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، يمبل ، يٕضٕع :3102إٚمب َٕر ْبد٘.   

ّٕق  ثئدارح سٕق انًكبرت ثًُطمخ كذٚز٘ "  " طبػخ انزمبرٚز فٙ أداء ضزٚجخ انس  

 يشزف : َٕٚب أٔكزٛبَٙ نسزبر٘ 

 كهًخ انًفزبح : ٔحذح ػًهٛخ أجٓشح  انًُطمخ، طبػخ انزمبرٚز ، ضزٚجخ انّسٕق

 

ٚٓذف ْذا انجحث نهزؼزٚف ػٍ رمبرٚز ضزٚجخ انّسٕق يٍ ثذاٚخ لجٕل انزسجٛم فٙ سٕق انًكبرت فٙ يُطمخ كذٚز٘ ، 

 كًب ٚٓذف نهزؼزٚف ثٕضٕح ػٍ رطجٛك ضزٚجخ انسٕق فٙ يُطمخ كذٚز٘ ٔ أداء ضزٚجخ انسٕق. 

( فٙ رحكٛى ػًهٛخ رًٕٚم               فزمزٚز انزًٕٚم ْٕ شكم يٍ يسؤٔنٛبد كّم ٔحذح ػبيم األجٓشح انًُطمخ )

 32انًُطمخ، فبنًزجغ ٔانزٕجّٛ فٙ صُغ رمزٚز انزًٕٚم لٙ إدارح اإلٚزاداد ثًُطمخ كذٚز٘ ْٕ رُظٛى حكٕيخ رلى 

ػٍ انزٕجّٛ ػهٗ رحكٛى  3112سُخ  02ػٍ يؼٛبر انًحبسجخ حكٕيخ ٔكذنك رُظٛى ٔسٚز داخم انجالد رلى  3112سُخ 

 رًٕٚم انًُطمخ.

ًٕٚم إدارح اإلٚزاداد ثًُطمخ كذٚز٘ ، رمزٚز رحمٛك يٛشاَٛخ.رمزٚز ر  

 

ّٙ، ٔانًؼطٛبد انًسزخذيخ ْٙ ثشكم انجٛبَبد  ّٙ ، َٕٔع ْذا انجحث ثشكم ٔصف يُٓبج ْذا انجحث ٚسزخذو يُٓبج َٕػ

ّٔنّٛخ ٔانجٛبَبد انثبَّٕٚخ، فبنجٛبَبد األٔنٛخ ًٚكٍ انحصٕل ػهٛٓب يٍ خالل انًزالجخ ٔانًمبثهخ يجب شزح يغ انؼبيهٍٛ األ

ٔانًّٕظفٍٛ فٙ إدارح اإلٚزاداد ثًُطمخ كذٚز٘، ٔانجٛبَبد انثبَٕٚخ ْٙ انجٛبَبد انزٙ ًٚكٍ انحصٕل ػهٛٓب ثشكم 

 انٕثبئك ، ٔانزُظًٛبد  ٔكذنك أرشٛفبد انًزؼّهمخ ثئدارٚخ ضزٚجخ انسٕق .

 

إدارح اإلٚزاداد ثًُطمخ كذٚز٘ كّهٓب يُبسجخ َزٛجخ رحهٛم انًحصٕل ػهّٛ ْٙ رسجٛم انًحبسجخ فٙ إجزاءاد َظبو 

سُخ  02ػٍ يؼٛبر انًحبسجخ حكٕيخ ٔانُظبو نٕسٚز داخم انجالد رلى  3112سُخ  32رًبيب ثُظبو انحكٕيخ رلى 

ػٍ انزٕجّٛ ػهٗ رحكٛى رًٕٚم انًُطمخ، ْذا انحبل يًكٍ َظزِ يٍ رسجٛم انًحبسجخانذ٘ ٚسزخذو يذخم ٔاحذ  3112

ٓشح انًُطمخ )               ( ثئدارح اإلٚزاداد يُطمخ كذٚز٘، ٔفٙ رمزٚز رحمٛك يٛشاَٛخ نمذ شزح فٙ ٔحذح ػبيم األج

انمبػذح انمبثهخ نهزطجٛك، فبنزحهٛم انذ٘ لذ رّى ػًهّ يًكٍ  يٍ ريش انحسبة ٔرؼهٛمبد ٔ أٚضب انًشبركبد كًب كبَذ

ٌّ رطجٛك ضزٚجخ انسٕق فٙ يُطمخ كذٚز٘ ْٕ يسؤٔنٛخ إدارح اإلٚزاداد يُطمخ كذٚز٘ ٔٚؼًهّ رًبيب  األخذ اإلخززبو ثأ

 01٘ رلى يٍ لجم انًكبرت انفزػّٛخ ثئدارح انسٕق انًكبرت، أّيب جًغ ضزٚجخ انسٕق ٚسزُذ ػهٗ َظبو انًُطمخ كذٚز

. 3100سُخ   

ػًهٛخ ضزٚجخ انسٕق فٙ أرثؼخ سُٕاد األٔاخز رجز٘ جّٛذا ٔدائًب ٚسزطٛغ أٌ ٚجبٔس ػٍ انٓذف انذ٘ لذ اَشئذ حّزٗ 

ّٙ ثًُطمخ كذٚز٘ يزٕسّسط كجٛز  أداء ضزٚجخ انسٕق ٚمبل جبرٚب جزٚب جّٛذا، أّيب إسٓبو ضزٚجخ انسٕق ضّذ دخم أصه

ٔيصبدر انجٛبَبد األخزٖ فٙ رحهٛم طبػخ انزمبرٚز انًحبسجخ ٔأداء  ٚشٚذ انًزاجغ اللززاح ػهٗ انجحث ثؼذِ أٌ يثال

 ضزٚجخ انسٕق.
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