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 نودب اهنم ءزج يأ وأ ليلدلا اذه تايوتحم عيمج نيزخت وأ عيزوت وأ ليو حت وأ عبط ةداعإ زوجي  ال
 .ايكون نع ةرداص ةقبسم ةيباتك ةقفاوم
 تاجتنم ةيأ .ايكون ةكرشل  نيتلجسم  نيتيرا جت  نيتم الع gnitcennoC aikoNelpoeP و aikoN دعت
 ةيرا جت ءامسأ وأ ةيرا جت تام الع نوكت دق دنتس ملا اذه يف ةروكذم ىرخأ تاكرش ءامسأ وأ
 .اهيكلام صخت

 .noitaroproC aikoN ةكرشب ةصاخةيتوص ةم الع enut aikoN دعت

 )C( thgirypoC erawtfos tupni txet 9T .stnetap gnidnep rehto dna 7348185 oN tnetaP SU
 .devreser sthgir llA .cnI ،snoitacinummoC cigeT .3002-7991

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

 .cnI ،smetsysorciM nuS fo kramedart a si avaJ



 يأ ىلع تانيس حتو تارييغت ءارجإ قحب ايكون ظفت حتو .رمتس ملا ريوطتلا ةسايس ايكون جهتنت
 .قبسم راعشإ نودب دنتس ملا اذه يف ةفوصو ملا تاجتن ملا نم جتنم

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

 ،ةقبط ملا  نيناوقلا ةهج نم بولطم وه ام ءانثتساب .»يه امك« دنتس ملا اذه تايوتحم رفوتت
 -ىلع رصتقت  الو - لمشتو ،ةينمض وأ تناك ةيحيرصت عون يأ نم تانامض ةيأ دجوت  ال
 ةقدب قلعتي اميف اذه ، نيعم ضرغل ةمء ال ملا نامضو ،اًنمض موهف ملا قيوستلا ةيح الص نامض
 يف هبحس وأ دنتس ملا اذه ةعجارم قحب ايكون ظفت حت .دنتس ملا اذه تايوتحم وأ ةيقوثوم وأ
.قبسم راعشإ نودب تقو يأ

 .ايكون عزوم برقأ نم دكأتلا ءاجرلا .قطان ملا ف التخا بسح ةصا خلا تاقحل ملا رفاوت فلتخي دق
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 ا مبرو اًرطخ نوكي دق تاميلعتلاب مازتل الا مدع نإ .ةطيسبلا ةيداشر إلا تاميلعتلا هذه أرقا
 .ليلدلا اذه يف ةلصفم ةيفاضإ تامولعم كانه .نوناقلل اًفلاخم

 وأ اًعون مم ةيكلس اللا فتاوهلا لامعتسا نوكي امدنع كفتاه مدختست  ال 
 .اًشيوشت وأ اًرطخ اهلامعتسا ببسي دق امدنع

 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 

 وأ دوقولا برق همدختست  ال .دوقولاب دوزتلا طاقن يف فتاهلا مدختست  ال 
 .ةيواميكلا داو ملا
تاريجفتلا قطانم برق فتاهلا قلغأ 

 ةفاك عبتاو تاداشر إلاب مزتلا .ريجفتلا لامعأ ءانثأ فتاهلا مدختست  ال 
 .دعاوقلاو ةمظن ألا
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ةلوقعم ةقيرطب فتاهلا مدختسا 
.ةرورض  الب يئاوهلا سملت  ال .)نذ ألا ىلع( يعيبطلا عضولا يف طقف همدختسا 

ةلَهؤملا ةمدخلا مدختسا 
 . نيلهؤم  نيفظوم لبق نم  الإ ةزهج ألا حيلصت وأ بيكرت زوجي  ال 

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

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

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

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

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

ئراوطلا تاملاكم 
 ىلع  طغضا .ةمد خلا ةقطنم لخادو ليغشتلا عضو يف فتاهلا نأ دكأت 

 ،ةمئاق نم جور خلا وأ ،ة ملاكم نم جور خلا لثم( ةجا حلا بسح ةديدع تارم 
 مهربخأ . ىلع طغضا مث ،ئراوطلا مقر لخدأ .ضرعلا ةشاش حس مل )خلا
 .كلذ كنم بلطُي ىتح ة ملاك ملا ِهنت  ال .كعقو مب
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א
تاكبش ىلع مادختس الل ليلدلا اذه يف فوصو ملا يكلس اللا فتاهلا دامتعا  مت
009 MSGE 0081و MSG. 
 نم دكأت .لاصت الا ةكبش ىلع دمتعت يتلا اياز ملا ىدحإ dnablauD يئانثلا قاطنلا دعي
 .اهلامعتساو ةمد خلا هذه يف كارتش الا كناكمإب ناك اذإ امع يل  حملا تامد خلا دوزم
 ةصاخ تامدخ يهو .ةكبشلا تامدخب ىمست ليلدلا اذه يف ةنيب ملا اياز ملا نم ددع
 وأ ةمد خلا هذه يف كرتشت نأ كيلعو .لوم  حملا ةمدخ يدوزم ل الخ نم اهدادعإ متي
 لبق اهليغشتل ةمز اللا تاميلعتلا ىلع لص حتو يل  حملا ةمد خلا دوزم ل الخ نم تامد خلا
 .اهنم ةدافتس الا عيطتست نأ

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

 فتاهلا .فتاهلا اذه عم هلامعتسا لبق نحش زاهج ي أل عونلا مقر نم دكأت 
 PCA-8و PCA-7 نحشلا ةزهجأ نم ةقاطلاب هديوزت متي ثيحب مادختس الل دعم
.PCA-21و HCL-9و

 لبق نم طقف ةدمتع ملا تامزلتس ملاو نحشلا ةزهجأو تايراطبلا مدختسا :ريذحت 
 عاونأ مادختسا .كفتاه زارط عم اًصيصخ لمعلل تممص يتلاو ةجتن ملا ةكرشلا
 .اًرطخ نوكي دقو ،فتاهلا صخي نامض وأ عاجرإ ةيلباق ةيأ لطبيس ىرخأ

 .عزو ملا ةعجارم ىجري ،ةدمتع ملا تامزلتس ملاب ةمئاق ىلع لوصحلل 
 .كلسلا سيلو )ةشيفلا( ذخأ ملا بحسا ،قحلم يأ نع رايتلا لصفل 
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א
 .ء المعلا معد ضارغأو تامد خلا لوح ةماه تامولعم ىلع تاقصل ملا يوت حت
 .عيبلا ةمزحب ةقفر ملا ايكون يدان ةوعد ةقاطبب  قصل ملا قفرأ
.كب ةصا خلا نامضلا ةقاطب ىلع  قصل ملا قفرأ

א
 ،هب حومس ملا ريغ مادختس الا نم فتاهلا ةيام حلا زمر يمحي :)ماقرأ ٥( ةيامحلا زمر •

 دوجو ملا زمرلا رييغتب مق .٥٤٣٢١ وه اًقبسم طوبض ملا زمرلا .فتاهلا عم هديوزت متيو
 ديد جلا زمرلا ةيرسب ظفتحا .٧٧ ةحفصلا »ةيام حلا طبض« رظنا ،طبضلا ةمئاقلا يف
.فتاهلا نع اًديعب نمآ ناكم يف

.٧٧ ةحفصلا »ةيام حلا طبض«رظنا ،زمرلا لاخدإب ةبلاطملل فتاهلا طبضل   
 فيرعتلا مقر( NIP يصخشلا زمرلا يمحي :)ماقرأ ٨ ىلإ ٤ نم( NIP يصخشلا زمرلا •

 ةقاطب دوزت ام اًبلاغ .هب حومس ملا ريغ مادختس الا نم MIS ةقاطب )يصخشلا
MIS زمرب NIP.

 ،فتاهلا ليغشت اهيف متي ةرم لك يف NIP زمرلا لاخدإب ةبلاطملل فتاهلا طبضل   
.٧٧ ةحفصلا »ةيام حلا طبض« رظنا

 مزلي ثيح 2NIP زمرب MIS ةقاطب دوزت دق :)ماقرأ ٨ ىلإ ٤ نم( 2NIP يصخشلا زمرلا •
 .نحشلا تادحو تادادع لثم ،فئاظولا ضعب ىلإ لوصولل هلاخدإ
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 )يصخشلا لفقلا كف حاتفم( KUP زمرلا لاخدإ مزلي :)ماقرأ ٨( 2KUPو KUP ازمر •
 2NIP زمر رييغتل 2KUP زمر لاخدإ مزلي .لوفق ملا NIP يصخشلا زمرلا رييغتل
 .لوفق ملا

 ىلع لوصحلل يل  حملا ةمد خلا دوز مب لصتاف ،MIS ةقاطبب ةقفرم زومرلا نكت مل اذإ   
 .ةبولط ملا زومرلا

 ،تا ملاك ملا رظح ةمدخ مادختسا دنع رظ حلا رس ةملك لاخدإ مزلي :رظحلا رس ةملك •
 دوزم نم رظ حلا رس ةملك ىلع لوص حلا نك مي .٧٧ ةحفصلا »ةيام حلا طبض« رظنا
 .كب صا خلا ةمد خلا
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١.
אא

 ،ليغشتلا حاتفم .١
 .هليغشت فاقيإو فتاهلا ليغشتل
 وأ ،ةمئاقلا فئاظو  نيب وأ فتاهلا لجس لخاد كلقنت ءانثأ
 ىلع طغضلا يدؤيس ،ةلفقم حيتاف ملا ةحول نوكت امدنع
 ةشاش ءاوضأ ليغشت ىلإ ةزيجو ةرتفل ليغشتلا حاتفم
 .اًبيرقت ةيناث ٥١ ةد مل فتاهلا
ءارمحلا تحت ةعش ألا ذفنم .٢
و  ،ديدحتلا احاتفم .٣
 يداشر إلا صنلا ىلع  نيحاتف ملا نيذه ةفيظو دمتعت
 لاث ملا ليبس ىلع ،امه العأ ةشاشلا ىلع ضورع ملا
 .راظتن الا عضو يف ءامس ألاو ةمئاقلا
 و  ،لقنتلا احاتفم .٤
 وأ فتاوهلا ماقرأ وأ ءامس ألا  نيب لقنتلا ةيناكمإ ناحيتي
 ةعامس توص ىوتسم ناطبضي امك .طبضلا وأ مئاوقلا
 .ة ملاك ملا ءانثأ نذ ألا

 مقر رخآ ضرعي ،راظتن الا عضو يفو .تا ملاك ملا ىلع دريو ،فتاوه ماقرأب لصتي  .٥
 .هب لاصت الا  مت
 .ةفيظو ةيأ نم جرخي .ةيراج ة ملاكم يهني  .٦
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قلزن ملا ءاطغلا رير حت رز .٧
 ىلإ  ىلع رارمتس الا عم طغضلا يدؤي .فور حلاو ماقر ألا لاخد إل  -  - .٨

 .يتوصلا ديربلا مقرب لاصت الا
 دنع ،لاث ملا ليبس ىلع ةفلتخم فئاظو يف ةعونتم ضارغ أل نامدختسي و    

 .حيتاف ملا ةحول لفق

אאאא
 مايق مدع عم ،مادختس الل اًزهاج فتاهلا نوكي امنيح
 يف ذئنيح فتاهلا ربتعيف ،هب فورح ةيأ لاخدإب مدختس ملا
.راظتن الا عضو
.ءامس ألاو ةمئاقلا امه راظتن الا عضو يف ديدحتلا احاتفم

xxxxxx اًيلاح فتاهلا اهمدختسي يتلا ةيول خلا ةكبشلا حضوي. 
 ،طيرشلا عفترا املكف .يلا حلا كعقوم يف ةيول خلا ةكبشلا ةراشإ ةوق ضرعي 

 .ةكبشلا ةراشإ ةوق ىلع كلذ لد
 ةدايز ىلع كلذ لد ،طيرشلا عفترا املك .ةيراطبلا نحش ىوتسم حضوي 

 .ةيراطبلا يف ةيقبت ملا ةقاطلا
 ةيصنلا لئاسرلا« رظنا .ةروصم وأ ةيصن لئاسر ةدع وأ ةدحاو ةلاسر تملتسا 

 .٩٤ ةحفصلا »ةددعت ملا طئاسولا لئاسرو
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 طئاسو ةلاسر ةءارق« رظنا .رثكأ وأ ةدحاو ةددعتم طئاسو ةلاسر تملتسا 
.٤٦ ةحفصلا »اهيلع درلاو ةددعتم

 »يتوصلا ديربلا قودنص« رظنا .رثكأ وأ ةدحاو ةيتوص ةلاسر تملتسا 
 .٣٣ ةحفصلا

 »)حيتاف ملا سراح( حيتاف ملا ةحول لفق« رظنا .ةلفقم فتاهلا حيتافم ةحول 
 .١٢ ةحفصلا

 هيبنت ةفيظو طبض دنع ةيصن ةلاسر وأ ة ملاكم دورو دنع فتاهلا نري  ال 
 عضولا ىلع لئاسرلل هيبنت ةمغن طبضو لمعت  ال عضولا ىلع ةدراولا تا ملاك ملا
 .٧٤ ةحفصلا »عاضو ألا« رظنا .ةمغن نودب

 .٦٠١ ةحفصلا »هبن ملا« رظنا .ليغشت ىلع هبن ملا طبض  مت 
 .٤٠١ ةحفصلا »يلزانتلا دعلا تقوم« رظنا .يلزانتلا دعلا تقوم ليغشت يراج 
 .٤٠١ ةحفصلا »فاقي إلا ةعاس« رظنا .ةيفل خلا يف فاقي إلا ةعاس ليغشت يراج 
 ناك اذإ .ةيتوصلا تا ملاك ملا عيمج ليو حت ،رخآ مقر ىلإ كتا ملاكم عيمج ليو حت  مت 

 يناثلا طخللو  لو ألا طخلل ليوحتلا رشؤم نوكيس ،فتاه اطخ كيدل
 .٧٣ ةحفصلا »تا ملاك ملا طبض« رظنا .

 رظنا .)ةكبش ةمدخ( ةددحم  نيلمعتسم ةعومجم ىلع ةروصقم تا ملاك ملا 
 .٧٧ ةحفصلا »ةيام حلا طبض«
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MISא
 .لافط ألا لوانتم نع اًديعب ةقيقدلا MIS تاقاطب عيمج ظفحا •
 نك اذل ،ينثلا وأ شد خلا لعفب ةلوهسب اهلاصتا عضاومو MIS ةقاطب فلتت نأ نك مي •

.اهبحس وأ ةقاطبلا لاخدإ وأ ةقاطبلا عم لماعتلا ءانثأ اًرذح
 .ةيراطبلا بحسا مث ،فتاهلا ق الغإ نم MIS ةقاطب بيكرت لبق اًمود دكأت •
 يبناج ىلع نيدوجو ملا ريرحتلا يرز ىلع طغضا .١

 .قلزن ملا ءاطغلا حتفل فتاهلا
 .قفرب فتاهلا قلغ اًمود يغبني هنأ ظح ال   

 طغضا ،كيلإ فتاهلا ةرخؤُم ها جتا ءانثأ .٢
 اًمدختسم يفل خلا ءاطغلا رير حت رز ىلع
 ةداح تسيل ةاد ألا نأ دكأت .ةبسانم ةادأ
 حزأ .فتاهلا فلت يف ببستي يذلا ردقلاب
 فتاهلا نع اًديعب هعفراو يفل خلا ءاطغلا
 .مهسلا ها جتا يف
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.فتاهلا جراخ ةيراطبلا عفرا .٣

  نيميلا ها جت هكير حت ةطساوب MIS ةقاطب كسام ررح .٤
 ةقاطبلا كسام يف MIS ةقاطب لخدأ .هعفر مث  الوأ
 ،ةحيحص ةقيرطب MIS ةقاطب لاخدإ نم دكأت .فتاهلاب
 ىلع ةدوجو ملا ةيبهذلا لاصت الا ةيحان ها جتا نم اًضيأ دكأتو
.لفس ألل ةقاطبلا
 اهعضوم يف MIS ةقاطب قلغ مكحأ .٥

 لفس ألل ةقاطبلا كسام ءاطغ عضوب
 ةيحان هتحازإ مث ،ً الوأ MIS ةقاطب قوف
 .راسيلا

 مث ،اهناكم يف ةيراطبلا عضو دعأ .٦
 قوف فلخلل هتحازإب يفل خلا ءاطغلا قلغأ
.هناكم يف لفقي نأ ىلإ فتاهلا
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א
 ذفن مب نحشلا زاـهج نم جرا خلا كلسلا لص .١

.فتاهلا لفسأ دوجو ملا ليصوتلا
 .ددرتم رايت ردص مب نحشلا زاهج لص .٢
 ناك اذإ ةزيجو ةرتفل نحشلا يراج ةرابعلا رهظت   

 ةغراف ةيراطبلا تناك اذإ .ليغشتلا ديق فتاهلا
 رشؤم روهظ لبق ةليلق تاظ حل ر مت دقف ،اًما مت
 .تا ملاكم ةيأ ءارجإ نم نكمتت نأ لبق وأ ضرعلا ةشاش ىلع نحشلا
 .نحشلا زاهجب هلاصتا ءانثأ فتاهلا مادختسا كنك مي
 قرغتسي ،لاث ملا ليبس ىلع . نيمدختس ملا ةيراطبلاو نحشلا زاهج ىلع نحشلا نمز فقوتي
 .ةقيقد ٠٣و ةعاس وحن PCA-21 نحشلا زاهج ةطساوب BLB-2 ليدوم ةيراطبلا نحش

א
. ليغشتلا حاتفم ىلع رارمتس الا عم طغضا
 نم مغرلا ىلع ،ةقاطبلا لخدأ ةرابعلا فتاهلا ضرع اذإ هنأ ظح ال
 لغش مب لاصت الا كيلع بجيف ،ةحيحص ةقيرطب MIS ةقاطب لاخدإ
 ا مبرو ،تلوف ٥ MIS تاقاطب فتاهلا معدي  ال .ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا
 .ةقاطبلا رييغت ىلإ جات حت
 لاخدإب مقف ،NIP يصخشلا زمرلا لاخدإ كنم فتاهلا بلط اذإ •

 .قفاوم ىلع طغضا مث ،)**** لكش ىلع رهظي( NIP زمر
 ةحفصلا »ةيام حلا طبض« يف يصخشلا زمرلا بلط اًضيأ رظنا   

 .٣١ ةحفصلا »لوصولا زومر«و ٧٧
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 لكش ىلع رهظي( ةيام حلا زمر لاخدإب مقف ،ةيام حلا زمر لاخدإ كنم فتاهلا بلط اذإ •
 .قفاوم ىلع طغضا مث )****

 .٣١ ةحفصلا »لوصولا زومر« اًضيأ رظنا   
 وأ اًعون مم ةيكلس اللا فتاوهلا لامعتسا نوكي امدنع كفتاه مدختست  ال :ريذحت 

 .اًشيوشت وأ اًرطخ اهلامعتسا ببسي دق امدنع
 امكو .يلخاد يئاوه فتاهلل :لاعفلا ليغشتلا لوح حئاصن
 لمع ءانثأ ببس  الب يئاوهلا س مت  ال ،لاسرإ زاهج يأ يف
 ىلإ يدؤي دقو ة ملاك ملا ةدوج ىلع رثؤي يئاوهلا س مل .فتاهلا
 ءانثأ يئاوهلا س مل مدع .مز اللا نم رثكأ ةقاطلا ك الهتسا
 ثد حت ةد ملو يئاوهلل لضفأ ءادأ  نيس حت ىلإ يدؤي فتاهلا لمع
.لوطأ

)א(א
 دنع  الثم ،اهيلع دوصق ملا ريغ طغضلل حيتاف ملا ةباجتسا عن مل حيتاف ملا ةحول لفق كنك مي
 .ةبيق حلا لخاد فتاهلا عضو
حيتافملا ةحول لفق •
 ىلع طغضا مث ةمئاقلا ىلع طغضا ،راظتن الا عضو يف   

 .حيتاف ملا ةحول لفقل فصنو ةيناث نوضغ يف 
 ىلعأ  رهظي ،ةلفقم حيتاف ملا ةحول نوكت امدنع   

 .ةشاشلا
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حيتافملا ةحول لفق ءاغلإ •
 ةيناث نوضغ يف  ىلع طغضا مث لفقلا حتف ىلع طغضا ،راظتن الا عضو يف   

 .حيتاف ملا ةحول لفق ءاغل إل فصنو
حيتافملا سراح ليغشت دنع •
 ةقيرطب فتاهلا ليغشت نك مي ،ة ملاك ملا ءانثأ . ىلع طغضا ،ة ملاكم ىلع درلل   

 .اهضفر وأ ة ملاكم ءاهنإ دنع اًيلآ حيتاف ملا ةحول لفق متي .ةيعيبط
 مقر بلط كناكمإب ،ليغشتلا عضو يف حيتاف ملا سراح نوكي امدنع :ةظح الم 

 .)ئراوطلل رخآ يمسر مقر يأ وأ ٢١١ مقرلاك( كفتاه يف جمرب ملا ئراوطلا
 لاخدإ دعب طقف مقرلا ضرع متيس . ىلع طغضاو ئراوطلا مقر لخدأ
 .هب مقر رخآ

אאא
 :يهو ةكرتش ملا ةركاذلا مادختسا يف فتاهلاب ةدوجو ملا ةيلاتلا اياز ملا كرتشت نأ نك مي
 يف  نينرلا تامغنو روصلاو ةددعت ملا طئاسولا لئاسرو ةيصنلا لئاسرلاو فتاهلا لجس
 يأ مادختسا ببستي دق .افاج باعلأو تاقيبطتو ماه ملا تاظح المو  ميوقتلاو ويدوتس الا
 ةركاذلا مدختست ايازم ةي أل حات ملا ةكرتش ملا ةركاذلا مجح ليلقت يف اياز ملا هذه نم
 ىلع( اياز ملا هذهل طرف ملا مادختس الا دنع صوص خلا هجو ىلع كلذ ثدحيو .ةكرتش ملا
 ةركاذلا ةحاسم ىلإ ةفاض إلاب اياز ملا هذهل ةركاذلا نم صصخم ردق دوجو نم مغرلا
 روصلا نم ديدعلا ظفح ببستي دق ،لاث ملا ليبس ىلع .)ىرخ ألا اياز ملا عم ةكرتش ملا
 دقو لماكلاب ةكرتش ملا ةركاذلا ةحاسم لغش يف .خلإو افاج تاقيبطتو تام العلاو
 تامولع ملا ضعب فذح كيلع ،ةلا حلا هذه يفو .ةركاذلا ء التماب ديفت ةرابع فتاهلا ضرعي
 .لمعلا ةعباتم لبق ةكرتش ملا ةركاذلا ايازم ىلع ةظوف  حملا ت الاخد إلا وأ
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אאא
 ديوزت  مت .مئاوق لخاد اهعيم جت  مت يتلا فئاظولا نم اًعستم اًقاطن فتاهلا كل رفوي
 ليغشت« رظنا ،تاميلعتلا صوصن ليغشتل .ةزجوم تاميلعتب ةمئاقلا فئاظو مظعم
 مث اهديرت يتلا ةمئاقلا ةفيظو ىلإ لقتنا ،تاميلعتلا ضرعل .٢٧ ةحفصلا »تاميلعتلا
 .عوجر ىلع طغضا ،تاميلعتلا ءاهن إل .ةيناث ٥١ ةد مل رظتنا
אאא
אא
 .ةمئاقلا ىلإ لوصولل ةمئاقلا ىلع طغضا .١
 .رايتخا ىلع طغضلاب طبضلا لاث ملا ليبس ىلع ددحو ،ةمئاقلا ل الخ لقتنا .٢
 ليبس ىلع ،اهديرت يتلا ةمئاقلا ددحف ،ةيعرف مئاوق ىلع ةمئاقلا توتحا اذإ .٣

 .تا ملاك ملا طبض لاث ملا
 ددح .٣ ةوط خلا رركف ،ىرخأ ةيعرف مئاوق ىلع ةدد  حملا ةيعرفلا ةمئاقلا توتحا اذإ .٤

 .درلل حاتفم يأ طغض لاث ملا ليبس ىلع ،ةيلاتلا ةيعرفلا ةمئاقلا
 .بولط ملا طبضلا ددح .٥
 جورخ ىلع طغضاو ،ةقباسلا ةمئاقلا ىوتسم ىلإ عوجرلل عوجر ىلع طغضا .٦

 .ةمئاقلا نم جورخلل
אאא
 اهيلإ لوصولا كنك مي ثيحب طبضلا تارايخو ةيعرفلا مئاوقلاو مئاوقلا ميقرت  مت دقل
 .فتاهلا ةشاش  ني مي ىلعأ راصتخ الا مقر رهظيو .اهب ةصا خلا راصتخ الا ماقرأ مادختساب
 سرهفلا مقر لخدأ  نيتيناث نوضغ يفو ،ةمئاقلا ىلإ لوصولل ةمئاقلا ىلع طغضا •

 .اهيلإ لوصولا يف بغرت يتلا ةمئاقلا ةفيظوب صا خلا
 ةمئاقلا ىلع طغضا ،لمعي عضولا ىلع درلل حاتفم يأ طغض طبضل ،لاث ملا ليبس ىلع
 . و  و  و  و
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א
لئاسر .١

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

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

ةيتوصلا لئاسرلا عامس .١
يتوصلا ديربلا مقر .٢
تامولع ملا لئاسر .٥
لئاسرلا طبض .٦

ةيصن لئاسر .١
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طئاسو لئاسر .٢
رخ آلا طبضلا .٣
ةمد خلا رماوأ ررحم .٧
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 لك .١
اهيلع دري مل .٢
ةملتسم .٣
ةرداص .٤
تا ملاك ملا ةدم .٥

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

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

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

ةسلج رخآ ةدم .١
تاسل جلا عيمج ةدم .٢
تاتقو ملا حسم .٣
لئاسرلا دادع .٩
عاضو ألا .٣

ماع .١
ليغشت .١
صاخ طبض .٢
ددحم .٣
تماص .٢
عامتجا .٣
جرا خلا يف .٤
١ عضولا .٥
٢ عضولا .٦
طبضلا .٤

خيراتلاو تقولا طبض .١
ةعاسلا .١
خيراتلا .٢
١تقولاو خيراتلل يل آلا ثيدحتلا .٣
تا ملاك ملا طبض .٢
ةكبش ةمدخ .١
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تا ملاك ملا ليو حت .١
درلل حاتفم يأ طغض .٢
ايلآ لاصت الا ةدواعم .٣
عيرسلا لاصت الا .٤
تا ملاك ملا راظتنا ةمدخ .٥
ة ملاك ملا دعب صخلم .٦
يتيوه لاسرإ .٧
١ةرداصلا تا ملاك ملا طخ .٨
فتاهلا طبض .٣

ةغللا .١
اي ال خلا تامولعم ضرع .٢
بيحرتلا ةلاسر .٣
ةكبشلا رايتخا .٤
ةقاطبلا تامدخ تاقيبطت ديكأت .٥
تاميلعتلا ليغشت .٦
ليغشتلا ةمغن .٧
ةشاشلا طبض .٤

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

ةدراولا تا ملاك ملا هيبنت .١
 نينرلا ةمغن .٢
 نينرلا توص ىوتسم .٣
زازته الاب هيبنتلا .٤
لئاسرلل هيبنت ةمغن .٥

ةكبش ةمدخ .١
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حيتاف ملا تامغن .٦
ريذحتلا تامغن .٧
ـب هيبنت .٨
١زاه جلا طبض .٦

نذ ألا ةعامس .١
نيديلا رير حت مقط .٢
عمسلا مقط .٣
ةيام حلا طبض .٧

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

تاظفا حلا ضرع .١
ةظفاح ةفاضإ .٢
ةظفا حلا حسم .٣
ةيمست ةداعإ .٤
ضرع ملا تامدخ .٥
قسن ملا .٦

هبن ملا ١
.تاقحل ملا دحأ لاصتا دنع طقف رهظت .١
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 ميوقتلا .٢
ماه ملا ةمئاق .٣
تاقيبطتلا .٧

تاقيبطتلا ديد حت .١
تاقيبطتلا تامدخ .٢
ةركاذلا .٣
باعل ألا .٨

ةبعل رتخا .١
باعل ألا تامدخ .٢
ةركاذلا .٣
طبضلا .٤

باعل ألا تاوصأ .١
باعل ألا ءاوضأ .٢
زازته الا .٣
تاقحل ملا .٩

ةبسا حلا .١
يلزانتلا دعلا تقوم .٢
فاقيإ ةعاس .٣
ليصوتلا.٠١

ثوتولب .١
RI ةلصو .٢
٣. SRPG

SRPG لاصتا .١
SRPG ـل مدو ملا طبض .٢
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تامدخ.١١
ءدبلا ةحفص .١
تام العلا .٢
ةمد خلا دراو .٣
طبض .٤

طشنلا ةمد خلا طبض .١
طشنلا ةمد خلا طبض ليدعت .٢
لكشلا طبض .٣
عاجرتس الا فلم طبض .٤
تاداهشلا .٥
ةيام حلا ةدحو طبض .٦
دراولل ةمد خلا قودنص تادادعإ .٧
ناونعلل باهذ .٥
ةركاذلا غيرفت .٦
١ةقاطبلا تامدخ.٢١

.MIS ةقاطب بسح تايوت  حملاو مس الا فلتخي .MIS ةقاطب لبق نم همعد ةلاح يف طقف رهظي .١
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אא.٢
אא

א
 ،فتاهلا ةشاش ىلع دوجو ملا مقرلا ليدعتل .ةقطن ملا زمر اًنمضتم ،فتاهلا مقر لخدأ .١

 دوجو ملا مقرلا فذ حل حسم ىلع طغضاو ،رشؤ ملا كيرحتل  وأ  ىلع طغضا
 .رشؤ ملا راسي ىلع

 + فرح لحي( ةيلودلا ةئدابلا لاخد إل  ىلع  نيترم طغضا ،ةيلود تا ملاكم ءارج إل   
 .فتاهلا مقرو ةقطن ملا زمرو دلبلا زمر لخدأ مث )يلودلا لاصت الا زمر لحم
 .مقرلا بلطل  ىلع طغضا .٢
 .)لاصت الا ةلواحم ءاغل إل وأ( ة ملاك ملا ءاهن إل ءاهنإ ىلع طغضا وأ  ىلع طغضا .٣

אאא
 .٣٤ ةحفصلا »فتاهلا لجس يف مسا نع ثحبلا« رظنا .١
 .فتاهلا ةشاش ىلع دوجو ملا مقرلاب لاصت الل  ىلع طغضا .٢

אא
 نيرشع رخآ مضت ةمئاق ىلإ لوصولل  ىلع ةدحاو ةرم طغضا ،راظتن الا عضو يف
 ،بولط ملا مس الا وأ مقرلا ىلإ لقتنا .اهب لاصت الا تلواح وأ اهب لاصت الاب تمق اًمقر
 .هب لاصت الل  ىلع طغضا مث
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אא
 .ة ملاك ملا ءاهن إل  ىلع طغضاو ةدراو ة ملاكم ىلع درلل  ىلع طغضا
 ،ءاطغلا حتف دعب هنأ ظح ال .ةدراو ة ملاكم ضفرل ءاطغلا لفقا وأ  ىلع طغضا
 نود  نينرلا ةمغن فاقي إل تماص وأ  ىلع طغضلل ةدحاو ةيناث كمامأ نوكيس
 .ة ملاك ملا ىلع درلا
 كلذ دعبو .طقف  نينرلا ةمغن توص متك متيسف ،تماص ىلع طغضلا ةلاح يف
 .اهضفر وأ ة ملاك ملا ىلع درلا كنك مي

 ،تا ملاك ملا ليوحتل ط خلا لاغشنا دنع ليوحتلا ةفيظو ليغشت ةلاح يف :حيملت 
 .اهليو حت ىلإ ةدراو ة ملاكم ةيأ ضفر يدؤيسف ،يتوصلا ديربلا ىلإ ،لاث ملا ليبس ىلع
 .٧٣ ةحفصلا »تا ملاك ملا طبض« رظنا

אא
 عيرسلا لاصت الا حاتفم مقر ىلإ لقتنا مث .عيرسلا لاصت الا ددحو ءامس ألا ىلع طغضا
 .هديرت يذلا
 يذلا مقرلا ددح مث ً الوأ مس الا ددح .ثحب ىلع طغضا مث صيصخت ىلع طغضا •

 .حاتف ملا اذهل هصيصخت يف بغرت
 كنكميسو ،تارايخ ىلع طغضاف ،حاتف ملا اذهل لعفلاب اًصصخم اًمقر كانه ناك اذإ •

 .هحسم وأ هرييغت وأ صصخ ملا مقرلا ضرع
 عيرسلا لاصت الا حاتفم ىلع طغضلاب صصخ ملا عيرسلا لاصت الا مقرب لاصت الا كنك مي
 : نيتيلاتلا  نيتقيرطلا نم يأب
 . ىلع طغضا مث بولط ملا عيرسلا لاصت الا حاتفم ىلع طغضا •
 لاصت الا حيتافم دحأ ىلع رارمتس الا عم طغضا ،عيرسلا لاصت الا ليغشت ةلاح يف •

 .لاصت الا أدبي ىتح عيرسلا
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אא
 ةمدخ ةفيظو ليغشتب تمق اذإ ،ةيراج ىرخأ ة ملاكم ءانثأ ةدراو ة ملاكم ىلع درلا كنك مي
 .٧٣ ةحفصلا »تا ملاك ملا طبض« رظنا ،تا ملاك ملا راظتنا
 ديق ىلو ألا ة ملاك ملا عضوت .راظتن الا ديق ة ملاك ملا ىلع درلل  ىلع طغضا ،ة ملاك ملا ءانثأ
 .ةيرا جلا ة ملاك ملا ءاهن إل  ىلع طغضا .راظتن الا

אא
 ىلع لوصحللو تامولع ملا نم ديز مل .ةكبشلا تامدخ ىدحإ يتوصلا ديربلا قودنص دعي
 .ةمد خلا دوز مب لصتا ،يتوصلا ديربلا قودنص مقر
 لئاسر دورو ةلاح يف  رهظيسف ،ةكبشلا لبق نم ةمعدم ةزي ملا هذه تناك اذإ
 .ةديدج ةيتوص

אא
 .ةيتوصلا لئاسرلاو لئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا .١
 .يتوصلا ديربلا مقر ددح .٢
 .هظف حل قفاوم ىلع طغضاو كب صا خلا يتوصلا ديربلا قودنص مقر لخدأ .٣
אאא
 . ىلع رارمتس الا عم طغضا ،راظتن الا عضو يف .١
 .قفاوم ىلع طغضا مث هلخدأف ،يتوصلا ديربلا قودنص مقر لاخدإ فتاهلا بلط اذإ .٢

א
 ةملتس ملا تا ملاك ملاو اهيلع دري مل تا ملاكم ماقرأ فتاهلا لجسي
 .بيرقتلاب اهتفلكتو ة ملاك ملا ةدمو ةرداصلا تا ملاك ملاو
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 ةكبشلا تناك اذإ طقف ةملتس ملا تا ملاك ملاو اهيلع درُي مل يتلا تا ملاك ملا فتاهلا لجسي
 .ةمد خلا ةقطنم يف هدوجوو فتاهلا ليغشت طرشب فئاظولا هذه معدت
 ةملتس ملا تا ملاك ملاو اهيلع دري مل تا ملاكم مئاوقلا يف تارايخ ىلع طغضلا دنع
 نم فتاهلا مقر ليدعت وأ ،ة ملاك ملا خيراتو تقو ضرع كنكميسف ،ةرداص تا ملاكمو
 .مقرلا اذه ىلإ ةلاسر لاسرإ وأ ،فتاهلا لجس يف مقرلا ظفح وأ ،هحسم وأ ةمئاقلا

אא
 اهل الخ نم اًرخؤم كب لاصت الا ام صخش لواح فتاوه ماقرأ ةرشع رخآب ةمئاق ضرعل
 .اهيلع دري مل تا ملاكمو تا ملاك ملا لجس ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا ،)ةكبش ةمدخ(

 ،اهيلع درلا متي مل تا ملاكم دوجو ىلع لدت ةظح الم روهظ ةلاح يف :حيملت 
 يذلا مقرلا ىلإ لقتنا .فتاوهلا ماقرأب ةمئاق ىلإ لوصولل ةمئاقلا ىلع طغضا
 . ىلع طغضا مث هب لاصت الا ديرت

 ةمدخ( اًرخؤم اهل الخ نم ام صخش كب لصتا فتاوه ماقرأ ةرشع رخآب ةمئاق ضرعل
 .ةملتس ملا تا ملاك ملاو تا ملاك ملا لجس ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا ،)ةكبش
אא
 اهب لاصت الا تلواح وأ لاصت الاب تمق فتاه مقر نيرشع رخآب ةمئاق ضرعل
اًضيأ رظنا .ةرداصلا تا ملاك ملاو تا ملاك ملا لجس ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا ،اًرخؤم
 .١٣ ةحفصلا »هب لاصت الا  مت مقر رخآب لاصت الا ةدواعم«



٣٥  thgirypoC  © .devreser sthgir llA .aikoN 3002

אאא
 حسم ددح مث تا ملاك ملا لجس ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا ،ةريخ ألا تا ملاك ملا مئاوق حس مل
 ةدوجو ملا فتاوهلا ماقرأ عيمج فذح يف بغرت تنك اذإ ام ددح .ةريخ ألا تا ملاك ملا مئاوق
 وأ اهيلع دري مل تا ملاكم مئاوق يف ةدوجو ملا ماقر ألا طقف مأ ،ةريخ ألا تا ملاك ملا مئاوق يف
 .ةيلمعلا هذه نع عجارتلا كنك مي  ال .ةرداصلا تا ملاك ملا وأ ةملتس ملا تا ملاك ملا

אאאאאא
 ةمد خلا دوزم كل اهمدقي يتلا تامد خلاو تا ملاكملل ةروتافلا غلبم نإ :ةظح الم 

 بئارضلاو ريتاوفلل ةيباس حلا روسكلا بيرقتو ةكبشلا صئاصخ بسح توافتت
 .خلإ

ددح .تا ملاك ملا لجس ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
 تاعاسلاب ةرداصلاو ةدراولا كتا ملاك مل ةيبيرقتلا ةد ملا ضرعل لقتناو تا ملاك ملا ةدم •

.تقولا تادادع حس مل ةيام حلا زمر لاخدإ مزلي .يناوثلاو قئاقدلاو
 ةشاش ىلع دد  حملا ط خلا تادادع رهظتو هب ةصا خلا تقولا تادادع فتاه طخ لكل   

 .٧٣ ةحفصلا »تا ملاك ملا طبض« رظنا .فتاهلا
 تا ملاك ملا عيمج تادحو وأ ة ملاكم رخآ تادحو ددحو )ةكبش ةمدخ( تا ملاك ملا فيلاكت •

 .تا ملاك ملا لك وأ ةريخ ألا ة ملاك ملا ةفلكت ةعجار مل
 طبضل ـب فيلاكتلا ضرع وأ تادادعلا حسم ددح مث تا ملاك ملا ةفلكت طبض ددح   

 وأ تادحولاب ،نحشلا تادحوب تا ملاك ملا ءارج إل يقبت ملا تقولا ضرعي يكل فتاهلا
 ددح .نحشلا تادحو راعسأ ةفرع مل كب صا خلا ةمد خلا دوز مب لصتا .ةلمعلاب ،ةلمعلاب
 نحشلا تادحو نم  نيعُم ردقل كتا ملاكم ةفلكت نم دِحُت يكل تا ملاك ملا ةفلكت دودح
 .تا ملاك ملا ةفلكت طبضل 2NIP زمر لاخدإ مزلي .ةلمعلا تادحو وأ
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 نكم ملا نم نوكي دقف ،ةلمعلا تادحو وأ نحشلا تادحو دافن دنع :ةظح الم 
 مقر لاث ملا ليبس ىلع( فتاهلاب جمرب ملا ئراوطلا مقر ىلإ طقف تا ملاكم ءارجإ
 .)ئراوطلل رخآ يمسر مقر يأ وأ ٢١١

 يلامجإو ،اًرخؤم ةملتس ملاو ةلسرُ ملا تانايبلا مك ةعجار مل لقتناو SRPG تانايب دادع •
 .تيابلاب تادادعلا ةدحو ساقت .تادادعلا حس ملو ،ةملتس ملاو ةلسر ملا تانايبلا مك

 ةدم يلامجإ وأ ،SRPG لاصتا رخآ ةدم ةعجار مل لقتناو SRPG لاصتا تقؤم •
 .تاتقو ملا حسم اًضيأ كنك مي .SRPG ت الاصتا

א
 صاخشأ ةتس ىلإ لصي ددع ةكراشم حيتت ةكبش ةمدخ يه ةيعام جلا ة ملاك ملا
 .ةيعامج ة ملاكم يف
 .لو ألا كراش ملا ىلإ ة ملاكم ءارجإب مق .١
 .ةديدج ة ملاكم ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ديدج كراش مب ة ملاكم ءارج إل .٢
 ىلع طغضا مث فتاهلا لجس يف هنع ثحبا وأ ديد جلا كراش ملا فتاه مقر لخدأ .٣

 .راظتن الا ديق ىلو ألا ة ملاك ملا عضوت .ة ملاكم
 طغضا .ةيعام جلا ة ملاك ملا ىلإ لو ألا كراش ملا مضب مق ،ةديد جلا ة ملاك ملا ىلع درلا دعب .٤

 .ةيعامج ة ملاكم ددحو تارايخ ىلع
.٤ ىلإ ٢ نم تاوط خلا ررك ،ةيعام جلا ة ملاك ملا ىلإ ديدج كراشم ةفاض إل .٥
 :يلي ا مب مق ،ةيعام جلا ة ملاك ملا يف  نيكراش ملا دحأ عم ةدرفنم ةثداحم ءارج إل .٦
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 طغضا مث بولط ملا كراش ملا ىلإ لقتناو .ةصاخ ةثداحم ددحو تارايخ ىلع طغضا   
 وه امك ،ةيعام جلا ة ملاك ملا داقعنا دعأ ،ةصا خلا ةثدا  حملا ءاهنإ درج مب .قفاوم ىلع
 .ةقباسلا ٤ ةوط خلا يف  نيبم
 . ىلع طغضا ،ةيعام جلا ة ملاك ملا ءاهن إل .٧

אאאא
 ةكبشلا ةمدخ تارايخ ضعب ىلإ لوصولل ة ملاك ملا ءارجإ ءانثأ تارايخ ىلع طغضا
 :)ةيلا حلا ة ملاكملل تاراي خلا هذه نارفوي ةكبشلا لغشمو ةمد خلا دوزم ناك اذإ( ةيلاتلا
 فتاهلا لجسو تا ملاك ملا لك ءاهنإو ة ملاك ملا ءاهنإو ،نوفركي ملا ليغشت وأ نوفركي ملا قلغ
 ةصاخ ةثداحمو ةيعامج ة ملاكمو ةديدج ة ملاكمو قيلعتلا ءاهنإ وأ قيلعتو ةمئاقلاو
 .ضفرو درو
 تاملك ،لاث ملا ليبس ىلع ،ةيمغنلا FMTD لس الس لاسر إل FMTD لاسرإ مادختسا متي
 ،فتاهلا لجس يف اهنع ثحبا وأ ،FMTD ةلسلس لخدأ .كونبلا تاباسح ماقرأ وأ رسلا
 )p( فقوتلا فرحو )w( راظتن الا فرح لاخدإ كنك مي هنأ ظح ال .قفاوم ىلع طغضا مث
 . ىلع رركت ملا طغضلاب
 .راظتن الا ديق ة ملاك ملاو ةيلا حلا ة ملاك ملا  نيب ليدبتلل ىرخ ألا ة ملاك ملا ةفيظولا مدختست
 نم كجارخإو ةيلاح ة ملاك مب راظتن الا ديق ة ملاكم ليصوتل ليو حت ةفيظولا مدختسي
 .ة ملاك ملا

א
ددح مث .تا ملاك ملا طبضو طبضلا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
 يذلا ليوحتلا رايخ ددح .رخآ فتاه مقر ىلإ ةدراولا تا ملاك ملا ليوحتل تا ملاك ملا ليو حت •

 .ليغشت ىلع طغضا مث هديرت
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 ،حاتفم يأ ىلع ةزيجو ةرتفل طغضلاب ةدراو ة ملاكم ىلع درلل ،درلل حاتفم يأ طغض •
 . و  ادع اميف

 رشع ىصقأ دحب ت الوا  حملا نم اًددع فتاهلا يرجي فوسو ايلآ لاصت الا ةدواعم •
 .ةحجانلا ريغ لاصت الا ةلواحم دعب ة ملاك ملا ءارج إل ت الواحم

 نم عيرسلا لاصت الا حيتاف مل صصخ ملا فتاهلا مقرب لاصت الا كنك ميو عيرسلا لاصت الا •
 .لباق ملا مقرلا حاتفم ىلع رارمتس الا عم طغضلاب  ىلإ 

 ةيلا حلا ة ملاك ملا ءانثأ ىرخأ ة ملاكم دوروب ةكبشلا كرطختسو تا ملاك ملا راظتنا ةمدخ •
 .)ةكبش ةمدخ(

 ة ملاكم رخآ ةدم ضرعب ةزيجو ةرتف دعب فتاهلا موقي فوسو ة ملاك ملا دعب صخلم •
 .)ةكبش ةمدخ( اهتفلكتو

 اذإو .)ةكبش ةمدخ( هب لصتت يذلا صخشلل كفتاه مقر ضرعيسو يتيوه لاسرإ •
 .ةمد خلا دوزم عم هيلع قفت ملا طبضلا مادختسا متيسف ةكبشلاب طبض تددح

 تامدخ ىدحإ يهو .تا ملاك ملا ءارج إل ٢ ط خلا وأ ١ ط خلا ديدحتل ةرداصلا تا ملاك ملا طخ •
 ،ةكبشلا اهمدقت يتلا ةمد خلا كلتب اًكرتشم نكت ملو ٢ ط خلا تددح اذإ .ةكبشلا
  الك تا ملاكم ىلع درلا نك مي ،ىرخأ ةيحان نم .تا ملاكم ةيأ ءارجإ نم نكمتت نلف
 .دد  حملا ط خلا نع رظنلا فرصب  نيط خلا

אא
 .فتاه مقر ىلإ لبق نم هتفاضإ ت مت يتوص زمر قطنب ةيفتاه ة ملاكم ءارجإ كنك مي
 صاخش ألا دحأ )ءامسأ وأ( مسا لثم ةقوطنم )تاملك وأ( ةملك يأ مادختسا نك مي
 .يتوص زمرك
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 :نأ ظح ال ،يتوصلا لاصت الا مادختسا لبق
 .ملكت ملا توص ىلع دمتعت يهف .ةغللا ىلع ةيتوصلا رماو ألا دمتعت  ال •
 ءارجإو ةيتوصلا رماو ألا ليجستب مق .ةطي  حملا ءاضوضلا ها جت ةيساسح ةيتوصلا رماو ألل •

 .ئداه وج يف اهل الخ نم تا ملاك ملا
 عضولا يف فتاهلاب كسمأ ،يتوص رمأ ل الخ نم ة ملاكم ءارجإ وأ يتوص رمأ ليجست دنع •

 .كنذأ نم اًبيرق يداعلا
 ماقر أل ةهباشت ملا ءامس ألا بن جتو ةليوط ءامسأ مدختسا .ةلوبقم ريغ اًدج ةريصقلا ءامس ألا •

 .ةفلتخم
 دق .ليجستلا ءانثأ هقطن ةقيرط سفنب مس الا قطن نم دب  ال :ةظح الم 

 وأ ءاضوضلا ءانثأ ،لاث ملا ليبس ىلع ،يتوصلا لاصت الا ىلع دامتع الا بعصي
 يف يتوصلا لاصت الا ىلع طقف دامتع الا مدع يغبني اذل ،ئراوطلا ت الاح يف
 .لاوح ألا عيمج

 يف اهل ةيتوص زومر ةفاضإ ديرت يتلا فتاوهلا ماقرأو ءامس ألا خسن وأ ظفحب مق
 .فتاهلا ةركاذ
 تمق اذإ نكل ،MIS ةقاطب يف ةدوجو ملا ءامس ألا ىلإ يتوص زمر ةفاضإ كنك مي امك
 ةيتوصلا زومرلا فذح ىلإ ً الوأ جات حت فوسف MIS ةقاطبب ةديدج يرخأ ةقاطب لادبتساب
 .ةديدج زومر ةفاضإ لبق ة ميدقلا
 . وأ  ىلع طغضا ،راظتن الا عضو يف .١
 .ليصافتلا ىلع طغضاو هيلإ يتوص زمر ةفاضإ يف بغرت يذلا مس الا ىلإ لقتنا .٢

 .تارايخ ىلع طغضاو بولط ملا فتاهلا مقر ىلإ لقتنا
 .توص ةمصب ةفاضإ ددح .٣
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 زمرك اهليجست يف بغرت يتلا )تاملكلا وأ( ةملكلا حوضوب قطناو ءدب ىلع طغضا .٤
 .لجس ملا زمرلا ليغشتب فتاهلا موقيس ليجستلا دعب .يتوص
 عمست ثيح ،توصلا ةمصب ظفح  مت ةرابعلا رهظتس ،يتوصلا زمرلا ظفح دعب .٥

 .اًيتوص اًزمر هيلإ فاض ملا فتاهلا مقر دعب  زمر رهظيو  نينر توص

אא
 نلف ،اهم التسا وأ تانايب لاسرإب SRPG لاصتا مدختسي يذلا قيبطتلا موقي امدنع
 زمر مادختساب ة ملاكم ءارج إل .يتوصلا لاصت الا مادختساب ة ملاكم ءارجإ نم نكمتت
 .SRPG لاصتا مدختسي يذلا قيبطتلا ءاهنإب مق ،يتوص
 ةريصق ةمغن عمستس ثيح .ءامس ألا ىلع رارمتس الا عم طغضا ،راظتن الا عضو يف .١

 .ن آلا ثد حت ةرابعلا فتاهلا ةشاش ىلع رهظتو
 .حوضوب يتوصلا زمرلا قطنا .٢
 فتاهلا مقرب لصتي مث هيلع فرعتي يذلا يتوصلا زمرلا ليغشتب فتاهلا موقي .٣

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

 يتوصلا زمرلا هيلإ فاض ملا مس الا ىلإ لقتنا .توصلا تامصب ددحو ءامس ألا ىلع طغضا
 .تارايخ ىلع طغضاو ،بولط ملا
 .ليغشت ددح ،يتوصلا زمرلا ليغشت ةداع إل •
 .قفاوم ىلع طغضا مث حسم ددح ،يتوصلا زمرلا حس مل •
 .ديد جلا يتوصلا زمرلا ةفاض إل ءدب ىلع طغضا .رييغت ددح ،يتوصلا زمرلا رييغتل •
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א
 فتاهلا ةركاذ( فتاهلا ةركاذ يف فتاوه ماقرأو ءامسأ ظفح نك مي
 .)MIS فتاه لجس( MIS ةقاطب ةركاذ يف وأ )ةيلخادلا
 ةديدع ماقرأ عم ىصقأ دحب مسا ٠٠٥ ىلع يلخادلا فتاهلا لجس يوتحي نأ نك مي •

 ىلع اهظفح نك مي يتلا ءامس ألا ددع يلامجإ دمتعي .مسا لكل ةيصن تاظح المو
 .اهب ةقفر ملا ةيصنلا رصانعلاو فتاوهلا ماقرأو ءامس ألا ددع

 فتاه مقرو اًًمسا ٠٥٢ ىتح ظفح اهنك مي يتلا MIS تاقاطب فتاهلا معدي •
 MIS ةقاطب ةركاذ يف ةظوف  حملا فتاوهلا ماقرأو ءامسأ ىلإ راشُي .ىصقأ دحب
 . زمرلاب

)א(א
 لجس طبض ديد حت« رظنا ،اًيلاح ةمدختس ملا ةركاذلا يف ماقر ألاو ءامس ألا ظفح متيس
 .٥٤ ةحفصلا »فتاهلا
 .مسا ةفاضإ ددحو ءامس ألا ىلع طغضا .١
 .٠٥ ةحفصلا »صنلا ةباتك« رظنا .قفاوم ىلع طغضاو مس الا لخدأ .٢
 »ة ملاكم ءارجإ« رظنا ،ماقر ألا لاخد إل .قفاوم ىلع طغضاو فتاهلا مقر لخدأ .٣

 .١٣ ةحفصلا
 . مت ىلع طغضا ،مقرلاو مس الا ظفح دنع .٤
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 ىلع طغضا .فتاهلا مقر لخدأ ،راظتن الا عضو يف :عيرسلا ظف حلا :حيملت 
 .قفاوم ىلع طغضاو مس الا لخدأ .ظفح ددحو تارايخ

א
 لخاد مسا لكل ةريصق ةيصن رصانع ةث الثو فتاوه ماقرأ ةسمخ ىتح ظفح كنك مي
 ،مسا لكل ةظوف  حملا ةيصنلا رصانعلا نوكت دق .فتاهلاب دوجو ملا يلخادلا فتاهلا لجس
 .بيو ناونعو ةظح المو ينورتكلإ ديرب نيوانعو عراش مسا ،لاث ملا ليبس ىلع
 دنع . زمرلاب هيلإ راشيو ،يضارتفا مقرك اًيلآ هظفح متي مقر لوأ طبض متي
 مقرلا مادختسا متيس ،لاث ملا ليبس ىلع ة ملاكم ءارج إل ،فتاهلا لجس نم مسا رايتخا
 .رخآ اًمقر دد حت مل ام يضارتف الا
 نك مي هن أل اًرظن ،ةقاطبلاو فتاهلا وأ فتاهلا امإ يه ةمدختس ملا ةركاذلا نأ دكأت .١

 طبض ديد حت« رظنا . طقف فتاهلا ةركاذ يف ةددعت ملا ةيصنلا رصانعلاو ماقر ألا ظفح
 .٥٤ ةحفصلا »فتاهلا لجس
 .راظتن الا عضو يف  وأ  ىلع طغضا ،فتاوهلا ماقرأو ءامس ألاب ةمئاق ىلإ لوصولل .٢
 وأ ديدج مقر ةفاضإ بولط ملا يلخادلا فتاهلا لجس يف ظوف  حملا مس الا ىلإ لقتنا .٣

 لجس يف اًظوفحم مس الا نكي مل اذإ( .ليصافتلا ىلع طغضا مث هيلإ يصن رصنع
 .) ال مأ فتاهلا لجسب هظفح يف بغرت تنك اذإ امع فتاهلا كلأسي فوسف ،فتاهلا
 .ليصافت ةفاضإ وأ مقر ةفاضإ ددحو تارايخ ىلع طغضا .٤
 :ةيلاتلا صوصنلا وأ ماقر ألا عاونأ دحأ ددح .٥
 مقرك رخآ مقر عون طبض مدع دنع مدختس ملا يضارتف الا عونلا وه ماع    

و بتك ملا و لزن ملا و لوم  حملا فتاهلا  :يه ىرخ ألا ماقر ألا عاونأ .يضارتفا
 .سكافلا 

.تنرتن إلا ناونع و ةظح الم و يديرب ناونع و ينورتكلإ ديرب  :يه صنلا عاونأو   
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 .صنلا عون وأ مقرلا رييغتل تاراي خلا ةمئاق يف عونلا رييغت ددح   
 .هظف حل قفاوم ىلع طغضاو يصنلا رصنعلا وأ مقرلا لخدأ .٦
 .راظتن الا عضو ىلإ ةدوعلل جورخ ىلع طغضا مث عوجر ىلع طغضا .٧

אאא
 ىلع طغضا مث بولط ملا مس الا ىلإ لقتناو ،راظتن الا عضو يف  وأ  ىلع طغضا
 تارايخ ىلع طغضا .يضارتفا مقرك هطبض بولط ملا مقرلا ىلإ لقتنا .ليصافتلا
 .يضارتف الا مقرلا ددحو

אאא
 .ثحب ددح مث ءامس ألا ىلع طغضا .١
 ىلو ألا فور حلا وأ فر حلا لخدأ وأ فتاهلا لجس ىلإ لوصولل ةمئاقلا ىلع طغضا .٢

 لخاد ةلثام ملا ءامس ألا رهظت .ثحب ىلع طغضا مث هنع ثحبت يذلا مس الا نم
 .قثبن ملا راط إلا
.دد  حملا مس الا ليصافت ضرعل لقتنا .ليصافتلا ىلع طغضاو بولط ملا مس الا ىلإ لقتنا .٣

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

 لقتنا .ليصافتلا ىلع طغضا مث هليدعت يف بغرت يذلا )مقرلاو( مس الا نع ثحبا
 .تارايخ ىلع طغضا مث هليدعت يف بغرت يذلا يصنلا رصنعلا وأ مقرلا وأ مس الا ىلإ
 مث تارييغتلا ءارجإب مقو ،ليصافتلا ليدعت وأ مقرلا ليدعت وأ مس الا ليدعت ددح
 .قفاوم ىلع طغضا
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 .حسم ددح مث ءامس ألا ىلع طغضا
 )مقرلاو( مس الا ىلإ لقتناو ةرم لك دحاو ددح ،رخ آلا ولت اًدحاو ماقر ألاو ءامس ألا فذ حل •

 .ديكأتلل قفاوم ىلع طغضاو حسم ىلع طغضا .هفذح يف بغرت يذلا
 حسم ددح ،ةدحاو ةرم فتاهلا لجس يف ةظوف  حملا ماقر ألاو ءامس ألا عيمج حس مل •

 ىلع طغضا .حسم ىلع طغضاو ةقاطبلا وأ فتاهلا امإ فتاهلا لجس ددحو لكلا
 .ةيام حلا زمر لاخدإب كلذ ديكأتب مقو قفاوم

א
 MIS ةقاطب ةركاذ ىلإ فتاهلا ةركاذ نم فتاوه ماقرأو ءامسأ خسن كنك مي
 .سكعلاو
 .خسن ددح مث ءامس ألا ىلع طغضا .١
 .فتاهلا ىلإ ةقاطبلا نم وأ ةقاطبلا ىلإ فتاهلا نم ،خسنلا ها جتا ددح .٢
.ةيضارتف الا ماقر ألا وأ لكلا وأ ةرم لك دحاو ددح .٣

 طغضاو هخسن يف بغرت يذلا مس الا ىلإ لقتناف ،ةرم لك دحاو تددح اذإ •
 .خسن ىلع

 متي .ةقاطبلا ىلإ فتاهلا نم خسنلا ةلاح يف ةيضارتف الا ماقر ألا ةرابعلا رهظت   
 ةنزخ ملا ةددعت ملا ماقر ألا ةقاطبلا معدت  ال دق ثيح طقف ةيضارتف الا ماقر ألا خسن
 .دحاو مسا ت حت
 ددح ،اهفذح وأ ةيلص ألا ماقر ألاو ءامس ألا ظفح يف بغرت تنك اذإ ام ديدحتل .٤

 .لص ألا لقن وأ لص ألاب ظافتح الا
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 ءدب ةرابعلا روهظ دنع قفاوم ىلع طغضاف ،ةيضارتف الا ماقر ألا وأ لكلا تددح اذإ •
 .؟لقنلا يف ءدبلا وأ ؟خسنلا

א
 لامعأ ةقاطب لكش ىلع صاخش ألا دحأب ةصا خلا لاصت الا تامولعم م التساو لاسرإ نك مي
 .ةزي ملا هذه معدت ةكبشلا تناك اذإ ،)ATO( ريث ألا ربع ةلسرم
لامعأ ةقاطب م التسا •
 .ضرع ىلع طغضا ،)ATO( ريث ألا ربع ةلاسر لكش يف لامعأ ةقاطب م التسا دنع   

 طغضا وأ فتاهلا ةركاذ يف لامع ألا ةقاطب ظف حل ظفح ددحو تارايخ ىلع طغضا
.ةملتس ملا لامع ألا ةقاطب ضفرل ضفر ىلع

لامعأ ةقاطب لاسرإ •
 فتاه ىلإ لامعأ ةقاطبك صاخش ألا دحأب ةصا خلا لاصت الا تامولعم لاسرإ نك مي   

 .draCv رايعم معدي قفاوتم لومحم زاهج وأ قفاوتم
 طغضا مث ،امهلاسرإ بولط ملا فتاهلا مقرو مس الا نع فتاهلا لجس يف ثحبا .١

 .ةقاطب لاسرإ ددحو تارايخ ىلع
 وأ ةقاطبلاب ددح ،)ATO( ريث ألا ربع ةلاسر لكش يف لامع ألا ةقاطب لاسر إل .٢
 .ثوتولب ـب وأ RI ةلصوب

א
 .طبضلا ددح مث ءامس ألا ىلع طغضا .١
 :ةيلاتلا تاراي خلا دحأ ددحو ةمدختس ملا ةركاذلا ددح .٢
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 ظفح متيسو .فتاهلا يلجس نم ماقرأو ءامسأ ىلع لوصحلل ةقاطبلاو فتاهلا   
 .فتاهلا ةركاذ يف ماقر ألاو ءامس ألا

 .فتاهلاب دوجو ملا يلخادلا فتاهلا لجس مادختس ال فتاهلا   
 .MIS ةقاطب فتاه لجس مادختس ال ةقاطبلا   
 :ةيلاتلا تاراي خلا دحأ ددحو ضرعلا ةقيرط ددح .٣
 .ةدحاولا ةر ملا يف ءامسأ ةعبرأ ضرعل ءامس ألا ةمئاق   
 .ةرم لك يف دحاو فتاه مقرو دحاو مسا ضرعل مقرلاو مس الا   
 فتاوهلا ماقرأو ءامس ألا ددع ةفرع مل ةقاطبلا وأ فتاهلا ددح .ةركاذلا ةلاح ددح .٤

 لجس يف اهظفح ناكم إلاب لازي  ال يتلا ماقر ألاو ءامس ألا ددعو اًيلاح ةظوف  حملا
 .دد  حملا فتاهلا

א
 يف ةنمضم ماقر ألا تناك اذإ ةمد خلا دوز مب ةصا خلا ةمد خلا ماقرأب لاصت الا كنك مي
.MIS ةقاطب
  ىلع طغضاو ةمدخ مقر ىلإ لقتناو ةمد خلا ماقرأ ددحو ءامس ألا ىلع طغضا
 .هب لاصت الل
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אא.٣
א
 ثيح ،عاضو ألا ىمست ،ةعونتم طبض تاعومجم فتاهلاب رفوتي
 ثادح ألا بسح اهل ةنيعم فتاه  نينر تامغن صيصخت كنك مي
 عاضو ألا دحأ ليغشت طقف ىقبتي مث ،عاضو ألا صصخ ،ً الوأ .ةفلتخ ملا تائيبلاو
 .همادختس ال
 .٢ عضولاو ١ عضولاو جرا خلا يفو عامتجاو تماصو ماع :يه ةحات ملا عاضو ألا
 .رايتخا ىلع طغضاو عاضو ألا دحأ ىلإ لقتنا .عاضو ألا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
 .عضولا ليغشتل ليغشت ددح •

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

 ددح ،ةعاس نيرشعو عبرأ ىلإ لصت ةينمز ةد مل اًطشن لظي ثيحب عضولا طبضل •
 عضولا حبصيس ،عضولا طبض تقو ءاهتنا دنع .ةينمزلا ةد ملا لوط طبضاو ددحم
 .اًطشن - هديد حت متي مل يذلا - قباسلا

ددح .صاخ طبض ددح ،عضولا صيصختل •
 ةيتوص ة ملاكم دوجوب كل فتاهلا راطخإ ةقيرط ديدحتل ةدراولا تا ملاك ملا هيبنت •
 .لمعت  الو ةدحاو هيبنت ةمغنو ةدحاو ةنرو يدعاصتو  نينر يه تاراي خلا .ةدراو
 لئاسرلاو ةيتوصلا تا ملاكملل زازته الاب هيبنتلاو  نينرلا توص ىوتسمو  نينرلا ةمغن •
 لماح وأ نحش زاهجب فتاهلا ليصوت دنع زازته الاب هيبنتلا لمعي  ال .ةدراولا
 .ةرايس ةدع وأ بتك ملا حطس
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 وأ حيتاف ملا تامغن وأ ةدراولا لئاسرلل هيبنتلا ةمغن طبضل لئاسرلل هيبنت ةمغن •
 ،لاث ملا ليبس ىلع ،ةيتوص تامغن رادص إل فتاهلا طبضل كلذو ريذحتلا تامغن
 .ةيراطبلا ةقاط دافن ةلاح يف

 .عضولا مسا ديد حت ل الخ نم عاضو ألا دحأ ةيمست ةداعإ نك مي ،كلذ ىلإ ةفاض إلاب   
 .ماع عضولا ةيمست ةداعإ نك مي  ال

א
 كنكميف ،)ATO( ريث ألا ربع ةلاسر لكش يف ةيديلقت  نينر ةمغن م التسا ةلاح يف
 ةمئاق يف اهظفح نك مي يتلا  نينرلا تامغن ددع دمتعي . نينرلا تامغن ةمئاق يف اهظفح
 ظف حل ةرغاش ةحاسم كانه نكت مل اذإ .ةدحاولا  نينرلا ةمغن مجح ىلع  نينرلا تامغن
 نأ ظح ال .ةملتس ملا ةمغنلاب لبق نم ةنزخم  نينر ةمغن لادبتسا كنكميف ، نينرلا تامغن
 .ةمسج ملا  نينرلا تامغن معدي  ال فتاهلا
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אאאא.٤
 طئاسولا لئاسرو ،ةروص ملا لئاسرلاو ،ةيصنلا لئاسرلا لاسرإ وأ ةباتك وأ ةءارق كنك مي
 عيمج ميظنت متي .كب ةصا خلا لئاسرلا ظفح وأ ينورتكل إلا ديربلا لئاسرو ،ةددعت ملا
 .تاظفاح لخاد فتاهلا لئاسر ةركاذ يف ةدوجو ملا لئاسرلا
 ،كب صا خلا لئاسرلا زكرم فتاه مقر ظفح مزلي ،ةروص ملا وأ ةيصنلا لئاسرلا لاسرإ لبق
 .٠٦ ةحفصلا »ةيصنلا لئاسرلا طبض« رظنا

 مادختسا نم نكمتت ىتح ليغشتلا عضو يف فتاهلا نوكي نأ بجي :ةظح الم 
 ةيكلس اللا فتاوهلا لامعتسا نوكي امدنع كفتاه مدختست  ال .فئاظولا هذه
 .اًشيوشت وأ اًرطخ اهلامعتسا ببسي دق امدنع وأ اًعون مم

אא
 ةيصن لئاسر ةدع نم فلأتت ءازج ألا ةددعتم لئاسر م التساو لاسرإ فتاهلل نكمُي
 ةبولط ملا ةيداعلا لئاسرلا ددعل اًقبط ةفلكتلا باستحا متي .)ةكبش ةمدخ( ةيداع
 .ءازج ألا ةددعتم ةلاسر لاسر إل
  ني مي ىلعأ يف ءازج ألا ةددعتم ةلاسرلل يلا حلا ءز جلا مقرو ةحات ملا فور حلا ددع رهظي
 .فتاهلا ةشاش
 .ةلاسر ءاشنإو ةيصن لئاسرو لئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا .١
 .٠٥ ةحفصلا »صنلا ةباتك« رظنا .ةلاسرلا بتكا .٢
 .٥٥ ةحفصلا »جذامنلا« اًضيأ رظنا   
 .لاسرإ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ةلاسرلا لاسر إل .٣
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 قفاوم ىلع طغضاو ،فتاهلا لجس يف هنع ثحبا وأ ،ملتس ملا فتاه مقر لخدأ .٤
 .ةلاسرلا لاسر إل

 فتاهلا ضرعي دق ،SMS ةكبشلا ةمدخ ربع لئاسر لاسرإ دنع :ةظح الم 
 فتاهلا نم ةلاسرلا لاسرإ  مت دق هنأ ىلع ليلد اذهو .»ةلاسرلا لاسرإ  مت« ةرابعلا
  مت دق هنأ ىلع ً اليلد دعي  ال كلذ نكلو .فتاهلاب جمرب ملا لئاسرلا زكرم مقر ىلإ
 تامدخ لوح ليصافتلا نم ديز مل .اهيلإ لسر ملا ةه جلا لبق نم ةلاسرلا م التسا

SMS، ةمد خلا دوزم عم كلذ نم قق حت. 
אאא

 .لاسر إلا تارايخ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ةلاسرلا ةباتك دعب
 ىلإ ةلاسرلا لاسرإ دعب .صاخشأ ةدعل ددح ،ملتسم نم رثكأ ىلإ ةلاسر لاسر إل •

 . مت ىلع طغضا ،هيلإ اهلاسرإ يف بغرت نم لك
 لئاسرلا عضو ددح مث ةلاسر عضو مادختساب ةلاسرلا لاسر إل لاسر إلا عضو ددح •

 .همادختسا بولط ملا
 ،ينورتكل إلا ديربلا لئاسر لاسر إل هفيرعت قبس ام اًعضو تددح اذإ ،لاث ملا ليبس ىلع   

 فتاهلا لجس يف هنع ثحبا وأ هيلإ لسر ملاب صا خلا ينورتكل إلا ديربلا ناونع لخدأف
 .ةلاسرلا لاسر إل لوبق ددحو ينورتكل إلا ديربلا ةمدخ مقر لخدأ .قفاوم ىلع طغضاو

 .٠٦ ةحفصلا »ةيصنلا لئاسرلا طبض« رظنا ،لئاسرلا عاضوأ دحأ فيرعتل   

א
 امإ ، نيتفلتخم  نيتقيرطب ،لئاسر ةباتك دنع ،لاث ملا ليبس ىلع ،صن لاخدإ كنك مي
 .صنلل يئبنتلا لاخد إلا ىمست ىرخأ ةقيرط مادختساب وأ ةيديلقتلا ةقيرطلا مادختساب
 لاخد إلا ىلإ راشُي امنيب ، زمرلاب صنلل يديلقتلا لاخد إلا ىلإ راشُي ،صن ةباتك دنع
.فتاهلا ةشاش ىلعأ  زمرلاب صنلل يئبنتلا
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 ىلع طغضا ،كلذ نم ً الدب وأ . ىلع طغضلا ررك ،ةرفوت ملا فور حلا عاضوأ  نيب ليدبتلل
 :يلي امك صنلا لاخدإ رشؤم راوجب دد  حملا عضولا ىلإ راشي .بولط ملا عضولا ددحو تارايخ

 ةينيت اللا فور حلا ةلاح يف و ،ماقر ألا عضو يف و ةيبرعلا فور حلا عضو يف 
.ماقر ألا عضو يف و ،ةريغصلا ةينيت اللا فور حلا ةلاح يف و ،ةريبكلا
אאאא
 دنتسي .ةدحاو حاتفم ةطغضب فرح يأ لاخدإ صنلل يئبنتلا لاخد إلا ةقيرط يف كنك مي
 تاملك ةفاضإ كنك مي فتاهلاب نمضم يلخاد سوماق ساسأ ىلع صنلل يئبنتلا لاخد إلا
.اهتفاضإ  مت ةملك مدقأ لحم ةملك ثدحأ ل حت ،سوماقلا اذه ئلت مي امدنعو .هيلإ ةديدج

א
 حاتفم لك ىلع طغضا . ىلإ  نم حيتاف ملا مادختساب ةملك ةباتك أدبا .١

 ةرفوت ملا فور حلا .حاتفم ةطغض لك دعب ةملكلا ريغتت .فرح لك ةباتكل ةدحاو ةرم
:يه ةيت آلا حيتاف ملا ت حت

ةفاسمو 0    
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.بولط ملا مقرلا حاتفم ىلع رارمتس الا عم طغضلا اًضيأ كنك مي ،مقر لاخد إل •
. ىلع رارمتس الا عم طغضلاب ماقر ألاو فور حلا يعضو  نيب ليدبتلا كنك مي امك •
 حسم ىلع رارمتس الا عم طغضا .حسم ىلع طغضا ،هلاخدإ  مت فرح رخآ فذ حل •

.ربكأ ةعرسب فور حلا فذ حل
 طغضا ،كلذ نم ً الدب وأ ،زمر لاخدإ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،صاخ فرح لاخد إل •

.لامعتسا ىلع طغضاو بولط ملا فر حلا ىلإ لقتنا . ىلع رارمتس الا عم
  و  وأ  وأ  ىلع طغضا ،عرسأ لكشب ةمئاقلا ل الخ لقنتلل •
.فر حلا ديدحتل  ىلع طغضاو

 ةقيرط مادختساب ةملكلا بتكا .ةملك لاخدإ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ةملك جارد إل •
.سوماقلا ىلإ اًضيأ ةملكلا فاضُت .ظفح ىلع طغضاو صنلل يديلقتلا لاخد إلا
.بغرت امبسح  وأ  ىلع طغضا فلخلل وأ مام ألل رشؤ ملا لقنل •
:لئاسر ةباتك دنع ،لاث ملا ليبس ىلع ،ةيلاتلا تاراي خلا رفوتت 
 .مقر لاخدإ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،فور حلا عضو يف دجاوتلا ءانثأ مقر جارد إل •
.قفاوم ىلع طغضاو ،اهديرت يتلا ماقر ألا لخدأ
 تارايخ ىلع طغضا ،فتاهلا لجس يف هنع ثحبلاب فتاه مقر وأ مسا لاخد إل •
.مقر لاخدإ وأ مسا جاردإ ددح مث

 وأ ، ىلع طغضلاب اهدّكأ ،ةحيحص ةقيرطب ةملكلا ةباتك نم ءاهتن الا دعب .٢
. ىلع طغضلاب ةفاسم ةفاضإب

:ةيلاتلا تاراي خلا رفوتتسف ،ةحيحص ةملكلا نكت مل اذإ   
.اهدكأ مث اهديرت يتلا ةملكلا رهظت ىتح  ىلع طغضلا ررك •
.ةلثام ملا تاملكلا ددحو تارايخ ىلع طغضا •
 ريغ اهتباتك يف بغرت يتلا ةملكلا نأ كلذ ينعيف ،ةملكلا دعب ؟ فر حلا رهظ اذإ 

 لخدأ مث ،ءاجه ىلع طغضا ،سوماقلا ىلإ ةملكلا ةفاض إل .سوماقلاب ةدوجوم
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 دنع .ظفح ىلع طغضاو )صنلل يديلقتلا لاخد إلا ةقيرط مدختست( ةملكلا
.اهتفاضإ  مت ةملك مدقأ لحم ةديد جلا ةملكلا ل حت ،سوماقلا ء التما

.ةيلاتلا ةملكلا ةباتك أدبا .٣

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

אא
.سوماقلا ددحو تارايخ ىلع طغضا ،صن ةباتك دنع
.لمعي  ال سوماقلا ددح ،ليغشتلا فاقيإ عضو ىلع صنلل يئبنتلا لاخد إلا طبضل •
 يئبنتلا لاخد إلا ليغشتل سوماقلا تارايخ ةمئاق يف ةرفوت ملا تاغللا ىدحإ ددح •

.ةمئاقلاب ةدوجو ملا تاغلل طقف صنلل يئبنتلا لاخد إلا رفوتي .صنلل
אאאא
 ةرم حاتف ملا ىلع طغضلا متي نأ صنلل يديلقتلا لاخد إلا ةقيرط مادختسا دنع مزلي
.١٥ ةحفصلا يف حاتفم لك ت حت ةرفوت ملا فور حلا جاردإ  مت .فرح لكل رثكأ وأ ةدحاو
 ىتح  ىلإ  نم ماقر ألا حيتافم دحأ ىلع طغضلا ررك ،فور حلا لاخد إل •

.بولط ملا فر حلا رهظي
.بولط ملا مقرلا حاتفم ىلع رارمتس الا عم طغضلا اًضيأ كنك مي ،مقر لاخد إل   
. ىلع رارمتس الا عم طغضلاب ماقر ألاو فور حلا يعضو  نيب ليدبتلا كنك مي امك •
 رهظي ىتح رظتناف ،يلا حلا فر حلا حاتفم سفن ىلع عقي بولط ملا يلاتلا فر حلا ناك اذإ •

.فر حلا لخدأ مث  وأ  ىلع طغضا وأ ،رشؤ ملا
 حسم ىلع رارمتس الا عم طغضا .حسم ىلع طغضا ،هلاخدإ  مت فرح رخآ فذ حل •

.ربكأ ةعرسب فور حلا فذ حل
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 مث ةمئاقلا لخاد لقتنا .ةصاخ فورح مضت ةمئاق روهظ ىلإ  ىلع طغضلا يدؤي •
.فور حلا دحأ ديدحتل لامعتسا ىلع طغضا

 وأ  وأ  وأ  ىلع طغضا ،عرسأ لكشب ةمئاقلا ل الخ لقنتلل   
.فر حلا ديدحتل  ىلع طغضاو ،

.بغرت امبسح  وأ  ىلع طغضا فلخلل وأ مام ألل رشؤ ملا لقنل •
:لئاسر ةباتك دنع ،لاث ملا ليبس ىلع ،ةيلاتلا تاراي خلا رفوتت   
 لخدأ .مقر لاخدإ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،فور حلا عضو يف دجاوتلا ءانثأ مقر جارد إل •

.قفاوم ىلع طغضاو ،اهديرت يتلا ماقر ألا
 تارايخ ىلع طغضا ،فتاهلا لجس يف هنع ثحبلاب فتاه مقر وأ مسا لاخد إل •

.مقر لاخدإ وأ مسا جاردإ ددح مث

א
 كيلع بجي ،SMS ةمدخ ربع ينورتكلإ ديرب لئاسر يأ لاسرإ نم نكمتت نأ لبق
 .٠٦ ةحفصلا »ةيصنلا لئاسرلا طبض« رظنا ،ينورتكل إلا ديربلا لاسرإ طبض ظفح
 دوزم وأ ةكبشلا لغش مب لصتا ،اهب كارتش الاو ينورتكل إلا ديربلا ةمدخ رفوت نم دكأتلل
 رصانعو ةديدع ماقرأ ظفح« رظنا ،فتاهلا لجس يف ينورتكلإ ديرب ناونع ظف حل .ةمد خلا
 .٢٤ ةحفصلا »مسا لكل ةيصن
 .ينورتكلإ ديرب ءاشنإو ةيصن لئاسرو لئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا .١
 فتاهلا لجس يف هنع ثحبا وأ ملتس ملاب صا خلا ينورتكل إلا ديربلا ناونع لخدأ .٢

 .قفاوم ىلع طغضاو
 .قفاوم ىلع طغضا مث كلذ تدرأ اذإ ديربلا ةلاسر عوضوم لاخدإ كنك مي .٣
 فور حلا ددع رهظي .٠٥ ةحفصلا »صنلا ةباتك« رظنا .ينورتكل إلا ديربلا ةلاسر بتكا .٤

 ينورتكل إلا ديربلا ناونع  نيمضت متي .فتاهلا ةشاش  ني مي ىلعأ اهلاخدإ نك مي يتلا
 .فورحلل يلكلا ددعلا يف عوضو ملاو
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 .ةروص جاردإ نك مي  ال .٥٥ ةحفصلا »جذامنلا« اًضيأ رظنا   
 مل اذإ .ديربلا لاسرإ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ينورتكل إلا ديربلا ةلاسر لاسر إل .٥

 لاخدإب فتاهلا كبلاطيسف ،ينورتكل إلا ديربلا لئاسر لاسرإب صا خلا طبضلا ظف حت
 .ينورتكل إلا ديربلا مداخ مقر

 .ينورتكل إلا ديربلا ةلاسر لاسر إل قفاوم ىلع طغضا   
 ضرعي ،SMS ةكبشلا ةمدخ ربع ينورتكل إلا ديربلا لئاسر لاسرإ دنع :ةظح الم 

 ةلاسرلا لاسرإ  مت دق هنأ ىلإ ةراشإ هذهو .»ةلاسرلا لاسرإ  مت« ةرابعلا فتاهلا
 م التسا  مت دق هنأ ىلع ً اليلد دعي  ال كلذ نكلو .ينورتكل إلا ديربلا مداخ ىلإ
 نم ديز مل ةمد خلا دوزم عجار .اهيلإ لسر ملا ةه جلا لبق نم ينورتكل إلا ديربلا ةلاسر
 .ينورتكل إلا ديربلا تامدخ لوح ليصافتلا

א
 اهيلإ راشي ةروصم جذا منو ، زمرلاب اهيلإ راشي ،ةيصن جذا من ىلع فتاهلا لمتشي
 . زمرلاب
 .جذا منو ةيصن لئاسرو لئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا

א
 ددح .تارايخ ىلع طغضا اهيلع درلا وأ ينورتكلإ ديرب ةلاسر وأ ةلاسر ةباتك دنع
 .هجاردإ يف بغرت يذلا جذومنلا ددح مث جذو من مادختسا
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א
 ةظفا حلا يف ةديدج روص ظفح اًضيأ كنك مي .ةروصم لئاسر جذا من ىلع فتاهلا يوتحي
moc.aikon.bulc.www//:ptth ،ايكون عقوم ىلع روصلا نم ديزم ىلع روثعلا نك مي .جذا من

 لغشم لبق نم ةمعدم تناك اذإ طقف ةفيظولا هذه مادختسا نك مي :ةظح الم 
 طقف ةروص ملا لئاسرلا ايازم رفوت يتلا فتاوهلل نك مي .ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا
 .اهضرعو ةروص ملا لئاسرلا م التسا

 ةلاسر لاسرإ ةفلكت ديزت دقف ،اذلو .ةيصن لئاسر ةدع نم ةروصم ةلاسر لك نوكتت •
 .ةدحاو ةيصن ةلاسر لاسرإ نع ةدحاو ةروصم

 تمدختسا اذإ اهضرع كنك مي نلف ،فتاهلا ةركاذ يف ةروص ملا لئاسرلا ظف حل اًرظنو •
 .رخآ فتاه عم كب ةصا خلا MIS ةقاطب
 ةروص ددحو ةروص جاردإ ددح .تارايخ ىلع طغضا ،اهيلع درلا وأ ةلاسر ةباتك دنع
 دوجو ملا  رشؤ ملا ريشي .ةلاسرلا يف ةروصلا جارد إل جاردإ ىلع طغضا .اهضرعل
 ةلاسرلا يف اهلاخدإ كنك مي يتلا فور حلا ددع فقوتي .ةروص قافرإ ىلإ ةلاسرلا ىلعأ
 .ةروصلا مجح ىلع
 .ةنياعم ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ةلاسرلا لاسرإ لبق اًعم ةروصلاو صنلا ضرعل

אא
 لئاسرلا ددعو  رشؤ ملا رهظي ،ينورتكلإ ديرب ةلاسر وأ ةيصن ةلاسر م التسا دنع
 .فتاهلا ةشاش ىلع :ةدراولا لئاسرلا ةرابعلاب اًعوبتم ةديد جلا
 ة ميدقلا لئاسرلا نم اًضعب فذحا .لئاسرلا ةركاذ ء التما ىلإ  ضماولا رشؤ ملا ريشي
 .ةديدج لئاسر م التسا نم نكمتت ىتح
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 .دعب اميف اهضرعل جورخ ىلع طغضا وأ ،ةلاسرلا ضرعل ضرع ىلع طغضا .١
 :دعب اميف ةلاسرلا ةءارق   
 .دراولا قودنصو ةيصن لئاسرو لئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا   
 لئاسرلا ىلإ راشُي .اهتءارق يف بغرت يتلا ةلاسرلا ددح ،لئاسر ةدع م التسا ةلاح يف .٢

 يتلا ةروص ملا لئاسرلا ىلإ راشُيو ،اهمامأ  زمرلاب اهتءارق متت مل يتلا ةيصنلا
 . زمرلاب اهضرع متي مل
 .تارايخ ىلع طغضا ،اهضرع وأ ةلاسرلا ةءارق ءانثأ .٣
 اهلاسرإ ةداعإ وأ ةلاسرلا فذ حل ،لاث ملا ليبس ىلع ،تاراي خلا دحأ ديد حت كنك مي   

 ديرب ةلاسر وأ ةيصن ةلاسر لكش يف بتكت ثيحب اهليدعت وأ رخآ صخشل
 .اهتءارق يرا جلا ةلاسرلا ةيمست ةداعإ وأ لقن كنك مي امك ،ينورتكلإ

 فتاهلا  ميوقت ىلإ ةلاسرلا ةيادب نم صوصنلا دحأ خسنل  ميوقتلا ىلإ خسن ددح   
 .يلا حلا مويلل ريكذت ةظح المك

 مدختس ملا لئاسرلا زكرمو هفتاه مقرو لسر ملا مسا ضرعل ةلاسرلا ليصافت ددح   
 .م التس الا تقوو خيراتو

 عقاوم نيوانعو ينورتكل إلا ديربلا نيوانعو ماقر ألا ص الختس ال ليصافتلا مادختسا ددح   
 .ةيلا حلا ةلاسرلا نم بيولا

 .جذا من ةظفا حلا يف ةروصلا ظف حل ةروصلا ظفح ددح ،ةروصم ةلاسر ضرع دنع   
 وأ ،درلا يف ةيلص ألا ةلاسرلا  نيمضتل يلص ألا صنلا ددح .ةلاسر ىلع درلل در ددح .٤

 .ةشاشلا حسم ددح وأ درلا يف هنيمضتل اًيسايق اًدر ددح
 عوضومو ينورتكل إلا ديربلا ناونع ً الوأ دكأ ،ينورتكلإ ديرب ةلاسر ىلع درلا دنع   

 .درلا ةلاسر بتكا مث .امهليدعتب مق وأ ةلاسرلا
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 مقرلا ىلإ ةلاسرلا لاسر إل قفاوم ىلع طغضاو لاسرإ ددحو ،تارايخ ىلع طغضا .٥
 .ضورع ملا

אאא
 هذه ظفحب فتاهلا موقي ،ةديدج ةروصم ةلاسر وأ ةيصن ةلاسر ةءارق نم ءاهتن الا دعب
 .ةيصن لئاسر ةمئاقلا يف ةدوجو ملا دراولا قودنص ةظفا حلا يف ةلاسرلا
 ةظفا حلا وأ جذا من ةظفا حلا يف دعب اميف اهلاسرإ يف بغرت يتلا لئاسرلا ظفح كنك مي
 .فيشر ألا

אאא
 ةديد جلا ةظفا حلا ىلإ لئاسرلا لقن مث ةديدج تاظفاح ءاشنإ كنك مي ،كلئاسر ميظنتل
 .فيشر ألا ةظفاح ىلإ وأ
 تاظفا حلاو ةيصن لئاسرو لئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا ،اهفذح وأ ةظفاح ةفاض إل
 .ةيصخشلا
 .ةظفاح ةفاضإ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ةظفاح ةفاض إل •
 .ةظفا حلا حسم ددحو تارايخ ىلع طغضاو اهيلإ لقتنا ،ةظفاح فذ حل •
 بغرت يتلا ةلاسرلا ةءارق ءانثأ تارايخ ىلع طغضا ،ىرخأ ةظفاح ىلإ ةلاسر لقنل
 مث اهيلإ ةلاسرلا لقن يف بغرت يتلا ةظفا حلا ىلإ لقتناو لقن ددح .اهلقن يف
 .قفاوم ىلع طغضا
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אא
 .لئاسرلا حسمو ةيصن لئاسرو لئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
 ىلع طغضاو ةظفا حلا ىلإ لقتنا ،تاظفا حلا ىدحإ يف ةدوجو ملا لئاسرلا عيمج فذ حل
 .؟لئاسرلا عيمج حسم ةرابعلا روهظ دنع قفاوم ىلع طغضا مث .رايتخا
 لئاسرلا عيمج ىلإ لقتنا ،تاظفا حلا ةفاك نم اهتءارق ت مت يتلا لئاسرلا عيمج فذ حل
 عيمج حسم ةرابعلا روهظ دنع قفاوم ىلع طغضا مث .رايتخا ىلع طغضا مث
 .؟تاظفا حلا عيمج نم لئاسرلا

א
 ةعيرسلا ةيصنلا لئاسرلا ةمدخ مادختساب نيرخآ صاخشأ عم ةثداحم ءارجإ كنك مي
 .ةشدردلا ةسلج ءانثأ ةملتس ملا وأ ةلسر ملا لئاسرلا ظفح متي  ال .هذه
 صخشلا فتاه مقر لخدأ .ةشدردو لئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا ،ةشدردلا ءدبل .١

 ىلع طغضا مث ،فتاهلا لجس يف هنع ثحبا وأ هعم ةشدردلا يف بغرت يذلا
 .قفاوم

 ضرع ىلع طغضا ،ةلاسرل كم التسا دنع :يهو ىرخأ ةقيرطب ةشدردلا ءدب كنكمي   
 .ةشدرد ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ةشدردلا ءدبل .اهتءارقل
 .قفاوم ىلع طغضاو ةشدردلا يف اهمدختستس يتلا كتينك لخدأ .٢
.٠٥ ةحفصلا »صنلا ةباتك« رظنا ،ةشدردلا ةلاسر بتكا .٣
 .لاسرإ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ةلاسرلا لاسر إل .٤
 ،ةلاسرلا ىلع درلل .ةيلص ألا كتلاسر ىلعأ رخ آلا صخشلاب ةصا خلا درلا ةلاسر رهظت .٥

.٣ مقر ةوط خلا رركو قفاوم ىلع طغضا
 .ةشدردلا خيرات ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ةيلا حلا ةشدردلا ةسلج لئاسر ثدحأ ضرعل
 لئاسرلا ىلإ راشيو ،كبقلب ةعوبتم »<« ةم العلاب اهلاسرإب موقت يتلا لئاسرلا ىلإ راشُي
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 ىلإ ةدوعلل عوجر ىلع طغضا .لسر ملا بقلب ةعوبتم »>« ةم العلاب اهملستت يتلا
 .يلا حلا تقولا يف اهبتكت يتلا ةلاسرلا
 .ةشدردلا مسا راي خلا ددح ،كتينك ليدعتل

אא
 .لئاسرلا لاسرإ ىلع ةيصنلا لئاسرلا طبض رثؤي
 ةقاطب تناك اذإ .ةيصن لئاسرو لئاسرلا طبضو لئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا

MIS بولط ملا لئاسرلا عضو طبض ددحف ،لئاسرلا عضول دحاو طبض نم رثكأ معدت 
ددح .هرييغت
 زكرم فتاه مقر لاخدإ مزلي .لئاسرلا زكرم فتاه مقر ظف حل لئاسرلا زكرم مقر •

 .ةمد خلا دوزم نم مقرلا اذه ملستت فوسو .ةروصمو ةيصن لئاسر لاسر إل لئاسرلا
 .ةلاسرلا قيسنت ديدحتل لكش ىلع لئاسرلا لسرتس •
 لاسرإ اهل الخ ةكبشلا لواحتس يتلا ةينمزلا ةد ملا ديدحتل ل الخ لاسر إلا ةلواحم •

 .فتاهلا ليغشت فاقيإ دنع ،لاث ملا ليبس ىلع ،كيلإ ةلاسر
 هذه عضول لئاسرلا لاسر إل صصخم يضارتفا مقر ظف حل يضارتف الا ملتس ملا مقر •

 .ةلاسرلا
 ةمدخ( كلئاسرب ةصا خلا ميلستلا ريراقت لاسرإب ةكبشلا ةبلاط مل ميلستلا ريراقت •

 .)ةكبش
 .لضف ملا SMS لئاسر لماحك SRPG طبضل SRPG مادختسا •
 زكرم ل الخ نم در لاسرإب كتلاسر ملتس مل حامسلل زكر ملا سفن قيرط نع درلا •

.)ةكبش ةمدخ( كب صا خلا لئاسرلا
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 .دد  حملا لاسر إلا عضو مسا رييغتل لاسر إلا عضو ةيمست ةداعإ •

אא
 ةيصنلا لئاسرلا ددع ةدهاش مل لئاسرلا دادعو تا ملاك ملا لجس ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
 ظح ال .ةملتس ملاو ةلسر ملا ينورتكل إلا ديربلا لئاسرو ةشدردلا لئاسرو ةروص ملا لئاسرلاو
 لئاسرلا دادع موقيو ،ةيصن لئاسر ةدع نم نوكتت ،لاث ملا ليبس ىلع ةروص ملا لئاسرلا نأ
 يتلا ةيداشر إلا صوصنلا عبتا .لصفنم لكشب ةيصنلا لئاسرلا هذه ددع باسحب
 .فتاهلا ةشاش ىلع رهظت

א
 لوح ةمد خلا دوزم نم لئاسرلا م التساب )ةكبش ةمدخ( تامولع ملا لئاسر ةمدخ حمست
 لوح تامولع ملا نم ديز مل .رور ملا ةلاح وأ سقـطلا ،لاث ملا ليبس ىلع ،ةددعتم تاعوضوم
 .ةمد خلا دوز مب لصتا ،اهماقرأو ةرفوت ملا تاعوضو ملا
 لئاسر م التسا مدع ىلإ كلذ يدؤي دقف ،اًمئاد لصتم ىلع SRPG لاصتا طبض ةلاح يف
 دادعإ« رظنا ،ةجا حلا دنع عضولا ىلع SRPG لاصتا طبضا ةلا حلا هذه يفو .تامولع ملا
 .٩٧ ةحفصلا »PAW ةمد خل فتاهلا

אא
 ةمد خلا تابلط لسرأو لخدأ .ةمد خلا رماوأ ررحمو لئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
 دوزم ىلإ ،ةكبشلا تامدخ طيشنت رماوأ لثم ،)DSSU رماوأ مساب اًضيأ فرعتو(
 .كب صا خلا ةمد خلا
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אא
 لغشم لبق نم ةمعدم تناك اذإ طقف ةفيظولا هذه مادختسا نك مي :ةظح الم 

 ةددعت ملا طئاسولا لئاسر ايازم رفوت يتلا فتاوهلل نك مي .ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا
 .اهضرعو ةددعت ملا طئاسولا لئاسر م التسا طقف

 فتاهلا نأ ظح ال .توصو ةروصو صن ىلع ةددعت ملا طئاسولا ةلاسر يوت حت نأ نك مي
 طئاسولا لئاسر فتاهلا معدي .اهليغشت هنك مي  الو ةمسج ملا  نينرلا تامغن معدي  ال
 م التسا نم فتاهلا نكمتي  ال دق .تيابوليك ٥٤ ىلإ اهمجح لصي دق يتلا ةددعت ملا
 م التسا - ةكبشلا ىلإ اًدانتسا - كنك مي .هب حومس ملا ىصق ألا مج حلا تدعت اذإ ،ةلاسرلا
 طئاسولا ةلاسر ضرع هل الخ نم نك مي يذلا تنرتن إلا ناونع ىلع يوت حت ةيصن ةلاسر
 .توص ىلع يوت حت ةددعتم طئاسو ةلاسر لاسرإ كنك مي  ال هنأ ظح ال .ةددعت ملا
 ةحاسم مئ الي ا مب اهمجح طبضب فتاهلا موقيسف ،روص ىلع ةلاسرلا توتحا اذإ
 .فتاهلا ةشاش

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

 :ةيلاتلا تاقيسنتلا ةددعت ملا طئاسولا لئاسر لاسرإ ةزيم معدت
 .PMBو GNPو FIGو GEPJ :روصلا •
 مساب اهلادبتسا متي دقف ،ةمعدم ريغ رصانع ةيأ ىلع يوت حت ةلاسر م التسا ةلاح يف
.ةموعدم ريغ نئاكلا ةغيص ةرابعلاو فل ملا
 ةسرا مم وأ تا ملاكم ءارجإ ءانثأ ةددعتم طئاسو لئاسر ةيأ م التسا كنك مي  ال هنأ ظح الو
 MSG تانايب ربع PAW لاصتا ءانثأ وأ ىرخ ألا افاج تاقيبطت دحأ ليغشت دنع وأ ةبعل
 طئاسولا لئاسر ميلست ن أل اًرظن .)٠٨ ةحفصلا »اًيودي ةمد خلا طبض لاخدإ« رظنا(
 ءارج إل طقف لئاسرلا نم عونلا اذه ىلع دمتعت  الف ،بابسأ ةدعل لشفي دق ةددعت ملا
 .ةيرورضلا ت الاصت الا
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 .٥٦ ةحفصلا »ةددعت ملا طئاسولا لئاسر طبض« رظنا ،ةددعت ملا طئاسولا لئاسر طبضل
 ةكبشلا لغش مب لصتا ،اهب كارتش الاو ةددعت ملا طئاسولا لئاسر ةمدخ رفوت ةفرع مل
 .ةمد خلا دوزم وأ
 .ةلاسر ءاشنإو طئاسو لئاسرو لئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا .١
 .٠٥ ةحفصلا »صنلا ةباتك« رظنا .ةلاسرلا بتكا .٢
 تارايخ ىلع طغضا ،ةروص جارد إل .ةددعتم طئاسو ةلاسرب ةدحاو ةروص جاردإ كنك مي   

 ةظفا حلا ددح .ويدوتس الا يف ةرفوت ملا تاظفا حلاب ةمئاق رهظت .ةروص جاردإ ددحو
 ةلاسرلا ىلعأ دوجو ملا  رشؤ ملا ريشي .ةبولط ملا ةروصلا ددح مث اهحتف بولط ملا
 .ةروص قافرإ ىلإ

 .مسا جاردإو ىرخأ تارايخ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،فتاهلا لجس نم مسا جارد إل   
 .مسا جاردإ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،بولط ملا مس الا ىلإ لقتنا

 ثحبا وأ مقرلا لخدأ .مقر لاخدإو ىرخأ تارايخ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،مقر جارد إل   
 .قفاوم ىلع طغضاو فتاهلا لجس يف هنع
 .ةنياعم ددحو تارايخ ىلع طغضا ،اهلاسرإ لبق ةلاسرلا ضرعل .٣
 .)ديربلا ىلإ لاسرإ وأ( فتاه ىلإ لاسرإ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ةلاسرلا لاسر إل .٤
 لجس يف هنع ثحبا وأ )ينورتكل إلا ديربلا ناونع وأ( ملتس ملا فتاه مقر لخدأ .٥

 ظف حلا قودنص ةظفاح ىلإ ةلاسرلا لقن متيسو قفاوم ىلع طغضا .فتاهلا
 .اهلاسر إل
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 ةيلمع هقرغتست يذلا نم لوطأ اًتقو ةددعتم طئاسو ةلاسر لاسرإ ةيلمع قرغتست   
 كلت يفو ،ةلاسرلا لاسرإ ءانثأ  كرحت ملا رشؤ ملا رهظي .ةيصن ةلاسر لاسرإ
 لاسرإ ةيلمع ةعطاقم ةلاح يف .ىرخ ألا فتاهلا فئاظو مادختسا كنك مي ءانث ألا
 ت الواحم لشف ةلاح يف .تارم ةدع ةلاسرلا لاسرإ ةداعإ فتاهلا لواحيس ،ةلاسرلا
 ةلواحم كنك مي ثيح ظف حلا قودنص ةظفا حلا يف ةلاسرلا لظتس ،ةلاسرلا لاسرإ
 .اًقح ال اهلاسرإ ةداعإ

 ظفح طبضلا ناك اذإ ةلسر ملا لئاسرلا ةظفا حلا يف ةلسر ملا لئاسرلا ظفح متيس   
 »ةددعت ملا طئاسولا لئاسر طبض« رظنا .معن عضولا ىلع اًطوبضم ةلسر ملا لئاسرلا
 .٥٦ ةحفصلا

אא
 م التسا دعبو . كرحت ملا رشؤ ملا رهظي ،ةددعتم طئاسو ةلاسرل فتاهلا يقلت ءانثأ
 .ةددعتم طئاسو ةلاسر م التسا  مت صنلاو  رشؤ ملا رهظي ،ةلاسرلا
 رهظتو ،ةئلت مم ةددعت ملا طئاسولا لئاسر ةركاذ نأ ىلإ ضماولا  رشؤ ملا ريشي •

 ة ميدقلا لئاسرلا نم اًضعب فذحا .رظتنت يتلا ةلاسرلا ضرع ،ةئلت مم ةركاذلا ةرابعلا
 .ةديدج لئاسر م التسا نم نكمتت ىتح
 .دعب اميف اهضرعل ءاهنإ ىلع طغضا .ةلاسرلا ضرعل ضرع ىلع طغضا .١
 قودنصو طئاسو لئاسرو لئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا :دعب اميف ةلاسرلا ةءارق   

 .دراولا
 :ةيلاتلا تاراي خلا ضعب رفوتت دق ثيح تارايخ ىلع طغضا .ةلاسرلا ضرعل لقتنا .٢

 .ةظوفحم ةلاسر فذ حل ةلاسرلا حسم •
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 متي .لاسرإ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،درلا ةلاسر لاسر إل .ةلاسرلا ىلع درلل در •
 .ةيضارتفا ةميقك )ينورتكل إلا ديربلا ناونع وأ( لسر ملا فتاه مقر مادختسا
 وأ فتاه مقر ىلإ ةلاسرلا لاسرإ ةداع إل ديرب ىلإ لاسرإ وأ مقر ىلإ لاسرإ •

 .ينورتكلإ ديرب ناونع
 ةظفاح يف اهظفح  مت يتلا لئاسرلا ليدعت طقف كنك مي .ةلاسر ليدعتل ليدعت •
.٣٦ ةحفصلا »اهلاسرإو ةددعتم طئاسو ةلاسر ةباتك« رظنا .ةلسر ملا لئاسرلا
 .اهب ةصا خلا ةئفلاو اهمجحو ،ةلاسرلا عوضوم ضرعل ةلاسرلا ليصافت •
 .ويدوتس الا يف ةروص ظف حل ةروصلا ظفح •

אאאאאאא
 ةمئاقلا يف دراولا قودنص ةظفا حلا يف ةددعت ملا طئاسولا لئاسر ظفحب فتاهلا موقي
 .طئاسو لئاسر ةيعرفلا
 قودنص ةظفا حلا ىلإ اهلاسرإ بولط ملا ةددعت ملا طئاسولا لئاسر لقنب فتاهلا موقي
 .طئاسو لئاسر ةيعرفلا ةمئاقلا نمض ةدوجو ملا ظف حلا
 ةظفا حلا يف دعب اميف اهلاسرإ يف بغرت يتلا ةددعت ملا طئاسولا لئاسر ظفح نك مي
 .طئاسو لئاسر ةيعرفلا ةمئاقلا نمض ةدوجو ملا ةظوف  حملا لئاسرلا
 يف ةلسر ملا لئاسرلا ةظفا حلا يف اهلاسرإ  مت يتلا ةددعت ملا طئاسولا لئاسر ظفح متي
 .طئاسو لئاسر ةيعرفلا ةمئاقلا

אא
ددح .طئاسو لئاسرو لئاسرلا طبضو لئاسر ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
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 ةددعت ملا طئاسولا لئاسر ظف حل فتاهلا طبضل معن ددح .ةلسر ملا لئاسرلا ظفح •
 لئاسرلا ظفح متي نلف ، ال تددح اذإ .ةلسر ملا لئاسرلا ةظفاح يف ةلسر ملا
 .ةلسر ملا

 مادختس ال ةيل  حملا ةكبشلا وأ معن وأ  ال رتخا .طئاسولا لئاسر لابقتساب حامسلا •
 لئاسر م التسا نم نكمتت نلف ،ةيل  حملا ةكبشلا ترتخا اذإ .ةددعت ملا طئاسولا تامدخ
 .ةيل  حملا ةكبشلا قاطن جراخ كدوجو ةلاح يف ةددعتم طئاسو

 اًيئاقلت موقي يكل فتاهلا طبضل عاجرتسا ددح .ةدراولا ةددعت ملا طئاسولا لئاسر •
 بغرت نكت مل اذإ ضفر ددح وأ ،ىرخأ ةرم ةملتس ملا ةددعت ملا طئاسولا لئاسر بلجب
 .ةددعتم طئاسو لئاسر م التسا يف

 .ةددعت ملا طئاسولا لئاسر م التس ال PAW لاصتا طبض فيرعتب مق .لاصت الا طبض •
 .طبضلا ليدعتب مق مث اهب لاصت الا طبض ظفح ديرت يتلا ةعومج ملا ليغشتب مق
 .٠٨ ةحفصلا »اًيودي ةمد خلا طبض لاخدإ« اًضيأ عجار
 .قفاوم ىلع طغضاو لاصت الا طبضل ديد جلا مس الا لخدأ .طبضلا مسا •
 يف بغرت يتلا PAW ةمدخب ةصا خلا ءدبلا ةحفص ناونع لخدأ .ءدبلا ةحفص •
 .قفاوم ىلع طغضا مث ،ةطقن لاخد إل  ىلع طغضا ،اهمادختسا
 .ةتقؤم وأ ةمئاد ددح .ةسل جلا عضو •
 .SRPG ددح .تانايبلا لماح •
 لاخدإ مزلي .قفاوم ىلع طغضاو لوصولا ةطقن مسا لخدأ .SRPG لوصو ةطقن •
 ةطقن مسا ىلع لوص حلا كنك مي .SRPG ةكبشب لاصتا ءارج إل لوصو ةطقن مسا
 .ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا لغشم نم لوصولا
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 ىلع طغضاو ،ةطقن لاخد إل  ىلع طغضا ،ناونعلا لخدأ .PI لوكوتورب ناونع •
 .ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا لغشم نم PI ناونع ىلع لوص حلا كنك مي .قفاوم

 .يداع وأ نمآ ددح .ققحتلا ةقيرط •
 .قفاوم ىلع طغضاو مدختس ملا مسا لخدأ .مدختس ملا مسا •
 .قفاوم ىلع طغضاو رسلا ةملك لخدأ .رسلا ةملك •

 .اهضفر وأ تان العإ م التسا كنك مي .تان الع إلل حامسلا •
ةيصن ةلاسر لكش يف ةددعتملا طئاسولا لاصتا طبض م التس ال
 ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا لغشم نم ةيصن ةلاسر لكش يف ةمد خلا طبض ىقلتت دق
 لغش مب لصتا تامولع ملا نم ديز مل .اهمادختسا يف بغرت يتلا PAW ةمدخ رفوي يذلا
 ناونعلا ىلع ايكون يدانب صا خلا بيولا عقوم ةرايزب مق وأ ،ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا
 .moc.aikon.bulc.www :يلاتلا

א
 ةلاح يف ،لاث ملا ليبس ىلع ، نينر تامغنو روص ظفح كنك مي
 رظنا ،ويدوتس الا تاظفاح يف ةددعتم طئاسو ةلاسر يف اهم التسا
 .٤٦ ةحفصلا »اهيلع درلاو ةددعتم طئاسو ةلاسر ةءارق«
 .تاراي خلا ةمئاق رهظت .ويدوتس الا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا .١
 .تاظفا حلاب ةمئاق حتفل تاظفا حلا ضرع ددح .٢
 :يه ةرفوت ملا ىرخ ألا تاراي خلا   

 ةيلص ألا تاظفا حلا فذح نك مي  ال .اهفذح بولط ملا ةظفا حلا ديدحتل ةظفا حلا حسم •
 .فتاهلاب ةدوجو ملا
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 ةيمست ةداعإ نك مي  ال .اهتيمست ةداعإ يف بغرت ةظفاح ديدحتل ةيمست ةداعإ •
 .فتاهلاب ةدوجو ملا ةيلص ألا تاظفا حلا
 .قفاوم ىلع طغضاو ةظفاحلل اًمسا لخدأ .ةديدج ةظفاح ةفاض إل ةظفاح ةفاضإ •
 ،تامغنلا تامدخ وأ روصلا تامدخ ددح .تامغنو روص ليزنتل ضرع ملا تامدخ •

 ايكون يدانب ةصا خلا PAW ةحفصب لاصت الا فتاهلا لواحي .بولط ملا بسح
 دقف ،لاصت الا لشف ةلاح يف .اًيلاح ةطشنلا ةمد خلا طبض ةعومجم امدختسم
 .اًيلاح طشنلا لاصت الا طبض تاذ PAW ةمدخ نم ايكون يدان ىلإ لوصولا رذعتي
 نم ىرخأ ةعومجم طيشنتب مقو تامدخ ةمئاقلا ىلإ لخدا ،ةلا حلا هذه يفو
 لاصت الا لواح .٤٨ ةحفصلا »PAW ةمدخب لاصتا ءارجإ« رظنا ،ةمد خلا طبض
 .ىرخأ ةرم ايكون يدانب

 لغش مب لصتا ،تافيرعتلاو ةمد خلا موسرو ةفلتخ ملا PAW تامدخ رفوت ىدم ةفرع مل 
 .PAW ةمدخ دوزم وأ / و ةكبشلا

 .ةظفا حلا يف ةدوجو ملا تافل ملاب ةمئاق رهظت فوسو اهديرت يتلا ةظفا حلا ددح .٣
 .تامغنلاو كيفارج يه فتاهلا يف ةيلص ألا تاظفا حلا
 :ةيلاتلا تاراي خلا ضعب رفوتتسو تارايخ ىلع طغضا .بولط ملا فل ملا ددح .٤

 .دد  حملا فل ملا حتفل ،حتف •
 .دد  حملا فل ملا فذ حل ،حسم •
 .طئاح قروك ددحُ ملا فل ملا طبضل طئاح قروك طبض •
 .ىرخأ ةظفاح ىلإ فل ملا لقنل ،لقن •
 .ديدج مساب فل ملا ةيمستل ،ةيمست ةداعإ •
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 .فل ملا ليصافت ىلع ع الط الل ،ليصافتلا •
 .مج حلا وأ مس الا وأ عونلا وأ خيراتلا بسح تاظفا حلاو تافل ملا فينصتل فينصت •
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א.٥
אא
א

ددح .ةعاسلاو خيراتلاو تقولا طبضو طبضلا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
 ءانثأ فتاهلا ةشاش  ني مي ىلعأ تقولا رهظيسو )ةعاسلا ءافخإ( ةعاسلا راهظإ •

 .راظتن الا عضو يف فتاهلا دوجو
 .قفاوم ىلع طغضا مث حيحصلا تقولا لخدأ تقولا طبض •
 .ةعاس ٤٢ ماظن وأ ةعاس ٢١ ماظنب امإ تقولا ةغيص ددح مث تقولا ةغيص •
 عاضو ألاو هبن ملاو تا ملاك ملا لجسو لئاسرلا :ةيلاتلا فئاظولل اًضيأ ةعاسلا مدختست
 . ميوقتلاو اًينمز ةدد  حملا
 ةرم تقولا طبض ةداعإ مزلي دقف ،قئاقد ةدعل فتاهلا نم ةيراطبلا بحس  مت اذإ
 .ىرخأ

א
ددح .خيراتلاو خيراتلاو تقولا طبضو طبضلا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
 .يلا حلا خيراتلا طبضل خيراتلا طبض •
 .ةشاشلا ىلع خيراتلا ضرع ةقيرط رايتخ ال خيراتلا ةغيص •
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אאא
 ثيدحتب اًيئاقلت موقيل فتاهلا طبضل ليغشتو تقولاو خيراتلل يل آلا ثيدحتلا ددح
 ةبلاطملل فتاهلا طبضل .)ةكبش ةمدخ( يلا حلا ةقطن ملا تقول اًعبت خيراتلاو تقولا
 .ً الوأ ديكأتلا ددح ،ثيدحتلا ءارجإ لبق ديكأتب

א
א
 .ةشاشلا صوصن ةغل ددح .ةغللاو فتاهلا طبضو طبضلا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
.MIS ةقاطب تامولع مل اًقبط ةغللا فتاهلا ددحيس ،يلآ راي خلا ديد حت ةلاح يف

א
 ددح .اي ال خلا تامولعم ضرعو فتاهلا طبضو طبضلا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
 ديق فتاهلا نوكي امدنع ديفي ام مدختسملل رهظي ثيحب فتاهلا طبضل لمعي
 ةيول خلا تاكبشلا ةينقت ساسأ ىلع ةينبم ةيولخ ةكبش لبق نم مادختس الا
 .)NCM( ةريغصلا
 لئاسر م التسا مدع ىلإ كلذ يدؤي دقف ،اًمئاد لصتم ىلع SRPG لاصتا طبض ةلاح يف
 دادعإ« رظنا ،ةجا حلا دنع عضولا ىلع SRPG لاصتا طبضا ةلا حلا هذه يفو .تامولع ملا
 .٩٧ ةحفصلا »PAW ةمد خل فتاهلا
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א
 ةلاسرلا لخدأ .بيحرتلا ةلاسرو فتاهلا طبضو طبضلا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
 طغضا ،ةلاسرلا ظف حل .فتاهلا ليغشت ءدب دنع ةزيجو ةرتفل اهضرع يف بغرت يتلا
 .ظفح ددحو تارايخ ىلع
אא
 .ةيلآ وأ ةيودي ةقيرطب فتاهلا اهب لصتي يتلا ةيول خلا ةكبشلا رايتخا نك مي
 ددحيسو يلآ ددح .ةكبشلا رايتخاو فتاهلا طبضو طبضلا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
 .كتقطنم يف ةرفوت ملا ةيول خلا تاكبشلا ىدحإ اًيلآ فتاهلا
 رايتخا كنك مي ثيح ةرفوت ملا تاكبشلاب ةمئاق فتاهلا ضرعي فوسف يودي تددح اذإ
 نك مي  ال ةرابعلا ضرع متيس  الإو .يل  حملا ةكبشلا لغشم عم لاو جت ةيقافتا دقعت ةكبش
 ىتح يودي عضولا يف فتاهلا لظي .ىرخأ ةكبش ديد حت مزلي ٍذئدنعو ،ةكبشلاب لاصت الا
 .فتاهلا لخاد ىرخأ MIS ةقاطب لاخدإ متي وأ يلآ عضولا ديد حت متي

אאא
 .٠١١ ةحفصلا »ةقاطبلا تامدخ« رظنا

א
 طبضلا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا ،اهضرع مدع وأ تاميلعتلا ضرعل فتاهلا طبضل
 .تاميلعتلا ليغشتو فتاهلا طبضو
 .٣٢ ةحفصلا »ةمئاقلا مادختسا« اًضيأ رظنا
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א
 ،فتاهلا ليغشت ءدب دنع اهليغشت مدع وأ ليغشتلا ءدب ةمغن ليغشتل فتاهلا طبضل
 .ليغشتلا ةمغنو فتاهلا طبض مث طبضلا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا

א
א

 عضو يف هدوجو ءانثأ ،طئاح قرو ىمست ،ةيفلخ ةروص ضرعل فتاهلا طبض كنك مي
 م التسا اًضيأ كنك مي .ويدوتس الا ةمئاقلا يف اًقبسم روصلا ضعب ظفح  مت .راظتن الا
 رتويبمكلا نم اهلقن وأ PAW تاحفص نم اهليزنت وأ ةددعتم طئاسو ةلاسر ربع روص
 تاقيسنت فتاهلا معدي .ويدوتس الا يف اهظفح مث رتويبمكلا جمارب ةعومجم ةطساوب

GEPJ وFIG وGNP. 

 .طئاح قروو ةشاشلا طبضو طبضلا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا .١
 .ويدوتس الا ةمئاقلا يف ةدوجو ملا تاظفا حلا ةمئاق رهظتسو ةروصلا رييغت ددح .٢
 .ةبولط ملا ةروصلا ىلإ لقتناو ةظفا حلا ددح .٣
 .طئاح قروك طبض ددحو تارايخ ىلع طغضا ،طئاح قروك ةروصلا طبضل .٤
 ةمدختسم لظت اهنإف ،ويدوتس الا نم ةدد  حملا طئا حلا قرو ةروص تفذح اذإ كنأ ظح ال
 .ىرخأ ةروص اهب لدبتست ىتح طئاح قروك
 .فتاهلل ةتقؤ ملا ةشاشلا ليغشت دنع طئا حلا قرو ضرع متي  ال هنأ ظح ال
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هليغشت فاقيإ وأ طئاحلا قرو ليغشتل
 طئا حلا قرو ليغشتل .طئاح قروو ةشاشلا طبضو طبضلا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
 .بغرت امبسح ،فاقيإ وأ ليغشت ددح ،هليغشت فاقيإو

אא
 .ةراش إلا ةطرشأو تارشؤ ملا لثم ضرعلا تانوكم ضعب نول رييغت كنك مي
 ناول ألا ماظن ددح .ناول ألا ةمظنأو ةشاشلا طبضو طبضلا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
 .بولط ملا

א
 طبضلا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا ،هئافخإ وأ ةكبشلا راعش ضرعل فتاهلا طبضل
 ،ةمد خلا دوزم نم ةكبشلل راعش يأ ىلع لص حت اذإ .ةكبشلا راعشو ةشاشلا طبضو
 .متعم نولب ةكبشلا راعش ةمئاقلا رهظت
 راعشلا ضرع متي  ال هنأو هريغ دد حت مل ام يضارتف الا راعشلا ضرع متي هنأ ظح ال
 .ةتقؤ ملا ةشاشلل فتاهلا ليغشت ءانثأ

אא
 دوجو ءانثأ ةقاطلا ريفوتل ةيمقر ةعاس لكش ىلع ةتقؤم ةشاش فتاهلا مدختسي
 ةيأ مادختسا مدع ةلاح يف فقوتلا ةشاش ليغشت متيو .راظتن الا عضو يف فتاهلا
 ليغشت فاقي إل حاتفم يأ ىلع طغضا .ةنيعم ةينمز ةرتفل فتاهلا فئاظو نم ةفيظو
 فتاهلا دوجو ءانثأ ةتقؤ ملا ةشاشلا ليغشت فاقيإ اًضيأ متي امك .ةتقؤ ملا ةشاشلا
 .ةكبشلا ةيطغت قاطن جراخ
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 ددح .ةتقؤ ملا ةشاشلا ءدب ةدمو ةشاشلا طبضو طبضلا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
 .ةيمقرلا ةعاسلا لكش ذختت يتلا فقوتلا ةشاش ليغشت اهدعب متي يتلا ةد ملا لوط
 .ةقيقد ٠٦ ىتحو ناوث ٥ نم ةيادب ةينمزلا ةله ملا لوط حوارتي نأ نك مي
 ةشاشلا ىلع ةضورع ملا صوصنلا وأ تاموسرلا عيمج يطغت ةتقؤ ملا ةشاشلا نأ ظح ال
 .راظتن الا عضو يف

א
 طبضلا سفن ىلع روثعلا كنك مي .ةمغنلا طبض مث طبضلا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
 ،هئارجإب موقت يذلا طبضلا نأ ظح ال .٧٤ ةحفصلا »عاضو ألا« رظنا ،عاضو ألا ةمئاق يف
 .طشنلا عضولا يف طبضلا ريغُيس
 ة ملاكم دورو ةلاح يف كل فتاهلا هيبنت ةيفيك ديدحتل ةدراولا تا ملاك ملا هيبنت ددح
 .لمعت  الو ةدحاو هيبنت ةمغنو ةدحاو ةنرو يدعاصتو  نينر يه تاراي خلا .ةيتوص
 يف ةظوف  حملا  نينرلا تامغن ديدحتل .ةدراولا ةيتوصلا تا ملاكملل  نينرلا ةمغن ددح
 . نينرلا تامغن ةمئاق نم ويدوتس الا حتف ددح ،ويدوتس الا
  ال .ةدراولا لئاسرلاو ةيتوصلا تا ملاكملل زازته الاب هيبنتلاو  نينرلا توص ىوتسم ددح
 حطس لماح وأ نحش زاهجب ً الصتم فتاهلا نوكي امدنع زازته الاب هيبنتلا لمعي
 .ةرايسلا ةدع وأ بتك ملا

 ،ليزنتلا قيرط نع وأ ATO ريث ألا ربع  نينر ةمغن م التسا ةلاح يف :حيملت 
 تامغن معدي  ال فتاهلا نأ ظح ال .ويدوتس الا يف  نينرلا ةمغن ظفح كنك مي
 .ةمسج ملا  نينرلا
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 وأ حيتاف ملا تامغن وأ ةدراولا لئاسرلل هيبنت ةمغن طبضل لئاسرلل هيبنت ةمغن ددح
 ،ةغراف ةيراطبلا نوكت امدنع ،ةيتوص تامغن رادص إل فتاهلا طبضل ريذحتلا تامغن
 .لاث ملا ليبس ىلع
 ماقرأ نم تا ملاكم دورو دنع طقف اًنينر ردصي ثيحب فتاهلا طبضل ـب هيبنت ددح
 وأ ةبولط ملا  نيلصت ملا ةعومجم ىلإ لقتنا .ةددحم  نيلصتم ةعومج مل يمتنت فتاوه
 .ديد حت ىلع طغضاو لكلاب هيبنت

א
 هليصوت  مت دق ناك اذإ وأ ً الصتم فتاهلا ناك اذإ طقف تاقحل ملا طبض ةمئاق رهظت
 ةيكلس اللا نذ ألا تاعامس وأ CDH-5 نذ ألا تاعامس :ةيلاتلا تاقل  حملا نم يأب لبق نم
2-WDH، 3 عمسلا مقط وأ-SPL، 1 نيديلا رير حت عضول ةرايسلا ةدع وأ-HPP وأ 
521 KRAC.
 رير حت مقط وأ نذ ألا ةعامس ددح .زاه جلا طبضو طبضلا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
 .عمسلا مقط وأ نيديلا
 قحل ملا ليصوت دنع اًيئاقلت هليغشت يف بغرت يذلا عضولا ديدحتل زاه جلا عضو ددح •

 .فتاهلاب قحل ملا ليصوت ءانثأ رخآ عضو ديد حت كنك مي .فتاهلاب دد  حملا
 رورم دعب اًيئاقلت ةدراولا ة ملاك ملا ىلع دري ثيحب فتاهلا طبضل يئاقلتلا درلا ددح •

 وأ ةدحاو هيبنت ةمغن عضولا ىلع ةدراولا تا ملاك ملا هيبنت طبض ةلاح يف .ٍناوث سمخ
 .يئاقلتلا درلا ةيصاخ مادختسا متي نلف ،لمعت  ال عضولا ىلع

 يلآ ددح .مئاد لكشب لمعت ثيحب ءاوض ألا طبضل لمعت ددح مث ءاوض ألا ددح •
 رفوتي .حاتفم ةطغض لك دعب ةيناث ٥١ ةد مل ليغشتلا عضو ىلع ءاوض ألا طبضل
 .اًددحم نيديلا رير حت مقط راي خلا نوكي امدنع ءاوض ألا راي خلا
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 نم ً الدب عمسلا مقط مادختس ال معن ددح مث عمسلا مقط مادختسا ددح •
 مقط راي خلا نوكي امدنع طقف عمسلا مقط مادختسا راي خلا رفوتي .سأرلا ةعامس
 .اًددحم عمسلا

א
 ،تا ملاكملل دييقت ىلع لمعت يتلا ةيام حلا ايازم ليغشت ةلاح يف :ةظح الم 

 لاصت الاو ةددحم  نيلمعتسم ةعومجم ىلع مادختس الا رصقو تا ملاك ملا رظح(
 ٢١١ مقر( تاكبشلا ضعب يف ةنيعم ئراوط ماقرأب لاصت الا نك مي ،)ةددحم ماقرأب
 .)رخآ يمسر ئراوط مقر يأ وأ ،لاث ملا ليبس ىلع

ددح .ةيام حلا طبضو طبضلا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
 متي ةرم لك يف NIP زمرلا لاخدإب ةبلاطملل فتاهلا طبضل يصخشلا زمرلا بلط •

 .NIP زمرلا لاخدإب ةبلاط ملا ءاغلإب حمست  ال MIS تاقاطب ضعب .هليغشت اهيف
 ىلإ / نم ةرداصلاو ةدراولا تا ملاك ملا دييقتل )ةكبش ةمدخ( تا ملاك ملا رظح ةمدخ •

 .رظ حلا رس ةملك لاخدإ مزلي .فتاهلا
 تناك اذإ ةددحم فتاوه ماقرأ ىلإ ةرداصلا كتا ملاكم دييقتل ةددحم ماقرأب لاصت الا •

 .2NIP زمر لاخدإ مزلي .MIS ةقاطب لبق نم ةمعدم ةفيظولا كلت
 تامدخ ىدحإ ةددحم  نيلمعتسم ةعومجم دعت .ةددحم  نيلمعتسم ةعومجم •

 نم ديز مل .مهعم تا ملاك ملا لدابت كنك مي نيذلا صاخش ألا ةعومجم دد حت يتلا ةكبشلا
 .ةمد خلا دوز مب وأ ةكبشلا لغش مب لصتا ،تامولع ملا

 ةرم لك يف ةيام حلا زمر لاخدإب فتاهلا كبلاطيسو فتاهلا ددح .ةيام حلا ىوتسم •
 .فتاهلا يف MIS ةقاطب لاخدإ اهيف متي
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 فتاهلا ةركاذ ديد حت تدرأ املك ةيام حلا زمر لاخدإب فتاهلا بلاطيسو ةركاذلا ددح   
 ةركاذ نوكت نأ مزلي هنأ ظح ال .ىرخأ ىلإ ةركاذ نم خسنلا تدرأ املك وأ ةيلخادلا
 ٥٤ ةحفصلا »فتاهلا لجس طبض ديد حت« رظنا .ةدد  حملا ةركاذلا يه MIS ةقاطب
 .٤٤ ةحفصلا »فتاهلا ت الجس خسن»و

 ةملك وأ 2NIP زمر وأ NIP زمر وأ ةيام حلا زمر رييغت كنك مي ٍذئدنعو لوخدلا زومر ددح •
.٩ ىلإ رفص نم ماقر ألا ىلع زومرلا يوت حت نأ نك مي .رظ حلا رس

 لثم ئراوطلا ماقر أل ةهباش ملا لوخدلا زومر مادختسا بن جت كيلع يغبني هنأ ظح ال   
 .دصق نود ئراوطلا مقرب لاصت الا عن مل ٢١١ مقر
אא
 ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا ،ةيلص ألا اهميق ىلإ ةمئاقلا تادادعإ ضعب طبض ةداع إل
 ىلع متي  ال .قفاوم ىلع طغضاو ةيام حلا زمر لخدأ .عنص ملا طبض ةداعتساو طبضلا
 .فتاهلا لجس يف ةظوف  حملا فتاوهلا ماقرأو ءامسأ فذح لاث ملا ليبس
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٦.PAW
 امنيسلاو هيفرتلاو سقطلا ةلاح ريراقتو رابخ ألا لثم PAW تامدخ ىلإ لوصولا نك مي
 ىلوتيو ،ةلوم  حملا فتاوهلل اًصيصخ تامد خلا هذه ميمصت  مت دقل .ةيروفلا باعل ألاو
 .PAW ةمدخ ودوزم تامد خلا هذهب مامته الا
 ةصا خلا PAW تاحفص ىلع )LMW( ةيكلس اللا  نييعتلا ةغل PAW تامدخ مدختست
  الف ،)LMTH( ةيبعشتلا صوصنلا  نييعت ةغل مدختست يتلا بيولا تاحفص امأ .اهب
 .فتاهلا اذه ىلع اهضرع نك مي
 دوزم وأ / و ةكبشلا لغشم عم تافيرعتلاو ةمد خلا موسرو PAW تامدخ رفوت نم دكأت
 تاداشر إلا ةمد خلا ودوزم كل رفوي فوس .هتامدخ نم ةدافتس الا يف بغرت يذلا ةمد خلا
 .تامد خلا هذه مادختسا ةيفيك لوح ةمز اللا

 مادختسا نم نكمتت ىتح ليغشتلا عضو يف فتاهلا نوكي نأ بجي :ةظح الم 
 اًروظحم ةلوم  حملا فتاوهلا لامعتسا نوكي  نيح فتاهلا لمعتست  ال .ةفيظولا هذه
 .اًشيوشت وأ اًرطخ ببست امدنع وأ

PAWאא
 دوزم وأ ةكبشلا لغشم نم ةرشابم فتاهلا ىلع ةمد خلا طبض ىقلت كنك مي
 تامولع ملا نم ديز مل .اهمادختسا يف بغرت يتلا PAW ةمدخ رفوي يذلا ةمد خلا
 ايكون يدانب صا خلا بيو عقوم ةرايزب مق وأ ،ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا لغش مب لصتا
)moc.aikon.bulc.WWW(. 
 ةكبشلا لغش مب لصتا ،حيحصلا طبضلا ةفرع مل .اًيودي طبضلا لاخدإ اًضيأ كنك مي امك
 ةكبشلا لغش مب صا خلا بيولا عقوم ىلع  الثم PAW طبض رفوتي دق .ةمد خلا دوز مب وأ
 .ةمد خلا دوزم وأ
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אא
  مت ةرابع فتاهلا ضرعيس ،ةيصن ةلاسر لكش يف ةمد خلا طبضل كم التسا دنع
 .ةمد خلا طبض م التسا
 .ظفح ددحو تارايخ ىلع طغضا ،هليغشتو ملتس ملا طبضلا ظف حل •
 نمض طبضلا ظفح متيسف طشنلا ةمد خلا طبض يف طبض يأ ظفح متي مل اذإ   

 .هليغشت يرجي مث غراف لاصتا طبض لوأ
 .ضفر ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ملتسُ ملا طبضلا ضفرل •
 ،طبضلا ظف حل .ضرع ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ً الوأ ملتسُ ملا طبضلا ضرعل •

 .ظفح ىلع طغضا

א
 .طبضو تامدخ ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا .١
 .طشنلا ةمد خلا طبض ددح .٢
 ةعومجم .ةمد خلا طبض ظفح يف ةبغرلا دنع طبضلا ةعومجم ليغشت مزلي   

 .PAW ةمدخب لاصتا ءارج إل ةبولط ملا تادادع إلا نم ةعومجم يه طبضلا
 .ليغشت ىلع طغضا مث هليغشت بولط ملا طبضلا ةعومجم ىلإ لقتنا .٣
 .طشنلا ةمد خلا طبض ليدعت ددح .٤
 .بولط ملا طبضلا لك لخدأو رخ آلا ولت اًدحاو ةمد خلا طبض ددح   

 .قفاوم ىلع طغضاو لاصت الا طبضل اًديدج اًمسا لخدأ - طبضلا مسا •
 يف بغرت يتلا PAW ةمدخب ةصا خلا ءدبلا ةحفص ناونع لخدأ - ءدبلا ةحفص •
 .قفاوم ىلع طغضا مث ،ةطقن لاخد إل  ىلع طغضا ،اهمادختسا
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 .ةتقؤم وأ ةمئاد ددح .ةسل جلا عضو •
 .لمعي  ال وأ لمعي ددح - لاصت الا  نيمأت •
 نمآ لاصتا مادختسا ،لمعي ىلع لاصت الا  نيمأت طبض ءانثأ ،فتاهلا لواحيس 

 اذإ .لاصت الا ءارجإ متي نلف ،نم آلا لاصت الا رفوت مدع ةلاح يف .PAW ةمد خل
  نيمأت طبض كيلع بجيف ،لاصت الا  نيمأت نودب ،لاح يأ ىلع لاصت الا يف تبغر
 .لمعي  ال ىلع لاصت الا
 لماحب صا خلا طبضلا ةفرع مل .SRPG وأ MSG تانايب ددح - تانايبلا لماح •
 »دد  حملا تانايبلا لماح وه MSG تانايب نوكي امدنع طبضلا« رظنا ،دد  حملا تانايبلا
 .هاندأ »دد  حملا تانايبلا لماح وه SRPG نوكي امدنع طبضلا«و

 ةكبشلا لغش مب لصتا ،ىرخأ تامولعمو لاصت الا ةعرسو ةمد خلا موسر ةفرع مل 
 .ةمد خلا دوزم وأ

אא MSGא
 .قفاوم ىلع طغضاو فتاهلا مقر لخدأ - لاصت الا مقر •
 ىلع طغضاو ،ةطقن لاخد إل  ىلع طغضا ،ناونعلا لخدأ - PI لوكوتورب ناونع •

 .ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا لغشم نم PI ناونع ىلع لوص حلا كنك مي .قفاوم
 .يداع وأ نمآ ددح - ققحتلا ةقيرط •
 .NDSI وأ يرظانت ددح - تانايبلا ة ملاكم عون •
 نوكي .يلآ ددح وأ ،اهمادختسا ديرت يتلا ةعرسلا ددح - تانايبلا ة ملاكم ةعرس •

 ةعرس دمتعت .دد  حملا تانايبلا عون وه يرظانت نوكي امدنع طقف اًحاتم يلآ راي خلا
 .ةمد خلا دوزم ىلع ةيلعفلا تانايبلا لاصتا
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 مسا لوخدلا عون مدختسيسف ،يلآ تددح اذإ .يلآ وأ يودي ددح - لوخدلا عون •
 مزليسف ،يودي تددح اذإ .يلاتلا طبضلا يف امهلاخدإ متي رس ةملكو مدختسم
 .لاصت الا ءارجإ دنع لوخدلا تامولعم لاخدإ

 .قفاوم ىلع طغضاو مدختس ملا مسا لخدأ - مدختس ملا مسا •
 .قفاوم ىلع طغضاو رسلا ةملك لخدأ - رسلا ةملك •
אאSRPGא
 .ةجا حلا دنع وأ اًمئاد لصتم ددح SRPG لاصتا •
 دنع SRPG ةكبش ىدل ليجستلاب اًيئاقلت فتاهلا موقيسف ،اًمئاد لصتم تددح اذإ   

 ةكبشلاو فتاهلا  نيب لاصتا أشني PAW، تاقيبطت دحأ ليغشت ءدب درج مب .هليغشت
 لظي امنيب SRPG لاصتا يهتني ،قيبطتلا ق الغإ دنع .تانايبلا لقن ةيناكمإ حيتي ا مم
 .اًمئاق SRPG ةكبش ىدل ليجستلا

 تامدخ ىدحإب لاصت الا دنع SRPG لاصتا نيوكت متيسف ،ةجا حلا دنع تددح اذإ   
PAW، ـب لاصت الا ءاهنإ دنع هق الغإ متيو PAW. 

 .قفاوم ىلع طغضاو لوصولا ةطقن مسا لخدأ - SRPG لوصو ةطقن •
 ىلع لوص حلا كنك مي .SRPG ةكبشب لاصتا ءاشن إل لوصو ةطقن مسا لاخدإ مزلي   

 .ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا لغشم نم لوصولا ةطقن مسا
 ىلع طغضاو ،ةطقن لاخد إل  ىلع طغضا ،ناونعلا لخدأ - PI لوكوتورب ناونع •

 .ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا لغشم نم PI ناونع ىلع لوص حلا كنك مي .قفاوم
 .يداع وأ نمآ ددح - ققحتلا ةقيرط •
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 ىلع SRPG لاصتا طبض دنع يودي تددح اذإ .يلآ وأ يودي ددح - لوخدلا عون •
 .اًمئاد لصتم لاصتا ليطعت متيسف ،اًمئاد لصتم عضولا

 .قفاوم ىلع طغضاو مدختس ملا مسا لخدأ - مدختس ملا مسا •
 .قفاوم ىلع طغضاو رسلا ةملك لخدأ - رسلا ةملك •
SRPGא
 ىلع طغضا .هليغشت دنع SRPG ةكبشب اًيئاقلت ليجستلل فتاهلا طبض كنك مي
 .ةجا حلا دنع وأ اًمئاد لصتم ددح .SRPG لاصتاو SRPGو ليصوتلا ددحو ،ةمئاقلا
 دنع SRPG ةكبش ىدل ليجستلاب اًيئاقلت فتاهلا موقيسف ،اًمئاد لصتم تددح اذإ
 لابقتسا/لاسرإ وأ ،رتويبمكلاب لاصتا قيبطت وأ PAW قيبطت ءدب يدؤيو .هليغشت
 لقن حبصي ثيح ةكبشلاو فتاهلا  نيب لاصتا ءاشنإ ىلإ ةددعت ملا طئاسولا لئاسر
 ليجستلا رمتسي امنيب SRPG لاصتا فقوتي ،قيبطتلا ق الغإ دنع .اًنك مم تانايبلا
 .SRPG ةكبش يف
 ىلإ تاقيبطتلا دحأ جايتحا ةلاح يف SRPG لاصتا ءارجإ متي ،ةجا حلا دنع تددح اذإ
 .قيبطتلا ق الغإ دنع لاصت الا قلغيو ،كلذ

SRPGא
 وأ ءارم حلا ت حت ةعش ألا لاصتا قيرط نع قفاوتم رتويبمكب فتاهلا ليصوت كنك مي
 نم SRPG ليصوت  نيكمتل مدومك فتاهلا مادختسا كنك مي ثيح ثوتولب لاصتا
 .رتويبمكلا
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 ةطقن ددح .SRPG ـل مدو ملا طبضو SRPGو ليصوتلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا
 ةطقن ليدعت ددح .اهمادختسا ديرت يتلا لوصولا ةطقن ليغشتب مقو ةطشنلا لوصولا
 .لوصولا ةطقن طبض رييغتل ةطشنلا لوصولا
 لوصولا ةطقن مسا لخدأ .رايتخا ىلع طغضاو لوصولا ةطقنل ليدب مسا ددح •

 .قفاوم ىلع طغضاو هديرت يذلا ةطشنلا
 )NPA( لوصولا ةطقن مسا لخدأ .رايتخا ىلع طغضاو SRPG لوصو ةطقن ددح •

 .قفاوم ىلع طغضاو
 ىلع لوص حلا كنك مي .SRPG ةكبشب لاصتا ءاشن إل لوصو ةطقن مسا لاخدإ مزلي   

 .ةمد خلا دوزم وأ ةكبشلا لغشم نم لوصولا ةطقن مسا
 مادختساب رتويبمكلا ىلع )لوصولا ةطقن مسا( SRPG لاصتا ةمدخ طبض كنك مي
 اذإو  .٧٩ ةحفصلا »رتويبمكلا جمارب ةعومجم« رظنا ،ايكون مدوم تارايخ جمانرب
 ىلع دوجو ملا طبضلا مادختسا متيس هنأ ظح الف ،فتاهلاو رتويبمكلا طبضب تمق
 .رتويبمكلا

 PAWאא
 .اهمادختسا يف بغرت يتلا PAW ةمدخب صا خلا ةمد خلا طبض ليغشت نم ً الوأ دكأت
 :طبضلا ليغشتل
 ىلإ لقتناو طشنلا ةمد خلا طبض ددح .طبضو تامدخ ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا •

 .ليغشت ىلع طغضا مث اهليغشت بولط ملا طبضلا ةعومجم
 :لاصت الا ءارج إل قرط ث الث دجوت .PAW ةمدخب لاصتا ءارجإب مق ،اًيناث
 :PAW ةمد خل ةيسيئرلا ةحفصلا حتفا •
 .ءدبلا ةحفصو تامدخ ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا   
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 عم طغضا :عيرس لكشب PAW ةمدخب ةصا خلا ءدبلا ةحفص حتفل :حيملت 
 .راظتن الا عضو يف  ىلع رارمتس الا

وأ   
 :PAW ةمدخب ةصا خلا تام العلا ىدحإ ددح •
 .ةم الع ددحو تام العلاو تامدخ ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا   
 ىرخأ ةعومجم طيشنتب مقف ،اًيلاح طشنلا ةمد خلا طبض عم ةم العلا قفاوتت مل اذإ   

 .ىرخأ ةرم لواحو ةمد خلا طبض نم
وأ   
 :PAW ةمدخ ناونع لخدأ •
 طغضا ،PAW ةمدخ ناونع لخدأ .ناونعلل باهذو تامدخ ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا   

 .قفاوم ىلع طغضاو ،ةصاخ فورح لاخد إل  ىلع
 .اًيئاقلت اهتفاضإ متي ثيح ناونعلا لبق ptth:// ةئدابلا ةفاضإ مزلي  ال هنأ ظح ال   

PAW
 فلتخت دقو .اهب ةصا خلا تاحفصلا حفصت ءدب كنك مي ،PAW ةمدخب لاصت الا ءارجإ دعب
 ىلع رهظت يتلا ةيداشر إلا صوصنلا عبتا .PAW تامدخ ف التخاب فتاهلا حيتافم فئاظو
 .PAW ةمدخ دوز مب لصتا ،تامولع ملا نم ديز ملو .فتاهلا ةشاش
 راسي ىلعأ  رشؤ ملا رهظي فوسف ،تانايبلا لماحك SRPG ديد حت  مت اذإ هنأ ظح ال
 لاصتا ءانثأ )ةرداص وأ( ةدراو ة ملاكم دوجو ةلاح يف .حفصتلا ءانثأ فتاهلا ةشاش
SRPG، لاصتا قيلعت متي امك .ةشاشلا  ني مي ىلعأ  رشؤ ملا رهظيسف SRPG. 



٨٦  thgirypoC  © .devreser sthgir llA .aikoN 3002

אאאא
 .PAW تاحفص حفصتل  وأ  لقنتلا احاتفم مدختسا •
 . ىلع طغضا ،للظم رصنع ديدحتل •
 ،ةصاخ فورح لاخد إلو ، ىلإ  نم حيتاف ملا ىلع طغضا ،ماقرأو فورح لاخد إل •

 . حاتف ملا ىلع طغضا
 تارايخ ىلع طغضا .PAW ـب لاصت الا ءانثأ ةيلاتلا تاراي خلا لك وأ ضعب رفوتت •

 .بولط ملا راي خلا ددحو
.PAW ةمدخب ةصا خلا ءدبلا ةحفص ىلإ ةدوعلل - ءدبلا ةحفص   
»تام العلا« رظنا ليصافتلا ةفرع مل .تام العلاب ةمئاق ضرعل - تام العلا   

 .٩٨ ةحفصلا
 رصنع ديد حت وأ صن لاخد إل ةمئاقلا حتف / ةلصولا حتف / فص حتف / ليدعت   

 .PAW ةحفص يف للظم
 .تام العلا ةمئاق ىلإ ةيلا حلا PAW ةحفص ةفاض إل - ةم الع ةفاضإ   
 .اهب لاصت الا يف بغرت يتلا PAW ةمدخ ناونع لاخد إل - ناونعلل باهذ   
 .٠٩ ةحفصلا »ةمد خلا دراو« رظنا ،تامد خلا لئاسرب ةمئاق رهظت - ةمد خلا دراو   
 .٨٨ ةحفصلا »PAW حفصتم لكش طبض« رظنا - لكشلا طبض   
  .٨٨ ةحفصلا »ليزنتلا طبض« رظنا - عاجرتس الا طبض   
 لاصت الا وأ هظف حل ةيلا حلا PAW ةحفص نم ليصافتلا خسنل - ليصافتلا مادختسا   

 ةدع ىلع يوت حت PAW ةحفص تناك اذإ .)PAW لاصتا ءاهنإ كلذ ىلع بترتي( هب
 .بولط ملا مقرلا ديد حت كيلعف ،ماقرأ
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 .اهثيد حتو ةيلا حلا PAW ةحفص ليم حت ةداع إل -ليم حت ةداعإ   
 .١٩ ةحفصلا »ةتقؤ ملا ةركاذلا« رظنا - ةركاذلا غيرفت   
 .مدا خلاو يلا حلا PAW لاصتاب ةصا خلا ةيام حلا تامولعم ضرعل - ةيام حلا تامولعم   
 .لاصت الا ءاهنإو حفصتلا ءاهن إل - ءاهنإ   
 .ةمد خلا دوزم اهرفوي يتلا تاطابتر الا اًضيأ تاراي خلا نمضتت دق   

.PAWאא
 راشيو .حفصتلا ءانثأ اهيلإ لوصولا كنك مي يتلا فئاظولا PAW تاحفص ضعب معدت
لاث ملا ليبس ىلع كنك ميو .PAW ةحفص ىلع كلذ ىلإ
 .PAW تاحفص ىدحإ ىلع كدجاوت ءانثأ ةيتوص ة ملاكم ءارجإ •
 .ةيتوص ة ملاكم ءارجإ ءانثأ FMTD تامغن لاسرإ •
 .فتاهلا لجس يف PAW ةحفص نم فتاه مقرو مسا ظفح •
 .ةفيظولاب مايقلا لبق ديكأتلا فتاهلا بلطيس

PAWא
 ءاهنإ لاؤسلا روهظ دنع .ءاهنإ ددحو تارايخ ىلع طغضا ،PAW ةمدخ مادختسا ءانثأ
 .معن ىلع طغضا ؟حفصتلا
 .)MSG تانايب وأ SRPG( لاصت الا ءاهن إل ةدحاو ةرم  ىلع طغضا ،كلذ نم  الدب وأ
 .PAW ةمئاق نم جورخلل  ىرخأ ةرم ىلع طغضا
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PAW
PAW ـب لاصت الا مدع ةلاح يف .١

 .لكشلا طبضو طبضو تامدخ ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا •
PAW ـب لاصت الا ةلاح يف   

.لكشلا طبض ددحو تارايخ ىلع طغضا •
 .روصلا راهظإ وأ صنلا فافتلا ددح .٢
 .روصلا راهظإ ـل  ال وأ معنو صنلا فافتلا ـل فاقيإ وأ ليغشت ددح .٣
 رطسلا ىلع صنلا ضرع رمتسيس ،ليغشت عضولا ىلع صنلا فافتلا طبض دنع   

 .دحاو رطس ىلع هضرع رذعت اذإ يلاتلا
 .PAW ةحفص ىلع ةدوجو ملا روصلا رهظت نل ، ال ىلع روصلا راهظإ طبض دنع   

 ريثكلا ىلع يوت حت يتلا PAW تاحفص حفصت ةيلمع عيرست ىلإ كلذ يدؤي
 .روصلا نم

א
 .اهم التسا ضفر وأ عاجرتس الا تافلم م التساب حامسلل فتاهلا طبض كنك مي
 ةصا خلا ةتقؤ ملا ةركاذلا يف PAW عقوم اهظفحي يتلا تانايبلا يه ،عاجرتس الا تانايب
 حفصتلا ت اليضفت وأ مدختس ملا تامولعم  الثم تانايبلا هذه نوكت دق .فتاهلا حفصت مب
 ةركاذلاب ةظوف  حملا تانايبلا حسم متي ىتح عاجرتس الا تانايب ظفح متي .كب ةصا خلا
 .١٩ ةحفصلا »ةتقؤ ملا ةركاذلا« رظنا ،ةتقؤ ملا
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PAW ـب لاصت الا مدع ةلاح يف .١
 .عاجرتس الا فلم طبضو طبضو تامدخ ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا •

PAW ـب لاصت الا ةلاح يف      
 .عاجرتس الا فلم طبض ددحو تارايخ ىلع طغضا •
 ضفر وأ م التساب فتاهلل حامسلل ضفر وأ حامس ددحو عاجرتس الا تانايب ددح .٢

 .عاجرتس الا تانايب

א
 تام العك PAW تاحفص نيوانع نم ىصقأ دحب اًناونع ٠٥ ىلإ لصي ام ظفح كنك مي
 .فتاهلا ةركاذ يف
PAW ـب لاصت الا مدع ةلاح يف .١

 .تام العلاو تامدخ ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا •
PAW ـب لاصت الا ةلاح يف   

 .تام العلا ددحو تارايخ ىلع طغضا •
 .تارايخ ىلع طغضا مث ،اهمادختسا يف بغرت يتلا ةم العلا ىلإ لقتنا .٢
 :ةيلاتلا تاراي خلا دحأ ددح .٣
 .ةم العلاب ةطبتر ملا PAW ةحفصب لاصتا ءارج إل ،ىلإ باهذ   
 .ةدد  حملا ةم العلا فذح وأ ليدعتل ،حسم وأ ليدعت   
 .SMS ربع رخآ فتاه ىلإ ةدد  حملا ةم العلا لاسر إل ،لاسرإ   
 ناونعلا لخدأ .PAW ةمدخب لاصت الا نودب ةديدج ةم الع ءاشن إل ،ةديدج ةم الع   

 .قفاوم ىلع طغضاو PAW ةحفصب صا خلا مس الاو
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 ىرخأ عقاوم نم اهتيبثت  مت يتلا تام العلا ضعب كفتاه يف نوكي دق :ةظح الم 
 لوخدلا ترتخا اذإ .اهرقت  الو عقاو ملا هذه ايكون نمضت  ال .ايكون ىلإ يمتنت  ال
 هذهب ةصا خلا تايوت  حملاو ةيام حلاب ةقلعت ملا تاطايتح الا تاذ ذاختا كيلعف ،اهيلإ
 .رخآ عقوم يأ عم لعفت امك عقاو ملا

א
 ،ةم العلا ضرعل ضرع ددحو تارايخ ىلع طغضا ،قفاوتم فتاه نم ةم العل كملست دنع
 .اهضفرل ضفر وأ ،اهظف حل ظفح وأ

אא
 .ةمد خلا دوزم نم اهلاسرإ متي )ةهجوم لئاسر( ةمدخ لئاسر م التسا فتاهلل نك مي
 لئاسرلا كلت يوت حت دقو ،رابخ ألا نيوانع لثم ةديدع رومأب تاراطخإ ةمد خلا لئاسر دعت
 .PAW ةمدخ ناونع ىلع
PAW ـب لاصت الا مدع ةلاح يف ةمدخلا دراو ىلإ لوصولل .١
 طغضا .ةمدخ ةلاسر م التسا  مت ةرابعلا رهظت ،ةمد خلا لئاسر ىدحإ م التسا دنع   

 .ةمد خلا دراو ىلإ لوخدلل ضرع ىلع
 ةمد خلا دراو ىلإ لوخدلل .ةمد خلا دراو ىلإ ةلاسرلا لقنتسف ،ءاهنإ ىلع تطغض اذإ   

 .ةمد خلا دراو مث تامدخ ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا ،دعب اميف
PAW ـب لاصت الا ةلاح يف   
 .ةمد خلا دراو ددحو تارايخ ىلع طغضا   
 .تارايخ ىلع طغضاو ةبولط ملا ةلاسرلا ىلإ لقتنا .٢
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 .ةمد خلا ةلاسر تايوتحم ليزنتو حفصت ملا طيشنتل ليزنت ددح   
 .ةمد خلا راطخإ نأشب ةلصفم تامولعم ضرعل ليصافتلا ددح   
 .دد  حملا ةمد خلا راطخإ حس مل حسم ددح   

אא
 لئاسرو دراولل ةمد خلا قودنص تادادعإو طبضو تامدخ ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
 نلف ،فاقيإ تددح اذإ .ةمد خلا لئاسر م التس ال فتاهلا طبضل ليغشت ددح .ةمد خلا
 .ةمد خلا لئاسر فتاهلا ملتسي

אאא
 فتاهلا ةركاذ يف ةظوفحم اهتمدختسا يتلا تامد خلا وأ تامولع ملا :ةظح الم 

 تامولعم نيزختل مدختست تقؤم نيزخت ةركاذ يه ةتقؤ ملا ةركاذلا .ةتقؤ ملا
 رس تاملك ىلإ جات حت ةيرس تامولعم مادختسا تلواح وأ تمدختسا اذإ .ةتقؤم
 .لامعتسا لك دعب ةركاذلا هذه غيرفتب مقف ،)كنبلا يف كباسح لثم(

PAW ـب لاصت الا مدع ةلاح يف ةتقؤملا ةركاذلا حسمل
 .ةركاذلا غيرفتو تامدخ ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا •
PAW ـب لاصت الا ءانثأ ةتقؤملا ةركاذلا حسمل
 .ةركاذلا غيرفت ددحو تارايخ ىلع طغضا •
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א
  نيب تانايبلا لقن ريفشت ةلاح يف ،PAW ـب لاصت الا ءانثأ  ةيام حلا رشؤم رهظي
 ليدعت يف PI لوكوتورب ناونع ل الخ نم فرّع ملا( PAW مداخ وأ PAW ةباوبو فتاهلا
 .)طشنلا ةمد خلا طبض
 تايوت  حملا مداخو ةباوبلا  نيب تانايبلا لقن ةيلمع نأ ىلع ةيام حلا رشؤم لدي  ال ،كلذ عمو
 تانايبلا لقن  نيمأت ةيلوؤسم عقتو .ةنمآ )هيف بولط ملا ردص ملا نيزخت متي يذلا ناك ملا(
 .ةمد خلا دوزم قتاع ىلع تايوت  حملا مداخو ةباوبلا  نيب

אא
 كلذو ،ةيكنبلا تامد خلا لثم PAW تامدخ ضعب لبق نم ضيوفتلا تاداهش مدختست
 ةيأ وأ )PAW مداخ ةيوه ديدحتل مدختست( مدا خلا تاداهش وأ تاعيقوتلا ةعجار مل
 .ىرخأ ضيوفت تاداهش
 معدت PAW ةمدخ تناك اذإ PAW ةحفص ىلع نم ضيوفتلا ةداهش ليزنت كنك مي
 .اهفذح وأ اهظفح مث ةداهشلا ضرع كنك مي ،ليزنتلا دعب .ضيوفتلا تاداهش مادختسا
 .فتاهلاب ةدوجو ملا تاداهشلا ةمئاق ىلإ اهتفاضإ متيسف ،ةداهشلا ظفحب تمق اذإ
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אא.٧
 مادختسا نم نكمتت ىتح ليغشتلا عضو يف فتاهلا نوكي نأ بجي :ةظح الم 

 ةيكلس اللا فتاوهلا لامعتسا نوكي امدنع كفتاه مدختست  ال .فئاظولا هذه
 .اًشيوشت وأ اًرطخ اهلامعتسا ببسي دق امدنع وأ اًعون مم

 نوكي نأ مزلي  الو .ةينورتكل إلا ةزهج ألا  نيب يكلس اللا لاصت الا ةيناكمإ ثوتولب ةينقت حيتت
 اهضعبب لصتت ثوتولب ةزهجأ نإ ثيح ،ةيؤرلا ىوتسم يف رخ آلا ثوتولب زاهجو فتاهلا
 امهضعب نم ةفاسم ىلع نازاه جلا نوكي نأ مزلي .ويدارلا تاجوم ةطساوب ضعبلا
 لاصت الا ضرعتي دقف كلذ نم مغرلا ىلع ،ىصقأ دحب راتمأ ٠١ ىلإ لصت ضعبلا
 .ىرخ ألا ةينورتكل إلا ةزهج ألا وأ طئاو حلا لثم قئاوعلا ببسب شيوشتلل
 ل الخ نم رم ألا اذه نم قق حت .ثوتولب ةزهجأ مادختسا ىلع دويق كانه نوكت دقو
 .ةيل  حملا تاطلسلا
 لاصت الا وأ ثوتولب عم ةقفاوتم تاقحل مب اًيكلس ال لاصت الل ثوتولب مادختسا كنك مي
 ت الاصت الا ةرادإ كنك مي ،ثوتولب ةمئاق يف .ثوتولب مادختسا معدت رتويبمك ةزهجأب
 .طبضلا ديد حتو

אא
 رهظي .ليغشتو ثوتولبو ليصوتلا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا ،ثوتولب ليغشتل .١

 . رشؤ ملا
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 ليغشت تقو ليلقت ىلإ يدؤي ا مم ةيراطبلا ةقاط كلهتسي ثوتولب مادختسا نأ ظح ال   
 .فتاهلاب ىرخأ تايلمع ءارجإ دنع كرابتعا يف كلذ عض .فتاهلا
 لوبق كنك مي .هل مسا ديدحتب فتاهلا بلاطيس ،ةرم لو أل ثوتولب مادختسا دنع .٢

 قحلم وأ زاه جلا  نيب زييمتلا ىلع مس الا كدعاسي .هرييغت وأ يضارتف الا مس الا
 .رخآ قحلم وأ زاهجو ثوتولب
 فتاهلا أدبيل ويدوأ ةزهجأ نع ثحبو ثوتولبو ليصوتلا ددحو ،ةمئاقلا ىلع طغضا .٣

 روثعلا  مت يتلا ةزهج ألا رهظت .اهب لصتي يكل ثوتولب ةزهجأ نع ثحبلا ةيلمع
 روثعلا  مت يذلا زاه جلا نم ًةيادب ثوتولب ةزهجأ نم ةمئاق يف رخ آلا ولت اًدحاو اهيلع
 .فاقيإ ىلع طغضا ،ةزهجأ نع ثحبلا ءاهن إل .ً الوأ هيلع
 زاه جلا ضرعيس ،لاصت الا سيسأت دعب .رايتخا ىلع طغضاو بولط ملا زاه جلا ىلإ لقتنا .٤

 لاصتا ليغشت كنك مي . رشؤ ملاو زاه جلا مساب ةعوبتم ـب ليصوتلا  مت ةرابعلا
 .ةرم لك يف طقف دحاو ثوتولب
 رور ملا زمر دعي .نارتق الا ءارجإب فتاهلا ةبلاطم ةلاح يف رور ملا زمر لاخدإ بجي •
 رور ملا زمر ءاشنإ كنك مي امنيب ،قحل ملا عم هديوزت متيو ،تاقحل ملا ةفاكل اًتباث اًزمر
 ازاهج مدختسي نأ مزلي ،نارتق الا ءارج إل .ىرخأ ةزهجأ عم لماعتلا دنع كب صا خلا
 لك يف فلتخم رورم زمر مادختسا كنك مي هنأ ظح ال .رور ملا زمر سفن ثوتولب
 .لاصتا ءارجإ اهيف متي ةرم

 ثوتولب ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا ،هيلع لاصت الا رصقو اًيلاح طشنلا زاه جلا ضرعل .٥
 .طشنلا زاه جلا ضرعو

ددح .ثوتولب طبضو ثوتولبو ليصوتلا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
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 يفخم راي خلا .ىرخأ ثوتولب ةزهج أل فتاهلا روهظ ةقيرط رييغتل ،يفتاه ةيؤر ةيناكمإ •
 .طقف اهب نرتقي يتلا ةزهج ألل بيجتسي فتاهلا لعجب

 رهظي يذلاو ،فتاهلاب صا خلا ثوتولب زاهج مسا رييغتل يفتاه مسا راي خلا مدختسي •
 .ىرخ ألا ثوتولب ةزهجأ مامأ
אא
 ضرعو ثوتولبو ليصوتلا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا ،ةنرتق ملا ةزهج ألا ةمئاق ضرعل
 تاراي خلا ضعب رفوتت دق .ةمئاقلا ىلعأ يف نارتقا مدقأ ضرع متي .ةقوثو ملا ةزهج ألا
 :لاصت الا وأ زاه جلا ةلاح ىلع اًدامتعا تارايخ ىلع طغضلا دنع ةيلاتلا
 .حضو ملا زاه جلاب ليصوتلل ليصوت •
 .)طقف كل رهظي( اًمسا نرتق ملا زاه جلا ءاطع إل ريصق مسا صيصخت •
 .ةمئاقلا نم ددحُ ملا زاه جلا فذ حل قوثولا حسم •
 اًيئاقلت نرتق ملا زاه جلا نم لاصت الا ءارجإ متيس ناك اذإ ام ةفرع مل لاصتا ضيوفت بلط •

 .)معن( ليصوتلا لبق اًنذإ بلطيس فتاهلا ناك اذإ ام وأ ) ال(

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

 RIא
 ضعبلا امهضعب ةهجاوم يف لابقتس الاو لاسر إلا زاهج نم لكب RI يذفنم نأ دكأت •

 نيزاه جلا  نيب ةلصافلا ةفاس ملا ديزت  الأ لضفي .امهنيب قئاوع دوجو مدع نم دكأتلا عم
 .رثك ألا ىلع دحاو رتم نع ءارم حلا ت حت ةعش ألاب لاصت الا ءانثأ

 ةمئاقلا ىلع طغضا ،RI ربع تانايب ىقلتي يكل فتاهلاب دوجو ملا RI ذفنم ليغشتل •
 .RI ةلصوو ليصوتلا ددحو

 .تانايبلا لقن ءدبل ةبولط ملا RI ةفيظو لسر ملا فتاهلا مدختسم ددحي •
 ءاغلإ متيسف ،RI ذفنم ليغشت دعب  نيتقيقد ل الخ تانايبلا لقن ةيلمع أدبت مل اذإ
 .ىرخأ ةرم هليغشت ةداعإ متي نأ ىلع لاصت الا

RI 
 نأ ىلإ ريشي امك ،RI ةلصو ليغشت ىلإ كلذ ريشيس ،رارمتساب  روهظ دنع •

 .RI ذفنم ربع اهم التساو تانايب لاسر إل دعتسم فتاهلا
 زاه جلاب لاصت الا لواحي فتاهلا نأ امإ هنأ ىلإ كلذ ريشيسف ، ضموي امدنعو •

 .لاصت الل نادقف ثدح دق هنأ وأ ،رخ آلا

א
 ليصوت دنع تنرتن إلاب لاصت الاو ،اهم التساو ينورتكلإ ديرب لئاسر لاسرإ كنك مي
 فتاهلا مادختسا كنك مي .ثوتولب ربع وأ RI ةلصو ربع قفاوتم رتويبمكب فتاهلا
 ل الخ نم كنك مي .تانايبلا ت الاصتا تاقيبطتو رتويبمكلا ت اليصوت نم ديدعلا عم
 ،ةروصم لئاسرو ةيصن لئاسر لاسرإ ،لاث ملا ليبس ىلع رتويبمكلا جمارب ةعومجم



٩٧  thgirypoC  © .devreser sthgir llA .aikoN 3002

 تام الع ةرادإو ،رتويبمكلاو فتاهلا  نيب ماه ملا تاظح المو  ميوقتلاو ءامس ألا ةنمازمو
PAW ليصوتلا طبضو. 
 ،ايكون عقوم ىلع اهليزنت نك مي يتلا تافل ملاو تامولع ملا نم ديزم ىلع روثعلا كنك مي
i0198/senohp/troppus/moc.aikon.www. 

אא
 :ةيلاتلا تاقيبطتلا ىلع رتويبمكلا جمارب ةعومجم يوت حت
• aikoN  noitacilppA  rellatsnI )نم افاج تاقيبطت تيبثتل ،)ايكون قيبطت تبثم 

 .فتاهلا ىلإ رتويبمكلا
• aikoN  egamI  retrevnoC )لئاسرل روصلا مادختسا ةحات إل ،)ايكون روص لوحم 

 .فتاهلا ىلإ مهلقنلو ةكبشلا تاراعشل وأ ،طئا حلا قرول وأ ،ةددعت ملا طئاسولا
• aikoN  CP  resopmoC )تامغن فلؤم CP ةيداحأ  نينر تامغن ءاشن إل ،)ايكون نم 

 فتاه ،لاث ملا ليبس ىلع ،ايكون فتاه نم ةقفاوتم ةقباس تازارط مئ التل توصلا
.0138 ايكون

• aikoN  tnetnoC  reipoC )تانايبلا وأ تانايبلا خسنل ،)ايكون ىوتحم خسان 
 .رخآ ايكون فتاه ىلإ وأ رتويبمكلا ىلإ فتاهلا نم ةيطايتح الا

• aikoN  CP  PAW  reganaM )ريدم PAW CP تام الع ليدعتل )ايكون نم PAW 
 .فتاهلاب لاصت الا طبض ثيدحتل وأ ،اهلاسرإو

• aikoN  enohP  rotidE )لجس ليدعتو ةيصنلا لئاسرلا لاسر إل ،)ايكون فتاه ررحم 
 .فتاهلاب ةصا خلا لئاسرلا طبضو عاضو ألاو فتاهلا

• aikoN  CP  cnyS )نمازم CP تاظح المو  ميوقتلاو فتاهلا لجس ةنماز مل ،)ايكون نم 
 .رتويبمكلاو فتاهلا  نيب ماه ملا
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• aikoN  CP  scihparG )تاموسر CP اهليدعتو ةروصم لئاسر ءاشن إل ،)ايكون نم 
 فتاه ،لاث ملا ليبس ىلع ،ايكون فتاه نم ةقفاوتم ةقباس تازارط مئ التل
.0138 ايكون

 .مدومك فتاهلا مادختسا ةيناكمإ i0198 ايكون تانايب مدوم ليغشت جمارب حيتت •
aikoN( يوت حت •  medoM  snoitpO( ت الاصتاب صا خلا طبضلا ىلع ايكون مدوم تارايخ 

DSCSH وSRPG. 
• aikoN  noitcennoC  reganaM )نيب ليصوتلا عون ديدحتل ،)ايكون لاصتا ريدم  

 .فتاهلاو رتويبمكلا
SRPGDSCSH
 ةمدخ( SRPG لثم ةعرسلا ةيلاع تانايبلا تامدخ مادختسا ،فتاهلا ل الخ نم كنك مي
 .)ةعرسلا ةيلاع ةرئادلاب ةلوقن ملا تانايبلا( DSCSHو )ةماعلا ويدارلا ةمزح
 ةكبشلا لغش مب لصتا ،اهب كارتش الاو ةعرسلا ةيلاع تانايبلا تامدخ رفوت نم دكأتلل
 .ةمد خلا دوزم وأ
 لدع ملا نع ةيراطبلا ةقاط ك الهتسا لدعم نم ديزي DSCSH ةمدخ مادختسا نأ ظح ال
 فتاهلا ليصوت مزلي دقو .تانايبلا تا ملاكم وأ ةيتوصلا تا ملاك ملا ءارجإ ةلاح يف يداعلا
 .تانايبلا لقنل ةمز اللا ةرتفلا ل الخ نحش زاهجب

אאאא
 ةقفر ملا قئاثولا عجار ،تانايبلا لاصتا تاقيبطت مادختسا لوح تامولعم ىلع لوصحلل
 .فتاهلاب
 ت حت ةعش ألا« رظنا ،فتاهلاب RI لاصتا ليغشتب مق :RI ةلصو مادختسا ةلاح يف .١

 .رتويبمكلاب لاصت الا ليغشت نم دكأت .٥٩ ةحفصلا »ءارم حلا
 .رتويبمكلا ىلع دوجو ملا تانايبلا لاصتا قيبطت مادختسا يف أدبا .٢
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 ثيح ،رتويبمكلاب لاصت الا ءانثأ اهيلع درلا وأ ةيفتاه تا ملاكم ءارجإب ىصوُي  ال هنأ ظح ال
 .رتويبمكلاب لاصت الا ةيلمع ةقاعإ يف كلذ ببستي دق
 عم تباث حطس قوف فتاهلا عض ،تانايبلا تا ملاكم ءانثأ لضفأ ءادأ ىلع لوصحلل
 ة ملاكم ءانثأ ديلاب هكاسمإ قيرط نع فتاهلا كر حت  ال .لفس ألل حيتاف ملا ةحول هيجوت
 .تانايبلا

א
 تاعامتج الاو اهئارجإ ىلإ جات حت يتلا تا ملاك ملاو ريكذتلا لئاسر عبتت ىلع  ميوقتلا كدعاسي
 ، نيعم ثد حل هطبض  مت يذلا خيراتلا لولح دنع هيبنت ةمغن فتاهلا ردصي .د الي ملا خيراوتو
 .ةظح الملل اًهيبنت تطبض دق تنك اذإ اذه
 تنك اذإ .هديرت يذلا مويلا ىلإ لقتنا . ميوقتلاو قسن ملا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
 .مويلا تاظح الم ددح مث تارايخ ىلع طغضاف ،مويلا تاظح الم ةدهاشم يف بغرت
 لاقتن الاب ةدحاو ةظح الم ضرع كنك مي .لو ألا رطسلا ىلع ةظح ال ملا رشؤم رهظيس
 ةعبرأ عوبس ألا ضرع حضوي .ضرعو تارايخ ىلع طغضلا مث مويلا تاظح الم يف اهيلإ
 .دحاو تقو يف عيباسأ

:אאאאא
 وأ رخآ فتاه  ميوقت ىلإ ةرشابم ةظح الم لاسر إل وأ ةظح الم نيودتل تارايخ •

 .ةيصن ةلاسرك
 .رخآ مويل ةظح الم خسنلو اهراركتو اهلقنو اهليدعتو ةظح الم حس مل تارايخ •
 .لاث ملا ليبس ىلع خيراتلا قيسنت وأ تقولا قيسنت وأ تقولا وأ خيراتلا طبضل ،طبض •

 اًيئاقلت ة ميدقلا تاظح ال ملا فذ حل فتاهلا طبض يل آلا حس ملا رايخ ل الخ نم كنك مي
 ىلع ،ةرركت ملا تاظح ال ملا حسم متي  ال ،كلذ نم مغرلابو .ةنيعم ةينمز ةرتف رورم دعب
 .د الي ملا دايعأ تاظح الم ،لاث ملا ليبس
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 .٠٥ ةحفصلا »صنلا ةباتك« رظنا ،ماقر ألاو فور حلا لاخدإ ةيفيك ةفرع مل
 ىلع طغضاو ،بولط ملا خيراتلا ىلإ لقتنا . ميوقتلاو قسن ملا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
 :ةيلاتلا تاظح ال ملا عاونأ دحأ ددح .ةظح الم نيودت ددحو تارايخ
 ناكم لخدأ مث .ظفحو تارايخ ىلع طغضاو فتاهلا مقر لخدأ - عامتجا  •

 هيبنتلا طبضل ةمغنب ددح ،تدرأ اذإو .ظفح ددحو تارايخ ىلع طغضاو عامتج الا
 .عامتج الل

 ءاهتنا خيرات لخدأ .ظفح ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ةظح ال ملا لخدأ - ةركذم  •
  ال( تماص وأ ةمغنب ددح ،ةظح الملل هيبنتلا طبضل .قفاوم ىلع طغضاو ةظح ال ملا
 .هيبنتلا تقو طبضا مث )هيبنت ةمغن دجوت

 يف بغرت تنك اذإ ام رتخا .ظفحو تارايخ ىلع طغضاو ،ةظح ال ملا بتكا ،ريكذت  •
 .كلذ يف بغرت تنك اذإ تقولا لخدأو ،ريكذت ةلاسرك رهظي ثيحب هيبنت لمع

 ثحبلا اًضيأ كنك مي .ظفحو تارايخ ىلع طغضاو فتاهلا مقر لخدأ - ة ملاكم  •
 ة ملاك ملا تقو لخدأ مث .ثحبو تارايخ ىلع طغضلاب فتاهلا لجس يف مقرلا نع
 هيبنتلا تقو طبضلو ةظح الملل هيبنت طبضل ةمغنب ددح .قفاوم ىلع طغضاو
 .تبغر اذإ

 طغضلاب فتاهلا لجس يف هنع ثحبا وأ( صخشلا مسا لخدأ - د اليم ديع  •
 طغضاو د الي ملا ةنس لخدأ مث .ظفحو تارايخ ىلع طغضاو ،)ثحبو تارايخ ىلع
 .همسا دعب صخشلا رمع ةظح ال ملا ضرعتسف ،د الي ملا ةنس تلخدأ اذإ .قفاوم ىلع
 .تبغر اذإ هيبنتلا تقو طبضلو ةظح الملل هيبنت طبضل ةمغنب ددح
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 .تاظح ال ملا ضرع ءانثأ  رشؤ ملا رهظي ،هيبنتلا ةمغن طبض دعب

א
 ،ةشاشلا ىلع ة ملاكم ةظح الم روهظ ءاتثأ .ةظح ال ملا ضرعي مث هيبنت ةنر فتاهلا ردصي
 ،ةظح ال ملا ضرعو هيبنتلا فاقي إل . ىلع طغضلاب ضورع ملا مقرلاب لاصت الا كنك مي
 .جورخ ىلع طغضا ،ةظح ال ملا ضرع نودب هيبنتلا فاقي إل .ضرع ىلع طغضا

א
 ةمسقلاو برضلاو حرطلاو عم جلا تايلمع ءارجإ اهل الخ نم نك مي ةبساحب فتاهلا دوزي
 .ت المعلا ميق ليو حتو يعيبرتلا رذ جلاو عيبرتلا باسحو
 ةمسقلا تايلمع عم اميس ال ،ةيليو حت ءاطخأ ثودح لمتحيو ةدودحم ةبسا حلا ةقد
 .ةليوطلا
 .ةبسا حلاو تاقحل ملا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا .١
 ىلع طغضا ،ةبسا حلا ىلإ لو ألا مقرلا لخدأ ،ةشاشلا ىلع »رفص« مقرلا روهظ دنع .٢

 .ةيرشعلا ةم العلا لاخد إل 
 رذ جلا وأ عيبرت وأ ةمسق وأ برض وأ حرط وأ عمج ددحو تارايخ ىلع طغضا .٣

 .ةراش إلا رييغت وأ يعيبرتلا
  نيترم وأ ،عمجلل  ىلع ةدحاو ةرم طغضا ،كلذ نم  الدب وأ :حيملت 

 .ةمسقلل تارم عبرأ وأ برضلل تارم ث الث وأ ،حرطلل
 .يناثلا مقرلا لخدأ .٤
 ىلإ ٣ نم تاوط خلا ررك .يواسي ددحو تارايخ ىلع طغضا ، جتانلا ىلع لوصحلل .٥

 .ةجا حلا بسح تارم ةدع ٥
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 .حسم ىلع رارمتس الا عم طغضا ،ةديدج ةيباسح ةيلمع ءدبل .٦
אא
 .ةبسا حلاو تاقحل ملا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا .١
 تاراي خلا دحأ ددح .ةلمعلا رعس ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ةلمعلا رعس ظف حل .٢

 ىلع طغضاو ،ةيرشع ةم الع لاخد إل  ىلع طغضا ،ةلمعلا رعس لخدأ .ةضورع ملا
 .رخآ رعسب هلادبتساب موقت ىتح ةركاذلا يف اًظوفحم ةلمعلا رعس لظي .قفاوم
 ددح مث تارايخ ىلع طغضاو هليو حت بولط ملا غلب ملا لخدأ ،ت المعلا ليو حت ءارج إل .٣

 .ةيبنج ألا ةلمعلاب وأ ةيل  حملا ةلمعلاب
 دار ملا ردقلا لخدأ .راظتن الا عضو يف فتاهلا دوجو ءانثأ ت المعلا ليو حت ءارجإ اًضيأ كنك مي
 .ةيبنج ألا ةلمعلاب وأ ةيل  حملا ةلمعلاب ددحو تارايخ ىلع طغضاو هليو حت

א
 بيترتب تاظح ال ملا ظفح نك مي .اهب مايقلا كيلع ةمه مب ةصاخ ةظح الم ظفح كنك مي
 ىلع كلذ دمتعيو ،ةظح الم ٠٣ ىلإ لصي تاظح ال ملا نم ددع ظفح كنك مي .اهتيولوأ
 .تاظح ال ملا لوط
 ىلإ لقتنا وأ ،تارايخ ىلع طغضا .ماه ملا ةمئاقو قسن ملا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
 .تارايخ ىلع طغضا مث ةبولط ملا ةظح ال ملا
 تارايخ ىلع طغضاو ةظح ال ملا عوضوم لخدأ .ةديدج ةظح الم ةفاض إل ةفاضإ ددح •

 .)٣( ةضفخنم وأ )٢( ةطسوتم وأ )١( ايلع ،ةظح ال ملا ةيولوأ ةجرد ددح .ظفح ددحو
 .خيراتلا وأ ةيولو ألا بسح تاظح ال ملا فينصت كنك مي

 .١٥ ةحفصلا »صنلل يئبنتلا لاخد إلا مادختسا« عجار ،سوماقلا   
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 ليدعت( اهتيولوأ ىوتسم رييغت وأ اهليدعت وأ ةظح ال ملا حسم :يه ىرخ ألا تاراي خلا •
 حيتي .ةيصن ةلاسر لكش يف اهلاسرإ وأ  ميوقتلا يف اهظفح وأ اهضرع وأ )ةيولو ألا
 . نيعم ةيولوأ ىوتسم تاذ تاظح ال ملا ضرع ةيناكمإ ةيلو ألل باهذ راي خلا كل
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٨.
 مادختسا نم نكمتت ىتح ليغشتلا عضو يف فتاهلا نوكي نأ بجي :ةظح الم 

 ةيكلس اللا فتاوهلا لامعتسا نوكي امدنع كفتاه مدختست  ال .فئاظولا هذه
 .اًشيوشت وأ اًرطخ اهلامعتسا ببسي دق امدنع وأ اًعون مم

אא
 تاعاسلاب هيبنتلا تقو لخدأ .يلزانتلا دعلا تقومو تاقحل ملا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
 نيودت ،تبغر اذإ كنك مي .يلزانتلا دعلا تقوم ليغشت ءدبل قفاوم ىلع طغضاو قئاقدلاو
 .قفاوم ىلع طغضاو تقولا ءاهتنا دنع اهضرع متي يتلاو كب ةصا خلا ةظح ال ملا صن
 .راظتن الا عضو يف فتاهلا دوجو ءانثأ  رشؤ ملا رهظي ،تقو ملا ليغشت ءانثأ
 ةمغن فتاهلا ردصُي ،راظتن الا عضو يف فتاهلا دوجو ءانثأ هيبنتلا تقو لولح دنع
 فقوأ .يلزانتلا دعلا ىهتنا ةرابعلا رهظت وأ ،اهطبض ةلاح يف ةظح ال ملا صن ضمويو
 هيبنتلا فقوتيسف ،حاتفم يأ ىلع طغضلا متي مل اذإ .قفاوم ىلع طغضلاب هيبنتلا
 .ةظح ال ملا حس مل قفاوم ىلع طغضا .ةيناث ٠٣ نوضغ يف اًيئاقلت

:אאאא
 طبضل تقولا رييغت ددح .يلزانتلا دعلا تقومو تاقحل ملا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
 .هفاقي إل تقو ملا فاقيإ ددح وأ ،ىرخأ ةرم تقو ملا

א
 نك مي .فاقي إلا ةعاس ةطساوب لخادت تاقوأ وأ ةطيسو تاقوأ ذخأو تقولا سايق كنك مي
 .تقولا سايق ءانثأ ىرخ ألا فتاهلا فئاظو يقاب مادختسا
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 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 صرحا .فتاهلا

א
 .تقولا ميسقتو فاقيإ ةعاسو تاقحل ملا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا .١
 ليبس ىلع ،ةيفل خلا يف لمعلل فاقي إلا ةعاس طبض ةلاح يف رارمتسا ديد حت كنك مي   

 .ة ملاكم دورو ةلاح يف ،لاث ملا
 اهيف ديرت ةرم لك يف ميسقت ىلع طغضا .تقولا سايق ءدبل ءدب ىلع طغضا .٢

 ةشاش ىلع ليغشتلا تقو لفسأ ةيلاقتن الا تارتفلا درس متي .ةيلاقتنا ةرتف ذخأ
 .تاقو ألا ةدهاش مل لقتنا .فتاهلا
 .تقولا سايق فاقي إل فاقيإ ىلع طغضا .٣
ددحو تارايخ ىلع طغضا .٤

 ىلإ ديد جلا تقولا ةفاضإ متي .ىرخأ ةرم  فاقي إلا ةعاس ليغشت ءدبل ،ءدب •
 .قباسلا تقولا
 اذإ .قفاوم ىلع طغضاو هسايق  مت يذلا تقولل اًمسا لخدأ .تقولا ظف حل ،ظفح •
 .مساك يلامج إلا تقولا مادختسا متيسف مسا يأ لاخدإ متي مل
 .هظفح نودب تقولا طبض ةداع إل ،طبض ةداعإ •

אא
 ءدبل ءدب ىلع طغضا .لخادتلا تقوو فاقيإ ةعاسو تاقحل ملا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
 فاقيإ ىلع طغضا .لخادت تقو ديدحتل بكارت ىلع طغضاو ،فاقي إلا ةعاس ليغشت
 وأ لخادتلا تاقوأ ظفح ةيناكمإ كل حاتيسو تارايخ ىلع طغضا .تقولا سايق فاقي إل
.٥٠١ ةحفصلا »هميسقتو تقولا سايق« عجار .اهطبض ةداعإ
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א
 .فاقيإ ةعاسو تاقحل ملا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
 نمز رخآ ضرعل ريخ ألا ضرع ديد حت كنكميف ،فاقي إلا ةعاس طبض ةداعإ متي مل اذإ
 ةصا خلا ةريخ ألا تاقو ألا وأ ءامس ألاب ةمئاق ضرع متيسو تاقو ألا ضرع ددح .هسايق  مت
 .هضرع يف بغرت يذلا تقولا طبض ددح .تقولا طبضب
 لكلا حسم ددح .تاقو ألا حسم ددحو تارايخ ىلع طغضا ،ةظوف  حملا تاقو ألا فذ حل
 .اهفذح يف بغرت يتلا تاقو ألا ىلإ لقتناو ةرم لك دحاو ددح وأ قفاوم ىلع طغضاو
 .قفاوم ىلع طغضا مث حسم ىلع طغضا

א
 فاقيإ ءانثأ ىتح هبن ملا لمعي .ةعاسلل هطبض  مت يذلا تقولا قيسنت هبن ملا مدختسي
 .فتاهلا ليغشت
 ددح .قفاوم ىلع طغضاو هيبنتلا تقو لخدأ .هبن ملاو قسن ملا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
 .هيبنتلا تقو طبض دعب تقولا رييغتل ليغشت
 ردصيس فتاهلا نإ ثيح ،فتاهلا ليغشت فاقيإ كنك مي هيبنتلا طبض دعب هنأ ظح ال
 .فتاهلا ليغشت فاقيإ نم مغرلا ىلع دد  حملا دعو ملا يف هيبنتلا توص
אא
 عم ضماو ءوض روهظ اهبحاصي !هبن ملا ةملك رهظتو هيبنت ةمغن فتاهلا ردصي فوس
 .ةشاشلا ىلع هيبنتلا تقو ضرع
 ،ةقيقد ةد مل هيبنتلا يف ًارمتسم فتاهلا تكرت اذإ .هيبنتلا فاقي إل فاقيإ ىلع طغضا
 رادصإ فتاهلا دواعي مث قئاقد ةدعل هيبنتلا فقوتيسف ،ةوفغ ىلع تطغض اذإ وأ
 .ىرخأ ةرم هيبنتلا ةمغن
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 يف أدبيو ايئاقلت هسفن فتاهلا لغشيس ،فتاهلا ق الغإ ءانثأ هيبنتلا تقو لولح دنع
 تنك اذإ امع لاؤسلاب فتاهلا موقيسف ،فاقيإ ىلع تطغض اذإ .هيبنتلا ةمغن رادصإ
 وأ فتاهلا ليغشت فاقي إل ، ال ىلع طغضا .اهم التساو تا ملاك ملا ءارج إل هليغشت يف بغرت
 .اهم التساو تا ملاك ملا ءارج إل معن ىلع

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

א
 .اهليغشت يف بغرت يتلا ةبعللا ددح .ةبعل رتخاو باعل ألا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
 ةبعللا ةسرا مم ءانثأ حيتاف ملا مادختسا ةيفيك لوح ةبعل لكل حاتم تاميلعت كانه
 .اهلمع ةقيرطو

א
ددح .طبضلاو باعل ألا تامدخو باعل ألا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا
 ايكون يدانب ةصا خلا PAW تاحفصب لاصت الا فتاهلا لواحيسو باعل ألا تامدخ •

 .اًيلاح طشنلا ةمد خلا طبض مادختساب
 PAW ةمدخ نم ايكون يدان ىلإ لوصولا رذعتي دقف ،لاصت الا لشف ةلاح يف   

 مقو تامدخ ةمئاقلا ىلإ لخدا ،ةلا حلا هذه يفو .اًيلاح طشنلا لاصت الا طبض تاذ
 »PAW ةمدخب لاصتا ءارجإ« رظنا ،ةمد خلا تادادعإ نم ىرخأ ةعومجم طيشنتب
 .ابكون يدانب لاصت الا ىرخأ ةرم لواح .٤٨ ةحفصلا

 لغش مب لصتا ،تافيرعتلاو ةمد خلا موسرو ةفلتخ ملا PAW تامدخ رفوت ىدم ةفرع مل   
 .PAW ةمدخ دوزم وأ / و ةكبشلا

 .ةبعللاب صا خلا زازته الاو ،زازهلاو ،ءاوض ألاو ،تاوص ألا طبضل طبضلا •
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א
 ديدعلا مدقي .فتاهلا ىلع ةتبث ملا افاج تاقيبطت ةرادإ ةيناكمإ ةمئاقلا هذه حيتت
 هذه نم يأ مادختسا نم نكمتت نل .PAW تامدخ ربع تاقيبطت ةمد خلا ودوزم نم
 .فتاهلا ىلع اهليزنت لبق تاقيبطتلا

א
 .تاقيبطتلا ديد حتو تاقيبطتلا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا .١
 .)قيبطتلا ىلع مس الا دمتعي( تاقيبطت ةعومجم ىلإ وأ قيبطت ىلإ لقتنا .٢
 نع ةرابع ديدحتلا ناك اذإ . ىلع طغضا وأ حتف ددحو تارايخ ىلع طغضا .٣

 .هليغشت متيسف ،دحاو قيبطت
 .ةدد  حملا تاقيبطتلا ةعومجم نمض ةدوجو ملا تاقيبطتلاب ةمئاق ضرع متيسف ، الإو   

 ددحو تارايخ ىلع طغضاو بولط ملا قيبطتلا ىلإ لقتنا ،دحاو قيبطت ليغشتل
 . ىلع طغضا وأ حتف
 تاقيبطتلا دحأ لغش ةلاح يف رايتخ الا حيتافم ءامسأ رهظت  ال :حيملت 

  وأ   ديدحتلا حاتفم ىلع طغضا .لماكلاب فتاهلا ةشاش ةحاس مل
 رارمتس الل عوجر ىلع طغضا وأ تاراي خلا دحأ ددح مث .تاراي خلا ةمئاق ضرعل
 .قيبطتلا مادختسا يف

אאאא
 .فتاهلا نم تاقيبطتلا ةعومجم وأ قيبطتلا فذ حل ،حسم •
 ً الوأ لاؤسلا ددح .ةكبشلا ىلإ لوصولا ىلع قيبطتلا ةردق دييقتل ،تنرتن إلاب ليصوت •

 حامسلل حومسم ددح وأ ،ةكبشلا ىلإ لوخدلا دنع راسفتس الاب فتاهلا موقيسو
 .ةكبشلا ىلإ لوخدلاب حامسلا مدعل حومسم ريغ ددح وأ ،ةكبشلا ىلإ لوخدلاب



١٠٩  thgirypoC  © .devreser sthgir llA .aikoN 3002

 ل الخ نم هليزنتل قيبطتلا نم ديدج رادصإ رفوت نم دكأتلل ،ةخسنلا نم دكأت •
 .PAW تامدخ

 تاحفص ىدحإ نم قيبطتلا نع ةيفاضإ تانايب وأ رثكأ تامولعم ريفوتل ،بيو ةحفص •
 ةلاح يف طقف كلذ رهظي .ةكبشلا لبق نم ةيصا خلا هذه معد مزلي .تنرتن إلا
 .قيبطتلا عم تنرتنإ ناونع  نيمضت

 .قيبطتلا لوح ةيفاضإ تامولعم ريفوتل ،ليصافتلا •

א
 :ةفلتخم قرطب ةديدج افاج تاقيبطت ليزنت كنك مي
 تام الع ةمئاق رهظتسو تاقيبطتلا تامدخو تاقيبطتلا ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا •

PAW. تاحفص ىلع مئ الم افاج قيبطت ىلع روثعلا كنك مي ،لاث ملا ليبس ىلع PAW 
 .٩٨ ةحفصلا »تام العلا« رظنا ،ايكون يدانب ةصا خلا

 نك مي يتلا PAW تاحفص ىدحإ نع ثحبلل تامدخ ددحو ةمئاقلا ىلع طغضا •
 »PAW ةمدخ تاحفص حفصت« رظنا .مئ الم افاج قيبطت ليزنت اهل الخ نم
 .٥٨ ةحفصلا

 .٧٠١ ةحفصلا »باعل ألا طبضو تامدخ« رظنا ،ةبعللا ليزنت ةفيظو مدختسا •
 ليزنتل رتويبمكلا جمارب ةعومجم يف نمض ملا avaJ تاقيبطت تبثم مدختسا •

 .فتاهلا ىلع تاقيبطتلا
 ريغ ىرخأ عقاوم ةيأ نم اهليزنت متي يتلا تاقيبطتلا نمضت  ال ايكون نأ ظح ال 

 سفن ذاختا بجيف ،عقاو ملا هذه نم افاج تاقيبطت ليزنت تددح اذإ .اهل ةعبات
 .تايوت  حملا وأ نام ألا ىلع اًصرح رخآ عقوم يأ عم اهذختت يتلا تاطايتح الا

 نم ً الدب باعل ألا ةمئاقلا يف اهظفح متي دقف ،قيبطت وأ ةبعل ليزنت دنع هنأ ظح ال
 .تاقيبطتلا ةمئاقلا يف اهظفح
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אא
 ةمئاقلا ىلع طغضا ،تاقيبطتلاو باعل ألا تيبثتل ةرفوت ملا ةركاذلا ةحاسم ضرعل
 ةركاذلا ةحاسم ىلع رثؤي دق ويدوتس الا تايوتحم نأ ظح ال .ةركاذلاو تاقيبطتلا ددحو
 .تاقيبطتلل ةرفوت ملا

א
 ةكبش تامدخ MIS ةقاطب كل رفوت دق ،فتاهلاب ةحات ملا فئاظولا ىلإ ةفاض إلاب
 اذإ طقف ٢١ ةمئاقلا رهظت .٢١ ةمئاقلا ل الخ نم اهيلإ لوصولا كنك مي ةيفاضإ
 ً الماك اًدامتعا اهتايوتحمو ةمئاقلا مسا دمتعيو .MIS ةقاطب لبق نم ةمعدم تناك
 .ةحات ملا ةمد خلا ىلع

 تامولعمو ت الدعمو MIS ةقاطب تامدخ مادختسا رفوت ىدم ةفرع مل :ةظح الم 
 دوزم وأ ةكبشلا لغشم لاث ملا ليبس ىلع ،ةقاطبلا عئابب لصتا ،مادختس الا
 .رخآ عئاب يأ وأ ةمد خلا

 ةكبشلاو فتاهلا  نيب اهلاسرإ لدابت ملا ديكأتلا لئاسر ضرعي يك فتاهلا طبض كنك مي
 ةمئاقلاب دوجو ملا معن راي خلا ديد حت قيرط نع MIS ةقاطب تامدخ كمادختسا ءانثأ
 .ةقاطبلا تامدخ تاقيبطت ديكأت ،٦-٣-٥
 ة ملاكم ءارجإ وأ ،ةيصن ةلاسر لاسرإ نمضتي دق تامد خلا هذه ىلإ لوصولا نأ ظح ال
 .كيلع اهتفلكت باستحا متي ةيفتاه
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א.٩
אא

 .اهنحش ةداعإ نك مي ةيراطب ةطساوب ةقاطلاب فتاهلا ديوزت متي
 نم ةث الث وأ  نيترود دعب طقف ققحتيس ةديد جلا ةيراطبلل لثم ألا ءاد ألا ىلإ لوصولا نأ ظح ال
 ! نيلماكلا غيرفتلاو نحشلا
 نمز لقي امدنع .رم ألا ةياهن يف كلهتست نأ ىلإ تار ملا تائم اهغيرفتو ةيراطبلا نحش نك مي
 هنأ ينعي اذهف ،يداعلا هرادقم نع ظوحلم لكشب )راظتن الا نمز عم ثدحتلا نمز( ليغشتلا
 .ةديدج ةيراطب ءارشل تقولا ناح دق
 طقف ةيراطبلا نحش دعأو ،فتاهلل ةعنص ملا ةكرشلا لبق نم طقف ةدمتع ملا تايراطبلا مدختسا
 ديق نحشلا زاهج نوكي  ال امنيح .ةعنص ملا ةكرشلا لبق نم ةدمتع ملا نحشلا ةزهجأ مادختساب
 نم رثكأ ةرتفل نحشلا زاهجب ةلصتم ةيراطبلا كرتت  ال .ةقاطلا ردصم نع هلصفا ،مادختس الا
 ةنوحش ملا ةيراطبلا تكرُت اذإ .ةيراطبلا رمع موزللا نع دئازلا نحشلا رصقي دق ثيح ،عوبسأ
 .تقولا رور مب اًيئاقلت اهغيرفت متيسف ،مادختسا نود لماكلاب
 .نحشلل ةيراطبلا ةيلباق ىلع ةلدتع ملا ريغ ةرار حلا تاجرد رثؤت
 .طقف اهنم دار ملا ضرغلل ةيراطبلا مدختسا
 .ةيلاب وأ ةفلات تايراطب وأ نحش ةزهجأ يأ اًدبأ مدختست  ال
 مسج ببسي امدنع ئجاف ملا ةرئادلا ريصقت ثدحي دقو .ةيراطبلا عم رصق ةرئاد مدختست  ال
 ةيراطبلل - ةبلاسلاو + ةبجو ملا ت الصولا  نيب اًرشابم  الاصتا )ملق وأ كبشم وأ ةلمع( يندعم
 لخاد ةيطايتحا ةيراطب لم حت امدنع لاث ملا ليبس ىلع )ةيراطبلا رهظ ىلع ةيندع ملا ةطرش ألا(
 .لصت ملا مس جلا وأ ةيراطبلا ت الصولل ةيئابرهكلا ةرئادلا ريصقت فلتي دق .كتظفاح وأ كبيج
 ءاوج ألا يف ءاوس ةقلغ ملا ةرايسلا لثم ،ةدراب وأ ةنخاس نكامأ يف ةيراطبلا كرت للقي فوس
 ٥٢و ٥١  نيب اميف ةيراطبلاب ظافتح الا اًمئاد لواح .اهرمعو ةيراطبلا ةردق نم ،ةيوتشلا وأ ةيفيصلا
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 .اًما مت ةنوحشم ةيراطبلا تناك ول ىتح ،اًتقؤم درابلا وأ نخاسلا فتاهلا لمعي  ال دقف .ةيوئم ةجرد
 .دمجتلا ةجرد نم لق ألا ةرار حلا تاجرد يف دودحم تايراطبلا ءادأ ةصاخ ةفصبو
 !رانلا يف تايراطبلا قلت  ال
 صلختت  ال .)ةرودلا ةداعإ ،لاث ملا ليبس ىلع( ةيلخادلا حئاولل اًقبط ةيراطبلا نم صلختلا بجي
 .ةيلزنم تايافنك اهنم
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אא
 كدعاست .ةيانعب هتلماعم بجوتسي اذل ،ذيفنتلا يف ةعاربو عئار ميمصت ةليصح كفتاه نإ
 تاونسل زاه جلاب عاتمتس الا كل حيتت امك ،نامضلا طورش لكب ءافي إلا ىلع هاندأ تاحارتق الا
 .ةليوط
 .راغصلا لافط ألا لوانتم نع اًديعب تاقحل ملاو هتانوكم عيمجو فتاهلاب ظفتحا •
 داوم ىلع لئاوسلا عاونأ عيمجو ةبوطرلاو رط ملا هايم يوت حت .اًفاج فتاهلا ءاقب ىلع ظفاح •

 .ةينورتكل إلا رئاودلا لكآت ىلإ يدؤت ةيندعم
 .فلتلل ةلباق ةكرحت ملا ءازج ألا .ةرذق وأ ةبرتم قطانم يف هنزخت وأ فتاهلا مدختست  ال •
 ،ةينورتكل إلا ةزهج ألا رمع نم رصقت دق ةعفتر ملا ةرار حلا .ةنخاس نكامأ يف فتاهلاب ظفت حت  ال •

 .كيتس البلا عاونأ ضعب بيذت وأ يولتو تايراطبلا رضتو
 نوكتت دق )ةيداعلا هترارح ةجرد ىلإ( فتاهلا أفدي امدنع .ةدراب نكامأ يف فتاهلاب ظفت حت  ال •

 .ةينورتكل إلا ةرئادلا تاحول فلتي دق ا مم هلخاد ةبوطر
 .اًررض ببسي دق ةيفاك ةربخ  الب زاه جلا ح الصإ .فتاهلا حتف لوا حت  ال •
 .رئاودلل ةيلخادلا تاحوللا مط حت دق ةنش خلا ةلماع ملا .هزهت وأ هقدت وأ هطقست  ال •
 .هفيظنتل ةيوقلا تافظن ملا وأ فيظنتلا ليلاحم وأ ةزكرم تايواميك مدـختست  ال •
 .يدايتع الا ليغشتلا عن ميو ةكرحت ملا زاه جلا ءازجأ دسي دق ناهدلا .فتاهلا نهدت  ال •
 وأ ت اليدعت وأ تايئاوه مادختسا .طقف اًدمتعم اًيئاوه وأ فتاهلا عم زهج ملا يئاوهلا مدختسا •

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

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

אא
 دق نكلو .)FR( يكلس اللا ددرتلا تاراشإ نم ةيمحم ةثيد حلا ةينورتكل إلا ةزهج ألا مظعم
 نع ةرداصلا يكلس اللا ددرتلا تاراشإ نم ةيمحم ريغ ةينورتكل إلا ةزهج ألا ضعب كانه نوكي
 .يول خلا كفتاه
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א
 زاه جلا  نيب ام )تاصوب ٦( مس ٠٢ نع لقت  ال ةفاسم ىلع ةظفا  حملاب ةزهج ألا هذه وجتنم حصني
 تايصوتلا هذه نإ .ضبنلا طبض زاـه جل لمتحم شيوشت يأ يداـفتل كلذو يوديلا لوم  حملا فتاهلاو
ygolonhceT sseleriW  ةيكلس اللا مولعلا دهعم اهب ماق يتلا ةلقتس ملا ثاحب ألل ةقباطم
hcraeseR يلي ام اوعاري نأ تاضبنلا طبض ةزهجأ  نيلما حلا صاخش ألا ىلع .هتايصوتلو: 
 فتاهلا نوكي امدنع زاه جلا نم لق ألا ىلع )تاصوب ٦( مس ٠٢ دعب ىلع فتاهلا قبا •

.مادختس الا عضو يف
.ردصلل يمام ألا بي جلا يف فتاهلا لم حت  ال •
 ىلإ شيوشتلا ت الامتحا ليلقتل كلذو ضبنلا طبض زاهج ةه جل ةلباق ملا نذ ألا لمعتسا •

 .نك مم دح ىصقأ
 .اًروف فتاهلا قلغأف ،شيوشت يأ كانه نأ تننظ اذإ •

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

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

 .كلذ هيف نلعم ناكم يأ يف كفتاه ق الغإ بجي

 .تاميلعتلاو تان الع إلا ةفاكل لثتماو راجفن الل ةلباق داوم تاذ ةقطنم ةيأ يف كفتاه قلغأ
 وأ ةباص إلا ىلإ يدؤي اًقيرح وأ اًراجفنا قطان ملا هذه لثم يف ةرارش ببست نأ لـمت  حملا نم
 .ةافولا ىلإ ىتح
 ىلإ هابتن الل ةجا حلاب ركذن .)دوقولا عيزوتو نيزخت قطانم( دوقولا تاطحم يف فتاهلا ق الغإب حصنُي
 )دوقولا عيزوتو نيزخت قطانم( دوقولا تاعدوتسم لخاد لاسرإ ةزهجأ لامعتسا رظ حت يتلا نكام ألا
 .ريجفتلا لامعأ اهيف ىر جت يتلا قطان ملا وأ ةيواميكلا عناص ملاو
 ةيلفسلا نكام ألا اهنم .اًمئاد سيل نكلو حوضوب ةنيبم نوكت ام اًريثك راجفن الل ةلباقلا قطان ملا نإ
 ةلاس ملا تازاغلا مدختست يتلا تانحاشلاو ؛ةيواميكلا داوـ ملا نيزخت وأ ليو حت قطانمو ؛قراوزلا يف
 وأ رابغلا وأ بوب حلاك تائيزج وأ تايواميك ىلع اهؤاوه يوتحي يتلا قطان ملاو ،)ناتوبلا وأ  نيبوربلاك(
 .كترايس كرحم ءافطإ ةداع كنم بلطي ثيح ىرخأ قطانم ةيأو ،نداع ملا قيحاسم
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אא
 وأ ئطا خلا بيكرتلا .طقف  نيلهؤ ملا صاخش ألا لبق نم هتنايص وأ ةرايسلا يف فتاهلا بيكرت بجي
 .زاه جلاب صاخ نامض يأ لطبت ا مبرو اًرطخ نوكت دق ةئطا خلا ةنايصلا
 لمعتو ةحيحص ةروصب ةبكرم كترايس يف يكلس اللا فتاهلا ةزهجأ ةفاك نأ ماظتناب دكأت
 .اًديج
 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 يذلا
 عضت  ال .ةديدش ةوقب حتفت ةداسولا نأ ركذت ،ةيقاولا ةيئاوهلا دئاسولاب ةدوز ملا تارايسلل ةبسنلاب
 تناك اذإ .اهحاتفنا غارف يف وأ ةداسولا قوف ،ةلقنتم وأ ةتباث تناك ءاوس ،ةيكلس اللا ةزهج ألا
 .ةريطخ ةباصإ كلذ نع مجني ا مبر ،ةداسولا حتفتو احيحص اًبيكرت ةبكرم ريغ ةزهج ألا
 مادختسا نإ .ةرئاطلا ىلإ دوـعصلا لبق فتاهلا قلغأ .تارئاطلا يف فتاهلا مادختسا رظحي
 ت الاصت الا ةكبشب  الخم نوكي و ةرئاطلا لمع ىلع اًرطخ لكشي دق ةرئاطلا لخاد يول خلا فتاهلا
 .نوناقلل افلاخمو ةيكلس اللا
 ذاختا وأ اهئاهنإ وأ تاميلعتلا كهتن مل ةمد خلا فاقيإ ىلإ يدؤي دق تاميلعتلا هذه ةاعارم مدـع نإ
 .اًعم  نينث الا وأ هقحب ةينوناق تاءارجإ

אא
:ماـــه 

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

 امدنع وأ ةيكلس اللا فتاوهلا ةمدخ تاكبش ةفاك ىلع ةنك مم ئراوطلا تا ملاكم نوكت  ال دق
 دوز ملا نم كلذ نم دكأت .مادختس الا ديق فتاهلا تازيم وأ / و ةكبشلا تامدخ ضعب نوكت
 .ةيول خلا تامدخلل يل  حملا
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: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   
 ،ةمئاق نم جور خلا وأ ،ة ملاكم نم جور خلا لثم( ةجا حلا بسح ةديدع تارم  ىلع طغضا .٢

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

 .رخآ ىلإ ناكم نم ئراوطلا ماقرأ
. حاتف ملا ىلع طغضا .٤
 .ئراط ءادن ءارجإ نم نكمتت نأ لبق اهقلغ ىلإ جات حت دقف ،مادختس الا ديق تازي ملا ضعب تناك اذإ
 .ةيول خلا تامدخلل يل  حملا ةمد خلا ليكو عم ليلدلا اذه عجار
 لوم  حملا كفتاه نأ ركذت .ةقدب ةيرورضلا تامولع ملا ةفاك ءاطعإ ىلع صرحا ،ئراوط ءادن لمع دنع
 .كلذ كنم بلطي نأ لبق ءادنلا هنت  الف - ثدا حلا عقوم نم لاصت الل ةديحولا ةليسولا ا مبر وه

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



١١٩  thgirypoC  © .devreser sthgir llA .aikoN 3002

 وأ ةدد  حملا باعيتس الا ةميق ىمست سايق ةدحو ةلوم  حملا فتاوهلل ضرعتلا تافصاوم لمشت
)RAS( etaR noitbrosbA cificepS. ـل ىصق ألا د حلا RAS ٠,٢ وه ةي ملاعلا تافصاو ملا هتددح امك 
 لاسرإ ةلاح يف ةيسايقلا ليغشتلا عاضوأ مادختساب RAS تارابتخا ديد حت متي .*مجك/طاو
 متي RAS نأ مغرو .ةربتخ ملا ددرتلا تاقاطن عيمج يف هيلع قدصم ةقاط ىوتسم ىصقأب فتاهلا
 لقأ فتاهلا ليغشت ل الخ يلعفلا RAS ىوتسم نوكي ،ةدمتعم لاسرإ ةلاح ىصقأ يف هديد حت
 نم تايوتسم ةدع ىلع لمعي ثيحب دعأ فتاهلا ن أل اذه .هب حومس ملا ىصق ألا د حلا نم ريثكب
 برقأ نوكت املك ماع لكشب .لاصت الا ةكبشل لوصولل طقف ةبولط ملا ةقاطلا لمعتسيو ،ةقاطلا
.لقأ ةقاط فتاهلا لمعتسا املك ،لاصت الا ةكبش نم
 يف قورف دجوي هنأ عم .مجك/طاو ٣٤,٠ وه نذ ألا ىلع هرابتخا دنع ىصق ألا RAS ىوتسم
 تافصاو ملا تابلطتم تايوتس ملا عيمج يبلت ،عاضو ألا فلتخمو فتاوهلا فلتخ مل RAS ىوتسم
.FR تاجو مل ضرعتلا صوصخب ةي ملاعلا
 طاو ٠,٢ وه ماعلا روهم جلا ىدل ةمدختس ملا ةلوم  حملا فتاوهلاب قلعت ملا RAS ـل ىصق ألا د حلا*
 ريفوتل نام ألا نم اًيفاو اًزيح لمشت تاداشر إلا هذه .جيسن تامارج ةرشع لكل لدع ملاب مجك/
 بسح RAS ميق فلتخت دق .تاسايقلا يف رييغت يأ نع ضيوعتللو روهمجلل ةيفاضإ ةيامح
 ،ىرخأ قطان مب ةصا خلا RAS لوح تامولع ملا نم ديز مل .ةكبشلا قاطنو ةيموقلا ريراقتلا تابلطتم
www عقوم ىلع جتن ملا تامولعم ت حت ةدراولا تامولع ملا ىلإ عوجرلا ىجري . aikon . moc.
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