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 ميؽن ضقاس اظؿورن اظصـاسي يف اضؾقم حمدد سؾى اداس االتي:

 طؿقة ادلادة اخلام / طؿقة االغؿاج:   ادلادة اخلام -
 : اظؼقؿة ادلضاصة عن اظصـاسة / ضقؿة عسؿؾزعات االغؿاجتؽؾػة عسؿؾزعات االغؿاج   -
 : سدد اظعاعؾني بصـاسة عا / مجؾة االغؿاجاظعؿاظة    -

وتؿؾاؼن درجة تورن أو ترطز اظصـاسة عن عؽان ألخر  داخل االضؾقم ، أو عن اضؾقم آلخر 

 حسب:يف اظدوظة ، وذظك 

 عدى تواصر االعؽاغقات ادلخؿؾػة اظيت حتؿاج اظقفا  اظصـاسة. -
 رؾقعة اظصـاسة ، وحسب ػذا اظعاعل تصـف اظصـاسة اىل : -

 أ/ صـاسات ال تؿورن يف أعاطن ععقـة.

 ب/ صـاسات تـؿشر يف عساحات وادعة.



 ج/ صـاسات تؿورن بشؽل عرطز يف عـطؼة أو اضؾقم حمدود ادلساحة.

 بصورة ذدؼدة يف غطاضات حمدودة ادلساحةد/ صـاسات تؿورن 
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، حقث تؿؿقز ادلـشكت اظشؾابتضم ػذه اظدورة  سدة عراحل تؾدأ مبرحؾة:       

اظصـاسقة خالهلا بصغر حفؿفا وضعف اغؿاجفا وحتررػا يف اخؿقار عواضعفا، اذ ال 

 اجلدؼدة ظؾؿورن باظؼرب  عـفا. توجد صـاسات طؾرية يف االضؾقم تعؿل سؾى جذب ادلـشلة

سـدعا ؼزداد حفم ادلـشكت اظصـاسقة وحفؿفا،  اظـضجوؼصل االضؾقم اىل عرحؾة       

حقث تؿورن عـشكت صـاسقة جدؼدة باظؼرب عن ادلـشكت اظؼدمية اظيت ؼزداد حفؿفا، 

واصالت، وؼؿس  حفم طؿا ؼزؼد سدد اظعاعؾني وؼـؿو االغؿاج وتؿطور ررق اظـؼل وادل

سوق احملؾي؛ غؿقفة ظؿواصر االعوال، وازدؼاد اظؼوة اظشرائقة، مما جيذب عصاغ  اظ

اظسؾ  االدؿفالطقة وادلـؿفات اخلػقػة صقزداد اتساع اظسوق وترتػ  درجة اظؽػاءة  إلغؿاج

االغؿاجقة ظؾعؿال وتزاد اسدادػم مما ؼزؼد عن ضدرة االضؾقم سؾى جذب صـاسات أخرى 

 عؿعددة اخلصائص. 
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ؼسود يف االضاظقم اظصـاسقة احلدؼـة ذدؼدة اظؿورن عؾدأ اظؿخصص يف االغؿاج مما أدى 

زفور جمؿعات صـاسقة ؼؿلظف طل عـفا عن سدة عصاغ  ؼؿخصص طل عـفا يف اغؿاج 

دؾعة، بل ان بعضفا ؼؿخصص يف اغؿاج جزء عن اظسؾعة، ظذظك اغؿشرت زاػرة 

 :أربعة أذؽال رئقسة ػي: قة اظيت ميؽن أن حندد هلااالرتؾارات اظصـاس



 أ/ االرتؾاط األصؼي:

وػـا جند عصاغ  عـػصؾة ؼـؿج طل عـفا جزءا عن دؾعة، ثم تؿفؿ  ػذه األجزاء يف 

 .عـال ذظك ................ ) أطؿل؟ (، عصاغ  اظؿفؿق  إلغؿاج اظسؾعة طاعؾة اظصـ 

 اظصـاسات؟: اردم ذؽل ؼوضح االرتؾاط االصؼي يف 1س

 ب/ االرتؾاط اظرأدي: 

وػـا جند عصاغ  عـػصؾة ؼؼوم طل عـفا بعؿؾقة واحدة عن سؿؾقات االغؿاج، أي تـؼل 

 عـال ذظك .............، ..................) أطؿل؟ (اظسؾعة عن عرحؾة اىل عرحؾة، 

 : اردم ذؽل ؼوضح االرتؾاط اظرأدي يف اظصـاسات؟2س

 ج/ االرتؾاط اخلطي:

وػـا ؼـؿج ادلصـ  دؾعة أو ؼؼدم خدعات خاصة اىل سدة عـشلت صـاسقة ميؽن أن تؽون 

أو تؽون شري عرتؾطة اعا ..........، أو .............. ) اطؿل ؟(،  عرتؾطة بؾعضفا

 ، عـال ذظك............، ................ ) أطؿل؟(بؾعضفا سؾى االرالق

 ظصـاسات؟: اردم ذؽل ؼوضح االرتؾاط خطي يف ا3س

 د/ االرتؾاط اظػين:

وتؼدم .............. ) أطؿل؟(،وػـا ترتؾط صـاسة عا بعدة صـاسات أخرى صـقا عـل 

 ..............، و .................... ) أطؿل؟( اخلدعات 

 :  يف ضوء عا دؾق أذطر ممقزات اظؿورن اظصـاسي اظشدؼد ؟4س
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األدادقة اظؿاظقة سـد اسداد اظؿخطقط اظصـاسي ألي اضؾقم تراسي احلؼائق 

 أو دوظة:

أن تعؿؿد اظصـاسات اظـاذؽة ادلدرجة يف اخلطة سؾى اخلاعات احملؾقة اؼا طان  -

غوسفا :زراسقة أو حقواغقة أو ععدغقة، مما ؼضؿن ظؾصـاسات اجلدؼدة احلصول 

ؼوظة، وػذا عا سؾى اخلاعات اظيت حتؿاج اظقفا االدواق احملؾقة بلدعار عع

 جيـؾفا عشاطل وصعوبات ادؿرياد اخلاعات عن االدواق اخلارجقة.

اظيت ال حتؿاج اىل خربات  ............ ) اطؿل؟ (أن ؼؾدأ اظؿخطقط باظصـاسات  -

 صـقة عرتػعة ادلسؿوى أو رؤوس اعوال ضخؿة.

اىل  ) اطؿل ؟ ( ............ؼراسى اظؾدء باظصـاسات اظيت حتؿاج األدواق  -

عـؿفاتفا ظؿضؿن بذظك دوضا ظؿصرؼف ػذه ادلـؿفات وخاصة أن اجلفات ادلسؽوظة 

 ............. ) أطؿل؟ (ميؽن أن حتؿي ػذه اظصـاسات اجلدؼدة داخل األدواق 

 .............. ) اطؿل؟ ( اظصـاسات بإشالق ػذه االدواق يف وجه عـؿفات  

 

سات اظيت ؼػضل عن : يف ضوء احلؼائق اظسابؼة حتدث سن اظصـا 5س

 اظـاحقة االضؿصادؼة اظؾدء بفا يف خطط اظؿـؿقة اظصـاسقة باظدول اظـاعقة ؟


