
73 

–2021  2015  
1 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

 

 

 

2030

 

 

 

–2021

 

 

777333   

م1994تأسس عام  إحدى مبادرات مركز أسبار  



73

 –2021     
2 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

 

 

 
 



73 

–2021  2015  
3 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

 

 

 

 عن يصدر شهري تقرير   
 

-  

 احلارثي العرابي فهد د.
 
-  

 م. أسامة كردي
 
-  

 فهد األمحري أ.
 

-  

 اإلله الصاحل  معالي الفريق د. عبد

 م. إبراهيم ناظر

 ّد التقرير(د. إبراهيم إمساعيل عبده )ُمِع
 

 

 

 

 

-  

 عايش الرحيم عبد إبراهيم أ.



73

 –2021     
4 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

 احملتويات
 الصفحة   الموضوع

 

 6متهيد 

 

2030

732021

  :8امللخص التنفيذيأوًلا 
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التقنيددة وتودينهددا للم سسددة العامددة للتدددري  الددتقو واملهددو واجلهددا   
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 مررن تضوعرروعمله تضهلررت تيرر        تيعررره اررلت تيرقريررر عررد     

م،  2021مرررملر  أسررر ملر  ررر   شرررهر  ىطرحهرررمل يارررروتر   مارقررر

خمراف تجملرملته،   خ ت مرليزة من مفكري تضلاكت  ونملقشهمل ُن

ملءة ومقرتحررملته  تدمل  ررت حررو    وتيررلين أوررروت ت رروتر مررلرت ه  تي   رر    

 تيقضمليمل تيرملييت:  

 ،2030تضلاكررت  ورؤيررتتيررردريا تيرررقمل وتضهررمل مرر  تيوتقرر       •

 تي طمليت.و وره   ع ج مشكات 

   .تألاليت تإلسرتتتيجيت يا رث وتيرطوير ياقوته تيعسكريت •

 . رص تتمركملر تإلع مي •

رق تضكمل ررت   تي ارملم تضرمليي    ل تألموت : وتقر  ت رمل  وط ر   ْسَغ •

 .تيسعو ي
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  :امللخص التنفيذيأوًلا. 

    شدةلة  وعالقتده مب هدو  التددري  الدتقو وامل  ثانًيا: مدخل لتشدخيص واقدع

  البطالة.

  وخلق فرص العمل وتنمية احملتوى احمللي. 2030ثالًثا: رؤية اململةة 

    رابًعدددا: مددددى تطبيدددق إسدددناتيلية نققيدددل التقنيدددة وتودينهدددا الددد  أك دددد

 عليها رؤية اململةة يف دول أخرى واجلهة ذا  العالقة.  

   ومددددى 2030ملةدددة خامًسدددا: عالقدددة التددددري  الدددتقو واملهدددو برؤيدددة امل ،

 تفاعله يف تنفيذها.  

  .سادًسا: اجلها  املساعدة لتنفيذ إسناتيلية نققل التقنية وتودينها 

          سدددابًعا: وسددداال إعدددداد خارددددة دريدددق تتواكددد  مدددع إسدددناتيلية نققيدددل

التقنيددة وتودينهددا للم سسددة العامددة للتدددري  الددتقو واملهددو واجلهددا      

 ذا  العالقة بعالج ظاهرة البطالة.

 . ثامًنا: التوصيا 

  .املشاركون 
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  :امللخص التنفيذيأواًل: 

 ورؤيرت تيردريا تيرقمل وتضهمل م  تيوتق  ت ملو  تيرقرير قضيت 

تي طمليرررت، حيرررث يشرررهد   مشررركات عررر ج   و وره 2030تضلاكرررت 

تيوتق  مروتع  مسررو  تيرهايرل تيررقمل وتضهرمل   اير  تجملرملته       

. 2030ق أارردتر رؤيررت تضلاكررت  تيرر  لعارررَ غررر  قررمل ر عاررى  قيرر  

كلررمل أق قطررملت تيرهايررل تيرررقمل وتضهررمل،   تيظملي يررت تيعالررى مررن  

جمملتتررَ، مررمل يت  يعرريع   تيعقررو  تأل رررة مررن تيقرررق تيعشرررين       

تضرملحت، أو آييمله وط ررق وأ وته تيرردريا،    تيربتمجسوتء  من حيث 

ربتمج أو نوعيت تيشرتكمله تحملايت وتيدوييت، أو من حيث نوعيرت تير  

وتيررردورته تيردري يرررت وتيرهايايرررت تضرملحرررت ياقرررمل ل  عارررى تيعلايرررت      

تيردري يت، أو من حيث آييرمله وط ررق ت ريرملر تألشرخملص يال مل را      

تيقيمل يررت يليررر  مسررررويملتهمل، أو مظرارررمل مرررن مسررررويمله وجمرررملته  

 ومرتمج. 

إق  الت تيروتع  تضالرو    مسررو  تيرهايرل تيرروقمل وتضهرمل      

ه عديرردةم م هررمل: عرريملت تيكررور مررن تيوقرر ، وارردر        أ    يسررا يمل 

تيكور من تضوتر  تي شرريت وتضملييرت وتضمل يرت، و قردتق تيكرور مرن       

تيروط  ون ْقل تيرق يت، وعدم تضسرملالت   جمملتهتيفرص تي وعيت   

  إجيمل   رص وظيفيت يعلل مهمل أم ملء تيوطن، وعردم تضسرملالت     

     خمرلملتهمل تيردري يت.   اق  رص وظيفيت نوعيت ومرليزة من

خلاررق  2030وتطررر ق تيرقريررر إرت إسرررتتتيجيت رؤيررت تضلاكررت    

 رص تيعلل وت ليت تحملرو  تحملاي، وتي  تؤكِّد   تجمللرل عارى   

أق  ور تيرررردريا تيررررقمل إسررررتتتيجي   حرررلو أو  ررر ملعت تي طمليرررت.   
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كرده  وأوعح تيرقرير أق إسرتتتيجيت ن ْقل تيرق يت وتوطي هرمل تير  أ  

عايهررمل رؤيررت تضلاكررت قررد ط  وقرر    عررد  مررن تيرردو  تضرقدمررت مررن    

 رر   تضعملاررد تضه يررت وكايررمله تيرق يررت تيرر  قررمل ه اررلت تجملررمل         

ممليرعررملوق مرر  تيعديررد مررن لهررمله تيدويررت وته تيع قررت. وقررد  ق قرر  

ت ليرررت تحملررررو  تحملاررري   ارررله تيررردو ، و اقررر   ررررص تيعلرررل،   

كملنملتهمل أقل مكور   تاك تضرحارت  وترتفع  تيصمل رته    و  إم

 إوت ق ورن  مإمكملنمله تيسعو يت ت ملييت.  

ونرررملقع تيرقريرررر كرررليك ع قرررت تيرررردريا تيرررروقمل وتضهرررمل     

ومرررد  تفملعارررَ   ت فيرررلامل،    2030مإسررررتتتيجيت رؤيرررت تضلاكرررت   

مملضؤسسرت   طر  وته تيع قرت  تض رمل رته وتخل  نرمل ج  حامله عاى وتض

، وتجلهررررمله تضسررررملعدة ير فيررررل وتضهررررمل تيعملمررررت ياررررردريا تيرررررقمل

عجررز تألسررملييا  إسرررتتتيجيت ن ْقررل تيرق يررت وتوطي هررملم حيررث ت رري ن      

تجلهرررمله تضع يرررت يررقيرررق   مررروظفي مرررت مرررن قد وتإلسررررتتتيجيمله تض 

إسررررتتتيجيمله تيرؤيرررت    ارررق  ررررص علرررل لديررردة، و  تطررروير  

تيوظررمل ف، وكررليك عرردم تتسرررفمل ة مررن تيقررروه وتضسررملعدته       

  إرت ييررمل ة تي طمليررت حررد وتتررَ أ    ييررت ياقطررملت تخلررملص، واررلت تضمل

تضرح غيرمل    تكلرمل   .وييمل ة تإلنفرملق عارى ارله تجلهرمله  وق لردو      

تضؤسسرررت تيعملمرررت يارررردريا تيررررقمل وتضهرررمل عرررن  ورارررمل تير يسررري    

 مل تيرق يرت وتيرروط   ْقر دة عارى ن  رسمليرهمل تضؤكِّر   وتض صوص عايَ 

تيقطررملع  تيعررملم وتخلررملص، وسررد    رسرر ا   تتسررملت تيفجرروة مرر    

وممليررمليي عردم تيو رو  يررقيرق      ،تيفجوة  يلمل مر  تجلهرمله تضع يرت   

ت مررد مررن إعررمل ة تي اررر   تضلملرسررمله     ،ودررلت تير ليررت تضسررردتمت. 

ط  مهله تجلهمله تضع يت حرى ير  إجيرمل   وتيوسمل ل وتألسملييا وتخل 
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يررت تضلاكررت نرروتم مررن تيررروتؤم وتيروت ررق وتير ررملغ  مرر  مررمل طرحرررَ رؤ 

 ررل اررله مررن ِق ن ْقررل تيروق يررت وتوطي هررمل وتألسررملييا تضر عررت   تط يررق  

   تجلهمله.

و  سيملق مرصل، ت ملو  تيرقرير وسمل ل إعدت   ملرطرت طريرق   

يالؤسسررت تيعملمررت  وتوطي هررملتروتكررا مرر  إسرررتتتيجيت ن ْقررل تيرق يررت  

يارررردريا تيررررقمل وتضهرررمل وتجلهرررمله وته تيع قرررت معررر ج ظرررملارة      

 ت.تي طملي

  ممل ياي:تيرو يمله تي     تتنرهملء إييهمل ومن أمري 

 تقمل مملضرحات تض كرة مرن تيرعاري  جلعارَ لرزء     رم  تيردريا تيرو -1

ت يرجررزأ مررن تركي رررت تيفررر ، وتيرتكيررز عارررى ت ر ررملرته تضيرررو       

يضررلملق  متضه يررت يالرشررر  ي يررررملق مملضعملاررد وتيكايررمله تيرق يررت 

 مل يالردر .مل وتتيًّل شظًفشكِّتيررملقه  ممليرخصصمله تي  ُت

يكررر  تجل سررر  ارررمل ير ملسرررا مررر      تيرخصصرررمله    تيروس ررر -2

  ة.  حمللمله تجملرل  تضرجدو

مل وتتعرلمل  عايرَ مرديً   ،    جممل  تيردريا تيرقمل يافريملهتيروس  -3

 .تيرعاي  تيرقمل من

مشررملركت تخلررربتء وتيقطررملت تخلررملص وتجلهررمله غررر تير يررت     -4

 تيرق يت.  تدريا ط   تيكايمله 

 ترته تإلسررتتتيجيت  متك  تيكفرملءته مملضؤسسرت ياعلرل   تإل    -5

ياعلررل عاررى قيررمل  أ تء ومؤشرررته  تيعملمررتموتيرخطرري    تضؤسسررت 

 تأل تء مشكل  ريح.
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  التدددددري  الددددتقو واملهددددو مدددددخل لتشددددخيص واقددددع -ثانًيددددا

   البطالة.شةلة وعالقته مب

تضهرررمل   يشرررهد تيوتقررر  مروتعررر  مسررررو  تيرهايرررل تيرررروقمل و 

رؤيررت  أارردترايرر  تجملررملته تيرر  لعارررَ غررر قررمل ر عاررى  قيررق   

، كلررررمل أق قطررررملت تيرهايررررل تيرررررقمل وتضهررررمل،   2030تضلاكررررت 

تيظملي يت تيعالى من جمملتتَ، ممل يت  يعيع   تيعقرو  تأل ررة مرن    

تيقرق تيعشررين سروتء  مرن حيرث تيرربتمج تضرملحرت، أو آييرمله وطررق         

نوعيررت تيشرررتكمله تحملايررت وتيدوييررت، أو مررن  وأ وته تيررردريا، أو 

حيررررث نوعيررررت تيررررربتمج وتيرررردورته تيردري يررررت وتيرهايايررررت تضرملحررررت  

ياقمل ل  عاى تيعلايت تيردري يت، أو من حيرث آييرمله وطررق ت ريرملر     

تألشررخملص يال مل ررا تيقيمل يررت يليرر  مسرررويملتهمل، أو مظراررمل مررن    

 مسرويمله وجمملته ومرتمج. 

  مسررو  تيرهايرل تيررقمل وتضهرمل      لرو  تضاإق  الت تيروتع  

أ    يسررا يمله عديرردةم م هررمل: عرريملت تيكررور مررن تيوقرر ، وارردر         

تيكور من تضوتر  تي شرريت وتضملييرت وتضمل يرت، و قردتق تيكرور مرن       

تيفرص تي وعيت   جمملته تيروط  ون ْقل تيرق يت، وعدم تضسرملالت  

وعردم تضسرملالت       إجيمل   رص وظيفيت يعلل مهمل أم ملء تيوطن، 

  اق  رص وظيفيت نوعيت ومرليزة من     خمرلملتهمل تيردري يت. 

تيرروط  تضعرر  ارو تضرد ل ت قيقري      و  الت تإلطرملر،  رإق   

وتيرت د تألا  يررقيق ت رتتقرمله  ملعارت   مافرمله تحملررو  تحملاري      

موت ررررات تيرررر ل   ق إوتي طمليررررت وتير ليررررت تضروتينررررت مشرررركل عررررملم.  

  تسرررقطمل  تيسررا  وتخلرردممله وتض رجررمله   تيسررمل دتتسررره كي 
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وحرررى تتسرررولملرته  وق سررعي حقيقرري  ملعررل إرت ترروط  تضعر ررت      

ي  ِقسررُي - ونقاررهمل مرره وته وم هجيررمله حقيقيررت وييسرر  شرركايت    

ت مرملحو  عرن علرل    مل وأمرد  ى شر ملم مل  وم ر   َقوسري   ،ت مل  عاى ممل ارو 

حملاررري وسررري قى مارررف تحملررررو  ت ،و رررق مفرررملاي  تألمرررملق تيررروظيفي

ت عن جتملوي أ وته قيمل  تألور تضرمليي يارروط  مكرل مرمل  يرَ      قمل ر 

مرررن سرررطريت تعرلرررد عارررى تسرررجيل تي قرررمل  ويررري  تسرررجيل تألورررر  

 تتقرصمل ي عاى تألره. 

تيسر   وم رل تيطفررة     ت أن مل ممل يي مل عاى مررو من تضؤسف لدًّو 

وتخلردممله حررى    يال رجرمله  مسرور ين  تألورت وتوتمعهمل مسرهاك

 حموريًّململ قطملعمله تإلسرتتتيجيت تي  تعررب تيسعو يت  يهمل تع    تي

مرمل     قطملت تي ف  وتيظرملي  . وعاى س يل تضومل ،ململ ر يس أو مسرهاًك

يي ررمل نعرلررد عاررى تيشررركمله تألل  يررت   تصررلي  وم ررملء وتشررظيل       

تضصررمل  وغراررمل، و  قطررملت  ايررت تضيررمله ومرررغ  أق تضلاكررت ارري  

مررررته تيدويرررت  4ياليرررمله تحملايرررت مطملقرررت تفررروق   ملتض ررررج تألو  عملضيًّررر

إت أن رررمل مرررمل يي رررمل حررررى ت ق نسرررررع       ، رررملح ت تضركرررز تيورررملني   

ممليشركمله تألل  يت   كل مرة نريد  يهمل م ملء حمطت  ايت ميمله 

قررردرته حقيقيرررت يا ررررث وتيرطررروير مررررغ    لديررردة، وت  ارررك أي 

مل.. ومرمل  ملم ر ع 30تهسي  مركز أ ملث  ايت تضيرمله   تجل يرل م رل    

ل تضعر رررت وتوطي هرررمل   مشرررروت مورررل مررررتو ْقررريي رررمل عرررمللزين عرررن ن 

نسرع  ملته تيشركمله تألل  يت ع ردممل ن رقرل    وس ال  ،تيريمله

إرت ت فيررل مشررروعمله تضرررتو وتي قررل تيعررملم   تضرردق تأل ررر . اررلت     

تي ل  او   ت قيقيت نريجت يظيمل  رؤيت إسرتتتيجيت حقيقيت ي قل 

وت يسره  ممليررمليي    ارق  ررص علرل حقيقيرت        ،ي هرمل تضعر ت وتوط
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مدعومرت ممليقردرته وتضهررملرته تيرق يرت تفروق مكررور مرمل  رلرَ ي ررمل       

ورش مؤسسررت تيررردريا تضهررمل وتيرررقمل مررن مهررملرته   يررت مدت يررت       

 تصطدم ممليكور من ت وتلز تتلرلملعيت وتيوظيفيت. 

مهمل دوقر مردتت وتتمركرملر تُ  مرغ  ولو  أ وته مر رملورة يردع  تإل  

إت أنهمل تفرقر إرت تيركملمرل ت قيقري    ،وتعلل عايهمل لهمله عديدة

تألمرر تيرلي    ممل  من لهت، وسد تيوظررته تيعليقرت تير  تشرومهمل    تيفع 

م اومرت  ملعارت    وتيرقمل مشكل عرملم ولرو     تيص ملعيأ قد تيقطملت 

وتتمركرررملر وتيرررررجر مشررركل يررردع  تسرررر  مله وتررروط     يإلمررردتت

وتسرره     عرر   ،مللرررت  مليقررت ياوظررمل فتيرق يررت و اررق كيملنررمله ن

 تحملرو  تحملاي مكل مسرويملتَ.  

رسرن أو  مل كري نُ وًير أت مرد مرن  هر  تألسر مل      ومن م طاق أنَ 

يرعارري   ررمل   تيو ررو    ل عق ررًتشرركُِّت تيرر نرررخام مررن تي رررمل ج  

، ميكررن تإلشررملرة إرت تي قررمل  تيرملييررت تألكوررر   د عايررَعرل رروتقررمل ُي

 تهور ت   الت تإلطملر:

 .عف خمرلمله تيرعاي  تيفمل وتيرقملع -1

ومميزتترررَ كررري  جملرلررر عررردم  رتسرررت أو تأل رررل  صرررمل م ت -2

وكيرف نقرملرق    ،تيع صرر تي شرري   نس ت تي جرمل   يلرمل  رم     نعرر 

  رين من تيدو  تأل ر . ون قل جتملر  ت 

 .تيريعيت يد  تضوتطن تيدويت   كر تكر  -3

 . تيدويت ضكونمله مملألسملسيمله تيدويت دمت تيطفرته وع مليت  -4

تقملنرَ  إي حقل   ملعي وتقرمل نريرد نقارَ و   أو ، ديد ممل نريد -5

حقيقت عخملمت تضوتر  وتتحريمللرمله مر     مليوتق  أق عايَ.  وتإلعمل ت



73

 –2021     
14 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

ق نضر  أويويرمله   تيرعملمرل مرر     أمل جيربنرمل  قارت عرد  تيسركملق نسر يًّ    

 نوعيت تيرعاي  وتيردريا تيفمل وتضهمل.    ومن و  مل تيرق يتْقن 

وعرردم  تيسررملمقت، تيصرر ملعيتل تق يررمله تيوررورته  ْقررم  تتنشررظمل   -6

ومرمل ترطا رَ    ت ملييرت  تيرتمعرت  تتارلملم ملته تيقدر ممليوورة تيص ملعيت

 من كوت ر كي ت تفوت مل ونكوق  ملرج تيركا.

تضؤسسرت تيعملمرت يارعاري     وجتدر تإلشملرة إرت أق تعرديل ُمسرل ى   

َ در م رركررملق تدرر  ،تيرررقمل وتيررردريا تضهررمل إرت تضسررلى ت ررمليي  

 همسرؤوييمل أممل تيرعاري   هرو مرن     ،تقرصملر  ورامل وتفريظهمل ياردريا

وكررليك نقررل ر ملسررت جمارر  إ ترتهررمل يررويير تيرعارري   ،ويترة تيرعارري 

 ت هرمل  أإعرمل ت تقيري     توأ رر   ،مل من وييرر تيعلرل   ويرك تيوقر     مدًي

وم ملاجهرررمل ومررردرميهمل دييرررت تقيررري  تيرررردريا وتيرعاررري . كرررل ارررله  

 ت هرررررمل أ   إرت أق تكررررروق تضؤسسرررررت قويرررررتً  رته تهررررردر تيرطرررررو 

ل تضعر ررت ْقررأمررمل ن  وخمرلملتهررمل   جمررمليي تيررردريا تيرررقمل وتضهررمل.  

هرري عوتمررل  وتيرق يررت وتي ضررج تيصرر ملعي ومهررملرته تيقررو  تيعملماررت   

تير ليررت تيصرر ملعيت تحملايررت مرررو ر تحملرررو    جنررمل ر يسرريت تقررو  إرت 

تي طمليررت و ررق  وإجيررمل  تيوظررمل ف ياسررعو ي  خلفرر  نسرر ت  ،تحملارري

 إسرتتتيجيت قصرة وطويات تألمد.

وت قيقرررت أق تضلاكرررت  مللرررت يعررردة إسررررتتتيجيمله ير ليرررت     

تيقررررو  تي شررررريت   قطررررملت تيصرررر ملعمله و  تيقطملعررررمله تير لويررررت  

 هررل مؤسسررت تيررردريا تيرررقمل  تأل ررر  ير ليررت رأ  تضررمل  تي شررري.

ت رمل   وتقر    وتضهمل مهورعهمل من كايمله ومعملاد قمل رة عاى ويرك  

مكملنررمله تيعملييررت تي شررريت وتضملييررت عاررى تإل ًفررملنهررمل قررمل رة عطإيقررو  

  ال جنر    ويك  :ملقمل ل  ويكن تيسؤت  يال  م  دمل.دوتي  ق 
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رتء تضسررررفيدين مرررن خمرلملتهرررمل  آتيوتقررر  وتضؤشررررته ونررررمل ج  

عن تاك تضخرلرمله،  هرل تيسر ا     ملر مِ س ا خمرافت عدم تيرعاِهُت

 أم تضرردر  أم تيوقمل ررت تيسررمل دة  ررو سرروق    عررعف تضرر هج تيررردري  

، أم أق ا رررملد عررردم موتءمرررت مررر    يسررررق ل تخلرررريج تيعلرررل تيرررلي  

ل مؤسسرررت تررل رررم تألمرررر تيرررلي  تضخرلرررمله وحمللرررت سررروق تيعلرررل  

مممل أعملق تيو رو  إرت   ،م َ تألكرب  تيردريا تيرقمل وتضهمل تجلزء 

 طمليرت  وأالهرمل  فري  نسر ت تي    ،تألادتر تي  تسعى دمل تضؤسست

وإحرر    -ويرري  تيقضررملء عايهررمل  -مل يالعرردته تضق ويررت ترردرجييًّ

  تيسعو ي  حمل تيوت دين

ت عررن وحرردامل ارري تضسررؤويت عررن تي طمليررت معيررد   تضؤسسررتاررل و

تجلملمعررمله وتيكايررمله تألاايررت تيرر  تررد    رررجي    تجملررملته     

تيرق يت ي قصه  تيكور مرن تضهرملرته تير  جرمللهرمل سروق تيعلرل،       

ق خمرلرمله   يرت ومه يرت ولملمعيرت تار  تطاعرمله       رقِّمل ُنموًا كيف 

 مرمل  تضخرافرت  مفروعهرمل  تيعسكريت تيص ملعمله جممل    2030رؤيت 

  رررمل مررررن خمرلررررمله م ملسرررر ت  لكِّإسرررررتتتيجيت ُت ا ررررملد يكرررن  مل

ياو رو    ،ياص ملعمله تيعسكريت تجلويت وتيربيت وتي رريرت وغرارمل  

 سررركريتع  ررر ملعمله مرررن تضلاكرررت حمللرررت مرررن %50إرت نسررر ت 

 ململ ناملم ررتأرتمكررو وسررملمك أولررد حمايررت  عاررى سرر يل تضوررمل ،  ررإق   

ت ط  يم ير من تيقو  تيعملمات و ق ُ  ملتحريمللملتهل ملق دلحق  ملتدري يًّ

 يررل  ملضعهررد تيعررمليي يارر رتو  وتيكايررمله تيصرر ملعيت مملجل      ،حمررد  ة

خمرلررمله   موي  ر  وغرارمل مررن تضعملارد تيردري يرت تضرخصصررت قرد      

  وم سا عملييت. ملهت ملسا تحريمللملت
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أق تي طمليرررت   سررروق تيعلرررل تيسرررعو ي اررري مطمليرررت   وُي حررر 

ايكايرررت ترتكليرررت، نرجررر  عرررن تت رررر ر مرررمل مررر  تضهرررملرته        

ومرؤا ه   ،وتيقدرته تإلنرملليت تضطاومت   سوق تيعلرل مرن نملحيرت   

تيعرملطا  عرن تيعلرل مرن نملحيرت أ رر . وكرملق         تخلررجي  و ربته 

  توظيرررف تيعلمليرررت غررررر   يرررر  تعررروي  تيرررر قم سرررملمًقمل مرررن  رررر     

ويكررن مررمل يت  تألمررر سرروء ت اررو أق اررلت تيرعرروي  مل       ،تيسررعو يت

يكن ممليقدر تضطاو   ق  يسد تي قم   تيرخصصرمله ت ر يرت   

وإ رررمل جترررملويه ألسررر مل   موتضهرررملرته تضطاومرررت وتيقررردرته تإلنرملليرررت 

، كلسرررويمله تأللررور وعررد  سررملعمله تيعلررل، ومييررت تيعلررل    أ ررر

  تض ملس ت ياسعو ي   مل ت يا سملء. غر تضعرمل ة وغر

عرن عوتمرل أ رر ، كملتحركرملر وتض مل سرت غرر        ضرًامل  الت 

كاررهمل سررملعده    سررملرة مررن   ررل   م ررل تيوت رردينشررريفت مررن ِقتي

ن كررملق يسرررعد ح ررمل  م ررإ، وتيسررعو ي  وإيتحرررَاررلت تيعررململ مررن  

يد و  الت تيسوق. وتي ريجرت أق م مل سرت تيعملمرل غرر تيسرعو ي        

َ درررله مل   عررردم تيرول ررر سررر   مل أسملسررريًّ   اتضرونرررت شرررك  تأللرررر و

 تيرخصصمله ت ر يت وتيرق يت تضطاومت   سوق تيعلل.

  :قمل عدة أولَيا طمليت   تجلملنا تيروومن نملحيت أ ر ،  إق 

مماوكرت    ت ل رمل ل تيرق يت مصطاح غر  قيق.  مليرق يت ْقن  :ملوًيأ

ت ميكرن نقارهمل مردوق    و ،تيفكريرت جلهت وحمليت مقوتن  تضاكيت 

  .مل من ممليكهملوًيأهمل أو تر يصهمل  شرت

َ ل تيرق ري  عارى مرمل    ؤاور  ن ُن :وملني مل واري   تق يرت، مرن    اكر

 تق يرررتم. وت نسررررطي   ارررق  ررر ملعت  مرعرررد ة تضسررررويمله   تيرقرررد  
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مل.  يجرا أق تكروق ا رملد    مرقدمت مملضوتر  تي شريت تيسرعو يت حملييًّر  

  .تضوتر  تي شريت تسرقطمل ومرحات تسرولملر   ملعي 

ل ْقر جترمت مدي ت تضارك ع رد تيعزيرز ياعاروم وتيرق يرت   ن       :ملومليو 

جيرا أق  أنرَ  م هرمل  ، عردة  رو    تق يت م ملء تألقلملر تيص ملعيت أو ر

مرر   ،ل تيرق يررتْقرري   توتعررر مهارردترقررمل ِت يكرروق يرردي مل شررريك   

 د  طويات. ردريا عاى رأ  تيعلل وض تتارلملم مملي

 

  وخلدددق فدددرص العمدددل وتنميدددة     2030ة اململةدددة رؤيددد -ثالًثدددا

 احملتوى احمللي:

قدم تألمرر حملرد مرن سرالملق مرن ع رد تيعزيرز رؤيرت تضلاكرت          

م حارمله   نريجتامل تضاك سالملق من ع د تيعزيز وتي  أقر  ،2030

عاى تحريمللمله وط يت إسررتتتيجيت ي رتقرملء مرملجملرل  وتتنرقرمل  مرَ      

 ت، وأق تكرروق إطررملر  جملررملته  كمل ررت ت   أعاررى وأ ضررل ْعررإرت و 

تسرررلد م ررَ تجلهررمله ت كوميررت وتخلمل ررت تشررريعملتهمل وم مل رتتهررمل  

مل حململوراررمل تإلسرررتتتيجيت وأارردت همل يررقيررق تير ليررت وقرترتتهررمل و ًقرر

 تضسردتمت.

تجملرلرر  ت يرروي،  :وارري ،حمررملور توتعرلررد تيرؤيررت عاررى و ورر

مرررل تركمل تحملرررملوروارررله  موتيررروطن تيطلرررو  ،وتتقرصرررمل  تضز ارررر

وتّرسق م  معضهمل   س يل  قيق أادت همل وتعاري  تتسررفمل ة مرن    

 مرتكزته اله تيرؤيت.

و  جمررمل  ت ليررت تحملرررو  تحملارري و اررق  رررص تيعلررل تض  وررق  

من تحململور، جنرد أق رؤيرت تضلاكرت أكرده عارى ت وير  تتقرصرمل         
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ون ْقل تضعر ت وتيرق يت وتيروط ، وعاى نشر تجملرملي  تضه يرت يكرل    

ت ت لرررروي اخراررررف أنشررررطرَ خلاررررق  رررررص تيعلررررل وت ليررررت   قطررررمل

تيصمل رته وعدم تتعرلمل  عارى تير ف . وأاليرت تتسررولملر   رأ      

تضمل  تي شري ولاا تيعقو  وتيكفملءته، حرى أق تضاك سرالملق مرن   

ع د تيعزيز أك رد عارى أاليرت تتسررفمل ة مرن تيعقرو  وتوظيفهرمل          

 ار.1440كالرَ اجا  تيشور  عملم 

ن رث م مل اي تجلهت ت كوميرت تضع يرت م قرل تيرق يرت      وع دممل

وتوطي هرررمل وتجملرررملي  تضه يرررت، جنرررد أق تضؤسسرررت تيعملمرررت يارررردريا  

تيرقمل وتضهمل اي تجلهت تألا  وتيعلو  تيفقري، ويرضح ويرك مرن   

وأادت همل تضعرلدة، تي  نص   عارى نقرل تيرق يرت     تير يسيترسمليرهمل 

ارسروم ماكري اير  تضعملارد تير        د إييهرمل سِ أ وتي   وتوطي همل،

عت م  أرم  لهمله )تيرعاي ، تي اديمله، تيعلل وتيشؤوق كملن  موي 

 عاررى رسررمليرهمل تيرةيررت  دررلت نصرر   متتلرلملعيررت، تعارري  تي  ررمله   

"تضشررملركت   تيررربتمج تيوط يررت تيرر  تر  ررى نقررل تيرق يررت        :تيرررمليي

َ وتوطي هررررمل، وتررررو ر  علهررررمل و عرررر  تيقطررررملت تخلررررملص، وتوليهرررر 

قرد أو ر  تيرؤيرت    ي سرولملر   جمرمل  تيرردريا تيررقمل وتضهرمل". و    

كلرررمل  تتسررررفمل ة مرررن رأ  تضرررمل  تي شرررري   أورعهرررمل.    مضررررورة 

أوكارر  دررمل مدي ررت تضاررك ع ررد تيعزيررز ياعارروم وتيرق يررت   تخلطررت      

تيوط يررت ياعارروم وتيرق يررت مرررتمج ن ْقررل تيرق يررت وتوطي هررمل، وقررد م         

 اولس  تيضخ  دله تيقطملعمله. تيدويت تيدع  تضمليي وتي

كل ويك يؤكد أق  ور تيرردريا تيررقمل إسررتتتيجي   حرلو     

أو   ملعت تي طمليتم يلت جندامل قرد أوكار  يرَ ارله تضهرملم، وي قرى       
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 ور تيقمل ل  عاى اله تيكايمله وتضعملاد تيرق يرت وتضه يرت يررقيرق    

 اله تضسؤوييت.

 

  قنية وتودينها ال  مدى تطبيق إسناتيلية نققيل الت -رابًعا

 أكد  عليها رؤية اململةة يف دول أخرى واجلهة ذا  العالقة.    

إق إسرتتتيجيت نقل تيرق يت وتوطي همل تي  أكده عايهرمل رؤيرت   

مرن  ر      تضرقدمرت تضلاكت جندامل قد ط  وق    عرد  مرن تيردو     

تضعملاد تضه يت وكايمله تيرق يت تي  قمل ه الت تجململ  ممليرعملوق مر   

يعديد من لهمله تيدويت وته تيع قت، وقد  قق  ت ليرت تحملررو    ت

تحملاي   اله تيدو ، و اق   رص تيعلرل، وترتفعر  تيصرمل رته    

 ق ورنررررر    و  إمكملنملتهرررررمل أقرررررل مكرررررور   تارررررك تضرحارررررت إوت 

مإمكملنملت ررمل ت ملييررت. وميكررن تإلشررملرة   تي قررمل  تيرملييررت إرت أمررري 

 يدوييت   الت تيصد :تيدرو  تضسرفمل ة من تيرجملر  ت

تيرتكيررز عاررى تإلنرررملج حسررا تحريررملج تيدويررت مررن  رر   موتمررمله   -1

 تيردريا تضهمل.

تتارلرملم ممليصر ملعمله تيصررظرة وتضروسرطت حرررى و را  إرت أنررَ      -2

% مررن حجرر  قررو  تيعلررل، كلررمل   كوريررمل      87يعلررل مهررمل حرروتيي   

 تجل وميت موًامل.

  تيرسروم   ع  تيقطملت تخلملص، موًامل: تإلعفملء تيضري  و في -3

وت لمليرررت، كلرررمل  عاررر  تييملمرررملق وكوريرررمل تجل وميرررت ومملييزيرررمل      

 مدتيمله نقل تيرق يت وتوطي همل.
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تشري  اييت ياردع  تيفرمل وتإل تري يالشرروعمله تيصرظرة حررى       -4

% مررن إنرمللهررمل ُيظررلي تضشررروعمله تيكرر رة، كلررمل        60أ رر ح 

 كوريمل تجل وميت موًامل.

د و ، وتيعلررل عاررى  تشررري  تيصرر ملعمله تيوقياررت وم عهررمل مررن تيرر    -5

حمملكملتهررمل ونقررل تق يرهررمل يا اررد وتوطي هررمل، كلررمل  عارر  تييملمررملق    

 م. 1954

أ رك  عد  من تيردو  كملييملمرملق وكوريرمل تجل وميرت ومملييزيرمل       -6

أق تسررررت  تي ضررمل   تيرملمررت ُيررورث تير عيررت وغيررمل  تتسرررق  م دررلت  

غي ررره ارررله تض هجيرررت مرررن  رر   معملاررردامل وكايملتهرررمل تضه يرررت إرت   

تسررر  مله تيرررقمل ونقررل تيرق يررت عررن طريررق إعررمل ة إنرمللهررمل، حرررى     ت

و رررل تألمرررر مملييملمرررملق مرفكيرررك قطرررملر معرررد تسرررا لَ م ملشررررة مرررن   

 أمريكمل و  ملعت آ ر ش يَ يَ.

تيرتكيز عاى تيردريا تضهمل يرطوي  تيرق يرتم ألق  رجيري ارلت     -7

ن  اقوق  رص تيعلرل اصرملنعه  وورشره  ومعملماره      تيقطملت ا  م 

 .  ، ويسر  روق تيرق يتوتيص ملعيت تضه يت

موعر    متتسرفمل ة من تيرجملر  تيدوييرت ورؤيرت تضلاكرت   ميكن   -8

معيملر عاى أسملسَ نقي  مسرو   اق  رص تيعلل تضسردتم، والت 

مررروظفي مل   قيرررمل  أ تء إسررررتتتيجيًّ ر تل ع صرررشررركِّ رررد وتترررَ يُ 

 .تجلهمله تضخرصت    اق  رص تيعلل

  تير  طرحرهرمل جترملر      رملر تألُسر  نه رل معر  تتعر  ميكن أق   -9

تيدو  تيسملمقت   حج   اق  ررص تيعلرل يير ملسرا مر   عروة رؤيرت       

 .تضلاكت   الت تجململ 
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تير ليررت تضسررردتمت ورؤيررت    جمررمل  تسررملعد تيرجررملر  تيدوييررت   -10

 يردي مل تجلهرمله  ومرتمج يكشف عن مسرو  م مل رته عاى تتضلاكت 

 .تير ليت تضسردتمت  مد  تيو و  إرت 

يرضرح كيرف    ،    تتط ت عاى جتملر  تيدو  تيسملمقت من -11

وسرملال      ،نشهه تيردوت ر تتقرصرمل يت تيدت ايرت   ارله تيردو      

ده عايرَ  تيدورتق تضمليي تيدت اي وت د من  رولَ، والت مرمل أك ر  

 .2030إسرتتتيجيمله 

مررن تيرجررملر  تيدوييررت    مررن  رر   تتطرر ت عاررى كررل    يرضررح  -12

تعرلرده عارى نقرل تيرق يرت      كونهرمل لاكت تير لويت تيسملمقت ورؤيت تض

 ارررق  ررررص تيعلرررل   تيررر وتوطي هرررمل أق ارررله تإلسررررتتتيجيت اررري   

 وُت لوي تحملرو  تحملاي. تضسردتم

 

  عالقددددة التدددددري  الددددتقو واملهددددو برؤيددددة اململةددددة     -خامًسددددا

 ومدى تفاعله يف تنفيذها:    2030

 وتضهرمل      تحملورين تيسملمق ، ت    توعيح  ور تيرردريا تيررقمل   

ت فيررررل وإ ترة نقررررل تيرق يررررت وتوطي هررررمل، وكيررررف يع رررر  تضعملاررررد    

اررلت  وتيكايررمله تضه يررت ممليرردو  تيسررملمقت   نقررل تيرق يررت، يكررن       

يشرومَ جملوعرت مرن تضظمليطرمله، و رمليف مرمل       يد  تضوظف  تضفهوم 

ويليك ت مد من إعمل ة تي ار   تاك تضفرملاي    م2030لملء   تيرؤيت 

قد تنعك  ويرك عارى تيرؤيرت تيرط يقيرت تإللرت يرت،      وتإللرتءته.  

  تيقرمل ل  عارى   ْهر والت  د وتتَ يي  عي  رمل   تيرؤيرت، وإ رمل    َ   

عرردم تفملعررل تيقطررملت وأ    ي ررل تاررك تجلهررمله تضع يررت، تط يقهررمل مررن ِق
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ل تيرق يرررت ْقرررد تير يسررري ياجهرررمله تضع يرررت   تررروط  ن ررررروتضهرررمل تض 

ا رطا ررريرررلت ُي حملاررري وتير ليرررت تضسرررردتمتم تحملررررو  تتضؤ يرررت ير ليرررت 

   رط يق ممليشكل تيصريح.تيتصريح الت تيفه  حرى يرس ى ي مل 

 تض ررررمل رته وتخلطرررر  وته تيع قررررت نرررررمل ج م حاررررمله عاررررى  •

 :مملضؤسست تيعملمت ياردريا تيرقمل وتضهمل

رغ  تهكيد رؤيت تضلاكت عارى نقرل تيرق يرت وتوطي هرمل، وأيض رمل       -1

 . ويكل عنهمل مل تفأه يت إت ر تجململي  تضْشعاى ن 

من رأ  تضرمل  تي شرري   قيرمل ة كايرمله      تتسرفمل ةوح  عدم ي  -2

 ،تضؤسست تيعملمت ياردريا تيرقمل وتضهرمل تيعلوم   تيرق يت وإ ترته 

ده يألقل سِ أ و ،إمعمل  محات تيدكرورته عن اله تإل ترته   حيث ت 

فمل ة مرن تيعقرو    م ه ، رغ  تهكيد رؤيت تضلاكت عاى تتسرر   رلًت

 ولا همل. 

رغرر  أق تضؤسسررت تيعملمررت ياررردريا تيرررقمل وتضهررمل ارري تضسررؤويت  -3

، إت (1)ملتيعلو  تيفقري دوأسمل  علاهمل وعن نقل تيرق يت وتوطي همل 

د تجلهررمله تضع يرت وتقو ارمل  ررو   وحور أنهرمل مل تقر  مهررلت تيردور، ومل تُ   

د مررن مررل تركرر  نقررل تيرق يررت وتوطي هررمل يرشررر  مرر  تيعديرر      مويررك

، وت فيررل ممررمل أعرعف  تتسرررفمل ة مرن تتتفملقيررمله تيدوييرت    متجلهرمله 

 . تإلنرملج غر تي فطي

مل ت شرررره ت ملعرررر مله   كايملتهررررمل ومعملارررردامل تضه يررررت رغرررر      -4

 تيرجهيزته تيضخلت.

                                                           
 دريا تيرقمل تضؤسست يار  1)

https://www.tvtc.gov.sa/Arabic/TrainingUnits/CollegesOfTechnology/mct
/AboutUs/Pages/TVTC_Goals.aspx  
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وُتِرك  كلرمل اري    مييت تيعلل ممليورش تضه يتمل ترد ل يرظير   -5

 لملومت ياعلل.   ييس 

 وتوييسر  ،علل يمملحو جيملتهملو ر كايمله تيرق يت و رجيأ  ح  -6

)وإْق كرملق ةرت آرتء أ رر        .كلمل تيرجملر  تيدوييت  مليق  علل

الت تيشهق مهنَ يصعا عاى تضؤسست تيرعايليت أق تقوم مهرلت تيردور   

نيملمررت عررن ويترة تيعلررل وأموملدررمل مررن مؤسسررمله تيدويررت أو تيقطررملت        

 تخلملص، وتي  ُيفرته أق يكوق الت  ورامل تير ي ".

ج كايمله تيرق يت ومعملاردامل تسرر  مله تيرق يرت كخطر      مل ُتدِر -7

 إسرتتتيجيت   م ملاجهمل.

مل تسررر   إرت توليرررَ تحريمللرررمله تيررروطن وتسرررر  ملتهمل كلرررمل         -8

 تيرجملر  تيدوييت.

رغرررر  أنهررررمل مسررررؤويت عررررن مركررررز ريررررمل ة وعضررررو   تي  ررررك       -9

تتلرلملعي، إت أق متويرل تألنشرطت تيرجملريرت يردع  أنشرطت  دميرت       

 مله وتضطملع  وغرامل، م  غيمل  شر َ ترملم يردع     كملضقملاي وتيرلوي

 تيص ملعمله وتضهن.

، جنررد كايملتهررمل  يليرر   و  تيعررململ تضرقدمررت  وكلررمل    تيروعرريح  

ارررلت تجملرررمل  تإلسررررتتتيجي ي شرررر   قمل ررردةاررري  ومعملاررردامل تيرق يرررت

  ورغ  تنرشملر تضؤسسرت  وتسر  مله تيرق يت وتوطي همل، ت ملع مله، 

 م حملعرر ًتقرردوتيضررخلت إت أنهررمل مل تُ أ ررملء تضلاكررت وإمكملنيملتهررمل   

، حررررى أق مسرررملمقملتهمل  ، ومل ُتفعورررل ن ْقرررل تيرق يرررت وتوطي هرررمل  وتحررردة

ترررلاا يإلنررررملج تيررررقمل أو تيرطررروير رغررر   ررروي معررر       و ووهرررمل ت

تيردع  تضرمليي تيكر ر مرن     مل تسررظل  مسملمقملتهمل   حممل ل  وييت، و

يت درررمل مايرررملر ياعشرررر تيسررر وته تضملعررر    تضيرررتتيدويرررت تيرررلي جترررملوي   
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ر ْشر  طرت تير ليرت تيرملسرعت عارى أاليرت ن       مل ُت فِّرل مهلرت  وألورعهمل، و

تير  تعرررب تألسرمل    تتسرر  مله تيررقمل وسرد تيفجروة         ت ملع مله

ططهرمل تيردري يرت   أق ُ  ومسر ا ارلت تيفهر ، ن حر     . م  تيقطرملع  

دوت ر تيررنشررر مل ُترررتِت رتِت نقررل تيرق يررت وتوطي هررمل و وتيرعايليررت مل ُترر 

 مل يت   م ملاجهمل.  قرصتت

  اجلها  املساعدة لتنفيدذ إسدناتيلية نقدل التقنيدة      -سادًسا

 وتودينها: 

 ممل خلارق  ررص تيعلرل تجلديرردة   نقرل تيرق يرت وتوطي هرمل أسملس ر     د يع ر    

يرؤ ي   مرنرملمج م رمل رة أو  تضسرملعدة     ارله تجلهرمله  يرد ت جند ودلت 

 ومرتجمهرمل  د أق ارله تض رمل رته  ِلر خلاق  رص تيعلل تضسردتم، مرل وُ 

حررر   وتيسرررعو ة، وت ترتقررري يالسررررو     تررردور حرررو  أسرررملييا تإل  

سرررَ تيعاليرررت، كلرررمل أق تيوظرررمل ف    تضطارررو    نقرررل تيرق يرررت وأسُ  

م قرردوُت - تيقطررملت تخلررملص   % 80ل نسرر ت شرركِّتضولررو ة وتيرر  تُ 

ريمل  حسرا إحصرمل يت تضؤسسرت تيعملمرت      3000روتتا شهريت أقل من 

ق اررله إ، حرررى 2017تأل ررر مررن عررملم   يارهمي ررمله تتلرلملعيررت يارمرر  

ألق  متيوظررمل ف مل يررر  تطويراررمل يكرري تكرروق وظررمل ف مسررردتمت     

ريرمل    6000مقردتره مرر    ملتيوظمل ف تضسردتمت حرد ه  رد أ نرى رتت  ر    

ن. ومرمليرغ   يحسا  رتست ويترة تيعلل وويترة تخلدمرت تضدنيرت وآ رر   

 تهمل يعلرل عارى إح درمل وسرعو    مل إت أنرَ   ،من تدني مسرو  تيرتتا

ارررلت   ممرررمل أ   إرت عررردم تسررررلرتريت تضررروظف    مق رررل تطويرارررمل

مل، كلررمل يرر   عررعف تإلحرر   )تيسررعو ة  ر عايررَ سررا  تيقطررملت، وأو رر

 .    تيقطملت تخلملص تضر  
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م مررررمليرم  تأل ررررر 2015عررررد  تضشرررررتك    عررررملم  يررررلت جنررررد أق  

ويعرررب  مشررتد،   1.724.000ممليرهمي مله تتلرلملعيت مرن تيسرعو ي    

كرررملق حيرررث  م،2019ورق مرررمليرم  تيومليرررث مرررن عرررملم   إوت ق ررركورررر أ

تيقطرررملت   أعرردت  تيوظرررمل ف    مايرروق، وارررلت تيررر قم   1.671,000

ره   عرملم  دوتخلملص يرد  أيض رمل عارى عردم معملجلرت تي طمليرت تير  ق ر        

ت س ملق تيلين سي ضلوق   %، وأيض مل مل يه ل 11.5م م س ت 2015

ر قرد  ويرت تيعملمرت تيرلي يُ   يا رث عن علل حسا مؤشرر  رجيري تيوملن  

و   أق م مل رته اله تجلهرمله مل  كل ويك ُي مملأيف س ويًّ 350  روم

 تعلل عاى نقل تيرق يت وتوطي همل.

طرر ت عاررى نرررمل ج تارررك    تت حرر  مررن  ررر     ُي ،إرت ويررك  وإعررمل تً 

تض رررمل رته أق تيرسررروم تضملييرررت عارررى أنشرررطت تيقطرررملت تخلرررملص قرررد      

مممل يرؤور  ت وع  تضخمليفمله ويت ه و ،تضملعف       رتة تيسعو ة

وإراررملق تيقطررملت تخلررملص، واررو عكرر  تيرجررملر       عاررى تيركافررت 

اله تجلهمله ييرمل ة تيرد ل تيشرهري يالروظف      ومل تسرط   .تيدوييت

درررله  ر ملسرررا مررر  مسررررو  تضعيشرررت    ي يكررريتيقطرررملت تخلرررملص    

تط يررق تو رريت رؤيررت  عررعف  تيرملييررتتألمواررت معرر   تو رر . وتألسرر مل 

 يت وتوطي همل: واو نقل تيرق  ،2030

جنرد أق م رمل رته ومررتمج     ،  ويترة تيعلل وتير ليت تتلرلملعيرت  -1

مرل تعلرل    ،2030تيروط  يديهمل ت تعلرل عارى تيرروط  حسرا رؤيرت      

ألق مصرطاح تيرروط  يسر قَ نقرل تق يرت،       محر   وتيسرعو ة  عاى تإل

نهررمل تسرررخدمَ مشرركل أمرمليرغ  مررن تسرررخدتمهمل دررلت تضصررطاح إت  

 رإق تيوكمليرت تضع يرت مرطروير مييرت تيعلرل        ، ويرك إرت  ملطئ. إعرمل تً 

 م مل رة تؤ ي يرطوير مييت تيعلل يركروق لملومرتً   يديهمل ت جند دمل أي 
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سررردتمت، وحرررى شررركملتهمل تيرر  ترردعلهمل    تضعلررل تيو اررق  رررص  

مل   دوق تضوتر  تي شريت تيلي تشرر عايرَ مل يرر   م رمل رته    وأيض 

ليررت تضسررردتمت تيرر   اررق  رررص    ل تيرق يررت تضررؤ ي يار  ْقرريررقيررق ن 

تيقطرملت    تيعلل تجلديدة، كلمل أنهرمل مل تطرر  تصر يًفمل ياوظرمل ف     

، ومل ُتفررروق مهنالرهررمل   تيقطررملت تخلررملص مرر  تيشررركت     تخلررملص

 .تيكرب  وتحملل تيصظر   عقو  تضوظف 

أمرررمل   م رررمل رته ويترة تيرجرررملرة وتتسررررولملر وتدييرررت تيعملمرررت       -2

د تيوظررمل ف ق ررل  جمهررمل، واييررت تض شررله   ي سرررولملر، واييررت توييرر 

ت له  اسفت لاا تيشرركمله تألل  يرت    قد  متيصظرة وتضروسطت

أو   ملعملتهمل ق ل ت ليت تيقطملت تخلرملص، وتكلرن  طرورة ويرك       

 ويررل تألمرروت  ياخررملرج مررن اررله تيشررركمله يشرررتء تحريمللملتهررمل         

ومكملسرر همل، كلررمل أنهررمل سرررزيد مررن تيرررروي ه تخلملرليررت تيرر        

مممل سيؤ ي إرت ييمل ة تي زر تضرمليي   مملمايملر ريمل  س ويّ  900ه جتملوي

 إق م مل رتتهمل تي  تهرر  مر ليرت تيقطرملت تخلرملص ت      ،ملياخملرج. وأيض 

خلاررق  ررص علررل   ملقؤ ير ي نياررلتقروم عاررى نقرل تيرق يررت وتيرروط  تي   

مسررردتمت، كلررمل أنهررمل أنشررهه شررركمله  رر  إشرررت همل تعرلررده    

تيقطررملت تخلررملص تيررلي مل تسرره      عاررى تيدويررت   ميزتنيرهررمل وعاررى   

 مر ليرَ، ومل تسرولر   نقل تيرق يت كلمل  ع  يَ رؤيت تضلاكت.  

مل م قرررل تيرق يرررت  م رررمل رته ويترة تإلسررركملق مل تعرررِ  تارلملم ررر    -3

أيف  ر ت علرل   30وتيروط  ممليرغ  من إمكملنهمل  اق أكور من 

مل، وممليررررمليي ت رررد مرررن ت ررروتته تخلملرليرررت مرررن تحريمللرررمله سررر ويّ 

مل تسررت  تيصر ملعمله  مايملر س ويًّ 100ت تيعقملري تيلي يرجملوي تيقطمل

 تيعقملريت.
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ه تيصررررظرة وتضروسررررطت واييررررت تضرررردق  لأمررررمل   اييررررت تض شرررر  -4

 مل ملعررر مله عرررعيفت يرررديهمل، وت تعرلرررد مسرررملرته ي قرررل تيرق يرررت      

 وتوطي همل. 

ت ملع مله   تجلملمعمله تولد   مخ  لملمعمله، وتردور     -5

ركررررملرته وتت رتتعررررمله، وتي رررررث   تتم :مسررررملرين أو و وررررت ارررري  

م ارررررله ت ملعررررر مله تضسرررررملرته   قررررردووت ُت .تيعالررررري، وتضسرررررملمقمله 

تإلسرررتتتيجيت تيرر  ت رردأ مررن تيسرروق وإييررَ ت رهرري مرررور ت ممليقملعررمله    

تيدرتسيت، وكليك ت جتارا أ ررت  تجملرلر  مشركل إسررتتتيجي،      

 مل ت رار من يهتيهمل إرت مقرامل. موت تضواوم  تأللملنا

ألعلمل    مدي ت تضاك ع رد تيعزيرز ياعاروم وتيرق يرت     حملع مله ت -6

رغ  ولو امل يكن  ورامل حمدو ، ومل تسه    قيمل ة نقل تيرق يت 

تيعملم وتخلملص رغر  عالهرمل مولرو  ارله       تيفجوة م  تيقطملع وسدو

م ايرر  قرردوتيفجرروة، وم ررمل تة تضدي ررت مررليك يليرر   ططهررمل، ومل تُ 

 س   ملرطت طريق.تضسملرته تي  ميكن أق تسه    ر

رغرر  تيرردع  تي حمرردو  مررن م ررك تير ليررت تيصرر ملعي وتيررلي         -7

إرت  ارق   إت أق آييت تيردع  مل ترؤ ِ   ،م ل تهسيسَ تمايملر  150جتملوي 

  ترز  من ت وتته تخلملرليرت، ومل   رص تيعلل تضسردتم، ومل  ّد

 تيرلين من أعدت  تيعملما    تضهن تيص ملعيت وتضه يت من تيسعو ي  

ر مييررت تيعلررل طرروو% مررن نسرر ت تيوت رردين، ومل ُت3 ره جررملوي نسرر مل تر

 تيص ملعي تيرقمل وتضهمل. 

أممل   جممل   ع  تيص دوق تيزرتعري تيرلي جترملوي أكورر مرن       -8

 جد أق تيعرملما   يرَ مرن تيسرعو ي  مل       ،م ل تهسيسَ تمايملر  60
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مرررن ت ررروتته تخلملرليرررت    %، وأيض رررمل مل جررردّ 4 نسررر ره  ترجرررملوي

 ق تتكرفملء تيلتتي   تألمن تيظلت ي. رقِّ ُيتيضخلت، ومل

أمررررمل عررررن آييررررمله تي  ررررك تتلرلررررملعي وتيصرررر دوق تخلررررري        -9

 ،وتجللعيرررمله تخلريرررت وتيضرررلملق تتلرلرررملعي    عررر  تضسررررفيدين

دة   تيردع ، وت قمل لرت مشرملري     آييت موح  مل جد أنَ ت تولد يديه 

يرعويرت إرت  نملمعت مرن تحريرملج تيروطن، ومل تسره     ويرل تألسرر ت      

ت لويررت، رغرر  تيرردع  تيكرر ر تيررلي حصررا  عايررَ  رر   تيفرررتته     

تضملعيت، وكرملق آ رارمل  عر  ويري تيعهرد تألمرر حملرد مرن سرالملق          

 م.2018ياجلعيمله تخلريت كلسملعدته مقطوعت عملم 

جند أق تيصر مل يق تتسررولملريت   تضؤسسرت تيعملمرت يارهمي رمله       -10

دوق تتسرررولملرته و رر تتلرلملعيررت ومصررارت معملشررمله تيرقملعررد،    

و ررر مل يق تيطا رررت   تجلملمعرررمله، حررررى تضؤسسرررت تيعملمرررت  تيعملمرررت، 

و رر مل يق تسرررولر   تجملررمل  تيعقررملري  - ياررردريا تيرررقمل وتضهررمل

 ملويرضرح عرعف  ططهر    ،ومل ترجرَ ي سررولملر تيصر ملعي   تألسه ، 

أق اررله تجلهررمله كملنرر  تسرررطي  مصرر مل يقهمل تتسرررولملريت أق     مررن 

  مصررر   سوررريرررو أ : مل لوًاررر مإلسررررتتتيجيتترجرررَ وتقرررو  تيصررر ملعمله ت

ى تحريمللمله شركت تي قل تضدرسري وتي قرل   يص ملعت ت مل  ه يظط 

يررر  ياخرررملرج سررروتء يشررررتء  ووه مرررن تضايرررملرته تيررر  حُ تيعرررملم، وحرررد 

كل ويك كملق ممك  رمل أق   مت مل  ه أو شرتء تيقط  تيصظرة دمل

   .ةمن     مصملن   ظر ومسردتمت مر وعت اق  رص علل 

اير  خمرلرمله تيشرركمله تيرر  نشرهه  ر  ارله تجلهررمله        -11

   ورارمل مرن   تضع يت، ومس ا ععف تتسرقطمل  ياعملما   يهرمل  رو   

ل تيرق يت وتيروط  وم ملء تقرصمل  مز ار إرت تتعرلرمل   ْقتتسرولملر ي  
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عارررى تيدويرررت   ميزتنيملتهرررمل، وعارررى  رررره تيرسررروم عارررى تيقطرررملت   

 إسرتتتيجيمله تيرؤيت. تخلملص وم شلتَ، واي مليك  مليف

تض رو  مهرمل عارى تيولرَ      تيردور   كلمل أق ويترة تي اديمله مل تؤ و -12

مررل تركرهرمل كلررمل   م ارر  تقر  مرهييررت مييرت تيعلررل وتطويرارمل    ،تألمورل 

 :ومن ويك ،اي غر م ملس ت ياسعو ي 

عدم لملوميت تيورش تضه يرت وتيصر ملعيت مسر ا مييرهرمل وم ملسر رهمل       .أ 

 .ياوت دين أكور من تيسعو ي 

 وعرررى توييررر  تألنشرررطت عارررى تخلملرطرررت،  اررر  تعرلرررد تيروييررر     .  

و ديرد تضسرمل مله مرر     ،ت تيرجرملري مملألنشرطت  ت ررل تألحيرملء   وتير رو  

 نشطت تضلملوات.   تأل

وويرك عرن طريرق     ،تسرلرتر تسرخرتج تيرهشرته تضضرة ياسوق .ج 

 م  ررر ل نشرررطت مر وعرررت، لع ررر أتتسرررريجملر تضركررررر ضوقررر  وتحرررد و 

عشرروت يت ميررد ويترة تي اديررت أكوررر مرررن ويترة     تيرهشرررته مطريقررت   

 تيعلل.   

تضملعف  رسوم تي اديمله ألكورر مرن عشررة أعرعملر ع رد مردء        .  

 تيسعو ة ياقطملت تخلملص.

لترررَ تيدويرررت   تي عورررمله و عررر    أق تيررردع  تيكررر ر تيرررلي نف   -13

د تد دسرررت تيعكسرريت ألورارررمل تيكرر ر    ارررق   ويِّرر تضارقيررمله مل يُ 

مرقرردي  ورقررت   تطمليررا أو طملي رر  ف أي كا ررمل ُي :مل لوًارر م رررص علررل 

كيفيررت  دمررت وط ررَ معررد اررله تيسرر وته مررن تيرردع ،      عررنعاليررت 

ومملاي تجلوتنا تير  ميكرن نقارهمل ياروطن، ومل يسررفد مرن لارا        

تيعقرو  رغر  تهكيررد رؤيرت تضلاكرت عايررَ، سروتء مملتسررقطمل  مررن       

يم  هرررر  مررررن تيطا ررررت تأللملنررررا أو مررررن أعضررررملء اييررررت تيررررردري   
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،   عررررعف  ور تضارقيررررمله   تشررررري  ويررررك  ح ررررُيو .مملجلملمعررررمله

 .وت صر ُلل   ورامل   تجلملن   تإل تري وتضمليي

 ويررت حررو   80 ع رر  أكوررر مررن   تيصرر دوق تيسررعو ي يار ليررت:  -14

مايرررملر ريرررمل ، ومل ُي فِّرررل تد دسرررت    60تيعرررململ ا رررملي  أكورررر مرررن   

 تيعكسيت ياص ملعمله تي سيطت أو لاا تيعقو .

: مل ُتقرردوم تيرعريررف تيعالرري تيرردقيق     تيعملمررت يإلحصررملء  ييررت  تد -15

ياعملطل يكي يكشف يُص  ملت تيقرتر ت مليت ويدق نملقو  تخلطرر،  

حيث جند أق تعريفهمل  راف عن م الت تيعلرل تيدوييرتم إو عر  ررَ    

تض الررت مكررل شررخم قررمل ر، يرغررا   تيعلررل ومل جيررده. ويكررن   

يرررد  تدييرررت شررررو  وعرررعرهمل يكررري ُيسرررج ل كعملطرررل، وتعررررربه      

ًفمل،  لوًامل: يي  عملطًامل إوت كملق تيشخم يعلل مدوق مقململ أو موظ

سررملع د أحررد  أ رررت  أسرررتَ   علاررَ تيزرتعرري أو تيرجررملري كرتميررت    

ت ت اررر ي رروت  -تضملشرريت، وإوت يديررَ مسرررخدموق، ويعلررل وحررده     

وأق يرر  تيرهك رد مرن أنرَ َ رث عرن       -تيعلل حرى يو غرر م ملسرا   

كلمل أق تيرعر ر عارى تيعملطرل   علل     شهر ق ل علايت تإلس مل . 

يد  تدييت يَ حمد ته من     تعريفمله )تضشرظا ، وتضررعطا ،  

و ملرج قوة تيعلل، وتيعلمليت تي ملقصرت تضرت طرت موقر   يكري ُتررد       

تيعملطررل، واررو مهررله تيصررورة ت ي سررج  مرر  تعريررف م الررت تيصرررت 

 تيعملضيت.

مرت  قد تيجيمله تض يرضح عجز تألسملييا وتإلسرتت ،عاى ممل س ق وم ملء 

تجلهررمله تضع يررت يررقيررق إسرررتتتيجيمله تيرؤيررت    اررق  مرروظفي مررن

 رررررص علررررل لديرررردة، و  تطرررروير تيوظررررمل ف، وكررررليك عرررردم    

وارلت   متتسرفمل ة من تيقرروه وتضسرملعدته تضملييرت ياقطرملت تخلرملص     
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  إرت ييرمل ة تي طمليرت وييرمل ة تإلنفرملق عارى ارله تجلهرمله         د وتتَ أ  

ضررح غيررمل  تضؤسسررت تيعملمررت ياررردريا تيرررقمل   وق لرردو ، كلررمل ير

دة رسرمليرهمل تضؤكِّر    وتضهمل عن  ورامل تير يسري وتض صروص عايرَ    

  تتسررملت تيفجرروة مرر   ويررك  رسرر ا  ،عاررى نقررل تيرق يررت وتيررروط   

 متيقطملع  تيعملم وتخلملص، وسرد تيفجروة  يلرمل مر  تجلهرمله تضع يرت      

 ت.وممليرمليي عدم تيو و  يررقيق تير ليت تضسردتم

ودررلت ت مررد مررن إعررمل ة تي اررر   تضلملرسررمله وتيوسررمل ل وتألسررملييا    

وتخلطرر  مهررله تجلهررمله تضع يررت حرررى يررر  إجيررمل  نرروتم مررن تيررروتؤم        

وتيروت ق وتير ملغ  مر  مرمل طرحررَ رؤيرت تضلاكرت وتألسرملييا تضر عرت        

  ل اله تجلهمله.من ِق نقل تيرق يت وتوطي همل  تط يق 

اوملمرررت تيعلرررو  تيفقرررري    قيرررق     د وألق تير ليرررت تضسرررردتمت تع ررر  

تيركململ   اي  جمملته ت يرملة، وارلت ت يررقرق إت مرن  ر        

تيروعيت تيشملمات وتيعاليرت تيرط يقيرت ياقرمل ل  عارى تضؤسسرت تيعملمرت       

تض رشررررة مملضلاكرررت،  وأورعهرررمل يارررردريا تيررررقمل وتضهرررمل و روعهرررمل

مرن تتفملقيرمله   مل كايمله تد دست مملجلملمعرمله، يكري تسررفيد    وأيض 

 ل تيرق يررت مرر  تضلاكررت وتيرردو  تأل ررر ، ولدويررت تضسرررور ته    ْقررن 

وتتحريمللمله تيوط يت، وإقرترارمل   م ملاجهرمل و ططهرمل مرن لهرت،      

ومن لهت أ ر  تتسرفمل ة من تيردع  تيضرخ  يأل ررت  وتضؤسسرمله     

مررن قررروه وتسررهي ه مررن تيدويررت يالشررملري  تيصرر ملعيت وتيزرتعيررت   

 يررررت وياجلعيررررمله تخلريررررت   نقررررل تيرق يرررررت    وتخلدميررررت وتتلرلملع 

 .وتوطي همل
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  وسدددددداال إعددددددداد خاردددددددة دريددددددق تتواكدددددد  مددددددع     -سددددددابًعا

إسناتيلية نققيل التقنية وتودينها للم سسة العامدة للتددري    

 التقو واملهو واجلها  ذا  العالقة بعالج ظاهرة البطالة.

تيرق يررت عررررب نقررل ي ،عاررى تيرجررملر  تيدوييررت وتأل ررملث تيعاليررت  م ررملء 

ُيعرلرد عايرَ   عر ج تي طمليرتم     تضعيرملر تير يسري تيرلي     ووتوطي همل ا

ألنَ  اق  رص تيعلرل وُي لوري تحملررو  تحملاري، وت يررقرق إت مرن       

    تيردريا تيرقمل وتضهمل. وسور نرطررق ألار  تخلطروته تير      

  أيف  ر ت علل س ويًّمل: 300جيا تت ملعهمل خلاق أكور من 

 ت:تسر  مله تيرق ي •

نريجررت جملوعرت مررن   يرهتي علايرت ترروط  وتطروير تيرق يررت   إق   قيرق  

تسرررر  مله هرررمل م اومرررت م يرررمله وتإللررررتءته تضعقررردة تيررر  مترررر   اتيعل

ومن أا  تألشكمل  تير  أو ر   يهرمل تأل رملث      تكرسمل  تيرق يت.و

ض اومررت تكرسررمل  تيرق يررت ت ي هررمل تخلطررو  تيعريضررت دررمل، وي رردرج  

 من تيعلايمله وتيوسمل ل:    كل شكل جملوعت ك رة

 تألو : م اومت تكرسمل  تيرق يت يقطملعمله تإلنرملج وتخلدممله. -

 تيوملني: وسمل ل تكرسمل  تيرق يت. -

 تيومليث: تضؤورته عاى تكرسمل  تيرق يت. -

تسررر  مله وتوييررد تيرق يررمله مملضلاكررت  عاررى قرردرة تيعرردم وقررد ت رري ن 

 رر  مس ا ولو  قصور و ال   تيعديد مرن ع مل  مممليشكل تضهمو 

نقررم   تيكفررملءته وتيقرردرته  :م هررمل ،م اومررت تكرسررمل  تيرق يررت

وعررردم ولرررو  آييرررمله   ،صرررت وتض دعرررت وتض ركررررة تي شرررريت تضرخصو

عررعف  ور ، وأيض ررمل وقوتعررد وتشررريعمله مازمررت تكرسررمل  تيرق يررت 
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وتيررلي  ،تيررردريا تيرررقمل وتضهررمل   تطويرر  تتسررر  مله وتيررروط      

 جنرد  كلرمل تيعرململ تضرقردم،    يعرررب ارو علارَ تيرر ي    اير   و      

 30قرو   أف  مرن   و  تأل رملث وتير  ُ ر    تجلملمعمله تيسرعو يت م تقد 

أق اررله تأل ررملث ت ترجررَ يإلنرررملج تحملارري       حرر ن ررمل نأت إ ، ويررت

 ممل ياخملرج أو يارف . إأنهمل ترجَ  وتتعرقمل  ،وتيرطوير وتيروط 

ف عرردم توق ررم أحررد أ ررملث لملمعررت تضاررك ع ررد تيعزيررز  كلررمل أو ررى 

ل تيرق يررت عاررى تيشرررتء أو تسررررت  أو لاررا تألشررخملص أو ْقررمفهرروم ن 

مل جيا أق يصرل إرت  سر  تيقردرته     مقيملم مشملري  تساي  تضفرمل 

مرخررلي تيقرررتر أق   ملتيلتتيررت تحملايررت    هرر  وتطرروير تيرق يررت. و عرر    

تيرق يت م ارة مشوييرت أوسر  وعلايرت مؤسسرملتيت      تكرسمل ي اروت 

 .ملأيض  وت ايليت وإ تريت

جيا أت ي ردو عايرَ    (2)نقل تيرق يت وتوطي هملوأكده تيدرتسمله أق 

ل  يرت،  ر  مرد    أتسررت  تيرق يت أو إلرتء شرتكمله مر  شرركمله   

وممليررمليي   ،من تضرور مكايمله تيرق يت وتيرعاي  تيعرمليي ييرر  تيرروط    

  اق  رص تيعلل.

ملث مرر  تأل رر  مروت قررًتجيررا أق تررهتي   ررإق  ملرطررت تيطريررق    ،دررلت

تيعملضيرررت مضررررورة جترررملوي تيشررررتء تض ملشرررر وتيرتكيرررا   تضصرررملن    

مرر د تضهررملرته تي يمرت ي سرررروتو عاررى   توتضوتقر  وتيرشررظيل، إرت  

سرررتر تيرق يررت، ومهررملرته تيرطرروير وتيرشررظيل وتيصرريملنت ومهررملرته      أ

سيص ح م  مرور تيزمن  رربته   او مملو ،تضعملرر وتإل ترة وتير اي 

                                                           
(2) Ranks Frank Technology Transfer 2006  
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رررروط  وممليررررمليي تقررردي   ررر ملعمله حمايرررت     ترتكليرررت تسررره    تي 

 مرطورة.  

مرل   ،م  تي ملقل وتض قرو   قر    ل تيرق يت يي  رغ ًتْقوا مل ير   أق ن 

     َ لوتنررا    ضررًامل عررن   ،قرردرة تسررريعمل  مراقرري تيرق يررت وتسرررعدت تت

ت من  ر   كايرمله تيرق يرت    إ، وتي  ت تر  (3)  عاليت أ ر ُسأو

 هررري ت ملعرررن   ،  تيعرررملييوتيكايرررمله تيعملضيرررت ومؤسسرررمله تيرعاررري  

تيط يعي ي قرل تيرق يرت وتطويرارمل وتوطي هرمل ورتسر  تألسر  تيعاليرت        

وت ميكن أق ير  تيروط  اعز  عن اله تجلهمله  ،يليك تيروط 

 تيعاليت.

 :مير    لملن  ق نقل تيرق يت وتيروط  إ

 وتشلل: ،تألو : إ ترة نقل تيرق يت -

 

 واي: ،رق تيرق يت: ط يوملنتي -

يم تيصر ملعيت )تسراي  مفررمل  مملييرد، م ررج مملييرد، سروق        تيرتت  -1

 مملييد .

 تيررمليفمله تإلسرتتتيجيت. -2

                                                           
(3(Sullivan Phyllis Technology Transfer 2006 
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 عقو  تضعونت تيف يت. -3

 تتفملقيمله مرتءته تت رتتت أو تسرخدتم تيع ممله تيرجملريت. -4

 تتسرولملر تألل   تض ملشر ) روت تيشركمله . -5

 تيردريا وتخلدممله تإل تريت وتإلشرت يت. -6

 تتفملقيت حق تضعر ت. -7

)مسرملرته تيرروط      تيطريقرت تيوملم رت، واري    ويضيف تي ملحث -8

  ظل تيدع  تيضخ  من تيدويت ورؤيت  تيسعو ييالجرل   رهملض ملس 

، مقرتحررت لرررتءته مررن  رر    ملرطررت طريررقم تإلقد وسررُر ،تضلاكررت

وارررله تيطريقرررت اررري تيررر  ُتسررررخدم ض ملسررر رهمل مررر  جملوعرررت مرررن    

تتيجيت تضلاكرت يعر ج   تإللرتءته وتيوسمل ل وتيشرو  يررقيق إسرت

 ظملارة تي طمليت وت ليت تحملرو .

 سملرته تيروط  )إنرملج : م •

ةررت مسررملرته سرررت م  يررت عاررى أسرر  عاليررت مقرتحررت، حيررث يكررلو 

مسررملر جملوعررت مررن تضرطا ررمله وتإللرررتءته تيرر  جيررا أق تررقررق      

يكي نصل إرت تيشكل تيعلاي تضطاو  ياروط  وتسر  مله تيرق يت 

 مليت وُن لوي تحملرو  تحملاي، واله تضسملرته:حرى نعملجل تي ط

                               

سراو   تأل  ارله تخلملرطرت    ُير ر   ،وي جمل  علايت مسرملرته تيرروط    
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جتري رَ   عرد  مرن تيردو  تضرقدمرت         وتيلي ت  ،اروط يتيردرجيي 

مررن  (4)يري رردت ومملييزيررملأموررل كوريررمل وسرر ظمل ورة و  ،ملق جنملح رروحق رر

     كايمله تيرق يت وتيكايمله تيعملضيت ومؤسسمله تيرعاي  تيعمليي.

 مرتحل مسملرته تيروط : •

يرصررل يال مل سررت    ،  سرر  مرتحررل  سررملرته متررر   اررله تض كلررمل أق 

 .(5)مل يكي نقو  إن مل و ا مل ضرحات تيروط مل و وييًّمل وإقايليًّحمايًّ

 

                                                           
 .2006  مشروت قملنوق تتسرولملر رتعي حسن: آ ملق إسرتتتيجيت، موق  تكرسمل  تيرك ويوليمل   4)

مصطفى علمل :  و إقملمت جمرل  تضعر ت   تي ادتق تيعرميت، تقرير تير ليت تإلنسملنيت   تي ادتق   5)

 .2003تيعرميت 
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 يطريق )ترتم  :ت ملرطت أسملييا     •

 

ر يسرريت مرصررات  يلررمل   أسررملييا تق مررن و ورر تركرروق  ملرطررت تيطريرر 

مل أيرف وظيفرت مسرردتمت سر ويًّ     300من  ر أكور طوويرخاق وُت ،مي همل

ت تضرتتمطررت تيو ورر تألسررملييامعررد ت ليرررَ، واررله    تيقطررملت تخلررملص

تيفجرروته تضؤسسرريت، وم ررملء تضهررملرته وتضعاومملتيررت،  قوتعررد سررد ارري

من تيقوتعد تألسملسريت   طريقت جملوعًت يكلو، إو إق وم ملء تيدت عيت

 . ت ملعهملتتي  جيا 

وحررو  كيفيررت عرر ج ظررملارة تي طمليررت مررن  رر    ملرطررت تيطريررق،    

 اق  ررص علرل إت مرن  ر    ارق تيردوت ر        نُي ح  أنَ ت ميك

تتقرصمل يت تي  ُيردو امل تيقمل لوق عاى كايمله تيرق يت ومعملاداملم 

 تيقطررملت تخلرررملص  ومررن و رر   يرررر  إ رتلهررمل   تض ررملاج وتسرررر  ملتهمل      

ممليرعررملوق مرر  تجلهررمله وته تيع قررت، وعرررورة توليررَ  عرر  تي  ررود    

ت كوميررت تضررمليي مررن تألنشررطت تخلدميررت إرت تإلنرملليررت، و رر دوق 

تتسرولملرته ييكوق قمل د ت يإلنرملج تإلسررتتتيجي مردًيمل مرن  ر مل يق     

تألسررره  تيررر  ت ُت لوررري تيقطرررملت تخلرررملص، وكرررليك جيرررا توليرررَ   
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ه وكايررمله تيرق يررت ومصررارت معملشررمله تيرقملعررد    رر مل يق تجلملمعررمل 

وتيرهمي رمله مرن تيعقرملر إرت قيرمل ة تيقطرملت تخلرملص أيض رمل، وكرليك         

 ويل تيشركمله تي  نشهه    تجلهمله ت كوميت من تيعيع 

عاى تيقطرملت تخلرملص إرت  عر  ارلت تيقطرملت، يكري نصرل يالؤشرر         

% مررن 80تيعررملضي، واررو تسرررروتو تيقطررملت تخلررملص عاررى أكوررر مررن  

ريرررمل ، كلرررمل  6000ي  تيوظرررمل ف مروتترررا مسرررردتمت ترجرررملوي  طرررمل

 حد  امل  رتست ويترة تيعلل وآ روق.

و  سيملق مرصل، تؤكد مع  ت رتء عارى أنرَ ت ميكرن ضؤسسرت     

وتحدة أق تقوم ممليدور وحدامل، وت ميكن مدوق  طرت إسررتتتيجيت   

مشرتكت أق تررقق أادتر من الت تي وتم ودلت  إق ت ل يكلن 

تيدع  تيقيمل ي تإل تري أكور م َ تيدع   -2مد  تير  وي.  -1 : 

وعررو  تيرؤيررت و ييررد تأل وتر تيشخصرريت وتسررر دتدمل      -3تضررمليي. 

 .  Institutionalizationمملضؤسسملتيت 

مرردتت  إ ترة م اومررت تإل  كلررمل أق  ةررت ولهررمله ناررر تررر  أق مهلررت      

هرله   م مسؤوييت مؤسسرت تيرردريا تيفرمل وتيررقمل    ييس   وتتمركملر

تضهلت م وطت ممليفعل ادي ت تضاك ع د تيعزيز ياعاوم وتيرق يرت يكرن   

تألمررر تيررلي نرررج ع ررَ تيكررور مررن تشررر         م وق أ وته وت أسرر ملق

و  عروء ارلت   تيص حيمله وت مليت تت رصمل رمله وتفرير  تجلهرو .    

تضطاررو  اررو تسررري  تهسرري  اييررت تي رررث وتيرطرروير  تيطررر ،  ررإق 

ه وتيصررررر حيمله تي يمرررررت أل تء  ور وم رهرررررمل تأل وت ،وتتمركرررررملر

ل وتطروير وتررجر تيرق يرمله اخرارف     ْقر حقيقي  ملعل   تسر  مله ون 

مل   جمرملته إسررتتتيجيت مهلرت     صصملتهمل وقطملعملتهمل، و صو  ر 
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 تهمل نصوص تيرؤيت، وعاى رأسهمل تيرص ي  تيعسكري وتيطملقت حد 

 وغر ويك.  ،وتي ف  وتيظملي وتضيمله وتيزرتعت

 مللرت يرهسري  مركرز وطرمل      ع  تضرخصص  أن رمل ومي لمل ير  م

ير ليررررت تيقررررو  تي شررررريت يقطررررملت تيصرررر ملعمله وتإلنرررررملج وتيصرررريملنت    

يشررر عارى ت ليرت تيقرو  تي شرريت   عردة جمررملته          ،وتيرشرظيل 

جمررررررمل  تيصرررررر ملعمله تي رتوييررررررت   : )موًاررررررمل ،ت رصررررررملص تضركررررررز 

جمرررررمل  ، وجمرررررمل  تيصررررر ملعمله تيعسررررركريت ، ووتي رتوكيليمل يرررررت

، وجممل  جممل  تيصيملنت وتيرشظيل، و ملء وتي  يت تيررريت  ملعمله تي 

جمررمل  تيصرر ملعمله تيط يررت ، وتيظلت يررت وتإلنرررملج تيزرتعرري تيصرر ملعمله

 يرررث يكررروق ا رررملد ت رررملغ  وتررردت ل       ،وغرارررمل.. وتيرهايايرررت

تيردريا وتيرهايل إلجيمل  ت ليت  ر ملعيت تعرلرد عارى تيقرو  تيعملمارت      

 .تيسعو يت تضؤاات

رهسري  مورل ارلت    ت يمرد  أت  ررملج    ررين يرروق أن رمل   جند   تضقململ آ

َ تيرردريا  مر قروم  يمل مل وعملضيًّر ق الت تيدور عاليًّتضركز تض شملر إييَم أل

 مه ضرررل ةزو ررن يرردي مل تيكايررمله وتضعملاررد تضه يررت جمه رر       ،تضهررمل 

   قررر   ررررملج تتسررررفمل ة مرررن تضرخصصررر     ،تضعررردته ت ديورررت 

ويعلرررل عارررى نقرررل تيرق يرررت     ،تجلملمعرررمله أق يقرررو وت ارررلت تيقطرررملت   

 . وتوطي همل مشكاهمل تيعالي

"تيرشظيل تيلتتي"   معر  تجلهرمله   مي لمل تلاا مع  ت رتء إرت أق 

ت كوميرررت )ويررري  كارررهمل  كفيرررل مملسرررريعمل  عرررد  كررر ر مرررن   

ر م ملي  طمل ات يالملييرت  و ِّنَ ُيإ رجيي تيكايمله تيرق يت وتضه يت، مل 

شرظملر وظرمل ف   إيرطارا    لتتيي تيرشرظيل تير  )ألررتء  الت تإلوتيعملمت. 
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 مت  رد ألنرَ   مرارمل معر  تجلهرمله تضر فرلة     هت تريرد واو مرمل   ،  يت

تيقطملت تخلملص تيلي يسرفيد من تيصيملنت وتي امل ت كعقو . ا رملد  

مرن مصرمل همل    ألنرَ جرد    متيرشظيل تيلتتي دت تريشركمله ك رة 

يي  تضطاو  ممليط   تيقضملء عاى شرركمله     تيعقو  ت كوميت.

  رتلهررمل مررن تيسرروق،  هرري   تي همليررت تاررل   إتيصرريملنت وتي امل ررت أو 

ويكن تضطارو  ارو تقرطرملت لرزء      مل م َ تيكورؤم مل ُيمل  مل ًّقطملع 

رمملحهررمل كررليك   سرر يل تيسررعو ة وترروط  معرر      أمررن نشررملطهمل و 

وظيفررت تيررلي يريررد   تيوظررمل ف ومررهلور معقويررت يق ررل مهررمل تيسررعو ي   

ومقرررت   ،مكرتمررت   ماررده حمرتمررت ومررهلر يسررملعده عاررى تيعرريع    

قرمل   مرن مشركات تي طمليرت. ومرمل يُ     تكر ر   تلزء  تيرشظيل تيلتتي جل 

غر ويك او جمر   ردير وعر ج موعرعي. ت مرد أق نعررر ط يعرت       

 َ م وكيرف تروت رق مر  شررو  تيعلرل      ،تيسعو ي وتحريمللملتَ ووقمل رر

يسرررلي    ت صررو  عاررى تيوظيفررت ت كوميررت ضزتيملاررمل  رملضوتطن  

مل. عاي مل أق نفه  كيف أحيملن  ملد ة حرى يو كملق   اهمل مروتعع تضرع

 طط مل.ومملوت يريد ق ل أق نرس  ُ  ،يفكر تيسعو ي

أيض مل ومشهق ممل تيرلي جيرا أق ُيعلرل يكري يسره  تيرهايرل تيررقمل        

، ميكررن تإلشررملرة 2030وتضهررمل    قيررق أارردتر رؤيررت تضلاكررت  

 إرت ممل ياي:

، ووعرر  2030يررت تضلاكررت تيفهرر  تيرردقيق وتيعليررق ألارردتر رؤ  -

تخلطرررر  وتض ررررمل رته تي وعيررررت وتضرليررررزة يررقيررررق تاررررك تألارررردتر 

 وتيرطاعمله وتيرولهمله.
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وعرر  معررملير  ررا ت وُمعَا ررت يرتشرريح وت ريررملر تألشررخملص يرررويِّي     -

تض مل ا تيقيمل يت يلي  مسرويملتهمل تيعايمل وتضروسطت وتيد نيمل، سروتء   

ه علررروم أو   تيكايرررمله   تيرررديوتق تيعرررملم ومرررمل جرويرررَ مرررن إ ترت

وتضعملاد تيرملمعت يقطملت تيرهايل تيرقمل وتضهملم عارى أق ُترتلر  ارله    

تضعررملير و ضرر  ياروكلررت تيدت لررت مررن لهررمله وط يررت أ ررر  موررل   

تجلملمعمله.  إوت ط  وق  ارله تضعرملير مكرل شرفمل يت، ترتفعر  نسر ت       

ت تأل تء، وترتقررى مسرررو  تيعلررل، وأ رر ح حررمل ز تض مل سررت تإلجيملميرر   

عمليي رررمل. و  ارررله ت مليرررت، سررررر  تتسررررفمل ة ت قيقيرررت مرررن تضررروتر   

تي شريت تضؤا ات وتيقمل رة عاى تإلمدتت وتتمركملر وتضسرملالت   م رملء   

تضسرررررق ل تيرررررقمل وتضهررررمل وتيرك ويررررولي ممليشرررركل تيصررررريح     

 وتيساي .

إعمل ة تي ار   تيربتمج وتجململته تيردري يرت تيقمل لرت، ضعر رت إْق     -

ر ملسا م  رؤيت تضلاكرت، وتروتكرا مر  تيورورة تيصر ملعيت      كملن  ت

تيرتمعتم  إممل أق ت قى وير  تطويرارمل و رديوهمل، أو أق يرر  إيظملؤارمل     

وتظيرامل مربتمج وجمملته تروتكا م  تيرطاعمله تضسررق ايت ياروطن   

 وتيوورة تيص ملعيت تيرتمعت.

إعرررمل ة تي ارررر   تخل طررر  وتيرررربتمج تيردري يرررت يزيرررمل ة سرررملعمله   -

دريا تيعلاي   تضعملمرل وتضخررربته، وتيرقايرل إرت أ نرى مسررو       تير

%م مر  أاليرت أق   30من سملعمله تيردريا تي اري  يث ت تزيد عن 

تكررروق تخل طررر  وتيرررربتمج تيردري يرررت ُمركِّرررزة متملم رررمل عارررى جمرررمل   

تيرخصررم، وت رعررد عررن تضرروت  تي اريررت غررر تضرت طررت ممليرخصررم     

 تضهمل وتيرقمل وتيرك ويولي.
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تألاليررت وتيوتلررا أق يرر عك  تيرطررور تي رروعي وتضليررز      مررن -

تجململته تيرق يت وتضه يت وتيرك ويوليرت عارى تيقطرملت تألااري تيرلي      

يق     إشرتر تيقطملت تيررقمل وتضهرمل. وييررقرق ويرك، جيرا أق      

تكوق إ ترته تيردريا تألااي مقطملت تيردريا تيررقمل وتضهرمل عارى    

ل وتيردريا وتيرعاي  وتخلرربةم يرررلك ن   مسرو  عمل م لدًّت من تيرهاي

ومرطا مله تيورورة تيصر ملعيت    2030من  قيق أادتر رؤيت تضلاكت 

 تيرتمعت.

مرررن تألاليرررت وتيوتلرررا أق تكررروق إ ترته تجلرررو ة   تيقطرررملت     -

تيررررقمل وتضهرررمل عارررى مسررررو  عرررمل م لررردًّت مرررن تيرهايرررل وتيرررردريا    

أعاى تضعرملير تيدوييرت   وتيرعاي  وتخلربة، واو ممل ُيلكِّ همل من تط يق 

ي رتقملء يو ة تخل طر  وتيرربتمج تيردري يرت ارمل يروتكرا مر  رؤيرت        

ومرطا مله تيوورة تيصر ملعيت تيرتمعرت، ويرررلك ن مرن      2030تضلاكت 

تإلشررتر عارى تيعلايرت تيردري يررت مكرل تحرتت يرت ومه يرت. وميكررن       

  تتسرررفمل ة مررن تيرجرمررت تيوط يررت ياجملمعررمله تيسررعو يت تيرر  حق قرر   

 مسرويمله مرقدومت لدًّت   تيرص يفمله تيدوييت.

إقملمت تضخرربته وتضعملمرل تي وعيرت وتضرليرزة   تجملرملته تيرق يرت       -

وتضه يت وتيرك ويوليت يردريا وتهايرل تضرردرم  ييكونروت قرمل رين     

عاررى تض مل سررت   سرروق تيعلررل تي رروعي وتضليررز، و  تيوقرر  نفسررَ     

 ل د  ويظرا  من أم ملء تيوطن.يكونوت قمل رين عاى  اق  رص عل

سرررعت تسرررردتث مرررتمج تدري يررت نوعيررت ومرليررزة تروتكررا مرر    -

تولهرمله تيدويررت   تطرروير م يرهررمل تيررريرت وسررعيهمل تيرردؤو  يرطرروير   
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م رملطق لديردة   أ رملء تضلاكرت ارمل يروتكرا مر  رؤيرت تضلاكررت         

 وتيوورة تيص ملعيت تيرتمعت. 2030

تيوكملته تيعملضيت تضروتلدة  إقملمت شرتكمله نوعيت ومرليزة م  -

عاى أره تضلاكتم يردريا وتهايرل أم رملء تيروطن وتمرعرملوه  يالقرملرو      

تير يست يراك تيوكرملته، ييرق روت تيعلرل ويرعر روت عارى أ رل تارك        

تيصرر ملعمله وتيرق يررمله تضرقدومررت، وتيعلررل عاررى نقاررهمل وتوطي هررمل        

 تضسرق ل.  

ه وتضؤسسررمله إقملمررت شرررتكمله نوعيررت ومرليررزة مرر  تيشررركمل     -

تيرق يرررت وتيرك ويوليرررت تيعملضيرررتم يرررردريا وتهايرررل تيقرررمل ل  عارررى   

تيعلايت تيردري يت علايًّمل ويي  ناريًّمل، ييرلك وت مرن تقردي  تردريا    

 وتهايل نوعي ومرليز ألم ملء تيوطن.

معر ت آ رر تيرطرو رته وتت رتتعرمله وتتمركرملرته   تجملرملته       -

ى تضسررو  تيردويي، وتيعلرل عارى     تيرق يت وتضه يت وتيرك ويوليت عار 

موتك رهمل ممليردريا وتيرهايل وتتمرعملث، ومن و    تيعلل عارى نقارهمل   

 وتوطي همل   تضلاكت.

معر ت تيشركمله وتضؤسسرمله تيعملضيرت تير  أعا ر  عرن رغ رهرمل        -

مملتسرولملر   تضلاكت، ووع  تخل ط  تي وعيت يرروتكا م  قرتر 

إيقملر تعملقد تجلهمله ت كوميت مر   تيدويت تيلي نم  عاى ت تي: "

أي شركت أو مؤسست جتملريرت أل  يرت درمل مقرر إقايلري مملض طقرت         

"م وويرررك إلعررردت  مررررتمج نوعيرررت   م2024غرررر تضلاكرررت تمرررردتء  مرررن   

ومرليزة ُتلكِّن أم ملء تيوطن من تض مل ست ياعلل   تارك تيشرركمله   

 وتضؤسسمله تيعملضيت.
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 تجملررملته تيرق يررت وتضه يررت  رتسررت تيرجررملر  تيدوييررت تي مللرررت    -

وتيرك ويوليررتم ي سرررفمل ة مررن جتملرمهررمل تي وعيررت وتضرليررزة   ن ْقررل   

وترروط  تيرق يررت، و قيررق تير ليررت تضسررردتمت تيرر  ترطارر  دررمل رؤيررت   

 .2030تضلاكت 

تتسرفمل ة تيكملمات مرن اير  تخلرربته تيوط يرت تضؤا ارت تهايًارمل        -

ملته تيرق يررت وتضه يررت وتيرك ويوليررت نوعيًّرمل ومرليررز ت وعمليي ررمل   تجملرر 

سوتء  من تيعملما   ت ل تيقطملت تيررقمل وتضهرمل أو  ملرلرَ، وإتملحرت     

تيفر رررت تيكملمارررت درررله تيكفرررملءته وتخلرررربته وتيعقرررو  تيوط يرررت  

يإلمررردتت وتتمركرررملر وتت ررررتتت يكررري تسررره    تطررروير تيعلايرررت      

 تيردري يت وتضه يت ممليشكل تيصريح وتيساي .

أم ملء تيوطن من أ رمل  تت رتتعمله تيرق يرت وتضه يرت   تسرقطمل   -

وتيرك ويوليررررت، وتهييررررت تي ييررررت تض ملسرررر ت، ييوت رررراوت إمرررردتعملته   

وتطروير أ كررملرا  تيرر  تفيررد تيرروطن، وتسررملا     قيررق أارردر  

 .2030رؤيت تضلاكت 

ومررن تألاليررت تيقررو  إق  قيررق تطاعررمله تيرروطن ومررمل تضررل رَ رؤيررت   

وس   تيك ر وتي روعي   اير  تجملرملته    يرطاا تير 2030تضلاكت 

تيرق يررررت وتضه يررررت وتيرك ويوليررررت اسرررررويملتهمل تيعايررررمل وتضروسررررطت    

وتيد نيملم ألنهمل تجملرملته تير  تسررطي  تا يرت تحريمللرمله سروق تيعلرل        

يليرر   صصررملتَ، وكررليك تفرررح تي ررمل  وتسررع مل ي قررل وترروط         

  مإمكملنهمل تا يرت  تيرق يمله وتيرك ويوليمله تضرقدومت وتضروسطت تي

تحريمللررمله تيسرروق تحملارري يليرر  مرطا ملتررَم ممررمل يسرره    تيرقايررل  
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من تيعلمليت تيوت دة غر تض  ِرجت، وُيقاِّل من تتسررت  تيلي يسرر زر  

 تيكور  من تألموت .

وةرررَت   ر رررت تملر يرررت مرملحرررت يقطملعرررمله تيرررردريا تيررررقمل وتضهرررمل 

وعيرت وتضليرزة    قيرق رؤيرت     وتيعملما  مهمل يالسرملالت تيفملعارت وتي   

تي  ُوعع  ي رتقملء اكملنرت تضلاكرت يركروق       2030تضلاكت 

مصرررملرو  و  تيعرررململ تضرقررردوم  ررر ملعيًّمل وتق يًّرررمل وتك ويوليًّرررمل و  يًّرررمل  

ومه يًّمل. إنهرمل  ر رت موتتيرت يقطرملت تيرردريا تيررقمل وتضهرمل يرطروير         

يت تيرتمعرت، وتيروس ر    و ديث مرتجمَ امل يروت ق م  تيوورة تيصر ملع 

معد ويك   اير  م رملطق تضلاكرت تسررقطمل  أعردت ة كر رة مرن        

أم ملء تضلاكت وتدري ه  وتهاياه  مربتمج نوعيت ومرليرزة ومرقدمرت،   

 ييرلك وت من  قيق تير ليت تضسردتمت تي  ترطا  دمل تيدويت.

إق تيرول ررَ تيعررملم يشررر موعررو  إرت أق تكرروق تضلاكررت مررن تيرردو     

تضرقدومررت  رر ملعيًّمل وتق يًّررمل ومه يًّررمل وتك ويوليًّررمل، ممررمل يعررررب  ر ررت    

تملر يت يقطملت تيردريا تيرقمل وتضهرمل ألق يكروق م رملرًة مرملريًة مرن      

م ملرته تيوطن تيشملخمت تي  يرطا  دمل كل موتطن، ويرزتح  عارى  

تتيرررررملق مكايملتهرررمل ومعملاررردامل وايررر  مرتجمهرررمل أم رررملء تيررروطن،    

ألعلررررمل  وتيشررررركمله تيوت رررردة تسرررررقطمل     وتسررررعى قطملعررررمله ت 

 رجييهررمل.  هررل يسرررطي  اررلت تيقطررملت تيرررقمل وتضهررمل  قيررق تاررك    

 تألادتر تيعايلت 

حرل ررمل سررركوق تإللملمررت عررن اررلت تيرسررملؤ : نعرر ، يسرررطي  اررلت         

تيقطررملت  قيررق تاررك تألارردتر تيعايلررت يارروطن.  مليدويررت وقيمل تهررمل     

مل متارررك مرررن ت كيلررت قرررد م  جلليررر  مؤسسررمله تيدويرررت كرررل  مرر   
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إمكملنمله، وسخ ره موتر امل تضملييرت وتي شرريت، وأقملمر  تيع قرمله     

وتيشرررتكمله تيدوييررت، واي ررهه ايرر  تيس رر ل وتيوسررمل ل ووعررع       

ومرطا ررمله تيوررورة    2030تخل طرر  يررقيررق أارردتر رؤيررت تضلاكررت      

تيصرر ملعيت تيرتمعررتم مررن ألررل أق ترتقرري مؤسسررمله تيدويررت مه ت هررمل       

ن أسررمليي همل وسرراوكيملتهمل، وتروتكررا مرر    وم مل رتتهررمل، وُتررردوث مرر  

تيرطررو رته تيعملضيررت معر يّ ررمل وتق يًّررمل ومه يًّررمل وتك ويوليًّررمل، وييرصررل   

أم ملء تضلاكت عاى أ ضل وألو  مسرويمله تيرعاي  وتيرهايل معر يًّمل 

 وتق يّ مل ومه يًّمل وتك ويوليًّمل.
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  التوصيا : –ثامًنا 

 تجلعارَ لرزء    من تيرعاي   تيردريا تيرقمل مملضرحات تض كرة مْمر  -1

ت يرجزأ من تركي ت تيفر ، وتيرتكيز عاى ت ر ملرته تضيرو   

 مر  ي يرررررملق مملضعملارررد وتيكايرررمله تيرق يرررت تضه يرررت يالرش ررر

مل مل وتتيًّررل شررظًفشرركِّيضررلملق تيررررملقه  ممليرخصصررمله تيرر  تُ   

 يالردر .

يكررر  تجل سررر  ارررمل ير ملسرررا مررر   تيرخصصرررمله    تيروس ررر -2

 تضرجد ة.  حمللمله تجملرل  

وتتعرلررمل  عايررَ  ،    جمررمل  تيررردريا تيرررقمل يافريررمله تيروس رر -3

 .تيرعاي  تيرقمل مل منمدًي

مشملركت تخلربتء وتيقطملت تخلملص وتجلهرمله غرر تير يرت       -4

 تدريا ط   تيكايمله تيرق يت.  

 ترته متكررررررررر  تيكفرررررررررملءته مملضؤسسرررررررررت ياعلرررررررررل   تإل  -5

ياعلررل عاررى    تيعملمررت وتيرخطرري    تضؤسسررت    ،تإلسرررتتتيجيت 

 مشكل  ريح. َ تء ومؤشرتتتألقيمل  

تسرررردتث مرنررملمج ترردري    مييررت تيعلررل ت كوميررت يرردع      -6

سروة مربنرملمج "اردر"    أومتك   رجيري تيكايرمله تيرق يرت،    

 تخلملص  رجيي تجلملمعمله.

يعلرل ياخررجي  مظر  تي ارر عرن      تتعرلمل  تيردريا عاى رأ   -7

 تيدرلت تيعاليت.

سرت تجلردو  تيف يرت وتتقرصرمل يت     لرتء  رتسرمله تقييليرت يدرت  إ -8

  تسرررررلرتر تعارررري  وترررردريا تيطرررر   وتيطملي ررررمله يرررر ع     

 مل. تيرخصصمله تضولو ة حملييّ 
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نشرررملء م صرررت إيكرتونيرررت حكوميرررت يرررر  تسرررجيل  رجيررري    إ -9

 إلجيرررمل وويرررك  متيكايرررمله تيرق يرررت  يهرررمل، يعرررره  ررردمملته  

 د . ت رص وظيفي

اررردريا تطرروير تيرردور تيرقررملمي وتإلشرررتر يالؤسسررت تيعملمررت ي   -10

اررررمل  رررر حيت مرررر ح تيرتت رررريم    ؤوإعطمل ،تيرررررقمل وتضهررررمل 

وتإلشرتر عاى ت فيل تيربتمج وتضصمل قت عارى تقردي  تضر ح      

 جممل  تيردريا تيرقمل وتضهمل. 

تتسرررفمل ة مررن جتررملر  تيرردو  تيرر  جنررر    تجملررمل  تضهررمل،  -11

 . ملوتتسرعملنت  ربتته

تخلرجيروق مرن   ن ييررلك   متطوير تخلطرت تيرعايليرت وتيردري يرت    -12

 وتقر رقِّتي يمرت ييُ  وتكروين تضعر رت  أعلرمل ،   يكونروت روت   أق

 ر وظيفت.  حمل  عدم تو    مل من شهمل تهتتسرفمل ة ممل يًّ

مرليز   تيرعاي   career guidanceرشمل  مهمل إعرورة تو ر  -13

يررَ مكرررا مرررت   مررويترة تضرروتر  تي شررريت  تيرررقمل، ويكرروق

حصرمل يمله  إوترروت ر يرَ    ،لرل مل مسوق تيعييكوق وتعي  موادر

اليررررت تهسيسررررَ مكرررروت ر مرليررررزة أمرررر  ، وررررترد حقيقيررررت ُم

رشررمل  تيطرر    إتشررلل  ،ومرخصصررمله قويررت   اررلت تجملررمل   

 وتيقيمل  وتيرقيي  وتضوتر  تي شريت. 

عرمل ة تي ارر   آييررمله تقاريم تيفجروة مرر  خمرلرمله تيرعارري       إ -14

      .وتحريملج سوق تيعلل

)مقطملعملتررررَ تضخرافررررت  شرررررتد تيقطررررملت تخلررررملص   إتكويررررف  -15

تيصرر ملعيت وتيرجملريررت    تقيرري  خمرلررمله تيرعارري   وكلررت   

 وملييمله تضلن لو ة تضخرج تيرعايلي.
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تشجي  تيقطملعمله ت كوميت وتيقطملت تخلملص عاى تيرردريا   -16

 ة تررررز ت  رررررد وراررررمل  رعرررَ م سرررر ت مُ  ،تض رهررري مررررمليروظيف 

 مل.تدرجييًّ

تيدويررت  وعرر   طررت إسرررتتتيجيت تشررملرد  يهررمل ايرر  ألهررزة      -17

 ملًاررمل  تي شرري وتيقطررملت تخلرملص ممو   تضرر رأ و تضع يرت مملي طمليرت  

تيظررر تيسرعو يت )جمار  تيظررر      وت رمل  تيظرر تيرجملريت   

ووعرر  آييررمله ت ررد مررن تي طمليررت إرت تضسرررويمله     ،تيسررعو يت 

 تضق ويت.  

ر تيرروعي حررو  ْشررون  ،تعزيررز وقمل ررت ريررمل ة تألعلررمل    تجملرلرر   -18

ولعاررهمل  ،ررته   تض ررملاج تيدرتسرريتأاليرهررمل مإ  ملدررمل كلقرر

ت يررررزأ مررن تض اومررت     توأق تكرروق لررزء    مل،لملمعيًّرر  ملمرطا  رر

تيرعايليت يإلسهملم   م ملء ونشر وقمل ت تيعلل ت ر   تجملرل  

و يرث   ،  عاليتأُس عاى -  مل ت م  قطملت تيش مل  -

تيوطمل من      تتقرصمل ركمل ز  إحد يص ح تيعلل ت ر 

 وتتمركرررملر،تض رررمل رة  عارررىشرررملممله قرررمل رين  رررريج شررر مل  و

ملت  ررررص علرررل   ُ ررر إرتتجملرلررر   عارررىو وياررره  مرررن عررراء 

 ج .   ِر دع  وُموُم

ألعلرمل  تيرردريا تيررقمل     ملل  اِّإنشملء اييت أو مركز يكوق ُم -19

 وتضهمل. 

إعمل ة  يملغت تيسيملسمله تخلمل ت مررقيق أادتر إسرتتتيجيت  -20

ز سي ملريو تيسملمق تيرلي رك ر    تير  توظيف تيسعو ي ، ت أق ُي

تي  ت ير ملسا  -عاى سعو ة تيوظمل ف تضروسطت وتخلدميت 

وت تسرملعد    قيرق أاردتر     ،  اهمل مر  تكرملييف تضعيشرت   
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وتيسعو يمله يالهرن   لل  تيسعو ي تير ليت تضسردتمت وت   

 رر تي  جرمللهمل سوق تيعلل.  وتِ 

مظريرت وتوظيرف  روري     ز ومزتيرمل رفِّر   روتترا مُ ا م ُسخص أق ُي -21

ج، كعوتمرل لرل  تسرملعد   تإلق رمل  عارى تضهرن       معد تيرخرر  

تيرق يرررت وت ر يرررت وتضهرررملرته تيررر  جرمللهرررمل سررروق تيعلرررل        

 تيسعو ي.  

معملجلررت مشرركات غيررمل   ديررد ت ررد تأل نررى أللرررة سررملعت        -22

 .تيعلل كلمل او معلو  مَ   اي   و  تيعململ

 ممليسررعو يت،اعلررل تسرررقطمل  تيكفررملءته وتضوتاررا تيعملضيررت ي    -23

 قرصمل .تتوتإلسهملم   ت ليت 

 جت م ملء  ِرطت وتألسر تض س ع  تض شله تي ملشيت وتيصظرة وتضرو -24

 عاى  ملرطت تيطريق.

عملمارررت  إرت أيررردةتررروط  تيصررر ملعمله تيضرررروريت تيررر   ررررملج     -25

 عاى  ملرطت تيطريق. كويفت م ملء 

 عرورة إعمل ة توليَ تيقروه تيصر ملعيت وتيزرتعيرت وتخلدميرت    -26

وتيشررركمله تي ملشرريت  رر  تيررويترته وتجلهررمله ت كوميررت     

 يرر ملسا م  تولهمله  ملرطت تيطريق.

تيكايرررمله تيرق يرررت وتجلملمعرررمله   مرتلعرررت تأل رررملث تيعاليرررت  -27

و عررر   ،م هرررمل تتسررررفمل ةوتيعلرررل عارررى   ،ياسررر وته تضملعررريت 

 تأل ملث تضرعاقت ممليروط  وتيرطوير.  

 يررت مرر  تحريمللررمله  موتءمررت خمرلررمله تض اومررت تيرعايليررت وتضه  -28

  سوق تيعلل.
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ى ع  ررُت ،تهسرري  جمررملي  مه يررت  مل ررت مكررل قطررملت ت لرروي      -29

 مررديد ممل جرمللَ من تضهملرته وتضعملرر.

     تيردريا تضهمل يد   عجات تير ليت تتقرصمل يت.تيروس  -30

ييررمل ة  رررص تتمرعررملث عاررى تجملررملته تيرر   رردم تتقرصررمل         -31

ت يرررملمعرررمله تيعملضت   تجليرررتيررروطمل، و  تيرخصصرررمله تي وع 

 تضرموقت وتيشركمله وتضصملن .

تعرلمل  عاى مهملرته أم مل  مل وقدرتته ،  ه  من أار  موتر نرمل   ت -32

 .وأكورامل قيلًت

وتزويرررد أم مل  رررمل   ،موت رررات تتسررررولملر   تيرعاررري  وتيرررردريا    -33

 مملضعملرر وتضهملرته تي يمت يوظمل ف تضسرق ل.
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   :املشاركون 

   :(6))عيف تضارقى  حملد تيشايخي. تيورقت تير يست وتض عقِّ وق ،

 تضار .  حملد ،  (7))عيف تضارقى تي رمل    . إمرتاي 
  :تضسا   . ا ملءإ ترة ت وتر. 

 :تضشملركوق   ت وتر وتض ملقشت 
  .  مليد تير يعملق -
 آ  شويل ت .  مل  -

  .  مليد تيعولملق -
  .  وييت تي كر -
  . ع د تيعزيز ت رقملق -
 أ. حملد تيدندني -
 من  ايع  .  مليد -
  . ع د تيرمحن تيعريمل -
  . حملد تيوقفي   -
  . محد تيربيون -
 أ. تح  تي مل ر -
  . عاي تيطخي  -
 جن ء ت قيل .  -
  . ري  تيفريملق -
  .  مليزة ت رمي  -
  . محيد تيشملجيي -
 إمرتاي  نملظر  .م -

 أ.  مل زة تيعجروش -
  . مسملعد تحمليمل -
  ملعل تيقرني .م -

                                                           
 عضو جما  تيشور .  6)
  عضو جما  تيشور .  7)
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  :امللخص التنفيذيأوًلا. 

 .ثانًيا: أهمية البحث والتطوير للقوا  العسةرية واهلدف منه 

  :البحث والتطوير: القوة الدافعة وراء التسلحثالًثا.  

   رابًعدا: البحددث والتطددوير وعالقتدده بأسددلوب التنظدديم واإلدارة، ودور الدولددة

 ك. يف ذل

  :والتطدددددوير للقدددددوا   املتعلقدددددة بالبحدددددث   الواقدددددع والطموحدددددا  خامًسدددددا

 السعودية. العسةرية

        سادًسددا: أُسددس بندداء إسددناتيلية تطويريددة عمليددة للقددوا  العسددةرية يف

 اململةة.

 . سابًعا: التوصيا 

  .املشاركون 
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  امللخص التنفيذي -أوًلا: 

وتيرطوير ياقوته  تألاليت تإلسرتتتيجيت يا رثت ملو  تيرقرير قضيت 

، مررملي ار إرت أق مفهرروم وعلايررت تي رررث وتيرطرروير ارري  تيعسرركريت

علايررت مسرررلرة ت جيررا أق تروقررف ع ررد مسرررو  معرر  مررن تيرعررمل.  

وقرررد مرررر ه ويترته تيرررد ملت )تيدت ايرررت وت رررر  تيررروطمل  معقرررو      

ومرتحررل مررن تيرطرروير   تضفررملاي ، وتير ارري ، وتيعرررمل  وتيررردريا      

ته وتألحررردتثم إت أق ويترة تيرررد ملت ممليررديرررد  متملشررري مل مررر  تضررررظر 

)وتحًقمل ت عرهمل ويترتمل تيدت ايت وت ر  تيوطمل  م ل تويِّي  ملحا 

تيسررررلو تضاكرررري ويرررري تيعهررررد تيررررويترة ومعرررردامل تيرؤيررررت تيوط يررررت    

، كا رررررف  ريًقرررررمل يرطررررروير ويترة تيرررررد ملت م قارررررت نوعيرررررت  2030)

 ررو يي    تظررير وخمرصرررة ضرتحررل ت تسرررازم تيررردر ج  يهررمل )نهررج   

تير ارري  تيقيررمل ي وتير سرريق  ت ررل تيررويترة و ملرلهررمل، وآييررت تيعلررل    

تضيررردتني وتترت ملطرررمله تيقيمل يرررت، وتإللررررتءته تير فيليرررت وسيملسرررت  

إعرررردت  وت فيررررل تضيزتنيررررت. و رررردور إسرررررتتتيجيت معرلرررردة ُتسررررل ى   

)إسرتتتيجيت تيد ملت تيوطمل . واله تيعلايت مسررلرة  طرت عشرريت    

   2016  عملم مدأه 

وقررد أكررد تيرقريررر أنررَ ت شررك أنررَ تشررك ل   تيسررعو يت، عرررب         

مسررررة تير ليرررت، مؤسسرررمله حكوميرررت وشررر َ حكوميرررت  ويرررت       

وتطويريررت وته  ررربة مرليررزة   جمررمل   رر ملعت تي رررث وتيرطرروير،   

عاررى رأسرررهمل مدي رررت تضاررك ع رررد تيعزيرررز ياعارروم وتيرق يرررت ومرتكرررز    

تي ررررث وتيرطررروير   أ ررررت تي ررررث   أرتمكرررو وسرررملمك وإ ترته 

تيقرررروته تضسررررارت وتضخرررررربته تجلملمعيررررت )مرررر  قصررررور وتعررررح     

شركمله تتتصملته وممل   حكلهمل . ويكن وكلمل اري أاردتر   
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تيرؤيت، جرملج تيوطن يرتسيخ وتوسي  وت سيق تيطملقرمله   تيقطرملت   

تخلملص وتألكمل ميي وإط قهمل   آ رملق وتسرعت معيرد ت عرن تيقيرو ،      

تيفعملييت وتير ليت تيوط يت وتسررظ   تضيرزة تي سر يت     عاى أُس  ييمل ة

 ي   نمل   كمل ت تجململته.

يكن ةت  عوممله جتعل خمرلرمله تي ررث وتيرطروير ت ترزت   وق     

تضسرررو  تضررهمو ، وميكررن تاخرريم أمرياررمل  : عرردم ولررو  لهررت     

م الررت، وعرردم ولررو  إسرررتتتيجيت عملمررت يا رررث وتيرطرروير، وقاررت     

تضشرررظات مملي رررث وتيرطرروير كله ررت، وإوت كررملق تيكرروت ر تضؤا اررت 

ا ملد لهو  ُتلكر  هي إممل مشكل لز ي أو مؤق ، ي ط رق ارلت   

عاى تي رث وتيرطوير   كمل رت تجملرملته ارمل   ويرك تجلملمعرمله،      

وي رردو لايًّررمل وتعررر مل   تجملررمل  تيعسرركري، ومعورررة تجلهررو  مرر        

ر ت سررريق أو تكملمرررل  يلرررمل مي هرررمل ممرررمل ي ررررج ع رررَ جمهرررو  مكرررر     

وخمرلرمله مرشرملمهت   معر  تألحيرملق، وقارت تيردع  تضرمل ي تضول ررَ        

 يا رث وتيرطوير.

 قرمل  تيقروة   متيرو يمله تي     تتنرهملء إييهرمل  يلرمل يرعارق    ومن أمري 

تي رررث  : ر ْمرر ي رررث وتيرطرروير ياقرروته تيعسرركريتترص جنررمل    ررو

َ تيدويرررت تسررررولملر تول ررر، ووتيرطررروير مملخلطرررت تيوط يرررت وتيد ملعيرررت 

، وتألمرروت  تيضررخلت تضخص صرررت       تيصرر ملعت تيعسررركريت ياروس رر 

  تيقرررروته  تي رررررث وتيرطرررروير تسرررررولملر أاليررررت  دررررلت تجملررررمل ، و 

. أمررمل  يلررمل  ررم    رر   تأليمررمله وت رررو   ت سرريلملتيعسرركريت، 

ي ررث  ر )نقمل  تيضعف / تيررديمله  تضرعاقت مملتيرو يمله تضرت طت م

إسررتتتيجيت  مرن أمريارمل: إجيرمل       ُيع رد   وتيرطوير ياقوته تيعسركريت 

 تمرر  تيرؤيررمل ومرت طرر  تير فيررل تروت ررق يارصرر ي  تيعسرركري وآييررمله  
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 فيف تيقيرو  تضصرملح ت يالركزيرت    ت، وممليسيملسيت تيد ملعيت يادوي

تيسرررر تسررررقطمل   ، و  تإللررررتءته تضملييرررت وتإل تريرررت وتيرسرررويقيت  

و عر   صرت وتخلر رة   جمرمل  تي ررث وتيرطروير      تيكفملءته تضرخصو

، تيسر تيرطوير وتيرص ي  تيعسكري كسرا  جتملريرت  ، وتتمركملر

تطوير تإلسرتتتيجيمله وتيرشريعمله تيقملنونيت وتضملييرت وتيشررتكمله   و

 .وتسرقطمل  تيكفملءته

 

  أهميددة البحددث والتطددوير للقددوا  العسددةرية واهلدددف      -ثانًيددا

 منه.

تيقروة تيعسركريت   تضدرسرت تيظرميرت و مل رت تألمريكيرت، )وارري       

يررر   ملكيهرررمل نوع رررمل تضلاكرررت مرررن  ررر   إسررررتتتيجيت تيرررد ملت       ت

تيررررررروطمل ، اررررررري تأل تة تيومليورررررررت مرررررررن أ وته تيقررررررروة تيوط يرررررررت.  

)تيدماومملسيت، تضعاوممله، تيعسكريت وتتقرصمل  ، ومليك تسرازم 

تيدميومررت   تي قررملءم ممررمل يسررردعى تأل ررل مكررل سرر ا ممكرررن        

ي شرريت، وم هرمل   يرطويرامل وموتك رهمل تيرهديدته مكمل رت أنوتعهرمل ت  

تيسرر ملق   تيرفررو ق تيررروقمل، وتيرهديرردته تيط يعيررت. ويكرروق ويررك       

مكفررملءة عملييررت ممك ررت مركررملييف ممل يررت ولهررو  أقررل، وتقرردي         

 تيرهور تض ملسا مدوق ييمل ة أو نقصملق و ق تضوقف تض هدو  ياللاكت.

مله مرررن تيقررررق  يمله وحررررى تيرسرررعي  يم رررل تخللسررري  وتيوتقررر  أنرررَ  

يرهديرررد تألمرررمل تيسرررمل د تيرررلي يوتلرررَ تيوتيرررمله   تضملعررري، كرررملق ت

اررَ تت ررمل   لووتضرررردة تألمريكيررت، مررمليط  ، اررو تيرهديررد تيررلي يُ     

ح ت اروت ة  يرَ.     إرت سر ملق تسرا     أتيسو ي ، وارو تيرهديرد تيرلي    
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ارمل     ،  ويك إرت م ملء جملر  امل رل يا ررث وتيرطروير تيرد ملعي     أ  

، DARPAت تضرقدمرررت  ويرررك وكمليرررت مشرررملري  تأل رررملث تيد ملعيررر    

رلررروق، وأود ريررردج ،  أدرتييرررت )مورررل ييفرمرررور،   يتضخررررربته تيفو

 ،ق ك ررملر موررل )يوكهيررد، غرومررملق، وريويرروق    وق  ملّ رروومقررملوي

موررل )معهررد  ،إرت تي رررث وتيرطرروير   تجلملمعررمله تيكرررب  عررمل ًتإ

تي ررررث عرررن   ضرررًامل ،مملسملتشوسرررر  يارك ويوليرررمل وسررررملنفور    

   خمراف  روت تيقوته تضسارت نفسهمل.لرتؤه إوتيرطوير تيلي ير  

تيضرخ  جمللر  ت الت طو ر تيعشرين، تيقرق من تيوملني تي صف    

تيكرر رة  تألسررارت أنالررت سرريلمل وت و قررًت، قرروًة أكوررر أسررارًت م

 ،وتيصررروتريخ تي مليسرررريت تيعرررملمرة ياقرررملرته  ،تأللهرررزة تي وويرررت :مورررل

 تء عملييرت تأل  وتيطرمل رته  ،تيكر رة  وتي رملق ه  ،وتيظوت مله تي وويت

)اررمل   ويرررك تيطررمل رته تي فملورررت وتضروحيررمله تيقرملييرررت وتيطرررمل رته    

 تيش ريت .

نفقر  تيردو  تضرقدمرت مايرملرته تيردوترته      وعاى تضسررو  تيعرملضي، أ  

  تسملمق حملوم عاى تق يمله عسكريت مردأ تيعلرل عايهرمل م كرر ت     

  مرحارت    تإلنفرملق  ورت وتيوملنيرت، وتعرملظَ  تأل ر تيعرملضي   م ل ت ررم 

ومعررد تفكررك تت ررمل  تيسررو ي        ،ت ررر  تي ررملر ة  ىمررمل ُيسررل  

مله تيقرررق تضملعرري أ رر ر  تيوتيررمله تضرررردة تألمريكيررت     يتسررعي 

وت ع رمل يرليك  قرد     ،تيوحيدة   تيعململ   ويك تيوقر   يعالىت تيقوَة

تخنفضرر  مشرركل مالررو  نفقررمله تي رررث وتيرطرروير تيعسرركري     

 60وو رررا  إرت ، يقررررق تضملعررريمله تيتيعرررملضي   م رصرررف تسرررعي 
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% علرمل كرملق    50ر تقرد ل تخنفملع رمل ا لوور ُي ارو مرمل  و ،  تيس ت مايملر

 .1987عايَ   عملم 

دو  مول  رنسمل تيسويد وتيوتيمله تضرردة  فض  من نفقملتهرمل     

مل كملنرر  عايررَ   تي رررث وتيرطرروير تيعسرركري اقرردتر تيرمرر  عل رر 

علا  مع  تيدو  عاى ييمل ة ممل ر  تي ملر ة، مي لمل  ىممل ُيسل  رتة 

مول تد رد تييملمرملق    ،حج  تإلنفملق عاى تي رث وتيرطوير تيعسكري

 وكوريمل تجل وميت.

ق تيرق يرررررمله تضرقدمرررررت إ ررررر ،مظررررر  تي ارررررر عرررررن حجررررر  تإلنفرررررملق 

زت  حكر ت عاى عد  حمدو  من تيدو ، وأ ر ح  توتتمركملرته ت 

 ررة.  ألتيرعملوق   مشرملري  تق يرت  رظرة ارو تيسرمل د   تيسر وته ت      

تيرعررملوق تألورومرري مل يولررر كلررمل كررملق مروقع ررمل مسرر ا تيرعقيرردته     

س ملني   م رملء قملعردة تق يرت     فملق تإلمري او تإلوتضومل  تأل ،تيكورة

مرررن  رررووج  سررر ملنيمل حم طرررًتإ ررر   تيسررر وته تضملعررريت. أ ررر ر   

د   ت ررمل  مرعررد  تجل سرريمله.  تيرعررملوق تيررد ملعي تألورومرري تضرجسورر 

تقرصرره تيسرويد عارى تضشرملري  تضروت قرت مر         ، رر عاى تجلملنا ت 

 مصررت مرغومررت وممليرررمليي تطرروير تق يررمله مرخصو  ،مفهومهررمل تيررد ملعي 

ومليك تسرطملع  تيسويد أق تكوق   وع  تعملوق أ ضرل وأكورر   

تيرردوير   رررملمرر   و  حاررف تي ررملتو. وتي ريجررت تي همل يررت أق كا  مررًتءموت

رردة تألمريكيرت     تيوتيرمله تضر  كر ر عارى   مقي  معرلدة إرت حد 

 ررإق جمررمل  تي رررث    ،تتسرررفمل ة مررن تيرق يررمله تضرطررورة.   تيوتقرر    

 وتيرطررروير   جمرررمل  تألسرررارت ارررو مرررن أكورررر تي شرررملطمله  رررعومتً 

وارررلت مررمل نالسرررَ   تيوقررر    ،يكرر ح املحرررَ أو ت رررد مررن آورررملره  
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وتيرلي  شرمله أمريكرمل     ،ت ملعر   تيصر  كعلر ق قرمل م مقروة    

 و ملو   ييده.

ن أق تركيرا "تي ررث وتيرطروير" وتحرد إت أنرَ يركروق       وممليرغ  مر 

من ع صرين ر يس  شملما  يليك تضفهروم. تي ررث وارو تيررفكر     

وتيسررعي تسررردعملء و/أو تتمركررملر إلجيررمل  أ كررملر مررو رة   اررله   

تضرحاررت تكرروق مررمل ة  ررملم   تيطريررق يارظا ررا عاررى وظرررة قمل لررت، أو  

 ريت و عملييرهمل. إلجيمل  قدرته تر   لملازيت تيقوته تيعسك

وعلايرررت تيرطررروير اررري مرتلعرررت وت قررريح تارررك تأل كرررملر )وتيررر     

تيظمليررررا تكرررروق غزيرررررًة   عررررد امل، و رررروي تفمل رررريل أقررررل ،      

ومعملجلرهررمل وتيعلررل عاررى  وياررهمل إرت مشررملري  مالوسررت إل رتلهررمل      

 يررز تيولررو ، وسررهويت تيرعملمررل وتوظيفهررمل مررن تضسرررخدم تي هررمل ي    

تي ررملرة وسريمل ة وأمرن تضيرمله تإلقايليرت،      )تجل دي   ميدتق تيقرمل ، 

 أمن ةملء تضلاكت، تسرر مل  تألمن وتتي املر... إخل . 

ومممل ت شك  يَ أق م هجيت تي رث وتيرطروير  رارف   أي جمرمل     

مدني أو عسكري، حكومي أو  ملص، مهطره تيعملمرت. إت أنرَ     

تجململ  تيعسكري  صو  رمل وت كرومي علوم رمل، يوتلرَ معوقرمله      

تإلرت ة، وتإل ترة وتيرلويل وتال  تي رمل ج مشركل م ملشرر، عردت      

   أوقمله تأليممله وت رو  وتيكوترث تيط يعيت.  

إق مفهوم أو علايت تي رث وتيرطوير اي علايت مسرلرة ت جيرا أق  

 تروقف ع د مسرو  مع  من تيرعمل.
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مر ه ويترته تيرد ملت وتيدت ايرت وت رر  تيروطمل، معقرو  ومرتحرل       

تيرطرروير   تضفررملاي  وتير ارري  وتيعرررمل  وتيررردريا متملشرري مل مرر        مررن

تضرظرته وتألحدتث.  ل ل  جر تيولملني يرمله )وحررى ق رل مرمل يقرملر       

سررررررررررررررر   

سرررررر وته  

أ عيررررررررررررررد 

ت اررررررررررري  

تارررررررررررررررررك 

تيررررررويرته  

ألسررررررر مل  

عرررررررررررردة، 

م هرررررررررررررمل: 

ِكررررب حجررر  تيقررروته تيعسررركريت، أسرررارت لديررردة،  س رررن         

، تيورورة تإليرتنيرت، حرر     تضسرو  تيرعايلي   تضلاكرت وم سروميهمل  

تخلاررريج تألورت، غرررزو تيعررررتق، وظرررملارة تإلرارررمل  تيررر  عصرررف      

مملض طقررت وم هررمل تضلاكررت ومررمل كملمدتررَ. إت أنهررمل كملنرر  مركِّررزة       

مشركل ُمكو ررف عارى ر رر  لملازيرهرمل وتهوراررمل، مر  قاررت تيرتكيررز     

عاررى ر رر  تيكفررملءة مهقررل تجلهررو  وتيركررملييف )وت ميكررن إغفررمل   

يليررت وتيسيملسرريت مصررور خمرافررت آنررلتد عررن تيوعرر   تيررررديمله تإلقا

تيقمل   .  قرد كملنر  تضلاكرت يعردة سر وته اري مرن أكورر تيردو           

إنفملًقمل عاى تاك تأل تة تيوط يرت. )وحسرا تضصرمل ر تضفروحرت، تحرار       

 تضركز تيومليث عملضيًّمل معد تيوتيمله تضرردة وتيص  .



73 

–2021  2015  
61 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

ويترترررمل تيدت ايررررت  إت أق ويترة تيرررد ملت ممليررديرررد )وتحًقرررمل ت عرهرررمل     

وت ررر  تيرروطمل  م ررل تررويِّي  ررملحا تيسررلو تضاكرري ويرري تيعهررد    

 ، كا ررف  ريًقررمل يرطرروير   2030تيررويترة ومعرردامل تيرؤيررت تيوط يررت )   

ويترة تيد ملت م قات نوعيت وخمرصررة ضرتحرل ت تسررازم تيرردر ج  يهرمل      

)نهررج  ررو يي    تظررير تير ارري  تيقيررمل ي وتير سرريق  ت ررل تيررويترة      

رلهمل، وآييت تيعلل تضيدتني وتترت ملطمله تيقيمل يرت، وتإللررتءته   و مل

تير فيليررت وسيملسرررت إعررردت  وت فيررل تضيزتنيرررت. و ررردور إسررررتتتيجيت   

معرلدة ُتسل ى )إسرتتتيجيت تيد ملت تيوطمل . واله تيعلايرت مسررلرة   

   .2016 طت عشريت مدأه   عملم 

Military expenditures   

https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/saudi-
arabia/#military-and-security 

8% of GDP (2019)            
9.5% of GDP (2018) 

10.2% of GDP (2017) 
10% of GDP (2016) 

13% of GDP (2015) 

  البحث والتطوير: القوة الدافعة وراء التسلح -ثالًثا:   

كرررملق جملررروت تإلنفرررملق تيعسررركري تألمريكررري    ،1976  عرررملم 

ه ررمل يا رررث  % مررن اررلت تإلنفررملق مول   10وكررملق  ،مايررملر  وتر 330

وتيرطوير. الت تي شمل  تيكر ر تيرلي نررج ع رَ توظيرف أكورر مرن        

 ررري سرر ملًقمل  أو ،نصررف تيكفررملءته تضرليررزة   تيفيزيررملء وتد دسررت    

 ت   جممل  تيرساح.  ك ر 

، سررر ت يارطررروير 20إرت  10أنالرررت تيرسررراح تيكررررب   ررررملج مرررن  

مايررملرته تيريررملته عاررى جمررملته تي ررروث   إنفررملقو رررملج أيض ررمل إرت 

Military%20expenditures
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/saudi-arabia/#military-and-security
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/saudi-arabia/#military-and-security
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قد  صصر    :وكلومل  عاى ويك ،  تجململ  تيعسكري وتيرطوير

 2003مايرملر عرملم    400% مرن ميزتنيرت تيرد ملت تي مليظرت     15أمريكمل 

مايررملر  60رت جمررملته تي رررث وتيرطرروير تيعسرركري )مررمل يعررمل        إ

% مررن ميزتنيررت تي رررث تيعالرري   50ل أكوررر مررن  لووررواررلت ُي ، وتر 

 يكل تألنشطت تي رويت تألمريكيت.

تإلنفررملق عاررى تي ررروث تيعسرركريت لررزء ت كرر ر ت مررن ميزتنيررت   ُيلووررل

كرز  وارلت تإلنفرملق تيكر ر يرت    ،% 8تيد ملت عاى تضسرو  تيعرملضي ) 

أمريكرمل،   :واري  م  تيدو  تي  ت ررج م اومرمله تألسرارت تضرطرورة    

ضملنيرمل. ارله تيردو  تخللر  ت فرق      أو ،تيصر  و رنسرمل،  ومريطملنيمل، و

% مرررن جملررروت مرررمل ي فرررق عارررى تي ررررث وتيرطررروير   تيقطرررملت       84

إنفررملق مقيررت تيرردو  ت   حرر  أق  ،تيعسرركري عاررى مسرررو  تيعررململ

 ملضي.% من جملوت تإلنفملق تيع14يرجملوي 

كملق تيرتكيز عاى تي ررث وتيرطروير      ،  حق ت ت ر  تي ملر ة

تيرتكيرررز عارررى  تألنالرررت تيكررر رة، ومعرررد تنرهرررملء ارررله ت ق رررت   

مورل   ،تألنالت تضز ولت تير   ردم تيقطرملع  تيعسركري وتضردني     

 ،تجملسمله وتيشرت ح تإليكرتونيت وتق يمله ت لمليرت وأمرن تإلنرتنر    

سر رلرب مرريه    11مشكل عملم، ومعد علايرمله   ي تتقرصمل والت عز 

 متتسرررخ ملرته مملعر ملراررمل تجلملنررا تير يسرري يارررر  عاررى تإلراررمل   

 ارررر إرت تي ررررث وتيرطررروير تدرررمل ر إرت تعزيرررز قررردرته  وممليررررمليي ُي

نرَ حجرر تيزتويرت   علايرمله تي ررث وتيرطروير       أتتسرخ ملرته عارى  

اومرمله  مول تيعلرل عارى  ايرل كليرمله امل ارت مرن تضع       ،تيعسكري
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وارلت  ردم أيض رمل تيقطرملت تيعرملم       ،  وق  قصر وتألمن تيسيربتني

 كهدر مز وج. 

و  مقملرنمله تإلنفملق عاى تي رث وتيرطوير يعرد  مرن   دل الت تجللووُي

  تيدو :

SIPRI Yearbook 2006, Michael Brzoska, University of 
Hamburg 

 تيدويت

نفقمله تي رث 

وتيرطرررروير    

كمل ررررررررررررررررررت 

تجملرررررررررررررملته 

 يملر  وتر )ما

مسررررررررررررملالت  

تيقطرررررررررررررررملت  

تخلرررررررملص    

تي رررررررررررررررررث 

وتيرطررررررررررروير 

مشرركل عررملم  

 %( 

مسررررررررررررررملالت 

تيقطررملت تيعررملم  

  تي رررررررررررث 

وتيرطرررررررررررروير 

مشررركل عرررملم 

 %( 

نفقرررمله تي ررررث 

وتيرطررررررررررررررررروير 

تخلملص ممليقطملت 

تيعسرررررررررررركري 

 )مايملر  وتر 

نسرررر ت تي ررررروث 

تيعسررركريت إرت 

تي روث مشكل 

 عملم )% 

 9 3.5 39 51 39.7  رنسمل

 2 1 30 67 58.7 ضملنيملأ

 2 0.4 51 43 17.7 يطملييملإ

 1 1 18 75 112.7 تييملمملق

 3 0.8 24 74 24.3 كوريمل

 17 54.1 31 64 312.5 أمريكمل

 10 3.4 31 44 33.7 مريطملنيمل

تت رررررررررررررمل  

 ميوورتأل
211.3 54 36 11.2 5 

 5 5 30 60 102.6 تيص 

 24 4 61 31 16.5 روسيمل

 30 1.5 29 64 5 سرت يلإ
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  البحددث والتطددوير وعالقتدده بأسددلوب التنظدديم واإلدارة،  -رابًعددا

 ودور الدولة يف ذلك.  

ُوِلد تي رث تيعالري وتيرروقمل م رل أق ُولرده تيعاروم وتيعالرملء وحرا        

تتسررررط ت، ويكرررن ترت رررمل  أعلرررمل  "تي ررررث" عضرررويّ مل وعلايًّرررمل       

وت ايليًّررمل مرررر شملطمله "تيرطرروير" مل يولررد مشرركل حقيقرري إت        

تيقررررق تيعشررررين. حيرررث مررردأ "تي ررررث وتيرطررروير"   تيرمررر  تألو  مرررن

يكرروق أسملس ررمل وم طاًقررمل ضعارر  تإلنرررملج تيصرر ملعي ياسررا  وتألنالررت   

وتض اومررمله تيعسرركريت أوًيررمل، ورر  تضدنيررت معررد ويررك أو مسرر   مل يررَ.     

كملنرر  ت ررر  تيعملضيررت تألورت  ررعيد ت أظهررر، مررل وأمررري تيضررعف      

حيرررث تيعررردة  وتيوظررررته تيوتعررررت ع رررد تخلصررروم وتضرررررملرم  مرررن

وتيعرمل  وتض اوممله وتألنالت. وشك ل ويك أسملس رمل ياق ملعرت مهاليرت    

توظيررف م ملشررر وُمرر ا   ياعارروم    دمررت تجملهررو  ت رمرري.   اررلت  

تيسررريملق، أنشرررهه تضلاكرررت تضررررردة موًارررمل "ويترة تي رررروث تيعاليرررت   

م، وت عرهرررمل تيوتيرررمله تضررررردة   عرررملم   1915وتيصررر ملعيت"   عرررملم  

شررملء "جمارر  تي ررروث تيوط يررت"، وُمووررل ويررك ومهسررملييا   م مإن1916

خمرافررت    و  أ ررر . وكملنرر  تضهلررت تحملررد  ة يراررك تضؤسسررمله       

تيسرريمل يت تشررجي  وت شرري  وت سرريق أعلررمل  تي رررث تيعالرري تضول ررَ    

)آنلتد  ضسملندة تجملهو  ت رمي وتألممل. وممليفعل، كملق مرن أار    

ق ملعررت يررد  تيصرر ملعي     آوررملر اررله تضؤسسررمله وم جزتتهررمل اررو يرت   

تيك ملر )تيقطملت تخلملص ، أق تي رث تيعالي تضر ا   وتيرطروير قرد    

يكرررروق أسملس ررررمل مهل ررررمل يا جررررمل    تيسرررروق وتيركرررروين وتيرسررررو   

تتقرصررمل ي ياشررركمله وتضؤسسررمله تيصرر ملعيت. وكملنرر  تيسرريملرة     

وتيطمل رة وتيرت يو وتدملتف من أمرري تض رجرمله تجملديرت تير   رلر       
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ررررربته ومشرررملري  تي ررررث وتيرطررروير ياشرررركمله    مرررن معملمرررل وخم 

 تيص ملعيت   تاك تضرحات. 

ولملءه ت ر  تيعملضيت تيوملنيت يرسررفيد مرن ارلت تيرول رَ وُترسورخَ،      

 صو  مل   تيوتيمله تضرردة تألمريكيت، تي   رل  من ت ر  

  تيقلررررت   معارررر  تجملررررملته ت يويررررت.  قررررد أنرجرررر  معملماررررهمل     

وتخلمل ررت معجررزته عسرركريت، يرري  أودررمل       وخمرربتتهررمل تيوط يررت 

تيق  ارررت تي وويرررت، ويررري  آ رارررمل تيقررردرته تيصرررملرو يت )مقررردممله   

تيقرردرته تي ملييسررريت م يكررن أعارر  نريجررت ي جملحررمله اررله تضرحاررت   

وأسرراومهمل كررملق ق ملعررت يررد  تيرررأي تيعررملم وتضشرررع  وتضخطِّطرر       

ملر وتيدويررت معلرروم، مهاليررت  رر ملعت "تي رررث وتيرطرروير" إرت حررد   رر  

معرررررَ ع صرررررر ت وملمر رررررمل ومهلًّرررررمل   ايررررر  تخلطررررر  تتقرصرررررمل يت      

وتإلسررررتتتيجيت وتضخصصرررمله تضملييرررت تيوط يرررت   تيررردو  تضرقدمرررت    

تض رصرررررة )أمريكررررمل ومريطملنيررررمل و رنسررررمل... ، وتضهزومررررت )أضملنيررررمل   

  وتييملمملق... م كلٌّ  س َ وقدرتتَ. 

ير"   تاررك تضرحاررت، أعرررى وتعررر مل أق تشررجي  "تي رررث وتيرطررو      

وتي جمل    ويك ير د تير ليت وتي لو تتقرصمل ي مول أو أكور ممرمل  

 دم أغررته تألمرن وتيشرؤوق تيعسركريت أو تيشرؤوق تضرخصصرت       

تأل ررر . وقررد أ ه اررله تيق ملعررت إرت تزتيررد تيرلويررل مررن تضصررمل ر        

تيعملمرررت وتيسررريمل يت يالخررررربته مهنوتعهرررمل، وتطرررور وسرررمل ل وآييرررمله    

ه "تي ررررث وتيرطررروير" وإ ترتهرررمل  تشرررجي  وتوسررري  ومتويرررل نشرررملطمل  

وت ايلهررمل. ومرر  أق تيرتكيررز   ت ررر  تيعملضيررت تيوملنيررت كررملق عاررى  

جمملته وته أمعمل  عسركريت وأم يرت، إت أنرَ و  تيعقرو  تضرره رة      

وم  تعقيد تض اومرمله وتألنالرت تيعسركريت وتطو رارمل، أ ر ح مرن       
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يرت ياصر ملعت   تيصعا تيرفريق م  تضرطا مله تيرق يت وتيف يرت وتير ايل 

وتجلملازيرررت تيعسررركريت مرررن لهرررت، وتضرطا رررمله تيرق يرررت وتيف يرررت       

وتير ايليت ياص ملعمله تضدنيت وتيرجملريت من تجلهت تأل ر . وأ ضرل  

مومل  عاى ويك م اوممله تتتصمل  تضرقدمرت، وت ملسرو ، وتيطملقرت    

تي وويت )تي   را  مهمل تتمركملرته تيعسكريت وتضدنيرت وتشررتد   

اررمل ممررمل نرر ع  مررَ ت ق، وأعرررى أسملس ررمل يركرروين  ع مل رررامل  وغر

و و قطملعمله عخلت ترزعلهمل شركمله عل قرت تعلرل   تيقطرملت    

تضدني )وتيعسكري  مكل كفملءة وتزتُيد وتوس  . ا مل نسررطي  أق  

ُنرردرد تول ررَ تيرردو  تيصرر ملعيت تألكيررد يارتكيررز وترر مل تي ررروث      

ايليرت  وتيرطوير تيص ملعي مشكل عرملم شرململ، وتوظيرف وسرمل ل ت     

ومتويايررت وإ تريررت عديرردة ارونررت وتمركررملر ترجررملوي  اسررفت وآييررمله     

 وأنالت توريد تتحريمللمله ت كوميت ومشرتيملتهمل. 

وا مل جيدر يف  تي ار ي قطت مهلرت لردًّت، واري أق معر  تض رجرمله      

وتي ررررمل ج تجلملن يرررت يا رررروث ومشرررملري  تيرطررروير تيعسررركريت تيررر     

ي يمله ومررمل معررد ويررك مررن  رر      مو يرهررمل تيوتيررمله تضرررردة   تيسررر   

"عقو  تي ررث وتيرطروير" مر  تيقطرملت تخلرملص تألمريكري، أعطر         

تي عرررر     اررررلت تيقطررررملت  ر ررررًت يروظيفهررررمل   تجملررررمل  تضرررردني  

وتطويرامل، يركروق م رجرمله عايلرت م ر  قطملعرمله تق يرت عل قرت        

سررريطره عايهرررمل تيشرررركمله تألمريكيرررت وت ترررزت . ومورررمل  ويرررك:    

تيصر ملعيت وتيرق يرت تجليومكملنيرت وت ملسرو       كملن  تق يت تألقلملر

   وتيش كت تيع ك وتيت وأموات كورة  رتميت ومورة. 

إق  "تتمركملرته" تي  ت رج م رجمله أو أنالت أو م اوممله، حي لرمل  

تررربي ياولررو    تيسرروق وميررمل ين تيعلررل )أو ت رررو   تكرروق قررد      
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ورر  قملعررمله   سررملره مسررملر ت طويًاررمل ي رردأ    يررمل  تيعالررملء وتيف رري ،   

تيدرتست وتي روث وتضعململ أو تضخرربته، مرور ت مصر ملعت أو جتلير    

تركيررا  ررملوج جتري يررت ووظيفيررت م د يررت، ورر  مرتحررل تيصرر ملعت       

تض د يررت تألوييررت، ومررن و رر   تإلنرررملج تيرجررملري وتيعررره   تألسرروتق        

تيرجملريت ومييرمله تيعلرل )وت ررو  . و"تتمركرملرته" إ رمل اري نررملج        

 رتتعمله" عاى تحريمللمله علايت وظيفيت تسرقر  تيسوق تط يق "تت

وتتحريمللررمله وتيررررديمله مكررل أنوتعهررمل. ومقرردر تيكرر  تدمل ررل مررن  

تت رتتعررمله تيرر   رررج مررن تضخرررربته   تضرتحررل تألورت يا رررث     

تيشرررململ، ا رررملد عرررد ًّ قايرررل لررردًّت م هرررمل يصرررل ضرحارررت تتمركرررملر    

ي وتجملرردي. حيررث ت وتيرتكيررا وتيسرروق وتيرط يررق تضيرردتني تجملررز 

 فى عاى تضرملم  ط يعت تضخملطرة تيضخلت وتجملهوييرت تيكر رة     

 جممل  و  ملعت "تي رث وتيرطوير". 

إق  أسمل  وميمل ين   ملعت "تي رث وتيرطوير" وم طاقهمل اي تضعملمرل  

وتضخرربته مكمل ت أنوتعهمل وأشكملدمل وتنرلملءتتهمل وأساو  علارهمل،  

يوق وتيعالملء ومردرتء تضشرملري ، ووقرو     ول و  اله تيص ملعت ا  تيف 

اررله تيصرر ملعت اررو  يررمل  تإلنسررملق وت مللررت وآييررمله تيسرروق ت ررر.     

ا ملد "خمرربته تملمعرت ياشرركمله"م معضرهمل خمررربته  روث عملمرت       

وشررملمات، ومعضررهمل ت  ررر خمرررربته ترخصررم   تيرطرروير،  رر ر 

خمررررررربته تيقيرررررمل  وتضعرررررمليرة وتت ر رررررملر. وا رررررملد "تضخررررررربته      

يت" مهنوتعهمل وأ وترامل تضخرافت، سوتء   جمملته تير اري   ت كوم

وتضقمليست أو تإلشرتر وتي ررث تي رر  وتيرطروير   تجملرملته تير       

ت ميكرررن علايًّرررمل تركهرررمل ياقطرررملت تخلرررملص. وا رررملد "تضخررررربته      

تضسرررقات" تيرر  تعلررل عاررى أُسرر  جتملريررت. كلررمل أق ا ررملد "اييررمله    
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ه تيصررر ملعيت تضخرافرررت تي رررروث" تيررر  نشرررهه   ك رررف تيقطملعرررمل  

وضسررملندتهمل )موررل قطررملت  رر ملعت تيزلررملج أو  رر ملعت ت ديررد موًاررمًل،    

وغر ويك...  وتي  تعرلد عايهمل  ر ملعت "تي ررث وتيرطروير"    و     

موررل أضملنيررمل ومريطملنيررمل. وا ررملد "تضخرررربته تجلملمعيررت" تيرر  يعر هررمل     

 ر . تجللي ، وُتشكِّل أاليًت ك رة   جممل  تي رث تيشململ وتي 

حي لرررمل و رررر  أق تي رررررمل ج تجلملن يرررت يعقررررو  "تي رررررث وتيرطرررروير"     

تجململته تيعسكريت،  رل  م جملحمله مملرية   تيقطملت تيصر ملعي  

تضرردني، تزتيررد تيرولررَ ت كررومي ضسررملندة مررل ومتويررل تي رررث      

تيقطررملت تخلررملص ارونررت كرر رة، ومرردوق تشرررتت  تيروليررَ تضسرر ق   

تيعسرركري أو غررره.  هعررر     جملررملته تي رررث سرروتء   تجملررمل    

ت كومرررمله مكمل رررت مؤسسرررملتهمل تررل رررل مرررن مصرررمل رامل تضملييرررت      

وتيسرررريمل يت نسرررر ًت كرررر رة مررررن تكررررملييف تي رررررث وخمررررملطره     

تضخررررربته تخلمل رررت سررروتء   خمررررربته تيشرررركمله أو تضخررررربته  

تضسرررررقات أو تدييررررمله تي رويررررت تيرملمعررررت ياقطملعررررمله تيصرررر ملعيت أو      

 تجلملمعمله.

تضرررردة ومعارر   و  أورومررمل تيظرميررت، تقرروم ت كومررت     تيوتيررمله

اخراررف مؤسسررملتهمل اعارر  أعلررمل  "تي رررث وتيرطرروير" مررن  رر     

معملمررل وخمرررربته تملمعررت ياقطررملت تخلررملص تير رري وغررر تير رريم       

وويررررك موتسررررطت طررررر  م ملقصررررمله وم مل سررررمله ضشررررملري  تي رررررث    

وتيرطررروير، ويكررروق  ور مؤسسرررمله ت كومرررت  يهرررمل واسررررويمله 

فت،  ضًامل عن تيرلويرل وإنشرملء تضخررربته، تيروليرَ وتيرقملمرت،      خمرا

و  مع  تألحملي  تإلشرتر تض ملشر امل ويك تيربجمت وتإل ترة ش َ 

 تض ملشرة. 
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و  اي  أسملييا تيرعملقد )تيرلويل وتيروليرَ  وعررب ترملريخ  ر ملعت     

تي رث وتيرطوير، كملن  ا ملد  ديمله مرعرد ة وت ترزت ، كارهمل    

   ور تيدويررت   تيرلويررل وتيرعملقررد مرر  تيروليررَ تضرررق   رس ررخ  ت ارري

وتيرشجي  تجلز  و اق مييرت تروس ر   يهرمل  ر ملعت تي ررث وتيرطروير       

أ قيّ مل وعلو يًّمل. كملق أار  تيرررديمله ومصردر معار  تي قرد ومعر        

تيفشرررل أو تي جرررمل  تجلز ررري   سررريملق تيفعملييرررت وتإلنررررملج و قيرررق      

قررررد مررررن حيررررث تيرقيرررري  تألارررردتر، اررررو أسرررراو  تض مل سررررت وتيرعمل

وتيرسرررعرم مررر  تضقطوعيرررت أو تيركرررملييف إعرررمل ًت ياررررمح. ويكرررل     

مميزتترررَ وعيومرررَ. وا رررملد مرررن تيرررررديمله تأل رررر  مرررمل ارررو مرعارررق  

مكيفيرررت  ديرررد جمرررمل  تيعلرررل وتضوت رررفمله   شررررو  تض مل سرررت   

ومعململ تيطريق   تإلجنملي  ضًامل عن تيظره، وممل او مرعاق ا هج 

سريملق تيعقرد وإ ترة مشرملريعَ، ومسررو  تيروليرَ      وأساو  تيعلل   

أو تإلشرررتر وتيرقملمررت، وم هررمل مررمل اررو مرعاررق مررمل قوق تيفكريررت        

وتقملةهرررمل مررر  تأل ررررت  تي رررملحو  وتضلررروي  وتضخررررربته وتضعملمرررل    

وتضخرتع  وتضطروورين. كلرمل أق ا رملد  رديمله مرعاقرت مرقريرر مرمل        

إسرر مل ه ضخرررربته تقرروم مررَ ت كومررمله   خمرربتتهررمل ومررمل ميكررن   

 تيقطملت تخلملص امل  يهمل تجلملمعي أو تخلاي  م  الت وويك. 

يرررر   تيرعملمرررل مررر  ارررله تيرررررديمله مرررن حيرررث تير اررري  وتيرلويرررل      

وتيرعملقررد ومرر هج تإلشرررتر م ررملء  عاررى تضرر هج تضر رر    كررل  ويررت         

 ملح ت تيسيمل ة وظرو همل ووقمل رهمل تإل تريت وتير ايليت، وم رملء  عارى   

وتيرطوير، وموعوعَ، ومرحارَ، وتيصر ملعت تضسررفيدة    نوت تي رث

وتيرلويل تضلكن، ومقدتر تيضرورة وتتسرعجمل  مرن عدمرَ ي ررمل ج    

تي ررررث وتيرطررروير، ومرحارررت ُنضرررج  ررر ملعت "تي ررررث" و"تت ررررتتت"  
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و"تيرطرروير"   تيدويررت ومؤسسررملتهمل، وأمررور أ ررر  مرعررد ة تفرعررهمل 

 .  تيط يعت تيفريدة يص ملعت "تي رث وتيرطوير"

وُت ررريون تيرفمل ررريل أعررر ه وتيرظطيرررت تضرررولزة ت رررر ر وتطرررو ر  ور   

وأسملييا تير اي  وتإل ترة وتيرلويل ت كرومي، وت رر ر تض رملاج     

  تجملررملته تيف يررت / تيرق يررت وتضملييررت وتإل تريررت أق تيرررردي تيررلي       

جيا تيرعململ معَ   تيعلل تير ايلي تإلسررتتتيجي   م  نرمل جترمله    

شررجي  وت سرريق  رر ملعت "تي رررث" اررمل   ويررك تت رررتتت      ت ارري  وت

وتتمركررملر و"تيرطرروير" وإنشررملء مؤسسررمله تي رررث وخمرربتتهررملم اررو   

جمررمل  تإل ترة و ديررد  ور تيدويررت مررن حيررث تير ارري  وتيرشررجي ،    

وتير سيق، وتيرلويل، وييرمل ة تتنرشرملر وتيقردرة تأل قيرت وتيعلو يرت،      

عررملوق تحملارري وتيرردويي    وأسررملييا إورررتء ويررك و  عررَ مررن  رر   تير      

يصرر ملعت تي رررث وتيرطرروير، وتيررلكملء وتير شررد   تيروليررَ جتررمله       

تي رث أو تيرطوير أو كايهلمل، مهكرب قدر من تضرونت، ترروتءم مر    

ط يعررت وقرردر تضخررملطر وجمهوييررت تي رررمل ج،   تاررك تيصرر ملعت تيرر       

 دم تتقرصمل  وتي لو وتير ليت، وتروتءم م  ظررور م  نرمل تيعاليرت    

مسرررو  مؤسسررملتهمل تي رويررت، وت ع ررمل يررليك سررور  رردم تيصرر ملعت   و

 تيعسكريت وتألم يت وغرامل من تجململته ت يويت.  

وت شررك أنررَ تشررك ا    م  نررمل، عرررب مسرررة تير ليررت، مؤسسررمله  

حكوميررت وشرر َ حكوميررت  ويررت وتطويريررت وته  ررربة مرليررزة     

ك ع ررد جمررمل   رر ملعت تي رررث وتيرطررويرم عاررى رأسررهمل مدي ررت تضارر       

تيعزيررز ياعارروم وتيرق يررت، ومرتكررز تي رررث   أرتمكررو وسررملمك،      

وإ ترته تي ررررث وتيرطررروير   أ ررررت تيقررروته تضسرررارت وتضخررررربته   

تجلملمعيرررت )مررر  قصرررور وتعرررح   شرررركمله تتتصرررملته وم رررمل         
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حكلهرررمل . ويكرررن وكلرررمل اررري أاررردتر تيرؤيرررت، جررررملج تيررروطن    

ملص يرتسررررررريخ وتوسررررررري  وت سررررررريق تيطملقرررررررمله   تيقطرررررررملت تخلررررررر

وتألكررمل ميي، وإط قهررمل   آ ررملق وتسررعت معيررد ت عررن تيقيررو م عاررى    

أسرر  ييررمل ة تيفعملييررت وتير ليررت تيوط يررت وتسرررظ   تضيررزة تي سرر يت        

 ي   نمل   كمل ت تجململته.

وموت قت جمار  تيرويرتء تضروقر مر ملسرت  رمل م ت ررم  تيشرريف ،        

 رررث تألسرر وت تضملعرري عاررى تشرركيل جل ررت مملسرر  "تياج ررت تيعايررمل يا 

وتيرطوير وتتمركملر"  طوة مؤسسيت جتمله تيو و  ير اي   ر ملعت  

"تي رث وتيرطوير"، وقيملم مؤسست وآييت وط يرت وته  ميومرت ووقرت،    

ُتشررجو  وُت سوررق وُتلرروو  وُتوسورر  أعلررمل  و رر ملعت "تي رررث وتيرطرروير"    

وم شرررلتهمل،   كمل رررت شررررت ح تيقطرررملت ت كرررومي )تيعسررركري    

 مل ميي/ تجلملمعي.  وتضدني  وتيص ملعي وتألك

 

  والتطدددوير املتعلقدددة بالبحدددث   الواقدددع والطموحدددا   -خامًسدددا

 السعودية: للقوا  العسةرية

وترليررز  ،تعررررب تيسررعو يت مررن أكرررب مسرررور ي تألسررارت   تيعررململ 

م اوممله تألسارت تي  متراكهمل مهنهمل من أحدث وأ ضل تألسارت 

ت تيرر  تسرررهدر  عاررى تيرؤيرر  نرجرهررمل تضصررملن  تيعملضيررت، وم ررملء   أتيرر  

% مررن م اومررمله تألسررارت  قررد شرررع  خمراررف أ رررت      50ترروط  

مرنررملمج تطرروير  :موررل ،تيقرروته تضسررارت مرطرروير أنالرهررمل تيدت ايررت  

 ومرنرررملمج تطررروير ،ويترة تيدت ايرررت مرنرررملمج تطرررويروويترة تيرررد ملت، 

 ويترة ت ر  تيوطمل.
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 ،2030جيمل  مييت قمل رة عاى تفعيل رؤيت إتهدر اله تيربتمج إرت و

 ررإق مرنررملمج تطرروير ويترة تيررد ملت اررو مرنررملمج   :وكلوررمل  عاررى ويررك

وإعرمل ة ايكارهرمل وت ايلهرمل.     ويترة تيرد ملت تيسرعو يت   يهدر يرطوير

إعرمل ة ايكارت ويترة   مرن ألرل   ، 2015 مدأ إعردت  تيربنرملمج   عرملم   

تطوير تأل تء وز تيعلايملتي تضشرتد، ق تيرفوق وتيرلي رقِّتيد ملت امل ُي

تضع ويررمله، و سرر  كفررملءة تإلنفررملق و عرر  ترروط     تيفررر ي ور رر   

 تيرص ي  تيعسكري.

يهرررردر اررررلت تيربنررررملمج إرت تعزيررررز تيعلررررل تضشرررررتد وتتسرررررجملمت    

يارهديرردته تضرررظرة وتضرسررملرعت، اررمل يضررلن محمليررت تألمررن تيرروطمل. 

سرررررقوم تيقرررروته تضسررررارت مررررررديث م اومملتهررررمل وييررررمل ة قرررردرتتهمل 

ترلرر  مرق يرمله عملييرت مت رهرمل     تيعسكريت ا اوممله تسرايح نوعيرت   

مل إرت ر رر  كفررملءة تيرفرروق تيعسرركري. ويهرردر اررلت تيربنررملمج أيض رر  

وإجيمل   ررص علرل    ،تإلنفملق من     توط  تيص ملعت تيعسكريت

و عر  تيشررتكت    ،وتشجي  تيدرتسرمله وتي رروث تيد ملعيرت    ،وتسعت

 م  تيدو  ت ايفت وتيصديقت.

أاليرررت تيرررردريا تيرتكيرررز عارررى  :كلرررمل أق مرررن أاررردتر تيربنرررملمج

مكملنيررت  ويررل معرر  تيكايررمله تيقمل لررت إرت لملمعررمله إوتيرعاري ، و 

وتيعلرررل عارررى ر ررر  معرررد      ،تضرررملاي أ ضرررل تجلملمعرررمله تيعملضيرررت   

 تيشهمل ته تيعايمل م  م سومي تيويترة.

مرررن أاررردتر مرنرررملمج تطررروير ويترة تيرررد ملت     ، حررر كلرررمل ارررو مُ 

ق تعرلرمل   إ ر  يرليك  متتارلملم ممليرردريا وتيرعاري  وتي ررث وتيرطروير    

إسرتتتيجيت يا رث وتيرطوير   تجململته عملمت وتجململ  تيعسكري 
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 ىأورر عار  ضرمل درمل مرن     مقصرو   عاى ولَ تخلصوص تكرسرا أاليرتً  

وتحململ ارت عارى تجلملازيرت     ،تضد  تي عيرد    قيرق تألمرن تيروطمل    

تضر مل عارى    تتسررولملر وتيرفوق تيرقمل تي يم ع د ت مللت. كلمل أق 

حفاررَ ت   -ملاررمل ةررو ويرري تيعهررد ك تيرر  ت   رؤ  طلوحررت كرارر

تيعقرو  تيشرملمت ي مركرملر و ارق تيفررص       يشرل تدلر  و فيرز   -

عررمل مله نوعيررت  إمرر  شررك إرت   رح ررتم سرريؤ ي ق مل ررآوتتنطرر ق إرت 

وم هرمل تفعيرل  ور تي ررث وتيرطروير      ،وتعزيز ياقدرته مشركل عرملم  

   تجململته تيوتعدة.

 تيرصرر ي  يردع   تمررعمل إ ترةو يرق يرت، ياعاروم وت  إ ترة عملمررت مر  ولرو   

تضؤسست تيعملمت ياصر ملعمله تيعسركريت،   وإ ترة تي روث، وتحملاي، 

مع يررررت ممليدرتسررررمله وتأل ررررملث      إ ترتهقسررررملم وأإرت  مملإلعررررمل ت

م إت أق خمرلررمله تي رررث وتيرطرروير ت   ويترة تيررد ملت أ رررتخمراررف 

ترررزت   وق تضسررررو  تضرررهمو ، وميكرررن تاخررريم تيصرررعوممله تيررر    

 وتلههمل م اومت تي رث وتيرطوير وتتمركملر  يلمل ياي:ت

عدم ولو  لهت م الت، وعدم ولو  إسررتتتيجيت عملمرت يا ررث     -

 وتيرطوير.  

قات تيكوت ر تضؤا ات تضشررظات مملي ررث وتيرطروير كله رت، وإوت      -

كررملق ا ررملد لهررو  ُتررلَكر  هرري إمررمل مشرركل لز رري أو مؤقرر ،        

تجملرملته ارمل   ويرك    ي ط ق الت عاى تي ررث وتيرطروير   كمل رت    

 تجلملمعمله، وي دو لايًّمل وتعر مل   تجململ  تيعسكري.

معورة تجلهو  م  ت سريق أو تكملمرل  يلرمل مي هرملم ممرمل ي ررج ع رَ         -

 جمهو  مكرر وخمرلمله مرشملمهت   مع  تألحيملق.
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 قات تيدع  تضمل ي تضول َ يا رث وتيرطوير. -

إ ترته  ترردنوي مسرررو  تيرهايررل وتيررردريا يكررور مررن م رسرر      -

ومرتكز تي روث، و اي كور مرن تي رملحو  تضليرزين عرن تيعلرل      

ألسرر مل م م هررمل: تيرردع  تضررمل ي وتضع رروي، وعرردم ولررو  إسرررتتتيجيت    

 وتعرت.

تجتمله مع  تضديرين يإلجنملي تيسري ، مي لمل يعررب إجنملي تي رث  -

 وتيرطوير حمفوً مل مملضخملطر، ويسرظرق وقر مل طويًامل. 

 عدم تتسرفمل ة من م رو  تي ررث وتيرطروير،    يربي سوء تإل ترة   -

و ويرل خمصصررملتهمل إرت مشررملري  أ رر  وأحيملن ررمل إرت إيقررملر معرر    

 تضشملري .   

تعو رررر كرررور مرررن تضشرررملري  تي رويرررت مسررر ا تيرظرررير تإل تري،        -

 وتسر   تيكفملءته، وقات تيدع  تضمل ي، وغرامل.

عرررعف   تتسرررررفمل ة مرررن تضشررررملري  تضشررررتكت مرررر  تجلهررررمله     -

خلملرليررت  يلررمل  ررم  لز يررمله تي رررث وتيرطرروير ونقررل تيرق يررتم       ت

ألسررر مل  كرررورة، وأالهرررمل غيرررمل  تيرخطررري  وتض هجيرررت تيوتعررررت  

 يا رث وتيرطوير   معا  تاك تضشملري . 

واررلت  متلرردًّ تتيرطرروير   تيقطررملت تيعسرركري حمرردو    ت يررزت   -

وعرردم تكملمررل ع مل ررر تيعلايررت    ،يعررو  إرت تتسرررعجمل    تي رررمل ج  

َ  ملجلملمعررمله م  يرطويريررت ت  ،وتيكايررمله تيرق يررت مظي ررت    ،مظي ررت  شرر 

ت يولررد تعررملوق مؤسسرري   ، حيررث وتيرعررملوق مرر  تيقطملعررمله مظيررا  

)مملسررررو ملء حمررردو  ولهرررو  شررر َ  ر يرررت  مررر  تيقطملعرررمله     وتعرررح 

أيض ررمل،  ررإق تيقطررملت تألمررمل أو تيررد ملعي.  وتي رويررت ومرر تيرطويريررت 
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  َ وكررليك  ،م عرردم تيركملمررل عاررى مسرررو  تيقرردرته تي شررريت شرر 

عرردم ولررو  مرونررت   تألنالررت   يملنررا  ،عاررى مسرررو  تيرجهيررزته 

 .  تضملييت وتإل تريت يرسهيل حركت تيعلل تيرطويري

عاى تيرغ  مرن كرلو تارك تض حارمله تيسرملمقت، ي ردو تيظرُد مشررًقمل         

ومررمل يصررملح همل مررن  عرر  ت حمرردو ،    2030وُم شوررر ت مولررو  رؤيررت  

 ملعمله تيعسرررركريت  ت ررررل % مررررن تيصرررر50وتيعلررررل عاررررى ترررروط   

تضلاكرررتم ممرررمل ُيعرررزوي تألمرررن تيررروطمل، ويسررره     رررو تتقرصرررمل     

 وتتسرفمل ة من تيقدرته وتوظيفهمل ممليشكل تيصريح.

علايت تي ررث وتيرطروير ومرمل يصرملح همل مرن تمركرملرته وت رتتعرمله        

ونقل وتوط  يارق يرت علايرت مسررلرة ت تروقرف، واري علايرت ُت   رى        

وم ى  ريت، وميكن تاخيم أمرري مقومرمله   عاى أس  وتعر ملرته 

 تي جمل   يلمل ياي:

وعرررر  إسرررررتتتيجيت عملمررررت يرفعيررررل  ور تي رررررث وتيرطرررروير       -

تجملرررملته تيعسررركريت، وتيرتكيرررز عارررى جمرررملته حيويرررت ومهلرررت    

 ف  تألمن، وم ملء تفوق علايملتي حسا ط يعت ومسرملحت تضلاكرت   

 وحدو امل تيربيت وتي رريت.

مليتم م همل: تألمن تيسريربتني، وتيرلكملء   تيرتكيز عاى تق يمله  ع  -

تت رررررط ملعي وتيروموترررررمله، وتألسرررررارت غرررررر تضهاويرررررت وت رررررر  

 تإليكرتونيت.

تفعيرل م هجيرت تي ررث وتيرطرروير وتتمركرملر   مرتحرل تيرعارري        -

تيعملم وتجلملمعي تضخرافت، وتتسررفمل ة مرن تيقردرته تضرليرزة وت ليرت      

 تضوتاا.



73

 –2021     
76 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

  ى مملضوتاا وتتمركملرته، وا رملد   ع  تيرول َ ت مليي تيلي ُيع -

 تيكور من تيرجملر  تي مللرت تي  ت رار تسرولملرامل.

عرورة توط  تي رث وتيرطروير ون ْقرل تيرق يرت   عقرو  تيشررتء       -

 حسا م هجيت وتعرت.

حررث تيقطررملت تخلررملص يإلنفررملق   جمررملته تي رررث وتيرطررروير        -

   عر   و ع  تضشملري  تي ملشيت. ) ور تيقطملت تخلملص مه  وأسملسري  

لهرررو  تي ررررث وتيرطررروير، كلرررمل ارررو م حررر    جترررملر  تيررردو    

 تضرقدمت .

تسررررقطمل  تيكفرررملءته تيررر  جترلررر  يرررديهمل تيقررردرة وتيرغ رررت        -

وتضوا رت، وتوظيفهرمل و علهرمل ممل يًّرمل ومع ويًّرمل، وتكفري تإلشرملرة إرت        

أق وتحد ت من م  كرل سررت مرن تخلررجي  تضه دسر  يرر  توظيفرَ        

 ت.   تيعسكريت تألمريكي

إنشرملء مرتكرز  روث مرخصوصرت، وتفعيرل تيرعرملوق تيردويي مر           -

تيررردو  تيصرررديقت   جمرررملته تي ررررث وتيرطررروير حسرررا م هجيرررت     

 وتعرت.

ت سرريق تجلهررو  تي رويررت وتكملماررهمل، وتتسرررفمل ة مررن تخلررربته     -

 تيوط يت وتيعملضيت   جمهو  تي رث وتيرطوير.

مررمله تيرر  وإاملًيررمًل، ميكررن تيقررو  إق تضلاكررت  اررى مكررل تضقو

ميكن توظيفهرمل ممليشركل تض ملسرا يركروق   ويرًت رت ردًة   كمل رت        

تجململته، والت ممل  ق ق ويررق رق يوم رمل معرد يرومم مرن تطرو ر مرلال        

ومرسملرت   كمل ت تجملرملته  ر  قيرمل ة مارك تيعرزم وت رزم وويري        

 عهده تألم . 
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مللررت تضرررظرته تيدوييررت تضسرررلرة ومررمل يرتتررا عايهررمل مررن ح       ظررلوو

 تيصرر ملعيتتيدويررت تيدت لررت وتضسرررلرة يرطرروير تيدرتسررمله وتأل ررملث  

و قيق تتكرفملء تيرلتتي    ر ملعت تحملررو  تحملاري      ،تيعسكريت

     ررررص مرررن تيقطررر  تيعسررركريت ياررررد مرررن تتسرررررت  وتيروس ررر 

    تجلملمعررمله و  ظررل تجتررمله تيدويررت ياروس رر  تضسرررق ايت،تيرصرردير 

تسرردتث لملمعت تق يرت عسركريت تهرر      وتقق تألآرامل يكوق قد 

   ت اررررهمل جملوعررررت مررررن تيكايررررمله تيرق يررررت    صررررل وُت مملأل ررررملث،

 .وتيص ملعيت تيعسكريت

  ور تيشررركمله وتيقطررملت تخلررملص تيررد ملعي مهرر ٌّ  ويررر  تيرر ع  أق 

ز عارررى ت مللرررت تيررر  يروقعهرررمل يالسررررخدم     ركِّررركونرررَ ُي مياظمليرررت

 ي سررخدتم يعي وممليرمليي  هو ي رث وي ركر يظره تصر   ،تي همل ي

عاى عك  مرمل جصرل   تض الرمله تألكمل مييرت      مألغرته ر يت

 قررد تكرروق   تأل رررة يظررره ت صررو  عاررى شررهمل ة      ،وتي رويررت

، عاليررت أو ترقيررت أو حرررى راررمل ير رر  تصرر يف تجلهررت تألكمل مييررت   

ألق أ ملوهرررمل  ممرررن ا رررمل ياهرررر تيررردور تضهررر  ياشرررركمله تيد ملعيرررت و

 .ممليرتر تيعاليرَ لمل ميكن تسليع سركوق معيدًة

مل مررن مليررت مررديً تضطاررو  وعرر   ررملوج علررل  ع     حرر  ةررت آرتء مررهق  

 ،تياجوء ي لملوج علرل مقوي رت و ر  عردم  عملييرهرمل عارى أره تيوتقر        

وممليرمليي  إنَ يري  مرن تيضرروري أق تكروق تجلملمعرت اري تي لرووج        

رنمل وتق  تي رث وتيرطوير ونقل تضعر رت  تيعلاي تضطاو  إوت ممل تلك 

او تهسي  م اومت    الت تإلطملر تأللدر، و تجلملمعمله ت ملييت 

مركملماررت يرطرروير تيرق يررمله وتيصرر ملعمله تيعسرركريت مسرررقات عررن    

سرخدم مشركل  ومشكل يسلح دمل أق ت  ،تأل وته وتي لملوج تيقمل لت
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ت نريررد  م اع ررى أن ررمل تنرقررمل ي مررمل  رررملج إييررَ مررن تأل وته تيقمل لررت    

ت عررن كملوسرر  مكررل    ف كررور تق يررت عسرركريت ت  رارر    لملمعررًت

 .شفمل يت ووعو 

 صو رريت قطررملت تيصرر ملعمله تيعسرركريت  و  سرريملق مرصررل،  ررإق  

تربي   لملنا حسملسيت تمر د تضعر ت   ارلت تيقطرملت. مرن تضعاروم     

ل تضعر رررت وتررروط  تيصررر ملعمله   خمرارررف تيقطملعرررمله أقرررل   ْقرررأق ن 

مكررور م ررَ   تيقطررملت تيعسرركري.. ميكررن عاررى سرر يل  حسملسريتً 

ورررمل  عقرررد تتفملقيرررمله متررر ح ر رررم تصررر ي  ض رجرررمله خمرافرررت      تض

إت أق تيشرركمله تضمليكرت يرق يرمله     ،تضلاكت   خمراف تجملرملته 

وت قر    وإْق ، م مسرهويت   ملعيت عسكريت ت مت ح مول اله تير 

 فري تيظمليرا تقروم     ،عاى توط  تيص ملعت أو لزء م هرمل   مارد آ رر   

تيرشررظيل وتإل ترة ممليكملمررل..  مملتسرررولملر تض ملشررر وتمررر د مفررملتيح 

يردع  ومتكر     ح ا رمل ترربي ت مللرت مشركل ُمِار      ،عاى أره تيوتق 

تإلمرردتت وتتمركرررملر   تيقطررملت تيعسررركري أكورررر مررن غرررره مرررن    

تجملرررملته مرررملي ار إرت  رررعومت تي فرررملو إرت تضعر رررت   ارررلت تيقطرررملت  

 .ممليررديد

 يوارر  ،تولررد معضررات توتلررَ تيرصرر ي  تيعسرركري   تيسررعو يت     و

.   تيدو  تض رجت ياس   تض  تجلهرت  ير  إنرمللَ معُد ملشرتء م رج ض 

تضع يت موت فمله تيس   تيلي تريرد أق تشررتيَ. وتقروم     ت كوميت

 رن   ،تيسرعو يت  شركت تيس   م  ملء تض رج حسرا تضوت رفمله.    

 :س ق تصليلهمل وإنرمللهمل يدويت تض ررج. وتيسرؤت  ا رمل    ًتنشرتي أسار

وكيف يعرملجل    شرتيمله تيعسكريت تريح الت تي لووجال أنالت تض

ارلت    وييت وحرملته  شرل إنررملج تض ررح    تي املم مد وعمله تيرصلي  تأل
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ي لومن نملحيت أ ر    وع  تصرلي  تيسر   نفسرَ تير     ،من نملحيت

كرل ارله قضرمليمل  ويرت تق يرت       رطارا قردرته   يرت وتق يرت  مل رت.     ي

رقايديرررت.  هررري  تط يقيرررت  رارررف عرررن قضرررمليمل تي رررروث تيعاليرررت تي    

 .صت يعليل وتحريمللملتَ  ق خص ُم

تيع مل ر تيقرملييت وا  تيض مل  وتأل ررت  تيرلين يقومروق     ،  تيظمليا

مرشررظيل تض اومررمله تيقرملييررت سرروتء  كملنرر   مملمررمله أو طررمل رته أو        

ق   تيردع  تياولسر    ووكليك تيف ي رت ترتهأو  وتريخ أو  ملسف  

ملوت جرررمللوق مررن أسررارت    وق مررررردون ُيمررن  رريملنت وإمرردت  ارر  م رر    

 َطاررق عايرر وُي ،وتق يررمله مرقدمررت ير فيررل تضهلررمله و قيررق تي صررر     

ويكررر ه    تيظمليرررا ت يسررررطيعوق  ديرررد   متضرطا رررمله تيعلايملتيرررت

 ،تضرطا ررمله تيف يررت وتضوت ررفمله تد دسرريت تيرر  ترطاررا تض اومررمله    

 ل مرتكرز   ير   ديد تضوت فمله تد دسيت وعلل تيرصملمي  من ِق

  طرر  ور  معرد ويرك تُ    ،ملث وتيرطوير   تجلملمعرمله أو   غرارمل  تأل 

يرررهتي  ،و  تيررردو  تضرقدمرررت مورررل أمريكرررمل    .ياشرررركمله يإلنررررملج 

 طارررق عاررريه  أ ررررمل  تييملقرررمله تيزرقرررملء  يلرررمل  رررم  تجل ررررتته ُي

موررل طررمل رة أو رت تر ارطا ررمله  ملويطا رروق تصررليل  ،تيقرروته تجلويررت

ق أنهرمل عرروريت معرد عشرر     ويكن يعرقردو  ،علايملتيت يي  دمل ولو 

وجياسروق مر  مرتكرز تأل رملث      ،س وته ضوتلهت تيرهديرد تيصريمل  

 ،ويررر   ديررد موت ررفمله تيرصررلي  تيف يررت وتد دسرريت      ،وتيرطرروير

وا ررمل مترر ح تيشررركمله تضرقدمررت     ،  إلنرررملج تي لررووج تألويرري  طررر وُت

ور ث  ولرو    فرره  يو .اي  تألموت  مرن ويترة تيرد ملت تألمريكيرت   

تقرروم تيقرروته تجلويررت    مل،جرر   وول رر نرشررركت أ كررل ،شررركمله

 ،و  تأل رررر  توت رررق عارررى وتحرررد م هرررمل ،تي لرررملوج تيو ورررت ممل ر رررملر



73

 –2021     
80 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

ررس  عارى تي ارملم   تيكلمل ير   ،وترعملقد م  تيشركت تي  أنرجرَ

َ  ررر    ررررتة   مملسررررلرتر  رررل  مرررن قِ  مسررريطتمإعرررمل مله   تسررررخدتم

تيرررد ملت ومرررن تإلسررررتتتيجيمله تيررر  تاجررره إييهرررمل ويترة      ،تضشرررظا 

مررن تيشررركمله تضصرر عت   م اومررمله أنهررمل تقرروم مشرررتء تألمريكيررت 

 هرمل  ر رتً  تعطي مرن ألرل أق    ميألسارت مهسرعملر كر رة وم رملي   يهرمل    

ويكن يري  مسررريل إوت     عاتضوعوت  ،R&D رم ملي  يتقرطملت 

 .قولق وتض فِّوده تإلسرتتتيجيمله تيصمل  ت وتيرلمل  تضخاصِلُو

تيرررردت   تألو  ت، جنرررد أق  تجل وميررر  جترمرررت كوريرررمل  ومملإلشرررملرة إرت  

زترررَ لهرررو   يارصررر ي  تيرررد ملعي   كوريرررمل تجل وميرررت، وتيرررلي حف    

عملم رمل، ارو تيطلرو  يرقايرل تعرلرمل  تير    عارى         40ت كومت م ل 

مهمل تيوتيرررمله تضررررردة. مترررروره   قررردوتضعررردته تيعسررركريت تيررر  تُ  

تألنشررررطت تألورت يصرررر ملعت تيررررد ملت مشرررركل أسملسرررري حررررو  إنرررررملج 

تيصظرة وتيرل رة ي سررخدتم تحملاري. عر وة عارى ويرك،        تألسارت

تطرررروير وإنرررررملج معارررر  تيعرررررمل  تيررررد ملعي  رررر   تيسرررر عي يمله     ت رررر

وإنرمللَ مشكل أسملسي من      ،وتيولملني يمله من تيقرق تضملعي

كونهمل شرريًكمل    م صت م  تيوتيمله تضرردةر  تتفملقيمله تإلنرملج تض 

 ْقإ -مرن تيصرعا   ويرك  لعرل   وقرد  ،تيررمليف م  تيوتيمله تضررردة 

عاررى اهوريررت كوريررمل  صررل نفسررهمل    - مل يكررن مررن تضسرررريل 

مشركل كر ر عررن تيرعرملوق تيصر ملعي تيررد ملعي تضررت   ممليوتيررمله      

ج ررمل مرطررور ت   ِركوريررمل تجل وميررت تييرروم مُ  د تع ررو تضرررردة تألمريكيررت.

  قطملت تيص ملعمله تيد ملعيت قمل ر إرت حد كر ر عارى تا يرت    ،مليًّنس 

معا  تيطاا تحملاي يا     يلمل يرعاق مهنالت تألسارت. ميكرن أق  

  جنمل    ملعت تيد ملت مشركل أسملسري إرت تيردع  ت كرومي     ُيعز 
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تقدميررَ دررلت تيقطررملت. حررد ه       تيطويررل تألمررد وتيكرر ر تيررلي ت رر    

ره   رروو ،حكومررت اهوريررت كوريررمل م ررل تي دتيررت  رر ملعمله معي ررت 

  وت د مملييت وتقرصمل يت ك رة.

نشرري  أ   تيرر  DAPAتعررررب إ ترة مرنررملمج تتسرررروتو تيررد ملعي )  و

د تير يسررري يعلايرررمله تي ررررث وتيرطررروير    ررررروتض  اررري 2006عرررملم 

شررملرة إرت ومررن تضهرر  تإل وتيرصر ي  تيعسرركري   كوريررمل تجل وميررت. 

عهرمل حمرمل   تدييرت تيعملمرت ياصر ملعمله تيعسركريت       تضلكرة تي  وق 

«GAMI»  ترة مرنررررملمج تتسرررررروتو ويير تضسررررؤو  عررررن إتيرررر، مرررر 

    اهوريت كوريرمل تجل وميرت، ارله تضرلكرة     DAPAتيد ملعي )

تهررردر إرت وعررر  إطرررملر عرررملم يارعرررملوق مررر  تيطرررر     جمرررملته      

تتسرررررررروتو تيعسررررررركري وتيصرررررر ملعمله وتي رررررررروث وتيرق يرررررررمله   

وويررك  رر   ييررملرة تألمررر حملررد مررن سررالملق مررن ع ررد   متيعسرركريت

 -ارر  تيررويرتء وييررر تيررد ملت    تيعزيررز ويرري تيعهررد نمل ررا ر رري  جم   

ارررله تضرررلك رة   إرت اهوريرررت كوريرررمل تجل وميرررت.   -حفارررَ ت  

امل   ويرك آييرت    ،سرسه    تطوير قدرته تتسرروتو تيعسكري

ووعررر  تضوت رررفمله  ،تتسررررروتو وتطررروير تيصررر ملعمله تيعسررركريت 

ع  ومرطا رررمله تهايرررل تضصررر و  ،وتضقرررمليي  يال رجرررمله تيعسررركريت 

مملإلعرررمل ت إرت  ررررم وتقيررري  وق رررو  تض رجرررمله   وتيرقملمرررت عاررريه ،

 تيعسرركريت، وتي رررث وتيرطرروير وتيرق يررت   تجملررمل  تيعسرركري.     

ويرررهتي توقيررر  ارررله تضرررلكرة،   إطرررملر مسرررملعي تدييرررت تيعملمرررت        

ياصرررر ملعمله تيعسرررركريت تيرتميررررت إرت ترررروط   رررر ملعت وتسررررردتمت  

رؤيرت  » رَ تض اوممله تيعسكريت تي وعيت   تضلاكت و ًقرمل ضرمل تضرل    
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من مسرهد مله وسعي تضلاكت إرت تطروير قطرملت   « 2030تضلاكت 

 تيص ملعمله تيعسكريت.

تض رجمله تيعسكريت تير  مرن  ر       ملوج من وميكن تسرعرته 

 :، وم همل   كوريمل تجل وميت من تمر كهملتي رث وتيرطوير متك 

ن جليشرهمل  ي تصرملته، يرؤمو   يتمر د قلر  ت ط ملعي عسكر -

 ،م رررت"آعررررب تألقلرررملر تيصررر ملعيت مروت رررات و  "تتصرررملته عسررركريت

 يركوق مليك عملشر  ويت   تيعململ متراك مول اله تيرق يت. 

ضرتق ررت  ،تعررزم سررييو  عاررى تطرروير أقلررملر  رر ملعيت  ررظرة لرردًّ  -

لملرتهررمل تيشررلملييت مشرركل أ ضررل. ومررن تضروقرر  أق تسررلح تألقلررملر     

طت  ة مرق يررررمله عملييررررت ارتق ررررت تألنشرررر تيصرررر ملعيت تيصررررظرة تضررررزو 

مل مل، و ًقررتيعسرركريت يكوريررمل تيشررلملييت   تيوقرر  ت قيقرري تقري  رر   

مرررن ارررله   32ع رررد تسررررخدتم    .ADDيوكمليرررت تطررروير تيرررد ملت )  

تألقلررملر تيصرر ملعيت   وقرر  وتحررد، سرريرلكن تجلرريع تيكرروري      

ت، مظرر  مل ونهررملر  قيقررت ييًارر 30تجل ررومي مررن مرتق ررت تيشررلمل  كررل  

ومرن   ،ي  تألويري تي ار عن تيطق ، ارلت تي ارملم   مرحارت تيرصرل    

 .2023تضروق  تتنرهملء م َ   عملم 

ن تجلرريع مررن ارر   لكِّتطرروير تيظوت ررمله تضسرررة، تيرر  سرررُ    -

تضعاوممله ممليقر  من ت دو  تي رريرت مر  تيكرورير   وق إرسرمل      

  ملرة إرت تض طقت عملييت تخلطورة.

مل مرطوير ساسرات "مرن تيصروتريخ تي ملييسرريت     قملم  تيوكمليت أيض  -

كررروي، و ررملرو  "ايسررون " تضضررمل  ياسررفن، و ررملرو      و رروتريخ 
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" وتتري تيرد  ، و مملمرت    9لو، وارملوتزر "كري    -"تشونظون " أره 

 وغرامل من تألسارت تي  ير  تصدير معضهمل. ،"2تيقرمل  "كي 

  م  رملء سررت   KAIقملم  شرركت كوريرمل ياصر ملعمله تيفضرمل يت )     -

 م وو ًقرررمل يوسرررمل ل تإلعررر ،KF-X رررملوج أوييرررت يالقملتارررت تيكوريرررت 

 450ق ايكارري، ومكرروو 7000تحملايررت،  ررروي تيطررمل رة عاررى   

أيرف مرن    220كياومرت ت مرن تألسر د تيكهرممل يرت، وأكورر مرن      

مسرررملمر تيرو يررر ، ومرررن تضروقررر  أق ت ررردأ تيرحارررت تألورت   عرررملم       

2022. 

 -ره أوارررو نارررملم  رررملرو ي   ،KTSSM  تصرررلي  نارررملم  -

ل تضد عيرررت" وتضعررررور أيض رررمل مملسررر  "قملتررر كاررر ، ١٢٠ره مررردته أ

ير فيررل عرررممله  قيقررت، وميكررن إطرر ق أرمعررت  رروتريخ   وقرر      

 وتحد تقري  مل من م صت إط ق وملمرت.

، Block-Iتطرروير أنالررت ييررزر، ومررن تضروقرر  أق يكرروق ناررملم   -

  ، قرمل ر ت عارى تكرشرملر وتر  ر    2019تيلي مدأ تطرويره   سر رلرب   

يردامل مررن    و يUAVsتضرك رمله تجلويرت تيصرظرة غرر تضهاويرت )     

كيارو وت .   20كر   مملسررخدتم ييرزر     3مسمل ت قري رت )تصرل إرت   

، 2023ومن تضقرر تتنرهرملء مرن تطروير تي ارملم تيوملمر   ارو  عرملم        

 ل وحدته تيد ملت تجلوي ومعد ويك من تضروق  أق ير  تعرلمل ه من ِق

 لمليررررت تأل ررررو    تجل وميررررت تيرملمعررررت جلرررريع اهوريررررت كوريررررمل   

 تإلسرتتتيجيت.



73

 –2021     
84 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

كيارووت ، وتيرلي    30مقردرة   Block-IIا نارملم  سير  تركي -

، عارى شرملح ت.     2030من تضقرر أق يكرلل تطويره  او  عرملم  

مملسررخدتم نفر  تيسريملرة     DX Korea 2020عرره تي لرووج     

 .K239 Chunmooتي  تسرخدمرهمل قملو ت تيصوتريخ تضرعد ة 

مل يرررت تر حمارري ياجيررل   مل أوييًّررعرعرر  كوريررمل تجل وميررت  وول رر   -

سرريكوق قررمل ر ت عاررى    ،ديررد مررن تضقررملت ه مرعررد ة تألغرررته    تجل

مرت قررت أيررف ارردر   نفرر  تيوقرر ، تيرررت تر تجلديررد مررن تطرروير     

 ،ADDووكمليرت تطروير تيرد ملت     Hanwha Systemsشرركت  

 .2016عملم  عايَ م لوالمل تعل ق 

  إنهرمل  مق كوريمل تجل وميت عارى عردتء  ت ر  مر  لملرتهرمل تيشرلملييت      وأل

م رل   تيشرمل كتَ  يرهمل تيد ملعيرت ارله تضسرهيتَ   وعع  علن إسررتتتيج 

ره وطرو  . م١٩٥٣ عاى تيرغ  مرن تضعملاردة مي هلرمل      ،عقو  طويات

اررله تيرق يررمله تضرقدمررت وغراررمل يارفررملظ عاررى أم هررمل وتيررد ملت عررن     

 حدو امل.

تسرعرتعرهمل   غمليرت تألاليرت، و  م طقرت      اي  تض رجمله تير     

ويرليك   متمل مل او أكورر تعقيرد   ق تيوع  مشملمَ إرت حد مإتخلايج  

وميكررن تسر سررمل همل، أو تيرعررملوق   ،ق تيرجرمررت تيكوريررت ماهلررت إ رر

 تيوويق معهمل.

مل و  ظل تدتعيمله لمل رت  رو  كورونرمل  يًّتسرطي  تضلاكت حمليو

عارررى تيكرررور مرررن تقرصرررمل ته  و  تيعرررململ و صو  رررمل   أورومرررمل، 

يت مرر  عقررو  و ررفقمله ومشررملري  تسرررولملر    إلمرررتموحمللرهررمل تضملسررت  

تضلاكررت تنرشررمل  تقرصررمل امل تضرضرررر مررن اررله تأليمررت، تسرررخدتم   
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ورقرررت تتسررررولملرته تضشررررتكت سررروتء  ت رررل تضلاكرررت أو  ملرلهرررمل  

يارررهور عاررى  ررملنعي تيقرررتر وتيرررأي تيعررملم   اررله تيرردو  يرلريررر       

ي تض مل   تضر مل يت عزووُي ،تحريمللمله تضلاكت و ق ممل  دم مصمل همل

 أالهمل:  ومن، م  اله تيدو 

 .توط  تيرق يت تيعسكريت -

 .تيرك ويوليمل تيد ملعيت تضرطورة -

تق يررررررمله تيررررررلكملء تت ررررررط ملعي وتتمركررررررملر   تجملررررررملته    -

   .تيعسكريت

 .تيفضملء وتألقلملر تيص ملعيت -

 مليك تيعديد من لهو  تي ررث وتيرطروير م طاقرت مرن     وإوت كملن  ا

 كلررمل أق تيرعررملوق مرر  تضؤسسررمله ،ملق معرر  تيقيررمل تهإميررمحررمل  و

كمل مييرررت وتيقطملعرررمله تضدنيرررت مولرررو ة ويكرررن عارررى    تي رويرررت تأل

عرد وقرمل     ه مليك ُم عملمتم يلتمعضهمل تيسريت مصفت  تسرريملء و ف 

 نرجملويه، واو: جيا أق

ونربيامل   م ملاج مل  عسكريت،ق نفرخر مولو  أ ملث عاليت أ -1

  .وم رديملت مل  وق أق نعره تفمل ياهمل

 تيعسركريت  مشرملريع مل  يلتق من% ١٠يقل عن  مل تم مخصوق ُنأ -2

  ت ليررت تحملرررو    يصررا   تيررلي وتيرطرروير تي رررث  يرردع  وتألم يررت

 تحملاي.

 ، رررت  تيقرروته تيعسرركريتأتض رردع  وتض ركرررين مررن  تشررجي  -3

و ويررل تض ملسررا  ،مررتي م رجررملته  إو إلمرررتيا وعقرد مارقررى سرر وي  

 .م همل إرت م رجمله



73

 –2021     
86 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

 PWIى سرررررل تضسررررراو  تألتتسررررررفمل ة مرررررن   أيض رررررمل، ميكرررررن  -4

" Partspate with Industry تضشملركت   تيرص ي "

ق و يرررث يشرررملرد   يررر  ،وسرررمل ل نقرررل تضعر رررت  أسررررت كونرررَ مرررن

 .  ق   تص ي  وم ملء تض اوممله تيعسكريت   ماد تيص وسعو ي

تتسررررررفمل ة مرررررن ووي تت رصرررررملص تيعرررررملما     ومرررررن تضلكرررررن 

ويررت مررمل  ومرر ره  مررن تضزتيررمل تضمل يررت وتضع     ،تيقطملعررمله تيعسرركريت 

 ضرررًامل عرررن   ه  مرررن تيعررريع تيرغيرررد حررررى معرررد تقملعررردا .    لكِّرررُي

أق  درر  سرر قتيررلين رررملي  يارقملعررد وتض  تيعسرركري تتسرررفمل ة مررن 

ر تخلرررربته تيوريرررت   جمرررمل  تيصررر ملعمله تيعسررركريت يررررو    تعلارررو

مر   وتيطويات   جممل  تي رث وتيرطوير   تيصر ملعمله تيعسركريت.   

رمعرت تضملعريت   جمرمل  تي ررث     يعقو  تأل    ت عرورة تقيي  ممل   

جيملميررررمله ومعملجلررررت  مرررررتي تإلإو ،وتيرطرررروير ياقرررروته تيعسرررركريت  

 تيسا يمله.  

سرر جنررمل  تيعلرل   جمرمل  تي ررث وتيرطرروير     وت ميكرن إغفرمل  أق   

اررو تيعلررل تضشرررتد تيوتعررح تضعررململ    ةوت صررو  عاررى نرررمل ج مميررز 

مرررن  تمرررردتء  تضع يرررتطررررتر وتألاررردتر م رررل تي دتيرررت مررر  ايررر  تأل 

  تضرطا ررمله ررردون ُيوتيررلي اررو م رر ، End-Userتضسرررفيد تي هررمل ي  

تي ررث   ت  علاير  تضرخصوصرت ويقو  علرل تضرتكرز تي رويرت     تألوييت

د تألطررر تيرشررريعيت وِلررتيرر  ُت تضع يررت تضشرررعتوتيرطروير، وتجلهررمله  

مر   عر     تيردت رة تي ررث وتيرطروير، وتكرلرل     ألنشرطت وتير ايليرت  

تي  تقو نمل يص ملعت تض ررج تي هرمل ي معرد ت ر رملره      حملايتتتيشركمله 

تيعلرل جيرا أق   يت. يملنرا أق  وتقييلَ وتيرهكد من لملازيرَ تضيدتن
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ورو  تيفريق تيوتحد تض مل عاى تيرعرملوق   ة،وتحد تيكوق كل اوم

وجيررررا أت نظفررررل تتارلررررملم    وتير سرررريق  يلررررمل ميرررر ه .   وتيشررررفمل يت

  .يرعاي واي ت ،ا جمل يممليركيزة تألسملسيت 

و  تإلطررملر وتتررَ، ميكررن تيرهكيررد مصررد  تي رررث وتيرطرروير        

 تجململ  تيعسكري عاى ممل ياي:

مل   شرررررى أاليررررت تتعرلررررمل  تيررررلتتي قرررردر تإلمكررررملق  رررر ملعيًّ  -

مل مررر  تيررردو  ت قيمل يًّرررتجملرررملته، وتضلاكرررت قرررمل رة و ررررل مركرررز   

مر   مل ير ملسا اتإلس ميت وتيعرميت، وتيقوة مهلت ضلاكر مل تيعزيزة 

حجلهرررمل ومكملنرهرررمل، و مل رررت أن رررمل   م طقرررت قارررا مرررؤرة عررردم      

 مل، مؤرة تيصرتعمله وتيرجملوممله تإلقايليت وتيدوييت.تتسرقرتر عملضيًّ

إق لررل  تق يررمله غملي يررت تيصرر ملعت تيعسرركريت، يرري  مررملألمر       -

 مل   الت تجململ .مت تق يًّتيصعا، م  ولو  كور من تيدو  تضرقدو

ر ملعت،  رتسررت تيسرروق تضسرررهد  إق مررن تألاليررت يولررو  أي  رر    -

يال يعررررمله، وتسرررررطي  تضلاكررررت م ررررملء تيررمليفررررمله  يلررررمل  رمللررررَ 

تيصرر ملعت مررن تق يررمله ومرررتءته و ررربته، ومررمل  رمللررَ مررن أمرروت       

و  تجلملنا ت  رر م رملء تيررمليفرمله تيرسرويقيت      مو  مل يق تسرولملريت

 يال رجمله تيص ملعيت.

تضهرررملرته أاليرررت تعزيرررز لملنرررا تيوقرررت ممليشرررركمله تيوط يرررت، و   -

 وتيكفملءته تيسعو يت.

ج ، ت  ررِ ع  ُمصر و أاليت تعزيز تيشرتكمله تيدوييت ي كروق مُ  -

مسرررهاك   قرر ، وممليررلته أق ميزتنيررت تضلاكررت وتإلنفررملق عاررى       

 تيرسايح عمل م.
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مشرركل  -أاليررت تتسرررفمل ة مررن روت  تيصرر ملعت   تضلاكررت      -

كليرت،  وويك ألق تيصر ملعت ترطارا تيعديرد مرن تخلرربته تيرتت      معملم

  سرر يل لاررا تيرق يررت وتتتفررملق مرر  أ رررملمهمل، و رتسررت تحملرررو       

تحملاررري، وتيرررردريا وتيرسرررويق، وايررر  مرررمل  رمللرررَ تيصررر ملعت،      

 مملإلعمل ت إرت مشملركت تيعسكري     ربتته .

  R&Dأق تررلررل ويترة تيررد ملت تكررملييف تي رررث وتيرطرروير )     -

 prototypeعررن تيشررركمله تيرر  تقرروم مإنرررملج تي لررووج تألويرري     

   .ضرطا مله تيقوته تيعسكريت من تض اوممله وتألسارت تجلديدة

 cost plusتيرسرروم ) إرتتط يررق عقررو  تيركافررت مملإلعررمل ت   -

fee  توتطررروير  ملتضرطا رررمله ت كوميرررت تيررر  ترطارررا أ ملو ررر  عارررى 

تي رررررث  عاررررىيرشررررجي  تيشررررركمله  حديوررررًت وتق يررررملهة توتمركررررملر 

   .وتيرطوير

يرطرروير ياقرروته تيعسرركريت  تيرخطرري  تإلسرررتتتيجي يا رررث وت  -

وعلايرت مسررلرة    ،تضسررو  تيقرومي   عارى  ملجيا أق يكروق مركزيًّر  

تضرررحار    رررملو  كا. )مركزيررت تيرخطرري  ت مركزيررت تير فيررل    

وارلت ت   ،جيا تير سيق م  خمراف تجلهمله ت كوميت   تيدويرت 

ييررمله تير فيررل تضخرافررت   آيرعررملره مرر  تط يررق أسررملييا تيرخطرري  و    

ايهررررمل اررررمل ي ملسررررا كررررل لهررررت حكوميررررت مدنيررررت أو  وتضرعررررملرر ع

 عسكريت.

إجيررمل  تي  يررت تيررريررت يارصرر ي  مررن تضعررملرر وتخلررربته  وُي حرر  أق 

وتضهررملرته وتي  يررت تيرق يررت ومرتكررز تي رررث وتيرطرروير كلررررو        

كملنرر  يارصرر ي  تيعسرركري أو    مظرر  تي اررر  ،حمارري اررو تألارر   
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 ررردء مرررن أسرررهل مرررن تي  أ رررر   مرررن  ررر ملعت إرتررو ملي ررر ،تضررردني

ير  إرت تيرصر ي  تيرجرملري مسرهويت     أق تييملمملق  و  تيرصو رو ،تيصفر

ألنررَ كررملق يررديهمل م يررت  ريررت ليرردة      ممعررد ت ررر  تيعملضيررت تيوملنيررت  

 مإرسرمل   ١٨٦٠  درمل م رل عرملم    خطِّر ياص ملعمله تيعسكريت مدأه ُت

ير   ومعد ت رر  تيعملضيرت تيوملنيرت وازميرهرمل  و      ،إرت أوروممل تي عومله

وتيعكرر   ررريح يررو أرت ه  مإرت تإلنرررملج تضرردني وتيرجررملري تمسررهوي

 .تيررو  يارص ي  تيعسكري ت ق 

 

  أُسدددس بنددداء إسدددناتيلية تطويريدددة عمليدددة للقدددوا     -سادًسدددا

 العسةرية يف اململةة:

يع رررد  مرررن أاررر  أُسررر  م رررملء إسررررتتتيجيت تطويريرررت علايرررت ياقررروته      

 تيعسكريت   تضلاكت تألس  تيرملييت:

  :integrationتيركململ ) -1

تكملمررررررل تإلسرررررررتتتيجيت تيوط يررررررت يا رررررررث وتيرطرررررروير مرررررر     .أ 

 تإلسرتتتيجيت تيعسكريت، وتيعك .  

تكملمرررررل تيرخصصرررررمله تي رويرررررت   كرررررل مركرررررز أ رررررملث    .  

(Overlapping). 

تكملمررل م ررملء تإلسررررتتتيجيت مررن  رر   تكملمرررل م ررملء وتطررروير       .ج 

مرطا ملتهررمل تير يسررت )تيرشررريعمله تيقملنونيررت وتير ايليررت، وتإل تريررت،  

 تضملييت، وتضمل يت .و

 تير و ت وتيشلو . -2
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عرردم تركيررز تي رررث عاررى تألمررور تيرق يررت، وعرررورة أق يشررلل   .أ 

 اي  ممل يق ل تيرطويرم مول تيرطوير تإل تري، وتير ايلي... إخل. 

 ضررروت ايررر  تيقطملعرررمله يدرتسرررمله تي ررررث وتيرطررروير حررررى    .  

تخلدميررت م هررمل، موررل: تخلرردممله تيط يررت، وتإل تريررت، وتياولسررريت،  

 تيرت يهيت، وتضع ويت... إخل.و

تيسررريت وتألمررن:  ررملي روث   جمررملته تيرسررايح وتيعلايررمله دررمل     -3

 صو ريرهمل وحسملسرريرهملم ودرلت جيررا إنررملج سرريملج أمرمل وعرروتم      

 ُترقِّق تألمن، ومرنت كي ت تكوق عمل ًقمل يا رث. 

تيرررردر ج: إجيرررمل  ارميرررت )ألقسرررملم، مرتكرررز، وحررردته... إخل       -4

تكررروق عارررى مسررررويمله مردرولرررت مرررن   تي ررررث وتيرطررروير،  يرررث

تي سررري  إرت تضروسررر  إرت تضرقررردم   ايررر  تديملكرررل تير ايليرررت  

 تيد ملعيت وتألم يت.  

 تيرم . -5

 .    خمرلمله تي رث تيعالي مقطملت تإلنرملجْمر  .أ 

رمرر  خمرلررمله تي رررث اركررز وطررمل ُموح ررد ُيسررهول و ررو         .  

 قطملت تإلنرملج إييَ مص حيمله وت ايلمله م ض طت.

 ملء ع قت قويت ناملميت مر  تضسررخدم تي هرمل ي )تض شرظول      أاليت م .ج 

وتي ملحررث سرروتء كررملق مررن تيقطررملت تخلررملص أو حرررى مررن مرتكررز       

وأقسررملم تي رررث ت كوميررت يليرر  مسرررويملتهمل، وتسررهيل و ررو       

أحدالمل إرت ت  ر مشكل سا  وسهل مرن  ر   م رملء نارملم قروي      

ويره، ويضرلن  يضلن ياُلشظول حق رَ   ن ْقرل اوتلسرَ ومرمل يريرد تطر      

يال رررج وتي ملحررث جنررمل  أ ملوررَ وأ كررملر تيرطرروير يديررَ مررن  رر       

 قرتءة أ كملر والوم تض شظول.
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م ررررملء مركررررز معاومررررمله )درررروتل  تضسرررررخدم  ورغ رررررملته        .  

تيرطويريت    ك لو م الت، تركململ مر  تض الرمله تأل رر  رأسريّ مل     

يملهم وأ قيًّررمل مررن  رر   تصررلي  تسررر ملنمله يارررأي عاررى ايرر  تضسرررو

 feedوويك يدرتست وقرتءة أ كملر تضع ي  )تيرظليرت تيعكسريت  )  

back   ومررن و رر   تسررهيل و ررو  تي ررملحو  يليرر  مسرررويملته  إرت ، 

ارررررله تضعاومرررررمله حململويرررررت تركيرررررز تأل رررررملث عارررررى ت مللرررررمله     

 وتيضرورته.

 م ملء وت ليت ت ملع مله تي رويت وتكملماهمل.  -6

ضعملاررررد تيعسرررركريت م ررررملء وي ْرت وقمل ررررت تي رررررث   تضرررردتر  وت .أ 

وتألم يت، وإيزتمهمل  د أ نى ضخرلمله تي ررث وتيرطرويرم كرإيزتم    

 تيدترس  اخرج وتحد حسا مسرو  تيدورة ومسرو  تيدتر .

 إ رتج م ملاج يا رث تيعالي   اي  تيدورته. .  

وعرررر  عرررروتم   فيزيررررت يا ررررملحو  وتضرفرررروق    جمررررملته      .ج 

ت وتألنررررروت ، تي ررررررث، مورررررل: )تيرتقيرررررمله، تيعررررر وته، تألوةررررر  

 تضكمل له تضملييت... إخل 

تيرعررملوق مرر  تجلملمعررمله وتيكايررمله تيوط يررت إلنشررملء كرتسررري        .  

 ويررت   ايرر  تجملررملته )تيرق يررت، تإل تريررت، تير ايليررت... إخل م      

كهق ُتلروو  ويترة تيرد ملت كرسريًّمل  ويًّرمل )إ تريًّرمل    كايرت تيعاروم        

تإل تريرت وتير ايليرتم أو   تإل تريت   لملمعت معي ت، يرشجي  تأل ملث 

)كرسرريًّمل آ ررر إع ميًّررمل    كايررت تإلعرر م، يرشررجي  تأل ررملث    

جمررملته تإلعرر م تيعسرركري وتيروليررَ تضع رروي، واكررلت   مقيررت  

 تيرخصصمله، ووع  حد أ نى ضخرلملتهمل.
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 تي رويررت تضرتكررز إنشررملء وإلرررتءته عرروتم  وتسررهيل تشررجي اررر. 

 تي رويرت  م رجملتهرمل  ورم  ،(NGOs) ت كوميت غر تإلسرتتتيجيت

 أ ررمل   كإعفرملء م تضع يرت  ت كوميرت  وتألم يرت  تيد ملعيت مملجلهمله

 تخلرررربتء لارررا وتسرررهيل ،ت كوميرررت تيرسررروم مرررن تضرتكرررز تارررك

 رسرروم موررل ،تيرسرروم مررن إعفررملءته وأكوررر عرروتم  مهقررل تأللملنررا

 .ت كوميت تيرسوم من وغرامل تجلوتيته

رفِّزًة وُمشجوعًت وغر حم طرت  أق تكوق تي ييمله تي رويت مييملهة ُم .ه 

 وطملر ة من     تيعديد من تإللرتءته.

وةررررَت تعر ررررملرتهًّ مهلررررت  يا رررررث وتيرطرررروير ياقرررروته تيعسرررركريت     

 تيسعو يت، يرلو ل أالهمل  يلمل ياي:

إسرررتتتيجيت تألمررن تيرروطمل، ارري تضرلعيررت تيرر  ُتعَطررى تيرول ررَ    -1

ررد ث و رق مكملنرت    تيعملم ألمن وسيملسيت تضلاكت، وتير  أ ِعرد ه وتُ  

تضلاكررت عملضيًّررمل، وإسرر ميًّمل وعرميًّررمل وإقايليًّررمل، ومررمل مييزاررمل موقعهررمل 

تإلسررررتتتيجي )لظرت يًّرررمل وتقرصرررمل يًّمل . واررري  رررروي عارررى أاررردتر 

أ ررررت تيدويرررت يررقيرررق وتحململ ارررت عارررى تارررك       هُترررردو  مسرررؤوييمل 

تألاررردتر و ميومرهرررمل. واررري تيررر  ت ارررر وُتررر اِّ  تيرررروتيق تألمرررمل      

سيملسرري  ت ايّ ررمل و ملرليًّررمل و ررق تألرقررملم وت قررمل ق )موررل: تيررروتيق وتي

وتير وت   تيس   من لهمله خمرافت مقملرنًت  طورة تتعرلمل  عارى  

 لهت ُمرد  ة .

تضرروتر  تي شررريت. وارري تيع صررر تألارر    ويررك تضفهرروم، وتيررلي    -2

يسررررظرق  ررررتته يم يرررت طويارررت ولهرررد ت وإنفملًقرررمل يرهايرررل تيكررروت ر   



73 

–2021  2015  
93 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

 ءصصملته  )تيعسركريت وتضدنيرت م يدرتسرت ت مللرت ضرل     اخراف  

 وظرته وقدرته تكشف قدرة تضلاكت أمملم ُمهدو ته ترفوق عايهمل. 

تيرعارري  وتيررردريا وتيرهايررل   جمررمل  تي رررث وتيرطرروير، مررن        -3

    تضرتكز وتضؤسسرمله تي رويرت تيوط يرت وتخلملرليرت، ومط يعرت      

معارر  تيرردو  تضرقدمررت   ت ررمل  تسررردعي تيروت ررل تيرردت  . عال ررمل أق  

عاليّ رررمل و ررر ملعيًّمل، ت حررر  تيعرررزور مرررن تيدرتسررر    تجملرررملته     

تيعاليررت وتيريملعرريمله وعارروم ت ملسررا    ررفور طا رهررمل وشرر ملمهمل    

 أمملم  رتست تيف وق وتيعاوم تي اريت.

تضرروت  تخلررملم مررن حيررث تيررو رة وتيرر قم، وق رروته تتتصررمل  مرر     -4

كلورررمل  و ررررة   مررروت   تجلهرررمله تضع يرررت يرهمي هرررمل. يرررد  تضلاكرررت 

معدنيررررررررت عرررررررردة، م هررررررررمل )ت ديررررررررد، تألضونيرررررررروم، تضطررررررررمل ،  

 ، وي قصرررهمل معررر  تضررروت  تخلرررملم تيررر  ترررد ل      تومرتوكيليمل يررر

لوتنا مهلرت   تيرصر ي  تيعسركري يالعردته وتألسرارت تيوقيارت،       

موررل: )تيريرررملنيوم، تيررلي يررد ل   تألسررارت خلفررت وينررَ، ولررو ة        

 .مقملومرَ ياررترة وتيرلكل 

تي  ى تيررريت يالرتكرز وتضؤسسرمله تي رويرت تضع يرت م ملشررًة أو       -5

غر م ملشرة مرملجملهو  تيعسركري، مرن وعرو  تيرؤيرت وتألاردتر،       

وتير سررريق وتيرعرررملوق تضسررررلر، وأنالرررت تتصرررملته وتق يرررت وقوتعرررد  

 تضعاوممله تيلكيت وتضؤم  ت، وغرامل. 

ر، واررلت تيرعرملوق مرر  تيرردو  تضرقدمررت   جمرمل  تي رررث وتيرطرروي   -6

)تيركرملييف تضملييرت، وعرلملق      ردي  لملنا مه ٌّ لردًّت يارظا را عارى    

تحململ ات عاى نوت رل يرحرمل  عاليرت وتق يرت تصرل يردو  معي رت ق رل         

علايررت تي رررث وتيرطرروير )وتيررلي غملي  ررمل      يوتلهررملقأ ررر  ، يطملضررمل  
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يسرررر زر لرررزء ت يزيرررد ويررر قم مرررن تضيزتنيرررت ي ررررمل ج عارررى مسررررو  

سيملسررررررت تضلاكرررررت تيوسرررررطيت وتيرعملمررررررل   مروسررررر  أو معيرررررد . وم  

تيدماومملسرررري مرررر  معارررر   و  تيعررررململ و مل ررررًت تضرقدومررررت عاليًّررررمل     

و  ملعيًّمل، سريجعل ويرك قملمًارمل ياررقيرق، وتقاريم  رلرت تضخرملطرة        

وتتسرررولملر   تض رررج مصرررر تي اررر عررن كي ونرررَ. وكررملق ا ررملد    

جتررملر  خمرافررت مررن تيقرروته تيعسرركريت   تضلاكررت مرر  تضلاكررت   

رررردة، ول ررو  أ ريقيررمل، وكوريررمل تجل وميررت، وإرت حررد مررمل مرر        تض

تركيمل   جمرملته عردة، م هرمل: ت رر  تإليكرتونيرت، وتيرسرايح،       

  تض اومررمله تيعسرركريت تضخرافررت.    هوتتتصررملته وتإليكرتونيررمل 

  مرر  مدي ررت  Joint ventureمملإلعررمل ت ضشررملري  تعررملوق وراررمل )   

لررت رت ترته، وأنالررت غررر  تضاررك ع ررد تيعزيررز ياعارروم وتيرق يررت ألنا   

 مهاويت، وم ملء قدرته تشفر وتعريف إيكرتونيت.

وتمردت  ت يافقرة تيسملمقت، تر رد  أاليرت م اومرت  رث وتطروير       -7

عرمرررري أو ت يقررررل عررررن م اومررررت  ويررررت  ايجيررررت يرررردو  تجملارررر    

)ومإمكررملق تضلاكررت وتإلمررملرته أق تكونررمل رت رردت  مدتيررًت  يرعزيررز   

ر تضرتت ررت، وترشرريد تإلنفررملق مفعملييررت   اررلت تجملررمل  وتقارريم تضخررملط  

أكورررر، و مل رررًت يرقرررملُر  إسررررتتتيجيمله وأاررردتر تألمرررن تيررروطمل  

وجتررررملن  تيرهديررررد عررررد  و  تجملارررر م   تيرسررررايح، وتيررررلكملء    

تت رررررط ملعي، وتررررروط  تيقررررردرته تيد ملعيرررررت، وتهايرررررل تضررررروتر   

تي شريت، وم ملء حمطت إقايليت إلس مل  مع  تض اومرمله تيعسركريت   

   و  تجملا  ياع لرة، يارطوير، ياصريملنت طويارت تألمرد،     تضرشملمهت

 و طو  إس مل  وكي مرطورة ألي جمهو  عسكري حمرلل.  
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أق يكررروق مفهررروم وتط يرررق تي ررررث وتيرطررروير يارمللرررت ويررري     -8

ياررررتر، وأق يكررروق تضسررررخدم تي هرررمل ي يرارررك تيقررردرة وتألنالرررت     

تيلكيرررررت تضسرررررملعدة وتضعررررردته وتألسرررررارت، أو تطررررروير تألنالرررررت  

تإللرررتءته وتد دسررت تإل تريررت وغررر ويررك  رر  م رردأ )تضسرررفيد       و

 . Customer centric S&D Conceptحمررور تترتكررملي 

مررليك ُتضررلن تتسرررفمل ة مررن كررل م ررملي  وتكررملييف مملييررت ُت فررق.       

تك ده معر  تيشرركمله   تيوتيرمله تضررردة مرن جترملر   ويرت        

دأ، وم هررمل سررملمقت  سررمل ر يفرررتة معي ررت مسرر ا تإل فررملق   اررلت تض رر 

 سرررملرة شرررركت نرررورورو  سرررملمًقمل مشرررروت   وسررر  تيولملني يرررمله   

 ، وأيض رمل ت كومرت تألمريكيرت   مشرروت     F-20يطمل رة مقملتات )

(Avenger12  يرعزيررز قرردرته تي رريررت. ويكررن تاررك تخلسررملرته  

مملإلعمل ت إرت تخلربته وتيرجملر  تي  كملن    مهملم ميدتنيرت م رل   

ه   تيرررررمليف تيررردويي   سررروريمل تيررررد ل   م لرررمل وحررررى تيعلايرررمل

حملييًّمل، ومرور ت ممل رو    تخلايج وتي اقملق وت ر  عد تإلرارمل   

  وغراملم أيقا  مفهوم تي رث وتيرطروير   تيوتيرمله   11/9معد )

تضرردة   تيعرمل  وتأللهزة تيلكيت من أسارت وتوليَ وتتصرملته،  

 ر   ت  وري    وتيعلل   حرو  تضدق وتقايم تألعررتر تجلملن يرت مرن   

  Unmanned Air Systemsوتعزيرز تألنالرت غرر تضهاويرت )    

اخراررف مشررملرمهمل، مررل وحرررى تطرروير قرردرته معررملرد   جمررملته     

تيعلرل تيعسركري )مرر،  رر، لرو،  ضرملء وسريربتنيت ، وم هرمل مرمل          

  DARPAتقررروم مهرررمل اييرررت تيرطررروير يرررويترة تيرررد ملت تألمريكيرررت ) 

غر تضهاويرتم ياسرعي يرقاريم     رو  لويت، ير رصر  يهمل تألنالت 
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تخلسرررررمل ر و قيرررررق تألاررررردتر تيوط يرررررت وتيد ملعيرررررت ممليرررررلكملء     

 تت ط ملعي.

 "DARPA's LongShot program، which is developing an 

air-launched unmanned air vehicle (UAV) with the 

ability to employ multiple air-to-air weapons، has 

awarded contracts to General Atomics، Lockheed 

Martin، and Northrop Grumman for preliminary 

Phase I design work. The objective is to develop a 

novel UAV that can significantly extend engagement 

ranges، increase mission effectiveness، and reduce 

the risk to manned aircraft" 

" 

أق يكروق ا رملد أويويرمله يظرره تي ررث وتيرطروير، ُتشرركِّاهمل        -9

عدة عوتمل ر يست، م همل إسرتتتيجيت تألمن تيوطمل، وكلرمل وكرر   

  ومرررمل  لارررَ مرررن طلرررو  يرررروط  2030سرررملمًقمل تيرؤيرررت تيوط يرررت )

تيرق يررت تيد ملعيررت وتألم يررت ياللاكررت، وتيرر  متخرر  م هررمل إعررمل ة      
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ترته واييررمله ترر مل وتعررد ت ارري  تيكررور مررن مرت ررق تيدويررت مررن وي 

تتحريمللمله تيد ملعيت وتألم يت يارملعر وتضسرق ل، ومن ويرك اييرت   

  تيررر  تع رررد  تجلهرررت ت كوميرررت  GAMIتيصررر ملعمله تيعسررركريت )

عن ت اري  تيصر ملعمله تيعسركريت واير  مرمل يرتترا عارى         تتضسؤوي

ويرررك مرررن ت اررري  تيصررر ملعت، وتتسررررروتو وتيقيرررملم وتتسررررلرتر     

وتيرطوير، ير   تيفعملييرت وكفرملءة تيرصر ي  ومرروط      علايت تي رث 

ومرارك تيصرفت تي املميرت اري      من إامليي تإلنفرملق،  ٪٥٠ت يقل عن 

ومرمل  مسؤويت عن ت اي  ومتك  وتر يم تيصر ملعمله تيعسركريت   

تي  من شرهنهمل م رملء قطرملت     وتأل يت وتألنالتمن تياوت ح  مليك قيرعا

م ررمل   تلرلملعيررت  رر ملعمله عسرركريت حمارري ومسررردتم، ي رررج ع ررَ 

وتقرصرررررمل يت كررررررب ، ويسررررره    تعزيرررررز تسررررررق ييت تضلاكرررررت    

ولملازيرهمل تيعسكريت وأم همل تيوطمل. وتؤمن تدييت   سرعيهمل  رو   

 قيق ارلت تدردر مردور تيشرركملء ت يروي وتضهر  مرن تيقطرملع          

تيعرررملم وتخلرررملص، وترخرررل مرررن تيررردع  وتيررررلك  يكمل رررت  يرررمله      

امل يضلن  قيق تيظمليت تي همل يرت   ،دململ تيشركملء م هج مل إسرتتتيجيًّ

. )موقر  تدييرت مرصررر .    من تيعلل   الت تيقطملت ت يوي وتيوتعد

مممل يعمل أنهمل حمور تترتكملي يركروق حاقرت تيو رل مر  أ ررمل       

ياصرر ملعت تيعسرركريت )تيررويترته   تضصررملو وتضسرررخدم  تي هررمل ي  

ملت ، تيقطرررتضع يرررت ممليرصررر ي  تيعسررركري كلسررررخدم  نهرررمل ي     

تخلرررملص وتيررردور تحملررروري   يًّرررمل ويولسرررريًّمل، وتضؤسسرررمله تي رويرررت   

وتجلملمعمله وتضعملاد   خمرارف تضلاكرت ورارمل  ملرلهرمل . عال رمل أق      

تيقوته تضسارت كملن  وممل يتي  درمل مرملتًّ   تي ررث وتيرطروير و رق      

مسرررجدته و رررتق   قرردرته معي ررت، موررل إنشررملء مركررز تألمررر        
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ضرقدمررت، و   ممليرعرملوق مرر  لملمعررت تضاررك  سراطملق أل ررملث تيرق يررمله ت 

   ر ْأُمَ مإنشملء تدييت تي  اري ت ق   يسعو ، غر أق تيفرتق تير ايل

تعررررب تضرلعيررت تي همل يررت يألويويررمله أمررملم  ررملحا تيقرررتر. وحرررى ت     

ُيفه  أق تألويويمله مع يت مملإلنفملق عاى تي رروث  قر ،  رإق  ديرد     

م يت قمل لت أو  قيق إجنرملي  رصرر   ت مللت مس ا وظرة   ملعيت أو أ

تجلهو  وتإلنفملق وتيدقت   تإلجنملي، ويعل تيوع  تيقمل     تض طقرت  

وتيعررململ يشررر  تاررك تتحريمللررمله، وم هررمل )تيدقررت   تررهور تيعلرررل        

تيعسررركري تضطارررو م مرررن ألهرررزة كشرررف، وألهرررزة تيروليرررَ،      

وتألسررررارت وته تيدقررررت تيعملييررررت، وتيعرمررررمله وتضرررردرعمله وتألنالررررت 

تضسملندة، وقدرته تيقرمل  عرن ُمعرد، وتيقردرته   تيرشرفر تيروطمل      

 وتضرونت    يملرته تيعلل م  تيررمليفمله .

وتضؤك رررد أق علايرررت تي ررررث وتيرطررروير لملنررراًّ مهررر  ضعاررر  تيررردو   

تضرقدمررررت ويررررري  ممليضررررررورة تيظرررررر   قررررر م  ه رررررملد سررررر ظمل ورة  

دتمت   وإندونيسيمل ومع   و  شرق أورومملم إ رتًكمل يضلملق تتسرر 

لملازيت تأل تة تيومليوت. وأق ويك تسررلرتر ألمرن و رملء وتي ارملر كرل      

ماررد، و  تضلاكررت سرريكوق يررَ تيرررهور   وعررعهمل   مصررملرو  و  

تيعررررررململ تضرقرررررردم ت لويًّررررررمل   تيرررررردت ل، وعسرررررركريًّمل وسيملسرررررريًّمل  

 وتقرصمل يًّمل، وتضسملالت   تيرظا ا عاى تيررديمله تيوط يت.  

إق مرن تضهر  تتيرفرمله إرت لملنرا آ رر يا ررث       ومن نملحيت أ رر ،  ر  

مليفضررررملء وتيرطرررروير   تجملررررمل  تيعسرررركري، واررررو مررررمل يرررررت   م    

تيعسرركريت  تيعقيرردة   مل ملمس رر تيعررررب تييرروم ُمعررد تيررلي  تيسرريربتني

 ،عاررى جمررملي  مهلرر  وجررروي ،يررد  تيكررور مررن تيرردو  تضرقدمررت

  والمل: 
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  .تق يمله ت ر  تإليكرتونيت -1

 ت.  تيسيربتنيتيعلايمله أو ت ر -2

ت ررررر  تإليكرتونيررررت عاررررى ت ررررر   وت ميكررررن جتملاررررل تررررهور  

تيسررريربتنيت، مرررل ا رررملد تكملمرررل مي هلرررمل مررررت    قيقرررت تيطيرررف  

ت  هلررمل لررزءًّ م   ، وكررلEM Spectrumٌّتيكهرومظ ملطيسرري )

وتق تأل. وقررد آق Cyber Space)) مررن تيفضررملء تيسرريربتني يرجررزأ

 تاررك تطرروير  رر   مررن  رطررور قرردرتت مل و قيررق تيركملمررل مي هلررمل   ي

وارررو تيسررر يل تيوحيرررد يضرررلملق ترررو ر ت لمليرررت    ،ملحمايًّررر تيرق يرررمله

وتتعرلرمل  عارى تيربجميرمله     ،ض اومرمله تيرسرايح تضرطرورة    تيكمل يت

وتيرتكيرررز عاررررى   تجملرررملي .  اررررلينمل   حمايًّررر  وتضرطرررورة تضدجمرررت  

مررررن تدجلررررمله  تيكملماررررت وت لمليررررت تيسرررريطرةحرررردالمل يفقرررردنمل أ

رت نقررررل تاررررك  إ. تيرررر ع  مررررمل يت  يسررررعى   سرررررلرةتضتإليكرتونيررررت 

مهلمل حملوي مل نقل تاك تيرق يمله ين نر جح     ت قيقتو   ،تيرق يمله

وتعرررب   ،ومعا  تيدو  تر   نقارهمل ياظرر   ،ت  سملسيرهملنار  مويك

 رررل تيرردت   ارررو  تمرررور تيرر  ت ميكرررن تضسررمل  مهررمل.    تألويررك مررن   

 وم همل:  ،وتيلي جرملج تكململ عدة لهمله ،ملتطويرامل حمايًّ

 تضسرخدم تي همل ي.   -

 . تضع يتعت )تدييمله تجلهت تضشرو  -

 .  تتضرخصص R&Dتجلملمعمله وتيكايمله ومرتكز   -

 .تيشركمله تحملايت  -

جمرمل  تيصر ملعمله      ٢٠٣٠مل م  رؤيرت تضلاكرت   والت يروت ق متملم   

ييرررت تيسرررعو يت نشرررملء تدإتيعسرركريت، وكرررملق وتعرررر مل مرررن  ررر    
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يألمن تيسيربتني، وتيشرركت   تيعملمتياص ملعمله تيعسكريت وتدييت 

تيرعررملوق مررر    ،تيسررعو يت ياصرر ملعمله تيعسررركريت. ومكررل تهكيرررد   

 تاك تجململته.  تي  تعلل  تحملايتتيشركمله 

م هجيت تيرخطي  يوع  إسرتتتيجيت يا رث وتيرطروير  كليك  إق 

 ردأ عارى تضسررو  تيروطمل     ي تياقوته تيعسكريت ويادويت مصفت عملم

اري تيسيملسرت تيد ملعيرت يادويرت تير       و تنطر ق، أو تيقومي ك قطت 

تشرررلل محمليرررت أم هرررمل تيقرررومي وكي ونرهرررمل وموتط يهرررمل وموتر ارررمل      

 تتإلسررررتتتيجي ىعاررر ى  رررُتأق وتضفررررته  ،وتطورارررمل وتسررررلرتريرهمل

 ىوعاررر ،تألم يرررت تيوط يرررت وتإلسررررتتتيجيت تيعسررركريت تضشررررتكت    

وارررلت يقرررو  إرت م رررملء وتكررروين تيقررروة  ميي وتحملرلرررلتيرهديرررد ت رررمل

تيعسررركريت تي يمرررت مرررن تض اومرررمله وتأل ررررت  ضوتلهرررت تيرهديرررد      

ج إرت تضسرو  تإلسرتتتيجي   و  تيردر  ،ط  ت ر وتأل طملر  وُ 

 مررملي ار إرت أق ،تيرخطرري   وتيعلايررملتي وتير فيررلي أو تيركريكرري 

 ،ل فِّر مرن تيقمل رد إرت تض   وظيفت قيمل يت ومركزيت ت ردأ   وتيرخطي  ا

ق عايررَ مركزيررت طَاررواررلت مررمل ُي ،ويك هررمل ت مركزيررت   تير فيررل 

ايررررر  تروت رررررق وتألاررررر  أق ، تيرخطررررري  ت مركزيرررررت تير فيرررررل  

   وتصررا  ،طرر  جلليرر  تجلهررمله   رؤيرهررمل   تإلسرررتتتيجيمله وتخل 

 .تيرطوير وتألمن تيقومي تإسرتتتيجي قيق 

ل تضلاكررت وقاررهمل تتقرصررمل ي مررن ت  كررت وتيررداملء أق تسرررظ ويعررل

مررن  و  تيعررململ تضرقدمررت    وتضشرملركت تتقرصررمل يت مي هررمل ومر  أي   

وأق  رررص عاررى تسرررخدتم أي ورقررت رت ررت      ،تجملررمل  تيعسرركري 

مهررررمل يرطرررروير تألسررررارت وتأل ررررملث   تجملررررمل      اكهررررملم ي سررررملوم

  إقملمررت عقررو  و ررفقمله زم ررتيعسركري ممليرعررملوق مرر  تاررك تيرردو  تض  
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تضرضرررر  ملتنرشرمل  تقرصرمل ا   مل،مشررتكت معهرر  تسررولملريت   ومشرملري 

 ي قل تضعر ت وتوطي همل من     ت تي:  ممعد كورونمل

إنشملء مركز مشرتد يادرتسرمله وتأل رملث تيعسركريت، يعلرل      -1

وترو ر   ،عاى تطوير تجململ  تيعسكري واي  قطملعملتَ م  تيردو  

 .ت او  تيعسكريت وتيرق يمله تيعسكريت

سرررولملرته مملسرررقطمل  حمملعرررين أكررمل ميي  تشرررتت  تاررك تت -2

مررن لملمعررمله  وييررت عريقررت   تجملررمل  تيعسرركري، وحماارر  مررن       

مرتكررز أ ررملث و رتسررمله إسرررتتتيجيت مرموقررت   تاررك تيرردو  مررن  

ى مرهايررررل وإعرررردت  تيقيررررمل ته  ع  ررررُتخمرافررررتم مشررررملر  وتجتملاررررمله 

تيعسرركريت وتضدنيررت عاررى تضسرررو  تإلسرررتتتيجي   جمررمل  تألمررن      

عارررى مسررررجدته  وإْط عهررر  ملت، و رررقل قررردرته م سررروميهمل وتيررد 

  .تيقضمليمل تإلقايليت وتيدوييت

تضرررررت ط   تيسيملسرررري تطعررري  تيرررردورته تيعسرررركريت مررر ع     -3

ملت تيقررتر    خ رت مرن أ ررمل  وُ ر    وتسرضرمل ت نُ  ،ممليعلل تيعسركري 

من تيسيملسري  وتتقرصرمل ي  وتيقرمل ة تيعسركري  وتألكرمل ميي       

ويرلرعرروق مسررلعت ر يعررت    ،عاليررت وعلايررت تيرلين ميراكرروق  ررربةً 

 ور  تي عيرد درمل  وملرارمل عارى تضرد     آشرك سرركوق    ومر  ، تاك تيدو 

 تيعسكريت يدي مل. ملعل   تشكيل تيشخصيمله تيقيمل يت 
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  التوصيا : -سابًعا 
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   :املشاركون 

 .ع رررد تإليرررَ ،  . ملعرررل تيقرنررري تيورقرررت تير يسرررت وتض عقِّ ررروق: م 

 جري  ، تياروتء (8))عيف تضارقرى  رمحن ت ملروي ع د تي .تيصملو،  

 .(9))عيف تضارقى يتح   من

  :تيوقفي. حملد.  إ ترة ت وتر 
 :تضشملركوق   ت وتر وتض ملقشت 
  مل ت آ  شويل .  -

  مليد تير يعملق  .  -
  مل زة تيعجروش .أ -
 ع د تيعزيز ت رقملق .  -
 ع د تيرمحن تيعريمل .  -
 محد تيربيون  .  -
  حملد تيدندني .أ -
 عاي تيطخي  .  -
  دقت  ملعل .  -
 ساطملق تضورقي .  -
 إمرتاي  نملظر م. -
 عمل   تيعيسى .  -
 جن ء ت قيل .  -
 امل  م  كت  .أ -
 محيد تيشملجيي .  -
 ا د تخلايفت   .  -

  مليد من  ايع .  -

                                                           
مسرشرملر   ، وت ق  - 6201مدي رت تضارك ع رد تيعزيرز ياعاروم وتيرق يرت )        مسرشرملر  ، وعليد )مرقملعد   8)

 . 2016-م 2012تضؤسست تيعملمت ياص ملعمله تيعسكريت )  

 وتيقيرمل ة، وإ ترة  تإلسررتتتيجيمله،    عملم رمل  33 مرن  ألكورر  ممرردة  وتسرعت   رربة  )مرقملعرد   ركرن  يوتء  9)

 مرعد ة. مييت   تيرظير وإ ترة تيوحدته وم ملء وتيردريا، وتيرعاي ، تيقرمل ،
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  :امللخص التنفيذيأوًلا. 

 .ثانًيا: مدخل متهيدي 

 .ثالًثا: داللة ومضمون مفهومي اإلبداع واالبتةار اإلعالمي 

 .رابًعا: العوامل امل ثِّرة على االبتةار اإلعالمي 

 .خامًسا: مناذج من فرص االبتةار اإلعالمي 

 .سادًسا: وساال وُدرق تسريع االبتةار يف امل سسا  اإلعالمية 

  .املشاركون 
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  امللخص التنفيذي -أوًلا  : 

، وقرد    تإلشرملرة   ارلت     رص تتمركملر تإلع مري يرقرير ت ملو  ت

تيصرررد  إرت أنرررَ وم رررل تنرشرررملر شررر كت تإلنرتنررر    تيرسرررعي يمله، 

مر وعت ممليرطورته تأل رة   وسمل ل تإلع م تحمللويتم حدث تظريرًّ  

كرر رًّ   سرررعت  رر ملعت ون ْقررل تخلرررب ورر  تدتويررَ مرر  تي ررمل . مررن       

أيًّمل كرملق نوعرَ،  عملمًّرمل أو  مل ًّرمل      -تيصعا تييوم أق نرخيل حدو مل 

مل ير  توويقَ ومو َ عرب تإلنرتن  ووسمل طَ تحمللويرت، مملإلعرمل ت    -

إرت تيصرمل ت وتيسي لمل وأشكمل  تيرت يَ تأل ر ، إو ير  تسرخدتم 

تتمركملرته تإلع ميت عاى نطرملق وتسر  ت ق  ياروت رل مر  تأل ررت       

رعاي  وتيعلل. كلرمل أ ر ح   وتجللملعمله، وأيض مل   جممل  تيرتميت وتي

تتمركررملر أكوررر أاليررًت ع رردممل مرردأ شررملغاو تيوظررمل ف تجل ررد  مررن      

أ ررمل  تيرربتمج تإليكرتونيررت   لرمل أرمرمل  كرر رة عارى حسررمل       

جملوعمله وسمل ل تإلع م تيقدميت. وتتمركملر   أحد معملنيَ يعمل 

تيرظرير،   تض رجرمله وتخلردممله تإلع ميررت، ويشرلل ويرك: تيرظررير      

لايرررمله إنررررملج وتوييررر  وسرررمل ل تإلعررر م، وتيرظرررير   ماكيرررت      ع

ومتويل وسرمل ل تإلعر م، وتيرظرير   أ وتر تضسررخدم ، وكرليك      

 تيرظير   أ كملرنمل عن وسمل ل تإلع م.

ويرعاررق تتمركررملر تإلع مرري ممليقرردرة عاررى تتسرررجملمت يالرررظرته   

مدتعيرت تير    تض رجمله وتيعلايمله وتخلردممله مملسررخدتم تضهرملرته تإل   

تسلح مررديد تضشكات، ومعملجلرهمل من     حل  ي رج ع َ إ  مل  

 شيء لديد يضيف قيلًت ياعل ء ويال الت تإلع ميت.
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وتطر ق تيرقرير إرت تيعوتمل تضؤورة عاى تتمركملر تإلع مي، وتي  

ترضلن: تيرك ويوليمل، و رص تيسوق وساود تضسرخدم، وسراود  

مله وتيرشررررررريعمله، ومعررررررملير تيصرررررر ملعت، تض مل سرررررر ، وتير ايلرررررر

وإسررررتتتيجيت تض الرررت، وتيقيرررمل ة وتيرؤيرررت، وتديكرررل تير ايلررري،  

 وتيقدرته وتضوتر ، وتيوقمل ت وتإلمدتت. 

و يلرررمل يرعارررق مف ررررص تتمركرررملر   تضؤسسرررمله تإلع ميرررت، متررر     

تإلشرررررملرة ي لرررررووج  ريرررررد    ويرررررل  رررررريفت وتشررررر طن موسررررر  

تيرر  كملنرر  عاررى     The Washington Postتألمريكيررت 

 وشك تإل    إرت مؤسست إع ميت نمللرت مملييًّمل و رفيًّمل. 

و  سيملق مرصل،     ديد جملوعت من وسمل ل تسرري  تتمركرملر   

ت سرريلمل مررن نملحيررت تتمركررملر   تصررلي     تضؤسسررمله تإلع ميررت

تخلررردممله وتض رجرررمله تإلع ميرررت ا هجيرررت تيررررفكر تيرصرررليلي،  

حمللت تجللهور تيفعايت، واي تي  ت ردأ ممليرعرملطف   وتي  ت طاق من 

ورر  تيفهرر  تيعليررق يالشرركات، ورر  توييررد ت اررو  ورر  ت فيررلامل ورر          

جتري هررمل. وكررليك عرررورة أق تقرروم كايررمله وأقسررملم تإلعرر م        

تجلملمعمله تيسعو يت ارتلعت م ملاجهمل وتي  أ ِقر ه م ل يمن طويرل  

لوعررمله مررن تيطرر      وقرر  تإلعرر م تيرقايرردي، وتيرر  ُتخررروج جم 

وتيطملي ررمله مرر ف  تأل وته تيرقايديررت. كلررمل يع ررد  مررن تضهرر  ياظمليررت        

 ،تيرررلكملء تت رررط ملعي   تإلعررر م وتيصررررمل ت    أ وتهتسررررخدتم 

ممرمل   معاى ييمل ة تإلنرملج تإلع مي ومدقت عملييت ومركافت أقلألورامل 

 .وتجلهد  ر تيوق  يو ِّ
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عررورة تهسري    ملء إييهرمل:  تيرو يمله تي     تتنرهلن أمري أيض مل،  

وتيرر  تررريح تسرررقرتء تضسرررق ل وحررل   ،معملمررل ي مركررملر تإلع مرري

تشرجي  تي رروث   ، وتضشك ه وتيرجريا يكل تأل كملر وت ارو  

تإلع ميرررت   جمرررمل  تإلمررردتت وتتمركرررملر و علهرررمل مرررن تضؤسسرررمله  

ز وتإلمررردتت   تجملرررمل  م رررملء إسررررتتتيجيت وط يرررت يارلي ررر، وتإلع ميرررت

عررمل ة تهايررل اييررت تإلعرر م تضر رري وتضسررلوت وتعررديل    ، وإيتإلع مرر

مرتلعرت وتعرديل   ، و رل تضه ري  تضرخصصر     ترتهمل من ِقإت ايلهمل و

 ج   ناملم إع مي وتحد.دم   تإلع م وُت اِّتألنالت تي  ُت

 

  مدخل متهيدي: -ثانًيا 

م ررل تنرشررملر شرر كت تإلنرتنرر    تيرسررعي يمله، مر وعررت مررمليرطورته  

ة   وسمل ل تإلع م تحمللويتم أ   إرت تظيرم كر رم   سررعت   تأل ر

 رر ملعت ونقررل تخلرررب ورر  تدتويررَ مرر  تي ررمل . مررن تيصررعا تييرروم أق      

مل يرر  توويقرَ    -أيًّمل كملق نوعَ، عملمًّمل أو  مل ًّمل  -نرخيل حدومل 

ومو ررَ عرررب تإلنرتنرر  ووسررمل طَ تحمللويررت، مملإلعررمل ت إرت تيصرررمل ت       

يَ تأل ر ، إو ير  تسررخدتم تتمركرملرته   وتيسي لمل وأشكمل  تيرت 

تإلع ميت عاى نطملق وتس  ت ق ياروت ل مر  تأل ررت  وتجللملعرمله،    

 Ní niorhB dBa)وأيض ررررمل   جمررررمل  تيرتميررررت وتيرعارررري  وتيعلررررل   

nhldB 2020     كلمل أ  ح تتمركملر أكورر أاليرًت ع ردممل مردأ . 

يرت   لرمل   شملغاو تيوظمل ف تجل د  من أ ررمل  تيرربتمج تإليكرتون  

أرمرررمل  كررر رة عارررى حسرررمل  جملوعرررمله وسرررمل ل تإلعررر م تيقدميرررت  

(NeBuN dBa sdBdihlidN 2020 . 
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تتمركرررملر   أحرررد معملنيرررَ يعرررمل تيرظرررير   تض رجرررمله وتخلررردممله  

تإلع ميررت، ويشررلل ويررك: تيرظررير   علايررمله إنرررملج وتوييرر  وسررمل ل  

تإلعر م، وتيرظرير      تإلع م، وتيرظرير   ماكيرت ومتويرل وسرمل ل    

أ وتر تضسررررخدم ، وتيرظرررير   أ كملرنرررمل عرررن وسرررمل ل تإلعررر م      

(luroNel dBa koesNihK 2013  . 

وتييررروم،  رررإق مرررزيج تضعاومرررمله تإل  ملريرررت وتيرت يهيرررت وتيرعايليرررت      

وتيط يت وغرامل عارى تإلنرتنر  إرت لملنرا سرهويت تيو رو  إرت ن ْشرر       

تضعاومررمله عرررب موتقرر  تيروت ررل تضخرافررت، قررد أو ررر عاررى تيصرررمل ت     

  مرتمعرًت عارى عررش تإلعر م     تيورقيت، وتي  كملن  عاى مد  عقو

تضقرررروء. إعرررمل ت إرت أق موتقررر  تيروت رررل أ ررر ر  وته مسرررليمله    

مرعد ة، ُيطَاق عايهمل تإلع م تجلديد أو تإلع م تيفوري أو تإلعر م  

 . 2020)تضمليك، تي ديل أو إع م تضوتطن 

تخلمل رريت تضشرررتكت ارري تيسرررعت تيفمل قررت   نقررل تخلرررب ت نرري،       

وتيصرررورة ت يرررت، وتضرملمعرررت تضسررررلرة يكرررل مرررمل جيرررري   تيعرررململ  

ة، مرردعوم مل ممليصرروه، وتي قررل ت رري مررن موقرر  ت رردث. مررمل   م ملشررر

يعمل أق وسمل ل تإلعر م تجلديرد تقروم ارمل تقروم مرَ وسرمل ل تإلعر م         

 تيرقايديت جمرلعًتم من إوتعت وتافزة و رمل ت ورقيت. 

اررلت تيوتقرر  أ ررري  رردي مل كرر ر ت لرردًّت،  خرر   تيسرر وته تيقاياررت       

تسرررخدتم تأللهررزة  تيقمل مررت سرريكوق يرردي مل ليررلًّ كملمررلًّ نشرره عاررى

تيلكيت، وأتقن تسرخدتم تإلنرتن  وتض صمله تضرت طت مهرمل، وعرملش   

عاى تيوقمل رت تيرقليرت وأ ر ر  لرزء ت مهلًّرمل مرن حيملترَ، وت جلرل         
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)نصررر، أي  وتء تررملر ي أو عررملطفي ياصرررفيت تيورقيررت وت يارافررملي    

2019  . 

الت تي ل  تجلديد من تجللهور يرطاا قدرًة  مل قرًت مرن تضؤسسرمله    

تإلع ميررت   تإلمرردتت وتتمركررملرم ييوتكررا تيرطاعررمله تتقرصررمل يت   

أيض مل يضلن موتك رهمل يا لو تيسرري  يوسرمل ل تيرق يرت    أل رملمهمل، و

تضخرافررررت. لوتنررررا تتمركررررملر تإلع مرررري تض شررررو ة تشررررلل أيض ررررمل   

تإلع مي  تحملرت  ، إو يرطاا م ه  إتقملق مهرملرته لديردة سروتء    

  ا  تضعاومرمله وتأل  رملر أو    ريرر وكرملمرت وتقردي  تحملررو        

وةرررمله تضسررررخدم  تإلع مررري كررري يروت رررق علاررره  مررر  ط يعرررت 

 تجل د .

وقررد رك ررزه تيكررور مررن تي ررروث تإلع ميررت عاررى تيرظررير مرظررير    

تيوسمل   تإلع ميت، وتي  تعمل تإلع م تجلديد وتألنروتت تجلديردة   

وتيطررق تجلديرردة تسرررخدتم تإلعرر م، أيض ررمل تي رررث   تيرطررو رته  

صررمل يت، تإلع ميررت تجلديرردة وسرريملقملتهمل تيسيملسرريت وتيوقمل يررت وتتقر 

وتألشرركمل  تجلديررردة ضشرررملركت تضسررررخدم م اررري أيض رررمل قضرررمليمل  

مهلت   تي رث تإلع مري. ومر  ويرك،  رإق ارلت تيقارق مرن وسرمل ل         

تإلع م تجلديدة مل ير  إرت حد ك ر عاى أسمل  تعر ملرته ناريت 

 وتعرت حو  تإلمدتت وتتمركملر. 

 

  المي:داللة ومضمون مفهومي اإلبداع واالبتةار اإلع -ثالًثا 

 Creativityا رررررملد  اررررر   كررررر ر مررررر  مصرررررطاري تإلمررررردتت    

، وكور من تأل ميمله ت ُتفروق مي هلرمل    nBBriduhrBوتتمركملر 
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تيرعريررفم يررليك مرررن تضهرر  تسرررعرته تضفهررروم  وتوعرريح تيفررررق      

 مي هلمل. 

 :تإلمدتت  أ)

أق تإلمررررردتت مفهررررروم حرررررديث    edppdluprou, 2010)يؤكرررررد 

، يعو  ظهوره إرت قرق سملمقم من تيزمملق. و  حمملويرت يارعرر ر   نس يًّمل

أق مصرطاح )تإلمردتت  ارو وتحردًّ مرن        eoduu, 2011)إييَ، يؤكرد  

أكورررر تضصرررطارمله تعقيرررد ت   تياظرررت تإلجنايزيرررتم يرررليك ت يولرررد 

, luuBnuoS)وتحرررد مرعرررملرر عايرررَ عملضيًّرررمل، حيرررث وكرررر  تعريرررف

تعريًفررمل يإلمرردتت. وعايررَ،  إنررَ مررن تضفيررد     ٦٠أكوررر مررن    1999

سر  عد ة من تيرعريفرمله، ير رملو  كرل وتحردة م هرمل يتويرًت خمرِافرت،        

وممليرغ  من ارلت تت رر ر إت أق ارله تيرعريفرمله جيلعهرمل ع صررًّ       

 مشرتد، أت واو )تإلتيملق مشيء لديد .

مرن    1996sNhKNiuBushidlsh,)من اله تيرعريفمله ممل رك ز عايرَ  

أق  تإلمدتت او عململ يارظير أو تيررو  ، إّنَ "كل   عرل أو  كررة أو   

م رج ُيظيِّرر جمملًيرمل مولرو  ت ُمسر ًقمل، أو يقروم مررويرل مرمل ارو مولرو           

 مس ًقمل يشيءة لديد".

أحرررد أ ضرررل تعريفرررمله تإلمررردتت     sirauN 1961)وُيعرررد  تعريرررف  

رك ا يررهيف مرن أرمعرت ع مل رر     وأشهرامل،  قد وكر أق تإلمدتت ُم

، euoNrB ,eorcuNN ,eoraecu dBa eouNNممي ررررررزة، وارررررري:  

وممليعرميررت كررمل تي: تيشررخم، تيعلاّيررت، تض ررر ج، وتي ييررتم حيررث إق   

تيشخم يقوم معلايرت تيرعرر ر وإجيرمل   صرمل م تيشرخم تض ردت،       

 أممل تيعلاي ت  رشلل مكونمله تإلمدتت، وتض رج او ت صيات تي همل يرت 
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ياعلاي رررررت تإلمدتعي رررررت، وتي ييرررررت اررررري تضكرررررملق تض رفِّرررررز يإلمررررردتت      

مملتسركشملر وتيرجريرا، وتكروين روتمر  لديردة تسره    حرلو       

 تضشك ه.

وتإلمرردتت تيفررمل ي طرروي عاررى "تخليررمل  وتيقرردرة عاررى توييررد أ كررملر    

أ ررايت وطرررق لديرردة يرفسررر تيعررململ، يررر  تيرعرر ر ع هررمل   تيرر مو   

ي لررمل تإلمررردتت تيعالررري ي طرروي عارررى تيفضرررو    وتيصرروه وتيصرررورة. م 

وتتسرعدت  يارجرمرت وإلررتء تتصرملته لديردة   حرلو تضشرك ه.       

أمررمل تإلمرردتت تتقرصررمل ي  يشررر إرت علايررت  ي ملميكيررت تررؤ ي إرت       

تتمركملر   تيرك ويوليرمل وممملرسرمله تألعلرمل  وتيرسرويق ومرمل إرت      

 سيت".ويك، وترت   ترت ملًطمل وويًقمل مملكرسمل  مزتيمل ت مل 

)تيط قررت وتضرونررت وتأل ررمليت وتيرفمل رريل  موررل  تإلمرردتت ومكونملتررَو

إت أنررَ ، تاعررا  ورًت  يهررمل  تيورتوررتومرر  أق كررل تيقرردرته تيعقايررت،   

وعرمل ة   ،وتطويره وتحململ ات عايَ مرن تيصرظر   عايَ ردرياتيميكن 

مررمل ي رردأ ويررك   تيروعررت مررن حيررث مؤسسررمله تيرعارري ،  مليطفررل      

تضدرسرررت، وررر  ي ررردأ  ق رررل سرررنو مرونرررًتو أكورررر مرررمل يكررروق أ رررمليتً 

َ مل مرن  قايًار  ُتجرو همملضدرست وتيرزتمملتهمل وقوتعدامل تي   مل  ْقإ إمدتعر

 ير  تدريا ويك تإلمدتت وقدرتتَ   تضدرست.

 

   ( :تتمركملر  

تيرردي تيلي وتله مل   تعريف تإلمدتت او نفسَ   توعيح مفهوم 

ل عملم إرت وتقر  مهنرَ ت   تتمركملر، حيث ت و ت تيرعريفمله أ   مشك

،  esdnhlu,  1988) يولررد تعريررف وتعررح وموورروق ي مركررملر   
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وتيس ا أق كور ت من تيرعريفمله ي مركملر ترطملمق مشركل كر ر   

مرر  مفهرروم تإلمرردتت تضشررملر إييررَ، و راررف مررن  صررم إرت آ رررم      

َ مرمل  ويليك تيرعريف تيلي يسهل تيفهر  ي مركرملر مكمل رت أشركملي    

مهنرررررَ "تير فيرررررل تي رررررمللح يأل كرررررملر   esdnhlu 1988)عر  رررررَ 

تإلمدتعيررت  ت ررل تض الررت". اع ررى أق نقررل تيفكرررة تإلمدتعيررت مررن      

تيورق إرت تيسوق او لوار تيفررق مر  تإلمردتت وتتمركرملر. ميكرن      

كرررملر مهنرررَ تتعرلرررمل  عارررى تيرق يرررمله ت ملييرررت  أيض رررمل أق ُيفه ررر  تتمر

وتض رجمله تجلملازة، ون ْقل تضعر ت تضولو ة  يث ُت ف رل   سريملقمله   

الت تيفه  ي مركملر   neoKeN,  2016) لديدة. كليك يؤكِّد 

مهنررَ "تط يررق تأل كررملر تجلديرردة وتضفيرردة". كلررمل حررد  ه تي ملحوررت      

مومعت ع د تيوامل  مهق معمل يت تتمركملر اي و رق تيررمليي: تإلمردتت      

 . 2012)ع د تيوامل ، تيرط يق= تتمركملر 

مل يوتنرا تيعاروم وتضلملرسرمله    ل تإلمدتت مرت ًطْعل ومييل تي ع  إرت 

 مرررمليعاوم تيرط يقيرررت )تضخرتعرررمله .  ملتإلنسرررملنيت، وتتمركرررملر مرت ًطررر 

 ى مررَ تيشررعر  ملمركررملر.اَقررق تيرلي يُ مليشورعر إمرردتت، أمررمل تضيكرو ررو  

تطروير تأل كرملر تإلع ميرت ارو إمردتت، يكرن        ويكم  رإق وم ملء  عاى 

ق تيرعريف تض رخا،  رإق  ملوأيًّمل ك ت فيلامل يرطاا وسمل ل م ركرة.

مل إرت: إمرردتت وتمركررملر وت رررتتت وتكرشررملر،    إع م ررمل  مللررت حقًّرر  

 وكرررل تضرت  رررمله كررري يوتكرررا تضرحارررت تجلديررردة تيررر  تعيشرررهمل  

مل تيرر  تسرررهدر نررمل، وكرري يرصررد  ياررررديمله تجلديرردة أيض رر  م ُ 

    و تيرؤيت تضسرق ايت. ملمن م  نمل وإيقملر تنط قره تي يل 
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مل  وم ررر مررررت    CREATIVITYتإلمررردتت   حررر  جيرررد آ رررروق أق  

طارق كالررت  مليرخصصرمله تإلنسرملنيت وتيف يررت وتأل ميرت، وت تكررمل  تُ   م

INNOVATION خلمل ت مرارك تجملرملته.     تأل ميمله ت تتمركملر

طارق   تتقرصررمل  و   مل ُت هرري  ت ل ر  INNOVATIONمرمل كالرت   أ

كالرررت    مسرررخد  وت ُت ،عارروم ت ملسررا و  ريرررمل ة تألعلررمل  وتإل ترة   

CREATIVITY ،وتعمل تيعلايمله تيررسي يت وتأل كملر تجلديدة ،

ي طروي  ت   تيوعي أكورر مرهق تإلمردتت    الت تيرفريق سيسملا  كور 

ملقرررت   تحملررررو ، وتتمركرررملر     عارررى أ كرررملر  ا ت صرررو عارررى

 تحملرو .تيرق يمله وتأل وته تي  ت قل 

 تإلع مي: تتمركملر )ج 

  عرروء تيرعريفررمله تيسررملمقت يإلمرردتت وتتمركررملر، ميكررن تعريررف   

تتمركررملر تإلع مرري مهنررَ: "تيقرردرة عاررى تتسرررجملمت يالرررظرته        

تضهرملرته تإلمدتعيرت تير     تض رجمله وتيعلايمله وتخلردممله مملسررخدتم   

مررن  رر   إ  ررمل  شرريء لديررد     حاررهملتسررلح مررديررد تضشرركات، و 

 cdocíd-eihlvN)يضرريف قيلررًت ياعلرر ء ويال الررت تإلع ميررت"   

uu dl .2018 ,27 . 

ويكرن ت مرد    ،تتمركرملر وحرده ت يكفري   وةرَت آرتءًّ ترلاا إرت أق   

تدمل رررل مرررن تيرط يقرررمله   يرررَ،  ارررو نارنرررمل إرت تيكررر و مررردتتمرررن تإل

 تتلرلرملعي، يولردنمل  تط يقرمله تيروت رل   أو  تإليكرتونيت تتتصملييت

م همل   كل يروم لديرد، كارهمل تمركرملرته لديردة       ملأق ا ملد آتً 

 لردًّت، وميكرن  ن تيرط يقمله )تإلمدتعيت  قايارت  ويك ،تيسملحتعاى 

تيفيس ود، ترويرت، سر مل    مول: )عاى أ ملم  تييد تيوتحدة،  د ع أق ُت
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 إنررَ ت يكفرري ا ررمل تتمركررملر  ،يررلت . نسرررظرتم، تررك تررودإشررمله، 

إ ررمل ت مررد مررن  ،ز   أي جمررمل  مررن تجملررملتهيوحرردة يا جررمل  وتيرلي رر

مرقدمرت   مرحارتً  وق تإلمردتت وعايرَ، يكر  . تتمركرملر تإلمدتت   ويرك  

 من تتمركملر ومر يمت ي جملحَ وولو ه. 

كلمل أق تضرتقا يوع  وسمل ل تإلع م   خمراف  و  تيعرململ جيرد   

 ،ر تضعمل يررت تإلع ميررتي ررمل غمل لملرً ررمل وتتصررملييًّمل تق يًّررأق ا ررملد طو ملن رر

تيسرمل دة يإلعر م تيرقايردي، وتسري د حرملر  تي وتمرت        ا تضفرملاي  وقَا

نمل ررل مل، و رملحا قررتر   ًارِسر أ ر ح تضراقرري مُ يالشرهد،  قرد    تيعريرد 

. ويررليك، وسررمل ل تإلعرر م   أوقررمله كررورة معارر  ر    ش رر يلررمل ُي

تيرر   سررر  دررمل    هلررتتيكررور مررن تيقضررمليمل تإلع ميررت تض  نررر  أق 

مهمل، كرملق مصردرامل ويرك تضروتطن تيرلي جلرل       توسمل ل تإلع م أمو

سرروتء كملنرر   ،مررمل يريررد ملمررن   درر وي ررث  ت  يررده لرروتته وكيرر

أي فهمل ونش ررامل   ورة تيرقطهمل وأرساهمل، أو تظريدة كر همل، أو قصت 

موررل  يسرر ود وتررويرت    ،تضشررهورةتتلرلملعيررت  مررن تض صررمله   أي   

نسرظرتم أو من  ر   تيرط يقرمله تأل رر     إوس مل  شمله وتك تود و

 .وتيايات أو تضوتق  تإليكرتونيتيوم تيتيلي تركملور م  

مل مل قويًّر ل  ردي  شركِّ  ر ح يُ أشرهد تيررقمل تتتصرمليي تجلديرد     تضت ال

 وق  ،  خمرارررررف  و  تيعرررررململتيعريقرررررت يالؤسسرررررمله تإلع ميرررررت 

م هرمل مرن تيسرملحت      ررج تيكرور   خميًفمل أمل   ح كملموس أو ،تسرو ملء

مرمليط   إرت  اجررة تإلعر ق   نريجت تمرعمل  تي مل  ع هرمل، و  متإلع ميت

تيفررر  مررن كررل تجتررمله،    مل ررر  تيرر  تض صررمله تيرقليررت تضرعررد ة  

 هررمل وتويررو  مرر  تيايررل وتي هررملر نمل مررتً وترررد تاررك تيوسررمل ل ت ررد  حا 

، وتيرر  ترطاررا  عاررى عرردم تيرررهقا  مرر  مرطا ررمله تضرحاررت تيرتا ررت      
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يال مل سررررت وعرررر  تإلسرررررتتتيجيمله تي يمررررت   تتسرررررعدت  تض سرررر  ق و 

  خمراررررف تجملررررملته  مرررردتتتتمركررررملر وتإلوتيو ررررمله، مررررن  رررر   

 ر ت. ْش رتل مل ون إت وعدت   رير ت وإميت تإلع 

 

  العوامل امل ثِّرة على االبتةار اإلعالمي: -رابًعا 

 luroNel dBa)تشررررر  رتسررررت مررررمل اررررو تتمركررررملر تإلع مرررري يررررر   

koesNihK 2013       إرت أق ةرررررت عوتمرررررل عديررررردة ترررررؤور عارررررى

تتمركرررملر تإلع مررري، وتشرررلل: تيرك ويوليرررمل، و ررررص تيسررروق      

 مل سر ، وتير ايلرمله وتيرشرريعمله،    وساود تضسرخدم، وسراود تض 

ومعررررملير تيصرررر ملعت، وإسرررررتتتيجيت تض الررررت، وتيقيررررمل ة وتيرؤيررررت،   

 وتديكل تير ايلي، وتيقدرته وتضوتر ، وتيوقمل ت وتإلمدتت. 

وسرير  توعريح ع قرت ارله تيع مل رر مر  تتمركرملر تإلع مري و رق          

 تيرمليي:  

مل ت تيرك ويوليرررمل:  ملتمركرررملر يررررت   ممليرك ويوليرررمل ترت ملًطررر   -1

إرت أق تتمركررررملر اررررو ُمررررررود   knBS, 2013) ي فصرررر . تشررررر 

تيرقرررررد م تيرك ويرررررولي، وتافررررر  تتنر رررررمله إرت عررررررورة تمركرررررملر  

تضؤسسمله تإلع ميت من ألل تتسرجملمت يارقدم تيرك ويولي. عاى 

ملمركرملر  ، مeppluس يل تضومل ، تتمركملر تيلي قملم  مَ شرركت  

وكملنر   iTunes ورت قَ إنشرملء م صرت ت ي تيرونز     iPod ت ي و  

 luroNel dBa)أو  مررن مررمل ر جتملريًّررمل يار زيررل تيرقلرري يالوسرريقى     

koesNihK 2013  . 
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 ررص تيسروق وسراود تضسررخدم: تيفهر  تيعليرق يف ررص تيسرروق         -2

وساود تضسرخدم تيلي يريرَ تيرقد م تيرك ويرولي، وارو مرمل متر      

مقملومررررَ وجتملاارررَ مرررن وسرررمل ل تإلعررر م تيرقايديرررتم ممرررمل أ   إرت     

ة مررن ِق ررل مسرررولرين  ررملرج سرروق تإلعرر م. عاررى   تمركررملرته عديررد

سررر يل تضورررمل ، تيرررلكملء تت رررط ملعي تيرررلي تسررررخدمَ شرررركت       

وتيرررلي ُيرررو ِّر درررمل ميرررمله تض يررر  مرررن   -  Netflixنرفاررريك  

تي يملنرررمله عرررن تضسررررهاك  وسررراوكه  وتارلملمرررملته    مشرررملادة 

سررملا    تتسرررروتو  عاررى شرررجت وتسررعت مررن سرروق      -تأل رر م 

 وتأل  م. تيرت يَ 

عارررى  عررر   علرررلی تيرررلكملء تت رررط ملعيوجتررردر تإلشرررملرة إرت أق 

عارررى  سرررملعدیتيصررررمل ت ووسرررمل ل تإلعررر م مشررركل عرررملم،  هرررو     

مل تيقدرة تيفمل قرت   . وأيض ھتيوق  وتجل رو ُِّیمممل  ،تيرظطيت تیتو 

ت اجرررملته تضرررمل ة ھورمررر  تنرررملهیعارررى تيرفملعرررل تيفررروري مررر  تيرررا 

 ت عاى ويك:ومن تألموا تإلع ميت مشكل  اي!

 ةیتظرررر  ت ةیمررررر  مررررن ي  یهیمتك رررر  وكمليررررت أسرررروش -

قصررت معرردممل   4400ألرمررمل  تيشررركمله إرت   ةیتيفصررل ریتيرقررملر

 مرة. 15ماظ   ت ةی ق م أي مز 300كملن  

  عررررررىُیل رتِسررررررمرومرررررروه ُم "وتشرررررر طن موسرررررر  " قیتسررررررر  -

 رررفي حررو     ریتقررر  800تسرررطملت إنرررملج   ،مرروه  وغرررتری ھ"

عرملم   ةیكير رنرخملمرمله تير ملسرت تألم  وت ةیریتيرم  تألوض يتتأليعمل  

2016.  
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 رتكررزیإ ترة حمرررو   ولررده ناررملم أ " ررورم "أق جماررت  كلررمل -

موعررروعمله  رو ِّرررُی" رتررريیعارررى تيرررلكملء تت رررط ملعي تةرررَ "  

وتقررتت   رور    ،تمرت ت ردو لل   قیل تيع رملو ْعر جَل تهیوتوص ةیيارظ 

 .توته  ا

ت ھأولرررده كملترررا مقرررملته كررررا   "تقیوت لرررملر "  رررتی رررح -

إرت  تنرررملهیتيرررا  یعارررى  رررو علرررلیرومررروه  "،هیم مرررورتریر"

 ية عاى اييت مقملته.ھلمل ةینم ریتقملر

 ةیعرب أنالت آ   ی "ماومربق"واث تحملرو  تيلي نشرتَ  أيضمل -

  وق ت مللت إرت تيع صر تي شري.

أمرري تجلوتنرا تيرت عرت وتإلمكملنيرمله تضليرزة       ومرن ، من لملنا آ رر 

تيشرمل عمله   ةیى تصرف قردرتهمل عار   وار  تت ط ملعيأل وته تيلكملء 

اقملرنررت تأل  ررملر تيرر     قررومی ثیوتيزت فررت،   ةیمھوتأل  ررملر تيررو 

و  حررمل   ة،یمھيسررضرررامل مررن مصررمل ر عرردة مرر ل  تأل  ررملر تيررو 

تيقردرة عارى    ملوأيض ر . وععهمل    م رد تيشرمل عمله    یولو  تطملمق 

 لشركِّ ُیتيرلي    ،تيرلكملء تت رط ملعي   تعرلمل  ت عاىتوييد تضوت  

 تإلمكملنيررمله.  ضررًامل عررن  ملصرررمل ت وتإلعرر م علوم رر  يا ًةینرروت نقاررًت

 تهیومررملخلوتريم -تضرملحررت يرجليرر  تضعاومررمله مررن مصررمل ر عرردة      

ممررمل جيعررل  ايررل تضرروت    متومشرركل سررري  لرردًّ  - تضعقرردة نسرر ي مل

 أيض مل. ملو ه  ط يعرهمل سهًا مل،وتحملرو  تإلع مي مرملح 

 مرررتمج  يكررن وعاررى تجلملنررا ت  ررر، ةررت  و ررمله مررن أق تعلررل       

ل تضؤسسررمله ْعررل تإلمرردتت ول عاررى قررر وتط يقررمله تيررلكملء تيصرر ملعي

 ،تيع قررررمله تيعملمررررت وتيرسررررويق تعرلررررد عايهررررمل  وإ ترتهتإلع ميررررت 
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فررته أق ترعملمرل   وتسر عد تيكرور مرن تيكفرملءته تي شرريت تير  يُ     

 .ملقتم  تضوت  مرو  إمدتعيت  ا 

  تيرتكيررز مشرركل أارر  عاررى تفه رر   اررلت تإلطررملر كررليك جيررا و

 - ه  تألسمل    تيعلايرت تيروت رايت   -ود تيفيمله تضسرهد ت سا

وعرلن   ،ورغ رملته  وتحريمللرملته     وتارلملمملتهوويك اعر ت  يملته  

لل     تيرسمل ل تإلع ميرت تض ملسر ت   أمن  مسيملق تلرلملعي م ملسا

أ ررر ح ا رررملد تركيرررز  :ملوعررررب تض صرررت تإلع ميرررت تض ملسررر ت،  لوًاررر

مل أكوررر  ررو  وميًارر ،تي صررريت مرزتيررد يالسرررهد    ررو تجلوتنررا  

يلت من تضهر    موحمللت أكرب يالررو  تضخرصر ،تيقصم تإلنسملنيت

 تيروتكا م  الت تيساود.

سرررراود تض مل سرررر : قررررد يررررد   سرررراود تض مل سرررر  تضؤسسررررمله   -3

تإلع ميت إرت تتمركملر   كل  من تض رجمله وتخلردممله، وطريقرت   

تيصرررف مررن تيط عررمله إنرمللهررمل وتوييعهررمل. عاررى سرر يل تضوررمل : تظررير 

تيورقيت إرت تيرقليت او مومل  عارى تتمركرملرته تضعديرت. ومرن أشرهر      

، حيررث تقرروم مدرتسررت Googleتألمواررت عاررى ويررك سرراود شررركت 

سرررراود تيشررررركمله تض مل سررررت، ورررر  تقرررروم مملمركررررملرته مشررررملمهت،  

   Gmail, google play, google walletمول

ملنوني   معررر  تير ايلرررمله وتيرشرررريعمله: ُيشررركِّل تإلطرررملر تيقررر  -4

تيدو  حمللز ت ر يس مل أمملم تتمركملر أو ُمشجوع مل يَ. أحد تألموات عارى  

تيرهور تإلجيرملمي ياسيملسرمله عارى تتمركرملر تإلع مري: مرمل تقروم مرَ         

حكومت كوريمل تجل وميت من إعفملء مربجمي تأليعرمل  تإليكرتونيرت   

 . luroNel dBa koesNihK 2013)من تخلدمت تيعسكريت 
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عرمل ت عروتم  تضاكيرت تيفكريرت مملعر رملر أق جنرمل        ومن تضهر  إ  -5

 مميررت يعرلررد عاررى تحملرررو  كركيررزة أسررمل      تإلع  تتمركررملرته

ولرو  ارله تيضروتم     و يليك من أا  تيعوتمل يرعزيز تسرلرترامل ار 

   إطملر قملنوني يض   تيعلايت مشكل كململ.

معملير تيص ملعت: قد ُتردو  معرملير تيصر ملعت نطرملق تتمركرملرته      -6

  تيص ملعمله تإلع ميت. كليك مد  ت ريت مر  تيدويرت وتيرجرملرة    

يررَ تررهور مهرر    تطروير تض رجررمله وتخلرردممله تجلديرردة.   وتيصررمل ت 

 أيض مل ت ريملر تضوظف  يَ  ور ك ر علايمله تتمركملر.

إسرررتتتيجيت تض الررت: إسرررتتتيجيت تض الررت تإلع ميررت يرر عك     -7

مشكل ك ر عاى تتمركملر. ع دممل تكوق تض الت يديهمل أاردتر  

عكر م  رإق اررلت   وتعررت ُترفِّرز وُتشرجو  تتمركرملر تضؤسسري أو تي     

 سيوور كور ت عاى قدرتهمل   تتمركملر.

تيقيرررمل ة وتيرؤيرررت: ت طررروي تيقيرررمل ة وتيرؤيرررت عارررى قررروة تضسرررؤو    -8

تير فيلي تألعاى ورؤيرَ يال الرت، وتير  قرد ترجرملوي تإلسررتتتيجيت      

 تيرةيت تضعرلدة من ِق ل جما  تإل ترة.  

  تديكل تير ايلي: يررت   تديكرل تير ايلري مكيفيرت ت اري      -9

تض الرت تإلع ميررت، ومرمل إوت كملنرر  تعلرل كشررركت مركملماررت أو    

 علن وحدته أعلمل  مسرقات م فصات.  

تيقدرته وتضوتر : تؤور قدرة وموتر  علايمله تيرررير وتإلنررملج   -10

 وتيرويي    تض الت تإلع ميت من حيث قدرتهمل عاى تتمركملر.

تيوقمل رررت وتإلمررردتت: أظهرررره  رتسرررمله عارررى مؤسسرررمله تي رررثو     -11

كيرف تاعرا وقمل رت تيشرركت  ور ت      nnsو sNNكرب ، مورل  تي
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مهلًّرررمل، حيرررث م رجملتهرررمل تألسملسررريت ونقرررمل  تيقررروة تير مل سررريت درررمل،  

كليك ا ملد للور عليقت يإلمدتت   تضعرقدته تيدت ايت تيشرمل عت  

. و  تضقملمررررررل،   koesNihK 2008)يررررررد  تيعررررررملما  ا ررررررملد   

عايهررمل تيطررملم  تيرقايرردي يسرررريل أق تكرروق   تض الررمله تيرر  يظاررا  

 يديهمل وقمل ت تتمركملر، مل قد تكوق مقملومًت يَ مشكل ك ر.

 

  مناذج من فرص االبتةار اإلعالمي: -خامًسا 

يشررلل تتمركررملر تإلع مرري تيرظررير   تيعديررد مررن لوتنررا تضشررهد    

مررن تطرروير م صررمله وسررمل   لديرردة، إرت  ررملوج     مترررد متإلع مرري

 إرت طررررق لديررردة إلنررررملج تي صررروص تإلع ميرررت.     أعلرررمل  لديررردة، 

 تإلع مرري، وارري إعررمل ة تشرركيل تضشررهد    قررو  عاررى تعلررل عرردة  و

مشكل أسملسي تتجتملامله تيدميوغرت يت وتتسره كيت وتيرق يرت.  

رتفر  تيطارا عارى حمررو  ير ررملو      ت ، كالرمل يت  عرد  ك رملر تيسرن    

كلررمل لت يك ررملر تيسررن. صررل  رردممله تيصرررت وتيرت يررَ وتيرعارري  تض  

أ ه تيزيرررمل ة   تنرشرررملر تسررررخدتم تدرررملتف تحمللرررو  وتإلنرتنررر  إرت 

 حيملة يألليمل  تيشملمت من تضسرهاك .   ل تتتصمل  م هج ْعل 

وياروت رررل مررر    ،تي يملنرررمله تيكررر رة اررري وسررريات ي  رررملء تحملررررو     و

تضسرخدم. وتعلل شركمله وحكوممله عاى تطوير وسرمل ل يررايرل   

مشركل   حملييًّرمل ت لرو  يملنمله تيك رة تي يملنمله ي  ملء أنالت وكيت. تي 

مطررر .  وسررضررملعف وترعقررد مرر  تنرشررملر إنرتنرر  تألشرريملء تيرر  مررمل    

ورت، واري شر كت مرن تأللهرزة تضرصرات تير        يتي     طوتتهرمل تأل 
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 ر يصرر ملعت تإلعرر م جملوعررتً  و ِّم  رردممله وكيررت، وتيرر  سرررُ   قرردوُت

 نشملء حمرو  غمل وشخصي. إلرص من تيف  كملماًت

 أق تشهد تجململته تيرملييت م رجمله و دممله م ركرة:   من تضروق و

عاررى   م: م ررملء حمرررو   ررملص يالسرررخدم م ررملء     خص ررحمرررو  ُم -1

 أوروممل   تيرسويق مديري من ٪67تي يملنمله تيرملر يت يَ. يسرخدم 

 وييرمل ة  حمررو   إلنشرملء  تيقمل لرت  تضسررخدم  ميملنرمله  تضرردة وتيوتيمله

أحرد أكورر جمرملته تتمركرملر      متحملرو  تضخص ر  د يع و. تإليرت ته

 تيوتعدة     ملعت تإلع م.

ترررهييف تي صررروص تيط يعيرررت: حقرررل  رعررري مرررن معملجلرررت تياظرررت     -2

 ،تيط يعيررت، يرعملمررل مرر  تراررت تي يملنررمله إرت يظررت مشررريت ط يعيررت       

مل إنشررملء تقررملرير  مملتعرلررمل  عاررى تيررلكملء تت ررط ملعي. ويررر  حملييًّرر     

 تيطق  وتيريملعت تي سيطت.

ده تيصررر ملعمله تإلع ميرررت مورررل تأل ررر م    رررووج تيعلرررل: تعرلررر  -3

مل عاررى و وررت  ررملوج يروييررد تإليرررت ته:     يًّوتضوسرريقى وتي شررر تقايررد  

 رررل تضسررررخدم  مقملمرررل ماكيرررت )أو تيو رررو  إرت       تيرررد   مرررن قِ 

يفرتة طويارت،    تحملرو ، ورسوم تإلع ق، وتجلل  م  اله تي لملوج.

قو  تأل ررة  إرت حد ك ر، ويكن   تيع كملن  تي لملوج مسردتمًت

م   تق يرت تضعاومرمله وتتتصرملته وتيررظرته   سرراود     كرملق تيرقرد   

يدرلت أنهرمل  رعر   رديمله غرر مسر وقت عارى        ،تتضسرهاك ك ر 

عاررى اررله تيصرر ملعمله أق تسرررجيا     وأ رر ح يزتم ررمل  تي لررملوج،اررله 

 لديدة ومسردتمت.يارظرته   تيسوق وتيعوور عاى  ملوج أعلمل  
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ت تنطرر ق مررمل ُيعرررر تييرروم مررملإلع م ق ررل ميررمله   وحرر  تيعررو ة ي دتيرر 

تيس  ، جند أنَ كملق حمصور ت   ن ْقل تأل  رملر  مل رت تيسيملسريت    

م همل و  تحملايت حسا تي طملق تيلي ي رشرر  يرَ، مسررخدم مل وسرمل ل     

مقروءة ور  مسرلوعت ور  مر يرت. تتسر  معرد ويرك مفهروم تإلعر م مر            

وتيرسرايت يكمل رت  يرمله    تتسملت تسرخدتمَ ي قل تضعاومرملهم  مليرت يرَ   

تسلح يالراقي أق يطا  عارى   -تجملرل  وعاى مدتر أوقمله مرعد ة 

تاررك تضعاومررت أو تخلرررب، أو أق يرسرراى وعمل ارررَ   مشررملادة مرررتمج      

 تر يهيت أو أ  م ومساس ه أو وومل قيمله. 

مررر  مررردء عصرررر تإلنرتنررر ، تتسررر   ور تإلعررر م وتعرررد  ه أشررركمليَ 

ضيرت وتضوتقر  تخلمل رت مملضؤسسرمله      مل ت م  حمركمله تي رث تيعمل

تإلع ميرررت تيرجملريرررت أو ت كوميررررت،  صرررملره تضعاومرررت ت تصررررل     

يالراقي وحسرام مرل إنرَ يسررطي  تيرلامل  إييهرمل م فسرَ عرن طريرق          

تي رث، و  تسرطملت تضشملركت   تيرعايق عاى تخلررب أو تضعاومرت أو   

   تيوومل قيررمله -عاررى سرر يل تضوررمل    -إمرردتء تيرررأي تيررلي كررملق  

تيسيملسيت أو تألعلمل  تيف يرت وتأل ميرت حمصرور ت عارى تضخرصر  مرن       

 تي قمل  وتضشرظا  مملأل   أو تيفن أو تيسيملست.  

دررلت، مررن مطارر  تأليفيررت تأل رررة تتسرر   ور تضراقرري مملضشررملركت     

 ررريملغت ون ْشرررر و ايرررل تخلرب/تي م/تضعاومرررت،  مل رررًت مررر  تطرررو ر 

تيروت رل تتلرلملعيرت تير  جتعرل     تيرط يقمله تيرقليرت وت رو ت وسرمل ل    

تإلعرر م ممملرسررًت  ر يررت إرت حررد مررمل أكوررر مررن كونهررمل املعيررتم      

 كرررل  رررر  يراق رررى تخلررررب أو يررررملم  وسرررمل   تيرسرررايت عررررب لهرررمليه    

 تخلملص، ويرفملعل معَ مشكل  ر ي م ملشر مطريقرَ تخلمل ت.
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اررله تيراقمل يررت وتيسررهويت   تاقِّرري تضعاومرررت وتخلرررب تيرر  ارري ي رررا         

 م لع رررل تيوسرررمل ل تإلع ميرررت تيرقايديرررت تعرررملني مرررن تدجرررر       تإلعررر

وتيرظييا )تيورقيت عاى ولَ تخلصروص م مسر ا مقملومرت تيرظريرته     

تي   دث   تيفضملء تيرقلي تضسيطر عاى    ت يملة ت ملييرت،  

أو ععف رو  تيرجديد وتضوتك ت ياجديد إع ميًّملم وارلت مرمل جيعرل    

 ت مد م همل إلنعملش ممل ت ق ى م َ. من تتمركملر تإلع مي عرورًة 

ا مل، قد تطرأ يالهرل  مملإلع م مع  تألسريات تجلرديرة مملي ررث،    

 مول: ال عاي مل تيرخام من تيقدي  حرى ُنوتكا تجلديد  

اررله  عرروة حقيقيررت نقرأاررمل ونسررلعهمل مررن حرر    ررر حررو  عرررورة  

ألنهررمل ت توتكررا تيرظررير  -موًاررمل –تيرررخام مررن تيصرررف تيورقيررت 

قلررري ت رررمليي.  هرررل تسررررولا عررررورة تيرررررديث وتيرطرررو ر أق     تير

نرخام  عًامل من تيصرمل ت تيورقيرت مملجمللرل، أم أق ُنطروور   أ ت هرمل     

 يُروتكا تيرجديد  تضسرلر   تيعململ تإلع مي تيرقلي ت ديث 

وةررَت تسررملؤ  لررواري آ ررر مهرر  عل ررن اررو تضسرررهدر مررن تإلعرر م    

ميًّمل سوتء كرملق إع م رمل إ  ملريًّرمل أو    تييوم  اعر ر مل يالسرهدر إع 

معاومملتيًّمل أو تر يهيًّملم  إق تتمركملر   تإلع م ي  ظي أق يقوم عارى  

أسرررمل  مرررن تيررررفكر تيرصرررليلي تيرررلي جيعرررل تيقرررمل   ممليصررر عت     

يض  نفسَ   حمرل تضراقري ور      -أيًّمل كملق مسروته  -تإلع ميت 

من تضعر رت وتضعاومرت أو    ُيصلو  ممل تَ تإلع ميت م ملء  عاى تحريمللملتَ

تيرت يررَ، تيرر  ُتقرردومهمل يررَ وسررمل طَ تإلع ميررت، واسرررو  تجلررو ة     

وتيو رة وتي سملطت وتيرفملعل تيلي يريده.  يصر ح تحملررو  وكرليك    
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تضراقي   تإلع م ارو تضهر  حي لرمل ن ركرر إع م رمل لديرد ت، ويري         

 تيوسيات وتأل تة  رسا.

تمركملر   تإلعر م،  رإق جتديرد     مقدر كوق تإلمدتت مهلًّمل يررقيق

تيفهرر  يإلعرر م وطريقررت تعا لررَ مهلررملق أيض ررمل،  رردور تيفررر  تيعررمل ي   

اررله تأليررملم  ررظر ت كررملق أو كرر ر ت تعررد   كونررَ مراقي ررمل يالعاومررت  

 ق م مل أ  ح يسه     ر ملعرهمل و ايارهمل ونقردامل ومشرملركرهمل     

 تضؤسسرمله  م فسَ معد أق ي ركرامل. يرلت، تيرظرير ي ردأ مرمليرعاي       

تيرعايليت تضخرصت مملإلع م، ييرفق  ور  رجييهمل م  تطور تيرعملطي 

تإلع مي تيعملضي. ور  ي رقرل تيردور معرد ويرك يالؤسسرمله تإلع ميرت        

تي  عايهرمل أق ُتطروور أ وتتهرمل وُتجردو  مرن أسرمليي همل تير  تسرلح مرهق          

 مل ت.  يؤ ي تضراقي  ور ه عرب امل تيلي يعيشَ ممليفعل   حسملمملتَ تخل

تإلع م مكمل ت لوتن َ و دمملترَ عررورة حرليرت ميملرسرهمل تإلنسرملق      

  حيملتَ، تيفرق أنَ ت ق  أ  ح مياك أ وتتَ تخلمل رت إلشر ملت ارله    

تيضررررورة،  هرررل تسررررطي  تضؤسسرررمله تإلع ميرررت موتك رررت ارررله       

 تيفر تنيت   تيرعملطي تإلع مي وُتش عهمل  

إلع ميرررت، وع رررد ت رررديث عرررن  ررررص تتمركرررملر   تضؤسسرررمله ت 

جترردر تإلشررملرة ي لررووج  ريررد    ويررل  ررريفت وتشرر طن موسرر       

تيرر  كملنرر  عاررى     The Washington Postتألمريكيررت 

وشك تإل    إرت مؤسست إع ميرت نمللررت مملييًّرمل و ررفيًّمل. حردث      

الت تيررو   تيكر ر معرد تسررروتو ليرف ميرزو  ُمؤسور  شرركت        

قرملم ميرزو  مرط يررق     2013.أمرمليوق عارى وتشر طن موسرر    عرملم    

أساومَ تخلملص ممليررو   تيرقلي عاى  رريفت وتشر طن موسر  مرن     
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     ايل كيفيت لل  تيقرتء مملسرخدتم تيقيلت وتحملررو . وقرد   

أمري ع مل ر جنرمل  قيرمل ة تتمركرملر تير        Rosoff,  2017)حد   

 طو رامل ميزو     ريفت تيوتش طن موس    تي قمل  تيرملييت:

تيرتكز عاى تيقر تء أوًيمل ويي  تي لعِار  : مر ف  تألسراو  تيرلي      -

جنح  يرَ ميرزو    أمرمليوق تسررخدمَ   تي وسر ، وارو تيرلررور        

 حو  تيعل ء ومن   د  سيهتي تض عا وق.

تيطريرررق إرت تير يرررت مررردًيمل مرررن تقاررريم تيطريرررق إرت      تطررروير  -

تير يررت: مملإلعرررمل ت يافريرررق تحملرررتر   تيصرررريفت مرررن تحملرررررين   

مرتسرررررًامل ووسرررررع   ريرررررق  140وتيرق ررررري ، أعرررررمل   تيصرررررريفت 

تيرك ويوليررمل مشرركل كرر رم وويررك إلعررمل ت جتررملر  لديرردة         

 تحملرو  يزيمل ة لل  تيق ر تء. 

: كرملق ميرزو  ُمصرلول مل عارى     عدم تي رث عن رعملة أو  ردقمله  -

أاليررت تشررظيل تي وسرر  ك شررمل  جتررملري ُيرقِّررق تير يررت، وعرردم      

تتعرلرررمل  عارررى تيرربعرررمله وتإلعملنرررمله. وويرررك شرررج   تإلمررردتت وعررردم 

 تيرتكيز عاى تيقيو .

تسررررخِدم تيرك ويوليرررمل، يكرررن ت تك رررن ع رررد ت درررمل: قملمررر        -

 درمل ت ررج   ، ومرن   Arc تي وس  مإنشملء م صت ن ْشر ميملنمله ُتسل ى 

حمرو  ياصريفت وأيض مل ت يعهمل يصرف أ ر  م مل سرت. إعرمل ًت إرت   

ويك، تسرفيد تيصريفت من تي يملنرمله يفهر  مرد  تفملُعرل تيق رر تء مر        

ُيركِّرز ميرزو  عارى أاليرت تإلمردتت وعردم تتعرلرمل          .قصم معي رت 

 تيكاي عاى تي يملنمله  مل ت معد  قدتنهمل يقيلرهمل ت نيت.
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ع   تيصرمل ت تتسرقصرمل يت. يعرقرد ميرزو     تإلع ق وحده ين يد -

أق تضشرررهد ت رررمليي يإلعررر ق عررررب تإلنرتنررر  غرررر مروت رررق مررر  نررروت 

تيصرررمل ت تيرر  يريررد مررن تي وسرر  تيرلي ررز مهررملم يررليك يؤكررد أق         

تيصريفت جيا أق متاك  وولهرمل تخلرملص ياصررمل ت تتسرقصرمل يت     

  وتيرقملرير وإعمل ة كرملمرت أعلرمل  ت  ررين مرلكملء، ومرليك سريد       

تي ررمل  مسررخملء مقملمررل ويررك. ويؤكررد أق  تيصرررمل ت تيرقليررت أمضرر   

عملم ررمل   تعارري  تجلليرر    تيعررململ أق تأل  ررملر جيررا أق تكرروق    20

جمملنيرًت. ت قيقرت اري أق تيقرر تء أوكرى مرن ويرك. إنهر  يعر روق أق          

إنرررملج  رررمل ت عملييررت تجلررو ة ُمكاِّررف، وارر  عاررى تسرررعدت  يررد        

 ة همل. 

ت حرررى تسرررطي  تتمركررملر، جيررا أق يكرروق    وتض الررمله تإلع ميرر 

عاى ُسدتهمل قمل ة م دعوق يسرطيعوق أق ير مروت تيفجروَة تدمل ارت مر      

أاليررت تتمركررملر وقرردرة مؤسسررملته  عاررى تتخنرررت   يررَ. ع رردممل      

ترردع  تض الررمله تيقررمل ة عاررى ايرر  تضسرررويمله، وتسررملعد تضرروظف   

  عاررررى تطرررروير تضعر ررررت وتخلررررربة ومتكيرررر ه  مررررن تأل وته تيررررر      

جرمللونهملم  إق وقمل ت تيقيرمل ة تير  تردع  تتمركرملر سرور ترتسرخ.       

وسيكوق ا ملد قدرة يالؤسسمله تإلع ميت ممل ر ر جمملتتهرمل أق  

تكرشف تيفرص تجلديدة مدًيمل من تيركي ف م  تتمركملرته تير   

 تهتي من تيشركمله تيرق يت.

جترمررت ومررن تضهرر  تإلشررملرة إرت أق ةررت ولهررت ناررر أ ررر  تررر  أق       

 ،  رووج  ريرد   تيرررو     ي ريفت وتش طن موس  تألمريكيرت ار  

يكن رم  جترمت تي جمل  مشركت أممليوق من     "تيرلرور حرو   
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 تألسررراو ،مل عاررى اررلت   يكررروق  رررير     قررد ت ْمرر تيعلرر ء" اررو ر   

سملسرهمل  أممليرهكيد ي جح   أممليوق مشركل وتعرح ألق تيعلايرت      

 ،تلت لرردًّمرر  تيعلرر ء يشررركت عررخ - مشرركل  رررر- تر يرر

مل يكرن تيوتقر  خمرارف متملم ر     متريايروق  وتر  1.7رأ  مملدمل يصل يرر  

يصررمل  تحملرررو  إ عاررى يعرلررد جنملحهررمل  مرر  تض صررمله تإلع ميررت تيرر 

   إلع ق وتيرسويق.عاى توتعرلد م صملتهمل  ،تإلع مي

أق وسرمل ل   ة  تيس وته تأل رر  و  سيملق مرصل، يعل  من تض ح 

ت تر مرررن تضشرررروعمله تإلمدتعيرررت تيررر    تإلعررر م تيرقليرررت وميرررمله

   ق  مفضل تيرك ويوليرمل تيرقليرت، مط يعرت ت رمل ، لديردة      ق 

مرطرررورة أسررراومهمل، وإمدتعيرررت   حمروتارررمل تتمركرررملري، وسرررر قى  

زوق مسررعت ن يرلي ررم ررمملسرررلرتر. و  اررله ت مليررت يولررد ِمررن تي ررمل     

كلرمل  رهمل، علرمل  و ر ملع  تخليمل  وتضوا رت ت قيقيرت ياقيرملم مرارك تأل    

ن او عاى تسرعدت  يدعله  ومتوياه  ياقيملم مرارك  سيكوق ا ملد م 

 تألنشطت تإلمدتعيت   خمراف تجململته تإلع ميت.  

وتيسملحت تإلع ميت تيدوييت ماييت مملي لملوج تي مللرت تير  لعار  مرن    

عارى سر يل تضورمل  ت     -دمل،  ه ملد  م يمًت تإلمدتت تإلع مي  فًت

 ،نورتمررمل تيووررمل قي   تافزيرروق تيرر  مرري سرري مرنررملمج ممل - ت صررر

  David Attenboroughمَ تألسطوري  يفيد آتي  رملرت ) قدووُم

 تايفزيرررونيمل، وارررو  رررملن  وومل قيرررمله وُمرررلي  عملم ررر 95وعلرررره ت ق 

، وتيرلي مردأ تيعلرل معهر       10)مريطرملني مرن ي ردق     وكملتا ومييريٌّ 

، ن تإلمدتتد   عوتمل خمرافت مشملِاه ل تض أعلمليَ تم، 1950عملم 

                                                           
(10
( https://www.imdb.com/name/nm0041003/ 

https://www.imdb.com/name/nm0041003/
https://www.imdb.com/name/nm0041003/
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عملءة وتإل رتج وتيصروه  ك تيقصت وتيسي ملريو وتيرصوير وتإلْ ح من 

ت جنردامل   ق روته    ورت عرتً  غ يرتً  تيلي جيعل تضشملاد يعيع جترمًت

ومرتمج أ ر . كرليك تيصررفي وتضرلي  و رملن  تأل ر م وتيرربتمج       

 82 ، وعلررره John Pilgerجررر )ياتيوومل قيررت تألسرررتتيي لرروق م 

ل   عرردة  رررف وق رروته وتيررلي عِلرر ،  مريطملنيررملويعرريع  ،ملعملم ر 

تض رقرررردين  مررررن أشرررردو د تيربيطملنيررررت، يع رررر ITVتافزيونيرررت أشررررهرامل  

ياسيملسرررت تخلملرليرررت تألمريكيرررت وتألسررررتتييت وتيربيطملنيرررت، حيرررث 

مل  وول ر يع رد   جرر  يامهل دة إمربيملييرت وتسررعلملريت. م   يعرربامل مد وعًت

وتيررد ملت عررن  و  تيعررململ  ،قيررملهمل آ ررر   روعررت واررمل  تيوومل عملضيًّرر

ق رررملة . كرررليك وومل قيرررمله  11)  تيررردو  تيظرميرررتتيومليرررث أمرررملم تظرررو 

عرررن خمرارررف تيقضرررمليمل وخمرارررف    تضليرررزة  ليوغرت يررركنملشررريونمل  

  ئ عن ولو  علل إمدتعي رت ر  يفريرق كر ر وحمررتر     تي ييمله، ُت

ملد  رملوج أ رر  مرن     ر   خمراف   وق تإلنرملج وتي ث تإلع مري. وا 

كر   وتإل  Star Academy سرملر أكرمل ميي  تيرت يَ مولمرتمج 

واري   ، America's got talentو The x-factor رملكرت  

وتير  طمل ر  أغارا     ،من تيربتمج تيرت يهيت وته تجللملاريت تيعملييرت 

مل   عد  من  و  تيعململ، وم هرمل  و   إنرمللهمل حمايًّ   وت  ، و  تيعململ

  . وت ميكرن   غرميٌّ  اهملأتيشرق تألوس ، عاى تيرغ  من أق 

ر أةرررملء ترت طررر  مملإلمررردتت   تيفضرررملءته   ْكررر وق ِو ا رررمل أق  رررر  

تإلع ميت،  فري تيرربتمج ت وتريرت نرر  أومررت وي فرري وتضرلي   يرل         

مل، وويرف ماررزر      سملمًقيمملكجرو تيشهر مدكرور  يل، وتري ك

                                                           
11
 http://johnpilger.com/ 

 

http://johnpilger.com/
http://johnpilger.com/
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  CNN مرررن سرررريف ارررملر ى  ملكا رررجنرررد ، و  تجملرررمل  تيرت يهررري

، تيسررملمق، late Night showم مرنررملمج قرردويرتمررملق ُمو يفيرد ي 

 وغرا  تيكور.  ،ولوق سيرورته

ارررله تي لررملوج تحرضررر رهمل مؤسسرررمله إع ميررت عريقرررت يعقرررو     كررل  

طويات، جتملويه س عت عقو ، كلمل او حمل   يفيد آتي  ملرت و يفيرد  

تيكرر ر سرروتء  م  درر  تيرردع   رر  وغرارر ، قررد يييرتمررملق وتري ك

مل   تيعرململ، أو مرن    ًار تإلع مري    إن هر  مرن أكورر     تضمل ي، حيرث 

ق ر ِ رررحيرررث تحرتت يرررت حيرررث تهييرررت تي ييرررت تيعلايرررت تضركملمارررت مرررن 

حررى أ ر روت    ،تإلعدت  وتإلنرملج وتإل رتج وتي ث وغراملتيرررير و

وت ؤج. ار    وتقرر  ت ررمل  مل ي ررد عايرَ مررن ضعررملق وترروا    مررمل اررعارى  

كررملق يراررك تضؤسسررمله تإلع ميررت   إ ررمل  ممل   ةررملء تإلعرر م جنوم رر

د ْصررري تمركرررملرتته  وح لهررر  وت  ورر عتيكررر ر   رعررمليره  و   تيرردورُ 

 زا . إمدتعملته  ومتي 

تيعديرررد مرررن جمرررملته تإلعررر م ترررد ل عرررلن تإلمررردتت     وتيوتقررر  أق 

تإلنسملني، وُي ار دمل   خمراف  و  تيعململ عاى أنهمل  ر ملعت مهلرت   

مل ُيسرررل ى حرررديو مل  لررردًّت، وميكرررن أق تسررره  مشررركل كررر ر  يلررر    

 فررري  رتسرررت عرررن تتقرصرررمل  تإلمررردتعي     ". تتقرصرررمل  تإلمررردتعي"

مصرررطاح "تتقرصرررمل  ، تتضرررح أق  12)تضلاكرررت تيعرميرررت تيسرررعو يت

ت، ومل تكرن  تإلمدتعي" وشرو  "تيص ملعمله تإلمدتعيرت" حديورت لردًّ   

 ييل "تتقرصمل  تإلمردتعي" تيرلي   ووكر مل. ق ل عشرين عملم  مولو ًة

تيررردت رة ، أق م2010  تيوقرررمل  تيربيطرررملني   عرررملم   ه تجملارررأعرررد 

                                                           
ttps://crik.sa/2018/11/29/2018h-11- تتقرصمل  تإلمدتعي   تضلاكت تيعرميت تيسعو يت )12  (

09-51-10-29  

https://crik.sa/2018/11/29/2018-11-29-10-51-09/
https://crik.sa/2018/11/29/2018-11-29-10-51-09/
https://crik.sa/2018/11/29/2018-11-29-10-51-09/
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نشررري    ويترة تيوقمل رررت وتإلعررر م، وتيريملعرررت  ت كوميرررت تيررر  أ 

صررر ح قطملع رررمل ميكرررن أق تُ  13مرررن   ه جملوعرررًتتيربيطملنيرررت حرررد  

تإلعر ق، و ر ملعت تأل ر م،    . تاك تيقطملعمله اي: ملت إمدتعيًّتقرصمل  

تأل ت يرت،   وسيقى، وتيف روق وتضوتيرت يَ تيرفملعاي )أيعمل  تيفيديو ، 

ر، وتيربجميررررمله، وتي رررررث وتيرطرررروير   جمررررمل  تإلنرررررملج     ْشرررروتي  

ررررف تيف يرررت  تيرافزيررروني وتإلوتعررري، وررر  تد دسرررت تضعلملريرررت، وتير     

رر تييدويرت، وتيرصرلي ، وتصرلي  تألييرملء. وميكرن      تي مل رة، وتِ ر 

 ي مل م حات أق اله تيقطملعمله قطملعمله أ يات   تإلع م وتي شرر. 

ع رردممل مترررزج تيرقملييررد   ومررن ا ررمل،  ررإق تيرردييل يؤكِّررد عاررى أنررَ       

تيعريقت ياعلل تيوقرمل  مر   ر ملعت تيعلرل )تصرلي  و ر ملعت وترزي         

مل إرت ل ا م  جملوعرت  نسجهمل ل   ير   ، ووغرامل من تيف وق وأ تء

وتسررعت مررن تألنشررطت تتقرصررمل يت ت ديوررت )تإلعرر ق، وتيرصررلي ،     

ل ترشرك   مررركت   وسرمل ل تإلعر م   و  ملعت تألييملء، وتيصور تض

تألا  من ويك ارو تيو رو  إرت شررجت     مييت إمدتعيت، ويكنيدي مل 

ع رردامل  مكرر رة مررن تضسرررهد   مررن  رر   تيرك ويوليررمل تيرقليررت 

  ق  تكرلل وت ة "تتقرصمل  تإلمدتعي". 

 

  وسدددددداال وُدددددددرق تسددددددريع االبتةددددددار يف امل سسددددددا      -سادًسددددددا

 اإلعالمية:

مل    رر ملعت ًيررمل لررلريًّ و  قررد شررهده تيسرر وته تأل رررةتضؤك ررد أق 

 ره ك رررملج ط يعرري ي مركررملر تيررلي أ رر ح ركيررزةً    تإلعرر م وتطررو  

  وعر  تيقررمل ل   ارلت تيرررو    أسرمل    م رملء ارلت تيقطرملت وتطرويره.     
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تألمرر   عاى تيصررمل ت تيرقايديرت وتإلعر م تيرقايردي   علومرَ أمرملم       

 -معاررر  ارررؤتء . يعصررررتيوتقررر  مررر   كرررر تقايررردي ومسرررمليرة ت  

إرت وقررر  قريرررا   اررروت تإلعررر م مرررن مرررمل    - ونسررررطي  تيرعلررري 

وجنروت   ويك ع دممل كملق تضراقي مرغل رمل عارى تحملررو      ،تدوتيت

، أممل وقرد أ ر ح تضراقري ارو     أو تسرلملع مل أو مشملادًة تضطرو  قرتءًة

وممليكيفيرت   ،من حمرو    تيوق  تيرلي يريرد   دممل يري  ردوتيلي ُي

كررملق يزتم ررمل عارريه  تيرلملشرري مرر  تيوعرر  وموتك رررَ أو  م  يريرردتيرر

 مل ررت تيقررمل ل  عاررى    -زت  اررؤتء  يرر  ت ف عررن تيركررا! تيرخا رر

ت يرد   مقملمرل تيقررتءة مرن      تيقرملر  يعرقدوق أق  - تإلع م تضقروء

 قملر  رمل وت قيقرت أق ا رملد        تضوتقر  تإليكرتونيرت )تألوق تيرن .   

مرن   تحملررو  تيرلي يسرررق ويرك.     دممل ول  يديَ تتسرعدت  ياد   إوت

وتيصرررمل ت  ،ا رمل تررهتي أاليررت تيرتكيررز عاررى تحملرررو  وتيررقيقررمله 

تض حرر  أق تضؤسسرررمله   تخلررررب. دمرررمل معرر و رررمل ت   ،تتسرقصررمل يت 

تإلع ميررررت تيرررر  تعجررررز عررررن لررررل  تضررررمل  مررررن  رررر   موتقعهررررمل     

تإليكرتونيررررت تاجرررره إرت تإلعرررر ق ياو ررررو  إرت املعررررمله  ررررظرة 

  ، وا مل ت مرد مرن تيررفكر    ملتسرلرتريرهد تأل نى من يضلملق ت 

يقرررد كرررملق تضراقررري ي ررررث عرررن    أق يكررروق تيرظرررير مرررن تيررردت ل. 

   ر  تيوسيات ت رث عن تضراقي.أق  قد تيوسيات، أممل ت 

و  سررريملق مرصرررل،  رررإق تيصررردمت تيررر  أحررردورهمل أ وته تإلعررر م    

يعململ تيفشل  تجلديد س     ياكور من تضؤسسمله تإلع ميت حو  ت

وتإل     وتير شي وعدم تيقردرة عارى مقملومرت تيرظريرم يرليك يع رد        

تتمركملر ت ق  ع صر ت ر يس مل يكمل ت تضؤسسمله تإلع ميرت مكمل رت   
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أشرركملدمل، إو جيررا أق جرررل مكملن ررمل مركزيًّررمل   تي اررملم تي ييرري    

 وتيروقمل يراك تضؤسسمله وقمل تهمل وتيعملما  عايهمل. 

سررروتء أكملنرررر   رررررفيت أو   - ميررررت تيرقايديررررت تضؤسسرررمله تإلع 

   مصمل رة عد  ك ر من اهورارمل يصرملو    -تافملييت أو إوتعيت 

شرررركمله تق يرررت أ ررر ر  دررر  اررري تيصررررمل ت وتيرت يرررَ ومصررردر   

تأل  رررملر مرررن تي رررمل  وإيررريه ، ويررري  مرررن تيصررررفي  تحملرت ررر        

وتضرخصصررر . ومرررن تضهررر  تيعرررو ة مرررن لديرررد يرارررك تضؤسسرررمله        

مرررن  ررر   تتمركرررملر تيرررلي يشرررلل تيرق يرررت وتض رجرررمله   تإلع ميرررت

 وتأل رت  تض دع  وتي ييت تإلمدتعيت تض شجوعت ي مركملر.

   عوء ممل ياي: وميكن تسري  تتمركملر   تضؤسسمله تإلع ميت

 ا هجيررت تإلع ميررت وتض رجررمله تخلرردممله تصررلي    تتمركررملر -1

 تيفعايررت، لهررورتجل حمللررت مررن ت طاررق وتيرر  تيرصررليلي، تيرررفكر

 توييررد ور   يالشرركات، تيعليرق  تيفهرر  ور   ممليرعررملطف ت ردأ  تيرر  واري 

 .جتري همل و  ت فيلامل و  ت او 

مررر  كايرررمله تإلعررر م وتتتصرررمل  مررر   تمررروأأق يكررروق ا رررملد ت -2

يركرررروق تض ررررملاج وتيرط يررررق وتيرطرررروير     ،تضؤسسررررمله تإلع ميررررت 

وتتمركررررملر ممليشرررررتكت مرررر  تيكايررررمله وتضؤسسررررمله تإلع ميررررت   

كملدمل تضخرافرررت، وتضرررلن مرررليك ييرررمل ة تجلرررو ة وتير مل سررريت    مهشررر

ز   سررروق و قيرررق تيرلي ررر  ،وأقسرررملم تإلعررر م  ضخرلرررمله كايرررمله 

وعررلملق أق ميررملر  تإلع مرري تيريررمل ة   تيرق يررت وي ركررر    ،تيعلررل

  يهمل و ق حمللت تجللهور مشكل مطر .
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عضرررملء تيرررردري    تي رررروث تيعاليرررت مررر    أ  فيرررز مشرررملركت -3

 رتسرررمله عرررن جمرررملته  علرررل خصصرررمله تأل رررر  ي يم  هررر    تير

 ونشملطمله مسرق ايت يإلع م.

وتيررر  ترررريح   ،عررررورة تهسررري  معملمرررل ي مركرررملر تإلع مررري    -4

تأل كرررملر  تسرررقرتء تضسرررق ل وحررل تضشررك ه وتيرجريررا يكررلو      

 وت او .

 ،تشررررجي  تي ررررروث تإلع ميررررت   جمررررمل  تإلمرررردتت وتتمركررررملر -5

 و علهمل من تضؤسسمله تإلع ميت.

 ز وتإلمدتت   تجململ  تإلع مي.   إسرتتتيجيت وط يت يارلي م ملء  -6

عرورة ولو  حملع مله يال ردع  مرن تجل سر  )تي ررث عر ه        -7

سرررروتء   تضؤسسررررمله تيرعايليررررت أو ت كوميررررت أو      ،وت  رررريه  

 تيقطملت تخلملص.  

ح  ررررص أكررررب تمرعرررملث تيطررر   وتيطملي رررمله   تجملرررملته  ْ م ررر -8

و مل ت تاك تير  مل ت رل نصري همل       ،تتإلع ميت تإلمدتعيت تضخراف

تضونررملج،  وتإلعدت ، وتإل رتج، وتيرصوير،  :مول ،تيس وته تضملعيت

 تإلعملءة، وغرامل من تيف وق ت ديوت.   و

يقرملت  إدييمله تإلع ميت تيقمل لرت ارمل ير ملسرا مر      تإعمل ة ايكات  -9

 تيعصر تتحرتت  تيسري .  

مررن تيقطملعررمله   سرروتء  ،تيرردع  تضررمليي تيكرر ر دررلت تيقطررملت     -10

 ت كوميت أو تضؤسسمله تيرعايليت أو تيقطملت تخلملص.  

ت رررمل   تألسرررملتلة تيزت ررررين وتيطررر   مررر  أقسرررملم وكايرررمله      -11

مرت    تإلع م   تضلاكت م  نارت ه    خمراف  و  تيعململ تضرقدو
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ز وتإلمردتت  ي سرفمل ة من جترمره    جمرملته تيرلي ر   مجممل  تإلع م

 تإلع مي.

مرن   مدريا تإلع مي   اي   صصمله تإلع متكويف تير -12

طرر  تيدرتسرريت   ايرر     رر   تضررل  مسررملرته تيررردريا   تخل   

 ويي  تيفصو  تي همل يت كلمل او حمل ل ت ق.   ،تيفصو  تيدرتسيت

م ررملء شرررتكمله تعررملوق وترردريا وت ررمل   تخلررربته مرر  أقسررملم      -13

عرو رت  وكايمله تإلع م وتضؤسسرمله تإلع ميرت تيدوييرت تيرت ردة وتض    

 زامل وإمدتعهمل   تيعلل تإلع مي.مرلي 

زين   تجملرررملته تإلع ميرررت مرررن إنشرررملء مرنرررملمج يررردعوة تضلي ررر -14

 يرقدي   ورته  ت ل تضلاكت يألليمل  تيشملمت.    مخمراف  و 

م رررملء شررررتكت مررر  كايرررمله وأقسرررملم تإلعررر م مررر  تيقطرررملت        -15

وإيضررمل  جمررملته تيعلررل تإلع مرري تيرر  ميكررن ياقطررملت   ،تخلررملص

 وممليرمليي  قيق تألرممل  م همل. مضسملالت  يهمل وتطويراملت

م  تيكايمله وتضؤسسمله وميكن أق ُيضملر إرت مسهيت تيشرتكت 

ألق م طرررررر ومليررررث يرعررررملظ   وره تإلع ميررررت مهشرررركملدمل تضخرافررررت

مرطا رررمله تضرحارررت تيرق يرررت مرطورتتهرررمل تدمل ارررت   عصررررنمل ت ملعرررر 

تتمركملريررت تيرق يررت  ا عرررورة تاررك تيشرررتكت مرر  تضؤسسررمله ترطا رر

وأقررر   غررر ت كوميررت.  تيرقليررت ت ديوررت، سرروتء ت كوميررت أو  

ارررو إطررر ق م صرررت  مرررؤ ر ت مورررمل  ميكرررن إيررررت ه   ارررلت تيشرررهق  

)إحسملق  تخلريت تيرقليت، وتي  اع  م  قروة تي يملنرمله تيرقليرت    

ممرمل   ماًت   م رك تي يملنرمله تيروطمل   رتهمل )سدتيمل  ممو وتيرق يت تي  و  

وير ر  مسررو     ،ي تيركململ مر  تجلهرمله ت كوميرت وتخلريرت    عزوُي

تضوووقيرت وتيشرفمل يت   تيعلرل تخلرري، وأسرمل  ارلت تيعلرل كرملق         
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ر تيروعي  ْشر م   مرخصورم مهرر   مفكرة تمركملريت مرن عقرل سرعو ي    

تيرق يرت. وتضقصرو  أق   تيرقلي و  ملعت تحملررو  تضعرر    جمرملته    

ى أسرر م سرررايلت و طرر ة قويرررت   وتضرتكرررزة عارر  تيشرررتكت تيفملعاررت  

 وتعررررت مررر  تضؤسسرررمله )تإلع ميرررت وتيرعايليرررت وتيرق يرررت  مررردع م   

وتيسرررر مهرررملم مرررن تيدويرررت وتشرررجي  يال رررمل رته تيشررر ملميت   وتحرررروتءة

صت ووته تيرولرَ تتمركرملري   تصرلي  وتطروير تض رجرمله      تضرخصو

سيكوق يَ مكل تهكيرد تألورر تيكر ر       موتخلدممله تإلع ميت

 تإلع مي.م اومت تإلمدتت   تجململ   تطوير

ومن تضهر  تيرتكيرز     رح تجململ  يال مل رته تيفر يت وتشجيعهمل. -16

زة رفِّرر تررو ر مييررت مُ عاررى مسررهيت تحرضررملق تض ركرررين، وكررليك     

جململته تي رث تيعالري وتتمركرملر   كمل رت تجلهرمله وتضؤسسرمله      

ت كوميت وتخلمل ت، وحرليت تيررفكر  رملرج تيصر دوق مضررورة     

وتتارلررملم مصرر ملعت رسررمل ل إع ميررت     ، سرر  تحملرررو  تإلع مرري  

ترتقي إرت  امل  ت وته قيلت جتل  تضراقي، مدًيمل من ت فره اوت  ت

مرررن  ررر     مصرررَ يالرملمعرررت مسررررو  تفكرررره وتيوقررر  تيرررلي  ص   

 ،ل تأل  ررملر وتضعاومررمله ْقررموتك ررت تضرررظرته تيسررريعت   تق يررمله ن   

إرت تضراقررري ممليسررررعت تضطاومرررت.   وعررررورة تسرررهيل و رررو  تضعاومرررت 

وكلمل نر  تجللي  ياجه يرروتر وسر مل  تشرمله ضعر رت تأل  رملر ق رل       

م يرلت  club houseوت ق يربنرملمج   ،ت دورامل مرن تجلهرت تيرةير   

 تمرررن تيضرررروري أق يكررروق تحملررررو  تإلع مررري تيرةررري معمل رررر    

وارلت يسرملعد عارى م رملء ليرل       ميالرظرته تيسريعت   جمرمل  تيرق يرت  

 ف يسرطي  تيرلييز م  تأل  ملر تيصريرت وتإلشملعت.وق ُم
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شررررتد أكورررر مرررن  إعررررورة علرررل عصرررف وارررمل تفرررملعاي م   -17

يطرررر  يوتيرررمل وولهرررمله نارررر   ، صرررم وأكورررر مرررن  يرررت علريرررت 

وقررررد تكرررروق شرررررترة تتنطرررر ق  صرررروص تتمركررررملر   ،خمرافررررت

  تإلع مي. 

مرمل   ،عرورة ولو   رتست  ايايرت يولهرت نارر تضراقري تيعرمل ي      -18

 ومشرملادةً  مل وار  تألكورر مرملمعرتً   جيعل مع  )تيرمل ه   جنوم  يتيل

 و مل ت عاى وسمل ل تيروت ل تتلرلملعي ت ديوت.   

ي سرفمل ة من معر ت  معرورة إشرتد أ رمل  رؤو  تألموت  -19

عوتمل تجلل  تي  ميكرن أق تقر عه  مملتسررولملر و عر  تأل كرملر      

 تيرطويريت   جممل  تإلع م.   

وتعرديل ت ايلهرمل    ،ع م تضر ي وتضسرلوت عمل ة تهايل اييت تإلإ -20

  ل تضه ي  تضرخصص .   ترتهمل من ِقإو

  ناملم  هملو جم ،  تإلع م اِّمرتلعت وتعديل تألنالت تي  ُت -21

 إع مي وتحد.

علرل ر رد يرومي ضرمل     عارى  عن تإلعر م   تتضسؤويحث تجلهمله  -22

وعلررل  ايرررل   ،ر   تإلعرر م تخلرررملرلي عررن أو مررن تضلاكرررت    ش رر ُي

 ،تضلاكرت  مكملنرت عوعي ضد  موتك ت وتهور ويك عارى تعزيرز   مو

 .تي  قد توتلههمل وتيرصدي ياررديمله

 

 

 

 



73 

–2021  2015  
137 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

   :املراجع 

- Amabile, Teresa M. 1988. “A Model of Creativity and

InnovationinOrganizations.”ResearchinOrganizational 

Behavior 10(1): 67-123. 

- Burkus, David. 2016. Under New Management: How 

Leading Organizations Are Upending Business as Usual. 

edited by H. M. Harcourt. 

- Csikszentmihalyi, M. 1996. Creativity Flow and the 

Psychology of Discovery and Invention. London: 

HarperCollins. 

- García-Avilés, José A., Miguel Carvajal-Prieto, Alicia De 

Lara-González, and Félix Arias-Robles.2018.“Developing

an Index of Media Innovation in a National Market.”

Journalism Studies 19(1):25–42. 

- Krumsvik,A.H.2008.“TheOnlineNewsFactory:A Multi-

Lens Investigation of the Strategy, Structure, and Process 

ofOnlineNewsProductionatCNNandNRK.”University

of Oslo. 

- Küng, Lucy. 2013. Innovation, Technology and 

Organisational Change. Nordicom. 

- Ní Bhroin, Niahmh and Stefania Milan. 2020. “Media 

Innovation and Social Change: Introduction to the Special 

Issue.”TheJournalofMediaInnovations6(1):1–8. 

- Nunes, Ana Cecília B. and João Canavilhas. 2020. 

“JournalismInnovationandItsInfluencesintheFutureof

News: A European Perspective Around Google DNI Fund 



73

 –2021     
138 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

Initiatives.” Pp. 1–213 in Journalistic Metamorphosis: 

Media Transformation in the Digital Age. Vol. 70. 

Springer International Publishing. 

- Pappalepore,Ilaria.2010.“TourismandtheDevelopment

of ‘creative’ Urban Areas: Evidence from Four Non-

CentralAreasinLondon.”UniversityWestminster. 

- Pratt, Andy C. 2011. “The Cultural Contradictions of the

CreativeCity.”City,CultureandSociety2(3):30-123. 

- Rhodes, M. 1961. “An Analysis of Creativity.” The Phi

Delta Kappan 42: 10-305. 

- Rosoff, Matt. 2017. “Jeff Bezos HasAdvice for theNews

Business: ‘Ask People to Pay. They Will Pay.’” CNBC.

Retrieved July 5, 2020 (https://www.cnbc.com/2017/06/21/jeff-

bezos-lessons-from-washington-post-for-news-

industry.html). 

- Stenberg, R. J. 1999. Handbook of Creativity. New York: 

Cambridge University Press. 

- Storsul, Tanja and Arne H. Krumsvik. 2013. “What Is

Media Innovation?” Pp. 13–26 in What is Media 

Innovation? Nordicom. 

- UNCTAD. 2010. The Creative Economy Report. Creative 

Economy, A Feasible Development Option. Geneva-New 

York. 

مسرق ل تإلعر م مرن تيصررمل ت تيورقيرت     ". 2020 مليد.  ،تضمليك -

 .Al-Jazirah, February 3  ".إرت تيصرمل ت تيرقليت



73 

–2021  2015  
139 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

  ور تتمركرررملر    عررر  تضيرررزة ". 2012مومعرررت.  ،ع رررد تيوارررمل   -

 .. لملمعت م روري"تتقرصمل يت تير مل سيت يالؤسست

 ."ص إعرر م تضسرررق ل  رررديرررمله و رررر ". 2019حسررمل.  ،نصررر -

Oman Daily, February 10 

 

  :املشاركون 

    :د . سررررعيي،  . سررررعيد تيعلررررو  تيورقررررت تير يسررررت وتض عقِّ رررروق 

م. اررملني تيظفيارري  ،  13))عرريف تضارقررى   أ. عرر ر تيعارري، تيظملمرردي

 . 14))عيف تضارقى 

 إ ترة ت وتر: أ. مهمل تيعقيل 

 :تضشملركوق   ت وتر وتض ملقشت 

 قفيتيو حملد.   -

 ت رقملق ع د تيعزيز.   -

  طي ت و ملء.   -

 تيقعو  نمل ر .  -

 تيصملو ع د تإليَ.   -

 يدري  ت ييمل .   -

 تيربيون محد.   -

 تي مل ر تح . أ -

 تيقرني  مل ل م. -

                                                           
 مشر ت ترمويت، مدرمت معرلدة من تضؤسست تيعملمت ياردريا تيرقمل وتضهمل.  13)

 مسرشملر إع مي ومرخصوم   تجلوتنا تيرقليت.  14)



73

 –2021     
140 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

 تيضوجي ع د ت . أ -

 تيش يكي تجلمليي.   -

  مرايلن ع ر .  -

 جن  ريمله.   -

 ت لو  نمل ر ع د ت  .  -

  تحمليمل مسملعد.   -

 روشتيعج  مل زة. أ -

 تيعريمل ع د تيرمحن.   -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

–2021  2015  
141 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

 

 

 

 

 

2832021

 

  :امللخص التنفيذيأوًلا. 

 .ثانًيا: التعريف جبرمية َغْسل األموال وأبعادها األساسية 

   َغْسل األموال.ثالًثا: اآلثار املنتبة على عمليا 

 .رابًعا: حلم مشةلة َغْسل األموال 

  ل األموالْساالهتمام الدولي مبةافحة َغخامًسا: تطوُّر. 

       سادًسددددا: جهددددود اململةددددة العربيددددة السددددعودية للتصدددددي لعمليددددا  َغْسددددل

 األموال.

 . سابًعا: التوصيا 

  .املشاركون 
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  امللخص التنفيذي -أوًلا: 

رق وط ررر وتقررر مرررن نملحيرررت تي  مررروت ل تألْسرررَغت ملويررر  ارررله تيقضررريت   

، و  ارلت تيسريملق    تيرطررق    تضكمل رت   تي املم تضمليي تيسعو ي

إرت تيرعريرف يرميرت َغْسررل تألمروت  وأمعمل اررمل تألسملسريت مررمليرتكيز     

عاررى أ ررل علايررت غسررل تألمرروت  و طوتتهررمل وأطرت هررمل وط رقهررمل،        

إييهرمل  وويك تنط ًقمل من تعريف لرميت غسل تألموت  كعلايت ياجره  

م ررن يعلررل مهنشررطت غررر مشررروعت إل فررملء تضصرردر ت قيقرري يالررور  

غر تضشروت، وتيقيملم مهعلرمل  أ رر  يارلويرَ كري ي ردو تيرد ل أو       

 تضررص ه وكهنهمل ُترصوا  من مصدر مشروت.

وعررره تيرقريررر ي وررملر تضرتت ررت عاررى علايررمله غسررل تألمرروت  عاررى      

سررو  تتقرصرمل ي جنرد    تضسروي  تتقرصمل ي وتتلرلملعيم  عاى تض

أق نزتاررت تضؤسسررمله تضملييررت تعرلررد مشرركل كرر ر عاررى تيرزتمهررمل       

مملألنالررت وقوتعررد تأل رر ق تيعملييررت واسرررو  مه يرهررمل، وتع ررد  اررله   

تي زتات من أا و تأل و  تي  متراكهرمل ارله تضؤسسرمله، و ررص     

عاى تحململ ات عايهمل   اي  تألوقرمله. يرليك،  رإق علايرمله غسرل      

  ُتفِقد اله تضؤسسمله لرزء ت مرن نزتارهرمل ممرمل ُيضرِعف تيوقرَت       تألموت

  تي املم تضمليي ككل، كلمل يرتتا عاى علايرمله غسرل تألمروت     

حرردوث تسرررقطملعمله مررن تيررد ل تيقررومي يا اررد وواملمررَ إرت لهررمله    

وتقرصمل ته  ملرليت. أممل عارى تضسررو  تتلرلرملعي،  رإق ةرت آورملر ت       

لت تي  تهردر إرت  قيرق أعارى    م همل ظهور املعمله تجلرميت تض ا 

تألرمررمل  مررن أنشررطت غررر مشررروعت ُترررِدث أعرررتر ت لسرريلت يرر ع     

 يمله تجملرل ، وترتل  قي  تيوقمل ت وتيرعاري  ضرمل تع يرَ لررت   غسرل      
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إرت مرؤا ه عاليرت، وتنرشرملر     جتألموت  مرن كسرا سرري  ت جررمل    

 تيفسمل  وتيرشملو    مع  ألهزة تيدويت.

رير كليك  جر  مشركات َغْسرل تألمروت .     أيض مل،  قد عره تيرق

مملي ار إرت أق تقرير ت يص دوق تي قد تيردويي أظهرر أق حجر  جترملرة     

تريايرروق   1.5مايررملر  وتر إرت  950 غسررل تألمرروت  يرررتتو  مررمل مرر     

%مررن تي ررملتج تإلاررمليي تحملارري  5-2 وتر سرر ويًّمل، واررو مررمل يعررمل    

مررروت  تيعرررملضي،  إن رررمل سررر درد مرررد  تظاظرررل عصرررملممله غسررريل تأل     

 وتهديدامل تقرصمل ته تيعململ.  

،    تتارلرملم تيردويي اكمل ررت غسرل تألمروت      و يلمل  م  تطو ر 

 اَ غسرل تألمروت  مرن خمرملطر     شركِّ تسرشرعملر ت ارمل يُ  تإلشملرة إرت أنرَ  

أنشرهه   ميوتتقرصمل  تيكاعاى تي املم تضصر  وتضؤسسمله تضملييت 

د   ِقر هرمل تيرلي عُ  قلت جملوعت تيردو  تيسر   تيكررب ،   تلرلملع   

 غسررل ضكمل رررت تضررمليي تيعلررل جملوعررت م،١٩٨٩مررملري    يوييررو 

غسررل تألمرروت    مكمل رررت مرردأه تألمرروت . و  اررلت تإلطررملر،  قررد    

وت رد   ،مهدر ت د من آوملره تيسا يت عاى تي املم تضصرر  وتضرمليي  

  مرررن تيضررررت ا ومكمل ررررت تجلررررت   وتألعلرررمل  غرررر    مرررن تيرهرررر  

د ظررملارة تإلراررمل . ل تجمللوعررت معررد تزتُيرروتضررملعف علرر ،تضشررروعت

ت  رررر  حمرررل تارلرررملم م الرررت تألمررر  تضررررردة     ررررملومكمل ررررت كا

وتضؤسسرررمله تيرملمعرررت درررمل وكرررليك حمرررل تارلرررملم تي  رررك تيررردويي      

مل عرن لهرو  تيردو     إرت  رملتف،  ضراً   و  دوق تي قد تيدويي إعرمل تً 

 .وجمرلعًت م فر ًة
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تيعرميرررت تيسرررعو يت وسرررا   تيرقريرررُر تيضررروء  عارررى لهرررو  تضلاكرررت   

يارصررردي يعلايرررمله غسرررل تألمررروت ، حيرررث قملمررر  تضلاكرررت  ررر   

تيعقدين تضملعي  مر  وي تيعديد مرن تض رمل رته وتإللررتءته وإ ردتر     

عدة قوتن   مل ت اكمل رت علايرمله غسرل تألمروت ، وكملنر        

ُمقدومرررت تيررردو  تضشرررملركت   ت رررد مرررن علايرررمله غسرررل تألمررروت      

هرمل. وتسررلد تضلاكرت ارلت تضوقرف تضرشرد  إيتء       وتألنشطت تضرعاقت م

وتيرر  تع ررد  شرركًامل مررن أشرركمل  -اررله تضلملرسررمله غررر تيشرررعيت 

مرررن تيرزتمهرررمل م صررروص تيشرررريعت تإلسررر ميت ومرررملي  ا    -تيفسرررمل  

 تحملايت وتيرو يمله تيدوييت عاى حد سوتء. 

  حو  تيقضيت ممل ياي:تيرو يمله تي     تتنرهملء إييهمل ومن أمري 

ت ضزيررررد مررررن تيروعيررررت وتيروقيررررف يأل رررررت  ر ررررِاا ررررملد حمللررررت ُم -1

ل تألمروت  عارى   ْسوكيملنمله تألعلمل  تيصظرة وتضروسطت اخملطر َغ

ل تألمررررروت  ْسرررررومررررردورا    مكمل ررررررت َغ ،تتقرصرررررمل  وتجملرلررررر 

وتيرعريرف ارمل يرتتررا عارى تضرررورط    تقررتتر اررله تجلرميرت مررن      

 عقوممله.

كرل أنشرطت تتقرصرمل  تخلفري وت     حمملرمت شرى أنوتت تجلرت   و -2

مورل تيرسررت تيرجرملري وتجلررت        ،ل تألمروت  ْسر يَ ع قرت مظ  مل سيلمل م

 تألموت .  ل ْست يعلايمله َغل رت د شكِّوتي  ُت ،تإليكرتونيت وتيفسمل 

تكويرررررف تررررردريا تيعرررررملما    تضؤسسرررررمله تألم يرررررت وتضملييرررررت  -3

ل ْسر َغ تألعلمل  وتضهرن غرر تضملييرت عارى خمرارف أسرملييا       ومؤسسمله

ارررمل  ،تألمررروت  تضسررررجدة وتتحريرررملته وتيررررروي ه تإليكرتونيرررت  

 ل تألموت  مكفملءة.ْس ه  من مرتق ت وتكرشملر علايمله َغلكُِّي
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  التعريف جبرمية غسل األموال وأبعادها األساسية: -ثانًيا 

 أ ل علايت َغْسل تألموت : •

وتقهمل مدأ الت تضصطاح   تياهور معرد تنرشرملر تضخردرته وروتج أسر    

وتضخ  أرمملحهمل، وأ  ح دمل أسوتقًّ  مل ت جيري  يهمل ميعهمل يوميًّرمل  

وعاى شكل قط  مرفرقت تر ملودمل أيدي تي ملعت وتضشرتين، وتكوق 

دمل روت ح معي رت تارصرق مهيردي تضرعرملما  وتارصرق تاقمل يًّرمل مرملألموت         

أ ررررمل  ارررله   تضد وعرررت ة  رررمل درررملم وك ريجرررت يرررليك ت يسررررطي  

مل يا  ررود وارري عاررى اررله ت ررمل ،  يقومرروق مظ ْسرراهمل تألمرروت  إرسررملد

عارى ارله تألورتق تي قديرت     روت ايفهمل موسمل ل معرو ت يرديه  ت ترؤو  

و لرريه  مررن تنكشررملر سرررامل. ومررليك يكرروق غسررل تألمرروت  اررو 

َغْسل حقيقي ألموت  ُترصول عايهمل مط ررق مشر وات، ور  تطرو ر ارلت      

ل مملييررت وحيررل  مل عررت   تضفهرروم يُيصرر ح  تيررًت عاررى تسرررعلمل  وسررمل     

إلعرررفملء تيشررررعيت وتيقملنونيرررت عارررى ارررله تألمررروت  تضكرسررر ت مرررن   

 مصمل ر غر مشروعت.

 تعريف َغْسل تألموت : •

ُتعر ر لرميت َغْسرل تألمروت  مهنهرمل: أي علايرت ياجره إييهرمل م رن يعلرل         

مهنشرررطت غرررر مشرررروعت إل فرررملء تضصررردر ت قيقررري يالرررور  غرررر       

ارلويرررَ كررري ي ررردو تيرررد ل أو تضشرررروت، وتيقيرررملم مهعلرررمل  أ رررر  ي

 تضررص ه وكهنهمل ُترصوا  من مصدر مشروت.
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وقرد نص ر  تضرمل ة تيوملنيررت مرن قرملنوق مكمل رررت َغْسرل تألمروت  تيررلي        

م عارى أنرَ يع رد  مرتك  رمل جلرميرت َغْسرل        2017أ درتَ "سرملممل"    

 تألموت  كل  م ن قملم مهي  من تأل عمل  تيرملييت:

و إلرتء أي علايت مهمل م  عالَ مهنهرمل مرن    ويل أموت  أو ن ْقاهمل أ -1

مررص ه لرميتم أللل إ فملء تضصدر غر تضشرروت يرارك تألمروت     

أو متويهرررَ، أو أللرررل مسرررملعدة أي شرررخم مررررور    ترتكرررمل      

تجلرميررت تأل ررايت تيرر  ُترصوررا  م هررمل تاررك تألمرروت  يإل رر ه مررن      

 عوتقا ترتكملمهمل.

مل م  عالرَ مهنهرمل مرن    تكرسمل  تألموت  أو حيمليتهمل أو تسرخدتمه -2

 مررص ه لرميت أو مصدر غر مشروت.

إ فرررملء أو متويرررَ ط يعررررت أمررروت  أو مصررردرامل أو حركرهررررمل أو      -3

ماكيرهمل أو مكملنهمل أو طريقت تيرصررر  يهرمل أو ت قروق تضرت طرت     

 مهمل م  عالَ مهنهمل مررص ه لرميت.

تيشررررروت   ترتكررررمل  أي  مررررن تأل عررررمل  تض صرررروص عايهررررمل      -4

من اله تضمل ة، أو تتشررتتد   ترتكملمهرمل مطريقرت     3،2،1تيفقرته 

تتتفملق أو تهم  تضسملعدة أو تيررري  أو تقدي  تضشورة أو تي صرح  

 أو تيرسهيل أو تيروتطؤ أو تيرلمر.

مرعريرف َغْسرل تألمروت      FATF)كلمل قملم  جملوعت تيعلل تضرمليي ) 

مهنررَ: تدرردر يعررد  كرر ر مررن تأل عررمل  تإللرتميررتم وويررك مررن ألررل   

ت صرررو  عارررى تألرمرررمل  يأل ررررت  وتجمللوعرررمله تيررر  قملمررر  مرارررك    

تأل عمل ، ومع ملرة أمسر : ارو تيرصرر مله اررصر ه تارك تأل عرمل        

 تإللرتميت إل فملء مصمل رامل غر تيشرعيت.
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 م ن يقوم معلايمله َغْسل تألموت   •

 جتملر تضخدرته. -1

 تإلراملميوق وُتج ملر تيس  .  -2

 تضخراسوق. -3

 تضرهرموق من تيضرت ا. -4

 مع  تضخمل ع  مم ن ميره وق تيفن  كظطملء ألعلملد . -5

 مع  تضوظف  تيعملم  تضرتش . -6

 َغْسل تألمروت   من لرت   تق إرت أق كور لن تضه  تيرطر كليك،  

لرت،  ت عهر    تر  عن طريق تأل ررت  ويري  ممليضررورة عصرملممله م ا     

   ويك تيطل  و قيق تضكملسا تيسريعت، ومعضهمل قرد يرر  مردوق   

عملقا عايهمل تيقملنوق، كلرمل أق وسرمل ل     مرتك همل مهنهمل لرميت ُيْاِع

تيروت رررررل تتلرلرررررملعي وتيرق يرررررمله تي  كيرررررت ت ديورررررت وسرررررهويت   

و رف    تي ع    علايمله تحريمل  قرد يُ ممملرسرهمل سملال    تور 

معرر  تيرررروي ه كلررمل أق   معضررهمل مرر ع   ررفمله غسرريل تألمرروت .

تيردو    م موًارمل معر   يض مل    تيرقملمتأ تدملتفيت أو غر تيرقايديت متر 

 رلرر  وي ترَ  رملرج رقملمرت      ،ململ م كيًّر ت تعررب وسرتق يونيوق ناملم 

  تي  كيررت ا تيسررعو يت تعرررربه عررلن تيرر     تضركررزي، مي لررمل تي  ررك 

تررر   رروي ه . وومتررر علايملتررَ عررلن م ررك حمارري  ،و رر  رقملمرهررمل

غسرريل  يرر ع  اررله تيرردو   ررملرج تي اررملم تضصررر  نريجررت علايررمله    

نريجت يعلايمله شرعيت ومس ا  قدتق ارله تيردو     ، وكليكأموت 

مل نارملم   لوًار  م  تي  كيرت ي ع  مكونمله أو مق  مله تيررويل مرملي ا  

ومت رر  معرر  تيرردو  مررن تيرعملمررل   ،تيوتيررمله تضرررردة ترتق ررَت ي ررملق 

 معَ.  
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ل تألمررروت ، وم هرررمل أق  ْسرررا رررملد مسرررهيت مهلرررت تررردع  حمررررت  غَ  و

نشرررطرهمل عررررب   أسسرررمله مصرررر يت ترررؤ ي   ظهرررور مؤ  حرررد أسررر مل  أ

تضملييرررررررت  هتإلنرتنررررررر  و ررررررردممله تيرررررررد   تجملهويرررررررت وتيررررررررروي  

تدوتترررف تحمللويرررت ياعلرررر ه    تسررررخدتم ت ديورررت تيررر  ترررر  عررررب     

إرت ييررررمل ة  ررررعومت   ملكررررملي يركوين موًارررر)تت رتتعرررريت تجلديرررردة 

تسررريلمل   ظررررل   غرررر تيقملنونيرررت يألمررروت     هتيررررروي   تكرشرررملر 

مرررر تيرررلي تأل ميوكيارررت ومررررتمج إ فرررملء تدويرررتتخلررروت م ت تسررررخدتم

ويكرررمل  يكررروق مرررن تضسررررريل  ،ملل تألمررروت  مركملمًارررْسرررجيعرررل َغ

، حيرررررث حرررررمل  أق ترررررر  علايرررررت تيررويرررررل تألمررررروت  أو تكرشرررررمل َ

  .ip addressسر همل  وق ترد أور يع وتق آي مي )

  طوته َغْسل تألموت : •

 تر  علايمله غسل تألموت  من     و ث مرتحل:

واي مرحات توظيف أو إح   كليرمله كر رة    إليدتت:مرحات ت -1

من تي قو  غر تيشرعيتم إممل مإيدتعهمل   أحد تي  ود أو تضؤسسمله 

تضملييت، أو عن طريق  ويل اله تي قو  إرت عل ه أل  يت، أو عرن  

طريق شرتء سيملرته  ملرات و وه وعقملرته يسهل  يلمل معُد ميُعهرمل  

تضرحاررت مررن أ ررعا تضرتحررل ألق     أو تيرصررر ر  يهررمل، وتعررررب اررله     

 ر رررت تكرشرررمل همل تكررروق عملييرررًتم ألنهرررمل ترضرررلن نقرررو  ت سرررمل اًت،   

 ويكوق تيرعرر عاى م ن قملم مإيدتعهمل سهًامل   معا  تألحيملق.

: واي مرحات تيرجلي  أو تيرعري ، حيث ت دأ معد مرحات تيرلويَ -2

  رو  تألمروت    ق رروته تي ارملم تضصرر  تيشرررعي، ويقروم غملسررل      

موت  ممل ملو تخلطوة تيرملييت وتي  ترلو رل   تيرفريرق مر  تألمروت      تأل
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تضرت  غساهمل وم  مصدرامل غر تيشرعيم وويك من     علايرمله  

مصر يت مشروعت ومعقدة، ويكوق تددر ل ْعل تر  ر  مصرمل ر تارك    

تألموت  غر تضشروعت أمر ت  رع  مل، وترراخم أار  تارك تيوسرمل ل        

تارررك تألمررروت  مرررن م رررك   رررر وتيررويرررل     تكررررتر علايرررت  ويرررل   

 تإليكرتوني يراك تألموت .

مرحارررت تإل مرررملج: واررري تضرحارررت تخلرملميرررت   َغْسرررل تألمررروت ،      -3

ويرتتا عايهمل إعفملء طملم  تيشرعيت عاى تاك تألمروت م يرليك ُيطارق    

عايهرررمل مرحارررت "تيرجفيرررف"، و يهرررمل يرررر   مرررج تألمررروت  تضظسرررويت    

ضصررر  يكري ت رردو وكهنهرمل عوت ررد   تيوحردة تتقرصررمل يت وتي ارملم ت  

 ررفقمله جتملريررت عمل يررت، ومررن أموارهررمل إنشررملء تيشررركمله تيواليررت     

وتيفوتتر تضزورة   جممل  تتسررت  وتيرصدير، وع رد تيو رو  إرت   

اله تضرحارت يظردو مرن تيصرعا تيرلييرز مر  تألمروت  غرر تضشرروعت          

خرصر   وتاك تضشروعت إت من     أعلمل  تي رث تيسرري ويرت تض 

 اكمل رت غسل تألموت  م  عصملممله َغْسل تألموت .

 ط رق َغْسل تألموت :  •

تيعلايرررمله تضصرررر يت ض رررملي  كررر رة مرررن      تتيررزيرررز أو ايكاررر  -1

تألمرروت    معررملم ه  ررظرة مرعررد ة ُموي عررت عاررى عررد  كرر ر مررن   

 ت سملممله تي  كيت تضخرافت.

 لاا.تتسرولملر   سا  مر قات، مول تألحجملر تيكرميت وتي -2

 تتسرولملر   تأل و  وته تيقيلت، مول تيعقملرته. -3

 تيرزوير وتيقلملر. -4

 تضزت ته وتض يعمله عرب تإلنرتن . -5

 إنشملء تيشركمله تيواليت. -6
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 تسرخدتم أسملييا تيد   تجملهويت عرب تإلنرتن . -7

 تسرخدتم تيعل ه تت رتتعيت. -8

تسرخدتم موتقر  تأليعرمل  تت رتتعريت حيرث يرر   ويرل تألمروت          -9

ضشرروعت إرت علارت أيعرمل ، ور   ويارهمل مررة أ رر  إرت أمرروت         غرر ت 

 نايفت قملمات ي سرخدتم ويصعا تعق  همل.

 أنوتت غسل تألموت : •

 ير  غسل تألموت  مهساوم  مرعملكس :

إعررمل ة ترردوير تألمرروت  تي ملجتررت عررن تألعلررمل  غررر تضشررروعت          -1

ق وته تسرولملر شررعيت إل فرملء مصردرامل ت قيقري، وير ردو كلرمل       

كلررمل مترر   -أموارهررمل  نو أنهررمل نرجرر  عررن مصرردر مشررروت، ومرر  يرر

 تاك تألموت  تضرويِّدة عن جتملرة تضخدرته وتألسارت. -تإلشملرة 

غسرريل تألمرروت  تيعكسرري، ويعررمل أق ا ررملد أموتًيررمل مررن مصرردر  -2

مشروت وير  إنفملقهمل   مصدر غرر مشرروت، مورل متويرل تيعلايرمله      

 تإلراملميت أو شرتء تألسارت.

 غسل تألموت : أركملق لرميت •

تيررركن تضفرررته: اررو حمررل لرميررت غسررل تألمرروت ، واررو تضررمل    -1

غر تضشروت أو غر تي املميم عاى س يل تضومل : )جترملرة تضخردرته،   

تألسارت، تسرظ   تي فوو، لرت   تيفسمل  تضمليي وتإل تري، تيرسرر ر  

 تيرجملري، تزييف تي قو ، تزييف مطملقمله تت رلملق .

  تيرررركن تضرررمل ي مرررن تيوقرررمل   تضمل يرررت   تيرررركن تضرررمل ي: يرررررد   -2

تضطملمقررت يارر م تيرجرميرري تيررلي حررد   أ عملًيررمل وسرراوكيمله ُمرررد  ة   

 تعررب من تأل عمل  تض جر مت، واي تضكوونت جلرميت َغْسل تألموت .
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تيرررركن تضع ررروي: ارررو تيقصرررد تجل رررمل ي، وارررو تيعاررر  وتإلرت ة     -3

ات من نشرمل  إلرتمري   جلرميت َغْسل تألموت ، وأنهمل نملجتت أو مررص 

 أو غر مشروت أو غر ناملمي.

 

  اآلثار املنتبة على عمليا  َغْسل األموال: -ثالًثا 

يرتتررا عاررى علايررمله َغْسررل تألمرروت  عررد ًّ مررن ت وررملر تيسررا يت عاررى      

تضسروي  تتقرصمل ي وتتلرلملعيم  عاى تضسررو  تتقرصرمل ي جنرد    

 أق:

عاررى تيرزتمهررمل   نزتاررت تضؤسسررمله تضملييررت تعرلررد مشرركل كرر ر    -1

مملألنالررت وقوتعررد تأل رر ق تيعملييررت واسرررو  مه يرهررمل، وتع ررد  اررله   

تي زتات من أار  تأل رو  تير  متراكهرمل ارله تضؤسسرمله و ررص        

عاى تحململ ات عايهمل   اي  تألوقرمله. يرليك،  رإق علايرمله َغْسرل      

تألموت  ُتفِقد اله تضؤسسمله لزء ت من نزتارهرملم ممرمل يضرعف تيوقرت     

 ملم تضمليي ككل.  تي ا

علايرررمله َغْسرررل تألمررروت  تيررر ا   تضصرررر يت   رعرررمل ة مرررمل تسررررهد -2

تيضررعيفت أو تيرر  يولررد مهررمل وظرررته، وممليرررمليي تقرروم اررله تألنالررت    

يل  مع  تيعلايمله تضش وات يضعف قردرتهمل عارى تيرلييرز مي هرمل     

وم  تألنشطت تضشروعتم ممرمل يضرعف ارله تألنالرت أكورر، ويقارل       

 سرولملرته تجليدة.من  ر همل   لل  تت

يرتتررا عاررى علايررمله َغْسررل تألمرروت  حرردوث تسرررقطملعمله مررن         -3

 تيد ل تيقومي يا اد وواملمَ إرت لهمله وتقرصمل ته  ملرليت.
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ترررؤ ي علايرررمله غسررريل تألمررروت    معررر  تألحيرررملق إرت ييرررمل ة       -4

مرر  تيزيررمل ة     امسرررويمله تيسرريويت   تي اررد، ومشرركل ت ير ملسرر   

يؤ ي إرت ييرمل ة تألسرعملر وترتفرملت    حج  إنرملج تيسا  وتخلدمملهم مممل 

معردته تيرضررخ  مسر ا ولررو  ارله تيسرريويت   أيردي  يررمله متيررل     

 إرت    عشوت ي وغر رشيد ي سره د.

يؤ ي غسل تألموت  إرت إ سمل  م مل  تتسررولملر وظهرور أشركمل      -5

 من تض مل ست غر تيشريفت.

ث قد يؤ ي َغْسل تألموت  إرت تداور قيلت تيعلات تيوط يت وحردو  -6

 تشوامله   تألسوتق تضملييت.

يرررؤ ي َغْسرررل تألمررروت  إرت تيرهرررر   تيضرررري  ونقرررم إيررررت ته     -7

 تيدويت من اله تيضرت ا.

تنرشررملر تقرصررمل  تياررل أو تيرسررر ر تيرجررملري، وترتُلرر  معرردته        -8

 تي لو تتقرصمل ي.

 أممل عاى تضسرو  تتلرلملعي،  إق اله ت وملر ترلو ل  :

لرت تير  تهردر إرت  قيرق أعارى      ظهور املعمله تجلرميرت تض ا   -1

تألرمررمل  مررن أنشررطت غررر مشررروعت ُترررِدث أعرررتر ت لسرريلت يرر ع     

  يمله تجملرل .

ترتل  قي  تيوقمل ت وتيرعاي م ضرمل تع يرَ لررت   غسرل تألمروت  مرن        -2

 إرت مؤا ه عاليت. جكسا سري  ت جرمل

 تنرشملر تيفسمل  وتيرشملو    مع  ألهزة تيدويت. -3

تألمرروت  عاررى تي اررملم تضررمليي   ماررد مررمل  سرريطرة عصررملممله َغْسررل  -4

 يؤ ي إرت  اق حمليت من تيفوعى وإععملر ياقي  تأل  قيت.    
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ل تألمروت   ْسر  همل علايرمله غَ سر و ت وملر تيسا يت تير  قرد تُ  أيض مل،  لن 

 تيسوق:وترتد مملي  تألور   تتقرصمل  تيكاي وقو  وآييمله 

سرملتَ وته   َ من عرقات يشركمله تيقطملت تخلملص ومؤسس وممل ُت -1

وعرن موت رات تيعلرل       ،تضصمل ر تضشروعت عارى تض مل سرت تيشرريفت   

ا  ترو ر م رجرمله وته   تعلرد  وتألمروت    يتيسوقم نارر ت يقيرملم غملسرا   

تألمررر م أسررعملر أقررل مررن تكافرهررمل ت قيقيررت   شررركملته  تيواليررت

إو  تخلرملص، مل   قدرة وتسرلرتريت شركمله تيقطملت ر سا  تيلي يؤوو

 . تخلروج من تيسوق أو تظير نشملطهملقد تضطر إرت 

ل تألموت  من تحركرملر ير ع  تألنشرطت تيرجملريرت     ْسممل جدوَ َغ -2

م تض ررج أو تيسراعت مهسرعملر أقرل مرن قيلرهرمل       قردو كونهمل ُت وتيص ملعيتم

وتي  ت تقدر تضؤسسمله وتيشرركمله تير     ،أو تكافرهمل ت قيقيت

وتجلررو ة تضوت ررفمله   ف مررتعلررل مررهموت  مشررروعت عاررى تقرردميهمل    

 .وتيسعر

تي  تقررتق   -قد تطمل  ت وملر تيسا يت يراك تيعلايمله تضش وات  -3

مهررررو  رؤو  تألمررروت  إرت تخلرررملرج مرررن  ررر   تيررررروي ه     عرررمل ًة

معدته  - م  م ود حمايت وم ود  ملرليت ملتضصر يت تي  تر  آييًّ

تت  ررملر تحملارري ومررمل يرتتررا عايهررمل مررن ييررمل ة تيفجرروة تيرلويايررت مرر     

حيررث تعجررز تضررد رته تحملايررت عررن      وتتسرررولملرم ررملر تحملارري  تت 

تيو ررررملء ارطا ررررمله تتسرررررولملر تي يمررررت يزيررررمل ة معرررردته تي لررررو       

 تتقرصمل ي.  

قررد يرررت   معرر  مسررؤويي تيعلررل تضصررر    ت ررملو تإللرررتءته  -4

ر تضرو ع  مررن   ة ضكمل ررت مورل اررله تجلررت    وً رمل مررن ترهو      تضشرد  
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كونهمل تضصردر تيرر ي  تيرلي يعرلرد عايرَ       تيقيملم معلايمله تإليدتتم

 . تضصرر   ممملرست نشملطَ

أاليرت تيرروتيق مر  تيرقملمرت وتط يرق       ميكرن تيرهكيرد عارى    ،يليك

تيقررروتن  مرررن لهرررت، وعرررلملق عررردم ترررهور علرررل تضصرررملرر وتي ييرررت   

 تتسرولملريت من لهت أ ر . 

 قرد   مل تألمروت  عارى تضسررو  تتلرلرملعي    ْسر أممل عن آوملر علايمله َغ

ييررمل ة معرردته تيفقررر وإحرردتث نرروت مررن تخلاررل   توييرر     إرت تررؤ ي 

تيررد و    تجملرلرر م ك ريجررت يررويررل تيررد و  مررن معرر  تيفيررمله   

ومررمل يرتتررا عاررى  ،تتلرلملعيررت تض رجررت إرت  يررمله أ ررر  غررر م رجررت

 ويك من ييمل ة تيفجوة م  تألغ يملء وتيفقرتء. 
 

  حلم مشةلة َغْسل األموال: -رابًعا 

ير يصر دوق تي قرد تيردويي أق حجر  جترملرة َغْسرل تألمروت         أظهر تقر

تريايوق  وتر س ويّ مل، واو مرمل   1،5مايملر  وتر إرت  950 يرتتو  م 

%من تي ملتج تإلامليي تحملاي تيعملضي، ومن ويرك ُنردرد   5-2يعمل   

مد  تظاظل عصملممله غسيل تألمروت  وتهديردامل تقرصرمل ته تيعرململ.     

 ي  ُتوعوح اله ت قمل ق تخلطرة.و يلمل ياي مع  تإلحصملءته ت

 مؤشر مملي  ضكمل رت غسيل تألموت : •

ماد ت حرو  تيعرململ   ظرلو مؤشرر مكرو ق مرن        125واو مؤشر ُيرتوا 

إرت أعارى  رلرمله    10 رلمله من تضخرملطر، حيرث يشرر تيررق       10

، 2019إرت أقارهمل. و سرا ارلت تضؤشرر ياعرملم       1تضخملطر، وتيررق   

 يت كملن  اي تألعاى خمملطر:جند أق تيدو  تيرملي
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تيدرلررت عاررى مؤشررر مررملي  ضكمل رررت َغْسررل     تيدويت تيرتتيا

 تألموت 

 8.22 مويم يق 1

 8.21 تو  2

 7.93 مملنيلملر 3

 7.76 أ ظملنسرملق 4

 7.35 يي ريمل 5

 7.34 املي  6

 7.33 كي يمل 7

 7.30  ير ملم 8

 7.27 م   9

 7.20 سرتييوق 10

 َ تحرار  تيردو  تيرملييرت تضرتترا تيعشرر تألورت       و  عوء تضؤشر نفسر

   قات تضخملطر:

تيدرلررت عاررى مؤشررر مررملي  ضكمل رررت َغْسررل    تيدويت تيرتتيا

 تألموت 

 2.68 إسرونيمل 125

 3.17   ا دت 224

 3.18 نيوييا دت 123

 3.22 مقدونيمل 122

 3.51 تيسويد 121

 3.51 ماظملريمل 120

 3.55 ييروتنيمل 119

 3.58 تيتألورولو 118

 3.70 ساو ي يمل 117

 3.76 إسرت يل 116
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أمررررمل تيرررردو  تيعرميررررت تيرررر  ظهررررره   اررررلت تيرقريررررر ومررررن مي هررررمل 

 تيسعو يت،  قد تفملوت   رلمله تضخملطر  يهمل عاى تي رو تيرمليي: 

تيدرلررت عاررى مؤشررر مررملي  ضكمل رررت َغْسررل      تيدويت تيرتتيا

 تألموت 

 6.74 تييلن 15

 6.28 تجلزت ر 27

 6.12 ر تضظ 36

 5.6 تإلمملرته 52

 5.64 تي ررين 53

 5.46 ي  ملق 55

 5.26 تيسعو يت 67

 4.97 قطر 77

 4.77 تألر ق 86

 4.55 مصر 98

وجتدر تإلشرملرة إرت أق تيوتيرمله تضررردة تألمريكيرت تحرار  تضرت رت       

، حيررث ُتقررد ر  5.03  اررلت تضؤشررر، ومدرلررت  طررر ُتقررد ر مررر     72

مايرملر  وتر سر ويًّمل، م هرمل     300تألموت   يهمل مرر  قيلت علايمله َغْسل 

مايرررملر  وتر علايرررمله تحريرررمل    تيقطرررملت تيصرررري، وارررله       100

مايرروق  916تألمرروت  مإمكملنهررمل شرررتء معارر  تررملج حمررل )تض قررد ر مررر       

مرة، أو شرتء نملطرت تيسرمل  تإلم ملير سري  )تض قد رة  327 وتر  

 مرة. 158مايملر  وتر   1،89مر 
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 حملته غسيل تألموت  حو  تيعململ:أكرب  •

 قيلت َغْسل تألموت  تس  تي  ك تيس ت

 مايملر  وتر 23 م ك تت رلملق وتيرجملرة تيدويي 1990

 مايملر  وتر 70 م ك نملورو 2002

 مايملر  وتر 380 م ك وتشو يمل 2004-2007

 مايملر  وتر 250 م ك سرملندر  تشملرتر 2004-2012

 ر  وترمايمل 229 م ك  تنسك 2015

 

 حملته غسيل تألموت    تضلاكت: •

يرري  ا ررملد إحصرررملءته مرررو رة عرررن حجرر  وعرررد  حررملته غسررريل      

تألمرروت    تضلاكررت، ويكررن ا ررملد معرر  تأل  ررملر تيرر  ُت ش ررر     

تيصرررف تحملايررت عررن معرر  ت ررملته تيرر     عرر طهمل مرر  ت رر      

 وت  رررم  عاررى سرر يل تضوررمل :  ررريفت تألعلررمل  تيعرميررت   عررد امل     

 7لررملء  يهررمل أق تيسررعو يت ُترقِّررق    2016نررو لرب  20تيصررمل ر   

مايرررملرته  وتر، حيرررث    4حرررملته غسررريل أمررروت  ماظررر  قيلرهرررمل  

شخص ررررمل مرورًطررررمل   اررررله تيعلايررررمله مررررن ل سرررريمله   30توقيررررف 

خمرافت، ومي ه  موتط وق سعو يوق. كلمل وكره  ريفت مرتقرا  

أق تيسررعو يت  2020يونيررو 19تيشرررق تألوسرر    عررد امل تيصررمل ر 

شخص ررمل تيسررجن   قضررمليمل َغْسررل أمرروت  ماظرر  قيلرهررمل   28أو عرر  

 مايملرته  وتر. 4.26
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  ل األموالْساالهتمام الدولي مبةافحة َغتطوُّر  -خامًسا. 

ل تألمرروت  مررن خمررملطر عاررى تي اررملم     ْسرراَ َغشرركِّت اررمل ُيتسرشررعملر 

أنشرررهه قلرررت   ميوتتقرصرررمل  تيكاررر تضصرررر  وتضؤسسرررمله تضملييرررت   

د   ِقررروعرررت تيررردو  تيسررر   تيكررررب ،   تلرلملعهرررمل تيرررلي عُ   جمل

ل ْسررَغ ضكمل رررت تضررمليي تيعلررل جملوعررت م،1989مررملري    يوييررو 

 تألموت 

Financial Action Task Force) FATF  وويررك مهرردر م

ل تألمروت ، وممليفعرل   ْسر وع  تألس  وتيقوتعد تي يمرت ضكمل ررت غَ  

 ن أرمعرر  تو رريتً تضررل  قريررر تت م1990ه تجمللوعررت   أمريررل  أعررد 

تألمرروت ، ل ْسررنالررت وتيوسررمل ل تيعلايررت ضكمل رررت غَ مملألسررملييا وتأل

 تألعضملء. ل تيدو    مر فيلامل من ِقِدوُم تعُرلده

ده   ِقر و  قلت ايوسر  جمللوعرت تيردو  تيسر   تيكررب  تير  عُ      

ره تيدو  تألعضملء   تجمللوعت توسعت عضويرهمل قر  م،1990يوييو

وتيرردو   ، و  م الررت تيرعررملوق تتقرصررمل ي وتير ليررت   يرشررلل ايرر   

   وتض المله تإلقايليت تير  تضر     ،ل مرتكز مملييت عملضيتلووتي  ُت

وم هررمل جمارر  تيرعررملوق  ،ل مرتكررز مملييررت مررؤورةلووررمل ُتعضرويرهمل  وًيرر 

وويرك مهردر ييرمل ة ق رو  تو ريمله جملوعرت        ميدو  تخلاريج تيعرميرت  

وتتيررررزتم  ،عارررى تضسرررو  تيررردويي  تيعلررل تضرررمليي ) ررملتف  تألرمعررر   

 ل أكرب عد  من تيدو ، وأ  ح من ويك مر فيل ممل لملء  يهمل من ِق

شرملرد تألمملنرت   مل   تجمللوعت، وُتت عملمًاتيرملريخ جما  تيرعملوق عضو 

اروق  لووتيعملمت يدو  جما  تيرعملوق   تلرلملعرمله تجمللوعرت ومعهرمل مُ   
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تيرر  أ رر ر    مررن  و  تجملارر  وِ رري مقرردمره  ممواررو تضلاكررت،    

 مل. ت  عملمًامل عضو تحًق

تتفقرر  تيرردو  تألعضررملء      مم2001 سرر رلرب11ونريجررت ألحرردتث  

 ،تجمللوعررت عاررى توسرري  مهملمهررمل يرشررلل مكمل رررت متويررل تإلراررمل  

عررريف  إرت تيرو ررريمله  وأ ررردره تسررر  تو ررريمله  مل رررت مرررليك أ   

 تألرمع .

أعررمل   تجمللوعررت إرت مهملمهررمل موعررروت     ،وِ رري مدتيررت اررلت تيعقررد    

 ممل رت متويل تنرشملر أسارت تيدمملر تيشململ ومكمل ررت تيفسرمل   مك

 مررج تيرو رريمله تيرسرر   ممررمل أ   إرت مرتلعررت تيرو رريمله  يررث    

  ومتر  ،تخلمل ت اكمل رت متويل تإلرامل  م  تيرو ريمله تألرمعر   

إعرررمل ت تو ررريمله لديررردة حرررو  مكمل ررررت متويرررل تنرشرررملر أسرررارت  

تيسرررملمقت وإعرررمل ة  تعرررديل معررر  تيرو ررريمله    تيررردمملر تيشرررململ، و   

ر لررده تيرو رريمله تيرر رريملغرهمل يرسرررجيا يالخررملطر تجلديرردة، وتعرُ 

 .م2012يت   عملم عد تض  49

وجملوعررت تيعلررل تضررمليي   مررملري .  ومقررر جملوعررت تيعلررل تضررمليي      

ع ررملرة عررن حمفررل  ويرري يوعرر  تيرو رريمله وتيسيملسررمله مشررهق اررله  

 ت تعرلمل امل من تيدو  تألعضملء.متهيد  متضوتعي 

سملسريت إلررتء علايرت تقيري  مشررتد يكمل رت تيردو         مهملمهمل تألومن 

ق مرررن تيرزتمهرررمل مملضعرررملير مهررردر تيررق ررر متألعضرررملء وغرررر تألعضرررملء

ل تألمروت  ومتويرل   ْستيدوييت وتيرو يمله تيصمل رة مشهق مكمل رت َغ

تإلرارررمل . وقرررد  ضرررع   و  جمارررر  تيرعرررملوق يعلايرررمله تيرقيرررري       
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تقييلهرمل مررة    و     م،2004رت إ م2001تضشرتد     تيفرتة من 

 .م2010 - 2008 ر  اشملركت مي مل ملتف     تيفرتة أ

نشرري  جملوعررت تيعلررل تضررمليي ض طقررت تيشرررق   أ  م،2004وِ رري عررملم 

 ، ومقرارررمل تي رررررين، MENAFATF ريقيررمل ) أتألوسرر  ومشرررمل   

مملنت تيعملمرت  سوق  يهمل، وتألو و  جما  تيرعملوق تيس  أعضملء مؤسو

رتقا، ومن تألعضملء تضرتق    يهرمل  رملتف،   جملا  تيرعملوق عضو م

 مريكيت ومريطملنيمل و رنسمل.وتيوتيمله تضرردة تأل

 ،جملوعرمله إقايليرت عارى مسررو  تيعرململ      يومي مل ملتف إحرد  ةرملن  

وتقرروم مرردور مشررملمَ ومسررملند جمللوعررت تيعلررل تضررمليي تيدوييررت  يلررمل      

  49ر يرعاق ارملمعت تيرزتم  و  تض طقت ممليرو يمله تي

دير ممليررلكر أق تضلاكررت ومقيررت  و  تجملارر  أعضررملء     ومررن تجلرر

جيلونرر  يوحرردته تضعاومررمله وتيررريررمله تضملييررت، وارري     إجملوعررت 

ي و ايرل وتويير    ات من تيوحدته تضع يت مراقِّشك تض الت تيدوييت تض 

 ل تألموت  ومتويل تإلرامل .ْستي  غمله تخلمل ت مقضمليمل َغ

ل تألمرروت  مرردأه مهرردر ْسررَغ إق مكمل رررتميكررن تيقررو   ،ملو رملم رر

وت ررد مررن  ،مررن آوررملره تيسررا يت عاررى تي اررملم تضصررر  وتضررمليي ت رردو

 ،  من تيضرت ا ومكمل رت تجلرت   وتألعلمل  غر تضشرروعت تيرهر 

د ظرملارة تإلراررمل . ومكمل رررت  ف علررل تجمللوعرت معررد تزتُيرر وتضرملع  

عرت  ت  ر  حمل تارلملم م الت تألم  تضرردة وتضؤسسمله تيرملم رملكا

وكرليك حمرل تارلرملم تي  رك تيردويي و ر دوق تي قرد تيردويي          ،دمل

 .وجمرلعًت مل عن لهو  تيدو  م فر ًةإرت  ملتف،  ضًا إعمل ًت
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  جهود اململةدة العربيدة السدعودية للتصددي لعمليدا        -سادًسا

 َغْسل األموال:

كلمل تيعديد من  و  تيعرململ   - وه تضلاكت تيعرميت تيسعو يت 

كلو تضلملرسرمله تضملييرت غرر تيشررعيت، وتير        حرم مل شعوتء عاى -

ُتلووررل شرركًامل مررن أشرركمل  تيفسررمل  تيررلي ُيهرردو  تألمررن تيرروطمل،         

ويع رررث اقررردرته تي ارررد، وُيعرررروه تتقرصرررمل  درررزته ع يفرررت ُتويِّرررد  

 سررمل ر  مل حررت وحمليررًت مررن عرردم تيوقررت يررد  تضسرررولرين تحملارري          

 وتأللملنا عاى حد سوتء.

عرميررت تيسررعو يت  رر   تيعقرردين تضملعرري      وقررد قملمرر  تضلاكررت تي  

مر  وي تيعديد من تض مل رته وتإللرتءته وإ دتر عدة قروتن   مل رت   

اكمل ررررت علايرررمله غسرررل تألمررروت ، وكملنررر    ُمقدومرررت تيررردو    

تضشررملركت   ت رردو مررن علايررمله غسررل تألمرروت  وتألنشررطت تضرعاقررت   

ه تضلملرسمله غرر  مهمل. وتسرلد تضلاكت الت تضوقف تضرشد  إيتء ال

مرررن  -وتيررر  تع رررد  شررركًامل مرررن أشررركمل  تيفسرررمل     -تيشررررعيت 

تيرزتمهمل م صوص تيشرريعت تإلسر ميت ومرملي ا   تحملايرت وتيرو ريمله      

 تيدوييت عاى حد سوتء. 

تيسيملسرررمله وتض الرررمله تيررر  أو رررره عارررى تول رررَ تضلاكرررت     •

 مكمل رت علايمله َغْسل تألموت .

، واري  (FATF) ملإللرتءته تضملييرت م الرت  رقرت تيعلرل تضع يرت مر      -1

، وقرد حصرا  تضلاكرت    G7م الت شك ارهمل  و  جملوعرت تيسر     

عاررى تيعضررويت تيكملماررت   اررله تض الررت   شررهر يونيررو مررن عررملم      

ومررليك تكرروق أو   ويررت عرميررت  صررل عاررى ويررك حيررث     م2019
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كملنرر  ق ررل ويررك عضررو ت مرتق  ررمل، وحصررو  تضلاكررت عاررى اررله         

لهو  وم رمل رته مسررلرة عارى تضسررو  تحملاري      تيعضويت لملء نريجَت 

وتإلقايلرري وتيرردويي حململرمررت متويررل تإلراررمل  وَغْسررل تألمرروت  عاررى      

 مد  تيس وته تضملعيت.

2- EU AML Directive        حيرث ت   رى تت رمل  تألورومرري أو

، وآ ررر سيملسررت    1990سيملسررت حململرمررت غسررل تألمرروت    تيعررملم  

 .10/1/2020ت  ويهمل كملن    

تيعقوممله تيدوييت عارى ممملرسرمله َغْسرل تألمروت ، وتير  تصردر        -3

 مرررن عررردة لهرررمله، مورررل: مكررررا مرتق رررت تأل رررو  تألل  يرررت )    

(OFAC   تيوتيررررمله تضرررررردة تألمريكيررررت، وتت ررررمل  تألورومرررري  

EU)( وتألم  تضرردة ، UN.  

4- WOLFSBERG PRINCIPLES    واررو  ،مررن جملوعررت مررملي

هرردر إرت تطرروير إطررملر و ييررل إل ترة  م ًكررمل عملضيًّررمل، وي 13جتل رر  يررر 

، 2000خمررملطر تجلرررت   تضملييررت، وتشررك ل   سويسرررت   تيعررملم  

و   إ رردتر م ررمل   مكمل رررت َغْسررل تألمرروت    شررهر أكرررومر مررن  

، 2002، ومت رر  مرتلعرهررمل   شررهر مررمليو مررن عررملم       2000عررملم 

 .2012وآ ر مرتلعت كملن    شهر يونيو من عملم 

 أ ررملء شرررى مررن تيعررململ ضكمل رررت َغْسررل    تيقرروتن  تيصررمل رة    -5

 تألموت .

 تملريخ قملنوق مكمل رت َغْسل تألموت    تضلاكت: •

، أشملر  ييل مرتق ت تي  رود تيردت اي إرت علايرمله َغْسرل     1989 •

 تألموت .
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 -، تيررردييل تإلرشررررمل ي يا  رررود تيعملماررررت   تضلاكررررت   1996 •

ْسرررل أشرررملر إرت علايرررمله َغ -وتيرررلي ُيررر اِّ  علرررل جلرررملق تضرتلعرررت  

 تألموت .

، تشكيل تياج ت تيدت لت ضكمل رت غسرل تألمروت  تير     1999 •

ترأسرررررهمل "سرررررملممل"، وتضررررر   ممررررروا  عرررررن ويترة تيدت ايرررررت، ويترة  

تخلملرليت، ويترة تيعد ، ويترة تيرجملرة، ويترة تضملييت، ويترة تضروتر   

تي شررريت )تيعلررل سررملمًقمل ، ويترة تيشررؤوق تإلسرر ميت، ر ملسررت أمررن      

ملمت تيعملمت، ر ملست تتسررخ ملرته تيعملمرت، واييرت تيسروق     تيدويت، تي ي

م مقررررتر مرررن جماررر    1999تضملييرررت. وقرررد    تشررركياهمل   تيعرررملم   

تيررويرتء يرط يررق تيرو رريمله تألرمعرر  تيصررمل رة عررن جملوعررت تيعلررل   

، وو ًقررمل يألنالررت تضعلررو  مهررمل   تضلاكررت، ومررن مهملمهررمل:    1)تضررمليي

و ررريمله تضرررلكورة، و رتسرررت و ْعررر  تخلطررروته تي يمرررت ير فيرررل تير

 اي  تضوتعي  تضرعاقت اكمل رت َغْسل تألموت    تضلاكت.

، إ دتر قملنوق مكمل رت َغْسل تألموت  مر  تإلشرملرة إرت   2003 •

 متويل تإلرامل .

 ، إ دتر قوتن  تط يق مكمل رت َغْسل تألموت .2005 •

                                                           
 ي ط ت عاى اله تيرو يمله:  1)

www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-

40-Rec-2012-Arabic.pdf 

 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Arabic.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Arabic.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Arabic.pdf
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، أشرررررملر تيرررررررديث تيرتمررررر  ياقوتعرررررد تض اِّلرررررت يفررررررح  2008 •

  تي  رود و ييرل مكمل ررت تت رر   وتير عرا مرن       ت سملممله يرد 

 ِق ل إ ترة مرتق ت تي  ود   "سملممل" إرت علايمله َغْسل تألموت .

، أشرررملره أنالرررت تخلررردممله تإليكرتونيرررت يا  رررود إرت     2010 •

 علايمله َغْسل تألموت .

أشرررملره إلررررتءته وإطرررملر سيملسرررت تضخرررملطر       ،2011 •

 مله َغْسل تألموت .موتق  تيعلل تيصمل رة عن "سملممل" إرت علاي

، قملمرررر  "سررررملممل" ارتلعررررت قرررروتن  مكمل رررررت َغْسررررل    2019 •

تألمرروت ، كلررمل قملمرر  اييررت سرروق تضررمل  مإ رردتر قرروتن  مكمل رررت  

 َغْسل تألموت  ومتويل تإلرامل . 

قرروم مررَ تم هررمل مررمل  مل تألمرروت    تيسررعو يتْسررتولرد عرردة وسررمل ل يظ  و

ر تيرجرملري.  ر جتملريت  ر  غطرملء تيرسر    أعلمل تيعلمليت نريجت ممملرست 

يوق أموتد  عن طريق مؤسسمله جتملريت سرعو يت مقملمرل   واؤتء جوو

 ،حملرم  تضلاكت الت تي روت معردة وسرمل ل م ملشررة    وقد نس ت عملييت. 

 رارمل كرملق تط يرق عرري ت     آويكرن   ،رمول ناملم مكمل رت تيرسرر  

وعارررى مرملمعرررت   ،يرررت ياخرررملرج رو تتسررررقطملت عارررى أمررروت  تيرجرررملر تض   

مهمل تيرجررملر قرردو رروتتر تتسررررت  تيرر  يُ  ومقملرنررت تجللررملرد صرريل 

    الت إرت ت دوأيت ياخملرج   حسملمملته . وقد رو مقيلت تألموت  تض 

إرت  وأ   ،تمن علايمله غسيل تألمروت  ياخرملرج مشركل كر ر لردًّ     

ت كومرت   ملممرمل  عر   مملييمل ة كفملءة  صريل رسروم تجللرملرد أيض ر    

طريقررت غسرريل . ويعررل تجللررملرد مرر يازكررملة تدييررت تيعملمررت  إرت عرر و

حيرث  ضر     ،أموت  تيسرعو ي  تكرمل  تكروق مقفارت أو حمردو ة     
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وتولرد أنالرت    ،إرت مرتق رت تي  رك تضركرزي     مسرؤو حسمل  كرل  

ل ْسررر رررر يظ آمل جمرررمل  يولرررد أيض ررر. وتإل تري  تضسرررؤول سررراود راِّرررُت

ل عايهرمل تضرعرملماوق   سروق تضرمل      واو تألموت  تي  يررص ر  ،تألموت 

مورررل تيرررردتو  م رررملء عارررى معاومرررمله  ت ايرررت.   ألنالررررَ،ضخرررمليفوق وت

تألمروت  مر     تضشر وات و ويرل  وترتقا اييت سوق تضرمل  تيرصرر مله   

تألطررررتر تضرعملمارررت   ويرررك. ويكرررن مرررمل يتيررر  جترررري كرررور مرررن 

تألعلرررمل  تيرجملريرررت  ط يعرررت وت رررو تتيعلايرررمله مررردوق عررر طهمل مسررر ا 

 يالرعملما    الت تجململ .

يقيلت تي قرد تض قرو  مر  تضسرمل رين      تعع  تيسعو يت حدو  و ،أيض مل

مررن تسرررظ   معرر   ممررمل حررد  ميررف ريررمل أ ٦٠ رمررن وترت تيسررعو يت مرر

م رملي  نقديرت    مإيردتت تيوظرته   أنالرت تيردو  تجملرملورة تير  تسرلح      

  عملييت مدوق تدقيق.

 أ رعا نهرمل تعرررب مرن    أل تألمروت   ْستضشكات تيكرب    مسهيت َغو

ركرملق تجلرميرت   أو رمله  إت يصرعومت  نارر   متي  يرر  كشرفهمل  تجلرت   

تيرر  يكوررر  تألنشررطت ررمل ا ررمل اررو معر ررت يكررن مررمل يهل  عاررى تضررره .

. وةرَت أموارت  عديرردة عارى  رو مرمل متر  تإلشررملرة       ل تألمروت  ْسر  يهرمل غَ 

 هري   ،  تيعلر ه حمر ه تيصررت ت وت رمل ُ   إييَ ساًفمل، ُيضملر إييهرمل  

ل تألمرروت  عررن  ْسررم يظ سرررخد تيرر  ُت تت م رر وته ارر  تَضرر أتعررررب مررن  

 أق  مرملي ار إرت و أو عن طريق تنرشرملر تيسريمل .   تيوت دةطريق تيعلمليت 

هلت يعمل أق  طرر تنرشرملر     تيسيملحت، تعزيز 2030من علن رؤيت 

ت ل تألمروت    تضلاكرت سريكوق أكررب، سروتء مرن نملحيرت ت رو         ْسَغ

 دت  تيكملش عرن  نشطت تيسيملحيت تي  قد ير  تمردتت طرق تسرتأل

مرر  تألمرروت   تي ايفررتتسررملعد عاررى  مررج تألمرروت   تنشررطأطريقهررمل أو 
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نشطت تيسيملحيت، نوتت تألأ ايفت. يليك، جيا تيرتكيز عاى تيغر 

لهررمل، وعاررى تشررديد تيرقملمررت عاررى حمرر ه   اِّنالررت تيرر  ُتعاررى تألو

 أعلرمل    علرل  اِّ سرملممل يرديهمل قوتعرد ُتر     وممليرهكيد،  رإق تيصرت ت. 

ل ْسر ق تق يرت غَ إ وإ مويكن جيرا مرتلعرهرمل مصرفت  وريرت     ،تيصرت ت

 ك ر.تألموت  ترطور مشكل 

    تي يرررر  تيروس رررر ومررررن تضقرتحررررمله ضكمل رررررت َغْسررررل تألمرررروت :    

وتيرشديد عاى ويك ياخرروج مرن مشركات "تي قرد" أو      ،تإليكرتوني

  .تيكملش تيلي يصعا  ديد مصمل ره

كمل رررت تألمرروت  و  سرريملق مرصررل، جترردر تإلشررملرة إرت أق ناررملم م 

ر تيوتل مله تي املميت عاى تألعلمل  تضه يت، وم همل أعلمل  تحململمملة قد 

 كلومل    مكمل رت غسل تألموت  امل ياي:

تت ملت تإللرتءته تي يمت ع د إنشملء ع قرت مه يرت مر  تيظررم مرن       -1

:    

 تط يق م دأ "تعرر علياك". -

يعيًّرمل أو  تيررق ق من اويت تضرعملما  معرَ سروتء كرملق شخص رمل ط      -

 تعر ملريًّمل.

 س يل عاىمل  تيع مليت تيوتل ت، وت ملو تإللرتءته و ق تي املمم  -

 أو تضملييررت تألورتق أو تألمرروت  إ ترة، وميعهررمل تيعقررملرته شرررتء :تضوررمل 

 أو تضصرررر يت ت سرررملممله إ ترة، تيعليرررل ميراكهرررمل تيررر  تأل رررو 

 أو ر ملريتتتع تيشخصيمله إنشملء، تضملييت تألورتق أو تيرو ر حسملممله

 تيكيملنررررمله شرررررتء، إ ترتهررررمل أو تشررررظياهمل أو تيقملنونيررررت تيرتتي ررررمله

 .وميعهمل تيرجملريت
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ت ررملو تإللرررتءته تي يمررت  فرر  تيسررج ه وتألورتق تضر مل يررت     -2

 ألي علايت مه يت.

 إجيمل  آييت  ف  تيسج ه وتضسر دته عرب تيطريق ت من. -

 ت وتيوومل ق. حف  مافمله ت سملممله وتضرتس ه تيرجملريت وتضه ي -

 َأ ل تإللرتءته تتحرتتييت وتيرقملميت تيدت ايت. -3

وعرررر  عرررروتم  مكرومررررت و ع مليررررت  ررررو   وق تسرررررظ   تاررررك   -

 تضؤسسمله   علايت َغْسل تألموت .

تيقيملم مملضرملمعت وتيرقملمت ياررق ق من تط يق تيعلايمله، وتيرهكرد   -

 من س مت تإللرتءته.

 ر تطو رته َغْسل تألموت . ديث تاك تيضوتم   وريّ مل امل ُيسملي -

 تت ملت تإللرتءته تيفع مليت يار اي . -4

حمليررت تتشررر مله أو ولررو  أسرر مل  معقويررت مررن تألمرروت  أو معضررهمل    -

ُتلوورررل مررصررر ه ي شرررمل  إلرتمررري، أو   ترت ملطهرررمل أو ع قرهرررمل    

 معلايمله غسل تألموت .

و ْعررر  آييرررت تضررر   تضعرررملم ه ضعر رررت تضؤشررررته تيررر  ُتاهرررر      -

 لو  َغْسل أموت  أو ش هت غسل أموت .تحرلملييت و

ت جيوي تتعررلتر ا ردأ تيسرريت أمرملم تي صروص تي املميرت  يلرمل         -

ُيسررع ى إييررَ مررن حفرر  ت قرروق مررن تتعررردتء عايهررمل أو تسرررظ دمل        

 مط رق غر مشروعت.

 وع  مرنملمج ضكمل رت غسل تألموت .   -5

وعرر  سيملسررمله وإلرررتءته وعرروتم   ت ايررت ضكمل رررت َغْسررل       -

 وإم ق موظفيَ مهمل.تألموت ، 
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مل  تيع مليت تيوتل رت عارى حفر  تيسرج ه وآييرت تيكشرف عرن         -

 تيعلايمله تضش وات.

 وع  ترتي مله م  لت إل ترة مكر َ. -

 تعي  مسؤو  تتيرزتم مص حيمله مسرقات عن تإل ترة. -

إنشملء وحدة تدقيق ومرتلعت مسرقات و ًقمل ضعيملر معد  تضخرملطر   -

 وتقييلهمل.

يت علن مهملم تيعرملما م إلحرملطره  مملألنالرت    إعدت  مرتمج تدري  -

وتيرعايلمله وته تيع قرت اكمل ررت َغْسرل تألمروت  وتضسررجدته        

 الت تيشهق.

تط يررق إلرررتءته تيفرررم يضررلملق ولررو  معررملير وته كفررملءة       -

عملييت ع د ت ريملر تيعملما     إشرتر تحملرملمي، ورقملمرت أعلرملد     

     ممملرسره  تضه يت.

 ت    تضلاكت:عقومت غسل تألمو •

س    تضلاكت عقوممله شديدة عاى مررتك  َغْسرل تألمروت  حيرث     

 7إق  تإل تنت مهله تجلرميت ُتعروه مرتك همل يظرتمت مملييت تصرل إرت  

س ت، أو مكاررمل تيعقرومر     15م ي  ريمل ، وتيسجن ضدة تصل إرت 

 ومملض   من تيسفر ضدة ممملوات.

  ي علايمله َغْسل تألموت  كيف يوتلَ تي املم تضصر  تيسعو •

 تسرخدتم تيطريقت تضعرلدة عاى تقيي  تضخملطر: -1

إق أو  تو ررريت جمللوعرررت تيعلرررل تضرررمليي اررري تقيررري  خمرررملطر غسرررل  

تألموت ، ومن و    تسرخدتم طريقرت مكمل ررت معرلردة عارى مسررو       

اله تضخملطرم ألق تسرخدتم ارله تيطريقرت يعرمل أق تضعرملير تض رخ رلة      
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سرا مر  مسرررويمله تخلطرر، ويرن يكروق ا ررملد أي       يالكمل ررت تر مل 

ارردر يالرروتر  تضخص صررت، وتقيرري  تضخررملطر يعررمل ر رردامل و هلهررمل    

 مشكل كململ، و ديد أي نوت من تضخملطر قد ي شه مسرق ًامل.

ويرضرررلن  ايرررل تضخرررملطر   تألنالرررت تي  كيرررت  ديرررد تضخرررملطر  

 تضرعاقت مكل  من:

ملير تيرقملمررت عاررى اررله  تض رجررمله وتخلرردمملهم وويررك مرط يررق معرر  -

تض رجمله وتخلدممله، وعاى أي علايمله تر  عايهرمل، وعارى أي إنهرملء    

 ياع قمله  يهمل. 

تيعلرر ء، ويرضررلن أيض ررمل تيرقملمررت عاررى تيعلايررمله تض  ف ررلة مررن         -

ِق ارره ، وترردريا مرروظفي تي  ررك عاررى تكرشررملر أي حركررمله غررر  

 ط يعيت   حسملمملته . 

يررمله تي  كيررت تيرر  تررر     تي اررد، ويرضررلن مرتق ررت كمل ررت تيعلا    -

  ت ل تي اد امل  يهمل تيعلايمله تضاظملة أو تيع قمله تض رهيت.

تصررلي  تيسيملسررمله وتإللرررتءته وتألنالررت ضكمل رررت علايررمله       -2

 غسل تألموت :

ع د تصلي  اله تيسيملسمله وتإللرتءته وتألنالرت، جيرا ت ررص    

عاررى أق تكرروق وتعرررًت ومكرومررًت ومروت قررًت مرر  تألنالررت تضعلررو    

مل، وُيس  د تصليلهمل إرت أحد مسرؤويي تإل ترة تيعايرمل، وارو يررورت     مه

 يلمل معُد مرملمعرهمل و ديوهمل وتدريا تضوظف  عارى تط يقهرمل. كلرمل    

أنررَ جيررا مرتلعرهررمل مررن وقرر    رررم يضررلملق  رر حيرهمل وقرردرتهمل   

 عاى تظطيت كمل ت تجلوتنا.
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 جيا أق يكوق يد  اله تألنالت تيقدرة عاى يف  أناملر تضررتق   

(Red flag    إرت أي علايمله نقديت ك رة، أو أي علايمله ُم ف رلة

من أشخملص ُيشر َ   ع قره  مظسل تألموت  أو أي حركمله غرر  

ط يعيت   تألنشطت أو تيكليمله. وتعرررب علايرمله تيرهك رد تض د يرت     

 مهلت لدًّت   ر د أي تشر مله ق ل أق يررو  إرت  طر حقيقي.

  وت ضكمل رت غسل تألموت : ووج  طو  تيد ملت تيو -3

 

 

يقرروم  رر  تيررد ملت تألو  ممليرهك ررد مررن أق ايرر  وحرردته تألعلررمل     

تقوم معلاهمل عرلن تخلطر  وتإللررتءته وتيسيملسرمله تضقرررة سراًفمل.       

مي لررمل يقرروم  رر  تيررد ملت تيوررملني ممليرهك ررد مررن أق خمررملطر ايرر          

وحرردته تألعلررمل     ر رردامل ومرملمعرهررمل ومرتق رهررمل  رررص.  رر        

ملت تيومليث واو تضرتلر  تيردت اي يقروم مإعطرملء تهكيرد مسررقل       تيد 

 مهق اي  تإللرتءته وتيسيملسمله ير  تط يقهمل مكفملءة عملييت.
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 :تتمركملر   مكمل رت علايمله غسل تألموت  •

أمترت تيعلايمله تييدويت مورل تهكيرد اويرت تيعليرل، تي ررث عرن        -1

كيرز عارى   تيع قمله تيسملمقت ياعليرل ممرمل يرريح ض رااري تتيررزتم تيرت     

  ايل تي يملنمله مدًيمل من إ  ملدمل يدويًّمل.

تسرعلمل  تيرلكملء تت رط ملعي ُيقاِّرل مرن تحرلرملته تيقررترته        -2

 وتتسر رمللمله تخلملطيت.

يسررملعد  ايررل تي يملنررمله مرروظفي تتيرررزتم    رتسررت تيعلايررمله  -3

 تيضخلتم ومن و    ت ملو تإللرتء تض ملسا يرقايل تضخملطر.

عي   تررو ر أ وته  ع مليررت يررديررد يسررملعد تيررلكملء تت ررط مل -4

تتجتملامله   تي يملنمله تيضخلت، و مل رت تارك تيرط يقرمله تضرعاقرت     

 اعر ت تيعل ء.

حقيقيًّررمل  مل رردي    (blockchainُتلووررل تق يررت ساسررات تيسررج ه -5

يعلايرررمله َغْسرررل تألمررروت م ألنهرررمل ع رررملرة عرررن قمل لرررت أو ساسرررات مرررن    

ل سرررجل، وجررررملج تيسرررج ه، حيرررث يرررر   تسرررجيل علايرررت   كررر 

تضرعررملماوق إرت تسرررخدتم مفررملتيح تؤاوارره  ي نرقررمل  مررن سررجل إرت       

آ رم مممل  اق  دي مل ك ر ت يظملساي تألمروت    تيرد و  إرت ارله    

 تيس سل  وق ت صو  عاى اله تضفملتيح تيشرعيت.

   دممله جتلير  تألنالرت   Fintechُتقدوم تيرك ويوليمل تضملييت ) -6

 ه خمراف تض ملطق تجلظرت يرت، وُتسررخد م تي يملنرمل   وتياوت ح تضرظرة  

تيضرخلت و ايررل تي يملنررمله تضرشررع ت  رل مسررمل ل ترعاررق اكمل رررت   

 َغْسل تألموت  وتتحريمل  وتجلرت   تإليكرتونيت.
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وُتلووررل لرررت   َغْسررل تألمرروت  تهديررد ت كرر ر ت تقرصررمل ته تيرردو ،      

ه ضكمل رت وممليرغ  من تجلهو  وتيركملييف تي  ت لدمل ت كوممل

ارررله تجلررررت   إت أنهرررمل ت ترررزت  ُتلوورررل  طرررر ت كررر ر ت ُيهررردو  تألمرررن  

تتقرصررمل ي  وُيعررروه ةعررت ونزتاررت تألنالررت تضصررر يت ياكررور مررن 

تيرتتل  وتت دتر. تقوم تألنالت تضملييت وت كومرمله يهرد كر ر    

ضكمل رت اله تضلملرسمله غر تضشروعت، وتي  ُتكاِّرف ميزتنيملتهرمل   

تيكرررور  مرررن تألمررروت ، وي قرررى عاي رررمل كررره رت  تير   رررَ يألسرررملييا   

تضر وعت تي  ياجه دمل م ن يرتكا اله تضلملرسرمله تإللرتميرت، ِمرن    

َ ررْرح حسررملممله واليررت أو إشرررتد تألمريررملء   علايررملته  عررن طريررق     

 ويل تألموت   سملمملته  أو غر ويك من ت يرل تأل رر م ألق أمرن    

 نمل او وتلا وطمل جرلَ تيدين وتيوتء دلت م  نمل وتي املر تقرصمل

تيرروطن تضعطررملء ووتة تألمررور تيررلين مل يررد روت وسررع مل   محملير ررمل       

 ورعمليت كمل ت أمورنمل  كلت ورويت وُمعد نار.

وإاملًيررمل، يرضرررح ممرررمل تقرررد م وياهررر لايًّرررمل  طرررورة لرميرررت َغْسرررل   

تألمرررروت  عاررررى تيرررردو  وتجملرلعررررمله، وتمررررردت  ت ياجهررررو  تحملايررررت     

وتإلقايليت وتيدوييت تي  ت لدمل تيسعو يت   جممل  مكمل ررت َغْسرل   

 تألموت م تررر  عرورة  ع  ومسملندة تاك تجلهو  امل ياي:

تضررمل  ر تجلهررو  عارررى إجيررمل  كمل ررت تيس ررر ل تضرطررورة وتيطررررق       -

 تضه يت ضكمل رت َغْسل تألموت .

تيعلرل ومشرركل مسرررلر مهرردر تطرروير وتقويررت آييررت تيعلررل يررد    -

 تضع يت   تضلاكت. تجلهمله
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تطرروير تض اومررت تيرشررريعيت وتضه يررت تضرت طررت اكمل رررت َغْسررل   -

تألمررروت  و رررق تضعرررملير وتضرطا رررمله تيدوييرررت، وأ ضرررل تضلملرسرررمله      

 تضعلو  مهمل   الت تيشهق.

مكمل رت غسيل تألموت  وتألنالرت  ومن تضه  تيوع    تتعر ملر أق 

مررن  ي ملميكيررت ت ركررت   ئ طِّرروتيقرروتن  تيرر  ترصررد  دررمل قررد تُ   

ممرمل قرد ي ررج ع رَ      متتقرصمل يت وتتسرولملريت وتعقيد مع  لوتن هرمل 

تررهور عاررى لملوميررت تي ييررت تتسرررولملريت، واررلت تيررروتيق مرر  تيرقملمررت    

ولملوميررت تي ييررت تتسرررولملريت مررن لهررت    ،وتط يررق تيقرروتن  مررن لهررت 

 تفشررل  يررَ كررور مررن تيرردو ، وممليرررمليي يررر  تتارلررملم يملنررا عاررى  

وجررملج إرت   ،ولرواريٌّ  الت تضوعروت مهر ٌّ  وحسمل  تجلملنا ت  ر، 

  ييهمل أو تتقر رملت مهرمل مسرهويت.   إحاو  إمدتعيت قد ت ميكن تيو و  
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  التوصيا : –سابًعا 

ت ضزيررررد مررررن تيروعيررررت وتيروقيررررف يأل رررررت  ر ررررِاا ررررملد حمللررررت ُم -1

ل تألمروت  عارى   ْسوكيملنمله تألعلمل  تيصظرة وتضروسطت اخملطر َغ

ل تألمررررروت  ْسرررررومررررردورا    مكمل ررررررت َغ ،تتقرصرررررمل  وتجملرلررررر 

وتيرعريرف ارمل يرتتررا عارى تضرررورط    تقررتتر اررله تجلرميرت مررن      

 عقوممله.
حمملرمت شرى أنوتت تجلرت   وكرل أنشرطت تتقرصرمل  تخلفري وت      -2

ر تيرجرملري وتجلررت     مورل تيرسرر    ،يَ ع قت مظسرل تألمروت    سيلمل ممل

 تألموت .ل ْست يعلايمله َغل رت د شكِّ  ُتوتي ،تإليكرتونيت وتيفسمل 
تكويرررررف تررررردريا تيعرررررملما    تضؤسسرررررمله تألم يرررررت وتضملييرررررت  -3

ل ْسر تألعلمل  وتضهرن غرر تضملييرت عارى خمرارف أسرملييا غَ       ومؤسسمله

ارررمل  متألمررروت  تضسررررجدة وتتحريرررملته وتيررررروي ه تإليكرتونيرررت    

 كفملءة.ل تألموت  مْس ه  من مرتق ت وتكرشملر علايمله َغلكُِّي
 ررل تيقطررملع  تيعررملم وتخلررملص   مررن ِق تعزيررز تجلهررو  وتضررمل رامل  -4

ي سررررفمل ة مرررن أحررردث ت ييرررمله   ،وتض الرررمله غرررر تدمل  رررت ياررررمح 

ة وتضرطررورة وتيطرررق تضه يررت ضكمل رررت غسرررل     د سرررج  وتألسررملييا تض  

وتت ملت سيملست وقمل يرت   تألموت  و ق أ ضل تضلملرسمله   الت تجململ .

سررررمل اهمل تسرررررجيا ضكمل رررررت تألسررررملييا   تسررررر ملقيت مرطررررورة   و 

 ر تيرق يت.تجلديدة دله تجلرميت وتضرطورة م  تطو 
تشجي  تجملرل  عاى تسرخدتم وسمل ل تيد   تإليكرتونيرت مهلرمل    -5

وويررك مررإيزتم م  مملي قررد )تيكررملشوت ررد مررن تيرعملمررل  ، ررظر تض ارر 

مل ع ررد ازم ررل تيررد   تإليكرتونرري ُمْعررول  ايرر  تحملرر ه مرو راررمل، 

ملمررل   تيسررا  وتخلرردممله وته تألةررملق تيكرر رة وت سرريلمل       تيرع

 .تألموت ل ْسيظ  ص ًتِ  تجململته تي  قد تكوق مييًت

 ص ت يظسرل   تشديد تيرقملمت عاى تجململته تي  قد تكوق مييًت -6

موررررل تضررررزت ته وحمرررر ه تيصرررررت ت وقطررررملت تضقررررملوته   ،تألمرررروت 

 قررد يررد   نفقررمله  حيررث يررر   يهررمل تيرعملمررل مملي  ،وتيرطرروير تيعقررملري
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مل مشرملري  تأل رررت  وتض شررله تيصررظرة،  تضشرملري  تإلنشررمل يت  صو  رر 

 ضت.وكليك حم ه تيرجز ت ي ي  تي ضمل   تضخف 

ل ْسرررحصرررملءته و رررديوهمل عرررن علايرررمله َغترررو ر تضزيرررد مرررن تإل -7

ن مرن إجيرمل  قملعردة ميملنرمله تسرملعد تي رملحو          لكِّر امل ُي متألموت 

 صر  تجملرلر     وكيفيرت سر  ملتهمل  وم  رتست لررت   غسرل تألمروت    

 من آوملرامل.
تيقيررملم ازيررد مررن تأل ررملث وتيدرتسررمله تتسرشرررت يت جلرررت         -8

 ،وكيفيررررت تيوقمليررررت م هررررمل   ،وآوملراررررمل ،أسرررر ملمهمل :ل تألمرررروت ْسررررَغ

 ومكمل ررهمل.

 

 : تضرتل 

 ييررل مكمل رررت غسررل تألمرروت  ومتويررل تإلراررمل ، سررملممل، رميرر     -1

 ار.1441تألو  

ْسرررل تألمررروت  ومتويرررل تإلرارررمل  ت َغتضعرررملير تيدوييرررت ضكمل رررر -2

 ،  ربتيرر  (FATFوتنرشملر تيرسراح، تو ريمله جملوعرت تيعلرل تضرمليي      

 .م2012

3- Money Laundering and the finance of terrorism, the United Nation 

response. 

4- FATF annual report 2019-2020. 

5- Basil AML Index 2019. 
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