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عُاصز اإلخاتح
يادج اندغزافٛا :االشتغال تٕثائق10/10 :
1ـ تعزٚفاخ( :ذمثم انرؼزٚفاخ انر ٙذفٛذ أٔ ذمرزب يٍ انًؼُٗ انصسٛر).
ـ انًدال انؼانً ٙـ انًُظًح انؼانًٛح نهردارج ـ انرسذ٘ انظكاَ.ٙ
 2ـ انًقارَح ،يٍ خالل يعطٛاخ انٕثٛقح رقى  ،1ت ٍٛانٕالٚاخ انًتحذج األيزٚكٛح ٔانٛاتاٌ،
تاإلشارج إنٗ:
ـ ذفٕق انٕالٚاخ انًرسذج األيزٚكٛح ػهٗ انٛاتاٌ يٍ زٛث انمًٛح ٔانًكاَح انؼانًٛح؛
ـ ػدش انًٛشاٌ انردار٘ نهٕالٚاخ انًرسذج األيزٚكٛح؛
ـ فائط انًٛشاٌ انردار٘ نهٛاتاٌ .

3 ٌ 3ـ استخزاج انذٔر انذ٘ تهعثّ انشزكاخ انتدارٚح ف ٙتُشٛط انتدارج انخارخٛح نهٛاتاٌ يٍ
ذٕسع كًا
خالل انٕثٛقح رقى ٔ ،2إتزاس دٔر انصُاعح ف ٙتفسٛز انقٕج انتدارٚح نٓذا انثهذ ف ٙضٕء انتعهًاخ:
ٚه:ٙ
ـ اطرخزاج انذٔر انذ٘ ذهؼثّ انشزكاخ انردارٚح ف ٙذُشٛط انردارج انخارخٛح نهٛاتاٌ
يٍ خالل انٕثٛمح رلى  3تاإلشارج إنٗ:
()ٌ 2
* ذظٓٛم انرصذٚز يٍ خالل دراطح األطٕاق ؛
* انرٕطط ف ٙإتزاو انصفماخ انذٔنٛح ؛
* اإلشزاف ػهٗ ذصذٚز إَراج يؤطظاخ صُاػٛح؛
* انذػى انًان ٙنهشزكاخ انصُاػٛح انًرٕططح ٔانصغزٖ.
ـ إتزاس دٔر انصُاػح ف ٙذفظٛز انمٕج انردارٚح نهٛاتاٌ ف ٙظٕء انرؼهًاخ تاإلشاارج إناٗ يكاَاح انًُرٕخااخ
انصُاػٛح ظًٍ تُٛح انصادراخٔ ،إنٗ خٕدج انًُرٕج انصُاػ ٙانٛاتاَ. ٙ
()ٌ 1
4ـ استخالص انًشكم انذ٘ تٕاخّٓ انٛاتاٌ يٍ خالل انٕثٛقح ٔ 3تٕضٛح اَعكاساخ ْذا
ٌ2
انًشكم عهٗ االقتصاد انٛاتاَ ٙكًا ٚه:ٙ
ذٕسع كًا
ٚه:ٙ
ـ اطرخالص انًشكم يٍ خالل انٕثٛمح  3تاإلشارج إنٗ ػذو ذسمٛك االكرفاء انذاذ ٙيٍ
()ٌ 1
انطالح ٔاالػرًاد ػهٗ االطرٛزاد يٍ انخارج ( انرثؼٛح انطالٛح ).
ـ اَؼكاطاخ ْذا انًشكم ػهٗ االلرصاد انٛاتاَ ،ٙف ٙظٕء انرؼهًاخ ،تاإلشارج إنٗ :
* انكهفح انًزذفؼح نهفاذٕرج انطالٛح ٔذأثٛزْا ػهٗ انًٛشاٌ انردار٘؛
()ٌ 1
* ذأثٛز كهفح انفاذٕرج انطالٛح ػهٗ ذُافظٛح انًُرٕج انردار٘ انٛاتاَ. ٙ

ٌ2

يادج انتارٚخ :انًٕضٕع انًقان10/10 :ٙ
انًٕضٕع األٔل:
ٚمٕو إَداس انًرزشر (ج) فْ ٙذا انًٕظٕع تُاء ػهٗ ثالثح يظرٕٚاخ:
انًستٕٖ األٔل :انداَة انًُٓد:ٙ
 انًمذيح انًُاطثحٚ :مٕو فٓٛا انًرزشر (ج) ترأطٛز انًٕظٕع سيُٛا ٔيدانٛا ٔيٕظٕػاذٛا ٔٚطازذ األطاةهح
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انًُاطثح نًؼاندح انًٕظٕع؛
 انرص اًٛى انًُاطااةٚ :مظااى انًرزشاار ػزظااّ انرسهٛهاا ٙػهااٗ فماازاخ ٚسكًٓااا يُطااك يظاارًذ يااٍ األطااةهح
انًطزٔزح ف ٙانًمذيح؛
 انخاذًح انًُاطاثحٚ :مإو فٓٛاا انًرزشار (ج) تاطارخالص ػااو ياغ فارر انًٕظإع ػهاٗ ايراذاداخ ذارٚخٛاح
الزمح.
انًستٕٖ انثاَ :ٙانداَة انًعزفَ 07( ٙقط):
 يهحٕظح ُٚ :ثغ ٙانتعايم ف ٙتقوٕٚى انداَوة انًعزفو ٙتاستح وار انعُاصوز األساسوٛح دٌٔ

انتقٛذ تاندشئٛاخ.
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 تانُسثح نهفقزج األٔنٗ :أسس إرساء انُظاو االشتزاكٔ ٙيظاْز تزسٛخّ:
ـ ف ٙعٓذ ن:ٍُٛٛ
 ذطثٛك انًزاطٛى انكثزٖ ( انظهى – األرض – انرأيٛى – انمٕيٛاخ )؛ يٕاخٓح انثٕرج انًعادج تٕاططح شٕٛػٛح انسزب ٔاندٛش األزًز؛ يٕاخٓح يخهفاخ انسزب األْهٛح ػٍ طزٚك ذطثٛك انظٛاطح االلرصادٚح اندذٚذج.ـ ف ٙعٓذ ستانَٓ :ٍٛح طٛاطح انرخطٛط نرمٕٚح االلرصاد انزٔطٔ ٙتُاء انًدرًغ
االشرزاكٔ ٙذسزٚز رٔطٛا يٍ تماٚا اإللطاع ٔانزأطًانٛح ٔانخطز األخُث – ٙإػذاد
ٔذُفٛذ يخططاخ خًاطٛح ركشخ ػهٗ انرصُٛغ ٔانفالزح انرؼأَٛح ٔكاَد انسصٛهح
إٚداتٛح
 تانُسثح نهفقزج انثاَٛح :سثة انذخٕل إنٗ انحزب ٔانذٔر ٔيظاْز االستفادج يٍ َتائدٓا سٛاسٛا:
ـا طااثة انااذخٕل :انرٕطااغ األنًاااََ ٙساإ انشاازق تؼااذ اااشٔ تٕنَٕٛااا ٔانرٓذٚاذ انُاااس٘ نهُظاااو انظاإفٛٛر ،ٙثااى
انٓدٕو انُاس٘ ػهٗ انرزاب انظٕفٛٛر ( ٙأٔكزاَٛا) طُح 1441؛
ـ ا انااذٔر انظاإفٛٛر ٙفاا ٙانساازب :ذؼشٚااش يٕلااح انسهفاااء ٔانًظاااًْح فاا ٙذزاخااغ اَرصاااراخ انًساإر ثااى
االَرصار ف ٙيؼزكح طرانُٛغزاد ٔانشزح إنٗ تزن ٍٛترُظٛك يغ انسهفاء؛
ـ يظااْز االطارفادج طٛاطاٛا ياٍ َراائح انسازب :ايراذاد طٛاطأ ٙذزاتا ٙفا ٙأٔرتاا انشازلٛح ٔإرطااء أَظًاح
شٕٛػٛح يٕانٛح ُْان ٔذؼاظى دٔر االذساد انظٕفٛٛر ٙكمٕج يًُٓٛح ف ٙأٔرتا
 تانُسووثح نهفقووزج انثانثووح :دٔر االتحوواد انسووٕفٛٛت ٙفوو ٙانعالقوواخ انذٔنٛووح فوو ٙظووم انقطثٛووح انثُائٛووح يووا تووٍٛ
 1453ٔ 1447و:
ـ انؼًم ػهٗ إلايح انرٕاسٌ ف ٙانؼاللاخ انذٔنٛح ف ٙظم انمطثٛح انثُائٛح؛
ـ ذأطٛض يُظًاخ الرصادٚح ٔأٚذٕٚنٕخٛح ٔػظكزٚح ف ٙإطار ذؼشٚش انًؼظكز انشٕٛػٙ؛
ـ انرذخم ف ٙتؼط انُشاػاخ انذٔنٛح خالل انسزب انثاردج األٔنٗ ( أسيح تزن ٍٛاألٔنٗ ،انسازب انكٕرٚاح
).
انًستٕٖ انثانث :انداَة انشكه:ٙ
ـ نغح طهًٛح يٍ األخطاء؛ ـ خط ٔاظر ٔيمزٔء؛
ـ شكم يمثٕل ف ٙذمذٚى انًُرٕج.
انًٕضٕع انثاَ:ٙ
ٚمٕو إَداس انًرزشر (ج) فْ ٙذا انًٕظٕع تُاء ػهٗ ثالثح يظرٕٚاخ:
انًستٕٖ األٔل :انداَة انًُٓد:ٙ
انًمذيح انًُاطثحٚ :مإو فٓٛاا انًرزشار (ج) تراأطٛز انًٕظإع سيُٛاا ٔيدانٛاا ٔيٕظإػاذٛا ٔٚطازذ األطاةهح
انًُاطثح نًؼاندح انًٕظٕع؛
انرصًٛى انًُاطةٚ :مظى انًرزشر ػزظّ انرسهٛه ٙػهٗ فمزاخ ٚسكًٓا يُطك يظرًذ يٍ األطةهح انًطزٔزح
ف ٙانًمذيح؛
انخاذًح انًُاطثحٚ :مٕو فٓٛا انًرزشر (ج) تاطرخالص ػاو يغ فرر انًٕظٕع ػهٗ ايرذاداخ ذارٚخٛح الزمح.
انًستٕٖ انثاَ :ٙانداَة انًعزفَ 07( ٙقط):
 يهحٕظح ُٚ :ثغ ٙانتعايم ف ٙتقوٕٚى انداَوة انًعزفو ٙتاستح وار انعُاصوز األساسوٛح دٌٔ
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 تانُسثح نهفقزج األٔنَٗ :تائح انحزب انعانًٛح األٔنٗ عهٗ أنًاَٛا:
ـ ذعزر أنًاَٛا يٍ َرائح انسزب انؼانًٛح  1ػهٗ خًٛغ انًظرٕٚاخ (تشزٚا ،الرصادٚا ،اخرًاػٛا)؛
ـ ذؼزض أنًاَٛا نًؼاْذج فزطا٘ انًفزٔظح تشزٔطٓا انماطٛح( ذزاتٛا ،طٛاطٛا ،ػظكزٚا ٔيانٛا)...؛
ـ ػاشد أنًاَٛا أزذاثا ذؼكض ٔظؼٛح األسيح ػهٗ ازار انذًٚمزاطٛاخ انغزتٛح ؛
( ذعخى الرصاد٘ ،يشاكم طٛاطٛح ٔاخٓرٓا خًٕٓرٚح فًٛار كًسأنح انظثارذاكٔ ٍٛٛذشاٚذ شؼثٛح انساشب
انُاس٘ انذ٘ لاو تًسأنح اَمالتٛح ف.)... 1423 ٙ
 تانُسثح نهفقزج انثاَٛح :يسؤٔنٛح أنًاَٛا انُاسٚح ف ٙاَوذالع انحوزب انعانًٛوح ٔ 2تطوٕر يٕقفٓوا انعسوكز٘
خالل انحزب َٔتائح ْذِ انحزب عهٓٛا:
ـ َٓح طٛاطح خارخٛح يثُٛح ػهٗ انرظهر ٔذط ثٛاك طٛاطاح انًداال انسٛإ٘ ٔانًظااًْح فا ٙإَشااء األزاالف
ألازاض طٛاطٛح ٔالرصادٚح ٔخزق يؼاْذج فزطا٘؛
ـ يًارطح أنًاَٛا طٛاطح ذٕطؼٛح تشكم ذاذرٚد ٙتا 1434 ٔ 1435 ٍٛػهاٗ زظااب يُااطك ٔألاانٛى ٔدٔل
ف ٙأٔرتا انٕططٗ ٔانشزلٛح :ظى انًُظا ( األَشهٕص) ،ظى انظٕدٚد ،ظى
ذشٛكٕطهٕفٕكٛا ...،اشٔ تٕنَٕٛا انذ٘ اػرثز تذاٚح يؼارن انسزب ع 2؛
 َراااائح انسااازب ػهٓٛاااا :انسصاااٛهح انثشااازٚح ٔانًادٚاااح انفادزاااح ،ذؼااازض انرااازاب األنًااااَ ٙنالزاااراللٔااللرطاااع (يااثال ػاإدج األنااشاص ٔانهاإر ٍٚإنااٗ فزَظااا ،خهااك يُاااطك ازاارالل فاا ٙأنًاَٛااا يااٍ طاازف
انسهفاء).
 تانُسووثح نهفقووزج انثانثووح :انحانووح انسٛاسووٛح انتوو ٙعاشووتٓا أنًاَٛووا فوو ٙسيووٍ انقطثٛووح انثُائٛووح إنووٗ ووذٔد
تٕ ٛذْا سُح :1440
 ذسٕل يٛشاٌ انمٕج انؼانًَ ٙسٕ انمٕذ ٍٛانؼظً ٍٛٛانٕالٚاخ انًرسذج ٔاالذساد انظٕفٛاذ ، ٙانصازاع تاٍٛانمٕذ ٍٛانًرصارػر ٍٛزٕل يصاٛز أنًاَٛاا ،أسياح تازن ٍٛاألٔناٗ  ، 1444اَرٓاد ترمظاٛى أنًاَٛاا إناٗ لظاى
شزل ٙاشرزاكٔ ٙلظى ازت ٙنٛثزان.ٙ
 أسيح تزن 2 ٍٛطُحٔ 1461تُاء خذار تزن ٍٛنهفصم ت ٍٛتزن ٍٛانشزلٛح ٔتزن ٍٛانغزتٛاح ،آَٛاار االذساادانظٕفٛاذ ٙف ٙتذاٚح انرظؼُٛاخ ٔدٔرِ ف ٙذٕزٛذ األنًاَٛر...ٍٛ
انًستٕٖ انثانث :انداَة انشكه:ٙ
ـ نغح طهًٛح يٍ األخطاء ـ خط ٔاظر ٔيمزٔء؛
ـ شكم يمثٕل ف ٙذمذٚى انًُرٕج.
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