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  �ظ
م ا�ر�
	� ا�دا����

 ا���د��
����ن  �" 
��س ا�دارة ا �
�د �ظ�م ر���� دا	��� ���
��� �����م ا������ت وا��راءات ا�
����� ��دارة ا�
	�طر 
 ،�� �
و�ط��ق أ��م �وا د ا��و+
� ا�	��� ����
��� ا��* �م ا �
�ده 
ن ��ل وزارة ا�
وارد ا��&ر�� وا���
�� ا%��


�ؤو���وا��4 ���ع 
����ر اأن �4
ن ھذا ا��ظ�م  وا����د ��2�ظ
� وا��وا01 ذات ا����، و��ب��8 7*  �
 ا�
��و��ت �
و��
?ل ا�ر���� .  وأن  �
>ت ا2طراف ذات ا��>�� ��م و��7ً �:�+�م وا�4وا�ط ا�	��� ��9، ا��
���  ا�����ذ�� 7*


و ��

��+ا� ا�دا	��� 

وارد و ���

ن أي �راءات ا�
+�و�� 7* &+ل 	ط� 
�ددة �9دف إ�" � ���
�ت وأ�ول ا��
*7 *����
ا��
���  و����ق  ��ر�7ت �Bر 
رBوب �9�7 و����ق د�� ا������ت وا�
��و
�ت ا�
���� ا��* �����9 ا��ظ�م ا�

�* إ� و ا�
�د�� �طر��� 
?�" 7* �ط�ق ا%��زام ��������ت و ا��ظم و ا��وا��ن و ا��وا01 �+��ءة ا��	دام ا�
وارد ا��&ر
ا��
���ت و��د�>�C و��د ا%ط>ع  �"  �ظ�م  و��د ا%ط>ع  �" �ظ�م Cو���ء  ��. �
ل دا	ل ا��
�����+م ط���� ا�


� �ا����* �رر 
��س إدارة ا2 �د ا%ط>ع  �"  �ظ�م ا��
��� ��و+
� ا��
���ت و �واC�1 ، و� ���
�C  ن

 .   �>���ت إ�دار %��1 �ظ�م ا�ر���� ا�دا	��� 

 

 :��رف ا�ر�
	� ا�دا���� : و�� ا��
دة ا�


ت 
ن أ�ل ا�
��7ظ�  �" أ�ول  ة�
+ن ��ر�ف ا�ر���� ا�دا	��� �D��9  ��ر

و � 
ن ا�	طط ا���ظ�
�� ا�* ��
 ن 
������
وز��دة و����ز ا�+��ءة ا��&����F .  ا��
��� وا�ر����  �" ا��	دا
�9 ، و
را��� 
دى د�� و�و?�ق ا������ت ا�

 ���
و����ن ا��9+ل ا���ظ�
* و ا��
ل  �" ����ق  ، 
��ن  7* ا��
���   �"  إ���ع وا����د �������9و�
�8 ا���، ���
  ���
 .  أھداف ا��


+ن ��ر���9 � �

و?وق ��9، أ+ ����
�D� ً�4��9 �ظ�م �4
�ن ����ق أھداف ا��
���  ������� و+��ءة وإ�دار ���ر�ر 

�� �7.وا%
�?�ل ���وا��ن وا��وا01 وا������ت ��
�ر���� ا�دا	��� 
�9وم وا�8، ��4
ن +ل 
� ���طر  �" ا�
	�طر ا�

 ���
��� . 

 

  ���
 :أھداف ا�ر�
	� ا�دا���� : ا��
دة ا��

 *�� �
 : أن ا2ھداف ا�
راد ������9 
ن �ظ�م ا�ر���� ا�دا	��� ��
?ل �7

•   ����� وا
ل إ�����9 و 7* ������9 و�+�����9 �2�&ط� ا�
��ددة ���
���  و �
ن أ�ل ا���+م  :ا��! م  �� ا�
�* و�4ت ���F ����ق 
� �ر
* إ��� ، ���F*  ���9 ��د�د أھدا�97، ھ��+��9، إو وا1دھ� و 
	��ف ا������ت 

طر��9 وإ�راءا��9، 
ن أ�ل ا�و�ول وا�و�وف  �" 
��و
�ت ذات 
�دا���  +س ا�و���4 ا������� ��9، 
	
  "�  ���� . ��ف ا�����ر ا�
راد ا���+م �9�7وا�
�� دة  �"  	�ق ر



  

 

 

����
2

 


ن  :!�
�� ا�#ول •  ���

ن 	>ل ا����ر�ف �درك أن أھم أھداف �ظ�م ا�ر���� ا�دا	��� ھو �
��� أ�ول ا��

ن ا����ء وا�
��7ظ� ع   ���

�8  ���ر ا�2ول،وا��* �
+ن ا��� ������
 ���

�د�� و� ���
	>ل 7رض �


+�� و

ن ����ق أ�و��9 
ن +ل ا2	ط�ر ا� �9��+
+ذ�ك د87  ����9 ا������� �
��ھ
� ا�2ول ا�
و�ودة ��
�
 . ا2ھداف ا�
ر�و

4
�ن �و �� ��دة ��
��و
�ت ���F* ا	���ر د�� ودر�� ا% �
�د  :'�
ن �و%�� ا����و�
ت • ��F�"�  ت������ا

��و J1��� "�و�ول إ�ن أ�ل ا

���� ����� ود����ا�
������ �7ظل �ظ�م 
��و
��* ����J ا������ت . 


+ن 
ن 4
�ن ا%���
�ل  :�+��* ا���ل 	 (
ءة •� ���
إن أ�+�م �ظ�م ا�ر���� ا�دا	��� �+ل و���9�1 دا	ل ا��
ا��+���ف ��	���94  �د  ا��2ن وا�+فء �
وارد ا��
���، و
ن ����ق ��7��� �&�ط���9 
ن 	>ل ا���+م 7*

 .�دودھ� ا�د���

ت  •,
�,�

ن ��ل ا�دارة ���4* �ط��ق  :ا/دار���+��* ا.��زام 	 �
إن ا%��زام ��������ت ا�دار�� ا�
ر�و

�+�م ا������ت ا�دار�� 
ن &D�C أن �+�ل ���
��� أھدا�97 ا�
ر�و
� �و4وح إط�ر ا�	ط� أأوا
رھ� 2ن �
�8 و

ن أ�ل ا��ط��ق ا2
?ل �:وا
ر ��
 .ا���ظ�

 

 

���

#ر ا�ر�
	� ا�دا��: ا��
دة ا���% ��: 

4
��9 �ظ�م ا�ر���� ا�دا	��� 7*إ
ن 	>ل ��ر�ف ا�ر���� ا�دا	��� وأھدا�97 �
+ن ��د�د أھم ا�����ر �� *�  �
�7  ���
ا��
*��  : 

 :  ا�ر�
	� ا��!
,	��  : و.ً أ


��و
�ت و 
دى ا% �
�د  ���9 إ�9دف �� ������
ا2
?ل ����ب  و ���
د ھذه ا�ر����  �"  ا%��	دام. �" ا	���ر ا�د�� ا�

واز�ن ا�
را��� ا�دورة و 
ل ا��د��ق ��� ا�اM�* و إ���ع طر��� ا���د ا�
زدوج و ��ظ �����ت ا�
را Cو�� ����
�

 :  ا�دوري و�Bرھ� ، و�م ����ق ھذا ا��وع 
ن ا�ر����  ن طرق ا��وا�ب ا������ 

١ . ���

ل و
>1م ��
���ت ا���+�
 .و84 و��
�م �ظ�م 
���دي 

٢ . ���

ل و���م ���ق وط���� �&�ط ا���+�
 *����
 .و84 �ظ�م 


��+�ت ا��
���   و��7ً  ���وا د ا�
����� ا�
���رف  ���9 .  ٣
 . و84 �ظ�م ���م ��رد أ�ول و

٤. C� ت��	 �
�7 �9

��+���9 و
����� �9���D+د 
ن و�ودھ� وا��	دا
و84 �ظ�م �
را��� و�
��� ا��
���  و أ�و��9 و
1
� �ذ�ك و
ن ذ<
 .  �ك إ
+���� ا��	دام �����ت ا�
را��� ا�


 8���J1 ا��رد ا����* �:�ول .٥  ���
و84 �ظ�م 
>1م �
��ر�� �����ت ��>ت 
����� ا�
�ؤو���  ن أ�ول ا��
ا�
و�ودة  ���زة ا��
���   �" أ��س دوري، و��8 ذ�ك 4رورة �7ص ودرا�� أ���ب أي ا	�>�7ت �د �+&��9 ھذه 

�
 �ر�� ا�
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ن �����ت و
��و
�ت 
���� 	>ل ا���رة . ٦ C����� م��
 ��و84 �ظ�م � داد 
واز�ن 
را��� �&+ل دوري ����ق 
ن د
 .ا�
�د  ��9 
�زان ا�
را��� 

 .  7* ا��
���   و84 �ظ�م % �
�د ����� ا��رد و ا���و��ت ا��رد��  �دا�� ا���رة 
ن 
�ؤول وا�د أو أ+?ر.  ٧

 

 ً
��
 :  دارة �
	� ا/ا�ر: �

�
و����د إ�" ���4ر ا����ر�ر ا�
���� و ا�دارة و ا�
واز��ت .و�9دف إ�" ر87 ا�+��ءة ا������� وإ���ع ا������ت ا�
ر�و

ن 	>ل . ذ�ك ���ج و ا��را
J و ا��درب و�Bر�ر ا�ا���د�ر�� و ا�درا��ت ا������1 و���ر ����و���ق ھذا ا��وع 
ن ا�ر

���Mب ا�وا��ا: 

�* �� د ����ق إدارات و ا2���م و 
��و ى ا� ��د�د ا2ھداف ا���
� ا�ر���1 ���
��� و+ذ�ك ا2ھداف ا��ر ��  �". ١
 ا2ھداف ا���
� ا�ر����1، 
8 و84 �وظ�ف د��ق �
?ل ھذه ا2ھداف ��" ��9ل �وظ���9  

٢ .*7 ��
4
�ن ����ق 
� ��ء �9 و84 �ظ�م �ر���� ا�	ط� ا���ظ�� ���

ن إ�راءات و	طوات وا��� ����ق ا�� �
 . ا2ھداف ا�
و4و �

+ل ��� 
���� ��+ون ھذه  و84 �ظ�م ���د�ر  ���ر ا��&�ط ا��
���  �" ا	�>ف أ�وا �9 �&+ل دوري �دا��.  ٣
 . ا���د�رات ا��2س  �د ا�
��ر��ت و��د�د ا%��را�7ت ا������ ���� 	���


���0 ا��
���  و 
� �9دف إ�"   و84 �ظ�م 	�ص ��
��� ا�	�ذ ا��رارات. ٤ 8
4
ن �>
� ا�	�ذھ� �
� % ����رض �

ن أھداف و
� ��ل إ�* 
ن ���J1 أو  �" أ��س أن أي �رار % ��	ذ إ% ���ء  �" أ�س و
����ر 
���� و��د   C�����

 .  درا�� وا��7 ��رر 4رورة ا�	�ذ ھذا ا��رار

 

 ً
��
� : � :  ا�'	ط ا�دا��


ن ا%	�>س و ا���4ع و�&
ل ا�	ط�   ���
ا���ظ�
�� و�
�8 و��1ل ا�����ق وا��راءات ا��9د�7 إ�" �
��� أ�ول ا��
7* ���ل ����ق أھداC7  �"  ����م ا��
ل 
8 ا�
را��� ا�ذا��� ��ث �	84  أو �وء ا%���
�ل، و���
د ا��4ط ا�دا	�*

� �
+ ،���

د  �" ��د�د ا%	�����ت و  ا���ط�ت و  
ل +ل 
وظف �
را��� 
وظف آ	ر  &�ر+C ����ذ ا����
 .  ا�
�ؤو���ت 

 :� و�
ت و�	
دئ ا�ر�
	� ا�دا���� :  ا��
دة ا�را	�� 

��
+و��ت أ����� % �د 
ن ا%ھ�
�م  ��9 أو درا���9 ������  �د ��
�م أو ����ذ أي �ظ�م  �" *  ��&�
ل أي �ظ�م ر
ا2ھداف ا�ر����� و�&�
ل ھذه ا�
+و��ت ا�����2 ��ظ�م ا�ر����  ر���*، ��ث �
+ن ا�و�ول إ�" 4
�ن 
��ول �����ق

 *�� �
 "�    : 
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 :  	��3 ا�ر�
	� : أو.ً 

����ر ا����1 ا�ر����� ا%������ أ���� �+ل ا�
����ر ��ث أ��9 ��ط* �ظ�
� و���1 �ؤ?ر  �" �ودة ا2�ظ
� ا�ر����� وھ��ك 
�9
 :  وا
ل +?�رة �ؤ?ر  ���9 أھ

 . دارة وا���
��ن وا���م ا2	>��� ا��* ���7ظون  ���9 ا� �زاھ�. ١


0 �9م ا����م �وا����9م إ�7�4 إ�" 97م م ا�ا��زا. ٢�� �

دارة ���+��ءة ���ث ���7ظون  �" 
��وى 
��ن 
ن ا�+��ءة 
 . أھ
�� �طو�ر �ط��ق أ�ظ
� ر���� دا	��� ��7�� 

 .  �ظم ا�
��و
�ت ا�
������ وإدارة ا72راد و�Bرھ� دارة إ�"  �ظرة ا�دارة، و���* ����7 ا�. ٣

٤. ���

��� ا�ذي ��دد إط�ر �Xدارة ��	ط�ط و�و��C ور���� ا��
���ت ا��* ���ق أھداف ا����� *
 .  ا��9+ل ا���ظ�

 .أ��وب إدارة ا��
��� 7* ��وض ا��>���ت وا�
�ؤو���ت. ٥

 .�ت ا��وظ�ف وا��درب و�Bرھ�ا������ت ا��� �� ���وى ا��&ر�� 
ن ��ث ����. ٦

٧ .���
���� ����
�� أ���ب ا�< .  

  

 ً
��
 :   ����م ا���
طر:  �

�* �وا��99 ا��
���  �واء +��ت 
ن ا�
ؤ?رات ا�دا	��� أو إ���0 أ�ظ
� ا�ر���� ا�دا	��� ا�
��ل ����م ا�
	�طر 
� ����م ا�
	�طر  �ذ�ك �7ن ���م ا�
	�طر  ��رة ا�	�ر���، +
� ����ر  و84 أھداف ?���� ووا��4 ���
���  &رط� أ����

 ن ��د�د و ����ل ا�
	�طر ذات ا��>�� و ا�
ر��ط� �����ق ا2ھداف ا�
�ددة  7* 	طط ا2داء ا�طو��� ا�2ل و��ظ� 

ن ا�4روري ������9 ����رف  �" آ?�رھ� وذ�ك 
ن ��ث أھ
���9 و��د�ر ا��
�ل �دو?�9 و+����  C��7 طر�	
��د�د ا�

 .  دار��9 و ا�	طوات ا�وا�ب ا����م ��9إ

 

 

 ً
��
� :��	
 :  ا��+
ط
ت ا�ر�

 �����
ا��&�ط�ت ا�ر�����  ��رة  ن �����ت وإ�راءات و آ���ت �د م �و��9ت ا�دارة  و �4
ن ا����م ���راءات �
�راءات ا2
ن وا����ظ  �" ا�
��د��ت، ا��D+�دات، 
را��� ا2داء وا����ظ  �" إ: ا�
	�طر، و
ن أ
?�� ھذه ا��&�ط�ت 

�
 .  ا���>ت ����  �
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 ً
 :  ا����و�
ت وا.�#
.ت: را	�

ا�دارة و إ�" 
ن �����و��9  دا	ل ا��
���  وذ�ك �&+ل وإط�ر  ز
�* ��� دھم  �" ��ب ����ل ا�
��و
�ت وإ�����9 إ
 ���
أن ��
ل و�را�ب  
�����9  و �" أن ��وم   �" ا����م ���ر���� ا�دا	��� و ا�
�ؤو���ت ا2	رى و��" ���ط�8 ا��

�7
� ����ق  �

+ن ا�?�� ��9 و ا�و�ت ا�
���ب وذ�ك �7
� ����ق ���2داث ا�دا	��� و ا�	�ر���، أ� �
1<
�����%ت 

ل �د7ق ا�
��و
�ت 
ن ا2 �" إ�" ا��2ل أو ا��+س �&+ل أ�7* إ�7�4 إ�" ���م &� �
��%���ل �7�C �+ون ��7%  �د

 �" دارة ����D+د 
ن و�ود ا���ل 
���ب 
8 ��9ت أ	رى 	�ر��� �د �+ون ��9 أ?ر  ����ق ا��
���  2ھدا�97  >وة  ا�

ر �9ذه ا�
��و
�ت��
 . ���� ا�دارة ا������ ������ ا�
��و
�ت ا��9
� �����ق أ��ن ا���ل 
9م و
و?وق �C و

 

 ً
,�
 :�را�	� ا��ظ
م: �


�، و�4
ن أن ���J1 ا��د��ق و ا�
را���  ���

ل 
را��� أ�ظ
� ا�ر���� ا�دا	���  �" ����م �و �� ا2داء 7* �7رة ز��

��&رة، و��ب ��
�م أ�ظ
� ا�ر���� ا�دا	��� �4
�ن ا��
رار  
���ت ا�
را��� +�زء 
ن ا��
���ت  �9�����
ا2	رى �م 

ل �ر�8 +&��دا	���  �" �����ت و إ�راءات �4
�ن أن ���J1 ا��د��ق ��م ا�دا	���، و ��ب أن &
ل أ�ظ
� ا�ر���� ا

�دد *�أط�ر ز
 وو7ق. 

 

�,�
�����: ا��
دة ا���
 :�6,�س و!دات أو إدارات �,���� 	

 ���

د  �– *7�Y& ا����
و�دات أو إدارات �����م وإدارة ا�
	�طر، وا�
را���  –���ل ����ذ �ظ�م ا�ر���� ا�دا	��� ا�
 . ا	���ا�د


�ر�� 
�9م وا	�����ت و�دات أو إدارات ����م وإدارة ا�
	�طر، 
��و ز ���
��� ا%������ ���9ت 	�ر��� �
 . وا�
را��� ا�دا	���، و% �	ل ذ�ك �
�ؤو��� ا��
���  ن ��ك ا�
�9م وا%	�����ت

 

7
م و!دة أو إدارة ا��را��� ا�دا���� : ا��
دة ا�,
د,��: 

 ���
��و�" و�دة أو إدارة ا�
را��� ا�دا	��� ����م �ظ�م ا�ر���� ا�دا	��� وا�&راف ع �ط���C، وا����ق 
ن 
دى ا��زام ا��
 . و �
���9 ��2�ظ
� وا��وا01 وا�����
�ت ا���ر�� و�����ت ا��
��� وإ�راءا��9

 

��	
 :� ون و!دة أو إدارة ا��را��� ا�دا����: ا��
دة ا�,

 �+ون 
�ؤو%���� ا�
را��� و أو إدارة ا�
را��� ا�دا	��� 
ن 
را�8 دا	�*  �" ا2�ل �و�* ��������C+ون و�دة 
�9
�

� ��*" و�را . أ �9�
 : 7* �+و�ن و�دة أو إدارة ا�
را��� ا�دا	��� و 
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را��� ��9 ا�+��ءة وا%���>ل وا��درب، وأ% �+��وا �Dي أ 
�ل أ	رى �وى أ 
�ل ا أن ��وا7ر 7* ا���
��ن •�
 . ا�دا	��� و�ظ�م ا�ر���� ا�دا	���


�9 أن �ر87 ا�و�دة أو ا�دارة ���ر�رھ� إ�" •�
 . ���� ا�
را���، وأن �ر��ط ��9 و�+و ن 
�ؤو�� أ
 .ا��
��� أن ��دد 
+�7]ت 
د�ر و�دة أو إدارة ا�
را��� ���ًء  �" ا��راح ���� ا�
را��� و��7ً ������ت •

��و
�ت وا�
���دات وا�و?�1ق وا���ول  ���9 دون ��دأن ُ�
+ن 
ن ا%ط>ع  �" ا� • . 

 

  

���
 :�ط� ا��را��� ا�دا����: ا��
دة ا��


دة 
ن ���� ا�
را���، و��دث ھذه ا�	ط� ��و��ً ��

را��� �� ��

ل و�دة أو إدارة ا�
را��� ا�دا	��� و7ق 	ط� &��� .
 . و��ب 
را��� ا2�&ط� وا��
���ت ا�ر���1 ��و��ً  �" ا2�ل

 

��,
 :��ر�ر ا��را��� ا�دا����  : ا��
دة ا��

 أ 
���9 و��د
C إ�" 
��س ا�دارة و���� ا�
را��� �&+ل ر�8 ��وي  �" ��د إدارة ا�
را��� ا�دا	��� ��ر�راً 
+�و��ً  ن
ا��
��� و
� ا��9ت إ��C ا�و�دة أو ا�دارة 
ن ���J1  و��ب أن ��4
ن ھذا ا���ر�ر ����
�ً ��ظ�م ا�ر���� ا�دا	��� 7*. ا2�ل

ا�
را��� ا������ وأي 
��وظ�ت و�و���ت، و���ن ا��راءات ا��* ا�	ذ��9 +ل إدارة �&Dن 
����� ���J1 و�و���ت 
*7 �����
�9 %��
� 7* ��ل  دم ا��D&� ك�ب ودوا * ذ���
 . ا�و�ت ا�

C

+�و��ً و��د ً�
إ�" 
��س ا�دارة و���� ا�
را��� �&Dن  
���ت ا�
را��� ا��*  ��د إدارة ا�
را��� ا�دا	��� ��ر�راً  �
�
) إن و�د(�
دة و��ن C�7 أ���ب أي إ	>ل أو ا��راف  ن ا�	ط� أ�ر�ت 	>ل ا���� ا�
���� و
��ر���9 
8 ا�	ط� ا�

����
 . 	>ل ا�ر�8 ا����* �����9 ا���� ا�
���� ا�

��دد 
��س ا�دارة �ط�ق ��ر�ر إدارة ا�
را��� ا�دا	��� ���ًء  �" �و��� ���� ا�
را���  �" أن ��4
ن ا���ر�ر 
*�� �
 : ��ورة 	��� 

 . �" ا�&ؤون ا�
���� وا%��?
�رات وإدارة ا�
	�طرإ�راءات ا�ر���� وا�&راف   •
•  ��� . ����م �طور  وا
ل ا�
	�طر 7* ا��
��� وا2�ظ
� ا�
و�ودة؛ �
وا��9 ا����Fرات ا��ذر�� أو �Bر ا�
�و
�* أ	طر إ����م أداء 
��س ا�دارة وا�دارة ا����� 7* �ط��ق �ظ�م ا�ر���� ا�دا	���، �
� ذ�ك ��د�د  دد ا�
رات  •

�7 ����� . وا�طرق ا��*  ��J ��9 ھذه ا�
��1ل) �
� 7* ذ�ك إدارة ا�
	�طر(�9 ا�
��س �
��1ل ر
• C�4ف 7* أو��واطن ا
ا��* أ?رت أو �د  �ط����9 أو ��%ت ا�طوارئ ا�	��ق 7* �ط��ق ا�ر���� ا�دا	��� أو 


���، وا��راء ا�ذي ا����C �ؤ?ر 7*��� *��

����� ھذ ا2داء ا� *7 ���

� ا�
&+>ت (ا ا�	��ق ا����%
*7 �9�  0��
 .) ا����ر�ر ا���و�� ���
��� و�������9 ا�
���� ا�


دى ���د ا��
��� �D�ظ
� ا�ر���� ا�دا	���  �د ��د�د ا�
	�طر وإدار��9 • . 
 .ا��
��� ا�
��و
�ت ا��* ��ف  
���ت إدارة ا�
	�طر 7* •
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 :ا�دا����!(ظ ��
ر�ر ا��را��� : ا��
دة ا��
+رة


ن ���J1  ����ن  �" C��ت إ��	 �
4
�� �و4وح 
� أ��ز و�
ا��
��� ��ظ ���ر�ر ا�
را��� و
���دات ا��
ل 
�9�D&� ذ	د ا�� �
 . و�و���ت و

 

 ): ا��+ر وا��(
ذ وا���د�ل(ا�! 
م ا���
��� : ا��
دة ا�!
د�� %+رة

�
 .�� ا ���راً 
ن ��ر�a ا �
�دھ� 
ن 
��س ا�دارة�ط�ق ھذه ا�>��1 و��م ا%��زام وا��
ل ��9 
ن ��ل ا��

8�
ن ا%ط>ع  ���9 و��&ر ھذه ا������  �" 
و 0���
 .ا��
��� ا��+�رو�* ��
+ن �
�8 أ���ب ا�


ن ��ل ���� ا�ر���� ا�دا	��� ، و��م  رض أي ��د�>ت 
��ر�� - �د ا����� –��م 
را��� ھذه ا������ ���� دور�� 

ن ��ل ا�����  �" 
��س ا�دارة % �
�دھ� . 


�+� ا��ر��� ا���ود�� و% �+ون �د���  �

� ورد 7* أ�ظ
� و�وا01 ا���9ت ا���ظ�
�� 7* ا�� ��
+
�9 و ��د ھذه ا������ 
 ��
7* ��ل أي ���رض ��ن 
� ورد 7* ا�>��1 و أ�ظ
� و�وا01 ا���9ت ا���ظ�
�� �7ن أ�ظ
� و�وا01 ا���9ت ا���ظ�

  . �+ون  ا���1دة
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