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א
يام حل
ولعم
اقصلم
لا زومر
 ةرظن
ريماكلا
 ةمدخ
توصلا
اقيبطت
ا ةمدخ
 ةمدخ
ةركاذلا
هلا .١
حيتاف ملا
 الا عضو
اشلا
ا قرو
شؤ ملا
لا عضو
ةعامس
بتل .٢
 بيكرت
ا نحش
ليغشت
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٢١....................................................................................كت
٥١....................................................................................ةماع تام
٥١....................................................................................................................عيبلا ف الغ ت
٥١...................................................................................................................................لوصو
٧١............................................................فتاهلا فئاظو لوح ةماع
٧١...........................................................................................................................................ا
) ةددعت ملا طئاسولا لئاسر SMM )................................................................................٧١
) مسج ملا  IDIM ).............................................................................................................٨١
avaJ PDIM ت MT..........................................................................................................٨١
) ريث ألا ربع طبضل ATO ٨١............................................................................ايكون نم (
) ةماعلا ويدارلا ةمزح SRPG )......................................................................................٩١
٠٢..........................................................................................................................ةكرتش ملا 
١٢............................................................................................فتا
١٢.............................................................................................................ليصوتلا ذفانمو 
٢٢..................................................................................................................................راظتن
٣٢..........................................................................................................................ةتقؤ ملا ةش
٤٢...................................................................................................................................طئا حل
٤٢..................................................................................راظتن الا عضو يف ةيساس ألا تار
٦٢.........................................................................................................ديلا مازح يف فتاه
٦٢................................................................................................................................سأرلا 
٨٢...............................................................................................أد
٨٢...................................................................................................ةيراطبلاو MIS ةقاطب
١٣..............................................................................................................................ةيراطبل
٢٣...............................................................................................هليغشت فاقيإو فتاهلا 



٣٣........................................................................................)حيتاف ملا سراح( حيتاف ملا ةحول لفق
٤٣................................................................................................................................ةيطغ ألا رييغت
اظو .٣
م ءارجإ
صت الا
ءارجإ
لع درلا
اظتنا
تاراي خلا
ركي ملا
اتك .٤
دختسا

ةباتك
ت طبض
ادختسا
احيملت
سا .٥
لوصولا
و درس
اظو .٦
ئاسرلا
اسرلا

اتك
اي خلا
اتك
ءارق
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٦٣................................................................................لاصت الا فئ
٦٣...................................................................................................................................ة ملاك
٧٣....................................................................................................فتاه مقرب عيرسلا لا
٧٣................................................................................................................ةيعامج ة ملاكم 
٨٣................................................................................................اهضفر وأ ةدراو ة ملاكم ى
٨٣...........................................................................................................................تا ملاك ملا ر
٩٣.......................................................................................................ة ملاك ملا ءانثأ ةحات ملا 
٩٣...................................................................................................................................نوفو
١٤.....................................................................................صنلا ةب
١٤................................................................................................صنلل يئبنتلا لاخد إلا ما
٣٤................................................................................................................ةبكرم تاملك 
٣٤......................................................هليغشت فاقيإ وأ صنلل يئبنتلا لاخد إلا ليغش
٣٤..........................................................................................................صنلل يديلقتلا لاخد إلا م
٤٤........................................................................................................صنلا ةباتك لوح ت
٦٤.............................................................................ةمئاقلا مادخت
٦٤................................................................................ةمئاق نمض فئاظولا ىدحإ ىلإ 
٨٤.....................................................................................................................ةمئاقلا فئاظ
٢٥................................................................................ةمئاقلا فئ
٢٥.....................................................................................................................)١ ةمئاقلا( ل
٢٥.........................................................................................................................ةيصنلا لئ
٢٥........................................................................................................اهلاسرإو لئاسرلا ةب
٣٥.............................................................................................ةلاسر لاسر إل ةحاات ملا تار
٤٥.................................................................................اهلاسرإو ينورتكلإ ديرب ةلاسر ةب
٥٥.............................................امهيلع درلاو ينورتكلإ ديرب ةلاسر وأ ةيصن ةلاسر ة



٦٥................................................................................رداصلا قودنصو دراولا قودنص تاظفا
٦٥.....................................................................................................................................جذامنلا
٧٥...........................................................................ةيصخشلا تاظفا حلاو فيشر ألا ةظفاح
ئاسر

اتك
ءارق
فاح
ذ ء التما
ا حسم
شدردلا
ئاسرلا
 لئاسر
ا طبض
ضلا
بض
بض
بض
 رماوأ
ا لجس
مئاوق
ادادع
ا لجس
ديد حت
ظفح
فح
يغت
اضإ
 ثحبلا
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٧٥.........................................................................................................ةددعت ملا طئاسولا ل
٨٥............................................................................اهلاسرإو ةددعتم طئاسو ةلاسر ةب
٠٦.........................................................................اهيلع درلاو ةددعتم طئاسو ةلاسر ة
١٦..........................................................ةلسر ملا لئاسرلاو ظف حلاو دراولا قودنص تاظ
١٦......................................................................................ةددعت ملا طئاسولا لئاسر ةركا
٢٦...............................................................................................................................لئاسرل
٢٦...........................................................................................................................................ة
٣٦...........................................................................................................................ةيتوصلا ل
٤٦............................................................................................................................تامولع ملا
٤٦................................................................................................................................لئاسرل
٤٦........................................................ينورتكل إلا ديربلا لئاسرو لئاسرلاب صا خلا طب
٦٦.....................................................................................................................لادبتس الا ط
٦٦..........................................................................................ةددعت ملا طئاسولا لئاسر ط
٨٦..................................................................................................................ط خلا مجح ط
٨٦................................................................................................................................ةمد خلا
٨٦........................................................................................................)٢ ةمئاقلا( تا ملاك مل
٨٦..............................................................................................................ةريخ ألا تا ملاك ملا 
٩٦.............................................................................................تقولا تادادعو تا ملاك ملا ت
١٧..........................................................................................................)٣ ةمئاقلا( فتاهل
١٧.....................................................................................................فتاهلا لجس طبض 
٢٧...........................................................................)مسا ةفاضإ( فتاوه ماقرأو ءامسأ 
٢٧............................................................مس الا بسح ةيصن رصانعو ةديدع ماقرأ ظ
٣٧..........................................................................................................يضارتف الا مقرلا ري
٣٧.........................................فتاهلا لجس يف ظوفحم مقر وأ مسا ىلإ ةروص ةف
٣٧..........................................................................................فتاهلا لجس يف مسا نع



٤٧........................................................................ةروص وأ يصن رصنع وأ مقر وأ مسا ليدعت
٤٧........................................................................................................روصو ماقرأو ءامسأ حسم
٥٧...............................................................................................................فتاهلا لجس خسن
خسن
لاسرإ
تسا
سرإ
صت الا
 ماقرأ
 ماقرأ
ماقرأ
مجم
عاضو ألا
طبضلا

اتفم
طبض
سلا
راتلا
تلا
طبض
يو حت
ضلا
داعإ
ت الا
تنا
لم
سرإ
طخ
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٥٧...............................................................................................................فتاهلا ت الجس 
٦٧..............................................................................................اهم التساو لامعأ ةقاطب 
٦٧.............................................................................................................لامعأ ةقاطب م ال
٦٧...............................................................................................................لامعأ ةقاطب لا
٧٧....................................................................................................................ةعيرسلا ت الا
٧٧...........................................................................................................................تامولع ملا
٨٧................................................................................................................................ةمد خلا
٨٧...........................................................................................................................................ي
٨٧................................................................................................................... نيلصت ملا تاعو
٩٧......................................................................................................................)٤ ةمئاقلا( 
٠٨......................................................................................................................)٥ ةمئاقلا( 
٠٨.................................................................................................................ن مي ألا رايتخ الا ح
١٨................................................................................................................خيراتلاو تقولا 
١٨.....................................................................................................................................ةعا
١٨.......................................................................................................................................خي
١٨......................................................................................خيراتلاو تقولل يئاقلتلا ثيدح
٢٨.............................................................................................................................لاصت الا 
٢٨.........................................................................................................................تا ملاك ملا ل
٢٨................................................................................................درلل حاتفم يأ ىلع طغ
٣٨..............................................................................................................اًيئاقلت لاصت الا ة
٣٨......................................................................................................................عيرسلا لاص
٣٨.......................................................................................................................تا ملاك ملا راظ
٣٨........................................................................................................ة ملاك ملا دعب ام صخ
٣٨...........................................................................................................................يتيوه لا
٤٨...........................................................................................................ةرداصلا تا ملاك ملا 



٤٨..............................................................................................................................فتاهلا طبض
٤٨.........................................................................................................................................ةغللا
٤٨....................................................................................................................ةركاذلا تامولعم
فق
رع
اسر
تخا
كأت
شت
مغن
طبض
قرو
ظنأ
عش
شلا
ضو
طبض
طبض
طبض
عتسا
ريماكلا
اقتلا
طبض
 ويدارلا
يلوت
تسا
دوتس ألا
قسن ملا
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٥٨....................................................................................................................ًايلآ حيتاف ملا ل
٥٨............................................................................................................اي ال خلا تامولعم ض
٦٨.......................................................................................................................بيحرتلا ةل
٦٨........................................................................................................................ةكبشلا راي
٦٨...........................................................................................ةقاطبلا تامدخ تاءارجإ دي
٦٨..................................................................................................................تاميلعتلا ليغ
٦٨................................................................................................................ليغشتلا ءدب ة
٧٨................................................................................................................ضرعلا ةشاش 
٧٨.................................................................................................................................طئا حلا 
٧٨...........................................................................................................................ناول ألا ةم
٨٨.........................................................................................................................ةكبشلا را
٨٨......................................................................................................................ةتقؤ ملا ةشا
٨٨.......................................................................................................................ةشاشلا حو
٩٨..............................................................................................................................ةمغنلا 
٠٩................................................................................................................................زاه جلا 
٠٩..............................................................................................................................ةيام حلا 
٢٩..............................................................................................................عنص ملا طبض ةدا
٢٩.....................................................................................................................)٦ ةمئاقلا( ا
٣٩...............................................................................................................................ةروص ط
٣٩............................................................................................................................اريماكلا 
٥٩.........................................................................................................................)٧ ةمئاقلا(
٥٩...................................................................................................................ويدار ةطحم ف
٦٩.........................................................................................................................ويدارلا مادخ
٧٩..................................................................................................................)٨ ةمئاقلا( وي
٩٩.......................................................................................................................)٩ ةمئاقلا( 



٩٩.............................................................................................................................................هبن ملا
٩٩........................................................................................................هيبنتلا تقو ءاهتنا دنع
٠٠١........................................................................................................................................ ميوقتلا
يودت
 نيح
ةمئاق
باعل ألا
ل ءدب
اي خلا
دخ
 ةلاح
طبض
يبطتلا
يغشت
اراي خلا
ليزنت
 ةلاح
اقحل ملا
سا حلا
ارجإ
قوم
عاس
ارم
اقوأ
رع
ف  حملا

فح
 الم
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١٠١.............................................................................................................. ميوقت ةركذم ن
٢٠١......................................................................................ةظح ال مب اًم العإ فتاهلا نري 
٢٠١..............................................................................................................................ماه ملا 
٣٠١.................................................................................................................)٠١ ةمئاقلا( 
٣٠١...................................................................................................................................ةبع
٤٠١.........................................................باعلأ ةعومج مل وأ ةبعلل ةرفوت ملا ىرخ ألا تار
٤٠١.....................................................................................................................باعل ألا تام
٥٠١.............................................................................................................باعل ألل ةركاذلا
٥٠١...........................................................................................................................باعل ألا 
٥٠١...........................................................................................................)١١ ةمئاقلا( تاق
٥٠١........................................................................................................تاقيبطتلا دحأ ل
٦٠١...................................................تاقيبطت ةعومج مل وأ قيبطتل ةرفوت ملا ىرخ ألا ت
٧٠١............................................................................................................تاقيبطتلا دحأ 
٨٠١......................................................................................................تاقيبطتلل ةركاذلا
٨٠١..............................................................................................................)٢١ ةمئاقلا( ت
٨٠١.....................................................................................................................................ةب
٩٠١...............................................................................................................ت المع ليو حت ء
٠١١...............................................................................................................يلزانتلا دعلا ت
٠١١..........................................................................................................................فاقي إلا ة
٠١١....................................................................................................هميسقتو تقولا ةبق
١١١.......................................................................................................................لخادتلا ت
١١١....................................................................................................... اهفذحو تاقو ألا ض
٢١١......................................................................................................................................ةظ
٢١١.............................................................اهرييغتو ةيصخشلا ةقاطبلا تامولعم ظ
٣١١.............................................................................................................ةيصخش تاظح



٣١١........................................................................................................................ةظف  حملا طبض
٤١١....................................................ةظف  حملا مادختساب كتايرتشم فيلاكت عفد تاداشرإ
٤١١........................................................................................................)اًحوتفم لازي  ال( نمازتلا
ازتلا
فح
اخدإ
ازتلا
يصوتلا
ةلصو
مدخ
وت
بض
تامدخ
وط خلا
طبض
فح
اخدإ
ءارجإ
فصت
تسا
اي خلا
ت الا
 ءاهنإ
طبض
طبض
 العلا
تسا
ا دراو
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٥١١...............................................................................................................فتاهلا نم نم
٦١١..................................ةيصن ةلاسر لكش يف هم التسا  مت يذلا نمازتلا طبض ظ
٦١١...................................................................................................اًيودي نمازتلا طبض ل
٧١١..........................................................................................................رتويبمكلا نم نم
٧١١................................................................................................................)٣١ ةمئاقلا( ل
٧١١.....................................................................................................ءارم حلا ت حت ةعش ألا 
٨١١...................................................................................SRPG ةماعلا ويدارلا ةمزح ة
٨١١.....................................................................................................................SRPG ليص
٩١١............................................................................................................SRPG مدوم ط
 PAW )٠٢١.....................................................................................................)٤١ ةمئاقلا
٠٢١......................................اهمادختساو PAW تامدخ ىلإ لوصولل ةيساس ألا تا
١٢١..................................................................................................PAW ةمد خل فتاهلا 
١٢١.................................................ةيصن ةلاسر لكش يف ملتس ملا ةمد خلا طبض ظ
٢٢١....................................................................................................اًيودي ةمد خلا طبض ل
٢٢١...................................................................................................PAW ةمدخب لاصتا 
٣٢١.............................................................................................PAW ةمدخ تاحفص ح
٣٢١.........................................................................حفصتلا ءانثأ فتاهلا حيتافم مادخ
٤٢١............................................................................................حفصتلا ءانثأ ةحات ملا تار
٥٢١......................................................................................................................رشاب ملا لاص
٥٢١.........................................................................................................PAW ـب لاصت الا
٥٢١................................................................................................PAW حفصتم لكش 
٦٢١.............................................................................................................تامولع ملا فلم 
٦٢١.....................................................................................................................................تام
٧٢١.........................................................................................................................ةم الع م ال
٧٢١.................................................................................................................................ةمد خل



٨٢١.............................................................................ةمد خلا لئاسر م التس ال فتاهلا طبض
٨٢١.........................................................................................................................ةتقؤ ملا ةركاذلا
٩٢١.......................................................................................................................حفصت ملا ةيامح
دحو
شلا
وتلا
تامدخ
وتلا .٧
عومجم
مدخ
دختسا
لعم .٨
نحشلا
يانعلا
ولعم
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٩٢١.........................................................................................................................ةيام حلا ة
٩٢١...............................................................................................................................تاداه
١٣١.....................................................................................................................يمقرلا عيق
٢٣١.................................................................................................)٥١ ةمئاقلا( ةقاطبلا 
٣٣١.......................................................................رتويبمكلاب ليص
٣٣١.......................................................................................................رتويبمكلا جمارب ة
٤٣١.............................................................DSCSHو SRPG ةماعلا ويدارلا ةمزح ة
٥٣١........................................................................................تانايبلا لاصتا تاقيبطت ما
٦٣١...........................................................................ةيراطبلا تامو
٦٣١.........................................................................................................................غيرفتلاو 
٨٣١................................................................................ةنايصلاو ة
٩٣١............................................................................ةماه نامأ تام



ذه أرقا
اًفلاخم
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 ا مبرو اًرطخ نوكي دق تاميلعتلاب مازتل الا مدع نإ .ةماهلا ةيداشر إلا تاميلعتلا ه
.ليلدلا اذه يف ةلصفم ةيفاضإ تامولعم كانه .نوناقلل 
 امدنع وأ اًروظحم ةلوم  حملا فتاوهلا لامعتسا نوكي  نيح فتاهلا مدختست  ال 

 .اًشيوشت وأ اًرطخ ببست

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

شيوشتلا 
 .اهئادأ ىلع رثؤي دق ا مم ،شيوشتلل ةضرعم ةلوم  حملا فتاوهلا ةفاك

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

ةرئاطلا لخاد فتاهلا قلغأ 
 .ةرئاطلا لخاد اًشيوشت ةلوم  حملا فتاوهلا ببست دق

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

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



ةحيحص ةقيرطب فتاهلا مدختسا 
.ةرورض  الب يئاوهلا سملت  ال .)نذ ألا ىلع( يعيبطلا عضولا يف طقف همدختسا
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ةلهؤملا ةمدخلا 
 . نيلهؤم  نيفظوم لبق نم  الإ اهحيلصت وأ ةزهج ألا بيكرت زوجي  ال

تايراطبلاو تاقحلملا 
 ريغ ةزهجأ ليصوتب مقت  ال .طقف ةدمتع ملا تايراطبلاو تاقحل ملا مدختسا
 .ةدمتعم وأ ةقفاوتم

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

ةيطايتح الا خسنلا 
.ةمه ملا تانايبلا لكل ةيفاضإ ةخسن ك التما نم دكأت

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

لاصت الا 
 ،فتاهلا مقر لخدأ .ةمد خلا ةقطنم لخادو ليغشتلا عضو يف فتاهلا نأ دكأت
 ىلع طغضا ،ة ملاكم ءاهن إل . ىلع طغضا مث ،ةقطن ملا زمر اًنمضتم

. ىلع طغضا ،ة ملاكم ىلع درلل .
ئراوطلا تاملاكم 

 ىلع طغضا .ةمد خلا ةقطنم لخادو ليغشتلا عضو يف فتاهلا نأ دكأت
 ،ةمئاق نم جور خلا وأ ،ة ملاكم ءاهن إل ً الثم( ةجا حلا بسح ةديدع تارم 

 . ىلع طغضا مث ،ئراوطلا مقر لخدأ .ضرعلا ةشاش حس مل )خلا
 .كلذ كنم بلطي ىتح ة ملاك ملا هنت  ال .كعقو مب مهربخأ



א
MSGE 009 تاكبـش ىلع مادختس الل دمتعم ليلدلا اذه يف فوصو ملا يكلس اللا فتاهلا
 0081و

نلا دعي
تامد خلا
 نم ددع
 اهمدقت
اميلعتلا

 

نم دكأت
اب هديوزت
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MSG 0091و MSG 
 دوزم نم دكأت .لاصت الا ةكبش ىلع دمتعت يتلا تازي ملا ىدحإ dnabirT يث الثلا قاط
 .اهلامعتساو ةمد خلا هذه يف كارتش الا كناكمإب ناك اذإ يل  حملا 
 ةصاخ تامدخ نع ةرابع يهو .ةكبشلا تامدخب ىمست ليلدلا اذه يف ةنيب ملا صئاص خلا
 ىلع لص حتو تامد خلا هذه يف كرتشت نأ كيلعو .ةلوم  حملا فتاوهلا تامدخ ديوزت تاكرش
 .اهنم ةدافتس الا عيطتست نأ لبق اهليغشتل ةمز اللا ت
تاغللا فورح عيمج تاكبشلا ضعب معدت  ال دق :ةظح الم
 .تامد خلا عيمج وأ/و

א
 متي ثيحب مادختس الل دعم زاه جلا اذه .فتاهلا اذه عم هلامعتسا لبق نحاش ي أل عونلا مقر 
.HCL-9و PCA-7و PCA-8و PCA-21 نحشلا ةزهجأ نم ةقاطل

 لبق نم طقف ةدمتع ملا تامزلتس ملاو نحشلا ةزهجأو تايراطبلا لمعتسا :ريذحت
 عاونأ لامعتسا .فتاهلا زارط عم اًصيصخ لمعلل تممص يتلاو ةجتن ملا ةكرشلا
 .اًرطخ نوكي دقو ،فتاهلا صخي نامض وأ عاجرإ ةيلباق يأ لطبي دق ىرخأ
 تاقحل ملا رفوت .ليكولا ةعجارم ىجري ،ةدمتع ملا تامزلتس ملاب ةمئاق ىلع لوصحلل
.عزو ملا ةعجارم ءاجرلا ،ةدمتع ملا
 .كلسلا سيلو )ةشيفلا( ذخأ ملا بحسا ،قحلم يأ نع رايتلا لصفل



 يوت حت
رإب مق
 ملا قفرأ

زمر •
ريغ
غتب
نع
 حلا

رلا •
NI
لاغ

مق   
ظنا

 دق   
ولا
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א
 .ء المعلا معد ضارغأو تامدخ لوح ةماه تامولعم ىلع تاقصل ملا
.نامضلا ةقاطب ىلع  قصل ملا قاف
 .عيبلا ف الغ ىلع ةقفر ملا ،ايكون يدان ةوعد ةقاطب ىلع  قصل

א
 مادختس الا نم فتاهلا ةيام حلا زمر يمحي :)ماقرأ ٠١ ىلإ ٥ نم( ةيامحلا 
 مق .٥٤٣٢١ وه طبضلا ةداعإ زمر .فتاهلا عم هديوزت متيو ،هب حومس ملا 
 اًديعب لصفنم نمآ ناكم يف ديد جلا يرسلا زمرلاب ظفتحاو زمرلا ريي
 طبض رظنا ،زمرلاب ةبلاطملل فتاهلا طبضو ،زمرلا رييغتل .فتاهلا 
.٠٩ ةحفصلا ةيام
 يصخشلا زمرلا يمحي :)ماقرأ ٨ ىلإ ٤ نم( 2NIP يصخشلا زمرلاو NIP زم
P )ةقاطب )يصخشلا فيرعتلا مقر MIS هب حومس ملا ريغ مادختس الا دض. 
.NIP زمرب MIS ةقاطب ديوزت متي ام اًب
 ،فتاهلا ليغشت اهيف متي ةرم لك يف NIP زمر بلطل فتاهلا طبضب 
.٠٩ ةحفصلا ةيام حلا طبض ر
 ضعب ىلإ لوصولل بولطم زمر وهو 2NIP زمرب MIS ةقاطب ديوزت متي
.نحشلا ةدحو تادادع لثم ،فئاظ



  مت ةرابع فتاهلا ضرعي ا مبرف ،ةيلاتتم تارم ث الث أطخ NIP زمر تلخدأ اذإ   
 .)يصخشلا لفقلا كف حاتفم( KUP زمر لاخدإب كبلاطيو ةقاطبلا ليطعت
تا

زمر •
طم
زمر

 اذإ   
لع

لك •
ح
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رلا •
وتلا
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 اذإ   

رلا
تا
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 .KUP زمر ىلع لوصحلل ةمد خلا دوز مب لص
 )يصخشلا لفقلا كف حاتفم( KUP زمرلا :)ماقرأ ٨( 2KUPو KUP ا
 رييغتل بولطم 2KUP زمرلا .لوفق ملا NIP يصخشلا زمرلا رييغتل بول
 2NIP لوفق ملا. 
 لوصحلل ةمد خلا دوز مب لصتاف ،MIS ةقاطب عم زومرلا قافرإ متي مل
 .ةبولط ملا زومرلا ى
 ةمدخ مادختسا دنع رظ حلا رس ةملك بلطُت :)ماقرأ ٤( رظحلا رس ةم
 ةملك ىلع لوص حلا نك مي .٠٩ ةحفصلا ةيام حلا طبض رظنا ،تا ملاك ملا رظ
 .ةمد خلا دوزم نم رظ حلا 
 رظنا .يمقرلا عيقوتلل يصخشلا زمرلا ىلإ جات حت :عيقوتلل يصخشلا زم
 ةقاطب عم عيقوتلل يصخشلا زمرلا قافرإ متي .١٣١ ةحفصلا يمقرلا عيق
S ةقاطب نوكت امدنع MIS ةيامح ةدحو اهيلع. 
 رظح  مت ةرابع فتاهلا ضرعي ا مبرف ،تارم ةدع أطخ يصخش زمر تلخدأ
 .)يصخشلا لفقلا كف حاتفم( KUP زمر لاخدإب كبلاطيو يصخشلا زم
 .KUP زمر ىلع لوصحلل ةمد خلا دوز مب لص
 تامدخ ىلإ لوصولل ةظف  حملا زمر بلطي :)ماقرأ ٠١ ىلإ ٤ نم( ةظفحملا 
 ةظف  حملا قيبطت قلغ متيف ،تارم ةدع أطخ ةظفحم زمر تلخدأ اذإ .ةظف
.٢١١ ةحفصلا ةظف  حملا رظنا ،تامولع ملا نم ديز مل .قئاقد سمخ 



א
ه رفوي
لا لثم
تت امك
رييغتل

א
 دجوت
ةروصلا
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ا نك مي
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 ،يمويلا مادختس الل ةيلمع اهنأب زيمتت ةديدع فئاظو 0527 ايكون فتا
 .ىرخ ألا فئاظولا نم ديدعلاو ويدارلاو اريماكلاو هبن ملاو ةعاسلاو  ميوقت
no-sserpX aikoN ةيطغأ نم ةعونتم ةعومجم فتاهلل رفو MT ةنول ملا. 
.٤٣ ةحفصلا ةيطغ ألا رييغت رظنا ،ةيطغ ألا 

א
 قافرإ كنك مي .روصلا طاقتل ال اهمادختسا نك مي فتاهلا يف ةنمضم اريماك
 ل الخ نم اهلاسرإ كنك ميو اهطاقتلا دعب كلذو ةددعتم طئاسو ةلاسرب 
 .)SMM( ةددعت ملا طئاسولا لئاسر 
 .راظتن الا عضو يف طئاح قروك اًضيأ روصلا مادختس
.رتويبمكلا جمارب ةعومجم مادختساب قفاوتم رتويبمك يف روصلا ظفح 

)SMM(אא
 م التساو ,ةروصو صن نم ةفلؤم ةددعتم طئاسو لئاسر لاسرإ فتاهلا عي
 يك  نينرلا تامغنو روصلا ظفح كنك ميو .توصو ةروصو صن نمضتت 
.٧٥ ةحفصلا ةددعت ملا طئاسولا لئاسر رظنا .كفتاه صيصخت يف ك



)IDIM(אא
 نم اهليغشت متي ةفلتخم ةيتوص تانوكم ةدع نم مسج ملا توصلا نوكتي
 ل الخ
غن يف
 رثك أل
ي امنيب
قيسنت
كنك مي
ر ةءارق
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 معدي
ممص
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 ةلاسر
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 ةمّسج ملا تاوص ألا مدختسُت .يقيقح ن حل لثم دحاو تقو يف توص ربكم
 ةيتوص تانوكم ىلع فتاهلا يوتحيو .لئاسرلا هيبنت تامغنو  نينرلا تام
 ،ةمسج ملا تاوص ألا ىلع لوصحلل اهمادختسا نك مي ةيقيسوم ةلآ ٠٤ نم
 فتاهلا معدي .دحاو تقو يف طقف ت الآ ةعبرأ ليغشت نم فتاهلا نكمت
.IDIM-PS( IDIM( ةدعاصت ملا ةمسج ملا تاوص ألا 
 رظنا ،ةددعت ملا طئاسولا ةمدخ ل الخ نم ةمسجم  نينر تامغن م التسا 
 ل الخ نم اهليزنت كنك مي وأ ،٠٦ ةحفصلا اهيلع درلاو ةددعتم طئاسو ةلاس
 جمارب ةعومجم ل الخ نم وأ ٧٩ ةحفصلا )٨ ةمئاقلا( ويدوتس ألا رظنا ،ويدوتس أل
.٣٣١ ةحفصلا رتويبمكلا جمارب ةعومجم رظنا ،رتو

PDIM  avaJ MT

avaJةغل فتاهلا  يتلا avaJ باعلأو تاقيبطت ضعب فتاهلا نمضتيو  
 ىلإ ةديدج باعلأو تاقيبطت ليزنت كنك ميو .ةلوم  حملا فتاوهلل اًصيصخ ت
 PAW تامدخ نم وأ avaJ تبثم جمانرب ةطساوب قفاوتم رتويبمك نم ف
 .٣٠١ ةحفصلا )٠١ ةمئاقلا( باعل ألا رظنا .لاث ملا ليبس ىلع ايكون ي

)ATO(אא
 SMMو PAW تامدخ نم ةدافتس الا نم نكمتت ىتح بسانم لكشب فتاهلا طب
G لكش يف ًةرشابم طبضلا م التسا كنك ميو .ىرخ ألا ةيكلس اللا تامد خلا يقابو 
.فتاهلا يف طبضلا كلذ ظفح طقف مزلي ةلا حلا هذه يفو ،ATO ريث ألا ربع



 ةمد خلا دوز مب وأ ةكبشلا لغش مب لصتا ،طبضلا اذه رفاوت لوح تامولع ملا نم ديز ملو
.دمتعم ايكون عزوم برقأب وأ

ت حيتت
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)אאא )SRPG
 تانايبلا لاسرإ يف ةلوم  حملا فتاوهلا نم ةدافتس الا ةيناكمإ SRPG ةينق
 .)PI( تنرتن إلا ت الوكوتورب دحأ ىلع اهلمع يف دنتست ةكبش ربع اهم
 ىرخ ألا تانايبلا تاكبشب اًيكلس ال لاصت الا ةيناكمإ SRPG تانايبلا لما
 يه SRPG تانايبلا لماح مدختست يتلا تاقيبطتلا .تنرتن إلا ةكبش
 PAW لئاسرلا اماظنو SMM وSMS تاقيبطت ليزنت ةمدخ اذكو avaJ MT 
.)ينورتكل إلا ديربلاو تنرتن إلا ،لاث ملا ليبس ىلع( رتويبمكلاب ل

SRPG ةينقت مادختس
 SRPG ةمدخ رفوت ىدم ةفرع مل ةمد خلا دوز مب وأ ةكبشلا لغش مب لص
 .اهب كارتش
.SRPG ل الخ ةمدختس ملا تاقيبطتلا نم لكل SRPG تادادعإ ظ
 ةحفصلا لئاسرلا طبضو ١٢١ ةحفصلا PAW ةمد خل فتاهلا طبض ر
 .٨١١ ةحفصلا SRPGو 
تاقيبطتلاو SRPG مادختسا
 ةكبشلا لغش مب لصتا ،موسرلا كلت لوح ةيليصفت تامولعم ىلع لو
.ةمد خلا 



אאא
 ةكرتش ملا ةركاذلا مادختسا يف فتاهلاب ةدوجو ملا ةيلاتلا اياز ملا كرتشت نأ نك مي
 :يهو
  نينرلا
ختسا
ختست
طرف ملا
إ ،اياز ملا
 ،لاث ملا
ةركاذلا
ا هذه
رتش ملا
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 تامغنو روصلاو ةددعت ملا طئاسولا لئاسرو ةيصنلا لئاسرلاو فتاهلا لجس
 ببستي دق .افاج باعلأو تاقيبطتو ماه ملا تاظح المو  ميوقتلاو ويدوتس الا يف
 ايازم ةي أل حات ملا ةكرتش ملا ةركاذلا مجح ليلقت يف اياز ملا هذه نم يأ ماد
 مادختس الا دنع صوص خلا هجو ىلع كلذ ثدحيو .ةكرتش ملا ةركاذلا مد
 هذهل اًصصخم ةكرتش ملا ةركاذلا نم ردق دوجو نم مغرلا ىلع( اياز ملا هذهل 
 ليبس ىلع .)ىرخ ألا اياز ملا عم ةكرتش ملا ةركاذلا ةحاسم ةيقب ىلإ ةفاض
 ةحاسم لغش يف ،خلإ افاج تاقيبطتو روصلا نم ديدعلا ظفح ببستي دق
 يفو .ةركاذلا ء التماب ديفت ةرابع فتاهلا ضرعي دقو لماكلاب ةكرتش ملا 
 ةركاذلا ايازم ىلع ةظوف  حملا ت الاخد إلا وأ تامولع ملا ضعب فذح كيلع ،ةلا حل
.لمعلا ةعباتم لبق ةك
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א
                                ةقاطلا حات
 .هليغشت فاقيإو فتاهلا ليغ
 طـغـضـلا يدؤـي ،لاـث ـملا لـيـبـس ى
 ةـقاـطـلا حاـتـفـم ىـلـع ةزـيـجو ةر
 ىـلإ ،حيتافملا ةـحوـل ق الـغإ د
 يف ضرعلا ةشاش ءاوضأ ليغ
 .اًبيرقت ةيناث ٥١ نوض
توصلا احات
 ىوـتـسـم طـبـضـل ناـحاـتـفـم ا
 سأرلا ةعامسو نذ ألا ةعامس ت
 .نوفورك
تاهاجت الا يعابر لقنتلا احات
و  ، ،
 ماقرأ وأ ،ءامس ألا  نيب لقنتلا ناح
 .طبضلا وأ مئاوقلا وأ ،فت
و  رايتخ الا احات
 نيحاتف ملا نيذه ةفيظو دم
ضورع ملا يداشر إلا صنلا ى
.٢٢ ةحفصلا راظتن الا عضو رظنا .حيتاف ملا ىلعأ فتاهلا ةشاش ى



 رخآ ضرعي ،راظتن الا عضو يف .ة ملاك ملا ىلع دريو فتاه مقرب لصتي  .٥
 .هب لاصت الا  مت مقر
٦. 
٧. 
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نم .٣

دع .٤

امنيح
ذئنيح
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.ةفيظو يأ نم جرخي .ةطشن ة ملاكم يهني 
 .فور حلاو ماقر ألا ن الخدي  - 
 .ةفلتخم فئاظو يف ةديدع ضارغ أل نامدختسي  و 
 نحشلا زاهج لص
troP-poP لص MT سأرلا تاعامسل 
 لاث ملا ليبس ىلع تانايبلا لب
ءارم حلا ت حت ةعش ألا ةلصو ذف

 .فتاهلل يفل خلا ءاطغلا ىلع دجوت اريماك ةس

א
 نوكي ،فورح ةي أل كلاخدإ مدع عم ،مادختس الل اًزهاج فتاهلا نوكي 
.راظتن الا عضو يف 



اهمدختسي يتلا ةيول خلا ةكبشلا ىلإ ريشي .١
 .اًيلاح فتاهلا
رعت .٢

ا ـحلا
ةوق
رـعـت .٣

ـلا
بت ملا
خي .٤
خيو .٥

اخ
ولا

ضل   
يأ رظنا

א
ا موقي
يشرتل
م تقو
فصلا
 ظح ال
،تقولا
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 كعقوم دنع ةيول خلا ةكبشلا ةراشإ ةوق ض
 ىـلـع كـلذ لد ،طـيرـشـلا عـفـترا اـمـلـكـف .يـل
 .ةكبشلا ةراشإ 
 عـفـترا اـمـلـك .ةـيراـطـبـلا نـحـش ىوـتـسـم ض
 ةـقاـطـلا ةـيـمـك ةرـثـك ىـلـع كـلذ لد ،طـيرـش
 .ةيراطبلا يف ةيق
 .راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ـل رسي ألا رايتخ الا حاتفم صص
 ةفيظو ليغشتل ةلضف ملا وأ ءامس ألا ـل ن مي ألا رايتخ الا حاتفم صص
 ىلإ لقتنا مث ،ةلضف ملا ىلع طغضا ،ةلضف ملا رايتخ الا حاتف مب ةص
 .اهددحو ةدد  حملا ةفيظ
.٠٨ ةحفصلا ن مي ألا رايتخ الا حاتفم رظنا ،ن مي ألا رايتخ الا حاتف مل فئاظولا طب
.٤٢ ةحفصلا راظتن الا عضو يف ةيساس ألا تارشؤ ملا اًض

א
 كلذو ،ةيمقر ةعاس لكش ىلع ةتقؤ ملا ةشاشلا ليغشتب اًيئاقلت فتاهل
 دعب فقوتلا ةشاش طيشنت متي .راظتن الا عضو يف ةقاطلا ك الهتسا د
 ةتقؤ ملا ةشاش رظنا .فتاهلا فئاظو ىدحإ مادختسا مدع ةلاح يف  نيع
 .ةتقؤم ةشاش ليغشت فاقي إل حاتفم يأ ىلع طغضا .٨٨ ةح
 طبضل .00:00 لكشلاب تقولا ضرع متي تقولا طبض مدع ةلاح يف هنأ
.١٨ ةحفصلا ةعاسلا رظنا 



א
 يف فتاهلا نوكي امدنع طئاح قرو وأ ةيفلخ ةروص ضرعل فتاهلا طبض كنك مي
ا عضو

א
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.٧٨ ةحفصلا طئا حلا قرو رظنا .راظتن ال

אאא
 وأ ةلاسر ةءارق رظنا .ةروصم وأ ةيصن لئاسر ةدع وأ ةدحاو ةلاسر تملتسا
.٥٥ ةحفصلا امهيلع درلاو ينورتكلإ ديرب ةلاسر
 ةءارق رظنا .ةددعت ملا طئاسولا لئاسر نم رثكأ وأ ةدحاو ةلاسر تملتسا
.٠٦ ةحفصلا اهيلع درلاو ةددعتم طئاسو ةلاسر
.٣٦ ةحفصلا ةيتوصلا لئاسرلا رظنا .رثكأ وأ ةدحاو ةيتوص ةلاسر تملتسا
 )حيتاف ملا سراح( حيتاف ملا ةحول لفق رظنا .ةلفقم فتاهلا حيتافم ةحول
.٣٣ ةحفصلا
 هيبنت طبض دنع كلذو ةيصن ةلاسر وأ ة ملاكم دورو دنع نري  ال فتاهلا
 نودب ىلع لئاسرلا هيبنت ةمغن طبض اذكو ،لمعت  ال ىلع ةدراولا تا ملاك ملا
.٩٨ ةحفصلا ةمغنلا طبض رظنا .ةمغن
.٩٩ ةحفصلا هبن ملا رظنا .ليغشت عضولا يف هبن ملا
.٠١١ ةحفصلا يلزانتلا دعلا تقوم رظنا .يلزانتلا دعلا تقوم ليغشت يراج
.٠١١ ةحفصلا فاقي إلا ةعاس رظنا .ةيفل خلا يف فاقي إلا ةعاس ليغشت يراج
 رهظي .٩١١ ةحفصلا SRPG مدوم طبض رظنا ،SRPG لاصتا سيسأت  مت
.ضرعلا ةشاش راسي ىلعأ رشؤ ملا



 يف لاث ملا ليبس ىلع كلذ متيو ،)راظتن الا ديق( اًيلاح قلعم SRPG لاصتا 
 .SRPG ـب لاصت الا ءانثأ ةرداص ة ملاكم وأ ةدراو ة ملاكم دوجو ةلاح

 
 

 وأ 

 
 

 
، 

طبضل
لاو ١٨
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 .٧١١ ةحفصلا RI ةلصو رظنا ،RI ذفنم ليصوت رشؤم
 اذإ .ةيتوصلا تا ملاك ملا عيمج ليو حت ،رخآ مقر ىلإ كتا ملاكم عيمج ليو حت متي
 طخللو  لو ألا طخلل ليوحتلا رشؤم نوكيس ،فتاه اطخ كيدل ناك
.٢٨ ةحفصلا تا ملاك ملا ليو حت رظنا . يناثلا
فتاه يطخ كيدل ناك اذإ كلذو دد  حملا فتاهلا طخ ىلإ ريشي 
.٤٨ ةحفصلا لمعتس ملا ط خلا رظنا
.٩٣ ةحفصلا نوفوركي ملا رظنا ،نوفوركي ملا ليغشت  مت
 ةيام حلا طبض رظنا .ةددحم  نيلمعتسم ةعومجم ىلع ةروصقم تا ملاك ملا
.٠٩ ةحفصلا
.٩٧ ةحفصلا )٤ ةمئاقلا( عاضو ألا رظنا .اًينمز دد  حملا عضولا ديد حت  مت
 وأ  ،
 لماح وأ عمسلا مقط وأ نيديلا رح ةدحو وأ سأر ةعامس ليصوت  مت
 .فتاهلاب ةيقيسو ملا ةزهج ألا
 ةحفصلا هبن ملا رظنا ،راظتن الا عضو يف خيراتلاو تقولا ضرعل فتاهلا 
.١٨ ةحفصلا خيرات



אאא
 .هطبراو ةروصلاب حضوُم وه امك ماز حلا ريفوت

تب مق
troP-
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א
لصو مب ويرتس الا DH-3 سأرلا ةعامس ليصو
poP ةروصلا يف حضوم وه امك فتاهلا يف. 



 ةعامس لمح ،لاث ملا ليبس ىلع كنك مي
 .ةروصلا يف حضوم وه امك سأرلا
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٢.

فحا •
ك مي •

اذل
كأت •
سل .١
ظو   

غلا
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MISא
 .لافط ألا لوانتم نع اًديعب ةقيقدلا MIS تاقاطب عيمج ظ
 ،ينثلا وأ شد خلا لعفب ةلوهسب اهلاصتا عضاومو MIS ةقاـطب فلتت نأ ن
.اهبحس وأ ةقاطبلا لاخدإ ةلواحم ءانثأ اًرذح نك 
 .ةيراطبلا بحسا مث MIS ةقاطب بيكرت لبق فتاهلا ق الغإ نم اًمود د
 :فتاهلا نع اًديعب يفل خلا فتاهلا ءاطغ بح
 حزأو )١( يفل خلا ءاطغلا رير حت رز ىلع طغضا ،كيلإ هجتي فتاهلا ره
.)٢( اًديعب يفل خلا ءاط



اهعفرب ةرخؤ ملا نم ةيراطبلا بحسا .٢
 .)٣( عبص إلا فيو جت نم   

تل .٣

خدأ .٤
كأت
أتو

و ملا   
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.)٥( هحتفاو )٤( فلخلل ةقاطبلا كسام بحسا ،MIS ةقاطب كسام ريرح

.)٦( فتاهلاب ةقاطبلا كسام يف MIS ةقاطب ل
ةحيحصلا ةقيرطلاب MIS ةقاطب لاخدإ نم د
ةيبهذلا لاصت الا ةيحان ةهجاوم نم اًضيأ دك
 .لفسأ ىلإ ةقاطبلا ىلع ةدوج



.)٨(و )٧( MIS ةقاطب كسام قلغا .٥

سا .٦

غتل .٧
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 .)٩( ةيراطبلا لدبت

:يفل خلا ءاطغلا ريي



 .)٠١( فتاهلا ىلعأ لفقلا يكسا هناكم يف يفل خلا ءاطغلا ةمدقم عض ً الوأ
 طغضاو فتاهلا يبناج ىلع لفقلا يكسام ها جتاب يفل خلا ءاطغلا هيجوتب مق
 هيلع

ص .١
ىلإ   
ص .٢
متي   

 اذإ
بلا
ـبـق
علا
كنك مي
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.)١١( هناكم يف لفقي ىتح

א
 نحشلا زاهج نم جرا خلا كلسلا ل
 .فتاهلا لفسأ دوجو ملا سباقلا 
 .ددرتم رايت ردـص مب نحشلا زاهج ل
 ةزيجو ةد مل نحشلا يراج صنلا ضرع 
 تناك اذإ .ليغشتلا عضو يف فتاهلا ناك
 ةليلق تاظ حل ر مت دقف ،اًما مت ةغراف ةيراط
 ةـشاـش ىـلـع نـحـشـلا رـشؤـم روـهـظ ل
 .تا ملاكم ةيأ ءارجإ لبق وأ ضر
 .نحشلا زاهج لاصتا ءانثأ فتاهلا مادختسا 



 ،لاث ملا ليبس ىلع . نيمدختس ملا ةيراطبلاو نحشلا زاهج ىلع نحشلا تقو فقوتي
 ٠٣و ةعاس يلاوح PCA-21 نحش زاهج عم DLB-3 ةيراطب نحش قرغتسي
،ةقيقد

طغضا
 ظح ال
دإ نم
ا ةرابع
ـغـش ـمب
MIS ٥
 اذإ •

 ملا(
ظنا   

ولا
 اذإ •

***

ظنا   
٢٣  thgirypoC © .devreser sthgir llA .aikoN 2002 

.راظتن الا عضو يف فتاهلا نوكي امنيب 

א
 . ليغشتلا حاتفم ىلع رارمتس الا عم 
 مغرلا ىلع ةقاطبلا لخدأ ةرابع فتاهلا ضرع اذإ هنأ
 فتاهلا ضرع اذإ وأ ،ةحيحص ةقيرطب MIS ةقاطب لاخ
 لصتاف ،اهدوجو نم مغرلا ىلع ةموعدم ريغ ةقاطبل
 تاـقاـطـب فـتاـهـلا مـعدـي  ال .ةـمد ـخلا دوز ـمب وأ ةـكـبـشـلا ل
 .ةقاطبلا رييغت ىلإ جات حت ا مبرو ،تلوف 
 يصخشلا زمرلا لاخدإب مقف ،NIP زمر فتاهلا كنم بلط
 .قفاوم ىلع طغضا مث )**** لكش ىلع ضورع
 زومرو ،٠٩ ةحفصلا ةيام حلا طبض يف يصخشلا زمرلا بلط اًضيأ ر
 .٥١ ةحفصلا لوص
 ـك ضورع ملا( ةيام حلا زمر لاخدإب مقف ،ةيامح زمر فتاهلا كنم بلط
 .قفاوم ىلع طغضا مث )*
.٥١ ةحفصلا لوصولا زومرو اًضيأ ر

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



 يلخاد يئاوه فتاهل :אא
 اذإ ببس  الب يئاوهلا سملت  ال ،رخآ لاسرإ زاهج يأ يف امك
هلا ناك
ـج ىـلـع
 ـمم ىـلـعأ
 حت ىلإ

كنك مي
ع  الثم
فق •
يف   

غ
تف •
ـضا   

طـغـضا
 سراح
ـيرـطـلاـب
نإ دنع
 لفقل
ل لفقل
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 رثؤي يئاوهلا عم سامتلا .مادختس الا عضو يف فتا
 ةـقاـطـل فـتاـهـلا ك الـهـتـسا ىـلإ يدؤـي دـقو ة ـملاـك ـملا ةدو
 يدؤـي فـتاـهـلا لـمـع ءاـنـثأ يـئاوـهـلا س ـمل مدـع .بـجـي ا
 .لوطأ ثد حت ةد ملو يئاوهلل لضفأ ءادأ  نيس

)א(א
 ،اهيلع دوصق ملا ريغ طغضلل حيتاف ملا ةباجتسا عن مل حيتاف ملا ةحول لفق 
 .ةبيق حلا لخاد فتاهلا عضو دن
 حيتافملا ةحول ل
 يفو ةمئاقلا ىلع طغضا ،راظتن الا عضو 
 .ةيناث ٥,١ نوض
  حيتافملا ةحول لفق ح
 ىـلـع طـغـضا مـث لـفـقـلا ءاـغـلإ ىـلـع طـغ

 .ةيناث ٥,١ نوضغ يف 
 لـيـغـشـت ءاـنـثأ ة ـملاـكـم ىـلـع درـلـل  ىـلـع 
 ة ملاك ملا ءانثأ فتاهلا ليغشت نك مي .حيتاف ملا
 اـيـلآ حـيـتاـفـ ملا ةـحوـل لـفـق مـتـي .ةـيداـعـلا ةـق
 .اهضفر وأ ة ملاكم ءاه
.٥٨ ةحفصلا يل آلا حيتاف ملا سراح رظنا ،اًيلآ حيتاف ملا ةحول
.٩٣ ةحفصلا ة ملاك ملا ءانثأ ةحات ملا تاراي خلا رظنا ،ة ملاكم ءارجإ ءانثأ حيتاف ملا ةحو



 تاملاكم ءارجإ نكمي ،ليغشتلا ديق حيتافملا سراح نوكي امدنع :ةظح الم 
 ئراوط مقر وأ ١١٩ وأ ٢١١ لثم( كيدل فتاهلاب جمربملا ئراوطلا مقر ىلع

ود مق
 نع وأ
زخت وأ
سا .١

بلاو
غتل .٢
م ألا   

لازإب
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 طقف مقرلا ضرع متيس . ىلع طغضاو ئراوطلا مقر لخدأ .)يمسر
 .هب مقر رخآ لاخدإب موقت نأ دعب

א
 نحشلا زاهج نع هلصفاو ،ءاطغلا رييغت لبق فتاهلا ليغشت فاقيإب اًم
 همادختسا دنع فتاهلاب ةيطغ ألا قافرإ نم اًمود دكأت .رخآ زاهج يأ
 .هني
 MIS ةقاطب بيكرت يف ١ مقر ةوط خلا رظنا .يفل خلا فتاهلا ءاطغ بح
.٨٢ ةحفصلا ةيراط
 ءاطغلا قوف دوجو ملا كسا ملا عفدا ،يمام ألا ءاطغلا ريي
مقو )١( فتاهلاب لفقلا ةحتف ل الخ نم قفرب يما
 .يلعأ نم ءاطغلا ة



 .)٢( ديد جلا يمام ألا ءاطغلا ىلع دوجو ملا حيتاف ملا ءاطغ .٣

 ال .٤
ز جلا   

اهلا
فرب
 مث

تسا .٥
مقر
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 تاكسام عض ً الوأ ،يمام ألا ءاطغلا لادبتس
 يف اهل ةبسان ملا تاحتفلا يف ءاطغلل يلفسلا ء
 ءاطغلا ىلعأ دوجو ملا كسا ملا عفدب مق مث )٣( فت
 .)٤( فتاهلا ىلعأ ةدوجو ملا لفقلا ةحتف ل الخ ق
 .هناكم يف ءاطغلا عفدا

ةوط خلا رظنا .يفل خلا فتاهلا ءاطغ لدب
.٨٢ ةحفصلا ةيراطبلاو MIS ةقاطب بيكرت ٧ 



א.٣

خدأ .١
ذلا

ج إل   
رح
لاب
ضا .٢
ضا .٣
يأ رظنا
 ءارجإ
ظنا •

ت الل
ا ةداعإ
يف •

ع
ط ملا

اصت الا
يف •

و
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א
 فر حلا فذ حل حسم ىلع طغضا .ةقطن ملا زمر اًنمضتم ،فتاهلا مقر ل
 .أط خلا قيرط نع هلاخدإ  مت ي
 لحي( ةيلودلا ةئدابلا لاخد إل  نيترم  ىلع طغضا ،ةيلود تا ملاكم ءار
 قوبسم ريغ ةقطن ملا زمرو دلبلا زمر لخدأ مث )يلودلا لاصت الا زمر لحم + ف
 .فتاهلا مقرو - ةرورضلا ةلاح يف - رفص
 .مقرلا بلطل  ىلع طغ
 .لاصت الا ةلواحم ءاغل إل وأ ة ملاك ملا ءاهن إل  ىلع طغ
.٩٣ ةحفصلا ة ملاك ملا ءانثأ ةحات ملا تاراي خلا اًض
فتاهلا لجسب ةناعتس الاب ة ملاكم
  ىلع طغضا .٣٧ ةحفصلا فتاهلا لجس يف مسا نع ثحبلا ر
 .ضرعلا ةشاش ىلع دوجو ملا مقرلاب لاص
 هب لاصت الا  مت مقر رخآب لاصت ال
 رخآ مضت ةمئاق ىلإ لوصولل  ىلع ةدحاو ةرم طغضا ،راظتن الا عضو 
 مس الا وأ مقرلا ىلإ لقتنا .اهب لاصت الا تلواح وأ اهب لاصت الاب تمق مقر نيرش
 .مقرلاب لاصت الل  ىلع طغضا مث ،بول

يتوصلا ديربلاب ل
  ىلع طغضا وأ ، ىلع رارمتس الا عم طغضا ،راظتن الا عضو 

.



 رظنا .قفاوم ىلع طغضا مث هلخدأف ،يتوصلا ديربلا مقر فتاهلا بلط اذإ   
.٣٦ ةحفصلا ةيتوصلا لئاسرلا اًضيأ

א
ا لبق
عيرسلا
نم يأب
ضا •
 اذإ •

ت الا

א
ا ربتعت
اخشأ
مق .١
ت الل .٢
خدأ .٣

كم
دعب .٤

ضا
ض إل .٥
ج إل .٦
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א
 لاصت الا حيتافم دح أل فتاه مقر صصخ ،عيرسلا لاصت الا ةيصاخ مادختس
 مقرلاب لصتا .٧٧ ةحفصلا ةعيرسلا ت الاصت الا رظنا ، ىلإ  نم ،
:ةيلاتلا قرطلا 
 . ىلع طغضا مث بولط ملا عيرسلا لاصت الا حاتفم ىلع طغ
 حيتافم دحأ ىلع رارمتس الا عم طغضا ،ليغشتلا عضو يف عيرسلا لاصت الا ناك
.٣٨ ةحفصلا عيرسلا لاصت الا رظنا .لاصت الا أدب متي ىتح عيرسلا لاص

 ةتس ىتح ةكراش مب حمست يتلا ةكبشلا تامدخ ىدحإ ةيعام جلا ة ملاك مل
 .ةيعامج ة ملاكم يف ص
 .لو ألا كراش ملا عم ة ملاكم ءارجإب 
 .ةديدج ة ملاكم ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ديدج كراش مب لاص
 ىلع طغضا مث ،ةركاذلا يف هنع ثحبا وأ ديد جلا كراش ملا فتاه مقر ل
 .راظتن الا ديق ىلو ألا ة ملاك ملا عضو متي .ة ملا
 .ةيعام جلا ة ملاك ملا يف لو ألا كراش ملا مضب مق ،ةديد جلا ة ملاك ملا ىلع درلا 
 .ةيعامج ة ملاكم ددحو تارايخ ىلع طغ
.٤ ىلإ ٢ نم تاوط خلا ررك ،ةيعام جلا ة ملاك ملا ىلإ ديدج كراشم ةفا
:ةيعام جلا ة ملاك ملا يف  نيكراش ملا دحأ عم ةدرفنم ةثداحم ءار



 .هتثداحم يف بغرت يذلا كراش ملا ددحو ةصاخ ةثداحم ددحو تارايخ ىلع طغضا   
.٤ مقر ةوط خلا يف  نيبُم وه امك ةيعام جلا ة ملاك ملا ىلإ ىرخأ ةرم مضنا
ن إل .٧

א
طغضا
طغضا
ض اذإ
 ملا ىلع
ناك اذإ
م ىلع

 

أ ظح ال
رابع وأ
قباطتي

א
 ملا ءانثأ
 ىلو ألا
يغشتل
 . ىلع طغضا ،ةيعام جلا ة ملاك ملا ءاه

א
 .ة ملاك ملا ءاهن إل  ىلع طغضاو ةدراولا ة ملاك ملا ىلع درلل  
 .ةدراولا ة ملاك ملا ضفرل  ىلع 
 درلا كنك مي ذئنيحو .طقف  نينرلا ةمغن قلغ متيسف ،تماص ىلع تطغ
 .اهضفر وأ ة ملاك
 درلا كنك مي ذئدنع ،فتاهلاب ةلصتم SDH-3 وأ BDH-4 سأرلا ةعامس ت
 .سأرلا ةعامس حاتفم ىلع طغضلاب اهءاهنإو ة ملاك
 ليوحتل ط خلا لاغشنا دنع ليوحتلا ةفيظو ليغشت  مت اذإ :حيملت
 ة ملاكم ضفر يدؤيسف ،يتوصلا ديربلا ىلإ لاث ملا ليبس ىلع ،تا ملاك ملا
.٢٨ ةحفصلا تا ملاك ملا ليو حت رظنا .اهليو حت ىلإ اًضيأ ةدراو
 فتاهلا مقر وأ لصت ملا مسا فتاهلا ضرعي ،كب صاخش ألا دحأ لاصتا دنع هن
 فتاهلا لجس يف مسا نم رثكأ ىلع روثعلا دنع .ة ملاكم وأ صا خلا مقرلا ة
.اًحاتم كلذ ناك اذإ ،طقف فتاهلا مقر ضرعُي ،لصت ملا مقر عم همقر 

א
 ة ملاك ملا عضو متي .راظتن الا ديق ة ملاك ملا ىلع درلل  ىلع طغضا ،ة ملاك
 .ةطشنلا ة ملاك ملا ءاهن إل  ىلع طغضا .راظتن الا ديق
.٣٨ ةحفصلا تا ملاك ملا راظتنا رظنا ،تا ملاك ملا راظتنا ةفيظو ل
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אאאא
 .ةكبش تامدخ يه ة ملاك ملا ءانثأ اهمادختسا كنك مي يتلا تاراي خلا مظعم
طغضا
 ملا قلغ
تاهلا
ثداحم
ل لفق
ا متي
ماقرأ وأ
غضاو
غضلاب
ا نك ميو
دختسا

א
كنك مي
ثأ كنذأ
تل •

ي ملا
قي إل •

يلا
اذإو   

 وأ
يلا
يلا
 :ةيت آلا تاراي خلا ةحات إل ة ملاك ملا ءانثأ تارايخ ىلع 
 لجس ،تا ملاك ملا لك ءاهنإ ،ة ملاك ملا ءاهنإ ،نوفوركي ملا ليغشت وأ نوفوركي
 ،ةيعامج ة ملاكم ،ةديدج ة ملاكم ،قيلعتلا ءاهنإ وأ قيلعتو ةمئاقلا ،ف
 .ديلا ةعامس وأ نوفوركيمو ضفر ،در ،ةصاخ ة
 .حيتاف ملا ةحول لفق ليغشتل حيتاف ملا ةحو
 رور ملا تاملك لثم ،FMTD تامغن لس الس لاسر إل FMTD لاسرإ مادختس
 فتاهلا لجس يف اهنع ثحبا وأ FMTD ةلسلس لخدأ .كنبلا باسح 
 p فقوتلا فرحو w راظتن الا فرح لاخدإ كنك مي هنأ ظح ال .قفاوم ىلع ط
 . ىلع رركت ملا ط
 نك ميو ،راظتن الا ديق ة ملاك ملاو ةطشنلا ة ملاك ملا  نيب لاقتن الل ىرخ ألا ة ملاك ملا مادختس
.تا ملاك ملاب طابتر الا ءاهن إلو ةطشن ىرخأب راظتن الا ديق ة ملاك ملا طبرل ليو حت ما

 ىلع فتاهلا عضت  الو .ة ملاكم ءارجإ ءانثأ توص ربكمك فتاهلا مادختسا 
 .نوفوركي ملا ليغشت ءان
 ىلع طغضا وأ نوفوركيم ددحو تارايخ ىلع طغضا ،نوفوركي ملا ليغش
 .اًحاتم راي خلا كلذ ناك اذإ نوفورك
 ةعامس ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ة ملاك ملا ءانثأ نوفوركي ملا ليغشت فا
 .اًحاتُم ناك اذإ ديلا ةعامس ىلع طغضا وأ د
 فتاهلاب 621KRAC نيديلا رح عضو يف مادختس الا ةدحو ليصوتب تمق 
 رح ـب تاراي خلا ةمئاق يف ديلا ةعامس لادبتسا متيسف ،سأرلا ةعامس
 رح ـب ديلا ةعامس رايتخ الا حاتفم لادبتسا متيو سأرلا ةعامس وأ نيد
.يلاوتلا ىلع سأرلا ةعامس وأ نيد
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 لاصت الا ةلواحم ءاهنإ دنع وأ ة ملاك ملا ءاهنإ دنع اًيلآ نوفوركي ملا ليغشت فاقيإ متي   
.فتاهلاب سأرلا ةعامس وأ نيديلا رح ةدحو ليصوت دنع وأ
ختس ال
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.٣٩ ةحفصلا ويدارلا مادختسا رظنا ،ويدارلا عم نوفوركي ملا ماد



א.٤
كنك مي
يلقتلا
 إلا ىلإ
 زمرلاب
إ راشي
ا عضو
ريبكلا
وأ  نيب
ارايخ

א
كنك مي
أ ىلع
أدبا .١

فم
ت ملا
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 لاخد إلا مادختساب - لئاسر ةباتك دنع لاث ملا ليبس ىلع ،صن لاخدإ 
 راشي ،اًصن بتكت امدنع .صنلل يئبنتلا لاخد إلا مادختساب وأ صنلل يد
 صنلل يئبنتلا لاخد إلا ىلإ راشيو  زمرلاب صنلل يديلقتلا لاخد

 .ةشاشلا ىلعأ كلذو 
 يف  زمرلاب صنلا لاخدإ رشؤم راوجب هديد حت  مت يذلا فور حلا عضو ىل
 ةينيت اللا فور حلا ةلاح يف و ماقر ألا عضو يف و ةيبرعلا فور حل
 ليدبتلل .ماقر ألا عضو يف و ةريغصلا ةينيت اللا فور حلا ةلاح يف و ة
 ىلع طغضا ،كلذ نم ً الدب . ىلع طغضلا ررك ةرفوت ملا فور حلا عاض
 .بولط ملا عضولا ددحو ت

אאא
 صنلل يئبنتلا لاخد إلا دنتسي .ةدحاو حاتفم ةطغضب فرح يأ لاخدإ 
 .هيلإ ةديدج تاملك ةفاضإ كنك مي فتاهلاب نمضم يلخاد سوماق ساس
 لك ىلع طغضا . ىلإ  نم حيتاف ملا مادختساب ةملك ةباتك 
 فور حلا .حاتفم ةطغض لك دعب ةملكلا ريغتت .فرح لكل ةدحاو ةرم حات
 :يه ةيت آلا حيتاف ملا ت حت ةرفو

ةفاسمو ،0 ، 
 
 
 



 
 

د إل   
قرلا

لل   
اتك
دعب .٢

اوب
فم

 اذإ   
يخ

 اذإ   
ريغ
خدأ
ح
أدبا .٣
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 حاتفم ىلع رارمتس الا عم طغضا ،فور حلا عضو يف دجاوتلا ءانثأ مقر لاخ
.بولط ملا م
 لوح تاحيملت رظنا ،صنلا ةباتك لوح تاداشر إلا نم ديز ملا ىلع لوصح
.٤٤ ةحفصلا صنلا ةب
 ةفاسم ةفاضإب اهدكأ ،ةحيحص ةقيرطب ةملكلا ةباتك نم يهتنت نأ 
 ىلع طغضلا يدؤي .لاقتن الا حيتافم نم يأ ىلع طغضلاب وأ  ةطس
 .اًضيأ رشؤ ملا كير حت ىلإ لاقتن الا حات
 ىلع طغضا وأ  ىلع طغضلا رركف ،ةحيحص ريغ ةملكلا تناك
 .رهظت امدنع اهديرت يتلا ةملكلا دكأ .ةلثام ملا تاملكلا ددحو تارا
 اهتباتك يف بغرت يتلا ةملكلا نأ اذه ينعيف ،ةملكلا دعب ؟ فرح رهظ
 مث ،ءاجه ىلع طغضا ،سوماقلا ىلإ ةملكلا ةفاض إل .سوماقلاب ةدوجوم 
 .ظفح ىلع طغضاو )صنلل يديلقتلا لاخد إلا مادختسا متي( ةملكلا ل
 .اهتفاضإ ت مت ةملك مدقأ لحم ةملك ثدحأ ل حت ،سوماقلا ئلت مي  ني
.ةيلاتلا ةملكلا ةباتك 



 نم ريخ ألا ءز جلا بتكا . ىلع طغضلاب هدكأو ةملكلا نم لو ألا ءز جلا لخدأ
ملكلا

ك دنع
قي إل •
ضل •

ايخ
א
طغضا
ا فر حلا
لاخد إل
 مقرلا
 اذإ •

تح
وتت •
صحلل
 ةباتك
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 .اهدكأو ة
אא

 .سوماقلا ددحو تارايخ ىلع طغضا ،صن ةبات
 .لمعي  ال سوماقلا ددح ،صنلل يئبنتلا لاخد إلا ليغشت فا
 ةمئاق يف ةرفوت ملا تاغللا ىدحإ ددح ،صنلل يئبنتلا لاخد إلا ليغشت طب
 .طقف ةمئاقلاب ةدوجو ملا تاغلل صنلل يئبنتلا لاخد إلا رفوتي .سوماقلا تار

אאא
 رهظي ىتح رركتم لكشب  ىلإ  نم ،ماقر ألا حيتافم دحأ ىلع 
.١٤ ةحفصلا حاتفم لك ت حت ةرفوت ملا فور حلا جاردإ متي .بولط مل
 حاتفم ىلع رارمتس الا عم طغضا ،فور حلا عضو يف دجاوتلا ءانثأ مقر 
 .بولط ملا
 رظتناف ،يلا حلا فر حلا لثم حاتف ملا سفن ىلع عقي بولط ملا يلاتلا فر حلا ناك
.فر حلا لخدأ مث لاقتن الا حيتافم نم ىأ ىلع طغضا وأ ،رشؤ ملا رهظي ى
. مقرلا حاتفم لفسأ ةصا خلا فور حلاو اًعويش ميقرتلا تام الع رثكأ رف
 لوح تاحيملت رظنا ،صنلا ةباتك لوح تاداشر إلا نم ديز ملا ىلع لو
.٤٤ ةحفصلا صنلا



א
 :صنلا ةباتكل ةيلاتلا فئاظولا اًضيأ رفوتت نأ نك مي
د إل •
تل •

فم
ضا •

م
ارد إل •

خدإ
فح

ارد إل •
 وأ
ضا

ضا   
سا

ك مي   

ا رفوتت
ارد إل •

قر
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. ىلع طغضا ،ةفاسم لاخ
 ىلع طغضا ،ىلعأ ىلإ وأ لفسأ ىلإو فل خلا ىلإ وأ مام ألا ىلإ رشؤ ملا كيرح
 .بيترتلاب  وأ و و  لاقتن الا يحات
 ىلع رارمتس الا عم طغضا .هلاخدإ  مت فرح رخآ فذ حل حسم ىلع طغ
 .ربكأ ةعرسب فور حلا فذ حل حس
 ددحو تارايخ ىلع طغضا ،صنلل يئبنتلا لاخد إلا مادختسا ءانثأ ةملك ج
 ىلع طغضاو صنلل يئبنتلا لاخد إلا مادختساب ةملكلا بتكا .ةملك لا
 .سوماقلا ىلإ ةملكلا ةفاضإ اًضيأ متي .ظ
  ىلع طغضا ،صنلل يديلقتلا لاخد إلا مادختسا ءانثأ صاخ فرح ج
 وأ  ىلع رارمتس الا عم طغضا ،صنلل يئبنتلا لاخد إلا مادختسا دنع
 .زمر لاخدإ ددحو تارايخ ىلع طغ
 ىلع طغضاو فرح يأ ىلإ لاقتن الل لاقتن الا حيتافم نم يأ ىلع طغ
.فر حلا ديدحتل مادخت
 وأ و و  ىلع طغضلاب  نيعم فرح ىلإ لاقتن الا اًضيأ كن

. ىلع طغضلا ةطساوب فر حلا ددحو 
 :ةيصن لئاسر ةباتك دنع ،ةيت آلا تاراي خل
 لاخدإ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،فور حلا عضو يف دجاوتلا ءانثأ مقر ج
.قفاوم ىلع طغضاو اهديرت يتلا ماقر ألا لخدأ .م



 .مسا جاردإ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،فتاهلا لجس نم مسا جارد إل •
 ددحو تارايخ ىلع طغضا ،مس الاب اًقفرم يصن رصنع وأ فتاه مقر جارد إل
رع
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.ليصافتلا ض



אאא.٥
ل مدقي
ةمئاقلا
هتفاضإ
ليغشت

א
ساوب
ضا .١
تنا .٢

اث ملا
 اذإ .٣

بس
 اذإ .٤

دح
دح .٥
ضا .٦
هنإ
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 فئاظو مظعم ديوزت  مت .مئاوق لخاد ةعمج ملا فئاظولا نمٍ اًدت مم اًقاطن فتاهلا ك
 يف بغرت يتلا ةمئاقلا ةفيظو ىلإ لقتنا ،تاميلعتلا ضرعل .ةزجوم تاميلعتب 
 رظنا .عوجر ىلع طغضا ،تاميلعتلا صن نم جورخلل .ةيناث ٥١ ةد مل رظتنا مث ا
.٦٨ ةحفصلا تاميلعتلا 

א
لاقتن الا ةط
 .ةمئاقلا ىلإ لوصولل ةمئاقلا ىلع طغ
 ليبس ىلع طبضلا ددحو ةمئاقلا ل الخ  وأ  مادختساب لق
 .رايتخا ىلع طغضلا ةطساوب ل
 ىلع ،اهديرت يتلا ةمئاقلا ددحف ،ةيعرف مئاوق ىلع ةمئاقلا توتحا
 .تا ملاك ملا طبض لاث ملا لي
 .٣ ةوط خلا رركف ،ىرخأ ةيعرف مئاوق ىلع ةدد  حملا ةيعرفلا ةمئاقلا توتحا
 .درلل حاتفم يأ طغض لاث ملا ليبس ىلع ،ةيلاتلا ةيعرفلا ةمئاقلا د
 .بولط ملا طبضلا د
 ىلع طغضاو ،ةقباسلا ةمئاقلا ىوتسم ىلإ ةدوعلل عوجر ىلع طغ
 .ةمئاقلا نم جورخلل ءا



 راصتخ الا حاتفم ةطساوب
 كنك مي ثيح طبضلا تارايخو ةيعرفلا مئاوقلاو مئاوقلا عيمج ميقرت متي
وصولا
ضا •

اقلا
 

أ ظح ال
ا لخدأو
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 .مهب صا خلا راصتخ الا حاتفم مقر قيرط نع اهيلإ ل
 ةفيظوب صا خلا سرهفلا مقر لخدأ .ةمئاقلا ىلإ لوصولل ةمئاقلا ىلع طغ
. نيتيناث نوضغ يف كلذو ةعرسب اهيلإ لوخدلا يف بغرت يتلا ةمئ
 ىلع طغضا ،ليغشتلا عضو ىلع درلل حاتفم يأ طغض طبضل :لاثم
 ىلإ ةدوعلل عوجر ىلع طغضا .و و و  مث ةمئاقلا
 .ةمئاقلا نم جورخلل ءاهنإ ىلع طغضاو ،ةقباسلا ةمئاقلا ىوتسم
 ةمئاقلا ىلع طغضا ،١ ةمئاقلا نمض ةدوجو ملا ةمئاقلا فئاظو ىلإ لوصولل هن
.بولط ملا راصتخ الا مقرب ةصا خلا ماقر ألا يقاب لخدأ مث ،1و 0 ماقر أل



א
 لئاسر .١

ر .١
ر .٢
د .٣
ا .٤
ر .٥
٦. 
أ .٧
س .٢

١. 
ا .٢
ا .٣
٤. 
٥. 
ت .٦
٧. 
٨. 
س .٣

ب .١
إ .٢
٣. 
ن .٤
ا .٥
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 ةيصن لئاس
 .طئاسو لئاس
 ةشدر
 ةيتوصلا لئاسرل
 تامولع ملا لئاس
 لئاسرلا طبض
 ةمد خلا رماو
 تا ملاك ملا لج
 اهيلع دري مل تا ملاكم
 ةملتس ملا تا ملاك مل
 ةرداصلا تا ملاك مل
 ةريخ ألا تا ملاك ملا مئاوق حسم
 تا ملاك ملا ةدم
 تا ملاك ملا فيلاك
 SRPG تانايب دادع
 SRPG لاصتا تقوم
 فتاهلا لج
 ثح
 مسا ةفاض
 حسم
 خس
طبضل



 عيرسلا لاصت الا .٦
 تامولع ملا ماقرأ .٧
أ .٨
أ .٩
٠١.
و ألا .٤

١. 
٢. 
ا .٣
ف .٤
٥. 
لا .٥

١. 
٢. 
٣. 
٤. 
٥. 
٦. 
٧. 
٨. 
ا .٩

هظت .١
ط وأ
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 ةمد خلا ماقر
 يماقر
  نيلصت ملا تاعومجم
 عاض
ماع
 تماص
 عامتج
 جرا خلا ي
 ةادان ملا زاهج
 طبض
  نيميلا رايتخ الا حاتفم
خيراتلاو تقولا طبض
 تا ملاك ملا طبض
 فتاهلا طبض
 ةشاشلا طبض
 ةمغنلا طبض
 ١زاه جلا طبض
 ةيام حلا طبض
 عنص ملا طبض ةداعتس

 نيديلا رح ةدحو وأ نذأ ةعامسب هليصوت  مت دق فتاهلا ناك اذإ طقف ةمئاقلا هذه ر
 .فتاهلل رفوت ملا عمسلا مق



 ويدارلا .٦

كلا .٧
١. 
٢. 
ا .٣
٤. 
 الا .٨

١. 
إ .٢
٣. 
إ .٤
٥. 
ن ملا .٩

ا .١
ا .٢
ق .٣
ل ألا.٠١

ا .١
٢. 
ا .٣
ا .٤
تلا.١١

١. 
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 اريما
 ةيداع ةروص
 ةيصخش ةروص
 يتاذلا تقو مل
 طبض
 ويدوتس
 تاظفا حلا ضرع
ةظفاح ةفاض
 ةظفا حلا حسم
 ةيمست ةداع
ضرع ملا تامدخ
 قس
هبن مل
 ميوقتل
ماه ملا ةمئا
 باع
 ةبعل رتخ
باعل ألا تامدخ
 ةركاذل
 طبضل
 تاقيبط
تاقيبطتلا ديد حت



 تاقيبطتلا تامدخ .٢
 ةركاذلا .٣
ل ملا.٢١

ا .١
٢. 
٣. 
ا .٤
ت .٥
تلا.٣١

و .١
٢. 
دخ.٤١

١. 
ا .٢
و .٣
٤. 
ذ .٥
ت .١
دخ.٥١

هظي .١
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 تاقح
 ةبسا حل
 يلزانتلا دعلا تقوم
 فاقيإ ةعاس
 ةظف  حمل
 نماز
 ليصو
RI ةلص
SRPG
 تام
 ءدبلا ةحفص
 تام العل
 ةمد خلا درا
 طبض
 ناونعلل باه
 ةركاذلا غيرف
 ١ةقاطبلا تام

 .MIS ةقاطب بسح ىوت  حملاو مس الا فلتخيو .همعدت MIS ةقاطب تناك اذإ طقف ر



א.٦
א
كنك مي
ئاسولا
ئاسرلا
رإ لبق
 ظفح

א
ل نك مي
لئاسر
ئاسرلا
كنك مي
ةروصم
رإ نع

 

א
 رهظي
لا  ني مي
ضا .١
)١א(
لئاسرو ةيصنلا لئاسرلا ظفحو لاسرإو ةباتكو ةءارق 
ةفاك بيترت متي .ينورتكل إلا ديربلا لئاسرو ةددعت ملا ط
 .تاظفاح يف ل
 ىلإ جات حت تنأف ،ينورتكل إلا ديربلا لئاسر وأ ةروص ملا وأ ةيصنلا لئاسرلا لاس
 .٤٦ ةحفصلا لئاسرلا طبض رظنا ،كب صا خلا لئاسرلا زكرم فتاه مقر

א
 ىلع لئاسرلا كلت يوت حتو ،ءازج ألا ةددعتم لئاسر م التساو لاسرإ فتاهل
 ددعل اًقبط ةزي ملا هذه ةفلكت بست حتو .)ةكبش ةمدخ( ةيداع ةيصن 
 .ءازج ألا ةددعتم ةلاسر لاسر إل ةبولط ملا ةيداعلا ل
 ةلاسر لك نوكتت .روص ىلع يوت حت ةيصن لئاسر م التساو لاسرإ اًضيأ 
 ةدحاو ةروصم ةلاسر لاسرإ ةفلكت ديزت ا مبر ،اذلو .ةيصن لئاسر ةدع نم 
 .ةيصنلا لئاسرلا نم ديدعلا لاس
 لبق نم ةمعدم تناك اذإ طقف ةفيظولا هذه مادختسا نكمي :ةظح الم
 نكمي روصلا لاسرإ ةزيم تاذ فتاوهلا طقف .ةمدخلا دوزم وأ ةكبشلا لغشم
 .روصلا تاذ لئاسرلا ضرعتو ملتست نأ

 ىلعأ يف ءازج ألا ةددعتم ةلاسرل يلا حلا ءز جلا مقرو ةحات ملا فور حلا ددع
.ةشاش
.ةلاسر ءاشنإ مث ةيصن لئاسر مث لئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع طغ
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 ةلاسر ءاشنإ ةمئاقلا حتفل راظتن الا عضو يف  ىلع طغضا :حيملت 
.عيرس لكشب

تكا .٢
يف
ر إل .٣
خدأ .٤
ضا   

 

א
 نأ دعب
ر إل •

ىلإ
ر إل •

رلا
يرعتل
 ةروص وأ ةيصن جذا من جارد إل .١٤ ةحفصلا صنلا ةباتك رظنا .ةلاسرلا ب
.٦٥ ةحفصلا جذامنلا رظنا ،ةلاسرلا 
 .لاسرإ ددحو ،تارايخ ىلع طغضا ،ةلاسر لاس
.فتاهلا لجس يف فتاهلا مقر نع ثحبا وأ ملتس ملا فتاه مقر ل
 .ةلاسرلا لاسر إل قفاوم ىلع طغ
 فتاهلا ضرعي دقف ،SMS ةكبش ةمدخ ربع لئاسر لاسرإ دنع :ةظح الم
 فتاهلا نم تلسرأ دق ةلاسرلا نأ ىلإ ةراشإ هذه .ةلاسرلا لاسرإ مت ةرابع
 ةلاسرلا نأ ينعي  ال اذه .فتاهلا يف جمربملا لئاسرلا لابقتسا زكرم مقر ىلإ
 لئاسرلا ةمدخ لوح ليصافتلا نم ديزمل .دوصقملا ناكملا ىلإ تلصو دق
SMS، فتاهلل ةدوزملا ةكرشلاب لصتا. 

א
.لاسر إلا تارايخ ددحو ،تارايخ ىلع طغضا ،ةلاسرلا ةباتك نم يهتنت
 ةلاسرلا لاسرإ دعب .ةديدع خسن ددح ،ملتسم نم رثكأ ىلإ ةلاسرلا لاس
 . مت ىلع طغضا ،هيلإ اهلاسرإ ديرت صخش لك 
 عضو مث لاسر إلا عضو ددح ،لئاسرلا عاضوأ دحأ مادختساب ةلاسر لاس
 .همادختسا بولط ملا ةلاس
.٤٦ ةحفصلا لئاسرلا طبض رظنا ،ةلاسرلا عضو ف
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 طبضلا ظفح مزلي ،SMS لئاسر قيرط نع ةينورتكل إلا لئاسرلا لاسرإ لبق
 صا خلا
م ىلع
غش مب
ت رظنا
ضا .١
خدأ .٢

هلا
أ اذإ .٣
خدأ .٤

دعل
لع

ظنا   
  ال
ر إل .٥

كت
تاه

ضا   
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 لوصحلل .٤٦ ةحفصلا لئاسرلا طبض رظنا ،ةينورتكل إلا لئاسرلا لاسرإب
 لصتا ،ينورتكل إلا ديربلا ةمدخ ىلع لوص حلا ةيناكمإ صوصخب تامولع
 ،فتاهلا لجس يف ينورتكلإ ديرب ناونع ظف حل .ةمد خلا دوز مب وأ ةكبشلا ل
 .٢٧ ةحفصلا مس الا بسح ةيصن رصانعو ةددعتم ماقرأ نيزخ
 .ينورتكلإ ديرب ءاشنإ مث ةيصن لئاسر مث لئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع طغ
 لجس يف هنع ثحبا وأ ملتس ملاب صا خلا ينورتكل إلا ديربلا ناونع ل
 .قفاوم ىلع طغضا مث فتا
.قفاوم ىلع طغضلا مث ةينورتكل إلا ديربلا ةلاسر ناونع لاخدإ كنك مي ،تدر
 ىصق ألا د حلا رهظيو .١٤ ةحفصلا صنلا ةباتك رظنا .ةينورتكل إلا ةلاسرلا صن ل
 فورحلل ىصق ألا د حلا لمتشيو .ةشاشلا  ني مي ىلعأ اهلاخدإ كنك مي يتلا فور حلا د
.عوضو ملا مسا فورحو ةينورتكل إلا ديربلا ةلاسر ناونع فورح ى
 .٦٥ ةحفصلا ينورتكل إلا ديربلاب وأ ةلاسرلاب يصن جذو من جاردإ ًاضيأ ر
 .روصلا جاردإ نك مي
 مل اذإ .ديربلا لاسرإ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ينورتكل إلا ديربلا لاس
 مقر فتاهلا بلطيسف ،ينورتكل إلا ديربلا لاسرإ طبض تظفح دق ن
 .ينورتكل إلا ديربلا مداخ ف
 .ةينورتكل إلا ةلاسرلا لاسر إل قفاوم ىلع طغ
 دقف ،SMS ةكبش ةمدخ ربع ةينورتكلإ دي رب ةلاسر لاسرإ دنع :ةظح الم
 ةلاسر نأ ىلإ ةراشإ كلذ دعي .ةلاسرلا لاسرإ مت تاملكلا فتاهلا ضرعي
 .ينورتكل إلا ديربلا مداخ ىلإ فتاهلا ل الخ نم اهلاسرإ مت دق ةينورتكل إلا ديربلا
 ىلإ اهميلست مت دق ةينورتكل إلا ديربلا ةلاسر نأ ىلع ً اليلد كلذ دعي  ال
 ققحت ،ينورتكل إلا ديربلا تامدخ لوح ليصافتلا نم ديزمل .ةدوصقملا ةهجلا
.ةمدخلا دوزم عم كلذ نم



אא
 لئاسرلا ددعو  رشؤ ملا رهظي ،ةينورتكلإ ديرب ةلاسر وأ ةلاسر م التسا دنع
ةديد جلا
ا ريشي
 اًضعب
ختست
فصلا
ضا .١

يف
ارق   
ضا   
 اذإ .٢

ىلإ
انثأ .٣
نك مي   

اسر
دح   

هلا
دح   

 ملا
دح   

نعو
نع   

فاح
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 .ةشاشلا ىلع ةدراولا لئاسرلا ـب اًعوبتم 
 فذحا ،ةديدج لئاسر م التسا لبق .لئاسرلا ةركاذ ء التما ىلإ  ضماولا رشؤ مل
 .دراولا قودنص ةظفا حلا يف ةدوجو ملا ة ميدقلا لئاسرلا نم
 ةكرتش ملا ةركاذلا رظنا ،ةكرتش ملا ةركاذلا ةيصنلا لئاسرلا ةفيظو مد
.٠٢ ةح
 اهضرعل ءاهنإ ىلع طغضا وأ ،ةديد جلا ةلاسرلا ضرعل ضرع ىلع طغ
 .قح ال تقو 
 :قح ال تقو يف ةلاسرلا ةء
 .دراولا قودنص مث ةيصن لئاسر مث لئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع طغ
 راشي .اهتءارق ديرت يتلا ةلاسرلا ددحف ،ةدحاو ةلاسر نم رثكأ م التسا  مت
 .اهمامأ  زمرلاب ةءورق ملا ريغ ةيصنلا ةلاسرلا 
 .تارايخ ىلع طغضا ،ةلاسرلا ضرع وأ ةءارق ء
 لكش يف ةلاسر ليدعتو لاسرإ ةداعإو فذ حل ،لاث ملا ليبس ىلع ،رايخ ديد حت ك
.اهتءارق يرا جلا ةلاسرلا ةيمست ةداعإو كير حتو ةينورتكلإ ديرب ةلاسر وأ ةيصن ةل
  ميوقت ىلإ ةلاسرلا ةيادب يف دوجو ملا صنلا خسنل  ميوقتلا ىلإ خسن د
 .يلا حلا مويلل ريكذت ةظح المك فتا
 لئاسرلا زكرمو هفتاه مقرو لسر ملا مسا ضرعل ةلاسرلا ليصافت د
 .م التس الا تقوو خيراتو مدختس
 ينورتكل إلا ديربلا نيوانعو ماقر ألا ص الختس ال ليصافتلا مادختسا د
.ةيلا حلا ةلاسرلا نم بيولا عقاوم نيوا
 يف ةدوجو ملا ةروصلا ظف حل ةروصلا ظفح ددح ،ةروصم ةلاسر ةءارق د
 .جذامنلا ةظ



 وأ ،درلا يف لص ألا ةلاسرلا  نيمضتل ىلص ألا صنلا ددح .ةلاسر ىلع درلل در ددح .٤
 .ةشاشلا حسم ددح وأ ،درلا يف هنيمضتل يسايق در ددح

نع   
عتب
ضا .٥

ىلإ

ظفحي
لسر ملا
 نك مي
ظفاح
א
يوتحي
روص ملا
وصولل
 ةيصن

א
نع •

ضا
٦٥  thgirypoC © .devreser sthgir llA .aikoN 2002 

 مق وأ ينورتكل إلا ديربلا ناونع دكأ ،ةينورتكلإ ديرب ةلاسر ىلع درلا د
 .درلا ةلاسر صن بتكا مث .ةلاسرلا عوضوم كلذكو هليد
 ةلاسرلا لاسر إل قفاوم ىلع طغضا مث لاسرإ ددحو ،تارايخ ىلع طغ
 .ضورع ملا مقرلا 

אאא
 لئاسرلا ظفحيو دراولا قودنص ةظفاح يف ةدراولا ةيصنلا لئاسرلا فتاهلا 
 .ةيعرفلا ةيصنلا لئاسرلا ةمئاقب ةصا خلا ةلسر ملا لئاسرلا ةظفاح يف ة
 يف وأ فيشر ألا ةظفاح يف اًقح ال اهلاسرإ يف بغرت يتلا لئاسرلا ظفح
 .جذامنلا ةظفاح يف وأ ةيصخشلا تاظفا حلا ة

 لئاسرلا ىلإ راشيو  ةطساوب اهيلإ راشي ،ةيصن جذا من ىلع فتاهلا 
 . ةطساوب ة
 لئاسر مث لئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا ،جذامنلا ةمئاق ىلإ ل
.جذا من مث

א
 ،ةينورتكلإ ديرب ةلاسر ىلع درلا وأ ةينورتكلإ ديرب ةلاسر ةباتكب موقت امد
 .هجاردإ بولط ملا جذومنلا ددحو جذو من مادختسا ددح .تارايخ ىلع طغ



 ةيصن ةلاسرب ةروص جاردإ
 ددح .تارايخ ىلع طغضاف ،ةلاسر ىلع درلا وأ ةلاسر ةباتكب موقت امدنع •

اردإ
سر
وتي

رعل   

يظنتل
ةفاضإ
ق ءانثأ
لا لقن
فاض إل
فا حلاو
ض إل •
ذ حل •

حو
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 يف ةروصلا جارد إل جاردإ ىلع طغضا .اهضرعل ةروص ددحو ةروص ج
 .ةقفرم ةروص دوجو ىلإ ةلاسرلا سأر ىلع دوجو ملا  رشؤ ملا ريشي .كتلا
 .ةروصلا مجح ىلع ةلاسرلا يف اهلاخدإ كنك مي يتلا فور حلا ددع فق
.ةنياعم ددحو تارايخ ىلع طغضا ةلاسرلا لاسرإ لبق اًعم ةروصلاو صنلا ض

אאא
 كنك مي وأ ،فيشر ألا ةظفا حلا ىلإ اهنم ٍضعب لقن كنك مي ،كلئاسر م
 .كلئاسر ظف حل ةديدج تاظفاح 
 ديرت يتلا ةظفا حلا ىلإ لقتناو لقن ددح .تارايخ ىلع طغضا ،ةلاسر ةءار
 .رايتخإ ىلع طغضاو اهيلإ ةلاسر
 ةيصن لئاسرو لئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا ،اهفذح وأ ةظفاح ة
 .ةيصخشلا تاظ
 .ةظفاح ةفاضإ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ةظفاح ةفا
 تارايخ ىلع طغضاو ،اهفذح ديرت يتلا ةظفا حلا ىلإ لقتنا ،ةظفاح ف
 .ةظفا حلا حسم دد

אא
 لوؤسم لبق نم تمعد اذإ طقف ةفيظولا هذه مادختسا نكمي :ةظح الم
 لئاسرلا ةزيم اهيف رفوتت يتلا فتاوهلا .ةمدخلا ليكوب وأ لاصت الا ةكبش
 .اهضرعو ةددعتملا طئاسولا لئاسر لابقتسا اهناكمإب يتلا طقف يه ةروصملا



 فتاهلا معدي .توصو ةروصو صن ىلع ةددعت ملا طئاسولا ةلاسر يوت حت نأ نك مي
 زوا جت  مت اذإ .تياب وليك ٥٤ ىلإ اهمجح لصي نأ نك مي يتلا طئاسولا لئاسر اًضيأ
 ألا د حلا
م التسا
نع اهب
ناك اذإ

 

 معدت
لا •
 ألا •

صو
ا  مت اذإ
 فل ملا
ظح الو
بعللا
صتا وأ
٢١١(. 
كلذلو

طبضل
فصلا
 لاسرإ
ضا .١
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 ىلع فتاهلا ةردق مدع ىلإ كلذ يدؤي دقف ،ةلاسرلا مج حل هب حومس ملا ىصق
 ةيصن ةلاسر ملتسي نأ فتاهلل نك مي ،ةكبشلا عون ىلع اًدامتعا .ةلاسرلا 
 .ةددعت ملا طئاسولا ةلاسر ضرع هل الخ نم كنك مي يذلا تنرتن إلا ناو
.ةتشاش بسانتل اهتمء ال مب موقي فتاهلا نإف ،ةروص ىلع يوت حت ةلاسرلا ت
 معن عضو ىلع طئاسولا لئاسر لابقتساب حامسلا ةلاح يف :ةظح الم
 ةمدخلا دوزم وأ ةكبشلا لغشم موقي دقف ،ةيلحملا ةكبشلا عضو وأ
.اهملستت ةلاسر لك ةفلكت كليمحتب
 :ةيلاتلا غيصلا ةددعت ملا طئاسولا لئاسر لاسرإ ةزيم
 .PMBو GNPو FIGو GEPJ :تادادتم الا تاذ روص
 IDIM-PS( IDIM( ةدعاصت ملا ةمسج ملا تاوص ألا ةغيص :تادادتم الا تاذ تاوص
 .توصلا ةيداحأ  نينرلا تامغن ةغي
 مساب اهلادبتسا نكميف ،ةمعدم ريغ رصانع ىلع يوت حت ةلاسر م التس
.ةموعدم ريغ نئاكلا ةغيص صنلاو
 وأ تا ملاك ملا ءارجإ ءانثأ ةددعتم طئاسو لئاسر ةيأ م التسا كنك مي  ال هنأ 
رخآ افاج قيبطت يأ ليغشت ءانثأ وأ 
 ةحفصلا اًيودي ةمد خلا طبض لاخدإ رظنا( MSG تانايب ىلع طشن PAW لا
 بابسأ ةدعل لشفي نأ نك مي ةددعت ملا طئاسولا لئاسر ميلست ن أل كلذو
 .ةيساس ألا ت الاصت الل طقف لئاسرلا نم عونلا اذه ىلع دمتعت  الف 

אא
 ةددعت ملا طئاسولا لئاسر طبض رظنا ،ةددعت ملا طئاسولا لئاسر لاسرإ 
 ةمدخ يف كارتش الا ةيناكمإ صوصخب تامولعم ىلع لوصحلل .٦٦ ةح
 .ةمد خلا دوز مب وأ ةكبشلا لغش مب لصتا ،ةددعت ملا طئاسولا لئاسر
.ةلاسر ءاشنإ مث طئاسو لئاسر مث لئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع طغ



.١٤ ةحفصلا صن ةباتك رظنا .ةلاسرلا بتكا .٢
 ،ةروص جارد إل .ةدحاو ةددعتم طئاسو ةلاسر يف ةدحاو ةروص جاردإ كنك مي   

ضا
 الا
يخ
 دق

ارد إل   
سا

ارد إل   
هلا
رعل .٣
ر إل .٤
خدأ .٥

هلا
فاح

طتي   
رع
ك مي

سف   
اذإو
حم
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 يف ةرفوت ملا تاظفا حلا ةمئاق رهظت .ةروص جاردإ ددحو تارايخ ىلع طغ
 ىلع طغضاو ،ةبولط ملا ةروصلا ىلإ لقتناو ،ةنيعم ةظفاح حتفا .ويدوتس
 هنأ ىلإ ةلاسرلا ىلعأ رهظي يذلا  رشؤ ملا ريشي .جاردإ ددحو تارا
.ةروصلا قافرإ  مت
 جاردإ مث ىرخأ تارايخ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،فتاهلا لجس نم مسا ج
 .مسا جاردإ ددح مث تارايخ ىلع طغضا مث ،هديرت يذلا مس الا ىلإ لقتنا .م
 مقر لخدأ .مقر لاخدإ مث ىرخأ تارايخ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،مقر ج
 .قفاوم ىلع طغضاو فتاهلا لجس يف هنع ثحبا وأ فتا
 .ةنياعم ددحو تارايخ ىلع طغضا ،اهلاسرإ لبق ةلاسرلا ض
 .)ديربلا ىلإ لاسرإ وأ( فتاه ىلإ لاسرإ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ةلاسرلا لاس
 مقر نع ثحبا وأ )ينورتكل إلا ديربلا ناونع وأ( ملتس ملا فتاه مقر ل
 ىلإ ةلاسرلا لقن متيسو قفاوم ىلع طغضا .فتاهلا لجس يف فتا
 .اهلاسر إل ظف حلا قودنص ةظ
 متي .ةيصن ةلاسر لاسرإ نم رثكأ تقو ةددعت ملا طئاسولا ةلاسر لاسرإ بل
 ءانث ألا كلت يفو ةددعت ملا طئاسولا ةلاسر لاسرإ ءانثأ  كرحتم رشؤم ض
،اهلاسرإ ءانثأ ةلاسرلل عطق ثدح اذإ .ىرخ ألا فتاهلا فئاظو مادختسا كن
 .ىلو ألا ةر ملا يف هلشف دعب قئاقد ةدعل ىرخأ ةرم اهلاسرإ فتاهلا لواحي
 كنك ميو ظف حلا قودنص ةظفاح يف ةلاسرلا ىقبتسف ،اًضيأ كلذ لشف 
.اًقح ال اهلاسرإ ةداعإ ةلوا



 اذإ ةلسر ملا لئاسرلا ةظفاح يف حاجنب اهلسرت يتلا ةلاسرلا ظفح متيسو   
 لئاسر طبض رظنا .معن ىلع طوبضم ةلسر ملا لئاسرلا ظفح طبض ناك
ولا
א
لت دنع
م التسا
ا ريشي
ر ةركاذ
ختست
فصلا
ضا .١
ارق   

سو
تنا .٢

اتلا
• 
ر •
ا

إ •
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.٦٦ ةحفصلا طئاس
א

 ما متإ دنع . كرحت ملا رشؤ ملا رهظي ،ةددعتم طئاسو ةلاسرل فتاهلا يق
 .ةددعتم طئاسو ةلاسر م التسا  مت صنلاو  رشؤ ملا رهظي ،ةلاسرلا 
 رظنا ،ةئلت مم ةددعت ملا طئاسولا لئاسر ةركاذ نأ ىلإ  ضماولا رشؤ مل
 .١٦ ةحفصلا ةئلت مم ةددعت ملا طئاسولا لئاس
 ةكرتش ملا ةركاذلا رظنا ،ةكرتش ملا ةركاذلا ةددعت ملا طئاسولا لئاسر ةفيظو مد
.٠٢ ةح
.قح ال تقو يف اهضرعل ءاهنإ ىلع طغضا وأ ،ةلاسرلا ضرعل ضرع ىلع طغ
 لئاسر مث لئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا :قح ال تقو يف ةلاسرلا ةء
 .دراولا قودنص مث طئا
 تاراي خلا نم ضعب نوكتسو تارايخ ىلع طغضا .لئاسرلا ضرعل لق
.ةحاتم ةيل
 .ةظوفحم لئاسر فذ حل ةلاسرلا حسم
 متي .لاسرإ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،در لاسر إل .ةلاسرلا ىلع درلل د
.ةيضارتفا ةميقك )ينورتكل إلا ديربلا ناونع وأ( لسر ملا فتاه مقر مادختس
 ىلإ ةلاسرلا لاسرإ ةداع إل ديرب ىلإ لاسرإ ةداعإ وأ مقر ىلإ لاسرإ ةداع
 .ينورتكيلإ ديرب ناونع وأ فتاه



 تنأ تمق يتلا لئاسرلا ليدعت طقف نك مي .ةلاسر ليدعتل ليدعت •
.٨٥ ةحفصلا اهلاسرإو ةلاسر ةباتك رظنا .اهتباتكب

ت •
ا •
ت •
ت

• 
• 

ظفحي
ا دراولا
قن متي
لئاسر
 متيو
لسر ملا
ئاسرلا
قن متي
لئاسر

א
ضموي
 صنلا
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.ةلاسرلا ةئفو مج حلاو عوضو ملا ضرعل ةلاسرلا ليصاف
.قفر ملا توصلا وأ ةروصلاب ةصا خلا ليصافتلا ضرعل ليصافتل
 دق يتلا ةكرحت ملا روصلا ضرعل وأ  نينرلا ةمغن ىلإ عامتس الل ليغش
.ةلاسرلاب ةقفرم نوك
 .ويدتس الا يف  نينرلا ةمغن ظف حل توص عطقم ظفح
 .ويدتس الا يف ةروصلا ظف حل ةروصلا ظفح

אאאאא
 قودنص ةظفاح يف ةملتس ملا يتلا ةددعت ملا طئاسولا لئاسر فتاهلا 
 .ةيعرفلا طئاسو لئاسر ةمئاقب ةصا خل
 ةمئاقب ةصا خلا ظف حلا قودنص ةظفاح ىلإ ةددعت ملا طئاسولا لئاسر ل
 .ةيعرفلا طئاسو 
 لئاسرلا ةظفا حلا يف اهلاسرإ متي يتلا ةددعت ملا طئاسولا لئاسر ظفح
 ظفح طبض ةلاح يف طئاسو لئاسر ةيعرفلا ةمئاقلاب ةدوجو ملا ة
.٦٦ ةحفصلا طئاسولا لئاسر طبض رظنا .معن عضو ىلع ةلسر ملا ل
 ةمئاقب ةصا خلا ةظوف  حملا لئاسرلا ةظفاح ىلإ ةددعت ملا طئاسولا لئاسر ل
 .ةيعرفلا طئاسو 

אאא
 رهظيو راظتن الا ديق ةديدج طئاسو ةلاسر كانه نوكت امدنع  رشؤ ملا 
.رظتنت يتلا ةلاسرلا ضرع ،ةئلت مم ةركاذلا



 ىلع طغضا ،ةلاسرلا ظف حل .ضرع ىلع طغضا ،راظتن الا ديق ةلاسرلا ضرعل
 ديد حت ةطساوب ة ميدقلا لئاسرلا فذحاو ةلاسرلا ظفح ىلع طغضاو تارايخ
ظفا حلا
لختلل
طغض

ذ حل .١
 مث

ذ حل   
علا
ناك
نك

ذ حل   
سو
ذ حل .٢

ذح
لع
ذه

א
 كنك مي
تلا اذه
اهضرع
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 .اهفذح بولطم ة ميدق ةلاسر مث ً الوأ ة
 اذإ .معن ىلع طغضا مث ءاهنإ ىلع طغضا ،راظتن الا ديق ةلاسر نم ص
 .ةلاسرلا ضرع كنكميف ، ال ىلع ت

א
 ةيصن لئاسر مث لئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا ةيصنلا لئاسرلا ف
 .لئاسرلا حسم
 روهظ دنعو لئاسرلا عيمج ددح ،تاظفا حلا عيمج نم لئاسرلا عيمج ف
 اذإ .قفاوم ىلع طغضا ،؟تاظفا حلا عيمج نم لئاسرلا عيمج حسم ةراب
 اذإ امع فتاهلا كلأسيسف ،ةءورقم ريغ لئاسر ىلع يوت حت ةظفا حلا ت
 . ال مأ اًضيأ لئاسرلا هذه فذح يف بغرت ت
 لئاسر مث لئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا ةددعت ملا طئاسولا لئاسر ف
 .لئاسرلا حسم مث طئا
 ديرت يتلا ةظفا حلا ىلإ لقتنا ،تاظفا حلا ىدحإ نم لئاسرلا عيمج ف
 يوت حت ةظفا حلا تناك اذإ .قفاوم ىلع طغضاو اهب ةدوجو ملا لئاسرلا ف
 فذح يف بغرت تنك اذإ امع فتاهلا كلأسيسف ،ةءورقم ريغ لئاسر ى
 . ال مأ اًضيأ لئاسرلا ه

 يفف .ةعرس رثك ألا يصنلا قيبطتلا اذه مادختساب رخآ صخش عم ثدحتلا
 كنك مي نكلو اهم التسا متي يتلا وأ ةلسر ملا لئاسرلا ظفح كنك مي  ال قيبط
.ةيصنلا لئاسرلا ةفلكت لثم ةشدردلا لئاسر ةفلكت نوكتو .ةشدردلا ءانثأ 



 مقر لخدأ .ةشدرد مث لئاسر ددح مث ةمئاقلا ىلع طغضا ،ةشدردلا ءدبل .١
 يف هنع ثحبا وأ هعم ةشدرد ةسلج ءدب ديرت يذلا صخشلاب صا خلا فتاهلا
س

لاو   
ارقل
خدأ .٢
تكا .٣
ر إل .٤
ظي .٥
درلل   
ن إل .٦
ضرعل
شدردلا
ا يتلا
ت يتلا

א
 ديربلا
حللو
طغضا
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 .قفاوم ىلع طغضا مث فتاهلا لج
 ضرع ىلع طغضا ،ةلاسر كم التسا دنع :يه ةشدردلا ءدبل ىرخ ألا ةقيرط
 .ةشدرد ددح مث تاراي خلا ىلع طغضا ،ةشدرد ءدبل .اهتء
 .قفاوم ىلع طغضاو ةشدردلا يف اهمدختستس يتلا كتينك ل
 .١٤ ةحفصلا صن ةباتك رظنا ،ةشدردلا ةلاسر ب
 .لاسرإ ددحو ،تارايخ ىلع طغضا ،ةلاسر لاس
 .ةيلص ألا كتلاسر قوف رخ آلا صخشلا در ره
.٤و ٣  نيتوط خلا رركو قفاوم ىلع طغضا ،ةلاسرلا ىلع 
 .ءاهنإ ددحو تارايخ ىلع مث قفاوم ىلع طغضا ،ةشدرد ةسلج ءاه
 خيرات ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ةيلا حلا ةشدردلا ةسلج لئاسر ثدحأ 
 لئاسرلا ىلإ راشيو كتينكو »<« ـب اهتلسرأ يتلا لئاسرلا ىلإ راشي .ة
 ةلاسرلا ىلإ ةدوعلل عوجر ىلع طغضا .لسر ملا ةينكو »>« ـب اهتملتس
 .ةشدردلا مسا ددح ،كتينك ليدعتل .اًيلاح اهبتك

א
 تامولع ملا نم ديز مل . الوأ اهب كارتش الا بجيو ةكبش ةمدخ وه يتوصلا
 .ةمد خلا دوز مب لصتا ،يتوصلا ديربلا مقر ىلع لوص
ددح .ةيتوصلا لئاسرلا مث لئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع 



 يذلا فتاهلا مقر ىلع يتوصلا ديربلاب لاصت الل ةيتوصلا لئاسرلا عامس •
.يتوصلا ديربلا مقر ةمئاق لخاد هظفحب تمق

 دق   
صلا

قر •
او
ناك اذإ
ةديد جلا

 

حمست
ةددعتم
ع ملا نم
ناك اذإ
م التسا
،ةجا حلا

א
ض رثؤي
 طبض
ضا .١

 مث
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 ةرداصلا تا ملاك ملا طخ رظنا ،هب صاخ يتوص ديرب مقر فتاه طخ لكل نوكي
.٤٨ ةحف
 يتوصلا ديربلا مقر ليدعت وأ نع ثحبلا وأ لاخد إل يتوصلا ديربلا م
 .هظف حل قفاوم ىلع طغض
 ةيتوصلا لئاسرلا  رشؤ ملا رهظيسف ،ةكبشلا ةهج نم اًمعدم 
 .يتوصلا ديربلا مقرب لاصت الل عامس ىلع طغضا .
.يتوصلا ديربلا مقرب لاصت الا ىلإ  ىلع رارمتس الا عم طغضلا يدؤي :حيملت

א
 تاعوضوم لوح لئاسر م التساب - ةكبش ةمدخ - تامولع ملا لئاسر ةمدخ كل 
 ديز مل .ةمد خلا دوزم نم ةمداق لئاسرلا هذه نوكتو رور ملا ةلاح وأ سقـطلا لثم ،
.ةمد خلا دوز مب لصتا ،اهماقرأو ةرفوت ملا تاعوضو ملا لوح تامول
 ةيناكمإ مدع ىلإ كلذ ىدأ ا مبرف ،اًمئاد لصتم ىلع اًطوبضم SRPG لاصتا 
 دنع عضولا ىلع SRPG لاصتا طبضا ،ةلا حلا هذه يف .تامولع ملا لئاسر 
 .٨١١ ةحفصلا SRPG لاصتا رظنا 

 .اهضرعو اهم التساو اهلاسرإ تايلمع ىلع ةلاسرلا طب
 ةينورتكل إلاو ةيصنلا لئاسرلا
 ةيصن لئاسر مث ،لئاسرلا طبض مث لئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع طغ
.لاسر إلا عضو



 ددحف ،ةدحاو ةلاسر عضو طبض نم رثكأ معدت MIS ةقاطب تناك اذإ .٢
 .هرييغت بولط ملا طبضلا
• 

• 
أ
• 
ل

ب •
ا

و 
ر

• 
)

• 
• 
ل

• 
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 وهو لئاسرلا زكرم فتاه مقر ظف حل لئاسرلا زكرم فتاه مقر ددح
 .ةمد خلا دوزم نم مقرلا اذه ملتستس .ةيصنلا لئاسرلا لاسر إل بولطم
 صن تناك اذإ ام ةلاسرلا عون ديدحتل لكش ىلع لئاسرلا لسرتس ددح
 .سكاف وأ ةادانم زاهج وأ ينورتكيلإ ديرب و
 ةكبشلا هقرغتستس يذلا تقولا لوط ديدحتل ل الخ لاسر إلا ةلواحم ددح
 .كتلاسر ميلست
 مقر ظف حل يضارتف الا ملتس ملا مقر ددح ،صن ةلاسرلا عونل ةبسنلا
.عضولا اذهل لئاسرلا لاسر إل يضارتف
 ظف حل ينورتكل إلا ديربلا زكرم ددح ،ينورتكلإ ديرب لئاسرلا عونل ةبسنلاب
 .ينورتكل إلا ديربلا مداخ مق
 ةكبشلا نم كلئاسرب ةصا خلا ميلستلا ريراقت بلطل ميلستلا ريراقت ددح
 .)ةكبش ةمدخ
 .لضف ملا SMS لماحك SRPG  نييعتل SRPG مادختسا ددح
 در ةلاسر لاسرإب كتلاسر ملتس مل حامسلل زكر ملا سفن قيرط نع درلا ددح
 .)ةكبش ةمدخ( كب صا خلا لئاسرلا زكرم ربع ك
 متي .دد  حملا ةلاسرلا عضو مسا رييغتل لاسر إلا عضو ةيمست ةداعإ ددح
 رثكأ معدت MIS ةقاطب تناك اذإ طقف ةلاسرلا عاضوأ تاعومجم ضرع
.ةدحاو ةعومجم نم



אא
 لئاسر ةيأ لاسرإ وأ م التسا فتاهلا عيطتسي نلف ،ةيصنلا لئاسرلا ةركاذ ء التما دنع
.ةديدج
اظفاح
طغضا
ئاسرلا
طبضل
أ دراولا

طغضا
فح •

 يف
لا •

 ال
سا

سر •
سر
غرت
لا

بض •
تب
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 يف ةدوجو ملا ة ميدقلا ةيصنلا لئاسرلا لدبتسيل فتاهلا طبض كنك مي ،كلذ عمو 
 .اًيلأ ةلسر ملا لئاسرلا تاظفاحو دراولا قودنص ت
 لادبتسا مث ةيصن لئاسر مث ،لئاسرلا طبض مث لئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع 
 حومسم ددح .ةلسر ملا لئاسرلا قودنص يف لادبتسا وأ دراولا قودنص يف ل
 قودنص تاظفاح يف ةدوجو ملا ة ميدقلا ةيصنلا لئاسرلا لدبتسيل فتاهلا 
.يلاوتلا ىلع ،ةديدج لئاسرب ةلسر ملا لئاسرلا تاظفاح و

אא
ددح .طئاسو لئاسر مث لئاسرلا طبض مث لئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع 
 ةددعت ملا طئاسولا لئاسر ظفحيل فتاهلا طبضل معن ددح .ةلسر ملا لئاسرلا ظ
.ةلسر ملا لئاسرلا ظفح متي نلف ، ال تددح اذإ .ةلسر ملا لئاسرلا ةظفاح
 ةيل  حملا ةكبشلا وأ معن وأ  ال ددح .طئاسولا لئاسر لابقتساب حامس
 كنك مي  الف ،ةيل  حملا ةكبشلا تددح اذإ امأ .ةددعت ملا طئاسولا ةمدخ مادختس
 .ةيل  حملا كتكبش قاطن جراخ كدوجو ءانثأ ةددعت ملا طئاسولا لئاسر م الت
 عجرتسيل فتاهلا طبضل عاجرتسا ددح .ةدراولا ةددعت ملا طئاسولا لئا
  ال تنك اذإ ضفر ددح وأ اًثيدح اهم التسا  مت يتلا ةددعت ملا طئاسولا لئا
 ناك اذإ طبضلا ضرع متي  ال .ةددعت ملا طئاسولا لئاسر م التسا يف ب
 . ال ىلع اًطوبضم ةددعت ملا طئاسولا لئاسر لابقتساب حامس
 مق .ةددعت ملا طئاسولا لئاسر عاجرتس ال PAW لاصتا طبض فرع .لاصت الا ط
.طبضلا ليدعتب مق مث اهب لاصت الا طبض ظفح ديرت يتلا ةعومج ملا ليغش



 .قفاوم ىلع طغضاو لاصت الا ةعومج مل ديد جلا مس الا لخدأ .طبضلا مسا •
 ديرت يتلا PAW ةمدخب ةصا خلا ءدبلا ةحفصلا ناونع لخدأ .ءدبلا ةحفص •
ا
و •
• 
ن •
ب
ا
• 

• 
ا •
• 

لا •
ناك
تس ال
كنك مي
ةمد خلا
 لصتا
 ايكون
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.قفاوم ىلع طغضا مث ،ةطقن لاخد إل  ىلع طغضاو ،اهمادختس
 .ةتقؤم وأ ةمئاد ددح .ةسل جلا عض
 .SRPG ددح .تانايبلا لماح
 لاصتا ءارج إل ديد جلا لوصولا ةطقن مسا لخدأ .SRPG لوصو ةطق
 دوزم وأ ةكبشلا لغش مب لصتا .قفاوم ىلع طغضاو SRPG ةكبش
 .لوصولا ةطقن مسا ىلع لوصحلل ةمد خل
 طغضاو ةطقن ةباتكل  ىلع طغضاو ناونعلا لخدأ .PI ناونع
 وأ ةكبشلا لغشم نم PI ناونع ىلع لوص حلا كنك مي .قفاوم ىلع
 .ةمد خلا دوزم
 .يداع وأ نمآ ددح .ققحتلا ةقيرط
 .قفاوم ىلع طغضاو مدختس ملا مسا لخدأ .مدختس ملا مس
 .قفاوم ىلع طغضاو رسلا ةملك لخدأ .رسلا ةملك
 اذإ طبضلا ضرع متي  ال .اهضفر وأ تان الع إلا م التسا كنك مي .تان الع إلل حامس
 . ال ىلع اًطوبضم طئاسولا لئاسر لابقتساب حامسلا 
 ةيصن ةلاسر لكش يف طئاسولا لاصتا طبض م ال
 دوزم وأ ةكبشلا لغشم نم ةيصن ةلاسر لكش يف ةمد خلا طبض يقلت 
 ،تامولع ملا نم ديز مل .اهمادختسا يف بغرت يتلا PAW ةمدخ رفوي يذلا 
 يدانب صا خلا بيولا عقوم ةرايز اًضيأ كنك مي .ةمد خلا دوز مب وأ ةكبشلا لغش مب
)moc.aikon.bulc.www(، ةلودلا بسح كلذ رفوت طبتري دق. 



א
 مث لئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا ،ةباتكلاو ةءارقلل ط خلا مجح ديدحتل
 طبض

א
طغضا
اب اًضيأ

لجسي
لتس ملا
فلكتو
لجسي
 معدت
لا دنع
 ملاك ملاو
لا مقر
ةلاسر

א
طغضا
كم •

كب
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 .ط خلا مجح مث رخ آلا طبضلا مث لئاسرلا

א
 فرعتو( ةمد خلا تابلط لسرأو لخدأ .ةمد خلا رماوأ مث لئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع 
.ةمد خلا دوزم ىلإ ،ةكبشلا تامدخ طيشنت رماوأ لثم )DSSU رماوأ مس
)٢א(א

تا ملاك ملاو ،اهيلع دري مل يتلا تا ملاك ملا ماقرأ فتاهلا 
،تا ملاكملل ةيبيرقتلا ةد ملاو ،ةرداصلا تا ملاك ملاو ،ةم
 .تا ملاك ملا ة
 ةكبشلا تناك اذإ طقف ةملتس ملا تا ملاك ملاو اهيلع دري مل يتلا تا ملاك ملا فتاهلا 
.ةكبشلا ةمدخ ةقطنم لخاد فتاهلا ليغشت يرجي  نيحو ،فئاظولا هذه
 ةملتس ملا تا ملاك ملاو اهيلع دري مل تا ملاكم مئاوق يف تارايخ ىلع طغض
 ليدعت وأ ة ملاك ملا خيراتو تقو ضرع لاث ملا ليبس ىلع كنك مي ،ةرداصلا تا
 لاسرإ وأ فتاهلا لجس يف مقرلا ظفح وأ ةمئاقلا نم هفذح وأ فتاه
 .مقرلا كلذ ىلإ 

אא
 ددح مث تا ملاك ملا لجس ددحو ةمئاقلا ىلع 
 لاصت الا اولواح صاخش أل ماقرأ ةرشع رخآب ةمئاق ضرعل اهيلع دري مل تا ملا
.)ةكبش ةمدخ( 



 لاصت الا ت الواحم ددع ىلإ فتاهلا مقر )وأ مس الا( مامأ دوجو ملا مقرلا ريشي   
 .ىرخ ألا ةه جلا اهب تماق يتلا

ك ملا •
خ(

ك ملا •
حم
لا

سم •
غرت
و ملا
لا

אא
 

طغضا
دم •

لاب
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 ،اهيلع دري مل يتلا تا ملاك ملا صوصخب ةظح الم ضرع دنع :حيملت 
 مقرلا ىلإ لقتنا .فتاهلا ماقرأب ةمئاق ىلإ لوصولل ةمئاقلا ىلع طغضاف
 . ىلع طغضا مث هب لاصت الا ديرت يذلا
 اهيلع درلاب تمق فتاوه ماقرأ ةرشع رخآب ةمئاق ضرعل ةملتس ملا تا ملا
 .)ةكبش ةمد
 وأ لاصت الاب تمق فتاه مقر نيرشع رخآب ةمئاق ضرعل ةرداصلا تا ملا
 هب لاصت الا  مت مقر رخآب لاصت الا ةدواعم اًضيأ رظنا .اهب لاصت الا ةلوا
 .٦٣ ةحفص
 تنك اذإ ام ددح .ةريخ ألا تا ملاك ملا مئاوق فذ حل ةريخ ألا تا ملاك ملا مئاوق ح
 ماقر ألا طقف مأ ،ةريخ ألا تا ملاك ملا مئاوق يف فتاوهلا ماقرأ عيمج فذح يف ب
 تا ملاك ملا وأ ةملتس ملا تا ملاك ملا وأ ،اهيلع دري مل تا ملاكم ةمئاق يف ةدوج
 .ةيلمعلا هذه نع عجارتلا كنك مي  ال .ةرداص

אאאא
 ةمدخلا دوزم كل اهمدقي يتلا تامدخلاو تاملاكملل ةروتافلا غلبم نإ :ةظح الم
 .خلاو بئارضلاو ةيباسحلا روسكلا بيرقتو ةكبشلا صئاصخ بسح توافتت
 ددح مث تا ملاك ملا لجس ددحو ةمئاقلا ىلع 
 ،ةرداصلاو ةدراولا كتا ملاك مل ةيبيرقتلا ةد ملا ضرعل لقتناو تا ملاك ملا ة
.ةيام حلا زمر لاخدإ نم تادادعلا فذ حل دب الو .يناوثلاو قئاقدلاو تاعاس



 ىلع تادادعلا هذه ضرع متيو هب ةصا خلا تقولا تادادع فتاه طخ لكل   
.٤٨ ةحفصلا لمعتس ملا ط خلا رظنا .فتاهلا ةشاش

اكت •
ك ملا
ت  مت

دح   
 وأ   

حوب
رع مل

دح   
لا

اح •
رخآ
علا

وم •
تا
نم
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 عيمج تادحو وأ ة ملاكم رخآ تادحو ددح .)ةكبش ةمدخ( تا ملاك ملا فيل
 يتلا تادحولاب تا ملاك ملا لك وأ اهب تمق ة ملاكم رخآ ةفلكت ةعجار مل تا ملا
 .ـب فيلاكتلا ضرع ةفيظو يف اهنييع
تادادعلا فذ حل تادادعلا حسم ددحو تا ملاك ملا ةفلكت طبض د
 ةيقابلا ثدحتلا ةدم ضرعي يكل فتاهلا طبضل ـب فيلاكتلا ضرع ددح
 ةمد خلا دوز مب لصتا .ةلمعلاب ةلمعلا تادحو وأ تادحولاب نحشلا تاد
.نحشلا ةدحو راعسأ ةف
 تادحو نم  نيعُم ردقب كتا ملاكم ةفلكت ددحُت يكل تا ملاك ملا ةفلكت دودح د
.تا ملاك ملا ةفلكت طبضل 2NIP زمر ىلإ جات حت .ةلمعلا تادحو وأ نحش

 نم نوكيس ،ةلمعلا تادحو وأ نحشلا تادحو دافن دنع :ةظح الم 
 ىلع( فتاهلاب جمربملا ئراوطلا مقر ىلإ طقف تاملاكم ءارجإ نكمملا
 .)رخآ يمسر ئراوط مقر يأ وأ ٩١١ مقر وأ ١١٢ مقر لاثملا ليبس

 يف ةملتس ملاو ةلسرُ ملا تانايبلا ردق ةعجار مل لقتنا وأ SRPG تانايب لم
 ةدحو ساقت .تادادعلا فذ حلو ةملتس ملا ةلسرُ ملا تانايبلا يلامجإو ةسلج 
 .تادادعلا فذ حل ةيام حلا زمر لاخدإ مزلي .تيابلاب تاداد
 لمجُم وأ SRPG لاصتا رخآ ةدم ةعجار مل لقتنا SRPG لاصتا تق
 تادادعلا فذ حل دب الو .تادادعلا فذح اًضيأ كنك مي امك .SRPG ت الاص
 .ةيام حلا زمر لاخدإ 



)٣א(א
لجس( فتاهلا ةركاذ يف فتاوه ماقرأو ءامسأ ظفح كنك مي
تاهلا
مإب •

صن
 ألا

مك •
تاه
رلاب

طغضا
اذلا •

 ال
ذه

يرط •
لاح •

ا حلا
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 .)MIS فتاه لجس( اًضيأ MIS ةقاطب ةركاذ يفو )يلخادلا ف
 تاظح المو ماقرأ عم مسا ٠٠٥ ىتح ظفح يلخادلا فتاهلا لجس ناك
 كلت لوط ىلع اهظفح نكمُي يتلا ءامس ألا ددع فقوتي .مسا لكل ةي
 .ةيصنلا رصانعلاو ماقر ألا هذه لوطو فتاوهلا ماقرأو ءامس
 اًمقرو اًمسا ٠٥٢ ىتح ظفح اهنك مي يتلا MIS تاقاطب فتاهلا معدي ا
 MIS ةقاطب ةركاذ يف ةظوف  حملا فتاهلا ماقرأو ءامسأ ىلإ راشيو .اًيف
 . زم

א
ددح .طبضلا مث فتاهلا لجس ددحو ةمئاقلا ىلع 
 .همادختسا يف بغرت يذلا فتاهلا لجس ديدحتل ةمدختس ملا ةرك
 يف .ةقاطبلاو فتاهلا ددح ،فتاهلا يلجس  الك نم ماقرأو ءامسأ ءاعدتس
 .فتاهلا ةركاذ يف ماقر ألاو ءامس ألا ظفح متي ،ةلا حلا ه
.فتاهلا لجس يف ماقر ألاو ءامس ألا ضرع ةقيرط ديدحتل ضرعلا ةق
 تقولا يف اهظفح  مت يتلا فتاهلا ماقرأو ءامس ألا ددع ةفرع مل ةركاذلا ة
 .ددحُ ملا فتاهلا لجس يف هظفح حات ملا ددعلاو يل



)א(א
 طبض ديد حت رظنا ،ةمدختس ملا ةركاذلا ةحاسم يف ماقر ألاو ءامس ألا ظفح متي
لجس
ضا .١
خدأ .٢
خدأ .٣

لا
نع .٤

 

كنك مي
س يف
لت متي
ا لوح
س نم
د حت مل
كأت .١

د حت
ولل .٢
تنا .٣

دج
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 .ه العأ فتاهلا 
 .مسا ةفاضإ مث فتاهلا لجس ددحو ةمئاقلا ىلع طغ
.٣٤ ةحفصلا صن ةباتك رظنا .قفاوم ىلع طغضاو مس الا ل
 ة ملاكم ءارجإ رظنا ،ماقر ألا لاخد إل .قفاوم ىلع طغضاو فتاهلا مقر ل
.٦٣ ةحفص
 . مت ىلع طغضا ،فتاهلا مقرو مس الا ظفح متي امد
 طغضا .فتاهلا مقر لخدأ ،راظتن الا عضو يف عيرسلا ظف حلا :حيملت
 . مت مث قفاوم ىلع طغضاو مس الا لخدأ .ظفح ددحو تارايخ ىلع

א
 مسا لكل ةريصق ةيصن رصانعو فتاهلا ماقرأ نم ةفلتخم جذا من ظفح 
 .يلخادلا فتاهلا لج
 راطإب هيلإ راشيو يضارتفا مقرك هظفح متي مقر لوأ مادختسا اًيئاق
 اًمسا راتخت امنيح . لاث ملا ليبس ىلع مقرلا عونب صا خلا رشؤ مل
 ام يضارتف الا مقرلا مادختسا متي ،ً الثم ة ملاكم ءارج إل ،فتاهلا لج
 .رخآ اًمقر د
 رظنا .ةقاطبلاو فتاهلا مأ فتاهلا يه ةمدختسُ ملا ةركاذلا تناك اذإ ا مم د
.١٧ ةحفصلا فتاهلا لجس طبض دي
.راظتن الا عضو يف  ىلع طغضا ،فتاوهلا ماقرأو ءامس ألا ةمئاق ىلإ لوص
 مقر ةفاضإ بولط ملا يلخادلا فتاهلا لجس يف ظوف  حملا مس الا ىلإ لق
.ليصافتلا ىلع طغضا مث ،هيلإ يصن رصنع وأ دي



 .ليصافت ةفاضإ وأ مقر ةفاضإ ددحو تارايخ ىلع طغضا .٤
لوم  حملا فتاهلا  وأ ماع  :ةيت آلا ماقر ألا عاونأ دحأ ددح .٥

 وأ
أ وأ   

 وأ
دح   
خدأ .٦
ضا .٧

طغضا
لا ىلع
طغضا

א
ضا .١
ك مي .٢
ضا   

لع
تنا .٣

 الا
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 سكافلا  وأ بتك ملا  وأ لزن ملا 
 يديرب ناونع  وأ تنرتن إلا ناونع  وأ ينورتكلإ ديرب  :صنلا عاون

.ةظح الم 
 .صنلا عون وأ مقرلا رييغتل تاراي خلا ةمئاق يف عونلا رييغت د
 .هظف حل قفاوم ىلع طغضاو يصنلا رصنعلا وأ مقرلا ل
راظتن الا عضو ىلإ ةدوعلل ءاهنإ ىلع طغضا مث عوجر ىلع طغ
אאא
 طغضا مث بولط ملا مس الا ىلإ لقتناو راظتن الا عضو يف  ىلع 
 .يضارتف الا مقرلا وه نوكيل هطبض بولط ملا مقرلا ىلإ لقتنا .ليصافت
.يضارتف الا مقرلا ددحو تارايخ ىلع 

אא
.ثحب مث فتاهلا لجس ددحو ةمئاقلا ىلع طغ
 .قثبن ملا راط إلا يف هنع ثحبت يذلا مس الا نم ىلو ألا فور حلا لاخدإ كن
 طغضاو ةمئاقلاب ةدوجو ملا ءامس ألا  نيب لاقتن الل  و  ىلع طغ
 .قثبن ملا راط إلا لخاد رشؤ ملا كيرحتل  و  ى
 ليصافت ضرعل لقتنا ليصافتلا ىلع طغضاو هديرت يذلا مس الا ىلإ لق
 .دد  حملا مس



  ىلع طغضا ،ةعيرس ةقيرطب فتاه مقرو مسا نع ثحبلل :حيملت 
 لقتنا وأ /و ،مس الا نم ىلو ألا فور حلا/فر حلا لخدأ .راظتن الا عضو يف

 

 ثحبا
 الا ىلإ
 ىلع
ةروصلا

א
طغضا
ح ىلإ
ذ حل •

 الا
لع

ل إل •
تنا
ضا
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.هديرت يذلا مس الا ىلإ
 رارمتس الا عم طغضا ،ةعرسب يضارتفا مقرو  نيعم مسا ضرعل :حيملت
.ءامس ألا ربع لاقتن الا ءانثأ مس الا كلذ ىلإ لوصولا دنع  ىلع

א
 لقتنا .ليصافتلا ىلع طغضا مث هليدعت بولط ملا )مقرلاو( مس الا نع
 طغضاو اهليدعت ديرت يتلا ةروصلا وأ يصنلا رصنعلا وأ مقرلا وأ مس
 رييغت وأ ليصافتلا ليدعت وأ مقرلا ليدعت وأ مس الا ليدعت ددح .تارايخ
 .قفاوم ىلع طغضاو ةروصلا وأ صنلا وأ مقرلا وأ مس الا ليدعتب مقو 

אא
 مقرلاو مس الا فذح يدؤي .حسم مث فتاهلا لجس ددحو ةمئاقلا ىلع 
 .امهب ةقفر ملا ةروصلا فذ
 ىلإ لقتناو ةرم لك دحاو ددح ،رخ آلا ولت اًدحاو ماقر ألاو ءامس ألا ف
 طغضا مث حسم ىلع طغضا .امهفذح يف بغرت يذلا )مقرلاو( مس
.ديكأتلل قفاوم ى
 مث لكلا حسم ددح ،ةدحاو ةرم فتاهلا لجس يف ماقر ألاو ءامس ألا ءاغ
 .حسم ىلع طغضاو MIS ةقاطب وأ فتاهلا مث ،فتاهلا لجس ىلإ لق
 .ةيام حلا زمرب دكأو قفاوم ىلع طغ



א
 ىلإ لقتنا .ليصافتلا ىلع طغضاو هليدعت بولط ملا )مقرلاو( مس الا نع ثحبا
مس الا
ليدعت
نلا وأ
حسم
طغضا
غضاو
غضاو

 كنك مي
كعلابو
يلخادلا
ضا .١
دح .٢
دح .٣

إ •

ظت   
سن
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 ددح .تارايخ ىلع طغضاو هليدعت دار ملا يصنلا رصنعلا وأ مقرلا وأ 
 مقرلا وأ مس الا ليدعتب مقو ليصافتلا ليدعت وأ مقرلا ليدعت وأ مس الا 
.قفاوم ىلع طغضاو ةروصلا وأ ص
ةيصن رصانع وأ ماقرأ 
 بولط ملا )مقرلاو( مس الا ىلإ لقتناو راظتن الا عضو يف  ىلع 
 هفذح ديرت يذلا يصنلا رصنعلا وأ مقرلا ىلإ لقتنا .ليصافتلا ىلع ط
.بولط ملا بسح ليصافتلا حسم وأ مقرلا حسم ددحو تارايخ ىلع ط

א
 MIS ةقاطب ةركاذ ىلإ فتاهلا ةركاذ نم فتاهلا ماقرأو ءامسأ خسن
 فتاهلا ةركاذ يف ةظوفحم ةيصن رصانع ةيأ ظفح متي نل هنأ ظح ال .س
.MIS ةقاطب يف ينورتكل إلا ديربلا نيوانع لثم ،ة
 .خسن مث فتاهلا لجس ددحو ةمئاقلا ىلع طغ
 .فتاهلا ىلإ ةقاطبلا نم وأ ةقاطبلا ىلإ فتاهلا نم ،خسنلا ها جتا د
 .ةيساس ألا ماقر ألا وأ لكلا وأ ةرم لك دحاو د
 طغضاو ةخسن ديرت يتلا مس الا ىلإ لقتناف ،ةرم لك دحاو تددح اذ
.خسن ىلع
 متيسف .MIS ةقاطب ىلإ فتاهلا نم خسنت تنُك اذإ ةيساس ألا ماقر ألا ره
.طقف ةيضارتف الا ماقر ألا خ



 ددح ،اهفذح وأ ةيلص ألا ماقر ألاو ءامس ألا ظفح ديرت تنك اذإ ام ديدحتل .٤
 .لص ألا لقن وأ لص ألاب ظافتح الا
إ •

كنك مي
 التساو
معدم
א
نك اذإ
فتاهلا
ا ت حت
فتاهلا
ا امدنع
 .ضرع
،لامع ألا

كنك مي
ATO إ
سرإ .١

اهلا
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 متي امدنع قفاوم ىلع طغضاف .ةيساس ألا ماقر ألا وأ لكلا تددح اذ
 .؟لقنلا يف ءدبلا وأ ؟خسنلا ءدب ضرع

א
 لامع ألا ةقاطب لثم صاخش ألا دحأب ةصا خلا لاصت الا تامولعم لاسرإ 
 تناك اذإ ATO ريث ألا ربع ةلاسرك وأ ءارم حلا ت حت ةعش ألا ذفنم ربع اهم
 .ةكبشلا ةهج نم ة

 نأ دكأتف ،ءارم حلا ت حت ةعش ألا ذفنم ربع لامعأ ةقاطب م التسا ديرت ت
 ةعش ألا ذفنم رظنا ،ءارم حلا ت حت ةعش ألا ذفنم ربع تانايبلا م التس ال دعم 
 مقرو مس الا لاسرإ ن آلا رخ آلا فتاهلا مدختسم ناكمإب .٧١١ ةحفصلا ءارم حل
 .ءارم حلا ت حت ةعش ألا ذفنم ربع 
 ىلع طغضا ،ATO ةلاسرك وأ ءارم حلا ت حت ةعش ألا ذفنم ربع لامعأ ةقاطب م التس
 ةلاسر نم صلختلل .فتاهلا ةركاذ يف لامع ألا ةقاطب ظف حل ظفح ىلع طغضا
 .معن ىلع طغضا مث ءاهنإ ىلع طغضا 

 ريث ألا ربع ةلاسرك وأ ءارم حلا ت حت ةعش ألا ذفنم ربع لامعأ ةقاطب لاسرإ 
.draCv رايعم معدي رخآ لومحم زاهج وأ قفاوتم فتاه ىل
 لجس نم هلاسرإ ديرت يذلا فتاهلا مقرو مس الا نع ثحبا ،لامعأ ةقاطب لا
.ةقاطب لاسرإ ددحو تارايخو ليصافتلا ىلع طغضاو فت



 فتاهلا دادعإ نم دكأت ،ءارم حلا ت حت ةعش ألا ذفنم ربع لامع ألا ةقاطب لاسر إل .٢
 صا خلا ءارم حلا ت حت ةعش ألا ذفنم ربع تانايبلا م التس ال رتويبمكلا وأ رخ آلا
 هب

دح   

א
صختل
اصت الاو
طغضا
يصخت
 ثيح
ةفيظو
طغضا
 ءارج إل
 فتاه

א
كنك مي
ب ىلع
طغضا
حأ ىلإ
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 .RI ةلصوب ددحو
 .ATO ةلاسرك لامع ألا ةقاطب لاسر إل ةيصن ةلاسرب د

א
 فتاهلا لجس ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا ،عيرس لاصتا حاتف مل مقر صي
 .بولط ملا عيرسلا لاصت الا حاتفم مقر ىلإ لقتناو عيرسلا ل
 دار ملا مقرلا مث ً الوأ مس الا ددحو ثحب ىلع طغضاو صيصخت ىلع 
 تارايخ ىلع طغضاف ،حيتاف ملا دح أل لعفلاب اًصصخم مقرلا ناك اذإ .هص
 ليغشت فاقيإ ةلاح يف .هفذح وأ هرييغت وأ صصخ ملا مقرلا ضرع كنك مي
 .اهليغشت يف بغرت تنك اذإ امع فتاهلا كلأسي ،عيرسلا لاصت الا 
.٣٨ ةحفصلا عيرسلا لاصت الا عجار .ةفيظولا ليغشتل معن ىلع 
 مقرب عيرسلا لاصت الا رظنا ،عيرسلا لاصت الا حيتافم مادختساب ة ملاكم
.٧٣ ةحفصلا

 ةنمضم ماقر ألا تناك اذإ ةمد خلا دوز مب ةصا خلا تامولع ملا ماقرأب لاصت الا 
.MIS ةقاط
 - ةئف يف - لقتنا .تامولع ملا ماقرأ مث فتاهلا لجس ددحو ةمئاقلا ىلع 
 .مقرلاب لاصت الل  ىلع طغضاو تامولع ملا ماقرأ د



א
 ةنمضم ماقر ألا تناك اذإ ةمد خلا دوز مب ةصا خلا ةمد خلا ماقرأب لاصت الا كنك مي
ب ىلع
طغضا
ةمد خلا

ح متي
إ كلذو
 لجس

 كنك مي
لصتم
م  نينر
دوجو ملا
 ةدراولا
ا طبض
طغضا
ومجم
سا •
غن •

نرلا
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.MIS ةقاط
 ماقرأ دحأ ىلإ لقتنا .ةمد خلا ماقرأ مث فتاهلا لجس ددحو ةمئاقلا ىلع 
 .مقرلاب لاصت الل  ىلع طغضاو 

 يماقرأ يف كب ةصا خلا MIS ةقاطب ىلإ اهصيصخت  مت يتلا فتاهلا ماقرأ ظف
 ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا ماقر ألا ضرعلو .اذهب حمست ةقاطبلا تناك اذ
 .ضرع ىلع طغضاو هديرت يذلا مقرلا وأ مس الا ىلإ لقتنا .يماقرأو فتاهلا

א
 تاعومجم ىلإ فتاهلا لجس يف ةظوف  حملا فتاهلا ماقرأو ءامس ألا ميسقت
 ةمغن رادصإ ىلع فتاهلا طبض كنك مي ، نيلصتم ةعومجم لكل ةبسنلاب . ني
 فتاوهلا دحأ نم ة ملاكم ىقلتت  نيح ةشاشلا ىلع ددحم مسر ضرعو ةنيع
 تا ملاك ملا عم طقف  نينر رادصإ ىلع فتاهلا طبضل .هاندأ رظنا ،ةعومج ملا نمض ة
 يف ـب هيبنت رظنا ،ةددحم  نيلصتم ةعومجم ىلإ يمتنت فتاوه ماقرأ نم
.٩٨ ةحفصلا ةمغنل
 ددحو  نيلصت ملا تاعومجم مث فتاهلا لجس ددحو ةمئاقلا ىلع 
ددح .ةبولط ملا  نيلصت ملا ةع
 .قفاوم ىلع طغضاو  نيلصت ملا ةعومج مل ديدج مسا لخدأو ،ةعومج ملا م
 ةمغن يه ةيداعلا ةمغنلا .ةعومجملل  نينرلا ةمغن ددحو ةعومج ملا ةم
.يلا حلا طشنلا عضولاب ةصا خلا  ني



 وأ ةعومج ملا ةروص ضرعل فتاهلا طبضل ليغشت ددحو ةعومج ملا راعش •
 .اهضرعل ضرع وأ ةروصلا ضرع ءاغل إل فاقيإ

ف ألا •
قتنا

ذ حل   
لع

א
ب رفوتي
يصخت
لتخ ملا
ب طقف
ماصو
طغضا
تل •
ضل •

او
لا

تل •
جإب
ظنا

اع إل   
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 .مسا ةفاضإ ددح مث تارايخ ىلع طغضا ، نيلصت ملا ةعومج مل مسا ةفاض إل دار
.ةفاضإ ىلع طغضاو ةعومجملل هتفاضإ يف بغرت يذلا مس الا ىلإ ل
 طغضاو هفذح دار ملا مس الا ىلإ لقتنا ، نيلصتم ةعومجم نم مسا ف
 .مسا حسم ددح مث تارايخ ى

)٤א(
كنك مي ةعونتم عاضوأو ،طبض تاعومجم فتاهلا
تائيبلاو ثادح ألا بسح اهل ةنيعم فتاه تامغن ص
 جات حت فوسو ةيصخشلا كتبغر بسح عاضو ألا صيصختب مق ًايئدبم .ةف
 ماع يه ةحات ملا عاضو ألا .همادختس ال اًديه مت عضولا ليغشت ىلإ اهدع
 .ةادان ملا زاهجو جرا خلا يفو عامتجاو ت
 .رايتخا ىلع طغضاو ام ٍعضو ىلإ لقتنا .عاضو ألا ددحو ةمئاقلا ىلع 
 .ليغشت ددح ،هديد حت  مت يذلا عضولا ليغش
 ددحم ددح ،ةعاس ٤٢ ىلإ لصت ةنيعم ةد مل اًطشن نوكيل عضولا طب
 عضولا حبصيس ،عضولا طبض تقو يضقني  نيح .ءاهتن الا تقو طبض
 .اًطشن - اًددحم نكي مل يذلا - قباس
 مق مث هرييغت بولط ملا طبضلا ددح .صاخ طبض ددح ،عضولا صيصخ
 ،ةمغنلا طبض ةمئاق يف طبضلا رييغت اًضيأ نك مي .تارييغتلا هذه ءار
.٩٨ ةحفصلا ةمغنلا طبض ر
 .ماع عضولا ةيمست ةداعإ نك مي  ال .عضولا مسا ددح ،عضولا ةيمست ةد



 حاتفم ىلع طغضا ،راظتن الا عضو يف اًعيرس عضولا رييغتل :حيملت 
 .رايتخا ىلع طغضاو هليغشت دار ملا عضولا ىلإ لقتناو  ليغشتلا

א

وصولل
صخ ملا
ضا .١

ل •

 

ا
 
• 
ا
دعب .٢

ضا
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)٥א(
אא
 ةمئاقلا ىلإ اهتفاضإ كنك مي ،اًعيرس ةدد  حملا فئاظولا ضعب ىلإ ل
 .ةمئاقلا يف فئاظولا ميظنت دِعَأو ن مي ألا رايتخ الا حاتفم ىلإ ةص
 .ن مي ألا رايتخ الا حاتفم مث طبضلا ددحو ةمئاقلا ىلع طغ
 ،ن مي ألا رايتخ الا حاتف مل اهصيصخت متي ىتح اهديرت يتلا فئاظولا ديدحت
 .ةحات ملا فئاظولا ةمئاق ضرع متيسو ديدحتلا تارايخ ددح
 ىلع طغضا ،رايتخ الا حاتفم ةمئاق ىلإ اهديرت يتلا ةفيظولا ةفاض إل
 نم ن مي ألا رايتخ الا حاتفم ريغتي ،ةمئاقلا ىلإ ةفيظو ةفاضإ دنع .ديد حت
 .ةلضف ملا ىلإ ءامس أل
 .ديد حت  الب ىلع طغضا ،ةمئاقلا نم ةفيظو ةلاز إل
 ةفيظولا كلذل دعب ددحو ميظنت ددح ،ةمئاقلا يف فئاظولا ميظنت ةداع إل
 .ةمئاقلا يف ةفيظولا لقنل رايخ ددحو تارايخ ىلع طغضا .اهديرت يتل
 ،تارييغتلا ظف حل . مت ىلع طغضا ،تارييغتلا عيمج ءارجإ نم ءاهتن الا 
. ال ىلع طغضا ،تارييغتلا ءاغل إل وأ معن ىلع طغ



אא
א
طغضا
إ ددح
ش  ني مي
تقولا
ةعاس
ا موقت
ز دد  حملا
  مت اذإ
خأ ةرم

א
طغضا
إ ددح
ةشاش
 اًضيأ

א
طغضا
خيراتلل
ل اًقبط
لا لبق
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 .ةعاسلا مث خيراتلاو تقولا طبض مث طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع 
 ىلعأ ضورع ملا تقولا )ءافخإ وأ( ضرعل )ةعاسلا ءافخإ وأ( ةعاسلا راهظ
 بسح ةعاسلا طبضل تقولا طبض ددح .راظتن الا عضو يف فتاهلا ةشا
 ٢١ ماظنب امإ ،تقولا قيسنت ديدحتل تقولا ةغيص ددحو ،حيحصلا 
 .ةعاس ٤٢ ماظنب وأ 
  ميوقتلاو عاضو ألاو هبن ملاو تا ملاك ملا لجسوو لئاسر فئاظولا ةمدخب ةعاسل
 .لاث ملا ليبس ىلع فقوتلا ةشاشو اًينم
 تقولا طبض ةداعإ مزلي دقف ،ةليوط ةرتفل فتاهلا نم ةيراطبلا بحس
 .ىر

 .خيراتلا مث خيراتلاو تقولا طبض مث طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع 
 ىلع )هؤافخإ وأ( خيراتلا ضرع متيسو )خيراتلا ءافخإ وأ( خيراتلا راهظ
 كنك مي .خيراتلا ليدعتل خيراتلا طبض ددح .راظتن الا عضو يف فتاهلا 
 .خيراتلا قيسنت ديد حت

אא
 يل آلا ثيدحتلا مث خيراتلاو تقولا طبض مث طبضلا ددحو ةمئاقلا ىلع 
 ايلآ خيراتلاو تقولا ثيدحتل فتاهلا طبضل .)ةكبش ةمدخ هذه( تقولاو 
 ديكأت بلطي ثيحب فتاهلا طبضل .ليغشت ددح ،ةقطنملل يلا حلا تقول
.ً الوأ ديكأتلا ددح ،ثيدحت



 وأ هبنملل هدادعإ  مت يذلا تقولا ريغي  ال تقولاو خيراتلل يئاقلتلا ثيدحتلا نأ ظح الو
 ىلإ ثيدحتلا يدؤي ا مبرو .يل  حملا تيقوتلا ىلع ةدعُم يهف .هيبنتلا تاظح الم وأ  ميوقتلا
 .اًقباس اهطبضب تمق دق يتلا هيبنتلا تادادعإ ضعب ةدم ءاضقنا

א
 طغضا
 كنك مي
بلا مقر
 متي  ال
خ ددح
ل ط خلا
 ضفر
يغشتل
ة ملاك ملا
يوحتلا
ةفرع مل
تارايخ
م ةيؤرل

طغضا
عي ددح
 حاتفم
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א
 .)ةكبش ةمدخ( تا ملاك ملا ليو حت مث تا ملاك ملا طبض مث طبضلا ددحو ةمئاقلا ىلع
 ىلإ لاث ملا ليبس ىلع ،رخآ مقر ىلإ ةدراولا تا ملاك ملا هيجوت تا ملاك ملا ليو حت ةطساوب
 دق .ةمد خلا دوز مب لصتا ،ليصافتلا نم ديزم ىلع لوصحلل .كب صا خلا يتوصلا دير
 .ةكبشلا لغشم وأ MIS ةقاطب اهمعدت  ال يتلا ليوحتلا تارايخ ضرع
 لاغشنا دنع ليو حت ددح ،لاث ملا ليبس ىلع ،هيف بغرت يذلا ليوحتلا راي
 دنع وأ  الوغشم كب صا خلا مقرلا نوكي امدنع ةيتوصلا تا ملاك ملا ليوحت
 .ةدراو ة ملاكم
 ليو حت اهدعب متي يتلا ةله ملا ددح مث ليغشت ددح ،ليوحتلا طبض ل
 طبض ليغشت فاقيإ طبضل .ليوحتلا رايخ يف اًرفوتم كلذ ناك اذإ ،
 ،ليوحتلا رايخ يف اًرفوتم كلذ ناك اذإ ،عضولا ةفرعم وأ ،ءاغلإ ددح ،ل
 ةدع ليغشت نك مي . ال مأ ليغشتلا ديق تا ملاك ملا ليو حت رايخ ناك اذإ ام 
.تقولا سفن يف ليوحتلل 
.٢٢ ةحفصلا راظتن الا عضو رظنا ،راظتن الا عضو يف ليوحتلا تارشؤ

 .درلل حاتفم يأ طغض مث ،تا ملاك ملا طبض مث ،طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع 
 يأ ىلع ةزيجو ةد مل طغضلا ةطساوب ةدراو ة ملاكم ىلع درلا كنك مي اهدعبو لم
.و و و  ءانثتساب



א
 .اًيلآ لاصت الا ةدواعم مث ،تا ملاك ملا طبض مث ،طبضلا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
ت ددح
لاصتا
א
ـغـضا
 لمعي
بـت يـهو
م ىلع
א
طغضا
ت ددح
فتاهلا

طغضا
ة ملاك ملا
ةمدخ(

طغضا
متيسو
كبشلاب
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 ت الواحم رشع ىصقأ دحب ت الوا  حملا نم اًددع فتاهلا يرجي فوسو لمع
 .ةلواحم لوأ لشف دعب 
א
 ددـح .عيرسلا لاصت الا مـث ،تا ملاك ملا طبض مـث ،طبضلا ددـحو ةمئاقلا ىـلـع ط
 عـيرـسـلا لاـصـت الا حـيـتاـفـ مل ةـصـصـخـ ملا فـتاـهـلا ماـقرأو ءاـمـسأـب لاـصـت الا نـكـ مي ىـتـح
 رارـمـتـس الا عـم طـغـضـلا قـيرـط نـع اـهـب لاـصـت الا نـكـ ميو ، ىـلإ  نـم أدـ
.ةقباط ملا ماقر ألا حيتاف
א
 .تا ملاك ملا راظتنا ةمدخ مث ،تا ملاك ملا طبض مث ،طبضلا ددحو ةمئاقلا ىلع 
 لاغشنا ءانثأ كلذو ةدراو ة ملاكم دوجو ةلاح يف ةكبشلا كغلبت فوسو ليغش
 .٨٣ ةحفصلا تا ملاك ملا راظتنا رظنا .)ةكبش ةمدخ( ةيراج ة ملاكم يف 

א
 دعب صخلم ددح مث تا ملاك ملا طبضو طبضلا ددحو ةمئاقلا ىلع 
 ةزيجو ةرتف دعب ة ملاكم رخآ ةفلكتو ةدم فتاهلا ضرعيسو ضرع ددح .
.)ةكبش 
א
 معن ددح .يتيوه لاسرإ مث تا ملاك ملا طبض مث طبضلا ددحو ةمئاقلا ىلع 
 طبض ددح .)ةكبش ةمدخ( هب لصتت يذلا صخشلل فتاهلا مقر ضرع 
 .ةمد خلا دوزم عم هيلع قفت ملا طبضلا مادختسا متيسو ة



אא
 طخ ديدحتل مدختسي يذلا ةكبشلا تامدخ دحأ لمعتس ملا ط خلا ربتعي
تاهلا
طغضا
دح اذإ
كنك مي
فرصب
كنك مي
ا هذه
م ديز مل

 

א
א
طغضا
 يتلا
ا ددحي

طغضا
 ضرعل
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.تا ملاك ملا ءارج إل - كرتش ملا مقر طخ - ٢ مقر وأ ١ مقر ف
 .ةرداصلا تا ملاك ملا طخ مث ،تا ملاك ملا طبض مث ،طبضلا ددحو ةمئاقلا ىلع 
 نلف ،ةكبشلا اهمدقت يتلا ةمد خلا كلتب اًكرتشم نكت ملو ٢ ط خلا تد
  نيط خلا  الك تا ملاكم ىلع درلا نك مي ،ىرخأ ةيحان نم .تا ملاكم ةيأ ءارجإ 
 .ةمد خلا يف كرتش ملا ط خلا نع رظنلا 
 معدت MIS ةقاطب تناك اذإ ،لفق رايخ ىلع طغضلاب ط خلا ديد حت عنم 
 .ةيصا خل
.ةمد خلا دوز مب وأ ةكبشلا لغش مب لصتا ،ةمد خلا هذه رفوت ىدم لوح تامولع ملا ن
 طغضلاب رخآ ىلإ طخ نم ليدبتلا كنك مي ،راظتن الا عضو يف :حيملت
 . ىلع رارمتس الا عم

 ةغللا ددح .ةغللا مث ،فتاهلا طبض مث ،طبضلا ددح مث ةمئاقلا ىلع 
 فتاهلا نإف ،ددحُ ملا وه يلآ راي خلا ناك اذإ .ةشاشلا صوصن اهب رهظتس
.MIS ةقاطب تامولع مل اًقبط ةغلل

אא
 لقتنا .ةركاذلا ةلاح مث ،فتاهلا طبض مث ،طبضلا ددح مث ،ةمئاقلا ىلع 
.ةفيظو لكل ةمدختس ملا ةركاذلاو ةمدختس ملا ةركاذلا يلامجإو ةر حلا ةركاذلا



 ،فئاظولا كلت ضعب مئاوق يف ةركاذلا تامولعم ىلع لوص حلا اًضيأ كنك ميو
 .ويدتس الا يف ،لاث ملا ليبس ىلع

א
 

كنك مي
ةددحم
نم يأ
طغضا
نتل •

بض
لاب

قي إل •
يأ رظنا

طغضا
عي ددح
 ساسأ
ناك اذإ
م التسا
تا رظنا
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 جمربملا ئراوطلا مقرب لاصت الا كنكمي ،حيتافملا لفق ليغشت دنع :ةظح الم
 ئراوطلا مقر لخدأ .)رخآ يمسر ئراوط مقر يأ وأ ١١٩ مقر وأ ٢١١ مقر لثم( كفتاهب
 .هب مقر رخآ لاخدإب موقت نأ دعب طقف مقرلا ضرع متيس . ىلع طغضاو
 ةرتف ءاضقنا دعب اًيلآ اهلفق متي ثيحب فتاهلاب حيتاف ملا ةحول طبض 
 مادختسا مدع ىلإ ةفاضإ راظتن الا عضو يف فتاهلا ءاقب عم تقولا نم 
.فتاهلا فئاظو 
.اًيلآ حيتاف ملا لفق مث ،فتاهلا طبض مث ،طبضلا ددح مث ،ةمئاقلا ىلع 
 ضرعب فتاهلا موقيسو ليغشت ددح ،حيتاف ملا ةحولل يل آلا لفقلا طيش
 تقولا طبض كنك مي .قفاوم ىلع طغضاو تقولا لخدأ :ريخأتلا ط
.ةيناث ٠٦ ىلإ ٍناوث ٠١ نم فتاه
 .فاقيإ ددح ،اًيلآ حيتاف ملا لفق ليغشت فا
.٣٣ ةحفصلا )حيتاف ملا سراح( حيتاف ملا ةحول لفق اًض

א
 .اي ال خلا تامولعم ضرع مث ،فتاهلا طبض مث ،طبضلا ددح مث ،ةمئاقلا ىلع 
 ىلع ةينبم ةيولخ ةكبش لخاد مدختسم هنأ حضوي ثيحب فتاهلا طبضل لم
 .NCM ةريغصلا ةيول خلا تاكبشلا ةينقت
 ةيناكمإ مدع ىلإ كلذ ىدأ ا مبرف ،اًمئاد لصتم ىلع اًطوبضم SRPG لاصتا 
 ،ةجا حلا دنع عضو ىلع SRPG لاصتا طبضا ،ةلا حلا هذه يف .اي ال خلا ةيوه 
.٨١١ ةحفصلا SRPG لاص



א
 لخدأ .بيحرتلا ةلاسر مث ،فتاهلا طبض مث ،طبضلا ددح مث ةمئاقلا ىلع طغضا
لاسرلا
يحرتلا

א
طغضا
دحيسو
دح اذإ
كبشلا
بشلاب
 لاخدإ

 رظنا

طبضل
مئاقلا
يأ رظنا

طبضل
لا ىلع
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 ةلاسر ظف حل .فتاهلا ليغشت ءدب دنع ةزيجو ةرتفل اهضرع يف بغرت يتلا ة
 .ظفح ددحو ،تارايخ ىلع طغضا ،ب

א
 يلآ ددح .ةكبشلا رايتخا مث ،فتاهلا طبض مث ،طبضلا ددح مث ةمئاقلا ىلع 
 .كتقطنم يف ةرفوت ملا ةيول خلا تاكبشلا ىدحإ اًيلآ فتاهلا د
 لغشم عم لاو جت ةيقافتا دقعت ةكبش ديد حت كنك مي ذئدنعف ،يودي تد
 لاصت الا نك مي  ال ضرع  مت اذإ ىرخأ ةكبش ديد حت نم دب  ال .كيدل ة
 متي وأ يلآ عضولا ديد حت متي ىتح يودي عضولا يف فتاهلا لظي .ةك
 .فتاهلا لخاد ىرخأ MIS ةقاطب

אאא
.٢٣١ ةحفصلا )٥١ ةمئاقلا( ةقاطبلا تامدخ
א
 ىلع طغضا ،اهضرعي  ال وأ تاميلعتلا صوصن ضرعي ثيحب فتاهلا 
 .تاميلعتلا ليغشت مث فتاهلا طبض مث طبضلا ددحو ة
.٦٤ ةحفصلا ةمئاقلا مادختسا اًض
א

 طغضاف ،اهليغشت مدع وأ فتاهلا ليغشت ءدب دنع ةمغن ليغشتل فتاهلا 
 .ليغشتلا ةمغن مث ،فتاهلا طبض مث ،طبضلا ددحو ةمئاق



א
א
كنك مي
و يف
م التسا
لقن وأ
دتس الا

يدحتل
ضا .١
دح .٢
تفا .٣
ضل .٤
 ظح ال
غشتل
طغضا
يغشتل

كنك مي
 ،لاث ملا
طغضا
ا ماظن
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 فتاهلا دوجو ءانثأ طئا حلا قروب فرعت ةيفلخ ةروص ضرعل فتاهلا طبض 
 اًضيأ كنك مي .ويدتس الا ةمئاقلا يف روصلا ضعب ظفح متي .راظتن الا عض
 PAW تاحفص نم اهليزنت وأ ،ةددعت ملا طئاسولا لئاسر ربع روصلا 
 يف اهظفح مث رتويبمكلا جمارب ةعومجم ةطساوب رتويبمكلا نم اه
.GNPو PMBو GEPJو FIG تاقيسنتلا فتاهلا معدي .وي

 طئاح قرو ةروص د
 .طئاح قرو مث ،ةشاشلا طبض مث ،طبضلا ددحو ةمئاقلا ىلع طغ
.ويدتس الا ةمئاق يف ةدوجو ملا تاظفا حلا ةمئاق رهظتس اهدعبو ةروصلا رييغت د
 .ةبولط ملا ةروصلا ىلإ لقتناو روصلا تاظفاح ىدحإ ح
.طئاح قروك طبض ددحو تارايخ ىلع طغضا ،طئاح قروك ةروصلا طب
 .فتاهلل ةتقؤ ملا ةشاشلا ليغشت دنع طئا حلا قرو ضرع متي  ال هنأ
.هطيشنت ءاغلإ وأ طئا حلا قرو لي
 .طئاح قرو مث ،ةشاشلا طبض مث ،طبضلا ددحو ةمئاقلا ىلع 
 .يلاوتلا ىلع ،فاقيإ/ليغشت ددح ،طئا حلا قرو ليغشت فاقيإ/ل
אא
 ليبس ىلع ،ضرعلا ةشاش تانوكم ضعب يف مدختس ملا نوللا رييغت 
 .تاراش إلا ةطرشأو تارشؤ ملا
 ددح .ناول ألا ةمظنأ مث ،ةشاشلا طبض مث ،طبضلا ددحو ةمئاقلا ىلع 
.هديد حت يف بغرت يذلا ناول أل



א
 ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا ، هئافخإ وأ ةكبشلا راعش ضرعل فتاهلا طبضل
بضلا
 رهظت
ت دنع
أ ظح ال
م ديز مل
PA وأ
يبمكلا
א
ختسُت
اظتن الا
تاهلا
ةتقؤ ملا
ت قاطن
طغضا
لا ددح
 حوارتي
 ظح ال
ةشاش

كنك مي
طغضا
 لقتنا
لوبقل
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 ،ةكبشلا راعش ظفح متي مل اذإ .ةكبشلا راعشو ةشاشلا طبضو ط
 ةكبشلا راعش ضرع متي  ال هنأ ظح ال.متعم نولب ةكبشلا راعش ةمئاقلا
.فتاهلل ةتقؤ ملا ةشاشلا ليغش
.فتاهلاب ةتقؤ ملا ةشاشلا ليغشت دنع ةكبشلا راعش ضرع متي  ال هن
 SMM وأ SMS ل الخ نم ةكبشلا راعش رفوت ىدم لوح تامولع ملا ن
W، جمارب ةعومجم اًضيأ رظنا .ةمد خلا دوز مب وأ ةكبشلا لغش مب لصتا 
 .٣٣١ ةحفصلا رتو
א
 عضو يف ةقاطلا ك الهتسا نم دحلل ةتقؤم ةشاشك ةيمقرلا ةعاسلا مد
 فئاظو نم يأ ليغشت مدع ةلاح يف ةتقؤ ملا ةشاشلا ليغشت متي .ر
 ةشاشلا ليغشت فاقي إل حاتفم يأ ىلع طغضا .ةنيعم ةينمز ةرتفل ف
 جراخ فتاهلا نوكي امدنع اًضيأ ةتقؤ ملا ةشاشلا ليغشت فاقيإ متي .
 .ةكبشلا ةيطغ
 .ةتقؤ ملا ةشاشلا ءدب ةدم مث ،ةشاشلا طبض مث ،طبضلا ددحو ةمئاقلا ىلع 
 نأ نك مي .ةيمقرلا ةعاسلا ضرع ةشاش ليغشت اهدعب متي يذلا ةينمزلا ةرتف
 .ةقيقد  نيتسو ٍناوث سمخ  نيب ام ةرتفلا كلت لوط
 ىلع رهظت يتلا صوصنلاو تاموسرلا عيمج يطغت ةتقؤ ملا ةشاشلا نأ
 .راظتن الا عضو يف ضرعلا 
א
 .فتاهلاب ةصا خلا ضرعلا ةشاش حوضو ىوتسم رييغت 
 .ةشاشلا حوضو مث ،ةشاشلا طبض مث ،طبضلا ددحو ةمئاقلا ىلع 
 قفاوم ىلع طغضاو نيابتلا ىوتسم ةدايز وأ ليلقتل و  مادختساب
.رييغتلا 



א
 سفن ىلع روثعلا كنك مي .ةمغنلا طبض مث ،طبضلا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
بضلا
بضلا
نت ددح
ة ملاكم
 ةدحاو
ن ددح
 مت يتلا
م ددح
ةدراولا
 نحش

 

ن ددح
مغن وأ
يراطبلا
نت ددح
فتاهلا
اهديرت
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 نأ ظح الو .٩٧ ةحفصلا )٤ ةمئاقلا( عاضو ألا رظنا ،عاضو ألا ةمئاق يف ط
 .طشنلا عضولا يف طبضلا رييغت ىلإ يدؤي هئارجإب موقت يذلا ط
 لابقتسا ةلاح يف كل فتاهلا هيبنت ةيفيك ديدحتل ةدراولا تا ملاك ملا هيب
 هيبنت ةمغنو ةدحاو ةنرو يدعاصتو  نينر :يه تاراي خلا .ةدراو ةيتوص 
.لمعت  الو
  نينرلا تامغن ديدحتل .ةدراولا ةيتوصلا تا ملاك ملا عم مادختس الل  نينرلا ةمغ
 . نينرلا تامغن ةمئاق نم ويدتس الا حتف ددح ،ويدتس الا يف اهظفح 
 ةيتوصلا تا ملاك ملا عم مادختس الل زازته الاب هيبنتلاو  نينرلا توص ىوتس
 زاهجب ً الصتم فتاهلا نوكي امدنع زازته الاب هيبنتلا لمعي  ال .لئاسرلاو 
 .ةرايسلا ةدع وأ بتك ملا حطس لماح وأ
 نع وأ ءارم حلا ت حت ةعش آلا لاصتا ربع  نينر ةمغن م التسا ةلاح يف :حيملت
.ويدوتس الا يف  نينرلا ةمغن ظفح كنك مي ،ليزنتلا قيرط
 حيتاف ملا تامغن وأ ةدراولا لئاسرلل هيبنت ةمغن  نييعتل لئاسرلل هيبنت ةمغ
 نوكت امدنع ةيتوص تامغن رادص إل فتاهلا طبضل كلذو ريذحتلا تا
 .لاث ملا ليبس ىلع ةغراف ة
 ماقرأ نم تا ملاكم دورو دنع طقف  نينرلا ىلع فتاهلا طبضل ـب هيب
 يتلا  نيلصت ملا ةعومجم ىلإ لقتنا .ةددحم  نيلصتم ةعومج مل يمتنت يتلا 
.ديد حت ىلع طغضاو لكلاب هيبنت وأ 



א
 دحأب هليصوت  مت وأ  الصتم فتاهلا ناك اذإ طقف زاه جلا طبض ةمئاق ضرع متي
اقحل ملا
621K
طغضا
وأ نذ ألا
لباق ملا
طغضا
وأ نذ ألا
ليصوت
دح •

ك مي
دح •

مخ
عت

ددح •
 ألا
 ألا

א
 

طغضا
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 نيديلا رير حت تادحو وأ SDH-3 وأ BDH-4 سأرلا تاعامس :ةيلاتلا ت
RAC 4 عمسلا مقط وأ-SPL لوم  حملا فتاهلل.
 ةعامس ديد حت كنك مي .زاه جلا طبض مث طبضلا ددحو ةمئاقلا ىلع 
 قحل ملا ناك اذإ يقيسو ملا لما حلا وأ عمسلا مقط وأ نيديلا رير حت مقط 
.فتاهلاب ً الصتم 
 ةعامس ديد حت كنك مي .زاه جلا طبض مث ،طبضلا ددحو ةمئاقلا ىلع 
  مت دق قباط ملا زاه جلا ناك اذإ عمسلا مقط وأ نيديلا رير حت مقط 
 .فتاهلاب ه
 .دد  حملا زاه جلا ليصوت دنع اًيلآ هليغشت دار ملا عضولا ديدحتل زاه جلا عضو د
 .زاه جلا ليصوت ءانثأ رخآ عضو ديد حت كن
 دعب اًيلآ ةدراولا ة ملاك ملا ىلع دري ثيحب فتاهلا طبضل يئاقلتلا درلا د
  ال وأ ةدحاو هيبنت ةمغن ىلع ةدراولا تا ملاك ملا هيبنت طبض  مت اذإ .ٍناوث س
 .يل آلا درلا ةفيظو مادختسا متي نلف ،لم
 طبضل يلآ ددح .لمعت ىلع مئاد لكشب ءاوض ألا ليغشت طبضل ءاوض ألا 
 رايخ نوكي .حيتاف ملا دحأ ىلع طغضلا دعب ةيناث ٥١ ةد مل لمعلا ىلع ءاوض
 .نيديلا رير حت مقط ديد حت دنع طقف اًحاتم ءاوض

 لثم( تاملاكملا نم دحت يتلا ةيامحلا فئاظو مادختسا دنع :ةظح الم
 فوس ،)ةددحم ماقرأب لاصت الاو ةددحم نيلمعتسم ةعومجمو تاملاكملا رظح
 مقر وأ ٢١١ مقر لثم( تاكبشلا ضعب يف ئراوطلا ماقرأب لاصت الا كل ىنستي
 .)رخآ يمسر ئراوط مقر يأ وأ ١١٩
ددح .ةيام حلا طبض مث ،طبضلا ددحو ةمئاقلا ىلع 



 متي ةرم لك يف NIP زمرب ةبلاطملل فتاهلا طبضل يصخشلا زمرلا بلط •
.NIP زمر بلط ءاغلإ ةيناكمإ MIS تاقاطب ضعب حيتت  ال .هليغشت اهيف
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 فتاهلا ىلإ ةدراولا تا ملاك ملا دييقتل )ةكبش ةمدخ( تا ملاك ملا رظح ةم
 .رظ حلا رس ةملك دوجو نم دب الو .هنم ةرداص
 ماقرأ ىلإ ةرداصلا ةيصنلا لئاسرلاو تا ملاك ملا دييقتل ةددحم ماقرأب لاص
 امك ،MIS ةقاطب لَبِق نم ةمعدم ةفيظولا كلت تناك اذإ ةددحم فت
 .2NIP زمرلا لاخدإ اًضيأ م
 SRPG ـب لاصت الا نك مي  ال ،ةددحم ماقرأب لاصت الا ةمدخ ليغشت د
 ،ةلا حلا هذه يف .SRPG لاصتا ربع ةيصن لئاسر لاسرإ ءانثأ ادع ام
 لاصت الا ةمئاق يف لئاسرلا زكرم مقرو ملتس ملا فتاه مقر  نيمضت م
.ةددحم ما
 ةكبش ةمدخ يه ةدد  حملا  نيلمعتس ملا ةعومجم .ةددحم  نيلمعتسم ةعوم
مهل تا ملاكم ءارجإ كنك مي سانلا نم ةعومجم  ني
 وأ ةكبشلا لغش مب لصتا ،تامولع ملا نم ديز مل .كب لاصت الا مهنك مي ا
.ةمد خلا د
 لك يف ةيام حلا زمر لاخدإب فتاهلا كبلاطيسو فتاهلا ددح .ةيام حلا ىوتس
 .فتاهلا يف MIS ةقاطب لاخدإ اهيف متي 
 ةقاطب ةركاذ ديد حت دنع ةيام حلا زمر لاخدإب فتاهلا بلاطيسو ةركاذلا د
S لجس طبض ديد حت رظنا( ،ةمدختس ملا ةركاذلا رييغتب بغرت تنكو 
 ت الجس خسن رظنا( ،ىرخ أل ةركاذ نم خسنلاب وأ )١٧ ةحفصلا فتا
 .)٥٧ ةحفصلا فتا
 .رظ حلا رس ةملك وأ 2NIP وأ NIP زمرلاو ،ةيام حلا زمر رييغتل لوصولا ز
.٩ ىلإ رفص نم ماقر ألا زومرلا لمشت نأ ن
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لا ددحو
 ظح ال
 ماقرأو

א
 

تس الل
توص(
تاهلا
 ظح ال
قطن ملا
تل .١

ر •
ت •
 اذإ .٢

غرت
لع
٢٩  thgirypoC © .devreser sthgir llA .aikoN 2002 

.قفاوم ىلع طغضاو ةيام حلا زمر لخدأ .عنص ملا طبض ةداعتساو طبض
 ءامس ألا لاث ملا ليبس ىلع ،اهليم حت وأ اهلاخدإب تمق يتلا تانايبلا نأ
.اهؤاغلإ متي  ال ،فتاهلا لجس يف ةظوف  حملا فتاوهلا

)٧א(א
نم نكمتت ىتح فتاهلا ليغشت متي نأ بجي :ةظح الم
 فتاوهلا لامعتسا نوكي نيح فتاهلا مدختست  ال .ةفيظولا هذه مادختسا
.اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ اًروظحم ةلومحملا
 SDH-3 نذ ألا ةعامس ليصوتب مق ،فتاهلاب MF ويدارلا ةجوم ىلإ عام
 لفسأ دوجو ملا نذ ألا ةعامس لصو مب )يداحأ توص( BDH-4 وأ )ويرتس 
 .ةيرحب ىلدتي هكرتا كلذل ،ويدارلل يئاوهك سأرلا تاعامس كلس لمعي .ف
 هذه يف ويدارلا ةطحم ةيطغت ىدم ىلع دمتعت ويدارلا ثب ةدوج نأ
 .ةصا خلا ة
ةشاشلا ىلع ىرت .ويدارلا ددح مث ،ةمئاقلا ىلع طغضا ،ويدارلا ليغش
 .ةانقلا تظفح دق تنك اذإ كلذو ويدارلا ةانق مساو ةانق عقوم مق
 ويدارلا ةانق ددر
 يتلا ةانقلا ىلإ لاقتن الا كنكميف ،ويدارلا تاونق ظفحب لعفلاب تمق
 طغضلاب ٩ ىلإ ١ نم ويدار ةانق عقوم ددح وأ ،اهيلإ عامتس الا يف ب
.رظان ملا مقرلا حاتفم ى



 ةعامس حاتفم ىلع طغضا ،SDH-3 وأ BDH-4 سأرلا ةعامس مادختسا دنع   
.اهيلإ عامتس الا يف بغرت يتلاو اهظفح  مت يتلا ويدارلا ةانق ىلإ لاقتن الل سأرلا
دنع .٣

قي إل

ت دنع
.ةانقلا
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 ءافطإ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ليغشتلا عضو يف ويدارلا نوكي ام
 .ويدارلا ليغشت فا

 . ىلع رارمتساب طغضا ،ةعرسب ويدارلا ق الغ إل :حيملت 

א
 نع ثحبلا ءدبل  وأ  ىلع رارمتساب طغضا ،ويدارلا ليغش
 ىلع طغضا ،ةانقلا ظف حل .ةانقلا ىلع روثعلا دنع ثحبلا فقوتي 
 ددح .قفاوم ىلع طغضاو ةانقلا مسا لخدأ .ةانقلا ظفح ددح مث ،ت
.هب ةانقلا ظفح بولط ملا
 رارمتساب طغضا ،٩ ىلإ ١ نم عقوم يف ةعرسب ةانقلا ظف حل :حيملت
 .قفاوم ىلع طغضاو ةانقلا مسا لخدأ مث ،قباط ملا مقرلا حاتفم ىلع

אאא
 ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ويدارلا ليغش
 .ويدارلا ليغشت فاقي إل ءاف
 ةانق فيلوت ةيفيك رظنا ،اهيلع ترثع يتلا ويدارلا ةانق ظف حل ةانقلا ظ
 .ةانق ٠٢ ىلإ اهظفح نك مي يتلا ويدارلا تاونق ددع لصيو .ه العأ و
 اًدوعص ةانقلا نع ثحبلا ءدبل  وأ  ىلع ةزيجو ةرتفل طغضا .يلآ ف
 .قفاوم ىلع طغضا ،تاونقلا ىدحإ ىلع روثعلا دنع ثحبلا فقوتي .اًطوبه
.ه العأ ةانقلا ظفح رظنا ،ةانقلا ظ



 ةانقلا نع ثحبلا كيرحتل  وأ  ىلع ةزيجو ةرتفل طغضا .يودي فيلوت •
 ثحبلل حيتاف ملا ىلع رارمتساب طغضا وأ ،لفسأ ىلإ وأ ىلعأ ىلإ زترهاجيم ١,٠
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 ىلع طغضا ،ةانقلا ظف حل .لفسأ ىلإ وأ ىلعأ ىلإ ربكأ ةعرسب ةانقلا 
 .ةانقلا ظفح رظنا مث ،قف

 ءانثأ  ىلع طغضا ،عيرس لكشب يودي فيلوت ديدحتل :حيملت 
 .ويدارلا ةمئاقلا يف دجاوتلا
 اميف( اهيلإ عامتس الا يف بغرت يتلا ويدارلا ةانق ددرت فرعت تنك اذإ .ددرتلا ط
 ظف حل .قفاوم ىلع طغضاو هلاخدإب مقف ،)زترهاجيم ٠,٨٠١و زترهاجيم ٥,٧٨ 
 .ه العأ ةانقلا ظفح رظنا ،ةان

 ءانثأ  ىلع طغضا ،عيرس لكشب ددرتلا طبض ديدحتل :حيملت 
 .ويدارلا ةمئاقلا يف دجاوتلا
 .قفاومو حسم ىلع طغضاو اهل لقتنا ،ةظوفحم ةانق فذ حل .ةانق ح
 .قفاوم ىلع طغضاو ةظوف  حملا ةانقلل اًديدج اًمسا لخدأ .ةيمست ة
 نوفوركي ملا مادختساب ويدارلا ىلإ عامتس الل - )نذ ألا ةعامس وأ( نوفورك
 ةعامس كلس لمعي .فتاهلاب ةلصتم نذ ألا ةعامس قبا .)نذ ألا ةعامس
 .ويدارلل يئاوهلا ةفيظوب ن
 وأ( يداحأ توصب ويدارلا ىلإ عامتس الل - )ويرتس الا جرخ وأ( يداحأ ج
 .)ويرتسا تو
 ىلإ عامتس الا ءانثأ ةيداع ةروصب ةدراو ة ملاكم ىلع درلا وأ ة ملاكم ءارجإ 
 ىرخأ ةرم اًيلآ ويدارلا ليغشت ةداعإ متي .ويدارلا توص قلغ متيس ثيح 
.ة ملاك ملا ءارجإ نم ءاهتن
 وأ تانايب لاسرإب SDCSH لاصتا وأ SRPG لاصتا مدختسي قيبطت ماي
 .ويدارلا لاجم  نيبو هنيب اًشيوشت ثدحي ا مبرف ،اه



)٦א(אא
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نم نكمتت ىتح فتاهلا ليغشت متي نأ بجي :ةظح الم
 فتاوهلا لامعتسا نوكي نيح فتاهلا مدختست  ال .ةفيظولا هذه مادختسا
 .اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ اًروظحم ةلومحملا
  ال .روصلا طاقتلا ةيلمع مظنت يتلا ةيلحملا نيناوقلا ةفاكب مزتلا :ةظح الم
 .ةينوناق ريغ ةروصب ةيصاخلا هذه مدختست
 كنك ميو ،فتاهلاب ةنمض ملا اريماكلا مادختساب روصلا طاقتلا كنك مي ،ةمئاقلا ه
 يدؤتو ،فتاهلا ةرخؤم يف ةدوجوم اريماكلا ةسدع نوكت .اهطبض ليدع
 .GEPJ دادتما تاذ روص اريماكلا جتنت .ةروصلا ضرع ةشاش ةفيظو ة
 تاحاس ملا ضعب رير حت ىلإ جاتحتسف ،روصلا طاقتل ال ةيفاك ةركاذ كانه نكت
 .ويدتس الا يف ةدوجو ملا ىرخ ألا تافل ملا وأ ة ميدقلا روصلا فذح ةطساوب ة
 .٠٢ ةحفصلا ةكرتش ملا ةركاذلا رظنا ،ةكرتش ملا ةركاذلا مدختست اريماكلا ن

.ةيصخش ةروص مث ،ةيداع ةروص مث ،اريماكلا ددحو ةمئاقلا ىلع طغ
 ضرع ةشاش عم اريماكلاب دهاشملا ثحاب ةشاش حتفل :حيملت 

.راظتن الا عضو يف  ىلع طغضا ،ةعيرس ةقيرطب روصلل ةيسايق
 ةشاش مادختسا كنك ميو ،ضرعلا ةشاش ىلع ةي حلا ةروصلا رهظت كلذ 
 .روصلل ضرع ةشاشك فتا



 ةظفاح يف ةروصلا فتاهلا ظفحي اهدعب .بلج ىلع طغضا ،ةروص طاقتل ال .٣
.ةشاشلا ىلع ةظوف  حملا ةروصلا ضرع متيس .ويدتس الا ةمئاقب ةصا خلاو روصلا
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 طبض يف يضارتف الا ناونعلا رظنا ،ةروصلل يضارتف الا ناونعلا فير
 .٦٩ ةحفصلا اريما
 ليبس ىلع ددحو تارايخ ىلع طغضا وأ ىرخأ ةروص طاقتل ال عوجر د
 لكش يف اهلاسر إل وأ ةظوف  حملا ةروصلا ةيمست ةداع إل وأ فذ حل اًرايخ ،ل
.ويدتس الا ىلإ لوخدلل وأ ،ةددعتم طئاسو ةلا
 مث ،اريماكلا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا ،يتاذلا تقو ملا ليغشتل :حيملت
 دعبو ءدب ىلع طغضا .ةيصخش ةروص مث ةيداع ةروص مث يتاذلا تقو ملا
 .ويدتس الا ةمئاق يف اهظف حتو ةروصلا اريماكلا طقتلت ،تقولا ءاهتنا
 .هيبنت توص عامس متي ،تقو ملا ليغشت ءانثأو

א
 ددح .طبضلا مث ،اريماكلا ددحو ةمئاقلا ىلع 
 تاراي خلا مدقتو ،اهب اهظفح متيس يتلا ةروصلا ةقد ديدحتل ةروصلا ةد
 اًزيح كلهتست اهنكلو ةروصلل ةدوج لضفأ ةيلاعو ةيساسأو ةيداعو ةي
 .ةركاذلا نم ر
 .فاقيإ وأ ليغشت ىلع اريماكلا توص طبضل اريماكلا تاو
 .ةروص ظفح دنع همادختسا متيس يذلا ناونعلا فيرعتل يضارتف الا ناون
 ذئدنعف ،يناونع تددح اذإ وا ،يضارتف الا ناونعلا مدختسيسف ،يلآ تددح
.هليدعت وأ ديدج ناونع لاخدإ كن
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نم نكمتت ىتح فتاهلا ليغشت متي نأ بجي :ةظح الم
 فتاوهلا لامعتسا نوكي نيح فتاهلا مدختست  ال .ةفيظولا هذه مادختسا
 .اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ اًروظحم ةلومحملا
 اهم التسا  مت يتلا - لاث ملا ليبس ىلع -  نينرلا تامغنو روصلا ظفح 
 طئاسو ةلاسر ةءارق رظنا ،ويدتس الا تاظفاح يف ةددعت ملا طئاسولا لئاس
 .٠٦ ةحفصلا اهيل
.٠٢ ةحفصلا ةكرتش ملا ةركاذلا رظنا ،ةكرتش ملا ةركاذلا ويدتس الا مد
 .تاراي خلا ةمئاق ضرع متي .ويدتس الا ددحو ةمئاقلا ىلع طغ
 .تاظفا حلا ةمئاق حتفل تاظفا حلا ضرع د
 :يه ىرخ ألا ةحات ملا تاراي
 طغضاو ةظفاحلل اًمسا لخدأ .ةديدج ةظفاح ةفاض إل ةظفاح ةفاض
.قفاوم ىلع
 فذح كنك مي  ال .اهفذح ديرت يتلا ةظفا حلا ديدحتل ةظفا حلا حسم
 .فتاهلا نم ةيلص ألا تاظفا حل
 ةداعإ كنك مي  ال .اهتيمست ةداعإ ديرت يتلا ةظفا حلا ديدحتل ةيمست ةداع
 .فتاهلا نم ةيلص ألا تاظفا حلا ةيمس
 تامدخ وأ روصلا تامدخ ددح .رثكأ تامغنو روص ليزنتل ضرع ملا تامدخ
 نم ديزم ددح .ةحات ملا PAW تام الع ضرع متي .يلاوتلا ىلع ،تامغنل
 ،تامدخ ةمئاق يف ةدوجو ملا PAW تام الع ةمئاق ىلإ لوصولل تام العل
 .٦٢١ ةحفصلا تام العلا رظن



 لشف ةلاح يف .اهديرت يتلا PAW ةحفصب لاصت الل ةبسان ملا ةم العلا ددح 
 تاذ PAW ةمدخ قيرط نع PAW ةحفص ىلإ كلوصو رذعتي دقف ،لاصت الا
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 ،تامدخ ةمئاقلا ىلإ لخدأ ،ةلا حلا هذه يف .اًيلاح طشنلا لاصت الا طبض
 ةمدخب لاصتا ءارجإ رظنا ،ىرخأ تامدخ ةعومجم طبض ليغشتب مق
PAW ةحفصب لاصت الا لواح مث .٢٢١ ةحفصلا PAW ىرخأ ةرم. 
 لصتا ،تافيرعتلاو ةمد خلا موسرو ةفلتخ ملا PAW تامدخ رفاوت ىدم ةفرع
 .كيدل PAW ةمدخ دوزم وأ/و ةكبشلا لغش
 نإو .ةظفا حلا يف ةدوجو ملا تافل ملا ةمئاق ضرع متيسو ةبولط ملا ةظفا حلا ح
 .فتاهلا يف ةيلص ألا تاظفا حلا يه تامغنلاو كيف
 تاراي خلا ضعب نوكتسو تارايخ ىلع طغضا .هديرت يذلا فل ملا ىلإ لق
 :ةحاتم ةيل
 .دد  حملا فل ملا حتفل حوتفم
 .دد  حملا فل ملا فذ حل حسم
 .SMM ربع دد  حملا فل ملا لاسر إل لاسر
 .ىرخأ ةظفاح ىلإ فل ملا لقنل لق
 .فلملل اًديدج اًمسا ءاطع إل ةيمست ةداع
 .طئاح قروك دد  حملا فل ملا  نييعتل طئاح قروك طبض
 . نينر ةمغنك دد  حملا فل ملا  نييعتل  نينر ةمغنك طبض
 .فل ملا مجح ،لاث ملا ليبس ىلع ،فل ملا ليصافت ضرعل ليصافتل
 .مج حلا وأ مس الا وأ عونلا وأ خيراتلا بسح تاظفا حلاو تافل ملا زرفل فينص



)٩א(א
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ليغشتلا عضو يف فتاهلا نوكي نأ دب  ال :ةظح الم
 نوكي نيح فتاهلا مدختست  ال .قسنملا ةمئاقلا يف فئاظولا مادختس ال
 .اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ اًروظحم ةلومحملا فتاوهلا لامعتسا

 امنيح ىتح هبن ملا لمعي .ةعاسلاب صا خلا تقولا ةغيص طبض هبن ملا مد
 .اًقلغم فتاهل
.هبن ملاو قسن ملا ددحو ةمئاقلا ىلع 
 .قفاوم ىلع طغضاو هيبنتلا تقو لخدأو هيبنتلا تقو د
 .ليغشت ددح ،هيبنتلا تقو ريي
 .ويدارلا وأ ةيضارتف الا هيبنتلا ةمغن ددحو هيبنتلا ةمغن د
.فتاهلاب سأرلا ةعامس لص ،هيبنت ةمغنك ويدارلا ديدح
 ةمغنك اهيلإ عامتس الا  مت ةانق رخآ فتاهلا مدختسيسف ،ويدارلا تددح
 ةمغن مدختست ،سأرلا ةعامس ليصوت عطق ةلاح يف .نوفركي ملا ربع 
.ويدارلا نم ً الدب ةيضارتف الا  ني

א
 يلا حلا تقولا ضرع متيو !هبن ملا ضمويو ، نينر ةمغن فتاهلا ردصي
.ةشاش



١

 يتوصلا هيبنتلا يف رمتسي فتاهلا تكرت اذإ .هبن ملا فاقي إل فاقيإ ىلع طغضا
 مث قئاقد رشع ةد مل هيبنتلا فقوتيسف ،ةوفغ ىلع تطغض وأ ةقيقد ةد مل
نأتسي
لح دنع
لا ةمغن
 اذإ امع
 فتاهلا

 

א
دعاسي
تج الاو
ختسي
طغضا

 

إ لقتنا
 طخب
ا ،مويلا
ضرعل
ارايخ
ةركذ ملا
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 .ىرخأ ةرم هيبنتلا ةمغن ق الطإ ف
 رادصإ يف أدبيو ايئاقلت هسفن فتاهلا لغشيس اقلغم فتاهلا ناكو هيبنتلا تقو لو
 راسفتس الل ؟فتاهلا ليغشت ةرابع فتاهلا رهظُي ،فاقيإ ىلع طغضلاب تمق اذإ .هيبنت
 ليغشت فاقي إل ، ال ىلع طغضا . ال مأ اهلابقتساو تا ملاك ملا ءارج إل هليغشت يف بغرت تنك
 .اهلابقتساو تا ملاك ملا ءارج إل معن ىلع وأ
 ةلومحملا فتاوهلا مادختسا نوكي امنيح معن ىلع طغضت  ال :ةظح الم
 .اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ اًروظحم

 ،اهئارجإ ىلإ جات حت يتلا تا ملاك ملاو ،ريكذتلا لئاسر عبتت ىلع  ميوقتلا ك
 .ةلوهسب د الي ملا دايعأو تاعام
.٠٢ ةحفصلا ةكرتش ملا ةركاذلا رظنا ،ةكرتش ملا ةركاذلا  ميوقتلا مد
. ميوقتلا ددح مث قسن ملا ددحو ةمئاقلا ىلع 
 لكشب  ميوقتلا ةمئاقلا حتفل راظتن الا عضو يف  ىلع طغضا :حيملت
.عيرس
 مويلا ضرع متي .هلوح راطإ عضوب ىلا حلا مويلا ىلإ راشُي .هديرت يذلا مويلا ىل
 اذهب ةصا خلا تاظح ال ملا ضرعل .هب ةصاخ تاظح الم ةيأ دوجو ةلاح يف كيمس
 .مويلا تاظح الم ددحو تارايخ ىلع طغض
 ىلع طغضا مث ،اهضرع ديرت يتلا ةظفا حلا ىلإ لقتنا ،ةدرفم ةظح الم 
 ليصافت ضرع ىلع ةردقلا ةركذ ملا ضرع ةيناكمإ كل حيتت .ضرع ددحو ت
 .ةركذ ملا لخاد لاقتن الا كنك مي .ةدد  حملا 
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 :يلي ام  ميوقتلا ضورعل ىرخ ألا تاراي خلا نمضتت دق
 لاسر إل وأ ءارم حلا ت حت ةعش ألا ذفنم ربع ةركذم لاسر إل وأ ،ةظح الم نيودتل تارايخ •

 الم
ايخ •

سن
بض •

 ألا
اًيلآ
ت ملا

ةفرع مل
طغضا
طغضا
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 يف
ضاو
اوم
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• 
 الا
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قو

ضل   
بضا
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 .ةيصن ةلاسر يف وأ رخآ فتاه  ميوقت ىلإ ةرشابم ةظح
 ةيناكمإ ىلإ ةفاض إلاب ،اهراركتو اهكير حتو ،اهليدعتو ،ةظح الم فذ حل تار
 .رخآ موي ىلإ ةظح الم خ
 مايأ نم موي لوأ وأ خيراتلا وأ تقولا ةغيص وأ تقولا وأ خيراتلا طبضل ط
 ة ميدقلا تاظح ال ملا فذ حل فتاهلا طبض كنك مي يل آلا حس ملا رايخ يف .عوبس
 تاركذ ملا فذح متي  ال ،كلذ نم مغرلابو .ةنيعم ةينمز ةرتف رورم دعب 
.د الي ملا دايعأ تاركذم وأ ةررك

.١٤ ةحفصلا صنلا ةباتك رظنا ،ماقر ألاو فور حلا لاخدإ ةيفيك 
 مث هديرت يذلا خيراتلا ىلإ لقتنا . ميوقتلا ددح مث قسن ملا ددحو ةمئاقلا ىلع 
:ةيلاتلا تاركذ ملا عاونأ نم اًعون ددح .ةظح الم نيودت ددحو تارايخ ىلع 
 دوجو ملا مس الا نع ثحباو تارايخ ىلع طغضا وأ( ةظح ال ملا لخدأ - عامتجا 
 عامتج الا ناكم لخدأ .ظفح ددحو تارايخ ىلع طغضا .)فتاهلا لجس
 ىلع طغضاو عامتج الا ءدب تقو لخدأ مث .ظفح ددحو تارايخ ىلع طغ
 هيبنتلا طبضل .قفاوم ىلع ةيناث ةرم طغضاو عامتج الا ءاهتنا تقو مث قف
 .هيبنتلا تقو طبضا مث )هيبنت ةمغن دجوت  ال( تماص وأ ةمغنب ددح ،ةظح ال
 لخدأ .ظفح ددحو تارايخ ىلع طغضا مث ،فتاهلا مقر لخدأ - ة ملاكم 
 طغضا ،فتاهلا مقر لاخدإ نم ً الدب( .ظفح ددح مث تارايخ ىلع طغضاو ،مس
 لخدأ مث .)فتاهلا لجس يف نيدوجو ملا فتاهلاو مس الا نع ثحبلل تارايخ ى
.قفاوم ىلع طغضاو لاصت الا ت
 مث )هيبنت ةمغن دجوت  ال( تماص وأ ةمغنب ددح ،ةظح الملل هيبنتلا طب
.هيبنتلا تقو ط
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 نع ثحباو تارايخ ىلع طغضا وأ( صخشلا مسا لخدأ - د اليم خيرات  •
 ماع لخدأ مث .ظفح مث ،تارايخ ىلع طغضا مث ،)فتاهلا لجس يف مس الا
ي ملا
جوت

• 
 ال ملا
اص

• 
ضل
امدنع

 ردصي
لا ىلع
فاقي إل
ح ال ملا

 كنك مي
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  ال( تماص وأ ةمغنب ددح ،ةظح الملل هيبنتلا طبضل .قفاوم ىلع طغضاو ،د ال
 .هيبنتلا تقو طبضا مث )هيبنت ةمغن د
 موي لخدأ .ظفح ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ةظح ال ملا لخدأ - ةركذم 
 وأ ةمغنب ددح ،ةظح الملل هيبنتلا طبضل .قفاوم ىلع طغضاو ريخ ألا ةظح
 .هيبنتلا تقو طبضا مث )هيبنت ةمغن دجوت  ال( تم
 .ظفح ددحو تارايخ ىلع طغضا مث ،ريكذتلل عوضوم لخدأ مث - ريكذت 
 .هيبنتلا تقو طبضا مث هيبنتلا ليغشت ددح ،ةظح ال ملاب صا خلا هيبنتلا طب
 .تاظح الملل كضرع دنع  رشؤ ملا ضرع متي ،هبن ملا طبض متي 

א
  ة ملاكم ةظح الم دوجو عم .ةظح ال ملا رهظت مث هيبنت ةنر فتاهلا
 . ىلع طغضلا قيرط نع ضورع ملا مقرلاب لاصت الا كنك مي ،ةشاش
 ضرع نودب هيبنتلا فاقي إل .ضرع ىلع طغضا ،ةظح ال ملا ضرعو هيبنتلا 
 .ءاهنإ ىلع طغضا ،ةظ

א
 ديد حت كنك مي امك ،اهب مايقلا كيلع يغبني ام ةمه مب قلعتت ةظح الم ظفح
 زرف كنك مي .ةمه ملا ما متإ دنع اهمامأ ت مت ةم الع عضو كنك ميو ةظح الملل ةيولو ألا 
 .خيراتلا بسح وأ ةيولو ألا بسح تا
.٠٢ ةحفصلا ةكرتش ملا ةركاذلا رظنا ،ةكرتش ملا ةركاذلا ماه ملا ةمئاق م
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 .تاظح ال ملا ةمئاق ضرع متي اهدعبو ماه ملا ةمئاق مث ،قسن ملا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
 .تارايخ ىلع طغضاو اهديرت يتلا ةظح ال ملا ىلإ لقتنا وأ تارايخ ىلع طغضا
ض إل •
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 ىلإ لوصولا دنع .ةركذ ملا عوضوم لخدأ .ةفاضإ ددح ،ةديدج ةركذم ةفا
 ةيأ لوبق متي نلف ،ةركذ ملا يف هتباتكب حومس ملا فور حلا ددعل ىصق ألا 
 ،ةركذ ملا ةيولوأ ةجرد ددح .ظفح ددحو تارايخ ىلع طغضا .ىرخأ ف
 طبضب اًيئاقلت فتاهلا موقي .ةضفخنم وأ ةطسوتم وأ ايلع تناك ءا
.هيبنت نودب ةظح ال ملا ءاهتنا خ
 .٣٤ ةحفصلا يف يئبنتلا صنلا طبض لفق وأ ليغشت ىلإ ريشي ،سوم
 تاظح ال ملا عيمج فذح كنك مي امك اهفذحو ةدد  حملا ةظح ال ملا ضرع اًضيأ كن
 وأ اهتيولوأ بسح تاظح ال ملا فينصت كنك مي .اهمامأ »ت مت« ةم الع تعضو ي
 ةظح ال ملا ظفحو رخآ فتاه ىلإ ةظح الم لاسرإ كنك مي امك ،اهئاهتنا خيرات بس
. ميوقتلا ىلإ لوخدلا وأ  ميوقت ةظح ال
 تاراي خلا دحأ ديد حت ،لاث ملا ليبس ىلع اًضيأ كنك مي ،ةظح ال ملا ضرع ء
 وأ ،اهتيولوأ ةجرد وأ ةظح ال ملا ءاهتنإ خيرات ليدعت وأ ةدد  حملا ةظح ال ملا ليد
.اهمامأ »ت مت« ةم الع عضوب اهدي

)٠١א(
نم نكمتت ىتح فتاهلا ليغشت متي نأ بجي :ةظح الم
 فتاوهلا لامعتسا نوكي نيح فتاهلا مدختست  ال .ةفيظولا هذه مادختسا 
 .اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ اًروظحم ةلومحملا

 .ةبعل ددح ددح مث ،باعل ألا ددحو ةمئاقلا ىلع طغ



١

.)ةبعللا ىلع مس الا دمتعي( باعل ألا تاعومجم ىدحإ ىلإ وأ ةبعلل لقتنا .٢
 ةرابع ديدحتلا ناك اذإ . ىلع طغضا وأ حتف ددحو تارايخ ىلع طغضا .٣
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 .اهليغشت أدبي فوسف ةيدرف ةبعل 
 باعل ألا ةعومجم نمض ةدوجو ملا باعل ألاب ةمئاق ضرع متي فوسف 
 ىلع طغضاو اهيف بغرت يتلا ةبعللا ىلإ لقتنا ،ةيدرف ةبعل ءدبل .ةد
. ىلع طغضا وأ حتف ددحو تارا
 لكشب فتاهلا ةيراطب ةقاط كلهتسي ا مبر باعل ألا ضعب ليغشت نأ
 .)نحشلا زاهجب فتاهلا ليصوت ىلإ جات حت ا مبرف كلذلو(
.אאא
 وأ قيبطتل ةرفوت ملا ىرخ ألا تاراي خلا رظنا ،باعل ألل ةرفوت ملا تاراي خلا ىلع ع
 .٦٠١ ةحفصلا تاقيبطت ةع
א
 ضرع متي اهدعبو .باعل ألا تامدخ ددح مث ،باعل ألا ددحو ةمئاقلا ىلع 
 PAW تام الع ةمئاق ىلإ لوصولل تام العلا نم ديزم ددح .ةحات ملا PAW 
 .٦٢١ ةحفصلا تام العلا رظنا ،تامدخ ةمئاق يف ة
 ،لاصت الا لشف ةلاح يف .اهديرت يتلا PAW ةحفصب لاصت الل ةبسان ملا ةم الع
 لاصت الا طبض تاذ PAW ةمدخ قيرط نع PAW ةحفص ىلإ كلوصو رذ
.اًيلاح 
 ةعومجم طبض ليغشتب مقو ،تامدخ ةمئاقلا ىلإ لخدأ ،ةلا حلا هذ
 لاصت الا لواح مث .٢٢١ ةحفصلا PAW ةمدخب لاصتا ءارجإ رظنا ،ىرخأ ت
 .ىرخأ ةرم PAWة
 لصتا ،تافيرعتلاو ةمد خلا موسرو ةفلتخ ملا PAW تامدخ رفاوت ىدم 
 .كيدل PAW ةمدخ دوزم وأ/و ةكبشلا ل
.٧٠١ ةحفصلا تاقيبطتلا دحأ ليزنت اًضيأ رظنا ،باعل ألا نم ديز ملا
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 تاقيبطتلا ةمئاقلا يف اهظفح متي دقف ،ةبعل ليزنت ةلاح يف هنأ ظح ال
.باعل ألا ةمئاقلا نم ً الدب

א
 ضرعل
ددح مث
ختست

א
طغضا
ب صا خلا
امولع ملا
فلتخت

א
 

ضا .١
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א
 ،ةمئاقلا ىلع طغضا ،تاقيبطتلاو باعل ألا تيبثت تايلمعل ةحات ملا ةركاذلا مجح
 .٨٠١ ةحفصلا تاقيبطتلل ةركاذلا ةلاح اًضيأ رظنا .ةركاذلا مث ،باعل ألا 
.٠٢ ةحفصلا ةكرتش ملا ةركاذلا رظنا ،ةكرتش ملا ةركاذلا باعل ألا مد

 زازته الاو ءاوض ألاو تاوص ألا طبضل طبضلا ددح مث ،باعل ألا ددحو ةمئاقلا ىلع 
 نم ديز مل .ايكون يدان فيرعت ايكون يدان ةيوضع مقر ظفح كنك ميو .ةبعللا
 ،moc.aikon.bulc.www عقوم ةرايز ءاجرلا ،باعل ألا تامدخو ايكون يدان لوح ت
 .ىرخأ ىلإ ةلود نم لوخدلا ةحاتإ 

)١١א(
نم نكمتت ىتح فتاهلا ليغشت متي نأ بجي :ةظح الم
 فتاوهلا لامعتسا نوكي نيح فتاهلا مدختست  ال .ةفيظولا هذه مادختسا
 .اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ اًروظحم ةلومحملا

א
.تاقيبطتلا ديد حت ددح مث ،تاقيبطتلا ددحو ةمئاقلا ىلع طغ
.)قيبطتلا ىلع مس الا دمتعي( قيبطت طبض ىلإ وأ تاقيبطتلا دحأ ىلإ ل
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 ةرابع ديدحتلا ناك اذإ . ىلع طغضا وأ حتف ددحو تارايخ ىلع طغضا .٣
.لوخدلاب موقيسف يدرف قيبطت نع
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 .ةدد  حملا تاقيبطتلا ةعومجم نمض تاقيبطتلاب ةمئاق ضرع متيسف 
 تارايخ ىلع طغضاو اهيف بغرت يتلا ةبعللا ىلإ لقتنا ،ةيدرف ةبعل ء
. ىلع طغضا وأ حتف دد
 لكشب فتاهلا ةيراطب ةقاط كلهتسي ا مبر باعل ألا ضعب ليغشت نأ
 .)نحشلا زاهجب فتاهلا ليصوت ىلإ جات حت ا مبرف كلذلو(

.אאא
 .فتاهلا نم تاقيبطتلا تاعومجم وأ قيبطتلا فذ حل ،حس
 ىلع نم اهتيبثت قبس تاقيبطت ةعومجم وأ قيبطت تفذح اذإ كنأ ظ
 نم ايكون جمارب قوس نم فتاهلا ىلإ ىرخأ ةرم اهليزنت كنكميف ،فتا
 .paw/moc.aikon.tekramerawtfos.www يلاتلا ناون
 ، الوأ لاؤسلا ددح .ةكبشلا ىلإ قيبطتلا لوصو دييقتل ،تنرتن إلاب ليص
 حامسلل ،حومسمو ةكبشلا ىلإ لوصولا ةيناكمإ ريفوتب فتاهلا بلاطي
 .ةكبشلا ىلإ لوصولاب حامسلا مدعل ،حومسم ريغ وأ ةكبشلا ىلإ لوص
.PAW تامدخ نم قيبطتلل ديدج رادصإ ليزنت ةيناكمإ ةعجار مل ،ةخسنلا نم د
 ىدحإ نم قيبطتلا نع ةيفاضإ تانايب وأ رثكأ تامولعم ريفوتل ،بيو ةح
 طقف كلذ رهظي .ةكبشلا لبق نم ةيصا خلا هذه معد مزلي .تنرتن إلا تاح
.قيبطتلا عم تنرتنإ نيوانع دحأ قافرإ ةلاح 
.قيبطتلا لوح ةيفاضإ تامولعم ءاطع إل ،ليصاف



١

א
 :ةفلتخم قرطب ةديدج avaJ تاقيبطت ليزنت كنك مي
ضا •

ئاق
 الع

دح   
ت الا
بض

مقو   
صلا

رع مل   
 مب

ضا •
av

سا •
سا •

تلا
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 ضرع متيسو قيبطتلا تامدخ ددح مث ،تاقيبطتلا ددحو ةمئاقلا ىلع طغ
 ةمئاق ىلإ لوصولل تام العلا نم ديزم ددح .ةحات ملا PAW تام العب ةم
.٦٢١ ةحفصلا تام العلا رظنا ،تامدخ ةمئاق يف ةدوجو ملا PAW تام
 لشف ةلاح يف .اهديرت يتلا PAW ةحفصب لاصت الل ةبسان ملا ةم العلا د
 تاذ PAW ةمدخ قيرط نع PAW ةحفص ىلإ كلوصو رذعتي دق ،لاص
،تامدخ ةمئاقلا ىلإ لخدأ ،ةلا حلا هذه يفو .اًيلاح طشنلا لاصت الا ط
 PAW ةمدخب لاصتا ءارجإ رظنا ،ىرخأ تامدخ ةعومجم طبض ليغشتب 
 .ىرخأ ةرم PAW ةحفصب لاصت الا لواح مث .٢٢١ ةحف
 لصتا ،تافيرعتلاو ةمد خلا موسرو ةفلتخ ملا PAW تامدخ رفاوت ىدم ةف
 .كيدل PAW ةمدخ دوزم وأ/و ةكبشلا لغش
 قيبطت ليزنتل PAW ةحفص ىلع روثعلل تامدخ ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغ
aJ ةمدخ تاحفص حفصت رظنا .بسانم PAW ٣٢١ ةحفصلا.
.٤٠١ ةحفصلا باعل ألا تامدخ رظنا ،ةبعللا ليزنت ةيناكمإ مدخت
 ليزنتل رتويبمكلا جمارب ةعومجم نم aikoN تاقيبطت تبثم مدخت
 .كيدل فتاهلا ىلع تاقيبط
 ىرخأ عقاوم ةيأ نم اهليزنت متي يتلا تاقيبطتلا نمضت  ال ايكون نأ ظح ال
 بجيف ،عقاوملا هذه نم aikoN تاقيبطت ليزنت تددح اذإ .اهل ةعبات ريغ
 وأ نام ألا ىلع اًصرح رخآ عقوم يأ عم اهذختت يتلا تاطايتح الا تاذ ذاختا
 .تايوتحملا



١

 باعل ألا ةمئاقلا يف هظفح متي دقف ،تاقيبطتلا دحأ ليزنت ةلاح يف هنأ ظح ال
.تاقيبطتلا ةمئاقلا نم ً الدب

ضرعل
مئاقلا
دختست

א
 

א
ا موقت
،عيبرتلا
 حلا ةقدو
ضا .١
نع .٢

لع
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אא
 ىلع طغضا ،تاقيبطتلاو باعل ألا تيبثت تايلمعل ةحات ملا ةركاذلا مجح 
 .ةركاذلا مث ،تاقيبطتلا ددح مث ،ة
 .٠٢ ةحفصلا ةكرتش ملا ةركاذلا رظنا ،ةكرتش ملا ةركاذلا تاقيبطتلا م

)٢١א(
ىتح ليغشتلا عضو يف فتاهلا نوكي نأ بجي :ةظح الم
 مدختست  ال .تاقحلملا ةمئاقلا يف ةدوجوملا فئاظولا مادختسا نم نكمتت
 ببست امدنع وأ اًروظحم ةلومحملا فتاوهلا لامعتسا نوكي نيح فتاهلا
 .اًشيوشت وأ اًرطخ

 باسحو ،ةمسقلاو ،برضلاو ،حرطلاو ،عم جلا تايلمعب فتاهلاب ةنمض ملا ةبسا حل
.ت المعلا ميق ليو حتو ،يعيبرتلا رذ جلاو 
.ةليوطلا ةمسقلا تايلمع عم اميس ال ،ةيليو حت ءاطخأ ثودح لمتحيو ةدودحم ةبسا
 .ةبسا حلاو تاقحل ملا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغ
 طغضاو ةبسا حلا ىلإ لو ألا مقرلا لخدأ ،ةشاشلا ىلع »رفص« مقر روهظ د
.ةيرشع ةم الع لاخد إل  ى



١

 وأ عيبرت وأ ةمسق وأ برض وأ حرط وأ عمج ددحو تارايخ ىلع طغضا .٣
 .ةراش إلا رييغت وأ يعيبرتلا رذ جلا

خدأ .٤
حلل .٥

ىلإ
دبل .٦

א
ضا .١
ف حل .٢

ي خلا
ع
تح
ج إل .٣

دح
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  نيترمو عمجلل  ىلع ةدحاو ةرم طغضا ،كلذ نم  الدب وأ :حيملت 
 .ةمسقلل تارم عبرأ وأ برضلل تارم ث الثو حرطلل
 .يناثلا مقرلا ل
 ٣ نم تاوط خلا ررك . جتانلا ددحو تارايخ ىلع طغضا ،يلامج إلا ىلع لوص
 .رم ألا مزل اذإ تارم ةدع ٥ 
 .حسم ىلع رارمتس الا عم طغضا ً الوأ ،ةديدج ةيباسح ةيلمع ء

א
 .ةبسا حلاو تاقحل ملا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغ
 نم اًيأ ددح .ةلمعلا رعس ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ةلمعلا رعس ظ
 ةم الع لاخد إل  ىلع طغضاو ،ةلمعلا رعس لخدأ .ةضورع ملا تارا
 ةركاذلا يف اًظوفحم ةلمعلا رعس لظي .قفاوم ىلع طغضا مث ةيرش
 .رخآ رعسب هلادبتساب موقت ى
 مث تارايخ ىلع طغضاو هليو حت بولط ملا غلب ملا لخدأ ،ةلمع ليو حت ءار
.ةيبنج ألا ةلمعلاب وأ ةيل  حملا ةلمعلاب د
 عضو يف فتاهلا دوجو ءانثأ ةلمعلا ليو حت ءارجإ اًضيأ كنك مي :حيملت
 ةلمعلاب ددحو تارايخ ىلع طغضاو هليو حت دار ملا غلب ملا لخدأ .راظتن الا
.ةيبنج ألا ةلمعلاب وأ ةيل  حملا



١

אא
 تقو لخدأ .يلزانتلا دعلا تقوم ددح مث تاقحل ملا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا
هيبنتلا
رع يف
م ءدبل
دح •

و ملا
ح دنع
مويو
لزانتلا
 مل اذإ
طغضا

كنك مي
اقي إلا
 ىلع
أ ظح ال
 صرحا

א
ضا .١

ك مي
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 بغرت يتلا ةظح ال ملا صن بتكا .قفاوم ىلع طغضاو قئاقدلاو تاعاسلاب 
 قفاوم ىلع طغضا مث ،كلذ يف بغرت تنك اذإ تقولا ءاضقنا دنع اهض
 .يلزانتلا دعلا تقو
 فاقي إل تقو ملا فاقيإ ددح وأ يلزانتلا دعلا تقو رييغتل تقولا رييغت د
 .تق
 ةمغن فتاهلا ردصي ،راظتن الا عضو يف فتاهلا دوجو ءانثأ هيبنتلا تقو لول
 دعلا ىهتنا ةرابع فتاهلا ضرعي وأ ،اهطبض ةلاح يف ةظح ال ملا صن ض
.حاتفم يأ ىلع طغضلاب هبن ملا فاقيإب مق .ي
 .ةيناث ٠٣ نوضغ يف اًيئاقلت هيبنتلا فقوتيسف ،حاتفم يأ ىلع طغضت
 .ةظح ال ملا صن فذ حلو هبن ملا فاقي إل قفاوم ىلع 

א
 ةعاس مادختساب ةيلاقتنا تارتف وأ لخادت تاقوأ ذخأو ،تقولا سايق 
 طغضا .تقولا سايق ءانثأ ىرخ أل فتاهلا فئاظو يقاب مادختسا نك مي .ف

 .ةيفل خلا يف تيقوتلا طبضل 
 .فتاهلا ليغشت تقو للقي امك ،ةيراطبلا نم كلهتسي فاقي إلا ةعاس مادختسا ن
 .فتاهلاب ىرخأ تايلمع ءادأ ءانثأ ةيفل خلا يف اهليغشت مدع ىلع

א
 .تقولا ميسقت ددح مث فاقيإ ةعاس ددح مث تاقحل ملا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغ
 .ةيفل خلا يف تقولا طبضب تمق اذإ رارمتسا ديد حت كن



١

 ديرت ةرم لك ميسقت ىلع طغضا .تقولا ةبقارم ءدبل ءدب ىلع طغضا .٢
 ليغشتلا تقو لفسأ ةينمزلا لصاوفلا جاردإ متي .ةطيسو ةرتف ذخأ اهيف
لع
ضا .٣
ضا .٤
ءدب   
فح   

او
 إلا

اعإ   

طغضا
خادتلا
لا تقو
ارايخ
تقولا

א
طغضا
 مل اذإ
 ثدحأ
يئاهنلا
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 .تاقو ألا ةدهاش مل لقتنا .ةشاشلا ى
 .تقولا ةبقارم فاقي إل فاقيإ ىلع طغ
 ددحو تارايخ ىلع طغ
.قباسلا تقولل ديد جلا تقولا ةفاضإ متي .ىرخأ ةرم تقولا ةبقارم ءدبل 
 هسايق  مت يذلا تقولل اًمسا لخدأ .ىرخأ ةرم تقولا ةبقارم ءدبل ظ
 تقولا مادختسا متيسف ،مسا يأ لاخدإ متي مل اذإ .قفاوم ىلع طغض
 .تقولل ناونعك يلامج
 .هظفح نودب تقولا طبض ةداع إل طبض ةد
אא
 تقو ددح مث فاقيإ ةعاس ددح مث تاقحل ملا ددحو ،ةمئاقلا ىلع 
 ءدبل ،بكارت ىلع طغضاو تقولا ةبقارم ءدبل ،ءدب ىلع طغضا وأ .ل
 ىلع طغضا وأ .لخادتلا تقو فاقي إل ،فاقيإ ىلع طغضا وأ .لخادت
 ةبقارم عجار .اهطبض ةداعإ وأ لخادتلا تاقوأ ظفح نم نكمتت فوسو ت
 .ه العأ هميسقتو 

 .فاقيإ ةعاس ددح مث تاقحل ملا ددحو ةمئاقلا ىلع 
 ضرعل ،ريخ ألا ضرع ديد حت كنكميف ،فاقي إلا ةعاس طبض ةداعإ متي
 تاقو ألا وأ ءامس ألاب ةمئاق ضرع متيسو تاقو ألا ضرع ددح .هسايق  مت نمز
.اهضرع يف بغرت يذلا تقولا ةعومجم ددح ،تقولا تاعومج مل ة



١

 قفاوم ىلع طغضاو اًعم عيم جلا ددح .ةظوف  حملا تاقو ألا فذ حل تاقو ألا حسم ددح
 ىلع طغضاو ،اهفذح ديرت يتلا تاقو ألا ىلإ لقتناو ةرم لك ةدحاو ددح وأ
حسم

א
  حملا يف
امتئ الا
كنك مي
PAW،
 امدنع
ر ءاشنإ
ظف  حملا
تدرأ اذإ
)#tella
 ةيامح
يأ رظنا

طغضا
 اذإ كب
دح مث
اقاطب
ف حل •

• 
أ
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 .قفاوم ددح مث 

 تاقاطب( - لاث ملا ليبس ىلع - ةيصخش تامولعم ظفح كنك مي ،ةظف
 .فتاهلا قيرط نع ءارشلا تايلمعب مايقلا كنك ميو )ن
 حفصتم قيرط نع وأ ةظف  حملا ةمئاق ل الخ نم ةظف  حملا ىلإ لوصولا 
 .٤٢١ ةحفصلا حفصتلا ءانثأ ةحات ملا تاراي خلا رظنا 
 دنع .كب صا خلا ةظف  حملا زمر ئشنت نأ ىلإ جاتحتسف ،ةرم لو أل ةظف  حملا لخدت
 زمر نم قق حت دنعو هديكأتل قفاوم ىلع طغضاو زمرلا لخدأ :ةظف  حملا زم
 .قفاوم ىلع طغضاو ىرخأ ةرم زمرلا لخدأ :ة
لخدأف ،ةظف  حملا زمرو ةظف  حملا تايوتحم فذح 

 * ( #8355290737# * w0er# زمر ىلإ اًضيأ جات حت فوس .راظتن الا عضو يف 
 .فتاهلا
 .٥١ ةحفصلا لوصولا زومر اًض

אא
 صا خلا ةظف  حملا زمر لخدأ .ةظف  حملا ددح مث ،تاقحل ملا ددحو ةمئاقلا ىلع 
.٣١١ ةحفصلا ةظف  حملا طبض رظنا ،قفاوم ىلع طغضاو كلذ كنم بلط
 سمخ تاقاطبلا نم رادقم ىصقأ .تاقاطبلا ةمئاق ضرعل تاقاطب د
 .اهديرت يتلا ةقاطبلا ىلإ لقتنا .ت
ددح .ظفح ددح مث ،تارايخ ىلع طغضا ،ةقاطب ىلع تامولع ملا ظ
 اهعون وأ ةقاطبلا مسا لثم ةنيعم تامولعم لاخد إل ةقاطبلا تامولعم
.اهؤاهتنا خيرات وأ اهمقر و



١

 .رور ملا ةملكو مدختس ملا مسا نيزختل مدختس ملا تامولعم •
 .كب ةصا خلا لاصت الا تامولعم ظف حل نحشلا تامولعم •
• 
ا

• 
ا

معل •
ذ حل •

دح
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 لابقتسا ناونع ف التخا ةلاح يف لاصت الا تامولعم ظف حل ،ريتاوفلا تامولعم
.تاكرشلا نامتئا تاقاطب عم كلذ ثدحي ،لاث ملا ليبس ىلع ،كناونع نع ريتاوفل
 دوزم ديرت يتلا ينورتكيل إلا ديربلا نيوانعو فتاهلا ماقرأ ظف حل ،لاصي إلا تامولعم
.اهيلع تايرتش ملا لاصيإ نم ةخسن كل لسري نأ ةمد خل
 .ةقاطبلا خسن ددح مث ،تارايخ ىلع طغضا ،ةقاطبلا نم ةخسن ل
 مث ،تارايخ ىلع طغضا ،ةقاطبلا ىلع ةدوجو ملا تامولع ملا عيمج ف
.ةقاطبلا حسم د
 .ةقاطبلا ةيمست ةداعإ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ةقاطبلا ةيمست ةد

 تاملك ،لاث ملا ليبس ىلع ،ىصقأ دحب ةيصخش ةظح الم ٠٣ ظفح 
 .ةيقيسو ملا تام العلاو زومرلا
 .ةيصخش تاظح الم مث ،ةظف  حملا ددح مث تاقحل ملا ددحو ،ةمئاقلا ىلع 
 كنك ميو ةددحم ةركذم ليدعت وأ ةفاضإ وأ ضرع كنك مي اهدعبو تارايخ ىلع 
 ةظح ال ملا خسنل صنك لاسرإ ديد حت كنك ميو .خيراتلا وأ مس الا بسح امإ تارك
  ميوقتلا ىلإ ةركذ ملا خسنل  ميوقتلا ىلإ خسن ديد حت كنك ميو .ةيصن ةلاسر لك
 .ةركذ ملا نم ماقر ألا ص الختس ال مقرلا مادختسا ديد حت كنك ميو .ة

ددح .طبضلا مث ،ةظف  حملا ددح مث تاقحل ملا ددحو ،ةمئاقلا ىلع 
 جات حت كنأ ظح ال .هليغشت فاقيإ وأ ةظف  حملا زمر بلط ليغشتل ،زمرلا ب
 زمرلا بلط ليغشت نم نكمتت نأ لبق حيحصلا ةظف  حملا زمر لاخدإ 
.هليغشت فاقي
.ةظف  حملا زمر رييغتل زمرلا ري



١

אאא
 ةمدخب لاصتا ءارجإ رظنا ،قوستلل هديرت يذلا PAW عقوم ىلإ لوصولاب مق .١
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W هؤارش ديرت يذلا جتن ملا ددحو ٢٢١ ةحفصلا. 
 .ةظف  حملا تامولعم ددحو تارايخ ىلع طغضا ،تايرتش ملا هذه ةميق ع
 .٤٢١ ةحفصلا حفصتلا ءانثأ ةحات ملا تاراي خلا ر
 اهملستت يتلا تانايبلا ةرامتسا ءل مب مق مث .اهب عفدلا ديرت يتلا ةقاطبلا 
 اذإ .ةظف  حملا نم نامتئ الا ةقاطب تانايب ليصافت لقن قيرط نع ةمد خلا دوزم
 طقف راي خلا اذه ضرع متي .لوق حلا عيمج ءلم ددحف ،اًيلآ لوق حلا عيمج ءلم ت
 كنك مي .ةينورتكل إلا ةراجتلا ليث مت ةغل رايع مل PAW ةمدخ دوزم معد ةلاح
 مث .دحاوب دحاو ةقاطبلا نم تامولع ملا لوقح ديد حت ةطساوب جذومنلا ءلم ا
.ءولم ملا جذومنلا فتاهلا ض
.تامولع ملا هيجوت ةداعإ متيسو ،ءارشلا ل
 اذه عيقوتل ةجاحب تنأو PAW ةمدخ نم لوخدلا ليجست دنتسم ملتست
 .١٣١ ةحفصلا يمقرلا عيقوتلا رظنا ،ءارشلا ةيلمع ديكأتل دنتس
 حفصتلا ءانثأ ةحات ملا تاراي خلا رظنا .ةظف  حملا ق الغ إل ةظف  حملا ق الغإ د
 .٤٢١ ةحفص

)א(
 زاهج ىلع وأ دعُب نع تنرتن إلا مداخ يف فتاهلا لجس تانايبو  ميوقتلا ظفح
 ةنمازم كنكميف ،دعُب نع تنرتن إلا مداخ ىلع تانايبلا تظفح اذإو .قفاوتم ر
 يف ةدوجو ملا تانايبلا ةنمازم اًضيأ كنك مي .فتاهلا نم نمازتلا ءدب قيرط نع 
 قيرط نع كلذو رتويبمكلا ىلع ةدوجو ملا تانايبلا عم قباطتتل  ميوقتلاو فتاهل
.MIS ةقاطب يف فتاهلا لجسل نمازت ءارجإ متي نل .رتويبمكلا يف نما
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 هءدب ىلإ جات حت فوسو نمازتلا يهني فوس ةدراو ة ملاكم ىلع درلا نأ ظح ال
 .ىرخأ ةرم

א
إ لبق
شا •

لع
سا •
ك مي   

زتلا
خدإ
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ضا .١
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 دق   
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ضا .٣
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אאא
 :يلي ا مب مايقلا ىلإ جات حت ا مبر ،فتاهلا نم نمازتلا ءارج
 لوصحلل ةمد خلا دوز مب وأ ةكبشلا لغش مب لصتا .نمازتلا ةمدخ يف كرت
.اهطبضو نمازتلا ةمدخ رفوت ىدم لوح تامولع ملا نم ديزم ى
 .ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا لغشم نم نمازتلا طبض عجرت
 طبض ظفح رظنا ،ةيصن ةلاسر لكش يف نمازتلا طبض م التسا كن
 كنك مي وأ .٦١١ ةحفصلا ةيصن ةلاسر لكش يف هلابقتسا  مت يذلا نما
 .٦١١ ةحفصلا اًيودي نمازتلا طبض لاخدإ رظنا ،اًيودي طبضلا لا
 :فتاهلا نم نمازتلا ءارج
 ددح مث ،طشنلا ةمد خلا طبض مث ،تامدخ ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغ
.نمازتلا ءارج إل هجات حت يذلا لاصت الا ط
 .PAW حفصتل اهجات حت يتلا ةمد خلا طبض نع نمازتلا طبض فلتخي
،نمازتلا ءارجإ 
 مادختسا ديرت تنك اذإ كلذو قباسلا هعضو ىلإ طشنلا ةمد خلا طبض 
 .اًقح ال ىرخأ PAW تام
 دار ملا تانايبلا رظنا .اهل نمازت ءارجإ متي ىتح تانايبلا ىلع ةم الع عضوب 
 .٦١١ ةحفصلا اًيودي نمازتلا طبض لاخدإ يف اهتنم
.نمازت ددح مث تاقحل ملا ددحو ةمئاقلا ىلع طغ
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 يتلاو اهيلع ةم الع عضو  مت يتلا تانايبلل ديكأتلا دعب نمازت ءارجإ متيس .٤
 ةطشنلا ةعومج ملا ىلإ يمتنت

ح ال   
ىلإ

ا دنع
طغضا
 ظفح

طغضا
 ددح
حب تنأ
ع ةرابع
 لقتنا
ت ددح
خدأ مث
سا •
يبلا •

حو
سأ •

تلا
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 لصي دق اًتقو كلهتسي نأ نك مي هتقاعإ دعب وأ ةرم لو أل نمازتلا ءارجإ نأ ظ
.اَئلت مم  ميوقتلا وأ فتاهلا لجس ناك اذإ كلذو ،ةقيقد ٠٣ 

אאאא
.نمازتلا طبض م التسا  مت ضرع متي ،ةيصن ةلاسر لكش يف نمازتلا طبض م التس
 ددح مث ،ً الوأ هم التسا  مت يذلا طبضلا ضرعل ليصافتلا ددحو تارايخ ىلع 
.طبضلا اذه ضفرل ضفر ددح وأ نمازتلا طبض ظف حل

אא
 .طبضلا مث ،نمازت ددح مث ،تاقحل ملا ددحو ةمئاقلا ىلع 
.تنرتن إلل طشنلا نمازتلا طبض
 يه ةعومج ملا .اهب نمازتلا طبض ظفح يف بغرت يتلا ةعومج ملا ليغشتل ةجا
.ةمدخب لاصتا ءارج إل بولط ملا طبضلا نم ةعومجم ن
 .ليغشت ىلع طغضا مث اهليغشت بولط ملا ةعومج ملا ىلإ
 رخ آلا ولت اًدحاو ،طبض لك ددح مث .تنرتن إلل طشنلا نمازتلا طبض ليدع
 .بولط ملا طبضلا لك ل
.قفاوم ىلع طغضاو ةعومجملل مس الا لخدأ .طبضلا م
 اهل نمازت ءارجإ ديرت يتلا تانايبلا ىلع ةم الع عض .اهنمازت دار ملا تانا
 . مت ىلع طغضا مث ، ميوقتلاوأ /و فتاهلا لجس دد
 تانايب ةدعاق وأ /و فتاهلا تانايب لجس ةدعاق ددح .تانايبلا دعاوق ءام
.قفاوم ىلع طغضاو ةانقلا تانايبلا ةدعاق مسا لخدأ .اهليدعت متيل  ميوق
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 .قفاوم ىلع طغضاو مدختس ملا مسا لخدأ .مدختس ملا مسا •
 .قفاوم ىلع طغضاو رسلا ةملك لخدأ .رسلا ةملك •
كرم •
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.قفاوم ىلع طغضاو ةانقلا تانايبلا ةدعاق مسا لخدأ .نمازتلا ةمدخ ز
אא
 امإ مدختسا ،رتويبمكلا نم  ميوقتلاو فتاهلا لجسل نمازت لمعب موق
 ةعومجم تيبثت ىلإ جات حت تنأ اًضيأو .تانايب لباك وأ ءارم حلا ت حت ةعش أل
 تانايبلا نوكتس ،نمازتلا ةيلمع ءاهتنا دعب .رتويبمكلا ىلع رتويبمكلا
 نم نمازتلا ةيلمع ذيفنت يف أدبا .ةقباطتم رتويبمكلاو فتاهلا يف ة
.رتويبمكلا جمارب ةعومجم مادختساب رتو

)٣١א(
אאא
 .ءارم حلا ت حت ةعش ألا ذفنم ل الخ نم تانايب م التس ال فتاهلا دادعإ 
 ءارجإ يونت يذلا زاه جلا نوكي نأ بجي ،ءارم حلا ت حت ةعش ألا ذفنم ماد
 تاقاطب لثم ،اهلابقتسا وأ تانايب لاسرإ كنك مي .ADrI عم اًقفاوتم هعم 
 ليبس ىلع( قفاوتم تانايب زاهج وأ فتاه نم وأ ىلإ  ميوقتلا تاظح المو ل
 .فتاهلاب صا خلا ءارم حلا ت حت ةعش ألا ذفنم ربع )رتويبمك زاهج
 اذه لخادتب حمست  الو ،صخش يأ  نيع ىلإ )ءارم حلا ت حت ةعش ألا( RI عاعش 
 .ىلو ألا ةئفلا نم رزيللا تاجتنم دحأ زاه جلا اذه دعي .ىرخأ RI ةزهجأ عم ع
 هذه مادختسا نم نكمتت ىتح فتاهلا ليغشت متي نأ بجي :ةظح الم
 ةلومحملا فتاوهلا لامعتسا نوكي نيح فتاهلا مدختست  ال .ةفيظولا
.اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ اًروظحم
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 ءارم حلا ت حت ةعش ألا ةلصو ربع اهلابقتساو تانايب لاسرإ
 زاهجو لاسر إلا زاهج يف نيدوجو ملا ءارم حلا ت حت ةعش ألا ذفنم يذفنم نأ دكأت •

 الا
لبت
حن

تل •
ربع
صو

حي •
دبل
 مل اذإ
،ءارم حلا
 رشؤم
نع •

لاح
 ألا

نعو •
أ وأ

SR
א
كنك مي
تاهلا
 .اًمئاد
لا  نيب
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 .نيزاه جلا  نيب قئاوع ةيأ دجوت  ال هنأو ضعبلا امهضعب ىلإ ناريشي لابقتس
 ءارم حلا ت حت ةعش ألاب ليصوتلا ةلاح يف نيزاه جلا  نيب ةلضف ملا ةفاس ملا غ
 .رثك ألا ىلع دحاو رتم و
 تانايب ملتست ثيحب فتاهلاب ةدوجو ملا ءارم حلا ت حت ةعش ألا ذفنم ليغش
 مث ليصوتلا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا ،ءارم حلا ت حت ةعش ألا ذفنم 
 .ءارم حلا ت حت ةعش ألا ةل
 ةبولط ملا ءارم حلا ت حت ةعش ألا ذفنم ةفيظو لسر ملا فتاهلا مدختسم دد
 .تانايبلا لقن ء
 ت حت ةعش ألا ذفنم ليغشت دعب  نيتقيقد نوضغ يف تانايبلا لقن ةيلمع أدبت
.ىرخأ ةرم هليغشت ةداعإ مزلي يلاتلابو لاصت الا ءاغلإ  مت دق هنأ اذه ينعيف 
RI ليصوت
 يف ءارم حلا ت حت ةعش ألا ذفنم نأ كلذ ينعيف ،رارمتساب  روهظ د
 ذفنم ربع اهم التسا وأ تانايبلا لاسر إل دعتسم فتاهلا نأو ليغشت ة
 .ءارم حلا ت حت ةعش
 ،رخ آلا زاه جلاب لاصت الا لواحي فتاهلا نأ كلذ ينعيف ، ضموي امد
 .لاصت الل نادقف ثدح دق هن

PG 
SRPG
 ليغشت دنع اًيئاقلت SRPG ةكبشب هليجست متي ثيحب فتاهلا طبض 
 لصتمو SRPG لاصتاو SRPGو ليصوتلا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا .ف
 لاصتا ءارجإ متي ،SRPG مدختساب تاقيبطتلا دحأ ليغشت ءدب دنع
،ةكبشلا  نيبو فتاه
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 ءانثأ SRPG لاصتا فقوتي ،قيبطتلا ق الغإ دنع .تانايبلا لقن نك مي ذئدنعو
 .SRPG ةكبشل ليجستلا رارمتسا
دح اذإ
قيبطت

א
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 جايتحا دنع هليجستو SRPG لاصتا ءاشنإ متيسف ،ةجا حلا دنع تد
 .قيبطتلا ءاهنإ دنع هق الغإ متيو SRPG ـل ام 

SRPG
 لاصت الا قيرط نع وأ ءارم حلا ت حت ةعش ألا ذفنم قيرط نع فتاهلا ليصوت 
  نيكمتل مدومك فتاهلا مادختسا عم قفاوتم رتويبمك زاهج ىلإ تانايبلا
 .رتويبمكلا نم SRPG ـب ل
 طبض لاصتا ددح مث ،SRPG ددح مث ،ليصوتلا ددحو ةمئاقلا ىلع 
 لوصولا ةطقن ليغشتب مقو ةطشنلا لوصولا ةطقن ددح .SRPG ـ
 طبض رييغتل ةطشنلا لوصولا ةطقن ليدعت ددح .اهمادختسا يف بغ
 .لوصولا
 لوصولا ةطقنل بغرت يذلا مس الا لخدأ .لوصولا ةطقنل ليدب مسا د
 .قفاوم ىلع طغضا مث ليغشت ةلاح يف ةدوج
 لاصتا ءاشن إل ديد جلا لوصولا ةطقن مسا لخدأ .SRPG لوصو ةطقن د
 دوزم وأ ةكبشلا لغش مب لصتاو .قفاوم ىلع طغضاو SRPG ةكب
 .لوصولا ةطقن مسا ىلع لوصحلل ةم
 ىلع دوجو ملا )لوصولا ةطقن مسا( SRPG لاصتا ةمدخ طبض اًضيأ 
 جمارب ةعومجم رظنا ،»ايكون مدوم تارايخ جمانرب« مادختساب كيدل رتو
 ظح الف ،فتاهلاو رتويبمكلا طبضب تمق دق تنك اذإ .٣٣١ ةحفصلا رتو
.رتويبمكلا ىلع همادختسا  مت يذلا طبضلا مادختسا متي
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PAW)٤١א(
 

 كنك مي
قطلا
صرحيو
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نم نكمتت ىتح فتاهلا ليغشت متي نأ بجي :ةظح الم
 فتاوهلا لامعتسا نوكي نيح فتاهلا مدختست  ال .ةفيظولا هذه مادختسا
 .اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ اًروظحم ةلومحملا
 ريراقتو ،رابخ ألاو ،ةيفرص ملا تامد خلا لثم ،ةعونت ملا PAW تامدخ ىلإ لوصولا
 ،ةلوم  حملا فتاوهلل اًصيصخ تامد خلا هذه ميمصت  مت .ناريطلا ت الحر ديعاومو ،س
 .اهيلع ظاف حلا ىلع PAW ةمدخ ودوزم 
 دوزم وأ /و ةكبشلا لغشم عم تافيرعتلاو ةمد خلا موسرو ،PAW تامدخ رفوت ن
 تاداشر إلا ةمد خلا ودوزم كل رفوي فوس .هتامدخ نم ةدافتس الا يف بغرت يذلا 
 .تامد خلا هذه مادختسا ةيفيك لوح 
 PAW تاحفص ىلع LMW ةيكلس اللا  نييعتلا ةغل PAW تامدخ مد
 .فتاهلا ىلع بيو تاحفص ضرع نكمُي  ال .اهب 

אאPAWאא
 يف بغرت يتلا PAW ةمدخ ىلإ لوصولل بولط ملا ةمد خلا طبض ظف
.٥٢١ ةحفصلا رظنا .اهمادخت
.٢٢١ ةحفصلا رظنا .اهب كرتشت يتلا PAW ةمدخب لاصت الاب 
.٣٢١ ةحفصلا رظنا .PAW ةمدخ تاحفص حفصت 
.٥٢١ ةحفصلا رظنا .PAW ةمدخب لاصت الا ءاهنإب مق ،حفصتلا نم ءاهتن الا در
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PAWאא
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 تامولع ملا نم ديز مل .اهمادختسا يف بغرت يتلا PAW ةمدخ رفوي يذلا 
 يدانب صا خلا بيولا عقوم ةرايزب مق وأ ،ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا لغش مب
 .moc.aikon.bulc.www يلاتلا ناونعلا ىلع
 .هليدعتو »رتويبمكلا جمارب ةعومجم« عم هليزنت وأ اًيودي طبضلا لاخدإ اًضيأ
 طبض رفوتي دقو .ةمد خلا دوز مب وأ ةكبشلا لغش مب لصتا ،مئ ال ملا طبضلا
 .لاث ملا ليبس ىلع ،مهب صا خلا بيو عقوم ىلع

אא
 ةرابع فتاهلا ضرعيس ،ةيصن ةلاسر لكش يف ةمد خلا طبض ملتست 
 .ةمد خلا طبض م ال
 .ظفح ددحو ،تارايخ ىلع طغضا ،هم التسا  مت يذلا طبضلا ظ
 ظفح متي فوسف ،طشنلا ةمد خلا طبض يف طبض يأ ظفح مدع ةلاح 
 .هرح لاصتا ةعومجم لوأ نمض هطيشنتو طبض
 لاؤسلا ضرع متيسف ،طشنلا ةمد خلا طبض يف هظفح  مت طبض كانه ناك 
 ىلع طغضا ،ظوف  حملا طبضلا ليغشتلو .؟ظوف  حملا ةمد خلا طبض ليغشت يل
.طقف هظف حل  ال ىلع طغضا وأ م
 .ضفر ددحو تارايخ ىلع طغضا ،هم التسا  مت يذلا طبضلا ضف
 .ضرع ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ً الوأ هم التسا  مت يذلا طبضلا ضر
.ظفح ىلع طغضا ،طبضلا ظ



١

.א
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.طشنلا ةمد خلا طبض ددح
 طبضلا ربتعي .هب ةمد خلا طبض ظفح يف بغرت يذلا طبضلا طيشنت 
.PAW تامدخ ىدحإب لاصتا ءارج إل مز اللا طبضلا نم ةعوم
.ليغشت ىلع طغضا مث اهليغشت بولط ملا ةعومج ملا ىلإ لق
 .طشنلا ةمد خلا طبض ليدعت د
 ىلإ اًدانتسا بولط ملا طبضلا لخدأو ةرم لك يف اًدحاو طبضلا د
.ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا لغشم نم اهتيقلت يتلا تامول

PAWא
 يف بغرت يتلا PAW ةمدخب صا خلا ةمد خلا طبض ليغشت نم ً الو
 :طبضلا ليغشتل .اهماد
 لقتناو طشنلا ةمد خلا طبض ددح .طبض مث تامدخ ددحو ةمئاقلا ىلع طغ
.ليغشت ىلع طغضا مث اهليغشت بولط ملا ةعومج ملا 
 :لاصت الا ءارج إل قرط ث الث دجوت .PAW ةمدخب لاصتا ءارجإب مق 
 :PAW ةمد خل ةيسيئرلا ةحفصلا ح
 .ءدبلا ةحفص مث تامدخ ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا

 ةعرسل راظتن الا عضو يف  ىلع رارمتس الا عم طغضا :حيملت 
 .PAW ةمدخل ةيسيئرلا ةحفصلا حتف
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 :PAW ةمدخب ةصاخ ةم الع ددح •
 .ةم الع ددحو تام العلا ددح مث تامدخ ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا مث   
 اذإ   

دخ
وأ   
خدأ •
ضا   

PA
ح ال   

إ دعب
لتخت
ت يتلا
 ديز ملو
أ ظح ال
ةشاش
ة ملاكم
ًحضوم

א
سا •
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 طبض طيشنتب مقف ،اًيلاح طشنلا ةمد خلا طبض عم ةم العلا لمعت مل
 .ىرخأ ةرم لواحو رخآ ةم

 :PAW ةمدخ ناونع ل
 ةمدخ ناونع لخدأ .ناونعلل باهذ مث تامدخ ددحو ةمئاقلا ىلع طغ

W قفاوم ىلع طغضا مث ،ةصاخ افورح لاخد إل  ىلع طغضاو. 
 .اًيئاقلت اهتفاضإ متي ثيح ناونعلا لبق ptth:// ةئدابلا ةفاضإ مزلي  ال هنأ ظ

PAW
 دق .اهب ةصا خلا تاحفصلا حفصت ءدب كنك مي ،PAW ةمدخب لاصت الا ءارج
 ةيداشر إلا صوصنلا عبتا .PAW تامدخ ف التخاب فتاهلا حيتافم فئاظو ف
.فتاهلا ةشاش ىلع رهظ
 .كيدل PAW ةمدخ دوز مب لصتا ،تامولع ملا نم
 راسي ىلعأ  رشؤم رهظي فوسف ،تانايب لماحك SRPG ديد حت  مت اذإ هن
 تيرجأ اذإ وأ ،ةيصن ةلاسر وأ ة ملاكم تملتسا اذإ .حفصتلا ءانثأ فتاهلا 
 فتاهلا ةشاش  ني مي ىلعأ يف  رشؤم رهظي فوسف ،SRPG لاصتا ءانثأ 
.)راظتن الا ديق( قلعُم SRPG لاصتا نأ ا

אאא
 .PAW ةحفص حفصتل  وأ  لقنتلا يحاتفم مدخت
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 . ىلع طغضا ،للظم رصنع ديدحتل •
 ىلع طغضاو ، ىلإ  نم حيتاف ملا ىلع طغضا ،ماقرأو فورح لاخد إل •

ف ملا

א
طغضا
تارايخ
فص •
علا •
تا •

د إلو
اضإ •
رع •
اهذ •
دراو •
بض •
بض •
سا •

 اذإ
اعإ •
رفت •
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.ةصاخ فورح لاخد إل  حات

אאא
 ةمد خلا دوزم اًضيأ ضرعي دق .ةحات ملا تاراي خلا دحأ ددحو تارايخ ىلع 
ددح .ىرخأ 
 .PAW ةمدخب ةصا خلا ةيسيئرلا ةحفصلا ىلإ عوجرلل ،ءدبلا ةح
.٦٢١ ةحفصلا رظنا .تام ال
 لاصتا ءارج إل ،ةمئاقلا حتف /ةلصولا حتف /فص حتف / ليدعت /لاص
 .PAW ةحفص يف للظم رصنع ديدحتل وأ صن لاخ
 .ةم العك PAW ةحفص ظف حل ،ةم الع ةف
.PAW ةحفص نم ةكرحت ملا موسرلاو روصلا ضرعل ،روصلا ضرع وأ ةروصلا ض
.اهيلإ لوخدلا يف بغرت يتلا PAW ةمدخ ناونع لاخد إل ،ناونعلل ب
.٧٢١ ةحفصلا رظنا .ةمد خلا 
.٥٢١ ةحفصلا PAW حفصتم لكش طبض رظنا .لكشلا ط
.٦٢١ ةحفصلا رظنا ،عاجرتس الا ط
 .اهئارج إل وأ ة ملاكم ظف حل PAW ةحفص نم مقر خسنل ،ليصافتلا مادخت
 .بولط ملا مقرلا ديد حت كيلعف ،ماقرأ ةدع ىلع يوت حت PAW ةحفص تناك
.اهثيد حتو ةيلا حلا PAW ةحفص ليم حت ةداع إل ،ليم حت ةد
.٨٢١ ةحفصلا ةتقؤ ملا ةركاذلا رظنا .ةركاذلا غي
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.مدا خلاو يلا حلا PAW لاصتاب ةصا خلا ةيام حلا تامولعم ضرعل ،ةيام حلا تامولعم •
.٥٢١ ةحفصلا PAW لاصتا ءاهنإ رظنا .ءاهنإ •
א
 معدي
ا ءارجإ
 ظفح

 ءاهن إل
ا ءاهنإ
ً الدب وأ
 ،دد  حملا

ضا .١
قلا
دح .٢
دح .٣

لل
 نيح   

ك مي
اًدج
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א
 كنك مي .حفصتلا ءانثأ اهيلإ لوصولا كنك مي يتلا فئاظولا PAW حفصتم
 اًضيأ نك ميو ،يتوص لاصتا ءارجإ ءانثأ FMTD تامغن لاسرإو يتوص لاصت
.PAW تاحفص ىدحإ نم فتاهلا لجس يف فتاه مقرو مسا

PAWא
 ةرابع روهظ دنع .ءاهنإ ددح مث ،تارايخ ىلع طغضا ،لاصت الاو حفصتلا
 .معن ىلع طغضا ،؟حفصتل
 تانايبلا لماح وه MSG تانايب رايخ ناك اذإ . ىلع طغضا ،كلذ نم 
.PAW ةمدخب لاصت الا ءاهنإب فتاهلا موقي . ىلع  نيترم طغضاف

PAW
 ىلع طغضا ،راظتن الا عضو يف وأ لكشلا طبض ددحو تارايخ ىلع طغ
 .لكشلا طبض مث ،طبض مث ،تامدخ ددحو ةمئا
 .روصلا راهظإ وأ صنلا فافتلا د
 ةبسنلاب  ال وأ معنو صنلا فافتلا رايخلل ةبسنلاب فاقيإ وأ ليغشت د
 .روصلا راهظإ رايخ
 مل اذإ يلاتلا رطسلا يف صنلا رمتسي ،ليغشت ىلع صنلا فافتلا طبض متي 
 ً اليوط ناك اذإ صنلا راصتخا متيسف ،فاقيإ تددح اذإ .دحاو رطس يف هضرع ن
 .دحاو رطس يف هضرع بعصي لكشب 
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 ىلع رهظت يتلا نم روص ةيأ ضرع متي نلف ، ال ىلع روصلا راهظإ طبض دنع   
 يوت حت يتلا PAW تاحفص حفصت ةيلمع عيرست ىلإ اذه يدؤي .PAW ةحفص
لع

 كنك مي
 تانايب
ةتقؤ ملا
كت دق
 .كيدل
ةركاذلا
انثأ .١

ن الا
دح .٢

 الا

א
كنك مي
انثأ .١

ضا
تنا .٢
دح .٣
اهذ   
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 .روصلا نم ريثكلا ى

א
.اهم التسا ضفر وأ عاجرتس الا تانايب م التسا ةيناكمإ حيتي ثيحب فتاهلا طبض
 ةركاذلا يف PAW عقوم اهظفحي يتلا تانايبلا كلت يه ،عاجرتس الا
.فتاهلا حفصت مب ةصا خلا 
 حفصتلا ت اليضفت وأ كب صا خلا مدختس ملا تامولعم  الثم تانايبلا هذه نو
 رظنا ،ةتقؤ ملا ةركاذلا فذحب موقت ىتح عاجرتس الا تانايب ظفح متي فوس
 .٨٢١ ةحفصلا ةتقؤ ملا 
 عضو يف وأ عاجرتس الا فلم طبض ددحو تارايخ ىلع طغضا ،حفصتلا ء
.طبض مث ،تامدخ ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا ،راظت
 تانايب م التساب فتاهلل حامسلل ضفر وأ حامس مث ،عاجرتس الا تانايب د
.ضفر وأ عاجرتس

 .فتاهلا ةركاذ يف تام العك PAW تاحفص نيوانع ظفح 
 ،راظتن الا عضو يف وأ تام العلا ددحو تارايخ ىلع طغضا ،حفصتلا ء
 .تام العلا ددح مث ،تامدخ ددحو ةمئاقلا ىلع طغ
 .تارايخ ىلع طغضا مث ،اهمادختسا ديرت يتلا ةم العلا ىلإ لق
 :ةيلاتلا تاراي خلا دحأ د
.ةم العلاب ةطبتر ملا PAW ةحفصب لاصتا ءارج إل - ىلإ ب
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.ةدد  حملا ةم العلا فذح وأ ليدعت وأ ضرعل ،حسم وأ ليدعت وا ضرع   
 وأ رخآ فتاه ىلإ ًةرشابم ةدد  حملا ةم العلا لاسر إل ةم العك ددح مث - لاسرإ   

دح
 الع   

علا
كي دق
ون نع
دح اذإ
هذختت

א
ا دنع
 ىلع

אא
ناكمإب
ةمد خلا
ر ىلع
وصولل
ع ىلع
 اذإ •

دراو
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 .ةيصن ةلاسرك ةم العلا لاسر إل ةيصن ةلاسرك د
 لخدأ .PAW ةمدخب لاصت الا نودب ةديدج ةم الع ءاشن إل ةديدج ةم
 .قفاوم ىلع طغضا مث ،PAW ةحفص ناونعو ناون
 ةعرفتم ريغ عقاو مل اًقبسم ةبكر ملا ةباتكلا تام الع ضعب فتاهلا يف نو
.عقاو ملا هذه رقت  الو ايكون نمضت  ال ،ايك
 يتلا تاطايتح الا تاذ ذاختا بجيف ،عقاو ملا هذه نم avaJ تاقيبطت ليزنت تد
.تايوت  حملا وأ نام ألا ىلع اًصرح رخآ عقوم يأ عم ا

 طغضا مث ضرع ىلع طغضا .ةم الع م التسا  مت ةرابعلا رهظت ،ةم الع م التس
.اهضفرل ضفر وأ اهظف حل ظفح وأ ،ةم العلا ضرعل ضرع ددحو تارايخ

 دوزم لبق نم ةلسرم -ةهجوم لئاسر- ةمدخ لئاسر م التسا فتاهلا 
 يوت حت دقو ،رابخ ألا نيوانع لثم ةديدع ٍرومأب تاراطخإ ةمد خلا لئاسر دعت .
 .PAW ةمدخ ناونع وأ ةيصن ةلاس
 طغضا ،ةمدخ ةلاسر ملست دنع راظتن الا عضو يف ةمد خلا دراو ىلإ ل
.ضر
 ىلإ لوصولل .ةمد خلا دراو ىلإ ةلاسرلا لقن متيسف ،ءاهنإ ىلع تطغض
 .ةمد خلا دراو مث ،تامدخ ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا ،اًقح ال ةمد خلا 
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 .ةمد خلا دراو ددحو تارايخ ىلع طغضا ،حفصتلا ءانثأ ةمد خلا دراو ىلإ لوخدلل
 ددحو تارايخ ىلع طغضا مث ،اهديرت يتلا ةلاسرلا ىلإ لقتنا
سا •
تلا •
م •

א
طغضا
 ،دراولل
 تددح

אא
 

غيرفتل
ضا •
ضا •
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 . نيب ملا ىوت  حملا ليزنتو LMW حفصتم طيشنتل ،عاجرت
 .ةمد خلا نايب يف ةلصف ملا تامولع ملا ضرعل ليصاف
 .دد  حملا ةمد خلا نايب فذ حل حس

א
 ةمد خلا قودنص تادادعإ مث ،طبضلا مث ،تامدخ ددحو ،ةمئاقلا ىلع 
 اذإ .ليغشت ددح ،ةمد خلا لئاسر م التس ال فتاهلا طبضل .ةمد خلا لئاسرمث
 .ةمد خلا لئاسر فتاهلا ملتسي نلف ،فاقيإ

א
 .فتاهل ةركاذ يف ةظوفحم اهتمدختسا يتلا تامدخلا وأ تامولعملا :ةظح الم
 وأ تمدختسا اذإ .ةتقؤم تامولعم نزخل مدختست ةلصاف ةركاذ يه ةركاذلا
 يف كباسح لثم( يرس مقر ىلإ جاتحت ةيرس تامولعم مادختسا تلواح
.ةركاذلا هذه غرفت يك لامعتسا لك دعب ةركاذلا هذه غيرفتب مقف ،)كنبلا
 :ةتقؤ ملا ةركاذلا 
 وأ ةركاذلا غيرفت ددحو تارايخ ىلع طغ
 .ةركاذلا غيرفت مث ،تامدخ ددحو ةمئاقلا ىلع طغ
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א
 قوستلا وأ ةيفرص ملا تامد خلا لثم ،PAW تامدخ ضعبل ةيامح تازيم رفوت مزلي
خ نم
ه لثم
 ملا نم

א
أ نك مي
ةيام حلا
عيقوتلا
طغضا
نايب •

 ملا
يغت •

غرت
زمر
يأ رظنا
א
ث دجوي
تس ملا
ش •
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 ءارج إل ةيامح ةدحوو ةيامح تاداهش ىلإ جات حت .PAW عقاوم دحأ ل ال
 ديز مل .كب ةصا خلا MIS ةقاطب ىلع ةحاتم نوكت دق يتلاو ت الاصت الا هذ
 .ةمد خلا دوز مب لصتا ،تامولع

 ةدحو رفوت .ةصاخ حيتافمو ةماع حيتافمو تاداهش ىلع ةيام حلا ةدحو يوت حت ن
 مادختسا ةيناكمإ كل حيتتو ،PAW ـب ةطبتر ملا تاقيبطتلل ةيامح تامدخ 
 .ةمد خلا دوزم لبق نم ةيام حلا ةدحو يف تاداهشلا ظفح متيو .يمقرلا 
ددح .ةيام حلا ةدحو طبض مث ،طبض مث ،تامدخ ددحو ةمئاقلا ىلع 
 ةكرشلاو ،اهتلاحو ،ةيام حلا ةدحو ناونع ضرعل - ةيام حلا ةدحو تا
 .لسلس ملا اهمقرو اهل ةعنص
 يذلاو عيقوتلاب صا خلا NIP زمر ديدحتل - عيقوتلل يصخشلا زمرلا ري
 لخدأ مث .هرييغت ديرت يذلا عيقوتلاب صا خلا NIP زمر ديدح .هرييغت يف ب
 NIP نيترم ديد جلا زمرلا لخدأ مث ،يلا حلا . 
 .٥١ ةحفص لوصولا زومر اًض
א
 تاداهشو ضيوفتلا تاداهشو مدا خلا تاداهش :تاداهشلا نم عاونأ ةث ال
 .مدخ
مدا خلا تاداه
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 .PAW ةمدخ دوز مب نمآ لاصتا ءاشنإ يف مداخ ةداهش فتاهلا مدختسي   
 رابتخا متيو لاصت الا ءارجإ لبق ةمد خلا دوزم نم مداخ ةداهش فتاهلا ملتسي
دم
فح
PA
 مل

تيو   
هلا

 وأ   
نلا

مو   
ت  حملا

ريو   
ش •
ست   

 ملا
ش
نم
تلا
و ملا

ش •
متي   

ش
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 متي  ال .فتاهلا يف ةظوف  حملا ضيوفتلا تاداهش مادختساب اهتيح الص ى
 مداخ ةيوه نم ققحتلا رذعت اذإ ام ىلإ فتاهلا ريشي .مدا خلا تاداهش ظ
W ةباوب وأ PAW، ةباوب وأ مداخ نم ققحتلا متي مل اذإ وأ PAW، اذإ وأ 
 .كيدل فتاهلا ىلع ةحيحصلا ضيوفتلا ةداهش كيدل رفوتي
  نيب تانايبلا لقن ناك اذإ ،PAW لاصتا ءانثأ  ةيام حلا رشؤم ضرع م
.PAW ةباوبو فتا
 ةمد خلا طبض ليدعت يف PI لوكوتورب ناونع ةطساوب فرّع ملا( PAW مداخ
 .اًرفشم )طش
 مداخو ةباوبلا  نيب تانايبلا لقن نأ ىلإ ةيام حلا رشؤم ريشي  ال ،كلذ ع
.نمآ )بولط ملا لص ألا ظفح ناكم( تايو
 .ةمد خلا دوزم ىلإ تايوت  حملا مداخو ةباوبلا  نيب تانايبلا لقن  نيمأت عج
ضيوفتلا تاداه
 تامد خلا لثم ،PAW تامدخ ضعب لبق نم ضيوفتلا تاداهش مدخت
 ظفح امإ نك ميو .ىرخ ألا تاداهشلا ةيح الص ىدم رابتخ ال اًضيأو ةيفرص
 اهليزنت نك مي وأ ،ةمد خلا دوزم قيرط نع ةيام حلا ةدحو يف ضيوفتلا تاداه
 تاداهش مادختسا معدت PAW ةمدخ تناك اذإ كلذو PAW عقوم 
 تاداهشلا ةمئاق ىلإ اهتفاضإ متيسف ،ةداهشلا ظفحب تمق اذإ .ضيوف
 .ةيام حلا ةدحو يف كلذك ضيوفتلا تاداهش رفوتت دق .فتاهلاب ةدوج
مدختس ملا تاداه
 نوكتو .ةقثوم ةهج لبق نم  نيمدختس ملا ىلإ مدختس ملا تاداهش رادصإ 
،يمقر عيقوت ءاشنإ دنع ً الثم ةبولطم مدختس ملا تاداه
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 .ةيام حلا ةدحو يف صاخ ددحم حاتف مب مدختس ملا نرقت اهنأ ىلإ ةفاض إلاب   
 وأ ،ةمد خلا دوزم قيرط نع ةيام حلا ةدحو يف مدختس ملا تاداهش ظفح متيو
ك مي
ا خلا

א
كنك مي
حاتف ملا
 لمعل
أ ةيقرو
لمعلو
رت يذلا
تحيس
نأ دكأت

 

عيقوتل
 

 ددح
يقوتلاب
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 ةيام حلا ةدحو تناك اذإ كلذو فتاهلا ىلإ PAW عقوم نم اهليزنت كن
 .اذه معدت MIS ةقاطبب ةص

א
 قيرط نع كعيقوت نم ققحتلا نك مي .فتاهلاب ةيمقرلا تاعيقوتلا ءاشنإ 
 تمدختسا يتلا مدختس ملا ةداهشو ةيام حلا ةدحو يف دوجو ملا صا خلا 
 ةروتاف ىلع كمسا عيقوتب كمايق ،يمقرلا عيقوتلا لمع لثا ميو .عيقوتلا
 .رخآ دنتسم يأ ىلع وأ دقع و
 باتكلا ناونع لثم ،PAW تاحفص ىدحإ ىلع اًطابترا ددح ،يمقر عيقوت 
 ام اًبلاغو( هعيقوت بولط ملا صنلا ضرع متي فوس .هرعسو هءارش يف بغ
 .)هرخأ ىلإ ،خيراتلاو غلب ملا ىلع صنلا اذه يو
. يمقرلا عيقوتلا زمر ضرع نم اًضيأ دكأتو ةءارق وه ةحفصلا سأر صن 
 قرخ دوجو ىلإ كلذ ريشي فوسف ،يمقرلا عيقوتلا زمر رهظي مل اذإ :ةظح الم
 زمرلا لثم ةيصخش تانايب ةيأ لاخدإ مدع ذئنيح كيلع يغبني ثيح ،ةيامحلل
 .كب صاخلا عيقوتلل يصخشلا
 .عيقوت ددح مث ً الوأ لماكلاب صنلا أرقا ،صنلا 
 نم دكأت ،اذل .اًنكمم ةدحاو ةشاش لخاد صنلا ءاوتحا نوكي  ال امبر :ةظح الم
 .عيقوتلا لبق هتءارقو صنلا ل الخ لقنتلاب كمايق
 صا خلا NIP زمر لخدأ مث .اهمادختسا يف بغرت يتلا مدختس ملا ةداهش
.قفاوم ىلع طغضاو )٥١ ةحفص لوصولا زومر رظنا( ع
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.ءارشلا ةيلمعل اًديكأت PAW ةمدخ ضرعت دقو ،يمقرلا عيقوتلا زمر يفتخي فوس

فاض إلاب
MIS 
٥ مقر
متعيو

 

كنك مي
ختسا
 ديكأت
ظح الو
 ءارجإ
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)٥١א(א
ةقاطب كل رفوت دق ،فتاهلاب ةحات ملا فئاظولا ىلإ ة
ةمئاقلا ل الخ نم اهيلإ لوصولا كنك مي ةيفاضإ تامدخ
 .MIS ةقاطب لبق نم ةمعدم تناك اذإ طقف ٥١ مقر ةمئاقلا رهظت .١
 .ةحات ملا ةمد خلا ىلع ً الماك اًدامتعا اهتايوتحمو ةمئاقلا مسا د
 لصتا ،اهلوح تامولعمو اهت الدعمو MIS تامدخ رفاوت ىدم ةفرعمل :ةظح الم
 .رخآ دوزم يأ وأ ةمدخلا دوزمو ةكبشلا لغشم لثم ،MIS ةقاطب دوزمب
 دنع ةكبشلاو فتاهلا  نيب ةلدابت ملا ديكأتلا لئاسر ضرعل فتاهلا طبض 
 ةمئاقلا نمض دوجو ملا معن راي خلا ديد حت ةطساوب MIS ةقاطب تامدخ ماد
.فتاهلا طبض ةمئاقلا يف ةقاطبلا تامدخ تاقيبطت
 وأ SMS ةيصن ةلاسر لاسرإ نمضتي دق تامد خلا هذه ىلإ لوصولا نأ 
 .اهتفلكت تنأ لمحتت ةيفتاه ة ملاكم
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א.٧
كنك مي
 لاصتا
ب لباك
يبمكلا
كنك مي
ح المو
كنك ميو
 ايكون

 يوت حت
• rell
• retr

سر
ىلإ

• retr
هلا

• rei
نم
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 دنع تنرتن إلا ىلإ لوصولا اًضيأ كنك ميو ينورتكل إلا ديربلا م التساو لاسرإ 
 قيرط نع وأ ءارم حلا ت حت ةعش ألا ذفنم قيرط نع قفاوتم رتويبمكب فتاهلا
 ةزهجأ ت الاصتا نم ةعونتم ةعومجم عم فتاهلا مادختسا كنك ميو .تاناي
 ،ً الثم رتويبمكلا جمارب ةعومجم مادختسابو .تانايبلا ت الاصتا تاقيبطتو رتو
 تا ميوقتلاو لاصت الا تاه جل نمازت ءارجإو ةروص ملا لئاسرلاو صنلا لاسرإ 
 .لاصت الا تاعومجمو PAW تام الع ةرادإو رتويبمكلاو فتاهلا  نيب ماه ملا تاظ
 عقوم ىلع ليزنتلل ةلباقلا تافل ملا ىلعو تامولع ملا نم ديز ملا ىلع روثعلا 
.senohp/troppus/moc.aikon.www/0527 :يلاتلا ناونعلا يف

אא
 :ةيلاتلا تاقيبطتلا ىلع رتويبمكلا جمارب ةعومجم

aikoN  noitacilppA  atsnI تاقيبطت تيبثتل avaJ فتاهلا ىلإو رتويبمكلا نم. 
aikoN  egamI  evnoC عم مادختس الل ةلباق روصلا لعج ةفيظو يدؤي وهو 

 اهلقني اًضيأ وهو ةكبشلا تاراعشو طئا حلا قروو ةددعت ملا طئاسولا لئا
.فتاهلا 

aikoN  dnuoS  evnoC عم ةقفاوتم نوكتل ةمسج ملا  نينرلا تامغن ليدعتل 
 .فتاهلا ىلإ تامغنلا هذه لقنلو فتا

aikoN  tnetnoC  poC ةيطايتحا خسن لمعل وأ ةيصخشلا تامولع ملا خسنل 
 .رخآ ايكون فتاه ىلع وأ رتويبمك ىلع اه
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• aikoN  CP  PAW  reganaM تام الع ليدعتل PAW ثيدحتل وأ اهلاسرإو 
 .فتاهلاب لاصت الا تاعومجم

• rot
لو

• re
لاب

• cn
 نيب

• sci
نم

• re
نم

ك مت •
مك

ت حت •
• re

كلا

SR
 كنك مي
انايبلا(
ةفرع مل
كبشلا
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aikoN  enohP  idE فتاهلا لجس ريرحتلو ةيصنلا لئاسرلا لاسر إل 
 .فتاهلاب لئاسرلا طبض

aikoN  enohP  sworB ةصا خلا »ويدتس الا« ةظفاح ىوتحم ضرعل 
 .رتويبمكلا ىلع فتاه

aikoN  CP  yS ماه ملا تاظح المو  ميوقتلاو فتاهلا لجسل نمازت ءارج إل 
 .رتويبمكلاو فتاهلا 

aikoN  CP  hparG ةقفاوت ملا تازارطلل ةروص ملا لئاسرلا ليدعتو ءاشن إل 
 .0138 ايكون ،لاث ملا ليبس ىلع ،ةقباسلا ايكون فتاوه 

aikoN  CP  sopmoC ةقفاوت ملا تازارطلل ةمسج ملا  نينرلا تامغن ءاشن إل 
.0138 ايكون ،لاث ملا ليبس ىلع ،ةقباسلا ايكون فتاوه 
aikoN ليغشت جمارب كن  ٠٥٢٧  atad  medom فتاهلا مادختسا نم 
 .مدو
aikoN تارايخ يو  medoM نيلاصت الل طبض ىلع  DSCSH وSRPG. 

aikoN  noitcennoC  ganaM نيب مدختس ملا لاصت الا عون ديدحتل  
 .فتاهلاو رتويبم

PG DSCSHDSC
 مادختسا اًضيأ كنك مي امك ،)SRPG ةماعلا ويدارلا ةمزح ةمدخ( مادختسا
.فتاهلا مادختساب )MSG تانايب DSCSH ةعرسلا ةيلاع ةرئادلاب ةلوقن ملا ت
 لغش مب لصتا ،اهب كارتش الاو ةعرسلا ةيلاع تانايبلا تامدخ رفوت 
.ةمد خلا دوز مب وأ ة
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 عرسأ فتاهلا ةيراطب ةقاط كلهتسي DSCSH ةمدخ مادختسا نأ ظح الو
 زاهجب فتاهلا ليصوت ىلإ جات حت ا مبرو .تانايبلا ت الاصتا وأ يداعلا توصلا نم
حشلا
يأ رظنا

א
صحلل
ولا ىلإ
 اذإ .١

ف •

 اذإ
ف •

ف
أدبا .٢
ظح الو
بمكلاب
حللو
م تباث
أ ديلاب
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 .تانايبلا لقن ءانثأ يئابرهكلا ن
 .٩١١ ةحفص SRPG مدوم طبض اًض

אאא
 عجرا ،تانايبلا لاصتا قيبطت مادختسا لوح تامولع ملا نم ديز ملا ىلع لو
 .قيبطتلاب ةقفر ملا ةدعاس ملا قئاث
 :RI لاصتا مدختست تنك
 RI ةلصو رظنا ،فتاهلا يف ءارم حلا ت حت ةعش ألا ذفنم ليغشتب مق
 .رتويبمكلا يف ليغشت ةلاح يف لاصت الا نأ نم دكأتو .٧١١ ةحفص
 :UKD-5 لباك مدختست تنك
 لصو ملابو رتويبمكلا ةرخؤم يف دوجو ملا BSU ذفن مب لباكلا ليصوتب مق
 .فتاهلا ي
 .رتويبمكلا ىلع تانايبلا ت الاصتا قيبطت مادختساب 
 لاصت الا ءانثأ اهيلع درلا وأ ةيفتاه تا ملاكم ءارجإ بب  حملا ريغ نم هنأ 
.ةيلمعلا كلذ لطعي دق ثيح ،رتوي
 حطس قوف فتاهلا عض ،تانايبلا ت الاصتا ءانثأ لضفأ ءادأ ىلع لوص
 هكاسمإ ةطساوب فتاهلا كر حت  ال .لفس أل حيتاف ملا ةحول هيجوت ع
 .تانايبلا لاصتا ءانث
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א.٨
א
وزت متي
أ ظح ال
م تارود
 نك مي
 امنيح
هنأ اذه
دختسا
ختساب
دختسا
لا ةدايز
دختسا
م ملا نم
دختسا
تست  ال
تست  ال
دوصقم
ا ثودح
يراطبلا
ت فلتي
ي فوس
 ألا يف
يراطبلا
لإ يدؤي
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א
 .اهنحش ةداعإ نك مي ةيراطب ةطساوب ةقاطلاب فتاهلا دي
 ث الث وأ  نيترود دعب طقف ةديد جلا ةيراطبلل لثم ألا ءاد ألا ىلإ لوصولا نك مي هن
 !غيرفتلاو نحشلا ن
 .ةياهنلا يف ىلبت فوس اًمتح اهنكلو ،تار ملا تائم اهغيرفتو ةيراطبلا نحش
 ينعيف ،يعيبطلا لدع ملا نع )راظتن الا تقوو ثدحتلا تقو( ليغشتلا تقو لقي
 .ةديدج ةيراطب ءارش تقو ناح دق 
 طقف ةيراطبلا نحش دعأو ،فتاهلل عّنصُ ملا لبق نم ةدمتع ملا تايراطبلا طقف م
 مدع ةلاح يف نحشلا زاهج لصفا .عّنصُ ملا لبق نم ةدمتع ملا نحشلا ةزهجأ ماد
 تماد ام ،عوبسأ نم لوطأ ةرتفل نحشلا زاهجب ةلصتم ةيراطبلا كرتت  ال .هما
 نود لماكلاب ةنوحش ملا ةيراطبلا تكرُت اذإ .ةيراطبلا رمع ريصقت ىلإ يدؤت نحش
 .تقولا رور مب اًيئاقلت اهغيرفت متيسف ،ما
 .نحشلا ىلع ةيراطبلا ةردق ىلع ةعفتر ملا ةرار حلا تاجرد رثؤت نأ نك
 .طقف اهنم دار ملا ضرغلل ةيراطبلا م
 .ةفلات ةيراطب وأ فلات نحش زاهج يأ اًدبأ مدخ
 ريغ ةقيرطب ةيئابرهكلا ةرئادلل ريصقت ثدحي دق .ةيراطبلا عم رصق ةرئاد مدخ
 ف )ملقلا وأ سوبدلا وأ ،ةيندع ملا ةلمعلا لثم( يندعم مسج ببستي  نيح ة
 ىلع ةدوجو ملا ةيندع ملا طئارشلا( ةيراطبلاب ةصا خلا -و + ت الصو  نيب رشابم لاصت
 دق .دوقنلا سيك يف وأ كبيج يف ةيراطبلا لم حت امنيح لاث ملا ليبس ىلع )ة
 .لصت ملا مس جلا وأ ةيراطبلا ئجاف ملا ت الصولا ةرئاد ريصق
 ءاوس ةقلغ ملا ةرايسلا لثم ،ةدراب وأ ةنخاس نكامأ يف ةيراطبلا كرت للق
 ىلع ءاقب إلا لواح اًمئادو .اهرمعو ةيراطبلا ةردق نم ،ةيوتشلا وأ ةيفيصلا ءاوج
 دق اهدورب وأ ةيراطبلا ةنوخس .)تياهنرهف ٧٧و ٩٥( ةيوئم ٥٢و ٥١ يتجرد  نيب ة
،اًتقؤم لمعلا نع فتاهلا فقوت ى
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 ةصاخ ةفصب اًدودحم تايراطبلا ءادأ نوكي .لماكلاب ةنوحشم ةيراطبلا تناك ول ىتح
 .دمجتلا ةطقن ت حت ةرار حلا تاجرد يف
تلا دنع
صلخت
ايافنك
٧٣  thgirypoC © .devreser sthgir llA .aikoN 2002 

 !رانلا يف اهقلت  ال ،تايراطبلا نم صلخ
 اهنم صلختت  ال .)اهعينصت ةداعإ لثم( ةيل  حملا تاداشر إلل اًقفو تايراطبلا نم 
.ةيلزنم ت
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אא
تاهلا نإ
حارتق الا
 زاه جلاب
 قبأ •
 قبأ •
ت  ال •
تحا •

ل إلا
فحا •

كتت
  ال •
ت  ال •
ت  ال •
ت  ال •
تسا •

دعت
ا عيمج
سم يأ
رقأ ىلإ
نايصلل
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 .ةيانعب هتلماعم بجوتسي اذل ،ذيفنتلا يف ةعاربو عئار ميمصت ةليصح ف
 عاتمتس الا كل حيتت امك ،نامضلا طورش لكب ءاقب إلا ىلع كدعاستس هاندأ تا
 .ةليوط تاونسل
 .لافط ألا دي لوانتم نع اًديعب هئازجأو هتامزلتسم عيمجو فتاهلا
 .ةينورتكل إلا رئاودلل ةفلتم نداعم ىلع يوت حت لئاوسلاو ةبوطرلاو راطم ألا .اًفاج فتاهلا
 .فلتلل ةلباق ةكرحت ملا ءازج ألا .ةرذق وأ ةبرتم قطانم يف هنزخت وأ فتاهلا لمعتس
 ةزهج ألا رمع نم رصقت دق ةعفتر ملا ةرار حلا .ةرار حلا نع اًديعب فتاهلاب ظف
 .كيتس البلا عاونأ ضعب بيذت وأ يولتو تايراطبلا رضتو ،ةينورتك
 دق )ةيداعلا هترارح ةجرد ىلإ( فتاهلا نخسي امدنع .ةدراب نكامأ يف فتاهلا ظ
 .ةينورتكل إلا رئاودلا حاولأب ًاررض قحلي دق ا مم فتاهلا لخاد ةبوطر نو
 .اًررض ببسي دق ةيفاك ةربخ  الب زاه جلا ح الصإ .فتاهلا حتف لوا حت
 .رئاودلل ةيلخادلا حاول ألا مط حت دق ةنش خلا ةلماع ملا .هزهت وأ هقدت وأ هطـقس
 .هفيظنتل ةيوقلا تافظن ملا وأ فيظنتلا ليلاحم وأ ةزكرم تايواميك مدختس
 .يداعلا ليغشتلا عن ميو ةكرحت ملا ءازج ألا دسي دق ناهدلا .فتاهلا نهد
 وأ تايئاوه لامعتسا .طقف اًدمتعم اًيئاوه وأ فتاهلا عم زهج ملا يئاوهلا مدخ
 .ةكيلس اللا ةزهج ألا مادختسا تاميلعت كهتني دق ةدمتعم ريغ تامزلتسم ت الي
 وأ نحشلا زاهج وأ كتيراطب وأ فتاهلا ةدو جلا نمضت ه العأ ةروكذ ملا تاحارتق ال
 هذخ ،قحلم يأ وأ نحشلا زاهج وأ ةيراطبلا وأ فتاهلا لـطعت اذإ .رخآ اًمزلت
 ةمز اللا تابيترتلا نوذختيو كانه نوفظو ملا كدعاسيس .دمتعم ةنايص زكرم ب
.كلذ رم ألا ىضتقا نإ ة
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א
تست  ال
مكحم
أ ثودح
أ ركذت

ا كيلع
ا نوكي
دختسا
أ ضعب
أ عمس
لا عضو
تاقاطب
ظوف  حملا

א
مظعم
انه دق
هلا نع
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א
 ةروصب كسم ملا يف فتاهلا بيكرتب مق .ةرايسلا ةدايق ءانثأ اًيودي فتاهلا لمع
 ةلاح يف ت الف إلل هضرعي رخآ ناكم يف وأ باكرلا دعاقم ىلع هعضت  الو ًامئاد ة
 .يئاجف فقوت وأ مادطصا ي
 !مه ألا وه اًمئاد قيرطلا ىلع نام ألا ن

א
 امدنع اًمئاد فتاهلا قلغت نأو اهيف نوكت يتلا ةقطن ملا يف ةصا خلا ةمظن ألا عابت
 .اًرطخ وأ اًشيوشت ببسي دق وأ ًاروظحم هلامعتس
 .)نذ ألا ىلع( يعيبطلا عضولا يف طقف فتاهلا م
 ةزهجأ لمعتسي نم ىلعو ،نداع ملا فتاهلا بذجي دق اذل .ةطنغ مم فتاهلا ءازج
 ماكحإ نم اًمود دكأت .هلامعتسا دنع هنذأ ىلع فتاهلا مدختسي نأ يغبني  ال ن
 عضت  ال .نذ ألا ةعامس ىلإ بذجنت دق ةيندع ملا داو ملا ن أل ،هلماح ىلع فتاه
 تامولع ملا ن أل فتاهلا برق تامولع ملا ظف حل ةطنغ مم ضارغأ يأ وأ دامتع الا 
 .ىح مت دق اهيلع ة

א
 نكلو .)FR( يكلس اللا ددرتلا تاراشإ نم ةيمحم ةثيد حلا ةينورتكل إلا ةزهج ألا 
 ةرداصلا يكلس اللا ددرتلا تاراشإ نم ةيمحم ريغ ةينورتكل إلا ةزهج ألا ضعب ك
 .يول خلا فتا



١

א
 زاه جلا  نيب ام مس ٠٢ نع لقت  ال ةفاسم ىلع ةظفا  حملاب ةزهج ألا هذه وجتنم حصني
تاهلاو
تلا هذه
hcraes
اضبنلا
 قبأ •

اهلا
دع •
تسا •

ىلإ
ا اذإ •

ا ضعب
ب ةلا حلا

لمع نإ
ةيبطلا
ناك اذإ
اؤس يأ
ذب رمأت
لس اللا
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 نإ .ضبنلا طبض زاـه جل لمتحم شيوشت يأ يداـفتل كلذو يوديلا لوم  حملا ف
 يكلس اللا مولعلا دهعم اهب ماق يتلا ةلقتس ملا ثاحب ألل ةقباطم تايصو
eR ygolonhceT sseleriW طبض ةزهجأ  نيلما حلا صاخش ألا ىلع .هتايصوتلو 
 :يلي ام اوعاري نأ ت
 نوكي امدنع زاه جلا نم لق ألا ىلع )تاصوب ٦( مس ٠٢ دعب ىلع فتاهلا
.مادختس الا عضو يف فت
.ردصلل يمام ألا بي جلا يف فتاهلا لمح م
 شيوشتلا ت الامتحا ليلقتل كلذو ضبنلا طبض زاهج ةه جل ةلباق ملا نذ ألا لمع
 .نك مم دح ىصقأ 
.اًروف فتاهلا قلغأ ،شيوشت يأ دجوي هنإ تدقتع

א
 هذه يف .عمسلا ةزهجأ ضعبل اًشيوشت ببست دق ةيكلس اللا ةـيمقرلا فتاوهل
 .ةمد خلا ليكو ةعجارم كناكمإ

 تادع ملا ةفيظو عم لخادتي دق ،ةيول خلا فتاوهلا كلذ يف ا مب ،يكلس ال زاهج يأ 
 اميف ةفرع مل ةيبطلا تادع ملا زهجم وأ اًبيبط رشتسا .ةيفاكلا ريغ ةياـم حلا تاذ 
 كيدل ناك اذإ وأ يجرا خلا يكلس اللا ددرتلا نم ةيفاولا ةيام حلاب ةدوزم تادع ملا ت
 تاقصلم وأ تاميلعت دوجو دنع ةيبطلا ةياعرلا زكارم يف فتاهلا قلغأ .ل
 تاددرتلل ةساسح تادعم ةيبطلا ةياعرلا زكارمو تايفشتس ملا لمعتست دق .كل
.ةيجرا خلا FR ةيك



١

אא
 نقح مظنمك( ةرايسلا يف ةينورتكل إلا ةمظن ألا ىلع يكلس اللا ددرتلا تاراشإ رثؤت دق
و دوقولا
مظن ألا
وصخب

إ بجي

لا قلغأ
يلعتلاو
صإ ىلإ
 حصني
هابتن الل
تو نزخ
ان ملا نإ
نكام ألا
ختست
ايواميك
 بلطي
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 هذه تناك اذإ كلذو .)ةيقاولا ةيئاوهلا دئاسولاو ،ةعرسلا ديد حتو ق الزن الا مدع ماظن
 ليكولا نم وأ جتن ملا نم دكأت .ةيفاك ةروصب ةيمحم ريغ وأ اًئطاخ اًبيكرت ةبكرم ة
 .كترايس يف ةفاض ملا ةزهج ألل جتن ملا ةراشتسا كيلع .كترايس ص

 .كلذ هيف نلعم ناكم يأ يف فتاهلا ق الغ

 تان الع إلا ةفاكل لثتماو راجفن الل ةلباق داوم تاذ ةقطنم ةيأ يف فتاه
 يدؤي اًقيرح وأ اًراجفنا قطان ملا هذه لثم يف ةرارش ببست نأ لـمت  حملا نم .تام
 .ةافولا ىلإ ىتح وأ ةبا
 ةجا حلاب ركذن .)دوقولا عيزوتو نزخ قطانم( دوقولا تاطحم يف فتاهلا ق الغإب
 قطانم( دوقولا تاعدوتسم لخاد لاسرإ ةزهجأ لامعتسا رظ حت يتلا نكام ألا ىلإ 
 .ريجفتلا لامعأ اهيف ىر جت يتلا قطان ملا وأ ةيواميكلا عناص ملاو )دوقولا عيزو
 اهنم .اًمئاد سيل نكلو حوضوب ةنيبم نوكت ام اًريثك راجفن الل ةلباقلا قط
 يتلا تانحاشلاو ؛ةيواميكلا داوـ ملا نزخ وأ ليو حت قطانمو ؛قراوزلا يف ةيلفسلا 
 ىلع اهؤاوه يوتحي يتلا قطان ملاو ،)ناتوبلا وأ  نيبوربلاك( ةلاس ملا تازاغلا مد
 ثيح ىرخأ قطانم ةيأو ،نداع ملا قيحاسم وأ رابغلا وأ بوب حلاك تائيزج وأ ت
 .كترايس كرحم ءافطإ ةداع كنم



١

אא
 بيكرتلا .طقف نولهؤ ملا صاخش ألا لبق نم هتنايص وأ ةرايسلا يف فتاهلا بيكرت بجي
ئطا خلا
اب دكأت
 لمعتو
نزخت  ال
ا سفن
بسنلاب
.ةديدش
ارف يف
 مجني
ا عون مم
معتسا
ةكبشب
دـع نإ
ذاختا وأ

ت  ال دق
 امدنع
م كلذ
٢٤  thgirypoC © .devreser sthgir llA .aikoN 2002 

 .زاه جلاب صاخ نامض يأ لطبي ا مبرو اًرطخ نوكت دق ةئطا خلا ةنايصلا وأ 
 ةحيحص ةروصب ةبكرم كترايس يف يكلس اللا فتاهلا ةزهجأ ةفاك نأ ماظتن
 .اًديج
 يف راجفن الل ةلباقلا داو ملا وأ تازاغلا وأ باهتل الا ةعيرسلا لئاوسلا لم حت وأ 
 .هتاقحلم وأ هؤازجأ وأ فتاهلا هيف يذلا ناك مل
 ةوقب حتفت ةداسولا نأ ركذت ،ةيقاولا ةيئاوهلا دئاسولاب ةدوز ملا تارايسلل ة
 وأ ةداسولا قوف ،ةلقنتم وأ ةتباث تناك ءاوس ،ةيكلس اللا ةزهج ألا عضت  ال 
 ا مبر ،ةداسولا حتفتو احيحص اًبيكرت ةبكرم ريغ ةزهج ألا تناك اذإ .اهحاتفنا غ
 .ةريطخ ةباصإ كلذ نع
 نإ .ةرئاطلا ىلإ دوـعصلا لبق فتاهلا قلغأ .ناريطلا ءانثأ فتاهلا مادختس
  الخمو ةرئاطلا لمع ىلع اًرطخ لكشي دق ةرئاطلا لخاد يول خلا فتاهلا لا
 .نوناقلل افلاخمو ةيكلس اللا ت الاصت الا 
 اهئاهنإ وأ تاميلعتلا كهتن مل ةمد خلا فاقيإ ىلإ يدؤي دق تاميلعتلا هذه ةاعارم م
 .اًعم  نينث الاب وأ هقحب ةينوناق تاءارجإ 

אא
 ةيكلس اللا تاراش إلا لامعتساب لمعي ،يكلس ال فتاه يأك ،فتاهلا اذه نإ :ماـه 

 .مدختس ملا اهددحي فئاظو ىلإ ةفاض إلاب ةيضر ألا تاكبشلاو ةيكلس اللا تاكبشلاو
 فتاهلا ىلع ًةيلك دمتعت  ال اذل .لاوح ألا عيمج يف ت الاصت الا نامض نك مي  ال كلذلو
 .) الثم ةيبطلا ئراوطلا ت الاح( ةيرورضلا ت الاصت الا يف يكلس اللا
 وأ ةيكلس اللا فتاوهلا ةمدخ تاكبش ةفاك ىلع ةنك مم ئراوطلا تا ملاكم نوك
 نم دكأت .لامعتس الا ديق فتاهلا صئاصخ وأ/و ةكبشلا تامدخ ضعب نوكت
.ةيول خلا تامدخلل يل  حملا درو ملا ن



١

:אא
 .ةيفاك ةراشإ دوجو نم دكأت .احوتفم نكي مل اذإ فتاهلا حتفا .١
عب   
ضا .٢

خلإ
خدأ .٣

طلل
ضا .٤
ناك اذإ
ن ءارجإ
ع دنع
 لوم  حملا
لطي نأ

 ليدوم
لا زاهج
هلاسرإ
تلا لبق
تاراشإ
بق نم
 ةيملع
 رظنلا
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 .فتاهلا يف لوعف ملا ةيراس MIS ةقاطب لاخدإ بلطت دق تاكبشلا ض
 ،ةمئاق نم جور خلا وأ ،ة ملاكم ءاهنإ لثم( ةجا حلا بسح تارم ةدع  ىلع طغ
 .تا ملاكملل فتاهلا زيه جتو ةشاشلا حس مل )
 رخآ يمسر مقر يأ وأ ١١٩ مقر وأ ٢١١ مقر لثم( ةيلا حلا كتقطن مل ئراوطلا مقر ل
 .رخآ ىلإ ناكم نم ئراوطلا ماقرأ فلتخت .)ئراو
. حاتفم ىلع طغ
 نم نكمتت نأ لبق اهق الغإ ىلإ جات حت دقف ،لامعتس الا ديق صئاص خلا ضعب ت
 .ةيول خلا تامدخلل يل  حملا ةمد خلا ليكو عم ليلدلا اذه رظنا .ئراط ءاد
 فتاهلا نأ ركذت .ةقدب ةبولط ملا تامولع ملا ةفاك ءاطعإ ىلع صرحا ،ءادن لم
 لبق ءادنلا هنت  الف - ثدا حلا عقوم نم لاصت الل ةديحولا ةليسولا ا مبر وه
.كلذ كنم ب

)RAS(
 .ويدارلا تاجو مل ضرعتلل تابلطت مل قباطم فتاهلا اذه
 زواجتي  ال ثيحب عونصمو ممصم وهو .لابقتساو لاسرإ زاهج اًضيأ وه فتاه
 نم اهيلع يصو ملا FR يكلس اللا ددرتلل ضرعتلا تاداشرإ ىوتسم يكلس اللا 
 ىوتسمو ةلماش تاداشرإ نم ءزج وه ىوتس ملا اذه .PRINCI ةي ملاعلا تايصو
 FR تعضو تايوتسم ىلع دمتعت تاداشر إلا هذه .ناكسلا عيم جل ةحومس ملا 
 تاسارد تاريدقت ل الخ نم تايوتس ملا هذه تعضو .ةلقتسم ةيملع تاسسؤم ل
 ضغب صاخش ألا ةم الس نمضي عساو نامأ زيح لمشت تافصاو ملا هذه .ةيرود
.صاخش ألا ةحص وأ رامع ألا نع



 باعيتس الا ةميق ىمست سايق ةدحو ةلوم  حملا فتاوهلل ضرعتلا تافصاوم لمشت
 هتددح امك RAS ـل ىصق ألا د حلا .RAS( etaR noitbrosbA cificepS( وأ ةدد  حملا
gk/W 0.2 وه )PRINCI( ةي ملاعلا تايصوتلا  مادختساب RAS تارابتخا ديد حت متي .*
ا عاضوأ
مج يف
م نوكي
اذه .هب
بولط ملا
 ةكبش
ىوتسم
RAS مل 
وصخب

ا د حلا *
)gk/W(
 ـملا اذـه
ـيـيـغـت يأ
كبشلا
 ةدراولا

١

 هيلع قدصم ةقاط ىوتسم ىصقأب فتاهلا لاسرإ ةلاح يف ةيسايقلا ليغشتل
 ،ىوصقلا لاسر إلا ةلاح يف هديد حت متي RAS نأ مغرو .ةربتخ ملا ددرتلا تاقاطن عي
 حومس ملا ىصق ألا د حلا نم ريثكب لقأ فتاهلا ليغشت ل الخ ةيلعفلا RAS ىوتس
 ةقاطلا لمعتسيو ،ةقاطلا نم تايوتسم ةدع ىلع لمعي ثيحب دعأ فتاهلا ن أل 
 يئاوه ىلع برقأ نوكت املك ماع لكشب .لاصت الا ةكبشل لوصولل طقف ة
.لقأ ةقاط فتاهلا لمعتسا املك ،لاصت الا
 RAS ىوتسم يف قورف دجوي هنأ عم 06.0 وه نذ ألا ىلع هرابتخا دنع ىصق ألا 
 نوناقلا تابلطتم تايوتس ملا عيمج يبلت ،عاضو ألا فلتخمو فتاوهلا فلتخ
.FR تاجو مل ضرعتلا ص

 وه ماعلا روهم جلا ىدل ةمدختس ملا ةلوم  حملا فتاوهلاب قلعت ملا RAS ـل ىصق أل
 margolik/sttaw 0.2 جيسن تامارغ ةرشعل لدع ملاب.
 نـع ضـيوـعـتـلـلو روـهـمـجـلـل ةـيـفاـضإ ةـياـمـح رـيـفوـتـل ناـم ألا نـم اًـيـفاو اًزـيـح لـمـشـي لاـج
 قاـطـنو ةـيـموـقـلا رـيراـقـتـلا تاـبـلـطـتـم بـسـح RAS مـيـق فـلـتـخـت دـق .تاـساـيـقـلا يـف ر
 تامولع ملا ىلإ عوجرلا ىجري ،ىرخأ قطان مب ةصا خلا RAS لوح تامولع ملا نم ديز مل .ة
.moc.aikon.www عقوم ىلع جتن ملا تامولعم ت حت
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