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 سعبد     حوحو . أ                                                                 
 اهسزائر -سبيؾج تشنرث

 :الهمخض
شِد اهلعبػ اهيضرفٕ اهؾرتٕ خعّرا نتٖرا فٕ اهشٌّاح األخٖرث ٌخٖسج اهسِوّد اهخوٕ       

نيب خؾددح اهخعّاح اهخٕ توذهخِب  . هخضرٖرٍ ّإضالضَ ّخعّٖرٍ تذهخِب يؾغى اهدّل اهؾرتٖج
. اهيضبرف اهؾرتٖج ؽوٓ اهيشخّٖبح اهيؤششٖج ّاهرأشيبهٖج ّاهيّارد اهتشرٖج ّاهخنٌّهّسٖوج 

ّيؼ ذهم فبً اهلعبػ اهيضرفٕ ّاهيبهٕ اهؾرتٕ ّٖاسَ ؽددا يً اهخضودٖبح اهٌبخسوج ؽوً    
اهذٔ أضتص ظرّرٖب هالٌخلبل يً اهؾيول  اهخعّراح اهشرٖؾج فٕ اهؾيل اهيضرفٕ اهدّهٕ، 

اهيضرفٕ اهخلوٖدٔ إهٓ اهضٖرفج اهشبيوج اهضدٖذج يً خالل االٌديبسبح اهيضرفٖج، تيب ٖنفول  
 .خأيًٖ دّر فبؽل هولعبػ اهيضرفٕ اهؾرتٕ يضوٖب ّؽرتٖب ّدّهٖب

Résumé: 

     Le secteur bancaire arabe a connu ces dernière années un développement vu les 

efforts essayés par les grands pays arabes dans le dessein de le libérer; le reformer et 

le développer. 

     D'autre part, il est signaler des efforts furent par les pays avoués par les banques 

arabes dans les pays de l'entreprise, du capital, de ressources humaines, est de la 

technologie. 

    Cependant, le secteur bancaire et financier confronte nombre de défis résultant des 

développement rapide en l'action financier internationale qui est devenue nécessaire 

pour aller de l'action bancaire traditionnelle au système bancaire moderne, selon, les 
fusions bancaires, assurant un rôle efficace au secteur bancaire arabe localement et 

nationalement. 
 :هلدهج

ٖؾختر االٌديبر اهيضرفٕ أضد اهيغبُر األشبشٖج هوؾّهيج، فِّ غبُرث اكخضبدٖج يرنتج،     
ظيبً االشخيرارٖج اهفبؽوج هوتٌّم اهيٌديسج، ُّّ ٖؾد أضد األدّاح  ُدفِب اهرئٖشٕ ُّ

اهتبهغج األُيٖج اهخٕ خشخخديِب اهتٌّم فٕ شتٖل خضلٖق ُذا اهِدف، خبضج إً نبً االٌديبر 
ٖزٖدُب كّث ّضسيب، نيب اٌَ ٖضلق هِب اهلدراح اإلتداؽٖج ّاالتخنبرٖج ّاهخٌبفشٖج يً أسل 

ٖف يؼ يخعوتبح االٌفخبش ؽوٓ اهؾبهى، ّاالرختبع تخٖبر اهؾّهيج زٖبدث ّكدرث اهتٌّم ؽوٓ اهخن
 .اهيضرفٖج ّاهخيّٖوٖج
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ّخؾد اهدّل اهؾرتٖج يً تًٖ دّل اهؾبهى اهخٕ خشؾٓ إهٓ خضشًٖ األداء اهيضرفٕ 
هدِٖب يً خالل اإلضالضبح اهيضرفٖج ّؽيوٖبح االٌديبر اهيضرفٕ فٕ غل اهخغٖراح 

 كؼ االٌديبر اهيضرفٕ فٕ اهدّل اهؾرتٖج ؟ّاهخلوتبح االكخضبدٖج، فيب ُّ ّا
 :هإلسبتج ؽوٓ اإلشنبهٖج اهيعرّضج خى خلشٖى اهتضد إهٓ اهٌلبع اهخبهٖج

 .يفِّى االٌديبر اهيضرفٕ: أّال
 .أشبهٖة ّأٌّاػ االٌديبر اهيضرفٕ: ذبٌٖب
 .يراضل االٌديبر اهيضرفٕ: ذبهذب

 .شيبح اهلعبػ اهيضرفٕ اهؾرتٕ: راتؾب
 .لعبػ اهيضرفٕ اهؾرتٕيشنالح اه: خبيشب
 .يّكؼ اهيضبرف اهؾرتٖج تبهيلبرٌج يؼ اهيضبرف اهؾبهيٖج: شبدشب
 .االٌديبر اهيضرفٕ فٕ اهدّل اهؾرتٖج: شبتؾب

 الهطرفي االىدهبرهفهون : أوال
ّاهخضبهف هخشنٖل  االيخزار كٖبى تٌنًٖ أّ أنذر تبإلخضبد ّ" االٌديبر اهيضرفٕ ُّ 

ٌعبكب ّشؾج، ّتبهخبهٕ انخشبة اكخضبدٖبح أفظل، شّاء نٖبً إدارٔ يضرفٕ أنتر ضسيب ّ
يً خالل خؾغٖى اهؾبئد ّاهيردّد ّاألرتبش، أّ يً خالل انخشبة كّث ّكدرث ؽوٓ يّاسِج 
اهيخبعر، ّخخفٖط اهخنبهٖف، ّانخشبة خأذٖر أنتر فٕ اهشّق اهيضرفٕ اهيضوٕ ّاهؾبهيٕ، 

نخشتج، أّ اهخأنٖد ؽوِٖب، ّزٖبدث ٌيّ ّكدرث أنتر ؽوٓ خّسَٖ ُذا اهشّق هضيبٖج اهيضبهص اهي
ُذٍ اهيضبهص ّتشنل يٌبشة ّيؾدل يرخفؼ، ّتيب ٖؤدٔ إهٓ خّفٖر يؤنداح ٌسبش اهتٌّم 

  .1" اهيٌديسج
 صروط ىسبش اإلىدهبر الهطرفي -
أً ٖخظؼ كرار اإلٌديبر هدراشبح اكخضبدٖج، ّخشّٖلٖج، ّكبٌٌّٖج، ّاسخيبؽٖج، ّخؾبٌّٖج،  -

ؾبهسج أّسَ اإلخخالالح اهلبئيج تبهفؾل داخل اهتٌّم اهراغتج فٕ اإلٌديبر، ّإٌشبٌٖج تشرٖج، هي
ّإلكبيج خّازٌبح ضرنٖج دافؾج هٌسبش اهؾيوٖج، ّهظيبً ؽدى خؾرظَ هيخبؽة غٖر 

 .2يدرّشج

إٖسبد اهخٌشٖق اهفؾبل يً ّضداح اهتٌّم اهيٌديسج ّاهوّائص ّاهلّاًٌٖ ّاهلراراح يؼ ّظؼ  -
 .بهٖج يً اهنفبءث هالخضبالح ّإشبؽج رّش اإلعيئٌبً هنل اهؾبيوًٖشتنج داخوٖج ؽوٓ درسج ؽ
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 .3هؾيوٖج االٌديبر اهيضرفٕ جخّفٖر اهيّارد اهيبهٖج ّاهتشرٖج اهالزي -
 األهداف الهراد خحليلهب هو اإلىدهبر الهطرفي -

 :4إهٓ ذالد أكشبى رئٖشٖج ُٕ أُداف االٌديبر اهيضرفٕ ٖينً خضٌٖف
راخٖسٖج عّٖوج األسل، خرختع تخضلٖق اإلشخراخٖسٖج اهؾوٖب هوتٌم أُداف إشخ :اهلشى األّل

اهدايز هٖضل إهٓ كيج اهشّق ّٖنًّ ُّ اهلبئد ّاهيّسَ، ُّٕ أُداف اهِٖيٌج ّاهشٖعرث، 
ّتبهخبهٕ ٖنًّ اهديز كبئى ؽوٓ اإلتخالػ تضفج رئٖشٖج هوتٌّم األخرْ، ّانخشبة يزٖد يً 

 .اهدايز خّشؾب، ّضسيب، ّعبكج، ّفبؽوٖجاهلّث ّاهلدرث، ّتبهخبهٕ ٖزداد اهتٌم 
يسيّؽج األُداف اهشٖبشٖج اهيرضوٖج يخّشعج األسل اهخٕ خرختع تبهشٖبشبح  :اهلشى اهذبٌٕ

اهيرضوٖج هوتٌم اهدايز، ّاهخٕ ٖخى تِب خضلٖق اهتٌبء اإلدارٔ ّاهِٖنوٕ هوتٌم اهدايز، ّاهخٕ 
 .سىخرختع تبهضضج اهشّكٖج، ّتبؽختبراح اهشؾج ّاهٌعبق ّاهض

يسيّؽج األُداف اهخنخٖنٖج كضٖرث األسل اهخٕ خخؾبيل يؼ اهغرّف  :اهلشى اهذبهد
ّاألّظبػ اهخٌفٖذٖج هؾيوٖج اهديز، ّيؼ أّظبػ ّغرّف اهشّق، ّيؼ اهيخغٖراح 
ّاهيشخسداح اهضٖبخٖج هوشّق اهيضرفٕ، ّاهخٕ ٖخى رضدُب يتنرا، ّخختؾِب، ّدراشخِب، 

 .ضرنج اهتٌم هوخّافق يؾِبّخضوٖوِب، ّاهخؾبيل يؾِب، ّخّسَٖ 
 هصبكل االىدهبر الهطرفي -
ضؾّتج اهيزر تًٖ يخخوف اهذلبفبح ّأشبهٖة اهؾيل هٌّؽٖبح يخخوفج يً اهيضبرف  -

 .ّاهيؤششبح اهيبهٖج
اضخنبر ؽدد كوٖل يً اهيضبرف هوٌشبع اهيضرفٕ فٕ اهدّهج ييب ٖؤدٔ إهٓ فلداً  -

 .فٖج ّغٖبة اهيٌبفشجاهضيبشج هوخسدٖد ّاهخعّٖر فٕ اهخديبح اهيضر
اهخخّف يً األذر اهشوتٕ اهيضخيل ؽوٓ ٌيع اإلدارث ّالشٖيب فٕ يراضل اهديز األّهٓ  -

ّخخّف تؾط اهيدٖرًٖ فٕ اهيضبرف يً اضخيبل فلداً ّغبئفِى أّ خغٖٖر درسبخِى 
 .اهّغٖفٖج

 اهخخوص يً أؽداد نتٖرث يً اهؾيبهج ٌخٖسج إهغبء تؾط اهفرّػ ّاهذٔ كد ٖشتة أٖظب -
 .فلداً اهؾالكبح اهيٌِٖج تًٖ ؽيالء اهيٌبعق ّيدٖرٔ أّ يّغفٕ اهفرّػ
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 :ٌّٖلشى إهٓ: أسبلية وأىواع االىدهبر الهطرفي -ذبىيب
 :ٌٖلشى إهٓ :االىدهبر الهطرفي هو حيد طتيعج ىصبط الوحداح الهىدهسج -أ

أنذر ٖؾيالً فٕ ٖنًّ االٌديبر أفلٖب، ؽٌديب ٌٖديز تٌنًٖ أّ  :االٌديبر اهيضرفٕ األفلٕ -1
غٖر أً هَ خأذٖر شوتٕ ّيخبعر أُيِب اهخأذٖر ؽوٓ .5ٌفس ٌّػ األٌشعج اهيخراتعج فٖيب تٌِٖب

 .6اهيٌبفشج، ٌّيّ اإلضخنبر
ٖنًّ االٌديبر ؽيّدٖب، ضٖد خٌديز شرنخبً خٌخز نل  :اإلٌديبر اهيضرفٕ اهؾيّدٔ -2

 .7ِب األخرْيٌِيب شوؾج أّ خديج خخنبيل يؼ اهشوؾج أّ اهخديج اهخٕ خٌخس
ُّّ االٌديبر اهذٔ ٖخى تًٖ تٌنًٖ أّ أنذر ٖؾيالً فٕ  :اإلٌديبر اهيضرفٕ اهيخٌّػ -3 

أٌشعج يخخوفج غٖر يخراتعج فٖيب تٌِٖب، يذل ذهم أً ٖخى االٌديبر تًٖ أضد اهتٌّم اهخسبرٖج 
 ، ييب ٖذيً 8ّأضد اهتٌّم اهيخخضضج، أٔ اخخالف اهخديبح اهيضرفٖج اهخٕ ٖلديِب نل تٌم

ؽيوٖج خنبيل األٌشعج تًٖ اهتٌّم اهيٌديسج، ّاهيشبُيج فٕ اهضد يً يخبعر اهخلوة فٕ 
 .9اهخدفلبح اهٌلدٖج

 : ٌّٖلشى إهٓ :اإلىدهبر الهطرفي هو حيد العالكج تيو أطراف عهميج االىدهبر -ة
ُّّ ٌّػ يً االٌديبسبح اهذٔ ٖخى يً خالل  (:اهّدٔ ) اإلٌديبر اهيضرفٕ اإلرادٔ  -1

اإلرادث ّاهخفبُى اهيشخرم تًٖ يسبهس إداراح اهتٌّم اهيشبرنج فٕ االٌديبر ّتِدف خعبتق 
 .خضلٖق يضوضج يشخرنج

دارث اهتٌم اهيشخِدف ّٖخى ظد رغتج يسوس إ (:اإلشخضّاذ)االٌديبر اهيضرفٕ اهؾدائٕ -2
ٖضدد ُذا االٌديبر ؽبدث ؽٌديب خشٖعر إدارث ظؾٖفج ؽوٓ يلدراح تٌم ذّ هالٌديبر، ّ

سبٍ ُذٍ اهتٌّم اهٌبسضج فٕ اهشّق خظؼ أٌغبرُب خٖدث، ّهذهم فئً اهتٌّم اهلّٖج ّبح سإينبٌ
خغٖٖر اإلدارث اهظؾٖفج تئدارث كّٖج خخينً يً االشخغالل األيذل إلينبٌبح هإلشخالء ؽوِٖب ّ

 .10ُذٍ اهتٌّم
يب ٖخى ُذا اهٌّػ يً االٌديبر ٌخٖسج هخؾذر أضد اهتٌّم يّ :االٌديبر اهيضرفٕ اهلشرٔ -3

ٌُب ٖضيل االٌديبر اهيفِّى َ ٌٖديز فٕ أضد اهتٌّم اهلّٖج، ّٖظعر اهشوعبح اهٌلدٖج إهٓ سؾو
 .اهضلٖلٕ هالٌديبر اهيضرفٕ
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 : ٖير االٌديبر اهيضرفٕ تذالد يراضل: الهطرفيهراحل االىدهبر  -ذبلذب
تٌم يً ُّٕ يرضوج اهخيِٖد هؾيوٖج االٌديبر اهيضرفٕ يً ضٖد خرخٖة اه  :اهيرضوج األّهٓ

اهداخل، ّاإلؽداد اهسٖد هَ، ّإٖسبد اهيفبُٖى اهّاضدث، ّاهظّاتع ّاهيضدداح اهلٖبشٖج 
 .11اهيّضدث، ّاهلّاؽد اهيّسِج ّاهظبتعج هوؾيل اهيضرفٕ

خخظيً اإلؽالً ؽً االشخؾداد هالٌديبر ّيّاسِج اهخأذٖراح اهشوتٖج ّغٖر  :اهيرضوج اهذبٌٖج
ّاء يً سبٌة اهتٌّم اهيٌبفشج أّ يً سبٌة اهؾيالء، أّ اهشوتٖج اهيخرختج ؽً ُذا اإلؽالً؛ ش

 .12يً سبٌة اهشّق اهيضرفٕ ننل
اٗذبر اهيخّهدث ؽً ؽيوٖج االٌديبر اهيضرفٕ، ّنٖفٖج  خلدٖر ّخضدٖدخخظيً  :اهيرضوج اهذبهذج

االرخلبء تبهنٖبً اهيضرفٕ اهسدٖد، ّيدْ خأذٖرٍ ؽوٓ اهشّق اهيضرفٕ ّنٖفٖج خضلٖق أنتر 
ّنٖفٖج خضشًٖ األداء فٕ األّظبػ اهسدٖدث ّاالخفبق ؽوٓ شنل يسوس اإلدارث ؽبئد يينً 

 .13اهسدٖد، ّخلدٖر اهيزاٖب اهخٕ شّف خؾّد ؽوٓ اهنٖبً اهيضرفٕ اهسدٖد تؾد ؽيوٖج االٌديبر
 سهبح اللطبع الهطرفي العرتي: راتعب

 الخطوراح في الهوسوداح والودائع واالئخهبو الهطرفي -1
اهؾبيوج فٕ اهدّل اهؾرتٖج خعّراح ُبيج خالل األؽّاى اهلوٖوج شِدح اهيضبرف     

اهيبظٖج، ضٖد شبُيح عفرث اهشّٖهج اهٌلدٖج اهٌبسيج ؽً اهزٖبداح اهظخيج فٕ اإلٖراداح 
اهٌفعٖج ّزٖبدث اهخدفلبح اهرأشيبهٖج اهّاردث إهٓ اهداخل، تبإلظبفج إهٓ خّشؼ دّر اهلعبػ 

ففٕ سبٌة خعّر . د اهيخبضج هدْ اهيضبرف اهؾرتٖجاهخبص فٕ االكخضبد، فٕ زٖبدث اهيّار
فلد فبكح كٖيخِب كٖيج اهٌبخز اهيضوٕ اإلسيبهٕ فٕ شتؼ دّل ؽرتٖج  اهيّسّداح اهيضرفٖج،

، ضٖد توغح أؽوٓ ٌشتج هويّسّداح اهيضرفٖج إهٓ اهٌبخز اهيضوٕ 2006-2002خالل اهفخرث 
ّداح اهيضرفٖج إهٓ اهٌبخز ّٖلدر يخّشع ٌشتج اهيّس .%308اإلسيبهٕ فٕ هتٌبً تٌضّ 

، ّخخراّش ُذٍ  %90اهيضوٕ اإلسيبهٕ هودّل اهؾرتٖج نيسيّؽج خالل ُذٍ اهفخرث تٌضّ 
فٕ نل يً يّرٖخبٌٖب  %50فٕ شتؼ دّل ؽرتٖج أخرْ، ّخلل ؽً  %90ّ % 50اهٌشتج تًٖ 

ّيً ضٖد خعّر اهّدائؼ اهيضرفٖج نٌشتج إهٓ اهٌبخز اهيضوٕ  .ّهٖتٖب ّاهٖيً ّاهشّداً
يً اهٌبخز  %5114إلسيبهٕ، فٖلدر يخّشع إسيبهٕ اهّدائؼ فٕ اهدّل اهؾرتٖج نيسيّؽج تٌضّ ا

فٕ هتٌبً ٌّضّ  %197ّخخراّش ُذٍ اهٌشتج تًٖ . 2006-2002اهيضوٕ اإلسيبهٕ خالل اهفخرث 
 .فٕ ؽشر دّل ؽرتٖج %40فٕ اهشّداً، تٌٖيب خفّق ُذٍ اهٌشتج  7%
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 خطور هيكل اللطبع الهطرفي العرتي -2
خشنل اهيضبرف اهخسبرٖج اهخلوٖدٖج ّاهيضبرف اإلشاليٖج ّاهيضبرف اهيخخضضج      

فتبهٌشتج هويضبرف اهخسبرٖج . األخرْ اهينٌّبح األشبشٖج هولعبػ اهيضرفٕ اهؾرتٕ
اهخلوٖدٖج، فئٌِب ال خزال خِٖيً ؽوٓ اهلعبػ اهيضرفٕ فٕ اهدّل اهؾرتٖج ضٖد ضبفغح ُذٍ 

يً إسيبهٕ  % 7816ً اهيّسّداح اهيضرفٖج ّتٌشتج اهيضبرف ؽوٓ اهضضج اهنترْ ي
ّٖالضغ خزاٖد أُيٖج اهيضبرف اهخسبرٖج فٕ . 2006اهيّسّداح اهيضرفٖج اهؾرتٖج فٕ ؽبى 

يً إسيبهٕ يّسّداح اهلعبػ فٕ  % 83تداٖج األهفٖج ضٖد شنوح ٌشتج يّسّداخِب ضّاهٕ 
اهؾرتٖج، تبإلظبفج إهٓ  ، ّذهم تبهخزايً يؼ خضشً أّظبػ االكخضبد فٕ اهدّل2003ؽبى 

سِّد اإلضالش اهخٕ تذهِب اهؾدٖد يً اهيضبرف اهؾرتٖج ّاهيخيذوج فٕ زٖبدث رشبيٖوِب 
ّخؾزٖز كدراخِب اهخيّٖوٖج، ّخعّٖر أٌغيج إدارث اهيخبعر اهيضرفٖج ّختٌٕ يؾبٖٖر ينبفضج 

 .غشل األيّال
ّفلب هوشرٖؾج اإلشاليٖج، ّفٖيب ٖخؾوق تبهيضبرف اإلشاليٖج، ّاهخٕ خلّى ؽوٓ اهضٖرفج      

فولد خزاٖدح أُيٖخِب اهٌشتٖج تضّرث يوضّغج فٕ اهشٌّاح األخٖرث، يً خالل خأشٖس ؽدد 
ّهلد كفزح ضضج . يخزاٖد يً ُذٍ اهيضبرف فٕ يخخوف اهدّل اهؾرتٖج ّاهدّل اإلشاليٖج

يً إسيبهٕ اهيّسّداح اهيضرفٖج هودّل  % 6يّسّداح اهيضبرف اإلشاليٖج يً ضّاهٕ 
ّٖؾختر تذهم اهيضبرف اإلشاليٖج . 2006فٕ ؽبى  %12.3إهٓ ٌضّ  2000ؾرتٖج فٕ ؽبى اه

يً أشرػ اهيضبرف ٌيّا، ّٖؾزْ ذهم إهٓ خزاٖد اهعوة ؽوٓ خّغٖف أيّال اهؾيالء ّفلب 
هوشرٖؾج اإلشاليٖج، ّفٕ غل اهشّٖهج اهٌبسيج ؽً اهعفرث اهٌفعٖج فٕ دّل اهخوٖز ّؽدد يً 

 .اهدّل األخرْ
ضٖد األُيٖج اهٌشتٖج هويضبرف اإلشاليٖج فٕ اهدّل اهؾرتٖج فرادْ، ٖخرنز خّاسد ّيً     

ففٕ اهشؾّدٖج، . ُذٍ اهيضبرف فٕ دّل يسوس اهخؾبًّ اهخوٖسٕ ّفٕ اهشّداً ّاهٖيً
 40شِدح اهيضبرف اإلشاليٖج ٌيّا يوضّغب ضٖد ارخفؾح يّسّداخِب فّضوح إهٓ ضّاهٕ 

هيضبرف اإلشاليٖج فٕ نل يً اإليبراح ّاهنّٖح نذهم شِدح ا. 2006يوٖبر دّالر ؽبى 
يوٖبر دّالر  36ٌيّا يعردا، ضٖد توغح كٖيج يّسّداح اهيضبرف اإلشاليٖج فِٖب ضّاهٕ 

 .يوٖبر دّالر ؽوٓ اهخّاهٕ فٕ اهؾبى ٌفشَ 28ّ 
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ّخأخٕ اهيضبرف اهيخخضضج األخرْ فٕ اهيرختج اهذبهذج فٕ ُٖنل اهلعبػ اهيضرفٕ      
برف ضغٖرث اهضسى تّسَ ؽبى، ّيّسِج هلعبؽبح ّفئبح اكخضبدٖج اهؾرتٕ، ُّٕ يض

يؾٌٖج، يذل خّفٖر اهخشِٖالح ّاهلرّط هخيّٖل اهيشبرٖؼ اهضغٖرث هألفراد ّاهيؤششبح 
ّهلد خراسؾح أُيٖخِب خالل اهؾلد اهيبظٕ فٕ ظّء كٖبى . اهضغٖرث، نيب فٕ خٌّس ّاألردً

ّّضوح . يضرفٕ ّخأشٖس اهيضبرف اهشبيوجؽدد يً اهدّل اهؾرتٖج تئؽبدث ُٖنوج اهلعبػ اه
يً إسيبهٕ اهيّسّداح اهيضرفٖج فٕ  %9األخرْ ٌشتج  جيّسّداح اهيضبرف اهيخخضض

2006اهدّل اهؾرتٖج فٕ ؽبى 
14. 

 2002هيكل السهبز الهطرفي في الدول العرتيج عبن ( : 1)سدول ركن  
 

0222 0222 0222 
 تًٖ ؽبيٕ(%)ٌشتج اهخغٖر

(0222ّ0222) (0222ّ0222) 
 022.2 020.5 0.007.428 204.820 253.253 (يوًّٖ دّالر)إسيبهٖبهيّسّداح

 ( %)ضضج اهيضبرف اهخسبرٖج
 (%)ضضج اهيضبرف اإلشاليٖج
 (%)ضضج اهيضبرف األخرْ

77.2 
5.3 
02.8 

40.2 
2.3 
02.5 

74.2 
00.2 
3.2 

0.0 
024.5 

-85.0 

-8.4 
74.2 

-08.2 

 www.amf.org.ae           : ؾرتٕ ؽوٓ األٌخرٌحيً يّكؼ ضٌدّق اهٌلد اه: الهطدر
 الكذبفج والخلىيج الهطرفيج -3
يً يٌغّر خعّر اهنذبفج اهيضرفٖج، فلد خضشً ُذا اهيؤشر فٕ اهدّل اهؾرتٖج      

ا خسبّز نيسيّؽج خالل اهشٌّاح اهلوٖوج اهيبظٖج، ضٖد ضللح أؽداد اهفرّػ اهيضرفٖج ٌيّ
فلد خضشٌح اهنذبفج اهيضرفٖج فٕ اهدّل اهؾرتٖج يً . يؾدل اهٌيّ اهشنبٌٕ فٕ اهدّل اهؾرتٖج

. 2006أهف شخص هنل فرػ فٕ ؽبى  2218إهٓ  2000أهف شخص هنل فرػ فٕ ؽبى  24.7
أهف شخص هنل  416ّكد ضبفغ هتٌبً ؽوٓ اهيرختج األّهٓ فٕ أفظل نذبفج يضرفٖج تّاكؼ 

. 2000أهف شخص هنل فرػ يضرفٕ فٕ ؽبى  419يلبرٌج تضّاهٕ  2006فرػ فٕ ؽبى 
آالف شخص هنل فرػ فٕ ؽبى  5ّسبءح كعر فٕ اهيرختج اهذبٌٖج تنذبفج يضرفٖج توغح 

ّكد ضوح اهتضرًٖ فٕ اهيرختج اهذبهذج . 2000أهف شخص هنل فرػ ؽبى  915يلبتل  2006
أهف شخص هنل  518اهٓ  2000شخص هنل فرػ فٕ ؽبى  آالف6تنذبفج يضرفٖج خضشٌح يً 

ّخٌخفط ٌشتج اهنفبءث ٌشتٖب فٕ اهيغرة ّهٖتٖب ّاهسزائر ّاهشّداً . 2006فرػ فٕ ؽبى 
 .15ّيضر ّشّرٖب ّخضل إهٓ أدٌٓ يشخّْ هِب فٕ اهٖيً

http://www.amf.org.ae/
http://www.amf.org.ae/
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ّؽوٓ ضؾٖد اهيسيّؽبح، فلد اشخيرح دّل يسوس اهخؾبًّ اهخوٖسٕ فٕ خضلٖق أفظل      
 2000أهف شخص هنل فرػ يضرفٕ فٕ ؽبى  12.9يؤشر نذبفج يضرفٖج، ضٖد خضشً يً 

، نيب خضشً اهيؤشر فٕ اهدّل اهؾرتٖج غٖر 2006ؽبىأهف شخص هنل فرػ فٕ  12.7إهٓ 
 .أهف شخص هنل فرػ   20.3إهٓ  2318اهٌفعٖج يً 

ّتبهٌشتج هوخعّر اهضبضل فٕ اهخلٌٖبح ّاهخديبح اهيضرفٖج، اشخير اهؾدٖد يً اهيضبرف     
ٖر أٌشعخِب ؽتر خلدٖى خديبح خلٌٖج يخيٖزث هوؾيالء إظبفج اهؾرتٖج فٕ اهشؾٕ هخعّ

فلد اشخير اٌخشبر أسِزث اهضراف . الشخخدايِب أضدد خلٌٖج هويؾوّيبح فٕ أؽيبهِب اهداخوٖج
اٗهٕ فٕ اهدّل اهؾرتٖج، ضٖد تٌٖح اهيؾوّيبح اهيخبضج ارخفبػ أؽداد ُذٍ األسِزث فٕ 

، ّزٖبدخِب فٕ خٌّس 2006سِبز فٕ ؽبى  6079إهٓ  2000سِبز فٕ ؽبى  2234اهشؾّدٖج يً 
ّٖتدّ أً اهخّشؼ فٕ اشخخداى أسِزث . سِبز خالل ٌفس اهفخرث 729سِبز إهٓ  249يً 

اهضراف اٗهٕ سبء هيّانتج زٖبدث اهعوة ؽوٓ اهخديبح اهيضرفٖج ّهٖس إلضالهِب يضل 
فؾوٓ شتٖل اهيذبل، ضبضة ازدٖبد ؽدد أسِزث اهضراف اٗهٕ فٕ . اهؾيبهج اهيضرفٖج

إهٓ ٌضّ  2000غف فٕ ؽبى يّ 22060اهشؾّدٖج زٖبدث ؽدد يّغفٕ اهيضبرف يً ضّاهٕ 
 184، تضٖد ازداد يخّشع ؽدد اهيّغفًٖ هنل فرػ يً 2006يّغف فٕ ؽبى  33870

يّغف خالل ُذٍ اهفخرث، تيب ٖدل ؽوٓ زٖبدث اهعوة ؽوٓ اهخديبح  263يّغف إهٓ 
 .16اهيضرفٖج تأٌّاؽِب

 درسج الخركيز -4
 :إً درسج اهخرنٖز فٕ اهيضبرف اهؾرتٖج يرخفؾج، ضٖد ٌسد     
يً اهٌشبع اهيضرفٕ،  %50تأنذر يً  1999يضرفب ؽرتٖب فٕ ؽبى  25اشخئذبر أنتر  -

يً  % 65يً ضسى اهلرّط ّأنذر يً  % 46يً اهيّسّداح، ّضّاهٕ  % 59ّتٌضّ 
 .يً ضلّق اهيشبُيًٖ % 56اهّدائؼ ّتٌضّ 

 -اهنّٖح -اإليبراح -يضر -اهشؾّدٖج) اشخأذرح اهيضبرف فٕ شح دّل ؽرتٖج  -
يً  %80يً اهيّسّداح اهيضرفٖج ّتضّاهٕ  % 75فٕ اهؾبى ذاخَ تضّاهٕ ( اهيغرة -هتٌبً

 .17يً سيوج اهّدائؼ %77ضلّق اهيشبُيًٖ ّتٌضّ 
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 الحطض الىستيج لهطبرف الدول العرتيج( : 2)سدول ركن       
 (  %) 2000هو اللطبع الهطرفي العرتي عبن                    

 الودائع سبههيوحلوق اله الهوسوداح التيبو

 03.2 02.7 00.2 اهشؾّدٖج

 03.8 00.2 03.8 يضر

 05.5 08.2 00.0 االيبراح

 4.4 4.4 4.5 اهنّٖح

 7.3 8.5 7.2 هتٌبً

 2.0 5.8 5.3 اهيغرة

 8.4 0.4 8.5 هٖتٖب

 0.2 2.2 2.35 خٌّس

 0.0 2.0 0.3 األردً

 0.2 0.8 0.5 كعر

 0.2 0.2 0.5 شّرٖب

 3.5 8.0 4.75 أخرْ

 .2001يسوج اخضبد اهيضبرف اهؾرتٖج، : الهطدر
 هصكالح اللطبع الهطرفي العرتي: خبهسب

ٖشخدل ؽوٓ ذهم ؽوٓ شوتٖل  . ضغر ضسى اهيضبرف اهؾرتٖج يلبرٌج تبهيضبرف اهؾبهيٖج -
هى ٖنً ٖيذول   2000يضرف ؽرتٕ فٕ ٌِبٖج ؽبى  100اهيذبل يً أً يسيّػ أضّل أنتر 

 .خٕ غرّةفلع يً أضّل شٖ %50شّْ ضّاهٕ 
يبزال ُٖنل يونٖج اهيضبرف فٕ اهؾدٖد يً اهدّل اهؾرتٖج ٖخظؼ هولعبػ اهؾبى تيب ٖوٌسى   -

ّفوٕ  . ؽً ذهم يً يشبنل يً ضٖد اٌخفبط اإلٌخبسٖج ّكوج اهنفبءث ّاهضبفز ؽوٓ اإلتوداػ 
يذبل يضر ضٖد خيذل ) أضٖبً نذٖرث ٖؾبٌٕ اهلعبػ اهيضرفٕ يً اضخنبر اهضنّيج هٌشبعِب 

يً سيوج أضّل اهيضبرف اهيضورٖج، ّنيوب فوٕ     %60ييوّنج هودّهج ضّاهٕ األضّل اه
يً  %90اهسزائر ضٖد خِٖيً اهتٌّم اهؾيّيٖج ؽوٓ اهشّق اهيضرفٕ، تضٖد خشخضّذ ؽوٓ 

، ييب ٖؤدٔ فٕ يؾغوى األضوّال إهوٓ ضضوّل األفوراد ذّٔ اهٌفوّذ       (أضّل اهلعبػ  
رّرث أً ٖضضل ؽوِٖب يً ٖودفؼ  ّاالخضبالح اهّاشؾج ؽوٓ اهلرّط ّاالئخيبً ّهٖس تبهظ

إظبفج إهٓ اهخدخل اهيتبشر هوضنّيج أّ اهشوعبح اهٌلدٖج فٕ خخضوٖص يوّارد   . أؽوٓ ؽبئد
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اهيضبرف دًّ األخذ فٕ االؽختبر اهسدّْ االكخضوبدٖج أّ اهلودرث اهيبهٖوج هويلخورط أّ     
 .اهيشرّػ اهيراد اهلٖبى تَ

تٖج يً ظؾف ّاظص فوٕ اشوخخداى   ٖؾبٌٕ اهلعبػ اهيضرفٕ فٕ اهؾدٖد يً األكعبر اهؾر -
اهخنٌّهّسٖب ٌّغى اهيؾوّيبح اهضدٖذج فٕ ييبرشوج اهؾيول اهيضورفٕ ّخلودٖى اهخوديبح      

 .اهيضرفٖج اهخٌبفشٖج
ظؾف اهشفبفٖج ّاإلفضبش فٕ اهتٖبٌبح اهيضرفٖج ّخفبّخِيب تًٖ اهيضبرف اهؾرتٖج، ُّّ  -

ً اهيضوبرف اهؾبهيٖوج أيورا    يب ٖؤذر ؽوٓ اهذلج تِذٍ اهيضبرف ّٖسؾل اهيلبرٌج تٌِٖب ّتٖ
 .ضؾتب نيب ٖؤدٔ إهٓ ظؾف اهركبتج ؽوِٖب

ٌلص اهنفبءث اإلدارٖج ٌخٖسج هوٌلص اهنتٖر فٕ اهيّارد اهتشرٖج ذاح اهختورث اهيضورفٖج    -
اهيخيٖزث ّاهّاشؾج ٌّلص فٕ اهخدرٖة خضّضب فٕ يسبالح خلدٖر اهيخبعر ّإدارث اهيضبفغ 

 .االئخيبٌٖج
ج األير اهذٔ ٖعرش كظٖج االٌديبر تًٖ اهيضبرف اهيضوٖج ّؽتر يشنوج اهنذبفج اهيضرفٖ -

 .اهضدّد اهؾرتٖج
 : 18اهيضرفٕ اهؾرتٕ اإلكوٖيٕ، ّهؾل أُيِب يب ٖوٕ ؼؽّائق اهخّش -
اهخلٖٖداح أّ اهؾلتبح اهلبٌٌّٖج اهضبئوج دًّ دخّل اهيضبرف اهؾرتٖج إهٓ دّل تؾظِب  -

 .اهتؾط
 .ج ّغيّط تؾظِب اٗخركضّر تؾط اهلّاًٌٖ ّاألٌغيج اهلبئي -
كّٖد خشرٖؾبح ّأٌغيج اهؾيل ّاهؾيبل ؽوٓ تٖئج اهؾيبهج يً تود ؽرتٕ ٌضّ تود ؽرتٕ  -

 .آخر
ركبتج إدارٖج ّيؾبيالح يؾلدث خسِز غبهتب ؽوٓ فرص االشخذيبر ّاهخؾبًّ اهيضرفٕ  -

 .اإلكوٖيٕ
 .ُٖٔيٌج شٖبشج اهلعبػ اهؾبى ّخأذٖرُب فٕ إظؾبف يشخّْ األداء االكخضبد -
 .اشخيرار اهلالكل ّاهخّخراح اهشٖبشٖج ؽوٓ يؾغى أرسبء اهيٌعلج اهؾرتٖج -

فٕ سبٌة أُيٖج ضسوى  : هوكع الهطبرف العرتيج تبلهلبرىج هع الهطبرف العبلهيج: سبدسب
اهيضبرف اهؾرتٖج تبهيلبرٌج يؼ اهيضبرف اهؾبهيٖج اهنترْ يً ضٖود أضوّهِب ّ رؤّس   

اهيضبرف اهؾرتٖج فٕ خرخٖة أنتر أهف يضورف فوٕ    أيّاهِب، خشٖر اهيلبرٌج إهٓ أً ؽدد
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 %112، ّشنوح ضضج يّسّداح ُذٍ اهيضبرف ٌضوّ  2006يضرفب فٕ ؽبى  81اهؾبهى توغ 
 %4يً يسيّػ يّسّداح أنتر أهف يضرف، نيب  أٌِب ضللح أرتبضب ظخيج شنوح ٌشتج 

رف اهؾرتٖوج  ّتبهيلبرٌج فلد توغ ؽدد اهيضب. يً إسيبهٕ أرتبش أنتر أهف يضرف فٕ اهؾبهى
، شنوح ضضوج  1998يضرفب فٕ ؽبى  61اهنترْ ظيً كبئيج أنتر أهف يضرف فٕ اهؾبهى 

ّفٖيوب  . يً إسيبهٕ يّسّداح أنتر أهف يضورف  %1يّسّداخِب يسخيؾج ٌشتج خلل ؽً 
، فبٌَ ٖلؼ فٕ اهيرختج 2006ٖخص يّكؼ أنتر يضرف ؽرتٕ ظيً كبئيج أهف يضرف ؽبى 

يً سبٌة اهيّسّداح، ّأيب تلٖج اهيضوبرف   215رختج يً ضٖد رأس اهيبل، ّفٕ اهي 110
ّٖشخخوص يً . اهؾرتٖج اهنترْ، فخٌدرر فٕ يرختج يخأخرث ظيً خرخٖة أنتر أهف يضرف

اهدّهٖج أً اهيضبرف اهؾرتٖج ال خزال خؾبٌٕ يً ضوغر أضسبيِوب يلبرٌوج يوؼ      جاهيلبرٌ
اهيضرفٕ اهؾرتٕ فٕ  ّهلد أٌسزح ؽيوٖبح اٌديبر فٕ اهلعبػ. اهيضبرف اهنترْ فٕ اهؾبهى

اهشٌّاح األخٖرث، ّهنً تّخٖرث يخّاظؾج، ّٖشنل اهخضرم كديب فٕ اهديز تًٖ اهيضوبرف  
اهؾرتٖج إضدْ اهّشبئل اهفبؽوج هخنًّٖ ّضداح أكّْ يً شأٌِب أً خزٖود يوً ضسوى ُوذٍ     
اهيضبرف هخنًّ كبدرث ؽوٓ خّفٖر خديبح ّيٌخسبح يبهٖج ّيضرفٖج ّاشخذيبرٖج يخٌّؽوج  

 .19اهخلٌٖج اهيخعّرث تخنبهٖف يٌخفظجّاشخخداى 
فٕ ضًٖ شنل االٌوديبر اهيضورفٕ أضود    : االىدهبر الهطرفي في الدول العرتيج: سبتعب

االشخراخٖسٖبح اهرئٖشٖج هدْ اهيضبرف اهؾبهيٖج فٕ ؽلد اهخشؾٌٖبح يوً اهلورً اهيبظوٕ    
. رتٖوج تضضّل اٌديبسبح نتٖرث ّيخٌّؽج، تلٕ خٖبرا ذبٌّٖب تشنل ؽبى هدْ اهيضوبرف اهؾ 

 –فؾيوٖبح اهديز ّاهخيوم فٕ اهلعبػ اهيضرفٕ اهؾرتٕ ال خزال يخّاظؾج شّاء فٕ ؽوددُب  
ففٕ ضًٖ فبق . أّ فٕ كٖيخِب يلبرٌج تيّسج االٌديبسبح ؽوٓ اهضؾٖد اهؾبهيٕ -تبشخذٌبء هتٌبً

ؽدد ضبالح اهديز فٕ اهؾبهى أرتؾج آالف ضبهج فٕ اهخشؾٌٖٖبح فبٌَ هى ٖخسبّز اهؾدد ذالذوًّ  
ّأدح ؽيوٖبح اهديز فوٕ هتٌوبً إهوٓ    . هج فٕ اهدّل اهؾرتٖج نبً ٌضفِب خلرٖتب فٕ هتٌبًضب

. يضرفب فٕ تداٖوج اهخشوؾٌٖٖبح   80يضرفب يً ٌضّ  63خفط ؽدد اهيضبرف اهؾبيوج إهٓ 
ّهنً ال خزال اهنذبفج اهيضرفٖج فٕ هتٌبً ُٕ األؽوٓ فٕ اهدّل اهؾرتٖج، خوِٖوب اإليوبراح   

ّييب ال شوم   (.يضرفب 42) ّيضر( يضرفب 49) اهتضرًٖ( ضرفبي 61) اهؾرتٖج اهيخضدث 
فَٖ أً اإلضالضبح االكخضبدٖج ّاهخّسَ ٌضّ اكخضبد اهشّق ّاهخّضضج اهخٕ عبّهح دّال 
ؽرتٖج ؽدٖدث، ّسدح اهيضبرف اهؾرتٖج ٌفشِب أيبى خضدٖبح سدٖدث يوٖئج تبهفرص ّيسبالح 
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ٖوج رئٖشٖج هيّاسِج اهيخعوتبح اهسدٖودث  ّتبح اهخّشؼ ّش. اهؾيل اهخٕ هى خنً يخبضج يً كتل
ّهنً ٌغرا هشؾّر اهيضبرف اهؾرتٖج تأً اهٌيّ اهذاخٕ هَ ضودّد ّخّاسِوَ   . ّاالضخٖبسبح

 .كّٖد، فنبً التد يً اهتضد تبهخبهٕ ؽً يزاٖب ّفّراح اهضسى يً خالل ؽيوٖبح االٌوديبر  
إال أً ذهوم هوى ٖضفوز    ّرغى اهٌيّ اهيخزاٖد فٕ ضسى اهيضبرف اهؾبهيٖج ٌخٖسج االٌديبر، 

اهيضبرف اهؾرتٖج، ّخبضج اهنترْ يٌِب، ؽوٓ خؾزٖز يرانزُب اهؾبهيٖج ؽتر خشنٖل خنخالح 
ّأشتبة ذهم خخخوف يً تود ؽرتٕ إهٓ آخر ضشة اخخالف ُٖنل اهلعوبػ  . يضرفٖج  أنتر

ّخخفبّح أشتبة تعء ؽيوٖبح اهديز ضشة اخخالف  .اهيضرفٕ ّؽدد اهيضبرف فٕ نل تود
ٌُّبم ؽّايل شبُيح فٕ اهضد يً االخسوبٍ ٌضوّ   . شبح اهشوعبح اهٌلدٖج اهيضوٖجاخسبٍ شٖب

اهديز يً أُيِب ضيبٖج األشّاق اهيضوٖج يً دخّل اهيضبرف األسٌتٖج فٕ تؾوط اهودّل   
اهؾرتٖج يب شنل ّكبٖج هويضبرف اهّعٌٖج خسبٍ اهيٌبفشج اهخبرسٖج ّخفف يً اهضبسوج إهوٓ   

يب أً ٌُبم ضؾّتج أضٖبٌب فٕ االشخفبدث يً أضد أُداف ن. اهديز هيّاسِج أٔ يٌبفشج سدٖدث
اهديز اهرئٖشٖج اهيخخوفج تخضلٖق ّفّراح اهضسى ٌغرا هضؾّتج ضرف اهؾبيوًٖ اهفبئظًٖ فٕ 

نيب هى خشنل ٌشوتج  . اهؾدٖد يً اهدّل اهخٕ خشنّ أضال يً رنّد اكخضبدٔ ّتعبهج يرخفؾج
ؽوبيال  (  2000برف اهؾرتٖج ؽوبى  هدْ اهيض %15يؾدل ّشعٕ توغح ) اهيالءث اهيرخفؾج 

 .يوضب هوديز تبإلظبفج إهٓ اهعتٖؾج اهؾبئوٖج هويشبُيبح فٕ اهنذٖر يً اهيضبرف اهؾرتٖج
ُّنذا، فلد اكخضرح ؽيوٖبح اهديز فٕ اهفخرث األخٖرث ؽوٓ ؽيوٖبح خيوم يضبرف نتٖرث   

ؽيوالء  هيضبرف أضغر أّ هيؤششبح يبهٖج غٖر يضرفٖج، ّذهم فٕ يضبّهج هوّضّل إهٓ 
ّهنً تبهرغى يً . سدد أّ هخّشٖؼ يسبل اهخديبح اهيلديج ّتبهخبهٕ خضشًٖ شرّع ٌيّ اهتٌم

ذهم، ختلٓ ٌُبهم اهؾدٖد يً اهيترراح ّاهدّافؼ اهخبضج تبهدّل اهؾرتٖج اهخٕ خدؽّ إهٓ اهلٖبى 
 :تؾيوٖبح اهديز اهيضرفٕ هؾل يً أترزُب

ل اهؾرتٖج، الشٖيب فٕ نل يوً هتٌوبً،   ّسّد غبُرث اهخيضرف اهزائد فٕ اهؾدٖد يً اهدّ -
األردً، يضر ّاإليبراح اهيخضدث، تبإلظبفج إهٓ خرنز يؾغى اهؾيوٖبح فٕ ؽدد كوٖول يوً   

يوً إسيوبهٕ    %55تٌم ؽرتٕ ؽوٓ ٌضّ  20فؾوٓ شتٖل اهيذبل، ٖشخضّذ أنتر . اهيضبرف
 .يً إسيبهٕ األضّل %47اهّدائؼ، ٌّضّ 

بنوِب اهخيّٖوٖج ّضسى أؽيبهِب، ضٖد هوى ٖوزد   ضغر ضسى اهيضبرف اهؾرتٖج ّخّاظؼ ُٖ -
يوٖبر دّالر يلبرٌج تضسى أضوّل أضود    500إسيبهٕ أضّل اهلعبػ اهيضرفٕ اهؾرتٕ ؽً 
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يوٖوبر   730األهيبٌٕ اهذٔ ٖتوغ ضسى أضّهَ ٌضوّ   (Deutsche Bank )اهتٌّم اهؾبهيٖج يذل 
يً اهلبؽدث  %9715ّاهٕ ض 2000نيب توغح اهلبؽدث اهرأشيبهٖج هويضبرف اهؾرتٖج ؽبى . دّالر

ّاهتبهغج ضوّاهٕ  ( اهيضرف األّل فٕ اهخرخٖة اهؾبهيٕ) اهرأشيبهٖج هيضرف شٖخٕ غرّة 
 .يوٖبر دّالر 54.4

اهضبسج إهٓ إكبيج اهيضبرف اهؾرتٖج تدّر أنذر فبؽوٖج ؽوٓ اهشبضج اهيضوٖوج ّاإلكوٖيٖوج    -
ٕ ظّء ختٌٕ اهؾدٖود يوً   ّف. خبضج يؼ اشخداد رٖبش اهؾّهيج يً ٌبضٖج ّازدٖبد اهيٌبفشج

اهدّل اهؾرتٖج هترايز اإلضالش االكخضبدٔ ّؽيوِب ؽووٓ خؾغوٖى دّر اهلعوبػ اهخوبص     
ّاهخّشؼ فٕ إكبيج اهيشبرٖؼ اهّعٌٖج اهؾيالكج اهخٕ خضخبر إهٓ خيّٖل ظخى ال ٖشخعٖؼ تٌوم  

 .20تيفردٍ اهلٖبى تَ
هميوو ) 2002-1111أهن عهميبح االىدهبر تيو الهطبرف العرتيج لمفخرث (: 3)سدول ركن 

 (دوالر أهريكي

 

 .2002يسوج االكخضبد ّاألؽيبل، ؽدد خبص، شتخيتر، : اهيضدر
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 :الخبخهج
فٕ اهلعبػ اهيضرفٕ فٕ اهدّل اهؾرتٖج هِب أُيٖج نتٖرث ّذهوم يوً    رإً ؽيوٖج االٌديب    

افلح أسل خؾزٖز كدراخِب اهخٌبفشٖج فٕ يّاسِج اهخنخالح اهيضرفٖج األسٌتٖج خبضج تؾد أً ّ
اهدّل اهؾرتٖج ؽوٓ خعتٖق يؾٖبر نفبٖج رأس اهيبل اهيضرفٕ ّاشوخؾدادا إهوٓ اشوخضلبكبح    
يٌغيج اهخسبرث اهؾبهيٖج، ّخشِد هتٌبً ّاهشؾّدٖج ّؽيبً ّاألردً ّيضور ّؽٖوب يخزاٖودا    

ؽوٓ ُذٍ اهؾيوٖبح اهخٕ خسرٔ فٕ اهدّل اهؾرتٖج أٌِب خخى  جهالٌديبسبح، ّاهيالضغج األشبشٖ
تبخخالف أضسبيِب تِدف االرخلبء فٕ خرخٖتِب فٕ يراخة أؽوٓ ّأضشً ظيً  تًٖ اهيضبرف

 .كبئيج اهيضبرف اهؾبهيٖج
 :ىخبئز التحد

 .ٖزٖد االٌديبر يً اضخنبر اهتٌّم اهنترْ هألشّاق اهيضرفٖج اهؾبهيٖج -
اغوة اهدّل اهؾرتٖج ال خشيص تفخص فرّػ هويضبرف اهؾرتٖج هدِٖب، نيب أٌِوب خؾبيوِوب    -

سٌتٖج، ّخلؼ ُذٍ اهدّل ظيً فئخًٖ األّهٓ خشخرع ّسّد يشبُيج يضوٖج فٕ نبهيضبرف األ
ضدّد ٌضف رأس اهيبل تّضفَ ضدا أدٌٓ، ّخظى اهشؾّدٖج ّؽيبً ّخٌّس، ّاهيسيّؽوج  

 .اهذبٌٖج ال خشيص تأٔ يشبُيج خبرسٖج فٕ يضبرفِب

-  ٕ  ؽوٓ اهرغى يً اإلسراءاح اإلضالضٖج اهيختؾج ظيً ترايز اهخّضضج ّاالٌديبر فو
ؽدد يً اهدّل اهؾرتٖج فبً اهلعبػ اهؾبى يبزال ٖيخوم ضضج نتٖرث يً اهسِبز اهيضورفٕ  

 .اهؾرتٕ

 .كوج ؽدد اهضفلبح كٖبشب تيب ٖسرٔ شٌّٖب ؽوٓ اهضؾٖد اهؾبهيٕ -

نبٌوح ضضوج    1998خرنز ضبالح االٌديبر فٕ ؽدد كوٖل يً اهدّل اهؾرتٖج، ففٕ ؽبى  -
 .د اهؾرتٕضبهج ؽوٓ اهضؾٖ 17ضبهج يً يسيّػ  12هتٌبً 

ّأخٖرا ٌّضٕ تظرّرث خؾدٖل اهخشرٖؾبح اهيبهٖج ّاهيضرفٖج، ّخنذٖف ؽيوٖبح اإلضوالش  
االكخضبدٔ هخضلٖق شّق يضرفٖج ؽرتٖج يشخرنج أنذر اٌديبسب، ّيً ذى أنذر خنبيل، يوؼ  
االُخيبى تبهؾٌضر اهتشرٔ، تِدف رفؼ يشخّْ أدائَ ّاهخؾبيل تسدٖج يؼ اهخلٌٖج اهيضورفٖج  

 .الل شتنج االٌخرٌح ّاهضبشتبح اٗهٖج ّغٖرُباهضدٖذج يً خ
 :الهواهش

                                                
 .26. ، ص2007، اهدار اهسبيؾٖج، يضر، اإلىدهبر الهطرفييضشً أضيد اهخظٖرٔ،  - 1
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