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 تشغقلماظربغاعج:مأواًل:

م:برغاعجمادلقزانإسدادمم

غؼقممبإدخالماظؼرصماظؾقزريماًاصمباظدلغااعجمباظلاقاضةماظؾقزرؼاةمظؾففاازموغػاؿوماظلاقاضةموغؼاقممممممممم

م:اظؿاظقة ظضغطمعرتنيمسؾكماألؼؼقغةبا

ثؿمغقاصؼمسؾكماتػاضقةماظذلخقصموعاـمثاؿمحناددممممم,إعاماظعربقةمأوماالغؽؾقزؼةمثؿمحنددماظؾغةماظيتمغرؼدمتـصقبماظدلغاعجمبفا

 SQLوخنؿارمطاعؾمإذامطانماظؿـصقبمألولمعرةموظقسمظدؼـامبرغااعجمتغاغقؾمضقاسادماظؾقاغااتممممممغقعماظؿـصقبماظذيمغرؼده

SERVERأيمتـصاقبمعؾػااتمممم(ضقادالم)غاقعماظؿـصاقبمممأعامإذامطانماظدلغاعجمعقجقدمسؾكمايادبمعلاؾؼًامصـكؿاارمممم

م:سدماظؾقاغاتمطؿاميفماظغؽؾماظؿاظلاظدلغاعجمإضاصةمإزنمبرغاعجمتغغقؾمدارةمايؿاؼةموبدونمبرغاعجمضقا

م  



5 

 

م

مإغشاءمضاسدةمبقاغاتمخاصةمباظشرطةموجتفقزػامظؾعؿل:مثاغقًا:

م:إغشاءمضاسدةمبقاغاتمجدؼدةم-1

باظضاغطمسؾاكمػاذهماألؼؼقغاةممممماظدلغااعجممعـفااممتظفرماألؼؼقغةماًاصةمباٌقزانمسؾكمدطوماٌؽؿبمغػاؿومممسـدماغؿفاءماظؿـصقب

مواظيتمهقيمايؼقلماظؿاظقة:صؿظفرماظـاصذةماظؿاظقةم

وػاقماداؿماىفاازماٌرطازيماٌقجاقدمصقافمضاسادةممممممممم:ادؿمخمادمماظؾقاغااتمم*م

أعااممبقاغاتماظغرطةمأوماىفازماٌرطزيماظذيمغرؼدمإغغاءمضاسدةماظؾقاغاتمصقفم

احملؾالمأومغلاؿعقعمسـافممممماظؽؿؾقاقترمإذامملمؼؽـمػـاكمذؾؽةمصـؽؿابماداؿممم

م.(.)مبقضعمغؼطة

م:مغػعؾمػذاماًقارمإذامطـامغرؼدماالتصالمبؼاسادةماظعؿؾمسدلماتصالمبطلء*م

ماظؾقاغاتمبقادطةماالغذلغت.

:مغػعؾمػذاماًقارميفمحالمأردغامأنمؼؿؿماالتصالممبكدممحػظماإلسدادات*م

اظؾقاغاتماحملددميفمحؼؾم"ادؿمخمدمماظؾقاغات"مبغؽؾمتؾؼائلميفمطؾمعرةمؼؿؿمصقفامصؿوماظدلغاعجمدونماياجةمظظفقرمػاذهمم

ماظـاصذةمعرةمأخرىمظالتصالمبفذاماٌكدم.

مواظيتمهقيمايؼقلماظؿاظقة:م"االتصالمبؼاسدةماظؾقاغات"وسـدماظضغطمسؾكمزرم"اتصال"ميفماظـاصذةماظلابؼةمتظفرمغاصذةم

حقاثمؼظفارممموػقمحؼؾمظؾؼاراءةمصؼاطمممم:اٌكدمماياظل*م

مصقفمخمدمماظؾقاغاتماحملددميفماظـاصذةماظلابؼة.

حناددميفمػاذامايؼاؾمضاسادةمممممم:ادؿمضاسادةماظؾقاغااتمم*م

اظايتمغرؼادماالتصاالمبفااموذظاؽميفمحاالمطاانمممممممماظؾقاغاتم

ماكمضاسدةمبقاغاتمدابؼًا.ػـ

وػااذامايؼااؾمظؾؼااراءةمصؼااطمم:وصااػمضاساادةماظؾقاغااات*م

محقثمأغفمؼؿؿمإدخاظفمسـدمإغغاءمضاسدةمبقاغاتمجدؼدة.

يفمطاؾمعارةمممغػعؾمػذاماًقارميفمحالمأردغامأنمؼؿؿماالتصالمبؼاسدةماظؾقاغاتماحملددةمبغاؽؾمتؾؼاائلمممم:حػظماإلسدادات*م

غضاغطم"اتصاال"مسـادمهدؼادمممممؼؿؿمصقفامصؿوماظدلغاعجمدونماياجةمظظفقرمػذهماظـاصذةمعرةمأخارىمظالتصاالمبفاذهماظؼاسدة.ممم

مـدمسدمموجقدمأيمضاسدةمسؾكماٌكدممطؿاميفماظـاصذةماظؿاظقة:"مسإغغاءمضاسدةمبقاغاتمجدؼدةضاسدةماظؾقاغاتمأومغضغطم"
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وذظاؽمألغـاامشارلمعارتؾطنيممممممعؼػؾاةمػاؿوماظدلغااعجمعاعمعالحظاةمأنمسنقاعماظـقاصاذمممممممؼمأعامسـدماظضاغطمسؾاكم"إظغااءماألعار"ممممم

غـؿؼااؾمإزنمضائؿااةم"عؾااػ"مممبعاادمذظااؽمم.مباا يمضاساادةمبقاغاااتمم

وعاـمثاؿمغضاغطمسؾاكم"إغغاااءمضاسادةمبقاغااتمجدؼادة"مصؿظفاارمممممممم

ماظـاصذةماظؿاظقةمواظيتمهقيمايؼقلماظؿاظقة:

ظؼاساادةم:مغاادرجميفمػااذامايؼااؾمادااؿمادااؿمضاساادةماظؾقاغااات*م

ماظؾقاغاتماىدؼدةماظيتمغرؼدمإغغاءػا.

م ماظؾقاغات* مضاسدة مايؼؾم:غقع مػذا ميف مضاسدةممحندد غقع

م:ثةمخقاراتاظؾقاغاتموػـامظدؼـامثال

 Empty   

تعرؼػمسنقعممسؾقـاصارشةممتاعًاموؼؿقجبمبقاغاتممتعطقـامضاسدة

مم......واٌقادمايلاباتمواظػقاترلمواظعؿالت

م  
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 Example 

م.وعقادموصقاترلموضققدمععرصةمباإلضاصةمإزنمعـالمرضؿلهقيمجمؿقسةمحلاباتمعؾلطةممضاسدةمبقاغاتتعطقـام

Simple Acc Tree  

وتعطقـامضاسدةمبقاغاتمهاقيمذافرةمحلااباتمجقذجقاةمهاقيمععظاؿمايلااباتماظايتمهؿاجفااماظغارطاتماظؽاؾرلةمممممممممممم

م.وعـماٌػضؾماخؿقارمػذاماظـقعم.أعـؾةمرضؿقةموبدونم,وهقيمصقاترلموضققدمععرصةم,واٌؿقدطةمواظصغرلةمايفؿ

أوميفمغاصذةماالتصالمبؼاسدةماظؾقاغااتممبعدمذظؽمغضغطمعقاصؼمصقؼقممبإغغاءمضاسدةماظؾقاغاتماىدؼدةمصـضغطمعقاصؼمعرةمأخرىم

م.صؿػؿومضاسدةماظؾقاغاتماىدؼدةخصائصماالتصالم

محنددميفمػذامايؼؾماجملؾدماظذيمدقؿؿمإغغاءمضاسدةماظؾقاغاتمضؿـف.ممم:علارمعؾػماظؼاسدةماىدؼدة*م

محنددميفمػذامايؼؾموصػمظؼاسدةماظؾقاغات.م:وصػمضاسدةماظؾقاغات*م

مخنؿارميفمػذامايؼؾمأؼؼقغةمخاصةمبؼاسدةماظؾقاغاتمؼؿؿممتققزماظؼاسدةمعـمخالهلا.م:ذعارمضاسدةماظؾقاغات*م

مسـدمتػعقؾمػذاماًقارمؼؿؿماالتصالمبؼاسدةماظؾقاغاتمبعدمإغغائفا.م:بعدمإغغائفااتصالمبؼاسدةماظؾقاغاتماىدؼدةم*م

م:وعراطزماظؽؾػةتعرؼفمصروعماظشرطةموعلؿودساتفامم-2 

صـفادماظغافرةمهاقيماصذلاضاقًامصارعمواحادمممممممذافرةماظػاروعمممم-بعدمإغغاءمضاسدةماظؾقاغاتماىدؼدةمغـؿؼؾمإزنمضائؿةمتعارؼػ

ػـامبإعؽاغـامإضاصةمصرعمآخرموظقؽـمصرعمحؾبموذظؽمباظضاغطمبااظزرمممم,علؿقدعمواحدم)علؿقدع()اظغرطة(موذنقيمػذاماظػرعم

أومبؿعؾقؿمذفرةماظػروعمبااظزرماألؼلارمظؾؿااوسموعاـمثاؿممممممم,ؾؿاوسمسؾكمذفرةماظػروعموعـمثؿماظضغطمسؾكمإضاصةمصرعظاألميـم

ؼادمإضااصؿفمصـادخؾماداؿماظػارعماىدؼادمواظػارعمممممممماظضغطمسؾكمزرمصرعميفماظغرؼطماظعؾقيمصؿػؿومتؾؼائقًامبطاضةماظػارعماظاذيمغرمم

م.اظرئقللمظفمإذامطانمؼؿؾعمأحدماظػروعمموالمغضعمذقؽًامإذامطانماظػرعمعلؿؼاًل

 :يثال

اظػرعمم.إذامطانمظدؼـامصرسنيميفماظغرطةماظػرعماظرئقللموصرعمحؾب

اظرئقللمذنقيمعلؿقدسًامرئقلاقًاموصارعمحؾابمذناقيمعلاؿقدسًامممممم

رؼاػمحؾابموػاذاماظػارعماألخارلمذناقيممممممموصرسًامتابعًامازلفمصارعمم

معمطاظؿااظلمعلؿقدسًامأؼضًا,مصلؿؽقنمذفرةماظػروعموبطاضاتماظػاروم

)الحظماظػار مبانيمبطااضيتماظػارعماٌلاؿؼؾمواظػارعماظؿاابعمظػارعممممممممم

م:آخر(

م
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م

م

متعرؼفمادللؿودساتم:*م

 صاالمميؽاـمإضااصةمممممأوماٌلاؿقدعماظرئقلالممماظرئقلالمهؿاجمإزنمبـدمإضايفموػقماظػرعممسـدمتعرؼػفامإنمبطاضةماٌلؿقدع

أومعلؿقدعمعـماٌلؿقدساتمواظذيمبدورهمؼؽقنمتابعًامألحدممظػرعمعـماظػروعمؿقدعميفماظغرطةمدونمأنمؼؽقنمتابعًاعل

صاٌلؿقدعمميؽـمأنمؼؽاقنممم,اظػروعميفماظـفاؼة

مصعـدػاتابعًامٌلؿقدعمآخرموميؽـمأنمالمؼؽقنم

دناابمأنمؼؽااقنمتابعااًامًادااؾقًامظػاارعمعااـمم

مؼظفارميفموذظاؽممماظػروعماٌقجقدةميفماظغارطة.م

 :اظغؽؾماظؿاظل

م

 يفمبـػسماظطرؼؼةمأؼضًامميؽــامتعرؼػمعراطزمطؾػةمتابعةمظػروعماظغارطةموذظاؽمسـادعامؼؽاقنمػـااكمسؿؾقااتمتصاـقعقةمممممممم

 .اظغرطةموهؿاجماظغرطةمٌراطزمطؾػةمظؿقزؼعماظؿؽاظقػمواٌصارؼػمسؾكمػذهماٌراطز

:مذرطةمتعؿؾميفمجمالمصـاسةماألظؾلةموترؼدمععرصةماٌصارؼػماظيتمؼؿؿمهؿقؾفامسؾكمطؾمعرحؾةمعـمعراحؾمسؿؾقةمعـالمم

ماخل.م....قزاظؿصـقعمصؿؼقممبإغغاءمعراطزمطؾػةمعـؾمعرطزماظؼص,معرطزمايقاطة,معرطزماظؿفف

فسع يعرمم نٍط نه 

 فسع زئٍعً

فسع ذاتغ نه فسع 

 زئٍعً
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 :ممتعرؼفماظعؿالت

بعدمتعرؼػماظػروعمواٌلؿقدساتموعراطزماظؽؾػةمغـؿؼؾمإزنمتعرؼػماظعؿالتماظيتمؼؿؿماظؿعاعؾمبفاموذظؽمعاـمضائؿاةمتعاارؼػمممم

غاصاذةماظعؿؾاةمممسؾكماظغاذةمتعرؼػماظعؿالتمصؿظفرمم–

األدادقةموػلماصذلاضقًاماظؾرلةماظلقرؼةمصـعادهلامإذامملمم

األدادقةمثؿمغضقػماظعؿالتماألخارىممتؽـمػلمسؿؾؿـام

اظيتمغؿعاعاؾمععفاامعاـمخااللمزرمإضااصةماظقاضاوميفممممممم

اظغؽؾمصـضعمادؿماظعؿؾاةمواٌعاادلمصاإذاموضاعـامعاـاًلمممممم

اظعؿؾااةماألدادااقةماظؾاارلةماظلااقرؼةمثااؿمأضااػـاماظاادوالرمم

م.دوالرم1ظدؼـاممدقـؿجم55عـاًلمأيمإذامضربـاماظؾرلةمباظعددمم55األعرؼؽلممصـضعماٌعادلميفمبطاضةماظدوالرم

 

 :لاباتماظضرورؼةميفمذفرةماحللاباتتعرؼفماحلم-3

محذفموإضاصةموغؼلماحللابات:

ذافرةممم-ًاداؾةمتعرؼاػمايلااباتماٌقجاقدةميفمذارطؿـامعاـمضائؿاةممممممممغـؿؼاؾمإزنمبعدماالغؿفااءمعاـمتعرؼاػماظعؿاالتممممم

وػالمذافرةمهاقيمممم,مSimple-Acc-Treeصؿظفرمظادؼـاماظغافرةماظـؿقذجقاةماظايتمزلقـاػاامداابؼًامممممممايلاباتم

شارلماظضارورؼةمممايلاباتماظضرورؼةمٌعظؿماظغرطاتموعفؿؿـامػـامتـقصارميفمتعادؼؾمػاذهماظغافرةمااذامايلااباتممممممم

باظـلؾةمظعؿؾمذرطؿـاموذظؽمباظضغطمبزرماٌاوسماألميـمسؾكمايلابماٌارادمحذصافموعاـمثاؿمماخؿقاارمحاذامأومبؿعؾاقؿمممممممم

م.يفماظغرؼطماظعؾقيمظـاصذةممذفرةمايلاباتايلابموعـمثؿمحذصفمباظضغطمسؾكمزرمحذام

م

اظطرؼؼةمإذامأردغامإضاصةمحلابمغؼػمسـدمايلابماظرئقللماظذيمغرؼدمإضاصةمايلاابمضاؿـفموغضاغطمإضااصةممممممسوبـػ

امازلفموحلابفماظرئقللموحلابفماًؿاعلموعـمثؿمغضاغطمزرمحػاظميفماظغارؼطممممفصؿػؿومبطاضةمظؾقلابماىدؼدمغدخؾمصق

م.وغعقدمظؾغفرةموحندثفامصقظفرمايلابماىدؼدماظذيمضؿـامبإدخاظفاظلػؾلمظؾؾطاضةم

أعامإذامأردغامغؼؾمحلابمعامعـمحلابمرئقللمإزنمحلابمآخرمصاـغرلمحلاابفماظرئقلالميفمبطاضؿافمصقـؿؼاؾميفمذافرةممممممم

بمبـؼؾمايلابمبقادطةماٌاوسماؿؾفمعاـمحلااممأومغؼقممم,ايلاباتمعـمايلابماظرئقللماظؼدؼؿمإزنمايلابماآلخر

م.رئقللمإزنمحلابمرئقللمآخر

م
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م

 :زرف زعاب

 
 :زعابإضافح 

م
م

 تطالح انسعاب: 

م:وميؽـمرؾبمبطاضةمحلابمسـمررؼؼم,عـمخالهلامتعرؼػمحلاباتمجدؼدةمأومادؿعراضمحلاباتمععّرصةمعلؾؼًاؼؿؿم

ظؿعرؼاػمحلاابمصرسالممممسؾكمأيمحلابمعقجقدمضؿـماظـاصذةمثؿماخؿقارماألعرمإضااصةممباظضغطمم"ايلاباتمذفرة"عـممإعا

م.احملّدد ظؾقلابم

م."بطاضةمحلاب"م"موعـمثؿماظضغطمسؾكًادؾةضائؿةم"عـممأو
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مرأسماظؾطاضة:م-1

م.ععؾقعاتمسـمادؿمورعزمايلابماىزءمسؾكماؿقيمػذذن

مرعزماظرعز: معـ معغؿؼ ماظرعز مػذا مؼؽقن معا سادة

ماظزبائـم محلاب مرضؿ مطان مصإذا ماألب ايلاب

مم121 ماألول ماظزبقن مرضؿ مصإن مدقؽقنعـاًل

م.م121001

ماخل..لؿمواريمممـقح,ماظصـدو ......حعـؾموػقمادؿمايلابماالدم:م

َحخأنف ٌذي انصفحت مه  صػقةمسام:م-2م

 انعىاصز انزئيظيت انخانيت:

 :ماظرئقلي ماظذيمماحللاب ماألب مايلاب أي

 ؼؿػرعمعـفمػذامايلابمعؾاذرة.

 :ماخلؿاعي مايلابماحللاب مسائدؼة مأي

 تغغقؾ(.ممممأرباحموخلائر,عؿاجرة,م)عقزاغقة,م

 اظعؿؾةماالصذلاضقةمهلذامايلاب.ماظعؿؾة:مم 

 باظـلاااؾةمظؾعؿؾاااةممععاااادلماظعؿؾاااةمادلعاااادل:م

 .األدادقة

 موػـاااكمأربااعمعػاااتقوممتصااـقػاتماحللااابمم:

قػقةمحادماٌػااتقوماظؿصاـمممأصؿـماٌؿؽـمأنمؼلؿكدممم.قجؾفاماٌلؿكدممايلاباتمطؿامؼرشبؼصـػممبعؿاحةمتصـقػم

وػاذهممم.داقؽة(....ماخلمموداط,مم,)جقادةممأومظذلتقابماظزباائـمحلابمعادؼقغقؿفؿممممم,ظؿصـقػماظزبائـمحلبماٌـاارؼم

وإلضاصةمتصـقػاتمجدؼدةمظؾععمايلااباتممماٌػاتقوماظؿصـقػقةمعـماٌؿؽـماالدؿعالممادؿـادامهلاميفمعقزانماٌراجعة.

ظدؼـامسغرةمزبائـممخلةمعـفؿمعقجقدونميفمعدؼـاةمدعغاؼمواًؿلاةماآلخارونمعقجاقدونميفممممممماظؿاظل:غػذلضماٌـالم

رؼػمدعغؼمػذامعـمجفة,موعـمجفةمأخرىمأرؼدمتصـقػفؿمحلبموضعفؿماٌاظلمجقدموودطمودلء,موألضاقممبعؿاؾممم

.مصعـادمتعرؼاػمبطاضاةممممعامدؾؼمأدؿكدمماظؿصـقػماألولمٌؽانماظعؿؾمواظؿصـقػماظـاغلمظؾقانماظقضاعماٌااظلمظؾزباقنممم

اظزبقنمرار معـاًلماٌقجقدميفمدعغؼمواظذيموضعفماٌاظلمجقدمأضقممبقضعمطؾؿةمدعغاؼميفمعرباعماظؿصاـقػماألولمثاؿممممم

صـضغطمغعؿمصؿػؿومغاصذةمظؾطاضةممػؾمترؼدمتعرؼػماظؼقؿةماآلن"معقجقدةاظؼقؿةمشرلم"صؿظفرمرداظةمأنممEnterأضغطم

ةماظؿصـقػماظذيمأدخؾـاهمصـضغطمعقاصؼمإذامملمغردماظؼقاممب يمتعدؼؾمسؾكماداؿماظؿصاـقػمأومرضؿاف.موباـػسماظطرؼؼاممممم
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دخؾماظؿصـقػمرؼػمدعغؼميفمعربعماظؿصـقػماألولمظؾطاضةمحلابمزبقنمآخارمعقجاقدميفمرؼاػمدعغاؼ.موباـػسممممممغ

 لمظؾزبقنميفمعربعماظؿصـقػماظـاغل.ظطرؼؼةمأؼضًامغدخؾمتصـقػماظقضعماٌاظا

معالحظات:

 إنمسؿؾقةمتعرؼػماظؿصـقػمغؼقممبفامعرةمواحدةميلابمواحدمصؼطموبعدمذظؽمؼؽقنماظؿصاـقػمعؿاحاًامظالداؿكداممممم

 بدونمتعرؼػفمعرةمأخرى.

 ميؽــامتعرؼػماظؿصـقػاتمعلؾؼًامعـمضائؿةمًادؾةمثقابتمايلاب,مغضغطمسؾكماظؿصاـقػماألولمغضاقػمدعغاؼمممم

 حنػظمػذاماظؿصـقػمثؿمعـمزرمإضاصةمغضقػمرؼػمدعغؼمثؿمحنػظف.ثؿم

 ميؽــاماالدؿػادةمعـماظؿصـقػاتماظلابؼةميفماظؿؼارؼرموخصقصًامتؼرؼريمعقزانماٌراجعةموأرصدةماظعؿالءمحقثمميؽــام

تمادؿكدامماظؿصـقػاتمطغروطمظؾؿصػقةموميؽــامادؿكداممطاؾمتصاـقػمظقحادهمأومميؽــااماٌؼارعاةمبانيماظؿصاـقػاممممممم

 اظزبائـمعـاًل.حلاباتموػذهمعقزةمالمتؿقصرميفمحالممتماسؿؿادمعؾدأمايلاباتماظرئقلقةميفمتصـقػم

 وذظؽمعـمخااللماالغؿؼاالمعاـمضائؿاةمممممم4,متصـقػ3,متصـقػ2,متصـقػ1ميؽــامتغقرلمتلؿقةمايؼقل:متصـقػ

هلامتغقرلمبععماظؿلاؿقاتممأدواتمإزنمغاصذةماإلسداداتمواظيتمهقيمسؾكمصػقةماٌصطؾقاتمواظيتمميؽــامعـمخال

 يفماظدلغاعجمظؿؿالءممععماحؿقاجاتماظغرطة.

 

   ؼؿعؾؼمػذامايؼؾممبقضعمايلابمضؿـمايلااباتماًؿاعقاة.مصؿاـاًلمحلاابماظصاـدو مؼؼاعميفممممممم:مرؾقعةماحللاب

اىاغبماٌدؼـمعـماٌقزاغقةموحلاابماٌصاارؼػماٌؿـقساةمؼؼاعميفماىاغابماٌادؼـمعاـمحلاابماألربااحمواًلاائرممممممممممم

وحلابماٌصرامميؽـمأنمؼؽقنمعدؼـموميؽـمأنمؼؽقنمدائـ)دقبمعـماٌصرامبدونموجقدمرصقد(.موػؽذامميؽــاامم

 عـمخاللمػذامايؼؾمهدؼدمعقضعمايلابمضؿـمايلاباتماًؿاعقة.

 :غلفؾميفمػذامايؼؾمأيمعالحظةمتؿعؾؼمبفذامايلاب.معالحظات 

 :ـممممتارؼخمادلطابؼة حقاثمأغـاامغضاعمتاارؼرمآخارممممممم,غلؿكدممػذامايؼؾمبغؽؾمرئقللميلااباتماٌاقردؼـمواظزباائ

أومتؼرؼارم"طغاػممممثؿمصقؿامبعدمميؽــاامأنمغطؾابمتؼرؼارم"دصاذلمأداؿاذ"مممممعطابؼةمظؾرصقدمضؿـامبفامععماظزبقنمأوماٌقردم

ساـمايلاابمبادءًامعاـمػاذامممممماٌطابؼةمصقؿؿمسارضمتػاصاقؾمممبدءًامعـمتارؼرميلابماٌقردمأوماظزبقنممحلابمسؿقؾ"

 اظؿارؼر.
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 :SimpleAccTreeاحللاباتمادلوجودةميفمذفرةماحللاباتماظـؿوذجقةمم-4

صاإنمذافرةمايلااباتمدؿضاؿممممممSimpleAccTreeعاـمغاقعمممماسـدمإغغاءمضاسدةمبقاغاتماظغرطةموتعرؼػفامسؾاكمأغفامم

مايلاباتماظرئقلقةماظؿاظقةمطؿامػقمواضوميفماظغؽؾماظؿاظل:

وػلمسؾارةمسـمأصقلماظغرطةمدقاءمطاغتمػذهماألصقلم:مادلوجودات

مجاػزةم مأو مواظزبائـ, مطاٌكزون معؿداوظة مأو مطاآلالتمواألثاث, ثابؿة

طاظصـدو مواٌصرا,مأومحلاباتمعدؼـةمهتماظؿلقؼةمطاٌصروصاتم

ماٌدصقسةمعؼدعًا.موتؿؾعمػذهمايلاباتمظؾؿقزاغقة.

وعطاظقابمعؿداوظاةمممموتؿؽقنمعـمعطاظقبمثابؿةمطرأسماٌال,ادلطاظقب:م

طاٌقردؼـ,موخمصصاتماداؿفالكماٌقجاقداتماظـابؿاة,موايلااباتممممم

ماظدائـةمهتماظؿلقؼة.موتؿؾعمػذهمايلاباتمظؾؿقزاغقةمأؼضًا.

مواٌاظقةممادلصارؼف: ماإلدارؼة ماٌصارؼػ معـ ماٌصارؼػ مػذه وتؿؽقن

مواظؿلقؼؼ. ماٌؾقعات موعصارؼػ مواظػقائد, مػذهممطاظرواتب وتؿؾع

مايلاباتميلابماألرباحمواًلائر.

وتؿؾاعممموتؿؽقنمعـمخمؿؾػماإلؼراداتماألخرىمشرلماظؾقعقةماظيتمهصؾفاماظغرطةمعـؾمإؼراداتماألورا ماٌاظقاة.ماإلؼرادات:م

مػذهمايلاباتميلابماألرباحمواًلائر.

خاللماظػذلةمعـاؾمحلاابات:ماٌؾقعااتممممماٌقادوتؿؽقنمػذهماجملؿقسةمعـمسنقعمايلاباتماظيتمتؿؿمسؾكممحلاباتمادلواد:

واٌغذلؼاتموايلؿماٌؿـقحموايلؿماٌؽؿلبموعردوداتماٌؾقعاتموعردوداتماٌغاذلؼاتموبضااسةمأولماٌادةموبضااسةمآخارمممممم

مسنقعمايلاباتماظلابؼةمؼؿؿمإضػاهلاميفمحلابماٌؿاجرة.وماٌدة.

م:فمادلوادماظالزعةميفمذفرةمادلوادتعرؼم-5

 :اظػفارسموادلوادإضاصةم*م

مبإدخالم محقثمغؼقم ماٌقاد مايلاباتمغـؿؼؾمإزنمذفرة معـمذفرة ماالغؿفاء بعد

م"ذفرةماٌقادم"م"اٌقاد"اٌقادماظيتمتؿعاعؾمبفاماظغرطةموذظؽمباالغؿؼالمإزنمضائؿةم

بإدراجمصفارسماٌقادماٌقجقدةميفماظغرطةمإعامبزرماٌاوسماألميـمأومعـمموغؼقممأواًل

مظغفرةماٌقادمعـمزرمصفرس.ماظغرؼطماظعؾقي

وظـػرضمأغفميفماظغرطةميفمعـاظـامؼقجدمصفردنيمرئقلاقنيمظؾؿاقاد:معاقادمشذائقاةممممممم

,موضؿـماٌقادماظغذائقةمؼقجدمسدةمصفاارسمعـاؾماٌعؾؾااتمواًضاراواتمممممضررادقةو
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صلاؿؽقنمذافرةماٌاقادممممم,وضؿـماظؼررادقةمؼقجدمصفارسمعـاؾماظادصاترمواألضاالمممم

مطاظؿاظل

م

 

إضااصةمماظػفارسماٌطؾاقبمثاؿمغضاغطمممممحنددمإلضاصةمعقادمضؿـماظػفارسماظلابؼةم

عادةمعـماظغرؼطماظعؾقيمظغفرةماٌقاد,مأومباظزرماألميـمظؾؿاوسمثؿمغضاغطمإضااصةممم

ماٌعؾقعاتماٌطؾقبة.غدرجمصقفامصؿظفرمبطاضةماٌادةمحقثممعادة

م

م

مبطاضةمادلادة:

أنمعربعماظػفرسمجؾبمماظظاػرةغالحظميفماظؾطاضةم

ماٌعؾؾاتم مصفرس مسؾك موضػـا مألغـا موذظؽ تؾؼائقًا

وضغطـامزرمإضاصةمعادة,مأعامإذاموضػـامسؾكماٌقادم

م معادة مإضاصة مأعر موأسطقـاه ماٌصـػة صلؿػؿومشرل

ماظػفرسم مادؿ موبدون ممتاعًا مصارشة ماٌادة بطاضة

وسـدمسقدتـامم,وحنيمذظؽمميؽــاماخؿقارماظػفرس

م ماٌقاد مذفرة ماٌقادمإزن ميف مؼضعفا مصال وهدؼـفا

مشرلماٌصـػةمبؾمؼضعفاميفماظػفرسماظذيماخذلغاه.

م

م  
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م

معـماظعـاصرماظرئقلقةماظؿاظقة:اٌادةمتؿ ظػمبطاضةم:مبطاضةمادلادةم*

م هؿاااقيمػاااذهماظصاااػقةمرأسماظؾطاضااة:مم-1

اظاذيمممواظػفارسمماٌاادةمععؾقعاتمسـمادؿمورعزم

م.متؿؾعمظفماٌادةمواظزعرةماحملادؾقةمظؾؿادة

م

م

مم:اظظاػرةميفماظغؽؾمايؼقلماظؿاظقةوهؿقيمػذهماظصػقةمسؾكممصػقةمععؾقعات:م-2

,م:موػلمسؾارةمسـمحؼاقلمبقاغااتممحؼقلمتصـقػ 

ُؼلؿػادمعـفامطغروطمضؿـماظؿؼارؼر,موػذهمايؼقلم

ػاال:م)اٌقاصااػات,ماظػؽااة,ماٌصاادر,ماٌـغاا ,ممممم

اٌقدؼااؾ,ماظغاارطةماظصاااغعة,ماظؾااقن,ماظؼقاااس,ممم

,م3,ماظؿصااااـقػم2اظؿصااااـقػ,م1اظؿصااااـقػ

 (.5,ماظؿصـقػ4اظؿصـقػ

:موػلمسؾارةمسـمععؾقعااتمساعاةمممحؼقلمععؾقعات 

)اظاقزن,مايفاؿ,ماٌلااحة,مرعازممممممسـمطؾمعاادةم

 اٌعؿؾ,ماٌقردماظرئقلل,ماٌقضع(.

وهؿقيمػذهماظصػقةمسؾكمايؼاقلممم:أدعارمصػقةم-3

 اظؿاظقةماظظاػرةميفماظغؽؾ:

عادةمأدعارمعؾقعماصذلاضقةمظؽؾمم6ػـاظؽمإعؽاغقةمظؿقدؼدم

ماظغؽؾ ميف مواضو مػق مطؿا ماألدعارموباإلعؽان, مػذه مهدؼد

ممؼدوؼًا ماٌؼابؾةممثابتطرضؿ ماظقدوي ماظؿلعرل مررؼؼة باخؿقار

حدماألدعارمأمـطـلؾةمعؽقؼةمعمػا,مأومهدؼدظؾلعرماحملدد

آخرمدعرممأسؾكمدعرمذراءمظؾغرطة,م)طؾػةماظغرطة,:ماظؿاظقة
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دقادةماظؿلعرلمظؽؾممتوحقدموطذظؽمباإلعؽانمآخرمدعرمذراءمظؾػرع(,مأسؾكمدعرمذراءمظؾػرع,مةماظػرع,طؾػمذراءمظؾغرطة,

م.أوموضعمدقادةمتلعرلمخاصةمبؽؾمدعرماألدعار

قةمغلاؾةمايلاؿماالصذلاضاقةمظؾؿاادةممممموطذظؽمحنددمعـمخاللمػذهماظصػم.:مؼؼصدمبفامسؿؾةماألدعارماٌقضقسةمظؾؿادةاظعؿؾة

 .االصذلاضقةمظؾؿادةماٌضاصةضرؼؾةماظوغلؾةم

معـالمسؾىماظؿلعريماظقدويمواظؿلعريمطـلؾةمعؽوؼة:

ظـػذلضمأغفمظدؼـامعاادةمغرؼادمأنمؼؽاقنمداعرمبقعفاامممممم

ل.سمسـدمذظؽمغضاعميفممم200ظؾؿلؿفؾؽمثابتموػقم

مل.سموغضعمررؼؼةماظؿلعرلمؼدويموذظؽمطؿامػقميفماظغؽؾماظؿاظل:م200اظلعرماٌؼابؾمظؾقحدةماألوزنم

وإذامأردغامأنمغؾقاعماٌاادةمظؾؿلاؿفؾؽمبلاعرمؼزؼادمممممم

%مسـمدعرمطؾػةماظغرطةمصـؼقممبقضعماظـلاؾةمم 50

موررؼؼةماظؿلعرلمطؿامػقمواضوميفماظغؽؾماظؿاظل:

م

موهؿقيمػذهماظصػقةمسؾكمايؼقلماظؿاظقةماظظاػرةميفماظغؽؾ:مصػقةموحدات:م-4

رمػذهمايؼقلمسـماظقحداتماظيتمتؼاسمبفاموتعّؾ

مغقسني:ماٌادةموػل

 مأيمإذامطااانمؼلااؿكدمميفمموحااداتمعرتؾطااةم:

ضقاسماٌادةمأطـرمعـموحدةمصإنمػاذهماظقحاداتممم

ترتؾطمععمبعضفاممبقجبمععادلمثاباتمًاددممم

دااؿ,مم100طااغ,مواٌااذل مم1000)صاااظطـ 

ضطعااة,موػؽااذا(,موبإعؽاغـااامأنمم12اظدزؼـااةم 

حنركماٌادةمبـالثموحداتمعرتؾطةمععمبعضفام

 ػلمأصغرموحدةمحؿكمؼؽقنماٌعادلمسددمصققو(.موصؼمععادلمأدادفماظقحدةماألوزنم)ؼػضؾمأنمتؽقنماظقحدةماألوزنمدوعًا

االصذلاضقةماظيتمغرشابمأنممخاصمبفا,مطؿامأغفمبإعؽاغـامأنمحنددماظقحدةممدوبإعؽاغـامأنمغضعمظؽؾموحدةممظؾؿادةمبارطقم

مباظـلؾةمظؾؿادة(.متظفرمسـدماخؿقارماٌادةمضؿـماظػقاترلم)أيماظقحدةماألطـرمادؿكداعًا

 وتلؿكدممعاـماجاؾممممبعادلمثابتموػلموحدةمضقاسمظؾؿادةموظؽـفامشرلمعرتؾطةمباظقحدةماٌذطقرةميفماألسؾكموحدةمحرة:م

ؼاؿؿممماظلارلاعقؽم:مإنمفامبغاؽؾمأطادلمغعارضماٌـاالماظؿااظلممممموإلؼضااحماظضؾطماٌلؿقدسلمظؾؿادةموالمتلؿكدممظؿـؿنيماٌادةم
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,مووحادةمحارةم)ساددمممم(....األعؿارمأومطؿمعذلًامبعـامأوماذاذلؼـاممسددم)موحدةمأدادقةموػلماٌلاحة:وصؼموحدتنيممضقادف

 قيمسددمثابتمعـماألعؿار.ذنالماظصـدو م(مععمعالحظةمأنماظصـادؼؼ

داـقددػامسؾاكمأدااسماظقحادةماألداداقةموػالماٌاذلممممممممديمظؿقدؼدمعؾؾغماظػاتقرةماصرإنماظؽؿقةماظيتمدؿضربمباظلعرماإل

ظؾصـدو مألنمطؾمصـدو مذنقيماٌربعمألغفمميؽــاموضعمدعرمثابتمهلا,موالمميؽــامعـمجفةمأخرىمهدؼدمدعرمعقحدم

مو مصـعرصفمطقحدةمحاّرةمظذظؽمغعراماٌذلماٌربعمطقحدةماصذلاضقةمهلامععادل,مأعاماظصـدم.سددمخمؿؾػمعـماألعؿارماٌربعة

المترتؾطمععماظقحدةماألوزنممبعادل.موظقمأعؽــامهدؼدمسددمثابتمظألعؿارماٌربعةميفمطؾمصاـدو مسـادػامغعاراماظصاـدو ممممم

مطقحدةمثاغقةمهقيمسغرةمأعؿارمعربعةمسؾكمدؾقؾماٌـال.

م

دموحرطةماٌادة,محقثمأغفااممتؽــاامممإنماظػائدةماظرئقلقةمعـمتعرؼػماظقحدةمايرةمتظفرميفمادؿكداعـامهلاميفمتؼارؼرمجر

مإضاصةمظألعؿار.معـاًلمعـمجردماظلرلاعقؽمباظصـادؼؼ

وظؾؿقضقومغطرحماٌـالماظقاضعلماظؿاظل:ظدؼـامذرطةمتؼقممباٌؿاجرةمباظرخامموتغذليموتؾقعمػذاماظرخاممباٌذلماٌرباع,موطؿقاةممم

األعؿارماٌربعةماٌؾاسةمعـاًلمتـؿجمسـمععادظةمبلقطةموػلم

رقلماظؼطعةماٌؾاسةمضربمسرضافامضاربمساددماظؼطاعممممم

تقرةمذاتمغػسماظؼقاس,مأيمأنماٌلؿكدممؼدخؾميفماظػاام

صقؼاقمماظدلغااعجمتؾؼائقاًام ؾابممممماظطقلمواظعرضمواظعاددمم

.موميؽـمتعرؼػماٌعادظةماظلاابؼةممحؼؾماظؽؿقةماظـاتجمإزن

معـمخاللمبطاضةماظقحدةمطؿامؼؾل:

ماٌقاد مذرؼط مغعرامم-ثقابتماٌادةم-عـمخالل اظقحدة

معؿطؾؾاتـامطؿاميفماظغؽؾ:وحدةمجدؼدةمػلماٌذلماٌربع,مثؿميفمحؼؾماظصقغةمغضعماٌعادظةماظيتمتؾيبم

وميؽــامأؼضًامأنمنريمتعدؼالتمسؾكمػذهماٌعادظةمألدؾابمععقـةموسؾكمدؾقؾماٌـالمإذامطـامغؾقعماظرخامميفماٌـالماظلابؼم

باٌذلماٌربعموغدخؾماظطقلمواظعرضمباظلـؿقؿذلمصفـامدنبمأنمغؼلؿماٌعادظةماظلابؼةمسؾكمسغرةمآالامظـققلماٌلاحةمعـم

ماظصقغةماظلـؿقؿذل مذظؽمباخؿقار ماٌربعمإزنماٌذلماٌربع,موؼؿؿ

ماظصقغةم مإزن مغـؿؼؾ مثؿ مايرة ماظؽؿقة ماظعرض* م* اظطقل

م مغػسماٌعادظةاظؿعؾرلماظرؼاضلممحؼؾيفمخمصصمصقفؾبمظـا

م ماظلابؼة مسؾقفا متعدؼالت مإجراء مإعؽاغقة مبإجراءمعع صـؼقم

صعـدمذظؽمم10000اظؿعدؼؾماظلابؼموػقمتؼلقؿماٌعادظةمسؾكم

ماٌربع.مد مباظلـؿقؿذل موظقس ماٌربع مباٌذل ماظؽؿقة مظـا قفؾب

مواظغؽؾمؼقضوماظؿعؾرلماظرؼاضلماىدؼد.
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تصؿقؿمبارطقدمخاصمباٌادةمؼؿ ظػمعـمسدةمأجزاءمؼعؿؿدمطؾمجزءمعـفامسؾكمحؼؾمعـمحؼاقلمم:مميؽــامػـامخمططماظؾارطود

ماظؾطاضة.موؼؿؿمذظؽمطؿامؼؾل:

ثؿمغضغطمعقاصؼمصؿظفرمرداظةمأنماظؼقؿةماٌدخؾةمشرلمعقجاقدةمػاؾمممم1وظقؽـماٌكططخنؿارمادؿمخمططماظؾارطقدماظذيمغرؼدهم

م:اظظاػرةماظـاصذةترؼدمتعرؼػفا,مصـضغطمغعؿمصؿظفرمظـام

م

م

م

م

مبارطقدمعؤظػمعـمسدةمأجزاء متصؿقؿ ماظـاصذة مباظضغطمسؾكمزرماإلضاصةماألخضرممؼؿؿمعـمخاللمػذه وؼؿؿمإضاصةمطؾمجزء

مصؿظفرماظـاصذةماظؿاظقة:

م

م

م

م

م

"بقاغاتمعـموعـمػذهماظـاصذةمخنؿارماىزءمورقظفمرضؿقًامثؿمغضغطمعقاصؼ.موضؿـمعربعمغقعمايؼؾمؼقجدمخقارمآخرمشرلم

عـاًل.مودقظفرمم999ػقماظـصماظـابتموصقفمميؽــامإدخالمرضؿمثابتمغرؼدمأنمؼضقػفمإزنماظؾارطقدمعـؾمرضؿمومبطاضةماٌادة"

مذؽؾماظؾارطقدمػـامطاظؿاظل:
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مهقيمػذهماظصػقةماألعقرماظؿاظقة:م:عؿؼدعةصػقةمم-5

 معاادةم:مػـامظدؼـامخقارؼـ:مإعامغوعمادلادة

وذظؽمإذامطاغتماٌادةمهلاموجاقدموميؽاـممم

,مأومجردػااامصعؾقااًامعـااؾماظؽؿؾقااقتراتممم

وذظؽمإذامطاغتماٌاادةمظاقسمهلاامممممخدعة

 وجقدمصعؾلموالمميؽـمجردػا.

ظدؼـامععؿؾممف:مظـػرضمأغعـالمتوضققي

ظؾرخامموغؾقعماظرخاممباٌذلمصإغـاامغعاراممم

اظرخاممسؾكمأغفمعادةمػذامعـمجفة.موعـم

جفةمأخرىمغؼقممبؿؼدؼؿمخدعةمظؾزبائـمػلمدعجمأررااماظرخامموغؿؼاضكمعؾؾغًامًاددًامسؾاكمطاؾمعاذلمدعاجمظاذظؽممممممم

ػاقاترل,موظؽاـمسـادمسؿؾقاةماظؾقاعممممممغعراماظرخاممسؾكمأغفمعادةمووحدتفماألوزنماٌذلمثؿمغؼقممبؾقعمخدعاةماظادعجميفماظمم

ألغـامملمغغذلؼفاميفمصاتقرةمداابؼةمظاذظؽمظـاؿكؾصمعاـمػاذهماٌغاؽؾةممممممممةدؿظفرمظـامرداظةمأنمعادةماظدعجمشرلمعقجقد

ماظيتمتؿعؾؼمبعدمماظقجقدماظػعؾلمٌادةماظدعجميفماٌلؿقدساتمصإغـامغعرامعادةماظدعجمسؾكمأغفامخدعة.

 طانمسددموحداتماهلدؼةمثابتمباظـلؾةمهلذهماٌادةميفمسنقاعماظػاقاترل.مصؽؿااممممم:مغلؿكدمماهلدؼةمػـامصؼطمإذااهلدؼة

ػقمواضوميفماظغؽؾماظلابؼمصؼدموضعـامرضؿمثابتموػقمسـدمإجراءمصاتقرةمبعغرموحداتمصاإنماهلدؼاةمداؿؽقنموحادةممممم

 واحدة.

 أيمإذامملمغادخؾمم:ممساا م:مسـدمتػعقؾمػذاماًقارمظدؼـامثالثةماحؿؿااالتمخنؿاارمأحادػاموػال:مممممتارؼخماظصالحقة

 تارؼرماظصالحقةميفماظػقاترلمصفذامالمؼؤثرمأبدًا.

م:مأيمإذامملمغااااادخؾمتاااااارؼرماظصاااااالحقةمصقعطقـاااااامردااااااظةمتـؾقااااافمصؼاااااطمعاااااعممممممتـؾقاااااهمم

مإعؽاغقةمحػظماظػاتقرة.

م:ممأيمإذامملمغدخؾمتارؼرماظصالحقةمصالمميؽـمإمتاممحػظماظػاتقرة.عـعم

 ثمأنمػذؼـمايؼؾنيمؼاؿؿمتػعقؾافؿاميفماظػااتقرةموميؽــاامأنمغطؾابممممممحق :مغػسمعامدؾؼرضمماظطؾكة,متارؼخماإلغؿاج

 تؼرؼرمجردماٌقادمجمؿعًامالبمػذؼـمايؼؾني.
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 :غلؿكدمماألرضامماظؿلؾلؾقةميفمحالمطـامغؿعاعؾممبقادمهؿااجمػاذهماألرضاام.موعـاالمػاذهماٌاقادمممممممماألرضامماظؿلؾلؾقة

اظؽؿؾققتراتموأجفزةماًؾقيموأجفزةماظؿؾػاز,محقثمأنمظؽؾمضطعةمرضؿمتلؾلؾلمًددموشرلمعؿؽررمويفمحاالمبعـااممم

صعااًل.موؼغاقعممممةمعؾاسةمعاـمعؿفرغااًممأنمػذهماظؼطعمخاللمػذاماظرضؿمظـامبعدمصذلةمصقؿؽــاماظؿ طدمعـمأرجعأيمجفازمو

وداقؿؿمذارحممممؼؿؿمإدخالماألرضامماظؿلؾلؾقةمعـمخااللماظػاقاترلممومادؿكداممػذهماألرضامميفمجمالمبقعماظؼطعماٌؽػقظة.

 ذظؽمالحؼًا.

تعطقـامػذهماظصػقةمإحصاءمظؾؿادةميفميظةمصؿومػذهماظصاػقةموذظاؽممسـادماظضاغطمسؾاكمزرمحػاظميفممممممممصػقةمإحصاء:م-6

وػااذاماإلحصاااءماظلاارؼعمممم.اتماظؾطاضااةذاارؼطمأدو

واٌكؿصرمذناقيماٌلاؿقىماظاذيمغطؾابماٌعؾقعااتمممممم

غطاضفمإعاماٌلؿقدعمأوماظػارعمأوماظغارطةمطؽاؾ,ممممسؾكم

وؼؿضااؿـمأؼضااًاماظؽؿقااةماٌقجااقدةمعااـماٌااادةموطؾػااةمم

اظقحاادةماظقاحاادةمعـفااامواظؽؿقااةماٌطؾقبااةمواظؽؿقااةممم

)ػاتنيماظؽؿقؿنيمتؿقددانموصؼمإساداداتممماحملفقزة

اظػاتقرة.مصؿـاًلمإذامأغغا غامصااتقرةمباداؿمرؾابمبقاعمممممم

وعااـمخقاراتفاااموضااعـامأغفااامتااؤثرمسؾااكماظؽؿقااةممممم

قاتمعـماٌادةماظقاردةميفمػذهماظػاتقرةمودـغارحممؿاحملفقزةمأوماٌطؾقبةمصعـدمذظؽمدقظفرميفمايؼؾنيماظظاػرؼـميفماظصػقةماظؽ

وإنماٌعؾقعاتماألخرلةمميؽــامرؾؾفامباظقحدةماظيتمخنؿارػامواٌعرصةمداابؼًاميفممػذهماظػاتقرةميفمصصؾمالحؼ(.مطقػقةمإغغاءمعـؾم

مصػقةماظقحدات.

مهقيمػذهماظصػقةمسؾكماٌعؾقعاتماظؿاظقة:مصػقةمععؾقعاتماٌلؿقدع:م-7

 اظؽؿقاةماظادغقامعاـماٌاادةمممممايدماألدغك:موػقمم

يفمماعـفاماظذيمالمتؼؾاؾماظغارطةمبقجاقدمأضاؾممممم

 اٌلؿقدع.

 ايدماألسؾك:موػقمأطدلمطؿقةمعـماٌادةمتؼؾؾم

 اظغرطةمبقجقدػاميفماٌلؿقدع.
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 حدماظطؾب:موػقماظؽؿقةمعـماٌادةمواظيتمدنبمسؾكماىفةماٌكؿصةميفماظغرطةمسـادموصاقلماٌلاؿقدعمإظقفاامأنمتؼاقممممممم

احؿقاجااتماظغارطةمعاـماٌاادةمرؼـؿاامتصاؾمممممممبؼدرمؼؽػلمظؿغطقةموػلمطؿقةمأطدلمعـممايدماألدغكمم.بإسدادمرؾبمذراء

 اظقحداتماٌغذلاةمبطؾبماظغراء.

 اظؽؿقةماٌـاظقة:موػلماظؽؿقةمعـماٌادةماظيتمتػضؾماظغرطةموجقدػاميفماٌلؿقدعمبغاؽؾمؼؾايبماحؿقاجااتماظغارطةمعاـمممممم

 جفةموالمدنؿدمأعقااًلمطؾرلةميفماٌكزونمعـمجفةمأخرى.

 ٌلؿقدع.معـؾمرضؿماظرامإذامطانماٌلؿقدعمعؼلؿًامإزنمرصقا.اٌقضع:موؼعينمعؽانموجقدماٌادةميفما 

 .حصر:موتعينمأنماٌادةمدنبمأنمتؽقنمعقجقدةمحصرًاميفمػذاماٌؽان 

 .معلؿقدع:موتعينماٌلؿقدعماٌقجقدةمصقفمػذهماٌادة

اٌاقاد.مممغلؿكدممػذهماظصػقةمسـدعامؼؽقنمظؾؿادةمخصائصممممإضاصقةممتقزػامسـمشرلػامعـمصػقةمخصائصمإضاصقة:م-8

م:وظغرحمذظؽمغطرحماٌـالماظؿاظل

سادةمداقاراتموطاؾممممميفماظؿقؼقتاامو,معردقدس,متقؼقتاا,ممفمظدؼـاميفماظغرطةمعقادمسؾارةمسـمسدةمأغقاعمعـماظلقاراتبػرضمأغ

دقارةمتؿؿقزمسـماألخرىمخبصائصمإضاصقةمعـؾمغقاصذمسؾاكماظؽفربااء,ممم

صقؿؽــاامعاـمخااللمصاػقةماًصاائصممممممم,ضػؾمعرطازي,مصؿقاةمداؼػممم

عرؼااػمػااذهماًصااائصموإرصاضفااامعااعمبطاضااةماٌااادةموذظااؽماإلضاااصقةمت

ظدؼـاميفمصػقةماًصاائصماإلضااصقةمحؼؾاني:محؼاؾممممممباظطرؼؼةماظؿاظقة:

غؽؿابميفمحؼاؾماًاصاقةمعاـاًلمغقاصاذمسؾاكمممممممم.اًاصاقةموحؼاؾماظؼقؿاةممم

مصؿظفرماظـاصذةماظؿاظقة:مEnterمماظؽفرباءمثؿمغضغط

م

مصؿػؿوماظـاصذةماظؿاظقة:غضغطمسؾكماظلفؿماألخضر)إضاصة(م

مؼظفرميفمػذهماظـاصذةمايؼقلماظؿاظقة:

 موػقمرعزماًاصقة.اظرعز: 

 موػقمادؿماًاصقةماظعربل.االدم: 

 موػقماالدؿماالغؽؾقزيمظؾكاصاقةمماظالتقينماالدم:

 إنموجد.

 موػذامايؼؾمرنصمحؼؾماظؼقؿاةميفمماظؼقؿةمغوع:

 .سدةمصقغمطؿامػقمواضوميفماظغؽؾماظلابؼوؼقجدم.مسؾكمضقؿةماًاصقةصػقةماًصائصماإلضاصقةموؼدظـام
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 اظؼقؿةماٌكؿارةمػـامتدرجمبغؽؾماصذلاضلميفمبطاضةماٌادة.مم:االصرتاضقةماظؼقؿة 

م:وػلمباظذلتقبمواظغؽؾماظؿاظلمؼقضوماألذؽالماظيتمت خذػاماظؼقؿميفمصػقةماًصائصماإلضاصقة

م

:موػـامسـدعامنؾبماًاصقةمإزنمػذهماظصػقةمدقظفرمحؼؾماظؼقؿةمصارشًاموميؽــامأنمغادرجمصقافماظاـصماظاذيمممممغص .1

غرؼااده.موؼظفاارمذظااؽميفمخاصااقةمبؾاادممممم

 االدؿرلاد.مم

:موػـامسـدعامنؾابماًاصاقةمإزنمممغعم/ال .2

ػذهماظصػقةمدقظفرميفمحؼؾماظؼقؿةمعربعم

ذنقيمإذارةمغػّعؾمػذهماإلذارةمإذامطاغتم

مقجقدةموغؾغلمتػعقؾفاميفمحاالماصقةمعاً

ساادمموجااقدماًاصااقة.موؼظفاارمذظااؽميفمم

 خاصقةماظؼػؾماٌرطزي.

:موػـامسـدعامنؾبماًاصقةمإزنمػذهماظصػقةمدقظفرميفمحؼؾماظؼقؿةمدائرةمعػّعؾةموالمميؽـمإظغااءمتػعقؾافامممعوجود .3

اظصػقة.موؼظفرمذظاؽميفمخاصاقةممموػـامإذامملمتؽـماًاصقةمعقجقدةمالمنؾؾفامإزنمػذهم.موتدلمسؾكموجقدماًاصقة

 صؿقةماظلؼػ.

:موػـامسـدعامنؾبماًاصقةمإزنمػذهماظصػقةمدقظفرمحؼؾماظؼقؿةمصارشًاموميؽــامأنمغادرجمصقافماظارضؿممممسددمصققح .4

 اظصققوماظذيمغرؼده.موؼظفرمذظؽميفمخاصقةماٌقدؼؾ.

صارشاًاموميؽــاامأنمغادرجمصقافمممممم:موػـامسـدعامنؾبماًاصقةمإزنمػذهماظصػقةمدقظفرمحؼؾماظؼقؿةسددمؼؼؾلمصاصؾة .5

 رضؿمذنقيمصاصؾةمسغرؼة.موؼظفرمذظؽميفمخاصقةمزلاطةماهلقؽؾ.

:موػـامسـادعامنؾابماًاصاقةمإزنمػاذهماظصاػقةممممممتارؼخ .6

دقظفرمحؼؾماظؼقؿةمصارشًاموميؽــامأنمغدرجمصقافماظؿاارؼرممم

 اظذيمغرؼده.موؼظفرمذظؽميفمخاصقةمتارؼرماظصـع.

ػذهماظصػقةمداقظفرمم:مسـدعامنؾبماًاصقةمإزنماظوضت .7

حؼؾماظؼقؿةمصارشاًاموميؽــاامأنمغادرجمصقافماظقضاتماظاذيممممممم

 غرؼده.موؼظفرمذظؽميفمخاصقةموضتماظؿغغقؾ.

:موػـااامؼؿقجاابمسؾقـااامأنمغعاارامػااذاماظـااقعممخمصااص .8
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وضعماظؼاقؿماظايتمغرؼادمأنمدنؾؾفااميفمحؼاؾماظؼقؿاةمممممممهرؼرموعـمثؿممب غػلـاموذظؽمباخؿقارمخمصصمثؿماظضغطمسؾك

موؼظفرمذظؽميفماظغؽؾماظؿاظل:هلذهماًاصقة.م

وسـدماالغؿفاءمعـماظؿعرؼػموجؾبماًاصقةمإزنمصاػقةمم

ذارؼطمماًصائصماإلضااصقةمصلاقظفرميفمحؼاؾماظؼقؿاةممممم

ذنااقيمجمؿقسااةماظعـاصاارماظاايتمسرصـاػاااميفماظـاصااذةممم

ماظلابؼة.

م

م

ممصػقةم-9 معالحظاتمبارطقدبدائؾ غدخؾمم:/

مبارطقدم مسـ مبدؼؾة مبارطقد مأرضام ماظصػقة مػذه يف

م ماقث مواظـاظـة مواظـاغقة ماألوزن ماظؿعراماظقحدة ؼؿؿ

ماألدادلماٌدخؾم ماظؾارطقد معـمخالل مإعا سؾكماٌادة

ماظؾدؼؾم ماظؾارطقد مخالل معـ مأو م"وحدات" يفمصػقة

ماٌدخؾميفمصػقةمبدائؾم"اظؾارطقد".

م

متعرؼفمعـدوبيمادلؾقعات:م-6

غؼقممبؿعرؼػمعـادوبلماٌؾقعااتمعاـمخااللمضائؿاةمممممممم

سؾاكمثالثاةممممحقثمهقيمػاذهماظؼائؿاةممم"رؼػاتع"

مأعقرمأدادقةمتؿعؾؼمبؿعرؼػمعـدوبلماٌؾقعاتموػل

م:طؿامؼقضوماظغؽؾماظؿاظل

م

م
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 عـدوبيمادلؾقعات:

ربطفاؿمبااظػقاترلماظايتممممواٌـادوبنيممسـدموجقدمأطـرمعـمعـدوبمؼؼقممبعؿؾقةماظؾقعميفماظغرطةمصؿـماظضاروريمتعرؼاػمػاؤالءمممم

ؼؾقعقغفاموذظؽمعـمأجؾمععرصةمعاذامباعمطؾمعـادوبمم

ألغفميفمععظؿماألحقانمؼؽاقنمراتابماٌـادوبمؼعؿؿادممممم

سؾكمضدرتفمسؾكماظؾقع.موظؿعرؼػماٌـدوبمغاذػبمإزنمم

م"عـاادوبلماٌؾقعااات"ضائؿااةمتعااارؼػموغضااغطمسؾااكمم

مإلضاصةمعـدوبمآخر.ؿمغضغطمزرمجدؼدم,مثحػظمصؿظفرمظـاماظـاصذةماظؿاظقةمحقثمغدخؾمصقفامادؿماٌـدوبمثؿمغضغط

متعرؼفمادللارات: 

غؼقممعـمخاللمػذهماظـاصذةمبؿعرؼػماٌلاراتماظايتمم

ظايتمؼؿقاجاادمسؾقفاامساددمعااـممممؼلاؾؽفاماٌـادوبموامم

اظعؿالء,موغعراميفمغاصذةماٌلارمادؿماٌلارموػاقميفمم

ععظؿماألحقانمادؿماٌـطؼةماظيتمؼؿقاجدمصقفاامساددممم

عـماظعؿالءمواظيتمؼؼقممباظؿعاعؾمععفامعـدوبمواحدم

واظغؽؾماظؿاظلمؼقضاومطقػقاةمتعرؼاػمممممسؾكماألطـر.

ماٌلار:

م

معلاراتمعـدوب:

غؼااقممعااـمخاااللمػااذهماظـاصااذةمبااربطماٌلاااراتماظاايتممتمم

اٌؿقاجادؼـممتعرؼػفامعـمخاللماظـاصذةماظلاابؼةمباٌـادوبنيممم

إغغااءمدافؾمممتؾؼاائلمم,محقثمأغفمؼاؿؿمبغاؽؾممميفماظغرطة

علؿؼؾميفمػذهماظـاصاذةمظؽاؾمعـادوبممتمتعرؼػافميفمغاصاذةمممممم

وؼؾؼكمسؾاكماٌلاؿكدممصؼاطمأنمؼاربطمممممم"عـدوبلماٌؾقعات"

اٌلاااراتماظاايتممتمتعرؼػفااامدااابؼًامبلاافالتمعـاادوبلمممم

اٌؾقعاتماٌقجقدةميفمػذهماظـاصذة.مواظغاؽؾماظؿااظلمؼقضاومممم

مػقةمربطماٌلاراتممبـدوبلماٌؾقعات:طق
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م

متعرؼفماظؾـوك:م-7

ميؽــامتعرؼػماظؾـاقكماظايتمغؿعاعاؾمععفاامعاـمخااللممممممم

ضائؿةم"تعارؼػ"موعـمثؿماالغؿؼاالمإزنم"اظؾـاقك"مصؿػاؿومممم

اظـاصذةماظؿاظقةمواظيتمميؽــامعـمخالهلامتعرؼػماظؾـاقكمم

اظاايتمتؿعاعااؾمععفاااماظغاارطةمواظاايتمهااقيمايؼااقلممم

ماظؿاظقة:

م

م

مررقماظدصع:متعرؼفم-8

وذظؽميفمطؾمعـماظػقاترلممغؼقممعـمخاللمغاصذةمرر ماظدصعمبؿعرؼػماظطر ماظيتمميؽـمأنمغلؿكدعفاميفمدصعمأومضؾعماألعقال

وغؼاطماظؾقعموميؽــامتعرؼػمرر ماظادصعمعاـمخااللمممم

وعاـمثاؿماظضاغطمسؾاكمممممماالغؿؼالمإزنمضائؿةم"تعارؼػ"

ماظغاؽؾممأغقاعمرر ماظدصعمصؿػاؿوماظـاصاذةماظظااػرةميفممم

ماظؿاظلمواظيتمهقيمايؼقلماظؿاظقة:

م:موػقمرضؿماظلفؾ.اظرعز

م:موػقماالدؿماظعربلمظطرؼؼةماظدصع.ادم

م:موػقماالدؿماالغؽؾقزيمظطرؼؼةماظدصع.ادممالتقين

م:موػلماظعؿؾةماظيتمؼؿؿمبفاماظدصع.اظعؿؾة

م:موػقمايلابماظذيمؼؿؿمترحقؾماٌؾاظغماٌدصقسةمإظقف.احللاب

ماظؿقصقل ماظدصعماظـلؾةم-سؿوظة مسؾكمررؼؼة معػروضة متؽقن مأن ماٌؿؽـ مواظيتمعـ ماظعؿقظة مايؼؾمغلؾة مغدخؾميفمػذا :

مططرؼؼةمدصعموذظؽمطؿاميفماظغؽؾماظلابؼ.ماٌعرصةموذظؽميفمبععماياالتمواظيتمتعدمبطاضاتماالئؿؿانمعـمأطـرػامذققسًا

ذيمػقميفمععظؿماياالتمظعؿقظةماظؿقصقؾمواظم:مغدخؾميفمػذامايؼؾمايلابماٌدؼـاحللابمادلدؼنم–سؿوظةماظؿقصقل

محلابماٌصروا.
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غدخؾميفمػذامايؼؾمايلابماظدائـمظعؿقظةماظؿقصقؾمواظذيمػقميفمععظؿماياالتم:ماحللابماظدائنم–سؿوظةماظؿقصقل

محلابماظعؿقظةماٌلؿقؼة.

مررؼؼةماظدصعماٌعرصة.:مغػعؾمػذاماًقارميفمحالمأردغامأنمغلؿومبإسادةماألعقالمبقادطةماظلؿا مباإلسادة

:مغدخؾميفمػذامايؼؾمايلابماظذيمؼؿؿمصقفمإشال مايلابماٌذطقرمدابؼًاماظذيمؼؿؿمترحقؾماٌؾاظغماحللابم-اإلشالق

ماٌدصقسةمإظقف.

م:ماظعؿؾقاتماحملادؾقةماألدادقةمسؾىمضاسدةمبقاغاتماظشرطة:ثاظـًا

ءمباظعؿؾ,مغـؿؼؾمإزنمسؿؾقااتمإدخاالماظؾقاغااتماظايتمتاؿؿمسؾاكمممممممووفقزػامظؾؾدمإغغاءمضاسدةماظؾقاغاتماًاصةمباظغرطةمبعد

مضاسدةماظؾقاغاتمواظيتمدقؿؿمذرحفامباظؿػصقؾمصقؿامؼؾل:

مواظؿقؽممبإسداداتفا:مإدخالمبقاغاتماظػواتري-1

مإدخالمبقاغاتماظػواتري:

صإغفمسـدػامداقؿؽقنميفمضاسادتـامبغاؽؾمممممSimpleAccTreeجدؼدةمظؾغرطةموصؼمغقعميفمحالمأغغ غامضاسدةمبقاغاتم

اظػاااقاترلماألداداااقةماظااايتمتؾؼاااائلم

وميؽاـمممهؿاجفامععظاؿماظغارطات,مم

اظقصقلمإزنمػاذهماظػاقاترلمعاـمضائؿاةممممم

صااتقرةمحقاثمنادميفمػاذهماظؼائؿاةمممممم

عردودمذاراء,مممصقاترل:مذراء,معؾقع,

بضاااسةمأولماٌاادة,ممعااردودمعؾقااع,مم

عـاضؾااةمباادونمبضاااسةمآخاارماٌاادة,مم

مةمبلعر.دعر,معـاضؾ

وإنمطؾمصاتقرةمعـماظػاقاترلماظلاابؼةممم

تؿا ظػمبغااؽؾمرئقلاالمعااـماألجاازاءمم

ماظؿاظقةماظظاػرةميفماظغؽؾماظؿاظل:

 :الفرساضٍح األخصاء انسئٍعٍح نهفاذىزج

رأسماظػاتقرةمموؼؿضؿـ:مرأسماظػاتورة 

مايؼقلماظؿاظقة:
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 ؼادوؼًامأومإذامملمؼاؿؿمذظاؽمصإغافمؼاؿؿمتارضقؿمممممممموالمؼؼؾؾماظؿؽارار,موإعاامؼاؿؿمإدخاظافمممم:موػقماظرضؿماألدادلمظؾػاتقرةمرضم

 اظػاتقرةمبغؽؾمتؾؼائلمأرضاممتصاسدؼةمعؿلؾلؾة.

 

 

 

 موػذاماظرضؿمؼؿؿمإدخاظفمبغؽؾمؼدويمحصرًا,مويفمععظاؿماألحقاانمؼؽاقنمػاذاماظارضؿمػاقمرضاؿماظقثقؼاةمأومممممممممرضممصرسي:

اياجةمإظقف.معـال:مرضؿمصااتقرةماٌاقردممماٌرجعماظذيمغلفؾماظػاتقرةمسؾكمأدادفموذظؽمظؽلمغعقدمإزنمػذاماظرضؿمسـدم

 حقثمأنمػذاماظرضؿمضروريمسـدمرؾبماٌطابؼةمبنيمرصقدماٌقردميفمدصاترماظغرطةمورصقدماظغرطةميفمدصاترماٌقرد.

 ؼؿؿمبغاؽؾمتؾؼاائلميفمػاذامايؼاؾممممم:مميـؾمػذاماظؿارؼرمتارؼرمحصقلماظعؿؾقةمذراءمطاغتمأممعؾقعم....اخل.مواظؿارؼخ

وإذامطـامغرؼدمتلفقؾماظعؿؾقةمبغرلمتارؼرماظققممصإغـامغؼاقممبقضاعماظؿاارؼرميفمػاذامايؼاؾمبغاؽؾمممممممموضعمتارؼرماظققم

 .االصذلاضقةؼدوي.موالمميؽـمػـاموضعمتارؼرمخارجماظػذلةماحملادؾقةم

 :بفذهماظػاتقرة.مةواًاصماغرؼدػماٌالحظةماظيتوميؽــاميفمػذامايؼؾمإدخالمماظؾقان 

 حلابماظعؿقؾماظذيمظفمسالضةمبفاذهماظػااتقرة.موميؽاـمأنمؼؽاقنماظعؿقاؾمعاقردًاميفممممممم:موػـامؼؿؿموضعمحلابماظعؿقل

 صاتقرةماظغراءمأومزبقغًاميفمصاتقرةماظؾقع.

 موػقمحؼؾمغلؿكدعفمبغؽؾمرئقللمظغرضنيمأدادقنيمأحدػؿامأنمػاذامايؼاؾمؼلاؿكدممطقؼاؾمرؾااسلمإذامممممماظلقد:

واظغرضماآلخرمواألػؿمػاقميفمحاظاةمممميفمذفرةمايلابات.طـتمأرؼدمأنمأرؾعمادؿمظؾزبقنمشرلماالدؿماظذيمزلقؿفمبفم

طـامغؾقعمأومغغذليمغؼدًامصإغـامغضعمحلابماظعؿقؾميفمػذهماياظةماٌقردماظـؼديمأوماظزباقنماظـؼادي,مظؽاـميفمبعاعممممم

دونمأنمغػؿومهلؿمحلاباتمعلؿؼؾةميفمذفرةماألحقانمغرشبميفمععرصةمععؾقعاتمسـمزبائـمؼؿعاعؾقنمععمذرطؿـامغؼدًام

ظذظؽميفمػذهماياظةمغضعميفمحؼؾماظلقدمادؿماظزبقنمايؼقؼلمبغعماظـظرمسـمحلاابماظعؿقاؾموباذظؽممممايلابات,م

 .ميؽــامرؾبمتؼارؼرمباالسؿؿادمسؾكمحؼؾماظلقد

 موظدؼـامثالثةمرر مأدادقةمظدصعماظؼقؿةماٌلؿقؼةمسـماظػاتقرة:ررؼؼةماظدصع: 

مضؾضـامأومدصعـامضقؿةماظؾضاسةمغؼدًا.م:مأيغؼدي

م:مأيمأنمضقؿةماظؾضاسةمدؿلفؾمسؾكمحلابماظزبقنمأوميلابماٌقرد.أجل

 أيمأنمضقؿةماظؾضاسةمحقظتمإزنمورضةموارؼةمتلؿقؼماظدصعمبعدمصذلةمًددةميفماظقرضة.م:ورضةمجتارؼة

 يفماظػاتقرة.م:موػـامؼؿؿمهدؼدمعرطزمطؾػةمذنؿؾمبؼقؿةماٌقادماظقاردةعرطزمطؾػةمعدؼن 

 موػـامؼؿؿمهدؼدمعرطزمطؾػةمختصؿمعـفمضقؿةماٌقادماظقاردةميفماظػاتقرة.عرطزمطؾػةمدائن: 

 موػـامحنددماٌلؿقدعماظذيمتدخؾمإظقفمأومخترجمعـفماٌقادماظقاردةميفماظػاتقرة.ادللؿودع: 
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 مخنؿارمعـمػذامايؼؾماظعؿؾةماظيتمتؼقؿمبفاماٌقادميفماظػاتقرة.اظعؿؾة: 

 ععادلماظعؿؾةماٌدخؾةميفمايؼؾماظلاابؼمباظـلاؾةمظؾعؿؾاةماظرئقلاقة,موإذامطاانمممممم:مغؼقمميفمػذامايؼؾمبإدخالمادلعادل

 إدخاظـامؼؿؿمباظعؿؾةماظرئقلقةمصقؿؿمتؾؼائقًاموضعماظرضؿمواحدميفمػذامايؼؾ.

 ظاقاردةميفمم:موؼؿؿميفمػذامايؼؾموضعمايلابماظذيمدـؼؾعمأومغدصعمساـمررؼؼافمضقؿاةماظؾضااسةمامممماحللابماظـؼدي

 اظػاتقرة.موضدمؼؽقنمػذامايلابماظصـدو مأوماٌصرا.

 

 وؼؿؿميفمػذامايؼؾموضعمايلابماظذيمدذلحؾمإظقفمضقؿةماٌقادماظاقاردةميفماظػااتقرة,معـاؾمحلاابمممممحلابمادلواد:م

,ماٌغذلؼات,ماٌؾقعات,معردوداتماٌغذلؼات,معردوداتماٌؾقعات...اخل.موإنمهدؼادمػاذامايلاابمظاقسمإجؾارؼااًممممم

حلابمظؾؿقادميفمػذامايؼؾمؼؿؿمأخاذمحلاابماٌاقادمعاـماظزعارةماحملاداؾقةمظؾؿاادةمإذامطاانمممممممممصػلمحالمسدمموضعم

واظاذيمداـؿقدثممممعقجقدًا,موإذامملمؼؽـمػذامايلابمعقجقدًامؼؿؿمأخذمحلابماٌقادماٌقجقدميفمإسداداتماظػااتقرةم

 سـفميفمػذهماظػؼرة.

 :إذامعامطاغتمػذهماظػاتقرةمعـؾؿةمعاـمجفاة,ممم:موػؿاموػذهماًاغةمظؾؼراءةمصؼطموالمميؽـمتعدؼؾفاموتؾنيمأعرؼـماحلاظة

 ػـاكمضقدمغاتجمسـمػذهماظػاتقرةمعـمجفةمأخرى.عامطانمموإذا

:موؼؿؿميفمػذهماظصػقةمإدخالماٌقادماظيتمغرؼدمهرؼؽفامعـمأومإزنماٌلؿقدساتموذظؽمبغؽؾمرئقللمعـمحقثمصػقةمادلواد 

دمعـمخاللمحؼؾماٌادةمإعامبؽؿابةمرضؿفامأومازلفامأومجزءمعـماالداؿمصاإذامطاغاتمممماٌقامإدخالاظؽؿقةمواظلعرمواظقحدة.موؼؿؿم

اٌادةمػلماظقحقدةماظايتممتؿؾاؽمممػذهم

ػذاماىزءماظذيمطؿبمصلاقؿؿمجؾابممم

اٌاااادةمإزنمػاااذهماظصاااػقةمبغاااؽؾمم

تؾؼااائل,مأعااامإذامطااانمػااذاماىاازءمم

اٌؽؿااقبمعغااذلطًامباانيمػااذهماٌااادةمم

وعقادمأخرىمصلؿظفرمغاصاذةمهاقيممم

أزلاءماٌقادماظيتمتغذلكمبـػسمػاذامم

اىزءماٌؽؿقبموسـدػامخنؿاارمأحادممم

خؿقاااااريمػااااذهماٌااااقادمبغااااؽؾما

بؿقدؼاادػامثااؿمغضااغطمعقاصااؼمصقااؿؿمم

الحااظممجؾؾفااامإزنمصااػقةماٌااقاد.مم

 :اظغؽؾ

َكرة خصء يٍ اظى انًادج ثى 

فرظهس فمظ   Enterَضغظ 

 انًىاد انرً ذسىي هرا اندصء

 

زؽ إذا َضغظ فً انًستغ انفا

 أزدَا ذسدٌد كم انًىاد
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أومإذارةممF4وميؽــامجؾبماٌادةمأومجمؿقسةمعقادمإزنمصػقةماٌقادمباظقضقامسؾكمخاغةماٌادةموعـمثؿماظضغطمسؾكمعػؿاحماظاام

تؾؼائلمإجراءمصؾذلهمسؾكمأزلاءماٌقادموؼؿؿمموعـمثؿمطؿابةمجزءمعـمادؿماٌادةمصقؿؿمبغؽؾاجملفرماٌقجقدةمسؾكمؼلارمايؼؾم

رماٌادةماٌطؾقبةمثؿمغضغطمعقاصؼ,موميؽــامطؿبمصؼط,مثؿمبعدمذظؽمميؽــاماخؿقااءماٌقادماظيتمهقيماىزءماظذيمجؾبمأزل

م معـمعادةميفمغػسماظقضتموذظؽمباظضغطمسؾكمعػؿاحماظا مأطـر مأنمخنؿار اظؽـذلولميفمظقحةماٌػاتقوموعـمثؿمم"Ctrl"أؼضًا

ماٌطؾقبةم ماٌقاد مسؾك غضغط

واحدةمتؾقماألخرىمبقادطةم

مظؾؿاوس ماألؼلر وعـمماظزر

ثؿمغضغطمعقاصؼمصقؿؿمجؾبم

طؾماٌقادماظيتممتمهدؼدػام

مصػقةم مإزن مواحدة دصعة

ماٌقاد.

مؼؿؿم ماٌادة مادؿ مجؾب وبعد

مواألدعارم ماظؽؿقات إدخال

مبغؽؾمتؾؼائلمحلابم وؼؿؿ

م مػقمحؼؾ مواظذي اإلسناظل

مضربم ماظؽؿقات مسـ سؾارة

ماألدعار.

تقضااوماألذااؽالماظظاااػرةمم

ذارؼطماًقااراتماإلضااصقةمممم

 مموغاصذةماظؾقث:مم

م

م

م
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 :وتلؿكدمماظؿصػقةمػـامىؾبمصؼطماٌقادماظيتمؼـطؾؼمسؾقفامذرطماظؿصػقة.معـاًلمإذامطانمظدؼـامصااتقرةمصقفاامممماظؿصػقة

 اظيتمادؿماٌادةمصقفامرخاممعـاًلمسـدػامغؼقمممبامؼؾل:ماألدطرعؽةمدطرمظؾؿقادموغرؼدمجؾبم

"مصؿظفارمظـاامممؼلااويم"وعاـمثاؿمغضاغطممممم"ؿصػقة"اظغضغطمبزرماٌاوسماألميـمسؾكمسـقانمحؼؾم"اٌادة"موعـمثؿمغضغطم

غاصذةمؼطؾبمصقفامعـام

إدخااالماظؼقؿااةماظاايتم

ماغرؼدماظؿصاػقةمسؾقفامم

أيمادؿماٌاادةماظاذيممم

غرؼدهموػقماظرخاممثاؿمم

غضااغطمعقاصااؼمصقااؿؿممم

صؼااطمجؾاابماألدااطرمم

اظيتمادؿماٌادةمصقفاامم

رخاااااامموختؿػااااالم

األدااطرماظؾاضقااةمدونم

أنمؼااااؿؿمحااااذصفا.مم

ماظلابؼةمتظفرم واآلظقة

ميفماظغؽؾماظؿاظل:

م

ػامبا يمععؾقعااتمصؿاـاًلمإذامضاغطـامسؾاكمسـاقانمممممممقزقػؿفؿامجؾبمايؼقلماظيتمملمجؾؤأعامخقاريمصارغموشرلمصارغمص

أدطرماٌقادماظيتمملمغدخؾمصقفاامممؿؿمجؾبباظزرماألميـمظؾؿاوسموعـمثؿمضغطـاماظؿصػقةموعـمثؿمصارغمصلقسؿقدماظطقلم

مععؾقعاتمسـماظطقل.موخقارمشرلمصارغمسؽسماًقارماظلابؼ.

 :ـاؾماظؿاارؼرمأومحلاابماظعؿقاؾ....اخل,محناددممممممظؿـؾقتماٌؤذرمسؾكمأيمحؼؾمعـمحؼاقلماظػااتقرةمعمممتـؾقتماظذلطقز

ايؼؾماٌرادمثؿمغضغطماظزرماألميـمظؾؿاوسمثؿمغػعؾمخقارمتـؾقتماظذلطقز.موبعدمذظؽمسـدمصاؿومصااتقرةمجدؼادةمؼظفارممممم

 اٌؤذرميفمايؼؾماظذيمصعؾـامصقفمتـؾقتماظذلطقزمبغؽؾمتؾؼائل.
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 عـالم:متعؿاقؿماظؽؿقاةمممسؾكمحؼؾمعامعـمحؼقلماظػاتقرة.متعؿقؿمضقؿة:مميؽــامادؿكداممػذاماًقارمظؿعؿقؿمضقؿةمععقـةم

 يفمحؼؾماظؽؿقة.م1

 اصذلاضل:مسـدماظقضقاميفمحؼؾمعـمحؼقلماظػاتقرةمعـؾماظؿارؼرمأومحلابماظعؿقؾمأومررؼؼةماظادصعموعاـمثاؿماظضاغطممممم

سؾكمخقارماصذلاضلمصقؿؿمايػازمسؾكماظؼقؿةماظظاػرةميفماظػاتقرةماياظقةمسـدمصؿومصاتقرةمجدؼدة.معـاًلمسـادماظقضاقاممم

عـاًلممصعـدماظضغطمسؾاكمزرممم2010/7/1اظػاتقرةماظظاػرةموطانمتارؼرميفمحؼؾماظؿارؼرمواظضغطمسؾكمخقارماصذلاضلم

 بغؽؾماصذلاضلميفماظػاتقرة.م2010/7/1جدؼدموصؿومصاتقرةمجدؼدةمصقؿؿمإدراجمتارؼرم

 األدعار:موتظفرماألدعارميفمذرؼطماًقاراتماإلضاصقةمصؼطميفمحالمطانماظضغطمسؾكمسـاقانمسؿاقدم"داعرماإلصارادي"ممممم

ظؿلعرلمعـؾمعلؿفؾؽ,معلؿفؾؽمخاص,مغصػمسنؾة.......اخل.موسـادماخؿقاارممموسـدػامتظفرمجمؿقسةمعـمخقاراتما

أيمعـماًقاراتماظلابؼةمصإغفمؼؿؿمتغقرلماظلعرماٌقجقدميفمحؼؾماظلعرموؼؿؿمجؾبماظلعرماظاذيماخذلغااهمعاـمبطاضاةممممم

ماظػاتقرةمظؾعؿقاؾممواالدؿكدامماظعؿؾلمهلذهماظطرؼؼةمؼؿفؾكميفمرشؾؿـاميفمبععماألحقانمبؿلعرلماٌادةمإذامطانمعقجقدًا.

 بلعرمشرلماظلعرماالصذلاضلماٌقجقدميفماإلسداداتماالصذلاضقةمظؾػاتقرة.

 يالزظح:

ميؽــامعـمخاللماظضغطمسؾكماٌربعماظػارغميفمزاوؼةمصػقةماٌقادمأنمخنؿصرمأذررةماًقاراتماإلضااصقةمٌعظاؿمايؼاقل.مممم

م.راتمإضاصقةمؼؿعؾؼمبؽؾمايؼقلماٌقجقدةصؾاظضغطمباظزرماألميـمظؾؿاوسمسؾكمػذاماٌربعمؼظفرمذرؼطمخقا

موذنؿقيمسؾكماًقاراتماظؿاظقة:م

 .متراجع:مإذامرشؾـامباظذلاجعمسـماظؿعدؼالتماألخرلةمسؾكمصػقةماٌقاد

 .غلر:موذظؽمإذامرشؾـامبـلرمبععماألدطرماظيتمحددغاػامعلؾؼًا 

 .هدؼدماظؽؾ:موذظؽمظؿقدؼدمسنقعمأدطرماظػاتقرة 

 هفقؿمتؾؼائلمظألسؿدة:مؼؿؿمباظضغطمسؾكمػاذاماًقاارمتصاغرلمأومتؽاؾرلمايؼاقلماقاثمتظفارمباظغاؽؾممممممممم

 ععمعراساةمحفؿماظـاصذةماظؽؾل.األعـؾم

 إضاصةمدطرمجدؼد:مصإذامطانمآخرمدطرميفماظػاتقرةمشرلمصارغمأيمذنقيمعادةمععقـةموغرشابمبإضااصةمعاادةمممم

 صارغمإزنماظػاتقرة.جدؼدةمغضغطمػذاماًقارمصقؿؿمإضاصةمدطرمجدؼدم

 اظؾقث:موؼؿؿمعـمخاللمػذاماألعرماظؾقثمسـمأيمععؾقعةمعـمأيمحؼؾمعـمايؼقلمعـمخاللمغاصذةماظؾقثم

اظظاػرةميفماظغؽؾماظؿاظل,محقثمأغـامحنددميفمػذهماظـاصذةمايؼؾماظذيمغرؼدماظؾقاثمضاؿـفمواظؼقؿاةماظايتممممم

 غؾقثمسـفا.

 وميؽــاامأؼضاًاماداؿكداممممممًارماظػااتقرةمتصااسدؼًامأومتـازظقامممأداطماظػرز:مميؽــامعـمخاللمغاصذةماظػارزمترتقابممم

األوظقؼاتميفماظػرز.موظؿقضقومذظؽمغػذلضمأغـامغرؼدمترتقبمأدطرماظػاتقرةمالبماٌادةمصفـامخنؿاارمحؼاؾممم

اٌادةموظؽـمضؿـماٌادةماظقاحدةمػـاكمأطـرمعـمدطرموظذلتقبمػذهماألداطرمالابماظؽؿقاةمخنؿاارماظؽؿقاةمممممم
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ؿـازظلمعـاًلمواألوظقؼةمباظػرزمػـاميؼؾماٌادةموعـمثؿميؼاؾماظؽؿقاةمحقاثمأغاةمؼاؿؿمترتقابممممممموخنؿارماظػرزماظ

اٌقادمأواًلمالبمرضؿفامثؿمؼؿؿمترتقبمأدطرماٌادةمغػلفامحلابماظؽؿقاة.مواألذاؽالماظؿاظقاةمتقضاومػاذهممممممم

مممماظعؿؾقة:

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م  
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م

 إدخال األزلاو انرعهعهٍح نهىزداخ انًشرساج: 

خقارم"أرضاممتلؾلؾقة"موذظؽمباظضغطمباظزرماألمياـمميفمبطاضؿفاميفمصػقةمعؿؼدعةممبإدخالماألرضامماظؿلؾلؾقةمٌادةمصعؾمغؼقم

ظؾؿاوسمسؾكمدطرماٌادةميفمصاتقرةماظغراءموعـمثاؿماظضاغطمسؾاكماألرضاامماظؿلؾلاؾقةمصؿظفارمسؾاكماظغاذاةمغاصاذةماألرضاامممممممممممم

اظؿلؾلااؾقة,مؼااؿؿميفمػااذهم

ماظـاصااذةمإدخااالماألرضاااممم

اظؿلؾلااااؾقةمظؾقحااااداتمم

اٌغذلاةمعاـماٌاادةمحقاثمممم

أنماظـاصااذةماظاايتمتظفاارممم

هقيمساددمأداطرمبعاددمممم

وحداتماٌادةماٌغاذلاةميفمم

ػااذاماظلااطر.مواظغااؽؾنيممم

اظؿاظقنيمؼقضقانمعامدؾؼم

مذرحف:

م

م

م

م

م

م

م  
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أغـاماذذلؼـامسددمعـمغـزلميفمػذهماظصػقةماٌصارؼػماظيتمدصعـاػامهلذهماظػاتقرةمباظذات.معـال:مبػرضممصػقةمادلصارؼف: 

دقاراتماظؽقامواهلقغدايميفمػذهماياظةمغلفؾمعصارؼػماظغراءميفمغػسمصػقةماٌصارؼػمظـػسماظػااتقرةموذظاؽمؼػقادغاميفمممم

ععرصةماٌصارؼػماٌدصقسةمسؾكماظػاتقرةمعـمجفة,موؼػقدغاميفمحاظةمأردغامأنمتؤثرمػذهماٌصارؼػمسؾاكمطؾػاةماٌاقادماٌغاذلاةممممم

ياظةمغػّعؾميفمإسداداتماظػاتقرةمخقارم"اٌصارؼػمتؤثرمسؾكماظؽؾػة"مطؿامدقؿرمععـامالحؼاًامصقاؿؿمبغاؽؾممممحقثمأغـاميفمػذهما

تؾؼائلمتقزؼعمػذهماٌصارؼػمسؾكموحداتماٌادةماٌغذلاةمالبمضقؿةمطؾموحدة.مبقـؿامالمميؽــاماالدؿػادةمعـمػذاماًقاارمم

 يفمحاظةمتلفقؾماٌصارؼػمبؼقدمعلؿؼؾمسـماظػاتقرة.

ؼاةممؼباٌصارواميفمذافرةمايلااباتموعؾؾاغماٌصارواموايلاابماٌؼاباؾمظطرمممممممماًااصمملابايدخؾميفمػذهماظصػقةموغ

اظدصع)صـدو ,معقرد,مورضاةمم

إذامدصااع(مواظؾقااانمواظعؿؾااةممم

طاغتمشرلماظعؿؾاةماألداداقةممم

واٌعادلموعرطزماظؽؾػةماٌدؼـم

إذامأردغاااامهؿقااااؾمػااااذهمم

اٌصارؼػمسؾاكمعرطازمطؾػاةمممم

إذامطاااانمععااانيمواظؿاااارؼرمم

عغاؼرًامظؿارؼرماظػاتقرة...اخل.م

واظغؽؾماظؿاظلمؼقضومصػقةم

ماٌصارؼػ:

م

م  
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وغلافؾممم:صػقةماظؼقادمادلرصا مم 

يفمػااذهماظصااػقةمأيمدااـدمضقاادم

عصاارؼػممغرشبمبؿلفقؾفمشارلمم

موؼاارتؾطمبفااذهماظػاااتقرةمماظغااراء

م.بغااؽؾمعؾاذاارمأومشاارلمعؾاذاارم

بػرضمأغـامدصعـاميفموضتمذاراءمم

اٌااقادمعصااارؼػمرعااامموذاارابم

ل.سمصـؼااااااقممم 5000

بؿلفقؾفامباظؼقادماٌرصاؼماظؿااظلمممم

 طؿامػقمواضوميفماظغؽؾ:

 

جمؿاقعمايلااؿقات,مجمؿاقعماإلضاااصات,مجمؿااقعممممػاالسؾااكمحؼااقلمإحصاائقةمماظػااتقرةمممذنؿاقيمذؼااؾمذؼالماظػاااتورة:ممم 

.موػاذهمايؼاقلمالمتاؿغرلمإالمباؿغرلممممماظل,محلاؿماظؾـاقد,مإضااصةماظؾـاقدمممماٌصارؼػ,مسددماظؾـقد,مجمؿقعماظؽؿقات,ماإلسنام

 اظؾقاغاتماٌقجقدةميفمصػقيتماٌقادمواٌصارؼػ.موذنؿقيمذؼؾماظػاتقرةمأؼضًامحؼقلمظإلدخالموػل:

وؼؿؿميفمػذامايؼؾمإدخالمايلاؿمسؾاكمجمؿاؾماظػااتقرةمإعاامطـلاؾةميفماٌرباعماألولمأومطؼقؿاةميفماٌرباعماظـااغلممممممممممم:ماحللم

وطؼاسدةمثابؿةميفماإلزفارمؼؿؿمإزفارماظرضؿماٌدخؾمعـمضؾؾـامخبطمسرؼعمشاعؼمأعاماظـؿقفاةمايلاابقةمصقاؿؿمإزفارػاامخباطمممممم

رػامبؾقنمشااعؼموضقؿاةمايلاؿمخباطمسااديمأعاامإذامأدخؾـاامضقؿاةممممممممم%مصقؿؿمإزفا10سادي.معـال:مإذامأدخؾـامغلؾةمايلؿم

مل.سمصقؿؿمإزفارػامخبطمشاعؼموغلؾةمايلؿمخبطمسادي.م500ايلؿم

مبؼة.ااإلضاصاتمسؾكمإسناظلمضقؿةماظػاتقرة.موضقاسدمإزفارػامغػسماظؼقاسدماظلمإدخالؼؿؿميفمػذامايؼؾمم:اإلضاصة

ظدصعاتماظالحؼاةمصقاؿؿمتلافقؾفامممماػقرؼةماٌدصقسةمسؾكمػذهماظػاتقرةمباظذاتمأعامؼؿؿميفمػذامايؼؾمإدخالماظدصعةماظماظدصعة:

م.بؼقدم"عؼؾقضاتماظصـدو "

يفمحالمطانمظدؼـامأطـرمعـمعـدوبمبقعميفماظغرطةمصإغـامغؼقممبربطمطؾمصاتقرةمباٌـدوبماظاذيمبااعمػاذهماظػااتقرةممممممادلـدوب:

معـمخاللمحؼؾم"عـدوب"موذظؽمظؽلمغؿؿؽـمعـمرؾبمتؼارؼرمسـمعؾقعاتمطؾمعـدوب.
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ؿموإضااصةماظػااتقرة.موػاذامممموػذامايؼؾمػقمسؾارةمسـمغؿقفةمظؾعؿؾقاتماظلابؼةميفمصػقةماٌقادمإضااصةميلامممصايف:إمجاظيم

ايؼؾمعارتؾطمارتؾاراًاموثقؼاًامممم

اؼؾلمايلؿمواإلضاصةمسؾكم

اظػاااتقرةماٌقجااقدؼـميفمذؼااؾم

اظػاتقرة,محقاثمأغافمسـادعامممم

ؼؿؿمتعدؼؾمرضؿماظصايفمزؼاادةمم

عؾؾغمتلفؾمضقؿةماظػر مبنيم

اظؿعادؼؾموعؾؾغافمممضؾؾمماظصايف

بعاادماظؿعاادؼؾمسؾااكمأغفااامممم

إضاااصةمسؾااكماظػاااتقرة,مأعااامم

ؼاااؿؿمتعااادؼؾمرضاااؿمسـااادعام

اظصايفمغؼصاغًامتلافؾمضقؿاةممم

اظػر مبنيمعؾؾغماظصاايفمضؾاؾممم

اظؿعدؼؾموعؾؾغفمبعدماظؿعدؼؾم

 سؾكمأغفامحلؿمسؾكماظػاتقرة.

 عـؾمحلاابلمايلاؿماٌؿـاقحموايلاؿماٌؽؿلاب.مويفممممممم,وػـامخنؿارمايلابماظذيمدقؿؿمترحقؾمايلؿمسؾقفاحللؿقات:م

 ايلؿمإزنمحلابماٌقادماٌقضقعميفمايؼؾماظلابؼ.حاظةمتركمػذامايؼؾمصارشًامؼؿؿمترحقؾم

 مويفمحاظةمتاركمػاذامايؼاؾمممماإلضاصاتعـؾمحلابمم,سؾقفماإلضاصاتوػـامخنؿارمايلابماظذيمدقؿؿمترحقؾماإلضاصات:م.

 .حؼؾماٌقادإزنمحلابماٌقادماٌقضقعميفمماإلضاصاتصارشًامؼؿؿمترحقؾم

 ايلاابماًااصمباظضارؼؾةمسؾاكماظؼقؿاةماٌضااصةمواظاذيمأغغا غاهميفمذافرةممممممممممؼؿؿميفمػذامايؼؾموضاعمماظضرؼؾةمادلضاصة:م

 ايلابات.

 اىردماٌلؿؿرموذظاؽميفمصااتقرتلماٌؾقاعمممممؼؿؿمادؿكداممػذؼـمايؼؾنيمبغؽؾمرئقللمسـدمإتؾاسـامظطرؼؼةاظؿؽؾػة,مادلكزون:م

نمػاق:ماٌكازونمأوماظؾضااسة.مصػالممممموعردودماٌؾقع.محقثمؼؽقنمحلابماظؿؽؾػة:متؽؾػةماظؾضاسةماٌؾاسة,موحلاابماٌكازومم

غضعمحلابماٌاقادمػاقمعؾقعاات,موحلاابماظؿؽؾػاة:متؽؾػاةماظؾضااسةماٌؾاساة,مممممممممعـاًلمماٌؾقعمةاٌلؿؿرميفمصاتقرمدحاظةماىر

 اٌكزونمػقماظؾضاسة.محقثمأنمسؿؾقةماظؾقعمتقظدماظؼققدماظؿاظقةميفماىردماٌلؿؿر:وحلابم
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ماحللابمدائنمعدؼن

مممضقودماظؾقع

مممضقدمبلعرماظؾقع

مزبقناظصـدو مأوماظمم×××

ماٌؾقعاتم×××م

مممضقدمبلعرماظؽؾػة

متؽؾػةماظؾضاسةماٌؾاسةمم×××

ماٌكزونم×××م

مممضقودمعردوداتماظؾقع

مممعردودماظؾقعضقدمبلعرم

ماٌؾقعاتعردوداتممم×××

مزبقناظصـدو مأوماظم×××م

مممضقدمبلعرماظؽؾػة

ماٌكزونمممم×××

ماظؾضاسةماٌؾاسةتؽؾػةمم×××م

م

 :مصػقةماألوراقماظؿفارؼة 

دصعمأومضاؾعممماميؽــامعـمخالهل

ضقؿةماظػاتقرةمعاـمخااللماألورا ممم

وميؽــامعـمخاللمػاذهممماظؿفارؼة

اظصااػقةمأنمغؼااقممبؿقزؼااعمضقؿااةم

اظػاااتقرةمسؾااكمأضلاااطمًااددةمممم

واظاايتمهااقيمزرم"تقزؼااعمضقؿااةم

اظػاااتقرةماٌؿؾؼقااة"موسـاادماظضااغطم

سؾكمػذاماظزرمتظفرمغاصذةمميؽــام

عـمخالهلامتقزؼعمضقؿاةماظػااتقرةممم

سؾكمأضلاطمطؿاميفمحاظةمعؾقعاتم
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م:اظؿؼلقطموذظؽمطؿامتقضوماألذؽالماظؿاظقة

م

م

م

م

م

م

م

م

م

 

معـالمسؾىمتػعقلماظضرؼؾةمسؾىماظؼقؿةمادلضاصة:

مميؽــامتػعقؾماظضرؼؾةمسؾكماظؼقؿةماٌضاصةموذظؽمعـمخاللمإتؾاعماًطقاتماظؿاظقة:

غضعميفمبطاضةمطؾمعادةمعـماٌقادماٌعرصةمسؾكمضاسدةماظؾقاغاتمغلؾةماظضرؼؾةمسؾكماظؼقؿةماٌضاصةماًاصةمبفذهماٌادةمم-1

مصػقةم"أدعار"مطؿاميفماظغؽؾماظؿاظل:وذظؽميفم

م

م

م

م

م

م

م
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مغـؿؼؾمإزنمضائؿةمم -2

"تعارؼػ"موعـمثؿمغضغطمسؾاكم"أغاقاعماظػاقاترل"مصؿظفارمغاصاذةمإلساداداتماظػاقاترلماٌعرصاةمسؾاكمضاسادةممممممممممم -3

اظؾقاغاتمصــؿؼؾميفمػذهماظـاصذةمإزنمصاتقرةماٌؾقعمعـمخاللمأزرارماظؿـؼؾمبنيماظلفالتماٌقجقدةميفمأداػؾمم

منريماظؿغقرلاتماظؿاظقةميفمػذهماظـاصذة:مثؿموعـاظـاصذةم

*مغػعؾميفمذرؼطم"خقارات"مخقارم"حلابمضقؿةماظضرؼؾةماٌضاصة"موغضاعمايلاابماظاذيمداقؿؿمترحقاؾمضقؿاةماظضارؼؾةمممممممم

مذامايلابم"اٌقزاغقة"موذظؽمطؿاميفماظغؽؾنيماظؿاظقني:هلمايلابماًؿاعلاٌضاصةمسؾقفمطقلابماظضرؼؾةماٌلؿقؼةمو

م

م

م

م

م

م

م

م*مغػعؾميفمذرؼطم"أسؿدة"محؼؾلمغلؾةماظضرؼؾةماٌضاصةموضقؿةماظضرؼؾةماٌضاصةمطؿاميفماظغؽؾماظؿاظل:
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م

بعدمذظؽمغـؿؼاؾمإزنممم-3

اظػااااتقرةموسـااادمإدراجمم

عااادةميفمصاااتقرةماٌؾقااعمم

غلااااااؾةممإدراجؼااااااؿؿم

اظضااااارؼؾةماٌضااااااصةمم

مباٌااااااادةاًاصااااااةم

واٌلاااافؾةمدااااابؼًاميفمم

بطاضؿفاااموؼااؿؿمحلااابم

ػااذهماظضاارؼؾةموتقظقاادممم

ماحملاديبمبغؽؾم ضقدػا

آظاالمطؿاااميفماألذااؽالممم

ماظؿاظقة:

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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 :غػعؾمػذاماًقارممإسادةمتلعريمعوادماظػاتورة

مرشؾـا ماألدعارمبإميفمحال متعدؼالتمسؾك جراء

م مصقاترلغا. ميف ماٌقجقدة مآظقةماظلابؼة وظؿقضقو

 اًقارمغطرحماٌـالماظؿاظل:سؿؾمػذام

متلعرلم موغرؼد ماظؼؿاش معادة مظدؼـا مأغف بػرض

م مؼزؼد مبالعر ماٌؾقع مدعرم10صاتقرة مسـ %

اظؽؾػةمسـدمذظؽمغذػبمإزنمبطاضةمعادةماظؼؿاشم

مدعرم مبقضع موغؼقم م"أدعار" مصػقة إزن

%معـماظؽؾػةمطؿامؼؾنيماظغؽؾم110اٌلؿفؾؽم

ماظؿاظل:

م

ل.سمظؾؿذلماظقاحدموظقسمػـاكمأيمعذلمضؾاؾمسؿؾقاةمممم200ؿارمعـمعادةماظؼؿاشمبلعرمأعم10سـدمذظؽموبػرضمأغـاماذذلؼـام

مممعـماظؼؿاشمصلاقؿؿمتلاعرلمعاادةماظؼؿااشممممم5ل.سمظؾؿذل.موبػرضمأغـامبعـامم200اظغراءمػذهمتؽقنمطؾػةمعذلماظؼؿاشمػلم

ماٌلؿفؾؽ.وذظؽمإذاموضعـاماظلعرماالصذلاضلميفمصاتقرةماٌؾقعمػقمدعرممل.سمظؾؿذلم220مبا قنظؾزب

مإدخالمبقاغاتماظؼقودمواظؿقؽممبإسداداتفا:م-2 

مصإغفامدؿقؿقيمبغؽؾماصذلاضلمسؾكماظؼققدماظؿاظقة:SimpleAccTree) )ممسـدمإغغائـامظؼاسدةمبقاغاتمعـمغقع

 معـمررصنيمررامعدؼـموررامدائـ.مساديوػقمضقدمم:ؼقداظدـدم

 :أيماىفةماظيتمضؾضـامعـفامغدخؾمررصفماظدائـمصؼط,خمصصموػقمضقدممعؼؾوضاتماظصـدوق. 

 :ادصعـامهلوػقمضقدمخمصصمغدخؾمررصفماٌدؼـمصؼط,مأيماىفةماظيتممعدصوساتماظصـدوق. 

ماظؼقددـدمم

اظغرؼطماظظااػرمسؾاكماظـاصاذةماظرئقلاقةمظؾدلغااعج,مأومممممميفمماٌقجقدم"ؼقداظدـدم"ميؽــامأنمغػؿومدـدمضقدمساديمعـمخاللمزرم

غلفؾمعـمخاللمدـدماظؼقدماظؼققدممثؿماظضغطمسؾكم"دـدمضقد"مصؿظفرمظـامغاصذةمدـدماظؼقد.مباالغؿؼالمإزنمضائؿةم"اظؼققد"موعـ

مطؿامؼظفرميفماظغؽؾماظؿاظل:ماظيتمظقسمهلامسالضةمباظصـدو .موعـالمذظؽمضقدماػؿالكماٌقجقداتماظـابؿة

مسؾكمايؼقلماظؿاظقة:ماظلـدوذنؿقيم

مبغؽؾمتؾؼائل.مؼدوؼًامأومؼؿؿمإسطاؤهمرضؿمتلؾلؾلمفوؼؿؿمإدخاظمرضم:
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موؼؿؿمإدخالمػذاماظرضؿمبغؽؾماخؿقاريموسادةمعامؼؽقنمرضؿماظقثقؼةمعصدرماظؼقد.مرضممصرسي:

مؼدوؼًامأومؼؿؿمتقظقدهمبغؽؾمتؾؼائلمبؿارؼرماظققم.مفوؼؿؿمإدخاظماظؿارؼخ:

محقاااثمأنماظؼقااادمؼؽؿااابمسؾاااكمعلاااؿقىمصااارعموالمميؽاااـمطؿاباااةمضقااادمسائدؼؿااافمألطـااارمعاااـمصااارع.ممممممممممماظػااارع:

مأنمغادخؾمممموادلعاادل:ماظعؿؾةم ميؽــاا

وؿقاعمأرضاامماظلاـدمممماظعؿؾةماظيتمؼؿؿم

وؼااؿؿمجؾاابماظعؿؾااةمممسؾااكمأداداافامم

األدادااقةمبغااؽؾماصذلاضاالميفمػااذاممم

مايؼؾ.

وحنددميفمػاذامايؼاؾمصقؿااممممماحلاظة:

مإذامطانماظؼقدمػقمضقدماصؿؿااحلمأممال.م

وؼقجدمػـاامأؼضاًامحؼاؾمظؾؼاراءةمصؼاطمممممم

ؼؿؿمصقفمهدؼدمعامإذامطانمػاذاماظؼقادممم

معرحؾمأممال.

معؼؾوضاتماظصـدوق

واٌدصقساةمعاـمضؾاؾمأيمرارامخاارجلمممممممغؼقممعـمخاللمػذاماظلـدمبإدخالمسنقعماظدصعاتماظـؼدؼةماظيتمتدخؾمإزنماظغرطة

االغؿؼالمإزنمػذاماظلـدمعـمضائؿةم"اظؼققد"موعـمثاؿمغضاغطممم.موؼؿؿمداخؾلم)ساعؾمؼلددمدؾػؿف...(أوم)زبقنمؼلددمحلابف...(م

م.سؾكم"عؼؾقضاتماظصـدو "

وسـدػامتظفرمظـامغاصذةمضقدماٌؼؾقضاتمحقثم

مواظؿارؼرم ماظرضؿ مرئقلل مبغؽؾ مصقفا غدخؾ

مظصايفم متؿؿ ماظذي مواظػرع موععادهلا واظعؿؾة

مجفةم موعـ مجفة, معـ مػذا ماظؼؾع سؿؾقة

سؿؾقةمأخرىمغدخؾماٌعؾقعاتماًاصةمبؽؾم

وػلمبغؽؾمرئقلل:ماٌؾؾغموايلابمضؾعم

م معـفا مغؼؾع ماظيت ماىفة مورضؿمأي واظؾقان

مأدادفام مسؾك ماظؼؾع مؼؿؿ ماظيت اظقثقؼة

ميفم مواضو مػق مطؿا موذظؽ مواٌعادل. واظعؿؾة

ماظغؽؾماظؿاظل:
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م:عدصوساتماظصـدوق

ماظصـدو .وؼؿؿماظؿعاعؾمععمغاصذةمعدصقساتماظصـدو موإسداداتفامطؿامتعاعؾـامععمعؼؾقضاتم

 ماألدؿاذ:دصرت 

وعاـممم.وإسطااءمرصاقدمػاذامايلاابمممممةوؼؿؿمعـمخالظفمتصـقػمووؿقعممايرطاتماٌاظقةماًاصةمبؽؾمحلاابمسؾاكمحادممم

اٌؿؽـمرؾبمدصذلماألداؿاذمم

يلااابمععاانيمصرساالمأوم

وهؿقيمم.يلابمرئقلل

غاصذةمذاروطمػاذاماظؿؼرؼارمممم

مسؾكمعامؼؾل:

غادخؾميفمػاذامممماحللاب:

ايؼاااؾماداااؿمايلاااابم

اظااااذيمغرؼاااادمععرصااااةممم

ايرطاتماٌاظقةماإلسناظقةم

اظااايتمحااادثتمسؾقاااف.مممم

وميؽــاميفمػذامايؼاؾمأنمم

مغدخؾمحلابمصرسلمأومحلابمرئقلل.معـال:ماظزبقنمرار مأوماظزبائـ.

لابماظذيمأدخؾـاهميفمحؼاؾممميؽــامعـمخاللمايلابماٌؼابؾمأنمغطؾبمجزءمعـماٌعؾقعاتماٌؿعؾؼةمبايماحللابمادلؼابل:

بػرضمأغـامغرؼدمععرصةمإسناظلماٌؾقعاتمظؾزبقنمرار مصـؼقممبقضعمحلابماظزباقنمراار ميفمحؼاؾممممايلابماظلابؼ.مصؿـاًلم

وبػرضمأغـامغرؼدمععرصةمإسناظلمايلؿماٌعطاكمظؾزباقنمراار مممممايلابموغضعمحلابماٌؾقعاتميفمحؼؾمايلابماٌؼابؾ.

ممحؼؾمايلابموحلابمايلؿماٌؿـقحميفمحؼؾمايلابماٌؼابؾ.غؼقممبقضعماظزبقنمرار ميف

حنددميفمػذامايؼؾمعرطزمطؾػةمصقؿؿمسرضمايرطاتماظيتممتتمسؾكمايلابماحملاددمسؾاكمعرطازماظؽؾػاةممممممعرطزماظؽؾػة:

ماظلابؼ.

حنددمعـمخاللمػذؼـمايؼؾنيماظػذلةماظزعـقةماظيتمغرؼدمععرصةمايرطااتماٌاظقاةماظايتممتاتمسؾاكمممممممعنمتارؼخ,مإىلمتارؼخ:

محلابمععنيمضؿـفا.

طاتماٌاظقةماظيتممتتمسؾاكمػاذامايلاابمبادءًامممممرسـدمتػعقؾمػذاماًقارمؼؿؿميفمػذاماظؿؼرؼرمسرضمايمعنمتارؼخمادلطابؼة:

وؼاؿؿموضاعمتاارؼرممممموحؿكماظؿاارؼرماظاذيمؼاؿؿمإدخاظافمأومتاارؼرماظقاقم.ممممممعـمتارؼرمآخرمعرةممتتمصقفمعطابؼةمػذامايلابم

ماٌطابؼةميفمبطاضةمايلابميفمحؼؾمتارؼرماٌطابؼة.



45 

 

ؼاؿؿماداؿالعفامعاـمعقزػافممممممبػرضمأغفميفمضققدمعؼؾقضاتماظصـدو معـماظزبقنمرار مػـاكمبععماٌؼؾقضااتمماظؾقانمحيوي:

مميفمضقدماٌؼؾقضاتميفمحؼؾماظؾقانمبقضاعماداؿماٌقزاػماظاذيمغلاؿؾؿممممممداعرمواألخرىمؼؿؿمادؿالعفامعـمعقزػفمسدغان,موغؼق

عـفماظدصعةماٌردؾةمعـماظزبقنمرار ,مسـدػامميؽــامأنمغعرامجمؿقعماٌؾاظغماٌلؿؾؿةمعـمطؾمذكصموذظؽمبقضاعمحلاابممم

ادؿماٌقزاػممواظصـدو ميفمحؼؾم"ايلابماٌؼابؾ"موعـمثؿمغضعميفمحؼؾم"اظؾقانمذنقي"مم"ايلاب"اظزبقنمرار ميفمحؼؾم

ماظذيمغرؼدمأنمغعرامجمؿقعماٌؾاظغماٌلؿؾؿةمعـف.

مسؽسمعامدؾؼ.ماظؾقانمالمحيوي:

مغرؼدمأنمؼؿؿمسرضمايرطاتماٌاظقةماظيتممتتمسؾكمايلابمضؿـفا.مػـامحنددماظػروعماظيتمؾػروع:ظ

امحنددمسؿؾةمععقـةمؼؿؿمسرضمايرطاتماٌاظقةماظيتممتتمبفاذهماظعؿؾاةمصؼاط.مصؿاـاًلمإذاماخذلغاامعاـمممممممسـدعوػـاممؾعؿالت:ظ

اظعؿالتماظؾرلةماظلقرؼةموطانمظدؼـامعؼؾقضاتمصـدو مباظدؼـارماألردغلمسـادػامالمؼاؿؿمسارضمػاذهماٌؼؾقضااتمضاؿـمدصاذلمممممممم

ماألدؿاذ.

خنؿارميفمػذامايؼؾماظعؿؾةماظيتمغرؼادمأنمؼاؿؿمسارضماظؿؼرؼارمسؾاكمأدادافاموععادهلاامباظـلاؾةمظؾعؿؾاةممممممممممماظعؿؾةموادلعادل:

ماألدادقة.

 م

 :موسـادممحلابمعامأومجمؿقسةمعاـمايلااباتمموػقمسؾارةمسـمعؾكصمظؾقرطاتماٌاظقةماظيتممتتمسؾكممعقزانمادلراجعة.

 غؽؾماظؿاظل:اظروطماظؿاظقةماظظاػرةميفماظضغطمسؾكمػذاماظؿؼرؼرمعـمضائؿةم"تؼارؼر"متظفرمغاصذةماظغ

غدخؾميفمػذامايؼؾمماحللاب:

مععرصةم مغرؼد ماظذي ايلاب

ماٌاظقةم مايرطات مسـ عؾكص

ميفم موميؽــا مسؾقف. ممتت اظيت

محلابم مغدخؾ مأن مايؼؾ ػذا

معـاًل,م مرار  ماظزبقن صرسلمعـؾ

محلابم مغدخؾ مأن وميؽــا

مصقؿؿم ماظزبائـ مطقلاب رئقلل

مايرطاتم مسـ معؾكص سرض

مسؾكم ممتت ماظيت اٌاظقة

ماٌقجقدةم ماظػرسقة ايلابات
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وإسناظلمػذهمايرطاتمهلذامايلابماظرئقلل,مطؿامميؽــامأنمالمغضعمأيمحلابميفمػذامايؼؾمصقؿؿمسرضمضؿـمحلابماظزبائـم

معؾكصمسـمايرطاتماٌاظقةماظيتممتتمسؾكمسنقعمايلاباتماٌقجقدةمضؿـماٌقزاغقة.

ٌؿعؾؼةمبايلابماظذيمأدخؾـاهميفمحؼؾمميؽــامعـمخاللمايلابماٌؼابؾمأنمغطؾبمجزءمعـماٌعؾقعاتماماحللابمادلؼابل:

ايلابماظلابؼ.مصؿـاًلمبػرضمأغـامغرؼدمععرصةمعؾكصمظؾقرطاتماٌاظقةماظايتممتاتمسؾاكماظزباقنمراار مطؿؾقعااتمصـؼاقممممممممم

مبقضعمحلابماظزبقنمرار ميفمحؼؾمايلابموغضعمحلابماٌؾقعاتميفمحؼؾمايلابماٌؼابؾ.

حنددمعـمخاللمػذؼـمايؼؾنيماظػذلةماظزعـقةماظيتمغرؼدمععرصةمعؾكصمسـمايرطااتماٌاظقاةماظايتمممممعنمتارؼخ,مإىلمتارؼخ:

م.ضؿـفاممتتمسؾكمحلابمعامأومجمؿقسةمعـمايلابات

م

حنددميفمػذامايؼؾمعلؿقىمتػصاقؾمايلااباتممممادللؿوى:

اظذيمغرشبمبعرضفميفمػذاماظؿؼرؼر.مواظرضؿماظاذيمغدخؾافميفممم

عؾاذرمباألرضامماٌقجاقدةميفمذارؼطمممػذامايؼؾمؼؿعؾؼمبغؽؾم

"علااؿقى"ماٌقجااقدميفم"ذاافرةمايلااابات"مواظظاااػرميفمممم

ماظغؽؾماظؿاظل:

م

ميؽــامادؿكداممػذهمايؼقلمإلزفارمعؾكصمظؾقرطاتماٌاظقةماظيتممتاتمم:م4,متصـقف3,متصـقف2,متصـقف1تصـقف

األولمؼعدلمسـمعؼرماظعؿقؾماظاذيمتؿعاعاؾمععافممممسؾكمايلاباتماظيتممتؾؽمأحدمػذهماظؿصـقػات.مصؿـاًلمبػرضمأنماظؿصـقػم

ماتاظغاارطة,موضاادمضؿـااامبقضااعفميفمبطاضااممم

وضاعممحلابمسؿالءماظغرطة,مسـدػامإذاممتم

دعغااؼمعااـاًلمصلااقؿؿمساارضممممم1اظؿصااـقػ

عؾكصمظؾقرطاتماٌاظقاةماظايتممتاتمسؾاكممممم

ايلاااباتماظاايتممتؾااؽماظؿصااـقػماألولمممم

مدعغؼمطؿاميفماظغؽؾماظؿاظل:

م

م
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مضؿـفا.ماتايرطاتماٌاظقةماظيتممتتمسؾكمايلابعؾكصموعماظيتمغرؼدمأنمؼؿؿمسرضمػـامحنددماظػرمظؾػروع:

سـدعامحنددمسؿؾةمععقـةمؼؿؿمسرضمايرطاتماٌاظقةماظيتممتتمبفذهماظعؿؾةمصؼط.مصؿـاًلمإذاماخذلغامعـماظعؿاالتمممظؾعؿالت:

م.عقزانماٌراجعةضمػذهماٌؼؾقضاتمضؿـماظؾرلةماظلقرؼةموطانمظدؼـامعؼؾقضاتمصـدو مباظدؼـارماألردغلمسـدػامالمؼؿؿمسر

ميؽــامعـمخاللمػذاماًقارمأنمغرتبمايلاباتماظـاوةميفماظؿؼرؼارماظـفاائلممممغوعماظرتتقب:

مترتقبمتـازظلمحلبماظرصقدماظـفائلماٌدؼـمأوماظدائـم...اخل.

خنؿارميفمػذامايؼؾماظعؿؾةماظيتمغرؼدمأنمؼؿؿمسارضماظؿؼرؼارمسؾاكمأدادافامممممماظعؿؾةموادلعادل:

موععادهلامباظـلؾةمظؾعؿؾةماألدادقة.

سـدمرؾبمعقازانماٌراجعاةمظؾعؿاالءماٌقجاقدؼـميفماظغارطةمميؽــاامسارضمممممممممععؾوعاتماظعؿقل:

ػعقاؾمخقاارممماٌعؾقعاتماٌقجقدةميفمبطاضةمػؤالءماظعؿالءمط سؿدةميفمعقزانماٌراجعةمساـمررؼاؼمتمم

مإزفارمععؾقعاتماظعؿقؾماظظاػرميفماظغؽؾماجملاورموتػعقؾمايؼقلماظيتمغرشبمبظفقرػا.

بغؽؾمعـػصؾمطؾمحؼؾميفمسؿاقدمساـمررؼاؼمتػعقاؾمخقاارمممممموميؽـمأنمؼؿؿمسرضمػذهمايؼقلم

صصؾمأسؿدةماظعؿقؾماظظاػرميفمذرؼطمععؾقعااتماظعؿقاؾ,مأومميؽــاامأنمغادعجمطاؾمايؼاقلميفممممممم

وميؽــامأؼضاًامأنمغاؿقؽؿممممسـمررؼؼمإظغاءمتػعقؾماًقارماظلابؼ.معقزانماٌراجعةسؿقدمواحدميفم

بذلتقبمزفقرمايؼقلميفمعقزانماٌراجعاةمساـمررؼاؼماظضاغطمسؾاكمايؼاؾموعاـمثاؿمهرؼؽافمممممممممم

مباظلفؿنيمظألسؾكمأومظألدػؾ.

متػعقؾمايؼقلماظؿاظقة:مػذاماظؿؼرؼرميؽــاميفماحلؼول:م

o :وػقمرعزمايلابماٌقجقدميفمذفرةمايلابات.مرعزماحللاب 

o رار ,محلؿمممـقح...اخل.وػقمادؿمايلابمعـؾماحللاب:م 

م

o ؼظفارممسـدمتػعقؾمػذامايؼاؾممجماعقع:م

يفماظؿؼرؼاارمسؿااقدؼـمسـقاغفؿااام"مجمؿااقعم

وػاذؼـماظعؿاقدؼـممممعدؼـ,مجمؿقعمدائاـ"م

ؼااؿؿمصقفؿااامساارضمجمؿااقعمايرطاااتممم

اظايتمماٌدؼـةموجمؿقعمايرطااتماظدائـاةممم

ممتتمسؾكمايلابمواظػر مبقـفؿامؼؽاقنم

اٌادؼـمأومماظـفاائلممػقمسؾارةمسـماظرصقدم

 اظدائـ,موذظؽمطؿامؼؾنيماظغؽؾماظؿاظل:
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o :مسـاااااادمتػعقااااااؾمػااااااذامايؼااااااؾمؼظفاااااارميفماظؿؼرؼاااااارمسؿااااااقدؼـمسـقاغفؿااااااامممجماااااااعقعمأرصاااااادة

"مجمؿقعمرصقدمعادؼـ,مجمؿاقعممم

رصااقدمدائااـ"موػااذؼـماظعؿااقدؼـم

األرصدةمؼؿؿمصقفؿامسرضمجمؿقعم

اٌدؼـةموجمؿقعماألرصادةماظدائـاةممم

اظيتممتتمسؾكمايلابمواظػار مم

بقـفؿااامؼؽااقنمػااقمسؾااارةمسااـمممم

اظرصقدماظـفائلماٌدؼـمأوماظرصقدم

اظـفائلماظدائـ,موذظؽمطؿامؼاؾنيمم

 اظغؽؾماظؿاظل:

o مسـاااااادمتػعقااااااؾمػااااااذامايؼااااااؾمؼظفاااااارميفماظؿؼرؼاااااارمسؿااااااقدؼـمسـقاغفؿااااااامممأرصاااااادةمغفائقااااااة:م

اٌدؼـاةموماألرصادةممماظـفائقاةممدائـ"موػذؼـماظعؿاقدؼـمؼاؿؿمصقفؿاامسارضماألرصادةمممممممغفائلمعدؼـ,مرصقدمغفائلم"مرصقد

 وذظؽمطؿامػقمواضوميفماظغؽؾماظلابؼ.ماتؾقلابظاظدائـةماظـفائقةم

 يالزظح:

ـفائقةمعـمجفاةمماظطؿامغالحظميفماظغؽؾماظلابؼمالمؼقجدماخؿالامبنيمحؼؾلمجماعقعماألرصدةمعـمجفةموحؼؾلماألرصدةم

مباظـلؾةمظؾقلاباتماظػرسقة.مأخرىموذظؽ

يفممف,محقثمأغامعـؾمحلابماظزبائـمباظـلؾةمظؾقلاباتماظرئقلقةظؽـماالخؿالامبنيمايؼقلماظلابؼةمؼظفرمبغؽؾمواضوم

رصاقدمممحؼاؾم"جمؿاقعممؼؿؿمسارضمجمؿاقعمأرصادةماظزباائـماٌدؼـاةميفمممممممحؼؾلم"جمؿقعمرصقدمعدؼـ,مجمؿقعمرصقدمدائـ"

ئـااةميفموجمؿااقعمأرصاادةماظزبااائـماظداعاادؼـ"م

وذظااؽمعؼابااؾممحؼااؾم"جمؿااقعمرصااقدمدائااـ"

ايلاااابماظرئقلااالمواظاااذيمػاااقمحلاااابم

اظزبائـ.مأعاميفمحؼؾلم"رصقدمغفاائلمعادؼـ,ممم

مبانيممسرصقدمغفائلمدائـ"مصقاؿؿمإجاراءمتؼااممم

حؼؾلماجملؿقعموؼاؿؿمسارضماظـؿقفاةمإعااميفممممم

حؼؾمرصقدمغفائلمعادؼـمأوميفمحؼاؾمرصاقدمممم

مغفائلمدائـ.موذظؽمطؿامؼؾنيماظغؽؾماظؿاظل:
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o مسرضمعؾؾغموتارؼرمآخارمحرطاةمعدؼـاةممممايفماظؿؼرؼرمؼؿؿمصقفمأسؿدةػذامايؼؾمإلزفارممغػعؾإزفارمآخرمحرطةمعدؼـة:م

.مصؿـاًلمإذامرؾؾـامعقزانماٌراجعةمظؾؿقردؼـموصعؾـامػذامايؼؾمصقؿؿمسرضمرصقدمطؾمعقردمإضااصةمإزنمممتتمسؾكمايلاب

 األحقانمآخرمدصعةمأسطقـاػامظؾؿقرد.آخرمحرطةمعدؼـةممتتمسؾكمػذاماٌقردموػلميفمععظؿم

o مغػعؾمػذامايؼؾمإلزفارمأسؿدةميفماظؿؼرؼرمؼؿؿمصقفامسرضمعؾؾغموتاارؼرمآخارمحرطاةمدائـاةممممإزفارمآخرمحرطةمدائـة:م

متتمسؾكمايلاب.مصؿـاًلمإذامرؾؾـامعقزانماٌراجعةمظؾزبائـموصعؾـامػذامايؼؾمصقؿؿمسرضمرصقدمطاؾمزباقنمإضااصةمإزنمممم

 تمسؾكمػذاماظزبقنموػلميفمععظؿماألحقانمآخرمدصعةمدصعفاماظزبقن.آخرمحرطةمدائـةممت

o يفماظػاذلةماظزعـقاةماظقاضعاةمبانيمبداؼاةماظػاذلةمممممممعقؾمػذامايؼؾمإذامطانمػـاكمحرطاتمغؼقممبؿػإزفارماظرصقدماظلاب :م

 احملادؾقةموبداؼةماظؿؼرؼر.

o حؼؾمعلاؿؼؾميفماظؿؼرؼارمعؼاباؾممممميفمحالمأردغامأنمؼظفرماظؿصـقػميف:م4,متصـقف3,متصـقف2,متصـقف1تصـقف

 طؾمحلابمغؼقممبؿػعقؾماظؿصـقػماٌطؾقبمعـمخاللمحؼقلماظؿصـقػماظلابؼة.

 ذنؿقيمػذاماظغرؼطمسؾكماًقاراتماظؿاظقة:اخلقارات:م

 ػـاامخنؿاارمحاظاةماظؼقاقدماظايتمؼاؿؿمسرضافاميفمممممممماظؼقودمادلرحؾة,ماظؼقودمشريمادلرحؾاة:مم

 اظؿؼرؼر.

 سـدمتػعقؾمػذاماًقارمالمؼاؿؿمأخاذماظؼقاقدماالصؿؿاحقاةمممممماالصؿؿاحقة:سدمماسؿؾارماظؼقودم

 بعنيماالسؿؾارمضؿـمايرطاتماٌاظقةماظيتممتتمسؾكمايلابات.

 :سـدمتػعقؾمػذاماًقارمؼؿؿمإزفارمايلااباتمذاتماظرصاقدممممإزفارماحللاباتماظػارشة

 .وظقمملمتؿقركمب يمحرطةمخاللماظعاماٌعدومم

 ؼؿؿمإزفارمايلاباتمذاتماظرصقدماٌعدوممواظيتمهرطتمخاللماظعام.مفسـدمتػعقؾمادلرصدة:إزفارماحللاباتم 

 :معـؾمحلابماظزبقنمرار ,محلاؿمممـاقحمممإزفارماحللاباتماظػرسقة

 ...اخل.

 ماٌااقردؼـمـائعـااؾمحلااابماظزبااممم:اظرئقلااقةإزفااارماحللاااباتمم,

 .....اخل.

 اٌقجاقداتممصؿاـاًلمبػارضمأنمحلاابممممإزفارماظرئقليماألدغاىمصؼاط:ممم

 ؼظفرميفمذفرةمايلاباتمطؿاميفماظغؽؾماظؿاظل:

م
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ميلابم ماٌراجعة معقزان مرؾؾـا صإذا

ماظلابؼم مغػعؾماًقار اٌقجقداتمدونمأن

مصلقظفرمطؿاميفماظغؽؾماظؿاظل:

م

م

م

إزفارماظرئقللماألدغكمأعامإذامصعؾـامخقارم

مإزفارم مبدون ماظؿؼرؼر مسرض مصقؿؿ صؼط

م مم-1ايلاب مؼؼع مألغف صق معقجقدات

ايلابماظرئقللماألدغك.مطؿاميفماظغؽؾم

ماظؿاظل:

م

م

م

 ميؽــامبؿػعقؾمػذاماًقارمأنمحنصؾمسؾكممعلؿقىماظغرطةمطؽؾمإذامرؾؾـامعقزانماٌراجعةمسؾكباظؿػصقلمظؽلمصرع:م

مطؾم ميف مايلابات مرصقد مسـ تػاصقؾ

م اظزبقنمحلاممضدممأنمبػرضمعـال:صرع.

م ماظغرطةمم1000دصع ل.سمظصاحلمصرع

,مل.سمظصاحلمصرعمحؾبم2000 ودصع

ماظزبقنم ميلاب ماٌراجعة معقزان ورؾؾـا

ماظلابؼم ماًقار مغػعؾ مأن مدون حلام

 صلـقصؾمسؾكماظؿؼرؼرماظؿاظل:
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أعامسـدمتػعقؾماًقارماظلابؼمصلقظفرماظؿؼرؼرم

ميفم مطؿا متػصقؾلمسؾكمعلؿقىمطؾمصرع بغؽؾ

ماظغؽؾماظؿاظل:

م

مم

 :ارمميؽــامأنمحنصؾمسؾكمععؾقعاتمتػصقؾقةمساـمايرطااتماظايتممممأؼضًاميفمحالمتػعقؾمػذاماًقمباظؿػصقلمظؽلمسؿؾة

 طؾمحرطةمالبماظعؿؾةماظيتممتتمبفا.متتمسؾكمايلاباتمبغؽؾمتػصقؾلم

 :ؼؿؿمسرضمادؿمورعزمايلابمضؿـمحؼؾمواحدموظقسمبغؽؾمعـػصؾ.مفسـدمتػعقؾمدعجمرعزماحللابمععماالدم 

مؼؿؿمبادؿكداممػذاماظزرمسرضماظؿؼرؼرموصؼماظغروطماظلابؼة.مسرض:

مؼؿؿمعـمخاللمػذاماظزرمرؾاسةماظؿؼرؼرماظـفائل.مرؾاسة:

مؼؿؿمعـمخاللمػذاماظزرمإشال مغاصذةمذروطماظؿؼرؼر.مممإشالق:

 

 :ماظضغطميفمضائؿةمماحللاباتماخلؿاعقة سـد

مغاصذةم متظفر ماًؿاعقة مايلابات مسؾك تؼارؼر

اظؿؼرؼرمواظيتمهقيمطؿامػقمواضوميفمذروطمػذام

 اظغؽؾمسؾكماظغروطماظؿاظقة:

وػـاماصذلاضقًامظدؼـامأربعةممحلابمخؿاعي:

مخقاراتمأدادقة:

 موػقمايلابماظاذيمتصابمممادلؿاجرةم:

صقاافمحلاااباتماٌااقادمعـااؾماٌؾقعاااتممم

موعردودماظغراءم.....اخل.مومواٌغذلؼات

رصقدمػذامايلابمجمؿؾماظربومميـؾم

عااـماٌؿاااجرةمباظؾضاااسةمممأوماًلااارةم

 اٌقجقدةميفماظغرطة.
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 وػقمايلابماظذيمتصابمصقافمسنقاعمحلااباتماٌصاارؼػمواإلؼاراداتماظايتمالمتصابميفممممممممم:ماألربا مواخللائر

حلابماٌؿاجرة.معـؾمعصرواماظرواتبموعصرواماظؽفرباءمواٌاءموإؼرادمإدنارمًؾم......اخل.موميـؾمرصقدمػاذامم

 ةماظيتمحؼؼؿفاماظغرطة.ايلابمصايفماظربومأوماًلار

 موؼصبميفماٌقزاغقةمبؼقةمايلاباتماٌقجقدةميفمذفرةمايلاباتموػلماٌقجقداتماظيتممتؾؽفاماظغرطةمادلقزاغقة:

عـمجفةمعـؾماٌؾاغلمواظلقاراتمواظزبائـ,موعـمجفةمأخرىماٌطاظقبمأوماالظؿزاعاتماظايتمتلاؿقؼمسؾاكماظغارطةممممم

 ةماواهماٌاظؽني,موباضلماالظؿزاعاتمطاظؼروضمواٌقردؼـ.طرأسماٌالماظذيمػقماظؿزاممسؾكماظغرط

 موغلؿكدممػذامايلابمسـدمتلفقؾـامظؾعؿؾقةماظؿصـقعقةمًادؾقًا.محقثمأغـامحنؿؾمحلاابماظؿغاغقؾممماظؿشغقل:

 مبصارؼػماظؿصـقعمثؿمخنرجمعـفمضقؿةماظؾضاسةماظؿاعةماظصـعمباظؽؾػة.

مايؼؾنيماظػذلةماظزعـقةماظيتمغطؾبمايلاباتماًؿاعقةمسؾكمأدادفا.وحنددمعـمخاللمػذؼـممعنمتارؼخ,مإىلمتارؼخ:

وحنددمعـمخاللمػذامايؼؾمعلؿقىمتػصقؾمايلاباتماظذيمغرشبمبظفقرهميفمايلابماًؿاعل.موؼؿعؾؼمػاذامممادللؿوى:

ماٌلؿقىمعؾاذرةماؼؾماٌلؿقىماٌقجقدميفمذفرةمايلابات.

ؽؾػةماظذيمغطؾبمايلابماًؿاعلمظؾقرطااتماٌاظقاةماظايتممتاتمظصااحلمػاذامممممممحنددميفمػذامايؼؾمعرطزماظعرطزماظؽؾػة:م

ماٌرطز.

اظؼقاقدماٌرحؾاةمأوممممحنددميفمػذامايؼؾمحاظةماظؼققدماظيتمغرشبمأنمتعرضمعؾاظغفااميفمايلاابماًؿااعل,ممممحاظةماظؼقود:

مشرلماٌرحؾةمأوماالثـؿنيمععًا.

اًؿاعقاةممؿؿمسرضمحلاباتمخؿاعقةمهلا.مصقؿؽــاامسارضمايلااباتممممحنددميفمػذامايؼؾماظػروعماظيتمغرؼدمأنمؼمظؾػروع:

مطؾماظػروع.اظغرطةمطؽؾمأيمسؾكمعلؿقىمصرعمواحدمأومسؾكمعلؿقىمأطـرمعـمصرعمأومسؾكمعلؿقىم

م

مؼقجدمظدؼـامثالثةمخقاراتمىردمػذهماظؾضاسة:مجردمبضاسةمآخرمادلدة:

 حقاثمأنمضقؿاةمبضااسةمآخارماٌادةمتؽاقنمزااػرةممممممممغػعؾمػذاماًقارمسـدعامغؿؾاعمررؼؼاةماىاردماٌلاؿؿر,ممممم:مبال

 ًادؾقًامعـمخاللمحلابماظؾضاسةمأومحلابماٌكزون.

 بغؽؾمدضقؼمسؾكماظـظاام,مأومظؽاقنماٌلاؿقدساتممممم:مؼؿؿمادؿكداممػذاماًقارمسـدمسدممعلؽماٌقادإدخالمؼدوي

إضااصةمإزنمهدؼادممممظلؾبمعامشرلمعطابؼةمظؾفردماظػعؾل.موػـاامغؼاقممبؿقدؼادمضقؿاةماظؾضااسةمبغاؽؾماخؿقااريممممممم

 حلابلمبضاسةمآخرماٌدةماظذؼـمدقؿؿمترحقؾمػذهماظؼقؿةمإظقفؿا.

م  
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 ؼؼاقمماظدلغااعجمتؾؼائقاًام اردمبضااسةماٌكاازنموتقجقففاامإزنممممممممسـدمتػعقؾمػذاماًقارمجردمآظيمظؾؿلؿودسات:م

اٌاذطقرؼـميفممطاؾمممحلابلماظؾضاسةماٌذطقرؼـميفماإلساداداتماظعاعاة,مأومطقاظاةمخاصاةمإزنمحلاابلماظؾضااسةممممممم

وغؼقممػـامأؼضاًامبؿقدؼادماظلاعرماظاذيمداقؿؿممبقجؾافمهدؼادمضقؿاةمممممممممم.جمؿقسةمعـمجمؿقساتماٌقادماحملادؾقة

 .أوماظؽؾػةمظؾػرعموحداتمبضاسةمآخرماٌدةموػذاماظلعرمػقميفمأشؾبماألحقانماظؽؾػةمظؾغرطة

سارضماظؿؼرؼارمسؾاكمأدادافاموععاادلمػاذهماظعؿؾاةممممممممخنؿارميفمػذؼـمايؼؾنيماظعؿؾةماظيتمغرشابمأنمؼاؿؿممماظعؿؾةموادلعادل:م

مباظـلؾةمظؾعؿؾةماألدادقة.

مؼؿؿمبادؿكداممػذاماظزرمسرضماظؿؼرؼرموصؼماظغروطماظلابؼة.مسرض:

مؼؿؿمعـمخاللمػذاماظزرمرؾاسةماظؿؼرؼرماظـفائل.مرؾاسة:

 ؼؿؿمعـمخاللمػذاماظزرمإشال مغاصذةمذروطماظؿؼرؼر.مممممإشالق:

 

 :أومجزءمعـفا.موسـدماظضاغطمعاـمممؼؿؿمعـمخاللمػذاماظؿؼرؼرمسرضمدـداتماظؼقدماٌقجقدةميفمضاسدةمبقاغاتـاممؼوعقةماظؼقود

ضائؿاااةم"تؼاااارؼر"مم

سؾكمتؼرؼرم"ؼقعقاةمم

اظؼققد"متظفرمغاصذةم

ذروطمػاذاماظؿؼرؼارممم

ميفماظغاؽؾمم اظظاػرة

اظؿااااااظلمواظااااايتم

 هقيمعامؼؾل:

 

م

عااانمتاااارؼخ,مإىلمم

مؼؿؿميفمػذؼـمايؼؾنيمهدؼدماظػذلةماظزعـقةماظيتمغرؼدمسرضماظؼققدماظيتممتتمضؿـفا.متارؼخ:

ؼؿؿمعـمخاللمػذؼـمايؼؾنيمهدؼدماجملالماظرضؿلمظؾؼققدمواظذيمغرؼدمأنمؼؿؿمسرضماظؼقاقدماظايتمتؼاعمممممعنمرضم,مإىلمرضم:

مأرضاعفامضؿـمػذاماجملال.

حنددميفمػذامايؼؾمايلابماظذيمغرشبمأنمؼؿؿمسرضمطاصةماظؼققدماظيتمهؿقيمسؾكمػذامايلاابميفمممحيويماحللاب:

مأحدمررصقفا.
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حنددميفمػذؼـمايؼؾنيمغصمؼؿؿمعطابؼؿفمععماظـصماٌقجقدميفمبقانماظؼقدمصإعامؼؿؿمسرضمماظؾقانمحيوي,ماظؾقانمالمحيوي:

ماًقارماظذيممتماخؿقاره.ماظؼققدماظيتمهقيمػذاماظـصميفمبقاغفامأوماظعؽسمحلب

موؼقجدمضؿـمػذاماًقارماالحؿؿاالتماظؿاظقة:مغوعمدـدماظؼقد:

 :أيمسرضماظؼققدماظيتمتؿقظدمسـمسؿؾقةمعامعـؾماظػقاترلمواظؼققدماٌكصصةمواألورا ماظؿفارؼة......اخل.مآظي 

 :أيمسرضماظؼققدماظيتمؼؿؿمطؿابؿفامبغؽؾمؼدويمعـمخاللمغاصذةم"دـدماظؼقاد"ماٌقجاقدةميفمذارؼطمواجفاةممممممؼدوي

 اظدلغاعج.

 حؼؾم"اصؿؿاحل"مأيمؼؿؿمسرضماظؼققدماالصؿؿاحقة,موػلماظؼققدماظيتمصّعؾمصقفاميفمحؼؾماياظةاصؿؿاحي:م. 

 اظؼققدماٌرحؾةمإزنمايلابات.مأيمؼؿؿمسرضعرحل:م 

 اظؼققدمشرلماٌرحؾةمإزنمايلابات.مؼؿؿمسرضأيمشريمعرحل:م 

محنددميفمػذامايؼؾماظػروعماظيتمغرؼدمأنمؼؿؿمسرضماظؼققدماظيتممتتمضؿـفا.مظؾػروع:

محنددمعـمخاللمػذامايؼؾمعلؿقىماظلرؼةمظؾؼققدماظيتمغرؼدمأنمؼؿؿمسرضفاميفماظؿؼرؼر.معلؿوىماظلرؼة:

عؿؾقاتماظيتمتقظدمضققدمبغؽؾمآظلمواظيتمغرشبمأنمؼؿؿمسرضمضققدػاماظمحنددمعـمخاللمػذامايؼؾمغوعمأصلماظؼقدماآلظي:

ميفمػذاماظؿؼرؼر.

بفاموععاادلمػاذهماظعؿؾاةمممممحنددمعـمخاللمػذؼـمايؼؾنيماظعؿؾةماظيتمغرشبمب نمؼؿؿمسرضمعؾاظغماظؼققدماظعؿؾةموادلعادل:

مباظـلؾةمظؾعؿؾةماألدادقة.

بظفقرػااميفماظؿؼرؼارموميؽــاامأؼضاًاماظاؿقؽؿمممممماظايتمغرشابمممباظؼقادموماٌؿعؾؼاةممغػعؾمعـمخاللمػذاماظغرؼطمايؼقلمماحلؼول:

مبذلتقبمزفقرػامعـمخاللماظلفؿنيماٌقجقدؼـميفماظؼلؿماظعؾقيمعـمػذاماظغرؼط.

موتغؿؾمػذهماًقاراتمعامؼؾل:خقارات:م

 :صقف.سـدمتػعقؾمػذاماًقارمؼظفرميفمأسؾكمطؾمضقدماظػرعماظذيممتتمسؿؾقةماظؼقدممإزفارماظػرعمادلشرتك 

 :إزفارهمأومسدممإزفاره.إذاموجدمبقانمعغذلكميفمحؼؾماظؾقانمصقؿؽــاممإزفارماظؾقانمادلشرتك 

 :سـدمتػعقؾمػذاماًقارمؼؿؿمسرضمبقانماظؼقادموبقاانماظؾـادميفمحؼاؾمواحادمػاقمحؼاؾمممممممممدعجمبقانماظؼقدمععمبقانماظؾـد

 أعامإذامملمغػعؾمػذاماًقارمصقؿؿمسرضمبقانماظؾـدمصؼطميفمحؼؾماظؾقان.ماظؾقان,

 :سـدمتػعقؾمرعزمايلابمعـمذارؼطمايؼاقلمثاؿمتػعقاؾمػاذاماًقاارمؼاؿؿمسارضمرعازمممممممممممدعجمرعزماحللابمععماالدم

 ايلابموازلفميفمحؼؾمواحدميفماظؿؼرؼر.

 :سـدمتػعقؾمرعزمايلابماٌؼابؾمعـمذرؼطمايؼقلمثاؿمتػعقاؾمػاذاماًقاارمؼاؿؿمممممممدعجمرعزماحللابمادلؼابلمععماالدم

 سرضمرعزمايلابماٌؼابؾموازلفميفمحؼؾمواحدميفماظؿؼرؼر.
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 :سـدمتػعقؾمػذاماًقارمؼؿؿمرؾاسةمطؾمضقدميفماظؿؼرؼرمسؾكمصػقةمعلؿؼؾة.مرؾاسةمطلمضقدمسؾىمصػقة 

اظيتمؼؿؿمسرضفاميفماظؿؼرؼرموظقسمظفمسالضةمبااظذلضقؿماألدادالمظؾؼقاقد.مممممؼؿعؾؼمػذاماظذلضقؿمبذلضقؿماظؼققدترضقمماظؼقود:م

موػـامظدؼـاماًقارؼـماظؿاظقنيمظؾذلضقؿ:

 واحادموذظاؽمضاؿـماظػاذلةمممممبادءًامبااظرضؿممماظؼقاقدماظظااػرةميفماظؿؼرؼارممممتارضقؿممم:موػـاامؼاؿؿممآظيمضؿنماظػارتةماحملاداؾقةمم

 احملادؾقة.

 يفماظؿؼرؼرمبدءًامباظرضؿماظذيمؼؿؿموضعفميفماٌربعماظػارغ.وػـامؼؿؿمترضقؿماظؼققدماظظاػرةم:مؼؾدأمعن 

مؼؿؿمبادؿكداممػذاماظزرمسرضماظؿؼرؼرموصؼماظغروطماظلابؼة.مسرض:

مؼؿؿمعـمخاللمػذاماظزرمرؾاسةماظؿؼرؼرماظـفائل.مرؾاسة:

مؼؿؿمعـمخاللمػذاماظزرمإشال مغاصذةمذروطماظؿؼرؼر.مإشالق:

 وأداعارممميفماٌلاؿقدعمعاـمدخاقلموخاروجمممممعقجقدةمععقـةمايرطاتماظيتممتتمسؾكمعادةؼعطقـامػذاماظؿؼرؼرمحرطةمعادة:م

دخاااقلموخاااروجمػاااذهماٌاااادةم

واظرصااقدماٌؿؾؼاالمعـفااامبلااعرمم

.موميؽــاااامصاااؿومػاااذاماظؽؾػاااة

اظؿؼرؼرمعـمخاللماظضاغطمسؾاكممم

تؼرؼرم"حرطاةمعاادة"ميفمضائؿاةمممم

أومباظضااغطمسؾااكمزرممم"تؼااارؼر"

يفمذاااارؼطمم"حرطااااةمعااااادةم"

لااقةمظؾدلغاااعج.مماظقاجفااةماظرئق

ؿظفرمغاصااذةمذااروطمدااوسـاادػام

اظؿؼرؼرماظؿاظقةمواظيتمهقيمعاامم

 ؼؾل:

سؾقفا,موػـامالمميؽــامأنمغضعمصفرسمعادةمباؾمممحنددميفمػذامايؼؾماٌادةماظيتمغرشبممبعرصةمايرطاتماظيتممتتمادلادة:

مدنبمأنمغضعمعادةمواحدة.

جمؿقسةمعـماٌاقادموؼاؿؿماخؿقاارمجمؿقساةماٌاقادماظايتمداقؿؿممممممممظقؿؿمسرضمحرطةمميؽــامتػعقؾمػذاماًقارمجمؿوسةمعواد:م

مسرضمحرطؿفاموصؼمأحدماًقارؼـماظؿاظقني:

 خنؿارمعـمػذامايؼؾمأحدمصفارسماٌقادمصقؿؿمسرضمحرطةماٌقادماظيتمتؼعمضؿـمػذاماظػفرس.صفرسمادلواد:م 
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 رطةماٌقادماظيتمؼـطؾؼمسؾقفااممحنددمعـمخاللمػذامايؼؾمذرطمعؿؼدممظؾؿادةمصقؿؿمسرضمحذروطمعؿؼدعةمظؾؿادة:م

مػذاماظغرطماٌؿؼدم.

م:محنددميفمػذامايؼؾماظػرعماظذيمغرشبممبعرصةمايرطاتماظيتممتتمسؾكماٌادةمضؿـمػذاماظػرع.اظػرع

م:محنددميفمػذامايؼؾماٌلؿقدعماظذيمغرؼدمسرضمحرطاتماٌادةماظيتممتتمعـفموإظقف.ادللؿودع

م.حنددميفمػذامايؼؾمعرطزماظؽؾػةماظذيممتمصراماٌقادمعـفمومإظقفمعرطزماظؽؾػة:

مطاتماظيتممتتمضؿـفا.رحنددميفمػذؼـمايؼؾنيماظػذلةماظزعـقةماظيتمغرؼدمأنمغعرامايمعنمتارؼخ,مإىلمتارؼخ:

رةمصإعاامؼاؿؿمممحنددميفمػذؼـمايؼؾنيمغصمؼؿؿمعطابؼؿفمععماظـصماٌقجاقدميفمبقاانماظػااتقمممماظؾقانمحيوي,ماظؾقانمالمحيوي:

مسرضمحرطاتماٌادةمضؿـماظػقاترلماظيتمهقيمػذاماظـصميفمبقاغفامأوماظعؽسمحلبماًقارماظذيممتماخؿقاره.

محنددميفمػذامايؼؾمذروطمعؿؼدعةمظؾػاتقرةماقثمؼؿؿمسرضمحرطاتماٌادةمضاؿـماظػاقاترلماظايتممممذروطمعؿؼدعةمظؾػاتورة:

ماٌـالماظؿاظل:مؾؿقضقومغطرحظتـطؾؼمسؾقفاماظغروطماٌؿؼدعة.مو

بػرضمأغـامغرؼدمأنمغعرامحرطةمعاادةموظاؿؽـمضؿااشمواظايتممممم

هرطتمظصاحلماظعؿقؾمرار مسـدػامغؼقمممبامؼؾل:مأواًلمغضعم

يفمحؼؾماٌادةم"ضؿاش"مثؿمغضغطمسؾكماظزرماظاذيمؼؼاعمؼلاارمممم

اظغروطماٌؿؼدعةمظؾػاتقرةمواظذيمؼ خذمذؽؾماظؼؿعمصؿظفارمظـااممم

م:اىاغؾقةاظـاصذةم

م

صذةماظلابؼةمغضغطمسؾكمزرم"اظػااتقرة"ماظظااػرمأداػؾممممويفماظـا

اظغاذةمصقظفرمظـامذرؼطمذنقيمايؼقلماٌقجقدةميفماظػااتقرةمم

اظعؿقاؾمصقظفارمظـاامطلاطرمممممخنؿارمعـمػذهمايؼاقلمحلاابممم

ثاؿممذروطماظـاصذةماظلابؼةموغضعفمؼلااويمراار مممجدؼدمضؿـم

حنػظمػذاماظغرطمباالدؿماظذيمغرؼد,مصؿصاؾومغاصاذةماظغاروطمممم

م:اىاغيباظغؽؾممدعةمطؿاميفاٌؿؼ

م  
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ماظغرطم موضع مصقؿؿ معقاصؼ مغضغط ثؿ

ماٌؿؼدعةم ماظغروط محؼؾ ميف اظلابؼ

ظؾػاتقرةمثؿمسـدمسرضماظؿؼرؼرمتظفرم

معادةم مسؾك ممتت ماظيت ايرطات

مصؼطم مرار  مظؾعؿقؾ مباظـلؾة اظؼؿاش

مطؿاميفماظغؽؾماظؿاظل:

حنددمعاـمخااللمممماظعؿؾةموادلعادل:

مػذؼـمايؼؾنيماظعؿؾةماظيتمغرشبمب نمؼؿؿمسرضمحرطةماٌادةمسؾكمأدادفاموععادلمػذهماظعؿؾةمباظـلؾةمظؾعؿؾةماألدادقة.

غرشبمبظفقرػاميفماظؿؼرؼرماظـفائل.موػذهمايؼقلمػل:ماظارضؿماظػرسالمممحنددمعـمخاللمػذاماظغرؼطمايؼقلماظيتمماحلؼول:

ماٌـدوب,ماظؾقان,ماهلداؼا,اإلسناظل.ظؾػاتقرة,ماظعؿقؾ,ماٌلؿقدع,م

موتؿضؿـمػذهماًقاراتمعامؼؾل:مخقارات:

 سـدمتػعقؾمػذاماًقارمؼؿؿمسرضمحرطاتماٌادةماظيتممتتمضؿـماظػقاترلماٌـؾؿة.:ماظػواتريمادلـؾؿة 

 ـؾؿة.سـدمتػعقؾمػذاماًقارمؼؿؿمسرضمحرطاتماٌادةماظيتممتتمضؿـماظػقاترلمشرلماٌاظػواتريمشريمادلـؾؿة:مم 

مادلكططاتماظؾقاغقة:م-2

اظضغطمسؾاكمزرمخمطاطمبقااغلميفمأحادماظؿؼاارؼرمممممممسـد

اظيتمهقيمػاذاماظازرمتظفارمغاصاذةماٌكطاطماظؾقااغلممممممم

حقثمؼؿؿميفمػذهماظـاصذةمسرضماٌعؾقعااتماظاقاردةميفممم

اظؿؼرؼرمممـؾةمبغاؽؾمًاددمميؽــااماظاؿقؽؿمبافمعاـممممممم

ماظؿاظقة:خاللمذرؼطماألزرارماظظاػرميفمأسؾكماظـاصذةم

م

م

م  
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ماحللاباتماظؿفؿقعقة:م-3

وؿقاعمممميؽــامعـمخاللمايلاباتماظؿفؿقعقاةم

سددمعاـمايلااباتماٌقجاقدةمظادؼـاميفمذافرةمممممم

ـممم رؾقعااةمػااذهمممايلاااباتمبغااعماظـظاارمساا

وميؽــااممم.ايلاباتمأومايلابماظرئقلالمهلاامم

تعرؼػمايلابماظؿفؿقعلمعـمخااللماالغؿؼاالممم

وعااـمثااؿماظضااغطمسؾااكممم"ًادااؾة"ممإزنمضائؿااة

 طؿاميفماظغؽؾماظؿاظل:"حلاباتموؿقعقة"م

م

م

م

إدخاالماداؿمايلاابموايلااباتماظايتمتادخؾمممممممبايلابماظؿفؿقعلمصؿظفرمسؾكماظغاذةمغاصذةمغؼقممعـمخالهلامبؿعرؼػم

ضؿـفمواٌقجقدةميفمذفرةمايلابات.موطؿـالمغػرضمأغفمظدؼـامحلاباتمعاقادمظلاقاراتماظؽقااموحلااباتمعاقادمظلاقاراتممممممم

مهلامحلابمعلاؿؼؾميفمذافرةمايلااباتمممعؾقعاتمطؾمغقعمواهلقغدايمورشؾـاممبعرصةمجمؿقعماٌؾقعاتمعـمغقسلماظلقارتنيم

ملابماظؿفؿقعلمطؿاميفماظغؽؾماظؿاظل:سـدػامدـعراماي

م  
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م

مسـدػامميؽــامأنمغطؾبمدصذلماألدؿاذمظؾقلابماىدؼدماٌلؿكمعؾقعاتماظلقاراتمصقـؿجمظدؼـاماظؿؼرؼرماظؿاظل:

مم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

ماحللاباتماظؿوزؼعقة:م-4

وػؿلمشرلمعقجقدميفمذفرةمايلاباتموحنرطفمعـمخاللماظؼققدمصقؿؿمتقزؼاعمممإلغغاءمحلابمغلؿكدممايلاباتماظؿقزؼعقة

اٌؾؾغماظذيمؼؿقركمبفمػذامايلابمسؾكمحلاباتمععقـةمأومعراطزمطؾػةمًاددةمخنؿارػااموؼاؿؿمػاذاماظؿقزؼاعموصاؼمغلابمممممممم

مًددةمخمؿارة.موظؾؿقضقومغػذلضماٌـالماظؿاظل:

وػؿمخاظاد,محلاام,مراار ,مصااديمودااعرممممممعقجقدؼـميفمعدؼـةمحؾبممبػرضمأغـامغدصعمأجقرمغؼؾمعؾقعاتمظزبائـمًددؼـ

باظؿلاويمسـدػامميؽــامادؿكداممايلاباتماظؿقزؼعقةمالخؿصارماظقضاتمموغرؼدمأنمؼؿؿمتقزؼعمػذهماألجقرمسؾكمػؤالءماظزبائـم

معـمخاللماظؼقامممبامؼؾل:واىفدماظالزعنيمإلدخالماٌصرواماٌؿعؾؼمبؽؾمزبقنم

هرا انعطس ٌؼطٍُا يدًىع 

 انُىػٍٍ يٍ ًثٍؼاخان
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ًم ادااؾةموعااـمثااؿمغضااغطمسؾااكممممغـؿؼااؾمإزنمضائؿااةم

غاصااذةممصؿظفاارمسؾااكماظغاذااةمممحلاااباتمتقزؼعقااةم

هلااامالايلاااباتماظؿقزؼعقااةمواظاايتمغعاارامعااـمخمم

ايلابماظؿقزؼعلمعـمخاللمإدخاالماداؿمايلاابمممم

وظاقؽـمأجاقرمغؼاؾمعؾقعااتممممميفمحؼؾماالدؿماظؿقزؼعلم

وعـمثؿمغدخؾمايلااباتماظايتمداـقزعمسؾقفاامػاذامممممم

اظلاابؼةموغادخؾميفممماٌصرواموػلمحلاباتماظزبائـم

حؼؾماظـلؾةمحصةمطؾمزبقنمعاـمعؾؾاغمأجاقرماظـؼاؾممممم

وػاالمطؿاااميفمعـاظـااامممموذظااؽمبغااؽؾمغلااؾةمعؽقؼااةمم

م:اىاغيبباظؿلاويمطؿاميفماظغؽؾم

مممم

ظارلةممم5000بعدمذظؽمبػارضمأغـاامدصعـاامغؼاداًمممم

دقرؼةمأجاقرمغؼاؾمعؾقعااتمغؼاقممبإدخاالمػاذهممممممم

طؿااممم"صـدو اظعدصقساتم"اظعؿؾقةمعـمخاللمضقدم

ماظغؽؾماظؿاظل:يفم

مممم

م

م  



61 

 

م

أومصؿقافممسـدػامبعادمحػاظماظؼقادموإشالضافمثاؿمإساادةممممممم

هدؼـاافمعااـمزرمهاادؼثمغالحااظمأنماظؼقاادمضاادمتغاارلم

ألغاافمم"أجااقرمغؼااؾمعؾقعااات"حقااثمرنؿػاالمحلااابم

حلابموػؿلموهؾمًؾفمحلاباتماظزباائـماظلاابؼةممم

وذظؽممبؾاظغمعؿلااوؼةمظؽاؾمزباقنموذظاؽمؼاؿالءممعاعممممممم

اظـلبماظيتمأدخؾـاػاميفمصػقةم"حلااباتمتقزؼعقاة"ممم

ممماظؿاظلاظيتمسرصـاػامدابؼًامواظغؽؾم

مهدؼـف:مؼقضومضقدماٌدصقساتماظلابؼمبعد

ممععاجلةمدـداتماظؼقد:م-5

سرضمطاصةماظؼققدماٌقجقدةميفمضاسدةمبقاغاتـا,مطؿامأغافمميؽــاامسارضمساددممممممععاىةمدـداتماظؼقدؼؿؿمعـمخاللمغاصذةم

ًددمعـماظؼققدموؼؿؿمتصػقةمػذاماظعددماحملددمعـمخاللمايؼقلماظظاػرةميفمأسؾكمػاذهماظـاصاذة.موميؽــاامأؼضاًامبعادمممممم

سرضماظؼققدماٌطؾقبةمأنمغؼقممبذلحقاؾمم

حادةممأومصؽمترحقؾمػذهماظؼققدمدصعةموا

عاـمخااللمهدؼادػاموعاـمثاؿماظضااغطمممممم

سؾاكمػاذهماظؼقاقدممممباظزرماألميـمظؾؿاوسم

واظضغطمبعادمذظاؽمسؾاكم"ترحقاؾ"مأوممممم

"صؽمترحقؾ"ماظؼقاقدمصقاؿؿمذظاؽمدصعاةممممم

واحاااادةمدونماظرجااااقعمإزنماظؼقااااقدممم

 وترحقؾفامبغؽؾمعـػصؾمطؾمضقدمسؾكمحدى.

ععاىةمداـداتمم"وعـمثؿماظضغطمسؾكمم"ؼققد"اظاالغؿؼالمإزنمغاصذةمععاىةمدـداتماظؼقدمعـمخاللماظدخقلمإزنمضائؿةممـاوميؽـ

مطؿاميفماظغؽؾماظؿاظل:م"اظؼقد

موهؿقيمػذهماظـاصذةمطؿامػقمواضوميفماظغؽؾماظؿاظلمسؾكمعامؼؾل:

وضدموضعتمػذهماظغروطماصذلاضقًاماقثمؼؿؿمؼؿؿمعـمخاللمحؼقلماظغروطمتصػقةماظؼققدماظيتمدقامؼؿؿمسرضفا,ماظشروط:م

مسرضمطاصةمدـداتماظؼقدماٌقجقدةميفمضاسدةماظؾقاغات.موتغؿؾمػذهماظغروطمعامؼؾل:

ؼؿؿمعـمخاللمػذؼـمايؼؾنيمهدؼدمجمالمزعينمصقؿؿمسرضمدـداتماظؼقدماظيتمؼؼعمتاررنفامضؿـممعنمتارؼخ,مإىلمتارؼخ:

مػذاماجملالماظزعين.
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خاللمػذامايؼؾمحلابمعقجقدميفمذفرةمايلاباتمصقؿؿمسرضمدـداتماظؼقدماظايتمهاقيممممحنددمعـمحيويماحللاب:

ميفمأحدمررصقفامػذامايلاب.

محنددميفمػذامايؼؾمغصمصقؿؿمسرضمدـداتماظؼقدماظيتمذنقيمبقاغفامػذاماظـص.ماظؾقانمحيوي:م

محنددميفمػذامايؼؾمغصمصقؿؿمسرضمدـداتماظؼقدماظيتمالمذنقيمبقاغفامػذاماظـص.ماظؾقانمالمحيوي:

ؼؿؿمعـمخاللمػذؼـمايؼؾنيمهدؼدمجمالمرضؿلمصقؿؿمسرضمدـداتماظؼقدماظيتمؼؼعمرضؿفاامضاؿـمػاذامممممعنمرضم,مإىلمرضم:

ماجملالماظرضؿل.

موؼقجدمظدؼـامػـاماالحؿؿاالتماظؿاظقة:غوعمدـدماظؼقد:م

 :ؼقدماظـاتجمسـمسؿؾقةمأخرىمعـؾمصاتقرة....اخل.وػقمدـدماظمآظي 

 ؼقداظدـدم"وػقماظؼقدماظذيمأدخؾـاهمبطرصنيمعدؼـمودائـمعـمخاللمغاصذةمؼدوي:م". 

 :اصؿؿاحل"خقارمم"اياظة"وػقمدـدماظؼقدماظذيمصعؾميفمغاصذتفميفمحؼؾمماصؿؿاحي". 

 :وػقمدـدماظؼقدماظذيمرحؾمإزنمايلاباتماًاصةمبف.معرحل 

 :وػقمدـدمضقدمعؽؿقبموظؽـفمشرلمعرحؾ.مشريمعرحل 

خنؿارمعـمخاللمػذامايؼؾمغقعمأصؾماظؼقدماآلظلماظذيمغرؼدمسرضماظؼققدماظيتمتقظادتمسـاف.مصاإذامممممغوعمأصلماظؼقدماآلظي:

م"صاتقرة"مصؼطمصقؿؿمسرضماظؼققدماظيتمتقظدتمسـماظػقاترل.اخذلغامعـاًلم

محنددمعـمخاللمػذامايؼؾمصرعمصقؿؿمسرضماظؼققدماظيتممتتميفمػذاماظػرع.مظؾػروع:
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محنددمعـمخاللمػذامايؼؾمعلؿقىمظؾلرؼةمصقؿؿمسرضماظؼققدماظيتمهؿؾمعلؿقىماظلرؼةماٌكؿار.معلؿوىماظلرؼة:

مؼؿؿميفمػذامايؼؾمسرضمإسناظلمعؾاظغماظؼققدماٌعروضة.إمجاظيمدـداتماظؼقد:م

دمعـمخاللمػذؼـمايؼؾنيماظعؿؾةماظيتمدقؿؿمسرضمإسناظلمدـداتماظؼقدمبفااموععاادلمػاذهماظعؿؾاةمممممحندماظعؿؾةموادلعادل:

مباظـلؾةمظؾعؿؾةماألدادقة.

م:األوراقماظؿفارؼةم-6

ؼؿقومبرغاعجماٌقزانمبـلكؿفمايدؼـةم)دوتمغت(متعرؼػماظعدؼدمعـماألورا ماظؿفارؼةمواظيتمميؽــامأنمغاؿقؽؿمخبصائصافاممم

وأنمغعااااااادلمػاااااااذهم

اًصااااائصمالاااابم

رؾقعااااةماألورا ماظاااايتم

غلااؿكدعفاميفمذااارطؿـامم

دقاءمطاغتمػاذهماألورا مم

ودقاءمم,ظؾدصعمأممظؾؼؾع

جماردمأداةممأؼضاًاممطاغتم

ظؾاااااادصعمأومظؾؼااااااؾعم

طاظغااقؽاتموإؼصاااالتمم

أورا مم,مأوعاـالًمماالدؿالم

موتظفرلم......اخل.معـمادؿالممهلذهماألورا موإؼداعميفماظؾـؽوارؼةمبؽؾمعامتعـقفماظؽؾؿةمعـمعضؿقنمًاديبم

"أغاقاعماألورا ماظؿفارؼاة"مصؿظفارمممموميؽــامتعرؼػمػذهماألورا معـمخاللماالغؿؼالمإزنمضائؿةمتعارؼػموعاـمثاؿماظضاغطمسؾاكممممم

ؿفارؼةماٌطؾقبةموغؿقؽؿمخبصائصفا.موهقيمػذهماظـاصذةمطؿامػقمواضاوميفمماظـاصذةماظؿاظقةمواظيتمغعرامعـمخالهلاماظقرضةماظ

 مممممممامؼؾل:اظغؽؾماظؿاظلمسؾكمع

موتضؿمايؼقلماظؿاظقة:غوعماظورضة:م

 :غدرجميفمػذامايؼؾمرعزًامعامأومؼؿؿمتقظقدمػذامايؼؾمب رضاممعؿلؾلؾة.ماظرعز 

 :حنددمعـمخاللمػذامايؼؾماالدؿماظعربلمظؾقرضةماظؿفارؼة.ماالدم 

 االدؿماظالتقين:محنددمعـمخاللمػذامايؼؾماالدؿماالغؽؾقزيمظؾقرضةماظؿفارؼة.م 

موؼقجدمػـاماًقارؼـماظؿاظقني:ماجتاهماظورضة:
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 :خنؿارمػذاماًقارمإذامطاغتمػذهماظقرضةمعؼدعةمعـماظزبائـمأومأيمررامعاـماألراراامطؼاؾعمٌؾااظغمعلاؿقؼةمممممممضؾض

 .ايلاباتماٌلؿقؼةمظـاميفماٌقزاغقةمػذهماظقرضةمؼـؼصإصدارموباظؿاظلممكمأحدمػذهماألررااظؾغرطةمسؾ

 :خنؿارمػذاماًقارمإذامطاغتمػذهماظقرضةمعؼدعةمظؾؿقردؼـمأومأيمررامعـماألرراامطلدادمٌؾااظغمعلاؿقؼةمسؾاكمممممدصع

 .ايلاباتماٌلؿقؼةمسؾقـاميفماٌقزاغقةمػذهماظقرضةمؼـؼصإصدارماظغرطةمظصاحلمػذهماألررااموباظؿاظلم

جؾؾفامإزنماظقرضةماظؿفارؼةمبغؽؾمتؾؼائلمألغفاممحنددمعـمخاللمايؼقلماالصذلاضقةمايؼقلماظيتمغرشبمب نمؼؿؿماصرتاضي:

عؾؽاةمػاذهمايؼاقلميفمطاؾمممممثابؿةموالمتؿغرلمعـمورضةمألخرى.مصإذاممتمتعؾؽةمػذهمايؼقلمؼؿؿمجؾؾفاموإذامملمؼؿؿمذظؽمغؼقممبؿ

معرةمغؼقممصقفامبؿلفقؾمورضةموارؼةمجدؼدة.موتؿؽقنمايؼقلماالصذلاضقةمعـمايؼقلماظؿاظقة:

 :وػقمايلابماظذيمدقؿقظدميفمضقدماظقرضةماظؿفارؼةمعؼابؾمحلابماظزبقنمأومأيمحلابمعادؼـمآخار.ممممحلابماظؼؾض

 وغضعميفمػذامايؼؾمبغؽؾمرئقللمأحدمايلابنيماظؿاظقني:

 مسـدػامؼؽقنماظؼقادماٌؿقظادممموذظؽمإذامطاغتماظقرضةماظؿفارؼةمسؾارةمسـموصؾمالدؿالمماظـؼدؼةحلابماظصـدوق:م.

 ؿامؼؾل:سـماظقرضةماظؿفارؼةمط

ماحللابمدائنمعدؼنم

مصـدو مم×××

ماظزبقنم×××م

 موذظاؽمإذاماداؿؾؿـامعاـماظزباقنمورضاةموارؼاةمغظاعقاةموعضاؿقغةمممممممممحلابمأوراقماظؼؾضم)أومذقؽاتماظؼاؾض::مم

بعدمصذلةمًددةموميؽـمإردالمػذهماظقرضةمظؿقصقؾفاميفماظؾـؽموميؽـمتظفرلػاام.....اخل.موؼؽاقنماظؼقادمممماظؼؾعم

 اظقرضةمطؿامؼؾل:اظـاتجمسـمػذهم

ماحللابمدائنمعدؼن

مأورا ماظؼؾع/ذقؽاتماظؼؾعمم×××

ماظزبقنم×××م

 :وػقمايلابماظذيمدقؿقظدميفمضقدماظقرضةماظؿفارؼةمعؼاباؾمحلاابماٌاقردمأومأيمحلاابمدائاـمآخار.ممممممممحلابماظدصع

 وغضعميفمػذامايؼؾمبغؽؾمرئقللمأحدمايلابنيماظؿاظقني:

 اظـؼدؼة.مسـدػامؼؽاقنماظؼقادماٌؿقظادممممظؿلؾقؿموذظؽمإذامطاغتماظقرضةماظؿفارؼةمسؾارةمسـموصؾمحلابماظصـدوق:م

 سـماظقرضةماظؿفارؼةمطؿامؼؾل:
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ماحللابمدائنمعدؼنم

ماٌقردمم×××

مصـدو م×××م

 ورضةموارؼاةمغظاعقاةموعضاؿقغةماظادصعمبعادممممممظؾؿقردمحررغاموذظؽمإذام::ماظدصعم)أومذقؽاتماظدصعمحلابمأوراق

 وؼؽقنماظؼقدماظـاتجمسـمػذهماظقرضةمطؿامؼؾل:م.ًددةمصذلة

ماحللابمدائنمعدؼن

ماٌقردمم×××

مأورا ماظدصع/ذقؽاتماظدصعم×××م

 :غدخؾميفمػذامايؼؾماظػرعماالصذلاضلماظذيمتؿؿمصقفماظعؿؾقة.ماظػرع 

 :اظذيمتؿؿمصقفماظعؿؾقة.غدخؾميفمػذامايؼؾمعرطزماظؽؾػةماالصذلاضلممعرطزماظؽؾػة 

 :خنؿارمعـمػذامايؼؾماظعؿؾةماظيتمتؿؿمبفاماظقرضةماظؿفارؼة.ماظعؿؾة 

 :محنددمعـمخاللمػذامايؼؾمعلؿقىماظلرؼةماالصذلاضلمظؾقرضة.معلؿوىماظلرؼة 

 :غدخؾميفمػذامايؼؾمايلابماظذيمغرحاؾمسؾقافماظعؿاقالتماٌصارصقةماظايتمؼؿؼاضااػاماظؾـاؽمظؼااءممممممممممحلابماظعؿوظة

 هلذهماألورا .هصقؾفم

اظيتمتـدرجمضؿـمػذهماجملؿقساةمعاامإذامطاغاتماظقرضاةماظؿفارؼاةماظايتمؼاؿؿمممممممماًقاراتمحنددمعـمخاللماظؼقدماحملاديب:م

م:.محقثمتضؿمػذهماجملؿقسةماًقاراتماظؿاظقةتعرؼػفامتقظدمضقدمأممالموطقػقةمتقظقدمػذاماظؼقد

 :ةمظؾطؾاسةموظقسمهلامأثرمًاديب.سـدمتػعقؾمػذاماًقارمصإنماظقرضةماظؿفارؼةمتصؾومجمردمورضمظقسمهلامضقد 

 :سـدمتػعقؾمػذاماًقارمؼصؾومظؾقرضةماظؿفارؼةمأثرمًاديبموؼـؿجمسـفامضقدمًاديب.مهلامضقد 

 :سـدمتػعقؾمػذاماًقارمؼؿؿمتقظقدمضقدمسـماظقرضةماظؿفارؼةمبغؽؾمآظلمسـدمحػظمػذهماظقرضة.متوظقدماظؼقدمآظقًا 

 :سـدمتػعقؾمػذاماًقارمؼؿؿمترحقؾماظؼقدماظذيممتمتقظقدهمبغؽؾمآظل.مترحقلماظؼقدمآظقًا 

 :خنؿارمعـمخاللمػذامايؼؾمررؼؼةمترضقؿماظؼققدماظيتمتـاؿجمساـماألورا ماظؿفارؼاة,مػاؾمؼاؿؿمترضقؿفاامممممممماظرضمماظػرسي

 م.بغؽؾمعلؿؼؾمأممؼؿؿمربطمأرضامماظؼققدمبلؾلؾة

اٌقجقدةميفمػاذهماجملؿقساةمعاامإذامطاغاتماألورا ممممماًقاراتمحنددمعـمخاللممإردالمظؾؾـكمظؾؿقصقلم)حمػظةممبـؽقة::

وعامؼؿعؾؼمبإرداهلامعاـمسؿاقالتموعاامذاابف.موتضاؿمػاذهممممممماظؿفارؼةماظيتمغلؿؾؿفامؼؿؿمإرداهلامظؾؾـؽمظققصؾفامسـمذرطؿـام

ماظؿاظقة:اًقاراتماجملؿقسةم
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 :إغفمميؽــامأنمغردؾماظقرضةماظؿفارؼةمإزنماظؾـاؽمصقؼاقممممسـدمتػعقؾمػذاماًقارمصمميؽنمإردالماظورضةمظؾؾـكمظؾؿقصقل

 مماظؾـؽمبؿقصقؾفامظـامعؼابؾمسؿقظةمًددة.

 :سـدمتػعقؾمػذاماًقارمؼؿقظدمضقدمغاتجمسـمإردالماظقرضاةماظؿفارؼاةمإزنماظؾـاؽمظؾؿقصاقؾموؼارتؾطمممممممتوظقدمضقدمظإلردال

داابؼًاممماظاذيمهادثـامسـافممماظؼاؾعممحلاابممإردالماظقرضةماظؿفارؼةمإزنماظؾـؽمالاابنيماثاـنيمػؿاا,مممماظؼقدماظـاتجمسـم

اظؼقادمموػاذامممظؾؿقصقؾمواظذيمغدخؾفميفمحؼؾمايلابماٌقجاقدميفمػاذهماجملؿقساة.مممإزنماظؾـؽموحلابماظقرضةماٌردؾةم

تمحلابمغلؿقفم"أورا موارؼاةمبرداؿمممقرضةموارؼةمجدؼدةممهظثؾاتمإؾقرضةماألدادقةمعـماظدصاترموسؾارةمسـمإظغاءمظ

 ممماظؿقصقؾ"معـاًل.

 :وذظؽمهتمايلابماظاذيمغدخؾافممممتقظقدمضقدمظعؿقظةماإلردالمسـدمتػعقؾمػذاماًقارمؼؿؿمتوظقدمضقدمظعؿوظةماإلردال

 يفمحؼؾمسؿقظةماإلردالمواظذيمهدثـامسـفمدابؼًا.

 :بغؽؾمآظلمسـدمإمتامماظعؿؾقة.سـدمتػعقؾمػذاماًقارمؼؿؿمتقظقدماظؼقدممتوظقدماظؼقدمآظقًا 

 :سـدمتػعقؾمػذاماًقارمؼؿؿمترحقؾماظؼقدماظاذيمؼاؿؿمتقظقادهمبغاؽؾمآظالمدونماياجاةمإزنمترحقؾافمممممممممترحقلماظؼقدمآظقًا

 بغؽؾمؼدوي.

 :غدخؾميفمػذامايؼؾمايلابماظذيمدؿػصؾمصقفماألورا ماظؿفارؼةماٌردؾةمظؾؿقصاقؾميفماظؾـاؽمساـماألورا ممممماحللاب

 رى.اظؿفارؼةماألخ

حنددمعـمخاللماًقاراتماٌقجقدةميفمػذهماجملؿقسةمعامإذامطانمميؽــامإشال ماظقرضاةماظؿفارؼاةمممإشالقماظورضةماظؿفارؼة:م

معـمخالهلامإشال ماظقرضةماظؿفارؼة.موتضؿمػذهماجملؿقسةماًقاراتماظؿاظقة:واًقاراتماظيتمميؽــام

 :اظقرضةمسـمررؼؼمضؾعمضقؿؿفامغؼدًامعـماظزبقن.إشال ماظقرضةمباظؿلدؼدمؼعينمإظغاءممإعؽاغقةمإشالقماظورضةمباظؿلدؼد 

 :سـدمتػعقؾمػذاماًقارمؼؿؿمتقظقدمضقدمظعؿؾقةماظؿلدؼدمتؾغكممبقجؾفماظقرضةماظؿفارؼاةمممتوظقدمضقدمسـدماظؿلدؼد

 عؼابؾمزؼادةميفماظـؼدؼة.

 :غؼؾعمضقؿةماظقرضةمسؾاكمدصعااتمويفمطاؾمعارةمممممسـدمتػعقؾمػذاماًقارمميؽــامأنمماظلؿا مباظؿلدؼدماجلزئي

 غلؿؾؿمدصعةمؼؿؿمإظغاءمجزءمعـماظقرضةممبؼدارمػذهماظدصعة.

 :غدخؾميفمػذامايؼؾمايلابماظـؼديماظذيمؼؿؿماظؼؾعمعـمخالظفموػاقمإعاامحلاابماظصاـدو مأومممممماحللاب

 حلابماٌصرا.

 :إشال ماظقرضةمباظؿظفرلمؼعينمإظغاءماظقرضةمساـمررؼاؼمإثؾااتمضقؿؿفاامسؾاكمحلاابممممممممإعؽاغقةمإشالقماظورضةمباظؿظفري

 آخر.

 :جؾفماظقرضةماظؿفارؼةمسـدمتػعقؾمػذاماًقارمؼؿؿمتقظقدمضقدمظعؿؾقةماظؿلدؼدمتؾغكممبقمتوظقدمضقدمسـدماظؿظفري

 .عؼابؾمإثؾاتفامسؾكمحلابمآخر
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 :مإشال ماظقرضةمباإلظغاءمؼعينمإظغاءماظقرضةمسـمررؼؼمإسادةمعؾؾغفامإزنمايلابماألصؾل.مإعؽاغقةمإشالقماظورضةمباإلظغاء

 ؼؿؿمسؽسماظؼقدماظذيممتمتقظقدهمسـدمإغغاءمػذهماظقرضة.ميأ

 :سـدمتػعقؾمػذاماًقارمؼؿؿمتقظقدمضقدمظعؿؾقةماإلظغاءمععاطسمظؾؼقدماظذيممتمإثؾاتفمسـدممتوظقدمضقدمسـدماإلظغاء

 إغغاءمػذهماظقرضة.

 :سـدمتػعقؾمػذاماًقارمؼؿؿمتقظقدمضقدمسؿؾقةماإلشال مبغؽؾمآظالمسـادمإجاراءمسؿؾقاةماإلشاال مممممممتوظقدمضقدماإلشالقمآظقًا

 ب حدماظطر ماظـالثةماظلابؼة.

 :سـدمتػعقؾمػذاماًقارمؼاؿؿمترحقاؾماظؼقادماظاذيمؼاؿؿمتقظقادهمبغاؽؾمآظالمدونماياجاةمإزنمممممممممممترحقلمضقدماإلظغاءمآظقًا

 ترحقؾفمبغؽؾمؼدوي.

متضؿمػذهماجملؿقسةماًقاراتماظؿاظقة:خقارات:م

 :أيمالمميؽـمهقؼؾماظقرضةمعـمورضةمضؾعمإزنمورضةمدصع.معـعمتغقريماجتاهماظورضة 

 :أيمالمميؽاـمتغاقرلمحلاابماظؼاؾعمأوماظادصعماٌادخؾمسـادمتعرؼاػماظقرضاةمممممممممممعـعمتغقريمحلابماظورضةماالصرتاضي

 اظؿفارؼةميفمصػقةم"أغقاعماألورا ماظؿفارؼة".

 :أيمالمميؽـمتغقرلماظػرعماظذيممتتمصقفماظقرضة.معـعمتغقريماظػرعماالصرتاضي 

 :أيمالمميؽـمتغقرلماظرضؿماظذيممتمإسطاؤهمظؾقرضةمبغؽؾمتؾؼائلمسـدمحػظفا.معـعمتغقريماظرتضقمماظؿؾؼائي 

 :ـدمحػظفا.أيمالمميؽـمتغقرلماظؿارؼرماظذيممتمإسطاؤهمظؾقرضةمبغؽؾمتؾؼائلمسمعـعمتغقريماظؿارؼخماالصرتاضي 

 

م:ععاجلةماظػواتريم-7

سارضمطاصاةمممماظػاقاترلمؼؿؿمعاـمخااللمغاصاذةمععاىاةمممممم

اٌقجقدةميفمضاسادةمبقاغاتـاا,مطؿاامأغافمميؽــااممممممماظػقاترل

وؼؿؿمتصاػقةمػاذاماظعاددممممماظػقاترلسرضمسددمًددمعـم

احملااددمعااـمخاااللمايؼااقلماظظاااػرةميفمأسؾااكمػااذهممم

اٌطؾقباةمأنممماظػاقاترلماظـاصذة.موميؽــامأؼضًامبعدمسارضمم

دصعاةمواحادةمممماظػاقاترلمػذهممتـؾقتأومصؽممبؿـؾقتغؼقمم

عااـمخاااللمهدؼاادػاموعااـمثااؿماظضااغطمباااظزرماألميااـمم

واظضاغطمبعاادمذظااؽمسؾااكممماظػااقاترلظؾؿااوسمسؾااكمػااذهمم

صقاؿؿمذظاؽمدصعاةممممماظػاقاترلم"متـؾقاتم"مأوم"صاؽممتـؾقت"
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وغػاسماألعارمؼـطؾاؼمأؼضاًامسؾاكمحاذاممممممممدى.سؾاكمحامممصااتقرةمبغؽؾمعـػصؾمطاؾممموتـؾقؿفاماظػقاترلواحدةمدونماظرجقعمإزنم

 اظػقاترلمومتقظقدمضققدمظؾػقاترلمأومحذامػذهماظؼققدموتغقرلمعلؿقىمدرؼةماظػقاترلمورؾاسةمػذهماظػقاترل.مم

"مطؿاماظػقاترل"موعـمثؿماظضغطمسؾكم"ععاىةمصقاترلعـمخاللماظدخقلمإزنمضائؿةم"ماظػقاترلوميؽــاماالغؿؼالمإزنمغاصذةمععاىةم

ماظغؽؾماظؿاظل:يفم

وهؿقيمػذهمغاصذةم

ماظػقاترلم ععاىة

ميفم مواضو مػق طؿا

اظغؽؾماظؿاظلمسؾكم

معامؼؾل:

ما ؼاؿؿمعاـمممظشروط:

خاااااللمحؼااااقلمم

اظغاااروطمتصاااػقةمم

اظػقاترلماظيتمدقام

ؼؿؿمسرضافا,موضادممم

وضاااااعتمػاااااذهم

معامؼؾل:ماظغروطماصذلاضقًاماقثمؼؿؿمسرضمطاصةماظػقاترلماٌقجقدةميفمضاسدةماظؾقاغات.موتغؿؾمػذهماظغروط

 :مم:معـؾؿةمأومشرلمعـؾؿة.خنؿارميفمػذامايؼؾمحاظةماظػقاترلماظيتمغرؼدمسرضفامػؾمػلماظػقاترلمحاظةماظػاتورة 

 :خنؿارمعـمخاللمػذامايؼؾمغقعماظػقاترلماظيتمغرؼدمسرضفامػؾمػلمصقاترلماظغراءمأمماٌؾقع......اخل.مغوعماظػاتورة 

 درؼةماظػقاترلماظيتمغرؼدمسرضفا.حنددميفمػذامايؼؾمعلؿقىمعلؿوىماظلرؼة:م 

 ؼؿؿمعـمخاللمػذؼـمايؼؾنيمهدؼدمجمالمرضؿلمصقؿؿمسرضماظػقاترلماظيتمؼؼعمضؿـمػذاماجملال.إىلمرضم:مم,عنمرضم 

 سرضماظػاتقرةماظيتمهؿؾمػذاماظرضؿماظػرسل.محنددميفمػذامايؼؾمرضؿمصرسلمصقؿؿاظرضمماظػرسي:م 

 :حنددميفمػذامايؼؾمغصمصقؿؿمسرضماظػقاترلماظيتمذنقيمبقاغفامػذاماظـص.ماظؾقان 

 حنددمعـمخاللمػذامايؼؾمررؼؼةماظدصعمصقؿؿمسرضماظػقاترلماظيتمهؿؾمررؼؼةماظدصعماحملددة.ررؼؼةماظدصع:م 

 الماظزعين.اظيتمؼؼعمتاررنفامضؿـمػذاماجملماظػقاترلهدؼدمجمالمزعينمصقؿؿمسرضممػـاؼؿؿممتارؼخ,مإىلمتارؼخ:معن 

 سـدمهدؼدماٌلؿقدعمؼؿؿمسرضماظػقاترلماظيتممتتميفمػذاماٌلؿقدع.ادللؿودع:م 

 حنددمعـمخاللمػذامايؼؾمحلابماظعؿقؾمصقؿؿمسرضماظػقاترلماظيتممتتمظصاحلماظعؿقؾماحملدد.حلابماظعؿقل:م 
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 حنددمعادةمعامصقؿؿمسرضمسنقعماظػقاترلماظيتمهقيمػذهماٌادة.حتويمادلادة:م 

 بفااموععاادلمػاذهماظعؿؾاةمممممماظػاقاترلمحنددمعـمخاللمػذؼـمايؼؾنيماظعؿؾةماظيتمدقؿؿمسرضمإسناظلمموادلعادل:ماظعؿؾة

 باظـلؾةمظؾعؿؾةماألدادقة.

مإدخالمبضاسةمأولمادلدةم)اجلرد:م-8

بضاسةمأولماٌدةمعـمخاللمضائؿاةمممإدخالؼؿؿم

"معااـمصاااتقرةم"بضاااسةمأولماٌاادة"ممم"صاااتقرة

وطؿقااةماىااردممحقااثمغاادخؾمادااؿماٌااادةممم

اٌقجقدةمودعرماظؽؾػةموإسناظلمػذهماظػااتقرةمم

ؼؽقنمسؾارةمسـمضقؿةمبضاسةمأولماٌادةماظايتممم

ؼؿقجبمسؾقـامإدخاهلااميفماظؼقادماالصؿؿااحلمممم

حقثمأنمصاتقرةمبضاسةمأولماٌدةماالصذلاضقةم

اٌقجقدةميفماظدلغاعجمالمتقظدمضقادمظاذامدنابمممم

سؾقـااامإدخااالمبضااااسةمأوماٌاادةميفماظؼقااادمممم

مؿاحل.مواألذؽالماظؿاظقةمظؾؿقضقو:االصؿ

م

مممم

م
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مإدخالماظؼقدماالصؿؿاحيم)ادلقزاغقةماالصؿؿاحقة::م-9

ميؽــااامإدخااالماظؼقاادماالصؿؿاااحيم

عاانمضائؿااةمبحمادااؾةبموعاانمثاامممم

اظضغطمسؾىمبضقدماصؿؿاحيبمصؿػؿحم

غاصذةمدـدماظؼقدماالصؿؿاحيمواظا مم

غدخلمصقفامادلقزاغقاةماالصؿؿاحقاةممم

مظؾؿوضقح:واألذؽالماظؿاظقةم

م

م

م

م

م

م

م
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مادلعؾوعاتمادلراصؼة:مغاصذةم-11

تعؿدلمغاصذةماٌعؾقعاتماٌراصؼةمعـماٌقزاتماألدادقةماٌؾؿؽرةميفماإلصدارماىدؼدماٌقزانمدوتمغت,محقاثمأنمػاذهماظـاصاذةممممم

وميؽــاامإزفاارمػاذهممممتعطقـامععؾقعاتمعؿـقسةموخمؿصرةموبدونمجفدمطؾرلمؼؿطؾؾفمرؾبمػذهماٌعؾقعاتمسـمررؼؼماظؿؼاارؼر.مم

 اٌعؾقعاتماٌراصؼة.-اظـاصذةمعـمخاللمضائؿةمأدوات

موغلؿػقدمعـمػذهماظـاصذةميفمأخذمععؾقعاتمسـماألعقرماظؿاظقة:

 ايلاب:موذظؽمباظؿعؾقؿمسؾكمايلابميفمأيمعؽاانمطاانمداقاءميفمذافرةمايلااباتمأمميفماظػااتقرةمأمميفمداـدمممممممم

مئـمػذامايلابمورصقده.اظؼقدم....اخل.موسـدػامدقعطقـامعدؼـمودا

 اٌادة:موذظؽمباظؿعؾقؿمسؾكماٌادةميفمأيمعؽانمطاغتمدقاءميفمذفرةماٌقادمأمميفماظػااتقرة....اخل.موسـادػامداقعطقـامممم

اظلعرماإلصراديمظؾؿادةماٌقجقدميفمبطاضةماٌادةميفمصػقةماألدعارمواظؽؿقةماٌقجقدةمعـمػذهماٌادةموطؾػةماٌادةمورباومم

ذهماظػاتقرةمواظربوماإلسناظلمظؾقحداتماٌؿقرطةمعـمػذهماٌاادةميفمػاذهماظػااتقرةمإضااصةمٌعؾقعااتمممممموحدةماٌادةميفمػ

مسـمػذهماٌادةمسؾكمعلؿقىماٌلؿقدعموسؾكمعلؿقىماظػروع.

 دـدماظؼقد:موذظؽمسـدعامغؽقنميفمغاصذةمععاىةمدـداتماظؼقدموغعرضمدـداتماظؼقدماٌقجاقدةميفمضاسادةمبقاغاتـاا,مممم

ضقامسؾكمدـدمضقدمععنيمتظفرميفمغاصاذةماٌعؾقعااتماٌراصؼاةمععؾقعااتمػاذاماظلاـدمعـاؾماظؿاارؼر,مممممممممسـدػامسـدماظق

 اظػرع,ماظعؿؾة,ماٌعادل,ماٌدؼـ,ماظدائـ....اخل.

 اظػرع:موذظؽمسـدعامغعؾؿمسؾكماظػرعميفمذفرةماظػاروعمأوميفمداـداتماظؼقادمأومأيمعؽاانمآخارمعقجاقدمصقافمحؼاؾممممممممم

 ظؾػروع.

 غعؾؿمسؾكماٌلاؿقدعميفمذافرةمممماٌلؿقدع:موذظؽمسـدعا

اظػروعمأوميفماظػاقاترلمأومأيمعؽاانمآخارمعقجاقدمصقافمممممم

 حؼؾمظؾؿلؿقدع.

 اظػاتقرة:موذظؽمسـدعامغؽقنميفمغاصذةمععاىةماظػاقاترلمم

وغعرضماظػقاترلماٌقجقدةميفمضاسادةمبقاغاتـاا,مسـادػامممم

سـاادماظقضااقامسؾااكمصاااتقرةمععقـااةمتظفاارميفمغاصااذةممم

ػااذهماظػاااتقرةمعـااؾمممماٌعؾقعاااتماٌراصؼااةمععؾقعاااتمم

اظؿارؼر,ماظػرع,ماٌلؿقدع,ماظعؿؾاة,ماٌعاادل,مررؼؼاةمممم

اظاادصع,ماإلسناااظل,ماظصااايف,مايلااؿقات,موربااوممممم

 اظػاتقرة.
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 عرطزماظؽؾػة:موذظؽمسـدعامحنددمعرطزماظؽؾػةميفمذفرةماظػروعمأوميفماظػقاترلمأومأيمعؽانمآخرمعقجاقدمصقافمحؼاؾمممم

 ٌرطزماظؽؾػة.

 يفمأيمعؽانمتؿقاجدمصقفمميؽــامأنمغعرامعامإذامطاغاتماظعؿؾاةمأداداقةمورعازماظعؿؾاةمممممماظعؿؾة:مسـدمهدؼدماظعؿؾةم

 وععادهلاموادؿمجزئفام...اخل.

وعـمخاللمغاصذةمإسداداتماٌعؾقعاتماٌراصؼةماظظاػرةميفماظغؽؾماظلابؼمميؽــااماظاؿقؽؿمبإزفاارماٌعؾقعااتماظلاابؼة,مصاإذاممممممم

ؾـقدماظلابؼةمصإنمػذهماٌعؾقعاتمظـمتظفرميفمغاصذةماٌعؾقعاتماٌراصؼة.موميؽــااممأظغقـامتػعقؾمإزفارماٌعؾقعاتمأليمبـدمعـماظ

ميفمحاظيتمععؾقعاتماٌقادمواظػقاترلمأنمخنػلمصؼطمطؾػةماٌادةمأومربوماظػاتقرةمدونمأنمخنػلمباضلماٌعؾقعات.

تػعقاؾمػاذاماًقاارمسـادماظضاغطممممممموؼقجدمخقارمإضايفميفماظـاصذةماظلابؼةموػقمإزفارمععؾقعاتمشرضمواحدمصؼط,مصعـدمإظغاء

سؾكمحلابمأومعادةمؼعطقـامععؾقعاتمسـمػذامايلابمأومػذهماٌادةمعـمجفاةموؼعطقـاامععؾقعااتمساـماظػااتقرةمأوماظؼقادممممممم

اٌقجقدمصقفمايلابمأوماٌادة,مأعامسـدمتػعقؾمػذاماًقارمصقعطقـامضؿـماظـاصذةمععؾقعاتمإعامساـمايلاابمأوماٌاادة,مأومممم

ػاتقرةمأوماظؼقد,موبذظؽمالمؼعطقـامععؾقعاتمسـماىفؿنيميفمغػسماظقضات.موظؾؿقضاقومغػاذلضمأغـاامضاغطـاممممممععؾقعاتمسـماظ

سؾكمعادةمععقـةمضؿـماظػاتقرةمصعـدمتػعقؾماًقارماظلابؼمؼعطقـامععؾقعاتمسـماٌادةمصؼطموسـدمسدممتػعقؾماًقاارماظلاابؼممم

مدةموععؾقعاتمسـماظػاتقرةماظيتمتقجدمصقفاماٌادة.صإغفمؼظفرميفمغاصذةماٌعؾقعاتماٌراصؼةمععؾقعاتمسـماٌا

موؼقجدمخقارمأؼضًامميؽــامعـمصؿومغاصذةماٌعؾقعاتماٌراصؼةمتؾؼائقًامسـدمتغغقؾماظدلغاعج.

مطؿامؼقجدمأؼضًامخقارمميؽــامعـمإزفارمعلؿعرضماظصقر.

ماصذةماٌعؾقعاتماٌراصؼة.طؿامؼقجدميفمأدػؾماًقاراتمخقارمميؽــامعـماظؿقؽؿمبـقعموحفؿماًطماظظاػرميفمغ

م

مععاجلةمأربا موخلائرماظصرف:م-11

 ؼؿؿمعـمخاللمغاصذةمععاىةمأرباحموخلائرماظصرامععاىةماظػروضاتميفمايلاباتماظـاوةمسـمأرباحموخلائرماظصرا.م

ػاذهماياظاةمسـادمممموتـؿجمػذهماظػروضاتمغؿقفةماتػاضـامععماظزبقنمأوماٌقردمسؾكماظؿعاعؾمبعؿؾاةمشارلماظعؿؾاةماألداداقةمصػالمممممم

اخؿالامععادلماظعؿؾةماظيتماتػؼـامععفمسؾكماظؿعاعؾمبفامعـمصذلةمألخرىمأثـاءماظؿعاعؾمععفمتـغا مصارو مبانيمرصاقدهمبعؾاةمممممم

االتػا مورصقدهمباظعؿؾةماألدادقةموٌعاىةمػذهماظػرو مغؼاقممباداؿكداممػاذهماظـاصاذةماظايتمتؼاقممبعؾقاةماظؿلاقؼةموحلاابمممممممممم

مؽؾمآظلمدونمجفدمؼذطرمعـمعلؿكدممضاسدةماظؾقاغات.موظؿقضقومعامدؾؼمغطرحماٌـالماظؿاظل:اظػروضاتموتقظقدماظؼقدمبغ

بػرضمأنماظعؿؾةماألدادقةمسؾكمضاسدةمبقاغاتـامػلماظؾرلةماظلقرؼةموبػرضمأغـاماتػؼـامععماظزباقنمراار مسؾاكماظؿعاعاؾمععافمممممم

مباظدوالرماألعرؼؽلموبػرضمضقاعـامباظعؿؾقاتماظؿاظقةمععماظزبقنمرار :

مظرلةمدقرؼةم50دوالرمأعرؼؽلموطانمععادلماظدوالرمباظـلؾةمظؾرلةماظلقرؼةمطؾمدوالرمؼعادلمم1000بعـاهمبضاسةمبام
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دوالرمأعرؼؽالممم1000وبػرضمأغـامضؾضـامضقؿةماظؾضاسةمبعدمصذلةمعـماظزعـمحقثمأردؾمظـااماظزباقنمراار محقاظاةممبؾؾاغمممممم

مظرلةمدقرؼةمظؽؾمدوالرمأعرؼؽلمسـدػامؼـغ مظػر ماظؿاظل:م45ظذلصقدممثـماظؾضاسةموظؽـماٌعادلمسـدمادؿالممايقاظةمطانم

دوالرمم1000إنمرصقدماظزبقنمباظعؿؾةماٌؿػؼمععفمظؾؿعاعؾمبفامػقمصػرمدوالرمأعرؼؽلموذظؽمبلاؾبمأغـاامبعـااهمبضااسةمباامممممم

مدوالرمظذلصقدمحلابف.م1000ظدوالرمأيمأغفمأردؾمإظقـامواتػؼـامععفمسؾكماظلدادمبا

مإنمرصقدماظزبقنمباظعؿؾةماحملؾقةماظؾرلةماظلقرؼةمذنلبمطؿامؼؾل:

م(م45×مدوالرمم1000)مدداد:ممم-(ممم50×مدوالرمم1000 مم)عؾقع:مم

م45000مممممممممممم-ممممممممممممم50000م ممممممممممممم

مظرلةمدقرؼةمم5000 ممممممم

امصؿقـاماٌقزاغقةماًؿاعقةمأومعقزانماٌراجعةمواظيتمػلمحلاباتمؼؿؿمتؼققؿفامباظعؿؾاةماحملؾقاةمداـفدمأنمػـااكمممممأيمأغـامإذ

رصقدمظؾزبقنمرار موػذاماظرصقدمشرلمعقجقدمصعاًلموػقمسؾارةمسـمخلارةمتؽؾدغاػامغؿقفةماظػر ميفمدعرمصراماظادوالرمبانيممم

مػر .وضتماٌؾقعمووضتماظلدادموالمبدمعـمععاىةمػذاماظ

وصقؿامؼؾلمتؼرؼرمدصذلمأدؿاذميلاابماظزباقنمراار محلابماٌـاالماظلاابؼمبااظعؿؾؿنيماظؾارلةمواظادوالرمضؾاؾمإجاراءمسؿؾقاةممممممممممممم

ماظؿلقؼة:

طغػمحلابمظؾزبقنمرار مباظدوالرم

ماألعرؼؽل:

م

م

م

م

م

م

طغاااػمحلاااابمراااار مبااااظؾرلةممم

ماظلقرؼة:

م

م

م

م
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أدعارماظصراممواظيتمميؽــاماظقصقلمإظقفامعاـمضائؿاةماظؼقاقدموسـادمممممغؼقمممبعاىةمػذاماظػر معـمخاللمغاصذةمععاىةمصرو م

اظضااغطمسؾقفااامتظفاارمغاصااذةمهااقيمم

اظلاافالتماظلااابؼةماظاايتموظاادغاػامممم

وميؽــامأنمغضغطمصقفامإضاصةمظؿقظقادمم

ضقاادمصاارو مجدؼاادمطؿاااميفماظغااؽؾمممم

ماظؿاظل:

م

م

م

م

سـاادماظضااغطمسؾااكمزرمإضاااصةمتظفاارمم

غاصااذةمظؿقظقاادمصاارو مأدااعارماظصاارامم

قيمايؼقلماظؿاظقةمطؿاامػاقمممواظيتمه

مواضوميفماظغؽؾماظؿاظل:

م

م

معلؾلؾ:موػقماظرضؿماٌؿلؾلؾ.م

مػرو مظؾقرطاتماظيتميفماجملالماظزعينماحملدد.اظعـمتارؼر,مإزنمتارؼر:مغدخؾميفمػذؼـمايؼؾنيمجمالمزعينمصقؿؿمتلقؼةم

مػذاماظػرع.ماظػرع:محنددميفمػذامايؼؾمصرعمصقؿؿمتلقؼةمصرو ماظصرامظؾقرطاتماظيتممتتميف

محلاب:محنددميفمػذامايؼؾمحلابم)رئقللمأومصرسل(مصقؿؿمتلقؼةمصرو ماظصرامظؾقلابماحملدد.

مػرو مظؾقلاباتماظيتمهلامايلابماًؿاعلماحملدد.اظحلابمخؿاعل:محنددميفمػذامايؼؾمحلابمخؿاعلمصقؿؿمتلقؼةم

مباظـلؾةمظؾعؿؾةماألدادقة.ما مصرصفاموععادهلاظعؿؾةمواٌعادل:محنددميفمػذامايؼؾماظعؿؾةماظيتمغؼقممبؿلقؼةمصرو

متارؼرمتقظقدماظؼقد:مخنؿارميفمػذامايؼؾماظؿارؼرماظذيمدقؿقظدمصقفمضقدمصرو ماظصرا.

محلابمأرباحماظصرا:محنددميفمػذامايؼؾمحلابمظقؿؿمترحقؾمأرباحماظصرامإظقف.

مقف.حلابمخلائرماظصرا:محنددميفمػذامايؼؾمحلابمظقؿؿمترحقؾمخلائرماظصرامإظ

مبقانماظؼقد:مغؽؿبميفمػذامايؼؾمبقانمؼؿؿمغؼؾفمإزنمضقدمصرو ماظصرا.
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سـدػامبعدماظضغطمسؾكمعقاصؼمؼؿؿمتقظقدمضقدمصرو ماظصراموؼصؾومطغػمحلابمرار مبعدمتقظقدمضقدمصرو ماظصرامطؿااميفمم

ماظغؽؾنيماظؿاظقني:

طغااػمرااار مم

باظاادوالرمبعاادمم

تلااقؼةمصاارو مم

ماظصرا:

م

مم

م

م

طغاااػمراااار م

م اظلقرؼةمباظؾرلة

بعاااادمتلااااقؼةم

مصرو ماظصرا:

غالحااااظمأنمملم

ؼعدمػـاكمصار مم

باااانيمرصااااقدم

اظزباااقنمراااار م

باااظؾرلةمورصااقدهمباظاادوالرماألعرؼؽاالمويفمطالػؿاااممممم

ماظرصقدمصػر.

معالحظة:

ظقااؿؿمتقظقاادمصاارو مأدااعارماظصاارامحلاابماآلظقااةممم

اظلابؼةمدنبمأنمغؼقممبقضعماظعؿؾةماظيتممتماالتػا م

ضةمحلابماظزبقنمطؿامععماظزبقنمظؾؿعاعؾمبفاميفمبطا

ميفماظغؽؾماظؿاظل:

م

م

م  
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 اظؿصـقعرابعًا:

معصارؼفماظؿصـقع:م-1 

غؼقممعـمخاللمغاصذةمعصاارؼػماظؿصاـقعمبؿعرؼاػمممم

اٌصارؼػماظيتمتدخؾميفمسؿؾقاتـاماظؿصـقعقةموذظؽم

بقضااعمادااؿماٌصاارواميفمحؼااؾم"االدااؿ"مووضااعمم

حلااابماٌصاارواميفمحؼااؾم"ايلااابماظػعؾاالمممم

ظؾؿصروا"مووضعمايلاابماظؿؼادؼريمظؾؿصاروامممم

إذامطاغتمدقادةماظغرطةمتؼقممسؾكمأداسمهؿقؾم

ؼقضاوممماظظااػرمصارؼػمتؼدؼرؼةموعـمثؿمتعدؼؾمػذهماٌصارؼػمسـدمدصعماٌصارؼػمبغاؽؾمصعؾال.مواظغاؽؾمممماٌقادماٌصـعةممب

مػذهماظـاصذة:

متوزؼعماحللاباتمسؾىمعراطزماظؽؾػة:م-2

غلؿكدممػذهماظـاصذةمإذامرشؾـامبؿقزؼعمعصارؼػماظؿصـقعمسؾكمعراطزماظؽؾػةماٌلؿػقدةمعـمػذهماٌصارؼػموذظاؽموصاؼمغلابمممم

علؾؼًامضؿـمػذهماظـاصذة.موؼؿؿمذظؽمًددةمععرصةم

عـمخاللماظضغطميفمضائؿةم"تصـقع"مسؾكم"تقزؼاعمم

ايلاااباتمسؾااكمعراطاازماظؽؾػااة"مصؿظفاارماظـاصااذةم

اظؿاظقةماظيتمحنددمعـمخالهلامحلاابماٌصارواممم

اظذيمغرشبمبؿقزؼعفمسؾكمعراطزماظؽؾػاةموعاـمثاؿمممم

حنددمحصةمطاؾمعرطازمطؾػاةمطـلاؾةمعؽقؼاةمعاـممممممم

عؾؾااغماٌصااروامبغااؽؾممعؽااة,موميؽــااامأنمغااقزع

عؿلاويمبنيمعراطازماظؽؾػاةماٌقجاقدةمعاـمخااللمممممم

إدخالمحلابماٌصرواميفمػذهماظـاصذةموعـمثؿماظضغطمسؾكمزرم"تقزؼعمعؿلاوي"ماٌقجقدميفمػذهماظـاصذةمصقاؿؿمبغاؽؾمآظالمممم

مـاصذة:تقزؼعمعؾؾغماٌصروامبـلبمعؽقؼةمعؿلاوؼةمبنيمعراطزماظؽؾػةماٌقجقدة.مواظغؽؾماظؿاظلمؼقضومػذهماظ

م  
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مأغواعماظعؿؾقاتماظؿصـقعقة:م-3

غعرامعـمخاللمػذهماظـاصذةماظعؿؾقاتماظؿصـقعقةماظيتمغؼقممبفاميفمذرطؿـا,مويفمععظاؿماألحقاانمتؽاقنماظعؿؾقاةماظؿصاـقعقةمممممم

معرتؾطةمبـقعمًددمعـماٌقادماٌصـعةمطاظؼؿقصمعـاًلمأوماظؾـطالم...اخل.موهقيمػذهماظـاصذةمايؼقلماظؿاظقة:

مغدخؾميفمػذامايؼؾمرعزماظعؿؾقةماظؿصـقعقة.اظرعز:م

مغدخؾميفمػذامايؼؾماالدؿماظعربلمظؾعؿؾقةماظؿصـقعقة.االدم:م

مغدخؾميفمػذامايؼؾماالدؿماالغؽؾقزيمظؾعؿؾقةماظؿصـقعقة.ماالدمماظالتقين:

وػلماظػاتقرةماظيتمؼؿؿممبقجؾفامهرؼؽماٌقادماٌصـعةماظـاواةمساـماظعؿؾقاةماظؿصاـقعقة,مويفمععظاؿمممممممغوعمصاتورةماإلدخال:

ماألحقانمتؽقنمػذهماظػاتقرةمػلمصاتقرةم"إدخال"مغدخؾممبقجؾفاماٌقادماٌصـعةمإزنماٌلؿقدساتمبلعرماظؽؾػة.

اظالزعةمظعؿؾقةماظؿصـقعمعـماٌلؿقدسات,مأيمتؽاقنممموػلماظػاتقرةماظيتمخنرجممبقجؾفاماٌقادماألوظقةمغوعمصاتورةماإلخراج:

مصاتقرةم"إخراج".

وػقماظلعرماظذيمدقؿؿممبقجؾفمصراماٌقادماألوظقةمعـماٌلؿقدساتمإزنماظعؿؾقةماظؿصـقعقةموػاذاماظلاعرمممدعرمادلوادماألوظقة:م

صـقعقةمحقثمأغفمؼؿؿمحلاابمطؾػاةمممدقؤثرمبغؽؾمعؾاذرمسؾكمدعرماٌقادماٌصـعةماٌدخؾةمإزنماٌلؿقدساتمغؿقفةماظعؿؾقةماظؿ

اٌقادماٌصـعةمبـاءمسؾكمأدعارماٌقادماألوظقةماظداخؾةميفماظعؿؾقةماظؿصـقعقةممواٌصارؼػماٌدصقسةمسؾكمػذهماظعؿؾقة.مويفمععظاؿمم

ماألحقانمؼؽقنمػذاماظلعرمػقمدعرماظؽؾػة.

معقةماظيتمغؼقممبفا.حنددمعـمخاللمػذامايؼؾمعلؿقىمدرؼةمدفالتماظعؿؾقاتماظؿصـقعلؿوىماظلرؼة:م

متغؿؾمػذهماًقاراتمعامؼؾل:مخقارات:

 سـاادممعصااارؼفماظعؿؾقااةماظؿصااـقعقةمهلااامضقااد:م

تػعقؾمػذاماًقارمصإغافمؼاؿؿمتقظقادمضقادمغااتجمساـممممممم

 اٌصارؼػماٌقجقدةميفماظعؿؾقةماظؿصـقعقة.

 سـدمتػعقؾمػذاماًقارمصإغافممؼوظدمآظقًامسـدماحلػظ:م

يفماظعؿؾقاةمممؼؿؿمتقظقدمضقدمظؾؿصاارؼػماظايتمتادخؾممم

 اظؿصـقعقةممبفردمحػظمدفؾمػذهماظعؿؾقة.

 سـادمتػعقاؾمػاذامممماظعؿؾقةماظؿصـقعقةمهلامصواتري:م

اًقارمصإنماظعؿؾقةماظؿصـقعقةمميؽـمأنمتقظدمصقاترلم

وذظؽمإعامبغؽؾمؼدويمأومبغؽؾمآظلممبفاردمحػاظممم

 اظعؿؾقةماظؿصـقعقة.

 سـدمتػعقؾمػذاماًقاارمؼاؿؿمممتوظدمآظقًامسـدماحلػظ:م
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 ظػقاترلمبغؽؾمآظلمسـدمحػظماظعؿؾقةماظؿصـقعقة.تقظقدما

 :ؼؿؿمترضقؿماظعؿؾقاتماظؿصـقعقةماظايتمغؼاقممبفاامبغاؽؾمتؾؼاائلمب رضااممعؿلؾلاؾةمممممممممعـعمتغقريماظرتضقمماالصرتاضي

وميؽــامأنمغغرلمػذهماألرضام.موظؽـمسـدمتػعقؾمػذاماًقارمؼصؾومعـمشرلماٌؿؽـمتغقرلماألرضاامماظايتمؼاؿؿمتقظقادػاممممم

 ائل.بغؽؾمتؾؼ

 سـدماظؼقاممبعؿؾقةمتصـقعقةمؼؿؿمبغؽؾمتؾؼائلموضعمتارؼرماظققمميفمغاصاذةماظعؿؾقاةمممعـعمتغقريماظؿارؼخماالصرتاضي:م

اظؿصـقعقةموميؽــامأنمغعدلمػذاماظؿارؼرمظـضعفميفمتارؼرمدابؼمأومتاارؼرمالحاؼ.موظؽاـمسـادمتػعقاؾمػاذاماًقاارمممممممم

ماظذيمؼؿؿموضعفمبغؽؾماصذلاضل.مؼصؾومعـمشرلماٌؿؽـمتغقرلمتارؼرماظعؿؾقةماظؿصـقعقة

ممنوذجماظعؿؾقةماظؿصـقعقة:م-4

غعرامعـمخاللمػذهماظـاصذةمجاذجمععقارؼةمظعؿؾقاتماظؿصـقعماٌقجقدةميفمذرطؿـاموحنددمعـمخاللمطؾمجقذجمطؿقةماٌاقادمم

غغا غامػاذاماظـؿاقذجمممماألوظقةموعؾؾغماٌصارؼػماظالزعةمظؿصـقعموحدةمأومطؿقةمًددةمعـماظقحداتماىااػزة.مصؾػارضمأغـاامأممم

إلغؿاجموحدةمواحادةمعاـماٌاقادمممم

اٌصااـعةموحااددغامطؿقااةماٌااقادمم

األوظقاااةمواٌصاااارؼػماظالزعاااةمم

إلغؿاااجمػااذهماظقحاادة,مصقؽػاالمم

صقؿامبعادمسـادماظؼقااممباظعؿؾقاةممممم

اظؿصااااـقعقةمأنمغؼااااقممبفااااذهم

اظعؿؾقااةمباالسؿؿااادمسؾااكمػااذاممم

اظـؿقذجمععمعراساةمضاربمػاذاممم

اظـؿقذجمباظعددماظاذيمؼؿـادابممم

عمطؿقااةماٌااقادماظاايتمغرشاابمعاا

بؿصـقعفامصعاًلموذظؽمطؿامداقؿرمم

مععـامالحؼًا.

موهؿقيمغاصذةم"جقذجماظعؿؾقةماظؿصـقعقة"مطؿامػقمزاػرميفماظغؽؾماظؿاظلمسؾكمايؼقلماظؿاظقة:

مغاااادخؾميفمػااااذامايؼااااؾمرضااااؿمًااااددمأومؼااااؿؿمتقظقاااادهمآظقااااًامسـاااادمساااادممإدخااااالمأيمرضااااؿ.ممممممممرعااااز:م

ماٌصـعةمعـؾماظؾـطالمعـاًل.ماظـؿقذجموػقميفمععظؿماياالتمؼدلمسؾكماٌادةغدخؾميفمػذامايؼؾمادؿماالدم:م



79 

 

مغااااااادخؾميفمػاااااااذامايؼاااااااؾماظػااااااارعماظاااااااذيمتاااااااؿؿمصقااااااافماظعؿؾقاااااااةماظؿصاااااااـقعقة.ممممماظػااااااارع:م

مغاااادخؾميفمػااااذامايؼااااؾمعرطاااازماظؽؾػااااةماظااااذيمتااااؿؿمظصااااايفماظعؿؾقااااةماظؿصااااـقعقة.ممممممعرطاااازماظؽؾػااااة:مم

مممألدادقة.باظـلؾةمظؾعؿؾةمامااظيتمتؿؿمبفاماظعؿؾقةماظؿصـقعقةموععادهلػذؼـمايؼؾنيماظعؿؾةمميفحنددماظعؿؾةموادلعادل:م

ؼقجدمحؼؾنيمظؾؿلؿقدع,معلؿقدعماإلخراجموػقماٌلؿقدعماظذيمخنرجمعـفماٌقادماألوظقة.موعلاؿقدعماإلدخاالموػاقممممعلؿودع:م

ماٌلؿقدعماظذيمغدخؾمإظقفماٌقادماىاػزةماٌصـعةماظـاوةمسـمسؿؾقةماظؿصـقع.

ؾمػذامايلابمحلابماٌقادماظذيمدقؿؿمترحقؾمضقؿةماٌاقادماٌصاـعةمواألوظقاةميفماظؼقادماٌؿقظادمساـمصااتقرتلممممممممميـحلاب:م

ممماإلدخالمواإلخراجماٌذطقرتنيمدابؼًامسـدمذرحمأغقاعماظعؿؾقاتم"اظؿصـقعقة".

ممم.اظؿصـقعقةاظـاوؿنيمسـماظعؿؾقةمميـؾمػذامايلابمحلابماظعؿقؾمظػاتقرتلماإلدخالمواإلخراجممحلابمودقط:

موهقيمػذهماظصػقةمايؼقلماظؿاظقة:صػقةمادلوادمادلصـعة:م

 حنددمعـمخاللمػذامايؼؾمادؿماٌادةماظـاوةمسـمسؿؾقةماظؿصـقع.ادلادة:مم 

 حنددميفمػذامايؼؾمسددماظقحداتمعـماٌادةماٌصـعةموصؼماظـؿقذج.اظؽؿقة:مم 

 وػذاماظلعرمسؾارةمسـمتؽؾػةماظقحدةماظقاحدةمعـماٌقادماٌصـعة.موػاذاماظلاعرمالمميؽاـمأنمغدخؾافممممممدعرمإصرادي:م

بغؽؾمؼدويمبؾمؼؿؿمحلابفمبغؽؾمتؾؼائلمعـمخاللمتؼلقؿمضقؿةماٌقادماألوظقاةمواٌصاارؼػماظالزعاةمظإلغؿااجمسؾاكمممممم

سااااددموحااااداتماٌااااادةم

 اٌصـعة.ممممم

 وػلماظقحدةماظيتموحدة:م

ماٌ مطؿقة مبفا قادمتؼاس

 اٌصـعة.م

 م مإسناظلماإلمجاظي: وػق

 ضقؿةماٌقادماٌصـعة.

 :غدخؾميفمػذاممعالحظات

ايؼؾمعالحظةمسـماٌاقادمم

 اٌصـعةميفمػذاماظـؿقذج.

 ميـااؾمععاعاالماظؿوزؼااع:مم

ععاعااؾماظؿقزؼااعماظـلاابممم

.مويفمحاالمماظؽؾػةمبنيماٌقادماٌصـعةمسؾكمأدادفاموذظؽميفمحالمطانمػـاكمأطـرمعـمعادةمعصـعةماظيتمدقؿؿمتقزؼع

سدمموضعمغلبميفمحؼؾمععاعؾماظؿقزؼعمؼؿؿمتقزؼعماظؽؾػةمباظؿلاويمسؾكماٌاقادماٌصاـعة.مواظغاؽؾماظؿااظلمؼقضاومممممم



80 

 

طقػقةمتقزؼعماظؽؾػةمباظؿلاويمسؾكماٌادتنيماٌصـعؿنيمسـدمسدمموضعمغلبمظؾؿقزؼعمحقثمؼؿؿمتقظقدمػاذهماظـلابممم

معـاصػةمبنيمػاتنيماٌادتني:

مهقيمػذهماظصػقةمايؼقلماظؿاظقة:ومصػقةمادلوادماألوظقة:

 :حنددمعـمخاللمػذامايؼؾمأزلاءماٌقادماألوظقةماظداخؾةميفمسؿؾقةماظؿصـقع.مادلادة 

 حنددمعـمخاللمػذامايؼؾمطؿقةماٌقادماألوظقةماظالزعةمإلغؿاجمسددماظقحداتمعـماٌاقادماٌصاـعةماٌدخؾاةمممماظؽؿقة:م

 ابؼًا.يفمصػقةماٌقادماٌصـعةمواظيتمهدثـامسـفامد

 :موػلماظقحدةماظيتمتؼاسمبفامطؿقةماٌقادماألوظقة.مموحدة 

 وػقمإسناظلمضقؿةمطؾمعادةمأوظقةمداخؾةميفمسؿؾقةماظؿصـقع.اإلمجاظي:م 

 غدخؾميفمػذامايؼؾمعالحظةمعرتؾطةمباٌقادماألوظقةماظداخؾةميفماظؿصـقعميفمػذاماظـؿقذج.عالحظات:م 

 :غلؿكدممػذامايؼؾميفمحالمرشؾـامبؿكصقصماٌادةماألوظقةمٌادةمعصـعةمبذاتفا.مممادلادةمادلصـعة 

 حنددمعـمخاللمػذامايؼؾماظلعرماظذيمدقؿؿمصراماٌقادماألوظقةمسؾكمأدادف.دعرمإصرادي:م 

موهقيمػذهماظصػقةمايؼقلماظؿاظقة:صػقةمادلصارؼف:م

 عمواظيتمأدخؾـاػاميفمغاصاذةمعصاارؼػماظؿصاـقعممممحنددمعـمخاللمػذامايؼؾمادؿمأحدمعصارؼػماظؿصـقادلصروف:م

 اظيتمهدثـامسـفامدابؼًا.

 اظالزممإلغؿاجمساددماظقحاداتمعاـماٌاقادماٌصاـعةماٌدخؾاةميفممممممممحنددمعـمخاللمػذامايؼؾمضقؿةماٌصروااظؼقؿة:م

 .صػقةماٌقادماٌصـعة

 :حنددميفمػذامايؼؾمغقعماٌصروامصعؾلمأممتؼدؼري.مغوعمادلصروف 

 حنددميفمػذامايؼؾمايلابماٌؼابؾميلابماٌصروا.مصاإذاممتمدصعافمغؼادًامغضاعماظصاـدو موإذاممممممحلابمدائن:م

ضدعفمظـامأحدماٌقردؼـمغضعمحلابماٌقردموإذامملمؼؽـمطاذظؽمغضاعمحلاابماٌصارواماٌلاؿقؼمواظاذيمؼغاؽؾمممممممم

 اظؿزاعًامسؾكماظغرطةموؼردمطقلابمدائـميفماٌقزاغقة.م

 ايؼؾميفمحالمرشؾـامبؿكصقصماٌصروامٌادةمعصـعةمبذاتفا.غلؿكدممػذامادلادةمادلصـعة:م 

 غدخؾميفمػذامايؼؾمتارؼرمإثؾاتماٌصروا.اظؿارؼخ:م 

 غلؿكدممػذؼـمايؼؾنيميفمحالمأردغامهؿقؾماٌصاارؼػمسؾاكمعرطازمطؾػاةمممممدائن:ممعرطزمطؾػةمعدؼن,معرطزمطؾػة

 عدؼـمأومدائـ.

م

م
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مسؿؾقةمتصـقعقة:م-5

قعقةمعامعـمخاللمميؽــاماظؼقاممبعؿؾقةمتصـم

االغؿؼالمعـمضائؿةم"تصاـقع"مإزنم"سؿؾقاةممم

تصـقعقة"موعـمثؿماخؿقارمأحدماظعؿؾقااتمم

اظؿصـقعقةماٌعرصةمدابؼًامطؿامهدثـامسـدم

ذاارحـام"أغااقاعماظعؿؾقاااتماظؿصااـقعقة"ممم

وسـدماخؿقارغامألحدماظعؿؾقاتماظؿصـقعقةم

متظفرماظـاصذةماظؿاظقة:

م

م

باظضاغطمسؾاكمزرم"إدراجمجاقذج"ممممغؼقممعـمخاللماظـاصذةماظلابؼةم

وذظؽمعاـمأجاؾماظؼقااممباظعؿؾقاةماظؿصاـقعقةماسؿؿاادًامسؾاكمأحادممممممممم

اظـؿاذجماظيتمسرصـاػامدابؼًامعـم"جقذجماظعؿؾقةماظؿصـقعقة".مصعـدم

اظضغطمسؾكماظزرماظلابؼمتظفرماظـاصذةماظظااػرةميفماظغاؽؾماظؿااظلمممم

مواظيتمهقيمايؼقلماظؿاظقة:

م

مؼؾمأحدمجاذجماظؿصـقعماٌعرصةمعلؾؼًا.غدرجميفمػذاماياظـؿوذج:م

غدخؾمعـمخاللمػذامايؼؾمسددمعامإذامضربـاهمبعددماٌقادماٌقجقدةميفمجقذجماظؿصـقعمؼعطقـامسددماٌاقادممععاعلماظضرب:م

ماٌصـعةماٌطؾقبمتصـقعفامعـمخاللماظعؿؾقةماظؿصـقعقة.

م  
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م

 مثال:

بـطالمذنقيماٌقادماألوظقةمواٌصارؼػماظالزعةمإلغؿاجمػذهماظؽؿقة,موبػرضمأغـامم15بػرضمأغـامسرصـامجقذجمتصـقعمإلغؿاجم

بـطالموغضاعمععاعاؾمظؾضاربممبؼادارمممممم15بـطالمغدرجماظـؿقذجمبـطالماظذيمعـمخالظفمميؽــامتصـقعمم150غرؼدمتصـقعم

مبـطال.م150صؿصؾوماٌقادماٌصـعةمم10صقؿؿمضربمطؾماألرضامميفماظـؿقذجمباظعددمم10

م

م

م

م

 خاعلًا:علائلمتطؾقؼقةمسؾىمبرغاعجمادلقزانمدوتمغت

م:ادللأظةماالوىل

مذرطةمظؾؿؿاجرةمباظطابعاتمبرأزلالموضدرهمعؾققنمظرلةمدقرؼةموضعفميفماظصـدو .م1/1/2008أدسماظؿاجرمًؿدميفم

ظارلةممم175000ظرلةمظؾطابعةماظقاحدةمودصعمظفمم2500رابعةمعـماٌقردمصقصؾمبلعرمم100ضاممبغراءمم1/2/2008يفم

مدقرؼةمطدصعةمسؾكمايلاب.

مظؾطابعةماظقاحدة.م3000رابعةمغؼدًامبلعرمم20باعماظزبقنمرأصتمم1/2/2008يفم

مدصعةمسؾكمايلاب.م60000ظؾطابعةماظقاحدةمودصعتمم4000رابعةمبلعرمم15باعماظزبقغةمشـقةمم1/3/2008يفم

مضقان.إدنارمًؾمسـمساممطاعؾمظصاحبماحملؾمرم85000دصعمًؿدمم31/12/2008يفم

مواٌطؾقبمإثؾاتماظعؿؾقاتماظلابؼةمسؾكماظدلغاعج.

م
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 ادللأظةماظـاغقة:

 حهب َنً مظخُدع َاحد. لاو انخاجز محمد بإوشاء شزكت جديدة في دمشك َنٍا مظخُدعان َفزع في

 عهى انىحُ انخاني: 1/1/2008َكاوج ميشاويت انشزكت انزئيظيت في حاريخ 

ـــــانانبيــــــــــــــــــــ دائه مديه  

 أثاد  150000

 َنيدانشبُن   40000

 طياراث  50000

40000     ُ  إيجار محم مدفُع ممدماً

 أَراق لبط  15000

 محمد  35000

 صىدَق  100000

 بضاعت أَل انمدة  100000

 شزكت صمال  200000 

 أَراق دفع  100000 

 طامز انمُرد  50000 

 رأص انمال  ؟؟؟؟؟؟ 
 َكاوج حفصيم انبضاعت عهى انىحُ انخاني 

 في انمظخُدع األَل :

 اإلجماني انظعز 1َحدة انكميت انمادة

 1500 20 كغ 75 حهيب 
 2700 30 كغ 90 جبىت 
 7200 360 عهبت 20 طمىت
 1200 80 لطعت 15 سبدة
 900 30 كغ 30 رس

 2000 25 كغ 80 طكز 
 2000 50 لطعت 40 طُن

 1250 25 لطعت  50 مزحديال
 8000 100 كيض 80 بزطيم 
 25600 80 كيض 320 مدار 

 28800 90 عهبت 320 مدٌش 
 400 40 كغ 10 نبه 

 600 60 كغ 10 نبه مصفى 
 82150اإلجماني:    
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 في انمظخُدع انثاوي :

 اإلجماني انظعز 1َحدة انكميت انمادة

 6480 360 حىكت 18 طمىت
 510 30 كغ 17 رس
 1875 25 كغ 75 طكز
 750 50 لطعت 15 طُن

 625 25 لطعت 25 مزحديال
 3600 100 كيض 36 بزطيم
 1760 80 كيض 22 مدار

 2250 90 عهبت 25 مدٌش
 17850 إجماني انمظخُدع :

 1/1/2008ميشاويت انفزع انثاوي في 

 انبيـــــــــــــــــــــــــان دائه مديه

 أثاد  75000

 خاندانشبُن   40000

 طياراث  50000

 مصاريف حأطيض  40000

 أَراق لبط  15000

 محمد  35000

 مصزف  75000

 بضاعت أَل انمدة  75000

 شزكت صمال  200000 

 أَراق دفع  100000 

 طامز  50000 

 رأص انمال  ؟؟؟؟؟؟ 
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 َكاوج حفصيم انبضاعت عهى انىحُ انخاني :

 اإلجماني انظعز 1َحدة انكميت انمادة

 1500 20 كغ 75 حهيب
 2700 30 كغ 90 جبىت
 10800 360 حىكت 30 طمىت
 1200 80 لطعت 15 سبدة
 900 30 كغ 30 رس
 2000 25 كغ 80 طكز
 2000 50 لطعت 40 طُن

 1300 25 لطعت 52 مزحديال
 8000 100 كيض 80 بزطيم
 25600 80 كيض 320 مدار

 18000 90 عهبت 200 مدٌش
 400 40 كغ 10 نبه
 600 60 كغ 10 مصفىنبه 

 

 . 75000اإلجماني : 
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 وخالل انؼاو لاو انراخس تًا ٌهً :

 57777ػهى أٌ ٌدفغ يثهغ  757777لاو تشساء ظٍازج نصانر فسع ديشك تانرمعٍظ يٍ انعٍد  ياشٌ تعؼس  -1

 . 17777َمدا وانثالً ألعاط  كم شهس 

دفؼح أونى  5777ػهى أٌ ٌدفغ يُه  15777لاو انراخس تشساء صُف خدٌد يٍ انًىاد يٍ انًىزد طالل تًثهؾ  -3

 .3وانُصف األخس فً يعرىدع ديشك  1ل. ض ووضغ َصفها فً يعرىدع ديشك 157×كؾ  177يؼكسوَح  

 . % 35أزاد انراخس ذعؼٍس يادج انًؼكسوَح تعؼس ٌصٌد ػٍ ظؼس انكهفح تـ  -2

 نهفسع انثاًَ . 3177نهفسع األول و  1777فاذىزج كهستاء تمًٍح ظدد انراخس  -4

 دفغ انراخس انمعظ األول يٍ ألعاط انعٍازج . -5

 . 5777نهفسع انثاًَ وأخىز ػًال  877فاذىزج هاذف نهفسع األول و  1377دفغ انراخس  -6

 وكاَد :3إنى يعرىدع ديشك  1لاو انراخس تُمم يدًىػح يىاد يٍ يعرىدع ديشك  -7
 

 1َحدة انكميت انمادة

 كغ 7 حهيب

 كغ 2 جبىت

 حىكت 6 طمىت

 لطعت 15 سبدة

 كغ 2 رس

 كغ 2 طكز
 

 : نهفزع األَل  األَل َانثاوي هباع انخاجز انمُاد انخانيت مه انمظخُدعي -8

 انمظخُدع انظعز 1َحدة انكميت انمادة

 1  كغ 1 حهيب

 1  كغ 4 جبىت

 1  حىكت 5 طمىت

 1  لطعت 2 سبدة

 2  كغ 7 رس

 1  كغ 3 طكز

 2  لطعت 5 طُن

 1  لطعت 1 مزحديال

 2  كيض 4 بزطيم

 2  كيض 5 مدار

 2  عهبت 3 مدٌش

 1  كغ 5 نبه

 2  كغ 1 نبه مصفى

 2  كغ 60 معكزَوت

 

 أراد حعزيف فاحُرة خاصت نعزض انظعز َحعزيف فاحُرة انخهف . -9

عهى حدا َجزد عاو َشامم نكافت انمظخُدعاث   ثأراد انخاجز معزفت جزد كم مه انمظخُدعا -10

 . َمعزفت حزكت مادة انحهيب في انمظخُدع انثاوي دمشك

 

  


