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 :ذىصُف انًمزراخ

 ْعسٟ ( 3ض ا ت َدتُد٠   3: َب  ئ اإلسص ٤ 1113

ٜةةةـ ايطايةةةب بةةةذٚس اٱذـةةةا٤ يف اؿٝةةةا٠ ٚيف طشٜكةةة١ ايبرةةة   ٜٗةةةذف ٖةةةزا املكةةةشس إىل تعش

     ٟ نُةا ٜعةاا َٛكةٛع     .ٚا٫طتكـا٤، ٜٚتٓاٍٚ ايتٛصٜعةات ايتهشاسٜة١ ٚا٫ذتُايٝة١ ٚاملٓرٓة٢ ايظةٛ

 ا٫ستبا  ٚا٫مذاس بـٛس٠ َبظط١

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3: املطؤٚي١ٝ اجملتُد١ٝ 1316

ظةة٪ٚي١ٝ اجملتُعٝةة١ َةٔ ذٝةة     تعشٜؿٗةةا   ٜٗةذف ٖةةزا املكةةشس إىل تكةذِٜ ْظةةش٠ ػةةا١ًَ عةٔ امل   

ٚأبعادٖةةا ٚتطٛسٖةةا َٚٓطًكةةات ؼكٝكٗةةا يف اؾاَعةةات ٚامل٪طظةةات ا٭خةةش٣ ؛ بػٝةة١ تضٜٚةةذ ايطًبةة١   

مبعاسف َكش١ْٚ باملُاسطات ايتطبٝك١ٝ اييت تتــ بايٓضا١ٖ ٚايؼةؿاؾ١ٝ ٚاٱٜثةاس ٚؾةل س٩ٜة١ ٚاذةذ٠      

حٝاتٗا نةٞ تتٛاؾةل َةع َتطًبةات املظةتكبٌ.      ٱهاد أْظ١ُ جذٜذ٠ تذسد َعاٜرل اؾةٛد٠ يف اطةذلاتٝ  

نُةةا ٜٗةةذف ٖةةزا املكةةشس ٱبةةشاص دٚس نةةٌ َةةٔ ايعُةةٌ ايتطةةٛعٞ ٚاـةةرلٟ مبؼةةاسن١ ؾاعًةة١ َةةٔ       

ايكطاعات ايث٬ه١  ايعةاّ ٚاـةاق ٚا٭ًٖةٞ يف ايتػًةب عًة٢ املؼةه٬ت اجملتُعٝة١، ٚؾةل طٝاطة١          

 اجملتُع١ٝ.  َع١ٓٝ تتهاٌَ ؾٝٗا املظ٪ٚي١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚا٫ْتُا٤ َع املظ٪ٚي١ٝ 

 اًُٞ(1ْعسٟ,  2ض ا ت َدتُد٠   3إسص ٤ تطبٝكٞ:  1214

  َباد٨ اٱذـا٤ 1113َتطًب طابل 

ٜشنض ٖزا املكشس ع٢ً ا٫طتذ٫ٍ اٱذـا٥ٞ ذٍٛ فتُةع ٚاذةذ ذةٍٛ فةتُعني، ا٫ستبةا       

ٚا٫مذاس، اختباسات ا٭ٚطا  ٚايٓظةب جملةتُعني، ؼًٝةٌ ايتبةأٜ ا٭ذةادٟ ٚايثٓةا٥ٞ، طةشم غةرل         

 عًُٝ٘.َ

 نًٝة١   اًُةٞ(  1ْعةسٟ,   2ضة ا ت َدتُةد٠     3أْع١ُ املدًَٛ ت اإل از١ٜ:  1481

 ايدًّٛ اال از١ٜ ٚاالقتص  ١ٜ(

 َباد٨ اٱداس٠ 4111َتطًب طابل 

(، املؿةةاِٖٝ اؿذٜثةة١ يًتعشٜةـة بأْظُةة١ املعًَٛةةات   MISَكذَةة١ يف عًةِة أْظُةة١ املعًَٛةةات ا٫داسٜةة١ )  

ِٝ أْظُةة١ املعًَٛةةات ا٫داسٜةة١، دٚس تهٓٛيٛجٝةةا   ا٫داسٜةة١، املٓٗحٝةةات اؿذٜثةة١ املظةةتخ  ذ١َ يف بٓةةا٤ ٚ تـةُة

، ايُٓةارد اؿذٜثة١ يف اطةتخذاّ أْظُة١           املعًَٛات يف بٓا٤ ٚ تـُِٝ أْظُة١ َعًَٛةات اداسٜة١ ْاجرة١ ٚ ؾعاي٘ة

(، تطبٝكةات  DSSاملعًَٛات ا٫داس١ٜ يف ذٌ املؼه٬ت ا٫داس١ٜ ٚ املظاعذ٠ يف أْظُة١ اؽةار ايكةشسسات )   



 

321 

 

١ًُٝ عً ًُٝا  ٶ، ايطشم اؿذٜث١ يف اختباس لةال ٚ ؾعايٝة١ أْظُة١ املعًَٛةات     ع ٢ بٓا٤ أْظ١ُ َعًَٛات اداس١ٜ ع

 ا٫داس١ٜ.

 اًُٞ( 1ْعسٟ,  2ض ا ت َدتُد٠   3حبٛخ ايدًُٝ ت:  1284

  ايشٜاكٝات يف اٱداس٠ 6114َتطًب طابل 

١ ايبٝاْٝة١، طشٜكة١   املؿاِٖٝ ا٭طاط١ٝ َٚٓٗح١ٝ عٛث ايعًُٝات، ايدلفة١ اـطٝة١ ) ايطشٜكة   

املظا٥ٌ اـاؿة١ بايدلفة١ اـطٝة١ ) َؼةانٌ ايٓكةٌ       ،طُٝبًهع، ا٫صدٚاج١ٝ ٚؼًٌٝ ايثبات (

ٚايتعةةٝني ٚمنةةارد ايتةةذؾل يف ايؼةةبهات (، ْظشٜةة١ ايكةةشاسات، ْظشٜةة١ ؿةةؿٛف ا٫ْتظةةاس، ايترًٝةةٌ 

  .QSBايؼبهٞ، ْظش١ٜ املباسٜات ٬َٚذل يهٌ ٚذذ٠ تعتُذ اطتخذاّ ايدلف١ 

 ْعسٟ(3ض ا ت َدتُد٠   3:  ب  ئ اًِ ايٓدظَ 3111

ٜٗةةذف ٖةةزا املكةةشس إىل اٱملةةاّ باملبةةاد٨ ٚايكةةٛاْني ايظةةٝهٛيٛج١ٝ ايعاَةة١ يظةةًٛى اٱْظةةإ ٚ   

ايتعشف ع٢ً ايعٛاٌَ ٚاملتػرلات اييت ؼهِ ايظةًٛى، ٚؾٗةِ ايظةًٛى ٚايتٓبة٪ بة٘ ٚاؿهةِ عًٝة٘        

ٜٚتلةُٔ ٖةزا املكةشس ايتعشٜةـ بعًةِ       َةٔ خة٬ٍ تٓةاٍٚ املٛكةٛعات ايعاَة١ ا٭طاطة١ٝ يعًةِ ايةٓؿع،        

ٓؿع، َٚةةذاسغ عًةةِ ايةةٓؿع، ٚاؾٗةةاص ايعـةةيب ٚايظةةًٛى،   يةةايةةٓؿع، َٚٓةةاٖخ ايبرةة  يف عًةةِ ا 

ٚدٚاؾع ايظًٛى، ٚا٫ْؿعا٫ت، ٚايعًُٝات ايعكًٝة١ ايعًٝةا، ٚايةتعًِ، ٚايؿةشٚم ايؿشدٜة١ ايؼخـة١ٝ،       

 ٚاجملا٫ت ايتطبٝك١ٝ يعًِ ايٓؿع.

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3: االصتًٝص١ٜ( اض ضٝ ت االاُ ٍ  ب يًغ١ 4112

 َباد٨ اٱداس٠ 4111َتطًب طابل 

Focus on practical skills, knowledge of the basics and important 

developments in business, 

The recent events in domestic and global economies are presenting 

unprecedented challenges, excitement, and disappointments for 

business— and a need for a change in the Introduction to Business 

course and text. Business Essentials captures the widespread 

significance of these developments and presents their implications on 

businesses today. 
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Helping students to see how entrepreneurs are putting into practice 

the concepts that they are learning, and making this text the most 

current and relevant one available on the market today. 

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3(: 2َب  ئ االقتص     4122

 (1تـاد )َباد٨ ا٫ق 4121َتطًب طابل 

ٜتٓاٍٚ ٖزٙ املكشس أِٖ املباد٨ ٚايٓظشٜات ا٫قتـاد١ٜ ايه١ًٝ ذٝ  ٜكذّ يٓا َؿٗةّٛ ٚأُٖٝة١   

ٚأٖذاف قطاعات ا٫قتـاد ايهًٞ ٚايتذؾل أيذٚساْٞ يٲْتاد ٚايذخٌ بني ٖزٙ ايكطاعات. نُةا  

ايةةذخٌ ايكةةَٛٞ ْٚظشٜةةات ا٫طةةت٬ٗى ٚا٫طةةتثُاس ٚؼًٝةةٌ تةةٛاصٕ ايةةذخٌ    تٜعشؾٓةةا بطةةشم ذظةةابا

ايكةةَٛٞ يف منةةارد اقتـةةاد١ٜ كتًؿةة١. نُةةا ٜتٓةةاٍٚ املكةةشس َٛكةةٛع ايٓكةةٛد ٚأْٛاعٗةةا ٚٚظا٥ؿٗةةا          

ٚاملـاسف ايتحاس١ٜ َٔ ذٝ  ا٭١ُٖٝ ٚايٛظا٥ـ ٚنةزيو ايبٓةٛى املشنضٜة١. ٜٚتعةشض املكةشس إىل      

ايبطاية١ ٚأْٛاعٗةا ٚآهاسٖةا ٚنةزيو ايتلةخِ َٚظةببات٘ ٚآهةاسٙ، ٚايظٝاطةات ا٫قتـةاد١ٜ ايٓكذٜةة١          

١. ٜٚتعشض أٜلا إىل ا٫قتـاد ايذٚيٞ ٚأطباب قٝاّ ايتحاس٠ بةني ايةذٍٚ نُةا ٜكةذّ َظةأي١      ٚاملايٝ

 ايُٓٛ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتـاد١ٜ ٚاِٖ َعٛقاتٗا ٚمنارجٗا ا٫قتـاد١ٜ.

 ْعسٟ(3ض ا ت َدتُد٠   3: َدخٌ إىل ايصش١ ايد ١َ 4123

َة١، َٚؿٗةّٛ   ٜشنض ٖزا املكشس ع٢ً تعشٜةـ ايطايةب/٠ مبؿٗةّٛ َٚبةاد٨ ٚأطةع ايـةر١ ايعا      

املةةشض، ٚتةةاسٜخ ايـةةر١ ايعاَةة١، ٚايـةةر١ ايعاَةة١ اؿذٜثةة١، ٚاملٗةةاّ ا٭طاطةة١ٝ يًـةةر١ ايعاَةة١،      

ٚعٓاؿش ايب١٦ٝ ٚؿر١ اٱْظإ، ٜٚتٓاٍٚ املكةشس َؿٗةّٛ املكاَٚة١ ٚاملٓاعة١، ٚاحملةذدات ا٫جتُاعٝة١       

يـر١ ايب٦ٝٝة١  يًـر١، ٚايتعشٜـ بايع٬ق١ بني ؿر١ ايؿشد ٚا٭طش٠ ٚاجملتُع، ٚايتعشٜـ مبباد٨ ا

ٚايـةةر١ املٗٓٝةة١ ) ايٛظٝؿٝةة١ ( ٚايـةةر١ ايعكًٝةة١، ٜٚتٓةةاٍٚ املكةةشس ايع٬قةة١ بةةني ايعٛاَةةٌ ايظةةها١ْٝ  

ٚايـةةر١، ٚا٭منةةا  ايـةةر١ٝ يف ايةةذٍٚ ايٓاَٝةة١ ٚايةةذٍٚ املتكذَةة١، ٚاملظةةتٜٛات املختًؿةة١ يًشقابةة١     

 .ايـر١ٝ، َٚؿّٗٛ ٚأ١ُٖٝ ايتثكٝـ ايـرٞ ٚغرل ريو

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3: (2َب  ئ احمل ضب١   4132

 (1َباد٨ احملاطب١ ) 4131َتطًب طابل 

ٜةةتِ ايذلنٝةةض يف ٖةةزٙ املةةاد٠ عًةة٢ ايعٓاؿةةش اٯتٝةة١  تظةة١ٜٛ ذظةةابات ايٓكذٜةة١ ٚايبٓةةو ٚإعةةذاد  

َطابك١ نؼـ ايبٓو، َٚعاؾ١ ذظابات املذٜٓني ٚكــةٗا، َٚعاؾة١ جةشد املخةضٕٚ ايظةًعٞ      

ام املاي١ٝ، َعاؾ١ ا٭ٚسام ايتحاس١ٜ، ايتظٜٛات اؾشدٜة١،  ٚأْظُت٘، َعاؾ١ ا٫طتثُاسات يف ا٭ٚس

اطتخذاّ أٚسام ايعٌُ ٚاعذاد ايتكاسٜش املاي١ٝ ٚاؿظابات اـتا١َٝ بعذ ايتظٜٛات اؾشدٜة١ ٚأٚسام  
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ايعٌُ َتل١ُٓ َٝةضإ املشاجعة١ املعةذٍ، ا٭خطةا٤ احملاطةب١ٝ َٚعاؾاتٗةا، ا٭ؿةٍٛ ايثابتة١ ٚطةشم          

 سٜـ ا٫ٜشاد١ٜ ٚايشأزلاي١ٝ.إ٬ٖنٗا، ٚايتعشٜـ باملـا

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3َب  ئ ايك ْٕٛ ٚسكٛم اإلْط ٕ:  4171

ْظش١ٜ ايكإْٛ ْٚظش١ٜ اؿل، َؿّٗٛ ايكإْٛ ٚأقظاَ٘, َؿّٗٛ اؿل ٚأقظةاَ٘، تطبٝةل ريةو    

عًةة٢ ايكةةإْٛ، اؿةةل يف ايٓظةةاّ ايكةةاْْٛٞ يف ا٭سدٕ ٚإعطةةا٤ حملةة١ َةةٛجض٠ عةةٔ ايكةةاْْٛني ايتحةةاسٟ  

اسٟ، إكاؾ١ إىل دساط١ ذكٛم ٚذشٜات اٱْظةإ ا٭طاطة١ٝ ٚأُٖٗةا َبةذأ املظةاٚا٠ ٚاؿشٜةات       ٚاٱد

ٚاملتعًك١ باملـاحل املاد١ٜ يٲْظإ، َثةٌ اؿشٜة١ ايؼخـة١ٝ ٚذشٜة١ ايظةهٔ، ٚاملتعًكة١ باملـةاحل        

 املع١ٜٛٓ َثٌ ذش١ٜ ايعكٝذ٠ ٚذش١ٜ ايشأٟ.

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3: ايجك ف١ االقتص  ١ٜ 4211

ٗةةذف ٖةةزا املكةةشس إىل تٛكةةٝح ايع٬قةة١ بةةني ا٫قتـةةاد ٚايثكاؾةة١ َةةٔ خةة٬ٍ ايتعةةشف إىل   ٜ

أ١ُٖٝ ٚدٚس ايثكاؾ١ يف ايبٓا٤ ا٫قتـادٟ ٚايتطٛس ٚايت١ُٝٓ ا٫قتـاد١ٜ، ذٝة  ٜػطةٞ  دٚس ايثكاؾة١    

تعاٌَ املٛاطٔ َع ايتطٛسات ايظشٜع١ ٚايهبرل٠ يف عا  ا٫قتـةاد يف عٝةع ا٭ْؼةط١      ٚأهشٖا يف

ٛٸٍ ايٓضع١ ا٫طت٬ٗن١ٝ إىل ايٓضع١ اٱمنا٥ٝة١، ٚاطةتخذاّ   َثٌ ذ شن١ ا٫طتثُاس، ٚا٫دخاس، ٚؼ

نُةا  ٜٛكةح    ايبطاقات ا٥٫تُا١ْٝ ٚايذخٍٛ يف أطٛام سأغ املاٍ ٚامللةاسب١ با٭طةِٗ ٚايظةٓذات.    

أٜلا نٝـ تظاعذ ايثكاؾ١ ا٫قتـاد١ٜ ع٢ً اختٝاس ايؿشق  امل١ُٗ يف فةاٍ ا٫طةتثُاس ٚا٫دخةاس    

يت١ُٝٓ.  نزيو ٜتطةشم املكةشس إىل دٚس ايثكاؾة١ ا٫قتـةاد١ٜ نعاَةٌ أطاطةٞ ٜة٪هش عًة٢ ايتُٓٝة١          ٚا

 .ا٫قتـاد١ٜ ٚا٫جتُاع١ٝ يف ايعا  ايعشبٞ ٚاٱط٬َٞ

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3إ از٠ املٛاز  ايبػس١ٜ:  4211 

 َباد٨ اٱداس٠ 4111َتطًب طابل 

سد ايبؼةش١ٜ يف املٓظُةات  املعاؿةش٠ ايةيت ميتةاص      ٜكذّ ٖزا املظام س٩ٜة١ ملؿٗةّٛ اداس٠ املةٛا   

ايعذٜذ َٓٗا بايعامل١ٝ ٚتعذد اؾٓظٝات ٚا٫عشام، ٜٚكذّ  املظام َدلسات ايترةٍٛ َةٔ اداس٠ ػة٪ٕٚ    

املٛظؿني اىل َؿّٗٛ اداس٠ املٛاسد ايبؼش١ٜ َٚا ٜتطًب ريو َٔ ادٚاس تكّٛ بٗا اداس٠ املةٛاسد ايبؼةش١ٜ   

ش١ٜ باٱكةاؾ١ ٱعةذاد ٚتُٓٝة١ املةٛاسد ايبؼةش١ٜ يف ظةٌ ايترةذٜات        َٔ ؽطٝط ٚتٓظِٝ يًُٛاسد ايبؼة 

املعاؿش٠ اييت تٛاج٘ َٓظُةات قطةاع ا٫عُةاٍ، ٚتكةذِٜ تـةٛس ػةاٌَ ذةٍٛ ايٝة١ اعةذاد ايترًٝةٌ ٚ           

ايٛؿـ يًٛظا٥ـ  ٚأ١ُٖٝ تطٜٛش ْظاّ َعًَٛات خاق باملٛاسد ايبؼش١ٜ يف املٓظ١ُ متهٔ ا٫داس٠ 

املةٛاسد ايبؼةش١ٜ َةٔ خة٬ٍ ػةبه١ ا٫ْذلْةت ْٚظةِ ا٫تـةاٍ          َٔ ؽطةٝط ٚتٓظةِٝ ٚتٛجٝة٘ ٚسقابة١    

 اؿذٜث١.
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 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3ايطًٛى ايتٓعُٝٞ:  4212

 َباد٨ اٱداس٠ 4111َتطًب طابل 

ٜعشض ٖزا املظام تطةٛس املذسطة١ ايظةًٛن١ٝ يف ا٫داس٠ باٱكةاؾ١ يًحٛاْةب ايؼخـة١ٝ       

ٜةةات املتعًكةة١ بظةةًٛنٝات املةةٛظؿني يف ايعُةةٌ    ايةةيت تةة٪هش يف تٛجٝةة٘ املةةٛاسد ايبؼةةش١ٜ ٚاٖةةِ ايٓظش    

نٓظشٜةةةات ايةةةذٚاؾع ٚاؿةةةٛاؾض ٚايكٝةةةاد٠ باٱكةةةاؾ١ يؿةةةشم ايعُةةةٌ ٚتؼةةةهٌٝ اؾُاعةةةات داخةةةٌ    

املٓظُات ٚا٫خ٬قٝات اييت هب إ ٜتر٢ً بٗا املٛظؿني يف َٓظُةات قطةاع ا٭عُةاٍ نُةا ٜكةذّ      

ٛد٠ ٚا٫ٖتُةةاّ بـةةر١ املظةةام طشذةةا يكلةةاٜا طةةًٛن١ٝ َعاؿةةش٠ تتُثةةٌ بةةايتُهني ٚذًكةةات اؾةة   

 املٓظ١ُ ٚتذعِٝ امنا  املؼاسن١ اؿذٜث١ يًُٛظؿني يف ا٫داس٠ يف ظٌ ايتػرلات ايعامل١ٝ ٚايعٛمل١. 

 ْعسٟ(3ض ا ت َدتُد٠   3:  ايتطٜٛس ايتٓعُٝٞ 4213

 َباد٨ اٱداس٠ 4111َتطًب طابل 

اٱداسٟ يف  ٜتٓةاٍٚ ٖةزا املكةشس َؿٗةّٛ ايتطةةٜٛش ايتٓظُٝةٞ ٚاملظةاُٖات املختًؿة١ يًؿهةةش       

ايتطةةٜٛش ايتٓظُٝةةٞ، ٚا٫ػاٖةةات اؿذٜثةة١ يف ايتطةةٜٛش ايتٓظُٝةةٞ َٚٓةةاٖخ ايتطةةٜٛش ايتٓظُٝةةٞ،       

ٜٚشنض املكشس ع٢ً تعشٜـ ايطايةب/٠ باطةذلاتٝحٝات ايتػةٝرل ايتٓظُٝةٞ ٚقةذدات َٚعٛقةات ٖةزا        

بني ايتطٜٛش  ايتػٝرل، ٜٚتٓاٍٚ املكشس أٜلًا ايك٠ٛ ٚايـشاع يف املٓظُات، ٜٚشنض ع٢ً إبشاص ايع٬ق١

ايتٓظُٝةٞ َةٔ جٗةة١، ٚفُٛعة١ َةةتػرلات تٓظُٝٝة١ ٚإداسٜةة١ َةٔ جٗةة١ أخةش٣ َثةةٌ ايتةٛتش ايتٓظُٝةةٞ        

ٚايةة٤٫ٛ ايتٓظُٝةةٞ ٚتؿةةٜٛض ايـةة٬ذٝات ٚإداس٠ ايٛقةةت ٚإداس٠ اؾةةٛد٠ ايؼةةا١ًَ ٚإعةةاد٠ اشلٓذطةة١       

 .ٞٚاــخـ١ ٚاٱبذاع ٚغرلٖا، نُا ٜتٓاٍٚ املكشس ػاسب بعض ايذٍٚ يف ايتطٜٛش ايتٓظُٝ

 ْعسٟ(3ض ا ت َدتُد٠   3:  ايصشٞ االقتص   4215

 (2َباد٨ ا٫قتـاد ) 4122َتطًب طابل 

ٜتٓاٍٚ املكشس َكذ١َ عا١َ عٔ ا٫قتـةاد ايـةرٞ ٚآيٝةات املؼةشٚع ا٫قتـةادٟ ايـةرٞ       

َٚؼةةانٌ ايشعاٜةة١ ايـةةر١ٝ نُةةا ٜتٓةةاٍٚ ؼًٝةةٌ قةة٣ٛ ايعةةشض ٚايطًةةب يف اـةةذَات ايـةةر١ٝ        

ا ٜتٓةاٍٚ أٜلةا ايـةر١ ٚاؿٝةا٠ َةٔ ٚجٗة١ ْظةش اقتـةاد١ٜ  ٚا٭طةٛام          ٚايعٛاٌَ املة٪هش٠ عًٝٗةا نُة   

ا٫قتـاد١ٜ َع ػشل آيٝاتٗا ٚايتٛاصْات ا٫قتـاد١ٜ اـاؿ١ بٗا يف طٛم اـذَات ايـةر١ٝ نُةا   

ٜتٓاٍٚ أٜلا ايظًع ايـر١ٝ ٚأطباب ؾؼٌ ايظٛم ٚعذّ نؿا٠٤ طةٛم ٖةزٙ ايظةًع ٚنةزيو عكةٛد      

ـةرٞ ٚمتٜٛةةٌ ايشعاٜة١ ايـةةر١ٝ ٚايعٛاَةةٌ ايةيت تةة٪هش عًةة٢    ايتةأَني نُةةا ٜتٓةاٍٚ أٜلةةا ايتُٜٛةةٌ اي  

تهةةايٝـ ايشعاٜةة١ ايـةةر١ٝ يف اجملتُةةع نُةةا ٜتٓةةاٍٚ أٜلةةا أطةةايٝب ٚآيٝةةات ايتكٝةةِٝ ا٫قتـةةاد١ٜ    
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اؿذٜث١ ْظبٝا ٚاملب١ٝٓ ع٢ً أطًٛب ايتؿلٌٝ نُا ٜتٓاٍٚ أٜلا قٝاغ املٓةاؾع ٚايتهةايٝـ املذلتبة١    

 يتهايٝـ ٚأطايٝب ايتكِٝٝ املب١ٝٓ ع٢ً ايتؿلٌٝ.ع٢ً اـذَات ايـر١ٝ ٚؼًٌٝ املٓاؾع ٚا

ٚأٜلا ٜتٓاٍٚ تٛاصٕ ايـر١ َٚعاد٫ت تٛاصٕ ايـر١ ٚا٫طتذا١َ ا٫قتـةاد١ٜ يف ايكطةاع   

 ايـرٞ.

ضةةةة ا ت َدتُةةةةد٠  3:   ب يًغةةةة١ االصتًٝصٜةةةة١( قةةةةسا٤ات يف امل يٝةةةة١ ٚاحمل ضةةةةب١  4216

 ْعسٟ(3 

  َباد٨ اٱداس٠ 4111َتطًب طابل 

This course aims at illustrating the fundamentals of finance and 

accounting  and the main topics related to financial  management and 

basic accounting concepts and principles. It covers the end -of -period 

adjustments to balance sheet elements, such as available assets 

,property ,plan and equipment, investment, liabilities ownership, 

equities, etc. 

In addition , this course attempts to expand the basic knowledge  

related to the topics already discussed by using English terms. 

 سٟ(ْع3ض ا ت َدتُد٠   3:  أخالقٝ ت املٗٔ ايصش١ٝ 4218

 َباد٨ اٱداس٠ 4111َتطًب طابل 

ٜشنض ٖزا املكشس ع٢ً تعشٜةـ ايطايةب/٠ مبؿٗةّٛ أخ٬قٝةات املٗٓة١ ٚأخ٬قٝةات املٗةٔ ايـةر١ٝ         

املختًؿةة١، نُةةا ٜتٓةةاٍٚ املكةةشس ايةةش٣٩ ٚا٫ػاٖةةات ايؿًظةةط١ٝٓٝ املتعةةذد٠ ايةةيت تعةةاا ٚتتعةةاط٢ َةةع       

ـر١ٝ املختًؿ١، َع ايتطةشم إىل ايتؼةشٜعات   املظا٥ٌ ٚايكلاٜا ا٭دب١ٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ يف مماسط١ املٗٔ اي

ٚا٭ْظ١ُ ٚايًٛا٥ح اييت تتعًل بأخ٬قٝات املٗٔ ايـةر١ٝ، ٚأطةايٝب ٚاجةشا٤ات ايتعةاطٞ َةع ا٭خطةا٤       

ايـر١ٝ اييت قذ تكع يف امل٪طظات ايـر١ٝ، ٜٚتٓةاٍٚ ٖةزا املكةشس أٜلةًا ا٫ْعهاطةات ايٓاعة١ عةٔ        

شك٢ ٚايعاًَني يف امل٪طظةات ايـةر١ٝ ٚعًة٢ زلعة١ ٖةزٙ      ا٫يتضاّ بأخ٬قٝات امل١ٓٗ ع٢ً اجملتُع ٚامل

امل٪طظةةات، ٜٚشنةةض ٖةةزا املكةةشس عًةة٢ ايظٝاطةةات ٚا٭طةةايٝب ٚا٭ديةة١ اٱسػةةاد١ٜ ايةةيت تظةةاعذ يف         

َشاجع١ طةشم ايعُةٌ ٚتةذقٝكٗا ملظةاعذ٠ ؿةاْعٞ ايكةشاس يف امل٪طظةات ايـةر١ٝ عًة٢ إسطةا٤ اؿًةٍٛ            

 َعاٜرل ٚأطع أخ٬قٝات املٗٔ ايـر١ٝ.ٚايكٛاعذ ايظًٛن١ٝ املٓاطب١ ٚاملكبٛي١ يف ك٤ٛ 
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 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3املساضالت ايتذ ز١ٜ ٚإ از٠ امله تب:  4211

 ( 2ايًػ١ ا٫لًٝض١ٜ ) 1114،  َباد٨ اٱداس٠ 4111َتطًب طابل 

ٜكةةّٛ ٖةةزا املظةةام عًةة٢ اطةة٬ع ايطايةةب عًةة٢ عٝةةع اْةةٛاع ايشطةةا٥ٌ ايةةيت وتاجٗةةا يف        

ظاّ ايش٥ٝظ١ٝ يهةٌ ْةٛع َةٔ ايشطةا٥ٌ ٚايٝة١ نتابتٗةا ٚاٖةِ ا٫ؾهةاس         ايٛظا٥ـ اييت ٜؼػًٗا ٚا٫ق

يف َٓظُات ا٭عُاٍ ٚاييت َةٔ اُٖٗةا سطةا٥ٌ ايبٝةع      ّاييت هب إ تتلُٓٗا ايشطا٥ٌ اييت تظتخذ

ٚايتظ١ٜٛ ٚايتٛظٝـ، إ ناْت ٖزٙ ايشطا٥ٌ ٚسق١ٝ اٚ سطا٥ٌ ايهذل١ْٝٚ تظتخذّ طشم ا٫تـةاٍ  

ذّ املظةةةام تـةةةٛس عةةةٔ نتابةةة١ ايظةةةرل٠ ايزاتٝةةة١  ٚا٫عةةةذاد اؿةةةذٜ  نايدلٜةةةذ ا٫يهذلْٚةةةٞ ٜٚكةةة

يًُكاب٬ت ايٛظٝؿ١ٝ، ٜٚتٓاٍٚ املظام َؿٗةّٛ املهاتةب املعاؿةش٠  ٚاقظةاَٗا ٚخـةا٥ف ايٛظةا٥ـ       

املهتبٝةة١ ٚطةةشم اختٝةةاس املهتةةب ٚايٛظةةا٥ـ ايةةيت تكةةّٛ بٗةةا املهاتةةب ٚنةةزيو َؿٗةةّٛ ايتكةةاسٜش    

 ٚاْٛاعٗا  ٚاي١ٝ اعذادٖا  ٚايػشض َٓٗا.

4211 Readings in health management :3  3  ض ا ت َدتُد٠ 

 ْعسٟ(

 َباد٨ اٱداس٠ 4111َتطًب طابل 

This course provides an overview of various health management 

topics, with emphasis on health management approaches focusing 

mainly on areas of patient-care, Administrative decision-support, 

Quality and safety in health care. This course will provide students 

with some basic reading and literatures concerning basics of health and 

public health management. Topics like impact of accreditation mainly 

on total quality management, Quality and safety of provided services 

and quality measures in management of health facilities . Additionally, 

Some topics about cost effectiveness in health care and improvement 

of quality control will be discussed. Finally, The course will introduce 

students to common technologies used in the workplace . 

 (اًُٞ 1,  ْعسٟ 2ض ا ت َدتُد٠   3هرت١ْٝٚ: ياُ ٍ االاأل 4215

 اؿاطٛب 1112َباد٨ اٱداس٠،  4111َتطًب طابل 

ٜعةةةةشض ايتطةةةةٛس ايتةةةةاسىٞ يؼةةةةبه١ ا٫ْذلْةةةةت، ٚاطةةةةتخذاَٗا يف ا٭عُةةةةاٍ ايتحاسٜةةةة١  

   ُ ٝةة١ بٓةةا٤ َٛاقةةع ايهذلْٚٝةة١ يؼةةشنات ا٭عُةةاٍ يف فةةاٍ       ٚايترةةذٜات ايةةيت تٛانةةب ريةةو ٚاٖ

ايتظةةةٜٛل ٚايتٛصٜةةةع ٚايذلٜٚةةةخ يًُٓتحةةةات ٚانظةةةاب ايطايةةةب املٗةةةاسات اي٬صَةةة١ يتـةةةؿح املٛاقةةةع      

ا٫يهذل١ْٝٚ ايتحاس١ٜ ٚايتظحٌٝ عًٝٗا ٚاجشا٤ ايعًُٝات ايتحاس١ٜ َةٔ خ٬شلةا يف ظةٌ ايتٛجة٘ مةٛ      
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ُةةات ا٭عُةةاٍ ٚاطةةتخذاّ ايؼةةبه١ ايعٓهبٛتٝةة١،  ايتهاَةةٌ بةةني اْظُةة١ املعًَٛةةات ايذاخًٝةة١ ملٓظ 

نُا ٜكذّ املظام يًطايب تـٛسا ذٍٛ َؿّٗٛ عًُٝة١ ايتظةٜٛل اؿذٜثة١ َٚةا تتلةُٓ٘ َةٔ عٓاؿةش        

جذٜذ٠ يًُضٜخ ايتظٜٛكٞ ٚمتهني ايطايب َٔ اطتخذاّ ٖز ايعٓاؿش يف بٓةا٤ َٛقةع ػةاسٟ ؾعةاٍ     

 ملٓظ١ُ ا٫عُاٍ.

 ْعسٟ( 3ت َدتُد٠  ض ا  3االقتص   ايتشًًٝٞ ادتص٥ٞ:  4216

 (2َباد٨ ا٫قتـاد ) 4122َتطًب طابل 

ٔ  ٜٗذف ٖزا املكشس إىل ايتعشف إىل َعاؾ١ عٝع املؼه٬ت ا٫قتـةاد١ٜ اؾض٥ٝة١   ؼةذد   َة

ذ َؿٗةّٛ ايظةٛم ٚؼذٜةذ ايتةٛاصٕ     ٜة ذؼؿّٗٛ ايطًب ٚايعشض  ٚاهش نةٌ َةٔ اٱذة٬ٍ ٚايةذخٌ ،    مل

عشض ٚايعٛاٌَ امل٪هش٠ ؾُٝٗةا . ْتعةشف إىل طةًٛى    إىل َؿّٗٛ املش١ْٚ يهٌ َٔ ايطًب ٚاي ٚايتعشف.

املظتًٗو َٚؿّٗٛ املٓؿع١ ْٚظشٜة١ َٓرٓٝةات ايظةٛا٤ . ْظشٜة١ اٱْتةاد ٚداية١ اٱْتةاد َٚشاذةٌ ايػًة١ ،          

ٚايٓةةاتخ املتٛطةةط ٚايٓةةاتخ اؿةةذٟ ٚايٓةةاتخ ايهًةةٞ ،ٚنةةزيو إىل ايتهةةايٝـ يف املةةذ٣ ايكـةةرل       

عًٝٗةةا ا٭طةةٛام ايتٓاؾظةة١ٝ  تكةةّٛايةةيت اــةةا٥ف إىل أْةةٛاع ٚاٖةةِ نُةةا ٜتعةةشف  ٚاملةةذ٣ ايطٜٛةةٌ .

ا٭طٛام غرل ايتٓاؾظ١ٝ ٚتلةِ أطةٛام املٓاؾظة١ ا٫ذتهاسٜة١ ،      ٚنزيو ٚنٝؿ١ٝ ؼذٜذ ا٭طعاس.

ٚ  نُا ٜتطشم املكشسذتهاس ايتاّ ، ٚاذتهاس ايك١ً .  ٫ٚا هةش  أإىل عٓاؿش اٱْتاد ْٚظش١ٜ ايتٛصٜةع 

 .اٱْتاد  ريو ع٢ً نٌ َٔ ايطًب ٚايعشض يف أطٛام عٓاؿش

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3: ايهًٞاالقتص   ايتشًًٝٞ  4217

 ا٫قتـاد ايترًًٝٞ اؾض٥ٞ  4216َتطًب طابل 

ٜتٓاٍٚ ٖزا املكشس َٛكٛعات ا٫قتـاد ايترًًٝٞ ايهًٞ ذٝ  ٜؼٌُ عًة٢ َؿٗةّٛ ا٫قتـةاد    

ايٝةةة١ ايترًًٝةةةٞ ايهًةةةٞ ٚأدٚات ا٫قتـةةةاد ايهًةةةٞ، ايطًةةةب  ٚايعةةةشض ايهًةةةٞ  ٚايظٝاطةةةات امل  

ٚايٓكذ١ٜ. ايتذؾل أيذٚساْٞ يٲْتاد ٚايذخٌ ٚذظابات ايذخٌ ايكَٛٞ  ٚداية١ ا٫طةت٬ٗى ْٚظشٜةات    

ا٫طةةت٬ٗى ٚدايةة١ ا٫طةةتثُاس ٚامللةةاعـ ٚاملظةةاسع ْٚظشٜةةات ايتةةٛاصٕ بةةني ايةةذخٌ ٚا٫طةةتخذاّ.          

ْظشٜةةةات ايؿا٥ةةةذ٠ ٚايتةةةٛاصٕ ايٓكةةةذٟ،  َؿٗةةةّٛ ايبطايةةة١ ٚايتٛظٝةةةـ ايهاَةةةٌ ْٚظشٜةةةات ايبطايةةة١    

 يتلخِ ٚأْٛاعُٗا ٚأهاسُٖا ٚايظٝاطات ا٫قتـاد١ٜ.ٚا
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 ْعسٟ(3ض ا ت َدتُد٠   3ٚايتغر١ٜ: إ از٠ اإلٜٛا٤  4221

 َباد٨ اٱداس٠ 4111َتطًب طابل 

ٜشنض ٖزا املكشس عًة٢ تعشٜةـ ايطايةب/٠ باملبةاد٨ ٚا٭طةع ايةيت تة٪دٟ إىل تكةذِٜ خةذَات          

ـ   اٱٜٛا٤ باـةذَات ايتهًُٝٝة١ املشتبطة١ غةذَات      يًُشك٢ بذسج١ عاي١ٝ َٔ اؾٛد٠، َةع ايتعشٜة

ٓاٍٚ ٖزا املكشس أطع ايتػز١ٜ ايظة١ًُٝ يًُشكة٢ ٚيًعةاًَني يف املظتؼةؿٝات، ٚتعشٜةـ      ٜت، ٚاٱٜٛا٤

ايطايب/٠ بأطع ٚكع خطةط طة١ًُٝ ٱداس٠ ايتػزٜة١ بهؿةا٠٤ ٚؾاعًٝة١ ٜٚشنةض ٖةزا املكةشس أٜلةًا          

ـ     طةةط املختًؿةة١ يتركٝةةل ريةةو،    عًةة٢ أطةةع إداس٠ عًُٝةةات ايٓظاؾةة١ يف امل٪طظةةات ايـةةر١ٝ، ٚا

ع ايٓؿاٜةةةات، ٚإعةةةاد٠ تةةةذٜٚش  َةةةٚطشا٥ةةةل ايتٓظٝةةةـ ايـةةةرٝر١ ٚايؿاعًةةة١، َٚؼةةةه٬ت ايتعاَةةةٌ    

ايٓؿاٜات، ٚايتعاٌَ َع اؿؼشات ٚايكٛاسض، ٚإجشا٤ات ؿر١ ا٭غز١ٜ ٚايشقاب١ عًٝٗةا، َٚـةادس   

ٔ تكةةذِٜ تًةةٛث ا٭طعُةة١ ٚا٭ػةةشب١، ٚايتظةةُِ ايػةةزا٥ٞ، ٚايتعكةةِٝ ٚايةةتطٗرل ٚكةةُإ ؿةةر١ أَةةان 

 ا٭طع١ُ ٚا٭ػشب١ ٚغرل ريو.

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3ت زٜذ ايدهس االقتص  ٟ:  4221

 (2َباد٨ ا٫قتـاد ) 4122َتطًب طابل 

َةةٔ ايعـةةٛس ايكذميةة١ ٚذتةة٢ ايعـةةش     ٤ًاٜكةةذّ ٖةةزا املكةةشس أؿةةٍٛ ايؿهةةش ا٫قتـةةادٟ ابتةةذ    

عًةة٢ ايؿهةةش   اؿةةذٜ ، ذٝةة  ٜظتهؼةةـ أؾهةةاس املؿهةةشٜٔ ا٫قتـةةادٜني ايعظةةاّ ٜٚتعةةشف        

١ ايتحةاسٜني  طا٫قتـادٟ ٚتاسى٘ عدل طًظ١ً َٔ املذاسغ ا٫قتـاد١ٜ نُذسط١ ايطبٝعٝني َٚذس

ٚاملذسطةة١ ايه٬طةةٝه١ٝ ٚايؿهةةش ا٫قتـةةادٟ يف اٱطةة٬ّ ٚاملذسطةة١ ا٫ػةةذلان١ٝ ٚايهٝٓضٜةة١      

 ١ ٚايٓكذ١ٜ اؿذٜث١.ثٚاؿذ١ٜ ٚايٓٝٛ ن٬طٝه١ٝ ٚايهٝٓض١ٜ اؿذٜ

 اًُٞ( 1ْعسٟ  2ض ا ت َدتُد٠   3:  الت ايطب١ْٝعِ املدًَٛ ت ٚايطذ 4222

 َباد٨ اٱداس٠ 4111َتطًب طابل 

كةةشس َؿٗةةّٛ ْظةةاّ املعًَٛةةات ٚأسناْةة٘ ا٭طاطةة١ٝ ٚا٭ْظُةة١ ايؿشعٝةة١ يٓظةةاّ      ٜتٓةةاٍٚ ٖةةزا امل 

املعًَٛةةات ٚعٓاؿةةش ايٓظةةاّ َٚظةةتًضَات٘ ايلةةشٚس١ٜ ٚدٚسٙ يف ؼكٝةةل لةةال امل٪طظةةات ايـةةر١ٝ،   

ايذلنٝةض عًة٢   ٚتعشٜـ مبباد٨ ٚأطاطٝات ايتعاٌَ َع ايظح٬ت ايطب١ٝ، ٚهشٟ يف ٖزا املكشس اي

تعشٜـ ايطايب/٠ مبؿّٗٛ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات  ٚنٝؿ١ٝ َعاؾ١ ايبٝاْات ٚا٫طتؿاد٠ َٔ املعًَٛات 

ايةةيت ؼكةةل جةةٛد٠ املظتؼةةؿ٢،  اٱداسٜةة١ايطبٝةة١ ٚقٛاعةةذ املعشؾةة١ ايطبٝةة١ ٚعٓاؿةةش ْظةةاّ املعًَٛةةات 
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شٜـ ايطايب/٠ باملؿةاِٖٝ اؿذٜثة١ يف فةاٍ ايظةح٬ت ايطبٝة١ ٚايتطةٛسات       املكشس تع نُا ٜتلُٔ

املظتُش٠ يف أطايٝب ٚٚطا٥ٌ تظحٌٝ ٚذؿظ ٚاطذلجاع ايظح٬ت ايطب١ٝ، ٚايتطةٛسات ايةيت تطةشأ    

ع٢ً ١َٓٗ ايظح٬ت ايطبٝة١ ٚعًة٢ فةا٫ت ا٫طةتؿاد٠ َةٔ ٖةزٙ ايظةح٬ت، ٚايتطةٛسات املظةتُش٠          

    ٛ اع ايُٓةةارد ٚايتكةةاسٜش املهْٛةة١ يًظةةح٬ت ايطبٝةة١ يًُشكةة٢      عًةة٢ منةةارد ايظةةح٬ت ايطبٝةة١ ٚأْةة

 ٚغرلٖا.

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3االقتص   ايصزااٞ:  4223

 (2َباد٨ ا٫قتـاد ) 4122َتطًب طابل 

ٜتٓاٍٚ املكشس َؿٗةّٛ ا٫قتـةاد ايضساعةٞ ٚع٬قتة٘ بعًةِ ا٫قتـةاد ايعةاّ ٚايظةُات ا٭طاطة١ٝ          

يف ايكطةةاع ايضساعةةٞ نُةةا ٜتٓةةاٍٚ ٚؿةةـ دٚاٍ اٱْتةةاد       يكطةةاع ايضساعةة١ ٚاملؼةةه١ً ا٫قتـةةاد١ٜ   

ٚؼًًٝٗا ٚػشل ٚتؿظرل نٝؿ١ٝ عٌُ قإْٛ تٓاقف ايػ١ً ٚتطبٝل ريو ع٢ً ايكطاع ايضساعٞ نُةا  

تشاجع املؼةشٚع ايضساعةٞ َةٔ خة٬ٍ دساطة١ ايتهةايٝـ ٚاٱٜةشادات باٱكةاؾ١          ٜتٓاٍٚ َذ٣ تكذّ أٚ

  ٚ دايةةة١ اٱْتةةاد نُةةةا ٜتٓةةاٍٚ أٜلةةةا جاْةةب ايطًةةةب    إىل دٚاٍ ايتهةةايٝـ يف املؼةةةاسٜع ا٫قتـةةاد١ٜ 

ٚايعشض يف طٛم املٓتحات ايضساع١ٝ ٚؼذٜذ طةعش ايتةٛاصٕ  ٚدساطة١ طةًٛى املٓةتحني يف ظةٌ طةٛم        

املٓاؾظ١ ايها١ًَ ٚأٜلا ايت١ُٝٓ يف ايكطاع  ايضساعٞ ٚأطباب ايتخًـ يف ايضساع١ ٚنٝؿ١ٝ ايتػًب 

ا أٚ ناْةت تةشتبط مبُاسطةات ا٫ذةت٬ٍ     عًٝٗا طٛا٤ ناْت خـا٥ف رات١ٝ ي٬قتـاد ايؿًظطٝ

اٱطشا٥ًٝٞ نُةا ٜتٓةاٍٚ أٜلةا ايظٝاطةات ايضساعٝة١ َةٔ خة٬ٍ تطةٜٛش املةٛاسد ايضساعٝة١ ٚايبرةٛث            

ٚاٱسػاد ايضساعٞ ٚايظٝاطات ايتع١ًُٝٝ ٚايظعش١ٜ ٚاملاي١ٝ ٚايتظٜٛك١ٝ نُا ٜتٓاٍٚ متٌٜٛ ا٭ْؼط١ 

 ٚاٱقشاض ايضساعٞ.ايضساع١ٝ ٚاملـادس ايذاخ١ًٝ ٚاـاسج١ٝ ٚا٫دخاس 

 ْعسٟ(3ض ا ت َدتُد٠   3: إ از٠ املطتػدٝ ت ٚاملسانص ايصش١ٝ 4225

 َباد٨ اٱداس٠ 4111َتطًب طابل 

ٜٗذف ٖزا املكشس إىل تعشٜـ ايطايةب/٠ مبؿٗةّٛ املظتؼةؿ٢ ٚتـةٓٝـ املظتؼةؿٝات ٚأْٛاعٗةا       

ايـةةر١ٝ، َٚؿٗةةّٛ  ٚٚظا٥ؿٗةةا، ٜٚتٓةةاٍٚ ايب٦ٝةة١ ايذاخًٝةة١ ٚايب٦ٝةة١ اـاسجٝةة١ يًُظتؼةةؿ٢ ٚاملشانةةض  

أٜلةًا بايعًُٝةات    /٠اـذَات ايـر١ٝ ٚخـا٥ـٗا ٚأبعادٖا، ٜٚشنض املكشس ع٢ً تعشٜةـ ايطايةب  

 ٚايتٛجٝةةة٘ٚايٛظةةةا٥ـ اٱداسٜةةة١ املتٓٛعةةة١ يف املظتؼةةةؿ٢ ٚاملشانةةةض ايـةةةر١ٝ  ايتخطةةةٝط ٚايتٓظةةةِٝ 

ـ ٚايشقاب١، نُةا ٜتٓةاٍٚ أطةع َٚبةاد٨ تـةُِٝ املظتؼةؿ٢ ٚاملشانةض ايـةر١ٝ، ٚهةشٟ ايتعشٜة          

با٭قظاّ ايتؼخٝـ١ٝ ٚايع٬ج١ٝ ٚاٱداس١ٜ ٚايؿٓذق١ٝ يف املظتؼؿ٢، ٚاملخاطش ٚبشاَخ ايظة١َ٬ يف  
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املظتؼؿٝات ٚاملشانض ايـر١ٝ ٚتكِٜٛ أدا٤ املظتؼةؿ٢ ٚاملشانةض ايـةر١ٝ بةايذلنٝض عًة٢ قٝةاغ       

 نؿا٠٤ ٚؾاع١ًٝ ٚإْتاج١ٝ املظتؼؿ٢ ٚاملشانض ايـر١ٝ.

 ْعسٟ(3ض ا ت َدتُد٠   3:  يصش١ٝايدالق ت ايد ١َ يف املؤضط ت ا 4226

 َباد٨ ايتظٜٛل 4161َتطًب طابل 

ٜةةضٚد ٖةةزا املكةةشس ايطايةةب/٠ بؿهةةش٠ عاَةة١ عةةٔ َؿٗةةّٛ تظةةٜٛل اـةةذَات ايـةةر١ٝ ْٚظةةِ         

املعًَٛةةات ايتظةةٜٛك١ٝ ٚايتخطةةٝط ايتظةةٜٛكٞ يًُ٪طظةةات ايـةةر١ٝ، ٚعٓاؿةةش املةةضٜخ ايتظةةٜٛكٞ         

بتعشٜةـ ايطايةب/٠ مبؿٗةّٛ ٚأُٖٝة١ ايع٬قةات       املختًؿ١ يف قطاع امل٪طظات ايـر١ٝ، ٜٚٗتِ املكشس

ايعاَةةة١ يف امل٪طظةةةات ايـةةةر١ٝ، ٜٚتٓةةةاٍٚ فةةةا٫ت ايع٬قةةةات ايعاَةةة١ ٚتٓظةةةِٝ ايع٬قةةةات ايعاَةةة١   

ٚؽطٝط ٭ْؼط١ ايع٬قات ايعاَة١ َٚؿٗةّٛ ايةشأٟ ايعةاّ ٚتهٜٛٓة٘ ٚتػةٝرلٙ ٚخـا٥ـة٘ ٚأْٛاعة٘،         

ٚمماسطات ٚتطبٝكات ايع٬قات ايعا١َ ٚاطتخذاّ ا٫تـا٫ت ٚأْٛاعٗا يف أْؼط١ ايع٬قات ايعا١َ 

 َع ا٭طشاف رات ايع٬ق١ ناؾُٗٛس ٚايٓكابات ٚاجملتُع احملًٞ ٚاؾٗات اؿه١َٝٛ ٚغرلٖا.

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3االقتص   ايكٝ ضٞ:  4227

 ايهًٞا٫قتـاد ايترًًٝٞ  4217َباد٨ ا٫ذـا٤ ،  1113َتطًب طابل 

املٛاكٝع اؿذٜث١ اييت تعاا ايظٛاٖش ا٫قتـاد١ٜ ٚاٱداس١ٜ ٜٗذف ٖزا املكشس إىل ايتعشف ع٢ً 

با٫طتعا١ْ مبعطٝات ايٓظش١ٜ ا٫قتـاد١ٜ ٚايتكٓٝات اٱذـا١ٝ٥ ٚايشٜاك١ٝ بكـذ ايٛؿٌ إىل 

َعًُات َكذس٠ ٚكتدل٠ ؿاؿ١ ي٬طتخذاّ يف اؽارا ايكشاسات ٚايتٓب٪ املظتكبًٞ بظًٛى تًو 

بايٛاقع ٚريو عٔ طشٜل قٝاغ ايظٛاٖش ٚايع٬قات  ا٫قتـاد١َٜٛاج١ٗ ايٓظش١ٜ   ٚأٜلاايظٛاٖش . 

اطتخذاّ   .ايٓظشٜات اختباسايتركل َٔ َذ٣ اْطبام ايٓظشٜات ع٢ً ايٛاقع أٟ  .ا٫قتـاد١ٜ

 اؽاراملعشؾ١ اييت مت ايتأنذ َٔ اْطباقٗا ٚيٛ بـٛس٠ تكشٜب١ٝ ع٢ً ايٛاقع، يًُظاعذ٠ يف 

يُٓٛرد ا٫مذاس اَشاجع١ ٚ بٓا٤ٖزا املكشس ع٢ً  ٜشنضٚ .ايكشاسات ٚٚكع ايظٝاطات ا٫قتـاد١ٜ

تٛؿٝـ ايُٓٛرد َٚؼانٌ أخطا٤ ايتٛؿٝـ ْٚتا٥حٗا ٚا٫ختباسات  .اـطٞ ايعاّ ايه٬طٝهٞ

طشم ايتكذٜش  املشبعات ايـػش٣ املع١ُُ، اٱَها١ْٝ ايعظ٢ُ،  .يف ٖزا اؾاْب ٚأخطا٤ ايكٝاغ

 .ايتكاسب١ٝ  ْظب١ اٱَها١ْٝ، َلاعـ ٫نشاْخطشم ا٫ختباس    املتػرلات املظاعذ٠، ايعضّٚ

 منارد ا٫مذاس املٛصع ٚؾذلات اٱبطا٤ .  .املعاد٫ت اٯ١ْٝ .املتػرلات ايـٛس١ٜ ٚاطتخذاَاتٗا

 (اطتكشاس ايظ٬طٌ ايض١َٝٓ ٚاختباسات ايظهٕٛ جزس ايٛذذ٠ (.َكذ١َ عٔ ايظ٬طٌ ايض١َٝٓ

 .ٛرد تـرٝح اـطأمن .ايتهاٌَ املؼذلى )غشٜٓحش( ٚا٫مذاس ايضا٥ـ
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 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3:  ايتػسٜد ت ايصش١ٝ 4228

 َباد٨ ايكإْٛ ٚذكٛم اٱْظإ 4171َتطًب طابل 

ٜٗتِ ٖزا املكشس بتعشٜـ ايطايب/٠ ع٢ً أِٖ ايتؼةشٜعات ايـةر١ٝ املعُةٍٛ بٗةا عًة٢ املظةت٣ٛ       

ٜٚةتِ تظةًٝط ايلة٤ٛ    احملًٞ، ٚنزيو هشٟ ايتعشٜـ بايتؼشٜعات امل١ُٗ يف فُٛع١ َٔ ايذٍٚ، 

ع٢ً ايتؼشٜعات ايـر١ٝ اييت تتعًل بامل٪طظات ايـر١ٝ ٚتتعًل بايعاًَني يف ٖزٙ امل٪طظ١ ٚتتعًل 

باملشك٢ ٚايتعاَةٌ َعٗةِ، ٚتتعًةل بايٓكابةات املٗٓٝة١ يف امل٪طظةات ايـةر١ٝ، نُةا ٜشنةض املكةشس           

يٝةات ايتعةاطٞ َةع    ع٢ً ايتؼشٜعات اييت تتعًل عا٫ت ايتكـرل ايطيب َع بعض املشك٢ ٚأطةع ٚآ 

ٖزٙ اؿا٫ت، ٜٚشنض ع٢ً ايتؼشٜعات اييت تٗةتِ بةإيضاّ طةٛاقِ امل٪طظةات ايـةر١ٝ بأخ٬قٝةات       

 املٗٔ ايـر١ٝ.

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3: قتص   ايسٜ ضٞاال 4229

 ا٫قتـاد ايترًًٝٞ ايهًٞ 4217 اؾض٥ٞ ، ا٫قتـاد ايترًًٝٞ  4216 َتطًب طابل

شف ع٢ً اطتخذاّ ا٭طايٝب ايشٜاك١ٝ يف ايعًّٛ ا٫قتـاد١ٜ  ، ٖٚٛ ٜٗذف ٖزا املكشس إىل ايتع

اطتخذاّ يػ١ ايشٜاك١ عدل َا ْظُٝ٘ بايُٓارد ايشٜاك١ٝ يًع٬قات ا٫قتـاد١ٜ ٚٚؿـ ايظٛاٖش 

ع٬ق١ َتؼابه١ بهٌ قطاعات ا٫قتـاد  أٚظاٖش٠  أٚا٫قتـاد١ٜ ٚإ ناْت تعدل عٔ َتػرل 

اد ايشٜاكٞ ٚايع٬ق١ بني ا٫قتـاد ايشٜاكٞ ٚايكٝاطٞ ٜتٓاٍٚ تعشٜـ ا٫قتـ  ايكَٛٞ عٝ

ٚايثٛابت ٚاملتػرلات َٚؿّٗٛ ايذٚاٍ ٚأْٛاعٗا ْٚظاّ املعاد٫ت اـط١ٝ ، ٚنزيو ايُٓارد 

ا٫قتـاد١ٜ َٚهْٛات ايُٓٛرد ا٫قتـادٟ َٚتػرلات٘ ،ٚأٜلا َؿّٗٛ ايتٛاصٕ ٚؼًٌٝ ايتٛاصٕ يف 

. ٚنزيو َؿّٗٛ املـؿٛؾات ٚأْٛاعٗا ٚاطتخذاّ منارد ا٫قتـاد اؾض٥ٞ ٚا٫قتـاد ايهًٞ 

ْظاّ املعاد٫ت اـط١ٝ باطتخذاّ املـؿٛؾات ٚذٌ منٛرد تٛاصٕ ا٫قتـاد اؾض٥ٞ ٚايهًٞ . 

املظتخذّ ٚاشلٝهٌ ايعاّ شلزٙ ايُٓارد ، ٚايتؿاكٌ َٚؿّٗٛ  -ٚنزيو ايتعشف اىل منارد املٓتخ

١ٜ يًتؿاكٌ . َٚٛكٛع ايتهاٌَ ٚتطبٝكات٘ املؼتك١ ٚقٛاعذ ا٫ػتكام ٚاِٖ ايتطبٝكات ا٫قتـاد

 ا٫قتـاد١ٜ ٚقٛاعذ ايتهاٌَ ٚتطبٝكات٘ ا٫قتـاد١ٜ . 

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3: املص زف االضال١َٝ 4231

 (2ا٫قتـاد )َباد٨  4122َتطًب طابل 

، ٚنٝؿٝةةة١ عُةةةٌ ٖةةةزٙ ايبٓةةةٛى  اٱطةةة١َٝ٬وتةةة٣ٛ املكةةةشس عًةةة٢ تةةةاسٜخ ْٚؼةةةأ٠ ايبٓةةةٛى  

ييت تكّٛ عًٝٗا، َٚكاس١ْ نٌ ريو بايبٓٛى ايتكًٝذٜة١، ٚتٛكةٝح َةٛاسد ا٭َةٛاٍ     ٚا٫طذلاتٝحٝات ا
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ٚنٝؿٝةة١ اطةةتثُاسٖا شلةةزٙ ا٭َةةٛاٍ بطشٜكةة١ تتٓاطةةب َةةع       اٱطةة١َٝ٬،ٚاطةةتخذاَاتٗا يف ايبٓةةٛى  

، ٚنٝؿٝةة١ ؼكٝكٗةةا يٮسبةةال. ٚاـةةذَات ايةةيت ؼككٗةةا يًُحتُةةع، َةةٔ خةة٬ٍ  اٱطةة١َٝ٬ايؼةةشٜع١ 

قتـةةاد١ٜ ايهةةبرل٠ ٚنٝؿٝةة١ ٖةةزٙ املؼةةاسن١، ٚطشٜكةة١ تعاَةةٌ ٖةةزٙ      َؼةةاسنتٗا يف املؼةةاسٜع ا٫ 

َٔ خ٬ٍ املشاع١ ٚاملؼةاسن١ ٚغرلٖةا، ٚدساطة١     إط١َٝ٬بأطايٝب  ٚاٱقشاضايبٓٛى َع ايتٌُٜٛ 

َظةةتكبٌ ٖةةزٙ ايبٓةةٛى َةةٔ خةة٬ٍ دساطةة١ ٚاقعٗةةا اؿةةايٞ ٚايتطةةٛسات املطًٛبةة١ َٓٗةةا يهةةٞ ؼظةة٢   

 مبها١ْ أندل يف املظتكبٌ.

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3: االخطس ايتطٜٛل 4231

 ايتظٜٛلَباد٨  4161َتطًب طابل 

يف عًِ ايتظٜٛل ذٝ  إ ٖةزا املكةشس    اؿذٜث١َكشس  ايتظٜٛل ا٫خلش َٔ اجملا٫ت ٜعذ 

ف َاٖٝةة١ ايتظةةٜٛل ا٫خلةةش َةةٔ خةة٬ٍ طةةشل َةةذخٌ َؼةةٛم اىل ايتظةةٜٛل ا٫خلةةش شٸعٳةةيف ايبذاٜة١ ٜٴ 

لةةةةش نُةةةةا ٜٓةةةةاقؽ ايب٦ٝةةةة١ ايطبٝعٝةةةة١ َٚٛاؿةةةةؿات   ٚايتطةةةةٛس ايؿهةةةةشٟ ملؿٗةةةةّٛ ايتظةةةةٜٛل ا٫خ 

( يف َظاس عٌُ املٓظُات ٚطشم َعاؾة١ ايتًةٛث ايب٦ٝةٞ بهاؾة١     ISO 14000) 14111ا٫ٜضٚ

يٝات اعاد٠ ايتذٜٚش َٔ اجٌ اؿؿاظ ع٢ً املـادس ايطبٝع١ٝ ٚعٓاؿةش املةضٜخ ايتظةٜٛكٞ    آاػهاي٘ ٚ

ٜل ا٫خلش َٔ خة٬ٍ دساطة١ ذةا٫ت    اطذلاتٝح١ٝ ايتظٛ ٠ٜٚٓاقؽ املكشس يف ايٛذذ٠ ا٫خرل ا٫خلش

 .تخـف يف فاٍ ايتظٜٛل ا٫خلشتيؼشنات تعٌُ ٚ

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3: ايٓصا١ٖ ٚايػد ف١ٝ ٚاملط ٤ي١ مله فش١ ايدط   4232

ٜٗذف ٖزا املكشس اىل اعطا٤ ايطايب ؾهش٠ عٔ َٛكٛع ايؿظاد ٚعٔ ٚطا٥ٌ َهاؾرت٘ 

 يف اجملتُعات املذ١ْٝ .

عشٜةةةـ ايؿظةةةاد باْٛاعةةة٘ املتعةةةذد٠  )طاطةةةٞ ، اداسٟ، َةةةايٞ .....( ٚ  ذٝةةة  ٜتطةةةشم اىل ت

نزيو اػهاي٘ املتعذد٠  )نبرل ، ؿػرل( . ٚ ٜٓتكةٌ بعةذٖا يبٝةإ املؿةاِٖٝ املشتبطة١ مبهاؾرة١       

 ايؿظاد ع٢٣ً املظت٣ٛ اجملتُعٞ َثٌ َؿّٗٛ اؿهِ ايـاحل .

       ٚ بعةةذٖا ٜطةةشل   ٜعطةةٞ بعةةذٖا ؿةةٛس٠ عةةٔ ْظةةاّ ايٓضاٖةة١ ايةةٛطا باعُذتةة٘ املختًؿةة١ . 

 ؼذٜات ْظاّ ايٓضا١ٖ يف ايعا  ايعشبٞ .

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3: ختطٝط ٚتطٜٛس املٓتذ ت 4233

 َباد٨ ايتظٜٛل 4161َتطًب طابل 

( َةةع املٛكةةٛعات رات ايـةة١ً بتعشٜةةـ ايطةة٬ب  4233ٜتعاَةةٌ َكةةشس ؽطةةٝط ٚتطةةٜٛش املٓتحةةات )

دٚس املٓتحةةات يف جٗةةٛد ايؼةةشنات ايتظةةٜٛك١ٝ  بطبٝعةة١   إداس٠ املٓةةتخ اؾذٜةةذ َٚٗاَٗةةا َةةٔ ذٝةة    
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ٚتعشٜـ املٓتخ ٚخـا٥ف املٓتحات اؾذٜذ٠ ٚأْٛاعٗا، إىل جاْب اطتعشاض دٚس اداس٠ ايتظٜٛل يف 

ع١ًُٝ ؽطٝط املٓتخ اؾذٜذ َٚشاذًة٘ َةٔ ذٝة  ا٭ٖةذاف ٚا٫طةذلاتٝحٝات ٚايةدلاَخ ايتظةٜٛك١ٝ.        

طةٜٛش املٓتحةات اؾذٜةذ٠ ٚابتهاسٖةا َةٔ َشذًة١       ٚت١ُٝٓاملعشؾ١ ايٓظش١ٜ ٚايع١ًُٝ رات ايع٬قة١ يف ت 

تٛيٝذ ا٭ؾهاس ٚغشبًتٗا ذت٢ اختباسٖا تظٜٛكٝٸًا، ٚنزيو ٚكع ايدلاَخ ايتظٜٛك١ٝ امل٥٬ُة١ عٓةذ   

طشل املٓتخ اؾذٜذ يٮطٛام ٭ٍٚ َش٠. نُا ٜتٓةاٍٚ ػةشذًا َؿـة٬ً ذةٍٛ نٝؿٝة١ تبٓٸة٢ املظةتًٗو        

١ ايتةبا، إىل جاْةب إنظةاب ايطايةب املعشؾة١ يف      يًُٓتحات اؾذٜذ٠ ٚايعٛاَةٌ املة٪هش٠ عًة٢ عًُٝة    

 .إداس٠ دٚس٠ ذٝا٠ املٓتخ ٚقٝاطٗا ٚطبٝع١ ايدلاَخ ايتظٜٛك١ٝ امل١ُ٥٬ يهٌ َشذ١ً

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3: ايتطٜٛل ايدك زٟ 4234

 ايتظٜٛلَباد٨  4161َتطًب طابل 

ضٖةةا عةةٔ  ٌٝ عًةة٢ متٜٝتطةةشم َكةةشس ايتظةةٜٛل ايعكةةاسٟ اىل جٛاْةةب اخةةش٣ يف ايتظةةٜٛل عٝةة  ٜعُةة    

اــةا٥ف   إظٗاس َٛاكٝع ايتظٜٛل ا٫خش٣ ذٝ  ٜتخـف ٖزا املكشس يف ايتظٜٛل ايعكاسٟ ع٢ً

املُٝض٠ يًُٓتخ ايعكاسٟ َٔ ذٝ  املًُٛط١ٝ ٚاــا٥ف ا٫قتـاد١ٜ نُا ٜٚتٓاٍٚ ٖزا املكشساٜلا 

املظةتخذ١َ يف   عًة٢ قٓةٛات ايتٛصسٜةع    فطشم تظعرل املٓتخ ايعكاسٟ ٚاطذلاتٝحٝات تشٚهٗةا ٚايتعةش  

 تٛصٜع املٓتخ ايعكاسٟ ٚتٛكٝح َؿّٗٛ املبٝعات ايعكاس١ٜ ٚدٚس سجاٍ ايبٝع يف ٖزا اجملاٍ.

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3احمل ضب١ اإلضال١َٝ:  4235

 (2َباد٨ احملاطب١ ) 4132َتطًب طابل 

١ ايعاَةة١  يًُعةةا٬َت املايٝةة١، املٓؼةةآت املايٝةة    ١أُٖٝةة١ املةةاٍ يف اٱطةة٬ّ ٚايكٛاعةةذ ا٭خ٬قٝةة    

ج١ٗ ْظش إطة١َٝ٬،  ٚٚاـاؿ١ عٓذ املظًُني، ايضنا٠، ايٛقـ، ايبٓٛى اٱط١َٝ٬، ايتأَني َٔ 

ْظش١ٜ احملاطب١ اٱط١َٝ٬، َؿاِٖٝ ايشبح، ايبٝع، ايشبا، سأغ املاٍ، ايتحاس٠، ايشقاب١ ع٢ً املةاٍ  

 يف اٱط٬ّ.

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3احمل ضب١ اذته١َٝٛ:  4236

 (2َباد٨ احملاطب١ ) 4132َتطًب طابل 

احملاطةةب١ اؿهَٛٝةة١ ٚقاطةةب١ املٓؼةةآت غةةرل ايشعٝةة١، املٛاصْةة١ ايعاَةة١ ٚعٓاؿةةش ايٓظةةاّ        

احملاطةةةيب يف اؿهَٛةةة١، ا٭طةةةع احملاطةةةب١ٝ املظةةةتخذ١َ يف احملاطةةةب١ اؿهَٛٝةةة١، قاطةةةب١  

ا٭َٛاٍ املخــ١، ا٭َٛاٍ املخــة١ ايعاَة١ ٚاـاؿة١ يهةٌ َةٔ  اـطةط ايشأزلايٝة١ ٚخذَة١         
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ايذٜٔ ٚايترظٝٓات ٚايٛذذات اؿه١َٝٛ َٚؼاسٜع املـًر١ ايعا١َ، ا٭َٛاٍ ا٥٫تُا١ْٝ املخــ١ 

 ٚفُٛعات اؿظابات، ايشقاب١ ع٢ً املاٍ ايعاّ.

  ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3ايسٜ ضٝ ت يف اإل از٠  4237

بٝاْاتٗةا، ٚاػةتكام   ٜؼٌُ ٖزا املكشس املٛكٛعات اٯت١ٝ ٚتطبٝكاتٗا يف فاٍ اٱداس٠   ا٫قذلاْات ٚ

طةة١ٝ ٚايًٛغاسمتٝةة١، ٚقةةإْٛ ايظًظةة١ً ، ٚا٫ػةةتكام ايلةةُا ٚتطبٝكةةات     ا٫قذلاْةةات اؾدلٜةة١ ٚا٭ 

ا٫ػةةةتكام ، ٚايتهاَةةةةٌ خٛاؿةةة٘ ٚتطبٝكاتةةةة٘ ٚايتهاَةةةةٌ بةةةا٭جضا٤ ٚايتعةةةةٜٛض، ٚاملـةةةةؿٛؾات    

 ٚاحملذدات.

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3: ايتطٜٛل ايطٝ سٞ ٚايدٓدقٞ 4238

 َباد٨ ايتظٜٛل 4161َتطًب طابل 

( َٛكةٛعات عذٜةذ٠ يف فةاٍ ؿةةٓاع١    4238ٜتٓةاٍٚ َكةشس  ايتظةٜٛل ايظةٝاذٞ ٚايؿٓةذقٞ )     

ايظٝاذ١ نٕٛ ايتظٜٛل ايظٝاذٞ َؿًَٗٛا ذذٜثًا ْظبًٝا َٚٔ اِٖ املٛكةٛعات ايةيت ٜتٓاٚشلةا املكةشس     

ٝات ٚاٖةِ  اطةذلاتٝح   ايتظٜٛل ٚ تظةٜٛل اـةذَات ٚايتظةٜٛل ايظةٝاذٞ،     يف أطع َٚؿاِٖٝ عا١َ 

ؿةةٓاع١ ايظةةٝاذ١  َٚاٖٝةة١  ايظةةٛم ايظٝاذٞ.َٚٓاقؼةة١ ذحةةِ ايعةةشض ٚايطًةةب يف قطةةاع ايظةةٝاذ١   

ٜٚتطةةشم املكةةشس اىل اطةةع َٚؿةةاِٖٝ ايتظةةٜٛل ايؿٓةةذقٞ ٚايتعاَةةٌ َةةع املةةٛاسد ايبؼةةش١ٜ يف  ايكطةةاع    

ايظةةٝاذٞ ذتةة٢ ايٛؿةةٍٛ اىل ا٫ػاٖةةات اؿذٜثةة١ يف ؿةةٓاع١ ايظةةٝاذ١ ٚعٓاؿةةش املةةضٜخ ايذلٚهةةٞ  

 ٚدساط١ ايتظٜٛل ايظٝاذٞ عدل ا٫ْذلْت. ايظٝاذٞ 

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3ست ضب١ املٓػآت امل ي١ٝ:  4239

 (2َباد٨ احملاطب١ ) 4132َتطًب طابل 

أْٛاع ايبٓٛى ٚٚظا٥ؿٗا، أقظاّ ايبٓو ايتحاسٟ ٚعٓاؿةش ايٓظةاّ احملاطةيب ؾٝة٘، اؿظةابات      

احملاطةب١ٝ يكظةِ ايهُبٝةا٫ت ٚايهؿةا٫ت     اؾاس١ٜ ٚذظابات ايتٛؾرل ٚايٛدا٥ع ٚاملكاؿ١، ايكٝةٛد  

ٚاٱعتُةةادات املظةةتٓذ١ٜ، ايكةةٛا٥ِ املايٝةة١ املتعًكةة١ بايبٓةةو ايتحةةاسٟ، ايتةةأَني ٚاملبةةاد٨ ايكاْْٛٝةة١          

ٚذظةةةابات ػةةةشنات ايتةةةأَني عًةةة٢ اؿٝةةةا٠ ٚتةةةأَني اؿةةةٛادث، ايشقابةةة١ عًةةة٢ عًُٝةةةات ايبٓةةةٛى     

 ٚػشنات ايتأَني.
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 ْعسٟ( 3د٠  ض ا ت َدتُ 3ايسٜ ضٝ ت امل ي١ٝ:  4241

 ايشٜاكٝات يف اٱداس٠ 4237َتطًب طابل 

طةةشم ذظةةاب ايؿا٥ةةذ٠ بؼةةهٌ عةةاّ َةةٔ قبةةٌ أطةةشاف ايعًُٝةة١ ا٥٫تُاْٝةة١ ٚايطةةشم ايهُٝةة١    

ٚاملاي١ٝ املظتخذ١َ َٔ قبٌ املـاسف يف كتًـ ذظاباتٗا ا٥٫تُا١ْٝ، طةشم ذظةاب ايؿا٥ةذ٠ بٓٛعٝٗةا     

ْؼط١ املايٝة١ ٚا٫طةتثُاس١ٜ يف املـةاسف، ايكُٝة١     ايبظٝط ٚاملشنب ٚأْٛاع اــِ اي٬ص١َ ملتابع١ ا٭

 ايض١َٝٓ يٮٚسام ايتحاس١ٜ املختًؿ١ ٚاــِ عًٝٗا ٚطشم تظ١ٜٛ ايذٜٕٛ ٚاطتبذاشلا.

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3إ از٠ املص زف:  4254

 (2َباد٨ ا٫قتـاد ) 4122َتطًب طابل 

ْؼةط١ ا٫طاطة١ٝ ايةيت متاسطةٗا     ٜتٓاٍٚ ٖزا املكشس اىل تعشٜـ ايطًبة١ بةاْٛاع ايبٓةٛى ٚ ا٫   

ايبٓةةٛى ٚنةةزيو ؼًٝةةٌ ايعًُٝةةات املـةةشؾ١ٝ ٚبٝةةإ َةةذ٣ تاهرلٖةةا يف ا٫ختٝةةاس بةةني ايظٝاطةةات           

ا٫طذلاتٝح١ٝ اييت تظِٗ يف اجشا٤ ايترًٌٝ املايٞ يًكٛا٥ِ املاي١ٝ يًبٓٛى يًٛقٛف ع٢ً املشنض املايٞ 

 تثُاس١ٜ.    شلا . ٚتٛكٝح نٝؿ١ٝ قٝاّ ٖزٙ ايبٓٛى بتؼهٌٝ احملاؾظ ا٫ط

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3تطٜٛل ارتدَ ت:  4261

 َباد٨ ايتظٜٛل 4161َتطًب طابل 

ٚايةزٟ ٜعتةدل اذةذ َكةشسات      4261َشذبا بو يف َكشس تظةٜٛل اـةذَات    /٠عضٜضٟ ايطايب

ؽـف ايتظٜٛل، ٜٚطشل ٖزا املكشس فُٛع١ َٔ ايكلاٜا املعاؿش٠ يف فاٍ تظٜٛل اـذَات، 

ٚاؾ١ٝ عٔ  ؿٓاع١ ٚتظٜٛل اـذَات ٚأٜلا أْظ١ُ ٚمنارد اـذَات َٚٓاقؼة١   ذٝ  ٜظشد َكذ١َ

أطةةايٝب قٝةةاغ َؿٗةةّٛ جةةٛد٠ اـةةذَات ٚتظةةعرلٖا ٚتشٚهٗةةا ٚتٛصٜعٗةةا َٚاٖٝةة١ ايتظةةٜٛل ايةةذٚيٞ     

 يًخذَات.

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3االتص الت ايتطٜٛك١ٝ:  4263

 َباد٨ ايتظٜٛل 4161َتطًب طابل 

عًة٢ املةذاخٌ اؿذٜثة١ ي٬تـةا٫ت ايتظةٜٛك١ٝ ٚنٝةـ ميهةٔ         ايتعشف ٖزا املكشس طٝتِ يف 

تؼٌُ ٖزٙ املذاخٌ اٱعة٬ٕ  ٚ ،ايؿعاي١ يًتظٜٛل بـٛس٠ تها١ًَٝ اٱطذلاتٝح١ٝايتٓظٝل بٝٓٗا ٚبني 

ٚايتظةةٜٛل عةةدل اٱْذلْةةت    ٚايبٝةةع ايؼخـةةٞ ٚطةةشم تشٜٚخ/تٓؼةةٝط املبٝعةةات ٚايذعاٜةة١ ٚايٓؼةةش      
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نةزيو ٜتلةُٔ ٖةزا املكةشس      ا٫تـا٫ت ايتظٜٛك١ٝ اؿذٜث١. ٚايتظٜٛل املباػش ٚغرل ريو َٔ طشم

ا٭طةةايٝب املختًؿةة١ يًذلٜٚةةخ  ايعٛاَةةٌ املةة٪هش٠ يف ا٫تـةةا٫ت ايتظةةٜٛك١ٝ،  ٚطةةٝتِ َٓاقؼةة١ ٚدساطةة١    

ايتحاسٟ ٚؼًًٝٗا، ٜٚٗذف ٖزا املظام إىل دساط١ اٱع٬ٕ ايتحاسٟ َٔ ذٝ  طبٝعتة٘ ٚخـا٥ـة٘   

 .ٚآهاسٙ

 اًُٞ( 2ْعسٟ,  1ض ا ت َدتُد٠   3تطٜٛل: تطبٝك ت س ضٛب١ٝ يف اي 4265

 اؿاطٛب 1112َباد٨ ايتظٜٛل،  4161َتطًب طابل 

١ بتكٓٝةة١ املعًَٛةةات ٚايتطبٝكةةات             ٜتٓةةاٍٚ املكةةشس عةةذدًا َةٔة املعةةاسف ايةةيت تٛكةةح املؿةةاِٖٝ ا٭طاطةٝة

ٜل، نُةةا ٜكةةذّ املكةةشس تةةذسٜبًا         ًُٝةةا ايتهٓٛيٛجٝةة١ ايةةيت ؽةةذّ قطةةاع ايتظةٛة  املٗةةاساتاطةةتخذاّ عًةة٢ ع

ٜك١ٝ     ب١ٝ ٚايدلفٝةةةات املختًؿةةة١ يف تطبٝكةةةات ا٫ْؼةةةط١ ايتظةةٛة ، ٚؼًٝةةٌة ايبٝاْةةةات ٚاطةةةتخ٬ق  اؿاطةةٛة

ٜك١ٝ. ٜٚعةشض املكةشس فُٛعة١ َٔة تكٓٝةات            املعًَٛات اي٬ص١َ ٚؼًٌٝة املؼةه٬ت ٚاؽةار ايكةشاسات ايتظٛة

ا يتظةةا        ًٝةٗة عذ يف اؽةةار املعًَٛةةات ٚتطبٝكاتٗةةا يف ؽةةضٜٔ ٚػُٝةةع َٚعاؾةة١ ايبٝاْةةات ٚاطةةذلجاعٗا ٚؼً

ٜك١ٝ، ٚػةةةشذًا ٫طةةةتخذاّ بشفٝةةة١ َعاؾةةة١ ايهًُةةةات يًُظةةةاعذ٠ يف إعةةةذاد ايتكةةةاسٜش      ايكةةةشاسات ايتظةةٛة

ٜك١ٝ، ٚبشفٝةة١ ايعةةشٚض ايتكذميٝةة١، ٚأخةةرلا ٜعةةشض املكةةشس تكٓٝةة١ اطةةتخذاّ اٱْذلْةةت يف     ث ايتظةٛة ٚايبرةٛة

 تطٜٛش ا٭ْؼط١ ايتظٜٛك١ٝ

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3ضٝ ض ت ايتطدس:  4267

 َباد٨ ايتظٜٛل 4161َتطًب طابل 

ٜتلةةُٔ ٖةةزا املكةةشس فُٛعةة١ َةةٔ املٛكةةٛعات املتعًكةة١ بايتظةةعرل نأذةةذ عٓاؿةةش املةةضٜخ           

ايتظٜٛكٞ ٜٚعٌُ ع٢ً تٛكٝح دٚس ٖزا ايعٓـش . ذٝ  ٜتِ ؾٝة٘ َٓاقؼة١ تعشٜةـ ايظةعش َٚظةُٝات٘      

ات ايتظةةةعرل ٚا٭خطةةةا٤ ايةةةيت تكةةةع يف عًُٝةةة١ ايتظةةةعرل ٚنةةةزيو ٜتٓةةةاٍٚ ايعٛاَةةةٌ املةةة٪هش٠ يف قةةةشاس 

ٚإجشا٤ات٘ ٚأطايٝب٘ ٚاٱطذلاتٝحٝات اـاؿ١ ب٘ . نُا ٜٚعاا ٖزا املكشس طشم ع١ًُٝ ايتظعرل يف 

ٖٝانةٌ ايظةةٛم املختًؿة١ ٚايتظةةعرل يف ظةٌ ايةةذٚس٠ ا٫قتـةةاد١ٜ ٚعةدل دٚس٠ ذٝةةا٠ املٓةتخ نُةةا ٜٚةةتِ      

إىل ايتظةعرل   تٛكٝح تطبٝكات ايتظعرل يف املٓتحات ايـٓاع١ٝ ٚا٫طةت٬ٗن١ٝ نُةا ٜٚةتِ ايتطةشم    

 ا.ع٢ً املظت٣ٛ ايذٚيٞ ٜٚتِ َعاؾ١ َٛكٛع عٛث ايتظعرل ٚخطٛاتٗ
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 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3: سٛن١ُ ايػسن ت 4268

 (2َباد٨ احملاطب١ ) 4132َتطًب طابل 

ٜٗذف ٖزا املكشس إىل تعشٜـ ايطًب١ مبؿّٗٛ ذٛن١ُ ايؼشنات ٚ تٛكٝح ايع٬قة١ ايتٛاصْٝة١   

ر١. ٚايتعةشف عًة٢    اييت هب إ تهٕٛ بني ا ملذسا٤ ايتٓؿٝزٜني ٚ أعلا٤ فًع اٱداس٠ ٚ أؿراب املـًة

َبةةةاد٨ اؿٛنُةةة١ ايةةةيت ْؼةةةشتٗا َٓظُةةة١ ايتعةةةإٚ ا٫قتـةةةاد١ٜ ٚ ايتُٓٝةةة١، َٚعشؾةةة١ ٚاقةةةع ذٛنُةةة١       

ايؼةشنات يف ايؼةشنات ايؿًظةط١ٝٓٝ املظةا١ُٖ املذسجة١ يف طةٛم ؾًظةطني يةٮٚسام املايٝة١ ٚ ايتطةشم           

ايةةةذٚيٞ يف ْؼةةةش َبةةةاد٨ اؿٛنُةةة١ يف دٍٚ سلةةةاٍ إؾشٜكٝةةةا ٚ دٍٚ ايؼةةةشم   اىل دٚس َ٪طظةةة١ ايتُٜٛةةٌة 

 .ا٭ٚطط

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3ايصغس٠:  األاُ ٍايسٜ  ٠ ٚإ از٠  4312

 َباد٨ اٱداس٠ 4111َتطًب طابل 

ٜتٓاٍٚ ٖزا املظام َؿّٗٛ ايشٜاد٠ ٚتطٛس ٖزا املؿٗةّٛ ٚخـةا٥ف ايؼةخف ايشٜةادٟ َةع اَثًة١       

ٚاقع َٓظُةات ا٭عُةاٍ  ايؿًظةط١ٝٓٝ ٚايعشبٝة١ ٚايعاملٝة١، ٚنةزيو اعةذاد دساطةات         ع١ًُٝ ع٢ً ريو َٔ 

اؾذ٣ٚ يًُؼاسٜع ايـةػرل٠ َٔة ايٓاذٝة١ املايٝة١ ٚايؿٓٝة١ ٚايتظةٜٛك١ٝ باٱكةاؾ١ يتٓةاٍٚ اِٖة ايعٛاٌَة ايةيت            

تةة٪هش يف لةةال ٚؾؼةٌة املؼةةاسٜع ايـةةػرل٠ َةةع تٓةةاٍٚ دساطةةات ٚاقعٝةة١ يةةبعض املؼةةاسٜع ايـةةػرل٠ ا٫نثةةش    

ذةةا يف ايب٦ٝةة١ ايؿًظةةط١ٝٓٝ نُةةا ٜتٓةةاٍٚ املظةةام بعةةض  اؾٛاْةةب ايكاْْٛٝةة١ يًُؼةةاسٜع يبٓةةا٤ املؼةةاسٜع   لا

ف  املختًكة١ َٔة           ايـػرل٠  اييت هب ا٫ملاّ بٗةا  ٱْؼةا٤ اٚ تطةٜٛش َؼةشٚع ؿةػرل  نةإجشا٤ات ايذلاخٝة

 ٚاقع ايب١٦ٝ ايؿًظط١ٝٓٝ .

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3اإل از٠ ايدٚي١ٝ:  4314

 َباد٨ اٱداس٠ 4111طابل َتطًب 

ٜٛكةةح ٖةةزا املكةةشس َؿٗةةّٛ اٱداس٠ ايذٚيٝةة١ ٚنٝةةـ تطةةٛست ٚطبٝعةة١ عًُةةٗا، َٚةةا ايؿةةشم  

بٝٓٗا ٚبني ا٭عُاٍ احمل١ًٝ، ٚأخ٬قٝات ا٭عُاٍ ايذٚيٝة١ ٚاملظة٪ٚي١ٝ ا٫جتُاعٝة١، ٜٚترةذث أٜلةًا      

ٚطةًبٝاتٗا، نُةا    عٔ ايعٛمل١ َٔ ذٝ  َؿَٗٛٗةا ْٚؼةأتٗا َٚظاٖشٖةا ٚهةايٛث ايعٛملة١ ٚاهابٝاتٗةا      

ٜٛؿةةـ ب٦ٝةة١ ا٭عُةةاٍ ايذٚيٝةة١ ايظٝاطةة١ٝ ٚايكاْْٛٝةة١ ٚا٫قتـةةاد١ٜ ٚايتكٓٝةة١، باٱكةةاؾ١ إىل ا٭بعةةاد  

ايثكاؾٝةة١ يةةٲداس٠ ايذٚيٝةة١، ٚػةةشنات ا٭عُةةاٍ ايذٚيٝةة١ َةةٔ ذٝةة  َؿَٗٛٗةةا ٚخـا٥ـةةٗا ٚايةةذٚس    

ذٜش يف َٓظُةةات ا٫هةةابٞ ٚايظةةًيب ايةةزٟ ت٪دٜةة٘ يف ا٫قتـةةاد ايعةةاملٞ، ٜٚتٓةةاٍٚ املكةةشس ؿةةؿات املةة 

ا٭عُاٍ ايذٚي١ٝ، ٚأػهاٍ ايتٓظِٝ املظتخذّ يف َٓظُات ا٭عُاٍ ايذٚي١ٝ، نُا ٜٚؼشل اٱداس٠ 

ا٫طةةذلاتٝح١ٝ يف َٓظُةةات ا٭عُةةاٍ ايذٚيٝةة١، ٚاطةةذلاتٝحٝات اٱْتةةاد ٚايتظةةٜٛل ٚايتُٜٛةةٌ ٚاملةةٛاسد  
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ْٚٝةةة١ ٚأْظُةةة١ ايؿهشٜةةة١ يف َٓظُةةةات ا٭عُةةةاٍ ايذٚيٝةةة١، ٚاقتـةةةاد ا٫ْذلْةةةت ٚايتحةةةاس٠ ا٫يهذل   

 املعًَٛات ايعامل١ٝ ٚمنارد ػاسب عامل١ٝ ْاجر١ يف اٱداس٠ ايذٚي١ٝ.  

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3اإل از٠ اإلضرتاتٝذ١ٝ:  4316

 َباد٨ اٱداس٠ 4111َتطًب طابل 

ٜكذّ ٖزا املظام  عشكا ملؿّٗٛ ايتخطٝط ٚايتخطٝط ا٫طةذلاتٝحٞ ٚاملشاذةٌ ايةيت ميةش     

تخطةٝط ذٝة  ٜةتِ ايتعةشف عًة٢ ايترًٝةٌ ايشبةاعٞ َٚؿٗةّٛ ايش٩ٜةا ٚايشطةاي١           بٗا ٖةزا ايٓةٛع َةٔ اي   

ٚاملٓاٖخ اـاؿ١ بايتخطٝط ا٫طذلاتٝحٞ ملٓظُات ا٭عُاٍ يف ظٌ ايترذٜات املختًؿ١ اييت تٛاج٘ 

ٖةةزٙ املٓظُةةات، نُةةا ٜكةةذّ املظةةام اطتعشاكةةا يعًُٝةة١ ايتخطةةٝط ا٫طةةذلاتٝحٞ يةةذ٣ ػةةشنات     

خٝف ٚاقةع ايب٦ٝة١ ايؿًظةط١ٝٓٝ َٚةا ٜٛاجة٘ قطةاع ا٭عُةاٍ َةٔ         ا٭عُاٍ يف ؾًظطني َةٔ خة٬ٍ تؼة   

ؼةةذٜات طٝاطةةٝ٘ ٚاقتـةةادٜ٘، ٜٚكةةذّ املظةةام عشكةةا يًتخطةةٝط ا٫طةةذلاتٝحٞ  يةةذ٣ ايةةٛصاسات         

ٚايٛذذات احمل١ًٝ  ٚاي١ٝ اعذاد تًو اـطط َٚا ٜٛاج٘ اؿاي١ ايؿًظط١ٝٓٝ َٔ ؼةذٜات مبةا ٜتعًةل    

 يعاّ ٚاـاق.بايتخطٝط ا٫طذلاتٝحٞ يف نٌ َٔ ايكطاع ا

 اًُٞ( 2ْعسٟ,  1ض ا ت َدتُد٠   3تطبٝك ت س ضٛب١ٝ يف ايدًّٛ اإل از١ٜ:  4317

 َباد٨ اٱداس٠ 4111اؿاطٛب،  1112َتطًب طابل 

ٜعةةشض ايٝةة١ اطةةتخذاّ تطبٝكةةات َاٜهشٚطةةٛؾت اٚؾةةٝع يف الةةاص ا٫عُةةاٍ اٱداسٜةة١         

داس١ٜ اـاؿ١ يف بشْاَخ انظةٌ  ٜٚهظب ايطايب املٗاسات اي٬ص١َ ٫طتخذاّ اِٖ ايتطبٝكات اٱ

املخططةةات املختًؿةةة١ ٚايتٓبةة٪ ٚاؽةةةار ايكةةةشاس باطةةتخذاّ ايةةةذٚاٍ ا٫ذـةةا١ٝ٥ ٚايشٜاكةةة١ٝ ٚاملايٝةةة١     

باٱكاؾ١ ٫طتخذاّ بشْةاَخ انظةع ٱداس٠ قٛاعةذ ايبٝاْةات َةٔ ذٝة  اْؼةا٤ اؾةذاٍٚ اـاؿة١          

ش٠ َٔ تكاسٜش ذ١ٜٛٝ ٚنزيو بايكاعذ٠ ٚا٫طتع٬ّ ٚايتكاسٜش ع٢ً ك٤ٛ َا تتطًب٘ املٓظُات املعاؿ

تكذِٜ تـٛس َعاؿش يبعض ايتطبٝكات اٱداس١ٜ املعاؿش٠ يف َٓظُات ا٭عُاٍ ٚاييت متهٓٗةا َةٔ   

اعةةةذاد ايتكةةةاسٜش املختًؿةةة١ يةةةذ٣ املٓظُةةةات َتعةةةذد٠ ايؿةةةشٚع ٚايةةةيت تظةةةتخذّ ػةةةبهات ا٫تـةةةاٍ    

 ٚا٫ْذلْت.

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3إ از٠ ادتٛ ٠ ايػ ١ًَ:  4318

 َباد٨ اٱداس٠ 4111ابل َتطًب ط

ٜكةةذّ ٖةةزا املظةةام عشكةةا ملؿٗةةّٛ اؾةةٛد٠ ايؼةةا١ًَ يف َٓظُةةات ا٭عُةةاٍ ٚايتطةةٛسات          

ايتاسى١ٝ يف فاٍ اؾٛد٠ ٚدٚس ا٫داس٠ ايعًٝا يف بٓا٤ ْظاّ اؾةٛد٠  َٚتطًبةات ٚايٝة١ ايترةٍٛ مةٛ      

ٜٔ باٱكةةاؾ١ اؾةةٛد٠ َةةٔ متهةةني ايعةةاًَني ٚايذلنٝةةض عًةة٢ ايعُٝةةٌ ٚ تٛطٝةةذ ايع٬قةة١ َةةع املةةٛسد     
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 ٫ISOطتخذاّ ادٚات اؾٛد٠ ٚعشض ؾٛا٥ض اؾٛد٠ ٚايؼٗادات املختًؿ١ املتعًك١ بٓظةاّ اؾةٛد٠   

باٱكاؾ١ يتتبع بعض َٓظُات ا٭عُاٍ يف ايب١٦ٝ ايؿًظط١ٝٓٝ ٚابشص املعةاٜرل ايةيت تكةذَٗا َٓظُةات     

ات أعُةاٍ يف  ا٭عُاٍ يف ؾًظطني يًرـٍٛ ع٢ً ػٗادات اؾةٛد٠ َةٔ ٚاقةع ذةا٫ت دساطة١ٝ ملٓظُة      

 ايب١٦ٝ ايؿًظط١ٝٓٝ.

 ْعسٟ(3ض ا ت َدتُد٠   3:  اإلسص ٤ اذتٟٝٛ 4319

 َٓاٖخ ايبر  ايعًُٞ  5313اؿاطٛب  1112 َتطًب طابل

ٜشنض ٖزا املكشس ع٢ً تضٜٚذ ايطايةب/٠ باملبةاد٨ ا٭طاطة١ٝ يًترًٝةٌ اٱذـةا٥ٞ ٚتطبٝكاتٗةا       

تُا٫ت ٚؼًٌٝ ايتٜٓٛع ٚايذلابةط ٚايةت٬صّ،   ع٢ً املؼه٬ت ايبٝٛيٛج١ٝ، ٜٚتٓاٍٚ املكشس تٛصٜع ا٫ذ

ٜٚتٓاٍٚ املكشس أٜلًا ا٭طايٝب اٱذـا١ٝ٥ اييت تؼٌُ ايع٬قةات بةني فتُعةات ايذساطة١ ٚايعٝٓةات      

ٚعةةع ايبٝاْةةات ٚتٓظُٝٗةةا ٚؼًًٝةةٗا، ٚا٭طةةايٝب اٱذـةةا١ٝ٥ املظةةتخذ١َ يف اختبةةاس ايؿشكةةٝات،   

 ٚؼًٌٝ ايتبأٜ، ٚا٭طايٝب غرل ايباسَٝذل١ٜ.

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3اقتص  ٜ ت ايدٌُ:  4311

 (2َباد٨ ا٫قتـاد ) 4122َتطًب طابل 

كشس طٛم ايعٌُ ٚأ١ُٖٝ دساطت٘، َع تٛكٝح َؿّٗٛ ايطًب عًة٢ ايعُةٌ ، ٚنةزيو    امل ٜتٓاٍٚ

تٛكةةٝح َشْٚةةات ايطًةةب عًةة٢ ايعُةةٌ ٚا٫خت٬ؾةةات ا٭طاطةة١ٝ بةةني نةةٌ ْةةٛع، ٚنةةزيو تٛكةةٝح       

يعُةاٍ ٚاـٝةاسات ايةيت ٜٛاجٗةا ايعُةاٍ عٓةذ نةٌ ذاية١، نةزيو          ايعشض ٚايطًةب ايهًةٞ عًة٢ ا   

ايتعشٜـ بأ١ُٖٝ ا٫طتثُاس يف سأغ املةاٍ ايبؼةشٟ، ٚايتعشٜةـ بةأْٛاع ايعُاية١ َةٔ عادٜة١ َٚةاٖش٠،         

ٚنٝؿ١ٝ اْتكاٍ ايعُةاٍ بةني ايٛظةا٥ـ، ٚتةأهرل اشلحةش٠ َةٔ ايشٜةـ إىل  املةذٕ ٚنةزيو بةني ايةذٍٚ            

عةشض ملٛكةٛع ايبطاية١ ٚػةشل أْٛاعٗةا ٚآهاسٖةا ا٫قتـةاد١ٜ        ع٢ً طةٛم ايعُةٌ ٚأجةٛس ايعُةاٍ، ٚايت    

 ٚطبٌ َعاؾتٗا.

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3: اقتص  ٜ ت املٛاز  ٚايب١٦ٝ 4311

 (2ا٫قتـاد )َباد٨  4122َتطًب طابل 

ٜٗةةذف ٖةةزا املكةةشس إىل تٛكةةٝح أطةةع اقتـةةادٜات املةةٛاسد بأْٛاعٗةةا املختًؿةة١ َةةٔ خةة٬ٍ   

ـةةادٟ ٚايٓظشٜةة١ ا٫قتـةةاد١ٜ يف ٚؿةةـ املةةٛاسد ٚؼذٜةةذ خـا٥ـةةٗا  ايذلنٝةةض عًةة٢ ايترًٝةةٌ ا٫قت

ب٦ٝة١  ٚتـٓٝؿاتٗا ٚاطتخذاَاتٗا باٱكاؾ١ إىل طشم تُٓٝتٗا ٚاحملاؾظ١ عًٝٗةا ٚاٯهةاس ا٫قتـةاد١ٜ يً   

  ٚايتًٛث.



 

339 
 

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3: اهلٓدض١ امل ي١ٝ 4312

 ا٫داس٠ املاي١ٝ 4341َتطًب طابل 

شٜـ ايطايب بأ١ُٖٝ اشلٓذط١ املاي١ٝ ٚٚظا٥ؿٗا ٚمنٖٛا َةٔ خة٬ٍ   ٜٗذف ٖزا املكشس إىل تع

أدٚاتٗةا املتُثًةة١  باملظةتكبًٝات ٚ ايعكةةٛد اٯجًة١ ٚ اـٝةةاسات ٚ املبةاد٫ت. ٚ ايتعةةشف عًة٢ املٝةةضات ٚ       

احملارٜش شلزٙ املهْٛات يف ايتعاٌَ بٗا يف ا٭طٛام املاي١ٝ املختًؿ١. َٚعشؾ١ إَهاْٝات تذاٍٚ ٖزٙ 

 ا٭طٛام املاي١ٝ ايعشب١ٝ عا١َ ٚايؿًظط١ٝٓٝ خاؿ١.  ا٭دٚات يف

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3: تطٜٛل ارتدَ ت ايصش١ٝ 4313

 َباد٨ ايتظٜٛل 4161َتطًب طابل 

عضٜةةضٟ ايطايةةب/٠ ٜظةةع٢ ٖةةزا املكةةشس يف ؽـةةف ايتظةةٜٛل اىل ايتعةةشف عًةة٢ َاٖٝةة١        

اُٖٗةةا تعشٜةةـ َؿٗةةّٛ   تظةةٜٛل اـةةذَات ايـةةر١ٝ ٚريةةو َةةٔ خةة٬ٍ ايتطةةشم اىل َٛاكةةٝع عذٜةةذ٠    

يٝةات ؽطةٝط ايتظةٜٛل يًُظتؼةؿٝات     آٗا ٚـة ٚا١ُٖٝ اـذَات ايـةر١ٝ ٚطةبٌ تطٜٛشٖةا ٚخـا٥   

اـةةذَات ايةيت تكةةذَٗا املظتؼةؿ٢ ٚتشٚهٗةا ٚتظةةعرلٖا ٚتٛصٜعٗةا ٜٚلةةاف اىل     ٚ )ٚاٖةِ املٓتحةات(  

 ريو اؿذٜ  عٔ تٓظِٝ اداس٠ ايتظٜٛل ٖٚٝهًٝتٗا ايتٓظ١ُٝٝ يف املظتؼؿ٢.

 (اًُٞ 3ض ا ت َدتُد٠   3: ض ا١ تدزٜب( 111ت ا١ًُٝ يف املؤضط ت  تدزٜب  4314

 إْٗا٤ املظت٣ٛ ايثاْٞ   َتطًب طابل

ٜكذّ ٖزا املظام ْاؾزٙ يطًب١ اداس٠ ا٫عُاٍ متهةِٓٗ َةٔ ا٫طة٬ع عًة٢ ٚاقةع َٓظُةات       

ا٫عُاٍ ايؿًظط١ٝٓٝ َٔ ػشنات ػاس١ٜ ٚؿٓاع١ٝ ٚخذ١َٝ ٱنظةابِٗ املعةاسف اي٬صَة١ يةذخٍٛ     

م ايعٌُ َٔ خ٬ٍ ا٫يترام مبٓظُات ا٫عُاٍ يف ايب١٦ٝ ايؿًظط١ٝٓٝ ذٝ  ٜطًع ايطايةب عًة٢   يظٛ

اشلٝهٌ ا٫داسٟ يًُٓظ١ُ ٚخطةٛ  ايظةًط١ ٚاملٗةاّ ايٛظٝؿٝة١ يٮقظةاّ املختًؿة١ يف املٓظُة١ ٚايٝة١         

تكةةذِٜ املٓظُةة١ ملخشجاتٗةةا يًُحتُةةع باٱكةةاؾ١ ي٬تـةةا٫ت  ايذاخًٝةة١ ٚاـاسجٝةة١ ايةةيت تكةةّٛ بٗةةا      

ٓظ١ُ  ٚنزيو اداس٠ املٛاسد ايبؼةش١ٜ يف املٓظُة١ َٚةا تظةتخذَ٘ َةٔ ٚهةا٥ل يف كتًةـ ا٫قظةاّ         امل

 ٚايٛظا٥ـ ٚاـذَات اييت تكذَٗا.
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 (ْعسٟ 3ض ا ت َدتُد٠   3: ايتطٜٛل ارب االْرتْت 4315

 َباد٨ ايتظٜٛل 4161َتطًب طابل 

ٝاسٜة١ يف ؽـةف ايتظةٜٛل     ( ٖٚٛ اذذ املكةشسات ا٫خت 4315ٜٓاقؽ ايتظٜٛل عدل ا٫ْذلْت )

دلص دٚس ايتظةةٜٛل ا٫يهذلْٚةةٞ يف ظةٌة ايتطةةٛس ايتهٓٛيةةٛجٞ يف ايعـةةش     قلةةاٜا ذذٜثةة١ يف ايتظةةٜٛل تٴةة  

ا ٖةةزا املكةةشس   تعشٜةـة َةةا ٖٝةة١ ايتظةةٜٛل ا٫يهذلْٚةةٞ  ،   اؿةةذٜ   َٚةٔة اٖةِة املٛكةةٛعات ايةةيت ٜٓاقؼةٗة

اؿةةش ايتظةةٜٛل ا٫يهذلْٚةةٞ ٚاٖةِة عٓاؿةةش  املةةضٜخ ا٫يهذلْٚةةٞ )املٓتخ،ايظةةعش، ايتٛصٜةةع  ٚايذلٜٚةةخ، عٓ

ايتظةٜٛل عةدل   ٚدٚس   اطذلاتٝحٝات ايتظٜٛل ا٫يهذلْٚٞ  ٚ َكذ١َ يف ايتظةٜٛل عةدل قشنةات ايبرة     

اس ايع٬َةة١ ايتحاسٜةة١ يف ايتظةةٜٛل          اٱميٝةٌة ٚايع٬قةةات ايعاَةة١ َةٔة هةِة ا٫عةة٬ٕ ايشقُةةٞ  ٚاطةةايٝب اػةٗة

 .١ْٝٚ ٚاخرلا ْظِ ايذؾع ا٫يهذلْٚٞا٫يهذلْٚٞ ٚا٫ع٬ّ ا٫جتُاعٞ ، تـُِٝ املٛاقع ا٫يهذل

 (ْعسٟ 3ض ا ت َدتُد٠   3: االزغ   ايطٝ سٞ 4316

 َباد٨ ايتظٜٛل 4161َتطًب طابل 

َّٔ َكشس ا٫سػاد ايظٝاذٞ ٖٚٛ اذذ املكشسات ا٫ختٝاسٜة١ يف ؽـةف ايتظةٜٛل  َؿٗةّٛ      ٜتل

ٞو،َٚؿّٗٛ محٌة ػةةاس٠ ايةذيٌٝ  ٚأْةٛاع ا٭د٤٫ ايظةةٝاذٝوني      ٞو،   ايةذيٌٝ ايظةٝاذ ، ٚٚظةا٥ـ ايةذيٌٝ ايظةةٝاذ

    ١َّ ٞو ايٓاجرة١، ايؼخـة ٚدٚسٙ ٚأَُّٖت٘، ٚع٬قت٘ بايؿعايَّات ايظٝاذ١َّ، َٚٗاسات عٌُ اٱسػاد ايظةٝاذ

ٞو. ٞو ٚأدٚات٘، َٚظتكبٌ ايذيٌٝ ايظٝاذ  َٓٗا ٚايؿ١َّٓ، ٚٚطا٥ٌ اٱسػاد ايظٝاذ

  اًُٞ( 4ض ا ت َدتُد٠   4: اإل از٠ ايصش١ٝ يفتدزٜب اًُٞ  4379

 طاع١ َعتُذ٠ 61َتطًب طابل   اجتٝاص َا ٫ ٜكٌ عٔ  

ٜٗةةذف ٖةةزا املكةةشس إىل تعضٜةةض ٚتطةةٜٛش املٗةةاسات ٚايكةةذسات ايعًُٝةة١ يةةذ٣ ايطايةةب/٠ ٚتطبٝةةل     

املعشؾةةة١ ايٓظشٜةةة١ يف اؿكةةةٌ املٝةةةذاْٞ َةةةٔ خةةة٬ٍ ايتةةةذسب يف إذةةةذ٣ امل٪طظةةةات ايـةةةر١ٝ ملةةةذ٠       

ٱداسٜةة١ أٚ اٱػةةشاؾ١ٝ أٚ ايتٓؿٝزٜةة١ اٱداسٜةة١ املٛاقةةع ا إذةةذ٣، ٜٚهةةٕٛ ريةةو يف  طةةاع١ عًُٝةة111١

رات ايـةة١ً بتخـةةف ايطايةةب/٠ يف ايعًُٝةة١ ايتذسٜبٝةة١ َةةٔ خةة٬ٍ تشتٝبةةات خاؿةة١ بايتعةةإٚ بةةني       

 اؾاَع١ ٚامل٪طظ١ ايـر١ٝ.
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 اًُٞ(2ْعسٟ, 1ض ا ت َدتُد٠   3:  تطبٝك ت س ضٛب١ٝ يف املؤضط ت ايصش١ٝ 4322

 اؿاطٛب 1112َتطًب طابل 

ب١ٝ رات ا٫ستبةا  بأْؼةط١ امل٪طظةات ايـةر١ٝ،        ٜتٓاٍٚ ٖز ا املكشس فُٛع١ َٔة ايتطبٝكةات اؿاطٛة

ٚتطبٝكاتٗا َٚضاٜاٖا يًُ٪طظات ايـر١ٝ، ٖٚةزا املكةشس ٜعٌُة عًة٢      ايدلاَخـ ايطايب/٠ ع٢ً ٜٚهشٟ تعش

 َٛانب١ نٌ َا ٖٛ جذٜذ يف فاٍ ٖزٙ ايتطبٝكات.

 (ْعسٟ 3ض ا ت َدتُد٠   3االقتص   اإل ازٟ:  4323

 َباد٨ اٱداس٠ 4111(، 2َباد٨ ا٫قتـاد ) 4122َتطًب طابل 

ٜٗةةذف ٖةةزا املظةةام يتعشٜةةـ ايطايةةب عًةة٢ َاٖٝةة١ ٚأُٖٝةة١ ا٫قتـةةاد اٱداسٟ، ٚؼًٝةةٌ      

ايع٬ق١ بني ايٓظش١ٜ ا٫قتـاد١ٜ ٚا٫قتـاد اٱداسٟ. ٚنزيو ب١٦ٝ ع١ًُٝ اؽار ايكةشاسات اٱداسٜة١   

يذساط١ ٚؼًٝةٌ ايطًةب ٚايتٓبة٪ باملبٝعةات َٚشْٚة١ ايطًةب .        ٚايعٛاٌَ امل٪هش٠ ؾٝٗا.هِ ٜتعشض ٫ذكًا

إكاؾ١ إىل ْظش١ٜ اٱْتاد ٚاٱٜشادات ايه١ًٝ ٚأْٛاعٗا ٚايعٛاٌَ احملذد٠ شلا ٚدٚاٍ اٱْتةاد، ٚأْةٛاع   

ايتهةةةايٝـ ٚؼًًٝةةةٗا صَٓٝةةةا، ْٚظشٜةةة١ ايظةةةٛم ٚأػةةةهاي٘ ٚؼًٝةةةٌ ايتعةةةادٍ. ٚطٝاطةةةات ايتظةةةعرل  

َةٌ املة٪هش٠ يف ؼذٜةذ ا٭طةعاس، ٚتأهشٖةا بٗٝهًٝة١ ايظةٛم، ٚطةشم         ٚايكشاسات اٱداس١ٜ ٚاٖةِ ايعٛا 

ؼذٜذ ا٭طعاس ٚطٝاط١ ايتُٝٝض أيظةعشٟ. نُةا ٜتطةشم املظةام ملؿٗةّٛ ايةشبح ْٚظشٜاتة٘ ٚايعٛاَةٌ         

احملذد٠ ي٘ ٚاطذلاتٝحٝات٘، ٚأطع ؼًٌٝ ٚؼذٜذ ا٭سبال. نزيو ٜتطشم ٖةزا املظةام إىل َؿٗةّٛ    

ملٓةةتحني ٚأػةةهاشلا، ٚتهاَةةٌ املؼةةشٚعات ايشأطةةٞ ٚا٭ؾكةةٞ،    ايذلن ةةض ٚا٫ْةةذَاد، ٚاؼةةادات ا 

ٚايؼةةشنات َتعةةذد٠ اؾٓظةةٝات. باٱكةةاؾ١ يًشقابةة١ عًةة٢ املخةةضٕٚ ايظةةًعٞ َٚٓةةاؾع ٖةةزٙ ايعًُٝةة١      

َعاٜرل  إىلٚتهايٝـ ا٫ذتؿاظ باملخضٕٚ ٚايشقاب١ عًٝ٘، ٚطشم تكُٝٝ٘. ٜٚتطشم ٖزا املظام أٜلا 

 ١ تكِٝٝ نؿا٠٤ ا٭دا٤ َٚعاٜرلٖا.تكِٝٝ نؿا٠٤ ا٭دا٤، ٚأطع َٚشاذٌ عًُٝ

 ْعسٟ(3ض ا ت َدتُد٠   3االدتُ اٞ: ايتأَة ايصشٞ ٚايطُ ٕ  4324

 َباد٨ اٱداس٠ 4111َتطًب طابل 

١ يف ايتةةأَني ايـةةرٞ ٚأْٛاعة٘ة           ٜٗةةذف ٖةةزا املكةةشس إىل تعشٜةـة ايطايةةب/٠ باملؿةةاِٖٝ ا٭طاطةٝة

د ايكاْْٛٝةة١ يًتةةأَني ايـةةرٞ ٚأطةةايٝب ذظةةاب     إ    ٚإجشا٤اتة٘ة ٚايعكةٛة ّ ايلةُة ا٭قظةةا  ايتأَٝٓٝةة١، َٚؿٗةٛة

اطٓني ؾُٝةةا ٜتعًةةل مبةةا قةةذ     إ ا٫جتُةةاعٞ يف ؼكٝةةل سؾاٖٝةة١ اجملتُةةع ٚطةةعاد٠ املةٛة ا٫جتُةةاعٞ ٚدٚس ايلةُة

ٕ َةٔة أخطةةاس    إ     ٚإؿةةاباتٜتعةةشض ية٘ة املٛاطٓةٛة ١ مل٪طظةةات ايلةُة ، ٚايتعشٜةـة بايٛظةةا٥ـ ا٭طاطةٝة عُةٌة

 ا٫جتُاعٞ ٚايتأَني ايـرٞ
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 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   ١3:  ايت١ُٝٓ االقتص  ٜ 4325

 (2َباد٨ ا٫قتـاد )  4122َتطًب طابل 

ٜتٓاٍٚ ٖزا املكشس َا١ٖٝ ايت١ُٝٓ ا٫قتـاد١ٜ ٚأُٖٝتٗا ٚأطًٛبٗا َٚعةاٜرل قٝاطةٗا، نُةا    

ٜٗتِ بايتعشٜـ مبؼه٬ت ايت١ُٝٓ ا٭طاط١ٝ ايةيت تعةاْٞ َٓٗةا ايةذٍٚ ايٓاَٝة١، ٚبُٓةارد ْٚظشٜةات        

شض املكةشس اطةةذلاتٝحٝات ايتُٓٝةة١ ايكطاعٝة١ ٚايبؼةةش١ٜ. ٜٚٗةةتِ بذساطةة١   ايتُٓٝة١ ا٫قتـةةاد١ٜ. ٜٚظةةتع 

طةةةشم متٜٛةةةٌ ايتُٓٝةةة١ ا٫قتـةةةاد١ٜ، ٚايتخطةةةٝط ا٫قتـةةةادٟ أطةةةًٛبًا يًتُٓٝةةة١، ٚأطةةةباب تٛطةةةع       

اطةةتخذاَ٘ ٚأدٚاتةة٘ ٚأطةةايٝب٘ ايؿٓٝةة١. نُةةا ٜظةةتعشض املكةةشس َؿٗةةّٛ ايعٛملةة١ ٚايٓظةةاّ ا٫قتـةةادٟ    

ا٫قتـةاد١ٜ يف ايبًةذإ ايٓاَٝة١ ٚدٚس امل٪طظةات ايذٚيٝة١ يف ٖةزٙ       اؾذٜذ ٚتأهرلٙ يف ع١ًُٝ ايتُٓٝة١  

 ايع١ًُٝ نـٓذٚم ايٓكذ ايذٚيٞ، ٚايبٓو ايذٚيٞ، َٚٓظ١ُ ايتحاس٠ ايعامل١ٝ. 

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3االقتص   اإلضالَٞ:   4326

 (2َباد٨ ا٫قتـاد ) 4122َتطًب طابل 

د١ٜ ايةيت تضخةش بٗةا ايؼةشٜع١ اٱطة١َٝ٬      ايل٤ٛ ع٢ً املؿاِٖٝ ا٫قتـاٖزا املكشس  ٜظًط 

ٚإبةةشاص اــةةا٥ف ايةةيت متٝةةض ا٫قتـةةاد اٱطةة٬َٞ عةةٔ ا٫قتـةةادٜات ايٛكةةع١ٝ املختًؿةة١ ، ذٝةة   

طٝتٓاٍٚ املكشس يف ايبذا١ٜ تٛكٝح بعض املؿةاِٖٝ ٚاملـةطًرات ا٫قتـةاد١ٜ ايعاَة١ ٚايٛقةٛف عًة٢       

ا٥ف ا٫قتـةاد اٱطة٬َٞ ايةيت    ْؼأ٠ ا٫قتـاد اٱط٬َٞ َٚـادسٙ َٚٔ هِ طٝٛكح طبٝع١ ٚخـة 

ا٭خةةش٣ ، نةةزيو طةةٝتطشم املكةةشس إىل ػةةشل َؿـةةٌ عةةٔ اؿشٜةة١   ايةةٓظِ ا٫قتـةةاد١ٜ متٝةةضٙ عةةٔ 

ا٫قتـاد١ٜ يف ا٫قتـاد اٱط٬َٞ ٚكةٛابطٗا ، نُةا طةٝتٓاٍٚ املكةشس ايتعةشف عًة٢ املًهٝة١ يف        

اد اٱطة٬َٞ ،  ا٫قتـادٜات املختًؿة١ ٚايطةشم املؼةشٚع١ ٫نتظةاب املًهٝة١ َةٔ َٓظةٛس ا٫قتـة        

نزيو ٜٛكح املكشس ْظشٜة١ ايتٛصٜةع َٚٛقةـ اٱطة٬ّ َٓٗةا إكةاؾ١ إىل تٛكةٝح ايعًُٝة١ اٱْتاجٝة١          

ٚأٖةةذاف اٱْتةةاد يف ا٫قتـةةاد اٱطةة٬َٞ ، نُةةا طةةتدلص ْظشٜةة١ ا٫طةةت٬ٗى َةةٔ خةة٬ٍ ؼًٝةةٌ         

ايعٛاَةةٌ املةة٪هش٠ يف اٱْؿةةام ا٫طةةةت٬ٗنٞ يف نةةٌ َةةٔ ايؿهةةةش ايٛكةةعٞ ٚاٱطةة٬َٞ ، نُةةةا        

ح َٛكةةٛع ايٓكةةٛد ٚاملـةةاسف يف ا٫قتـةةاد ايٛكةةعٞ ٚاٱطةة٬َٞ ٚاملكاسْةة١ بُٝٓٗةةا ٚأخةةرلا     طٝٛكةة

طٝتٓاٍٚ املكشس ايٓظاّ املةايٞ يف املٓظةٛس اٱطة٬َٞ بأدٚاتة٘ املختًؿة١ طةٛا٤ يف جاْةب اٱٜةشادات أٚ         

 ايٓؿكات ٚطبٝع١ ايت١ُٝٓ ا٫قتـاد١ٜ يف املٓظٛس اٱط٬َٞ ٚايٛكعٞ .

 اًُٞ( 2ْعسٟ,  1ض ا ت َدتُد٠   3االقتص  :  تطبٝك ت س ضٛب١ٝ يف 4327

 اؿاطٛب 1112(، 2َباد٨ ا٫قتـاد ) 4122َتطًب طابل 

ٖزا املكةشس ٜظةتعشض َعًَٛةات َؿـة١ً ذةٍٛ تكٓٝة١ املعًَٛةات عَُٛةا َٚةا تتلةُٓ٘ َةٔ            

بشفٝات ذذٜث١ رات ع٬ق١ بايٓظشٜة١ ا٫قتـةاد١ٜ خـٛؿةا ، ميهةٔ اطةتخذاَٗا يًُظةاعذ٠ يف       
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ت ا٫قتـاد١ٜ ٱجشا٤ ايذساطات ا٫قتـاد١ٜ نا٫قتـاد اؾض٥ٞ ٚا٫قتـاد ايهًٞ ؼًٌٝ ايبٝاْا

اْٝة١  ٝٚا٫قتـاد اٱداسٟ ٚا٫قتـاد ايكٝاطٞ ، ٚطٝٛكح املكةشس ايكةذس٠ عًة٢ سطةِ املخططةات ايب     

ٚؼًٝةةٌ املعًَٛةةات املتعًكةة١ باملؼةةه٬ت ا٫قتـةةاد١ٜ ٚايبرةةٛث رات ايع٬قةة١ َةةٔ خةة٬ٍ فُٛعةة١     

كةةات اؿاطةةٛب١ٝ يًٛؿةةٍٛ إىل اؽةةار ايكةةشاسات ، ٚطةةٝتٓاٍٚ املكةةشس ػةةشل تكٓٝةة١  َتٓٛعةة١ َةةٔ ايتطبٝ

املعًَٛات َٚهْٛاتٗا املختًؿة١ يف ؼًٝةٌ املؼةه٬ت ا٫قتـةاد١ٜ ٚنٝؿٝة١ اطةتخذاّ ايدلفٝةات        

اؿاطٛب١ٝ رات ايع٬ق١ نةأدا٠ يترًٝةٌ ٚؽةضٜٔ املعًَٛةات ٚايبٝاْةات َٚةٔ هةِ ايكةذس٠ عًة٢ اؽةار           

طةٛا٤ املتعًكة١ بٓظشٜةات ا٫قتـةاد اؾض٥ةٞ َثةٌ دساطة١ ايُٓةارد ا٫قتـةاد١ٜ           ايكشاسات ا٫قتـاد١ٜ

اـاؿةة١ با٭طةةٛام ٚطةةًٛى املظةةتًٗو ٚطةةًٛى املٓةةتخ ٚايتهةةايٝـ ٚنةةزيو ْظشٜةةات ا٫قتـةةاد        

ايهًةةٞ َثةةٌ دساطةة١ عٓاؿةةش ايةةذخٌ ايكةةَٛٞ ٚايٓكةةٛد ٚاملـةةاسف ٚايبطايةة١ ٚايتلةةخِ ، إكةةاؾ١        

 ْتاد ٚايتهايٝـ ٚا٫طتثُاس ٚاملخاطش٠ .يتطبٝكات ا٫قتـاد اٱداسٟ نترًٌٝ اٱ

 ْعسٟ(3ض ا ت َدتُد٠   3:  إ از٠ املػرتٜ ت ٚاملد شٕ ايصش١ٝ 4328

 َباد٨ اٱداس٠ 4111َتطًب طابل 

ًُٝات ٚايٛظا٥ـ اٱداسٜة١ املتعةذد٠ ٱداس٠ املؼةذلٜات     ٜشنض ٖزا املكشس ع٢ً تعشٜـ ايطايب/٠ ع٢ً ايع

كةةةشس تٓةةةاٍٚ َاٖٝةةة١ ٚظٝؿةةة١ املؼةةةذلٜات ٚايتخةةةضٜٔ يف امل٪طظةةةات  ٚاملخةةةاصٕ ايـةةةر١ٝ، ٚهةةةشٟ يف ٖةةةزا امل

ايـر١ٝ، ٚتٓظِٝ ٚظٝؿ١ ايؼشا٤ ٚايتخضٜٔ، ٚاطذلاتٝحٝات ايؼشا٤ املختًؿة١، ٚؼذٜةذ اؿحِة ا٫قتـةادٟ     

ا يًتأنةةذ َةٔة َطابكةة١      يطًبٝةة١ ايؼةةشا٤، ٚاختٝةةاس َـةةادس ايؼةةشا٤ املٓاطةةب١، ٚاطةةت٬ّ املؼةةذلٜات ٚؾرـةٗة

ِٜ أدا٤ ٚظٝؿة١ ايؼةةشا٤، ٚاختٝةاس َٛاقةع  املخةةاصٕ       املٛاؿةؿات، ٚايظةح٬ت اـا   ؿة١ بٛظٝؿةة١ ايؼةشا٤، ٚتكٛة

 خضٕٚ ٚاجشا٤ات ايعٌُ ٚاملٓاٚي١ ٚايشقاب١ ٚغرل ريو.ٚتـرٝرٗا، ٚؼذٜذ َظتٜٛات امل

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3(: 1ست ضب١ ايػسن ت   4331

 (2َباد٨ احملاطب١ ) 4132َتطًب طابل 

ات ٚأْٛاعٗةةا ٚخـا٥ـةةةٗا ٚطبٝعةةة١ تهةةةٜٛٔ ٚتٓظةةةِٝ  ٜتلةةُٔ ٖةةةزا املكةةةشس َؿٗةةةّٛ ايؼةةةشن 

ا ٜتلةُٔ املعاؾة١ احملٛطةب١ يتهةٜٛٔ     ُة ػشنات ايتلأَ َٚاٖٝتٗةا ٚخـا٥ـةٗا ٚقاْْٛٝتٗةا ن   

 ا٭سبةةالٖةةزٙ ايؼةةشنات، ٜٚتطةةشم املكةةشس نةةزيو يؼةةشنات ايتٛؿةة١ٝ ايبظةةٝط١ ٚقٝةةاغ ٚتٛصٜةةع  

 ٚإعذاد ايكٛا٥ِ املاي١ٝ ٚاؿظابات ايؼخـ١ٝ. ٥شٚاـظا
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 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3 ضب١ اإل از١ٜ: احمل 4331

 (2َباد٨ احملاطب١ ) 4132ب طابل َتطً

َكذَةةة١ عةةةٔ احملاطةةةب١ اٱداسٜةةة١، َؿةةةاِٖٝ ايتهةةةايٝـ ٚتـةةةٓٝؿاتٗا، ؼًٝةةةٌ ايع٬قةةة١ بةةةني     

ايتهايٝـ ٚذحِ ايٓؼا  ٚا٭سبال، املٛاصْات املش١ْ ٚايتهايٝـ املعٝاس١ٜ، املٛاصْات ايشأزلايٝة١،  

ملب١ٝٓ ع٢ً ا٭ْؼط١، ايشقاب١ اٱداس١ٜ يف ظٌ اي٬َشنض١ٜ، اطتخذاّ املعًَٛات أْظ١ُ ايتهايٝـ ا

 احملاطب١ٝ يف اؽار ايكشاسات اٱداس١ٜ، تهايٝـ املٓتحات املؼذلن١، ْظاّ ايشقاب١ ع٢ً املخضٕٚ.

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3(: 2ست ضب١ ايػسن ت   4332

 (1قاطب١ ايؼشنات ) 4331َتطًب طابل 

ٚاحملاطةةةب١ يف عًُٝةةةات سأغ املةةةاٍ يف   ا٭َةةةٛاٍكةةةشس ايتعشٜةةةـ بؼةةةشنات  امل ٜتلةةةُٔ ٖةةةزا 

ٚنةزيو   ا٭َٛاٍيف ػشنات  ا٭سبال، ٜٚتطشم املكشس يتٛصٜع ا٭سبالايؼشنات املظا١ُٖ ٚتٛصٜع 

ٚعا٥ذ ايظِٗ املـاذب، ٜٚتلُٔ نةزيو ايكةٛا٥ِ املايٝة١ يف ايؼةشنات      اٯجٌا٫يتضاَات ط١ًٜٛ 

 املتهاؾ١٦. ذظاباتٗااملظا١ُٖ ٚتـؿ١ٝ 

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3د ٜس احمل ضب١ٝ ايدٚي١ٝ: امل 4336

 (1)قاطب١ ايؼشنات 4331َتطًب طابل 

ب١٦ٝ ا٭عُاٍ ايعامل١ٝ ٚإطةذلاتٝح١ٝ ايؼةشنات ايذٚيٝة١، حملة١ عةٔ اجملةاَع املٗٓٝة١ احملاطةب١ٝ         

طةب١ٝ ايذٚيٝة١ ٚايةيت    مبا ؾٝٗا فًع َعةاٜرل احملاطةب١ ايذٚيٝة١، عةشض جملُٛعة١ َةٔ املعةاٜرل احملا       

 .، ٚتطبٝكاتٗا يف املُاسط١ امل33١ٝٓٗ، 23، 17، 11، 8، 7، 2، 1ؼٌُ ا٭سقاّ ايتاي١ٝ  

 اًُٞ( 2ْعسٟ,  1ض ا ت َدتُد٠  3تطبٝك ت س ضٛب١ٝ يف احمل ضب١:  4337

 (2َباد٨ احملاطب١ ) 4132 ،اؿاطٛب 1112 َتطًب طابل

ٱنظةةةةٌ ٚأُٖٝتةةةة٘ يًعُةةةةٌ احملاطةةةةيب  ا دلْةةةةاَخاطةةةةتخذاّ جةةةةذاٍٚ ايعُةةةةٌ ا٫يهذلْٚٝةةةة١ ي 

ٚاطتخذاَات٘ يف فا٫ت ايتخطٝط ٱعذاد املٛاصْات، ايترًٌٝ املايٞ، إعذاد تكةاسٜش اٱْتةاد ٚؾكةًا    

ملعاٜرل عٓاؿش ايتهايٝـ، نؼـ ايشٚاتب ٚا٭جةٛس، إعةذاد ايتكةاسٜش املايٝة١، ْظةِ إداس٠ قٛاعةذ       

يعُة٤٬ ٚإداس٠ املخةضٕٚ ٚإعةذاد بطاقةات     ايبٝاْات ٚتطبٝكاتٗةا يف اجملةاٍ احملاطةيب َثةٌ ذظةابات ا     

 ٚاؿضّ اؾاٖض٠ يف ايتطبٝكات احملاطب١ٝ. ايدلاَخا٭ؿٍٛ ايثابت١، اطتخذاّ بعض 
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 ْعسٟ ( 3ض ا ت َدتُد٠   3اإل از٠ امل ي١ٝ:  4341

 (2َباد٨ احملاطب١ ) 4132َتطًب طابل 

ٛظٝؿة١ املايٝة١ َٚٛقعٗةا    َهْٛات اؿكٌ املايٞ ٚ ايٛظٝؿ١ املاي١ٝ يف ايكطاع اـاق، أ١ُٖٝ اي

، عٓاؿةةش ب٦ٝةة١ اٱداس٠ املايٝةة١ َٚهْٛةةات اشلٝهةٌة املةةايٞ يًُٓؼةةأ٠،      أٖةةذاؾٗايف اشلٝهةٌة ايتٓظُٝةةٞ،  

 أطايٝب إداس٠ ا٭َٛاٍ ٫ طُٝا ايشٚاؾع بأْٛاعٗا، ٚإداس٠ سأغ املاٍ ايعاٌَ ٚا٭ؿٍٛ ايثابت١.

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3امل ي١ٝ ايد ١َ:  4342

 (2َباد٨ ا٫قتـاد ) 4122َتطًب طابل 

ٜٗةةذف ٖةةزا املكةةشس اىل تعشٜةةـ ايطايةةب باملايٝةة١ ايعاَةة١ ٚدٚسٖةةا يف ظةةٌ ا٫ْظُةة١ ا٫قتـةةاد١ٜ    

ٍ َٚٛاسد ايذٚي١  بايتؿـةٌٝ ايلةشا٥ب ٚأُٖٝتٗةا يف دعةِ ا٫قتـةاد ايكةَٛٞ ٚاشلٝهةٌ ايعةاّ          ٜٚتٓةاٚ

يعاَة١ ٚأهاسٖةا ا٫قتـةاد١ٜ    ٚايشقابة١ املايٝة١ ٚايظٝاطةات املايٝة١ ايٓكذٜة١ ٚايٓؿكةات ا       ايعاَة١  يًُٛاص١ْ

 ٚا٫جتُاع١ٝ.

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3إ از٠ ايتأَة:  4343

 َباد٨ اٱداس٠ 4111َتطًب طابل 

ع٢ً أػهاٍ ػشنات ايتاَني ٚطبٝعتٗا ٚخـا٥ـةٗا   ٜٗذف ٖزا املكشس إىل تعشٜـ ايطايب

أَني ٚ ٜبني أطةع  ع٢ً َؿّٗٛ  اـطش ٚأْٛاع٘، ٚٚظا٥ـ ايتأَني، ٚأْٛاع ايت ٚ أُٖٝتٗا ٚنزيو 

سٜاكٝات ايتاَني ٚقٛاْٝٓٗا ٚ أٚج٘ تطبٝكٗةا ٚتطبٝةل ا٭طةع ايٓظشٜة١ َةٔ خة٬ٍ دساطة١ تأَٝٓةات         

اؿٝةةا٠ نُٓةةٛرد َٛطةةع ٭ذةةذ أْةةٛاع ايتةةاَني َٚةةٔ هةةِ  طٝاطةةات ا٭طةةعاس، ٚأقظةةا  ايتةةأَني،          

ٚتظة١ٜٛ   ٚا٫ذتٝاطات، ٚايتٓظِٝ اٱداسٟ ملٓؼآت ايتأَني،  ٚإجشا٤ات إؿذاس بٛيٝـةات ايتةأَني،  

ايلة٤ٛ عًة٢ نٝؿٝة١ تظةٜٛل اـةذَات      املطايبات ٚايتعٜٛلات، ٜٚعُةٌ ٖةزا املكةشس عًة٢  تظةًٝط      

 ايتأ١َٝٓٝ ٚدٚس َ٪طظات ايتاَني ذه١َٝٛ ٚػاس١ٜ يف خذ١َ اجملتُع.

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3األضٛام امل ي١ٝ:  4345

 اٱداس٠ املاي١ٝ 4341َتطًب طابل 

ايتعاٌَ يف أطٛام سأغ املاٍ، أِٖ ايؿشٚقات ايكا٥ُة١ بةني    أْٛاع ا٭طٛام املاي١ٝ ٚنٝؿ١ٝ

ا٭طةةٛام املايٝةة١، تؿظةةرل ايٓؼةةشات املايٝةة١ ايـةةادس٠ عةةٔ ا٭طةةٛام املايٝةة١ ٚأٖةةِ امل٪ػةةشات ايعاملٝةة١      

املذسج١ يف ا٭طٛام املاي١ٝ املختًؿ١، ذظاب ايظعش ايعادٍ ٚايعا٥ذ املتٛقةع ٭دٚات ايتعاَةٌ يف تًةو    

 .ا٭طٛام املاي١ٝ ٚدٚسٖا يف ؼذٜذ أطعاس ا٭طِٗ ٚايظٓذات ٚعٛا٥ذٖا ا٭طٛام، َؿّٗٛ نؿا٠٤
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 2ْعةسٟ,   1ضة ا ت َدتُةد٠     3تطبٝك ت س ضةٛب١ٝ يف ايدًةّٛ امل يٝة١ ٚاملصةسف١ٝ:      4346

 اًُٞ(

 اٱداس٠ املاي١ٝ 4341اؿاطٛب،  1112َتطًب طابل 

نظةةٌ، اٱنظةةٌ، أطةةع ايتعاَةةٌ َةةع ايةةذٚاٍ يف اٱ  بشْةةاَخَبةةاد٨ ٚقٛاعةةذ اطةةتخذاّ 

اطةةتخذاّ اٱنظةةٌ يف كتًةةـ املٛاكةةٝع املايٝةة١ َثةةٌ ذظةةاب قُٝةة١ ايكظةةط يكةةشض َةةا، ذظةةاب    

ايكُٝةة١ املظةةتكب١ًٝ ٫طةةتثُاس َبًةةؼ َةةا، ؼذٜةةذ ا٫ذتٝاجةةات املايٝةة١ يؼةةشن١ َةةا، تكٝةةِٝ املؼةةاسٜع     

ا٫طةةتثُاس١ٜ، تـةةٓٝـ كةةاطش ا٥٫تُةةإ، تكٝةةِٝ عا٥ةةذ ٚكةةاطش ا٭ٚسام املايٝةة١، اطةةتخذاّ تكٓٝةة١    

 .ا٫طتٗذاف يف ايتطبٝكات املاي١ٝ تك١١ٝٓ يف ايتطبٝكات املاي١ٝ ٚاطتخذاّ ايذٚي

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3إ از٠ شت طس اال٥تُ ٕ:  4349

 اٱداس٠ املاي١ٝ 4341َتطًب طابل 

أطاطةةةٝات ا٥٫تُةةةإ املـةةةشيف، ٚظةةةا٥ـ ٚأدٚات ا٥٫تُةةةإ املـةةةشيف ٚأْٛاعةةة٘، أطةةةايٝب   

ُإ، َظببات كةاطش ا٥٫تُةإ املـةشيف، طةشم ؼًٝةٌ ٚقٝةاغ       ايتٌُٜٛ املظتخذ١َ عٓذ َٓح ا٥٫ت

كاطش ا٥٫تُإ، إداس٠ املعًَٛات ا٥٫تُا١ْٝ، ايترًٌٝ املايٞ ٚا٥٫تُاْٞ يًُكةذلض، إداس٠ ايكةشٚض   

 املتعثش٠، ٚأطبابٗا ٚع٬جٗا.

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3ٚايدًُٝ ت:  اإلْت زإ از٠  4351

 َباد٨ اٱداس٠ 4111َتطًب طابل 

ميثةٌ ٖةةزا املكةةشس َضهةةا َةةٔ اٱداس٠ ٚاشلٓذطةة١ ايـةةٓاع١ٝ ٚقاطةةب١ ايتهةةايٝـ، ذٝةة   

ٜتٓاٍٚ َكذ١َ يف إداس٠ ايعًُٝةات اٱْتاجٝة١ َةٔ ذٝة  املؿٗةّٛ ٚايتطةٛس ايتةاسىٞ ٚايعٛاَةٌ املة٪هش٠          

ع٢ً اٱْتاج١ٝ، ٚؼًٌٝ ايعًُٝات اٱْتاج١ٝ، اؽار ايكشاسات، ؼًٌٝ ْكط١ ايتعادٍ، ٚتطبٝكات أٚ 

خذاَات عًِ اٱداس٠، ٜٚٛكح أٜلًا  ا٫طذلاتٝحٝات ٚاـطط املتبع١ يف إداس٠ ايعًُٝات، طشم اطت

ايتٓبةة٪ بايطًةةب، نٝؿٝةة١ ايتخطةةٝط يًطاقةة١ اٱْتاجٝةة١ يًُ٪طظةةات ايـةةٓاع١ٝ، ٚطةةشم ايتخطةةٝط    

يًطاقةةة١ اٱْتاجٝةةة١ يف امل٪طظةةةات اـذَٝةةة١ باطةةةتخذاّ ْظشٜةةة١ ا٫ْتؼةةةاس، ٚآيٝةةة١ ؽطةةةٝط َٛاقةةةع  

اؾ١ إىل ريةةةو ايذلتٝةةةب ايةةةذاخًٞ يًُـةةةٓع َةةةٔ ذٝةةة  أُٖٝتةةة٘ ٚأْةةةٛاع ايعًُٝةةةات  ايتظةةة٬ٝٗت، إكةةة

ايـٓاع١ٝ ٚاـذ١َٝ، ٚطشم ٚمنارد تشتٝب املـٓع َةع ايذلنٝةض عًة٢ اطةتخذاّ ايطةشم ايشٜاكة١ٝ       

 ٚاٱذـا١ٝ٥، ٚتـُِٝ ْظاّ ايعٌُ، إداس٠ املـادس ايبؼش١ٜ، ٚطشم ايعٌُ.  
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 ْعسٟ( 3  ٠دض ا ت َدتُ 3تطٜٛل ارتدَ ت امل ي١ٝ:  4361

 َباد٨ ايتظٜٛل 4161َتطًب طابل 

ٜتلُٔ ٖزا املكشس دساط١ ا٭ْؼط١ ايتظٜٛك١ٝ مل٪طظات اـذَات املاي١ٝ ٜٚعاا تعشٜةـ  

اـذَات املاي١ٝ ٚتطٛس َؿّٗٛ تظٜٛل ٖزٙ اـذَات ٚع١ًُٝ تبا امل٪طظات املايٝة١ يًتظةٜٛل َٚةٔ    

 تشنٝةةضٙ عًةة٢ اؾٛاْةةب املتعًكةة١ بتطةةٜٛش هةةِ ٜةةتِ ؼًٝةةٌ ايب٦ٝةة١ ايتظةةٜٛك١ٝ يًخةةذَات باٱكةةاؾ١ إىل

املٓتحةةات املايٝةة١ ٚتظةةعرلٖا ٚتشٚهٗةةا َٚةةٔ هةةِ ٜةةتِ َعاؾةة١ ْظةةِ املعًَٛةةات ايتظةةٜٛك١ٝ اـاؿةة١        

 بامل٪طظات املاي١ٝ .

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3ايتطٜٛل ايدٚيٞ:  4363

 َباد٨ ايتظٜٛل 4161َتطًب طابل 

ل ايذٚيٞ. ذٝة  طةٝتِ ايتعةشف    ٜتعًك١  بايتظٜٛتلُٔ ٖزا املكشس فُٛع١ َٔ املٛكٛعات امل

ع٢ً ٚاقع ايتظٜٛل ايةذٚيٞ يف املٓؼةآت ايـةٓاع١ٝ ٚاـذَٝة١ ٚاملظةا١ُٖ يف ٚكةع ا٭طةع ايعًُٝة١         

ع املتعًكة١  ٝٛاكة ٚايع١ًُٝ يًتظةٜٛل ايةذٚيٞ . نةزيو طةٝتِ ايتعةشف َةٔ خة٬ٍ ٖةزا  املكةشس عًة٢ امل          

١ ٝاطة ١ٝ ٚايظ٦ٜة١ ا٫قتـةاد  ٝظش٠ ػةا١ًَ عةٔ ايب  كذّ ْٜ ؾٗٛيزا  ًا،ٝل املٓتحات ٚاـذَات دٚيٜبتظٛ

ًا، نُةا إٔ املكةشس   ٝة دٚي ٘ٚخذَاتة ٘ عٹًَل طٹة ٜهٔ إٔ ت٪هش يف ايؼشنات عٓذ تظٛمي١ اييت ٝٚايثكاؾ

١ ٝة ذ أؾلٌ ايطشم يًةذخٍٛ إىل ا٭طةٛام ا٭جٓب  ٜؼذ ذ ذحِ ايظٛم،١ٜ  ؼذٝاٯت عٝػطٞ املٛاكٜ

 .١ ػا١ًَٝك١ٜ ٚإْؼا٤ خط١ تظٛٝكٜايتظٛ اتٝحٝاس أؾلٌ ا٫طذلات١ٝ اختٝؿٝباٱكاؾ١ إىل ن

 اًُٞ( 1ْعسٟ,  2ض ا ت َدتُد٠   3أْع١ُ املدًَٛ ت ايتطٜٛك١ٝ:  4367

 تطبٝكات ذاطٛب١ٝ يف ايتظٜٛل 4265َتطًب طابل 

ٚؿؿًا يًُؿاِٖٝ ٚامللاَني ٚاملباد٨ ا٭طاط١ٝ ٭ْظ١ُ املعًَٛات ايتظٜٛك١ٝ  ٜتٓاٍٚ ٖزا املكشس

 ٗ ا ذٝةةة  تعتُةةةذ عًٝٗةةةا إداسات َٓظُةةةات ا٭عُةةةاٍ أهٓةةةا٤ ايكٝةةةاّ   ٚٚظا٥ؿٗةةةا ٚأػةةةهاٍ اطةةةتخذاَ

بٓؼةةاطاتٗا ايتظةةٜٛك١ٝ املختًؿةة١ نُةةا ٜتٓةةاٍٚ املكةةشس َؿةةاِٖٝ تكٓٝةةات املعًَٛةةات ٚا٫تـةةا٫ت ايةةيت   

تظةةاعذ يف ؾٗةةِ ٚؼًٝةةٌ املهْٛةةات ا٭طاطةة١ٝ ٭ْظُةة١ املعًَٛةةات ايتظةةٜٛك١ٝ، باٱكةةاؾ١ يًتطبٝةةل    

 .ACCESS ع٢ً بشف١ٝ ايعًُٞ يبٓا٤ قاعذ٠ بٝاْات تظٜٛك١ٝ

إٕ أ١ُٖٝ أْظ١ُ املعًَٛات ايتظٜٛك١ٝ تأتٞ َٔ أ١ُٖٝ ٚظٝؿ١ٝ ايتظٜٛل اييت تعتدل َٔ ٚظةا٥ـ  

املٓظُةة١ ا٭نثةةش اتـةةا٫ بايب٦ٝةة١ اـاسجٝةة١، ٚبايتةةايٞ ؾةةإٕ اؿاجةة١ ٭ْظُةة١ املعًَٛةةات ايتظةةٜٛك١ٝ    

 تـبح ًَر١ يًُٓظُات املعاؿش٠.
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 ْعسٟ( 3  ض ا ت َدتُد٠ 3ايك ْٕٛ ايتذ زٟ:  4371

َؿّٗٛ ايكإْٛ ايتحاسٟ، طبٝع١ ا٭عُاٍ ايتحاس١ٜ، ايتاجش، ايظحٌ ايتحاسٟ، ايعكةٛد،  

ا٭ٚسام، ايؼشنات ايتحاس١ٜ، اٱؾة٬غ ) بؼةهٌ َةٛجض (، َةع عة  يةٮٚسام ايتحاسٜة١ ) طةٓذ         

 ايظرب ٚايهُبٝاي١ ٚايؼٝو (.

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3اإل از٠ احمل١ًٝ ٚاذتهِ احملًٞ:  4411

 َباد٨ اٱداس٠ 4111تطًب طابل َ

ٜتٓاٍٚ املظام ْؼأ٠ ا٫جٗض٠ احمل١ًٝ َٚؿّٗٛ اي٬َشنض١ٜ اٱداسٜة١ ٚاػةهاشلا ٚاٖةذاؾٗا    

ٚاملعةةاٜرل اـاؿةة١ يًتؿشٜةةل بةةني اؿهةةِ احملًةةٞ ٚا٫داس٠ احملًٝةة١ ٚايٝةة١ تؼةةهٌٝ اجملةةايع احملًٝةة١   

اجملةايع احملًٝة١ يف ظةٌ تػةٝرل      ْٚظِ ايعاًَني ؾٝٗا ٚاملؼانٌ اييت تعاْٞ نُا ٜتٓاٍٚ املظام دٚس

دٚس ايذٚي١ ٚاعطا٤ ٖاَؽ اندل يًُرًٝات يف ايت١ُٝٓ، نُا ٜٗتِ املظام يف  ايذلنٝض ع٢ً تطٛس 

ا٫داس٠ احمل١ًٝ يف ؾًظطني َٓز صَٔ اؿهِ ايعثُاْٞ ذت٢ قٝاّ ايظًط١ ايؿًظط١ٝٓٝ ٚايتٛج٘ مٛ 

َةٔ ذٝة  تكظةِٝ ايذٚية١ ٚايـة٬ذٝات ايةيت       بٓا٤ ايذٚي١، ٚا٫طاس ايكاْْٛٞ املٓظِ يٲداس٠ احملًٝة١  

تتُتع بٗا ايٛذذات احمل١ًٝ ٚنزيو اي١ٝ ٚطشم اختٝةاس اعلةا٤ اجملةايع احملًٝة١ ٚا٫دٚاس اؿذٜثة١      

 اييت تًعبٗا اجملايع احمل١ًٝ يف ؾًظطني يف بٓا٤ ايذٚي١ ٚتظشٜع عح١ً ايت١ُٝٓ.

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3االقتص   ايدًططٝين:  4421

 (2َباد٨ ا٫قتـاد ) 4122ل َتطًب طاب

ٜتٓةةاٍٚ ٖةةزا املكةةشس امل٬َةةح ا٭طاطةة١ٝ ي٬قتـةةاد ايؿًظةةطٝا ٚتطةةٛسٙ خةة٬ٍ ايؿةةذلات        

ايتاسى١ٝ اشلا١َ اييت َش بٗا، ٜٚعشؾٓا بأِٖ ايتؼٖٛات اييت ؿكت ب٘ بظبب ا٫ذت٬ٍ اٱطةشا٥ًٝٞ  

١ املتاذةة١  ٜٚتٓةةاٍٚ  يؿًظةةطني. نُةةا ٜتطةةشم ٖةةزا املكةةشس إىل أٖةةِ املةةٛاسد ا٫قتـةةاد١ٜ ايؿًظةةطٝٓٝ     

ذظابات ايذخٌ ايكَٛٞ ايؿًظطٝا ٚايكطاعةات ا٫قتـةاد١ٜ ايؿًظةط١ٝٓٝ ٚنةزيو املايٝة١ ايعاَة١       

ايؿًظط١ٝٓٝ ٚايع٬قةات ا٫قتـةاد١ٜ اـاسجٝة١ ٚآؾةام َٚتطًبةات َٚعٛقةات ايتُٓٝة١ ا٫قتـةاد١ٜ يف         

 ؾًظطني.

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3ايٓكٛ  ٚاملص زف:  4423

 (2َباد٨ ا٫قتـاد ) 4122َتطًب طابل 

إعطةةا٤ ايطايةةب ؾهةةش٠ ػةةا١ًَ عةةٔ ايٓكةةٛد ٚايبٓةةٛى ظاْبٝٗةةا        إىلٜٗةةذف ٖةةزا املكةةشس   

ٚريو َٔ خ٬ٍ  تعُٝل ايؿِٗ اـاق بايذٚس ا٫قتـادٟ يًٓكٛد َٚعشؾ١ أُٖٝتٗا   ايٓظشٟ ٚايعًُٞ

َةةع  ٚأطةباب ظٗٛسٖةا َةٔ خة٬ٍ اطةةتعشاض عٝةٛب ْظةاّ املكاٜلة١ ٚاملُٝةةضات ايةيت ٚؾشتٗةا ايٓكةٛد          
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اطتعشاض أْٛاعٗا ذظب تظًظٌ ظٗٛسٖا ايتاسىٞ َةٔ ايٓكةٛد ايظةًع١ٝ إىل  أذةذث أْةٛاع ايٓكةٛد       

املعشٚؾ١ ذايٝا ٖٚٞ ايٓكٛد ا٥٫تُا١ْٝ. نُةا ٜٗةذف املكةشس إىل  ايتعشٜةـ بأُٖٝة١ ايبٓةٛى ٚنةزيو        

  َ ـةة١ ٚنةةزيو ٚظةا٥ـ ايبٓةةو املشنةةضٟ ٚايةةذٚس  ـختأْٛاعٗةا املختًؿةة١ َةةٔ بٓةةٛى ػاسٜة١ ٚبٓةةٛى 

ٝةةض يةة٘ يف ا٫قتـةةاد غةة٬ف ايبٓةةٛى ا٭خةةش٣، ٚنةةزيو َعشؾةة١ تةةاسٜخ ْؼةةأ٠ ايبٓةةٛى ٚدٚسٖةةا      املُ

 ا٫قتـادٟ ع٢ً املظت٣ٛ احملًٞ ٚاملظت٣ٛ ايذٚيٞ. 

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3ايتذ ز٠ ايدٚي١ٝ:  4424

 (2َباد٨ ا٫قتـاد ) 4122َتطًب طابل 

ع ٚاـةةذَات ابتةةذا٤ َةٔة   ايٓظشٜةةات املختًؿةة١ يف تؿظةةرل ايتحةةاس٠ ايذ  ٜتٓةةاٍٚ املكةةشس   ٚيٝةة١ يف ايظةًة

ايٓظش١ٜ ايه٬طٝه١ٝ يف املٝض٠ ايٓظب١ٝ، هِ ْظش١ٜ ايتحاس٠ ايذٚي١ٝ يف ظٌة تضاٜةذ ايتهةايٝـ، هِة ْظشٜة١      

اسد شلهؼةةش ٚاٚيةةني، ٚاْتٗةةا٤ با٭طةةباب ايٓظشٜةة١ اؿذٜثةة١ يف ايتحةةاس٠ ايذٚيٝةة١           ؾش٠ ايٓظةةب١ٝ عًةة٢ املةٛة ايةٛة

ملٓاؾظة١ ا٫ذتهاسٜة١ إكةاؾ١ إىل ٖحةش٠ ايعٌُة ايذٚيٝة١ ٚتةذؾكات        نأطًٛب دٚس٠ اٱْتاد ٚايتحةاس٠ يف ظٌة ا  

اجض    د اؿةةٛة ١ أٚ ايتحةةةاس٠ ايذٚيٝةةة١ يف ظةةٌة ٚجةةٛة سأغ املةةةاٍ ايذٚيٝةةة١ ْٚؼةةةا  ايؼةةةشنات َتعةةةذد٠ اؾٓظةةٝة

اؾُشن١ٝ، ٚنزيو خـا٥ف َٚؼانٌ ػاس٠ ايةذٍٚ ايٓاَٝة١ ٚا٫طةذلاتٝحٝات ايتحاسٜة١ املختًؿة١ ايةيت       

 .ا٫جٓيب١ ا٫قتـاد١ٜ، َٝضٕا املذؾٛعات ٚأطٛام ايـشف ميهٔ إٔ تتبعٗا يتركٝل ايتُٓٝ

 ْعسٟ(3ض ا ت َدتُد٠   3:  ست ضب١ ته يٝف ارتدَ ت ايصش١ٝ 4425

 (2َباد٨ احملاطب١ ) 4132َتطًب طابل 

ٜتٓاٍٚ ٖزا املكشس قاطب١ ايتهايٝـ َٔ ذٝ  طبٝعتٗا ٚأغشاكٗا، تـٓٝؿات ايتهايٝـ، 

ايتهةايٝـ يف املظتؼةؿٝات، ْٚظةاّ قاطةب١ تهةايٝـ      تـُِٝ ْظةاّ ايتهةايٝـ ٚدٚس٠ قاطةب١    

أٚاَش ايتؼػٌٝ، ْٚظاّ ايتهايٝـ املعٝاس١ٜ ٚعٝع اٱجشا٤ات املتعًك١ بٗا َةٔ ذٝة  ٚكةع املعةاٜرل     

ٚؼًٌٝ ا٫مشاؾات ايٓاػ١ عٔ تبأٜ ايٓتا٥خ ايؿع١ًٝ عٔ املعاٜرل املٛكٛع١ ٚإجشا٤اتٗا احملاطب١ٝ، 

تٛصٜةةةةع تهةةةةايٝـ َشانةةةةض اـةةةةذَات، ٚأخةةةةرلًا دٚس قاطةةةةب١ باٱكةةةةاؾ١ إىل ايطةةةةشم املختًؿةةةة١ ي

 ايتهايٝـ يف اؽار ايكشاسات اٱداس١ٜ.

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠    3:  إ از٠ األشَ ت 4426

 َباد٨ اٱداس٠ 4111َتطًب طابل 

َٔ خ٬ٍ تٓاٍٚ ايتعشٜؿةات املختًؿة١ ي٬صَة١     با٭صَاتٜظع٢ ٖزا املظام إىل تعضٜض َٓٗخ ا٫داس٠ 

َٚشاذٗةةةا  ٚاطةةةباب ظٗٛسٖةةةا َٚٓةةةاٖخ تؼخٝـةةةٗا  ٚنةةةزيو ايٝةةة١ بٓةةةا٤ ؾشٜةةةل ا٫صَةةة١    ٚخـا٥ـةةةٗا
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املهًـ بايتعاٌَ َعٗةا  ٚا٫طةذلاتٝحٝات ٚا٫دٚات  ٚايٛطةا٥ٌ املظةتخذ١َ يف اداس٠ ا٫صَة١  ٚنةزيو       

ا٫صَات ٚدٚس ا٫تـةاٍ ٚايتػطٝة١    ا٫ص١َ ٚاطتخذاّ ا٫طايٝب ايه١ُٝ يف اداس٠ ٱداس٠ايُٓارد ايؿاع١ً 

٬َٝة١ خة٬ٍ ا٫صَةةات مبةا ٜظةةاِٖ يف انظةاب ايطايةةب قةذسات اداسٜةة١ متهٓة٘ َةةٔ ايتعاَةٌ َةةع        ا٫ع

ٜٚكذّ املظام اطتعشاكا يبعض ا٫صَات ايعامل١ٝ ٚاحمل١ًٝ نذساطة١ ذةا٫ت ٚاقعٝة١ ي٬صَةات      ا٫صَات

 .يف ايب٦ٝات ايعامل١ٝ ٚايعشب١ٝ

 ْعسٟ(٠3  ض ا ت َدتُد 3: إ از٠ ادتٛ ٠ ايػ ١ًَ يف املؤضط ت ايصش١ٝ 4427

 َباد٨ اٱداس٠ 4111َتطًب طابل 

ٜشنض ٖزا املكشس ع٢ً تعشٜـ ايطايب/٠ مبؿٗةّٛ اؾةٛد٠ ٚإداس٠ اؾةٛد٠ ايؼةا١ًَ ٚدٚسٖةا يف      

ايٓحةةال امل٪طظةةٞ ٚعٓاؿةةش إداس٠ اؾةةٛد٠ ايؼةةا١ًَ يف امل٪طظةةات ايـةةر١ٝ ٚاقتـةةادٜات اؾةةٛد٠       

ٛد٠ ٚأبعةاد جةٛد٠ خةذَات امل٪طظةات     ايؼا١ًَ، ٜٚتٓاٍٚ ٖزا املكشس أدٚات اؾٛد٠ ْٚظةاّ إداس٠ اؾة  

 ايـر١ٝ.

 ْعسٟ(3ض ا ت َدتُد٠   3:  ايسق ب١ اإل از١ٜ يف املؤضط ت ايصش١ٝ 4429

 َباد٨ اٱداس٠ 4111َتطًب طابل 

ٜعةةشف ٖةةزا املكةةشس ايطايةةب/٠ مبؿٗةةّٛ املتابعةة١ ٚايتكةةِٜٛ ٚتطبٝكاتٗةةا ٚأُٖٝتٗةةا يف امل٪طظةةات  

عٗا ٚفا٫تٗا َٚشاذًٗا، ٜٚتِ ايذلنٝض عًة٢ دٚس املتابعة١   ايـر١ٝ، ٚأدٚات املتابع١ ٚايتكِٜٛ ٚأْٛا

ٚايتكةةِٜٛ يف ؼكٝةةل ؾاعًٝةة١ امل٪طظةةات ايـةةر١ٝ ٚنؿةةا٠٤ خةةذَات ايشعاٜةة١ ايـةةر١ٝ بأػةةهاشلا     

ٚأؿةةٓاؾٗا املختًؿةة١، نُةةا ٜتٓةةاٍٚ ٖةةزا املكةةشس َؿٗةةّٛ ايشقابةة١ اٱطةةذلاتٝح١ٝ، ٚاستبةةا  ايشقابةة١        

١ ٚايتأنذ َٔ ؼكٝل َ٪ػشات ا٭دا٤ اٱطذلاتٝحٞ اٱطذلاتٝح١ٝ بتركٝل لال امل٪طظات ايـرٝ

 شلزٙ امل٪طظات يف ك٤ٛ ع١ًُٝ ايتخطٝط اٱطذلاتٝحٞ.

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠    3األٚب١٦: اًِ  4431

ٜشنةةض ٖةةزا املكةةشس عًةة٢ تعشٜةةـ ايطايةةب/٠ مبؿٗةةّٛ عًةةِ ا٭ٚب٦ةة١ ٚأُٖٝتةة٘، ٜٚتٓةةاٍٚ َبةةاد٨     

ٜة١ ٚغةرل املعذٜة١، ٜٚشنةض عًة٢ دٚسات ا٭َةشاض       ٚأطايٝب ايبر  ٚايتكـٞ يف فاٍ ا٭ٚب١٦ املعذ

ٚاملؼه٬ت ايـر١ٝ املعذ١ٜ َٔ ذٝ  اْتؼاسٖا ٚا٫طذلاتٝحٝات ايؿاع١ً ٚاملُه١ٓ يًٛقا١ٜ َٓٗا، 

ٜٚشنض املكشس ع٢ً املظببات ٚايٛقا١ٜ ٚايظٝطش٠ ع٢ً ٖزٙ ا٭َةشاض َتة٢ ٚجةذت ٚأُٜٓةا ٚجةذت،      

ايـر١ٝ عدل ايضَٔ، نُا ٜشنض ٖزا املكشس ع٢ً ٜٚٗتِ املكشس بذساط١ ايعادات ايػزا١ٝ٥ ٚايعادات 
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إجةةشا٤ َكاسْةةات بةةني ؿةةؿات فُٛعةةات تعشكةةت يًُةةشض ٚفُٛعةةات   تتعةةشض يةةٓؿع املةةشض   

 يًٛؿٍٛ إىل َٓٗخ َتهاٌَ يف تكِٝٝ املخاطش ٚتؼخٝف املظببات.

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3ست ضب١ ايته يٝف:  4431

 (2َباد٨ احملاطب١ ) 4132َتطًب طابل 

طةةةب١ ايتهةةةايٝـ َةةةٔ ذٝةةة  طبٝعتٗةةةا ٚأغشاكةةةٗا، تـةةةٓٝؿات ايتهةةةايٝـ، تـةةةُِٝ ْظةةةاّ     قا

ايتهةةايٝـ، دٚس٠ قاطةةب١ ايتهةةايٝـ، تهةةايٝـ أٚاَةةش ايتؼةةػٌٝ، تهةةايٝـ املعٝاسٜةة١ ٚناؾةة١    

ايٛذذات ايتايؿ١، تهايٝـ املٓتخ املؼتل ٚاملؼذلى ْٚظاّ ايتهايٝـ املعٝاس١ٜ ٚناؾ١ اٱجةشا٤ات  

املعاٜرل يعٓاؿش اٱْتاد، ٚؼًٌٝ ا٫مشاؾات ايٓاػ١ عةٔ تبةأٜ ايٓتةا٥خ    املتعًك١ بٗا َٔ ذٝ  ٚكع 

ايؿع١ًٝ َع املعاٜرل، إجشا٤ات احملاطةب١ٝ، إكةاؾ١ إىل دٚس ايتهةايٝـ يف اؽةار ايكةشاسات اٱداسٜة١       

 .ٚطبٝع١ ْظاّ ايتهايٝـ املتػرل٠

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3حتًٌٝ ايكٛا٥ِ امل ي١ٝ:  4433

 (2َباد٨ احملاطب١ ) 4132َتطًب طابل 

أٖةةذاف ايترًٝةةٌ املةةايٞ َةةع ايذلنٝةةض عًةة٢ ٖةةذيف ايتٓبةة٪ بةةايك٠ٛ ا٫ٜشادٜةة١ يًُٓؼةةأ٠ اـاكةةع١  

يًترًٝةٌ َٚٛقؿٗةةا املةةايٞ َةةٔ َٓظةٛس َظةةتكبًٞ، أٖةةذاف َظةةتخذَٞ ايكةٛا٥ِ املايٝةة١، ايع٬قةة١ بةةني    

احملاطةةب١ٝ ايةةيت   ايترًٝةةٌ املةةايٞ ٚاحملاطةةب١، أدٚات ايترًٝةةٌ املةةايٞ ايؼةةا٥ع١ ا٫طةةتعُاٍ، ا٭طةةع   

هشٟ إعذاد ايكةٛا٥ِ املايٝة١ مبٛجبٗةا، ٚأطةايٝب ؼًٝةٌ ايكةٛا٥ِ املايٝة١ ا٭طاطة١ٝ احملاطةب١ٝ ايةيت           

هشٟ إعذاد ايكٛا٥ِ املاي١ٝ مبٛجبٗا، أطايٝب ؼًٌٝ ايكٛا٥ِ املاي١ٝ ا٭طاط١ٝ ٖٚٞ  قا١ُ٥ ا٭سبةال  

ُ   أٚ اـظا٥ش ٚقا١ُ٥ املشنض املايٞ، ٚقا١ُ٥ ا٭َٛاٍ، أهةش ايةتػ   ٝة١  رل يف َظةت٣ٛ ا٭طةعاس ايعةاّ ٚأٖ

 احملاطب١ٝ ٚأهشٖا يف ايكٛا٥ِ املاي١ٝ.ع١ًُٝ ايتذقٝل ٚاخت٬ف ايطشم 

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3احمل ضب١ ايطسٜب١ٝ:  4434

 (2قاطب١ ايؼشنات ) 4332َتطًب طابل 

ٔ ٖةةزا املكةةشس دساطةة١ ايتراطةةب عةٔة ايلةةشٜب١ املٛذةةذ٠ عًةة٢ دخةٌة        نيٝايطبٝعةة ا٭ػةةخاقٜتلةُة

ٚػةةشنات ا٭َةةٛاٍ ٚايلةةشٜب١ عًةة٢ املبٝعةةات ٚخـةةا٥ف ايلةةشٜب١ ٚػةةشٚ  طةةشٜاْٗا ْٚطةةام كةةشٜب١        

اع١ٝ ٚايتحاسٜة١           ٛايذخٌ  ٚاي ًٗا ٚاحملاطةب١ عًة٢ أسبةال املٗٔة ايـٓة عا٤ ايلةشٜيب ٚسبةط ايلةشٜب١ ٚؼـٝة

اع١ٝ ٚايتحاسٜةة١ ٚغةةرل ايتحاسٜةة١           ٌ كةةشٜب١ ايةةذخٌ ٚخـةةا٥ف ايلةةشٜب١ عًةة٢ أسبةةال املٗةٔة ايـةٓة ؼـةٝة

ايلشٜب١ٝ ْٚطاقٗا ايلةشٜيب   ٚاٱعؿا٤اتخلٛعٗا يًلشٜب١ ٚاحملاطب١ ايلشٜب١ٝ ع٢ً املش٥ٝات  ٚػشٚ 
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ايلةشٜيب   ٚاٱقةشاس عًة٢ أسبةال ايعًُٝةات ٚأٚج٘ة اــِة ايلةشٜيب ٚا٫صدٚاد ايلةشٜيب ٚطةشم َعاؾت٘ة          

 ٚنٝؿ١ٝ إعذادٙ ٚبعض أٚج٘ اؾضا٤ات ٚايعكٛبات يف ايٓظاّ ايلشٜيب.

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3: ْعس١ٜ احمل ضب١ 4435

 (2قاطب١ ايؼشنات ) 4332َتطًب طابل 

ٜشنةةض ٖةةزا املظةةام عًةة٢ بٓةةا٤ ايٓظشٜةة١ احملاطةةب١ٝ َةٔة خةة٬ٍ تٓةةاٍٚ املٛكةةٛعات ايتايٝةة١  ْؼةةأ٠         

احملاطب١ ٚتطٛسٖا ايتةاسىٞ ٚاخت٬ؾٗةا عٔة ْظشٜةات ايعًةّٛ ا٭خةش٣ ايتطبٝكٝة١، باٱكةاؾ١ إىل اٱطةاس          

باٱكةةاؾ١ إىل سنةةا٥ض ٚأطةةع بٓةةا٤ ْظشٜةة١ احملاطةةب١  املؿةةاِٖٝ ٚاملبةةاد٨   املؿةةاُٖٝٞ يٓظشٜةة١ احملاطةةب١ٝ،

ٚايؿشٚض احملاطب١ٝ، َذاخٌ َٚٓةاٖخ بٓةا٤ ْظشٜة١ احملاطةب١، أْةٛاع ايٓظشٜةات احملاطةب١ٝ ٚتطبٝكاتٗةا،         

َؼانٌ ايكٝاغ احملاطيب يًذخٌ املةايٞ ٚاملشنةض ايٓكةذٟ، َٚؼةانٌ ايعةشض ٚاٱؾـةال يف ايكةٛا٥ِ        

 املاي١ٝ

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3اذتط ب ت:  تدقٝل 4436

 (2قاطب١ ايؼشنات ) 4332َتطًب طابل 

يت ايتةةذقٝل ٚاحملاطةةب١، ٚايؿةةشم بةةني ايتةةذقٝل ايةةذاخًٞ ٚاـةةاسجٞ، دٚس املةةذقل يف   ًُةٝة ايؿةةشم بةةني ع

انتؼةةةاف اـطةةةأ أٚ / ٚ ايػةةةؽ، َعةةةاٜرل ايتةةةذقٝل املتعةةةاسف عًٝٗةةةا، َظةةة٪ٚي١ٝ املةةةذقل ايكاْْٛٝةةة١، أديةةة١  

اعذ ايظًٛى املٗا، أْٛاع ايتكاسٜش ) ػٗادات ( املذقل غـٛق ١َُٗ ايتةذقٝل َةع منةارد َٔة     ، قٛاٱهبات

ًُٝةة١ يف تةةذقٝل كتًةـة ايعٓاؿةةش            ِ ايةةذاخًٞ ملهتةةب املةةذقل، دساطةة١ ذةةا٫ت ع ٖةةزٙ ايتكةةاسٜش، ايتٓظةٝة

 أٚ اـظا٥ش. امله١ْٛ يكا١ُ٥ املشنض املايٞ ) املٝضا١ْٝ ايع١َُٝٛ ( ٚقا٥ُيت ْتٝح١ ا٭عُاٍ ٚتٛصٜع ا٭سبال

 اًُٞ( 1ْعسٟ,  2ض ا ت َدتُد٠   3أْع١ُ املدًَٛ ت امل ي١ٝ ٚاملصسف١ٝ:  4438

 تطبٝكات ذاطٛب١ٝ يف ايعًّٛ املاي١ٝ ٚاملـشؾ١ٝ 4346َتطًب طابل 

أْظُةة١ املعًَٛةةات يف َٓظُةةات ا٭عُةةاٍ ٚتكٓٝتٗةةا ٚع٬قتٗةةا بٓظةةاّ املعًَٛةةات املةةايٞ يف       

ظُةة١ اـةةبرل٠ ٚاطةةتخذاَاتٗا يف اٱداس٠ املايٝةة١، اـةةذَات    ايكةةشاسات ٚا٭ْ ١ِ دعةةُةةاملٓظُةة١، أْظ

املـةةشؾ١ٝ ا٫يهذلْٚٝةة١ اؿذٜثةة١، بٝةةإ َٓٗحٝةة١ ٚتكٓٝةةات ا٫تـةةا٫ت ٚدٚسٖةةا يف تؿعٝةةٌ أْظُةة١         

املعًَٛةةات اؿذٜثةة١، ايتعةةشف عًةة٢ ايةةٓظِ ايؿشعٝةة١ ملةةذخ٬ت ْظةةاّ املعًَٛةةات املةةايٞ يف املٓظُةة١        

ٔ ذٝ  ايتٓب٪ املايٞ ٚاؽار ايكةشاسات ْٚظةِ ايةترهِ    ٚنزيو كشجات ْظاّ املعًَٛات املايٞ َ

 املايٞ، ْظِ ايتذاٍٚ ا٫يهذلْٚٞ يف ا٭طٛام املاي١ٝ.
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 (اًُٞ 1,  ْعسٟ 2ض ا ت َدتُد٠   3:  حتًٌٝ ٚتكِٝٝ املػ زٜع 4441

 إْٗا٤ املظت٣ٛ ايثاي  َتطًب طابل 

ٚؿةة٬ت املؼةةشٚع  ؼًٝةةٌ ٚتكٝةةِٝ املؼةةاسٜع    مبؿٗةةّٛ إىل تعشٜةةـ ايطايةةب  را املكةةشسھ ٜٗةةذف

ٚتعشٜةةـ ايطًبةة١ باملشاذةةٌ ايةةيت ميةةش بٗةةا املؼةةشٚع ٚتبٝةةإ املعًَٛةةات ايةةيت ؼتٜٛٗةةا دساطةة١ اؾةةذ٣ٚ  

ا٫قتـاد١ٜ يًُؼشٚعات ٚنٝؿ١ٝ ؼًٌٝ اؾذ٣ٚ ا٫قتـاد١ٜ يًُؼاسٜع اؾذٜذ٠ يف ذاية١ ايتأنةذ   

 اٯهةاس ٠ َٔ ذٝة   ايتاّ ٚذاي١ عذّ ايتأنذ، ٚؼًٌٝ اؾذ٣ٚ ا٫قتـاد١ٜ يًُؼاسٜع ايعا١َ اؾذٜذ

ايظٛم ٚأطعاس ايظٌ، نُا ٜتِ تعشٜةـ   أطعاسؼذٜذ  إىل إكاؾ١املباػش٠ ٚغرل املباػش٠ يًُؼشٚع 

 ايطًب١ بهٝؿ١ٝ تكِٝٝ املؼاسٜع ايكا١ُ٥ ٚايتٓب٪ بةأدا٤ املؼةاسٜع ٚنٝؿٝة١ َعاؾة١ املؼةاسٜع ايؿاػة١ً.      

املؼةةةاسٜع  ترًٝةةةٌب تكةةةّٛ  ا٫قتـةةةاد١ٜ ايةةةيتاؾةةةذ٣ٚ  بذساطةةة١ ٚنةةةزيو  ٜـةةةبح ايطايةةةب ًَُةةةا  

ايةةٛطا   ا٫قتـةةاد املؼةةاسٜع( ٚنةةزيو   أؿةةاذب َةةٔ ٚجٗةة١ ْظةةش سجةةاٍ ا٭عُةةاٍ )      ا٫قتـةةاد١ٜ

 .         (ا٫ذتُاع١ٝ)نشعٝ٘ 

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3ايتشًٌٝ ٚايتدطٝط امل يٞ:  4442

 اٱداس٠ املاي١ٝ 4341َتطًب طابل 

ٛاع٘ َٚـادس ْكةا  ايلةعـ ٚايكة٠ٛ    ؼذٜذ أدٚات ايترًٌٝ املايٞ ٚأطايٝب٘ َٚعاٜرلٙ، ٚأْ

ؾٝةة٘، ٚاطةةتعُا٫ت٘ َةةع ايذلنٝةةض عًةة٢ أطةةًٛب ايٓظةةب يف ؼًٝةةٌ ايكةةٛا٥ِ املايٝةة١ يػاٜةةات اٱداس٠،      

ٚا٫قةةةذلاض ٚقٝةةةاغ خـةةةا٥ف ا٭طةةةِٗ ايعادٜةةة١، ايتخطةةةٝط املةةةايٞ يػاٜةةةات ايظةةةٝٛي١ ٚايشعٝةةة١     

 ٚع.شٚايتذؾكات ايٓكذ١ٜ ٚإعذاد ايكٛا٥ِ املاي١ٝ ايتكذٜش١ٜ يًُؼ

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3أضظ االضتجُ ز:  4444 

 (2َباد٨ احملاطب١ ) 4132َتطًب طابل 

املؿاِٖٝ ٚايٓظشٜات رات ايع٬ق١ با٫طتثُاس  َع عة  املخةاطش ٚايعٛا٥ةذ يف ايكةشاس ا٫طةتثُاسٟ،      

خـةةا٥ف فةةةا٫ت ا٫طةةةتثُاس ٚأدٚاتةةة٘ املتٓٛعةة١ ٚأطةةةٛام ٖةةةزٙ ا٭دٚات، احملةةةاؾظ ا٫طةةةتثُاس١ٜ    

إداستٗةةا ٚتكُٝٝٗةةا ٚتعذًٜةةٗا، ػةةشنات ا٫طةةتثُاس َةةٔ ذٝةة  طبٝعةة١ عًُةةٗا ٚأْٛاعٗةةا      تهٜٛٓٗةةا ٚ

 ٚإْؼا٥ٗا، خـا٥ف نٌ ْٛع َٓٗا ٚنٝؿ١ٝ إداستٗا ٚذظاب عٛا٥ذٖا ٚأطعاس أطُٗٗا يف ايظٛم.
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 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3امل ي١ٝ ايدٚي١ٝ:  4445

 (2َباد٤٣ احملاطب١ ) 4132َتطًب طابل 

املتعةذد٠ اؾٓظة١ٝ َٚايٝتٗةا َةع بٝةإ أْةٛاع ٚطبٝعة١ املخةاطش         دٚاعةٞ تهةٜٛٔ ايؼةشنات    

ايةةيت تتعةةشض شلةةا، أطةةٛام ايعُةة٬ت ا٭جٓبٝةة١ ايعاملٝةة١ ٚنٝؿٝةة١ ايتعاَةةٌ بٗةةا، ٚايتعشٜةةـ با٭ْظُةة١  

 .ايٓكذ١ٜ ايعامل١ٝ ٚامل٪طظات املٓبثك١ عٔ تًو ا٭ْظ١ُ

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3احمل ضب١ املتكد١َ:  4446

 (2)قاطب١ ايؼشنات 4332َتطًب طابل 

اٱطةةاس ايٓظةةشٟ حملاطةةب١ اْةةذَاد ايؼةةشنات، املعاؾةة١ احملاطةةب١ٝ يعًُٝةة١ ا٫ْةةذَاد ٚإعةةذاد  

ايكةةٛا٥ِ املايٝةة١ املٛذةةذ٠، املعاؾةة١ احملاطةةب١ٝ يًعًُٝةةات املايٝةة١ املتباديةة١ داخةةٌ اجملُٛعةة١، ٚتؼةةٌُ    

 فةاٍ عًُٝةات ا٫قةذلاض    عًُٝات ايبٝع املتبادي١ يف فاٍ ايبلاع١ ٚيف فاٍ ا٭ؿٍٛ ايثابت١ ٚيف

املتبادي١، احملاطب١ عٔ ؾشٚقات أطعاس ايـشف ايٓاػ١ عٔ عًُٝات َايٝة١ تةتِ بةايع٬ُت ا٭جٓبٝة١     

 ٚايٓاػ١ عٔ قشٚض تتِ بايع٬ُت ا٭جٓب١ٝ، تشع١ ايكٛا٥ِ املاي١ٝ املعذ٠ بع٬ُت أجٓب١ٝ.

  ٞ(اًُ 1ْعسٟ,  2ض ا ت َدتُد٠   3أْع١ُ املدًَٛ ت احمل ضب١ٝ:  4447

 تطبٝكات ذاطٛب١ٝ يف احملاطب١ 4337َتطًب طابل 

 ٚ احملاطب١ٝ املعاؾ١ أْظ١ُ  ذٍٛ ا٭طاط١ٝ باملؿاِٖٝ ايطايب تعشٜـ إىل املكشس ٖزا ٜٗذف  

 أْظُةة١ يف املظةةتخذ١َ ٚايتهٓٛيٛجٝةةا ايؼةةبهات ٚ، بُٝٓٗةةا ٚايؿةةشم احملاطةةب١ٝ املعًَٛةةات أْظُةة١

 ٚنٝؿٝةة١ احملاطةةب١ٝ املعًَٛةةات أْظُةة١ َةةٔ دمنةةار يةةبعض عةةشض ٚنةةزيو احملاطةةب١ٝ املعًَٛةةات

 املبٝعةةات ْظةةاّ ؿةةٝاغ١  َثةةٌ احملاطةةب١ٝ املعًَٛةةات أْظُةة١ يف اؾض٥ٝةة١ ا٭ْظُةة١ ٚتٓؿٝةةز تـةةُِٝ

ّ  ؿةٝاغ١  ٚ ايضبا٥ٔ ٚذظابات ايٓكذ١ٜ املكبٛكات ٚ ايؿٛاترل ْظاّ ؿٝاغ١ ٚ، ايع٤٬ُ ٚطًبات  ْظةا

 ْٚظةةاّ بةةاملخضٕٚ ايةةترهِ ْظةةاّ غ١ؿةةٝا ٚنةةزيو املةةٛسدٜٔ ٚذظةةابات املةةذؾٛعات ٚ املؼةةذلٜات

  .املاي١ٝ ايتكاسٜش ٚ ايعاّ ا٭طتار ْظاّ ٚؿٝاغ١  ايبؼش١ٜ املٛاسد
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 (اًُٞ 1ْعسٟ , 2ض ا ت َدتُد٠   3: إ از٠ املػ زٜع 4451

 َباد٨ ا٫داس٠ 4111اؿاطٛب ،  1112َتطًب طابل 

ذٝا٠ املؼشٚع ٚاملبةاد٨   ٜٛكح ٖزا املظام املكـٛد باملؼشٚعات ٚاُٖٝتٗا يف ا٫قتـاد ٚدٚس٠

ا٫طاط١ٝ يتخطٝط ٚتٓظِٝ املؼشٚع  ٚاطتخذاّ املخططةات ايؼةبه١ٝ يف ا٫عةذاد  ٚايشقابة١ عًة٢       

املؼشٚع ، ٚاعذاد دساط١ اؾذ٣ٚ ا٫قتـاد١ٜ يًُؼشٚع باطتخذاّ َعاٜرل َايٝة١ ،ٚنةزيو اعةذاد    

ًة٢ اطةع  ايشقابة١ عًة٢     َٛاص١ْ املؼشٚع ٚاشلٝهٌ ايعاّ ايزٟ تتلةُٓ٘ َٛاصْة١ املؼةشٚع ٚايتعةشف ع    

املؼاسٜع، ٚنٝؿ١ٝ اداس٠ املؼاسٜع ايلخ١ُ ٚايعٛاٌَ اييت ت٪هش يف لاذٗةا ٚؾؼةًٗا، نُةا ٜٗةذف     

املظام إىل انظاب ايطايب املٗاسات ايع١ًُٝ يف تكذِٜ َؼشٚع ؿػرل قابةٌ يًتٓؿٝةز ٚريةو بتطبٝةل     

املظةةام يف بٓةةا٤  اؾاْةةب ايٓظةةشٟ عًةة٢ املؼةةشٚع يٝظةةتطٝع تٛظٝةةـ املٗةةاسات ايةةيت ٜهتظةةبٗا َةةٔ      

 َؼشٚع٘ اـاق.

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3إ از٠ ايػسا٤ ٚايتدصٜٔ:  4454

 َباد٨ اٱداس٠ 4111َتطًب طابل 

ٜتٓاٍٚ َؿٗةّٛ ٚظٝؿة١ ايؼةشا٤ ٚاُٖٝتٗةا ٚاملشاذةٌ ايةيت متةش بٗةا ٖةزٙ ايعًُٝة١ َةٔ ادساى            

ٓٝؿِٗ ٚطةشم اختٝةاس   اؿاج١ ٚتٛؿٝؿٗا ٚايٝات ؼذٜذ ايه١ُٝ ا٫قتـاد١ٜ ٚاختٝاس املةٛسدٜٔ ٚتـة  

اؾلةةٌ املةةٛسدٜٔ َةةٔ خةة٬ٍ طةةشم ايؼةةشا٤ املختًؿةة١ ٚايةةيت اُٖٗةةا ايعطةةا٤ات مبشاذًةةٗا املختًؿةة١ إىل   

اعذاد طًبات ا٫ذاي١ ٚنزيو ا٫طت٬ّ ٚايؿرف ٚاعذاد ايٛها٥ل اـاؿ١ بزيو ذت٢ اْتٗةا٤ دٚس٠  

١ ؾبٗةا إىل بٓةا٤ ْظةاّ    ايؼشا٤ ٚنزيو اداس٠ املخاصٕ ٚتـٓٝؿٗا ٚاي١ٝ ايتعاٌَ َةع ا٫ؿةٓاف املختًؿة   

َعًَٛةةات خةةاق بةةإداس٠ املخةةاصٕ اـاؿةة١ مبٓظُةةات ا٭عُةةاٍ ٜٚكةةذّ املظةةام عشكةةا ٭بةةشص قةةٛاْني   

ايؼشا٤ يف ؾًظةطني ايةيت تتعاقةذ ٚؾكٗةا اؾٗةات اؿهَٛٝة١ ٚايٝة١ ايتعاَةٌ َةع تًةو ايكةٛاْني َةٔ             

ايكةةإْٛ ذٝةة  طةةشل ايعطةةا٤ات ٚتشطةةٝتٗا ٚعٝةةع َةةا  متةةش بةة٘ عًُٝةة١ ايؼةةشا٤ َةةٔ َشاذةةٌ  ٚؾةةل         

 ايؿًظطٝا يًؼشا٤. 

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3:  إ از٠ املبٝد ت 4461

 َباد٨ ايتظٜٛل 4161َتطًب طابل 

ٚايزٟ ٜعتةدل اذةذ َكةشسات      4461َشذبا بو يف َكشس إداس٠ املبٝعات  /٠عضٜضٟ ايطايب

شلةا   ٠ٜذؽـف ايتظٜٛل يف ن١ًٝ ايعًّٛ اٱداس١ٜ ٚا٫قتـاد١ٜ ٜٚٓاقؽ ٖزا املكشس َٛكٛعات عذ

املبٝعةات ٜٚترةذث    إداس٠ٖزا املكشس ٜعطٞ َكذ١َ ٚاؾٝة١ عةٔ    إٕٔ يف ذكٌ إداس٠  املبٝعات ذٝ  أػ

ٚ  ٪ايتٓبة ايبٝع ٚاملبٝعات ٚطةشم   إداس٠ايبٝع ٚطبٝع١ تٓظِٝ  إداس٠عٔ َذسا٤ ٚاطذلاتٝحٝات  يٝةات  آبٗةا 
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ٚطةا٥ٌ تةذسٜب    ىلإ أٜلةا تٛظٝـ ايعاًَني يف جٗاص ايبٝع ٚاختٝاسِٖ ًٜٚؿت ْظشى عضٜضٟ ايطايب 

ايٛقةت ٚاملٓطكة١    ٚإداس٠َٓذٚبٞ ايبٝع َٚا١ٖٝ ايبٝع ايؼخـةٞ ٚطةشم تعةٜٛض ايبةا٥عني ٚؼؿٝةضِٖ      

 يًبا٥عني بطشم كتًؿ١. أيبٝعٞايٓؼا   أدا٤ايبٝع١ٝ ٚتكِٝٝ 

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3قٓٛات ايتٛشٜع:  4462

 َباد٨ ايتظٜٛل 4161َتطًب طابل 

ٚايةزٟ ٜعتةدل أذةذ املكةشسات      4462َكةشس قٓةٛات ايتٛصٜةع     عضٜضٟ ايطايةب/٠  َشذبةا بةو يف   

اـاؿ١ بتخـف ايتظٜٛل ذٝ  ٜتلُٔ ٖزا املكةشس فُٛعة١ َةٔ املٛكةٛعات يف فةاٍ ايتٛصٜةع       

ايزٟ ٜعتدل أذذ ايعٓاؿش اشلا١َ يف املضٜخ ايتظٜٛكٞ . ٜتلُٔ ٖزا املكشس فُٛع١ َٔ املٛكةٛعات  

دساطةة١ املٓؼةةآت ايتظةةٜٛك١ٝ املتخـةةف َٚٛكةةٛع    اشلاَةة١ َثةةٌ دٜٓاَٝهٝةةات ايتٛصٜةةع َٚةةذخٌ إىل    

دساط١ ػاس٠ ايتحض١٥ َٚتاجش ايتحض١٥ املظتك١ً ٚق٬ت اــِ . نُةا ٜٚةتِ دساطة١ أْةٛاع أخةش٣      

َةةٔ َٓؼةةآت ايتظةةٜٛل ) امل٪طظةةات ا٫طةةت٬ٗن١ٝ ٚاؾُعٝةةات ايتعاْٚٝةة١ ( . نُةةا ٜٚةةتِ دساطةة١          

 ظٝؿٝني .َٛكٛع ػاس٠ اؾ١ًُ َٚٛكٛع ايتٛصٜع عٔ طشٜل ايٛططا٤ ايٛ

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3اضرتاتٝذٝ ت ايتطٜٛل:  4463

 َباد٨ ايتظٜٛل 4161َتطًب طابل 

تٛكٝح أ١ُٖٝ ٚكع ا٫طةذلاتٝحٝات ايتظةٜٛك١ٝ َةٔ     إىل عضٜضٟ ايطايب/٠ ٜتٓاٍٚ ٖزا املظام

قبٌ امل٪طظات ٜٚتٓاٍٚ َؿّٗٛ ايتخطٝط ا٫طذلاتٝحٞ َٚؿّٗٛ ايب١٦ٝ اـاسج١ٝ ٚايذاخ١ًٝ ٚؼذٜذ 

ْكا  ايك٠ٛ ٚايلعـ، نُا ٜتٓاٍٚ إطذلاتٝح١ٝ ايتٛج٘ مٛ ايظةٛم ايهًةٞ ٚإطةذلاتٝح١ٝ ايتُةاٜض     

أٚ ػض١٥ ايظٛم، نُا طٝتِ عشض يظٝاطات ايتٛصٜع ٚطٝاطات ايذلٜٚخ ٚطٝتطشم أخرلًا تعشٜـ 

 ا٭ْظ١ُ ٚاشلٝانٌ املٓؿز٠ يٲطذلاتٝح١ٝ ايتظٜٛك١ٝ َٚعاؾ١ َٚشاقب١ تٓؿٝز اٱطذلاتٝح١ٝ.

 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3ًٛى املطتًٗو: ض 4464

 َباد٨ ايتظٜٛل 4161َتطًب طابل 

عضٜةةضٟ ايطايةةب/٠ ٜتٓةةاٍٚ ٖةةزا املكةةشس َؿةةاِٖٝ َٚبةةاد٨ أطاطةة١ٝ تعشٜةةـ طةةًٛى املظةةتًٗو        

َٚعشؾ١ ايعٛاٌَ ايذاخًٝة١ ٚاـاسجٝة١ املة٪هش٠ يف طةًٛى املظةتًٗو، ٜٚتٓةاٍٚ َؿٗةّٛ ػض٥ة١ ايظةٛم          

ظٛم نُا ٜٚتٓاٍٚ تعشٜـ اٱدساى ٚعٓاؿشٙ.  ٜٚتطشم إىل ايعٛاَةٌ  ٚأُٖٝت٘ يف َظاعذ٠ املٓتخ ٚاي

ايظةةها١ْٝ ٚأهشٖةةا عًةة٢ طةةًٛى املظةةتًٗو، نُةةا ٜتٓةةاٍٚ دساطةة١ ايعٛاَةةٌ ايٓؿظةة١ٝ عًةة٢ طةةًٛى        

املظةةتًٗو.  ٜٚةةذسغ أْةةٛاع ا٫تـةةا٫ت يف فةةاٍ ايتظةةٜٛل ٚطةةًٛى املظةةتًٗو ٜٚتٓةةاٍٚ ٖةةزٙ املكةةشس      

 ملظتًٗو ٚعشض يًطبكات ا٫جتُاع١ٝ ٚأْٛاعٗا.دساط١ أهش اؾُاعات املشجع١ٝ يف طًٛى ا
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 ْعسٟ( 3  ٠ض ا ت َدتُد 3حبٛخ ايتطٜٛل:  4465

 َباد٨ ايتظٜٛل 4161َتطًب طابل 

عضٜضٟ ايطايب/٠ ٜعٌُ  ٖزا املكشس ع٢ً تعشٜـ عةٛث ايتظةٜٛل ٚتٛكةٝح َـةادس اؿـةٍٛ      

يٝب عةع ايبٝاْةات   إىل املعًَٛات ٜٚتٓاٍٚ خطٛات تـُِٝ ا٫طتُاس٠ ٚؿةٝاغ١ أطة١ً٦ ٚعةشض ٭طةا    

َٚعشؾةةة١ ٭ْةةةٛاع ايبرةةةٛث ايٓٛعٝةةة١ ٚطةةةٝٓاقؽ إداس٠ ٚعةةةع ايبٝاْةةةات ٚنٝؿٝةةة١ تـةةةٓٝؿٗا ٚعةةةشض  

 َٛكٛعات تطبٝك١ٝ ع١ًُٝ يبرٛث ايتظٜٛل.

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠    3االقتص   ايدٚيٞ:  4466

 (2) ا٫قتـادَباد٨  4122َتطًب طابل 

قتـاد ايذٚيٞ َٔ خ٬ٍ ايتطةشم إيٝة٘   ٜٗذف ٖزا املظام يتعشٜـ ايطايب ع٢ً َؿّٗٛ ا٫

يف ه٬ث قاٚس  احملٛس ا٭ٍٚ ٜعشض اٱطاس ايٓظشٟ ذٝ  ٜعشض أِٖ ايٓظشٜةات املؿظةش٠ يًتبةادٍ    

  ٛ ن٬طةٝه١ٝ ٚبعةض ا٫ػاٖةات اؿذٜثة١ يف ٖةزا       ايتحاسٟ ايذٚيٞ نايٓظش١ٜ ايتكًٝذٜة١، ٚايٓٝة

احملةةٛس باطةةتعشاض أهةةش ايُٓةةٛ  اجملةةاٍ، إكةةاؾ١ً ي٬ختبةةاسات ايتحشٜبٝةة١ يهةةٌ َٓٗةةا، ٜٚٓتٗةةٞ ٖةةزا   

ا٫قتـةةادٟ عًةة٢ ا٫قتـةةاد ايةةذٚيٞ. ٚيف احملةةٛس ايثةةاْٞ ٜعةةشض ْظةةاّ ايٓكةةذ ايةةذٚيٞ ٚؾٝةة٘ تٓةةاقؽ    

َٛكةةٛعات َثةةٌ أطةةعاس ايـةةشف اؿةةش٠ ٚايظٝاطةةات احملًٝةة١ يتعةةذٌٜ َٝةةضإ املةةذؾٛعات ٚأْظُةة١       

يتحةاس٠ ايذٚيٝة١.   ايـشف ايبذ١ًٜ، ٚايتعشؾ١ اؾُشن١ٝ ٚغرلٖا َٔ ايعٛا٥ل غرل اؾُشنٝة١ عًة٢ ا  

ٜٚٓاقؽ ٖزا احملٛس أٜلا تطٛس ْظاّ املذؾٛعات ٚاٱقشاض ايذٚيٞ ٚنزيو ا٫طتثُاس يف ا٭ٚسام 

ا٭جٓب١ٝ ٚا٫طتثُاس ا٭جٓيب املباػش، إكاؾ١ً يًؼةشنات املتعةذد٠ اؾٓظةٝات. أَةا احملةٛس ايثاية        

، اٱْتةاد اٍ ايذٚيٞ يعٓاؿةش  ؾٝعشض أيظٝاطات ايتحاس١ٜ ايذٚي١ٝ ٚأدٚاتٗا ٚآهاسٖا ٚأْٛاعٗا ٚا٫ْتك

إكاؾ١ً  ي٬تؿاقٝات ايتحاس١ٜ ايعاملٝة١، َٚؿٗةّٛ ايتهاَةٌ ا٫قتـةادٟ ايعةاملٞ ٚأهةاسٙ ا٫قتـةاد١ٜ،        

 إكاؾ١ً إىل ايكٛاْني ٚا٫تؿاقٝات ٚاملٓظُات ايعامل١ٝ اييت تٓظِ ايع٬قات ا٫قتـاد١ٜ ايذٚي١ٝ.

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠    3اقتص   املدسف١:  4467

 (2) ا٫قتـادَباد٨  4122ب طابل َتطً

ٜٗذف ٖزا املظام إىل اطتعشاض ْؼأ٠ اقتـاد املعشؾ١ ٚاػاٖةات تطةٛسٙ، ٚأٖةِ أطةع     

ٖةةزا ا٫قتـةةاد، بٓٝةة١ املعشؾةة١ يف ظةةٌ اقتـةةاد املعشؾةة١ ٚأْٛاعٗةةا ٚتؼةةهًٗا ٚتٛيٝةةذٖا ٚتطبٝكٗةةا       

ُٖٝت٘، ٚايعٛاٌَ ٚايتعاٌَ َعٗا ٚخـا٥ـٗا. نزيو ٜتعشض املظام إىل َؿّٗٛ اقتـاد املعشؾ١ ٚأ

ٚايك٣ٛ أيذاؾع٘ ي٘، ٚتأهرلٙ عًة٢ ايٓةاتخ احملًةٞ اٱعةايٞ ٚخـةا٥ف ايعُاية١ يف اقتـةاد املعشؾة١.         
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َٚهْٛات اقتـاد املعشؾ١ ٚعًُٝات٘، إكاؾ١ يب١ٝٓ إداس٠ املعشؾة١، ٚاقتـةاد املعشؾة١ يف امل٪طظةات     

١ً يذساطة١ َٓظَٛة١ بٓةا٤    املعاؿش٠ ٚفتُع املعشؾ١ َٚ٪ػشات٘ ٚظٗةٛس اؿاكةٓات اٱبذاعٝة١ . إكةاؾ    

اقتـاد املعشؾ١ ٚأطايٝب َٚ٪ػشات قٝاغ ٖزا ايٓٛع َٔ ا٫قتـاد. نُةا ٜتطةشم ٖةزا املظةام إىل     

ْظاّ اقتـاد املعشؾ١ ٚاؿـةٍٛ عًة٢ املعًَٛةات ٚتةذاٚشلا ْٚظةاّ إْتةاد املعشؾة١ ْٚكًةٗا ٚتؼةاسنٗا          

١ بةةني اقتـةةاد املعشؾةة١  ايع٬قةة ٜتٓةةاٍٚٚتعًُٗةةا ٚتطبٝكٗةةا ٚأطةةايٝب قٝةةاغ اقتـةةاد املعشؾةة١. نُةةا    

٭ِٖ ؼذٜات اقتـاد املعشؾ١ ٚبٓا٥٘ يف  نزيوٜتطشم ٚ ذا١َ َٚ٪ػشاتٗا، ٚايت١ُٝٓ ايبؼش١ٜ املظت

 .ؾًظطني ٚايٛطٔ ايعشبٞ

 ْعسٟ( 3ض ا ت َدتُد٠   3: اال از٠ امل ي١ٝ املتكد١َ 4468

 ا٫داس٠ املاي١ٝ 4341َتطًب طابل 

 عةذ٠ َٛاكةٝع يف اٱداس٠ املايٝة١ املتكذَة١ َٚٓٗةا      ٜٗذف ٖزا املكشس إىل تعُٝل ؾٗةِ ايطايةب يف  

عًةة٢ طةةبٌٝ املثةةاٍ ْظشٜةة١ ايظةةًٛى ايتُةةًٜٛٞ ٚ ايٓظشٜةةات ايتكًٝذٜةة١ ٚ اؿذٜثةة١ يف بٓةةا٤ اشلٝهةةٌ         

ايتًُٜٛٞ يًؼشنات املظا١ُٖ ايعا١َ. ٚنزيو ايتطةشم ملٛكةٛع يف غاٜة١ ا٭ُٖٝة١   منةٛرد تظةعرل       

 .  Capital Asset Pricing Modelا٭ؿٍٛ ايشأزلاي١ٝ 

 اًُٞ( 2ْعسٟ,  1ض ا ت َدتُد٠   3َػسٚع ايتدسز:  4499

 ، إْٗا٤ املظت٣ٛ ايثاي َٓاٖخ ايبر  ايعًُٞ 5313َتطًب طابل 

ميثةةٌ ٖةةزا املظةةام ذًكةة١ ايٛؿةةٌ بةةني َشذًةة١ ايبهةةايٛسٜٛغ ٚايذساطةةات ايعًٝةةا ذٝةة  ٜٓكةةٌ     

عًُةٞ ٚايٝة١ اعةذاد     ايطايب إىل غُاس ايبر  ايعًُٞ َةٔ خة٬ٍ اط٬عة٘ عًة٢ اخ٬قٝةات ايبرة  اي      

خطةة١ عثٝةة١ َةةٔ خةة٬ٍ  ايتعةةشف عًةة٢ نتابةة١  ايعٓاؿةةش ا٫طاطةة١ٝ يًخطةة١ ناملكذَةة١ ،َؼةةه١ً   

ايذساطةة١ ،اٖةةذاؾٗا ،اُٖٝتٗةةا  ٚاملٓةةاٖخ ايبرثٝةة١ ايةةيت ميهةةٔ إ تظةةتخذّ  ايٝةة١ نتابةة١ ا٫طةة١ً٦    

  ٚنتابة١  ٚايؿشكٝات اييت تتٓاٚشلا ايذساط١  ٚاي١ٝ نتاب١ ايذساطةات ايظةابك١ ٚاُٖٝتٗةا يف ايبرة    

ا٫طاس ايٓظشٟ يًبر   ٚؾل اطع ع١ًُٝ ط١ًُٝ تكّٛ ع٢ً ايتٛهٝل ايعًُٞ يًُـادس ٚاملشاجةع عًة٢   

اخت٬ؾٗا، ٚنزيو ايتعةشف عًة٢ اطةع اعةذاد ادٚات ايذساطة١ ناملكةاب٬ت ٚا٫طةتباْات ٚطةشم         

َٚعشؾةة١ قةةشا٠٤ ْتةةا٥خ ايترًٝةةٌ ٚنتابةة١ ايٓتةةا٥خ      SPSSايترًٝةةٌ ا٫ذـةةا٥ٞ باطةةتخذاّ ذضَةة١ 

ٚ ميهةٔ ايشجةٛع اىل ديٝةٌ     ٛؿٝات ٚاعذاد قا١ُ٥ املشاجع ٚامل٬ذل ٚؾل اطع َٓٗح١ٝ ط١ًُٝ.ٚايت

 .نتاب١ َؼشٚع ؽشد را جٛد٠ عاي١ٝ َؼشٚع ايتخشد ايـادس عٔ ايه١ًٝ يًُظاعذ٠ يف


