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يف انُرز  موي 19‑05‑2023 . اهؤاشنإ  مت  ، P3.express (p3.express/ar/manual/v2/) ليلد نم  ليمحتلل  ةلباق  ةخسن  هذه 
.ةديدجلا تارادصإلل  لوصولل  عقوملا 

ةيعادبإلا 4.0 تاعاُشملا  تاّفنُصمل  ةيلودلا  ةصخرلا  بجُومب  ّةيُرحلا  قلُطمب  هعيزوتو  همادختسا  نكمي  ليلدلا  اذه 
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ar)
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ةرادإلا ةرادإلا ةطشنأ   ةطشنأ ةمئاق   ةمئاق

عورشملا عورشملا ءدب   ءدب
يعارلا  ّنيع   — A01   

عورشملا  ريدم  ّنيع   — A02   
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ةلمتكملا  تازجنملا  ّملست   — D02   
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 ! لفتحا  — F05   
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عورشملا عورشملا دعب   دعب امام   ةرادإ   ةرادإ
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ًاّزكُرم  ًاباطخ  ثعِبا   — G03   
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ةّمدقم ةّمدقم

طاشن هجوأ  نم 33  نوكتت  قيرطلا  هذه  .هالعأ  ينايبلا  مسرلا  يف  ٌحّضوم  وه  امك  ةطيسب ، ةقيرط  مدختست   P3.express نإ
لوألا طاشنلا  هجوب  أدبا  ةطاسبب ، وأ  هفصو ، فشكل  ينايبلا  مسرلا  يف  طاشنلا  هجوأ  نم  يأ  ىلع  رقنأ  .تاعومجم  يف 7  ةرادإ 

.A01

(( ِدعاَوقلا ِدعاَوقلا وأوأ    ) ) ئدابملا ئدابملا

نأ ثيح  . (NUPP  ) عيراشملل ًابيرقت  ةماعلا  دعاوقلا  ًاضيأ  عبتي  نأ  بجي   P3.express عبتي عورشم  يف  زجُنملا  لمعلا  نإ 
.NUPP عم ًالاثتما  تمُمص  دق  اهتاذ   P3.express

(( ةسّسُؤملا ةسّسُؤملا وأوأ    ) ) ةّمَظُنملا ةّمَظُنملا

ديقعت ةجردو  مجح  ىلع  ًادامتعا  رثكأ  وأ  دحاو  ِوضع  يف  لثمتي  عورشملا ، ةرادإ  طاشن  نع  لوؤسم  ةرادإ  ةرادإ قيرف   قيرف دجوي 
نمنم عورشم   عورشم ريدم   ريدم ةسائر  تحت  لمعيو  عورشملا ، ةرادإ  طاشن  نع  بَساُحم  وهو  قيرفلا ، دئاق  وه  عورشملا  عورشملا ريدم   ريدم نإ  .عورشملا 

ةيئاهنلا ةلصحملا  نع  لوؤسم  وهو  ىلعأ  ِريدم  ةجرد  يعارلا  ُلغشي  .عورشملل  يلخادلا  يعارلا  يعارلا و  دُِجو ) نإ   ) ليمعلا ليمعلا ةهج   ةهج
.اهريغو دراوملا  بلجو  ليومتلا  عورشملل ،

( ةسسؤملا نمض  قيرف  ءاضعأ  نم  طقف  نوكتي   ) يلخاد جاتنإ  قيرف  لك  نإ  .عورشملا  يف  رثكأ  وأ  دحاو  جاتنإ  جاتنإ قيرف   قيرف كانه  نإ 
هدوقي نوّدوزملا )  ) يجراخ جاتنإ  قيرف  لك  نإ  .عورشملا  ريدمو  دُِجو ) نإ   ) يفيظو ِريدم  ةسائر  تحت  لمعيو  قيرف ، قيرف دئاق   دئاق هدوقي 

.عورشملا ريدمو  يلخادلا  هريدم  ةسائر  تحت  لمعيو  نيّدوزملا  نيّدوزملا ةهج   ةهج نمنم   عورشم   عورشم ريدم   ريدم

(( تاَدَنتُسملا تاَدَنتُسملا وأوأ    ) ) قئاثولا قئاثولا

:P3.express يف ةّفرعملا  ُقئاثولا  يلي  اميف 

( جذومن  ) عورشملا ُفصو 
تاَزجُنملا ةطراخ 

( جذومن  ) ةعباتملا لجس 
( جذومن  ) ّةحصلا لجس 

.صَّصُخم ٍماظن  ءاشنإل  ليلدك  اهذاّختا  وأ  يه ، امك  جذامنلا  مادختسا  نكمي 

قيبطتبو دُعب ، نع  نم  لوصو  لوَدُجم ، يطايتحا  ٍخسن  عم  كعورشم ، قئاثول  ٌيزكرم  ناكم  كانه  نوكي  نأ  مهملا  نمل  هنإ 
ىدحإ مدختست  نأ  كنكمي  هذهك ، ةّصنم  كتسسؤم  ىدل  نكي  مل  نإ  .تّايحالّصلا  نييعتو  لوصولا  لبق  ةقداصملا  تابثإ 

: ةيصوصخلل ةكردمو  ردصملا  ةحوتفم  ةيلاتلا  لولحلا 

nextcloud
Cryptpad

ةحوتفم ةيلاتلا  لولحلا  ىدحإ  مدختست  نأ  كنكمي  .قيرفلل  ةثداحم  ةصنم  ىلإ  ًاضيأ  جاتحتس  ًايفارغج ، اّعَزُوم  قيرفلا  ناك  نإ 
: ةيصوصخلل ةكردمو  ردصملا 

element
rocket.chat

ءّيهت نأ  كيلع  رابتعالا ، نيعب  كلذ  ًاعضاو  ً.اروف  ةعباتملا  لجس  يف  رييغتلا  تابلطو  لكاشملا  رطاخملا ، ديدحت  مهملا  نم  هنإ 
كلذ نكي  مل  نإ  .ةلقنتملا  ةزهجألا  لالخ  نم  لوصولا  انمضتم  نكمي ، ام  لهسأب  لجسلا  اذه  ىلإ  لوصولا  نم  نكمي  ًاماظن 

ىدحإ مدختست  نأ  كنكمي  .نكمي  ام  عرسأب  لجسلا  ىلإ  اهلقنأ  مث  اهليجستل ، ةطيسو  ةيصخش  ًةّنَوُدم  مدختسا  ًانكمم ،
: طيسوك ةيصوصخلل  ةكردمو  ردصملا  ةحوتفم  ةيلاتلا  لولحلا 
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Joplin
Standard Notes

Turtl

(( ليصّفتلا ليصّفتلا وأوأ    ) ) فِييكتلا فِييكتلا

قبأ تاليدعتلا ، كلتب  كماظنل  يلخادلا  قاّستالا  ّررضتي  الأ  ّهبنت  نكلو ، .كلمع  ةئيب  قباطتل   P3.express ليدعت كنكمي 
نيسحت عم  كجايتحا ، ةيبلتل  ًّايجيردت  هليدعتو  ، P3.express نم يلصألا  لكشلاب  أدبت  نأ  ًابلاغ  لضفألا  نم  ً.اطيسب  كماظن 

.ملقأتلاو صحفلا  لالخ  نم  تارايخلا  كلت 

ًاّنيعم ًاعون  مدخيل  ماعلا   P3.express ماظنل ٌفييكت  اهنم  ةدحاو  لك  يف  ، P3.express نم قاسنأ  قاسنأ ّةدع  ريضحتل  ططخ  انيدل 
: نآلا ىتح  اهنم  ّططخم  وه  ام  يلي  ام  عورشملا ، نم 

تاءاشنإلا تاعورشمل   P3.express
تامولعملا مظن  ريوطت  تاعورشمل   P3.express

يبوروألا داحتإلا  تاعورشمل   P3.express
تاعماجلا تاعورشمل   P3.express

مالفألا ةعانص  تاعورشمل   P3.express
ديحولا صخشلا  تاعورشمل   P3.express

سّسُؤملا لـ قيرفلا  ءاضعأ  نم  رثكأ  وأ  ٍدحاو  ىلإ  ةفاضإ  لقألا ، ىلع  لاجملا  يف  ءاربخ  ةطساوب 3  قََسن  لك  ريوطت  متيس 
نم انل  كتبطاخم  اندعسي  ةيفاضإ ، قاسنأل  ةركف  كيدل  وأ  ةلماعلا ، قرفلا  ىدحإ  ىلإ  مامضنالاب  ًامتهم  تنك  نإ  . P3.express

.info@p3.express ينورتكلإلا انناونع  لالخ 

روظَنملا روظَنملا

ةكراشم ةسسؤم  لك  نإف  كلذ ، ادع  عورشملل ، ٌديحو  ٌروظنم  كيدل  نوكيس  يجراخ ، ٌّدوزم  وأ  يجراخ  ٌليمع  كيدل  نكي  مل  نإ 
ىلإ كروظنم  كروظنم لالخ  نم  ىُري  نأ  بجي   P3.express يف ءيش  لك  نإ  .اهب  صاخلا  اهروظنم  اهيدل  نوكيس  عورشملا  يف 

ليمعلا ريربت  سيلو  صاخلا  كريربت  فصوا  عورشملا ، فصو  ةقيثو  يف  عورشملا  ريربت  فصت  امدنع  لاثمك ، .عورشملا 
همدختست ماظن  هنكلو  عورشملا ، يف  ةكراشملا  فارطألا  عيمج  َلِبق  نم  مدختُسيل  ًاديحو  ًاماظن  سيل   P3.express يجراخلا.

.كطيحم لخاد  عورشملا  ةرادإ  لجأ  نم  تنأ 

، كروظنم نم  عورشملا  عورشملا ريدم   ريدم تنأ  نوكت  دق  .ةيفيظولا  راودألاب  ريكفتلا  دنع  هرابتعا  بجي  روظنملا  نإ  قئاثولا ، ىلإ  ةفاضإلاب 
روظنم لالخ  نم  ليمعلا ” ةهج  نم  عورشم  ريدم   “ و ليمعلا ، روظنم  لالخ  نم  ّدوزملا ” ةهج  نم  عورشم  ريدم   “ ربتُعت نكلو 

.نيّدوزملا

خيرّاتلا خيرّاتلا

رادصإلا ّةدوسم  رشن  مت  يف 2018 و 2020 . نيتعجارمب  ًاَقحُلم  وينوي 2016 ، يف  هرشن  مت   P3.express نم لوألا  رادصإلا  نإ 
ويام يف  هنم  يئاهنلا  رادصإلا  رشن  متو  روهمجلا ، نم  تاظحالملا  ليصحت  لجأ  نم  سرام 2021  يف   P3.express نم يناثلا 

.2021
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عورشملا عورشملا ءدب   ءدب  —  — AA

.ةزجوم ةطخ  ءاشنإو  لمعلا  ةئيب  ريضحت  لجا  نم  عورشملا  ةيادب  دنع  اهذيفنت  متي  ةعومجملا  هذه  يف  ةرادإلا  ةطشنأ  نإ 
.همدع نم  عورشملا  يف  يضملا  رارق  ذاّختا  متي  ةعومجملا ، هذه  ةياهن  دنع 

ةرادإلا ةطشنأ  ةمئاق 

يعارلا ّنيع   — A01
عورشملا ريدم  ّنيع   — A02

نييسيئرلا قيرفلا  ءاضعأ  ّنيع   — A03
عورشملا فّصو   — A04

تازجنملل ططخ  ّفرع و   — A05
تاباجتسال ّططخو  رطاخملا  دصرا   — A06

ءالمزلا عم  عورشملا  ءدب  ةطخ  عجار   — A07
ةرشابملا مدع  وأ  ةرشابملا  رارق  ذّخِتا   — A08

عورشملا قلطأ   — A09
ًاّزكُرم ًاباطخ  ثعِبا   — A10
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يعارلا يعارلا ّنيع   ّنيع  —  — A01A01

ىلعأ وه  يعارلا  نإ  .عورشملل  عار  عار كـ ةرادإ ) سلجم  وضع  نوكي  نأ  لضفي   ) لوأ ريدم  نييعت  وه  ةمظنملل  ةرادإ  طاشن  لوأ  نإ 
. عورشملا عورشملا ريدم   ريدم هتحت  جردني  و  عورشملا ، يف  رود 

: ةيلاتلا تافصلا  يعارلل  نإ 

عورشملا تالّصحم  ريربت  ىلع  بَساحم 
عورشملاب ايلعلا  تارارقلا  نع  لوؤسم 

دراوملاب هدادمإو  عورشملا  ليومت  نع  لوؤسم 

ضرغلا ضرغلا

: نأل مهم  يعارلا  رود  نإ 

مهل حيتي  مهزيكرت و ال  لغشي  امم  عورشملا ، تاجرخمو  ةيمويلا  لامعألا  ىلع  زيكرتلا  مهيلع  بجي  عورشملا  ءاردم 
.عورشملا نم  ايلعلا  بناوجلا  ةرادإل  ةينهذلا  ةقاطلا  نمزلا و 

رفوتت دق ال  امك  عورشملل ، دراوملا  بلج  نم  مهنكمت  يتلا  ةيرادإلا  تايحالصلاو  ةطلُسلا  مهل  حاتت  دق ال  عورشملا  ءاردم 
.ةسسؤملا لخاد  ىرخألا  ةطشنألا  عم  قفاوت  ىلع  عورشملا  نا  دكؤت  يتلا  ةيجيتارتسالا  تامولعملا  مهيدل 

ةعئاشلا ةعئاشلا تابقعلا   تابقعلا

: يعارلا نييعت  دنع  يلاتلا  ةاعارم  بجي 

نم ًاءزج  نيصصخمو  نيكراشم  امئاد  اونوكي  نأ  مهيلع  نكلو  عورشملاب ، تقولا  نم  ريثكلا  لذب  مهيلع  سيل  ةاعرلا 
.عورشملل مهتقو 

.رربم ريغ  حبصأ  نإ  هئاغلإب  اوددرتي  الأ  ًاضيأ  مهيلع  نكلو  هتيامحو ، عورشملا  ّينبت  مهيلع  بجي  ةاعرلا 
جامدنالاو يشالتلل  ةعزن  اهيدل  تباوثلا  لك  نأل  عيراشملا ، عيمجل  عارك  دحاو  صخش  نييعت  متي  الأ  بجي  ناكمإلا ، ردقب 

.اهيناعم رسخت  يلاتلاب  و 
ًابلاغ هنأل  دحاو ) درف  عورشم  ناك  نإ  الإ   ) تقولا سفنب  عورشملا  سفنل  ريدمو  عارك  دحاو  صخش  نييعت  متي  الأ  بجي 

.عورشملل عارك  ةدرجملا  ماهملا  ىسنيو  عورشملا  ةرادإ  تايلوؤسم  ماهمب و  لغشنيو  طرخنيس 
(. ةيرهجملا وأ   ) ةقيقدلا ةرادإلاب  اوموقي  الإ  مهيلع  عورشملا  ءاردمو  ةاعرلا 

ئدابم ئدابم

: يرادإلا طاشنلا  اذه  يف  ًامهم  ًارود  بعلت  ةيلاتلا  ميهافملا 

.اهنيسحتو دراوملاو  ةقاطلا  ىلع  ظافحلا  : NUP2
.حضاو فده  نود  ءيش  يأ  لعفت  ال  : NUP5
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عورشملا عورشملا ريدم   ريدم ّنيع   ّنيع  —  — A02A02

عورشم ريدم  رفوتي  نأ  مهملا  نم  .ةيقافتا  ىلإ  لصوتلل  نيلمتحم  عورشم  عورشم ءاردم   ءاردم عم  َعورشملا  يعارلا  شقاني  تقولا ، اذه  يف 
.عورشملا فادهأب  نمؤي 

لامعألا ةرادإ  بناج  نم  عورشملا  ريدم  يتأي  نا  بجي  ةرشابم ،) ءالمع  وأ  نئابز  مدخت  يتلا ال   ) ةيلخادلا عيراشملا  ةلاح  يف 
.P3.express يف قرف  قرف ءاسؤر   ءاسؤر مه  نوينقتلا  ءاردملا  نإ  .ينقتلا  بناجلا  نم  الدب  ةسسؤملا  يف 

لمع ةئيب  ريفوت  هيلع  و  عورشملا ، قيرف  ةمالسو  ةحص  نع  لوؤسم  عورشملا  ريدم  نإ  عورشملا ، فادهأ  قيقحت  بناجب 
.مهتالاجم يف  يقرتلا  روطتلا و  نم  قيرفلا  ءاضعأ  ّنكمت 

ضرغلا ضرغلا

ةيلمع رثكأ  يزكرملا  قيسنتلا  نكلو  عزوم ، تاعورشم  ةرادإ  ماظن  اهيدل  نوكي  نأ  ةريغصلا  قرفلل  نكمملا  نم  هنا  نيح  يف 
ىلع ًازيكرت  رثكأ  نوينقتلا  نويئاصخإلا  نوكي  كلذب ، .يزكرملا  قيسنتلا  اذه  سأر  وه  عورشملا  ريدمو  تاعورشملل ، ةيجاتنإو 

.ةيرادإلا تايلوؤسملاب  مهزيكرت  تتشتي  نلو  ةينقتلا  بناوجلا 

ةعئاشلا ةعئاشلا تابقعلا   تابقعلا

: ةعئاشلا لكاشملا  نم  ضعب  بنجتل  رابتعالا  نيعب  يلاتلا  ذخ 

، ليهستلا معدلا ، مهل  اومدقي  نأ  مهيلع  لب  قيرفلا ، ءاضعأ  ءاسؤر  مهسفنأ  اوربتعي  الا  مهيلع  تاعورشملا  ءاردم 
.تابقعلا ةلازإو  لكاشملا  لحو  قيسنتلا 

.ةقيقدلا ةرادإلاب  اوموقي  الأ  مهيلع  ةاعرلاو  تاعورشملا  ءاردم 
بصنم عورشملا  ةرادإ  نإ  .ةديج  ريغ  ةركف  يهو  عورشملل ، ريدمك  ةربخ  نيينقتلا  رثكأ  نييعت  متي  نإ  عئاشلا  نم  نإ 

ىلإ لوحتلا  نإ  .رودلا  اذه  لغشل  ةمزاللا  ةفرعملاو  ةيرادإلا  تايناكمإلاب  عتمتي  صخشل  جاتحت  اذل ، ينقت ، سيلو  يرادإ 
.ةنهملل رييغت  امنإو  ةيفيظو  ةيقرت  سيل  عورشم  ريدم 

كانه نأ  نيح  يف  مهل ، تتشم  كلذ  نأل  عورشملا ، نم  ةينقتلا  بناوجلا  يف  اوطرخني  الأ  مهيلع  تاعورشملا  ءاردم 
.بناوجلا كلت  ةرادإب  اوموقيل  نوينقت  ءاربخ 

ئدابم ئدابم

: يرادإلا طاشنلا  اذه  يف  ًامهم  ًارود  بعلت  ةيلاتلا  ميهافملا 

.اهنيسحتو دراوملاو  ةقاطلا  ىلع  ظافحلا  : NUP2
.حضاو فده  نود  ءيش  يأ  لعفت  ال  : NUP5
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نييسيئرلا نييسيئرلا قيرفلا   قيرفلا ءاضعأ   ءاضعأ ّنيع   ّنيع  —  — A03A03

نأو نآلا ، ىتح  هيلع  ةقفاوملا  متي  مل  عورشملا  نإ  نيح  يف  .عورشملل  قيرف  ليكشتب  عورشملا  ريدم  أدبي  ةطقنلا ، هذه  نم 
اذه .عورشملا  ءدب  طاشن  هجوأ  لامكإ  نكمي  ىتح  نييسيئرلا  قيرفلا  ءاضعأ  يه  نآلا  ةجاحلا  نإف  دعب ، أدبي  مل  ذيفنتلا 

.ذيفنتلا ءدب  دنع  نييسيئرلا  قيرفلا  ءاضعأ  مه  ءاضعألا  ءالؤه  لظي  نأ  عقوتملا  نم  امنإو  ًايديهمت ، سيل  نييعتلا 

: مه ةطقنلا  هذه  يف  مهل  ةجاحلا  لمتحملا  نم  يذلاو  نييسيئرلا  قيرفلا  ءاضعأ  نإ 

ةرادإلا قيرف  ءاضعأ 
( ةيلخادلا ذيفنتلا  قرفل   ) قرفلا ءاسؤر 

( ةيجراخلا ذيفنتلا  قرفل   ) نيّدوزملا ةهج  نم  عورشملا  ءاردم 
ينقتلا ذيفنتلا  قيرف  ءاضعأ  ضعب 

ضرغلا ضرغلا

يف رامثتسالا  ناك  نإ  رارقإ  يف  هيلع  دمتعيس  يذلاو  عورشملا ، ريربت  مييقت  وه  عورشملا  ءدب  طاشن  هجوأ  فادهأ  دحأ  نإ 
نواعت بلطتي  ميلسلا  طيطختلا  نإو  عورشملل ، ةزجوملا  ةطخلا  ىلع  ةينبم  ةمولعملا  هذه  نإ  .ال  مأ  ةديج  ةركف  عورشملا 

اهضفر متي  دق  ةديفملا  تاعورشملا  ضعب  نإف  ّديج ، لكشب  كلذ  متي  مل  نإ  هنإ  ثيح  .ءاربخلا  نم  ةعساو  ةقلح  كارتشاو 
.ةرربم ريغ  ىرخأ  تاعورشم  حلاصل 

ةعئاشلا ةعئاشلا تابقعلا   تابقعلا

مهفي عيمجلا  نأ  نم  دكأتلا  عورشملا  ريدم  ىلع  .هذيفنت  متي  دق ال  عورشم  يف  لمعلا  تقولا  ةعيضم  نم  هنأ  ضعبلا  ربتعي  دق 
يف يضملا  مدع  ّرَرقت  نإو  ىتح  .اهل  تاعورشملا  لضفأ  رايتخا  نم  اهنكمي  هنأل  ةسسؤملل  ًامهم  ًارامثتسا  لازي  اذه ال  نأ  ًامامت 

نيحي امدنع  .ةرربم  ريغ  عيراشم  يف  اهدراوم  لذب  نم  ةموظنملا  ظفحي  امنإو  ًارده ، سيل  لوذبملا  دهجلا  نإف  ام ، عورشم 
ً.امهم ًارود  بعلي  ةسسؤملا  ةمكوح  ماظن  نإف  ددج ، صاخشأ  فيظوت  وأ  عورشملاب  ًاقبسم  نيدوجوم  صاخشأ  نييعت  تقو 

.رايتخالا ةيلمع  يف  اريبك  اردق  هل  نوكي  نأ  عورشملا  ريدم  ّنكُمي  نأ  عورشملا  يعار  ةيلوؤسم  نم  هنإو 

ئدابم ئدابم

: يرادإلا طاشنلا  اذه  يف  ًامهم  ًارود  بعلت  ةيلاتلا  ميهافملا 

.اهنيسحتو دراوملاو  ةقاطلا  ىلع  ظافحلا  : NUP2
.فعضألا ةقلحلا  ةوق  سفنب  طقف  نوكت  ةلسلسلا  نأ  ركذت  : NUP4

.حضاو فده  نود  ءيش  يأ  لعفت  ال  : NUP5
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عورشملا عورشملا فّصو   فّصو  —  — A04A04

: يلاتلا يوتحت  يذلاو  عورشملا  عورشملا فصو   فصو ةقيثو  رّضحو  تامولعملا  عمجل  لمع  شرو  رّضح 

ّةوجرملا دئاوفلاو  ضرغلا 
ةعقوتملا ةدملاو  ةفلكتلا 

ةدوجلا تاعقوتو  تابلطتملا 
هنم ىنثتسم  وه  امو  عورشملا  لاجم  يف  وه  امل  زجوم  فصو 

ةحلصملا باحصأب  ةمئاق 

رفوتم وه  اميف  طقف  زيكرتلا  كيلعف  ةظحللا ، هذه  يف  ةرفوتم  ريغ  نوكت  دق  عورشملا  فصو  يف  ةبولطملا  تامولعملا  ضعب 
.عورشملا لالخ  رارمتساب  اهنيسحتو  اهتعجارم  متيس  ةقيثولا  هذه  لاح ، لك  ىلعو  ً.اقحال  ىقبت  ام  ةدايزو 

.ةيعقاو رثكأ  فصو  ريضحتل  تامولعملا  ضعب  مادختسا  دعأو  فيشرألا  عجار  ًاقباس ، لثامم  عورشم  ذيفنت  مت  نإ 

عورشملا فصو  جذومن 

ضرغلا ضرغلا

مهم ردصم  اهنا  امك  .هذيفنت  لحارم  لالخ  ةزجوملا  عورشملا  فادهأ  عم  قفاوت  ىلع  ّلظن  نأ  ىلع  دعاست  ةقيثولا  هذه  نإ 
.هّتيهام مهفيل  عورشملاب  لصتم  صخش  يألو  ايلعلا ، تاقبطلاب  ءاردملا  ددجلا ، قرفلا  ءاضعأل 

ةعئاشلا ةعئاشلا تابقعلا   تابقعلا

ريضحت نم  دكأت  اذل ، .ةقيثولا  دعم  هضرتفي  امم  لقأ  ًامئاد  يهو  ةقيثولا ، هذه  يف  ةقدلاو  ليصفتلا  نم  ىلثم  ةجرد  كانه  نإ 
.عورشملل ةميلسلا  ةرادإلا  نع  ةقبسم  ةركف  ةيبلت  نع  الدب  ضرغلا ، مدخت  ةقيثو 

.يقيقح ىنعم  يأ  لصوت  يتلا ال  تارابعلاو  نايبلا  نم  عون  يأ  ّبنجت  .زاجيإو  حوضوب  ءيش  لك  فّصو 

ئدابم ئدابم

: يرادإلا طاشنلا  اذه  يف  ًامهم  ًارود  بعلت  ةيلاتلا  ميهافملا 

.اهنيسحتو دراوملاو  ةقاطلا  ىلع  ظافحلا  : NUP2
.فعضألا ةقلحلا  ةوق  سفنب  طقف  نوكت  ةلسلسلا  نأ  ركذت  : NUP4

.حضاو فده  نود  ءيش  يأ  لعفت  ال  : NUP5
.راركتلل ةلباق  رصانع  مدختسا  : NUP6
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تازجنملل تازجنملل ططخ   ططخ ّفرع  وو   ّفرع  —  — A05A05

تازجنملل ًاريصق  ًافصو  فضأ  ةرورضلا ، دنع  .تازجنملا  جتنملل : ةيئاشنإلا  رصانعلل  يمرهلا  ليصفتلا  ءاشنإل  لمع  شرو  رّضح 
يأ ىلع  نوكت  نأ  نكمي  يتلاو  تازجنملا ، تازجنملا ةطراخ   ةطراخ يف  تامولعملا  هذه  ظفحا  .ىرخألا  ةمهملا  لماوعلاو  ةدوجلا ، اهلاجم ، حرشل 

.ةينهذلا ةطراخلا  لثم  ةئيه ،

نم ريثكلا  كانه  نوكي  امدنع  .اهرصانع  نيب  تّايعبتلا  ةفاضإ  لالخ  نم  ةلّصفم  نوكت  نأل  نكمي  تازجنملا  ةطراخ  نإ 
رصانعلا نإف  ةليلق ، تّايعبتلا  تناك  نإ  امنيب  ةّردقملا ، ةينمزلا  ةدملاو  تّايعبتلا  ىلع  ءانب  رصانعلا  ةلودج  نكمي  تّايعبتلا ،

نم ريثك  .ةلودجلا  نع  ًالدب  ةهيدبلاو  ةيولوألا  ىلع  ءانب  ذيفنتلل  اهديدحت  متيو  ةّنيعم  ريياعم  ىلع  ًءانب  ةيولوألا  اهدانسإ  نكمي 
تايوتسملا يف  ةيولوألا  ماظن  اهبساني  نيح  يف  ايلعلا ، تايوتسملا  يف  ّةيعبتلا  ماظن  نم  اهططخ  ديفتست  تاعورشملا 

.اهنم ةقيمعلا 

.لضفأ تازجنم  ةطراخ  ريضحتل  تامولعملا  ضعب  مادختسا  دعأو  فيشرألا  عجار  ًاقباس ، لثامم  عورشم  ذيفنت  مت  نإ 

ً.اضيأ عورشملا  فصول  تاليدعتلا  ضعبب  موقت  نأ  جاتحت  دق  تازجنملا ، ةطراخ  ّروطت  ىلع  ءانب 

عورشملا فصو  جذومن 

ضرغلا ضرغلا

لامعألا يف  همادختسا  بعصلا  نمو  ّصخلم  هنكلو  ًامئاد ، هعم  قفاوتلا  يرورضلا  نم  هنأو  ًامساح  عورشملا  فصو  نوكي  امنيب 
نوكيس ام  ّبل  اهنأ  امك  .عورشملا  لاجم  حضوي  ًادلص  ًاردصم  رفوت  اهنا  ثيح  ةوجفلا  كلت  ّدست  تازجنملا  ةطراخ  نإف  .ةيمويلا 

ً.ايلات هلمع  بجي  ام  ريرقتلو  ريسلا  سايقل  ًاردصم  نوكتس  يتلا  و  عورشملل ، ةلودجو  ةطخ 

ةعئاشلا ةعئاشلا تابقعلا   تابقعلا

ةقيرطب لمعلا  شرو  ريبدت  كيلع  .تازجنملا  ةطراخ  ءاشنإ  دنع  تازجنملا ”  “ نم رثكأ  لمعلا ”  “ يف ريكفتلا  عئاشلا  نم  هنإ 
ةيمسإ لُمج  مدختسا  كلذ ، نم  دكأتتل  .هنمضتت  يذلا  لمعلا  نع  لقتسم  لكشب  تازجنملا  ىلع  زيكرتلا  ىلع  عيمجلا  دعاست 

ّروصتب حمست  اهنأل  كلذ  ةينهذلا  ةطراخلا  مادختسا  ّلهسي  نايحألا ، ضعب  يف  .تازجنملا  ةيمستل  ةيلعف  لُمج  نم  ًالدب 
.ءاشنإلا رصانعل  يمره 

ئدابم ئدابم

: يرادإلا طاشنلا  اذه  يف  ًامهم  ًارود  بعلت  ةيلاتلا  ميهافملا 

.اهنيسحتو دراوملاو  ةقاطلا  ىلع  ظافحلا  : NUP2
.فعضألا ةقلحلا  ةوق  سفنب  طقف  نوكت  ةلسلسلا  نأ  ركذت  : NUP4

.حضاو فده  نود  ءيش  يأ  لعفت  ال  : NUP5
.راركتلل ةلباق  رصانع  مدختسا  : NUP6
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تاباجتسال تاباجتسال ّططخو   ّططخو رطاخملا   رطاخملا دصرا   دصرا  —  — A06A06

يف تامولعملا  هذه  ظفحا  .اهل  ةباجتسالل  طيطختلل  مث  ًالوأ ، رطاخملا  فيرعتل  نّييسيئرلا  قيرفلا  ءاضعأ  عم  لمع  شرو  رّضح 
. ةعباتملا ةعباتملا لجس   لجس

ً.اضيأ تازجنملا  تازجنملا ةطراخ   ةطراخ عورشملا و  عورشملا فصو   فصو ليدعتل  جاتحت  دق  ةططخملا ، تاباجتسالاو  ةّفرعملا  رطاخملا  ىلع  ًءانب 

.كعورشمب ةقلعتملا  رطاخملا  سرداو  فيشرألا  عجار  ًاقباس ، لثامم  عورشم  ذيفنت  مت  نإ 

ةعباتملا لجس  جذومن 

عورشملا فصو  جذومن 

ضرغلا ضرغلا

نأ لبق  رطاخملاب  مكحتلا  ةفلكت  لقألاو  رسيألا  نم  هنأل  اهل ، يقابتسالا  طيطختلل  وه  رطاخملا  فيرعتل  يسيئرلا  ببسلا  نإ 
ً.اقحال ققحتت 

ةعئاشلا ةعئاشلا تابقعلا   تابقعلا

: رطاخملا ةرادإ  يف  ةعئاشلا  تابقعلا  ضعب  بنجت  يف  يلي  ام  كدعاسيس 

.رطاخمك ةحضاو  ريغو  ةماع  رصانع  ّلجست  ال 
.اهمييقتو اهقيبطت  نكمي  ةيلمع  تاباجتسا  طقف  ّممص  رطاخملل ، تاباجتساك  ةحضاو  ريغو  ةماع  رصانع  ّلجست  ال 

يهو اهمييقتل ، جاتحن  ام  يه  اهتاذ  ةدكؤملا  ريغ  ثادحألا  نإ  رطاخمك ، ةدكؤم  ريغ  ثادحأل  ةلمتحم  تاريثأت  ّلجست  ال 
.رطاخملاب اهيمسن  ام 

بلغأ ىلع  رطاخملا  هذه  عيزوت  لضفألا  نم  هنإ  .رطاخملا  نم  لكل  ةعباتملا  تاءارجإ  نم  ًالوؤسم  نوكي  ًّايصو  ّنيع 
.مهنم ليلقلا  نم  ًالدب  قيرفلا  ءاضعأ 

ئدابم ئدابم

: يرادإلا طاشنلا  اذه  يف  ًامهم  ًارود  بعلت  ةيلاتلا  ميهافملا 

.اهنيسحتو دراوملاو  ةقاطلا  ىلع  ظافحلا  : NUP2
.ايقابتسا امئاد  نوكت  نا  بجي  : NUP3

.فعضألا ةقلحلا  ةوق  سفنب  طقف  نوكت  ةلسلسلا  نأ  ركذت  : NUP4
.حضاو فده  نود  ءيش  يأ  لعفت  ال  : NUP5

.راركتلل ةلباق  رصانع  مدختسا  : NUP6
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ءالمزلا ءالمزلا عمعم   عورشملا   عورشملا ءدب   ءدب ةطخ   ةطخ عجار   عجار  —  — A07A07

لالخ نم  كدعاسيل  ةسسؤملا  سفن  نم  رخآ  عورش  ريدم  ةوعدل  تقولا  نيحيو  ًابيرقت ، عورشملا  ءدب  متي  ةطقنلا ، هذه  يف 
. ةحصلا ةحصلا لجس   لجس يف  ةجيتنلا  ليجست  كيلع  .اهتددعأ  يتلا  ةرادإلا  ةطشنأ  ةعجارم 

، ةيلاتلا يف  يضملا  لبق  ةقباسلا  ةرادإلا  ةطشنأ  ىلع  لمعلل  يفاضإ  نمز  ءاضق  ىلإ  جاتحت  دق  ًايندتم ، طاقنلا  عومجم  ناك  نإ 
ً.البقتسم اهبنجت  ةيفيك  يف  رظنلاو  يرذجلا  ّببسملا  نع  ثحبلا  وه  ةيمهأ  رثكألا  نكلو 

ةحصلا لجس  جذومن 

ضرغلا ضرغلا

يجراخ صخش  دوجو  كل  ٌديفمل  هنإ  .ةّديج  ةرادإلا  طاشن  هجوأ  تناك  نإ  ةعجارمل  ةهربل  فقوتلا  وه  سيئرلا  ضرغلا  نإ 
نوريدي نمل  ةصرف  هذه  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ  .لكاشملا  ضعب  ظحالت  نأ  نم  كلمعل  برقأ  نوكت  دق  كنأل  كلمع ، ةعجارمل 

.رثكأ ّملعتلاو  ضعبلا  مهضعب  لمع  اوريل  ةسسؤملا  يف  ةفلتخم  تاعورشم 

ةعئاشلا ةعئاشلا تابقعلا   تابقعلا

لكشب كلذ  ّيقلت  متي  نأ  نم  ّافوخ  لكاشملا ، راهظإو  ديدحت  يف  كلمع  ةعجارمب  موقي  نم  ددرتي  نأ  ةعئاشلا  رطاخملا  نم  هنإ 
.ةحارصلاب لماعتلا  يف  ةقثلاو  ةحارلا  مهل  ءّيهت  ةقالع  ّنوكت  نا  كيلع  .ّيصخش 

ئدابم ئدابم

: يرادإلا طاشنلا  اذه  يف  ًامهم  ًارود  بعلت  ةيلاتلا  ميهافملا 

.تاءامتنالا ىلع  ةقيقحلاو  جئاتنلا  ليضفت  : NUP1
.ايقابتسا امئاد  نوكت  نا  بجي  : NUP3

.حضاو فده  نود  ءيش  يأ  لعفت  ال  : NUP5

— 13 —

https://p3.express/ar/manual/v2/health-register.ods
https://nupp.guide/ar/nup1/
https://nupp.guide/ar/nup3/
https://nupp.guide/ar/nup5/


ةرشابملا ةرشابملا مدع   مدع وأوأ   ةرشابملا   ةرشابملا رارق   رارق ذّخِتا   ذّخِتا  —  — A08A08

.همدع نم  عورشملا  يف  يضملا  رارق  يعارلا  ذختيو  يعارلا ، ىلإ  عورشملا  قئاثو  عورشملا  ريدم  لسري  ةطقنلا ، هذه  يف 
.ظفاحملا ةرادإ  ةحيرشك  ةسسؤملا ، يف  رارقلا  عانص  ضعب  عم  عورشملا  ةشقانم  ىلإ  يعارلا  جاتحي  دق  رارقلا ، اذه  ذاختال 

.عورشملا ريدم  سيلو  عورشملا  يعار  ةيؤر  لالخ  نم  كلذ  متيو 

، ًايلخاد همدع  نم  عورشملا  يف  يضملا  رارق  ىلإ  ةفاضإ  نإف  حرتقم ، بلطل  بيجتست  تنكو  يجراخ  ليمع  كيدل  ناك  نإ 
طاشن يهتني  .يئاهنلا  همدع  نم  يضملا  رارقب  كملعيو  هيّدوزم  راتخي  ىتح  راظتنالاو  ليمعلا  ىلإ  حرتقملا  لاسرإ  ًاضيأ  كيلع 

.كلذ مزلي  ينوناق  رصنع  كيدل  رفوت  لاح  يف  وأ  دقعلا ، عيقوت  متي  نيح  اذه  ةرادإلا 

.ةطقنلا هذه  يف  دوقعلا  مهعم  ّعقوت  نأ  بغرت  دق   ، A05 يف مهضعب  رايتخا  متو  نويجراخ  نوّدوزم  كيدل  رفوتيس  ناك  نإ 
.كلذ ّبلطتي  امنيح  ًاقحال  مهم  دوقعلا  عيقوتو  نييفاضإ  نييجراخ  نيّدوزم  ةفاضإ  نكمي  امنيب 

ضرغلا ضرغلا

يف ّينلعو ، حضاو  لكشب  همدع  نم  عورشملا  يف  يضملا  رارق  ّنمضتت  ًامئاد  نّييجراخ  ءالمع  ّنمضتت  يتلا  تاعورشملا  نإ 
هذه ءاشنإ  مهملا  نم  هنإ  .حضاو  رارق  نود  نم  دوجولا  ىلإ  للستتو  ةوطخلا  هذه  اهصقنت  دق  ةيلخادلا  تاعورشملا  نأ  نيح 

.هب ةلصاوملا  لبق  مئالملا  مازتلالاو  عيقوتلا  ىلع  لوصحلاو  عورشملل  حضاولا  لخدملا 

يف عقي  اذه  ةرادإلا  طاشن  نإ  .دراوملا  اهيدل  ترفوت  املاط  عورشم  يأ  يف  رمثتست  دق  تاسسؤملا  ضعب  نإف  ىرخأ ، ةيحان  نم 
.عورشملا تاّرربم  ىلع  ّينبم  ٍسوردم  ٍرارق  ىلإ  هليوحت  ىلإ  فدهت  يتلا  طاشنلا  تاوطخ  نم  ةلسلس  رخأ 

ةعئاشلا ةعئاشلا تابقعلا   تابقعلا

نزاوتم ّيلومش  لكشب  تاعورشملا  رايتخاو  مييقتب  موقت  ظفاحم  ةرادإ  ماظن  ىلإ  جاتحت  تاعورشم  عم  لماعتت  ةسسؤم  يأ  نإ 
ةرادإ ىلإ  اهروذج  دوعت  تاعورشملا  ةرادإ  مظنب  ةقلعتملا  لكاشملا  نم  ديدعلا  نإ  .ةسسؤملا  تايجيتارتسإ  عم  قفاوتمو 

.تقولا سفن  يف  ةضراعتملا  تاعورشملا  نم  ريثكلا  كانه  نوكت  نأك  ظفاحملا ،

سيل وه  ام  يعيو  مهفي  حجان  ماظن  دوجول  ةراشإ  وه  لب  ًالشف ، سيل  عورشملا  يف  يضملا  مدع  رارق  نأ  مهفي  عيمجلا  نأ  دكأت 
.عورشملا ءدب  طاشن  ةعومجم  لالخ  نم  نّييسيئرلا  قيرفلا  ءاضعأ  دهج  نود  نم  ناكمإلاب  نكي  مل  اذه  نأو  ةسسؤملل ، ِديفمب 

ئدابم ئدابم

: يرادإلا طاشنلا  اذه  يف  ًامهم  ًارود  بعلت  ةيلاتلا  ميهافملا 

.ايقابتسا امئاد  نوكت  نا  بجي  : NUP3
.حضاو فده  نود  ءيش  يأ  لعفت  ال  : NUP5

— 14 —

https://nupp.guide/ar/nup3/
https://nupp.guide/ar/nup5/


عورشملا عورشملا قلطأ   قلطأ  —  — A09A09

عامتجالل نيدوزملا  ليمعلا و  ةهج  نم  ةحلصملا  باحصأل  تقولا  ناح  دق  هنإف  ، A08 يف عورشملا  ىلع  ةقفاوملا  تمت  نإ 
.عورشملا قالطإ  ةبسانم  لالخ  نم  عورشملا  ءدبو 

ءاضعأ عورشملا و  ريدم  ىلع  .لمعلا  رقم  جراخ  ناكمب  نوكت  نأ  لضفيو  قالطإلا ، ةبسانمل  لماك  موي  ءاضق  لضفألا  نم  هنإ 
.عيمجلل ةيضرم  ةبرجت  نوكت  نا  دكأتلاو  ةبسانملا  ريسيت  دادعإ و  ةرادإلا 

ضرغلا ضرغلا

: ةيلاتلا ةيساسألا  ضارغألا  عامتجالا  اذهل  نإ 

ًايمسر عورشملا  لعج 
.لصاوتلاو ضعبلا  مهضعب  ىلع  ّفرعتلا  نييجراخلاو  نييلخادلا  ةحلصملا  باحصأل  حامسلا 

عورشملا نع  ةيساسألا  تامولعملا  لاصيإ 

ةعئاشلا ةعئاشلا تابقعلا   تابقعلا

ءانبل فدهتو  ةيضرم  ةبرجت  هلعجا  لب  عورشملا ، ليصافت  يف  يضملا  ىلع  طقف  ًارصتقمو  ًابيتر  وأ  ًافاج  عامتجالا  نوكي  الأ  دكأت 
.قيرفلا

ئدابم ئدابم

: يرادإلا طاشنلا  اذه  يف  ًامهم  ًارود  بعلت  ةيلاتلا  ميهافملا 

.فعضألا ةقلحلا  ةوق  سفنب  طقف  نوكت  ةلسلسلا  نأ  ركذت  : NUP4
.حضاو فده  نود  ءيش  يأ  لعفت  ال  : NUP5
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ًاّزكُرم ًاّزكُرم ًاباطخ   ًاباطخ ثعِبا   ثعِبا  —  — A10A10

ًاديرب لسرأو  ةيضارتفالا ، لمعلا  ةئيب  لالخ  نم  ىرخأ  ةقيرط  يأب  وأ  لمعلا ، رقم  يف  ةتفال  ىلع  عورشملا  ءدب  نع  نلعأ 
.ّةوجرملا ةدئافلا  امو  عورشملا  اذه  ّينبت  ةسسؤملا  تررق  َمل  هيف  حرشت  عيمجلل  ًاينورتكلإ 

ضرغلا ضرغلا

دق ال ءاردملا ) ىتحو   ) نيلماعلا بلغأ  نإو  ةحضاو ، تارشؤم  نود  نم  يهتنتو  تاعورشم  أدبت  تاسسؤملا ، نم  ديدعلا  يف 
نود نم  يصصختلا  مهطاشن  هجوأ  ىلع  ًازكرم  عيمجلا  لعجي  اذهو  .ةسسؤملا  يف  ةيراجلا  تاعورشملا  ىدمب  ملع  مهل  نوكي 

بنجتل ٌةصرف  ةهجوملا  ةبطاخملا  نإ  .نيرخآلا  عم  نواعتلاو  فادهألا  عم  مهسفنأ  اوقفاوي  نأ  نود  نمو  ًّايلك ، عورشملا  كاردإ 
.نواعتلا عيجشتو  مازتلالا  قلخ  قيرط  نع  لكاشملا  كلت 

ةعئاشلا ةعئاشلا تابقعلا   تابقعلا

ىلع ًارداق  نوكت  نأ  كيلع  كلذك ، حبصت  نيحو  عورشملا ، هاجت  ًاسمحتم  نكت  امدنع  الإ  لاح  لضفأ  يف  نوكت  نأ  كنكمي  ال 
.بيترلاو ّفاجلا  باطخلا  ّبنجت  .نيرخآلا  يف  روعشلا  سفن  قلخت  نأو  كتابطاخم  لالخ  نم  سامحلا  اذه  زاربإ 

ئدابم ئدابم

: يرادإلا طاشنلا  اذه  يف  ًامهم  ًارود  بعلت  ةيلاتلا  ميهافملا 

.ايقابتسا امئاد  نوكت  نا  بجي  : NUP3
.فعضألا ةقلحلا  ةوق  سفنب  طقف  نوكت  ةلسلسلا  نأ  ركذت  : NUP4

.حضاو فده  نود  ءيش  يأ  لعفت  ال  : NUP5
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يرهش يرهش ءدب   ءدب  —  — BB

نإ ةعجارملو  ةديدج ، ةيرهش  ةقلحل  ريضحتلل  كلذو  رهش ، لك  ةيادب  دنع  ةعومجملا  هذه  يف  يرادإلا  طاشنلاب  مايقلا  متي 
.ةديج ةركف  ّلثمي  عورشملا  رارمتسا  ناك 

ةرادإلا ةطشنأ  ةمئاق 

ططخلا نّسح  عجار و   — B01
ءالمزلا عم  ةيرهشلا  ططخلا  عجار   — B02

ةرشابملا مدع  وأ  ةرشابملا  رارق  ذّخِتا   — B03
ةيرهشلا ةقلحلا  قلطا   — B04
ًاّزكُرم ًاباطخ  ثعِبا   — B05
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ططخلا ططخلا نّسح   نّسح عجار  وو   عجار  —  — B01B01

ةوجرملا تازجنملا  ىلع  ءايصوأ  نييعتو  ليصافتلا  ةفاضإ  ططخلا ، لكل  ىوتسملا  ةيلاع  بناوج  ةعجارمل  لمع  شرو  دقعب  مق 
. ةعباتملا ةعباتملا لجس   لجس و  ةوجرملا ، ةوجرملا تاجرخملا   تاجرخملا ةطيرخ   ةطيرخ عورشملا ، عورشملا فصو   فصو ىلع  رثؤت  تانيسحتلا  هذه  .لبقملا  رهشلل 

اهتامولعم مدختساو  تاعورشم  هذهب  ةصاخلا  ةفشرألا  صحفب  مق  لبق ، نم  اهزاجنإ  مت  ةهباشم  تاعورشم  تدجو  نإ 
.ةيعقاو رثكأ  ططخ  ريوطتل 

عورشملا فصو  جذومن 

ةعباتملا لجس  جذومن 

ضرغلا ضرغلا

هذه جاتحت  قيبطتلل ، ةيفاك  تسيلو  ىوتسملا  ةيلاع  ططخ  يه  ةيلوألا  عورشملا  طاشن  ةعومجم  يف  عضُوت  يتلا  ططخلا  نإ 
اهتعجارم متت  نأ  بجي  ططخلا  هذه  لك  لاح ، يأ  ىلع  .يرادإلا  طاشنلا  اذه  يف  دحاولا  رهشلا  يف  ًةرم  نيسحتلل  ططخلا 

.عقاولا عم  قفاوتلل  رارمتساب 

ةعئاشلا ةعئاشلا تابقعلا   تابقعلا

: يرادإلا طاشنلا  اذه  يف  ةعئاشلا  تابقعلا  رثكأ  ضعب  بنجتل  يلاتلا  رابتعإلا  نيعب  ذخ 

.ةلاعف لمع  شرو  طيطخت  ىلع  لوصحلل  ةلهسملا  تاينقتلا  مدختسا 
.ةثدحم عورشملا  ةلمجل  ىوتسملا  ةيلاع  ةطخلا  نوكت  نأ  ىلع  صرحا  نكلو  طقف ، لبقملا  رهشلا  ليصافت  ىلع  زكرت  ال 

.ةيلمعلا تاجايتحالا  ةيبلتل  مزاللا  ردقلا  نيمضتب  مق  عورشملا –  ةطخ  ىلإ  ليصافتلا  نم  ريثكلا  ةفاضإب  غلابت  ال 

ئدابم ئدابم

: يرادإلا طاشنلا  اذه  يف  ًامهم  ًارود  بعلت  ةيلاتلا  ميهافملا 

.اهنيسحتو دراوملاو  ةقاطلا  ىلع  ظافحلا  : NUP2
.ايقابتسا امئاد  نوكت  نا  بجي  : NUP3

.فعضألا ةقلحلا  ةوق  سفنب  طقف  نوكت  ةلسلسلا  نأ  ركذت  : NUP4
.حضاو فده  نود  ءيش  يأ  لعفت  ال  : NUP5

.راركتلل ةلباق  رصانع  مدختسا  : NUP6
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ءالمزلا ءالمزلا عمعم   ةيرهشلا   ةيرهشلا ططخلا   ططخلا عجار   عجار  —  — B02B02

ىلإ اهفضأو  ةيرهشلا ، كطاشن  ةرادإ  مييقتو  ةعجارم  كتسسؤم  يف  تاعورشم  ةرادإ  ريبخ  وا  رخآ  عورشم  ريدم  نم  بلطأ 
.ةلصاوملا لبق  يرادإلا  طاشنلا  ضعب  رركو  عجار  ًادج ، ًافيعض  مييقتلا  ناك  لاح  يف  ةحصلا . ةحصلا لجس   لجس

ةحصلا لجس  جذومن 

ضرغلا ضرغلا

يجراخ صخش  دوجو  كل  ٌديفمل  هنإ  .ةّديج  ةرادإلا  طاشن  هجوأ  تناك  نإ  ةعجارمل  ةهربل  فقوتلا  وه  سيئرلا  ضرغلا  نإ 
نوريدي نمل  ةصرف  هذه  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ  .لكاشملا  ضعب  ظحالت  نأ  نم  كلمعل  برقأ  نوكت  دق  كنأل  كلمع ، ةعجارمل 

.رثكأ ّملعتلاو  ضعبلا  مهضعب  لمع  اوريل  ةسسؤملا  يف  ةفلتخم  تاعورشم 

ةعئاشلا ةعئاشلا تابقعلا   تابقعلا

لكشب كلذ  ّيقلت  متي  نأ  نم  ّافوخ  لكاشملا ، راهظإو  ديدحت  يف  كلمع  ةعجارمب  موقي  نم  ددرتي  نأ  ةعئاشلا  رطاخملا  نم  هنإ 
.ةحارصلاب لماعتلا  يف  ةقثلاو  ةحارلا  مهل  ءّيهت  ةقالع  ّنوكت  نا  كيلع  .ّيصخش 

ئدابم ئدابم

: يرادإلا طاشنلا  اذه  يف  ًامهم  ًارود  بعلت  ةيلاتلا  ميهافملا 

.تاءامتنالا ىلع  ةقيقحلاو  جئاتنلا  ليضفت  : NUP1
.ايقابتسا امئاد  نوكت  نا  بجي  : NUP3

.حضاو فده  نود  ءيش  يأ  لعفت  ال  : NUP5
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ةرشابملا ةرشابملا مدع   مدع وأوأ   ةرشابملا   ةرشابملا رارق   رارق ذّخِتا   ذّخِتا  —  — B03B03

.ةعجارملا ططخلا  ىلع  ًءانب  ةرشابملا  مدع  وأ  ةرشابملا  صخي  اميف  ديدج  ًارارق  ذختي  نأ  يعارلا  ىلع  بجي  ةطقنلا ، هذه  يف 
.ةظفحملا ةرادإ  قيرف  لثم  نيرخآ  صاخشأ  عم  بيترتلاب  وا  ًايدرف , رارقلا  ذختي  نأ  نكمي 

نأشب ًارارق  ًاضيأ  ذّختي  نأ  يعارلا  ىلعو  عورشملا ، ءاهنإ  ةطشنأ  ةرشابم  أدبت  عورشملا ، فقو  وه  ذختملا  رارقلا  ناك  نإ 
.ال مأ  عورشملا  دعب  ام  ةرادإ  ةرئاد  يف  لوخدلا 

ضرغلا ضرغلا

نم ةلزعنم  تاعومجم  درجم  نم  ىمسأ  عورشملا  نم  ًافده  كانه  نأ  عيمجلا  ريكذتلو  ًارربم ، عورشملا  لعج  وه  فدهلا  نإ 
.يصصختلا طاشنلا 

ةعئاشلا ةعئاشلا تابقعلا   تابقعلا

ريغ نم  يئاقلت  لكشب  عورشملا  ىلع  ةقفاوملا  درجم  سيلو  يدج  لكشب  طاشنلا  اذه  ةرادإ  ذخأي  نأ  يعارلا  ىلع  بجي 
.عورشملا ةرادإ  يف  ةديج  ةراشإ  ًاضيأ  وه  عورشملا  ءاهنإ  نأ  مهف  عيمجلل  مهملا  نم  .صحفت 

كنكمي ىرخأ  عيراشم  ردقب  ًارربم  نوكي  دق ال  نكلو  لزعنم ، لكشب  همييقت  دنع  ًارربم  نوكي  دق  عورشملا  تاقوألا ، ضعب  يف 
نمض ةيلمعلا  هذه  متت  نا  لضفألا  نمو  عورشملا ، ريربتل  رمتسملا  مييقتلا  ةيلمع  يف  ٌمهم  لماشلا  روظنملا  نإف  اذل ، .اهزاجنإ 

.ةموظنملا عيراشم  لك  ىلع  فارشإلل  ةدحاو  ةظفحم  ةرادإ  ماظن 

ئدابم ئدابم

: يرادإلا طاشنلا  اذه  يف  ًامهم  ًارود  بعلت  ةيلاتلا  ميهافملا 

.ايقابتسا امئاد  نوكت  نا  بجي  : NUP3
.حضاو فده  نود  ءيش  يأ  لعفت  ال  : NUP5
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ةيرهشلا ةيرهشلا ةقلحلا   ةقلحلا قلطا   قلطا  —  — B04B04

.ةيرهشلا ةقلحلا  قالطإل  عامتجا  بيترت  تقو  نيحي  ، B03 يف ةقفاوملا  ىلع  لصحت  امدنع 

ضرغلا ضرغلا

: نيضرغ يرادإلا  طاشنلا  اذهل  نإ 

قيرفلا ءانب 
.مداقلا رهشلا  ةطخب  ةحلصملا  باحصأ  مالعإ 

ةعئاشلا ةعئاشلا تابقعلا   تابقعلا

ّهرسم ةبرجت  عنصا  كلذ ، نع  ًالدبف  .مداقلا  رهشلا  ةطخل  ضرع  دّرجمو  فاجلا  مالكلاو  ةباترلاب  قالطإلا  عامتجا  دحت  ال 
باحصأ كلذ  ىلع  ةفاضإو   ) قيرفلا عيمج  عمج  كنكمي  .عامتجالا  اذه  يف  ةيولوألا  هل  قيرفلا  ءانب  بناج  نإف  كلذك ، .عيمجلل 

قيقحت نم  دكأتلل  بسانم  لكشب  كلذ  ّططخو  .كلذ  لثم  وأ  ةهزنلل  وأ  جلزتلل  اوبهذاو  نكمأ ) نإ  نييجراخلا  ةحلصملا 
.نييساسألا نيضرغلا 

ئدابم ئدابم

: يرادإلا طاشنلا  اذه  يف  ًامهم  ًارود  بعلت  ةيلاتلا  ميهافملا 

.فعضألا ةقلحلا  ةوق  سفنب  طقف  نوكت  ةلسلسلا  نأ  ركذت  : NUP4
.حضاو فده  نود  ءيش  يأ  لعفت  ال  : NUP5
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ًاّزكُرم ًاّزكُرم ًاباطخ   ًاباطخ ثعِبا   ثعِبا  —  — B05B05

لك عدت  نا  مهملا  نم  .ةنمضتملا  رطاخملا  مداقلا و  رهشلا  يف  ةعقوتملا  تازاجنإلاب  مهربخأو  صاخشألا  لكل  ةلاسر  لسرأ 
.عورشملا تازاجنإ  لك  يف  هرود  فرعي  صخش 

ضرغلا ضرغلا

دحت عورشملا و ال  فادهأ  لكل  نوعباتم  عورشملا  يف  نوكراشملا  صاخشألا  لظي  نأ  دكأتلا  وه  يساسألا  فدهلا  نإ 
.مهتطشنأ صصخت  يف  ةلزعنم  نوكتل  مهتاكراشم 

ةعئاشلا ةعئاشلا تابقعلا   تابقعلا

.ةططخملا ماهملا  نع  الدب  ةعقوتملا  تازاجنإلا  ىلع  زكرو  ةحضاوو , ةريصق  ةلاسرلا  ىلع  قبإ 

ئدابم ئدابم

: يرادإلا طاشنلا  اذه  يف  ًامهم  ًارود  بعلت  ةيلاتلا  ميهافملا 

.ايقابتسا امئاد  نوكت  نا  بجي  : NUP3
.فعضألا ةقلحلا  ةوق  سفنب  طقف  نوكت  ةلسلسلا  نأ  ركذت  : NUP4

.حضاو فده  نود  ءيش  يأ  لعفت  ال  : NUP5
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ةيعوبسأ ةيعوبسأ ةرادإ   ةرادإ  —  — CC

.ةيلكيهلا رطألاو  سيياقملا  قيبطتل  كلذو  عوبسألا ، يف  ةرم  ةعومجملا  هذه  يف  يرادإلا  طاشنلاب  مايقلا  متي 

ةرادإلا ةطشنأ  ةمئاق 

ءادآلاب ملعأو  سق   — C01
تافارحنالا لباقم  ةباجتسال  ّططخ   — C02

ةيعوبسألا ةقلحلا  قلطأ   — C03
ًاّزكُرم ًاباطخ  ثعِبا   — C04
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ءادآلاب ءادآلاب ملعأو   ملعأو سقسق    —  — C01C01

عم ريراقت ، ةدع  وأ  ًاريرقت  ّزهج  ةفلكتلاو .) تقولاك   ) فادهألل ةيعقاو  تاريدقت  ّزهجو  هفادهأب ، ةنراقم  عورشملا  ءادأ  سق 
متو مهلبق  نم  اهملست  مت  هنأ  نم  دكأتلل  مهعم  عباتو  نيددعتملا ، ةحلصملا  باحصأ  ىلإ  اهلسراو  تاريدقتلا ، ىلع  زيكرتلا 

.ريراقتلا مهف 

ةغيصلا نا  تكردأ  نإ  .هل  مئاوملا  ريرقتلا  ملست  مهنم  ًالك  نأ  ةقدب  دكأتلل  عورشملا  عورشملا فصو   فصو يف  ةحلصملا  باحصأ  ةمئاق  صحفا 
.ةحلصملا باحصأ  ةمئاقل  تامولعملا  هذه  فضأو  ديدج ، ميمصتب  اهلدبتسا  وا  اهّلدع  ةمئاوم ، ريغ  ريرقتلل  ةيلاحلا 

ضرغلا ضرغلا

برقأ يف  تافارحنالا  نع  عوجرلا  يف  مدختسي  فوس  يذلاو  فادهألاب ، ةنراقم  يلاحلا  فقوملا  مهفن  نأ  يسيئرلا  ضرغلا  نإ 
رثكأ تالامتحاو  ةقثلا  ينبي  هرودب  يذلاو  عورشملا ، ةلاحب  ملع  ىلع  ةحلصملا  باحصأ  ءاقبإ  وه  يوناثلا  ضرغلا  امأ  .ةحناس 

.نواعتلل

ةعئاشلا ةعئاشلا تابقعلا   تابقعلا

: طاشنلا اذه  ةرادإ  يف  ةعئاشلا  تابقعلا  رثكأ  بنجتل  يلاتلا  رابتعإلا  نيعب  ذخ 

.ضرغلا مدخي  يذلا  ليصفتلاو  ةقدلل  لثمألا  ىوتسملا  دج  سايقلا –  يف  ًادج  ًاقيقد  نوكت  نأ  لواحت  ال 
ليبس ىلع   ) نع ًالدب  عورشملل  ةماعلا  فادهألاو  اهل  ططخملا  فادهألا  قفاوت  نأ  بجي  تاسايقلا  لك  ًاهبنتم : نك 

.عورشملا يف  ةدفنتسملا  رداصملا  ةيمك  لاثملا )
، ةحلصملا باحصأ  ضعبل  ليصافتلا  تلسرأ  نإ  .مدقتلا  سايق  ةءافك  ىلع  ًازكرمو  ًاحضاو ، ًاطيسب ، ًاريصق ، ريرقتلا  قبإ 

.ةريصق ةخسنب  ةدرفم ، ةحفص  يف  مهل  اهلاسرإ  ًاضيأ  دكأت 

ئدابم ئدابم

: يرادإلا طاشنلا  اذه  يف  ًامهم  ًارود  بعلت  ةيلاتلا  ميهافملا 

.فعضألا ةقلحلا  ةوق  سفنب  طقف  نوكت  ةلسلسلا  نأ  ركذت  : NUP4
.حضاو فده  نود  ءيش  يأ  لعفت  ال  : NUP5

— 24 —

https://nupp.guide/ar/nup4/
https://nupp.guide/ar/nup5/


تافارحنالا تافارحنالا لباقم   لباقم ةباجتسال   ةباجتسال ّططخ   ّططخ  —  — C02C02

دادترالل و ةلواحملاو  اهترادإ  كيلع  بجي  ، C01 نم ءادألا  سايق  ىلع  ءانب  هل  ططخملا  كفده  نع  فارحنا  يأ  كيدل  ناك  نإ 
.حيحصلا راسملل  عوجرلا 

لجأل ّنيعملا  قيرفلا  ةعومجم  ءاضعأ  لك  نم  ةدعاسملا  ىلع  لوصحلل  لمع  شرو  لمع  كتعاطتسإب  ةدقعملا ، تالاحلا  يف 
يعسلاو مهتحيصن ، بلطيو  ةاعرلا  ملُعي  ةجرحلا ، وأ  ةساسحلا  تالاحلا  يف  .فارحنالا  نم  دادرتسالا  ةيفيكل  طيطختلا 

.ططخلا هذه  ىلع  مهتقفاومل 

اهل ططخملا  فادهألا  ةعجارم  عضوو  ةاعرلا  ةقفاوم  ىلع  لوصحلل  يعسلا  كيلع  بجي  فارحنالا ، نم  دادرتسالا  ةلاحتسا  دنع 
. عورشملا عورشملا فصو   فصو يف  ةلجسم  ةديدجلا  تامولعملا  نأ  نم  دكأت  اهيلع ، ةقفاوملا  متي  نأ  بجي  و  ةماعلا ، فادهألاو 

، رطخك ةعباتملا  ةعباتملا لجس   لجس يف  اهّلجس  لبقتسملا ، يف  ةهباشم  لكاشمل  يدؤي  دق  اذه  نإف  فارحنالل ، ةنماك  بابسأ  تدجو  نإ 
.ةبسانم ةباجتسال  ططخو 

عورشملا فصو  جذومن 

ةعباتملا لجس  جذومن 

ضرغلا ضرغلا

نإ ةيمهأ ، رثكألاو  .مكارتت  نأ  لبق  نكمم  تقو  عرسأ  يف  تافارحنالا  نم  عوجرلل  ةجاحب  نحن  عورشملا ، فادهأ  قيقحتل 
دق ةماع  عورشملا  فادهأ  نأ  ًاذإ ، ملعن  فوسف  عورشملا ، هاجت  ًاقلقم  ًارشؤم  انظحالو  حجنن ، ملو  فارحنإلا  نم  عوجرلا  انلواح 

اهنأ ظحلن  دق  ةعجارملا  دنع  .ةريخألا  فادهألا  هذه  ةعجارم  انيلع  بجيو  اهل ، ططخملا  ةيلاحلا  فادهألا  عم  ءاقتلالا  اهنكمي  ال 
ً.البقتسم رئاسخلا  نم  ديزملا  بنجتل  عورشملا  ءاهنإ  بجوت  دق  يلاتلابو  ةرربم ، ريغ  تحبصأ 

ةعئاشلا ةعئاشلا تابقعلا   تابقعلا

دادرتسالا ططخ  .دادرتسا  ةطخ  تسيل  نآلا ” نم  عرسأ  لمعلا 15 % انيلع  بجي   “ لثم هلمآو  ةضماغ  ةماع ، ةرابع  يأ  نأ  ركذت 
.اهمييقتو اهقيبطت  نكمي  لاعفأ  نمضتتو  ةيعقاو  نوكت  نا  بجي 

يف ةلكشملا  سفن  ببست  يتلاو  فارحنالا ، ةلكشم  روذج  لح  وأ  فارحنالا  نم  دادرتسالا  نيب  رايتخالا  كيلع  بجوت  نإ 
(. قيرحلا ةبراحم   ) وأ ىرخألا  ولت  ةدحاو  لكاشملا  لح  يف  رمتست  فوسف  الإو  ريخألل ، ةيولوألا  طعا  لبقتسملا ،

ئدابم ئدابم

: يرادإلا طاشنلا  اذه  يف  ًامهم  ًارود  بعلت  ةيلاتلا  ميهافملا 

.اهنيسحتو دراوملاو  ةقاطلا  ىلع  ظافحلا  : NUP2
.ايقابتسا امئاد  نوكت  نا  بجي  : NUP3

.فعضألا ةقلحلا  ةوق  سفنب  طقف  نوكت  ةلسلسلا  نأ  ركذت  : NUP4
.حضاو فده  نود  ءيش  يأ  لعفت  ال  : NUP5
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ةيعوبسألا ةيعوبسألا ةقلحلا   ةقلحلا قلطأ   قلطأ  —  — C03C03

نم تاعورشملا  ءاردم  قرفلا ، ءاسؤر  لك  عمِجا  ةريبكلا ، عيراشملا  امأ  قيرفلا ، ءاضعأ  لماك  عمِجا  ةريغصلا ، تاعورشملا  يف 
: ةيلاتلا عيضاوملا  ةشقانمل  كلذو  ةحلصملا ، باحصأ  ًاضيأو  ةرادإلا ، قيرف  ءاضعأ  نيّدوزملا ، ةهج 

.مداقلا عوبسألا  يف  هلمع  متيس  ام  ةعجارم 
، مداقلا عوبسألا  وحن  وطختو  عسوتت  دق  يتلاو  ًايلاح  ةدوجوملا  لكاشملاو  مداقلا  عوبسألا  يف  ةبقترملا  رطاخملا  ةعجارم 

. ةعباتملا ةعباتملا لجس   لجس يف  اهليجستب  مقو 
.نكمي ام  عرسأب  ذيفنتلا  ديق  تازجنملا  لامكإ  ىلع  قرفلا  عجش 

ةعباتملا لجس  جذومن 

ضرغلا ضرغلا

.دارفألا لمعو  قرفلا  لمع  نيب  براضت  كانه  نوكي  الأو  قفاوت ، ىلع  عيمجلا  نأ  دكأتلا  وه  يسيئرلا  ضرغلا  نإ 

ةعئاشلا ةعئاشلا تابقعلا   تابقعلا

: طاشنلا اذه  ةرادإ  يف  ةعئاشلا  تابقعلا  ضعب  بنجت  ىلع  ةدعاسملا  اهرودقمب  ةيتآلا  تارابتعالا  نإ 

.C01 يف نمضم  كلذ  نأل  ءادألا ، صحف  ضرغب  عامتجالا  اذه  مدختست  ال 
.D02 يف نمضم  كلذ  نأل  .اهل  ةباجتسالاو  رطاخملاو  لكاشملا  ديدحت  ضرغب  عامتجالا  اذه  مدختست  ال 

.تاعوضوملا عيمج  ةيطغتل  ايفاك  تقولا  نكي  نأ  بجي  نكلو  اليوط ، اتقو  لغشي  لكشب ال  عامتجالا  ّبتر 

ئدابم ئدابم

: يرادإلا طاشنلا  اذه  يف  ًامهم  ًارود  بعلت  ةيلاتلا  ميهافملا 

.فعضألا ةقلحلا  ةوق  سفنب  طقف  نوكت  ةلسلسلا  نأ  ركذت  : NUP4
.حضاو فده  نود  ءيش  يأ  لعفت  ال  : NUP5
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ًاّزكُرم ًاّزكُرم ًاباطخ   ًاباطخ ثعِبا   ثعِبا  —  — C04C04

ططخو ةبقترملا  رطاخملا  و  مداقلا ، عوبسألا  زجنيس  ام  زجوأو  عورشملا ، يف  نيكراشملا  عيمجل  ةزجوم  ةلاسر  لسرأ 
.اهل ةباجتسالا 

ضرغلا ضرغلا

، قرفلا لمع  دارفألا ، لمع  نيب  براضت  كانه  نوكي  الأ  و  عورشملل ، يلكلا  فدهلا  عم  عيمجلا  قفاوتب  دكأتلا  وه  ضرغلا  نإ 
.نيدوزملا لمعو 

ةعئاشلا ةعئاشلا تابقعلا   تابقعلا

.ىوتسملا ةيلاعو  ةطيسب  اهلعجا  ةلاسرلا ، هذه  يف  ليصافتلا  نم  رثكت  ال 

ئدابم ئدابم

: يرادإلا طاشنلا  اذه  يف  ًامهم  ًارود  بعلت  ةيلاتلا  ميهافملا 

.ايقابتسا امئاد  نوكت  نا  بجي  : NUP3
.فعضألا ةقلحلا  ةوق  سفنب  طقف  نوكت  ةلسلسلا  نأ  ركذت  : NUP4

.حضاو فده  نود  ءيش  يأ  لعفت  ال  : NUP5
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ةيموي ةيموي ةرادإ   ةرادإ  —  — DD

.موي لك  ةعومجملا  هذه  يف  يرادإلا  طاشنلاب  مايقلا  متي 

ةرادإلا ةطشنأ  ةمئاق 

رييغتلا تابلطو  تالكشملاو  رطاخملا  ِجلاع   — D01
ةلمتكملا تازجنملا  ّملست   — D02
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رييغتلا رييغتلا تابلطو   تابلطو تالكشملاو   تالكشملاو رطاخملا   رطاخملا ِجلاع   ِجلاع  —  — D01D01

لجس لجس يف  هليجست  كيلع  بجي  ديدج ، رصنع  ديدحت  دنع  يقابتسا ، لكشب  رييغتلا  تابلطو  تالكشملاو  رطاخملا  ةرادإ  بجي 
طيطختلا يف  أدباو  قيرفلا ) ءاضعأ  دحأ   ) يصولا ىلإ  هب  قلعتملا  ةعباتملا  طاشن  نييعتب  مق  كلذ ، دعب  .اروف  ةعباتملا  ةعباتملا

رطاخملا ديدحتل  نيرخآلا  ةحلصملا  باحصأو  قيرفلا  ءاضعأب  رمتسم  لاصتا  ىلع  نوكت  نأ  بجي  .هل  ةلباقملا  تاباجتسالل 
.تالكشملاو

.رصانعلا ىلع  درلل  نييجراخلا ، ةحلصملا  باحصأ  نم  ىتح  وأ  نيرخآلا ، قيرفلا  ءاضعأ  نم  ةدعاسملا  ىلع  لوصحلا  كنكمي 
مادختساب ةيعامج  ةباجتسا  حارتقال  ًاعيمج  مهل  لمع  ةشرو  ليهستو  هلمكأب  قيرفلا  عمج  كنكمي  ةدقعملا ، تالاحلا  يف 

. روهمجلا ةمكح 

.كب ةصاخلا  ةباجتسالا  ةطخ  ىلع  هتقفاوم  ىلع  لوصحلاو  اًضيأ  يعارلا  كارشإ  كيلع  بجي  ةجرحلا ، تالاحلا  يف 

ةعباتملا لجس  جذومن 

ضرغلا ضرغلا

مايقلا نإو  ً.اقحال  اهلح  نم  ًالدب  يقابتسا  لكشب  رييغتلا  تابلطو  تالكشملاو  رطاخملل  ةباجتسالا  وه  يسيئرلا  فدهلا  نإ 
.جئاتنلا لضفأ  ىلع  لوصحلاو  مكحتلل  ةيناكمإ  انحنميس  كلذب 

نايسن ىلإ  يدؤي  نأ  نكميو  ةينهذلا  ةقاطلا  نم  ريثكلا  كلهتسي  ةمظنملا  ريغ  تاظحالملا  ىلع  وأ  كتركاذ  ىلع  دامتعالا  نإ 
.اهطبض درجمب  رصانعلا  ليجستل  يتاذلا  طابضنالاو  طيسب  لجس  كيدل  نوكي  نأ  لضفألا  نم  اذل ، .رومألا  ضعب 

عيزوت ىلإ  ةفاضإلاب  .ءايصوأ  نييعت  ىلإ  جاتحت  ببسلا  اذهلو  رصانعلا ، عيمج  ةرادإل  ةقاطلاو  تقولا  نم  ريثكلا  رمألا  قرغتسي 
.فدهلا سفن  عم  عيمجلا  قيفوت  يف  اًضيأ  دعاسي  هنإف  لمعلا ،

ةعئاشلا ةعئاشلا تابقعلا   تابقعلا

: لاجملا اذه  يف  ًاعويش  رثكألا  تالكشملا  ضعب  بنجتل  يلي  ام  كرابتعا  يف  عض 

.ةعباتملا لجس  ىلإ  مييقتلا  تامولعم  نم  ريثكلا  ةفاضإب  غلابت  ال 
اذه نمض  رصانعلا  قالغإب  نيرخآلاو  كسفن  مازلإو  دودحلا  ديدحت  كنكمي  حيحص ، لكشب  رصانعلا  عيمج  قالغإ  نامضل 

.دحلا
.هسايق يصولل  نكميو  هذيفنت  قيرفلل  نكمي  ائيش  دودرلا  نوكت  نأ  بجي  .ذيفنتلل  ةلباقلا  ريغ  ةماعلا  تاباجتسالا  بنجت 
يه ةراُدملا  ريغ  رطاخملا  نأل  رطاخملا ، ىلإ  هابتنالا  نود  تالكشملا ) ةرادإ   ) قئارحلا ةحفاكم  يف  كتقو  لك  ضقت  ال 

.ةيلبقتسملا تالكشملل  يسيئر  ردصم 

— 29 —

https://en.wikipedia.org/wiki/Wisdom_of_the_crowd
https://p3.express/ar/manual/v2/follow-up-register.ods


ةلمتكملا ةلمتكملا تازجنملا   تازجنملا ّملست   ّملست  —  — D02D02

تقولا وه  اذهو  موي ، يأ  يف  نيّدوزملا  ةهج  نم  تاعورشملا  يريدمو  قيرفلا  ةداقل  ةصصخملا  تازجنملا  لامكإ  نكمي 
.ةيلوأ يرادإلا  طاشنلا  اذه  يف  ةقفاوملا  .عورشملا  ريدم  لِبق  نم  ةعيرسلا  ةقفاوملاو  ةعجارملل  بسانملا 

.نكمأ اذإ  ليمعلاو  يعارلا  ةقفاوم  بلطا  ةمساحلا ، وأ  ةيسيئرلا  تازجنملا  ةلاح  يف 

ضرغلا ضرغلا

للقيو ةدوجلا  ضافخنا  ىلإ  يدؤي  دقو  دراوملا  ردهي  وهف  تالكشم -  ثودح  ىلإ  ذيفنتلا  روط  يف  لمعلا  نم  ريثكلا  دوجو  يدؤي 
جاتحت تقولا ، سفن  يف  تازجنملا  نم  ًادج  ريبك  ددع  ىلع  لمعلا  نم  ًالدب  ناكمإلاب ، ناك  نإ  .عورشملاب  ؤبنتلا  ةيناكمإ  نم 

.يلاتلا رصنعلا  ىلإ  لاقتنالا  لبق  رصنع  قالغإو  ءاهنإ  ىلع  عيمجلا  عيجشت  ىلإ 

ةعئاشلا ةعئاشلا تابقعلا   تابقعلا

يتأي اذه  .ةيلوؤسملا  هذه  بنجتل  تاقفاوملا  ريخأتب  عيراشملا  يريدم  ضعب  موقيو  ةيلوؤسم ، تازجنملا  ىلع  ةقفاوملا  ربتعت 
.هبنجت بجيو  ةيسكع  جئاتنب 

نكلو لبقتسملا ، يف  تالكشم  ثودح  يف  اهيلع  قفاوملا  تازجنملا  ضعب  ببستت  دق  .ةيلوؤسملا  لمحت  نم  فوخلا  بجي  ال 
.عورشملا يف  ةقلعملا  تازجنملا  نم  ًادج  ريبك  ددع  دوجو  ردقب  ةريبك  تسيل  تالكشملا  هذه 

ليمت دق  .ةريغصلا  تابوعصلا  ضعب  ببسب  تالكشم  هجاوت  مث  زاجنالا  هبش  روط  نم  ةعرسب  تازجنملا  نم  ديدعلا  برتقت 
طقف قفاوت  نأ  بجي  كلذب -  مايقلا  كيلع  يغبني  نكلو ال  مت ، دق  لمعلا  مظعم  نأل  ةلمتكم  اهنأ  ىلع  اهيلع  ةمالع  عضو  ىلإ 

.لماكلاب اهزاجنإ  مت  يتلا  تازجنملا  ىلع 

ئدابم ئدابم

: يرادإلا طاشنلا  اذه  يف  ًامهم  ًارود  بعلت  ةيلاتلا  ميهافملا 

.ايقابتسا امئاد  نوكت  نا  بجي  : NUP3
.حضاو فده  نود  ءيش  يأ  لعفت  ال  : NUP5
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يرهش يرهش قالغإ   قالغإ  —  — EE

.ةيلاتلا ةيرهشلا  ةقلحلل  ريضحتللو  هقالغإل  رهش  لك  ةياهن  دنع  ةعومجملا  هذه  يف  يرادإلا  طاشنلاب  مايقلا  متي 

ةرادإلا ةطشنأ  ةمئاق 

ةحلصملا باحصأ  اضر  ّميق   — E01
نيسحتلل ّططخو  سوردلا  ِقتسا   — E02

ًاّزكُرم ًاباطخ  ثعِبا   — E03
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ةحلصملا ةحلصملا باحصأ   باحصأ اضر   اضر ّميق   ّميق  —  — E01E01

عورشملا هاجت  مهاضر  مييقتل  نييجراخلا ، ةحلصملا  باحصأ  ىلإو  نيّدوزملا ، ليمعلا ، قيرفلا ، ءاضعأ  ىلإ  ًانايبتسا  لسِرا 
.صاخشألا نييعت  نود  نم  مييقتلا  متي  نأ  دكأت  ّةحصلا . ّةحصلا لجس   لجس يف  جئاتنلا  ّلجس  .رهشلا  لالخ 

ّةحصلا لجس  جذومن 

ضرغلا ضرغلا

، نكمي ام  عرسأب  اّهلحو  لكاشملا  ديدحت  لجأ  نم  مئاد  لكشب  ةحلصملا  باحصأ  اضر  مييقت  متي  نأ  يرورضو  ُمساح  رمأل  هنإ 
، قيرفلا ءاضعأل  ّهبنتت  نأ  كيلع  امنإو  ليمعلل ، ًارصح  سيل  مييقتلا  اذه  نإ  .ةبوغرم  ريغ  جئاتن  ققحتت  ىتح  راظتنالا  نع  ًالدب 

.عورشملا ىلع  ةيمهأب  ّرثؤي  مهاضر  نأ  ثيح 

هاجت هيأر  نع  ريبعتلا  يف  حايترالاب  رعشي  دق ال  ضعبلا  نا  ثيح  صاخشألا ، نييعت  نود  نم  مييقتلا  متي  نأ  مهملا  نم  هنإ 
.عورشملا

ةعئاشلا ةعئاشلا تابقعلا   تابقعلا

.نيرثؤملا صاخشألا  عيمج  نم  تاباجإلا  ّميق  امنإو  هيّلثمم ، نم  ةلق  يف  ليمعلا  اضرل  كمييقت  رصحت  ال 

.ةحلصملا باحصأ  نم  ةباجتسالا  ليهستل  نايبتسالا ، يف  ةلئسألا  نم  ريثكلا  فضت  ال 

نإف نيكراشملا  نم  ةلق  كانه  نوكي  امدنع  نكلو  صاخشألل ، ٍّنيعم  ريغ  نايبتسالا  ءاقبإل  كيدل  ام  لضفأب  موقت  امدنع  ىتح 
يف اهمدختست  الو  ةيصخشلل ، ةنيعملا  داوملا  كلت  لهاجت  لواح  كلذ ، لصح  نإ  .اهباحصأل  ةّنيعم  نوكت  دق  تاباجإلا  ضعب 

.مييقتلا ةيقادصمو  ّةيدايح  يف  اوقثي  دق ال  ةحلصملا  باحصأ  ضعب  نإف  الإو  .لبقتسملا 

.ةدرفم تاباجإ  عجارت  الو  ةّعمجم  تانايب  ىلع  ّزكر  تدجو ، نإ  لاح  يف  ةيصخشلل  ةنيعم  ةمولعم  ىرت  الأ  نم  دكأتلل 

ئدابم ئدابم

: يرادإلا طاشنلا  اذه  يف  ًامهم  ًارود  بعلت  ةيلاتلا  ميهافملا 

.ايقابتسا امئاد  نوكت  نا  بجي  : NUP3
.فعضألا ةقلحلا  ةوق  سفنب  طقف  نوكت  ةلسلسلا  نأ  ركذت  : NUP4

.حضاو فده  نود  ءيش  يأ  لعفت  ال  : NUP5
.راركتلل ةلباق  رصانع  مدختسا  : NUP6
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نيسحتلل نيسحتلل ّططخو   ّططخو سوردلا   سوردلا ِقتسا   ِقتسا  —  — E02E02

تانيسحتلل طيطختلا  لجأ  نم  لمع  ةشرو  رّضحو  قيرفلا  ءاضعأ  عمجا  ةحلصملا ، باحصأ  اضر  مييقت  تاباجإ  عيمجت  دعب 
ىلع ًّايصو  ّنيعو  ةعباتملا  ةعباتملا لجس   لجس يف  داوملا  لك  ّلجس  .رهشلا  لالخ  ةدافتسملا  سوّردلا  ةكراشملو  مييقتلا ، جئاتن  ىلع  ًءانب 

.ةدام لكل  ةقلعتملا  تاءارجإلا 

ةعباتملا لجس  جذومن 

ضرغلا ضرغلا

.قيرفلل ءانبو  ةلّاعف ، نيسحت  ةطخ  عضو  نّايسيئر : ناضرغ  هذه  لمعلا  ةشرول 

اهنكمي  ” روهمجلا ةمكح  نأل “ كسفنب ، ءيش  لك  طيطخت  نم  ًالدب  تانيسحتلل  طيطختلل  ةشرو  ريضحت  ديفملا  نم  هنإ 
.قيرفلا ءاضعأ  ةقفاوم  ىلع  لصحتس  كلذب  كنأ  امك  لضفأ ، طيطختل  كتدعاسم 

ةعئاشلا ةعئاشلا تابقعلا   تابقعلا

: ًاعويش تابقعلا  رثكأ  ضعب  بنجتل  يلي  ام  عّبتا 

لثم قرط  مادختسا  نكمي  .ميلس  لكشب  اهريضحت  مت  اذإ  طقف  لمعلا  ةشرو  نم  جئاتنلا  لضفأ  ىلع  لوصحلا  كنكمي 
.كلذل  ” يفلد “

.يأرلا نع  ريبعتلا  يف  ةيرحلا  ةحارلا و  نيكراشملا  ءاطعإ  لجأ  نم  اهباحصأ  نييعت  نود  نم  ءارآلا  عمجا  ناكمإلا ، دنع 
.زاجنإلا ةعرس  نم  ّنكمتو  ّةيصاخلا ، هذه  رفوت  تايجمرب  مادختسا  كنكمي 

.لكاشملل ادياحم  ًاريطأت  عض  ةنّيعم ، راكفأ  ةعومجم  وأ  ةركف  وحن  صاخشألا  ءاسرإ  بنجت 

ئدابم ئدابم

: يرادإلا طاشنلا  اذه  يف  ًامهم  ًارود  بعلت  ةيلاتلا  ميهافملا 

.اهنيسحتو دراوملاو  ةقاطلا  ىلع  ظافحلا  : NUP2
.ايقابتسا امئاد  نوكت  نا  بجي  : NUP3

.فعضألا ةقلحلا  ةوق  سفنب  طقف  نوكت  ةلسلسلا  نأ  ركذت  : NUP4
.حضاو فده  نود  ءيش  يأ  لعفت  ال  : NUP5
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ًاّزكُرم ًاّزكُرم ًاباطخ   ًاباطخ ثعِبا   ثعِبا  —  — E03E03

.مهماهسإو مهتكراشم  مهل  ًاركاشو  رهشلا ، لالخ  عورشملا  تازاجنإب  مهايإ  ًاملعم  قيرفلا  ءاضعأ  عيمج  ىلإ  ًاباطخ  لسرأ 

ضرغلا ضرغلا

متي امدنع  .يصصختلا  مهطاشن  ىلع  لزعمب  زيكرتلا  نم  ًالدب  فادهألا  ىلع  زيكرتلا  ةلصاومب  عيمجلا  ريكذت  وه  ضرغلا  نإ 
.قيرفلا ّدحوي  كلذ  نإف  ّديج ، لكشب  كلذ 

ةعئاشلا ةعئاشلا تابقعلا   تابقعلا

: ًاعويش تابقعلا  رثكأ  بنجت  ىلع  يلي  ام  كدعاسيس 

.لوذبملا لمعلا  مجح  نع  ًالدب  تازاجنإلا  ىلع  ّزكر 
.يسسؤملا باطخلا  بنجتو  ةحضاو  ةلاسرلا  لعجا 
.ةليلق ًاروطس  ةنمضتم  ةريصق  ةلاسرلا  لعجا 

ئدابم ئدابم

: يرادإلا طاشنلا  اذه  يف  ًامهم  ًارود  بعلت  ةيلاتلا  ميهافملا 

.ايقابتسا امئاد  نوكت  نا  بجي  : NUP3
.فعضألا ةقلحلا  ةوق  سفنب  طقف  نوكت  ةلسلسلا  نأ  ركذت  : NUP4

.حضاو فده  نود  ءيش  يأ  لعفت  ال  : NUP5
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عورشملا عورشملا قالغإ   قالغإ  —  — FF

.عورشملا ءاغلإ  ّررقت  نإ  وأ  لمعلا ، لمتكي  امدنع  عورشملا  قالغإ  ضرغل  ةعومجملا  هذه  يف  يرادإلا  طاشنلاب  مايقلا  متي 

ةرادإلا ةطشنأ  ةمئاق 

عورشملا ملس   — F01
ةحلصملا باحصأ  اضر  ّميق   — F02

ءالمزلا ةطساوب  عورشملا  قالغإ  طاشن  عجار   — F03
عورشملا تادنتسمو  قئاثو  فِشرأ   — F04

! لفتحا  — F05
ًاّزكُرم ًاباطخ  ثعِبا   — F06
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عورشملا عورشملا ملس   ملس  —  — F01F01

ءاغلإ لاح  يف  امأ  ً.ايجراخ  وأ  ناك  ًايلخاد  ليمعلا  ىلإ  َجتنملا  ميلستو  ةقفاوم  ىلع  لوصحلا  انيلع  عورشملا ، لمتكي  نيح 
ً.ايرورض اذه  نوكي  دق ال  عورشملا ،

ةينمز ةدم  لالخ  يف  اهب  مايقلا  كيلع  يتلا  ماهملا  نم  ةمئاق  ىلع  كعم  قّفتي  هنكلو  َجتنملا ، ُليمعلا  َلبَقي  نايحألا ، ضعب  يفو 
ليغشتلا مّعدلا ، قرف  ىلإ  طاشنلا  هجوأ  نم  ىقبت  ام  ميلستو  عورشملا  قالغإ  يف  يضملا  كنكمي  ةلاحلا ، هذه  يف  .ةّنيعم 

.ةنايصلاو

ضرغلا ضرغلا

دوجو نأ  ّركذت  .عورشملا  قالغإ  لامكإل  ّبلطتم  وهو  جتنملا ، ىلع  ةقفوم  ىلع  لوصحلاو  ّيمسر  ميلست  مامتإ  وه  فدهلا  نإ 
نمل هنإ  .ظفاحملا  ةرادإ  ّدقعيو  دراوملل  عايض  ببسي  هلحارم  رخآ  يف  فوقوم  وأ  ّدمجم  هنكلو  لامكإلا ، كشو  ىلع  عورشم 

.ةديدج ِعاسم  يف  يضملاو  رومألا  قالغإ  لضفألا 

ةعئاشلا ةعئاشلا تابقعلا   تابقعلا

طاشنلا قالغإ  هجوأ  ذخأت  مل  نإ  نمزلل  ًاكلهتسمو  ًاّدقعم  نوكي  دقو  عورشملا ، يف  ربكألا  قالغإلا  وه  اذه  ةرادإلا  طاشن  نإ 
.ّةيدجب عورشملا  لالخ  ةينيبلا 

، لوأب ًالوأ  اهلامكإ  متي  امدنع  عورشملل  ىمظعلا  تازجنملا  ىلع  ليمعلاو  يعارلا  ةقفاوم  ىلع  لوصحلل  عسا  ناكمإلا ، ردقب 
.عورشملل يئاهنلا  قالغإلا  ّلهسي  اذه  .عورشملا  ةياهن  دنع  كلذب  مايقلا  نع  ًالدب 

ئدابم ئدابم

: يرادإلا طاشنلا  اذه  يف  ًامهم  ًارود  بعلت  ةيلاتلا  ميهافملا 

.ايقابتسا امئاد  نوكت  نا  بجي  : NUP3
.حضاو فده  نود  ءيش  يأ  لعفت  ال  : NUP5
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ةحلصملا ةحلصملا باحصأ   باحصأ اضر   اضر ّميق   ّميق  —  — F02F02

. ّةحصلا ّةحصلا لجس   لجس يف  جئاتنلا  ّلجسو  نييجراخلا  نييلخادلا و  ةحلصملا  باحصأ  ىلإ  صاخشألل  ّنيعم  ريغ  ًايئاهن  ًانايبتسا  لسرأ 
ً.ايلك عورشملل  يئاهنلا  مييقتلا  اذه  نأ  ديب  ديدحتلاب ، رهشلا  كلذ  ىلع  يرهش  نايبتسا  لك  ّزكري  امنيب 

ّةحصلا لجس  جذومن 

ضرغلا ضرغلا

وه مييقتلا  اذه  نم  يسيئرلا  ضرغلا  نإف  اذل  ةحلصملا ، باحصأ  اضر  نيسحتل  ّنيعم  ءارجإ  ذاختا  نكمي  ال  تقولا ، اذه  يف 
ً.البقتسم اهمادختسال  ةدافتسملا  سوردلا  لجس  ءاشنإو  عورشملل  قحال  ليلحت  لجأ  نم  لجسلا  يف  هعضو 

ةعئاشلا ةعئاشلا تابقعلا   تابقعلا

.نيرثؤملا صاخشألا  عيمج  نم  تاباجإلا  ّميق  امنإو  هيّلثمم ، نم  ةلق  يف  ليمعلا  اضرل  كمييقت  رصحت  ال 

.ةحلصملا باحصأ  نم  ةباجتسالا  ليهستل  نايبتسالا ، يف  ةلئسألا  نم  ريثكلا  فضت  ال 

نإف نيكراشملا  نم  ةلق  كانه  نوكي  امدنع  نكلو  صاخشألل ، ٍّنيعم  ريغ  نايبتسالا  ءاقبإل  كيدل  ام  لضفأب  موقت  امدنع  ىتح 
يف اهمدختست  الو  ةيصخشلل ، ةنيعملا  داوملا  كلت  لهاجت  لواح  كلذ ، لصح  نإ  .اهباحصأل  ةّنيعم  نوكت  دق  تاباجإلا  ضعب 

.مييقتلا ةيقادصمو  ّةيدايح  يف  اوقثي  دق ال  ةحلصملا  باحصأ  ضعب  نإف  الإو  .لبقتسملا 

.ةدرفم تاباجإ  عجارت  الو  ةّعمجم  تانايب  ىلع  ّزكر  تدجو ، نإ  لاح  يف  ةيصخشلل  ةنيعم  ةمولعم  ىرت  الأ  نم  دكأتلل 

ئدابم ئدابم

: يرادإلا طاشنلا  اذه  يف  ًامهم  ًارود  بعلت  ةيلاتلا  ميهافملا 

.ايقابتسا امئاد  نوكت  نا  بجي  : NUP3
.فعضألا ةقلحلا  ةوق  سفنب  طقف  نوكت  ةلسلسلا  نأ  ركذت  : NUP4

.حضاو فده  نود  ءيش  يأ  لعفت  ال  : NUP5
.راركتلل ةلباق  رصانع  مدختسا  : NUP6
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ءالمزلا ءالمزلا ةطساوب   ةطساوب عورشملا   عورشملا قالغإ   قالغإ طاشن   طاشن عجار   عجار  —  — F03F03

يف جئاتنلا  ّلجسو  ةرادإلل  كطاشن  هجوأ  عجاري  نأ  كتسسؤم  يف  تاعورشم  ةرادإ  ريبخ  وأ  رخآ  عورشم  ريدم  نم  بلطأ 
.طاشنلا هجوأ  ةعجارمب  مق  ًايندتم ، مييقتلا  جتان  ناك  نإ  ّةحصلا . ّةحصلا لجس   لجس

ضرغلا ضرغلا

: ناببس ءالمزلا  ةطساوب  ةعجارملل  نإ 

ً.ايلك عورشملا  قالغإو  هذه  ةرادإلا  طاشن  ةعومجم  قالغإ  كنكمي  هنأ  دكأتلا 
نوكت امنيب  .ةسسؤملا  ىوتسم  ىلع  تاعورشملا  ةرادإ  ماظن  نيسحتل  اهمادختسا  كنكمي  ةديفم  تامولعم  ءاشنإ 
.ةيمهأ رثكأ  وه  ةسسؤملا  يف  تاعورشملا  ةعومجم  نمض  كجئاتن  هاجتا  نكلو  ةمهم ، كعورشمل  ةدرفملا  جئاتنلا 

ةعئاشلا ةعئاشلا تابقعلا   تابقعلا

لكشب كلذ  ّيقلت  متي  نأ  نم  ّافوخ  لكاشملا ، راهظإو  ديدحت  يف  كلمع  ةعجارمب  موقي  نم  ددرتي  نأ  ةعئاشلا  رطاخملا  نم  هنإ 
.ةحارصلاب لماعتلا  يف  ةقثلاو  ةحارلا  مهل  ءّيهت  ةقالع  ّنوكت  نا  كيلع  .ّيصخش 

ئدابم ئدابم

: يرادإلا طاشنلا  اذه  يف  ًامهم  ًارود  بعلت  ةيلاتلا  ميهافملا 

.تاءامتنالا ىلع  ةقيقحلاو  جئاتنلا  ليضفت  : NUP1
.ايقابتسا امئاد  نوكت  نا  بجي  : NUP3

.حضاو فده  نود  ءيش  يأ  لعفت  ال  : NUP5
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عورشملا عورشملا تادنتسمو   تادنتسمو قئاثو   قئاثو فِشرأ   فِشرأ  —  — F04F04

.عورشملا تادنتسمو  قئاثو  عيمج  ةفشرأل  تقولا  نيحي  عورشملا ، ةياهن  فراشم  ىلع  نحنو  نآلا ،

ضرغلا ضرغلا

تامولعملا هذه  مادختسا  نم  اوّنكمتي  ىتح  لبقتسملا ، يف  مهل  ّحرصملا  صاخشألل  ًارفوتمو  ًاّنمُؤم  نوكي  نأ  فيشرألا  ىلع 
لبقتسملا يف  تامولعملا  هذه  ةعجارمل  ًاضيأ  ظفاحملا  ةرادإ  جاتحت  دق  .اهئاشنإ  ةداعإ  نع  ًالدب  ةيلبقتسملا  تاعورشملا  يف 

.ةقباسلا عيراشملل  يليصفت  ليلحتل 

ةعئاشلا ةعئاشلا تابقعلا   تابقعلا

: رابتعالا نيع  يف  اهعضول  ةمهملا  طاقنلا  نم  ضعب  وه  يلي  ام 

.ةرثعبم تافلملاو  قئاثولا  نوكت  الاو  دحاو  ناكم  يف  فيشرألا  نوكي  نأ  دكأت  ناكمإلا ، ردقب 
.رييغتلل لباق  ريغو  طقف  ًاءورقم  فيشرألا  نأ  دكأت 

.ةيلصألا هتخسن  ترثأت  نإ  فيشرألا  عيضي  ىتح ال  يطايتحا  خسن  ماظن  كانه  نوكي  نا  دكأت 
.هيلإ لوصولا  مهنكمي  نم  طقف  مه  مهل  ّحرصملا  صاخشألا  ناو  نمؤم  فيشرألا  نا  دكأت 

قئاثولا ىلع  نولمعي  نيذلا  صاخشألا  نأو  ةيافك ، حضاو  ريغ  قئاثولا  يف  صنلا  نوكي  نأ  ةعئاش  ةلكشمل  اهنإ  قبس ، امل  ةفاضإ 
، ةطسبمو ةحضاو  قئاثولا  عيمج  نوكت  نأ  دكأت  اذل ، .نييلاحلا  قايسلاو  تقولا  يف  اهمهف  ىلع  نورداقلا  نوديحولا  مه  ًايلاح 

نايرس لالخ  ًاضيأ  دعاست  ةيجيتارتسإلا  هذه  .اهمهفي  نا  عورشملل  قيقدلا  قايسلاب  ملم  ريغ  صخش  يأ  نكمتي  ىتح 
اهيف اوكرتشا  يتلا  قئاثولا  اومهفي  نأ  نييلخادلا  ةحلصملا  باحصأ  ىلع  بعصي  نأ  عئاشلا  نمل  هنإو  ةليوطلا ، تاعورشملا 

.نمزلا نم  ةرتف  دعب  مهسفنأب 

ئدابم ئدابم

: يرادإلا طاشنلا  اذه  يف  ًامهم  ًارود  بعلت  ةيلاتلا  ميهافملا 

.اهنيسحتو دراوملاو  ةقاطلا  ىلع  ظافحلا  : NUP2
.حضاو فده  نود  ءيش  يأ  لعفت  ال  : NUP5

.راركتلل ةلباق  رصانع  مدختسا  : NUP6
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!! لفتحا لفتحا  —  — F05F05

.عورشملا قيرف  ءاضعأ  حيرست  متي  اذه ، ةرادإلا  طاشن  دعب  ً.ّةيلك  ةسسؤملا  وأ  قرفلا ، ءاضعأل  لافتحالا  تقو  نيحي  نآلا ،

ضرغلا ضرغلا

.فدهلا سفن  هاجت  نولمعي  مهنأ  عيمجلا  ّركذي  هنإ  ثيح  ةيلبقتسملا ، عيراشملل  ٌرامثتسا  اذه  نإ 

ةعئاشلا ةعئاشلا تابقعلا   تابقعلا

.ةليوط تاباطخ  نمضتي  ًافاجو  ًابيتر  ايسسؤم  ًاثدح  تسيلو  ةبيط ، ىركذو  ةعتمم  ةبسانملا  نوكت  نأ  دكأت 

ئدابم ئدابم

: يرادإلا طاشنلا  اذه  يف  ًامهم  ًارود  بعلت  ةيلاتلا  ميهافملا 

.فعضألا ةقلحلا  ةوق  سفنب  طقف  نوكت  ةلسلسلا  نأ  ركذت  : NUP4
.حضاو فده  نود  ءيش  يأ  لعفت  ال  : NUP5
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ًاّزكُرم ًاّزكُرم ًاباطخ   ًاباطخ ثعِبا   ثعِبا  —  — F06F06

.قيرفلا ءاضعأ  عيمج  ًاركاشو  عورشملا  قالغإ  ًاِنلعم  ةسسؤملا ، يف  عيمجلل  ًةلاسر  يعارلا  لسري  ةطقنلا ، هذه  يف 

ضرغلا ضرغلا

: ناضرغ طاشنلا  اذهل 

.ةيلبقتسم عيراشمل  مهعجشي  امم  قيرفلا ، ءاضعأ  هاجت  ريدقتلا  راهظإ 
.فادهألا عم  قفاوتلا  ىلع  مهتدعاسمو  ةسسؤملا ، يف  ةيراجلا  عيراشملاب  ًاملُعم  عيمجلا  ءاقبإ 

ةعئاشلا ةعئاشلا تابقعلا   تابقعلا

عيمجلا ّعجشتو  ّةيباجيإ  ةلاسرلا  نوكت  نأ  ّدكأت  ًاحجان ، نكي  مل  وأ  عورشملا  يغُلأ  دق  ناك  نإ  .ةحضاوو  ةزجوم  ةلاسرلا  ِقبأ 
.لبقتسملا يف  لضفأ  عيراشم  هاجت  مامألل  رظنلا  ىلع 

ئدابم ئدابم

: يرادإلا طاشنلا  اذه  يف  ًامهم  ًارود  بعلت  ةيلاتلا  ميهافملا 

.ايقابتسا امئاد  نوكت  نا  بجي  : NUP3
.فعضألا ةقلحلا  ةوق  سفنب  طقف  نوكت  ةلسلسلا  نأ  ركذت  : NUP4

.حضاو فده  نود  ءيش  يأ  لعفت  ال  : NUP5
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عورشملا عورشملا دعب   دعب امام   ةرادإ   ةرادإ  —  — GG

لجأ نم  تاونس  سمخ  ىلإ  ةنس  نيب  حوارتت  ةدم  لالخ  عورشملا  قالغإ  دعب  ةعومجملا  هذه  يف  يرادإلا  طاشنلاب  مايقلا  متي 
ًاقبط فلتخم  رتاوتب  وأ  رهشأ ، ةتس  لك  ةقلحلا  هذه  رركتت  .اهنيسحتل  راكفأ  نيوكتلو  عورشملا  نم  ةجتانلا  دئاوفلا  ةعجارم 

.لمعلا ةئيبل 

ةرادإلا ةطشنأ  ةمئاق 

دئاوفلا ّميق   — G01
ةديدج ًاراكفأ  ّنوك   — G02

ًاّزكُرم ًاباطخ  ثعِبا   — G03
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دئاوفلا دئاوفلا ّميق   ّميق  —  — G01G01

دئاوفلا ّميقيل  عورشملا  لحارم  نم  ةلحرم  لك  دعب  تاعاسلا  نم  ًاضعب  ِضقي  نأ  هماقم ) موقي  نم  وأ   ) عورشملا يعار  ىلع 
.عورشملا نم  ةسوململا 

.كلذك ّراضملا  ّراضملا و ةلمتحملا ، ةلمتحملا دئاوفلا   دئاوفلا ةعقوتملا ، ةعقوتملا ريغ   ريغ دئاوفلا   دئاوفلا ىلع  ةيلعافب  رظنلا  ِقلي  نأ  يعارلا  ىلع  ّةوجرملا ، ّةوجرملا دئاوفلا   دئاوفلا بناجب 

ضرغلا ضرغلا

: ةيلاتلا بابسألل  عورشملا  دئاوف  مييقت  انيلع 

.دئاوف نيوكت  لجأ  نم  هزاجنإ  مت  عورشملا  نأب  نيرخآلا  ةحلصملا  باحصأو  عورشملا  يعارل  ريكذتلا 
.ةيلبقتسملا عيراشملا  يف  ةيعقاو  رثكأ  نوكن  ناو  لمعلا  ةئيب  مهفل  انتدعاسم 

(. G02  ) دئاوفلا ةدايز  قرط  داجيإل  انتدعاسم 

ةعئاشلا ةعئاشلا تابقعلا   تابقعلا

: يلي امل  رابتعالا  نيع  عضوب  ةعئاشلا  لكاشملا  ضعب  بنجت  كنكمي 

ًامهم ةرادإ  طاشن  هربتعي  ناو  كلذ  ىلع  فرشي  نأ  يعارلا  ىلع  نكلو  دئاوفلا ، مييقتل  رخآ  صخش  يعارلل  نوكي  دق 
.ايلعلا ةيرادإلا  تاجردلل  يمتنيو 

ًىنعم تاذ  نوكت  نأ  اهيلع  نكلو  ةيلامتحاو ، ةزجوم  جئاتنلا  نوكت  دق  .ضرغلا  مدخي  دئاوفلل ال  مهبملا  يرثنلا  فصولا  نإ 
(. G02  ) يف مادختسالل  ةحلاصو 

ةصحلا ةعمّسلاك ، اهرابتعا  بجي  ىرخأ  بناوج  كانه  امنإو  طقف ، يلاملا  بناجلا  ىلع  ةرصتقم  ريغ  دئاوفلا  نأ  ركذت 
.ةبستكملا ةفرعملاو  صرفلا  ةيقوسلا ،

ئدابم ئدابم

: يرادإلا طاشنلا  اذه  يف  ًامهم  ًارود  بعلت  ةيلاتلا  ميهافملا 

.ايقابتسا امئاد  نوكت  نا  بجي  : NUP3
.حضاو فده  نود  ءيش  يأ  لعفت  ال  : NUP5
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ةديدج ةديدج ًاراكفأ   ًاراكفأ ّنوك   ّنوك  —  — G02G02

قرفل اهدانسإ  متي  ةطيسب  طاشن  ةعومجم  ةجيتنلا  نوكت  دق  .اهتدايز  قرط  يف  ثحبلا  يعارلا  ىلع  (، G01  ) دئاوفلا مييقت  دعب 
.لبقتسملا يف  ةديدج  تاعورشم  قلخت  ةريبك  تارييغت  وأ  ليغشتلا ،

ضرغلا ضرغلا

ضعب تمت  اذإ  الإ  ًايئاقلت  ققحتت  دق ال  دئاوفلا  ضعب  نكلو ، .زِجُنأ  امم  ةدافتسالا  قحتست  تنأو  مت ، دق  يسيئرلا  لمعلا  نإ 
.ةصرفلا هذه  ّتوفن  الأ  انيلعو  عورشملا ، قالغإ  دعب  ًاصيّصخ  ةقلعتملا  تاءارجإلا 

نم اذل ، .ةيلبقتسم  تاعورشمو  راكفأل  ميظع  ٌردصم  ةقباسلا  عيراشملا  نم  ةجتانلا  دئاوفلا  مييقت  نإ  ىرخأ ، ةيحان  نم 
.مظنم لكشب  كلذ  بيترت  لضفألا 

ةعئاشلا ةعئاشلا تابقعلا   تابقعلا

: ًاعويش رثكألا  لكاشملا  ضعب  بنجتل  يلاتلا  عّبتا 

.اهمييقتو اهذيفنت  نكمي  ةيقيقح  لولح  ريوطت  ىلع  زكر  كلذ  نع  ًالدبو  ذيفنتلل ، ةلباق  ريغ  تارابعلا  بنجت 
ً.اعمج اوّررقو  كيلإ  مامضنالل  نيرخآلا  ضعب  عُدأ  كسفنب ، اذه  ةرادإلا  طاشنب  مايقلا  كيلع  سيل 

ضعب عم  عمتجت  نأ  ًانايحأ  لضفألا  نم  هنإ  ثيح  لوزعمو ، درُفم  لكشب  عورشم  لك  دئاوف  مييقتب  كسفن  رصحت  ال 
لوؤسم تنأ  يتلا  تاعورشملا  عيمج  دئاوف  مييقت  بجي  هنأل  ّهبنت  نكلو  ً.ايوس  اهمييقتل  ىرخألا  تاعورشملا  يلوؤسم 

.تناك ةقيرط  يأب  اهنع 

ئدابم ئدابم

: يرادإلا طاشنلا  اذه  يف  ًامهم  ًارود  بعلت  ةيلاتلا  ميهافملا 

.ايقابتسا امئاد  نوكت  نا  بجي  : NUP3
.حضاو فده  نود  ءيش  يأ  لعفت  ال  : NUP5
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ًاّزكُرم ًاّزكُرم ًاباطخ   ًاباطخ ثعِبا   ثعِبا  —  — G03G03

ةعومجم عم  ةمولعملا  هذه  ةكراشم  نكمي  .اهنيسحت  ططخو  عورشملا  نم  ةققحتملا  دئاوفلا  نع  نالعإلل  ةريصق  ةلاسر  لسرأ 
.عيمجلا عم  ةكراشملا  لّضُفملا  نم  هنإ  .عيمجلا  عم  وأ  نييذيفنتلاو ، ءاردملاك  ةسسؤملا  يف  نيّضَوُفملا  صاخشألا  نم  ةريغص 

ضرغلا ضرغلا

ةيلاحلا مهتاعورشم  يف  اذه  رابتعا  مهيلع  نأو  مهتدافإ ، ضرغل  مت  دق  عورشملا  نأب  نّيقلُتملل  ًالصاوتم  ًاريكذت  ّلثمي  اذه  نإ 
.ةيلبقتسملاو

ةعئاشلا ةعئاشلا تابقعلا   تابقعلا

: ةعئاشلا لكاشملا  ضعب  بنجتل  يلي  ام  رابتعالا  نيع  يف  عض 

.ناكمإلا ردق  اهلمكأب  ةسسؤملا  عم  ةمولعملا  كراش  امنإو  ًايرس ، ءيش  لك  ربتعت  ال 
.ةحضاوو ةزجوم  ةلاسرلا  لعجا 

.اهعيمج اهّيطغي  هنأ  دكأت  نكلو  درفم ، ٍريرقت  يف  اهريراقت  جمد  كنكمي  تاعورشم ، ةدع  نع  ًالوؤسم  تنك  نإ 

ئدابم ئدابم

: يرادإلا طاشنلا  اذه  يف  ًامهم  ًارود  بعلت  ةيلاتلا  ميهافملا 

.ايقابتسا امئاد  نوكت  نا  بجي  : NUP3
.فعضألا ةقلحلا  ةوق  سفنب  طقف  نوكت  ةلسلسلا  نأ  ركذت  : NUP4

.حضاو فده  نود  ءيش  يأ  لعفت  ال  : NUP5
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