انكًُُبء انؼعىَخ هٍ كًُُبء انكىثىٌ ورنك نكىٌ عًُغ انًشكجبد انؼعىَخ رشزًم ػهً ػُصش انكشثىٌ ورسًً كزنك ثكًُُبء يشكجبد انكشثىٌ.
انكًُُبء انؼعىَخ أصجحذ حبظشح فٍ يؼظى يغبالد حُبرُب انُىيُخ ثحُش أصجح ال غًُ ػٍ يُزىعبرهب انشٍء انزٌ َجشص أهًُزهب اإلقزصبدَخ.
نقذ أصجح نًُزغبد انكًُُبء انؼعىَخ رىاعذ هبئم فٍ حُبرُب انُىيُخ كبنًىاد انجالسزُكُخ وانؼقبقُش انطجُخ واألسًذح ويجُذاد انحششاد وانًهىَبد
وانًزفغشاد واألَسظح انصُبػُخ كبنُبَهى ٌ وانزشكبل وانًششوثبد انكحىنُخ وغُشهب.
انًىاد انؼعىَخ انطجُؼُخ انزٍ رؼزجش يصذسا أسبسب نهًىاد انزٍ َسزؼًههب انكًُُبئٍ رزكىٌ ثئحذي انطشق انزبنُخ :
انزشكُت انجُىكًُُبئٍ  :رزحىل انًىاد انغزائُخ داخم انكبئُبد انحُخ ثىاسطخ انخالَب واألَسغخ إلَزبط عضَئبد ػعىَخيزُىػخ يضم انفُزبيُُبد وانجشورُذاد وغُشهب وَسًً هزا انزحىل ثبنزشكُت انجُىكًُُبئٍ.
انزشكُت انعىئٍ :رسزههك انُجبربد رحذ أشؼخ انشًس غبص صُبئٍ أوكسُذ انكشثىٌ انًىعىد فٍ انهىاء وانًبء نزشكُتانغهُكىص وهى يبدح ػعىَخ يغزَخ وَسًً هزا انزحىل ثبنزشكُت انعىئٍ..
انهُذسوكبسثىَبد انًسزحبصُخ  :رزحىل ثؼط انكبئُبد انؼعىَخ انجحشَخ يٍ َجبربد وحُىاَبد يُزخ فٍ ثبطٍ األسضإنً ثزشول وغبص طجُؼٍ َزُحخ رحهههب ثجطء داو يالٍَُ انسٍُُ ورنك فٍ غُبة انهىاء وَسًً هزا انزحىل ثبنهُذسوكبسثىَبد انًسزحبصُخ.
انؼذد انزسٌ نزسح انكشثىٌ  Z  6أٌ أٌ رسح انكشثىٌ رشزًم ػهً  6إنكزشوَبد رزىصع كًب َهٍ  K (2) L(4) :نذَهب  4إنكزشوَبد فٍ انًسزىي
انطبقٍ انخبسعٍ أٌ ػذد إنكزشوَب د انزكبفؤ َ . 4قىل أٌ رسح انكشثىٌ سثبػُخ انزكبفؤ.
وًَىرط نىَس نزسح انكشثىٌ هى كًب َهٍ:

فٍ عًُغ انًشكجبد انؼعىَخ ال رسبهى رسح انكشثىٌ سىي ثؤسثغ سواثط رسبهًُخ يغ انزساد انًغبوسح نهب .

يهحىظخ  :ػشفذ انًحطبد انزبسَخُخ نهكًُُب ء انؼعىَخ صالس يشاحم:
 انًشحهخ األونً  :كبٌ خالنهب انحصىل ػهً األَىاع انكًُُبئُخ َزى ثىاسطخ االسزخشاط وانزقطُش اَطالقب يٍ انُجبربد وشحىو انحُىاَبد. انًشحهخ انضبَُخ  :رًُضد ثزحهُم ثُُخ انغضَئبد وإَزبط يىاد عذَذح ثبنزصُُغ يًبصهخ نهًىاد انطجُؼُخ .انًشحهخ انضبنضخ  :رًُضد ثزصُُغ عضَئبد عذَذح ال يضُم نهب فٍ انطجُؼخ.رؼزجش انكًُُبء انؼعىَخ حبنُب إحذي سكبئض االقزصبد انؼبنًٍ نكىَهب رًذ عًُغ انقطبػبد ثًب رحزبعه يٍ يىاد انزٍ ًَكٍ رصُُفهب إنً صالصخ أَىاع:
 انكًُُبء انضقُهخ  :رزطهت يُشآد صُبػُخ كجُشح يضم كًُُبء انجزشول انزٍ رُزظ انًحشوقبد وانًىاد انجالسزُكُخ . انكًُُبء انذقُقخ  :رهزى ثئَزبط األدوَخ وانؼطىس. -كًُُبء االخزصبص  :رُزظ يىاد يزُىػخ يضم  :يىاد انُظبفخ وانزغًُم وانصجبغخ وغُشهب.
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