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 :تمذقم

ٜز إ٠ُ أخصٟ ػذص ثُو٘ٞثس ٗظجّ ثُركغ ثإلٌُضص٢ٗٝ ٛٞ ٝغ٤ِز ُضق٣َٞ ثألٓٞثٍ إٌُضص٤ًٗٝج ٖٓ ؽ   

، خصٟ ذٕٝ ثغضدرثّ ثُؼِٔز ثُٔجذ٣ز٣ػٔـ دضذجذٍ ثألٓٞثٍ د٤ٖ ثألكصثذ ٝثُشصًجس ٝث٤ٌُجٗجس ثأل ،ُصه٤ٔزث

ث٣ر صورّ أٗظٔز ثُركغ ثإلٌُضص٤ٗٝز ثُؼر٣ر ٖٓ ثُٔطث٣ج، دٔج ك٢ زُي ثُصثفز ٝثُػصػز ٝثألٓجٕ ثُٔضطٝ

ئصٔجّ ثُٔؼجٓالس دصغّٞ أهَ ًٔج أٜٗج كؼجُز ٖٓ ف٤ظ ثُضٌِلز، ٓٔج ٣ػٔـ د ،ٓوجشٗز دطصم ثُركغ ثُضو٤ِر٣ز

 ٓوجشٗز دجُطصم ثُٞشه٤ز.

    َّٜ صِؼخ ؽٜجس إطرثش دطجهجس ثُركغ ثإلٌُضص٤ٗٝز ٛسٙ ذًٝشث ف٣ٞ٤ًج ك٢ ثالهضظجذ ثُؼج٢ُٔ، ٝصػ

 ٤ِٓجشثس ثُٔؼجٓالس ثإلٌُضص٤ٗٝز ًَ ػجّ ٝصػجػر ك٢ ذكغ ػؾِز ثُ٘ٔٞ ثالهضظجذ١ ٝثُض٤ٔ٘ز.

 :ونيػذة أنىاع من أنظمت انذفغ اإلنكرتهناك 

 ثطبلبد االئزّبْ واٌخظُ:

صػٔـ ٛسٙ ثُذطجهجس ُِٔػض٤ٌِٜٖ دئؽصثء ػ٤ِٔجس شصثء أٝ غقخ ثُ٘وٞذ ٖٓ أؽٜطر ثُظصثف ث٢ُ٥  

 دجغضدرثّ ثألٓٞثٍ ٖٓ فػجدجصْٜ ثُٔظصك٤ز.

 ِذفىػبد اٌهبرف اٌّحّىي:

 ِٞف٤ز.ٝثألؽٜطر ثُ ٣ٌٖٔ إؽصثء ثُٔركٞػجس دجغضدرثّ ثألؽٜطر ثُٔقُٔٞز ٓغَ ثُٜٞثصق ثُس٤ًز 

 اٌّذفىػبد ػجر اإلٔزرٔذ:

 .٣PayPalٌٖٔ إؽصثء ثُٔركٞػجس ٖٓ خالٍ ٓ٘ظجس ثإلٗضصٗش ٓغَ  

 (:EFTرحىًَ األِىاي اإلٌىزرؤٍ )

 :٣ٌٖٔ صق٣َٞ ثألٓٞثٍ ٖٓ فػجح ٓظصك٢ إ٠ُ آخص دجغضدرثّ شذٌز إٌُضص٤ٗٝز ٓغَ 

 Automated Clearing House .أٝ ثُضق٣ٞالس ثُذ٤ٌ٘ز 

 اٌؼّالد اٌرلُّخ:

 إلؽصثء ثُٔركٞػجس ثإلٌُضص٤ٗٝز. Ethereumو  ٣Bitcoinٌٖٔ ثغضدرثّ ثُؼٔالس ثُٔشلصر ٓغَ  
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 أشكال انبطاقاث انبنكيت ) انبالستيكيت(
 ثُذطجهجس ثالةضٔج٤ٗز

 )صض٤ـ ُقجِٜٓج ثُقظٍٞ ػ٠ِ ثةضٔجٕ(

صض٤ـ "إؽصثء ػوٞذ ًجُشصثء دجُ٘ور أٝ ثُضوػ٤ؾ ٝثُػقخ ٖٓ 

 ثُقػجح ٝثالهضصثع"

 س ؿ٤ص ثالةضٔج٤ٗزثُذطجهج

 )ال صض٤ـ ثُقظٍٞ ػ٠ِ ثةضٔجٕ(

 ٓضؾرذر

 ثُذ٘ٞى ك٢ فرٝذ ٓذِؾ ٓؼ٤ٖ جصظرشٛ
 ؿ٤ص ٓضؾرذر

ثُذطجهجس 

 ثُٔر٣٘ز

دطجهجس ثُركغ 

 ٓورٓج

دطجهجس أؽٜطر 

 ثُظصف ث٢ُ٥

٣ؾخ ثُػرثذ إٔ  ٝٓجغضص ًجشذ ك٤طث

٣ضْ دجٌُجَٓ ٖٓ هذَ 

ثُؼ٤َٔ ُِذ٘ي خالٍ 

ثُشٜص ثُس١ صْ ك٤ٚ 

 ثُػقخ

ٛسٙ ثُذطجهز ٝصض٤ـ 

ُقجِٜٓج كصطز 

ثُشصثء ث٢ُ٥ 

ٝثُضػر٣ر ثُالفن 

ُلجصٞشر ثُذطجهز، 

ٝصٌٕٞ  دٌجِٜٓج 

خالٍ كضصر 

ثُػٔجؿ، ٝك٢ فجُز 

ػرّ ثُػرثذ ال ٣ٔ٘ـ 

ثُؼ٤َٔ هصع 

ؽر٣ر ٝصػقخ ٓ٘ٚ 

 .ثُذطجهز

صٞؽر أشطرر 

ُِؼ٤َٔ دجُذ٘ي 

ك٢ طٞشر 

"فػجدجس 

ؽجش٣ز" صػٔـ 

ُٚ دػرثذ 

 ٓشضص٣جصٚ.

 

صصصذؾ صِي 

جس دٔذِؾ ثُذطجه

ٓركٞع ٓورٓج 

ٓغَ "دطجهجس 

 ثُ٘وَ ثُرثخ٢ِ"

صػضدرّ 

ُظصف 

ٓصصذجس 

ٝٓػضقوجس 

ًذر٣َ ُٔٞظل٢ 

ثُظصف 

"ثألًغص 

 ثٗضشجشث".

ػقخ ُٝصػضدرّ ًال ثُذطجهض٤ٖ إٓج 

ه٤ٔز ٓقرذر،  ٝثُ٘وٞذ أٝ شصثء ز

ٓد٤ص د٤ٖ ٣ٌٕٞ فجَٓ ثُذطجهز ٝ

ثُضػر٣ر ث٢ٌُِ ُو٤ٔز ثُلجصٞشر خالٍ 

ػر٣ر ؽطء ٜٓ٘ج كضصر ثالغضلجذر أٝ ص

كوؾ ٣ٝػرذ ثُذجه٢ خالٍ كضصثس 

 "٣ضْ صؾر٣ر ثُوصع" الفوز

ُٔطجُذز ؼغ ثُذ٘ٞى ٝصِؾأ د

صذو٤ٚ شٛ٘ج  ،ٔذِؾ ٓج٢ُدثُؼ٤َٔ 

ٓوجدَ ػ٤ِٔجس ثُذطجهز ٝصػ٠ٔ 

كئزث  ،ثطبلخ االئزّبْ اٌّضّىٔخ

هجّ فجَٓ ثُذطجهز دجغضدرثٜٓج  

٣وّٞ ثُذ٘ي دئشغجٍ كجصٞشر شجِٓز 

ُٔذِؾ ثُس١ ٓظ٘لز ُِؼ٤َٔ فػخ ث

ك٢ زٓضٚ ٓوجدَ ٗػذز ٓؼِٞٓز 

 .شٜص٣ج

ُٞ ُْ ٣ػرذ ك٢ ث٥ؽجٍ ٝك٢ فجٍ 

 ثُٔقرذر ٣وّٞ ثُذ٘ي دئ٣وجف ثُذطجهز

ثُٔطِٞح ػ٠ِ فجَٓ  ٝغرثذ ثُر٣ٖ

ثُذطجهز ٖٓ ثُٔذِؾ ثُٔٞذع ُرٟ 

 .ثُذ٘ي
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 مصذرو انبطاقاث انبنكيت
 :جهبد إطذار ثطبلبد اٌذفغ اإلٌىزرؤُخ

ذوز ض٢ صُظرش دطجهجس ثُركغ، ٓغَ دطجهجس ثالةضٔجٕ ٝدطجهجس ثُدظْ ٝثُذطجهجس ٓػ٢ٛ ثُشصًجس ثُ    

 صُػضدرّ ٛسٙ ثُذطجهجس إلؽصثء ٓركٞػجس إٌُضص٤ٗٝز ُِػِغ ٝثُدرٓجس، ،ثُركغ ُِٔػض٤ٌِٜٖ أٝ ثُشصًجس

ُٔظرش ػ٠ِ إ٣صثذثس ٖٓ شغّٞ ثُٔؼجٓالس ٝشغّٞ ثُلجةرر ٝثُصغّٞ ثألخصٟ ثُٔصصذطز  ٣ٝقظَ ثُ

 دجُذطجهز.

 اٌزٍ رظذر ثطبلبد اٌذفغ االٌىزرؤُخ:ِجّىػخ ِٓ إٌّظّبد اٌؼبٌُّخ واٌّؤسسبد اٌّبٌُخ 

 ./ ك٤طث1

 ./  ٓجغضصًجشذ2

 ./ أٓص٣ٌجٕ ثًػذصثظ3

 .ك٢ فرٝذ غوق ثةضٔج٢ٗ ٓؼ٤ٖ()دطجهجس ثُشصثء ٖٓ ثُٔقَ ثُضؾجش١ثُٔؤغػجس ثُضؾجش٣ز ثٌُذصٟ/4

 :اٌزبجر

ػجس ثُض٢ ٣ضْ ثصلجم ثُٔظرش ٓؼٜج، ػ٠ِ هذٍٞ ثُذ٤غ ُقجَٓ ثُذطجهز عْ ٞ ثططالؿ ٣طِن ػ٠ِ ثُشصًجس ٝثُٔؤغٛ     

 .شؽٞع ثُٔظرش دجُغٖٔ ػ٠ِ ثُٔػضقوجس

 :حٍّخ اٌجطبلبد

ْٛ ثألكصثذ ثُس٣ٖ ٣ٞثكن ثُٔظرش ػ٠ِ ؽِذْٜ دجُقظٍٞ ػ٠ِ ثُذطجهز الغضدرثٜٓج  ك٢ ثُقظٍٞ ػ٠ِ ثُػِغ      

غقخ ٗور١ ٖٓ آالس ثُػقخ ثُ٘ور١ أٝ ثُذ٘ٞى ٝكصٝػٜج  ٤زػِٔ ٝثُدرٓجس ٖٓ ثُضؾجش، دٔؾصذ صور٣ْ ثُذطجهز أٝ

 ثُٔشضصًز ك٢ ػؼ٣ٞز ثُذطجهز، عْ ذكغ ثُٔػضقوجس ُِذ٘ي ثُٔظرش فػخ ٗٞع ثُذطجهز.
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 اننقىد االنكرتونيت 
ثُؼِٔز ثُصه٤ٔز ، ٢ٛ صٔغ٤َ شه٢ٔ ُِ٘ور ٣ٌٖٔ صدط٣٘ٚ ٝصرثُٝٚ دئغْ ثُٔؼصٝكز أ٣ًؼج  ُ٘وٞذ ثإلٌُضص٤ٗٝز ،ث  

صُػضدرّ ك٢ ثُٔؼجٓالس ثإلٌُضص٤ٗٝز ٣ٌٖٝٔ ثغضدرثٜٓج ك٢ ػ٤ِٔجس ثُشصثء ػذص ثإلٗضصٗش ٝ ،ضدرثٓٚ ًٞغ٤ِز ُِضذجذٍٝثغ

 ، ٝذكغ ثُلٞثص٤ص ، ٝثُٔؼجٓالس ٖٓ ٗظ٤ص إ٠ُ ٗظ٤ص.

ه٤ٔز ٗور٣ز ٓدطٗز ػ٠ِ ٝغ٤ِز ثٌُضص٤ٗٝز، ٓركٞػز ٓورٓج ٝؿ٤ص ٓصصذطز  " ػذجشر ػٖثُ٘وٞذ ثالٌُضص٤ٗٝز   

 ٝصقظ٠ دوذٍٞ ٝثغغ ٖٓ ؿ٤ص ٖٓ هجّ دئطرثشٛج، ٝصػضؼَٔ ًأذثر ُِركغ ُضقو٤ن أؿصثع ٓدضِلز'' .دقػجح د٢ٌ٘ 

أطذقش ثُ٘وٞذ ثإلٌُضص٤ٗٝز شجةؼز دشٌَ ٓضطث٣ر ك٢ ثُػ٘ٞثس ثألخ٤صر ، ف٤ظ ٣ضؾٚ ثُٔط٣ر ٖٓ ثُ٘جظ إ٠ُ ثُٔركٞػجس 

ثُدظٞط٤ز ٝثألٖٓ ٝإٌٓج٤ٗز ثُو٤جّ  ٝٓغ زُي، كئٗٚ ٣غ٤ص أ٣ًؼج ٓدجٝف دشإٔ ،ثُصه٤ٔز ٝثُٔؼجٓالس ػذص ثإلٗضصٗش

 دأٗشطز ؿ٤ص هج٤ٗٞٗز ٓغَ ؿػ٤َ ثألٓٞثٍ ٝص٣َٞٔ ثإلشٛجح.

ٝػجذرً ٓج صٌٕٞ  ،ؿجُذًج ٓج ٣ضْ إطرثش ثُ٘وٞذ ثإلٌُضص٤ٗٝز ٖٓ هذَ ثُٔؤغػجس ثُٔج٤ُز أٝ ٓٞكص١ ثُركغ ثإلٌُضص٢ٗٝ     

ٜ٘ج ػ٠ِ ثألؽٜطر ثإلٌُضص٤ٗٝز ٓغَ ثُٜٞثصق ثُس٤ًز ٣ٌٖٔ صدط٣ ،ٓرػٞٓز دؼِٔز ٓجذ٣ز، ٓغَ ثُرٝالش ثألٓص٢ٌ٣ أٝ ث٤ُٞشٝ

 ٝأؽٜطر ثٌُٔذ٤ٞصص ٝثُٔقجكع ثإلٌُضص٤ٗٝز.

 :ىزرؤُخِٓ أهُ ِساَب إٌمىد اإلٌ

 .ثُصثفز ٝغُٜٞز ثالغضدرثّ -1

 لؼجُز ، ٓٔج ٣ِـ٢ ثُقجؽز إ٠ُ ثُ٘ور ثُٔجذ١ أٝ ثُش٤ٌجس. ثُػصػز ثُ -2

 ظ إٗٚ ٓق٢ٔ دجُضشل٤ص ٝثُضرثد٤ص ثأل٤٘ٓز ثألخصٟ.أٓجًٗج أًذص ٓوجشٗز دطصم ثُركغ ثُضو٤ِر٣ز ، ف٤صٞكص  -3

 هٕبن ػذح أٔىاع ِٓ إٌمىد اإلٌىزرؤُخ:

 إٌمىد اإلٌىزرؤُخ اٌّغٍمخ: -1

 ٣ظرش ٛسث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُ٘وٞذ ثإلٌُضص٤ٗٝز ٤ًجٕ ٝثفر ٝال ٣ٌٖٔ ثغضدرثٓٚ إال ك٢ ثُٔؼجٓالس ذثخَ شذٌز أٝ ٗظجّ ٓؼ٤ٖ.

 إٌمىد اإلٌىزرؤُخ اٌّفزىحخ:  -0

درثّ ٛسث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُ٘وٞذ ثإلٌُضص٤ٗٝز ك٢ ثُٔؼجٓالس ػذص شذٌجس ٝأٗظٔز ٓضؼرذر ، ٣ٝضْ إطرثشٛج ػجذرً ٖٓ ٣ٌٖٔ ثغض

 هذَ ثُٔؤغػجس ثُٔج٤ُز أٝ ٓٞكص١ ثُركغ ثإلٌُضص٢ٗٝ.

 :  اٌؼّالد اٌّشفرح -2

ثُضقٌْ ك٢ ، ٢ٛ ٗٞع ٖٓ ثُ٘وٞذ ثإلٌُضص٤ٗٝز ثُض٢ صػضدرّ ثُضشل٤ص ُضأ٤ٖٓ ثُٔؼجٓالس Bitcoin  ٝEthereumٝٓغَ 

 إٗشجء ٝفرثس ؽر٣رر.

 :اٌؼٕبطر األسبسُخ ٌٍٕمىد االٌىزرؤُخ

 .ٝفرثس ٗور٣ز ُٜج ه٤ٔز ٓج٤ُز أ١ صشَٔ ػ٠ِ  :لُّخ ٔمذَخ -

 .، ػ٠ِ دطجهز دالغض٤ٌ٤زٜج ثٌُضص٤ٗٝج٣ضْ شق٘ ِخسؤخ ػًٍ وسٍُخ اٌىزرؤُخ: -
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 .ٌُضص٤ٗٝزص٤٤ٔط ثُ٘وٞذ ثالٌُضص٤ٗٝز ػٖ ٝغجةَ ثُركغ ثال  :غُر ِررجطخ ثحسبة ثٕىٍ -

 .أذثر طجُقز ُِركغ ٝٝغ٤ؾ ُِضذجذٍ :رحظً ثمجىي واسغ ِٓ غُر ِٓ لبَ ثئطذارهب -

 .ًشصثء ثُػِغ ٝثُدرٓجس  :وسٍُخ ٌٍذفغ ٌزحمُك أغراع ِخزٍفخ -

 : خصائص اننقىد االنكرتونيت
   :خظبئض ػٍُّخ ِزؼٍمخ ثبالسزخذاَأوالً / 

  :ٍٍَزُّس إٌمذ االٌىزرؤٍ ػٓ أدواد اٌذفغ األخري ثّب َ

 .ٗٚ ٣قضلع دجُو٤ٔز ًٔؼِٞٓجس شه٤ٔز ٓػضوِز ػٖ أ١ فػجح ٓظصك٢أ -

 ثُٔؼِٞٓجس ثُصه٤ٔز.  ثُو٤ٔز إ٠ُ شدض أخص ػٖ ؽص٣ن٣ػٔـ دضق٣َٞ  -

  .ًجإلٗضصٗشضق٣َٞ ػٖ دؼر ػذص شذٌجس ػجٓز ج٣ُػٔـ د -

 ال ٣ػضِطّ ٝؽٞذ ؽصف عجُظ إلظٜجش أٝ ٓصثؽؼز ٝصأ٤ًر ثُضذجذٍ.  -

  .ٕٞ ٓضجؿ دأطـص ٝفرثس ثُ٘ور ثٌُٔٔ٘زٗوػجّ ٣ٌ٣ٝض٤ٔط دجُوجد٤ِز ُإل -

 .ٓظْٔ ٤ٌُٕٞ غَٜ ثالغضدرثّ ٓوجشٗز دٞغجةَ ثُركغ ثألخصٟ -

  :ثبألِبْخظبئض ِزؼٍمخ ثبُٔبً / 

 .ثهٜج ٖٓ هذَ ثُوصثط٘ز ٝثُٔقضج٤ُٖدق٤ظ ٣ظؼخ ثخضص، إٔ صقون ثألٓجٕ -

 .وٞم ثُٔضؼج٤ِٖٓثُورشر ػ٠ِ ثُؼَٔ ثُٔضٞثطَ ك٢ ًجكز ثُظصٝف دٔج ٣قلع ف -

 إًٌ ِرحٍزُٓ رزُ وً ِرحٍخ ػًٍ أرثغ خطىاد : "إٌمذ االٌىزرؤٍ"ػٍُّخ اٌشراء ثبسزؼّبي  رٕمسُ

 :اٌسبثمخ ٌؼٍُّخ اٌشراء /اٌّرحٍخ األوًٌ

فر ثُذ٘ٞى ثُٔظرشر دجُورش ثٌُجك٢ الفض٤جؽجصٜج ٝصٌٕٞ ػ٠ِ شٌَ أٌُضص٢ٗٝ ٖٓ هض٘جء ثُ٘ور ثإلئص١ د٣وّٞ ثُٔشض -1

 ٝفرثس طـ٤صر ؽرث.

 Cyber) ص دئذثشر ثُ٘ور ثالٌُضص٢ٗٝ ٝٛٞ دصٗجٓؼ ٓؾج٢ٗ ٣ضْ ثُقظٍٞ ػ٤ِٚ ٖٓ شصًز،ثهض٘جء دصٗجٓؼ خج -2

Cash)  ثُس١ ٣ق٢ٔ ثُذصٗجٓؼ ٖٓ ثُٔقٞ أٝ ثُ٘ػخ، ٣ٝؼَٔ ػ٠ِ فػجح ثألشطرر ك٢ ػٞء ػ٤ِٔجس ثهض٘جء

 .ثُ٘ور ثالٌُضص٢ٗٝ

ثُذ٘ٞى صؼَٔ ػذص شذٌز  فر ثُذ٘ٞى ثُض٢ صضؼجَٓ ك٢ ثُ٘ور ثالٌُضص٢ٗٝ، ٝٛسٙأ٣ؾخ ػ٠ِ ثُذجةغ إٔ ٣شضصى ك٢  -3

 ثالٗضصٗش.

ثُدطٞر ثألخ٤صر صضؼٖٔ فظٍٞ ثُذجةغ ػ٠ِ دصٗجٓؼ خجص إلذثشر ثُ٘ور ثالٌُضص٢ٗٝ ، ٛسث ثُذصٗجٓؼ ٓؾج٢ٗ،  -4

ًسُي ٣قظَ ػ٤ِٚ ٖٓ ٗلع ثُشصًز، ٣ٝؼَٔ ٛسث ثُذصٗجٓؼ ػ٠ِ صػؾ٤َ ثُٔضقظالس ٖٓ ثُذجةغ ٝإػجكضٜج إ٠ُ 

 .َ ثألشطرر ٖٓ ٗور١ ثٌُضص٢ٗٝ إ٠ُ ٗور١ فو٤و٢شط٤رٙ ًٔج ٣وّٞ دجُػ٤طصر ػ٠ِ ػ٤ِٔز صق٣ٞ
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 :ػٍُّخ اٌشراء/اٌّرحٍخ اٌثبُٔخ

 دؼر ه٤جّ ثُٔشضص١ دضظلـ ٓوص ثُذجةغ ٝثخض٤جش ثُػِغ ٝثُضؼصف ػ٠ِ أغؼجشٛج.        

خالٍ ٛسٙ ثُٔصفِز ٣وّٞ ثُٔشضص١ دجصدجز هصثش ثُركغ ٖٓ خالٍ ثُ٘وٞذ ثالٌُضص٤ٗٝز، دجُو٤ٔز ثُٔطِٞدز ك٤وّٞ 

 :ٌٍٕمذ ثّب ٍٍَ  ٓؼ ثإلذثش١ثُذصٗج

 .جش ثُصط٤ر دئٌٓج٤ٗز ثُػٔجؿ دجُػرثذ أٝ ػرٓٚذثخض -

إزث ًجٕ ثُصط٤ر ٣ػٔـ دجُػرثذ ك٤وّٞ ثُذصٗجٓؼ  دجخض٤جش  ٝفرثس  ثُ٘ور  ثُض٢  غ٤وّٞ  ثُركغ دٜج، إ٠ُ ثُذجةغ ػٖ  -

 .ؽص٣ن ثُذ٘ي ثُٔظرش

ص٤ٗٝز دطصم ثُضأًر ثُٔدضِلز )طقز ثألشهجّ ٣ضِو٠ ثُذ٘ي ًشق ثُركغ ُِٔشضص١، ٣ٝضأًر ٖٓ طقز ثُ٘وٞذ ثالٌُض -

 .ر ثالٌُضص٢ٗٝ ُِذجةغُ٘و٣ضْ إشغجٍ ٝفرثس ث ثُدجطز دٞفرثس ثُ٘ور ثالٌُضص٢ٗٝ(،

٣ضِو٠ دصٗجٓؼ إذثشر ثُ٘ور ثالٌُضص٢ٗٝ ُِذجةغ ًشق ثُؼٔالس ثالٌُضص٤ٗٝز ثُٔٞهؼز ٖٓ ثُذ٘ي ٣ٝوّٞ دئػجكز ٝفرثس  -

 .ثُدجطز دٜج إ٠ُ خط٣٘ز ثُذجةغ ثُصه٤ٔز٤ٖٓ أور ثُؾر٣رر دأشهجٜٓج ٝػالٓجس ثُضثُ٘

٣وّٞ دصٗجٓؼ إذثشر ثُ٘ور ثالٌُضص٢ٗٝ ُِذجةغ دئخذجش ثُٔشضص١ دضٔجّ ػ٤ِٔز ثُػرثذ عْ ٣وّٞ ٗظجّ ثُ٘ور ثالٌُضص٢ٗٝ  -

 ُِٔشضص١ دٔقٞ ٛسٙ ثُٞفرثس ثُٔدظظز ُٜسث ثٌُشق ٖٓ ٓدظظجس ثُٔشضص١ دظٞشر ٜٗجة٤ز.

 :أشكال اننقىد االنكرتونيت 

دضِق طٞشر ثُ٘ور ثالٌُضص٢ٗٝ ٝأشٌجُٜج، صذؼج ُِٞغ٤ِز ثُض٢ ٣ضْ ٖٓ خالُٜج صدط٣ٖ ثُو٤ٔز ثُ٘ور٣ز ًٝسُي ٝكوج ص         

 هٕبن ثالس أٔىاع:و ،ُقؾْ ثُو٤ٔز ثُ٘ور٣ز

  :اٌجطبلبد سبثمخ اٌذفغ -1

 ػ٠ِ دطجهز دالغض٤ٌ٤ز، ٝصأخس طٞشز ُ٘ور٣ز ػ٠ِ شص٣قز ثٌُضص٤ٗٝز ٓغذض٣ٝضْ دٔٞؽذٜج صدط٣ٖ ثُو٤ٔز ث 

ٝٛسٙ  ،ٓؼجُؼ ذه٤ن ٣ػٔـ دضدط٣ٖ ثألٓٞثٍ ٖٓ خالٍ ثُذصٓؾز ث٥ٓ٘ز ضؼرذر ٜٓ٘ج ثُذطجهز ثُس٤ًز ٢ٛٝ ػذجشر ػٖ"ٓ

 .ثُذطجهز صػضط٤غ ثُضؼجَٓ ٓغ دو٤ز ثٌُٔذ٤ٞصصثس

 : اٌمرص اٌظٍت -0

صْ ثُضدط٣ٖ ٛ٘ج ك٢ ثُوصص ثُظِخ ٌُِٞٓذ٤ٞصص ثُشدظ٢، ٤ُوّٞ ثُشدض دجغضدرثٜٓج ٓض٠ ٣ص٣ر ٖٓ خالٍ  

 .(ٗوٞذ ثُشذٌز)ٗضصٗش، ٝصػ٠ٔ شذٌز ثال

  :اٌىسٍُخ اٌّخزٍطخ -2

ٝصؼر ٛسٙ ثُٞغ٤ِز خ٤ِطج ٓصًذج ٖٓ ثُطص٣وض٤ٖ ثُػجدوض٤ٖ، ف٤ظ ٣ضْ دٔٞؽذٜج شقٖ ثُو٤ٔز ثُ٘ور٣ز ثُٔدطٗز  

ػ٠ِ ثُذطجهز ثالٌُضص٤ٗٝز غجدوز ثُركغ ػ٠ِ زثًصر فجغخ آ٢ُ، ثُس١ ٣وّٞ دوصثءصٜج ٝدغٜج ػذص شذٌز ثالٗضصٗش إ٠ُ 

 .ثُشدظ٢ ُذجةغ ثُػِغ ٝثُدرٓجس  ثٌُٔذ٤ٞصص
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 مزايا وػيىب وسائم انذفغ احلذيثت
 :وسبئً اٌذفغ اٌحذَثخ أوالً / ِساَب

 : اٌجطبلخ(حبًِ )ثبٌٕسجخ إًٌ  -1

 ٤ص ٝثإل٣ظجالس ثُٞشه٤ز ثُٔدضِلز،صو٤َِ ثُلٞثص، ٝثألٓجٕ، ٝػص ثالغضدرثّ دجُ٘ػذز إ٠ُ فجِٜٓجغُٜٞز ٣ٝ 

طلوز شصثء كٞش٣ز ػٖ إصٔجّ إٌٓج٤ٗز  ،ثُذ٘ي أٝ ثُشصًز ثُٔظرشر ٖٓ ثالهضصثع ٖٓثالغضلجذر ثُػص٣ؼز 

إػطجء فن  ثغضدرثّ دطجهز  ثةضٔج٤ٗز  إٌٓج٤ٗزًسُي )ثُذطجهز(،  ؽص٣ن ثُٜجصق دٔؾصذ زًص شهٜٔج

ٌٓج٤ٗز ثُقظٍٞ ػ٠ِ غِغ ٝخرٓجس إثُخ، ًٝسُي ...ُشدض أخص  صل٤ر ك٢ فجُز ثُػلص أٝ ثُطٞثشا 

، ٣ٌٝٔ٘ٚ ٝهق غَ ٓشٌِز ُقجِٜٓجػ٤جع ٛسٙ ثُٞغ٤ِز ال ٣ًٔٔج إٔ  ،ٓدلغ ًجُػٌٖ ك٢ ثُل٘رمدػؼص 

 ٌٓجٜٗج. ثُضؼجَٓ دٜج ٝإطرثش دطجهز ؽر٣رر

 ثبٌٕسجخ ٌٍزبجر: -0

 .ثُذ٤ٌ٘ز ٝٝغجةَ ثُركغ دظلز ػجٓز ًغص أٓجٗج ٝأهٟٞ ػٔجٗج ُقوٞم ثُذجةغ ٖٓ ثُذطجهجسأ   

 ٌّظذرهب:ثبٌٕسجخ  -2

كٞثةر ثُضأخ٤ص ك٢ ٝ، شغْ ثُػقخ ثُ٘ور١ُضؾر٣ر ٝشغْ ثُؼؼ٣ٞز، ٝشغْ ثٓغَ عٔز شغٞٓج ٓدضِلز   

أٓٞثٍ شدجؿ ثُٔضُٞرر ٖٓ صشـ٤َ ػالٝر ػ٠ِ ثأل، ٞثةر ثُوصع ػٖ ؽص٣ن ثُػقخ ثُ٘ور١ثُػرثذ ٝك

ثُٞذثةغ ثُؾجش٣ز ثُدجطز دقِٔز ثُذطجهجس ٖٝٓ ثُٔقالس ثُضؾجش٣ز ثُض٢ صوذِٜج ٖٝٓ ثُذ٘ٞى ثُضؾجش٣ز ثُض٢ 

 .جصظرشٛج دجُضؼجٕٝ ٓؼٜ

  :ً اٌّجزّغثبٌٕسجخ إٌ -4

ثغضغٔجشث ػدٔج ُِشصًجس ثُض٢ صظرشٛج ٖٝٓ عْ أطذـ دئٌٓجٕ ، صؼر ثُذطجهجس ثُر٤ُٝز ًل٤طث ٝؿ٤صٛج

ٛج ٖٓ ٝؿ٤صٜج كجٕ ثغضدرثٖٓٝٓ ٗجف٤ز أخصٟ ، ٛسٙ ثُرٍٝ ثُض٢ صقضؼٖ ٛسٙ ثُشصًجس ٓوجغٔز ثألشدجؿ

 .٘وٞذ ثُٞشه٤زثُٔصًط١ ك٢ ؽذجػز ثُخلغ ٗلوجس ثُذ٘ي  غجػر ػ٠ِأذٝثس ثُركغ ثالٌُضص٤ٗٝز 

 ٌٍجٕىن اٌزجبرَخ:ثبٌٕسجخ  -5

، ًٝسُي ٢ ًلجءر ثُػ٤جغز ثُ٘ور٣زٝٛٞ ٓج ٣ؼ٘ ،ًذصأصػجػر ثُذ٘ٞى ثُضؾجش٣ز ػ٠ِ إػطجء أٝ صور٣ْ هصٝع 

أذس إ٠ُ صٞغ٤غ هجػرر ثألكصثذ ثُٔضؼج٤ِٖٓ ٓغ ثُذ٘ٞى، دلؼَ ٓج صٞكصٙ ٖٓ خرٓجس ٓظصك٤ز ًجُضق٣َٞ 

إٕ ثُٔؼجٓالس ثُٔظصك٤ز ثالٌُضص٤ٗٝز، صقون ٤ٓطر ، ًغص غُٜٞزخالٍ د٤تز  صلجػ٤ِز  أ، د٤ٖ ثُقػجدجس

، كؼَ ٖٓ ٓ٘جكػ٤ٚ ك٢ ث٥ؽجٍ ثُط٣َٞص٘جكػ٤ز صٌٖٔ ثُذ٘ي ٖٓ ثُضؼجَٓ ٓغ أغٞثهٚ ثُٔػضٜركز دظٞشر أ

 .الس شدق٤ز أػ٠ِ ك٢ ث٥ؽجٍ ثُط٣َٞغجْٛ ثغضدرثّ ثُذ٘ي ُٜسٙ ثألٗظٔز إ٠ُ صقون ٓؼرًسُي 
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 وَرجغ رٌه إًٌ:

 .ٖٓ خالٍ ثالٗضصٗش ثُض٢ صؤذٟصٌِلز ثُدرٓجس ثُٔظصك٤ز ك٢  ٗػذ٢ع ثٗدلج - أ

ثُٔالةٔز ثُط٤٘ٓز  دٔج صقونثشصلجع شدق٤ز هطجع ػٔالء ثُدرٓز  ثُٔظصك٤ز ثالٌُضص٤ٗٝز،  - ح

 .ضورٓزٝثٌُٔج٤ٗز ُِدرٓز ثُٔظصك٤ز ك٢ ٓصفِز ٓ

 .َٕ ثُدرٓز ُِؼ٤َٔ ك٢ أ١ ٌٓجصض٤ـ ثألٗظٔز ثالٌُضص٤ٗٝز صـط٤ز ٝثغؼز ثالٗضشجش، ف٤ظ صظ - س

 .ثُدطأ السصدل٤غ ثفضٔج - ط

 :وسبئً اٌذفغ اٌحذَثخ ػُىة وِخبطرثبُٔبً / 

 :ثبٌٕسجخ إًٌ حبٍِهب -1

 .ث٤َُٔ إ٠ُ ض٣جذر ثالهضصثع ػٖ ؽص٣وٜج، أٝ ض٣جذر ثإلٗلجم دٔج ٣ضؾجٝض هرشصٚ ثُٔج٤ُز -

 .فجَٓ ثُذطجهز ِٓطّ دػرثذ ٓج ثشضصٟ ٜٓ٘ج ُٞ ػجػش أٝ غصهش ٓ٘ٚ -

 .ث٢ُٔٛٞٛسٙ ثُذطجهز صشؼص فجِٜٓج دجُـ٠٘  -

 :ثبٌٕسجخ ٌّظذرهب -0

 .ػ٠ِ ثُذطجهز ُٜج ٓرٟ ض٢٘ٓ ُػرثذٛجُر٣ٕٞ ثُٔػضقوز ث -

 .زخطص ثُػ٤ُٞز ػ٠ِ ثُذ٘ي ٗظصثً ُِػقخ ثُ٘ور١ ٝثالهضصثع ػ٠ِ ثُذطجهجس ثالةضٔج٤ٗ -

 .صقَٔ ثُذ٘ي ثُٔظرش ُِذطجهجس ٗلوجس ػ٤جػٜج  -

 :ثبٌٕسجخ إًٌ اٌزبجر -2

 .ٞى ثُضؾجش٣زخؼٞع ثُضجؽص ُشصٝؽ ٓضؼرذر ٝطؼذز ٖٓ ؽجٗخ ثُذ٘ -

 : وَّىٓ رحذَذهب فٍ ثالثخ أٔىاع وهٍ ،اٌّخبطر ثبٌٕسجخ ٌٍٕمىد االٌىزرؤُخ -4

   اٌّخبطر األُِٕخ: /أ

 ٛجهر ٣ضْ صط٣ٝصٝهر صضؼصع ثُذطجهز ثالٌُضص٤ٗٝز ثًُِٔٔٞز ُِٔػضِٜي أٝ ثُضجؽص ُِػصهز أٝ ثُضط٤٣ق،  

ػ٠ِ ثُوصص ثُظِخ ، هر ٣قرط  أٝ ػ٠ِ ثُذصٓؾ٤جس أٝ ػ٤ِٜجػٖ ؽص٣ن صؼر٣َ ثُذ٤جٗجس ثُٔدطٝٗز 

 .ثُدصم ثأل٢٘ٓ إٓج ٗض٤ؾز ُؼَٔ ؿ٤ص ػٔر١ ٓغَ ٓقٞ أٝ صدص٣خ ٓٞهغ ثالٗضصٗش، ٝثُوصط٘ز ثالٌُضص٤ٗٝز
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 :اٌّخبطر اٌمبٔىُٔخ/ة

 ثٗضٜجى ثُوٞث٤ٖٗ ٝثُِٞثةـ ٓغَ ؿػ٤َ ثألٓٞثٍ. -

 إكشجء أغصثش ثُؼ٤َٔ ٝثٗضٜجى ثُػص٣ز. -

ٔدجؽص ثُوج٤ٗٞٗز ٢ٛ ٓرٟ ٝػٞؿ ٝشلجك٤ز ثالُضطثٓجس ٖٓ ثُٔػجةَ ثُٜٔٔز أ٣ؼج، ٝثُض٢ صضؼِن دجُ -

 ."فجُز ثُضط٤٣ق ٝثُـش"ٓغَ ثُدجطز ٌَُ ؽصف 

 ثٗضشجش ثُ٘ور ثالٌُضص٢ٗٝ ٣ؤذ١ إ٠ُ ض٣جذر ثُضٜصح ثُؼص٣ذ٢. -

  :اٌّخبطر اٌّبٌُخ/جـ

 .ػصع ثُ٘ور ٖٓ هذَ ثُٔظصف ثُٔصًط١ثٗدلجع  -

 .ثٗدلجع ػجةرثس إطرثش ثُ٘ور -

 .ػ٤ص ُِػ٤جغز ثُ٘ور٣زصوِض ذٝش ثُذ٘ي ثُٔصًط١ ًٔ -

 .ػ٠ِ إؽصثء ػ٤ِٔجس ثُػٞم ثُٔلضٞفزثُقر ٖٓ هرشر ثُذ٘ي ثُٔصًط١  -
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 انتجارة اإلنكرتونيت

  :تؼريف انتجارة االنكرتونيت

ثُضؾجشر ثالٌُضص٤ٗٝز ٢ٛ ص٘ل٤س ًَ ٓج ٣ضظَ دؼ٤ِٔجس شصثء ٝد٤غ ثُذؼجةغ ٝثُدرٓجس ػذص شذٌز ثالٗضصٗش  

   :وَشًّ رٌه، ز ثألخصٟٝثُشذٌجس ثُضؾجش٣ز ثُؼج٤ُٔ

ٓجس ػٖ ثُػِغ  ٝثُذؼجةغ ثإلػالٕ ػٖ ثُػِغ ٝثُدرٓجس ، ثُضلجػَ ٝثُضلجٝع د٤ٖ ثُذجةغ ٝثُٔشضص١، ثُٔؼِٞ

، ػ٤ِٔجس صٞض٣غ ٝصػ٤ِْ ثُػِغ ٝٓضجدؼز ثإلؽصثءثس، ػالهجس ثُؼٔالء ثُض٢ صرػْ ػ٤ِٔجس ثُشصثء ٝثُذ٤غ ٝثُدرٓجس

 ثّ ثُؼوٞذ . ٝثُدرٓجس دؼر ثُذ٤غ ، ػور ثُظلوجس ٝإدص

  :نظام انذفغ يف انتجارة االنكرتونيت

ثٗضشص ٓلّٜٞ ثُضؾجشر ثالٌُضص٤ٗٝز ك٢ ثُٞهش ثُقج٢ُ ٗظصث ُؼرر ٓطث٣ج، ًضػ٤َٜ ثُضٞثطَ ٝثُضؼجَٓ د٤ٖ   

ثُض٘وَ، إز ٣ٌل٢ ثُقظٍٞ ػ٠ِ ؽٜجض ًٔذ٤ٞصص ٝثالصظجٍ دشذٌز ثالٗضصٗش ُِو٤جّ إ٠ُ ثُٔؤغػجس ٝثُطدٕٞ ذٕٝ فجؽز 

 جش١، ٝٛسث ٛٞ ثُٔوظٞذ دجُضؾجشر ثالٌُضص٤ٗٝز .دجُؼَٔ ثُضؾ

  :انتجارة االنكرتونيت ثجماال

  : رجبرح اٌزجسئخ -1

ٓغَ صؾجشر ثٌُضخ ٝثُٔؾالس، ٣ٝضْ ثُذقظ ػٖ ثغْ ثٌُضجح ٝٓؼصكز ثُػؼص ٝػ٤ِٔز ثُركغ ثالٌُضص٢ٗٝ ٝصػِْ ٖٓ  

 .ؽصف ثُ٘جشص 

   اٌجٕىن واٌزّىًَ: -0

دػطٜج ثالغضؼالّ ػٖ ثُقػجح ٝٓضجدؼز أغؼجش ثُذٞشطجس ٝد٤غ ٝشصثء أض٢ صورّ ثُذ٘ٞى ثُدرٓز ثالٌُضص٤ٗٝز، ٝثُ 

 .ثألغْٜ

   :اٌزىزَغ -2

 .ثُخ....ٓغَ صٞض٣غ ثُٔ٘ضؾجس ثالٌُضص٤ٗٝز ٝصٞض٣غ ثألكالّ ٝثُظٞش 

   :اٌزظُّّبد اٌهٕذسُخ -4

ٌٔجٕ ٗلػٚ ٖٓ خالٍ ٓؾٔٞػز ػَٔ، ٝأشٜص ٖٓ ثٌُٖٔٔ ثالشضصثى ك٢ صظ٤ْٔ ٓ٘ضؼ ؽر٣ر درٕٝ ثُضٞثؽر ك٢ ثُ 

ثألٓغِز ك٢ ٛسث ثُٔؾجٍ ه٤جّ شصًز كٞشذ ُِػ٤جشثس دض٣ٌٖٞ كص٣ن ػَٔ ُضظ٤ْٔ ٓقصى ؽر٣ر ٣ؼَٔ أػؼجةٚ ك٢ أشدغ 

 .ٓٞثهغ ؽـصثك٤ز ٓدضِلز

   :اٌزؼبِالد اٌزجبرَخ -5
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ص٤ٗٝز ُِٔ٘ضؾجس، ٝثُو٤جّ ٖٓ أٓغِز زُي ٗظجّ ثُضذجذٍ ثُضؾجش١ د٤ٖ ثُشصًجس ف٤ظ صوّٞ دؼصع ثٌُضجُٞؽجس ثالٌُض

  .دؼ٤ِٔز ثُضذجذٍ دٔصثفِٜج ثُٔدضِلز، ٝذػْ ٗظْ ثُركغ ثُٔدضِلز ٝصذجذٍ ثُٔػض٘رثس ، ثُضج٤ٖٓ ، صور٣ْ خرٓجس ٓج دؼر ثُذ٤غ

  .ٝٛٞ ثُٔؾجٍ ثُس١ ٣ٜٔ٘ج ك٢ ٛسث ثُٔٞػٞع

 :فىائذ وقيىد انتجارة االنكرتونيت
٘ظص إ٤ُٜج دؼ٤ٖ ثالػضذجش، ك٢ٜ ٝغ٤ِز كؼجُز ُضٞغ٤غ ثألغٞثم ثُضؾجشر ثإلٌُضص٤ٗٝز صضظق دٔطث٣ج ٝػ٤ٞح ٣ؾخ ثُ 

ثُٔق٤ِز ٝصػجػر ػ٠ِ غصػز ثالغضؾجدز ُطِذجس ثُؼٔالء ٓوجشٗز دجُطصم ثُضو٤ِر٣ز ثُٞشه٤ز، ًٔج صػجْٛ ك٢ صدل٤غ 

ٕٝ، صٌج٤ُق ثُٔصثغالس ثُذص٣ر٣ز ٝثُرػج٣ز ٝثإلػالٕ ٝثُضٞض٣غ، ٝصؼَٔ ػ٠ِ صو٤َِ ثُٔدجؽص ثُٔضؼِوز دضصثًْ ثُٔدط

٣ز ٝصؼر ثُضؾجشر ثإلٌُضص٤ٗٝز إفرٟ ث٤ُ٥جس ثُٔؤذ ،ٝصػجػر ػ٠ِ صٞك٤ص ٗظْ ٓؼِٞٓجس صرػْ ثصدجز ثُوصثشثس ثإلذثش٣ز

ٝػ٠ِ ثُؾجٗخ ثألخص كجٕ ٓػجٝا ثُضؾجشر ثإلٌُضص٤ٗٝز ٣ؾخ أ٣ؼج أخسٛج ك٢  ،إ٠ُ ػُٞٔز ثُٔشصٝػجس ثُضؾجش٣ز

ؼز هذَ ثُشصثء، ٝثفضٔجٍ فرٝط صؼجهرثس طٞش٣ز، ثالػضذجش، ٓغَ ػرّ صٌٖٔ ثُٔػضٞشذ ٖٓ ٓؼج٣٘ز ٝكقض ثُػِ

ٝفجالس ٗظخ ٝثفض٤جٍ، دػذخ ػرّ ثُضٌٖٔ ٖٓ ثُضقون ٖٓ شدظ٤ز ثُٔضؼج٤ِٖٓ إػجكز إ٠ُ زُي ػرّ ٝؽٞذ ٓػض٘رثس 

ٖٝٓ ثُؼ٤ٞح  ،أٝ صط٤٣ق ُذ٤جٗجس ثُ٘ػخ ثألط٤ِز ٝشه٤ز ٓرػٔز ُطِذجس ثُشصثء ٓٔج ٣ؤذ١ إ٠ُ ثفضٔجٍ فرٝط صالػخ

ش ٝإكشجء أغصثش ثُؼٔالء ُٔ٘جكػ٤ْٜ، ًٝسُي ثفضٔج٤ُز ثغضدرثّ ذ٤ص إٌٓج٤ٗز ثخضصثم شذٌز ثالٗضصٗثٌُ ثألخصٟ زثس ثألعص

 ثُذطجهجس ثالةضٔج٤ٗز ثُٔط٣لز ُِشصثء.

 أوالً / فىائذ انتجارة اإلنكرتونيت: 
  :فىائذهب ٌٍشروبد واٌّؤسسبد 

 .صٞغغ ثُ٘طجم ثُػٞه٢ ثُٔق٢ِ إ٠ُ ٗطجم ذ٢ُٝ ػج٢ُٔ -1

 .ء ٝٓؼجُؾز ٝصٞض٣غ ٝفلع ٝثغضصؽجع ثُٔؼِٞٓجس ثُٞشه٤ز صدلغ صٌج٤ُق إٗشج -0

 ثُورشر ػ٠ِ إٗشجء صؾجش٣جس ٓضدظظز ؽرث ُْ صٌٖ غجدوج. -2

 .صػٔـ ددلغ ثُٔدطٕٝ -4

 د٤ٖ ذكغ ثألٓٞثٍ ٝثُقظٍٞ ػ٠ِ ثُٔ٘ضؾجس ٝثُدرٓجس. صدلغ ثُلضصر ثُط٤٘ٓز ٓج -5

 إػجذر ٛ٘رغز ثُؼ٤ِٔجس ثُضؾجش٣ز. -6

 .ثشخض كجإلٗضصٗش صٌج٤ُق ثالصظجالس ثُػ٤ٌِز ٝثُالغ٤ٌِز -7

 فىائذهب ػًٍ اٌّسزهٍه :

 ػ٠ِ ٓرثش ث٤ُّٞ.ثُد٤جش دجٕ ٣ضػٞم أٝ ٢ٜ٘٣ ٓؼجٓالصٚ ثُضػ٣ٞو٤ز ُِٔػضِٜي صؼط٢  -1

 .صور٣ْ ثٌُغ٤ص ٖٓ ثُد٤جشثس ُِٔػضِٜي -2

 .شخض ثألٓجًٖ ُِضػٞمأصؼضذص  -3

 إشغجٍ ثُذؼجػز دػصػز ٝغُٜٞز إ٠ُ ثُٔشضص١. -4
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 .ثُقظٍٞ ػ٠ِ ثُٔؼِٞٓجس ثُالضٓز خالٍ عٞث٢ٗ  -5

 صشؾغ ثُٔ٘جكػز ٓٔج ٣ؼ٢٘ خلغ ثألغؼجش.  -6

 :فىائذهب ٌٍّجزّغ 

 .ٓ٘طُٚ ٝصوَِ ثُٞهش ثُٔضجؿ ُِضػٞم ٖٓصػٔـ ُِلصذ ثُؼَٔ  -1

 .صؼصع ك٢ دؼغ ثألف٤جٕ ٓ٘ضؾجس دأعٔجٕ ض٤ٛرر -2

دؼجةغ ؿ٤ص ٓضٞكصر ك٢ دِرثْٜٗ ٝثُقظٍٞ ًسُي ػ٠ِ شٜجذثس صػٔـ ُِٔػضِٜي ثُقظٍٞ ػ٠ِ  -3

 .ؽجٓؼ٤ز ػج٤ُٔز ػذص ثالٗضصٗش

 .صٞض٣غ ثُدرٓجس ثُؼجٓز ٓغَ ثُظقز ٝثُضؼ٤ِْ ٝثُدرٓجس ثالؽضٔجػ٤ز دػؼص ٓدلغ ًٝلجءر ػج٤ُز  -4

 صوَِ ٖٓ كصص ثُضٜصح ثُؼص٣ذ٢. -5

  :انتجارة االنكرتونيتوقيىد حتذياث ثانيًا / 

 :اٌزحذَبد اٌزمُٕخ

 .ٛ٘جى ٗوض ك٢ ثالػضٔجذ٣ز ٝثألٓجٕ ٝثُٔؼج٤٣ص ٝثُذصٝصًٞٞالس -1

 .صظجالس ثُػ٤ٌِز ٝثُالغ٤ٌِز٤ُع ٛ٘جى ف٤ط فؾ٢ٔ ًجك٢ ُال -2

 ُش صضـ٤ص دجغضٔصثش ٝدػصػز.ثأذٝثس صط٣ٞص ثُذصٓؾ٤جس ٓجض -3

طؼٞدز ػ٤ِٔز ٝطَ ثالٗضصٗش ٝدصٓؾ٤جس ثُضؾجشر ثالٌُضص٤ٗٝز ٓغ دؼغ ثُضطذ٤وجس ٝهٞثػر ثُذ٤جٗجس  -4

 .ثُٔػضدرٓز فج٤ُج 

 :اٌزحذَبد اٌغُر رمُٕخ

دٞثغطز ثُشصًز ٗلػٜج هر ٣ٌٕٞ ػج٤ُج ؽرث ًِلز صط٣ٞص ثُضؾجشر ثالٌُضص٤ٗٝز  : اٌىٍفخ واٌزسىَك -1

 .ٝثألخطجء ثُ٘جصؾز ػٖ هِز ثُدذصر هر صػذخ ك٢ صؼط٤َ ثُضؾجشر ثالٌُضص٤ٗٝز

ٛسٙ ثألٓٞش ٜٓٔز ؽرث ك٢ ػجُْ ثُشصًز ُِٔػضِٜي خظٞطج ك٢ ٤ٓرثٕ ثألٖٓ   : األِٓ واٌخظىطُخ -2

 .ٝثألٓجٕ

ذجػز ثُٔؾ٤ُٜٖٞ ثُس٣ٖ ال ٣صْٜٝٗ ٝال دؼغ ثُطدجةٖ ال صغن ك٢ ثُ  :أؼذاَ اٌثمخ وِمبوِخ اٌّسزخذَ -3

، دجإلػجكز إ٠ُ ػرّ ثُورشر ػ٠ِ ُٔع ثُٔ٘ضؼ ٣غوٕٞ دجُٔؼجٓالس ؿ٤ص ثُٞشه٤ز ٝال دجُ٘ور ثالٌُضص٢ٗٝ

 .ٝثُضأًر ٖٓ ٓٞثطلضٚ دجُرهز ثُٔطِٞدز

 

 :ػىائك ِىبفحخ اٌغش فٍ اٌزجبرح االٌىزرؤُخ

غٞف إزث ُْ ٣ضْ ثُضظر١ ُٜج، ثالهضظجذ٣ز  ثُؾصثةْف٤ظ إٔ :  ٌإلٔزرٔذاٌمىأُٓ فٍ اٌذوي اٌّطجمخ  -1

    صث ٌُغصر ثغضدرثّ ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ج ك٢ صق٣َٞ ثألٓٞثٍ ثُٔقظِز ك٢ ثُؾصثةْ.ظصٜرذ ثُؼجُْ ٗ

 كصص ثُضٜصح ثُؼص٣ذ٢.صوَِ ٖٓ  ثر اٌغش فٍ اٌزجبرح االٌىزرؤُخ ػًٍ ُِسأُخ اٌذوٌخ:أ -0
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 .ؾجشر ثالٌُضص٤ٗٝز ثُٔٞعوزثُضثر اسزخذاَ االٔزرٔذ فٍ اٌغش ثجُغ اٌجضبئغ اٌّمٍذح: أ -2

ثالٌُضص٤ٗٝز  ٓٞثٍٗض٤ؾز صرثٍٝ ثألٗظخ جس ؼ٤ِٔثُضؼصع ُ: اَ اٌزجبرح االٌىزرؤُخ فٍ إٌظتسزخذإ -4

 ثُـ٤ص فو٤و٤ز ٝؿ٤ص ٓرػٔز دأٓٞثٍ فو٤و٤ز ٓٞذػز دٔؤغػجس ػج٤ُٔز ٝذ٤ُٝز.

  نكيفيت مكافحت املخاطر:تىصياث وتىجيهاث 
 ٜٓ٘ج أٝ صصذ إ٤ُٜج. ُذ٘ٞى دجإلدالؽ ػٖ ًَ ٓذجُؾ صظرشس ٝث٣ؾخ إطرثش هٞث٤ٖٗ صِضطّ ؽ٤ٔغ ثُشصًج  -1

 ًٔج ٣ؾخ ٓصثهذز ثألٓٞثٍ ٖٓ ؽصف ثُٔظجشف ُٔقجشدز ػ٤ِٔز ؿػ٤َ ثألٓٞثٍ ثالٌُضص٤ٗٝز. -2

 ٣ؾخ صؼجٕٝ غِطجس ثألٖٓ ٝثُشصًجس ٝثُذ٘ٞى ٝثُٔػض٤ٌِٜٖ. -3

 ".ُِٞهج٣ز ٖٓ ػ٤ِٔجس ثُـش" صٞػ٤ز ثُٔضؼج٤ِٖٓ  -4

 انذفغ اإلنكرتونيأهم طرق ووسائم محايت أنظمت 
 

أٗظٔز ثُركغ ثإلٌُضص٤ٗٝز ػصػز ألٗٞثع ٓدضِلز ٖٓ ثُٜؾٔجس ٝثالفض٤جٍ، دٔج ك٢ زُي ثُوصط٘ز ٝثُضظ٤ر صؼضذص   

ُسُي ٖٓ ثُؼصٝش١ ص٘ل٤س إؽصثءثس أ٤٘ٓز كؼجُز ُقٔج٣ز أٗظٔز ثُركغ  ،٢ُ ٝغصهز ث٣ُٜٞز ٝثُذصثٓؼ ثُؼجشرثالفض٤ج

 ٍ ثؼغ طرق ووسبئً حّبَخ أٔظّخ اٌذفغ اإلٌىزرؤُخ:فُّب ٍَثإلٌُضص٤ٗٝز ٖٓ ٛسٙ ثُضٜر٣رثس. 

( ؽذوز إػجك٤ز ٖٓ ثألٓجٕ ٖٓ خالٍ ٓطجُذز 2FAصؼ٤ق ثُٔظجذهز ثُغ٘جة٤ز ) اٌّظبدلخ راد اٌؼبٍُِٓ: -1

ثُٔػضدر٤ٖٓ دضور٣ْ ش٤ٌِٖ ٖٓ أشٌجٍ ثُضؼص٣ق ، ٓغَ ًِٔز ٓصٝش ٝشٓط ُٔصر ٝثفرر ٣ضْ إشغجُٜج إ٠ُ أؽٜطصْٜ 

 دجُٞطٍٞ إ٠ُ ثُ٘ظجّ .ثُٔقُٔٞز ، هذَ ثُػٔجؿ 

ثُضشل٤ص ٛٞ ػ٤ِٔز صشل٤ص ثُذ٤جٗجس ُٔ٘غ ثُٞطٍٞ ؿ٤ص ثُٔظصؿ دٚ. ٣ؾخ إٔ صػضدرّ أٗظٔز ثُركغ  اٌزشفُر: -2

 ثإلٌُضص٤ٗٝز ثُضشل٤ص ُقٔج٣ز ثُذ٤جٗجس ثُقػجغز ، ٓغَ أشهجّ دطجهجس ثالةضٔجٕ ٝثُٔؼِٞٓجس ثُشدظ٤ز.

ثُقػجغز دٔؼصف كص٣ر أٝ شٓط ٤ٔٓط ُِقٔج٣ز ٖٓ غصهز : ػ٤ِٔز ثُضص٤ٓط ٢ٛ ػ٤ِٔز ثغضذرثٍ ثُذ٤جٗجس اٌزرُِس -3

 ثُذ٤جٗجس. ؿجُذًج ٓج ٣ضْ ثغضدرثٓٚ ك٢ أٗظٔز ثُركغ ثإلٌُضص٤ٗٝز ُٔ٘غ ثالفض٤جٍ ػ٠ِ دطجهجس ثالةضٔجٕ.

: ٣ؾخ إٔ صػضدرّ أٗظٔز ثُركغ ثإلٌُضص٤ٗٝز إؽصثءثس ثٌُشق ػٖ ثالفض٤جٍ ٝثُٞهج٣ز وشف االحزُبي واٌىلبَخ ِٕه -4

 ض٤ٓجس ثُضؼِْ ث٢ُ٥ ٝثُضق٤ِالس ثُػ٤ًِٞز ، ُضقر٣ر ثُٔؼجٓالس ثالفض٤ج٤ُز ٝٓ٘ؼٜج.ٓ٘ٚ ، ٓغَ خٞثش

: ٣ؾخ صط٣ٞص أٗظٔز ثُركغ ثإلٌُضص٤ٗٝز دجغضدرثّ ٓٔجشغجس ثُضشل٤ص ث٥ٓ٘ز ُٔ٘غ ثُغـصثس ِّبرسبد اٌزرُِس آِِ -5

 ثأل٤٘ٓز ثُض٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ػضـِٜج ثُٔضػِِٕٞ.

صقر٣ظ أٗظٔز ثُركغ ثإلٌُضص٤ٗٝز دجٗضظجّ دأفرط صظق٤قجس ثألٓجٕ  : ٣ؾخرحذَثبد ورظحُحبد إٌظبَ إٌّزظّخ -6

 ٝثُضقر٣غجس ُٔ٘غ ثغضـالٍ ثُغـصثس ثأل٤٘ٓز.

ج ػ٠ِ أكؼَ  رذرَت اٌّىظفُٓ: -7 ًٔ ٣ؾخ إٔ ٣ضِو٠ ثُٔٞظلٕٞ ثُس٣ٖ ٣ؼِٕٔٞ ٓغ أٗظٔز ثُركغ ثإلٌُضص٤ٗٝز صرش٣ذًج ٓ٘ضظ

 ثس ٝثُٔدجؽص.ثُٔٔجشغجس ثأل٤٘ٓز ٝإٔ ٣ٌٞٗٞث ػ٠ِ ذشث٣ز دأفرط ثُضٜر٣ر
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دشٌَ ػجّ ، صضطِخ فٔج٣ز أٗظٔز ثُركغ ثإلٌُضص٤ٗٝز ًٜٗؾج ٓضؼرذ ثُطذوجس ٣ضؼٖٔ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُقٍِٞ ثُضو٤٘ز   

 ٝأكؼَ ثُٔٔجشغجس ثأل٤٘ٓز ٝصؼ٤ِْ ثُٔٞظل٤ٖ ٝصرش٣ذْٜ.

 :  تأمني أنظمت انذفغ اإلنكرتوني 
 :  رٕحظر فٍ ثالس ِحبور أسبسُخ وهٍ

 خظىطُخ اٌّؼٍىِبد: -1

إال ثألؽصثف ثُٔؼ٤٘ز ثُٔػٔٞؿ ُٜج دسُي، ٝأًغص  ػ٠ِ ثُذ٤جٗجس ٝثُٔؼِٞٓجس٣ؾخ إٔ ال ٣ضٌٖٔ ٖٓ ثالؽالع          

 ؽصم ثُضقٌْ ثٗضشجشث ٢ٛ ثغضدرثّ ًِٔز ثُٔصٝش، أٝ ثُؾرثش ثُ٘جش١، إػجكز إ٠ُ شٜجذر ثُضصخ٤ض .

 سالِخ اٌّؼٍىِبد: -0

ضشل٤ص أٝ ثُذظٔز ثالٌُضص٤ٗٝز ُِصغجُز، ٖٝٓ ثُْٜٔ أ٣ؼج ُضؾ٘خ صش٣ٞٚ ثُذ٤جٗجس ٣ٌٖٔ ثغضدرثّ صو٤٘جس ٓغَ ثُ         

 ثالفضلجظ د٘ػخ ثفض٤جؽ٤ز الغضصذثذ ثُذ٤جٗجس ثُٔلوٞذر.

 اٌزحمك ِٓ هىَخ األطراف األخري: -2

ٛ٘جى دؼغ ثُقٍِٞ ٝثإلؽصثءثس ُِضقون ٖٓ ٣ٞٛز ثألؽصثف ثُٔضظِز ٓغَ ًِٔجس ثُٔصٝش، ٝثُضٞه٤غ ثُصه٢ٔ،         

  ٝثُشٜجذثس ثُصه٤ٔز.

 رورىوىالد حّبَخ أٔظّخ اٌذفغ االٌىزرؤٍ:ث

ُور أٝؽرس ٛسٙ ثُذصٝصًٞٞالس ُِضأًر ٖٓ غالٓز ثُٔؼِٞٓجس أٝ غالٓز ثُظلوجس ثُضؾجش٣ز، ُِٝضقون ٖٓ          

طالف٤ز ٝػرّ ثهضذجظ أٝ ثخضالظ أذٝثس ثُقٔج٣ز ُِرخٍٞ ك٢ ثُؼ٤ِٔز ثُضؾجش٣ز، ٝهذَ ثُضٌِْ ػٖ أْٛ ٛسٙ 

أٝال إ٠ُ ثُشٜجذثس ثُصه٤ٔز، ثُض٢ صؼضذص ثُرػجٓز ثألغجغ٤ز ُضقص٣ي أٝ ُِؼَٔ  شرثُذصٝصًٞٞالس ٣ؾخ ثإلشج

 دجُذصٝصًٞٞالس .

ً أطراف ػٍُّخ اٌشراء وفم  :SETٌجرورىوىي  ب

فجٓمَ ثُذطجهمز ،ٓمٞكص  خٔػمز أؽمصثف ٛمْ : صضؼمٖٔ ػ٤ِٔمز ثُشمصثء ٝكومج ُذصٝصًٞمٍٞ ثُقصًمجس ثُٔج٤ُمز ث٥ٓ٘مز         

 ؽص، ٓؼجُؼ ػ٤ِٔجس ثُركغ ، دٞثدز ثُركغ ٝغ٘لظِْٜ ًضج٢ُ: ثُٔقلظز ثالٌُضص٤ٗٝز، ثُضج

ٝٛمٞ شمدض ُر٣مٚ فػمجح دذطجهمز ثةضٔج٤ٗمز )ُمرٟ ك٤مطث أٝ ٓجغمضصًجشذ( ٣ٝػمضدرّ ٛمسث  حبًِ اٌجطبلخ: -1

،ٝفجٓمَ ثُذطجهمز ٛمٞ ثُطدمٕٞ كم٢  SETثُشدض ٓقلظز ثٌُضص٤ٗٝز صق١ٞ شٜجذر شه٤ٔز ُذصٝصًٞمٍٞ 

 ٛسٙ ثُؼ٤ِٔز.

ٖٓ آ دشٌَ–ُطدجةٖ دجألذٝثس ثُض٢ صض٤ـ : كٜٞ ثُٔؤغػز ثُٔج٤ُز ثُض٢ صطٝذ ثِىفر اٌّحفظخ االٌىزرؤُخ -2

 شصثء ثُذؼجةغ ٝثُدرٓجس ػذص ثالٗضصٗش. –

 .: كْٜ ثُشصًجس ٝثألكصثذ، ثُس٣ٖ ٣ؼصػٕٞ ثُذؼجةغ ٝثُدرٓجس ػذص ثالٗضصٗشاٌزبجر -3

 : ٝٛٞ ثُٔؤغػز ثُٔج٤ُز ثُض٢ صطٝذ ثُضجؽص دجُقجغذجس.ِؼبٌج ػٍُّبد اٌذفغ -4
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: ٣ض٠ُٞ ٛسث ثُؾٜجض ٓؼجُؾز شغجةَ ثُركغ ثُض٢ ٣ضِوٜج ٖٓ ثُضجؽص ٝأٝثٓمص ثُمركغ ثُضم٢ ٣ضِوٜمج ٌذفغثىاثخ ا -5

 ٖٓ فج٢ِٓ ثُذطجهجس .

 إجراءاد اٌحروبد اٌّبٌُخ وفمب ٌجرورىوىي اٌحروبد اٌّبٌُخ إِِخ : 

فر ثُذ٘ٞى، عْ ٣ظرش ثُذ٘ي إ٠ُ ٓجغضصًجشذ( ك٢ ث/ ٣وّٞ ثُطدٕٞ ك٢ أٍٝ ثألٓص دلضـ فػجح دطجهز ثةضٔج٤ٗز:)ك٤طث          

، ٣رػ٠ دصٗمجٓؼ ثُٔقلظمز ثالٌُضص٤ٗٝمز، ٝصػمضدرّ ٝصًٞٞالس ثُقصًجس ثُٔج٤ُز ث٥ٓ٘زطجفخ ثُذطجهز دصٗجٓؼ خجص دذص

ٛممسٙ ثُٔقلظممز كمم٢ ثُشممصثء ٝإؽممصثء ثُقصًممجس ثُٔج٤ُممز ػذممص ثالٗضصٗممش ٝصغذممش ثُٔقلظممز ثالٌُضص٤ٗٝممز كمم٢ ًٞٓذ٤ممٞصص 

ذ ثالٌُضص٤ٗٝز ثُض٢ صْ ثُضطصم إ٤ُٜج ك٢ ثُلظَ ثألٍٝ ٖٓ ٛسٙ ثُٔسًصر(، ف٤ظ ٣ٌٖٔ ُٚ ثُٔػضدرّ،) ٝٛسث ٓج ٣ػ٠ٔ دجُ٘وٞ

ز ثُُٞٞػ إ٤ُٜج ك٢ أ١ ٝهش ُِو٤جّ دؼ٤ِٔز ثُركغ ػذص ثالٗضصٗش، ٝصقض١ٞ ٛسٙ ثُٔقلظز ػِم٠ ٓؼِٞٓمجس ٓغمَ:) شهمْ ثُذطجهم

 إ٠ُ ٓؼِٞٓجس أخصٟ (. ، ٝصجش٣خ  ثٗضٜجء طالف٤ز ثُذطجهز..... إػجكزثالةضٔج٤ٗز، ٝشٜجذر ثُذصٝصًٍٞٞ

 وسبئً اٌىلبَخ واٌّىبفحخ:

أ٠ُٝ ٛسٙ ثُٞغجةَ ٛٞ ثُضقص١ ػٖ ثألؽصثف ثُض٢ ٣ضؼجهرٝث ٓؼْٜ هذَ ٝصؼر  ثُٞهج٣ز ٖٓ ثُؾصثةْ ثالٌُضص٤ٗٝز ٝغجةَ     

 إدصثّ ثالصلجهجس.

 أدواد اٌحّبَخ:

ركغ ثالٌُضص٢ٗٝ، ف٤ظ صضذؼ٘ج أْٛ ثألذٝثس ٛٞ فٔج٣ز ثُطدٕٞ ٝثُضجؽص أع٘جء صؼجِْٜٓ ٝأذٝثس ٗظجّ ثُٝثُٔوظٞذ          

 ثُالضٓز ٢ٌُ صذ٠٘ صِي ثُذصٝصًٞٞالس.
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 انتىقيغ االنكرتوني
ػذجشر ػٖ ؽطء طـ٤ص ٓشلص، ٖٓ د٤جٗجس ٣ؼجف إ٠ُ ثُصغجُز ثٌُضص٤ٗٝز ًجُذص٣ر ٝٛٞ ثُضٞه٤غ ثالٌُضص٢ٗٝ 

 .ثالٌُضص٢ٗٝ أٝ ثُؼور ثالٌُضص٢ٗٝ

ٗٚ أشهجّ ٝ شٓٞض أٝ طٞشر ُِضٞه٤غ ثُؼجذ١، أٖ ثُذؼغ ظلّٜٞ ثُضٞه٤غ ثالٌُضص٢ٗٝ، ف٤ظ ٣ٓٝعٔز خِؾ ًذ٤ص ك٢          

 ٝٛٞ ٤ُع ًسُي إز ال صؼر طٞشر ثُضٞه٤غ ثُؼجذ١ دٞثغطز )ثُٔجغـ ثُؼٞة٢( صٞه٤ؼج شه٤ٔج.

ثُشدض ٣ٌٕٞ  ٣ٝضْ ثُضٞه٤غ ثالٌُضص٢ٗٝ )ثُصه٢ٔ( دٞثغطز دصٗجٓؼ ًٔذ٤ٞصص خجص ُٜسٙ ثُـج٣ز ، ٝدجغضؼٔجُٚ كجٕ         

هر ٝهغ ػ٠ِ شغجُضٚ صٔجٓج ًٔج ٣ٞهغ ػجذ٣ج )ك٢ ػجُْ ثألٝشثم ٝثُٞعجةن ثُٞشه٤ز(، ٣ٝػضدرّ ثُضٞه٤غ ثُصه٢ٔ ػ٠ِ ًجكز 

 ثُصغجةَ ثالٌُضص٤ٗٝز ٝثُؼوٞذ ثالٌُضص٤ٗٝز.

جس ٝػرّ ٖٓ ثُٔؼِٞٓأُز أثؽٜٜج ثالهضظجذ ثُصه٢ٔ ث٤ُّٞ، ٓػثُضقر٣جس ثُض٢ ٣ٞ  ٖٓ أ٣ْٝٛؼر ثُضٞه٤غ ثإلٌُضص٢ٗٝ  

ثُغوز ثُٔضطث٣رر ك٢ ٛسث ثالهضظجذ، ٝػرّ صٞكص ػٔجٗجس صق٢ٔ ثُٔضؼج٤ِٖٓ دٜسث ثُ٘ظجّ  ،ٖٓ ٛ٘ج دصضس أ٤ٔٛز ثُضٞه٤غ 

ثُصه٢ٔ أٝ ٓج ٣طِن ػ٤ِٚ ثُضٞه٤غ ثالٌُضص٢ٗٝ، ٢ٛٝ إفرٟ أْٛ ثُطصم ثُٔػضدرٓز ثُض٢ صؼٖٔ ُ٘ج ثُضأًر ٖٓ ثُٞعجةن 

 َ ٝدػص٣ز صجٓز ذٕٝ صـ٤ص ثُٞؽٜز ثُض٢ ٣لضصع إٔ صظِٜج.ثُٔصغِز ػذص شذٌجس ثُقجغخ ث٢ُ٥، غٞف صظ

 ػًّ اٌزىلُغ اٌرلٍّ : آٌُخ

ف٤ظ صوّٞ ٛسٙ ثألخ٤صر  Certification Authority( ٣CAؾخ إٔ ٣ٌٕٞ ثُٔٞهغ )ثُٔصغَ( ٓشضصى ك٢ ) -1

٢ دؾٔغ ٓؼِٞٓجس ػٖ فجَٓ ثُضٞه٤غ ٝدؼر زُي صظرش ُٜسث ثُشدض شٜجذر صأ٤َٛ صٌٔ٘ٚ ٖٓ ثُضٞه٤غ ثالٌُضصٝٗ

ػ٠ِ ثُٞعجةن ثالٌُضص٤ٗٝز ٣ٝطٝذ دؼر إػطجةٚ ثُشٜجذر دٌِٔز غص خجطز ثُض٢ صؼصف دجُٔلضجؿ ثُدجص صٌٔ٘ٚ ٖٓ 

 ثغضدرثّ ثُضٞه٤غ ثالٌُضص٢ٗٝ.

ٕ صٌٕٞ ُٚ ثأل٤ِٛز ُِضٞه٤غ ثالٌُضص٢ٗٝ ٝٛٞ ٗلػٚ أثُٔصغَ ٣قَٔ ٓلضجؿ خجص ٣دٍٞ ُٚ د٣ؾخ إٔ ٣ٌٕٞ  -2

 ثُٔلضجؿ ثُدجص.

صق١ٞ ػ٠ِ كٞثص٤ص، أشهجّ غص٣ز، دقٞط ػ٤ِٔز ٗضجةؼ طلوجس... عْ ٣وّٞ دضض٣ٞؾٜج  ٣وّٞ دٌضجدز ثُصغجُز ثُض٢ -3

 دضٞه٤غ ثٌُضص٢ٗٝ.

 ٣وّٞ دئشغجٍ ثُصغجُز إٓج دجُذص٣ر ثالٌُضص٢ٗٝ أٝ دذصٗجٓؼ خجص. -4

 ثّهّزُٓ أسبسُزبْ:كضوّٞ  (CA)صظَ ثُصغجُز إ٠ُ  -5

 ثُضقون ٖٓ ٓظرش ثُصغجُز ٝصٞه٤ؼٚ. -

 ٚ.ثُضقون ٖٓ ٓػضوذَ ثُصغجُز ٣ٞٛٝض -

 دؼر ثُضقون ٖٓ ؽ٤ٔغ ثُٔؼط٤جس ٝثُض٢ صٌٕٞ طق٤قز ٣وّٞ دضٞط٤َ ثُصغجُز. -6

 ٣ضِو٠ ثُٔػضوذَ ثُصغجُز دؼر ثُضأًر ٖٓ ٣ٞٛضٚ. -7
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 خظبئض اٌزىلُغ اٌرلٍّ:

 :أدواد اٌحّبَخ  َؼزجر أحذإْ اٌزىلُغ االٌىزرؤٍ ثخظبئظه 

 ثغضدرثّ ٓلضجؿ شدظ٢ ُضٞه٤غ ثُٞعجةن ٖٓ هذَ ثُٔصغَ . -

 ػجّ ٖٓ هذَ ثُٔػضِْ ُِضأًر ٖٓ طقز ثُٞعجةن ٝأطجُضٜج.ثغضدرثّ ٓلضجؿ  -

 ثغضدرثّ ٗظجّ خِؾ ثُصغجةَ ٝكوج ُٔؼرالس ش٣جػ٤ز ٣قرذٛج ثُ٘ظجّ ػشٞثة٤ج. -

ثغضدرثّ ٗظجّ صشل٤ص ػٖ ؽص٣ن ؽٔغ ثُٔلضجؿ ثُشدظ٢ ٝثُٔلضجؿ ثُؼجّ، ٝٗظجّ خِؾ ثُصغجةَ ٝٛسث  -

 ُض٤ُٞر ٓج ٣ؼصف دجُضٞه٤غ ثُصه٢ٔ.

 :فىائذ اٌزىلُغ اٌرلٍّ

 .ٝثُضػٞم ػذص ثُشذٌجس ثالٌُضص٤ٗٝزغُٜٞز ثُضؼجَٓ ثُضؾجش١  -

٣ضْ صذجذٍ ثُٞعجةن ثُصغ٤ٔز ٝؿ٤ص ثُصغ٤ٔز ػذص ثُشذٌجس ثالٌُضص٤ٗٝز دجغضدرثّ ثُضٞه٤غ ثالٌُضص٢ٗٝ  -

 .ثُٔغذش دٔٞؽخ شٜجذثس طجذشر ػٖ ؽٜز شغ٤ٔز دسُي صضٔضغ ٛسٙ ثُٞعجةن دجُظلز ثُصغ٤ٔز

 ص ثُق٤ٌٓٞز ٝثٗضوجٍ ٓٞعن ُِٔؼِٞٓجس ٖٓ ثُوجػرر إ٠ُ ثُؤز.غُٜٞز صذ٤ِؾ ثُوصثشثس ك٢ ثُرٝثة -

 .ثُ٘جؽٔز ػٖ ثالفض٤جٍ ٝثُضط٣ٝص ثُض٢ ٣ِؾب إ٤ُٜج ثُٔٞظلٕٞ ذ٤صر ؽرث ٖٓ ثُلػجذإٜٗجء ٗػذز ً -

 غُٜٞز ثُضؼجَٓ ثُوؼجة٢ ك٢ ثألذُز ثُٔٞؽٞذ ك٤ٚ ) ثُضٞه٤غ ثُصه٢ٔ(. -

 الٌُضص٢ٗٝ.، ٖٓ خالٍ ثُضٞه٤غ ثثُضطٞش ثُٜجةَ ك٢ ثُضؼجَٓ ثُٔظصك٢ -

 انتشفري االنكرتوني
 رؼرَف اٌزشفُر:

٣ؼصف ثُضشل٤ص دأٗٚ ػ٤ِٔز صق٣َٞ ثُٔؼِٞٓجس إ٠ُ ش٤لصثس ؿ٤ص ٓلٜٞٓز )صذرٝ ؿ٤ص زثس ٓؼ٠٘(، ُٔ٘غ ثألشدجص    

ثُ٘ظٞص  ؿ٤ص ثُٔصخض ُْٜ ٖٓ ثالؽالع ػ٠ِ ثُٔؼِٞٓجس أٝ كٜٜٔج ،ٝ ُٜسث ص٘ط١ٞ ػ٤ِٔز ثُضشل٤ص ػ٠ِ صق٣َٞ

ٝصػضدرّ ثُٔلجص٤ـ ك٢ صشل٤ص ثُصغجُز ٝكي صشل٤صٛج، ٝصػض٘ر ٛسٙ ثُٔلجص٤ـ إ٠ُ ط٤ـز ، ٓشلصرثُؼجذ٣ز إ٠ُ ٗظٞص 

 .ش٣جػ٤ز ٓؼورر )خٞثشض٤ٓجس( 

 أٔىاع اٌزشفُر: 

 اٌزشفُر اٌّزّبثً )اٌّفزبح اٌسرٌ(: -1

كجٕ لن ثُطصٖٓ ثُٔصغَ ٝثُٔػضوذَ ثُٔلضجؿ ثُػص١ زثصٚ ك٢ صشل٤ص ثُصغجُز ٝكي صشل٤صٛج، ٣ٝض ال٣ػضدرّ ً ٚك٤ٝ        

ثُغـصر ثٌُذ٤صر ك٢ ٛسث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُضشل٤ص، ك٢ صذجذٍ  ، ٝصٌٖٔ)ًِٔجس ٓصٝش ؽ٣ِٞز(  ثُٔصٝش ًِٔزك٢ ثُذرث٣ز ػ٠ِ 

  ثُٔلضجؿ ثُػص١ ذٕٝ آٓجٕ.

 اٌزشفُر اٌالِزّبثً  )اٌّفزبح اٌؼبَ(: -0
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رّ ُضشل٤ص ثُٔلضجؿ ثُدجص ٓؼصٝكج ُرٟ ؽٜز ٝثفرر كوؾ أٝ شدض ٝثفر كوؾ ٝٛٞ ثُٔصغَ ، ٣ٝػضد٣ٌٕٞ  

 ثُصغجُز ٝكي شلصصٜج ، أٓج ثُٔلضجؿ ثُؼجّ ك٤ٌٕٞ ٓؼصٝكج ُرٟ أًغص ٖٓ شدض أٝ ؽٜز.

 اٌجظّخ االٌىزرؤُخ:

دظٔز شه٤ٔز ٣ضْ ثشضوجهٜج ٝكوج ُدٞثشض٤ٓجس ٓؼ٤٘ز، صرػ٠ ذٝثٍ أٝ ثهضصثٗجس ثُض٣ٞٔٚ، إز صطذن ٛسٙ صؼصف دأٜٗج  

ٔز )غِػِز طـ٤صر ( صٔغَ ِٓلج ًجٓال أٝ شغجُز )غِػِز ثُدٞثشض٤ٓجس فػجدجس ش٣جػ٤ز ػ٠ِ ثُصغجُز ُض٤ُٞر دظ

 ًذ٤صر(، ٝصرػ٠ ثُذ٤جٗجس ثُ٘جصؾز دجُذظٔز ثالٌُضص٤ٗٝز ُِصغجُز.
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 تىصياث

كص أٗظٔز ثُركغ ثالٌُضص٢ٗٝ ٖٓ خالٍ ثُذطجهجس ثُذ٤ٌ٘ز زثس ثُصهْ ثُػص١ أٝ ػذص شذٌز ثالٗضصٗش أطذقش صٞ -1

 ٓجٕ ثُٔصصلؼز .ٝٗػذز ثألثُصثفز ٝغصػز ثالذثء 

 صوضظص ثُٞهش ٝصوَِ ثُضٌِلز .  -2

 غجػرس ػ٠ِ ثٗضشجش ثُضؾجشر ثالٌُضص٤ٗٝز.  -3

 .  (ثُوصط٘ز ثالٌُضص٤ٗٝز)أ٤ٔٛز أٗظٔز ثألٖٓ ُِقٔج٣ز ٖٓ ثُٔدجؽص  -4

دصصًٞٞالس ثُشٜجذثس ثُصه٤ٔز ٝثغضؼٔجٍ أٗظٔز ثُضشل٤ص أٝ ثُذظٔز  ٝغجةَ ثُقٔج٣ز ثُضطٞش ك٢ٖٓ أْٛ  -5

 ُؼٔجٕ ثُقٔج٣ز ػ٘ر ثٗضوجٍ ثألٓٞثٍ أٝ ثُلٞثص٤ص ثالٌُضص٤ٗٝز  ثالٌُضص٤ٗٝز

 مقرتحاث 

  . ثُٔصصذطز دجُضؾجشر ثالٌُضص٤ٗٝزثُٔؼجٓالس صِي ٝغجةَ ثُركغ ثالٌُضص٢ٗٝ ٓغ صأ٤ٖٓ صٞغ٤غ  -1

 ثُؼَٔ ػ٠ِ صلؼ٤َ هٞث٤ٖٗ ثُؼٞثدؾ ثالٌُضص٤ٗٝز .  -2

 ٌُضص٢ٗٝ . صطٞش ثُذ٤٘ز ثُضقض٤ز ُضور٣ْ ثُدرٓز ثُؾر٣رر ٝٝغجةَ ثُركغ ثال -3

 صقو٤ن ثُٔط٣ر ٖٓ ٝغجةَ صأ٤ٖٓ ثُٔؼجٓالس ثالٌُضص٤ٗٝز .  -4

 ٝػغ ثغضصثص٤ؾ٤ز ٓٞفرر ٝٓضصثدطز ٓغ ثُذ٘ٞى ٝثُٔظجُـ ثُق٤ٌٓٞز ثُٔدضِلز ُِضؼجَٓ دٜسٙ ثألٗظٔز .  -5

 ثصجفز ثغضدرثّ ثالٗضصٗش دشٌَ ٓؾج٢ٗ أٝ صٌِلز ض٤ٛرر ؽرث ُألكصثذ ٝثُشصًجس .  -6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


