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.ايكون نع ةرداص

 ةروكذم ىرخأ تاكرش ءامسأ وأ تاجتنم ةيأ .ايكون ةكرشل نيتلجسم نيتيراجت نيتم الع elpoeP gnitcennoC aikoNو aikoN دعت
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 ةروكذملا تاجتنملا نم جتنم يأ ىلع تانيسحتو تارييغت ءارجإ قحب ايكون ظفتحتو .رمتسملا ريوطتلا ةسايس ايكون جهتنت
.قبسم راعشإ نودب ليلدلا اذه يف



 ةئراط وأ ةيئانثتسا تناك ءاوس رئاسخ ةيأ وأ لخدلا وأ تانايبلا يف نادقف يأ نع ةلوئسم لاوح ألا نم لاح يأ يف ايكون نوكت نلو
.اهب تثدح يتلا ةيفيكلا تناك امهم ةرشابم ريغ وأ ةقح ال وأ

 عون يأ نم تانامض ةيأ دجوت  ال ،ةقبطملا نيناوقلا ةهج نم بولطم وه ام ءانثتساب .»يه امك« ليلدلا اذه تايوتحم رفوتت
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 تقو يأ يف هبحس وأ ليلدلا اذه ةعجارم قحب ايكون ظفتحت .ليلدلا اذه تايوتحم وأ ةيقوثوم وأ ةقدب قلعتي اميف اذه ،نيعم
.قبسم راعشإ نودب

.يلحم ايكون عزوم برقأ نم دكأتلا ءاجرلا .قطانملا ف التخا بسح ةصاخلا تاقحلملا رفوت ىدم فلتخي دق
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ةلوهسو ةعرسب

ةلوهسو ةعرسب
 فئاظولا هذه لوح تامولعملا نم ديزم دجوي .0153 لومحملا كفتاهل ةيساس ألا فئاظولا عيرسلا ليلدلا اذه حرشي
.سداسلاو ثلاثلا نيلصفلا يف

n ة ملاكم ءارجإ
MIS ةقاطب بيكرت رظنا ،ةملاكم لوأ ءارجإ لبق  •  ةيراطبلا بيكرتو ،MIS ةقاطب لاخدإ ةيفيك ملعتل ةيراطبلاو  

.فتاهلا ليغشت ةيفيكو ،اهنحشو
. ىلع طغضا مث فتاهلا مقرو ةقطنملا حاتفم لخدأ.١
.ةملاكملا ءاهن إل  ىلع طغضا.٢

n تا ملاك ملا فئاظو
. ىلع طغضا :ةملاكم ىلع درلا  •
 درت نأ امإ اهدعبو نينرلا فقول تماص ىلع طغضلا كنكمي امك . ىلع طغضا :ةملاكم ضفر/ءاهنإ  •

 اهضفرتوأ ةملاكملا ىلع
.لاقتن الا يحاتفم ىلع طغضا ةملاكملا ءانثأ :نذ ألا ةعامس توص طبض  •
 هلخدأف ،يتوصلا ديربلا مقر فتاهلا بلط اذإ . ىلع رارمتس الا عم طغضا :يتوصلا ديربلاب لاصت الا  •

.قفاوم ىلع طغضا مث
 ىلع طغضا مث .)٩٤ ةحفص رظنا( عيرسلا لاصت الا حيتافم دح أل فتاه مقر صصخ  الوأ :عيرسلا لاصت الا  •

. ىلع مث بولطملا عيرسلا لاصت الا حاتفم
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 درلا كنكمي كلذ دعب .)٦٩ ةحفص رظنا( تاملاكملا راظتنا ةمدخ طشن  الوأ :راظتن الا ديق ةملاكم ىلع درلا  •

  ىلع طغضا .راظتن الا ديق ىلو ألا ةملاكملا عضو متي . ىلع طغضلاب راظتن الا ديق ةملاكملا ىلع
.ةطشنلا ةملاكملا ءاهن إل

.٥٤ ةحفص )ءامس ألا( فتاهلا لجس رظنا ،تامولعملا نم ديزمل    

nةيتوص لئاسر لاسرإ
.ةلاسر ةباتك مث لئاسر ددح ،ةمئاقلا ىلع طغضا.١
.٦٣ ةحفص صن ةباتك رظنا .ةلاسرلا لخدأ.٢
.٤٥ ةحفص ةروصملاو ةيصنلا جذامنلا اًضيأ رظنا    

.لاسرإ رتخا مث تارايخ ىلع طغضا ،ةلاسرلا لاسر إل.٣
 فتاهلا مقر نع فتاهلا لجس يف ثحبا وأ ،ةلاسرلا لاسر إل قفاوم ىلع طغضا مث ملتسملا فتاه مقر لخدأ.٤

.ةلاسرلا لاسر إل قفاوم ىلع طغضا .بولطملا
.٢٥ ةحفص )٢ ةمئاقلا( لئاسرلا رظنا ،تامولعملا نم ديزمل    

n اهلفق ءاغلإو حيتافملا ةحول لفق
:حيتافملا ةحول لفقل

.حيتافملا ةحول لفقل فصنو ةيناث ل الخ  ىلع مث ةمئاقلا ىلع طغضا ،راظتن الا عضو يف •

:حيتافملا ةحول حتفل
.حيتافملا ةحول لفق حتفل فصنو ةيناث ل الخ  ىلع مث لفقلا حتف ىلع طغضا ،راظتن الا عضو يف •

:اًيئاقلت لفقت ثيحب حيتافملا ةحول طبضل
 مث حيتافملا ةحول طيشنتل ليغشت ددح .ًايلآ حيتافملا لفق طبض مث فتاهلا طبض مث طبضلا مث ةمئاقلا ىلع طغضا •

.اًيئاقلت هدعب حيتافملا ةحول لفق بولطملا نمزلا ددح
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تايوت  حملا
٤ ....................................................................................................................ةلوهسو ةعرسب
٦ ...........................................................................................................................تايوتحملا
٢١ ............................................................................................................................كتم السل
٥١ ....................................................................................................................ةماع تامولعم
٥١ ............................................................................................................................ عيبلا ف الغ تاقصلم
٥١ ......................................................................................................................................ةمدخلا زومر

٧١ ..............................................................................................فتاهلا فئاظو لوح ةماع ةرظن
٧١ ..............................................................................................................ةددعتملا طئاسولاب ةلسارملا ةمدخ
٧١ ..............................................................................................................)IDIM( تامغنلا ةددعتم تاوصأ

SRPG )٨١ ........................................................................................................)ةماعلا ويدارلا ةمزح ةمدخ
PAW )٩١ .....................................................................................................)ةيكلس اللا تاقيبطتلا لوكوتورب

٠٢ ..........................................................................................................................فتاهلا .١
٠٢ .............................................................................................................................ت الصوملاو حيتافملا
١٢ ....................................................................................................................................راظتن الا عضو

٣٢ .............................................................................................................................أدبتل .٢
٣٢ ..................................................................................................................ةيراطبلاو MIS ةقاطب بيكرت

٤٢ .............................................................................................................................MIS ةقاطب جارخإ
٥٢ .....................................................................................................................................ةيراطبلا نحش
٦٢ ...................................................................................................................هليغشت فاقيإو فتاهلا ليغشت
٨٢ ...............................................................................................................)حيتافملا لفق( حيتافملا ةحول لفق
٩٢ .....................................................................................................................................ةيطغ ألا رييغت
٠٣ ..........................................................................................................................فتاهلا لمح مازح سبل
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٢٣ ............................................................................................................تاملاكملا فئاظو .٣
٢٣ ......................................................................................................................................ةملاكم ءارجإ

٢٣ ....................................................................................................................مقر رخآب لاصت الا ةدواعم
٢٣ ......................................................................................................................يتوصلا ديربلاب لاصت الا
٣٣ ..................................................................................................................فتاه مقرب عيرسلا لاصت الا

٣٣ ........................................................................................................................ةيعامج ةملاكم ءارج إل
٤٣ .............................................................................................................اهضفر وأ ةدراو ةملاكم ىلع درلا

٤٣ ...............................................................................................................................تاملاكملا راظتنا
٤٣ ................................................................................................................ةملاكملا ءانثأ ةحاتملا تارايخلا

٦٣ ......................................................................................................................صن ةباتك .٤
٦٣ ..................................................................................................................صنلل يئبنتلا لاخد إلا مادختسا

٦٣ .....................................................................................................................................تاملك ةباتك
٨٣ .............................................................................................................................ةبكرم تاملك ةباتك
٨٣ ............................................................................................هليغشت فاقيإ وأ صنلل يئبنتلا لاخد إلا ليغشت

٩٣ ................................................................................................................صنلل يديلقتلا لاخد إلا مادختسا
٠٤ ...............................................................................................................ةمئاقلا مادختسا .٥
٠٤ ................................................................................................................ةمئاق لخاد ةفيظو ىلإ لوصولا

١٤ ..............................................................................................................................مئاوقلا فئاظو درس
٥٤ ................................................................................................................ةمئاقلا فئاظو .٦
٥٤ .............................................................................................................)١ ةمئاقلا -ءامس ألا( فتاهلا لجس
٥٤ .......................................................................................................................فتاهلا لجس طبض ديدحت

٦٤ ........................................................................................................)مسا ةفاضإ( فتاه ماقرأو ءامسأ ظفح
٦٤ ..............................................................................................مسا لكل ةيصن تاظح المو ةديدع ماقرأ ظفح

٧٤ .....................................................................................................................يضارتف الا مقرلا رييغت
٧٤ ...............................................................................................................فتاهلا لجس يف مسا نع ثحبلا
٨٤ ...........................................................................................................ةيصن ةظح الم وأ مقر وأ مسا ليدعت
٨٤ ................................................................................................................................ماقرأو ءامسأ حسم
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٨٤ ..............................................................................................................................فتاهلا ت الجس خسن
٩٤ ....................................................................................................................لامعأ ةقاطب م التساو لاسرإ
٩٤ ....................................................................................................عيرس لاصتا حاتفمل فتاه مقر صيصخت
٠٥ .................................................................................................................................يتوصلا لاصت الا

٠٥ ............................................................................................................................يتوص زمر ةفاضإ
١٥ ........................................................................................................يتوص زمر مادختساب ةملاكم ءارجإ
١٥ .............................................................................................هحسم وأ هرييغت وأ يتوص زمر ليغشت ةداعإ

١٥ .......................................................................................................................................ةمدخلا ماقرأ
٢٥ ...............................................................................................................................مسا لكل نينر ةمغن
٣٥ ...............................................................................................................................)٢ ةمئاقلا(لئاسرلا

٣٥ .................................................................................................................اهلاسرإو ةيصن لئاسر ةباتك
٥٥ .......................................................................................................................ةلاسرلا لاسرإ تارايخ
٥٥ ....................................................................................................................ةروصملاو ةيصنلا جذامنلا

٥٥ .............................................................................................................ةلاسر يف يصن جذومن لاخدإ
٤٥ ...........................................................................................................ةلاسر يف روصم جذومن لاخدإ

٤٥ ..............................................................................................................اهيلع درلاو ةيصن ةلاسر ةءارق
٦٥ ....................................................................................................ظفحلا قودنصو دراولا قودنص اتظفاح
٦٥ ..........................................................................................................................ةيصنلا لئاسرلا حسم
٧٥ ............................................................................................................................................ةشدرد
٧٥ ...........................................................................................................................ةيصخشلا تاظفاحلا
٨٥ ...............................................................................................................................ةيتوصلا لئاسرلا

٨٥ ..............................................................................................................................تامولعملا لئاسر
٩٥ ...........................................................................................................................ةمدخلا رماوأ ررحم

٩٥ .........................................................................................................................ةيصنلا لئاسرلا طبض
٠٦ ....................................................................................................................ةددعتم طئاسو لئاسر م التسا

١٦ ...........................................................................................................ةددعتملا طئاسولاب ةلسارملا طبض
٢٦ .............................................................................................................ةددعتملا طئاسولا لئاسر ضرع

٢٦ ...................................................................................................................ةملتسملا لئاسرلا ضرع
٢٦ .....................................................................................................................ةظوفحم ةلاسر ضرع
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٣٦......................................................................................................................)٢ ةمئاقلا( تاملاكملا لجس
٣٦ ........................................................................................ةملتسملا تاملاكملاو اهيلع دري مل يتلا تاملاكملا
٤٦ ................................................................................................................................ةرداصلا ماقر ألا
٤٦ ................................................................................................................ةريخ ألا تاملاكملا مئاوق حسم
٤٦ .............................................................................................................تقولا دادعو تاملاكملا تادادع

٥٦.............................................................................................................................. )٤ ةمئاقلا( تامغنلا
٦٦............................................................................................................................. )٥ ةمئاقلا( عاضو ألا
٧٦................................................................................................................................ )٦ ةمئاقلا( طبضلا

٧٦ ..........................................................................................................................خيراتلاو تقولا طبض
٧٦ ...................................................................................................................................هبنملا طبض
٧٦ .................................................................................................................................خيراتلا طبض

٧٦ .............................................................................................................تقولاو خيراتلل يل آلا ثيدحتلا
٨٦ ................................................................................................................................تاملاكملا طبض
٨٦ .............................................................................................................................تاملاكملا ليوحت

٨٦ ........................................................................................................................درلل حاتفم يأ طغض
٨٦ .........................................................................................................................ايلآ لاصت الا ةدواعم

٩٦ ......................................................................................................................عيرسلا لاصت الا طبض
٩٦ .....................................................................................................................تاملاكملا راظتنا ةمدخ
٩٦ .........................................................................................................................ةملاكملا دعب صخلم
٩٦ ............................................................................................................................يفتاه مقر لاسرإ
٩٦ ...............................................................................................................................لمعتسملا طخلا
٠٧ ....................................................................................................................................فتاهلا طبض
٠٧ ............................................................................................................................................ةغللا

٠٧ ...........................................................................................................................حيتافملا لفق طبض
٠٧ ....................................................................................................................اي الخلا تامولعم ضرع
١٧ ...............................................................................................................................بيحرتلا ةلاسر
١٧ .................................................................................................................................ةكبشلا رايتخا
١٧ .............................................................................................................ةقاطبلا تامدخ تاقيبطت ديكأت
١٧ .............................................................................................................................تاميلعتلا ليغشت
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١٧ .................................................................................................................................ليغشتلا ةمغن
٢٧ ....................................................................................................................................زاهجلا طبض
٢٧ ....................................................................................................................................ةيامحلا طبض

٣٧ .........................................................................................................................عنصملا طبض ةداعتسا
٤٧ ...............................................................................................................................)٧ ةمئاقلا( باعل ألا

٤٧ ..........................................................................................................................................ةبعل ءدب
٤٧ ................................................................................................................ةبعللا طبضو باعل ألا تامدخ

٥٧................................................................................................................................)٨ ةمئاقلا( قسنملا
٥٧ .............................................................................................................................................هبنملا
٦٧ ............................................................................................................................................ميوقتلا

٦٧ ...........................................................................................................................ميوقت ةركذم نيودت
٧٧ .........................................................................................................ةركذملاب اًم العإ فتاهلا نري نيح

٧٧ ..............................................................................................................................)٩ ةمئاقلا( تاود ألا
٧٧ ..................................................................................................................................ةتقؤملا ةشاشلا

٨٧ ........................................................................................................ةتقؤملا ةشاشلا ليغشت تقو ءاهتنا
٨٧ ................................................................................روصلاب ةلسارملا وأ SMM ربع ةتقؤم تاشاش م التسا

٩٧ ...........................................................................................................................................ةبساحلا
٩٧ ......................................................................................................................ت المعلا ليوحت ءارجإ
٠٨ .............................................................................................................................يلزانتلا دعلا تقوم
٠٨ ...................................................................................................................................فاقي إلا ةعاس

٠٨ ................................................................................................................تقولا ميسقتو تقولا ةبقارم
١٨ ................................................................................................................................لخادتلا تاقوأ

١٨ ...................................................................................................................اهحسمو تاقو ألا ضرع
 PAW ،ةلومحملا فتاوهلا ل الخ نم تنرتن إلا تامدخ
٢٨........................................................................................................................................)٠١ ةمئاقلا(

٢٨ ...........................................................................اهمادختساو PAW تامدخ ىلإ لوصولل ةيساس ألا تاوطخلا
٢٨ ................................................................................................................... PAW ةمدخل فتاهلا دادعإ

٣٨ ..............................................................................................ةيصن ةلاسرك ةملتسملا ةمدخلا طبض ظفح
٣٨ ..................................................................................................................اًيودي ةمدخلا طبض لاخدإ
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٤٨ ..........................................................................ددحملا تانايبلا لماح وه MSG تانايب نوكي امنيح طبضلا
٥٨ ...................................................................................ددحملا تانايبلا لماح وه MSG نوكي امنيح طبضلا

٦٨ ...................................................................................................................PAW ةمدخب لاصتا ءارجإ
٧٨ ..................................................................................................................PAW ةمدخ تاحفص حفصت

٧٨ ............................................................................................فتاهلا حيتافم مادختسا لوح ةماع تاداشرإ
٨٨ ..................................................................................................................PAW ـب رشابملا لاصت الا

٨٨ .............................................................................................................................PAW لاصتا ءاهنإ
٩٨ ....................................................................................................................PAW حفصتم لكش طبض
٩٨ ....................................................................................................................................ليزنتلا طبض

٠٩ .........................................................................................................................................تام العلا
١٩ .................................................................................................................................ةم الع م التسا
١٩ .....................................................................................................................................ةمدخلا دراو

٢٩ ....................................................................................................ةمدخلا لئاسر م التس ال فتاهلا طبضل
٢٩ ..................................................................................................................................ةتقؤملا ةركاذلا
٢٩ ...................................................................................................................................ةيامحلا رشؤم
٣٩ ...............................................................................................................................ضيوفتلا تاداهش

٣٩ ....................................................................................................................)١١ ةمئاقلا( ةقاطبلا تامدخ

٤٩ ............................................................................................................ةيراطبلا تامولعم .٧
٤٩ ...................................................................................................................................غيرفتلاو نحشلا
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كتم السل

كتم السل
 تامولعم كانه .نوناقلل اًفلاخم امبرو اًرطخ نوكي دق تاميلعتلاب مازتل الا مدع نإ .ةطيسبلا تاداشر إلا هذه أرقا
.ليلدلا اذه يف ةلصفم ةيفاضإ

.اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ اًروظحم ةلومحملا فتاوهلا لامعتسا نوكي نيح فتاهلا مدختست  ال

 الوأ قيرطلا يف ةم السلا
. الوأ ةبكرملا فقوأ .ةدايقلا ءانثأ فتاهلا مدختست  ال

شيوشتلا
.اهئادأ ىلع رثؤي دق امم شيوشتلل ةضرعم ةلومحملا فتاوهلا ةفاك

تايفشتسملا يف فتاهلا قلغأ
.ةيبطلا تادعملا نم برقلاب فتاهلا قلغأ .تاميلعتلاو ةمظن ألا ةفاك عبتا

ةرئاطلا لخاد فتاهلا قلغأ
.ةرئاطلا لخاد اًشيوشت ةلومحملا فتاوهلا ببست دق

دوقولاب دوزتلا ءانثأ فتاهلا قلغأ
.ةيواميكلا داوملا وأ دوقولا برق همدختست  ال .دوقولاب دوزتلا تاطحم يف فتاهلا مدختست  ال

تاريجفتلا قطانم برق فتاهلا قلغأ
.تاميلعتلاو ةمظن ألا ةفاك عبتاو تاداشر إلاب مزتلا .ريجفتلا لامعأ ءانثأ فتاهلا مدختست  ال



ةحيحص ةقيرطب فتاهلا مدختسا
.ةرورض  الب يئاوهلا سملت  ال .يعيبطلا عضولا يف طقف همدختسا

ةلهؤملا ةمدخلا
.نيلهؤم نيفظوم لبق نم  الإ اهحيلصت وأ ةزهج ألا بيكرت زوجي  ال

تايراطبلا و تاقحلملا
.ةدمتعم وأ ةقفاوتم ريغ ةزهجأ ليصوتب مقت  ال .طقف ةدمتعملا تايراطبلاو تاقحلملا مدختسا

ءاملا ةمواقم
.اًفاج هئاقب ىلع ظفاح .ءاملل اًمواقم سيل كفتاه

ىرخأ ةزهجأب ليصوتلا
 تاميلعتلا ىلع لوصحلل ةزهج ألا هذه لامعتسا ليلد أرقا ،ىرخأ ةزهجأب فتاهلا ليصوتب مايقلا دنع
.ةدمتعم وأ ةقفاوتم ريغ ةزهجأ ليصوتب مقت  ال .ةم السلل ةلصفملا

لاصت الا
 مث ،ةقطنملا زمر كلذ يف امب ،بولطملا مقرلا لخدأ .ةمدخلا ةقطنم لخادو ليغشتلا عضو يف فتاهلا نأ دكأت
. ىلع طغضا ،ةملاكم لابقتس ال . ىلع طغضا ،ةملاكملا ءاهن إل . ىلع طغضا

ئراوطلا تاءادن
 ءاهن إل  الثم( تارم ةدع  ىلع طغضا .ةمدخلا ةقطنم لخادو ليغشتلا عضو يف فتاهلا نأ دكأت
 مهربخأ . ىلع طغضا مث ئراوطلا مقر لخدأ .ةشاشلا ء الخإ ىتح )خلاو ةمئاقلا نم جورخلا ،ةملاكم
.كلذ كنم بلطي ىتح ةملاكملا هنت  ال .كعقومب
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ةماع ت
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امولعم
ةماع ت

nةكبشلا تامدخ
.MSG 0081و MSGE 009 لاصت الا يتكبش ىلع مادختس الل دمتعم ليلدلا اذه يف روكذملا لومحملا فتاهلا
 كارتش الا كناكمإب ناك اذإ يلحملا تامدخلا دوزم نم دكأت .لاصت الا ةكبش ىلع دمتعت dnabirT/dnablauD ةزيم
.اهلامعتساو ةمدخلا هذه يف
 تامدخ ديوزت تاكرش اهمدقت ةصاخ تامدخ نع ةرابع يهو .ةكبشلا تامدخ ىمست ليلدلا اذه يف ةنيبملا صئاصخلا نم ددع
.اهنم ةدافتس الا عيطتست نأ لبق اهليغشتل ةمز اللا تاميلعتلا ىلع لصحتو تامدخلا هذه يف كرتشت نأ كيلعو .ةلومحملا فتاوهلا

.تامدخلا عيمج وأ/و تاغللا فورح عيمج تاكبشلا ضعب معدت  ال دق :ةظح الم
 .فتاهلا اذه عم هلامعتسا لبق نحاش ي أل عونلا مقر نم دكأت
.HCL-9و PCA-8 و PCA-7 نحشلا ةزهجأ نم ةقاطلاب هديوزت متي ثيحب لامعتس الل دعم زاهجلا اذه

 يتلاو ةجتنملا ةكرشلا لبق نم طقف ةدمتعملا تامزلتسملاو نحشلا ةزهجأو تايراطبلا لمعتسا :ريذحت
 نامض وأ عاجرإ ةيلباق يأ لطبي دق ىرخأ عاونأ لامعتسا .كفتاه زارط عم اًصيصخ لمعلل تممص

.اًرطخ نوكي دقو ،فتاهلا صخي
 ،ةدمتعملا تاقحلملا رفوت ثحبل .ليكولا ةعجارم ىجري ،ةدمتعملا تامزلتسملاب ةمئاق ىلع لوصحلل
.عزوملا ةعجارم ءاجرلا
.كلسلا سيلو )ةشيفلا( ذخأملا بحسا ،قحلم يأ نع رايتلا لصفل
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ئاظو لوح ةماع ةرظن
تاهلا ف

ف
ةماع تامولعم

n عيبلا ف الغ تاقصلم 
.ء المعلا معد ضارغأو تامدخلا لوح ةماه تامولعم ىلع تاقصلملا يوتحت
.عيبلا ف الغ عم ةقفرملا ،ايكون يدان ةوعد ةقاطب ىلع  قصلملا قفرأ
.كيدل نامضلا ةقاطب ىلع  قصلملا قفرأ

nةمد خلا زومر
 .فتاهلا عم هديوزت متيو ،هب حومسملا ريغ مادختس الا نم فتاهلا ةيامحلا زمر يمحي :)ماقرأ ٥( ةيامحلا زمر  •

 زمرلاب ظفتحا .٢٧ ةحفص ةيامحلا طبض رظنا ،طبضلا ةمئاق يف زمرلا ريغ ٥٤٣٢١ يضارتف الا ةيامحلا زمر
.فتاهلا نع  الصفنم نمآ يرس ناكم يف ديدجلا

.٢٧ ةحفص ةيامحلا طبض رظنا ،زمرلا اذه بلطل فتاهلا طبضا    
 مادختس الا نم MIS ةقاطب )NIP( يصخشلا فيرعتلا زمر يمحي :)ماقرأ ٨ ىلإ ٤ نم( NIP يصخشلا زمرلا •

.NIP زمرب MIS ةقاطب ديوزت متي بلاغلا يف .هب حومسملا ريغ
.٢٧ ةحفص ةيامحلا طبض رظنا ،فتاهلا ليغشت اهيف متي ةرم لك يف NIP زمر بلطل فتاهلا طبضب مق    
 ضعب ىلإ لوصولل بولطم وهو 2NIP زمرب MIS ةقاطب ديوزت متي دق :)ماقرأ ٨ ىلإ ٤ نم( 2NIP زمر  •

.نحشلا تادحو تادادع لثم ،فئاظولا
 لوفقم يصخش زمر رييغتل بولطم )KUP( يصخشلا لفقلا حتف حاتفم :)ماقرأ ٨( 2KUPو KUP ازمر  •

)NIP(. 2 زمرلاKUP 2 زمر رييغتل بولطمNIP لوفقملا. 
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ئاظو لوح ةماع ةرظن
تاهلا ف

ف

.ةبولطملا زومرلا ىلع لوصحلل ةمدخلا دوزمب لصتاف ،MIS ةقاطب عم زومرلا قافرإ متي مل اذإ    
 طبض رظنا ،تاملاكملا رظح ةمدخ مادختسا دنع ةبولطم تاملاكملا رظح ةمدخ :تاملاكملا رظح رس ةملك  •

.يلحملا ةمدخلا دوزم نم رورملا ةملك ىلع لوصحلا متي .٢٧ ةحفص ةيامحلا
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ئاظو لوح ةماع ةرظن
تاهلا ف

ف
فتاهلا فئاظو لوح ةماع ةرظن
 دعلا تقومو هبنملاو ةعاسلاو ميوقتلا لثم يمويلا مادختس الل اًدج ةلهس دعت ةديدع فئاظو 0153 ايكون فتاه رفوي
.ةديدع ىرخأ فئاظوو باعل ألاو ةبساحلاو يلزانتلا
.ةيطغ ألا رييغت ةيفيك ةفرعمل ٩٢ ةحفص ةيطغ ألا رييغت رظنا .كفتاهل ةرفوتم ةعونتملا ةيطغ ألا نم ددع دجوي امك

n ةددعت ملا طئاسولاب ةلسار ملا ةمدخ
 صوصن نم اهفيلأت نكمي لئاسر يهو .ةددعتم طئاسو لئاسر م التسا نم ةددعتملا طئاسولاب ةلسارملا ةمدخ كنكمت
.نينر ةمغنك همدختستل توصلا ءزج ظفحو ،ةتقؤم ةشاشك همدختستل تاموسرلا ءزج ظفح نكمي .توصو تاموسرو

 رايخ طبض متي ثيح( ليغشتلا عضو يف نوكت نأ ةددعتملا طئاسولا لئاسر ةمدخل يداعلا طبضلا :ةظح الم
 موسر كليمحتب يلحملا ةمدخلا دوزم وأ ةكبشلا لغشم موقيسو ،)معن ىلع طئاسولا لئاسر لابقتساب حامسلا
.اهملتست ةلاسر لك

n تامغنلا ددعتم توص )IDIM(
 هذه لعجت  الثمف .ةعامسلا ربع دحاو نآ يف اهليغشت متي ةديدع ةيتوص تانوكم نم تامغنلا ددعتم توصلا نوكتي
 تاوص ألا مادختسا متي .ةيداعلا نينرلا تامغنب ةنراقم ةقيقح ناحلأ اهنأكو ودبت نينرلا تامغن ةددعتملا تاوص ألا
 اًضيأ مدختستو ةيفلخلا ىقيسوم ةباثمب نوكتل باعل ألا يفو هيبنتلا تامغنو ،نينرلا تامغن يف تامغنلا ةددعتم
 ةددعتم تاوص ألا فيلأتل اهمادختسا نكمي ةيقيسوم ةلآ نيعبرأ ىلع 0153 كفتاه يوتحي .توصلا تاريثات يف
 ةصاخلا IDIM يه فتاهلا اهمعدي يتلا ةغيصلاو .دحاو نآ يف ىصقأ دحك ت الآ عبرأ ليغشت نكميو .تامغنلا
 .)IDIM-PS( ةلومحملا فتاوهلاب
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ف

 ةددعتم طئاسو لئاسر م التسا رظنا ،ةددعتملا طئاسولا ةمدخ ربع تامغنلا ةددعتم نينر تامغن م التسا كنكمي
 تامغنلا رظنا .تامغنلا تامدخ ةمئاق ل الخ نم PAW ربع اهليزنت كنكمي امك .)٤ ةمئاقلا( تامغنلاو ٠٦ ةحفص

.٥٦ ةحفص )٤ ةمئاقلا(

n SRPG )ةماعلا ويدارلا ةمزح ةمدخ(
 وه SRPG .لومحملا ةكبش ربع تانايبلا لابقتساو لاسرإ يف ةلومحملا فتاوهلا مادختساب SRPG ةينقت حمست

 SRPG مدختست يتلا تاقيبطتلا .تنرتن إلا ةكبش لثم تانايبلا تاكبشب يكلس اللا لاصت الا نيكمتب موقي تانايب لماح
.SMS لئاسرو SMMو PAW يه
SRPG ةينقت مادختسا كنكمي نأ لبق
.SRPG ةمدخ يف كارتش الا ىلإ جاتحت  •
.يلحملا ةمدخلا دوزم وأ ةكبشلا لغشمب لصتا ،اهيف كارتش الاو SRPG ةمدخ رفوت ىدم ةفرعمل    
.SRPG ربع ةمدختسملا تاقيبطتلل SRPG طبض ظفح ىلإ جاتحت  •
.٢٨ ةحفص PAW ةمدخل فتاهلا دادعإ رظنا    
.٩٥ ةحفص ةيصنلا لئاسرلا طبض رظنا    
تاقيبطتلاو SRPG ةفلكت
 تانايبلا م التساو لاسرإو PAW تامدخ لثم - SRPG ربع ةمدختسملا تاقيبطتلاو SRPG لاصتا نم لك فلكي
 يلحملا ةكبشلا لغشمب لصتا ،موسرلا لوح ةيليصفتلا تامولعملا نم ديزمل .ةيلاملا موسرلا ضعب SMS لئاسرو
.ةمدخلا دوزمب وأ
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n PAW )ةيكلس اللا تاقيبطتلا لوكوتورب(
 هذه ميمصت مت .ةيروفلا باعل ألاو امنيسلاو ةيلستلاو سقطلا ريراقتو رابخ ألا لثم ،PAW تامدخ ىلإ لوصولا كنكمي
.PAW ةمدخ ودوزم اهب موقيو ،ةلومحملا فتاوهلل اًصيصخ تامدخلا
 يف بغرت يذلا ةمدخلا دوزم وأ/و ةكبشلا لغشم عم اهتافيرعتو PAW راعسأو تامدخ رفوت ةيناكمإ نم دكأت
.مهتامدخ مادختسا ةيفيك لوح ةمز اللا تاداشر إلا اًضيأ ةمدخلا ودوزم كل رفويس امك .هتامدخب ةناعتس الا
.٢٨ ةحفص )٠١ ةمئاقلا( تنرتن إلا ىلع لومحملا تامدخ رظنا
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ف

فتاهلا .١

n ت الصو ملاو حيتاف ملا
 ،ةقاطلا حاتفم .١
.هليغشت فاقيإو فتاهلا ليغشتل
 توكت امنيح وأ ،ةمئاقلا فئاظو يف وأ فتاهلا لجس يف دجاوتلا ءانثأ
 ةريصق ةرتفل ةقاطلا حاتفم ىلع طغضلا يدؤي ،ةلفقم حيتافملا ةحول
.اًبيرقت ةيناث ٥١ ةدمل فتاهلا ةشاش ءاوضأ ليغشت ىلإ

و  ،ديدحتلا احاتفم .٢
 ضورعملا يداشر إلا صنلا ىلع ديدحتلا يحاتفم ةفيظو دمتعت
.راظتن الا عضو يف ءامس ألاو ةمئاقلا لثم ،امه العأ

و  ،لاقتن الا احاتفم .٣
 .طباوضلا وأ مئاوقلا وأ فتاهلا ماقرأ وأ ءامس ألا نيب لاقتن الا كل احيتي
 .ةملاكملا ءانثأ نذ ألا ةعامس توص ىوتسم اطبضي امك
.ةفيظو ةيأ نم جرخيو .ةطشنلا ةملاكملا يهني  .٤

١

٢
٣ ٤٥

٦
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أدــبتل
.هب لاصت الا مت مقر رخآ ضرعي ،راظتن الا عضو يف .ةملاكملا ىلع دريو ،فتاه مقرب لصتي .٥

 .يتوصلا ديربلاب لاصت الا ىلإ  ىلع رارمتس الا عم طغضلا يدؤي .فورحلاو ماقر ألا ن الخدُي  -.٦

.حيتافملا ةحول لفق دنع لاثملا ليبس ىلع ،ةفلتخم فئاظوب ةددعتم ضارغأ يف و  مادختسا متي    

nراظتن الا عضو
 ربتعي ،فرحأ ةيأ لاخدإب مدختسملا مقي ملو ،مادختس الل اًزهاج فتاهلا نوكي امنيح
.راظتن الا عضو يف ذئنيح فتاهلا

.ءامس ألاو ةمئاقلا امه راظتن الا عضو يف ديدحتلا احاتفم

xxxxxx اًيلاح فتاهلا اهمدختسي يتلا ةيولخلا ةكبشلا ىلإ ريشي.

 ةراشإ ةوق ىلع كلذ لد ،طيرشلا عفترا املكف .يلاحلا كعقوم دنع ةيولخلا ةكبشلا ةراشإ ةوق ضرعي
.ةكبشلا

.ةيراطبلا يف ةيقبتملا ةقاطلا ةيمك ةدايز ىلع كلذ لد ،طيرشلا عفترا املك .ةيراطبلا نحش ىوتسم ضرع

.راظتن الا عضو يف ىرخأ ةيساسأ تارشؤم
.٥٥ ةحفص اهيلع درلاو ةيصن ةلاسر ةءارق رظنا .ةروصم وأ ةيصن - لئاسر وأ - ةلاسر تملست
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.٨٥ ةحفص ةيتوصلا لئاسرلا رظنا .ةيتوص -لئاسر وأ - ةلاسر تملست

 )حيتافملا لفق( حيتافملا ةحول لفق رظنا .ةلفقم فتاهلا حيتافم ةحول
.٨٢ ةحفص

 طبضو لمعت  ال ىلع ةدراولا تاملاكملا هيبنت طبض مت اذإ ةيصن ةلاسر وأ ةملاكم دورو دنع فتاهلا نري  ال
.٥٦ ةحفص )٤ ةمئاقلا( تامغنلا رظنا .ةمغن نودب ىلع لئاسرلل هيبنت ةمغن

.ليغشت ىلع هبنملا طبض مت

 يلزانتلا دعلا تقوم رظنا .ليغشتلا ديق يلزانتلا دعلا تقوم
.٠٨ ةحفص

.٠٨ ةحفص فاقي إلا ةعاس رظنا .ةيفلخلا يف ليغشتلا يق فاقي إلا ةعاس

 نوكيسف ،فتاه اطخ كيدل ناك اذإ .ةيتوصلا تاملاكملا عيمج ليوحت ،رخآ مقر ىلإ تاملاكملا لك ليوحت مت
.٨٦ ةحفص تاملاكملا ليوحت رظنا . يناثلا طخللو  وه لو ألا طخلل ليوحتلا رشؤم

.٢٧ ةحفص ةيامحلا طبض رظنا .)ةكبش ةمدخ( ةددحم نيلمعتسم ةعومجم ىلع تاملاكملا رصق مت
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أدــبتل أدبتل .٢

nةقاطب بيكرت MIS ةيراطبلاو
.لافط ألا لوانتم نع اًديعب ةريغصلا MIS تاقاطب عيمج ظفحا  •
 عم لماعتلا دنع اًرذح نك اذل ،ينثلا وأ شدخلا لعفب ةلوهسب اهسم الت عضاومو MIS ةقاـطب فلتت نأ نكمي  •

.اهجارخإ وأ اهلاخدإ ةلواحم ءانثأ ءاوس ةقاطبلا
.ةيراطبلا بحس كنكمي اهدعب ،فتاهلا ق الغإ نم MIS ةقاطب بيكرت لبق اًمود دكأت  •

 ءاطغلا حزأ .كل هجاوم فتاهلا رهظو ريرحتلا رز ىلع طغضا.١
.مهس ألا هاجتا يف فتاهلا نع اًديعب يفلخلا

.يلفسلا فرطلا نم اًئداب فتاهلا جراخ ةيراطبلا عفرا.٢
 ةميلسلا ةقيرطلاب MIS ةقاطب عضو نم دكأت .فتاهلا يف MIS ةقاطب لخدأ.٣

 .لفس ألل ةهجتم ةقاطبلا ىلع ةدوجوملا ةيبهذلا لاصت الا ةطقن نأو
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.ىرخأ ةرم ةيراطبلا عض.٤

 لفقلا يكسام لوخد نم دكأتو .ىرخأ ةرم هناكم ىلإ يفلخلا ءاطغلا دعأ مث.٥
.فتاهلا ىلع امهل ةصصخملا تاحتفلا يف نيبناجلا ىلع نيدوجوملا

MIS ةقاطب جارخإ
 بحساف ،فتاهلا نم MIS ةقاطب جارخإ ىلإ تجتحا اذإ
 ةقاطبلا عفدا مث ةقاطبلا لماح ىلع لفس أل طغضاو ةيراطبلا مث يفلخلا ءاطغلا
.فتاهلا ىلعأ هاجتا يف قفرب
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nةيراطبلا نحش
.فتاهلا لفسأ هب صاخلا فيوجتلاب نحشلا زاـهج كلس لص.١
.ددرتم رايت ردـصمب نحشلا زاهج لص.٢

 عضو يف فتاهلا ناك اذإ ةزيجو ةدمل نحشلا يراج ةرابع ضرع متي    
 رشؤم روهظ قرغتسي دقف ،اًمامت ةغراف ةيراطبلا تناك اذإو .ليغشتلا
 ءارجإ لبق وأ ضرعلا ةشاش ىلع رهظي نأ لبق ةليلق تاظحل نحشلا
.تاملاكم ةيأ

.نحشلا زاهجب لاصت الا ءانثأ فتاهلا مادختسا كنكمي
 عم CLB-2 ةيراطب نحش قرغتسي ،لاثملا ليبس ىلع .نيمدختسملا ةيراطبلاو نحشلا زاهج ىلع نحشلا تقو فقوتي

.ةقيقد نيعبرأو سمخو تاعاس ث الث يلاوح PCA-7 نحش زاهج
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nهليغشت فاقيإو فتاهلا ليغشت
. ليغشتلا حاتفم ىلع رارمتس الا عم طغضا

 دب ال ،ةميلسلا ةقيرطلاب اهلاخدإ مت دق هنأ مغر ةقاطبلا لخدأ صن فتاهلا ضرع اذإ هنأ ظح ال
 ،تلوف MIS 5 تاقاطب فتاهلا معدي  الو .يلحملا ةمدخلا دوزمب وأ ةكبشلا لغشمب لصتت نأ
 .رييغت ىلإ ةقاطبلا جاتحت امبرو

 مث )**** لكش ىلع هضرع متي( هلاخدإب مقف ،يصخشلا زمرلا فتاهلا كنم بلط اذإ •
.قفاوم ىلع طغضا

 ةمدخلا زومرو٢٧ ةحفص ةيامحلا طبض يف يصخشلا زمرلا بلط اًضيأ رظنا    
.٥١ ةحفص

 مث )***** لكش ىلع هضرع متي( هلاخدإب مقف ،ةيامحلا زمر فتاهلا كنم بلط اذإ •
.قفاوم ىلع طغضا

.٥١ ةحفص ةمدخلا زومر اًضيأ رظنا    

 وأ اًرطخ ببست امدنع وأ اًروظحم ةلومحملا فتاوهلا لامعتسا نوكي نيح فتاهلا مدختست  ال :ريذحت
.اًشيوشت
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 لاسرإ زاهج يأ يف امك .يلخاد يئاوه فتاهلل :لاعفلا ليغشتلا لوح حئاصن
 عم سامتلا .مادختس الا عضو يف فتاهلا ناك اذإ ببس  الب يئاوهلا سملت  ال ،رخآ
 امم ىلعأ ةقاطل فتاهلا ك الهتسا ىلإ يدؤي دقو ةملاكملا ةدوج ىلع رثؤي يئاوهلا
 يئاوهلل لضفأ ءادأ نيسحت ىلإ يدؤي فتاهلا لمع ءانثأ يئاوهلا سمل مدع .بجي
.لوطأ ثدحت ةدملو
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nحيتاف ملا لفق( حيتاف ملا ةحول لفق(
 فتاهلا نوكي امنيح لاثملا ليبس ىلع ،حيتافملا ىلع دوصقملا ريغ طغضلا رثأ يدافتل حيتافملا ةحول لفق كنكمي
.كتبيقح لخاد
حيتافملا ةحول لفق  •
 لفقل فصنو ةيناث نوضغ يف  مث ةمئاقلا ىلع طغضا ،راظتن الا عضو يف    

.حيتافملا ةحول
.ةشاشلا ىلعأ  رهظي ،ةلفقم حيتافملا ةحول نوكت امدنع    
حيتافملا ةحول لفق حتف  •
 حتفل فصنو ةيناث نوضغ يف  مث لفقلا حتف ىلع طغضا ،راظتن الا عضو يف    

.حيتافملا ةحول لفق
حيتافملا ةحول حتف ءانثأ  •
 ضفر وأ ءاهنإ دنع .ةيداعلا ةقيرطلاب فتاهلا ليغشت نكمي ،ةملاكملا ءانثأ . ىلع طغضا ،ةملاكم لابقتس ال    

 .اًيئاقلت حيتافملا ةحول لفق متيس ،ةملاكم
يل آلا حيتافملا لفق  •
.٨٢ ةحفص حيتافملا لفق طبض رظنا .ةنيعم ةدم دعب اًيلآ لفقت ثيحب حيتافملا ةحول طبض كنكمي    

 يف جمربملا ئراوطلا مقر بلط كناكمإب ،ليغشتلا عضو يف فتاهلا ق الغإ ةزيم نوكت امدنع :ةظح الم
 متيس . ىلع طغضاو ئراوطلا مقر لخدأ .)ئراوطلل رخآ يمسر مقر يا وأ ٢١١ مقرلاك( كفتاه
.هب مقر رخآ لاخدإب موقت نأ دعب طقف مقرلا ضرع
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n ةيطغ ألا رييغت

  الصتم نوكي دق رخآ زاهج يأ وأ نحشلا زاهج نع فتاهلا لصفاو ةقاطلا فقوأ ،نيئاطغلا نم يأ رييغت لبق اًمئاد
.نيئاطغلا تيبثت عم همدختساو فتاهلاب ظفتحا اًمئاد .هب

 كل اًهجاوم فتاهلا رهظ لعجا ،فتاهلا نم يفلخلا ءاطغلا بحسل.١
 نع اًديعب ءاطغلا حزأ مث يفلخلا ءاطغلا ريرحت رز ىلع طغضا مث
.٣٢ ةحفص ةيراطبلاو MIS ةقاطب بيكرت رظنا .فتاهلا

.هلفسأ نم اًئداب فتاهلا نع اًديعب قفرب يمام ألا ءاطغلا بحسا.٢

.ديدجلا يمام ألا ءاطغلا ىلع حيتافملا ةقاقر عض رم ألا مزل نإ.٣
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املاكملا ف

ت

 مث يمام ألا ءاطغلا ىلعأ عم فتاهلا ىلعأ ةاذاحمب مق ،يمام ألا ءاطغلا لادبتس ال.٤
 نيدوجوملا لفقلا يكسام لوخد نم دكأت .ءاطغلا هاجتا يف قفرب فتاهلا عفدا

 ءاطغلا لفق نم دكأتو ،فتاهلا ىلع امهل ةصصخملا تاحتفلا يف نيبناجلا ىلع
.هناكم يف

 لفقلا يكسام هاجتا يف يفلخلا ءاطغلا هّجو ،يفلخلا فتاهلا ءاطغ لادبتس ال.٥
 .هناكم يف رقتسي ىتح يفلخلا ءاطغلا حزأ مث يمام ألا ءاطغلا ىلع نيدوجوملا
.٣٢ ةحفص ةيراطبلاو MIS ةقاطب بيكرت رظنا

nفتاهلا لمح مازح سبل
.٩٢ ةحفص ةيطغ ألا رييغت رظنا ،يفلخلاو يمام ألا نيئاطغلا علخا.١

.ةروصلاب ةحضوملا )١( ةفاحلا نم ةقاطلا حاتفم عفرا.٢

.هعايض مدع ىلع صرحا نكل لماكلاب ةقاطلا حاتفم بحس اًضيأ كنكمي    
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ت
 مث ةروصلاب حضوم امك طيرشلا ج اليإب فتاهلا لمح طيرش لخدأ    

.هطبرا

 يف هرارقتسا نم دكأتو .لخادلل ىرخأ ةرم ةقاطلا حاتفم ىلع طغضا.٣
.هناكم

.٩٢ ةحفص ةيطغ ألا رييغت رظنا ،يفلخلاو يمام ألا نيئاطغلا بّكر.٤
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ت

تا ملاك ملا فئاظو .٣
nة ملاكم ءارجإ
  وأ  ىلع طغضا ،ةشاشلا ىلع ضورعملا مقرلا ليدعتل .ةقطنملا حاتفم  الماش فتاهلا مقر لخدأ.١

.رشؤملا راسي دوجوملا زمرلا فذحل حسم ىلع طغضا مث رشؤملا كيرحتل

 )ةيلودلا ةمدخلا زمر لحم + زمر لحي( ةيلودلا ةئدابلا لاخد إل نيترم  ىلع طغضا ،ةيلود تاملاكم ءارج إل    
.فتاهلا مقرو ةقطنملا حاتفمو ةلودلا زمر لخدأ مث

.مقرلاب لاصت الل  ىلع طغضا.٢
.)ةلواحملا ءاغل إل وأ( ةملاكملا ءاهن إل ءاهنإ وأ  ىلع طغضا.٣
فتاهلا لجس مادختساب ةملاكم ءارجإ

.٥٤ ةحفص فتاهلا لجس يف مسا نع ثحبلا رظنا.١
.ةشاشلا ىلع ضورعملا مقرلاب لاصت الل  ىلع طغضا.٢

مقر رخآب لاصت الا ةدواعم
 اهب تلصتا اًمقر نيرشع رخآ ىلع يوتحت ةمئاق ىلإ لوصولل ةدحاو ةرم  ىـلع طغضا ،راظتن الا عضو يف
 .مقرلاب لاصت الل  ىلع طغضا مث بولطملا مس الا وأ مقرلا ىلإ لقتنا .اهب لاصت الا تلواح وأ اًرخؤم
يتوصلا ديربلاب لاصت الا
. و  ىلع طغضا وأ  ىلع رارمتس الا عم طغضا ،راظتن الا عضو يف
.٨٥ ةحفص ةيتوصلا لئاسرلا اًضيأ رظنا .قفاوم ىلع طغضا مث هلخدأف ،يتوصلا ديربلا مقر فتاهلا بلط اذإ
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ص

فتاه مقرب عيرسلا لاصت الا
 ىدحإب مقرلا اذهب لاصت الا كنكميو ) ىلإ  نم( عيرسلا لاصت الا حيتافم نم ي أل فتاه مقر صصخ
:نيتيلاتلا نيتقيرطلا
. ىلع طغضا مث بولطملا عيرسلا لاصت الا حاتفم ىلع طغضا  •
 أدبي ىتح عيرسلا لاصت الا حاتفم ىلع طغضلا يف رمتساف ،ليغشتلا عضو يف اًطوبضم عيرسلا لاصت الا ناك اذإ  •

.٣٣ ةحفص عيرسلا لاصت الا رظنا .لاصت الا
.٩٤ ةحفص عيرس لاصتا حاتفمل مقر صيصخت اًضيأ رظنا    

ةيعامج ة ملاكم ءارجإ
.ةيعامج ةملاكم يف صاخشأ ةتس ىتح ةكراشمب حمست ةكبش ةمدخ يه ةيعامجلا ةملاكملا نإ

.لو ألا كراشملا ىلإ ةملاكم ءارجإب مق.١
.ةديدج ةملاكم ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ديدج كراشم ىلإ ةملاكم ءارجإ.٢
 ةملاكملا عضو متي .ةملاكم ىلع طغضا مث ،فتاهلا لجس يف هنع ثحبا وأ ديدجلا كراشملا فتاه مقر لخدأ.٣

.راظتن الا ديق ىلو ألا
.ةيعامج ةملاكم ددحو تارايخ ىلع طغضا .ةيعامجلا ةملاكملا ىلإ لو ألا كراشملا مٌض ،ةديدجلا ةملاكملا ىلع درلا دعب.٤
.٤ ىلإ ٢ نم تاوطخلا ررك ،ةملاكملا ىلإ ديدج كراشم ةفاض إل.٥
:ةيعامجلا ةملاكملا يف نيكراشملا دحأ عم ةصاخ ةثداحم ءارج إل.٦
 ةثداحملا ءاهنإ دعب .قفاوم ىلع طغضاو بولطملا كراشملا ىلإ لقتنا .ةصاخ ةثداحم ددحو تارايخ ىلع طغضا    

.ه العأ ٤ مقر ةوطخلاب حضوم وه امك ،ةيعامجلا ةملاكملا داقعنا دعأ ،ةصاخلا
. ىلع طغضا ،ةيعامجلا ةملاكملا ءاهن إل.٧



٤٣©  .devreser sthgir llA .noitaroproC aikoN 2002  

نلا ةباتك
ص

nاهضفر وأ ةدراو ة ملاكم ىلع درلا
.ةملاكملا ءاهن إل  ىلع طغضاو ةدراولا ةملاكملا ىلع درلل  ىلع طغضا
.ةدراولا ةملاكملا ضفرل  ىلع طغضا
.اهضفر وأ ةملاكملا ىلع درلا كنكمي ذئنيحو .طقف نينرلا ةمغن قلغ متيسف ،تماص ىلع تطغض اذإ

 ،يتوصلا ديربلا ىلإ لاثملا ليبس ىلع ،تاملاكملا ليوحتل طخلا لاغشنا دنع ليوحتلا ةفيظو طيشنت مت اذإ :حيملت
.٨٦ ةحفص تاملاكملا ليوحت رظنا .ةملاكملا ليوحت ىلإ اًضيأ ةدراو ةملاكم ضفر يدؤي فوسف

تا ملاك ملا راظتنا
 ،تاملاكملا راظتنا ةمدخ ةفيظو طيشنتب تمق اذإ ةيراج ةملاكم عم ثدحتلا ءانثأ ةدراو ةملاكم ىلع درلا كنكمي
.٩٦ ةحفص تاملاكملا راظتنا ةمدخ رظنا
 طغضا .راظتن الا ديق ىلو ألا ةملاكملا عضو متي .راظتن الا ديق ةملاكملا ىلع درلل  ىلع طغضا ،ةملاكملا ءانثأ

.ةطشنلا ةملاكملا ءاهن إل  ىلع

nة ملاك ملا ءانثأ ةحات ملا تاراي خلا
 يلحملا ةمدخلا دوزم ناك اذإ( ةيلاتلا ةكبشلا ةمدخ تارايخ ضعب ىلإ لوصولل ةملاكملا ءانثأ تارايخ ىلع طغضا
:)ةيلاحلا ةملاكملل تارايخلا هذه نارفوي ةكبشلا لغشمو
 ،ةمئاقلاو ،فتاهلا رتفدو ،تاملاكملا لك ءاهنإو ،ةملاكملا هذه ءاهنإو ،نوفوركيملا ليغشت وأ نوفوركيملا قلغ
.ضفرو درو ،ةصاخ ةثداحمو ،ةيعامج ةملاكمو ،ةديدج ةملاكمو ،قيلعتلا ءاهنإ وأ ةملاكملا قيلعتو
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 ةلسلس لخدأ .كنبلا باسح ماقرأ وأ رسلا تاملك لثم ،ةيمغنلا FMTD لس الس لاسر إل مدختسُي FMTD لاسرإ
FMTD راظتن الا فرح لاخدإ كنكمي هنأ ظح ال .قفاوم ىلع طغضاو فتاهلا رتفد يف اهنع ثحبا وأ w فرحو 
. ىلع رركتملا طغضلاب p فقوتلا
.قيلعتلا ديق ةملاكملاو ةيراجلا ةملاكملا نيب ليدبتلل مدختسٌي ليدبت
.نيتملاكملا نع كسفن لصفو ةطشن ةملاكمب قيلعتلا ديق ةملاكم لصول مدختسٌي ليوحت
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صنلا ةباتك .٤
 ىرخأ ةقيرط وأ ةيديلقتلا ةقيرطلا مادختساب نيتفلتخم نيتقيرطب - لئاسرلا ةباتك دنع لاثملا ليبس ىلع - صن لاخدإ كنكمي
.ةشاشلا ىلعأ  ـب صنلل يئبنتلا لاخد إللو  ـب صنلل يدليقتلا لاخد إلا ىلإ راشي .صنلل يئبنتلا لاخد إلا ىمست
 رتخا مث تارايخ ىلع طغضا ،كلذ نم  الدب وأ . ىلع طغضلا ررك ةرفوتملا فورحلا عاضوأ نيب ليدبتلل
 ،ةيبرعلا فورحلا عضو يف  :يت آلاك صنلا لاخدإ رشؤم راوجب ددحملا عضولا ىلإ راشي .بولطملا عضولا
و ،ةريغصلا ةينيت اللا فرح ألا ةلاح يف و ،ةريبكلا ةينيت اللا فرح ألا ةلاح يف و ،ماقر ألا عضو يف و

. رارمتس الا عم طغضلاب ماقر ألا عضو يف 

يئبنتلا صنلا لاخدإ مادختسا
 ىئبنتلا لاخد إلا موقي .حاتفملا ىلع ةدحاو ةطغضب فرح ىأ لاخدإ ىئبنتلا صنلا لاخدإ ةقيرطب ةناعتس الاب كنكمي
 ئلتمي امدنع .هيلإ ةديدج تاملك ةفاضإ اًضيأ ةقيرط نع كنكمي فتاهلاب نمضم ىلخاد سوماق ساسأ ىلع صنلل
.ةدوجوم ةملك مدقأ لحم ةديدج ةملك ثدحأ لحت ,سوماقلا

تاملك ةباتك
 ريغتت .فرح لكل ةدحاو ةرم حاتفم لك ىلع طغضا . ىلإ  نم حيتافملا مادختساب ةملكلا ةباتك أدبا.١

:يه ةيت آلا حيتافملا تحت ةرفوتملا فورحلا .ةطغض لك دعب ةملكلا

ةفاسمو ٠و 
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ةمئاقلا مادختسا

.بولطملا مقرلا حاتفم ىلع رارمتس الا عم طغضلا ًاضيأ كنكمي مقر لاخد إل •
. ىلع رارمتس الا عم طغضلاب ماقر ألاو فورحلا يعضو نيب ليدبتلا كنكمي امك •
.ربكأ ةعرسب فورحلا فذحل حسم ىلع ارارمتس الا عم طغضا .حسم ىلع طغضا ،هلاخدإ مت فرح رخآ فذحل •
 ىلع رارمتس الا عم طغضا ،كلذ نم  الدب وأ زمر لاخدإ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،صاخ فرح لاخد إل •

.لامعتسا ىلع طغضاو هديرت يذلا فرحلا ىلإ لقتنا .
.فرح ديدحتل  ىلع طغضا مث  وأ  وأ  وأ  ىلع طغضا ،ربكأ ةعرسب ةمئاقلا ل الخ لقنتلل 
 صنلل يديلقتلا لاخد إلا ةقيرط مادختساب ةملكلا بتكا .ةملك لاخدإ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ةملك لاخد إل 

.ظفح ىلع طغضا مث
  وأ  ىلع طغضا ،فلخلل وأ مام ألل رشؤملا كيرحتل .سوماقلا ىلإ اًضيأ ةملكلا ةفاضإ اًضيأ متي 

بولطملا بسح
:لئاسرلا ةباتك دنع لاثملا ليبس ىلع ،ةيت آلا تارايخلا رفوتت
 يتلا ماقر ألا لخدأ .مقر لاخدإ ددح مث تارايخ ىلع طغضا ،فورحلا عضو يف دجاوتلا ءانثأ مقر لاخد إل •

.قفاوم ىلع طغضاو اهديرت
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ةمئاقلا مادختسا

.مقر لاخدإ وأ مسا لاخدإ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،فتاهلا لجس يف هنع ثحبلاب فتاه مقر وأ مسا لاخد إل •
 ىلع طغضلاب ةفاسم ةفاضإ وأ  ىلع طغضلاب اهدكأ ،حيحصلا لكشلاب ةملكلا ةباتك نم يهتنت نأ دعب.٢

. رزلا
:ةيلاتلا تارايخلا كمامأ نوكيسف ،ةحيحص ةملكلا نكت مل اذإ    

.اهدكأو اهديرت يتلا ةملكلا رهظت ىتح  ىلع طغضلا ررك •
.ةلثامملا تاملكلا ددح مث تارايخ ىلع طغضا •

 ةفاض إل .سوماقلاب ةدوجوم ريغ اهنع ثحبت يتلا ةملكلا نأ ىلإ كلذ ريشي ،ةملكلا دعب ؟ فرحلا روهظ ةلاح يف    
.ظفح ىلع طغضاو )يئبنتلا صنلا لاخدإ مدختسي( ةملكلا لخدأو ،ءاجه ىلع طغضا ،سوماقلا ىلإ ةملكلا

.اهتفاضإ تمت ةملك مدقأ لحم ةديدجلا ةملكلا لحت ،سوماقلا ء التما دنع    
.ةيلاتلا ةملكلا ةباتك أدبا.٣

ةبكرم تاملك ةباتك
  ىلع طغضلاب اهدكأو ةملكلا نم ءزج رخآ بتكا . ىلع طغضلاب هدكأو ةملكلا نم لو ألا ءزجلا لخدأ
. وأ

هليغشت فاقيإ وأ صنلل يئبنتلا لاخد إلا ليغشت
.سوماقلا ددحو تارايخ ىلع طغضا ،صنلا ةباتك دنع
.لمعي  ال سوماقلا ددح ،ليغشتلا فاقيإ عضو ىلع صنلل يئبنتلا لاخد إلا طبضل  •

 لاخد إلا رفوتي .سوماقلا تارايخ ةمئاق يف ةرفوتملا تاغللا نم ةغل ددح ،ليغشت ىلع يئبنتلا صنلا لاخدإ طبضل  •
.ةمئاقلاب ةدوجوملا تاغلل طقف صنلل يئبنتلا
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ةمئاقلا مادختسا
nصنلل يديلقتلا لاخد إلا مادختسا

 فورحلا دجوت .فرح لكل رثكأ وأ ةدحاو ةرم حاتفملا ىلع طغضلا ىلإ صنلل يديلقتلا لاخد إلا ةقيرط يف جاتحت
.٦٣ ةحفصلا يف ةنودم حاتفم لك تحت ةرفوتملا

.بولطملا فرحلا رهظي ىتح  ىلإ  نم مقرلا حاتفم ىلع طغضلا ررك ،فورحلا لاخد إل  •

.بولطملا مقرلا حاتفم ىلع رارمتس الا عم طغضلا اًضيأ كنكمي مقر لاخد إل  •

. ىلع رارمتس الا عم طغضلاب ماقر ألاو فورحلا يعضو نيب ليدبتلا اًضيأ كنكمي  •

 وأ ،رشؤملا رهظي ىتح رظتناف ،يلاحلا فرحلا لثم حاتفملا سفن ىلع عقي بولطملا يلاتلا فرحلا ناك اذإ  •
.فرحلا لخدأ مث  وأ  ىلع طغضا

.ربكأ ةعرسب فورحلا فذحل حسم ىلع رارمتس الا عم طغضا .حسم ىلع طغضا ،هلاخدإ مت فرح رخآ فذحل  •

 لامعتسا ىلع طغضا مث ةمئاقلا ل الخ لقتنا .ةصاخ فورحب ةمئاق راهظإ ىلإ  ىلع طغضلا يدؤي  •
.فرح ديدحتل

.فرح ديدحتل  ىلع طغضا مث  وأ  وأ  وأ  ىلع طغضا ،ربكأ ةعرسب ةمئاقلا ل الخ لقنتلل   

.بولطملا بسح  وأ  ىلع طغضا ،فلخلل وأ مام ألل رشؤملا كيرحتل •
:لئاسرلا ةباتك دنع لاثملا ليبس ىلع ،ةيت آلا تارايخلا رفوتت

 يتلا ماقر ألا لخدأ .مقر لاخدإ ددح مث تارايخ ىلع طغضا ،فورحلا عضو يف دجاوتلا ءانثأ مقر لاخد إل •
.قفاوم ىلع طغضاو اهديرت

.مقر لاخدإ وأ مسا لاخدإ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،فتاهلا لجس يف هنع ثحبلاب فتاه مقر وأ مسا لاخد إل •
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ةمئاقلا مادختسا

ةمئاقلا مادختسا .٥
 تاميلعتب ةمئاقلا فئاظو مظعم ديوزت متو .مئاوق ةئيه ىلع اهعيمجت مت فئاظولا نم اًعساو اًقاطن فتاهلا كل مدقي
 ةمئاقلا ةفيظو ىلإ لقتنا ،تاميلعتلا ضرعل .١٧ ةحفص تاميلعتلا ليغشت رظنا ،تاميلعتلا ليغشتل .ةبحاصم ةزيجو
 .عوجر ىلع طغضا ،تاميلعتلا ءاهن إل .ةيناث ٥١ رظتنا مث اهتفاضإ ديرت يتلا

nةمئاق ةفيظو ىلإ لوصولا
لاقتن الا ةطساوب

.ةبولطملا ةمئاقلا ىلإ لوصولل ةمئاقلا ىلع طغضا.١
.رايتخا ىلع طغضلاب طبضلا ةمئاق لاثملا ليبس ىلع ددحو ةمئاقلا ل الخ لقتنا.٢
.تاملاكملا طبض لاثملا ليبس ىلع ،اهديرت يتلا ةيعرفلا ةمئاقلا ددحف ،ةيعرف مئاوق ىلع ةمئاقلا توتحا اذإ.٣
 ،ةيلاتلا ةيعرفلا ةمئاقلا ددح .٣ ةوطخلا رركف ،ىرخأ ةيعرف مئاوق ىلع ةددحملا ةيعرفلا ةمئاقلا توتحا اذإ.٤

.درلل حاتفم يأ طغض لاثملا ليبس ىلع
.بولطملا طبضلا رتخا.٥
.ةمئاقلا نم جورخلل ءاهنإ ىلع طغضاو ،ةقباسلا ةمئاقلا ىوتسم ىلإ ةدوعلل عوجر ىلع طغضا.٦
راصتخ الاب
 قيرطلا كل رصتخت ماقرأ مادختساب اهيلإ لوصولا كنكمي ىتح طبضلا تارايخو ةيعرفلا مئاوقلاو مئاوقلا ميقرت مت
 .ةشاشلا نم نمي ألا يولعلا نكرلا يف راصتخ الا مقر ضرع متي .اهيلإ
.اهيلإ لوصولا بولطملا ةمئاقلا ةفيظوب صاخلا سرهفلا مقر لخدأ نيتيناث نوضغ يفو ةمئاقلا ىلع طغضا •

. و  و  و  مث ةمئاقلا ىلع طغضا ،لمعي ىلع درلل حاتفم يأ طغض ةفيظو طبضل ،لاثملا ليبس ىلع



©  .devreser sthgir llA .noitaroproC aikoN 2002  ١٤

ةمئاقلا مادختسا
nةمئاقلا فئاظو درس
فتاهلا لجس .١

ثحب  .١
مسا ةفاضإ  .٢
مس الا ليدعت  .٣
حسم  .٤
خسن  .٥
مقر ةفاضإ  .٦
طبضلا  .٧

ةمدختسملا ةركاذلا  .١
ضرعلا ةقيرط  .٢
ةركاذلا ةلاح  .٣

عيرسلا لاصت الا  .٨
ةيتوص زومر  .٩
١تامولعملا ماقرأ.٠١

١ةمدخلا ماقرأ.١١

٢ىماقرأ.٢١

لئاسر .٢
ةلاسر ةباتك  .١
ةشدرد  .٢

دراولا قودنص  .٣
ةددعتملا طئاسولا دراو قودنص  .٤
ظفحلا قودنص  .٥
فيشرأ  .٦
جذامن  .٧
روص  .٨
ةيصخشلا تاظفاحلا  .٩
لئاسرلا حسم.٠١

لكلا  .١
دراولا قودنص  .٢
ظفحلا قودنص  .٣

ةيتوصلا لئاسرلا.١١
ةيتوصلا لئاسرلا عامس  .١
يتوصلا ديربلا مقر  .٢

تامولعملا لئاسر.٢١
ةمدخلا رماوأ ررحم.٣١
لئاسرلا طبض.٤١

ةيصن لئاسر  .١
طئاسو ةلاسر  .٢

.كب ةصاخلا ةكبشلا لبق نم اًمعدم ناك اذإ طقف هتيؤر نكمي  .١
.يلحملا ةمدخلا دوزم وأ ةكبشلا لغشم لبق نم اًمعدم ناك اذإ طقف هتيؤر نكمي  .٢
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ئاظو
ةمئاقلا ف

تاملاكملا لجس .٣
اهيلع دري مل تاملاكم  .١
ةملتسملا تاملاكملا  .٢
ةرداصلا تاملاكملا  .٣
تاملاكملا ةدم  .٤

ةملاكم رخآ ةدم  .١
تاملاكملا عيمج ةدم  .٢
ةملتسملا تاملاكملا ةدم  .٣
ةرداصلا تاملاكملا ةدم  .٤
تقولا تادادع حسم  .٥

تاملاكملا فيلاكت  .٥
ةملاكم رخآ تادحو  .١
تاملاكملا عيمج تادحو  .٢
تاملاكملا ةفلكت طبض  .٣

SRPG تانايب دادع  .٦
ةريخ ألا ةسلجلا يف ةلسرملا تانايبلا  .١
ةريخ ألا ةسلجلا يف ةملتسملا تانايبلا  .٢
ةلسرملا تانايبلا عيمج  .٣
ةملتسملا تانايبلا عيمج  .٤
تادادعلا حسم  .٥

SRPG لاصتا تقوم  .٧
ةسلج رخآ ةدم  .١
تاسلجلا عيمج ةدم  .٢
تاتقوملا حسم  .٣

ةريخ ألا تاملاكملا مئاوق حسم  .٨
تاملاكملا لك  .١

اهيلع دري مل  .٢
ةرداص  .٣
ةملتسم  .٤

تامغنلا .٤
ةمغنلا طبض  .١

ةدراولا تاملاكملا هيبنت  .١
نينرلا ةمغن  .٢
نينرلا توص ىوتسم  .٣
زازته الاب هيبنتلا  .٤
لئاسرلل هيبنت ةمغن  .٥
حيتافملا تامغن  .٦
ريذحتلا تامغن  .٧

تامغنلا تامدخ  .٢
عاضو ألا .٥

ماع  .١
ليغشت  .١
صاخ طبض  .٢
ددحم  .٣

تماص  .٢
ةضفخنم ةمغن  .٣
ةعفترم ةمغن  .٤
١ عضولا  .٥
٢ عضولا  .٦

طبضلا .٦
خيراتلاو تقولا طبض  .١
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ئاظو
ةمئاقلا ف

ةعاسلا طبض  .١
خيراتلا طبض  .٢
تقولاو خيراتلل يل آلا ثيدحتلا  .٣

تاملاكملا طبض .٢
تاملاكملا ليوحت  .١
درلل حاتفم يأ طغض  .٢
ايلآ لاصت الا ةدواعم  .٣
عيرسلا لاصت الا  .٤
تاملاكملا راظتنا ةمدخ  .٥
ةملاكملا دعب صخلم  .٦
يفتاه مقر لاسرإ  .٧
لمعتسملا طخلا  .٨

فتاهلا طبض  .٣
ةغللا  .١
ًايلآ حيتافملا لفق  .٢
اي الخلا تامولعم ضرع  .٣
بيحرتلا ةلاسر  .٤
ةكبشلا رايتخا  .٥
ةقاطبلا تامدخ تاقيبطت ديكأت  .٦
تاميلعتلا ليغشت  .٧
ليغشتلا ةمغن  .٨

١زاهجلا طبض  .٤

سأرلا مقط  .١
يرف زدناه  .٢
عمسلا مقط  .٣

ةيامحلا طبض  .٥
يصخشلا زمرلا بلط  .١
تاملاكملا رظح ةمدخ  .٢
ةددحم ماقرأب لاصت الا  .٣
ةددحم نيلمعتسم ةعومجم  .٤
ةيامحلا ىوتسم  .٥
ةمدخلا زومر رييغت  .٦

عنصملا طبض ةداعتسا  .٦
باعل ألا .٧

ةبعل رتخا  .١
تابرعلا قابس  .١
ءاضفلا مداصت  .٢
ىقيسوم ٢ صقر  .٣
٥ ةلصو  .٤
سيبابدلاو ةركلا  .٥

باعل ألا تامدخ  .٢
طبضلا  .٣

تاوص ألا  .١
ءاوض ألا  .٢
زازته الا  .٣
ايكون يدان فيرعت  .٤
باعل ألا ىف مكحتلا  .٥

قسنملا .٨
هبنملا  .١

.هلامعتسا مت دق زاهجلا ناك اذإ طقف هتيؤر نكمي  .١
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ئاظو
ةمئاقلا ف

ميوقتلا  .٢
تاود ألا .٩

ةتقؤملا ةشاشلا  .١
ةبساحلا  .٢
يلزانتلا دعلا تقوم  .٣
فاقي إلا ةعاس  .٤

تامدخ.٠١
ءدبلا ةحفص  .١
تام العلا  .٢

لاسرإ  •
ةمدخلا دراو  .٣

طبض  .٤
طشنلا ةمدخلا طبض  .١
طشنلا  ةمدخلا طبض ليدعت  .٢
لكشلا طبض  .٣
ليزنتلا طبض  .٤
ضيوفتلا تاداهش  .٥
دراولل ةمدخلا قودنص تادادعإ  .٦

ناونعلل باهذ  .٥
ةركاذلا غيرفت  .٦

١ةقاطبلا تامدخ.١١

.MIS ةقاطب بسح تايوتحملاومس الا عونتيو .MIS ةقاطب لبف نم ًامعدم زاهجلا ناك اذإ طقف هتيؤر نكمي  .١
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ئاظو
ةمئاقلا ف

ةمئاقلا فئاظو .٦

n ١ ةمئاقلا - ءامس ألا( فتاهلا لجس(
 MIS ةقاطب ةركاذ يف وأ )ةيلخادلا فتاهلا ةركاذ( فتاهلا ةركاذ يف فتاه ماقرأو ءامسأ ظفح كنكمي
.)MIS فتاه لجس(
 .ةديدع ةيصن تاظح المو ماقرأ ىلع مسا لك ىوتحا نإو ىصقأ دحك مسا ٠٠٥ ظفح يلخادلا فتاهلا لجس ناكمإب  •

 .اهب ةقفرملا ةيصنلا تاظح الملاو فتاهلا ماقرأو ءامس ألا ددع ىلع اهظفح نكمي يتلا ءامس ألا يلامجإ فقوتيو
 ماقرأو ءامس ألا ىلإ راشٌيو .ىصقأ دحك اًيفتاه اًمقرو اًمسا ٠٥٢ ظفح اهناكمإب يتلا MIS تاقاطب فتاهلا معدي  •

. زمرلاب MIS ةقاطب ةركاذ يف ةظوفحملا فتاهلا

فتاهلا لجس طبض ديد حت
.طبضلا ددح مث فتاهلا لجس مث ةمئاقلا وأ ءامس ألا ىلع طغضا.١
:ةيلاتلا تارايخلا دحأ ددحو ،ةمدختسملا ةركاذلا ددح.٢
.فتاهلا ةركاذ يف ماقر ألاو ءامس ألا ظفح متيس .فتاهلا يلجس نم لك نم ماقر ألاو ءامس ألا ءاعدتس ال ةقاطبلاو فتاهلا    
.يلخادلا فتاهلا لجس مادختس ال فتاهلا    
.MIS ةقاطب فتاه رتفد مادختس ال ةقاطبلا    

:ةيلاتلا تارايخلا دحأ ددحو ،ضرعلا ةقيرط ددح.٣
.ةدحاو ةعفد ءامسأ ةث الث ضرعت ءامس ألا ةمئاق    
.ةرم لك يف فتاه مقرو دحاو مسا ضرعل مقرلاو مس الا    
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 ءامس ألا ددع كلذكو ةظوفحملا فتاهلا ماقرأو ءامس ألا ددع ةفرعمل ةقاطبلا وأ فتاهلا ددح .ةركاذلا ةلاح ددح.٤
.ددحملا فتاهلا لجس يف اهظفح ناكم إلاب لاز ام يتلا فتاهلا ماقرأو

)مسا ةفاضإ( فتاهلا ماقرأو ءامس ألا ظفح
.ه العأ فتاهلا لجس طبض ديدحت رظنا ،اًيلاح ةمدختسملا ةركاذلا يف ماقر ألاو ءامس ألا ظفح متيس
.مسا ةفاضإ ددح مث فتاهلا لجس مث ةمئاقلا وأ ءامس ألا ىلع طغضا.١
.٦٣ ةحفص صن ةباتك رظنا .قفاوم ىلع طغضاو مس الا لخدأ.٢
.٢٣ ةحفص ةملاكم ءارجإ رظنا ،ماقر ألا لاخدإ ةيفيك ةفرعمل .قفاوم ىلع طغضا مث فتاهلا مقر لخدأ.٣
.مت ىلع طغضا ،مقرلاو مس الا ظفح متي امدعب.٤

عيرس ظفح :حيملت

 ىلع طغضاو مس الا لخدأ .ظفح ددحو تارايخ ىلع طغضا .فتاهلا مقر لخدأ ،راظتن الا عضو يف
 .قفاوم

مسا لكل ةيصن تاظح المو ةديدع ماقرأ ظفح
 يلخادلا فتاهلا لجس يف مسا لكل ةريصق ةيصن تاظح الم عبرأو ىصقأ دحك ةيفتاه ماقرأ ةسمخ ظفح كنكمي
 ناونع نع ةرابع دحاولا مس الا تحت ةظوفحملا ةيصنلا تاظح الملا نوكت دق لاثملا ليبس ىلع .فتاهلاب صاخلا
.بيو ناونع وأ ةركذم وأ ينورتكل إلا ديربلا ناونعو عراشلا
 لجس نم اًمسا ددحت امنيح . زمرلاب هيلإ راشيو يضارتف الا مقرلاك ايلآ مس الا تحت ظوفحم مقر لوأ طبض متي
.رخآ اًمقر ددحت مل ام يضارتف الا مقرلا مادختسا متيس ،ةملاكم ءارج إل لاثملا ليبس ىلع ،فتاهلا

 ةيصنلا تاظح الملاو ةددعتملا ماقر ألا تمادام ،ةقاطبلاو فتاهلا امإو فتاهلا امإ ةمدختسملا ةركاذلا نأ نم دكأت.١
.٥٤ ةحفص فتاهلا لجس طبض ديدحت رظنا .فتاهلا ةركاذ يف طقف اهظفح نكمي

.راظتن الا عضو يف  وأ  ىلع طغضا ،فتاهلا ماقرأو ءامس ألا ىلع يوتحت ةمئاق ىلإ لوصولل.٢
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 طغضا مث ،هيلإ يصن ةظح الم وأ ديدج مقر ةفاضإ بولطملا يلخادلا فتاهلا لجس يف ظوفحملا مس الا ىلإ لقتنا.٣
).كانه هظفح ديرت له فتاهلا كلأسي فوسف ،فتاهلا يف اًظوفحم مس الا ناك اذإ( .ليصافتلا ىلع

.تامولعم ةفاضإ وأ مقر ةفاضإ ددحو تارايخ ىلع طغضا.٤
:ةيلاتلا صوصنلا وأ ماقر ألا عاونأ نم اًدحاو ددح.٥
 ماقر ألا عاونأ ةلثمأ نم .يضارتفا مقرك رخآ مقر عون ديدحت متي مل ام مدختسملا يضارتف الا عونلا وه ماع     

.سكافلا و بتكملا  ،لزنملا  ،لومحملا  ىرخ ألا
.تنرتن إلا ناونع و ةظح الم و يديرب ناونع و ينورتكلإ ديرب  يهف صوصنلا عاونأ امأ    
.تارايخ ةمئاق يف عونلا رييغت ددح ،صنلا وأ مقرلا عون رييغتل    

.هظفحل قفاوم ىلع طغضاو يصنلا رصنعلا وأ مقرلا لخدأ.٦
.راظتن الا عضو ىلإ ةدوعلل ءاهنإ ىلع مث عوجر ىلع طغضا.٧

يضارتف الا مقرلا رييغت
 مقرلا ىلإ لقتنا .ليصافتلا ىلع طغضا مث بولطملا مس الا ىلإ لقتناو ،راظتن الا عضو يف  وأ  ىلع طغضا
.يضارتف الا مقرلا ددحو تارايخ ىلع طغضا .يضارتف الا مقرلا نوكيل هطبض بولطملا

فتاهلا لجس لخاد مسا نع ثحبلا
.ثحب ددح مث فتاهلا رتفد مث ةمئاقلا وأ ءامس ألا ىلع طغضا.١
 ثحبت يذلا مس الا نم ىلو ألا فورحلا وأ فرحلا لخدت وأ فتاهلا رتفد ىلإ لوصولل ةمئاقلا ىلع طغضت نأ امإ.٢

 .قثبنملا راط إلا يف ةلثامملا تاملكلا رهظت .ثحب ىلع طغضا مث هنع
.ددحملا مس الا ليصافت ضرعل لقتنا .ليصافتلا ىلع طغضاو بولطملا مس الا ىلإ لقتنا.٣
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 وأ فرحلا لخدأ .فتاه مقرو مسا ىلع ةعرسب روثعلل راظتن الا عضو يف  وأ  ىلع طغضا :حيملت
.بولطملا مس الا ىلإ لقتنا وأ/و ،مس الا نم ىلو ألا فورحلا

ةيصن ةظح الم وأ مقر وأ مسا ليدعت
 ةيصنلا ةظح الملا وأ مقرلا وأ مس الا ىلإ لقتنا .ليصافتلا ىلع طغضا مث هليدعت بولطملا )مقرلاو( مس الا نع ثحبا

 مس الا لّدعو ،تامولعم ليدعت وأ مقرلا ليدعت وأ مس الا ليدعت ددح .تارايخ ىلع طغضا مث هليدعت بولطملا بسح
.قفاوم ىلع طغضا مث صنلا وأ مقرلا وأ

ماقرأو ءامسأ حسم
.حسم ددح مث فتاهلا رتفد مث ةمئاقلا وأ ءامس ألا ىلع طغضا
 طغضا .هفذح دارملا )مقرلاو( مس الا ىلإ لقتناو ةرم لك دحاو ددح ،رخ آلا ولت اًدحاو ماقر ألاو ءامس ألا فذحل •

.ديكأتلل قفاوم ىلع طغضا مث حسم ىلع
 لجس ىلإ لقتنا مث لماكلاب حسم ددح ،ةدحاو ةعفد فتاهلا رتفد يف ةدوجوملا ماقر ألاو ءامس ألا لك فذحل •

 لاخدإ ةطساوب كلذ ديكأتب مقو قفاوم ىلع طغضا .حسم ىلع طغضا مث ةقاطبلا وأ فتاهلا ـب صاخلا فتاهلا
.ةيامحلا زمر

فتاهلا ت الجس خسن
.سكعلاو MIS ةقاطب ةركاذ ىلإ فتاهلا ةركاذ نم فتاهلا ماقرأو ءامس ألا خسن كنكمي

.خسن ددح مث فتاهلا لجس مث ةمئاقلا وأ ءامس ألا ىلع طغضا.١
.فتاهلا ىلإ ةقاطبلا نم وأ ةقاطبلا ىلإ فتاهلا نم ،خسنلا ةهج ددح.٢
.ةيساس ألا ماقر ألا وأ لكلا خسن وأ ةرم لك دحاو ددح.٣

.خسن ىلع طغضاو هخسن بولطملا مس الا ىلإ لقتناف ،ةرم لك دحاو تددح اذإ •
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 طقف ةيساس ألا ماقر ألا خسن متيس .MIS ةقاطب ىلإ فتاهلا نم خسنت نيح ةيساس ألا ماقر ألا ةرابع ضرع متي    
.دحاولا مس الا تحت ةديدع ماقرأ ظفح معدت  ال كب ةصاخلا MIS ةقاطب تمادام

 .لص ألا حسم وأ لص ألاب ظافتح الا رتخاف ،اهحسم وأ ةيلص ألا ماقر ألاو ءامس ألا ظفح ديرت تنك اذإ ام ديدحتل.٤
.لقنلا يراج وأ ؟خسنلا ءدب ةرابع ضرع متي نيح قفاوم ىلع طغضاف ،ةيساس ألا ماقر ألا وأ لكلا خسن تددح اذإ •

لامعأ ةقاطب م التساو لاسرإ
 اذإ )ATO( ريث ألا ربع ةلاسرك وأ لامعأ ةقاطبك ام صخشب ةصاخلا لاصت الا تامولعم م التساو لاسرإ كنكمي
.ةكبشلا لبق نم ةمعدم تناك
لامعأ ةقاطب م التسا  •
 ظفح ددحو تارايخ ىلع طغضا .ضرع ىلع طغضا ،)ATO( ريث ألا ربع ةلاسرك لامعأ ةقاطب م التسا دنع    

.ةملتسملا لامع ألا ةقاطب ضفرل ضفر وأ ،فتاهلا ةركاذ يف لامع ألا ةقاطب ظفحل
لامعأ ةقاطب لاسرإ •
 لومحم زاهج يأ ىلإ وأ قفاوتم فتاه ىلإ لامعأ ةقاطبك صخشلاب ةصاخلا لاصت الا تامولعم لاسرإ كنكمي    

.draCv ةينورتكل إلا لامع ألا تاقاطب رايعم معدي قفاوتم رخآ
.ةقاطب لاسرإ ددحو تارايخ ىلع طغضاو ،فتاهلا رتفد نم امهلاسرإ بولطملا فتاهلا مقرو مس الا نع ثحبا .١
.ةقاطبلاب ددح ،ATO ريث ألا ربع ةلاسرك لامع ألا ةقاطب لاسر إل .٢

عيرس لاصتا حاتف مل فتاه مقر صيصخت
.بولطملا عيرسلا لاصت الا حاتفم مقر ىلإ لقتنا .عيرسلا لاصت الا ددح مث فتاهلا لجس مث ةمئاقلا وأ ءامس ألا ىلع طغضا
.حاتفملا اذهل هصيصخت دارملا مقرلا مث  الوأ مس الا ددح .ثحب مث صيصخت ىلع طغضا •
 صصخملا مقرلا ضرع كنكميسو ،تارايخ ىلع طغضاف ،حاتفملا اذهل لعفلاب صصخم مقر دجوي ناك اذإ •

.هحسم وأ هرييغت وأ
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.عيرسلا لاصت الا حيتافم مادختساب ةملاكم ءارج إل ٣٣ ةحفص فتاه مقرب عيرسلا لاصت الا رظنا

يتوصلا لاصت الا
 اًزمر رشع ةث الث ةفاضإ كنكمي .فتاه مقر ىلإ لبق نم هتفاضإ تمت يتوص زمر قطنب ةيفتاه ةملاكم ءارجإ كنكمي

.اًيتوص اًزمر نوكت دق ،صخشلا ءامسأ وأ مسا لثم ،ةقوطنم تاملك وأ ةملك ةيأو .ىصقأ دحك اًيتوص
:يت آلا ظح ال ،يتوصلا لاصت الا مادختسا لبق
.ملكتملا توص ىلع دمتعت لب .ةنيعم ةغل ىلع ةيتوصلا زومرلا دمتعت  ال  •
 تقو ةئداه ةئيب يف دجاوتلاب كحصنن اذل .اهلوح نم ةرداصلا ءاضوضلا هاجت ةيساسح اهيدل ةيتوصلا زومرلاو  •

.ةيتوصلا زومرلا ليجست
 يعيبطلا عضولا يف فتاهلا كسمأ ،يتوصلا زمرلا قيبطتب ةملاكم ءارجإ تقو وأ يتوصلا زمرلا ليجست دنع  •

.كنذأ نم برقلاب
.ةفلتخم ماقر أل ةهباشتم ءامسأ ليجست بنجتو ةليوط ءامسأ مدختسا .اًدج ةريصقلا ءامس ألا لوبق متي نل  •

 هليجست مت يتلا ةقيرطلل اًمامت ةقباطم لاصت الا ةلواحم دنع مس الاب قطنلا ةقيرط نوكت نأ بجي امك :ةظح الم
 دمتعت نأ يغبني  ال اذلو ،ئراوطلا ءانثأو ءاضوضلا نكامأ يف ،لاثملا ليبس ىلع ،ًابعص كلذ نوكي دقو .اهب
.لاوح ألا لك يف يتوصلا لاصت الا ىلع ًةيلك

يتوص زمر ةفاضإ
 .فتاهلا ةركاذ يف اهيلإ يتوصلا زمرلا ةفاضإ دارملا فتاهلا ماقرأو ءامس ألا خسن وأ ظفحب مق
 ىرخأ ةقاطب لادبتساب تمق اذإ نكل ،MIS ةقاطب يف ةدوجوملا ءامس ألا ىلإ يتوص زمر ةفاضإ اًضيأ كنكمي امك
.ةديدج زومر ةفاضإ لبق ةميدقلا ةيتوصلا زومرلا فذح ىلإ  الوأ جاتحت فوسف ،MIS ةقاطبلاب ةديدج
. وأ  ىلع طغضا ،راظتن الا عضو يف.١
 بولطملا فتاهلا مقر ىلإ لقتنا .ليصافتلا ىلع طغضا مث هل يتوص زمر ةفاضإ بولطملا مس الا ىلإ لقتنا.٢

.تارايخ ىلع طغضاو
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.يتوص زمر ةفاضإ ددح.٣
 موقي ،ليجستلا دعب .حوضوب يتوص زمرك اهليجست دارملا - تاملكلا وأ - ةملكلا قطناو ،ءدب ىلع طغضا.٤

.لجسملا زمرلا ليغشتب فتاهلا
 نينر توص عمست ثيح ،يتوصلا زمرلا ظفح مت ةلاسر ضرع متيس ،حاجنب يتوصلا زمرلا ظفح متي امدعب.٥

.يتوصلا زمرلا يذ فتاهلا مقر دعب  زمر رهظيو

يتوص زمر مادختساب ة ملاكم ءارجإ
 مادختساب ةملاكم ءارجإ كنكمي نل ،تانايبلا م التسا وأ لاسرإب SRPG لاصتا مدختسي يذلا قيبطتلا موقي امدنع
.SRPG لاصتا مدختسي يذلا قيبطتلا ءاهنإب مق ،يتوص زمر مادختساب ةملاكم ءارج إل .يتوصلا لاصت الا

.ن آلا ثدحت صنلا ضرع متيو ةريصق نينر ةمغن عمست .ءامس ألا ىلع رارمتس الا عم طغضا ،راظتن الا عضو يف.١
.حوضوب يتوصلا زمرلا قطنا.٢
 دعب يتوصلا زمرلا اذهل عباتلا فتاهلا مقرب لصتي مث هيلع فرعتي يذلا يتوصلا زمرلا ليغشتب فتاهلا موقي.٣

.فصنو ةيناث
.يتوصلا لاصت الا ءدبل سأرلا مقط حاتفم ىلع رارمتس الا عم طغضاف ،سأرلا مقط مدختست تنك اذإ

 هحسم وأ هرييغت وأ يتوص زمر ليغشت ةداعإ
.تارايخ ىلع طغضاو ،بولطملا يتوصلا زمرلا يذ مس الا ىلإ لقتنا .ةيتوص زومر ددحو ءامس ألا ىلع طغضا
.ليغشت ددح ،يتوصلا زمرلا ليغشت ةداع إل •
.قفاوم ىلع طغضاو حسم ددح ،يتوصلا زمرلا حسمل •
.ديدج يتوص زمر ةفاض إل أدبا ىلع طغضا .رييغت ددح ،يتوصلا زمرلا رييغتل •

ةمد خلا ماقرأ
 ىلع طغضا.ةقاطبلا ىلع ةدوجوم ةمدخلا ماقرأ تناك اذإ ةمدخلا دوزمب ةصاخلا ةمدخلا ماقرأب لاصت الا كنكمي
.مقرلاب لاصت الل  ىلع طغضاو ةمدخلا ماقرأ دحأ ىلإ لقتنا .ةمدخلا ماقرأ ددح مث ءامس ألا
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مسا لكل  نينر ةمغن
 سفن صيصخت كنكمي ،لاثملا ليبس ىلع .فتاهلا رتفد ةركاذ يف ديقم مسا لكل ةنيعم نينر ةمغن صيصخت كنكمي
.ء المزلا وأ ءاقدص ألا عيمجل نينرلا ةمغن

.هل نينر ةمغن صيصخت دارملا مس الا ىلإ لقتنا مث ،فتاهلا رتفد مث ةمئاقلا وأ ءامس ألا ىلع طغضا.١
 ةمغنلا نأ ظح ال .مس الل اهصيصخت دارملا ةمغنلا رتخا مث نينرلا ةمغن ددح .تارايخ مث ليصافتلا لع طغضا.٢

.طشنلا عضولا يف ةمدختسملا ةماعلا ةمغنلا سفن مدختستس كنأ ينعت ةيداعلا
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n٢ ةمئاقلا( لئاسرلا(
 لئاسرلا عيمج ميظنت متي .كلئاسر ظفح وأ ةروصمو ةيصن لئاسر لاسرإو ةباتكو ةءارق كنكمي
.تاظفاح لخاد فتاهلا لئاسر ةركاذ يف ةدوجوملا
 رظنا ،كب صاخلا لئاسرلا زكرم فتاه مقر ظفح ىلإ جاتحت ،ةروصملا وأ ةيصنلا لئاسرلا لاسرإ كنكمي نأ لبق

.٩٥ ةحفص ةيصنلا لئاسرلا طبض
 لئاسر لوح ثدحتلا يتأيسو .تاموسرو نينر تامغنو صوصن تاذ ةددعتملا طئاسولا لئاسر م التسا اًضيأ كنكمي
.٠٦ ةحفص نم اًءدب ةددعتملا طئاسولا لئاسر م التسا يف ةددعتملا طئاسولا

اهلاسرإو ةيصن لئاسر ةباتك
 ب اسح متي .)ةكبش ةمدخ( ةديدع ةيداع ةيصن لئاسر نم ةنوكم ةددعتم طئاسو لئاسر م التساو لاسرإ فتاهلا ناكمإب
.ءازج ألا ةددعتم ةدحاو ةلاسرل ةبولطملا ةيداعلا لئاسرلا ددع ىلع ةروتافلا
.ةشاشلا نيمي ىلعأ يف ءازج ألا ةددعتم ةلاسرب نيصاخلا يلاحلا ءزجلا مقرو ةرفوتملا فرح ألا ددع ضرع متي

.ةلاسر ةباتك مث لئاسر ددح مث ةمئاقلا ىلع طغضا.١
.٦٤ ةحفص صن ةباتك رظنا .ةلاسرلا بتكا.٢
.٥٥ ةحفص ةلاسر يف روصم جذومن لاخدإو ٥٥ ةحفص ةلاسر يف يصن جذومن لاخدإ اًضيأ رظنا    

.لاسرإ رتخا مث تارايخ ىلع طغضا ،ةلاسرلا لاسر إل.٣
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 .فتاهلا رتفد يف فتاهلا مقر نع ثحبا وأ ،ةلاسرلا لاسر إل قفاوم ىلع طغضا مث ملتسملا فتاه مقر لخدأ.٤
.ةلاسرلا لاسر إل قفاوم ىلع طغضا

 لاسرإ مت( تاملكلا كفتاه ةشاش ىلع رهظت دق ،SMS ةكبش ةمدخ ل الخ نم لئاسر لاسرإ دنع :ةظح الم
 .كفتاه يف جمربملا لئاسرلا لابقتسا زكرم مقر ىلإ كفتاه نم تلسرأ دق ةلاسرلا نأ ىلإ ةراشإ هذه .)ةلاسرلا
SMS لئاسرلا ةمدخ لوح ليصافتلا نم ديزمل .دوصقملا ناكملا ىلإ تلصو دق ةلاسرلا نأ ينعي  ال اذه
.كفتاهل ةدوزملا ةكرشلاب لصتا ،

ةلاسرلا لاسرإ تارايخ
.لاسر إلا تارايخ ددحو ،تارايخ ىلع طغضا ،ةلاسرلا ةباتك نم يهتنت نأ دعب
 اهلاسرإ ديرت صخش لك ىلإ ةلاسرلا لسرت امدعب .ةديدع خسن ددح ،ملتسم نم رثكأ ىلإ ةلاسرلا لاسر إل  •

.مت ىلع طغضا ،هيلإ
.همادختسا بولطملا ةلاسرلا عضو مث لاسر إلا عضو ددح،ةلاسر عضو مادختساب ةلاسر لاسر إل  •
 ديربلا ناونع لخدأف ،ينورتكل إلا ديربلا لاسر إل هفيرعتب تمق دق تنك اًعضو تددح اذإ ،لاثملا ليبس ىلع    

 ديربلا ةمدخ مقر لخدأ .قفاوم ىلع طغضاو فتاهلا لجس يف هنع ثحبا وأ ملتسملاب صاخلا ينورتكل إلا
.ةلاسرلا لاسر إل لوبق ددحو ،ينورتكل إلا

.٩٥ ةحفص ةيصنلا لئاسرلا طبض رظنا ،ةلاسرلا عضو فيرعتل    

ةروص ملاو ةيصنلا جذامنلا
 ضرعو ، زمرلاب اهيلإ راشملا ةيصنلا جذامنلا ةمئاق ضرع متيس ثيح جذامنو لئاسر ددح ،ةمئاقلا ىلع طغضا
. ـب اهيلإ راشملا ةروصملا جذامنلا
 ىلع روثعلا نكمي .جذامن ةظفاح لخاد ةديدج روص ظفح اًضيأ كنكمي امك .ةروصم لئاسر جذامن ٠١ فتاهلا مدقي
.moc.aikon.bulc.www//:ptth ،ايكون عقوم ىلع جذامنلا نم ديزم
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 طقف .ةمدخلا ليكوب وأ لاصت الا ةكبش لوؤسم لبق نم تمعد اذإ طقف ةفيظولا هذه مادختسا نكمي :ةظح الم
.روصلا تاذ لئاسرلا ضرعتو ملتست نأ نكمي روصلا لاسرإ ةزيم تاذ فتاوهلا

 نع ةدحاو ةروصم ةلاسر لاسرإ ةفلكت ديزت دق يلاتلابو .ةيصن لئاسر ةدع نم ةروصم ةلاسر لك نوكتت  •
.ةيصنلا لئاسرلا نم ديدعلا لاسرإ

 عم MIS ةقاطب تمدختسا اذإ اهضرع كنكمي نلف ،فتاهلا ةركاذ يف ةروصملا لئاسرلا ظفح متي ماد ام  •
.رخآ فتاه

ةلاسر يف يصن جذو من لاخدإ
.هلاخدإ بولطملا جذومنلا ددحو جذومن مادختسا ددح .تارايخ ىلع طغضا ،اهيلع درلا وأ ةلاسر ةباتكب موقت امدنع

ةلاسر يف روصم جذو من لاخدإ
 طغضا .اهضرعل ةروص ددحو ةروص قافرإ ددح .تارايخ ىلع طغضا ،اهيلع درلا وأ ةلاسر ةباتكب موقت امدنع
.كتلاسر يف ةروصلا لاخد إل قافرإ ىلع
 اهلاخدإ كنكمي يتلا فورحلا ددع فقوتي .ةقفرم ةروص دوجو ىلإ ةلاسرلا سأر ىلع دوجوملا  رشؤملا ريشي
.ةروصلا مجح ىلع ةلاسرلا يف
.ةنياعم ددحو تارايخ ىلع طغضا ةلاسرلا لاسرإ لبق اًعم ةروصلاو صنلا ضرعل

اهيلع درلاو ةيصن ةلاسر ةءارق
 ةدراولا لئاسرلا ةرابعب اًعوبتم ةديدجلا لئاسرلا ددعو  رشؤملا رهظي ،ةروصم وأ ةيصن ةلاسر ملتست نيح
.ةشاشلا ىلع
 نم اًضعب فذحا ،ةديدج لئاسر م التسا كنكمي نأ لبق .ت ألتما دق لئاسرلا ةركاذ نأ  ضماولا رشؤملا نيبي
.ةميدقلا كلئاسر
.قح ال تقو يف اهضرع ليجأتل ءاهنإ وأ ،ةلاسرلا ضرعل ضرع ىلع طغضا.١
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.دراولا قودنص مث لئاسر ددح ،ةمئاقلا ىلع طغضا :قح ال تقو يف ةلاسرلا ةءارق    
 ةءورقملا ريغ ةيصنلا ةلاسرلا ىلإ راشي .اهتءارق دارملا ةلاسرلا ددحف ،ةدحاو ةلاسر نم رثكأ م التسا مت اذإ.٢

. زمرلاب اهضرع متي مل يتلا ةروصملا ةلاسرلا ىلإ راشيو اهمامأ  زمرلاب
.تارايخ ىلع طغضا ،اهضرع وأ ةلاسرلا ةءارق ءانثأ.٣
 اًضيأ كنكمي امك .اهتءارق يراجلا ةلاسرلا ةيمست ةداعإو ،كيرحتو ،ليدعتو ،لاسرإ ةداعإو ،حسمل رايخ ديدحت كنكمي    

.يلاحلا مويلل ريكذت ةظح المك فتاهلا ميوقت ىلإ ةلاسرلا خسنل ميوقتلا ىلإ خسن ددح .ةلاسرلا طخ مجح رييغت
 تقوو خيراتو ،مدختسملا لئاسرلا زكرمو ،لسرملا فتاه مقرو مسا - لاثملا ليبس ىلع - ضرعل ليصافتلا ددح    

 .ةلاسرلا م التسا
.ةيلاحلا ةلاسرلا نم ماقر ألا ذخ أل مقرلا مادختسا ددح    
.جذامن ةظفاح يف ةروصلا ظفحل ةروصلا ظفح ددح    
 ىلع ،ةيسايق دودر ددح وأ ،درلا يف ةيلص ألا ةلاسرلا نيمضتل يلص ألا صنلا ددح .ةلاسر ىلع درلل در ددح    

.ةشاشلا حسم ددح وأ ،درلا يف هنيمضت متيل جذومن ددح وأ ،يناهتلا بيطأ وأ اركش ،لاثملا ليبس
.درلا ةلاسر صن بتكا.٤
.ضورعملا مقرلا ىلإ ةلاسرلا لاسر إل قفاوم ىلع طغضا مث لاسرإ ددح مث تارايخ ىلع طغضا.٥

ظف حلا قودنصو دراولا قودنص اتظفاح
.لئاسر ةمئاق لخاد دراولا قودنص يف ةلاسرلا فتاهلا ظفحي ،ةروصملا وأ ةيصنلا ةلاسرلا ةءارق نم غارفلا دعب
.فيشر ألا وأ ظفحلا قودنص ةظفاح لخاد قح ال تقو يف اهلاسرإ ديرت يتلا ةلاسرلا ظفح كنكمي

ةيصنلا لئاسرلا حسم
.لئاسرلا حسمو لئاسر ددح ،ةمئاقلا ىلع طغضا
 متي نيح قفاوم ىلع طغضا مث .قفاوم ىلع طغضاو ةظفاحلا ىلإ لقتنا ،ةظفاحلاب ةدوجوملا لئاسرلا عيمج فذحل

.؟ةظفاحلا نم تئرق يتلا لئاسرلا عيمج حسم ضرع
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 قفاوم ىلع طغضا مث .قفاوم ىلع طغضاو لكلا ىلإ لقتنا ،تاظفاحلا عيمج نم تئرق يتلا لئاسرلا عيمج فذحل
.؟تاظفاحلا لك نم ةءورقملا لئاسرلا حسم ةرابع ضرع دعب

ةشدرد
 لئاسرلا ظفح متي  ال .عرس ألا دعت يتلا ةيصنلا لئاسرلا ةمدخ مادختساب نيرخآ صاخشأ عم ةثداحم ءارجإ كنكمي
.ثيدحلا ةسلج ءانثأ ةملتسملا وأ ةلسرملا

 يف هعم ثدحتلا دارملا صخشلا فتاه مقر لخدأ .ةشدرد ةسلج ءدبل ةشدرد مث لئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا.١
.قفاوم ىلع طغضا مث فتاهلا لجس يف همقر نع ثحبا وأ ةشدرد ةسلج

 تارايخ ىلع طغضا .ةلاسرلا هذه ةءارقل ضرع ىلع طغضا ،ةلاسر كم التسا دنع :ةشدرد ءدبل ىرخأ ةقيرط    
.ةشدرد ةسلج ءدبل ةشدرد ددحو

.قفاوم ىلع طغضا مث ةشدردلا ءانثأ همادختسا دارملا كبقل لخدأ.٢
.٦٣ ةحفص صن ةباتك رظنا ،ةشدردلا ةلاسر صن بتكا.٣
.لاسرإ رتخا مث تارايخ ىلع طغضا ،ةلاسرلا لاسر إل.٤
 ةوطخلا رركو قفاوم ىلع طغضا .ةيلص ألا كتلاسر ىلعأ رخ آلا صخشلا نم ةدراولا درلا ةلاسر ضرع متي.٥

.ةلاسرلا ىلع درلل ٣
 .ةيلاحلا ةشدردلا ةسلج ءانثأ اهم التساو اهلاسرإ مت لئاسر رخآ ضرعل ةشدردلا خيرات ددحو ترايخ ىلع طغضا
 صخشلا بقل عم > زمرلاب ةملتسملا لئاسرلا ىلإو ،كبقل عم < زمرلاب اهلاسرإب تنأ تمق يتلا لئاسرلا ىلإ راشي
.اهبتكت تنك يتلا ةلاسرلا ىلإ ةدوعلل عوجر ىلع طغضا .لسرملا

.كبقل ليدعتل ةشدردلا مسا رايخ ددح

فيشر ألا ةظفاحو ةيصخشلا تاظفا حلا
.فيشر ألا ةظفاح ىلإ وأ ةديدجلا ةظفاحلا ىلإ لئاسرلا لقن مث ةديدج تاظفاح ةفاضإ كنكمي

.ةيصخشلا تاظفاحلاو لئاسر ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا ،ةظفاح فذح وأ ةفاض إل
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.ةظفاح ةفاضإ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ةظفاح ةفاض إل  •
.ةظفاح حسم ددحو تارايخ ىلع طغضاو ،اهفذح دارملا ةظفاحلا ىلإ لقتنا ،ةظفاح فذحل •
 يتلا ةظفاحلا ىلإ لقتناو ،لقن ددح .ةلاسرلا هذه ةءارق ءانثأ تارايخ ىلع طغضا ،ىرخأ ةظفاح ىلإ ةلاسر لقنل
.قفاوم ىلع طغضا مث اهيلإ ةلاسرلا لقن ديرت

ةيتوصلا لئاسرلا
 ،يتوصلا ديربلا مقر ىلع لوصحلاو تامولعملا نم ديزمل . الوأ اهيف كارتش الا بجي ةكبش ةمدخ يتوصلا ديربلا
.يلحملا ةمدخلا دوزمب لصتا
ددح .ةيتوصلا لئاسرلاو لئاسر ددح ،ةمئاقلا ىلع طغضا
 ديربلا مقر ةمئاق لخاد هظفحب تمق يذلا فتاهلا مقر ىلع يتوصلا ديربلاب لاصت الل ةيتوصلا لئاسرلا عامس  •

.يتوصلا ديربلا مقرب لصتي  ىلع رارمتس الا عم طغضلا نأ اًضيأ ظح ال .يتوصلا
.٣٥ ةحفص ةرداصلا تاملاكملا طخ رظنا ،هب صاخ يتوص ديرب مقر فتاه طخ لكل نوكي دق    
.هظفحل قفاوم ىلع طغضاو ،هليدعت وأ يتوصلا ديربلا مقر لاخد إل يتوصلا ديربلا مقر  •
 عامس ىلع طغضا .ةديدجلا ةيتوصلا لئاسرلا ىلإ  رشؤملا ريشي فوس ،ةكبشلا ةهج نم اًمعدم ناك اذإ
.يتوصلا ديربلا مقرب لاصت الل

تامولع ملا لئاسر
 ،رورملا ةلاح وأ سقـطلا لثم ،ةددعتم تاعوضوم لوح لئاسر م التساب - ةكبش ةمدخ - تامولعملا لئاسر ةمدخ حمست
.ةمدخلا دوزمب لصتا ،اهماقرأو ةرفاوتملا تاعوضوملا لوح تامولعملا نم ديزمل .ةمدخلا دوزم نم ةمداق
 طبضا ةلاحلا هذه يفو .تامولعملا لئاسر م التسا متي  ال دقف ،اًمئاد لصتم ىلع اًطوبضم SRPG لاصتا ناك اذإ
.٢٨ ةحفص PAW ةمدخل فتاهلا طبض رظنا ،ةجاحلا دنع ىلع SRPG لاصتا
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ةمد خلا رماوأ ررحم
 رماوأ مساب اًضيأ ةفورعملا( اهلسرأو ةمدخلا تابلط لخدأ .ةمدخلا رماوأ ررحمو لئاسر ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا

DSSU( يلحملا ةمدخلا دوزم ىلإ ،ةكبشلا تامدخ طيشنت رماوأ لثم.

ةيصنلا لئاسرلا طبض
.لئاسرلا لاسرإ ىلع ةيصنلا لئاسرلا طبض رثؤي
 عضو طبض نم رثكأ معدت MIS ةقاطب تناك اذإ .ةيصن لئاسر مث لئاسرلا طبض مث لئاسر ددح ،ةمئاقلا ىلع طغضا

ددح .هرييغت بولطملا لئاسرلا عضو طبض ددحف ،ةدحاو ةلاسر
 ةيصن لئاسر لاسر إل لئاسرلا زكرم فتاه مقر ىلإ جاتحت .لئاسرلا زكرم فتاه مقر ظفحل لئاسرلا زكرم فتاه مقر •

.يلحملا ةمدخلا دوزم نم مقرلا اذه ملتست .ةروصمو
.ةلاسرلا ةغيص ديدحتل لكش ىلع لئاسرلا لسرتس  •
 لاثملا ليبس ىلع ،كل ةلاسر لاسرإ اهل الخ ةكبشلا لواحتس يتلا ةينمزلا ةدملا طبضل ل الخ لاسر إلا ةلواحم •

.فتاهلا ليغشت فاقيإ ءانثأ
.لئاسرلا نم عضولا اذهل لئاسر لاسر إل يساسأ مقر ظفحل ملتسملا مقر •
.)ةكبش ةمدخ( كلئاسر لوح ميلست ريراقت لاسرإب ةكبشلا ةبلاطمل ميلستلا ريراقت •
.لضفملا SMS لماحك SRPG طبضل SRPG مادختسا •
 كب صاخلا لئاسرلا زكرم قيرط نع كل در لاسرإب كتلاسر ملتسمل حامسلل زكرملا سفن قيرط نع درلا •

.)ةكبش ةمدخ(
.ددحملا لئاسرلا عضو مسا رييغتل طبضلا عضو ةيمست •
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nةددعتم طئاسو لئاسر م التسا
 ةيتوصو ةيصن ءازجأ ىلع يوتحت دق يتلا .ةددعتم طئاسو لئاسر م التسا ةددعتملا طئاسولاب ةلسارملا كل حيتت
.نينر ةمغنك همادختس ال يتوصلا ءزجلا ظفحو ،ةتقؤم ةشاشك همادختس ال تاموسرلا ءزج ظفح نكمي .تاموسرو
 ةظفاح يف تاموسرلا ءازجأ ظفح متي .ةددعتملا طئاسولا دراو قودنص يف ةددعتم طئاسو لئاسر ث الث ظفح كنكمي
.٢٦ ةحفص ةددعتملا طئاسولا لئاسر ضرع رظنا .نينرلا تامغن ةمئاق يف ةيتوصلا ءازج ألاو روصلا
:ةيت آلا غيصلا فتاهلا معدي
edocinU :صوصن •
.PMBWو GEPJو PMB-ATOو GNPو PMBو a98FIGو 78FIG :تاموسر  •
)IDIM( تامغنلا ةددعتم تاوصأ :تاوصأ  •
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 نئاكلا ةغيص تباثلا صنلا ةطساوب اهلادبتسا متيس ،ةمعدم ريغ رصانع ةيأ ىلع يوتحت ةلاسر تملتسا اذإ
 .ةموعدم ريغ
 ٠٣ نع ةلاسرلا مجح داز اذإ .ىصقأ دحك تيابوليك ٠٣ ىلإ ةددعتملا طئاسولا ةلاسر مجح لصي نأ نكمملا نم
 تنرتنإ ناونع ىلع يوتحت ،SMS ةلاسر ملتست فوس ةلاحلا هذه يفو .ةلاسرلا هذه م التسا نم نكمتت نلف ،تيابوليك
 ىلع ةددعتملا طئاسولا ةلاسر توتحا اذإ .اهم التسإ نع كفتاه زجع يتلا ةددعتملا طئاسولا ةلاسر ضرع هنم كنكمي

.ضرعلا ةشاش ةحاسم بسانتل اهتحاسم فتاهلا رّغصي فوسف ،ةشاشلا نم عسوأ ةروص
 حامسلا رايخ طبض متي ثيح( ليغشتلا عضو يف نوكت نأ طئاسولا لئاسر ةمدخل يداعلا طبضلا :ةظح الم
 لك موسر كليمحتب يلحملا ةمدخلا دوزم وأ ةكبشلا لغشم موقيسو ،)معن ىلع طئاسولا لئاسر لابقتساب
.اهملتست ةلاسر

ةددعت ملا طئاسولا ةلسارم طبض
ددح .طئاسو ةلاسر مث لئاسرلا طبض مث لئاسر ددح ،ةمئاقلا ىلع طغضا
 ترتخا اذإ .ةددعتملا طئاسولا ةمدخ مادختس ال ةيلحملا ةكبشلا وأ معن وأ  ال رتخا - طئاسولا لئاسر لابقتساب حامسلا  •

.ةيلحملا ةكبشلا قاطن جراخ نوكت امنيح ةددعتم طئاسو لئاسر م التسا كنكمي نلف ،ةيلحملا ةكبشلا
:ةيت آلا تارايخلا نم اًدحاو رتخا -ةدراولا ةددعتملا طئاسولا •

.ةكبشلا ىلإ اذهب راطخإ لاسرإو ةددعتم طئاسو لئاسر م التسا مدعل ضفر •
.ةددعتم طئاسو لئاسر م التس ال عاجرتسا •

.اهضفر وأ تان العإ م التس ال تان الع إلل حامسلا •
 طبضلا ليدعت كنكمي .ةددعتملا طئاسولا لئاسر عاجرتس ال PAW لاصتا طبض فيرعت كنكمي - لاصت الا طبض •

 .)طشنلا ةددعتملا طئاسولا طبض( هطيشنت وأ )طشنلا ةددعتملا طئاسولا طبض ليدعت(
.٢٨ ةحفص )٠١ ةمئاقلا( PAW ،تنرتن إلا ىلع لومحملا تامدخ رظنا طبضلا ليدعت لوح تامولعملا نم ديزمل    
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ةددعت ملا طئاسولا لئاسر ضرع
 .ةددعتم طئاسو ةلاسر م التسا مت ضرع متي ،ةددعتم طئاسو ةلاسر ملتست امدنع
ةملتس ملا ةلاسرلا ضرع
 .اهفذحل ءاهنإ وأ ،ةلاسرلا ضرعل ضرع ىلع طغضا

 ،قح ال تقو يف ةلاسرلا ضرع تدرأ اذإ .دعب اميف ةلاسرلا ضرع كنكمي نلف ،ءاهنإ ىلع تطغض اذإ كنأ ظح ال
.ةلاسرلا ظفح ديدحت مث ترايخ مث ضرع ىلع طغضلاب اهظفح ىلإ رطضتس
:تارايخ ىلع طغضت امدنع ةيت آلا تارايخلا اًضيأ كيدل رفوتت
.ةيتوص ةعوطقم ىلإ عامتس الل ليغشت •
.نينرلا تامغن ةمئاق يف يتوص ءزج ظفحل ةمغنلا ظفح •
.ةلاسر فذحل ضفر •
 .اهعونو اهمجحو ةلاسرلا عوضوم ضرعل ليصافتلا •
.ةتقؤم ةشاشك لاثملا ليبس ىلع اهمادختس ال ،ةقفرملا ةروصلا ظفحل ةروصلا ظفح •

ةظوفحم ةلاسر ضرع
 .اهتءارق دارملا ةلاسرلا ددح .ةددعتملا طئاسولا دراو قودنص مث لئاسر ددح مث ةمئاقلا ىلع طغضا

ددح .تارايخ ىلع طغضا ،ةلاسرلا ضرع دنع
.ةيتوص ةعوطقم ىلإ عامتس الل ليغشت •
.نينرلا تامغن ةمئاق يف يتوصلا ءزجلا ظفحل ةمغنلا ظفح •
 .اهعونو اهمجحو ةلاسرلا عوضوم ضرعل ليصافتلا •
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.ةلاسرلا فذحل ةلاسر حسم •
.ةتقؤم ةشاشك لاثملا ليبس ىلع اهمادختس ال ،ةقفرملا ةروصلا ظفحل ةروصلا ظفح •

n٣ ةمئاقلا( تا ملاك ملا لجس(
 ،ةيبيرقتلا ةدملاو ،ةرداصلاو ،ةملتسملاو ،اهيلع دري مل يتلا تاملاكملا ماقرأ ليجستب فتاهلا موقي
.تاملاكملا ةفلكتو
 يرجي نيحو ،فئاظولا هذه معدت ةكبشلا تناك اذإ طقف ةملتسملاو اهيلع دري مل يتلا تاملاكملا ليجستب فتاهلا موقي
.ةكبشلا ةمدخ ةقطنم نمض فتاهلا ليغشت

 كنكميس ،ةرداص تاملاكمو اهيلع دري مل تاملاكمو اهيلع دري مل تاملاكم مئاوق يف تارايخ ىلع طغضت امدنع
 لاسرإ وأ ،فتاهلا لجس يف مقرلا ظفحو ،ةمئاقلا نم فتاهلا مقر حسم وأ ليدعتو ،ةملاكملا تقوو خيرات ضرع
.مقرلا ىلإ ةلاسر

ةملتس ملا تا ملاك ملاو اهيلع دري مل يتلا تا ملاك ملا
 ،ةمئاقلا ىلع طغضاف ،)ةكبش ةمدخ( اهنم كب لاصت الا صاخش ألا دحأ لواح ةيفتاه ماقرأ ةرشع رخآب ةمئاق ضرعل
.اهيلع دري مل تاملاكمو تاملاكملا لجس ددحو

 ىلإ لوصولل ةمئاقلا ىلع طغضاف ،اهيلع دري مل يتلا تاملاكملا صوصخب ةركذم ضرع رارمتسا دنع :حيملت
. ىلع طغضا مث هيلع درلا بولطملا مقرلا ىلإ لقتنا .فتاهلا ماقرأب ةمئاق

 لجس ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضاف ،)ةكبش ةمدخ( اًرخؤم اهيلع درلاب تمق ةيفتاه ماقرأ ةرشع رخآب ةمئاق ضرعل
.ةملتسملا تاملاكملاو تاملاكملا
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ةرداصلا تا ملاك ملا
 ،ةمئاقلا ىلع طغضاف ،اهب لاصت الا طقف تلواح وأ اهب لاصت الاب تمق اًمقر نيرشع رخآ ىلع يوتحت ةمئاق ضرعل
.٢٣ ةحفص مقر رخآب لاصت الا ةدواعم اًضيأ رظنا .ةرداصلا تاملاكملاو تاملاكملا لجس ددحو
ةريخ ألا تا ملاك ملا مئاوق حسم
 .ةريخ ألا تاملاكملا مئاوق حسم ددـحو تاملاكملا لجس ددـحو ،ةمئاقلا ىـلـع طـغـضا ،ةرـيـخ ألا تاـمـلاـكـمـلا مـئاوـق حـسـمـل

 مـئاوـق يـف ةدوـجوـمـلا ماـقر ألا طـقـف مأ ،ةرـيـخ ألا تاـمـلاـكـمـلا مـئاوـق يـف فـتاـهـلا ماـقرأ عـيـمـج فذـح دـيرـت تـنـك اذإ ددـح
.ةـيـلـمـعـلا هذـه نـع عـجارـتـلا كـنـكـمـي نـل .ةرداـصـلا تاـمـلاـكـمـلا وأ ةـمـلـتـسـمـلا تاـمـلاـكـمـلا وأ ،اـهـيـلـع درـي مـل تاـمـلاـكـم

تقولا دادعو تا ملاك ملا تادادع
 ةكبشلا صئاصخ بسح توافتت ةمدخلا دوزم كل اهمدقي يتلا تامدخلاو تاملاكملل ةروتافلا غلبم نإ :ةظح الم
.خلاو بئارضلاو ةيباسحلا روسكلا بيرقتو

ددح .تاملاكملا لجس ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
 لبق دب الو .يناوثلاو قئاقدلاو تاعاسلاب ،ةرداصلاو ةدراولا كتاملاكمل ةيبيرقتلا ةدملا ضرعل لقتناو تاملاكملا ةدم  •

.ةيامحلا زمر لاخدإ نم تقولا تادادع حسم
 تاملاكملا طخ رظنا.فتاهلا ةشاش ىلع تاتقوملا هذه ضرع متيو هب ةصاخلا تقولا تادادع فتاه طخ لكل    

.٩٦ ةحفص ةرداصلا
 عيمج ةفلكت وأ كل ةملاكم رخآ ةفلكت ةفرعمل ةملاكم رخآ تادحو ددحو )ةكبش ةمدخ( تاملاكملا فيلاكت ددح  •

.تاملاكملا
 ةدم ضرعيل فتاهلا طبضل  ـب فيلاكتلا ضرع ددح وأ ،تادادعلا حسم ددح مث تاملاكملا ةفلكت طبض ددح    

 يلحملا ةمدخلا دوزمب لصتا .ةلمعلاب ةلمعلا باسحب وأ ،تادحولاب نحشلا تادحو باسحب ةيقبتملا لاصت الا
.نحشلا ةدحو راعسأ ةفرعمل
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 جاتحت .ةلمعلا تادحو وأ نحشلا تادحو نم نيعم رادقم ىلإ كتاملاكم ةفلكت ديدحتل تاملاكملا ةفلكت دودح ددح    
.تاملاكملا ةفلكت طبضل 2NIP زمر ىلإ

 ىلإ طقف تاملاكم ءارجإ نكمملا نم نوكيس ،ةلمعلا تادحو وأ نحشلا تادحو نم ريثك ىقبتي  ال نيح :ةظح الم
.)رخآ يمسر ئراوط مقر يأ وأ ٢١١ لثم( فتاهلاب جمربملا ئراوطلا مقر

 ةلسرملا تانايبلا يلامجإ صحفو ،اهم التساو اهلاسرإ مت تانايب رخآ ريداقم صحفل لقتناو SRPG تانايب دادع •
.تيابلا يه دادعلا سايق ةدحو .تادادعلا حسملو ةملتسملاو

 كنكمي امك .SRPG لاصتا ةدم يلامجإ وأ SRPG لاصتا رخآ ةدم صحفل لقتناو SRPG لاصتا تقوم •
.تادادعلا حسم اًضيأ

n٤ ةمئاقلا( تامغنلا(
 ةمئاق يف طبضلا سفن ىلع روثعلا كنكمي .ةمغنلا طبض مث ،تامغنلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا
.٦٦ ةحفص )٥ ةمئاقلا( عاضو ألا رظنا ،عاضو ألا

 ،نينر يه تارايخلا .ةدراو ةيتوص ةملاكمب فتاهلا اهب كرطخي يتلا ةيفيكلا رايتخاب موقتل ةدراولا تاملاكملا هيبنت ددح
.لمعت  الو ةدحاو هيبنت ةمغنو ،ةدحاو ةنرو ،يدعاصتو
 هيبنتلا لمعي  ال .ةدراولا ةيتوصلا تاملاكملاو لئاسرلل زازته الاب هيبنتلاو ،نينرلا توص ىوتسمو ،نينرلا ةمغن ددح
.ةرايسلا ةدع وأ بتكملا حطس ىلع لومحملا لماح وأ ،نحشلا زاهجب  الصتم فتاهلا نوكي امدنع زازته الاب

 فتاهلا طبضل ريذحتلا تامغن وأ حيتافملا تامغن وأ ،ةدراولا لئاسرلل هيبنتلا ةمغن طبضل لئاسرلل هيبنت ةمغن ددح
.لاثملا ليبس ىلع ةيراطبلا ةقاط دافن تقو دنع تامغن رادص إل
 نينر تامغن ليزنت اًضيأ كنكمي .تامغنلا ةمئاق يف اهظفح كنكمي ،)ATO( ريث ألا ربع ةلاسرك ةيداع نينر ةمغن تملست اذإ
 طئاسولا ل الخ نم وأ تامغنلا تامدخ ةيعرفلا ةمئاقلا مادختساب كلذو اًقبسم ّفرعم PAW عقوم نم تاوص ألا ةددعتم
 .ةدحاولا نينرلا ةمغن مجح ىلع نينرلا تامغن ةمئاق يف اهظفح كنكمي يتلا نينرلا تامغن ددع دمتعي .SMM ةددعتملا
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 يوتحت .اهم التسا مت يتلا ةمغنلاب لبق نم ةظوفحم نينر ةمغن لادبتسا كنكمي ،نينرلا تامغنل ةيلاخ ةحاسم قبتت مل اذإ
.تاوص ألا ةددعتم تامغنلاو ةيداعلا نينرلا تامغن نم لك ىلع نينرلا تامغن ةمئاق

n٥ ةمئاقلا( عاضو ألا(
 اهل ةنيعم فتاه تامغن صيصخت كنكمي ةعونتم عاضوأ وأ ، طبض تاعومجم فتاهلاب رفوتي

 جاتحتس مث ةيصخشلا كتبغر بسح عاضو ألا صيصختب  الوأ مق .ةفلتخملا تائيبلاو ثادح ألا بسح
.همادختس ال عضولا طيشنت ىلإ طقف
.٢ عضولاو ١ عضولاو ةعفترم ةمغنو ةضفخنم ةمغنو تماصو ماع يه ةرفوتملا عاضو ألا
.رايتخا ىلع طغضاو عضولا ىلإ لقتنا .عاضو ألا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
.ليغشت ددح ،عضولا طيشنتل  •

 عضولا ىلإ لقتناو ، ليغشتلا حاتفم ىلع طغضا ،راظتن الا عضو يف اًعيرس عضولا رييغتل :حيملت
.رايتخا ىلع طغضاو هطيشنت دارملا

 تقولا ةدم طبضاو ددحم ددح ،ةعاس نيرشعو عبرأ ىلإ لصت ةينمز ةدمل اًطشن نوكي ثيحب عضولا طبضل •
.اًطشن -اًددحم نكي مل يذلا- قباسلا عضولا حبصيس ،عضولا طبض تقو يضقني نيح .بغرت امبسح

.تارييغتلا هذه لمعب مق مث هرييغت دارملا طبضلا ددح .صاخ طبض ددح ،اًصاخ اًطبض عضولا طبضل •
 .٥٦ ةحفص )٤ ةمئاقلا( تامغنلا رظنا ،تامغنلا ةمئاق يف طبضلا رييغت اًضيأ نكمي ،اًيلاح طشنلا عضولل ةبسنلاب    

.ماع عضولا ةيمست ةداعإ نكمي  ال .عضولا مسا ةفيظو ل الخ نم ،عضولا ةيمست ةداعإ كنكمي هنأ ىلإ ةفاض إلاب
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n٦ ةمئاقلا( طبضلا(
خيراتلاو تقولا طبض

ةعاسلا طبض
ددح .ةعاسلا مث تقولا طبض مث طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا
.راظتن الا عضو يف فتاهلا نوكي امنيح ةشاشلا نيمي ىلعأ تقولا ضرع متيو )ةعاسلا ءافخإ( ةعاسلا ضرع  •
.قفاوم ىلع طغضا مث حيحصلا تقولا لخدأو ،تقولا طبض ددح  •
.ةعاس ٤٢ وأ ةعاس ٢١ امإ نيتغيصلا ىدحإ ىلع طبضاو تقولا ةغيص  •
.اًينمز نيددحملا ميوقتلاو عاضو ألاو ،هبنملاو ،تاملاكملا لجسو ،لئاسر فئاظو اًضيأ ةعاسلا مدخت امك
.ىرخأ ةرم تقولا طبض ىلإ جاتحت دقف ،ةليلق قئاقد نم رثك أل فتاهلا نم ةيراطبلا جارخإ مت اذإ

خيراتلا طبض
ددح .خيراتلا مث تقولا طبض مث طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا
.يلاحلا خيراتلا لاخد إل خيراتلا طبض •
.خيراتلا ضرع ةقيرط رايتخ ال خيراتلا ةغيص •

تقولاو خيراتلل يل آلا ثيدحتلا
 ةقطنملا تيقوتل اًقبط اًيلآ خيراتلاو تقولا ثيدحت ىلع فتاهلا طبضل ليغشت و تقولاو خيراتلل يل آلا ثيدحتلا ددح
. الوأ ديكأتلا ددح ،ثيدحتلا ديكأت بلطي ثيحب فتاهلا طبضل .يلاحلا
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تا ملاك ملا طبض

تا ملاك ملا ليو حت
 تاملاكملا ليوحت عم كنكمي .ةكبش ةمدخ هذهو ،تاملاكملا ليوحتو تاملاكملا طبضو طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا
 دوزـمـب لـصـتا ،لـيـصاـفـتـلا ةـفرـعـمـل .يـتوـصـلا دـيرـبـلا مـقر ىـلإ لاـثـمـلا لـيـبـس ىـلـع ،رـخآ مـقر ىـلإ ةدراوـلا تاـمـلاـكـمـلا هـيـجوـت
.يلحملا ةكبشلا لغشم وأ MIS ةقاطب اهمعدت  ال يتلا ليوحتلا تارايخ ضرع متي  ال دق .ةمدخلا

 اـمـنـيـح ةـيـتوـصـلا تاـمـلاـكـمـلا لـيوـحـتـل طخلا لاغشنا دنع ليوحتلا ددـح ،لاـثـمـلا لـيـبـس ىـلـع ،بوـلـطـمـلا لـيوـحـتـلا راـيـخ ددـح
.ةدراو ةملاكم ضفرت امنيح وأ  الوغشم كمقر نوكي
 ليغشت مت له ةفرعمل عضولا ةفرعم وأ ،ءاغلإ ددح ،ليوحتلا ليغشت فاقي إلو ،ليغشت ددح ،ليوحتلا طبض ليغشتل
 رايخل اًرفوتم اذه ناك نإ ليوحتلا ريخأت  الوأ ددح ،ةملاكملا ليوحت ءانثأ تقولا ءاهتنا ةدم رييغتل . ال وأ ليوحتلا
 .ليوحتلا ليغشتل ليغشت ددح مث ،ليوحتلا

.تاملاكملا عيمج ليوحت ءاغلإ رايخ ددح ،ةدحاو ةرم ةطشنلا ةملاكملا ت اليوحت ءاغل إل
.١٢ ةحفص راظتن الا عضو رظنا راظتن الا عضو يف ليوحتلا تارشؤم ةيؤرل

درلل حاتفم يأ طغض
 ىلع درلا كنكميسو ليغشت ددح .درلل حاتفم يأ طغض مث تاملاكملا طبضو ،طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا
.و  يحاتفم ءانثتساب ،حاتفم يأ ىلع ةزيجو ةدمل طغضلاب ةدراو ةملاكم

ايلآ لاصت الا ةدواعم
 اًددع فتاهلا يرجي فوسو لمعت ددح .اًيلآ لاصت الا ةدواعمو تاملاكملا طبضو ،طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا
.ةحجان ريغ لاصتا ةلواحم دعب ةملاكملاب لاصت الل ت الواحم رشع ىصقأ دحب ت الواحملا نم



©  .devreser sthgir llA .noitaroproC aikoN 2002  ٩٦

ئاظو
ةمئاقلا ف

عيرسلا لاصت الا طبض
 ءامس ألاب لاصت الا عيطتستل لمعي ددح .عيرسلا لاصت الاو تاملاكملا طبضو ،طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا
 يأ ىلع رارمتس الا عم طغضلاب كلذو ، ىلإ  نم يهو عيرسلا لاصت الا حيتافمل ةصصخملا فتاهلا ماقرأو
.٩٤ ةحفص عيرس لاصتا حاتفمل مقر صيصخت رظنا .اهنم
 لاصت الا نكي مل اذإ اذه ،عيرس لاصتا لاخدإ لوأ ظفحب موقت امدنع اًيلآ عيرسلا لاصت الا ليغشت متيس هنأ ظح ال
 .لعفلاب هليغشت مت دق عيرسلا

تا ملاك ملا راظتنا ةمدخ
 أدبت فوس ،لمعي ددحت نأ دعب .تاملاكملا راظتنا ةمدخو تاملاكملا طبضو طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا
 رظنا .)ةكبشلا ةمدخ( ةيلاحلا ةملاكملا عم ثيدحلا نايرج ءانثأ كيلإ ةدراو ىرخأ ةملاكمب كم العإ يف ةكبشلا
.٤٣ ةحفص تاملاكملا راظتنا

ة ملاك ملا دعب صخلم
 فتاهلا ضرعي فوسو ضرع ددح .ةملاكملا دعب صخلمو تاملاكملا طبضو طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا
.)ةكبش ةمدخ( ةملاكم رخآ ةفلكتو ةدم ةزيجو ةدمل

يفتاه مقر لاسرإ
 كفتاه مقر ضرع متي فوسو ليغشت ددح .يفتاه مقر لاسرإو تاملاكملا طبضو ،طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا
 .)ةكبش ةمدخ( هب لصتت يذلا صخشلل

.يلحملا ةمدخلا دوزم عم هيلع تقفتا يذلا طبضلا ىلع فتاهلا طبض ةداع إل ةكبشلاب طبض ددح

 لمعتس ملا ط خلا
.تاملاكملا ءارج إل ٢ وأ ١ كرتشملا مقر فتاهلا طخ ديدحتل ةكبشلا تامدخ نم ةمدخ ةرداصلا تاملاكملا طخ
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 هذهب اًكرتشم نكت ملو ٢ طخلا تددح اذإ .لمعتسملا طخلاو تاملاكملا طبضو طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا
 فرصب نيطخلا  الك تاملاكم ىلع درلا نكمي لاح يأ ىلع .طخلا اذه ربع تاملاكم ةيأ ءارجإ كنكمي نلف ،ةمدخلا
.ةمدخلا يف كرتشملا طخلا نع رظنلا
.ةيصاخلا هذه معدت MIS ةقاطب تناك اذإ ،لفق رايخ ىلع طغضلاب طخلا ديدحت عنم كنكمي
.ةمدخلا دوزمب وأ يلحملا ةكبشلا لغشمب لصتاف ،ةمدخلا هذه رفوت ىدم لوح تامولعملا نم ديزملا ةفرعمل

. ىـلع رارمتـس الا عم طغضلاب رخآ ىلإ طخ نم ليدبتلا كنكمي ،راظتن الا عضو يف :حيملت

فتاهلا طبض
ةغللا
 ديدحت مت اذإ .ةشاشلا صوصن اهب رهظتس يتلا ةغللا ددح .ةغللاو فتاهلا طبضو ،طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا
.MIS ةقاطب ىلع ةدوجوملا تامولعملل اًقبط ةغللا فتاهلا ددحي فوسف ،يلآ

حيتاف ملا لفق طبض
 ةدملا ددحو حيتافملا لفق ليغشتل لمعي ددح .ًايلآ حيتافملا لفق مث فتاهلا طبض مث طبضلا مث ،ةمئاقلا ىلع طغضا
.اًيلآ حيتافملا ةحول اهدعب لفقتس يتلا

اي ال خلا تامولعم ضرع
 ثيحب فتاهلا طبضل ليغشت ددح .اي الخلا تامولعم ضرعو فتاهلا طبضو ،طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا
.)NCM( ةريغصلا ةيولخلا ةكبشلا ةينقت ساسأ ىلع ةينبم ةيولخ ةكبش لخاد همادختسا متي هنأ حضوي
 طبض ةلاحلا هذه يفو .تامولعملا لئاسر م التسا متي  ال امبرف ،ًامئاد لصتم ىلع اًطوبضم SRPG لاصتا ناك اذإ
.٢٨ ةحفص PAW ةمدخل فتاهلا طبض رظنا ،ةجاحلا دنع ىلع SRPG لاصتا
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بيحرتلا ةلاسر
 ةدمل اهضرع يف بغرت يتلا ةلاسرلا لخدأ .بيحرتلا ةلاسرو فتاهلا طبضو ،طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا
.ظفح رتخا مث تارايخ ىلع طغضا،ةلاسرلا ظفحلو .فتاهلا ليغشت ءدب دنع ةزيجو
ةكبشلا رايتخا
.ايلآ وأ اًيودي كفتاه اهب لصتملا ةيولخلا ةكبشلا ديدحت نكمي
 تاكبشلا نم ةكبش اًيلآ فتاهلا ددحيسو يلآ ددح .ةكبشلا رايتخاو فتاهلا طبضو ،طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا
.كتقطنم يف ةرفوتملا ةيولخلا
 لغشم عم لاوجت ةيقافتا دقعت ةكبش ديدحت كنكميو ةرفوتملا تاكبشلاب ةمئاق فتاهلا ضرعي فوسف ،يودي تددح اذإ
 عضو يف فتاهلا لظي .ىرخأ ةكبش ديدحت كيلع بجيسو ةكبشلاب لاصت الا نكمي  ال ضرع متيس  الإو .يلحملا ةكبشلا
.فتاهلا لخاد ىرخأ MIS ةقاطب لاخدإ وأ يلآ عضو ديدحت متي ىتح يودي

ةقاطبلا تامدخ تاقيبطت ديكأت
.٣٩ ةحفص )١١ ةمئاقلا( ةقاطبلا تامدخ رظنا

تاميلعتلا ليغشت
 فتاهلا طبضو ،طبضلا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا ،اهضرع مدع وأ تاميلعتلا صوصن ضرعي يكل فتاهلا طبضل
.تاميلعتلا ليغشتو
.٠٤ ةحفص ةمئاقلا مادختسا اًضيأ رظنا

ليغشتلا ةمغن
 ،طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا ،اًحوتفم فتاهلا نوكي امدنع ،اهفاقيإ وأ ليغشتلا ةمغن ليغشتل فتاهلا طبضل
 .ليغشتلا ةمغنو ،فتاهلا طبضو
.١٧ ةحفص بيحرتلا ةلاسر رظنا ،ليغشتلا ةمغن ليغشت متي نلف ،بيحرت ةلاسر طبضب تمق اذإ
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زاه جلا طبض
 وأ CDH-5 سأرلا امقط :ةيت آلا ةزهج ألا نم دحاوب  الصتم فتاهلا نوكي نيح طقف زاهجلا طبض ةمئاق ضرع متي

2-EDH، 3 عمسلا مقط وأ-SPL، 1 يرف زدناه ةرايسلا يتدع ىدحإ وأ-HPP 521 وأ KRAC.
.عمسلا مقط وأ يرف زدناه وأ سأرلا مقط ددح .زاهجلا طبضو طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا
 رخآ عضو ديدحت كنكمي .ددحملا زاهجلاب لصتت امدنع اًيلآ هليغشت بولطملا عضولا ديدحتل زاهجلا عضو ددح •

.زاهجلا ليصوت ءانثأ
 هيبنت طبض مت اذإ .ٍناوث سمخ دعب اًيئاقلت ةدراولا ةملاكملا ىلع دري ثيحب فتاهلا طبضل يئاقلتلا درلا ددح •

.يئاقلتلا درلا ةفيظو مادختسا متي نلف ،لمعت  ال وأ ةدحاو هيبنت ةمغن ىلع ةدراولا تاملاكملا
 ٥١ ةدمل لمعلا ىلع ءاوض ألا طبضل يلآ ددح .لمعت ليغشتلا عضو ىلع اًمئاد ءاوض ألا طبضل ءاوض ألا ددح •

.يرف زدناه ديدحت متي امنيح طقف ءاوض ألا رايخ رفوتي .حيتافملا دحأ ىلع طغضلا دعب ةيناث
 مقط مادختسا ةرابع رهظتسو .معن رتخاو ،سأرلا مقط نم  الدب عمسلا مقط مادختس ال عمسلا مقط مادختسا ددح •

.عمسلا مقط ديدحت متي نيح طقف عمسلا

ةيام حلا طبض
 نيلمعتسم ةعومجم ،تاملاكملا رظح لثم( تاملاكملا نم دحت يتلا ةيامحلا فئاظو مادختسا دنع :ةظح الم
 لثم( تاكبشلا ضعب يف ئراوطلا ماقرأ ىلإ تاملاكم ءارجإ كل ىنستي فوس ،)ةددحم ماقرأب لاصت الا ،ةددحم
.)رخآ يمسر ئراوط مقر يأ وأ ٢١١

ددح .ةيامحلا طبضو طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا
 تاقاطب ضعب دجوتو .هليغشت اهيف متي ةرم لك يف يصخشلا زمرلا بلطيل فتاهلا طبضل يصخشلا زمرلا بلط •

MIS يصخشلا زمرلا بلط ءاغلإب حمست  ال.
 دب الو .هنم ةرداصلا تاملاكملا دييقتو فتاهلا ىلإ ةدراولا تاملاكملا دييقتل )ةكبش ةمدخ( تاملاكملا رظح ةمدخ •

.رظحلا رس ةملك دوجو نم
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 كب ةصاخلا MIS ةقاطب تناك اذإ ةددحملا فتاهلا ماقرأ ىلع ةرداصلا كتاملاكم رصقل ةددحم ماقرأب لاصت الا  •
.2NIP زمر دوجو نم دب الو ،ةفيظولا هذه معدت

 ءارجإ كنكمي سانلا نم ةعومجم نيعت ةكبش ةمدخ يه ةددحملا نيلمعتسملا ةعومجم .ةددحم نيلمعتسم ةعومجم  •
.يلحملا ةمدخلا دوزمب وأ ةكبشلا لغشمب لصتا ،تامولعملا نم ديزمل .كب لاصت الا مهنكمي امك مهل تاملاكم

 ةديدج MIS ةقاطب لاخدإ متي امتقو ةيامحلا زمر فتاهلا كنم بلطي فوسو فتاهلا ددح .ةيامحلا ىوتسم  •
.فتاهلا يف

 ىلإ ةركاذ نم خسنلا وأ ةيلخادلا فتاهلا ةركاذ ديدحت ديرت امتقو ةيامحلا زمر فتاهلا بلطي فوسو ةركاذلا ددح    
.٨٤ ةحفص فتاهلا ت الجس خسن رظناو ،٥٤ ةحفص فتاهلا لجس طبض ديدحت رظنا.ىرخأ

 يغبني .رظحلا رس ةملك وأ 2NIP زمرو ،يصخشلا زمرلاو ،ةيامحلا زمر رييغت كنكميسو ةمدخلا زومر رييغت  •
.9 ىلإ 0 نم اًماقرأ طقف زومرلا نوكت نأ

 ريغ لاصت الا يدافتل ،٢١١ لثم ،ئراوطلا ماقر أل ةهباشملا ةمدخلا زومر مادختسا بنجت كل يغبني هنأ ظح ال    
.ئراوط مقرب دوصقملا

عنص ملا طبض ةداعتسا
 .عنصملا طبض ةداعتساو طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا ،ةيلص ألا اهميق ىلإ فتاهلا طباوض ضعب طبض ةداع إل
 يف ةظوفحملا فتاهلا ماقرأو ءامس ألا فذح متي  ال ،لاثملا ليبس ىلع .قفاوم ىلع طغضاو ةيامحلا زمر لخدأ
 .فتاهلا رتفد
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n٧ ةمئاقلا( باعل ألا(
 فتاهلا مدختست  ال .ةفيظولا هذه مادختس ال ليغشتلا عضو يف فتاهلا نوكي نأ بجي :ةظح الم
.اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ اًروظحم ةلومحملا فتاوهلا لامعتسا نوكي نيح

ةبعل ءدب
 يئاضف مداصت وأ تابرعلا قابس :اهليغشت دارملا ةبعللا ددح .ةبعل رتخاو باعل ألا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا
 مث - ةبعللا يف اًرفوتم كلذ ناك نإ - ةبعللا عون ددح .سيبابدلاو ةركلا وأ ٥ ةلصو وأ ىقيسوم2 صقر وأ
.ةديدج ةبعل
.ةيعرفلا ةمئاقلا نم تاميلعت ديدحتب ةبعللا ءادأ ةيفيكو حيتافملا مادختسا ةيفيك لوح تاميلعت ةءارق كنكمي

باعل ألا طباوضو باعل ألا تامدخ
ددح .طبضلا وأ باعل ألا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا
 ةمدخلا طبض مادختساب ايكون يدانب ةصاخلا PAW تاحفصب لاصت الا فتاهلا لواحيسو باعل ألا تامدخ  •

 .اًيلاح طشنلا
 مدختسملا لاصت الا طبض تاذ PAW ةمدخ ل الخ نم ايكون يدان ىلإ لوصولا كنكمي  ال امبرف ،لاصت الا لشف اذإ    

 PAW ةمدخب لاصتا ءارجإ رظنا ،رخآ ةمدخ طبض ليغشتب مقو ،تامدخ ةمئاق ىلإ لخدا ،ةلاحلا هذه يف .اًيلاح
.ايكون يدانب لاصت الا ىرخأ ةرم لواح .٦٨ ةحفص

 ةمدخ دوزم وأ/و ةكبشلا لغشمب لصتا ،تافيرعتلاو راعس ألاو ةفلتخملا PAW تامدخ رفاوت ىدم ةفرعمل    
PAW يلحملا.
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 عضو ىلع زازته الا طبض نكمي .ةبعللاب ةصاخلا زازته الاو ،زازته الاو ءاوض ألاو ،تاوص ألا طبضل طبضلا  •
 ةيوضع مقر ظفح كنكمي . 

 يدان لوح تامولعملا نم ديزمل moc.aikon.bulc.www عقوملا رز .ايكون يدان فيرعت لثمي يذلا ايكون يدان
 .رخ آل دلب نم تامدخلا رفوت ىدم فلتخي دق .باعل ألا تامدخو ايكون

باعل ألا ىف مكحتلا ددح طبضلا ةمئاق يف   
.باعل ألا ءاطغ مدختست  ال امنيح نسحملا ةبعللا طبض طيشنتل ىضارتف الا •
.باعل ألا ءاطغ مدختست امنيح نسحملا ةبعللا طبض طيشنتل باعل ألا ءاطغ •

n٨ ةمئاقلا( قسن ملا(
هبن ملا
.اًقلغم فتاهلا نوكي امنيح ىتح هبنملا لمعي .ةعاسلاب صاخلا تقولا ةغيص طبض هبنملا مدختسي
 نوكي امنيح تقولا رييغتل .قفاوم ىلع طغضاو هيبنتلا تقو لخدأ .هبنملا مث قسنملا ددح مث ةمئاقلا ىلع طغضا
.ليغشت ددح ،اًطوبضم هيبنتلا تقو
هيبنتلا تقو نيحي امنيح
.ةشاشلا ىلع هيبنتلا تقو ضرع متيو !هبنملا ضمويو ،نينر ةمغن فتاهلا ردصي فوس
 هيبنتلا فقوتي فوسف ،ةوفغ ىلع تطغض وأ ةقيقد ةدمل هيبنتلا يف رمتسي فتاهلا تكرت اذإ .هبنملا فاقي إل فاقيإ ىلع طغضا
.ىرخأ ةرم هيبنتلا ةمغن فنأتسي مث ةليلق قئاقدل

 رادصإ يف أدبيو ايئاقلت فتاهلا ليغشت متيسف ،ليغشتلا فاقيإ عضو يف فتاهلا ناكو هيبنتلا تقو لولح دنع
 .هيبنتلا ةمغن
 فتاهلا ليغشت فاقي إل ، ال ىلع طغضا .تاملاكملل فتاهلا طيشنت ديرت له فتاهلا كلأسيس ،فاقيإ ىلع تطغض اذإ
.تاملاكملا لابقتساو ءارج إل معن ىلع وأ
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 وأ اًشيوشت ثدحي دق وأ ،ًاروظحم ةلومحملا فتاوهلا مادختسا نوكي امدنع معن ىلع طغضت  ال :ةظح الم
.اًرطخ نوكي

 ميوقتلا
 ردصي دق .د اليملا دايعأو ،اهئارجإ ىلإ جاتحت يتلا تاملاكملاو ،ريكذتلا لئاسر عبتت ةلوهس يف ميوقتلا كدعاسي
.ةركذمل هيبنت طبضب تمق اذإ ،ام ثدحل طوبضملا خيراتلا لولح دنع اًهيبنت فتاهلا

 نوكي نيح فتاهلا مدختست  ال .ةفيظولا هذه مادختس ال ليغشتلا عضو يف فتاهلا نوكي نأ بجي :ةظح الم
.اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ اًروظحم ةلومحملا فتاوهلا لامعتسا

 ىلع طغضاف ،تاركذملا ةدهاشم تدرأ اذإ .دارملا مويلا ىلإ لقتنا .ميوقتلا مث قسنملا ددح مث ةمئاقلا ىلع طغضا
 ةدحاو ةركذم ضرع كنكمي .لو ألا طخلا ىلع ةركذملا رشؤم ضرع متي .تاظح الملا ضرع ددحو تارايخ
 عيباسأ ةعبرأ عوبس ألا اذه ضرع حضوي .ضرع مث تارايخ ىلع طغضلا مث ،مويلا ضرع يف اهيلإ لاقتن الاب
.دحاو ضرع يف
:ميوقتلا ضورعل ىرخ ألا تارايخلا لمشت دق
.ةيصن ةلاسرك وأ رخآ فتاه ميوقت ىلإ ةرشابم ةركذم لاسر إلو ،ةركذم نيودتل تارايخ   •
.رخآ موي ىلإ ةركذم خسنلو ،ةركذم راركتو لقنو ،ليدعتو ،حسمل تارايخ •
 فتاهلا طبض كنكمي يل آلا حسملا رايخ يف .تقولا ةغيص وأ خيراتلا ةغيص وأ تقولا وأ  الثم خيراتلا طبضل طبض •

.د اليملا دايعأ تاركذم لثم ةرركتملا تاركذملا فذح متي نل لاح يأ ىلع .ةنيعم ةدم دعب اًيلآ ةميدقلا تاركذملا فذحل

 ميوقت ةركذم نيودت
.٦٣ ةحفص صن ةباتك رظنا ،ماقر ألاو فورحلا لاخدإ ةيفيك ةفرعمل
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 .ةركذم نيودت ددحو تارايخ ىلع طغضاو دارملا خيراتلا ىلإ لقتنا .ميوقتلا مث قسنملا ددح مث ةمئاقلا ىلع طغضا
:ةيلاتلا ةركذملا عاونأ نم اًعون ددح
 لخدأو ةركذملل اًهيبنت ديرت تنك ام اذإ رتخا .ظفح مث تارايخ ىلع طغضا مث ةركذملا لخدأ - ريكذت   •

.تبغر ام اذإ تقولا
 فتاهلا رتفد يف مقرلا نع ثحبلا اًضيأ كنكمي .ظفح مث تارايخ ىلع طغضا مث فتاهلا مقر لخدأ - ةملاكم   •

 تدرأ اذإ - طبضل ةمغنب ددح .قفاوم ىلع طغضاو ةملاكملا تقو لخدأ مث .ثحب مث تارايخ ىلع طغضلاب
.هيبنتلا تقوو ،ةركذملل هيبنت -

 طغضاو )ثحب مث تارايخ ىلع طغضلاب فتاهلا رتفد يف اهنع ثحبا وأ( صاخش ألا ءامسأ لخدأ - د اليم ديع   •
.قفاوم ىلع طغضاو ،د اليملا ةنس لخدأ مث .ظفح مث تارايخ ىلع

 هيبنت - تدرأ اذإ - طبضل ةمغنب ددح .همسا دعب صخشلا رمع ةركذملا كل ضرعت فوس ،ةنسلا تلخدأ اذإ    
.هيبنتلا تقوو ،ةركذملل

.تاركذملا ضرعت نيح  رشؤملا ضرع متيس ،هيبنت ةمغن طبض متي امدنع
ةركذ ملاب اًم العإ فتاهلا نري  نيح
 مقرلاب لاصت الا كنكمي ،ةشاشلا ىلع  ةملاكملا ةركذم ضرع ءانثأ .ةركذملا ضرعيو ،هيبنت ةنر فتاهلا ردصي
 ضرع نودب هيبنتلا فاقي إل .ضرع ىلع طغضا ،ةركذملا ضرعو هيبنتلا فاقي إل . ىلع طغضلاب ضورعملا
.ءاهنإ ىلع طغضا ،ةركذملا

n٩ ةمئاقلا( تاود ألا(
ةتقؤ ملا ةشاشلا
.ةعاس وأ كرحتم مسر وأ ةتباث ةروص نع ةرابع ةتقؤملا ةشاشلا نوكت دق

 مث صاخ طبض ددحو ،دارملا عضولا مث عاضو ألا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا ،عضو عم ةتقؤم ةشاش ليغشتل.١
 .ليغشت مث ةتقؤملا ةشاشلا

.ليغشت مث ةتقؤملا ةشاشلا مث تاود ألا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا ،اًيلاح طشنلا عضولا عم ةتقؤملا ةشاشلا مادختس ال    
 صاخ طبض ددحو ،دارملا عضولا مث عاضو ألا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا ،عضو عم ةتقؤم ةشاش ةروص ديدحتل.٢

.ةتقؤم تاشاش مث ةتقؤملا ةشاشلا مث
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 ةشاشلا مث تاود ألا ديدحت مث ةمئاقلا ىلع طغضلاب اًيلاح طشنلا عضولا عم ةتقؤم ةشاش ةروص ديدحت اًضيأ كنكمي    
:نييلاتلا نيرايخلا نم اًيأ رتخا .ةتقؤم تاشاش مث ةتقؤملا

 تارايخ ىلع طغضلاب ةتقؤملا ةشاشلا اهنم رتخت -ةكرحتم نوكت دق - روصلا نم ةمئاق روص رايخ كل رفوي :روص •
.ةنياعم ديدحتب ةروصلا ةنياعم اًضيأ كنكمي .رايتخا مث

.فتاهلا ةقاط ك الهتسا نم ديزي ةكرحتم ةتقؤم ةشاش مادختسا نأ ظح ال 
.ةتقؤم ةشاشك ةيمقر وأ ةيبراقع ةعاس رايتخا تاعاس رايتخا كل حيتي :تاعاس •

 طبض ددحو ،دارملا عضولا مث عاضو ألا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا ،عاضو ألا دح أل ةتقؤملا ةشاشلا ليغشت فاقي إل
.فاقيإ مث ةتقؤم ةشاش مث صاخ
 ةشاشلا مث تاود ألا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضلاب اًيلاح طشنلا عضولل ةتقؤملا ةشاشلا ليغشت فاقيإ اًضيأ كنكمي
.فاقيإ مث ةتقؤملا

ةتقؤ ملا ةشاشلا ليغشت تقو ءاهتنا
 مث دارملا عضولا مث عاضو ألا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا ،ةتقؤملا ةشاشلا ليغشت اهدعب متي يتلا ةينمزلا ةدملا ديدحتل

 .تقولا ءاهتنا مث ةتقؤملا ةشاشلا مث صاخ طبض
 .تقولا ءاهتنا مث ةتقؤملا ةشاشلا مث تاود ألا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا ،اًيلاح طشنلا عضولل تقولا ءاهتنا طبضل وأ
.ىرخا رايتخاب هديرت تقو يأ لاخدإ وأ ةمئاقلا نم تقولا رايتخا كنكمي

روصلاب ةلسار ملا وأ SMM ربع ةتقؤم تاشاش م التسا
 طـئاـسوـلاـب ةـلـسارـمـلا ةـمدـخ رـبـع ةـتـقؤـم تاـشاـشـك كـلذ دـعـب اـهـمدـخـتـسـت ةـتـباـث وأ ةـكرـحـتـم روـص م الـتـسا كـنـكـمـي
 .لئاسر ةـمـئاـق لـخاد روص ةـظـفاـح يـف روـصـلا ظـفـح مـتـي .)SMG( روـصـلاـب ةـلـسارـمـلا ةـمدـخ وأ )SMM( ةددـعـتـمـلا

.ةتقؤم ةشاشك ددـح مـث تارايخ ىـلـع طـغـضاو ةـبوـلـطـمـلا ةروـصـلا ىـلإ لـقـتـنا ،ةـتـقؤـم ةـشاـشـك ةروـص مادـخـتـس ال
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ةبسا حلا
 ليوحتو يعيبرتلا رذجلاو عيبرتلا باسحو ةمسقلاو برضلاو حرطلاو عمجلا تايلمع ءارجإب فتاهلا ةبساح موقت
.ت المعلا ميق

 نوكي نيح فتاهلا مدختست  ال .ةفيظولا هذه مادختس ال ليغشتلا عضو يف فتاهلا نوكي نأ بجي :ةظح الم
.اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ اًروظحم ةلومحملا فتاوهلا لامعتسا
.ةـلـيوـطـلا ةـمـسـقـلا تاـيـلـمـع عـم اـمـيـس ال ،ةـيـلـيوـحـت ءاـطـخأ ثودـح لـمـتـحـيو ةدودـحـم ةـبـساـحـلا ةـقدو

.ةبساحلا مث تاود ألا ددح مث ةمئاقلا ىلع طغضا.١
.ةيرشعلا ةم العلا لاخد إل  ىلع طغضاو ،ةيباسحلا ةيلمعلا نم مقر لوأ لخدأ ،‘٠’ ةشاشلا ضرع ءانثأ.٢
.ةراش إلا رييغت وأ يعيبرتلا رذجلا ،عيبرت ،ةمسق ،برض ،حرط ،عمج ددحو تارايخ ىلع طغضا.٣

 برضلل تارم ث الث وأ حرطلل نيترم وأ عمجلل ةدحاو ةرم  ىلع طغضا ،كلذ نم  الدب وأ :حيملت
 .ةمسقلل تارم عبرأ وأ

.يناثلا مقرلا لخدأ.٤
.ةرورضلا بسح تارملا نم اًددع ٥ ىلإ ٣ نم تاوطخلا ررك .جتانلا ددحو تارايخ ىلع طغضا ،جتانلا ىلع لوصحلل.٥
.حسم ىلع رارمتس الا عم طغضا  الوأ ،ةديدج ةيباسح ةيلمع ءدبل.٦

ت المعلا ليو حت ءارجإ

.ةبساحلا مث تاود ألا ددح مث ةمئاقلا ىلع طغضا.١
 لخدأ .ةضورعملا تارايخلا نم ًارايخ ددح .ةلمعلا رعس ددحو تارايخ ىلع طغضا ،فرصلا رعس ظفحل.٢

 ةركاذلا يف ةلمعلا رعس لظي .قفاوم ىلع طغضا مث ةيرشعلا ةم العلا لاخد إل  ىلع طغضاو ،ةلمعلا رعس
.رخآ دحاوب هلادبتساب موقت ىتح
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.ةيبنج ألا ةلمعلاب وأ ةيلحملا ةلمعلاب ددح مث تارايخ ىلع طغضاو ،هليوحت بولطملا غلبملا لخدأ ،ةلمعلا ليوحت ءارج إل.٣
 ددحو تارايخ ىلع طغضاو ،هليوحت دارملا غلبملا لخدأ .راظتن الا عضو يف ةلمعلا ليوحت ءارجإ اًضيأ كنكمي امك
 .ةيبنج ألا ةلمعلاب وأ ةيلحملا ةلمعلاب

يلزانتلا دعلا تقوم
 ىلع طغضا مث قئاقدلاو تاعاسلاب هيبنتلا ةدم لخدأ .يلزانتلا دعلا تقوم مث تاود ألا ددح مث ةمئاقلا ىلع طغضا
 ىلع طغضاو ،ةدملا ءاهتنا دنع اهضرعل كب ةصاخلا ةركذملا نيودتب مقف ،تبغر اذإ .يلزانتلا دعلا تقوم ءدبل قفاوم
.راظتن الا عضو يف  رشؤملا ضرعيس تقوملا ليغشت دنعو .قفاوم
 ةركذملا امإ اًضراع ضمويو ةمغن فتاهلا ردصيس ،راظتن الا عضو يف فتاهلا نوكي امنيح هيبنتلا تقو لولح دنع
 ىلع طغضلا متي مل اذإ .حاتفم يأ ىلع طغضلاب هيبنتلا فاقيإب مق .يلزانتلا دعلا ىهتنا ضرعي وأ -اهطبض ةلاح يف-
.ةركذملا حسمل قفاوم ىلع طغضا .ةيناث نيث الث دعب هيبنتلا فقوتي ،حاتفم
:يلزانتلا دعلا تقوم رييغت وأ يلزانتلا دعلا تقوم فاقي إل
 فاقيإ وأ ،ىرخأ ةرم تقولا طبضل تقولا رييغت ددح .يلزانتلا دعلا تقوم مث تاود ألا ددح مث ةمئاقلا ىلع طغضا
.تقوملا فاقي إل تقوملا

فاقي إلا ةعاس
 ناكم إلاب لظي ،ةعاسلا هذه ليغشت ءانثأ .فاقي إلا ةعاس مادختساب ةيلاقتنا وأ لخادت تاقوأ ذخأو ،تقولا سايق كنكمي
.ىرخ ألا فتاهلا فئاظو يقاب مادختسا

 مدع ىلع صرحا .فتاهلا ليغشت تقو للقي امك ،ةيراطبلا ةقاط نم كلهتسي فاقي إلا ةعاس مادختسا نأ ظح ال
.فتاهلاب ىرخأ تايلمع ءادأ ءانثأ ةيفلخلا يف اهليغشت

تقولا ميسقتو تقولا ةبقارم

.تقولا ميسقت مث فاقيإ ةعاس مث تاود ألا ددح مث ةمئاقلا ىلع طغضا.١
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.ةدراو ةملاكم ببسب  الثم ،ةيفلخلا يف تقولا طبض مت اذإ رارمتسا ديدحت كنكمي    
 تارتفلا دجتسو .ةطيسو ةرتف ذخأ اهيف ديرت ةرم لك ميسقت ىلع طغضا .تقولا ةبقارم ءدبل ءدب ىلع طغضا.٢

.تاقو ألا ضرعل لقتنا .ةشاشلا ىلع ضورعملا ليغشتلا تقو ىندأ ةنودم ةطيسولا
.تقولا ةبقارم فاقي إل فاقيإ ىلع طغضا.٣
ددحو تارايخ ىلع طغضا.٤

.قباسلا تقولا ىلإ ديدجلا تقولا ةفاضإ متي .ىرخأ ةرم تقولا ةبقارم ءدبل ءدب •
 متيسف ،مسا يأ لاخدإ متي مل اذإ .قفاوم طغضا مث هسايق مت يذلا تقولل اًمسا لخدأ .تقولا ظفحل ظفح •

.ناونعك يلامج إلا تقولا مادختسا
.هظفح نودب تقولا طبض ةداع إل طبض ةداعإ •

لخادتلا تاقوأ
 لخادت ىلعو تقولا ةبقارم ءدبل ءدب ىلع طغضا .لخادتلا تقو مث فاقيإ ةعاس مث تاود ألا ددح مث ةمئاقلا ىلع طغضا
 طبض ةداعإ وأ ظفح كنكميسو تارايخ ىلع طغضا .لخادتلا تقو فاقي إل فاقيإ ىلع طغضا .لخادتلا تقو لمعل
.٠٨ ةحفص تقولا ميسقتو تقولا ةبقارم عجار .لخادتلا تاقوأ

اهحسمو تاقو ألا ضرع
.فاقيإ ةعاس مث تاود ألا ددح مث ةمئاقلا ىلع طغضا
 تاقو ألا ضرع ددح .هسايق مت تقو ثدحأ ضرعل ريخ ألا ضرع ديدحت كنكمي ،فاقي إلا ةعاس طبض ةداعإ متي مل اذإ
 .هضرع ديرت يذلا تقولا طبض ددح ،تقولا تاعومجمل ةيئاهنلا تاقو ألا وأ ءامس ألاب ةمئاق ضرع متيسو
 ددح وأ قفاوم ىلع طغضاو اعم عيمجلا ددح .تاقو ألا حسم ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ةظوفحملا تاقو ألا فذحل
.قفاوم ىلع طغضاو حسم ىلع طغضا .اهفذح دارملا تاقو ألا ىلإ لقتناو ةرم لك دحاو
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n تنرتن إلا ىلع لوم  حملا تامدخ، PAW
)٠١ ةمئاقلا(     
.٩١ ةحفص )ةيكلس اللا تاقيبطتلا لوكوتورب( PAW اًضيأ رظنا

 نوكي نيح فتاهلا مدختست  ال .ةفيظولا هذه مادختس ال ليغشتلا عضو يف فتاهلا نوكي نأ بجي :ةظح الم
.اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ اًروظحم ةلومحملا فتاوهلا لامعتسا

 تاحفص ضرع نكمي  ال .اهب ةصاخلا PAW تاحفص ىلع )LMW( ةيكلس اللا نييعتلا ةغل PAW تامدخ مدختست
.فتاهلا ىلع )LMTH( ةيبعشتلا صوصنلا نييعت ةغل مدختست يتلا بيولا

اهمادختساو PAW تامدخ ىلإ لوصولل ةيساس ألا تاوط خلا
 PAW ةمدخل فتاهلا دادعإ رظنا .اهمادختسا دارملا PAW ةمدخ ىلإ لوصولل بولطملا ةمدخلا طبض ظفحا.١

.٧٨ ةحفص PAW حفصتم لكش طبض رظناو ٢٨ ةحفص
.٦٨ ةحفص PAW ةمدخب لاصت الا ءارجإ رظنا .اهب كرتشت يتلا PAW ةمدخب لاصتا ءارجإب مق.٢
.٧٨ ةحفص PAW ةمدخ تاحفص حفصت رظنا .PAW ةمدخ تاحفص حفصت أدبا.٣
.٨٨ ةحفص PAW لاصتا ءاهنإ رظنا .PAW ةمدخب لاصت الا ءاهنإب مق ،حفصتلا نم يهتنت نأ دعب.٤

PAW ةمد خل فتاهلا دادعإ
 ديرت يتلا PAW ةمدخ مدقي يذلا ةمدخلا دوزم وأ ةكبشلا لغشم نم كفتاه ىلإ ةرشابم ةمدخلا طبض ملتست امبر
 يدانب صاخلا بيولا عقوم ةرايزب مق وأ ،ةمدخلا دوزم وأ ةكبشلا لغشمب لصتا تامولعملا نم ديزمل .اهمادختسا
.)moc.aikon.bulc.www( ايكون
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 دق .يلحملا ةمدخلا دوزمب وأ ةكبشلا لغشمب لصتا ،مئ الملا طبضلا ةفرعمل .اًيودي طبضلا لاخدإ اًضيأ كنكمي امك
.ةمدخلا دوزم وأ ةكبشلا لغشمب صاخلا بيولا عقوم ىلع  الثم اًرفوتم PAW طبض نوكي

ةيصن ةلاسرك ملتس ملا ةمد خلا طبض ظفح
.ةمدخلا طبض م التسا مت ةرابع فتاهلا ضرعيس ،ةيصن ةلاسرك ةمدخلا طبض ملتست امدنع
.ظفح رتخا مث تارايخ ىلع طغضا ،ملتسملا طبضلا ليغشتو ظفحل  •
 يناجملا لاصت الا طبض تحت ظوفحم طبضلا نأ ينعي اذهف ،طشنلا ةمدخلا طبض يف طبض يأ ظفح متي مل اذإ    

.كلذك هطيشنت متو لو ألا
.ضفر ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ملتسملا طبضلا نم صلختلل  •
.ظفح ىلع طغضا ،طبضلا ظفحل .ضرع ددحو تارايخ ىلع طغضا ، الوأ ملتسملا طبضلا ضرعل  •

.اًيودي ةمد خلا طبض لاخدإ

.طبض مث تامدخ ددح مث ةمئاقلا ىلع طغضا.١
.طشنلا ةمدخلا طبض ددح.٢
 نم ةعومجم نع ةرابع طبضلا .ةمدخلا طبض ظفح ديرت ثيح ناكملا سفن يف طبضلا طيشنت ىلإ جاتحت    

.PAW ةمدخب لاصتا ءارج إل ةبولطملا تادادع إلا
.ليغشت ىلع طغضا مث هطيشنت بولطملا طبضلا ىلإ لقتنا.٣
.طشنلا ةمدخلا طبض ليدعت ددح.٤
.بولطملا طبضلا لك لخدأو رخ آلا ولت اًدحاو ةمدخ طبض لك ددح    

.قفاوم ىلع طغضا مث لاصت الا ةعومجمل ديدجلا مس الا لخدأ - طبضلا مسا •
  ىلع طغضاو ،اهمادختسا ديرت يتلا PAW ةمدخب ةصاخلا ءدبلا ةحفص ناونع لخدأ - ءدبلا ةحفص •

.قفاوم ىلع طغضا مث ،ةرتفل
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.ةتقؤم وأ ةتقؤم ددح - ةسلجلا عضو •
.لمعي  ال وأ لمعي ددح - ةلصولا نيمأت •
 رفوتي مل اذإ .PAW ةمدخ عم ةنمآ ةلصو مادختسا فتاهلا لواحي ،لمعي عضو يف ةلصولا نيمأت نوكي امدنع 

 بجيف ،ةلصولا نيمأت نودب ،لاح يأ ىلع لاصت الا يف تبغر اذإ .لاصت الا لمع نكمي نلف ،نم آلا لاصت الا
.لمعي  ال ىلع لاصت الا نيمأت طبض كيلع

 نوكي امنيح طبضلا رظنا ،ددحملا لماحلاب صاخلا طبضلا ةفرعمل .SRPG وأ MSG تانايب ددح - تانايبلا لماح •
.هاندأ ددحملا تانايبلا لماح وه SRPG نوكي امنيح طبضلا رظناو هاندأ ددحملا تانايبلا لماح وه MSG تانايب

.يلحملا ةمدخلا دوزمب وأ ةكبشلا لغشمب لصتا ،ىرخ ألا تامولعملا نم ديزمو لاصت الا ةعرسو ،موسرلا ةفرعمل 

دد  حملا تانايبلا لماح وه MSG تانايب نوكي امنيح طبضلا

.قفاوم ىلع طغضاو فتاهلا مقر لخدأ - لاصت الا مقر  •
 لوصحلا كنكمي .قفاوم ىلع طغضا مث ةطقنلا لاخد إل  ىلع طغضاو ناونعلا لخدأ - PI لوكوتورب ناونع  •

.يلحملا ةمدخلا دوزم نم وأ ةكبشلا لغشم نم PI ناونع ىلع
.يداع وأ نمآ ددح - ققحتلا ةقيرط  •
.NDSI وأ يرظانت ددح - تانايبلا ةملاكم عون  •
 ةملاكم عون ناك اذإ طقف يلآ رايخ رفوتي .يلآ ددح وأ ،اهمادختسا دارملا ةعرسلا ددح - تانايبلا ةملاكم ةعرس  •

.ةمدخلا دوزم ىلع ةيلعفلا تانايبلا ةملاكم ةعرس دمتعت .يرظانت وه ةيلاحلا تانايبلا
 ةلخدملا رسلا ةملكو مدختسملا مسا لوخدلا عون مدختسي فوسف ،يلآ تددح اذإ .يلآ وأ يودي ددح - لوخدلا عون  •

.لاصت الا ءارجإ دنع لوخدلا تامولعم لاخدإ نم دب الف ،يودي تددح اذإ :يت آلا طبضلا يف
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.قفاوم ىلع طغضاو مس الا لخدأ - مدختسملا مسا  •
.قفاوم ىلع طغضاو رسلا ةملك لخدأ - رسلا ةملك  •

دد  حملا تانايبلا لماح وه SRPG نوكي امنيح طبضلا

.ةجاحلا دنع وأ ًامئاد لصتم ددح - SRPG لاصتا  •
 ءدب يدؤي .فتاهلا ليغشتب موقت امنيح SRPG ةكبش ىلإ اًيلآ فتاهلا ليجست متيسف ،اًمئاد لصتم تددح اذإ    

 لقن ناكم إلاب ريصيو ةكبشلاو فتاهلا نيب لاصتا لمع ىلإ يصخشلا رتويبمكلاب لاصتا قيبطت وأ PAW قيبطت
.اًمئاق SRPG ةكبشب ليجستلا لظي نكل SRPG لاصتا ءاهنإ متي ،قيبطتلا يهنت امدنع .تانايبلا

 امدنع هقلغ متيسو PAW ةمدخب لصتت امنيح SRPG لاصتا ءارجإ متي فوسف ،ةجاحلا دنع تددح اذإ    
.PAW لاصتا يهنت

.قفاوم ىلع طغضاو لوصولا ةطقن مسا لخدأ - SRPG لوصو ةطقن  •
 لغشم نم لوصولا ةطقن مسا ىلع لوصحلا كنكمي .SRPG ةكبشب لاصتا ءارج إل بولطم لوصولا ةطقن مسا    

.يلحملا ةمدذلا دوزم نم وأ ةكبشلا
 لوصحلا كنكمي .قفاوم ىلع طغضا مث ةطقنلا لاخد إل  ىلع طغضاو ناونعلا لخدأ - PI لوكوتورب ناونع  •

.يلحملا ةمدخلا دوزم نم وأ ةكبشلا لغشم نم PI ناونع ىلع
.يداع وأ نمآ ددح - ققحتلا ةقيرط  •
 لصتم ىلع اًطوبضم SRPG لاصتا طبض ناك امنيب يودي تددح اذإ .يلآ وأ يودي ددح - لوخدلا عون  •

.اًمئاد لصتم لاصتا ليطعت متيسف ،اًمئاد
.قفاوم ىلع طغضاو مس الا لخدأ - مدختسملا مسا  •
.قفاوم ىلع طغضاو رسلا ةملك لخدأ - رسلا ةملك  •
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PAW ةمدخب لاصت الا ءارجإ
:طبضلا ليغشتل .اهمادختسا ديرت يتلا PAW ةمدخب صاخلا ةمدخلا طبض ليغشت نم دكأت ، الوأ
 هليغشت بولطملا طبضلا ىلإ لقتناو طشنلا ةمدخلا طبض ددح .طبضو تامدخ ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا  •

.ليغشت ىلع طغضاو
:لاصت الل قرط ث الث دجوت .PAW ةمدخب لاصت الا ءارجإب مق ،اًيناث
:PAW ةمدخل ةيسيئرلا ةحفصلا حتفا  •
.ءدبلا ةحفصو تامدخ ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا  •

:ةعرسب PAW ةمدخب ةصاخلا ءدبلا ةحفص حتفل :حيملت
. ىلع رارمتس الا عم طغضا ،راظتن الا عضو يف
وأ

:PAW ةمدخب ةصاخ ةم الع ددح  •
ةم الع ددحو ،تام العلاو ،تامدخ ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا    
.ىرخأ ةرم لواحو ةمدخلا طبض نم رخآ طبض طيشنتب مقف ،اًيلاح طشنلا ةمدخلا طبض عم ةم العلا لمعت مل اذإ    
وأ    
:PAW ةمدخ ناونع لخدأ  •
 لاخد إل  ىلع طغضاو ،PAW ةمدخ ناونع لخدأ .ناونعلل باهذ مث تامدخ ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا    

.قفاوم ىلع طغضاو ،ةصاخ فورح
 .اًيئاقلت فاضتس ثيح ناونعلا لبق ptth:// ةئدابلا ةفاضإ يرورضلا نم سيل هنأ ظح ال    
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PAW ةمدخ تاحفص حفصت
 فئاظو فلتخت دق .ةمدخلا هذهب ةصاخلا PAW تاحفص حفصت ءدب كنكمي ،PAW ةمدخب لاصت الا ءارجإ دعب
 نم ديزمل .فتاهلا ةشاش ىلع رهظت يتلا ةيصنلا تاداشر إلا عبتا .PAW تامدخ ف التخاب فتاهلا حيتافم
.يلحملا PAW ةمدخ دوزمب لصتا ،تامولعملا

 اذإ .حفصتلا ءانثأ ةشاشلا راسي ىلعأ  رشؤملا ضرع متيسف ،تانايبلا لماحك SRPG ديدحت مت اذإ هنأ ظح ال
 .ةشاشلا نيمي ىلعأ  رشؤملا ضرع متي فوسف ،SRPG لاصتا ءانثأ )ةرداص وأ( ةدراو ةملاكم كانه ناك
.SRPG لاصتا قيلعت متيو

فتاهلا حيتافم مادختسا لوح تاداشرإ

.PAW ةحفص حفصتل  وأ  لقنتلا يحاتفم مدختسا  •
. ىلع طغضا ،للظم رصنع ديدحتل  •
. حاتفملا ىلع طغضا ،ةصاخ فورح لاخد إلو  -  حيتافملا ىلع طغضا ،ماقر ألاو فورحلا لاخد إل  •
.بولطملا رايخلا ددحو تارايخ ىلع طغضا .PAW ةمدخب لاصت الا ءارجإ ءانثأ اهلك وأ ةيلاتلا تارايخلا ضعب رفوتت  •
.PAW ةمدخب ةصاخلا ةيسيئرلا ةحفصلا ىلإ عوجرلل - ءدبلا ةحفص    
.٠٩ ةحفص تام العلا رظنا ،ليصافتلا ةفرعمل .تام العلاب ةمئاق ضرع متي - تام العلا    
.PAW ةحفص ىلع للظم رصنع ديدحت وأ صن لاخد إل - ةمئاقلا حتف /ةلصولا حتف /فص حتف /ليدعت    
.كب ةصاخلا تام العلا ةمئاق يف ةم العك ةيلاحلا PAW ةحفص ةفاض إل - ةم الع ةفاضإ    
.اهب لاصت الا بولطملا PAW ةمدخ ناونع لاخد إل - ناونعلل باهذ    
.١٩ ةحفص ةمدخلا دراو رظنا ،ةمدخلا لئاسرب ةمئاق ضرع متي - ةمدخلا دراو    
.٩٨ ةحفص PAW حفصتم لكش طبض رظنا ،ليصافتلا ةفرعمل - لكشلا طبض    
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.٩٨ ةحفص ليزنتلا طبض رظنا ،ليصافتلا ةفرعمل - ليزنتلا طبض    
 اذإ .)PAW لاصتا يهنت يتلا( هب لاصت الا وأ هظفحل ةيلاحلا PAW ةحفص نم مقر خسنل - مقرلا مادختسا    

.ددحملا مقرلا ديدحت كيلعف ،ةديدع ماقرأ ىلع PAW ةحفص توتحا
.ةيلاحلا PAW ةحفص ثيدحتو ليمحت ةداع إل - ليمحت ةداعإ    
.٢٩ ةحفص ةركاذلا غيرفت رظنا ،ليصافتلا ةفرعمل - ةركاذلا غيرفت    
.مقلملا لوحو يلاحلا PAW لاصتاب ةصاخلا ةيامحلا تامولعم ضرعل - ةيامحلا تامولعم    
.ةملاكملا ءاهنإو حفصتلا فقول - ءاهنإ    
.اهريفوتب ةمدخلا دوزم موقي تاطابترإ اًضيأ تارايخلا لمشت دق    

PAW ـب رشاب ملا لاصت الا
 ةحفص ىلع حضوم اذهو .حفصتلا ءانثأ اهيلإ لوصولا كنكمي يتلا فئاظولا ةنيعملا PAW تاحفص ضعب معدت

PAW. لاثملا ىلع ليبس ىلع كنكمي دق
.PAW ةحفص ىلع كدجاوت ءانثأ ةيتوص ةملاكم ءارجإ  •
.ةيتوص ةملاكم ىلع درلاب لاغشن الا ءانثأ FMTD تامغن لاسرإ  •
.فتاهلا لجس يف PAW ةحفص نم فتاه مقرو مسا ظفح  •
.ةفيظولا ذيفنت لبق ديكأتب فتاهلا كبلاطي

PAW لاصتا ءاهنإ
 .معن ىلع طغضا ،؟حفصتلا ءاهنإ ضرع دنع .ءاهنإ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،PAW ةمدخ مدختـست امدنع
كلذ نم  الدب وأ
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ةمئاقلا ف

 .PAW ةمئاق نم جورخلل ةدحاو ةرم  ىلع طغضا :ددحملا تانايبلا لماح وه SRPG نوكي امنيح  •
.اًطشن SRPG لاصتا لظي

 جورخلا مث  الوأ لاصت الا ءاهن إل نيترم  ىلع طغضا :ددحملا تانايبلا لماح وه MSG تانايب نوكي امنيح  •
.PAW ةمئاق نم

PAW حفصتم لكش طبض
PAW  لاصتا دجوي  ال امدنع.١

.لكشلا طبضو طبضو تامدخ ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا •
 PAW لاصتا دجوي امدنع
.لكشلا طبض ددحو تارايخ ىلع طغضا •

.روصلا راهظإ وأ صنلا فافتلا ددح.٢
.روصلا راهظإ ـل  ال وأ معنو صنلا فافتلا ـل فاقيإ وأ ليغشت ددح.٣
.دحاو رطس ىلع هضرع نكمي مل اذإ يلاتلا رطسلا ىلع صنلا رمتسي ،ليغشت ىلع صنلا فافتلا طبض متي نيح    
 ىلإ اذه يدؤي .PAW ةحفص ىلع رهظت يتلا نم روص ةيأ ضرع متي نلف ، ال ىلع روصلا راهظإ طبض دنع    

.روصلا نم ريثك ىلع يوتحت يتلا PAW تاحفص حفصت عيرست

ليزنتلا طبض
.فتاهلاب عاجرتس الا تانايب م التساب -حامسلا مدع وأ - حامسلل فتاهلا طبض كنكمي
  الثم تانايبلا هذه نوكت دق .ةتقؤملا فتاهلا حفصتم ةركاذ يف PAW عقوم اهظفحي تانايب يه عاجرتس الا تانايب
 ،ةتقؤملا ةركاذلا حسمب موقت ىتح عاجرتس الا تانايب ظفح متي فوس .حفصتلا ت اليضفت وأ مدختسملا تامولعم
.٢٩ ةحفص ةتقؤملا ةركاذلا رظنا
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 PAW لاصتا دجوي  ال امدنع.١
.ليزنتلا طبضو طبضو تامدخ ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا •
PAW لاصتا دجوي امدنع
.ليزنتلا طبض ددحو تارايخ ىلع طغضا •

.اهم التساب حامسلا مدع وأ فتاهلاب عاجرتس الا تانايب م التساب حامسلل ضفر وأ حامس ددحو عاجرتس الا تانايب ددح.٢

تام العلا
.ىصقأ دحك اًناونع ٠٥ ىلإ فتاهلا ةركاذ يف تام العك اهظفح كنكمي يتلا PAW تاحفص نيوانع ددع لصي

 PAW لاصتا دجوي  ال امدنع.١
.تام العلاو تامدخ ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا •
PAW لاصتا دجوي امدنع
.تام العلا ددحو تارايخ ىلع طغضا •

.تارايخ ىلع طغضاو اهمادختسا ديرت يتلا ةم العلا ىلإ لقتنا.٢
:ةيت آلا تارايخلا دحأ ددح.٣
 .ةم العلاب ةطبترملا PAW ةحفصب لاصتا ءارج إل - ىلإ باهذ    
.ةددحملا ةم العلا فذح وأ ليدعتل حسم وأ ليدعت    
 .SMS ربع رخآ فتاه ىلإ ةددحملا ةم العلا لاسر إل - لاسرإ    
 طغضا مث PAW ةحفص مساو ناونع لخدأ .PAW ةمدخب لاصت الا نودب ةديدج ةم الع ءاشن إل ةديدج ةم الع    

.قفاوم ىلع
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 نمضت  ال .ايكون نع ةعرفتم ريغ عقاومل اًقبسم ةبكرملا باتكلا تام الع ضعب كفتاه يف نوكي دق هنأ ظح ال
 يأ عم اهذختت يتلا اهتاذ تاطايتح الا ذاختا بجيف ،اهيلإ لوصولا ترتخا اذإ .عقاوملا هذه رقت  الو ايكون
 .تايوتحملا وأ نام ألا لجأ نم عقوم

ةم الع م التسا
 ظفحل ظفح ،ةم العلا ضرعل ضرع ددحو تارايخ ىلع طغضا ،قفاوتم فتاه نم تام العلا ىدحإ ملتست نيح
.اهضفرل ضفر وأ ،ةم العلا

ةمد خلا دراو
 نع ةرابع ةمدخلا لئاسر .يلحملا ةمدخلا دوزم لبق نم ةلسرم ةهجوم لئاسر ةمدخ لئاسر م التسا فتاهلا ناكمإب
.PAW ةمدخ ناونع ىلع يوتحت دقو ،رابخ ألا نيوانع لثم تاراطخإ

.PAW لاصتا دجوي  ال امنيح ةمدخلا دراو ىلإ لوصولل.١
.ةمدخلا دراو ىلإ لوصولل ضرع ىلع طغضا .ةمدخ ةلاسر م التسا مت ضرع متيس ،ةيصن ةلاسر ملستت امدنع    
 طغضا ،قح ال تقو يف ةمدخلا دراو ىلإ لوصولل .ةمدخلا دراو ىلإ ةلاسرلا لقن متيسف ءاهنإ ىلع تطغض اذإ    

.ةمدخلا دراو مث تامدخ ددحو ةمئاقلا ىلع
PAW لاصتا دجوي امدنع    
.ةمدخلا دراو ددحو تارايخ ىلع طغضا    

.تارايخ ىلع طغضاو ةبولطملا ةلاسرلا ىلإ لقتنا.٢
.ةمدخلا ةلاسر تايوتحم ليزنتو حفصتملا طيشنتل عاجرتسا ددح    
.ةمدخلا راطخإ لوح ةيليصفت تامولعم ضرعل ليصافتلا ددح    
.ددحملا ةمدخلا راطخإ فذحل حسم ددح    
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ةنايص

.ةمد خلا لئاسر م التس ال فتاهلا طبضل
 م التس ال فتاهلا طبضل .ةمدخلا لئاسرو دراولل ةمدخلا قودنص تادادعإ ،طبض ،تامدخ ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا

.ةمدخلا لئاسر فتاهلا ملتسي نلف ،فاقيإ تددح اذإ .ليغشت ددح ،ةمدخلا لئاسر

ةتقؤ ملا ةركاذلا
 ةلصاف ةركاذ يه ةتقؤملا ةركاذلا .فتاهل ةركاذ يف ةظوفحم اهتمدختسا يتلا تامدخلا وأ تامولعملا :ةظح الم
 لثم( يرس مقر ىلإ جاتحت ةيرس تامولعم مادختسا تلواح وأ تمدختسا اذإ .ةتقؤم تامولعم نزخل مدختست

.ةركاذلا تايوتحم هذه غرفت يك لامعتسا لك دعب ةركاذلا هذه غيرفتب مقف ،)كنبلا يف كباسح

.PAW لاصتا دجوي  ال نيح ةتقؤملا ةركاذلا غيرفتل
.ةركاذلا غيرفتو تامدخ ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا •
.PAW لاصتا دجوي نيح ةتقؤملا ةركاذلا غيرفتل
.ةركاذلا غيرفت ددحو تارايخ ىلع طغضا •

ةيام حلا رشؤم
 ةباوبو فتاهلا نيب تانايبلا لقن نيمأتو ريفشت متي فوسف ،PAW لاصتا ءانثأ  ةيامحلا رشؤم ضرع مت اذإ

PAW مقلم وأ PAW )لوكوتورب ناونع طبض ل الخ نم فرعملا PI طشنلا ةمدخلا طبض ليدعت ةمئاق يف(.
 لص ألا نيزخت ناكم( تايوتحملا مقلمو ةباوبلا نيب تانايبلا لقن نأ ىلإ ةيامحلا رشؤم ريشي  ال ،لاح يأ ىلع
.تايوتحملا مقلمو ةباوبلا نيب تانايبلا لقن نيمأتب موقي نأ ةمدخلا دوزم ةيلوئسم هذهف .نمآ )بولطملا
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ضيوفتلا تاداهش
 مقلملا تاداهش وأ تاعيقوتلا ةعجارمل ةيكنبلا تامدخلا لثم ،PAW تامدخ ضعب لبق نم ضيوفتلا تاداهش مدختست
 .ىرخأ ضيوفت تاداهش وأ )PAW مقلم فيرعت ديدحتل ةمدختسملا(
 ،ليزنتلا دعب .ضيوفتلا تاداهش مادختسا معدت PAW ةمدخ تناك اذإ PAW ةحفص نم ةداهشلا ليزنت كنكمي
 ةدوجوملا تاداهشلا ةمئاق ىلإ اهتفاضإ متيسف ،ةداهشلا ظفحب تمق اذإ .اهفذح وأ اهظفح وأ ةداهشلا ضرع كنكمي
.فتاهلاب

n١١ ةمئاقلا( ةقاطبلا تامدخ(
 يتلاو ،ةيفاضإ ىرخأ تامدخ MIS ةقاطب رفوت دق ،فتاهلاب ةرفوتملا فئاظولا ىلإ ةفاض إلاب
 معدت MIS ةقاطب تناك اذإ طقف ١١ ةمئاقلا ضرع متي .١١ ةمئاقلا ل الخ نم اهيلإ لوصولا كنكمي
.ةرفوتملا ةمدخلا ىلع اًمامت ةمئاقلا تايوتحمو مسا دمتعيو .ةفيظولا هذه

 لغشم لثم ،MIS ةقاطب دوزمب لصتا ،اهلوح تامولعمو اهت الدعمو MIS تامدخ رفاوت ىدم ةفرعمل :ةظح الم
.رخآ دوزم يأ وأ ةمدخلا دوزمو ةكبشلا

 رايخلا ديدحتب ةقاطبلا تامدخ مدختست امدنع ةكبشلاو كفتاه نيب ةلدابتملا ديكأتلا لئاسر ضرعل فتاهلا طبض كنكمي
.ةقاطبلا تامدخ تاقيبطت ديكأت ،٦-٣-٦ ةمئاقلاب دوجوملا معن

 امهموسر باسح متيس ةيفتاه ةملاكم ءارجإ وأ ةيصن ةلاسر لاسرإ نمضتي دق تامدخلا هذه ىلإ لوصولا نأ ظح ال
.كيلع
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ةيراطبلا تامولعم .٨

n غيرفتلاو نحشلا
.اهنحش ةداعإ نكمي ةيراطب قيرط نع ةقاطلاب فتاهلا ديوزت متي

!غيرفتلاو نحشلا نم ث الث وأ نيترود دعب طقف ةديدجلا ةيراطبلل لثم ألا ءاد ألا ىلإ لوصولا نكمي هنأ ظح ال
 تقوو ثيدحلا تقو( ليغشتلا تقو لقي امنيح .ةياهنلا يف ىلبت فوس نكلو ،تارملا تائم اهغيرفتو ةيراطبلا نحش نكمي
.ةديدج ةيراطب ءارش تقو ناح دق هنأ اذه ينعي ،يعيبطلا لدعملا نع )راظتن الا
 ةدمتعملا نحشلا ةزهجأ مادختساب طقف ةيراطبلا نحش دعأو ،فتاهلل ةجتنملا ةكرشلا لبق نم ةدمتعملا تايراطبلا طقف مدختسا
 لوطأ نحشلا زاهجب ةلصتم ةيراطبلا كرتت  ال .مادختس الا ديق نوكي  ال نيح نحشلا زاهج لصفا .ةجتنملا ةكرشلا لبق نم
 فوس ،مادختسا نود اًمامت ةئلتمملا ةيراطبلا تكرت اذإ .ةيراطبلا رمع ريصقت ىلإ يدؤت نحشلا ةدايز تماد ام ،عوبسأ نم
.تقولا رورمب اهسفن لصفت
.نحشلا ىلع ةيراطبلا ةردق ىلع ةعفترملا ةرارحلا تاجرد رثؤت نأ نكمملا نم
.اهل صصخملا ضرغلل طقف ةيراطبلا مدختسا

.ةفلات ةيراطب وأ فلات نحش زاهج يأ اًدبأ مدختست  ال
 ةلمعلا لثم( يندعم مسج ببستي نيح دوصقم ريغ ةيئابرهكلا ةرئادلا ريصقت ثدحي دق .ةيراطبلل ةيئابرهكلا ةرئادلا ريصقتب مقت  ال
 لاثملا ليبس ىلع )ةيراطبلا ىلع ةيندعم طوطخ( ةيراطبلل - و + ت الصو نيب رشابم لاصتا يف )ملقلا وأ سوبدلا وأ ،ةيندعملا

.لصتملا مسجلا وأ ةيراطبلا ت الصولل ةيئابرهكلا ةرئادلا ريصقت فلتي دق .دوقنلا سيك يف وأ كبيج يف ةيراطب لمحت امنيح
 اهرمعو ةيراطبلا ةعس للقي فوس ،ةيوتش ءاوجأ يف وأ فيصلا يف ةقلغملا ةرايسلا لثم ،ةدراب وأ ةنخاس نكامأ يف ةيراطبلا كرت
 ول ىتح ،اًتقؤم درابلا وأ نخاسلا فتاهلا لمعي  ال دقف .ةيوئم ةجرد ٥٢و ٥١ نيب اميف ةيراطبلاب ظافتح الا اًمئاد لواح .يضارتف الا
.دمجتلا ةطقن تحت ةرارحلا تاجرد يف ةصاخ ةفصب اًدودحم تايراطبلا ءادأ نوكي .نحشلا ةءولمم ةيراطبلا تناك
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!رانلا يف اهئاقلإب تايراطبلا نم صلختت  ال
.ةيلزنم تايافنك اهنم صلختت  ال .)اهعينصت ةداعإ لثم( ةيلحملا تاداشر إلل اًقفو تايراطبلا نم صلخت
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ةنايصلاو ةيانعلا
 لكب ءاقب إلا ىلع كدعاستس هاندأ تاحارتق الا .ةيانعب هتلماعم بجوتسي اذل ،ذيفنتلا يف ةعاربو عئار ميمصت ةليصح كفتاه نإ

.ةليوط تاونسل زاهجلاب عاتمتس الا كل حيتت امك ،نامضلا طورش
.لافط ألا دي لوانتم نع اًديعب هئازجأو هتامزلتسم عيمجو فتاهلا قبأ   •
.ةينورتكل إلا رئاودلل ةفلتم نداعم ىلع يوتحت لئاوسلاو ةبوطرلاو راطم ألا .اًفاج كفتاه قبأ   •
.فلتلل ةلباق ةكرحتملا ءازج ألا .ةرذق وأ ةبرتم قطانم يف هنزخت وأ فتاهلا لمعتست  ال   •
 يولتو تايراطبلا رضتو ،ةينورتكل إلا ةزهج ألا رمع نم رصقت دق ةعفترملا ةرارحلا .ةرارحلا نع اًديعب فتاهلاب ظفتحا   •

.كيتس البلا عاونأ ضعب بيذت وأ
 دق امم فتاهلا لخاد ةبوطر نوكتت دق )ةيداعلا هترارح ةجرد ىلإ( فتاهلا نخسي امدنع .ةدراب نكامأ يف كفتاه ظفحا   •

.ةينورتكل إلا رئاودلا حاولأب ًاررض قحلي
.اًررض ببسي دق ةيفاك ةربخ  الب زاهجلا ح الصإ .فتاهلا حتف لواحت  ال   •
.رئاودلل ةيلخادلا حاول ألا مطحت دق ةنشخلا ةلماعملا .هزهت وأ هقدت وأ هطـقست  ال   •
.هفيظنتل ةيوقلا تافظنملا وأ فيظنتلا ليلاحم وأ ةزكرم تايواميك مدـختست  ال   •
.يداعلا ليغشتلا عنميو ةكرحتملا ءازج ألا دسي دق ناهدلا .فتاهلا نهدت  ال   •
 كهتني دق ةدمتعم ريغ تامزلتسم ت اليدعت وأ تايئاوه لامعتسا .طقف اًدمتعم اًيئاوه وأ فتاهلا عم زهجملا يئاوهلا مدختسا   •

.ةكيلس اللا ةزهج ألا مادختسا تاميلعت
 فتاهلا لـطعت اذإ .رخآ اًمزلتسم يأ وأ نحشلا زاهج وأ كتيراطب وأ كفتاهل ةدوجلا نمضت ه العأ ةروكذملا تاحارتق الا عيمج
 تابيترتلا نوذختيو كانه نوفظوملا كدعاسيس .دمتعم ةنايص زكرم برقأ ىلإ هذخ ،قحلم يأ وأ نحشلا زاهج وأ ةيراطبلا وأ
.كلذ رم ألا ىضتقا نإ ةنايصلل ةمز اللا
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ةماه نامأ تامولعم

n  ةدايقلا ءانثأ نام ألا
 يف وأ باكرلا دعاقم ىلع هعضت  الو ًامئاد ةمكحم ةروصب كسمملا يف فتاهلا بكر .ةرايسلا ةدايق ءانثأ اًيودي فتاهلا لمعتست  ال
.يئاجف فقوت وأ مادطصا يأ ثودح ةلاح يف ت الف إلل هضرعي رخآ ناكم
!مه ألا وه اًمئاد قيرطلا ىلع نام ألا نأ ركذت

n  ليغشتلا ةئيب
 ببسي دق وأ ًاروظحم هلامعتسا نوكي امدنع اًمئاد كفتاه قلغت نأو اهيف نوكت يتلا ةقطنملا يف ةصاخلا ةمظن ألا عابتا كيلع
.اًرطخ وأ اًشيوشت
.)نذ ألا ىلع( يعيبطلا عضولا يف طقف فتاهلا مدختسا
 فـتاـهـلا مدـخـتـسـي نأ يـغـبـنـي  ال نأ عـمـس ةزـهـجأ لـمـعـتـسـي نـم ىـلـعو ،نداـعـمـلا فـتاـهـلا بذـجـي دـق اذـل .ةـطـنـغـمـم فـتاـهـلا ءازـجأ ضـعـب

ـمود دـكأـت .هـلاـمـعـتـسا دـنـع هـنذأ ىـلـع  .نذ ألا ةـعاـمـس ىـلإ بذـجـنـت دـق ةـيـندـعـمـلا داوـمـلا ن أل ،هـلـماـح ىـلـع فـتاـهـلا عـضو ماـكـحإ نـم اً
.ىـحـمـت دـق اـهـيـلـع ةـظوـفـحـمـلا تاـموـلـعـمـلا ن أل فـتاـهـلا برـق تاـموـلـعـمـلا ظـفـحـل ةـطـنـغـمـم ضارـغأ يأ وأ داـمـتـع الا تاـقاـطـب عـضـت  ال

nةينورتكل إلا ةزهج ألا
 ريغ ةينورتكل إلا ةزهج ألا ضعب كانه دق نكلو .)FR( يكلس اللا ددرتلا تاراشإ نم ةيمحم ةثيدحلا ةينورتكل إلا ةزهج ألا مظعم
.يولخلا كفتاه نع ةرداصلا يكلس اللا ددرتلا تاراشإ نم ةيمحم
بلقلا تاضبن طبض ةزهجأ
 يأ يداـــفـتـل كـلذو يودـيـلا لوـمـحـمـلا فـتاـهـلاو زاـهـجـلا نـيـب اـم مـس ٠٢ نـع لـقـت  ال ةـفاـسـم ىـلـع ةـظـفاـحـمـلاـب ةزـهـج ألا هذـه وـجـتـنـم حـصـنـي
sseleriW  ىـكـلـس الـلا موـلـعـلا دـهـعـم اـهـب ماـق يـتـلا ةـلـقـتـسـمـلا ثاـحـب ألـل ةـقـباـطـم تاـيـصوـتـلا هذـه نإ .ضـبـنـلا طـبـض زاـــهـجـل لـمـتـحـم شـيوـشـت
hcraeseR ygolonhceT يلي ام اوعاري نأ تاضبنلا طبض ةزهجأ نيلماحلا صاخش ألا ىلع .هتايصوتلو:
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.مادختس الا عضو يف فتاهلا نوكي امدنع زاهجلا نم لق ألا ىلع مس ٠٢ دعب ىلع فتاهلا قبأ   •
.ردصلل يمام ألا بيجلا يف فتاهلا لمح مدع   •
.نكمم دح ىصقأ ىلإ شيوشتلا ت الامتحا ليلقتل كلذو ضبنلا طبض زاهج ةهجل ةلباقملا نذ ألا لمعتسا   •
.اًروف فتاهلا قلغأ ،شيوشت يأ دجوي هنإ تدقتعا اذإ   •
عمسلا ةزهجأ
.ةمدخلا ليكو ةعجارم كناكمإب ةلاحلا هذه يف .عمسلا ةزهجأ ضعبل اًشيوشت ببست دق ةيكلس اللا ةـيمقرلا فتاوهلا ضعب
ىرخأ ةيبط ةزهجأ
 رشتسا .ةيفاكلا ريغ ةياـمحلا تاذ ةيبطلا تادعملا ةفيظو عم لخادتي دق ،ةيولخلا فتاوهلا كلذ يف امب ،يكلس ال زاهج يأ لمع نإ

 ناك اذإ وأ يجراخلا يكلس اللا ددرتلا نم ةيفاولا ةيامحلاب ةدوزم تادعملا تناك اذإ اميف ةفرعمل ةيبطلا تادعملا زهجم وأ اًبيبط
 تايفشتسملا لمعتست دق .كلذب رمأت تاقصلم وأ تاميلعت دوجو دنع ةيبطلا ةياعرلا زكارم يف فتاهلا قلغأ .لاؤس يأ كيدل
.ةيجراخلا FR ةيكلس اللا تاددرتلل ةساسح تادعم ةيبطلا ةياعرلا زكارمو
تارايسلا
 ،ةعرسلا ديدحتو ق الزن الا مدع ماظنو دوقولا نقح مظنمك( ةرايسلا يف ةينورتكل إلا ةمظن ألا ىلع يكلس اللا ددرتلا تاراشإ رثؤت دق
 نم وأ جتنملا نم دكأت .ةيفاك ةروصب ةيمحم ريغ وأ اًئطاخ اًبيكرت ةبكرم ةمظن ألا هذه تناك اذإ كلذو . )ةيقاولا ةيئاوهلا دئاسولا و
.كترايس يف ةفاضملا ةزهج ألل جتنملا ةراشتسا كيلع .كترايس صوصخب ليكولا
ةنلعم نكامأ
.كلذ هيف نلعم ناكم يأ يف كفتاه ق الغإ بجي
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n  راجفن الل ةلباق نكامأ
 هذه لثم يف ةرارش ببست نأ لـمتحملا نم .تاميلعتلاو تان الع إلا ةفاكل لثتماو راجفن الل ةلباق داوم تاذ ةقطنم ةيأ يف كفتاه قلغأ
.ةافولا ىلإ ىتح وأ ةباصإ ىلإ يدؤي اًقيرح وأ اًراجفنا قطانملا
 رظحت يتلا نكام ألا ىلإ هابتن الل ةجاحلاب ركذن .)دوقولا عيزوتو نزخ قطانم( دوقولا تاطحم يف فتاهلا ق الغإب حصني
 ىرجت يتلا قطانملا وأ ةيواميكلا عناصملاو )دوقولا عيزوتو نزخ قطانم( دوقولا تاعدوتسم لخاد لاسرإ ةزهجأ لامعتسا
.ريجفتلا لامعأ اهيف
 قطانمو ؛قراوزلا يف ةيلفسلا نكام ألا اهنم .اًمئاد سيل نكلو حوضوب ةنيبم نوكت ام اًريثك راجفن الل ةلباقلا قطانملا نإ
 يوتحي يتلا قطانملاو ،)ناتوبلا وأ نيبوربلاك( ةلاسملا تازاغلا مدختست يتلا تانحاشلاو ؛ةيواميكلا داوـملا نزخ وأ ليوحت
 ءافطإ ةداع كنم بلطي ثيح ىرخأ قطانم ةيأو ،نداعملا قيحاسم وأ رابغلا وأ بوبحلاك تائيزج وأ تايواميك ىلع اهؤاوه
.كترايس كرحم

nتارايسلا
 نوكت دق ةئطاخلا ةنايصلا وأ ئطاخلا بيكرتلا .طقف نولهؤملا صاخش ألا لبق نم هتنايص وأ ةرايسلا يف فتاهلا بيكرت بجي

.زاهجلاب صاخ نامض يأ لطبي امبرو اًرطخ
.اًدـيـج لـمـعـتو ةـحـيـحـص ةروـصـب ةـبـكرـم كـتراـيـس يـف يـكـلـس الـلا فـتاـهـلا ةزـهـجأ ةـفاـك نأ ماـظـتـناـب دـكأـت

 وأ فتاهلا هيف يذلا ناكملا سفن يف راجفن الل ةلباقلا داوملا وأ تازاغلا وأ باهتل الا ةعيرسلا لئاوسلا لمحت وأ نزخت  ال
.هتاقحلم وأ هؤازجأ
 وأ ةتباث تناك ءاوس ،ةيكلس اللا ةزهج ألا عضت  ال .ةديدش ةوقب حتفت ةداسولا نأ ركذت ،ةيقاولا ةيئاوهلا دئاسولاب ةدوزملا تارايسلل ةبسنلاب
.ةريطخ ةباصإ كلذ نع مجني امبر ،ةداسولا حتفتو احيحص اًبيكرت ةبكرم ريغ ةزهج ألا تناك اذإ .اهحاتفنا غارف يف وأ ةداسولا قوف ،ةلقنتم
 لكشي دق ةرئاطلا لخاد يولخلا فتاهلا لامعتسا نإ .ةرئاطلا ىلإ دوـعصلا لبق فتاهلا قلغأ .ناريطلا ءانثأ فتاهلا مادختسا عونمم
.نوناقلل افلاخمو ةيكلس اللا ت الاصت الا ةكبشب  الخم و ةرئاطلا لمع ىلع اًرطخ
 وأ هقحب ةينوناق تاءارجإ ذاختا وأ اهئاهنإ وأ تاميلعتلا كهتنمل ةمدخلا فاقيإ ىلإ يدؤي دق تاميلعتلا هذه ةاعارم مدـع نإ
.اًعم نينث الاب
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n ئراوطلا تا ملاكم
:ماه
 ةيضر ألا تاكبشلاو ةيكلس اللا تاكبشلاو ةيـكلس اللا تاراش إلا لامعتساب لمعي ،يكلس ال فتاه يأك ،فتاهلا اذه نإ
 ىلع ًةيلك دمتعت  ال اذل .لاوح ألا عيمج يف ت الاصت الا نامض نكمي  ال كلذلو .مدختسملا اهددحي فئاظو ىلإ ةفاض إلاب

.) الثم ةيبطلا ئراوطلا ت الاح( ةيرورضلا ت الاصت الا يف يكلس اللا فتاهلا
 وأ/و ةكبشلا تامدخ ضعب نوكت امدنع وأ ةيكلس اللا فتاوهلا ةمدخ تاكبش ةفاك ىلع ةنكمم ئراوطلا تاملاكم نوكت  ال دق

.ةيولخلا تامدخلل يلحملا دروملا نم كلذ نم دكأت .لامعتس الا ديق فتاهلا صئاصخ
:ئراوط ة ملاكم ءارج إل

.ةيفاك ةراشإ دوجو نم دكأت .احوتفم نكي مل اذإ فتاهلا حتفا .١
.فتاهلا يف لوعفملا ةيراس MIS ةقاطب لاخدإ بلطت دق تاكبشلا ضعب     

 .تاملاكملل فتاهلا زيهجتو ضرعلا ةشاش حسمل )خلا ةمئاقلا نم جورخلل ،ةملاكم ءاهن إل : الثم( تارم ةدع  ىلع طغضا .٢
.رخآ ىلإ ناكم نم ئراوطلا ماقرأ فلتخت .)ئراوطلل رخآ يمسر مقر يأ وأ ٢١١ لثم( ةيلاحلا كتقطنمل ئراوطلا مقر لخدأ .٣
. حاتفم ىلع طغضا .٤
 عم ليلدلا اذه عجار .ئراط ءادن ءارجإ نم نكمتت نأ لبق اهق الغإ ىلإ جاتحت دقف ،لامعتس الا ديق صئاصخلا ضعب تناك اذإ
.ةيولخلا تامدخلل يلحملا ةمدخلا ليكو
 لاصت الل ةديحولا ةليسولا امبر وه لومحملا كفتاه نأ ركذت .ةقدب ةبولطملا تامولعملا ةفاك ءاطعإ ىلع صرحا ،ءادن لمع دنع
.كلذ كنم بلطي نأ لبق ءادنلا هنت  الف - ثداحلا عقوم نم
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nةقيثو نع تامولعم )RAS(
ـضـيأ وـه كـفـتاـه زاـهـج  تاداـشرإ ىوـتـسـم يـكـلـس الـلا هـلاـسرإ زواـجـتـي  ال ثـيـحـب عوـنـصـمو مـمـصـم وـهو .لاـبـقـتـساو لاـسرإ زاـهـج اً
 تاداـشرإ نـم ءزـج وـه ىوـتـسـمـلا اذـه .)PRINCI( ةـيـمـلاـعـلا تاـيـصوـتـلا لـبـق نـم اـهـيـلـع يـصوـمـلا FR يـكـلـس الـلا ددرـتـلـل ضرـعـتـلا

 ةـيـمـلـع تاـسـسؤـم لـبـق نـم تـعـضو تاـيوـتـسـم ىـلـع دـمـتـعـت تاداـشر إلا هذـه .ناـكـسـلا عـيـمـجـل ةـحوـمـسـمـلا FR تاراـشإ ىوـتـسـمو ةـلـماـش
 ةـم الـس نـمـضـي عـساو ناـمأ زـيـح لـمـشـت تاـفـصاوـمـلا هذـه .ةـيرود ةـيـمـلـع تاـسارد تارـيدـقـت ل الـخ نـم تاـيوـتـسـمـلا هذـه تـعـضو .ةـلـقـتـسـم
.صاخش ألا ةحص وأ رامع ألا نع رظنلا ضغب صاخش ألا
 .RAS( etaR noitbrosbA c icepS( وأ ةددـحـمـلا باـعـيـتـس الا ةـمـيـق ىـمـسـت ساـيـق ةدـحو ةـلوـمـحـمـلا فـتاوـهـلـل ضرـعـتـلا تاـفـصاوـم لـمـشـت
 عاـضوأ مادـخـتـساـب RAS تاراـبـتـخا دـيدـحـت مـتـي .gk/W 0.2* وـه )PRINCI( ةـيـمـلاـعـلا تاـيـصوـتـلا هـتددـح اـمـك RAS ــل ىـصـق ألا دـحـلا
 مـتـي RAS نأ مـغرو .ةرـبـتـخـمـلا ددرـتـلا تاـقاـطـن عـيـمـج يـف هـيـلـع قدـصـم ةـقاـط ىوـتـسـم ىـصـقأـب فـتاـهـلا لاـسرإ ةـلاـح يـف ةـيـساـيـقـلا لـيـغـشـتـلا
 اذـه .هـب حوـمـسـمـلا ىـصـق ألا دـحـلا نـم رـيـثـكـب لـقأ فـتاـهـلا لـيـغـشـت ل الـخ ةـيـلـعـفـلا RAS ىوـتـسـم نوـكـي ،ىوـصـقـلا لاـسر إلا ةـلاـح يـف هدـيدـحـت

 ماـع لـكـشـب .لاـصـت الا ةـكـبـشـل لوـصوـلـل طـقـف ةـبوـلـطـمـلا ةـقاـطـلا لـمـعـتـسـيو ،ةـقاـطـلا نـم تاـيوـتـسـم ةدـع ىـلـع لـمـعـي ثـيـحـب دـعأ فـتاـهـلا ن أل
.لقأ ةقاط فتاهلا لمعتسا املك ،لاصت الا ةكبش يئاوه ىلع برقأ نوكت املك
 فـلـتـخـمو فـتاوـهـلا فـلـتـخـمـل RAS ىوـتـسـم يـف قورـف دـجوـي هـنأ عـم .66.0 وـه نذ ألا ىـلـع هراـبـتـخا دـنـع ىـصـق ألا RAS ىوـتـسـم
.FR تاجومل ضرعتلا صوصخب نوناقلا تابلطتم تايوتسملا عيمج يبلت ،عاضو ألا
 gk/W( margolik/sttaw 0.2( وـه ماـعـلا روـهـمـجـلا ىدـل ةـمدـخـتـسـمـلا ةـلوـمـحـمـلا فـتاوـهـلاـب قـلـعـتـمـلا RAS ــل ىـصـق ألا دـحـلا *
 نـع ضـيوـعـتـلـلو روـهـمـجـلـل ةـيـفاـضإ ةـياـمـح رـيـفوـتـل ناـم ألا نـم اًـيـفاو اًزـيـح لـمـشـي لاـجـمـلا اذـه .جـيـسـن تاـمارـغ ةرـشـعـل لدـعـمـلاـب
 .تاسايقلا يف رييغت يأ
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 ،ىرخأ قطانمب ةصاخلا RAS لوح تامولعملا نم ديزمل .ةكبشلا قاطنو ةيموقلا ريراقتلا تابلطتم بسح RAS ميق فلتخت دق
.عقوم ىلع جتنملا تامولعم تحت ةدراولا تامولعملا ىلإ عوجرلا ىجري


