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 الملخـــص
 ػهٗ انزؼبقذ فٙ نشاغجخششكبد انًقبٔنخ انه انًغجق زأْٛمهنانهٛجٛخ  انجٛئخ ُٚبعتيٕحذ  ًَٕرط ثُبءرٓذف انٕسقخ إنٗ 

 انُظبو ٓزان انفُٛخ انًؼبٚٛش اعزُجبط ى  . ٔنقذ رانحكٕيٛخ انغٓبد عًٛغ يُّ رغزفٛذ أٌ ًٚكٍ ثحٛش انزشٛٛذ يشبسٚغ رُفٛز

فٙ ْزا  انًخزصٍٛ سأ٘ ٔاعزطالع انغبثقخ ٔانذساعبد ٔاألثحبس ،ٔانؼبنًٛخ ٔانؼشثٛخ انًحهٛخ انزأْٛم رغبسة يٍ

يقذيٙ انؼطبءاد، ٔانٓٛكم : يؼهٕيبد ػبيخ ػٍ ْٙ سئٛغخ يؼبٚٛش عجؼخ إنٗ انًؼبٚٛش ْزِ رقغٛى رىانًغبل. ٔ

 ،انًقبٔل رغٓٛضاد، ٔانغبثق األداء يغزٕٖ خجشحانزُظًٛٙ نهششكخ انًقبٔنخ، ٔانجٛبٌ انًبنٙ نهششكخ، ٔانًشبسكخ، ٔ

رصًٛى ًَٕرط يقزشػ نزأْٛم انششكبد انًقبٔنخ، ٔرصًٛى آنٛخ يحٕعجخ نزقٛٛى ػطبءاد  رى   ٔأخٛشا  ٔضًبٌ انغٕدح، 

انزشٛٛذ ٔاخزٛبس انًقبٔل األفضم، ٔرنك ثبعزخذاو ثشَبيظ اإلكغم ٔثأعهٕة انًقبسَخ انضُبئٛخ. ٔيٍ خالل انُزبئظ 

نذٖ انًشبسكٍٛ ٔفقب   رٕفش األعظ انًطهٕثخ نزحقق انًغجق يٍاانغبثقخ خهص انجحش إنٗ انزٕصٛبد انزبنٛخ: 

ٛخ ٔاإلداسٚخ ٔحغى انزضايبرٓى بنانًى رَٓبكبٔإي خٛنفُاذسارٓى ق ثًب فٛٓبًغجق ان ْٛمانزأ فٙ ٔصبئق نهًزطهجبد انٕاسدح

ٔقذسرٓى ػهٗ األداء؛ نززى دػٕرٓى نهًشبسكخ  فٙ يُبقصخ انًششٔع يٕضٕع انزأْٛم انًغجق، ٔانؼًم ػهٗ رشغٛغ 

ذ فٙ اعزخذاو انُظبو انًحٕعت فٙ دساعخ ٔرحهٛم انؼطبءاد كَّٕ أداح فؼبنخ نقٛبط ٔرذسٚت نغبٌ ػطبءاد انزشٛٛ

أٔصاٌ يؼبٚٛش االخزٛبس ػٍ طشٚق انًقبسَخ انضُبئٛخ نكم انًؼبٚٛش يغ ثؼضٓب انجؼض، ٔرطٕٚش قبػذح ثٛبَبد ػٍ 

ٛذ قٛبعب  ثحغى انًقبٔنٍٛ ٔانًٕسدٍٚ، ٔٔضغ ضٕاثظ الَخشاط انششكبد )انًحهٛخ ٔانذٔنٛخ( فٙ صُبػخ انزشٛ

انًحذدح  انًششٔػبد ثغٛخ عؼم ششكبد كضٛشح رُبفظ ػهٗ انغؼش إنٗ حذ ٔصهذ فّٛ األعؼبس إنٗ أقم يٍ انًٛضاَٛخ

ششكبد انًقبٔنخ نه انًغجق هزأْٛمانهٛجٛخ ن انجٛئخ ُٚبعتانًقزشػ نجُبء ًَٕرط يٕحذ  ًُٕرطنهًششٔع، ٔاالعزفبدح يٍ ان

 انزشٛٛذ. سٚغيشب رُفٛز ػهٗ انزؼبقذ فٙ نشاغجخا

 

انًششٔع انُٓذعٙ، ششكبد انًقبٔنخ، اعزشارٛغٛخ انزؼبقذ، ًَٕرط انزأْٛم انًغجق، آنٛخ يحٕعجخ : الكلماث الذالت

 نهزأْٛم انًغجق، انزحهٛم انًزؼذد انًؼبٚٛش.  
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