
 

  

 

	�رض ا������ ����  



 

1. �����  
  


 " ا����
 �	�� ا���� و�� ����
" �	��م :1.1����� �� ��� ���� ،��	��� �م م� ��� و �� !" 
 ��# ا����2
 ا�����1 أن ��ى ا�.���
 ان إ, اھ���م��، م# ��* ا���� إط�ر ��رج ���%�ت م#

���� ��	���9
، أ728
 أي م��ر5
 أ�4�ء ���
، أو ا������ او م=���ة ،"��رة ���ا�� ;� :��ھ� أو م

 و,@! أو ،م�?���! م< م=���ة، :�����.A� ��رض م�! ��B2 ;� م��� D% 1��  .ا���

  


 م=�د@�� و " ���� ا�.���
 �Eم# :2.1AGا���� D% 

 و ا�.��D9 ا���� و ا��Hاھ�� و ا��=�درة و ا���
�ز،.8Jو ا D�B� 
5��رض �5�� 1���H ا�.���
، 9# ا���درة ا���H��� KA� L� و ا� ،������M و Kذ� 


 ��4E أن ����دي	Aا����2 ا���

، أو �A@����� ��� Oي ا�����
 أو ا�� 1���� 
 أداء PA9 ا�.���
!���ه وا�=.� ،
�PA9 T5 ا�����S� KA� 1ل م# ��	�� أن أو ا�.���Uم PA9 ب�WM 
  .ا�.���

  

5
 وأھ�اف 78�ق .2��Wا� :  
�ء "�� اS�Jل �9م م< :1.2� D% ت���� ا�����ل ا� �ا�8# و ا���2�" D% 
UAا��� 

ا�W��د ا���"�� Dا�� 

LU	� رض��� ،1���م و ا���Z8 ت��ت و ا�.���W5Eا�� 
�AھOو ا !�	@, ،
�
 و ا�����]	@Sا� 
�5� ا,5
،
���.A� D�B� ھ]ه 
5��Wا�  ً,��U�5ا �� �	� أن ،دون ���A	م.   

  

5
 ھ]ه �7=^ :2.2��Wا� PA9 �� ��� ���� 1���� ،
 و ا����م�
 ا�.���
 أ9_�ء ذ�K و���2 ا�.���
�ن أ9_�ء و اJدارة، م.A* أ9_�ء.Aا� 
 G=م# ا��� *A.دارة، مJي ا�� و ا�����]��#، ا�.���
 وم�

>��� �   .ھ� م�D9�7 و  م�ظ���
  

3.2: ��2��رض �� ،1���ص ���A^ م� ا�����O�" L�W�8ا #�
 ا�� �ة %D ا��]��ر "�W1 و ا��� أي م�

 ���U� Lن آ�� ���;S9 
���� ،L�" ��2 و� أو ،ا,� �ء، ،ا��ا���# ،ا,"��ء ا�Hو�
 ھE,ء 
Lأ%�اد م# :��ھ 
A@�  .ا��

  

5
 ھ]ه ��� :4.2��Wءاً  ا�H� , أH.���ص ا�.���
 ��"c ا��D ا��4�@^ م# ��O�" #�Aم�� ا���	�� �5اء ��
d8�� KA� ^@�  . ��9 9 �د أو ����# ;�ارات ا��4

5.2: #�_� 
� م< �=�م�� ا��D ا�� �د ا�.�����ً  :��ھL، أو ا���ر���# ا2�5�ر ����8 LZ�� رض��� 
1��� ا����" ^����م م< UMھ]ه أ 
5��Wا�.  

5
 ھ]ه ���ف :6.2��Wا� Pا� 
���M 
���� وم# و�5���� ا�.��� ��	���ل أي م# ��Uرض أ���� 
1��
 ا����=AWا� Dا�� �; B2�� T=W" ح �9م��%Jا.  

  

�ت .3���fWت و م��MS� *A.دارة مJدارة و اJا 
�
 ا�����]��5
 ا����W" L�Z�� رض��� 
1��  ا���

�رض إدارة :1.3�� 1���ت أ�M ا�����
 ا,���W�@ا�� *A.�� دارةJا.   
�.�ز :2.3 *A.�A� #��U� ن��8! أg�AU� �M أو م	�دة �..� 
 G=م# ا��� *A.ا�� �Z�A� D% �@�Wا�� Dا�� 

�رض PA9 ���7ي أن ا��	��� م#�� 1���ت م�ا9�ة م< م�=A7م� 
��S �5ا KA� ن�.Aا�.  

 %D ا���2 ��Uن , :3.3��M رض��� 1��� ا�.���
 إدارة م.A* ;�ر إذا إ, م���% ����مSت �� 


�ر و ا��.A* أ9_�ء ���مSت أو ا���h م< ا�.���=� #��
 أن ا�.���
 %D ا�����]�� PA9 ��_�ي ا�	
�رض�� ،1��
 ��Uن و م��MS� ول م< ا� �ارEWص"�� ا�����]ي ا��� D;�" Dم�ظ� 
   .ا�.���

�.�ز :4.3 *A.�� دارةJا  ً�
 ��7AW! و% ���
 �� "B2ن – � �ر أن ا�� ���M PA9 ة�M – ء��9Jم# ا 

�رض ��9 ا��EWو���� 1����B2 ;� ا�]ي ا��� D% ق��5 !A�9 >م ،
���A^ م� �5اء ا�.��� 1����" 


���   .ا�.���
 م���1 م< ���ا%^ "�� و�! ���أ PA9 ا����ف %D "�ا�=! ا� ��م #9 ��� ! "����1 أو م



 

5.3: �� �ر ��9م *A.دارة مJأن ا 
���رض ا�	�� ،1���H�Aم م� TM�� 
	Aا��� 
 ا�����ر?
� �رھ� ا��D اJ��اءات ".��< و و?�! "��	�1 *A.دارة مJع و ا�
 اJ��اءات إ�=�Zا��� K�[�.   

6.3: *A.�� إدارة 

 ا�.����MS� ع� �5
، ھ]ه م����A9P D ا�.Hاءات إ��Wور%< ا� ���
 ا� _�@� ا�.�

 ا�	 �;�
 و=��7�A� ار�?O�" Dا�� �; L.�� #9 ام �9مHذوي ���< ا�� 
;S�ا� ��".   
7.3: *A.دارة مJا����ل ھ� ا D% ��W�� م�UMھ]ه أ 
5��Wا� PA9 رض , أن���� Kم< ذ� 
�Z8,ا 


��رWو ا� 
	@Sا� 
�5�
 ا,5���.A� و 
�Z8ت ا�  .ا��%�2
 ا�.�
8.3: ����� *A.دارة مJھ]ه ا ،
5��Wو ا� jA=� >��� Dم�ظ� 
  .اS"Jغ ��ر�k م# 8�%]ة ��Uن و ا�.���
9.3: P���� *A.دارة مJا ��Bھ]ه ����] م# ا�� 
5��Wو ا� ���ا� � ا�Sزم
 ا�����Sت إ��اء و "���=�

���A9.   
  

�,ت .4M رض��� 1��  ا���
1.4:, D���
 و��د 	A��2 م�� ���� 1���� 
28�ط أي %D ا�.��� ^A��� :�� او م=��� "�U2 �5اء 

���
، م=���.���رض ;��م "�� D% 1���رض ��U� �; B2# و .ا��7%�# "�# ا����� 1�� ��9م� ا���
TA7����� م�#  1���� 
�=�ي أن ا�.���  ً��
 "���ف � �م أو ;�اراً، ���] ،أو رأ	A��� ،
 و ا�.���
�! ��Uن�� D% *�8 d;ا�� �
 إم	Aم� ^A��� �U2" ��� إ"�اؤه، م�! ا���A7ب "���أي م=��� :�� أو م=

��Uن أن أو ا���ذه، م�! ا���A7ب "�����ف أو !� "�]ا ���A^ ا�.���
 :�� آ�� ط�ف �.�ه ا��Hام ��
�,ت ���7ي إذ .ا����ف أو ا� �ار أو ا��أيM رض��� 1��
، ا��8�ك PA9 ا�����WA� ءة و� إ5

�ل���5, ،
 Gو ا� ^� 	� T5�U�� 
9
 و ����H9ء ز,�� 
   .ا�.���
5
 ھ]ه:2.4��Wا� >_� 
AGأم ������� 
���A5 د��م# � g;إ, ا���ا ���_�ورة أ�8" , D7h� >��� 

g;ى ا���ا��Oا ���	ا�� ،���	�L و �Mو�4 PA9 �� #م ���� 1���� 
�ء م# ا����ف ا�.��� A� 
L�W�8رة أ��" P��� ھ]ه م< ����Wا�،
���A5 gك أ8! �=�و ;� م� �.�T و 5��5
 ھ]ه ��Wم# و ا� 

AGا,م PA9 ت,�M رض��DA م� ا���:   

•  B2���رض �� 1��
 %D مSGً  ا�����M 9_� أن *A.دارة مJأي 9_� او ا 
 أي أو �.�8! م# �.�

 أو�! %D م2�ر��ً  ا�.���
 م�ظ�D م#A� يB" ،ط�
 �! أو 28	Aم� 

 أو ����	Aم� 
���Z�� 

�4 ;� 28�ط أو ��9 أي %D م���
 وأE� �U2" ��� ذ�K ;�ارات م�?��9
 PA9 م=��� :�� أو م=

 %D ;�را�! PA9 أو ا���ظg أو ا��_���ه مEWو����! و وا�=��! �Bد.� 
   .ا�.���

• B2���ً  ا�����D% 1 ا����رض _�
 %D أ��M 9_� أن *A.دارة مJأو ا �Mر أ�=� #����P A ا�����] 
�	�� أو PA9 T5�Uم 
�ن �5اء  آ�� ط�ف أي م# ����� Kذ� 
 � :�� أو م=���ة "�7

   . ا�.���
 �Eون إدارة %D م2�ر��! و م�;�! م# م����Wاً  م=���ة
• �; B2����5�دةا �Sل م# ا�����D% 1 ا����رض , 
�
 م��مSت %D ا����ل �Sل م# ا���د� م�د

>�=��
 ا��B��� او ا��2اء او "���.A�.   

•  ً�_��ء ����# �Sل م# ا�����D% 1 ا����رض ��B2 ;� ا�"Oرب أو ا� ��;�< أو ا��ظ�@D% g ا,;
   .م��L 9 �د

�رض ��ر إ�Mى م# •�� 1���ل %�U� Dن ا���M ط����� م# ار�= 1���� 
 أ��ى �
� %D ا�.���
��Uن و �   .ا�.���
 م< ���مSت "���

• ���	�� ا��D ا��Jام��ت و ا���ا ���A9 �_9 *A.دارة مJأو ا gم�ظ 

 م# ا�.���AGأم 
�رض�� 1��  .ا���

�ر •�G�5,أو ا 
�UAا�� D% ط�
 ��م�ت ��W =� أو ��م�ت � �م م�B2ة أو �.�ري 28���M #م 
 ا�.���
   .ا�.���
 م< ا����م� =� #9	o او
ً  ���=� ا��D ا����Aم�ت إ79�ء  أو ا,�5ار إ2%�ء • �UAم  ً ���� ،
���.A� و Dا�� >A7� ���A9 LU	" 


�  .ا���م
 ���! "�� �� و ا��ظ��
، أو ا��_�



 

� ا,;�رب أ�M ;=�ل •��ت PA9 ا����4B "��ف ا�.���
 م< ����م� ���ت أو أ���ص م# ���ا%��� 

 ا���ظg أو  ا��_����.��" �; p���   .ا�����1 ض���ر �9! 

• LAW� �_9 *A.او ا,دارة م gأو ا���ظ �Mا%�اد ا !�A@�
 أي م# 9�� j��
 ذات ا���ء أو ��=��; 
T=W" م���� KA� 
�م� 5���� أو ا�.���
 م< ا�.���A� �  .م��

�م� �W�P او ����م� ��
 أي ;��م •��A� >م 

 %�ا��� ;��
 "�%< ا�.���"�A7م# م gأو ا���ظ �Mا 
9�@�A! أ%�اد.   

�ت و أ��ل ا���5ام •UAم�� 

 ا�.���	A��A� 
���Z أن �8B! م# ا����2  ً��ر?�� D% 1�� ا���
 ً��A�% او ،ًS��	ل مSh�5�� أو م��ا���، أو م�ظ����، أو ا�.���
، دوام أو;�ت ���%�  ���h م�

1��
 ا����Aم�ت ا���5ام إ5�ءة أو أھ�ا%��، أو ا�.���
 م�A�	ل م# ا���S� 
;S9 ��2ا� 
��"
���. ^� 	��، T5�Uم ،

، أو �����A@�   .أ��ى م���1 أي أو م���
ـ، أو 9
  
  
  ا����ا��ت.5  

1.5: PA9 �� #م ���� 1���� 
�H�Aم أن ا�.��� D�����":   

5
 PA9 اJ;�ار •��رض �5�� 1��
 ا,ر�=�ط ��9 ا�.���
 م# ا������ة ا������.��".  
8
 ا��EWو��
 و وا��Hاھ
 ا���ا�
 " �L ا,��Hام •��ة �9م و واOم"��L او ا��5�ط
 او ا��	� � 
	Aم� 

�# أو ا���*��rا PA9 1��  .ا�.���
 م�
��U2" ��: D8�8 ا,��5�دة �9م •;  ً���ً  أو م�د� م# م��ر%! و أ��;�@! و اھA! م# أي او ھ� م���

��A�9 1! أداء �Sل�� 
  .ا�.���

• T�.� 
�رض �Eدي ا��D ا� �ارات ا���ذ %D ا��2�ر���� ��  ."]�DM�� K أو 1م�
• 
f=�� ��8ذج 
�ح ا���ص ا�.����%J�" #9 1���ً  ا������5.  

�ح •�%Jا !W�@�� ���
 أي 9# ا��=��M رض��� 1���رض �=�
 أو م��� 1�� �5اء ط�ر@
 م�
d8�� 
���
 :�� أو م���  .م


 أي 9# اS"Jغ •��M رض��� 1����1 "��� م�# :��ه 9# أو p��� !�9 ;� م��� 
  .ا�.���
• L�� � �
 إ�8�ء �d=G م��M رض��� ،1���ل %D ا���M ،أو و��ده D% ل�M TAط 
  .ذ�K ا�.���

  

�ح .6�%Jا  
1.6: #���� PA9 ء� ا����9�7# و ا���ظ��# م# :��ھL و ا�����]��# ا��EWو��# و اJدارة م.A* ا9_

�ح ا���م ا�� ���%J�" 
���.A� #9 ت,�
، ا�	���� ا���G�M ،^=78ل و ا��	ا� PA9 � �� %D م�ا% ��
،
��M ��G�M d_�;ا ،
���رض PA9 ا�78ت �5اء ا�	�� DA�% او ���	1 م����A� أم ,:  

• #���� PA9 ء� ا����9�7# و ا���ظ��# م# :��ھL و ا�����]ي ا��EWول و اJدارة م.A* أ9_
�ح�%J9# ا 
��8�، وظ�@g أ�Ah2�
 أو ����
 م< ��D��� L ار�=�ط او W5Eم ،
 �5اء ��ر��

d8�
 دا�� �UAأم ا��� ��ر���.  
• #���� PA9 ء� ا����9�7# و ا���ظ��# م# :��ھL و ا�����]ي ا��EWول و اJدارة م.A* أ9_

�ح�%J9# ا 
�
 أو وظ��
 أ	Aم� 
���
 او م�M 
�UAأ%�اد م# أي ��� م Lا��ا��ان( ا�5ھ 

�ء و ا�Hوج / ا�Hو��ت / وا�Hو��"Oت / ا��ت أو �����ت أي %D )ا�=�W5Eر م
 م< ����م� "	�

�م� �W�P أو ا�.�����A� �  .م��

• #���� PA9 �� ء� ا����9�7# و ا���ظ��# م# :��ھL و ا�����]ي ا��EWو��# و اJدارة م.A* أ9_
�ح�%Jا 
���.A� ل و��	ا� PA9 �
 PA9 م�ا% ���
 أ��M #U�� م	�Zر ���رض PA9 ���7ي أن 

D% 1�� و ا�.���
 إدارة م.A* ;=� م# ا�� ��L و ���Aا��
 ا�	�,ت ھ]ه ���< ��_< و .ا���
�5
 وظ��
 ا�P ا���ظg ا�8 �ل ��9 .ذ�D% K ا� �ار ا���ذ� إدارة %D وظ��
 ا�P أو ا�.���
 %D ر@

�رض PA9 ���7ي ر"�� ا��D ا��ظ�@g م# ذ�K :�� او أ��ى�� D% ،1������# ر"�� ا��� PA9 



 

gدة ا���ظ�
 إ9f=�� رض ��8ذج��� 1���ت و ا����;Sأ� ���ن و ا���ح "��%Jا D% 30 :_�ن 
 ً�� .ا��ظ��
 ����h م# ��م�� > � PA9 ^���م م# ا����B مEWو��
 ���Aظg ا��=��� ا��@�* 9�; 

gا���ظ 
f=��" رة��ح ا��5�%Jا PA9 �	8 م��.  
  

�ح %D ا�� ��� ���ض: 2.6�%J1 ھ]ه 9# ا��� ا�.���
 م�ا% 
 PA9 ا�	��ل و ا�����A9 ولEWا�� 

 �s��اءات ا����9�7# و ا���ظ��# م# :��ه و ا�����]ي�=��م ط= �ً  ا��BدZ�� ���و ا� 
 ا�����


�9�
 %D ا,���UAا��� 

 ا���"��
 و ا�W��د	@Sا� 
�5�  .ا�.���
 %D ا,5
  

7. ���رض � �ر�� 1��  ا���
  .  دةا�.� �.�
 / ا�����]ي ا��.A* ��ى اJدارة م.A* أ9_�ء إ%��ح �8�ذج ���< ��دع 1.7

 ا���ارد إدارة / ا���م ا����� ��ى ا�.���
 م�D9�7 أو م�ظ�D إ%��ح �8�ذج ���< ��دع 2.7�  . ا�=�2
�ت م�ا�< � �م 3.7"�WM 
��اً  ا���ر�D ا�.���� �  ً ����9�ل �O���1 ا��=�م
 ا�� �د و "�� 
 و ا�.���

D�7ي ا���� PA9 
	Aة م�����ل ا��.A*، ��_� م=���ة :�� أو م=M TAر@�* ط *A.دارة، مJو ا 
#�_� Kه م< ذ���� �م! ا�]ي ا�.���
 Oداء ا���Wي � � 
���.A� 
  .ا����م�

����ا��
 ا�����
 اJدارة ���ر 4.7" 
�Aاً  ا��ا���� �  ً�����ض ��5 PA9 *A.دارة مJ1 ا?�� ������ 
�9�لOد أو ا� �ا� Dا�78ت ا�� PA9 
	Aم� Dظ���� 
ً  و ا�.��� ��ذج % ��� �%Jحا� 
� ا���د9����.   

  
  

  

  

  
  إ;�ار و ���� .8

L5,ا    
    ا���

9.   
  

8��D ا���?1 ا8� أ;��5
 PA9 اطA�D�8B" �; d أS9ه "���رض �5�� 1��
 ا�����
"ب ا������ 
�ء ،و " ا����
 �	�� ا���� و���" !�A9 ^%م و أ;� و أواHأ�� ��" � PA9 ا�	��ل "��م أ���� و %��
�T5 أيUح أو م�
 ار"���� 
 � م.A* ��_� م�;�D م# م����Wاً  م=���ة :�� أو م=���ة "�7

 م�اردھ� أو أ����� أو ا�.���
 ��� م��Aم�ت أي ا���5ام "��م و ا�.���
 %D م�ظg أو إدارة
D?ا�:O 
� او أ��;�@D أو أ;�ر"D أو ا����2��Sh�5ي اO 
  .أ��ى م���

   ا���;�<

k�  ..ھـ          /              /            ا���ر

  .م     /             /             ا���ا%^

  
  

^	A):1(م	ح ��8ذج�
 إ%�	Aم�	 	

o�M ھ]ه ان 
5��Wا� ��ءاً  �H� , أH.���ص ا�.���
 ��"c ا��D ا��4�@^ م# ��O�" #�Aم�� ا���	���� !8t% , 
�.�ز 
����م�� م�UMت و أ�� ا��اردة ا,��Hام�".  



 

����������أو �������أي���������������أي�	������  1�  �ا#"����؟�� �	������ر
  الالالال        □                                                                                                                                                                                                                                                                                                        نعمنعمنعمنعم    □

2  
����������أو �������أي���������������أي�+�*����أ)'اد��(�)'د�أي�%��������� �	������ر

  ا#"����؟
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