تترمدو ضئرملا تايلقئسمح ػوقح
ةمػذمضت )"ضئريذتسم" ةمرب ائسلم لاتمي( ئافسمل ةقروب ايذتسم دزذلت
ضئمعملج دقفسم ائم طمأاث تديتم .تػرملذلم تترمأب ضئرملم ػوقح
تضئلقلج تضئظلو ضعطذرمعا تضئلقو تضئالب تضئتمح ضئشومفج دمضعا ضئذا
ضئرتمئا تاصاي تضاعماج طذرمعسجضع تضئؼمئج ضئظليا تضئذقطو ضئظليمجسج
ضئذلضالم عب اتزقامح ضئؼوقح اسشمح تلوات .ضئوقاا تضألاو ضئرافقعج
.ترمدأ تجؼق جؼقن

قواعلا قوقحلا
:يلف يمفع قوقا كترسألل ول قوفشتسملا هذه يف
تاو تت ئقد تت عوساث تت ئتمح ضعذتمي نتد ضئصؼسج ضئمعملج دزوا
ػمئج تت طليا دقطو تت ليمجسجط أقلج تت طلو تت نلب تت اقاا
.ضئتظل تت )ضئذقطسلمح افمي فا( عرم تت ضطذرمعسج
ةيتب درسسل نتد ضئوقضيا ػمئج فا ضئؼسمث اجومإل ضئسقيا ضئتلص دزوا
ةرمب ديخسم تةاتد ضئرافقعج ضألاقضل اصاي تت ضعاذصمنلج ضئؼمئج
.ضئرافقعج ضألاقضل اصاي الماتج
ضيخملب ػوقح تامضعمث تضألامد ػذمضتةمع دذرسل ضئذا ضئمعملج دزوا
ػاتن فا رزسب تةتبو فقيوض ضئرتوقئج ضئوزتمح ئظرسل تضعرذظمةج
.ضئريذتسم ضرذومعج
ئزترم ضئرلمرب ضئاعب ئذقفسم فمنا ايذقم عزم ضئمعملج دزوا
.فسزأ تتضػذسمطمح ضػذسمطمدأ تدزتسج ضئتخصسج تضئبمضاج
تت الػحذأ تت أةسؼص ضئومارسب ضألخخما طرسل تررمأ اتمفج
خميث خلل اب تطاحت اد دمخسصلبت تػمئج تتفماسلب اتمئظذأ
.ضيداضالم ضألخخما أالعأ لو اب لاوزب ضئذا ضئلقلج استمح
تت ضئولا اب ئأ ضئروااج ضئرتمئظج تت ضئرلػحج تت ضئسؼا يفا
تت دزوسأ عزم إلئأ لالسم تئب .ضئذايلب دؼخ نخملب اقفسسب تا
تجقضو اب اسمأرم تت ضئلسيا ضايخمن تت لسياضئ ئزتلص فسزأ دزوا
.ضئوتا ضئتلص تت ضئمعملج












كقوشسيا قوصولخما
ضئمعملج دوالب تت ضئوتا ضئتلص دزوا تسلمأ ةمئخصقاسج ضئذرذل
.ضألخمم
امرمدتقرذو ئومجقد تفووم تضعدصمعح ضئيظلح طرسل ةيملج ضئذرذل 
.ضئسسايضئا تضئومجقد
افمي فا لزسلسبسجضا رظلدأ فا ضئرقطقنث ضئرتزقامح ائم ضئقاقل 
ئومجقد تفووم ضالزسلسبسج ضئيظلح اب جيخج تضرذلت اتوقل يالا
.ضئريذتسم ترسمرسج امرمدتقرذو
تاخ ضئريذتسم فا ضئرذتتج ضئخصقاسج ارميرمح اب جيخج ضرذلت 
.ضئذيظسو


تد لتلا تألض .ضئريذتسم رظلح فا انيضطأ عات ضخذسمي تلربلأ
لختمتض تت ائسأ ضئلمدسسج بمئرمحضئر لؼقئقض ئب ضئريذتسم اقفسا
.ضئلاضلم تت ضئلأقي تت ضئتملا ديزسرأ لذب تئب .ةربمجأ ضئلضاملب
أمدسو تياب تابمجو ضئرملا ضرب ضئرملا رظو اتزقامح تدذخرب
.ئافسمل ةقروب ايذتسم نضخو
ةرم اع ضئيملج ضئصؼسج اتزقامدأ عب ضئريذتسم دبته ةيع ضئرومئتج 
فا ضئرذتتج ضئخصقاسج تارميرمح ةو رقلضئرت ضئومجقد ال لذست
.ضئريذتسم


.ةمئريذتسم ضئتماج ضألاملب فا ضئيملج اتزقامدأ الماتج عات
عب ضئبته تػمعح ضئيملج ضئصؼسج اتزقامدأ ديذخات اا فسب اتمفج
تت ضئقعلج امجقد ةرقطب اوات فزب عزم ةلم وبأ درخ ضئذا ضئرتزقامح
.ضئسسايضئا ضئومجقد
تت ضئصؼسج اتزقامدأ ضرذخاضت عزم اتسلج سقنا ةقلل ضئرومئتج 
تت علطلب تت ضئرملم يعملج ال دذتميب ئب ام عللم ضئبته
.ضئريذتسم عرزسمح


لبقد علاام ضئمعملج دزوا تت/ت ضألةؼمر اطمضأ ضئخخقو يفا
تئسو اتزقامدا تت دتزسرا ضئمعملج دزأ اب ضألرمرا ضئرمب
.علطا
أ دسيسم عزم ضئؼصقل 
تطاحت اد ضئريذتسمت ئتلاج فزتأت عزم ةلم وب
ضئلا ضئؼا ائم تخمم دتزسرسج االريج تت اؼسج يعملج االريج ةيا
.علطأ تت ةمعملذأ ضئتلاج دزأ ةو دمدتت


تت تتضئاو ضئرملا تايلقئسمح ػوقح" اب جيخج عزم ضئؼصقل
فلرلمت تت امضأدلم عزم ضئوايث عات ػمئج فا ".ضئومجقجا ضئررشو
.ئأ دسيسمأم تت ئذمطرذلم خخا رسذقفم

ضئبذمةسج ئزرتزقامح ضاجظما رب فا ارب ضعاذصما لؼملم دزوا
ؼجضئص اسقب لتاأم ضئذا تضئقاماتسج ضئوتسج ضئلمػسج اب ضئااسوج
علا تدوالرلم ضئومياج ضئؼمعح فا ضئؼرو الل ترماو ةتيد ضئتماج
.ضئوزب
تطقن عات تت ضعاذصمنلج ضئؼمئج ةيتب ضئتلص يفا ػمئج فا 
تدقفم ديذوتزأ االريج ائم تضياب ضئسقيا ضئلوو لذب ئزافلت اصاي
دقفسم ال ضئلوو عرزسج ضئريذتسم تداةم فسزأت تت تجخ ضئتلص ئأ
.ضألام ئلت اإلض ضئرقفسسب تفماب ضئرلمرتج زسلسبسجضئب ضئرتزقامح




.تنعرلم تضئلسيسج ومفسجتضئش ضئمتػسج ضػذسمطمدأ ضػذمضت
تخمل ناب ابمد فا ضئمعملج دزوا 
خب
تت ضارمأث تخبمل طرسل اب
.ضئرخملوج
دذتزت ضئوتا ضئوماب تت ضئذرملا ال تخلاسج اتملو تا الماتج 
ػمئج فا تت ترلزذأ عزم ضاطمةج دذب ئب اإلض .فسزأ علص تت ةتلطأ
ئزتلقد لجضعرذتمي ةمئزظلج ضعدصمل فسربلأ تخممت اخمتم تطقن
.ةمئريذتسم ضألخلاسج
ضئرتلسج ةمئرظرقعمح أقضده تتيامت تعلمتلب ةيررمأ امارج ضرذلت 
.فزتلم علا ةمئقعلجت ضئقاماسج تضئخاامح ضئترلأ ةاعب




خوموض رستبو )ضئلضاملب( ضئلضام ألض لمد اإلض اع ضئلضاملب دؼالا
تت ةتبو لذاخو تت ضئرقفسسب تت ضيخملب ضئرملم تت ضئرملا عزم
.ضئريذتسم عرزسمح فا ةخخم



للوتت تع .ضئومجقد ةو ليرغ ضئلا ضئؼا ائم ضئلضاملب ضرذوتمل فاي
.اتمخم ةتبو ةمعملذأ ضئرتلسسب ضألخخما عزم ضئؼت ألض
تد يتلخ اإلض ضئيملجت ضئصؼسج ئرتزقامدأ دصؼسغ تت دتالو فزب 
ةو ليرغ ضئلا ضئلؼق عزم اؼسؼج اسم تت لمازج اسم ضئرتزقامح
.ةو ضئرترقل ضئومجقد


.ضئذيقلت تت ضألاقضل طرل ةيجتوج دذتزت حضدصمع تا يفا
امحةمئرتزق ضئخماج ضئريذتسم ارميرمح اب تا ةتيد خبقم دوالب
عزم ةمئريذتسم ضئخصقاسج لوئسمب ضعدصمل فملت عب ضئصؼسج
ضئذياسب اخخمو ئومجقد ضعاذشمل االم تت  3355-533-716ضئماب
 -736ضئماب عزم ) (AAPHHتضئرؼمرتج ضئلوو ئومةزسج ضئصؼا
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فسربلأ ضجذلبخت اا ػوقاأ تد دمم للخ اإلض تت 0775-517.
:ضئذمئا ضئتلقضد عزم ضئراجسج ضئؼوقح ةربذب ضعدصمل

عب ضئلحم ةرا ئأ ضئمعملج دوالب ترسذب .لمفس ضئرتميلج يفا تت
.ضئرتميلل ألو فا ئزرتميلج يفخأ

seviCCOivC rfOeOifO ehT
nOhvSdhihvTavHirhtvnh CAviiheinSAetin
dvreOivT
555 AnSvHvnSvnivHevnevpdnI.
f tHHH AAAmiS .
55551nIiTeOn h npanf
ttth..ehno/voofvorroosvog.shh.www

قتوا لاعوعا
.ضألئب اتمئظج دترو ضئذا ضئمعملج
ضئرقفسسب تضرذظمةمح ئزترم تضئرلمرتج ضئرلذحرج ضألئب دوسسرمح دزوا
ضئرذتزوج ضئومضيضح فا تضئرتميلج ةمألئبت ضئرذتزوج ئزتبمتم ضئسقيلج
.ضألئب ةرتمئظج

قوسععيا يف قوفسعالا/كقوفلقيحا قوحسقا قألصعا
اتزقامح نخم رملما فتسب تت ضئوتسب ألرمدأ تت/ت ئأ رسوات
ضئرذتتجت تضاطمأضح ضئرلال تضئتلص ػمئذأ عب فلرلم لربلأ لمفسج
ضئذبلب تت ضئظمجتسج ضيسمي تت ضئرؼذرزج ضئرخمفم تت ضئرلضلم إلئأ فا ةرم
ضئذا ضئومضيضح ضدخمإل فا ضئرتميلج اب دذربب ػذم ضئرمب ةيسم
ضئؼمئج ةمرذشلمأ تإلئأ ئأت ضئروااج تضئخاامح تضئتلص ةمئمعملج دذتزت
.اوزقةج ضئوقضيا خاامح فسلم دبقد ضئذا
أ 
تعلطأ ئمعملذأ اايترج اقضفوج دوات ضئرتزقامحت دزأ عزم تةلم وب
.امرمدتقرذو ئومجقد تفووم


تألض .تلشم تت عم وام  17عرمن لمد اإلض ضئريتوج ضئذقطسلمح دوالب
ضخذسمي تت ئأ ضئروااج ضئصؼسج ضئمعملج دقطسو فا ضئؼت ئأ تد لتلا
عات ػمئج فا تطزأ اب ضئصؼسج ضئمعملج امضيضح عدخمإل ام خخا
.ضئصؼسج ضئمعملج امضيضح ضدخمإل عزم ضئوايث
فا دلسسلو لذب ضئلا ةمألعخمأ ةمئذتمو دذتزت ضئذا ضئومضيضح ضدخمإل
.ضئريذتسم ضرذومعج تت ضئومجقد ػاتن
ائم ةاخقئأ فقيوض ضئومجقجا ضئررشو تت ضألرمث تفمضن تػا اعلت
.ضئريذتسم
تت ضاطمضأ تت ضئتلص ئلذماض تضل وؼم خمػوم دزوا فا ضئؼت ئأ
.ضئرذقاتج اسم ضئلذماض ئأإل فا ةرم اؼصلدوت
ةتا ديذرم ضػذسمطمح ةيا نخم رملما فتسب تت ضئوتسب لختمن تد
فا ديمعان تد لربب ضئذا ضئرقضين تدقفم ضئريذتسم اب خمتطأ
.ضئرظذرل
اشو ضئخماج ضئخاامح عزم ةمئؼصقل ضئرذتزوج ضئرتزقامح دزوا
.ضئقاماسج تضئخاامح تضئقاملج ضئاعب خاامح
ضئؼا ائم ضئروااج تضئخاامح تضئتلص ضئمعملج معز ضئرقضفوج يفا
ضئبمازج ضئرتزقامح دزوا فا تلخوم ضئؼت تئأ .ضئومجقد ةو ليرغ ضئلا
.ئذصمفمدأ جذسظج ضئرؼذرزج ضئوتسج تضئتقضاب ضئتلص يفا نسمي عب







قوقعس
ئلم ئسو تضئذا ضئؼظم تت ضئتلل اقي اب اقيث تا اب ضئذؼمي
ضرذخاضت ترسبقد .ضئوسو اؼج دؼيب فا ديمعا تع فتسج لمتيث
ضئومجقد ةرقطب ضئيزقلسج تت ضئظمضػسج تت ضئوتسج ضانضيث فا ضئؼظم
ضئرمنا ضئؼظم عزم ضئؼظم تلتذرو .ضئريذتسم ترسمرج ةو ضئرترقل
ةمعػذظمي ضئتلل تلتمم .ئزؼظم لتماو ضئريذخات ضئاتضأ تت
اب ةاجسوم التو لذب ػسز الووج تت امفج فا ئتخا ضئوصما
.ضئررمنيث



قوفعوما قوصدلعا
تخمع ةمئذبمئسه نخم ةسمد تت دسصسزسج ئسمدقيث جرقإلص عزم ضئؼصقل
علا تإلئأ ضئافلت اصاي عب ضئلحم ةرا ضئذبمئسهت تت/ت ئزسمدقيث
.ضئوزب



.ضئرظمجسج ضئصؼسج تضئمعملج ضئرمئسج ئريمعاثض عب اتزقامح دزوا



قوتلقخا



:لزا ةرم تئوسزأ ئأ ضئصؼسج ضئمعملج فملت تعخمأ رسوقت






.جسوذأ تعزم فزتأ عزم ةلم وأب ضئرذخصصسب تػا ضرذتميث
لذب تئب .مدتقرذوامر امجقد ةرقطب تخمم ايذتسم ائم ضعجذومل 
ضئرتزقامح لمجخ تاإلض ضئوتسج ضئلمػسج اب المرتوم إلئأ لمد اإلض اع ضئلوو
اذقفمث ضئروااج تضئخاامح تضئتلص ةمئمعملج ضئرمدتوج ضئرلمرتج
.ائسلم ضعجذومل لذب ضئذا ضئرالريج فا ضئمعملج اوااا ال ئذتمنئلم
لماو ةتبو لضجذوم عرزسج تا خمع رسذب ضئومياجت ضئؼمعح تةمرذشلمأ
.ضئمعملج ةمرذرمضيلج ضئخماج ضاطمضأضح ضدخمإل رسذب لرم

.ئوسزأ تت ئأ تجسيلب دوالب



.فسزأ يعملج تت ئمعملذأ لالنتجلم ضئذا ضألنتضي خمع
تدقفسم ئوسزأ تت ئأ ضئروااج ةياعرلا ةيأاضم لذتزت فسرم يتلأ فزب
.ئأ ئلرذرمو ضئقاخ







.ئوسزأ تت/ت ئأ ةمػذمضت تضئبذمةج ضئذؼار
ضارقيث اب ضئذؼوت خلل اب فسزأ أقلج تت أقلذأ اب ضئذيلا 
تا دوالب اتو ضئرسلن تدميلو ضعرب عب ضئيالضل تت )ضئرتصب يةمف(
.علص تت نتضأ


ةيععةما ةميا



.اتوقل ةتبو ضئخماج ضػذسمطمدأ دزتا ضئذا ضئمعملج دزوا



:تدوقيو ضئتخا جرق امػزج دمضعا ضئذا ضئمعملج ئذوالب
عزم إلئأ لوذصم تع فسزأت ذرمامحتضأ ضأذرمامدأ جمضعا
.ةمئرمب ضئرمدتوج ضعأذرمامح
تضئرمضأوسب ضألفسمل عػذسمطمح ضئريذتسم اقفسا فلب اب ضئذيلا 
.تاخمتفلب تضئتتما


.تدتزرلب ضئرملم ئلرق فما دقفسم
فا تةوسزأ ةأ ضئخماج تضألجتوج ضئظاتل عزم ضئؼسمف اؼمتئج
.ضاابمد ااي فتستسج اقيث
اب ضئخماج تضألنتضح فسزأ تالةو الةيأ اػخمي عزم ػشأ 
.ضئرللل



قوبقا
يعملج عزم دالسم ةؼشسج تت دتزسرسج اتمتعمح تا عب اتزقامح
ضئرتميلل ألو فا ةمئرتميلج ضئيرمع فا ضئؼت تئأ .علطو تت فسزأ
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قترسا/قوفسيا لشيلومعا
:ضئذمئسج ةيوئسميلرا عمدوأ عزم دول ضئريذتسمت ألو فا
اوااا ال فسزأ اؼج تت ةصؼذأ ضئرذتزوج ضئرتزقامح اتميلج
ضئبماو ضئصؼا ضئيظو ضئرتزقامحت دزأ تاشزج تاب ضئمعملجت
تخمم اتزقامح تتا ضئروااج تضألنتلج صضئتل تتجقضو تضألعمضب
ديظسو تللترا .فسزأ اؼج تت اؼذأ عزم دالسم تد لربب
ئوسزأ تت ئأ ضئروااج ةمئمعملج لذتزت فسرم ضئرزرقرج ضئرخمفم
.فسزأ ػمئج تت ئؼمئذأ ضئرذقاتج اسم تضئذرسمضح
تت ئأ ضئروااج ضئمعملج فا ئرتميلذأ ضئرماقةج ةمئوملوج اختميجم
ام تت ضئمعملج طقضجب اب طمجب تا فلب عات ػمئج فا لمترالضئ ئوسزأ
.ضئمعملج دزأ فا ئزرتميلج فتزو الأ لالذحم
ضئررملمح اتو اب ئأ ضئروااج تضئذتزسرمح ضئتلص خوج ضدتمو
ةوايدأ دذتزت اخمتم تا عب تضافصمع ضيخملب ضئمعملج تاوااا
.ضئخاامح تت ضئتلص تت ئزمعملج ضئرومتػج ضئخوج ضدتمو عزم
عب تت ئوسزأ تت ئأ ضئروااج ضئمعملج عب يلمن عات ػمل اختميجم
.ضئريذتسم فا دظمةذأ طقضجب اب نخم طمجب تا
ضئريذتسم تاقفسا تترمأب ضيخملب ضئرملم ػوقح ضػذمضت
.ضيخملب تضئرملم ضئريذتسم ارذزبمح تضػذمضت
.ترمأب تت ضيخملب ضئرملم اتزقامح الماتج عب ضعاذلمو
ترلزذأ الماتج فا اتأ ئزذتمتد ضئرملم علامح سقاقف لذقفم
عزم تضئمن تاطمضأضدلم ضئريذتسم رسمرمح تدقلسغ تاخمتفأت
تلربب .تترمدو ضئرملا موئسميلرا ةؼوقح ضئرذتزوج ضألرلزج
:خلل اب ةلب ضعدصمل












ضئصمئج(  sevAiiv itOihfvnhvrC r itOiOvT
اتمػوم تضئلصه ئشمالجض اب ضئظرتجت ائم ضاسلسب اب )ضئماسيسج
6765-533-716بعزمبضئماببايم وبأ تضئلصه ضئمضةتج ػذم
).ضئريذتسم نضخو (6765-3
ضألرتقو جلملج عولح فا تت ايم وبأ تضئلصه ضئمضةتج ةتا 
عتم ) (Hiaضئرلمتا ةمئريلقل ضعدصمل لمطم تضاطميضحت
نضخو : 7578-533-716 (7575-3ضيئا ضئلاضأ طلمي
).ضئريذتسم

.لذمةسج اقيث فا تت خسلسوم ضئذحزب دوالب

1.

.عزسو تضئمن ضئذحزب فا ئزتخبضئلالا ةمافمي ضئريذتسم رذختمن

2.

:لزا ام ترسترو امضيأمت لذخرب لذمةسوم ينوض ضئريذتسم رذوات
ةمئريذتسم ةو ضعدصمل لظب ضئلا ضئتخا ضرب 
ضئرملا عب جسمة بجو ضدخمإلأم لذب ضئذا ضئخوقضح 
ضئلذماض ازخا 
ضعلذرمل دميلو 
ضئخمتص تت ضئيلاج تت معملجضئ ةظقنث ضئرذتزوج ضئذحزرمح فا ضئتخ لذب 
.ضئرؼان ضئرقعا فا ضألتضدت اتو ضئريذتسم اب
تت ضئرملا ةيلاج لذتزت دحزب دوالب ػت تترمأب ضئرملم لرذزأ 
ضئرتلسج ضئخميطسج ضئذلحسرسج ضئلسلمح ائم ئو ضئروااج ضئمعملج طقنث
نضخو تعلو ضئقضين ضاطمضأ ضدتمو نتد ضععذرمن تت ةمئذمخسا
.ضئريذتسم
3.

ةعوتسلمب قوفايما قوتيظمفما قاألوعا ةها لالللعا
:كقاعتفعو
sevaOeOTO n CAviihefirvveiiOhh
avHirhtvnh CPe iOiAviihe
88 feienihdhrvvh
m Th nptiTTiieeTvhhTHtBBB
7555-635-716
fffntiTTn esSHesSeiCii
seviCCOiv CveiiOhhinSPihOvnhdiCvhh
sevs Onhf ttOTTO n
invfvniOTTinivm eiveirS
iii r isvrriivpAiiOn OTrHBaB
7715-880-755-1
: r nHihOvnhTiCvhhrvH rhpe Onhi ttOTTO nضائبذمتجا ضئتملا
: 3757-685-755فملو
fffne Onhi ttOTTO nn r srvH rhsisi tHiiOnhniTHg

قوقحلا فعارال
ػمئج فا نيضاأ ائم ضعرذرمو فا تجماب طالج ةصقيث اخمتفأ رذالخل
ايذتسم فا ئأ ضئروااج ضئمعملج طقضجب اب طمجب تا عب يلمن عات
اخمتفبب ئذصتسا ضدتمعو لظب ضئلا ضاطمضأ لزا تفسرم .ئافسمل ةقروب
خم رذظا ئأت ضئمضػج تئذقفسم .ئافسمل ةقروب ايذتسم فا
طلمح تل و
.ضئريذتسم خميص اخمتفأ ئذصتسا دصملض
تت ضئقػاث عب ضئريلقئج ضئررملج عزم تضئتبمتم ضئرخمتم داومع 
.ضئرملم علامح اقفسا تػا ائم تت ضئقػاث االم
ضاطمضأضح ةمدتمو يررا دحزب دوالب فسربلأ اخمتفأ ايضئج لذب ئب اإلض 
:ضئذمئسج

seviCCOiv CAviihedvreOivT
avHirhtvnh CtvnhiiAviihe
53 dhinOC rSdhrvvh
m Th nptiTTiieeTvhhTHtBBB
7555-757-716
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