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وناقلل اًفلاخم ا مبرو اًرطخ نوكي دق تاميلعتلاب مازتل الا مدع نإ .ةماهلا ةيداشر إلا تامولع ملا هذه 
.ليلدلا اذه يف ةلصفم ةيفاضإ تامولعم دج

 ببست امدنع وأ اًروظحم ةلوم  حملا فتاوهلا مادختسا نوكي  نيح فتاهلا مدختست  ال
.اًشيوشت وأ اًرطخ

ً الوأ قيرطلا يف ةم السلا
.ةدايقلا ءانثأ لوم  حملا فتاهلا مدختست  ال

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

تايفشتسملا لخاد لومحملا فتاهلا قلغأ
.ةيبطلا تادع ملا نم برقلاب فتاهلا قلغأ .دعاوق وأ تاميظنت ةيأ عبتا

ةرئاطلا لخاد فتاهلا قلغأ
.ةرئاطلا لخاد اًشيوشت ةيكلس اللا ةزهج ألا ببست دق

دوقولاب دوزتلا ءانثأ فتاهلا قلغأ
ايواميكلا وأ دوقولا برق فتاهلا مدختست  ال .دوقولاب دوزتلا تاطحم يف فتاهلا مدختست  ال

تاريجفتلا قطانم برق فتاهلا قلغأ
.دعاوق وأ تاميظنت ةيأ عبتاو دويقلاب مزتلا .تاريجفتلا ءانثأ فتاهلا مدختست  ال
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ةحيحص ةقيرطب فتاهلا مدختسا
.ٍعاد نود يئاوهلا سملت  ال .يعيبطلا عضولا يف طقف فتاهلا مدختسا
ةلهؤملا ةمدخلا
. نيلهؤم  نيفظوم لبق نم  الإ اهح الصإ وأ فتاهلا تانوكم بيكرت بجي  ال
تايراطبلاو تاقحلملا
 ريغ وأ ةقفاوتم ريغ ةزهجأ لصوت  ال طقف ةدمتع ملا تايراطبلاو تاقحل ملا مدختسا
.فتاهلا عم ةدمتعم
ىرخأ ةزهجأب ليصوتلا
اميلعتلا ىلع لوصحلل ةزهج ألا هذه مادختسا ليلد أرقا ،ىرخأ ةزهجأب ليصوتلا دنع
.فتاهلاب ةدمتعم ريغ وأ ةقفاوتم ريغ ةزهجأ لصوت  ال .ةم السلاب ةصا خلا ةلصف ملا
ةيطايتح الا خسنلا
.ةمه ملا تانايبلا ةفاك نم ةيطايتحا خسن لمع نم دكأت
ءاملا ةمواقم
.اًفاج هئاقب ىلع ظفاح .ءاملل اًمواقم سيل كفتاه
لاصت الا
قطن ملا زمر اًنمضتم فتاهلا مقر لخدأ .ةمد خلا ةقطنم لخاد هدوجوو فتاهلا ليغشت نم دكأت
 ىلع طغضا ،ة ملاكم ىلع درلل . ىلع طغضا ،ة ملاكم ءاهن إل . ىلع طغضا مث
ئراوطلا تاءادن
ح تارم ةدع  ىلع طغضا .ةمد خلا ةقطنم لخاد هدوجوو فتاهلا ليغشت نم دكأت
قر لخدأ .ةشاشلا حس مل )خلإ ،ةمئاق نم جور خلا وأ ة ملاكم ءاهن إل لاث ملا ليبس ىلع( ةجا حلا
.كلذ كنم بلطي ىتح ة ملاك ملا ِهنت  ال .كعقوم ددح . ىلع طغضا مث ،ئراوطلا
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א
 و MSGE 009 تاكبش ىلع مادختس الل ليلدلا اذه يف فوصو ملا يكلس اللا فتاهلا دامتع
81 MSG 0091 و MSG.
مد خلا دوزم نم دكأت .لاصت الا ةكبش ىلع دمتعت يتلا اياز ملا ىدحإ dnabirT يث الثلا قاطنلا د
.اهمادختساو ةمد خلا هذه يف كارتش الا ةيناكمإ ل
 ةصاخ تامدخ نع ةرابع يهو .ةكبشلا تامدخ ليلدلا اذه يف ةنيب ملا اياز ملا نم ددع ىلع قل
خ نم ً الوأ تامد خلا هذه يف كارتش الا كيلع .يكلس اللا ةمدخ دوزم ل الخ نم اهبيترتب تنأ م
.اهنم ةدافتس الا نم نكمتت ىتح كلذو اهليغشتب ةصا خلا تاداشر إلا ىلع لوص حلاو ةمد خلا د

دمتعت يتلا فور حلا عيمج تاكبشلا ضعب معدت  ال دق :ةظح الم
.تامد خلا وأ / و تاغللا اهيلع

א
ثـيـحـب مادـخـتـس الـل دـعـم فـتاـهـلا اذـه .فـتاـهـلا اذـه عـم هـمادـخـتـسا لـبـق نـحاـش زاـهـج يأ لـيدوـم مـقر نـم د
.HCL-9 و PCA-7 و PCA-8 و PCA-21 نحشلا ةزهجأ نم ةقاطلاب هد

نص ملا ةكرشلا لبق نم طقف ةدمتع ملا تاقحل ملاو نحشلا ةزهجأو ،تايراطبلا مدختسا :ريذحت
مادختسا لطبُي دق .كفتاه زارط عم اًصيصخ لمعلل اهميمصتب ةكرشلا تماق يتلاو فتاهلل
.اًرطخ نوكي دقو ،فتاهلا امهب عتمتي نامض يأ وأ عاجر إلل ةيلباق يأ ،ىرخأ عاونأ
.ةدمتع ملا تاقحل ملا رفوت نم دكأتلل عزو ملا ةعجارم ءاجرلا
 لصفل .كلسلا سيلو )ةشيفلا( ذخأ ملا بحسا ،قحلم يأ نع رايتلا لصفل
 مث - كلسلا نم سيلو- )ةشيفلا( سباقلاب كسمأ ،قحلم يأ نع رايتلا كلس
.جراخلل بحسا
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א
 ريغ مادختس الا نم فتاهلا ةيام حلا زمر يمحي :)ماقرأ ٠١ ىلإ ٥ نم( ةيامحلا زمر
 .طبضلا ةداعإ زمر وه ٥٤٣٢١ مقرلا ربتعي .فتاهلا عم هديوزت متيو ،هب حومس ملا
 نمآ ناكم يف ديد جلا زمرلا ةيرسب ظفتحا ،»طبضلا« ةمئاقلا يف زمرلا رييغتب مق
بض رظنا ،زمرلا لاخدإب ةبلاطملل فتاهلا طبضلو ،زمرلا رييغتل .فتاهلا نع لصفنم
.١٩ ةحفصلا ةيام حلا
 زمرلا يمحي :)ماقرأ ٨ ىلإ ٤ نم( 2NIP يصخشلا زمرلاو NIP يصخشلا زمرلا
حومس ملا ريغ مادختس الا دض MIS ةقاطب )يصخشلا فيرعتلا مقر( NIP يصخشلا
.NIP زمرب MIS ةقاطب ديوزت ةداع متي
 ،فتاهلا ليغشت اهيف متي ةرم لك يف NIP زمرلا لاخدإب ةبلاطملل فتاهلا طبضا
.١٩ ةحفصلا ةيام حلا طبض رظنا
لاط ملا متي يتلا ةماهلا زومرلا دحأ ربتعي وهو ،2NIP زمرب MIS ةقاطب ديوزت متي دق
.نحشلا ةدحو تادادع لثم ،فئاظولا ضعب ىلإ لوصولل اهلاخدإب
 زمرلا رظح  مت ةرابع فتاهلا ضرعي دقف ،تارم ةدع ًأطخ اًيصخش اًزمر تلخدأ اذإ
 دوز مب لصتا .)يصخشلا لفقلا كف حاتفم( KUP زمر لاخدإب كبلاطيو ،يصخشلا
.KUP زمر ىلع لوصحلل ةمد خلا
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 )يصخشلا لفقلا كف حاتفم( KUP زمرلا لاخدإ مزلي :)ماقرأ ٨( 2KUP و KUP ازمر
 2NIP زمر رييغتل 2KUP زمرلا لاخدإ مزلي .لوفق ملا NIP يصخشلا زمرلا رييغتل
 .لوفق ملا
 زومرلا ىلع لوصحلل ةمد خلا دوز مب لصتاف ،MIS ةقاطبب ةقفرم زومرلا نكت مل اذإ
.ةبولط ملا
اك ملا رظح ةمدخ مادختسا دنع رظ حلا رس ةملك لاخدإ مزلي :)ماقرأ ٤( رظحلا رس ةملك
.ةمد خلا دوزم نم رسلا ةملك ىلع لوص حلا متيو .١٩ ةحفصلا ةيام حلا طبض رظنا
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 لك مي
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ص
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 ةدتب
)I
ك مي
 وسو
لا(
لا
א
سلاو  ميوقتلا لثم ،يمويلا مادختس الل ةيلمع اهنأب زيمتت ةديدع فئاظو 0127 ايكون فتاه ر
ai  ةيطغأ نم ةعونتم ةعومجم فتاهلل رفوتت امك .ىرخ ألا فئاظولا نم ديدعلاو ةبسا حلاو هبن
no-sserpX ٢٣ ةحفصلا ةيطغ ألا رييغت رظنا ،ةيطغ ألا رييغتل .ةنول ملا.

)SMM(אא
ئاسر م التسا هنك مي امك ،ةروصو صن نم نوكتت ةددعتم طئاسو لئاسر لاسرإ فتاهلل ن
ظنا .فتاهلا صيصختل  نينرلا تامغنو روصلا ظفح كنك مي .توص و ةروصو صن ىلع يو
.٧٦ ةحفصلا ةددعت ملا طئاسولا لئا

)IDIM(אא
 ربكم ل الخ نم اهليغشت متي ةفلتخم ةيتوص تانوكم ةدع نم مسج ملا توصلا نوك
  نينرلا تامغن يف ةمّسج ملا تاوص ألا مدختسُت .يقيقح ن حل لثم دحاو تقو يف تو
 ةيقيسوم ةلآ ٠٤ نم رثك أل ةيتوص تانوكم ىلع فتاهلا يوتحي .لئاسرلا هيبنت تام
 موقي نأ فتاهلل نك مي  ال  نيح ىلع ،ةمسج ملا تاوص ألا ىلع لوصحلل اهمادختسا ن
عاصت ملا ةمسج ملا تاوص ألا قيسنت فتاهلا معدي .دحاو تقو يف طقف ت الآ عبرأ  الإ ليغش
DIM-PS( IDIM.
 ةلاسر ةءارق رظنا ،ةددعتم طئاسو ةمدخ ربع توصلا ةمسجم  نينر تامغن م التسا كن
يدوتس الا رظنا ،»ويدوتس الا« ةمئاقلا نم مهلازنإ وأ ،٠٧ ةحفصلا اهيلع درلاو ةددعتم طئا
 رتويبمكلا جمارب ةعومجم رظنا رتويبمكلا جمارب ةعومجم ربع وأ ٦٩ ةحفصلا )٧ةمئاق
.٦٢١ ةحفص
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)SRPG(אאא
 تانايبلا لاسرإ يف ةلوم  حملا فتاوهلا نم ةدافتس الا ةيناكمإ SRPG ةينقت ح
 لماح رفوي .PI تنرتن إلا ت الوكوتورب دحأ ىلع اهلمع يف دنتست ةكبش ربع اهم التس
نرتن إلا ةكبش لثم ىرخ ألا تانايبلا تاكبشب اًيكلس ال لاصت الا ةيناكمإ SRPG تاناي
 لئاسرلا اماظنو PAW تامدخ يه SRPG تانايبلا لماح مدختست يتلا تاقيبط
MM وSMS تاقيبطت ليزنت ةمدخ اذكوavaJ MT ث ملا ليبس ىلع( رتويبمكلاب لاصت الاو  
.)ينورتكل إلا ديربلاو تنرت
رعتسا كنك مي ،لاث ملا ليبس ىلع .دحاو ٍنآ يف SRPG ت الاصتا ةث الث معدي فتاهلا نأ ظ
.تقولا سفن يف رتويبمكلاب لاصت الاو ةددعت ملا طئاسولا لئاسر يقلتو PAW تاحف
 SRPG ةينقت مادختسا ل
ب كارتش الاو SRPG ةمدخ رفوت ىدم نم دكأتلل ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا لغش مب لصتا
.SRPG ل الخ نم ةمدختس ملا تاقيبطتلا نم لكل SRPG طبض ظفحا
 و ٤٧ ةحفصلا لئاسرلا طبض و ٤١١ ةحفصلا PAW ةمد خل فتاهلا طبض رظنا

SRPG ٢١١ ةحفصلا.
تاقيبطتلاو SRPG مادختسا موس
.ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا لغش مب لصتا ،موسرلا كلت لوح ةيليصفت تامولعم ىلع لوصح

א
 ة ملاكم ءارجإ ءانثأ ىتح ،نوفوركيمك فتاهلا مادختسا ةيناكمإ توصلا ربكم كل ح
.٧٣ ةحفصلا توصلا ربكم رظنا .ويدارلا ىلإ عامتس الا ءانثأ وأ ةيعام
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PDIM  avaJ MT

 يتلا avaJ باعلأو تاقيبطت ضعب اًضيأ فتاهلا نمضتي امك،avaJ ةغل فتاهلا مع
م فتاهلا ىلإ ةديدج باعلأو تاقيبطت لازنإ كنك مي .ةلوم  حملا فتاوهلل اًصيصخ تمم
دان لثم PAW تامدخ قيرط نع وأ avaJ تبثم جمانرب ةطساوب رتويبمكلا ةزهجأ د
.٤٠١ ةحفصلا )٠١ ةمئاقلا( تاقيبطتلا رظنا .ايك

אא
أ سأر ةعاّّمس ةطساوب ويدارلا ىلإ عامتس الا كنك مي .لماكتم ويرتسا ويدارب دوزم فتا
.٣٩ ةحفصلا )٦ ةمئاقلا( ويدارلا رظنا .توصلا ربكم قيرط 

ATOאא
 تامدخ مادختسا ىلع ةدعاسملل كلذو ،ةحيحص ةقيرطب فتاهلا طبض كيلع  نيع
AW و SMM و SRPG ةرشابم طبضلا م التسا كنك مي .ىرخأ ةيكلس ال تامدخ ةيأو 
 .فتاهلا ىلع طبضلا ظفحب موقت نأ  الإ كيلع امو ATO ريث ألا ربع ةلاسر لكش 
 وأ ةمد خلا دوز مب وأ ةكبشلا لغش مب لصتا ،طبضلا اذه رفاوت لوح تامولع ملا نم دي
.دمتعم ايكون عزوم بر

אאא
س :يهو ةكرتش ملا ةركاذلا مادختسا يف فتاهلاب ةدوجو ملا ةيلاتلا اياز ملا كرتشت نأ ن
ويدوتس الا يف  نينرلا تامغنو روصلاو ةددعت ملا طئاسولا لئاسرو ةيصنلا لئاسرلاو فتا
از ملا هذه نم يأ مادختسا ببستي دق .افاج باعلأو تاقيبطتو ماه ملا تاظح المو  ميوقت
.ةكرتش ملا ةركاذلا مدختست ايازم ةي أل حات ملا ةكرتش ملا ةركاذلا مجح ليلقت 
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 دويو
 ةكردق
 اعم
 ءلا
ذلا
ذلا
جو نم مغرلا ىلع( اياز ملا هذهل طرف ملا مادختس الا دنع صوص خلا هجو ىلع كلذ ثدح
تش ملا ةركاذلا ةحاسم ةيقب ىلإ ةفاضإ ،اياز ملا هذهل اًصصخم ةكرتش ملا ةركاذلا نم ر
فاج تاقيبطتو روصلا نم ديدعلا ظفح ببستي دق ،لاث ملا ليبس ىلع .)ىرخ ألا اياز ملا 
 التماب ديفت ةرابع فتاهلا ضرعي دقو لماكلاب ةكرتش ملا ةركاذلا ةحاسم لغش يف ،خ
 ايازم ىلع ةظوف  حملا ت الاخد إلا وأ تامولع ملا ضعب فذح كيلع ،ةلا حلا هذه يفو .ةركا
.لمعلا ةعباتم لبق ةكرتش ملا ةركا
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 ليغشتلا حاتفم .
.هليغشت فاقيإو فتاهلا ليغشت
 ةزيجو ةرتفل طغضلا يدؤي ،لاث ملا ليبس ىلع
 ةحول ق الغإ دنع ليغشتلا حاتفم ىلع
 يف ةشاشلا ءاوضأ ليغشت ىلإ ،حيتاف ملا
.اًبيرقت ةيناث ٥١ نوضغ

توصلا احاتفم .
 ىوتسم طبضل نامدختسي ناحاتفم امه
 ربكمو سأرلا ةعاّمسو نذ ألا ةعاّمس توص
.توصلا
هاجت الا يعابر لقنتلا احاتفم -٤ .

   و  و  و  
 فتاهلا ماقرأ وأ ءامس ألا  نيب لقنتلا ناحيتي
.طبضلا وأ مئاوقلا وأ
 و  ديدحتلا احاتفم .
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١. 
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٣. 

 لايح
يح
يتاف ملا ىلعأ ةشاشلا ىلع ضورع ملا يداشر إلا صنلا ىلع  نيحاتف ملا نيذه ةفيظو دمت
.راظتن الا عضو يف ءامس ألاو ةمئاقلا لاث ملا ليبس ى

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

.ةفيظو يأ نم جرخي .ليغشتلا ديق ة ملاكم يهني 
.فور حلاو ماقر ألا لاخد ال  - 
.ةفلتخم فئاظو يف ةديدع ضارغ أل نامدختسي  و 
نحشلا زاهج لصوم
troP-poP نذ ألا تاعامس لصوم MT

.لاث ملا ليبس ىلع تانايبلا لباكو
)ءارم حلا ت حت ةعش ألا( RI ةلصو ذفنم

א
قي ،مدختس ملا لبق نم فورح ةيأ لاخدإ مدع عم ،مادختس الل اًزهاج فتاهلا نوكي امن
.راظتن الا عضو يف فتاهلا نأ ٍذئن
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٢٢
.اًيلاح فتاهلا اهمدختسي يتلا ةيول خلا ةكبشلا حضوي
 .يلا حلا كعقوم دنع ةيول خلا ةكبشلا ةراشإ ةوق ضرعي
.ةكبشلا ةراشإ ةوق ىلع كلذ لد ،طيرشلا عفترا املكف
 لد ،طيرشلا عفترا املك .ةيراطبلا نحش ىوتسم ضرعي
.ةيراطبلا يف ةدوجو ملا ةقاطلا ىوتسم عافترا ىلع كلذ
 دوجو ءانثأ ةمئاقلا ـل رسي ألا ديدحتلا حاتفم صصخي
.راظتن الا عضو يف فتاهلا
 دوجو ءانثأ ءامس ألا ـل ن مي ألا ديدحتلا حاتفم صصخي
.راظتن الا عضو يف فتاهلا
.٣٢ ةحفصلا راظتن الا عضو يف ةيساس ألا تارشؤ ملا اًضيأ رظ

א
 الهتسا ديشرتل كلذو ،ةيمقر ةعاس لكش ىلع ةتقؤ ملا ةشاشلا ليغشتب اًيلآ فتاهلا مو
رورم دعب ةتقؤ ملا ةشاشلا ليغشت متي .راظتن الا عضو يف فتاهلا دوجو ءانثأ ةيراطبلا ةق
طغضا .٨٨ ةحفصلا ةتقؤ ملا ةشاشلا رظنا .فتاهلا فئاظو ىدحإ مادختسا نود  نيعم ت
.ةتقؤ ملا ةشاشلا ليغشت فاقي إل حاتفم يأ ى
طبضل .00:00 لكشلاب تقولا ضرع متي فوسف تقولا طبض مدع ةلاح يف هنأ ظ
.١٨ ةحفصلا ةعاسلا رظنا ،تق

א
عضو يف فتاهلا نوكي امدنع طئاح قرو وأ ةروص وأ ةيفلخ ضرعل فتاهلا طبض كن
.٧٨ ةحفصلا طئا حلا قرو رظنا .راظت
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٢٣

א
 وأ 

٣٧.
١٣.

 ر

PG 

 ة
אאא
ةيصن ةلاسر ةءارق رظنا .ةروصم وأ ةيصن لئاسر ةدع وأ ةدحاو ةلاسر تملتسا
.٥٦ ةحفصلا امهيلع درلاو ينورتكلإ ديرب ةلاسر
 ةلاسر ةءارق رظنا .ةددعت ملا طئاسولا لئاسر نم رثكأ وأ ةدحاو ةلاسر تملتسا
.٠٧ ةحفصلا اهيلع درلاو ةددعتم طئاسو
 ةحفصلا ةيتوصلا لئاسرلا رظنا .ةيتوصلا لئاسرلا نم رثكأ وأ ةدحاو ةلاسر تملتسا
 ةحفصلا )حيتاف ملا سراح( حيتاف ملا ةحول لفق رظنا .ةلفقم فتاهلا حيتافم ةحول
 هيبنت طبض دنع كلذو ةيصن ةلاسر وأ ة ملاكم دورو ةلاح يف نري  ال فتاهلا
ظنا .ةمغن نودب ىلع لئاسرلا هيبنت ةمغن طبضو لمعت  ال ىلع ةدراولا تا ملاك ملا
.٩٨ ةحفصلا ةمغنلا طبض
.٢٩ ةحفصلا )٥ ةمئاقلا( هبن ملا رظنا .ليغشت عضولا ىلإ  نيعم هبن ملا
.٨٠١ ةحفصلا يلزانتلا دعلا تقوم رظنا .يلزانتلا دعلا تقوم ليغشت يراج
.٩٠١ ةحفصلا فاقي إلا ةعاس رظنا .ةيفل خلا يف فاقي إلا ةعاس ليغشت يراج
SR عجار .فتاهلا ةشاش راسي ىلعأ رشؤ ملا رهظي ،SRPG لاصتا سيسأت دنع
٨١١ ةحفصلا PAW ةمدخ تاحفص حفصتو ٢١١ ةحفصلا
دراو ة ملاكم دوجو ةلاح يف كلذ متيو ،)راظتن الا ديق( اًيلاح قلعم SRPG لاصتا
 ىلعأ رشؤ ملا رهظي .لاث ملا ليبس ىلع SRPG ـب لاصت الا ءانثأ ةرداص ة ملاكم وأ
.فتاهلا ةشاش  ني مي
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٢٤

٨.

 ٨.

١٩.

تل
لاو

ص
لاب
.٠١١ ةحفصلا ءارم حلا ت حت ةعش ألا رظنا ،ءارم حلا ت حت ةعش ألا ليصوت رشؤم
 .ةيتوصلا تا ملاك ملا عيمج ليو حت ،رخآ مقر ىلإ كتا ملاكم عيمج ليو حت  مت
 امنيب  وه لو ألا طخلل ليوحتلا رشؤم نوكيسف ،فتاه اطخ كيدل ناك اذإ
٣ ةحفصلا تا ملاك ملا ليو حت رظنا . وه يناثلا طخلل ليوحتلا رشؤم نوكيس

٤ ةحفصلا لمعتس ملا ط خلا رظنا .دد  حملا فتاهلا طخ ىلإ رشأف ،فتاه اطخ كيدل ناك اذإ  وأ
.٧٣ ةحفصلا توصلا ربكم رظنا ،توصلا ربكم ليغشت  مت
 ةحفصلا ةيام حلا طبض رظنا .ةددحم  نيلمعتسم ةعومجم ىلع ةروصقم تا ملاك ملا
.٠٨ ةحفصلا )٣ ةمئاقلا( عاضو ألا رظنا .اًينمز دد  حملا عضولا ديد حت  مت

 وأ  وأ  وأ 
 وأ عمسلا مقط وأ دعب نع ثدحتلا ةدحو وأ نذ ألا ةعاّمس قحلم ليصوت  مت
.فتاهلاب يقيسو ملا لما حلا

 ١٨ ةحفصلا ةعاسلا رظنا ،راظتن الا عضو يف خيراتلاو تقولا ضرع نم فتاهلا  نيكم
٢٨ ةحفصلا خيرات

א
 دوجو ملا troP-poP ليصوت ذفن مب BDH-4و SDH-3 سأرلا ةعامس ل
.ةروصلا يف حضوم وه امك فتاه
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لع
3-
 ويرتس الا سأرلا ةعامس لمح كنك مي ،لاث ملا ليبس ى
SDH ةروصلا يف حضوم وه امك.
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٢

•
 اًرذح •

•
١. 
 ي   
.
MISא

.لافط ألا لوانتم نع اًديعب ةقيقدلا MIS تاقاطب عيمج ظفحا
 نك اذل ،ينثلا وأ شد خلا لعفب ةلوهسب اهسم الت عضاومو MIS ةقاـطب فلتت نأ نك مي
.اهبحس وأ ةقاطبلا لاخدإ ةلواحم ءانثأ
.ةيراطبلا بحسا مث MIS ةقاطب بيكرت لبق فتاهلا ق الغإ نم اًمود دكأت
:فتاهلا نع اًديعب يفل خلا فتاهلا ءاطغ بحسل
فل خلا ءاطغلا حزأو )١( يفل خلا ءاطغلا رير حت رز ىلع طغضا ،كيلإ هجتي فتاهلا رهظو
)٢(.فتاهلا نع اًديعب
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٢٧

٢. 

٣. 

٤. 
فيو جت نم اهعفرب ةيراطبلا بحسا
.)٣( عبص إلا

 بحسا،MIS ةقاطب كسام ريرحتل
)٤( فلخلل ةقاطبلا كسام
.)٥( هحتفاو

 ةقاطبلا كسام يف MIS ةقاطب لخدأ
 ةقيرطب MIS ةقاطب لاخدإ نم دكأت .)٦( فتاهلاب
 لاصت الا ةيحان ةهجاوم نم اًضيأ دكأتو ةحيحص
 .لفسأ ىلإ ةقاطبلا ىلع ةدوجو ملا ةيبهذلا
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٢٨

٥. 

٦. 
.)٨(و )٧( MIS ةقاطب كسام قلغأ

.)٩( ةيراطبلا عضو دعأ
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٧. 
 هيج   

 ىـتـح

١. 

٢. 
   

ك مي
:يفل خلا ءاطغلا عضو ةداع إل
وتب مق .)٠١( فتاهلا ىلعأ لفقلا يكسام يف يفل خلا ءاطغلا ةمدقم ً الوأ عض
 هـيـلـع طـغـضاو فـتاـهـلا يـبـناـج ىـلـع لـفـقـلا يـكـساـم هاجتاب يفلخلا ءاـطـغـلا
.)١١( هناكم يف لفقي

א
 سباقلا ىلإ نحشلا زاـهج نم جرا خلا كلسلا لص
.فتاهلا لفسأ دوجو ملا
.ددرتم رايت ردـص مب نحشلا زاهج لص
 ناك اذإ ةزيجو ةرتفل نحشلا يراج صنلا ضرع متي
 ،اًما مت ةغراف ةيراطبلا تناك اذإ .ليغشتلا ديق فتاهلا
 ىلع نحشلا رشؤم روهظ لبق ةليلق تاظ حل ر مت دقف
.تا ملاكم ةيأ ءارجإ لبق وأ ةشاشلا
.نحشلا زاهج لاصتا ءانثأ فتاهلا مادختسا كن
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 قروتي
 فش
يف

ضا
ح ال
هلا
طب
هلا
• 

   

 لك •

   
غتسي ،لاث ملا ليبس ىلع . نيمدختس ملا ةيراطبلاو نحشلا زاهج ليدوم ىلع نحشلا تقو فق
تاهلا دوجو ءانثأ فصنو ةعاس PCA-21 ليدوم نحاش ةطساوب DLB-3 ليدوم ةيراطبلا نح
.راظتن الا عضو 

א
. ليغشتلا حاتفم ىلع رارمتس الا عم طغ
 ضرع اذإ وأ ،ةقاطبلا لخدأ ةرابعلل فتاهلا ضرع ةلاح يف هنأ ظ
 MIS ةقاطب لاخدإ نم مغرلا ىلع ةموعدم ريغ ةقاطبلا ةرابعلا فتا
 معدي  ال .ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا لغش مب لصتاف ،ةحيحص ةقير
.ةقاطبلا رييغت مزلي دقو ،تاتلوف ٥ ةردقب MIS تاقاطب فتا
 زمر لاخدإب مقف ،NIP يصخشلا زمرلا لاخدإ فتاهلا كنم بلط اذإ

NIP )قفاوم ىلع طغضا مث ،)**** لكش ىلع ضورع ملا.
 لوصولا زومرو ،١٩ ةحفصلا ةيام حلا طبض يف يصخشلا زمرلا بلط اًضيأ رظنا
.٤١ ةحفصلا
ش ىلع ضورع ملا( ةيام حلا زمر لاخدإب مقف ،ةيام حلا زمر لاخدإ فتاهلا كنم بلط اذإ
.قفاوم ىلع طغضا مث )****
.٤١ ةحفصلا لوصولا زومر اًضيأ رظنا

 امدنع وأ اًروظحم ةلوم  حملا فتاوهلا مادختسا نوكي  نيح فتاهلا مدختست  ال :ريذحت
.اًشيوشت وأ اًرطخ ببست
.devreser sthgir llA .aikoN 3002 © thgirypoC



٣١

ن
م
ا مت
لع
 ا مم
ءادأ
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•
   

•
   

ضا
ك مي
 ملا
قل
قل
 يئاوهب كفتاه ديوزت  مت :فتاهلل لاعفلا ليغشتلا لوح حئاص
 فتاهلا ليغشت ءانثأ عاد نودب يئاوهلا سملت  ال .هلخادب نمض
 يئاوهلا عم سامتلا يأ رثؤي .رخآ لاسرإ زاهج يأ يف امك اًم
 ىلعأ ةقاطل فتاهلا ك الهتسا ىلإ يدؤي دقو لاصت الا ةدوج ى
 نس حت فتاهلا ليغشت ءانثأ يئاوهلا س مل مدع نع جتني .بجي
.لوطأ ةد مل ثدحتلا رارمتساو يئاوهلا 

)א(א
 اهيلع طغضلاب حيتاف ملا رثأت عن مل حيتاف ملا ةحول لفق كن
.ةبيق حلا لخاد فتاهلا عضو دنع لاث ملا ليبس ىلع ،ةدوصقم ريغ ةقير
حيتافملا ةحول لفق
  ىلع طغضا مث ةمئاقلا ىلع طغضا ،راظتن الا عضو يف
.ةيناث ٥,١ نوضغ يف
حيتافملا ةحول لفق ءاغلإ
 نوضغ يف  ىلع طغضا مث لفقلا ءاغلإ ىلع طغضا
.ةيناث ٥,١
 .حيتاف ملا سراح ليغشت ءانثأ ة ملاكم ىلع درلل  ىلع طغ
 ةحول لفق متي .ة ملاك ملا ءانثأ ةيداع ةقيرطب فتاهلا ليغشت ن
.اهضفر وأ ة ملاكم ءاهنإ دنع اًيلآ حيتاف
.٥٨ ةحفصلا يل آلا حيتاف ملا سراح رظنا ،اًيلآ حيتاف ملا ةحول لف
.٧٣ ةحفصلا ة ملاك ملا ءانثأ ةحات ملا تاراي خلا رظنا ،ة ملاكم ءارجإ ءانثأ حيتاف ملا ةحول لف
.devreser sthgir llA .aikoN 3002 © thgirypoC



٣٢

 لثم
. 

 مق
ج
١. 

٢. 
( فتاهلاب جمرب ملا ئراوطلا مقرب لاصت الا كنك مي ،حيتاف ملا سراح ليغشت دنع :ةظح الم
 ىلع طغضاو ئراوطلا مقر لخدأ .)رخآ يمسر ئراوط مقر يأ وأ ١١٩ مقر وأ ٢١١ مقر
.هب مقر رخآ لاخدإب موقت نأ دعب طقف مقرلا ضرع متي

א
يأ نع وأ نحشلا زاهج نع هلصفاو ،ءاطغلا رييغت لبق فتاهلا ليغشت فاقيإب اًمود 
.هنيزخت وأ همادختسا دنع فتاهلاب ةيطغ ألا بيكرت نم اًمود دكأت .رخآ زاه
 ةقاطب بيكرت يف ١ مقر ةوط خلا رظنا .يفل خلا فتاهلا ءاطغ بحسا

MIS ٦٢ ةحفصلا ةيراطبلاو.
 يمام ألا ءاطغلا ىلعأ لفقلا كسام بحسا ،يمام ألا ءاطغلا بحسل
 نم ةيادب ءاطغلا بحساو )١( فتاهلاب لفقلا فيو جت نم قفرب
.ىلع ألا ءز جلا
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٣٣

٣. 

٤. 

٥. 
 يمام ألا ءاطغلا ىلع دوجو ملا حيتاف ملا ءاطغ عضو دعأ
.)٢( ديد جلا

 تاكسا ملا عضوب ً الوأ مق ،يمام ألا ءاطغلا عضو ةداع إل
 ةلباق ملا تافيوجتلا يف ءاطغلا نم يلفسلا ءز جلا يف
 ءاطغلا ىلع أل قفرب كسا ملا عفدب مق مث )٣( فتاهلاب
 ىلع طغضا .)٤( فتاهلا ىلعأ دوجو ملا لفقلا فيو جت ربع
`.هناكم يف ءاطغلا
 يف ٧ مقر ةوط خلا رظنا .يفل خلا فتاهلا ءاطغ عضو دعأ
.٦٢ ةحفصلا ةيراطبلاو MIS ةقاطب بيكرت
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٢. 
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نا
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م

 نير •
 يف

ت الا

• 
א.
א

 ىلع طغضا ،أطخ فرح لاخدإ ةلاح يف .ةقطن ملا زمر اًنمضتم ،فتاهلا مقر لخدأ
.هحس مل حسم
م + فرح لحي( ةيلودلا ةئدابلا لاخد إل  ىلع  نيترم طغضا ،ةيلود تا ملاكم ءارج إل
فتاهلا مقرو ،رفصلا نودب ةقطن ملا زمرو دلبلا زمر لخدأ مث ،)يلودلا لوصولا زمر
.مقرلاب لاصت الل  ىلع طغضا رم ألا مزل اذإ
.لاصت الا ةلواحم ءاغل إل وأ ة ملاك ملا ءاهن إل  ىلع طغضا
.٧٣ ةحفصلا ة ملاك ملا ءانثأ ةحات ملا تاراي خلا اًضيأ رظ

فتاهلا لجسب ةناعتس الاب ةملاكم ءار
 لاصت الل  ىلع طغضا .٥٤ ةحفصلا فتاهلا لجس يف مسا نع ثحبلا رظنا
.ةشاشلا ىلع دوجو ملا مقرلاب
هب لاصت الا مت مقر رخآب لاصت الا ةدواع
شع رخآ ىلع يوت حت ةمئاق ىلإ لوصولل  ىلع ةدحاو ةرم طغضا ،راظتن الا عضو يف
 بغرت يذلا مس الا وأ مقرلا ىلإ لقتنا .اهب لاصت الا ةلواحم ترج وأ اهب لاصت الا  مت اًمقر
.هب لاصت الل  ىلع طغضا مث ،هب لاصت الا
يتوصلا ديربلاب لاص
. و  ىلع طغضا وأ ، ىلع رارمتس الا عم طغضا ،راظتن الا عضو يف
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א
 ،عبق
نم
تلا
• 
•  

عت
كم
١. 
٢. 
٣. 

٤. 

٥. 
٦. 
 اًضيأ رظنا .قفاوم ىلع طغضا مث هلخدأف ،يتوصلا ديربلا مقر فتاهلا بلط اذإ
.٣٧ ةحفصلا ةيتوصلا لئاسرلا

א
يرسلا لاصت الا حيتافم دح أل فتاه مقر صصخ ،عيرسلا لاصت الا ةيصاخ مادختسا ل
 قرطلا ىدحإب مقرلاب لصتا .٨٤ ةحفصلا عيرسلا لاصت الا رظنا ، ىلإ  
:ةيلا
. ىلع طغضا مث هديرت يذلا عيرسلا لاصت الا حاتفم ىلع طغضا
لاصت الا حيتافم دحأ ىلع رارمتس الا عم طغضاف ،ليغشتلا عضو يف عيرسلا لاصت الا ناك اذإ
.٤٨ ةحفصلا عيرسلا لاصت الا رظنا .لاصت الا أدبي ىتح عيرسلا

א
 يف صاخشأ ةتس ىتح ةكراش مب حمست يتلا ةكبشلا تامدخ ىدحإ ةيعام جلا ة ملاك ملا د
.ةيعامج ة ملا
.لو ألا كراش ملاب لصتا
.ةديدج ة ملاكم ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ديدج كرتش مب لاصت الل
 ىلع طغضا مث ،فتاهلا ةركاذ يف هنع ثحبا وأ ديد جلا كراش ملا فتاه مقر لخدأ
.راظتن الا ديق ىلو ألا ة ملاك ملا عضو متي .ة ملاكم
 طغضا .ةيعام جلا ة ملاك ملا ىلإ لو ألا كراش ملا مضب مق ،ةديد جلا ة ملاك ملا ىلع درلا دعب
.ةيعامج ة ملاكم ددحو تارايخ ىلع
.٤ ىلإ ٢ نم تاوط خلا ررك ،ة ملاك ملا ىلإ ديدج كراشم ةفاض إل
:يلي ا مب مق ةيعام جلا ة ملاك ملا يف  نيكراش ملا دحأ عم ةصاخ ةثداحم ءارج إل
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٧. 

ضا
ضا
اذإ
رلا
اذإ
ك مي

 ح ال
 بع
قر

א
 ىلوضا
يق
تل
نا .هتثداحم يف بغرت يذلا كرتش ملا ددحو ةصاخ ةثداحم ددحو تارايخ ىلع طغضا
.٤ مقر ةوط خلا يف  نيبُم وه امك ةيعام جلا ة ملاك ملا ىلإ ىرخأ ةرم
.ةيعام جلا ة ملاك ملا ءاهن إل  ىلع طغضا

אא
.اهئاهن إل  ىلع طغضاو ةدراولا ة ملاك ملا ىلع درلل  ىلع طغ
.ةدراولا ة ملاك ملا ضفرل  ىلع طغ
 كنك مي ٍذئنيحو .طقف  نينرلا ةمغن توص متك متي فوسف ،تماص ىلع تطغض 
.اهضفر وأ ة ملاك ملا ىلع د
 ٍذئدنعف ،فتاهلاب ةلصتم SDH-3 ليدوم وأ BDH-4 ليدوم نم نذ ألا ةعاّمس تناك 
.نذ ألا ةعاّمس حاتفم ىلع طغضلاب اهئاهنإ وأ ة ملاكم ىلع درلا كن

 ليبس ىلع ،تا ملاك ملا ليوحتل ،ط خلا لاغشنا دنع ليوحتلا ةفيظو ليغشت ةلاح يف :حيملت
 رظنا .ة ملاك ملا كلت ليو حت ىلإ اًضيأ ةدراو ة ملاكم ةيأ ضفر يدؤي فوسف ،يتوصلا ديربلا ىلإ لاث ملا
.٣٨ ةحفصلا تا ملاك ملا ليو حت
وأ فتاهلا مقر وأ لصت ملا مسا فتاهلا ضرعي ،كب صاخش ألا دحأ لاصتا دنع هنأ ظ
قباطتي فتاهلا لجس يف مسا نم رثكأ ىلع روثعلا دنع .ة ملاكم وأ صا خلا مقرلا ةرا
.اًحاتم كلذ ناك اذإ ،طقف فتاهلا مقر ضرعُي ،لصت ملا مقر عم هم

א
 ألا ة ملاك ملا عضو متي .راظتن الا ديق ة ملاك ملا ىلع درلل ة ملاك ملا ءارجإ ءانثأ  ىلع طغ
.ليغشتلا ديق ة ملاك ملا ءاهن إل  ىلع طغضا .راظتن الا د
.٤٨ ةحفصلا تا ملاك ملا راظتنا رظنا ،تا ملاك ملا راظتنا ةمدخ ةفيظو ليغش
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אאאא
غضا .ةكبشلا تامد خل ةلثمأ ة ملاك ملا ءانثأ اهمادختسا كنك مي يتلا تاراي خلا مظعم د
:ةيلاتلا ةكبشلا ةمدخ تارايخ ضعب ىلإ لوصولل ة ملاك ملا ءانثأ تارايخ ى
يلعتو ةمئاقلاو فتاهلا لجسو تا ملاك ملا لك ءاهنإو ة ملاك ملا ءاهنإو نوفوركي ملا ليغشت وأ نوفوركي ملا ق
.ضفرو درو ةصاخ ةثداحمو ةيعامج ة ملاكمو ةديدج ة ملاكمو قيلعتلا ءا
.حيتاف ملا ةحول لفق ليغشتل ،حيتاف ملا ةحول ل
 رسلا تاملك لاث ملا ليبس ىلع ،FMTD تامغن لس الس لاسر إل FMTD لاسرإ مادختسا م
لع طغضاو فتاهلا لجس يف اهنع ثحبا وأ FMTD ةلسلس لخدأ .ةيكنبلا تاباس حلا م
. ىلع رركت ملا طغضلاب p فقوتلا فرحو w راظتن الا فرح لاخدإ كنك مي هنأ ظح ال .قفا
ح يف ،راظتن الا ديق ة ملاك ملاو ليغشتلا ديق ة ملاك ملا  نيب ليدبتلل ىرخ ألا ة ملاك ملا مدختس
اًضيأ مدختست امك ،ليغشتلا ديق ة ملاك مب راظتن الا ديق ة ملاكم ليصوتل ليو حت مدختس
.راظتن الا ديق ة ملاك ملاو ليغشتلا ديق ة ملاك ملا  نيب ليصوتلا ءاه

وركي ملا ليغشت ءانثأ كينذأ ىلع فتاهلا عضت ال .ة ملاكم ءارجإ ءانثأ نوفوركيمك فتاهلا مادختسا كن
 اذإ .نوفوركي ملا ىلع طغضا وأ نوفوركي ملا ددحو تارايخ ىلع طغضا ،نوفوركي ملا ليغشتل
.اًرفوتم ناك
 وأ ،ديلا ةعامس ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ة ملاك ملا ءانثأ نوفوركي ملا ليغشت فاقي إل
.اًرفوتم ناك اذإ ديلا ةعامس ىلع طغضا
 متي ،فتاهلاب نذ ألا ةعاّمس وأ 621KRAC نيديلا رح عضو ةدحو ليصوتب تمق اذإ
متيو نذ ألا ةعامس وأ نيديلا رير حت مقط ـب تاراي خلا ةمئاق يف ديلا ةعامس لادبتسا
.يلاوتلا ىلع نذ ألا ةعامس وأ رير حت ـب ديلا ةعاّمس ديدحتلا حاتفم لادبتسا
.devreser sthgir llA .aikoN 3002 © thgirypoC



٣٨

    

 ال
وأ لاصت الا ةلواحم ءاهنإ دنع وأ ة ملاك ملا ءاهنإ دنع اًيلآ نوفوركي ملا ليغشت فاقيإ متي
.فتاهلاب نذ ألا ةعاّمس وأ نيديلا رح ةدحو ليصوت دنع
.٥٩ ةحفصلا ويدارلا مادختسا رظنا ويرتس الا ويدار عم نوفوركي ملا مادختس
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 مادختساب امإ ، نيتفلتخم  نيتقيرطب لئاسرلا ةباتك دنع لاث ملا ليبس ىلع صن لاخدإ كن
نتلا لاخد إلا ىلإ راشي .صنلل يئبنتلا لاخد إلا ىمست ىرخأ ةقيرط ةطساوب وأ ةيديلقتلا ةقيرط
.ةشاشلا ىلعأ دوجو ملا  ـب صنلل يديلقتلا لاخد إلا ىلإ راشي  نيح يف ، ـب ص
 ىلع طغضا ،كلذ نم ً الدب وأ .ةرفوت ملا فور حلا عاضوأ  نيب ليدبتلل ، ىلع طغضلا ر
 :يت آلاك صنلا لاخدإ رشؤم راوجب دد  حملا عضولا ىلإ راشُي .بولط ملا عضولا ددحو تاراي

ينيت اللا فرح ألا ةلاح يف  و ،ماقر ألا عضو يف  و ،ةيبرعلا فور حلا عضو يف 
.ماقر ألا عضو يف  و ،ةريغصلا ةينيت اللا فرح ألا ةلاح يف  و ،ةريبك

אאאא
اخد إلا دنتسي .ةدحاو حاتفم ةطغضب فرح يأ لاخدإ ،صنلل يئبنتلا لاخد إلا قيرط نع كن
.هيلإ ةديدج تاملك ةفاضإ كنك مي فتاهلاب اًنمضم يلخاد سوماق ساسأ ىلع صنلل يئبن
اتفم لك ىلع طغضا . ىلإ  نم حيتاف ملا ىلع طغضلاب ةملك ةباتك أدبا
 ت حت ةرفوت ملا فور حلا .حاتفم ةطغض لك دعب ةملكلا ريغتت .فرح لكل ةدحاو ةرم
:يه ةيت آلا حيتاف ملا

ةفاسمو ،0 ،    
     

  
      

    
.devreser sthgir llA .aikoN 3002 © thgirypoC



٤٠

   

٢. 

   

   
 
 ل

٣. 
   
     
     

  
     
      
.مقر جارد إل بولط ملا مقرلا حاتفم ىلع رارمتس الا عم طغضلا اًضيأ كنك مي
 ةباتك لوح تاحيملت رظنا ،صنلا ةباتك لوح تاداشر إلا نم ديز ملا ىلع لوصحلل
.١٤ ةحفصلا صنلا
 ، ىلع طغضلاب اهدكأ ،اهتحص نم دكأتلاو ةملكلا ةباتك نم يهتنت نأ دعب
 ىلإ لقنتلا حاتفم ىلع اًضيأ طغضلا يدؤي .لقنتلا حيتافم نم يأ ىلع طغضلاب وأ
.رشؤ ملا كير حت
:ةيلاتلا تاراي خلا كمامأ نوكيسف ،ةحيحص ةملكلا نكت مل اذإ
.اهدكأ مث اهديرت يتلا ةملكلا رهظت ىتح  ىلع طغضلا ررك •
.ةلثام ملا تاملكلا ددحو تارايخ ىلع طغضا •
 ريغ اهتباتك يف بغرت يتلا ةملكلا نأ اذه ينعيف ،ةملكلا دعب ؟ فرح رهظ اذإ
ةملكلا لخدأو ،ءاجه ىلع طغضا ،سوماقلا ىلإ ةملكلا ةفاض إل .سوماقلاب ةدوجوم
 حت ،سوماقلا ئلت مي  نيح .ظفح ىلع طغضاو )صنلل يديلقتلا لاخد إلا مادختسا متي(
.اهتفاضإ ت مت ةملك مدقأ لحم ةملك ثدحأ
.ةيلاتلا ةملكلا ةباتك أدبا
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هدكأو ةملكلا نم ريخ ألا ءز جلا بتكا . ىلع طغضلاب هدكأو ةملكلا نم لو ألا ءز جلا ل

אא
.سوماقلا ددحو تارايخ ىلع طغضا .صنلا ةباتك د
.لمعي  ال سوماقلا ددح ،ليغشتلا فاقيإ عضو ىلع صنلل يئبنتلا لاخد إلا طبضل
 تارايخ ةمئاق يف ةرفوت ملا تاغللا نم ةغل ددح ،صنلل يئبنتلا لاخد إلا ليغشتل
.ةمئاقلاب ةدوجو ملا تاغلل طقف صنلل يئبنتلا لاخد إلا رفوتي .سوماقلا

אאאא
.بولط ملا فر حلا رهظي ىتح  ىلإ  نم مقرلا حاتفم ىلع طغضلا ررك ،فور حلا لاخ
.٩٣ ةحفصلا يف ةنودم حاتفم لك ت حت ةرفوت ملا فو
.بولط ملا مقرلا حاتفم ىلع رارمتس الا عم طغضا ،فور حلا عضو يف دجاوتلا ءانثأ مقر لاخ
 ىتح رظتناف ،يلا حلا فر حلا لثم حاتف ملا سفن ىلع عقي بولط ملا يلاتلا فر حلا ناك اذإ
.فر حلا لخدأ مث لقنتلا حيتافم نم يأ ىلع طغضا وأ ،رشؤ ملا رهظي
. مقرلا حاتفم ت حت ةصا خلا فور حلاو اًعويش ميقرتلا تام الع رثكأ رفوتت
 ةحفصلا صنلا ةباتك لوح تاحيملت رظنا ،صنلا ةباتك لوح تاداشر إلا نم ديز ملا ىلع لوصح

א
:صنلا ةباتكل ةيلاتلا فئاظولا اًضيأ رفوتت نأ ن
. ىلع طغضا ،ةفاسم لاخد إل
.devreser sthgir llA .aikoN 3002 © thgirypoC



٤٢

•  

• 

   
•  

 اًض

• 
 تا

   

   

وتت
• 

 ف•
 لقنتلا يحاتفم ىلع طغضا ،ىلع أل وأ لفس ألو فلخلل وأ مام ألل رشؤ ملا كيرحتل
.يلاوتلا ىلع  وأ  ، و
 حس مل حسم ىلع رارمتس الا عم طغضا .حسم ىلع طغضا ،هلاخدإ  مت فرح رخآ حس مل
.ربكأ ةعرسب فور حلا
.صنلا حسم ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ةلاسر ةباتك دنع ةدحاو ةرم فور حلا لك حس مل
لاخدإ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،صنلل يئبنتلا لاخد إلا مادختسا ءانثأ ةملك جارد إل
يأ متي .ظفح ىلع طغضاو صنلل يديلقتلا لاخد إلا مادختساب ةملكلا بتكا .ةملك
.سوماقلا ىلإ ةملكلا ةفاضإ
 دنع وأ ، ىلع طغضا ،صنلل يديلقتلا لاخد إلا مادختسا ءانثأ صاخ فرح جارد إل
رايخ ىلع طغضا وأ  ىلع رارمتس الا عم طغضا ،صنلل يئبنتلا لاخد إلا مادختسا
.زمر لاخدإ ددحو
 لامعتسا ىلع طغضاو ،فور حلا دحأ ىلإ لقنتلل لقنتلا حيتافم نم يأ ىلع طغضا
.فر حلا ديدحتل
 وأ  و  و  ىلع طغضلا ةطساوب فور حلا دحأ ىلإ لقنتلا اًضيأ كنك مي

. ىلع طغضلا ةطساوب فر حلا ددحو 
:ةيصن لئاسر ةباتك دنع ،ةيت آلا تاراي خلا رف
لخدأ .مقر لاخدإ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،فور حلا عضو يف لمعلا ءانثأ مقر جارد إل
.قفاوم ىلع طغضاو فتاهلا لجس يف هنع ثحبا وأ فتاهلا مقر
تاه مقر جارد إل .مسا جاردإ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،فتاهلا لجس نم مسا جارد إل
.ليصافتلا ضرع ددحو تارايخ ىلع طغضا ،مس الاب اًقفرم يصن رصنع وأ
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ركاذ يف وأ )ةيلخادلا فتاهلا ةركاذ( فتاهلا ةركاذ يف فتاه ماقرأو ءامسأ ظفح كن
.)MIS فتاه رتفد( MIS ةقا
ن تاظح المو ماقرأ عم مسا ٠٠٣ ىلإ لصي ام ظفح يلخادلا فتاهلا لجس ناكمإب
 ءامس ألا كلت لوط ىلع اهظفح نكمُي يتلا ءامس ألا ددع فقوتي .مسا لكب ةصاخ
.ةيصنلا رصانعلاو ماقر ألا هذه لوطو فتاوهلا ماقرأو
 ةحفصلا ةكرتش ملا ةركاذلا رظنا ،ةكرتش ملا ةركاذلا مادختسا ىلع فتاهلا لجس دمتعي
اشيو .اًيفتاه اًمقرو اًمسا ٠٥٢ ىتح ظفح اهنك مي يتلا MIS تاقاطب فتاهلا معدي امك
. زمرلاب MIS ةقاطب ةركاذ يف ةظوف  حملا فتاهلا ماقرأو ءامسأ ىلإ

א
ددح .طبضلا ددحو ءامس ألا ىلع طغ
 ءاعدتس ال .همادختسا يف بغرت يذلا فتاهلا لجس ديدحتل ةمدختس ملا ةركاذلا
ح متي ةلا حلا هذه يف .ةقاطبلاو فتاهلا ددح ،فتاهلا يرتفد  الك نم ماقر ألاو ءامس ألا
.فتاهلا ةركاذ يف ماقر ألاو ءامس ألا
.فتاهلا لجس يف ماقر ألاو ءامس ألا ضرع ةيفيك ديدحتل ،ضرعلا ةقيرط
لا حلا تقولا يف اهظفح  مت يتلا فتاهلا ماقرأو ءامس ألا ددع مك ةفرع مل ،ةركاذلا ةلاح
.ددحُ ملا فتاهلا لجس يف هظفح نك مي يذلا ددعلاو
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طبض ديد حت رظنا ،اًيلاح ةمدختس ملا ةركاذلا يف فتاهلا ماقرأو ءامسأ ظفح م
.ه العأ فتاهلا لج
.مسا ةفاضإ ددحو ءامس ألا ىلع طغضا
ةحفصلا صنلل يديلقتلا لاخد إلا مادختسا رظنا .قفاوم ىلع طغضا مث مس الا لخدأ
 ءارجإ رظنا ،ماقر ألا لاخدإ ةيفيك ةفرع مل .قفاوم ىلع طغضاو فتاهلا مقر لخدأ
.٤٣ ةحفصلا ة ملاكم
. مت ىلع طغضا ،فتاهلا مقرو مس الا ظفح متي امدنع

 ددحو تارايخ ىلع طغضا .فتاهلا مقر لخدأ ،راظتن الا عضو يف عيرسلا ظف حلا :حيملت
 . مت و قفاوم ىلع طغضاو مس الا لخدأ .ظفح

א
 يف مس الا بسح ةريصق ةيصن رصانعو فتاهلا ماقرأ نم ةفلتخم جذا من ظفح كن
.يلخادلا فتاهلا لج
 خلا رشؤ ملا لوح راطإب هيلإ راشُيو يضارتفا مقرك هظفح متي مقر لوأ مادختسا اًيلآ م
اث ملا ليبس ىلع ،فتاهلا لجس نم اًمسا دد حت امنيح . لاث ملا ليبس ىلع مقرلا ع
.رخآ اًمقر دد حت مل اذإ يضارتف الا مقرلا مادختسا متي ،ة ملاكم ءار
 طبض ديد حت رظنا .ةقاطبلاو فتاهلا وأ فتاهلا امإ يه ةمدختسُ ملا ةركاذلا نأ دكأت
.٣٤ ةحفصلا فتاهلا لجس
.راظتن الا عضو يف  وأ  ىلع طغضا ،فتاهلا ماقرأو ءامسأب ةمئاق ىلإ لوصولل
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 وأ ديدج مقر ةفاضإ بولط ملا يلخادلا فتاهلا لجس يف ظوف  حملا مس الا ىلإ لقتنا
.ليصافتلا ىلع طغضا مث ،هيلإ يصن رصنع
.ليصافت ةفاضإ وأ مقر ةفاضإ ددحو تارايخ ىلع طغضا
بتك ملا  و لزن ملا  و لوم  حملا فتاهلا و ماع  :ةيت آلا ماقر ألا عاونأ دحأ ددح
،سكافلا  و
يديرب ناونع  و تنرتن إلا ناونع و ينورتكلإ ديرب  :ةيلاتلا صوصنلا عاونأ وأ
.ةظح الم و
.صنلا عون وأ مقرلا عون رييغتل تارايخ ةمئاقلا نم عونلا رييغت ددح
.هظف حل قفاوم ىلع طغضاو يصنلا رصنعلا وأ مقرلا لخدأ
.راظتن الا عضو ىلإ ةدوعلل ءاهنإ ىلع طغضا مث عوجر ىلع طغضا

يضارتف الا مقرلا ريي
 ىلع طغضا مث بولط ملا مس الا ىلإ لقتناو ،راظتن الا عضو يف  وأ  ىلع طغ
طغضا .يضارتف الا مقرلا وه نوكي ثيحب هطبض يف بغرت يذلا مقرلا ىلإ لقتنا .ليصاف
.يضارتف الا مقرلا ددحو تارايخ ى

אאא
.ثحب ددحو ءامس ألا ىلع طغضا
.قثبن ملا راط إلا يف هنع ثحبت يذلا مس الا نم ىلو ألا فور حلا لاخدإ كنك مي
و  ىلع طغضاو ،ةمئاقلاب ةدوجو ملا ءامس ألا  نيب لقتناو  و  ىلع طغضا
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.دد  حمل .٣
 ة

 

با
لإ
دح
نلا

ضا
•  

• 
 م
.قثبن ملا راط إلا لخاد رشؤ ملا كيرحتل
ا مس الا ليصافت ضرعل لقتنا .ليصافتلا ىلع طغضاو هديرت يذلا مس الا ىلإ لقتنا

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

دنع  ىلع رارمتس الا عم طغضا ،ةعرسب يضارتفا مقرو  نيعم مسا ضرعل :حيملت
.ءامس ألا ربع لاقتن الا ءانثأ مس الا كلذ ىلإ لوصولا

א
 لقتنا .ليصافتلا ىلع طغضا مث هليدعت يف بغرت يذلا )مقرلاو( مس الا نع ثح
 .تارايخ ىلع طغضا مث هليدعت يف بغرت يذلا يصنلا رصنعلا وأ مقرلا وأ مس الا ى
 وأ مقرلا وأ مس الا ليدعتب مقو ليصافتلا ليدعت وأ مقرلا ليدعت وأ مس الا ليدعت د
.قفاوم ىلع طغضاو ص

.حسم ددحو ءامس ألا ىلع طغ
)مقرلاو( مس الا ىلإ لقتناو ةرم لك دحاو ددح ،ةرم لك اًدحاو ماقر ألاو ءامس ألا حس مل
.ديكأتلل قفاوم ىلع طغضا مث حسم ىلع طغضا .هحسم يف بغرت يذلا
 لقتنا مث لكلا حسم ددح ،ةدحاو ةعفد فتاهلا لجس يف ماقر ألاو ءامس ألا حس مل
قو قفاوم ىلع طغضا .حسم ىلع طغضاو ةقاطبلا وأ فتاهلاو ،فتاهلا لجس ىلإ
.ةيام حلا زمر لاخدإ ةطساوب كلذ ديكأتب
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ك مي
١. 
٢. 
٣. 

 خ   

٤. 

 ةلصك مي
RI

ا
 .١كأت
ك مي
א
.سكعلاو MIS ةقاطب ةركاذ ىلإ فتاهلا ةركاذ نم فتاهلا ماقرأو ءامسأ خسن كن
.خسن ددحو ءامس ألا ىلع طغضا
.فتاهلا ىلا ةقاطبلا نم وأ ةقاطبلا ىلإ فتاهلا نم ،خسنلا ةهج ددح
.ةيساس ألا ماقر ألا وأ لكلا وأ ةرم لك دحاو ددح
 ىلع طغضاو هخسن يف بغرت يذلا مس الا ىلإ لقتناف ،ةرم لك دحاو تددح اذإ •
.خسن
سن متي .MIS ةقاطب ىلإ فتاهلا نم خسنلاب تمق اذإ ةيساس ألا ماقر ألا ضرع متي
.طقف ةيضارتف الا ماقر ألا
 ددحف ،اهحسم وأ ةيلص ألا ماقر ألاو ءامس ألا ظفح يف بغرت تنك اذإ ام ديدحتل
.لص ألا لقن وأ لص ألاب ظافتح الا
 ءدب ضرع متي امدنع قفاوم ىلع طغصا .ةيساس ألا ماقر ألا وأ لكلا تددح اذإ •
.؟لقنلا يف ءدبلا وأ ؟خسنلا

א
و ربع امإ لامعأ ةقاطبك ام صخشب ةصا خلا لاصت الا تامولعم م التساو لاسرإ كن
.ةكبشلا لبق نم ةمعدم تناك اذإ ATO ريث ألا ربع ةلاسر لكش يف وأ 

لامعأ ةقاطب م التس
٠١ ةحفصلا ءارم حلا ت حت ةعش ألا رظنا ،RI ذفنم ربع تانايبلا م التس ال زهاج فتاهلا نأ د
.ءارم حلا ت حت ةعش ألا ل الخ نم فتاهلا مقرو مس الا لاسرإ ن آلا رخ آلا فتاهلا مدختس مل ن
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 طنع
لع
 ألا
رإ
 قفك مي
 وأ
١.  

 ربع .٢

   

 تل
ناو
ضا
 فخت
تت
ت الا
تل
ج إل
لا
غضا ،ATO ريث ألا ربع ةلاسر لكش يف وأ RI ةلصو ربع لامعأ ةقاطب لبقتست امد
 ةقاطب ضفرل .فتاهلا ةركاذ يف لامع ألا ةقاطب ظف حل ظفح ىلع طغضا .ضرع ى
.قفاوم ىلع طغضا مث ءاهنإ ىلع طغضا ،لامع
لامعأ ةقاطب لاس
اوتم فتاه ىلإ ATO ريث ألا ربع ةلاسر لكش يف وأ RI ربع لامعأ ةقاطب لاسرإ كن
.draCv رايعم معدي لومحم رخآ زاهج
لجس يف امهلاسرإ يف بغرت نيذلا فتاهلا مقرو مس الا نع ثحبا ،لامعأ ةقاطب لاسر إل
.ةقاطب لاسرإ ددحو تارايخ مث ليصافتلا ىلع طغضا مث فتاهلا
 تانايبلا م التس ال بسا حلا وأ رخ آلا فتاهلا طبض نم دكأت ،RI ربع لامع ألا ةقاطب لاسر إل
.RI ةلصوب ددحو هب ةصا خلا RI ذفنم
.ATO ريث ألا ربع ةلاسر لكش يف لامع ألا ةقاطب لاسر إل ةيصن ةلاسرب ددح

אא
عيرسلا لاصت الا ددحو ءامس ألا ىلع طغضا ،عيرس لاصتا حاتفمل فتاه مقر صيصخ
.هديرت يذلا عيرسلا لاصت الا حاتفم مقر ىلإ لقت
 يف بغرت يذلا مقرلا مث ً الوأ مس الا ددحو ثحب ىلع طغضاو ،صيصخت ىلع طغ
وسو ،تارايخ ىلع طغضاف ،حاتف ملا اذهل لعفلاب صصخم مقر دوجو ةلاح يف .هصيص
 ةفيظو ليغشت فاقيإ ةلاح يف .هحسم وأ هرييغت وأ صصخ ملا مقرلا ضرع نم نكم
 معن ىلع طغضا .اهليغشت يف بغرت تنك اذإ امع فتاهلا كلأسي ،عيرسلا لاص
.٤٨ ةحفصلا “عيرسلا لاصت الا” عجار .ةفيظولا ليغش
 “فتاه مقرب عيرسلا لاصت الا” رظنا ،عيرسلا لاصت الا حيتافم مادختساب ة ملاكم ءار
.٥٣ ةحفص
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ك مي
طب
ضا
 ملا

.Sك مي
ضا

تي
بلا
ذلا

 . نيك مي
 لك مي
م
ىنا
א
 ىلع ةنمضم ماقر ألا كلت تناك اذإ ةمد خلا دوز مب ةصا خلا تامولع ملا ماقرأب لاصت الا كن
 ةمد خلا دوز مب وأ ةكبشلا لغش مب لصتا ،ةمد خلا هذه رفاوت ىدم ةفرع مل .MIS ةقا
 ماقرأ دحأ ىلإ تائفلا ىدحإ ربع لقتنا .تامولع ملا ماقرأ ددحو ءامس ألا ىلع طغ
.هب لاصت الل  ىلع طغضاو تامولع

א
MI ةقاطب ىلع ةنمضم ماقر ألا تناك اذإ ةمد خلا دوز مب ةصا خلا ةمد خلا ماقرأب لاصت الا كن
 ىلع طغضاو ةمد خلا ماقرأ دحأ ىلإ لقتنا .ةمد خلا ماقرأ ددحو ءامس ألا ىلع طغ

.مقرلاب لاصت الل 

 ةطساوب اًرفوتم كلذ ناك اذإ يماقرأ يف ةقاطبلل ةصصخ ملا فتاهلا ماقرأ ظفح م
 مقرلا وأ مس الا ىلإ لقتنا .ماقر ألا ضرعل يماقرأ ددحو ءامس ألا ىلع طغضاف .ةقاط
.ضرع ىلع طغضاو هديرت ي

א
لصتم تاعومجم ىلإ فتاهلا لجس يف ةظوف  حملا فتاهلا ماقرأو ءامسأ ميسقت كن
كل ةشاشلا ىلع ددحم مسر ضرع عم ةنيعم  نينر ةمغن رادص إل فتاهلا طبض كن
،ةعومج ملا يف ةدوجو ملا فتاهلا ماقرأ دحأ نم ة ملاكم ىقلتت  نيح ، نيلصتم ةعومج
لإ يمتنت فتاه ماقرأ نم تا ملاكم دورو دنع طقف  نينر رادص إل فتاهلا طبضل .هاندأ رظ
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م
ضا
• 
 ة •

•  

•  

    
.٩٨ ةحفصلا ةمغنلا طبض يف ـل هيبنت رظنا ،ةدد  حملا  نيلصت ملا ةعومج
ددح .اهديرت يتلا  نيلصت ملا ةعومجم ددحو نولصت ملا ددحو ءامس ألا ىلع طغ
.قفاوم ىلع طغضاو  نيلصت ملا ةعومج مل اًديدج اًمسا لخدأو ،ةعومج ملا مسا
مغن يه ةيداعلا ةمغنلا .ةعومجملل اهديرت يتلا  نينرلا ةمغن ددحو ةعومج ملا ةمغن
.اًيلاح مادختس الا ديق عضولل ةدد  حملا  نينرلا
ءاغل إل فاقيإ وأ ةعومج ملا ةروص ضرعل فتاهلا طبضل ليغشت ددحو ةعومج ملا راعش
.اهضرعل ضرع وأ ةروصلا ضرع
.مسا ةفاضإ ددحو تارايخ ىلع طغضا ، نيلصت ملا ةعومجم ىلإ مسا ةفاض إل دارف ألا
.ةفاضإ ىلع طغضاو ةعومج ملا ىلإ هتفاضإ يف بغرت يذلا مس الا ىلإ لقتنا
طغضا مث هتلازإ يف بغرت يذلا مس الا ىلإ لقتنا ، نيلصتم ةعومجم نم مسا ةلاز إل
.مسا حسم ددحو تارايخ ىلع
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٦
 ففوي
 قلا
 .عوتلا
نا

اوب
١. 
 ط .٢

٣. 

٤.  

٥. 
 ج .٦
אאא.
ئاظو مظعم ديوزت متيو .مئاوق لخاد ةعمج ملا فئاظولا نمٍاًدت مم اًقاطن فتاهلا كل ر
ةمئاقلا ةفيظو ىلإ لقتنا ،تاميلعتلا ضرعل .اهل ةبحاصم ةرصتخم تاميلعتب ةمئا
جر ىلع طغضا ،تاميلعتلا نم جورخلل .ةيناث ٥١ ةد مل رظتنا مث اهتفاضإ يف بغرت ي
.٧٨ ةحفصلا تاميلعتلا ليغشت رظ

אא
لقنتلا ةطس
.ةمئاقلا ىلع طغضا ،ةمئاقلا ىلإ لوصولل
غضلا ةطساوب طبضلا لاث ملا ليبس ىلع ددحو ةمئاقلا لخاد  وأ  عم لقتنا
.رايتخا ىلع
 لاث ملا ليبس ىلع ،اهديرت يتلا ةمئاقلا ددحف ،ةيعرف مئاوق ىلع ةمئاقلا توتحا اذإ
.تا ملاك ملا طبض
ددح .٣ مقر ةوط خلا رركف ،ىرخأ ةيعرف مئاوق ىلع ةدد  حملا ةيعرفلا ةمئاقلا توتحا اذإ
.درلل حاتفم يأ طغض لاث ملا ليبس ىلع ،ةيلاتلا ةيعرفلا ةمئاقلا
.بولط ملا طبضلا ددح
ورخلل ءاهنإ ىلع طغضاو ،ةقباسلا ةمئاقلا ىوتسم ىلإ ةدوعلل عوجر ىلع طغضا
.ةمئاقلا نم
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اوب
 اهتتي
سا
 ، ني•

 

ح ال
دأو
راصتخا حاتفم ةطس
يبلاغ ىلإ لوصولا كنك مي يلاتلابو ،طبضلا تارايخو ةيعرفلا مئاوقلاو مئاوقلا ميقرت م
 .مهب صا خلا راصتخ الا حاتفم مقر ىلإ اًدانت
تيناث نوضغ يفو ةعيرس ةقيرطب لخدأ .ةمئاقلا ىلع طغضا ،ةمئاقلا ىلإ لوصولل
.اهيلإ لوصولا يف بغرت يتلا ةمئاقلا ةفيظوب صا خلا سرهفلا مقر

 و  و ةمئاقلا ىلع طغضا ،لمعي ىلع درلل حاتفم ىأ طغض طبضل :لاثم
 ىلع طغضاو ،ةقباسلا ةمئاقلا ىوتسم ىلإ ةدوعلل عوجر ىلع طغضا . و  و
.ةمئاقلا نم جورخلل ءاهنإ
 ةمئاقلا ىلع طغضا ،١ ةمئاقلا نمض ةدوجو ملا ةمئاقلا فئاظو ىلإ لوصولل هنأ ظ
.بولط ملا راصتخ الا مقرب ةصا خلا ماقر ألا يقاب لخدأ مث ،1و 0 ماقر ألا لخ
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١. 

א

لئاسر
ةيصن لئاسر .١

ةلاسر ءاشنإ.١
دراولا قودنص.٢
ينورتكلإ ديرب ءاشنإ.٣
ةلسر ملا لئاسرلا.٤
فيشر ألا.٥
جذا من.٦
ةيصخشلا تاظفا حلا.٧
لئاسرلا حسم.٨
طئاسو لئاسر .٢

ةلاسر ءاشنإ.١
دراولا قودنص.٢
ظف حلا قودنص.٣
ةلسر ملا لئاسرلا.٤
ةظوف  حملا لئاسرلا.٥
لئاسرلا حسم.٦
ةشدرد .٣
ةيتوصلا لئاسرلا .٤

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

١. 
تامولع ملا لئاسر .٥
تامولع ملا ةمدخ.١
تاعوضو ملا.٢
ةغللا.٣
ةقاطبلاب تامولع ملا تاعوضوم ظفح  مت.٤
١ ةءارق.٥
لئاسرلا طبض .٦

ةيصن لئاسر.١
طئاسو لئاسر.٢
رخ آلا طبضلا.٣
ةمد خلا رماوأ .٧
تا ملاك ملا لجس
اهيلع دري مل تا ملاكم .١
ةملتس ملا تا ملاك ملا .٢
ةرداصلا تا ملاك ملا .٣
ةريخ ألا تا ملاك ملا مئاوق حسم .٤

تا ملاك ملا لك.١
اهيلع دري مل.٢
ةملتسم.٣
ةرداص.٤

.تامولعم لئاسر يأ م التسا ةلاح يف طقف ةمئاقلا هذه ضرع متي
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٣. 
تا ملاك ملا ةدم .٥
ة ملاكم رخآ ةدم.١
ةملتس ملا تا ملاك ملا ةدم.٢
ةرداصلا تا ملاك ملا ةدم.٣
ةرداص.٤
تا ملاك ملا ةدم.٥
تا ملاك ملا فيلاكت .٦

ة ملاكم رخآ تادحو.١
تا ملاك ملا عيمج تادحو.٢
تا ملاك ملا ةفلكت طبض.٣
SRPG تانايب دادع .٧

ةريخ ألا ةسل جلا يف ةلسر ملا تانايبلا.١
ةريخ ألا ةسل جلا يف ةملتس ملا تانايبلا.٢
ةلسر ملا تانايبلا عيمج.٣
ةملتس ملا تانايبلا عيمج.٤
تادادعلا حسم.٥
SRPG لاصتا تقوم .٨

ةسلج رخآ ةدم.١
تاسل جلا عيمج ةدم.٢
تاتقو ملا حسم.٣
عاضو ألا
ماع .١

ليغشت.١
صاخ طبض.٢
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٤. 

١. 
ددحم.٣
)»ماع« يف امك ةيعرفلا مئاوقلا سفن( تماص .٢
)»ماع« يف امك ةيعرفلا مئاوقلا سفن( عامتجا .٣
)»ماع« يف امك ةيعرفلا مئاوقلا سفن( جرا خلا يف .٤
)»ماع« يف امك ةيعرفلا مئاوقلا سفن( ةادان ملا زاهج .٥
طبضلا
خيراتلاو تقولا طبض .١

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

تا ملاك ملا ليو حت.١
درلل حاتفم يأ طغض.٢
اًيلآ لاصت الا ةدواعم.٣
عيرسلا لاصت الا.٤
تا ملاك ملا راظتنا ةمدخ.٥
ة ملاك ملا دعب صخلم.٦
يتيوه لاسرإ.٧
١ ةرداصلا تا ملاك ملا طخ.٨

.ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا لغش مب لصتا ،تامولع ملا رفوت نم دكأتلل
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فتاهلا طبض .٣
ةغللا.١
اًيلآ حيتاف ملا لفق.٢
اي ال خلا تامولعم ضرع.٣
بيحرتلا ةلاسر.٤
ةكبشلا رايتخا.٥
ةقاطبلا تامدخ تاقيبطت ديكأت.٦
تاميلعتلا ليغشت.٧
ليغشتلا ةمغن.٨
ةشاشلا طبض .٤

طئاح قرو.١
ناول ألا ةمظنأ.٢
ةكبشلا راعش.٣
ةتقؤ ملا ةشاشلا ءدب ةدم.٤
ةشاشلا حوضو.٥
ةمغنلا طبض .٥

ةدراولا تا ملاك ملا هيبنت.١
 نينرلا ةمغن.٢
 نينرلا توص ىوتسم.٣
زازته الاب هيبنتلا.٤
لئاسرلل هيبنت ةمغن.٥
حيتاف ملا تامغن.٦
ريذحتلا تامغن.٧
ـب هيبنت.٨
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٥. 

٦. 

٧. 

١. 
١ زاه جلا طبض .٦
ةيام حلا طبض .٧

يصخشلا زمرلا بلط.١
تا ملاك ملا رظح ةمدخ.٢
ةددحم ماقرأب لاصت الا.٣
ةددحم  نيلمعتسم ةعومجم.٤
ةيام حلا ىوتسم.٥
لوصولا زومر.٦
عنص ملا طبض ةداعتسا .٨
هبن ملا

ويدارلا

ويدوتس الا
تاظفا حلا ضرع .١

روص.١
 نينرلا تامغن.٢
ةظفاح ةفاضإ .٢

.فتاهلل حاتم قفاوتم قحلم زاهجب هليصوت  مت دق فتاهلا ناك اذإ طقف ةمئاقلا هذه ضرع متي
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٨. 

٩. 

٠١
ةظفا حلا حسم .٣
ةيمست ةداعإ .٤
ضرع ملا تامدخ .٥
قسن ملا
 ميوقتلا .١
ماه ملا ةمئاق .٢
باعل ألا
ةبعل رتخا .١
باعل ألا تامدخ .٢
ةركاذلا .٣
طبضلا .٤

باعل ألا تاوصأ.١
باعل ألا ءاوضأ.٢
زازته الا.٣

تاقيبطتلا.
تاقيبطتلا ديد حت .١
حفصت ملا حتف .٢
ةركاذلا .٣
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٦٠

١١

٢١

٣١
تاقحل ملا.
ةبسا حلا .١
يلزانتلا دعلا تقوم .٢
فاقيإ ةعاس .٣
ليصوتلا.
RI ةلصو .١
٢. SRPG

SRPG لاصتا.١
SRPG ـل مدو ملا طبض.٢

تامدخ.
ءدبلا ةحفص .١
تام العلا .٢
ةمد خلا دراو .٣
طبض .٤

طشنلا ةمد خلا طبض.١
طشنلا ةمد خلا طبض ليدعت.٢
لكشلا طبض.٣
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٤١

ي .١
عاجرتس الا فلم طبض.٤
ققحتلا ةداهش.٥
دراولل ةمد خلا قودنص تادادعإ.٦
ناونعلل باهذ .٥
ةركاذلا غيرفت .٦
١ ةقاطبلا تامدخ.

 بسح تايوت  حملاو مس الا فلتخي ،MIS ةقاطب لبق نم اًمعدم ناك اذإ طقف هضرع مت
.MIS ةقاطب
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١. 
א.
)١א(א
 ديربلا لئاسرو ةددعت ملا طئاسولا لئاسرو ةيصنلا لئاسرلا ةءارق كن
 يف ةدوجو ملا لئاسرلا عيمج ظفح متي .اهظفحو اهلاسرإو اهتباتكو ينورتك
.تاظفاح لخاد فتاهلا لئاسر ةر
صنلا لئاسرلا لاسرإ نم نكمتت نأ لبق كب صا خلا لئاسرلا زكرم فتاه مقر ظفح م
.٤٧ ةحفصلا لئاسرلا طبض رظنا .ينورتكل إلا ديربلا لئاسر وأ ةروص ملا

א
كبش ةمدخ( ةيداع ةيصن لئاسر ةدع نم ةنوكم ءازج ألا ةددعتم لئاسر م التساو لاسرإ فتاهلل نك
.ءازج ألا ةددعتم ةلاسرلل ةبولط ملا ةيداعلا لئاسرلا ددع ساسأ ىلع لئاسرلا لاسرإ ةفلكت باسح 
ئاسر ةدع نم ةروصم ةلاسر لك فلأتت .روص ىلع يوت حت ةيصن لئاسر م التساو لاسرإ اًضيأ كن
.ةيصن ةلاسر نم رثكأ لاسرإ ةفلكت نع ةدحاو ةروصم ةلاسر لاسرإ ةفلكت ديزت دقف ،اذلو .ةي

بشلا لغشم لبق نم ةمعدم تناك اذإ طقف ةفيظولا هذه مادختسا نك مي :ةظح الم
اهناكمإب يتلا طقف يه ةروص ملا لئاسرلا ايازم اهيف رفوتت يتلا فتاوهلا .ةمد خلا دوزم وأ
.اهضرعو ةروص ملا لئاسرلا لابقتسا
اهلاسرإو لئاسر ةبا
 ءازج ألا ةددعتم ةلاسرلا يف ىلا حلا ءز جلا مقرو اًيلاح ةرفوت ملا فرح ألا ددع ضرع م
.ةشاشلا  ني مي ى
.ةلاسر ءاشنإو ةيصن لئاسرو لئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
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يرس ةقيرطب ةلاسر ءاشنإ ةمئاقلا حتفل راظتن الا عضو يف  ىلع طغضا :حيملت

لاسرلا يف روص وأ ةيصن جذا من جارد إل .٩٣ ةحفصلا صنلا ةباتك رظنا .ةلاسرلا بتكا
.٦٦ ةحفصلا جذامنلا رظنا
.لاسرإ ددحو ،تارايخ ىلع طغضا ،ةلاسرلا لاسر إل
.فتاهلا لجس يف فتاهلا مقر نع ثحبا وأ ملتس ملا فتاه مقر لخدأ
.ةلاسرلا لاسر إل قفاوم ىلع طغضا

دخ ل الخ نم لئاسر لاسرإ دنع ،ةلاسرلا لاسرإ  مت تاملكلا فتاهلا ضرعي دق :ةظح الم
سرلا زكرم فتاه مقر ىلإ كفتاه نم تلسرأ دق ةلاسرلا نأ ىلإ كلذ ريشيو .SMS ةكبش
 ديز مل .ةحيحصلا اهتهجو ىلإ تلصو دق ةلاسرلا نأ ىلإ كلذ ريشي  ال .فتاهلا يف جمرب ملا
.ةمد خلا دوز مب لصتا ،SMS تامدخ لوح ليصافتلا

ةلاسر لاسرإ تاراي
.لاسر إلا تارايخ ددحو ،تارايخ ىلع طغضا ،ةلاسرلا ةباتك نم يهتنت نأ د
 لك ىلإ ةلاسرلا لاسرإ دعب .ةديدع خسن ددح ،ملتسم نم رثكأ ىلإ ةلاسر لاسر إل
. مت ىلع طغضا ،هيلإ اهلاسرإ يف بغرت
ر إلا عضو ددح مث ،لاسر إلا عضو ددح ،لئاسرلا عاضوأ دحأ مادختساب ةلاسر لاسر إل
.همادختسا يف بغرت يذلا
.٤٧ ةحفصلا لئاسرلا طبض رظنا ،لئاسرلا ىدحإ عضو فيرعتل
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 ن

   
 ن
 اهلاسرإو ينورتكلإ ديرب ةلاسر ةبا
رب ةلاسر لاسرإ نم نكمتت نأ لبق ينورتكلإ ديرب ةلاسر لاسرإب صا خلا طبضلا ظفح م
 ديربلا ةمدخ رفوت ىدم نم دكأتلل .٤٧ ةحفصلا لئاسرلا طبض رظنا SMS ربع ينورتك
نورتكلإ ديرب ناونع ظف حل .ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا لغش مب لصتا ،اهب كارتش الاو ينورتك
.٤٤ ةحفصلا مس الا بسح ةيصن رصانعو ةديدع ماقرأ ظفح رظنا ،فتاهلا لجس 
.ينورتكلإ ديرب ءاشنإو ةيصن لئاسرو لئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
غضاو فتاهلا لجس يف هنع ثحبا وأ ملتس ملاب صا خلا ينورتكل إلا ديربلا ناونع لخدأ
.قفاوم ىلع
.قفاوم ىلع طغضاو كلذ يف بغرت تنك اذإ ينورتكل إلا ديربلا ةلاسر عوضوم لخدأ
ع يلامجإ ضرع متي .٩٣ ةحفصلا صنلا ةباتك رظنا .ينورتكل إلا ديربلا ةلاسر لخدأ
اونع فرح ألل يلامج إلا ددعلا نمضتي .ةشاشلا  ني مي ىلعأ اهتباتك كنك مي ىتلا فور حلا
.هعوضومو ينورتكل إلا ديربلا
 .٦٦ ةحفصلا ينورتكلإ ديرب ةلاسرب وأ ةيصن ةلاسرب يصن جذو من جاردإ اًضيأ رظنا
.روصلا جاردإ نك مي  ال
مقت مل اذإ .ديربلا لاسرإ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ينورتكل إلا ديربلا ةلاسر لاسر إل
ع كلاؤسب فتاهلا موقيسف ،ينورتكل إلا ديربلا لئاسر لاسرإب صا خلا طبضلا ظفحب
.ينورتكل إلا ديربلا مداخ مقر
.ينورتكل إلا ديربلاةلاسر لاسر إل قفاوم ىلع طغضا

م ينورتكلإ ديرب لاسرإ دنع ،ةلاسرلا لاسرإ  مت تاملكلا فتاهلا ضرعي دق :ةظح الم
 كفتاه نم لسرأ دق ينورتكل إلا ديربلا نأ ىلإ كلذ ريشيو .SMS ةكبش ةمدخ ل الخ
 هتهجو ىلإ لصو دق ينورتكل إلا ديربلا نأ ىلإ كلذ ريشي  ال .ينورتكل إلا ديربلا مداخ ىلإ
.ةمد خلا دوزم عجار ،ينورتكل إلا ديربلا تامدخ لوح ليصافتلا نم ديز مل .ةحيحصلا
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امهيلع درلاو ينورتكلإ ديرب ةلاسر وأ ةيصن ةلاسر ةء
ئاسرلا ددعو  رشؤ ملا ضرع متي ،ينورتكلإ ديرب ةلاسر وأ ةيصن ةلاسرل كملست د
ةدراولا لئاسرلا ـب اًعوبتم ةديد
 فذحا ،ةديدج لئاسر م التسا لبق .لئاسرلا ةركاذ ء التما ىلإ  ضماولا رشؤ ملا ريش
.دراولا قودنص ةظفا حلا يف ةدوجو ملا ة ميدقلا لئاسرلا نم اًض
.٨١ ةحفصلا ةكرتش ملا ةركاذلا رظنا ،ةكرتش ملا ةركاذلا ةيصنلا لئاسرلا ةفيظو مدخت
 ال تقو يف اهضرعل ءاهنإ ىلع طغضا وأ ،ةديد جلا ةلاسرلا ضرعل ضرع ىلع طغضا
 :قح ال تقو يف ةلاسرلا ةءارق
.دراولا قودنصو ةيصن لئاسرو لئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
ُي .اهتءارق يف بغرت يتلا ةلاسرلا ددحف ،ةدحاو ةلاسر نم رثك أل كم التسا ةلاح يف
.اهمامأ  ـب ةءورق ملا ريغ ةلاسرلا ىلإ
.تارايخ ىلع طغضا ،اهضرع وأ ةلاسرلا ةءارق ءانثأ
 لكش يف اهليدعت وأ رخآ صخشل اهلاسرإ ةداعإ وأ ةلاسرلا حس مل ،رايخ ديد حت كنك مي
 ةداعإ وأ ن آلا اهتءارق متي ىتلا ةلاسرلا لقن وأ ينورتكلإ ديرب ةلاسر وأ ةيصن ةلاسر
.لاث ملا ليبس ىلع اهتيمست
 حلا مويلل ريكذت ةظح المك فتاهلا  ميوقت ىلإ ةلاسرلا لوأ يف صن خسنل  ميوقتلا ىلإ خسن ددح
تس الا تقوو خيراتو ،مدختس ملا لئاسرلا زكرمو ،لسر ملا فتاه مقرو مسا ضرعل ليصافتلا ددح
 نم تنرتن إلا نيوانعو ينورتكل إلا ديربلا نيوانعو ماقر ألا ص الختس ال ليصافتلا مادختسا ددح
.ةيلا حلا ةلاسرلا
.جذا من ةظفا حلا يف ةروصلا ظف حل ةروصلا ظفح ددح ،ةروصم ةلاسر ةءارق دنع
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إ ددح وأ ،درلا يف ةيلص ألا ةلاسرلا  نيمضتل يلص ألا صنلا ددح .ةلاسرلا ىلع درلل در ددح
.ةشاشلا حسم ددح وأ ،درلا ةلاسر يف اهنيمضت متي ثيحب ةيسايق
 ينورتكل إلا ديربلا ناونع ديكأتب ً الوأ مق ،ينورتكلإ ديرب ةلاسر ىلع درلا ةلاح يف
.درلا ةلاسر صن بتكا مث .امهليدعتب مق وأ.ةلاسرلا عوضومو
 مقرلا ىلإ ةلاسرلا لاسر إل قفاوم ىلع طغضاو لاسرإ ددحو تارايخ ىلع طغضا
.ضورع ملا
ظفحلا قودنصو دراولا قودنص تاظف
فحب موقي امك دراولا قودنص ةظفا حلا يف ةدراولا ةيصنلا لئاسرلا ظفحب فتاهلا مو
.ةيصن لئاسر ةيعرفلا ةمئاقلا يف ةلسر ملا لئاسرلا ةظفا حلا يف ةرداصلا لئاس
 يف وأ فيشر ألا ةظفاح يف اًقح ال اهلاسرإ يف بغرت يتلا ةيصنلا لئاسرلا ظفح كن
.جذا من ةظفا حلا يف وأ ةيصخشلا تاظف

جذام
. ـب اهيلإ راشُي ،ةروصم جذا منو  ـب اهيلإ راشُي ،ةيصن جذا من فتاهلا نمض
.جذا منو ةيصن لئاسرو لئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا ،جذامنلا ةمئاق ىلإ لوص

ينورتكلإ ديرب ةلاسرب وأ ةيصن ةلاسرب يصن جذو من ج
ع طغضاف ،امهيلع درلا وأ ينورتكلإ ديرب ةلاسر وأ ةيصن ةلاسر ةباتكب موقت امدنع
.هجاردإ يف بغرت يذلا جذومنلا ددحو جذو من مادختسا ددح .تارايخ
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٧٦
ةيصن ةلاسر يف ةروص جا
 ددحو ةروص جاردإ ددح .تارايخ ىلع طغضا ،اهيلع درلا وأ ةلاسر ةباتكب موقت امدنع
 دوجو ملا  رشؤ ملا ريشي .ةلاسرلا يف ةروصلا جارد إل جاردإ ىلع طغضا .اهضرعل ةروص
دحإ يف اهلاخدإ كنك مي يتلا فور حلا ددع فقوتي .ةقفرم ةروص دوجو ىلإ ةلاسرلا ىلعأب
.ةروصلا مجح ىلع لئاسرلا
.ةنياعم ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ةلاسرلا لاسرإ لبق اًعم ةروصلاو صنلا ضرعل

ةيصخشلا تاظفاحلاو فيشر ألا ةظف
 تاظفاح ةفاضإ وأ ،فيشر ألا ةظفاح ىلإ اهنم ضعب لقن كنك مي ،كلئاسر ميظ
.كلئاسرل ةدي
غرت يتلا ةظفا حلا ىلإ لقتناو لقن ددح .تارايخ ىلع طغضا ،لئاسرلا ىدحإ ةءارق ء
.رايتخا ىلع طغضاو اهيلإ ةلاسرلا لقن 
اظفا حلاو ةيصن لئاسر و لئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا ،اهحسم وأ ةظفاح ةفاض
.ةيصخش
.ةظفاح ةفاضإ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ةظفاح ةفاض إل
.ةظفا حلا حسم ددحو تارايخ ىلع طغضاو اهيلإ لقتنا ،ةظفاح حس مل

אא
بشلا لغشم لبق نم ةمعدم تناك اذإ طقف ةفيظولا هذه مادختسا نك مي :ةظح الم
اهناكمإب يتلا طقف يه ةروص ملا لئاسرلا ةزيم اهيف رفوتت يتلا فتاوهلا .ةمد خلا دوزم وأ
.اهضرعو ةددعت ملا طئاسولا لئاسر لابقتسا
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١. 
ـسوـلا لـئاـسر فـتاـهـلا مـعدـي .توـصو ةروـصو صـن ىـلـع ةددـعـت ـملا طـئاـسوـلا ةـلاـسر يوـت ـحت نأ ن
ت اذإ ةلاسرلا م التسا نم فتاهلا نكمتي  ال دق .تيابوليك ٥٤ ىلإ اهمجح لصي يتلاو ةددع
 تنرتنإ نيوانع نمضتت ةيصن ةلاسر م التسا كنك مي .فتاهلا ىلع هب حومس ملا ىصق ألا مج
.ةكبشلا ىلع دمتعي اذهو ةددعت ملا طئاسولا ةلاسر ضرع كن
اشلا ةحاس مل اهتمء ال مل اهتحاسم سايقب فتاهلا موقي ،ةروص ىلع يوت حت ةلاسرلا تناك

عضو ىلع طئاسولا لئاسر لابقتساب حامسلا ةمدخ طبض ةلاح يف :ةظح الم
ليمحتب ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا لغشم موقي دقف ،ةيل  حملا ةكبشلا عضو وأ معن
.اهملستت ةلاسر لك ةفلكت

:ةيلاتلا تاقيسنتلا ةددعت ملا طئاسولا لئاسر ماظن مع
.PMB و GNP و FIG و GEPJ :ةروصلا
.توصلا ةيداحأ  نينرلا تامغنو IDIM-PS( IDIM( يدعاصتلا مسج ملا توصلا :توصلا
 مساب اهلادبتسا متي دقف ،ةمعدم ريغ رصانع ىأ ىلع يوت حت ةلاسر م التسا ةلاح 
.ةموعدم ريغ نئاكلا ةغيص صنلاو ف
يغشتلا ديق ة ملاكم كانه تناك اذإ ةددعت ملا طئاسولا لئاسر لابقتسا كناكمإب نوكي 
ايب ربع طشن PAW لاصتا ءارجإ ءانثأ وأ ،رخآ avaJ قيبطت ليغشت وأ ةبعل ليغشت ء
SG )ئاسولا لئاسر ىلع ةيلك لوعت  ال .)٥١١ ةحفصلا ًايودي ةمد خلا طبض لاخدإ رظنا
.بابس ألا نم ديدعلل لشفي دق لئاسرلا كلت ميلست ن أل ةمه ملا كت الاصت ال ةددع
.اهلاسرإو ةددعتم طئاسو ةلاسر ةبا
 .٦٧ ةحفصلا ةددعت ملا طئاسولا لئاسر طبض رظنا ،ةددعت ملا طئاسولا لئاسر لدابت طبض
مد خلا دوزم وأ ةكبشلا لغش مب لصتا ،اهب كارتش الاو ةددعت ملا طئاسولا لئاسر ةمدخ ةح
.ةلاسر ءاشنإو طئاسو لئاسرو لئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
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 ،ةلا
.٩٣ ةحفصلا صنلا ةباتك رظنا .ةلاسرلا بتكا
 تارايخ ىلع طغضا ،ةروص جارد إل .ةددعتم طئاسو ةلاسرب ةدحاو ةروص جاردإ كنك مي
 ةظفاح حتفا .ويدوتس الا يف ةرفوت ملا تاظفا حلاب ةمئاق ضرع متي .ةروص جاردإ ددحو
 رشؤ ملا ريشي .جاردإ ددحو تارايخ ىلع طغضاو ،ةبولط ملا ةروصلا ىلإ لقتناو ،ةنيعم
.ةقفرم ةروص دوجو ىلإ ةلاسرلا ىلعأ يف دوجو ملا
 .مسا جاردإو.ىرخأ تارايخ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،فتاهلا لجس نم مسا جارد ال
.مس الا لاخدإ ددحو تارايخ ىلع طغضاو بولط ملا مس الا ىلإ لقتنا
ثحبا وأ مقرلا لخدأ .مقر لاخدإو.ىرخأ تارايخ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،مقر جارد إل
.قفاوم ىلع طغضاو فتاهلا لجس يف هنع
.ةنياعم ددحو تارايخ ىلع طغضا ،اهلاسرإ لبق ةلاسرلا ضرعل
.)ديربلا ىلإ لاسرإ وأ( فتاه ىلإ لاسرإ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ةلاسرلا لاسر إل
تاهلا لجس يف هنع ثحبا وأ )ينورتكل إلا ديربلا ناونع وأ( ملتس ملا فتاه مقر لخدأ
.اهلاسر إل ظف حلا قودنص ةظفا حلا ىلإ ةلاسرلا لقن متي فوسو قفاوم ىلع طغضا
 لاسرإ هقرغتسي يذلا تقولا نم لوطأ اًتقو ةددعتم طئاسو ةلاسر لاسرإ قرغتسي
  كرحت ملا رشؤ ملا ضرع متي ،ةددعت ملا طئاسولا ةلاسر لاسرإ ءانثأ .ةيصن ةلاسر
،ةلاسرلا لاسرإ ءانثأ ةقاعإ تثدح اذإ .فتاهلاب ىرخأ فئاظو مادختسا كنك مي ٍذئدنعو
سرلا لاسرإ ت الواحم لشف ةلاح يف .تارم ةدع اهلاسرإ ةداعإ فتاهلا لواحي فوسف
.دعب اميف اهلاسرإ ةداعإ ةلواحم كنك ميو ظف حلا قودنص ةظفا حلا يف لظت فوسف
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 ظفح طبضلا دادعإ ةلاح يف ةلسر ملا لئاسرلا ةظفا حلا يف ةلسر ملا لئاسرلا ظفح متي
.٦٧ ةحفصلا ةددعت ملا طئاسولا لئاسر طبض رظنا .معن عضولا ىلع ةلسر ملا لئاسرلا

اهيلع درلاو ةددعتم طئاسو ةلاسر ةء
 دعب .ةددعتم طئاسو ةلاسرل فتاهلا م التسا ةلاح يف  كرحت ملا رشؤ ملا ضرع م
 طئاسو ةلاسر م التسا  مت صنلا ضرع متي امك  رشؤ ملا رهظي ،ةلاسرلا م التسا م
.ةددع
تما رظنا ،ةددعت ملا طئاسولا لئاسرل صصخُ ملا ءز جلا ء التما ىلإ  ضماولا رشؤ ملا ريش
.١٧ ةحفصلا ةددعت ملا طئاسولا لئاسر ةر
 ةحفصلا ةكرتش ملا ةركاذلا رظنا ،ةكرتش ملا ةركاذلا ةددعت ملا طئاسولا لئاسر ةفيظو مدخت

.دعب اميف اهضرعل ءاهنإ ىلع طغضا وأ ةلاسرلا ضرعل ضرع ىلع طغضا
ودنصو طئاسو لئاسرو لئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا :دعب اميف ةلاسرلا ةءارق
.دراولا
.ةيت آلا تاراي خلا ضعب رفوتت دقو تارايخ ىلع طغضا .ةلاسرلا ةدهاش مل لقتنا
.ةظوفحم ةلاسر حس مل ةلاسرلا حسم •
تسي .لاسرإ ددحو ،تارايخ ىلع طغضا ،درلا ةلاسر لاسر إل .ةلاسرلا ىلع درلل ،در •
.ةيضارتفا ةميقك )ينورتكل إلا ديربلا ناونع وأ( لسر ملاب صا خلا فتاهلا مقر

فتاه مقر ىلإ ةلاسرلا لاسرإ ةداع إل ديرب ىلإ لاسرإ ةداعإ وأ مقر ىلإ لاسرإ ةداعإ •
.ينورتكلإ ديرب ناونع وأ
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 ةدوتي
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نا

א
 دموي
 ةباتك رظنا .طقف اهتباتكب تمق ىتلا لئاسرلا ليدعت كنك مي .ةلاسر ليدعتل ليدعت •
.٨٦ ةحفصلا اهلاسرإو ةددعتم طئاسو ةلاسر
 .اهعونو اهمجحو ةلاسرلا عوضوم ضرعل ةلاسرلا ليصافت •
.قفر ملا توصلا وأ ةروصلاب ةصا خلا ليصافتلا ضرعل ليصافتلا •
.ةلاسرلا اهيوت حت ىتلا  نينرلا ةمغن ىلإ عامتس الل ليغشت •
.ويدوتس الا يف  نينرلا ةمغن ظف حل توص عطقم ظفح •
.ويدوتس الا يف ةروصلا ظف حل ،ةروصلا ظفح •

ةلسرُملا لئاسرلاو ةظوفحملا لئاسرلاو ظفحلا قودنصو دراولا قودنص تاظف
ف ةدوجو ملا دراولا قودنص ةظفا حلا يف ةملتس ملا ةددعت ملا طئاسولا لئاسر فتاهلا ظف
.طئاسو لئاسر ةيعرفلا ةمئا
ف حلا قودنص ةظفا حلا ىلإ دعب اهلاسرإ متي مل ىتلا ةددعت ملا طئاسولا لئاسر لقن م
.طئاسو لئاسر ةيعرفلا ةمئاقلا يف ةدوج
 ةظفا حلا يف دعب اميف اهلاسرإ يف بغرت يتلا ةددعت ملا طئاسولا لئاسر ظفح كن
.طئاسو لئاسر ةيعرفلا ةمئاقلا يف ةدوجو ملا ةظوف  حملا لئاس
جو ملا ةلسر ملا لئاسرلا ةظفا حلا يف اهلاسرإ  مت ىتلا ةددعت ملا طئاسولا لئاسر ظفح م
ن عضو ىلع ةلسر ملا لئاسرلا ظفح طبض ةلاح يف طئاسو لئاسر ةيعرفلا ةمئاقلا 
.٦٧ ةحفصلا “طئاسولا لئاسر طبض” رظ

אאא
وجو ةلاح يف رظتنت يتلا ةلاسرلا ضرع ،ةئلت مم ةركاذلا ةرابعلا ضرع متيو  رشؤ ملا ض
.devreser sthgir llA .aikoN 3002 © thgirypoC



٧٢

 ضسر
 لئاسرلا
قلا
فرل
رلا

.لئا .١
   

 لئ .٢

   

א
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رعل ضرع ىلع طغضا .لئاسرلا ةركاذ ء التما ءانثأ راظتن الا ديق ةديدج ةددعتم طئاسو ةلا
رلا حس مب مقو ةلاسرلا ظفح ددحو ضرع ىلع طغضا ،ةلاسرلا ظف حل .راظتن الا ديق ةلاس
.اهؤاغلإ دار ملا ة ميدقلا لئاسرلا ىدحإ ديد حت مث ً الوأ ةظفا حلا ديد حت قيرط نع كلذو ة ميد
 ضرع كنك مي .معن ىلع طغضا مث ءاهنإ ىلع طغضا ،راظتن الا ديق ةلاسرلا ض
. ال ىلع طغضلاب تمق اذإ ةلاس

א
سرلا حسمو ةيصن لئاسرو لئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا ،ةيصنلا لئاسرلا حس مل
 طئاسو لئاسرو لئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا ،ةددعت ملا طئاسولا لئاسر حس مل
.لئاسرلا حسمو
اسرلا حسم ديرت يتلا ةظفا حلا ىلإ لقتنا ،تاظفا حلا ىدحإ نم لئاسرلا عيمج حس مل
 ،ةءورقم ريغ لئاسر ىلع يوت حت ةظفا حلا تناك اذإ .قفاوم ىلع طغضاو اهب ةدوجو ملا
 . ال مأ اًضيأ لئاسرلا هذه حسم يف بغرت تنك اذإ امع فتاهلا كلأسيسف
 روهظ دنعو لئاسرلا عيمج ددح ،لئاسرلا تاظفاح عيمج نم لئاسرلا عيمج حس مل
 تناك اذإ .قفاوم ىلع طغضا ،؟تاظفا حلا عيمج نم لئاسرلا عيمج حسم ةرابعلا
 يف بغرت تنك اذإ امع فتاهلا كلأسيسف ،ةءورقم ريغ لئاسر ىلع يوت حت ةظفا حلا
. ال مأ اًضيأ لئاسرلا هذه حسم

ذه عرس ألا ةيصنلا لئاسرلا لدابت قيبطت ةطساوب رخآ صخش عم ةثداحم ءارجإ كن
استت .ةشدردلا ءانثأ اهضرع كنك مي نكلو ،ةلسر ملا وأ ةملتس ملا لئاسرلا ظفح كنك مي
ةيصن ةلاسر يأ ةفلكت عم ةشدردلا لئاسر نم ةلاسر لك ةفل
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 صا خلا فتاهلا مقر لخدأ .ةشدردو لئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا ،ةشدردلا ءدبل
فتاهلا لجس يف هنع ثحبا وأ هعم ةشدردلا ةسلج ءدب يف بغرت يذلا صخشلاب
.قفاوم ىلع طغضاو
دبل .اهتءارقل ضرع ىلع طغضا ،ةلاسر ملتست امدنع :ةشدردلا ءدبل ىرخأ ةقيرط
.ةشدرد ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ةشدردلا
.قفاوم ىلع طغضاو ةشدردلا ءدبل كسفنل هراتخت يذلا بقللا لخدأ
.٩٣ ةحفصلا صنلا ةباتك رظنا ،كب ةصا خلا ةشدردلا ةلاسر بتكا
.لاسرإ ددحو ،تارايخ ىلع طغضا ،ةلاسرلا لاسر إل
 .ةيلص ألا كتلاسر ىلعأ رخ آلا صخشلا نم درلا ةلاسر رهظت
.٤ و ٣  نيتوط خلا رركو قفاوم ىلع طغضا ،ةلاسرلا ىلع درلل
ءاهنإ ددحو قفاوم ىلع طغضا ،ةشدردلا ةسلج ءاهن إل
 راشُي .ةشدردلا خيرات ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ةشدردلا ةسلج لئاسر ثدحأ ضر
.لسر ملا بقلو »<« ـب ةملتس ملا لئاسرلا ىلإ راشُيو كبقلو »>« ـب ةلسر ملا لئاسرلا ى
 ،كبقل ليدعتل .يلا حلا تقولا يف اهبتكت يتلا ةلاسرلا ىلإ ةدوعلل عوجر ىلع طغ
.ةشدردلا مسا راي خلا د

א
 تامولع ملا نم ديز مل .اهب كارتش الا مزلي يتلا ةكبشلا تامدخ ىدحإ يتوصلا ديربلا د
.ةمد خلا دوز مب لصتا ،يتوصلا ديربلا مقر ىلع لوصح
ددح .ةيتوصلا لئاسرلاو ةيصن لئاسرو لئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع طغ
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ذلا فتاهلا مقر ىلإ كب صا خلا يتوصلا ديربلا قودنصب لاصت الل ةيتوصلا لئاسرلا عامس
.يتوصلا ديربلا مقر ةمئاقلا يف هظفحب تمق
 ةحفصلا لمعتس ملا ط خلا رظنا ،هب اًصاخ يتوص ديرب مقر فتاه طخ لكل نوكي دق
 وأ هنع ثحبلا وأ كب صا خلا يتوصلا ديربلا قودنص مقر لاخد إل ،يتوصلا ديربلا مقر
.هظف حل قفاوم ىلع طغضاو هليدعت
م ةمعدم ةمد خلا هذه تناك اذإ ،ةديد جلا ةيتوصلا لئاسرلا ىلإ  رشؤ ملا ريشي فو
.كب صا خلا يتوصلا ديربلا مقرب لاصت الل عامس ىلع طغضاف .ةكبشلا ةه

 صا خلا يتوصلا ديربلا مقرب لاصت الا ىلإ  ىلع رارمتس الا عم طغضلا يدؤي :حيملت
.كب

א
عتم تاعوضوم لوح لئاسر م التسا ةيناكمإ - ةكبش ةمدخ - تامولع ملا لئاسر ةمدخ ح
اقرأ لوح تامولع ملا نم ديز مل .رور ملا ةلاح وأ سقـطلا ءابنأ لاث ملا ليبس ىلع ،ةمد خلا دوزم 
.ةمد خلا دوز مب لصتا ،اهماقرأو ةرفوت ملا تاعوض

א
.اهضرعو اهم التساو لئاسرلا لاسرإ ةيناكمإ ىلع لئاسرلا طبض ر
.ينورتكل إلا ديربلا لئاسرو ةيصنلا لئاسرلا طب
.لاسر إلا عضوو ةيصن ةلاسرو لئاسرلا طبضو لئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
 بولط ملا طبضلا ددحف ،دحاو ةلاسر عضو طبض نم رثكأ معدت MIS ةقاطب تناك اذإ
.هرييغت
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ر لاسر إل بولط ملا لئاسرلا زكرم فتاه مقر ظف حل لئاسرلا زكرم فتاه مقر ددح •
.ةمد خلا دوزم نم مقرلا اذه ملتست فوس .ةيصن

 وأ ينورتكلإ ديرب وأ صن ةلاسرلا عون ديدحتل لكش ىلع لئاسرلا لسرتس ددح •
.سكافلا وأ ةادانم زاهج

 ةلاسرلا ميلستل ةكبشلا هقرغتست يذلا تقولا ديدحتل ل الخ لاسر إلا ةلواحم ددح •
.هل الخ

يضارتفا مقر ظف حل يضارتف الا ملتس ملا مقر ددح ،صن عونلا نم لئاسرلل ةبسنلاب •
.عضولا اذهل لئاسرلا لاسر إل

مقر ظف حل ينورتكل إلا ديربلا زكرم ددح ،ينورتكلإ ديرب عونلا نم لئاسرلل ةبسنلاب 
.ينورتكل إلا ديربلا مداخ

بش ةمدخ( كلئاسرل ميلست ريراقت لاسرإب ةكبشلا ةبلاط مل ميلستلا ريراقت ددح •
.لضف ملا SMS لماحك SRPG طبضل SRPG مادختسا ددح •
زكرم ربع كل در لاسرإب كتلاسر ملتس مل حامسلل زكر ملا سفن قيرط نع درلا ددح •
)ةكبش ةمدخ( كب صا خلا لئاسرلا
و طباوض ضرع متي دد  حملا ةلاسرلا عضو مسا رييغتل لاسر إلا عضو ةيمست ةداعإ ددح •
.طبض نم رثكأ معدت MIS ةقاطب تناك اذإ طقف ةلاسرلا
لادبتس الا طب
 ىلع .ةيصنلا لئاسرلا ةركاذ ء التما دنع اهلاسرإ وأ ةديدج لئاسر م التسا فتاهلل نك مي
ةدوجو ملا ة ميدقلا ةيصنلا لئاسرلا لادبتساب اًيلآ موقيل فتاهلا طبض كنك مي ،كلذ نم مغ
.ةديد جلا لئاسرلاب ةلسر ملا لئاسرلاو دراولا قودنص  نيتظف
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ف لئاسرلا لادبتساو ةيصن ةلاسرو لئاسرلا طبضو لئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع طغ
 فتاهلا طبضل حومسم ددح .ةلسر ملا لئاسرلا قودنص يف لادبتسا وأ دراولا قودن
دراولا قودنص ةظفا حلا يف ةدوجو ملا ةديد جلا لئاسرلاب ة ميدقلا ةيصنلا لئاسرلا لادبتس
.يلاوتلا ىلع ةلسر ملا لئاسرلا ةظفا حلا يف ةدوجو ملا ك
ةددعتملا طئاسولا لئاسر طب
ددح .طئاسو لئاسرو لئاسرلا طبضو لئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع طغ
لتس ملا ةددعت ملا طئاسولا لئاسر ظف حل فتاهلا طبضل معن ددح ةلسر ملا لئاسرلا ظفح
.ةلسر ملا لئاسرلا ظفح متي  ال ، ال ديد حت ةلاح يف ةلسر ملا لئاسرلا ةظفا حلا يف
نم ةدافتس الل ةيل  حملا ةكبشلا وأ معن وأ  ال ددح .طئاسولا لئاسر لابقتساب حامسلا
 لئاسر م التسا نم نكمتت نلف ،ةيل  حملا ةكبشلا تددح اذإ .ةددعت ملا طئاسولا ةمدخ
.ةيل  حملا ةكبشلا قاطن جراخ كدوجو ةلاح يف ةددعتم طئاسو
رتساب اًيلآ موقي يكل فتاهلا طبضل عاجرتسا ددح .ةدراولا ةددعت ملا طئاسولا لئاسر
 التسا يف بغرت  ال تنك اذإ ضفر ددح وأ ،اًددجم ةملتس ملا ةددعت ملا طئاسولا لئاسر
.ةددعتم طئاسو لئاسر
.ةددعت ملا طئاسولا لئاسر ةداعتس ال PAW لاصتا طبض فيرعتب مق .لاصت الا طبض
 ليدعتب مق مث هب لاصت الا طبض ظفح يف بغرت يذلا ناك ملا يف طبضلا ليغشتب مق
.طبضلا
.قفاوم ىلع طغضاو لاصت الا طبضل ديد جلا مس الا لخدأ .طبضلا مسا •
 يف بغرت يتلا PAW ةمدخب ةصا خلا ءدبلا ةحفص ناونع لخدأ .ءدبلا ةحفص •
.قفاوم ىلع طغضاو ،ةطقن لاخد إل  ىلع طغضاو ،اهمادختسا
.ةتقؤم وأ ةمئاد ددح .ةسل جلا عضو •
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.SRPG ددح .تانايبلا لماح •
 لاخدإ مزلي .قفاوم ىلع طغضاو لوخدلا ةطقن مسا لخدأ .SRPG لوصو ةطقن •
قن مسا ىلع لوص حلا كنك مي .SRPG ةكبشب لاصتا نيوكتل لوصو ةطقن مسا
.ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا لغشم نم لوصولا
 ىلع طغضاو ةطقن لاخد إل  ىلع طغضاو ناونعلا لخدأ .PI لوكوتورب ناونع •

.ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا لغشم نم PI ناونع ىلع لوص حلا كنك مي .قفاوم
.يداع وأ نمآ ددح .ققحتلا ةقيرط •
.قفاوم ىلع طغضاو مدختس ملا مسا لخدأ .مدختس ملا مسا •
.قفاوم ىلع طغضاو رسلا ةملك لخدأ .رسلا ةملك •
.اهضفر وأ تان العإ م التسا كنك مي .تان الع إلل حامسلا

.ةيصن ةلاسر لكش يف ةددعتملا طئاسولا لاصتا طبض م التس
 رفوي يذلا ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا لغشم نم ةيصن ةلاسرك ةمد خلا طبض ىقلتت 
 ةكبشلا لغش مب لصتا تامولع ملا نم ديز مل .اهمادختسا يف بغرت يتلا PAW ةم
.ةمد خلا دوزم
طخلا مجح طب
ئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا ،اهتباتكو لئاسرلا ةءارقل بسان ملا ط خلا مجح ديدح
.ط خلا مجحو رخ آلا طبضلاو لئاسرلا طبض
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א
 فرعت( اهلسرأو ةمد خلا تابلط لخدأ .ةمد خلا رماوأو لئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع طغ
 متي يتلا ةكبشلا تامدخب ةصا خلا ليغشتلا رماوأ لثم ،)DSSU رماوأ مساب اض
.ةمد خلا دوزم ىلإ اهلاس

)٢א(א
 تا ملاك ملاو ةملتس ملا تا ملاك ملاو اهيلع دري مل تا ملاكم ماقرأ فتاهلا لجس
.تا ملاك ملا ةفلكتو بيرقتلاب ة ملاك ملا ةدمو ةرداص
عدت ةكبشلا تناك اذإ طقف ةملتس ملا تا ملاك ملاو اهيلع دري مل تا ملاكم فتاهلا لجس
.ةمد خلا ةقطنم يف هدوجوو فتاهلا ليغشت عم ،فئاظولا ه
 تا ملاك ملاو ةملتس ملا تا ملاك ملاو اهيلع دري مل تا ملاكم مئاوق يف تارايخ ىلع طغضت امد
 مقر ليدعتو ،ة ملاك ملا تقوو خيرات ضرع ،لاث ملا ليبس ىلع كناكمإب نوكي فوسف ،ةرداص
 وأ ،فتاهلا لجس يف مقرلا ظفح ةيناكمإ ىلإ ةفاض إلاب ةمئاقلا نم هحسما وأ فتا
.مقرلا ىلإ ةلاسر لاس

אא
ددح مث تا ملاك ملا لجس ددحو ةمئاقلا ىلع طغ
ب لاصت الا صاخش ألا دحأ لواح ماقرأ ةرشع رخآب ةمئاق ضرعل اهيلع دري مل تا ملاكم
ت الواحم ددع ىلإ فتاهلا )وأ مس الا( مامأ دوجو ملا مقرلا ريشي .)ةكبش ةمدخ( اهنم
.لصت ملا اذه لبق نم لاصت الا
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 ،ةرمتسم ةروصب اهيلع دري مل يتلا تا ملاك ملا صوصخب ةركذم ضرع ةلاح يف :حيملت
 درلا بولط ملا مقرلا ىلإ لقتنا .فتاوهلا ماقرأ ةمئاق ىلإ لوصولل ةمئاقلا ىلع طغضاف
. ىلع طغضا مث هيلع

بش ةمدخ( كب لاصت الاب تماق فتاوه ماقرأ ةرشع رخآب ةمئاق ضرعل ،ةملتس ملا تا ملاك ملا 
صت الا تلواح وأ اهب لاصت الاب تمق اًمقر نيرشع رخآب ةمئاق ضرعل ،ةرداصلا تا ملاك ملا
.٤٣ ةحفصلا هب لاصت الا  مت مقر رخآب لاصت الا ةدواعم اًضيأ رظنا .اًرخؤم اهب
 يف بغرت تنك اذإ ام ددح .ةريخ ألا تا ملاك ملا مئاوق حس مل ةريخ ألا تا ملاك ملا مئاوق حسم
 فتاوهلا ماقرأ حسم مأ ،ةريخ ألا تا ملاك ملا مئاوق يف ةدوجو ملا فتاوهلا ماقرأ عيمج حسم
قف »ةرداصلا تا ملاك ملا«و »ةملتس ملا تا ملاك ملا«و »اهيلع دري مل تا ملاكم« مئاوق يف ةدوجو ملا
.ةيلمعلا هذه نع عجارتلا كنك مي  ال

אאאאאא
 خلا دوزم كل اهمدقي يتلا تامد خلاو تا ملاكملل يلعفلا ةروتافلا غلبم توافتي :ةظح الم
.خلإ بئارضلاو ةيباس حلا روسكلا بيرقتو ةكبشلا اياز مل اًعبت
.ددح مث تا ملاك ملا لجس ددحو ةمئاقلا ىلع طغ
 قئاقدلاو تاعاسلاب ،ةرداصلاو ةدراولا كتا ملاك مل ةيبيرقتلا ةد ملا ضرعل لقتناو ؛تا ملاك ملا ةدم
.تقولا تادادع حس مل ةيام حلا زمر لاخدإ مزلي .يناوثلاو
 ةشاش ىلع تادادعلا هذه ضرعتو هب ةصا خلا تقولا تادادع فتاه طخ لكل صصخي
.٤٨ ةحفصلا لمعتس ملا ط خلا رظنا .فتاهلا
.devreser sthgir llA .aikoN 3002 © thgirypoC



٨٠

 ةع•

 ف  
 ت

   

 ت

•

• 

وي
خت
 ً الوأ
 ال
جار مل تا ملاك ملا عيمج تادحو وأ ة ملاكم رخآ تادحو ددح .)ةكبش ةمدخ( تا ملاك ملا فيلاكت
 ةفيظو يف اهنييعت  مت يتلا تادحولاب اهب تمق يتلا تا ملاك ملا لك وأ ة ملاكم رخآ ةفلكت
.ـب فيلاكتلا ضرع
يلاكتلا ضرع ددح وأ ،تادادعلا حس مل تادادعلا حسم ددحو تا ملاك ملا ةفلكت طبض ددح
ادحو وأ تادحولاب ،نحشلا تادحوب ةيقابلا ثدحتلا ةدم ضرعي يكل فتاهلا طبضل ،ـب
.نحشلا ةدحو راعسأ ةفرع مل ةمد خلا دوز مب لصتا .ةلمعلاب ةلمعلا
 تادحو نم  نيعُم ردقب كتا ملاكم ةفلكت نم دحُت يكل تا ملاك ملا ةفلكت دودح ددح
.تا ملاك ملا ةفلكت طبضل 2NIP زمر لاخدإ مزلي .ةلمعلا تادحو وأ نحشلا

ا ملاكم ءارجإ نكم ملا نم نوكيس ،ةلمعلا تادحو وأ نحشلا تادحو دافن دنع :ةظح الم
 يأ وأ ١١٩ مقر وأ ٢١١ مقر لاث ملا ليبس ىلع( فتاهلاب جمرب ملا ئراوطلا مقر ىلإ طقف
.)رخآ يمسر ئراوط مقر

 ،ةسلج رخآ يف ةملتس ملاو ةلسرُ ملا تانايبلا رادقم صحفل لقتناو ،SRPG تانايب دادع
 ةدحو ساقت .تادادعلا حس مل اذكو ،ةماع ةفصب ةملتس ملاو ةلسرُ ملا تانايبلا يلامجإو
.تادادعلا حس مل ةيام حلا زمر لاخدإ مزلي .تيابلاب تادادعلا
.SRPG ت الاصتا لمجُم وأ SRPG لاصتا رخآ ةدم صحفل لقتنا SRPG لاصتا تقوم
.تقولا تادادع حس مل ةيام حلا زمر لاخدإ مزلي .تادادعلا حسم اًضيأ كنك مي

)٣א(א
 اهل الخ نم كنك مي يتلاو ،ةعونتم عاضوأو طبض تاعومجم فتاهلاب دج
 مق .ةطي  حملا ةفلتخ ملا تائيبلاو ثادح ألل اًعبت ةنيعم فتاه تامغن صيص
اًديه مت عضولا ليغشت طقف ىقبتي مث ةيصخشلا كتبغر بسح عاضو ألا صيصختب 
.ةادان ملا زاهجو جرا خلا يفو عامتجاو تماصو ماع يه ةرفوت ملا عاضو ألا دعت .همادختس
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.رايتخا ىلع طغضاو عاضو ألا دحأ ىلإ لقتنا .عاضو ألا ددحو ةمئاقلا ىلع طغ
.ليغشت ددح ،ددحُ ملا عضولا ليغشتل
ددح ،ةعاس نيرشعو عبرأ ىلإ لصت ةينمز ةد مل ليغشتلا ديق لظي ثيحب عضولا طبضل
 عضولا ليغشت متي فوس ،عضولا طبض تقو ءاضقنا دنع .ءاهتن الا تقو طبضاو ددحم
.هديد حت متي مل يذلا - قباسلا
 مق مث هرييغت يف بغرت يذلا طبضلا ددح .صاخ طبض ددح ،عضولا صيصختل
.تارييغتلا هذه ءارجإب
١ ةحفصلا ةمغنلا طبض رظنا ،ةمغنلا طبض ةمئاقلا يف طبضلا رييغت اًضيأ نك مي
 ال .عضولا مسا ديد حت ل الخ نم عاضو ألا دحأ ةيمست ةداعإ كنك مي ،كلذ ىلإ ةفاض الاب
.ماع عضولا ةيمست ةداعإ نك مي

لع طغضا ،ةعيرس ةقيرطب راظتن الا عضو يف فتاهلا دوجو ءانثأ عضولا رييغتل :حيملت
.رايتخا ىلع طغضاو هليغشت يف بغرت يذلا عضولا ىلإ لقتناو  ،ليغشتلا حاتفم

)٤א(א
אא
ةعاس
.ةعاسلاو خيراتلاو تقولا طبضو طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغ
 ةشاشلا  ني مي ىلعأ تقولا )ءافخإ وأ( ضرعل )ةعاسلا ءافخإ وأ( ةعاسلا راهظإ د
ةغيص ددحو حيحصلا تقولا ىلع ةعاسلا طبضل تقولا طبض ددح .راظتن الا عضو 
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 ةغيص وأ ةعاس ٢١ـلا ماظنب تقولا ةغيص تناكأ ءاوس تقولا ةغيص ديدحتل تق
.ةعاس ٤٢ـلا ماظنب تق
وأو هبن ملاو تا ملاك ملا لجسو لئاسر نم لك فئاظوب مايقلا ىلع ةدعاس ملاب ةعاسلا مو
.لاث ملا ليبس ىلع ةتقؤ ملا ةشاشلاو  ميوقتلاو ةددح
 تقولا طبض ةداعإ ىلإ جات حت دقف ،ةليوط ةد مل فتاهلا نم ةيراطبلا بحس  مت 
.ىرخأ ة
خيرا
.خيراتلاو خيراتلاو تقولا طبضو طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغ
شاشلا ىلع )هؤافخإ وأ( خيراتلا ضرع متي فوسو )خيراتلا ءافخإ وأ( خيراتلا راهظإ د
 اًضيأ كنك مي .خيراتلا طبضل خيراتلا طبض ددح .راظتن الا عضو يف فتاهلا نوكي امد
.خيراتلا ةغيص دي
تقولاو خيراتلل يل آلا ثيدح
ولاو خيراتلل يل آلا ثيدحتلاو خيراتلاو تقولا طبضو ،طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغ
طنملل يلا حلا تقولل اًقبط اًيلآ تقولاو خيراتلا ثيدحتل فتاهلا طبضل .)ةكبش ةمد
.ً الوأ ديكأتلا ددح ،ثيدحتلا ءارجإ لبق ديكأتب ةبلاطملل فتاهلا طبضل .ليغشت د
ركذم وأ  ميوقتلا وأ هبن ملاب صا خلا تقولا طبض نم تقولاو خيراتلل يل آلا ثيدحتلا ريغُي
 ءاضقنا يف ثيدحتلا ببستي دق .يل  حملا تيقوتلل اًقبط تقولا طبض متي ثيح .هيبن
.اهدادعإب تمق يتلا  ميوقتلا تاركذم ة
 دوز مب وأ ةكبشلا لغش مب لصتا ،ةمد خلا هذه رفاوت ىدم لوح تامولعم ىلع لوصح
.ةمد
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 .)ةكبش ةمدخ( تا ملاك ملا ليو حتو تا ملاك ملا طبضو ،طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغ
لإ لاث ملا ليبس ىلع ،رخآ مقر ىلإ ةدراولا تا ملاك ملا هيجوت تا ملاك ملا ليو حت ةطساوب كن
ع متي  ال دق .ةمد خلا دوز مب لصتا ،ليصافتلا نم ديزم ىلع لوصحلل .يتوصلا ديربلا م
.ةكبشلا لغشم وأ MIS ةقاطب اهمعدت  ال يتلا ليوحتلا تارا
يوحتل ط خلا لاغشنا دنع ليوحتلا ددح ،لاث ملا ليبس ىلع ،هديرت يذلا ليوحتلا رايخ د
.ةدراو ة ملاكم ضفر دنع وأ ً الوغشم كب صا خلا مقرلا نوكي امدنع ةيتوصلا تا ملاك
اذإ ،ة ملاك ملا ليو حت اهدعب متي يتلا ةله ملا ددح مث ليغشت ددح ،ليوحتلا طبض ليغش
ام ةفرع مل  .ليوحتلا طبض ليغشت فاقي إل ءاغلإ ددح .ليوحتلا رايخ يف اًرفوتم كلذ ن
ف ًارفوتم كلذ ناك اذإ ،عضولا ةفرعم ددح ، ال مأ ليغشتلا ديق تا ملاك ملا ليو حت رايخ ن
.تقولا سفن يف ليوحتلل تارايخ ةدع ليغشت نك مي .ليوحتلا را
.١٢ ةحفصلا راظتن الا عضو رظنا ،راظتن الا عضو يف ليوحتلا تارشؤم ة
درلل حاتفم يأ طغ
عي ددح .درلل حاتفم ىأ طغض مث تا ملاك ملا طبضو ،طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغ
فم ادع اميف ،حاتفم ىأ ىلع ةزيجو ةد مل طغضلا ةطساوب ةدراو ة ملاكم ىلع درلا كنك
. حاتفمو و  ديدحتلا يحاتفمو 
اًيلآ لاصت الا ةدواع
 لمعت ددح .اًيلآ لاصت الا ةدواعمو تا ملاك ملا طبضو ،طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغ
دعب ة ملاك ملاب لاصت الل ت الواحم رشع ىصقأ دحب ت الوا  حملا نم اًددع فتاهلا يرجي فوس
.ةحجان ريغ لاصتا ةلواح
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عيرسلا لاص
ىتح لمعي ددح .عيرسلا لاصت الاو تا ملاك ملا طبضو ،طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغ
ىلإ  نم عيرسلا لاصت الا حيتاف مل ةصصخ ملا فتاهلا ماقرأو ءامسأب لاصت الا ن
.ةرظان ملا ماقر ألا حيتافم ىلع رارمتس الا عم طغضلاب كلذو ،
تاملاكملا راظ
 ليغشت ددح .تا ملاك ملا راظتنا ةمدخو تا ملاك ملا طبضو ،طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغ
رظنا .)ةكبش ةمدخ( ىرخأ ة ملاكم ءارجإ ءانثأ ة ملاكم دورو ةلاح يف ةكبشلا كملعُت فو
.٦٣ ةحفصلا تا ملاك ملا راظ
ةملاكملا دعب صخ
 ضرع ددح .ة ملاك ملا دعب صخلمو تا ملاك ملا طبضو ،طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغ
.ةزيجو ةرتفل ة ملاك ملا )ةكبش ةمدخ( ةفلكتو ةدم ة ملاكم لك دعب فتاهلا ضرعيس
يتيوه لاس
ي فوسو معن ددح .يتيوه لاسرإو تا ملاك ملا طبضو ،طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغ
 ةكبشلاب طبض ددح .)ةكبش ةمدخ( هب لصتت يذلا صخشلا مامأ كفتاه مقر ض
.ةمد خلا دوزم عم هيلع قفت ملا طبضلا مادختسا متي فوس
لمعتسملا طخ
 مقر فتاهلا طخ ديدحتل مدختست يتلا ةكبشلا تامدخ ىدحإ لمعتس ملا ط خلا ربت
.تا ملاك ملا ءارج إل - كرتش ملا مقر طخ - ٢ م
 تددح اذإ.ةرداصلا تا ملاك ملا طخو تا ملاك ملا طبضو ،طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغ
 نم تا ملاكم ةيأ ءارجإ نم نكمتت نلف ،هذه ةكبشلا ةمدخب اًكرتشم نكت ملو ٢ ط
 رظنلا فرصب  نيط خلا  الك تا ملاكم ىلع درلا نك مي ،كلذ نم مغرلا ىلع .ط خلا اذه ل ال
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.ةمد خلا يف كرتش ملا ط خلا 
يصا خلا هذه معدت MIS ةقاطب تناك اذإ ،لفق رايخ ىلع طغضلاب ط خلا ديد حت عنم كن
.ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا لغش مب لصتا ،ةمد خلا هذه رفوت ىدم لوح تامولع ملا نم د

ارمتس الا عم طغضلاب رخآ ٍطخ ىلإ ٍطخ نم ليدبتلا كنك مي ،راظتن الا عضو يف :حيملت
. ىلع

א
ةغ
ب رهظتس يتلا ةغللا ددح .ةغللاو فتاهلا طبضو ،طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغ
امولعملل اًقبط ةغللا فتاهلا ددحي فوسف ،يلآ راي خلا ديد حت ةلاح يف .ةشاشلا صوص
.MIS ةقاطب ىلع ةدوج
اًيلآ حيتافملا ل

ثم( كفتاهب جمرب ملا ئراوطلا مقرب لاصت الا كنك مي ،حيتاف ملا لفق ليغشت دنع :ةظح الم
 ىلع طغضاو ئراوطلا مقر لخدأ .)رخآ يمسر ئراوط مقر يأ وأ ١١٩ مقر وأ ٢١١ مقر
.هب مقر رخآ لاخدإب موقت نأ دعب طقف مقرلا ضرع متي
 ةددحم راظتنا ةرتف رورم دعب اًيلآ قلغت ثيحب فتاهلاب حيتاف ملا ةحول طبض كن
 ةرتف ءاضقنا دعب اًيلآ اهلفق متي ثيحب فتاهلاب حيتاف ملا ةحول طبض كنك مي .اًقبس
 مادختسا مدع ىلإ ةفاضإ راظتن الا عضو يف فتاهلا نوكي امدنع اًقبسم ةددحم ةي
.فتاهلا فئاظو نم 
.اًيلآ حيتاف ملا لفقو فتاهلا طبضو ،طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغ
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خدأ :ريخأتلا طبض ضرعب فتاهلا موقيسو ليغشت ددح ،اًيلآ حيتاف ملا لفق ليغشتل
.ةيناث ٠٦ ىلإ ناوث ٠١ نم فتاهلاب تقولا طبض كنك مي .قفاوم ىلع طغضاو تقولا
.فاقيإ ددح ،اًيلآ حيتاف ملا لفق ليغشت فاقي إل
.١٣ ةحفصلا حيتاف ملا ةحول لفق اًضيأ ع
اي الخلا تامولعم ض
 لمعي ددح .اي ال خلا تامولعم ضرعو فتاهلا طبضو ،طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغ
اسأ ىلع دنتست ةيولخ ةكبش لخاد همادختسا متي ىتم حضوي ثيحب فتاهلا طبض
.NCM ةرغص ملا ةيول خلا تاكبشلا ايجولون
بيحرتلا ةلاس
تلا ةلاسرلا لخدأ .بيحرتلا ةلاسرو فتاهلا طبضو ،طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغ
 طغضا ،بيحرتلا ةلاسر ظف حل .فتاهلا ليغشت ءدب دنع ةزيجو ةرتفل اهضرع يف ب
.ظفح ددحو تارايخ ى
ةكبشلا رايت
 ددحيسو يلآ ددح .ةكبشلا رايتخاو فتاهلا طبضو ،طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغ
.كتقطنم يف ةرفوت ملا ةيول خلا تاكبشلا ىدحإ - اًيلآ - فتا
.ةكبشلا لغشم عم لاو جت ةيقافتا دقعت ةكبش ديد حت ٍذئدنع كنكميف ،يودي تددح 
 لظي ةكبشلاب لاصت الا نك مي  ال ةرابعلا ضرع  مت اذإ ىرخأ ةكبش ديد حت كيلع ب
 MIS ةقاطب لاخدإ متي وأ ،يل آلا عضولا ديد حت متي ىتح يوديلا عضولا يف فتا
.فتاهلا لخاد ىر
.devreser sthgir llA .aikoN 3002 © thgirypoC



٨٧

أت
نا
ت
ل
لا
نا
غن
 عضل
تلا

رو
ك مي
ن الا
سر
م
 و
تل
١. 
.وي .٢
٣. 
MIS ةقاطب تامدخ تاءارجإ ديك
.٥٢١ ةحفصلا )٤١ ةمئاقلا( MIS ةقاطب تامدخ رظ
تاميلعتلا ليغش
 ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا ،اهضرع مدع وأ تاميلعتلا صوصن ضرعل فتاهلا طبض
.تاميلعتلا ليغشتو فتاهلا طبضو ،طبض
.١٥ ةحفصلا ةمئاقلا مادختسا اًضيأ رظ
ليغشتلا ءدب ةم
و يف فتاهلا نوكي امدنع اهليغشت فاقيإ وأ ليغشتلا ةمغن ليغشتل فتاهلا طبض
 .ليغشتلا ةمغنو فتاهلا طبضو ،طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا ،ليغش

א
طئاحلا ق
 عضو يف فتاهلا نوكي امدنع ،طئاح قرو وأ ةيفلخ ةروص ضرعل فتاهلا طبض كن
 ربع روص م التسا اًضيأ كنك مي .ويدوتس الا ةمئاقلا يف روصلا ضعب ظفح متي .راظت
 ةطساوب رتويبمكلا نم اهلقن وأ ،PAW تاحفص نم اهلازنإ وأ ،ةددعتم طئاسو ةلا
 GEPJ تاقيسنت فتاهلا معدي ويدوتس الا يف اهظفح مث رتويبمكلا جمارب ةعومج
FIG وPMB و GNP.
طئاح قروك ةروص ديدح
.طئاح قروو ةشاشلا طبضو ،طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا
دوتس الا ةمئاقلا نمض ةدوجو ملا تاظفا حلا ةمئاق ضرع متي فوسو ةروصلا رييغت ددح
.اهديرت يتلا ةروصلا ىلإ لقتنا مث روص ةظفاح حتفا
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.طئاح قروك طبض ددحو تارايخ ىلع طغضا ،طئاح قروك ةروصلا طبضل
.فتاهلاب ةتقؤ ملا ةشاشلا ليغشت دنع طئا حلا قرو ضرع متي  ال هنأ ظ
.هليغشت فاقيإو طئاحلا قرو ليغش
اقيإو طئا حلا قرو ليغشتل .طئاح قروو ةشاشلا طبضو ،طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغ
.يلاوتلا ىلع فاقيإ وأ ليغشت ددح ،هليغ
ناول ألا ةمظ
ارشؤ ملا :لاث ملا ليبس ىلع ،ةشاشلا تانوكم ضعب يف ةمدختسُ ملا ناول ألا رييغت كن
.تاراش إلا ةطرش
 ناول ألا ماظن ددح .ناول ألا ةمظنأو ةشاشلا طبضو ،طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغ
.هرايتخا يف بغرت ي
ةكبشلا راع
 ،طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا ،هؤافخإ وأ ةكبشلا راعش ضرعل فتاهلا طبض
راعش ةمئاقلا رهظت ،ةكبشلا راعش ظفح متي مل اذإ .ةكبشلا راعشو ةشاشلا طب
.متعم نولب ةكبش
.فتاهلاب ةتقؤ ملا ةشاشلا ليغشت دنع ةكبشلا راعش ضرع متي  ال هنأ ظ
 مب لصتاف ،PAW وأ SMM وأ SMS ربع ةكبشلا راعش رفوت ىدم لوح تامولع ملا نم د
.٦٢١ ةحفصلا رتويبمكلا جمارب ةعومجم اًضيأ رظنا .ةمد خلا دوزم وأ ةكبش
ةتقؤملا ةشاش
تي .راظتن الا عضو يف ةقاطلا ك الهتسا نم دحلل ةتقؤم ةشاشك ةيمقرلا ةعاسلا مدخت
.ةنيعم ةينمز ةرتفل فتاهلا فئاظو نم يأ ليغشت مدع ةلاح يف ةتقؤ ملا ةشاشلا ليغ
أ ةتقؤ ملا ةشاشلا ليغشت فاقيإ متي .ةتقؤ ملا ةشاشلا ليغشت فاقي إل حاتفم ىأ ىلع طغ
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٩٨
.ةكبشلا ةيطغت قاطن جراخ فتاهلا دوجو ء
ه ملا ددح .ةتقؤ ملا ةشاشلا ءدب ةدمو ةشاشلا طبضو ،طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغ
رتت نأ نك مي .ةيمقر ةعاس لكش ىلع ةتقؤ ملا ةشاشلا ليغشت اهدعب متي يذلا ةينم
.ةقيقد ٠٦ ىلإ ٍناوث ٥  نيب ام ةتقؤ ملا ةشاشلا ليغشت اهدعب متي يتلا ة
 ةشاشلا ىلع رهظت يتلا صوصنلاو تاموسرلا عيمج يطغت ةتقؤ ملا ةشاشلا نأ ظ
.راظتن الا عضو 
ةشاشلا حوض
.فتاهلا ةشاش نيابت ىوتسم رييغت كن
و  يحاتفم مادختساب لقتنا .ةشاشلا حوضوو ةتقؤ ملا ةشاشلا ءدب ةدم ىلع طغ
.رييغتلا لوبقل قفاوم ىلع طغضاو هاوتسم ةدايز وأ نيابتلا ىوتسم ليلق

א
ىلع روثعلا كنك مي .ةمغنلا طبضو فتاهلا طبضو ،طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغ
ضلا نأ ظح ال .٠٨ ةحفصلا )٣ ةمئاقلا( عاضو ألا رظنا ،عاضو ألا ةمئاقلا يف طبضلا س
.ليغشتلا ديق عضولا يف طبضلا ر ِّيغُي هئارجإب موقت ي
توص ة ملاكم دورو ةلاح يف كل فتاهلا هيبنت ةيفيك ديدحتل ،ةدراولا تا ملاك ملا هيبنت د
.لمعت  الو ةدحاو هيبنت ةمغنو ةدحاو ةنرو يدعاصتو  نينر :يه تاراي
ظفح  مت يتلا كلت نم  نينر تامغن ديدحتل .ةدراولا ةيتوصلا تا ملاكملل  نينرلا ةمغن د
. نينرلا تامغن ةمئاق نم ويدوتس الا حتف ددح ،ويدوتس الا 
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معي  ال .ةدراولا لئاسرلاو ةيتوصلا تا ملاكملل زازته الاب هيبنتلاو  نينرلا توص ىوتسم د
 وأ بتك ملا حطس لماح وأ نحش زاهجب ً الصتم فتاهلا نوكي امدنع زازته الاب هيبن
.ةرايسلا ة

نك مي ،اهلازنإ قيرط نع وأ ءارم حلا ت حت ةعش ألا لاصتا ربع  نينر ةمغن تيقلت اذإ :حيملت
.ويدوتس الا يف اهظفح

 وأ حيتاف ملا تامغن وأ ةدراولا لئاسرلل هيبنتلا ةمغن طبضل لئاسرلل هيبنت ةمغن د
 ةيراطبلا ةقاط تكشوأ اذإ ،ةيتوص تامغن رادص إل فتاهلا طبضل كلذو ريذحتلا تام
.لاث ملا ليبس ىلع ءاهتن الا ى
متنت يتلا فتاهلا ماقرأ نم تا ملاكم دورو دنع طقف  نينرلل فتاهلا طبضل ـب هيبنت د
هيبنت ىلإ لقتنا وأ ،اهديرت ىتلا  نيلصت ملا ةعومجم ىلإ لقتنا .ةددحم  نيلصتم ةعوم
.ديد حت ىلع طغضاو لك

א
،تاقحل ملا دحأب هليصوت  مت وأ ً الصتم فتاهلا ناك اذإ طقف زاه جلا طبض ةمئاق ضرع م
 621KRAC نيديلا رح ةدحو وأ SDH-3 وأ BDH-4 سأرلا تاعامس ،لاث ملا ليبس ى
.SPL-4 ةلوم  حملا عمسلا مقطأ
 ةعامس ديد حت كنك مي .زاه جلا طبضو فتاهلا طبضو ،طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغ
 زاه جلا ليصوت ةلاح يف يقيسو ملا لما حلا وأ عمسلا مقط وأ نيديلا رير حت مقط وأ ن
.فتاهلاب قح
 جلا ليصوت دنع اًيلآ هليغشت متي نأ يف بغرت يذلا عضولا ديدحتل زاه جلا عضو ددح
.زاه جلا ليصوت ءانثأ رخآ عضو ديد حت كنك مي .دد  حملا
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سمخ رورم دعب اًيلآ ةدراولا ة ملاك ملا ىلع دري ثيحب فتاهلا طبضل يئاقلتلا درلا ددح
 هطبض ةلاح يف وأ ةدحاو هيبنت ةمغن ىلع ةدراولا تا ملاك ملا هيبنت طبض  مت اذإ .ٍناوث
.يل آلا درلا مادختسا متي نلف ،لمعت  ال
يغشت طبضل يلآ ددح .مئاد لكشب لمعت عضولا ىلع ءاوض ألا طبضل ءاوض ألا ددح
 دنع طقف ءاوض ألا رايخ رفوتي .حيتاف ملا دحأ ىلع طغضلا دعب ةيناث ٥١ ةد مل ءاوض ألا
.نيديلا رير حت مقط ديد حت
اهلا قلغل ليغشتو لاعش إلا فشاك ددح ،ةلماكلا ةرايسلا ةدعب فتاهلا ليصوت دنع
.ةرايسلا ليغشت فاقيإ نم ةيناث ٠٢ يلاوح دعب يئاقلت لكشب

א
 تا ملاك ملا رظح لثم( تا ملاك ملا نم د حت يتلا ةيام حلا فئاظو مادختسا دنع :ةظح الم
ماقرأب لاصت الا كل ىنستي فوس ،)ةددحم ماقرأب لاصت الاو ةددحم  نيلمعتسم ةعومجمو
.)رخآ يمسر ئراوط مقر يأ وأ ١١٩ مقر وأ ٢١١ مقر لثم( تاكبشلا ضعب يف ئراوطلا
ددح .ةيام حلا طبضو ،طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغ
ف متي ةرم لك يف يصخشلا زمرلاب ةبلاطملل فتاهلا طبضل يصخشلا زمرلا بلط
.يصخشلا زمرلا بلط ءاغلإ ةيناكمإ MIS تاقاطب ضعب حيتت  ال .هليغشت
 دييقتو فتاهلا ىلإ ةدراولا تا ملاك ملا دييقتل )ةكبش ةمدخ( تا ملاك ملا رظح ةمدخ
.رظ حلا رس ةملك لاخدإ مزلي .هنم ةرداصلا تا ملاك ملا
 ماقرأ ىلع ةيصنلا لئاسرلاو ةرداصلا كتا ملاكم دييقت ىلع لمعي ،ةددحم ماقرأب لاصت الا
2NIPزمر لاخدإ مزلي .MIS ةقاطب لبق نم ةمعدم ةفيظولا كلت تناك اذإ ةددحم فتاوه  
 ءانثأ ادع اميف SRPG ـب لاصت الا نك مي  ال ،ةددحم ماقرأب لاصت الا ةمدخ ليغشت د
لتس ملا فتاه مقر  نيمضت مزلي ،ةلا حلا هذه يف .SRPG لاصتا ربع ةيصن لئاسر لاس
.ةددحم ماقرأب لاصت الا ةمئاق يف لئاسرلا زكرم م
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 تامدخ ىدحإ »ةددحم  نيلمعتسم ةعومجم« دعت .ةددحم  نيلمعتسم ةعومجم
 مهنك مي امك مهب لاصت الا كنك مي نيذلا صاخش ألا ةعومجم صصخت يتلا ةكبشلا
.ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا لغش مب لصتا ،تامولع ملا نم ديز مل .كب لاصت الا
تي ةرم لك يف ةيام حلا زمر لاخدإب فتاهلا كبلاطيسو ،فتاهلا ددح .ةيام حلا ىوتسم
.فتاهلا يف MIS ةقاطب لاخدإ اهيف
م MIS ةقاطب ةركاذ ديد حت دنع ةيام حلا زمر لاخدإب فتاهلا كبلاطيسو ةركاذلا ددح
٣٤ ةحفصلا فتاهلا لجس طبض ديد حت رظنا( ،ةمدختسُ ملا ةركاذلا رييغت يف كتبغر
.)٧٤ ةحفصلا فتاهلا رتافد خسن( ىرخ أل ةركاذ نم خسنلا
 مي .رظ حلا رس ةملك وأ 2NIP زمرو ،يصخشلا زمرلاو ،ةيام حلا زمر رييغتل لوصولا زومر
.طقف ٩ ىلإ رفص نم ماقر ألا زومرلا نمضتت نأ

א
 طبضلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا ،ةيلص ألا اهميق ىلإ فتاهلا تادادعإ ضعب طبض ةدا
ا تانايبلا حسم متي  ال هنأ ظح ال .قفاوم ىلع طغضاو ةيام حلا زمر لخدأ .عنص ملا طبض ةداعتس
.فتاهلا لجس يف ةظوف  حملا فتاوهلا ماقرأو ءامس ألا لاث ملا ليبس ىلع ،اهلازنإ وأ اهلاخدإب ت

)٥א(א
 ىتح هبن ملا لمعي .ةعاسلاب صا خلا تقولا ةغيص طبض هبن ملا مدختس
.اًقلغم فتاهلا نوكي امن
 ليغشت ددح .قفاوم ىلع طغضاو هيبنتلا تقو لخدأ .هبن ملا ددحو ةمئاقلا ىلع طغ
.هيبنتلا تقو رييغ
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هيبنتلا تقو يضقني امني
.ةشاشلا ىلع هيبنتلا تقو ضرع متيو !هبن ملا ضمويو ، نينر ةمغن فتاهلا ردصي فو
 وأ ةقيقد ةد مل هيبنتلا يف رمتسي فتاهلا تكرت اذإ .هيبنتلا فاقي إل فاقيإ ىلع طغ
 هيبنتلا ةمغن رادصإ فنأتسي مث قئاقد رشع ةد مل هيبنتلا فقوتي ،ةوفغ ىلع تطغ
.ىرخأ ة
أدبيو اًيئاقلت هسفن ليغشتب فتاهلا موقي اًقلغم فتاهلا ناكو هيبنتلا تقو لولح د
فتاهلا ليغشت ةرابع فتاهلا رهظُي ،فاقيإ ىلع طغضلاب تمق اذإ .هيبنتلا ةمغن راد
لع طغضا . ال مأ اهلابقتساو تا ملاك ملا ءارج إل هليغشت يف بغرت تنك اذإ امع راسفتس
.اهلابقتساو تا ملاك ملا ءارج إل معن ىلع وأ فتاهلا ليغشت فاقي إل

 وأ اًروظحم ةلوم  حملا فتاوهلا مادختسا نوكي امنيح معن ىلع طغضت  ال :ةظح الم
.اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع

)٦א(אא
 كنك مي ىتح ليغشتلا عضو يف فتاهلا نوكي نأ بجي :ةظح الم
حم ةلوم  حملا فتاوهلا مادختسا نوكي  نيح فتاهلا مدختست  ال .ةفيظولا هذه مادختسا
.اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ
BDH-4 وأ ويرتس SDH-3 نذ ألا ةعاّمس ليصوتب مق ،فتاهلاب دوجو ملا ويدارلا ىلإ عامتس
لذل ،ويدارلل يئاوهك نذ ألا ةعاّمس كلس لمعي .فتاهلا لفسأ نذ ألا ةعاّمس لصو مب )يدا
.ةيرحب ىلدتي هك
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 ىلع ةقطن ملا هذه يف ويدارلا ةانق ةيطغت ىدم ىلع دمتعت ويدارلا ثب ةدوج نأ ظ
.صوص خلا ه
ةشاشلا ىلع رهظي .ويدارلا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا ،ويدارلا ليغشتل
.ويدارلا ةانق مساو عقوم مقر •
ويدارلا ةانق ددرت •
 يف بغرت يتلا ةانقلا ىلإ لقنتلا كنكميف ،ويدارلا تاجوم ظفحب لعفلاب تمق اذإ
ظان ملا مقرلا حاتفم ىلع طغضلاب ٩ ىلإ ١ نم ويدار ةانق عقوم ددح وأ ،اهيلإ عامتس الا
 نذ ألا ةعاّمس حاتفم ىلع طغضا ،SDH-3 وأ BDH-4 نذ ألا ةعاّمس مادختسا دنع
.اهيلإ عامتس الا يف بغرت ىتلاو ةظوف  حملا ويدارلا ةانق ىلإ لقنتلل
رلا ليغشت فاقي إل ءافطإ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ليغشتلا عضو يف ويدارلا نوكي امدنع

 . ىلع رارمتس الا عم طغضا ،ةعيرس ةقيرطب ويدارلا ق الغ إل :حيملت

א
وتي .ويدارلا ةانق نع ثحبلا ءدبل  وأ  ىلع رارمتس الا عم طغضا ،ويدارلا ليغشت د
.ةانقلا ظفح ددحو ،تارايخ ىلع طغضا ،ويدارلا ةانق ظف حل .ةانقلا ىلع روثعلا دنع ثح
.هب ةانقلا ظفح يف بغرت يذلا عقو ملا ددح .قفاوم ىلع طغضاو ةانقلا مسا ل

 عم طغضا ،٩ ىلإ ١ نم عقاو ملا دحأ يف ةعيرس ةقيرطب ويدارلا ةانق ظف حل :حيملت
.قفاوم ىلع طغضاو ةانقلا مسا لخدأ مث ،رظان ملا مقرلا حاتفم ىلع رارمتس الا
.devreser sthgir llA .aikoN 3002 © thgirypoC



٩٥

א
نع
• 
 ددع •

• 
 ط

 ثح •
 ةانق

• 

• 
• 
אאא
ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ليغشتلا ديق ويدارلا نوكي امد
.ويدارلا ليغشت فاقي إل ءافطإ
 لصي .هيلاع ويدار ةانق فيلوت ةيفيك عجار ،اهيلع ترثع يتلا ويدارلا ةانق ظف حل ةانقلا ظفح
.ةانق ٠٢ ىلإ اهظفح نك مي يتلا ويدارلا تاونق
 نع ثحبلا ءدبل  وأ  لقنتلا يحاتفم دحأ ىلع ةزيجو ةرتفل طغضا يلآ فيلوت
غضا ،ويدارلا تاونق ىدحإ ىلع روثعلا متي امدنع ثحبلا فقوتي .اًطوبه وأ اًدوعص ةانقلا
.هيلاع ةانقلا ظفح رظنا ،ةانقلا ظف حل .قفاوم ىلع
بلا ةيلمع لقنل ةزيجو ةرتفل  وأ  لقنتلا يحاتفم دحأ ىلع طغضا يودي فيلوت
لا نع ثحبلل رارمتس الا عم طغضا وأ ،اًطوبه وأ اًدوعص زترهاجيم ١,٠ رادق مب ةانقلا نع
.ةانقلا ظفح ددحو ،قفاوم ىلع طغضا ،ةانقلا ظف حل .اًطوبه وأ اًدوعص ربكأ ةعرسب

 يف كدوجو ءانثأ  ىلع طغضا ،ةعيرس ةقيرطب يودي فيلوت ديدحتل :حيملت
.ويدارلا ةمئاقلا

  نيب اميف( اهيلإ عامتس الا يف بغرت يتلا ويدارلا ةانق ددرت فرعت تنك اذإ ددرتلا طبض
 رظنا ،ةانقلا ظف حل .قفوم ىلع طغضاو هلاخدإب مقف ،)زترهاجيم٨٠١ و زترهاجيم ٥,٧٨
.هيلاع ةانقلا ظفح

 يف كدوجو ءانثأ  ىلع طغضا ،ةعيرس ةقيرطب ددرتلا طبض ديدحتل :حيملت
.ويدارلا ةمئاقلا

.قفاوم و حسم ىلع طغضاو اهيلإ لقتنا ،ةظوفحم ةانق حس مل ةانق حسم
.قفاوم ىلع طغضاو ةظوف  حملا ةانقلل اًديدج اًمسا لخدأ ةيمست ةداعإ
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ةعاّمس وأ( توصلا ربكم ةطساوب ويدارلا ىلإ عامتس الل )نذ ألا ةعاّمس وأ( توصلا ربكم
.ويدارلا يئاوه لمع نذ ألا ةعاّمس كلس لمعي .فتاهلاب ةلصتم نذ ألا ةعاّمس قبأ .)نذ ألا
.)ويرتسا توصب وأ( يداحأ توصب ويدارلا ىلإ عامتس الل ،)ويرتس الا جرخ وأ( يداحأ جرخ
 ثيح .ويدارلا ىلإ عامتس الا ءانثأ ةيداع ةروصب ةدراو ة ملاكم ىلع درلا وأ ة ملاكم ءارجإ كن
.ة ملاك ملا نم ءاهتن الا دعب ىرخأ ةرم اًيلآ ويدارلا ليغشت ةداعإ متي .ويدارلا توص م
هم التسا وأ تانايب لاسرإب SDCSH لاصتا وأ SRPG لاصتا مدختسي قيبطت مايق د
.ويدارلا لاجم  نيبو هنيب اًشيوشت ثدحي د

)٧א(א
 كنك مي ىتح ليغشتلا عضو يف فتاهلا نوكي نأ بجي :ةظح الم
حم ةلوم  حملا فتاوهلا مادختسا نوكي  نيح فتاهلا مدختست  ال .ةفيظولا هذه مادختسا
.اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ

 ،ةددعتم طئاسو لئاسر يف لاث ملا ليبس ىلع اهم التسا  مت يتلا  نينرلا تامغنو روص ظفح كن
٠ ةحفصلا اهيلع درلاو ةددعتم طئاسو ةلاسر ةءارق رظنا ،ويدوتس الا تاظفاح يف اهظفح كن
.٨١ ةحفصلا ةكرتش ملا ةركاذلا رظنا ،ةكرتش ملا ةركاذلا ويدوتس الا مدخت
.تاراي خلا ةمئاق ضرع متي .ويدوتس الا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
.تاظفا حلا ةمئاق حتفل تاظفا حلا ضرع ددح
:يه ةرفوت ملا ىرخ ألا تاراي خلا
قفاوم ىلع طغضاو ةظفاحلل اًمسا لخدأ .ةديدج ةظفاح ةفاض إل ،ةظفاح ةفاضإ •
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اظفا حلا حسم كنك مي  ال .اهحسم يف بغرت يتلا ةظفا حلا ديدحتل ،ةظفا حلا حسم •
.فتاهلاب ةدوجو ملا ةيلص ألا
ست ةداعإ كنك مي  ال .اهتيمست ةداعإ يف بغرت يتلا ةظفا حلا ديدحتل ،ةيمست ةداعإ •
.فتاهلاب ةدوجو ملا ةيلص ألا تاظفا حلا
مغنلا تامدخ وأ روصلا تامدخ ددح .تامغنلاو روصلا نم ديز ملا لازن إل ضرع ملا تامدخ •

وصولل تام العلا نم ديزم ددح .ةرفوت ملا PAW تام العب ةمئاق ضرع متي .يلاوتلا ىلع
.٢٢١ ةحفصلا تام العلا رظنا ،تامدخ ةمئاقلا يف PAW تام الع ةمئاق ىلإ

لاح يف .اهب لاصت الا يف بغرت يتلا PAW ةحفصب لاصت الل ةمئ ال ملا ةم العلا ددح 
PA ةمدخ ل الخ نم PAW ةحفص ىلإ لوصولا نم نكمتت  ال دقف ،لاصت الا لشف
،تامدخ ةمئاقلا ىلإ لخدأ ،ةلا حلا هذه يف .اًيلاح ليغشتلا ديق لاصت الا طبض تاذ
،ةمد خلا طبض نم ىرخأ ةعومجم طبض ليغشتب مقو

P ةحفصب لاصت الا ىرخأ ةرم لواح .٧١١ ةحفصلا PAW ةمدخب لاصتا ءارجإ رظنا 
 لصتا ،تافيرعتلاو ةمد خلا موسرو ةفلتخ ملا PAW تامدخ رفوت ىدم نم دكأتلل 

.PAW ةمدخ دوزم وأ/و ةكبشلا لغش مب
ظفا حلا .ةظفا حلا يف ةدوجو ملا تافل ملاب ةمئاق ضرع متي فوسو اهديرت يتلا ةظفا حلا ددح
.فتاهلاب ناتيلص ألا ناتظفا حلا امه  نينرلا تامغنو روص
 آلا تاراي خلا نم ضعب رفوتت فوسو تارايخ ىلع طغضا .اهديرت يتلا ةظفا حلا ىلإ لقتنا
.ددحُ ملا فل ملا حتفل ،حوتفم •
.ددحُ ملا فل ملا حس مل ،حسم •
.ىرخأ ةظفاح ىلإ تافل ملا دحأ لقنل ،لقن •
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.اًديدج اًمسا فل ملا ءاطع إل ،ةيمست ةداعإ •
.طئاح قروك ددحُ ملا فل ملا طبضل ،طئاح قروك طبض •
. نينر ةمغنك ددحُ ملا فل ملا طبضل ، نينر ةمغنك طبض •
.فل ملا مجح لاث ملا ليبس ىلع فل ملاب ةصا خلا ليصافتلا ةدهاش مل ،ليصافتلا •
.مج حلا وأ مس الا وأ خيراتلا بسح تاظفا حلاو تافل ملا فينصتل ،فينصت •

)٨א(א
 يف فئاظولا مادختس ال ليغشتلا عضو يف فتاهلا نوكي نأ دب  ال :ةظح الم
 ةلوم  حملا فتاوهلا مادختسا نوكي  نيح فتاهلا مدختست  ال .قسن ملا ةمئاقلا
.اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ اًروظحم

 الي ملا دايعأو تاعامتج الاو اهئارجإ ىلإ جات حت يتلا تا ملاك ملاو ريكذتلا لئاسر عبتت ىلع  ميوقتلا كدعا
.٨١ ةحفصلا ةكرتش ملا ةركاذلا رظنا ،ةكرتش ملا ةركاذلا  ميوقتلا مدخت
. ميوقتلاو قسن ملا ددحو ةمئاقلا ىلع طغ

.ةعيرس ةقيرطب  ميوقتلا ةمئاقلا حتفل راظتن الا عضو يف  ىلع طغضا :حيملت

 كيمس طخب مويلا رهظي .هلوح عضوي راطإب ىلا حلا مويلا ىلإ راشُي .هديرت يذلا مويلا ىلإ لق
 تارايخ ىلع طغضا ،مويلاب ةصا خلا تاظح ال ملا ضرعل .هب ةصاخ تاظح الم ةيأ طبض ةلاح 
.مويلا تاظح الم دد
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ددحو تارايخ ىلع طغضاو اهضرع يف بغرت يتلا ةظح ال ملا ىلإ لقتنا ،ةدحاو ةظح الم ض
 كنك مي .ةدد  حملا ةظح ال ملا ليصافت ضرع ىلع ةردقلا ،ةظح ال ملا ضرع ةيناكمإ كل حيتت .ض
.ةظح ال ملا لخاد لقن
:يلي ام  ميوقتلا ضورعب ةصا خلا ىرخ ألا تاراي خلا نمضتت
إ ةرشابم ةظح الم لاسر إل وأ RI ربع ةظح الم لاسر إل تارايخو ،ةركذم نيودتل تارايخ
.ةيصن ةلاسر لكش يف وأ رخآ فتاه  ميوقت
ح الم خسن ةيناكمإ ىلإ ةفاض إلاب ،اهراركتو اهلقنو ،اهليدعتو ،ةظح الم حس مل تارايخ
.رخآ موي ىلإ موي نم
 مي .عوبس ألا مايأ نم موي لوأ وأ خيراتلاو تقولا ةغيصو تقولاو خيراتلا طبضل ،طبض
ةرتف رورم دعب اًيلآ ة ميدقلا تاظح ال ملا حس مل فتاهلا طبض يلآ حس ملا رايخ ل الخ نم
لع ،ةرركت ملا ةفصلا تاذ تاظح ال ملا حسم متي  ال ،كلذ نم مغرلا ىلع .ةنيعم ةينمز
.د الي ملا دايعأ تاظح الم لاث ملا ليبس
ميوقت ةركذم نيو
.٩٣ ةحفصلا صنلا ةباتك رظنا ،ماقر ألاو فور حلا لاخدإ ةيفيك ةفر
 ىلع طغضاو هديرت يذلا خيراتلا ىلإ لقتنا . ميوقتلاو قسن ملا ددحو ةمئاقلا ىلع طغ
:ةيلاتلا تاظح ال ملا عاونأ دحأ ددح .ةظح الم نيودت ددحو تاراي

 لجس يف مس الا نع ثحباو تارايخ ىلع طغضا وأ( ةظح ال ملا لخدأ - عامتجا 
ارايخ ىلع طغضاو عامتج الا ناكم لخدأ .ظفح ددحو تارايخ ىلع طغضا .)فتاهلا
 ءاهتنا تقو لخدأ مث ،قفاوم ىلع طغضاو عامتج الا ءدب تقو لخدأ .ظفح ددحو
  ال( تماص وأ ةمغنب ددح ،ةظح الملل هيبنتلا طبضل .قفاوم ىلع طغضاو عامتج الا
.هيبنتلا تقو طبضا مث )هيبنت ةمغن دجوي
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 مس الا لخدأ .ظفح ددحو تارايخ ىلع طغضا مث فتاهلا مقر لخدأ - ة ملاكم 
 مقرو مس الا نع ثحبلل تارايخ ىلع طغضا( .ظفح ددحو تارايخ ىلع طغضا مث
غضاو لاصت الا تقو لخدأ مث )فتاهلا مقر لاخدإ نم ً الدب فتاهلا لجس يف فتاهلا
)هيبنت ةمغن دجوي  ال( تماص وأ ةمغنب ددح ،ةظح الملل هيبنتلا طبضل .قفاوم ىلع
.هيبنتلا تقو طبضا مث

جس يف هنع ثحباو تارايخ ىلع طغضا وأ( صخشلا مسا لخدأ - د اليم ديع 
.ظفح ددحو تارايخ ىلع طغضاو ،)فتاهلا
وأ ةمغنب ددح ،ةظح الملل هيبنتلا طبضل .قفاوم ىلع طغضاو ،د الي ملا ةنس لخدأ مث
 .هيبنتلا تقو طبضا مث )هيبنت ةمغن دجوي  ال( تماص

ةركذملل موي رخآ لخدأ .ظفح ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ةركذ ملا لخدأ - ةركذم 
ةمغن دجوي  ال( تماص وأ ةمغنب ددح ،ةركذملل هيبنتلا طبضل .قفاوم ىلع طغضاو
.هيبنتلا تقو طبضا مث )هيبنت

بضل .ظفح ددحو تارايخ ىلع طغضا مث ريكذتلا ةلاسر عوضوم لخدأ - ريكذت 
.هيبنتلا تقو طبضا مث هيبنتلا ليغشت ددح ،ةركذملل هيبنتلا
.تاركذ ملا ضرع ءانثأ  رشؤ ملا ضرع متي ،هيبنتلا طبض د
ةركذمب اًم العإ فتاهلا نري ني
 ىلع  لاصت الا ةظح الم روهظ دنع .ةركذ ملا ضرعي مث هيبنت ةنر فتاهلا ردص
 . ىلع طغضلاب فتاهلا ةشاش ىلع ضورع ملا مقرلاب لاصت الا كنكميف ،ةشاش
،ةظح ال ملا ضرع نودب هيبنتلا فاقي إل .ضرع ىلع طغضا ،ةظح ال ملا ضرعو هيبنتلا فاق
.جورخ ىلع طغ
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ةركذملل ةيولو ألا ىوتسم ددح .اهب مايقلا ةرورضب كريكذتل ةمه مل ةركذم ظفح كن
 ةيولو ألا بسح تاركذ ملا فينصت كنك مي .اهنم ءاهتن الا درج مب » مت« ةملكب اهزييمتب م
.خيراتلا بسح
.٨١ ةحفصلا ةكرتش ملا ةركاذلا رظنا ،ةكرتش ملا ةركاذلا ماه ملا ةمئاق مدخت
 طغضا .تاركذ ملا ةمئاق ضرع متيسو ماه ملا ةمئاقو قسن ملا ددحو ةمئاقلا ىلع طغ
.تارايخ ىلع طغضاو اهديرت يتلا ةركذ ملا ىلإ لقتنا وأ ،تاراي
بق نك مي ددع ىصقأ لاخدإ دنع .ةركذ ملا عوضوم لخدأ .ةفاضإ ددح ،ةديدج ةركذم ةفاض إل
دحو تارايخ ىلع طغضا .فور حلا نم رخآ ددع يأ لوبق متي  ال ،تاركذ ملا ىدحإ فورح نم
تاهلا موقي .ةضفخنم مأ ةطسوتم مأ ايلع يه له ،ةركذ ملا ةيولوأ ىوتسم ددح .ظفح
.هيبنت نودب ةظح ال ملا ءاهتنا خيرات طبضب اًيئاقلت
.٩٣ ةحفصلا »هليغشت فاقيإ وأ صنلل يئبنتلا لاخد إلا ليغشت طبض« عجار ،سوماقلا
ذ ملا ضرع اًضيأ كن ةفاض إلاب تاركذ ملا ىدح إل داعيم رخآ ليدعتو حسمو طبض كنك مي
اهمامأ “ت مت” ةم الع تعضو يتلا تاركذ ملا عيمج حسم كنك مي امك اهحسمو ةدد  حملا
لاسرإ كنك مي امك ،اهئاهتنا خيرات بسح وأ اهتيولوأ بسح تاركذ ملا فينصت كنك مي
. ميوقتلا ىلإ لوخدلا وأ  ميوقت ةركذمك ةركذ ملا ظفحو رخآ فتاه ىلإ ةركذم
 ليدعتل تاراي خلا دحأ ديد حت ،لاث ملا ليبس ىلع اًضيأ كنك مي ،ةظح ال ملا ضرع ءانثأ
 عضوب اهديد حت وأ ،اهتيولوأ ةجرد وأ ةظح ال ملا ءاهتنا خيرات ليدعت وأ ةدد  حملا ةظح ال ملا
.اهمامأ “ت مت” ةم الع
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 كنك مي ىتح ليغشتلا عضو يف فتاهلا نوكي نأ بجي :ةظح الم
حم ةلوم  حملا فتاوهلا مادختسا نوكي  نيح فتاهلا مدختست  ال .ةفيظولا هذه مادختسا
.اًًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ

.ةبعل رتخاو باعل ألا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
.)ةبعللا ىلع مس الا دمتعي( باعلأ تاعومجم ىلإ وأ ةبعل ىلإ لقتنا
 ةبعل نع ةرابع ديدحتلا ناك اذإ . طغضإ وأ حتف ددحو تارايخ ىلع طغضا
.اهليغشت متي فوسف ،ةيدرف
بعل ءدبل .ةدد  حملا باعل ألا ةعومجم نمض ةدوجو ملا باعل ألاب ةمئاق ضرع متي فوسف ، الإو
. ىلع طغضا وأ حتف ددحو تارايخ ىلع طغضاو ةبولط ملا ةبعللا ىلإ لقتنا ،ةيدرف
لذلو( عرسأ لكشب فتاهلا ةيراطب ةقاط كلهتسي دق باعل ألا ضعب ليغشت نأ ظ
.)نحشلا زاهجب فتاهلا ليصوت مزلي د

.باعلأ ةعومجمل وأ ةبعلل ةرفوتملا ىرخ ألا تارايخ

 تاقيبطت ةعومج مل وأ قيبطتل ةرفوت ملا ىرخ ألا تاراي خلا رظنا ،باعل ألا تارايخ ىلع ع الط
.٥٠١ ةحفص
.devreser sthgir llA .aikoN 3002 © thgirypoC



١٠٣

ضا
دح
علا
 نكدح
 .اًينم
 رظيف
رجإ
تلل
لا
نتل
ح ال
قلا

 .ةرعل
نا
ست
א
 .ةرفوت ملا PAW تام العب ةمئاق ضرع متي .باعل ألا ةمدخو باعل ألا ددحو ةمئاقلا ىلع طغ
 رظنا ،تامدخ ةمئاقلا يف ةدوجو ملا PAW تام الع ةمئاق ىلإ لوخدلل تام العلا نم ديزم د
.٢٢١ ةحفصلا تام ال
متت  ال دقف ،لاصت الا لشف ةلاح يف .ةبولط ملا PAW ةحفصب لاصت الل ةبسان ملا ةم العلا د
لاح ليغشتلا ديق لاصت الا طبض تاذ PAW ةمدخ ل الخ نم PAW ةحفص ىلإ لوصولا 
نا ،ةمد خلا طبض نم ىرخأ ةعومجم ليغشتب مقو ،تامدخ ةمئاقلا ىلإ لخدا ،ةلا حلا هذه 
.ىرخأ ةرم PAW ةحفصب لاصت الا لواح .٧١١ ةحفصلا PAW ةمدخب لاصتا ءا
 لغش مب لصتا ،تافيرعتلاو ةمد خلا موسرو ةفلتخ ملا PAW تامدخ رفوت ىدم نم دكأ
.PAW ةمدخ دوزم وأ/و ةكبش
.٥٠١ ةحفصلا “تاقيبطتلا دحأ ليزنت” اًضيأ رظنا ،باعل ألا نم ديز ملا ليز
 نم ً الدب تاقيبطتلا ةمئاقلا يف هظفح متي دقف ،باعل ألا ىدحإ لازنإ دنع هنأ ظ
.باعل ألا ةمئا

אא
ركاذلاو باعل ألا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا ،قيبطتو ةبعل تيبثتل رفوت ملا ةركاذلا مجح ض
.٧٠١ ةحفصلا تاقيبطتلل ةركاذلا ةلاح اًضيأ رظ
.٨١ ةحفصلا ةكرتش ملا ةركاذلا رظنا ،ةكرتش ملا ةركاذلا باعل ألا مدخت
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 ةصا خلا تازازته الاو ءوضلاو تاوص ألا طبضل طبضلاو باعل ألا ددحو ةمئاقلا ىلع طغ
.ةبع

)٠١א(א
 كنك مي ىتح ليغشتلا عضو يف فتاهلا نوكي نأ بجي :ةظح الم
حم ةلوم  حملا فتاوهلا مادختسا نوكي  نيح فتاهلا مدختست  ال .ةفيظولا هذه مادختسا
.اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ
 نمضتت .فتاهلا ىلع ةتبث ملا avaJ تاقيبطت يف مكحتلا ةيناكمإ ةمئاقلا هذه ح
ذه ايكون فتاهل اًصيصخ ةممص ملاو avaJ تاقيبطت ضعب فتاهلا ىلع ةتبث ملا جمار
مادختسا كنك مي  ال .PAW تامدخ ل الخ نم ىرخأ تاقيبطت نوعونت ملا ةمد خلا ودوزم ر
.فتاهلا ىلع اهلازنإ دعب  الإ تاقيبطتلا هذه 

א
.تاقيبطتلا ديد حتو تاقيبطتلا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
.)قيبطتلا ىلع مس الا دمتعي( تاقيبطت تاعومجم ىلإ وأ قيبطت ىلإ لقتنا
 نع ةرابع ديدحتلا ناك اذإ . ىلع طغضا وأ حتف ددحو تارايخ ىلع طغضا
.هليغشت متيسف ،يدرف قيبطت
.devreser sthgir llA .aikoN 3002 © thgirypoC



١٠٥

   
 

ح ال
لو(

لا
•
  

w
• 

 حا

•

•

•

 .ةدد  حملا تاقيبطتلا ةعومجم نمض ةدوجو ملا تاقيبطتلاب ةمئاق ضرع متيسف ، الإو
حتف ددحو تارايخ ىلع طغضاو بولط ملا قيبطتلا ىلإ لقتنا ،يدرف قيبطت ليغشتل
. ىلع طغضا وأ
 عرسأ لكشب فتاهلا ةيراطب ةقاط كلهتسي دق تاقيبطتلا ضعب ليغشت نأ ظ
.)نحشلا زاهجب فتاهلا ليصوت مزلي دقف كلذ

.تاقيبطت ةعومجمل وأ قيبطتل ةرفوتملا ىرخ ألا تارايخ
.فتاهلا نم تاقيبطتلا ةعومجم وأ قيبطتلا حس مل ،حسم
 فتاهلا نم تاقيبطت ةعومجم وأ قيبطت حسم ةلاح يف هنأ ظح ال
 كناكمإبف ،اهتيبثت لبق فتاهلا ىلع اهلازنإ ةداعإ كناكمإبف ،اهتيبثت لبق
 tekraM erawtfoS aikoN عقوم نم فتاهلا ىلع اهلازنإ ةداعإ
paw/moc.aikon.tekramerawtfos.www 0127 وأ/moc.aikon.tekramerawtfos.ww
،ً الوأ لاؤسلا ددح .ةكبشلا ىلإ لوصولا ىلع قيبطتلا ةردق دييقتل ،تنرتن إلاب ليصوت
مسلل ،حومسم ددح وأ ،ةكبشلا ىلإ لوصولا ةيناكمإ ريفوتب فتاهلا بلاطي فوسو
ةكبشلا ىلإ لوصولاب حامسلا مدعل ،حومسم ريغ ددح وأ ،ةكبشلا ىلإ لوصولاب
 ل الخ نم قيبطتلا نم ديدج رادصإ لازنإ ةيناكمإ رفوت نم دكأتلل ،ةخسنلا نم دكأت
.PAW تامدخ
 .تنرتنإ تاحفص ىدحإ نم قيبطتلل ةيفاضإ تانايب وأ تامولعم ريفوتل ،بيو ةحفص
 نيوانع دحأ رفوت ةلاح يف طقف كلذ رهظي .ةكبشلا لبق نم ةيصا خلا هذه معد مزلي
.قيبطتلا عم تنرتنإ
.قيبطتلا لوح ةيفاضإ تامولعم ءاطع إل ،ليصافتلا
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:ةفلتخم قرطب ةديدج avaJ تاقيبطت لازنإ كن
 تام العب ةمئاق ضرع متيسو حفصت ملا حتفو تاقيبطتلا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا

PAW تام الع ةمئاق ىلإ لوصولل تام العلا نم ديزم ددح .ةرفوت ملا PAW ف ةدوجو ملا
.٢٢١ ةحفصلا تام العلا رظنا ،تامدخ ةمئاقلا
قف ،لاصت الا لشف ةلاح يف .ةبولط ملا PAW ةحفصب لاصت الل ةبسان ملا ةم العلا ددح
يق لاصت الا طبض تاذ PAW ةمدخ ل الخ نم PAW ةحفص ىلإ لوصولا نم نكمتت
،تامدخ ةمئاقلا ىلإ لخدا ،ةلا حلا هذه يف .اًيلاح ليغشتلا
فصلا PAW ةمدخب لاصتا ءارجإ رظنا ،ةمد خلا طبض نم ىرخأ ةعومجم ليغشتب مقو
.PAW ةحفصب لاصت الا ىرخأ ةرم لواح .٧١١
ش مب لصتا ،تافيرعتلاو ةمد خلا موسرو ةفلتخ ملا PAW تامدخ رفوت ىدم نم دكأتلل
.PAW ةمدخ دوزم وأ/و ةكبشلا
تاقيبطتلا دحأ لازن إل PAW ةحفص نع ثحبلل تامدخ ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا
.٨١١ ةحفصلا PAW ةمدخ تاحفص حفصت رظنا .avaJ نم ةبسان ملا
.٣٠١ ةحفصلا باعل ألا تامدخ رظنا ،ةبعللاب ةرفوت ملا لازن إلا ةيناكمإ مدختسا
اهلا ىلع تاقيبطتلا لازن إل رتويبمكلا جمارب ةعومجم نم ايكون تاقيبطت تبثم مدختسا 

 اذإ .اهل ةعبات ريغ ىرخأ عقاوم ةيأ نم اهلازنإ متي تاقيبطت ةيأ رقت  ال ايكون نأ ظح ال
صا خلا تاطارتش الا تاذ ةاعارم كيلع بجيف ،عقاو ملا هذه نم avaJ تاقيبطت لازنإ تددح
 .عقوم يأ عم اهعبتت يتلاو ىوت  حملا وأ نام ألاب
 اهظفح نم ً الدب باعل ألا ةمئاقلا يف اهظفح متي دقف ،قيبطت لازنإ دنع هنأ ظ
.تاقيبطتلا ةمئاقلا 
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كاذلاو تاقيبطتلا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا ،قيبطتو ةبعل تيبثتل رفوت ملا ةركاذلا مجح ض
.٨١ ةحفصلا ةكرتش ملا ةركاذلا رظنا ،ةكرتش ملا ةركاذلا تاقيبطتلا مدختس

)١١א(א
 نم نكمتت ىتح ليغشتلا عضو يف فتاهلا نوكي نأ بجي :ةظح الم
تسا نوكي  نيح فتاهلا مدختست  ال .تاقحل ملا ةمئاقلا يف ةدوجو ملا فئاظولا مادختسا
.اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ اًروظحم ةلوم  حملا فتاوهلا

 باسحو ،ةمسقلاو ،برضلاو ،حرطلاو ،عم جلا تايلمعب فتاهلاب ةنمض ملا ةبسا حلا مو
.ت المعلا ميق ليو حتو ،يعيبرتلا رذ جلاو ،عيبر
ليوطلا ةمسقلا تايلمع عم اميس ال ،ةيليو حت ءاطخأ ثودح لمتحيو ةدودحم ةبسا حلا ة
.ةبسا حلاو تاقحل ملا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا
ىلع طغضاو ،ةبسا حلا ىلإ لو ألا مقرلا لخدأ ،ةشاشلا ىلع »رفص« مقرلا روهظ دنع

.ةيرشعلا ةم العلا لاخد إل 
يعيبرتلا رذ جلا وأ عيبرت وأ ةمسق وأ برض وأ حرط وأ عمج ددحو تارايخ ىلع طغضا
.ةراش إلا رييغت وأ

 ث الثو ،حرطلل  نيترمو ،عمجلل  ىلع ةدحاو ةرم طغضا ،كلذ نم ً الدب وأ :حيملت
.ةمسقلل تارم عبرأ وأ برضلل تارم
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.يناثلا مقرلا لخدأ
 ٥ ىلإ ٣ نم تاوط خلا ررك . جتانلا ددحو تارايخ ىلع طغضا ، جتانلا ىلع لوصحلل
.رم ألا مزل اذإ تارم ةدع
.حسم ىلع ً الوأ رارمتس الا عم طغضا ،ةديدج ةيباسح ةيلمع ءدبل
ت المعلا ليوح
.ةبسا حلاو تاقحل ملا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا
ورع ملا تاراي خلا نم اًيأ ددح .ةلمعلا رعس ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ةلمعلا رعس ظف حل
ي .قفاوم ىلع طغضا مث ةيرشعلا ةم العلا لاخد إل  ىلع طغضاو فرصلا رعس لخدأ
.ديدج فرص رعسب هلادبتساب موقت ىتح ةركاذلا يف اًظوفحم فرصلا رعس
 ددح مث تارايخ ىلع طغضاو ،هليو حت بولط ملا غلب ملا لخدأ ،ت المعلا ليو حت ءارج إل
.ةيبنج ألا ةلمعلاب وأ ةيل  حملا ةلمعلاب

ضاو ،هليو حت بولط ملا غلب ملا لخدأ .راظتن الا عضو يف ت المعلا ليو حت اًضيأ كنك مي :حيملت
.ةيبنج ألا ةلمعلاب وأ ةيل  حملا ةلمعلاب ددحو تارايخ ىلع

אא
اعاسلاب هيبنتلا تقو لخدأ .يلزانتلا دعلا تقومو تاقحل ملا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغ
ضرعل ،كلذ يف بغرت تنك اذإ ةركذ ملا صن نيودتب مق .قفاوم ىلع طغضا مث قئاقد
.يلزانتلا دعلا تقوم ليغشتل قفاوم ىلع طغضاو ،هيبنتلا تقو ءاضقنا د
.تقو ملا فاقي إل تقو ملا فاقيإ ددح وأ ،تقولا رييغت ددح ،يلزانتلا دعلا تقو رييغتل
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 ةمغن فتاهلا ردصُي فوسف ،راظتن الا عضو يف فتاهلا ناكو هيبنتلا تقو لولح د
فاقيإب مق .يلزانتلا دعلا ىهتنا ةرابعلا ضرعي وأ اهطبض ةلاح يف ةركذ ملا صن ضم
 هيبنتلا فقوتي فوسف ،حاتفم يأ ىلع طغضت مل اذإ .حاتفم يأ ىلع طغضلاب هيبن
.قفاوم ىلع طغضا ةظح ال ملا صن حسمو هيبنتلا فاقي إل .ةيناث ٠٣ نوضغ 

א
 ءانثأ .فاقي إلا ةعاس ةطساوب لخادت تاقوأ وأ ةيلاقتنا تاقوأ ذخأو تقولا سايق كن
س تيقوت طبضل .فتاهلا فئاظو يقاب مادختسا كناكمإب لظي ،فاقي إلا ةعاس ليغش
. ىلع طغضا ،ةيفل خلا يف فاق
رحا .فتاهلا ليغشت تقو للقي امك ،ةيراطبلا ةقاط كلهتسي فاقي إلا ةعاس مادختسا نأ ظ
.فتاهلاب ىرخأ تايلمع ءارجإ ءانثأ ةيفل خلا يف فاقي إلا ةعاس ليغشت مدع ى
هميسقتو تقولا ةبق
 ديد حت كنك مي .تقولا ميسقتو فاقيإ ةعاسو تاقحل ملا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
.ةيفل خلا يف تقولا طبضب تمق اذإ رارمتسا
 ذخأ يف بغرت ةرم لك يف ميسقت ىلع طغضا .تقولا ةبقارم ءدبل ءدب ىلع طغضا
 لقتنا .ةشاشلا ىلع يلا حلا تقولا لفسأ ةيلاقتن الا تارتفلا جاردإ متي .ةيلاقتنا ةرتف
.تاقو ألا ةدهاش مل
.تقولا ةبقارم فاقي إل فاقيإ ىلع طغضا
ددحو تارايخ ىلع طغضا
.قباسلا تقولا ىلإ ديد جلا تقولا ةفاضإ متي .ىرخأ ةرم تقولا ةبقارم ءدبل ،ءدب
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ل اذإ .قفاوم ىلع طغضا مث هسايق  مت يذلا تقولل اًًمسا لخدأ .تقولا ظف حل ،ظفح
.ناونعك يلامج إلا تقولا مادختسا متيسف ،مسا يأ لاخدإ متي
.هظفح نودب تقولا طبض ةداع إل ،طبض ةداعإ
لخادتلا تا
بل ،ءدب ىلع طغضا .لخادتلا تقوو فاقيإ ةعاسو تاقحل ملا ددحو ةمئاقلا ىلع طغ
تقو فاقي إل فاقيإ ىلع طغضا .لخادتلا تقو ءدبل ،لخادت ىلع طغضاو تقولا ةبق
 ةداعإ وأ لخادتلا تاقوأ ظفح ةيناكمإ كل رفوتي فوسو ،تارايخ ىلع طغضا .لخاد
.ه العأ هميسقتو تقولا ةبقارم عجار .اهطب
اهحسمو تاقو ألا ض
.فاقيإ ةعاسو تاقحل ملا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغ
 مت نمز ثدحأ ضرعل ريخ ألا ضرع ديد حت كنكميف ،فاقي إلا ةعاس طبض ةداعإ متي مل 
 تاعومج مل ةيئاهنلا تاقو ألا وأ ءامس ألاب ةمئاق ضرع متيسو ،تاقو ألا ضرع ددح .هس
.هضرع يف بغرت يذلا تقولا طبض ددح ،تقولا طب
دحاو ددح وأ ،قفاوم ىلع طغضاو اًعم عيم جلا ددح .ةظوف  حملا تاقو ألا حس مل ،تاقو ألا حسم د
.قفاوم ىلع طغضا مث حسم ىلع طغضاو اهحسم يف بغرت يتلا تاقو ألا ىلإ لقتناو 

)٢١א(א
אא

ادختس ال .RI ءارم حلا ت حت ةعش ألا ذفنم ل الخ نم تانايب لابقتس ال فتاهلا دادعإ كن
 كنك مي .ADrI عم اًقفاوتم هعم لاصتا ءارجإ يونت يذلا زاه جلا نوكي نأ بجي ،RI ةلص
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 وأ قفاوتم فتاه نم/ىلإ  ميوقت تاركذمو لامعأ تاقاطب لثم اهم التسا وأ تانايب لاس
.فتاهلاب RI ذفنم ربع )رتويبمك زاهج ،لاث ملا ليبس ىلع( تانايب زاه
 اذه لخادتب حمست  الو ،صخش يأ  نيع ىلإ )ءارم حلا ت حت ةعش ألا( RI عاعش هجوت
.ىلو ألا ةئفلا نم رزيللا تاجتنم دحأ زاه جلا اذه دعي .ىرخأ RI ةزهجأ عم عاعش

 هذه مادختسا نم نكمتت ىتح ليغشتلا عضو يف فتاهلا نوكي نأ بجي :ةظح الم
 امدنع وأ اًروظحم ةلوم  حملا فتاوهلا مادختسا نوكي  نيح فتاهلا مدختست  ال .ةفيظولا
.اًشيوشت وأ اًرطخ ببست
 RI ربع اهلابقتساو تانايب لاس
هنأو ضعبلا امهضعب ناهجاوي )لبقتس ملاو لسر ملا(  نيفتاهلا  الكب RI يذفنم نأ دكأت
ف نيزاه جلا  نيب ةلصافلا ةفاس ملا نوكت نأ لضفي .ق الط إلا ىلع امهنيب قئاوع دجوت  ال
.رثك ألا ىلع اًدحاو اًرتم ءارم حلا ت حت ةعش ألاب ليصوتلا مادختسا ةلاح
مئاقلا ىلع طغضا ،RI ربع تانايب ىقلتي ثيحب فتاهلاب دوجو ملا RI ذفنم ليغشتل
.RI ةلصوو ليصوتلا ددحو
.تانايبلا لقن ءدبل ةبولط ملا RI ةفيظو لسر ملا فتاهلا مدختسم ددحي 
غلإ  مت دق هنأ اذه ينعيف ،RI ذفنم ليغشت دعب  نيتقيقد ل الخ تانايبلا لقن أدبي مل 
.ىرخأ ةرم هليغشت ةداعإ بجيو لاص
RI ةلصو رش
عتسم كفتاه نأو RI ةلصو ليغشت  مت دق هنأ اذه ينعيف ،رارمتساب  روهظ دنع 
.RI ذفنم ربع اهم التساو تانايب لاسر إل
 دق هنأ وأ ،رخ آلا زاه جلاب لاصت الا لواحي فتاهلا نأ اذه ينعيف ، ضموي امدنع
.لاصت الل نادقف ثدح
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SRPG لاص
 .فتاهلا ليغشت دنع اًيلآ SRPG ةكبشب هليجست متي ثيحب فتاهلا طبض كن
 ءدب دنع .اًمئاد لصتمو SRPG لاصتاو SRPG و ليصوتلا ددحو ةمئاقلا ىلع طغ
،ةكبشلا  نيبو فتاهلا  نيب لاصتا ءارجإ متي ،SRPG مادختساب تاقيبطتلا دحأ ليغش
 ىقبي  نيح يف SRPG لاصتا فقوتي ،قيبطتلا ءاهنإ دنع .تانايبلا لقن نك مي ذئدن
.SRPG ةكبش ىلع ليجس
يبطتلا دحأ جايتحا دنع هليجستو SRPG لاصتا ءاشنإ متيسف ،ةجا حلا دنع تددح 
.قيبطتلا ءاهنإ دنع هق الغإ متيو هل SRPG مدختست ي
 تملتسا اذإ .فتاهلا ةشاش راسي ىلعأ  رشؤ ملا رهظي ،SRPG لاصت الا سيسأت د
 رشؤم رهظي فوسف ،SRPG لاصتا ءانثأ ة ملاكم تيرجأ اذإ وأ ،ةيصن ةلاسر وأ ة ملاك
 .)راظتن الا ديق( قلعُم SRPG لاصتا نأ اًحضوم فتاهلا ةشاش  ني مي ىلعأ 
 كنك مي ،لاث ملا ليبس ىلع .دحاو ٍنآ يف SRPG ت الاصتا ةث الث معدي فتاهلا نأ ظ
 يف رتويبمكلاب لاصت الاو ،ةددعت ملا طئاسولا لئاسر يقلتو ،PAW تاحفص ضارعت
.تقولا س
SRPG ـل مدوملا طب
 ىلإ تانايبلا لباكب لاصت الا قيرط نع وأ ءارم حلا ت حت ةعش ألا قيرط نع فتاهلا ليصوت كن
رتويبمكلا نم SRPG ـب لاصت الا  نيكمتل مدومك فتاهلا مادختسا عم ،قفاوتم رتويبمك زا
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وصولا ةطقن ددح .SRPG ـل مدو ملا طبضو SRPG و ليصوتلا ددحو ةمئاقلا ىلع طغ
صولا ةطقن ليدعت ددح .اهمادختسا يف بغرت يتلا لوصولا ةطقن ليغشتب مقو ةطش
.لوصولا ةطقن طبض رييغتل ةطش
قنل هديرت يذلا مس الا لخدأ .رايتخا ىلع طغضاو لوصولا ةطقنل ليدب مسا ىلإ لقتنا
.قفاوم ىلع طغضاو ليغشتلا ديق لوصولا
NP لوصولا ةطقن مسا لخدأ .رايتخا ىلع طغضاو SRPG لوصو ةطقن ىلإ لقتنا
.قفاوم ىلع طغضاو ،
قن مسا ىلع لوص حلا كنك مي .SRPG ةكبشب لاصتا ءارج إل لوصو ةطقن مسا دوجو مزلي 
.ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا لغشم نم لوصولا
 رتويبمكلا ىلع دوجو ملا )لوصولا ةطقن مسا( SRPG لاصتا ةمدخ طبض اًضيأ كن
 .٦٢١ ةحفصلا رتويبمكلا جمارب ةعومجم رظنا ،ايكون مدوم تارايخ جمانرب مادختس
 مادختسا متيس هنأ ظح الف ،فتاهلاو رتويبمكلا يف طبضلا ءارجإب تمق دق تنك 
.رتويبمكلا ىلع ةدوجو ملا طبضلا ةعومج

PAW)٣١א(
 نم نكمتت ىتح ليغشتلا عضو يف فتاهلا نوكي نأ بجي :ةظح الم
حم ةلوم  حملا فتاوهلا مادختسا نوكي  نيح فتاهلا مدختست  ال .ةفيظولا هذه مادختسا
.اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ
 ريراقتو ،رابخ ألاو ،ةيفرص ملا تامد خلا لثم ،ةعونت ملا PAW تامدخ ىلإ لوصولا كن
 ،ةلوم  حملا فتاوهلل اًصيصخ تامد خلا هذه ميمصت  مت .ناريطلا ت الحر ديعاومو ،سقط
.اهيلع ظاف حلا ىلع PAW ةمدخ ودوزم صرح
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وزم وأ / و ةكبشلا لغشم عم تافيرعتلاو ةمد خلا موسرو ،PAW تامدخ رفوت نم د
 تاداشر إلا ةمد خلا ودوزم كل رفوي فوس .هتامدخ نم ةدافتس الا يف بغرت يذلا ةمد
.تامد خلا هذه مادختسا ةيفيك لوح ةمز
اهب ةصا خلا PAW تاحفص ىلع LMW ةيكلس اللا  نييعتلا ةغل PAW تامدخ مدختس
.فتاهلا ىلع بيو تاحفص ضرع نك

אאPAWאא
.اهمادختسا يف بغرت يتلا PAW ةمدخ ىلإ لوصولل بولط ملا ةمد خلا طبض ظفحا
.١٢١ ةحفصلا رظنا
.٧١١ ةحفصلا رظنا .اهب كرتشت يتلا PAW ةمدخب لاصت الاب مق
.٨١١ ةحفصلا رظنا .PAW ةمدخ تاحفص حفصت أدبا
.٠٢١ ةحفصلا رظنا .PAW ةمدخب لاصت الا ءاهنإب مق ،حفصتلا نم ءاهتن الا دعب

PAWאא
 ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا لغشم نم ةيصن ةلاسر لكش يف ةمد خلا طبض ملستت 
 لغش مب لصتا ،تامولع ملا نم ديز مل .اهمادختسا يف بغرت يتلا PAW ةمدخ مدقي ي
.ةمد خلا دوزم وأ ةكبش
رع مل .رتويبمكلا جمارب ةعومجم عم هليدعتو هتفاضإ وأ اًيودي طبضلا لاخدإ اًضيأ كن
لع اًرفوتم PAW طبض نوكي دق .ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا لغش مب لصتا ،مئ ال ملا طبض
.مهب صا خلا بيو عقوم ىلع لاث ملا ليب
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 ةيصن ةلاسر لكش يف ملتسملا ةمدخلا طبض ظف
مد خلا طبض م التسا  مت ةرابعلا فتاهلا ضرعيس ،ةيصن ةلاسر لكش يف ةمد خلا طبضل كملست د
.ظفح ددح مث تارايخ ىلع طغضا ،هليغشتو ملتس ملا طبضلا ظف حل
 لوأ نمض طبضلا ظفح متي ،طشنلا ةمد خلا طبض يف طبض يأ ظفح متي مل اذإ
.هطبضو هليغشت يرجي رفوتم لاصتا
طبض ليغشت ةرابع ضرع متيسف ،طشنلا ةمد خلا طبض يف ظوفحم طبض دوجو ةلاح يف
طقف هظف حل  ال ىلع طغضا وأ ،معن ىلع طغضا ،ظوف  حملا طبضلا ليغشتل .؟ظوف  حملا ةمد خلا
.ضفر ددحو ،تارايخ ىلع طغضا ،ملتس ملا طبضلا ضفرل
 طغضا ،طبضلا ظف حل .ضرع ددحو ،تارايخ ىلع طغضا ،ً الوأ ملتس ملا طبضلا ضرعل
.ظفح ىلع
.اًيودي ةمدخلا طبض لاخ
.طبضو تامدخ ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
.طشنلا ةمد خلا طبض ددح
 نم ةعومجم طبضلا دعي .ةمد خلا طبض ظفح يف بغرت امنيأ طبضلا ليغشت مزلي
.PAW ةمدخب لاصتا ءارج إل ةبولط ملا تادادع إلا
.ليغشت ىلع طغضاو هليغشت بولط ملا طبضلا ىلإ لقتنا
.طشنلا ةمد خلا طبض ليدعت ددح
.بولط ملا طبضلا لك لخدأو رخ آلا ولت اًدحاو ةمدخ طبض لك ددح
.قفاوم ىلع طغضاو لاصت الا طبضل ديد جلا مس الا لخدأ طبضلا مسا •
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 يف بغرت يتلا PAW ةمدخب ةصا خلا ءدبلا ةحفص ناونع لخدأ - ءدبلا ةحفص •
.قفاوم ىلع طغضا مث ،ةطقن لاخد إل  ىلع طغضاو ،اهمادختسا
.ةتقؤم وأ ةمئاد ددح - ةسل جلا عضو •
.لمعي  ال وأ لمعي ددح - لاصت الا  نيمأت •
نمآ لاصتا مادختسا فتاهلا لواحي ،لمعي عضولا ىلع لاصت الا  نيمأت نوكي امدنع 

 تبغر اذإ  .لاصت الا ءارجإ نك مي نلف ،نم آلا لاصت الا رفوتي مل اذإ .PAW ةمدخ عم
  نيمأت طبض كيلع بجيف ،نمّؤم ريغ لاصتا ةطساوب ،لاح ةيأ ىلع لاصت الا يف
.لمعي  ال ىلع لاصت الا
بضلا رظنا ،دد  حملا تانايبلا لماح طبض .SRPG وأ MSG تانايب ددح - تانايبلا لماح •

 نوكي امدنع هاندأ طبضلا رظناو ددحُ ملا تانايبلا لماح وه MSG تانايب نوكي امدنع
SRPG ددحُ ملا تانايبلا لماح وه.

 وأ ةكبشلا لغش مب لصتا ،ىرخ ألا تامولع ملا نم ديز ملو لاصت الا ةعرسلو ،موسرلا ةفرع مل 
.ةمد خلا دوزم
.ددحُملا تانايبلا لماح وه »MSG تانايب« نوكي امدنع طبض
.قفاوم ىلع طغضاو فتاهلا مقر لخدأ - لاصت الا مقر
 ىلع طغضاو ةطقن لاخد إل  ىلع طغضاو ناونعلا لخدأ - PI لوكوتورب ناونع
.ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا لغشم نم PI ناونع ىلع لوص حلا كنك مي .قفاوم
.يداع وأ نمآ ددح ققحتلا ةقيرط
.NDSI وأ يرظانت ددح - تانايبلا ة ملاكم عون
 رفوتي .يلآ ددح وأ ،اهمادختسا يف بغرت يتلا ةعرسلا ددح - تانايبلا ة ملاكم ةعرس
 ة ملاكم ةعرس دمتعت .يرظانت يه ةيلا حلا تانايبلا ة ملاكم عون ناك اذإ طقف يلآ رايخ
.ةمد خلا دوزم ىلع ةيلعفلا تانايبلا
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.يلآ وأ يودي ددح - لوخدلا عون
.قفاوم ىلع طغضاو مدختس ملا مسا لخدأ مدختس ملا مسا
.قفاوم ىلع طغضاو رسلا ةملك لخدأ - رسلا ةملك

.ددحُملا تانايبلا لماح وه SRPG نوكي امدنع طبض
.قفاوم ىلع طغضاو لوصولا ةطقن مسا لخدأ - SRPG لوصو ةطقن
قن مسا ىلع لوص حلا كنك مي .SRPG ةكبشب لاصتا نيوكتل لوصو ةطقن مسا لاخدإ مزلي
.ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا لغشم نم لوصولا
 ىلع طغضاو ةطقن لاخد إل  ىلع طغضاو ناونعلا لخدأ - PI لوكوتورب ناونع
.ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا لغشم نم PI ناونع ىلع لوص حلا كنك مي .قفاوم
.يداع وأ نمآ ددح - ققحتلا ةقيرط
مدختسم مسا لوخدلا عون مدختسيسف ،يلآ تددح اذإ .يلآ وأ يودي ددح - لوخدلا عون
لوخدلا تامولعم دوجو مزلي ،يودي تددح اذإ .يلاتلا طبضلل اًقبط امهلاخدإ متي رس ةملكو
.لاصتا نيوكت دنع
.قفاوم ىلع طغضاو مدختس ملا مسا لخدأ مدختس ملا مسا
.قفاوم ىلع طغضاو رسلا ةملك لخدأ - رسلا ةملك

PAWאא
 .اهمادختسا يف بغرت يتلا PAW ةمدخب صا خلا ةمد خلا طبض ليغشت نم ً الوأ د
:طبضلا ليغش
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بضلا ىلإ لقتناو طشنلا ةمد خلا طبض ددح .طبضو تامدخ ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
.ليغشت ىلع طغضاو هليغشت يف بغرت يذلا
:لاصت الا ءارج إل قرط ث الث دجوت .PAW ةمدخب لاصتا ءارجإب كلذ دعب 
:PAW ةمد خل ةيسيئرلا ةحفصلا حتفا
.ءدبلا ةحفصو تامدخ ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا

يسيئرلا ةحفصلا حتفل راظتن الا عضو يف  ىلع رارمتس الا عم طغضا :حيملت
.ةعيرس ةقيرطب PAW ةمد خل

وأ
:PAW ةمدخب ةصا خلا ةم العلا ددح
.تام العلاو تامدخ ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
ةعومجم ليغشتب مقف ،اًيلاح ليغشتلا ديق ةمد خلا طبض عم ةم العلا لمعت مل اذإ
.ىرخأ ةرم لواحو ةمد خلا طبض نم ىرخأ
وأ
:PAW ةمدخ ناونع لخدأ
ضاو PAW ةمدخ ناونع لخدأ .ناونعلل باهذ مث تامدخ ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
.قفاوم ىلع طغضاو ،ةصاخ فورح لاخد إل  ىلع
لآ اهتفاضإ متي ثيح ناونعلا لبق ptth:// ةئدابلا ةفاضإ يرورضلا نم سيل هنأ ظح ال

PAW
مد خلا هذهب ةصا خلا PAW تاحفص حفصت ءدب كنك مي ،PAW ةمدخب لاصت الا ءارجإ د
.PAW تامدخ ف التخاب فتاهلا حيتافم فئاظو فلتخت 
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 لصتا ،تامولع ملا نم ديز مل .فتاهلا ةشاش ىلع رهظت يتلا ةيداشر إلا صوصنلا ع
.PAW ةمدخ دو
شاشلا راسي ىلعأ  رشؤ ملا ضرع متيسف ،تانايبلا لماحك SRPG ديد حت  مت اذإ هنأ ظ
SRPG لاصتا ءانثأ ة ملاكم تيرجأ وأ ،ةيصن ةلاسر وأ ة ملاكم تملتسا اذإ .حفصتلا ء
 قلعُم SRPG لاصتا نأ اًحضوم ةشاشلا  ني مي ىلعأ  رشؤ ملا ضرع متي فوس
.)راظتن الا د
حفصتلا ءانثأ فتاهلا حيتافم مادختس
.PAW ةحفص حفصتل  وأ  لقنتلا يحاتفم مدختسا
. ىلع طغضا ،للظم رصنع ديدحتل
  حاتف ملا ىلع طغضاو ، ىلإ  نم حيتاف ملا ىلع طغضا ،ماقرأو فورح لاخد إل
.ةصاخ فورح لاخد إل
حفصتلا ءانثأ ةرفوتملا تارايخ
دح .ىرخأ تارايخ ةمد خلا دوزم ضرعي .ةيت آلا تاراي خلا ضعب حاتت ذئدنعو تارايخ ىلع طغ
.PAW ةمدخب ةصا خلا ةيسيئرلا ةحفصلا ىلإ عوجرلل ،ءدبلا ةحفص
.٢٢١ ةحفصلا رظنا تام العلا
نع ديدحتل وأ صن لاخد إل وأ لاصت الل ةمئاقلا حتف/ةلصولا حتف/فص حتف/ليدعت/لاصتا
.PAW ةحفص ىلع للظُم
 ضرعل روصلا ضرع وأ ةروصلا ضرع •.ةم العك PAW ةحفص ظف حل ،ةم الع ةفاضإ
.PAW ةحفص نم ةكرحت ملا موسرلاو روصلا
.اهديرت يتلا PAW ةمدخ ناونع لاخد إل ناونعلل باهذ
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.٣٢١ ةحفصلا رظنا ةمد خلا دراو
.١٢١ ةحفصلا PAW حفصتم لكش طبض رظنا لكشلا طبض
.١٢١ ةحفصلا رظنا عاجرتس الا فلم طبض
 توتحا اذإ اهئارج إل وأ ة ملاكم ظف حل PAW ةحفص نم مقر خسنل ،مقرلا مادختسا
.بولط ملا مقرلا ديد حت كيلعف ،ماقرأ ةدع ىلع PAW ةحفص
 اهثيد حتو ةيلا حلا PAW ةحفص ليم حت ةداع إل ليم حت ةداعإ
.٣٢١ ةحفصلا ةتقؤ ملا ةركاذلا رظنا ةركاذلا غيرفت
.مدا خلاو يلا حلا PAW ـب لاصتا لوح ةيام حلا تامولعم ضرعل ،ةيام حلا تامولعم
.٠٢١ ةحفصلا PAW ـب لاصت الا ءاهنإ رظنا ءاهنإ
رشابملا لاص
اصتا ءارجإ كنك مي .حفصتلا ءانثأ اهيلإ لوصولا كنك مي يتلا فئاظولا PAW حفصتم مع
تاه مقرو مسا ظفح اًضيأ نك ميو ،يتوصلا لاصت الا ءارجإ ءانثأ FMTD تامغن لاسرإو يتو
.PAW تاحفص ىدحإ نم فتاهلا رتفد 

PAWא
 ضرع دنع معن ىلع طغضا .ءاهنإ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،لاصت الاو حفصتلا ءاه
.؟حفصتلا ءا
ضا ،ددحُ ملا تانايبلا لماح وه MSG تانايب رايخ ناك اذإ . ىلع طغضا ،كلذ نم  الدب
.PAW ةمدخب لاصت الا ءاهنإب فتاهلا موقي . نيترم  ى
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PAW
و يف ةمئاقلا ىلع طغضا وأ ،لكشلا طبض ددحو تارايخ ىلع طغضا ،حفصتلا ءانثأ
.لكشلا طبضو طبضو تامدخ ددحو راظتن الا
.روصلا راهظإ وأ صنلا فافتلا ددح
.روصلا راهظإ ـل  ال وأ معنو صنلا فافتلا ـل فاقيإ وأ ليغشت ددح
 رذعت اذإ يلاتلا رطسلا يف صنلا رمتسي ،ليغشت عضولا ىلع صنلا فافتلا طبض دنع
عصي لكشب اًدج ً اليوط ناك اذإ صنلا راصتخا متي ،فاقيإ تددح اذإ .دحاو رطس يف هضرع
.دحاو رطس يف هضرع
PA ةحفص ىلع رهظت يتلا روصلا نم ًيأ ضرع متي نلف ، ال ىلع روصلا راهظإ طبض دنع
.روصلا نم ريثكلا ىلع يوت حت يتلا PAW تاحفص حفصت ةيلمع عيرست ىلإ اذه يدؤي

א
 التساب حمسي  ال وأ فتاهلاب عاجرتس الا تانايب م التساب حمسي ثيحب فتاهلا طبض ن
هلا حفصتم ةركاذ يف PAW عقوم اهظفحي يتلا تانايبلا كلت يه عاجرتس الا تانايب د
.حفصتلا ت اليضفت وأ مدختس ملا تامولعم لكش يف تانايبلا هذه نوكت نأ نك مي .ةتق
٣٢ ةحفصلا ةتقؤ ملا ةركاذلا رظنا ،ةتقؤ ملا ةركاذلا حس مب موقت ىتح عاجرتس الا تانايب ظفح متي ف
ةمئاقلا ىلع طغضا وأ ،عاجرتس الا فلم طبض ددحو تارايخ ىلع طغضا ،حفصتلا ءانثأ
.عاجرتس الا فلم طبضو طبضو تامدخ ددحو راظتن الا عضو
اهلاب عاجرتس الا تانايب م التساب حامسلل ضفر وأ حامس ددحو عاجرتس الا تانايب ددح
.اهم التساب حامسلا مدع وأ
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 لكش يف كلذو اًناونع ٠٥ ىلإ اهددع لصي PAW تاحفص نيوانع نم ددع ظفح كن
.فتاهلا ةركاذ يف تام
ضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا وأ ،تام العلا ددحو تارايخ ىلع طغضا ،حفصتلا ءانثأ
.تام العلاو تامدخ ددحو راظتن الا
.تارايخ ىلع طغضاو اهمادختسا يف بغرت يتلا ةم العلا ىلإ لقتنا
:ةيلاتلا تاراي خلا دحأ ددح
 .ةم العلاب ةنرتق ملا PAW ةحفصب لاصتا نيوكتل ،ىلإ باهذ
.اهحسم وأ ةددحُ ملا ةم العلا ليدعتل ،حسم وأ ليدعت
 ةلاسرك ددح وأ ،ةم العك ددح رخآ فتاه ىلإ ًةرشابم ةددحُ ملا ةم العلا لاسر إل لاسرإ
.ةيصن ةلاسر لكش يف ةم العلا لاسر إل ةيصن
 مساو ناونع لخدأ .PAW ةمدخب لاصت الا نودب ةديدج ةم الع ءاشن إل ،ةديدج ةم الع
.قفاوم ىلع طغضا مث PAW ةحفص
 يمتنت يتلاو فتاهلا ىلع اهتيبثت قبس يتلا تام العلا ضعب كانه نوكت دق هنأ ظ
 اذإ .عقاو ملا هذه رقت  الو ايكون نمضت  ال .ايكون عقاوم ىلإ ةلصب ت مت  ال ىرخأ عقاوم 
 ىوت  حملا وأ نام ألاب ةصا خلا تاطارتش الا سفن ةاعارم كيلع بجيف ،اهيلإ لوصولا يف ت
 .رخآ عقوم يأ عم اهعبتت يت
ةم الع م التس
 ىلع طغضا مث ضرع ىلع طغضا .ةم الع م التسا  مت ةرابعلا رهظت ،ةم الع م التسا د
.اهضفرل ضفر وأ اهظف حل ظفح وأ ةم العلا ضرعل ضرع ددحو تاراي
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 ربتعت .ةمد خلا دوزم لبق نم ةلسرم )ةهجوم لئاسر( ةمدخ لئاسر م التسا فتاهلل ن
لاسر ىلع يوت حت دقو ،رابخ ألا نيوانع ،لاث ملا ليبس ىلع ةنيعم رومأب تاراطخإ ةمد خلا لئا
.PAW ةمدخ ناونع وأ ةي
رع ىلع طغضا ،ةمدخ ةلاسر م التسا ةلاح يف ،راظتن الا عضو يف ةمد خلا دراو ىلإ لوخ
مد خلا دراو ىلإ لوصولل .ةمد خلا دراو ىلإ ةلاسرلا لقن متيسف ءاهنإ ىلع تطغض اذإ
.ةمد خلا دراوو تامدخ ددحو ةمئاقلا ىلع طغضاف ،دعب اميف
لإ لقتنا .ةمد خلا دراو ددحو تارايخ ىلع طغضا ،حفصتلا ءانثأ ةمد خلا دراو ىلإ لوخد
ددحو تارايخ ىلع طغضاو اهديرت يتلا ةلاس
. نيب ملا ىوت  حملا لازنإو LMW حفصتم ليغشتل ،عاجرتسا
.ةمد خلا راطخإ لوح ةيليصفت تامولعم ضرعل ،ليصافتلا
.ددحُ ملا ةمد خلا نايب حس مل ،حسم
.ةمدخلا لئاسر م التس ال فتاهلا طبض
د خلا لئاسرو دراولل ةمد خلا قودنص تادادعإ و طبضو تامدخ ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغ
فتاهلا موقي نلف ،فاقيإ تددح اذإ .ةمد خلا لئاسر م التس ال فتاهلا طبضل ليغشت د
.ةمد خلا لئاسر م التس

אא
فتاهلا ةركاذ يف اهيلإ لوخدلاب تمق يتلا تامد خلا وأ تامولع ملا نيزخت متي :ةظح الم
 اذإ .ةتقؤم ةروصب تامولع ملا نيزختل مدختست ةلصاف ةركاذ ةتقؤ ملا ةركاذلا دعت .ةتقؤ ملا
باسح لثم( رورم تاملك مادختسا مزلتست ةيرس تامولعم ىلإ لوخدلا تلواح وأ تلخد
.مادختس الا تارم نم ةرم لك دعب هذه ةتقؤ ملا ةركاذلا غيرفتب مقف ،)كنبلا يف
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،ةتقؤ ملا ةركاذلا غيرف
وأ ةركاذلا غيرفت ددحو حفصتلا ءانثأ تارايخ ىلع طغضا
.ةركاذلا غيرفتو تامدخ ددحو راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا

אא
تامد خلا لثم PAW تامدخ ضعب مادختسا ىلع ةدعاسملل ةيامح تاداهش دوجو م
ةباوبو فتاهلا  نيب ت الاصت الا  نيمأت  نيس حت يف ةداهشلا مادختسا دعاسي ثيح .ةيكن
.لمعي عضولا ىلع لاصت الا  نيمأت ةفيظو طبض ةلاح يف اذه ،PAW مد
دت PAW ةمدخ تناك اذإ PAW ةحفص ىلع نم ضيوفتلا تاداهش ىدحإ لازنإ كن
.اهحسم وأ اهظفح مث ةداهشلا ضرع كنك مي ،لازن إلا دعب .ضيوفتلا تاداهش مادخت
.فتاهلاب ةدوجو ملا تاداهشلا ةمئاق ىلإ اهتفاضإ متيسف ،ةداهشلا ظفحب ت
 امك . ال مأ PAW ةباوب وأ مداخ ةيوه نم ققحتلا  مت دق ناك اذإ ام فتاهلا حض
 ةداهش دوجو نم اًضيأ ققحتيو PAW ةباوب وأ PAW مداخ ةداهش ةحص نم ققح
.فتاهلا ىلع ةحيحصلا ضيوف
ضيوفتلا تاداهش ةمئاق ض
.ققحتلا ةداهش ددح .طبضو تامدخ ددحو ةمئاقلا ىلع طغ
 PAW ةحفص حفصت ءانثأ فتاهلا حيتافم مادختسا يف ةيام حلا تامولعم اًضيأ رظ
.٩١١ ةحف
.devreser sthgir llA .aikoN 3002 © thgirypoC



١٢٥

ؤم
تي

P
عي
خو

 إلاب
ضإ
٤١
ا مت

 ةق

ك مي
طب
بض
 ح ال
يس
ةيامحلا رش
 ةباوبو فتاهلا  نيب تانايبلا لقن ريفشت  مت اذإ ،PAW لاصتا ءانثأ  ةيام حلا رشؤم ضرع م
AW مداخ وأ PAW )لوكوتورب ناونع ل الخ نم فرّع ملا PI طشنلا ةمد خلا طبض ليدعت يف(.
 ةباوبلا  نيب تانايبلا لقن  نيمأتب موقي نأ يهو ةمد خلا دوزم تايلوؤسم ىدحإ كلذ ربت
.تايوت  حملا مدا

)٤١א(א
 ىرخأ تامدخ MIS ةقاطب رفوت دقف ،فتاهلاب ةرفوت ملا فئاظولا ىلإ ةفاض
 ةمئاقلا ضرع متي .٤١ ةمئاقلا ل الخ نم اهيلإ لوصولا كنك مي يتلاو ،ةيفا
 ةمئاقلا تايوتحمو مسا دمتعيو .كلذ معدت MIS ةقاطب تناك اذإ طقف 
.ةرفوت ملا ةمد خلا ىلع اًم

اطب دوز مب لصتا ،اهلوح تامولعمو اهت الدعمو MIS تامدخ رفوت ىدم ةفرع مل :ةظح الم
MIS، رخآ دوزم يأ وأ ةمد خلا دوزمو ةكبشلا لغشم لثم.

 تامدخ مدختست امدنع ةكبشلاو فتاهلا  نيب ةلدابت ملا ديكأتلا لئاسر ضرعل فتاهلا طبض كن
 ةمئاقلا يف ةقاطبلا تامدخ تاقيبطت ديكأت ةمئاقلاب دوجو ملا معن راي خلا ديدحتب MIS ةقا
.فتاهلا ط
ةيفتاه ة ملاكم ءارجإ وأ ،)SMS( ةيصن ةلاسر لاسرإ نمضتي دق تامد خلا هذه ىلإ لوصولا نأ ظ
.كيلع امهموسر باسح مت
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 نوكي امدنع تنرتن إلا ىلإ لوخدلاو ،اهم التساو ينورتكل إلا ديربلا لئاسر لاسرإ كن
فتاهلا مادختسا كنك مي .تانايب لباك وأ RI ةلصو ربع قفاوتم رتويبمكب ً الصتم فتا
بس ىلع كنك مي .تانايبلا ت الاصتا تاقيبطتو رتويبمكلاب ةددعت ملا ليصوتلا تايناكمإ 
 نمازت ءارجإو ةروصمو ةيصن لئاسر لاسرإ ،رتويبمكلا جمارب ةعومجم ةطساوب ،لا
ةيناكمإ ىلإ ةفاض إلاب رتويبمكلاو فتاهلا  نيب ماه ملا تاظح ال ملو  ميوقتللو لاصت الا تانا
.كب ةصا خلا ت الاصت الا طبضو PAW تام الع ة
ايكون عقوم نم لازن إلل ةلباقلا تافل ملاو تامولع ملا نم ديزم ىلع روثعلا كن
27/senohp/troppus/moc.aikon.www.

אא
:ةيلاتلا تاقيبطتلا ىلع رتويبمكلا جمارب ةعومجم يو
.فتاهلا ىلإ رتويبمكلا نم avaJ تاقيبطت تيبثتل ،ايكون تاقيبطت تبثم
ئا حلا قرول وأ ةددعت ملا طئاسولا لئاسر يف روصلا مادختسا ةحات إل ،ايكون روص لوحم
.فتاهلا ىلإ اهلقنلو ،ةكبشلا تاراعشل وأ
إ اهلقنلو فتاهلا عم قفاوتت ثيحب ةمسج ملا  نينرلا تامغن ليدعتل ،ايكون توص لوحم
 ىلإ فتاهلا نم ةيطايتح الا تانايبلا وأ تانايبلا خسنل ،ايكونل ىوتحملا خسان
.رخآ ايكون فتاه ىلإ وأ رتويبمكلا
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CP  PAW  REGANAM تام الع ليدعتل ،ايكونل PAW وتلا طبض ثيدحتل وأ ،اهلاسرإو
.فتاهلاب
 لئاسرلا طبضو فتاهلا لجس ليدعتو ةيصن لئاسر لاسر إل ،ايكون فتاه ررحم
.فتاهلاب
تاهلا  نيب ماه ملا تاظح المو  ميوقتلاو فتاهلا لجس ةنماز مل ،ايكونل رتويبمكلا نمازم
.رتويبمكلاو
كون فتاه جذو من مئ التل اهليدعتو ةروصم ةلاسر ءاشن إل ،ايكونل رتويبمكلا تاموسر
.0138 ايكون لاث ملا ليبس ىلع ،قفاوتم قباس
ايكون فتاه جذومنل ةمسجم  نينر تامغن لمعل ،ايكونل رتويبمكلا تاموسر فلؤم
.لاث ملا ليبس ىلع 0138 ايكون ،قفاوتم قباس
.مدومك فتاهلا مادختسا ةيناكمإ 0127 ايكون تانايب مدوم ليغشت جمارب كل حيتت
.SRPG و DSCSH ت الاصتاب صا خلا طبضلا ىلع ايكون مدوم تارايخ يوت حت
.فتاهلاو رتويبمكلا  نيب لاصت الا عون ديدحتل ،ايكون لاصتا ةرادإ

RPGDSCSH و DSC
يأ كنك مي امك ،)ةماعلا ويدارلا ةمزح ةمدخ( SRPG مادختسا فتاهلا ل الخ نم كن
 ةلوقن ملا تانايبلا( DSC و )ةعرسلا ةيلاع ةرئادلاب ةلوقن ملا تانايبلا( DSCSH مادخت
 .MSG تانايب تامدخو )MSG تانايب ،ةرئاد
.ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا لغش مب لصتا ،اهب كارتش الاو تانايبلا تامدخ رفوت نم دكأ
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 لدعم نع ةيراطبلا ك الهتسا لدعم نم ديزي DSCSH ةمدخ مادختسا نأ ظ
تاهلا ليصوت مزلي دق .تانايبلا ت الاصتا وأ ةيتوصلا تا ملاك ملا ءارجإ ةلاح يف اهك الهت
.تانايبلا لقن ةرتف ل الخ نحاش
.٢١١ ةحفصلا SRPG ـل مدو ملا طبض رظ

אאאא
.هب قفر ملا قيثوتلا عجار ،تانايبلا لاصتا قيبطت مادختسا لوح تامولعم ىلع لوصح
: ليصوت مدختست تنك اذإ
أ دكأت .٠١١ ةحفصلا ءارم حلا ت حت ةعش ألا رظنا ،فتاهلاب RI ليصوت ليغشتب مق •
.مادختس الا ديق رتويبمكلاب ليصوتلا
:UKD-5 لباك مدختست تنك اذإ
اهلاب دوجو ملا لصو ملاب هليصوت عم رتويبمكلا فلخ دوجو ملا BSU ذفن مب لباكلا لص •
.رتويبمكلا يف تانايبلا لاصتا قيبطت مادختسا يف أدبا
 ثيح ،رتويبمكلاب لاصت الا ءانثأ اهيلع درلا وأ ةيفتاه تا ملاكم ءارجإب ىصوي  ال هنأ ظ
.ليغشتلا ليطعت يف كلذ ببستي 
يجوت عم تباث حطس قوف فتاهلا عض ،تانايبلا ت الاصتا ءانثأ لضفأ ءادأ ىلع لوصح
.تانايبلا بلط ءانثأ ديلاب هكاسمإ قيرط نع فتاهلا كر حت  ال .لفس أل حيتاف ملا ةح
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.اهنحش ةداعإ نك مي ةيراطب قيرط نع ةقاطلاب فتاهلا ديوزت م
 نم تارود ث الث وأ  نيترود دعب طقف ةديد جلا ةيراطبلل لثم ألا ءاد ألا ىلإ لوصولا نك مي هنأ ظ
!غيرفتلاو نحش
 لقي امنيح .ةياهنلا يف ىلبت فوس اًمتح اهنكلو ،تار ملا تائم اهغيرفتو ةيراطبلا نحش ن
 تقو ناح دق هنأ اذه ينعي ،يعيبطلا لدع ملا نع )راظتن الا تقوو ثدحتلا تقو( ليغشتلا ت
.ةديدج ةيراطب ءا
تساب طقف ةيراطبلا نحش دعأو ،فتاهلل ةجتن ملا ةكرشلا لبق نم ةدمتع ملا تايراطبلا طقف مدخت
ت  ال .همادختسا مدع ةلاح يف نحشلا زاهج لصفا .ةجتن ملا ةكرشلا لبق نم ةدمتع ملا نحشلا ةزه
 رمع ريصقت ىلإ يدؤت نحشلا ةدايز تماد ام ،عوبسأ نم لوطأ ةرتفل نحشلا زاهجب ةلصتم ةيراط
.تقولا رور مب اهسفن لصفت فوسف ،مادختسا نود اًما مت ةئلتم ملا ةيراطبلا تكرت اذإ .ةيراط
.نحشلا ىلع ةيراطبلا ةردق ىلع ةعفتر ملا ةرار حلا تاجرد رثؤت نأ نكم ملا 
.اهل صصخ ملا ضرغلل طقف ةيراطبلا مدخت
.ةفلات ةيراطب وأ فلات نحش زاهج يأ اًدبأ مدختس
ح دوصقم ريغ ةيئابرهكلا ةرئادلا ريصقت ثدحي دق .ةيراطبلل ةيئابرهكلا ةرئادلا ريصقتب مق
 ت الصو  نيب رشابم لاصتا يف )ملقلا وأ سوبدلا وأ ،ةيندع ملا ةلمعلا لثم( يندعم مسج ببس
أ كبيج يف ةيراطبلا لم حت امنيح لاث ملا ليبس ىلع )ةيراطبلا ىلع ةيندعم طئارش( ةيراطبلل
.لصت ملا مس جلا وأ ةيراطبلا ت الصولل ةيئابرهكلا ةرئادلا ريصقت فلتي دق .دوقنلا سيك 
 وأ فيصلا يف ةقلغ ملا ةرايسلا لثم ةدراب نكامأ وأ ةنخاس نكامأ يف ةيراطبلا كرت ببستي 
يضارتف الا اهرمعو ةيراطبلا ةعس ليلقت يف ةيوتشلا ءاوج
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 ٧٧ ىلإ ٩٥( ةيوئم ةجرد ٥٢ ىلإ ٥١  نيب اميف ةيراطبلا ةرارح ةجرد ىلع ءاقب إلا اًمود ل
 يف ىتح ةدراب ةيراطب وأ ةنخاس ةيراطبب هليصوت  مت اذإ فتاهلا لمعي  ال دق .)تياهنرهف ة
 ت حت ةرار حلا تاجرد يف ةصاخ ةفصب اًدودحم تايراطبلا ءادأ نوكي .لماكلاب ةيراطبلا نحش ة
.دمجتلا ةط
!رانلا يف اهئاقلإب تايراطبلا نم صلخت
 تايافنك اهنم صلختت  ال .)اهعينصت ةداعإ لثم( ةيل  حملا تاداشر إلل اًقفو تايراطبلا نم صل
.ةيل
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ارتق الا كدعاستس .ةيانعب هتلماعم بجوتسي اذل ،ذيفنتلا يف ةعاربو عئار ميمصت ةليصح كفتاه
.ةليوط تاونسل زاه جلاب عاتمتس الا كل حيتت امك ،نامضلا طورش لكب ظافتح الا ىلع هاندأ ةقف
.لافط ألا لوانتم نع اًديعب هتاقحلم عيمجو فتاهلاب ظفتحا
 رئاودلا فلتت نداعم ىلع لئاوسلاو ةبوطرلاو راطم ألا يوت حت .اًفاج فتاهلا ءاقب ىلع ظفاح
.ةينورتكل إلا
.فلتلل ةلباق ةكرحت ملا ءازج ألا .ةرذق وأ ةبرتم قطانم يف هنزخت وأ فتاهلا مدختست  ال
ةزهج ألل يضارتف الا رمعلا ليلقت ىلإ ةعفتر ملا ةرار حلا يدؤت .ةراح قطانم يف فتاهلاب ظفت حت  ال
.كيتس البلا عاونأ ضعب بيذت وأ يولتو تايراطبلا رضتو ،ةينورتكل إلا
كتت دق )ةيداعلا هترارح ةجرد ىلإ( فتاهلا نخسي امدنع .ةراح قطانم يف فتاهلاب ظفت حت  ال
.ةينورتكل إلا رئاودلا حاولأب ًاررض قحلي دق ا مم فتاهلا لخاد ةبوطر
.هفلت ىلإ ةيارد نود هحتف ةلواحم يدؤت دق ثيح .فتاهلا حتف لوا حت  ال
ئاودلل ةيلخادلا حاول ألا ةنش خلا ةلماع ملا مط حت دق .هزهت وأ هيلع قرطت وأ فتاهلا طـقست  ال
.هفيظنتل ةيوق تافظنم وأ فيظنت ليلاحم وأ ةزكرم تايواميك مدـختست  ال
.مئ ال ملا ليغشتلا عن ميو ةكرحت ملا ءازج ألا ناهدلا دسي دق .فتاهلا نهدت  ال
دمتع ملا ريغ تايئاوهلا فلتت دق .دمتع ملا يئاوهلا وأ فتاهلا عم قفر ملا يئاوهلا طقف مدختسا
.ويدارلا ةزهجأ مادختسا مك حت يتلا تاميظنتلا قرخت دقو لب فتاهلا تاقفر ملا وأ ت اليدعتلا
 نحشلا زاهج وأ ةيراطبلا وأ ،فتاهلا ىلع ةيواستم ةروصب ةقباسلا تاحارتق الا عيمج قبط
 يأ وأ نحشلا زاهج وأ ةيراطبلا وأ فتاهلا لـطعت اذإ .ىرخ ألا فتاهلا تاقحلم نم يأ ىلع
وذختيو كانه نوفظو ملا كدعاسيس .هح الص إل دمتعم ةنايص زكرم برقأ ىلإ ه جتاف ،هتاقحلم 
.كلذ رم ألا ىضتقا نإ ةنايصلل ةمز اللا تابيت
.devreser sthgir llA .aikoN 3002 © thgirypoC



١٣٢

ت  ال
حم
 يأ
ذت

يلع
سا
سا
عب
ج أل
ضو
أ وأ
ذه

 ضععم
 ألا
אא
 ةروصب هب صا خلا لماـ حلا يف فتاهلا عضوب اًمود مق .ةرايسلا ةدايق ءانثأ فتاهلا مدختس
 ثودح ةلاح يف ت الف إلل هضرعي دق رخآ ناكم يف وأ باكرلا دعاقم ىلع هعضت  الو ةمك
.يئاجف فقوت وأ مادطصا
!لو ألا بلط ملا وه قيرطلا ىلع نام ألا رفوت نأ رك

א
 نوكي امدنع فتاهلا قلغ اًمود ركذتو اهيف نوكت يتلا ةقطن ملا يف ةصا خلا ةمظن ألا عابتا ك
.اًرطخ وأ اًشيوشت ببسي  نيح وأ ًاروظحم همادخت
.ةيداعلا هليغشت عاضوأ يف طقف فتاهلا مدخت
 لما حلا صخشلا كلذكو ،فتاهلا ىلإ ةيندع ملا داو ملا بذجنت دق اذل .ةطنغ مم فتاهلا ءازجأ ض
 ماكحإ نم اًمود دكأت .عمسلا زاهج تاذ نذ ألا ىلع فتاهلا مدختسي نأ يغبني  ال عمسلا ةزه
 نامتئا تاقاطب عضت  ال .نذ ألا ةعامس ىلإ ةيندع ملا داو ملا بذجنت دق ثيح ،هلماح ىلع فتاهلا ع
 ىلع ةلجس ملا تامولع ملا ضرعت ىلع اًفوخ فتاهلا برق ىرخأ ةيسيطانغم نيزخت طئاسو ةي
.حس ملا رط خل طئاسولا ه

אא
ب دجوت دق نكلو .)FR( يكلس اللا ددرتلا تاراشإ نم ةيمحم ةثيد حلا ةينورتكل إلا ةزهج ألا مظ
.يكلس اللا كفتاه نع ةرداصلا يكلس اللا ددرتلا تاراشإ نم ةيمحم ريغ ةينورتكل إلا ةزهج
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א
تاهلا  نيب )تاصوب ٦( مس ٠٢ نع لقت  ال ةفاسم كرتب بلقلا تاضبن طبض ةزهجأ وجتنم حص
و .بلقلا تاضبن طبض زاهجو فتاهلا  نيب ثدحي دق لخادت يأ يداـفتل كلذو ،زاه جلاو يكلس
 ىضرملل هتايصوتو ةيكلس اللا مولعلا دهعم اهب ماق يتلا ةلقتس ملا ثاحب ألل ةقباطم تايصو
:ـب حصني ثيح ،بلقلا تاضبن طبض ةزهجأ يلم
 يف فتاهلا نوكي امدنع زاه جلا نم لق ألا ىلع )تاصوب ٦( مس ٠٢ دعب ىلع فتاهلا ءاقبإ
ليغشتلا عضو
؛ردصلا بيج يف فتاهلا لمح مدع
 ىندأ ىلإ شيوشتلا ت الامتحا ليلقتل كلذو ضبنلا طبض زاهج ةه جل ةلباق ملا نذ ألا مادختسا
.نك مم دح
.اًروف فتاهلا قلغأ ،شيوشت ثودح ةيناكمإ يف تككشت اذإ

א
 يف كناكمإبو .عمسلا ةزهجأ ضعبل اًشيوشت ةـيمقرلا ةيكلس اللا فتاوهلا ضعب ببست 
.ةمد خلا دوزم ةعجارم ةلا حلا ه

אא
بطلا تادعملل يفيظولا ءاد ألا عم لخادتي دق ،ةيول خلا فتاوهلا كلذ يف ا مب ،يكلس ال زاهج يأ ليغش
تلا نم ةيفاكلا ةيام حلاب ةدوزم ةزهج ألا هذـه له ةفرع مل تادع ملا زهجم وأ بيبطلا عجار .ةياـم حلا ةل
 ةيبطلا ةياعرلا زكارم يف فتاهلا قلغأ .ىرخأ تاراسفتسا يأ كيدل ناك اذإ وأ ،يجرا خلا FR يكلس
ادعم ةيبطلا ةياعرلا زكارمو تايفشتس ملا مدختست دق .كلذ ىلإ ريشت تاقصلم وأ تاميلعت دوجو د
.ةيجرا خلا FR ةيكلس اللا تاددرتلل ةساس
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א
 دوقولا نقح ةمظنأك( ةرايسلا يف ةينورتكل إلا ةمظن ألا ىلع FR يكلس اللا ددرتلا تاراشإ رثؤت
 يف مكحتلل ةينورتكل إلا ةمظن ألاو -لفقلا ةداضم -قلحزتلل ةداض ملا لمارفلا ةمظنأو ،ةينورتك
اًئطاخ اًبيكرت ةبكرم ةمظن ألا هذه تناك اذإ كلذو ،)ةيئاوهلا ةدئاسولا يف مكحتلا ةمظنأو ،ةعرس
اصت الا اًضيأ كيلعو .كترايس صوصخب اهلث مم وأ ةجتن ملا ةكرشلا عجار .ةيفاك ةروصب ةيمحم ريغ
.كترايس ىلإ اهفيضت يتلا ةزهج ألا نم ي أل ةجتن ملا ةكرش

אא
.كلذب بلاطت اهيف تان العإ قصل  مت يتلا نكام ألا يف فتاهلا ق الغإب 

אאא
 نم .تاميلعتلاو تان الع إلا عيمج عبتاو راجفن الل ةلباق ءاوجأ تاذ ةقطنم ةيأ يف كفتاه ق
 حورج ىلإ يدؤي دق قيرح وأ راجفنا ثودح يف قطان ملا هذه لثم يف ةرارش ببستت نأ لـم
.ةافولا ىلإ ىتح
 دويقلا ةاعارم ىلإ ةجا حلاب مكركذن .)ةمد خلا ةطحم( دوقولا تاطحم يف فتاهلا ق الغإب حص
 عناصمو ،)دوقولا عيزوتو نيزخت قطانم( دوقولا تاعدوتسم يف ةيكلس اللا تادع ملا مادختسا ل
.ريجفتلا لامعأ اهيف ىر جت يتلا قطان ملا وأ تايوامي
نمضتت .اًمئاد سيل نكلو حوضوب ةنيبم نوكت ام اًريثك راجفن الل ةلباقلا ءاوـج ألا تاذ قطان ملا
 ؛ةيواميكلا داوـ ملا نيزخت وأ ليو حت قطانمو ؛قراوزلا يف ةيلفسلا ةرج حلا قطان ملا كلت نمض
لع اهؤاوه يوتحي يتلا قطان ملاو ،)ناتويبلا وأ نابوربلا( ةلئاسلا تازاغلا مدختست يتلا تانحاش
 كنم بلطي ثيح ىرخأ قطانم ةيأو ،نداع ملا قيحاسم وأ رابغلا وأ بوب حلاك تائيزج وأ تايوام
.كترايس كرحم ءافطإ ة
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אא
طا خلا بيكرتلا نوكي دق .هتنايص وأ ةراـيسلا يف فتاهلا بيكرتب طقف نولهؤ ملا صاخش ألا م
.زاه جلاب صاخ نامض يأ ن الطبي ا مبرو اًرطخ ةئطا خلا ةنايص
ًديج لمعتو ةحيحص ةروصب ةبكرم كترايس يف يكلس اللا فتاهلا ةزهجأ ةفاك نأ ماظتناب د
ا ناك ملا سفن يف راجفن الل ةلباقلا داو ملا وأ تازاغلا وأ لاعتش الا ةعيرس لئاوسلا لم حت وأ نزخ
.هتاقحلم وأ هؤازجأ وأ فتاهلا هيف دجا
زهج ألا عضت  ال .ةديدش ةوقب حتفت ةداسولا نأ ركذت ،ةيئاوهلا دئاسولاب ةدوز ملا تارايسلل ةبس
ريغ ةزهج ألا تناك اذإ .اهخافتنا ةقطنم وأ ةداسولا قوف ،ةلقنتم وأ ةتباث تناك ءاوس ،ةيكلس
.ةريطخ حورج ثودح كلذ نع مجني دقف ،ةداسولا تخفتنا مث اًحيحص اًبيكرت ةبك
ختسا ببستي دق  .ةرئاطلا ىلإ دوـعصلا لبق فتاهلا قلغأ .ناريطلا ءانثأ فتاهلا مادختسا رظح
صت الا ةكبشب ً الخم نوكي دقو ةرئاطلا لمع ىلع رثؤي ام ثودح يف ةرئاطلا لخاد يكلس اللا فتا
.نوناقلل اًفلاخمو ةيكلس
ذاختا وأ اهئاهنإ وأ تاميلعتلا كهتنم ةمدخ قيلعت ىلإ يدؤي دق تاميلعتلا هذه ةاعارم مدـع
.نيءارج إلا  الك ذاختا وأ هقحب ةينوناق تاءا

אאאא
 ةيـكلس اللا تاراش إلا مادختساب لمعي ،يكلس ال فتاه يأك ،فتاهلا اذه نإ :ماه
لذلو .مدختس ملا اهددحي فئاظو ىلإ ةفاض إلاب ةيضر ألا تاكبشلاو ةيكلس اللا تاكبشلاو
 يكلس اللا فتاهلا ىلع ًةيلك دمتعت  ال اذل .لاوح ألا عيمج يف ت الاصت الا نامض نك مي  ال
.)ً الثم ةيبطلا ئراوطلا ت الاح( ةيرورضلا ت الاصت الا

 امدنع وأ ةيكلس اللا فتاوهلا ةمدخ تاكبش ةفاك ىلع ةنك مم ئراوطلا تا ملاكم نوكت  ال 
 درو ملا نم كلذ نم دكأت .مادختس الا ديق فتاهلا صئاصخ وأ / و ةكبشلا تامدخ ضعب نو
.ةيول خلا تامدخلل ي
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اخدإ تاكبشلا ضعب بلطتت دق.ةبسان ملا ةراش إلا ةوق عجار .اًحوتفم نكي مل اذإ فتاهلا حتفا
.فتاهلا يف لوعف ملا ة حلاص MIS ةقاطب
س مل )خلإ ،ةمئاق نم جور خلا وأ ،ة ملاكم ءاهنإ لثم( ةجا حلا بسح تارم ةدع  ىلع طغضا
 .تا ملاكملل فتاهلا زيه جتو ةشاشلا
راوطلل رخآ يمسر مقر يأ وأ ١١٩ مقر وأ ٢١١ مقر لثم( ةيلا حلا كتقطن مل ئراوطلا مقر لخدأ
.رخآ ىلإ ناكم نم ئراوطلا ماقرأ فلتخت
. حاتفم ىلع طغضا
 لبق تازي ملا هذه ليغشت فاقيإ ىلإ ً الوأ جات حت دق ،ليغشتلا ديق ةنيع ملا تازي ملا ضعب نوكت  ني
.ةيول خلا تامدخلل يل  حملا دوز ملاو ليلدلا اذه عجار .ئراوطلا ءادن لمع نم نك
لس اللا فتاهلا نأ ركذتو .ةقدب ةبولط ملا تامولع ملا ةفاك ريفوت ىلع صرحا ،ئراوط ءادن لمع د
 نأ لبق ءادنلا عطقت  الف - ثدا حلا عقوم نم لاصت الل كل ةرفوت ملا ةديحولا ةليسولا نوكي 
.كلذب كل ن

RASא
.ويدارلا تاجومل ضرعتلل تابلطتمل قباطم فتاهلا اذه ليد
 دودح ىدعتي  ال ثيحب هميمصت  مت دقلو .ويدار تاجو مل لابقتساو لاسرإ زاهج وه لوم  حملا كف
 هذه دعتو )PRINCI( ةيلودلا تاداشر إلا لبق نم اهب ىصو ملا )FR( ويدارلا تاددرت ةقاطل ضرع
.ماع هجوب ناكسلل FR ةقاط نم اهب حومس ملا تايوتس ملا لث متو ،ةلماش تاداشرإ نم اًءزج دود
اردلا ل الخ نم لماشو يرود مييقت ل الخ ةلقتسم ةيملع تامظنم تاداشر إلا هذهب تصوأ د
رصب ،صاخش ألا عيمج نامأ ديكأتل هميمصت  مت يساسأ نامأ شماه تاداشر إلا لمشت .ةيمل
.ةحصلاو رمعلا لماوع نع رظ
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 * .RAS وأ  نيع ملا صاصتم الا لدعم مساب فرعت سايق ةدحو ةلوم  حملا فتاوهلل ضرعتلا رايعم  ني
 RAS ـل تارابتخا ءارجإ  مت دقلو .*مجك/تاو ٠,٢ وه ةيلودلا تاداشرلا يف RAS مادختساب 
 عيمج يف هيلع قدصم ةقاط ىوتسم ىلعأب فتاهلا لاسرإ لظ يف ةيسايقلا ليغشتلا عاض
  الإ ،هيلع قدصم ةقاط ىوتسم ىلعأ يف هديد حت  مت RAS نأ نم مغرلابو .ةربتخ ملا ددرتلا تاقا
 ىوتس ملا ت حت اميف ةديج ةروصب نوكي نأ نك مي ليغشتلا ءانثأ فتاهلل يلعفلا RAS ىوتسم
دختساب طقف حمسي ا مم ةددعتم ةقاط تايوتس مب ليغشتلل فتاهلا ميمصت  مت دق هن أل اذه .ىص
 املك ،ةيساسأ ةطحم نم برقأ تنك املك ،ةماع ةفصبو .ةكبشلا ىلإ لوصولل ةبولط ملا ةقاط
.فتاهلا نم ةقاطلا ثاعبنا 
 يف .مجك/تاو ٣٦,٠ ناك رايعملل اًقبط قفاوتلل هرابتخا تقو ليدو ملا اذهل RAS ـل ةميق ى
  الإ ،ةفلتخم عاضوأبو ةفلتخ ملا فتاوهلل RAS تايوتسم يف تاف التخا هيف دجوت دق يذلا تق
.FR ـل ضرعتلل ةفلاسلا ةيلودلا تاداشر إلا قباطت اهعي
وتم باسحب مجك/تاو ٠,٢ وه سانلا عيمج لبق نم ةمدختس ملا ةلوم  حملا فتاوهلل RAS دح
م حلا نم ديزم ريفوتل نام ألا نم اًيساسأ اًشماه د حلا لمشي .ةجسن ألا نم تامارج ةرشع قوف
 ريراقتلا تابلطتم ىلع اًدامتعا RAS ميق ددعتت ا مبر .تاسايقلا يف تاريغت ةيأ باس حلو سا
تانايب ىلإ رظنلا ىجرُي ،ىرخأ قطانم يف RAS تامولعم ىلع لوصحلل .ةكبشلا قاطنو ةيلو
.moc.aikon.www عقو ملا يف جت
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