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فتقددد ةم م اتمدددق  إلددد   إلددد شددد قر هددداا اإةهددد   
لفتدددددو فتع دددددت  ماةهدددددق ال مةددددد  اشددددد ا الم دددددق ر ا

سدتاق المقلةد  تفتيداةر ال مةد  الم قمال  فو األ
اشدددد ا ال سددددقير المقلةدددد  الميفتمادددد  اا  ال ددددا  

 افتاك الم ق ر.
 
سددددددتاق فت فتاددددددر الم ددددددق ر فددددددو الم ددددددقمال  اقألت 

يدد اا الميفتمادد  الفتددو ةعددفت  معهددق المقلةدد  مددا األ
  سقير مقلة  لا مة . 

 
ا أا ةاهددددددم ات دددددددت  أةعاغددددددو مادددددد  ال مةدددددد  ت 

ستاق المقلة  فتفت   امسفتتى الم قمال  فو األ
 ما تةمكا فتاسةر الك  . مقلو ما الم ق ر

ال سدقير الميفتماد  الفتدو  رى ما  دال  أشةقء أ
تةيفتددددق  ال مةدددد    فت ددددر  مددددا ع ددددقق السددددة ر .

لفتياةددد  اسدددفت  ا ا تق رافتددد  المقلةددد  اشدددك  شدددقم  
 قلم قمال  فو االستاق المقلة . ا قةقم قا  
 

لفتددددددددو فتع ددددددددت  ماةهددددددددق فةمددددددددق ةاددددددددو الم ددددددددق ر ا
 ستاق المقلة : الم قمال  فو األ

 

  ما ااا   ر فعاا مخاااطر تاارتطط طططاعاا     -1
  . لتد ول

عددد  معددد  فتعاةدددا م دددقمال  أةقدددر ال مةددد   1-1
ا أةمكدددددا  هدددددقم قسدددددفت  ام الاالفتددددد ات  

ةكددددتا لافتغةةددددرا  الاسددددة   فددددو السدددد ر 
ثر كاةر ما  يسقب الفتد ات  ال دق  أ

 المقلة  لافتد ات .  لاراف  اقل مة  عفتةج   
ركددددد  السدددددتق  ددددد   ددددداق  تكعفتةجددددد  لي

ا ةفتكاددددددددد   سدددددددددقير أال مةددددددددد   ةمكدددددددددا 
مدددددتا  أ  ةدددددأت  المادددد يومدددددتا  جمقلةدددد  ألإ
لايادددددق  ماددددد   اإةددددد امهق دددددقفة  قدددددقم إ

ال مةدددد  مسدددديت   ال دددداقق  المافتتيدددد . 
مدددا كقفددد  الم دددق ر تاسدددفت  ام المدددتار  

 الفت ات .  اسفترافتةجة المقلة  تا فتةقر 
 
  مخااااطر   مرتططااا  طا تشلااا    شاااداد  -2

   ألدو ت
 تا  مد   مدا األ هعقك اأةقر ال مة   2-1

فتغةةدرا  اا  ع ددقق كاةدر فددو ا فتفت د 
ممددق ة عددو مسددفتتى  الةددتمالسدد ر  ددال  

راددق  تال سددقير فددو مرفتاددل لكدد  مددا األ
 م قمال  الفت ات . 



 مخاطر   سوق  -3
سددددتق ال  ددددرت عدددد  فددددو أةقددددر ال مةدددد   3-1

ا أالم فتاا  ما الم فتق   مدا الميفتمد  
ال مةددد  تةمكدددا  أتامددرزةدد  تقددد  فتعاةدددا ة
ال مةدددد   أتامددددرا ة فتادددد  سدددد ر فتعاةددددا أ

اشك    ر قتق  ال س أتامرامق فو الك 
سددددددد قر المددددددداكتر  فدددددددو األ اةدددددددر مددددددداك

 . األتامر
 
   مخاطر   فنا   -4
ةقددددر ال مةدددد  اإمكقعةدددد  يدددد تا  سددددقير  4-1

الم اتمق  ع م مقلة  عفتةج  لا    فو 
ع مدددددددد  االلكفترتعةدددددددد  تاالفت ددددددددقال  تاأل

  رى.ع م  األتاأل
ع  مع  فتعاةا م قمال  فو أةقر ال مة   4-2

مع دددددددد  سددددددددتاق المقلةدددددددد  اقسددددددددفت  ام األ
مددا الممكددا  ال ق دد  اقل مةدد   الفتدد ات 

لددددددد  الم دددددددق ر إا ةفت دددددددرل ال مةددددددد  أ
 الفتقلة : 

مع دد  م ددق ر اا   ددا  ا  دد   ( أ)
اقل مةددد  عاسددد   ال ق ددد   الفتددد ات 

جهدددددددز  امدددددددق فدددددددو الدددددددك م ددددددد  األ
تالارمجةددددق  تكددددالك سددددتء عتمةدددد  

 االفت قال  ما جقعب ال مة .
إمدددددددد ا ا  ام ددددددددق ر اا   ددددددددا   ( ب)

 لمع ددددد  الفتددددد ات  غةدددددر  ددددديةي 
 ال ق   اقل مة . 

م ق ر الفتشغة  ال ق ئ لم  ا   ) (
 ال مة . 

م ددددددددق ر اا   ددددددددا  اقلفتيدددددددد ةا  ) (
 ال مةددددددددد  المفتددددددددد  ر مدددددددددا جقعدددددددددب

 . ال ق   ا لمع   الفت ات 
م ددددددددق ر فتفت اددددددددق ا دددددددد م م رفددددددددد   )هد(

مع ددددددد  ال مةددددددد  اادددددددتاي  فتشدددددددغة  
 ال ق   اقل مة .  الفت ات 

عدددد  معدددد  فتعاةددددا مماةددددق  أةقددددر ال مةدددد   4-3
الفتددد ات  مادددر الهدددقفت  قددد  فتكدددتا هعدددقك 

 تا  فدددددددو الت دددددددت  الددددددد  مقمددددددد   ددددددد
 ثعقء أيمق  الارت .أالهقفت  

  المدددداكتر  الم ددددق ر فددددو يقلدددد  يدددد تا 4-4
 ددددددددرى  مددددددددالا تالم ددددددددق ر الاعةدددددددد  األأ

ال مة  م ق ر ال سقير المقلة   ةفتيم 
 اقلكقم . 

 
   في  التصاالت و مخاطر   عا -5
 غةدددددددددر ا الم اتمدددددددددق أةقدددددددددر ال مةددددددددد   5-1

 شددددددار  المرسددددددا  اقلارةدددددد  االلكفترتعددددددوالم
غةددددددددر ميمةدددددددد  مددددددددا اال ددددددددال  غةددددددددر 

 الم ر  ا .
سدقير مقلةدد  ةفتيمد  ال مةد    در أ    5-2

  ةر فدو ت الفتدأعقفتج  مدا مد م اسدفتالم 
ت  ادددب أرسددقل  أت اسددفتالم أ  مسددفتع   

 ما الشرك .
مدددددا  عددددد  مسددددديت  فتمقمدددددق  أةقدددددر ال مةددددد   5-3

اليادددق  ماددد  الم اتمدددق  السدددرة  الفتدددو 
ةقددددتم اقسددددفتالمهق مددددا الشددددرك  تةفتيمدددد  

 سدقير مقلةد  عقفتجد  مدا أ      ر أةد
ا دددال  غةدددر م دددر  اددد  ماددد  يسدددقب 
 الفت ات  ال ق  ا  ما جقعب الغةر. 



   شوة   شاهرة  -6
ا أا الشدددددرك  ال ةمكدددددا أةقدددددر ال مةددددد   6-1

ا ال سددقير الفتددو فتعددفت  فتكددتا مسدديتل  مدد
ت غةددددددر ماقشدددددر مددددددا أاشدددددك  ماقشدددددر 

الشددددددرك  اشددددددك    ددددددرت  لددددددم فتسددددددفت ل
 ت مع هق.أم قت  إمق فتتق هق 

  ال ددددددددددددرت  الددددددددددددزالز فتشددددددددددددم  هدددددددددددداا  6-2
تالكددددددتارا   تالاة ددددددقعق   فتسددددددتعقموالت 

 الاعةددددد  تالكدددددتارا    دددددرىال اة ةددددد  األ
تالهجمدددق    الشدددغبأممدددق  ت   تايددد تاأل

  تبتاليدددددددددددددر   تالي دددددددددددددر  االرهقاةددددددددددددد 
 درى تال رت  األ  تالعزامق  المساي 

 دددرت  القدددت   الفتدددو ة ادددق ماةهدددق مدددق    
 الققهر .

 
   مخاطر   شانونا   -7
ا أا الشدددددرك  ال ةمكدددددا أةقدددددر ال مةددددد   7-1

مسدددديتل  مددددا ال سددددقير العقفتجدددد  فتكددددتا 
ممددق  اليكتمةدد  ت ا دد  ال تلدد  مددا األ

 ددرى الفتددو فتغةددر ممددق  الققعتعةدد  األتاأل
ت أت ق  الستق المقلو أما مماةق  ت 

ا فتدددد    أالفتددددو فت ددددر  فتغةةددددرا  ةمكددددا 
 ال   سقير لا مة . 

مةددددددددد  الم دددددددددق ر المقلةددددددددد  ةفتيمددددددددد  ال  7-2
ي دددددر  دددددرى فدددددو يقلددددد  تالم دددددق ر األ

سددددددددددتاق المقلةدددددددددد  الم ددددددددددقمال  فددددددددددو األ
رى اا  ال دددددددددددا ( عشددددددددددد   اال ددددددددددد)تاأل

 الفتدددو ةقدددةم فةهدددق تلددد  الامتجدددب قدددقعتا 
 ققمفت  ال ايم .إت/أت  تل  

 

اشدد ا الم ددق ر  ا  إ  ددقر  ةمثدد شدد قر إا هدداا اإ
مةدد  مادد  الفت اددو مددا تلددةل لغددرل إجاددقر ال 

شدد قر ا هدداا اإإ  سددتاق المقلةدد .الفتدد ات  فددو األ
م دق ر الهت لغرل مسدقم   ال مةد  فدو فتقةدةم 

ا ةقدددددتم اشدددددك  أعشددددد   ت اا  ال دددددا  اهددددداا األ
مسددديت  لاغقةددد  اق فتةدددقر اسدددفترافتةجةق  ال ماةدددق  

 ال ق   ا .
 
مددددالا فددددو أال فت فتاددددر ققيمدددد  الم ددددق ر الددددتار   ت 
ادددددد  تشددددددقما  تال شدددددد قر الم ددددددق ر المقثدددددد  كقمإ

كشدددد  مددددا كقفدددد  ال إلدددد ةهدددد   هدددداا االشدددد قر 
ر الم عةدددد  الم اتمددددق  ال ق دددد  اكقفدددد  الم ددددق 

المقلةدددد  اسدددداب سددددتاق ا ماةددددق  الفتدددد ات  فددددو األ
و فتددددت ددددق  الميفتمادددد  الالفتعددددت  ال دددد م فددددو األ

ات  فددددو السددددتق تمعدددد  الفتدددد   يدددد ا.فتا أةمكددددا 
  ال مةدد  م ددق ر ا ةتاجددأالمددقلو  مددا الممكددا 

 ش قر الم ق ر المقث . إلم ةفتم اكرهق فو 
 

تة كددددد  ال مةددددد  معددددد  فت ايددددد  عمدددددتا  الفتسدددددجة  
عدد  أال ددق  ااددفت  يسددقب الفتدد ات  لدد ى الشددرك  

ع  ةتافق ما  كقف  أاالغ  اش ا الم ق ر ت إفتم 
 ش قر الم ق ر المقث . إيكقم أ

  
 
 


