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ووطط االتاليیة: (أأ) ووجوودد االمالحظظة أأعالهه االتي تنصص على حقووقق االملكيیة االفكرريیة ووإإذذنن االنشرر (بب) رريیسمح بإعاددةة نشرر غيیرر محددووددةة ووتووززيیع هھھھذذهه االووثيیقة بالش
لل (جـ) عددمم تعدديیلل أأيي جززء منن هھھھذذهه االووثيیقة وويیشملل ذذلكك االعنوواانن٬، االمحتووىى٬، مالحظظة إإذذنن االنشرر٬، اعمقووااعدد ااألنسبب االفضلل في هھھھذذاا االعملل إإلى مجمووعة يی

ووما إإذذاا تمم االتعدديیلل أأوو ااالختصارر أأوو االشررحح  
٬01، [1.0االتررجمة االعرربيیة ااإلصدداارر  -02 مرريي] بالتنسيیقق مع مم. محمدد مهھدديي عبدد االووهھھھابب عززقوولل ووإإشرراافف حسيینن غططاسس وواالددكتوورر عاددلل االعا2015-  

ميیثاقق قووااعدد ااألعمالل 	  
مباددئئ ااستقالليیة قووااعدد ااألعمالل  

1. قووااعدد ااألعمالل متططلباتت أأساسيیة ووليیستت ثانوويیة  	  

االقووااعدد هھھھي مووااططنن منن االددررجة ااألوولى في عالمم االمتططلباتت .1.1 	  

ااألعمالل وواالنماذذجج االتقنيیة االقووااعدد جززء أأساسي ووقائمم بحدد ذذااتهھ منن نماذذجج .1.2 	  

2. قووااعدد ااألعمالل منفصلة تماماُ عنن االعمليیاتت٬، ووليیستت متضمنا فيیهھا  	  

االقووااعدد هھھھي قيیوودد صرريیحة على سلووكك ما وو/أأوو تووفرر ددعمم لسلووكك ما .2.1 	  

االقووااعدد ليیستت عمليیاتت ووال إإجررااءااتت. ووال يیجبب أأنن تكوونن محتووااةة في أأيي منهھا. .2.2 	  

ووجدد كيیانن متماسكك منن االقووااعدد٬، تططبقق االقووااعدد عبرر االعمليیاتت ووااإلجررااءااتت. يیجبب أأنن يی .2.3
مضموونن االتططبيیقق بشكلل متسقق عبرر كلل االمناططقق االمررتبططة منن نشاطط ااألعمالل. 	  

3.   ً االقووااعدد معلوومة هھھھامة ووليیستت نتاجاً ثانوويیا 	  

االقووااعدد مبنيیة على حقائقق٬، وواالحقائقق مبنيیة على مفاهھھھيیمم كما يیعبرر عنهھا بمصططلحاتت. .3.1 	  

تأكيیددااً حوولل االمفاهھھھيیمم؛ االقووااعدد تحدد االمصططلحاتت تعبرر عنن مفاهھھھيیمم لألعمالل؛ االحقائقق تشكلل  .3.2
منن هھھھذذهه االحقائقق وو تددعمهھا 	  

يیجبب أأنن تكوونن االقووااعدد صرريیحة. ال يیتمم اافتررااضض قاعددةة بخصووصص مفهھوومم أأوو حقيیقة. .3.3 	  

–االقووااعدد أأساسيیة بالنسبة لما تعررفهھ ااألعمالل حوولل نفسهھا  .3.4 بصيیغة أأخررىى٬، ببساططة معاررفف  
ااألعمالل. 	  

يیجبب ررعايیة االقووااعدد ووحمايیتهھا ووإإددااررتهھا. .3.5 	  

4. تعرريیفيیة ووليیستت إإجرراائيیة  	  

يیجبب االتعبيیرر عنن االقووااعدد بشكلل ووااضح بجملل ذذااتت لغة محايیددةة بالنسبة للمستمع .4.1 	  

إإذذاا تعذذرر االتعبيیرر عنن شيء ما٬، فهھوو ليیسس قاعددةة .4.2 	  

تعتبرر مجمووعة منن االجملل تصرريیحيیة فقطط إإذذاا لمم يیكنن لهھا تسلسلل ضمني .4.3 	  



على اافتررااضاتت كلل نصووصص االقووااعدد االتي تتططلبب ُبنًى غيیرر االمصططلحاتت وواالحقائقق٬، تنططبقق  .4.4
حوولل تططبيیقق نظظامم ما. 	  

االقاعددةة متفررددةة عنن أأيي إإلززاامم معررفف ألجلهھا. االقاعددةة ووإإلززاامم االعملل بهھا مووضووعانن منفصالنن  .4.5
عنن بعضهھما. 	  

يیجبب تعرريیفف االقووااعدد بشكلل مستقلل عنن "منن٬، أأيینن٬، متى٬، كيیفف" تتمم إإلززااميیة تططبيیقهھا. .4.6 	  

ااستثناءااتت االقووااعدد يیعبرر عنهھا بقووااعدد أأخررىى. .4.7 	  

5. تتمم صيیاغتهھا بشكلل جيیدد٬، ووليیستت عفوويیةاالقووااعدد هھھھي تعابيیرر   	  

يیجبب صيیاغة قووااعدد االعملل بططرريیقة تسمح بالتحققق منن صحتهھا بووااسططة االمعنيیيینن باألعمالل. .5.1 	  

يیجبب صيیاغة قووااعدد االعملل بططرريیقة تسمح بالتحققق منن صحتهھا بالمقاررنة مع االقووااعدد ااألخررىى  .5.2
بشكلل متسقق 	  

يیددةة االصيیاغة للقووااعدد االمنططقق االمنهھجي مثلل االمنططقق االتنبؤؤيي أأساسيیانن لبناء تعابيیرر ج .5.3
بمصططلحاتت ااألعمالل٬، ووكذذلكك أأساسيیانن للتقنيیاتت االتي تنفذذ قووااعدد ااألعمالل. 	  

6. االهھنددسة االمستنددةة إإلى االقووااعدد٬، ووليیسس االتططبيیقق غيیرر االمباشرر  	  

تططبيیقق قووااعدد االعملل يیجبب أأنن يیكوونن مبنيیاً بشكلل مووجهھ ليیتالءمم مع االتغيیيیرر االمستمرر قي قووااعدد  .6.1
عليیهھا االتططبيیقق يیجبب أأنن تددعمم االتغيیيیرر االمستمرر.االعملل. االبنيیة االتحتيیة االتي يیعملل  	  

–تنفيیذذ االقووااعدد بشكلل مباشرر  .6.2 –عنن ططرريیقق محرركك خاصص بقووااعدد االعملل مثالً   يیعتبرر  
ااستررااتيیجيیة أأفضلل في االتططبيیقق منن تددوويینهھا في شكلل إإجررااءيي ما. 	  

نظظامم قووااعدد االعملل يیجبب أأنن يیتمكنن ددووماً منن شررحح سببب ااتخاذذهه لقرراارر ما أأوو تنفيیذذهه لعمليیة ما. .6.3 	  

نى االقووااعدد حوولل قيیمم حقيیقيیة. ووتبقى  ططرريیقة تحدديیدد هھھھذذهه االقيیمم وو االتعاملل معهھا محجووبة عنن تب .6.4
االمستخددميینن. 	  

االعالقة بيینن قووااعدد االعملل ووااألحددااثث هھھھي عالقة متعدددد إإلى متعدددد. .6.5 	  

7. لبرراامح االمبنيیة على باالستثناءااتتتدداارر االعمليیاتت بقووااعدد ااألعمالل٬، ووليیسس با  	  

شططة ااألعمالل االمقبوولة ووغيیرر االمقبوولة.تحدددد قووااعدد االعملل االحدد االفاصلل بيینن أأن .7.1 	  

غالباً ما تتططلبب االقووااعدد معالجة خاصة أأوو اانتقائيیة للتجاووززااتت االمكتشفة. ووااألنشططة االمعالجة  .7.2
لتجاووزز للقووااعدد هھھھي مثلل أأيي أأنشططة أأخررىى. 	  

لضمانن أأعلى مستووىى منن االتناسقق ووقابليیة إإعاددةة ااالستعمالل٬، يیجبب أأنن يیكوونن االتعاملل مع  .7.3
في ااألعمالل قابالً للفصلل عنن االتعاملل مع ااألنشططة االمقبوولة.ااألنشططة غيیرر االمقبوولة  	  



8. مانن ااألعمالل ووليیسس لخددمة االتقنيیاتتتستعملل االقووااعدد لض  	  

تددوورر االقووااعدد حوولل مماررسة ااألعمالل ووتووجيیهھهھا؛ لذذاا تستلهھمم االقووااعدد منن أأهھھھدداافف ااألعمالل  .8.1
غايیاتهھا ووتتشكلل بالمؤؤثررااتت االمختلفة. 	  

االقووااعدد تكلفف ااألعمالل شيیئاً ما ددووماً. .8.2 	  

كلفة ااإللززاامم بالقووااعدد يیجبب أأنن تتووااززنن مع مخاططرر ااألعمالل ووفررصهھا االتي قدد تفقدد في حالل ت .8.3
عددمم تططبيیقق االقووااعدد. 	  

االكثيیرر منن االقووااعدد ليیسس االمماررسة ااألمثلل. ووعاددةة قووااعدد قليیلة مددررووسة تكوونن أأفضلل. .8.4 	  

 االنظظامم االفعالل يیمكنن أأنن يیبنى على عدددد قليیلل منن االقووااعدد. ووأأيي قووااعدد أأخررىى تميیيیززيیة يیمكنن أأنن .8.5
تضافف بعدد ذذلكك لجعلل االنظظامم أأكثرر ذذكاء. 	  

9. الل٬، ووليیسس مماررسي تقنيیة تكوونن االقووااعدد منن٬، بووااسططة٬، ووألجلل مماررسي ااألعم 
االمعلووماتت 	  

تستنبطط االقووااعدد منن معاررفف مماررسي ااألعمالل. .9.1 	  

يیجبب تووفيیرر أأددووااتت تساعدد مماررسي ااألعمالل على صيیاغة االقووااعدد ووتددقيیقهھا ووإإددااررتهھا. .9.2 	  

أأددووااتت تساعددهھھھمم في مقاررنة قووااعدد االعملل مع بعضهھا  يیجبب أأنن يیكوونن لددىى مماررسي ااألعمالل .9.3
ااآلخرر للتأكدد منن تناسقهھا. 	  

10. تت مجرردد منصة منن ااألددووااتت وواالبرراامجاالقووااعدد تدديیرر منططقق ااألعمالل٬، ووليیس  	  

10.1. االقووااعدد ررأأسس مالل أأساسي لألعمالل  	  

10.2. على االمددىى االططوويیلل االقووااعدد مهھمة لألعمالل أأكثرر منن منصاتت االبرراامج ووااألددووااتت  	  

10.3. ووتخززيینهھا بططرريیقة تمكنن منن إإعاددةة تططبيیقهھا بشكلل جاهھھھزز على  يیجبب تنظظيیمم قووااعدد ااألعمالل 
منصاتت بررمجيیة ووأأددووااتت جدديیددةة 	  

10.4. تعرريیفف االقووااعدد٬، ووفعاليیة تغيیيیررهھھھا مكوونانن أأساسيیانن لتططوويیرر قابليیة ااألعمالل للتكيیفف  	  


