
-, ة"صوصخلا ةسا"س
 )TIB( .6السإلا ف"طلا ف0م .

ا5ئاقلت ةثدحملا ةسا5سلا لخدتس .)"ةسا5سلا"( انب ةصاخلا ة5صوصخلا ةسا5س ث2دحتب .ارخؤم انمق دقل
.

KH ذ5فنتلا FGHح 
L 1 رياني 

 ەذه ةءارق fgري .ەذه ةد2دجلا ةسا5سلل عضخ5س .ادعاصف خــــ\راتلا كلذ نم .اراXتعا VLذلا قيبطتلل رمتسملا كمادختسا .2022
 .ة2انعi ةسا5سلا

 ةسا-سلا ەذ' لوح .1

 ةسا0سلا ەذ2 ه0لإ قرطتت يذلا ام 1.1

 ف5طلا فmم عم كلماعت دنع تنأ اهمدقت xkLلا تامولعملا ة5صوصخ ة2امحو ماFkحاrL )TIB( iالسإلا ف5طلا فmم مFkHلت
KH امrL )TIB(، iالسإلا

L ذلا قيبطتلا �إ لوصولا دنع كلذVL همادختساو. 

 ةسا5سلا ەذه حضوت .)ف5طلا ةعومجم نمض( هل ةعiاتلا تا���لاو )rL )TIBالسإلا ف5طلا فmم �ع ةسا5سلا ەذه قبطنت
KH امi ،كتامولعم فشكو ن\�ختو مادختساو عمجi انما5ق ة5ف5ك

L عم كتكراشمو كلعافتب قلعتي ام5ف ،ة5صخشلا تامولعملا كلذ 
 .همادختساو VLذلا قيبطتلا �إ كلوصوو )rL )TIBالسإلا ف5طلا فmم

احلطصم ت2أر اذإ
.

 KH
L ا��تكم ەذه ة5صوصخلا ةسا5س

.
 iبك فورحFGدراولا ف\�عتلا سفن هل نوك5سف ،طخ هتحتو ة KH

L طو�� 
 .انب ةصاخلا مادختسالا

 ةسا0سلا ەذ2 =ع كتقفاوم 1.2

 كتامولعم نأ �ع قفاوتو ةسا5سلا ەذه طو�� �ع تقفاوو تأرق دق كنأ دكؤت كنإف ،VLذلا قيبطتلا �إ لوصولا لالخ نم
KH امi( ة5صخشلا

L اهنع حاصفإلاو اهمادختساو اهن\�ختو اهعمج متي )ةساسحلا كتامولعم كلذ iري .ةسا5سلا ەذهل بجومfg ةءارق 
 .ة5صخشلا كتامولعمi ةقلعتملا انتاسرامم مهفل ة2انعi ةسا5سلا ەذه

DE تاABيغتلا 1.3
F 2ةسا0سلا ەذ 

KH قحلاi ظفتحن نحن
L ةسا5سلا ەذه ل2دعت KH

L تقو يأ iيغت ءارج�ب انمق اذإ .دنبلا اذه بجومFGموقنسف ،ةسا5سلا ەذه �ع تا 
KH تاFGيغتلا .VLذلا قيبطتلا �ع ةحقنملا ةسا5سلا ل5محتب

L ح لخدتس ةسا5سلا ەذهFGH يغتلا كلت ل5محت روف ذ5فنتلاFGع تا� 
 .تاFGيغت يأ �ع كتقفاوم ةiاثمFg iتع5س ل5محتلا كلذ دعi ةصنملل كمادختسا رارمتسا .VLذلا قيبطتلا

 Fgع وأ£و VLذلا قيبطتلا �ع تاFGيغتلاi راعشإ ��¡ ق\�ط نع امإ كملعن فوسف ،ةسا5سلا ەذه �ع يرهوج FGيغت ءارج�ب انمق اذإ
H¥وFk¤لإلا د\Fgلا ناونع

L هتددح يذلا KH
L اسحiم عم كقافتا ءاهنإ كل زوج5ف ،ةحقنملا ةسا5سلا �ع قفاوت ال تنك اذإ .كmف 

 .كiاسح ل5عفت ءاغل§و VLذلا قيبطتلا مادختسا نع فقوتلاو ،)ةلصلا تاذ ة5قافتالا طو�� بجومrL )TIB( )iالسإلا ف5طلا

;:لا تامولعملا عاونأ .2
 اهعمجن >

 )OF )TIBالسإلا ف0طلا فJم عم كلعافت 2.1

KH امVL iذلا قيبطتلا وأ ه5لثمم وأ )rL )TIBالسإلا ف5طلا فmم عم لماعتلا اهلالخ نم كنكمxkL 2لا قرطلا نم د2دعلا كانه
L كلذ 

H¥وFk¤لإلا د\Fgلا وأ فتاهلا Fgع )mحلا ال لاثملا لª5س �ع(
L لا وأFg\ا5صخش وأ د

.. 

 كتامولعم" ةكراشم كنم بلطن دقف ،VLذلا قيبطتلا مادختساو ه5لثممو )rL )TIBالسإلا ف5طلا فmم عم كلماعت ة5ف5ك �ع ًءانب
 ."ة5صخشلا



 ة0صخشلا تامولعملا 2.2

iناوق بجوم¬GH د2دحتل اهمادختسا نكم2 وأ كت\�ه ددحت ءارآ وأ تامولعم يأ "ة5صخشلا تامولعملا" نمضتت ،ة5صوصخلا 
 كرا5تخا رارق .كدال5م خــــ\رات وأ كفتاه مقر وأ كناونع وأ كمسا ةعئاشلا ةلثمألا لمش¯و .كنا®م د2دحت وأ كi لاصتالا وأ كت\�ه
KH امi( ة5صخشلا كتامولعم ةكراشم

L م رمأ وه )ةساسحلا كتامولعم كلذFkامامت كل كو
.

 ضعi �إ لوصولا نم نكمتت ال دق ن¤لو ،
 )rL )TIBالسإلا ف5طلا فmم د\وزت نود ة5لاعفi قيبطتلا لالخ نم ةمدقملا تامدخلا مادختسا وأ قيبطتلا نم ماسقألا
iةنيعم ة5صخش تامولعم. 

 ة0صخشلا تامولعملا عاونأ 2.3

 تائفلل ةلماش FGغ ةمئاق 2�L ام5ف .)rL )TIBالسإلا ف5طلا فmم عم كتالماعت �ع كنم اهعمجن xkLلا تامولعملا عاونأ دمتعت
 .اهعمجن xkLلا تامولعملل ةماعلا عــ�رألا

0/لا تامولعملا 2.3.1
 انل اهمدقت 1

امومع موقن
.

 iذلا قيبطتلا لالخ نم كنم ة5لاتلا ة5صخشلا تامولعملا عمجVL )iام KH
L ع داوم وأ تامولعم ل5محتب تمق اذإ كلذFg 

H¥وFk¤لإلا د\Fgلا وأ فتاهلا Fgع وأ ،)VLذلا قيبطتلا
L لا وأFg\ا5صخش وأ د

.. 

2.3.1.a 2 ام عمجنو بلطن دق :باسحلا تامولعم�L كنع: 

 ؛لوألا مسالا .1
 ؛ةلئاعلا مسا .2
 ؛دال5ملا خــــ\رات .3
 ؛يد\Fgلا ناونعلاو نكسلا ناونع .4
H¥وFk¤لإلا د\Fgلا ناونع .5

L؛ 
 ؛فتاهلا مقر .6
H¿\�عتلا فلملل ة5صخش ةروص .7

L؛ 
 ؛)تدجو نإ( تاداهشلاو ة5م2داÁألا تالهؤملا .8
 ؛براجتلاو ةFgخلا .9

 ؛ف5ظوتلا ةFGس .10
 ؛ة5صخشلا تامامتهالا .11
 ؛سÄجلا .12
 ؛ةغللا تال5ضفت .13
 ؛كتيفلخ نع ة5ساسأ تامولعم .14
KH ة5تاذلا ةFGسلا وأ ةا5حلا طمن .15

L عتلا كفلم�\¿H
L. 

2.3.1.b لا كفلم مقر لثم( اهعمجنو ة\�هلا نم ققحتلا تامولعم بلطن دق :ة\�هلا نم ققحتلا تامولعمmH\xgL، لا مقر وأÆل5جس 
 تامولعم وأ )ةدا5قلا ةصخر وأ رفسلا زاوج وأ ةموكحلا نم ةرداصلا ة\�هلا ةقاطi نم خس¡ وأ ،يراجتلا لمعلا مسا وأ ،يراجتلا
 .كت\�ه نم ققحتلل ىرخأ ةقداصم

2.3.1.c اسح ل5صافت لثم ،ةنيعم ة5لام تامولعم م2دقت كنم بلطن دق :ة5لاملا تامولعملاiملا كmKH
L، مأتلا ةلاحو¬GH، 

 .نامتئالا ةقاطi تامولعم وأ ،يدعاقتلا شاعملا ل5صافتو

2.3.1.d م عم لصاوتلاmالسإلا ف5طلا فrL )TIB( مدختسملاو¬GH م عم لصاوتت امدنع :ن\�خآلاmالسإلا ف5طلا فrL )TIB( وأ 
 فmم �إ اهم2دقت راتخت تامولعم يأو تالماعتلا كلت نزخنو لجس¡و بقارن اننإف ،ن\�خآلا عم لصاوتلل VLذلا قيبطتلا مدختس¯
 .ن\�خآلا GH¬مدختسملاو )rL )TIBالسإلا ف5طلا

2.3.1.e لطXتمدقت اذإ :ةف5ظو �ع لوصحلا تا iةف5ظو �ع لوصحلل بلط KH
L مmالسإلا ف5طلا فrL )TIB(، عمجنسف 

 .كتاردقو كتالهؤمو ة5ف5ظولا كتFGس نع اهمدقت xkLلا تامولعملا



 

0/لا تامولعملا 2.3.2
ا;ئاقلت كنم اهعمجن 1

<
 

ا5ئاقلت موقن ،VLذلا قيبطتلل كمادختسا دنع
.

 iكنم ةنيعم تامولعم عمج، iام KH
L ة5صخشلا تامولعملا كلذ. 

2.3.2.a موقن :مادختسالا تامولعم iذلا قيبطتلا عم كتالعافت لوح تامولعم عمجVL يذلا ىوتحملا وأ تاحفصلا لثم 
 �ع اهب موقت xkLلا ىرخألا تاوطخلاو ن\�خآلا GH¬مدختسملا عم كتالاصتاو كi ةصاخلا د5عاوملا زجحو ثحXلا تا5لمعو ەدهاش¯
 .VLذلا قيبطتلا

2.3.2.b تلصتا اذإ :ةكراشملا تالجس iمـmالسإلا ف5طلا فrL )TIB(، س �عª5ع ،لاثملا لFg ذلا قيبطتلاVL ع وأFg وأ فتاهلا 
H¥وFk¤لإلا د\Fgلا

L لا وأFg\ا5صخش وأ د
.

ا5ئاقلت لجس¡ اننإف ،
.

KH امi ،انل اهمدقت ة5صخش تامولعم يأ 
L يأ ظفحو ل5جس¯ كلذ 

  .VLذلا قيبطتلا Fgع اهل5محتب موقت تادنÆسم

2.3.2.c ا5ئاقلت موقن :زاهجلا تامولعمو لجسلا تانا?ب
.

 iذلا قيبطتلا �إ لوخدلا دنع زاهجلا تامولعمو لجسلا تانا5ب عمجVL 
 ،ر\�متلاو ،تارقنلاو ،VLذلا قيبطتلل كمادختسا ة5ف5ك حضوي ًال5جس¯ ،ىرخأ ءا5شأ GH¬ب نم ،تامولعملا كلت نمضتت .اهمادختساو
 ،زاهجلا تامولعمو ،جماFgلاو ةزهجألا تامولعمو ،لوخدلا تاقوأو خــــ\راوتو ،كi صاخلا IP ناونعو ،VLذلا قيبطتلا �ع تا5لاعفلاو
 وأ اهتدهاش xkLلا تاحفصلاو ،طاXترالا ف\�عت تافلم تانا�5و ،ءاطخألا تانا�5و ،ةد\�فلا تافرعملاو ،زاهجلا تا5لاعف تامولعمو
 .ةماعلا تاهجوتلا ل5لحتو VLذلا قيبطتلا ةرادإل تامولعملا نم ع�نلا اذه مدختس¡ .VLذلا قيبطتلا مادختسا دعi وأ لXق اهب تكراش

2.3.2.d عت تافلمIJترالا فLموقن :طا iعمج iلالخ نم ةصنملل كمادختسا ة5ف5ك لوح ردصملا ةلوهجم تامولعملا ضع 
 حمسFG Óغص ÒLن فلم وه طاXترالا ف\�عت فلم .كi صاخلا رتويبمÑلا زاهج �ع اهيلإ لوصولاو طاXترالا ف\�عت تافلم دادعإ
 بقعتت ەذه طاXترالا ف\�عت تافلم .كi صاخلا زاهجلا وأ رتويبمÑلا زاهج عم ة5لاعف ×ÖFأ ل®شÕ لعافتلاو فرعتلاi انماظنل
 كترداغم دعi ه5لإ بهذت يذلا نا®ملاو ،اهدهاش¯ xkLلا تاحفصلاو ،VLذلا قيبطتلا اهيف روزت xkLلا تارملا ددع لثم ،تامولعملا
 صاخلا ب\�لا حفصتم طª5ضت كنكم2 .كعÆXت ال ن¤لو ،كi صاخلا رتويبمÑلا زاهج عبÆت طاXترالا ف\�عت تافلم .VLذلا قيبطتلل
iترالا ف\�عت تافلم ل5طعت وأ د5يقتل كXي دقف ،كلذ عمو ،طاÆسØكلذ ب KH

L رفوت مدع � قيبطتلا ءازجأ ضعXل صئاصخلا لما
 .VLذلا

2.3.2.e - موقن :عفدلا تالماعم تامولعم iةقلعتملا تامولعملا عمج iةصاخلا عفدلا تالماعم iذلا قيبطتلا لالخ نم كVL، iام 
KH
L مو ،عفدلا تاقوأو خــــ\راوتو ،ةمدختسملا عفدلا ةل5سو كلذXلا زمرلاو ،عفدلا غلاFg\تاوفلل يدFG ةصاخلا iل5صافتو ناونعلاو ،ك 
  .ةلصلا تاذ ىرخألا تالماعملا

0/لا تامولعملا .2.3.3
 ةثلاث فارطأ نم اهعمجن 1

KH امi ،كنع ة5صخش تامولعم عمجrL )TIB( iالسإلا ف5طلا فmم موقت دق
L نحن .ةثلاث فارطأ نم ،ةساسح تامولعم كلذ 

 تامولعم بلط يأ .ة5صخشلا كتامولعمل ةثلاثلا فارطألا كلت ةجلاعم ة5ف5ك نع GH¬لوؤسم انسلو ،ف��¡ الو ،م®حتن ال
iق نم انيلإ ة5صخشلا كتامولعم ءاشفإ صوصخXي ثلاث فرط لÄXÛH

L ةثلاثلا فارطألا كلت �إ ههيجوت. 

2.3.3.a ا5ن باسح ةرادإ باسحلا ريدمل زوج2 :باسحلا ريدم نم ةدراولا تامولعملاiل5معلا نع ة KH
L اذإ .ةنيعم فورظ لظ 

�KH ام)i ة5صخشلا تامولعملاrL )TIB( iالسإلا ف5طلا فmم د\وزت مFkHع2 باسحلا ريدم نا
L يأ نع )ةساسحلا تامولعملا كلذ 

 ف5طلا فmم نأi رق\و تامولعملا ەذهب اند\وزت لXق xHLعملا صخشلا ةقفاوم ه2دل نأ نمض2 باسحلا ريدم نإف ،رخآ صخش
  .رخآلا صخشلل ةساسحلاو ة5صخشلا تامولعملا k¿لتي امدنع باسحلا ريدم نامض �ع دمتع5س )rL )TIBالسإلا

2.3.3.b تمق اذإ :ثلاثلا فرطلا تامدخ iذلا قيبطتلا �إ لوخدلا ل5جس¯ وأ لاصتالا وأ ط��لاVL اسح �إ وأiلالخ نم ك 
 لثم تامولعم ثلاثلا فرطلا ةمدخ انل لسرت دقف ،)ةدحوملا ف5طلا ة\�هو Facebook و Google لثم( ثلاث فرط ةمدخ
 قفاوت ام بسح وأ ةمدخلا كلت ةطساوب اهيف م®حتلا مت\و تامولعملا كلت فلتخت .ةمدخلا كلت نم ÒLخشلا كفلم تامولعم
 ثلاثلا فرطلا تامدخل تا5نقتلا ەذه مادختسا حيÆي .ةمدخلا كلت ىدل كi ةصاخلا ة5صوصخلا تادادعإ لالخ نم تنأ ه5لع



H¥العإ ىوتحم م2دقتو ،ىرخألا ب\�لا عقاومو VLذلا قيبطتلل كمادختسا م5يقتب ما5قلا
L مهتانالعإ ة5لاعف سا5قو ،صصخم، 

 .تنFkنإلا مادختساو عقوملا طاشÄب قلعتت ىرخأ تامدخ م2دقتو

2.3.3.c م نالعإ �ع ترقن اذإ :ة?نالعإلا تامدخلاmالسإلا ف5طلا فrL )TIB( عFg نإلاFkتن )تانالعإ لثم Google(، نإف 
 ة5لاعف سا5قi انل حامسلل تامولعملا كلتب اندوFkHسو ةنيعم تامولعم عمجتس نالعإلا كلذ ف5ضتس¯ xkLلا ثلاثلا فرطلا ةمدخ
 .انتانالعإ

2.3.3.d مدختسم نم تامولعمàb خآIJلتن دق :ن¿k مدختسم نم كنع ة5صخش تامولعم¬GH ن\�خآ.  

2.3.3.e م �إ ام صخش مدق اذإ :كعجارمmالسإلا ف5طلا فrL )TIB( اعجرم
.

 اهن\�ختو ل5صافتلا كلتب ظافتحالا متãسف ،كنع 
KH عجارملا ��¡ متي دق .)rL )TIBالسإلا ف5طلا فmم لXق نم

L عتلا كفلم�\¿H
L. 

2.3.3.f اقفو :ة?ساسأ تامولعم
.

 )rL )TIBالسإلا ف5طلا فmمـل زوج2 ،اهب لومعملا GH¬ناوقلا هi حمس¯و بولطم وه امل 
 ىرخألا تامالعتسالا ة5ق�و NDIS لامع نم ققحتلاو كتيفلخ نع يرحتلاو ةط��لا ىدل كنع تامولعملا قيقدت �ع لوصحلا

KH امi ،ة5صخشلا كتامولعم مدختس¡ دق .كنع
L لا كمسا كلذÑر\راقتلا كلت �ع لوصحلل ،كدال5م خــــ\راتو لما. 

 ةساسحلا تامولعملا 2.3.4

 .ة5صخشلا تامولعملا نم ع�ن èL "ةساسحلا تامولعملا"

  :مل ام ةساسحلا كتامولعم عمجrL )TIB( iالسإلا ف5طلا فmم موق2 نل

ا��لطم اهعمج نوك2 .1
.

احmم وأ 
.

 iه i؛نوناقلا بجوم  

  ؛)VLذلا قيبطتلا Fgع ةداهش وأ دنÆسمل كل5محت ةقفاوملا ەذه نمضتت( تامولعملا عمج �ع تنأ قفاوت وأ .2

 .اهيقلت وأ تامدخلا م2دقتلو VLذلا قيبطتلا مادختساi كل حامسلا يروmHلا نمو .3

 ل� وأ ضعi ةكراشم كنم بلطن دق ،VLذلا قيبطتلل كمادختسا وأ )rL )TIBالسإلا ف5طلا فmم عم كلعافت ة5ف5ك �ع .ادامتعا
  .ن\�خآلا نم اهعمجن دق وأ ،انعم ەالعأ ةروكذملا ةساسحلا تامولعملا

 ة-صخشلا كتامولعم نزخنو ظفحن ف-ك .3

KH ،ة5نوFk¤لإ ةغ5صéL iاسأ ل®شÕ ة5صخشلا كتامولعم ن\�ختب موقن
L ملاXا¥H

L لا ةنمآلا ةمظنألاوxkL لا وأ ،اهريدنو اه¤لتمنxkL 2اه¤لتم 
KH انيدل ةمدخلا يدوزم ضعi عق2 .ة5تحتلا ةÄ5بلاو ن\�ختلا تامدخ ورفوم اهريد\و

L جراخلا. 

 FGبادتلا نم ةعومجم قيبطتب ةثلاثلا فارطألا نم ة5تحتلا ةÄ5بلاو ن\�ختلا تامدخ rLدقمو )rL )TIBالسإلا ف5طلا فmم تماق
KH امi ة5صخشلا كتامولعم نمأ ة2امحل

L كلذ: 

 ؛)ةروmHلا بسح( ة5صخشلا كتامولعمل رفشملا نمآلا لقنلا نامض .1
 ؛ةنيعم تامولعم �إ لوصولا مهنكم2 نيذلا GH¬لواقملاو رداو¤لا نم يأ م5ظنت طiاوضو .2
KH ةسسؤملل ة2امحلا ناردج مادختساو .3

L لا مداوخلا ة2امحxkL ¯؛ة5صخشلا كتامولعم ف5ضتس 
 5.2 ةرقفلا عجار( ة5صخشلا كتامولعم نم ةنيعم تانوكم �إ لوصولاGH i¬مدختسملا نم ةنيعم عاونأل طقف حامسلا .4

 .)ةسا5سلا ەذه نم

KH ةدعاسملل اهثّدحنو يداملاو xHLفلاو يرادإلا نامألا تاءارجإ رارمتساi ذفنن نحن
L غ لوصولا نم كتامولعم ة2امحFG ملاmّح iوأ ه 

  .FGيغتلا وأ فلتلا وأ نادقفلا



امومع ظفتحن
.

 iكلذ ماد ام ة5صخشلا كتامولعم ìHا\رو
.

 انتاماFkHلال لاثتمالاو )rL )TIBالسإلا ف5طلا فmم عم كقافتا ذ5فنتل 
 .ة5نوناقلا

 ة-صخشلا كتامولعم مدختسN ف-ك .4

 كانه نوكت دقو ةلماش نوكت نأ ةمئاقلا ەذهب دصق2ُ ال .ة5صخشلا كتامولعمل انمادختسا ة5ف5ك لوح تامولعم ەاندأ 2�L ام5ف
 ءاضتقالا دنع )GH¬مأتلا تا��� وأ نوينهملا نوراشÆسملا ،لاثملا لª5س �ع( ة5صخشلا كتامولعم اهل مدقن ىرخأ ةثلاث فارطأ
 .نوناقلا هi حمسÓ ام بسحi وأ

 ةصنملل ة0صخشلا كتامولعم مادختسا 4.1

 انقافتال بسانملا ءادألا قيقحتل ةروmHلا بسحو اهنãسحتو اهل5غش¯و VLذلا قيبطتلا ءانبل ة5صخشلا كتامولعم مدختس¡ دق
 .ة5صخشلا كتامولعم اهب مدختس¡ دق xkLلا ضارغألاi ةلماش FGغ ةمئاق 2�L ام5ف .كعم

 ؛كت\�هو تنأ اهتمدق xkLلا تادنÆسملا وأ تامولعملا �ع ةقداصملا وأ ققحتلا .1
 فmم �إ اهتمدق xkLلا تامولعملا نم ققحتلاو ةمزاللا ىرخألا تاصوحفلاو عجارملاو ة5فلخلا نم ققحتلا ءارجإ .2

 ؛)rL )TIBالسإلا ف5طلا
 ؛اهيقلتو تامدخلا م2دقتو اهمادختساو VLذلا قيبطتلا �إ لوصولا نم كنيكمت .3
 ؛VLذلا قيبطتلا �ع رخآ ىوتحم ��¡و ،هثيدحتو كi صاخلا ف\�عتلا فلم ءاش¡إ نم كنيكمت .4
 ؛اهثيدحتو انتالجس �ع ظافحلا .5
 ؛ن\�خآلا GH¬مدختسملا ضعi عم لصاوتلاو لاصتالا نم كنيكمت .6
 ؛VLذلا قيبطتلا �ع GH¬مدختسملا براجتو VLذلا قيبطتلل لضفأ ىوتسم �إ عفرلاو GH¬سحتو ة2امحو ل5غش¯و .7
 ؛ثوحXلاi ما5قلاو تال5لحتلا ءارجإ لثم ،ةلصلا تاذ تامدخلل لضفأ ىوتسم �إ عفرلاو GH¬سحتو ة2امحو ل5غش¯و .8
KH انتدعاسمو .9

L ؛انيمدختسمل ةلاعف ءالمع ةمدخ م2دقت 
 ؛تاXترملا تالماعمو ،FGتاوفلا عفدو ،FGتاوفلا نوؤشو باسحلا تاعوفدم ةراد§و بðترتو ةجلاعم .10
  .ك5لإ باسحلا تاراعش§و تاثيدحتلاو معدلا لئاسر لاسر§و .11

 )OF )TIBالسإلا ف0طلا فJم عمتجمل ة0صخشلا كتامولعم مادختسا 4.2

 GH¬ناوقلل لاثتمالاو انيمدختسم عيمجل ةنمآ ةئãب �ع ةظفاحملاو ءاش¡إل ،VLذلا قيبطتلاو انعمتجم ة2امحل كتامولعم مدختس¡ دق
 .ة5صخشلا كتامولعم اهب مدختس¡ دق xkLلا ضارغألاi ةلماش FGغ ةمئاق 2�L ام5ف .اهب لومعملا

 ؛ن\�خآلا GH¬مدختسملا ة\�هو GH¬مدختسملا لXق نم ةمدقملا تادنÆسملا وأ تامولعملا �ع ةقداصملا وأ ققحتلا .1
 نم اهFGغو ،ة5نمألا ثداوحلاو ،لامهإلاو ،لالغتسالاو ،ةءاسإلاو ،ة5لفطتلا ة5نوFk¤لإلا لئاسرلاو ،لا5تحالا عنمو فشكو .2

 ؛ة2ذؤملا ةطش¡ألا
 ؛رطاخملا م5يقتو ة5نمألا تاق5قحتلا ءارج§و .3
 ؛اهعمجو كنع تادافإلا تاXلط لاسر§و كعجارم عم لصاوتلاو .4
KH امi ،ىرخألا تامولعملا رداصمو تانا5بلا دعاوق لiاقم )ءاضتقالا بسح( GH¬مدختسملا �ع تاصوحف ءارجإ .5

L كلذ 
 ؛ةط��لا لXق نم ققحتلا وأ ،ة5فلخلا نم ققحتلا

 ؛ةثلاث فارطأ عم انتا5قافتا ذافن§و انيمدختسم نم يأ عم لÁاشم وأ تاعازن يأ لحو .6
KH ف5ظوتلا تاءارج§و تاسا5سو مادختسالا طو��و ،كعم انقافتا قيبطت ضرفو .7

L مmالسإلا ف5طلا فrL )TIB(؛ 
 .ة5نوناقلا انحلاصم ة2امحو ة5نوناقلا انتاماFkHلال لاثتمالاو .8

 ثحkلاو نالعإلاو قfgسeلا ضارغأل ة0صخشلا كتامولعم مادختسا 4.3



 ةلماش FGغ ةمئاق 2�L ام5ف .ىرخأ فارطأ �§و ك5لإ اههيجوتو ة5ق\�س¯و ة5نالعإ ةطش¡أi ما5قلل ة5صخشلا كتامولعم مدختس¡ دق
iلا ضارغألاxkL ة5صخشلا كتامولعم اهب مدختس¡ دق. 

H¥وFk¤لإلا د\Fgلاو فتاهلا Fgع ك5لإ ىرخأ تامولعمو نالع§و ق\�س¯و ة5ج\ورت لئاسر لاسرإ .1
L عوFg نإلاFkعو تنFg عفد 

 ؛ىرخأ لئاسو�و )rL )TIBالسإلا ف5طلا فmم قيبطت نم تاراعشإلا
 ؛ن\�خآلا GH¬مدختسملا عمو كعم انتاقالع ةرادإ .2
KH طقفو ،اهمدقن xkLلا تامدخلاi قلعتي ام5ف .اmح ة5صنلا لئاسرلا وأ فتاهلا Fgع كعم لصاوتن دق ،رخآل تقو نمو .3

L 
 ؛كفتاه مقرب اند\وFkHب كما5ق ةلاح

  ؛قوسلاو جتنملا لوح ثاحiأ ءارج§و .4
  .انيدل ق\�سÆلاو نالعإلا GH¬سحتو سا5قو ص5صختو .5
KH ةكراشملل كتوعدل لاثملا لª5س �ع ،2ñLداÁألا ثحXلا معد وأ ءارج§و .6

L ؛ام ةسارد 
KH ةكراشملاi كمامتها نم دÖأتلل كi لاصتالاو .7

L قلعتي ام5ف تاراسفتسالا وأ تالمحلا iلا وأ ةقاعإلا عاطقxkL رثؤت iةق\�ط 
 .انعمتجم �ع ىرخأ

KH كاFkشالا ءاغلإ كنكم2
L لت¿k

L لا تالاصتالاÆانم ة5ق\�س iتاXشالا ءاغلإ تام5لعت عاFkةنمضملا كا KH
L لا تالاصتاÆد\�مل .انيدل ق\�س 

KH كاFkشالا ءاغلإ ة5ف5ك لوح تامولعملا نم
L لت¿k

L لا تالاصتالاÆري ،ة5ق\�سfg ەاندأ 8 ةرقفلا �ع عالطالا iكتارا5خ" ناونع". 

 ة-صخشلا كتامولعم نع حاصفإلا .5

 كتقفاومp حاصفإلا 5.1

 موقن فوسف ،اهنع فش¤لا متيل ة5صخشلا كتامولعم نم ةنيعم ءازجأ نع حاصفإلا �ع ةح\mلا كتقفاوم م2دقتب موقت امثيح
KH اهب ظفتحن xkLلا ة5صخشلا كتامولعم نم ةددحملا ءازجألا كلت ةكراشمو فشكi طقف

L لت تقو¿k
L ل5معلا ماق اذإ .كتقفاوم 

KH امi( ل5معلل ة5صخشلا تامولعملا عيمج �إ لوصولا ة5نا®م�ب اذه باسحلا ريدم عتمتãسف ،باسح ريدم حيشFkب
L كلذ 

 .كلذ فالخi انغالiإ متي xkحو مل ام )ةساسحلا تامولعملا

 نيدمتعملا tBEمدختسملا tBEب ةكراشملا 5.2

 اهيلإ لوصولاو ن\�خآلا نيدمتعملا GH¬مدختسملا ف\�عت تافلم نع ثحXلا VLذلا قيبطتلا �ع نيدمتعملا GH¬مدختسملل نكم2
 نيدمتعملا GH¬مدختسملا عيمج نكمتãس .انيلإ ةمدقملا ة5صخشلا تامولعملا عم قفاوتت xkLلا ثحXلا تاملعم مادختساi اهضرعو
H¿\�عتلا كفلم ةدهاشم نم VLذلا قيبطتلا �ع

L، iام KH
L لثم ةساسحلاو ة5صخشلا تامولعملا كلذ: 

H¿\�عتلا فلملل ة5صخش ةروص .1
L؛ 

 ؛لوألا مسالا .2
 ؛رمعلاو .3
 ؛كناونعو .4
KH اهنيمضتب تمق xkLلا ة5تاذلا ةFGسلاو .5

L عتلا كفلم�\¿H
L؛ 

 لوؤسم� اهFGفوت كنكمxkL 2لا معدلا تامدخو ،كi ةصاخ لقن ةل5سو ك2دل نا� اذإ امو ،كرفاوت لثم لمعلا تال5ضفتو .6
 ؛)ءاضتقالا بسح( معد لماعكو ة5لFHHم ة2اعر

KH امi( كi ةصاخلا معدلا تاXلطتمو .7
L كفعض وأ كتقاعإ كلذ(. 

امدختسم حبصت امدنع
.

KH امi( ة5صخشلا كتامولعم ةدهاشمi ن\�خآلا نيدمتعملا GH¬مدختسملل حامسلا �ع قفاوت كنإف ،.ادمتعم 
L 

اض2أ قفاوت تنأ .كi لاصتالاو )ةساسحلا كتامولعم كلذ
.

 ةكراشم �ع كتقفاوم بلطت دق )rL )TIBالسإلا ف5طلا فmم نأ �ع 
H¥وFk¤لإلا كد\�ب

L مدختسملا عم كفتاه ل5صافتو¬GH مهل حامسلل ن\�خآلا نيدمتعملا iلاصتالا iك. 

 روهمجلا نم ءاضعألا ةماع عم ةكراشملا 5.3



 لوصولا نم روهمجلا ةماع نكمتãس .اهضرعو ة5صخشلا مهتافلم �إ لوصولاi روهمجلا ةماعل حامسلا را5تخا GH¬مدختسملل زوج2
 نيذلا GH¬مدختسملل ةساسحلاو ة5صخشلا تامولعملا ضعi ضرعتس xkLلا ثحXلا جئاتن ضرعو اهيف ثحXلاو VLذلا قيبطتلا �إ

 :mحلا ال لاثملا لª5س �ع ،اهضرع متãس xkLلا ةساسحلاو ة5صخشلا تامولعملا نمضتت .تامولعملا ةكراشم را5خ �ع اوقفاو

H¿\�عتلا فلملل ة5صخش ةروص .1
L؛  

  ؛لوألا مسالاو .2
  ؛ناونعلاو .3
  ة5صخشلا ةFGسلاو .4

 .ة��اXم انب لاصتالا ق\�ط نع روهمجلا دارفأ ةماع عم كi صاخلا ف\�عتلا فلم ةكراشم را5تخا كنكم2

 ة0نوناقلا تاkلطلاو تاkلطتملل لاثتمالا 5.4

 ،ةلوخملا ةثلاثلا فارطألا وأ ة5موكحلا تاطلسلا وأ نوناقلا ذافنإ تاطلس وأ مÁاحملل ة5صخشلا كتامولعم نع حاصفإلا انل زوج2
ا��لطم كلذ نا� اذ§و

.
احومسم وأ 

.
ا\روìH فش¤لا اذه نا� اذإ وأ نوناقلا بجومi كلذi انل 

.
 Õلجأ نم لوقعم ل®ش: 

 ؛ة5نوناقلا انتاماFkHلال لاثتمالا .1
 ؛)rL )TIBالسإلا ف5طلا فmم دض ةدكؤملا معازملا �ع درلا وأ .2
H¥وناق FGغ طاش¡ يأ وأ ة5ئانجلا تاق5قحتلاi ةقلعتملا تاXلطلل ةiاجتسالا وأ .3

L شم وأ موعزمÆXه iدق رخآ طاش¡ يأ وأ ه 
 ؛ة5نوناقلا ة5لوؤسملل رخآ مدختسم يأ وأ تنأ وأ نحن انضرع2

 ؛ةلصلا تاذ ةلودلا تاع\��¯ بجومi ة5مازلإلا انتاماFkHلال لاثتمالا وأ .4
 ؛كعم ةلصلا تاذ انقافتا وأ انيدل مادختسالا طو�� ةراد§و ضرف وأ .5
 ن\�خآلا اهيمدختسم وأ اهيلثمم وأ )rL )TIBالسإلا ف5طلا فmمـل ة5صخشلا ةمالسلا وأ تاÑلتمملا وأ قوقحلا ة2امح وأ .6

 .روهمجلا دارفأ وأ

 :ضرغi ة5صخشلا كتامولعم نع حصفن دق

 ؛بئاmHلا بتكم �إ ة5مازلإلا ة2دعاقتلا تاÁاFkشالاو ةمزاللا بئاmHلا عيمج ل\�حتو مصخو باسح .1
 .)rL )TIBالسإلا ف5طلا فmمـل ةÄ5يمأتلا ة5طغتلا ةراد§و م5ظنتو FGفوتو .2

KH تلشف اذإ
L ءاف2إلا iلاFkHةصاخلا عفدلا تاما iم ەاجت كmالسإلا ف5طلا فrL )TIB(، ة5صخشلا كتامولعم نع فشكن دقف 

 .نامتئالا نع غالiإلا تائيهل

DE ءا��~لاو ةعpاتلا تا��~لاو تائيهلا عم ةكراشملا 5.5
F مJالسإلا ف0طلا فOF )TIB( 

KH ةلصلا تاذ ة5سسؤملا تائيهلل ة5صخشلا كتامولعم نع فشكن دق
L مmالسإلا ف5طلا فrL )TIB( دقملوrL فرطلا تامدخ 

 قيقدتلاو ةفشرألاi قلعتي ام5ف انعم نولمع2 ام�ر وأ ،انعم نولمع2 وأ اننودعاسÓ نيذلا لامعألا ءا���و ن\راشÆسملاو ثلاثلا
 تامدخلاو ،رطاخملا ةراد§و ،ومنلا وأ لامعألا تاراشÆساو ،ة5نوناقلا لئاسملاو ،تاقالعلا ةراد§و ءالمعلاi لاصتالاو ةXساحملاو
 ققحتلاو تامولعملا ةراد§و ،تانا5بلا ل5لحتو ،تانا5بلا ةجلاعمو ،تانا5بلا ن\�ختو ،م5لسÆلاو ،FGتاوفلا عفدو ةجلاعمو ،ة5فmملا
H¥اFgيسلا نمألاو ،تاق5قحتلاو ،ق\�سÆلاو ،اهنم

L، لاوXلإلا عقوملاو ،ب\ردتلاو ،ثح¤Fkو¥H
L كراش¡ نحن .ا5جولونكتلا تامدخ وأ 

ا\روìH كلذ نوك2 امدنع طقف ة5صخشلا كتامولعم
.

 نأ نم دÖأتلل تاوطخ ذختن ،كلذi موقن امدنعو ،انل تامدخلا م2دقت GH¬كمتل 
  .كتامولعم ة2امحi نوبلاطم انيدل ةمدخلا يرفوم

 نمض ة5صخشلا كتامولعم كراش¡ دقف ،)هنم ءزج وأ( )rL )TIBالسإلا ف5طلا فmم ءا�� �إ رخآ نا5ك وأ ةمظنم تعس اذإ
 .ءارجإلا كلذ قا5س

 مهعم لماعتت نيذلا تامدخلا OFدقمو تامظنملا عم ةكراشملا 5.6



KH امi ،ة5صخشلا كتامولعم كراش¡ دق
L وو ،ططخلا ءاردم عم ،ةساسحلا تامولعملا كلذ�k¿سÄمو ،NDIA ةلا

L غو معدلاFGنم مه 
 وأ ططخلا ءاردم عم تامولعم يأ ةكراشم لXق كتقفاوم �ع لصحن فوس .مهعم لماعتت نيذلا ةقاعإلا معد تامدخ rLدقم
k¿سÄم

L دقم وأ معدلاrL ن\�خآلا تامدخلا. 

 ةfgهلا ف�gعت نودp تانا0بلا ةكراشم 5.7

اض2أ موقن دق
.

 iلاو انيمدختسم لوح تامولعم ةكراشمxkL مدختسم ة\�ه د2دحت ة5نا®مإ ةلازإ لجأ نم اهجمد وأ اهع5مجت مت دق 
Õغو يدرف ل®شFGلا تامولعملا نم اهxkL 5ظنتلا لاثتمالا لجأ نم اهنم ردصملا ف\�عت ةلازإ تمتñL، قوسلاو تاعاطقلا ل5لحتو، 
H¥ا®سلا ف5صوتلاو

L، لاوÆىرخأ ة\راجت ضارغأو ،نالعإلاو ق\�س. 

 ة-صخشلا كتامولعم Yع لوصحلا .6

 لوخدلا ل5جس¯ ق\�ط نع اهل2دعتو )rL )TIBالسإلا ف5طلا فmم اهب ظفتحت xkLلا ة5صخشلا كتامولعم �ع لوصحلا كنكم2
KH تاFGيغتلا ءارج§و كiاسح �إ

L كو .تقو يأXلا ة5صخشلا كتامولعم �ع لوصحلا بلط كل قح2 ،كلذ نع ل2دxkL اهب ظفتحن.  

KH
L iس �ع( ة5صخشلا كتامولعم �ع لوصحلا قح كحنم ضفرن دق ،تالاحلا ضعª5اذإ ،لاثملا ل � كتامولعم ءاشفإل نا
  .)ن\�خآلا ة5صوصخ �ع لوقعم FGغ FGثأت ة5صخشلا

 ة-صخشلا كتامولعم حيحصتو ث]دحت .7

rL )TIB( KHالسإلا ف5طلا فmم اهب ظفتحت xkLلا ة5صخشلا كتامولعم حيحصت وأ ث2دحت كنكم2
L ل5جس¯ ق\�ط نع تقو يأ 

 تامولعم ث2دحت نم دÖأتلا ة5لوؤسم كقتاع �ع عقت ."ÒLخشلا ف\�عتلا فلملا" مسق �إ لوخدلاو كiاسح �إ لوخدلا
KH ة5صخشلا كتامولعمو كi ةصاخلا لاصتالا

L عتلا كفلم�\¿H
L لاوxkL م اهب ظفتحتmالسإلا ف5طلا فrL )TIB(. 

 كتارا-خ .8

KH كاFkشالا ءاغلإ كنكم2
L لت¿k

L لا تالاصتالاÆانم ةهجوملا تانالعإلا وأ ة5ق\�س KH
L ارلا مادختسا ق\�ط نع ،تقو يأiط KH

L لئاسر 
H¥وFk¤لإلا د\Fgلا

L لاFkلاو ة5ج\وÆم انب لاصتالا ق\�ط نع وأ ة5ق\�سXاض2أ كنكم2 .ة��ا
.

KH كاFkشالا ءاغلإ 
L تاراطخالا عفد KH

L قيبطت 
KH كاFkشالا ءاغلإ كنكم2 ال هنأ ةظحالم fgري .)rL )TIBالسإلا ف5طلا فmم

L لت¿k
L لا لئاسرFg\لإلا د¤Fkو¥H

L ةقلعتملا كلتو ة\رادإلا 
iاسح ل5عفت ءاغل�ب تمق اذإ الإ تالماعملاiەذه .ك èL لا لئاسرFg\لإلا د¤Fkو¥H

L لاxkL قلعتت iاسحiقيبطتلا �ع كطاش¡ وأ£و ك 
 .VLذلا

 انب لاصتالا .9

 تاظحالملا 9.1

 .انب لاصتالا fgري ،ة5صوصخلاi ةقلعتملا انتاسرامم نم يأ وأ ەذه ة5صوصخلا ةسا5س لوح ةلئسأ وأ تاظحالم يأ ك2دل تنا� اذإ

 ىوا�شلا 9.2

 fgري .ةل®شملا ةجلاعم نم نكمتن xkح كلذi انراXخإ FGfgف ،ة5صخشلا كتامولعم عم انلماعت ة5ف5ك نأشÕ فواخم ك2دل تنا� اذإ
 .انيدل ة5صوصخلا لوؤسمi لاصتالا

ةiاتك ة5صوصخلا لوؤسم �إ ل5صافتلا لاسرإ fgري ،ة5مسر ىوكش م2دقتل
KH درلا لواحنس .ً

L ف نوضغFkًةداع ،ةلوقعم ة5نمز ة 
 نم ىوكش يأ م5يقت متãسو دجلا لمحم �ع ة5صوصخلا ىوا®ش عيمج )rL )TIBالسإلا ف5طلا فmم ذخأ2 .لمع موي 30 لالخ



 ەذه لالخ انعم نواعتلا كنم بلطن .ةلاعف ةق\�ط�و بسانم تقو لالخ ةل®شم يأ لح فدهب انيدل ة5صوصخلا فظوم لXق
KH قيقحتلل اهجاتحن دق ةلص تاذ تامولعم يأi اند\وزتو ة5لمعلا

L ىوكشلا Õبسانم ل®ش.  


