
اهريهطت ةيفيكو ةقفاوتملا مهسألا

بيلكلا زاوف ةمطاف
يمالسإ ليومت ةدام
بقاثلا دوعس .د : فارشا



مهسلا

.بيصنلا ينعي ةغللا يف مهسلا

 يف كيرشلا ةصح :هنأب مهسلا ةيعرشلا ريياعملا تفرع دقو
.لوادتلل لباق كصب هلثمم ،ةكرشلا تادوجوم
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 ماكحأ عم اهقفاوت ثيح نم تاكرشلاميسقت
ةيمالسالا ةيعرشلا

 يهو ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ عم اهقفاوت ىدم ىلا رظنلاب كلذو عاونأ ةثالث ىلا تاكرشلا مسقنت
:يلي امك
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ةقفاوتم تاكرش ةمرحم تاكرش ةيمالسا تاكرش



ةيمالسا تاكرش :لوالا عونلا

 ةيعرش ةئيه كانه نوكي نأ اذه نم مزلتسيو .ةيمالسالا ةعيرشلا ماكحأ قفو لمعلاب مزتلت تاكرش يهو
 كلذ ىلع لاثم .ةيمالسالا ةعيرشلا قفو ةكرشلا لمع ةيفيك ةفرعمل تاكرشلا هذه نم لك ىدل
.ةيمالسالا رامثتسالا تاكرشو يلفاكتلا نيماتلا تاكرشو ةيمالسالا كونبلا
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ةمرحم تاكرش :يناثلا عونلا

 عيبب لماعتت يتلا تاكرشلا لثم ،تامرحملاب لماعتتو ةمرحملا رومألاب لمعلل فدهت تاكرش يهو
 رامثتسالا تاكرشو يديلقتلا نيماتلاو ةيديلقتلا كونبلاو رامقلاو ريزنخلا محلو رومخلا
.ةيديلقتلا
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 ماكحأ عم ةقفاوتم تاكرش :ثلاثلا عونلا
ةيمالسالا ةعيرشلا

لماعتت دقاهنكلولالح اهساسأ نوكيو اعرش ةحابملا رومألاب لمعلا ىلا فدهت تاكرش يهو
 تاكرشو لاصتالا تاكرشو ،ةيراقعلا تاكرشلاو ةينواعتلا تايعمجلاك ،ةمرحملا تالماعملاب
 ديقتلا ىلع يساسألا اهماظن صني ال هنأ الإ زئاج لمع تاكرشلا هذه لمعف .ةئزجتلا
 كونب يف اهلاومأ عضت وأ ، ابرلاب ضرتقت دقف ،ةيمالسالا ةعيرشلا ماكحأ قفو لمعلاب
ةزئاجلا ريغ تاجتنملا ضعب حرطت نأ وأ ةيديلقت
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اهيف ءاهقفلا ءارآو عاونألا هذهل يعرشلا مكحلا
ةيمالسا تاكرش :الوأ

 ببسلاو .مهسألا نم عونلا اذه لوادتو ءارش زاوج ةيهقفلا عماجملاو نورصاعملا ءاهقفلا ىري
 اهلامعأ بقارت ةيعرش ةئيه اهيدل تاكرشلا هذه نأ عونلا اذه لوادتو ءارش زاجأ يذلا
 دنب۲۱ مقر ةيلاملا قاروالا رايعم يف ءاج .ةيمالسالا ةعيرشلا ماكحا قفو لمعت يهو

 الأب ،اعورشم هلجأ نم ةكرشلا تئشنأ يذلا ضرغلا ناك اذإ مهسألا رادصا زوجي۲/۱
 يف راجتإلا وأ ،رومخلا عينصت لثم ،ةمرحم رومأ يف لماعتلا اهئاشنا نم ضرغلا نوكي
 مرحو ،ةكرشلا ءاشنإ مرح عورشم ريغ اهضرغ ناك ناف ،ابرلاب لماعتلا وأ ،ريزانخلا
.ةكرشلا هذه اهنم نوكتت يتلا مهسألا رادصإ
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اهيف ءاهقفلا ءارآو عاونألا هذهل يعرشلامكحلا

ةمرحم تاكرش :ايناث

 ةمرحو مهسألا نم عونلا اذه زاوج مدعب ةيهقفلا عماجملاو نورصاعملا ءاهقفلا عمجأ ،عونلا اذه يف
.ةيمالسالا ةعيرشلا ماكحأ فالخب لمعتو مارح ةكرشلا هذه ساسأ هنأل اهمهسأ لوادتو ءارش
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اهيف ءاهقفلا ءارآو عاونألا هذهل يعرشلا مكحلا
ةقفاوتم تاكرش :اثلاث
 ءارش مكح يف ةيهقفلا عماجملاو نورصاعملا ءاهقفلا فلتخا

:نييأر ىلا تاكرشلا عاونأ نم عونلا اذه لوادتو

 نم عونلا اذه لوادتو ءارشو عيب نأ ىلا هجتا:لوالا يأرلا
 ةطبارل عباتلا يهقفلا عمجملا كلذب لاقو ،مرحم مهسألا
 ليومتلا تيبل ةيعرشلا ةباقرلا ةئيهو ،يمالسإلا ملاعلا
يف يمالسإلا كنبلا ،يمالسإلا يبد كنبو ،يتيوكلا
:يلي ام كلذ ببسو ،نادوسلا
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 لام سأر نم اعئاش اءزج مهسلا لثمي ـ۱
يف ةعئاش ةصح كلمي مهاسملاو ،ةكرشلا
 هضرقت لام لكف ،ةكرشلا تادوجوم
 ،ةدئافب هضرتقت وأ ةدئافب ةكرشلا
 نورشابي نيذلا نال هنم بيصن مهاسمللف
 اذهب نوموقي ةدئافلاب ضارتقالاو ضارقالا
ال مرحم لمعب ليكوتلاو هنع ةباين لمعلا

.زوجي

 هذه ةكراشم نم نيملسملا عنم نأ-۲
باب حتف كلذ جئاتن نم نوكيس تاكرشلا
 نيملسملا لابقإ ديؤي امم عورشملا رامثتسالل

اهريغ كرتو ةيمالسإلا تاكرشلا ىلع



اهيف ءاهقفلا ءارآو عاونألا هذهل يعرشلا مكحلا

 لوادتو ءارشو عيب زاوج ىلا يأرلا اذه هجتا:يناثلا يأرلا
 ةبساحملا ةئيه كلذب لاقو ،مهسألا نم عونلا اذه
 ةيعرشلا ةئيهلاو )يفويألا( ةيمالسإلا ةعجارملاو
 ةئيهلاو دالبلا كنبل ةيعرشلا ةئيهلاو يحجارلا فرصمل
 عينم نبا خيشلاولاتيباك نايبوب ةكرشل ةيعرشلا
: نال كلذو طورشب نكلويغاد ةرقلا روتكدلاو
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 ةقفاوتملا مهسألاب لوادتلا زاوجب لوقلا نأ
 ،ةيمالسإ تاليومت ذخأ ىلإ تاكرشلا زفحي
لخدت ىتح ةيوبرلا تاليومتلا ليلقتو
 ةقفاوتملا مهسألا ةمئاق نمض نم ةكرشلا

.عيمجلا لوادتل ةحاتم نوكتو

طلتخا اذإ مارحلا لاملا نأ ءاهقفلا ضعب ركذ
 ،ةتيملا لثم هنيعب امارح نكي ملو لالحلاب
 جرخي لب ،هعيمج مرحي مل هزيمت نكمأو
 نبا يأر اذهو .يقابلا هل لحيو مارحلا رادقم
 دبع نب زعلاويناساكلاو ميقلا نباو ةيميت

.مالسلا

 ىلا ةجاحب يه يتلا تالاحلا نم ريثكلا كانه
 رايخ دجوي ال هنأل مهسألا نم عونلا اذه ءارش
 ةيمالسإلا تاكرشلاف ،عونلا اذه ريغ حاتم
 اهنراق اذإ ةليلق ةيعرش تائيه اهيدل يتلاو
 اهلوادتل ةسام ةجاحلاف ،ةقفاوتملا تاكرشلاب
لاملا ريهطتو اهيلع طباوضلا قيبطت عم

.مرحملا



 رايعم يف )يفويألا( ةيمالسالا ةعجارملاو ةبساحملا ةئيه طورش
۲۱ دنب ةيلاملا قاروألا

 ءاوس ،ابرلاب عدوملا غلبملا يلامجا غلبي الا
 وا ةطسوتم وا ةريصق عاديالا ةدملا تناكا
 عومجمل ةيقوسلا ةميقلا نم ٪۳۰ ةليوط
 مارح ابرلاب عاديالا ناب املع ةكرشلا مهسأ
.هغلبم ناك امهم

 ءاوس ،ابرلاب ضرتقملا غلبملا يلامجا غلبي الا
 ،لجالا ريصق اضرق ما لجالا ليوط اضرق ناك
 مهسأ عومجمل ةيقوسلا ةميقلا نم ۳۰٪
 امهم مارح ابرلاب ضارتقالا ناب املع ةكرشلا
.هغلبم ناك

نم نأ يساسألا اهماظن يف ةكرشلا صنت الا
 تامرحملاب لماعتلا وا ،ابرلاب لماعتلا اهفادهأ
.هوحنو ريزنخلاك

 هينازيم رخآ ىلا بسنلا هذه ديدحت يف عجري
.ققدم يلام زكرم وا

 نم ٪٥ هبسن مرحم رصنع نم جتانلا داريالا رادقم زواجتي الا
 هسرامم مع اجتان داريالا اذه ناكا ءاوس ،ةكرشلا تاداريإ يلامجا
ضعب نع حاصفإلا متي مل اذاو .مرحمل كلمت نع ما مرحم طاشن
.طايتحالا بناج ىعاريو اهتفرعم يف دهتجيف تاداريالا

۲/٤/۳

٥/٤/۳
٤/٤/۳

۳/٤/۳
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۱/٤/۳



ideal ىدل ريياعملاو طورشلا :ايناث rating

.لخدلا يلامجإ نم ٪٥ نع مرحملا لخدلا يلامجإ ديزي الأ□
 يغبني ال لجألا ةليوط تارامثتسالاو ةدئاف لمحت يتلا ةيلاملا قاروألاو عئادولاو ةيدقنلا غلابملا يلامجإ□

.اًرهش۱۲ ةدمل ةكرشلل ةيقوسلا ةميقلا طسوتم نم ٪۳۳ زواجتت نا
.اًرهش۱۲ ةدمل ةيقوسلا ةميقلا طسوتم نم ٪۳۳ ةدئاف لمحت يتلا  نويدلا يلامجإ زواجتي الأ بجي□
.ةكرشلا لوصأ يلامجإ نم ٪۷۰ ةنيدملا ممذلاو عئادولاو ةيدقنلا غلابملا يلامجإ زواجتي الأ بجي□
.تباثلا لخدلا تاذ ةزاتمملا مهسألا يف رامثتسالاب حمسي ال□
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لاتيباكنايبوب ةكرش ىدل ريياعملاو طورشلا :اثلاث
 تاداريإ يلامجإ نم ٪٥ ةبسن مرحم رصنع نم جتانلا داريإلا رادقم ىواستي وأ زواجتي ال نأ□

.ةكرشلا
 نم)٪۳۳زواجتت ال نأ بجي()لوصألا بناج يف( ةيديلقتلا تارامثتسالاو تاعاديإلا□

لوصألا عومجم وأ ارهش۱۲ لدعمب ةيقوسلا ةميقلا
 ةميقلا نم ) ٪۳۳ زواجتت ال نأ بجي (%)تابولطملا بناج يف( ةيديلقتلا ضورقلا□

.لوصألا عومجم وأ ارهش۱۲ لدعمب ةيقوسلا
.ةيدقنلا تاعيزوتلا دنع- تدجو نإ– ةمرحملا تاداريالا ةيقنت□
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 فرصمل ةيعرشلا ةئيهلا ىدل ريياعملاو طورشلا :اعبار
:٤۸٥ مقر رارق يحجارلا
:ةيتآلا طباوضلا ةمهاسملا تاكرشلا عاونأ نم عونلا اذه مهسأ يف ةرجاتملاو رامثتسالا يف ىعاري نأ بجي
بانتجا مزتلت ةمهاسم تاكرش تدجو اذإف ،ةجاحلاب ديقم تاكرشلا كلت مهسأب لماعتلا زاوج نإ□

.كلذب مزتلي ال نمم اهريغ نع اهب ءافتكالا بجيف ةجاحلا دستو ابرلاب لماعتلا
 ٪۳۰-لجألا ريصقً اضرق مأ لجألا ليوطً اضرق ناكأ ءاوس– ابرلاب ضرتقملا غلبملا يلامجإ زواجتي الأ□

 ناك امهم مارح ابرلاب ضارتقالا نأً املع ،ةيرتفدلا ةميقلا نع لقت مل ام ةيقوسلا ةميقلا يلامجإ نم
.ةنسلا عابرأ نم عبر لكل اهتميق طسوتم نم ةيقوسلا ةميقلا ذخؤتو ،هغلبم
ً اجتان داريإلا اذه ناكأ ءاوس ةكرشلا داريإ يلامجإ نم ٪٥ مرحم رصنع نم جتانلا داريإلا رادقم زواجتي الأ□

 متي مل اذإو .كلذ ريغ نع مأ مرحمل كلمت نع مأ مرحم لماعت ةسرامم نع مأ ةيوبر ةدئافب رامثتسالا نع
.طايتحالا بناج كلذ يف ىعاريو ،اهتفرعم يف دهتجيف تاداريإلا ضعب نع حاصفإلا
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 كنبل ةيعرشلا ةئيهلا ىدل ريياعملاو طورشلا :اسماخ
دالبلا

.تادوجوملا يلامجإ نم ٪۳۳ ىلع مرحملا رامثتسالا ديزي ال□
.تادوجوملا يلامجإ نم ٪۳۳ ىلع مرحملا ضرقلا ديزي ال□
 ىلع ةبسنلا هذه قبطنت الو ،تاداريإلا يلامجإ نم ٪٥ نع مرحملا داريإلا ديزي ال□

 داريإ ةقيقح ذئنيح ةبسنلا سكعت ال ذإ ،جاتنإلا تايلمع أدبت مل يتلا تاكرشلا
.ةكرشلا

15



ةقفاوتملا مهسألا ريهطت

 مهسألا ريهطت فيرعت
 هرامثتسا نم اهينجي يتلا حابرألا نم ددحم ردقل مهسألا قوس يف لوادتملا وأ مهاسملا جارخإ وه
 نم ةكرشلا هينجت يذلا مرحملا داريإلا كلذ لباقم ،مهسألا قاوسأ يف ةقفاوتملا تاكرشلا يف
.ةيعرش ريغ ةقيرطب نويدل اهضارتقا وأ )ىرخألا( ةيليغشتلا ريغ اهحابرأ
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مهسألا ريهطتل يعرشلا مكحلا

 ،مرحملا داريالا نم همهسأ رهطي نأ ةقفاوتملا تاكرشلا نم ةكرش يف براض وأ مهاس نم ىلع بجي
 قيرطيأب كلذ ىلع لياحتلا الو عافتنالا هوجو نم هجو يأب مرحملا رصنعلاب عافتنالا هل زوجي الو
 وأ ةياعد يف همدختسي الو ،ةبيرض هنم عفدي الو ،هتاقدص نم الو ،هتاكز نم هبستحي الف ،ناك
.كلذ ريغ الو ،نالعإ
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مهسألا ريهطت ةقيرط
 اهريهطت دارملا ةينمزلا ةرتفلا باستحاب مهسلا كلام موقي
 مهسألا ددعب هبرضب موقي مث مرحملا رصنعلا رادقم باستحال
:كلذ لاثمو ،اهكلمي يتلا
 يهو ةيدوعسلا يعارملا ةكرش مهسأ يف لامعأ لجر رمثتسا
 /۱ خيرات نم مهس100,000 ىرتشا دقو ،ةقفاوتم ةكرش
 ريهطتلا ةبسنو ،۲۰۱۹ /۱۲ /۳۱ يف اهعابو ،۲۰۱۹ /۱
:يلاتلاك نوكيف يدوعس لاير0.02306 :يه مهس لكل
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 =0.02306*100,000 :ريهطتلا
يدوعس لاير2,300



ةبنجملا لاومالا فراصم طباوض

.ةقفاوتملا مهسألا ريهطت نم ةجتانلا لاومالا يه ةبنجملا لاومالا
 نع تجتن يتلا لاومالا اهيف عضي نأ ةقفاوتملا ةكرشلا مهس كلام عيطتسي ةريثك فراصم كانه
:اهنمو ،مهسألا ريهطت
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 يأب لاومالا هذهب عافتنالا زوجي ال
 لالخ نم كلذ ناك ءاوس ةقيرط
 ةياعد وأ ،هيلع هلصحم ةبيرض عفد
 .كلذ ريغ وأ ناك هتكرشل وأ هل

 دوعي يتلا عيراشملا ىلع اهفرص زوجي
 :لثم سانلا ةماع ىلع اهعفن
 جلاعت يتلا تادايعلاو تايفشتسملا
 نم كلذب قلعتي امو ،سانلا ةماع
.ةيبطلا تاودألا وأ ةيودالا

 وأ اهب ةاكزلا عفد زوجي ال
تاقدصلا نم ةقدص اهرابتعا

 نيكاسملاو ءارقفلل اهفرص زوجي
.ةففعتملا رسالاو نيجاتحملاو

 تالاحلا ىلع اهفرص زوجي
 ىضرملا نم ةيناسنالا
.مهريغو



 ،مهسألا ةيعرشب ينتعت يتلا جماربلاو عقاوملا لضفأ نم دصاقم عقوم ربتعي
 مهسألا ةمئاق هيف عضي ثيحب ، ةيدوعسلا مهسألاب صصختم عقوم وهو
 ةطلتخم مهسأو ، ةيقن مهسأ : ىلإ اهفنصيو ةيدوعسلا ةصروبلا يف ةجردملا
 عضو مت امك ،يرود لكشب ةمئاقلا هذه ثدحتو ،ةقفاوتم ريغ مهسأو ،
 سوماق ىلإ ةفاضإ ،ةدقعم ريغو ةلهس ةقيرطب ةقفاوتملا مهسألا ريهطت باسح
.بناجلا اذه يف ةمهملا ريراقتلا ضعبو تاحلطصملا

:دصاقملا عقوم
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؟ةمرحم ىلا ةقفاوتملا مهسألا لوحتت له
؟ةقفاوتم ىلا ةمرحملاو

 زاوج ءاملعلا نمىآر نمف ،اقباس هتركذ يذلا ةقفاوتملا تاكرشلا مهسأ مكح ىلإ عجرن
 ،ازئاج مهسلا راص طباوضلا تقبطنا نإف نيعم طباوضب زاوجلا طبر ةقفاوتملا مهسألاب لوادتلا
 ضقانتلا دوجو يعدي نم ىلع درلا عيطتسن كلذبو ،امرحم مهسلا راص طباوضلا قبطتت مل اذإو
.يعامتجالا لصاوتلا عقاوم يف ةيعرشلا ىواتفلا يف
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روزلا لامش ةكرش

 ريوطت ىلإ فدهت ،هايملاو ةقاطلل ىلوألا روزلا لامش ةكرش ةيعقاولا ةلثمألا نمو
.هايملاو ةقاطلا ديلوتل ىلوألا ةيلامشلا روزلا ةطحم
.نينطاوملل ماعلا باتتكالل اهحرط مت دقو□
نال ةكرشلا يف باتتكالا زاوج ىدم لوح تالؤاستلا نم ريثكلا تراثو□

.هايملاو ةقاطلا ديلوت وهو حابم فده اهنم فدهلا
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روزلا لامش ةكرش
 طباوضلا عم ةقفاوتم ريغ اهنأل ةكرشلا هذه يف باتتكالا زاوج مدعب ىواتفلا نم ريثكلا تردص دق
:اهنمو ،ةيعرشلا
 نم%90  لثمي امم .يتيوك رانيد نويلم491 هميقب يوبر يليومت ريجأت دقع ةكرشلا ىدل□

.ةكرشلا تادوجوم يلامجا
 نويلم27 يليومت ريجأت دئاوف تاداريإ تغلب دقو ،ةيوبر دئاوف ىلع ةكرشلا تاداريا تلمتشا□

.ةكرشلا تاداريإ يلامجا نم%50 لثمي غلبملا اذهو يتيوك رانيد
 ردقت ةدئاف تققحو يتيوك رانيد نويلم41 هميقب يوبر يبنجا كنب يف ةعيدو ةكرشلا ىدل□

.يتيوك رانيد نويلمب
 يلامجا ىلا ضورقلا هذه ةبسنو يتيوك رانيد نويلم389 هميقب ةيوبر ضورق ةكرشلا ىدل□

.%354 لاملا سأر ىلا ضورقلا هذه هبسنو%71 تادوجوملا
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يصخشلا يأر



مكعامتسا نسحل اركش
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