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  تافيرعتلا

 اهب لومعملا تاسايسلاو ةمظنألا نمض اهجماربو ةيعمجلل ينيعلا ؤا يداملا معدلا ميدقت :عربتلا
  .ةيعمجلل ةيلخادلا حئاوللاو ةيعامتجالا ةيمنتلاو لمعلا ةرازوو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف

  ةيعمجلا ةرادإ نم ةدمتعملا عربتلا ةسايس :ةسايسلا 

 لماكب وهو هتقفاومب عربتملا باسح نم مظتنم اكشب ًايرود عطقتسي غلبم :يكنبلا عاطقتسالا 
  .ةينورتكلإلا اهتاونقو ةيلحملا كونبلا ربع متي يذلاو ةينوناقلاو ةيعرشلا ةيلهألا

 نيعربتملاب مامتهالاب ىنعت نيعربتملاب ينورتكلالا لصاوتلا ةمدخ ةيعمجلل :نيعربتملا ةمدخ 
  .اهب لومعملا ةمظنألاو حٔياوللا بسح مهتابلطتم ةيبلتو مهٔيارٓا ةفرعمو مهتمدخو

  ةقيثولا فادهأ :١ةداملا

 .ةدمتعمو ةقثومو ةحضاو ةيجهنم قفو لامعألا رييست .1
  .تاعربتلا لابقتسا يف ةدمتعملا قرطلاو بيلاسألا حيضوت .2
  .ةيعمجلا يف تاعربتلا ةرادإل ةلماكتم ةيعجرم ءانب .3

  ةينعملا تائفلا :٢ ةداملا

 يف نولماعلا • .ينوناقلا بساحملا • .ةيذيفنتلا ةرادإلا • .ةرادإلا سلجم • .ةيمومعلا ةيعمجلا •
  .ةيلاملا ةرادإلا • .دراوملا ةيمنت عاطق

  )تايلٓاو طباوض( عربتلا :٣ ةداملا

 ،هتانايب اهيف حضوت ةيوه تاعربتلا عمج يف اهيدل لمعي فظوم لكل توق ةيعمج ردصت .１
 .يمسر يماظن لكشب هيلع فرعتلا عربتملا ىلع لهستل كلذو
 تناك ًائا هعونو عربتلا ةميقب عربتملا هملتسي يمسر مالتسا لاصيٕا ريرحت متي عربتلا دنع .２

 مث يمسر دنس هب لجسيو وه امك همالتسا متي )اينيع( ايلح عربتلا ناك لاح يفو .ةميقلا
 .ةيلاملا ةرادإلا لبق نم نيمثتلا متي
 ةروكذملا تانايبلا ةحص نم دكٔاتلاو ،يمسرلا مالتسالا لاصيٕا تانايب ةعجارم عربتملا ىلع .３

 .عربتلا رقم ةرداغم لبق
 ةيعمجلا جمارب يف عربتملا لبق نم هل صصخ اميف ةيلاملا ةرادالا يف عربتلا نكسي .４

 .كلذ ىلع ءانب فرصيو ،اهططخ بسح ةدمتعملاو ةددحملا
 الٕا رييغتلا ةيصاخ حيتي ال يباقر يزكرم مكحتب ةرادإلاب ًاينقت ةطوبرم عربتلا تاراسم عيمج .５

  .ةيعمجلا ةرادٕا نم

  عربتملا قوقح :٤ ةداملا

  .ةعقوتملا هزاجنٕا ةدمو موعدملا عورشملا ءدب خيرات فرعي نٔا عربتملل قحي .１
 .موعدملا جمانربلا يف هتمهاسمو هعربت رثٔا نع ريرقتب عربتملا ديوزت . .２
  .ماع لكشب ةيعمجلاو موعدملا هجمانرب يف لمعلا ريس ىلع عالطالاو ةيعمجلا ةرايز  .３
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 اهتايلٓاو ةيعمجلا يف ةدمتعملا ططخلاو حٔياوللاو ةمظنألا بسح ةكارشلا دوقع عيقوت  .４
  .تاكارشلا يف

  عربتلا تايلٓاو قرط :٥ ةداملا

 .ةرشابم كونبلاب ةيعمجلا تاباسحل يكنبلا ليوحتلا قيرط نع عربتلا .１
  .كونبلاب ةيعمجلا تاباسح يف عاديإلا قيرط نع عربتلا .２
 .يهاقملاو معاطملل توق ةيعمج مساب تاكيشلا رادصا قيرط نع عربتلا .３
  .ينورتكلالا يكنبلا عاطقتسالا قيرط نع عربتلا .４

  عربتملا تامولعم :٦ ةداملا

 .تباثلا ؤا لاوجلا فتاهلا مقر عم يندملا لجسلا/ةيوهلا تانايبل ًاقفو مسالا ريفوت •
 ةَّيرودلا ريراقتلا ليصوت ةيلمع ليهستل )ديرب-لمع-لزنم( ناكمإلا ردق ًالماك ناونعلا ريفوت •
  لاصيٕا يف ةعرسلاو ،لصاوتلا زيزعتل ىرخألا لصاوتلا لٔياسوو ينورتكلإلا ديربلا ريفوت •
 لالخ نم ةيصوصخب ةظوفحم يهو ةمات ةيرسب عتمتت عربتملاب ةقلعتملا تانايبلا عيمج •

  .عربتملا عم لصاوتلاب ينعملا فظوملا الٕا اهيلع علطي ال ينقتلا جمانربلا

  عربتلا ىلع ليدعتلا :٧ ةداملا

 عربتملا ةبغر ىلع ًء انب ليدعتلا -１

 تانايب اهب حضوملا جمانربلا ةحئال ىلع ليدعتلا ءارجإ رذعتي دق ،ةيئارجإو ةينوناق بابسأل
 رييغتلا عونو رادقم ىلع نيفرطلا هيف قفتي اقل هل دقعني رييغتلا نإف كلذل ،عربتملاو جمانربلا

  .اهجماربو ةيعمجلا حلاصمب ًاررض ببسي ال اميف

  عربتلا غلبم دادرتسا -２

 بسحب كلذو غلبملا دادرتسا رذعتي هنٕاف عورشملا ذيفنتب ءدبلاو عربتلا غلبم دادس لاح يف
  .توق ةيعمج تاسايس

  عربتلاب ةقلعتم ةماع ماكحٔا :٨ ةداملا

 لٔياسرلاو ،ينورتكلإلا ديربلا ربع ركش ةلاسرو باطخ هيجوتب ةيعمجلا موقت :عربتملا ركش •
  .عربتلل اهمالتسا دنع ،SMS ةيصنلا

 .ضايرلا ةقطنم ىوتسم ىلع رقم ةيعمجلل :تاعربتلا لابقتسا تاقوأ •
 

 
 

 تاعربتلا عمج طبض ةيلآ ةسايس


