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 صيصختلا عيراشم ليلد
 

 

 م19/40/2018 قفاوملا ه03/80/1439 خيراتو )2/5/2018( مقر زكرملا ةرادإ سلجم رارق بجومب رداصلا

 ،ه7/6/1438 خيراتو )355( مقر ءارزولا سلجم رارقب رداصلا صيصختلل QRطولا زكرملا ميظنت ىMع ًءانب

 ناجللا لمع دعاوق ىMع ةقفاوملاب VWRاقلا ه8/11/1438 خيراتو )665( مقر ءارزولا سلجم رارقو

اecامهمو صيصختلاب ةفدbcسملا تاعاطقلل ةيفارشإلا  
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تاــــــــــــــــيوـــــــتحhا سرهــــــــــف  

 9 زكرملا ةرادإ سلجم سيئر يlاعم ةلاسر

 11 ةيديهمت ماكحأ :لوألا بابلا

 11 تافيرعت :لوألا دنبلا

 12 قيبطتلا قاطن :يناثلا دنبلا

 12 ليلدلا اذه نم ضرغلا :ثلاثلا دنبلا

 12 ليلدلا اذه ماكحأل لاثتمالا :عبارلا دنبلا

 12 ديهمت :سماخلا دنبلا

 13 صيصختلا ةيلمع :يناثلا بابلا

 14 صيصختلا رايخ :لوألا لصفلا

 14 صيصختلا عورشم حاجن لماوع :لوألا دنبلا

 14 ديروتلاو éèضحتلا ةيلمع :يناثلا دنبلا

 15 بسانملا عورشملا رايتخا :يناثلا لصفلا

 15 فادهألا ديدحت :لوألا دنبلا

 15 اbcساردل ةيلوألا عيراشملا ديدحت :يناثلا دنبلا

 17 عورشملا دادعإ :ثلاثلا بابلا

 éè 18ضحتلا ةيلمع :لوألا لصفلا

 18 لوألا فلملا :لوألا دنبلا

 18 لوألا فلملا رصانع :يناثلا دنبلا

 22 لوألا فلملا مييقتو ةسارد :ثلاثلا دنبلا

 24 لوألا فلملا ىMع ةقفاوملا :عبارلا دنبلا

 25 يناثلا فلملا :سماخلا دنبلا

 25 يناثلا فلملا رصانع :سداسلا دنبلا

 29 يناثلا فلملا مييقتو ةسارد :عباسلا دنبلا

 31 يناثلا فلملا ىMع ةقفاوملا :نماثلا دنبلا

 31 ثلاثلا فلملا :عساتلا دنبلا

 31 ثلاثلا فلملا رصانع :رشاعلا دنبلا
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 37 ثلاثلا فلملا مييقتو ةسارد :رشع يداحلا دنبلا

 39 ثلاثلا فلملا ىMع ةقفاوملا :رشع يناثلا دنبلا

 40 ديروتلا ةيلمع :يناثلا لصفلا

 40 ديروتلا ةطخ :لوألا دنبلا

 41 ديروتلا ةطخ تايوتحم :يناثلا دنبلا

 42 ةيئاîcلا ديروتلا ةطخ ىMع ةيفارشإلا ةنجللا ةقفاوم :ثلاثلا دنبلا

 42 نالعإلا وأ قوسلا ةكراشم :عبارلا دنبلا

 43 قبسملا ليهأتلا ةوعد نع غالبإلاو نالعإلا ةيلمع :سماخلا دنبلا

 43 هرادصإو ليهأتلا ميدقت بلط دادعإ :ثلاثلا لصفلا

 43 ليهأتلا ميدقت بلط :لوألا دنبلا

 44 عورشملا فصو :يناثلا دنبلا

 44 ليهأتلا ميدقت بلط تاميلعت :ثلاثلا دنبلا

 45 تالهؤملا نايب :عبارلا دنبلا

 46 ليهأتلا ميدقت بلط يö ليهأتلا مييقت éèياعم :سماخلا دنبلا

 47 اهرشنو ليهأتلا ميدقت بلط نالعإ :سداسلا دنبلا

 48 ليهأتلا ميدقت بلط رشن :عباسلا دنبلا

 48 ليهأتلا ميدقت بلط ةرادإ :نماثلا دنبلا

 49 ليهأتلا لبق ام  رمتؤم :عساتلا دنبلا

 49 نوكراشملا :رشاعلا دنبلا

 49 دادعإلا :رشع يداحلا دنبلا

 R 49ميدقتلا ضرعلا :رشع يناثلا دنبلا

 50 ءارجإلا :رشع ثلاثلا دنبلا

 50 زاجيإلا :رشع عبارلا دنبلا

 50 ةرصتخhا ةمئاقلا دادعإو ليهأتلا ميدقت بلط مييقت :رشع سماخلا دنبلا

 52 تالهؤملا نايب مييقت :رشع سداسلا دنبلا

 53 تالهؤملا تانايب حتف :رشع عباسلا دنبلا

 53 ماûüلالا رايعم بسح نéسفانتملا زرف :رشع نماثلا دنبلا

 53 قافخإلا وأ حاجنلا éèياعمو عجارملا نم ققحتلا :رشع عساتلا دنبلا
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 54 تالهؤملا تانايب مييقت :نورشعلا دنبلا

 54 تالهؤملا تانايب قيثوت :نورشعلاو يداحلا دنبلا

 55 ةيفارشإلا ةنجللا ىlإ تالهؤملا نايب مييقت لجس ةلاحإ :نورشعلاو يناثلا دنبلا

 55 ةرصتخhا ةمئاقلا ىMع ةقفاوملا :نورشعلاو ثلاثلا دنبلا

 56 نéلهؤملا نéسفانتملا راطخإ :نورشعلاو عبارلا دنبلا

 56 نيزئافلا éèغ نéسفانتملا زاجيإ :نورشعلاو سماخلا دنبلا

 57 هرادصإو ضورعلا ميدقت بلط دادعإ :عبارلا لصفلا

 57 ضورعلا ميدقت بلط :لوألا دنبلا

 57 ةيرادإ لئاسم :يناثلا دنبلا

 57 ضورعلا ميدقت بلط ةدوسم :ثلاثلا دنبلا

 57 ضورعلا ميدقت بلط تاميلعت :عبارلا دنبلا

 59 عورشملا فصو :سماخلا دنبلا

 59 تاءاطعلا :سداسلا دنبلا

 60 نéسفانتملل تارمتؤم :عباسلا دنبلا

 61 نوكراشملا :نماثلا دنبلا

 61 رمتؤملل éèضحتلا :عساتلا دنبلا

 62 ضورعلا ميدقت بلط ةقيثو نأشب ةيطخ تاقيلعت :رشاعلا دنبلا

 62 ةليدبلا ةينفلا ميهافملا :رشع يداحلا دنبلا

 63 ضورعلا ميدقت بلط نم ةيئاîcلا ةخسنلا :رشع يناثلا دنبلا

 63 نéسفانتملل ضورعلا ميدقت بلط قئاثو رادصإ ىMع ةيفارشإلا ةنجللا ةقفاوم :رشع ثلاثلا دنبلا

 64 ضورعلا ميدقت :رشع عبارلا دنبلا

 64 لضفألا يئاîcلا ضرعلا :رشع سماخلا دنبلا

 64 ضورعلا ميدقت بلط مييقت éèياعم :رشع سداسلا دنبلا

 66 تاءاطعلا مييقت :رشع عباسلا دنبلا

 66 مييقتلا قيرف ءاشنإ :رشع نماثلا دنبلا

 69 ةيحاضيتسالا تاعامتجالا :رشع عساتلا دنبلا

 69 نوكراشملا :نورشعلا دنبلا

 70 ةيحاضيتسالا تاعامتجالل éèضحتلا :نورشعلاو يداحلا دنبلا



 
 5 

 70 ةيحاضيتسالا تاعامتجالا ةرادإ :نورشعلاو يناثلا دنبلا

 70 ةيئاîcلا تاضوافملا :سماخلا لصفلا

 70 لضفملا ءاطعلا بحاص :لوألا دنبلا

 71 ةيئاîcلا تاضوافملا :يناثلا دنبلا

 72 ةيئاîcلا تاضوافملل éèضحتلا :ثلاثلا دنبلا

 72 ةيئاc® تاضوافم )تالوج( ةلوج ءارجإ :عبارلا دنبلا

 73 )ةيئاîcلا لامعألا ةلاح( عبارلا فلملا :سداسلا لصفلا

 73 عبارلا فلملا éèضحت :لوألا دنبلا

 74 ةرشابم تايقافتا :يناثلا دنبلا

 75 عبارلا فلملا ىMع ةقفاوملا :ثلاثلا دنبلا

 75 نيزئافلا éèغ نéسفانتملا زاجيإ :عبارلا دنبلا

 75 صيصختلا دقع ىMع عيقوتلا :عباسلا لصفلا

 76 نوكراشملا :لوألا دنبلا

 76 ةيلمعلا :يناثلا دنبلا

 76 عيقوتلل ةقباسلا طورشلا :ثلاثلا دنبلا

 76 يlاملا قالغإلا :نماثلا لصفلا

 76 نوكراشملا :لوألا دنبلا

 77 ةيéèضحتلا ةيلمعلا :يناثلا دنبلا

 77 يlاملا قالغإلا ةيلمع :ثلاثلا دنبلا

 78 ةماع ماكحأ :عبارلا بابلا

 79 ةحلصملا باحصأ عم لصاوتلا :لوألا لصفلا

 79 ةحلصملا باحصأ عم لصاوتلا :لوألا دنبلا

 79 ةحلصملا باحصأ فيرعت :يناثلا دنبلا

 79 ةحلصملا باحصأ عم لصاوتلا ةطخ :ثلاثلا دنبلا

 80 صاخلا عاطقلا عم لصاوتلا :يناثلا لصفلا

 80 )ثلاثلاو يناثلاو لوألا فلملا لحارم( عورشملل دادعإلا ءانثأ يö لصاوتلا :لوألا دنبلا

 81 لوألا فلملا دادعإ ءانثأ يö لصاوتلا :يناثلا دنبلا



 
 6 

 81 يناثلا فلملا دادعإ ءانثأ يö لصاوتلا :ثلاثلا دنبلا

 82 ثلاثلا فلملا دادعإ ءانثأ يö لصاوتلا :عبارلا دنبلا

 82 دقعلا ةيسرت ةلحرم ≠¨حو ضورعلا ميدقت بلطو ليهأتلا بلط ءانثأو ثلاثلا فلملا دامتعا دعب لصاوتلا :سماخلا دنبلا

 83 دحاو لاصتا زكرم :سداسلا دنبلا

 84 دقعلا ءاطع ةلاحإ دعب لصاوتلا :عباسلا دنبلا

 84 ةبولطملا éèغ ضورعلا :ثلاثلا لصفلا

 87 حلاصملا ضراعت :عبارلا لصفلا

 87 حلاصملا ضراعت موهفم :لوألا دنبلا

 88 حلاصملا ضراعت بنجت :يناثلا دنبلا

 88 رارقإلا :ثلاثلا دنبلا

 88 ةيعوتلاو فيقثتلا :عبارلا دنبلا

 89 حاصفإلا :سماخلا دنبلا

 89 ضراعتلل Rمسرلا لجسلا :سداسلا دنبلا

 90 ءانثتسالا تابلط :سماخلا لصفلا

 90 ليلدلا اذه ماكحأ نم ءانثتسالا تابلط :لوألا دنبلا

 90 ليلدلا اذه ماكحأ نم ءانثتسالا تابلط ةعجارم :يناثلا دنبلا

 91 ليلدلا اذه ماكحأ نم ءانثتسالا تابلط يö زكرملا تارارق :ثلاثلا دنبلا

 R 91≥يبلاو ي±امتجالا مييقتلا :سداسلا لصفلا

 91 ةيئيبلاو ةيعامتجالا راثآلا :لوألا دنبلا

 R 92≥يبلاو ي±امتجالا رثألا مييقت :يناثلا دنبلا

 92 ةينطولا حئاوللا :ثلاثلا دنبلا

 93 بلطلا ليلحت :عباسلا لصفلا

 93 تاجَرخhُا ىMع ةمئاقلا تافصاوملا :نماثلا لصفلا

 93 تافصاوملا :لوألا دنبلا

 94 تافصاوملا ةغايص :يناثلا دنبلا

 95 يئاîcلا دقعلاو ءاطعلا قئاثو يö تافصاوملا لاخدإ :ثلاثلا دنبلا

 95 نيراشتسملل تايحالصلا ضيوفت :عساتلا لصفلا
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 96 ضاûèعالا تاءارجإ :رشاعلا لصفلا

 97 ةعجارملا ةهج :لوألا دنبلا

 97 تاضاûèعالا ميدقت éèياعم :يناثلا دنبلا

 97 نولهؤملا نوضûèعملا :ثلاثلا دنبلا

 98 ضاûèعالا بابسأ :عبارلا دنبلا

 98 ةررقملا ةدملا يö ضاûèعالا ميدقت :سماخلا دنبلا

 99 تاضاûèعالا مالتسا :سداسلا دنبلا

 99 تاضاûèعالا ةغيص :عباسلا دنبلا

 99 تاضاûèعالا ةحص نم ققحتلا :نماثلا دنبلا

 100 ضاûèعالا يö رظنلا :عساتلا دنبلا

 100 رارقلا قيثوت :رشاعلا دنبلا

 100 ضيوعتلا لاكشأ :رشع يداحلا دنبلا

 102 عفدلا تايلآو رطاخhا عيزوت :رشع يداحلا لصفلا

 102 رطاخhا :لوألا دنبلا

 102 رطاخhا عيزوت :يناثلا دنبلا

 104 عفدلا ةيلآ :ثلاثلا دنبلا

 106 عفدلا ةيلآو ةيضاûèفالا رطاخhا عيزوت :عبارلا دنبلا

 110 لاملا لباقم ةميقلا :رشع يناثلا لصفلا

 111 لاملا لباقم ةميقلا مييقت :لوألا دنبلا

 111 لوألا فلملا - لاملا لباقم ةميقلا تاناكمإ :يناثلا دنبلا

 111 يناثلا فلملا - ي±ونلا مييقتلا :ثلاثلا دنبلا

 113 ثلاثلا فلملا - Rمكلا مييقتلا :عبارلا دنبلا

 113 ماعلا عاطقلا نراقم ءاشنإ :سماخلا دنبلا

 113 تاضاûèفالاو تانايبلا ردصم :سداسلا دنبلا

 114 تاعقوتلا ةدم :عباسلا دنبلا

 114 فيلاكتلا ليلحت :نماثلا دنبلا

 115 قفارملاو ةقاطلا ليدعت رثأ :عساتلا دنبلا

 115 تاداريإلا ليلحت :رشاعلا دنبلا
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 116 ليومتلا ليلحت :رشع يداحلا دنبلا

 116 ماعلا عاطقلا نراقم ليدعتو رطاخhا ليلحت :رشع يناثلا دنبلا

 116 رطاخhا مييقت :رشع ثلاثلا دنبلا

 117 يئاîcلا ماعلا عاطقلا نراقم :رشع عبارلا دنبلا

 118 ةيلاملا ةلاحلا - صيصختلا رايخ لداعي ام ءانب :رشع سماخلا دنبلا

 118 تاضاûèفالا وأ تانايبلا ردصم :رشع سداسلا دنبلا

 118 فيلاكتلا ليلحت :رشع عباسلا دنبلا

 120 تاداريإلا ليلحت :رشع نماثلا دنبلا

 120 ليومتلا ليلحت :رشع عساتلا دنبلا

 120 صيصختلا رايخل ةيدقنلا تاقفدتلا نم رفوتلا تاعوفدم :نورشعلا دنبلا

 121 ةهجلل عورشملا دصرو ةرادإ فيلاكت :نورشعلاو يداحلا دنبلا

 121 صيصختلا رايخل ةيئاîcلا ةيدقنلا تاقفدتلا :نورشعلاو يناثلا دنبلا

 121 لاملا لباقم ةميقلا ليلحت :نورشعلاو ثلاثلا دنبلا

 122 تاداريإلا ةصح ةلكيه - لاملا لباقم ةميقلا ليلحت :نورشعلاو عبارلا دنبلا

 122 ةباجتسالا ليلحت - عورشملا رطاخم نم لاملا لباقم ةميقلا ىMع لمتحhا éèثأتلا ريدقت :نورشعلاو سماخلا دنبلا

 122 عبارلا فلملا – لضفملا ءاطعلا عم ةنراقملا :نورشعلاو سداسلا دنبلا

 131 نéمأتلا :رشع ثلاثلا لصفلا

 131 ةبولطملا تانيمأتلا :لوألا دنبلا

 132 ةددحhا تابلطتملا :يناثلا دنبلا

 132 ضرقُملا تابلطتم :ثلاثلا دنبلا

 132 نيراشتسملاب ةناعتسالا :عبارلا دنبلا

 132 نéمأتلا رادصإ تابلطتم :سماخلا دنبلا

 132 يتاذلا نéمأتلا :سداسلا دنبلا

 132 يئاîcلا نمؤملا :عباسلا دنبلا

 133 ذافنلاو رشنلا :سماخلا بابلا

 133 
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ميحرلا نمحرلا هللا مسب  

 

 زكرملا ةرادإ سلجم سيئر يlاعم ةلاسر

 داصتقا ،يويح عمتجم ؛رواحم ةثالث ىMع ةمئاق يøو ،"ةكلمملا لبقتسمل انتيؤر" ناونعب 2030 اbcيؤر ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تمَسَو
 انداصتقا عيونتو ةدعاولا ةيداصتقالا انتاعاطق قافآ حتفل رامثتسالا تاودأ ريوطت ةرورضب ةيؤرلا هذه رقتُو ،حومط نطو ،رهدزم
 ضعب صيصخت WR¡تقت تامدخلا ةدوج نéسحتو داصتقالا ةيمنت نأ ىMع 2030 ةيدوعسلا ةيؤر دكؤتو ،لمعلا صرف داجيإو
 .تاراق ةثالث نéب لصو ةقلحك ي√يتاûèسالا ةكلمملا عقوم زيزعتو ،لامعألا ةئيب نéسحتو ،ةيموكحلا تامدخلا
 

 مادختسا ةدعاق عيسوت انيلع ًامازل ناك اذل ؛ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيؤرلا فادهأ قيقحت يö ةيمهأ وذ صيصختلا جمانرب نأل ًارظن
 )صاخلا عاطقلاو ماعلا عاطقلا( ةقالعلا تاذ فارطألا دعاست نأ اc®أش نم تاءارجإو دعاوق قيبطت لالخ نم صيصختلا جذومن
أ دقو ،جمانè∆لا يö مbcكراشم ةيفيك مهف ىMع

ُ
 ذيفنت تاءارجإو ةيفارشإلا ناجللا لامعأ ةمكوحل ةلماشلا ةموظنملا ءانب ةمهم تلكو

 نأش يö رداصلا ه8/11/1438 خيراتو )665( مقر ءارزولا سلجم رارق بجومب صيصختلل QRطولا زكرملا ىlإ صيصختلا عيراشم
 خيراتو )355( مقر ءارزولا سلجم رارقو ،اecامهمو صيصختلاب ةفدbcسملا تاعاطقلل ةيفارشإلا ناجللا لمع دعاوق ىMع ةقفاوملا

 .صيصختلل QRطولا زكرملا ميظنت ىMع ةقفاوملاب رداصلا ه7/6/1438
 

 R¨لاو "اc»راشتسمو اهلمع قرفو ةيفارشإلا ناجللا لمعل ةمظنملا دعاوقلا" عضوب ةمهملا هذه صيصختلل QRطولا زكرملا أدب دقل
 .م19/04/2018 قفاوملا ه03/08/1439 خيراتو )3/5/2018( مقر هرارق بجومب زكرملا ةرادإ سلجم اهدمتعا
 

 مقر رارق بجومب ھترادإ سلجم ةقفاوم ىMع ًءانب هدامتعا متو ليلدلا اذه زكرملا دعأ دقف ةمكوحلا ةموظنم ءانب دوهجل ًالامكتساو
 جمانرب يö نéكراشملل صصختملا يزكرملا QRفلا عجرملا ليلدلا اذه لكشُي .م19/04/2018 قفاوملا ه03/08/1439 خيراتو )2/5/2018(
 ةمزاللا تامولعملا éèفوت ىlإ ليلدلا فدc»و ،صيصختلا جمانè∆ب ةطبترملا لامعألاو ةطشنألاب قلعتي ام لك يö ةكلمملاب صيصختلا
 .اc  ةطبترملا تاءارجإلا ةرادإو اهمييقتو صيصختلل ةلهؤملاو ةحشرملا عيراشملا ديدحتل بسنألا ةقيرطلا لوح ةيفارشإلا ناجلل
 

 :يMي امل ةيليصفتلا ةيلآلا ليلدلا نéبي ثيح ،صيصختلا جمانرب عيراشم لحارم ةفاك ليلدلا مظني

  .اهفادهأل ةحûèقملا عيراشملا قيقحتل ةمءالم Àèكألا رايخلا وه صيصختلا ناك اذإ ام ديدحت .1

 .اهذيفنت تاياغل صيصختلل ةحûèقملا عيراشملا دادعإ .2

 .صيصختلا عيراشم ىMع ةقفاوملا .3

 

 ةجلاعمو تاقوعملا زواجتو تايدحتلا ةهجاوملو ،ةهج نم ھتمكوحو صيصختلا لاجم يö ًايلود دجتسي امل ليلدلا ةبكاوم ةيمهألو
 ريوطتلاو ةرمتسملا ةعجارملل ھعضاخ نوكتس ةمكوحلا ةموظنم نإف ؛ىرخأ ةهج نم عقاولا ضرأ ىMع رهظت R¨لا روصقلا بناوج
 .رمألا مزل املك رمتسم لكشب ليلدلا ثيدحت ىMع صيصختلل QRطولا زكرملا لمعيسو ،نéمئادلا ثيدحتلاو
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 هّرسيو ،ھقيبطت تايلآو ليلدلا اذc  طبتري ام لك يö ةحلصملا باحصأل ةروشملاو QRفلا معدلا ميدقتل دادعتسالا متأ ىMع زكرملا
 نم صيصختلل QRطولا زكرملا عم لصاوتلا نكمي ثيح ،ليلدلا اذc  ةطبترم تاحûèقم وأ تاقيلعت وأ تاراسفتسا يأ ىMع ةباجإلا

 :ةيلاتلا لئاسولا لالخ

 .40 رودلا ،نéكمت جرب ،ضايرلا ةنيدم يö نئاكلا زكرملا رقم ةرايز •

 Law.Regulations@ncp.gov.sa  :زكرملل ينوûèكلإلا ديè∆لا •

 

 ،،،،قيفوتلا يlو هللاو                     
 

 

 

 

 

 
يرجيوتلا ديزم نب دمحم  

ةرادإلا ســـلجم سيــــئر  
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 ةيديهمت ماكحأ :لوألا بابلا

 تافيرعت :لوألا دنبلا

 :كلذ éèغب صنلا ضقي مل ام اîcم لك مامأ ةحضوملا يناعملا هاندأ ةدراولا تارابعلاو تاملكلاب دصقي

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا :ةكلمملا

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةموكح :ةموكحلا

 .ةيمنتلاو ةيداصتقالا نوؤشلا سلجم :سلجhا

 .زكرملا :صيصختلل QRطولا زكرملا

 قفاوملا ه03/08/1439 خيراتو )2/5/2018( مقر زكرملا ةرادإ سلجم رارق بجومب رداصلا صيصختلا عيراشم ليلد :ليلدلا

 .م19/04/2018

 مقر زكرملا ةرادإ سلجم رارق بجومب ةرداصلا اc»راشتسمو اهلمع قرفو ةيفارشإلا ناجللا لمعل ةمظنملا دعاوقلا :دعاوقلا

 .م19/04/2018 قفاوملا ه03/08/1439 خيراتو )3/5/2018(

 رارق بجومب ةرداصلا اecامهمو صيصختلاب ةفدbcسملا تاعاطقلل ةيفارشإلا ناجللا لمع دعاوق :ةيفارشإلا ناجللا لمع دعاوق

 ..ـه8/11/1438 خيراتو )665( مقر ءارزولا سلجم

 ةيجيتاûèسا قفو فرُعملاو ،ًاعم صاخلاو ماعلا نéعاطقلا نéب ةكارشلاو لوصألا عيب ىlإ ةراشإلل مَدخَتسُي حلطصم :صيصختلا

 قفاوملا ـه23/3/1423 خيراتو )1/23( مقر )ى”لملا( ىMعألا يداصتقالا سلجhا رارق بجومب ةرداصلا ةكلمملا يö صيصختلا

 .م4/6/2002

 .ه8/11/1438 خيراتو )665( مقر ءارزولا سلجم رارق قفو ةلّكُشملا ةيفارشإلا ةنجللا :ةيفارشإلا ةنجللا

 يö صيصختلا عيراشمب ةقلعتملا تانايبلل Rمسرلا عدوتسملا لثمت R¨لاو زكرملا اهريديو اc‘شني R¨لا ةيزكرملا تانايبلا ةدعاق :لجسلا

 .ناجللا تارارقو لامعأب قلعتي ام لكو ،ةكلمملا

 قيرفو ،يéèضحتلا قيرفلا نمضتيو ،دعاوقلاو ،ةيفارشإلا ناجللا لمع دعاوقل ًاقفو ھليكشت متي يذلا لمعلا قيرف :لمعلا قيرف

 بسحب عورشملا لمع قيرف وأ جمانè∆لا لمع قيرف امأ ليلدلا اذه ماكحأ قيبطت يö ھب دصقيو ،عورشملا لمع قيرفو ،جمانè∆لا لمع

 .دعاوقلل ًاقفو لاحلا

 .زكرملا يö ةيمسرلا لمعلا مايأل ًاقبط ةكلمملا يö لمع موي :موي

 .يرابتعالا وأ ي÷يبطلا صخشلا اc  دصقي :صخشلا

  :كلذ لمشيو ،ةيموكح ةهج يأ :نايكلا

   .ةلقتسملا ةيرابتعالا ةيصخشلا اc◊اطعإ ىMع تاميظنتلاو ةمظنألا صنت R¨لا ةيموكحلا تانايكلاو ةزهجألا .1

  .ىرخألا ةيموكحلا ةزهجألاو تارازولا .2

   .ةموكحلل ةكولمملا تاكرشلا .3
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 قيبطتلا قاطن :يناثلا دنبلا

 لمع دعاوقل ًاقفو ًالبقتسم لّكشت R¨لا ةيفارشإلا ناجللا ىMع يرسي امك ،ةيلاحلا ةيفارشإلا ناجللا ىMع ليلدلا اذه يرسي .أ
  .ةيفارشإلا ناجللا

 ةيفارشإلا ناجللا لمع دعاوقل ًاقفو ةيفارشإلا ناجللا اÿcلع فرشت R¨لا صيصختلا عيراشم ىMع ليلدلا اذه يرسي .ب
 ءدبلا مت R¨لا عيراشملاو ليلدلا اذه رادصإ دعب اc  ءدبلا متي R¨لا عيراشملا لمشي كلذو ،ةقالعلا تاذ ىرخألا تاعيرشتلاو
 .ليلدلا اذه رادصإ لبق اهذيفنتب

 

 ليلدلا اذه نم ضرغلا :ثلاثلا دنبلا

أ
ُ

 éèفوتو ،صيصختلا عيراشم ذيفنتو دادعإ ةيفيك وحن اîcع ةقثبنملا لمعلا قرفو ةيفارشإلا ناجللاو تانايكلا ھيجوتل ليلدلا اذه َّدع
 .صيصختلا دقع عيقوت ≠¨حو éèضحتلا ةلحرم نم ًاءدب ةلصلا تاذ تامولعملا ةفاك
 

 ليلدلا اذه ماكحأل لاثتمالا :عبارلا دنبلا

 صيصختلا عورشم لبقُي نلف ،ليلدلا اذه ماكحأل لاثتمالا مدع لاح يöو ،ليلدلا اذه ماكحأل لاثتمالا ةينعملا فارطألا ىMع بجي
  .– لاحلا بسحب – زكرملا وأ ،ةيفارشإلا ةنجللا وأ ،سلجhا لبق نم ھضفر متيسو حûèقملا
 

 ديهمت :سماخلا دنبلا
 ،ه8/11/1438 خيراتو )665( مقر ءارزولا سلجم رارق يö ةدراولا ماكحألاو ،اc  لومعملا حئاوللاو ةمظنألا ماكحأب ليلدلا اذه لخي ال
 .كلذ ىMع ًءانب ليلدلا اذه رسفُيو ؛ه15/11/1438 خيراتو )52631( مقر Rميمعتلا يكلملا رمألاو
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 صيصختلا ةيلمع :يناثلا بابلا

 صيصختلا رايخ :لوألا لصفلا   

  بسانملا عورشملا رايتخا :يناثلا لصفلا   
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 صيصختلا رايخ :لوألا لصفلا

 صيصختلا عورشم حاجن لماوع :لوألا دنبلا
 ديدحت فدc  صيصختلا عورشم لحارم عيمجل لصفم ليلحت ءارجإ نمضتي دتمم éèضحت ىMع صيصختلل عورشم يأ حاجن دمتعي

 :يMي ام

 .عورشملا نم ةموكحلا اهوجرت R¨لا فادهألا قيقحت ىMع ةردقلا .أ

 .لاملا لباقم ةميقلا قيقحت .ب

  .نيرمثتسملا بذجو ،ليومتلل عورشملا ةيلباق  .ج

 .اbcجلاعمو اهديدحت لبس لضفأو عورشملل ةبحاصملا رطاخhا مهأ .د

 .نéينعملا ةحلصملا باحصأ نم مهéèغو نéنطاوملا ىMع راثآلا .ه

 .اهéèغ وأ ةيديلقتلا ديروتلا ةقيرط مادختسا نع ًاضوع بسنألا ةقيرطلا وه صيصختلا ناك اذإ ام .و

 .ضحhا هريدقتل ًاقفو زكرملا اهددحُي ىرخأ لماوع يأو .ز

 

 يö ةدايز ببست دق éèضحتلا ةفيعض تاءاطع حرط يدافتو صيصختلا عورشم حاجن صرف نéسحت يö تاليلحتلا هذه ةيمهأ لثمتت

 ةعومجم ليلدلا عضي ،كلذ يدافتلو ؛صيصختلل ةيراجتلا قوسلا يö ةكلمملا ةعمسب رارضإلاو ،éèخأتلاو ،تافورصملاو ،رطاخhا

  .صيصختلل éèضحتلا تايلمعل ققحتلا لحارمو تابلطتملا نم ةلماش

 

 يأ يö – ليلحتلا اذه جئاتن تتبثأ لاح يö ھنإف ،ةفلكتلا ثيح نم ةيلاعفو ةءافك Àèكأ صيصختلا عورشم دادعإ لحارم لعجلو

 دراوم يأ قافنإ مدعو ،رخآ ليدب نع ثحبلاو ،عورشملا قيلعت بجيف ،صيصختلا رايخ ةسارد يö رارمتسالا ىودج مدع – ةلحرم

 .صيصختلا رايخ يö رظنلل ةيفاضإ

 

 ديروتلاو éèضحتلا ةيلمع :يناثلا دنبلا

 

 .ةيسيئر ةيباقر طباوضل لحارملا هذه نم ةلحرم لك عضخت ثيح ،صيصختلل éèضحتلل لحارملا ةيثالث ةيلمع ليلدلا اذه ضرعي

 تاسرامملا لضفأ كلذك سكعتو ،م2017 ماع يö يlودلا كنبلا لبق نم زكرملا ىlإ ةمدقملا تايصوتلا ىlإ ةيلمعلا هذه دنتستو

  :يتآلاب لحارملا كلت لثمتت ثيح ،ةيلودلا

  ."ةيديهمتلا ىودجلا ةسارد" لوألا فلملا .1

  ."ةيئدبملا لامعألا ةلاح" يناثلا فلملا .2

 ."ةلمتكملا لامعألا ةلاح " ثلاثلا فلملا .3

 ليلدلا اذه تابلطتمل ًاقفو اهلامتكا لاح يR ö¨لاو "ةيئاîcلا لامعألا ةلاح" عبارلا فلملا مث ،ديروتلا ةلحرم لحارملا كلت عبتيو

 صيصختلا دادعإ ةيلمع حاضيإ نكميو ،يراجتلاو يlاملا قالغإلاو دقاعتلا ةلحرم ىlإ صيصختلا عورشم لقنتي دعاوقلاو

 :هاندأ ضورعملا ططخhاب ةيديهمتلا
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 بسانملا عورشملا رايتخا :يناثلا لصفلا

 فادهألا ديدحت :لوألا دنبلا
 ةقفاوملا لاح يöو ،عاطقلا صيصخت نم ةدوشنملا فادهألا ديدحتب ةيفارشإلا ناجللا لمع دعاوق ىMع ًءانب ةيفارشإلا ةنجللا موقت

 ةيفارشإلا ةنجلل ي”بنيو صيصختلل ةحشرملا عيراشملا ديدحتل يداشرإلا ليلدلا ةباثمب فادهألا كلت حبصت سلجhا لبق نم اÿcلع

 اذه نوكي نأ ىMع  .اهقيقحت يö مهاست فوس اc®أو فادهألا هذه عم صيصختلل ةحûèقملا عيراشملا قفاوت نم دكأتت نأ ةينعملا

 R¨لا ةقيرطلا حوضوب ددحت نأ ةيفارشإلا ةنجلل ي”بني ،كلذ اÿcف رذعتي R¨لا تالاحلا يöو ،سايقلل ةلباقو ةرشابم ةقالع وذ قفاوتلا

 لاح يö صيصخت عورشم يأ ىMع ةقفاوملا مدع ةيفارشإلا ةنجللا ىMع بجيو .ةيعاطقلا فادهألا قيقحت يö عورشملا اc  مهاسيس

 .ةيعاطقلا فادهألا عم قفاوتي ال عورشملا اذه نأ نéبت

 اbcساردل ةيلوألا عيراشملا ديدحت :يناثلا دنبلا

 ةلهؤم دعُت R¨لاو ،QRعملا اهعاطقل صيصختلا عيراشمل ةيلوألا ةمئاقلا ديدحت – زكرملا عم قيسنتلا دعب – ةيفارشإلا ةنجللا ىMع بجي

  :ةيتآلا لماوعلا ةاعارم لالخ نم كلذ متي نأ ىMع ،اbcسارد يö ءدبلل
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 .عورشملل ةدوصرملا ةيناéüملا ىMع ةمزاللا تاقفاوملا ىMع لوصحلاو ليومتلا رفوت نم دكأتلا ھب دصقي :ةيليومتلاو ةيتاسسؤملا ةردقلا

 .دعاوقلاو ،ليلدلا اذه تابلطتم عم قفاوتي امب ىودج تاسارد ءارجإل ةمزاللا ةينفلاو ةيلاملا دراوملا رفوت ةاعارم ىlإ ةفاضإلاب

 تايولوأ ديدحت دنع ةيعاطقلا فادهألا قيقحت يö عورشملا ةمهاسم ىدم ةاعارم ھب دصقي ةيعاطقلا فادهألا قيقحت يö ةمهاسملا

 .ةحûèقملا عيراشملا

 ھب ةطيحhا رطاخhاو هديقعت ةجردو عورشملا مجح ةاعارم ھب دصقي   .عورشملاب ةطيحhا رطاخhاو ديقعتلا ةجردو عورشملا مجح

 .ةحûèقملا عيراشملل ةيلوألا ةمئاقلا عضو دنع

 نم ةيداصتقا تاروفو داجيإ يö دعاست R¨لا ةلصلا تاذ تامدخلاو لوصألا صخت عيراشملا نم ةلسلس اc  دَصقُي .عيراشملا ةظفحم

 .نيرمثتسملا بذجتو ،عيراشملا فيلاكت نم ضفخت نأ اc®أش
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  عورشملا دادعإ :ثلاثلا بابلا

 éèضحتلا ةيلمع :لوألا لصفلا

 ديروتلا ةيلمع :يناثلا لصفلا

 هرادصإو ليهأتلا ميدقت بلط دادعإ :ثلاثلا لصفلا

 هرادصإو ضورعلا ميدقت بلط دادعإ :عبارلا لصفلا

 ةيئاîcلا تاضوافملا :سماخلا لصفلا

 )ةيئاîcلا لامعألا ةلاح( عبارلا فلملا :سداسلا لصفلا

 صيصختلا دقع ىMع عيقوتلا :عباسلا لصفلا

 يlاملا قالغإلا :نماثلا لصفلا
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 éèضحتلا ةيلمع :لوألا لصفلا

 لوألا فلملا :لوألا دنبلا

 ىMع – ةسارد مدقت R¨لا ةيديهمتلا ىودجلا ةسارد ھتيمست نكمي ام وأ "لوألا فلملا" مساب ىlوألا اbcلحرمب éèضحتلا ةيلمع أدبت

 قيرف لصوت لاح يöو ،ةلمتحhا ةيلاملاو ةينوناقلاو ةيراجتلا ھتينبو ھنم ةوجرملا جئاتنلاو عورشملا تامدخ تابلطتمل – يlاع ىوتسم

 رارقلا ذاختاو رظنلل ةيفارشإلا ةنجلل ةيصوت مدقي فوس اهدنعف ،ةساردلا نم ديزملا رè∆تل يفكي امب ةدعاو جئاتنلا َّنأ ىlإ لمعلا

 ."يناثلا فلملا" ةلحرم ىlإ لاقتنالا نأشب

 لوألا فلملا رصانع :يناثلا دنبلا

 :ةيلاتلا رصانعلا ،ىندأ دحك ،لوألا فلملا نمضتي نأ بجي

 يناثلا فلملا ةلحرم ىlإ لاقتنالاب تايصوتلا صخلم ىlإ ةفاضإ عورشملا بناوج مهأ نع ةماع ةحh نمضتيو :يذيفنتلا صخلملا .1

 .تاحفص سمخ نع يذيفنتلا صخلملا ديزي الأ ىMع ،اecاغّوسمو

 دادعإ نع لوؤسملا صخشلا ىlإ ةفاضإلاب ؛عورشملل حûèقملا نايكلاو ،عورشملل Rمسرلا مسالا نمضتيو :يرادإلا قايسلا فصو .2

 فلملاب قلعتت ةيفاضإ تامولعم بلط وأ ،تاراسفتسا وأ ةلئسا يأ ھيجوتل لاصتالا ةطقن ّدعُي يذلا لمعلا قيرف يö لوألا فلملا

  .لجسلا يö عورشملا عبتتل مَدخَتسُيس مسالا كلذ َّنأل ًارظن هéèيغت نكمي ال عورشملا مسا َّنأ ةظحالم نم دب الو .لوألا

 ةليسو يأو ،اهل ھتجلاعم ةيفيكو اbcجلاعمل عورشملا ى÷سي R¨لا تاجايتحالاب ًانايب نمضتيو :ھل ةجاحلا مييقتو عورشملا تاغِّوسم .3

 :ةيلاتلا تاحيضوتلا رصنعلا اذه مدقي نأ بجيو ؛تاجايتحالا كلت ةجلاعمل ةليدب

 ةجاحلا هذه اc  تدِّدُح R¨لا ةقيرطلا ةشقانمو ،ًايمك اîcع éèبعتلاو ،اbcجلاعمل عورشملا ى÷سي يذلا ةجاحلا ديدحت .أ

  .ًاعونو ًامك

 ،QRطولا لُّوحَّتلا جمانربو ،2030 ةكلمملا ةيؤر فادهأو ،ةيعاطقلا فادهألاو عورشملل ةجاحلا نéب ةقالعلا نايب .ب

 ي”بنيف ،ةرشابم éèغ ةقالعلا تناك لاح يöو .سايقلل ةلباقو ةرشابم ةقالعلا هذه نوكت نأ ىMع ،ًايمك ھنع éèبعتلاو

 يö عورشملا اذه اهمدقيس R¨لا ةمهاسملاو ،صيصخت عورشمك عورشملا يö رظنلا ةيولوأ نéبُي يقطنم غّوسُم ميدقت

 .اهفادهأو ةكلمملا تاياغ قيقحت

 يأ ىlإ ةفاضإلاب ،اهميمرت وأ اهدييشت عقوتملا قفارملا عاونأو ددع لاثم ،عورشملاب ةطبترملا ةيئاشنإلا لماوعلا نايب .ج

 قفارملا ىlإ لوصولا نم نéمدختسملا نéكمتل ةيرورضلا قرطلا لثم ھتياغ قيقحتل عورشملا اflcلطتي ةبحاصم لامعأ

 .اهميمرت وأ اهدييشت عمزملا

 اîcع éèبعتلاو نايب عم ،ھنم ةعقوتملا عفانملاو ،– رشابم éèغ وأ رشابم لكشب ًءاوس – عورشملا نم نيديفتسملاب نايب .د

 .ةجاحلا عم قفاوتي امب ًايمك

 ةساردلا نم ةلحرملا هذه يö – متي الأ ىMع ،عورشملا لالخ نم اbcجلاعم دارملا ةجاحلا ةيبلتل ةليدبلا قرطلا ديدحت .ه

 .حûèقملا عورشملا فيلاكت نم Àèكأ حûèقملا ليدبلا فيلاكت تناك ول ≠¨ح ناك ليدب يأ داعبتسا –
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 ھلئادبو عورشملا نم ةعقوُتملا – ةسوملم éèغلاو ةسوململا – ةيداصتقالا دئاوفلاب ًايلوأ ًافيرعت نمضتتو :ةيداصتقالا دئاوفلا .4

 نéمدختسملا ىMع ًءاوس عورشملا تاجرخم نع جتنت دق ةيبلس راثآ يأ ىlإ ةفاضإلاب .قوسلا تاسراممل ًاقفو ًايمك اîcع éèبعتلاو ،ةددحhا

 .نéمدختسملا éèغ وأ

 ذيفنتل ةيريدقتلا ةفلكتلاو ،ةددحhا لئادبلاو حûèقملا عورشملل ةيلاملا ةلاحلل ًاضارعتسا نمضتتو :عورشملل ةيلاملا ةلاحلا يرحت .5

 :يMي ام نمضتت نأ ىMع ةفلكت éèغب ةموكحلا لبق نم اهميدقت مت لاح يö ≠¨ح ،اîcم لك

 .ديروتلاو رثألا تاساردو ىودجلا ةساردو يlوألا ميمصتلا لثم عورشملا ذيفنت فيلاكت .أ

 .VWRارألا ىMع ذاوحتسالا فيلاكت .ب

 .ءاشنإلا فيلاكت .ج

 .تادعملاو عنصملا فيلاكت .د

  .تاéüهجتلاو تابيكûèلا فيلاكت .ه

 .ھنع ليدب لكلو عورشملل ةيليغشتلا ةلحرملا ىMع ةبتûèملا ةيريدقتلا ةيونسلا فيلاكتلا ًاضيأ لوألا فلملا ددحي نأ بجي امك

 .لوألا فلملا ةلحرم يö ةيليغشتلا فيلاكتلا ىMع تاليدعت يأ لاخدإ زوجي الو ةيلام ميق لكش ىMع ةفلكتلا تاريدقت ميدقت بجيو

 نم دنب لكب ةلصفم ةحئال ميدقت نكمي ال اذل يlوأ ميمصت ماع لكشب دجوي الأ عقوتملا نم ،عورشملا دادعإ نم ةلحرملا هذه يöو

 ةبولطملا ةيلامسأرلا فيلاكتلا عيمج يطغت نأ ي”بني R¨لا ةيضاûèفالا تاريدقتلا ركذ ةرورض يفني ال كلذ َّنكل ،فيلاكتلا دونب

 ةقباسلا عيراشملا يö ةمدختسملا سيياقملاب ةناعتسالا نم سأب الو ،%20± ـب ردقت ةقد وذ شماه عم عورشملا نم ضرغلا قيقحتل

  .اbcنايصل وأ ةc اشم ةأشنم ليغشتل عبرم ûèم لكل فيلاكتلا وأ ،ھباشم قيرط ءاشنإ نم ûèموليك لكل يدوعس لایر )س( :كلذ لاثمو

 ةعيبط تاذ فيلاكتلا تناك اذإ وأ ةيئيبلا راثآلا ضفخل éèبادت ذاختا كلذ ىMع تبترت اذإ ةعقوتم ىرخأ فيلاكت يأ ةفاضإ ي”بنيو

 :يتآلاب تاريدقتلا كلت صّخلُت ثيح  .ھليغشت وأ عورشملا ذيفنت يö اîcع ≠Qغ ال ةيعامتجا

 كلذ يö امب ةلمتحhا ھلئادبو عورشملل )ةيراجلا راعسألابو طقف لالدتسالا تاياغل( ةرَّدقملا ذيفنتلا فيلاكت يlامجإ .أ

 .عورشملل ةينفلا تاéèغتملا

 .فيلاكتلا تاريدقت باسح ساسأو .ب

 ذِّفُن ول اميف عورشملل ةيلاملا ىودجلل يlوألا ديدحتلا مدقي نأ لوألا فلملا ىMع بجي ،ددحم ليدب لكو عورشملا صخي اميفو

 تاعوفدمب قلعتي ام كلذ نم ،صاخلا فرطلا تادئاعلا دراومل عساولا ميجحتلاو ةلمتحhا دراوملا نابسحلا يö ذخألا عم ،صيصختك

 مييقت فدc»و  .اهéèغ وأ ًاعم دراوملا هذه لك وأ عورشملا نم نيديفتسملا ةمدخلا يقلتم نم نéمدختسملا موسرو ةموكحلا نم ةنزاوملا

 ديدحتلو ال مأ ةلمتحم ةيلام ىودج ھل حûèقملا عورشملا ناك اذإ اميف ةيئدبم ةراشإ ىMع لوصحلا ىlإ لوألا فلملا يö ةيلاملا ىودجلا

 تاقفدتلل ةيلاحلا ةميقلا يöاص باسح لالخ نم مييقتلا كلذ ءادأ بجيو  .ھيلإ ةجاحلا ةلاح يö يموكحلا معدلا نم بولطملا مجحلا

 اذه نم عبارلا بابلا نم رشع يناثلا لصفلا يö مدقملا فصولا بسح لوألا فلملا يö ةيلاملا ىودجلا مييقتل ًاقفو عورشملل ةيدقنلا

 .ليلدلا

  :يMي ام لوألا فلملا ددحي نأ ي”بني ،ًايئزج وأ ًالماك ًايموكح ًاليومت ھليدب وأ عورشملا بلطتي امدنع :يlاملا رادتقالل يlوألا مييقتلا .6

 .عورشملا دصر فيلاكتو دقعلا ةرادإ ىMع ةبتûèملا دادعإلا فيلاكت ةيطغتل ةنزاوملا نم عقوتملا ليومتلا ةيافك .أ

 .ليومتلا ىlوتت نم يø ةموكحلا تناك اذإ دقعلل ةرشابملا تاعفدلا ةيطغتل ةنزاوملا نم عقوتملا ليومتلا ةيافك .ب
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 ةمزاللاو ةعقوتملا ةموكحلا تاماûüلا ةيطغتل ًايفاك ةنزاوملا نم عقوتملا ليومتلا نكي مل اذإ اflcلط لمتحي R¨لا تاءارجإلا .ج

 .عورشملا ذيفنتل

 .ةنزاوملا جراخ ليومتلل ةعقوتملا دراوملا .د

 ليومتلا رداصم éèفوت نامضل ،اهدعبو عورشملل دادعإلا ةيلمع لالخ اهذاختا بلطي ىرخأ تارارق وأ تاءارجإ يأ .ه

 .لمتحhا اbcيقوتو ةيفاضإلا

 .تَدِجُو نإ ليومتلا ةيتاذ ةماعلا تائيهلا وأ ةيلحhا ةموكحلا نم ليومتلا ةيافك قباطت .و

 ىMع ،كلذ لعفلو  .ةدَّدحhُا لئادبلاو عورشملا ىMع بتûèتس R¨لا تامدخلل ةلمتحhا فيلاكتلا ةيلوقعم ىدم ًاضيأ لوألا فلملا مِّيقُيو

 :يMي ام مدقي نأ فلملا

  .ةيئاîcلا ةمدخلل بلط ةدحو لكل ةعقوتملا ةيلامسأرلا ةفلكتلا وأ يئاc® مدختسم لكل ةرَّدقملا ةيلامسأرلا ةفلكتلا .أ

 عقوتملا ددعلا ىMع ةعقوتملا ةيلامسأرلا فيلاكتلا ميسقت لالخ نم تامولعملا هذه ىMع لوصحلا نكميو

 .لئادبلا نéب ةنراقملل ًاديفم ًاسايقم نوكيس ھّنإ امك ،تامدخلا ىMع عقوتملا بلطلا وأ نéيئاîcلا نéمدختسملل

 .نéيلاحلا تامدخلا يدوزم وأ ةلمتكملا عيراشملا نم اهéèظن فيلاكت عم تادحولا فيلاكت تانراقم .ب

 ةماعلا تافورصملل ءانعلا قحتسي ًامادختسا عورشملا ىMع قافنإلا لثمي نأ يö لامتحا كانه ناك اذإ ام مييقت .ج

 ةحاتملا تامولعملا ءوض ىMع كلذو )ءارجإ يأ ذاختا نع عانتمالا كلذ يö امب( لئادبلا ىMع بتûèملا قافنإلاب ةنراقم

 .ىرخأ ةهج نم ةلمتحhا عفانملاو ةهج نم فيلاكتلا نéب نزاوتلا قيقحت لوح

 ةبولطم éèبادت يأو عورشملل ةيداصتقالا ىودجلا ىMع لمتحم éèثأت اهل نوكي دق R¨لا تاضاûèفالاو رطاخhا مهأ .د

 .رطاخhا ضفخل

ظنُي R¨لا عورشملا لئادب .ه
َ

 .ةلمتحhا ةيداصتقالا ىودجلا ىMع ًءانب ةساردلا نم ًاديزم قحتست اcَّ®أ ىMع اÿcلإ ر

 

 ىMع عيراشملا جاbcنا يÀè öكأ ةدئاف كانه ناك اذإ ام لوألا فلملا جلاعي :يديلقتلا ديروتلا جهن نم ًالدب صيصختلل يقطنملا ساسألا .7

 نم سيل ھنأ الإ ،صيصختلا ءوض ىMع ًانكمم نوكي دق عيراشملا ذيفنت َّنأو ،ةيديلقتلا تايûèشملا لالخ نم مأ صيصختلا ساسأ

  .لثمألا رايخلا وه نوكي نأ يرورضلا

انكمم نوكي نل ذيفنتلل لثمألا راسملا نأشب يئاc® رارق ىlإ لوصولا َّنأ دجن نéح يöو
ُ

 öنأ لوألا فلملل ي”بنيف ،لوألا فلملا ةلحرم ي 

 هذه نمضتت دقو .ديروتلل رايخ ھَّنأ ىMع صيصختلا يö رظنلا ةرورض ىlإ éèشت صئاصخ يأ ىMع ءوضلا طلسي ًاليلحت نمضتي

 راكتبالا وأ عورشملا جئاتن نéسحتل نéصاخلاو نéماعلا ءاكرشلا نéب رطاخملل مئالملا عيزوتلا ةيلامتحا ،لاثملا ليبس ىMع ،صئاصخلا

öةيليغشتلا تاسرامملا وأ لولحلا ميمصت ةيحان نم ةميق فيضي صاخلا عاطقلا ي.  

 ىMع ديروتلل ةحشرملا ةديجلا عيراشملا نم يø ةرادإلاو ميمصتلا لولح اÿcف رفوي نأ صاخلا عاطقلل نكمي R¨لا ةدقعملا عيراشملاو

 نéمدختسملا تاجايتحا نأو ،ةحضاو ةقيرطب اهدصرو ةدوجلاو تاجرخhا فيرعتل ةمئاق ةيناكمإ كانه نأ املاط ،صيصختلا ساسأ

 نإف ،ىرخأ ةهج نمو .تاسايسلا ىMع أرطت دق R¨لا تاéèغتلا هاجت ةلوقعم ةجردل طشن عورشملا نأو ،تقولا رورم عم ةرقتسم

 كانهو  .صيصختلل ةحشرم عيراشمك ةيبذاج لقأ نوكت دق ةعيرس ةينقت تاéèغتل عضخت وأ اÿcمدختسم تابلطتم éèغتت R¨لا عيراشملا

 لبق نم اهفيلاكت عفدو صاخلا عاطقلا قيرط نع يMك لكشب اهليومت نكمي R¨لاو عورشملل ةيلاملا دراوملا ةلق وه رخآ ببس ًاضيأ

 .ىرخألا لئادبلا عم ةنراقملاب لحك صيصختلا جهن عابِتإ لعجي امم ةمدخلل يئاîcلا مدختسملا
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 ،صيصختلا عورشم نمض ركذلا ةفنآ éèياعملا قفو عوفدملا لاملا لباقم ةميقلا قيقحت ةيناكمإ نع ةذبن ىMع لوألا فلملا نمضتيو

 .ةحاتملا ىرخألا لئادبلاب ةنراقم صيصختلا رايخل فلملا مييقت نمض كلذ ليصافت يتأيو

 

  :يتآلا نم لوألا فلملا ققحتي :قوسلل يlوألا مييقتلا .8

  .صاخلا عاطقلا يö ةحاتم عورشملا ذيفنتل ةبولطملا تاردقلا تناك اذإ ام .أ

 .ةسفانملا قلخل يفكي امب éèبك قوس كانه ناك اذإ ام .ب

 R¨لا عيراشملا نع ةلثمأ ميدقت عم ملاعلا يö وأ ةقطنملا يö وأ ةكلمملا يö ةلثامم عيراشم يö تاè∆خ كانه تناك اذإ ام .ج

 مل اذإ امأ  .حûèقملا عورشملا ىMع اهقابطنا ىدم ةشقانمو ،ىرخأ نكامأ يö مأ ةكلمملا يö تناكأ ءاوس حاجنب تمت

   .هاودج عقوت بابسأ رسفيو روصتملا صيصختلا جذومن لوألا فلملا فصي اهدنعف ،ةc اشم ةلثمأ كانه نكي

 لب ھمامتهاو قوسلا ةردق نأشب رارق ذاختال صاخلا عاطقلا عم ةرشابم ةكراشم دوجو بولطملا نم سيل ،لوألا فلملا ةلحرم يöو

 اهدنعف ،قوسلل ةيلاحلا ةردقلا رفاوت لايح ةلدأ نم يفكي ام كانه نكي مل اذإ امأ  .تاساردلا ءارجإ دوهج نمض كلذ ءارجإ نكمي

 .يناثلا فلملا ةلحرم يö ُّلحُي فوس قئاع اc®أ ىMع ةطقنلا كلت ىMع éüكûèلا بجي

 

 زوجيو  .ھل بحاصم ليدب لكو عورشملا يö اbcجلاعم داري R¨لا قئاوعلا مهأ لوألا فلملا دِّدحُي :عورشملاب ةقلعتملا لئاسملا ديدحت .9

 :يMي ام رصحلا ال لاثملا ليبس ىMع قئاوعلا هذه تائف نمضتت نأ

 نمضتت دقو .ةلحرملا هذه يö حضاو لكشب رهظت دق ةينف قئاوع يأ دوجو ىدم نم لوألا فلملا ققحتي :ةينفلا قئاوعلا .أ

 تايجمرب ريوطت ةرورضو ،éèغتلا ةعيرس تاينقتلاو ،دعب èَ∆َتخُت مل تاينقت قيبطت ةرورض ةينفلا قئاوعلا ىMع ةلثمألا

 ديزمل قئاوعلا هذه عضختسو  .اهéèغو عقوملاب ةصاخلا وأ ةيجولويجلا لئاسملاو ةمئاقلا تاموظنملا عم قفاوتلاو ،ةديدج

 ھجو ىMع نمضتت نأ ةينفلا قئاوعلا ةساردل ي”بنيو  .عورشملا دادعإ ةيلمعل ةقحاللا لحارملا يö ةلصفملا ةساردلا نم

   .اهجاردإ نم دب ال éèبادت وأ ةيئاقو لكايه يأو عورشملا نمأ صوصخلا

 نمضتت دقو  .ةلحرملا هذه يö حضاو لكشب رهظت دق ةيئيب قئاوع يأ دوجو ىدم نم لوألا فلملا ققحتي :ةيئيبلا قئاوعلا .ب

 وأ رطاخم ھيف عورشملا ذيفنت نع أشني دق R¨لا حûèقملا عقوملا يö ةمئاقلا ةيئيبلا فورظلا نم ًالك ةيئيبلا قئاوعلا ةلثمأ

 سابتحالا تازاغل تاثاعبنا يö ببست دق عيراشملا ضعبف .اهضفخ بلطتت ةجردل ةيئيب راثآ وأ عورشملا فيلاكت يö ةدايز

 Àèكأ سرديو نوبركلا تاثاعبنا ىMع ةضورفملا ةينوناقلا قئاوعلا نابسحلا يö لوألا فلملا عضي ،ةلاحلا هذه يöو ،يرارحلا

 هذه عضختو .تاثاعبنالا يö ةدايز عورشملا ليغشت وأ ذيفنت ىMع بتûèي نأ عقوتي ام دنع راثآلا كلت ضفخل ةمئالملا éèبادتلا

 .عورشملل دادعإلا ةيلمع نم ةمداقلا لحارملا يÀè öكأ يMيصفت لكشب رظنلا ىlإ قئاوعلا

 وأ ةيعامتجا قئاوع يأ دوجو ىدم نم لوألا فلملا ققحتي :ةحلصملا باحصأب قلعتي امم اهéèغو ةيعامتجالا قئاوعلا .ج

 ةيعامتجالا قئاوعلا ةلثمأ نمو  .ةلحرملا هذه يö ةحضاو رهظت نأ عقوتملا نم ناك لاح يö ،ةحلصملا باحصأب قلعتت اهéèغ

 نادقفو ،مbcماقإ ناكم نع عورشملا مهلقنيس نيذلا نéميقملا لقن ةداعإ ةرورض ،ةحلصملا باحصأب ةقلعتملا اهéèغو

 عافترا وأ ةصاخ VWRارأ ىMع ذاوحتسالا وأ ةماعلا قفارملا ةلازإ ةرورضو مهل عورشملا لقن ببسب مهلخد ردصمل نéميقملا
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 ةحلصملا باحصأ ةضراعم وأ عورشملاب ةرثأتملا ءايحألا نéب لاقتنالا يö رودهملا تقولا وأ يرورملا قانتخالا وأ جيجضلا لدعم

 .عورشملل دادعإلا ةيلمع نم ةمداقلا لحارملا يÀè öكأ يMيصفت لكشب رظنلا ىlإ لئاسملا هذه عضختو  .حûèقملا عورشملل

  .ةلحرملا هذه يö حضاو لكشب رهظت دق ةمهم ةينوناق قئاوع يأ دوجو ىدم نم لوألا فلملا ققحتي :ةينوناقلا قئاوعلا   .د

 عورشملا نéكمتل اc◊اغلإ وأ ةيلاحلا تاعيرشتلا ليدعت ةرورضو ةماعلا ةينوناقلا ىودجلا ةينوناقلا قئاوعلا ةلثمأ نمضتتو

 ًاضيأ فلملا دكؤيو .اهéèغو ةصاخلا VWRارألا ىMع ذاوحتسالا وأ ةيماظن تاءارجإ ذاختا وأ ةديدج تاعيرشت نس ةرورض وأ

 رثأتي نل عورشملا َّنأ نم دكأتلاو عورشملا عقومب ةصاخلا ضرألا ةيكلمو عورشملا ىlوتت R¨لا ةينوناقلا ةهجلا حوضو ىMع

 ةيلمع نم ةمداقلا لحارملا يÀè öكأ يMيصفت لكشب رظنلا ىlإ ًاددجم لئاسملا هذه عضختو  .ةمئاق ةيئاضق ىوعد يأب

 .عورشملل دادعإلا

 

 ةنزاوملاو دراوملاو ةينمزلا ةطخلا مدقيو يناثلا فلملا ريوطتل ةطخ لوألا فلملا جِردُي :QRمزلا لودجلا نمضتت R¨لا عورشملا ةطخ .10

 .ھتقفاوم ىMع لوصحلاو زكرملا عم قيسنتلا دعب كلذو يناثلا فلملا لامكتسال ةمزاللا

 

 قيرف بغري دق ةمعاد تانايب وأ ةيفاضإ تاحاضيإ يأ وأ لوألا فلملا اهمدقي R¨لا تامولعملا ىMع ًءانب :تايصوتلاو صخلملا .11

 تابلطتم وأ ةقلاعلا لئاسملا ددحيو يناثلا فلملا ةلحرم وحن عورشملا يö رارمتسالا نأشب ھتايصوت لوألا فلملا مدقي ،اهجاردإ يö لمعلا

 .ةجاحلا ھيضتقت ام بسحب يناثلا فلملا يö اbcجلاعم بجي R¨لا تانايبلا

 

 لوألا فلملا مييقتو ةسارد :ثلاثلا دنبلا

 ،ھنأشب رارق ذاختال ةيفارشإلا ةنجللا ىlإ لوألا فلملا عفرب لمعلا قيرف موقي ،ليلدلا اذه نم يناثلا دنبلا يö درو ام ةاعارم دعب .أ

 .ةيفارشإلا ةنجللا نم بلط وأ راسفتسا ىMع ةباجإلاب لمعلا قيرف موقيو

 مييقت لودج نمض )معن(ـب اÿcلع ةباجإلا بجاولا مييقتلا éèياعم نم ىندألا دحلا – اهريدقتل ًاقفو – ةيفارشإلا ةنجللا ددحت .ب

 .لوألا فلملا

 :ةيتآلا éèياعملا ىMع ًءانب لوألا فلملا مييقتب ةيفارشإلا ةنجللا موقت .ج

 ال معن مييقتلا éèياعم

 ةماع .أ

 ةنجلل حامسلل يفكي امب ةلصفم ةمدقملا تامولعملاو ،تَمِّدُق لوألا فلملا يö ةبولطملا ماسقألا عيمج .1

 .يناثلا فلملا ةلحرمل لاقتنالا تررق ول اميف عورشملل لماك مييقت ءارجإب ةيفارشإلا

  

 زاجنإ ةيلوؤسم ةياîcلا يö ىlوتت فوس R¨لا ةهجلا الو عورشملل ةذِّفنملا ةهجلا ديدحت يö سبل كانه سيل .2

 .ھل ةدوصرملا ةيناéüملا راطإ نمضو تقولا يö عورشملا

  

 ھل ةجاحلا مييقتو عورشملا تاغِّوسم .ب
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 ال معن مييقتلا éèياعم

 عورشملا اÿcف دعاسي فوس R¨لا ةقيرطلا حيضوتو ،حوضوب اهل يدصتلا دارملا ةصرفلا وأ ةلكشملا ضرع مت .3

öيمهأ غيوستو ةصرفلل ةباجتسالا وأ ةلكشملا لح يbcا öكلذ ي. 

  

 يö حضاو صقن وأ أطخ يأ دجوي الو ،لوألا فلملا ةلحرمل يöاكو لصفم لكشب عورشملا قاطن فصو مت .4

 فيلاكتلا ىMع رثؤي دق ام دجوي الو ،عورشملا نم ضرغلا قيقحتل ةرطاخhاب ببستي امب ةيسيئرلا تانِّوكملا

 .ةرَّدقُملا

  

 يأ كلذ ىMع لديو ،ةمداقلا ثالثلا تاونسلا لالخ عورشملا اهمدقي R¨لا تامدخلل ىوصق ةرورض كانه .5

 :لاثملا ليبس ىMع يMي امم

 .ًاينقت رخأتم وأ ،يداصتقالا هرمع ءاbcنا كشو ىMع قفرم ىMع يlاح بلط دوجو .أ

 .بلطلا ضفخ ىlإ يدؤي ةيلاحلا تآشنملا يéè öبك قئاع دوجو .ب

 ىMع بيرقلا لبقتسملا يö ةمئاقلا تآشنملا ةردق زواجت ھعم لمتحي امم ،بلطلا يö يوق عافترا دوجو .ج

  .بلطلا نم لدعملا كلذ ةيبلت

 .لبق نم مَّدقُت مل ةديدج تامدخ ىMع بلط دوجو .د

 .صاخلا ليغشتلا ىlإ فئاظولا لقن نم ةيداصتقالا ةعفنملا .ه

 .ةيجيتاûèسالا تاغّوُسملا نم كلذ éèغ .و

  

 وأ ،2030 ةكلمملا ةيؤر اc  تءاج امك ةيلحرملاو ةيجيتاûèسالا فادهألا قيقحت يö عورشملا مهاسي فوس .6

 ةقفاوم قفو QRعملا عاطقلا يö صيصختلا ةطخ عم مءالتي امب ُّدعُي فوسو ،QRطولا لوحتلا جمانرب بسح

 .ةّينعملا ةيفارشإلا ةنجللا

  

 ةيلوألا ةيداصتقالا ةلاحلا .ج

 ىMع ًءانب ةيعقاو ودبت ةفلكتلل ةيريدقتلا ةميقلاو ةددحhا ةلكشملل ًابسانم ودبي حûèقملا QRفلا لحلا .7

 .ةحاتملا تامولعملا

  

   .عورشملا اذه قايس يéè öكفتلا قحتست اcَّ®أ ودبي عورشملا نم ةعقوتملا عفانملا .8

   .ةعقوتملا فيلاكتلا قوفت فوس عورشملا نم ةلمتحhا عفانملا َّنأب داقتعالل وعدي ھيجو ببس كانه .9

   .يöاضإلا مييقتلا تاياغل يناثلا فلملا يö اهجاردإل اîcم ةيلعاف Àèكألا تَدِّدُحو ةليدبلا لولحلا تَسِرُد .10

 يlاملا رادتقالل يlوألا مييقتلا .د

أ ام اذإ ةحاتم نوكتس اc®أب ةلوقعم ةجرد ىlإ عقوتلا نكمي وأ عورشملل ةحاتم ةيناéüملا دراوم .11
ُ

   .عورشملا َّرِق
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 ال معن مييقتلا éèياعم

 فيلاكتلا ÌWRامت نامض لثم ،ةلوقعم ةفلكت ءاقل اهزاجنإ عَّقوتُي R¨لا نéمدختسملل ةيتأتملا عفانملا .12

  .ةيلودلا ةè∆خلا وأ ،ةنراقملل ةلباقلا عيراشملا عم جَرخhُا ةدحو وأ ،مدختسملل ةيلامسأرلا

  

 لئاسملا ديدحت .ه

 ًاديزم بلطتت R¨لا ةبولطملا ةينوناقلاو ،ةيعامتجالاو ،ةيئيبلاو ،ةينفلا بناوجلا ددح دق لوألا فلملا َّنأ .13

  .يناثلا فلملا ةلحرم ىlإ لاقتنالا ررقت ام اذإ ليلحتلا نم

  

 وأ ،ةيئيب وأ ،ةينف تناك ًءاوس اهعوقو لمتحي ةجرح تالكشم يأل اc  ؤبنتلا نكمي ضفخلا تاءارجإ .14

 .ةينوناق وأ ،ةيعامتجا

  

 عورشملا ةطخ .و

 ؟ةيعقاوو ةلماك عورشملا ةطخ له .15
  

 :تايصوتلاو صخلملا .ز

 ةيعارملا لوألا فلملا يö ةمدقملا تاليلحتلاو تامولعملا اهمعدي يناثلا فلملا ةلحرم وحن رارمتسالاب ةيصوتلا .16
 .زكرملا تابلطتم عيمجل لماكلاب

  

 

 لوألا فلملا ىMع ةقفاوملا :عبارلا دنبلا

 :ةيلاتلا تارارقلا دحأ ذاختاب ةيفارشإلا ةنجللا موقت ،لوألا فلملل مييقتلاو ةساردلا ةيلمع نم ءاbcنالا دنع  .أ

 ضرغل ةساردلا نم ديزملا قحتسي عورشملا نأ نéبت لاح يö يناثلا فلملا ةلحرم ىlإ لاقتنالا ىMع ةيفارشإلا ةنجللا قفاوت .1

 ددحتو .ليلدلا اذهو دعاوقلا يö ةدراولا تابلطتملاو طورشلا عيمجل ًاقفو لوألا فلملا لامكتسا مت ھنأو ،صيصختلا

 .ةقفاوملا كلتب ةقلعتم ةيفاضإ ماكحأ وأ طورش يأ اهرارق يö ةيفارشإلا ةنجللا

2. öبت لاح يéإ ةجاحب لوألا فلملا نأ وأ ةساردلا نم ديزمل ةجاحب عورشملا نأ نlبت وأ ،تاليدعت ىéلامهإ وأ ءاطخأ دوجو ن 

öقرف ھيجوتو ءاطخألا وأ تاليدعتلا كلت ديدحتب ةيفارشإلا ةنجللا موقت ؛لوألا فلملا صخي اميف تادنتسملا وأ ةيلمعلا ي 

 .ىرخأ ةرم ةساردلل اهل ھعفر ةداعإو ،اهليدعتل لمعلا

 دراوملل ًاديج ًافيظوت لثمت ال ةحûèقملا لئادبلا يأ وأ عورشملا نأ نéبت لاح يö لوألا فلملا ضفرب ةيفارشإلا ةنجللا موقت .3

 كلت نأب ةيفارشإلا ةنجللا تأرو لوألا فلملا صخي اميف تادنتسملا وأ ةيلمعلا يö لامهإ وأ ءاطخأ دوجو نéبت وأ ،ةماعلا

 .اbcجلاعم نكمي ال ءاطخألا

 .سلجhا ىlإ لوألا فلملاب ةطبترملا تارارقلا عفر متي ال .ب
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 يناثلا فلملا :سماخلا دنبلا

 عورشملا ليصافت لوح ًاجضن Àèكأ ةسارد مدقت R¨لا ةيئدبملا لامعألا ةلاح ھتيمست نكمي وأ "يناثلا فلملا" مساب ةيناثلا ةلحرملا مدقت

 بسحب عورشملا ىMع ةبتûèملا ةنايصلا وأ ليغشتلا وأ ءانبلا فيلاكت دادس ىMع ةردقلاو ةيلاملا ةردقلا اÿcف امب ھتاجرخمو ھتاليلحتو

 يöو .ةعجارملاو ليلحتلا نم ديزمل عضخيل دحاو عورشم موهفم ىMع éüكûèلل ةساردلا ةرئاد قييضت يناثلا فلملا نم ضرغلاو .لاحلا

 ةيفارشإلا ةنجلل ةيصوت مدقي فوس اهدنعف ،ةساردلا نم ديزملا ءارجإل يفكي امب ةدعاو جئاتنلا نأ ىlإ لمعلا قيرف لصوت لاح

 ةنجللا ةقفاوم نأب ملعلا عم ،سلجhا ةقفاوم ىMع لوصحلا دعب كلذو ،"ثلاثلا فلملا" ةلحرم ىlإ لاقتنالا نأشب رارقلا ذاختاو رظنلل

 ،رشابم éèغ وأ رشابم لكشب ءاوس ،اc  دصقي الو ،ثلاثلا فلملا دادعإب ءدبلل ةقفاومك دعت يناثلا فلملا ىMع سلجhاو ةيفارشإلا

  .صيصختلا عورشم ديروت ةيلمعب ءدبلا ىMع ةقفاوملا

 

 يناثلا فلملا رصانع :سداسلا دنبلا

 :ةيلاتلا رصانعلا ،ىندأ دحك ،يناثلا فلملا نمضتي نأ بجي

 ثيدحت ةرورض ءانثتساب لوألا فلملا يö بلطتم وه امع يناثلا فلملا يö يذيفنتلا صخلملا بلطتم فلتخي ال :يذيفنتلا صخلملا .1

 نأ لمعلا قيرفل ي”بنيو  .ةيلاحلا تامولعملاو يناثلا فلملا اÿcف رظني R¨لا لئادبلاو عورشملا موهفم سكعي امب تاليلحتلاو تامولعملا

 ،ةيفارشإلا ةنجلل يناثلا فلملا ميلست تقو قيرفلا ملع دح ىMع ةثدحمو ةلماك ةمدقملا تامولعملا عيمج َّنأ ھيف رقي ًايديكأت ًانايب ركذي

 .ثلاثلا فلملا ةلحرم ىlإ عورشملاب لاقتنالل تايصوتلاب صخلم كلذ يö امب

 ءانثتساب لوألا فلملا يö بلطتم وه امع يناثلا فلملا يö يرادإلا قايسلا بلطتم فلتخي ال :عورشملا موهفمو يرادإلا قايسلا .2

 َّنأ ةظحالم نم دب الو .ةيلاحلا تامولعملاو يناثلا فلملا اÿcف رظني R¨لا لئادبلاو عورشملا موهفم سكعي امب تامولعملا ثيدحت ةرورض

  .لجسلا يö عورشملا عبتت يö مسالا اذه مَدخَتسُيس ثيح ،لوألا فلملا ةلحرم يö ددحم وه امك ىقبي نأ بجي عورشملا مسا

 ةيبلتو عورشملا عفانمب ًانايب يناثلا فلملا مدقي نأ بجي :اÿcف رظنلا مت R¨لا لئادبلاو ،عورشملا موهفمل ةيداصتقالا عفانملا ديدحت .3

  .اecاذ ةدملا لالخ اهéèفوت بجي R¨لا عفانملا ّدعو ديدحتو فيلاكتلل اecاذ ةيعجرملا ةنسلا مادختساب عفانملا ديدحت ي”بنيو .ھتجاح

 ةفلكتلا يö ةلضافملا ريè∆ت نكمي ناك اذإ ام مييقت يö ًايرهوج ًارصنع نوكتس اcّ®أل لئادبلا نéب عفانملا فالتخا ىMع ديكأتلا مهملا نمو

 éèغ عفانملا ديدحت لثملاب بجيو  .ةيراجلا قوسلا راعسأ مادختساب ًايمك اهديدحت بجي ،ةسوململا عفانملل ةبسنلابو  .لئادبلا نéب

 .ةكلمملل دئاعلل ةيعقاو ةميق ديدحت ىlإ ةفاضإلاب ًانكمم كلذ ناك اذإ ًايمك ةسوململا

 نéمدختسملا éèغل وأ نéمدختسملا ىMع ةعقوتم ةيبلس راثآ يأ نمضتت نأ ي”بنيو  .ليدب لكلو عورشمل ةيبلسلا راثآلا ركذ نم ًاضيأ دب الو

 .لكك يدوعسلا عمتجمللو عورشملا تاجرخم

 حûèقملا عورشملل ةيلاملا ةلاحلا ثحبي نأ يناثلا فلملا ىMع بجي :اÿcف رظنلا مت R¨لا لئادبلاو عورشملا موهفمل ةيلاملا ةلاحلا يرحت .4

 ريدقت بلطتم فلتخي الو  .ذيفنتلا ةفلكتب تاريدقت عورشملا لحارم نم ةلحرم لكل يناثلا فلملا جردي نأ ي”بنيو  .ةددحhا لئادبلاو

 رظني R¨لا لئادبلاو عورشملا موهفم سكعي امب تامولعملا ثيدحت ءانثتساب لوألا فلملا يö ةبولطملا كلت نع عورشملا ءاشنإ فيلاكت

   .ةيلاحلا تامولعملاو يناثلا فلملا اÿcف
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 عقوت ةجيتن عورشملا ميمصت يö كلذل ةمزاللا éèبادتلا عضول ةرورض كانه ناك ةلاح يö رطاخhا ضفخ فيلاكت ديدحت ًاضيأ ي”بنيو

 .ةيعامتجا وأ ةيئيب ةيبلس راثآ عوقو

 ام فيلاكتلا هذه نمضتت دقو ،عورشملا ليغشت ةلحرمب ةطبترملا فيلاكتلل ةناتم Àèكأ ًاديدحت ًاضيأ يناثلا فلملا نمضتي نأ بجيو

 :ةرورضلا ھيضتقت ام بسحب يMي

 ةيرشبلا دراوملاو ةبساحhا لثم رشابملا éèغ معدلا كلذ يö امب ھمعدو ھترادإو ھتنايصو عورشملا ليغشتل رداوكلا نéيعت .أ

 .نéفظوملل ةيفيظولا عفانملاو تاوالعلاو بتاورلاو بيردتلاو نéيعتلا فيلاكت نمضتتو  .اهéèغو ةينوناقلاو

 .مزاوللاو داوملا .ب

 .قفارملا .ج

 لادبتسالاو ديدجتلاو حالصإلا تارود لوح تاضاûèفا عضو دنعو .اهلادبتساو اهديدجتو تادعملا وأ ةأشنملا حالصإ .د

 .اecاغِّوسمب ةعوفشم اهل حضاو فصو ميدقت ي”بني

 .نéمأتلاو معّدلا دوقع .ه

 .ةرشابم éèغلا فيلاكتلا .و

 .ىرخأ فيلاكت يأ .ز

 تافورصملا فيلاكت ةفاضإ ي”بني ،)صيصختلا يö لاحلا وه امك( عورشملل ةصاخ ةهج ليغشت نمضتي يذلا ليدبلا صخي اميف

 ةلصفم نوكت نأ بجي لب ردقم يlامجإ غلبم اc®أ ىMع مَّدقُت الأ ي”بنيف ھتاذ دقعلا ةفلكت امأ  .هذيفنت دصرو دقعلا ةرادإ ىMع ةبتûèملا

 .ةقباسلا تارقفلا يö ةروكذملا ةيليغشتلا فيلاكتلا تائف ىMع ءانب

 مادختسا ي”بني امك  .صيصختلا دقع ةدم/عورشملل ةعقوتملا ةايحلا لماك ىMع ةيليغشتلا فيلاكتلا تاريدقت قيبطت بجي

 نم ليدب لكل )اهéèغو ةقاطلا فيلاكتو فرصلا راعسأ تابذبذتو كلbcسملا راعسأو مخضتلا لثم( تاعقوتلا نم ةقباطتم تاعومجم

 ةقدلا نامضل ةموكحلا هددحت تاضاûèفالا هذه لثمل دحاو ردصم دوجو نم دب ال امك  .اecاذ ةدملا ليدب لك يطغي نأ بجيو لئادبلا

 .عاطق لكل دَّدحُت فوس R¨لا فيلاكتلا تاليلحت فلتخم نéب اميف قفاوتلاو

 فرطلا نم لوصألل ةموكحلا ءارش دنع دقعلا ةدم ةياc® دنع لاحلا امك( لوصألا لقن فيلاكتل لئادبلا نم يأ نمضت لاح يöو

 .اecاغِّوسمب ةعوفشم فيلاكتلا هذهل ريدقت نéمضت بجيف ،)صاخلا

 ،صيصختك ذِّفُن ول اميف عورشملل ةيلاملا ىودجلل ًاليلحت مدقي نأ يناثلا فلملا ىMع بجي ،ددحم ليدب لكو عورشملا صخي اميفو

 ةموكحلا نم ةنزاوملا تاعوفدمب قلعتي ام كلذ نم ،صاخلا فرطلل تادئاعلا دراوم ميقو ةلمتحhا دراوملا نابسحلا يö ذخألا عم

  .اهéèغ وأ ًاعم دراوملا هذه لك وأ عورشملا نم نيديفتسملا ةمدخلا يقلتم نم نéمدختسملا موسرو

 ةيفاضإ تاسارد ءارجإل ةجاحلا ديدحت وأ غِّوسملاب ةعوفشم ردصم لك نع ةجتانلا تادئاعلل ريدقت ميدقت بجي ،ةيناثلا ةلحرملا يöو 

 ىدم مييقتو ليدبلا تاريدقت ةحص ىMع ديكأتلل كلذو )بلطلا رصانع نم كلذ éèغ وأ باكرلا دادعأ وأ رورملا ةكرح تاسارد لثم(

 R¨لا ةc اشملا صيصختلا عيراشم نع ةلثمأ ًاضيأ مدقي نأ يناثلا فلملل ي”بنيو  .عورشملا ةمادتسا نامضل ةردقملا دئاوعلا ةيافك

 ،ةc اشم ةلثمأ كانه نكي مل اذإ امأ  .ةكلمملا يö قيبطتلل اbcمءالم ىدم ةشقانم بجيو جراخلا يö وأ ةكلمملا يö امإ اهذيفنت حاجن تبث

 .هاودج عقوت بابسأ رسفيو روصتملا صيصختلا جذومن فلملا فصي اهدنعف

 لباقم ةميقلا لوح ةيمك ةسارد ىlإ ةفاضإلاب ،ھلئادبو عورشملا نéب عفانملاو فيلاكتلا ثيح نم ةنراقم يناثلا فلملا نمضتي نأ بجي

 .ليلدلا اذه نم عبارلا بابلا نم رشع يناثلا لصفلا يö دراولا وحنلا ىMع لاملا



 
 27 

 ي”بنيو ،لوألا فلملا ةلحرم يö ةبولطملا رصانعلا عيمج ىMع يناثلا فلملا يö يlاملا رادتقالا مييقت نمضتي :يlاملا رادتقالا مييقت .5

 ،كلذل ةفاضإو  .ةيلاحلا تامولعملاو يناثلا فلملا اÿcف رظني R¨لا لئادبلاو عورشملا موهفم سكعي امب تانايبلا هذه عيمج ثيدحت

  :يMي ام ددحي نأ يناثلا فلملا ىMع بجي

 يlاملا رثألاو لاحلا بسحب نايكلا وأ ةكلمملا ىوتسم ىMع اîcم بتûèي ام كلذ يö امب حûèقم ليدب لك ةفلكتو عورشملا ةفلكت يlامجإ

 ةلودلا ھكلمت يذلا نايكلل ةبسنلابو  .اهجراخو ةماعلا ةيناéüملا نمض اهعضو نéمضتو ةيبساحhا اbcجلاعمو ةنزاوملا ىMع رثألاو ليدبلل

 .يlاملا ھعضوو نايكلا كلذ ةنزاوم ىMع عورشملا رثأ ديدحت ي”بني ،ةلودلل ةماعلا ةنزاوملا نمض نمضملا éèغو

 عورشملا نéكمتل اهعقوت ضرفت دق ةئراط تايلوؤسم نم ھلئادبو عورشملاب قلعتي ام لك ًاعونو ًامك ددحي نأ يناثلا فلملل ي”بني امك

 أشنت دق R¨لا ةلمتحhا ةيلوؤسملا ةئراطلا ةيلوؤسملاب دَصقُيو  .عورشملل ةعقوتملا ةينبلا ءوض ىMع كلذو ليومتلا ىMع ھلوصح نم

 تاماûüلا نامضلا كلذ فِّرعُي ثيحب خسفلل ًانامض نمضتي دق صيصختلا عورشم َّنأ كلذ لاثمو .دكؤم éèغ يMبقتسم ثدح ةجيتن

 ةيلوؤسم لكل رطاخhا ضفخ تايجيتاûèسا ددحي نأ ًاضيأ يناثلا فلملل ي”بنيو  .دقعلل ةموكحلا خسف ةلاح يö عفدلاب ةموكحلا

 .ةلمتحhا رطاخملل ةموكحلا ضرعت ضفخل كلذو ةئراط

 بلطتم فلتخي ال :يديلقتلا ديروتلا جهن نم ًالدب صيصخت عورشمك اÿcف رظنلا مت R¨لا لئادبلاو عورشملا موهفمل يقطنملا ساسألا .6

 ىMع ءوضلا طلسي ًاليلحت ميدقت ي”بني ثيح ،لوألا فلملا يö بلطتم وه امع يناثلا فلملا يö ھل ةجاحلا مييقتو عورشملا تاغوسم

 ءانثتساب لوألا فلملا يö بولطملا ليلحتلا نأش كلذ يö ھنأش ديروتلل رايخ ھَّنأ ىMع صيصختلا يö رظنلا ةرورض ىlإ éèشت صئاصخ يأ

 ليصافت تدرو ام اذإو  .ةيلاحلا تامولعملاو يناثلا فلملا اÿcف رظني R¨لا لئادبلاو عورشملا موهفم سكعي امب تامولعملا ثيدحت ةرورض

 لالخ اهاودج مدع ررقت R¨لا لئادبلا امأ  .دنبلا اذه يö تامولعملا هذه نéمضت ي”بنيف ،يناثلا فلملا دادعإ تقو عورشملل ةديدج

 ،عورشملا فيرعتل ًامدقت Àèكألا ىوتسملا ىlإ ًادانتسا ةديدج لئادب لاخدإ زوجي ،كلذ عمو  .اهجاردإ ي”بني الف لوألا فلملا ةلحرم

 ءارجإ يأ ذاختا مدع يأ( يlاحلا عضولا جاردإ بجي امك  .ةليدبلا عقاوملا يö عورشملا ميهافم قيبطت لاثملا ليبس ىMع كلذ نمو

 .رايخك ًامئاد )ةيلاحلا فورظلا ليدعتل

 ،تقولا رورم عم عورشملا عفانم éèغتت دقو  .ھعفانمو عورشملل جايتحالاب صاخلا QRمزلا ِدعُبلا يö ًاضيأ رظني نأ يناثلا فلملل ي”بنيو

 لوصولا قح نوقلتي فوس نيذلا صاخشألا ددع ركذ كلذ لاثمو ،عورشملا ةايح ةليط عفانملل Rمك فصو دادعإ ي±دتسي امم

 140و ىlوألا ةنسلا يö فلأ 100 وه ددعلا كلذ نإ ًالثم لقنلو عورشملا تاجتنم نم دحاوك ةماعلا هايملا ةجلاعم تامدخل يمويلا

 أرطت R¨لا تاéèغتلا يö ةدمتعملا تاضاûèفالل حضاو فصو ميدقت بجيو  .ناكسلا ددع عافترا تاعقوتل ًارظن نيرشعلا ةنسلا يö فلأ

  .مزاللا غِّوسملاب تاضاûèفالا هذه معد بجيو ،ًايبلس مأ ًايباجيإ عقوتملا éèغتلا كلذ ناكأ ءاوس ،تقولا رورم عم عفانملا ىMع

 ىlإ يناثلا فلملا ةلحرم يö قوسلا مييقت فدc» :اÿcف رظنلا مت R¨لا لئادبلاو عورشملا موهفم رابتعالا نéعب ذخألا عم قوسلا مييقت .7

 قاطنلا دودحم لعافت يö كراشي نأ لمعلا قيرفلو  .حûèقملا عورشملا يlوت ىMع قوسلا ةردقو ةبغرل ًاليصفت Àèكأ مهف ىMع لوصحلا

 نأ نكمي ،ًاحيرص مأ ًاينمض ،ناك ماûüلا يأ ضرف ىMع ةكراشملا كلت يوطنت نأ نود مييقتلا اذه ءارجإ ةيغب صاخلا عاطقلا عم

 تامولعملا بلطل ةوعد رادصإ لالخ نم لعافتلا اذه يWR ö¡ملا نكمي ،كلذلو  .لعفلاب ذَّفنُي فوس عورشملا َّنأ ىlإ ةراشإلا ھنم مهفي

  .تانابتسالا ھيجوت وأ تنûèنإلا ىMع تاعالطتسالا ءارجإ لالخ نم ًاضيأ كلذ نوكي امبرو تاقيلعتلاو مامتهالاب يطخ راعشإ ملستو

 :يMي امم ققحتي نأ لمعلا قيرفل ي”بني ،لعافتلا اذه ءوض ىMعو

  .عورشملا يlوت يö صاخلا عاطقلل ًامامتها كانه َّنأ .أ
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 Rميلقإلا ىوتسملا مأ ةكلمملا ىوتسم ىMع كلذ ناكأ ءاوس ةc اشم عيراشم يö صاخلا عاطقلا يö ةحاتم ةè∆خ كانه َّنأ .ب

 .يlودلا وأ

 .عورشملا يlوتل )ةينفلاو ةيلاملا نéتيحانلا نم( ةحاتم صاخلا عاطقلا ةردق َّنأ .ج

  .صاخلا عاطقلا ءادأ يö رظنلا غِّوسم نم ققحتي نأ يناثلا فلملا ىMع اهدنعف ،"ال" ـب ةلئسألا هذه نم يأ ىMع ةباجإلا تناك اذإف

 سيلف ،ددحhا عورشملا عون يö براجتلا ةيدودحم ساسأ ىMع صاخلا عاطقلا ءانثتسا رصحلا ال لاثملا ليبس ىMع QRعي ال كلذ َّنكل

 دوجو QRعي كلذ َّنكل ،ةمزاللا ةè∆خلا كلتمي ال ھنأ درجh عورشملا اذه لثم ءادأ نع ًازجاع صاخلا عاطقلا نوكي نأ يرورضلا نم

 QRعي دق كلذ َّنأل صاخلا عاطقلا مامتها يö فعض كانه ناك اذإ رمألا فلتخي ،لباقملا يö  .ھمييقتو ھتسارد نم دب ال رطخ لماع

 .صاخلا عاطقلا ةكراشمل ًابذج Àèكأ نوكي ثيحب عورشملا بناوج ضعب ةلكيه ةداعإ

 تاءاطعلا يö نéلمتحhا نéسفانتملا َّنأ كلذ لاثمو  .عورشملا موهفم نأشب صاخلا عاطقلا فواخم ًاضيأ قوسلا مييقت ددحي دقو

 صخي عورشمل ةحûèقملا دقعلا ةدم وأ ام قيرط قش عورشمل رورملا ةكرح مجح تاعقوت نم دكأتلا ىوتسم لوح مهفواخم نودبي دق

 .ھب ةطبترملا رطاخhاو فيلاكتلا ىlإ ةفاضإ ،فواخhا هذه نم ةدحاو لكل ًاددحم ًاجالع حûèقي نأ يناثلا فلملا ىMع بجيو  .ناكسإلا

 لئاسم يأو ةينوناقلاو ،حلاصملا باحصأو ،ةيعامتجالاو ةيئيبلاو ةينفلا لئاسملا كلذ لمشيو ،عورشملاب ةقلعتملا لئاسملا ديدحت .8

 ،ةيلاتلا تاليلحتلا ءوض ىMعو ،لوألا فلملا يö لئاسملا ديدحت ءوض ىMع :اÿcف رظنلا مت R¨لا لئادبلاو عورشملا موهفمب ةطبترم ىرخأ

 نم كلذ éèغو ةحلصملا باحصأب ةقلعتملا رطاخhاو ةينوناقلاو ةيعامتجالاو ةيئيبلاو ةينفلا لئاسملا قِّثوي نأ يناثلا فلملل ي”بني

 ًاضيأ ي”بنيو ،اÿcلع ةيوطنملا راثآلاو رطاخhا ديدحت ي”بني ،ةلأسم لكلو .ھلئادب نم ليدب لك ىMعو عورشملا ىMع قبطنت R¨لا لئاسملا

 ي”بنيو  .فيلاكتلل ھتاريدقتو يناثلا فلملا رطاخم ليلحت نمض كلذو ذيفنتلا فيلاكت تاعقوتو رطاخhا ضفخ تايجيتاûèسا جاردإ

 .ليلدلا اذه نم عبارلا بابلا نم لوألا لصفلا يö دراو وه امل ًاقفو ةحلصملا باحصأ لوح ًارشؤم نمضتي نأ رطاخhا ديدحتل

 رطاخhا مهأ نمو .يناثلا فلملل اbcفاضإو ةيعامتجالا راثآلا مييقت ةسارد دادعإ متي ةيعامتجا رطاخم يأ ديدحت مت لاح يöو

 ةحاتإل ةمئاق تآشنم مده ،نéنطاوم نم راقع ةيكلم عزن ،مادختسالا موسر ةدايز ضرف :رصحلا ال لاثملا ليبس ىMع ،ةيعامتجالا

 راثآلا مييقت ةسارد دادعإ تابلطتم ليلدلا اذه نم عبارلا بابلا نم سداسلا لصفلا حضوتو .كلذ éèغو ،ةديدج تاءاشنإلل لاجhا

 .ةيعامتجالا

 رطاخم ھيف جردي رطاخhا عيزوتل ًاجذومن عضي نأ ًاضيأ يناثلا فلملل ي”بني اذل ،صيصختلا ىMع ًامئاق ًالح نمضتي ليدب لكل نأ امك

 لمحت وأ رطاخملل ةموكحلا لمحت زوجيو  .صاخلا عاطقلا نم اc◊ارظنو ةيموكحلا فارطألا نéب رطاخhا عيزوت ةيفيك رسفيو عورشملا

 تاريدقت يö رطاخhا ضفخ فيلاكت جاردإ ي”بنيو  .حوضوب ةددحم éèياعمل ًاقفو كلذو نéفرطلا نéب اc  كراشتلا وأ اهل صاخلا عاطقلا

 ديروتلا فيلاكت يطختب طبترملا رطخلا كلذ لاثم( رطاخم ىMع يوطنت دق يديلقتلا ديروتلا لئادب ≠¨ح نأ ركذلاب ريدجلا ،فيلاكتلا

 .صيصختلا ىMع ةمئاقلا éèغ ىرخألا تارايخلا عفانم باسحو فيلاكتلا عقوت دنع رطاخhا كلت ةسارد ي”بنيو )يديلقتلا

 فلملا ريوطتل ةطخ فلملا جِردُي :ثلاثلا فلملا مامتإل ةمزاللا ةيناéüملاو ،دراوملاو ،QRمزلا لودجلا ىMع صنت R¨لا عورشملا ةطخ .9

 ي”بنيو  .ھتقفاوم ىMع لوصحلاو زكرملا عم قيسنتلا دعب ثلاثلا فلملا لامكتسال ةمزاللا ةنزاوملاو دراوملاو ةينمزلا ةطخلا مدقيو ثلاثلا

 ليلحتو بلطلا تاسارد لثم( ثلاثلا فلملا لامكتسال ةيرورضلاو ةبولطملا تاساردلا عيمج صوصخلا ھجو ىMع ددحت نأ ةطخلل

 .اc  ةطبترملا فيلاكتلاو )ةجاحلا ھيضتقت ام بسح اهéèغو R≥يبلا رثألاو يداصتقالا ي±امتجالا عقاولا ليلحتو نéطوتلا ةداعإ

 قيرف بغري دق ةمعاد تانايب وأ ةيفاضإ تاحاضيإ يأ وأ يناثلا فلملا اهمدقي R¨لا تامولعملا ىMع ًءانب :تايصوتلاو صخلملا .10

 لئاسملا ددحيو ثلاثلا فلملا ةلحرم وحن عورشملا يö رارمتسالا ي”بني ناك اذإ ام نأشب ھتايصوت يناثلا فلملا مدقي ،اهجاردإ يö لمعلا

 .ةجاحلا ھيضتقت ام بسحب ثلاثلا فلملا يö اbcجلاعم بجي R¨لا ةبولطملا تاساردلا وأ تانايبلا تابلطتم وأ ةقلاعلا
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 يناثلا فلملا مييقتو ةسارد :عباسلا دنبلا

 رارق ذاختال ةيفارشإلا ةنجللا ىlإ يناثلا فلملا عفرب لمعلا قيرف موقي ،ليلدلا اذه نم سداسلا دنبلا يö درو ام ةاعارم دعب .أ

  .ةيفارشإلا ةنجللا نم بلط وأ راسفتسا ىMع ةباجإلاب لمعلا قيرف موقيو ،ھنأشب

 مييقت لودج نمض )معن(ـب اÿcلع ةباجإلا بجاولا مييقتلا éèياعم نم ىندألا دحلا – اهريدقتل ًاقفو – ةيفارشإلا ةنجللا ددحت .ب

  .يناثلا فلملا

 :ةيتآلا éèياعملا ىMع ًءانب يناثلا فلملا مييقتب ةيفارشإلا ةنجللا موقت .ج

 ال معن مييقتلا éèياعم

 ماع .أ

 ةنجلل حامسلل يفكي امب ةلصفم ةمدقملا تامولعملاو تَمِّدُق يناثلا فلملا يö ةبولطملا ماسقألا عيمج .1

 عيمجو  .ثلاثلا فلملا ةلحرمل لاقتنالا تررق ول اميف عورشملل لماكلا مييقتلل اc◊ارجإ نم ةيفارشإلا

أ عورشملا موهفم ىMع ةذفنملا تاعجارملا وأ تاثيدحتلا
ُ

 نايب كانهو يناثلا فلملا لوصف لك يö تَجِرد

 .اbcثادحو تانايبلا ةقد ىMع يديكأت

  

 زاجنإ ةيلوؤسم ةياîcلا يö ىlوتت فوس R¨لا ةهجلا الو عورشملل ةذِّفنملا ةهجلا ديدحت يö سبل ال .2

 .ھل ةدوصرملا ةيناéüملا راطإ نمضو تقولا يö عورشملا

  

 ھل ةجاحلا مييقتو عورشملا تاغِّوسم .ب

 اÿcف دعاسي فوس R¨لا ةقيرطلا حيضوتو حوضوب اbcجلاعم دارملا ةصرفلا وأ ةلكشملا ضرع مت .3

 .كلذ يö اbcيمهأ غيوستو ةصرفلل ةباجتسالا وأ ةلكشملا لح يö عورشملا

  

 تانِّوكملا يö نايسن وأ أطخ يأ دجوي الو يناثلا فلملا ةلحرمل ًالصفمو ًايفاك ءاج عورشملا قاطن فصو .4

 فيلاكتلا ىMع  ًايرهوج رثؤي دق ام وأ عورشملا نم ضرغلا قيقحتل ةرطاخhاب ببستي امب ةيسيئرلا

 .ةرَّدقُملا

  

 امم يأ كلذ ىMع لديو ةثالثلا تاونسلا لالخ عورشملا اهمدقي R¨لا تامدخلل ىوصق ةرورض كانه .5

 :لاثملا ليبس ىMع يMي

 .ًاينقت رخأتم وأ ،يداصتقالا هرمع ءاbcنا كشو ىMع قفرم ىMع يlاح بلط دوجو .أ

 .بلطلا ضفخ ىlإ يدؤي ةيلاحلا تآشنملا يéè öبك قئاع دوجو .ب

 بيرقلا لبقتسملا يö ةمئاقلا تآشنملا ةردق زواجت ھعم لمتحي امم ،بلطلا يö يوق عافترا دوجو .ج

  .بلطلا نم لدعملا كلذ ةيبلت ىMع

 .لبق نم مَّدقُت مل ةديدج تامدخ ىMع بلط دوجو .د
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 ال معن مييقتلا éèياعم

 .صاخلا ليغشتلا ىlإ فئاظولا لقن نم ةيداصتقالا ةعفنملا .ه

 ،2030 ةكلمملا ةيؤر اc  تءاج امك ةيلحرملاو ةيجيتاûèسالا فادهألا قيقحت يö عورشملا مهاسي فوس .6

 قفو QRعملا عاطقلا يö صيصختلا ةطخ عم مءالتي امب ُّدعُي فوسو ،QRطولا لوحتلا جمانرب بسح وأ

 .ةّينعملا ةيفارشإلا ةنجللا ةقفاوم

  

 ةيداصتقالا ةلاحلا .ج

 ةيعقاو ودبت فيلاكتلا تاريدقتو رطاخhا ليلحتو ةددحhا ةلكشملل ًابسانم ودبي حûèقملا QRفلا لحلا .7

 .ةحاتملا تامولعملا ىMع ءانب ةلمتكمو

  

   .عورشملا اذه قايس يö ةيعقاو اcَّ®أ ودبت ةلمتحhا ةيبلسلا راثآلا ديدحتو عورشملا نم ةعقوتملا عفانملا .8

 Àèكألا وه لضفملا رايخلا َّنأب ةجيتنلا معدي ةلدألا ناحجرو ةيفاك ةسارد تَسِرُد ةليدبلا لولحلا .9

 .ةكلمملل ةدافإ

  

 رايخلا نمض ةعقوتملا عورشملا فيلاكت قوفت فوس عفانملا َّنأ داقتعالل وعدي ھيجو ببس كانه .10

 .لضفملا

  

 يlاملا رادتقالا مييقت .د

أ ام اذإ ةحاتم نوكتس اc®أب ةلوقعم ةجرد ىlإ عقوتلا نكمي وأ عورشملل ةحاتم ةيناéüملا دراوم .11
ُ

 َّرِق

 .عورشملا

  

 فيلاكتلا ÌWRامت نامض لثم ،ةلوقعم ةفلكت ءاقل اهزاجنإ عَّقوتُي R¨لا نéمدختسملل ةيتأتملا عفانملا .12

  .ةيلودلا ةè∆خلا وأ ةنراقملل ةلباقلا عيراشملا عم جَرخhُا ةدحو وأ مدختسملل ةيلامسأرلا

  

 قوسلا مييقت . ـه

 اذإ  .عورشملا يlوت ىMع ةردقلا وأ ةè∆خلا الو مامتهالا ھصقني ال صاخلا عاطقلا َّنأ قوسلا مييقت نéبي .13

 اهل رظنيو اbcهجاومل ةلوقعم ةطخ ُضَرعُت ،لماوعلا هذه نم عون يأ ةيافك هاجت فواخم كانه ناك

 .ةينعملا فيلاكتلا تاريدقت نمض

  

 لئاسملا ديدحت .و

 فيلاكتلاو اc  ةطبترملا رطاخhاو ةينوناقلاو ةيعامتجالاو ةيئيبلاو ةينفلا لئاسملا يناثلا فلملا ددحي .14

  .رطاخhا كلت ضفخ ىMع ةبتûèملا

  

   .ةينعملا رطاخhا عيمج ءازإ كلذو رطاخhا ضفخل ًايلام اÿcلع ردتقمو ةيلمع éèبادت تَدِّدُح .15

 عورشملا ةطخ .ز
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   ؟ةيعقاوو ةلماك عورشملا ةطخ له .16

 تايصوتلاو صخلملا .ح

 يناثلا فلملا يö ةمدقملا تاليلحتلاو تامولعملا اهمعدي ثلاثلا فلملا ةلحرم وحن رارمتسالاب ةيصوتلا .17

 .زكرملا تابلطتم عيمجل لماكلاب ةيعارملا

  

 

 

 يناثلا فلملا ىMع ةقفاوملا :نماثلا دنبلا

 :ةيلاتلا تارارقلا دحأ ذاختاب ةيفارشإلا ةنجللا موقت ،يناثلا فلملل مييقتلاو ةساردلا ةيلمع نم ءاbcنالا دنع .أ

 ضرغل ةساردلا نم ديزملا قحتسي عورشملا نأ نéبت لاح يö ثلاثلا فلملا ةلحرم ىlإ لاقتنالا ىMع ةيفارشإلا ةنجللا قفاوت .1
 يö ةيفارشإلا ةنجللا ددحتو .ةلصلا تاذ تابلطتملاو طورشلا عيمجل ًاقفو يناثلا فلملا لامكتسا مت ھنأو ،صيصختلا
 .ةقفاوملا كلتب ةقلعتم ةيفاضإ ماكحأ وأ طورش يأ اهرارق

2. öبت لاح يéإ ةجاحب يناثلا فلملا نأ وأ ةساردلا نم ديزمل ةجاحب عورشملا نأ نlبت وأ ،تاليدعت ىéلامهإ وأ ءاطخأ دوجو ن 
öلمعلا قيرف ھيجوتو ءاطخألا وأ تاليدعتلا كلت ديدحتب ةنجللا موقت يناثلا فلملا صخي اميف تادنتسملا وأ ةيلمعلا ي 
 .ىرخأ ةرم ةساردلل اهل ھعفر ةداعإو ،اهليدعتب

 دراوملل ًاديج ًافيظوت لثمت ال ةحûèقملا لئادبلا يأ وأ عورشملا نأ نéبت لاح يö يناثلا فلملا ضفرب ةيفارشإلا ةنجللا موقت .3
 نأب ةيفارشإلا ةنجللا تأرو يناثلا فلملا صخي اميف تادنتسملا وأ ةيلمعلا يö لامهإ وأ ءاطخأ دوجو نéبت وأ ،ةماعلا
 .اbcجلاعم نكمي ال ءاطخألا كلت

 .اÿcلع ةقفاوملاو ةعجارملل سلجhا ىlإ يناثلا فلملاب ةطبترملا تارارقلا عفر متي ؛ةقفاوملا لاح يö .ب

 

 ثلاثلا فلملا :عساتلا دنبلا

 تاقفاوملا ىMع لوصحلا دعبو ،يئاc® رارق رادصإل يفكي امب ًالماك ًامييقت ةلمتكملا لامعألا ةلاح وأ "ثلاثلا فلملا" ةثلاثلا ةلحرملا مدقت

 سلجhاو ةيفارشإلا ةنجللا ةعجارمل ثلاثلا فلملا عضخيو .صيصختلا عورشم ديروت يö ًامدق WR¡ملل سلجhا لبق نم ةمزاللا

 ًاضيوفت ةينعملا ةيفارشإلا ةنجللا حنمي نأ سلجمللو ،صيصختلا ةيلمع ديروت ةلحرم يö ًامدق WR¡ملاب نذإلا حنم لبق امbcقفاومو

 .ةقفاوملا هذه ذاختاب

 

 ثلاثلا فلملا رصانع :رشاعلا دنبلا

 :ةيلاتلا رصانعلا ،ىندأ دحك ،ثلاثلا فلملا نمضتي نأ بجي
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 ثيدحت ةرورض ءانثتساب يناثلا فلملا يö بلطتم وه امع ثلاثلا فلملا يö يذيفنتلا صخلملا بلطتم فلتخي ال :يذيفنتلا صخلملا .1

 اذه حِّضوي نأ ي”بنيو ،ةيلاحلا تامولعملاو ثلاثلا فلملا اÿcف رظني R¨لا صيصختلا عورشم موهفم سكعي امب تاليلحتلاو تامولعملا

 َّنأ ھيف رقي ًايديكأت ًانايب نمضتي نأ ثلاثلا فلملل ي”بنيو  .عورشملا اذهل صيصختلا ديروتل ةيئاîcلا ةقفاوملا حنم غوسم صخلملا

 ًاضيأ نمضتي امك  .ةيفارشإلا ةنجلل ثلاثلا فلملا ميلست تقو لمعلا قيرف ملع دح ىMع ةثدحمو ةلماك ةمدقملا تامولعملا عيمج

 .صيصختلا ديروت ةلحرم ىlإ عورشملاب لاقتنالاب تايصوتلاب صخلم

 يرادإلا قايسلا بلطتم فلتخي ال :ثلاثلا فلملا يö روظنملا عورشملا موهفم ديدحت كلذ يö امب ،عورشملل يرادإلا قايسلل فصو .2

öبلطتم وه امع ثلاثلا فلملا ي öيذلا صيصختلا عورشم موهفم سكعي امب تامولعملا ثيدحت ةرورض ءانثتساب يناثلا فلملا ي 

 ثيح لوألا فلملا ةلحرم يö ناك امك ىقبي نأ بجي عورشملا مسا َّنأ ةظحالم نم دب الو .ةيلاحلا تامولعملاو ثلاثلا فلملا ھيف رظني

  .لجسلا يö عورشملا عبتت يö مَدخَتسُيس يذلا مسالا ھنأ

 فلتخي ال :عاطقلا ىدل ةيولوأ لازت ال عورشملا ةجلاعم ىlإ ةجاحلا نأو ،ثلاثلا فلملا يö روظنملا عورشملا موهفمل يقطنملا ساسألا .3

 امب تامولعملا ثيدحت ةرورض ءانثتساب يناثلا فلملا يö بلطتم وه امع ثلاثلا فلملا يö ةجاحلا مييقتو عورشملا غِّوسم بلطتم

 ىقبت نأ نمضي نأ لمعلا قيرفل ي”بنيو .ةيلاحلا تامولعملاو ثلاثلا فلملا ھيف رظني يذلا صيصختلا عورشم موهفم سكعي

 بجي امك فلملا ىMع سكعنت نأ بجي تانايبلا ىMع أرطت تاثيدحت وأ تاéèغت يأ َّنأ ≠Qعمب ،ةثدحمو ةقيقد اهضرعي R¨لا تامولعملا

 نéمضت ي”بنيف ثلاثلا فلملا دادعإ تقو عورشملل ةديدج ليصافت تدرو ام اذإو  .ةيعاطقلا ةيولوألا يö ةددحhا ةجاحلا ىقبت نأ

   .روحhا اذه يö تامولعملا هذه

 ديدحت بلطتم فلتخي ال :كلذل ةيبلسلا راثآلا ىlإ ةفاضإلاب ،ثلاثلا فلملا يö روظنملا عورشملا موهفمل ةيداصتقالا عفانملا ديدحت .4

 عفانمل ًاثَّدحم ًاديدحت نمضتي نأ ثلاثلا فلملل ي”بنيو   .يناثلا فلملا يö روكذملا كلذ نع ثلاثلا فلملا يö ةيداصتقالا عفانملا

 .ةيلاحلا تامولعملاو صيصختلا عورشم موهفم ىMع ءانب ةلمتحhا ةيبلسلا راثآلاو عورشملا

 

 عورشمل ةيلاملا ةلاحلا ضرعتسي نأ ثلاثلا فلملا ىMع بجي :ثلاثلا فلملا يö روظنملا عورشملا موهفمل ةلصفملا ةيلاملا ةلاحلا .5

ظنُي لب ،صيصختلا دقعل ليصفتلاب ةردقملا ةفلكلا ةيلاملا ةلاحلا يö جِردُي ال ثلاثلا فلملا َّنأ ةظحالم بجي   .حûèقملا صيصختلا
َ

 ر

öفيلاكت ةفاك ديدحت بجيو  .ليلدلا اذه نم عبارلا بابلا نم رشع يناثلا لصفلا لاملا لباقم ةميقلا ليلحت لالخ نم ةفلكلا كلت ي 

 دقع يö اîcيمضت ي”بني الو ،ةيعامتجا وأ ةيئيب راثآ عقوت ةجيتن فيفختلا éèبادت قيبطتل ةجاح كانه ناك ام اذإ رطاخhا فيفخت

 ةيلاملا ىودجلل ًاليلحت ًاضيأ ثلاثلا فلملا مدقيو  .اbcهج نم لقتسم لكشب ةلثامم éèبادت لِخدُت نأ ةموكحلا ىMع نكلو ،صيصختلا

 دراوملا ددحت نأ بجيو لماك يlام جذومنك ثلاثلا فلملا ةلحرم يö اهضرع بجي تامولعملا كلتو ھتمادتساو صيصختلا عورشمل

 موسرو ةموكحلا نم ةنزاوملا تاعوفدمب قلعتي ام لاثملا ليبس ىMع كلذ نم ،صاخلا فرطلل تادئاعلا دراوم ميقو ةلمتحhا

 نع ةجتانلا تادئاعلل ريدقت ميدقت بجيو  .اهéèغ وأ ًاعم دراوملا هذه لك وأ عورشملا نم نيديفتسملا ةمدخلا يقلتم نم نéمدختسملا

 عورشملل عفدلا ةيلآ ديدحت ي”بنيو  .عورشملا ةمادتسا نامضل ةردقملا دئاوعلا ةيافك ىدم مييقتو اecاغِّوسمب ةعوفشم ردصم لك

 ةفاضإ تامولعملا هذه مادختسابو  .دقعلا ةدم لالخ ةبولطملا تاعوفدملل حûèقم QRمز ططخم عضو يö اهمادختسا بجيو حûèقملا

  .عورشملل ةيلاملا ىودجلا لمعلا قيرف مِّيقي ،ةيليغشتلا فيلاكتلاو ذيفنتلا فيلاكت تاريدقت ىlإ

 تتبثأ دق ةيلاملا تاضاûèفالا نأ ىMع ًاليلد مدقيو تاباسحلاو تاضاûèفالا عيمجل ًاغِّوسمو ًالَّصَفُم ًاقيثوت ًاضيأ ثلاثلا فلملا مِّدقُيو

öخألا ةيعاطقلا تالماعملا سكعت وأ قوسلا يéèاملا قفدتلا ليلحتل ي”بنيو  .ةlتايلمعلا نم يدقنلا قفدتلا ًاضيأ نمضتي نأ ي 
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 رثأ كلذ يö امب يدقنلا قفدتلا يöاصو )بئارضلا اÿcف امب تايلمعلا نع ةجتانلا تاعوفدملا اîcم صوقنم ةيليغشتلا تالوصولا(

 قفدتلا نايبو )يlاملا زكرملا( ةماعلا ةيناéüملاو ،تافورصملاو لخدلا باسح :ةيلاتلا ةيلاملا تانايبلا جاتنإ ي”بنيو  .رامثتسالا تافورصم

 .يدقنلا

 :لجأ نم يlاملا جذومنلا مدختسي نأ ثلاثلا فلملل ي”بنيو

 تاماûüلا ةيطغتل ةرفوتملا ليومتلا ةيافك نم ققحتلاو عورشملا يö لخدلا بسكل ةيلاملا ةمادتسالا نم ققحتلا .أ

 .ھتايح لحارم نم ةلحرم لك يö عورشملا

  .ًايلام ًامادتسم عورشملا نكي مل ةلاح يö ةنزاوملا نم تاناعإلا éèفوت وأ ةفيرعتلا ةمظنأ يö تاéèغت يأ ديدحت .ب

 ًايدجم ًاجذومن صيصختلا عورشم نوكي نأ ةرورض ىMع ،حبرم نوكي نأ المتحم عورشملا ناك ةلاح يö ،ديكأتلا .ج

  .ذيفنتلل

أ ىlإ يlاملا جذومنلا راشأ اذإو
َّ

 بجيو عورشملا موهفم ةعجارم بجي اهدنعف ،ًامادتسم وأ ًايلام ًايدجم نوكي نأ لمتحي ال عورشملا ن

  .عورشملا ذيفنت يö صيصختلا جذومن éèغ ًاجذومن ≠Qبتي نأ نايكلل ي”بني وأ ديدج ليلحت ءادأ

 تاردقو ليغشتلا لالخ رركتملا ليومتلا ةيافك اÿcف امب ةيفاضإ ةيلام لئاسم يö رظنلا نم دب ال ،حبرلل ةردملا éèغ عيراشملا صخي اميفو

 ةرقفلل ًاقفو ةنزاوملا تاليلحت éüكرت روحم ةداعلا يö لئاسملا هذه نوكت فوسو .ةيلامسأرلا فيلاكتلا دادس ىMع ةردقلاو ةيلاملا ةرادإلا

  .دنبلا اذه نم ًانماث

 حاجن تبث R¨لاو ةc اشملا صيصختلا عيراشم نع ةلثمأ ًاضيأ مدقي نأ ثلاثلا فلملل ي”بني ،حûèقملا صيصختلا جذومن ءوض ىMعو 

 اهدنعف ،ةc اشم ةلثمأ كانه نكي مل اذإ امأ  .ةكلمملا يö قيبطتلل اbcمءالم ىدم ةشقانم بجيو جراخلا يö وأ ةكلمملا يö امإ اهذيفنت

 .هاودج عقوت بابسأ رسفيو روصتملا صيصختلا جذومن ثلاثلا فلملا فصي

 لماك يموكح ليومت ليدبلا وأ عورشملا بلطتي امدنع :ثلاثلا فلملا يö روظنملا عورشملا موهفمل ةيناéüملا éèثأتو ،يlاملا رادتقالا مييقت .6

 ةنزاوملاب ةينعملا لئاسملا لك ليلحتلا اذه جلاعيو  .ةبتûèملا ةيلاملا تاماûüلالاو راثآلل ًالماك ًامييقت ثلاثلا فلملا ذِّفني نأ ي”بني ،يئزج وأ

   .ةيلاحلا تامولعملاو صيصختلا عورشم موهفم سكعي امب ثَّدحُيو يناثلا فلملا اهشقان R¨لا

 عاطقلا ىlوت اذإ ةكلمملا اÿcنجت فوس R¨لا )دارفألاو تاكرشلا ىMع( ةديدجلا ةيبيرضلا تاداريإلا سردي نأ ًاضيأ ثلاثلا فلملل ي”بنيو

 ةيكرمجلا موسرلا لاثملا ليبس ىMع مضتو عورشملا نع دلوتت دق R¨لا ةرشابملا éèغ بئارضلا ًاضيأ كانهو  .عورشملا ذيفنت صاخلا

لطُي R¨لا ةددحhا ةيصاخلا بسح كلذو تابكرملاب ةطبترملا بئارضلاو
َ

 فيظوت كلذ ىlإ فاضيو صيصختلا لالخ نم اهذيفنت ب

 ىlإ يدؤت دق صاخلا عاطقلل ةكولمملا ةغرافلا ةيرضحلا VWRارألا ريوطتف ًاضيأ دَقفُت دق ةبيرضلا تادراو َّنكل  .عورشملا يö ةلامعلا

 .ءاضيبلا VWRارألا بئارض تادراو نادقف

 ةنزاوم ىMع راثآ وأ ةيلام راثآ صيصختلا عورشمل نوكيس ،ال مأ رشابملا يموكحلا ليومتلا éèفوت بولطملا نم ناك اذإ امع رظنلا ضغبو

 دقعل ليغشتلاو دييشتلا R¨لحرم دصرو ديروتلا ءارجإو صيصختلا تاءاطع قئاثو دادعإ ةفلكت راثآلا كلت نمضتت دقو .ةكلمملا

 دق ،كلذ ىlإ ةفاضإلابو  .هركذ فلس امك كلانه ام ىlإو تايلمعلا هذه يö ةدعاسملا ميدقتل نيراشتسملاب ةناعتسالاو صيصختلا

 ةقثومو اecاغِّوسمب ةديؤم فيلاكتلا هذه عيمج ثلاثلا فلملا دِّدحُيو .ةنزاوملا وأ يlاملا عضولا ىMع لمتحم رثأ تاذ ةئراط تاماûüلا أشنت

 .امهمييقتب امهعم لماعتلا نم دب الو ًاéèبك ًافالتخا ھليغشتو عورشملا ذيفنت لالخ راثآلا فلتخت دقو  .تاباسحلاو تاضاûèفالاب

 فوقس تاعقوت مييقت نم ھنيكمت لالخ نم ةيلاملا ةيحانلا نم ًانكمم رامثتسالا ناك اذإ ام ديدحت يö ًاضيأ ليلحتلا اذه دعاسيسو

 .ةيناéüملا دادعإ ءانثأ ةحاتملا ةيلاملا دراوملاو قافنإلا
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 نéمضتل ھثيدحت ي”بني ليلحتلا َّنأ وه قرفلا َّنكل ،لوألا فلملا يö هéèظن نع ثلاثلا فلملل ةنزاوملا تاليلحت ضرع قسن فلتخي الو

     .ةيلاحلا تامولعملا سكعتلو ثلاثلا فلملل ةيفاضإلا تارابتعالا

 .ةنزاوملا يö ةوجفلا دسل دعاسم يlام دفار دوجو تبثي نأ وأ عورشملا ىMع فرصلا ىMع ةيلاملا ةردقلا تبثي نأ ةنزاوملا ليلحتل ي”بنيو

 ددح ،رطاخhا ديدحت دنب تحت ،يناثلا فلملا يö :عيزوتلا كلذ ءارجإ ةيفيك ديدحتو رطاخhا عيزوتل ليلحت عم رطاخhا مييقت .7

 ليلحت ءارجإ ىlوتيس ثلاثلا فلملا امأ .كلذ ىMع ةبتûèملا فيلاكتلاو اهفيفخت تايجيتاûèساو عورشملل ةلمتحhا رطاخhا لمعلا قيرف

 لمحت ضاûèفا زوجيو .صيصختلا دقع فارطأ نéب رطاخhا هذه عيزوت ةيفيكل ًايلوأ ًاديدحت مدقي فوس يذلا رطاخhا عيزوتل Rمسر

 نم فدهلا سيلو  .حوضوب ةددحم éèياعمل ًاقفو كلذو نéفرطلا نéب اc  كراشتلا وأ اهل صاخلا عاطقلا لمحت وأ رطاخملل ةموكحلا

 عيزوت لالخ نم ھتيلاعفو دقعلا ةءافك ميظعت كلذ نم فدهلا لب ،صاخلا عاطقلا ىlإ ةلمتحhا رطاخhا عيمج لقن رطاخhا عيزوت

 اذه نم عبارلا بابلا نم رشع يداحلا لصفلا حضويو  .اهفيفختو اÿcلع ةرطيسلا ىMع ةردق Àèكألا فارطألا وأ فرطلا ىMع رطاخhا

 .رطاخhا مييقتل ةصاخلا تابلطتملا لوح ًالصفنم ًانايب ليلدلا

 ذيفنت صخي اميف كلذو رطاخhا مييقت ىMع ةبتûèملا فيلاكتلا لاخدإ ثلاثلا فلملا يö فيلاكتلا تاريدقت باسح دنع ي”بنيو

 ةصاخ ،ةéèبكلا رطاخhا ةلاح يö رمألا بلطتي دقو  .ةجاحلا ھيضتقت ام بسح صاخلاو ماعلا نéعاطقلا ىMع بتûèي امو صيصختلا

 .ديروتلا ةطخ يö اc  ةصاخ ةلماعم ،اهلمحتي فوس نم وه صاخلا عاطقلا ناك اذإ

 Rمك مييقت ميدقت ًاضيأ اهقيقحت بجاولا تابلطتملا نم :ثلاثلا فلملا يö روظنملا عورشملا موهفمل لاملا لباقم ةميقلل Rّمك مييقت .8

 ةدم ةليط ةميقلاو ةفلكتلا نم ةيوق ةعومجم ةكلمملل مدقي فوس عورشملا َّنأ تابثإل كلذو ثلاثلا فلملا يö لاملا لباقم ةميقلل

 ًايباقر ًاطباض لاملا لباقم ةميقلل مييقتلا اذه مدقي فوسو  .ًاّمكو ًاعون تامدخلا ھنيبت امبسح )ةلماك عورشملا رمع ةفلكت( عورشملا

 تاليلحتلا نم éèثك ىMع لاملا لباقم ةميقلل Rمكلا مييقتلا موقيو  .صيصختلا ديروت يö ًامدق WR¡ملاب رارقلا ذاختا لبق ًاéèخأ ًايديكأت

 ليلحت Rمكلا مييقتلا نمضتيو  .يناثلا فلملا يö لمكتسملا لاملا لباقم ةميقلل ي±ونلا مييقتلا ىlإ ةفاضإ ثلاثلا فلملا يö ةلمكتسملا

  .رطاخhاو فيلاكتلا

 :ةيلاتلا تاوطخلا نمضتيو لاملا لباقم ةميقلا مييقتل طسبم صخلم ًاضيأ كانهو

  رطاخhاو تاداريإلاو ةفلكتلا يÛاون نم صيصختلا مييقت

 .تاداريإلاو فيلاكتلا مييقت .أ

 .رطاخhا مييقت .ب

  :ةيعونلا ةعجارملا

  .عورشملا عفانمو فادهأو تاجايتحا ةعجارم .ج

  لاملا لباقم ةميقلا ةبسن لوح رارقلا ذاختا

 .لاملا لباقم ةميقلا ليلحتل ةصاخلا تابلطتملا لوح ًالصفنم ًانايب ليلدلا اذه نم عبارلا بابلا نم رشع يناثلا لصفلا حضوي

أ :ثلاثلا فلملا يö روظنملا عورشملا موهفم رابتعالا نéعب ذخألا عم قوسلا مييقت .9
ُ

 نم يناثلا فلملا ةلحرم يö قوسلا مييقت َزِجن

 رثؤت ةجردل ثلاثلا فلملا ريوطت لالخ حûèقملا عورشملا موهفم ىMع ةيرهوج تاéèغت يأ دوجو ةلاح يöو  .صيصختلا دادعإ لحارم

 ةديدج بناوج لِخدُت نأ تاéèيغتلا كلت نأش نم ناك اذإ وأ ،صيصختك عورشملا يlوت يö ھتردقو صاخلا عاطقلا ةبغر رفاوت ىMع

 ،ًادقعمو ًاéèبك عورشملا ناك اذإو  .قوسلا مييقت ثيدحت ي”بني اهدنعف ،ةدودحم اc®أشب صاخلا عاطقلا تاè∆خ نوكت دق عورشملل
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 ديزم ذيفنت نكميو .قوسلا عم لعافتلا نم ديزم نامضل رطاخhا عيزوت موهفمو ةيويح تاذ لامعأ ةلاح رفاوت ىMع دامتعالا يفكي

 ھيضتقت ام بسح "قوسلا موي" ةيلاعف قالطإ قيرط نع وأ ًالثم تامولعملا ىMع لوصحلا بلط قيرط نع ،قوسلا عم لعافتلا نم

 :يMي امم ققحتي نأ ثلاثلا فلملل ي”بني ،ثيدحتلا اذهل ًاعبتو  .ةجاحلا

 .عورشملا يlوت يö صاخلا عاطقلل ًامامتها كانه َّنأ .أ

 Rميلقإلا ىوتسملا مأ ةكلمملا ىوتسم ىMع كلذ ناكأ ءاوس ةc اشم عيراشم يö صاخلا عاطقلا يö ةحاتم ةè∆خ كانه َّنأ .ب

 .يlودلا وأ

 .عورشملا يlوتل )ةينفلاو ةيلاملا نéتيحانلا نم( ةحاتم صاخلا عاطقلا ةردق َّنأ .ج

 ،رداصملا هذه نم ةعقوتملا ةيكلملا قوقحو نيدلا ةيمكو ةلمتحhا رداصملا ثلاثلا فلملا ددحي ،ةيلاملا ةردقلاب قلعتي اميفو

 ،كلذ ىlإ امو ،فارطألا ةددعتملا تالاكولاو ،ريدصتلا تانامتئا تالاكو ،ةيلودلاو ةيلحhا فراصملاو ،صاخلا فرطلا لثم

 .ةلمتحhا ةفلكتلاو

 دق فواخم يأ ةجلاعم ةيفيكو صاخلا عاطقلا ءادأ ةساردل غِّوسملا قِّثوي نأ ثلاثلا فلملل ي”بني ،تاجاتنتسالا كلت ساسأ ىMعو

 .عورشملا قيرط يö قوسلا لغشت

 ددحي نأ نكميو  .ةزرابلا فواخhا وأ قئاوعلا ةجلاعمل بلطلا بسح ةيفاضإ تاسارد ثلاثلا فلملا نمضتي :ةيفاضإ تاسارد .10

 كلت نمضتت نأ نكميو  .ثلاثلا فلملا ىMع ةقفاوملل طرشك زكرملا وأ ةيفارشإلا ةنجللا اflcلطت دق وأ لمعلا قيرف تاساردلا هذه

 :يتآلا رصحلا ال لاثملا ليبس ىMع تاساردلا

 ىMع عورشملا رثأ مييقت ةرورضلا WR¡تقت امدنع ةيعامتجالا راثآلا مييقت ةسارد دادعإ ذيفنت ي”بني :ةيعامتجالا راثآلا مييقت ةسارد

 ةفاقثلا ةيمنتو ةيامحو عمتجhا ىMعو مbcيهافرو نéنطاوملا ةحص ىMع بتûèملا رثألا كلذ يö امب ھعمتجم وأ Rميلقإلا وأ يMحhا داصتقالا

 نأ ةساردللو  .لقنلاو ميلعتلاو ناكسإلاو ةيعامتجالا تامدخلا ىMع كلذ رثأو VWRارألا تامادختسا نم اهéèغو ھيفûèلاو ةحايسلا وأ

 راثآلا مييقت ةسارد لاخدإ زوجيو  .عورشملل دمألا ةديعب عفانملا عم قفرملا ءانبك دمألا ةبيرق راثآلا نéب ھقيقحت بولطملا نزاوتلا مِّيقُت

 ثيح ،يناثلا فلملا يö ةيعامتجالا راثآلا مييقت ةسارد نéمضت مت لاح يö .عورشملل ءادألا تابلطتمو عورشملا قئاثو يö ةيعامتجالا

 .ثلاثلا فلملل اbcفاضإ لبق اÿcلع تاليدعت ءارجإ بجي

 R≥يبلا رثألا مييقت

 كلذكو عورشملا عقوم ىMع رثألا كلذ ةجردو صيصختلا عورشمل R≥يبلا رثألا عاونأ مييقتل ةيئيبلا راثآلا مييقت ةسارد ذيفنت ي”بني

 ،ةيلاحلا ةيئيبلا فورظلا مييقتب ةساردلا موقتسو .عورشملل ةيئيب ةيدام راثآ دوجو ةيلامتحا نéبتي امدنع كلذو ،ھب ةطيحhا ةئيبلا

 ÙRلسلا رثألا نم فيفختلل ميمصتلا تارايخو بيلاسأ حاûèقاو ،عقوملا فورظو اc  لومعملا ةيئيبلا éèياعملاب يفيس عورشملا ناك اذإ امو

 تابلطتمو عورشملا قئاثو يö اهلاخدإو ةيئيبلا ةرادإلا ةطخ جتنت نأ ًاضيأ ةيداصتقالاو ةيعامتجالا راثآلا مييقتل زوجيو  .عورشملل

  .R≥يبلا لاثتمالا

 قوسلا وأ بلطلا ةسارد

 ةيفارشإلا ةنجللا ىMختت مل ام عورشملا ھيف أشني فوس يذلا قوسلا مييقتل قوسلل وأ بلطلل ةسارد نمضتي نأ ثلاثلا فلملل ي”بني

 ذيفنت تقو يö عقوتم وه امك وأ ةساردلا زاجنإ تقو قوسلا فورظ ميقتو اbcعيبطب ةيعاطق ةسارد يøو  .بلطتملا اذه نع ًايطخ

 تايوتسمو ةيناكسلا لماوعلاو ناكسلا ىMع ةفورعملا تاéèغتملا رثأ ىlإ ةفاضإ بلطلاو ضرعلا ةساردلا هذه مّيقُت فوسو  .عورشملا
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 نم فدهلاو اهéèغو ةفيرعتلا تالدعم وأ نéمدختسملا موسرو اîcع لئادب وأ ةلثامم عيراشمل ةيلاحلا مادختسالا تاءاصحإو لخدلا

 .حûèقملا عورشملا غِّوسُي ةمدخلا ىMع بلطلا ناك اذإ ام مييقت ھلك كلذ

 .تاساردلا هذه لثمل ةعئاشلا ةلثمألا لوح Àèكأ ليصافت ليلدلا اذه نم عبارلا بابلا نم عباسلا لصفلا نéبيو

 ،ديروتلا وأ لاصتالا رصانع وأ ،ةلكيه وأ ،دراوم وأ ،ةيدقاعت وأ ،ةينوناق رصانع يأو ةلصفم ديروت ةطخ لمشتو ،عورشملا ةطخ .11

 طيطختلا يö ھب سأب ال ًارامثتسا هذيفنتو صيصختلا عورشم ديروت حاجنإ بلطتي :عورشملا ذيفنتل ةبولطملاو اc  ةطبترملا فيلاكتلاو

 QRمزلا راطإلاو فيظوتلاو اbcقيرطو ديروتلا ةيجيتاûèسا ددحت ديروتلل ةلصفم ةطخ نمضتي نأ ثلاثلا فلملل ي”بني ،كلذلو .دراوملاو

 .صيصختلا دقعل ةيلوأ ةدَّوسم مضت نأ ديروتلا ةطخل ي”بنيو  .ةيساسألا لماوعلا نم اهéèغو ةنزاوملاو

 ةمدقملا تاعيرشتلاو ةمظنألا كلذ ةلثمأ نمو ،عورشملا يlوتل اbcجلاعم بجي R¨لا ةينوناق لئاسم يأ ددحي نأ ثلاثلا فلملل ي”بنيو

 ةيدقاعتلا رصانعلا ددحي نأ ًاضيأ ثلاثلا فلملل ي”بنيو  .عورشملا ذيفنت نéكمتل اîcس وأ اîcع عجاûèلا وأ اهليدعت بجيو ةدوسمك

 تاقفصو اهلكشو ةيموكحلا ةكراشملا ةجرد لاثملا ليبس ىMع اÿcف امب عورشملا يlوتل اهقيقحت نم دب ال R¨لا عورشملل ةددحhا ةيلكيهلاو

   .اهéèغو ةمزاللا ةرشابملا تاقافتالاو ةروصتملا لاملا سأر ةفلكتو رداصمو ةيكلملا قوقح جيزمو نويدلا كلذ يö امب ليومتلا

 :يMي ام ثلاثلا فلملا ددحي ،ةموكحلا قوقحب قلعتي اميفو 

 .ةبولطملا ةزايحلا ةبسن يأ ،لاملا سأر يö ةكراشملا ىوتسم .أ

 .لاملا سأر يö مهسألاب ليومتلا رادقم .ب

 .عورشملل ةموكحلا لبق نم حاتيس يذلا ليومتلا لكش .ج

 .مهسألا ةصحب ظفتحت فوس R¨لا ةيموكحلا تاهجلا .د

 .نومضملا دئاعلا نم ىندألا دحلا لثم ةيموكحلا ةمهاسملا هذc  اهقافرإ مزلي دق ةصاخ قوقح يأ .ه

 :يMي ام ثلاثلا فلملا ددحي ،ةموكحلا نم حاتي دق نيد يأب قلعتي اميفو

 .ةيمكلا .أ

  .ةينمزلا ةûèفلا .ب

 .صيصختلا عورشمل نيدلا éèفوت اflcجومب متيس R¨لا طورشلا .ج

 

 ذاوحتسا يMت ةطخل ًافصوو ةيكلملا عüˆل ةجاح كانه تناك اذإو اهذاوحتسا بولطملا VWRارألا ذاوحتسا كلذك ثلاثلا فلملا ددحيو

  .ةينوناقلا نوعطلل ھتراثإ ةيلامتحاو ةرمتسم ةيئاضق ىوعد يأب ًارثأتم عورشملا ناك اذإ ام ًاضيأ ثلاثلا فلملا ددحيو  .VWRارألا هذه

 مهدادعأو نéفظوملا يö رفاوتت نأ بجي R¨لا تاè∆خلاو تاراهملل هديدحتب ةيرشبلا دراوملا ةطخ جهن مضي نأ ًاضيأ ثلاثلا فلملل ي”بنيو

 هريوطتو ھبيردتو تاè∆خلا ىMع ھلوصح ةيفيك ددحي نأ بجي امك ،دقعلا ةدم ةليط عورشملا ةرادإ حاجنإ ديفي امب ةجاحلا بسح

 مضت نأ زوجيو  .ةيسسؤملا تاردقلا ىMع ةظفاحhا نامضل اÿcلع سيسأتلاو تاراهملا هذه ىMع ةظفاحhا ةيفيكو مهل رداوكلل

 ذيفنتل ةيونسلا فيلاكتلا ديدحت ي”بني امك  .نéنيعملا نéفظوملا عم مهعم دقاعتملا رداوكلا جمد هذه يرشبلا لاملا سأر ةيجيتاûèسا

 .دقعلا ةدم ةليط ةطخلا هذه

 ددحي نأو ليلدلا اذه نم عبارلا بابلا نم لوألا لصفلا قفو ةحلصملا باحصأ عم لصاوتلا ةطخ نمضتي نأ ثلاثلا فلملل ي”بنيو

 ةطخ يö عورشملل ةحلصملا باحصأ دحأ ةضراعم وأ ظفحت صوصخب تاظحالم يأ ديدحت بجي امك .اهذيفنتل ةردقملا ةفلكتلا

 .ثلاثلا فلملا نمض اbcعجارمل ةيفارشإلا ةنجلل اهميدقتو ،ةحلصملا باحصأ عم لصاوتلا



 
 37 

 تاريدقت نمض اc  ةطبترملا فيلاكتلاو ركذلا ةفنآ رصانعلا عيمجب طيحت نأ ثلاثلا فلملا نم ءزجك ةمدقملا عورشملا ةطخل ي”بنيو

   .صيصختلا ديروتب قلعتي اميف ثلاثلا فلملا اÿcلع صني R¨لا فيلاكتلا

 

 لمعلا قيرف بغري دق ةمعاد وأ ةيحيضوت ةيفاضإ تانايب يأو ثلاثلا فلملا يö ةدراولا تامولعملا ءوض ىMع :تايصوتلاو صخلملا .12

öعتي ،ثلاثلا فلملاب اهقاحلإ يéع نMوحن رارقلا نأشب ةيصوت مدقي نأو ثلاثلا فلملا جئاتن مهأل ًاصخلم مدقي نأ لمعلا قيرف ى 

  .صيصختلا ديروت ةلحرم وحن عورشملاب ًامدق WR¡ملا

 

 

 ثلاثلا فلملا مييقتو ةسارد :رشع يداحلا دنبلا

 قيرف موقيو ،ھنأشب رارق ذاختال ةيفارشإلا ةنجللا ىlإ ثلاثلا فلملا عفرب لمعلا قيرف موقي ،رشاعلا دنبلا يö درو ام ةاعارم دعب .أ

 .ةيفارشإلا ةنجللا نم بلط وأ راسفتسا ىMع ةباجإلاب لمعلا

 مييقت لودج نمض )معن(ـب اÿcلع ةباجإلا بجاولا مييقتلا éèياعم نم ىندألا دحلا – اهريدقتل ًاقفو – ةيفارشإلا ةنجللا ددحت .ب

 .ثلاثلا فلملا

 :ةيتآلا éèياعملا ىMع ًءانب ثلاثلا فلملا مييقتب ةيفارشإلا ةنجللا موقت .ج

 ال معن مييقتلا  éèياعم

 ماع .أ

 ةنجلل حامسلل يفكي امب ةلصفم ةمدقملا تامولعملاو تَمِّدُق ثلاثلا فلملا يö ةبولطملا ماسقألا عيمج .1

 عيمجو  .ديروتلا ةلحرمل لاقتنالا تررق ول اميف عورشملل لماكلا مييقتلل اc◊ارجإ نم ةيفارشإلا

أ عورشملا موهفم ىMع ةذفنملا تاعجارملا وأ تاثيدحتلا
ُ

 كانهو ثلاثلا فلملا لوصف لك يö تَجِرد

 .اbcثادحو تانايبلا ةقد ىMع يديكأت نايب

  

 زاجنإ ةيلوؤسم ةياîcلا يö ىlوتت فوس R¨لا ةمظنملا الو عورشملل ةذِّفنملا ةمظنملا ديدحت يö سبل ال .2

 .ھل ةدوصرملا ةيناéüملا راطإ نمضو تقولا يö عورشملا

  

 ھل ةجاحلا مييقتو عورشملا تاغِّوسم .ب

 اÿcف دعاسي فوس R¨لا ةقيرطلا حيضوتو حوضوب اهل يدصتلا دارملا ةصرفلا وأ ةلكشملا ضرع مت .3

 .كلذ يö اbcيمهأ غيوستو ةصرفلل ةباجتسالا وأ ةلكشملا لح يö عورشملا

  

 ببستي امب نايسن وأ أطخ يأ دجوي الو ثلاثلا فلملا ةلحرمل ًالصفمو ًايفاك ءاج عورشملا قاطن فصو .4

 .ةرَّدقُملا فيلاكتلا ىMع رثؤي دق ام دجوي الو عورشملا نم ضرغلا قيقحت ىMع يدام رثأ ثودحب

  

 امم يأ كلذ ىMع لديو ةثالثلا تاونسلا لالخ عورشملا اهمدقي R¨لا تامدخلل ىوصق ةرورض كانه .5

 :لاثملا ليبس ىMع يMي

 .ًاينقت رخأتم وأ ،يداصتقالا هرمع ءاbcنا كشو ىMع قفرم ىMع يlاح بلط دوجو .أ
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 ال معن مييقتلا  éèياعم

 .بلطلا ضفخ ىlإ يدؤي ةيلاحلا تآشنملا يéè öبك قئاع دوجو .ب

 بيرقلا لبقتسملا يö ةمئاقلا تآشنملا ةردق زواجت ھعم لمتحي امم ،بلطلا يö يوق عافترا دوجو .ج

  .بلطلا نم لدعملا كلذ ةيبلت ىMع

 .لبق نم مَّدقُت مل ةديدج تامدخ ىMع بلط دوجو .د

 .صاخلا ليغشتلا ىlإ فئاظولا لقن نم ةيداصتقالا ةعفنملا .ه

 ،2030 ةكلمملا ةيؤر اc  تءاج امك ةيلحرملاو ةيجيتاûèسالا فادهألا قيقحت يö عورشملا مهاسي فوس .6

 قفو QRعملا عاطقلا يö صيصختلا ةطخ عم مءالتي امب ُّدعُي فوسو ،QRطولا لوحتلا جمانرب بسح وأ

 .ةّينعملا ةيفارشإلا ةنجللا ةقفاوم

  

 ةيداصتقالا ةلاحلا .ج

 ةيعقاو ودبت فيلاكتلا تاريدقتو رطاخhا ليلحتو ةددحhا ةلكشملل بسانم حûèقملا QRفلا لحلا .7

 .ةحاتملا تامولعملا ىMع ءانب ةلمتكمو

  

    .عورشملا اذه قايس يö ةيعقاو ةلمتحhا ةيبلسلا راثآلا ديدحتو عورشملا نم ةعقوتملا عفانملا .8

   .مادتسمو ًايلام ٍدجم عورشملا َّنأ ىlإ يمارلا جاتنتسالا ديؤيو ،لماكلاب قثومو لماك يlاملا جذومنلا .9

 ةيناéüملاو يlاملا رادتقالا ىMع رثألا .د

 دسل دعاسم يlام دفار دوجو تبثي وأ عورشملا ىMع فرصلا ىMع ةيلاملا ةردقلا تبثي ةيناéüملا ليلحت .10

 .ةيناéüملا يö ةوجفلا

  

 ةمئالم تايجيتاûèسا مادختساب ةيناéüملا ليلحت يö تجردأو ةئراطلا تايلوؤسملا عيمج ديدحت مت .11

 .اهضفخل ةيعقاوو

  

 فيلاكتلا ÌWRامت نامض لثم ،ةلوقعم ةفلكت ءاقل اهزاجنإ عَّقوتُي R¨لا نéمدختسملل ةيتأتملا عفانملا .12

   .ةيلودلا ةè∆خلا وأ ةنراقملل ةلباقلا عيراشملا عم جَرخhُا ةدحو وأ مدختسملل ةيلامسأرلا

  

 رطاخhا مييقت .ـه

     .عورشملاب ةطبترملا )ةيداملا( رطاخhا مهأل ًاحيحصو ًالماك ًاديدحت رطاخhا مييقت ددح .13

 نل ھَّنكل ةسفانملا نم دحي نل ھَّنإ يأ قوسلا فورظ سكعيو ًالوقعم ءاج حûèقملا رطاخhا عيزوت .14

 .ةلوبقم éèغ رطاخh ھسفن تقولا يö ةكلمملا ضرعي

  

 لاملا لباقم ةميقلا .و
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 ال معن مييقتلا  éèياعم

 ًاديؤمو زكرملا تابلطتمل ًالماك ًالاثتما ًالثتممو ةقدب ًابوسحمو لماكتم لاملا لباقم ةميقلا ليلحت ءاج  .15

 .لاملا لباقم ةميقلا مدقي صيصختلل حûèقملا عورشملا َّنأب جاتنتسالل

  

 قوسلا مييقت .ز

 ،عورشملا يlوت ىMع ةردقلا وأ ةè∆خلا الو مامتهالا ھصقني ال صاخلا عاطقلا َّنأ قوسلا مييقت نéبي  .16

 ميلست تقو اتددح نéتللا ھتقيرط وأ عورشملا موهفم ىMع تاéèغت يأ سكعيل ًاثدحم مييقتلا اذه ءاجو

   .يناثلا فلملا

  

 ةيفاضإ تاسارد .ح

 عيمجو  .عورشملا موهفم ةحص نم ققحتلل ةبولطملا تاساردلا عيمج نمضتو ثلاثلا فلملا ددح .17

 لئاسملا عيمجل يدصتلل ةيفاكو ةلمتكمو ةقيقد يøو ثلاثلا فلملا نم ءزجك ةنمضتم تاساردلا كلت

 .عورشملل بسانملا جذومنلا يø صيصختلا َّنأب جاتنتسالا ديؤت اcَّ®أ امك ةينعملا

  

 عورشملا ةطخ .ط

    ؟زكرملا تابلطتمل ًالماك ًالاثتما لثتمتو ةيعقاوو ةلماك عورشملا ةطخ له .18

 تايصوتلاو صخلملا .ي

 فلملا يö ةمدقملا تاليلحتلاو تامولعملا اهمعدي صيصختلا ديروت ةلحرم وحن رارمتسالاب ةيصوتلا .19

 .زكرملا تابلطتم عيمجل لماكلاب ةيعارملا ثلاثلا

  

 

 ثلاثلا فلملا ىMع ةقفاوملا :رشع يناثلا دنبلا

 :ةيلاتلا تارارقلا دحأ ذاختاب ةيفارشإلا ةنجللا موقت ،ثلاثلا فلملل مييقتلاو ةساردلا ةيلمع نم ءاbcنالا دنع .أ

 ضرغل ةساردلا نم ديزملا قحتسي عورشملا نأ نéبت لاح يö ديروتلا ةلحرم ىlإ لاقتنالا ىMع ةيفارشإلا ةنجللا قفاوت .1
 يö ةيفارشإلا ةنجللا ددحتو .ةلصلا تاذ تابلطتملاو طورشلا عيمجل ًاقفو ثلاثلا فلملا لامكتسا مت ھنأو ،صيصختلا
 .ةقفاوملا كلتب ةقلعتم ةيفاضإ ماكحأ وأ طورش يأ اهرارق

2. öبت لاح يéإ ةجاحب ثلاثلا فلملا نأ وأ ةساردلا نم ديزمل ةجاحب عورشملا نأ نlبت وأ ،تاليدعت ىéلامهإ وأ ءاطخأ دوجو ن 
öلمعلا قيرف ھيجوتو ءاطخألا وأ تاليدعتلا كلت ديدحتب ةنجللا موقت ،ثلاثلا فلملا صخي اميف تادنتسملا وأ ةيلمعلا ي 
 .ىرخأ ةرم ةساردلل اهل ھعفر ةداعإو ،اهليدعتب

 دراوملل ًاديج ًافيظوت لثمت ال ةحûèقملا لئادبلا يأ وأ عورشملا نأ نéبت لاح يö ثلاثلا فلملا ضفرب ةيفارشإلا ةنجللا موقت .3
 كلت نأب ةيفارشإلا ةنجللا تأرو ثلاثلا فلملا صخي اميف تادنتسملا وأ ةيلمعلا يö لامهإ وأ ءاطخأ دوجو نéبت وأ ،ةماعلا
 .اbcجلاعم نكمي ال ءاطخألا

 ضيوفتب سلجhا مقي مل ام ،اÿcلع ةقفاوملاو ةعجارملل سلجhا ىlإ ثلاثلا فلملاب ةطبترملا تارارقلا عفر متي ؛ةقفاوملا لاح يö .ب

 .ةقفاوملا هذه ذاختاب ةينعملا ةيفارشإلا ةنجللا
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 ديروتلا ةيلمع :يناثلا لصفلا 

 QRعملا لمعلا قيرف سسؤي ،ثلاثلا فلملا ةقفاوم ىMع ھلوصحو مييقتلاو ديدحتلا R¨لحرم حûèقملا صيصختلا عورشم زايتجا روف

  .عورشملا فادهأ قيقحت نمضي امب ةمءالم Àèكألا ةيلمعلا

 تاهجلا ديدحتو ديروتلا ءارجإ ةيفيك كلذ يö امب ديروتلا تاياغل صيصختلا عورشمل لمعلا قيرف دادعإ ةيفيك لصفلا اذه ددحي

 ىوتسملا ةعيفر ةلكيه لمعلا قيرفل مدقت R¯ف ،مازلإلا ةفص ةيلاتلا تايلمعلاو ميهافملا بستكت امنيبو  .عورشملا اÿcلع وسéèس R¨لا

 ةنجللا عم قيسنتلاب ةدح ىMع ةلاح لكل اc®أشب رارق ىlإ لصوتلا بجي ديروتلا نم ةنيعم بناوج كانهو ،اهعابتإ لمعلا قيرفل ي”بني

  .زكرملاو ةيفارشإلا

 ددحتو  .ثلاثلا فلملا دادعإ ةيلمع لالخ تَمِسُر R¨لا ةطخلا كلت ،اهلقصو ديروتلا ةطخل لمعلا قيرف ثيدحتب ديروتلا ةيلمع أدبتو

 ،ديروتلا ةطخ يö ةدراولا تاÿcجوتلا ىMع ًءانب ةقفاوملا ىMع لوصحلا دعبو  .عورشملا ديروتل ةيرورضلا دراوملاو ةيلمعلا ديروتلا ةطخ

 ةحاتإب ديفي نالعإ رشن قيرط نع صاخلا عاطقلا عم لاصتالا جمانرب ذيفنتو نéينعملا ةحلصملا باحصأ كارشإب لمعلا قيرف أدبي

   .صيصختلا ةصرف

  .نéمتهملا نéسفانتملا نم ليهأتلا تانايب جردتست فوس R¨لا ليهأتلا ميدقت بلط ةقيثو لمعلا قيرف ردصيو ُّدعُي ،ةيلمعلا هذه نمضو

 ةنجللا ىlإ نéحشرملاب‘ ةرصتخhا ةمئاق ’ مدقيو نéسفانتملا تالهؤم مييقتب لمعلا قيرف أدبي ،نéسفانملا نم ليهأتلا داوم يقلت دعبو

 .اbcقفاوم ىMع لوصحلل ةيفارشإلا

 ىَ±دُي اهدنعو ضورعلا ميدقت بلط ةلحرم ىlإ لمعلا قيرف لقتني ،ةمئاقلا كلت ىMع اbcقفاوم ةيفارشإلا ةنجللا تردصأ اذإو

 نم ةيناثلا ةلوجلا ىlإ لمعلا قيرف لقتني ،ضورعلا ميدقت دعبو  .صيصختلا ةصرف ىMع ةسفانملاو ءاطعلا لوخد ىlإ نوسفانتملا

 ةوطخ قيبطت يرورضلا نم ناك اذإ ام ديدحت وأ لضفملا ءاطعلا بحاص ديدحت ةيغب ضورعلا ىMع قيرفلا زكري ةرملا هذهو ،مييقتلا

 مدقيو لضفملا ءاطعلا بحاص لمعلا قيرف ددحي كلذ دعبو  .مهضورع نéسحت يö نéسفانتملل حامسلل éèخألاو لضفألا ضرعلا

  .ةيقافتالا لامكتسا لجأ نم تاثداحم يö لوخدلاب لضفملا ءاطعلا بحاص لمعلا قيرفل حامسلاب ةيفارشإلا ةنجللا ىlإ كلذب ھتيصوت

 نوؤشلا سلجم ىlإ عفرلابو ةيئاîcلا اbcقفاوم رادصإل عورشملا ًاددجم ةيفارشإلا ةنجللا سردتو عجارت ،ةيقافتالا عضو نم ءاbcنالا روفو

 ضيوفت ىMع لوصحلا مث )ةيفارشإلا ةنجلل ةيحالصلا هذه سلجhا ضوفي مل ام( ةيئاîcلا ةقفاوملا ىMع لوصحلل ةيمنتلاو ةيداصتقالا

 .ةيقافتالل ةيفارشإلا ةنجللا ماربإب

  .اc®أشب ةيÿcجوتلا تاداشرإلاو ديروتلا ةيلمع بناوج مهأ لوح ةيفاضإ تاليصفت لصفلا اذه حضوي

 ديروتلا ةطخ :لوألا دنبلا

 يö ديروتلا ةطخ نم فدهلا لثمتي .صيصختلا عورشم ديروتل اc◊اشنإ لمعلا قيرفل ي”بني R¨لا ديروتلا ةطخ لصفلا اذه فصي

 تايلوؤسمو ةيرورضلا دراوملا كلذ يö امب صيصختلا عورشم ديروت ةرادإل لمعلا قيرف اهمدختسي فوس R¨لا ةيلمعلا ليصفت

 بلطتت نأ ي”بني ال ثيح ثلاثلا فلملا يö ًاقبسم اÿcلع ةقفاوملا تمتو تَزِّهُج دق ديروتلا ةطخ نوكت نأ ضûèفيو  .ديروتلاو فيظوتلا
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 تاليدعت يأ ءارجإ ي”بني ال امك .ديروتلا ةيلمعل يMعفلا ءدبلا دعب ةيئاîcلا اbcخسن دادعإو اc˘يدحت متيس َّنكل ،ةيرهوج تاليدعت

 .كلذ ىMع ةيفارشإلا ةنجللا ةقفاوم نودب )صيصختلا دقع ،ةيناéüملا وأ QRمزلا لودجلا يéè öيغت :لاثم( ةيرهوج

 ديروتلا ةطخ تايوتحم :يناثلا دنبلا

 :يMي ام نمضتت نأ ديروتلا ةطخل ي”بني

  :كلذ يö امب عورشملل صخلم فصو .أ

1. hهديروت متي فوس امع ةماع ةح. 

 .عورشملا نم ةجاحلا .2

 .عورشملا فادهأ .3

 .عورشملل ةعقوتملا ةينفلا رصانعلا .4

  .صيصختلل حûèقملا جذومنلا .5

  .صيصختلا راطإ يö دادسلا ةيلآ .6

 .صيصختلا ةيلمع اÿcلع يوطنت R¨لا رطاخhا عيزوت .7

 .نéيلود مأ نéيلحم نوفدbcسملا ءاكرشلا ناك اذإ امو عقوتملا قوسلل ًافصو .8

 .ةعانصلا كارشإل ذَخَّتُت فوس R¨لا تاوطخلا نم اهéèغو قيوستلاو نالعإلا جمانè∆ب ًافصو .9

 تاطاشنلل QRمزلا لودجلاو ديروتلا ةيلمع تاوطخ نم ةوطخ لكو QRمزلا ديروتلا لودج ددحت ديروتلل لمع ةطخ .ب

 تالجسلا ظفحل ًافصو نمضتت نأ كلت لمعلا ةطخل ي”بنيو  .زاجنإلا سايق ةقيرطو ةلحرم لك يö تايلوؤسملاو

 ةمدختسملا

 ةمدختسملا ةيلمعلا ديدحت بجي امك ،سفانتلا يö ةحوتفملا مأ ةديقملا ةقيرطلا عبتت تناكأ ءاوس ،ةعبتملا ديروتلا ةيجهنم .ج

 رطاخمو ليهأتلا éèياعم مهأب فصو ىlإ ةفاضإ اc  حومسملا ةليدبلا ةينفلا تاحلطصملا وأ تاراشإلاو تاقيلعتلا عضول

   .رطاخhا كلت ضفخ ةيفيكو ديروتلا

 ي”بنيو  .ًاحضاو ًاديدحت تايلوؤسملاو رودلا ديدحت عم ديروتلا لجأ نم بولطم بصنم لك فصت ديروتلل فيظوت ةطخ .د

 بجيو يئزجلا ماودلا مأ لماكلا غرفتلا ساسأ ىMع تناكأ ءاوس اbcعيبطو مbcكراشم ةدم فيظوتلا ةطخ نمضتت نأ

 .نéيجراخ نيراشتسم باطقتسا بلطتي كلذ َّنأ مأ نويلخادلا نوفظوملا هالوتي نأ نكمي رودلا ناك اذإ ام حيضوت

 فيلاكتل ةيلكلا ةنزاوملا راهظإ بوجوب لخي ال كلذ َّنكل ،نيراشتسملا تابلطتمل يlاملا معدلا زكرملا مدقي امبر .ديروتلا ةنزاوم .ه

 .فيلاكتلا نم اهéèغو نéيجراخلا نيراشتسملا فيلاكت تاريدقتو ةيلخادلا ةلماعلا رداوكلا

 ىوتسمو عورشملل مئالم è∆تعي يذلا لاملا سأر / نويدلل ماعلا لكيهلا ددحت ةيكلملا قوقحو ليومتلا ماكحأو طورش  .و

 ليومت عونو )زكرملا عم رواشتلا ىMع ءانب( لاملا سأر تابلطتمل ىندألا دحلا كلذ يö امب بولطملا لاملا سأر يö ةكراشملا

 ليبس ىMع ةبولطملا تانامضلا / معدلا عاونأ كلذ يö امب( تاكرشلا ليومتو عيراشملاو تادنسلا نمضتي يذلا نيدلا

 .خلا ،)مألا ةكرشلا تانامض ،لاثملا

 .ةحûèقملا صيصختلا دقع ةدوسم .ز

 .ليلدلا اذه قفو نéينعملا ةقالعلا باحصأ ةكراشم ةطخ .ح
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 ةيئاîcلا ديروتلا ةطخ ىMع ةيفارشإلا ةنجللا ةقفاوم :ثلاثلا دنبلا

öھيلع ةقفاوملا تمت امع ةيرهوج تاليدعت ديروتلا ةطخ تنمضت لاح ي öةيفارشإلا ةنجلل ةلدعملا ةطخلا عفر متي ،ثلاثلا فلملا ي 

 ةيلامتحاو ثلاثلا فلملا سكعت ديروتلا ةطخ اذإ ام ةيفارشإلا ةنجللا رظنت ،ديروتلا ةطخ ةعجارم ءانثأ يöو  .دامتعالاو ةساردلل

 .لاملا لباقم ةميقلا اÿcف امب عورشملا نم ةوجرملا جئاتنلاو ةيفيظولا تابلطتملل ديروتلا ةطخ ءافو

 

 ةيليمكتلا تامولعملا éèفوتو ھيلع ھحرطت دق لاؤس يأ ىMع ةباجإلاو ةيفارشإلا ةنجللا ىMع ديروتلا ةطخ ضرع لمعلا قيرف ىMع نوكيو

 .قيبطتلا ةبجاو تايجهنمو ديروتلا قرطل تاغِّوسم éèفوتو بلطلا دنع

 

 :ةيلاتلا تاءارجإلا ىدحإ ةعجارملا نم اc◊اbcنا دعب ةيفارشإلا ةنجللا ىlوتت

 

لِمكُتساو ،صيصختلا عورشم ريوطت ةيلمع صوصخب زكرملا تابلطتم عيمج تيفوتسا اذإ .أ
َ

 يفكي امب ديروتلا ةطخ ت

 WR¡ملا لمعلا قيرفل اbcقو زوجيو ديروتلا ةطخ ىMع اbcقفاوم ةيفارشإلا ةنجللا ردصت اهدنعف ،زكرملا تابلطتم عم قفتيو

 .ديروتلا ةيلمع يö ًامدق

 ديروتلا ةطخ ضفر ةيفارشإلا ةنجلل زوجي ديروتلا ةطخ ىMع ةحûèقملا تاليدعتلا ىMع ةيفارشإلا ةنجللا قفاوت مل لاح يöو .ب

 .ثلاثلا فلملا يö ةدمتعملا ديروتلا ةطخ عابتإب ھيجوتلاو ةلدعملا

 ةنجللا تأترا كلذ عمو ،ديروتلا ةطخ وأ ةيلمع يö تانايبلا يö صقن وأ نايسنلا وأ أطخلا نم تالاح دوجو نéبت اذإو .ج

 بجي ،كلذ رثإو  .اbcجلاعم بلطتو تالكشملا ددحت نأ ةيفارشإلا ةنجلل ي”بني ،اهلح نكمي تالكشملا هذه َّنأ ةيفارشإلا

 .زكرملا ىlإ ةطخلا ميدقت ديعي مث ديروتلا ةطخل تاعجارم وأ ةيئارجإ تابلطتم يأل لثتمي نأ لمعلا قيرف ىMع

 ةنجللا تأترا كلذ عمو ،ديروتلا ةطخ وأ ةيلمع يö تانايبلا يö صقن وأ نايسنلا وأ أطخلا نم تالاح دوجو نéبت اذإو .د

 قيرف ھجوت مث ديروتلا ةطخ ىMع اbcقفاوم بجحت نأ ةيفارشإلا ةنجلل ي”بني ،اهلح نكمي ال تالكشملا هذه َّنأ ةيفارشإلا

 .اc»أر بسح ةمزاللا ةيحيحصتلا تاءارجإلا ذاختاب لمعلا

 

 نالعإلا وأ قوسلا ةكراشم :عبارلا دنبلا

 تاياغل )ضورعلا ميدقت بلط َّمث نمو( ليهأتلا ميدقت بلط نع اflcجومب لمعلا قيرف نلعي ةيمسر ةيلمع نالعإلا وأ قوسلا ةكراشم

 .عورشملا

 :وه نالعإلا وأ ةكراشملا هذه نم فدهلاو

 .صيصختلا ةصرف يö مامتهالا نم يlاع ردق قلخ .أ

 .عورشملاب مهفيرعتو صيصختلا ةصرف دوجوب سانلا مومعو صاخلا عاطقلا غالبإ .ب

  .ةصرفلا لوح تامولعملا نم ديزملا عمج .ج

 ميدقت بلط ةيلمع يøو ىlوألا ةوطخلا يö ةكراشملل صاخلا عاطقلا نم نéمتهملا نéسفانتملل ةحوتفم ةوعد ميدقت .د
 .عورشملل تالهؤملا
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 قبسملا ليهأتلا ةوعد نع غالبإلاو نالعإلا ةيلمع :سماخلا دنبلا

 اÿcلع قفاوملا ديروتلا ةطخ ھيلع صنت امل ًاقفوو ليلدلا اذه يö اÿcلع صوصنملا غالبإلاو نالعإلا تابلطتم عيمجل لمعلا قيرف لثتمي

 مالعإ لئاسو يö نالعإلا لثم نالعإلاو قوسلا ةكراشمب ةقلعتملا ىرخألا ليصافتلا امأ  .عورشملل ةيفارشإلا ةنجللا لبق نم ةدمتعملاو

 .ةيفارشإلا ھتنجلو لمعلا قيرف اهددحيف ةيفاضإ

 ةنجللا ةقفاوم لبق )عورشملل éèضحتلا ةيلمع نم ًاءزج لثمي يذلا قوسلا مييقتل ًافالخ( صيصختلا عورشم نع نالعإلا زوجي الو

 .ديروتلا ةطخو ثلاثلا فلملا ىMع ةيفارشإلا

 :ةيلاتلا لئاسولا يö ليهأتلا ميدقت بلط نع نالعإلا زوجيو

 .ةيديلقتلاو اîcم ةينوûèكلإلا مالعإلا لئاسو نم اهéèغو ةيلودلا وأ ةينطولا وأ ةيميلقإلا وأ ةيلحhا فحصلا ىè∆ك .أ

 .لاصتالا لئاسو نم اهéèغو ةينوûèكلإلا اهعقاوم وأ ةيموكحلا ةهجلا ةيرابخإلا لئاسرلا .ب

 .اهعقاومو ديروتلاو ةيلودلا وأ ةينطولا وأ ةيميلقإلا وأ ةيلحhا تايûèشملا تاءاطع ضرع تاحول .ج

 .تايرودلا نم اهéèغو ةيملعلا تالجhاو ةراجتلا تالجمو ةيعانصلا تارشنلا .د

 .VWRاملا يö ةكراشملا يö اbcبغر نع تèَّ∆ع نأ قبس R¨لا تاسسؤملا نم اهéèغو تاكرشلل ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةيلحhا تاكبشلا .ه

 .قاطن عسوأ ىMع صيصختلا ةصرف رشن ىMع ةرداقلا ىرخألا مالعإلا لئاسو .و

 مامأ ةحوتفملا ةيمالعإلا تاسلجلا نم اهéèغ وأ ضراعملا وأ ةينعملا ةعانصلا يö تاسسؤملا تاعامتجا يö قيوستلاو نالعإلا متي دقو

 .نéلمتحhا نéسفانتملاو ةينعملا فارطألا

 

  هرادصإو ليهأتلا ميدقت بلط دادعإ :ثلاثلا لصفلا

 

  ليهأتلا ميدقت بلط :لوألا دنبلا

 ةكراشملل نéلهؤملاو نéمتهملا نéسفانتملا نم يöاك ددع دوجو نع لمعلا قيرف اهلالخ نم دكؤي R¨لا ةيلمعلا يø ليهأتلا ميدقت بلط 

öسفانتملا يأ ديدحتو صيصختلا عورشمل ضورعلا ميدقت بلط يéكألا نÀè ةيلمعلا هذه دعاست فوسو  .ًاليهأت öةمئاقلا قييضت ي 

 يö نéسفانتملاو ةموكحلا نم لك ىMع ديروتلا ةفلكت ضفخيس كلذو ،ةءافك ىMعألاو لضفألا تاسسؤملا لمشتل نéحشرملل ةرصتخhا

 نم يöاك ددع دوجو نامض كلذ نم فدهلاو  .Àèكأ وأ نéسفانتم ةسمخ ةرصتخhا ةمئاقلا نمضتت ام ةداعو   .صاخلا عاطقلا

 .ضورعلا ليلحت يö ةيرادإ ءابعأ قلخ نود سفانتلا زيزعتو ءاطعلا ةيلمع يö ةيدجم ةكراشم قيقحتل نéسفانتملا

 مدع ةلاح يöو  .دعاوقلا يö دراولا ليهأتلا ميدقت بلط جذومن مادختساب ليهأتلا ميدقت بلط ةدوسم دادعإب لمعلا قيرف موقيو

  .زكرملا نم ةقبسم ةقفاوم ىMع لوصحلا دب الف ليهأتلا ميدقت بلط جذومنل ماûüلالا
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 نأ نم دكأتي نأ ًاضيأ لمعلا قيرفل ي”بنيو  .ديروتلا ةطخو ثلاثلا فلملاو ليلدلا اذهل ًاقفو ليهأتلا ميدقت بلط دادعإ ي”بنيو

 امب ماûüلالا ةاعارم عم عورشملل قيوستلا ةلمح يöو ةقباسلا تانالعإلا يö ةمدقملا تادهعتلاو ليصافتلا ليهأتلا ميدقت بلط سكعي

   .ةيفارشإلا ةنجللا لبق نم ةدمتعملا ديروتلا ةطخو ثلاثلا فلملا يö درو

 

 مييقتو ةعجارم يö لمعلا قيرف اهعبتيس R¨لا ةيلآلاو ليهأتلا éèياعمو ةيلمع ددحي امك ،عورشملل ًافصو ليهأتلا ميدقت بلط نمضتيو

 زكرملاو نيراشتسملا عم لمعي نأ لمعلا قيرف ىMع مث  .ةيéüلجنإلا ةغللاب ليهأتلا ميدقت بلط ردصيو .نوسفانتملا اهمدقي R¨لا تالهؤملا

 .نéسفانتملا ليهأتل ةبسانملا éèياعملا ديدحتل

 

 عورشملا فصو :يناثلا دنبلا

 :نأ ليهأتلا ميدقت بلط ىMعو

 صخي ليهأتلا ميدقت بلط ناك ةلاح يö عيراشملا وأ( عورشملل فصو ىMع لمتشت صيصختلا ةصرف نع ةماع ةحh مدقي .أ

 عورشملا صئاصخ نم اهéèغو ،ةعقوتملا ةدملاو ،عيراشملا /عورشملا عقومو ،ةكلمملا فادهأو ،)عيراشم ةدع نمضتي ًاجمانرب

 .ةلصلا تاذ ىرخألا

 ةيلاملا تاماûüلالا قاطنو ،َدِجُو نإ يموكحلا معدلاو ةكلمملل ةيلوألا ةيلاملا تاعقوتلاو ليومتلا تاضاûèفال فصو مدقي .ب

 .يlاملا رادتقالاو اهمجحو

 باحصأ ديدحتو ،داوملا تابلطتم وأ يMحhا فيظوتلا ،لاثملا ليبس ىMع( ةمهملا دقعلا ليصافتو دقاعتلا ةقيرط ددحي .ج

 ليغشتلا تاعقوت زجومو ،ةيموكحلا تائيهلا وأ ىرخألا ةيميلقإلا وأ ةيلحhا تاطلسلا ةكراشمو ،نéيسيئرلا ةحلصملا

 .)كلذ éèغو ،ةعقوتملا تانامضلا نم هéèغو دقعلا نéمأتو ،ةنايصلاو

 

 ليهأتلا ميدقت بلط تاميلعت :ثلاثلا دنبلا

 :يMي ام ىندأ دحك تاميلعتلا هذه نمضتت نأ بجيو  .نéسفانتملل تاميلعت ليهأتلا ميدقت بلط نمضتي

 .تالهؤملا مييقت ةيفيكو ةيسفانتلا ةيلمعلا يö هرودو ليهأتلا ميدقت بلط فصوب ةعوفشم ديروتلا نع ةماع ةحh .أ

 .ھمييقت ةيلمعو ةعقوتملا ھتاءارجإو ضورعلا ميدقت بلطل ًافصو .ب

 .ضورعلا ميدقت بلطو ليهأتلا ميدقت بلطل يئدبملا QRمزلا لودجلا .ج

 .ةمعادلا تادنتسملاو تالهؤملا ميدقتل يMعفلا وأ ينوûèكلإلا ناونعلاو تاميلعتلا  .د

 .ليهأتلا ميدقت بلط نم ىlوألا ةحفصلا ىMع حضاو لكشب قالغإلا خيراتو ليهأتلا تابلط حتف خيرات ىlإ ةراشإلا .ه

 .تاحاضيإلا ميدقتو نéسفانتملا تالؤاست ىMع ةباجإلل ةدحوم لاصتا ةطقن .و

 .ةيéüلجنإلا ةغللاب تالهؤملا نايب بَتكُت نأ طاûèشا .ز

 وأ ،تاملكلا ددعل ≠W˚قأ دح وأ تاحفصلل دودح يأ كلذ يö امب ،تالهؤملا نايب لكش صخي اميف تابلطتم يأ ديدحت .ح

 .كلذ ىlإ امو ،ةمعادلا داوملاو قئاثولا ميظنتب ماûüلالا وأ ،ةينوûèكلإلا قئاثولل تافلملا تاقيسنت

 لاثم( مهليهأت عمزملا نéسفانتملل ىندألا وأ ≠W˚قألا دحلل طرش كانه ناك اذإ ام حضوي ةمزاللا ةسفانملا صوصخب ًانايب .ط

 .)ةرصتخhا ةمئاقلا يö نéسفانتم 5 نم 3
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 .ليهأتلا ميدقت بلطل ةباجتسالا وأ تالهؤملا نايب دادعإ يö نéسفانتملا نع ةباين فيلاكت يأ لمحتت نل ةكلمملا نأب ًانايب .ي

 نود ببس يألو تقو يأ يö امc◊اغلإ وأ ديروتلاو ليهأتلا ميدقت بلط ىMع تاليدعتلا لمع ةيحالص لمعلا قيرفل نأب ًانايب .ك

 .نوسفانتملا اهلمحتي R¨لا فيلاكتلا صخي اميف قيرفلا ىMع ةيلوؤسم ىندأ

 .ھضفر متيس الإو ددحhا لكشلابو ددحhا قالغإلا خيرات لولحب تالهؤملا نايب لوصو نéعتي ھنأب ًانايب .ل

 ،دعاوقلاو ،ةمظنألاو ،تارارقلاو ،ميسارملا كلذ يö امب عورشملا صخي اميف ةلصلا تاذ ةيماظنلا تاودألا ىlإ ةراشإلا .م

 .اهمكح يö امو ،صيصختلل QRطولا زكرملل ةيداشرإلا داوملاو ،حئاوللاو

 ىرخألا ةدسافلا تايكولسلاو ،ةوشرلاو ،حلاصملا ضراعتو ةيئطاوتلا تاديروتلاو ،نéسفانتملا نéب لصاوتلا رظحب نايب .ن

 .تافلاخhا ىMع ةقبطملا دويقلاو تابوقعلا ىlإ ةراشإلاو قبس ام عيمجل مهماûüلاب رارقإلا نéسفانتملا ىMع نéعتي ھنأ نايبو

 .ديروتلا ىMع سفانتلا ةيلمع ءانثأ يö تالاصتالا رظحب ديفت تاميلعت .س

 .ةكلمملا اهاقلتت فوس R¨لا ةيركفلا ةيكلملا قوقحو داوملا عم لماعتلا ةيفيك ديدحت .ع

 تاءاطعلا ميدقت قيرف نم ًاءزج نوكت نأ ي”بني ال R¨لاو ،ةكلمملا عم ةمئاق تاقالع اهل R¨لا تانايكلاو دارفألا ءامسأب ةمئاق .ف

 .حلاصملا ضراعت ببسب

 تناك اذإ امو ،)ةيراجتلاو ةيلاملا تاردقلا( ةيلوؤسملاو ماûüلالا مييقت ةيفيك كلذ يö امب ،تالهؤملا نايب مييقت ةيلمعل ًافصو .ص

 .اهحيجرتو مييقتلا éèياعم مادختسا ةيفيكو ،مدختستس قافخإلا وأ حاجنلا éèياعم

 .تاءاطعلا يمدقم تاداحتا ءاشنإل تابلطتم يأ ديدحت .ق

 .تالهؤملل دحاو نايب نم Àèكأب مدقتلا سفانتملا قيرفلا يö وضع يأ وأ سفانتملا عنمب نايب .ر

 تالهؤملا نايبل سفانتملا ميدقتو ليهأتلا ميدقت بلط ةيلمع يö يlايتحالا كولسلاو ةبذاكلا تاءاعدالا ميدقت عنمب نايب .ش

 .ليهأتلا ضفر ي±دتسي طرشلا اذه ةفلاخم َّنأ حيضوتو

 .اc وشن ةلاح يö ديروتلاب ةقلعتملا تاعاüˆلا ضف تاءارجإو سفانتملا قوقحل ًاضرع .ت

 .عورشملا ھبلطي رخآ نامض يأ وأ بولطملا ءاطعلا نامضل ًاديدحت .ث

 

 تالهؤملا نايب :عبارلا دنبلا

 ةصرفل اهليهأت مييقتل تالهؤملا نايب يö سفانتملا اهمدقي نأ بجي R¨لا تابلطتملاو داوملاو تامولعملا ليهأتلا ميدقت بلط ددحي
 :يMي ام ىندأ دحك تالهؤملا نايب نمضتي نأ ليهأتلا ميدقت بلط طûèشيو  .صيصختلا

 

 .نéسفانتملل تاداحتا ءاشنإل تابلطتم يأل ھماûüلاو سفانتملا ديدحت .أ

 ًاعم لكشت R¨لا تانايكلاو دارفألل لماكلا ديدحتلا لاثملا ليبس ىMع اîcمو ةيسيسأتلا تادنتسملاب ًاعوفشم سفانتملا نيوكت .ب

 QRف ،دئاق éèغ وأ دئاق( عورشملا يö ًاضيأ مهرودو ءاطعلل مدقتملا قيرفلا نمض ھتايلوؤسمو صخش لك رودو ،سفانتملا

 وأ ءاطعلا ةيلمع يö تانايبلاو قاروألا ميدقت ةيحالص مهل يذلا دارفألا ديدحتو ،)خلا ،تايلمع ،ءاشنإ ،ميمصت ،يlام وأ

 بصانملا نم كلذ éèغ وأ لاملا سأر يö ءاكرش اوناك اذإ امو سفانتملل ةيمتنملا تانايكلاو دارفألاو ،لمعلا قيرف عم لماعتلا

 طورشو طباوضو ،مecايوضع حلاصم وأ نéمهاسملا عضوو ،Rميظنتلاو WR˝سؤملا لكيهلاو ،سفانتملا  ةموظنم نمض

 .اهéèغو ةيكلملا يö تاéèغتل

 .سفانتلا قيرفو سفانتملل ينوناقلا عضولا .ج
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 .عورشملا ةعباتم ةمهم مÿcلإ لكوت فوس نيذلا سفانتملل نéيساسألا نéفظوملا .د

 :يMي امب عتمتي سفانتملا نأب تابثإ .ه

 ةعجارم ةمئاق ميدقت عم ةc اشم عيراشملا وأ عاطقلا يö ةتبثملا ةردقلاو عورشملاب ةلصلا تاذ ةè∆خلا .1

 .تاè∆خلا كلتل دهشت نأ نكمي R¨لا تاهجلاب لاصتالا نيوانعو ءامسأب

 .صيصختلا ةصرف ذيفنت ىMع ةردقلا .2

 .يlاملا عضولا .3

 بسح ،اbcنايص وأ اهليغشتو اهكالتماو اهءانبو اهميمصتو اهليومتو صيصختلا تالاجم يö ةè∆خلا .4

 .ةc اشملا عيراشملا بسحو ةجاحلا

 .ةيليومتلا ةردقلاو ةحاتملا صصحلا .5

 .ةقباس عيراشم يö ةعبتملا ليومتلا قرط .6

 .ةيئيبلاو ةيعامتجالا راثآلا ةجلاعم اÿcف امب ةقباسلا عيراشملا يö راكتبالاو ريوطتلا .7

 لمعلاو ماعلا عاطقلا تانايك عم لعافتلا ىMع ةردقلاو عيراشمو تامدخ نم ماعلا عاطقلا تاجاح مهف .8

 .اهعم

 .ةيتحتلا ةينبلاو تامدخلا ةدوج ىMع ةظفاحhاو عورشملا لحارم عيمج ةرادإ ىMع ةردقلا .9

 

 )1 :نم ًالك مضت نأ بجي R¨لاو تالهؤملا نايب داوم عم ةلاحإلا باطخ قافرإ سفانتملا ىMع طûèشي نأ ليهأتلا ميدقت بلطل ي”بنيو

 َّنأب رارقإ )ج ،تالهؤملا نايب داوم ةحصب تانامضو تادهعت )ب ،ضورعلا ميدقت بلط ةيلمعو ليهأتلا ميدقت بلطل ماûüلالاب دهعت

   .ھميدقت وأ تالهؤملا نايب دادعإ ءانثأ يö ھيلع تبترت فيلاكت وأ تاقفن يأ سفانتملل درت نل ةكلمملا

 مîcيب اميف حلاصملا يö ضراعت يأ دوجو مدعب رارقإلا نéسفانتملا مc◊اضعألو نéسفانتملا ىMع طرشي نأ ليهأتلا ميدقت بلطل ي”بنيو

 يأل مbcفلاخم نع ةجتان تابوقع يأ وأ ةيئازج ةنادإ يأ وأ ةبذاك تارارقإ وأ لايتحا وأ رمآت وأ ؤطاوت وأ ةوشر اc وشت ال مbcقالع َّنأو

 .درو امم

 .زكرملا نم ةقبسُم ةيطخ ةقفاوم ىMع لوصحلا دعب تاداهشلا وأ تارارقإلا نم ديزملا ةفاضإ زوجي

  ليهأتلا ميدقت بلط يö ليهأتلا مييقت éèياعم :سماخلا دنبلا

 ةè∆خ سيقت ثيحب éèياعملا مَّمصُتو .تالهؤملا نايب مييقت éèياعملا سيسأت يö ليهأتلا ميدقت بلط فئاظو مهأ نم ةدحاو لثمتت
 .صيصختلا ةصرف صخي اميف ھتالهؤمو سفانتملا

 

 بيتûèلاب éèياعملا ةيقبو قافخإلا وأ حاجنلا éèياعم جَردُت امك  .سفانتم لكل لمعلا قيرف مييقت éèياعم ليهأتلا ميدقت بلط ددحيو
 .ةيمهألا بسح يlزانتلا

 

 :سفانملا نع ةيلاتلا تامولعملا ليهأتلا ميدقت بلط éèياعم نمضتتو

 

 .عاطقلا يö ھتè∆خ .أ
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 .ةنراقملاو ةقباسلا عيراشملا يö ھتè∆خ .ب

 .عيراشملا ةرادإ يö ھتè∆خ .ج

 .ةدوجلاو ةميقلا قيقحتو عيراشملا رطاخم ةرادإ يö ھتè∆خ .د

 .ةماعلا تامدخلا éèفوتو ماعلا عاطقلا ءاكرش عم ھتè∆خ .ه

 .نéسفانتملا ءاكرشلا عم ھتè∆خ .و

 .ليومتلا نéمأت ىMع ھتردقو ليومتلا يö ھتè∆خ .ز

 .كلذ ىMع ھتردقو مهسألاب رامثتسالا يö ھتè∆خ .ح

 .اbcنايص وأ اهليغشت وأ اc◊انب وأ ةنراقملا عيراشملا ميمصت يö ھتè∆خ .ط

 .ةيئيبلا رطاخhا ةرادإ يö ھتè∆خ .ي

 .عيراشملا يö ةمالسلاو نمألا ةيامح يö ھتè∆خ .ك

 .عيراشملا يö عادبإلا ةفاضإ يö ھتè∆خ .ل

 .ةيلحhا عفانملا ميدقتو تاردقلاو ةينقتلا لقن ريوطت كلذكو اهزيزعتو ةلماعلا ىوقلا ريوطت يö ھتè∆خ .م

 .يئانجلا لجسلا وأ ةرادإلا ةءاسإ وأ ةطولغملا تامولعملا ميدقت وأ لايتحالا وأ داسفلا وأ ةوشرلا ةيحان نم ھخيرات .ن

 .قوسلا يö ةيباجيإلا ةعمسلاو ةè∆خلا .س

 

 يö حوضوبو ًةحارص كلذ ركذي نأ ي”بنيف ،تالهؤملا نايب درو ام حيضوتل سفانتم لك عم تالباقم ءارجإ بولطملا نم ناك اذإو
  .تالباقملا كلت ءارجإل عقوتملا QRمزلا لودجلا ىlإ ةفاضإ ليهأتلا ميدقت بلط

 

 اهرشنو ليهأتلا ميدقت بلط نالعإ :سداسلا دنبلا

   .كلذب نالعإ رَشنُي ،ليهأتلا ميدقت بلط دادعإ روف

 

 :نأ ليهأتلا ميدقت بلط نالعإ ىMعو

 .نéينعملا نéحشرملا نم يöاكلا ددعلا بذجو ديروتلا يö ةسفانملا ءارو ي÷سلا ضرغب عَّزويو مَّمصي .أ

 .ليهأتلا ميدقت بلطل يئاîcلا دعوملا لبق عيباسأ ةعبرأ نع لقت ال ةدمل ديروتلا نع نالعإلاب لمعلا قيرف موقي .ب

 :)نالعإلا صخي اميف( بجي كلذكو .ج

  .صيصختلا ةصرفل لهأتلل ةيفاكلا ةصرفلا حنمل ًانلع ھعيزوتو هرشن .1

 .ةيéüلجنإلاو ةيبرعلا نéتغللاب هدادعإ .2

 .كلذ ھبشي ءÌWR يأ وأ يقيوست نالعإ وأ ةيفحص ةرشن لكش يö نوكي نأ .3

 عورشملا تاياغل ًاصخلم نمضتتو QRعملا نايكلا ددحي نأو عورشملل ةيساسألا تامولعملا ددحي نأ .4

 .ھفادهأو

 éèغو ليهأتلا ميدقت بلط مضي ثيحب تنûèنإلا ىMع عورشملا وأ ةهجلا عقومل ةينعملا فارطألا ھجوي نأ .5

 .عورشملا ليهأت صخت داوم نم كلذ
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 دادعإل نéمتهملا نéسفانتملل مزاللا تقولا حيتي امب ليهأتلا تانايب ميدقتل éèخألا دعوملا حوضوب ددحي نأ .6

 ليدعت ىMع ةردقلا لثم ةكلمملل ةظوفحم ةيرصح قوقح يأ ددحي نأ .اهميدقتو ليهأتلا تامولعم

 .ليهأتلا ةيلمع ءاغلإ وأ نالعإلا

 ةباجإلاو ديروتلاو عورشملا تامولعم عيزوت نع لوؤسملا لاصتالا طباض نوكتل ةدحاو ةهج ددحي نأ .7

 .ميلستلا تابلطتم صخي اميف حيضوتلاو تاراسفتسالا ىMع

 .سفانتملا لبق نم ءاطعلاب ةصاخلا داوملا ميدقت ناكمو ةيفيك ددحي نأ .8

 .ءاشفإلا مدعو تامولعملا ةيرس طورش نéبي نأ .9

 

 .دعاوقلا يö ليهأتلا ميدقت بلط نالعإل جذومن ىMع عالطالا نكميو

 

 ليهأتلا ميدقت بلط رشن :عباسلا دنبلا

 عالطالا مîcكمي ثيحب نéمتهملا نéسفانتملا ةيانعل ليلدلا اذه قفو نلعلا ىMع ليهأتلا ميدقت بلط رشني نأ رِكُذ امل ةفاضإ ي”بني

   .زكرملا ىدل عيراشملا لجس عقومو ينوûèكلإلا نايكلا عقوم نم ھليüˆتو ھيلع

 

 ميدقت بلط حتف خيرات حيضوتل ]زكرملا ىدل عيراشملا لجس عقوم ىMعو[ نايكلل ينوûèكلإلا عقوملا يö ةزرابو ةحضاو ةراشإ عضو ي”بني

لعُي يذلا خيراتلا( ليهأتلا
َ

 قالغإلا خيراتو )نéمتهملا نéسفانتملا روهمج عالطال ھتحاتإو ليهأتلا ميدقت بلط رادصإ نع ًايمسر ھيف ن

 .)امهدعب ضرع يأ ملست ضَفرُي فوس نيذلا تقولاو خيراتلا يأ(

 

 ليهأتلا ميدقت بلط ةرادإ :نماثلا دنبلا

 

 ةطخ يö لبق نم اهددح دق نكي مل ام ليهأتلا ميدقت بلطب ةصاخلا ىرخألا ةيرادإلا ليصافتلا ددحي نأ لمعلا قيرف ىMع بجي
  :يMي ام لاثملا ليبس ىMع ليصافتلا كلت نمضتتو ،ديروتلا

 

 .يlآلا بساحلا ىMع ھليمحت وأ ليهأتلا ميدقت بلط ميلست متي فوس نيأو ≠¨م .أ

 طرشك ءاشفإلا مدعو تامولعملا ةيرسل ةيقافتا ريرحت ضرغل اecاعارم سفانملل ي”بني R¨لا ةيلمعلاو ىوتحhاو لكشلا .ب

 .ةيلمعلا يö ةكراشملاو ليهأتلا ميدقت بلط يقلتل WR˛اسأ

 .تالهؤملا نايب ميدقت متي فوس نيأو ≠¨م .ج

 .ةبولطم وأ ةحومسم ةيداملا وأ ةينوûèكلإلا تاميدقتلا تناك اذإ ام .د

 .اهميدقت بولطملا تالهؤملا نايب خسن ددع .ه

  .تالهؤملا نايبو ليهأتلا ميدقت بلط ةرادإب قلعتت ىرخأ ليصافت يأ .و
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 ليهأتلا لبق ام رمتؤم :عساتلا دنبلا

 :فدc  ،ليهأتلا لبق ام رمتؤم ميظنت متي ،قوسلل ليهأتلا ميدقت بلط قالطإ روف

  .عورشملل قيوستلا .أ

 .ليهأتلا ةيلمعو ديروتلاو عورشملاب ًاملع مc»راشتسمو نéلمتحhا نéسفانتملا ةطاحإ .ب

 .ةيلمعلاو عورشملا تاياغل نéلمتحhا نéسفانتملل اهلقن يö ةيفارشإلا ةنجللا بغرت لئاسر يأ لقن .ج

 .ماع لكشب ةيلمعلاو عورشملا لوح مc»راشتسمو نولمتحhا نوسفانتملا اهéèثي دق ةلئسأ يأ حيضوت .د

 

 نوكراشملا :رشاعلا دنبلا

 ةيموكحلا ةهجلا ىدل نéينفلاو نéلثمملا رابك مÿcف نمب ماعلا عاطقلا يMثمم رابك قبسملا ليهأتلا رمتؤم رضحي نأ زوجي

 .نéينعملا ةحلصملا باحصأ نم مهéèغو يراشتسالا قيرفلا ءاضعأو عيراشملا لمع قيرف ءاضعأ/وضعو

 دادعإلا :رشع يداحلا دنبلا

 :ةيلاتلا ةيéèضحتلا تاوطخلا ذختي نأ عورشملا لمع قيرفل ي”بني ،رمتؤملا دقع لبق

 تانالعإ نم رشني ام كلذ يö امب( ھحرط دنع ليهأتلا ميدقت بلط يö هركذو ھناكمو رمتؤملا دقع دعوم ىMع قبسملا قافتالا .أ

 .)ةيلمعلا ءدبب ًاناذيإ

 .ذيفنتلا عضوم تعضو R¨لا ةلصلا تاذ تابيتûèلاو ناكملا .ب

 مهقتاع ىMع ةاقلملا تايلوؤسملاو راودألا حيضوت نع ًالضف رمتؤملا روضحل نéيسيئرلا ةحلصملا باحصأ ىlإ ةوعدلا ھجوت .ج

 .رمتؤملا دقع لبق

 .ديروتلا حرط ةيلمعو عورشملا قالطإ لوح ضرع éèضحت .د

 تاوعدلا لاسرإو رمتؤملل نيوعدملا نم مهéèغو نéلمتحhا نéسفانتملا نم ةليوط ةمئاق زهجي نأ عورشملا لمع قيرفل ي”بني .ه

 .رمتؤملا دقع دعوم نم لقألا ىMع رهش لبق

 عورشملاب ةطبترملا ةيحيضوتلا مbcلئسأ لاسرإل نéسفانتملا ةيانع ھيجوت روضحلل نéلمتحhا نéسفانتملا ةوعد ةرشن يö ي”بني .و

 .عورشملا لمع قيرف ىlإ ديروتلا ةيلمعو

 .ھمدقي يذلا ضرعلا نمض ھل ةهجوملا ةلئسألا تاباجإ عورشملا قرف زِّهجُت .ز

 .يMعفلا رمتؤملا داقعنا لبق Rميدقتلا ضرعلل ÙRيرجت رابتخا ءارجإ نايكلا ىMع نéعتيو .ح

 

 Rميدقتلا ضرعلا :رشع يناثلا دنبلا

 :ىندألا دحلا يö ةيلاتلا تامولعملا ليهأتلل يéèضحتلا رمتؤملا يR öميدقتلا ضرعلا مضي

 .عورشملاب ةيفيرعت ةمدقم .أ

 .ةلماعملا/عورشملل QRمزلا لودجلا .ب

 .عورشملا نع ةماع ةحh .ج
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 .ديروتلا ةيلمع نع ةماع ةحh .د

 .تايلوؤسملاو ةرادإلا .ه

 .ليهأتلا تابلطتم .و

 .تالهؤملا مييقت éèياعم .ز

 .ةيحاضيتسالا ةلئسألا ىMع دودر .ح

 

 ءارجإلا :رشع ثلاثلا دنبلا

 :قبسملا ليهأتلا رمتؤم داقعنا موي يö ةيلاتلا ةيلمعلا عابتا نéعتي

 .مc  لاصتالا تامولعمو رمتؤملل نيرضاحلا ليجست  .أ

 .رمتؤملا لbcسم يö ةيبيحرت ةملكل نايكلا لثمي ىوتسملا عيفر بودنم ءاقلإ .ب

 .عورشملا لمع قيرف دئاق ھمدقي Rميدقت ضرع .ج

  .Rميدقتلا ضرعلا ھنمضت ام لوح ةبوجألاو ةلئسألا ةسلج كلذ يMي .د

  .نéلجسملا رمتؤملا راوز ةفاك ىMع عزويو ةبوجألاو ةلئسألا ةسلجب يMيصفت رضحم نَّوَدُي .ه

 

 زاجيإلا :رشع عبارلا دنبلا

 تاéèيغت يأ ءارجإ ةرورض مييقتل لقألا ىMع ،ةمزاللا تاءارجإلا لمعلا قيرف ضرعتسي ،ليهأتلل يéèضحتلا رمتؤملا داقعنا دعب

  :تاéèيغتلا كلت ءارجإ ةيفيكو يMي ام ىMع

 .عورشملا قيوست ةيجيتاûèسا .أ

 .عورشملا ديروت تادنتسم .ب

 

 ةرصتخhا ةمئاقلا دادعإو ليهأتلا ميدقت بلط مييقت :رشع سماخلا دنبلا

 راطإ يö تالهؤملا نايب مييقتل اهديدحت لمعلا قيرف ىMع نéعتي R¨لا ليهأتلا ميدقت بلط مييقت ةيلمع فصو لصفلا اذه لوانتي

   .صيصختلا عورشمل ليهأتلا ميدقت بلط ميدقت ةيلمع

 داوملا ىlإ ًادانتسا ليهأتلا ميدقت بلط يö ةدراولا éèياعملاو ةمئالملا بناوجلل يˇيجرت مييقت ةيلمع نمض تالهؤملا نايب مييقت عقيو

 .ليهأتلا ميدقت بلط يö دراولا وحنلا ىMع مîcع عَمجُت ىرخأ تامولعم يأو تالهؤملا نايب يö نوسفانتملا اهمدقي R¨لا

 صخي اميف نéصصختملا ءاè∆خلاو نéلهؤملا نéكراشملا نم ةéèبك ةعومجم نم تالخدملا عيمجت ىlإ مييقتلا تايلمع فدec ،كلذلو

 .صيصختلا ةيلمع يö ليهأتلا ميدقت بلط ةجيتن ديدحت يö ةدعاسملل ةيلمعو فده عضوو نéسفانتملا ليهأت

 مييقتلا قيرف ءاشنإ
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 .ليهأتلا تابلط لك مييقتل رس تانامأو ناجل نوكتل ةيعرف ًاقرف لمعلا قيرف "W!ني 

 مييقتلا ةنجل

 مÿcف امب مييقتلل ةعضاخلا تالاجhا يö نéصصختملا ءاè∆خلاو نéلهؤملا نéكراشملا نم ةعومجم نم مييقتلا ةنجل فلأتت .أ

 .مييقتلا ةيلمع ةفاك يö نومهاسي نيذلا نéينوناقلاو ،نéيلاملاو ،نéينفلا نéمِّيَقُملا لاثملا ليبس ىMع

 اضيأ ءاضعألا ىMع نéعتي امك  .حلاصملا ضراعت نع مهسفنأب يأنلا اوخوتي نأو دايحلاب ةنجللا ءاضعأ فصتي نأ نéعتيو .ب

 تابجاولاب عالطضالاو اc®ودؤي R¨لا تامييقتلاو تاءارجإلا ةيرس ىMع ظافحلا عم ،مييقتلا ةيلمع لاوط مهلالقتساب ماûüلالا

 .مييقتلا تاميلعتو ليهأتلا ميدقت بلطو ،ليلدلا اذهل ًالاثتما مهقتاع ىMع ةاقلملا

 تاءارجإ لاوط كلذك لظيس ھنأو ،حلاصملا ضراعت نع ىأنمب ھنأب ًايطخ رارقإلاب مييقتلا ةنجل ءاضعأ نم وضع لك مûüليو .ج

 ىMع ،كلذ بناج ىlإو  .ليلدلا اذه يö ةدراولا حلاصملا ضراعت ماكحأل ًاقبط ةينعملا فارطألا رِطخُي فوس ھنأو مييقتلا

 éüحت نود ةيدايحب اc  نوعلطضي فوس مc®أو مc  ةطونملا مييقتلا تايلوؤسمل مهمهفب رارقإلا مييقتلا ةنجل ءاضعأ

   .اهدحو ليهأتلا ميدقت بلط مييقت لماوعلو ةرادجلا رايعمل ًاقفو ضرع لك نومِّيقُيو

 زكرملا لثمم نéَّعُيو   زكرملا ريدقتل ًاقفو ھنييعت متيس يذلاو ،ةنجللا يö ھنع لثمم نéعي نأ زكرملا نم مييقتلا ةنجل بلطتو .د

 .لمعلا قيرفل ةعباتلا مييقتلا ةنجل نمض تيوصتلا قح كلمي ًاوضع ھتفصب

 مييقتلا ةنجل رس ةنامأ

  .ھتاءارجإب ماûüلالا نامضو مييقتلا طاشن ةرادإ يö مييقتلا ةنجل ةدعاسمل Àèكأ وأ درف نم مييقتلا ةنجل رس ةنامأ نوكتت .أ

 .مييقتلا ةنجل نمض تيوصتلا مييقتلا رس ةنامأ )ءاضعأ( وضعل قحي الو

 :يتآلا يö مييقتلا رس ةنامأ دعاستو .ب

  .مييقتلا ةنجلل تالهؤملا تانايب قئاثو نم خسن دادعإ .1

 عم قفاوتي امب جئاتنلا عيمجتو تاءاطعلا ةعجارمل ىرخألا داوملا نم اهéèغو ،تانايبلا لوادجو ،جئاتنلا مئاوق دادعإ .2
 .ديروتلا ةمزح

  .ناكملا ىlإو نم نمآ لكشب ءاطعلا قئاثو ميلست نامضو ءاطعلا مييقتل ةيتسجوللا رومألاو ءاطعلا ءارجإ ناكم ميظنت .3

  .ةحونمملا تاجردلاو ةَزَجُنملا مييقتلا قئاثو عيمجت .4

 .ًايرورض مييقتلا ةنجل هارت ةدعاسملا تابلط نم رخآ بلط يأ ةيبلت .5

 

  مييقتلل QRمزلا لودجلا

 ،مييقتلا رس ةنامأ ةدعاسمب ،لمعلا قيرف لفكيو  .مييقتلا رس ةنامأ ةدعاسمب تالهؤملا مييقتل ًاينمز ًالودج لمعلا قيرف عضي

 .مييقتلا ةيلمعل QRمزلا لودجلا تابلطتم ءافيتسال ءاضتقالا بسح دراوملا صيصختب WR$ويو QRمزلا لودجلاب ديقتلا

 مييقتلا ةيرس

 راطخإ نéحل نيرخآلا دارفألا نم مهéèغ وأ نéسفانتملل اهمييقتو اهحيضوتو ،تالهؤملا صحف صخت R¨لا تامولعملا نع حاصفإلا عَنمُي

 .نéلهؤملا نéسفانتملا
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 ةرشابم ةروصب ءاوس ،تالهؤملا مييقت ةيلمع ءانثأ يö لمعلا قيرفب وأ نايكلاب وأ ةيفارشإلا ةنجللاب لاصتالا نéسفانتملل زوجي ال 

 داوملا نأشب تاحاضيإ بلطل وأ راسفتسالل نéسفانتملاب لاصتالا لمعلا قيرفل زوجي ھَّنإ éèغ  .جئاتنلا نع راسفتسالل ،ةرشابم éèغ مأ

  .تالهؤملا نايب يö ةدراولا

 ءاقترالا يö الإ اهمدختسا زوجي ال نكلو ،اÿcقلت ليجستو اc  رارقإلا ذئنيح زوجي اهميدقت بلطي مل تامولعم وأ تاقيلعت يقلت ةلاح يöو

  .اهليدعت وأ ليهأتلا داوم éèيغت يö اهلالغتسا زوجي الو اbcقد وأ تالهؤملا صخي اميف تارارقإلا ةهازن نم ققحتلا لثم مييقتلا ةيلمعب

 مييقتلا دادعإ

 

 .ليهأتلا تابلط ميدقت باب قالغإ خيرات دعب دحاو نآ يö تالهؤملا تانايب عيمج حتف متي

 

 ىرخألا قئاثولا نم اهéèغو اهمييقت جذامنو تالهؤملا تانايبب اهدوزتو ةنجلل مييقتلا ةنجل ةنامأ ُّدِعُت مييقتلا ةيلمع يö ءدبلا لبقو

 .ةيرورض نوكت دق ةيفاضإ ةيداشرإ داوم وأ تاميلعت يأ كلذ يö امب تالهؤملا مييقت تايلمع ءارجإل ،ةجاحلا بسح

 ليهأتلا ميدقت بلط لكيهل )ةيداشرإ داومو ىرخأ تاميلعت يأو( تالهؤملا تانايب مييقت جذامن ةقباطم مييقتلا ةنجل رس ةنامأ دكأتتو

 .اهاضتقمب éèسي R¨لا ةيلمعلاو ةدمتعملا هéèياعمو

 نع ةباجإلاو اهمييقتو تالهؤملا ريدقت ةيلمعو مييقتلا ةيلمع تابلطتمب اهفيرعتو مييقتلا ةنجل بيردت ،ةجاحلا بسح ،زكرملا ىlوتيو

 éèياعم حيضوتو حلاصملا ضراعت نع يأنلاو ةيعوضوملا ىMع ظافحلاو ةيرسلا لثم( مييقتلا ةنجل تايلوؤسمب ةقالعلا تاذ ةلئسأ يأ

 .)خلا ،مييقتلا

 

 تالهؤملا نايب مييقت :رشع سداسلا دنبلا

 تانايب ميدقت يö ةيعوضوملاو ةيئارجإلا ھطورش عيمجل نولثتميو ليهأتلا ميدقت بلطل نوبيجتسي نيذلا نéسفانتملا ىlإ ةراشإلا متي

  ."ةلوطملا ةمئاقلا" WR˝فانتمب تالهؤملا

 

 ةمدقملا تالهؤملا تانايب مييقتلا ةنجل مِّيقُت ،ديروتلل ةدمتعملا مييقتلا ةيلمعو تالهؤملا تانايبو ليهأتلا ميدقت بلطب ةناعتسالابو

 يوتحت "ةرصتخم ةمئاق" يö مهجاردإو "نéلهؤملا" نéسفانتملا عيمج ديدحت وه مييقتلا نم فدهلاو   ."ةلوطملا ةمئاقلا" WR˝فانتم نم

 زوجي الو .ضورعلا ميدقت بلط ةلحرمو صيصختلا ديروت ةيلمع نم ةيلاتلا ةلحرملا ىlإ لاقتنالاب مهل حومسملا نéسفانتملا عيمج ىMع

 .ديروتلل ةدمتعملا مييقتلا ةيلمعو تالهؤملا تانايبو ليهأتلا ميدقت بلط قفو لهؤم ھنأ تبثي سفانتم يأ داعبتسا

 

  .تالهؤملا تانايب ضورع نم اÿcلإ مدقي امل ًاقستمو ًايعوضوم ًامييقت كلذ دعب مييقتلا ةنجل يرجت
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 تالهؤملا تانايب حتف :رشع عباسلا دنبلا

  .ليهأتلا ميدقت بلط ميدقت باب قالغإ دعوم ≠¨ح ةقلغم ةنجللا اهاقلتت R¨لا تالهؤملا تانايب عيمج لظت

 

 ةيلمع ىَرَجُتو  .ليهأتلا ميدقت بلط يö اهددحي R¨لا تاءارجإلا ىMع ًءانب دحاو نآ يö تالهؤملا تانايب عيمج مييقتلا ةنجل ةنامأ زرفتو

 .اهحتف روف تالهؤملا تانايب مييقت

 

 يمدقم نم ىندألا دحلا مالتسا مدع لاح يöو ؛تالهؤم تانايب ةسمخ نع لقي ال ام مالتسا دعب الإ تالهؤملا تانايب حتف زوجي الو

 .تالهؤملا تانايب حتفل ةقفاوملا ذخأل نأشلا اذc  زكرملا ىlإ عفرلاب ةيفارشإلا ةنجللا موقت ،ليهأتلا

öإ عفرلا لاح يlةيلاتلا تارارقلا دحأ ذاختاب زكرملا موقي تالهؤملا تانايب نم ىندألا دحلا مالتسا مدع نأشب زكرملا ى: 

 .تالهؤملا تانايب حتفو رارمتسالا ىMع ةقفاوملا .أ
 .ليهأتلا ميدقت بلط ةداعإب ھيجوتلا .ب

 

 ماûüلالا رايعم بسح نéسفانتملا زرف :رشع نماثلا دنبلا

 .ليهأتلا ميدقت بلط يö ةددحhا تامولعملا تالهؤملا تانايب نمضتت نأ نéعتي .أ

 داوم ةعجارم ،ليهأتلا ميدقت بلط ىlإ دنتست ةيعجرم ةمئاق مادختساب ،مييقتلا ةنجل دارفأ نم Àèكأ وأ درف ىMع نéعتيو .ب

   .اهقيثوتو ليهأتلا ميدقت بلط طورشب ماûüلالل نéسفانتملا نم ةمدقملا ليهأتلا

 ميدقت بلط تابلطتم صخي اميف ةيرهوج ماûüلا مدع تالاح ىMع يوتحت ال R¨لا تانايبلا يø ةافوتسملا تالهؤملا تانايب .ج

  .ليهأتلا

 .سفانتملا ضرع رهوج سمت ال تماد ام ةقباطملا مدع لاكشأ نم اهéèغو ةفيفطلا ةيئالمإلا ءاطخألا لوبق زوجيو .د

 ةافوتسم éèغ ،éèبك دح ىlإ تابلطتملاب ديقتت ال R¨لا وأ ةحيحصلا éèغ وأ ةصقانلا وأ ،ةيئزجلا تالهؤملا تانايب رابتعا زوجيو .ه

 .ضفرلا اذهل ةيعوضوملا سسألا ًايطخ لجست نأ مييقتلا ةنجل ىMع نéعتيو ةضوفرمو

 قافخإلا وأ حاجنلا éèياعمو عجارملا نم ققحتلا :رشع عساتلا دنبلا

ط اذإ .أ
ُ

 اهركذ R¨لا تاهجلا كلتب مييقتلا ةنجل نم Àèكأ وأ لثمم لصتي ،تالهؤملا نايب نم ءزجك ةيعجرم تاهج ميدقت َبِل

 زوجي امك ،رمألا مزل اذإ ،عقاوملاو عورشملا ةرايز زوجيو  .ءاطعلل Rمسرلا لجسلا يö اهاقلتي تابيقعت يأ لجسيو سفانتملا

 .ةيعجرملا تاهجلا نم تبثتلل ةيطخلا دودرلا نم اهéèغو تانابتسالا مادختسا كلذك

 

 مييقت ءارجإ ،اc◊اضعأ ةè∆خ تالاجم ىlإ ًادانتسا ،مييقتلا ةنجللف ،قافخإلا وأ حاجنلا éèياعم ليهأتلا éèياعم تنمضت اذإو .ب

 حاجنلا éèياعم نم رايعم لك ىMع "حاجنلا" حنم ريرقت غوستل ةيعوضوملا ةيحانلا نم ةيفاك ةمدقملا ةداملا تناك اذإ امل ي±ون

    .قافخإلا وأ
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 تالهؤملا تانايب مييقت :نورشعلا دنبلا

 داوم ،نéصصختملا مييقتلا ءاè∆خ نم مهéèغ وأ نéينوناقلاو نéيلاملاو نéينفلا نéِمِّيقُملا كلذ يö امب ،مييقتلا ةنجل عجارت .أ

 تانايب نم نايب لك يö ةوقلاو فعضلا نطاوم نأشب ةيليصفت تابيقعت نوطعيو نéسفانتملا عيمجل تالهؤملا تانايب

 ديروتلا لجس نم ءزجك اc  ظَفَتحُي R¨لا تالهؤملا مييقت ةرامتسا جذامن ىMع نودت R¨لا مecاظحالمب ةعوفشم تالهؤملا

 .كلذل ًاجذومن دعاوقلا يö دجويو  .Rمسرلا

 نéمِّيقملا فيلكت زوجي لب  .تالهؤملا نايب ماسقأ نم مسق لكل مييقت ءارجإ مييقتلا ةنجل دارفأ عيمج نم ًابولطم سيلو .ب

 .مecاè∆خ لاجم بسح ةددحم بناوج ةعجارمب

 ىMع éèياعملا كلت قيبطت متي نأو ليهأتلا ميدقت بلط يö ةدراولا éèياعملا ىوس مييقتلا ةيلمع مدختست الأ نéعتيو .1

 .ليهأتلا ميدقت بلط يö دري مل رايعم يأ مادختسا عَنمُيو  .ھيف ةددحhا وحنلا

 يˇيجرت مييقت يأ باستحا نع ًالضف اهلاثتما ىدم مييقتلا رس ةنامأ عجارت ،مييقتلا تايلمع عيمج ءارجإ دعبو .2

 نيذلا نéلهؤملا نéسفانتملا نم ةعومجم ديدحتو ليهأتلا ميدقت بلط éèياعمل ًاقبط نéسفانتملا فينصت زوجي ثيحب

   .ةيفارشإلا ةنجللا ھب حرصت رخآ ددع يأ وأ نéسفانتم ةسمخ ىlإ ةثالث نéب ام مهددع حواûèي

  .تالهؤملا تانايب نم نايب لك بيترت ديدحت نأشب ءارآلا يö قفاوت ىlإ لصوتلل تاعامتجا دقع مييقتلا ةنجلل زوجيو .3

 عيمج عم ،ةيفارشإلا ةنجللا ھب حرصت رخآ ددع يأ وأ ،نéلهؤملا نéسفانتملا لضفأ نم ةسمخ ىlإ ةثالث نéب ام لاحُيو .4

 è∆كأ ةمئاق ميدقت ةلاح يö  .مهليهأت ىMع ةقفاوملاب ةيصوتلا عم ةيفارشإلا ةنجللا ىlإ ةيرورضلا ةديؤملا داوملا

 ةعومجم ميدقتل غوسم يأ ركذيو كلذ ببس ھتلاحإ يö لمعلا قيرف éèشي ،ةيفارشإلا ةنجللا ىlإ نéلهؤملا نéسفانتملاب

   .نéلهؤملا نéسفانتملا نم è∆كأ

5. öسفانتملا نم يأ لهأت مدع ةلاح يéبلط تابلطتم ةعجارم ،ةيفارشإلا ةنجللا ةقفاومب ،لمعلا قيرفل زوجي ،ن 

    .صيصختلا ةصرف ىMع ةسفانملا قاطن عيسوتل ديروتلا قرط حيقنت ،ليلدلل ًاقبط وأ ،ليهأتلا ميدقت

 

 تالهؤملا تانايب قيثوت :نورشعلاو يداحلا دنبلا

 تانايب يö اهميدقت مت داوم يأ صوصخب حيضوت ىMع لوصحلل نéسفانتملاب لاصتالا مييقتلا رس ةنامأ ةدعاسمب مييقتلا ةنجلل زوجي

 .ةيلصألا تالهؤملا نايب داوم عم اbcعجارم بجيو ةيطخ نوكت نأ نéعتي ،تاحاضيإلا ميدقت ةلاح يöو  .مecالهؤم

 

 تالهؤملا نايب مييقت ريرقت

 سسألا كلذ يö امب ،ھتطشنأو مييقتلا جئاتن ليجستو تالهؤملا نايبل ًاريرقت ،مييقتلا ةنجل رس ةنامأ ةدعاسمب ،مييقتلا ةنجل ُّدِعُت

 :نمضتيو ھتطشنأو تالهؤملا نايب مييقت جئاتن ريرقتلا صخليو  .ليهأتلاب اecايصوتل ةيعوضوملا

 .عورشملا قاطنل ًازجوم ًافصو .أ

 .ديروتلا ةيلمعل ًارصتخم ًافصو .ب

 .ھقالغإو ليهأتلا ميدقت بلط حتف يö ةعبتملا ةيلمعلاو خيراوتلا .ج
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 وأ دارفأ يأ ةَّيِوُه كلذكو ،تالهؤملا تانايب تمدق R¨لا تانايكلا ةَّيِوُهو ،اهمالتسا خيراوتو ةدراولا تالهؤملا تانايب ددع .د

 .تالهؤملا نايب ميدقت نود ليهأتلا ميدقت بلط نم ةخسن ىقلتت تانايك

 .مييقتلا ةنجل رس ةنامأ دراوم éèفوتو مييقتلا ةنجل ليكشت فصو كلذ يö امب ةعبتملا مييقتلا ةيلمع .ه

 كلت ةجيتنو تامولعملا كلت ىMع لوصحلا يö ةمدختسملا قرطلاو تالهؤملا نايب صخي اميف ةبولطم تاحيضوت يأ فصو .و

 .تاحيضوتلا

 .قافخإلا وأ حاجنلا éèياعمب ةمئاق .ز

 éèياعم ىlإ ًادانتسا اودِعبُتسا نيذلا نéسفانتملاب ةمئاق اÿcف امب جئاتنلاب ةعوفشم قافخإلا وأ حاجنلا éèياعم صحف صخلم .ح

 .كلذ تاغوسم نايب عم قافخإلا وأ حاجنلا

 .مييقتلل تعضخ R¨لا éèياعملاب ةمئاق .ط

 .جئاتنلاب ةعوفشم مييقتلل تعضخ R¨لا éèياعملا صحف صخلم .ي

 .اbcجيتنو ةعبتملا ةيعجرملا تبثتلا طباوض فصو .ك

 وأ ،نéسفانتم ةسمخ ىlإ ةثالث نéب ام مهددع حواûèي نيذلا ًاليهأت ىMعألا نéسفانتملا ىدل ةوقلاو فعضلا طاقنب ًاصخلم .ل

   .ةيفارشإلا ةنجللا ھب حرصت رخآ ددع يأ

 .ًاليهأت ىندألا ةثالثلا نéسفانتملا يö ةوقلاو فعضلا طاقنب ًاصخلم .م

 .عامجإ ىlإ لصوتلا يö ةعبتملا ةيلمعلا فصو عم نéسفانتملا بيترت .ن

 .مهليهأتب ≠W$وملا نéسفانتملاب ةمئاق .س

 

 

 ةيفارشإلا ةنجللا ىlإ تالهؤملا نايب مييقت لجس ةلاحإ :نورشعلاو يناثلا دنبلا

  .ھيف رظنلاو ھضارعتسال ةيفارشإلا ةنجللا ىlإ تالهؤملا نايب مييقت ريرقت ،مييقتلا رس ةنامأ ةدعاسمب ،لمعلا قيرف ليحي

 :اÿcف ركذي لمعلا قيرف اهررحي ةيحيضوت ةلاسر ةلاحإلا نمضتت

 .ديروتلا ىMع ةيفارشإلا ةنجلل ةيلصألا ةقفاوملا .أ

 .مييقتلا ةيلمع نم تققحت R¨لا ةزجوملا جئاتنلاو مييقتلا ةطشنأ عيمج éèسفت كلذ يö امب ھخيرات ≠¨ح تاءارجإلاب ًاصخلم .ب

 ناجللا تابلطتم كلذ يö امب ،ةيرادإلاو ةينوناقلا تابلطتملا نم اهéèغو ،دعاوقلاو ،ليلدلل لاثتمالا دكؤت )تانايب( نايب .ج

 .ةيفارشإلا

 .مييقتلا ةيلمعب لصتت ةيرورض وأ ةمهم ىرخأ ليصافت يأ .د

 

 

 ةرصتخhا ةمئاقلا ىMع ةقفاوملا :نورشعلاو ثلاثلا دنبلا

 :يMي امب ةعجارملا ءانثأ يö ةيفارشإلا ةنجللا رظنتو اbcعجارم ءارجإ يö ةيفارشإلا ةنجللا عرشت ،تالهؤملا نايب مييقت ريرقت يقلت روف

 

 .زكرملا تابلطتمل ماتلا لاثتمالاب تمت دق ةلماشلا تالهؤملا نايب ةيلمع تناك اذإ ام .أ
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 .زكرملا تابلطتمل لاثتمالاب تمت دق تالهؤملا نايبل تاباجتسالا مييقت ةيلمع تناك اذإ ام .ب

 .زكرملا تابلطتمل لماكلا لاثتمالاب ذِّفُن دق ةرصتخم ةمئاقب ةيصوتلاو تالهؤملا نايب مييقت ةيلمع قيثوت ناك اذإ ام .ج

 

 ،بلطلا دنع ةيفاضإ تامولعم مدقي امك ،ھب لصتت تاراسفتسا يأ حرطيو ،ةيفارشإلا ةنجللا ىlإ مييقتلا ريرقت لمعلا قيرف مدقيو

 .اW≠  c$وملا ةرصتخhا نéسفانتملا ةمئاق عضو معدي يذلا يقطنملا ساسألا نéبيو

 

 :ةيلاتلا تاءارجإلا نم ًادحاو ةعجارملا نم اc◊اbcنا دعب ةيفارشإلا ةنجللا ىlوتت

 

 تالهؤملا نايب مييقت ريرقت لامتكاو مييقتلا ةيلمعو تالهؤملا نايب صخي اميف زكرملا تابلطتم عيمج ءافيتسا ةلاح يöو .أ

 بلط ةلحرم ىlإ ديروتلا ةيلمع لقتنتو ةرصتخhا ةمئاقلا ىMع ةيفارشإلا ةنجللا قفاوت ،زكرملا تابلطتم عم ≠ÌWامتي امب

 .ضورعلا ميدقت

 ،لحلل ةلباق تالكشملا هذه َّنأ ةيفارشإلا ةنجللا تأتراو قئاثولا بوشي بيع وأ ةيلمعلا يö وهس وأ ءاطخأ دوجو نéبت اذإو .ب

 ًءانب تالهؤملا نايب مييقت ريرقتو مييقتلا ةيلمع مييقتلا ةنجل عجارت كلذ دعبو  .اbcجلاعم بلطتو تالكشملا ةنجللا ددحت

   .ةيفارشإلا ةنجللا ىlإ ريرقتلا عفر ديعتو كلذ ىMع

 ىMع ةيصع تالكشملا هذه نأ ةيفارشإلا ةنجللا تأتراو ،قئاثولا بوشي بيع وأ ةيلمعلا يö وهس وأ ءاطخأ دوجو نéبت اذإ .ج

 ةيفارشإلا ةنجللا ھجوت ةلاحلا هذه يöو  .تالهؤملا نايب مييقت ريرقت ىMع اbcقفاوم بجحتو تالكشملا ةنجللا ددحت ،لحلا

 ايرورض هارت امبسح ةيحيحصت تاءارجإ ذاختا وأ ديروتلا ءاغلإ وأ ،ةديدج تالهؤم نايب ةيلمع ءارجإ وحن لمعلا قيرف

  .اهريدقت قفو

 

 

 نéلهؤملا نéسفانتملا راطخإ :نورشعلاو عبارلا دنبلا

 يö ةكراشملا ةيناكمإبو مهليهأتب نéسفانتملا ءالؤه لمعلا قيرف غلبي ،نéسفانتملل ةرصتخhا ةمئاقلل ةيفارشإلا ةنجللا دامتعا دعب

 ةراتخhا تاكرشلاو ،عورشملا مساو ،ھناونعو ليهأتلا ميدقت بلط مقر ددحي Rمسر نالعإ رشن ي”بنيو  .ضورعلا ميدقت بلط ةلحرم

 .صيصختلا عورشم لجس عقومو نايكلل ينوûèكلإلا عقوملا ىMع ،ةكرش لك ناونعو ،ةرصتخhا ةمئاقلل

 

 

 نيزئافلا éèغ نéسفانتملا زاجيإ :نورشعلاو سماخلا دنبلا

 ةسلج لمعلا قيرف دقعي ،ةيطخلا تابلطلا دحأ مالتسا دنعو  .زاجيإ ىMع مهلوصحل ةيطخ تابلط ميدقت نيزئافلا éèغ نéسفانتملل

 تابيقعتلا ىMع زاجيإلا رصتقيو  .ليهأتلا ميدقت بلط ةيلمع نم اودعبتسا نيذلا نéسفانتملل ةيطخ ًادودر مدقي وأ ،ةيدرف زاجيإ

 .اîcيسحت نكمي فيكو تالهؤملا تانايب يö ةوقلاو فعضلا طاقن نأشب
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 هرادصإو ضورعلا ميدقت بلط دادعإ :عبارلا لصفلا

 

 ضورعلا ميدقت بلط :لوألا دنبلا

 مدختست ،ةيفارشإلا ةنجللا لبق نم نéلهؤملا نéسفانتملل ةرصتخhا ةمئاقلا دامتعاو ليهأتلا ميدقت بلط ميدقت ةيلمع لامتكا دعب

 ىlإ ةيلمعلا فدecو  .صيصختلا عورشم صخي اميف مecاءاطع ميدقت ىlإ نéلهؤملا نéسفانتملا ةوعدل ضورعلا ميدقت بلط ةيلمع

 ةيسûèل ةيمنتلاو ةيداصتقالا نوؤشلا سلجمو ةيفارشإلا ةنجلل ھضرعب ≠W$وي ثيحب ةميق لضفأ مدقي يذلا سفانتملا ديدحت

 .ءاطعلا

   .ھميقتو نéسفانتملا نم مدقملا ءاطعلل لمعلا قيرف ةعجارم ةيفيك فصيو هéèياعمو ضرعلا ةيلمع ضورعلا ميدقت بلط ددحيو

 

 ةيرادإ لئاسم :يناثلا دنبلا

 R¨لا تادهعتلاو ليصافتلا ضورعلا ميدقت بلط سكعيو  .ديروتلا ةطخو ليلدلل ًاقبط راديو ھنع نلعيو ضورعلا ميدقت بلط دعي 
 .ةيقيوستلا عورشملا تانالعإ يö تدرو

 

 لثم ،ليصافتلا كلت لمعلا قيرف ددحي ،ديروتلا ةطخ يö ضورعلا ميدقت بلطل ىرخألا ةيرادإلا ليصافتلا ديدحت متي مل اذإو
 ،ةيقرولا وأ ةينوûèكلإلا ضورعلا تابلط ميدقت بولطم وأ حومسم ناك اذإ امو ،ھيف تاءاطعلا ميدقت نéعتي يذلا ناكملاو تقولا
 .كلذ ىlإ امو ،اهميدقت نéعتي R¨لا ءاطعلا خسن ددعو

 

 ضورعلا ميدقت بلط ةدوسم :ثلاثلا دنبلا

 يö دراولا ضورعلا ميدقت بلط جذومن مادختساو ثلاثلا فلملا دامتعا دعب ضورعلا ميدقت بلط ةدوسم دادعإب لمعلا قيرف موقي
 .اÿcلع ةقفاوملاو اbcعجارمل ًايطخ زكرملا ىlإ ضورعلا ميدقت بلط جذومنب ماûüلالا مدع تالاح ميدقت نéعتيو  .دعاوقلا

 

 ضورعلا ميدقت بلط تاميلعت :عبارلا دنبلا

 يö امب ةرصتخhا ةمئاقلا WR˝فانتمل ةدوسملا داوم رودص خيرات ىlإ زراب لكشب ضورعلا ميدقت بلط ةدوسم فالغ ةحفص ىMع راشي
 لجس عقوم وأ نايكلل ينوûèكلإلا عقوملا لثم( ضورعلا ميدقت بلط ىlإ لوصولا اهقيرط نع نéسفانتملل نكمي R¨لا لئاسولا كلذ
 .)صيصختلا عورشم

 :يMي ام تاميلعتلا نمضتتو  .نéسفانتملا ىlإ ردصت R¨لا تاميلعتلا ضورعلا ميدقت بلط لمتشي نأ بجيو

 

 .تاءاطعلا مييقت ةيفيكو ةيسفانتلا ةيلمعلا يö هرودو ضورعلا ميدقت بلط فصوب ةعوفشم ديروتلا نع ةماع ةحh .أ

 .عورشملاو ضورعلا ميدقت بلط يö ةمدختسملا تاحلطصملاو تافيرعتلاب ةمئاق .ب

 .ضورعلا ميدقت بلطل يئدبملا QRمزلا لودجلا .ج
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 ةفرغ ىlإ لوصولا ةيناكمإ كلذ يö امب ةيعجرملا داوملا وأ تانايبلا رفاوتو عورشملا يö ةبجاولا ةيانعلا ةيلمع ىMع ةماع ةحh .د

 .دراوملا نم اهéèغو تانايبلا

 حامسلا ىدمو ،نéسفانتملل تارمتؤم دقع لوح لؤاستلا كلذ يö امب ،اÿcلع درلاو نéسفانتملا ةلئسأ يقلت ةيلمعل فصو .ه

 .اهؤارجإو عقاوملل تارايزلاب

 ،دعاوقلاو ،ةمظنألاو ،تارارقلاو ،ميسارملا كلذ يö امب عورشملا صخي اميف ةلصلا تاذ ةيماظنلا تاودألا ىlإ ةراشإلا .و

 .اهمكح يö امو ،صيصختلل QRطولا زكرملل ةيداشرإلا داوملاو ،حئاوللاو

 .تاءاطعلا ميدقتل يMعفلا وأ ينوûèكلإلا ناونعلاو تاءاطعلا ميدقت تاميلعت .ز

 .فالغلا ةحفص ىMع زراب لكشب ھقالغإو ضورعلا ميدقت بلط حتف خيرات ىlإ ةراشإلا .ح

 .لمعلا قيرفل دحاو لاصتا طباض .ط

 .سفانتملل دحاو لاصتا طباض دوجو طاûèشا .ي

 .ةيéüلجنإلا ةغللاب تاءاطعلا ميدقت طاûèشا .ك

 تافلملا تاقيسنت وأ ،تاملكلا ددعل ≠W˚قأ دح وأ تاحفصلل دودح يأ كلذ يö امب ،ءاطعلا لكشل تابلطتم يأ ديدحت .ل

 .كلذ ىlإ امو ،ةمعادلا داوملاو قئاثولا ميظنتب ماûüلالا وأ ،ةينوûèكلإلا قئاثولل

 .ضورعلا ميدقت بلط ىMع درلا وأ تاءاطعلا دادعإ يö نéسفانتملا نع فيلاكت يأ لمحتت نل ةكلمملا نأ نايب .م

 نود ببس يألو تقو يأ يö امهؤاغلإ وأ ديروتلاو ضورعلا ميدقت بلط ىMع تاليدعتلا ءارجإ لمعلا قيرفل زوجي ھنأ نايب .ن

 .نوسفانتملا اهلمحتي R¨لا فيلاكتلا صخي اميف قيرفلا ىMع ةيلوؤسم ىندأ

 .اهضفر متيس الإو ددحhا لكشلابو ددحhا قالغإلا خيرات لولحب تاءاطعلا ميدقت نéعتي ھنأ نايب .س

 يö نéيسيئرلا ةحلصملا باحصأ دحأو سفانتملا وأ ،ةموكحلا يlوؤسمو نéسفانتملا نéبو ،نéسفانتملا نéب تالاصتالا رظح .ع

 .ةفاك نوسفانتملا ھعقوي ةيرسلا قافتاو ،ديروتلا ةيلمع ءانثأ يö اc  حومسملا تالاصتالا صخي اميف تاميلعتو ،ةيلمعلا

 نéسفانتملا ىMع نéعتي ھنأ نايبو ىرخألا ةدسافلا تايكولسلا وأ ،ةوشرلاو ،حلاصملا ضراعتو ،ةيئطاوتلا تاديروتلا رظح .ف

 .تافلاخhا ىMع ةقبطملا دويقلاو تابوقعلا ىlإ ةراشإلاو قبس ام عيمجل مهلاثتماب رارقإلا

 .ةكلمملا اهاقلتت فوس R¨لا ةيركفلا ةيكلملا قوقحو داوملا عم لماعتلا ةيفيك ديدحت .ص

 ببسب تاءاطعلا ميدقت قيرف نم ًاءزج نوكت نأ ي”بني الو ةكلمملاب ةمئاق تاقالع اهل R¨لا تانايكلاو دارفألا ءامسأب ةمئاق .ق

   .حلاصملا ضراعت

 تناك اذإ امو ،)ةينفلاو ةيلاملا تاردقلا( ةيلوؤسملاو لاثتمالا مييقت ةيفيك كلذ يö امب ،تاءاطعلا مييقت ةيلمعل فصو .ر

 .اc®احجرو مييقتلا éèياعم مادختسا ةيفيكو ،مدختستس قافخإلا وأ حاجنلا éèياعم

 .ءاطع نم Àèكأب مدقتلا سفانتملا قيرفلا يö وضع يأ وأ سفانتملا رظح .ش

 .كلذ لعفي نمع ليهأتلا رظحو ءاطعلا ىMع سفانتلا ةيلمع يö عداخhا كولسلاو ةللضملا تامولعملا ميدقت رظح .ت

 .رخآ نامض وأ بولطملا ءاطعلا نامض ديدحت .ث

 .ةمدقملا تامولعملا نع ةيلوئسملا ءالخإ .خ

  .حاجنلل مسر دادس زاوج ىدم ىlإ ةراشإلا .ذ
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 عورشملا فصو :سماخلا دنبلا

  :ضورعلا ميدقت بلط ةدوسم مدقت نأ نéعتي

 ةدملاو ،عورشملا عقومو ،لمعلا قاطنو ،ةكلمملا فادهأو ،عورشملل فصو ىMع لمتشت صيصختلا ةصرف نع ةماع ةحh .أ

 تاموهفملا مادختسا حومسملا نم ناك اذإ ام نايب نع ًالضف ،ةلصلا تاذ ىرخألا عورشملا صئاصخ نم اهéèغو ،ةعقوتملا

 .ةليدبلا ةينفلا

 ،ىرخأ ةيلام ةكراشم يأ وأ ةيلام سأرلا صصحلا وأ يموكحلا معدلا وأ ةكلمملل ةيلاملا تاعقوتلاو تاضاûèفالا فصو .ب

 امو ،ةيكلملا قوقح تابلطتمو ،نويدلاو ،فيلاكتلا لمحت ىMع ةردقلاو مجحو عقوتملا يlاملا ماûüلالاو قاطنلاو ،تدجو نإ

 :ماكحألا ةقيثو يö ةيلاتلا ماكحألاو طورشلا جردت ىندأ دحكو  .كلذ éèغو ،تدجو نإ ،ًاموسر ضرفي عورشملا حاجن ناك اذإ

 قوقح لکش يöو )زكرملا عم رواشتلاب ھیلع قافتالا متیس يذلا( صاخلا كیرشلا نم بولطملا لاملا سأر نم ىندألا دحلا .ج

 .فيلاكتلا يö تاروفولاو حاجنلا موسرل ةصصخhا كلت نابسحلا يö ذخألا دعب يأ ،ھتباث ةيكلم

 عيمج نم عَّقوم ماûüلا باطخب تبثم نéتم ساسأ ىMع تاءاطعلا ضورع دنتست نأ ي”بني نيدلاب عورشملا ليومت ةلاح يö .د

 نéضرقملا عيمج نم ھعقوم ةكûèشم طورشو ماكحأ ىlإ دنتست R¨لا نéضرقملا ماكحأو طورش ةقيثو نéمضتو ،نéضرقملا

 ىقبت نأ بجي ىرخأ طورش يأو ةقلعملا ةبجاولا ةيانعلا طورش حوضوب ماûüلالا باطخ ددحي نأ بجي امك .نéكراشملا

öىندألا اهدح ي. 

 ةéèصق ةفلسلا ةلاح يö الإ يئاWR ®c˛اسأ طسق ديدست ىMع يوطنت R¨لا لكايهلاب حمسي ال ،ةلومملا عيراشملل ةبسنلابو .ه

 نم ةئاملا يö 90 ةبسنب ىندأ دحك ظفتحت نأ بجي لجألا ةéèصق فلسلا هذه لظ يöو ،ةيدقنلا لدابتلا تابيترتو لجألا

 .ةررقملا نيدلا ةمدخ دعب ،ةدئازلا ةلويسلا

 باحصأ ديدحتو ،داوملا تابلطتم وأ يMحhا ليغشتلا ،لاثملا ليبس ىMع( ةمهملا دقعلا ليصافتو ةيدقاعتلا ةقيرطلا ددحت .و

 وأ ليغشتلا تاعقوت زجومو ،ةيموكحلا تائيهلا وأ ىرخألا ةيميلقإلا وأ ةيلحhا تاطلسلا ةكراشمو ،نéيسيئرلا ةحلصملا

 .)اهéèغو ،ةعقوتملا تانامضلا نم هéèغو دقعلا نéمأتو ،ةنايصلا

 .ضورعلا ميدقت بلطب صيصختلا دقع ةدوسم قاحلإ .ز

 رابتعالا يö اهذخأ بجي R¨لا éèغلا تاقافتا لثم( ضورعلا ميدقت بلطو عورشملاب لصتت تايقافتاو ىرخأ قئاثو يأ قاحلإ .ح

 نéسفانتملا دمتعي نأ نكمي R¨لا ةجردلاو )كلذ ىlإ امو ،ًاقبسم ةدوجوملا حيراصتلا وأ تاقفاوملا وأ تاءاطعلا دادعإ دنع

 .اÿcلع

 

 تاءاطعلا :سداسلا دنبلا

 ةصرف لجأ نم مييقتلل عضاخلا ءاطعلا يö نوسفانتملا اهمدقي نأ بجي R¨لا داوملاو تامولعملا ضورعلا ميدقت بلط ةدوسم ددحت
 ضورعلا ميدقت بلط طûèشيو  .مecاءاطع يö نوسفانتملا اهمدقي R¨لا داوملاو تامولعملا هوراشتسمو لمعلا قيرف ددحيو  .صيصختلا
 :يتآلاك وهو ھيف دري امب ،ىندأ دحك ،ًالماك ًاماûüلا ،تاءاطعلا ماûüلا

 

 .تدجو نإ ،ةليدبلا ةينفلا تاموهفملا ديدحت عم ،QRف ضرع .أ
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 ددحي نأ ىMع ،ضورعلا ميدقت بلط عم ةقفرملا ةيكلملا قوقحو ليومتلا ماكحأ ةقيثو ىMع ةباجإلل يMيومتو يlام ضرع .ب

  .دجو نإ ،ماكحألا ةقيثو نع فالتخالا تالاح ضرعلا

 ءادبإ )3( وأ /و مecاءاطعب ماتلا ماûüلالا مدع )2( ،ًالماك ًالاثتما ضورعلا ميدقت بلطل لاثتمالا مدع )1(: نأب رارقإلا .ج

 مييقت ضفخ ىlإ يدؤي دق ،ضورعلا ميدقت بلط يö وأ مecاءاطع يö ىرخأ تالهؤم وأ تاقيلعت وأ طورش وأ تاظفحت

  .هداعبتسا وأ سفانتملا

 صتخت قئاثو يأ كلذ يö امب ،تاءاطعلا ميدقت ةيلمع راطإ يö سفانتملا نم ةمدقملا تادهعتلا ةفاضإ زوجي ھنأب رارقإلا .د

 .عورشملا تاماûüلا نم أزجتي ال ًاءزج كلذب حبصت ثيحب دقعلا قئاثو ىlإ ،لمعلا قيرف اهاقلتي ءاطعلاب

 جردم سفانتمك ھعضو ىMع لاز ام ھنأو ھطاشنل Rميظنتلا لكيهلا يö الو سفانتملا ليكشت يéè öيغت أرطي مل ھنأب رارقإ .ه

 .ةرصتخhا ةمئاقلاب

 .ةكلمملا يö ديج عضوب عتمتت ھل ةعباتلا ةسفانتملا تانايكلا وأ سفانتملا نأ تابثإ .و

 ًالضف ءاطعلا تابلطتمو ،ضورعلا ميدقت بلط ةيلمعب ماûüلالاب ًادهعت )أ :نمضتت R¨لا ءاطعلا داومب عوفشم ةلاحإ باطخ .ز

 ةددحhا تايلمعلا نم ةيلمع يأ بجومب الإ لئادب حاûèقا وأ حبر شماوه وأ تاقيلعت ءادبإ نع ماجحإلاب رخآ دهعت نع

öضوعت نل ةكلمملا نأب رارقإلا )ج ،ءاطعلا داوم ةمالسو ةحص صخي اميف تانامضلاو تادهعتلا )ب ،ضورعلا بلط ي 

 مc®أب ھل نéعباتلا دارفألاو سفانتملا نم ةداهش )د ، ھميدقت وأ ءاطعلا  دادعإ ليبس يö اهلمحتي فيلاكت يأ نع سفانتملا

 .ىرخأ ةيئانج تانادإ مهدض ردصت مل وأ /و ةبذاكلا تاءاعدالاو لايتحالاو رمآتلاو ةوشرلاو حلاصملا ضراعت  نع ىأنمب

 

 .زكرملا نم ةقبسُم ةيطخ ةقفاوم ىMع لوصحلا دعب تاداهشلا وأ تارارقإلا نم ديزملا ةفاضإ زوجي

 نéسفانتملا لجأ نم ضورعلا ميدقت بلط عورشم رشن

 

 عالطالا ةرصتخhا ةمئاقلاب نéجردملا نéسفانتملل ≠Qستي ≠¨ح ھنم ءاbcنالا روف ،ليلدلا اذهل ًاقبط ،ضورعلا ميدقت بلط ةدوسم رشنت
  .ةرصتخhا ةمئاقلا WRّ˝فانتم ىMع ءاطعلا قئاثو ىlإ لوصولا رصتقيو  .نايكلل ينوûèكلإلا عقوملا نم ةنمؤم ةقطنم نم ھليüˆتو ھيلع

 

 نéسفانتملل تارمتؤم :عباسلا دنبلا

 WR˝فانتم عم تاءاطعلل )Àèكأ وأ( رمتؤم دقع ،ديروتلا ةطخب ددحhا لودجلل ًاقبط ،ضورعلا بلط ةدوسم رشن دعب لمعلا قيرفل
 :يMي ام قيقحتل ءاطعلل يéèضحتلا رمتؤملا فدc»و  .ةرصتخhا ةمئاقلا

 .اهحيضوتو ءاطعلا ةصرف ةشقانم .أ

 .ضورعلا ميدقت بلطو عورشملاب ًاملع ةرصتخhا ةمئاقلا WR˝فانتم ةطاحإ .ب

 .ةيلمعلاو عورشملا نأشب ةيسيئر لئاسر يأب مهغالبإ .ج

 .ماع لكشب ةيلمعلاو عورشملا نع ةرصتخhا ةمئاقلا WR˝فانتم ىدل تاراسفتسا يأ حيضوت .د

 ةرطيسلاب ةليفكلا تاءارجإلا ذاختا لمعلا قيرف ىMع نéعتيو تاضوافم ةسلج سيل ءاطعلل يéèضحتلا رمتؤملا نأ ىlإ هابتنالا ي”بنيو
 éèفوت ىMع éüكûèلا ةيغب هدقعو عامتجالا دادعإ لمعلا قيرف ىMع ،مث نمو  .عامتجالا ءانثأ يö عمجت R¨لا تامولعملاو راوحلا ىMع
 نéسحت يö اهمادختسا زوجي R¨لا تامولعملا عمجو ءاطعلل ةرصتخhا ةمئاقلا WR˝فانتم دادعإو تالؤاستلا ىMع ةباجإلاو تامولعملا
  .عورشملاو ضورعلا ميدقت بلط ةمزح اîcمضتت R¨لا قئاثولا

 .عورشملاب ةبجاولا ةيانعلا لذب راطإ يö ىرخألا ةطشنألا نم اهéèغو عورشملا عقوم ىlإ تارايز نéسفانتملا رمتؤم نمضتي نأ زوجي
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 نوكراشملا :نماثلا دنبلا

 طورش نم ًاطرش نوكت نأ زوجي امك ،ةرصتخhا ةمئاقلا WR˝فانتمل ةبسنلاب ًايمازلإ ءاطعلل يéèضحتلا رمتؤملا روضح لعج زوجي

 .تارمتؤملا كلت يö سفانتملا قيرفلا وأ سفانتملا نع ةباين نéلثمملا نم ددع روضح زوجيو  .ءاطعلا ميدقت

 وضع يأ نع ًالضف هدقعل ةيدؤملا تاéèضحتلاو ءاطعلل يéèضحتلا رمتؤملاب ماعلا عاطقلا يMثمم رابك نم عورشملا لمع قيرف فلأتيو

 اوكراشي نأ نéينفلا ھيلثممل وأ نايكلا يMثمم رابكل زوجي ،كلذ ىlإ ةفاضإلابو  .ھنييعت مهل زوجي يراشتسالا مهقيرف ءاضعأ نم رخآ

öرمتؤملا ي. 

 

 رمتؤملل éèضحتلا :عساتلا دنبلا

 :يMعفلا رمتؤملا داقعنا لبق ةيلاتلا ةيéèضحتلا تاوطخلا لامكتسا لمعلا قيرف ىMع نéعتي

 ام كلذ يö امب( ھحرط دنع ضورعلا ميدقت بلط يö هركذو ھناكمو )تارمتؤملا( رمتؤملا دقع دعوم ىMع قَّبُسملا قافتالا .أ

 .)ةيلمعلا ءدبب ًاناذيإ تانالعإ نم رشني

 .ذيفنتلا عضوم تعضو R¨لا ةلصلا تاذ تابيتûèلاو ناكملا .ب

 مهقتاع ىMع ةاقلملا تايلوؤسملاو راودألا حيضوت نع ًالضف رمتؤملا روضحل نéيسيئرلا ةحلصملا باحصأ ىlإ ةوعدلا ھجوت .ج

 .رمتؤملا دقع لبق

 ىMع ًايميوقت ًاموي 14 ـب يMعفلا رمتؤملا داقعنا دعوم لبق ةرصتخhا ةمئاقلا WR˝فانتم ىlإ تاوعدلا لمعلا قيرف لسري .د

  .لقألا

 قيرف ىlإ ًاقبسم ،تدجو نإ ،رمتؤملا نأشب ةيحيضوتلا مbcلئسأ وأ مهعيراشم لاسرإ لجأ نم نéسفانتملل ةوعدلا ھجوت .ه

  .لمعلا

 رمتؤملا يö اbcعجارمل ةرصتخhا ةمئاقلا WR˝فانتم ةفاك ىlإ اهميدقتو ةلئسألا كلت ىMع دودرلا دادعإ لمعلا قيرف ىMع نéعتي .و

 .هداقعنا لبق وأ

 رمتؤملا يR öميدقتلا ضرعلا

 يö ةيلاتلا تامولعملا نéمضت لمعلا قيرف ىMع نéعتي ةلاحلا هذه يöو  .ديروتلل يéèضحتلا رمتؤملا يö ضرع ميدقت لمعلا قيرفل زوجي

 :لقألا ىMع ضرعلا

 .عورشملا نع ةماع ةحh .أ

 .ةلماعملا/عورشملل QRمزلا لودجلا .ب

 .ءاطعلا ميدقت ةيلمع نع ةماع ةحh .ج

 .تايلوؤسملاو ةرادإلا .د

 .ةيلاملا تابلطتملا .ه

 .ةيراجتلا تابلطتملا .و

  .ءاطعلا مييقت éèياعم .ز
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 .ةيحيضوتلا ةلئسألا ىMع دودر .ح

   .يMعفلا رمتؤملا داقعنا لبق Rميدقتلا ضرعلل ÙRيرجت رابتخا ءارجإ نايكلا ىMع نéعتيو

 رمتؤملا

 :ءاطعلل يéèضحتلا رمتؤملا داقعنا موي يö ةيلاتلا ةيلمعلا عابتا نéعتي

 .لاصتالا تامولعم ديكأتو ةرصتخhا ةمئاقلا WR˝فانتم ليجست بجي .أ

  .رمتؤملا لbcسم يö بيحرت ةملكل نايكلا لثمي ىوتسملا عيفر بودنم ءاقلإ .ب

 .لمعلا قيرف سيئر ھمدقي ،دجو نإ ،ضرع اÿcلي .ج

  .Rميدقتلا ضرعلا ھنمضت ام لوح ةبوجألاو ةلئسألا ةسلج كلذ يMي .د

 قيرف نكمت مدع ةلاح يöو  .ةرصتخhا ةمئاقلا WR˝فانتم ةفاك ىMع عزويو باوجلاو لاؤسلا ةسلجب يMيصفت رضحم نودي .ه

 اهقافرإو ًايطخ ةباجإلاب نéسفانتملا ديوûüب رمألا ةعباتم زوجي رمتؤملا داقعنا ءانثأ يö ةنيعم ةلئسأ ىMع ةباجإلا نم لمعلا

   .نéسفانتملا رمتؤم رضحمب قحلمك

 ءاطعلل يéèضحتلا رمتؤملا زاجيإ

 ،تاءارجإلا ىMع ةعجارم ءارجإ لمعلا قيرف ىMع بجي نéسفانتملا نم ةيطخلا تاقيلعتلا يقلتو ءاطعلل يéèضحتلا رمتؤملا داقعنا دعب

 :يMي ام ىMع تاéèغت يأ ءارجإ ىlإ ةجاحلا مييقتل ،لقألا ىMع

 .عورشملا ديروت ميدقت ةيجيتاûèسا .أ

 .عورشملا ءاطع تادنتسم .ب

 .تاéèيغتلا كلت ءارجإ ةيفيك .ج

 

 ضورعلا ميدقت بلط ةقيثو نأشب ةيطخ تاقيلعت :رشاعلا دنبلا

 هذه يöو  .صيصختلا دقع ةدوسم كلذ يö امب ضورعلا ميدقت بلط ةدوسم ةقيثو ىMع ةيطخ تاقيلعت لوبق لمعلا قيرفل زوجي

 دوزي .تاحيضوتلا هذه بلطل حضاو QRمز لودج ركذ عم ،تاقيلعتلا ميدقت ةيلمع ىlإ ضورعلا ميدقت بلط يö حوضوب راشي ،ةلاحلا

 ھنأ ىlإ هابتنالا ى*ري  .تامولعملا ىMع لوصحلا يö ةاواسملا مدق ىMع ًاعيمج مهفوقو نامضل ،تاقيلعتلا ىMع دودرب نéسفانتملا عيمج

 .تاراسفتسالا ىMع دودرلاو تاحيضوتلا نم تالوج ةدع دقع زوجي

 

 ةليدبلا ةينفلا ميهافملا :رشع يداحلا دنبلا

 نéسفانتملا دحأ ھب مدقتي حاûèقا ليدبلا QRفلا موهفملاب دصقيو  .ةليدب ةينف ميهافم يö رظنلا ،هريدقت بسح ،لمعلا قيرفل زوجي

 ةكلمملا ىMع è∆كأ ةعفنمب دوعي دق ضورعلا ميدقت بلط ةدوسم يö بولطملا QRفلا موهفملا كلذ نع ًافلتخم ًاينف ًاموهفم نأ هدافم

 حûèقم نأ لمعلا قيرف ىأترا اذإو )ةكلمملل ةبسنلاب جاتنإلا ةفلكت ةدحو ضفخ ھنأش نم %20 ىMع ديزت ةردقب ةأشنم ءانب لثم(

 ثلاثلا فلملا ثيدحت نéعتي ةلاحلا هذه يö ھَّنإ éèغ  .حûèقملا كلذ نمضتيل ضورعلا ميدقت بلط ليدعت زوجيف ،ًاÿcجو QRفلا موهفملا

 ةخسنلا عم هدامتعاو ھيف رظنلل ةيفارشإلا ةنجللا ىlإ عفريو عورشملا نم حقنملا موهفملا سكعي ≠¨ح تامولعم نم ھب لصتي ام عيمجو

   .ضورعلا ميدقت بلط نم ةيئاîcلا
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 ضورعلا ميدقت بلط نم ةيئاîcلا ةخسنلا :رشع يناثلا دنبلا

 اîcمضتت R¨لا قئاثولا لمعلا قيرف ثِّدحُي ،اÿcلع درلاو ،تدجو نإ ،ةيطخلا تاقيلعتلا يقلتو نéسفانتملل تارمتؤم يأ داقعنا دعب

 يدؤي نأ ي”بني ال كلذ َّنكل ،تاقيلعتلاو تارمتؤملا ءوض ىMع ةلوبقملا حيقنتلا تايلمع سكعت ثيحب ضورعلا ميدقت بلط ةمزح

 .ءاطعلا تابلطتم ىMع ًايرهوج ًاéèيغت ثدحت دق تاéèيغت ىlإ

 ًايمسر ضورعلا ميدقت بلط نم ةيئاîcلا ةخسنلا ھيف ردصت يذلا خيراتلا وهو( ضورعلا بلط حتف خيراتب نéسفانتملا راطخإ نéعتيو

لطُيو
َ

 يذلا دحلا ىlإ( )تاءاطعلا لوبق نع فقوتلا خيرات وهو( قالغإلا خيراتو )مecاءاطع ميدقت ةرصتخhا ةمئاقلا WR˝فانتم نم ب

  .)ھليدعت ىرجي

 عالطالا ةرصتخhا ةمئاقلاب نéجردملا نéسفانتملل ≠Qستي ≠¨ح ليلدلا اذهل ًاقبط ضورعلا ميدقت بلط نم ةيئاîcلا ةخسنلا قئاثو رَشنُتو

   .نايكلل ينوûèكلإلا عقوملا نم ةنمؤم ةقطنم نم اهليüˆتو اÿcلع

 

 نéسفانتملل ضورعلا ميدقت بلط قئاثو رادصإ ىMع ةيفارشإلا ةنجللا ةقفاوم :رشع ثلاثلا دنبلا

 اذإ ام ديدحتل اbcعجارمب ،لمعلا قيرف نم ضورعلا ميدقت بلطل ةحûèقملا ةيئاîcلا ةخسنلا قئاثو اÿcقلت روف ،ةيفارشإلا ةنجللا موقت

 تناك اذإ اميف رظنت ،ضورعلا ميدقت بلط قئاثول ةيفارشإلا ةنجللا ةعجارم دنعو  .نéسفانتملل قئاثولا هذه رادصإ زوجي ناك

 اc ذج تالامتحاو )ليدب QRقت موهفم ھب جردأ ةلاح يö ،ةلدعملا ھتغيصب( ثلاثلا فلملا عم قفاوتت ضورعلا ميدقت بلط ةدوسم

 .عورشملا نم ةوجرملا جئاتنلا قيقحتو ةيفيظولا تابلطتملا ةيبلتل ةرصتخhا ةمئاقلا WR˝فانتم نم ةسفانملل

 تامولعملاب اهدوزي امك ،نأشلا اذه يö راثت دق تالؤاست يأ عفريو ةيفارشإلا ةنجللا ىlإ ضورعلا ميدقت بلط لمعلا قيرف مدقي مث

 .اهعابتا نéعتي R¨لا بيلاسألاو ضورعلا ميدقت بلط ةدوسم ةقيرط ززعي يذلا يقطنملا ساسألا ًانيبم ،بلطلا دنع ةيليمكتلا

 :ةيلاتلا تاءارجإلا ىدحإ ةعجارملا نم اc◊اbcنا دعب ةيفارشإلا ةنجللا ىlوتت

 ةيبلتل ةسفانملل ھبذج لامتحاو ثلاثلا فلملا عم ضورعلا ميدقت بلط قفاوتو ديروتلا تابلطتم عيمج ءافيتسا ةلاح يö .أ

 زوجيو ضورعلا ميدقت بلط ةدوسم ةيفارشإلا ةنجللا دمتعت ،عورشملا نم ةوجرملا جئاتنلا قيقحتو ةيفيظولا تابلطتملا

 .نéسفانتملل ةدوسملا رادصإ وحن ًامدق WR¡ملا لمعلا قيرفل

 هذه َّنأ ةيفارشإلا ةنجللا تأتراو ديروتلا وأ ضورعلا ميدقت بلط ةدوسم بوشي بيع وأ وهس وأ ءاطخأ ةمث نأ نéبت اذإ .ب

 تايلمع وأ ةيئارجإ تابلطتم يأل لمعلا قيرف لثتميو  .اbcجلاعم بلطو تالكشملا ديدحت اÿcلع نéعتي ،لحلل ةلباق تالكشملا

 .اًددجم ةيفارشإلا ةنجللا ىlإ اهعفريو ضورعلا ميدقت بلط ةدوسمل حيقنت

 ،لحلا ىMع ةيصع تالكشملا هذه نأ ةيفارشإلا ةنجللا تأتراو ديروتلا بوشي بيع وأ وهس وأ ءاطخأ ةمث نأ نéبت اذإ .ج

 وحن لمعلا قيرف ھيجوت ًاضيأ اÿcلع نéعتي امك ضورعلا ميدقت بلط ةدوسم ىMع اbcقفاوم ءادبإ نع عانتمالا اÿcلع نéعتي

 .اهريدقت قفوو ًايرورض هارت امبسح ةيحيحصت تاءارجإ ذاختا
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 ضورعلا ميدقت :رشع عبارلا دنبلا

 حومسملا ةينمزلا ةûèفلا فلتخت نأ زوجيو  .تابلطتملاب ماûüلالاو مecاءاطع éèضحتل نéسفانتملل ايفاك ًاتقو ضورعلا ميدقت بلط حنمي

 cغ ،ضورعلا ميدقت بلط تابلطتم ديقعت ىدم بسح اéè ًاموي 60 نم لقأب نايكلا حمسي نأ ،لاوحألا نم لاح يأب ،زوجي ال ھنأ 

  .ضورعلا ميدقت بلط ىMع دودرلا دادعإل ًايميوقت

 ضرع لك لجسي .تاءاطعلا ميدقتل ضورعلا ميدقت بلط يö ھيلإ راشملا يMعفلا وأ ينوûèكلإلا ناونعلا ىMع تاءاطعلا مالتسا نéعتيو

 .ةميلستب ماق يذلا درفلاو ةميلست تقوو خيرات عم

 مالتسا دعب الإ ضورعلا فيراظم حتف زوجي الو ،ضورعلا فيراظم حتف ≠¨ح ءاطعلا قالغإ خيرات نم ةقلغم ضورعلا عيمج لظتو

 ةنجللا موقت ،ضورعلا يمدقم نم ىندألا دحلا مالتسا مدع لاح يöو ؛رخآ ًاددع زكرملا ددحي مل ام ضورع ةثالث نع لقي ال ام

 .ضورعلا فيراظم حتفل ةقفاوملا ذخأل نأشلا اذc  زكرملا ىlإ عفرلاب ةيفارشإلا

öإ عفرلا لاح يlةيلاتلا تارارقلا دحأ ذاختاب زكرملا موقي ضورعلا نم ىندألا دحلا مالتسا مدع نأشب زكرملا ى: 

 .فيراظملا حتفو رارمتسالا ىMع ةقفاوملا .أ
 .ضورعلا ميدقت بلط ةداعإب ھيجوتلا .ب

 

 لضفألا يئاîcلا ضرعلا :رشع سماخلا دنبلا

 ةسفانملل Àèكأ وأ ةلوج ءارجإ ةيفارشإلا ةنجللا نم ةمزاللا ةقفاوملا ذخأ دعب لمعلا قيرفل زوجي ھنأ ىlإ ضورعلا ميدقت بلط يö راشي

   .اهمييقتو ضورعلا يقلت دعب لضفألا يئاîcلا ضرعلا ىMع

 

 ضورعلا ميدقت بلط مييقت éèياعم :رشع سداسلا دنبلا

 ةصرف صخي اميف سفانتملا اهمدقي R¨لا لولحلا سيقتل éèياعملا هذه مَّمصُتو ،ضورعلل مييقت éèياعم ضورعلا ميدقت بلط نمضتي

 .ةيلاملاو ةينفلا قرطلا كلذ يö امب صيصختلا

 حاجنلا éèياعم جَردُتو  .نéسفانتملا نم سفانتم لك مييقت يö لمعلا قيرف اهمدختسي R¨لا éèياعملا حوضوب ضورعلا ميدقت بلط دِّدحُيو

 دَّدحُيو  .ةيمهألا ثيح نم يlزانت بيترت يö جَردُتو لقتسم لكشب ةيقبتملا éèياعملا دَّدحُتو  .ًالقتسم ًاديدحت دَّدحُتو ًالوأ قافخإلا وأ

 .مييقتلل تعضخ R¨لا éèياعملا نم رايعم لكل يˇيجûèلا ريدقتلا

 :سفانتملا صخت R¨لا ةيلاتلا تامولعملا ضورعلا ميدقت بلط éèياعم نمضتتو

 .ھتردقو سفانتملا ةيلوؤسم .أ

 :لثم QRفلا ضرعلا .ب

 :عورشملا ةرادإ ةقيرط

 .عورشملا ميلستل QRمزلا لودجلا .1

 .عورشملا لحارم نم ةلحرم لك ةرادإ ةطخ .2

 .ءادألاو ةدوجلا ةرادإو ةفلكتلا ةبقارم مظن .3

 .اهضفخ تاءارجإو رطاخhا ةرادإ بيلاسأ .4

 .كلذل ي√يتاûèسالا طيطختلاو داوملاو تادعملاو ةلامعلا éèفوت ىMع ةردقلا .5



 
 65 

 .ريراقتلا عفر ةطخو تالاصتالا مظنو ةماعلا تاقالعلا .6

 .ةيميظنتلا تابلطتملاب ماûüلالل ماظن .7

 :ءاشنإلاو ميمصتلا ةقيرط

 .عقوملاو عورشملا نéبت R¨لا ىرخألا تاططخhا نم اهéèغو ،تاموسرلاو ،تافصاوملا .1

  .داوملا ردصمو ةمدختسملا داوملا ديدحت .2

 .ةمئاقلا مظنلا عم اهجمد وأ ،تاراكتبالاو ،ةحûèقملا ةينفلا لولحلا .3

 .ةليدبلا ةينفلا تاموهفملا ةميق .4

 .جرحلا راسملاو ةقفاوملاو ،رابتخالاو ،يMحرملا ذيفنتلا مث ،ءانبلا لسلست .5

 .)ةئيبلاو ،ةحلصملا باحصأ ةكراشمو ،رورملا ةكرح لثم( ءانبلا رثأ ضفخ بيلاسأ .6

 .بيردتلاو ،فرحلاو ،ةلماعلا ديلا ةرادإ ةطخ .7

 :ةيليغشتلا ةقيرطلا

 .ةيليغشتلا تابلطتملل لاثتمالاو ةءافكلاو ةدوجلا نامضل تايلآ .1

 .ةيليغشتلا لئاسملا ةرادإل تايلمع .2

 .ئراوطلاو ةمالسلا ةمظنأ .3

 .فيظوتلاو ليغشتلاو لمعلا تابراقم .4

  :ةنايصلا ةقيرط

 .عورشملا ةايح ةرود ةقيرطو ةررقملا ةنايصلا ماظن .1

 .تادادمإلاو ةنايصلا داوم دراوم .2

 .لجألا ةليوطو ةéèصق ةمادتسالا تاءارجإ .3

 .اîcيسحتو ةيلامسأرلا لوصألا لادبتسا ةطخ .4

 .تايلمعلا تاعاطقنا نم فيفختلا ماظن .5

 .ميلستلا جمانرب .6

 :لثم يlاملا ضرعلا .ج

 .عورشملا ذيفنت ىMع ةيلاملا ةردقلا .1

 .ةفلكتلا ليصافتو éèعستلا فوشك .2

 .ليومتلا ةطخ .3

 .ةيلاملا تايساسحلاو تاضاûèفالاو يlاملا جذومنلا .4

 .ليومتلا ةطخ ىودج .5

 .تامادختسالا لوادجو رداصملا .6

 .لاملا لباقم ةميقلا حاûèقا ،ةيلاحلا ةميقلا يöاص .7

 .ةيراجتلاو ةيلاملا تاباسحلا قالغإ لودج .8

 .ةيلاملا رطاخhا ةرادإ ةطخ .9

 .ھنع تامولعمو نماضلا ةءالم .10
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 .ھتيافكو ذيفنتلا نامضو ضرعلا ليصافت .11

    .ليومتلا ماكحأو طورش  .12

 .ھتاéèغتمو نéمأتلا ليصافت .13

 .ليومتلا ةطخو طوحتلا ةيجيتاûèساو Rميظنتلا لكيهو ماûüلالا باطخ كلذ يö امب كنبلا معد ليصافت .14

 لّضفت ةكلمملا نأ نم مغرلا ىMع ،صيصختلا دقع ةدوسم كلذ يö امب ةمزلملا قئاثولا نأشب ،تدجو نإ ،تاقيلعتلا .د

 .حوضوب كلذ ركذ بجيو ،صيصختلا دقع ىMع طقف ةفيفط تاéèيغت ءارجإ

 

 تاءاطعلا مييقت :رشع عباسلا دنبلا

 ةمئاقلا WR˝فانتم نم ضورعلا مييقتل اهديدحت لمعلا قرف ىMع نéعتي R¨لا ضورعلا ميدقت بلط مييقت ةيلمع لصفلا اذه لوانتي

 ىlإ ًادانتسا ملَتسُي ضرع لكل يˇيجرت مييقت نع ةرابع ضورعلا مييقت  .صيصختلا عيراشمل ضورعلا بلط ةيلمع يö ةرصتخhا

 .ةقبطملا تاءارجإلا عابتا نامضل ًاقيقد ًاقيثوت ةيلمعلا قيثوت متيو  .ضورعلا بلط يö ةددحhا éèياعملا عم قفاوتملا قيبطتلاو فدهلا

 .ضورعلا بلط ةيلمع راطإ يö تاءاطعلا مييقت تايلمع ءارجإو مييقتلا قيرف ءاشنإل ةيسسؤملا تابلطتملا لصفلا اذه فصي امك

 

 مييقتلا قيرف ءاشنإ :رشع نماثلا دنبلا

 .ضورعلا بلط مييقتل ،مييقتلا ةنجل رس ةنامأو مييقت ةنجل لمعلا قيرف "W!ني

 مييقتلا ةنجل .أ

 ليبس ىMع كلذ يö امب مييقتلل عضخت R¨لا تالاجhا يö نéصصختملا ءاè∆خلاو نéلهؤملا نéكراشملا نم ةفئاط نم مييقتلا ةنجل فلأتت

   .مييقتلا ةيلمع يö ةفاك نومهاسي نيذلا نéينوناقلاو ،نéيلاملاو ،نéينفلا نéمِيَقُملا لاثملا

 ماûüلالا اضيأ ءاضعألا ىMع نéعتي امك  .حلاصملا ضراعت نع مهسفنأب يأنلا اوخوتي نأو دايحلاب ةئيهلا ءاضعأ فصتي نأ نéعتيو

 مهقتاع ىMع ةاقلملا تابجاولاب عالطضالاو اc®ودؤي R¨لا تامييقتلاو تاءارجإلا ةيرس ىMع ظافحلا عم ،مييقتلا ةيلمع لاوط مهلالقتساب

 .مييقتلا تاميلعتو ليهأتلا ميدقت بلطو ،ليلدلا اذهل لاثتمالاب

 ھتفصب زكرملا لثمم نéَعُيو  .زكرملا ريدقتل ًاقفو ھنييعت متيس يذلاو ،ةنجللا يö ھنع لثمم نéعي نأ زكرملا نم مييقتلا ةنجل بلطتو

 .مييقتلا ةنجل نمض تيوصتلا قح كلمي ًاوضع

 مييقتلا ةنجل رس ةنامأ .ب

 الو  .مييقتلا تاءارجإب ماûüلالا ةلافكو مييقتلا طاشن ةرادإ يö مييقتلا ةنجل ةدعاسمل Àèكأ وأ درف نم مييقتلا ةنجل رس ةنامأ نوكتت

 .مييقتلا ةنجل نمض تيوصتلا مييقتلا ةنجل رس ةنامأ )ءاضعأ( وضعل قحي

 :يتآلا يö مييقتلا رس ةنامأ دعاستو

  .مييقتلا ةنجلل تالهؤملا تانايب قئاثو نم خسن دادعإ .أ



 
 67 

 عم قفاوتي امب جئاتنلا عيمجتو تاءاطعلا ةعجارمل ىرخألا داوملا نم اهéèغو ،تانايبلا لوادجو ،جئاتنلا مئاوق دادعإ .ب

 .ءاطعلا ةمزح

  .ناكملا ىlإو نم نمآ لكشب ءاطعلا قئاثو ميلست نامضو ءاطعلا مييقتل ةيتسجوللا رومألاو ءاطعلا ءارجإ ناكم ميظنت .ج

 .ةحونمملا تاجردلاو ةَزَجُنملا مييقتلا قئاثو عيمجت .د

 .ًايرورض مييقتلا ةنجل هارت ةدعاسملا تابلط نم رخآ بلط يأ ةيبلت .ه

  مييقتلل QRمزلا لودجلا .ج

 ةدعاسمب ،لمعلا قيرف لفكيو  .مييقتلا رس ةنامأ ةدعاسمب ديروتلا ةطخل ًاقبط ،تاءاطعلا مييقتل اينمز ًالودج لمعلا قيرف عضي

 ةيلمعل QRمزلا لودجلا تابلطتم ءافيتسال ءاضتقالا بسح دراوملا صيصختب WR$ويو QRمزلا لودجلاب ديقتلا ،مييقتلا رس ةنامأ

 .مييقتلا

 مييقتلا ةيرس .د

 راطخإ نéحل تاءاطعلا مييقتو حيضوتو صحف صخت R¨لا تامولعملا نع نيرخآلا دارفألا نم مهéèغ وأ نéسفانتملل حاصفإلا عَنمُي

 .دقعلا ةيسûèب نيزئافلا

 ءاوس ،ءاطعلا مييقت ةيلمع ءانثأ يö نايكلاب وأ لمعلا قيرف وأ ةيفارشإلا ةنجللاب لاصتالا ةرصتخhا ةمئاقلا WR˝فانتمل زوجي الو

 وأ راسفتسالل الإ نéسفانتملاب لاصتالا مييقتلا ةنجلل زوجي الو  .مييقتلا ةيلمع جئاتن نع راسفتسالل ،ةرشابم éèغ مأ ةرشابم ةروصب

 .مييقتلا تافلم نم ءزجك اc  مئاد لجسب ظَفَتحُيو تالاصتالا كلت قَّثوُتو  .ءاطعلا داوم نأشب تاحيضوت بلطل

 يö الإ اهمادختسا زوجي ال ھَّنإ éèغ اÿcقلت ليجستو اc  رارقإلا ذئنيح زوجي ،اهميدقت بلطي مل تامولعم وأ تاقيلعت يقلت ةلاح يöو

 وأ ءاطعلا داوم éèيغت يö اهلالغتسا عَنمُي ھنأ ديب اbcقد وأ ضرعلاب ةصاخلا تارارقإلا ةهازن نم ققحتلا لثم مييقتلا ةيلمعب ءاقترالا

 .اهليدعت

 مييقتلا دادعإ .ه

 قئاثولا نم اهéèغو ھمييقت جذامنو ءاطعلاب اهدوزتو مييقتلا ةنجلل مييقتلا ةنجل رس ةنامأ ُّدِعُت ،مييقتلا ةيلمع يö عورشلا لبق

   .ةيرورض نوكت دق ةيفاضإ ةيداشرإ داوم وأ تاميلعت يأ كلذ يö امب ءاطعلا مييقت تايلمع ءارجإل ءاضتقالا بسح ىرخألا

 ضورعلا ميدقت بلط ةلكيهل )ةيداشرإ داومو ىرخأ تاميلعت يأو( ءاطعلا مييقت جذامن ةقباطم مييقتلا ةنجل رس ةنامأ لفكتو

 .اهاضتقمب éèسي R¨لا ةيلمعلاو ةحضوملا هéèياعمو

 يö اecايلوؤسمب صوصخب ةلئسأ يأ نع ةباجإلاو ضورعلا مييقت ةيلمع تابلطتمب ًاملع ةطاحإلل ًابيردت ىقلتت نأ مييقتلا ةنجللو

 .)خلا ،مييقتلا éèياعم حيضوتو حلاصملا ضراعت نع يأنلاو ةيعوضوملا ىMع ظافحلاو ةيرسلا لثم( ضورعلا مييقت

 تاءارجإ لاوط كلذك لظيس ھنأو ،حلاصملا ضراعت نع ىأنمب ھنأ ىMع ًايطخ رارقإلاب مييقتلا ةنجل ءاضعأ نم وضع لك مûüلي

 ةنجل ءاضعأ ىMع كلذ بناج ىlإو  .ليلدلا اذه يö ةدراولا حلاصملا ضراعت ماكحأل اقبط ةينعملا فارطألا رطخي فوس ھنأو مييقتلا
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 ًاقفو ضرع لك نوميقيو éüحت نودو ةيدايحب اc  نوعلطضي فوس مc®أو مc  ةطونملا مييقتلا تايلوؤسمل مهمهفب رارقإلا مييقتلا

   .اهدحو ضورعلا بلط مييقت لماوعلو ةرادجلل

 ضورعلا مييقت .و

 مييقت ةيلمعو ضورعلا ميدقت بلطب كلذ يö ةنيعتسم ةرصتخhا ةمئاقلا WR˝فانتم نم ةمدقملا تاديروتلا مييقتلا ةنجل ميقت

 .لضفملا سفانتملا ديدحتو ةرصتخhا ةمئاقلا WR˝فانتم تاءاطع فينصت وه مييقتلا نم فدهلاو .تاءاطعلا

 .ًاقستمو ًايعوضوم ًامييقت اهاقلتت R¨لا تاءاطعلا ضورع مييقتلا ةنجل مّيقت

 

 ضورعلا فيراظم حتف .ز

 ةطخو ضورعلا ميدقت بلط يö ةددحم تاءارجإ يأل ًاقبطو دحاو نآ يö تاءاطعلا فيراظم حتفب مييقتلا ةنجل رس ةنامأ مûüلت

 .ديروتلا

 .éèخأت نود فيراظملا حتف دعب ًاروف مييقتلل تاءاطعلا عضخت نأ بجيو

 ماûüلالا رايعم بسح نéسفانتملا زرف .ح

 Àèكأ وأ وضع مûüليو .ضورعلا ميدقت بلط صخي اميف ديروتلا تابلطتم يö ًاديدحت ةروكذملا تامولعملا ضورعلا نمضتت نأ بجي

 ةيعجرم ةمئاق مادختساب ،اهقيثوتو ءاطعلا طورشل ًالاثتما نéسفانتملا نم ةمدقملا داوملا ةعجارمب ءاطعلا مييقت ةنجل ءاضعأ نم

 .ديروتلا تابلطتم ىlإ دنتست

 ضرعلا داومو قئاثولا تناك اذإ ام ةعجارمب ىَفتكُي ذإ ،يlوألا صحفلا اذه عم ةعجارملا ىlإ مدقملا ضرعلا ةدوج وأ ىوتحم عضخي الو

  .بسحف تاءاطعلا ضورع تابلطتمب ديقتت

 .ءاطعلا تابلطتم صخي اميف ةيرهوج ماûüلا مدع تالاح ىMع يوتحت ال R¨لا ضورعلا يø طورشلل ةيفوتسملا ضورعلا

 رابتعا زوجي امك .سفانتملا ضرع رهوج سمت ال تماد ام ةقباطملا مدع لاكشأ نم اهéèغو ةفيفطلا ةيباتكلا ءاطخألا لوبق زوجيو

 ىMع نéعتيو ةضوفرمو ةافوتسم éèغ ،éèبك دح ىlإ تابلطتملاب ديقتت R¨لا وأ ةحيحصلا éèغ وأ ةصقانلا وأ ،ةيئزجلا تالهؤملا تانايب

 .ضفرلا اذهل ةيعوضوملا سسألا ًايطخ لجست نأ مييقتلا ةنجل

 قافخإلا وأ حاجنلا éèياعمو تادنتسملا نم ققحتلا .ط

ط اذإ
ُ

 اهركذ R¨لا تاهجلا كلتب مييقتلا ةنجل نم Àèكأ وأ لثمم لصتي ،تاءاطعلا ميدقت بلط نم ءزجك ةيعجرملا تاهجلا ميدقت َبِل

 ،رمألا مزل اذإ ،عقاوملاو عورشملا ةرايز زوجيو  .ضرعلل Rمسرلا لجسلا يö اهاقلتي تابيقعت يأ لجسيو ةرصتخhا ةمئاقلا وسفانتم

 .ةيعجرملا تاهجلا نم تبثتلل ةيطخلا دودرلا نم اهéèغو تانابتسالا مادختسا كلذك زوجي امك

 مييقت ءارجإ ،اc◊اضعأ ىدل ةè∆خلا تالاجم ىlإ ًادانتسا ،مييقتلا ةنجلل ،قافخإلا وأ حاجنلا éèياعم نمضتت مييقتلا éèياعم تناك اذإو

   .قافخإلا وأ حاجنلا éèياعم نم رايعم لك ىMع‘ حاجنلا ’ حنم ريرقت رè∆تل ةيعوضوملا ةيحانلا نم ةيفاك ةمدقملا ةداملا تناك اذإ ام ي±ون
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 مييقتلا .ي

 ةوقلاو فعضلا نطاوم نأشب ةيليصفت تابيقعت يطعتو ةرصتخhا ةمئاقلا WR˝فانتم عيمجل ضرعلا داوم ضورعلا مييقت ةنجل عجارت

öإ ةجاحلا ىدم ددحتو ضرع لك يlاظحالم نودت مث ديروتلا رصانع نم يأ نأشب تاحاضيإ بلط ىecع اMمييقتلا ةرامتسا جذامن ى 

 .مييقتلا جذومن نم ةنيع ىMع دعاوقلا يوتحتو  .Rمسرلا ضورعلا لجس نم ءزجك اc  ظَفَتحُي R¨لا

 بناوج ةعجارمب نéمِّيقملا فيلكت زوجي لب ضورعلا ماسقأ نم مسق لكل مييقت ءارجإ مييقتلا ةنجل دارفأ عيمج نم ًابولطم سيل

 .مecاè∆خ لاجم بسح ةددحم

 زوجي الو  .ھيف روكذملا وحنلا ىMع éèياعملا كلت قَّبطُت نأو ضورعلا ميدقت بلط يö ةدراولا éèياعملا ىMع مييقتلا ةيلمع دمتعت نأ نéعتي

 .ضورعلا ميدقت بلط يö رَكذُي مل رايعم مادختسا

 تاعامتجا دقعتو ةبولطملا تاحاضيإلا ددحتو ،عاطتسملا ردق ،اecامييقت نم مييقتلا ةنجل R¯تنت ،تاحاضيإ ىlإ ةجاحلا ةلاح يöو

 .لصفلا اذه نم رشع عساتلا دنبلا ماكحأل ًاقبط ةيحاضيإ

 اهلجست R¨لا تامييقتلا لامكتسا نéعتي ،ةيرورضلا تاحاضيإلا تاعامتجا تَدِقُع اذإ وأ تاحاضيإلا ىlإ ةجاح كانه دعت مل اذإو

 ًاقبط ةيفارشإلا ةنجللا هدمتعتل لضفملا سفانتملا ددحتو ديروتلا رايعم بسح ضورعلا بترت كلذ دعب .مييقتلا ةنجل رس ةنامأ

 .بابلا اذه نم سداسلا لصفلا نم ثلاثلا دنبلا ماكحأل

   .ضرع لك ةيلضفأ نأشب عامجإ ىlإ لصوتلل عامجإلاب تاعامتجا دقع مييقتلا ةنجلل زوجيو

 ةيحاضيتسالا تاعامتجالا :رشع عساتلا دنبلا

  .مييقتلا ةيلمع ءانثأ يö كلذ ىlإ مييقتلا ةنجل ةجاح دنع دَقعُت امك ،اÿcقلت دعب ضورعلا حيضوتل ةيحاضيتسالا تاعامتجالا دَقعُت

 :يö ةيحاضيتسالا تاعامتجالا نم ضرغلا لثمتيو

 .ةضماغ مييقتلا قيرف اهاري ءاطعلا يö بناوج يأ حيضوت .أ

 .ديروتلا تابلطتمل ًاقفو ةصقان تامولعم لامكتسا بلط .ب

 .ةيئاîcلا تاضوافملا ةلحرم لالخ سفانتملا عم لمعلا قيرفل VWRوافتلا فقوملا زيزعت يö ةدعاسملل ةيفاضإ تامولعم بلط .ج

 

 نوكراشملا :نورشعلا دنبلا

 يأ نع ًالضف اهدقعل يدؤملا éèضحتلاو ةيحاضيتسالا تاعامتجالا يö نéيسيئرلا ماعلا عاطقلا يMثمم نم عورشملا لمع قيرف فلأتي

 اوكراشي نأ نéينفلا ھيلثممل وأ نايكلا يMثمم رابكل زوجي ،كلذ ىlإ ةفاضإلابو  .ھنوراتخي دق يراشتسالا مهقيرف ءاضعأ نم رخآ وضع

öرمتؤملا ي. 
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 ةيحاضيتسالا تاعامتجالل éèضحتلا :نورشعلاو يداحلا دنبلا

 :ةيلاتلا ةيéèضحتلا تاوطخلا ذختي نأ لمعلا قيرفل ي”بني ،ةيلعفلا تاعامتجالا دقع لبق

 .كلذب نéسفانتملا غيلبتو اc®اكمو ةيحاضيتسالا تاعامتجالا خيراوت ىMع قافتالا .أ

 .ذيفنتلا عضوم تعضو R¨لا ةلصلا تاذ تابيتûèلاو ناكملا .ب

 نم لمع مايأ )10( ةرشع نع لقي ال ام لبق نéسفانتملا ىlإ اهلاسرإو ،ًاقبسم حيضوتلا ةلئسأ éèضحت مييقتلا ةنجلل زوجي .ج

 امبسح ةينوناق ةثلاثو ةيلامو ةيراجت ىرخأو ةينف تاراسفتسا نéب ام اهميسقت عم ،تاضوافملا )تالوج( ةلوج دقع دعوم

 .ًامئالم كلذ نوكي

 ميظنتو تاعامتجالا رضحتس R¨لا فارطألا ديدحتو ،حيضوتلا تاعامتجا ءارجإل ةمزاللا تابيتûèلا مييقتلا ةنجل ذختت  .د

 لكل دئاق نéيعتو نéينعملا ءاè∆خلا نم فلأتت R¨لا ةينوناقلاو ةيلاملاو ةيراجتلاو ةينفلا حيضوتلا قرف كلذ يö امب قرفلا

 .QRعم قيرف

 اميف اميس ال ،ةيمهألا ضفخنم وأ طسوتم وأ يlاع امإ هرابتعاب يˇيضوت لاؤس لك ةيمهأ ةجرد مييقتلا ةنجل ددحت .ه

 .ىرخألا ةينوناقلا قئاثولا نم اهéèغو عورشملا تاقافتاب ةقلعتملا ةينوناقلا تاحيضوتلاب قلعتي

 ،ىندأ دحك ،جذومنلا نمضتي .ةيحاضيتسالا تاعامتجالا ءانثأ يö مادختسالل ًالصفنم ًاجذومن مييقتلا ةنجل دعت .و

 ةلجسملا( سفانتملا ةباجإو ،مييقتلا ةنجلل لضفملا فقوملاو ،يˇيضوتلا لاؤسلاو ،ءاطعلا ةقيثو يö اÿcلإ راشملا ليصافتلا

öفرطلا الك تاقفاوم ليجستل عيقوتلا ناكمو )ةيحاضيتسالا تاعامتجالا ءانثأ يéن. 

 

  ةيحاضيتسالا تاعامتجالا ةرادإ :نورشعلاو يناثلا دنبلا

 :يlاتلا وحنلا ىMع ةيحاضيتسالا تاعامتجالا مييقتلا ةنجل دقعت

 .تاحيضوتلا يö ءدبلا لبق روضحلا ليجست متي .أ

 .ةيحاضيتسالا تاعامتجالا قرفلا نم قيرف لك دئاق دقعي .ب

 ةيمسر ةعجارم لَسرُت تاعامتجالا ةياc® يöو يÛاضيتسا لاؤس لك ىMع ةباجإلا ليصفتلاب مييقتلا ةنجل رس ةنامأ لجست .ج

       .تاحيضوتلا ىMع لمتشت R¨لا ةيئاîcلا ةقيثولل لوبقك اÿcلع عيقوتلل QRعملا سفانتملا ىlإ ضرعلا ةقيثو نم ةيطخ

 

 ةيئاîcلا تاضوافملا :سماخلا لصفلا

 لضفملا ءاطعلا بحاص :لوألا دنبلا

 R¨لا مييقتلا ةطشنأ ھيف ددحت ًاريرقت مييقتلا ةنجل دعت ،تامييقتلا لامكتساو ،تدقع نإ ،ةيحاضيتسالا تاعامتجالا دقع درجمب

 .لضفملا ءاطعلا بحاص نأشب اbcيصوت ركذتو ،ضورعلا بترتو ،تامييقتلا لجستو ،اbcلواز

öتعتو .لضفملا ءاطعلا بحاص رايتخال ةعنقمو ةحضاو بابسأ كانه دجن ال تالاحلا ضعب ي∆è لا ضرعلا ةلحرمîcةوطخ لضفألا يئا 

 ةصرف نéسفانتملا ءاطعإ نأو ،ةيسûèلل حيشûèلا قحتسي ضرع نم Àèكأ دوجو مييقتلا دعب نéّبت لاح يö اهفيظوت زوجي ةيرايتخا
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 ضورعلا مييقت مت لاح يö ةداع لضفألا يئاîcلا ضرعلا بلط متيو .ىMعأ ةدئافو ةميق ةكلمملل ققحي دق راعسألاو ضورعلا ةعجارمل

أفينصت ىMعأ يناثلا ضرعلاو ًافينصت ىMعألا ضرعلا نéب قرفلا نأ نéبتو
ً

 نم ةدئاف دوجو لمعلا قيرفل نéبت لاح يöو .%5 نم لقأ 

 ءارجإ بلط صخي اميف بابسألاو ةفلكتلاو ةينمزلا ةدملا نمضتي نأ ىMع ،كلذ ريè∆تل بلط دادعإب موقي لضفألا يئاîcلا ضرعلا

 بلط صوصخب ةلئسأ يأ ىMع ةباجإلا لمعلا قيرف ىMعو .دامتعالاو ةساردلل ةيفارشإلا ةنجلل ھعفر متيو ،لضفألا يئاîcلا ضرعلا

 .بلطلا دنع ةلصلا تاذ ةيفاضإ تامولعم ميدقتو ،لضفألا يئاîcلا ضرعلا ءارجإ

 :ةيلاتلا تاءارجإلا ذاختا بلطلا ةسارد نم ءاbcنالا دنع ةيفارشإلا ةنجلل

 وأ ،كلذل ًاقفو عورشملا ةطخ ليدعتب لمعلا قيرف ھيجوتو لضفألا يئاîcلا ضرعلا ءارجإ بلط لوبق .أ

 .ضورعلا مييقت لامكتساب لمعلا قيرف ھيجوتو لضفألا يئاîcلا ضرعلا ءارجإ بلط ضفر .ب

 تقفاو لاح يö ،ةرصتخhا ةمئاقلا يö مهمسا ةجردملا نéسفانتملا عيمجل لضفألا يئاîcلا ضرعلا ىMع لوصحلل بلط لاسرإ متي

 :يتآلا بلطلا ددحي نأ ىMع ،كلذ ىMع ةيفارشإلا ةنجللا

 .نéسفانتملا عم تاثداحhا ةûèف ءاbcنا .أ

 .حاضيإلا دعب اهفقوم ةاعارم عم ،لضفألا يئاîcلا ضرعلا ميدقتل ةصرفلا يø هذه نأب .ب

 ضرعلا ميدقتو دادعإل ةلوقعم ةûèف نéسفانتملا يطعي نأ ىMع ،لضفألا يئاîcلا ضرعلا ميدقتل موي رخآل دّحوم تقوو خيرات .ج
 .لضفألا يئاîcلا

 عيمجل كلذ عضخيو ،بلطلا يö ھيلع صوصنملا تقولاو خيراتلاو ناكملا يö لضفألا يئاîcلا ضرعلا ميلست بجي ھنأ .د
 اهليدعتو ضورعلل رخأتملا ميدقتلا صخي اميف لضفألا يئاîcلا ضرعلا ىMع ميدقتلا بلط يö ةدراولا ماكحألاو طورشلا
 .اflcحسو

 .ةيلصألا تاءاطعلا مييقت يö ةمدختسملا ةيلمعلا سفن مادختساب لضفألا يئاîcلا ضرعلا ةلوج تاءاطع مييقت متي

 ءاطعلا بحاص رايتخاب لمعلا قيرف موقي ،)كلذ éèغ وأ لضفألا يئاîcلا ضرعلا مادختساب ءاوس( مييقتلا ةيلمع لامكتسا دعب

 .ةيئاîcلا تاضوافملا ةلحرمل رارمتسالل كلذو ،يطايتحا )Àèكأ وأ( رخآو لضفملا

 ي”بني ،ةيراجتلا لئاسملا لوح نéسفانتملا عم قافتا ىlإ لصوتلا درجمب ،ةيفارشإلا ةنجللا عم كلذ فالخ ىMع قافتالا متي مل امو

 باحصأ نéسفانتم دوجو لاح يö نéيطايتحا نéنثا نéسفانتم نع ديزي ال امو ،لضفملا ءاطعلا بحاصك طقف دحاو سفانتم ديدحت

  .نأشلا اذه يö ھعضوب مîcم لك لمعلا قيرف غلبيو .لماكلاب ةلوبقم تاءاطع

 ةيئاîcلا تاضوافملا :يناثلا دنبلا

 .لضفملا ءاطعلا بحاص عم ةيئاîcلا تاضوافملا )تالوج( ةلوج ءارجإ ضوافتلا قيرف ىMع نéعتي ،بولطم وه ام بسح
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 ةيئاîcلا تاضوافملل éèضحتلا :ثلاثلا دنبلا

 ةناعتسالا زوجيو  .ةعقوتملا ضوافتلا تاعوضوم يö ةè∆خلا يوذ نم لمعلا قيرف ءاضعأ نم فلأتي ضوافت قيرف لمعلا قيرف "W!ني

 ةيلاتلا ةيéèضحتلا تاوطخلا ذاختا نéعتيو  .ًاصصخت Àèكأ ةè∆خ ىlإ ةجاح كانه ناك اذإ تاضوافملا يö ةكراشملل ءاè∆خلا نم ديزملاب

 :ةيئاîcلا تاضوافملا )تالوج( ةلوج ءارجإ لبق

 .اc  نéسفانتملا غالبإو ةيئاîcلا تاضوافملا )تالوج( ةلوج دقع ناكمو دعوم ىMع قافتالا .أ

 .ذيفنتلا عضوم تعضو R¨لا ةلصلا تاذ تابيتûèلاو ناكملا .ب

 ةضفخنم وأ ةطسوتم وأ ةيلاع اهرابتعاب ضوافت ةطقن لك ديدحت كلذ يö امب اهقيثوتو ةيضوافتلا ةيجيتاûèسالا ةغايص .ج

 ديدحتو ىرخألا ةينوناقلا قئاثولا نم اهéèغو عورشملا تاقافتاب ةقلعتملا ةينوناقلا تاحيضوتلا صخي اميف ةصاخ ،ةيمهألا

 .لمعلا قيرف دئاق اÿcلع قفاوي ةقيثو يö كلذ ددحيو  .ةطقن لك دنع عورشملا قيرفل لضفملا فقوملا

 .ًايسيئر ًاضوافم لمعلا قيرف دئاق نéعي .د

 

 ةيئاc® تاضوافم )تالوج( ةلوج ءارجإ :عبارلا دنبلا

 :يlاتلا وحنلا ىMع ةيئاîcلا تاضوافملا )تالوج( ةلوج ضوافتلا قيرف يرجي

  .نيرضاحلا عيمج روضح ضوافتلا قيرف ءاضعأ دحأ لجسي ،ضوافتلا ءدب لبق .أ

 .ضوافتلا تاعامتجا ةرادإ ضوافتلا قيرف سيئر ىlوتيو .ب

لطُت امدنع ايلعلا تاطلسلا نم ھيجوتلا سامتلا كلذ يö امب رركتم لكشب ةيلمعلا هذه رمتست نأ بجيو .ج
َ

 ضوافتلا ةطقن ب

 .نéفرطلا نم يأ نم ةحقنملا

 مدع عجشت الو  .ةكلمملل ةبسنلاب ھماكحأو ضرعلا طورش نéسحت ىMع رصتقت ثيحب قاطنلا ةدودحم تاضوافملا نوكت .د

 .ضورعلاب ماûüلالا

 تاعامتجالا نم تاشقانملاب صاخلا ءزجلا ةياc® يöو ليصفتلاب ضوافتلا طاقن نم ةطقن لك نم يئاîcلا فقوملا لجسي .ه

 عيمج يö ھيلع قفتم يئاc® فقوم ىlإ لصوتلا درجمبو ضوافتلا مايأ نم موي لك ةياc® يö ًايموي ةقيثولا هذه ثدحت

 .طاقنلا

 فقوملا ددحت R¨لا ةقيثولا لسرتو  .ضوافتلا طاقن عيمج يö ھيلع قفتم يئاc® فقوم ىlإ لصوتلا دنع ةيلمعلا R¯تنتو .و

 .يئاîcلا فقوملل لوبقك اهعيقوتل QRعملا سفانتملا ىlإ اc®أشب تاضوافملا ترج ةطقن لك نم يئاîcلا
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 )ةيئاîcلا لامعألا ةلاح( عبارلا فلملا :سداسلا لصفلا

 عبارلا فلملا éèضحت :لوألا دنبلا

 هذه سلجhا ضوفُي مل ام ةيمنتلاو ةيداصتقالا نوؤشلا سلجمو ةيفارشإلا ةنجللا ذختت ،لمتكملا ثلاثلا فلملا ةعجارم ىlإ ًادانتسا

 جئاتنلل عقوتك يتأي ثلاثلا فلملا َّنإ éèغ  .ةينعملا ةيفارشإلا ةنجلل صيصختلا عورشمل ديروتلا حرط وحن WR¡ملا رارق ،ةيحالصلا

 درجمبو   .تقولا كلذ يö ةحاتملا تاضاûèفالاو تامولعملا لضفأ ىlإ ًادانتسا صيصختلا عورشم ديروت نم ةوجرملا ةيراجتلاو ةينفلا

 ةينفلا جئاتنلل ثلاثلا فلملا تاعقوت لادبتسا نكمي ةيئاîcلا تاضوافملا )تالوج( ةلوج ماتتخاو لضفملا ءاطعلا بحاص ديدحت

    .صيصختلا قيرط نع ديروتلل ةيلعفلا جئاتنلاب صيصختلا قيرط نع ديروتلا نم ةوجرملا ةيراجتلاو

 نم اقباطت نإو ثلاثلا فلملل لماك ثيدحتك يتأي امك  .ةيئاîcلا لامعألا ةلاحل وأ جئاتنلا كلتل ًاساكعنا عبارلا فلملا يتأي مث نمو

 .لكشلاو ىوتحhا تابلطتم ثيح

  :لمعلا قيرف ىMع نéعتي ،عبارلا فلملل éèضحتلا راطإ يö كلذل

 ىlإ عبارلا فلملا ميدقت تقو لمعلا قيرف ملع دح ىMع ةثدحمو ةلماك ةمدقملا تامولعملا عيمج نأب ديكأت نالعإ جاردإ .أ

   .ةيفارشإلا ةنجللا

 تامولعم يأ سكعت يكل )كلذ ىlإ امو نيديفتسملا ،عفانملا ،تاجايتحالا( عورشملاب ةصاخلا تامولعملا عيمج ثيدحت .ب

  .ثلاثلا فلملا دادعإ ذنم ةحاتم ةديدج

 ةيلاحلا تاعقوتلا سكعتل )خلإ ،ةقاطلا فيلاكتو ،ةلمعلا فرصو ،مخضتلا لدعم( ةيداصتقالا لماوعلا عيمج ثيدحت .ج

 .عبارلا فلملا ميلست تقو

 عورشملا تاجرخم يö تافالتخا يأ اضيأ سكعتو ،لضفملا ءاطعلا ليصافت سكعتل عورشملل ةينفلا تامولعملا ثيدحت .د

 .ثلاثلا فلملا يö ةضûèفملا كلت نع ھتدوج وأ

 .ةيلاملا جذامنلا ثيدحت ؛تاداريإلا وأ ةفلكتلا يö تافالتخالا سكعتل عورشملل ةيلاملا تامولعملا ثيدحت .ه

 .تدجو نإ ،كلذ ىlإ امو ،ىرخألا تاماûüلالاو ،يطايتحالا معدلاو ،ةمهاسملاو ،ةيموكحلا ةنزاوملا تابلطتم ثيدحت .و

 .ةموكحلا اهلمحتت دق ةيفاضإ رطاخم يأ ديدحتو ،عورشملا رطاخم ثيدحت .ز

 .ثلاثلا فلملا يö ةعقوتملا كلت نع عفدلا ةيلآو دقعلا لكيه نع ةفلتخم تاéèيغت يأ سكعيل دقعلا فصو ثيدحت .ح

 .لاملا لباقم ةميقلا ليلحت ثيدحت .ط

 .ثلاثلا فلملا يö ةدراولا تاعقوتلاو تاضاûèفالا نع ةسوملم ىرخأ تاéèيغت يأ سكعتل قئاثولا ثيدحت .ي

 تاضوافملا دعب )ةرشابم تايقافتا يأ كلذ يö امب( ةلصلا تاذ قئاثولاو ،اÿcلع قفتملا ةغيصلاب صيصختلا دقع قافرإ .ك

 .ضورعلا ميدقت بلط عم رداصلا صيصختلا دقعو اÿcلع قفتملا صيصختلا دقع ةغيص نم ةنراقم ةخسن عم

 

 ةعجارم ليهستل عبارلاو ثلاثلا نéفلملا نéب ةيرهوجلا فالتخالا ھجوأ عيمج ددحي عبارلا فلملل ًازجوم ًاريرقت ًاضيأ لمعلا قيرف دعيو

 .ةقفاوملاو عالطالل ةيفارشإلا ةنجلل قئاثولا هذه مدقتو .ةيمنتلاو ةيداصتقالا نوؤشلا سلجمو ،ةيفارشإلا ةنجللا
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  ةرشابم تايقافتا :يناثلا دنبلا

 نéب ةرشابملا تايقافتالا ىMع ىlوألا ةجردلاب éüكûèلا عم ،صيصختلا قايس يö ةرشابملا تايقافتالا يø ام مسقلا اذه حضوي

.تايقافتالا هذه هاجت ةعبتملا ةسايسلاو .نéلومملاو نايكلا  

 امب عورشملل ةيساسألا ةيراجتلا دوقعلا يö فارطألاو عورشملل ةلومملا فراصملاو صاخلا فرطلا نéب ةرشابملا تايقافتالا ماربإ متي

öةيسيئرلا دوقعلا لمشتو .نايكلا كلذ ي öيئرلا ءانبلا دقعو صيصختلا دقع ةداع صيصختلا قايس ي˝WR تاذ نطابلا نم دوقعلاو 

 .لجألا ةليوط عيب دوقع يأو لجألا ليوط ديروت دقع يأو ةنايصلاو ليغشتلل قافتا يأو ةلصلا

 تاقالعلا يö لوخدلا نم ىرخألا فارطألا وأ /و فراصملا نéكمت يö رشابملا قافتالا نم فدهلا لثمتي ،صيصختلاب قلعتي اميف

 موقي يذلا ساسألا وه ھيف دعي مئاق دقع نم جراختلا وأ ءاc®إ يö صاخلا فرطلا ةبغر لاح يö كلذو ،اهذيفنت ةلصاومو ةيدقاعتلا

 .ضورقلاب ةقلعتملا ھتاماûüلاب صاخلا فرطلا ءافو مدع كلذ لمشيو ،رشابملا قافتالا ھيلع

 قوقح يlوت يö )نطابلا نم نéلواقملا لثم( ىرخألا فارطألا وأ )كونبلا لاثملا ليبس ىMع( نéلومملل قحلا ةرشابملا تايقافتالا حنمتو

 اecأشنأ ةلصفنم ةكرش ىlإ )دوقعلا( دقعلا لقنب حامسلا وأ ،تقولا نم ةددحم ةûèفل دقعلا بجومب مecاماûüلاو نéصاخلا ءاكرشلا

 فرطلا ةلكيه ةداعإ نéكمتل وأ /و نايكلل تامدخلا ميدقت يö رارمتسالا نم نكمتلا وه كلذ نم فدهلاو .ضرغلا اذهل فراصملا

 .نايكلا عم رواشتلاب ھب ةطبترملا تامدخلاو صاخلا

  ةلثمأ

:يMي امب لصتت وأ لجأ نم )ىرخألا ةيموكحلا تانايكلاو( نايكلا اهعضي نأ نكمي R¨لا ةرشابملا تايقافتالا ىMع ةلثمأ  

 يö قحلا نéلومملا يطعيو )كونبلا ،لاثملا ليبس ىMع( نéلومملاو نايكلا نéب رشابملا قافتالا متي ثيح - ليومتلا دقع .أ

 تابيترت نم ءزجك نéلومملا هاجت تاماûüلالا صاخلا فرطلا ءافيتسا مدع ةلاح يö صيصختلا دقع ذيفنت يö لوخدلا

 .نéلومملا ىlإ ،نايكلا نع ةباين ةموكحلا اهمدقت تانامض يأ اضيأ اذه لمشي نأ نكميو .مc  ةصاخلا ليومتلا

 

 - صيصختلا دقع ذيفنت نم نكمت R¨لا تاقافتالا ةعومجم نم اءزج لكشي يذلا نطابلا نم éèجأتلا وأ راجيإلا دقع نإ .ب

öب رشابملا قافتالا متي ،ةلاحلا هذه يéلومملاو رجؤملا نéلومملل حيتيو نéقحلا ن öرارمتسالا ي öضرألا مادختسا ي öةلاح ي 

 .صيصختلا دقع ةرادإ اولوتي نأ ةلاحلا هذه يö نéلومملا ىMعو ،صاخلا فرطلا زجع

 

 دادمإل لجألا ليوط قافتا كانه نوكي دق ،ةقاطلا عاطق ةلاح يö ،لاثملا ليبس ىMع - لجألا ةليوط عيبلا وأ ديروتلا دوقع .ج

 ديلوتل ةرداق نوكتل دوقولاب عورشملا ديوûüل ةطبترملا وأ ةكولمملا ةيموكحلا ةهجلاو نايكلاو صاخلا فرطلا نéب دوقولا

 ىlإ ةجاح كانه نوكت دق ،تايقافتالا هذه ميظنت ةيفيك ىMع ادامتعا ؛ميلعتلا عاطق ةلاح يö نéملعملا ديروتل وأ ءابرهكلا

 دقع يö نéلومملا لوخد اÿcف ى±دتسي R¨لا ةلاح يö ديروتلا رارمتسا نامضل نيدروملاو نéلومملا نéب رشابم قافتا ءاشنإ

  .صيصختلا

 

 



 
 75 

تابلطتملا  

 ةمئاق ،ةيفارشإلا ةنجللا ىlإ مدقملا عبارلا ھفلم نم ءزجك ،لمعلا قيرف قحلي ،صيصختلا عيراشم نم عورشم لكل ةبسنلاب

.تايقافتالا هذه نم خسن عم ىرخألا ةيموكحلا تانايكلا وأ نايكلا اbcمربأ R¨لا ةرشابملا تايقافتالاب  

 عبارلا فلملا ىMع ةقفاوملا :ثلاثلا دنبلا

 ةيفارشإلا ةنجللا ىlإ ،عبارلا فلملل زجوملا ريرقتلا كلذ يö امب عبارلا فلملاو لضفملا ءاطعلا بحاص نأشب تايصوتلا عفر نéعتي

 اهدوزي امك اc  لصتي اميف راثت دق تالؤاست يأ عفريو ةيفارشإلا ةنجللا ىlإ قئاثولا هذه لمعلا قيرف مدقي .دامتعالاو ةعجارملل

 .عبارلا فلملا ليلحتو لضفملا ءاطعلا بحاص رايتخا ززعي يذلا يقطنملا ساسألا ًانيبم ،بلطلا دنع ةيليمكتلا تامولعملاب كلذك

 :ةيلاتلا تارارقلا دحأ ذاختاب ةيفارشإلا ةنجللا موقت ،عبارلا فلملل مييقتلاو ةساردلا ةيلمع نم ءاbcنالا دنع .أ

 ًاريدج عورشملا نأ نéبت اذإ يlاملاو يراجتلا قالغإلاو ،عيقوتلاو ،دقاعتلا ةلحرم ىlإ رارمتسالا ىMع ةيفارشإلا ةنجللا قفاوت .1
 ةنجللا اهل تلصوت R¨لا ةجيتنلا عم قباطتت عبارلا فلملا مييقت جئاتن تناكو ،يlاملاو يراجتلا قالغإلا ىlإ لاقتنالاو دقاعتلاب
 .يlاملاو يراجتلا قالغإلاو دقاعتلا ةيلمعل ةمزاللا تاءارجإلاب ةيفارشإلا ةنجللا موقتو ،ثلاثلا فلملل اهمييقتل ةجيتن

2. öبت لاح يéغ عورشملا نأ نéè إ لاقتنالاو دقاعتلاب ريدجlاملاو يراجتلا قالغإلا ىlكلت نأب تأر ةيفارشإلا ةنجللا نأ الإ ،ي 
 لمعلا قيرف موقي مث نمو ،ةجلاعم ىlإ جاتحت R¨لا لئاسملا ديدحتب موقت ةيفارشإلا ةنجللا نإف ،ةجلاعملل ةلباق لئاسملا
 .دامتعالاو ةساردلل ةيفارشإلا ةنجللا ىlإ عبارلا فلملا ميدقت ةداعإو لئاسملا لحب كلذ دعب

 ،يlاملاو يراجتلا قالغإلا ىlإ لاقتنالاو دقاعتلاب ًاريدج éèغ عورشملا نأ نéبت اذإ عبارلا فلملا ضفرب ةيفارشإلا ةنجللا موقت .3
 .ةيفارشإلا ةنجللا ريدقتل ًاقفو ًانكمم كلذ ليدعت نكي ملو ،قئاثولا وأ ةيلمعلا يö ًاوهس وأ ًءاطخأ كانه نأ ادب وأ

لل نéبت لاح يö ،لاوحألا عيمج يöو .ب
ّ

 ةنجللا اهل تلصوت R¨لا ةجيتنلا عم قباطتت ال عبارلا فلملا مييقت جئاتن نأ ةيفارشإلا ةنج
 ملام كلذو ،ھتقفاوم ىMع لوصحلاو سلجhا ىlإ عفرلا دعب الإ دقاعتلا ةيلمعب ةنجللا موقت الف ،ثلاثلا فلملل اهمييقتل ةجيتن
  .ثلاثلا عم عبارلا فلملا مييقت جئاتن نéب ةنراقملا اbcنيب R¨لا تاéèيغتلا ىMع ةقفاوملاب سلجhا نم ةضوفم ةنجللا نكت

 

 نيزئافلا éèغ نéسفانتملا زاجيإ :عبارلا دنبلا

 ةسلج لمعلا قيرف دقعي ةيطخلا تابلطلا دحأ مالتسا دنعو  .زاجيإ ىMع مهلوصحل ةيطخ تابلط ميدقت نيزئافلا éèغ نéسفانتملل

 رصتقيو  .ضورعلا ميدقت بلط ةيلمع قيرط نع دقعلاب زوفلل رايتخالا مÿcلع عقي مل نيذلا نéسفانتملا عم ةيدرف تامولعم صالختسا

 .ھنيسحت نكمي فيكو ضرعلا يö ةوقلاو فعضلا طاقن صخي اميف تابيقعتلا ىMع زاجيإلا

 

  صيصختلا دقع ىMع عيقوتلا :عباسلا لصفلا

 عوضخلاب تاضوافملا ءارجإ دعب ةلصلا تاذ قئاثولا ىMعو صيصختلا دقع ىMع ةمات ةقفاوم نافرطلا قفاوي ،ةلحرملا هذه دنع

 .يlاملا قالغإلا دنع اc◊ارجإب حومسملا تاليدعتلاو ةقباسلا طورشلل
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 نوكراشملا :لوألا دنبلا

 ،نايكلا نم ھل ةلوخhا ةطلسلا بجومب ةلصلا تاذ قئاثولاو صيصختلا دقع لمعلا قيرف ذفني ،ةيفارشإلا ةنجللا ةقفاوم دعب

 مث لضفملا ءاطعلا بحاص عم صيصختلا دقع ذفنُي ،عورشملا ةكرش سيسأت متي مل اذإ  .ةيلاتلا ةرقفلل ًاقفو عورشملا ةكرشو

 .)عورشملل ةكرش سيسأت ىMع ًاقبسم قافتالا مت اذإ( ذافنلل قبسم طرشك عورشملا ةكرش ىlإ ھنع لَزانتُي

  ةيلمعلا :يناثلا دنبلا

 تابلطتم عيمج كلذ يö امب صيصختلا دقع ىMع عيقوتلل ةبولطملا ةيلخادلا تاقفاوملا عيمج ءافيتساب لمعلا قيرف رقي .أ

 .عبارلا فلملا ىMع ةقفاوملا

 .صيصختلا دقع عم مدقيو كûèشم لكشب )ذافنلل ةقباسلا طورشلا نمضتي( قالغإ لوكوتورب دعيو .ب

 يأ صخت R¨لا ىرخألا قئاثولا نم اهéèغو ةينوناقلا قئاثولل ،تاضوافملا قيرف كلذ يö امب ،لمعلا قيرف ثيدحت درجمبو .ج

 سفانتملا ةطاحإ نéعتيو ،قئاثولا عيقوت ناكمو دعوم ددحي ،عبارلا فلملا ىMع ةقفاوملا ةيلمع نع أشنت ةبولطم تاéèيغت

  .اهليصافتب ًاملع ءاطعلاب زئافلا

 .نéصصخhا ناكملاو تقولا يö قئاثولا ىMع عيقوتلا فارطألا عيمج ىMع نéعتي .د

 ءاطع دنس رادصإ نكمي اهدعبو ،صيصختلا دقع يö ةقباسلا طورشلا ءافيتساو لماكلاب ذيفنتلا نم ءاbcنالا ًالوأ بجيو .ه

 .نéيطايتحا نéسفانتم يأو لضفملا سفانملا

 

 عيقوتلل ةقباسلا طورشلا :ثلاثلا دنبلا

 :ىMع ةيجذومنلا ةقبسملا طورشلا لمتشتو  .يlاملا قالغإلا لبق ةافوتسم éèغ طورش يأ نافرطلا لمكتسي

 .صيصختلا دقع نع لزانتلاو عورشملا ةكرش سيسأت .أ

 .ةيئيبلا تاقفاوملا .ب

 .يlاملا قالغإلا .ج

 .ةيموكحلا تانامضلا رادصإ .د

 .ةيلمعلا هذه نم ءاbcنالا روف يlاملا قالغإلا أدبي

 

 يlاملا قالغإلا :نماثلا لصفلا

 هذهو .اc  ةدراولا ةقبسملا طورشلا عيمج ءافيتسا دعبو ليومتلا تاقافتاو عورشملا تاقافتا ىMع عيقوتلا دنع يlاملا قالغإلا ثدحي

 .عورشملا ذيفنتب ًاناذيإ يö )حنملاو ،مهسألاو ،ضورقلا لثم( لاومألا خض نéكمتل ةيرورض ةيلمعلا

 نوكراشملا :لوألا دنبلا

  .يlاملا قالغإلا تاءارجإ يö نوضرقملاو هوراشتسمو صاخلا فرطلا كراشي امك ھيراشتسمو ،لمعلا قيرف ،لقألا ىMع ،كراشي
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 ةيéèضحتلا ةيلمعلا :يناثلا دنبلا

 :ىندأ دحك رابتعالا يö ذخأي نأ بجي يذلا يlاملا قالغإلا لوكوتورب دادعإ ھيراشتسمو عورشملا ةكرش/سفانتملا ىMع نéعتي .1

 .ةعقوملا تاقافتالا تابلطتم .أ

 .يlاملا قالغإلا دعب اهؤارجإ نéعتي R¨لا قافتالا لوادج يö تاéèغتلاو يlاملا جذومنلا ىMع ةلخدملا تاليدعتلا .ب

 .عورشملا ةكرش /لضفملا سفانتملاو لمعلا قيرف اÿcلع قفاويو ةيليصفت ةيلمع قيثوت بجي ،ةدئافلا راعسأ ةلدابم ةلاح يö .ج

 .ليومتلا تاقافتا كلذ يö امب ةيئاîcلا تاقافتالا ىMع عورشملا ةكرش/لضفملا سفانتملا عيقوت .د

 

 .ھيلع ةقفاوملاو لوكوتوè∆لا اذه ةعجارم لمعلا قيرف ىMع نéعتي .2

 

 يlاملا قالغإلا ةيلمع :ثلاثلا دنبلا

Mخُت دق وأ ةافوتسم ليومتلا اذه ىMع ةقباسلا طورشلا عيمج نأب نوضرقملا رقي .أ
ّ
   .اîcع َيِ

 .عورشملا ةكرش/لضفملا سفانتملل لاومألا فرصتو يlاملا قالغإلا لوكوتورب ذفني .ب

 .اc  حومسملا تاليدعتلا نمضتي ثيحب يlاملا جذومنلا ثَّدحُي .ج

 تاليدعتلا ىMع عقويو )يlاملا جذومنلا يö اc  حومسملا تاليدعتلا سكعي ≠¨ح بولطملا دحلا ىlإ( صيصختلا دقع ثَّدحُي .د

 .عورشملا ةكرشو نايكلا نم ھل ةلوخhا ةطلسلا بجومب لمعلا قيرف نم لك

  



 
 78 

 ةماع ماكحأ :عبارلا بابلا

 ةحلصملا باحصأ عم لصاوتلا :لوألا لصفلا

 صاخلا عاطقلا عم لصاوتلا :يناثلا لصفلا

 ةبولطملا éèغ ضورعلا :ثلاثلا لصفلا

 حلاصملا ضراعت :عبارلا لصفلا

 ءانثتسالا تابلط :سماخلا لصفلا

 R≥يبلاو ي±امتجالا مييقتلا :سداسلا لصفلا

 بلطلا ليلحت :عباسلا لصفلا

 تاجَرخhُا ىMع ةمئاقلا تافصاوملا :نماثلا لصفلا

 نيراشتسملل تايحالصلا ضيوفت :عساتلا لصفلا

 ضاûèعالا تاءارجإ :رشاعلا لصفلا

 عفدلا تايلآو رطاخhا عيزوت :رشع يداحلا لصفلا

 لاملا لباقم ةميقلا :رشع يناثلا لصفلا

  نéمأتلا :رشع ثلاثلا لصفلا
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 ةحلصملا باحصأ عم لصاوتلا :لوألا لصفلا

 .صيصختلا عورشم نم ًاءزج اهرابتعاب لمعلا قيرف اc»رجي R¨لاو ةحلصملا باحصأ عم لصاوتلا ةيلمع لصفلا اذه فصي

 

 ةحلصملا باحصأ عم لصاوتلا :لوألا دنبلا

ecإ ةحلصملا باحصأ عم لصاوتلا ةيلمع فدlف ،صيصختلا عورشمل ةيلوؤسملا لمحتو حاصفإلاو ةيفافشلا ىوتسمب ءاقترالا ى¯R 

  .حûèَقملا عورشملا راطإ يö تايلوؤسملاو راودألا حيضوتو ةلمتحhا لولحلاو ةليدبلا تاروصتلاو تامولعملا عيمجتب قلعتي اميف ةمِّيق ةادأ

 رطاخhا ضعب نم دحلا وأ لحو ،ھتجلاعم نéعتي امم ھب ةطبترملا رطاخhاو عورشملاب ةنئاكلا تارغثلا ديدحت يö دعاست نأ نكميو

 .ھجئاتنو ھئادأو عورشملا ميلست تايلمعب ءاقترالا ضرغب

 

 ةحلصملا باحصأ فيرعت :يناثلا دنبلا

 صيصختلا عورشم ذيفنت يö ةحلصم مهل نمم اÿcفظومو اهجراخو ةكلمملا لخاد تانايك وأ فارطأ مc®أب ةحلصملا باحصأ فرعي

 .ھجئاتنو

 ليلد – ةيفارشإلا ةنجلل يناثلا فلملل ھميلست نم ًاءزج كلذ رابتعاب – لمعلا قيرف دِعُي ،صيصخت عورشم لكب قلعتي اميفو

 زجوم فصو ىMع ليلدلا لمتشيو ،عورشملل لمتحم جهن لكب قلعتي اميف نéفورعملا ةحلصملا باحصأ ھيف ًاددحم ةحلصملا باحصأ

 .صيصختلا عورشم ذيفنت ةيلمع يö اهلوانت ةيفيكو ةرَّوصُتملا مecامامتها وأ مهحلاصمل

 .ددُج ةحلصم باحصأ دجُو املك ةحلصملا باحصأ ليلد ثيدحت يرجي

  :ةلمتحhا مهحلاصمو ةحلصملا باحصأ نمض لخدي

 .عورشملا نأشب اهعم قيسنتلا وأ نواعتلا يö ذِّفنملا نايكلا بغري R¨لا تانايكلا .أ

 .امهاتلك وأ حûèقملا عورشملاب ةلص وذ Rميظنت رود اهل تانايك وأ عورشملا ماقُي ثيح ةيميلقإلا وأ ةيلحhا تانايكلا .ب

 ھيف نéكراشملاو ًالبقتسم عورشملا يö مbcكراشم عَقوتملاو ،عورشملا ءادأب ةينعملا ةيلاملا تاسسؤملاو نéصاخلا فارطألا .ج

  .ءاوس ٍدح ىMع لعفلاب

 ًالبقتسم عورشملا يö مbcكراشم عَقوتملاو ،لمعلا يlوت ةيفيكب قلعتي اميف عورشملا يö نطابلا نم نودقاعتملاو نولواقملا .د

 .ءاوس ٍدح ىMع لعفلاب ھيف نéكراشملاو

 .ھجئاتنبو ھب لمعلا يö نايكلا بغري يذلا عورشملا éèثأتب نéينعملا نم امهéèغو ةيندملا تامظنملاو ةصاخلا تاسسؤملا .ه

 .ھب نورثأتملا وأ عورشملا نم نوديفتسملا نونطاوملا .و

 

 ةحلصملا باحصأ عم لصاوتلا ةطخ :ثلاثلا دنبلا

 لصاوتلا ةطخ" مساب اÿcلإ راشُي( ةحلصملا باحصأ عم Rمسرلا لصاوتلل ةطخ لمعلا قيرف عضي ،ةحلصملا باحصأ ليلد ىMع ًءانب

 ًاليصفت ةحلصملا باحصأ عم لصاوتلا ةطخ حضوتو  .ةيفارشإلا ةنجلل ثلاثلا فلملل ھميلست يö اîcِّمضُي )"ةحلصملا باحصأ عم
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 جهنلا وأ ةيلمعلاو مهفواخم وأ مهحلاصمو عورشملاب نورثأتيس نمم – ديدحتلا ھجو ىMع – نéفورعملا ةحلصملا باحصأ عيمجب

 .مهعم طارخنالل لمعلا قيرف ھمدختسيس يذلا عقوتملا

 عورشملاب ةقلعتملا ةينوûèكلإلا عقاوملا ىMع ةَّمدقم ةلاعف éèغ تامولعم ىMع ةحلصملا باحصأ عم لصاوتلا ةيلمع لمتشت نأ زوجي

 .اÿcلع لوصحلا ةَّماعلل نكمي R¨لا تامولعملا ضرع لئاسو نم اهéèغ وأ ءابنألا تالاكول ةيفحصلا تارشنلا وأ ةَّماعلا تانالعإلا è∆ع وأ

 يö ةحلصملا بحاص ماهسإ وأ رواشتلل ةطخ مضت نأو لاعف ٍلصاوت ةلüˆمب ةحلصملا باحصأ عم لصاوتلا ةيلمع نوكت نأ زوجيو

 ،رظنلا تاهجو عمجيو حûèَقملا عورشملا ءانثأ لمعلا قيرف ضرعتسي R¨لا عورشملا تاعامتجا كلذ ةلثمأ نمو ،نيرمألا الك وأ عورشملا

 تاعامتجالاو ،فارشإلا وأ ماعلا معدلا ةمءاوم لجأ نم عورشملاب ةرثأتملا ىرخألا تانايكلاو تارازولا عم ةيرودلا قيسنتلا تاعامتجاو

 حاجن معدل ىرخأ فارطأ عم ةبوتكم تابيترت عضو وأ ةررضتملا تاعمتجhا ىMع ةعقاولا راثآلا نم دحلا وأ راكفألا سامتلال ةيمومعلا

 .كلذ عيمج وأ عورشملا

 ددحت امك ،نيرمألا الك وأ ھعم طارخنالل وأ ةحلصملا بحاص عم لصاوتلل ةعقوتملا لبُّسلا ةحلصملا باحصأ عم لصاوتلا ةطخ ددحت

 نوكيس لصاوتلا ناك اذإ ام كلذك ةطخلا ددحتو  .ةددعتم لئاسو لالخ نم مأ ٍلاعف éèغ مأ ًالاعف نوكيس لصاوتلا اذه ناك اذإ ام

 جِردُت امك ،ًاعيمج اهلالخ نم يرجيس مأ )لاثملا ليبس ىMع تاءاطعلا يمدقم تارمتؤم( ديروتلا ةيلمعب ًاديقم مأ ًايجراخ مأ ًايلخاد

طألا ةطخلا
ُ

 ةايح ةûèف لاوط وأ بلطلا دنع وأ ةجاحلا بسحب عطقتملا لدابتلا وأ ةدرفنملا ثادحألا( لصاوتلا اذهل ةَعقوتملا ةينمزلا ر

  .)اهعيمج وأ عورشملا

 ،ةحلصملا باحصأ عم لعافتلا ةطخ نم ًاءزج لصاوتلا تاقالع يراشتسمب وأ ةينهملا ةماعلا تاقالعلاب ةناعتسالا نوكت نأ زوجي

 .زكرملا عم رواشتلا راطإ يö كلذو

 لاوط ةجاحلا بسحب مهعم لعافتيو ةحلصملا باحصأ عم لصاوتلا ةطخ رمأ لمعلا قيرف ىlوتي ،ثلاثلا فلملا دامتعا ىMع ًءانب

 باحصأ عم لصاوتلا ةطخ عضو رمأب – دقعلا ةيسرت دعب – امهالك وأ دقعلا فارطأ وأ لمعلا قيرف علطضيو  .عورشملا ةدم

 تالسارملا عيمجب ًالجس )دقعلا ةيسرت دعب امهالك وأ دقعلا فارطأ وأ( لمعلا قيرف "W!نيو  .ةيدقاعتلا مecاماûüلا عم قفتي امب ةحلصملا

 نايكلا ىMع ي”بنيو ،عورشملل اecدافإ لمتحي تابيقعت يأ اميس ال ،تالسارملا كلت نم تعمج تابيقعت يأ لجسيو لصاوتلا ةطشنأو

  .ھليغشت وأ عورشملا ميلست يö اهجاردإ يö رظني نأ

 

 صاخلا عاطقلا عم لصاوتلا :يناثلا لصفلا

 دقع ةيسرت لبق صيصختلا عورشمب قلعتي اميف اهءارجإ لمعلا قيرفلو نايكلل زوجي R¨لا لصاوتلا عاونأ لصفلا اذه فصي

  .صيصختلا عورشم

 

 )ثلاثلاو يناثلاو لوألا فلملا لحارم( عورشملل دادعإلا ءانثأ يö لصاوتلا :لوألا دنبلا

öلع صوصنملا صيصختلا عورشمل دادعإلا لحارم ءانثأ يÿcا öعتي ،ليلدلا اذه نم يناثلا بابلا نم ثلاثلا لصفلا يéعم لعافتلا ن 

 ةوالعو  .ھنيعب عورشم يö ةكراشملا ىMع ةردقلاو ةè∆خلاو مامتهالا صاخلا عاطقلا ىدل ناك اذإ ام ديدحتل قرط ةدعب صاخلا عاطقلا
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 ةمءالم ديدحت يö عورشملا لمع قيرف ةدعاسم ثيح نم ةيمهأ تاذ صاخلا عاطقلا تالخدم نوكت نأ نكمملا نم ،كلذ ىMع

 .ھمدع نم ةنيعم تاحيقنت ءارجإ ةرورض ىدم ديدحت يö وأ قوسلل ةبسنلاب اهمدع نم عورشملل ةعَّقوتملا ةقيرطلا

 عاطقلا نم فرط يأل ةيسفانت ةéüم يأ حنمت الأ ثيحب لمعلا قيرف اc»رجي نأ كلذك يرورضلا نم ،تالعافتلا كلت ةيمهأ عم ًانمازتو

 ام هاندأ ھيلع صوصنم وه امل ًاقفو تالعافتلا كلت ىرجُت ،كلذلو  .ديروتلاب ةقلعتم ةساسح تامولعم يأ نع حَصفُي الأو صاخلا

 .ةليدب وأ ةيفاضإ تالعافت ءارجإب ةيفارشإلا ةنجللا نم ةقفاوم ىMع لمعلا قيرف لصحي مل

 

 لوألا فلملا دادعإ ءانثأ يö لصاوتلا :يناثلا دنبلا

 قلعتي اميف امÿcلك وأ نéلَمتحhا ءاطعلا يمدقم وأ قوسلا عم لصاوت يö - لوألا فلملا دادعإ ءانثأ يö - نايكلا لخدي نأ زوجي ال

 ،عورشملل لمتحhا ديروتلا يö ةيديهمت ةوطخو ةيلخاد ةعجارم ةيلمع اc®أب لوألا فلملا ةلحرم فرعتو  .لمتحhا صيصختلا عورشمب

 ماûüلا كلذك امÿcلعو صاخلا عاطقلا فارطأ نم فرط يأ عم لمتحhا ھئاطعو عورشملا ةشقانم نع عانتمالا نايكلا ىMعف اذلو

 .ھتامولعمو ةلص اذ عورشم يأ ليصافتبو ھتامولعم وأ عورشملا ليصافتب قلعتي اميف ةيرسلا

 نمو عورشملاب ةصاخ ليصافت يأ داريإ نود بيولا ةكبش ىMع ھتحفص ىMع ةَبقترملا عيراشملا نع حملي نأ نايكلل زوجي ،كلذ عمو

 .2030 ةيؤر ≠W¡تقمب ةحûèقملا عيراشملا ةمئاق كلذ ةلثمأ

 

 يناثلا فلملا دادعإ ءانثأ يö لصاوتلا :ثلاثلا دنبلا

 نéلَمتحhا تاءاطعلا يمدقم عم وأ قوسلا عم ةطبضنم تالعافت يö لخدي نأ – يناثلا فلملا دادعإ ءانثأ يö – لمعلا قيرفل زوجي

 لمتحhا عورشملا نأشب تابيقعتلا عمج ىMع تالعافتلا كلت رصق نéعتيو   .لمتحhا صيصختلا عورشمب قلعتي اميف امÿcلك وأ

 ٍتالعافت يأ يö كراشي نأ ،صيصختلل QRطولا زكرملل زوجيو .ھب مامتهالاو لمتحhا عورشملا يlوت ىMع قوسلا ةردق ىدم ةساردو

 .امÿcلك عم وأ نéلمتحhا تاءاطعلا يمدقم عم وأ قوسلا عم لمعلا قيرفل

 عيراشملا نم Àèكأ وأ عورشم لوح تامولعملا نم نكمم ردق è∆كأ عمج فدc  – يناثلا فلملا ةلحرم ءانثأ يö – تاشقانملا يرجت

 عم كلذ ذيفنت ةيفيكبو ھمدع نم عورشملاب ًامدق WR¡ملا نأشب رارق ذاختا يö لمعلا قيرف ةدعاسم فدc  تامولعم ميدقتو ةحûèقملا

  :ةيلاتلا تالؤاستلا ىMع يناثلا فلملا ةلحرم ءانثأ يö ىرجت R¨لا تاشقانملا لمعلا قيرف رصقيو  .ةمزاللا تادامتعالا ةاعارم

 ؟ي÷قاو عورشملا له .أ

 ؟نايكلا تاجايتحا مدخت R¨لا قوسلا يö ةحاتملا لولحلا يø ام .ب

 ؟ةصرفلاب ھمامتها يدبي نأ لمتحhا نم مcّ»أو ءاكرشلاو تاءاطعلا يمدقمل ةحاتملا لاكشالا يø ام .ج

 ؟لعفلاب ةمئاقلا ىرخألا ةينقتلا تارايخلاو ةيتامدخلاو ةيلاملا تارايخلا يø ام .د

 ؟نéلومملاو نéضرقملا نم مامتها كانه له .ه

 ؟لاجhا كلذل ةحيحصلا ةسرامملا سكعتو ةحيحص عورشملا نأشب نايكلا تاعقوت له .و

 ؟صيصختلا عيراشم نم عونلا اذه نأشب نايملاعلا روظنملاو ةè∆خلا يø ام .ز

ظُو R¨لا صيصختلا جذامن يø ام .ح
ّ
 ؟عونلا اذه نم عيراشم حلاصل تفِ
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 ؟ةلمتحhا قرطلا وأ عيراشملا يö اÿcلع فرعتلا نكمي R¨لا فعضلاو ةوقلا نطاوم يø ام .ط

 

لعُي تنûèنإلا ةكبش è∆ع تاعالطتسا وأ تانايبتسا ءارجإ لالخ نم قوسلا ةساردب ةقلعتملا تانايبلا كلت ىMع لوصحلا زوجي
َ

 اîcع ن

 .اÿcلإ لوصولا ةماعلل حاتملا مالعإلا لئاسو è∆ع

 éèغ ةيمالعإ داوم ىMع لصحي وأ ةبولطم éèغ تاملاكم صاخلا عاطقلا نم رخآل نéح نم لمعلا قيرف وأ نايكلا ىقلتي دق :ةظوحلم

 رطخيو داوملاو تامولعملا كلت لوانت يö ةطيحلا ذخأ لمعلا قيرف وأ نايكلا ىMع نéعتيو  .صيصختلا صرفب قلعتي اميف اÿcف بوغرم

 صيصختلا صرفب ةلصلا تاذ تامولعملا عمج يö ءدبلا ةيلمعب ةينعملا يø ةكلمملا نأو دعب اÿcف تبُي مل صيصختلا صرف نأب لِسرملا

 يö لداعت ةاَّقلتملا داوملا وأ تامولعملا تناك لاح بولطملا éèغ ضرعلا تاءارجإب ماûüلالا نéعتيو  .ةبولطملا éèغ ضورعلا ةلاح يö الإ

 .بولطملا éèغ ضرعلا اc®ومضم

 عم قفتي امبو ليلدلا اذه يö ةدراولا تاءارجإلل ًاقفو نéلمتحhا تاءاطعلا يمدقم عم لصاوتلا ةيلمع يرجت ،لاوحألا عيمج يöو

 .ھب لومعملا ماظنلا

 

 ثلاثلا فلملا دادعإ ءانثأ يö لصاوتلا :عبارلا دنبلا

 ھنأ الإ ،يناثلا فلملا ةلحرم ءانثأ لصاوتلا نم ھب حومسملا ردقلا سفنب ثلاثلا فلملا دادعإ ءانثأ صاخلا عاطقلا عم لصاوتلا يرجي

 تاعومجم عم تاعامتجا وأ اîcع نلعملا ةماعلا تاعامتجالا لالخ نم ًالثم ةمتهملا فارطألا عم ةمظنم ةماع تاعامتجا دقعزوجي

    .نéمتهملا ةفاك روضحل ةحوتفم ةوعد ھيجوت عم دعوملا ةددحمو ةيمسر تايلاعفلا نوكت نأ بجيو ،اهدقع نع نالعإلا عم ةوعدم

 تاءاطعلا ومدقم عنمُيو ةيفاو ةشقانم ةيمهألا تاذ تاعوضوملا شقانت ≠¨ح ،طباوضل تايلاعفلا ءانثأ يراجلا راوحلا عضخي

 ٍمئالم éèغ ٍوحن ىMع éèثأتلل وأ مîcع تامولعم عمجل وأ نéسفانملا ىMع ةéüم بسكل ةصرف زاbcنإك ىرخأ ضارغأل لعافتلا نم نولمتحhا

   .لمتحhا دقعلا بسك يö ًالمأ مîcيعب نéلوؤسم وأ تائيه ىدل ةوظحلا بسكل وأ ةكلمملا رارق ىMع

 عنمَي ،ةياغلا هذهل ًاقيقحتو  .ةينلع ةيلاعفلا ءانثأ ةلدابتملا تامولعملاو تاثداحhا عيمج ءاقب نمضت R¨لا تاطايتحالا عيمج ذخؤت

 ًارضحم دِعُيو اc»راشتسمو ةموكحلا يفظومو صاخلا عاطقلا نم روضحلا نéب ةيبناجلا تاشاقنلاو ،ةصاخلا تاعامتجالا لمعلا قيرف

 جئاتنو فدهو ،مc  لاصتالا تامولعمو ،مecامظنمو نéكراشملاو لامعألا لودج لثم ةقالعلا تاذ ليصافتلا ىMع يوتحي عامتجالاب

 .كلذ éèغو ،اbcشقانم تمت R¨لا عيضاوملاو ،عامتجالا

 

 ةيسرت ةلحرم ≠¨حو ضورعلا ميدقت بلطو ليهأتلا بلط ءانثأو ثلاثلا فلملا دامتعا دعب لصاوتلا :سماخلا دنبلا

 دقعلا

 ىMع ضورعلا ميدقت بلطو ليهأتلا بلط لحارم ءانثأ صاخلا عاطقلا فارطأو لمعلا قيرف نéب لصاوتلا ةيلمع ةلكيه نéعتي

   .لماكلاب ةيلمعلا كلت ىMع فارشإلاو عورشملا
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 اذه يö ةدراولا ماكحألاب ضورعلا ميدقت بلطو ليهأتلا بلط ةلحرم ءانثأ لصاوتلا تايلمع عيمج مûüلت نأ –رمألا ئداب يö – نéعتيو

 ميدقت بلطو ليهأتلا بلط تادنتسم يö ةددحم تالسارم يأبو ديروتلا ةطخب اهماûüلا نع ًالضف ،ھب لومعملا ماظنلاو ليلدلا

   .)"لصاوتلا طباوض" مساب اهعيمج اÿcلإ راشي( ضورعلا

 :نأ ضورعلا ميدقت بلطو ليهأتلا بلط تادنتسم يö زوجي ،لاثملا ليبس ىMعف

 تاءاطعلا يمدقمل حامسلل تاءاطعلا ميدقت لبق ام تارمتؤم – تاءاطعلا ميدقت لبق – دقعيس لمعلا قيرف نأ رَكذُي .أ

 مامتها ةراثإل وأ ضورعلا ميدقت بلطب وأ ليهأتلا بلطب وأ عورشملاب قلعتت رصانع حيضوتب ةبلاطملاو مbcلئسأ حرطب

  ؛نيرمألا الكل وأ نéلمتحhا نéلومملاو تاءاطعلا يمدقم

 ؛تاءاطعلاب مدقتلا لبق لمعلا قرفو ةرصتخhا ةمئاقلا يö نéجردملا تاءاطعلا يمدقم نéب دقعنتس R¨لا تاسلجلا ددحت .ب

  وأ

 .مييقتلا دعب تاءاطعلا يمدقم نéب نم لضفألا ءاطعلا مدقم نéبو لمعلا قيرف نéب يرجتس R¨لا تاضوافملا ددحت .ج

 وأ نايكلا وأ لمعلا قيرف نéب ىرخأ تالاصتا يأ يرجَت نل ،ضورعلا ميدقت بلطو ليهأتلا بلط قئاثو يö كلذ ىMع صنُي مل ام

     .عورشملاب وأ ضورعلا ميدقت بلطب وأ ليهأتلا بلطب قلعتي اميف تاءاطعلا يمدقم نéبو ةكلمملاب نéلوؤسملا

 اc  تحرص R¨لا لصاوتلا تايلآ ىMع مهمادختسا رصقب ًةباتك ماûüلالا ضورعلا ميدقت بلطو ليهأتلا بلط فارطأ عيمج ىMع نéعتي

 تايلاعفلا جراخ ضورعلا ميدقت بلط وأ ليهأتلا بلط وأ عورشملا ةشقانم نع عانتمالاو ضورعلا ميدقت بلطو ليهأتلا بلط قئاثو

 .ضورعلا ميدقت بلطو ليهأتلا بلطب ةقلعتملا تامولعملاب قلعتي اميف ةيرسلاب مهماûüلا عم امc  ةينعملا ةيمسرلا

 

 دحاو لاصتا زكرم :سداسلا دنبلا

 ةحفص وأ ًاددحم ًاعقوم دحاولا لاصتالا زكرم مضيو  .صيصختلا صرف نم ةصرف لكل لاصتالل ًادحاو ًازكرم لمعلا قيرف صصخي

 صيصختلا نأشب ضورعلا ميدقت تابلطو ليهأتلا تابلط لابقتساب صتخي ينوûèكلإلا ديè∆لل ًالقتسم ًاباسحو تنûèنإلا ةكبش ىMع

 عم لصاوتلا نع هاوس نود ًالوؤسم نوكيو ھترادإو ٍدحاو ٍدرف فارشإل دحاولا لاصتالا زكرم عضخيو  .لمعلا قيرف ةباقرل عضخيو

 تامولعملا عيمج رمتو .ضورعلا ميدقت بلطو ليهأتلا بلطب ةلصلا تاذ تامولعملا لقنو لمعلا قيرف نع ًةباين تاءاطعلا يمدقم

أ R¨لا تامولعملا عيمج كَراشُتو "ةديحولا ةذفانلا" هذه è∆ع ضورعلا ميدقت بلطو ليهأتلا بلطب ةلصلا تاذ
ُ

 دحاو مدقتم اc  رطخ

 ≠¨ح تاءاطعلا يمدقم نم هéèغ عم )ةلاحلا بسح ةيكلملا قحب ةلومشملا تامولعملاو ةيرسلا تامولعملا ادع( تاءاطعلا يمدقم نم

 لجس عمجو اهجراخو ضورعلا ميدقت بلطو ليهأتلا بلط تاءارجإ يö تامولعملا نم درفنمو قستم لسلست ىMع ظافحلا ≠Qستي

   .ضورعلا ميدقت بلطو ليهأتلا بلط تالعافتب لماش دحاو

 عيمج اÿcلع رشنُت ةينوûèكلإ "تادنتسم ةفرغ" ىMع امÿcلك وأ تنûèنإلا ةكبش ىMع ددحhا عقوملا وأ دحاولا لاصتالا زكرم يوتحي دق

 تادنتسملا كلت ةلثمأ نمو ،تاءاطعلا يمدقم عيمج لبق نم اÿcلع عالطالا ≠Qستي ≠¨ح ضورعلا ميدقت بلطو ليهأتلا بلط تادنتسم

 ةيمسر تاباجإ عم ،ةبوتكملا ءاطعلا حيضوت تالوج نمو تاءاطعلا ميدقت لبق ام تارمتؤم نم ةاقتسملا ،ةعئاشلا ةلئسألاب ةمئاق

 .لمعلا قيرف لبق نم اÿcلع
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 دقعلا ءاطع ةلاحإ دعب لصاوتلا :عباسلا دنبلا

 .صيصختلا دقع ةرادإ ةطخ عمو صيصختلا دقع عم ًاقفتمو ًاقستمو ًاينلع دقعلا ةيسرت دعب زئافلا ءاطعلا مدقم عم لصاوتلا نوكي

 

  ةبولطملا éèغ ضورعلا :ثلاثلا لصفلا

 )حالصإ وأ ةعسوت وأ ءاشنإ ءاوس( ذيفنت وأ ليومت وأ ميمصتل ضورع اc®أب صيصختلا عيراشمل ةبسنلاب ةبولطملا éèغ ضورعلا فرعت

 ًاقفو تردص ضورعلا ميدقت بلطل ةيسفانت ةوعد ىMع درك ّدعُت مل R¨لا ضورعلا يøو ،صيصختلا عيراشم دحأ ةنايص وأ ليغشت وأ

 هذهل ةباجتساك صيصخت دقع يأ ءاسرإ تانايكلا ىMع رظحيو  .صيصختلل QRطولا زكرملل عباتلا صيصختلا عيراشم ليلد تابلطتمل

 .ًالطابو ًايغال دوقعلا هذه نم دقع يأ è∆تعُيسو ،ضورعلا

 دق راكفألا هذه نأو ،صيصختلل ةلمتحم عيراشمل ًةديفمو ًةركتبم ًاراكفأ قلخي نأ صاخلا عاطقلا ناكمإب ھنأ زكرملا كردي ،كلذ عمو

 تاحûèقملا هذه لثم يö رظنلا اهلالخ نم نكمي R¨لا تاءارجإلا لصفلا اذه مدقيو  .نايكلل صيصختلا جمارب ريوطتل رظنلا قحتست

 .صيصختلا عيراشم نع ةلءاسملاو ةبجاولا ةينوناقلا تاءارجإلاب قلعتي اميف زكرملا تابلطتمل اهلاثتماو

 لاحلا كلت يö نايكلل قحي امنإو  .ھيف رظنلاب ًامزلم نايكلا اذه نوكي نلف صيصخت عورشمل ٍبولطم éèغ ًاضرع ام نايك ملستي نéح

 :يMي ام

 اذهل ضورع يأ لابقتسا يö ةبغر دجوت ال نأب ديفي يطخ نايب عم ھلسرأ يذلا فرطلا ىlإ ھتءارق نود ضرعلا ةداعإ .أ

 وأ ،يlاحلا تقولا يö عورشملا

 نأشب صاخ فرط يأ عم لصاوت وأ شاقن يأ يö نايكلا لخدي ال ،مييقتلا اذه ءانثأ يöو  .ضرعلل يئدبم مييقت ءارجإ .ب

 ةيفاك تامولعم جاردإ ضرعلا مدقم فرطلا ىMع نéعتيو .ھميدقت مت امبسح هايازم ىMع ًءانب ضرعلا مّيقُي لب ،ضرعلا

 ديروت نع ةجتان تناك ول امك ةّيرس اc®أ ىMع ضرعلاب ةدراولا تامولعملا عم لماعتلا متيو  .لماش مييقت ءارجإ نم نéكمتلل

 .مييقتلا ةيلمع ھبلطتت ام قفو الإ فرط يأل اîcع فشكلا بجي الو WR˝فانت

 :ررقي نأ ھلف ،ضرعلا مييقت نايكلا راتخا اذإ

 ،ةيلاع ةيولوأ تاذ تابلطتم تسيل اهميدقتب عورشملا ≠Qعُي R¨لا تامدخلا نأل( ىرخأ ةرم ھيف رظنلا قحتسي ال ضرعلا نأ .أ

 وأ ،ةلوقعم راعسأب وأ ،فيلاكتلا يö ةلاعفو ةينقت ىودج تاذ ةقيرطب تامدخلا مدقي ھنأ ودبي ال حûèقملا عورشملا نأل وأ

 ًايطخ ضرعلل مّدقملا فرطلا نايكلا رطخُي كلذ دعب .)كلذ éèغو ،WR˝فانت مييقتب حمستل ةيفاك éèغ ضرعلا ليصافت نأ

 ًايطخ ًابلط لسري نأ صاخلا فرطلل قحيو  .تقولا اذه يö مامتهالل éèثم éèغ ھنأو ضرعلا ضرعتسا دق نايكلا نأب

ط اذإ  .راطخإلا اذه مالتسا نم ةيميوقت مايأ ةرشع لالخ صفرلا بابسأب ھتطاحإل
ُ

 ًازجوم نايكلا مدقي ،ةطاحإلا تبل

 .ًايميوقت ًاموي نéثالث لالخ ضرعلاب ةماهلا فعضلا طاقنو ةوقلا طاقن نع ًابوتكم

 ةنجلل ھميدقتل ًايطخ ًابلط نايكلا دعي ،ةلاحلا هذه يöو  .مييقتلا نم ًاديزم نمضي امب ةيفاك ةرادج اذ ودبي ضرعلا نأ .ب

 لصاوتلا ھيلعف ،دعب ةمئاق ةيفارشإ ةنجل نايكلل نكي مل اذإو .لمتحم صيصختك عورشملا يö رظنلل ةينعملا ةيفارشإلا

 .تاÿcجوتلا نم ديزم ىMع لوصحلل زكرملا عم



 
 85 

 

 تامولعم جاردإ – هريدقتل قفو – نايكلل نكمي( لقألا ىMع ةيلاتلا تامولعملا نايكلا جردُي ،ةيفارشإلا ةنجلل بلطلا ميدقت بقعو

 :)مدقملا ضرعلا يö ةيفارشإلا ةنجللا رظن ةيلمع ليهست اc®أش نم ةيفاضإ

 ي”بني ال )بولطملا éèغ ضرعلا يö رظنلاو صيصختلا جمانè∆ب عورشملا اذه جاردإل تايصوتلاب ًاصخلم لمشيو( :يذيفنتلا صخلملا .1

 اc  متي R¨لا ةيلمعلاو عورشملا بناوج مهأ نع ةماع ةحh ركذي نأ ھل ي”بنيو تاحفص سمخ نم لوطأ يذيفنتلا صخلملا نوكي نأ

 .صيصختلا عيراشم نم ھّنأ ىMع عورشملل ةساردلا نم ديزم ءارجإب ةيصوتلا تاغّوسم نع صخلم ىlإ ةفاضإ ضرعلا مييقت

 ةلئسألا ھيجوتل ةجاحلا دنع ھب لاصتالا ي”بني يذلا درفلاو عورشملا نع لوؤسملا نايكلا مسقلا اذه ددحي :يرادإلا قايسلا .2

 ال عورشملا مسا َّنأ ةظحالم نم دب الو  .عورشملل Rمسرلا مسالا ىlإ ةفاضإ ھب لاصتالا تامولعمو ةيفاضإلا تامولعملا تابلط لوح

  .صيصختلاو زكرملا عيراشم لجس يö عورشملا عبتتل مَدخَتسُيس مسالا كلذ َّنأل ًارظن كلذ دعب هéèيغت نكمي

 لوصألاك ضرعلل ةيسيئرلا حمالملل صخلمو ،بولطملا éèغ ضرعلا يقلت ھيف مت يذلا خيراتلا نايكلا ددحي :ةبولطملا éèغ ضورعلا .3

 مييقتل صخلمو ،ضرعلا مييقت ةيلمع فصوو عفدلا تايلآو ،دقعلا ةûèفو ،مدقتس R¨لا تامدخلاو ،اهريوطت متيس R¨لا ةيداملا

  .)تدجو نإ( ضرعلل ةيسيئرلا فعضلاو ةوقلا طاقنو ،مييقتلا ءاbcنا خيراتو ،ضرعلا

 هذه عم عورشملا لماعتي فيك فصيو اbcجلاعمل ى÷سي R¨لا تاجايتحالا نايكلا ددحي :ھل ةجاحلا مييقتو عورشملا تاغِّوسم .4

 ذيفنت )ب(و ضرعلا )أ(ل لئادب يö رظنلل ًادح عضي دق نايكلا نأ ادع اميف ،لوألا فلملا بلطمل ھباشم بلطملا اذه  .تاجايتحالا

 .)نايكلا ريدقت بسح ىMع لئادبلا نم ديزم جاردإ نكمي( ةيديلقت ةماع ديروت ةقفصك عورشملا

 )4( ةرقفلا يö هالعأ ةروكذملا لئادبلا نم ليدب لكل ةيداصتقالا ةلاحلا فاشكتسا نايكلا ىMع ي”بني :ةيلوألا ةيداصتقالا ةلاحلا .5

 تاريدقتلا هذه يفت نأ بجي .)ةجاحلا ھيضتقت امب( عورشملا ليغشتو ءانبل ةيداشرإلا ذيفنتلا فيلاكت تاريدقت ميدقت لالخ نم

 يأ ىlإ ةفاضإلاب حûèقملا ضرعلا ةفلكت ىMع بولطملا éèغ ضرعلل ةيريدقتلا ةفلكتلا دمتعت نأ نكمي ھنأ الإ ،لوألا فلملا تابلطتمب

 .كلذ éèغو ،جتانلا صيصختلا دقع ةرادإو دصر وأ ،ديروتلا ءارجإ ةفلكتك ،ةيفاضإ ةيموكح فيلاكت

 فلملا تابلطتمل ًاقفو فيلاكتلا لمحت ةيلباق ىدم نع يlوأ مييقت دادعإ نايكلل ي”بني :فيلاكتلا لمحت ةيلباقل يlوألا مييقتلا .6

   .)4( ةرقفلا يö هالعأ ةروكذملا لئادبلا نم ليدب لكل لوألا

 نم ةدئاف Àèكأو لضفأ صيصخت عورشمك عورشملا يWR ö¡ملا ناك اذإ ام ردقُي نأ نايكلا ىMع :ىرخأ لئادب لباقم صيصختلا .7

 .لوألا فلملا تابلطتم عم ≠ÌWامتي امب ةيسيئرلا لماوعلا ديدحت نع ًالضف ،يديلقتلا ماعلا ديروتلا

 عورشملا ذيفنتل ةبولطملا تاردقلا تناك اذإ اميف ،لوألا فلملا تابلطتمل ًاقفو ،قثويو رظني نأ نايكلا ىMع :يlوألا قوسلا مييقت .8

 .لمشألا قوسلاو بولطملا éèغ ضرعلا مدقمل ًامييقت مييقتلا نمضتي نأ ي”بنيو  .صاخلا عاطقلا يö ةحاتم

 دق R¨لاو عورشملاب قلعتت ةينوناق وأ ةيعامتجا وأ ةيئيب وأ ةينف لكاشم يأ قيثوت نايكلا ىMع :عورشملاب ةقلعتملا لكاشملا يö رظنلا .9

 .لوألا فلملا تابلطتم عم قيثوتلا اذه ≠ÌWامتي نأ بجيو  .عورشملا دادعإ نم ةلحرملا هذه يö ةرهاظ نوكت
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 ،اbcفاضإ يö نايكلا بغري دق ةيفاضإ ةمعاد وأ ةيéèسفت تانايب يأو بلطلا اذc  ةدراولا تامولعملا ىMع ًءانب :تايصوتلاو صخلملا .10

 بولطملا éèغ ضرعلا يö رظنلا )ب(و عاطقلل صيصختلا جمانè∆ل عورشملا اذه ةفاضإب )أ( WR$ويو ھتاجاتنتسا صيخلتب نايكلا موقي

 .ةقحال تاليلحتب عورشملا ميلستل لمتحم رايخك

 عم لصاوتت دقو لوألا فلملا تاحيقنت يö مدختست R¨لا éèياعملا سفن مادختساب بلطلا اذه مييقت ىMع ةيفارشإلا ةنجللا لمعتو

 اهرارقب ًابوتكم ًاراطخإ مدقت ،ةعجارملا نم ةيفارشإلا ةنجللا ءاbcنا بقعو  .ةيفاضإ تامولعم بلطل وأ ةشقانملا لجأ نم نايكلا

 :ةلمتحم جئاتن ثالث كانهو .بلطلا مدقم نايكلل

 ،كلذب نايكلا رطختو بلطلا ضفرت فوسف ،رظنلا نم ديزمب ريدج éèغ عورشملا موهفم نأ ةيفارشإلا ةنجللا تررق اذإ .أ

 نأب ضرعلا مدق يذلا صاخلا فرطلا ًايطخ نايكلا رطخُي ،راطخإلا كلذل نايكلا يقلت نم لمع مايأ ةرشع لالخو

 .ھيلع ضاûèعالا نكمي الو ًايئاc® ةيفارشإلا ةنجللا رارق نوكي .ضرعلا اذه هاجت رخآ ءارجإ يأ ذاختا مدع تررق ةنجللا

لُسملا قئاثولا نأو صيصختك ھيف رظنلاب ًاريدج ودبي عورشملا نأ ةيفارشإلا ةنجللا تررق اذإ .ب
ّ

 لّكشُت نايكلا ةطساوب ةم

øع قفاوت فوسف ،لعفلاب ًالماك ًالوأ ًافلم يMنوكيو ،عورشملا اذهل يناثلا فلملا دادعإل لمع قيرف ليكشتب نذأتو بلطلا ى 

 .يناثلا فلملا اÿcف رظني R¨لا لئادبلا دحأ بولطملا éèغ ضرعلا لبق نم حûèقملا لحلا

 ميدقت وأ ةيفاضإ لئادب يö رظنلا ي”بني نكلو صيصختك ھيف رظنلاب ًاريدج ودبي عورشملا نأ ةيفارشإلا ةنجللا تررق اذإ .ج

 نوكيو ،عورشملا اذهل لوألا فلملا دادعإل لمع قيرف ليكشتب نذأتو بلطلا ىMع قفاوت فوسف ،ىرخأ ةيليمكت تامولعم

 .لوألا فلملا اÿcف رظني R¨لا لئادبلا دحأ بولطملا éèغ ضرعلا لبق نم حûèقملا لحلا

  

 لجس يö ركذيو صيصختلاو زكرملا عيراشم لجس نمض عورشملا جردُي ،يناثلا فلملا وأ لوألا فلملا ىMع ةيفارشإلا ةنجللا تقفاو اذإ

 .بولطم éèغ ٍضرعل ةجيتن أشن دق عورشملا نأ حوضوب عورشملا اذه

 ليلدل ماتلا لاثتمالاب صيصختلا عورشم ديروتو دادعإ ةيلمع éèست ،يناثلا فلملا وأ لوألا فلملا دادعإ ىMع ةقفاوملا رودص درجمب

 éèغ ضرعلا ةطساوب حûèقملا لحلا ىMع مكحُي    .يMي اميف ركذي ام ادع اميف ،صيصختلل QRطولا زكرملل عباتلا صيصختلا عيراشم

 لاصتا يأ ىرجُي ال   .صيصختلل ديروتلا ةيلمعل ًاحûèقم )دجو نإ( ال مأ ًايئاc® ًالح ناك اذإ امو هايازم لالخ نم يMصألا بولطملا

 نéسفانتمل ةحوتفملا تاشقانملا وأ قوسلا تانايبتسا نمض الإ ةيلمعلا هذه لالخ يMصألا بولطملا éèغ ضرعلل ةمدقملا ةكرشلاب

 ةيلمع لالخ ةéüم يأ حنمي الو نيرخآلا نéسفانتملا عيمج عم ھجوألا ةفاك نم ةاواسمب يMصألا سفانتملا لماعيُو  .نيرخآ نéلمتحم

 .ءاطعلا ميدقت

 :ةبولطملا éèغ ضورعلا ىMع قبطنت R¨لاو ةدحوملا زكرملا تاءارجإ ىMع تاءانثتسالا ضعب يMي اميف

 فلملا ةلحرم يö )ةجاحلا بسح ،ةيمنتلاو ةيداصتقالا نوؤشلا سلجم وأ( ةيفارشإلا ةنجللا ةطساوب رارقلا ذختا اذإ .أ

 يö ةلوذبملا دوهجلا فقوتت ،صيصختك ىرخأ ةرم ھيف رظنلاب ريدج éèغ عورشملا موهفم نأب ثلاثلا وأ يناثلا وأ لوألا

 .)ثلاثلا فلملاو يناثلا فلملا( لمعلا قيرف وأ )لوألا فلملا( نايكلل ًايطخ ًاراطخإ ةيفارشإلا ةنجللا مدقتو عورشملا دادعإ

 صاخلا عاطقلا نم فرطلا ًايطخ نايكلا رطخُي ،راطخإلا اذهل لمعلا قيرف وأ نايكلا يقلت نم لمع مايأ ةرشع لالخ

 هاجت رخآ ءارجإ يأ ذاختا مدع ررق ةيمنتلاو ةيداصتقالا نوؤشلا سلجم وأ ةيفارشإلا ةنجللا نأب ضرعلا مدق يذلا

 نكمي الو ًايئاc® ةيمنتلاو ةيداصتقالا نوؤشلا سلجم وأ ةيفارشإلا ةنجللا رارق نوكي  .يlاحلا تقولا يö عورشملا موهفم

 .ھيلع ضاûèعالا
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 ضرعل ةجيتن أشن دق ديروتلا اذه نأ حوضوب ليهأتلا بلط ركذي نأ بجيف ،صيصختلا ديروت ةعباتمب رارق ذختا اذإ .ب

 .يMصألا بولطملا éèغ ضرعلا تابلطتم نع ةيئاîcلا ديروتلا تابلطتم فلتخت نأ نكمي ھنأ ةاعارم عم بولطم éèغ

 بولطملا éèغ ضرعلا يö سفانتملا اهجردي ةصاخ تامولعم يأ نع ضورعلا ميدقت بلطو ليهأتلا بلط حصفي نأ ي”بني ال .ج

 اهرابتعا نكمي R¨لا تامولعملا ةيهام نأشب ًارارق ،زكرملاو نéينوناقلا ھيراشتسم عم قيسنتلاب ،لمعلا قيرف ذختيو ،يMصألا

 نأب ديفت R¨لاو ھضرع يö صاخ فرط يأل ةمعادلا ةيقطنملا بابسألاو تاديكأتلا يö رظنلا متيس امك ،ةيكلم تامولعمك

 .كلذ يö يئاîcلا مكحلا وه زكرملا نوكي نأ ىMع ،ةيكلم تامولعم è∆تعت تامولعملا ضعب

 ضرعلا مدق يذلا صاخلا فرطلل ًايطخ ًاراطخإ لمعلا قيرف مدقُي ،عورشملل ليهأتلا بلط نع ماعلا نالعإلا خيرات يö .د

 فيراصم ضعب نع ٍضيوعتل ًالهؤم نوكي دق ھنأو ھضرعل ةجيتن ديروت ةيلمع ءاشنإ مت دق ھنأب يMصألا بولطملا éèغ

 .ةقحاللا ديروتلا ةيلمع نم ءزجك ةدبكتملا ضرعلا دادعإ

 نايب ميدقت قيرط نع ةيسفانتلا ديروتلا ةيلمع يö يMصألا بولطملا éèغ ضرعلا مدق يذلا صاخلا فرطلا كراش اذإ .ه

 يدوعس لایر نويلم 1.5 لداعي امب يlام ضيوعتل ذئنيح الهؤم نوكي ھنإف ،ھيلع دقعلا ةيسرت متي ملو ،ضرعلا وأ تالهؤملا

 تادنتسم عفدلا تابلاطم معدت نأ بجي  .ًاعم WR˝فانتلا ضرعلاو بولطملا éèغ ضرعلا يö ةدبكتملا فيراصملا نع ًالامجإ

 ميدقت ةداعإ بلطُي نأ زوجيو ،)كلذ éèغو ،نيراشتسملا éèتاوفو ،بتاورلا عفد تانايبو ،ةينمزلا لوادجلاك( قيقدتلل ةلباق

 .قيقدتلل ةلباقلا تادنتسملا اهصقني تابلاطم يأ ضفر وأ

 ًالهؤم نوكيف ةيسفانتلا ديروتلا ةيلمع يö ةكراشملا مدع يMصألا بولطملا éèغ ضرعلا مدق يذلا صاخلا فرطلا راتخا اذإ .و

 تابلاطم معدت نأ بجي  .بولطملا éèغ ضرعلا نع تاقفنك ًالامجإ يدوعس لایر فلأ 500 لداعي امب يlام ضيوعتل ذئنيح

 نأ زوجيو ،)كلذ éèغو ،نيراشتسملا éèتاوفو ،بتاورلا عفد تانايبو ،ةينمزلا لوادجلاك( قيقدتلل ةلباق تادنتسم عفدلا

   .قيقدتلل ةلباقلا تادنتسملا اهصقني تابلاطم يأ ضفر وأ ميدقت ةداعإ بلطي

W˛ُرو ةيسفانتلا ديروتلا ةيلمع يö يMصألا بولطملا éèغ ضرعلا مدق يذلا صاخلا فرطلا كراش اذإ .ز ّR نلف ،دقعلا ھيلع 

 .ضرعلا يö ةدبكتملا فيراصملا نع يlام ضيوعتل ًالهؤم نوكي

 

 حلاصملا ضراعت :عبارلا لصفلا

 حلاصملا ضراعت موهفم :لوألا دنبلا

 بنجت ىMع ةقالع يذ صخش يأو ،نيراشتسملاو ،لمعلا قرفو ،تانايكلا ةدعاسم ىlإ اذه حلاصملا ضراعت موهفم نم ضرغلا لثمتي

 داجيإو ،صيصختلا تايلمع لالخ أشني دق يذلا لمتحhا وأ يMعفلا وأ رشابملا éèغ وأ رشابملا حلاصملا ضراعت ةرادإو ،تاعاüˆلا

  .تاعاüˆلا ةيوستل ةيجهنم

 نوكت دقو .ةكلمملا ىدل طاشن يأ يö وأ لمعلا يö ةحلصم اهل نوكي R¨لا ةسسؤملاب ھتلص وأ صخشلا ةقالع يø "ةيسسؤملا ةحلصملا"

 .اc  ةلص وأ ةقالع صخشلل نوكي ىرخأ ةعومجم يأب طبترت وأ ةيلئاع وأ ةينطو وأ ةيسايس وأ ةيداصتقا وأ ةينهم ةسسؤملا هذه

 ماعلا وأ R-ملا ھماûüلا نع ًاديعب ةكلمملل طاشن يأ يö وأ لمعلا يö صخشلل ةيصخشلاو ةصاخلا ةحلصملا يø "ةيصخشلا ةحلصملا"

 يö ةيلام ةحلصم وأ – ةعبارلا ةجردلا ≠¨ح بيرق – ةلئاعلا وأ قيدص ةحلصم "ةيصخشلا ةحلصملا" نمضتت دقو  .ةكلمملا هاجت

  .ةكلمملل طاشن وأ لمع
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  :رصحلا ال لاثملا ليبس لع ،حلاصملا ضراعت ثدحي

 ةيسسؤملا ھتحلصم عم ،ةيفانتم نوكت نأ لمتحي وأ ،ةيفانتم ةكلمملا هاجت ةماعلا وأ ةينهملا صخشلا تاماûüلا نوكت امنيح .1

  .ًاعم مهعيمج وأ ةيلاملا وأ ةيصخشلا وأ

 وأ ھبراقأ نم يأ ةحلصمل وأ ةيصخشلا ھحلاصمل زكارملا كلت نم اflcستكا R¨لا فراعملا وأ هزكرم صخشلا مدختسي امنيح .2

 ىMع ةيصخشلا حلاصملا راثيإو ،ةيصخش بساكم قيقحتل ھب عتمتي يذلا ذوفنلا وأ تايحالصلا لغتسي امنيح وأ ،ھفراعم

 .ةماعلا ةكلمملا حلاصم

 ببسب éèغلا نم اياده وأ ةفايض تامدخ وأ ،ةينيع وأ ةيلام عفانم يأ بلطي وأ ضرعي وأ ىقلتي وأ صخشلا لبقي امنيح .3

 .هزكرم

 بقارم يأ وأ زكرملل ھيف نكمي فقوم يأ وه حلاصملا يö لمتحم ضراعت يأ نإ لب ؛ةلثمألا هذه ىMع حلاصملا ضراعت رصتقي ال

  .ةماعلا ھتايلوؤسم زواجتت R¨لا عفاودلاب رثأتت نأ نكمي اc®أ ررقيو صخشلا تافرصتو ،لامعأ يö لوقعم لكشب ككشي نأ لقتسم

 

 حلاصملا ضراعت بنجت :يناثلا دنبلا

 ،حلاصملا ضراعت بنجت يö – لاحلا بسحب – ةقالع يذ صخش يأ وأ ،راشتسم وأ لمع قيرف وأ نايك يأل WR˛اسألا ماûüلالا لثمتي

 :كلذ نمضتيو

 .صيصخت عورشم يö كراشي صخش يأل ضراعتلا نأشب فيقثتلاو ةيعوتلا ميدقت .أ

 .ضراعتلا نم ولخلاب ديفت ةداهش بلط .ب

 .ھنع حاصفإلاو ضراعت يأل ركبملا ديدحتلا بلط .ج

 .ھتجلاعم وأ ھنم دحلاو ضراعتلا دصر يö دعاست نأ نكمي ةيحيحصت تاءارجإ وأ ةيئاقو تاوطخ ذاختا .د

 

 رارقإلا :ثلاثلا دنبلا

 ءانثأ وأ ،لبق حلاصملا يö ضراعت يأ نم مهولخ ىMع ًايطخ ديكأتلا وأ رارقإلا صاخشألا نم بلطي نأ زكرملا وأ ةيفارشإلا ةنجلل

 .صيصختلاب ةقلعتملا دقعلا ةرادإ ءانثأ يö وأ عورشملا دادعإ لحارم كلذ يö امب ،اهدعب وأ ،ديروتلا ةيلمع

 

 ةيعوتلاو فيقثتلا :عبارلا دنبلا

 راطخإ ھقيرط نع متي فيقثتو ةيعوت جمانرب ميظنت – زكرملا عم قيسنتلا دعب – لمعلا قيرف ىlوتي ،صيصختلا عورشم نم ءزجك

 ةقلعتملا زكرملا تابلطتمو تاءارجإو دعاوقو ،حلاصملا ضراعت رطاخمب ،لقألا ىMع ،صيصختلا عورشم يö نéكراشملا صاخشألا

 .حلاصملا ضراعت نع حاصفإلا يö ةيباجيإلا صخشلا ةيلوؤسمو حلاصملا ضراعتب
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 حاصفإلا :سماخلا دنبلا

 .مc»دل حلاصملا يö ضراعت يأ نع حاصفإلاب صاخشألا مايق نم دكأتلا لمعلا قيرف ىMع بجي

 وأ ،ديروتلا ةيلمع ءانثأ وأ ،لبق ھنع اوحصفأ ام ىMع ًايطخ ديكأتلا وأ رارقإلا صاخشألا نم بلطي نأ زكرملا وأ ةيفارشإلا ةنجلل

 اوظفاحي نأ زكرملاو ةيفارشإلا ةنجللا ىMعو  .صيصختلاب ةقلعتملا دقعلا ةرادإ ءانثأ يö وأ عورشملا دادعإ لحارم كلذ يö امب ،اهدعب

 .اهميلست مت تاحاصفإ يأ ةّيرس ىMع

 :يMي ام لقألا ىMع حاصفإلا نمضتيو

 .حلاصملا ضراعتل ًاساسأ اهرابتعا نكمي وأ è∆تعت R¨لا تاقالعلا وأ ةيلبقتسملا وأ ةيلاحلا حلاصملل ًافصو .أ

 .حلاصملاب ًالمتحم وأ ًايلعف وأ رشابم éèغ وأ ًارشابم ًاضراعت éèثي يذلا ةكلمملاب طاشنلا وأ لمعلل ًافصو .ب

 .ھتعاطتسا بسحب ،دجو نإ ،حلاصملا ضراعت نم دحلل اهذاختال مات دادعتسا ىMع صخشلا نوكي R¨لا تاوطخلل ًافصو .ج

 

 .– لاحلا بسحب – زكرملاو ،ةيفارشإلا ةنجلل اهميلست متيو ةقثوم نوكت نأو ةيطخ تاحاصفإلا عيمج نوكت نأ بجي

 ًابوتكم ًارارق  – ھتقفاومو زكرملا عم قيسنتلا دعب  – ردصيو حلاصملا ضراعت نع ةيفارشإلا ةنجللا ىرحتتس ،حاصفإ يأ يقلت دنع

 :يMي امب WR¡قي يذلاو حلاصملا ضراعتب قلعتي

  .ضراعت يأ دوجو مدع نéبت لاح يö ضراعتلا اذه نع رظنلا فرص .أ

 ةينهملا صخشلا تاماûüلا ىMع éèٌثأت ھل نوكي الأو ًافيفط لظيو ًافيفط ضراعتلا نوكي نأ ةطيرش هءافعإو ضراعتلاب رارقإ .ب

 .ةكلمملا هاجت ةماعلا وأ

 ةينهملا صخشلا تاماûüلا ىMع رثؤي الأو بسانملا تقولا يö ضراعتلا اذه نم دحلا متي نأ ةطيرش هءافعإو ضراعتلاب رارقإ .ج

 .ةكلمملا هاجت ةماعلا وأ

 ،ضراعتلا ىMع ءاضقلا اc®أش نم R¨لا ةيجالعلا éèبادتلاب ةيصوتلاو ،ھنم دحلا نكمي ال ھنأ ةقيقحو ضراعتلا ىMع ھيونتلا .د

 .ضراعتلا ىlإ تدأ R¨لا ةكلمملا هاجت ةماعلا وأ ةينهملا ھتاماûüلا نم صخشلا كلذ ءافعإ لثم

 .زكرملا وأ ةيفارشإلا ةنجللا هررقت امل ًاقفو ىرخأ تاوطخ ذاختاب ةيصوتلا .ه

 

 ضراعتلل Rمسرلا لجسلا :سداسلا دنبلا

 ةنجللا ظفتحتو ةيفارشإلا ةنجللا وأ زكرملا اهذختا تارارق يأ ًاضيأ ًانمضتم ،حاصفإ لك نع ًابوتكم ًالجس ةيفارشإلا ةنجللا مظنت

 .ھبلط ىMع ًءانب ،ھنم ةخسنب زكرملا ديوزت متي نأ ىMع ،لجسلا كلذ نم ةخسنب ةيفارشإلا
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  ءانثتسالا تابلط :سماخلا لصفلا

 ليلدلا اذه ماكحأ نم ءانثتسالا تابلط :لوألا دنبلا

 ةقبسُم ةقفاومب الإ زكرملا اهردصي تاءارجإو تاميلعت يأو ليلدلا اذه ماكحأل لاثتمالا مدع ةيفارشإلا ناجللاو ،تانايكلل زوجي ال

 .زكرملا نم

 :يMي ام نمضتي ،زكرملل ًايطخ ًابلط ةيفارشإلا ناجللاو تانايكلا مدقت ،ليلدلا تاءارجإ نم ءانثتسالا بلطلو

 نأ بجيف ،صيصختلا عيراشم لجسلا يö لعفلاب جردأ دق عورشملا ناك ام اذإ  .ھيف ءانثتسالا بولطملا عورشملا ديدحت .أ

 ،دعب لجسلاب رهظي ملو لوألا فلملا ةلحرم عورشملا لِمكُي مل اذإ .لجسلاب دراولا مسالا عم عورشملا فيرعت قفاوتي

 .ًامئالم ًايفصو ًامسا نايكلا ھل ددحيف

 .لاصتالا تامولعمو ،يفيظولا بصنملاو ،ةينعملا لاصتالا ةهج .ب

 ،ديروتلا ةيلمع يö" وأ ،"رظنلا ديق يناثلا فلملاو لوألا فلملا ىMع ةقفاوملا تمت“ لاثملا ليبس ىMع( عورشملا ةلاحب نايب .ج

 .لجسلاب ةدراولا ةلاحلا عم عورشملا ةلاح قفاوتت نأ بجيو  .)"ريوطتلا ديق تالهؤملا بلطو

 بلط غّوسم ھقيبطت نكمي ءانثتسالل ليدب نم Àèكأ كانه ناك اذإ امو ،ھتدمو ،بولطملا ءانثتسالل ةددحhا ةعيبطلا نايب .د

 تاءارجإ عيطتست ال اذاملو ةلصاحلا ةلكشملا وأ يّدحتلا حوضوب غًوسملا اذه حرشيو  .ًايرورض نايكلا هاري يذلا ءانثتسالا

 .اbcجلاعمو يفكي امب اهعم لماعتلا ةيلاحلا زكرملا

 اذاملو ،صيصختلا عورشم وأ جمانرب اههجاوي R¨لا تايدحتلاو قئاوعلا ةفاك حاضيإ لالخ نم ءانثتسالا بلط غّوسم نايب .ه

 .يöاكلا ردقلاب اbcجلاعم ليلدلا اذه ماكحأ عيطتست ال

  .ليلدلا اذه تاءارجإل لاثتمالا لباقم يö لضفأ جئاتن بولطملا ءانثتسالا مدقي نأ نكمي فيك حضوي لصفُم نايب .و

 .)دجو نإ( اîcيب لضفألا ليدبلا ديدحتو ،اîcم لكل لصفم نايب ميدقت بجيف ،ءانثتسالل لئادب تَمِّدُق نإ .ز

 .زكرملا اflcلطي ىرخأ تامولعم وأ تادنتسم يأ .ح

 

 ليلدلا اذه ماكحأ نم ءانثتسالا تابلط ةعجارم :يناثلا دنبلا

 ةيفارشإلا ةنجللا نم تاحاضيتسالا وأ تامولعملا نم ديزم بلط كلذ يö ھلو ،ليلدلا اذه ماكحأ نم ءانثتسالا تابلط زكرملا عجاري

 نأ ىMع ،ءانثتسالا بلط مالتسا خيرات نم ًاموي نéثالث نوضغ يö ًايباتك ةينعملا ةيفارشإلا ةنجللا رعشُيو هرارق زكرملا ردصي .ةينعملا

 :يتآلل ًاقفو هرارق زكرملا ذختي

 .ءانثتسالا بلط ىMع ةقفاوملا .1

 .دويق وأ تاليدعت يأ ضرف عم ،ءانثتسالا بلط ىMع ةقفاوملا .2

 .ضحhا زكرملا ريدقت قفو ءانثتسالل ليدب ضرف .3

 .ءانثتسالا بلط ضفر .4
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 ليلدلا اذه ماكحأ نم ءانثتسالا تابلط يö زكرملا تارارق :ثلاثلا دنبلا

 ،ءانثتسالا بلط ىMع زكرملا قفاو اذإ  .ًايئاc® ءانثتسالا بلط نأشب زكرملا رارق ّدعُي ،لصفلا اذه نم يناثلا دنبلا يö درو امب لالخإلا نود

 ءانثتسالا اc/دحأ R¨لا راثآلا وأ ،جئاتنلا نأشب – ھبلطو زكرملا ريدقتل ًاقفو – ةيرود ريراقت ميدقت ةينعملا ةيفارشإلا ةنجللا ىMع بجيف

 .ھنم دوصقملا ضرغلل ءانثتسالا كلذ قيقحت ىدمو ،ھيلع قفاوملا

 

 R≥يبلاو ي±امتجالا مييقتلا :سداسلا لصفلا

 ةيئيبلاو ةيعامتجالا راثآلا :لوألا دنبلا

 ةيئيبو ةيعامتجا راثآ ثادحإل ةضرع نوكت دق – ءانبو دييشت ىlإ جاتحت R¨لا ةديدجلا عيراشملا اميس ال – صيصختلا عيراشم نإ

 .ةيعيبطلا ةئيبلا ىMع عورشملا راثآ R¯ف ةيئيبلا راثآلا امأو ،ةيرشبلا ةئيبلا ىMع ةيومنتلا تالخدتلا راثآ R¯ف ةيعامتجالا راثآلا امأ .ةéèبك

 ىMع ظافحللو ،صيصختلا عورشمل  – امÿcلك – وأ ليغشتلا وأ ءانبلا لحارم ءانثأ ثدحت نأ ةيئيبلاو ةيعامتجالا راثآلا كلتل نكمي

 :يMي ام ديدحتل اهمييقتو تاéèثأتلا هذه ةفرعم بجي ،ةكلمملا يö ةايحلا ةيعون

  .ةيبلس وأ ةيباجيإ تناك ًءاوس ،ةلمتحhا راثآلا ةعيبط .أ

 .ةلمتحhا راثآلا ىدم .ب

  .تدجو نإ ،اbcيلعاف ىدمو اهفيلاكتو رابتعالا نéعب ذخؤت نأ بجي R¨لا فيفختلا éèبادت .ج

 .اهفيفخت نكمي ال دق ةيبلس راثآ يأ ىدمو ةعيبط .د

 ىlإ ًاضيأ ةجاح كانه نإف ،عيراشملا كلت ةعباتم يö ببسلا يR ø¨لاو ،صيصختلا عيراشم نع مجنت دق ةéèبك دئاوف كانه نأ امك

 سايقو ديدحت ىlإ جاتحت ال تاéèثأت نم اهل امو لماوعلا هذه .عيراشملا كلتب ةطبترملا ةيبلسلا ةيجراخلا لماوعلا مييقتو ديدحت

 ةيجراخلا راثآلا زيزعت ىMع لمعت ةنّيعم ةقيرطب رادُت نأ ىlإ – ةيمنتلا لامعأ نم لمع يأ يö لاحلا وه امك – ًاضيأ جاتحت لب ،بسحف

 .ةيبلسلا ةيجراخلا راثآلا نم دحلاو ،صيصختلا عيراشمل ةيباجيإلا

 كلذلو .ةلمتحhا عيراشملل ةيئيبلاو ةيعامتجالا راثآلا رابتعالا نéع يö ذخأت نأ ىlإ جاتحت صيصختلا عورشم دادعإ ةيلمع نإف ،كلذل

 ،رارقلا ذاختا ةيلمعو صيصختلا عورشمل طيطختلا ةيلمع يö ةيساسألا تاوطخلا نم ةوطخ è∆تعُي R≥يبلاو ي±امتجالا رثألا مييقت نإف

 ھجوأو ةلمتحhا تالضافملاو ،ةحûèقملا تاسايسلا تاءارجإل ةلمتحhا ةيبلسلاو ةيباجيإلا راثآلا ديدحت يö مييقتلا اذه دعاسي امك

 :يMي اميف رثألا مييقت ىlإ ةجاحلا عبنت ،كلذ ىMع ةوالع .تارارقلا ذاختا ةيلمع éèسيت مث نمو ،رزآتلا

 .عورشملا ذيفنتب ةطبترملا ةتباثلاو ةيباجيإلا جئاتنلا زيزعت .أ

 .رارقلا ذاختا ةيلمع يö ةديدعلا ةيعرفلا عيراشملاب ةطبترملا ةيئيبلاو ةيعامتجالا بناوجلا ديحوت زيزعت .ب

 .ةيباجيإلا ةيئيبلاو ةيعامتجالا جئاتنلا زيزعت .ج

 .ةيمكاûèلا اهراثآ وأ ةيدرفلا ةيعرفلا عيراشملا نم لكل ةيبلسلا ةيئيبلاو ةيعامتجالا راثآلا نم دحلا .د

 .ةيراضحلا تاكلتمملا ىMع راثآلا ليلقتو ناسنإلا ةحص ةيامح .ه

 .ةلمتحhا صيصختلا عيراشمل مييقتلا اذه ءارجإ نأشب تاÿcجوت ةيلاتلا تارقفلا مدقت
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 R≥يبلاو ي±امتجالا رثألا مييقت :يناثلا دنبلا

 ةيقافتالا هذه è∆تعتو ،ءاوتسالا طخ ئدابم قفو لمعلا ،R≥يبلاو ي±امتجالا رثألا مييقت تايلمعب مهمايق لالخ ،لمعلا قرف ىMع بجي

 عيراشملا ليومت يö ةيعامتجالاو ةيئيبلا رطاخhا ديدحتل ملاعلا ءاحنأ عيمج يö ةيلاملا تاسسؤملا ھتدمتعا ،رطاخhا ةرادإل راطإك

 .رطاخhا نع ةلوؤسملا تارارقلا ذاختا معدل ةبجاولا ةيانعلا éèياعم نم ىندألا دحلا éèفوت ىlإ لوألا ماقملا يö فدecو ،اecرادإو اهمييقتو

 principles.com-http://equator :يlاتلا عقوملا ةرايز نكمي تامولعملا نم ديزملو

 :يMي امك تائف ةدع ىlإ ةلمتحhا ةيعامتجالاو ةيئيبلا راثآلاو رطاخhا مجح ىlإ ًادانتسا عيراشملا ءاوتسالا طخ ئدابم فنصت

 قبسي مل وأ اهليدعت نكمي ال ،ةعونتم راثآ وأ ةéèبكو ةراض ةيعامتجاو ةيئيب رطاخh ةضرع نوكت دق R¨لا عيراشملا – أ ةئفلا .أ

 .ليثم اهل

 نم اbcجلاعمو اهفيفخت نكميو ةليلق راثآ وأ ةدودحم ةيعامتجاو ةيئيب رطاخh ةضرع نوكت دق R¨لا عيراشملا – ب ةئفلا .ب

 .فيفختلا éèبادت لالخ

 .ةمودعم وأ ةليئض ةيعامتجاو ةيئيب راثآ وأ رطاخم تاذ عيراشم – ج ةئفلا .ج

 

 ةعيبطب ةلص تاذو ةمئالم ةقيرطب اهضيوعتو اهفيفختو ةيبلسلا راثآلا نم دحلل ةحûèقم ًاéèبادت مييقتلا قئاثو نمضتت نأ ي”بنيو

 .ھمجحو حûèقملا عورشملا

 

 كلت دادعإ مت ءاوس ،ةيعامتجالاو ةيئيبلا راثآلاو رطاخhاب قلعتي اميف ةيعوضومو ةحيحصو ةقيقد مييقتلا قئاثو نوكت نأ بجي

 قلعتي اميف ي±امتجالاو R≥يبلا رثألل ًامييقت مييقتلا قئاثو نمضتتو ،نويجراخلا ءاè∆خلا وأ نيراشتسملا وأ ليمعلا لبق نم قئاثولا

 ةوالع .Àèكأ وأ ةدحاو ةصصختم ةسارد ءارجإ كلذ قيقحت ليبس يö مزلي دقو ،ةجاحلا ھيضتقت ام بسحب )ب( ةئفلاو )أ( ةئفلاب

 ةيانعلا لذب عم ھب ةصاخلا مييقتلا قئاثو لمعلا قيرف لمكي نأ ةروطخلا ةدودحhا لمعلا فورظ يö مئالملا نم نوكي دق ،كلذ ىMع

 .)نيررضتملا ناكسلا نم ةéèبك دادعأ نéطوت ةداعإ بلطتيس عورشملا ناك اذإ ،لاثملا ليبس ىMع( ناسنإلا قوقح لاجم يö ةبجاولا

 وأ ،ةيئيبلا عقاوملل رشابم قيبطت وأ )قيقدتلا لثم( زكرم وأ دودحم ي±امتجا وأ R≥يب مييقت ءارجإ نكمي ،ىرخألا عيراشملل ةبسنلاب

 .ءانبلا éèياعم وأ ،ميمصتلا éèياعم وأ ،ثولتلا éèياعم

 عورشملا ةعیبطل ةبسانمو ةمئالم ةقیرطب اھضیوعتو اھفیفختو ةراضلا راثآلا نم دحلل ةحûèقم ًاéèبادت مییقتلا قئاثو نمضتت نأ ي”بنی

 تاéèثأتلا وأ ةلمتحhا ةيبلسلا ةيعامتجالاو ةيئيبلا رطاخhا ديدحت بجي ،أ ةئفلل ةبسنلاب .ةقبطملا éèیاعملا عم قفتی امبو ھمجحو حûèقملا

 يذيفنتلا صخلملا يö اهجاردإو حضاو لكشب اهزاربإ متي نأو ،ليثم اهل قبسي مل وأ اهليدعت نكمي ال وأ ةعونتم نوكت دق R¨لا ةلمتحhا

 ضارعتسا ةيلمع نم ءزجك ةيمنتلاو ةيداصتقالا نوؤشلا سلجمو ،ةيفارشإلا ةنجللا لبق نم اÿcف رظنلا ≠Qستي ≠¨ح ،ثلاثلا فلملل

 .اÿcلع ةقفاوملاو تافلملا

 

 ةينطولا حئاوللا :ثلاثلا دنبلا

ö34/م مقر يكلملا موسرملا بجومب ةئيبلل ماعلا ماظنلا رادصإ مت ،ةكلمملا ي öھجو يذلاو ،ـه28/7/1422 ي öدكأتلاب ةسماخلا ةداملا ي 

 .ةئيبلا ىMع ةيبلس تاéèثأت ثدحي نأ نكمي عورشم يأ ىMع ةقفاوملاو ىودجلا تاسارد ةلحرم يR ö≥يبلا ميوقتلا تاسارد ءارجإ نم
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 مييقتل ةمزاللا éèبادتلا ذخأب ةكلمملا يö ةيتحتلا ةينبلا عيراشم ةيبلاغو ةيعانصلا عيراشملا عيمج مزلي ماظنلا نإف كلذ ىMع ءانبو

 .R≥يبلا رثألا

 ديدحتل اهؤارجإ متي R¨لا ةساردلا" ھنأب ةئيبلل ماعلا ماظنلا نم )1( ةداملا نم )18( ةرقفلا يö "عورشملل R≥يبلا ميوقتلا" فيرعت درو

 ةدايز وأ قيقحتو ،اîcم دحلا وأ ةيبلسلا راثآلا عنمل ةبسانملا لئاسولاو تاءارجإلاو ،عورشملا نع ةمجانلا وأ ةلمتحhا ةيئيبلا راثآلا

 " ھنأ ىMع ماظنلا تاذ نم )5( ةداملا تصنو ،"اc  لومعملا ةيئيبلا سيياقملا عم قفاوتي امب ةئيبلا ىMع عورشملل ةيباجيإلا تادودرملا

 تاéèثأت ثدحت نأ نكمي R¨لا عيراشملل ىودجلا تاسارد ةلحرم يR ö≥يبلا ميوقتلا تاسارد ءارجإ نم دكأتلا ةصخرملا تاهجلا ىMع

 سّسألا قفو R≥يبلا ميوقتلا تاسارد ءارجإ نع ةلوئسملا ةهجلا يø عورشملا ذيفنت ىMع ةمئاقلا ةهجلا نوكتو ،ةئيبلا ىMع ةيبلس

 " اc®أب )1( ةداملا نم )16( ةرقفلا يö "عيراشملا" فيرعت مت امك ."ةيذيفنتلا حئاوللا يö ةصتخhا ةهجلا اهدّدحت R¨لا ةيئيبلا سيياقملاو

 ."ةئيبلا ىMع لمتحم éèثأت تاذ ةطشنأ وأ تآشنم وأ قفارم ّيأ

 .صيصختلا عيراشم عيمجب قلعتي اميف هالعأ ةروكذملا تابلطتملاب ءافولا بجي

 

 بلطلا ليلحت :عباسلا لصفلا

 عيراشم رطاخم لقن ديكأتل دادعتسالا لمعلا قرف ىMع بجي ،صيصختلا عيراشمل ةحûèقملا ةقفصلا ةلكيهل تاéèضحتلا نمض

 ةساردو ةبسانملا عفدلا تايلآ رايتخا فقوتيسو .ثلاثلاو يناثلا نéفلملا نمض اهجاردإو اc  ةطبترملا عفدلا تايلآو ةحûèقملا صيصختلا

 ناجللا تامامتها بلق يö ّبصني مييقتلا كلذ ّنأ ًاملع ،بلطلل جضانلا Rمكلا مييقتلا ىMع éèبك دح ىlإ صيصختلا عيراشم ىودج

 عيراشمل ةحûèقملا ةيراجتلا عاضوألا هذه جضنو ةمئالم ىدم مييقت نم ةيفارشإلا ةنجللا نéكمت لجأ نمو ،كلذلو .زكرملاو ةيفارشإلا

 اecادئاعو صيصختلا عيراشم ىMع بلطلا نأشب ةلقتسم تاسارد ءارجإ زكرملا بلطتي فوس ،ديروتلا ةيلمع ءدب لبق صيصختلا

 .éèغلا وأ مدختسملا تاداريإو عقوتملا مادختسالا تاساردلا كلت ددحت ثيحب

 ةصاخلا ةيÿcجوتلا تاداشرإلا عضوب ةيفارشإ ةنجل لك موقت فوسو ةحûèقملا تاعاطقلا ىMع تابلطتملاو ددحhا لكشلا دمتعي فوسو

 cا.  

 تاجَرخhُا ىMع ةمئاقلا تافصاوملا :نماثلا لصفلا

 تافصاوملا :لوألا دنبلا

 دقع مè∆ي لمع قيرف لك ىMع بجي ،صيصختلا بيترت لالخ نم اهéèفوت متي R¨لا رطاخhا لقنو لاملا لباقم ةميقلا زيزعت لجأ نم

 نم ًامئالم ًاجيزم ءادألا تافصاوم نوكت نأ بجيو  .دوقعلا هذه نم دقع لكل ءادألل ةرصتخمو ةحضاو تافصاوم ريوطت صيصخت

 بولطملا عورشملا ميلست ≠Qستي ≠¨ح حوضوب ةمظنمو ،ةلماشو ،ةيفاك نوكت نأ بجي R¨لا جئاتنلاو ،تاجرخhاو ،تالخدملا تافصاوم

 .تاعقوتلل ًاقفو

 دقع يö اÿcلع صوصنملا تالخدملا تافصاوم مادختسا لمعلا قيرف نم بلطتت دق صيصختلا عورشم بناوج ضعب نأ نم مغرلاب

 ،ھميلست صاخلا فرطلا ىMع بجي ام ليصفتلا نم ديزمب ددحت R¨لاو يمازلإلا عباطلا تاذ ةيديلقتلا ديروتلا تافصاوم( صيصختلا

 تافصاومل ةيولوألا حنمي نأ لمعلا قيرفل ي”بني ھنإف ؛)لحلا وأ ماظنلا وأ ةصاخلا ةينقتلا ةيكلم قوقح مادختسا ديدحت لثم

 فوس R¨لا ةلصفملا ةقيرطلا ديدحت نم ًالدب صاخلا فرطلا ةطشنأل دوشنملا جَرخhُا ليصفتلاب نéبت R¨لا تافصاوملا( تاجَرخhُا
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 نم ةنّيعم ًةجرد وأ ًىوتسم عورشملا ققحي نأ WR¡تقي طرش عضو لاثملا ليبس ىMع كلذ نمو ،عورشملا صاخلا فرطلا اc  زجني

 .) نايكلا لبق نم اîcم ققحتلاو اهسايق نكمي R¨لا ةءافكلا وأ ةمدخلا éèفوت

 عورشملا جئاتن ليصفتلاب نéبُت R¨لا تافصاوملا( جئاتنلا تافصاوم مادختسا ةيناكمإ يö رظنلا ،ناكمإلا ردق ،لمعلا قيرفل ًاضيأ ي”بني

 ةبوعصلا ًامامت كردي نأ لمعلا قيرفل ي”بني ،كلذ عمو .)نéّعم عمتجh ةيداصتقالاو ةيعامتجالا بناوجلا ضعب نéسحت لثم ةدوشنملا

 .طورشلا هذه ضرف لبق جئاتنلا نم دكأتلل اîcم ققحتلا نكمي R¨لا ةليسولا ددحي نأو ،جئاتنلا سايق يö ةنماكلا

 تافصاوملا ةغايص :يناثلا دنبلا

 اهجاردإ لجأ نم ،صيصختلا دقع ةدَّوسمو ثلاثلا فلملل تادادعتسالا نم ءزجك ،تافصاوملا ةدَّوسم دادعإ لمعلا قيرفل ي”بني

öثلاثلا فلملا ي. 

 نم مهéèغب وأ نéصصختم نéيلامو نéينوناقو نéينف نيراشتسمب ةناعتسالا زكرملا عم قيسنتلابو ةجاحلا دنع لمعلا قيرفل زوجي

 .عورشملل ةبسانملا تافصاوملا دادعإ يö ةدعاسملل تالماعملا يö نéصصختملا نيراشتسملا

 :لمعلا قيرف ىMع بجيو

 ةيؤر ءوض يö ةماعلا ةسايسلا فادهأو ،عاطقلا نمض اbcمهم قيقحتل اbcيجيتاûèسا نإف ،نايكلل ةيمنتلا جمانرب قايس يö .أ

 .تافصاوم ةدَّوسُم ىlإ اهلوحتو صيصختلا عورشم نم ةدوشنملا جئاتنلا ددحت ،2030

 كلتب نéطبترملا تيقوتلاو ءادألا R¨يحان نم صاخلا فرطلا ةيلوؤسم قاطنل ةدَّوسملا يö ةحضاولا دودحلا مسر .ب

 .تايلوؤسملا

 تانايبلا :لثم( تافصاوملاب ماûüلالاو ءادألا دصر لجأ نم صيصختلا دقع يö ةءافكلاو ةيلاعفلاب مستي ماظن ءاشنإ .ج

 .)كلذ ىlإ امو ،ماûüلالا مدع نع غالبإلاو ،قيقدتلا لامعأو ،ءادألا نع ريراقت دادعإو ،ةداتعملا ةينيتورلا

 ةباقرلا كلت ذيفنت ىMع ةردقلاو ةباقرلا تاودأو ،نايكلا ةرادإ ةمظنأو جئاتنلاو تاجرخhاو تالخدملا تانايب نéب قيسنتلا  .د

 .ةيلاعفب ھترادإو ءادألا ةبقارمو دصر نكمي ثيحب

 .تافصاوملا ءافيتساب ةيبلسلاو ةيباجيإلا ءادألا زفاوحو عفدلا تايلآ طبر .ه

 .تافصاوملل ءانثتسالا وأ لاثتمالا ءوض ىMع اecاموسح وأ اecادايزو تاعوفدملا باستحا قيبطت ةيلآ ةلكيه .و

 نم ًابولطم ءارجإلا كلذ ناك اذإ ام ديدحتو تافصاوملل لثتمملا éèغلا ءادألا لئاسم حيحصتو تايولوأ بيتûèل ماظن éèفوت .ز

 .امهéèغ نم وأ نايكلا نم وأ صاخلا فرطلا

 ةجاحلا بسح ًايرود وأ صاخلا وأ ماعلا فرطلا لبِق نم لمعلا ءدب دنع امإ ةمدخلا تابلطتم éèيغت تاءارجإ ديدحت .ح

 .عورشملا ةدم لاوط éèيغتلا كلذل
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 يئاîcلا دقعلاو ءاطعلا قئاثو يö تافصاوملا لاخدإ :ثلاثلا دنبلا

 .ضورعلا ميدقت بلط تايلمع نمض كلذو صيصختلا دقع ةدَّوسم يö ةيئاîcلا تافصاوملا ةدَّوسم لِخدُي نأ لمعلا قيرف ىMع

 .صيصختلل يئاîcلا دقعلا يö ءادألا ةرادإ مظنو اc  ةطبترملا جئاتنلا ةبقارم مظنو تافصاوملا جاردإ متيس ،ةيئاîcلا ةغيصلا مامتإ دعب

 

 نيراشتسملل تايحالصلا ضيوفت :عساتلا لصفلا

 اهليلحتو تانايبلا عمج ىMع يوطنت R¨لا ةدقعملا تايلمعلا نم ةلسلس è∆ع هديروتو صيصختلا عورشمل éèضحتلا ةيلمع ثدحت

 دراوملا نم رفاضتم ددع مادختساب اهعومجمب تايلمعلا كلت لَمكَتسُتو .رارقلا ذاختاو تايجيتاûèسالا ةغايصو ةينفلا تاطاشنلاو

   .نيراشتسملاو ،)نéصاخلا نيدقاعتملاو ،نéماعلا نéفظوملا لثم( نايكلا لخاد ةيلحhا

 éèضحتب نéينعملا دارفألاو تاهجلل ةحونمملا ةينمضلاو ةحيرصلا ةيحالصلا لالخ نم َّالإ مَّدقُت نأ ي”بني ال دوهجلا هذه َّنكل

 َّنكل ،نايكلا ىدل صيصختلا جمانè∆ل ًايسيئر ًانِّوكُم نوراشتسملا نوكي دق ،كلذل ةجيتنو  .اecايلمع ةرادإو اهديروتو صيصختلا

 ءالؤc  ةناعتسالا مت R¨لا – دوقعلا يö اÿcلع صوصنملا ماكحألاو طورشلا قاطن ىMع رصتقت ةينمضلاو ةحيرصلا مecايحالص

 ام تايحالصلا هذه نمضتتو ،راشتسملل اهضيوفت ي”بني ال R¨لا تايحالصلا وأ لامعألا ضعب كانه َّنأ امك ،اflcجومب نيراشتسملا

  :يMي

 .نéّعُم ءارجإ ذاختاب ةموكحلا مازلإ ھنأش نم رارق ذاختا .أ

 .ةموكحلل ةيجيتاûèسا ديدحت .ب

 .ليومتلاب ةموكحلا مازلإ .ج

 .ةموكحلل قحتسم ماûüلا نم éèغلا ءافعإ وأ ةموكحلا نع ًةباين ام ماûüلا يlوت .د

 .ةيموكحلا قوقحلا نع لزانتلا .ه

 بجي ام وأ اÿcنبت بولطملا ةيجيتاûèسالا وأ هذاختا نسحتسملا رارقلا نأشب ةموكحلل ةيصوتلا اومدقي نأ مهرودقمب نيراشتسملا َّنكل

 ةحونمملا ةينمضلا الو ةحيرصلا ةيحالصلا نأش نم نوكي الأ طرشب ھلك كلذو ،تاماûüلا نم كلذ éèغ وأ قافنإلل ماûüلا نم هدهعت

 ةهجلا نم ةعبان تافرصت اهعيمج نوكت نأ بجي لب ةموكحلا نع ةباين تاءارجإلا كلت نم ھلعف بجي ام ررقت نأ نيراشتسملل

 نيراشتسملل تايحالصلل نايكلا ضيوفت ىMع أدبملا اذه قَّبطُيو  .كلذل ةمزاللا تايحالصلاب ضوفملا يموكحلا فظوملا وأ ةيموكحلا

 .اÿcلوتو اهديروتو صيصختلا عيراشمب ةطبترملا تايلمعلل éèضحتلا ضرعم يö اîcم دحيو

 ةحونمملا ةيحالصلا ةجرد حوضوب ددحت نأ ،ةيراشتسالا تامدخلاب ةناعتسالل دقاعتلا دنع ،لمعلا قرفو تانايكلل ي”بني امك

 ذاختاب مهل حمست نأ اc®أش نم ناك اذإ ًانمض الو ًةحارص ال تايحالصلا كلت نم ًايأ مهحنمت نأ بجي الو ،اbcعيبطو راشتسملل

 :دويقلا هذهل ةيحيضوتلا ةلثمألا نم ًاديزم ةيلاتلا تارقفلا ضرعتو .ةموكحلا نع ًةباين تارارق وأ تاءارجإ
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 راشتسملل نكمي ،رودلا اذه لالخ نم .صيصختلل نéعم ديروت ىMع ضوافتلا قيرف يö ًاوضع ھتفصب كراشي نأ راشتسملل .أ

 لئاسم ديدحتو ضورعلا ميدقت بلط يö ددحم وه امبسح نايكلا تابلطتمل ھلاثتما ىدم ليلحتو مَّدقُملا ضرعلا ةعجارم

 ديدحت نأشب رارقلا نايكلا فظوم ذختي ،لباقملابو  .اW≠  c$وملا ةيضوافتلا فقاوملل دادعإلاو فواخhا وأ مامتهالا

 )رمألا مزل اذإ( VWRوافتلا فقوملا نّسحي نأ راشتسملل نكمي ،رارقلا اذه رودص روفو .نايكلل يMعفلا VWRوافتلا فقوملا

 نايكلا فظوم ريدقت دودح نمض الإ فرصتي نل لاوحألا عيمج يö ھَّنكل ،ضرعلا مدقم عم يMعفلا ضوافتلا يö ةدعاسملاو

 يأ ةسرامم نع عنتمي امك ،نايكلا نع ةباين ام ٍرارق يأ ذاختا نع راشتسملا عنتمي ،كلذ ىlإ ةفاضإ .هرارقو ھتطلسو

 .ءارجإ يأب نايكلا مازلإل ھل ةلوخم ةينمض وأ ةحيرص ةيحالص

 ةكراشم ھنكمي ،رودلا اذهل ھيلوتبو ،ءاطعلل يéèضحتلا رمتؤملا يö لمعلا قيرف يö ًاوضع ھتفصب كراشي نأ ًاضيأ راشتسملل .ب

 تانِّوكملا ضعبل وأ ءاشنإلل ةعقوتملا قرطلاب ةطبترملا مecالؤاست ىMع ةباجإلاو عورشملل ةحûèقملا بناوجلاب ضورعلا يمدقم

  .اهéèغو ىرخألا ةماعلا تامدخلاو لوصألا عم لمتحhا عورشملا لخادت ةيفيك ىMع ءوضلا طيلست ھنكميو عورشملل ةينفلا

 éèياعملا ىMع ةيفارشإلا ةنجللا ةقفاومو طورش نمض ةلاحلا هذه يöو( ضوفملا نايكلا فظوم éèغل زوجي ال ،لباقملا يöو

 راشتسملل زوجي ،رارقلا ذاختا دنعو .عورشملا يö مَدخَتسُت فوس R¨لا ةينفلا لولحلا عونب نايكلا مزلي نأ )عورشملل ةينفلا

 ىMع ھتاساكعناو رارقلا كلذ ىMع ةبتûèملا ةيلمعلا راثآلا لوح ءاطعلل يéèضحتلا رمتؤملا يö ضورعلا يمدقم ىlإ ثدحتي نأ

 نم ھل ةلوخhا تايحالصلا قاطن جراخ تاءارجإلل نéعم QRف راسمب ةموكحلا وأ نايكلا مازلإ ھل قحي ال ھنأ الإ ،عورشملا

 .نايكلا لبق

 اc◊ادأب مهلوخت R¨لا تاطاشنلا ةعيبطل حضاولا ديدحتلاو نيراشتسملاب ةناعتسالا ةبقارمب لمعلا قرفو تانايكلا مûüلت ،كلذل ةجيتن

 .ةدودحhا مecايحالص زواجتي امب نوراشتسملا اهمدقي تاحيرصت وأ تاءارجإ يأ حضوت وأ ي”لتو ،اc◊الدإب مهل حَمسُي R¨لا تاحيرصتلاو

 ئدابملا هذه قيبطت نأشب ةمزاللا تاحيضوتلا ميدقت وأ تاراسفتسا يأ ىMع ةباجإلا يö اflcلط دنع ةدعاسملا زكرملا مدقي فوسو

 .بسانملا لكشلاب نيراشتسملا تايحالص قاطن ديدحتو تايحالصلل ةدودحhا

 

 ضاûèعالا تاءارجإ :رشاعلا لصفلا

 امك  .اbcساردو ضورعلا عيمج لوانت يö ةيعوضوملاو ةاواسملاو ةلادعلا نمضت ةقيرطب ةكلمملا يö صيصختلا ديروت تاءارجإ تَمِّمُص

 كنبلاو ،ةدحتملا ممألا لبِق نم اc  فûèُعملا ةيلودلا تاسرامملا لضفأ سكعت داسفلا ةحفاكمل ةيوق ًاماكحأ ًاضيأ تاءارجإلا نمضتت

 ،ةلءاسملل ةعضاخو ةفافش ةئيب يö لماكلاب اهذيفنتو تاءارجإلا هذه ةحص نامض يö ةدعاسمللو .ىرخألا ةيلودلا تامظنملاو ،يlودلا

 نم ةصاخلا فارطألل حمسي ًاè∆نم ءارجإلا اذه مدقيو .صيصختلا ديروت تارارق ىMع تاضاûèعالا نéكمتل ًاصاخ ًءارجإ زكرملا سسأ

 نم ةيلمع يأ نم صيصختلا تاديروت عيمج ىَفعُتو ،ضيوعتلا بلطو ،صيصختلا حئاولل ٌفلاخم ھَّنأ رعشت امم ملظتلا ھلالخ

 .تاديروتلاب ةقلعتملا ىرخألا نوعطلا وأ تاضاûèعالا تايلمع
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 ةعجارملا ةهج :لوألا دنبلا

 سسؤمو لقتسم نايك وهو تاضاûèعالا يö رظنلا ةنجل اهعجاريو صيصختلا عيراشم حرط تاءارجإب ةقلعتملا تاضاûèعالا ملستي

 .رظنلا نم ديزمل عضخت الو ةيئاc® ةنجللا تارارق è∆تعتو ،)"ماظنلا"( )ھلامكتسا روف موسرملا مقر( ةكلمملا يö صيصختلا ماظن بجومب

 ءاè∆خلا نم ًاددع نمضتيو صيصختلا وأ دوقعلا ةمظنأ نوؤش يö ةè∆خلا يوذ نم ءاضعأ ةسمخ تاضاûèعالا يö رظنلا ةنجل مضتو

 نيرخآلا ءاضعألا امأ نوناقلا يö نéصصختم ،ءاضعأ ةسمخ لصأ نم ،نانثا نوكي نأ بجيو .تالاجhا هذه يö نéيدوعسلاو نéيلودلا

 .ةيلاملا وأ ةيسدنهلاو ةيداصتقالا تالاجhا نولثميف

 ىMع لوصحلا دعبو  .ةيمنتلاو ةيداصتقالا نوؤشلا سلجم ةقفاومل مîcييعت عضخيو تاضاûèعالا يö رظنلا ةنجل ءاضعأ زكرملا حشري

 سلجم ةقفاومو زكرملا نم ةيصوتب كلذ نوكي نأ ةطيرش ،ةيفاضإ ددمل ديدجتلل ةلباق تاونس ثالث ةدمل ءاضعألا نéعي ،ةقفاوملا كلت

 .ةيمنتلاو ةيداصتقالا نوؤشلا

 تاضاûèعالا ميدقت éèياعم :يناثلا دنبلا

 :ةيلاتلا éèياعملا عيمج ءافيتسا ةصاخلا فارطألا ىMع بجي ،صيصختلا تاديروتب قلعتي حيحص ضاûèعا ميدقتل

 .نéلهؤم نوضûèعملا نوكي نأ .أ

 .ًابَّبسُم ضاûèعالا نوكي نأ .ب

 .بسانملا تقولا يö حيحص ضاûèعا ميدقت .ج

 

 نولهؤملا نوضûèعملا :ثلاثلا دنبلا

 :اذإ صيصختلاب صاخ تاديروت ضاûèعا ميدقتل ةلهؤم ةصاخلا فارطألا دعت

 ءاطع لكش يöو بسانملا تقولا يö ضورعلا ميدقت بلط ىMع ةباجتسالا مدقو ،ًاليصأ ًادقاعتم صاخلا فرطلا ناك اذإ .أ
 ءاطعلا مّدقُم نوكيل هرايتخا متي مل نكلو ،حئاوللاو ماظنلا ماكحأ قفو ضورعلا ميدقت بلط طورش عيمجل قباطم
 .لضفملا

 لكش يö بسانملا تقولا يö ضورعلا ميدقت بلط ىMع ةباجتسالا مدق ھنأ ≠Qعمب ،ًاليصأ ًادقاعتم صاخلا فرطلا ناك اذإ .ب
 نمض هرايتخا متي مل نكلو ،حئاوللاو ماظنلا ماكحأ قفو ضورعلا ميدقت بلط طورش عيمجل قباطم تالهؤم نايب
 .ةرصتخhا ةمئاقلا

 نم وأ ةّينعملا ةيفارشإلا ةنجللا اوغلبأ ،ضورعلا ميدقت بلط وأ ليهأتلا بلط يö نولمتحhا ءاطعلا ومدقم كانه ناك اذإ .ج
 لقرعت فوس بناوجلا كلت َّنأو ضورعلا ميدقت بلط وأ ليهأتلا بلط يö روصق بناوج دوجوب بسانملا تقولا يö ھضّوفُت

 ھيف امب كلت روصقلا ھجوأ ھضًوفُت نم وأ ةّينعملا ةيفارشإلا ةنجللا جلاعت ملو ،اîcم دحت وأ ةسفانملا هذه – غّوسم نود –
 .ةيافكلا

 .ضاûèعالا ميدقتل ةلهؤملا éèغ فارطألا نم ةمدقملا تاضاûèعالا ضَفرُت فوسو
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 ضاûèعالا بابسأ :عبارلا دنبلا

 ةمئاقلاب قلعتي اميف ًءاوس( صيصختلاب ةقلعتملا تاديروتلا ةيلمع جئاتن ىMع تاضاûèعا ميدقت بابسأ ةصاخلا فارطألا ىدل نوكي

 :اذإ )لضفملا ءاطعلا مدقم رايتخا وأ ةرصتخhا

 اوتبثي نأو ،ضورعلا ميدقت بلطل ھميدقت يö زكرملا طورش ًامامت ِفوتسي مل دِّرُوملا نايكلا نأ اوتبثي نأ اوعاطتسا .أ

 وأ ؛لضفملا ءاطعلا مدقم رايتخا ىMع ًايرهوج روصقلا اذه ةجلاعم رثؤت نأ ةيلامتحا

 رثؤت نأ ةيلامتحا عم ليهأتلا بلطل ھميدقت يö زكرملا طورش ًامامت ِفوتسي مل دِّرُوملا نايكلا نأ اوتبثي نأ اوعاطتسا .ب

 وأ ؛ةرصتخhا ةمئاقلا رايتخا ىMع ًايدام روصقلا هذه ةجلاعم

 .داسف ةطشنأب رثأتم ةرصتخhا ةمئاقلا وأ لضفملا ءاطعلا مدقم رايتخا نأ اوتبثي نأ اوعاطتسا .ج

 بلط وأ ليهأتلا بلط ةلحرم( صيصختلاب ةقلعتملا تاديروتلا ةيلمع ىMع تاضاûèعا ميدقت بابسأ ةصاخلا فارطألا ىدل نوكي

 :اذإ )ضورعلا ميدقت

 نايب ميدقت ىMع مecردق ىMع ًايرهوج ترّثأ اc®أو ةلوقعم éèغ وأ غّوسم نود ةديقم ضورعلا ميدقت طورش نأ اوتبثأ .د

 .بسانملا تقولا يö راطخإلا يقلت دعب ةلكشملا ةجلاعم يö قفخأ ديروتلاب صتخhا نايكلا نأو ،ةعرسب ضرعلا وأ تالهؤملا

 éèبادت ذاختا غّوسي يذلا فرصتلا يö قافخإلا وأ ددحhا لعفلا ددحت نأو ،ةددحمو ةحضاو ضاûèعالا بابسأ نوكت نأ بجيو

 .ةببسملا éèغ وأ ةضماغلا تاضاûèعالا ضَفرُت فوس كلذلو .دِّرُوملا نايكلا بناج نم ةيحيحصت

 ةررقملا ةدملا يö ضاûèعالا ميدقت :سماخلا دنبلا

 ةينمزلا رطألا لالخ )طورشلل يöوتسملا( حيحصلا ضاûèعالا ةدِّرُوملا ةهجلا ىقلتت نأ بجي ،بسانملا تقولا يö تاضاûèعالا يö رظنلل

 :ةيلاتلا ةددحhا

 نوضغ يö تاضاûèعالا يö رظنلا ةنجل ىlإ ضاûèعالا مَدقُي نأ بجي ،لضفملا ءاطعلا مدقم رايتخا ىMع ضاûèعالل ةبسنلاب .أ

 .دِّرُوملا نايكلل ينوûèكلإلا عقوملا ىMع لضفملا ءاطعلا مدقم راعشإ رشن نم لمع مايأ ةرشع

 يö رظنلا ةنجل ىlإ ضاûèعالا مَدقُي نأ بجي ،لضفملا ءاطعلا مدقمل ةرصتخhا ةمئاقلا رايتخا ىMع ضاûèعالل ةبسنلاب .ب

 .دِّرُوملا نايكلل ينوûèكلإلا عقوملا ىMع ةرصتخhا ةمئاقلاب راعشإ رشن نم لمع مايأ ةرشع نوضغ يö تاضاûèعالا

 ىlإ ضاûèعالا مَدقُي نأ بجي ،ضورعلا ميدقت بلط وأ ليهأتلا بلطل تاءاطعلا ميدقت طورش ىMع ضاûèعالل ةبسنلاب .ج

 بلط وأ ليهأتلا بلطل تاباجتسالا قالغإ خيرات لبق صيصختلاب ةقلعتملا تاديروتلا ىMع تاضاûèعالا يö رظنلا ةنجل

 .ضورعلا ميدقت
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 تاضاûèعالا مالتسا :سداسلا دنبلا

 ًالاصيإ ةنجللا ةنامأ ردصت ،ضاûèعالا يقلت روف  .ةيداعلا لمعلا تاعاس لالخ تاضاûèعالا يö رظنلا ةنجل ىlإ تاضاûèعالا مَّدقُت

 نم فرظلا ىMع حضوي نأ بجي ،تاضاûèعالا يقلت ةيلمع ليهستلو .تقولاو ،خيراتلاو ،ضاûèعالل مدقملا فرطلا ھيف ددحت ًايطخ

 .ضûèعملا مساو ،ديروتلا ةيلمع مقرو مسا ىlإ ةفاضإلاب "ضاûèعا" ھنأ ضاûèعالا يوحت ىرخأ ھيفيلغت ةوبع يأ وأ جراخلا

 تاضاûèعالا ةغيص :عباسلا دنبلا

   :يMي ام ىMع ىندأ دحك لمتشي نأو ًابوتكم ضاûèعالا نوكي نأ بجي

   .ھناونعو ضûèُعملا مسا .أ

 .ضûèُعملاب لاصتالا لجأ نم )فتاهلا ،ينوûèكلإلا ديè∆لا ،ناونعلا ،مسالا( لاصتالا تامولعم .ب

   .ةجاحلا بسحب ديروتلا مقر وأ مسا :لثم ،ضورعلا ميدقت بلط وأ ليهأتلا بلطل بسانملا ديدحتلا .ج

 .ضاûèعالا بابسأو عئاقولاب لصفم ينوناق يطخ نايب .د

  .ضاûèعالا بابسأ زيزعتل قئاثولا وأ ،ةلدألاو ،ةمعادلا تادنتسملا .ه

 .بولطملا ضيوعتلا .و

 

 تاضاûèعالا ةحص نم ققحتلا :نماثلا دنبلا

 يوتحيو ،لهؤم ضûèعُم نم مدقُم يأ( ال مأ ًاحيحص ضاûèعالا ناك اذإ ام ًالوأ تاضاûèعالا يö رظنلا ةنجل ددحي ،ضاûèعالا يقلت روف

 يقلت نم لمع مايأ ةرشع نوضغ يö اهمدع نم ضاûèعالا ةحص رارق ردصي  .)بسانملا تقولا يö ھميلست متو ،ضاûèعالا بابسأ ىMع

 لمع مايأ ةسمخ نوضغ يö ضûèُعملا ىlإ ًايطخ ًاراطخإ تاضاûèعالا يö رظنلا ةنجل لسري ،ضاûèعالا ةحص مدع تبث اذإ   .ضاûèعالا

   :يMي ام ىMع راطخإلا لمتشي  .رارقلا رودص نم

   .ھناونعو ضûèُعملا مسا .أ

 .تاضاûèعالا يö رظنلا ةنجل يö لصاوتلا ةطقنب ةصاخلا )ينوûèكلإلا ديè∆لا ،ناونعلا ،مسالا( لاصتالا تامولعم .ب

 .ءاضتقالا بسح ديروتلا مقر وأ مسا :لثم ،ضورعلا ميدقت بلط وأ ليهأتلا بلطل بسانملا ديدحتلا .ج

 .ضاûèعالا ةحص مدعب رارقلا رودص )بابسأ( ببس .د
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 ضاûèعالا يö رظنلا :عساتلا دنبلا

 يö ًةداع تاعجارملا لمتكت  .ھيف رظنلاو ضاûèعالا ةعجارم يö تاضاûèعالا يö رظنلا ةنجل أدبت ،ضاûèعالا ةحصب رارقلا رودص دنع

 ضاûèعا يأل ةعجارملا ةûèف ديدمت ،ةيريدقتلا اbcطلسل ًاقفو ،تاضاûèعالا يö رظنلا ةنجلل زوجي ،كلذ عمو ،لمع موي 90 نوضغ

 .اîcمضتي R¨لا اياضقلا مجح وأ ديقعتلا ببسب ديدمتلا WR¡تقي

 وأ ةبوتكم تاراسفتسا حرطتو ،دِّرُوملا نايكلا عم تاءاعدالا شقانتو ،ضاûèعالا تاضاûèعالا يö رظنلا ةنجل عجارت ،ةعجارملا ءانثأ

طملا فارطألاو ،دِّرُوملا نايكلاو ،ضûèُعملا لباقتو ،ضûèُعملا نم وأ دِّرُوملا نايكلا نم تادنتسم بلطت
َّ

 ،مecاداهش ىlإ عمتستو ىرخألا ةعِل

 ضاûèعالاب ةلصلا تاذ تارمتؤملا وأ تاعامتجالا روضح تاضاûèعالا يö رظنلا ةنجلل زوجيو .رارق ىlإ لوصولل تانايبلا للحتو

 يأ يö ٍماحم ليكوت نéضûèعُملل زوجيو  .تالوادملا معدل ةمزاللا ةلدألا بلط وأ لوثملل فارطألا ءاعدتسا بلط اهل زوجيو ،ًايصخش

 .ھتداهشب اÿcف يlدي فوس R¨لاو تاضاûèعالا يö رظنلا ةنجل تاسلج نم ةسلج

 .نéكراشملا تاضاûèعالا يö رظنلا ةنجل ءاضعأ نم ةثالث نع لقي ال امب تاوصألا ةيبلغأ ىlإ ًادانتسا تارارقلا ردصتو

 رارقلا قيثوت :رشاعلا دنبلا

 ضûèُعملا ىlإ لَسرُي يطخ ريرقت ةروص يö اذه اهارارق قثوي فوسف ،ضاûèعالا نأشب ًارارق تاضاûèعالا يö رظنلا ةنجل ذختت امدنع

 R¨لا ةخسنلا حيقنت نكميو  .تاضاûèعالا يö رظنلا ةنجلل ينوûèكلإلا عقوملا ىMع روهمجلا مومعل ريرقتلا اذه رَشنُي امك دِّرُوملا نايكلاو

 تاحيقنت يأل ًاقفوو  .لماكلا ريرقتلا يö تاءاطعلاب ةمدقتملا فارطألل ةيكلملا قوقحب ةقلعتم تانايب يأ ةيامحل روهمجلا مومعل رَشنُت

 :يMي ام لقألا ىMع ةخسن لك نمضتت نأ بجي ،روهمجلل رَشنُت R¨لا خسنلا اهل عضخت

  .ضûèُعملا مسا .أ

 .دِّرُوملا نايكلا مسا .ب

   .ةجاحلا بسحب ديروتلا مقر وأ مسا :لثم ،ضورعلا ميدقت بلط وأ ليهأتلا بلطل بسانملا ديدحتلا .ج

 .ضاûèعالل ةمدقملا بابسألا .د

 .ضاûèعالا يö قيقحتلل تاضاûèعالا يö رظنلا ةنجل اecذختا R¨لا éèبادتلا .ه

 .تاضاûèعالا يö رظنلا ةنجل اÿcلإ تلصوت R¨لا تاصالخلا .و

 .)دِّرُوملا نايكلاو ضûèُعملا( فارطألا بناج نم اهذاختا بولطملا تاءارجإلا .ز

 

 ضيوعتلا لاكشأ :رشع يداحلا دنبلا

 تأشن R¨لا ديروتلا ةلحرمو تاضاûèعالا يö رظنلا ةنجل جئاتن ىMع دمتعت ضيوعتلل ةعونتم لاكشأ كانه ،ضاûèعالا ىودج تتبث اذإ

 :يMي ام ةعونتملا لاكشألا هذه نمو  .ةلكشملا اهدنع
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 داسفلا .أ

 وأ داسفلاب رثأت صيصختلا دقعل لضفملا ءاطعلا مدقم رايتخا َّنأ تاضاûèعالا يö رظنلا ةنجل تررق اذإ .1
 ءاطعلا بحاص صخشلا مَرحُي ،ھنع ةباين مأ ھسفن فرطلا لالخ نم كلذ ناكأ ءاوس ،ةروظحhا ةطشنألاب
 اذإ ام ديدحتل ةّينعملا تاهجلا ىlإ رارقلا نم ةخسن مَّدقُت امك  .َعِّقُو دق صيصخت دقع يأ خَسفُيو دقعلا نم
W̨رُي ،كلذ دعبو  .ىرخأ ةّيئانج وأ ةّيندم تاماecا كانه تناك  ناك اذإ ءاطع ىMعأ يناثب مدقتملا ىMع دقعلا ≠ّ
 سلجمو ةينعملا ةيفارشإلا ةنجللا دقعلا ةيسرت ىMع قفاوي نأ بجيو  .لاملا لباقم ةيفاك ةميق مدقي ءاطعلا اذه
  .ثَّدحُم ٍعبار ٍفلم ىlإ ًادانتسا ةيمنتلاو ةيداصتقالا نوؤشلا

 ليهأتلا بلط ةمئاق ىlإ صاخلا عاطقلل ةعباتلا فارطألا دحأ لوصو نأ تاضاûèعالا يö رظنلا ةنجل تررق اذإ .2
 لوخد نم مَرحُيو اذه ضرعلا مدقم دَعبتسُي ،ةروظحhا ةطشنألا وأ داسفلاب رثأت ضورعلا ميدقت بلط وأ
 ةيندم تاماecا كانه تناك اذإ ام ديدحتل ةّينعملا تاهجلا ىlإ رارقلا نم ةخسن مَّدقُت امك  .ةرصتخhا ةمئاقلا
 .ىرخأ ةيئانج وأ

 )ب(و ؛صيصختلا ةيلمع ءانثأ ةروظحم ةطشنأ وأ داسف ثودح )أ( :تاضاûèعالا يö رظنلا ةنجل تررق اذإو .3
 لبق ضاûèعا ميدقت )ج(و ؛مئالم éèغ وحن ىMع ديروتلا بناوج نم بناج يأ ءارجإ يö ًاببس ةطشنألا هذه تناك

 اهسرامي وأ ةطشنألا هذه سرامي صخش يأف ،)ةجاحلا بسح( ةيسûèلا رارق وأ ةيئاîcلا ةمئاقلاب رارق رودص
لطُي ،كلذ ىlإ ةفاضإلاب  .هذه ديروتلا ةيلمع يö ةيلبقتسم ةكراشم يأ نم مَرحُي هéèغ نع ًةباين

َ
 نايكلا نم ب

 ةخسن مَّدقُت امك .جئاتنلا ىMع ًابلس رثؤي وأ ةسفانملا نم دحي دق بناج يأ جالعل ديروتلا ةيلمع ليدعت دِّرُوملا
 .ىرخأ ةيئانج وأ ةيندم تاماecا كانه تناك اذإ ام ديدحتل ةّينعملا تاهجلا ىlإ رارقلا نم

 ةقلعتملا ديروتلا ةيلمع ءانثأ ةروظحم ةطشنأ وأ داسف يأ ثودح تاضاûèعالا يö رظنلا ةنجل تررق اذإو .4
 هذه نم دصقلا ناك ؛لاثملا ليبس ىMع( ديروتلا ةيلمع ىMع ًايرهوج رثؤت مل ةطشنألا هذه َّنكلو ،صيصختلاب
 لاطبإ مدع تاضاûèعالا يö رظنلا ةنجلل زوجيف ،)لضفملا ءاطعلا مدقمك ًالصأ ûَèخُي مل فرط ةدافإ ةطشنألا
 تاماecا كانه تناك اذإ ام ديدحتل ةّينعملا تاهجلا ىlإ رارقلا ليحُت فوس اîcكلو ،لضفملا ءاطعلا مدقم رايتخا
 .ىرخأ ةيئانج وأ ةيندم

 

  زكرملا تاءارجإ نم ءانثتسالا .ب

 

 ًايرهوج رثأت صيصختلا دقع ءاسرإل لضفملا ءاطعلا مدقم رايتخا َّنأ تاضاûèعالا يö رظنلا ةنجل تررق اذإ .1
ظحُي ھنإف ،)وهسلا وأ أطخلا قيرط نع لاثملا ليبس ىMع( زكرملا طورشل نايكلا لاثتما مدعب

َ
 مدقم ىMع ر

لطُيو دقعلا ةيسرت اذه ضرعلا
َ

  .ديروتلا ةيلمعب ةرثأتملا ءازجألا ءادأ ةداعإ ديروتلا ىMع مئاقلا نايكلا نم ب
 ءاطعلا مدقم لظيو ،ديروتلا ةيلمع رمتست ،طورشلل ةيفوتسملا éèغ تايلمعلا حيحصت نم ءاbcنالا بقعو
 ةيفوتسملا éèغ تايلمعلا ةجلاعم نم نكمتلا مدع لاح يöو .ديروتلا يö ةكراشملل ًالهؤم يMصألا لضفملا
 دقع ءاc®إ وأ رارمتسا وأ ديروتلا ةيلمع ءاغلإ ي”بني ناك اذإ ام تاضاûèعالا يö رظنلا ةنجل ددحت ،طورشلل
  .صيصختلا

 مدعب ًايرهوج رثأت صيصختلا دقع ءاسرإل ةرصتخhا ةمئاقلا رايتخا َّنأ تاضاûèعالا يö رظنلا ةنجل تررق اذإ .2
ظحُي ھنإف ،)وهسلا وأ أطخلا قيرط نع لاثملا ليبس ىMع( زكرملا طورشل نايكلا لاثتما

َ
 ةمئاقلا هذه رارمتسا ر

لطُي دقو ةرصتخhا
َ

 ءاbcنالا بقعو  .ديروتلا ةيلمعب ةرثأتملا ءازجألا ءادأ ةداعإ ديروتلا ىMع مئاقلا نايكلا نم ب
 ةمئاقلا يö جردملا ضرعلا مدقم لظيو ،ديروتلا ةيلمع رمتست ،طورشلل ةيفوتسملا éèغ تايلمعلا حيحصت نم
 ةيفوتسملا éèغ تايلمعلا ةجلاعم نم نكمتلا مدع ةلاح يöو .ديروتلا يö ةكراشملل ًالهؤم ةيلصألا ةرصتخhا
  .اهرارمتسا وأ ديروتلا ةيلمع ءاغلإ ي”بني ناك اذإ ام تاضاûèعالا يö رظنلا ةنجل ددحت ،طورشلل
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 زكرملا طورشل ًالثتمم نكي مل ديروتلا ةيلمع ىMع مئاقلا نايكلا كولس َّنأ تاضاûèعالا يö رظنلا ةنجل تررق اذإ .3
لطُي دق ھنإف )ةجاحلا بسح( ءاسرإلا رارق وأ ةرصتخhا ةمئاقلا رارق رودص لبق ناك ضاûèعالا ميدقت َّنأو

َ
 ب

 تايلمعلا حيحصت نم ءاbcنالا بقعو  .ديروتلا ةيلمعب ةرثأتملا ءازجألا ءادأ ةداعإ ديروتلا ىMع مئاقلا نايكلا نم
 ةيفوتسملا éèغ تايلمعلا ةجلاعم نم نكمتلا مدع ةلاح يöو .ديروتلا ةيلمع رمتست ،طورشلل ةيفوتسملا éèغ
  .اهرارمتسا وأ ديروتلا ةيلمع ءاغلإ ي”بني ناك اذإ ام تاضاûèعالا يö رظنلا ةنجل ددحت ،طورشلل

 

 لاثتمالا ةجيتن .ج

 

 وأ داسف دوجو ىMع ةنّيب وأ ليلد يأ كانه سيلو زكرملا طورشل ديروتلا ةيلمع لاثتما تاضاûèعالا يö رظنلا ةنجل تررق اذإ

 .ديروتلا ةيلمع يö ديروتلا ىMع مئاقلا نايكلا رمتسيو ضاûèعالا تاضاûèعالا يö رظنلا ةنجل ضفرت فوسف ،ةروظحم ةطشنأ

 

  عفدلا تايلآو رطاخhا عيزوت :رشع يداحلا لصفلا

 ،ةفلكتلا زواجت وأ ،تاءاشنإلا لامعأ يö رخأتلاك ةعئاشلاو ةفورعملا رطاخhا كلذ لمشيو ،رطاخملل ةضرع ةيتحتلا ةينبلا دوقع عيمج

 تارارقلا نمو  .عورشملل يlاملا رارقتسالا ىMع رثؤت R¨لا ةعقوتملا éèغ يMكلا داصتقالا فورظك ىرخألا رطاخhاو ،ميمصتلا بويع وأ

 ،دقعلا يö صاخلاو ماعلا نéعاطقلا فارطأ نéب رطاخhا هذه عيزوت ةيفيك وه صيصختلا عيراشم يö ذختت نأ بجي R¨لا ةيسيئرلا

 ةيلآو رطاخhا عيزوتب ةينعملا تانايكلل تاداشرإ لصفلا اذه مدقيو .دقعلا ةميق عفد تايلآ رايتخا ىMع اًضيأ رثؤي رطاخhا عيزوتف

 .عفدلا

 

 رطاخhا :لوألا دنبلا

 ثدحت دق R¨لا ثادحألا وأ لاعفألا نع ًةئشان ًةيبلس تاديدec مأ ةيباجيإ ًاصرف تناكأ ءاوس ةجيتنلا يö كشلا اc®أب رطاخhا فَّرعُت

öا فصوُتو  .عورشملا يhأب اًضيأ رطاخ®cببستت دق ام ٍثادحأ عوقو تالامتحا ا öلا كلت نع عورشملل ةيلعفلا فورظلا فالتخا ي¨R 

 رطاخhا عيزوت حوضوب صيصختلل طيطختلا يö ةمهملا طاقنلا نمضتت ،كلذل  .ھفيلاكتو عورشملا عفانم عقوت دنع اهضاûèفا مت

 .رطاخhا هذه نم دحلل قرط قيبطتو

 

 رطاخhا عيزوت :يناثلا دنبلا

 فوس R¨لا رطاخhا ديدحت متي ذإ ؛صيصختلا دقع فارطأ نم فرط لك ھلمحتي فوس يذلا رطخلا ديدحت رطاخhا عيزوت نمضتي

 هذه ىدمو اîcع ًالوؤسم نايكلا نوكي فوس R¨لا رطاخhا ديدحت متي امك ،ةيلوؤسملا هذه ىدمو اîcع ًالوؤسم صاخلا فرطلا نوكي

 .ةيلوؤسملا

 .ثلاثلا فلملا نم ءزجك اîcع لوؤسملا فرطلاو ةددحhا رطاخhا ليصافت نمضتت رطاخhاب ةيليصفت ةفوفصم دادعإ متيو
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 دَّدحُيو  ."اc  ظفتحhا رطاخhا" مساب فَرعُي نايكلا ىlإ اهعيزوتو ،"رطاخhا لقن" مساب نéّصاخلا فارطألل رطاخhا عيزوت ىlإ راشي

 .ھلكيهو صيصختلا دقع قاطنل ًاقفو رطاخhا لقن

 ىMعف  .رطاخhا مظعم ةموكحلا لمحتت ،يديلقت ماع دروم اbcفصب ةيتحتلا ةينبلا عيراشم نم عورشمب ةموكحلا علطضت امدنع

 دوجول ةجيتن ةدبكتم ةيفاضإ فيلاكت يأ نع ةلوؤسم نوكت ةموكحلا نإف ،ةيتحتلا ةينبلا لوصأ ةموكحلا تممص اذإ ،لاثملا ليبس

 نم للقي ام ،صاخلا فرطلا ىlإ رطاخhا نم ديدعلا لقن ةيناكمإ يö صيصختلا جذومن دئاوف ىدحإ لثمتتو .ميمصتلا يö بويع

 قيقحتل ةلاعف ةقيرطب اÿcلع ةرطيسلاو رطاخhا هذه ةدح نم فيفختلا ىMع صاخلا فرطلا ّثحو ،ةموكحلا اهلمحتت R¨لا رطاخhا

 يذلا فرطلا انه ةرادإلا QRعت ذإ "اecرادإ ىMع ردقألا فرطلا ىMع" رطاخhا عيزوتب نايكلا موقي ،لاملا لباقم ةميقلا نم ردق ≠W˚قأ

 .)ةفلكت لقأب يأ( ةءافكلا نم ردق è∆كأب اهلمحتو رطاخhا فيفخت ھنكمي

 .صيصخت ھنأ ىMع عورشملاب عالطضالل ةيسيئرلا بابسألا نم ًادحاو ّدعُي يذلا رمألا وهو ةءافكلا نع ثحبلاب رطاخhا عيزوت طبتريو

 ةيتحتلا ةينبلا ميلست ىMع ھثحو صاخلا فرطلا éüفحت ىlإ صاخلا فرطلا ىMع عورشملا رطاخh ةيلاملا تاعبتلا عيزوت يدؤيو

 ةرطيسلا نم ردق è∆كأب عتمتي يذلا فرطلا َّنأ كلذ يö ببسلاو .ةبولطملا ةلاحلابو ررقملا QRمزلا لودجلا بسح روهمجلا ىlإ تامدخلاو

 ةردقلاو رطاخhا عوقو لامتحا نم دحلل è∆كأ ةصرف ھيدل )صاخلا فرطلا وه ًامئاد نوكي ،صيصختلا يö( ةنّيعُم رطاخمب قلعتي اميف

 ميدقت ىMع هéüفحتو صاخلا عاطقلا ثح ىlإ رطاخملل مئالملا عيزوتلا يدؤي ،مث نمو .اهعوقو لاح رطاخhا تاعبت ىMع ةرطيسلا ىMع

 نوكي ،صيصختلا راطإ يö ،لاثملا ليبس ىMعف  .بسانملا تقولا يö مَّدقُت اc®وك ىlإ ةفاضإلاب ةفلكتلا ثيح نم ةلاعفو ةركتبم لولح

 ببسب ةيفاضإلا فيلاكتلا رطخ صاخلا فرطلا لمحتي ،يlاتلاب  .ھئاشنإو عورشملا ميمصت نع ًالوؤسم ةداعلا يö صاخلا عاطقلا

 تاءانثتسا دجوت امبر( ءاشنإلاو ميمصتلا تايلمع يö مكحتي يذلا وه صاخلا فرطلا َّنأل ءاشنإلا تالكشم وأ ميمصتلا بويع

 .)صاخلا فرطلا ةرطيس جراخ نوكي يذلا رمألا وهو ]ةرهاقلا ةوقلا[ ةيعيبطلا فورظلل ةجيتن تاءاشنإلا لامعأ رخأت تالاح ضعبل

 اc  رثأتست نأ لَّضفُي R¨لا رطاخhا ضعب كانهف ؛طقف نéعم ٍدح ىlإ نكلو ةءافكلا ضعب رِهظُي دق رطاخhا عيزوت نإف ،مث نمو

 صاخلا فرطلا كلمي ال R¨لا رطاخhا نم لبقتسملا يö ةموكحلا ھضرفت يذلا Rميظنتلا éèيغتلا رطخ دعي ،لاثملا ليبس ىMعف .ةموكحلا

 ضعبل ًاضرعم هءاقب رابتعالا نéعب ذخأي نأ نايكلل ي”بني ،كلذلو  .ًالاعف ًاريدقت لمتحhا رثألا ريدقت ھنكمي ال يlاتلابو ،اÿcلع ةرطيسلا

 ىقبيس ھنأ نايكلا كردي نأ ًاضيأ ي”بني امك .ةمدخلاو لوصألا ىMع هرودب رثؤي يذلا رارقتسالا مدعو رطاخhا ضعبل ةيلاملا راثآلا

 نم مغرلاب ةمدخلا ميلست نع ًاéèخأو ًالوأ لوؤسملا ھَّنأو لوصألل يئاîcلا كلاملا ھَّنأ فورعملا ذإ ةعمُسلا قلطنم نم رطاخملل ًاضرعم

 .اهميلست يö صاخلا فرطلل ھضيوفت

 يö ،لاثملا ليبس ىMع( ءاطعلا رعس ھميدقت دنع اecرادإو رطاخhا عيمجل ھلمحت فيلاكت صاخلا عاطقلا نم كيرشلا جِردُي فوسو

 مدع نم تايوتسم وأ رطاخhا نم عاونأ دجوتو .رطاخhا ةوالعب ةفلكتلا هذه فَرعُتو .)ةيموكحلا تاعوفدملا وأ مدختسملا موسر

 ىlإ ةفاضإلابو .ال مأ ًادج ًةعفترم نوكتل رطاخhا ةوالع دَّدحُت اÿcلع ًءانب R¨لاو )رطاخملل لمتحhا ضرعتلا غلابم( رارقتسالاو ،نقيتلا

 لبقي دق ،ىرخأ نايحأ يöو .ليومتلا باذتجا ىMع عورشملا ةردق ىMع رثؤت دق اcَّ®أل رطاخhا ضعب لقن نكمملا نم نوكي ال دق ،كلذ

 رطخلا عم وه لماعتي نأ ھل لضفألا نم نوكي امبر ھَّنأ كردي نأ نايكلل ي”بني نكلو لوقعم رعس لباقم رطخلا لمحت صاخلا فرطلا

 ةميقلا نسحتت كلذبو اÿcلع قفتم ةغيصل ًاقفو صاخلا فرطلا عم ھتكراشم وأ رطخلا اذc  ظافتحالا يö نايكلا بغري امبر مث نمو

  .عورشملا يö لاملا لباقم
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 رعسب نوكي ھنإف رخآلا فرطلا ھلبق اذإ وأ ،صاخلا فرطلا ىlإ رطاخhا عيزوت لوبق مدع ىMع ةحضاو تارشؤم كانه نوكت امدنعو

 رطخلاب نايكلا ظفتحي ٍذئدنع ،ًةرشابم ھسفنب هرادأ اذإ وأ رطخلاب ظفتحا اذإ نايكلل ةعقوتملا ةراسخلا نم Àèكأ نوكي ثيحب عفترم

 .اbcكراشم نكمي نكلو ،اc  ظافتحالا وأ ًالماك ًاعيزوت اهعيزوت نكمي ال R¨لا رطاخhا ضعب كانه .)ىرخأ ةرم داعُي وأ(

 لاملا لباقم ةميقلا اÿcف نوكت R¨لا ةلحرملا يö لاملا لباقم ةميق ≠W˚قأ قيقحت وأ اc  ظافتحالا وأ رطاخhا عيزوتل ىMثملا ةطقنلا لثمتتو

 لكيه ىlإ لوصولا نكمي ،ىرخأ ةرابعبو .ةيبلسلا رطاخhا ديدحت éèيغتل ،)ةيفاضإلا ةءافكلا ةيحان نم ةيفاضإلا ةدئافلا( ةيشماهلا

 ةداعإ لاح يö لاملا لباقم ةميقلا اÿcف لقت R¨لا ةلحرملا ىlإ انلصوت اذإ رطاخملل لماكلا عيزوتلا نم يتأي يذلا لثمألا رطاخhا عيزوت

 رطاخhا عيزوت لكيه ىlإ لوصولا نكمي ،رطاخhاب لماكلا ظافتحالا لاح يö ،كلذ نم سكعلا ىMع وأ .ىرخأ ةرم يöاضإلا رطخلا

أ اذإ لثمألا
ُ

 عاطقلا بغري ال امبر ،ةغلاب ةروطخ لثمي رطاخhا عيزوت ناك اذإ .لاملا لباقم ةميقلا تضفخناو يöاضإلا رطخلا ليح

 دق ،ھتروطخ يö ًالدتعم رطاخhا عيزوت ناك اذإو .ھيلإ ةلوقنملا رطاخhا عيمج ةرادإ ىMع ًارداق نوكي نل ھَّنأل تاءاطعب مدقتلا صاخلا

 لكشلا رظنا( صيصختلا ءاطعب مدقتلا نم ًالدب ءانبلاو ميمصتلا تابيتûèل مدقتلا رايتخا صاخلا عاطقلل ةبسنلاب بسنألا نم نوكي

 .)هاندأ

 

 

 عفدلا ةيلآ :ثلاثلا دنبلا

 وأ مادختسالا ساسأ ىMع ةمئاقلا ةيموكحلا تاعوفدملاو ،مدختسملا موسر لثم ،صاخلا فرطلا عفد ةقيرط ىlإ عفدلا ةيلآ éèشت

 ةيلآ سكعت نأ ي”بنيو  .صاخلا فرطلا ضيوعت باسح يö تابوقعلاو زفاوحلا بَسحُتس فيكو ،امîcيب عمجلا ساسأ ىMع وأ رفاوتلا

 .رطاخhا عيزوت ،ةمدخلا طورشو تاماûüلالا قاطنب قلعتي اميف ،عفدلا

 ةبجاولا ةيانعلا لذبو عورشملا ةعيبط ىMع ام ٍدح ىlإ تارايخلا هذه دمتعتو .عفدلا ةيلآل ةيلاتلا تارايخلا رابتعالا نéعب نايكلا ذخأي

 :ھنأشب
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 ةمدخلا يمدختسم نم ًةرشابم صاخلا فرطلا اهلصحي R¨لا مدختسملا تاعوفدم-فيلاكت .أ

 تاعوفدملا هذهو .اهمدقي R¨لا لوصألاو تامدخلا لباقم صاخلا عاطقلل نايكلا اهعفدي R¨لا ةيموكحلا تاعوفدملا-تاعوفدملا .ب

 :نوكت نأ نكمي

 .جاتنإلا ساسأ ىMع ةمئاقلا تاناعإلا وأ قيرطلا موسر :لثم مادختسالا ىlإ ةدنتسم .1

 .ةددحم ةدوجب ةمدخلا وأ لصألا رفاوتب ًانوهرم-رفاوتلا ىlإ ةدنتسم .2

  .تازاجنإلا ضعب قيقحت ىlإ دنتست ةيلوأ تاناعإ .3

 صاخلا فرطلا اهعفدي R¨لا تامارغلا وأ تابوقعلا وأ ،صاخلا فرطلا تاعوفدم ىMع تاموصخ-تامارغ وأ تابوقعو تآفاكم .ج

 جئاتنلا ققح اذإ تاوالعو تآفاكم صاخلا فرطلا قحتسي ذإ ،سكعلا ىMع وأ ؛ةددحhا éèياعملا وأ جئاتنلا قيقحت عطتسي مل اذإ

 .ھنم ةوجرملاو ةددحhا

 ديدحت كلذ يö امب ،دقعلا يö ًالماك ًاديدحت اهديدحت بجي R¨لاو رصانعلا هذه نم Àèكأ وأ ًادحاو نمضتت عفد ةيلآ نايكلا ممصي

 يذلا رطاخhا عيزوت ،ھيف اهقيبطت نكمي يذلا دحلا ىlإ ،عفدلا ةيلآ سكعت نأ ي”بنيو .عقاولا ضرأ ىMع عفدلا ةيلآو بسانملا تقولا

 .نكمم ردق ≠W˚قأب لاملا لباقم ةميقلا قيقحتب حمسي

 :عفدلا ةيلآل ةيلاتلا رطاخhا ديدحتلا ھجو ىMع رابتعالا نéعب نايكلا ذخأي

 .بلطلا رطاخم .أ

 .ءادألا رطاخم .ب

 .مخضتلا رطاخم .ج

 .ةدئافلا رطاخم .د

 .فرصلا رعس رطاخم .ه

 مخضتلا َّنإ ذإ .صيصختلل بيتûèلا ةûèف لالخ مخضتلاب قلعتي اميف رارقتسالا مدع ىlإ مخضتلا رطاخم éèشت ،لاثملا ليبس ىMعف

أ اذإ ،كلذ عمو .رطخلا اذه ةرادإ صاخلا فرطلا عيطتسي ال يlاتلابف ؛ةيداصتقالا فورظلاب ًاعوفدم نوكي ام ًابلاغ
ُ

 رطخلا اذه ليح

 ىوتسمل ًاظفحتم ًامييقت صاخلا فرطلا يرجُي ،لاحلا هذه يöو .مخضتلا ىوتسم ضûèفي نأ ھيلع نéعتيس صاخلا فرطلا ىlإ

 ةاعارمل ةلدعملا فيلاكتلا يأ ،ةيمسإلا ةميقلا يö ةيلعفلا فيلاكتلا نوكت نأ عضول ضرعتلا يö صاخلا فرطلا بغري ال اذإ مخضتلا

 ببسب )ءاطعلا( حûèقملا يlاملا ھضرع يö رطخ ةوالع صاخلا فرطلا جردُي فوس ،كلذلو .تاداريإلاب اهضيوعت نكمي ال مخضتلا ةلاح

 اذه قيقحت نكميو .مخضتلا رطخب )ماعلا عاطقلا( نايكلا ظافتحا لاح يÀè öكأ ًاديفم عضولا نوكيس .هذه رارقتسالا مدع ةلاح

 ةموكحلا تاعوفدم وأ صيصختلا مادختسا موسر نم ٍلك ىMع كلذ قيبطت نكميو .عفدلا ةيلآل ليدعت لماع جاردإ لالخ نم

 يأ اÿcلع ىَرجُي مل R¨لا يأ ةيلعفلا اbcميقب فيلاكتلا دادûèساب امهل حمست ةددحم ةبسن ىMع نافرطلا قفتيو .صيصختلاب ةصاخلا

 موسر دوجو لاح يöو .يMعفلا مخضتلا ىlإ ًادانتسا ًايونس ةبسنلا هذه ليدعت رابتعالا نéعب ذخألا عمو .مخضتلل ًةاعارم ليدعت

 ةيموكح تاعوفدم دوجو لاح يöو .يMعفلا مخضتلا ىlإ ًادانتسا ًايونس مادختسالا موسر ليدعتب صاخلا كيرشلل حَمسُي ،مادختسا

  .يMعفلا مخضتلا بسح ًاضيأ ةيرودلا تاعوفدملا لَّدعُت فوس ،عفدلا رفاوت يأ صيصختلاب قلعتت

 éèياعم يöوتسي ال ءادألا َّنأ ءادألا رطخ QRعيو .صاخلا فرطلا ىlإ اهلقن ي”بني R¨لا رطاخملل لاثم éèخ ءادألا رطخ لثمي ،لباقملا يöو

 مدع عم بسانتملا ردقلاب تاعوفدملا لَّدعُت فوس ،تاعوفدملا رفاوت لاح يö .)مادختسالل قفارملا رفاوت لثم( اÿcلع قفتملا ةمدخلا

 مادختسالل قفارملا رفاوت نم ىندأ دح ىMع صني دقعلا قافتا ناك اذإ ،لاثملا ليبس ىMعف .اÿcلع قفتملا éèياعملا عم ءادألا ميلست قفاوت
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 عاطقتسالا وأ مصخلا ةبسن دَّدحتو .عفدلا لقي فوس ٍذئنيح ،طقف %85 ةيلعفلا رفاوتلا ةبسن تناكو ،تقولا نم %90 ىlإ لصي

 .رفاوتلا مدع رثأو عورشملا ليصافت ىlإ ًادانتسا

 .عورشملا لجأ نم اهذيفنت متي R¨لا ةبجاولا ةيانعلاو بلطلا تاسارد اهددحت نأ ي”بني يذلاو بلطلا رطاخم ةجلاعم لافغإ ي”بني الو

 نايكلا يفعي ھَّنأل نيéèثكلل ًايضرم نوكي دق صيصختلاب ةصاخلا مادختسالا موسر لالخ نم بلطلا رطاخم عيزوت َّنأ نم مغرلا ىMع

 مادختسا ىMع بلطلا ناك اذإو .رطاخhا هذه ھلمحت ءاّرج ىMعأ ًاطسق ≠VWاقتي فوس صاخلا فرطلا نأ الإ ،ةيلاملا تامهاسملا نم

 نوكتو ًاéèبك ٍذئنيح نوكي طسقلا نإف ،صاخلا فرطلا ةرطيس جراخ اbcقيقح يö يø لماوع ھيلع رثؤتو ةéèبك ةجردب دكؤم éèغ قفارملا

 دح لاخدإ لالخ نم اذه ثدحيو .بلطلا رطاخh فقس ديدحت يö رظنلا ي”بني ،لاحلا هذه يöو .اÿcف كوكشم لاملا لباقم ةميقلا

 ضِّوعيو .تاداريإلا يö زجعلا نايكلا لّومُي ،ًاقبسم ددحhا ىوتسملا نم لقأ بلطلا ناك اذإ ھَّنأ ىMع صني تاداريإلا نامض نم ىندأ

 نم ىMعأ بلطلا ناك اذإ ھَّنأ ىMع صني يذلا تاداريإلا كراشت مكح دوجول بلطلا رطاخم فقس ديدحت نع ةمجانلا ةراسخلا هذه

 كراشت لاح يö ≠¨ح ةéèبك ةجردب دكؤم éèغ بلطلا ناك اذإو .فارطألا نéب تاداريإلا يö ضئافلا اذه مَّسقُي ،ًاقبسُم ددحhا ىوتسملا

 .بلطلا رطاخمب ظافتحالاو تاعوفدملا ماظن رفاوت مادختسا رابتعالا نéعب ذخأي نأ نايكلل ي”بني ،ةقيرطلا هذc  رطاخhا

 

 عفدلا ةيلآو ةيضاûèفالا رطاخhا عيزوت :عبارلا دنبلا

 نع ديحي الأو كلذ قيبطت نكمأ امثيح ةلصلا تاذ عفدلا ةيلآو هاندأ لودجلا يö ةيضاûèفالا رطاخhا عيزوت يö رظني نأ نايكلل ي”بني

 مدقيو  .ةليدب ةقيرط مادختسا دنع ثدحت R¨لاو )لاملا لباقم لضفأ ةميق يأ( ةحضاو ةيراجت ةلاح يö الإ ةيÿcجوتلا ئدابملا هذه

 .رطاخhا ةدح فيفخت يö نايكلا اc  دعاسي نأ نكمي R¨لا ةقيرطلا نأشب ةيÿcجوت تاداشرإ يlاتلا لودجلا

 .رطاخhا عيزوتل ةيضاûèفا ةفوفصم ھَّنأ ساسأ ىMع لودجلا اذه مَّدقُي :ةظحالم*

 تاقيلعت عفدلا ةيلآ رطاخhا عيزوت ةبقاعلا فصولا رطخلا

  ىMع ذاوحتسالا

 VWRارألا

 مدع يö رطخلا نمكي
 VWRارألا رفاوت
 وأ قفارملل ةمزاللا
 نم ىMعأ اbcفلكت َّنأ
 ةعقوتملا ةفلكتلا

 ةدايزو éèخأت
 فيلاكتلا

 قبسم طرش نايكلا
 دقعلا ذيفنتل

 بيترت نايكلل ي”بني
 ذاوحتسالل ةيفاك ةيناéüم
 يö ءدبلاو VWRارألا ىMع
 ميدقت بلط تاءارجإ
 دعب كلذو ضورعلا
 éèبك ءزج ىMع ذاوحتسالا
 دوجوو VWRارألا نم
 ةزايحب لوقعم لامتحا
 بقع اهلك VWRارألا
  .يراجتلا قالغإلا

  َّنأ يö رطخلا لثمتي ةيتحتلا ةينبلا طبر

 ةيتحتلا ةينبلا طبر
 ءاشنإب طبتري
 الو قفارملا ليغشتو

 ةدايزو éèخأت
 فيلاكتلا

 قبسم طرش نايكلا
 دقعلا ذيفنتل

 بيترت نايكلل ي”بني
 لجأ نم ةيفاك ةيناéüم
 ةيتحتلا ةينبلا طبر
 تابيتûèلا ءارجإو
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 تاقيلعت عفدلا ةيلآ رطاخhا عيزوت ةبقاعلا فصولا رطخلا

 تقولا يö نوكي
 لثم( ددحhا
 )ءاملا ،ةقاطلا

 ةماقإ لجأ نم ةبسانملا
 باحصأ عم تاقالعلا
 نéينعملا ةحلصملا

 ةلاح رطخ لثمتي عقوملا ةلاح
 ليطعت يö عقوملا
 ھل ططخhا ءاشنإلا
 ،ضرألا ةعيبط لثم(
 ،ةسكاعملا
 تافاشتكالاو
 )ثولتلاو ،ةيرثألا

 ةدايزو éèخأت
 فيلاكتلا

 عاطقلا
 صاخلا

 يéè öخأت يأ يدؤي
 ةداهش رادصإ
 ىlإ لامعألا مامتإ
  تاعوفدملا éèخأت

 َّنأ نامض نايكلل ي”بني
 ةمدقملا ءاطعلا تايلمع
 لذبب حمست ةئيب رفوت
 ةبسانملا ةبجاولا ةيانعلا
 اهليهستو عقوملا ةلاحل
 عيمج éèفوت لالخ نم
 ةلصلا تاذ تانايبلا
 عقوملا ىlإ لوصولاو

 رطخ لثمتي  ميمصتلا
 مدع يö ميمصتلا
 ىMع قفارملا ةردق
 تامدخلا ميلست
 ةعقوتملا فيلاكتلاب

 عاطقلا فيلاكتلا ةدايز
 صاخلا

 يéè öخأت يأ يدؤي
 ةداهش رادصإ
 ىlإ لامعألا مامتإ
 تاعوفدملا éèخأت

 نامض نايكلل ي”بني
 ىMع ميمصتلا ميلست
 نم ھيلع قفتملا وحنلا

 دصرل لاّعف ماظن لالخ
 ةيلمع ليهستو عورشملا
 لالخ نم هذه ميلستلا
 ضفخل نكمم جمانرب يأ
 رطخ ليلقتل فيلاكتلا
 سالفإلا

 ءدب( فيلكتلا
 )ليغشتلا

 يö رطخلا لثمتي
 مدع ةيلامتحا
 ىMع لوصحلا
 ،عورشملا تاقفاوم
 ثودح وأ ،اهرخأت وأ

 ةعقوتم éèغ فورظ
 ةداهش لثم(
 )زاجنإلا

 ةدايزو éèخأت
 فيلاكتلا

 عاطقلا
 صاخلا

 يéè öخأت يأ يدؤي
 ةداهش رادصإ
 ىlإ لامعألا مامتإ
 تاعوفدملا éèخأت

 َّنأ نامض نايكلل ي”بني
 ةمدقملا ءاطعلا تايلمع
 لذبب حمست ةئيب رفوت
 ةبجاولا ةيانعلا
 ماظن ىMع لوصحلل
 ليهستو مزاللا دامتعالا
 نم ةبجاولا ةيانعلا لذب

 عيمج éèفوت لالخ
 .ةلصلا تاذ تانايبلا

 رطخ لثمتي ءانبلا
 يö تاءاشنإلا
 ميلست نود ةلوليحلا
 تقولا يö قفرملا
 ةفلكتلابو ددحhا
 ةعقوتملا

 ةدايزو éèخأت
 فيلاكتلا

 عاطقلا
 صاخلا

 يéè öخأت يأ يدؤي
 ةداهش رادصإ
 ىlإ لامعألا مامتإ
 تاعوفدملا éèخأت

 نامض نايكلل ي”بني
 وحنلا ىMع ءانبلا ميلست
 لالخ نم ھيلع قفتملا
 دصرل لاعف ماظن
 ةيلمع ليهستو عورشملا
 لالخ نم هذه ميلستلا
 ضفخل نكمم جمانرب يأ
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 تاقيلعت عفدلا ةيلآ رطاخhا عيزوت ةبقاعلا فصولا رطخلا

 رطخ ليلقتل فيلاكتلا
 سالفإلا

 بلطلا رطخ لثمتي بلطلا
öمادختسا َّنأ ي 
 لقأ نوكي قفارملا
 لثم( عقوتملا نم
 فورظلا
 وأ ةيداصتقالا
 éèغ ةيناكسلا
 )ةعقوتملا

 تاداريإلا نوكت
 وه امم لقأ
 عقوتم

 عاطقلا
 صاخلا
 ءانثتساب
 R¨لا تالاحلا
 نايكلا مûüلي
 رصنعب اÿcف
 éèفوت
 تاعوفدملا

 مادختسالا موسر
 تالاحلا ءانثتساب
 نايكلا مûüلي R¨لا
 éèفوت رصنعب اÿcف
 تاعوفدملا

 

 نéعب ذخألا نايكلل ي”بني
 لباقم ةميقلا رابتعالا
 رطاخم لقنل لاملا
  .بلطلا
öرطاخم لقن لاح ي 
 نايكلل ي”بني ،بلطلا
 عضو رابتعالا نéعب ذخألا

 رطاخم لقنل ىMعأ دح
 رطاخhا  ضفخ .بلطلا
 دحلا تانامض لالخ نم
 تاداريإلا نم ىندألا
 لالخ نم  اهديعصتو
 دئاوفلا كراشت دنب
 حابرألاو

 َّنأ ءادألا رطخ QRعيو ءادألا
 يöوتسي ال ءادألا
 ةمدخلا éèياعم
 لثم( اÿcلع قفتملا
 .)قفارملا رفاوت

 ِفوتسم éèغ ءادأ
 éèياعملل

 عاطقلا
 صاخلا

 نايكلل ي”بني
 لماوع جاردإ
 ةيلآ يö ليدعتلا
 ةبقاعمل عفدلا
 نود ءادألا
 ىوتسملا

 َّنأ نامض نايكلل ي”بني
 ةراشإلا نمضتي دقعلا
 ال R¨لا ةمدخلا éèياعم ىlإ
 ةلباقلاو اÿcف سبل
 عفدلا ةيلآ َّنأو سايقلل
 دادس تاموصخ نمضتت
 وأ ةلوقعمو ةفصنم
 éèغ ءادألل تابوقع
 éèياعملل يöوتسملا

 رطخ لثمتي ليغشتلا
 مدع يö ليغشتلا
 وأ éèياعملا ءافيتسا

 نع فيلاكتلا ةدايز
 لثم( عقوتملا
 تاقافخإ
 ،ايجولونكتلا
 ،لامعلا تاعازن
 )ةيعيبطلا ثراوكلا

 عاطقلا فيلاكتلا ةدايز
 صاخلا

 éèيغت يأ ثِدحُي ال
öتاعوفدم ي 
 وأ مدختسملا
 نايكلا

 نامض نايكلل ي”بني
 ىMع ليغشتلا ميلست
 نم ھيلع قفتملا وحنلا

 دصرل لاعف ماظن لالخ
 ةيلمع ليهستو عورشملا
 يأ لالخ نم ليغشتلا
 ضفخل نكمم جمانرب
 رطخ ليلقتل فيلاكتلا
 سالفإلا

 يö رطخلا لثمتي مّخضتلا

 عم فيلاكتلا ةدايز
 نايكلل ي”بني نايكلا فيلاكتلا ةدايز

 لماع جاردإ
 ةيلآ يö ليدعتلا

 ؤبنتلا نايكلل ي”بني
 باسحل مّخضتلاب
 ليغشتلا تاقفن
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 تاقيلعت عفدلا ةيلآ رطاخhا عيزوت ةبقاعلا فصولا رطخلا

 ببسب تقولا رورم
 مّخضتلا

 ًةاعارم عفدلا
 دحلا ىlإ مخضتلل
 نكمي يذلا
 ھيف ھقيبطت

 ةبسن ىMع قافتالاو
 ةطبترملا دادسلا
 ًاè∆تعُم يMعفلا مّخضتلاب
 يø نيدلا ةمدخ َّنأ
 ةيمسإلا ةميقلا لعفلاب

 ةدئافلا رطخ لثمتي ةدئافلا
öلدعم ةدايز ي 
 ةûèف لالخ ةدئافلا
 نيدلا

 عاطقلا فيلاكتلا ةدايز
 - صاخلا
 نايكلا

 نايكلل ي”بني
 لماع جاردإ
 ةيلآ يö ليدعتلا
 ًةاعارم عفدلا
 رعس يö تابلقتلل
  ةدئافلا

 ىMع لمعلا نايكلل ي”بني
 ىMع ضرعتلا ليلقت
 لالخ نم éèصقلا ىدملا
 مل R¨لا ةûèفلا جاردإ
 ةدئافلا ليدعتل عضخت
 راعسأ بلقتل ًةاعارم
 .عفدلا ةيلآ يö ةدئافلا
 ديدحت نايكلل ي”بني امك
 رفاوت ىlإ ًادانتسا ةûèفلا
 ةليوط نويدلا تاليهست
 لجألا

 رعس رطخ لثمتي فرصلا رعس
 ضافخنا يö فرصلا
 لايرلا ةميق
 يأ لباقم يدوعسلا
 ىرخأ ةيبنجأ ةلمع
 رالودلا لثم
 ،ورويلا وأ ،يكيرمألا
 QRيلûèسإلا ھينجلا وأ

 نايكلل ي”بني نايكلا لخدلا يö ةراسخ
 لماع جاردإ
 ةيلآ يö ليدعتلا
 ًةاعارم عفدلا
 رعس يö تابلقتلل
  فرصلا

 قافتالا نايكلل ي”بني
 عفدلا ةبسن ىMع
 تاقفنلاب ةطبترملا
 ةبعصلا ةلمعلاب ةمَّوقملا

 َّنأ يö رطخلا لثمتي ماظنلا يéè öيغت
 يö تاéèيغتلا
 حئاوللاو ةمظنألا
 فيلاكتلا ىMع رثؤت
 دنع تاداريإلا وأ
 éèياعمب ءافولا
 ةمدخلا

 يö ةراسخ
 ةدايز وأ تاداريإلا
 تاقفنلا

 نايكلل ي”بني نايكلا
 دقعلا يö دنب جاردإ
 ةيلآ ليدعت نأشب
 ًةاعارم عفدلا
 حئاوللا وأ ةمظنألل
 ةسكاعملا ةيéüيمتلا

 ىlإ طقف دنبلا éèشي
 ةمظنألا يö تاéèيغتلا
 éèثأت اهل R¨لا حئاوللاو
 لثم عورشملا ىMع ددحم
  .ةيéüيمتلا تاéèيغتلا

 نéعب ذخألا نايكلل ي”بني
 نم فيفختلل رابتعالا
 نم رطاخملل ھضرعت

 راثآلا ضيوعت لالخ
 لباقم طقف ةيبلسلا
 ھيلع قفتم éèبك غلبم

 يö اهرطخ لثمتي ةرهاقلا ةوقلا
 ثادحأ عوقو

 دحأ عنمت
 وأ نéفرطلا

 نايكلل ي”بني كراشت
 ةبسانم دونب جاردإ

 يö كراشتلا ي”بني
 ثادحألا وأ ثراوكلا
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 تاقيلعت عفدلا ةيلآ رطاخhا عيزوت ةبقاعلا فصولا رطخلا

 ةيداع éèغ ةيئانثتسا
 ةرطيس جراخ
 لثم( فارطألا
 ،باهرإلا ،برحلا
 ،بغشلا ،بارضإلا
 سقطلا ،ةميرجلا
 ثادحألا ،ءWR˝لا
 اهéèغو ،ةيجولويجلا
 ثادحألا نم
 هللا ملع يö ةقباسلا
 هردقو هءاضقو

 ءافولا نم امهالك
 امecاماûüلاب
 امÿcلإ ةلوخhا
 دقعلا بجومب

öةجلاعمل دقعلا ي 
 ةرهاقلا ةوقلا

 R¨لا ىرخألا ةيعيبطلا
 الك ةرطيس زواجتت
 éèثأت اهل R¨لاو نéفرطلا
 .لمتحم يئانثتسا

 

 ةلباق رطاخhا تناك اذإ
 ةدعاق قَبطُت ال ،نéمأتلل
 لاحُتو ةرهاقلا ةوقلا
 فرطلا ىlإ رطاخhا
 .صاخلا

 يö رطخلا لثمتي تافصاوملا يéè öيغت
 éèيغت ىlإ ةجاحلا
 يأل تافصاوملا

 بابسألا نم ببس

 ةدايز وأ /و éèخأت
 فيلاكتلا

 نايكلل ي”بني نايكلا
 يö دونب جاردإ
 ةجلاعمل دقعلا
 تافصاوملا éèيغت
 ةيلآ ىMع اهرثأو
 عفدلا

 نامض نايكلل ي”بني
 دح ىندأ ىlإ ليلقتلا
 ،تافصاوملا éèيغت ةصرف
 بجي يذلا دحلا ىlإو
 نامضو ،ھيف اهéèيغت
 هذهل ميمصتلا باعيتسا
 ةفلكت لقأب تاéèيغتلا

 نأ يö رطخلا لثمتي ةيقبتملا ةميقلا
 ال قفرملا ةلاح نوكت
 تافصاوملا عم قفتت
 اÿcلع قفتملا

 عاطقلا حالصإلا ةفلكت
 صاخلا

 نايكلل ي”بني
 ةبسانم دونب جاردإ
öةبقاعملل دقعلا ي 
 ةميقلا ىMع
 éèغ ةيقبتملا
 ةيفوتسملا
 éèياعملل

 ديدحت نايكلل ي”بني
 ةبسانملا طورشلا
  دقعلا يö اهجاردإو

 

 لاملا لباقم ةميقلا :رشع يناثلا لصفلا

 وأ ؛جهنلا ليدعت :يö قحلاب زكرملا ظفتحيو .ليلدلا اذهل اقفو صيصختلل حûèقم عورشم لكل لاملا لباقم ةميقلا ليلحت ءارجإ متي

   .ددحم عورشم يأل ،ةجاحلا بسح ،اليصفت Àèكأ تاليلحت بلط وأ ؛ةيفاضإ تامولعم بلط

«cإ لاملا لباقم ةميقلا أدبم فدlب ةقالعلا طبض ىéلا ةميقلاو عورشملا ةفلكت ن¨R ةفلكتلا رصنع لثمي ام ًةداعو .عورشملا اهرفويس، 

 ةميقلا نمضتت نéح يö عورشملاب ةطبترملا رطاخhا ةرادإ فيلاكت كلذ يö امب ةدوشنملا ةميقلا ميلستل عورشملا ةدم لاوط ةفلكتلا

 .عورشملا ةدم لاوط ءادألا ىوتسم وأ اهرادقمو اbcيمكو ةمدخلا ةيعون
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 لاملا لباقم ةميقلا مييقت :لوألا دنبلا

 ىMع تاقفاوملا ةيلمع نم ةفلتخم لحارم يR öمكو ي±ون نراقم مييقت ءارجإ ي”بني ،لاملا لباقم ةميقلا أدبم حيضوت لجأ نم

 اهرابتعاب لاملا لباقم ةميقلا ةرادإ éèفوت نم عورشملا نّكمُت دق R¨لا لماوعلل ٍديدحتب لوألا فلملا يö مييقتلا اذه أدبيو .صيصختلا

 ،ثلاثلا فلملل ةبسنلاب امأ .عورشملا ةميقل ةيسيئرلا لماوعلا ديدحت عم ،ةميقلل ي±ون مييقت ميدقت متي ،يناثلا فلملا يö .صيصخت

 رايخ عم )ماعلا عاطقلا نِراقُم( ماعلا عاطقلا رايخل ةيدقنلا تاقفدتلل ةيلاحلا ةميقلا يöاص ةنراقمل Rمك مييقت ءارجإ بجيف

 لضفملا تاديروتلا رايخل ةيلاحلا ةميقلا يöاص نأ تبثي نأ ليلحتلا ىMع نéعتيس ،صيصختلا رايخ ىMع ةقفاوملا معدلو .صيصختلا

 ءاطعلل يMعفلا حاûèقالا ىlإ ًادانتسا عبارلا فلملا يö نراقملا مييقتلا اذه ثيدحت متيسو .ماعلا عاطقلا رايخ نم أوسأ سيل صيصختلل

 .لضفملا

 .ةقيرطلا هذه صخلم يMي اميف

 

 

 

 لوألا فلملا - لاملا لباقم ةميقلا تاناكمإ :يناثلا دنبلا

öشُي ال ھَّنأ مغر ،لوألا فلملا يûèَمسر ليلحت ءارجإ طR ضرعي نأ نايكلل ي”بني ،لاملا لباقم ةميقلل hةيناكمإ نع ةزجوم ةماع ةح 

 .ىرخأ لئادب لباقم صيصختلا رايخ مييقت يö رظنلا دنع صيصختلا لثم لاملا لباقم ةميقلا قيقحت

 

 يناثلا فلملا - ي±ونلا مييقتلا :ثلاثلا دنبلا

öي±ون مييقت ءارجإب لمعلا قيرف موقي ،يناثلا فلملا ي öي±ونلا مييقتلا اذه نم ضرغلاو  .ةماعلا ةيلاملا نوؤشلا ةرادإ ي: 

   .ماعلا عاطقلا نِراقُم رايخب ھتنراقم دنع صيصختلا رايخ اهمدقي R¨لا لاملا لباقم ةميقلا ىدم ،ةيعونلا ةيحانلا نم ،حيضوت .أ

 أزجتي ال ًاءزج ًاقحال ةيساسألا عفاودلا هذه لثمت  .عورشملل لاملا لباقم ةميقلل ةيساسألا عفاودلا ةشقانمو ،ةنراقمو ،ديدحت .ب

 .ثلاثلا فلملا ةلحرم يR öمكلا مييقتلا نم

 ماعلا عاطقلا ديروت راطإ يö عيراشملا ىMع ًايخيرات ترثأ R¨لا تالكشملاو تايدحتلل ةلثمأ يناثلا فلملا مدقي ،مييقتلا نم ءزجكو

 اهلوح رودي R¨لا ةيسيئرلا تالاجhا مهأ دحأو  .صيصختلا رايخ نم ًاءزج اهرابتعاب تايدحتلاو تالكشملا هذه ةجلاعم ةيفيكو

  .ةفلتخhا تارايخلا è∆ع رطاخhا عيزوت ةشقانمو مييقتلا
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   :يMي ام ًاضيأ ي±ونلا مييقتلا لوانتي

 اذاملو لضفملا ديروتلا رايخ راطإ يö لاملا لباقم ةميقلا قيقحت ىlإ يدؤت نأ نكمي R¨لا عورشملل ةيساسألا تامسلاو صئاصخلا .أ

 معد ي”بنيو  .)كلذ ىlإ امو ،فيلاكتلا ةدايز ،éèخأتلا ،عورشملا ةدم لاوط فيلاكتلا ديدحت ةقيرط ،قاطنلا ،لاجhا لثم(

 تالاجhا يö رظني دق ،رمألا اذه لوانت دنع .لاملا لباقم ةميقلل ةيسيئرلا عفاودلا ديدحت عم ةقباسلا عيراشملا نم ةلثمأب مييقتلا

 .ةجاحلا بسحب ىرخأ لماوع وأ ،هاندأ 1 لودجلا يö ةنيبملا

 ًامييقت ًاضيأ مدقي وهف ،)ليلدلا اذه نم عبارلا بابلا نم رشع يداحلا لصفلا( حûèقملا رطاخhا عيزوت ىMع مييقتلا دانتسا مغر .ب

 .لاملا لباقم ةميقلا قيقحت ىlإ عيزوتلا اذه اc  يدؤي فوس R¨لا ةيفيكلل ًاحرشو

 ي±ونلا مييقتلا - 1 لودجلا

 ةشقانملاو ثحبلا قاطن 

  رارمتسالا

 ةc اشم ىرخأ تامدخ ةنايص وأ ،ليغشت وأ ،ديروت لالخ نم اîcم ةدافتسالاو مجحلا تاروفو لالغتسا ىMع ةردقلا ھيدل صاخلا عاطقلا له • ةءافكلا
 ةينب ىMع كلذ ساكعنا رثأ وه امو دوقعلا بجومب كلذ قيقحت نكمي فيكو ؟)اهسفن لوصألا مادختسا ةرورضلاب سيل( نيرخآ ءالمعل
 ؟فيلاكتلا

 ةبسنلاب ةيساسأ تسيل تامدخلا له ؟ةمدخلا هذه ميدقت يö نايكلا نم è∆كأ ةصصختم وأ ةماع ءاوس ةè∆خب صاخلا عاطقلا عتمتي له •
 ؟نايكلل

   ةبغرلا

 رطاخhا هذه مجح ريدقت ىMع صاخلا عاطقلا ةردق يø امو ،جمانè∆لا ذيفنت لجأ نم ةرادإ ىlإ جاتحت R¨لا ةلصلا تاذ رطاخhا رابتعالا نéعب ذخألا • رطاخhا ةرادإ
 ؟اecرادإو

   ؟تامدخلا ميدقت يö وأ لحلا ميمصت يö ءاوس ةكراشملل ةصرف كانه له • ةكراشملا

 لجأ نم يراجتلا ريوطتلاو ،صيخûèلاو ،عيبلا لثم( عورشملا اÿcلع موقي R¨لا لوصألا مادختسا ىوتسم نéسحت صاخلا عاطقلا عيطتسي له •
 ؟كلذ متي فيكو ؟)كلذ ىlإ امو ،éèغلا مادختسا

 ةميقلاو دقعلا ةدم
 ةيقبتملا

  ؟لوقعم ٍوحن ىMع لبقتسملا يö تامدخلا بلطب ؤبنتلا نكمي له •

  ؟لصألل VWRاûèفالا رمعلا وأ دقعلا ةûèف ءانثأ ةنايصلا وأ ةيسيئرلا لوصألا تانيسحت رابتعالا نéعب ذخألا عم لوصألل عقوتملا رمعلا وه ام •

 ؟لجألا ليوط دقعلا بويعو ايازم يø ام •

 ؟صيصختلا دقع ءاbcنا دعب لوصألا ىMع دويق كانه له •

 ؟VWRاûèفالا هرمع وأ دقعلا ةدم ةياc® يö لصألل ةعقوتملا تابيتûèلا يø ام •

  ؟ليغشتلاو ،ءانبلاو ،ميمصتلا رصانع جمد نكمي له •   دقعلا ةدم فيلاكت

 ؟تاءاشنإلا عونل ةساسح فيلاكتلا هذه نوكت نأ حجرملا نم له ؟ةنايص تابلطتمو ةéèبك ةيراج ليغشت فيلاكت كانه له •

 ؟كلذ قيقحت نكمي فيك ؟لاملا لباقم ةميقلا ىMع ميمصتلا جمد رثؤي ىدم يأ ىlإ • ميمصتلا جمد

 دقعلا ةدم فيلاكت
 ةلماكلا

  ؟ةنايصلا فيلاكت يø ام ؟كلذ قيقحت نكمي نيأو ةلماكلا دقعلا ةدم تارخدم قاطن وه ام •

   ؟)ةقاطلا مادختسا يö ةيلاعفلا نم ديزمب مستت ِنابم لثم( ىرخأ راثآ وأ ةيئيب راثآ يأ فيلاكتلا هذهل له •

 ؟حيحصلا كولسلا لذب ىMع تاءاطعلا يمدقم حûèقملا رطاخhا عيزوت زفحي له •
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 ثلاثلا فلملا - Rمكلا مييقتلا :عبارلا دنبلا

 :يMي ام لالخ نم ًايمك ًامييقت ثلاثلا فلملا نمضتي

 عاطقلا نِراَقُم رايخل يlام جذومن ءانبل تالخدمك تاريدقتلا هذه مادختساو ھتاداريإو عورشملا ةفلكتل تاريدقت عضو .أ
 .ةيديلقت تايûèشم تناك ول امك اهزاربإو ،ماعلا

 .صيصختلا رايخل يlام جذومنو ةيلاملا تاعقوتلل )ةنراقملل لباق ساسأ ىMع( ةيزاوم ةعومجم عضو .ب
 .ةيلاملا تاعقوتلا نم نéتعومجh ةيلاحلا ةميقلا يöاص باسح .ج
 .لاملا لباقم ةميقلل Rمك مييقت ىlإ لوصولل نéتعومجملل ةيلاحلا ةميقلا يöاص ةنراقم .د

 ؛صيصختلا رايخل يlام جذومن ءاشنإو ؛ماعلا عاطقلا نراقم رايخل يlام جذومن ءاشنإ :لجأ نم تاوطخلا هذه لمعلا قيرف عبتي

 ،ىندأ دحك ةبولطملا ةفلكتلا ليصافتب قلعتي اميف اميس ال ،يlاملا جذومنلا جئاتنل حûèقملا جذومنلا .لاملا لباقم ةميقلا ليلحتب مايقلاو

 مسقلا اذه ةياc® يö جذامنلا رظنا( صيصختلا رايخل )4( لودجو ماعلا عاطقلا نراقمب قلعتي اميف كلذو هاندأ )3( لودجلا يö دري

 .)هاندأ

 

  ماعلا عاطقلا نراقم ءاشنإ :سماخلا دنبلا

 .ماعلا عاطقلا نراقمل يlام جذومن عضو يø لاملا لباقم ةميقلل Rمك مييقت ءارجإل ىlوألا ةوطخلا

 :يø ماعلا عاطقلا نراقم فادهأ 

 ؛ةيديلقتلا تاديروتلا مادختساب عورشملا ذيفنت مت اذإ عورشملا ةدم لاوط رطاخhاو تاداريإلاو فيلاكتلا نع ةرظن ميدقت .أ
 و

 ديروت ةيلمع نم ءزجك ةدراولا تاءاطعلا عم دعب اميفو ،صيصختلا رايخ عم ةنراقملل رايعمك ًايئدبم مدختست .ب
 تناك اذإ ام )ب صيصختلا لالخ نم لاملا لباقم ةميقلا قيقحت ةيناكمإ ىدم )أ :ةنراقملا جئاتن رهظُت فوسو .صيصختلا
 .ماعلا عاطقلا ديروتب اbcنراقم دنع لاملا لباقم لضفأ ةميق ىlإ يدؤت ةلضفملا تاءاطعلا

 يرجيس عورشملا ناك اذإ ،ةموكحلا رظن ةهجو نم ةيساسألا فيلاكتلا وأ اهلمكأب عورشملا فيلاكتل ريدقت وه ماعلا عاطقلا نراقم

 هذه سكعت نأ ي”بنيو .ةلاحلا هذه يö ةموكحلا اهاقلتت تاداريإ يأ نأ رابتعالا نéعب ذخألا عم ،يديلقتلا ديروتلا ةقيرطب هذيفنت

 رايخو ماعلا عاطقلا نéب ةنراقملا نوكت نلو .صيصختلا دقع بجومب صاخلا عاطقلا نم ةعقوتملا ةجيتنلا تاداريإلاو فيلاكتلا

 .ةفلتخم ءادأ تايوتسم ناسكعت فيلاكتلا R¨عومجم تناك اذإ ةحلاص صيصختلا

 تاضاûèفالاو تانايبلا ردصم :سداسلا دنبلا

 اهميلست مت ةثيدح ةc اشم عيراشم وأ ةيلعف عيراشم ىMع دنتسي تاداريإلاو فيلاكتلا ليلحت نأ نم دكأتلا لمعلا قيرف ىMع بجي 

öياعم ةاعارم عم ،ةيديلقتلا تاديروتلا راطإ يéè اكم ىوتسمب ةمدخلا تايوتسم وأ ءادألاöلاحلا وه امك ئ öو .صيصختلا رايخ يöي 
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 ةبسانملا ةينهملا ةè∆خلا ىMع لوصحلا لمعلا قيرف ىMع بجي ،اهميلست مت R¨لا ةلثامملا عيراشملا وأ عيراشملا نع تانايب رفوت مدع لاح

öا لوصألا ةقطنم يhةبولطملا فيلاكتلا عيمجتل ةددح. 

 جذومنل قفرمك لصفنم لكشب ،تاداريإلاو فيلاكتلا هذه ىlإ لوصولل ةمدختسملا رداصملاو تاضاûèفالا قيثوت لمعلا قيرف ىMع بجي

 ،تانايبلا رداصمل طباورلاو .ةيعجرم قئاثو لالخ نم بسانم لكشب اÿcلإ راشملا رداصملاو تاضاûèفالا حضوت نأ بجيو .تانايبلا لودج

 رايتخاو ماعلا عاطقلا نراقمل تاضاûèفالا ديدحت ةيفيكل لاثم ىMع لوصحلل )هاندأ جذامنلا يö( 6و 5 نéلودجلا رظنا .كلذ ىlإ امو

 .صيصختلا

 تاعقوتلا ةدم :عباسلا دنبلا

 .صيصختلا دقعل ةعقوتملا ةدملا يø تاعقوتلا ةدم نوكت

  فيلاكتلا ليلحت :نماثلا دنبلا

 راعسألاب عورشملا لحارم نم ةلحرم لكل ةيداشرإلا ذيفنتلا فيلاكت تاريدقت نéمضتب ،ثلاثلا فلملا نم ءزجك ،لمعلا قيرف موقي

 :يlاتلا وحنلا ىMع ،مخضتلا ةاعارمل ةلدعم ،يدوعسلا لايرلابو )ةيمسإلا( ةيلاحلا

 متي ،دلبلا لخاد نم ةاûèشملا وأ ةكلمملا يö ةعنصملا داوملاو ةلامعلا لثم )ةيدوعسلا فيلاكتلا( ةيلحhا فيلاكتلل ةبسنلاب .أ
 ةيلبقتسم تاريدقت ىMع لوصحلل زكرملا عم رواشتلا لمعلا قرف ىMع بجي .)بسانم رشؤم وأ( ماع مخضت لدعم قيبطت
 .مخضتلل

 ،جراخلا نم اÿcلع لوصحلا لمتحي R¨لا ةصصختملا ةينقتلا تادعملا لاثملا ليبس ىMع ،ةيلحhا éèغ فيلاكتلل ةبسنلاب .ب
 زاغلاو طفنلا عاطقب قلعتتو يكيرمأ لصأ نم تادعملا ًالثم تناك اذإ يأ بسانملا مخضتلا لماعم اÿcلع قبطي نأ بجي
 وأ ،طفنلا نع بيقنتلا :زاغلاو طفنلا رابأ بيقنت :لاجhا بسح يكيرمألا جاتنإلا راعسأ رشؤم مدختسي نأ بجي نذإ
 .اÿcلإ ةراشإلاو حوضوب تانايبلا رداصمو تاضاûèفالا هذه ركذ ي”بنيو  .ةيمدخلا وأ ةجتنم éèغلا رابألا وأ ،زاغلا

 .كلذ قبطني امثيح فرصلا راعسأل ةيلبقتسم تاريدقت ىMع لوصحلل زكرملا عم رواشتلا لمعلا قرف ىMع بجي .ج

 :يMي ام ،ةجاحلا بسح ،فيلاكتلا هذه لمشت دق ،ذيفنتلا وأ ءانبلا ةلحرمل ةبسنلابو

 ،يlوألا ميمصتلاو ،عيراشملا ةرادإل تاراشتسالا باعتأو نéفظوملا فيلاكت كلذ يö امب ،هريوطتو عورشملا دادعإ فيلاكت .أ
 .تاديروتلا معدو ينوناقلا معدلاو ،نيراشتسملا ةرادإو ،رثألا تاساردو ،ىودجلا ةساردو

 .VWRارألا ىMع ذاوحتسالا .ب
 .ءانبلا لامعأ .ج
 .تادعملاو عنصملا .د
 .تاéüهجتلاو تابيكûèلا .ه
 .ريوطتلا فيلاكت .و
 .تارابتخالا .ز
 .بيردتلا .ح
 .ةئراطلا فيلاكتلا .ط

 .ىرخأ فيلاكت .ي
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 ،ةمئاقلا ةيموكحلا لوصألا نوكت امثيحو ،صيصختلا عضوم نوكتس R¨لا ةيتحتلا ةينبلا لوصأل ةبسنلاب ھنأ ىlإ ةراشإلا ردجت

 نم ءزج è∆تعت لوصألا هذه ةميق نإف ،عورشم ةكرشل ةحاتم ،كلذ ىlإ امو ،تادعملا وأ ةيراقعلا تاكلتمملا وأ VWRارألا لثم

 لاملا لباقم ةميقلا ليلحت نم لكل اهمادختسا متيس صيصختلا رايخ راطإ يö ةقبطملا ةميقلا سفنو ماعلا عاطقلا نراقم

 .صيصختلا رايخو ماعلا عاطقلا نراقمل

 ةيئيبلا راثآلا ببسب كلذو ،عورشملا ميمصت يö فيفختلا éèبادت عضو ىlإ ةجاح كانه تناك اذإ فيفختلا فيلاكت ديدحت متيسو

 هذه نإف ،صيصختلا رايخ بجومب éèبادتلا هذه فيلاكت لمحتي صاخلا فرطلا ناك اذإو .ةعقوتملا ةيبلسلا ةيعامتجالا وأ

 لمحت ةلاح يöو .صيصختلا رايخو ماعلا عاطقلا نراقم نم لكل لاملا لباقم ةميقلا ليلحت نم ًاءزج لكشت نأ ي”بني فيلاكتلا

 دنبلا يö نéبملا وحنلا ىMع ةيلاملا ةلاحلا نم ءزجك كلذب ةطبترملا فيلاكتلا ديدحت ي”بني ،ماعلا عاطقلا لبق نم فيلاكتلا هذه

 .ليلدلا اذه نم ثلاثلا بابلا نم لوألا لصفلا نم رشع يداحلا

 :يMي ام ،ةجاحلا بسح ،فيلاكتلا لمشت دق ،ةيليغشتلا ةلحرملل ةبسنلابو

 ةيرشبلا دراوملاو ةبساحhا لثم رشابملا éèغ معدلا لمشيل ھمعدو ھترادإو ھتنايصو عورشملا ليغشت لجأ نم فيظوتلا .أ
 .تاقاقحتسالاو بتاورلاو بيردتلا فيلاكت اضيأ فيظوتلا فيلاكت لمشتو .كلذ ىlإ امو ةينوناقلاو

 .مزاوللاو داوملا .ب
 .تامدخلا .ج
 حالصإلا تارودب ةقلعتملا تاضاûèفالا حوضوب فصوت نأ بجيو .لادبتسالاو ،ديدجتلاو ،تادعملا حالصإو ،عنصملا ،قفرملا .د

 .معادلا يقطنملا ساسألا عم ،لادبتسالاو ديدجتلاو
 .نéمأتلاو معدلا دوقع .ه
 .ةرشابملا éèغ فيلاكتلا .و
 .ىرخأ فيلاكت .ز

 

   قفارملاو ةقاطلا ليدعت رثأ :عساتلا دنبلا

 اهéèغو ةقاطلا جاتنإل ةليدبلا ةصرفلا ةفلكت سكعت R¨لا ةقاطلا ةفلكت جاردإ لاملا لباقم ةميقلا ليلحت نم ءزجك لمعلا قيرفل ي”بني

 اذه ضارغأل مدختستس R¨لا قفارملاو ةقاطلا نم ةدحولا ةفلكتل ريدقت ىlإ لوصولل زكرملا عم لمعلا قيرف رواشتيو .قفارملا نم

 ةلثامم فيلاكتلا نأو كلذك رمألا نكي مل لاح يöو .ةموعدم قفارملاو ةقاطلا فيلاكت نوكت امدنع ليدعتلا اذه ىرجُيو .ليدعتلا

 .ليدعت يأ ءارجإ مزلي الف صاخلا فرطلا اهلمحتي R¨لا كلتل

 تانايكلل اهمعد متي ةماعلا قفارملاو ةقاطلا فيلاكت نأ ًارظن ،تارايخلا è∆ع ةلداع ةنراقم ءارجإل وه ليدعتلا اذهل WR˝يئرلا ببسلا

 .ةيموكحلا

 تاداريإلا ليلحت :رشاعلا دنبلا

 ةمدختسملا تاضاûèفالا ركذ ي”بنيو .ةيديلقتلا تاديروتلا رايخ راطإ يö أشنت دق R¨لا تاداريإلا طقف داريإلا ليلحت لمشي نأ ي”بني 

öي ام داريإلا رداصم لمشت نأ نكميو ،حوضوب تاداريإلا باسح يMي: 

 .ىرخأ فارطأ ىlإ ينابملاو VWRارألا لثم ةضئاف لوصأ éèجأت وأ عيب نكمي ،لاثملا ليبس ىMع ،راجيإلا وأ عيبلا نم داريإلا .أ
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 ًاéèبك ًافالتخا فلتخت ةيقبتملا ةميقلا تناك اذإ الإ ةلص تاذ ةيقبتملا ةميقلا نوكت الو .ةيقبتملا ةميقلا ساسأ ىMع لخدلا .ب
 عاطقلا نراقم يö ةيقبتملا ةميقلا جاردإ ي”بني ال ،ىرخألا تالاحلا عيمج يöو .ةيديلقتلا تاديروتلا رايخو صيصختلا نéب
 .ماعلا

 موسر وأ موسرلا لثم ةيموكحلا éèغ فارطألل ةجتنملا تامدخلا لك وأ ضعب عيبتس ةموكحلا تناك اذإ ،ةموكحلا تاداريإ .ج
 .ىرخألا رداصملا وأ مدختسملا

 

 ليومتلا ليلحت :رشع يداحلا دنبلا

öامب ةيموكح رداصم نم لماكلاب عورشملا ليومت متي ثيح ةيديلقتلا تاديروتلا راطإ ي öملا تاصصخم نم ءزجك كلذ يéüنل ،ةينا 

 ىرخأ رداصم لالخ نم عورشملا لیومت لاح يö ،كلذ عمو .ةيليومت ةيدقن تاقفدت يأ ماعلا عاطقلا نراقمل يlاملا جذومنلا نمضتي

 جذومنلا يö ةلصلا تاذ ةیلیومتلا ةیدقنلا تاقفدتلا لمعلا قرف مضت نأ بجی ،نايكلل رشابم لیومت كانھ نوکي ثیح ةیموکح éèغ

 .لاومألا هذھل ةعقوتملا ةفلکتلا ساسأ یMع ماعلا عاطقلا نراقمل يlاملا

 

 ماعلا عاطقلا نراقم ليدعتو رطاخhا ليلحت :رشع يناثلا دنبلا

 لمحتت دق ،ةيديلقتلا ةماعلا تاديروتلا يöو .رطاخhا هذه ام ٌفرط لمحتي نأ بجيو ،عورشم لك نم أزجتي ال ًاءزج رطاخhا لكشتو

 زواجتو éèخأتلا رطاخم لقتنت صيصختلا رايخ بجومب ھنأ ديب .فيلاكتلا زواجتو éèخأتلا رطاخم لثم ،رطاخhا نم ديدعلا ةموكحلا

 ةفلكت éèثأت رابتعالا يö ذخأت نأ بجي ةقيقدلا فيلاكتلا ةنراقم نإف كلذلو .صاخلا عاطقلا ىlإ )ىرخأ رطاخم ىlإ ةفاضإلاب( فيلاكتلا

 .اذه رطاخhا لقن

أ يذلا ي±ونلا ليلحتلا نم ءزجكو
ُ

أ ،يناثلا فلملا يö يرج
ُ

 .لاملا لباقم ةميقلا روظنم نم تاصصخملل مييقتو رطاخملل ليلحت يرج

 نéعتيو .يناثلا فلملا نم ءزجك هارجأ يذلا رطاخhا ليلحت يö رظنلا ةداعإ لمعلا قيرف ىMع بجي ،ماعلا عاطقلا نراقم باسح دنع

 ىlإ يدؤي ام ،لاثملا ليبس ىMع ،لخدلاو فيلاكتلا تاريدقت ىMع رطاخhا هذهل لمتحhا éèثأتلا ىlإ ًادانتسا رطاخhا مهأ راتخي نأ ھيلع

 .كلذل ًاقفو ماعلا عاطقلا نراقم لدعُيل مهمييقتو ،عورشملا فيلاكت يö ةدايز وأ عورشملا يö تاéèخأت

 رظن ةهجو نم قباطتم رطاخم ىوتسم عاطتسملا ردق اسكعي نأ ىlإ ناجاتحي نéيدقنلا نéقفدتلا نأ ثيح رطاخhا ليدعت مزلي

 نراقم سكعي نأ بجی ةحûèقملا صيصختلا ةطخ بجومب صاخلا كیرشلا یlإ ءانبلا رطاخم لقن مت اذإ لاثملا لیبس یMع ،ةموكحلا

 فیلاکت يö ةلمتحhا تازواجتلل ةیداصتقالا بقاوعلا جاردإ بجی كلذكو ،دییشتلا رطاخم لمحتب ةقلعتملا فیلاکتلا ماعلا عاطقلا

 .ماعلا عاطقلا نراقم يö دییشتلا

 

 رطاخhا مييقت :رشع ثلاثلا دنبلا

 .هاندأ نéبملا وحنلا ىMع ،ءاè∆خلا ءارآ وأ ةيخيراتلا تانايبلا ىlإ ًادانتسا رطاخhا مييقتب لمعلا قيرف موقي

 ءانبلا دوقع نع ةيخيراتلا تانايبلا ىlإ ًادانتسا )تاéèخأتلا éèثأت كلذ يö امب( فيلاكتلا زواجت تالامتحا ريدقتب لمعلا قيرف موقي

 نéينفلا ءاè∆خلاب ناعتسُي ،تانايبلا هذه لثم رفاوتت ال امدنعو .لادبتسالاو ديدجتلا دوقعو ةنايصلاو ليغشتلا دوقعو ةقباسلا ةماعلا

 قيثوت بجيو .)عورشمل ةيساسألا ةفلكتلا نع فارحنالا نم ةيوئم ةبسن ًامومع يøو( فيلاكتلا هذه زواجت تالامتحا ىlإ لوصولل
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 عورشم يö ھيلع صوصنملا حûèقملا رطاخhا عيزوت ىMع رطاخhا مييقت ليلحت دمتعي .ًايفاو ًاقيثوت تانايبلا رداصمو تاضاûèفالا عيمج

 بجي طقف صيصختلا رايخ يö ةصاخلا فارطألا ىlإ اهليوحت متي R¨لا رطاخhا نإ اذإ ،يlوألا دقعلا لكيه نم ءزجك صيصختلا دقع

 .ماعلا عاطقلا نراقم ليدعت يö مدختست نأ

 :رطاخhا مييقت يö ةيلاتلا تاوطخلاب لمعلا قيرف موقي راصتخابو

 .رطاخhا éèثأت وأ مجح ريدقت •

 .رطخلا ثودح لامتحا ريدقت •

 .)هاندأ 2 لودجلا - لاثملا رظنا( ةلمتحم ةحجرم ةمیقو لامتحالا ريدقتو اهمجحو رطاخhا ددحت رطاخملل ةفوفصم عضو •

 ىMع تاليدعتك ةددحhا ةفلكتلا دونب نم دنب لكل رطاخhا ةفوفصم يö اÿcلإ لصوتلا مت R¨لا ةيلامتحالل ةحجرملا ميقلا ةفاضإ متي 

 كلت تيقوت ىMع ًءانب ةلدعملا عيراشملا معد فيلاكت ةيوست ىlإ لصوتلل يlوألا ماعلا عاطقلا نراقمل اهريوطت مت R¨لا ةيدقنلا تاقفدتلا

 يدوعس لایر نويلم 10 غلبمب ليغشتلا فيلاكت ليدعت متيس ،هاندأ 2 لودجلا يö دراولا لاثملا يö ،لاثملا ليبس ىMع .ةيدقنلا تاقفدتلا

öع ىرخأ تاليدعت كانه نكت مل اذإ ةنسلا يMليغشتلا فيلاكت ى. 

 رطاخhا ليلحت – لاثم -2 لودجلا \

 

 ةحجرملا ةميقلا )%(ةيلامتحالا )لايرلاب( سايقلا عباوتلاو رطاخhا ةئف مقرلا
 ةيلامتحالا

 )لايرلاب(

 ىMع éèثأتلا

 -حضاو éèغ نيراشتسملا قاطن 1
 فيلاكتلا زواجت

 لامعأ فيلاكت 1.000.000 20 5.000.000
 ءانبلا

 éèخأتلا -VWRارألا ىMع ذاوحتسالا 2
 تازواجتلاو

 لامعأ فيلاكت 1.000.000 10 10.000.000
 ءانبلا

 -ةيلامسأرلا تاقفنلا ةدايز 3
 فيلاكتلا زواجت

 لامعأ فيلاكت 10.000.000 5 200.000.000
 ءانبلا

 ةلحرملا éèياعم ديدحت ةداعإ 4
 ةيليغشتلا

 لكل 50.000.000
 ةنس

20 10.000.000 

 ةنس لكل
 فيلاكت
 ليغشتلا

 

 يئاîcلا ماعلا عاطقلا نراقم :رشع عبارلا دنبلا

 :نمضتي يذلاو تانايبلا لودج يö ةددحhا ةûèفلا ىدم ىMع ةيئاîcلا تاقفدتلا نم يئاîcلا ماعلا عاطقلا نراقم فلأتي

 .ماعلا عاطقلا نراقم ءانبل اÿcلإ لصوتلا مت R¨لا تاداريإلاو فيلاكتلا .أ



 
 118 

 تاقفدتلا هذه ىMع تقولا éèثأت رابتعالا نéع يö ذخؤي نأ بجي( رطاخhا ليلحت نع ةجتانلا ةيدقنلا تاقفدتلا ىMع رثألا .ب

 .)ةيدقنلا

 سأر ضاûèقال ةموكحلا فيلاكت سكعي يذلا مصخلا لدعم مادختساب ةيدقنلا تاقفدتلا يöاص مصخب كلذ دعب لمعلا قيرف موقي

 قيرف موقي .زكرملا نم ةفلكتلا لباقم ةميقلا ليلحت ضارغأل مصخلا لدعم ذخؤي امك عورشملل ةينمزلا ةûèفلل ةلثامم ةûèفل لاملا

 عاطقلا نراقمب صاخلا يlاملا جذومنلل ةيدقنلا تاقفدتلا نع جتانلا مصخلا لدعم مادختساب ةيلاحلا ةميقلا يöاص باسحب لمعلا

 .ماعلا

 

 ةيلاملا ةلاحلا - صيصختلا رايخ لداعي ام ءانب :رشع سماخلا دنبلا

 .لاملا لباقم ةميقلا ليلحت نم ءزجك ماعلا عاطقلا نراقمب ھتنراقمل حûèقملا صيصختلا عورشمل ةيلاملا ةلاحلا يö ثلاثلا فلملا عسوتي

 ةûèفلا ىlإ دنتسي تانايب لودج جذومن يö تاداريالاو فيلاكتلا قيثوت قيرط نع صيصختلا رايخل ةيلاملا تاعقوتلا لمعلا قيرف روطي

 4 مقر لودجلا يö يˇيضوتلا جذومنلا رظنا .)ماعلا عاطقلا نراقمل ةمدختسملا ةعقوتملا ةûèفلا سفن يأ( صيصختلا دقعل ةعقوتملا

 .حيضوت ىlإ جاتحت R¨لا تائفلل ىندألا دحلاو ةيلاملا تاعقوتلل

 تاضاûèفالا وأ تانايبلا ردصم :رشع سداسلا دنبلا

 امإ صيصختلا عيراشم تاططخم يö اهقيبطت مت ةلثامم وأ ةّيلعف عيراشم ىMع داريإلاو ةفلكتلا ليلحت ساسأ ءانبب لمعلا قيرف موقي

öامأ .اهجراخ وأ ةكلمملا لخاد ي öإ ءوجللا متي ةيفاك تانايب رفوت مدع ةلاح يlخ ى∆èينفلا نيراشتسملا ةéةفلكتلا تاّعقوت صالختسال ن 

 .تاداريإلاو

 باسح لعجي امم عورشملا دادعإ نم ةلحرملا هذه يö ماع لكشب يlوأ ميمصت دجوي ال .ةيلام ميقك تاريدقتلا مدقت نأ بجي

 تاداريإلاو ةفلكتلا رصانع عيمج تاريدقتلا نمضتت نأ بجي ًايرظن كلذ مغر ؛ثودحلل ٍلباق éèغ ًارمأ لصفم لكشب فيلاكتلا

 رعسك ةقباسلا عيراشملا ىMع ةينبملا سيياقملا نم ةدافتسالا نكميو ،فدهك %10 ةقدب عورشملا نم ضرغلا قيقحتل ةبولطملا

  .ھc اشم ةأشنمل عبرملا ûèملا فيلاكت وأ لثامم قيرطل دحاولا ûèموليكلا

 لودج جذومن يö لصفنم قحلم يö تاداريإلاو فيلاكتلا ىlإ لوصولا يö ةمدختسملا رداصملاو ةدعملا تاضاûèفالا لمعلا قيرف قثوي

 رظنا .هéèغو تانايبلا ردصم ىlإ طباورلاك ةمئالملا قئاثولا لالخ نم حضاو لكشب اÿcلإ راشملا رداصملاو تاضاûèفالا رسفتو ،تانايبلا

 .تاضاûèفالا عضو ةيفيك نع لاثمك 5 مقر لودجلا

 

 فيلاكتلا ليلحت :رشع عباسلا دنبلا

 ةلماش تاريدقت لمعلا قيرف رّوطيو ،عورشملا لحارم نم ةلحرم لكل فيلاكتلل ةيداشرإ تاريدقت ثلاثلا فلملا نمضتي نأ بجي

أ ًءاوس .يدوعسلا لايرلابو ةّيلاحلا راعسألاب فيلاكتلل
َ

 ،ال مأ يMكلا داصتقالا ىMع ةبتûèملا تاéèثأتلا رابتعالا نéعب تاريدقتلا تذخ

 لعج ةيناكمإو صيصختلا رايخ تحت ةروصتملا رطاخhا عيزوتك ةعقوتملا تاريدقتلا راهظإ ةيلاملا تاعقوتلا دادعإ ءانثأ بجي ھنإف

 .عفدلا تايلآ نم ةيلآك فرصلا راعسأ يö تاéèيغتلاو مخضتلا تايوست

 :يMي امم يأ ريوطتلاو ءانبلا لامعأ ةلحرم يö فيلاكتلا نمضتت
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 يlوألا ميمصتلاو عورشملا ةرادإل تاراشتسالا موسرو نéفظوملا فيلاكت نم لك اîcمض نم ،عورشملا ريوطتو دادعإ فيلاكت .أ

  .ديروتلاو نيراشتسملا ةرادإو رثألا تاساردو ىودجلا ةساردو

  .VWRارألا ىMع ذاوحتسالا .ب

 .ءانبلا .ج

 .تادعملاو داوملا .د

 .تاسايقلاو تاéüهجتلا .ه

 .ريوطتلا فيلاكت .و

 .رابتخالا .ز

  .بيردتلا .ح

 .ةئراطلا فيلاكتلا .ط

  .ىرخأ فيلاكت .ي

 تادعملاو ةيراقعلا تاكلتمملاو VWRارألا لثم ةموكحلل ةكولمملا لوصألا ثيح صيصختلل ةعضاخ نوكتس R¨لا اbcيمنت داعملا لوصألا

 لك يö صيصختلا رايخ يö ةمدختسملا ةميقلا مدختستو ،ماعلا عاطقلا نراقم نم ًاءزج اbcميق نوكتس ،عورشملا ةكرشل ةحاتملا

 .امîcم

 ةميق ىقبتس ،نمث يأ الب عورشملا ةكرشل اهéèغو تادعملاو ةيراقعلا تاكلتمملاو VWRارألا لثم ةموكحلل ةكولمملا لوصألا ةحاتإ دنع

 .عورشملا ذيفنتل ةكلمملل فيلاكتك لوصألا هذه

 وأ R≥يبلا ÙRلسلا éèثأتلا ببسب عورشملا ميمصت يö فيفخت éèبادت دوجول ةجاحلا دنع راطخألا نم فيفختلا فيلاكت ديدحت بجي

 .صيصختلا رايخ تحت صاخلا عاطقلا نم كيرشلا ھلمحتي فوس يذلاو عقوتملا ي±امتجالا

 اهضرع بجي ال اecاذب دقعلا ةفلكت .عقوتملا QRمزلا راطإلا يö عورشملل ةيليغشتلا ةلحرملاب ةطبترملا فيلاكتلا ثلاثلا فلملا ددحي

 نمضتت R¨لاو هاندأ ةجردملا ليغشتلا فيلاكت تائف ىlإ ًادانتسا تاعقوتلا ةûèف ىدم ىMع ةيونس ةفلكتك امنإو ةلماك ةيلامجإ ةعفدك

 :يMي ام

 ،ةيرشبلا دراوملا وأ ،ةبساحhا لثم رشابم éèغلا وأ رشابملا معدلا وأ ،ةرادإلا وأ ،ةنايصلا وأ ،عورشملا ليغشتل فيظوتلا .أ

 .تاقاقحتسالا فيلاكتو روجألا لودجو بيردتلا نمضتت فيظوتلا فيلاكت .اهéèغو ةينوناقلاو

 .مزاوللاو داوملا .ب

 .تامدخلا .ج

 حوضوب لادبتسالاو ديدجتلاو ةنايصلا تارود تاعقوت فصو ي”بني .لادبتسالاو ديدجتلاو تادعملا ةنايصو داوملاو ةأشنملا .د

 .كلذل معادلا يقطنملا ساسألا عم

 .نéمأتلاو معدلا دوقع .ه

 .ةرشابم éèغلا فيلاكتلا .و

 .ىرخألا فيلاكتلا .ز

 فيلاكتو تاقاقحتسالا فيلاكتو روجألا لودجو بيردتلاو بتاورلا نمضتت دق R¨لاو دوقعلا ةبقارمو ةرادإ يö ةموكحلا فيلاكت فاضت

 لامعألا ضعب .ةجاحلا بسح فيلاكتلا نم اهéèغو رفسلا فيلاكتو ةينوناقلاو ةيرشبلا دراوملاو ةبساحhا لثم ةرشابم éèغلا معدلا
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 نéصخرملا نيراشتسملاب ةناعتسالاو ،WR˛دنهلا شيتفتلاو ،يˇصلا فرصلا هايمو ،هايملا لثم( تارابتخالل ةصصختم تامدخ بلطتت دق

 .).نéصصختملاو

 فرطلا نم لوصألل ةموكحلا ءارش دنع وأ دقعلا ةدم ةياc® يö ،لاثملا ليبس ىMع( دقعلا ءاbcنا دنع ءاc®إ فيلاكت كانه تناك اذإ

 .كلذل معادلا يقطنملا ساسألا عم فيلاكتلا هذهل ريدقت ةفاضإ متي ھنإف )صاخلا

  تاداريإلا ليلحت :رشع نماثلا دنبلا

 تسيل يأ – طقف ةثلاثلا فارطألا نم صيصختلا رايخ نم أشنت دق R¨لا تاداريإلا ًاديدحت تاداريإلا ليلحت لمشي نأ ي”بني

 .– ماعلا عاطقلا نراقم يö ةنمضتملا كلتب ةنراقملاو ةموكحلا نم ةملتسملا تاداريإلا

 :نمضتت دق تاداريإلا رداصم

 .ىرخأ فارطأ ىlإ ينابملاو VWRارألا لثم ةضئاف لوصأ éèجأت وأ عيب نكمي لاثملا ليبس ىMع ،راجيإلا وأ عيبلا نم تاداريإلا .أ

 ةفلكتلا هذه تناك اذإ دقعلا ةûèف ءاbcنا دنع ةيقبتملا ةميقلاب قلعتي اميف صاخلا كيرشلا اهاقلتي ةعفد يأ يö رظني .ب

 ي”بني ال لاوحألا عيمج يöو .ةماعلا تاديروتلاو صيصختلا تارايخ نéب )٪10 ردقب صقنت وأ ديزت( ًاéèبك ًافالتخا فلتخت

 تمدختسا R¨لا تاضاûèفالا حوضوب نéبت نأ ي”بني ةفلكتلا هذه جاردإ لاح يöو ،صيصختلا رايخ يö ةيقبتملا ةميقلا جاردإ

 .ةيقبتملا ةميقلا هذه ىlإ لوصولل

 مدختسملا موسر وأ موسرلا لثم ،ىرخأ فارطأل اهجاتنإ متي R¨لا تامدخلا لك وأ ضعب عيب نم صاخلا كيرشلا تاداريإ .ج

 .ىرخألا رداصملا وأ

 .كلذ ھباش ام وأ رفوتلا تاعفد ةفاضإ مدع بجي

 ليومتلا ليلحت :رشع عساتلا دنبلا

 يMيومتلا لكيهلا ،ثلاثلا فلملا نم ءزجك ،لمعلا قيرف ددحي .صيصختلا رايخل يlاملا جذومنلا يö ليومتلل ةيدقنلا تاقفدتلا جردت

 مييقت ىlإ ًادانتسا روصتملا لاملا سأرل ةيلامجإلا ةفلكتلاو ليومتلا رداصمو مهسألاو نويدلا جيزم كلذ يö امب عورشملل روصتملا

 .قوسلا

 حوضوب ددحيو صيصختلا رايخل يlاملا جذومنلا نم ءزجك ةيليومتلا ةيدقنلا تاقفدتلا تاعقوت دّسجُي نأ لمعلا قيرف ىMع بجي

 :يMي ام ةيسيئرلا تاضاûèفالا لمشتو .تاضاûèفالا

 نوضرقملا اهضرفي نأ حجرملا نم R¨لاو اc  ةطبترم دويق يأو ردصم لك نم لاومألل ةفلكتلاو ةيمكلاو نيدلا رداصم .أ

 نأ لمعلا قيرف ىMع( نيدلا كالbcسا لودجو ةمدخلا ةيطغت بسن كلذ يö امب ضورقلا لكيهو مجح ىMع نولمتحhا

 .)ىرخألا دويقلل ةيولوأ كانه نكت مل ام نيدلا ةايح ةûèف ةليط يواستلاب نيدلا كلbcسي

 .صاخلا كيرشلا اهعقوتي R¨لا لاومألا رادقمو اهدئاوعو ةيكلملا قوقح رداصم .ب

  صيصختلا رايخل ةيدقنلا تاقفدتلا نم رفوتلا تاعوفدم :نورشعلا دنبلا

 تاداريإلاو فيلاكتلا لمشتو تانايبلل لودج يö عورشملا ةûèف ىدم ىMع صيصختلا تارايخل ةيدقنلا تاقفدتلا تاعقوت ددحت

 وه امك لمعلا قيرف لبق نم ةيدقنلا تاقفدتلا يöاص مدختسي نأ بجي .صيصختلا رايخل يlاملا جذومنلا ءانبل ةمدختسملا ةعقوتملا
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 تاعوفدملا هذهل عقوتم QRمز لودج عضوو عورشملا تاعوفدمل ةحûèقم ةيلآ صالختسال )ةيلاملا ةلاحلا( ءزج ثلاثلا فلملا يö بولطم

 .– ديروتلا وأ رفوتلا تاعوفدم – دقعلا ةدم ىدم ىMع

 ةهجلل عورشملا دصرو ةرادإ فيلاكت :نورشعلاو يداحلا دنبلا

 اهدبكتت نأ حجري R¨لا فيلاكتلاب ةقلعتملا ةيدقنلا تاقفدتلا صيصختلا رايخل يlاملا جذومنلا يö جردي نأ لمعلا قيرف ىMع بجي

 قيرف لوصو ةيفيكب ةقلعتملا تاضاûèفالا ديدحت ي”بني امك .دقعلا ديمعت ةلاح يö صيصختلا دقع دصرو عورشملا ةرادإ يö ةهجلا

 .حوضوب فيلاكتلا هذه ىlإ لمعلا

  صيصختلا رايخل ةيئاîcلا ةيدقنلا تاقفدتلا :نورشعلاو يناثلا دنبلا

 :يMي ام نمضتيسو تانايبلا لودج يö ةددحhا عورشملا ةûèف ىدم ىMع ةيدقنلا تاقفدتلا يئاîcلا صيصختلا رايخ نمضتي

 .ةيليومتلا ةيدقنلا تاقفدتلاو تاداريإلاو فيلاكتلا .أ

 تاعوفدملا يöاص يأ ؛صيصختلا دقع ةدم لاوط عفد لودج ىlإ ةيليومتلا ةيدقنلا تاقفدتلاو تاداريإلاو فيلاكتلا ليوحت .ب

 .ةيونسلا

 يأ ؛ةيدقنلا تاقفدتلا يöاص ىlإ لوصولل صيصختلا دقع ةدم لاوط عورشملا دصرو ةرادإل ةعقوتملا فيلاكتلا ةفاضإ .ج

 .دصرلاو عورشملا ةرادإ فيلاكت ىlإ ةفاضإلاب ةيونسلا ةيفاصلا تاعوفدملا

 سأر ضاûèقال ةموكحلا ةفلكت سكعي مصخ لدعم مادختساب ةيفاصلا ةيدقنلا تاقفدتلا هذه مصخب كلذ دعب لمعلا قيرف موقي

 ھمادختسابو زكرملا نم لاملا لباقم ةميقلا ليلحت ضارغأل مصخلا لدعم ىMع لوصحلا متي .عورشملا ةدم لثم ةلثامم ةûèفل لاملا

 .صيصختلاب صاخلا يlاملا جذومنلل ةيدقنلا تاقفدتلا نع ةجتانلا ةيفاصلا ةيلاحلا ةميقلا باسحب لمعلا قيرف موقي

  لاملا لباقم ةميقلا ليلحت :نورشعلاو ثلاثلا دنبلا

 ةلمتحhا لاملا لباقم ةميقلا وه ماعلا عاطقلا نراقمل ةيلاحلا ةميقلا يöاص ًاصقان صيصختلا رايخل ةيلاحلا ةميقلا يöاص نéب قرفلا

 لضفأ وأ ةيواستم ةيلاح ةميق رفوي صيصختلا رايخ ناك اذإو .هاندأ نéبملا وحنلا ىMع صيصختلا رايخ ذيفنت لالخ نم تققحت R¨لا

 .صيصختلا قيرط نع ديروتلا ةعباتم ذئدنع نكمي ،ةماعلا تاديروتلا رايخب ةنراقم

 لاملا لباقم ةميقلا ليلحت - لاثم
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 تاداريإلا ةصح ةلكيه - لاملا لباقم ةميقلا ليلحت :نورشعلاو عبارلا دنبلا

 متي نأ حجري عيراشملا هذه يöو ،اهéèغو مادختسالا موسر لثم ىرخأ فارطأ نم ةيساسأ تاداريإ دلوتس صيصختلا عيراشم ضعب

 ذاختاب لاملا لباقم ةميقلا ليلحت ءارجإ دنع لمعلا قيرف موقي كلذ ديسجتلو .صاخلا كيرشلا ىlإ قوسلا رطاخم لك وأ ضعب لقن

 :ةيلاتلا تاوطخلا

 بلطلا ةسارد نع ةئشانلا جئاتنلا ىlإ ًادانتسا ماعلا عاطقلا نراقمل يlاملا جذومنلل تاداريإلل ةيدقنلا تاقفدتلا صالختسا .أ

 .ثلاثلا فلملا نم ءزجك اc  علطضملا )مدختسملا بلطو تافيرعتلا يأ( قوسلا وأ

 ماعلا عاطقلا نراقم يö ةمدختسملا تاضاûèفالا سفن ىMع ًءانب صيصختلا رايخل تاداريإلل ةيدقنلا تاقفدتلا صالختسا .ب

 .)ماعلا عاطقلا نراقم عم لثامم ساسأ ىMع اbcنراقم نم نكمتيل(

 .ماعلا عاطقلا نراقمل ةيلاحلا ةميقلا يöاص باسح .ج

 ةميقلا يöاص قيقحتل ًابولطم نوكيس يذلا صيصختلا رايخ راطإ يö تاداريإلا ةصح ةبسنل ىندألا دحلا صالختسا .د

 .هالعأ ماعلا عاطقلا نراقمل ةيلاحلا ةميقلا يöاص ھبشي يذلا صيصختلا رايخل ةيلاحلا

 ةقفاوملا ءاطعإو ثلاثلا فلملا ةعجارم ةيلمع نم ءزجك ةعجارملل ةيسيئرلا يÛاونلا دحأ تاداريإلل ىندألا دحلا ةبسن نوكت نأ بجي

 .ھيلع

 

 ةباجتسالا ليلحت - عورشملا رطاخم نم لاملا لباقم ةميقلا ىMع لمتحhا éèثأتلا ريدقت :نورشعلاو سماخلا دنبلا

 ليلحت ةحص مييقتل كلذو ،لاملا لباقم ةميقلا ليلحت ىMع ةيسيئرلا تاضاûèفالا éèثأت نم دكأتلا وه ةباجتسالا ليلحت نم ضرغلا

 .عورشملا ذيفنت لاح يö ةيلعفلا ةè∆خلا نع فلتخت دق ةيسيئرلا تاضاûèفالا هذھ نأل ،رطاخhا عيزوتو لاملا لباقم ةميقلا

 رصانعو ،عورشملا ةدم لوط كلذ ىMع ةلثمألا نمو ،تاداريإلاو فيلاكتلل ةيئاîcلا تاريدقتلا يö ةماه بقاوع اهل تاضاûèفالا ضعب

 ةثالث لمعلا قيرف راتخي .نéعم لامعأ عاطق ةايح ةرود يö تاéèغتلاو ،فرصلا راعسأ يö تابلقتلاو ،ايجولونكتلا رثأو ،ةماهلا ةفلكتلا

 ليلحت éüكرت روحم نوكتل فيلاكتلا ةدايزو تاéèخأتلاب قلعتي اميف عورشملا ىMع è∆كألا éèثأتلا اهل R¨لاو لقألا ىMع ةيسيئر تاضاûèفا

 .ةباجتسالا

 اميف مييقت ءارجإ متيو رطاخhا مييقت نع ةئشانلا جئاتنلل عطاقتم رابتخاك ةباجتسالا ليلحت نم ةجرختسملا جئاتنلا مادختسا متي

 ةميقلا ليلحت نم لك رابتعالا يö لاملا لباقم ةميقلا نأشب ةيئاîcلا تاجاتنتسالا ذخأت نأ بجي .لاملا لباقم ةميقلا ليلحت ةوقب قلعتي

 بيترت اÿcف متي R¨لا عيراشملل ةبسنلاب ةصاخ ةيمهأ كلذلو .ًاقباس ھب مايقلا مت يذلا ي±ونلا مييقتلاو ةباجتسالا ليلحتو لاملا لباقم

 .تاداريإلا صصح

 

  عبارلا فلملا – لضفملا ءاطعلا عم ةنراقملا :نورشعلاو سداسلا دنبلا

 قيرف موقي .ثلاثلا فلملا لالخ يأ ديروتلا ةيلمعب ءدبلا لبق ماعلا عاطقلا نراقمب صاخلا رايعملاو لاملا لباقم ةميقلا ليلحت متي

 بلطتت دق .تاءاطعلا ةيلمع نع أشنت دق تاéèيغت يأ رابتعالا نéعب ذخألل ماعلا عاطقلا نراقم طبضب ءاطعلا ةلحرم لالخ لمعلا

 :يMي ام ىMع تاليدعت ءارجإ ىlإ ةجاحلا
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 .ماعلا عاطقلا نراقم اÿcطغي R¨لا ةينمزلا ةûèفلا يö تاéèيغتلا .أ

 .تاéèسفتلا وأ فورظلا وأ تاضاûèفالا يö ةيلحرملا تاéèيغتلا .ب

 .تاريدقتلا وأ رطاخhا ليلحت وأ ماعلا عاطقلا نراقم جذومن باسح يö ءاطخألا .ج

öع بجي ،عبارلا فلملا يMلمعلا قيرف موقي .لضفملا ءاطعلا بحاص نم مدقملا ضرعلل لاملا لباقم ةميقلا نم دكأتلا لمعلا قيرف ى 

 مت R¨لا تاéèيغتلا سكعتل ةيرورض تاليدعت يأ جاردإ عم ،ثلاثلا فلملا يö هؤارجإ مت يذلا لاملا لباقم ةميقلا ليلحت ثيدحتب

 سكعت لاملا لباقم ةميقلل يئاîcلا ليلحتلا نأب تاليدعتلا هذه نمضت .يئاîcلا ضرعلا سكعتلو تاءاطعلا ةلحرم لالخ اهؤارجإ

 .ديروتلا ةيلمعل ةيلعفلا جئاتنلا

 :نم أشنت دق R¨لا تافالتخالا نم ًاددع رابتعالا يö لمعلا قيرف ذخأي لضفملا ءاطعلاو ماعلا عاطقلا نراقم نéب ام ةنراقم ءارجإ دنع

 .ةتوافتملا تاضاûèفالا .أ

 .ماعلا عاطقلا ديروت راسم راطإ يö ءانبلاو ميمصتلل عفدلا .ب

 .صيصختلا راطإ يö صاخلا عاطقلل تاعوفدملا عيزوت .ج

 عم .لّدُعملا ماعلا عاطقلا نراقمل ةيلاحلا ةميقلا يöاص عم اc®راقيو لضفملا ءاطعلل ةيلاحلا ةميقلا يöاص باسحب لمعلا قيرف موقي

 فلملا يö ةمدقملا كلت نم لضفأ وأ ةلثامم لاملا لباقم ةميق مّدقُي لضفملا ءاطعلا نأ نم دكأتلاب لمعلا قيرف موقي ،ةوطخلا هذه

 .ثلاثلا

  جذامنلا

         3 لودجلا

        لاملا لباقم ةميقلا ليلحتل يˇيضوت يlام جذومن

        ماعلا عاطقلا نراقم دادعإل مدختسي

        )لایر 000( رعسلاب )مسالا( ةميقلاب تاداريإلاو ةفلكتلا ليلحت يرجي

         

         

                                                    )ةعقوتملا قافتالا ةدم ساسأ ىMع QRبم( تاعقوتلا ةûèف )000( لايرلاب ةيلاحلا ةميقلا

 7 6 5 4 3 2 1 عومجhا ةئفلا

         ذيفنتلا /ءانبلا  ةلحرم

         ريوطتلاو عورشملا دادعإ فيلاكت

          عورشملا ةرادإ تاراشتسا موسر

         عورشملا ةرادإ يفظوم فيلاكت 

          ةيلوألا ميمصتلا فيلاكت •

          ىودجلا ةسارد فيلاكت •

         رثألا ةسارد فيلاكت •

         ىرخأ تاراشتسا فيلاكت •

         ةينوناق فيلاكت •

          ديروتلا فيلاكت •
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         هريوطتو عورشملا دادعإ فيلاكت يlامجإ

         ةجاحلا بسحب ،VWRارألا  ىMع ذاوحتسالا

         )داوملاو تقولاو لامعلا( ءانبلا فيلاكت

          تادعملاو عنصملا

          تاسايقلاو تاéüهجتلا

         ريوطتلا فيلاكت

         رابتخالا

         بيردتلا

         ةئراطلا فيلاكتلا

         )ًاقحال اهديدحت متي( ىرخأ فيلاكت

         

         ذيفنتلا /ءانبلا فيلاكت يlامجإ

         فيفختلا فيلاكت

         فيفختلاو ءانبلا لامعأ فيلاكت يlامجإ

         

         ليغشتلا فيلاكت

         نéفظوملا فيلاكت

         نوزخhاو داوملا

         تامدخلاو ةقاطلا

          لادبتسالاو ةنايصلا لامعأ فيلاكت

         معدلا دوقع

         نéمأتلا

         ىرخأ ةرشابم éèغ فيلاكت

         ىرخأ فيلاكت

         ليغشتلا فيلاكت يlامجإ

         

          تامدخلاو ةقاطلا ميظنت

         

          تافاضإلا عم فيلاكتلا يlامجإ

         

          تاداريإلا

         يدقنلا قفدتلا يöاص

         

         )رطاخhا ليلحت مييقت نم (رطاخhا مييقتل ةيدقنلا تاقفدتلا

         ذيفنتلاو ءانبلا لامعأ فيلاكت

         فيفختلا فيلاكت

         ليغشتلا فيلاكت
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         رطاخhا مييقتل ةيدقنلا تاقفدتلا يlامجإ

         

         )يMيومتلا ليلحتلا نم( ةيليومتلا ةيدقنلا تاقفدتلا

 تاقفدتلا + رطاخملل ةيدقنلا تاقفدتلا + ةيدقنلا تاقفدتلا يöاص
 ةيليومتلا ةيدقنلا

        

         

          مصخلا لماع

         

         ةيلاحلا ةميقلل ةيدقنلا تاقفدتلا

         

         ةيلاحلا ةميقلا يöاص

 

         4 لودجلا

        لاملا لباقم ةميقلا ليلحتل يˇيضوت يlام جذومن

        صيصختلا رايخل يlاملا جذومنلا دادعإل مدختسي

        )لایر 000( رعسلاب )مسالا( ةميقلاب تاداريإلاو ةفلكتلا ليلحت ىرجي

         

         

 )ةعقوتملا قافتالا ةدم ساسأ ىMع QRبم( تاعقوتلا ةûèف   )000( لايرلاب ةيلاحلا ةميقلا

 7 6 5 4 3 2 1 عومجhا ةئفلا

         ذيفنتلا/ءانبلا ةلحرم

         ريوطتلاو عورشملا دادعإ فيلاكت

          عورشملا ةرادإ تاراشتسا موسر

          عورشملا ةرادإ يفظوم فيلاكت

          ةيلوألا ميمصتلا فيلاكت •

          ىودجلا ةسارد فيلاكت •

         رثألا ةسارد فيلاكت •

         ىرخأ تاراشتسا فيلاكت •

         ةينوناق فيلاكت •

          ديروتلا فيلاكت •

         هريوطتو عورشملا دادعإ فيلاكت يlامجإ

         ًابسانم كلذ ناك اذإ ،VWRارألا ىMع ذاوحتسالا

         )داوملاو تقولاو لامعلا( ءانبلا فيلاكت

          تادعملاو عنصملا

          تاسايقلاو تاéüهجتلا
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         ريوطتلا فيلاكت

         رابتخالا

         بيردتلا

         ةئراطلا فيلاكتلا

         )اقحال اهديدحت متي( ىرخأ فيلاكت

         

         ذيفنتلا /ءانبلا  فيلاكت يlامجإ

         فيفختلا فيلاكت

         فيفختلاو ءانبلا فيلاكت يlامجإ

         

         ليغشتلا فيلاكت

         نéفظوملا فيلاكت

         نوزخhاو داوملا

         تامدخلاو ةقاطلا

          لادبتسالاو ةنايصلا لامعأ فيلاكت

         معدلا دوقع

         نéمأتلا

         ىرخأ ةرشابم éèغ فيلاكت

          ىرخأ فيلاكت

         ليغشتلا فيلاكت يlامجإ

         

         فيلاكتلا يlامجإ

         

          تاداريإلا

         يدقنلا قفدتلا يöاص

         

         )يMيومتلا ليلحتلا نم( ةيليومتلا ةيدقنلا تاقفدتلا

         صاخلا كيرشلل يدقنلا قفدتلا يöاص

         

          عفدلا لودج

          عورشملا ةرادإو دصر فيلاكت

          دصرلاو عيراشملا ةرادإو عفدلل ةيدقنلا تاقفدتلا

         

          مصخلا رصنع

         

 ةفلكتلا لباقم ةميقلا ليلحتل ةيدقنلا تاقفدتلل ةيلاحلا ةميقلا
 )صيصختلا رايخ(
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         )صيصختلا رايخ( ةيلاحلا ةميقلا يöاص

 

    5 لودج

    لاملا لباقم ةميقلا ليلحتل يˇيضوت جذومن

    )ماعلا عاطقلا نراقم( تاضاûèفالا قيثوتل مدختسي

 ةمعادلا عجارملا\طباورلا ردصملا لصفملا فصولا  ةئفلا

 قئاثولل

    يMكلا داصتقالا تاضاûèفا

    

    يMحhا مخضتلا

    يlودلا مخضتلا

    رالودلاو لايرلا فرص رعس

    مصخلا رصنع وأ لاملا سأر ةفلكت

    اقحال اهديدحت متي ىرخأ تاضاûèفا

    

    ةفلكتلا تاضاûèفا

    

    ذيفنتلا /ءانبلا ةلحرم

    ريوطتلاو عورشملا دادعإ فيلاكت •

     عورشملا ةرادإ تاراشتسا موسر •

     عورشملا ةرادإ يفظوم فيلاكت •

     ةيلوألا ميمصتلا فيلاكت •

     ىودجلا ةسارد فيلاكت •

    رثألا ةسارد فيلاكت •

    ىرخأ تاراشتسا فيلاكت •

    ةينوناق فيلاكت •

     ديروتلا فيلاكت •

    

    ةجاحلا بسحب ،VWRارألا ىMع ذاوحتسالا

    )داوملاو تقولاو لامعلا( ءانبلا فيلاكت

     تادعملاو عنصملا

     تاسايقلاو تاéüهجتلا

    ريوطتلا فيلاكت

    رابتخالا
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    بيردتلا

    ةئراطلا فيلاكتلا

    )اقحال اهديدحت متي( ىرخأ فيلاكت

    

    فيفختلا فيلاكت

    1 ةفلكتلا

    كلذ éèغو 2 ةفلكتلا

    

    ليغشتلا فيلاكت

    نéفظوملا فيلاكت

    نوزخhاو داوملا

    تامدخلاو ةقاطلا

     لادبتسالاو ةنايصلا لامعأ فيلاكت

    معدلا دوقع

    نéمأتلا

    ىرخأ ةرشابم éèغ فيلاكت

     ىرخأ فيلاكت

    

    تامدخلاو ةقاطلا ميظنت

    

     تاداريإلا

    1 ردصملا

    2 ردصملا

    كلذ éèغو

    

     رطاخhا ليلحت مييقت

    1  عباوتلاو رطاخhا ةئف ةفلكت

    1 عباوتلاو رطاخhا ةئف ةيلامتحا

    2  عباوتلاو رطاخhا ةئف ةفلكت

    2 عباوتلاو رطاخhا ةئف ةيلامتحا

    

     ليومتلا ليلحت

     ةيكلملا قوقح جيزمو نيدلا -ليومتلا لودج

    ةلمتحم رداصم

    ردصم لك نم عقوتملا غلبملا

    ردصم لك ةفلكت
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 éèغو نيدلا كالbcسا لودجو ةيطغتلا ةبسن لثم ( ةلمتحhا ماكحألاو طورشلا
 )كلذ

   

    كلذ éèغ

    

    ىرخأ

 

    6 لودج

    لاملا لباقم ةميقلا ليلحتل يˇيضوت جذومن

    )صيصختلا رايخ( تاضاûèفالا قيثوتل مدختسي

 ةمعادلا عجارملا\طباورلا ردصملا لصفملا فصولا  ةئفلا

 قئاثولل

    يMكلا داصتقالا تاضاûèفا

    

    يMحhا مخضتلا

    يlودلا مخضتلا

    رالودلاو لايرلا فرص رعس

    مصخلا رصنع/لاملا سأر ةفلكت

    اقحال اهديدحت متي ىرخأ تاضاûèفا

    

    ةفلكتلا تاضاûèفا

    

    ذيفنتلا /ءانبلا ةلحرم

    ريوطتلاو عورشملا دادعإ فيلاكت •

     عورشملا ةرادإ تاراشتسا موسر •

     عورشملا ةرادإ يفظوم فيلاكت •

     ةيلوألا ميمصتلا فيلاكت •

     ىودجلا ةسارد فيلاكت •

    رثألا ةسارد فيلاكت •

    ىرخأ تاراشتسا فيلاكت •

    ةينوناق فيلاكت •

     ديروتلا فيلاكت •

    

    ًابسانم كلذ ناك اذإ ،VWRارألا ىMع ذاوحتسالا

    )داوملاو تقولاو لامعلا( ءانبلا فيلاكت

     تادعملاو عنصملا

     تاسايقلاو تاéüهجتلا
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    ريوطتلا فيلاكت

    رابتخالا

    بيردتلا

    ةئراطلا فيلاكتلا

    )اقحال اهديدحت متي( ىرخأ فيلاكت

    فيفختلا فيلاكت

    1 ةفلكتلا

    كلذ éèغو 2 ةفلكتلا

    

    ليغشتلا فيلاكت

    نéفظوملا فيلاكت

    نوزخhاو داوملا

    تامدخلاو ةقاطلا

     لادبتسالاو ةنايصلا لامعأ فيلاكت

    معدلا دوقع

    نéمأتلا

    ىرخأ ةرشابم éèغ فيلاكت

     ىرخأ فيلاكت

    

    تامدخلاو ةقاطلا ميظنت

    

     تاداريإلا

    1 ردصملا

    2 ردصملا

    كلذ éèغو

    

     رطاخhا ليلحت مييقت

    1  عباوتلاو رطاخhا ةئف ةفلكت

    1 عباوتلاو رطاخhا ةئف ةيلامتحا

    2  عباوتلاو رطاخhا ةئف ةفلكت

    2 عباوتلاو رطاخhا ةئف ةيلامتحا

    

     ليومتلا ليلحت

     ةيلاملا ةميقلا جيزمو نيدلا - ليومتلا لودج

    ةلمتحم رداصم

    ردصم لك نم عقوتملا غلبملا

    ردصم لك ةفلكت
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 éèغو نيدلا كالbcسا لودجو ةيطغتلا ةبسن لثم ( ةلمتحhا ماكحألاو طورشلا
 )كلذ

   

    كلذ éèغ

    ةباقرلاو عورشملا ةرادإ فيلاكت

     ىرخأ

 

 نéمأتلا :رشع ثلاثلا لصفلا

 حيرصو حضاو لكشب عورشملل ةيساسألا لوصألاو تامدخلا ةيامحل صاخلا كيرشلا تابلطتم نامض صيصخت دقع لك ىMع بجي

 نم ءزجك نéمأتلا تابلطتمل ٍليلحت ءارجإ لمعلا قيرف ىMع بجي امك .ةيامحلا هذه éèفوتل ةيسيئر ًةادأ نéمأتلا ةيطغت è∆تعت ثيح

 .صيصختلا عورشم ديروتل طيطختلا

 

ةبولطملا تانيمأتلا :لوألا دنبلا  

 ىMع ةداع تابلطتملا هذه لمشتو .صيصختلا دقع ةدم لاوط نéمأتلا تابلطتم نم ىندألا دحلا ÙRلي نأ صاخلا كيرشلا ىMع نéعتي

 :يMي ام رصحلا ال لاثملا ليبس

 :ءانبلاو ميمصتلا .أ

 .ىرخألا ةينهملا تامدخلا لكاشم وأ ميمصتلا بويع ةيطغتل R-ملا ضيوعتلا  .1

 نحشلا نéمأت ًاضيأ لمشت دقو( ءانبلا ءانثأ اهمادختسا متيس R¨لا تادعملاو داوملا ةيطغتل لقنلا ءانثأ نéمأتلا .2

 .)يرحبلا

 ءاشنإ ءانثأ عقوملا يö تايلمعلاو لوصألا عيمج ةيطغتل ءانبلا دييشت رطاخم ةفاك وأ ءانبلا رطاخم ةفاك  .3

 .عورشملا

 .éèغلا هاجت ةيلوؤسملا ىMع نéمأتلا .4

 .لامعلا تاضيوعت .5

 .لمعلا بابرأ ةيلوؤسم .6

 لامعألا عاطقناو ،ًاقبسم حابرألا نادقفو ءدبلا يö رخأتلا ببسب ةيعبتلا رئاسخلا ةيطغتل ،ةيعبتلا رئاسخلا .7

 .كلذ ىlإ امو ةيراجتلا

  :ليغشتلا .ب

 تاكلتمملا رارضأ ىMع نéمأتلا صوصخلا ھجو ىMع كلذ يö امب ،ليغشتلا ءانثأ رطاخhا دض لماشلا نéمأتلا .1

  .ليغشتلا ءانثأ

 .يMيغشتلا نéمأتلا اهلمشي ال R¨لا ةيسيئرلا تادعملا لادبتساو لطعتلا ةيطغتل يئابرهكلا وأ يكيناكيملا لطعتلا  .2

 .éèغلا هاجت ةيلوؤسملا ىMع نéمأتلا .3

 .ةيعبتلا ةراسخلا .4

 .R≥يبلا éèثأتلا نéمأت .5
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 .ددحhا عورشملل بسانملا صصختملاو يMيمكتلا نéمأتلا .6

 

 ةددحhا تابلطتملا :يناثلا دنبلا

 .بسانملا لكشلاب عورشم لكل دقعلا يö جردت نأ بجيو ةدح ىMع عورشمو جمانرب لكل تانيمأتلا هذه لثمل ةددحhا تابلطتملا ددحت

 :يMي ام رصحلا ال لاثملا ليبس ىMع تابلطتملا هذه لمشت دقو

 .نéمأتلا )ةصيلوب( ةقيثو عون  .أ

 .ةيطغتلل ىندألا دحلا  .ب

 .ةيسيئرلا تاءانثتسالا  .ج

 .تاموصخلل ىMعألا دحلا  .د

 ضرقُملا تابلطتم :ثلاثلا دنبلا

 تاقفنلا ةيبلاغ ليومتل نيدلا مدختسي ام ةداع صاخلا فرطلا نإف يlاع يlامسأر رامثتسا ىMع يوطنت R¨لا عيراشملل ةبسنلاب

 وحن ىMع نéمأتلا يö مهحلاصم ةيامح نامض يö نوبغري نيذلا نéضرقُملل WR˝يئر لكشب مهم نéمأتلا .ةيلوألا تايلمعلاو ةيلامسأرلا

 فواخم صيصختلا دقع ي±اري نأ ي”بنيو .ھتامدخو عورشملا لوصأل ةبسانملا ةيامحلا رفوي نéمأتلا راطإ نأبو ضارقإلل طرشك فاك

 حلاصم عم كلذ ضراعتي ال ثيح ،نéمأتلا يö كراشمك نéضرقُملا ديدحتو ،لجألا ةليوط ةيطغتلا لاثملا ليبس ىMع اîcمو ،نéضرقُملا

 .ةكلمملا فادهأو

 نيراشتسملاب ةناعتسالا :عبارلا دنبلا

 .دعاوقلا يö ةدوجوملا نيراشتسملا نéيعت ةرقف تحت جمانè∆لا وأ عورشملا يö نéمأتلا يراشتسمب ةناعتسالا عوضوم جلاعي

 نéمأتلا رادصإ تابلطتم :سماخلا دنبلا

 .ةعمسلاو يlاملا عضولا نم ىندألا دحلا تاذ تاكرشلا عم نéمأتلا قئاثو ماربإ بلطت نأ ةينعملا ةهجلل

 يتاذلا نéمأتلا :سداسلا دنبلا

 .ةحûèقملا يتاذلا نéمأتلا تايوتسمو تالاجم مهضورع يö اوددحي نأ تاءاطعلا يمدقُم ىMع نéعتي

 يئاîcلا نمؤملا :عباسلا دنبلا

 ،كلذل .رطاخhا ضعبل ايداصتقا ًايدجم وأ ،ًايراجت ًاحاتم نوكي ال دقو ،رطاخhا لك نم فيفختلل لثمألا لحلا ًامئاد سيل نéمأتلا

 تناك اذإ صيصختلا يö صاخلا فرطلا ضيوعت ىMع قفاوي نأ نايكلل زوجي زكرملا نم ةددحم ةقفاومبو ،ةيئانثتسا فورظ يöو

 .ةدح ىMع ةلاح لكل كلذ يö تبلا متيسو ةظهاب وأ ةلوقعم éèغ ةفلكتب الإ نéمأتلل ةلباق éèغ تناك وأ نéمأتلل ةلباق éèغ رطاخhا
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 ذافنلاو رشنلا :سماخلا بابلا

ذافنلاو رشنلا :لوألا دنبلا  

  .هدامتعاو هرشن رارقل ًاقفو ًاذفان ليلدلا اذه نوكي


