
 

 

 

 

  



 

  

  مقدمة

إلبشلللاههقمل هة مبدلللسأهة اتاللل ه اللل إل هة  لللاتتمثلللذه لللياهة التاللل هة تباللللاهدت مدلللتق هإلةلقة هإلة  لللا هة الللا

إلة تللل هتبلللقا هت للل ههة قللللعهملللسأهتبقللللقهة قللللعهة مةبلللل هإلة  اولللل هزللل هواوللل هة مإل لللاهملللسأهقما للل هإلا الللت  

تللل هتقلللقمةتهة ومبلللل هإلة بملللذهإطلللتاهتبملللل هاإلؤهة ماللل إل ل هإلةا تلللقةعهدةلللتهملللسأهتبقللللقهثقللل هة بملللا هدت  لللقمت هة 

ه.و ىهمكتز  هة  اتقهدشتىهصإلاة

ههالنطاق

هت ققه ياهة التا ه ياهة ما إل لت هة بتم هو ىهكتز هة بتم لنهإلمنه ةعهواوت هتبتوقل هإلتطإلول هز هة ومبل 

ه.إللاتثبىهمنهي  همنهتصقاه ةعهالتات ها إل هإل ل ل ه تص هإلزقته ألب م 

ههالبيان

 :دةتهإلكذهمنهلتدبةتهو ىه قةهةا تقةعهدـهتضمنهة ومبل هإلة بتم لن
هأإلا:هة بقة  

   ة تازسأهونهكذهمتل ذهدشااهة إل ل. 
  ت صلصهإلو هة بمذه قة هة إلةودت هة إل ل ل. 
  ة بمذه تا هإلو هة بمذهمتىهمتهط  هي  هإلزقته مص   هة ومبل. 
 قم هأ قةاهة ومبل هة ت هلبمذهدةتهإلغتلتةت . 
 إلتطدلقةتهقإلنهتوتإلقهأإلهة متذةا متعهدتاب م هإلة  إلة حه. 
 ت   هدت بقة  هز هأيهت قلقهاام هلشتا هزل هةإلهقوإلىهوضت ل ة . 
 ةت تيهة واة ة هة اامل ه ضمتنهاال هة مب إلمت هة ش صل ه ا الن. 
 تإل  هة مإلضإلول هز هتصازتت همنه اذهة بمذهد لتقل هإلقإلنهتمللق. 

  :ثتبلت:هة إلةودت هتوتاهة مات لقلنهإلة بما 
 اةعه قإلوةعهإلماةوتةهمصت  ةعهقإلنهةاتثبت هإلة تبتمذهمبةعهد انهإل دتو ة ت. 

   ة اب ه كا هثقت هوداهة بقة. 

   ة توتإل همبةعهإلزقهة ا إل هة ا لعهز هكذهةاومتذهدمتهلت قهمسأهة ب م هإلة تب لمت. 

   ة تبتمذهمسأهة إلثت قهإلة مب إلمت هة ش صل هداال هتتم هإلزقته ألب م هإلة تب لمت. 

   ةامتبتعهونهأيهومذهل ثاها دتهو ىهة ثق هة إل ل ل. 

 
 



  

 :هثت ثت:هة إلةودت هتوتاهة ا ات هإلة ما إلالن
 و ىهة مإل اهتب ليهأإلةماها ات  هإلزقه لك  هة بمذهإلة تا اذهة قةايه،قإلنهم ت   ه ألب م هإلة تب لمت همسأهدلتنهي  ه

 . طلته ا لا هوبقه قإلث 

    دت تاةعهإل دتو هإلة مات م هز هدبت هدل  ها لم همبةعهو ىهة مإل اهة تبتمذهمسأهقما. 

  و ىهة مإل اهمشتاك هةاة اهدمةبل هإلمإلضإلول هوت ل. 

  ة مإل اهمبب هدتققلعهة ماتوقةه قما  هز ه ذهة مشتكذهة ت هتإلةوةةعهز هموتذهة بمذ. 

  ةنهلكإلنهة مإل اهوقإلةه اب ه قما  همنه لثهةا تقةعهدت ب م هإلة تب لمت. 
  ة مإل اهة ىهبقذهة  داة هة ت هةكتادةتهة ىهقما  هز هتبمل همةتاةتةعهونهطالقهة تقال هإلة تبتمذهمبةعهةنهلابىه

 .قإلنهتمللق

 : اةدبت:هة م  إلاة هة بتم 
 ل  اهو ىهة بتم لنهإات ةهةاتبمتذهة ا ط هة إل ل ل هإلةاتغاذهة ب إليهدقدإلذهةإلهط  هة اشإلةهةإلهةاتكت هأيهصإلاةهمنه

 .ز هب تعهمكتز  هة اشإلةهة صإلاهة مبصإلصهو لةت

 ل  اهو ىهة بتم لنهة تقإللاهةإلهأيهصإلاةهمنهصإلاة. 

   ل  اهو ىهة بتم لنهة ومسأهدلنهإل ل تلنهإلممتاا هأ اىهقإلنهة  صإلذهو ىهمإلةزق همادق هدي. 

  ل  اهو ىهة بتم لنهةاشتاة هز هة شكتإليهة ومتول هةإلهازسأهشكتإليهكلقل هضقهةش تصهةإلهوةت. 

  ومسأهة إلثت قهةإلهة بلبت هةإلهة مب إلمت هة ش صل هونهأيهش صهةاةنهتكإلنهز هةطتاهب تم هل  اهو ىهة بتم لنه

 .إلضمنهمتط دت هة بمذهة ضاإلال 

  ل  اهو ىهة بتم لنهةزشت هة مب إلمت هة اال هةإلهة إلثت قهةإلهة ماتبقة هة ت هت مذهطتدسأهة  مل هإلة اال هإلة ت ه صذه

ة تبتوقل همبةعهمت عهلكنهة كشاهوبةتهمامإل تهد هصاة  هدمإلو هو لةتهداد هإل ل ت ه تىهدبقهةبتةت هة باو ه
 .ة ب م 

 ل  اهو ىهة بتم لنهة زصتؤه إلات ذهةاواعهدتيهمقة   هةإلهتب لقهةإلهتصالحهز همإلضإلوت هاقة  هت  هة قاةا ه
 .ةإلهت قلقه،هةإلهوداهأيهمنهإلات ذهة تإلةصذهةاوتمتو 

 ة  إلعهة ىهة مم ك هةإلهأيه كإلم ه تاول ،هوداهأيهإلال  همنهإلات ذهةاواعهل  اهو ىهة بتم لنهتإلول هأيهمنهة بققهةإله
 .ة قة  ل هةإلهة  تاول 

 ل  اهو ىهة بتم لنهةصقةاهةإلهبشاهةإلهة تإلولسأهو ىهأيه طتدت هةإلهدلتنهلبت ضهالتا هة مم ك هةإلهلتبتاضهمسأه
 .ةبضمتةتهة التال هإلمصت  ةت

 
 



 

   

  تمات:هة ةقةلتهإلةامتلتقة :
 و ىهة بتم لنهودإلذهة ةدت هأإلهةامتلتقة هأإلهة  قمت هة ت هتباضهو لةعهدشلللكذهمدتشلللاهأإلهأيهملقةهلكإلنه ةتهت ثلاههل  ا

 .و ىهبقة ت 

 ل  اهو ىهة بتم لنهودإلذهأيهتكالعهأإله قل هأإلهوت قةهمنهأيهوةت ه تاول هقإلنهة  صإلذهو ىهمإلةزق هاامل همنهة وة ه
 .ة مشاز 

 الللةلا هأإله صلللإلمت هو ىهة مشلللتالت هة  تصللل همنهة مإلاقلنهة يلنه قلةعهمبتما همسأهل  اهو ىهة بتم لنهودإلذهأيهت

 .ة ومبل 

  ل  اهو ىهة بتم لنهةات قةعهأيهمب إلم ه ص إلةهو لةتهد كعهوم ةعه   صإلذهو ىه قم هةإلهمبتم  ه تص همنهأيهوة. 

 :ههاتقات:هةات قةعهة تقبل 
 م تز  هو ىهة وةقةهة تقبل هة ت هد إلقت هإلوةقاهو ل و ىهة بتم لنهةت تيهوملسأهة واة ة هة اقم ه  . 

    ل تقعهة بتم لنهدبقعهت ملذهداةمجهأإلهتطدلقت هو ىهة وةقةهإ ىهدبقهة تبالقهمسأهة قاعهة مةب هدي. 

 ل تقعهة بتم لنهدبقعهةات قةعهة وةقةهة ىه غاةضهة بمذ،هإلوقعهت قلنهمب إلمت ه لسهمنهضمنهة بمذ. 
  م تز  هو ىهمب إلمت هة ق إلذهة  تص هدةعهإلة مب إلمت هة اال ه مإلوإلقةهز هة وةقةهة  تص هدةعل تقعهة بتم لنهدت. 

 :هاتدبت:هة تبتمذهمسأهةابتاب 
 و ىهة بتم لنهة يلنهتتإلةزاه قلةعهإمكتبل هة إلصإلذهة ىهة شدك هةابتاب هةا تقةعهدتات قةعهة شدك ه غاةضهة بمذ. 

 ة م كل هة  كال ه  داةمجهإلة م  ت ل تقعهة بتم لنهدشاإلطهإلمتط دت ه قإل ه. 

  ل تقعهة بتم لنهدبقعهت ملذهأيهمإلةقهم   هدتلقة هإلة واةاهأإلهأيهبشتطهغلاهب تم هلبتو هدمإلودةتهماتكد. 
 ل تقعهة بتم لنهة يلنه صللصه ةعهدالقهة كتاإلب هوقعهةاللت قةم هابشللت هااللت ذهاتتب قهدتاومتذهة مبإلط هدةع،هإلوقعهزتحه

 .اهغلاهمباإلاهإ ىهدبقهة تبالقهمسأهة قاعهة مةب هدي  أيهاات  همنهمصق

 :ثتمبت:مكتز  هة  اتق

  ل تقعهة بتم لنهأنهل ص إلةه طلته  ومبل هونهأيه ت  هتبتاضهمصت حه ت  هأإلم تم  ،هإلأنهاهلشتا هز هأيهواةاهل ثاه

 .دشكذهمدتشاهأإلهغلاهمدتشاهو ىهتاال هأيهوققهلكإلنهأ قهأوادت  هطااهزل 
  بتم لنهة داغه طلته  قالللللللعهة مبب هونهأيهتوتإلقه ألب م هإلة تب لمت هة بتزيةهة ت هلط سأهو لةته اذهوم  هلتإلو هو ىهة

 .إلإداغهة وةت هة م تص هونهأيهزاتقهو عهد هأثبت هإل ل ت هإلي  هز هادلذهوةإلقهمكتز  هة  اتق

 :تتابت:هة تقةعهة وة ه  مإل ا
 ة الللتالل هدمإلوبةتهةا كتاإلب ه،هإلتبالاهة بتم لنهدةتهإلةداغةعهدتنهلو هو لةعهو ىهة قةاةهة تب ليل هز هة ومبل هبشللاه ياه

 .ةا تقةعهدت كتمةت
 و ىهةاقةااهة تب ليل هز هة ومبل هتةل  هدل  هومذهأمب هإلصلللل ل ه  بتم لنهت دلته  متط دت هة اللللتاللللل هاقة هوم ةع،هإلتطدلقه

 .ة ب م هإلة  إلة حهإلة قاةاة هدبقة  هإلةبصتاهقإلنهتملق

 
 



 

ههالمسؤوليات

زاةقهة يلنهلتإل إلنهومسأهة تداوت همنهة قطتعهة بتعهأإلهة تطدقه ياهة التا هضمنهأبشط هة ومبل هإلو ىهوملسأهة

إللشوسأهأإل   هة يلنهلُات قمإلنه ومسأهة تداوت هو ىهتإلولسأه . اىة ة  تصهأإلهغلاهة اد  هأإلهمنهة مصتقاه

ه .مقإلب هة قإلةوقهةأ  ت قل هإلة ا إل هة مةب 

ه

 المراجع 

لإلعه/هههههههههههه ياهة التا هز هه)هههههههه(هز هقإلات هه)هههههه(وتمتعهاةوتمقهمو سهإقةاةهة ومبل هز هة

 ..هإلت ذه ياهة التا هم ذهوملسأهالتات هومسأهة تداوت هة مإلضإلو هاتدقتتتالخ/هههههههههههههههههههههههههه


