
  االلممععللممةة \ددللييلل االلممععللمم 

	  

ععززييززيي االلممددررسس ففيي ههذذاا االلددررسس ننسستتععررضض ببععضض االلممففااههييمم االلأأسسااسسييةة 
 ههذذاا ممممصصررييااضضييااتت ووههيي ننظظررييةة االلررسسوومم . ووققدد ففيي إإححددىى ففررووعع االل
االلددررسس للييككوونن ممخختتللففاا ععمماا تتععووددهه االلططااللبب ففيي االلممددررسسةة ممنن ججببرر 
 ووححسساابب ووههننددسسةة. 

ووييههددفف ههذذاا االلددررسس إإللىى االلررققيي ببممسستتووىى االلتتففككييرر ععنندد االلططللاابب 
ططللااععههمم ععللىى ببععضض االلتتططببييققااتت االلععممللييةة للممااددةة االلررييااضضييااتت مممماا ووإإ
. سسننققوومم ببششررحح  ححبب االلررييااضضييااتت ووااللممتتععةة ففيي تتععللممههااييغغررسس ففييههمم
 االلممففااههييمم االلتتااللييةة : 

 خخووااصص االلررسسوومم االلممسستتووييةة  •
ممععااددللةة أأووييللرر االلتتيي تتررببطط ببيينن ععدددد االلررؤؤووسس ووععدددد االلأأضضللااعع  •

 ووععدددد االلووججووهه 
ررسسمم " أأيي  ننظظررييةة االلأأللوواانن االلأأررببععةة ووااللتتيي تتننصص ععللىى أأنن •

ممسستتووىى ييححتتااجج إإللىى أأررببععةة أأللوواانن أأوو أأققلل للتتللوويينن ووججووهههه 
 ببححييثث أأنن ككلل ووججههيينن ممتتججااوورريينن للههمماا للوونناانن ممخختتللففاانن" .

ططررييققةة االلتتخخللصص ممنن االلتتققااططععااتت ففيي االلددوواائئرر االلككههرربباائئييةة   •
 ككتتططببييقق ععللىى ننظظررييةة االلررسسوومم . 

خخلل االلففصصلل ووخخللاالل ههذذاا االلددررسس سسييققوومم االلططللاابب ببععدددد ممنن االلأأننششططةة دداا
  .ببععدد ككلل ففققررةة ممنن االلففققررااتت

 ففيي ببددااييةة االلففصصلل ططللااببسسمم االلططللاابب إإللىى ممججممووععااتت ممنن 3 إإللىى 5 َييقق
للللععمملل ممععاا ععللىى ههذذهه االلأأننششططةة٬، ووههذذهه خخللااصصةة االلأأننششططةة االلممططللووببةة 
 ممنن االلططللاابب ععممللههاا ددااخخلل االلففصصلل: 

ممددتتهه ددققييققتتاانن(: ننططللبب ممنن ثثللااثث ططللاابب تتممثثييلل ) االلننششااطط االلأأوولل:
االلممححططااتت ووااللممااء ووااللككههررببااء ووااللغغاازز ووثثللااثث ططللاابب أأخخرريينن للتتممثثييلل 
ززلل االلثثللااثث ووممششااررككةة ببققييةة االلصصفف ففيي تتووصصييلل االلممااء االلممنناا
ووااللككههررببااء ووااللغغاازز إإللىى ككلل ممنن االلممننااززلل االلثثللااثث ببووااسسططةة ححبباالل 
	 للوونن للللممااء ووللوونن للللككههررببااء ووللوونن للللغغاازز. ٬،ببأأللوواانن ممخختتللففةة   
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ممددتتهه ددققييققتتاانن(: ننططللبب ممنن ككلل ططااللبب أأنن ييررسسمم ) االلننششااطط االلثثااننيي:
ررسسمماا ييححتتوويي ععللىى 5 ررؤؤووسس وو 10 أأضضللااعع ببححييثث للاا ييررببطط أأككثثرر ممنن 
 ووننططللبب ممننههمم ممققااررننةة االلررسسمم ممعع ٬،ضضللعع ووااححدد ببيينن أأيي ررأأسسيييينن
 ززممللاائئههمم ففيي االلممججممووععةة للننررىى ههلل ححصصللوواا ععللىى ننففسس االلررسسمم أأمم للاا. 

ككلل ططااللبب أأنن ييررسسمم (: ننططللبب ممنن ممددتتهه 3 ددققاائئقق) االلننششااطط االلثثااللثث:
	5Kااللررسسوومم االلتتااممةة     ,	   4K	   ,	   3K	   ,	   2K	   ,	   1 K ووككذذللكك االلررسسوومم االلثثنناائئييةة  
	3,3Kااللتتااممةة     ,	   2,2K	   ,	   1,2K	   ,	   1,1K	   ووممننااققششةة ززممللاائئهه ففيي أأيي ممنن ههذذهه 
 االلررسسوومم ييممككنن ررسسممههاا ففيي االلممسستتووىى ببددوونن تتققااططعع أأضضللااععههاا. 

ييععططىى االلططللاابب أأووررااقق  : ) ممددتتهه 3 ددققاائئقق (االلننششااطط االلررااببعع:
 لل"؛ ووييططللبب ممننههمم ققصص االلووررققةة ععللىى ططووررسسوومم ععللييههاا االلششككلل " بب مم
أأضضللااعع االلررسسمم. ثثمم االلإإججااببةة ععللىى االلسسؤؤاالل االلتتاالليي: ههلل ييووججدد 
ععللااققةة ثثااببتتةة ببيينن ععدددد االلررؤؤووسس ووععدددد االلأأضضللااعع ووععدددد االلققططعع للأأيي 
	ررسسمم ممسستتووىى؟ ننااققشش ههذذهه االلإإججااببةة ممعع ززممللاائئكك ففيي االلممججممووععةة.   



 

اابب االلإإججااببةة ممنن االلططللننططللبب  ممددتتهه 3 ددققاائئقق(:) االلننششااطط االلخخااممسس:
ههلل ننسستتططييعع تتططببييقق ممععااددللةة أأووييللرر ععللىى االلررسسوومم ععللىى االلسسؤؤاالل: "
 االلممررسسووممةة ععللىى سسططحح ككررةة ببددوونن تتققااططعع االلأأضضللااعع ؟ 

ننططللبب ممنن االلططللاابب إإييججاادد االلععللااققةة االلتتيي تتررببطط ععدددد االلررؤؤووسس 
 االلععججلل . االلككررةة ووسسططحح ووااللأأضضللااعع ووااللووججووهه ععللىى سسططحح 

تتووززعع أأووررااقق ممررسسوومم ععللييههاا  :( )ممددتتهه ددققييققتتااننااللننششااطط االلسسااددسس:
للممننااططقق  ووننططللبب ممننههمم تتللوويينن ههذذهه اا٬،ممننااططقق االلممممللككةة االلممخختتللففةة
 ووككذذللكك االلإإججااببةة ععللىى االلسسؤؤاالل: ههلل ببأأققلل ععدددد ممممككنن ممنن االلأأللوواانن٬،
االلتتيي تتررسسمم ييننططببقق ههذذاا االلععدددد ععللىى ججممييعع االلخخرراائئطط ففيي االلممسستتووىى 
	 .ببددوونن تتققااططععااتت للأأضضللااععههاا  



 

 )ممددتتهه 3 ددققاائئقق(: تتووززعع للووححااتت ععللىى االلططللاابب ممعع االلننششااطط االلسسااببعع:
ييةة أأوو خخييووطط ووننططللبب ممننههمم تتووصصييللههاا ععللىى غغرراارر أأسسللااكك ككههرربباائئ
. إإذذاا ددوونن أأنن تتتتققااططعع االلأأسسللااكك أأوو االلخخييووططااللررسسممةة ععللىى االلششااششةة بب
للمم ييسستتططييععوواا ذذللكك ددععههمم ييححااووللوواا ببططررييققةة أأوو ببأأخخررىى االلتتخخللصص ممنن 
 ههذذاا ييؤؤدديي إإللىى ٬،ههيي االلططررييققةة االلتتيي سسييسستتخخددممووننههاا  مماا٬،االلتتققااططععااتت
ااسستتننتتااجج ككييفف تتخخللصص االلممههننددسسوونن ممنن ححلل ممششككللةة االلتتققااططععااتت 
	االلتتممااسس االلككههرربباائئيي. وو  

 



 ييممككنن أأنن ننططللبب ممننههمم ببررههننةة ٬،ككععمملل إإضضااففيي للللططللاابب االلممتتففووققيينن
ممععااددللةة أأووييللرر ببااسستتخخدداامم االلااسستتننتتااجج االلررييااضضيي. ننذذككررههمم 
ببااللققووااععدد أأوو االلخخططووااتت االلثثللااثث للننظظررييةة االلااسستتننتتااجج االلررييااضضيي ثثمم 
ننططللبب ممننههمم ببررههاانن االلععللااققةة ببااسستتخخدداامم االلااسستتننتتااجج االلررييااضضيي ععللىى 
 ععدددد أأضضللااعع ررسسمم االلممسستتووىى . 

 

 أأششككررككمم ججززييلل االلششككرر ووااللسسللاامم ععللييككمم ووررححممةة االلللهه ووببررككااتتهه . 

	  


