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 انًهخض
ْذفج ْزِ انذساعت انٗ انخعشف عهٗ اْى يعٕقبث انخٙ حٕاخٓٓب انغكشحبسٚت فٙ اندبيعبث انفهغطُٛٛت 

فٙ يحبفظت انخهٛم ٔحى حظُٛف ْزِ انًعٕقبث انٗ يعٕقبث اخخًبعٛت، ٔبٛئٛت، ٔفُٛت، ٔحُظًٛٛت، 

غكشحٛش /ة َفغّ /ْب. ببالضبفت انٗ يعشفت ارا كبٌ ُْبنك فشٔقبث فٙ َٔفغٛت، ٔانًشبكم انًخعهقت ببن

يعٕقبث عًم انغكشحبسٚت انخٙ حعضٖ نًخغٛشاث انعًش، اندُظ، انًؤْم انعهًٙ، عُٕاث انخبشة، 

ٛبث عهًٛت نحم ْزِ انًعٕقبث ٔببنخبنٙ ضًبٌ اداء انعًم عهٗ انٕخّ األيثم.طٔيٍ ثى انخشٔج بخٕ  

سة، اعخخذو فشٚق انبحث االعخببَت ندًع انًعهٕيبث ٔحى اخز يدخًع انذساعت نخحقٛق االْذاف انًزكٕ

: اعخببَت عهٗ انغكشحبسٚت فٙ اندبيعبث انفهغطُٛٛت فٙ يحبفظت انخهٛم ْٔٙ 94كهّ حٛث حى حٕصٚع 

اعخببَت 94) خبيعت بٕنٛخكُك فهغطٍٛ، خبيعت انخهٛم، خبيعت انقذط بفشٔعٓب ( ٔحى اعخشداد   

زِ انذساعت دسخت حأثٛش انًشبكم عهٗ اخخالف إَاعٓب انخٙ حٕاخّ انغكشحبسٚت فٙ اظٓشث َخبئح ْ

اندبيعبث انفهغطُٛٛت عهٗ عًم انغكشحٛش. فظٓش اٌ انًعٕقبث انخُظًٛٛت حؤثش بذسخت كبٛشة عهٗ 

عًم انغكشحٛش ٔانًعٕقبث انفُٛت ٔانخقُٛت حؤثش بذسخت يخٕعطت عهٗ عًم انغكشحٛش ٔكبَج 

عٛت حؤثش بذسخت كبٛشة ٔاظٓشث ببٌ انًعٕقبث انخٙ حخعهق ببنغكشحٛش َفغّ حؤثش انًعٕقبث االخخًب

بذسخت يخٕعطت عهٗ عًهّ كًب حى انخٕطم انٗ اَّ ال حٕخذ فشٔقبث راث دالنت احظبئٛت عُذ 

بٍٛ يعٕقبث عًم انغكشحبسٚت ٔيخغٛشاث انذساعت انخٙ حعضٖ انٗ اندُظ،  0.0.يغخٕٖ انذالنت 

فٙ انعًم صانًؤْم انعهًٙ ٔانًغًٗ انٕظٛفٙ نهغكشحٛش أ انغكشحٛشة ٔقذ  انعًش، ٔعُٕاث انخبشة

أطٗ فشٚق انبحث اندبيعبث بضشٔسة يُح انغكشحٛش فشص نهخشقّٛ ٔانخشكٛض عهٗ انغبعبث انغخت 

االٔنٗ يٍ انعًم ٔخعم اخش عبعخٍٛ نخشحٛب انًكخب ٔرنك نهحفبظ عهٗ االداء انٕظٛفٙ نهغكشحٛش 

دٛح انز٘ ٚؤثش عهٗ اداء انغكشحٛش ٔحٕفٛش انبٛئت انًُبعت يٍ انخذفئت ٔانخبشٚذ ٔحقهٛم االصعبج ٔانض

نهغكشحٛش ٔكغش سٔحٍٛ انعًم يٍ خالل انخُقالث انًعقٕنت ٔعًم حذسٚببث كبفٛت نهغكشحٛش كًب 



أطٗ انفشٚق انغكشحٛش بضشٔسة حٕصٚع ٔقخّ بٍٛ عًهّ ٔااليٕس االخخًبعٛت ٔاٌ ٚضع حذ 

حعضٚض يٓبساحّ ببالحظبل ٔانخٕاطمنهثشثبساث فٙ يكخبّ ٔ  


