؼزٌز فشص  .8
إّبهح إٌٝ ٚهلخ اٌؼًّ وصىي إٌّشآد اٌصغٍشح واٌّتىصطخ ٌّصبدس اٌتّىًٌ: 

 (ICCR)ٌٍغٕخ اٌل١ٌٚخ ٌٕظُ اٌزمبه٠و االئزّب١ٔخ ػٓ ا 0260اٌٖبكهح فٟ ِٕزٖف ػبَ 
ْ أػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ االعواءاد اٌزٟ ِٓ اٌّّىٓ  اٌزبثؼخ ٌٍجٕه اٌلٌٟٚ، اٌزٟ اؽزٛد

ٌٝ ِٖبكه اٌز٠ًّٛ، ؽ١ش إرؼيى فوٓ ٕٚٛي لطبع إٌّْآد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ 
 ٠ّىٓ إ٠غبى ٘نٖ اإلعواءاد وب٢رٟ:

 
ػٓ اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌْبٍِخ ػٓ اٌؼ١ًّ  رؼي٠ي ػ١ٍّبد اإلفٖبػ اٌجزء األوي:

)اٌٍَج١خ ٚاإل٠غبث١خ(، ؽ١ش أْ ٔمٔ اٌّؼٍِٛبد االئزّب١ٔخ ػٓ اٌّمزو١ٙٓ ٍٍٚٛوُٙ 
٠لفغ اٌّؤٍَبد اٌّب١ٌخ ٚاٌّٖوف١خ اٌّموٙخ إِب ٌالِزٕبع ػٓ ِٕؼ االئزّبْ ٌٍؼل٠ل 

اٌّبٌٟ ٌمطبع ُِٕٙ أٚ ِٕؼ ٘نا االئزّبْ ثؤٍؼبه ِورفؼخ، ٚػ١ٍٗ فئْ رؼي٠ي اٌّْٛي 
إٌّْآد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ ِٓ ٔبؽ١خ ٚٚعٛك رغ١ّغ ٚرؾ١ًٍ وفؤ ٚفؼبي ٚكل١ك 
ٌٍّؼٍِٛبد ٚاٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ ٍٛاء اإل٠غبث١خ ِٕٙب أٚ اٌٍَج١خ ٠َبػل اٌّؤٍَبد 

 اٌّموٙخ فٟ االػزّبك ػٍٝ اٌَّؼخ ٚاٌغلاهح ٌّٕؼ اٌز٠ًّٛ. 
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اٌزٟ رمزوْ ثْىً ِجبّو ثز١ًَٙ  رؼي٠ي ِجبكا اٌْفبف١خ ٚاإلفٖبػ اٌجزء اٌثبًٔ:
اٌْفبف١خ ٌلٜ إٌّْآد اٌٖغ١وح  َِز٠ٛبد اٌز٠ًّٛ. ٠زّضً أقفبٗ إٌٝ إٌفبم ػ١ٍّبد

 ثبالؽزفبظ ٚاٌّزٍٛطخ اٌٖغ١وح إٌّْآد ِٓ وج١و ػلك اٌزياَ ػلَ فٟ ٚاٌّزٍٛطخ
ً  ِٚللمخ ِب١ٌخ ِٕزظّخ ثؾَبثبد  زط١غرَ ال اٌجٕٛن فئْ ٚثبٌزبٌٟ اٌَبئلح ٌٍزْو٠ؼبد ٚفمب

 االٍزؼالَ ِىبرت لٍخ أٚ رٛفو ظً ػلَ فٟ فبٕخ ٌٍّْٕؤح االئزّب١ٔخ اٌغلاهح ل١بً
 .االئزّبٟٔ

 
: رٛف١و اٌج١بٔبد اٌى١ّخ ٚإٌٛػ١خ ػٓ إٌّْآد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ اٌجزء اٌثبٌث

٘ب إٌٝ ِٖبكه مِورجٜ ثْىً ِجبّو ثؼ١ٍّخ رؼي٠ي ٚكػُ ٘نٖ إٌّْآد ٚر١ًَٙ ٔفب
لجً ِبٔؾٟ اٌز١َٙالد، ٚثبٌزبٌٟ فئْ رؼي٠ي للهاد إٌّْآد  اٌز٠ًّٛ اٌّطٍٛثخ ِٓ

ٚرله٠جٙب ػٍٝ اػلاك اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ٚاٌّؾبٍج١خ ٚرط٠ٛو ِٙبهارٙب ِٓ لجً اٌغٙبد 
اٌّؼ١ٕخ رَبُ٘ فٟ رْغ١غ اٌجٕٛن ػٍٝ رمل٠ُ اٌز١َٙالد ٌٙنٖ إٌّْآد ِٓ فالي ارقبم 

 ّب١ٌخ اٌّزٛفوح ػٓ ٘نٖ إٌّْآد.اٌمواهاد االئزّب١ٔخ ا١ٌٍَّخ ثٕبء ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌ
 

االػزّبك فٟ إٌٛٛي إٌٝ ِؼٍِٛبد ػٓ إٌّْآد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ  اٌجزء اٌشاثغ:
ػٍٝ اهلبَ اٌزَغ١ً اٌقبٕخ ثىً ِْٕؤح، ؽ١ش ٠ًَٙ إٌٛٛي اٌٝ أهلبَ اٌزَغ١ً ِٓ 

 ػ١ٍّبد اٌّزبثؼخ ٚاٌزؾمك ِٓ لب١ٔٛٔخ ٘نٖ إٌّْآد ِٚلٜ وفبءرٙب االئزّب١ٔخ. 
 

اٌّؾبفظخ ػٍٝ كلخ ٚؽلاصخ ١ٌّّٛٚخ اٌج١بٔبد، اٌزٟ رؼزجو اٌّفزبػ  زء اٌخبِش:اٌج
اٌوئ١َٟ ٌؼ١ٍّخ رم١١ُ اٌغلاهح االئزّب١ٔخ ٌٍّْٕآد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ ِٓ لجً اٌجٕٛن 

 ٚاٌغٙبد اٌّبٔؾخ.
 

رؼي٠ي ٕٚٛي اٌّٖبهف إٌٝ ِٖبكه اٌج١بٔبد اٌّزٛفوح ٌلٜ اٌغٙبد  اٌجزء اٌضبدس:
ِخ ٚاٍزقلاِٙب ِٓ فالي اٌلػُ اٌؾىِٟٛ ٌّضً ٘نٖ اٌز١َٙالد. ٠زّضً اٌؾى١ِٛخ ٚاٌؼب

كٚه اٌؾىِٛخ فٟ ر١ًَٙ اٍزقلاَ اٌغٙبد اٌّؼ١ٕخ ٌّضً ٘نٖ اٌج١بٔبد ّٙٓ اٌؾلٚك 
اٌَّّٛػ ثٙب، ؽ١ش ٠ؾزبط مٌه رؼل٠ً ٚرغ١١و اإلٛبه اٌمبٟٔٛٔ ٌزطج١ك ِضً ٘نٖ 

 ١وح ٚاٌّزٍٛطخ.ا١ٌَبٍبد ِّب ٠َبُ٘ فٟ رط٠ٛو ٚكػُ لطبع إٌّْآد اٌٖغ
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اٌز١َٕك ث١ٓ ّووبد اٌّؼٍِٛبد االئزّب١ٔخ اٌّزقٖٖخ فٟ رم١١ُ  اٌجزء اٌضبثغ:
اٌغلاهح االئزّب١ٔخ ٌٍْووبد ِٚىبرت اٌّؼٍِٛبد االئزّب١ٔخ اٌّزقٖٖخ ثزم١١ُ اٌغلاهح 

ِو اٌنٞ ٠َبُ٘ ٚثْىً وج١و فٟ رى٠ٛٓ ٕٛهح ّبٍِخ ػٓ إٌّْؤح االئزّب١ٔخ ٌألفواك، األ
بٌزبٌٟ رْى١ً لبػلح ِز١ٕخ ٌغٙبد االلواٗ ٌالػزّبك ػ١ٍٙب فٟ ِٕؼ ِٚبٌى١ٙب ٚث

 ر١َٙالرٙب ٌٙنا اٌمطبع.
 

ٚعٛك ٍٍطبد هلبث١خ ِٓ ّؤٔٙب االّواف ػٍٝ ػ١ٍّخ رط٠ٛو اٌزمبه٠و  اٌجزء اٌثبِٓ:
االئزّب١ٔخ ِٓ فالي ر١ًَٙ االٍزفبكح ِٓ اٌغٙبد اٌّزقٖٖخ فٟ ٘نا اٌّغبي ٌزمل٠ُ 

عواء ثؼ٘ اٌزغ١١واد إٚهح ٌزؼل٠ً اٌزمبه٠و االئزّب١ٔخ ٚاٌقلِبد فٟ ؽبي ٚعٛك ٙو
ػ١ٍٙب، ِّب ٠ؼيى ِٓ وفبءح اٌزمو٠و االئزّبٟٔ، ٚثبٌزبٌٟ كػُ ٕبٔؼٟ اٌمواهاد 

 االئزّب١ٔخ ػٍٝ ارقبم اٌمواه االئزّبٟٔ ا١ٌٍَُ.
 

اٌزؼبْٚ ػٍٝ اٌٖؼ١ل اٌلٌٟٚ ٌزؼي٠ي كلخ ث١بٔبد إٌّْآد اٌٖغ١وح  اٌجزء اٌتبصغ:
ً ٚلبث١ٍزٙب ٌٍّمبهٔخ، ؽ١ش اْ افزالف ٚاٌّزٍٛطخ ا ٌزٟ ٠زُ ِْبهوزٙب ْٚٔو٘ب ك١ٌٚب

اٌزؼو٠ف ٚاٌّؼب١٠و ٚاٌج١بٔبد اٌل٠ّٛغواف١خ ٚاٌّب١ٌخ ِٓ كٌٚخ ٌلٌٚخ ٠ٖؼت ِّٙخ ارقبم 
اٌمواهاد االئزّب١ٔخ ػٍٝ ِبٔؾٟ اٌز١َٙالد. ٠زطٍت مٌه رىبصف عٙٛك ِىبرت 

لل١ك ٚرؼي٠ي أَغبَ ث١بٔبد إٌّْآد ِؼٍِٛبد االئزّبْ ٚاٌٍَطبد اٌّؼ١ٕخ ٌزٛؽ١ل ٚر
 اٌزٟ ٠زُ رلاٌٚٙب ك١ٌٚبً.

 
ٙوٚهح ل١بَ اٌٍَطبد ٚاٌؾىِٛبد ثبٌّْبهوخ ثئعواء ثؾٛس  اٌجزء اٌؼبشش:

ٌٝ رفب١ًٕ ّبٍِخ ػٓ اٌزمبه٠و االئزّب١ٔخ اٌزغبه٠خ، ٌّب ٌٙنٖ إَِٚٛؽبد ٌٍٕٛٛي 
ٍٛطخ ِٓ فالي اٌزمبه٠و ِٓ كٚه فٟ كػُ ٚرؼي٠ي ر٠ًّٛ إٌّْآد اٌٖغ١وح ٚاٌّز

 َِبػلح ِبٔؾٟ اٌز١َٙالد ػٍٝ رمل٠و اٌٛٙغ االئزّبٟٔ ٌٍّْٕؤح ثْىً كل١ك ٚٚاٍغ.
 

ا: أهٍّخ أشبء ثٍٕخ ِبٌٍخ تحتٍخ ٌتؼزٌز لذساد واِىبٍٔبد لطبع إٌّشآد اٌصغٍشح  خبِضب
 واٌّتىصطخ: 

 
 ِٓ ػلًكا ٠ٗٛاع اٌؼوث١خ اٌلٚي فٟ اٌّٖوف١خ ٚاٌّب١ٌخ ٚاٌز٠ًّٛ اٌقلِبد إٌٝ إٌفبم ِب ىاي

 اٌٍٛبٛخ ٚرطٛه اٌّٖوفٟ إٌظبَ رملَ ِلٜ ؽٛي اٌّزبؽخ اٌج١بٔبد اٌؼمجبد، ؽ١ش ٚر١ْو
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 إٌٝ اإلعّبٌٟ، اٌّؾٍٟ إٌبرظ اٌقبٓ إٌٝ اٌمطبع ػٍٝ اٌّٛىع االئزّبْ ثَٕجخ ِمبٍخ اٌّب١ٌخ
 ٚؽزٝ ثؼ٘ اٌّزملِخ  اٌلٚي ِغ ثبٌّمبهٔخ ِزؤفوح ِوارت رؾزً ِبىاٌذ اٌؼوث١خ اٌلٚي أْ
 ثبٌّمبهٔخ اٌؼوث١خ اٌلٚي فٟ فٟ اٌّبئخ  00 ؽٛاٌٟ إٌَجخ رٍه ِزٍٜٛ ٠جٍغ ؽ١ش إٌب١ِخ، لٚياٌ

 .8.اٌلفً ِزٍٛطخ إٌب١ِخ فٟ اٌلٚي فٟ اٌّبئخ 44ِغ 
 

 إٌّْآد أْٔطخ ٌز٠ًّٛ فبٕخ ٕٕٚبك٠ك ِؤٍَبد اٌؼوث١خ اٌلٚي ِٓ ػلك إْٔبء ِٓ ثبٌوغُ
 رٌٛٔ، فٟ ٚاٌّزٍٛطخ اٌٖغوٜ ٍَبداٌّؤ ر٠ًّٛ ثٕه غواه ٚاٌّزٍٛطخ، ػٍٝ اٌٖغ١وح

 االعزّبػٟ ٚاٌٖٕلٚق اٌّغوة، فٟ ٚاٌجٕه اٌْؼجٟ ِٖو، فٟ ٌٍز١ّٕخ االعزّبػٟ ٚاٌٖٕلٚق
 وً فٟ وّضٍٗ اٌلٚي اٌؼوث١خ فٟ ٚاٌّزٍٛطخ اٌٖغ١وح إٌّْآد لطبع أْ إال ا١ٌّٓ، فٟ ٌٍز١ّٕخ
 اٌلٚي ؽ١ش ٍغٍذاٌز٠ًّٛ اٌّطٍٛة،  ػٍٝ اٌؾٖٛي لٍخ ِٓ ٠ْىٛ ىاي ِب إٌب١ِخ اٌلٚي

 اٌموٚٗ ػٍٝ اٌّزؾٍٖخ ٚاٌّزٍٛطخ اٌٖغ١وح إٌّْآد َٔجخ ِزل١ٔخ ِٓ َِز٠ٛبد اٌؼوث١خ
  األفوٜ. اٌؼبٌُ ألب١ٌُ ِغ ثبٌّمبهٔخ

 
 ث١ٓ رزواٚػ َٔجخ ِغ ثبٌّمبهٔخ ثز٠ًّٛ ٠ؾظٝ إٌّْآد ٘نٖ ِٓ فٟ اٌّبئخ 02ؽٛاٌٟ  أْ ٠مله
 اٌموٚٗ إعّبٌٟ ِٓ ؽٖزٙب ٚأْ إٌبّئخ، األٍٛاق كٚي فٟ فٟ اٌّبئخ 34اٌٝ  فٟ اٌّبئخ 32

 رىب١ٌف ِٓ فٟ اٌّبئخ 62َِبّ٘خ اٌموٚٗ  رزغبٚى ٚال ،فٟ اٌّبئخ 0ال رزغبٚى  اٌّٖوف١خ
 ثْىً ٚاٌّزٍٛطخ رؼزّل اٌٖغ١وح إٌّْآد . ؽ١ش أ9ْاٌّمزوٙخ إٌّْآد ٌلٜ االٍزضّبه

 ٌؼلَ ٔظًوا االٍزضّبه٠خ،ٚاالؽز١بعبد  اٌؼبًِ اٌّبي هأً ٌز٠ًّٛ اٌلاف١ٍخ اٌّٖبكه ػٍٝ أوجو
 ِٓ ٠ْىٛ إٌّْآد رٍه صٍش ؽٛاٌٟ ألٔٗ اٌز١ٍ٠ّٛخ اٌّؤٍَبد ِٓ االلزواٗ ِٓ اٌزّىٓ

األفوٜ.  إٌبّئخ األٍٛاق كٚي فٟ إٌّْآد هثغ ِغ ثبٌّمبهٔخ اٌز٠ًّٛ إٌٝ إٌفبم فٟ ٕؼٛثبد
 إال زٍٛغ،اٌ فٟ آفن اٌؼوث١خ اٌلٚي فٟ ٚاٌّزٍٛطخ اٌٖغ١وح إٌّْآد إلواٗ ثبٌوغُ ِٓ أْ

اٌجٍلاْ، ٚثٙلف  ِٓ وض١و فٟ َٔج١ب ِب ىاٌذ ٙؼ١فخ اٌجٕٛن لوٚٗ ِؾفظخ فٟ ؽٖزٗ أْ
 رؾ١َٓ إٌفبم إٌٝ اٌز٠ًّٛ، ال ثل ِٓ أْبء ث١ٕخ ِب١ٌخ رؾز١خ رؤفن ثؼ١ٓ االػزجبه اٌزبٌٟ:

 
 اٌغٙبى للهح ٚى٠بكح اٌّٖوف١خ اٌزؾز١خ اٌج١ٕخ رط٠ٛو ثٙلفتطىٌش ٔظُ اٌّذفىػبد: .أ

ِٚزطٛهح رَزٙلف  ِز١ّيح ِٕٚزغبد ِٖوف١خ فلِبد رمل٠ُ ػٍٝ فٍَط١ٕٟاٌ اٌّٖوفٟ
اٌزجبكي  ػ١ٍّبد ٠ًَٙ إٌىزوٟٚٔ ِلفٛػبد ٔظبَ إ٠غبك ال ثل ِٓ اٌفئبد اٌّّْٙخ،

 إِٓخ األِٛاي آ١ٌبً ثطوق ٚرؾ٠ًٛ ا١ٌْىبد، ٚرمبٓ اٌّٖوف١خ، ٚاٌّؼبِالد اٌزغبهٞ
                                                 

 .، مرجع سبق ذكره2102صندوق النقد العربي،   8
 .، مرجع سبق ذكره2102بي، صندوق النقد العر   9
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ِو اٌنٞ ١ٍَبُ٘ فٟ رؼي٠ي ِب ث١ٓ اٌغٙبى اٌّٖوفٟ ٚاٌّٖبهف األ ٚفؼبٌخ ٍٚو٠ؼخ
ٍوػخ رل٠ٚو إٌمل ٚرؾم١ك االٍزغالي األِضً ٌٍلٚهح إٌمل٠خ ثؤلً اٌزىب١ٌف، ِّب ٠ٕزظ ػٕٗ 

 رَو٠غ ٌٍؼغٍخ االٍزضّبه٠خ ٚرغط١خ اٌّواوي اٌّب١ٌخ فٟ اٌٛلذ إٌّبٍت.
 

إْ (: Movable Assets Registryإٔشبء لبػذح ثٍبٔبد تضجًٍ األصىي إٌّمىٌخ ).ب
أٚ لبػلح ث١بٔبد ّبٍِخ ٌألٕٛي إٌّمٌٛخ ٠ؼزجو أكاح ؽ٠ٛ١خ فٟ ػ١ٍّخ إكاهح رٛفو ٍغً 

اٌّقبٛو ٚهو١يح أٍب١ٍخ ٌٍؾٖٛي ػٍٝ االئزّبْ ِمبثً ه٘ٓ األٕٛي إٌّمٌٛخ ؽ١ش 
رّىٓ لبػلح اٌج١بٔبد إٌّْآد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ ِٓ اٍزقلاَ إٌٔٛٙب إٌّمٌٛخ 

رَغ١ً ه٘ٓ االٕٛي إٌّمٌٛخ ِمبثً  وّٚبٔخ ٌزلػ١ُ هأً اٌّبي اٌؼبًِ، ؽ١ش ٠َبُ٘
اٌز١َٙالد إٌّّٛؽخ فٟ ؽفع ؽمٛق اٌغٙخ اٌّموٙخ ٚا٠ٚبً ر١ًَٙ ٕٚٛي اٌّمزو١ٙٓ 

 اٌٝ هٚافل االئزّبْ ثىً ٠َو ٌٍٚٙٛخ.
 

ِٓ ٔبؽ١خ أفوٜ ٠ّبهً ٘نا إٌظبَ كٚهاً ٘بِبً فٟ رؼي٠ي للهاد ٚاِىب١ٔبد لطبع 
ٌز١َٙالد االئزّب١ٔخ اٌّطٍٛثخ ِٓ إٌّْآد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ فٟ اٌؾٖٛي ػٍٝ ا

فالي ه٘ٓ ٚرَغ١ً ا٢الد ٚاٌّؼلاد اٌزٟ ثؾٛىرٙب. وّب ١ٍؼًّ ػٍٝ رفؼ١ً ٚرؼي٠ي 
ِىبٔخ لطبع ّووبد اٌزؤع١و اٌز٠ٍّٟٛ اٌنٞ ٠َزٕل ثبألٍبً فٟ ػ١ٍّبرٗ اٌز١ٍ٠ّٛخ 

د ٌٍمطبػبد االلزٖبك٠خ اٌٝ ٚعٛك ِضً ٘نا إٌظبَ. أصجزذ اٌزغبهة أْ اٍزقلاَ إٌّمٛال
ِواد، ١ٍٚي٠ل ِٓ  0وّٚبْ ١ٍٚبػف ِٓ فوٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌز٠ًّٛ إٌٝ ؽٛاٌٟ 

 ِواد ٠ٚقف٘ رىٍفخ االئزّبْ ثّملاه إٌٖف. 62ِلح االئزّبْ ثٕؾٛ 
 
 ِقبٛو ّٙبْ ّٚووبد ٕٕبك٠ك رؼزجو اٌمشوض: تؼزٌز دوس صٕبدٌك ضّبْ .ج

لطبع إٌّْآد  واٗإل ػ١ٍّخ رفؼ١ً اٌموٚٗ، ِؾوًوب أٍب١ٍبً فٟ ػٍٝ ٚاٌزؤ١ِٓ االئزّبْ
 اٌزٟ اٌموٚٗ ؽ١ش أْ اٌّب١ٌخ، ٚاٌّؤٍَبد اٌّٖبهف ِٓ اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ

 ػٕٙب (، ٠ْٕؤCredit Riskائزّب١ٔخ ) ِقبٛوح رزّٚٓ إٌّْآد ٘نٖ ػ١ٍٙب رؾًٖ
موٙخ، األِو ٔظو اٌغٙبد ٚعٙخ ِٓ ٚمٌه Credit Defaultاٌَلاك  ػلَ ِقبٛوح ُّ  اٌ

 ٌزغط١خ ٘نٖ وبف١خ ّٙبٔبد رطٍت أْ اٌٌّّٛخ ٌّب١ٌخا ٚاٌّؤٍَبد اٌّٖبهف ٠لػٛ اٌنٞ
اٌّزقٖٖخ  ٚاٌْووبد اٌٖٕبك٠ك ٘نٖ ِضً ٚعٛك ٙوٚهح إٌٝ كػب ِّب ، اٌّقبٛو
 اٌّب١ٌخ ػٍٝ ٚإٌّْآد اٌّٖبهف  ٚرْغ١غ  رؾف١ي أعً ِٓ اٌموٚٗ ِقبٛو ثّٚبْ

  .اٌز٠ًّٛ ٛبٌجخ ٌٍّْٕآد لوٚٙٙب ِٕؼ
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 اٌؼوث١خ اٌموٚٗ ّٙبْ ِؤٍَبد ػًّ ٌزؾ١َٓ ؼبً ٚاٍ ِغبالً  ٕ٘بن اٌقٖٛٓ، ٘نا فٟ  

 ِٓ ٚاٌّزٍٛطخ اٌٖغ١وح إٌّْآد ػٍٝ أوضو ػٍّٙب روو١ي ٔطبق فالي ِٓ اٌمبئّخ،
اٌّّٚٛٔخ ِمبثً مٌه هفغ َٔجخ اٌّٚبٔخ  اٌموٚٗ ٚأؽغبَ ٍمٛف رقف١٘ فالي

 أوضو أٍب١ٌت ٚاػزّبك اٌّقبٛوح، ثلهعخ اٌّٚبْ اٌزغط١خ ٚهٍَٛ ٚهثٜ َٔجخ ٌٍموٚٗ،
 ٌزؾ١َٓ اٌجٕٛن ِغ اٌز١َٕك ِٓ ؽ١ش ٚونٌه اٌجٕٛن، ِغ رؼبٍِٙب فٟ ٌٍّٚبْ خِوٚٔ
  .وفبءرٙب ٌزؾ١َٓ َِزّو ثْىً اٌزغبهة ٚرم١١ُ ثّواعؼخ ٚاٌم١بَ اٌّقبٛو، إكاهح

 
ٚثبٌْفبف١خ  اٌل١ٌٚخ اٌّؾبٍج١خ ثبٌّؼب١٠و االٌزياَ إْواإلفصبح:  اٌشفبفٍخ تشجٍغ.د

 األٍبً ٘نا اٌز٠ًّٛ. ػٍٝ إٌٝ إٌفبم زؼي٠ي ٍجًث ٠مزوْ ٚاالفٖبػ ػٓ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ
 اٌّب١ٌخ اٌزمبه٠و ثئػلاك ٠زؼٍك ف١ّب اٌل١ٌٚخ اٌّّبهٍبد ثؤفًٚ االٍزٙلاء أ١ّ٘خ رىّٓ

 ٚاٌّزٍٛطخ اٌٖغ١وح إٌّْآد عبمث١خ ٚى٠بكح اٌز٠ًّٛ إٌٝ ٌزؾ١َٓ إٌفبم ٚرلل١مٙب
 ػٍٝ ٚثمله اٌؾوٓ األعٕج١خ اٌّبي اٌّقبٛو هأً ِٚؤٍَبد اٌقبٕخ األٍُٙ ٌٖٕبك٠ك

 ثؼ٘ اٌلٚي فئْ اٌّب١ٌخ، اٌزمبه٠و ٚإػلاك اٌّؾبٍجخ ِغبي فٟ اٌل١ٌٚخ اٌّؼب١٠و اػزّبك
 فٟ إٌّْآد. رٍه وبً٘ إصمبي ٌؼلَ ٍؼ١بً  ٚمٌه اٌّؼب١٠و، رٍه رطج١ك فٟ اٌّوٚٔخ ٠ؼزّل

 اٌّب١ٌخ اٌزمبه٠و ٔظبَ ِٓ ِٚؼزّلح ِؼلٌخ ًَٔقب رطجك كٌٚخ 12ؽٛاٌٟ  اإلٛبه، ٘نا
 اٌلٚي ثؼ٘ رطجك ث١ّٕب ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌّْٕآد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ، IFRSٌٟٚ اٌل

 ػٍٝ ٚرمَٛ ثؼ٘ اٌلٚي األفوٜ  اٌّؼلٌخ إٌَـ رٍه ِٓ ٕواِخ ألً ِؼب١٠و األفوٜ
 اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ اٌّْغٍخ ٌؼلك إٌّْآد ثئػفبء األٚهٚث١خ، اٌّغّٛػخ غواه

 .١ورٍه اٌّؼب٠ اٍزقلاَ ػبًِ ِٓ 42ِٓ  ألً ِٛظف١ٓ
 
 ٌٍّْٕآد اٌّزبؽخ اٌز١ٍ٠ّٛخ اٌّٛاهك ِّب ال ّه ف١ٗ أْجذٌذح:  تّىًٌ أدواد رط٠ٛو.ه

 فٟ اٌؼبًِ اٌّبي هأً ٠زؼٍك ثز٠ًّٛ ف١ّب ٍٛاءً  ثؾبعخ ٌٍزط٠ٛو، ٚاٌّزٍٛطخ اٌٖغ١وح
 ث١ٓ عل٠لح. ِٓ اٍزضّبهاد ٌزؾم١ك اٌٚوٚه٠خ اٌّب١ٌخ اٌّٛاهك أٚ اٌم١ٖو، اٌّلٜ

 اٌل٠ْٛ ٚرمل٠ُ اٌّٚبٔبد ٚث١غ ّواء فلِبد اٌّزبػ، األعً ل١ٖو ف١بهاد اٌز٠ًّٛ
 ٚاٌز٠ًّٛ اإلٍالِٟ، ٚاٌز٠ًّٛ اٌزغبه٠خ، ٚاٌز١َٙالد اٌزٖل٠و، ألْٔطخ األعً ل١ٖوح

 اٌز٠ٍّٟٛ اإل٠غبه فزًّْ اٌّلٜ ط٠ًٛاٌٚ ّزٍٜٛاٌ أكٚاد اٌز٠ًّٛ أِب اٌٖغ١و.
 رملِٙب اٌزٟ ْٚفطٛٛ االئزّب اٌقبٕخ، األٍُٙ ٕٕٚبك٠ك اٌّبي، هأً فٟ ٚاٌَّبّ٘خ
 إٌّْآد رموٗ اٌزٟ اٌز١ٍ٠ّٛخ اٌّؾ١ٍخ اٌّؤٍَبد اٌل١ٌٚخ إٌٝ اٌز١ٍ٠ّٛخ اٌّؤٍَبد

 ٚاٌّزٍٛطخ. اٌٖغ١وح
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 اٌّبي ٚهأً اٌقبٕخ األٍُٙ ٕٕبك٠ك ٌزط٠ٛو وج١وح إِىب١ٔبد ٕ٘بن اإلٛبه ٘نا فٟ

 اٌلٚي فٟ اإلٍال١ِخ اٌْو٠ؼخ ٚفك اٌز٠ًّٛ ٚأكٚاد رطٛه ِؤٍَبد ظً فٟ اٌّقبٛو
 رٍه اٌٖٕبك٠ك. ِغ ػٍّٙب ٚآ١ٌبد أ٘لافٙب رزّبّٝ ٚاٌزٟ ٌؼوث١خا
 

 ٚهٚاك اٌٖٕبك٠ك رٍه ث١ٓ اٌوٚاثٜ ر١ًَٙ اٌلٚي ثؼ٘ فٟ ٠زُ اٌٖٕبك٠ك رٍه ٌزْغ١غ
 اإلِىب١ٔبد ػٍٝ ٚاٌزؼوف اٌّْبه٠غ أفىبه ٌؼوٗ إٌىزو١ٔٚخ فالي ثٛاثخ ِٓ األػّبي
 األػّبي ثؾبٕٙبد ٖٕبك٠ك٘نٖ اٌ ثوثٜ اٌلٚي ثؼ٘ رمَٛ ٌز٠ٍّٛٙب، وّب اٌّزبؽخ

ٚهأً  اٌقبٕخ األٍُٙ ٕٕبك٠ك ا٘زّبَ ِووي رّضً ِب ػبكح اٌزٟ اٌزىٌٕٛٛع١خ ٚاأللطبة
  .ٚاٌزطٛه إٌغبػ اٌىبِٕخ ػٍٝ ٌملهرٙب ٔظواً  اٌّقبٛو اٌّبي

 
رٛفو  ػلَ إْاٌؼاللخ:  راد واٌّؤصضبد اٌّبٌٍخ ٌٍّؤصضبد اٌفٍٕخ اٌمذساد تؼزٌز.و

 إٌّْآد ٙل اٌّؤٍَبد رٍه رؾ١ي إٌٝ ٠ؤكٞ اٌز١ٍ٠ّٛخ بداٌّؤٍَ ٌلٜ اٌف١ٕخ اٌملهاد
 ِغ ٍبثمخ ثؼاللبد اٌّورجطخ إٌّْآد أٚ اٌىج١وح ٌٖبٌؼ إٌّْآد ٚاٌّزٍٛطخ اٌٖغ١وح

 ػٍٝ ٚؽضٙب اٌّنوٛهح للهاد اٌّؤٍَبد رط٠ٛو أ١ّ٘خ رىّٓ ٕ٘ب ِٚٓ اٌّؤٍَبد. رٍه
ٍٛجبد  ٚرم١١ُ ٓاٌّمزو١ٙ ٌز١ٕٖف ِزطٛهح ٚأٍب١ٌت الواٗ ؽل٠ضخ ّٔبمط اػزّبك

 ٚاٌغوف األػّبي ٌغّؼ١بد ٚاٌّؤ١ٍَخ اٌف١ٕخ اٌملهاد رؼي٠ي ٠ٍؼت وّب االلزواٗ.
 اٌّٙبهاد رٛف١و ِٓ ٌزّى١ٕٙب ٘بِب كًٚها اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ إٌّْآد ِّٚضٍٟ اٌزغبه٠خ
 اٌّؼٛلبد ِؼبٌغخ َِٚبػلرٙب فٟ إٌّْآد ٌفبئلح األػّبي ر١ّٕخ فلِبد ٚرمل٠ُ اإلكاه٠خ
 .ٚاٌّٚبٔبد االئزّب١ٔخ اٌّؼٍِٛبد ِضً اٌز٠ًّٛ إٌٝ ثبٌٕفبم اٌّزؼٍمخ

 

ا: اٌخالصخ واٌتىصٍبد  صبدصب
 

اٍزٕبكاً ٌّب عبء فٟ اٌٛهلخ ِٓ لٚب٠ب، فئْ رط٠ٛو كٚه ٔظُ االٍزؼالَ ٚاٌز١ٕٖف االئزّبٟٔ، 
فٟ كػُ لطبع إٌّْآد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ فٟ اٌلٚي اٌؼوث١خ، ٠زّٚٓ ِغّٛػخ ِٓ ِؾبٚه 

 ٓ أّ٘ٙب:اٌؼًّ، ِ
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كاهح اٌّقبٛو إرؼي٠ي كٚه ّووبد االٍزؼالَ االئزّبٟٔ ٚٚؽلاد االٍزؼالَ االئزّبٟٔ ٚ.أ
ٔظّزٙب ٚلٛاػل ث١بٔبرٙب ٌزغ١ّغ ِٚؼبٌغخ ٚؽفع ٚرؾ١ًٍ أفٟ اٌجٕٛن اٌّووي٠خ ٚرط٠ٛو 

اٌّؼٍِٛبد ٚاٌج١بٔبد اٌْق١ٖخ ٚاالئزّب١ٔخ اٌّزؼٍمخ ثّل١ٔٛ٠خ ػّالء اٌجٕٛن ّٚووبد 
 بهٞ ّٚووبد اٌزؤع١و اٌز٠ٍّٟٛ.اٌز٠ًّٛ اٌؼم

 
إْٔبء ٔظُ ٍٛاء لطبع ػبَ أٚ فبٓ ٌزغ١ّغ اٌّؼٍِٛبد االئزّب١ٔخ ػٓ اٌّمزو١ٙٓ ِٓ .ب

فواك ٚإٌّْآد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ ٚاٌىج١وح، ؽ١ش رَبُ٘ ٘نٖ إٌظُ ثبٌزٍٛغ فٟ األ
 ِٕؼ االئزّبْ ٌىبفخ اٌمطبػبد االلزٖبك٠خ ٚثّقبٛو ائزّب١ٔخ ِٕقفٚخ.

 
اٌّؼٍِٛبد االئزّب١ٔخ ثٕظُ ر١ٕٖف ائزّبٟٔ ٌىبفخ اٌّمزو١ٙٓ ٚاٌّلهع١ٓ رؼي٠ي ٔظُ .ج

ٌٝ إػٍٝ لبػلح ث١بٔبد ٘نٖ إٌظُ ٚمٌه ثٙلف ر١ًَٙ ٔفبم إٌّْآد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ 
 هٚافل االئزّبْ ٚاٌؾٖٛي ػٍٝ ّوٚٛ الزواٗ ماد اف١ٍٚخ ٚاٍؼبه ِؼمٌٛخ.

 
إٌّّٛؽخ ٌمطبع إٌّْآد اٌٖغ١وح إْٔبء لٛاػل ث١بٔبد فبٕخ ثبٌز١َٙالد االئزّب١ٔخ .د

ٚاٌّزٍٛطخ، ثؾ١ش ٠غّغ فٟ ٘نٖ اٌمٛاػل وبفخ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ ٚاٌل٠ّٛغواف١خ اٌّزؼٍمخ 
ْٔبء ٔظُ ر١ٕٖف ائزّبْ فبٕخ ثمطبع إثبٌّْٕآد اٌّمزوٙخ. ٚرَبػل ٘نٖ اٌمٛاػل فٟ 

١ّخ إٌّْآد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ ٚمٌه ٌزّى١ٓ ٚرؼي٠ي كٚه لطبع إٌّْآد فٟ اٌزٕ
 االلزٖبك٠خ ٚرؾ١َٓ اٌظوٚف اٌّؼ١ْ١خ ٌٍّٛا١ٕٛٓ.

 
ْٔبء ث١ٕخ رؾز١خ ِب١ٌخ ػٖو٠خ ِٚزطٛهح ٌزؼي٠ي ِىبٔخ إٌّْآد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ إ.ه

 فٟ اٌّغزّؼبد اٌّؾ١ٍخ.
 
اٌؼًّ ػٍٝ رن١ًٌ اٌّؼٛلبد فٟ عبٔجٟ اٌؼوٗ ٚاٌطٍت ٌمطبع إٌّْآد اٌٖغ١وح .و

ب١ٔبد اٌٚوٚه٠خ ٌنٌه ٚثزظبفو عٙٛك كٚاد ٚاالِىٚاٌّزٍٛطخ ِٓ فالي رٛف١و األ
 اٌمطبػ١ٓ اٌؼبَ ٚاٌقبٓ.

 
فواك ٚإٌّْآد رؼي٠ي ِفَٙٛ اٌّْٛي اٌّبٌٟ ٌلػُ ؽٖٛي ِؼظُ اٌَّزجؼل٠ٓ ِٓ األ.ز

اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ فٟ إٌّبٛك إٌبئ١خ ػٍٝ اٌقلِبد اٌّب١ٌخ اٌّقزٍفخ. ٠ؾمك مٌه ى٠بكح 
١بٔبد ٙقّخ ػٍٝ إٌظبَ، ٠ٚي٠ل هغجخ اٌّؼبِالد اٌّب١ٌخ ػٍٝ ٔؾٛ وج١و، ٠ٚٛفو لبػلح ث
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اٌّٖبهف فٟ ِٕؼ االئزّبْ ٌؼّالء علك، ثبإلٙبفخ اٌٝ ْٔو اٌضمبفخ اٌّٖوف١خ ٍٛاء 
 ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ إكاهاد اٌّْوٚػبد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ اٚ ٌلٜ عٙبد االلواٗ.

 
ؼشثٍخ اٌٍجٕخ اٌؼشثٍخ ٌٍّؼٍىِبد االئتّبٍٔخ، اٌّصبسف اٌّشوزٌخ اٌ تذػى ػٍى ضىء ِب تمذَ،

وِؤصضبد وِىبتت االصتؼالَ االئتّبًٔ، ٌٍّضبهّخ فً تطىٌش خذِبد اٌّؼٍىِبد االئتّبٍٔخ 
واٌتصٍٕف االئتّبًٔ اٌّىجهخ الحتٍبجبد اٌّؤصضبد اٌصغٍشح واٌّتىصطخ، واٌؼًّ ػٍى 

 تطجٍمهب.
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 .  2005 –ذدشتح اٌغٍاعح إٌمذٌح ٚ إصالذ اٌمطاع اٌّصشفً فً اٌدّٙٛسٌح إٌٍٍّح .11
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 . 2006 –اٌذفغ اٌٙاِح ٔظاٍِاً ِٚغؤٌٍٚاخ اٌّصاسف اٌّشوضٌح اٌّثادئ األعاعٍح ٌٕظُ  .15

 .2006 –( " أضثاط اٌغٛق " IIاٌذػاِح اٌثاٌثح الذفاق ) تاصي .16

 .2006 –ذدشتح ِؤعغاخ ٔمذ اٌثسشٌٓ ودٙاص سلاتً ِٛزذ  .17

 . 2006 –(  IIذشذٍثاخ اإلػذاد ٌرطثٍك ِمرشذ وفاٌح سأط اٌّاي ) تاصي  .18

19. Payments and Securities Clearance Settlement System in Egypt  -2007 
   

 .2007 –ِصطٍساخ ٔظُ اٌذفغ ٚ اٌرغٌٛح  .20

 .2007 –ِالِر اٌغٍاعح إٌمذٌح فً اٌؼشاق  .21
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