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 :دستًرجلسٍ

 ِّبی ترػػی ظیط هجوَػِ کویسیَىاضائِ گعاضش کویت 

 ِّبّبی آتی کویتِاذص ًظط اػضبی هحتطم ٍ تجییي ثطًبه 

ثب ّبی ترػػی ظیط هجوَػِ آى کویسیَى ٍ کویتِثطضسی ػولکطز ثب هحَضیت گصاضی ٍ تبهیي هبلی جلسِ کویسیَى سطهبیِسّویي جّ

گصاضی ٍ تبهیي هبلی آغبظ گطزیس. ایطبى ذبعط ًطبى کطزًس کویسیَى سطهبیِ کویسیَى اظ اػضبء هحتطم آلبی هٌْسؼ ثبلطیٍ تطکط ذَضبهسگَیی 

ثِ پیگیطی اجطایی حل هطکالت ّن ثپطزاظز. زض ّبی هَجَز تَاًستِ ثب تَجِ ثِ هحسٍزیت ،حلػالٍُ ثط ٍضٍز ثِ احػبی هطکالت ٍ پیسا کطزى ضاُ

گصاضی ٍ تبهیي هبلی ٍجَز ّبی سطهبیِّب ثطای فؼبالى التػبزی زض حَظُّبیی کِ زض ثؼضی اظ ثرصهحسٍزیتتب ٍالغ تالش کویسیَى ثط ایي است 

 حل اجطایی ثطای آى اضائِ ًوبیس. زاضز ضا ضفغ کٌس ٍ ضاُ

اتبق زض اجطایی کطزى  ّبیٍ حوبیت ّبی ترػػیکویتِ ي لسضزاًی اظ کلیِ اػضبء کویسیَى ٍضوهحتطم زثیط  ازاهِ ذبًن هٌْسؼ ثػیطی زض

 ثبضس:طزاذتٌس کِ اّن آى ثِ ضطح ظیط هیاًجبم ضسُ پی ّبثِ اضائِ گعاضش زض ذػَظ فؼبلیتکویسیَى  یّبثطًبهِ

ّبی گصاضی، فطغتتؼییي ضسُ کویسیَى زض سِ حَظُ هحیظ سطهبیِگصاضی ٍ تبهیي هبلی ثطای تحمك اّساف ثطًبهِ اجطایی کویسیَى سطهبیِ

 کویتِ ترػػی ٍ یک کبضگطٍُ ٍیػُ اجطایی ضسُ است.  3سٍیي ٍ زض لبلت گصاضی ٍ فطآیٌس تبهیي هبلی تهبیِسط

لسوت سطهبیِ ثرص ذػَغی  چگًَگی ٍ چطایی ضسَة هٌبثغ زض استبى زض زٍ گصاضی هحَضّبی تؼییي ضسُ ػجبضتٌس اظ:زض حَظُ هحیظ سطهبیِ

-ّبی سطهبیِظیطسبذتهتطکل اظ ّب  ٍ ثبًکی، ثطضسی ػولکطز ترػیع اػتجبض ثِ غٌبیغ هتَسظ ٍ کَچک، ثطضسی چگًَگی ثطذَضزاضی اظ ظیطسبذت

گصاضی ایجبزی یب ِ یبثی ػولکطز اضکبى هؤثط استبًی زض اضتمبء سطهبی گصاضی اظ زٍ حیث ًطم افعاضی ٍ سرت افعاضی، ػبضضِهحیظ سطهبیِ ٍ گصاض

ٍ  گصاضی زض زٍ هحَض زاذلی ٍ ذبضجی ای، ثطضسی سبذتبض هَجَز التػبزی ثب ضٍیکطز ضٌبسبیی هطکالت ٍ هَاًغ لبًًَی، ًْبزی، ازاضی سطهبیِ تَسؼِ

 .ضا پبسد ذَاّس زاز گصاضی ّبی سطهبیِ ثطضسی ٍ تػَیت الگَضیتن ،گصاضی کِ ًْبیتبً هػَثِ هغبلؼِ عطح ضاّکبضّبی ثْجَز جصة ٍ ّسایت سطهبیِ

ثٌسی ًتبیج  گصاضی زض استبى اظ عطیك جوغ ّبی سطهبیِ گصاضی ًیع هطوَل استرطاج فطغتهحَضّبی تؼییي ضسُ زض حَظُ فطغتْبی سطهبیِ

ّب ٍ  ّبی کبضثطزی زض تؼییي فطغت هتسٍلَغیهغبلؼبت پیطیي ٍ فطازستی، ًظطسٌجی اظ ذجطگبى استبى زض ثرص ذػَغی ٍ زٍلتی، ثطضسی 

گصاضی زض  گصاضی ٍ کویتِ ترػػی سطهبیِ ّبی سطهبیِ ّب ٍ فطغت اٍلَیت ،زض ایي حَظُ زٍ کویتِ ترػػی ثبضس.هی گصاضی ّبی سطهبیِ یتَاٍل

. اهب کویتِ تِ حبغل ًطسُ استزّی ثِ کویضٍیِ هَضز تبییسی ثطای ضکل زض ذػَظ کویتِ اٍل ٌَّظ اًطغی ّستٌس کِ ثب ٍجَز جلسبت ظیبز

گصاضی  گصاضی زض حَظُ اًطغی، ثستطسبظی زض هَاضز زاضای هعیت سطهبیِ اًطغی ثب اّساف ثطضسی ًمبط لَت ٍ ضؼف سطهبیِ زض گصاضیترػػی سطهبیِ

پیگیطی  ی ایي کویتِ ػجبضتٌس اظ:ّبی اجطایثطًبهِتطکیل ضسُ است کِ اظ جولِ  ّبی التػبزی سبظی هػطف اًطغی زض پطٍغُ ٍ تبهیي هبلی زض ثْیٌِ

هطبٍضُ ، سبظی زض اًطغی ْیٌِّب، اًطغی تجسیس پصیط ٍ ثCHP گصاضی زض حَظُ اًطغی، ّبی سطهبیِ هغبلؼِ ٍ تجییي فطغت ُهَضَػبت زض چْبض حَظ

، گصاضی زض حَظُ اًطغی سطهبیِّبی  تْیِ پطٍپَظال عطح پػٍّطی هغبلؼِ ٍ تجییي فطغت، گصاضی هتکی ثط عطح تَجیْی فٌی ٍ التػبزی سطهبیِ

ثطضسی ٍ  گصاضی زض اًطغی ثیٌی ًیبظ استبى ثِ سطهبیِ ثطضسی ٍ پیص، هغبلؼبت اًجبم ضسُ زض ایي هَضَع  ّب ٍ ًوًًَِبهِ آٍضی تجطثیبت، آییي جوغ

 ثبضس.هی ّب تْسیسّب ٍ همبیسِ فطغتْب ثب تَجِ ثِ ًطخ ثبظگطت سطهبیِ زض اًَاع پطٍغُ

، ّبی هرتلف اظ ایي ثبظاض تبهیي هبلی ثِ ضٍش  ثطضسی ثبظاض پَل ٍ ّعیٌِثبضس: ثِ ضطح ظیط هی زض حَظُ تبهیي هبلیتؼییي ضسُ  هحَضّبیًْبیتبً 

ثطضسی ثبظاض سطهبیِ، هؼطفی اثعاضّبی ًَیي تبهیي هبلی زض ایي ثرص ٍ کوک ثِ تَسؼِ ، هٌسی اظ ثبظاض پَل ثطضسی هطکالت لبًًَی ٍ اجطایی زض ثْطُ
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زض ثکبضگیطی اثعاضّبی تبهیي ًْبزّبی شیطثظ ثب ّسف کوک ثِ ٍاحسّبی تَلیسی اظ ّبی الظم  ایجبز ّوبٌّگی ٍ پیگیطی، آگبّی اظ ایي ثبظاض زاًص ٍ

عطاحی هسل ثْیٌِ تبهیي هبلی ثطای اًَاع  ٍ ّب ّبی تبهیي هبلی زض ضطکت ضٌبسی هَاًغ ٍ چبلص هبلی ثب ضطٍضت آسیت  ایجبز کلیٌیکهبلی، 

کِ حبغل آى تطکیل زٍ کویتِ ترػػی پَل ٍ سطهبیِ ٍ کویتِ ترػػی حمَلی ٍ ثبًکی ٍ ًیع کبضگطٍُ ٍیػُ اسٌبز ذعاًِ اسالهی ٍ  گصاضی سطهبیِ

ّبی هَلس ٍ  ّبی لضبیی هَضز ًیبظ فؼبالى التػبزی زض جْت تَسؼِ فؼبلیت ثبضس. کویتِ ترػػی حمَلی ٍ ثبًکی ثب ّسف حوبیتاٍضاق تسَیِ هی

تطکیل ضسُ است. کویتِ ترػػی پَل ٍ ّبی حمَلی، ثبًکی ٍ هبلی ثب ترػعتضییغ هٌبثغ هبلی ٍ ثب ثطًبهِ تطکیل تین کبضا ٍ تَاًوٌس  جلَگیطی اظ

 ضاستیٍ ثب ثطًبهِ   ّبی تبهیي هبلی ای کبضثطزی اًَاع ضٍش اًجبم تحلیل همبیسٍِ ضٌبسبیی ٍ هؼطفی اثعاضّبی ًَیي تبهیي هبلی سطهبیِ ًیع ثِ هٌظَض 

ّب ثب  ایجبز ّوبٌّگی ثب اضکبى هؤثط زض تبهیي هبلی ثٌگبُ، ّبی هطتجظ ثب ثبظاض پَل ٍ سطهبیِ آٍضی ضسُ زض ّط یک اظ ضبذع آظهبیی اعالػبت جوغ

اسالهی  ضکل گطفتِ است. کبضگطٍُ ٍیػُ اسٌبز ذعاًِ ّب گصاضی ٍ تْیِ الگَی تبهیي هبلی هٌبست ثطای اًَاع سطهبیِ ّسف کوک ثِ ًْبزّبی التػبزی

سبظی زض چگًَگی اًجبم اضائِ ذسهبت اٍضاق اسٌبز ذعاًِ ٍ اضائِ پیطٌْبزات اغالحی جْت تسْیل ضفغ اثْبم ٍ ضفبفٍ اٍضاق تسَیِ ثِ زًجبل 

ًبهِ فؼلی ثب پیگیطی اغالح آییي، گیطی ثیطتط اظ ظطفیت اٍضاق ذعاًِ اسالهی ٍ اٍضاق تسَیِ ذعاًِاغالح لبًَى ثِ هٌظَض ثْطُ، فطآیٌسّبی اجطایی

ّبی تبکیس ثط ثحث آهَظش ٍ اضائِ ثطًبهِ آهَظضی ثطای زستگبٍُ  ثطزاضی اظ ایي اسٌبزّبی شیطثظ استبًی زض جْت اضتمبء ضًٍس ثْطُّوبٌّگی زستگبُ

 ثبضس.هی شیطثظ ٍ پیوبًکبضاى ثِ هٌظَض آضٌبیی اظ هطاحل اًجبم فطآیٌس

ّبی تأهیي هبلی  ّعیٌِ" اضائِ گعاضضی اظ هطاحل اًجبم پطٍغُ پػٍّطی ثبفطزٍسی یئت ػلوی زاًطگبُ السبزتی ػضَ هحتطم ّآلبی زکتط هلکزض ازاهِ 

ثطاسبؼ  :پطزاذتٌس پطٍغُثرطی اظ ًتبیج  اضائِ ثِ زض حبل اًجبم استٍ سطهبیِ  پَلکویتِ  ثب ًظبضتکِ  "زض ایطاى ٍ چگًَگی کبّص آى زض غٌبیغ

ّبی تبهیي ّعیٌِ. ّبی التػبزی زاضًسثٌگبُ یّبزض ّعیٌِ ثیطتطی سْنپیطیي هغبلؼبت  ًسجت ثِ هبلیّبی تبهیي پػٍّص غَضت گطفتِ ّعیٌِ

تب هطحلِ ّبی ایي پػٍّص ّعیٌِ لبثل تفکیک ّستٌس کِ زاهٌِ ضوَلّبی لجل اظ زضیبفت تسْیالت ٍ ثؼس اظ اذص تسْیالت ثِ زٍ ثرص ّعیٌِهبلی 

 ّبضوبض ظیبزی اظ ّعیٌِ اهب ّبی هستمین تبهیي هبلی ّستٌسیٌِّعهؼوَالً  هحبسجِ ضسُّبی ّعیٌِ. ّوچٌیي گیطزضا زض ًظط هیزضیبفت تسْیالت 

ّبی هستمین ٍ غیطهستمین لبثل تفکیک ّستٌس کِ ّب ثِ زٍ زستِ ّعیٌِثٌبثطایي ّعیٌِ .سًضَکِ ثغَض غیط هستمین ثط ثٌگبُ تحویل هی ّستٌس

پطسطٌبهِ هطثَط  تْیِهطاحل  ثِ ایي هٌظَض ثبضس.ّبی هطتجظ ٍ غیط هطتجظ ثب تسْیالت هیزٍ ثرص ّعیٌِ بهلضّبی غیط هستمین ًیع ذَز ّعیٌِ

ای اظ لَاًیي ٍ  ّبی ّعیٌِ تطیي سطفػل استرطاج هْنالف( : استثِ ایي ضکل عطاحی ضسُ ّبی غیط هستمین تبهیي هبلی ًیع ثِ سٌجص ّعیٌِ

کٌٌسگبى هٌبثغ ٍ  اًسضکبضاى )زضیبفت کٌٌسگبى هٌبثغ، تأهیي ای اظ عطیك هػبحجِ ثب زست ّبی ّعیٌِ سطفػل گصاضی ٍ تکویل غحِة( ، ّب ًبهِ آییي

ٍ  2012ّبی التػبزی تَسظ ثبًک جْبًی زض سبل  پیوبیص ثٌگبُاظ جولِ  الوللی ّبی ًوًَِ ثیي ًبهِ ثطضسی ٍ تحلیل پطسصج( ، کبضضٌبسبى(

 ْبیی.، ز( عطاحی پطسطٌبهِ 0162ًپیوبیص سبالًِ اتحبزیِ اضٍپب زض ذػَظ زستطسی ٍاحسّبی التػبزی سبل 

زاهٌِ هغبلؼِ  ضٍش اٍل هحسٍز کطزى. تَاى استفبزُ کطزهیزٍ ضٍش  اظ تبهیي هبلی ّبیّعیٌِ اًساظگیطیاظْبض کطزًس ثطای زض ایي ضاستب ایطبى 

یِ ٍیػُ  ٍ ّوِ ضطکتْب اظ ایي ضٍش لبثل هحبسجِ ًیست ّبی غیط هستمینّعیٌِ، ضفبف ٍجَز اعالػبت هبلی ػلیطغنکِ  استثَضسی ّبی ثِ ضطکت

SMEّبی هستمین تبهیي هبلی استرطاج ضسُ است کِ ػالٍُ ثط ًسجت ّعیٌِ تٌْب ضٍش ّص ثب استفبزُ اظ ایيٍػپایي زض لصا . گیطززض ثط ًوی ّب ضا

م ضسُ ٍ هبًسُ ّبی هبلی ثِ اضظش افعٍزُ، ثْبی توبتطی اظ جولِ ًسجت ّعیٌِتط ٍ لبثل زفبعزلیك ّبیهؼیبضاظ ّبی تبهیي هبلی ثِ فطٍش ّعیٌِ

. زض ایي ضَزهی ثطآٍضز ّبالتػبزی اظ عطیك پیوبیص ّعیٌِّبی ثٌگبُهطاجؼِ هستمین ثِ کِ زض ایي ضٍش ثب . ضٍش زٍم تسْیالت استفبزُ ضسُ است

گصاضز. زض ایي ّبی هرتلف ثبظ هیهحبسجِ ّعیٌِهحمك ضا ثطای  طسیاهب زست هَاجِ استذغب  ثبثِ زلیل ذَزاظْبضی  کست اعالػبت اگطچِضٍش 

ّبی غیط هستمین تبکیس ثط ّبی هستمین تبکیس ثط ضٍش اٍل ٍ ثطای هحبسجِ ّعیٌِپػٍّص اظ ّط زٍ ضٍش استفبزُ ضسُ است ثطای هحبسجِ ّعیٌِ

  ثبضس.ضٍش زٍم هی

file:///C:/Users/karshenas4/Downloads/Telegram%20Desktop/Indicator-Descriptions.pdf
file:///C:/Users/karshenas4/Downloads/Telegram%20Desktop/2014-SAFE-report.pdf
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-ترػػی سطهبیِ ًیع گعاضضی زض ذػَظ پطٍغُ زض حبل اجطاء کویتِ تطم پػٍّطی ضطکت گبظ ذطاسبى ضضَیهطبٍض هح آلبی زکتط ججبضی

ّبی هطبثِ اًجبم ضسُ زاذلی ٍ  ای ٍ هطٍضی ثط پطٍغُ هغبلؼِ کتبثربًِطزًس: هطاحل اجطایی پطٍغُ ضا ایي گًَِ ثطضو ایطبى گصاضی زض اًطغی اضائِ کطزًس.

سبلِ  10ُ حسالل زثیٌی هػطف آیٌسُ استبى زض ثبظ پیص ،سبل اذیط استبى 10هغبلؼِ آهبضی هیعاى هػطف اًطغی  ٍ ذبضجی ٍ ثطضسی اسٌبز ثبالزستی

ثٌسی آًْب ثط اسبؼ ضٍضْبی  گصاضی اًطغی استبى ٍ اٍلَیتّبی سطهبیِضٌبسبیی گعیٌِ، ثط عجك سٌبضیَی هَجَز ٍ ثب زضًظط گطفتي اسٌبز ثبال زستی

 2تؼطیف گصاض، پصیط ٍ سطهبیِ کویت سطهبیِرت اظ زیسگبُ حبّبی اجطایی ضسى عطحْبی هٌت ثطضسی هعایب، هؼبیت ٍ الظهِ، گیطی چٌس ضبذػِتػوین

 .ْیِ گعاضش ًْبییٍ ت گصاضی زض زٍ عطح هٌترت ثػَضت تفػیلی ًبهِ کبضضٌبسی اضضس زض ضاثغِ ثب سطهبیِ پبیبى

-اّن آى ثِ غَضت ظیط هیثِ اضائِ ًظطات زض ذػَظ هَاضز هغطٍحِ پطزاذتٌس کِ تبکٌَى ّبی اًجبم ضسُ تٌی اظ اػضبء ضوي تطکط اظ فؼبلیت

 ثبضس:

 ّبی هطتجظ ٍ ثستطسبظیّبی تبهیي هبلی زض ثحث ّعیٌِّبی هستمین هبلیبت تغییط لبًَى زض ًظط گطفتي اثط ٍضغ 

 ِّبی هطثَط ثِ اًطغیگصاضیزض ًظط گطفتي ًمص زٍلت ٍ هجَظّبی هَجَز زض ثَزجِ زٍلت زض سطهبی 

 ٌِاضظیحبسجِ زض تبهیي هبلی اظ عطیك تسْیالت ّبی لبثل هاحتسبة تفبٍت ًطخ اضظ زض ّعی 

 ِگصاضی زض اًطغیاستفبزُ اظ اثعاضّبی هبلی ثلٌس هست زض حَظُ سطهبی 

 ّب ثب اضظیبثی زض اذتیبض گصاضتي لیست پطٍغُ گصاضی،ّبی سطهبیِپطٍغُ زغبم ٍ تولیکثطضسی ٍ اضائِ ذسهبت جبًجی ثبظاض سطهبیِ اظ جولِ ا

 ایگصاض ثِ آًْب ثِ ضکل حطفٍِاگصاضی ضطکتْب ٍ تَسؼِ کست ٍ کبض ٍ هؼطفی سطهبیٍِ فٌی ٍ التػبزی ثِ هٌظَض ثبظاضیبثی هٌبست 

  ٍ گصاضاى اظ عطیك ّوبیص یب ثطٍضَض ٍ کتبثچِ گصاضی ثِ سطهبیِکویسیَى سطهبیِ زستبٍضزّبیاضائِ اعالػبت 

 

گصاضی ٍ تبهیي هبلی س: اگط چِ کویسیَى سطهبیِزًاجطائی اتبق ثبظضگبًی ذطاسبى ضضَی ػٌَاى کطهحتطم هٌْسؼ کجیط زثیط آلبی زض اًتْب 

کبهالً ترػػی ٍ کبضضٌبسی  ضٍیکطز کَتبُ تَاًستِ ظهبىاهب زض ایي  ثبضسهیزض اتبق هطْس ذَز گیطی ضکلاٍل زٍضُ کویسیَى جَاًی است کِ زض 

ثطای ضسیسى ثِ  تبکیس کطز گصاضیگصاضی ثِ ػٌَاى یکی اظ هَاًغ سطهبیِسطهبیِهٌبست  ی. ٍی ضوي اضبضُ ثط ًجَز ضاٌّوبثبضسزاضتِ بت ثِ هَضَػ

ثِ گعاضش اظ زستبٍضزّبی کویسیَى ذَاستبض اضائِ  ایطبىزض ذبتوِ گصاضی هغطح زض ّط زٍضُ استفبزُ کطز. ّبی سطهبیِالتػبز پبیساض ثبیس اظ فطغت

  .ت ًوبیٌسگبى ایطاى ضسًسئزض غحي ّیتفبزُ زض کطَض هٌظَض اس

 حاضزیه جلسٍ:

  .زضثبضیهؼیيهطازپَ،  ،، غفبضًیبًیکَغفبی، : ثػیطیّب ذبًن

پَض، کجیط، ًیکَ، غالماضهع، ثبلطی، ثسکبثبزی، ججبضی، چطوی، حبجیبى، حسٌی، حویس حسیٌی، ضضب حسیٌی، ذَضطٍ، زاًطَض، ضججی، غفبی: آلبیبى

 ، هسلن.یالسبزاتکاللی، هغبًی، هلککفبش، 

یمال یهمأيت یگذار یٍسزما یسیًنکم یزدب             

 ستارٌ بصیزی

Email: Inv@mccima.net 

mailto:Inv@mccima.net
mailto:Inv@mccima.net

