


طظ ظتظ
طة�عسئ ا�غ�صعت وا��عزان ا�ص�ظعظغئ سئ�رة سظ ح�ضئ طت�ط�ة را�ثة، �صثم �ثط�ت
ض�ططئ وطا�غجة غص� طص�ع� ���ضعغئ. �صث �ظغظ� إربظ� �ظخئ� ش�غص� ص�ظعظغ� طسا�ش� ��
سط� ا���تئ ا�ثو�غئ، وزا��ًا ��ةض ت�شض طظ ا��س�طقت وا��ح�رغ� ا��سصثة وا��ثاسغئ

شغ ا�ضعغئ.
 

و�صث تصص ش�غصظ� ا�ا�غج وتخض سط� �خظغ��ت طا�غجة طظ طثوظ�ت ص�ظعظغئ دو�غئ ��رزة
طبض Legal500 وطآج�ئ IFLR1000. وغاظعع س�قؤظ� ط� �غظ ح�ض�ت ضعغاغئ ظ�حؤئ
وخعق إ�� ح�ض�ت طاسثدة ا�ةظ�غ�ت ��� شغ ذ�� ا�ح�ض�ت ا��ثر�ئ شغ ص���ئ
Fortune 500 وا�عغؤ�ت ا�تضعطغئ ا�اغ �س�ض شغ سثد طظ ا�خظ�س�ت، وا�اغ طظ �غظع�
سط� جئغض ا��ب�ل ق ا�تخ�: ا�اضظع�ع�غ�، ا�ثثط�ت ا��خ�شغئ وا�ا�عغض، ا�ا�طغظ، وا�ئغ�

���اةج�ئ، اق�خ�قت ا��طضغئ وا�قجطضغئ وا�سص�رات.
 

و��دض �عش� حئضئ دو�غئ صعغئ طظ طض��إ ا��ت�ط�ة ا�ئ�رزة، شغضعن ��صثور س�ق�ظ�
ا�عخعل إ�� ا�ثثط�ت ا�ص�ظعظغئ اقجابظ��غئ �ثسط س�طغ��عط سط� ا���اعى ا�س���غ.

 
غاضعن ش�غصظ� طظ طت�طغظ غاصظعن ا�طشاغظ ا�س��غئ وا�ظةطغجغئ، وغا�اسعن ��آعقت
و�ئ�ات طاظعسئ. و���غصظ� طظ ا��ت�طغظ ا�ضعغاغغظ ا�تص شغ ا�ا�اش� أط�م ض�شئ
ا��ت�ضط ا�ضعغاغئ. وظتظ ظساصث أن �ْثب ا��عاعإ ا��ظ�جئئ جغضعن ا��ئإ افج�جغ
�د��ن تخعل س�ق�ظ� سط� دسط ص�ظعظغ س��غ ا�ةعدة غ��سث شغ �تصغص أعثاشعط

ا��آج�غئ وغثسط ظ�ععط.
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��رغت طة�عسئ ا�غ�صعت وا��عزان ا�ص�ظعظغئ

اسا��دا سط� إرث وا�ثه، �ع�� �طغ�ئ ا�غ�صعت شغ س�م 2015 إدارة ا��ة�عسئ ضح�غ�
إداري، �ش�ض صغ�دة طة�عسئ ا�غ�صعت ا�ص�ظعظغئ �اخئ� �عئ ش�سطئ ر�غ�غئ شغ ا��عق

شغ طة�ل ا�خظ�سئ ا�ص�ظعظغئ، ��ئص ا��س�غغ� ا�ثو�غئ شغ طة�ل افس��ل وا�ص�ظعن.
 

��بض عثف طة�عسئ ا�غ�صعت ا�ص�ظعظغئ شغ جث ا��ةعة �غظ ا�ضغ�ظ�ت ا�ضعغاغئ
وا�ضغ�ظ�ت اف�ظئغئ شغ طجاو�ئ ا�ظح�ط ا�اة�ري شغ ا�ضعغئ و��ر�ع�.

  
شغ س�م 2019، د�ض �طغ�ئ ا�غ�صعت و��اح ا��عزان شغ ح�اضئ عثشع� ا���غ�غ
ط��ده ا�اس�ون: ا��جج �غظ أشدض ا��عاعإ وا��عارد، وا��غ�دة شغ خظ�سئ ا�ثثط�ت

ا�ص�ظعظغئ شغ ا�ضعغئ.
 

ا�رث

أج�ئ طة�عسئ ا�غ�صعت ا�ص�ظعظغئ شغ ا�س�م 2003 سط� غث ا��ت�طغ ا��اتض/ ت�طث
ا�غ�صعت، شصث ض�ن طت�طغ� ��رزا وطا�غجا، وض�ظئ �ععده طع�عئ ظتع �ظ�ء ح�ضئ
طت�ط�ة را�ثة �ا�ا� ���سئ ذغئئ. وض�ن غآطظ ��ن ا�ثصئ وا���سئ ع�� أعط ��ظئغظ طظ

�عاظإ ا�ثسط اقجاح�ري ا�ص�ظعظغ �طح�ض�ت.
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ا�ح�اض�ت ا�س���غئ
��دض حئضاظ� ا�س���غئ طظص�سئ ا�ظزغ� ا�اغ �دط طت�طغظ واجاح�رغغظ، ش�ظظ� ظثسط
س�قءظ� ا��جاو�غظ �طظح�ط ا�اة�ري أغظ�� ض�ظعا. و���سثظ� رؤغاظ� ا�س���غئ وس�صظ�

ا��تطغ و��ضغ�ظ� ا��ثاسغ شغ إظة�ز ا�خ�ص�ت وإغة�د ا�تطعل شغ ا�ت�قت ا��سصثة.
 

ظتظ دا��� طخ��عن سط� ط��سثة س�ق�ظ� شغ ا�اعج� �بصئ شغ أجعاق �ثغثة،
وا��ح�رضئ ��قجئ شغ ا��س�طقت وا��ح�رغ� س���ة ا�تثود، وا����م ا�ثا�ط �ُ�ذ�
ا�س�ض ا�ص�ظعظغئ ا��اشغ�ة ��جا��ار، وظتظ ظصعم �ث�� طظ �قل ��زر صع�ظ� ا�س���غئ

وا��س�شئ ا��تطغئ.
 

و�ا�ا� طة�عسئ ا�غ�صعت وا��عزان �حئضئ طا�عرة طظ ا�ح�اض�ت ط� �سخ طض��إ
ا��ت�ط�ة ا���طعصئ سط� ط�اعى ا�س��ط، سط� ا�ظتع ا�ا��غ:

Pillsbury LLP :ا�عقغ�ت ا��اتثة وا���طضئ ا��اتثة
Gianni, Origoni, Grippo, Capelli and Partners  :إغ���غ�

Cuatrecasas :إجئ�ظغ�
ص��: ا��طغ�غ �ط�ت�ط�ة واقجاح�رات ا�ص�ظعظغئ

ا�ط�رات ا�س��غئ ا��اتثة: طت�عد ت�غظ �ط�ت�ط�ة واقجاح�رات ا�ص�ظعظغئ
ا���طضئ ا�س��غئ ا��سعدغئ: ا��ـعغضئ و ا�ئخغـ� �قجاحـ�رات ا�ص�ظعظغـئ و ا��ت�طـ�ة

ط�طضئ ا�ئت�غظ: ا�جسئغ وح�ض�ه
��ضغ�: ح�ضئ Kilinç Law & Consulting �ط�ت�ط�ة

�ئظ�ن: طضاإ �ئ� �ط�ت�ط�ة
�عظج: ا�ُعرشطغ طت�طعن وط�اح�رون

افردن: ط�ضج ا�ت�غئ �ط�ت�ط�ة و اقجاح�رات ا�ص�ظعظغئ
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�س�ض ح�ضئ ا�غ�صعت وا��عزان سط� �شغغ� ا���غصئ ا�اغ �صثم �ع� ا�ثثط�ت ا�ص�ظعظغئ وا�ثسط
�س�ق�ع�، وذ�� ���غصئ ذضغئ وطئاض�ة. وصث أظح�ظ� �عا�ئ إ�ضا�وظغئ آطظئ، �س�ض سط� �ئ�غ� اق�خ�ل
و�اغ� �طس�قء ا���خئ سط� طثار ا���سئ ذعال أغ�م افجئعع �طعخعل إ�� �ص�رغ�ع� �ح�ن ا�اصثم

ا��ت�ز شغ�� غاسطص �حآوظعط ا�ص�ظعظغئ واجاح�را�عط وسصعدعط.
 

�صث خ��ظ� عثه ا��ظزعطئ �طا�ضث طظ أظع� خثغصئ �ط��اثثم، وآطظئ و��ظ� س�ق�ظ� ا�ح��شغئ
وا��ص��ئ ا�قزطاغظ �دارة حآوظعط ا�ص�ظعظغئ، شدق سظ ذ�� غد�ظ عثا �عشغ� �عاخض شس�ل �غظ

ا�س�غض وا���اح�رغظ ا�ص�ظعظغغظ، وعع أط� �عع�ي في ح�اضئ ظ��تئ.

ا�ثثط�ت ا��صثطئ �طس�قء سئ� ا�ظا�ظئ
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اقجاتعاذ سط� ا�سص�رات.

ا�ا��غ� ا�اة�ري وا�خظ�سغ.
ا�ا�عغض ا�سص�ري.

ا�احغغث وا�عظثجئ.
ا�ا�عغض ا�جقطغ.

ا�اص��غ شغ ا�����ض ا�سص�رغئ.
إدارة ا���اطض�ت.

ا��ح�وس�ت ا�سص�رغئ.

غاد�ظ طة�ل ا�سص�رات �ثغظ� �عشغ� ا�ثسط ا�ص�ظعظغ ذعال ا���اتض ا�ض�ططئ �فخض ا�سص�ري: �ثاغئ طظ
ا�اخ�غط وا�اث�غ� وعغ�ضض ا�ةثوى وا�ا�عغض وا�ئظ�ء وا�ا�عغ� طظ �قل إدارة افخعل واقجاتعاذ

وا�ئغ�.
 

ظتظ ظس�ض �خ��� أخت�ب ا��خطتئ ا���غ�غغظ شغ ا��س�طقت ا�سص�رغئ، ��� شغ ذ�� ا���عرون
وا��ص��عن وا��ص�و�عن وا���اب��ون، ا�ثغظ غسا�ثون سطغظ� �اصثغط ا��حعرة ا�اة�رغئ وا�س�طغئ
وا�ص�ظعظغئ ا��طغ�ئ وظصثم �عط ا����سثة شغ ا�اس�طض ط� �سصغثات جعق ا�سص�رات وظثسط

إطض�ظ��عط شغ طثاطش �س�طق�عط. و�ح�ض �ثط��ظ� ا�ص�ظعظغئ ط� غطغ:
 

 

طة�قت ا����رجئ

ا�سص�رات
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ظصثم �س�ق�ظ� �ثطئ طاض�ططئ شغ ��غ� ا�صعاظغظ ا��اسطصئ ����ح�وس�ت، اسا��دًا سط� ا��ع�رات
ا�اغ غا�ا� �ع� ش�غصظ� شغ ��غ� طة�قت ا�ص�ظعن ذات ا�خطئ، شظتظ ظة�� �غظ صثرا�ظ� ا��ظغئ
�����شئ إ�� ظعةظ� ا�اة�ري، �تغ� ظضعن ص�درغظ سط� �صثغط دسط ص�ظعظغ ح�طض �ط�ح�رغ�
ا��سصثة، ��� شغ ذ�� �صثغط ا��حعرة �ح�ن طح�رغ� ا�ح�اضئ �غظ ا�ص��سغظ ا�س�م وا�ث�ص  (ا�ئظ�ء
وا�احشغض وظصض ا��طضغئ BOT، وا�ئظ�ء وا�احشغض وا�ا�ط� وظصض ا��طضغئ BOOT، وا�ئظ�ء وا�ا�ط�
وا�احشغض BOO، وا�اخ�غط وا�ئظ�ء وا�ا�عغض وا�احشغض DBFO، و�غ�ع�)، و�صثغط ا��حعرة �ح�ن
ا���صغ�ت ا��ح�وس�ت، و���غئ�ت ا�ا�عغض وا�تجم ذات ا�خطئ، وغ�ا�ز ش�غصظ� �صثر�� و�ئ�ا�� ا��اظعسئ
ا�اغ ��ضظ� طظ �صثغط ا�ثثط�ت ا�ص�ظعظغئ ا�ح�ططئ شغ ض�شئ ط�اتض ا��ح�وس�ت طظ ط�تطئ ا�اتدغ�
�ط�ح�وع ودراج�ت ا�ةثوى، وا���صغ�ت ا�ات��ش وطثض�ات ا�ا��عط ط�ورًا ���تطئ ذ�ح ا��ح�وع
وإسثاد وب��ص� ودراجاع� وط�ا�ساع�، وضث�� ط�تطئ إسثاد ا�س�وض و�صغغ�ع� وا�ا��وض سطغع�

وتا� ط�تطئ �ظ�غث ا��ح�وع وطا��سا� واقظاع�ء طظ� أو �غس�.

ا��ح�وس�ت

ا�عض�قت وا�اعزغس�ت واقطاغ�زات.
ا���صغ�ت ا�اخظغ� وا�اعرغث.

ت��غئ ا�ئغ�ظ�ت.
ا���صغ�ت ا�ئغ� وا�ا�عغص وا�سقظ�ت وا�ا�وغب.

ا���صغ�ت ا�اس�ون وا�ح�اض�ت ا�جا�ا�غةغئ.

غاع�� ش�غصظ� �عشغ� ا�ثسط شغ طة�ل ا�ص�ظعن ا�اة�ري سط� ط�اعى ا�خظ�سئ، ��� شغ ذ�� ا�سص�رات
وا�اضظع�ع�غ� وافدوغئ وا�اعرغث وا�ثثط�ت ا�طع��اغئ وافوج�ط افض�دغ�غئ  وظتظ ظساصث أن ا��عط
ا�صعي �طس�طغ�ت ا�اة�رغئ وضغ�غئ س�ض �سخ ا�خظ�س�ت أط� ��وري �ظة�ح أي طح�وع �ة�ري أو أغئ
خ�صئ �ة�رغئ، وغح�ض ظعةظ� ا�ث�عل شغ ح�اض�ت ط� س�ق�ظ� �طعخعل إ�� شعط س�غص فعثاف
و��غ�ت أس���عط، وط��سث�عط سط� �تصغصع� طظ �قل �عشغ� تطعل ص�ظعظغئ س�طغئ. إن �ئ�اءظ�
غا�اسعن ���صثرة سط� �ع�غ� س�ق�ظ� شغ �دط دورة تغ�ة افس��ل، وغاظعع س�قؤظ� ط� �غظ ح�ض�ت
ظ�حؤئ وح�ض�ت �ضظع�ع�غ� و��ئغص�ت وخعًق إ�� ا�ح�ض�ت طاسثدة ا�ةظ�غ�ت وا��آج��ت ا����غئ،
وظتظ طةعجون ��� شغ� ا�ض��غئ �اصثغط ا�ثسط ا�ص�ظعظغ ��ة�عسئ ضئغ�ة طظ ا�����ض ا�اة�رغئ،
�ثاغئ طظ افطعر ا�غعطغئ وخعقً إ�� ا�ص�ارات اقجا�ا�غةغئ ا���غ�غئ واقجا���رات ا�اظزغ�غئ، وغصثم
ش�غصظ� ا��حعرة �طس�قء تعل اق�اخ�خ�ت ا�ض�ططئ �طس�ض ا�اة�ري ��� شغ ذ�� سط� جئغض ا��ب�ل ق

ا�تخ� ط� غطغ:
 

ا�ص��ع ا�اة�ري
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ظز�ًا فن اقطاغ�زات عغ ذ�غصئ ح��سئ �ثًا ����رجئ افس��ل ا�اة�رغئ شغ ا�ضعغئ، ش�ن طة�عسئ
ا�غ�صعت وا��عزان ا�ص�ظعظغئ �ثغع� ش�غص طظ ا��اثخخغظ �ثغعط شعط ح�طض �طسظ�خ� افج�جغئ
�ظ��ذج اقطاغ�ز ووج��ض ���غإ اقطاغ�ز، ظتظ ظس�ض �خ��� ط�ظتغ اقطاغ�ز طاسثدي ا�ةظ�غ�ت
وا���اب��غظ وا����خغظ وط��ضغ ا�سقط�ت ا�اة�رغئ، ض�� ظ��سث س�ق�ظ� شغ ا�اشطإ سط� ا�اتثغ�ت
وا�اسصغثات شغ �ض ظز�م اقطاغ�ز طظ �قل ��عغ� اجا�ا�غةغ�ت شس��ئ �دارة ا��ث�ذ� ا�ص�ظعظغئ

ا����ئ�ئ ���ص�ارات ا�اة�رغئ ا��ثاط�ئ. غ��سث ش�غصظ� أغدً� شغ:
 

• خغ��ئ وا�ا��وض �ح�ن ا���صغ�ت اقطاغ�ز.
•ت��غئ ا��طضغئ ا��ض�غئ.
• تغ�زة اقطاغ�ز وا�ا��غ�.

• تض ا�ظجاس�ت ا����ئ�ئ �تصعق اقطاغ�ز.
• �صثغط ا��حعرة �ح�ن ص�ظعن ا�عض��ئ.

• �صثغط ا��حعرة �ح�ن اقطاب�ل ا�ص�ظعظغ وا�اظزغ�غ.

تصعق اقطاغ�ز

�سعغد�ت إخ���ت ا�تعادث و�تثغث ظ�إ ا�سةج.
ا�ا�طغظ�ت ا�س�طئ.

��طغظ�ت ص��ع ا�حتظ ا�ئت�ي وا�ةعي.
ا�ا�طغظ�ت ا�ختغئ.

ا�ا�طغظ�ت ا�عظثجغئ.

�ثى طة�عسئ ا�غ�صعت وا��عزان ا�ص�ظعظغئ �ئ�ة شغ طة�ل ا�ا�طغظ طا�بطئ ���س�ض ط� ا�سثغث طظ
ح�ض�ت ا�ا�طغظ وح�ض�ت إس�دة ا�ا�طغظ شغ طة�قت اقجاح�رات ا�ص�ظعظغئ وا�اص��غ وا�ا�عغ�ت

ا�عدغئ شغ ضض طظ:
 

ا�ا�طغظ

 خ�تئ     08



�صثغط ا��حعرة �ح�ن ��جغج ا�ح�ض�ت وا���وع شغ ا�ضعغئ.
�صثغط ا��حعرة �ح�ن صعاظغظ اقجاب��ر اف�ظئغ ا��ئ�ح� و��جغج ا�ح�ض�ت وشص� �طعا�� ا�عغؤئ

.(KDIPA) ا�ضعغاغئ �احةغ� اقجاب��ر ا��ئ�ح�
���غئ�ت ا��ح�وس�ت ا��حا�ضئ واق�ت�دات.

اقجاس�ظئ �ح�ض�ت ��ر�غئ �اتصغص أعثاف �ة�رغئ طسغظئ.

ُ�سث عغضطئ ا�ح�ض�ت �ثخخ� ر�غ�غ� �ا�غج �� طة�عسئ ا�غ�صعت وا��عزان ا�ص�ظعظغئ، وغا�ا� ش�غصظ�
�ثئ�ة س��غئ شغ �صثغط ا��حعرة �طضغ�ظ�ت وا���اب��غظ ا�ضعغاغغظ واف��ظإ �ح�ن ا�عغ�ضض
ا��آج�غئ ا��بط�، ا�اغ طظ ح�ظع� أن �ت�غ طخ��تعط �حضض أشدض و�تصص أعثاف أظح�اعط
ا�اة�رغئ. وا��حعرة ا�اغ ظعش�ع� طخ��ئ ق�اغ�ر افداة ا��آج�غئ ا��ظ�جئئ ا�اغ جا��سث شغ ا�تث
طظ ا��ث�ذ� ا�ص�ظعظغئ وا�اة�رغئ �غ� ا�د�ورغئ سط� ا��ثى ا��عغض، �����شئ إ�� �طئغئ أي طا�طئ�ت

�ظزغ�غئ. و�ح�ض طة�قت س�طظ� ط� غطغ:
 

 

عغضطئ ا�ح�ض�ت

غدط ش�غصظ� طاثخخغظ شغ ت��غئ ا�ئغ�ظ�ت وافطظ ا��غئ�اظغ وصعاظغظ ا�ثخعخغئ شغ ا�ضعغئ؛ تغ�
غصثم ش�غصظ� ا��حعرة �طس�قء �خ�ئ ط�ا��ة �ح�ن ا�صد�غ� ا��سصثة ا����ئ�ئ �ئغ�ظ�ت افس��ل
ا�حثخغئ وا��ئغئ وا�ت��جئ. ظتظ ظ�ئص ظعة� وص��غ�، غ��سث س�ق�ظ� سط� �ة�وز ا�سعا�ص ا�ص�ظعظغئ
وا�اظزغ�غئ، وظعش� ا�ت��غئ فخت�ب ا��خطتئ ا��تا�طغظ (ا���اعطضغظ، وا��ع��غظ، وا�ح�ض�ت أو
�غ� ذ��). طحعر�ظ� طع�عئ وطخ��ئ �تغ� �اظ�جإ ط� ا�خظ�سئ ا��سظغئ ��� شغ ذ�� اق�خ�قت

وا�اضظع�ع�غ� وا��س�غئ ا�ختغئ و�ة�رة ا�اةج�ئ وا�ا�طغظ وسطعم ا�تغ�ة.

ت��غئ ا�ئغ�ظ�ت وافطظ ا��غئ�اظغ
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���غئ�ت ا�ا��غ�.
ا���صغ�ت ا�سصعد ا�ث�ر�غئ.

ح�اء اف�عجة وا�ئ�طةغ�ت وا�ثثط�ت.
اقجاح�رات ذات ا�خطئ ����طضغئ ا��ض�غئ.

ا��ظ�ش�ئ وطض�شتئ اقتاض�ر.
ا�ثخعخغئ وت��غئ ا�ئغ�ظ�ت.

اقجاح�رات ا�اظزغ�غئ.
س�طغ�ت ا�ثطب واقجاتعاذ.

افطظ ا��غئ�اظغ وا�ة�ا�ط ا��ضا�وظغئ.
تعض�ئ و�ثجغظ ا�ئغ�ظ�ت.
ا�ات����ت ا�جا�ا�غةغئ.

اقجاب��ر شغ ا�اضظع�ع�غ� و��عغطع�.

طظ ح�ن ا�اصثم ا���غ� وا���ا�� �طاضظع�ع�غ� أن غةسض طظ ا�د�وري �طح�ض�ت طعاضئئ أتثث
ا�ا�عرات ا�اغ ��غ� �ظئ� إ�� �ظإ، و�تثث اق���ا��ت شغ ��غ� ا�خظ�س�ت، �ثاغئ طظ سطعم ا�تغ�ة
وا�اضظع�ع�غ� ا����غئ و�ثجغظ ا�ئغ�ظ�ت وإدار�ع� وا��س�غئ ا�ختغئ وا�ئ�اطب ا��سصثة؛ افط� ا�ثي غآدي
إ�� �ععر ا���ص وا�اتثغ�ت. وغا�بض س�طظ� شغ ط��سثة س�ق�ظ� سط� ا�اظ�م عثه ا���ص وإدارة

ا�اتثغ�ت وا��ث�ذ� ا��ا��ئئ سط� ذ��.
 

غا�اوح س�قؤظ� ط� �غظ ا�ح�ض�ت ا�س���غئ ا��ا�ثة شغ طة�ل ا�اضظع�ع�غ� واق�خ�قت وا�سقم وطعردي
طظزعط�ت و�ثط�ت �ضظع�ع�غ� ا��سطعط�ت وط�عري ا�اضظع�ع�غ�، وخعًق إ�� ا�ح�ض�ت ا�ظ�حؤئ ا�اغ

��ا�غث طظ شع�ظ� ا�س�غص �اسصغثات ا��س�طقت ا�ص���ئ سط� ا�اضظع�ع�غ�.
 

ظتظ ظصثم طة�عسئ ض�ططئ وطاظعسئ طظ ا�ثثط�ت ا�ص�ظعظغئ ا��خ��ئ �خغخ� �ااظ�جإ ط� خظ�سئ
ا�اضظع�ع�غ� وا�سقم واق�خ�قت، ��� شغ ذ�� ط� غطغ:

 

ا�اضظع�ع�غ�، اق�خ�قت ووج��ض اقسقم
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ا�سقط�ت ا�اة�رغئ.
تصعق ا�ظح� وا�ا��غش.

��اءات اق�ا�اع.

افج�ار ا�اة�رغئ.
ت��غئ ا���اعط�.

ا��ظ�زس�ت �ح�ن ا��طضغئ ا��ض�غئ.

غس�ض ش�غص ا��طضغئ ا��ض�غئ �ثغظ� سظ ضبإ ط� ا�ح�ض�ت ا�س���غئ وا�عغؤ�ت ا�تضعطغئ ور��ل
افس��ل �د��ن �عشغ� ا�ت��غئ ا��ظ�جئئ ��ت�زئ تصعق ا��طضغئ ا��ض�غئ ا�ث�خئ �عط، ش�ظ �ثاغئ
ا��ض�ة ط�ورًا �ا�عغ�ع� و��عغصع� وخعًق إ�� ���غخع�. غح�رك طت�طعظ� شغ ضض ��عة سط�
ا���غص �د��ن �عشغ� أشدض ت��غئ ص�ظعظغئ، وظتظ ظصثم طة�عسئ ض�ططئ طظ ا�ثثط�ت ا�ص�ظعظغئ
ا�اغ �عثف إ�� ت��غئ و�سزغط إطض�ظ�ت افشض�ر وا�سقط�ت ا�اة�رغئ وا�اضظع�ع�غ�، شدًق سظ ا�ثسط
ا�ص�ظعظغ ا��طغط طظ ا�ظ�تغئ ا�اة�رغئ ����سثة س�ق�ظ� سط� �تصغص أعثاشعط ا�اة�رغئ، و���سث
حئضئ ا�ح�اض�ت ا�جا�ا�غةغئ تعل ا�س��ط ا��اعش�ة �ثغظ� شغ �عشغ� ت��غئ ا��طضغئ ا��ض�غئ سط�

ا���اعى ا�س���غ.
 

ظتظ ظصثم �ثط�ت ص�ظعظغئ سئ� طة�عسئ واجسئ طظ ا�خظ�س�ت - طظ سطعم ا�تغ�ة وافدوغئ وا�اصظغ�ت
وخعق إ�� ا��ط� اقجاعقضغئ و�ة�رة ا�اةج�ئ، وا�اغ �ح�ض ا��ة�قت ا�ا��غئ:

 

ا��طضغئ ا��ض�غئ
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�ا�ا� طة�عسئ ا�غ�صعت وا��عزان ا�ص�ظعظغئ �ضعظع� را�ثة شغ طة�ل ص�ظعن ت��غئ ا��ظ�ش�ئ، وظتظ
شثعرون ��ظظ� ظا�ا� ��ةض ت�شض شغ عثا ا��ة�ل، غاد�ظ إرج�ء جعا�ص ص�ظعظغئ وا�اص��غ ظغ��ئ سظ
ضغ�ظ�ت ��خئ �ث ا�عغؤ�ت ا�اظزغ�غئ ذات ا�خطئ. وغ�ا�غث س�قؤظ� طظ شع�ظ� ا�س�غص �صد�غ�
ا��ظ�ش�ئ ا��سصثة ا����ثة شغ ا�عصئ ا��اعظ، طبض ا����رج�ت ا�اصغغثغئ و�عا�� اقظثط�ج وإج�ءة
اجاثثام ا�عغ�ظئ وا�سصع��ت ا�اغ ����ع� ا�تضعط�ت، �����شئ إ�� ذ�� غسا�ث ش�غص ��عغئ
ا�ظجاس�ت �ثغظ� سط� �ئ�ا�� شغ ا�اص��غ، شدق سظ ��اس� ��س�شئ ضئغ�ة شغ ضغ�غئ س�ض ص��س�ت
طثاط�ئ شغ عثا ا��ة�ل، و���ض��ءة ��� غ��� �طس�قء ��ا��سئ ا�ثس�وى أو ا�ثش�ع سظع� �ظة�ح

أط�م ا�ةع�ت ا��ص��غئ وا��ت�ضط.

ت��غئ ا��ظ�ش�ئ وطض�شتئ اقتاض�ر



ا�اع�غش وا�اسغغظ دا�ض ا�ضعغئ وطظ ا�ث�رج وا�اع�غش طاسثد ا�اح�غس�ت.
ا��ض�ش�ت وا�اسعغد�ت وطض�ش�ة ظع�غئ ا�ثثطئ.

خغ��ئ سصعد ا�س�ض وا�ا��وض �ح�ظع�.
���غئ�ت ا��ص�ول وا�س�رة.

�عاظإ ا�اع�غش �س�طغ�ت اقظثط�ج واقجاتعاذ.
تعض�ئ ا�ح�ض�ت وا�دارة وا�����ض ا�اظ�غثغئ شغ ا�ح�ض�ت ا��ظز�ئ و�غ� ا��ظز�ئ (��� شغ

ذ�� طا�طئ�ت عغؤئ أجعاق ا���ل).
 اجاح�رة عة�ة افس��ل.

ا�اتصغص�ت وا�����ض ا�ا�دغئغئ.
ا�تعاشج ا�ظصثغئ وطث���ت ا�تعاشج ا�ص���ئ سط� افجعط.

ا�اص��غ وا�ظجاس�ت وا�ا�عغ�ت ا��اسطصئ ���اع�غش.

شغ طة�عسئ ا�غ�صعت وا��عزان ا�ص�ظعظغئ، ظثرك أن ط�ا�ح ظة�ح أي س�ض عع �ثب ا��عاعإ
ا��ظ�جئئ واقتا��ظ �ع�، �ث�� ظتظ ظس�ض ط� إدارات ا��عارد ا�ئح�غئ وا��اثخخغظ �طئت� شغ

ا�صد�غ� ا�ص�ظعظغئ �طاع�غش، و�اد�ظ اجاح�رات ا�اع�غش �ثغظ� ا��غ:
 

سقص�ت ا�س�ض (ا�اع�غش)
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ا�اص��غ.

ا�اتضغط.
ا�عج�ذئ.

ا�ا�عغ�ت ا�عدغئ.
ا�اتصغص�ت ا�اظزغ�غئ.

غا�ا� ش�غص طة�عسئ ا�غ�صعت وا��عزان ا�ص�ظعظغئ ا��سظغ �ا�عغئ ا��ظ�زس�ت �ثئ�ة س��غئ شغ
ا�اس�طض ط� ظجاس�ت س�ق�ظ� سط� ا���اعغغظ ا��تطغ وا�ثو�غ، وط� ا�خسعد ا�ثي حعث�� افس��ل
ا�اة�رغئ سط� ا���اعى ا�س���غ، شصث �سطظ� طظ أو�عغ��ظ� ���ن اجا��دة س�ق�ظ� طظ ا�ثسط ا�س���غ
ا��ع�� �ا�عغئ ا��ظ�زس�ت وا��حعرة ا�جا�ا�غةغئ ا�س���غئ �ش�ض �صطغض �س��عط �ط�ث�ذ�

ا�ص�ظعظغئ وت��غئ طخ��تعط.
و�ا�بض أو�عغاظ� شغ ��عغئ ا��ظ�زس�ت ���غصئ �تصص أصض صثر طظ �عصش ا�ظح�ط ا�اة�ري �س�ق�ظ�.
و�طصغ�م �ث��، غئثأ ا�اث�ض وا��ح�رضئ طظ صئض ش�غصظ� شغ ا���اتض افو�� طظ ا�ظجاع �اصغغط وإدارة
أي طث�ذ� ص�ظعظغئ، و�صثغط ا��حعرة �ح�ن أظ�إ وجغطئ �ا�عغئ ا��ظ�زس�ت، ا�اغ �طئغ أعثاشعط

و�ت�غ طخطتاعط سط� أشدض و�� ط�ضظ. جغاد�ظ ذ�� ط� غطغ:
 

 ��عغئ ا��ظ�زس�ت



ا��ظ�زس�ت شغ ا�ص��ع ا�اة�ري.
ظجاس�ت ا���صئ.

طظ�زس�ت ا�اع�غش.
ا��ظ�زس�ت ا�دارغئ وا�اظزغ�غئ.
ا��ظ�زس�ت ا��خ�شغئ وا����غئ.
ط���ئ�ت ا�ا�طغظ وا��ظ�زس�ت.

ا��ظ�ش�ئ وظجاس�ت طض�شتئ اقتاض�ر.

غدط ش�غص ا�اص��غ �ثغظ� طت�طغظ وط�اح�رغظ ص�ظعظغغظ ذوي �ئ�ة س��غئ غس�طعن ��قجئ �تض
ا�ظجاس�ت ا�صد��غئ �ظة�ح. �اد�ظ �ثط��ظ� ا�ص�ظعظغئ �صثغط ا��حعرة �ح�ن طة�عسئ واجسئ طظ

ا�ظجاس�ت ، ��� شغ ذ��:
 

ا�اص��غ
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ُس�ف ش�غص ا�اتضغط ا�ا��� ��ة�عسئ ا�غ�صعت وا��عزان ��غ�د�� شغ طة�ل ا�اتضغط شغ ا�ضعغئ،
غاضعن ا���غص طظ ط�اح�رغظ وطتض�غظ ص�ظعظغغظ ذوي �ئ�ة �ةسطعط سط� اجاسثاد ��م �اع�غ�
س�ق�ظ� �قل ��غ� ط�اتض ا�اتضغط، ض�� �اغ� �ظ� �ئ��ظ� شغ ضض طظ إ��اءات ا�اتضغط و�ظ�غث
افتض�م، واقسا�اف �ص�ارات ا�اتضغط طظ صئض ا��ت�ضط ا��تطغئ �ا�بغض أشدض ا��خ��� ا�ص�ظعظغئ

وا�اة�رغئ �س�ق�ظ� �حضض شس�ل.

ا�اتضغط

��عغئ ا�ظجاس�ت ا�ثو�غئ

ا�ا�عغ�ت ا�عدغئ �غظ افذ�اف اف�ظئغئ وا�ضعغاغئ.
ا�اص��غ شغ ا��ت�ضط ا�ضعغاغئ.

ا�اتضغط شغ ��شئ �ة�رة وخظ�سئ ا�ضعغئ.

غاضعن ش�غص تض ا�ظجاس�ت ا�ثو�غ �ثغظ� طظ طت�طغظ بظ��غغ ا�طشئ �ثغعط �ئ�ة شغ ا�س�ض سئ�
ا�ص�رات ����سثة س�ق�ظ� شغ تض ظجاس��عط، ض�� غا�ا� ا���غص �ثئ�ة واجسئ شغ ��بغض ا�ضغ�ظ�ت

اف�ظئغئ ا��اظ�زسئ شغ ا�ضعغئ ، ��� شغ ذ��:
 

 

�����شئ إ�� ذ��، غ��سث ش�غصظ� ا�ضغ�ظ�ت وا���اب��غظ ا�ضعغاغغظ شغ ظجاس��عط ��رج ا�ضعغئ
���اس�ون ط� ح�اض��ظ� اقجا�ا�غةغئ ا�ثو�غئ.
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ص�ط اقجاح�رات ا��صثطئ �طح�ض�ت
غصثم ش�غص ا�ح�ض�ت �ثغظ� ا��حعرة ��ة�عسئ طاظعسئ طظ ا�س�قء، سط� طثاطش ا���اعغ�ت ط� �غظ
أضئ� ا�ح�ض�ت شغ ا�س��ط وخعق إ�� ا�ح�ض�ت ا�ظ�حؤئ وا��ا�عرة، و�ح�ض �ئ�ة ا���غص �صثغط
ا��حعرة �ح�ن س�طغ�ت ا�ثطب واقجاتعاذ، و�ضعغظ ا�ح�ض�ت وا�خظ�دغص، وتعض�ئ ا�ح�ض�ت،
وإس�دة �ظزغط ا�ح�ض�ت، ورأس ا���ل اقجاب��ري، وا�س�وض ا�س�طئ افو�غئ، وافجعط ا�ث�خئ،
�����شئ إ�� طس�طقت ا�ثغعن وافجعط اف��ى. و�ا�اوح �ئ��ظ� طظ �صثغط ا��حعرة �ح�ن ا��ح�رغ�
واجسئ ا�ظ��ق طاسثدة اق�اخ�خ�ت وخعقً إ�� �صثغط ا�ثسط ا�ص�ظعظغ ا�غعطغ ا�ثي غ��سث ا�س�قء

سط� �تصغص أعثاف ا�ح�ضئ، وغت�ج ظ�ععط.
 

افسد�ء ا�ئ�رزون شغ ش�غص ا�ح�ض�ت ا��سظغ �س�طغ�ت ا�ثطب واقجاتعاذ:

�صادغ ط��رج�ت افجا�ذ/ �طغ�ئ شغ طة�ل ا�ح�ض�ت وس�طغ�ت
ا�ثطب واقجاتعاذ ا�ئ�س� ظعة� س�طغ� وط�ّضجا طظ ا�ظ�تغئ
ا�اة�رغئ سط� ط���ض ا��س�طقت �ض�شئ أظعاسع�، افط� ا�ثي
غ��سث سط� إ���م ا�خ�صئ �ظة�ح وشغ ا�عصئ ذا�� ت��غئ
طخ��� س�ق�� وا�تث طظ ا��ث�ذ�؛ شعع غة�� �غظ ا���ظئ
ا�اة�رغئ وض��ءة ا��س�طقت �د��ن إس��ء أشدض ظاغةئ ط�ضظئ

�خ��� س�ق��.

و�غث طت�ٍم طا��س شغ طة�ل ا�ح�ض�ت وس�طغ�ت ا�ثطب
واقجاتعاذ، تغ� غاع�� ��ظاز�م �صثغط ا��حعرة �طح�ض�ت
ا��تطغئ وا�ثو�غئ ا�س�طئ وا�ث�خئ شغ�� غاسطص �س�طغ�ت ا�ثطب
واقجاتعاذ، وا��ح�رغ� ا��حا�ضئ، وس�طغ�ت ��عغض ا�ثغعن

وافجعط و�غ�ع� طظ حآون ا�ح�ض�ت.
 

وشدًق سظ ��بغط� ا�س�قء شغ�� غاخض ��س�طقت أجعاق ا���ل
ا��ع�ئ، غ�بض و�غث ا�ح�ض�ت شغ ض�شئ ط�اتض دورة تغ�ة
ا�ح�ضئ، ��� شغ ذ�� ط� غاسطص ���ا�جغج وا��ج�طئ وإس�دة
ا�عغضطئ وتعض�ئ ا�ح�ض�ت واقطاب�ل �طعا�� ا��س�عل �ع� �ثى

ضض طظ وزارة ا�اة�رة وا�خظ�سئ وعغؤئ أجعاق ا���ل

�طغ�ئ ا�غ�صعت
ا�ح�غ� ا��ثغ�

Khalifah@alyaqoutlg.com

و�غث ا�ثرس�وي
ر�غج ص�ط اقجاح�رات

wdarawi@alyaqoutlg.com
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�ا�غج ظ�دغظ �ثئ�ة دو�غئ شغ طة�عسئ طظ ا�اثخخ�ت ا�اة�رغئ.
 

 و�ح�ض �ئ��ع� س�طغ�ت ا�ثطب واقجاتعاذ ا�ثو�غئ، وا��ح�رغ�
ا��حا�ضئ ا�س���ة �طتثود، و��عغض ا��ح�رغ� و��عغ�ع�،
وح�رضئ ظ�دغظ شغ سثد طظ ا�صد�غ� ا�ئ�رزة، ��� شغ ذ�� إس�دة
عغضطئ دغعن ح�ضئ دار اقجاب��ر، وا�اغ �ط �خظغ�ع� طظ صئض
ط�ا�سئ ا�ص�ظعن ا����غ ا�ثو�غ ضعاتثة طظ أعط 100 خ�صئ
ُأ��غئ شغ س�م 2015، وإس�دة عغضطئ ح�ضئ أدغط �قجاب��ر
وإدارة ا�ب�وات، وا�اغ �ط طظتع� ���جة "خ�صئ إس�دة ا�عغضطئ
�طس�م'' طظ صئض ط�ا�سئ ا�ص�ظعن ا����غ ا�ثو�غ شغ س�م 2017.

 
ظ�دغظ طخظ�ئ سط� أظع� "ظة�ئ ا�خ�سثة"؛ وتخطئ سط� �عخغئ
طظ صئض طآج�ئ Legal500 شغ طة�ل افس��ل ا��خ�شغئ

وا�ا�عغض شغ ا�ضعغئ ��ثة بقث جظعات طاا��غئ.

غ�أس ا�ثضاعر ا�حعر�ةغ ش�غص ص�ط ا��ح�وس�ت شغ
ا��ة�عسئ، ط� أضب� طظ 15 س�طً� طظ ا�ثئ�ة، شعع غا�ا� �ثئ�ة
واجسئ شغ طة�عسئ واجسئ طظ افطعر ��� شغ ذ�� ص�ظعن

ا�ح�ض�ت وا��ح�رغ� وا�اتضغط.
 

اضا�إ ا�ثضاعر ا�حعر�ةغ �ئ�ة واجسئ شغ �صثغط
اقجاح�رات �عغؤئ طح�وس�ت ا�ح�اضئ �غظ ا�ص��سغظ ا�س�م
 وا�ث�ص، و سط� طثى ا��ظعات ا�صطغطئ ا����غئ، صثم

اقجاح�رات شغ أضب� طظ 15 طح�وسً� شغ طثاطش ا�ص��س�ت.
 

غا�ا� ا�ثضاعر ا�حعر�ةغ أغدً� �ثئ�ة ضئغ�ة شغ ا�اتضغط
ا�اة�ري ا�ثو�غ، تغ� طبض ا�س�قء شغ ا�اتضغط ا�ثو�غ ��ع�إ
ا��تض�ئ ا�ةظ��غئ ا�ثو�غئ (ICC) و HKIAC و UNICTRAL و

.LCIA
 

 �����شئ إ�� جظعات �ئ���، ص�م ا�ثضاعر ا�حعر�ةغ �ا��غش
ا�سثغث طظ ا�ضاإ وا��ص�قت ا�ص�ظعظغئ ا�اغ �ط ظح�ع� ط�
ظ�ح�غظ ط�طعصغظ وطةقت سط�غئ شغ ا�ص�ظعن ا�ثو�غ شغ طخ�

وا�عقغ�ت ا��اتثة وا���طضئ ا��اتثة وأ���ظغ�.

ظ�دغظ خ���
ر�غج ص�ط ا��س�طقت

ا�اة�رغئ
nadyn@alyaqoutlg.com

د. أت�ث ا�حعر�ةغ
ر�غج ص�ط ا��ح�وس�ت 

Ahmad@alyaqoutlg.com
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�ا�غج �غظثا �ثئ�ه واجسئ ��اث قضب� طظ 20 س�م شغ طة�ل ا�ح�ض�ت وا�س�طغ�ت
ا�اة�رغئ ��� شغ ذ�� �صثغط ا��حعرة شغ ��جغج ا�ح�ض�ت و�عا�� عغؤئ أجعاق
ا���ل و��عغض ا��ح�وس�ت، ��ق��شئ ا�� �ئ��ع� شغ �صثغط ا��حعرة �ح�ن ا���اتض
ا��اثط�ئ ��ح�وس�ت ا�ح�اضئ �غظ ا�ص��سغظ ا�س�م وا�ث�ص شغ طة�قت طاسثدة

طبض طح�رغ� ا���صئ، وا��ح�رغ� ا�سص�رغئ وا��ح�رغ� ا��اسطصئ ��ة�ل ا�اسطغط.
 

تخطئ �غظثا سطغ در�ئ ا�ئض��عرغعس شغ ا�ص�ظعن طظ ��طسئ ا�سطعم ا�ا�ئغصغئ
�س��ن اقردن س�م 2002 وطصغثة �ظص��ئ ا��ت�طغظ افردظغئ طظث س�م 2002.

�ا�ا� ذغئ� �ثئ�ة شغ ا�����ض ذات ا�خطئ �ص�ظعن ا�ح�ض�ت إذ صثطئ ا�ثثط�ت شغ
طة�ل ا�ثطب واقجاتعاذ، و��جغج ا�ح�ض�ت، واقجاب��ر اق�ظئغ ا��ئ�ح�، وتصعق
اقطاغ�ز وخغ��ئ ا�سصعد ��ق��شئ �ثئ��ع� شغ طة�ل ت��غئ ا�ئغ�ظ�ت و ص��ع ا�اع�غش.

 
ذغئ� طت�طغئ ط�ةطئ وطتض�ئ شغ ظص��ئ ا��ت�طغظ ا�ضعغاغئ طظث س�م 2016،
وتخطئ سط� در�ئ ا�����اغ� شغ ا�ص�ظعن شغ ص�ظعن ا�ح�ض�ت طظ ضطغئ ا�ص�ظعن

ا�ضعغاغئ ا�س���غئ (KILAW) شغ س�م 2020.

�غظثا ا�ت�عد 
ط�اح�ر أول

Linda@alyaqoutlg.com

ذغئئ ا�ثروغح
ط�اح�ر

taibah.aldarwish@alyaqoutlg.com
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ص�ط ا�اص��غ وا���ق ا�ئثغطئ �ا�عغئ ا��ظ�زس�ت
�ع�� ا���غص ا�ص�ظعظغ �ثى طة�عسئ ا�غ�صعت وا��عزان ا�ص�ظعظغئ صغ�دة س�ق�ظ� شغ �سخ أضب� ا��ظ�زس�ت
�سصغثًا وا�اتصغص�ت ا�اظزغ�غئ ا�خسئئ شغ ض�شئ أظت�ء ا�س��ط، إذ غا�ا� ش�غصظ� �ثئ�ة طة�سئ �جغث سظ 20
س�طً� شغ طة�قت ا�اص��غ وا�اتضغط ا��تطغ وا�اتضغط ا�ثو�غ وإدارة ا��ظ�زس�ت، شظتظ ظس�ض جعغً� ط�
ا�س�قء �طعصعف سط� ا�تض ا�اة�ري ا��ظ�جإ �ضض ظجاع سط� تثة. وغدط ش�غص ا��ت�طغظ �ثغظ� طت�طغظ
طا��جغظ طاثخخغظ شغ ا���اشس�ت، وط�اح�رغظ طاثخخغظ شغ ا�اتضغط ووج��ء وطثسغظ س�طغظ /

طظز�غظ ج��صغظ، غتزعن �ثئ�ة واجسئ شغ ص��س�ت طاسثدة.
 

ظتظ ظ�بض ا�س�قء شغ ا�ظجاس�ت سئ� طة�عسئ طظ ا�ص��س�ت ��� شغ ذ�� ا�ظ�� وا�ش�ز واقجاب��ر وا�ا�عغض
وا�ا�طغظ وا�اضظع�ع�غ� وا�ئظ�ء وا�احغغث. وظاس�طض ط� ا�صد�غ� شغ ا��ت�ضط ا��ثظغئ وا�ةظ��غئ سط� ض�شئ
ط�اعغ�ت اقجاؤظ�ف. وُ�ش�غ ط��رجئ ا�اتضغط �ثغظ� ض�شئ ط�اضج ا�اتضغط ا�س���غئ ا��ا�ثة (طبض ظغعغعرك
و�ظثن و��رغج وجظش�شعرة)، وضث�� �ط� ا���اضج ا��ع�عدة شغ ا��ظ�صئ (��شئ �ة�رة ا�ضعغئ وط�ضج د�غ

ا����غ ا�س���غ).
 

افسد�ء ا�ئ�رزون شغ ا���غص ا��سظغ ���اص��غ وا���ق ا�ئثغطئ �ا�عغئ ا��ظ�زس�ت

�صادغ ط��رج�ت افجا�ذ/ �طغ�ئ شغ طة�ل ا�ح�ض�ت وس�طغ�ت
ا�ثطب واقجاتعاذ ا�ئ�س� ظعة� س�طغ� وط�ضجا طظ ا�ظ�تغئ
ا�اة�رغئ سط� ط���ض ا��س�طقت �ض�شئ أظعاسع�، افط� ا�ثي
غ��سث سط� إ���م ا�خ�صئ �ظة�ح وشغ ا�عصئ ذا�� ت��غئ
طخ��� س�ق�� وا�تث طظ ا��ث�ذ�؛ شعع غة�� �غظ ا���ظئ
ا�اة�رغئ وض��ءة ا��س�طقت �د��ن إس��ء أشدض ظاغةئ ط�ضظئ

�خ��� س�ق��.

�طغ�ئ ا�غ�صعت
ا�ح�غ� ا��ثغ�

Khalifah@alyaqoutlg.com

��اح طت�ٍم وح�غ� أول شغ طة�عسئ ا�غ�صعت وا��عزان ا�ص�ظعظغئ، وغظخإ ��ضغجه
سط� ص�ظعن اقجاب��ر وص�ظعن ا�سص�رات وا�ا�عغض ا�جقطغ. وغا�ا� �ثئ�ة شغ

ص�ظعن اقجاب��ر اف�ظئغ طظ ح�ظع� أن �دغش صغ�ئ ضئغ�ة ���غص ا��ة�عسئ.

��اح ا��عزان
ح�غ� أول

jarrah@alyaqoutlg.com
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جغث سئث ا��زاق طخ�ح �� ���ا�اش� أط�م ا��تض�ئ ا�ثجاعرغئ
وطتض�ئ ا�ا�غغج، وغا�ا� �ثئ�ة ���ع سط� 12 س�طً� شغ طة�ل

ا�صد�غ� ا��تطغئ. 
 

وعع ط�آول سظ ���ن ا�ض��ءة شغ أس��ل ا�اص��غ شغ ض�شئ
أظت�ء ا�ص�ط، وق غ��� ���اعى أصض طظ ا�ةعدة وا��ص�ن.
و�ح�ض �ئ�ة ا��غث سئث ا��زاق ��بغط� �طح�ضئ ا�س��غئ �خظ�سئ
ا�خطإ �ث ح�ضئ Isolux Corsan (وعغ ح�ضئ إجئ�ظغئ
طاثخخئ شغ ا�حآون ا�عظثجغئ وا�ظح�ءات) وذ�� شغ دسعى
ا�اتضغط ا���شعسئ شغ ط�ضج د�غ ا����غ ا�س���غ، وضث��
��بغض ح�ضئ أو��ئغ� Olympia �ث ��سغئ ا��عظثجغظ ا�ضعغاغئ

شغ دسعى ا�اتضغط ا���شعسئ شغ ا�ضعغئ.

غا�ا� د.أظعر ��غخ طظ ا��س�شئ وا�ثئ�ة ا�عاجسئ شغ طة�ل افس��ل ا��خ�شغئ
وا�ا�عغض، تغ� اضا�ئع� سط� طثار ط� غجغث سط� 20 س�طً�؛ و�ح�ض �ئ��� طظص�سئ
ا�ظزغ� ا�ص��ع ا��خ�شغ وا�ص��ع ا����غ ��� شغ ذ�� �صثغط ا��حعرة �ح�ن ا�����ض
ا��خ�شغئ ا�اصطغثغئ وا�جقطغئ، وا�ص�اض ا�س�م �طح�ض�ت، وا�ا�عغض ا�سص�ري،

و��عغض ا�خظ�دغص، وا�ا�عغض ا�اة�ري و��عغض ا��ط� و��عغض س�طغ�ت اقجاتعاذ.
 

ج��ص�ً، حشض ا�ثضاعر أظعر طظخإ ا���اح�ر ا�س�م �ثى �غئ ا�ا�عغض ا�ضعغاغ، وطظخإ
ظ��إ ر�غج ح�ضئ �غا� ض��غا�ل KFH Capital، وطظخإ ا���اح�ر ا�ص�ظعظغ �ثى دغعان
ا��ت�جئئ ا�ضعغاغ وظص�ئ اق�خ�ل ا�عذظغئ (UNCC). �����شئ إ�� ذ��، ض�ن
ا�ثضاعر أظعر سدعًا شغ ا��ةطج اقجاح�ري �ح�ض�ت اقجاب��ر ا�جقطغئ (عغؤئ

أجعاق ا���ل).

جغث سئث ا��زاق ا��زوصغ
ر�غج ص�ط ا�اص��غ

abdelrazzaq@alyaqoutlg.com

د. أظعر ا��جغ�
ط�اح�ر ص�ظعظغ

dr.anwar@alyaqoutlg.com

أت�ث غس�ض ض��اح�ر �ص��غ ذي �ئ�ة س��غئ وطاثخ� شغ طظ�زس�ت ا�سص�رات
وا�ئظ�ء. ض�� أظ� غصثم ا��حعرة �ط��عرغظ وا��ص�و�غظ وا��ص�و�غظ طظ ا�ئ�ذظ
وطتا�شغ ا�اخ�غط شغ سصعد ا�ئظ�ء ا��سصثة وإدارة ا��ح�وس�ت وط���ض ا�اص��غ
��� شغ ذ�� ا��ظ�زس�ت ا�اس�صثغئ وا�����ئ�ت ا�ث�خئ ����ظثات وا��ظ�زس�ت ا�اة�رغئ
ا�اغ �ظح� �غظ ا����ضغظ وا���ا���غظ وا��قء ا�اة�ري وا�اثطش سظ جثاد ا�غة�ر
وط���ئ�ت ا���ار �����اطض�ت وطظ�زس�ت ا�ئغ� وا�ح�اء، و�غ� ذ�� طظ ا��ظ�زس�ت

ا�سص�رغئ ذات ا�خطئ.

ات�ث سئثا�س�ل
ط�اح�ر أول

ahmed.abdelaal@alyaqoutlg.com
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غا�ا� طت�عد �ثئ�ة ق طبغض �ع� شغ ا�صد�غ� ا��ثظغئ وا�اة�رغئ، و�اط اقجا��دة طظ
�ئ��� ا�اغ �جغث سظ ���ئ وسح�غظ س�طً� �حضض ط�ا�� و�ظة�ح �خ��� س�قء
ا�ح�ضئ شغ�� غاخض �����ض ا�اص��غ ا���غ�غئ ا�اغ �ح�ض طة�قت ا�ظ�� وا�ش�ز

وا�����ئ�ت ا�ا�طغظغئ وا�اتضغط ا�اة�ري.

غ�اط� أت�ث ب�وة طظ ا��س�شئ وغا�ا� �ثئ�ة �جغث سط� 25 س�طً� شغ طة�عسئ ضئغ�ة
طاظعسئ طظ ا�����ض ذات ا�خطئ �ا�عغئ ا��ظ�زس�ت، ��� شغ ذ�� دون صغعد س�طغ�ت
ا�ا�عغئ ا�عدغئ وا�اص��غ سط� ا���اعغغظ ا��تطغ وا�ثو�غ. و�ح�ض �ئ��� ا�س�ض
ظغ��ئ سظ ا�ح�ضئ ا�ضعغاغئ �ثثط�ت ا��غ�ان (KASCO)، وا�س�ض �خ��� ح�ضئ ص�ف
�قجاب��ر، شغ سثد طظ ظجاس��عط، إ��شئ إ�� ظة�ت� شغ ا�اس�طض ط� ا�����ض ا����غئ

�ث ضض طظ �ظ� ا�ثطغب و�ظ� ��ص�ن.

طت�عد �ثر ��ظط
ط�اح�ر أول

mahmoud@alyaqoutlg.com

أت�ث ج��ط
ط�اح�ر أول

ahmedsalem@alyaqoutlg.com

غا�ا� إ��اعغط �ثئ�ة �اة�وز ا�بقبغظ س�طً� شغ طة�ل ا�اص��غ سط� ا���اعى
ا��تطغ، و�ا�تعر ط��رجا� سط� ا�صد�غ� ا��ثظغئ وا�اة�رغئ. و�صثر ا�ح�ضئ أغ��
�صثغ� ط� غا�ا� �� طظ �ئ�ة ضئغ�ة، تغئ غاط اقجا��دة طظع� �اع�غعع� خعب

ا�ظجاس�ت ا��سصثة ا�ضئ�ى وا�ئتعث ا�ص�ظعظغئ.

إ��اعغط س���وي
ط�اح�ر أول

ibrahim@alyaqoutlg.com
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طت�ث غس�ض ض��اح�ر شغ ص�ط ا�اص��غ �ثى ا��ة�عسئ. وصئض اظد��ط� إ��
طة�عسئ ا�غ�صعت وا��عزان ا�ص�ظعظغئ، س�ض طت�ث شغ ا�صد�ء ا��خ�ي وضث��
ا�ظغ��ئ ا�س�طئ ��ثة 16 س�ط�ً، تغ� حشض شغع� طظخإ وضغض ظغ��ئ، بط ��ص� �غضعن
ر�غج طتض�ئ، بط طثسغ� س�ط� �ثى ظغ��ئ ا�ظصخ. و�دغش �ئ��� ا�صد��غئ صغ�ئ
ضئغ�ة إ�� ا����رجئ، تغ� غصثم ا��حعرة �ح�ن ا��ظ�زس�ت ا��ثظغئ وا�ةجا�غئ
وا�اة�رغئ ا��سصثة. وصث تخض افجا�ذ/ طت�ث سط� در�اغ ا�����اغ� شغ ا�ص�ظعن

وا�ئض��عرغعس شغ ا�ص�ظعن طظ ��طسئ سغظ ح�ج.

طت�عد غس�ض ض��اح�ر �ثى ص�ط ا�اص��غ ����ة�عسئ؛ وغا�ا� �ثئ�ة �جغث سظ 15
س�طً� شغ �صثغط ا��حعرة �ح�ن ا��ظ�زس�ت ا����غئ وا�اة�رغئ وا��ثظغئ وا��ظ�زس�ت
ا�ث�خئ ���ح�ض�ت شغ ا�عقغ�ت ا�صد��غئ �طص�ظعن ا��ثظغ، ��� شغ ذ�� �صثغط

ا��حعرة �ح�ن ا�اتصغص�ت ا�اظزغ�غئ. 
 

طت�عد ت�خض سط� �غ��ظج شغ ا�ص�ظعن طظ ��طسئ تطعان.

طت�ث جطغ��ن
ط�اح�ر أول

طت�عد رطد�ن
ط�اح�ر

ط�طص طت�م ط��� �� ���ا�اش� أط�م طتض�ئ ا�ا�غغج وا��تض�ئ ا�ثجاعرغئ شغ
ا�ضعغئ، وغا�ا� ��ضب� طظ 30 س�طً� طظ ا�ثئ�ة، وغصثم ا��حعرة �طس�قء �ح�ن
طة�عسئ واجسئ طظ ا�ثس�وى ا�اة�رغئ وا��ثظغئ ا��اسطصئ ���ح�ض�ت، وا�����ض

ا�اة�رغئ، وا�سص�رغئ، وا�ثثط�ت ا����غئ.
 

صئض اظد��ط� إ�� ا�ح�ضئ، حشض ط�طص ا�سثغث طظ ا��ظ�خإ ا�تضعطغئ ا�ئ�رزة، ���
شغ ذ�� طظخإ طثغ� ا�حآون ا�ص�ظعظغئ �عزارة افوص�ف وا�حآون ا�جقطغئ، وحشض

سدعغئ ا�سثغث طظ ا�طة�ن ا�تضعطغئ. 
 

وعع ت�خض سط� در�ئ ا�ئض��عرغعس شغ ا�ص�ظعن طظ ��طسئ ا�ضعغئ. ط�طص ا���غ�ي
طت�طغ

mutlaq@alyaqoutlg.com
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سئث ا� ا��عع غ�أس ص�ط ا�ا�طغظ شغ طة�عسئ ا�غ�صعت وا��عزان ا�ص�ظعظغئ ��ظ
ش�غص ا�اص��غ. غا�ا� سئث ا� �ثئ�ة شغ �صثغط ا��حعرة �ح�ن ا��س�طقت ا�اة�رغئ
وا�ح�ض�ت �����شئ إ�� �ئ��� شغ �صثغط ا��حعرة �ح�ض�ت ا�ا�طغظ وإس�دة ا�ا�طغظ

�ح�ن ص�ظعن ا�ا�طغظ ��ثة 8 جظعات.

غظخإ ��ضغج سئث ا�ط�غش سط� ا�ثس�وى ا��ثظغئ وا�اة�رغئ وا�ثس�وى ا�ث�خئ ���ح�ض�ت،
��� شغ ذ�� ا�����ئ�ت ا�ا�طغظغئ وا���اءات ا�ةظ��غئ وا�اتصغص�ت ا�اظزغ�غئ. 

 
سئث ا�ط�غش ت�خض سط� �ض��عرغعس شغ ا�ص�ظعن طظ ��طسئ ا�ضعغئ، وطصغث �ثى

ظص��ئ ا��ت�طغظ ا�ضعغاغئ.

سئثا� ا��عع 
ر�غج ص�ط ا�ا�طغظ 

سئث ا�ط�غش ا�ث�غض
 طت�طغ

س�� طت�م طاثخ� شغ ا���اشسئ أط�م ا�صد�ء، وط��سثة ا�س�قء شغ ط���ض
ا�اص��غ أط�م ا��ت�ضط ا�ضعغاغئ وا�اتصغص�ت وإ��اءات ا�ح�ذئ. وغظخإ ��ضغجه
سط� ا�ظجاس�ت ا�ةظ��غئ، وا�اتصغص�ت، وا�ظجاس�ت ا�اة�رغئ وا��ثظغئ وا���اءات

ا�دارغئ.

س�� ا���غ�ي
طت�طغ
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زغظإ طت�طغئ طاثخخئ شغ ا���اشسئ أط�م ا�صد�ء، وط��سثة ا�س�قء شغ ط���ض
ا�اص��غ أط�م ا��ت�ضط ا�ضعغاغئ وإ��اءات إظ��ذ افتض�م. غظخإ ��ضغج زغظإ سط�

ط���ض ا�اع�غش وا�ظجاس�ت ا�اة�رغئ وا��ثظغئ وا���اءات ا�دارغئ.

�عاع� ا�سظجي طت�طغئ غظخإ ��ضغجع� شغ طة�ل ا�اص��غ وا���ق ا�ئثغطئ �ا�عغئ
ا��ظ�زس�ت ا��تطغئ وا�ثو�غئ ت�خطئ سط� �غ��ظج تصعق طظ ��طسئ ا�ضعغئ ، وسط�
���جة أشدض طا�اش� طظ ا���ضج ا��سعدي �طاتضغط ا�اة�ري 2022 ، وسط� در�ئ سدع
شغ ا��ة�� ا��طضغ ا�ئ�غ��ظغ �ط�تض�غظ (MCIArb) ، و�ثغع� �ئ�ات ج��صئ شغ

ا���اشس�ت �ظعسغع� ا�صد��غئ وا�اتضغ�غئ شغ حا� طة�قت ا�ص�ظعن.

زغظإ ا�ص��ن
طت�طغئ

zainabq@alyaqoutlg.com

�عاع� ا�سظجي
طت�طغئ

غ�ضج طت�ث سط� إظة�ز ا��س�طقت وا�س�ض ا��آج�غ، ��� شغ ذ�� ص�ظعن ا�س�ض،
وتعض�ئ ا�ح�ض�ت، وس�طغ�ت ا�ثطب واقجاتعاذ، شدًق سظ �صثغط ا�ثسط ا�ص�ظعظغ
ا�غعطغ شغ�� غاسطص ���س�طغ�ت ا�اة�رغئ �طس�قء، و�ح�ض �ئ�ا�� �صثغط ا��حعرة

شغ ا�����ض ذات ا�خطئ ��ق���صغ�ت ا�اة�رغئ وحآون ا�اع�غش شغ ا�ضعغئ.

طت�ث ا�سئغث
طت�طغ

m.ubaid@alyaqoutlg.com
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غا�أس د.غعجش ص�ط ا�اتضغط �ثى طة�عسئ ا�غ�صعت وا��عزان ا�ص�ظعظغئ. وعع
طت�ٍم غا�ا� �ثئ�ة ضئغ�ة، ��اض�ئ سط� طثار أضب� طظ 27 س�ط�ً. �����شئ إ��
ط��رجئ ا�ص�ظعن، حشض ا�ثضاعر غعجش ا�سثغث طظ ا��ظ�خإ ا���طعصئ ا�اغ سجزت
�ئ��� ا�س�طغئ شغ طة�ل ا�ص�ظعن، ��� شغ ذ�� ضعظ� أجا�ذا �طص�ظعن ا�ث�ص �ة�طسئ
ا�ضعغئ (2002-2013) وضطغئ ا�ص�ظعن ا�ثو�غئ ا�ضعغاغئ (2014 - تا� ا�ن). شدق
سظ ذ��، تخض د.غعجش سط� سثد طظ ا�سدعغ�ت شغ طة��ج ا�دارة، ��� شغ ذ��
��شئ ا�ضعغئ �طاتضغط ا�اة�ري. ض�� أظ�ُ طتضط ط�ةض شغ ��شئ �ظثن �طاتضغط
ا�ثو�غ، وظص��ئ ا��ت�طغظ ا�ضعغاغئ، وط�ضج ا�اتضغط ا�اة�ري �ثول طةطج ا�اس�ون
ا�ثطغةغ.  ا�ثضاعر غعجش ت�خض سط� ط���اغ� شغ ا�ص�ظعن طظ ��طسئ أ��دغظ

وا�ثضاعراه طظ ��طسئ �قجضع.

د. غعجش ت�طث ا�غ�صعت أجا�ذ ط��سث �ص�ظعن ا���اشس�ت وا�اتضغط �ضطغئ ا�تصعق شغ ��طسئ
ا�ضعغئ، ت�خض سط� در�ئ ا�ثضاعراه طظ ��طسئ ا�طعرغظ شغ طثغظئ ظ�ظ�غ ا���ظ�غئ، وتخض
سط� ط���اغ� شغ ا�ص�ظعن ا�ث�ص ط� ا�اس�ص طظ ��طسئ جا�اجئعرغ وط���اغ� شغ ا�ص�ظعن

ا�ث�ص طظ ضطغئ ا�ثراج�ت ا�سطغ� شغ ��طسئ ا�ضعغئ.
د. غعجش عع طتضط طسا�ث، وط�اح�ر ص�ظعظغ، ح�رك شغ ا�سثغث طظ ورش ا�س�ض
وا��آ���ات ا��تطغئ وا�ثو�غئ، وعع طثرب شغ ��اطب ��عغض وإسثاد ا��تض�غظ ا�ا��سئ ���ضج
ا�اتضغط ا�اة�ري �ثول طةطج ا�اس�ون ا�ثطغةغ وط�ضج ا�ضعغئ �طاتضغط ا�اة�ري، وصّثم ا�سثغث
طظ ا�ثورات ا�ص�ظعظغئ ا�اثخخغئ شغ طة�ل ت�ط ا��ظ�زس�ت وص�ظعن ا�ح�ض�ت وا��س�طقت

اق�ضا�وظغئ و�غ�ع�. 
�ثى د.غعجش ا�سثغث طظ ا��ص�قت واف�ت�ث ا�سط�غئ طظحعرة شغ طةقت ص�ظعظغئ طتطغئ
ودو�غئ، وأح�ف سط� رج��ض ط���اغ� ��طئئ ا�ثراج�ت ا�سطغ�، وح�رك شغ سدعغئ ا�سثغث طظ
ا�طة�ن ا�تضعطغئ وا�ث�خئ شغ�� غاسطص ���حآون افض�دغ�غئ و��عغ� افظز�ئ وا�صعاظغظ

اق��ا�غئ، و�ة�ن �تصغص و�غ�ع�.

د.غعجش ا�خطغطغ
ح�غ� ور�غج ص�ط ا�اتضغط

yousef.alsulaili@alyaqoutlg.com

د. غعجش ت�طث ا�غ�صعت
ط�اح�رأول 

yousef@alyaqoutlg.com

ج�رة طت�طغئ ضعغاغئ طآعطئ، تخطئ سط� ط���اغ� شغ ا�ص�ظعن ا�ثو�غ طظ ��طسئ
إدظئ�ة، وتخطئ سط� در�ئ ا�ئض��عرغعس شغ ا�ص�ظعن طظ ��طسئ ا�ضعغئ؛ إذ إظع�
طاثخخئ شغ ا�اة�رة ا�ثو�غئ واقجاب��رات اف�ظئغئ و��عغئ ا��ظ�زس�ت ا�ثو�غئ، ض��
أظع� �ا�ا� �ثئ�ة شغ ط��سثة ا�ح�ض�ت اف�ظئغئ شغ ا�ضعغئ شغ طثاطش ا��ظ�زس�ت

طبض ا�ئظ�ء وا�احغغث وا�ظ�� وا�ش�ز واقطاغ�زات وا�ا�طغظ. 
 

و�ا�ا� ج�رة أغدً� �ثئ�ة شغ �صثغط ا��حعرة �ح�ن ا��ظ�زس�ت طاسثدة اق�اخ�خ�ت
وا�س���ة �طتثود ا�ث�خئ ���حآون ا�اة�رغئ وا�ح�ض�ت سط� خسغث ا�اص��غ

وا�اتضغط. ج�رة ا�ا�ضغ
ط�اح�ر

sarah@alyaqoutlg.com

افسد�ء ا�ئ�رزون شغ ا���غص:

ص�ط ا��ظ�زس�ت ا�ثو�غئ وا�اتضغط
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ا�ص��س�ت ا��ثاط�ئ �س�قء ا��ة�عسئ
ا�اضظع�ع�غ� وا�اة�رة ا��ضا�وظغئ

ا�اضظع�ع�غ� وا�اة�رة ا��ضا�وظغئ

�ح�ض طة�عسئ س�قء ا�اضظع�ع�غ� وا�اة�رة ا��ضا�وظغئ �ثغظ� ح�ض�ت دو�غئ ضئ�ى وطظخ�ت �ضظع�ع�غ� ط��غئ و�ة�رة
إ�ضا�وظغئ.

ظتظ ظصثم �ثط��ظ� �طسثغث طظ ا�ح�ض�ت ا�اة�رغئ ا��تطغئ ا�ضئ�ى، ��� شغ ذ�� ا�سقط�ت ا�اة�رغئ ا��اثخخئ شغ
ا�ئغ� ���اةج�ئ وا�ة�طئ وا��ق�ج.
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ا�ص��س�ت ا��ثاط�ئ �س�قء ا��ة�عسئ
ا�ظصض وا�ثثط�ت ا�طع��اغئ

ا�سص�رات و ا�احغغث وا�ئظ�ء

��دض س�طظ� ط� ا�ح�ض�ت ا��ا�ثة شغ طة�قت ا�ظصض وا�ثثط�ت ا�طع��اغئ وط�اح�رغعط وطعردغعط، ص�ظ� �ا�عغ�
ا��س�شئ ا�خظ�سغئ ا���طعب �عاش�ع� �اصثغط دسط طاثخ�. إن ظعةظ� طاسثد ا�اثخخ�ت، ا�ثي غعازن �غظ طع�رات
ا���غص ذي ا�ثئ�ة شغ ا��ح�رغ� وس�طغ�ت ا�ثطب واقجاتعاذ وأجعاق رأس ا���ل، �����شئ إ�� ا�اثخخ�ت افج�جغئ

اف��ى �ص�ظعن ا�ح�ض�ت، غعش� طحعرة طاض�ططئ �ح�ن ض�شئ �عاظإ أعثاف س�ط� افضب� أع�غئ.

إدراضً� طظ� أن ا�����ض ذات ا�خطئ ���سص�رات وا�ئظ�ء وا�احغغث ���ئً� ط� �ا�طإ طعارد و�ئ�ات طتطغئ شغ ا�سثغث طظ
ا��ة�قت اف��ى �طص�ظعن، ش�ظظ� ظد�ظ �سغغظ ش�ق طاسثدة ا�اثخخ�ت �ضض ت��ئ وشصً� قتاغ���ت ا�س�قء، تغ� غس�ض
ا���غص ��س��غئ وض��ءة سئ� ا�تثود وا�عقغ�ت ا�صد��غئ وطة�قت ا����رجئ طظ �قل اقجا��دة طظ ا�ثئ�ة شغ

ا��ة�قت ا��اثخخئ طبض ا�سص�رات وا�د�ا�إ وصعاظغظ ا��حا�غ�ت ا�س�طئ.
 

وظتظ ظس�ض ط� سثد طظ ا�ةع�ت ا���سطئ ا���غ�غئ شغ خظ�سئ ا�سص�رات وا�ئظ�ء وا�احغغث، ��� شغ ذ�� ا���عرون
وا��ص�و�عن وا���اح�رون و�ع�ت ا�ص�اض.



Investment
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ا�ص��س�ت ا��ثاط�ئ �س�قء ا��ة�عسئ
ا�ظ�� وا�ش�ز

اقجاب��ر

�دط طت�زئ س�قء ا�ظ�� وا�ش�ز �ثغظ�، ��� شغ ذ�� ح�ض�ت ا�ظ�� ا�ضئ�ى وا�ح�ض�ت ا���اصطئ وا�ح�ض�ت ا�عاشثة
ا�ةثغثة؛ وح�ض�ت ص��ع ا�ثثط�ت وا��ص�و�غظ شغ ضض شؤئ طظ شؤ�ت ا�ثثط�ت ا�ئا�و�غئ.

ظتظ ظس�ض ط� ا�سثغث طظ ح�ض�ت اقجاب��ر ا��تطغئ ا�ضئ�ى وطثغ�ي ا�خظ�دغص، وظا�ا� �صثرات راجثئ طاغظئ سئ�
طة�عسئ طاظعسئ طظ ص��س�ت اقجاب��ر ا�ئثغطئ، ��� شغ ذ�� خظ�دغص افجعط ا�ث�خئ وا�سص�رات واق�ا��ن ورأس

ا���ل اقجاب��ري.
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ا�ص��س�ت ا��ثاط�ئ �س�قء ا��ة�عسئ
ص��ع ا��غ�رات

اف�ثغئ وا��ح�و��ت

ظتظ ظس�ض ط� سثد طظ ا�ح�ض�ت ا���غ�غئ شغ ص��ع ا��غ�رات.

�اظعع طت�زئ س�ق�ظ� شغ طة�ل اف�ثغئ وا��ح�و��ت ط� �غظ طص�عغ حعغ�ة ط�ورًا �ثثط�ت �صثغط ا��س�م وخعق
إ�� ط��سط ا�ح�ض�ت ا�اغ خظسئ �ظ��ع� اج�ً� سط� ا�خسغثغظ ا��تطغ وا�ثو�غ.



ا�ح�ض�ء اقجا�ا�غةغعن
 

�صث سصثظ� ح�اضئ ط� ح�ضئ �ض�غج ظض�غج (LexisNexis) - ا��ا�ثة شغ أدوات ا�ئت� ا�ص�ظعظغ
وا�خغ��ئ ا�اغ غ�ضظ ا�عخعل إ�غع� إ�ضا�وظغً� - �د��ن أن غا�ضظ س�قؤظ� طظ اقجا��دة طظ ا��عارد
ا�ص�ظعظغئ س��غئ ا�ةعدة، ��� شغ ذ�� ا�اعبغص ا�ص�ظعظغ، واقذقع ا�ثا�ط سط� ا�صعاظغظ ا�اغ غاط
�تثغبع� شغ دول طةطج ا�اس�ون ا�ثطغةغ، وأدوات ا�ئت� ا�اغ غاط �ة�غسع� إ�� ��ظإ �سدع�

ا�ئسخ سط� غث �ئ�اء ص�ظعظغغظ سط� ط�اعى ا�س��ط.
 

ا�س�قء
 

�صث سصثظ� ح�اضئ ط� �سخ ا�ضغ�ظ�ت ا�تضعطغئ رشغسئ ا���اعى �اصثغط ا�تطعل ا�ص�ظعظغئ (��� شغ
ذ�� صعاسث ا�ئغ�ظ�ت ا�اغ �دط ا�صعاظغظ وا�طعا�� ا��س�عل �ع� شغ ا�ح�ق افوج�، وا�ثثط�ت

اقجاح�رغئ وا�ئ�اطب ا�اثرغئغئ (سظث ا��طإ). وشغ�� غطغ، ظثض� �سخ س�ق�ظ�:
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ظتظ ظ�ث� ��ظ��ظ� ��دض شع�ظ� �طصد�غ� ذات افع�غئ �س�ق�ظ� شغ أي إ��اءات وس�طغ�ت طسغظئ،
و�صثغط تطعل طئ�ح�ة وص���ئ سط� أجج �ة�رغئ شغ ا�عصئ ا��ظ�جإ.

 
و�اتصغص عثا ا�عثف، ظ�س� إ�� إغة�د أج��غإ �ثغثة وطئاض�ة �اصثغط �ثط��ظ� و�ة�وز ا�اعصس�ت
شغ ضض طظ س�طغ�ت اقجاتعاذ ا�س�طئ، وس�طغ�ت ا�ثطب واقجاتعاذ ا�ث�خئ، وأجعاق رأس ا���ل
ا��ع�غ، وافجعط ا�ث�خئ، وا��ح�رغ� ا��حا�ضئ وا�ح�اض�ت ا�اة�رغئ، وس�طغ�ت ا�ئغ� وس�طغ�ت

إس�دة عغضطئ ا�ح�ض�ت.

•عغؤئ �حةغ� اقجاب��ر ا��ئ�ح� ا�ضعغاغئ.
•ح�ضئ ظ�� ا�ضعغئ.

•إدارة ا��اعى وا�اح�غ� ا�ضعغاغئ (شاعى).
•ا�ح�ضئ ا�ضعغاغئ �طخظ�س�ت ا�ئا�و�غئ ا��اض�ططئ (ضغئغ�).

•ا�ح�ضئ ا�ضعغاغئ �ظ�� ا�ثطغب.



Thank
 You

Address

Abdulaziz Al Saqer St., Chamber of
Commerce and Industry, 4th Floor, 
Qibla, KUWAIT


