
 

 

 
 
 

 X يدوعس تامجرت 1

 يعامتجالا راكتبالا رصع :ةسماخلا ةيعانصلا ةروثلا

 

 ةيعانصلا ةروثلا اهنإ ؟5.0 ةيعانصلا ةروثلا نع تعمس له نكل .4.0 ةيعانصلا ةروثلا فرعت امبر
 .ةريبك ةيعون ةلقنب دعتو انملاع ىلإ اهقيرط قشت يتلا ةمداقلا

 ةينقتلا ةروثلا نإف ، 4.0 ةعانصلا ةروث فصتنم يف لازت ال اهلمكأب تاعانصلاو تاكرشلا نأ نيح يف
 فدهت ةعانصلل ةيؤر مدقت" اهنإف ، يبوروألا داحتالل اقفوو- اهقيرط قشت تأدب 5.0 ةعانصلا ةيلاتلا
 يف ةعانصلا ةمهاسمو رود ززعت يهف ، ديحو فدهك ةيجاتنإلاو ةءافكلا نم دعبأ وه ام ىلإ
 ."عمتجملا

 . ةيسيئر تالوحت ثالث 5.0 ةعانصلا نمضتت

 

 ناسنإلا ىلع زيكرتلا ىلإ ةينقتلا ىلع زيكرتلا نم :1 لوحتلا

 يعانطصالا ءاكذلا( ةينقتلاب سانلا لادبتسا ىلع ريبك دح ىلإ زيكرتلا ناك ، ةقباسلا تاروثلا يف
 ةعانصلا رودت .)ءاكذلا( مهلوقع اًضيأ كلذ دعبو ، )يوديلا لمعلا( مهيديأ لادبتسا ًالوأ ، )تاتوبورلاو

 مهفصوب ةرادصلا زكرم يف صاخشألا عضي امم ، نينثالا نيب ةيلفاكتلاو ةيلماكتلا ةقالعلا لوح 5.0
 .نييسيئرلا ةحلصملا باحصأ



 

 

 
 
 

 X يدوعس تامجرت 2

 ةنورملا ىلع زيكرتلا ىلإ ةءافكلا ىلع زيكرتلا نم :2 لوحتلا

 ىلع زيكرتلا ناك ، كلذل اًقفو .نييضاملا نينرقلا يف لامعألل ةسدقملا سأكلا يه ةءافكلا تناك
 لوحتي ، 5.0 ةعانصلا يف .كلذ ىلإ امو ، تايافنلا ليلقتو ، ةفلكتلا ليلقتو ، ردهلا ليلقتو ، نيسحتلا
 فورظلا يف راهدزالا ىتح وأ ءاقبلا لجأ نم فيكتلا ىلع اهتردقو ةمظنملا ةوقو ةنورملا ىلإ زيكرتلا
 .ةبعصلا

 ةمادتسالا ىلإ ةيحبرلا نم :3 لوحتلا

 انداصتقال ةيسيئرلا تاكرحملا نم نيمهاسملا ىلع دئاعلاو لجألا ريصق حبرلا ناك ، نآلا ىتح
 صاخشألا ىلع ةيولوألا حبرلل ناك ، (3Ps( ةفورعملا ةيثالثلا ةيئاهنلا ةلصحملا نيب نم .انتاكرشو
 ليوط يئيب ماظنو ةيعمتجم رظن ةهجو نم ةثالثلا نيب نزاوتلا ةداعإ لوح 5.0 ةعانصلا رودت .ةئيبلاو
 .لجألا

 راتخنس انك اذإ .زومرلا رييغت لالخ نم هطاقتلا اننكمي جذومنلا يف لوحت كانه ةثالثلا تالوحتلا ءارو
 ةعانصلا ذخأت ، لباقملا يف .ةلآلا نوكيسف ، ةقباسلا عبرألا ةيعانصلا تاروثلا يف لمعلل ادحاو ازمر

 .لامعألا جذامن رييغت ينعي زمرلا رييغت .زمرك اهسفن ةايحلا 5.0

 تاكرشلا نيب اًريبك اًفالتخا فلتختس ةرظن وهو ،اًفيخم وأ اًباذج رمألا اذه ءرملا دجو ءاوسو
 نأ حضاولا نمف ، اههجاون يتلا ةيلاحلا ةيسيئرلا تامزألاو تايدحتلا ىلإ رظنلاب نكلو .صاخشألاو
 .ةلوقعم ةباجإ مدقت 5.0 ةعانصلا

 ةنورملاو ناسنإلا لوح اًروحمت رثكأ - تاعمتجملا كلذل ةجيتنو - تامظنملا حبصت نأ درجمب
 .ةديج لولح روهظ عقوتن نأ اننكمي ، ةمادتسالاو

 ؟5.0 ةعانصلا وحن لوحتلا ءوض يف 2023 ماع يف كتسسؤم نوكتس نيأ

 ردصملا

 


