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املغرد

التغريده

داٚٚد املكسٕ

ئ تتكدّ َامل ٜتطٛز َؿٗ ّٛايتطٛع ٚتداز بعكً ١ٝايسبح ٚارتطاز٠
تػًٝب داْب األدس ٚايجٛاب َٔ اهلل (أععِ ٚأد )ّٚيًُتدلع ٚاملتطٛع َٔ ايتهس ِٜأ ٚاملهاؾأ٠
ايدْ.١ٜٛٝ
تطٜٛس_املٛازد_املاي_١ٝيف_ادتٗات_ارترلٜ ١ٜبدأ باإلْؿتاح بايتطٜٛل ٚايتؿهرل ايتذازٟ
بايػسانات

َادد املكسٕ
ًٖ ٌٝايبًٟٛ

يٛإ نٌ غسن ١ندل ٣يف بالدْا تهؿًت بتطٜٛس مجعٚ ١ٝاسد ٠يؿاز عٓدْا آالف ادتُعٝات
مل ازلع عٔ بساَر ابتعاخ خاؾ ١باملٛازد املاي ١ٝيد ٣ايتعً ِٝايعايَ ٞع أُٖ ١ٝايعٌُ ارترل ٟيف
ايتُٓ١ٝ
البد َٔ تؿع ٌٝدٚز ارتطبا ٤يف تكسٜب ٚدٗات ايٓعس بني ادتُعٝات ٚاجملتُع َٔ خالٍ تصٜٚدِٖ
مبٛاد َتدؿؿ١
تعذب َٔ مجعٝات ايدل تػذل ٟايطالت ايػرا ١ٝ٥مبالٜني ايسٜاالت ثِ التؿاٚض يف اذتؿ ٍٛعً٢
َهتطبات

.8

الًٜصّ إٔ ته ٕٛاملٛازد املاي ١ٝيف ادتٗات املدتًؿ ١منٛذداً َهسزاً ..زنص ؾُٝا حتطٔ

.9

سذِ املعًَٛات عٔ املتدلع َٓٚػأت٘ ضبب َؤثس يف ايتدلع

 .10التهجس ع ايػسٜو َٔ أْت يهٔ أقٓع٘ مبا ضتشكك٘ ي٘

.12

يػسنات األد!١ٜٚ
دزاضٚ ١اقع املتدلعني يف ْطام عٌُ ادتٜٗٛ ١ؾس َطتَ ٣ٛتكدّ َٔ ايٓكاط املػذلن ١املٛؾً١

امحد نسٜسٟ

.11

ايتطٜٛل باألثس االدتُاع ٞيًذٗ ١خٝاز اضذلاتٝذ ٞيتشؿ ٌٝايتدلع ؾادتُعٝات ايؿشَ ١ٝالذ

يًتدلع

 .13ادتاَعات َتأخس ٠يف اجياد ْٚػس ايبشٛخ املٝداْ ١ٝيف ايتطٜٛل ٚتٛدٗات املتدلعني
.14

يٝهٔ ٚقـ املٓعُات ايك ١ُٝٝيف االضتجُازات ايتعً ١ُٝٝؾٗ ٞأِٖ أدٚات غسع ايكٚ ِٝيف ذيو
تٛسٝد يًذٗد

 .15ايؿسْػاٜص ( ايعالَ ١ايتذاز ) ١ٜؾسؾ ١ضًٗٚ ١أنٝد ٠املؿع ٍٛيتشكٝل اضتجُازات دا١ُ٥
.16
.17

تطتطٝع ادتُعٝات بكٛتٗا ايػسا ١ٝ٥اذتؿ ٍٛع أنػاىٚ،اذتؿ ٍٛعً ٢ؾا٥ض اهلًٌٚ،تدٜٚس
ايهستٕٛ
ايػسنات ٚاملؤضطات يف ايٓطام األمحس يف ٚشاز ٠ايعٌُ ؾسؾ ١يًتعا ٕٚيف ضد االستٝادات
ايٛظٝؿ ١ٝيًذُعٝات

 .18اداز ٠ايًٛسات ايدعا ١ٝ٥اجملاْ ١ٝبطسٜك ١اضتجُاز ١ٜتهؿٌ حتكٝل عٛا٥د َايٚ، ١ٝجتٜٛد ايًٛسات
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ٚاضتداَتٗا

 .19اطًب َٔ املتدلع نؿايَٛ ١ظـ أ ٚاثٓني يف املٓعُ ١ملد ٠عاّ
.20
.21

اعح عٔ َٛظؿ ٞاملٛازد يف َعاِْٗ َٗٓٚ..ا ايبٓٛى ٚادازات االضتجُازٚ..املدازع األًٖ ١ٝعاي١ٝ
ايتهًؿ١
حتٌُ املؤضط ١ايتعً ١ُٝٝملطٛ٦يٝتٗا يف ايذلب ١ٝع ايؿدقٚ ١ايتدلع يًذُعٝات تطٜٛس اضذلاتٝذٞ
ؾُٔ يريو ؟

 .22البد إٔ ْطايب ٚشاز ٠املاي ١ٝإ تكٝـ َٔ اغذلاطات تسض ١ٝاملػازٜع ايدعِ يًكطاع ارترلٟ
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32

ضتتاز َٔ جتازْا املدًؿني تأضٝظ ستاؾغ اضتجُاز ١ٜيًذُعٝات ارترلٚ ١ٜخؿٛؾاً اييت يف
ايكس ٣ايٓا١ٝ٥
اىل  ّ2007نإ عدد املؤضطات املاضت ١يف بسٜطاْٝا َ 9000ؤضط ١تٓؿل  2.7بً ٕٛٝدٓ٘ٝ
اضذليٝين يًعٌُ ارترل
تطٜٛس_املٛازد_املاي_١ٝيف_ادتٗات_ارترل ١ٜؾٔ ايتطٜٛل ٚاعاد ٠ؾٝاغ ١ايؿٛز ٠ايرٖٓ١ٝ
يًُؤضط ٖٛ ١ايتشد ٟايكادّ يًذُعٝات ٚأؾكٗا األزسب
تطٜٛس_املٛازد_املاي_١ٝيف_ادتٗات_ارترل ١ٜادتُعٝات ارترل ١ٜتسعَ ٢ؿاحل غسع ١ٝندل٣
ٚدعِ َٛازدٖا َطٛ٦ي ١ٝادتُٝع

امحد نسٜسٟ

بعض املٓعُات تعٔ أْٗا زعت باذتؿ ٍٛعً ٢ايتدلع ٚال أْٗا خطست سني مل تتابعٚ/تتٛاؾٌ
َع املتدلع بعد ذيو
يف ٖرا ايصَٔ ،عً ٢املٓعُات إٔ تٗتِ بػهٌ نبرل دداً بايتدلع اإليهذل ْٞٚعَُٛا ٚبايتدلع
عدلادتٛاٍ خؿٛؾا
عالق ١املدٜس ايتٓؿٝرَٚ ٟطؤ ٍٚتطٜٛس_املٛازد_املاي_١ٝيف_ادتٗات_ارترلٚ ١ٜتؿاُِٖٗ َِٗ دداً
يصٜاد ٠اإلبداع،ايؿاعًٚ ،١ٝاإلْتادُٖ..١ٝا دٓاساايطا٥س
دعِ زتًظ اإلدازٚ ٠طسٜك ١إداز ٠املٓعُ ١هلُا تأثرل نبرل دداً عً٢

عادٍ آٍ دصاع

تطٜٛس_املٛازد_املاي_١ٝيف_ادتٗات_ارترل .. ١ٜايتؿاِٖ ٚايتهاٌَ َطًٛب
مما ٜطاعد يف تطٜٛساملٛازداملاي١ٝيف ادتٗات ارترلٚ ١ٜمجع ايتدلعات :زلع ١املٓعُٚ١إصتاشاتٗا
ايكدميٚ ١اذتدٜجٚ ١نريو تكازٜسٖا املهتٛب١بعٓا١ٜ
َط ٍٛ٦تطٜٛس_املٛازد_املاي_١ٝيف_ادتٗات_ارترل ١ٜمجع ايتدلعات ٚاملدٜسايتٓؿٝرُٖ ٟا دٓاسا
املٓعُٚ ..١ايسأع زتًظ اإلداز٠

 .33عً ٢املٓعُ ١إٔ تبشح عٔ أنجس ايٓاع إيتؿاقاٚاٖتُاَا بسضايتٗا َٚػازٜعٗا  َٔ ِٖ ..ضٝتدلع
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أنجس يف ايػايب

 .34باضتدداّ ايتهٓٛيٛدٝا :ايصٜاد ٪٥.٣١ ٠يف ايتدلعات اإليهذل ١ْٝٚعاّ ٣١٣١
.35
.36
.37
.38
.39

يف بعض املٓعُاتٚ ،ألُٖٝت٘ ،قطِ تطٜٛس_املٛازد_املاي_١ٝيف_ادتٗات_ارترل ٖٛ ١ٜنريو
املطؤ ٍٚعٔ ايتطٜٛل،خدَ١ايعُال٤املتدلعني ،ايعالقات ايعاَ!!!١
صتاح تطٜٛس_املٛازد_املاي_١ٝيف_ادتٗات_ارترلٜ ١ٜعتُد عً ٢عد٠عٓاؾس :طايب ايتدلع املتدلع
املبًؼ املطًٛب ايٛقت املٓاضب طسٜك ١ايطًب ْٛع املػسٚع
ن ِٝنًني تك :ٍٛجيب عً ٢املٓعُ ١إٔ ال تعتُد عً َٔ ٪١١ ٢دعُٗا عًَ ٢ؿدز ٚاسد
ألنجس َٔ ضٓ ١أ ٚضٓتني
مجع ايتدلعات َٔ :املِٗ دداً ٚقٛح ايسضايٚ ١ايػا َٔ١ٜاملػسٚع ٚاالضتعداد أل ٟضؤاٍ ٜطسأ َٔ
املتدلع
سؿغ َعًَٛات املتدلعني ٚتؿٓٝؿِٗ إىل َطتٜٛات سطب ايتدلع َجال ٚايطع ٞيف تسقٝتِٗ أَس
َِٗ دداً

 .40جيب إٔ تطع ٢املٓعُ ١يف تطٜٛساملتدلع َٔ املتدلع ملس ٠اىل َتدلع دا ِ٥ثِ َتدلع ٚاقـ
.41

 َٔٚأبسش املعٛقات  :غد ٠املٓاؾط ١عً ٢املتدلع  ٚقعـ املٝصاْ١ٝاملسؾٛدٚ ٠ايعاًَني عً ٢مجع
ايتدلعات

 َٔ .42أبسش املعٛقات :ايٛقع االقتؿاد ، ٟقعـ تؿاعٌ زتًظ اإلداز٠
 .43إسؿاٝ٥ات أَسٜه َٔ٪٠١ : ١ٝدعِ املٓعُات غرلايسعٜ ١ٝه ٕٛعٔ طسٜل األؾساد!
 .44أْٛاع ايداعُني عادَ: ِٖ ٠ؤضطات سهَ ،١َٝٛاضت ،١قطاع خاف ،قطاع غرل زعٚ ٞأؾساد
.45
.46
.47

تٜٓٛع َؿادز ايدعِ ٜ :صٜد َٔ اضتكساز املٓعَُ ١ايٝا ٜٚكًٌ املداطس يف ساي ١تٛقـ دعِ إسداٖا
نُجاٍ.
يف ظٌ األشَات االقتؿاد ١ٜتصداد املٓاؾط١عً ٢املتدلعٖٓ ..ا بايراتَٝ :ص ْؿطو بإضتهػاف
ستؿصات ددٜد٠يًتدلع
"ملاذا ٜتدلع ايٓاع؟ "ضؤاٍ حيتاز إىل دٛاب حتًٜ ًٞٝطاعد يف ؾِٗ سادات املتدلعني ايٓؿط١ٝثِ
االضتذاب١هلا

ٜ .48عتدل األؾساد َٛزد َايٚ ٞاؾس إذا تعسؾت املٓعُ ١عًَ ٢ؿاتٝح قًب٘ ٚدٝب٘
 .49اإلسؿاٝ٥ات تػرل إىل إٔ أنجس ١ٜاملتدلعني األؾساد يٝطٛا أغٓٝا!!٤
.50

عًُ ١ٝايبشح عٔ َتدلعني ددد جيب إٔ تهَ ٕٛطتُس .. ٠ختطس املٓعُ ١قسابَٔ ٪١١ ١
املتدلعني نٌ ضٓ!!!١

مع حتيات ادارة تنمية املوارد املالية يف مجعية ( آباء ) لرعاية االيتام بعسري
جوال

www.aaba.org.sa

)4( ........

( )241تغريده
يف تطوير املوارد املالية يف اجلهات اخلريية
2441 /1 / 21هـ
ت
.51
.52
.53
.54
.55
.56

املغرد

التغريده
ايكطاع ارتاف نٓصٌ َدؾ .. ٕٛعً ٢املٓعُات إٔ تبشح برنا ٤عٔ طسم ايػسانَ ١ع٘
ٚضتذد ؾسؾاً نجرل ً٠دداً
جتسبْ ١ادش :١تكط ِٝاملػازٜع سطب قٛتٗا  :تؿًح يألؾساد -خاؾ ١بايتذاز ْٛ-ع١ٝ
يًُؤضطات املاضت١
َٔ ؾٓ ٕٛاملٛازد املاي : ١ٝإٔ تعٌُ بكاعد ٠عػس ٜٔمثاْني : -عػس :ٜٔدٗد ٚ-مثاْني :عا٥د

ايصَٚإ

ادتٗد ؾٛز٠
البد َٔ اْػا ٤غسانات قَ ١ٜٛع ايكطاع ارتاف ٚايتعا ٕٚيف اطاز (أنطب  -تهطب)
يؿٓاع ١اتؿاقٝات

عاطـ
ايكشطاْٞ

تطٜٛس_املٛازد_املاي_١ٝيف_ادتٗات_ارترل ١ٜحيتاز اىل اَسَُٗ ٜٔني اال: ٍٚ
ضٗٛيٚ ١ضسع ١ايتعسٜـ بادتٗ ١ايجاْ : ٞاالسذلاؾ ١ٝايداؾع ١يالٖتُاّ
تٛقٝع ايػسانات َع ايسَٛش ٚايٓذ" ّٛأؾشاب املٓٗر ايطًُٜ "ِٝعط ٞثكٚ ١إعذاب يد ٣اجملتُع
ٚاملاضتني.

 .57إذا أزدت إٔ ته ٕٛقٜٛاً ؾاعٌُ عً ٢تك ١ٜٛايب ١٦ٝاييت تعٌُ ؾٗٝا )بهاز (
.58

سطني بٔ ضعد

تطٜٛس_املٛازد_املاي_١ٝيف_ادتٗات_ارترل ١ٜبٛدٛد ايػدـ املتدؿـ ٚاملتؿسؽ ٚاملتطٛز

عبداهلل ايعٛيف
َادد أبا ارتٌٝ
َادد أبا ارتٌٝ
عبدايسمحٔ
ادزٜظ

 .59يٓذاح يف ايتطٜٛل ٜٓبين عً ٢ايٛؾا ٤بٛعد ( حتكٝل اإلغباع ) ٚايتكازٜس َٖ ٞا حتكل ذيو
 .60ال ميهٔ تطٜٛس املٛازد املاي ١ٝيف َٓأ ٣عٔ تطٜٛس املؤضط ١ألٕ املٛازد دص َٔ ٤دٚزَ ٠تهاًَ١
.61

.63
.64
.65

ايدٚز٠
أق ٣ٛزضاي ١إعالَٚ ١ٝأدعَ ٢ا ٜهطب املؤضط ١تؿاعٌ اجملتُع  ..بسازتٗا َٚػازٜعٗا عً٢
أزض ايٛاقع
ْا ٤ايجك .. ١عطٔ عسض املػازٜع ٚسطٔ ؾسف املٛازد ٚسطٔ تكد ِٜايتكازٜس بهٌ غؿاؾ١ٝ
ٚٚقٛح
نٛادز يًُٛازد َٛٚازد يًهٛادز َ ..عادي ١متجٌ عالقٖ ١اَ ١ال بد إٔ تعتين بٗا املؤضط ١يتطٜٛس

ستُٛد ادتدلٚاٟ

.62

َػازٜع ممٝصٜ ٠كدَٗا عسض تطٜٛك ٞممٝص حتكل إٜسادات يتٓؿٝر املػازٜع ٖٚ ..هرا تطتُس

املٛازد
غتإ يف اهلِ ٚاهلُ .. ١إٔ ٜه ٕٛيدٜٓا َػسٚع ْبشح ي٘ عٔ َٛازد  ..أ ٚإٔ ْبشح عٔ َٛازد
يٓدطط عً ٢قدزٖا

 .66خطٖ ٠ٛاَ ١ضت ٛايٓذاح  :تؿُ ِٝاستٝادات املؤضط ١نسٚاؾد يًُٛازد ٚتكدميٗا نُٓتذات
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تًيب سادٚ ١تػبع زغب١

.67
.68
.69

ٜايٝت ادتاَعات تًيب ساد ١ايعٌُ ارترل ٟبإعطا ٤زخؿ( ١أخؿا ٞ٥تَُٓٛ ١ٝازد َاي)١ٝعٔ طسٜل
ايدزاض ١عٔ بعد

عبداهلل ايكسْٞ

َا ؾا٥د ٠إ اقٓع املاْح ٚادًب االَٛاٍ ٚال اعسف نٝـ اتؿسف بٗا ايٓتٝذ: ١اَا تهدع َايٞ
اٖ ٚدز

ّ ؾاحل

جيب إ ْسنص عً ٢ايطسٜك ١ايؿشٝش ١يؿسف املاٍ ٖٚرا بدٚز ٙضٝذًب ايهجرل َٔ املاٍ

ايػًٟٛ

يًذٗ١

 .70طٜٛس املٛازد املايٜٓ ١ٝبػ ٞإٔ ٜبدأ بتطٜٛس َٛظؿ ٞاملٛازد أْؿطِٗ يٝه ٕٛايعٌُ ْادشاً.
.71

البدإٔ ٜه ٕٛايتٛظٝـ عً ٢اضاع َعاٜرل ٚيٝظ ؾكط اضتكطاب املتطٛعني يًعٌُ،ارتدل٠
ٚارتًؿ ١ٝايعًُ١ٝهلا دٚز.

 .72ملاذا ال ٜتدلع ايٓاع يًذٗ ١ارترل ١ٜادتٛاب:مل ٜطًب أسد َِٓٗ ايتدلع!!
.73
.74
.75
.76
.77
.78

.80

ٜتطًب بعد تأضٝظ قاعد ٠بٝاْات املتدلعني دٚاّ ايتٛاؾٌ َعِٗ ٚٚقعِٗ يف ؾٛز ٠املٛقـ
ارترل ٟبأنًُ٘.

امحد ايجُايٞ
عٛض بٔ
َػرلإ

يف عددٍ َٔ داَعات ايػسب ٜتِ ختؿٝـ أقطاّ يتُٓ ١ٝاملٛازد املاي ،١ٝأمتٓ ٢إسد ٣داَعاتٓا
تبادز بريو

َطؿس ايصٖساْٞ

نٝـ تتطٛز املٛازد ٚيٝظ ٖٓاى تٛثٝل أضاضا يف بعض ادتُعٝات !!! أ ٚست ٢عٌُ َؤضط ٞأٚ
إدازَٓ ٟعِ
الشايت بعض ادتُعٝات ارترل ١ٜتداز بعكًَٜٛ " ١ٝو َٜٛو " أ " ٚطكٗا ٚاذتكٗا " ْسٜد عٌُ
إدازَٓ ٟعِ

عبداهلل
ايهبٝػٞ

يألضـ إٔ نجرل َٔ ادتُعٝات ارترل ١ٜالتٗتِ بٗرا ادتاْب املِٗ ددا بٌ ست ٢بعكٗا مل ٜؿهس
يف ايٛقـ!!
أسد أِٖ املطازات اييت َٔ املِٗ األعتٓا٤بٗا َٔ ادتٗات ارترلَ ١ٜطازايتدلعات اإليهذل١ْٝٚ
 ٖٛٚزاؾد َِٗ
تأنٝد سطب ايتذازب ايعامل ١ٝتك ٍٛإٔ اعتُاد ادتٗات يف َٛازدٖا املاي ١ٝعً ٢األؾساد أنجس
َٔ غرلِٖ َِٗ
َػازن ١اجملتُع بتطٜٛس املٛازد املاي ١ٝعٔ طسٜل االضتكطاع ايػٗسَ َٔٚ ٟصاٜا ٙأْ٘ داٜٚ ِ٥صٜد

َػاز ٟادتٜٛس٠

.79

ؾاٜص ايعتٝيب

اْتُاِٗ٥

 َٔ .81أِٖ األَٛز يتطٜٛس تطٜٛس_املٛازد_املاي_١ٝيف_ادتٗات_ارترل ١ٜيٝظ ؾكط تُٓٝت٘ بٌ إدازت٘
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بتدبرل ٚسهُٚ ١تسغٝد ٠بايػهٌ األؾكٌ يصٜاد ٠اثسٙ

.82
.83
.84
.85
.86
.87
.88
.89

.91
.92
.93

َاضتٚ١أخؿاَ ٞ٥طؤٚي١ٝإدتُاع١ٝ
أَٝصمناذز االضتداَ١املاي ١ٝيًذٗات ارترل : ٖٛ ١ٜايٛقـ بٌ إذا تٛضع حيتاز ي٘ ؾسٜل َطتكٌ
إلدازت٘ ٚتطٜٛسٙ
ٚقع خط ١يالضتداَ ١املاي ١ٝبػهٌ ذات ٞيًذٗات ارترلٚ ١ٜته ٕٛشتطط٘ بػهٌ تدزجيٞ
ستٜ ٢تِ االنتؿا ٤بػهٌ نبرل
أسد ٚضا ٌ٥ايتطٜٛس ٖ ٛاإلطالع عً ٢جتازب اآلخس ٜٔعٔ طسٜل ايصٜازات  ٖٞٚأِٖ ٚضاٌ٥
ايتطٜٛس ألْٗاتٓكٌ خدلات
البد َٔ ٚقع اضذلاتٝذٝات يتطٜٛس املٛازد املايٚ ١ٝتٓٛعٗا َجٌ اؾساد; َاضتني; دٗات َاضت;١
غسنات; اخل..
ادتٛد ٠يف إإلضتجُاز ٜتطًب تؿُ ِٝبساَر اآَٜٓ ١دٜسٖا َتدؿؿ ٕٛباملػازنَ ١ع بٛٝت
ارتدل.٠
اعتُاد تٓع ِٝإدازَ ٟتطٛز َٛٚقٛع ٚؾل أضظ عًُٜٚ ١ٝساع ٞطبٝع ١ادتٗٚ ١زضايتٗا ٚبسازتٗا
ٚخططٗا
طًب ايدعِ َٔ خالٍ أضايٝب قدمي ١نايتٛاؾٌ عٔ طسٜل ارتطابات املٛزل ١ٝئ حيكل منٛ
املٛازد ايطُٛس١
ايٛؾ ٍٛيًُتدلع ٜتطًب حتكٝل ادتٛد ٠يف تؿُ ِٝبساَر ايدعِٚ ،نطب ثكتِٗ ٚدعًِٗ
غسنا ٤يف تٓؿٝر ايدلاَر
ادتٛد ٠يف تطٜٛس_املٛازد_املاي_١ٝيف_ادتٗات_ارترلٜ ١ٜتِ يف

عً ٞاالغذعٞ

.90

َكذلح إٔ ٜه ٕٛبادتٗات ارترل١ٜخدَ١ايعُالٚ٤خدَ١نبازايعُالٚ ٤أخؿا ٞ٥دٗات

أٚال :احملاؾع ١عً ٢املٛازد املتاس ١ثاْٝاً :دعِ االضتجُاز ٚثايجاً :ايٛؾ ٍٛيًُتدلع
ادتٛد : ٠الختتـ بإداز ٠أٚقطِ َعني داخٌ ادتٗ ١ارترلٚ ١ٜإمنا ْٖ ٞتاز دٗد مجاعٜ ٞػذلى
ؾ ٘ٝمجٝع االعكا٤
االستطاب ٚايٓٛاٜا ايطٝب ١ال ٜدلز تكد ِٜارتدَ ١يًُشتادني بأضًٛب عػٛا ٞ٥د ٕٚاٖتُاّ
بادتٛد٠

 .94برٍ ادتٗد يف ايتدطٝط ٚايدزاضٜ ١طٌٗ عًُ ١ٝتطٜٛل ايدلاَر عً ٢ايداعُني
 .95ﻻبد َٔ اﻻٖتُاّ بتٛثٝل اﻷعُاٍ .بٓؿظ دزد ١اﻻٖتُاّ ظًب اﻷَٛاٍ.
 .96ﻻبد َٔ جتٓب ضًبٝات ايًذإ اييت تعٝل اختاذ ايكسازات أ ٚتعٝل ايتٓؿٝر عذ ١تطبٝل
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اﻹدسا٤ات

 .97ﻻبد َٔ ارتسٚز عٔ املأيٛف بطسح َٓتذات ٚقؿ ١ٝإبداعَٚ ١ٝبتهسَٚ ٠كبٛي ١زتتُعٝا.
.98
.99

ﻻبد إٔ ته ٕٛايكسازات قٝد ايتٓؿٝر بػهٌ ؾٛزٚ ٟﻻ تؿطدّ بايبرلٚقساط ١ٝمبؿَٗٗٛا
ايطًيب.
ٚقع ايػدـ املٓاضب يتُٓ ١ٝاملٛازد  ،حتؿس َػازٜع ادتٗٚ ١تدزع ٜٛٚقح ضعس املػسٚع
األضاضٚ ٞايطعس ايتطٜٛكٜٚ ٞعٌُ نساض ١تطٜٛك ١ٝيًُػازٜع ٚتسضٌ يًتذاز ٚاملتدلعني .

 .100تؿع ٌٝبسْاَر شا٥س يًُهتب " اضتكطاب ايتذاز ٚزداٍ األعُاٍ

اب ٛضعد

 .101تؿع ٌٝاالضتكطاعات بػهٌ ( ممتاش ) ألْٗا تعد دخٌ غب٘ ثابت "
 .102املؤضظ  ٚايداعِ = َطاِٖ اثس َػازٜع ادتُعَٓ = ١ٝتر املتدلع = ايعُ ٌٝؾسٜل ايعٌُ = أؾٍٛ
.103

ي ٛقدَت نٌ دٗ ١خرلَ ١ٜػازٜعٗا  ٚسددت استٝاداتٗا بػهٌ ٚاقح  ٚعسقتٗا ايهذلْٝٚا
يسأت عذبا

ّ عً ٞبٔ

ٜ .104تطًب َٔ زتايظ االداز ٠االضتعاْ٘ مبٔ ٜتكٓ ٕٛتُٓ ١ٝاملاٍ َٔ ايجكات  ٚتطٗ ٌٝعًُِٗ

عبداهلل احملطٔ

ٜ .105تطًب َٔ ايتٓؿٝرٜني ايتعاٌَ َع عًُِٗ بعكً ١ٝجتازْ ٌٖ ١ٜكدّ عُال ٜطتشل ايدعِ
ٜ .106تطًب ادزاى إ املتدلع ٜسٜد إ ٜػاٖد ٜ ٚػعس بكَ ١ُٝا ٜدؾع٘ باضتجٓا ٤ايباسجني عٔ ايتهسِٜ
َ .107ع االضـ اْ٘ َاشاٍ بعض ادتٗات ارترل ١ٜمل تكتٓع بايتطٜٛس بٌ بايعٌُ
.108
.109

عبداهلل اهلبدإ

تطٜٛس_املٛازد_املاي_١ٝيف_ادتٗات_ارترل ١ٜحيتاز إىل َٛانب٘ َطتُس ٠يهٌ تطٛز يف ْعسٜات
ايتطٜٛل  ٚنريو َٛانب ١ايتكدّ املتطازع يف ايتكٓ. ١ٝ
تطٜٛس_املٛازد_املاي_١ٝيف_ادتٗات_ارترل ١ٜحيتاز إىل َٛظؿني َتُٝص ٜٔجيد ٕٚايتكدٜس ٚ

طازم ايٓٗدٟ

ايدعِ  ٚايتعا ٕٚايدا َٔ ِ٥اإلداز٠

 .110شتاطب ١ايبٓٛى الضتدساز دٗاش ْكاط ايبٝع ٚتؿع ً٘ٝأثٓا ٤املًتكٝات ٚايٓدٚات ٚاجملُعات ايتذاز١ٜ
الضتكباٍ املٛضِ إعالَٝا (عسٚض َس ، ١ٝ٥بسغٛزات  ،دعٛات.

 .112شتاطب ١ايبٓٛى إلدزاز سطاباتٗا قُٔ ادتُعٝات ارترل ١ٜاملطتؿٝد ٠يٝطٌٗ ايتش ٌٜٛيًذٗ١
.113
.114

مما ٜطاعد عً ٢تطٜٛس_املٛازد_املاي_١ٝيف_ادتٗات_ارترل ١ٜاضتكطاب ايهٛادز ايبػس١ٜ
املتُٝص ٠يدٜٗا سطٔ اذتٛاز ٚق ٠ٛايتأثرل ٚاإلقٓاع.

عبدايسمحٔ ايًشٝاْٞ

.111

َٔ األَٛز املطاعد ٠عً ٢تطٜٛس_املٛازد_املاي_١ٝيف_ادتٗات_ارترل ١ٜاالضتعداد املبهس

َٔ ايٛضا ٌ٥اييت تطاعد عً ٢تطٜٛس_املٛازد_املاي_١ٝيف_ادتٗات_ارترل ١ٜاالضتؿاد َٔ ٠خدلات
ٚتعاَالت ادتٗات ارترل ١ٜاييت يدٜٗا انتؿا ٤ذاتٞ
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التغريده
ميهٔ االضتؿادْ َٔ ٠كاط ايتؿتٝؼ عٓد َداخٌ املدٕ بٛقع يٛس ١إعالْ ١ٝبؿٛز َعدل ٠حتح
عً ٢ايدعِ.
خاؾ ١يًكطاع ارترل ٟمبه ١االضتؿادَٛ َٔ ٠اقـ سذص ايطٝازات يف َٛضِ ايعُسٚ ٠اذتر
يعسض َػازٜعٗا.
ايذلنٝص عً ٢تٓؿٝر بسْاَر االضتكطاع ٚإصتاس٘ بته ٜٔٛؾسٜل عٌُ ٚبٓا ٤عالقَ ١ع ايبٓٛى
ٚبسْاَر آيٞ
َٔ ٚضا ٌ٥تطٜٛس_املٛازد_املاي_١ٝيف_ادتٗات_ارترل: -١ٜايذلنٝص عً ٢ايٓتا٥ر (يػ ١األزقاّ-
إعالّ ق ٟٛيًُٓعُ- ١ايكٝاد ٠االضذلاتٝذ( ١ٝزتًظ إداز٠
َٔ ٚضا ٌ٥تطٜٛس_املٛازد_املاي_١ٝيف_ادتٗات_ارترل ١ٜسكٛز املؤمتسات ارترلٚ ١ٜايًكا٤ات
ايتدزٜبٚ ١ٝته ٜٔٛعالقات طٝبَ ١ع اذتكٛز
َٔ ٚضا ٌ٥تطٜٛس_املٛازد_املاي_١ٝيف_ادتٗات_ارترل ١ٜإغساى َؿاتٝح ايداعُني يف ايؿهس
ٚايسأٚ ٟاملػٛز ٠يًُٓعُ١
تطٜٛس_املٛازد_املاي_١ٝيف_ادتٗات_ارترل ١ٜأؾشاب ايدخٌ املتٛضط ميهٔ إٔ ٜدعُٛا
األٚقاف باالضتكطاعات ; أسد ادتٗات نطبت َٓطٛب ٞأزاَه!ٛ

.127

ايػسانَ ١ع٘ -مبا ٜٓاضب ايطسؾني-
يـتطٜٛس_املٛازد_املاي_١ٝيف_ادتٗات_ارترل ١ٜبرٍ ادتٗد يف حتؿٝص املكتدز ٜٔعً ٢إجياد

د ستُد ايًعبٕٛ

األٚقاف ايػدؿٚ ١ٝي ٛناْت ؾػرل- ٠ؾادتدا ٍٚته ٕٛاألْٗاز-
ضتٝـ دٛبص َ :ؤضظ ابٌ زنص ٚاضتطاع إ ٜؤثس عً )٥( ٢أْػط ١ؾكط  ،مجٝع َالبط٘
قُٝـ اضٛد ٚبٓطً ٕٛاشزم ض ٌ٦عٔ ايطبب ؾأداب  :ست ٢ال اغػٌ ْؿطَٜٝٛ ٞا َاذا أيبظ!!!

ضًطإ ايدٜٚؼ
ؾاحل ايطؿٝاْٞ

َٔ طسم تطٜٛس_املٛازد_املاي_١ٝيف_ادتٗات_ارترل ١ٜايدخَ ٍٛػازنَ ١ع غسنات تُٓ١ٝ
األَٛاٍ بٓؿٝب َعسٚف يف شَٔ ستدد  ..ال تػػٌ ْؿطو بعٌُ يٝظ ختؿؿو!
َٔ أبدع طسم تطٜٛس_املٛازد_املاي_١ٝيف_ادتٗات_ارترل ١ٜإٔ ٜتٛىل ايتَُٓ ١ٝتدؿـ يٝظ ي٘

سطٔ ايصَٚإ

عالق ١بايعٌُ داخٌ ادتٗ .. ١أعطٛا ارتباش خبص...ٙ
َطتؿٝداً َٔ ٚقع٘ ايسأٖ َطتػسؾا ملطتكبً٘ ايكادّ

 .129املٓعُ ١املتُٝص ٖٞ ٠املٓعُ ١ايؿاعً ١دً َٚا املسْ ١بهؿا ٠٤املتعًُٚ ١املعًُ١
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ايكا٥د املٓعِ ٜطٛز ايهٛادز ٜٚطتجُس ايطاقات ٜٚػسع ايكٜٚ ِٝكتٓـ ايؿسف ٜٚتذٓب املداطس

أمحد

.128

ضعٝد ايٝصٜدٟ

يـتطٜٛس_املٛازد_املاي_١ٝيف_ادتٗات_ارترل ١ٜاإلْتكاٍ َٔ َسسً ١ايٛناي ١عٔ املتدلع إىل
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املغرد

التغريده
املٓعُ ١املتُٝص ٖٞ ٠املٓعُ ١ايكادز ٠عً ٢ضسع ١ايتهٝـ َع ايعسٚف ايؿعبٚ ١املطتذدات
املتٓٛع ١اييت متجٌ حتد ٟبكا ٤هلا
بكدز تسنٝصى ٜه ٕٛمتٝصى ٚ/نًُا زنصت نًُا أصتصت ٚ/نًُا ؾهست نًُا طٛزت
ٚ/نًُا بادزت نًُا ْاؾطت
حتطني ايؿٛز ٠ايرٖٖٓ ١ٝدف قسٜب املد ٚ ٣شٜاد ٠ايعٛا٥د املايٖ ١ٝدف بعٝد املد ٣ال ٜتشكل إال
بعد اهلدف األٍٚ
ٚزقٝا ٜطٌٗ تستٝب األٚيٜٛات ٚ ٚاقعٝا ٜعتدل َٔ أندل ايتشدٜات ؾُٔ اضتطٌٗ تستٝب األٚيٜٛات
غسم يف ادتصٝ٥ات ْٚاّ عً ٢ؾساؽ ايتطٜٛـ
بًؼ عدد  ،ازتؿع َعدٍ  ،اضتؿاد َٔ ايدلْاَر اخل  ..........األزقاّ داُ٥اً َكٓعٚ ١قٚ ١ٜٛختتؿس
املطاؾات ايبعٝد٠

 .135املٓعُ ١املتُٝصَٓ ٖٞ ٠عُ ١ايعٌُ ادتُاعَٓ ٞعُ ١اهلدف ايٛاسد ٚاالتؿاٍ ادتٝد
 .136ايتًُٝع ايصا٥د يالصتاشات ٚايتعد ِٝا ملؿسط يًٓتا٥ر ٖ ٛايتالعب ذات٘ ايرٜ ٟؿٓع ايؿػٌ
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أِٖ عاٌَ يف حتكٝل ايٓذاح املؤضط- ٞبعد تٛؾٝل اهلل تعاىل  ِٖ-ؾسٜل ايعٌُ (ؾأسطٔ
اإلختٝاز ٚايتدزٜب ٚايتشؿٝص)
ايكا٥د املػاَس عً ٘ٝإٔ ٜٗتِ باضتجُاز املٛازد املاد ٚ ١ٜايبػسٚ ١ٜإٔ ٜطتػسف املطتكبٌ بسؤ١ٜ
ٚاقشٚ ١إال نإ أ ٍٚارتاضسٜٔ
ايسؤ ١ٜايٛاقش ١تٓتر أؾهازا ددٜدٚ ٠إؾالع األؾهاز ٚاإلبتهازات ٜؿٓع إؾالع ايػسنات
ٚاملؤضطات
بني االجتاٖات املعاؾسٚ ٠ايتٛدٗات اإلضذلاتٝذ ١ٝاذتدٜج ١تكع املٓعُ ١املتُٝص !! ٠يتؿٓع
َبادزات تػرل ايٛاقع ٚتطتػسف املطتكبٌ بهٌ ثكٚ ١اتصإ
إٕ تؿٛم ٚمتٝص املٓعُٜ ١عين ايكدز ٠عً ٢املٓاؾطٚ ١ايبكاٚ ٤ايتؿٛم ال ٜه ٕٛإال بتٓع ِٝإدازٟ
ضٌٗ ٚقدزات بػسَ ١ٜدزبَٚ ١تطٛزٚ ٠خدلات َٚعازف يًكاد٠

 .142املٓعُ ١املتُٝص : ٠قادز ٠عً ٢اضتكطاب ايباسجني األنؿاٚ ٤تٛؾرل ب ١٦ٝآَٓٚ ١ستؿص ٠هلِ
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