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 صياغت انبُد انًتعهك انّتحويم انحر نأليوال
 

حرشاَيفرحاث         تمديى 
 لاَوٌ االستثًار استاذ

انعهوو انسياسيت بتوَس وكهيت انحموق   



 تؼؽ٠ف بٕع اٌّتس٠ًٛ

٘ٛ اٌبٕع اٌػٞ ٠كّر ٌٍّكتثّؽ األخٕبٟ بتس٠ًٛ  األِٛاي اٌتٟ  •

 .ٚلغ اقتثّبؼ٘ب فٟ اٌبٍع اٌّع١ف ٌالقتثّبؼ

ٚ ٠ؼتبؽ ٘ػا اٌبٕع ِٓ اٌبٕٛظ األقبق١ت ٌّؼبٍِت  االقتثّبؼ   •

 االخٕبٟ ٚػٕصؽا ٘بِب ِٓ ِٕبش االقتثّبؼ

٠ّٚثً ضؽق ٘ػا اٌبٕع ضؽؽا غ١ؽ تدبؼٞ تإِٕٗ ١٘ئبث ظّبْ  •

 االقتثّبؼ اإلل١ّ١ٍت ٚ اٌع١ٌٚت

 



 ِستٜٛ اٌّعّبْ اٌّتؼٍّك ببٕع  ببٌّتس٠ًٛ

لٛا١ٔٓ  : ؼؤٚـ األِٛاي اٌّتٟ تعضً ٌٍبالظ أٚ تطؽج ِٕٙب•

 ...ِّٕظّت اٌتؼبْٚ ٚاٌّت١ّٕت االلتصبظ٠ّت

ؼؤٚـ األِٛاي اٌتٟ تطؽج ِٓ اٌعٌٚت اٌّؼب٘عاث اٌثٕبئ١ّت: فمػ•

 ٌالقتثّبؼ اٌّع١فت 

 ػعَ اِىب١ّٔت تؽب١ك اٌّؼبٍِت اٌٛؼ١ّٕت•

 تؽب١ك بٕع اٌعٌٚت االٌٚٝ ببٌؽػب٠ت•

 

 

 

 



 اقتثٕبءاث اٌبٕع

لٛا١ٔٓ ِّٕظّت اٌتؼبْٚ ٚاٌّت١ّٕت : صؼٛببث ١ِؿاْ اٌعفٛػبث•

االلتصبظ٠ّت، صٕعٚق إٌّمع اٌّعٌٟٚ، اّتفبق اٌّتببظي اٌسّؽ ٌشّبي 

 أِؽ٠ىب

 صفت ٚلت١ّت ٚغ١ؽ ت١١ّؿ٠ّت •

 

١ٌف ٕ٘بن اقتثٕبءاث  ٌبٕع اٌتس٠ًٛ  فٟ  : اٌمبػعة اٌؼبِت  •

 اٌّؼب٘عاث اٌّثٕبئ١ّت ٌالقتثّبؼ

 



ِٛظٛع اٌّتس٠ًٛ: ص١بغت اٌبٕع    

 ِببٌغ تتؼٍّك  بؽأـ اٌّبي اٌػٞ ٚلغ اقتثّبؼٖ•

 :ؼأـ اٌّبي•

،أتٙبء االقتثّبؼ 

 ،ب١غ االقتثّبؼ 

اٌتصف١ت اٌى١ٍت أٚ اٌدؿئ١ت: تصف١ت االقتثّبؼ 

 1980االتفاليت انعربيت انًوحدة : ِشىً اٌآلخبي  

اٌّبي اٌػٞ ق١مغ  تس٠ٍٛٗ أوثؽ ِٓ ؼأـ اٌّبي األصٍٟ اٌػٞ 

 .ٚلغ اقتثّبؼٖ

 



ِٛظٛع اٌّتس٠ًٛ: ص١بغت اٌبٕع   

 :اٌؼبئعاث•

  األؼببذ أٚ زصص أؼببذ األقُٙ ٚاٌفٛائع أٚ اٌؼبئعاث

 األضؽٜ اٌّكتسمت ػٓ أٞ اقتثّبؼ

  سداد ألساط انمروض وفوائدها 

 



ِٛظٛع اٌّتس٠ًٛ: ص١بغت اٌبٕع   

 :تس٠ٛالث أضؽٜ•

 األخٛؼ 

 بّب فٟ غٌه  انالزيت ألداء يدفوعاث بًوجب عمد اٌّببٌغ

اٌّببٌغ اٌالؾِت ٌكعاظ لؽٚض، ئتبٚاث ِٚعفٛػبث أضؽٜ 

 ٔبتدت ػٓ تؽاض١ص

 عٍ تسويت انًُازعاثاٌّببٌغ إٌبتدت 

 



 ِٛظٛع اٌّتس٠ًٛ

 ِببٌغ ِتؼٍّمت بمٛاػع أضؽٜ ِٓ اٌّؼب٘عة•

 

 اٌّتؼ٠ٛعبث•

 اٌمؽٚض: اٌّع٠ْٛ•

 



ص١بغت شؽٚغ اٌّتس٠ًٛ   

 ال تٛخع زعٚظ ٌٍّتس٠ًٛ ئال ٌٍّعؽٚؼة اٌمصٜٛ•

  



 ص١بغت ؼؽق اٌّتس٠ًٛ 

 ػٍّت اٌّتس٠ًٛ•

 ػٍّت االقتثّبؼ االصٍٟ

 ػٍّت لببٍت ٌٍتس٠ًٛ

 غ١بة أٚ تؼّعظ  : قؼؽ اٌصؽف•



 ص١بغت ؼؽق اٌّتس٠ًٛ                    

 تبؼ٠ص اٌّتس٠ًٛ•

 بعْٚ تأض١ؽ•

 تؽب١ك بٕع اٌعٌٚت االٌٚٝ ببٌؽػب٠ت•

ؼفط اٌتس٠ًٛ  أٚ اٌّتأض١ؽ اٌغ١ؽ ِؼمٛي فٟ اٌتس٠ًٛ أٚ     •

قؼؽ صؽف ت١١ّؿٞ فٟ اٌتس٠ًٛ ٠ٕتح ػٕٗ تسمك ضؽؽ غ١ؽ 

 )ضؽؽ اٌتس٠ًٛ تإِٕٗ ِإقكبث اٌعّبْ : تدبؼٞ


