

ــات أو ��ا�ــات �����ــا 
�ــ� ���ــ�� و/أو ا���ا��ــ� و/أو �دارة ���
��ــ�ا أوا�ــ� ��ــ� �و�ــ  �ــ��� ا���ــاض ا��ا��ــ� �ــ�ي 

ــات ����ــ� أو ��ــ� ��ــا�ا�� ���
��ــ����� �ــ ى ا��ــ��� وأ�ــ�ض ا��ــ��� �ــ�ن ���ــ� ��ــ� 
ــا ��ــم أو ��ــاج إ��ــ� 
ــ� 
و��ــ����� 
ــ� ا��ــ��� ا��ــ��د�� ������
ــات ا���ا��ــ� (�ــ��). ��ــا أوا�ــ� ��ــ� أن ���ــ� ا��ــ��� �ــ� �ــ�ه ا�����
ــات 
���ــ��� ا��ــ��د�� ا���ا��ــ� (�ــ��) أو §ي ��ــ� أ¦ــ�ى ��ــم ذ�ــ¤ ا���ــاح ���¢ــ� 
ــ� ا���ا�ــات ا��ا¡ــ� �ــ� أو درا�ــ�ا 

»�� ��ات ذات ���ª �ا���اض ا��ا��� ��� ���� ا��©ال � ا���� ��¤ ا���اض.�  ª ه ا�¬�ات�و��ن �

��ــ�ا أªــ� �ــ�ن ا§
ــ�ال ا���د�ــ� ـ�ـ� ا���ــاب وا�ــ� ���ــ� ��©ا�ــ� �²ــان �±ــ�ض ا�ــ اول �ا��ا
ــ° �ــ� ���ــ¯ أ
ــ�اً� 

� أي ���ك أو 
´��ات 
ا��� و�� أ
�ال ¦ا��� 
� أي د�� أو 
�ا���. �²�¢


ــ· ا�ــ اول �ا��ا
ــ° ��ــا ُأªــ� �
��ــ�ا أوا�ــ� ��ــ� �ــ� ��ــاب ا�ــ©�اري إ²ا�ــ� و
��¹ــ� أ�ــ�¸ 
���ــ� إ²ا��ــ� �±ــ�ض 
����ــ� و
�ا�¢ــ� �ــ�ن ا���ــاب وا����¹ــ� ��»ــ¼ ��ــ�وط وأ�ــºام ا��ا�ªــ� �ــ� ا���ــاب ا��ــ©�اري وا��ا�ªــ� ¦ 
ــات 

.���ª �
 ��ªا��� ����
ا���ا¾� و¾�½ ����� 
���¹ أ��¸ 

ــ· ا�ــ اول �ا��ا
ــ° ���ــ� 
ــ� ا���¬ــات ذات ا���ا¾ــ� ا��ا��ــ�، و���ــ� ����ــ� ��ــ� ��ــ¸ �ــام ���ــ�ى ��ــ¤ �
��ــ�ا أªــ� أن 
ا���ا¾� وأرÀ½ �ا��©�ار ��ا دون أد�� 
�´و��� 
���� ��� ا���اض ا��ا��� أو 
������ا.

      /        /        : Áار�ا�

��ذج ��� ���� ا���اول �ا��ا��
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�ات ا��ا�	ا����

 :Áار�ا�

ا�¸ ا�����: 

رª¸ ا�����/ا�ªا
�/ا��¬� ا�¬اري:  ا��¬� ا�¬اري        إªا
���ع ا�����: ا����� ا��¾���


�ا�����ع ا���·:  �¬ � �ا����ع ا�����:  � �             �¢�� ي


� ر�ا:  �ار�Á ا���اء: 

 :���Èا��ا�½: ��� ا����: ا��

ر�� 
� ��ª:ا�¸ ا����: 

�ات ا���ال:���

ا�� ���:رª¸ ا�¬ــ�ال:

�و��:ºا����  ا��

:���	ا�ات ا���


��É ا�����ت ا�����ب:

:¼�ª�ا�

:Áار�ا�

:ÊÈا�¸ ا���

 :���������ام ا��ا

:¼�ª�ا�




