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ةيداصتقالا CG
oncepts C
 WMW.ىلع رابكلا لك .نورك وه )اقباس( ةيراجت لك

تايليفطلا اهنوك نع سانلا ليوحتل ىعست '  CGةيداصتقالا ميهافملا ' لا
)نييعويشلا( ءفك ريغ ةثولملا طارقونكتلا وأ )نييلامسأرلا( ةيوبخن اثيولت ةينانألا
ةلادعلا سرامم &  1GODتاعادبإ نم "مداخ" ىلإ ".ضرألا بكوك"و نيرخآلا ىلع ارطخ
.ةيرشبلا ريخ &  1GODدجمل !مهاكرش ةيعامتجالا

CONCEPT 1
ةيلامسأرلا لادبتسا )حبرلا لجأ نم سيل ةكولمملا ليغشت عمتجملا ( نورك

ةيعويشلاو )صاخ كلام تايليفطلاو ،حبرتلاو ،عشجلا ،دسافلا(
فصن يليفطلا فصنو ،نيدسافلا( ةنيجهلاو )ةدسافلا  incometentطارقونكتلا (
' نورك " ك لمعلل ليوحت متيو ضيوعت نود ةصاخلا ةيكلملا ةئيه ترداصو ) .ءفك ريغ
ةنيدم ' عم ' نورك " ك لمعلل ةصاخلا ةلودلا نايك ليوحت متي  ".مالعإلل يبد ةنيدم ' عم
 ".مالعإلل يبد
'يريش' ةعومجم  ".مالعإلل يبد ةنيدم ' عم ' نورك ' لثم لمعت ةيموكح تالاكو
 ".نورك ' ىتح تاعمجتلاو
عنص ةنجل ( ' مالعإلل يبد ةنيدم ' اهريدت يتلا '  '' Rيزيلكنإ ناصح ' وه عمتجملا ' ' C
) 7نم رارقلا

حبرلا لجأ نم سيل ' ن " رجأ نودب نيعوطتملا  WMW +ةعوفدملا اهلامع اهكلمي يتلا ' ' O

.دادبتسالا يه ةدحاو ةدايق .ةمظنملا ريديو نورك
 (D MC) 7.ةنجل لبق نم عضخت نورك .ةلداع ةنجل لبق نم ةدايقلا

،قسنم :مه ءاضعأ  7نم نوكتي ) 1ةنسل نيبختنملا رارقلا عنص ةنجل ( " ' D-MC
.ميقلا ، 4ل بهذا ،قودنصلا نيمأ
) ،لامعألا ءادأ تارشؤم (  ، BPIمادختسا ىلإ جاتحي  DMCنورك
) .يداصتقا سايقم ( قافو ) ،ةلاح يف طقف ( ةكرتشملا تارابختسالا ةنجل

ذاختال لماح ةصح لك نم لعفلا دودر .و لامعألا ءادأ تارشؤم مادختسا  DMCنورك
)نورك رظنا( .تارارقلا
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O٪ O٪ O٪ O٪ O٪ O٪ O٪ O٪ O٪ O٪ O٪
ةصاخ كلام تايليفطلا ىلإ حماستلا مدع
ءفك ريغ طارقونكتلا و
CONCEPT 2
نود رح كلم ضرأ لقن متي .ةكولمم )يريش( يلحملا عمتجملا يهو ضرألا نكاسم عيمج
مث .تومت وأ كرحتت نأ ديرت اهنأ ىتح لزنملا يف ءاقبلا نكمي لتحملا .رياشل ضيوعت
،ةموكحلا ةعطاقم ) .تاراقعلا ىلع يراقعلا دجوي ال( ضيوعت نود نم ةرطيسلا رياش ذخأي
،ةيدوقنعلا نكسلا يريش مدقت .رجأتسملا وه نم لك .رياش نم ريجأت رسألاو نورك
مادختسا نامرح .ةصاخ ةيكلم ضرأ يه ضرألا رحلا كلمتلا !  CRBCو لمعلا ىلصمو
يفنتو )ريغلا تاكلتمم ىلع يدعتلل ال( رحلا كلمتلا .عيمجلا ةحلصم  landforنم عمتجملا
..و فلوجلل بعلم ىلع هزنتت يفنتو ،تاهجا رهنو ةريحبو ،ئطاوشلا عيمج مادختسا

رحلا كلمتلا .سانلا عيمج لبق نم ردقلا سفنب عتمتت ،اهمادختسال ضرألا بكوك قلخ 1GOD
 1GOD.ل ةناهإو صاخلا عاطقلل ةكولمملا نكاسملاو يضارألا
)ةرماغم( ةبراضملل نيرمثتسملا لبق نم يضارألا مدختسي رحلا كلمتلا

ىوأملا نم نامرحلا )لاملا سأر ةدايزو ،حبرتلا( تاراقعلا راعسأ عفر يف المأ
نم برهتلالل رح كلم ضرأ نيرمثتسملا مادختسا اضيأ .عمتجملا روسيملا
يئانجلا بئارضلا عفد

يسيئرلا ببسلا يه ةصاخلا كالملا ) .دعتست يبلس(
.عمتجملا يف مهل ىوأم ال نيذلا ءاضعألل
هل سيل عمتجملا اذه .لشفلا وه مهل ىوأم اهيدل نأ عمتجم يأ
) .دجوي( ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا يف قحلا
سانلا .نمثلا راجيإلا ىلع موسرو ةيهاو ينابملا بصتنم نيرمثتسملا ضعب
رامثتسالل ىرتشت ال .ىوأم الب حبصت عفد نوعيطتسي ال نيذلا
عفد نم برهتلا مدختست نكلو راجيإلا لخد ىلع لوصحلل اقح يراقعلا
ةحلاص ريغ ةريقفلا ءايحألا روهظ .ةللحتملا ينابملا يدؤي .بئارضلا
كالملا دقع ) .ةريقفلا ءايحألا بحلا ضراوقلاو تارشحلا( يرشبلا نكسلل
 / R6ةسنآلا  +لوصألا عاطق ،ةلءاسملل نوبراضملا رحلا كلمتلاو ةصاخلا

!!! رحلا كلمتلا ىلإ حماستلا ZERO
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CONCEPT 3
ىلع لوصحلا مزلتسي ةأفاكم لمعلا .ةأفاكم لمعلل )ةمهم( قحلا هيدل غلاب صخش لك
.ريجألا ىلع عيمجلا ةيداصتقالا ةرادإلا لضفأ ىلع لوصحلل .ماكحألاو رجأ

طورشلاو روجألاو ،ةيداصتقالا ةرادإلا لاجم يف
. WMWةعطاقم ةموكح لبق نم اهنييعت مت )(WMW
لوزنلا وأ ،عفترت وأ ،اهسفن ىقبت دق . WMWايونس نييعت متي
.ةيداصتقالا فورظلا يضتقت امبسح

ءاغلإو ةلودلا ةيكلمو ةصاخلا ةيكلملا !ةظوحلم
ددحت .تاباقنلا ليجست ءاغلإو .نورك نع ةضاعتسالاو
 ..فورظو روجألا ةموكحلا
& )روجألل ىندألا دحلا يعوبسألا ( '  " WMWىلع رجألا دنتسيو .روجألا تاجرد  7كانه
.فعاضم

)ىصقأ (  WMW X7ىلإ )ىندألا دحلا (  WMW X1عم روجألا لودج أدبي
 :ةأفاكم ةعومجم

~ ميعزلا WMW X5

~ ريدم WMW X6
)ىصقأ ( WMW X7
ريدم

~ بردتملا  ،عراب ريغ WMW X1
~ رجات  ،رهام WMW X2
~ رابك رجاتلا WMW X3
~ فرشملا WMW X4
 7:روجألا فوفصلا عيمجل طورشلا

مث  WMW X1يف ةوبأ ةزاجإ عيباسأ  7يقلت نم  SHEعقوتت
~ دعاوق قبطتو SMEC
~  WMW X1يف عوبسأ  1ةمومأ ةزاجإ ىلع لوصحلا نم ةداعس
~  WMW X1روجألا فوفصلا عيمجل رجألا ةعوفدم ةيضرم ةزاجإ

~  WMW X1يف ملظتلا ةزاجإ مايأ  3ةدمل كانه

~  WMW X1رجألا ةزاجإ فصلا يونسلا )مايأ  (2X 7عيباسأ  2كانه
.ةفاظنلاو بارشلاو ماعطلاو لمعلا تادعم ريفوت متي

ةزاجإلا ليمحت دجوي ال ، ..تاعوفدملاو ،تازايتمالا ،ىرخأ دئاوف يأ .تآفاكم دجوت ال كانه
~ .ةليوطلا ةمدخلا ةزاجإ الو ،ةيونسلا

:تالهؤملا نم ىندألا دحلا مهيدل روجألا تاجرد
 ) ،تاراهم يأ ( WMW X1

ةراجت" وأ ةرهملاو ) ،طايتحا( " "CEتلمكأ ( WMW X2
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' ) ،ةداهش
 ) ،طايتحالا  ، CEةراجتلل رتسام ةداهش ( WMW X3
 ) ،طايتحالا ، CEفرشملا ةداهش ' ( WMW X4
 ) ،طايتحالا  '، CEميعز مولبد ' ( WMW X5
 ) ،طايتحالا ، CEةرادإ مولبد ' ( WMW X6
 ) .طايتحالا ، CEريدم ةجرد ' ( WMW X7
،حتف كانه نوكي امدنع ) .يه وه ( لهأتلا دعب ةساردلا نم ديزم !ينهملا راسملا
.ةيمدقألا اهل جوري يتلا
ءالؤه ديفم فيظوت رياش .يئزج وأ لماك ماودب لمع ىلع روثعلا نوعيطتسي ال نيذلا لامعلا
!لمعلا نع نيلطاعلا ليزي  WMW X1 .ىلع سانلا

!!!  WMWمعدلا
CONCEPT 4
يريش ىلإ يمتني ) ..عارتخالا تاءاربو ،فلؤملا قوقح( ةيركفلا ةيكلملا قوقح عيمج

متي ) (IPةيركفلا ةيكلملا .عيمجلا لبق نم اهمادختسال اناجم ) .يعامتجا لصاوت(
،ةسرتفملا ،ةيليفطلا وه  IPنم حبرتلا ".ةفرعملا ةيرارمتسا" ربع ظافتحالا
 / R6ةسنآلا :ةميرج ،حبرتلا

.ثثجلا قرح ىلإ دهملا نم ميلعتلا ةرحلا' ريفوت ةعطاقمو يريش
ىلع رمي .عمتجملا دارفأ عيمجل كلم ةيركفلا ةيكلملا نع لباقملا يف
ةسنآلا :ةنايخلا يه ) ..سيساوجلاو تايسنجلا ةددعتم( بناجألل ةيركفلا ةيكلملا
/ R7
 (PHeC، PDEcةظفاحملا & ) (SMECيريش لبق نم يناجملا ميلعتلا ريفوت متي

دارفألا مدقت .ةليوط ةرتف ذنم شيعن اعيمج ميلعتو ملعت عيمجلا ، CE) .
.عمتجملاو لمعلاو ةرسألا ىلإ" ةفرعملا ةيرارمتسا

ةيبطلا رياش رفوي  ".ميلعتلاو ةيبطلا عمجم يريش ' SMEC
رابكو لافطألل يناجملا ميلعتلاو توملا ىتحو لمحلا نم ةيناجملا
راسم وه اضيأ SMECو  "SMEC.قيرط نع عمتجملا ةمدخ رفويو .نسلا
!طقف SHEل يفيظو

نم ةظفاحم ضرعلا يناجملا ىفشتسم  ". Aميلعتلا عمجمو ةعطاقم ىفشتسم ' PHeC
اضيأ PHeCو  HE & SHE.رابكلا &  HEبابشلل يناجملا ميلعتلاو توملا ىتحو لمحلا
! HEطقف يفيظو راسم وه
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يف ةيامحلاو هيجوتلا يطعي" دعاسي . PDEcئراوطلا زكرمو عافدلا ةعطاقم ' PDEc
 'Shiresاهلو ةقطنملا ىلإ ئراوطلا تالاح
ميخم ربع راطقلا نيلوؤسملا ،دقع" سدقملا جاوزلا " أدبي ) . PDEcتاعمتجم(
HE & SHE.لل يفيظولا راسملا ".ةدايقلا
ةنس  1روضحل هيدل رمعلا نم ةنس 18و  SHEاماع  17لك .عمتجملا ئراوط ةمدخ ' CE
اهتدئافل )نيقاعملا لمشيو( بابشلا لك ميقي ""CEو .ةمدخلا " "CEيرهقلا
ةوبألا ريثأت ليزي . CEاهتدئاف زيزعت نكمي فيك ررقي .ةعطاقمو رياشلل
يفيظو راسم ررقي ". CEقوقحلاو تابجاولا تاعمتجملا" عم اهلدبتسيو ةمومألاو
.عمتجملا تاجايتحاو مهتاردقل اقفو يلاعمو  SHEلكل

،جوري امك ،ينهملا بيردتلا نم اءدب يفيظولا راسملا رفوي يناجملا ميلعتلا
)تاعماجلا( ميلعتلا ضفخ ةريصق ةدئافلا ةميدع ةيوبخن .ةساردلا نم ديزملا رفوتت
مهيدل يفيظولا اوعس اذا  WMW X1ةرهملا لامعلا ال امك وجيرخ لمعيو .ةعيضم وه
فاقيإ" ةموكحلا ريغ ميلعتلا !'ليغشت فاقيإ' يه تاعماجلا .ينهملا بيردتلا ءدبل
نم نوقرسي ةيموكحلا ريغ ميلعتلل لاملا يطعت يتلا ةموكحلا !"ليغشت
 / R6 .ةسنآلا ،ةبساحم ،ةموكحلا لادبتسا متي ةقرس .عمتجملا

ددحي .ادلاخ حبصيو ىلع ظافحلا وه )ةيركفلا ةيكلملا( ةفرعملا ةايحلا ةبرجت درفلا
لقنو طاقتلال قرط رفويو ةجرحلا ةفرعملا "ةيرارمتسالا ةفرعملا" جهن
لمعلا نيب ةفرعملا ةبرجت ةايحلا لصف متي .ةفرعملا كلت قيبطتو
.ةيصخشلاو

.رطخلل ةضرعم  IPنم ةلئاه تايمك فظوم كرتي امدنع
ةيكلملا ظافتحالا متي نأ ناكمب ةيمهألا نمف فازنتسا غامدلا اذهل يدصتلل
لبق ةفرعملا هذه ىلع ظافحلاو طاقتلال يرورضلا نمو .فظوملل ةيركفلا
لمعلا( ليلظتلا ) ،ضرع( ويديف ) ،يصصق درس( توصلا ينعي رسا .فظوملا ةرداغم
) .عم بنج ىلإ ابنج

مساقت .ةرسألاو عمتجملا عم اهمساقت متي ) (IPةفرعملا ةايحلا ةبرجت درفلا A
،مفلا قيرط نع ينعي مساقت .رحلا ميلعتلا ماظن لالخ نم يتأي عمتجملا
توصلاو
) .ىديالا كباشت( ليلظتلا ) ،ضرع( ويديف )يصصق درس(
اذه .دافحألاو لافطألا ربع يتأي ةرسألا مساقت
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كباشت( ليلظتلا ) ،ضرع( ويديف ) ،يصصق درس( توصلاو ،مفلا قيرط نع ينعي
ةيباجيإ تناك ءاوس( ةايحلا يف مهبراجت ليجستل وه  14نس نم درف لك ) .ىديالا
) .ةقلقمو

:ىلإ حماستلا مدع
!!! ةيركفلا ةيكلملا نويلالغتسإلا
ميلعتلاو ايناجم ايحص
) قحلا نطاوم (
CONCEPT 5

وأ ةيراجت ةئيس نامدالا وه رامقلا بعل
.موهفم يصخش داصتقالا
تادنسلا( تاقتشملا ) ،لاملا سأر بساكم( ةيراقعلا ةبراضملاو يضارألاو ةيراجتلا رامقلا لمشيو
.قيدانصلاو ).تاركذم ،مهسألا ،مهسأ ،عفاور ،تاضياقملاو تارايخلاو طوحتو ةيلبقتسملاو ةلجآلا دوقعلاو
،بيصنايلاو )، tabarets ..تنرتنإلاو ،ناهرلا تالحم( تاهونيزاكلا رامقلا نكامأ .يهتني رحلا كلمتلا
،نونهارملا( توق ،رامقلا نيجورملا .ةقلغم )ةيلاملا قاروألاو ،لبقتسملا يف( لدابتلاو
) ..ةرسامسلا ،ةلجآلا راجتلاو ريدم قيدانصلاو
عضخت ،بستكم ريغ وه ىقلت  recenueيأ .نامدالا وه رامقلا  / R7ةسنآلا ،ىلع لصحا
 (100٪) .ةبيرضلل

ناصحلا ،براحتو بلكلاو كيدلا( ناهرلا :يصخشلا رامقلا
، 2ضرألا كراعم تحت ،ةضايرلا ناهرلا ،يقولسلا قابسو
بعلت  ..) ،ىرخألا جئاتنلا ،لصت
 ..) .ركوبلا ةبعل ،تنرتنإلاو ،بيصنايلاو باعلألاو ،وغنب(

،تنرتنإلا عقاومو ،تاهونيزاكلاو ،ناهرلا تالحم ،فرغلا ةخسنب ظافتحالا نونهارملا( رامقلا نكامأ
تانهارملاو بيصنايلاو نونهارملا ،وغنب( توقو نيجورملا رامقلا .قلغأ ) ..بيصنايلا ذفانمو
 R7ةسنآلا ،ىلع لصحا ) ...وأ رامقلاو ناهرلا نم اهريغو ،يفاص رامقلا عقاوملاو ،ةيضايرلا

مهسفنأب نوعتمتي مهنأ املاط نينمدملا نم مه مهنأ نودقتعي ال نينمدملا
ةلهاج ينمدم .اعم مهتايح دقعو
مهسفنأ ىلع ارطخ حبصت اهنإف نمدم ةدحاو ةرم ! )ةقفشلل ريثم( فيعضو جذاس ) ،يبغ(
،يقالخأ ريغ ،ةعداخم ،ةفيرش ،ةيعامتجالا ةحفاكمو ،ةيمهولا نينمدملا حبصت .عمتجملاو
ىلع ضرفي اذه .ةثرتكم ريغ ،ةينانأ
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.قوقحلاو تايرحلا نم دحلا .مهتايح بولسأ ىلع ةرطيسلل عمتجملا

!! رامقلا بعلل حماستلا ZERO
CONCEPT 6
.يهتني ) ،شرقلا  Loan-ةيلمع( ةسرتفملا ضارقإلا وه يصخشلاو يراجتلا نامتئالا
نيضرقملا .نويدلا يلصحم ريثأتو ببس وه يذلا نيدملل نامتئالا دبعتسي
 / R6ةسنآلا ،نيمرجملا يه نويدلا يلصحمو نيعشجلا

تاداريإ .اهتاينازيم ليومتل نامتئالا مادختسا نكمي ال )رياش ،ةعطاقم( يموكحلا
) .عفترت  (WMWةيموكحلا تامدخلا ةدايز عفترت )تامارغلاو بئارضلا( ةموكحلا
ال ) .ضفخنت  (WMWءارولا ىلإ اهتامدخ عطق متي ةيموكحلا تاداريإلا ضافخنا
لادبتسا متي .ةيصخشلاو ةيراجتلا ضورقلا فقوتو نامتئالا ةموكحلا مدختست
يذلا نيد يأ نع الوؤسم ايصخش مه ةموكحلا ءاضعأ .نيدلا ىلإ بهذي نأ ةموكحلا
.ثدحي

CGو  Shiresةبسنب نورك نييعت متي .ةيلامسأرلا تاياغلا تافلخم يراجتلا نامتئالا
مدع يف اورمتسا اذإ .اهدلوت يتلا تاداريإلا ىلع ءاقبلا لجأ نم كيد نورك .تاعمجتلا
.اهباوبأ قالغإ مهنا ىتح رسك

نيب ضورقلا دادس .ةيصخشلا ضورقلا ،ةيراجتلا فقوت
.اهذافنإ نكمي ال ،رسألاو ءاقدصألا
،نيمرجملا يه نويدلا يلصحم .يهتني نويدلا عمج
 / R6ةسنآلا

ضورقلا ،نامتئالال "ال" لوقيو

نويدلا يعماج ةبقاعم
 7موهفم
ليلقت .اهبعش هاجت دقعتس expecta-و اهتامازتلاب ءافولا ةموكح دق كلذل بئارضلا ةجاح كانهو
ةلطع  R6ةسنآلا :ةميرج بئارضلا عفد نم برهتلا مهو .بئارضلا مصخ ةياهنو بئارضلا
.بئارضلا ىوأم

،ندنل ةنيدم ،نامياك رزج ،ادومرب ،زيلب ،اماهبلا رزج ،ارودنأ ،اكسالأ :بئارضلا ىوأم
،يسريج ،اديرولف ،يبد ،ريواليد ،صربق ،واكاروك
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،غروبمسكول ،وكانوم ،نياتشنتخيل ،نام ةريزج ،ادنلريأ ،جنوك جنوه ،يسنريغ
،ارسيوس ،ةيبونجلا اتوكاد ،ليشيس ،ةروفاغنس ،ونيرام ناس ،امنب ،ادافين
.غنموياو ،نجريف رزج ،ناكيتافلا ،وتاوناف ،سوكياكو سكرت ،ساسكت

نم ةضراعم نايدراجلا-مداخ .بئارضلا عمجل ةموكحلا ةجاح معد نايدراجلا مداخ
! enforcableيندملا بجاو بئارضلا عفد .بنجت بئارضلا

!بنجت بئارضلا نم وه دحلا ةبيرض
!بنجت بئارضلا نم مه ةقث
!بئارضلا عفد نم برهتلاو بئارضلا نم ىفعملا تاعربتلا

!ةعامجلا نم قرسي بنجت ةبيرض
 / R6ةسنآلا :ةميرجلا وه بنجت ةبيرض
عون مييقت ةبيرض

تامولعم

تاداريإلا

0٪

)ةفاضملا ةميقلا ةبيرض( ةبيرض

21٪

 WMW 7ىلإ appliesup
) 7روجألل ىندألا دحلا ايعوبسأ(
تامدخلاو علسلا عيمج ىلع قبطني

)تاءانثتسا ال(

 ¹لامعا
ةيحبر يلامجإ ىلع قبطني
70٪
 WMW 7قوف  toincomeقبطني
تاداريإلا 100٪
،دئاوفلاو حابرألا عيمج ىلع قبطني بستكم ريغ لخد 100٪
، ...بساكملا ،حبرلا لاملا سأرو ،راجيإلا

!ةيصخشلا دونبلا ءافعإ

ةيكلم 100٪
ةيشماه ةدئاف 100٪

.اهنم صلختلا يأ ىلع قبطني

ةدحاو ةرمل لامعتسالل 100٪

لحارمو .ريودتلا ةداعإل ةلباق ريغ يأ ىلع قبطني

ريودتلل ةلباقلا ريغ 100٪

 arteficialيأ ىلع قبطني

& فاضأ 100٪ arteficial

لمكتست ةدئاف يأ ىلع قبطني
!روجألا سأر ىلع
!اجراخ تاكلهتسملا ايجيردتو
!ةرداغملا ريودتلا ةداعإل ةلباقلا ريغ

تايلحملا ةيعيبطلاو

.ةيعيبطلا تايلحملا

ىندألا دحلا" ىلع رجألا دنتسيو .ماكحألاو رجأ ىلع لوصحلا مزلتسي ةأفاكم لمعلا
نييعت مت ) (WMWةيعوبسألا روجألل ىندألا دحلا .فعاضم & ) (WMWيعوبسألا روجألل
.ةموكحلا لبق نم ماع لك
نم  50٪ىلع ظفاحت يريش  ".يزيلكنإ ناصح ' لبق نم اهعمج متي "ةفاضملا ةميقلا ةبيرض" !ةظوحلم
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يقبيو ةعطاقم ةموكح عمجي .ةعطاقم ةموكحل  50٪مامألا ىلإو اهعمج مت يتلا بئارضلا
لالخ نم لاملا عمج ةعطاقمو  Shiresالك كلذ ىلع ةوالعو .ىرخألا بئارضلا عيمج ىلع
.تامارغلاو موسرلاو ،موسرلا

عمتجملا ( " نورك " نودناسي مه .ةصاخلا عيراشملا معد ال ءايصوألا مداخ نوكلا ¹
قيرط نع سيل لصح ءيش بستكم ريغ ) .حبرلا لجأ نم لمعت الو ليغشت
.ةمدخلا وأ ةرخسلا وأ ،ةرادجلا
.ةموكحلا لبق نم يرسقلا .ةياهن ةورثلاو ةقاطلاو ،فقوملاو ،لخدلا بستكم ريغ

ةيرارمتساو ،ديلاقتلاو ثارتلا ،ةيراقعلا :عمتجملا ةرخآلا هيدل ىفوتملا صخشلا
ةفرعملاو ،تاراكذتو ةيلئاعلا ديلاقتلاو ثارتلا ىلع تاراقعلا رمي .ةفرعملا
.تاربخلا تمكارت ةايحلاو
لك ) ،توملا عم يهتني( ةوق ) ،توملا عم يهتني( ةفيظولا ىلع رمي ال تاراقعلا
.ةموكحلا تاداريإ ىلإ بهذي ةورثلا
ايجيردتو !تايافنلا بكم نم ديزملا قلخ  ..راحبلاو ةيئاملا يراجملا ثولت .فارسإلاو تاكلهتسملا
.ةموكحلا لبق نم يرسقلا !اجراخ تاكلهتسملا
يرسقلا !ةرداغملا ريودتلا ةداعإل ةلباقلا ريغ لحارمو .تايافنلا رمطو ،ةمامقلا ريغ ريودتلا ةداعإ حبصت
.ةموكحلا لبق نم

يرسقلا  (100٪) .ةيفاضإ ةبيرض ضرف متي .عيجشت مدع وه ةيعيبطلا وأ /و ةيعانطصا  weetenersافيضم
.ةموكحلا لبق نم

ةبيرض تاططخم يهو !ةروزم ل مصخلل عربتلا بئارضلا ةفص اهل يتلا ةيريخلا
.لوصألا ةرداصمو ةيريخلا قالغإ !هذهل عربتت ال .ةدسافلا ةموكحلا اهترقأ بنجت
 / R6ةسنآلا ،ةموكحلا ةاضاقم

 R6 .ةسنآلا ةميرج )رشلا ةلسلس( ةينغلا يرجي

! 1GODةنيهمو ةيعامتجالا ةحفاكمو ،عمتجملا دض ةميرج
.يهتني يرصنعلا لصفلا ةورثلا

ىلع لوصحلا( رامقلاو ،حيحصلا خسن ،عارتخالا تاءاربو ،رحلا كلمتلا ،ةصاخ ةيكلم ،حبرتلا نع يضاغتلا
،ةضياقم ،مهسألا ،مهسأ ،تارايخلاو ،طوحتو عفاور ،ةيلبقتسملاو ةلجآلا دوقعلاو تادنسلاو لاملا سأر
ةكبش ىلع رامقلا عقاوملاو ،ناهرلا ةضايرلاو ،بيصنايلا ،وغنب ،نونهارملاو ،تاهونيزاكلاو ،تاركذم
بئارضلاو ).نويدلا يلصحم ...و ضورقلاو تاقاطب( نامتئا  ...) ،وأ رامقلاو ناهرلا ىرخأ ةلود يأ ،تنرتنإلا

!نوكي نأ بجي هنأ بوتكم وه امك وتسفيناملا نوناق حنام هللا 1

www.universecustodianguardians.org

م-يف14.12.3.1 N-

9

ءايصوألا مداخ نوكلا ةسينكلا 1 GOD 1 FAITH 1

لصفلاو ) ..تابهلاو ،قيدانصلاو ،بئارضلا نم ةافعم ،بئارضلا نم دحلاو ،بئارضلا نم مصخلا( بنجت
لافطألا .ةمداقلا لايجألا نكلو مداقلا ليجلا ،ليجلا اذهل اديدهت طقف تسيل ةورثلا يرصنعلا
عفد نم برهتلا ،رامقلاو ،ةصاخ ةيكلم ،حبرتلا نع ىضاغتت نأ تاهمألاو ءابآلا مدقي نأ مه
،نامتئالاو ،عارتخالا تاءاربو فلؤملا قوقحو رحلا كلمتلاو ،ةورثلا يرصنعلا لصفلاو ،بئارضلا
وأ حمست يتلا نويسايس  MS R 6و ةلازإو ،ةبساحم ءابآلا .مهلافطأ لبقتسم ريمدتو
،عارتخالا تاءاربو ،نامتئالاو ،فلؤملا قوقحو رحلا كلمتلا ،ةصاخ ةيكلم ،حبرتلا :نم نيلوؤسملا
!يرصنعلا لصفلا ةورثلا ،بئارضلا نم بنجتو ،رامقلاو

نوشيعي الدع رثكأ عمتجمل ةيداصتقالاو CG
!ةديفم ةيزجم ةايح
 2نايدراجلا مداخ .عمتجملا مكح ىلإ ةجاح كانه .و ةيداصتقالا  CGموهفم ذيفنتل
.يسايسلاو يحورلا ،ةجردلا مكحلا معد
: " Orackle ".تاظفاحملا  '،نالك ' :ةيلحملاو  2ةقبطلا يه ةيحورلا

 " ' .ةعطاقم ناملربلا ' " ،سلجملا" يريش ةيلحملا  2،ةقبطلا يه ةيسايسلا

.ليثمتلا )يه وه( يواسي باختنا لالخ نم مكحلا يتأيو
تايلوؤسملا صيصخت متي .ةنجل باختنا ةاواسملا نيلثمم ليكشت
.ةلداع ةبختنم ةنجل لبق نم مكحلا !نايغطلا يه  1ةبسنب ةدايقلا competance.

 HE & SHE.نم واستم ليثمتب ةنجل
ةنجل اهيدل Oratoriumو 7SHE.و  7HEنم )'نالك' ( ةبختنم ةنجل اهيدل عمجت
7SHE.و  7HEنم )' ( 'Orackleةبختنم
ناملربلا نوكتي .نينيعملا  2 (1 HE & 1 SHE) + 3بختنا دقو )'سلجم'( رياش A
ليكشتل  7 HE 7 SHEبختنملا مث نيبختنملا هذه 35 SHE.وو  35باختنا نم
.ةموكحلا
دعاوق دنتست .دعاوقلا هذه ضرفت و دعاوقلا لعجي مكحلا .ةلءاسملا جاتحي مكحلا
 ".وتسفيناملا بها نوناقلا ' ىلع

ةياهنلا
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