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 325ق شس أسبسْبد التصبد اإلنتبج انزساػَ نًمانًٌضٌػبد انجسثْخ 

 ( لتصبد انزساػَختًبػْخ : تٌخخ االلتصبدّخ ًاالالا) ثشنبيح انؼهٌو  انًستٌٍ انثبنث

 2012/2020انفصم انذساسِ انثبنِ 

 

صفسبد فِ أزذ انًٌضٌػبد انتبنْخ يجْنب  10صفسبد ًيب ال ّزّذ ػن  6اكتت ثسثبً فًْب ال ّمم ػن 

 .انًفبىْى االلتصبدّخ ًانمٌاػذ ًاننظشّبد ًانذًال انشّبضْخ راد انصهخ ثبنًٌضٌع يسم انجسث

 

االلتصبد انزساػَ ًىٌ ين انؼهٌو انتطجْمْخ انتَ  ىػهى التصبدّبد اإلنتبج انزساػَ ىٌ أزذ فشًع ػه -1

زْث ّيذف انَ استخذاو يٌاسد اإلنتبج فَ انزساػخ  Principles of choiceتطجك فْيب يجبدئ االختْبس 

 .ذثبنطشّمخ انتَ تؼظى اإلنتبج أً تمهم انتكبنْف أً كهْيًب يؼبً ثًب ّسمك يؼظًخ اإلشجبع فَ انًمتص

انًزاسػْن )انًنتدْن( ػهَ تسمْك أىذافيى ح يسبػذإنَ التصبدّبد اإلنتبج انزساػَ ػهى ّيذف   -2

تسيْم انسصٌل ػهَ أكفأ استخذاو نهًٌاسد انزساػْخ ين ًخيخ نظش ، ًسثـر يًكنثبنسصٌل ػهَ ألصَ 

 انًستيهكْن.

ًضغ ً انزساػْـخ، انًٌاسدإنتبخْخ ًاستؼًبل  ػهى التصبدّبد االنتبج انزساػِ ّيتى ثذساسخ كم ين: -3

انخطط االستغالنْخ نهًزسػخ ًاختْبس انًسبصْم اننجبتْخ ًانسٌْانْخ انتَ تٌافك ظشًف انًزسػخ ين 

اإلّشاداد اننبتدخ ين استؼًبل خًْغ انًٌاسد انزساػْخ فَ  -ْخ انطجْؼْخ ًااللتصبدّخ ًطشّمخ اإلنتبجاننبز

 -أنست انتٌنْفبد ثْن ػنبصش اإلنتبج انًستخذيخ ًتمشّش انسدى األيثم نهًزسػخ -اإلنتبج انزساػِ

 انتكبنْف انًزسػْخ ًيكٌنبتيب.

هَ األسئهخ انًتؼهمخ ثــ: كْفْخ تسذّذ كًْخ انًٌاسد انًؼظًخ ّيتى ثبزثِ التصبد االنتبج انزساػَ ثبإلخبثخ ػ -4

 -كْفْخ تفبػم انًنتدْن انزساػْْن يغ انتغْشاد انسؼشّخ انًٌاخيخ نًنتدبتيى -اإلنتبج انكفء -نألسثبذ

 يب ىٌ أثش انتمنْخ انسذّثخ ػهَ نبتح انًزاسع. -تسذّذ تٌنْفخ اننٌاتح انًؼظًخ ألسثبذ انًنتدْن

ْسْخ نًفيٌو ػهى التصبد اإلنتبج انزساػِ، ًأىًْتو، ًانًؤششاد االلتصبدّخ اإلنتبخْخ األثؼبد انشئ  -5

انزساػْخ، ًأسبنْت انتسهْم االلتصبدُ انكًِ ًاننٌػِ فِ يدبل اإلنتبج انزساػِ، ًأىًْخ فيى انؼاللبد 

 اإلنتبخْخ انزساػْخ انًختهفخ.

ىزه انؼنبصش ًخصبئصيب ًدًسىب ًتأثْشىب فِ انؼنبصش االنتبخْخ انزساػْخ األسبسْخ ًاننبدسح )ركش  -6

االنتبج انزساػِ(، ًدًال االنتبج انزساػِ انًختهفخ )أىى انذًال االنتبخْخ ًانشبئغ ينيب فِ االنتبج 

انزساػِ ًكْفْخ زسبة اننبتح انسذُ ًانًتٌسط ًانًشًنخ االنتبخْخ نكم ينيب(، ًدًال انتكبنْف االنتبخْخ 

خ ًػاللخ دًال انتكبنْف انكهْخ ًانًتٌسطخ ًانسذّخ ثذًال االنتبج انزساػِ )تؼشّف انتكبنْف االنتبخْ

 انكهْخ ًانًتٌسطخ ًانسذّخ(.
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