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ةقباطم ن العإ
 يلاتلا سلج ملا هيجوت صوصنل قباطم XN2-MHN جتن ملا نأب اندحو انتيلوئسم ت حت نلعن NOITAROPROC AIKON ةكرش نحن

CE/5/9991 :evitceriD licnuoC. عقو ملا ىلع ةقباط ملا ن العإ نم ةخسن ىلع روثعلا نك مي
./ytimrofnoc_fo_noitaralced/senohp/moc.aikon.www//:ptth

.ةظوفحم قوق حلا عيمج .aikoN 2002-3002  ©رشنلا قوقح
 ةيباتك ةقفاوم نودب اهنم ءزج يأ وأ ليلدلا اذه تايوتحم عيمج نيزخت وأ عيزوت وأ ليو حت وأ عبط ةداعإ زوجي  ال
.ايكون نع ةرداص ةقبسم
kniLو repmuBو tcapmI ecapSو imutnaBو no-sserpX aikoNو elpoeP gnitcennoC aikoNو aikoN دـعـت 5 era ةـيراـ جت تاـم الـع 
 تاـم الـع نوـكـت دـقـف لـيـلدـلا اذـه يـف اـهرـكذ دراوـلا ىرـخ ألا تاـكرـشـلاو تاـجـتـنـ ملا ءاـمـسأ اـمأ .noitaroproC aikoN ــل ةـلـجـسـم
.صتخ ملا اهكلام ىلإ دوعت ةيرا جت ءامسأ وأ ةيرا جت

aikoN  enut ـل ةيتوص ةم الع يه aikoN  noitaroproC.

 cigeT .3002-7991 )C( thgirypoC erawtfos tupni txet9T .stnetap gnidnep rehto dna 7348185 oN tnetaP SU
.devreser sthgir llA .cnI ,snoitacinummoC

.ytiruceS ASR morf erawtfos locotorp ytiruces ro cihpargotpyrc EFASB ASR sedulcnI

avaJ  si  a kramedart  fo  nuS  smetsysorciM  , cnI.



 تاـجـتـنـ ملا نـم جـتـنـم يأ ىـلـع تاـنـيـسـ حتو تارـيـيـغـت ءارـجإ قـحـب اـيـكوـن ظـفـتـ حتو .رـمـتـسـ ملا رـيوـطـتـلا ةـساـيـس اـيـكوـن جـهـتـنـتـت
 .قبسم راعشإ نودب دنتس ملا اذه يف ةفوصو ملا

 ةـيـئاـنـثـتـسا تـناـك ءاوـس رـئاـسـخ ةـيأ وأ لـخدـلا وأ تاـناـيـبـلا يـف نادـقـف يأ نـع ةـلوـئـسـم لاوـح ألا نـم لاـح يأ يـف اـيـكوـن نوـكـت نـلو
اهب تثدح يتلا ةيفيكلا تناك امهم ةرشابم ريغ وأ ةقح ال وأ ةئراط وأ

 تاـناـمـض ةـيأ دـجوـت  ال ،ةـقـبـطـ ملا  نيـناوـقـلا ةـهـج نـم بوـلـطـم وـه اـم ءاـنـثـتـساـب ”يـه اـمـك” دـنـتـسـ ملا اذـه تاـيوـتـحـم رـفوـتـت
 ناـمـضو اًـنـمـض موـهـفـ ملا قـيوـسـتـلا ةـيـح الـص ناـمـض -ىـلـع رـصـتـقـت  الو - لـمـشـتو ،ةـيـنـمـض وأ تـناـك ةـيـحـيرـصـت عوـن يأ نـم
 اذـه ةـعـجارـم قـحـب اـيـكوـن ظـفـتـ حت .دـنـتـسـ ملا اذـه تاـيوـتـحـم وأ ةـيـقوـثوـم وأ ةـقدـب قـلـعـتـي اـمـيـف اذـه ، نيـعـم ضرـغـل ةـمء الـ ملا
.قبسم راعشإ نودب تقو يأ يف هبحس وأ دنتس ملا

.كيدل ايكون عزوم برقأ نم دكأتلا ءاجرلا .قطان ملا ف التخا بسح ةصا خلا تاجتن ملا رفاوت فلتخي دق
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١١............................................................................................................................................................................ةمد خلا زومر
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٢١.......................................................................................................................................................................ليلدلا اذه يف
٣١............................................................................................................................أدبتل .١
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٤١....................................................................................................................................................ىرخأ ةيساسأ تارشؤم
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٤٢...............................................................................................................................................................حيتاف ملا ةحول لفق
٥٢...............................................................................................................................................................................صن ةباتك
٥٢..........................................)صنلل يديلقتلا لاخد إلا( فرح لكل تارم وأ ةدحاو ةرم حاتفم لك ىلع طغضلاب
٦٢...................................................................)صنلل يئبنتلا لاخد إلا( فرح لكل ةدحاو ةرم حاتف ملا ىلع طغضلاب
٩٢...................................................................................................)ءامس ألا( فتاهلا رتفد .٣
٩٢...........................................................................................................................................فتاهلا رتفد فئاظو مادختسا
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٩٢.................................................................................................................................................فتاهلا رتفد طبض ديد حت
٠٣.......................................................................................................................................فتاه ماقرأو ءامسأ نع ثحبلا
٠٣..........................................................................................................................................................ةمدخ مقرب لاصت الا
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١٣...............................................................................................................................................فتاه ماقرأو ءامسأ حسم
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١٣........................................................................................................................فتاه مقرو مس ال  نينر ةمغن صيصخت
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٣٣...................................................................................................................................................فتاه مقرو مسا ليدعت
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٥٣....................................................................................................................................مئاوقلا فئاظو ىدحإ ىلإ لوصولا
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٥٣.....................................................................................................................................................راصتخ الا مقر ةطساوب
٦٣.......................................................................................................................................مئاوقلا فئاظو ىدحإ نم جور خلا
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٠٤.............................................................................................................................................................)١ ةمئاقلا( لئاسرلا
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١٤.................................................................................................................................)دراولا قودنص( ةيصن ةلاسر ةءارق
٢٤......................................................................................................................)ظف حلا قودنص( ةظوف  حملا لئاسرلا ضرع
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٤٥........................................................................................................................................................................زاه جلا طبض
٥٥...........................................................................................................................................................حيتاف ملا لفق طبض
٥٥......................................................................................................................................................................ةيام حلا طبض
٦٥......................................................................................................................................................عنص ملا طبض ةداعتسا
٦٥............................................................................................................................................................)٥ ةمئاقلا( ت اليزنتلا
٧٥.................................................................................................................................................)٦ ةمئاقلا( ريكذتلا لئاسر
٨٥...............................................................................................................................................................)٧ ةمئاقلا( باعل ألا
٩٥........................................................................................................................................................)٨ ةمئاقلا( تاقيبطتلا
٠٦...........................................................................................................................................................................قيبطت ءدب
١٦........................................................................................................................................................................قيبطت ليزنت
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١٦...........................................................................................................................................................)٩ ةمئاقلا( تاقحل ملا
١٦.....................................................................................................................................................................................هبن ملا
٢٦................................................................................................................................................................................ةبسا حلا
٣٦.....................................................................................................................................................................فاقي إلا ةعاس
٤٦..........................................................................................................................................................يلزانتلا دعلا تقوم
٦٦...................................................................................................................................................................تامغنلا فلؤم
٦٦.........................................................................................................................................................................روصلا ررحم



٧
 thgirypoC © .devreser sthgir llA .aikoN 3002-2002

٨٦..................................................................................................................................................................ةتقؤ ملا ةشاشلا
PAW تامدخ  
٩٦........................................................................................................................................................)٠١ ةمئاقلا - تامدخ(
٠٧...................................................................................اهمادختساو PAW ةمدخ ىلإ لوصولل ةيساس ألا تاوط خلا
٠٧..............................................................................................................................................PAW ةمد خل فتاهلا دادعإ
٢٧............................................................................................................................................PAW ةمدخب لاصت الا ءارجإ
٣٧.........................................................................................................................................PAW ةمدخ تاحفص حفصت
٥٧.............................................................................................................................................................PAW لاصتا ءاهنإ
٥٧...........................................................................................................................................PAW تاحفص لكش طبض
٦٧....................................................................................................................................................اهترادإو تام العلا ظفح
٦٧............................................................................................................................................................ةمد خلا دراو قودنص
٧٧.........................................................................................................................................................ةتقؤ ملا ةركاذلا غيرفت
٨٧...................................................................................................................................................................ققحتلا ةداهش
٩٧..................................................................................................................................................)١١ ةمئاقلا( MIS تامدخ
٠٨.........................................................................................................ةيراطبلا تامولعم .٥
٠٨....................................................................................................................................................................غيرفتلاو نحشلا
٢٨................................................................................................ةنايصلاو ةيانعلا
٣٨.....................................................................................نام ألا نع ةماه تامولعم



٨
 thgirypoC © .devreser sthgir llA .aikoN 3002-2002

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

 بـبـسـت اـمدـنـع وأ اًروـظـحـم ةـلوـم ـ حملا فـتاوـهـلا لاـمـعـتـسا نوـكـي  نيـح فـتاـهـلا مدـخـتـسـت  ال
.اًشيوشت وأ اًرطخ

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

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

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

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

دوقولاب دوزتلا ءانثأ فتاهلا قلغأ
.ةيواميكلا داو ملا وأ دوقولا برق همدختست  ال .دوقولاب دوزتلا تاطحم يف فتاهلا مدختست  ال
تاريجفتلا قطانم برق فتاهلا قلغأ
.تاميلعتلا وأ دعاوقلا ةفاك عبتاو تاداشر الاب مزتلا .ريجفتلا ءانثأ فتاهلا مدختست  ال
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ةحيحص ةقيرطب فتاهلا مدختسا
.ةرورض  الب يئاوهلا سملت  ال .يعيبطلا عضولا يف طقف همدختسا
ةلهؤملا ةمدخلا
. نيلهؤم  نيفظوم لبق نم  الإ اهحيلصت وأ ةزهج ألا بيكرت زوجي  ال

تايراطبلا و تاقحلملا
 وأ ةـقـفاوـتـم رـيـغ ةزـهـجأ لـيـصوـتـب مـقـت  ال .طـقـف ةدـمـتـعـ ملا تاـيراـطـبـلاو تاـقـحـلـ ملا مدـخـتـسا
.ةدمتعم ريغ

ءاملا ةمواقم
.اًفاج هئاقب ىلع ظفاح .ءاملل دض سيل كفتاه
ةيفاضإ خسن
 .ةمه ملا تانايبلا لكل ةيطايتحا ةخسن لمع نم دكأت

ىرخأ ةزهجأب ليصوتلا
 ىلع لوصحلل ةزهج ألا هذه لامعتسا ليلد أرقا ،ىرخأ ةزهجأب فتاهلا ليصوتب مايقلا دنع
.ةدمتعم ريغ وأ ةقفاوتم ريغ ةزهجأ ليصوتب مقت  ال .ةم السلل ةلصف ملا تاميلعتلا
لاصت الا
 يـف اـ مب ،بوـلـطـ ملا مـقرـلا لـخدأ .ةـمدـ خلا ةـقـطـنـم لـخادو لـيـغـشـتـلا عـضو يـف فـتاـهـلا نأ دـكأـت
 ،ةـ ملاـكـم ىـلـع درـلـل . ىـلـع طـغـضا ةـ ملاـكـم ءاـهـن إل . ىـلـع طـغـضا مـث ،ةـقـطـنـ ملا زـمر كـلذ
. ىلع طغضا
ئراوطلا تاءادن
 بسح تار ملا نم اًددع  ىلع طغضا .ةمد خلا ةقطنم لخادو ليغشتلا عضو يف فتاهلا نأ دكأت
 مـث ئراوـطـلا مـقر لـخدأ .ةـشاـشـلا ء الـخإ ىـتـح )خـلاو ةـمـئاـقـلا نـم جور ـخلا ،ة ـملاـكـم ءاـهـن إل  الـثـم( ةـجا ـحلا
.كلذ كنم بلطي ىتح ة ملاك ملا هنت  ال .كعقو مب مهربخأ . ىلع طغضا
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א
 SMGE 009 لاـصـت الا ةـكـبـش ىـلـع لاـمـعـتـس الـل دـمـتـعـم لـيـلدـلا اذـه يـف روـكذـ ملا لوـم ـ حملا فـتاـهـلا
.MSG 0081 ةكبشو
 كارتش الا كناكمإب ناك اذإ يل  حملا تامد خلا دوزم نم دكأت .لاصت الا ةكبش ىلع دمتعت dnablauD ةزيم
.اهلامعتساو ةمد خلا هذه يف
 ةصاخ تامدخ نع ةرابع يهو .ةكبشلا تامدخب ىمست ليلدلا اذه يف ةنيب ملا صئاص خلا نم ددع
 ىلع لص حتو تامد خلا هذه يف كرتشت نأ كيلعو .ةلوم  حملا فتاوهلا تامدخ ديوزت تاكرش اهمدقت
.اهنم ةدافتس الا عيطتست نأ لبق اهليغشتل ةمز اللا تاميلعتلا

.تامد خلا عيمج وأ/و تاغللا فورح عيمج تاكبشلا ضعب معدت  ال دق :ةظح الم

א
 متي ثيحب لامعتس الل دعم زاه جلا اذه .زاه جلا اذه عم هلامعتسا لبق نحاش ي أل عونلا مقر نم دكأت
.VCD-01 و HCL-9 و PCA-8 و PCA-7 نحشلا ةزهجأ نم ةقاطلاب هديوزت

 ةجتن ملا ةكرشلا لبق نم طقف ةدمتع ملا تامزلتس ملاو نحشلا ةزهجأو تايراطبلا لمعتسا !ريذحت
 عاجرإ ةيلباق يأ لطبي دق ىرخأ عاونأ لامعتسا .كفتاه زارط عم اًصيصخ لمعلل تممص يتلاو
.اًرطخ نوكي دقو ،فتاهلا صخي نامض وأ

 بحسا ،قحلم يأ نع رايتلا لصفل.ليكولا ةعجارم ىجري ،ةدمتع ملا تاقحل ملاب ةمئاق ىلع لوصحلل
.كلسلا سيلو )ةشيفلا( ذخأ ملا



א
 اـهـب ظـفـتـحا .ء الـمـعـلا مـعدو ةـمدـخـب قـلـعـتـي اـم لوـح ةـمـهـم تاـموـلـعـم ىـلـع تاـقـصـلـ ملا يوـتـ حت
.نمآ ناكم يف
.عيبلا ف الغ ىلع ةقفرم ةوعدلا تناك اذإ ،ايكون يدان ةوعد ةقاطب ىلع قصل ملا  قفرأ
.نامضلا ةقاطبب قصلم  قفراو

א
.MIS ةقاطبلو فتاهلل هب حومس ملا ريغ مادختس الا بن جت ةيت آلا ةمد خلا زومر كل حيتت
 ريغ مادختس الا نم فتاهلا ةيام حلا زمر يمحي .فتاهلا عم زمرلا اذه قافرإ متي :ةيامحلا زمر •

.٤٢ ةحفصلا رظنا ،فتاهلا حيتافم ةحول لفقل همادختسا نك ميو هب حومس ملا
 زومر رييغت فئاظو مادختساب هبلطل فتاهلا طبضاو زمرلا ريغ .٥٤٣٢١ اًقبسم طوبض ملا زمرلا   

 زمرلاب ظفتحا .)٤٥ ةحفصلا رظنا( ةيام حلا طبض ةمئاق يف ةدوجو ملا ةيام حلا ىوتسمو ةمد خلا
.فتاهلا نع لصفنمو ،نمآ ناكم يف ديد جلا

 نم MIS ةقاطب زمرلا اذه يمحيو .MIS ةقاطب عم زمرلا اذه ديوزت متي :يصخشلا زمرلا •
 ةمئاق يف ةدوجو ملا يصخشلا زمرلا بلط ةفيظو ليغشت ةلاح يف .هب حومس ملا ريغ مادختس الا
 .فتاهلا ليغشت اهيف متي ةرم لك يف زمرلا بلط متي ،)٤٥ ةحفصلا رظنا( ةيام حلا طبض تادادعإ

 زمر لخدأ .MIS ةقاطب لفق متيسف ،يلاوتلا ىلع تارم ث الث حيحص ريغ NIP زمر تلخدأ اذإ   
KUP زمر لخدأ .قفاوم ىلع طغضاو NIP ديد جلا زمرلا لخدأ .قفاوم ىلع طغضاو ديد جلا 
.قفاوم ىلع طغضاو ىرخأ ةرم
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 ضعب ىلإ لوصولل بولطم وهو MIS تاقاطب ضعب عم زمرلا اذه ديوزت متي :2NIP زمر •
 ،يلاوتلا ىلع تارم ث الث حيحص ريغ 2NIP زمر تلخدأ اذإ .نحشلا ةدحو تادادع لثم ،فئاظولا
.2KUP زمر لاخدإب بلاطتس

.MIS ةقاطب عم نيزمرلا نيذه قافرإ متي دق :2KUP و KUP ازمر •
.يل  حملا ةمد خلا رفو مب لصتاف ،امهد جت مل اذإ   
 تا ملاك ملا رظح ةمدخ مادختسا دنع ةبولطم رظ حلا رس ةملك :تاملاكملا رظح رس ةملك •

 رـفوـم نـم رـسـلا ةـمـلـك ىـلـع لوـص ـحلا كـنـك ـمي .)٤٥ ةـحـفـصـلا رـظـنا( ةـياـم ـحلا طـبـض ةـمـئاـق يـف
.يل  حملا ةمد خلا
אאאאא
.ةمئاقلا لثم ،قرزأ نولب ةعوبطمو  و  ديدحتلا يحاتف مب ةقلعت ملا ةشاشلا صوصن
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١.
א
 ىلع ةرفاوتم تامولع ملا نم اًديزم دجتسو .فتاهلا حيتاف مل ةيساس ألا فئاظولل فصو يلي اميف
.ليلدلا اذه تاحفص
 لـيـغـشـت ىـلإ حاـتـفـ ملا اذـه ىـلـع رارـمـتـس الا عـم طـغـضـلا يدؤـي :)فـتاـهـلا ىـلـعأ(  ةقاطلا حاتفم
 ءاـنـثأ وأ راـظـتـن الا عـضو يـف ةزـيـجو ةدـ مل حاـتـفـ ملا اذـه ىـلـع تـطـغـض اذإ .هـلـيـغـشـت فاـقـيإ وأ فـتاـهـلا
.عاضوأ ةمئاق ضرع متي ،ة ملاكم
 ءامس ألا ضارعتس ال  نيحاتف ملا نيذه ىلع طغضا ،راظتن الا عضو يف : و  لاقتن الا احاتفم
 فئاظو لخاد دجاوتلا ءانثأ  نيحاتف ملا نيذه مدختسا .فتاهلا رتفد يف ةظوف  حملا فتاهلا ماقرأو
.طبضلا تادادعإو مئاوقلا ضارعتس ال ةمئاقلا
 يدؤي ،لاث ملا ليبس ىلع .هقوف ةضورع ملا ةفيظولا حاتفم لك يدؤي : و  ديدحتلا احاتفم
.ةمئاقلا فئاظو ىلع يوت حت ةمئاق حتف ىلإ ةمئاقلا حاتفم ىلع طغضلا

 عضو يف حاتف ملا اذه ىلع طغضلا يدؤي .ضورع ملا فتاهلا مقرب لصتيو ة ملاكم ىلع دري :
.اهب لاصت الا  مت ماقرأ رخأب ةمئاق ضرع ىلإ راظتن الا

.ةفيظولا نم جرخيو اهضفري وأ ة ملاكم يهني :
  ىلع رارمتس الا عم طغضلا يدؤي .فورحو ماقرأ لاخد إل حيتاف ملا هذه مدختست : - 
.يتوصلا ديربلا قودنصب لاصت الا ىلإ

.ةفلتخم فئاظو يف ةديدع ضارغأ يف  نيحاتف ملا نيذه مادختسا متي : و 
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אא
 مدختس ملا موقي نأ لبق مادختس الل اًزهاج فتاهلا نوكي امنيح هاندأ ةنيب ملا تارشؤ ملا ضرع متي
.»راظتن الا عضو« يف فتاهلا نأ لاقي ،ةشاشلا هذه ضرع دنع .فورح ةيأ لاخدإب
 .اًيلاح فتاهلا اهمدختسي يتلا ةيول خلا ةكبشلا  نيبي .١
.يلا حلا كعقوم دنع ةيول خلا ةكبشلا ةراشإ ةوق ضرعي .٢
.ةيراطبلا نحش ىوتسم ضرعي .٣
.)ةمئاقلا( رسي ألا ديدحتلا حاتفم ةفيظو ضرعي .٤
.)ءامس ألا( ن مي ألا ديدحتلا حاتفم ةفيظو ضرعي .٥

א
.ةروصم وأ ةيصن ةلاسر تملتسا
.)ةكبش ةمدخ( ةيتوص ةلاسر تملتسا
.ةقلغم فتاهلا تامغن لك تمادام ة ملاكم ملستت  نيح اًتوص ردصي وأ فتاهلا نري نل
.فتاهلا حيتافم ةحول لفق  مت
 فتاهلا تامغن لك تناك ول ىتح هيبنتلا ةمغن عمست فوس .ليغشتلا ديق هبن ملا
.ةقلغم
.كتا ملاكم لك ليو حت  مت
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.)ةكبش ةمدخ( ةددحم  نيلمعتسم ةعومجم ىلع كتا ملاكم رصق  مت
.فتاهلاب سأرلا مقط ليصوت  مت
.يلزانتلا دعلا تقوم ليغشت يراج
.فاقي إلا ةعاس ليغشت يراج

MISא
.لافط ألا لوانتم نع اًديعب ةرغص ملا MIS تاقاطب ةفاك ظفحا •
 اًرذح نك اذل ،ينثلا وأ شد خلا لعفب ةلوهسب اهسم الت عضاومو MIS ةقاـطب فلتت نأ نك مي •

.ةقاطبلا بحس وأ لاخدإ ةلواحم ءانثأ
.ةيراطبلا ةلازإ نمو فتاهلا ق الغإ نم MIS ةقاطب تيبثت لبق اًمود دكأت •

 هـعـفرا مـث ،)٢( ءاـطـغـلا حزأو ،)١( رـيرـحـتـلا رز ىـلـع طـغـضا .١
 .)٣( فتاهلا نع اًديعب
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 .)٥(فتاهلا نم ةيراطبلا جرخأو ،)٤(  نيفلتخم  نيها جتا يف  نيكسا ملا عفدا .٢

 .)٦( ةقاطبلا ةحتف لخاد ةيانعب MIS ةقاطب حزأ .٣
 نأو لفسأ ىلإ ةهجتم ةقاطبلا ىلع ةيبهذلا ت الصولا نأ نم دكأت   

.راسيلا ةهج ةفوطش ملا ةيوازلا

 ت الـصوـلا عـم ةـيراـطـبـلا ىـلـع ةدوـجو ـملا ةـيـبـهذـلا ت الـصوـلا ةاذاـح ـمب مـق .٤
 ةيراطبلل ةيسكعلا ةياهنلا عفدا مث فتاهلا ىلع ةقباط ملا ةيبهذلا
.)٧( اهناكم يف ماكحإب رقتست ىتح
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 ةرخؤم ها جتا يف ءاطغلا حزأ .)٨( فتاهلا ىلع ةرظان ملا تاحتفلا يف يفل خلا ءاطغلا ّيكسام لخدأ .٥
.)٩( هناكم يف ءاطغلا رقتسي ىتح فتاهلا

א
 تامولعم اًضيأ رظنا .اًعوفرم امه الك وأ فتاهلا يئاطغ دحأ ناك اذإ ةيراطبلا نحشب مقت  ال •

.٠٨ ةحفصلا ةيراطبلا
 .فتاهلا لفسأب نحشلا زاـهج كلس لص .١

 ذئدنع .طئا حلاب CA ددرتم رايت ردـص مب نحشلا زاهج لص .٢
.كرحتلا يف نحشلا رشؤم طيرش أدبي
.PCA-7 نحاش مادختسا ةلاح يف تاعاس ةتس فتاهلا ةيراطب نحش قرغتسي دق •
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 هلص مث نحشلا زاهج لصفا مث ،ةهرب رظتناف فقوتم نحشلا ةرابع ةشاشلا ىلع ترهظ اذإ •
.يل  حملا ليكولاب لصتاف ،اًلطعم نحشلا لظ اذإ .ةلوا  حملا دعأو ىرخأ ةرم

 رايتلا ردصم نع نحشلا زاهج لصفا .كرحتلا نع طيرشلا فقوتي ،ةيراطبلا نحش لامتكا دنع .٣
.فتاهلا نع كلذك هلصفاو ددرت ملا

א
 . حاتفم ىلع رارمتس الا عم طغضا
:אאאאא
.قفاوم ىلع طغضاو زمرلا لخدأ

 ببست امدنع وأ اًروظحم ةلوم  حملا فتاوهلا لامعتسا نوكي  نيح فتاهلا مدختست  ال !ريذحت
.اًشيوشت وأ اًرطخ

 يدامرلا ءز جلا( يلخاد يئاوهب دوزم فتاهلا اذه :لاعفلا ليغشتلا لوح تاحيملت
 يئاوهلا س مل مدع بجي ،ةـيكلس اللا لاـسر إلا ةزـهجأ نم هريغكو .)ةروصلا يف
 ،ة ملاك ملا ةدوج ىلع يئاوهلاب كاكتح الا رثؤي ثيح .فتاهلا ليغشت ءاـنثأ عاد نود
 .يعيبطلا ردقلا نع ديزي ةقاطلا نم ىلعأ اًردق كلهتسي فتاهلا لعجي دقو
 ءادأ  نيس حت ىلإ ةيفتاهلا تا ملاك ملا ءارجإ ءانثأ يئاوهلا ةقطنم س مل مدع يدؤي امك
 .فتاهلاب ثدحتلا نمز ةدايزو يئاوهلا
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א
.رخآ زاهج يأ وأ نحشلا زاهج نع فتاهلا لصفاو اًمئاد فتاهلا قلغا ،ةيطغ ألا رييغت لبق•
.هب ةقفر ملا ةيطغ ألا عم همدختساو اًمئاد فتاهلاب ظفتحا•

 اًديعب هعفرا مث ،)٢( ءاطغلا حزأو ،)١( ريرحتلا رز ىلع طغضا .١
 .)٣( فتاهلا نع

 .)٤( فتاهلا لفسأ نم جرا خلا ىلإ قفرب فتاهلا ءاطغ بحسا .٢
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 .يمام ألا ءاطغلا قوف حيتاف ملا ةحول ءاطغ عض .٣

 عفداو ،)٦( يمام ألا ءاطغلا نم يولعلا ءز جلا عم فتاهلا ىلعأ ةاذاح مب مق .٤
 .)٧( هناكم يف رقتسي ىتح ءاطغلا ها جتا يف فتاهلا

 .)٨( فتاهلا ىلع امهل ةقباط ملا تاحتفلا يف يفل خلا ءاطغلا ىلع نيدوجو ملا  نيكسا ملا لخدأ .٥
.)٩( هناكم يف رقتسي ىتح ءاطغلا حزأ
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אא.٢
אא
א
 ىلع وأ رشؤ ملا كيرحتل  وأ  ىلع طغضا ،مقرلا ليدعتل .فتاهلا مقر مث ةقطن ملا حاتفم لخدأ .١

.رشؤ ملا راسي ىلع نم فرح فذ حل حسم
 لخدأ مث )ةيلودلا ةئدابلا لحم لحي( + زمر لاخد إل  نيترم  ىلع طغضا :ةيلود ة ملاكم ءارج إل   

 .فتاهلا مقر مث )ةرورضلا دنع لو ألا رفصلا فذحا( ةقطن ملا حاتفمو ةلودلا زمر
. ىلع طغضا .٢
.هضف خل  وأ نذ ألا ةعامس توص عفرل  ىلع طغضا :توصلا طبضل   
.لاصت الا ةلواحم ءاغل إل وأ ة ملاك ملا ءاهن إل  ىلع طغضا .٣
אא
 مـقر عـم هـظـفـح  مت يذـلا مـس الا نـم فرـح لوأ لـخدأ .راـظـتـن الا عـضو يـف  وأ  ىـلـع طـغـضا
 ىلع رارمتس الا عم طغضا وأ ليصافت ىلع طغضا . وأ  ةطساوب مس الا ىلإ لقتنا .فتاهلا

.ة ملاك ملا ءارج إل  ىلع طغضا .فتاهلا مقر ضرعل 
.٠٣ ةحفصلا فتاه ماقرأو ءامسأ نع ثحبلا اًضيأ رظنا
אא
 طغضا :مهب لاصت الا تلواح وأ مهب لاصت الا  مت فتاه مقر نيرشع رخآ نم دحاو فتاه مقرب لاصت الل
. ىلع طغضا مث بولط ملا مس الا وأ فتاهلا مقر ىلإ لقتنا مث ،راظتن الا عضو يف  ىلع
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אאא
 كب صا خلا يتوصلا ديربلا مقر ىلع لوص حلا كنك مي . ىلع رارمتس الا عم طغضا راظتن الا عضو يف
.٧٤ ةحفص يتوصلا ديربلا مقر اًضيأ رظنا .يل  حملا ةمد خلا رفوم لبق نم
אא
.٢٣ ةحفصلا يتوصلا لاصت الا رظنا .مقرلل ةصصخم رثكأ وأ ةملكب قطنلا درج مب فتاه مقرب لاصت الا كنك مي
אא
 لاصت الا كنك مي ) ىلإ  نم( عيرسلا لاصت الا حيتافم دح أل فتاه مقر تصصخ اذإ
:يت آلاك اذه فتاهلا مقرب
 :وأ . و عيرسلا لاصت الا حاتفم ىلع طغضا ،راظتن الا عضو يف •
 ،ليغشتلا عضو ىلع )٢٥ ةحفصلا رظنا( تا ملاك ملا طبض ةمئاق يف عيرسلا لاصت الا ةفيظو طبض  مت اذإ •

.ة ملاك ملا أدبت ىتح راظتن الا عضو يف عيرسلا لاصت الا حاتفم ىلع رارمتس الا عم طغضاف
.١٣ ةحفصلا عيرس لاصتا حاتف مل فتاه مقر صيصخت اًضيأ رظنا

א
 كارتش الاب صاخشأ ةتس ىلإ لصي ددعل حمست يتلا ةكبشلا تامدخ ىدحإ ةيعام جلا ة ملاك ملا ربتعت
.ة ملاك ملا سفن يف اًعم
.ةديدج ة ملاكم ددح مث تارايخ ىلع طغضا ،ة ملاك ملا ءانثأ .١
.ىلو ألا ة ملاك ملا قيلعت متي .لاصتا ىلع طغضا مث فتاهلا رتفد يف هنع ثحبا وأ فتاهلا مقر لخدأ .٢
 تارايخ ىلع طغضلاب ةيعام جلا ة ملاك ملا يف لو ألا كراش ملا مض ،ةديد جلا ة ملاك ملا ىلع درلا دعب .٣

.ةيعامج ة ملاكم ددح مث
.ة ملاك ملا يف ديدج كراشم ةفاض إل ٣و ٢و ١ تاوط خلا ررك .٤
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: نيكراش ملا دحأ عم ةصاخ ةثداحم ءارج إل .٥
 دعب .قفاوم ىلع طغضا مث بولط ملا كراش ملا ددح .ةصاخ ةثداحم ددح مث تارايخ ىلع طغضا
.٣ ةوط خلا يف حضوم وه امك ةيعام جلا ة ملاك ملا ىلإ دع ،ةثدا  حملا ءاهتنإ
.ةيعام جلا ة ملاك ملا ءاهن إل  ىلع طغضا .٦
א
.ة ملاك ملا ضفرل  ىلع طغضا .ة ملاك ملا لهاجتل تماص ىلع طغضا .ة ملاك ملا ىلع درلل  ىلع طغضا
 كـماـيـق ةـلاـح يـف اذـه ،يـتوـصـلا دـيرـبـلا قودـنـص ىـلإ لاـث ـملا لـيـبـس ىـلـع ،ةـضوـفر ـملا ة ـملاـك ـملا لـيو ـحت مـتـيـس
.ط خلا لاغشنا دنع ليوحتلا لثم تا ملاك ملا ليو حت تارايخ دحأ طيشنتب
אא
 يف تا ملاك ملا راظتنا ةمدخ ةفيظو ليغشت ةلاح يف ىرخأ ة ملاكم ءارجإ ءانثأ ة ملاكم ىلع درلا كنك مي
.)١٤ ةحفصلا رظنا( تا ملاك ملا طبض ةمئاق
.ىلو ألا ة ملاك ملا قيلعت متي .در ددح مث تارايخ ىلع طغضا :وأ . وأ در ىلع طغضا ،ة ملاك ملا ءانثأ
 ددـحو تارايخ ىـلـع طـغـضا . ىـلـع طـغـضا وأ ىرخ ألا ة ملاك ملا ىـلـع طـغـضا  نيـت ـملاـك ـملا  نيـب لـيدـبـتـلـل
.ةطشنلا ة ملاك ملا ءاهن إل  ىلع طغضا .راظتن الا ديق يتلا ة ملاك ملا ضفرل ضفر
אאא
 .ةـكـبـش تاـمدـخ نـع ةراـبـع فـئاـظوـلا هذـه ضـعـب .ة ـملاـك ـملا ءاـنـثأ هاـندأ ةروـكذ ـملا فـئاـظوـلا مادـخـتـسا نـك ـمي
.دحاو نآ يف اهلك فئاظولا هذه رفوتت  ال
:ةيت آلا فئاظولا ىدحإ ددح مث تارايخ ىلع طغضا ،ة ملاك ملا ءانثأ
 ،ضفر ،در ،ةديدج ة ملاكم ،FMTD لاسرإ ،قيلعتلا ءاهنإ وأ ة ملاك ملا قيلعت ،نوفركي ملا ليغشت وأ نوفركي ملا قلغإ
.ةصاخ ةثداحم ،ةيعامج ة ملاكم ،ةمئاقلا ،فتاهلا رتفد ،تا ملاك ملا لك ءاهنإ ،ة ملاك ملا هذه ءاهنإ ،ىرخ ألا ة ملاك ملا



٤٢
 thgirypoC © .devreser sthgir llA .aikoN 3002-2002

.FMTD تامغن لس الس لاسر إل FMTD لاسرإ مدختسا
א

 امنيح ،لاث ملا ليبس ىلع ،حاتفم يأ ىلع دوصق ملا ريغ طغضلا بنجتل حيتاف ملا ةحول لفق كنك مي
.فتاهلل هب حومس ملا ريغ مادختس الا بنجتل وأ ،ديلا ةبيقح لخاد فتاهلا نوكي
:حاتفم يأ ىلع دوصق ملا ريغ طغضلا بنجتل
 :وأ .راظتن الا عضو يف ةعرسب  ىلع طغضا مث ةمئاقلا ىلع طغضا •
 .ةنيعم ةينمز ةد مل همادختسا دنع اًيلأ حيتاف ملا ةحول لفقي ثيحب فتاهلا طبض كنك مي امك   

 يلآ لفق مث حيتاف ملا لفق طبض مث طبضلا ددح مث راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا
 لفق ليغشت متي .قفاوم ىلع طغضا مث يناوثلاو قئاقدلاب ريخأتلا نمز لخدأ .ليغشت مث حيتافملل
.راظتن الا عضو يف فتاهلا نوكي امنيح حيتاف ملا

.راظتن الا عضو يف ةعرسب  ىلع طغضا مث لفقلا حتف ىلع طغضا :حيتاف ملا لفق حتفل •
:فتاهلل هب حومس ملا ريغ مادختس الا بنجتل
 لفق طبض مث طبضلا ددح مث راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا :حيتاف ملا لفق زمر طشن  الوأ •

 .ليغشت ددح .قفاوم ىلع طغضا مث ةيام حلا زمر لخدأ .حيتاف ملا لفق زمر مث حيتاف ملا
.راظتن الا عضو يف ةعرسب  ىلع طغضا مث ةمئاقلا ىلع طغضا :حيتاف ملا لفقا مث •
 طغضا مث ةيام حلا زمر لخدأ .راظتن الا عضو يف لفقلا حتف ىلع طغضا :حيتاف ملا لفق حتفل •

.قفاوم ىلع
 :ةلفقم حيتاف ملا نوكت امدنع
. رشؤ ملا ضرع متي •
.اهضفرت وأ ة ملاك ملا هنت  نيح اًيلآ حيتاف ملا لفق متيسو ،ة ملاك ملا ىلع درلل  ىلع طغضا•
.داتع ملاك CDH-5 سأرلا مقط مادختسا نك مي •
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 جـمرـب ـملا ئراوـطـلا مـقر بـلـط كـناـكـمإـب ،لـيـغـشـتـلا عـضو يـف فـتاـهـلا ق الـغإ ةزـيـم نوـكـت اـمدـنـع :ةظح الم
 . ىـلـع طـغـضاو ئراوـطـلا مـقر لـخدأ .)ئراوـطـلـل رـخآ يـمـسر مـقر يأ وأ ٢١١ مـقرـلاـك( كـفـتاـه يـف
.هب مقر رخآ لاخدإب موقت نأ دعب طقف مقرلا ضرع متيس

 يديلقتلا لاخد إلا( فرح لكل تارم وأ ةدحاو ةرم فر حلا حاتفم ىلع طغضلاب امإ فور حلا لاخدإ كنك مي
.)صنلل يئبنتلا لاخد إلا( فرح لكل ةدحاو ةرم فر حلا حاتفم ىلع طغضلاب امإو )صنلل

)אא(אא
.ةشاشلا ىلعأ ضورعم  زمرلا نأ دكأت ،ةقيرطلا هذه مادختس الو
 فر حلا رهظي ىتح ةرركتم ةروصب ) ىلإ  نم( ماقر ألا حيتافم دحأ ىلع طغضا ،صن ةباتك دنع
 .اهيلع اهعيمج ةعوبطم ريغ حيتاف ملا ىلع ةرفوت ملا فور حلا لك نأ ظح ال .بولط ملا
:صنلا ليدعتل ةيلاتلا فئاظولا مادختسا كنك مي
 ،ةينيت اللا ةغللاب لاخد إلا يف.ةينيت اللاو ةيبرعلا ةغللاب لاخد إلا  نيب ليدبتلل  نيترم  ىلع طغضا •

 ةشاشلا ىلعأ دوجو ملا رشؤ ملا ىلإ عجرا . ىلع طغضلا راركتب فرح ألا ةلاح  نيب ليدبتلا كنك مي
.CBA لثم ،دكأتلل

 مث  ىلع رارمتس الا عم طغضا .مقر ةفاض إل بولط ملا مقرلا حاتفم ىلع رارمتس الا عم طغضا •
.صنلا ةباتك يف رارمتس الل  ىلع رارمتس الا عم طغضا .ماقر ألا لخدأ

 .ةفاسم ةفاض إل  ىلع طغضا •
.ةبولط ملا ةم العلا ضرع متي ىتح ميقرت ةم الع لاخد إل  مث  ىلع طغضلا ررك •
 طـغـضا مـث بوـلـط ـملا زـمرـلا ىـلإ لـقـتـناو ، ىـلـع رارـمـتـس الا عـم طـغـضا :صاـخ زـمر لاـخد إل •

.لامعتسا ىلع
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.زومرلا لك فذ حل حسم ىلع رارمتس الا عم طغضا .هلاخدإ  مت زمر رخآ فذ حل حسم ىلع طغضا •
.يلاوتلا ىلع اًراسي وأ اًني مي رشؤ ملا كيرحتل  وأ  ىلع طغضا •

)אא(אא
 رظنا( ةيصنلا لئاسرلا ةباتكل لاث ملا ليبس ىلع ،ةباتكلل ةعيرس ةقيرط صنلل يئبنتلا لاخد إلا دعي
) ةحفص رظنا( ريكذتلا لئاسرو )٠٤ ةحفص .فتاهلاب دوجوم اًيلخاد اًسوماق ةقيرطلا هذه مدختست ٧٥
 صنلل يئبنتلا لاخد إلل سوماق رايتخا
 تارايخ ىلع طغضا .ةلاسر ةباتك مث لئاسر ددحو راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا
.ةبولط ملا ةغللاو سوماقلا ددحو
صنلل يئبنتلا لاخد إلا ليغشت فاقيإ
 ددحو تارايخ ىلع طغضا .ةلاسر ةباتك مث لئاسر ددحو راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا
.لمعي  ال سوماقلا مث سوماقلا
صنلل يئبنتلا لاخد إلا مادختسا
.ةشاشلا ىلعأ ضورعم  زمرلا نأ دكأت ،ةقيرطلا هذه مادختس ال
 ةلاسر ةباتك رظنا ،تامولع ملا نم ديز مل .دوكينوي فرحأ مدختسي دق صنلل يئبنتلا لاخد إلا نأ ظح ال
.٠٤ ةحفص )ةلاسر ةباتك( اهلاسرإو ةيصن
.فرح لكل ةدحاو ةرم بسان ملا حاتف ملا ىلع طغضلاب ةبولط ملا ةملكلا بتكا .١
 لك لاخدإ لبق ةشاشلا ىلع ثدحي ام ىلإ  الاب قلت  ال ةطغض لك دعب ريغتت ةملكلا ن ألو   

.ةملكلا فرحأ
.ةينيت اللاو ةيبرعلا ةغللاب لاخد إلا  نيب ليدبتلل  نيترم  ىلع طغضا •
.يلاوتلا ىلع اًراسي وأ اًني مي رشؤ ملا كيرحتل  وأ  ىلع طغضا •
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 فذ حل حسم ىلع رارمتس الا عم طغضا .رشؤ ملا راسي ىلع نم زمر فذ حل حسم ىلع طغضا •
.فور حلا لك

 رشؤ ملا عجارو ةرركتم ةفصب  ىلع طغضا ،ةريبكلاو ريغصلا فرح ألا ةلاح  نيب لقنتلل •
.ضرعلا ةشاش ىلعأ
.ةبولط ملا ةم العلا ضرع متي ىتح ميقرت ةم الع لاخد إل  مث  ىلع طغضلا ررك •
 طغضا مث بولط ملا فر حلا ىلإ لقتناو ، ىلع رارمتس الا عم طغضا :صاخ فرح لاخد إل •

.لامعتسا ىلع
 عم طغضا ةديدع ماقرأ لاخد إل .هلاخدإ بولط ملا مقرلا حاتفم ىلع رارمتس الا عم طغضا •
 رارمتس الل  ىلع رارمتس الا عم طغضا .ةبولط ملا ماقر ألا لخدأ مث  ىلع رارمتس الا
.صنلا ةباتك يف

 يئبنتلا لاخد إلا ىلإ ةدوعلل .صنلل يديلقتلا لاخد إلا مادختس ال  نيترم  ىلع طغضا •
. نيترم  ىلع طغضا ،صنلل

 وأ )ةفاسم لاخدإ متي(  ىلع طغضا ،ةبولط ملا ةملكلا يه ةضورع ملا ةملكلا تناك اذإ .٢
.ةيلاتلا ةملكلا بتكاو 

 .ةبولط ملا ةملكلا رهظت ىتح ةملكلا رييغتل  ىلع طغضلا ررك •
 يتلا ةملكلا قباطت سوماقلا يف ةملك دجوت  ال هنأ ينعي اذهف ةملكلا دعب ? فرح رهظ اذإ •

 مادختساب ةملكلا لخدأو ،ءاجه ىلع طغضا :سوماقلا ىلإ ةملكلا ةفاض إل .اهلاخدإ لوا حت
.قفاوم ىلع طغضا مث صنلل يديلقتلا لاخد إلا
.اهليدعتب مق مث اهديدحتل  ىلع طغضا ،ةقباسلا ةملكلا ديدحتل •
 تاراي خلا ىلإ لوصولل حاتف ملا اذه ىلع طغضلا كنك مي ، ىلعأ تارايخ صن ضرع  مت اذإ .٣

.صنلل يئبنتلا لاخد إلاب ةقلعت ملا ةيت آلا
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 ةملكلا ىلإ لقتنا .اهلاخدإب موقت يتلا فورحلل ةقباط ملا تاملكلاب ةمئاق ضرعي :ةلثام ملا تاملكلا   
.لامعتسا ىلع طغضاو ةبولط ملا

.سوماقلا ىلإ اهتفاضإو صنلل يديلقتلا لاخد إلا مادختساب ةملك لاخدإ كنك مي :ةملك جاردإ   
.ةدحاو ةرم مقر حاتفم لك ىلع طغضلاب ماقرأ لاخدإ كنك مي :مقر جاردإ   
 طغضاو )٪ لثم( بولط ملا زمرلا ىلإ لقتنا .ةمئاق نم صاخ زمر ديد حت كنك مي :زمر لاخدإ   

.لامعتسا ىلع

.رخ آلا فصنلا بتكا مث  ىلع طغضا مث ةملكلا نم لو ألا فصنلا بتكا
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)א(א.٣
 ةدـيدـع فـئاـظو فـتاـهـلا كـل رـفوـي .MIS ةـقاـطـب ىـلـع وأ فـتاـهـلا يـف فـتاـه ماـقرأو ءاـمـسأ ظـفـح كـنـك ـمي
.اهظفح  مت يتلا فتاهلا ماقرأو ءامسأ ةراد إل
אאא
 ةفيظولا ددح مث راظتن الا عضو يف ءامس ألا ىلع طغضا ،فتاهلا رتفد فئاظو ىلإ لوصولل
.ةبولط ملا
 عـضو يـف  وأ  ىـلـع طـغـضا :يـلـي اـمـك فـتاـهـلا رـتـفد فـئاـظو ضـعـب ىـلإ لوـصوـلا نـكـ مي اـمـك
 فتاهلا مقر وأ مس الا ىلإ لقتنا مث ،ليصافتلا ىلع طغضا مث بولط ملا مس الا ىلإ لقتناو ،راظتن الا
.ةبولط ملا ةفيظولا ددح مث تارايخ ىلع طغضاو
.ة ملاك ملا ءانثأ فتاهلا رتفد فئاظو ىلإ لوصولل فتاهلا رتفد ددح مث تارايخ ىلع طغضا

א
:ةيت آلا فئاظولا ىدحإ ددح مث طبضلا ددحو ،راظتن الا عضو يف ءامس ألا ىلع طغضا
 ةـقاـطـب :هـب فـتاـهـلا ماـقرأو ءاـمـسأ ظـفـح بوـلـط ـملا فـتاـهـلا رـتـفد راـيـتـخ ال ةـمدـخـتـس ـملا ةرـكاذـلا•

MIS فتاهلا وأ.
 ةث الث( ءامس ألا ةمئاق .اهب فتاهلا رتفد تايوتحم ضرع متيس يتلا ةقيرطلا رايتخ ال ضرعلا ةقيرط•

.)ةرم لك دحاو مسا( ريبك طخ ،)ةرم لك مقرو مسا( مقرو مسا )ةرم لك ءامسأ
 يـف ظـفـحـلـل يقبتملا ددـعـلاو ةظوفحملا فـتاـهـلا ماـقرأو ءاـمـس ألا ددـع ةفرعمل ةرـكاذـلا ةـلاـح•

.فتاه رتفد لك
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אא
 ىـلـع طـغـضا مـث مـس الا نـم لو ألا فرـ حلا لـخدأ .ثحب ددـحو راـظـتـن الا عـضو يـف ءامس ألا ىـلـع طـغـضا
 طـغـضا ،مـس الا عـم ظوـف  ـحملا فـتاـهـلا مـقر ضرـعـل .مـس الا ىـلإ لاـقـتـن الـل  وأ  ىـلـع طـغـضا .ثحب
 . ىلع رارمتس الا عم طغضا وأ ليصافتلا ىلع
 امأ .ةشاشلا  ني مي ىلعأ  ضرع متي ،MIS ةقاطب ىلع فتاهلا مقرو مس الا ظفح  مت دق ناك اذإ •

. ضرع متي ،فتاهلا يف فتاهلا مقرو مس الا ظفح  مت دق ناك اذإ
 مس الا نم فرح لوأ لخدأ مث ، و  ىلع طغضا :راظتن الا عضو يف فتاه ماقرأو ءامسأ نع ثحبلل •

.١٢ ةحفصلا فتاهلا رتفد يف ظوفحم فتاه مقرب لاصت الا اًضيأ رظنا .مس الا ىلإ لقتناو
א
 ةـقاـطـب ىـلـع ةرـفوـتـم ماـقر ألا هذـه تـناـك اذإ ةـمدـ خلا رـفوـ مب ةـصاـ خلا ةـمدـ خلا ماـقرأـب لاـصـت الا كـنـكـ مي
MIS. بوـلـطـ ملا ةـمدـ خلا مـقر ددـح .ةمد خلا ماقرأ ددـح مـث راـظـتـن الا عـضو يـف ءامس ألا ىـلـع طـغـضا 
. وأ لاصتا ىلع طغضا مث هب لاصت الا

 صن ةباتك رظنا( ريكذتلا ةلاسر بتكا .مسا ةفاضإ ددحو راظتن الا عضو يف ءامس ألا ىلع طغضا
 .قفاوم ىلع طغضا مث ،فتاهلا مقرو ةقطن ملا حاتفم لخدأ .قفاوم ىلع طغضا مث )٥٢ ةحفصلا
 لخدأ مث )+ زمرلا لاخد إل(  نيترم  ىلع طغضا ،جرا خلاب كدجاوت ءانثأ فتاهلا مقر مادختسا تدرأ اذإ
.فتاهلا مقر لخدأ مث )ةرورضلا دنع لو ألا رفصلا فذحا( ةقطن ملا حاتفم مث ،ةلودلا زمر

 لـخدأ .ظفح ددـح مـث تارايخ ىـلـع طـغـضاو فـتاـهـلا مـقر لـخدأ ،راـظـتـن الا عـضو يـف :عيرس ظفح
.قفاوم ىلع طغضا مث مس الا
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 دحاو فتاه ماقرأو ءامسأ فذ حل ةرم لك دحاو ددح .حسم ددحو راظتن الا عضو يف ءامس ألا ىلع طغضا
.فتاهلا رتفد نم ماقر ألاو ءامس ألا لك فذ حل لماكلاب حسم ددح وأ ةرم لك

 هاـ جتا دـيدـحـتـل  وأ  ىـلـع طـغـضا .خسن ددـح مـث راـظـتـن الا عـضو يـف ءامس ألا ىـلـع طـغـضا
 اـهـخـسـنـل لكلا ددـح وأ ةرـم لـك دـحاو فـتاـهـلا ماـقرأو ءاـمـس ألا خـسـنـل ةرم لك دحاو ددـح .خـسـنـلا
 ظافتح الا( ماـقر ألاو ةـيـلـص ألا ءاـمـس ألاـب ظاـفـتـح الا يـف بـغرـت تـنـك اذإ اـم ددـح .ةدـحاو ةرـم اـهـلـك
.)لص ألا حسم( اهحسم وأ )لص ألاب
 .خسن ىلع طغضاو هخسن بولط ملا مس الا ىلإ لقتناف ،ةرم لك دحاو تددح اذإ •
.؟خسنلا ءدب ةرابع ضرع دنع قفاوم ىلع طغضلاب خسنلا أدباف ،لكلا خسن تددح اذإ •

. نيعم فتاه مقر نم ة ملاكم دورو دنع ةنيعم  نينر ةمغن ليغشتل فتاهلا طبض كنك مي
 فـتاـهـلا مـقر وأ مـس الا ىـلإ لـقـتـنا .ةمغن صيصخت ددـح مـث راـظـتـن الا عـضو يـف ءامس ألا ىـلـع طـغـضا
 ةيداعلا ةمغنلا .قفاوم ىـلـع طـغـضاو ةـبوـلـط ـملا  نيـنرـلا ةـمـغـن ىـلإ لـقـتـنا .صيصخت ىـلـع طـغـضا مـث
.)٣ ةمئاقلا( عاضو ألا يف طشنلا عضولل اهتددح يتلا  نينرلا ةمغن يه

א
 .عيرس لاصتا حيتافمك لمعتل  ىلإ  نم حيتاف ملا طبض كنك مي
 طغضاو ،دار ملا حاتف ملا ىلإ لقتنا .عيرسلا لاصت الا ددح مث راظتن الا عضو يف ءامس ألا ىلع طغضا
 .فتاه مقر وأ اًمسا ددحو ،صيصخت ىلع
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 صيصختلا حسم وأ هرييغت وأ مقرلا ضرع كنكميسف ،حاتف مل لعفلاب فتاه مقر صيصخت  مت اذإ
.تارايخ ىلع  الوأ طغضلاب
.٢٢ ةحفصلا عيرسلا لاصت الا رظنا ،عيرسلا لاصت الا مادختساب ة ملاكم ءارج إل
אא
 دـق  الـثـمـف .مـقرـلا اذـهـب ةـقـفرـم )يـتوـص زـمر( رـثـكأ وأ ةـمـلـكـب قـطـنـلا درـج ـمب فـتاـه مـقرـب لاـصـت الا كـنـك ـمي
 اهل ةيتوص زومر ظفح نك مي يتلا فتاهلا ماقرأ ددع لصي نأ نك مي .مسا نع ةرابع يتوصلا زمرلا نوكي
.ةيفتاه ماقرأ ةينامث ىلإ فتاهلا رتفد يف
:نأ ظح ال ،يتوصلا لاصت الا لامعتسا لبق
.ملكت ملا توص ىلع دمتعت لب .ةنيعم ةغل ىلع ةيتوصلا زومرلا دمتعت  ال •
 تقو ةئداه ةئيب يف دجاوتلاب كحصنن اذل .اهب ةطي  حملا ءاضوضلاب ةيتوصلا زومرلا رثأتتو•

.ةيتوصلا زومرلا ليجست
 يف فتاهلا كسمأ ،يتوصلا زمرلا قيبطتب ة ملاكم ءارجإ تقو وأ يتوصلا زمرلا ليجست دنع•

.كنذأ نم برقلاب يعيبطلا عضولا
.ةفلتخم ماقر أل ةهباشتم ءامسأ ليجست بن جتو ةليوط ءامسأ مدختسا .اًدج ةريصقلا ءامس ألا لبقت  ال •

 يتلا ةقيرطلل اًما مت ةقباطم لاصت الا ةلواحم دنع مس الاب قطنلا ةقيرط نوكت نأ بجي امك :ةظح الم
.لاوح ألا لك يف يتوصلا لاصت الا ىلع ًةيلك دمتعت نأ يغبني  ال اذـلو ،ئراوـطـلا ءاـنـثأو ءاـضوـضـلا نـكاـمأ يـف ،لاـث ـملا لـيـبـس ىـلـع ،اًـبـعـص كـلذ نوـكـي دـقو .اـهـب هـلـيـجـسـت  مت

 ددح .تارايخ مث ليصافتلا ىلع طغضا مث ،راظتن الا عضو يف فتاهلا مقر وأ بولط ملا مس الا ىلإ لقتنا
.حوضوب يتوص زمرك اهليجست دار ملا )تاملكلا وأ( ةملكلا قطناو ءدب ىلع طغضا .يتوص زمر ةفاضإ
.فتاهلا يف ىرخأ MIS ةقاطب لاخدإ دنع اهتلازإ متيو ،فتاهلا يف ةيتوصلا زومرلا ظفح متي
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אא
 فتاهلاب اًكس مم حوضوب يتوصلا زمرلا قطنا .راظتن الا عضو يف ءامس ألا ىلع رارمتس الا عم طغضا
 فتاهلا مقرب لاصت الاو يتوصلا زمرلا ليغشتب فتاهلا موقي .كنذأ نم اًبيرق يداعلا عضولا يف
 .هل صصخ ملا
 مدع ةلاح يف وأ فتاهلاب لجس ملا يتوصلا زمرلل رداصلا يتوصلا زمرلا ةقباطم مدع ةلاح يف
 طغضا وأ ءاهنإ ىلع طغضا وأ ىرخأ ةرم يتوصلا زمرلا قطنل معن ىلع طغضا ،هيلع فرعتلا
.راظتن الا عضو ىلإ ةدوعلل  ىلع
 ،ةريصق ةمغن عمست ىتح سأرلا مقط رز ىلع رارمتس الا عم طغضا ،CDH-5 سأرلا مقط مادختسا دنع
.حوضوب يتوصلا زمرلا اهدعب قطنا مث

אא
 مث بولط ملا فتاهلا مقر وأ مس الا وأ ،ةيتوص زومر ددح مث راظتن الا عضو يف ءامس ألا ىلع طغضا
 .حسم وأ رييغت وأ ليغشت ةداعإ ىلع طغضا

א
.قفاوتم فتاه ىلإ ةيصن ةلاسرك )لامعأ ةقاطب( فتاه مقرو مسا لاسرإ كنك مي
 هلاسرإ يف بغرت يذلا فتاهل ا مقر وأ مس الا ىلإ لقتنا ،راظتن الا عضو يف  وأ  ىلع طغضا
 ثحبأ وأ ملتس ملا فتاه مقر لخدأ .لامعأ ةقاطب لاسرإ ددح مث تارايخو ليصافت ىلع طغضا مث
.قفاوم ىلع طغضا مث فتاهلا رتفد يف هنع

א
 طـغـضا مـث ،هـلـيدـعـت بوـلـط ـملا فـتاـهـلا مـقر وأ مـس الا ىـلإ لـقـتـناو ،راـظـتـن الا عـضو يـف  وأ  ىـلـع طـغـضا
،فتاهلا مقر وأ مس الا ىلإ لقتناو ليصافتلا ىلع
.قفاوم ىلع طغضا مث فتاهلا مقر وأ مس الا لّدع .ليدعت ددحو تارايخ ىلع طغضا مث
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אא
.فتاهلا رتفد يف هفتاه مقر وأ همسا ظفح  مت صخشل ةيصن ةلاسر لاسرا كنك مي
 .ليصافتلا ىلع طغضا مث بولط ملا مس الا ىلإ لقتنا مث ،راظتن الا عضو يف  وأ  ىلع طغضا
 ةباتك رظنا ،تامولع ملا نم ديز مل .ةلاسر لاسرإ ددح مث تارايخ طغضاو بولط ملا مقرلا ىلإ لقتنا
.٠٤ ةحفص )ةلاسر ةباتك( اهلاسرإو ةيصن ةلاسر
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א.٤
 عـيـمـ جت  مت .كـتاـجاـيـتـحا بـسـح فـتاـهـلا طـبـض كـل حـيـتـت يـتـلا فـئاـظوـلا نـم اًـقاـطـن فـتاـهـلا كـل رـفوـي
.ةيعرف مئاوقو مئاوق لخاد فئاظولا هذه
אאא
אא
.راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا .١
 ديد حت ىلع طغضا مث طبضلا لثم ،ةيسيئر ةمئاق ىلإ لاقتن الل  وأ  ىلع طغضا .٢

.ةمئاقلا هذه رايتخ ال
 راـيـتـخ ال راـيـتـخا ىـلـع طـغـضا مـث تا ـملاـك ـملا طـبـض لاـث ـملا لـيـبـس ىـلـع ،ةـيـعرـف ةـمـئاـق ىـلإ لـقـتـنا .٣

.ةمئاقلا هذه
.ةمئاقلا هذه رايتخ ال ديد حت ىلع طغضا مث عيرسلا لاصت الا لثم ،ةيعرف ةمئاق ىلإ لقتنا .٤
 يـف بـغرـت مـل اذإ .هدـيـكأـتـل قـفاوـم ىـلـع طـغـضاو ،لـمـعـي  ال لـثـم ،طـباوـضـلا دـحأ ىـلإ لـقـتـنا .٥

.عوجر ىلع طغضاف ،طبضلا رييغت
אא
 مـقر لاـخدإـب طـبـضـلا تاراـيـخو فـئاـظوـلاو ةـيـعرـفـلاو ةـيـسـيـئرـلا مـئاوـقـلا مـظـعـم ىـلإ لوـصوـلا كـنـكـ مي
.ةشاشلا  ني مي ىلعأ مقرلا اذه رهظي .راصتخا
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 بولط ملا ةيسيئرلا ةمئاقلا راصتخا مقر لخدأ ،ناوث ث الث ل الخ .راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا
.طبضلا رايخو ةفيظولاو ةيعرفلا ةمئاقلا عم اذه ررك .اهيلإ لوصولا

אאא
 ةـمـئاـقـلا نـم جورـخـلـل  ىـلـع طـغـضا .عوجر ىـلـع طـغـضا ،ةـقـباـسـلا ةـمـئاـقـلا ىوـتـسـم ىـلإ ةدوـعـلـل
.راظتن الا عضو ىلإ ةدوعلاو
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אא
لئاسرلا .١

ةلاسر ةباتك .١
دراولا قودنص .٢
ظف حلا قودنص .٣
ةشدرد .٤
ةروصم لئاسر .٥
 ةروصم ةلاسر ليزنت .٦
جذا من .٧
ةيزمر تاقيلعت .٨
لئاسرلا حسم .٩
لئاسرلا طبض.٠١

١عضولا.١
لئاسرلا زكرم فتاه مقر.١
لكش ىلع لئاسرلا لسرت.٢
لاسر إلا ةلواحم.٣
لاسر إلا عضو ةيمست ةداعإ.٤
٢ماع.٢

ميلستلا ريراقت.١
زكر ملا سفن قيرط نع درلا.٢
فرح ألا معد.٣

تامولع ملا ةمدخ.١١
٣يتوصلا ديربلا مقر.٢١
ةمد خلا رماوأ ررحم.٣١
تا ملاك ملا لجس .٢

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 ةدم .٥

ة ملاكم رخآ ةدم.١
تا ملاك ملا عيمج ةدم.٢
ةملتس ملا تا ملاك ملا ةدم.٣
ةرداصلا تا ملاك ملا ةدم.٤
تقولا تادادع حسم.٥
تا ملاك ملا فيلاكت .٦

ة ملاكم رخآ ةفلكت.١
تا ملاك ملا عيمج ةفلكت.٢
تادادعلا حسم.٣
تا ملاك ملا ةفلكت طبض .٧

تا ملاك ملا ةفلكت دودح.١
ـب فيلاكتلا ضرع.٢

.هب ةصا خلا ةيعرفلا ةمئاقلا يف عضو لك رهظي .ةلسر ملا عاضو ألا ماقرأو ءامسأ فلتخت دق  .١
.ةرفوت ملا ةلسر ملا عاضو ألا مقر ىلع راصتخ الا مقر دمتعي  .٢
.كيدل يل  حملا ةمد خلا رفوم وأ ةكبشلا لغشم لبق نم MIS ةقاطب ىلع يتوصلا ديربلا قودنص مقر ظفح ةلاح يف رهظي  ال دق  .٣
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عوفد ملا غلب ملا .٨
عاضو ألا .٣
طبضلا .٤

ةمغنلا طبض .١
 نينرلا ةمغن.١
ةمغنلا ليزنت.٢
 نينرلا توص ىوتسم.٣
ةدراولا تا ملاك ملا هيبنت.٤
لئاسرلا هيبنت ةمغن.٥
حيتاف ملا تامغن.٦
ريذحتلا تامغن.٧
زازته الاب هيبنتلا.٨
ةمظتن ملا ةيفل خلا ءاوض ألاب هيبنتلا .٩
ةتقؤ ملا ةشاشلا.٠١
تقولا طبض .٢

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

١تا ملاك ملا ليو حت.١
ايلآ لاصت الا ةدواعم.٢
عيرسلا لاصت الا.٣
تا ملاك ملا راظتنا ةمدخ.٤
يفتاه مقر لاسرإ.٥

لمعتس ملا ط خلا.٦
فتاهلا طبض .٤

ةغللا.١
اي ال خلا تامولعم ضرع.٢
بيحرتلا ةلاسر.٣
ةكبشلا رايتخا.٤
ةقاطبلا تامدخ تاقيبطت ديكأت.٥
٢زاه جلا طبض .٥

سأرلا مقط.١
زاه جلا عضو• يئاقلتلا درلا• يرفزدناه.٢
زاه جلا عضو• يئاقلتلا درلا• ةءاض إلا• حيتاف ملا لفق طبض .٦
حيتافملل يلآ لفق.١
حيتاف ملا لفق زمر.٢
ةيام حلا طبض .٧

NIP زمر بلط.١
تا ملاك ملا رظح ةمدخ.٢
ةددحم ماقرأب لاصت الا.٣
ةددحم  نيلمعتسم ةعومجم.٤
ةيام حلا ىوتسم.٥
ةمد خلا زومر رييغت.٦

.ةكبشلا لغشم لبق نم ةدمتع ملا ريغ ليوحتلا تارايخ رهظت  ال دق .١
.ةقفاوت ملا تاقحل ملاب فتاهلا لاصتا ةلاح يف طقف رهظت .٢
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عنص ملا طبض ةداعتسا .٨
.ليزنت .٥
ريكذتلا لئاسر .٦
باعل ألا .٧
تاقيبطتلا .٨
تاقحل ملا .٩

هبن ملا .١
ةبسا حلا .٢
فاقيإ ةعاس .٣
يلزانتلا دعلا تقوم .٤
تامغنلا فلؤم .٥
.روصلا ررحم ٦
ةتقؤ ملا ةشاشلا .٧
تامدخ.٠١
١ MIS تامدخ.١١

.ةمدختس ملا MIS ةقاطب ىلع تايوت  حملاو مس إلا رفوت دمتعي .١
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)١א(א
 اـمـهـتءارـقو ةروـصـم لـئاـسرو ةـيـصـن ةـلاـسر ةـباـتـك ةـمـئاـقـلا هذـه ل الـخ نـم كـنـكـ مي
ـضـيأ كـنـكـ مي .اـمـهـب مـكـحـتـلا كـلذـكو  رـيـيـغـتو ةـيـتوـصـلا لـئاـسرـلا ىـلإ عاـمـتـس الا اً
.ةلاسرلا طبض
.لئاسر ددحو راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا :ةمئاقلا هذه ىلإ لوصولل
 ،فتاهلا ىلع لئاسرلا زكرم فتاه مقر ظفح ىلإ جات حت ،ةروصم وأ ةيصن لئاسر لاسرإ لبق
.٥٤ ةحفصلا رظنا

 تاملكلا فتاهلا ةشاش ىلع رهظت دق ،SMS ةكبش ةمدخ ل الخ نم لئاسر لاسرإ دنع :ةظح الم
 لابقتسا زكرم مقر ىلإ فتاهلا نم تلسرأ دق ةلاسرلا نأ ىلإ ةراشإ هذه .)ةلاسرلا لاسرإ  مت(
 نم ديز مل .دوصق ملا ناك ملا ىلإ تلصو دق ةلاسرلا نأ ينعي  ال اذه .فتاهلا يف جمرب ملا لئاسرلا
.كيدل ةمد خلا رفو مب لصتا ،SMS لئاسرلا ةمدخ لوح ليصافتلا

)(
 ةمدخ( ةيداع ةيصن لئاسر ةدع نم نوكتت يتلاو ءازج ألا ةددعتم لئاسر م التساو لاسرإ كنك مي
.ةلاسرلل ةروتافلا باسح ىلع ةمد خلا هذه رثؤت دق .)ةكبش
.ةلاسر ةباتك مث لئاسر ددحو راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا .١
 لثم )دوكينوي( ةصاخ فورح مادختسا ةلاح يف .)٥٢ ةحفصلا صن ةباتك رظنا( ةلاسرلا بتكا .٢

'ñ' يئبنتلا لاخد إلا نأ ظح ال .همدع نم ءازج ألا نم ديزم ىلإ ةلاسرلا جات حت دق ،كتلاسر يف 
.دوكينوي فرحأ مدختسي دق صنلل

 ةددعتم ةلاسرلا يف اهتباتك كنك مي لازي  ال يتلا فرح ألا ددع ةشاشلا  ني مي ىلعأ ماقر ألا  نيبت   
 ىلع مقرلا( اهلاسرإ متيس يتلا ةيداعلا لئاسرلا ددعو )’/‘ فر حلا راسي ىلع مقرلا( ءازج ألا
.)’/‘ فر حلا  ني مي

:ةلاسرلا ةباتك يف كدعاست يتلاو ةيت آلا فئاظولا ىلإ لوصولا تارايخ ىلع طغضلاب كنك مي   
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 سوماقلا ،زمر لاخدإ ،مقرلا لخدأ ،ةملك لاخدإو ،قيلعت جاردإ ،)٤٤ ةحفصلا رظنا( جذو من مادختسا
.)٥٢ ةحفص رظنا(
 اهمادختسا كنك مي يتلا ةيلاتلا فئاظولل تارايخ ىلع طغضا ،ةلاسرلا ةباتك نم ءاهتن الا دعب .٣

.لاسر إلا عضو وأ ةديدع خسنو لاسرإ :ةلاسرلا لاسر إل
 طغضا مث ملتس ملا فتاه مقر لخدأ .بولط ملا ملتس ملا ىلإ ةلاسرلا لاسر إل لاسرإ ددح •

.قفاوم ىلع
.ملتسم لك عم كلذ ررك .قفاوم ىلع طغضا مث لو ألا ملتس ملا ىلإ لقتنا .صاخشأ ةدع ىلإ ةلاسرلا لاسر إل ةديدع خسن ددح •
 طبض رظنا .اًقبسم ةددحم طبض ةعومجم اًمدختسم ةلاسرلا لاسر إل لاسر إلا عضو ددح •
.٥٤ ةحفصلا لئاسرلا

 يتفيظو ىلإ لوصولا ىلإ تارايخ ىلع طغضلا يدؤي ،ه العأ ةحضو ملا فئاظولا ىلإ ةفاض إلاب
.صنلا حسمو ظفح
.ظف حلا قودنص ةمئاق يف ةلاسرلا ظف حل ظفح ددح •
.ةشاشلا ىلع ةدوجو ملا زومرلا لك فذ حل حسم ددح •
)אא(א
 ةديد جلا لئاسرلا ددع ضرع متي امك ،لئاسرلل هيبنت ةمغن عمست ةيصن ةلاسر م التسا دنع
.راظتن الا عضو يف  لكشلاو
 طـغـضاـف ،قـح ال تـقو يـف ةـلاـسرـلا ةءارـق تدرأ اذإ .ًةرـشاـبـم ةـلاـسرـلا ضرـعـل ةءارـق ىـلـع طـغـضا .١

 . وأ ءاهنإ ىلع
 مث لئاسر ددح مث راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا ،قح ال تقو يف ةلاسرلا ةءارقل   

.دراولا قودنص
.ةءارق ىلع طغضا مث اهتءارق بولط ملا ةلاسرلا ىلإ لقتنا .٢
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.لئاسرلا ضارعتس ال  وأ  مدختسا .٣
 ،در ،حسم :ةيت آلا تاراي خلا ىلع لوصحلل تارايخ ىلع طغضلا كنك مي ،ةلاسرلا ةءارق ءانثأ .٤

 ،لاسرإ ةداعإ ،ريكذتك ،نيوانعلا مادختسا ،مقرلا مادختسا ،ليدعت )٢٤ ةحفص رظنا( ،ةشدرد
.ليصافتلا
.هظفح وأ هب لاصت الل راظتن الا عضو ىلإ ةلاسرلا نم فتاه مقر خسنل مقرلا مادختسا ددح •
 يف تام العلا ةمئاق ىلإ ةلاسرلا نم )تنرتنإ( LRU ناونع خسنل نيوانعلا مادختسا ددح •

.٠٧ ةحفص رظنا ،تامدخ ةمئاق
.ريكذتلا لئاسر ةمئاق يف ةديدج ريكذت ةلاسرك ةلاسرلا ةفاض إل ريكذتك ددح •
)א(אא

 .ةلاسر ةباتك ةـمـئاـق يـف اـهـظـفـحـب تـمـق يـتـلا لـئاـسرـلا ضرـع ظف حلا قودنص ةـمـئاـق يـف كـنـكـ مي
 ادـعاـم ،دراولا قودنص ةـمـئاـق يـف اـمـك فـئاـظوـلا سـفـن مادـخـتـسا كـنـكـ مي ،تارايخ ىـلـع تـطـغـض اذإ
.ليصافتلاو ةشدردو در

.ةيصنلا لئاسرلا مادختساب ةثداحم ءارج إل ةعيرس ةقيرط يه ةشدرد
.قح ال تقو يف مادختس الل اهظفح متي  ال ةشدردلا ءانثأ ةلسر ملا و ةملتس ملا لئاسرلا نأ ظح ال
 ،ةيصن ةلاسر ةءارق دنع :وأ .ةشدرد مث لئاسر ددحو راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا .١

.ةشدرد ددح مث تارايخ ىلع طغضا
 رتفد يف هنع ثحبا وأ رخ آلا صخشلا فتاه مقر لخدأف،راظتن الا عضو نم ةشدردلا تأدب اذإ .٢

.قفاوم ىلع طغضا مث فتاهلا
.قفاوم ىلع طغضا مث )٥٢ ةحفصلا صن ةباتك رظنا( ةشدردلا ءانثأ همادختسا دار ملا بقللا لخدأ .٣
.لاسرإ ديد حت مث تارايخ ىلع طغضلاب اهلسرأ مث ةلاسرلا بتكا .٤
 ىلع طغضا ،ةلاسرلا ىلع درلل .اهتلسرأ يتلا ةلاسرلا ىلعأ رخ آلا صخشلا نم دراولا درلا ضرع متي .٥
.لاسرإ ديد حتو تارايخ ىلع طغضلاب اهلسرأ مث ةلاسرلا بتكاو ،عوجر
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ديد حتو تارايخ ىلع طغضلا كنك مي ،ةلاسر ةباتك دنع   
كبقل ليدعتل ةشدردلا مسا •
 .كبقل عم »<« زمرلاب اهتلسرأ يتلا لئاسرلا ىلإ راشي .ةقباسلا لئاسرلا ضرعل ةشدردلا خيرات •
.لسر ملا بقل عم »>« زمرلاب اهتملست يتلا لئاسرلا ىلإ راشي
אא
.)ةكبش ةمدخ( روص ىلع يوت حت ةيصن لئاسر م التساو لاسرإ كنك مي
 ةمدخ تاحفص حفصت يـف ةروصلا ضرع رـظـنا ،PAW تاـحـفـص نـم روـصـلا لـيزـنـت ةـيـفـيـك ةـفرـعـ مل
PAW ٣٧ ةحفصلا.

 ةـكـبـشـلا لـغـشـم لـبـق نـم ةـموـعدـم تـناـك اذإ طـقـف ةـفـيـظوـلا هذـه مادـخـتـسا نـكـ مي :ةظح الم
 اـهـناـكـمإـب يـتـلا طـقـف يـه ةروـصـ ملا لـئاـسرـلا اـيازـم اـهـيـف رـفوـتـت يـتـلا فـتاوـهـلا .ةـمدـ خلا رـفوـم وأ
.ضرعو ةروص ملا لئاسرلا لابقتسا

 ةروـصـم ةـلاـسر لاـسرإ ةـفـلـكـت دـيزـت دـق كـلذـلو .ةـيـصـن لـئاـسر ةدـع نـم ةروـصـم ةـلاـسر لـك نوـكـتـت
.ةيصن ةلاسر لاسرإ ةفلكت ىلع
 تـنـك اذإ اـهـضرـع نـم نـكـمـتـت نـل فـتاـهـلا ةرـكاذ يـف اـهـظـفـح مـتـي ةروـصـ ملا لـئاـسرـلا تـماداـمو
.رخآ فتاه عم MIS ةقاطب مدختست
ةروصم ةلاسر م التسا دنع
 طغضلاب ةروصم لئاسر ةمئاق يف ةلاسرلا ظفح كنك مي .ضرع ىلع طغضا ،ًةرشابم ةلاسرلا ضرعل
.ءاهنإ مث عوجر ىلع طغضلاب اهفذح وأ ظفح ىلع
ةروصم ةلاسر لاسرإ
 ىلإ لقتنا ،ةروصم ةلاسر ضرعل .ةروصم لئاسر مث لئاسر ددحو راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا
 ددح مث تارايخ طغضا ،ةروصلا وأ ضورع ملا صنلا ليدعتل .ضرع ىلع طغضا مث ةبولط ملا ةلاسرلا
.)٦٦ ةحفص روصلا ررحم اًضيأ رظنا( ةروصلا ليدعت وأ صن صن رير حت
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 تارايخ ىلع طغضا ،ةلاسرلا لاسر إل .ةنياعم ددح مث تارايخ ىلع طغضا ،لماكلاب ةلاسرلا ضرعل
.لاسرإ ددح مث

 هذه نوكتو .ايكون يدان نم PAW ةمدخ نم اًقبسم ةدعم ةروصم ةلاسر )ليزنت( راضحإ كنك مي
.كدلب يف PAW ةمدخ رفوت ةلاح يف طقف ةنمضم ةفيظولا
.ةروصم ةلاسر ليزنت مث لئاسر ددحو راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا
 ةطشنلا ةعومج ملا ريغف ،ةمد خلا طبض نم دكأت ةلاسر لثم أطخ ةلاسر ضرع  متو PAW لاصتا لشف اذإ
 رظنا .ىرخأ ةرم لاصت الا ةلواحم ةداع إل ةمئاقلا هذه ىلإ لخدا مث تامدخ ةمئاق يف لاصت الا طبض نم
.٩٦ ةحفصلا )٠١ ةمئاقلا - تامدخ( PAW تامدخ رظناو ٦٥ ةحفصلا )٥ ةمئاقلا( ت اليزنتلا اًضيأ

.لئاسر ةباتكل ةرفوت ملا )جذا من( اهحسم وأ اهليدعت وأ اًقبسم ةدع ملا لئاسرلا ضرع كنك مي
 مـث هـمادـخـتـسا بوـلـط ـملا جذوـمـنـلا ىـلإ لـقـتـنا .جذا من مـث لئاسر ددـحو راـظـتـن الا عـضو يـف ةمئاقلا ىـلـع طـغـضا
.ةبولط ملا ةفيظولا ددح مث تارايخ ىلع طغضا ،هحسم وأ جذو من ريرحتل .ةءارق ىلع طغضا
 اـ مب ،فـئاـظوـلا نـم رـبـكأ ةـعوـمـجـم ىـلإ لوـصوـلا تارايخ ىـلـع طـغـضـلا كـل حـيـتـي ،جذوـ من رـيرـ حت دـنـع
.ظفحو لاسرإ يتفيظو كلذ يف

.اهيلع درلا وأ ةلاسر ةباتك دنع همدختست ’)-:‘ لثم يزمر قيلعت جاردإ كنك مي
 بولط ملا قيلعتلا ىلإ لقتنا .ةيزمر تاقيلعت مث لئاسر ددحو راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا
 كتبغر بسح قيلعتلا رييغتب مق .ليدعت ددح مث تارايخ ىلع طغضا .ةءارق ىلع طغضا مث
 ىلإ لوصولا تارايخ ىلع طغضلا كل حيتي .)ةصاخ زومر لاخد إل  ىلع رارمتس الا عم طغضا(
.ظفح ةفيظو اهيف ا مب ،فئاظولا نم ربكأ ةعومجم
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אא
 لخاد ةيصنلا لئاسرلا لك وأ ،دراولا قودنص ةمئاق لخاد ةءورق ملا ةيصنلا لئاسرلا فذح كنك مي
.)لكلا( امه الك وأ ظف حلا قودنص ةمئاق
 بولط ملا راي خلا ىلإ لقتنا .لئاسرلا حسم مث لئاسر ددحو راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا
.قفاوم ىلع طغضا مث

א
 )لاسرإ عضو( طبض ةعومجم لكب صاخ طبض :لئاسرلا طبض نم  نيعون فتاهلا كل مدقي
.ةيصنلا لئاسرلا لكل ماع طبضو
.ماع وأ لاسرإ عضو ددح .لئاسرلا طبض مث لئاسر ددحو راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا
١א

.ةروصمو ةيصن لئاسر لاسر إل ةبولط ملا طباوضلا نم ةعومجم وه لاسر إلا عضو
:ةيت آلا طباوضلا هل عضو لك
 .يل  حملا ةمد خلا رفوم نم مقرلا اذه ىلع لوص حلا كنك مي .ةروصمو ةيصن لئاسر لاسر إل بولط ملا فتاهلا مقر ظف حل لئاسرلا زكرم فتاه مقر•
 .)ةكبش ةمدخ( ةلاسرلا ةغيص ديدحتل لكش ىلع لئاسرلا لسرتس•
.ةلاسرلا ملتس مل كتلاسر ميلست اهيف لوا حت نأ ةكبشلل يغبني يتلا ةد ملا رايتخ ال ةلاسرلا ةيح الص•
.يلا حلا لاسر إلا عضو مسا رييغتل طبضلا عضو ةيمست•

 رظنلا فرصب ،اهلسرت يتلا ةيصنلا لئاسرلا لك ىلع ةمئاقلا هذه يف طبضلا تادادعإ قبطنت
.راتخ ملا لاسر إلا عضو نع

هب ةصا خلا ةيعرفلا ةمئاقلا يف عضو لك رهظي ةلسر ملا عاضو الا ءامسأو ماقرأ ريغتت دق .١
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 اهلاسرإب تمق يتلا لئاسرلا لوح ميلست ريراقت لاسرإب ةكبشلا ةبلاط مل ميلستلا ريراقت ددح•
.)ةكبش ةمدخ(

 كلئاسر زكرم ربع كل در لاسرإب كتلاسر ملتس مل حامسلل زكر ملا سفن قيرط نع درلا ددح•
.)ةكبش ةمدخ(

 .١ةيصنلا لئاسرلا يف دوكينويلا فور حل فتاهلا ة جلاعم ةقيرط فّرعُت يكل فرح ألا معد ددح•
 ةيبرعلا فور حلا لثم ،دوكينويلا فورح عيمج لاسرإب فتاهلا موقي ،لماك راي خلا ديدحتب تمق اذإ   

.راي خلا اذهل ةكبشلا معد ةلاح يف ،قفاوتم فتاه ىلإ يه امك ةيصن ةلاسرب ةنمضُ ملا ةيليريسلاو
 نودب( ةيداعلا فور حلا ىلإ دوكينويلا فورح ليو حت فتاهلا لواحي ،رغصم راي خلا ديدحتب تمق اذإو   

 فور حلا ليوحتب موقي امك ،'a' ىلإ 'à' وأ 'n' ىلإ 'ñ' ،لاث ملا ليبس ىلع ،اهل ةرظان ملا )دوكينوي
 ،دوكينويلا فور حل ةرظانم ةيداع فورح دوجو مدع ةلاح يف  .ةريبك فورح ىلإ ةريغصلا ةينانويلا
.دوكينوي فورح لكش يف فور حلا لاسرإ متي

.٠٤ ةحفصلا »)ةلاسر ةباتك( اهلاسرإو ةيصن ةلاسر ةباتك« اًضيأ رظنا   

א
 رفوم نم - رور ملا ةلاح لثم ةددعتم تاعوضو مب قلعتت لئاسر م التساب ةمد خلا هذه كل حمست
.ليصافتلا نم ديز مل يل  حملا ةمد خلا رفو مب لصتا .ةكبشلا
.تامولع ملا ةمدخ مث لئاسر ددحو راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا
.ةطشنلا تاعوضو ملا لوح لئاسر م التس ال لمعت ددح•
.ةكبشلا نم ةرفوت ملا تاعوضو ملاب ةمئاق م التس ال فتاهلا طبضل تاعوضو ملا سرهف ددح•
 ىلإ ديدج عوضوم ةفاض إل وأ ،ةطشن ريغ امإو ةطشن امإ تاعوضو ملا زييمتل تاعوضو ملا ددح•

.اهحسم وأ ةدوجو ملا تاعوضو ملا ريرحتل وأ ،ةمئاقلا

.كب صا خلا ةمد خلا دوز مل اًعبت ةمئاقلا هذه رفوت فلتخي دق .١



٧٤
 thgirypoC © .devreser sthgir llA .aikoN 3002-2002

.طقف ةراتخ ملا ةغللاب ةبوتك ملا لئاسرلا ضرع متيس .لئاسرلا ةغل رايتخ ال ةغللا ددح•
אא
.)ةكبش ةمدخ( كب صا خلا يتوصلا ديربلا فتاه مقر ظفح كنك مي
 مث مقرلا لخدأ .يتوصلا ديربلا مقر مث لئاسر ددحو راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا
.قفاوم ىلع طغضا

אא
.كيدل يل  حملا ةمد خلا رفوم ىلإ ةمدخ تابلط لاسرإ كنك مي
 .ةبولط ملا زومرلا لخدأ .ةمد خلا رماوأ ررحم مث لئاسر ددحو راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا
.بلطلا لاسر إل لاسرإ ىلع طغضا .ماقر ألاو فرح ألا  نيب ليدبتلل  ىلع رارمتس الا عم طغضا

)٢א(א
 ةدـ ملاو فـتاـهـلا ةـطـساوـب ةـلـجـسـ ملا فـتاـهـلا ماـقرأ ضرـع ةـمـئاـقـلا هذـه لـخاد كـنـكـ مي
ـضـيأ كـنـك ـمي .اـهـتـفـلـكـتو تا ـملاـكـمـلـل ةـيـبـيرـقـتـلا  ةـقاـطـبـب صا ـخلا طـبـضـلا رـيـيـغـتو ضرـع اً

MIS ةعوفدم.
.تا ملاك ملا لجس ددحو راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا :ةمئاقلا هذه ىلإ لوصولل
 فـتاـهـلا لـيـغـشـت ةـلاـح يـف ةـمـلـتـس ـملا تا ـملاـك ـملاو اـهـيـلـع درـي مـل يـتـلا تا ـملاـك ـملا لـيـجـسـتـب فـتاـهـلا موـقـي
.فئاظولا هذهل ةكبشلا ميعدتو ،ةكبشلا ةمدخ ةقطنم لخاد هنوكو
 ،ةرداصلا تا ملاك ملا وأ ةملتس ملا تا ملاك ملا وأ اهيلع دري مل تا ملاكم ةمئاق يف تارايخ ىلع طغضت امدنع
،هب لاصت الا وأ هضرع وأ لجس ملا فتاهلا مقر ليدعتو ة ملاك ملا ةدم ضرع كنك مي
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 ةـلاـسر لاـسرإ كـنـك ـمي اـمـك .ةـلـجـس ـملا فـتاـهـلا ماـقرأ ةـمـئاـق نـم هـفذـح وأ فـتاـهـلا رـتـفد يـف هـظـفـح وأ
.)SMS ـب لاسرإ( لصت ملا ىلإ ةيصن
 لاـصـت الا صاـخـش ألا دـحأ لواـح ماـقرأ ةرـشـع رـخآ ضرـعـب ةـمد ـخلا هذـه حـمـسـت :اـهـيـلـع درـي مـل تا ـملاـكـم •

 .)ةكبش ةمدخ( ىودج نود اًرخؤم اهنم كب
.اًرخؤم اهيلع درلاب تمق ةيفتاه ماقرأ ةرشع رخآ ةمد خلا هذه ضرعت :ةملتس ملا تا ملاك ملا•
.اهب لاصت الا طقف تلواح وأ اًرخؤم اهب تلصتا يفتاه مقر نيرشع رخآ ضرعي :ةرداصلا تا ملاك ملا•
 نـم مـئاوـقـلا نـم ءاـمـس ألاو فـتاـهـلا ماـقرأ لـك فذـح كـنـك ـمي :ةرـيـخ ألا تا ـملاـك ـملا مـئاوـق حـسـم•

.٢-٣ ىلإ ٢-١
ـب تمق اذإ فتاهلا ماقرأ حسم اًضيأ متي   

.فتاهلا عم اهتمدختسا تاقاطب ةسمخ رخ آل ةفلاخم MIS ةقاطب هبو فتاهلا ليغشت •
.٥٥ ةحفصلا ةيام حلا طبض رظنا ،ةيام حلا ىوتسم طبض رييغت •

 تادادـع طـبـض ةداـعإ كـنـك ـمي .ةدراوـلاو ةرداـصـلا تا ـملاـكـمـلـل ةـيـبـيرـقـتـلا ةد ـملا ضرـعـي :تا ـملاـك ـملا ةدـم•
.تقولا تادادع حسم ىلع طغضلاب تا ملاك ملا

 بـسـح تواـفـتـت ةـمد ـخلا رـفوـم كـل اـهـمدـقـي يـتـلا تاـمد ـخلاو تا ـملاـكـمـلـل ةروـتاـفـلا غـلـبـم نإ :ةظح الم
.خلاو ةيباس حلا روسكلا بيرقتو ةكبشلا صئاصخ

 ىلع تا ملاك ملا لك وأ كل ة ملاكم رخ آل ةيبيرقتلا ةفلكتلا هذه ةكبشلا ةمدخ ضرعت :تا ملاك ملا فيلاكت •
 فيلاكت طبض ةمئاق لخاد ـب فيلاكتلا ضرع ةفيظو مادختساب اهطبضب تنأ تمق يتلا تادحولا ةروص
.تادادعلا حسم ىلع طغضلاب هذه ةفلكتلا تادادع طبض ةداعإ كنك مي .تا ملاك ملا

 بـسـح تواـفـتـت ةـمد ـخلا رـفوـم كـل اـهـمدـقـي يـتـلا تاـمد ـخلاو تا ـملاـكـمـلـل ةروـتاـفـلا غـلـبـم نإ :ةظح الم
.خلاو بئارضلاو ةيباس حلا روسكلا بيرقتو ةكبشلا صئاصخ
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 تاملاكملا فـيـلاـكـت رـصـق تاملاكملا ةـفـلـكـت دودـح ةـفـيـظو ل الـخ نـم كنكمي :تاملاكملا فـيـلاـكـت طـبـض •
 ضرـع ةـفـيـظو عـم كـنـك ـمي .)ةـكـبـش ةـمدـخ( ةـلـمـعـلا تادـحو وأ ةـفـلـكـتـلا تادـحو نـم  نيـعـم رادـقـم ىـلـع
 ةـمد ـخلا رـفو ـمب لـصـتا .يـقـبـت ـملا ثدـحـتـلا نـمز فـتاـهـلا اـهـب ضرـعـي يـتـلا تادـحوـلا دـيد ـحت ــب فـيـلاـكـتـلا
.ةفلكتلا تادحو راعسأ ةفرع مل يل  حملا

 ءارـجإ نـكـم ـملا نـم نوـكـيـس ،ةـلـمـعـلا تادـحو وأ نـحـشـلا تادـحو نـم رـيـثـك ىـقـبـتـي  ال  نيـح :ةظح الم
.)رخآ يمسر ئراوط مقر يأ وأ ٢١١ لثم( فتاهلاب جمرب ملا ئراوطلا مقر ىلإ طقف تا ملاكم

 دنع طقف تا ملاك ملا ءارجإ كنك مي ،اًقبسم ةعوفد ملا MIS ةقاطب مادختسا دنعو :عوفد ملا غلب ملا•
.)ةكبش ةمدخ( MIS ةقاطب ىلع ةلمعلا نم ةيفاك تادحو رفاوت

 غلب ملا ،)راظتن الا عضو يف ةيقبت ملا تادحولا ءافخإ وأ ضرعل( ةنئادلا غلاب ملا تامولعم ضرع :تارايخ   
.نحشلا ةلاح ،لمع رخآ فيلاكت ،)ةيقبت ملا تادحولا رادقم ضرعل( يقبت ملا
)٣א(א
 رايتخا قيرط نع ةبولط ملاةقيرطلاب لمعتل فتاهلا تامغن عيمج طبض كنك مي
.)»عضولا«( وأ ةبولط ملا طبضلا ةعومجم
 رـظـنا( ةمغنلا طبض ةـمـئاـق يـف طـشـنـلا عـضوـلاـب صاـ خلا طـبـضـلا رـيـيـغـت ةـلوـهـسـب كـنـكـ مي
.)١٥ ةحفصلا
.عاضو ألا ددحو راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا :ةمئاقلا هذه ىلإ لوصولل

 .فتاهلا تامغن قلغ تدرأ اذإ تماص عضو ددح ،لاث ملا ليبس ىلع .همادختسا دار ملا عضولا ددح .١
 لصتا .يل  حملا ةمد خلا رفوم نم لاث ملا ليبس ىلع ،اهتملتسا ىرخأ عاضوأب عاضو ألا ضعب لادبتسا نك مي   

.عاضو ألا هذه قفاوتو رفوت ىدم ةفرع مل رخآ عاضوأ رفوم وأ يل  حملا ةمد خلا رفو مب
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.طيشنت ددح .٢
 لقتناو ،ةعرسب  ىلع طغضا :ةملاكم ءانثأ وأ راظتن الا عضو يف ةعرسب عضولا طيشنتل
.قفاوم ىلع طغضا مث بولط ملا عضولا ىلإ

א
.هطبض رييغت دار ملا عضولا ددح .١
.صاخ طبض ددح .٢
.كتبغر بسح هريغو ةيت آلا طباوضلا دحأ ددح .٣

.ة ملاكم م التسا دنع نرت يتلا ةمغنلا ديد حت كنك مي : نينرلا ةمغن •
 هذه ضرع متي .ايكون يدان نم PAW ةمدخ نم ةديدج  نينر تامغن ليزنت كنك مي :ةمغن ليزنت •
.كدلب يف PAW ةمدخ رفوت ةلاح يف طقف ةفيظولا

 مقف ،ةمد خلا طبض نم دكأت ةلاسر لثم أطخ ةلاسر ضرع  متو PAW لاصتا لشف اذإ 
 ةمئاقلا هذه ىلإ لخدا مث تامدخ ةمئاق يف لاصت الا طبض نم ةطشنلا ةعومج ملا رييغتب
.ىرخأ ةرم لاصت الا ةلواحم ةداع إل

 )٠١ ةمئاقلا - تامدخ( PAW تامدخ رظناو ٦٥ ةحفصلا )٥ ةمئاقلا( ت اليزنتلا اضيأ رظنا 
.٩٦ ةحفصلا
.لئاسرلل هيبنتلا تامغنو  نينرلا تامغن توص ىوتسم ديد حت كنك مي : نينرلا توص ىوتسم •
 تا ملاك ملاب كم الع إل فتاهلا اهمدختسي يتلا ةقيرطلا ديد حت كنك مي :ةدراولا تا ملاك ملا هيبنت •
.ة ملاكم م التسا دنع اًتماص فتاهلا لظي ،لمعت  ال تددح اذإ ،لاث ملا ليبس ىلع .ةدراولا
 ديد حت تدرأ اذإ .ة ملاكم م التسا دنع اهعمست يتلا ةمغنلا ديد حت كنك مي :لئاسرلل هيبنت ةمغن •
.ةبولط ملا ةمغنلا مث يصخش ددحف ، نينرلا تامغن ةمئاق نم ةمغنلا
.حيتاف ملا تامغن توص ديد حت كنك مي :حيتاف ملا تامغن •
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  امدنع لاث ملا ليبس ىلع ،ةنيعم تامغن رادصإ ىلع فتاهلا طبض كنك مي  :ريذحتلا تامغن •
.ةيراطبلا ةقاط دفنت

 تددح اذإ .ةلاسر وأ ة ملاكم م التسا دنع زازته الا ىلع فتاهلا طبض كنك مي :زازته الاب هيبنتلا •
 لمعي  الو .لئاسرلل هيبنتلا ةمغن وأ ةدد  حملا  نينرلا ةمغن عاقيإب فتاهلا زتهي فوسف ،عاقي إلا
.بتك ملا حطس لماحب وأ نحشلا زاهجب  الصتم فتاهلا نوكي  نيح رازته الاب هيبنتلا
 عاقيإ سفنب ضموت ثيحب ةيفل خلا فتاهلا ءاوضأ طبض كنك مي :ةءاض إلا عم يعاقيإ هيبنت •
 .ةلاسر وأ ة ملاكم ملتست  نيح لئاسرلل هيبنتلا ةمغن وأ ةدد  حملا  نينرلا ةمغن

 ةدم دعب راظتن الا عضو يف هضرع متي كرحتم مسر وأ ةروص ديد حت كنك مي :ةتقؤ ملا ةشاشلا •
.٨٦ ةحفصلا ةتقؤ ملا ةشاشلا رظنا ،تامولع ملا نم ديز مل .ةنيعم ةينمز

 ا مم ،ةيراطبلا ةقاط نم اًردق كلهتسي ةتقؤم ةشاشك كرحتم مسر لامعتسا نأ ملعاو 
.فتاهلا ليغشت ةرتف ليلقت ينعي

. ماع عضولا ةيمست ةداعإ نك مي  ال .عضولا مسا ليدعت كتك مي :ةيمست ةداعإ •
)٤א(א
ـضـيأ كـنـك ـمي اـمـك .فـتاـهـلاـب ةدـيدـع طـباوـض رـيـيـغـت ةـمـئاـقـلا هذـه يـف كـنـك ـمي  طـبـض ةداـعإ اً
.ةيلص ألا اهميق ىلإ ةمئاقلا طباوض ضعب
.طبضلا ددحو راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا :ةمئاقلا هذه ىلإ لوصولل

א
.اًيلاح دد  حملا عضولا ةمغن طبض رييغت كنك مي
 طبض مـث طبضلا ددـحو راـظـتـن الا عـضو يـف ةمئاقلا ىـلـع طـغـضا :ةمئاقلا هذه ىلإ لوصولل
.ةمغنلا



٢٥
 thgirypoC © .devreser sthgir llA .aikoN 3002-2002

.ةيمست ةداعإ ادعام ،عاضو ألا ةمئاق يف ةدوجو ملا كلتل ةلثا مم ةمئاقلا هذه يف ةدوجو ملا طباوضلا

א
.تقولا طبض مث طبضلا ددحو راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا :ةمئاقلا هذه ىلإ لوصولل
 فـتاـهـلا طـبـض وأ ةـعاـس ٤٢ وأ ةـعاـس ٢١ تـقوـلا ةـغـيـص دـيد ـحت وأ ،تـقوـلا طـبـض كـنـك ـمي :ةـعاـسـلا •

 ىـلإ رـطـضـت دـق ،فـتاـهـلا نـم ةـيراـطـبـلا جارـخإ ةـلاـح يـف .راـظـتـن الا عـضو يـف يـلا ـحلا تـقوـلا ضرـعـل
.ىرخأ ةرم تقولا طبض

.ريكذتلا لئاسرو هبن ملا فئاظو ىلع ةعاسلا طبض رثؤي   
.خيراتلا طبض كنك مي :خيراتلا طبض •
 اًقبط اًيلآ خيراتلاو تقولا ثّدحي ثيحب فتاهلا طبض كنك مي :تقولاو خيراتلل يل آلا ثيدحتلا •

.)ةكبش ةمدخ( يلا حلا ةقطن ملا تيقوتل
א
.تا ملاك ملا طبض مث طبضلا ددحو راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا :ةمئاقلا هذه ىلإ لوصولل
 رـخآ فـتاـه مـقر وأ يـتوـصـلا دـيرـبـلا مـقر ىـلإ ةدراوـلا تا ـملاـك ـملا لـيو ـحت كـنـك ـمي :تا ـملاـك ـملا لـيو ـحت •

 .)ةكبش ةمدخ(
 فاـقـيإ وأ )لـيـغـشـت( لـيـغـشـتـلا عـضو ىـلـع لـيوـحـتـلا راـيـخ طـبـض كـنـك ـمي .دار ـملا لـيوـحـتـلا راـيـخ ددـح   

 اذهو( رايخلل ريخأت ةلهم  نييعت وأ ،)عضولا ةفرعم(راي خلا ليغشت نم دكأتلا وأ ،)ءاغلإ( ليغشتلا
 .)ليوحتلا تارايخ لكل حاتم ريغ

 ىلع طغضا ،عضولا رايتخا ةلاح يف .اهيلإ تا ملاك ملا ليو حت دار ملا ةه جلا ددحف ،ليغشت تددح اذإ   
.هيلإ تا ملاك ملا ليو حت متيس يذلا فتاهلا مقر ضرعل مقرلا
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 مـتـي ،تا ـملاـك ـملا عـيـمـج لـيو ـحت ةـلاـح يـف .دـحاو نآ يـف ةدـيدـع لـيو ـحت تاراـيـخ لـيـغـشـت نـكـم ـملا نـم   
.راظتن الا عضو يف  زمرلا ضرع

 دـعـب مـقرـلا سـفـنـب لاـصـتا ت الواـحـم رـشـع ءارـج إل فـتاـهـلا طـبـض كـنـك ـمي :اـيـلآ لاـصـت الا ةدواـعـم •
.لاصتا ةلواحم لك لشف

 ءاـمـس ألاـب لاـصـت الا كـنـك ـمي ،لـيـغـشـتـلا عـضو ىـلـع ةـفـيـظوـلا هذـه طـبـض دـنـع :عـيرـسـلا لاـصـت الا •
 عـم طـغـضـلاـب كـلذو ) ىـلإ  نـم( عـيرـسـلا لاـصـت الا حـيـتاـف ـمل ةـصـصـخ ـملا فـتاـهـلا ماـقرأو
.صصخ ملا حاتف ملا ىلع رارمتس الا

 ة ملاك مب ةكبشلا كرطخت ،ليغشتلا عضو يف ةمد خلا هذه نوكت امدنع :تا ملاك ملا راظتنا ةمدخ   
.ةيرا جلا ة ملاك ملا ءانثأ يف ةدراو ةديدج

 )لمعي  ال( ءافتخ الل وأ )لمعي( ضرعلل فتاهلا طبض كنك مي :يفتاه مقر لاسرإ :يفتاه مقر لاسرإ   
 مدختسي فوسف ،ةكبشلاب طبض تددح اذإ .)ةكبش ةمدخ( ة ملاك ملا هعم ير جت يذلا صخشلا نم
.يل  حملا ةمد خلا رفوم عم هيلع تقفتا يذلا طبضلا فتاهلا

 ءارـج إل ٢ وأ ١ )كرـتـش ـملا طـخ وـهو( فـتاـهـلا طـخ دـيد ـحت ةـمد ـخلا هذـه عـم كـنـك ـمي :لـمـعـتـس ـملا ط ـخلا •
  نيـط ـخلا نـم لـك ىـلـع درـلا نـك ـمي .كـلذ مـعدـت MIS ةـقاـطـب تـناـك نإ ،ط ـخلا دـيد ـحت عـنـم وأ تا ـملاـكـم
.دد  حملا ط خلا نع رظنلا فرصب

 ط خلا ديد حت دنع .ةمد خلا هذه يف اًكرتشم نكت ملو ٢ ط خلا تددح اذإ تا ملاكم ءارجإ نم نكمتت نل   
.راظتن الا عضو يف ٢ مقرلا ضرع متي ،٢

. ىلع رارمتس الا عم طغضلاب  نيط خلا  نيب ليدبتلا راظتن الا عضو يف كنك مي :حيملت

א
.فتاهلا طبض مث طبضلا ددحو راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا :ةمئاقلا هذه ىلإ لوصولل
.ةشاشلا ىلع صوصنلا اهب رهظت يتلا ةغللا ديد حت كنك مي :ةغللا •
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 ةكبش لخاد همادختسا  مت ام اذإ كملعي ثيحب فتاهلا طبض كنك مي :اي ال خلا تامولعم ضرع •
 هذه لثم يف .)ةكبش ةمدخ( )NCM( ةرغصم ةيولخ ةكبش ايجولونكت ىلع دمتعت ةيولخ
.داتعم وه امع ةيل  حملا تا ملاك ملا ةفلكت لقت دق ،ةكبشلا

.فتاهلا ليغشت دنع ةزيجو ةرتفل اهضرع متي ةظح الم ةباتك كنك مي :بيحرتلا ةلاسر •
 .)يودي( ةمئاق نم ةبولط ملا ةكبشلا دد حت وأ ،كـتـقـطـنـم يـف ةرـفوـتـم ةـيوـلـخ ةـكـبـش اًـيـلآ راـتـخـي ثـيـحـب فـتاـهـلا طـبـض كـنـك ـمي :ةكبشلا رايتخا •
 هذه لثم رفوتت مل اذإ .ةيل  حملا كتكبش عم لاو جت ةيقافتا ةراتخ ملا ةكبشلا يدل نوكي نأ بجي   

 .ىرخأ ةكبش ديد حت كيلع بجيو ةكبشلاب لاصت الا نك مي  ال ةرابع ضرع متيسف ،ةيقافت الا
.فتاهلا يف ىرخأ MIS ةقاطب لاخدإ وأ يل آلا عضولا ديد حت ىتح يوديلا عضولا يف فتاهلا لظي   
 مادختسا دنع )معن( ديكأتلا لئاسر ضرعل فتاهلا طبض كنك مي :ةقاطبلا تامدخ تاقيبطت ديكأت •

.٩٧ ةحفصلا اًضيأ رظنا .MIS ةقاطب تامدخ
א
 ضرـع مـتـي .قـفاوـتـم زاـهـجـب هـلـيـصوـت دـنـع فـتاـهـلا هـمدـخـتـسـي يذـلا يـضارـتـف الا طـبـضـلا فـيرـعـت كـنـك ـمي
 .زاه جلا اذه لثم عم فتاهلا مادختسا دنع طقف ةمئاقلا هذه
.زاه جلا طبض مث طبضلا ددحو راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا :ةمئاقلا هذه ىلإ لوصولل
ددح مث .يرف زدناه وأ سأرلا مقط ددح
.زاه جلا ليصوت دنع فتاهلا همدختسي يذلا عضولا رايتخ ال زاه جلا عضو•
.طقف ةدحاو ةنر دعب اًيئاقلت ةدراولا ة ملاك ملا ىلع دري ثيحب فتاهلا طبضل يئاقلتلا درلا ددح •
 اذـه .لـيـغـشـتـلا فاـقـيإ وأ لـيـغـشـتـلا عـضو ىـلـع حـيـتاـف ـملاو ةـشاـشـلا ءاوـضأ طـبـضـل ءاوـض ألا ددـح •

.يرف زدناه زاه جل طقف رفوتم طبضلا
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א
 صاـ خلا ةـياـمـ حلا زـمر مادـخـتـساـب اًـيودـي حـيـتاـفـ ملا لـفـق كـنـكـ مي وأ ،)حيتافملل يلآ لفق( فـتاـهـلا مادـخـتـسا مدـع ىـلـع هـنـيـيـعـتو ةـيـنـمز ةدـم رورـم دـعـب اًـيـلآ حـيـتاـف ـملا لـفـقـي ثـيـحـب فـتاـهـلا طـبـض كـنـك ـمي
 .)حيتاف ملا لفق زمر( فتاهلاب
.حيتاف ملا لفق طبض مث طبضلا ددحو راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا :ةمئاقلا هذه ىلإ لوصولل
 لفق زمر طيشنتل ليغشت ددح .قفاوم ىلع طغضا مث ةيام حلا زمر لخدأف ،حيتاف ملا لفق زمر تددح اذإ
.ىرخأ ةرم حيتاف ملا لفق زمر طيشنت ىلإ جات حت ،فتاهلا نم ةيراطبلا تجرخأ اذإ .حيتاف ملا
.٤٢ ةحفصلا حيتاف ملا لفق رظنا تامولع ملا نم ديز مل

 جـمرـب ـملا ئراوـطـلا مـقر بـلـط كـناـكـمإـب ،لـيـغـشـتـلا عـضو يـف فـتاـهـلا ق الـغإ ةزـيـم نوـكـت اـمدـنـع :ةظح الم
 . ىـلـع طـغـضاو ئراوـطـلا مـقر لـخدأ .)ئراوـطـلـل رـخآ يـمـسر مـقر يأ وأ ٢١١ مـقرـلاـك( كـفـتاـه يـف
.هب مقر رخآ لاخدإب موقت نأ دعب طقف مقرلا ضرع متيس

א
.ةيام حلا طبض مث طبضلا ددحو راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا :ةمئاقلا هذه ىلإ لوصولل

 ةـعوـمـجـم ،تاـ ملاـكـ ملا رـظـح لـثـم( تاـ ملاـكـ ملا نـم دـ حت يـتـلا ةـياـمـ حلا فـئاـظو مادـخـتـسا دـنـع :ةظح الم
 يـف ئراوـطـلا ماـقرأ ىـلإ تا ـملاـكـم ءارـجإ كـل ىـنـسـتـي فوـس ،)ةددـحـم ماـقرأـب لاـصـت الا ،ةددـحـم  نيـلـمـعـتـسـم
.)ةيمسر ىرخأ ئراوط ماقرأ يأ وأ ٢١١ لثم( تاكبشلا ضعب

 ليغشت دنع MIS ةقاطبل يصخشلا زمرلا بلطل فتاهلا طبض كنك مي :يصخشلا زمرلا بلط•
.ةفيظولا هذه ليغشت فاقيإب MIS تاقاطب ضعب حمست  ال .فتاهلا

 فتاهلا اهيرجي يتلا تا ملاك ملا دييقت يف هذه ةكبشلا ةمدخ عم مكحتت :تا ملاك ملا رظح ةمدخ•
 ليغشتلا فاقيإ وأ )ليغشت( ليغشتلا عضو ىلع هطبضاو دار ملا رظ حلا رايخ ددح .اهملتسيو
.)عضولا ةفرعم( رظ حلا رايخ ليغشت نم دكأتلا وأ ،)ءاغلإ(
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 MIS ةقاطب تناك اذإ ،ةددحم ماقرأ ىلع ةرداصلا تا ملاك ملا رصق كنك مي :ةددحم ماقرأب لاصت الا•
 ماقر ألا ةمئاق ىلإ ةديدج ماقرأ ةفاضإ وأ )ثحب( فتاهلا ماقرأ نم دكأتلل ماقر ألا ددح .كلذب حمست
.)لماكلاب حسم( ةمئاقلا حسم وأ )ديدج نايب لاخدإ( ةدد  حملا

 مهب لاصت الا كنك مي صاخش ألا نم ةعومجم ةكبشلا ةمدخ  نيعت :ةددحم  نيلمعتسم ةعومجم•
 تقفتا يتلا ةعومج ملا مادختسا ىلع فتاهلا طبضل يساس ألا طبضلا ددح .كب لاصت الا مهنك ميو
.ةمد خلا رفوم وأ يل  حملا ةكبشلا لغش مب لصتا تامولع ملا نم ديز مل .اهيلع يل  حملا ةمد خلا رفوم عم

 يف ةديدج MIS ةقاطب بيكرت دنع ةيام حلا زمر بلطل فتاهلا طبض كنك مي :ةيام حلا ىوتسم•
.)ةركاذلا( يلخادلا فتاهلا رتفد ديد حت دنع وأ )فتاهلا( فتاهلا

.٣-٢ ىلإ ١-٢ مئاوقلاب ةدوجو ملا ماقر ألا حسم متيس ،طبضلا اذه رييغت امدنع   
 رظح رس ةملك وأ 2NIP زمر وأ يصخشلا زمرلا وأ ةيام حلا زمر رييغت كنك مي :ةمد خلا زومر رييغت •

.٩ ىلإ ٠ نم ماقر ألا ىلع طقف زومرلا هذه يوت حت نأ نكم ملا نم .تا ملاك ملا
 ةيشخ ،٢١١ مقر لثم ،ئراوطلا ماقر أل ةهباشم ةمدخ زومر مادختسا بن جت يغبني هنأ ظح ال   

.ئراوط مقرب دوصق ملا ريغ لاصت الا
אא
.ةيلص ألا اهميق ىلإ ةمئاقلا طباوض ضعب طبض ةداعإ كنك مي
 ةيام حلا زمر لخدأ .عنص ملا طبض ةداعتسا مث طبضلا ددحو راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا
.قفاوم ىلع طغضا مث

)٥א(א
 د جت دق يتلا PAW ةمدخ نم روصو باعلأو ،ةديدج  نينر تامغن )ليزنت( راضحإ كنك مي
 ةمدخ رفوم وأ ايكون يدان لبق نم PAW ةمدخ ريفوت متي .فتاهلاب اًفرعم اهناونع
.كدلب يف PAW ةمدخ رفوت ةلاح يف طقف ةمئاقلا هذه ضرع متي .رخآ
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.ليزنتلا ددحو راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا :ةمئاقلا هذه ىلإ لوصولل
 ةطشنلا ةعومج ملا اًمدختسم PAW ةمدخب لاصت الا فتاهلا لواحي .اهليزنت دار ملا رصانعلا ددح .١

.لاصت الا طبض نم
 ريغف ،ةمد خلا طبض نم دكأت ةلاسر لثم أطخ ةلاسر ضرع  متو PAW لاصتا لشف اذإ   

 ةداع إل ةمئاقلا هذه ىلإ لخدا مث تامدخ ةمئاق يف لاصت الا طبض نم ةطشنلا ةعومج ملا
.ىرخأ ةرم لاصت الا ةلواحم
 وأ ةبعللا وأ ةمغنلا ليزنتل PAW ةمدخ يف ةدوجو ملا تاميلعتلا عبتا ،لاصت الا نايرس درج مب .٢

.ةبولط ملا ةروصلا
 ىلإ ةبعللا فاضت ،لاث ملا ليبس ىلع .هل ةبسان ملا ةمئاقلا ىلإ هليزنت  مت يذلا رصنعلا فاضي
.باعل ألا ةمئاق
 PAW تامدخ رفوت ىدم ةفرع مل امهدحأ وأ PAW ةمدخ رفومو يل  حملا ةكبشلا لغش مب لصتا
.تافيرعتلاو راعس ألاو ةفلتخ ملا

)٦א(א
.هيبنت عم ةريصق ةيريكذت تاظح الم ظفح كنك مي
.ريكذتلا لئاسر ددحو راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا :ةمئاقلا هذه ىلإ لوصولل

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

:رايتخا ىلع طغضا مث ةيت آلا فئاظولا ىدحإ ىلإ لقتنا
 .قفاوم ىلع طغضا مث )٥٢ ةحفصلا صن ةباتك رظنا( ريكذتلا ةلاسر بتكا :ديدج ةفاضإ •

.كلذ تدرأ نإ ريكذتلا ةلاسر ىلإ هيبنت ةفاضإ كنك مي
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 خيرات رهظي . وأ  مادختساب اهحفصت كنك مي .ريكذتلا لئاسر لك ضرعي :لكلا ضرع •
 .لاسرإ ،ليدعت ،حسم :يت آلا ىلع لوصحلل تارايخ ىلع طغضا .ةشاشلا ىلعأ هيبنتلا تقوو
.قفاوتم فتاه ىلإ ةيصن ةلاسرك ةدد  حملا ريكذتلا ةلاسر لاسر إل لاسرإ ددح

.ةدحاو ةرم اهعيمج وأ ةرم لك دحاو ريكذتلا لئاسر فذح كنك مي :حسم •
 فقوتي ،ليجأت ىلع تطغض اذإ .ءاهنإ ىلع طغضلاب هيبنتلا فاقيإ كنك مي ،ريكذتلا تقو لولح دنع
.فنأتسي مث تادودعم قئاقدل هيبنتلا

)٧א(א
سيبابدلاو ةركلاو يئاضف مداصتو ٢ نابعثلا ةبعل :ةيت آلا باعل ألا فتاهلا كل مدقي
.٥ ةلصوو يموتنب ةبعلو
.باعل ألا ددحو راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا :ةمئاقلا هذه ىلإ لوصولل

 فتاهلا مدختست  ال .ةفيظولا هذه مادختس ال ليغشتلا عضو يف فتاهلا نوكي نأ بجي :ةظح الم
.اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ اًروظحم ةلوم  حملا فتاوهلا لامعتسا نوكي  نيح
אאאאא
.هرييغت دار ملا طبضلا مث طبضلا ددح ،باعل ألا ةمئاق يف
 ةصا خلا زازته الاب هيبنتلا ةفيظو ليغشت فاقيإ ءانثأ .)زازته الا( تازازته الاو ءاوض ألاو تاوص ألا طبض كنك مي
.ليغشتلا عضو يف زازته الا رايخ ناك اذإ ىتح فتاهلا زتهي  ال ،)٤-١ ةمئاقلا( تامغنلا طبض ةمئاق يف
 ،ايكون يدان تامدخ مادختس ال هيلإ جات حت يذلا ايكون يدان ةيوضع مقر ظفح اًضيأ كنك مي امك
 بيو عقوم ةرايزب مق تامولع ملا نم ديز مل .ايكون يدان ىلإ ةيلاعلا كتاجرد لاسر إل لاث ملا ليبس ىلع
.moc.aikon.bulc.www ايكون يدان

אאאא
.اهليغشت دار ملا ةبعللا مث ةبعل رتخا ددح ،باعل ألا ةمئاق يف
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 ضرعل تاميلعت ددح .ةبعللا تادادعإ رييغتل - تدجو نإ - تارايخ ددح .ةبعللا ءدبل ةديدج ةبعل ددح
 تاجردلا لاسر إل .ن آلا ىتح تاجرد ىلعأ ضرعل -تدجو نإ - ةيلاع تاجرد ددح .ةبعللا لوح ةيصن تاداشرإ
 تمق اذإ .رسي ألا ديدحتلا حاتفم ىلع طغضا مث تاجردلا ىلإ لقتنا ،PAW لاصتا ربع ايكون يدان ىلإ
.ةبعلل ةماعلا تادادع إلا يف ايكون يدان ةيوضع مقر ظفحب اًفبسم
 ددح ،) وأ  ،ديدحتلا يحاتفم دحأ ىلع طغضلاب فاقي إلا متي( اهفاقيإ دعب ةبعل فانئتس ال
. وأ  ،ادعام حاتفم يا ىلع طغضا مث رارمتسا

PAWאא
 مادختساب ايكون يدان ىلع PAW عقو مب لاصت الا فتاهلا لواحي .ةبعل ليزنت ددح باعل ألا ةمئاق يف
.طشنلا لاصت الا طبض
 ةعومج ملا رييغتب مقف ،ةمد خلا طبض نم دكأت ةلاسر لثم أطخ ةلاسر ضرع  متو لاصت الا لشف اذإ
 يدانب لاصت الل ةبعل ليزنت ةمئاق ىلإ دع مث تامدخ ةمئاق يف لاصت الا طبض نم ةطشنلا
.ىرخأ ةرم ايكون
 PAW تامدخ رفوت ىدم ةفرع مل امهدحأ وأ PAW ةمدخ رفومو يل  حملا ةكبشلا لغش مب لصتا
.تافيرعتلاو راعس ألاو ةفلتخ ملا

 ةمئاق يف :يت آلاك ةبعللا ءدب كنك مي ،تاقيبطتلا وأ ليزنتلا ةمئاق يف avaJ™ ةبعل ليزنتب تمق اذإ
.اهليغشت دار ملا ةبعللا ددح مث ىرخأ باعلأ ددح باعل ألا

)٨א(א
 نأ بجي .فتاهلا يف ةتبث ملا avaJ تاقيبطت ةرادإو مادختسا ةمئاقلا هذه يف كنك مي
.اذه ايكون فتاهل اًصيصخ ةممصُم تاقيبطتلا نوكت
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 لبق جات حت .PAW تامدخ ربع avaJ تاقيبطت - ايكون يدان لثم - ةمد خلا يرفوم نم ديدعلا مدقي
.فتاهلاب هليزنت ىلإ avaJ قيبطت مادختسا

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

א
.تاقيبطتلا ددحو راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا .١
 .اهمادختسا دار ملا قيبطتلا ةعومجم وأ قيبطتلا ىلإ لقتنا .٢
قيبطتلا ةعومجم حتفل وأ قيبطتلا ءدبل  ىلع طغضا وأ حتف ددح مث تارايخ ىلع طغضا .٣
 مث تارايخ ىلع طغضلاب هحتفاو دار ملا قيبطتلا ىلإ لقتناف قيبطتلا ةعومجم تحتف اذإ   

. ىلع طغضلاب وأ حتف ديد حت
 يحاتفم مسا ةيؤرل  وأ  ىلع طغضاف ،لماكلاب ةشاشلا مدختسي قيبطتلا ناك اذإ   

.ديدحتلا
.قيبطت ةعومجم وأ قيبطت لكل ىرخأ تارايخ رفوتت
 لاؤسلا :PAW ةمدخب لاصت الل نذ إلا كنم  بلطي ثيحب قيبطتلا طبض كنك مي :تنرتن إلاب ليصوت •

.)لاصت الاب حومسم ريغ( حومسم ريغ ،)اًنذإ بلطي  ال( حومسم ، الوأ
 نم اهليزنتل قيبطتلا نم ةديدج ةخسن كانه ناك ام اذإ دكأتلا كنك مي :ةخسنلا نم دكأت •

 ال مأ PAW ةمدخ
.فتاهلا نم قيبطتلا ةعومجم وأ قيبطتلا فذ حل حسم •
. الثم قيبطتلا ةخسن مقر ضرعل ليصافتلا •
 ىوتحا اذإ طقف راي خلا اذه ضرع متي .قيبطتلاب ةطبتر ملا PAW ةمدخب لاصت الل بيو ةحفص •

.PAW ةمدخ ناونع ىلع قيبطتلا
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 :avaJ قيبطت ليزنتل
 نم قيبطت - لاث ملا ليبس ىلع ليزنتل حفصت ملا حتف مث تاقيبطتلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا•

 رظنا .طشنلا لاصت الا طبض مادختساب لاصت الا ءارجإ فتاهلا لواحي .ايكون يدانب PAW عقوم
.٣٧ ةحفصلا PAW ةمدخ تاحفص حفصت اًضيأ
 يتلا تاءارج إلا سفن ذاختا كيلع يغبني ،ايكون يدان ف الخ رخآ عقوم نم قيبطت ليزنت ترتخا اذإ
.ىوت  حملا وأ نام ألل ءاوس ،عقوم يأ عم اهعبتت

 جماربلاو تاسوريفلا دض ةيفاك ةيامح مدقت يتلا رداص ملا نم جماربلا تيبثتب مق :ةظح الم
.ىرخ ألا ةراضلا

א
.ةركاذلا مث تاقيبطتلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا :avaJ تاقيبطتل ةرفوت ملا ةركاذلا رادقم ضرعل

)٩א(א
فلؤمو يلزانتلا دعلا تقومو فاقي إلا ةعاسو ةبسا حلاو هبن ملا ىلع ةمئاقلا هذه يوت حت
.ةتقؤ ملا تاشاشلاو روصلا ررحمو ، نينرلا تامغن

א
 .بولط ملا تقولا بسح هيبنت رادص إل فتاهلا طبض نك مي
.هبن ملا مث تاقحل ملا ددحو ،راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا :ةمئاقلا هذه ىلإ لوصولل
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א
 ةرم هيبنتلا فتاهلا ردصي نأ يف بغرت تنك ام اذإ ددح .قفاوم ىلع طغضا مث هيبنتلا تقو لخدأ
.)هيبنتلا راركت( ةدد  حملا عوبس ألا مايأ لولحب هيبنتلا رركي وأ )ةدحاو ةرم هيبنت( ةدحاو
 عوبس ألا مايأ ديد حت دعب .ديد حت ىلع طغضا مث دار ملا مويلا ىلإ لقتناف ،هيبنتلا راركت تددح اذإ
.ليغشتلا عضو ىلع هبن ملا طبضل معن مث عوجر ىلع طغضا ،ةبولط ملا
 هبن ملا ةمئاق ىلإ لخداف ،ليغشتلا فاقيإ عضو ىلع هبن ملا طبض وأ هيبنتلا تقو رييغت تدرأ اذإ
.فاقيإ وأ طبض ددح مث

א
 هبن ملا فقوأ .!هبن ملا ةملك اًضراع ضمويو هيبنت ةمغن فتاهلا ردصي ،هيبنتلا تقو لولح دنع
 ،ةوفغ ىلع طغضلا وأ ةقيقد ةد مل هيبنتلا ردصي فتاهلا كرت ةلاح يفو .فاقيإ ىلع طغضلاب
.ىرخأ ةرم فنأتسي مث ةليلق قئاقدل هبن ملا فقوتي
 ةمغن رادصإ يف أدبيو اًيئاقلت فتاهلا لمعي ،فتاهلا ليغشت فاقيإ ءانثا هيبنتلا تقو لولح دنع
 طغضا .فتاهلا ليغشت يف بغرت تنك ام اذإ فتاهلا كلأسيسف ،فاقيإ ىلع تطغض اذإ .هيبنتلا
.اهم التساو تا ملاكم ءارج إل معن وأ فتاهلا ليغشت فاقي إل  ال ىلع

 ثدحي دق وأ ،اًروظحم ةلوم  حملا فتاوهلا مادختسا نوكي امدنع معن ىلع طغضت  ال :ةظح الم
.اًرطخ نوكي وأ اًشيوشت

א
.ةيبيرقتلا ةلمعلا ت اليو حت يف اًضيأ اهمادختسا نك مي ةبساح ىلع فتاهلا يوتحي
.ةبسا حلا مث تاقحل ملا ددحو ،راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا :ةمئاقلا هذه ىلإ لوصولا

 فتاهلا مدختست  ال .ةفيظولا هذه مادختس ال ليغشتلا عضو يف فتاهلا نوكي نأ بجي :ةظح الم
.اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ اًروظحم ةلوم  حملا فتاوهلا لامعتسا نوكي  نيح
.ةليوطلا ةمسقلا تايلمع يف ةصاخ ،ةيليو حت ءاطخأ ثودح لمتحيو ةدودحم ةبسا حلا ةقد
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א
 طغضا ةيرشع ةم الع لاخد إل .مقر لاخد إل  ىلإ  نم حيتاف ملا دحأ ىلع طغضا•

 رـيـيـغـت ددح مث تارايخ ىلع طغضا ةراش إلا رييغتل .راسيلا نم مقر فذ حل حسم ىلع طغضا .
.ةراش إلا

 ةيلمع ءارج إل )- فر حلا ةباتكل(  نيترمو ،عم جلا ةيلمع ءارج إل )+ فر حلا ةباتكل( ةدحاو ةرم : طغضا •
 ةيلمع ءارج إل )/ فر حلا ةباتكل( تارم عبرأو برضلا ةيلمع ءارج إل )* فر حلا ةباتكل( تارم ث الثو ،حرطلا
.ةمسقلا

.ةديدج ةبياسح ةيلمع ءارج إل ةشاشلا حس مل حسم ىلع رارمتس الا عم طغضا . جتانلا رتخا مث تارايخ ىلع طغضا ، جتانلا ىلع لوصحلل•
אא
 رعس لخدأو ،بولط ملا راي خلا ددح مث ،ةلمعلا رعس ددحو ،تارايخ ىلع طغضا :ةلمعلا رعس طبض
.قفاوم ىلع طغضا مث )ةيرشع ةم الع لاخد إل  ىلع طغضا( فرصلا
 وأ ةيل  حملا ةلمعلاب ددحو ،تارايخ ىلع طغضا مث ،هليو حت دار ملا غلب ملا لخدأ :ليوحتلا ءارج إل
.ةيبنج ألا ةلمعلاب

אא
 اهضرع متي ،ةيرشعلا ةم العلل  ىلع طغضا( هليو حت ديرت يذلا غلب ملا لخدأ ،راظتن الا عضو يف
 هطبضب تمق يذلا فرصلا رعس مادختسا متي .ليو حت ددح مث ،تارايخ ىلع طغضا .)ةمجنك
.ةبسا حلا ةمئاق يف

 تاضايرلا يف -لاث ملا ليبس ىلع - لخادت تاقوأ وأ تاقوأ ميسقت ليجستو تقولا سايق كنك مي
 .ةفلتخ ملا
 ةعاس مث تاقحل ملا ددحو ،راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا :ةمئاقلا هذه ىلإ لوصولل
.فاقيإ
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 فتاهلا مدختست  ال .ةفيظولا هذه مادختس ال ليغشتلا عضو يف فتاهلا نوكي نأ بجي :ةظح الم
.اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ اًروظحم ةلوم  حملا فتاوهلا لامعتسا نوكي  نيح
 صرحا .فتاهلا ليغشت تقو للقي امك ،ةيراطبلا نم كلهتسي فاقي إلا ةعاس مادختسا نأ ظح ال
.فتاهلاب ىرخأ تايلمع ءادأ ءانثأ ةيفل خلا يف اهليغشت مدع ىلع

א
 ميسقت ليجستل ميسقت ىلع طغضا .ءدب ىلع طغضا مث لخادتلا تقو وأ تقولا ميسقت ددح
 تاقو ألا ل الخ لاقتن الا كنك مي .تيقوتلا ءاهن إل فاقيإ وأ لخادتلا تقو ليجستل لخادت وأ تقولا
.يلكلا تقولا لفسأ ةضورع ملا ةلجس ملا
 تاقو ألا ميسقت عم( ءدب تارايخ ىلإ لوصولل تارايخ ىلع طغضلا كنك مي ،تيقوتلا فقوت دنع
 اذإ .لبق نم تقو ملا ثد حلا نم اًئداب تيقوتلا رمتسي ،ءدب تددح اذإ .طبض ةداعإ وأ ظفح وأ )طقف
.لخادتلاو ميسقتلا تاقوأ طبض ةداعإ متيسف ،طبض ةداعإ تددح

אאא
 .راظتن الا عضو يف  ضرع متي ،فاقي إلا ةعاس ليغشت ءانثأ . ىلع طغضا ،تقولا رورم ءانثأ
.رارمتسا ددحو فاقيإ ةعاس ةمئاق لخدا
אאא
.تاقو ألا حسم وأ تاقو ألا ضرع ددحو فاقيإ ةعاس ةمئاق لخدا

אא
 يف لاث ملا ليبس ىلع ،)يداعلا تقو ملا( ةنيعم ةينمز ةدم دعب اًهيبنت ردصي ثيحب فتاهلا طبض كنك مي
.ةيضايرلا نيرامتلا يف لاث ملا ليبس ىلع ،)لصافلا تقوم( ةنيعم ةينمز لصاوف دعب وأ ،ةيمويلا ماه ملا
.يلزانتلا دعلا تقوم مث تاقحل ملا ددحو ،راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا :ةمئاقلا هذه ىلإ لوصولل

 فتاهلا مدختست  ال .ةفيظولا هذه مادختس ال ليغشتلا عضو يف فتاهلا نوكي نأ بجي :ةظح الم
.اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ اًروظحم ةلوم  حملا فتاوهلا لامعتسا نوكي  نيح
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אא
 متيل ةظح الم بتكا .قفاوم ىلع طغضا مث قئاقدلاو تاعاسلاب ةينمزلا ةد ملا لخدأ .يداعلا تقو ملا ددح
.قفاوم طغضا مث تقولا ءاضقنا دنع اهضرع
 مث يداعلا تقو ملا ددحو يلزانتلا دعلا تقوم ةمئاق لخدا ،تقولا رييغت وأ يلزانتلا دعلا تقوم فاقي إل
.تقولا طبضل تقولا رييغت وأ ليغشتلا فاقيإ عضو ىلع تقو ملا طبضل تقو ملا تقو ملا فاقيإ

אא
 ةدـ ملا لـخدأ .قفاوم ىـلـع طـغـضا مـث تـقوـ ملا مـسا لـخدأ .ديدج تقوم ةفاضإ و لصافلا تقوم ددـح
 ءاـضـقـنا دـنـع اـهـضرـع مـتـيـل ةـظـح الـم بـتـكا .قفاوم ىـلـع طـغـضا مـث قـئاـقدـلاو تاـعاـسـلاـب ةـيـنـمزـلا
.قفاوم ىلع طغضا مث ةد ملا
 ءدبل تقو ملا ءدب ددح .ةدم ليدعت وأ ةدم ةفاضإ وأ تقو ملا ءدب ددح مث تارايخ ىلع طغضا
 نمز رييغتل ةدم ليدعت ددح .ةدد  حملا ةد ملا دعب ةديدج ةدم ةفاض إل ةدم ةفاضإ ددح .تقو ملا
.ةدد  حملا ةد ملا ةظح المو
لبق نم ةظوف  حملا لصافلا تاتقوم ةرادإ
 بولط ملا ةفيظولا ددحو تارايخ ىلع طغضا .لبق نم ظوفحم لصاف تقومو لصافلا تقوم ددح
 ضرع ددح ،ةدحاو ةينمز ةدم حس مل .ديدج تقوم ةفاضإ وأ تقو ملا ءدب وأ اهضرع وأ اهليدعت وأ اهحسم
.ةدم حسم ددحو تارايخ ىلع طغضا مث ةبولط ملا ةد ملا ددحو ،تقو ملا

אאאא
 ةد ملا وأ تقولا ءاضقنا دنع .راظتن الا عضو يف  ضرع متي ،يلزانتلا دعلا تقوم ليغشت ءانثأ
 ةداع إل طبض ةداعإ ىلع طغضا .ةبسان ملا ةظح ال ملا اًضراع ضمويو اًهيبنت فتاهلا ردصي ،ةينمزلا
.هيبنتلا فاقي إل ءاهنإ وأ تقو ملا طبض
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א
.ةمغنلا طبضو عاضو ألا يتمئاق يف  نينرلا تامغن ةمئاق ىلإ اهتفاضإو ةديدج هيبنت ةمغن فيلأت كنك مي
.تامغنلا فلؤم مث تاقحل ملا ددحو ،راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا :ةمئاقلا هذه ىلإ لوصولل

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

.اهليدعت دار ملا ةمغنلا ددح .١
 ىلع لوصحلل  ىلع طغضا ،لاث ملا ليبس ىلع .ةيقيسو ملا تونلا لخدأ .٢

 .f ةتونلا
 و رشؤ ملا راسي ىلع يتلا ةنكسلا وأ ةتونلا )-( رصقي  حاتف ملا .٣

  .ينامثلا طبضي  .ةنكس لخدي  .)+( امهليطي 
  و  ناحاتف ملا .)b و e تونلل رفوتم ريغ( ةخراص ةتونلا لعجي
 فذ حل حسم رزلا ىلع طغضا .راسيلا ىلإ و  نيميلا ىلإ رشؤ ملا٠ ناكرحي
راسيلا ىلع اهعضو وأ ةظح الم
 تامغن ةمئاق ىلإ ةمغنلا ةفاض إل( ظفح وأ ،ليغشت ددح مث تارايخ ىلع طغضا ،ةمغنلا لامتكا دنع .٣

.ءاهنإ وأ حسم وأ )قفاوتم فتاه ىلإ ةمغنلا لاسر إل( لاسرإ وأ ةعرسلا وأ ،) نينرلا
 א

 مادختسا نك مي .فتاهلاب ةرفوت ملاو اًقبسم ةطوبض ملا روصلا ليدعت وأ ةديدج روص مسر كنك مي
 روصلا ليدعت نك مي امك .روصلا مدختست لازت  ال يتلا ةتقؤ ملا تاشاشلاو ةروص ملا لئاسرلا يف روصلا
.٣٤ ةحفصلا رظنا ،ةروصم لئاسر ةمئاق يف
.روصلا ررحم مث تاقحل ملا ددحو ،راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا :ةمئاقلا هذه ىلإ لوصولل

 فتاهلا مدختست  ال .ةفيظولا هذه مادختس ال ليغشتلا عضو يف فتاهلا نوكي نأ بجي :ةظح الم
.اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ اًروظحم ةلوم  حملا فتاوهلا لامعتسا نوكي  نيح
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.لبق نم ةدوجوم ةروص ليدعتل ةيلا حلا ليدعت وأ ةديدج ةروص مسرل ديدج ءاشنإ ددح .١
.رارمتسا ددح ،ةدراو ة ملاكم دعب لاث ملا ليبس ىلع ،مسرلا فانئتس ال   
 مادختس الل اًقبط )ةزهاج موسر وأ .ةروصم ةلاسر( ةروصلا مجح ددحف ،ديدج ءاشنإ تددح اذإ .٢

.ةروصلا نم دوصق ملا
.اهليدعت دار ملا ةزهاج موسر وأ ةروص ملا ةلاسرلا مث ةروصلا مجح ددحف ،ةيلا حلا ليدعت تددح اذإ   
.هاندأ حضوم وه ا مل اًقبط اهريرحتب مق وأ ةروصلا مسرا .٣
.ظفح ددح مث تارايخ ىلع طغضا ،ةروصلا ظف حل .٤
 ىلع طغضا مث ةديدج ةروصب اهلادبتسا دار ملا ةروصلا ىلإ لقتنا ،ةصاصق ةروص ظف حل   

.لادبتسا

.لفس أل ملقلا ددح مث تارايخ ىلع طغضا :وأ لفس أل ملقلا طبضل  ىلع طغضا .١
.ماقرأ حيتاف مب رشؤ ملا كير حت قيرط نع ةروصلا مسرا .٢

.يدومع طخ لاخد إل  وأ  ىلع طغضا •
.يقفأ طخ لاخد إل  وأ  ىلع طغضا •
.يرطق طخ لاخد إل  وأ  وأ  وأ  ىلع طغضا •

 ملقلا نول د جت .بولط ملا حاتف ملا ىلع رارمتس الا عم طغضا ،ربكأ ةعرسب رشؤ ملا كيرحتل :حيملت
.ةشاشلا  ني مي ىلعأ اًضورعم

 ،ب القإ ،جاردإ ،نوللا :تارايخ ىلع طغضلاب ةيت آلا ليدعتلا تارايخ ىلإ لوصولا مسرلا ءانثأ كنك مي .٣
.عجارت ،مساب ظفح ،ناول ألا سكع ،لكلا حسم ،ةئبعت
. ىلع طغضا ،ةعرسب نوللا رييغتل .همسرت يذلا ط خلا نول رييغتل نوللا ددح •
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 حيتافم مدختسا .ةروص وأ ةزهاج ةروص لكش وأ ةرئاد وأ ليطتسم وأ طخ ةفاض إل جاردإ ددح •
 ديرت ثيح ةزهاج ةروص لكش وأ صنلا كيرحتل وأ ةرئاد وأ ليطتسم وأ طخ مسرل ماقر ألا
. وأ جاردإ ىلع طغضا مث ،هلاخدإ
.اًيقفأ ةروصلا بلقل ب القإ ددح •
 ةحاس ملا ىلإ رشؤ ملا كرح .دد  حملا نوللاب - ةرئاد لثم - ةيلخادلا ةحاس ملا ءل مل ةئبعت ددح •
. وأ ةئبعت ىلع طغضا مث ةبولط ملا
.سكعلابو ضيب ألا ىلإ ءادوسلا لسكبلا تادحو رييغتل ناول ألا سكع ددح •
 ءز جلا ددح ،ةصاصقك ةروصم ةلاسر ظف حل .دد  حملا مج حلاب ةروصلا ظف حل مساب ظفح ددح •
.ماقر ألا حيتافم مادختساب ضماولا راط إلا كيرحتب ةروصلا نم بولط ملا
 ،لفس أل ملقلا ،ناول ألا سكع ،لكلا حسم ،ةئبعت ،جاردإ :ةيت آلا فئاظولا نع عجارتلل عجارت ددح •
.ىلع أل ملقلا

 كنك مي .ىلع أل ملقلا ددح مث تارايخ ىلع طغضا :وأ .ىلعأ ىلإ ملقلا عفرل  ىلع طغضا .٤
.ةروصلاب ديدج ناكم ىلإ رشؤ ملا كير حت ن آلا
אא
.راظتن الا عضو يف ةنيعم ةينمز ةدم دعب هضرع متي كرحتم مسر وأ ةروص ديد حت كنك مي
.ةتقؤ ملا ةشاشلا مث تاقحل ملا ددحو ،راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا :ةمئاقلا هذه ىلإ لوصولل

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

.)داعب ألا يث الث كرحت ملا مسرلل( ةكرحتم وأ ةيداعو عضولا راعش ددح
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 مث ةتقؤم ةشاشك همادختسا دار ملا كرحت ملا مسرلا وأ ةروصلا ىلإ لقتناف ،ةيداع تددح اذإ
 .مادختسا ىلع طغضا
 ضرعل تارايخ ىلع طغضا مث ايكون صن ىلإ وأ دار ملا كرحت ملا مسرلا ىلإ لقتناف ،ةكرحتم تددح اذإ
 لثم صن  نييعت كنكميف ،ايكون تددح اذإ .)رير حت رايخ( همسا ريرحتل وأ همادختسا وأ كرحت ملا مسرلا
.)عضو رايخ( صنلا كر حت ةقيرط ديد حتو )رير حت رايخ( ةشاشلا ربع كرحتي -كمسا
 ينعي ا مم ،ةيراطبلا ةقاط نم اًردق كلهتسي ةتقؤم ةشاشك كرحتم مسر لامعتسا نأ ملعاو
 .فتاهلا ليغشت ةرتف ليلقت

אאא
.راظتن الا عضو يف ةتقؤ ملا ةشاشلا ضرع اهدعب أدبي يتلا ةينمزلا ةد ملا ددحو تقولا ءاهتنا ددح

 ضرع متي .ةتقؤم ةشاش ليزنت ددح ،ايكون يدانب ةصا خلا PAW ةمدخ نم ةتقؤم ةشاش ليزنتل
.كدلب يف PAW ةمدخ رفوت ةلاح يف طقف ةفيظولا هذه
 ةطشنلا ةعومج ملا ريغف ،ةمد خلا طبض نم دكأت ةلاسر لثم أطخ ةلاسر ضرع  متو PAW لاصتا لشف اذإ
 اًضيأ رظنا .ىرخأ ةرم لاصت الا ةلواحم دعأو ةمئاقلا هذه ىلإ دع مث تامدخ ةمئاق يف لاصت الا طبض نم
.٩٦ ةحفصلا )٠١ ةمئاقلا - تامد خلا( PAW تامدخ رظناو ٦٥ ةحفصلا )٥ ةمئاقلا( ت اليزنتلا
 تاحفص حفصت يف ةروصلا ضرع رظنا ،ىرخأ PAW عقاوم نم ةكرحتم موسر ليزنت ةيفيك ةفرع مل
.٣٧ ةحفصلا PAW ةمدخ

PAW)−٠١א(
 لثم ،)ةيكلس اللا تاقيبطتلا لوكوتورب( PAW تامدخ مادختسا ةمئاقلا هذه يف كنك مي
.PAW ةمدخ ورفوم ةياعر ت حتو لوم  حملا فتاهلل اًصيصخ ةممص ملا ةيروفلا باعل ألا
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.تامدخ ددحو راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا :ةمئاقلا هذه ىلإ لوصولل
 فتاهلا مدختست  ال .ةفيظولا هذه مادختس ال ليغشتلا عضو يف فتاهلا نوكي نأ بجي :ةظح الم
.اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ اًروظحم ةلوم  حملا فتاوهلا لامعتسا نوكي  نيح

 بيولا تاحفص ضرع نك مي  ال .)LMW( ةيكلس اللا  نييعتلا ةغل مدختست PAW تاحفص نأ ظح ال
.فتاهلا اذه ىلع )LMTH( ةيبعشتلا صوصنلا  نييعت ةغل مدختست يتلا
 ةمدخ رفوم وأ/و ةكبشلا لغشم ىلإ عجرا ،تافيرعتلاو ،راعس ألاو ،PAW تامدخ رفاوت ىدم ةفرع مل
PAW ةيفيك لوح تاميلعت اًضيأ ةمد خلا ودوزم كل مدقيسو .هتامدخب ةناعتس الا يف بغرت يذلا 
.مهب ةصا خلا تامد خلا مادختسا

אאPAWאאא
 فتاهلا دادعإ رظنا .هظفحاو اهمادختسا دار ملا PAW ةمد خل مز اللا لاصت الا طبض ىلع لصحا .١

.PAW ةمد خل
.٢٧ ةحفصلا رظنا ،PAW ةمدخب لاصت الا ءارجإب مق .٢
.٣٧ ةحفصلا رظنا ،PAW ةمدخ تاحفص حفصت .٣
.٥٧ ةحفصلا رظنا ،PAW ةمدخب لاصت الا ءاهنإب مق .٤
PAWאא
 مدقي يذلا ةمد خلا رفوم وأ ةكبشلا لغشم نم ةيصن ةلاسرك لاصت الا طبض ىلع لص حت دق
 رز وأ ،ةمد خلا رفوم وأ يل  حملا ةكبشلا لغش مب لصتا .اهمادختسا يف بغرت يتلا PAW ةمدخ
.moc.aikon.bulc.www ايكون يدان
.اًيودي طبضلا لاخدإ اًضيأ كنك مي
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אא
 ىلع ةمد خلا طبض م التسا  مت ةرابع ضرع متيس ،ةيصن ةلاسرك لاصت الا طبض م التسا دنع
.ةشاشلا
.ظفح ددح مث تارايخ ىلع طغضا ،ملتس ملا طبضلا ظف حل •
 طبضلا ظف حل ظفح ىلع طغضا .ضرع ددحو تارايخ ىلع طغضا ،هظفح لبق طبضلا ضرعل •

.تارايخ ةمئاق ىلإ ةدوعلل عوجر وأ
א

 طبضلا رفوتي دق .مئ ال ملا PAW طبض ىلع لوصحلل ةمد خلا رفوم وأ يل  حملا ةكبشلا لغش مب لصتا
.امهب صا خلا بيولا عقوم ىلع
.ةلصولا طبض مث طبض ددح ،تامدخ ةمئاق يف .١
.اهليدعت دار ملا لاصت الا طبض ةعومجم ىلإ لقتنا .٢
.ليدعت ددح مث تارايخ ىلع طغضا .٣
.ةبسانملا طباوضلا لك لمعب مق .ةرم لك اًدحاو ةيت آلا طباوضلا ريغ .٤

 لاخد إل  ىلع طغضا( اهمادختسا دار ملا PAW ةمد خل ءدبلا ةحفص ناونع لخدأ :ءدبلا ةحفص •
.قفاوم ىلع طغضا مث )ةطقنلا
.ةتقؤم وأ ةمئاد ددح :ةسل جلا عضو •
.لمعي  ال وأ لمعي ددح :لاصت الا  نيمأت •  رفوتي مل اذإ .PAW ةمدخ عم نمآ لاصتا مادختسا فتاهلا لواحي ةلصولا  نيمأت ليغشت دنع 
 مدع مغر ،لاح ةيأ ىلع لاصت الا يف بغرت تنك اذإ .لاصت الا ءارجإ نك مي نل ،لاصت الا  نيمأت
.لمعي  ال ىلع لاصت الا  نيمأت طبضب مقف ،لاصت الا  نيمأت
 تامولع ملاو لاصت الا ةعرسو ،راعس ألل ةبسنلاب .MSG تانايب ديد حت نم دكأت :تانايبلا لماح •
.يل  حملا ةمد خلا رفوم وأ ةكبشلا لغش مب لصتا ،ىرخ ألا
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.قفاوم ىلع طغضا مث مقرلا لخدأ :لاصت الا مقر •
.قفاوم ىلع طغضا مث )ةطقنلا لاخد إل  ىلع طغضا( ناونعلا لخدأ :PI لوكوتورب ناونع •
.نمآ وأ يداع ددح :ققحتلا ةقيرط •
.NDSI وأ يرظانت ددح :تانايبلا ة ملاكم عون •
 طغضا مث )ةطقنلا لاخد إل  ىلع طغضا( مدختس ملا مسا لخدأ :مدختس ملا مسا •

.قفاوم ىلع
.رور ملا ةملك ديكأتل كلذ ررك .قفاوم ىلع طغضاو زمرلا لخدأ :رور ملا ةملك •
 عوجر ىلع طغضا .طبضلا ةعومجم مسا رييغت كنك مي ،ةبسان ملا طباوضلا عيمج ءارجإ درج مب .٥

.قفاوم ىلع طغضا مث مس الا لخدأ .ةيمست ةداعإ ددح مث تارايخ مث
.١٧ ةحفصلا رظنا PAW ةمدخب لاصت الا ءارجإ كنك ميو طباوضلا ظفح ن آلا  مت

PAW
.قفاوتم فتاه ىلإ PAW طبض لاسرإ كنك مي
.ةلصولا طبض مث طبض ددح ،تامدخ ةمئاق يف .١
.اهلاسرإ دار ملا لاصت الا طبض ةعومجم ىلإ لقتنا .٢
.لاسر إلا طبض ددح مث تارايخ ىلع طغضا .٣
.قفاوم ىلع طغضا مث ملتس ملا فتاه مقر لخدأ .٤
.رسلا ةملكو مدختس ملا مسا لاسرإ متي  ال

PAWאא
:اهمادختسا دار ملا PAW ةمدخ طبض ليغشتب مق .١
 ،اهمادختسا دار ملا طبضلا ةعومجم ىلإ لقتنا .ةلصولا طبض مث طبض ددح ،تامدخ ةمئاق يف   

.ليغشت ددح مث تارايخ ىلع طغضاو
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.ةوط خلا هذه يطخت كنك مي ،ةقباسلا ةر ملاك PAW ةمدخ مادختسا تدرأ اذإ   
:ةيت آلا قرطلا نم ةدحاوب PAW ةمدخب لاصت الا ءارجإب مق .٢

.ءدبلا ةحفص ددح ،تامدخ ةمئاق يف :PAW ةمدخب ةصا خلا ءدبلا ةحفص حتفا •
 رارمتس الا عم طغضا ،ةشاشلا ىلع زومر ةيأ لخدت  ال امدنع :راظتن الا عضو يف لاصت الا أدبا •

. ىلع
 مث ةبولط ملا ةم العلا ىلإ لقتناو تام العلا ددح ،تامدخ ةمئاق يف :PAW ةمدخ ةم الع ددح •
.ىلإ باهذ مث تارايخ ىلع طغضا

 ةعومج ملا ريغف ،)ةمد خلا طبض نم دكأت ةرابع ضرع متي دق ذئنيح( ةم العلا لمعت مل اذإ 
.ىرخأ ةرم ةلوا  حملا دعأو لاصت الا طبض نم ةطشنلا
 طغضا( ناونعلا لخدأو ،ناونعلا ىلإ باهذ ددح ،تامدخ ةمئاق يف :PAW ةمدخ ناونع لخدأ •

.قفاوم ىلع طغضا مث )ةصاخ زومر لاخد إل  ىلع
 اذإ .اًيئاقلت اهتفاضإ متيس هن أل ناونعلا لبق ptth:// ةئدابلا ةفاضإ يرورضلا نم سيل هنأ ظح ال 

.ةبسان ملا ةئدابلا فضأف ،ptth ريغ لوكوتورب مدختست تنك
PAW

.ةمد خلا هذهب ةصا خلا PAW تاحفص حفصت ءدب كنك مي ،PAW ةمدخب لاصتا ءارجإ درج مب
 رهظت يتلا ةيداشر إلا صوصنلا عبتا .PAW تامدخ ف التخ ال اًعبت فتاهلا حيتافم فئاظو فلتخت دق
.يل  حملا PAW ةمدخ رفو مب لصتا تامولع ملا نم ديز مل .ةشاشلا ىلع

אאאא
 رصنعلا نوكي دق .بولط ملا رصنعلا زييمتب مقو PAW ةحفص حفصتل  وأ  مدختسا•

.)طابترا( رطسم صن نع  الثم ةرابع
.زيم ملا رصنعلا رايتخ ال  ىلع طغضا•
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.لبق نم اهتضرع يتلا PAW ةحفص ىلإ ةدوعلل عوجر ىلع طغضا•
.ةصاخ زومر لاخد إل  ىلعو ماقرأو فورح لاخد إل  ىلإ  نم حيتاف ملا دحأ ىلع طغضا •
 .تقولا سفن يف تاراي خلا لك رفوتت  ال دق :ةيت آلا تاراي خلا ىلع لوصحلل تارايخ ىلع طغضا •

.ىرخأ تارايخ ةمد خلا دوزم  مدقي دقو
.PAW ةمدخب ةصا خلا ءدبلا ةحفص ىلإ كب دوعي :ءدبلا ةحفص   
.PAW ةحفص ثّدحُي :ليم حت ةداعإ   
.PAW ةحفص ىلع دوجوم زي مم رخآ رصنع يأ وأ اًيبعشت اًطابترا راتخي :ةلصولا حتف   
.٥٧ ةحفصلا ةمد خلا دراو رظنا ،ةمد خلا لئاسرب ةمئاق ضرعي :ةمد خلا دراو   
 رظنا .PAW ةحفص ىلع روصلا ءافخإو ةيصنلا روطسلل فافتلا لمع كنك مي :لكشلا طبض   

.٣٧ ةحفصلا اًضيأ
 رظنا .ةم العك ةيلا حلا PAW ةحفص ظفح لاث ملا ليبس ىلع ،تام العلا ةرادإ كنك مي :تام العلا   

.٦٧ ةحفصلا
.ة ملاك ملا يهنيو ،هل لاصت الا وأ هظف حل ةيلا حلا PAW ةحفص نم اًمقر خسني :مقرلا مادختسا   
 ىلع طغضا( PAW ناونع لخدأ .ةبولط ملا PAW ةحفصب لاصتا ءارجإ كنك مي :ناونعلل باهذ   

.قفاوم ىلع طغضا مث )ةطقنلا لاخد إل 
.)٧٧ ةحفصلا اًضيأ رظنا( ةتقؤ ملا فتاهلا ةركاذ غرفي :ةركاذلا غيرفت   
. ال وأ لاصت الا  نيمأت يراج ناك اذإ ام ضرعي :ةيام حلا تامولعم   
.ة ملاك ملا يهنيو حفصتلا فقوي :ءاهنإ   
 ىلع طغضا .اًما مت اهضرع نك مي  ال ةكرحتم ةروص وأ ةتباث ةروص كير حت كنك مي :ةروصلا ضرع   

  ىلع طغضا .لفسأ ىلإ وأ ىلعأ ىلإ ةروصلا كيرحتل ) وأ  (  وأ 
.اًراسي وأ اًني مي ةروصلا كيرحتل  وأ

 .ةروصلا ظفح وأ قباسلا ضرع وأ ةروصلا ضرع تارايخ ىلإ لوصولل تارايخ ىلع طغضا   
 تاشاشك وأ ةروص ملا لئاسرلا يف اهمادختس ال روصلا ظفح ةروصلا ظفح رايخ ل الخ نم كنك مي   

.ةتقؤم تاشاشك اهمدختس ال ةكرحتم موسرو ،ةتقؤم
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 ةروص ملا لئاسرلا مجح بساني  ال ا مب اًدج ريبك اهظفح متيس يتلا ةروصلا مجح ناك اذإ   
 طغضا مث اهظفح دار ملا ةحاس ملا رايتخ ال ةروصلا قوف ضورع ملا عبر ملا كرحف ،ةتقؤ ملا تاشاشلاو
.رايتخا ىلع
PAWא

 ،؟حفصتلا ءاهنإ ةرابع ضرع دنع .ءاهنإ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،PAW ةمدخ مادختسا ءانثأ
 .معن ىلع طغضا
. نيترم  ىلع طغضا ،كلذ نم  الدب وأ
.PAW لاصتا قلغيو ة ملاك ملا فتاهلا يهني

PAW
مدقتلا ديق PAW لاصتا نوكي  ال نيح .١

.لكشلا طبض مث طبض مث تامدخ ددحو راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا •
مدقتلا ديق PAW لاصتا نوكي نيح   

.لكشلا طبض ددحو تارايخ ىلع طغضا •
.روصلا راهظإ وأ صنلا فافتلا ددح .٢
.روصلا راهظإ عم  ال وأ معنو صنلا فافتلا عم فاقيإ وأ ليغشت ددح .٣
 ةلاح يف يلاتلا رطسلا ىلإ صنلا رمتسي فوس ،ليغشت ىلع صنلا فافتلا طبض دنع   

.دحاو رطس ىلع هضرع رذعت
 عرسي دق .PAW ةحفص ىلع ةدوجوم روص ةيأ ضرع متي نل ، ال ىلع روصلا راهظإ طبض دنع   

.ةريثك روص ىلع يوت حت يتلا PAW تاحفص حفصت كلذ
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אא
مدقتلا ديق PAW لاصتا نوكي  ال نيح .١

.تام العلا مث تامدخ ددحو راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا • مدقتلا ديق PAW لاصتا نوكي نيح     
.تام العلا ددح مث تارايخ ىلع طغضا •
 كنك مي ،ةديدج ةم الع ظفح تدرأ اذإ .تارايخ ىلع طغضا مث ةبولط ملا ةم العلا ىلإ لقتنا .٢

.ةم الع ةيأ ديد حت
  نيح( .ةم العلا ظفح وأ ةم الع ةفاضإ وأ ةم الع لاسرإ وأ حسم وأ ليدعت وأ ىلإ باهذ ددح .٣

)ليغشتلا ديق PAW لاصتا نوكي
.ةم العلاب ةطبتر ملا PAW ةحفص حتفل ىلإ باهذ ددح •
.قفاوتم فتاه ىلإ ةم العلا لاسر إل ةم العلا لاسرإ ددح •
 PAW ةحفص ظف حل ةم العلا ظفح ددح وأ اهظفحو ةم الع لاخد إل ةم الع ةفاضإ ددح •
.ةم العك ةيلا حلا
  ال .ايكونب ةق الع اهل سيل عقاو مل لبق نم ةتبث ملا تام العلا ضعب ىلع يوتحي دق كفتاه نأ ظح ال
 سفن ذاختا كل يغبني ،عقاو ملا هذه ىلإ لوصولا ترتخا اذإ .اهب رقت وأ عقاو ملا هذه ايكون نمضت
.ىوت  حملاو نام ألل ،رخآ عقوم يأ عم اهعبتت يتلا تاطايتح الا

אא
 هذه يوت حت دق .يل  حملا ةمد خلا رفوم نم )ةعوفدم لئاسر( ةمد خلا لئاسر م التسا فتاهلا ناكمإب
.رابخ ألا مدقت يتلا PAW ةمدخ ناونعو نيوانعلا سوؤرب ةمئاق ىلع -لاث ملا ليبس ىلع - لئاسرلا
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אא
 دراولل ةمد خلا قودنص تادادعإ مث طبض مث تامدخ ددحو راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا
.ليغشت مث ةمد خلا لئاسر مث

مدقتلا ديق PAW لاصتا نوكي  ال نيح .١
 ،اًروف ةلاسرلا ضرعل .ةمدخ ةلاسر م التسا  مت ةرابع ضرع متي ،ةمدخ ةلاسر ملتست امدنع   

.ضرع ىلع طغضا
 ىلع طغضا ،ةلاسرلا ضرع يف بغرت امدنع .ءاهنإ ىلع طغضا ،قح ال تقو يف ةلاسرلا ضرعل   

.ةمد خلا دراو مث تامدخ ددحو راظتن الا عضو يف ةمئاقلا
مدقتلا ديق PAW لاصتا نوكي نيح   
.ةمد خلا دراو ددحو تارايخ ىلع طغضا   
.حسم وأ ليصافتلا وأ عاجرتسا ددحو تارايخ ىلع طغضاو ،ةبولط ملا ةلاسرلا ىلإ لقتنا .٢

.ةمد خلا ةلاسر هنيبت يذلا ىوت  حملا ليزنتل عاجرتسا ددح •
אאא

 ةلصاف ةركاذ يه ةركاذلا .فتاهل ةركاذ يف ةظوفحم اهتمدختسا يتلا تامد خلا وأ تامولع ملا :ةظح الم
 يرس مقر ىلإ جات حت ةيرس تامولعم مادختسا تلواح وأ تمدختسا اذإ .ةتقؤم تامولعم نز خل مدختست
.ةركاذلا هذه غرفت يك لامعتسا لك دعب ةركاذلا هذه غيرفتب مقف ،)كنبلا يف كباسح لثم(

:ةتقؤ ملا ةركاذلا غيرفت
.ةركاذلا غيرفت مث تامدخ ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا :مدقتلا ديق PAW لاصتا نوكي  ال  نيح•
.ةركاذلا غيرفت ددحو تارايخ ىلع طغضا :مدقتلا ديق PAW لاصتا نوكي  نيح•
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א
 .قق حت ةداهش ىلإ جات حت -ةيكنبلا تامد خلا لثم- PAW تامدخ ضعب مادختسا نم نكمتت يك
 مقلم وأ PAW ةباوبو فتاهلا  نيب ت الاصت الا  نيمأت  نيس حت يف ةداهشلا هذه مادختسا كدعاسي

PAW، لمعي عضولا ىلع لاصت الا  نيمأت رايخ طبض ةلاح يف كلذو.
 .ققحتلا تاداهش مادختسا معدت PAW ةمدخ تناك اذإ PAW ةحفص نم ةداهشلا ليم حت كنك مي
 اهتفاضإ متيس ،ةداهشلا ظفحب تمق اذإ .اهفذح وأ اهظفح مث ةداهشلا ضرع كنك مي ،ليزنتلا دعب
.فتاهلاب ةدوجو ملا تاداهشلا ةمئاق ىلإ
 دكأتلاو اهتيوه ةعجارم دعب طقف PAW مداخ وأ ةباوبل ةحيحصلا ةيوهلا نم دكأتلا كنك ميو
 .فتاهلا ةداهشل اهتقباطم نم
 ةباوب ةيوه نم ققحتلا نم نكمتلا مدع ةلاح يف فتاهلا ةشاش ىلع ةضورعم ةظح الم ىرتس
 نوكي  ال  نيح وأ PAW ةباوب وأ PAW مقلم ةداهش ةحص مدع ةلاح يف وأ ،PAW مداخ وأ
 .فتاهلاب ةحيحص قق حت ةداهش كيدل
:ةيامحلا تاداهشب ةمئاق ضرعل
.ققحتلا تاداهش مث طبض ددح ،تامدخ ةمئاق يف
ةيامحلا زمر
 فتاهلا  نيب تانايبلا لقن ةيامحو ريفشت متي ،PAW ـب لاصتا ءانثأ  ةيام حلا زمر روهظ دنع
.)ةلصولا طبض يف PI ناونع طبض قيرط نع فرع ملا( PAW مقلم وأ PAW ةباوبو
 نيزخت ناكم( ىوت  حملا مقلمو ةباوبلا  نيب تاـنايبلا لقن  نيمأت ىلع ةيام حلا زمر روهظ لدي  ال كلذ عمو
.ةمد خلا دوزم ىلإ ىوت  حملا مقلمو ةباوبلا  نيب تانايبلا لقن  نيمأت رمأ دوعي ثيح .)بولط ملا درو ملا
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MIS)١١א(
مسا فقوتي .ةيفاضإ تامدخ رفوت MIS ةقاطب تناك اذإ طقف ةمئاقلا هذه ضرع متي
.ةرفوت ملا تامد خلا ىلع ةمئاقلا هذه تايوتحمو
.رايتخاو  ىلع طغضا مث راظتن الا عضو يف ةمئاقلا ىلع طغضا :ةمئاقلا هذه ىلإ لوصولا

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

 لمحتت ةيفتاه ة ملاكم ءارجإ وأ )SMS( ةيصن ةلاسر لاسرإ MIS تامدخ مادختسا نأ ظح ال
.اهتفلكت تنأ
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א.٥
אא
.اهنحش ةداعإ نك مي ةيراطب قيرط نع ةقاطلاب فتاهلا ديوزت متي
 نحشلا نم ةث الث وأ  نيترود دعب طقف ةديد جلا ةيراطبلل لثم ألا ءاد ألا ىلإ لوصولا نك مي هنأ ظح ال
!غيرفتلاو
 ليغشتلا تقو لقي امنيح .ةياهنلا يف ىلبت فوس نكلو ،تار ملا تائم اهغيرفتو ةيراطبلا نحش نك مي
.ةديدج ةيراطب ءارش تقو ناح دق هنأ اذه ينعي ،يعيبطلا لدع ملا نع )راظتن الا تقوو ثيد حلا تقو(
 طقف ةيراطبلا نحش دعأو ،فتاهلل ةجتن ملا ةكرشلا لبق نم ةدمتع ملا تايراطبلا طقف مدختسا
  ال .همدختست  ال  نيح نحشلا زاهج عزنا .ةجتن ملا ةكرشلا لبق نم ةدمتع ملا نحشلا ةزهجأ مادختساب
 رمع ريصقت ىلإ يدؤت نحشلا ةدايز تماد ام ،عوبسأ نم لوطأ نحشلا زاهجب ةلصتم ةيراطبلا كرتت
.تقولا رور مب اهسفن لصفت فوس ،مادختسا نود اًما مت ةئلتم ملا ةيراطبلا تكرت اذإ .ةيراطبلا
.نحشلل ةيراطبلا ةيلباق ىلع ةلدتع ملا ريغ ةرار حلا تاجرد رثؤت
.طقف اهنم دار ملا ضرغلل ةيراطبلا مدختسا
.ةفلات تايراطب وأ نحش ةزهجأ يأ اًدبأ مدختست  ال
 ةلمع( يندعم مسج ببستي دنع ئجاف ملا ةرئادلا ريصقت ثدحي دقو .ةيراطبلا عم رصق ةرئاد مدختست  ال
 ىلع ةيندع ملا ةطرش ألا( ةيراطبلل - ةبلاسلاو + ةبجو ملا ت الصولا  نيب اًرشابم  الاصتا )ملق وأ كبشم وأ
 ريصقت فلتي دق .كتظفاح وأ كبيج لخاد ةيطايتحا ةيراطب لم حت امدنع لاث ملا ليبس ىلع )ةيراطبلا
.لصت ملا مس جلا وأ ةيراطبلا ئجاف ملا ت الصولا ةرئاد
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 وأ ةيفيصلا ءاوج ألا يف ءاوس ةقلغ ملا ةرايسلا لثم ،ةدراب وأ ةنخاس نكامأ يف ةيراطبلا كرت للقي فوس
 لمعي نل.ةيوئم ةجرد ٥٢و ٥١ يتجرد  نيب ةيراطبلاب ظافتح الا أًمئاد لواح .اهرمعو ةيراطبلا ةردق نم ،ةيوتشلا
 ةفصب اًدودحم تايراطبلا ءادأ نوكي .لماكلاب ةيراطبلا نحش دنع ىتح ،ةدراب وأ ةنخاس ةيراطب هبو فتاهلا
.دمجتلا ةطقن ت حت ةرار حلا تاجرد يف ةصاخ
!رانلا يف تايراطبلا مرت  ال
.ةيلزن ملا تايافنلا عم اهنم صلختت  ال .)ريودتلا ةداعإ لثم( ةيل  حملا  نيناوقلل اًقبط تايراطبلا نم صلخت
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אא
 هاندأ تاحارتق الا .ةيانعب هتلماعم بجوتسي اذل ،ذيفنتلا يف ةعاربو عئار ميمصت ةليصح كفتاه نإ
.ةليوط تاونسل زاه جلاب عاتمتس الا كل حيتت امك ،نامضلا طورش لكب ءاقب إلا ىلع كدعاستس
.لافط ألا دي لوانتم نع اًديعب هئازجأو هتامزلتسم عيمجو فتاهلا قبأ •
.ةينورتكل إلا رئاودلل ةفلتم نداعم ىلع يوت حت لئاوسلاو ةبوطرلاو راطم ألا .اًفاج كفتاه قبأ •
.فلتلل ةلباق ةكرحت ملا ءازج ألا .ةرذق وأ ةبرتم قطانم يف هنزخت وأ فتاهلا لمعتست  ال •
 رضتو ،ةينورتكل إلا ةزهج ألا رمع نم رصقت دق ةعفتر ملا ةرار حلا .ةرار حلا نع اًديعب فتاهلاب ظفتحا •

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

.ةينورتكل إلا رئاودلا حاولأب اًررض قحلي دق ا مم فتاهلا لخاد
.اًررض ببسي دق ةيفاك ةربخ  الب زاه جلا ح الصإ .فتاهلا حتف لوا حت  ال •
.رئاودلل ةيلخادلا حاول ألا مط حت دق ةنش خلا ةلماع ملا .هزهت وأ هقدت وأ هطـقست  ال •
.هفيظنتل ةيوقلا تافظن ملا وأ فيظنتلا ليلاحم وأ ةزكرم تايواميك مدـختست  ال •
.يداعلا ليغشتلا عن ميو ةكرحت ملا ءازج ألا دسي دق ناهدلا .فتاهلا نهدت  ال •
 ت اليدعت وأ تايئاوه لامعتسا .طقف اًدمتعم اًيئاوه وأ فتاهلا عم زهج ملا يئاوهلا مدختسا •

.ةكيلس اللا ةزهج ألا مادختسا تاميلعت كهتني دق ةدمتعم ريغ تامزلتسم
 .رخآ اًمزلتسم يأ وأ نحشلا زاهج وأ كتيراطب وأ كفتاهل ةدو جلا نمضت ه العأ ةروكذ ملا تاحارتق الا عيمج
 .دمتعم ةنايص زكرم برقأ ىلإ هذخ ،قحلم يأ وأ نحشلا زاهج وأ ةيراطبلا وأ فتاهلا لـطعت اذإ
.كلذ رم ألا ىضتقا نإ ةنايصلل ةمز اللا تابيترتلا نوذختيو كانه نوفظو ملا كدعاسيس
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א
אא
 ىلع هعضت  الو اُممئاد ةمكحم ةروصب كسم ملا يف فتاهلا بكر .ةرايسلا ةدايق ءانثأ اًيودي فتاهلا لمعتست  ال
.يئاجف فقوت وأ مادطصا يأ ثودح ةلاح يف ت الف إلل هضرعي رخآ ناكم يف وأ باكرلا دعاقم
!مه ألا وه اًمئاد قيرطلا ىلع نام ألا نأ ركذت

א
 هلامعتسا نوكي امدنع اًمئاد كفتاه قلغت نأو اهيف نوكت يتلا ةقطن ملا يف ةصا خلا ةمظن ألا عابتا كيلع
.اًرطخ وأ اًشيوشت ببسي دق وأ اًروظحم
.)نذ ألا ىلع( يعيبطلا عضولا يف طقف فتاهلا مدختسا
 يغبني  ال نأ عمس ةزهجأ لمعتسي نم ىلعو ،نداع ملا فتاهلا بذجي دق اذل .ةطنغ مم فتاهلا ءازجأ ضعب
 داو ملا ن أل ،هلماح ىلع فتاهلا عضو ماكحإ نم اًمود دكأت .هلامعتسا دنع هنذأ ىلع فتاهلا مدختسي نأ
 برق تامولع ملا ظف حل ةطنغ مم ضارغأ يأ وأ دامتع الا تاقاطب عضت  ال .نذ ألا ةعامس ىلإ بذجنت دق ةيندع ملا
.ىح مت دق اهيلع ةظوف  حملا تامولع ملا ن أل فتاهلا

אא
 ةزهج ألا ضعب كانه دق نكلو .)FR( يكلس اللا ددرتلا تاراشإ نم ةيمحم ةثيد حلا ةينورتكل إلا ةزهج ألا مظعم
.يول خلا كفتاه نع ةرداصلا يكلس اللا ددرتلا تاراشإ نم ةيمحم ريغ ةينورتكل إلا

א
 يوديلا لوم  حملا فتاهلاو زاه جلا  نيب ام مس ٠٢ نع لقت  ال ةفاسم ىلع ةظفا  حملاب ةزهج ألا هذه وجتنم حصني
 يتلا ةلقتس ملا ثاحب ألل ةقباطم تايصوتلا هذه نإ .ضبنلا طبض زاـه جل لمتحم شيوشت يأ يداـفتل كلذو
 ةزهجأ  نيلما حلا صاخش ألا ىلع .هتايصوتلو hcraeseR ygolonhceT sseleriW يكلس اللا مولعلا دهعم اهب ماق
:يلي ام اوعاري نأ تاضبنلا طبض
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.مادختس الا عضو يف فتاهلا نوكي امدنع زاه جلا نم لق ألا ىلع )تاصوب ٦( مس ٠٢ دعب ىلع فتاهلا قبأ•
.ردصلل يمام ألا بي جلا يف فتاهلا لمح مدع•
.نك مم دح ىصقأ ىلإ شيوشتلا ت الامتحا ليلقتل كلذو ضبنلا طبض زاهج ةه جل ةلباق ملا نذ ألا لمعتسا•
.اًروف فتاهلا قلغأ ،شيوشت يأ دجوي هنإ تدقتعا اذإ•

א
 كناكمإب ةلا حلا هذه يف .عمسلا ةزهجأ ضعبل اًشيوشت ببست دق ةيكلس اللا ةـيمقرلا فتاوهلا ضعب
.ةمد خلا ليكو ةعجارم

 ةياـم حلا تاذ ةيبطلا تادع ملا ةفيظو عم لخادتي دق ،ةيول خلا فتاوهلا كلذ يف ا مب ،يكلس ال زاهج يأ لمع نإ
 ةيفاولا ةيام حلاب ةدوزم تادع ملا تناك اذإ اميف ةفرع مل ةيبطلا تادع ملا زهجم وأ اًبيبط رشتسا .ةيفاكلا ريغ
 دنع ةيبطلا ةياعرلا زكارم يف فتاهلا قلغأ .لاؤس يأ كيدل ناك اذإ وأ يجرا خلا يكلس اللا ددرتلا نم
 ةساسح تادعم ةيبطلا ةياعرلا زكارمو تايفشتس ملا لمعتست دق .كلذب رمأت تاقصلم وأ تاميلعت دوجو
.ةيجرا خلا FR ةيكلس اللا تاددرتلل
אא
 مدع ماظنو دوقولا نقح مظنمك( ةرايسلا يف ةينورتكل إلا ةمظن ألا ىلع يكلس اللا ددرتلا تاراشإ رثؤت دق
 اًئطاخ اًبيكرت ةبكرم ةمظن ألا هذه تناك اذإ كلذو . )ةيقاولا ةيئاوهلا دئاسولا و ،ةعرسلا ديد حتو ق الزن الا
 جتن ملا ةراشتسا كيلع .كترايس صوصخب ليكولا نم وأ جتن ملا نم دكأت .ةيفاك ةروصب ةيمحم ريغ وأ
.كترايس يف ةفاض ملا ةزهج ألل

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

אא
 ةنايصلا وأ ئطا خلا بيكرتلا .طقف نولهؤ ملا صاخش ألا لبق نم هتنايص وأ ةرايسلا يف فتاهلا بيكرت بجي
.زاه جلاب صاخ نامض يأ لطبي ا مبرو اًرطخ نوكت دق ةئطا خلا
.اًديج لمعتو ةحيحص ةروصب ةبكرم كترايس يف يكلس اللا فتاهلا ةزهجأ ةفاك نأ ماظتناب دكأت
 يذلا ناك ملا سفن يف راجفن الل ةلباقلا داو ملا وأ تازاغلا وأ باهتل الا ةعيرسلا لئاوسلا لم حت وأ نزخت  ال
.هتاقحلم وأ هؤازجأ وأ فتاهلا هيف
 ةزهج ألا عضت  ال .ةديدش ةوقب حتفت ةداسولا نأ ركذت ،ةيقاولا ةيئاوهلا دئاسولاب ةدوز ملا تارايسلل ةبسنلاب
 ةبكرم ريغ ةزهج ألا تناك اذإ .اهحاتفنا غارف يف وأ ةداسولا قوف ،ةلقنتم وأ ةتباث تناك ءاوس ،ةيكلس اللا
.ةريطخ ةباصإ كلذ نع مجني ا مبر ،ةداسولا حتفتو احيحص اًبيكرت
 يول خلا فتاهلا لامعتسا نإ .ةرئاطلا ىلإ دوـعصلا لبق فتاهلا قلغأ .ناريطلا ءانثأ فتاهلا مادختسا عون مم
.نوناقلل افلاخمو ةيكلس اللا ت الاصت الا ةكبشب  الخم و ةرئاطلا لمع ىلع اًرطخ لكشي دق ةرئاطلا لخاد
 تاءارجإ ذاختا وأ اهئاهنإ وأ تاميلعتلا كهتن مل ةمد خلا فاقيإ ىلإ يدؤي دق تاميلعتلا هذه ةاعارم مدـع نإ
.اًعم  نينث الاب وأ هقحب ةينوناق
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אא
 :ماــه
 ةيكلس اللا تاكبشلاو ةيـكلس اللا تاراش إلا لامعتساب لمعي ،يكلس ال فتاه يأك ،فتاهلا اذه نإ
 ت الاصت الا نامض نك مي  ال كلذلو .مدختس ملا اهددحي فئاظو ىلإ ةفاض إلاب ةيضر ألا تاكبشلاو
 ت الاح( ةيرورضلا ت الاصت الا يف يكلس اللا فتاهلا ىلع ًةيلك دمتعت  ال اذل .لاوح ألا عيمج يف
.) الثم ةيبطلا ئراوطلا

 ضعب نوكت امدنع وأ ةيكلس اللا فتاوهلا ةمدخ تاكبش ةفاك ىلع ةنك مم ئراوطلا تا ملاكم نوكت  ال دق
.ةيول خلا تامدخلل يل  حملا درو ملا نم كلذ نم دكأت .لامعتس الا ديق فتاهلا صئاصخ وأ/و ةكبشلا تامدخ

:אא
.ةيفاك ةراشإ دوجو نم دكأت .احوتفم نكي مل اذإ فتاهلا حتفا.١
.فتاهلا يف لوعف ملا ةيراس MIS ةقاطب لاخدإ بلطت دق تاكبشلا ضعب  
 حس مل )خلا ةمئاقلا نم جورخلل ،ة ملاكم ءاهن إل : الثم( ةجا حلا بسح تار ملا نم اًددع  ىلع طغضا.٢

 .تا ملاكملل فتاهلا زيه جتو ضرعلا ةشاش
 ئراوطلا ماقرأ فلتخت .)ئراوطلل رخآ يمسر مقر يأ وأ ٢١١ لثم( ةيلا حلا كتقطن مل ئراوطلا مقر لخدأ .٣

.رخآ ىلإ ناكم نم
. حاتفم ىلع طغضا .٤
 عجار .ئراط ءادن ءارجإ نم نكمتت نأ لبق اهق الغإ ىلإ جات حت دقف ،لامعتس الا ديق صئاص خلا ضعب تناك اذإ
.ةيول خلا تامدخلل يل  حملا ةمد خلا ليكو عم ليلدلا اذه
 ةليسولا ا مبر وه لوم  حملا كفتاه نأ ركذت .ةقدب ةبولط ملا تامولع ملا ةفاك ءاطعإ ىلع صرحا ،ءادن لمع دنع
.كلذ كنم بلطي نأ لبق ءادنلا هنت  الف - ثدا حلا عقوم نم لاصت الل ةديحولا
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)RAS(
 يكلس اللا هلاسرإ زواجتي  ال ثيحب عونصمو ممصم وهو .لابقتساو لاسرإ زاهج اًضيأ وه كفتاه زاهج
 اذه .)PRINCI( ةي ملاعلا تايصوتلا لبق نم اهيلع يصو ملا FR يكلس اللا ددرتلل ضرعتلا تاداشرإ ىوتسم
 تاداشر إلا هذه  .ناكسلا عيم جل ةحومس ملا FR تاراشإ ىوتسمو ةلماش تاداشرإ نم ءزج وه ىوتس ملا
 تاريدقت ل الخ نم تايوتس ملا هذه تعضو .ةلقتسم ةيملع تاسسؤم لبق نم تعضو تايوتسم ىلع دمتعت
 نع رظنلا ضغب صاخش ألا ةم الس نمضي عساو نامأ زيح لمشت تافصاو ملا هذه .ةيرود ةيملع تاسارد
.صاخش ألا ةحص وأ رامع ألا
cificepS  وأ ةدد  حملا باعيتس الا ةميق ىمست سايق ةدحو ةلوم  حملا فتاوهلل ضرعتلا تافصاوم لمشت
)RAS( etaR noitbrosbA. ـل ىصق ألا د حلا RAS ةي ملاعلا تايصوتلا هتددح امك )PRINCI( وه gk/W 0.2 *. 
 ةقاط ىوتسم ىصقأب فتاهلا لاسرإ ةلاح يف ةيسايقلا ليغشتلا عاضوأ مادختساب RAS تارابتخا ديد حت متي
 نوكي ،ىوصقلا لاسر إلا ةلاح يف هديد حت متي RAS نأ مغرو  .ةربتخ ملا ددرتلا تاقاطن عيمج يف هيلع قدصم
 دعأ فتاهلا ن أل اذه .هب حومس ملا ىصق ألا د حلا نم ريثكب لقأ فتاهلا ليغشت ل الخ ةيلعفلا RAS ىوتسم
  .لاصت الا ةكبشل لوصولل طقف ةبولط ملا ةقاطلا لمعتسيو ،ةقاطلا نم تايوتسم ةدع ىلع لمعي ثيحب
.لقأ ةقاط فتاهلا لمعتسا املك ،لاصت الا ةكبش يئاوه ىلع برقأ نوكت املك ماع لكشب
 فتاوهلا فلتخ مل RAS ىوتسم يف قورف دجوي هنأ عم .18.0 وه نذ ألا ىلع هرابتخا دنع ىصق ألا RAS ىوتسم
.FR تاجو مل ضرعتلا صوصخب نوناقلا تابلطتم تايوتس ملا عيمج يبلت ،عاضو ألا فلتخمو
margolik/sttaw 0.2  وه ماعلا روهم جلا ىدل ةمدختس ملا ةلوم  حملا فتاوهلاب قلعت ملا RAS ـل ىصق ألا د حلا *
)gk/W( ةيفاضإ ةيامح ريفوتل نام ألا نم اًيفاو اًزيح لمشي لاج ملا اذه  .جيسن تامارغ ةرشعل لدع ملاب 
 ةيموقلا ريراقتلا تابلطتم بسح RAS ميق فلتخت دق .تاسايقلا يف رييغت يأ نع ضيوعتللو روهمجلل
 ت حت ةدراولا تامولع ملا ىلإ عوجرلا ىجري ،ىرخأ قطان مب ةصا خلا RAS لوح تامولع ملا نم ديز مل .ةكبشلا قاطنو
.moc.aikon.www عقوم ىلع جتن ملا تامولعم
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