دليل مستخذم المعاملة الريادية

يسخطيغ ػّالء اٌدّبسن األسدٔيت إٔشبء اٌّؼبِالث اٌخبصت ب ِٓ ُٙخالي إدخبي اٌّؼٍِٛبث اٌخبصت ب ُٙػٍى ِٛلغ اٌدّبسن األسدٔيت
اإلٌىخشٔٚي ٌخظٙش ٌ ُٙاٌصفحت اٌخبصت ب ُٙبحيث يّىٕ ُٙإٔشبء اإلخشاءاث اٌخبصت ب ،ُٙوّب يظٙش في اٌشبشت ادٔبٖ:

 .1ػٕذ دخٛي اٌؼّيً اٌى ٔظبَ خذِت اٌدّٛٙس بشىً صحيح فبٔٗ سيخُ اٌذخٛي اٌى اٌصفحت اٌشئيسيت اٌخبصت ببٌؼّيً وّب في
اٌشبشت اٌسببمت.
 .2ػٍى يّيٓ اٌشبشت يظٙش ٌٍّسخخذَ اٌّذيشيبث ٌيم َٛبإخخيبس اإلخشاء اٌخببغ ٌٙب.
 .3في أػٍى اٌشبشت سخظٙش أيم ٗٔٛخشٚج

ٌىي يسخطيغ اٌؼّيً اٌخشٚج ِٓ إٌظبَ.

 .4حخى٘ ْٛزٖ اٌصفحت ِٓ االلسبَ اٌخبٌيت  ":صٕذٚق اٌٛاسد"" ،إٌّدض "" ،اإلسخؼالَ ".
 .5لسُ "صٕذٚق اٌٛاسد " :يسخطيغ اٌؼّيً ِٓ خالي ٘زا اٌمسُ ِشب٘ذة خّيغ اٌّؼبِالث اٌّسخٍّت ِٓ دائشة اٌدّبسن
ٚاٌّؼبِالث اٌخي لبَ بإٔشبء٘ب  ٌُٚيمُ بخأويذ إسسبٌٙب بؼذ وّب سيخُ ششحٗ الحمب ،وّب ِ٘ٛ ٛضح اػالٖ.
 .6في أػٍى اٌمسُ سخظٙش أيم ٗٔٛحدذيذ
 .7يسخطيغ اٌؼّيً إٌمش ػٍى صس
1

ٌىي يسخطيغ اٌؼّيً اػبدة ححّيً اٌشبشت.

بدبٔب اٌّؼبٍِت ٌفخحٙب.

 .8يسخطيغ اٌؼّيً إٌمش ػٍى صس

ٌحزفٙب في حبي وبٔج ِّٙخٙب "حأويذ الحك".

 .9يسخطيغ اٌؼّيً في لسُ صٕ ذٚق اٌٛاسد أْ يم َٛببٌبحث ػٓ ِؼبٍِت ِؼيٕٗ ػٓ طشيك خبصيت اٌبحث في اٌصفحت وّب ٘ٛ
ِٛضح أدٔبٖ.

 .11حيث يسخطيغ اٌؼّيً اٌبحث ػٓ طشيك ( اٌشلُ اٌّشخؼيٛٔ ،ع اٌخذِت ،حبسيخ أشبء اٌّؼبٍِتِ ،شسً اٌّؼبٍِت ،حبٌت
اٌّؼبٍِت أ ٚاٌّّٙت ) وّب ِ٘ٛ ٛضح في اٌمبئّت اػالٖ.
 .11لسُ "صٕذٚق إٌّدض" :يسخطيغ اٌؼّيً في ٘زا اٌمسُ اإلطالع ػٍى خّيغ اٌّؼبِالث اٌخي لبَ بإسسبٌٙب ٌذائشة اٌدّبسن ٌُٚ
يخُ إحخبر لشاس ٔٙبئي فيٙب بؼذ وّب ِ٘ ٛبيٓ في اٌشبشت أدٔبٖ ِغ اِىبٔيت اٌبحث وّب في صٕذٚق اٌٛاسد ،وزٌه يسخطيغ اٌؼّيً
اسخشخبع اٌّؼبِالث اٌخي لبَ بإسسبٌٙب ارا ٌُ يخُ حٕفيز٘ب ا ٚاٌؼًّ ػٍيٙب ِٓ لبً ػّيٍيٓ اٌدّبسن بؼذ ٚرٌه ببٌٕمش ػٍى أيمٔٛت
اٌّبيٕت أدٔبٖ.
اسخشخبع اٌّؼبٍِت

 .12لسُ " اإلسخؼالَ" :يسخطيغ اٌؼّيً ِٓ خالي ٘زا اٌمسُ اإلسخؼالَ ػٓ خّيغ اٌّؼبِالث اٌخي إٔشبء٘ب ِٓ لِبٍٗ ،وّب يظٙش في
اٌشبشت ادٔبٖ:

يسخطيغ اٌؼّيً أْ يى ْٛاوثش ححذيذا في االسخؼالَ ،ػٓ طشيك إخخيبس اإلخشاء ِٓ لبئّت "ٔٛع اٌّؼبٍِت "،حؼبئت اٌشلُ اٌّشخؼي في
اٌحمً "اٌشلُ اٌّشخؼي" ٚ ،ادخبي سلُ اٌٛاسد في اٌحمً "سلُ اٌٛاسد" ،يسخطيغ ححذيذ حبسيخ اٌّؼبٍِت ِٓ/إٌى ،يسخطيغ اخخيبس بيبٔبث
اٌّؼبٍِت ،حبٌت اٌّؼبٍِت.
بؼذ االٔخٙبء ِٓ ادخبي خّيغ اٌبيبٔبث اٌّطٍٛبٗ يم َٛاٌؼّيً ببٌٕمش ػٍى صس

ٌخفشيؾ اٌشبشت اٌسببمت ِٓ اٌبيبٔبث يسخطيغ اٌؼّيً إٌمش ػٍى صس

ٌيخُ ػشض إٌخبئح وّب في اٌشبشت اٌخبٌيت:

فيخُ افشاؽ اٌحمٛي ِٓ اٌبيبٔبث.

