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 السياق العام :
 

، و حتً ًَكٍ  تبيُُبث و بُىن تخصص انكهُتفٍ اطبر انُذواث انًبزيجت نطهبت 

انًضتمبهُت بحكى  شبطبثانتطبُمبث انًُذاَُت و انُانطهبت يٍ االطالع ػهً 

 ، يحهُت نًإصضبث تبيٍُيًثهٍُ تخصصهى، و كذا يضتمبههى انًهٍُ ػٍ طزَك 

انىلىف فٍ انجزائز يٍ أجم اػبدة انتبيٍُ صُمذيىٌ يذاخالث حىل يىضىع انذٍَ 

و أصىاق اػبدة انتبيٍُ فٍ انجزائز ػهً انتطبُمبث انًُذاَُت التفبلُبث اػبدة انتبيٍُ 

 انؼبنًُت .

  االهداف :
انتطبُمبث انًُذاَُت نؼمىد اػبدة انطهبت يٍ رؤَت  تًكٍُ : قصير المدى .1

انتبيٍُ و اَىاع االتفبلُبث انًبزيت بٍُ يإصضبث انتبيٍُ انجزائزَت و شكبث اػبدة 

 انتبيٍُ انذونُت.

و  اإلشكبالثانطهبت يٍ تكىٍَ َظزة حىل  تًكٍُ متوسط المدى  : .2

و تحضُزهى  بدة انتبيٍُ صىاء يحهُب أو دونُبانتحذَبث انًزتبكت بمطبع انتبيٍُ و اػ

 بؼذ انجبيؼت  نًُذاٌ انشغم 

ػبث االلتصبدَت خصىصب لطبع بربظ انجبيؼت ببنمط طويل االجل: .3

يٍ حُث طبُؼت انتكىٍَ و تخصصبث  انًضتمبهُت انتؼزف ػهً يتطهببتهو  انتبيٍُ

 االكثز طهبب َىػب و كًب.

 

 

 

 بطبلت تمُُت نهُذوة
     بىيزداس كهُت انؼهىوايحًذ بىلزة  جبيؼت 

 وػهىو انتضُُز  انتجبرَتااللتصبدَت، 
 الطبعة الخامسة 3/2/2017
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