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� ������ �	
� ���اف �	� ا���لإ���ء ھ���ت ��  

  " ا�'��� ا&%���� ا�$��#�� �	��ل �#�ذ!�ً "
  

  أ.د /��ـــ. -+ �,�ـــ+ ا�$�*ـــ)

  


�د و��� آ� و�
	� أ����ن� ����ن ، وا��ة وا��م ��� ر�و��
�د � رب ا،  ا
  أ�� 	�د :


ر��ن ا ر���ن  -1 28 م ب ا��درة $) 5887ات ار'م ذ$#د �درت �وا$#" !�دم ا
م ا.���) 	-ن ,+ون ا�*" او
�دة ا���ط  1426/ 4/ ��ھـ ��� ,+��ف را	ط" ا


�ل و,�د�#*� .
�ل وإ�دار  *�دات ا 	*� ا. راف ��� ا

2-  "�5�#	� رت ارا	ط" ��ذ �دور ا�وا$#" ا+ر��" ا��ل ��� ,�
�9 ا8و�7ع ا
 $) �دد �ن ادول .


�د�" وا8ر	��ن ا,) �#دت $) �+" 'رر  -3�را	ط" $) دور,� ا (���-,ا���س ا

�ل 1433ر�ب  28_26ا�+ر�" $) ا�دة � "����؛ ھـ ,-��س ا*�5" ا.����" ا

م.��
�ل $) ا,,و� ا. راف ��� ا 

/  2/  6'رر ���س إدارة ا*�5" $) ���,� ا,) ُ�#دت $) ار��ض �وم ا8ر	��ء  -4
1434  ،"5�*�ھـ ,+��ف �+,ب ا�, �ري �,!�ص 	@�داد ا!ط" ا?�,را,���" 

.�* "�وا95 إدار�" و�� C7ل،  وو���  و!ط" ,���ذ�" 

م ا.���) أن ُ,#دم ,�وراً ��ل ا��
�ل :و��ر را	ط" ا� "����*�5" ا.����" ا  


�ل أ�س ا� "������ل $) ا*�5" ، و�� ,�در 
ّدد ا�ظ�م ا��8س �*�5" ا.����" ا
: (�� �� "5�*  ا. �رة إ�� $) ��*G ��ل ا

� ا��
و
� و
	�س ا�دارة •�
م  �*�5" : ر�س ا�	��م را	ط" ا��) ا��8ن ا���
 ا.���).

• ����� �
� ا��
و�
��ً �ن !��" و�H�Hن �7واً �ن ا���+"ا�	�
 : ,,+ون 
$��*م ���) ر�5س ا	�ك ا.���) �,���"،  و�Iرھ�، و+�*م �ن ذوي ا?!,��ص،

�Kذاء وادواء، و�دد �ن ر��ل ا���8ل،  "���و���دة ��5ب ر�5س ا*�5" ا

�وان، وأط	�ء، وا#��و���ن، و!	راء ا��ل وا?',��د، و����ء $) ا,Kذ�" وا

 و����ء  ر���ن و�Iرھم.
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ز�   ً�	#,�� "
�,� "5�*��دة ا�دد وا?���7م إ� و�7و�" ا����" ا��و��" 
.M رج إن  �ء�!  ا����" و? ���� �ن ا

   ،"5�*
#ق أھداف ا, (,و�*�" ا����" ا��و��" وC7 ا�����ت وا!طط ا���" ا
.�*  و,#و�م أ���


�ل ,*دف إ� � ر او�) 	-ھ��" ,وا$ر ا روط   � "����وا*�5" ا.����" ا
����ون �ن ط��م وIذاء ودواء و�Iرھ�، وا. راف وا�را'	" ��� ا ر��" $��� ��,*�+� ا

,�ك ا8 ��ء $) ���درھ� إ�,��*�، و��9 ا *�دات ا��,�دة �� ,وا$رات ا روط ا ر��" 
.��$  

• ��: �,+ون �ن ���) ا��8ن ا��م �را	ط" ر���5ً وا��8ن ا��م 
	�س ا�دارة ���

�ل أ���� "�����*�5" ا.����" ا "����H "و��������س، و'د ا!,�رت ا����" ا ً�
 �!,��ن أ��7ًء $) ���س ا.دارة.

 *������ ��	�
 ا����� ا���


�ل ر���5ً، وا!,�ر ���س ا.دارة !��" � "����,,+ون �ن ا��8ن ا��م �*�5" ا.����" ا
  �ن ا�!,��ن أ��7ًء $) ا���" ا,���ذ�".

  

 ا����� ا������ ������* 


�ل ,���ن ا���" ا ر��" �ن !��" �ن � "����'رر ���س إدارة ا*�5" ا.����" ا

�ل.  أ�
�ب ا���7" ا����ء ��ن *م درا�" $)  ؤون ا8ط��" ا


�ل $) اKذاء وادواء 
#�ق ا,,-+د �ن او$�ء 	�?,زا��ت ا ر��" �	 "���و,#وم ا

7رات و�Iرھ�، و+ذك درا�" ا,��
�?ت ا��,�دة وإ�دار ا�,�وى 	 -�*�.وا  


�ل و���" ا8دوات و+ذك ز��رة �وا'C ا?�,�ج و�را'	,*� وا,-+د �ن او$�ء 	 روط ا
,و)  ا��,!د�" $) ا�,���، و�,��ن ا���" ا ر��" "�را'	�ً  ر���ً أو أ+Hر $) +ل دو

  ا. راف ا�	� ر ��� ا��ل وا�,�	�" ا ر��" اد'�#".

  

  

  

  



3 

 

 ���ن ا���اف وا�������* 

ق ا�ھداف ا��� ��
ل ���� �����
�!� إ�$ ا��	 � ا�#ر"� !� ا���� ھ �ك �	�ن &��'
:�� 
� ا���� و��  

��" �	 � ا�
را('� •��: ,,+ون �ن �دد �ن ا�!,��ن 	ر��5" ا*�5" ا.����" ا
,��
�ل، و�7و�" ا�را'ب ا�!,ص $) +ل دو" �ن ادول ا� "����"، و�*�" ا


�ل درا�" أ$7ل ا�	ل �ر'�	" ��� ا��,��ت وا�,�	�" اد'�#" *�، و,#د�م ا

�ل.�" ��� �وارد ا���� +�ت، و+ذك ار'�	" ا 

��'رات •
*�5" ا.����" : ,,+ون �ن �دد �ن ا����ء وا����ن 	ر��5" ا�	 � ا�

�ل R راف ��� إ� �ء �!,	رات �+ ف ��� ا��,��ت أو ا?�,���" � "����ا
���,��ت  "��,-+د �ن �دم د!ول �واد �
ر�" �7ن ا�واد ا8و "��	�!,	رات ��

 و�Iرھ�.


�Hن 	ر��5" �ن ا*�5" �	 � ا�'�وث وا�درا+�ت •�	: ,,+ون �ن �دد �ن ا����ء وا

وث وادرا��ت، .�راء ا.����" 	
�ل، و	�,��ون �C �را+ز ا� "����ا

�" ا�وازل ا�د�دة $) اI8ذ�" وا8دو�" ���درا��ت و	
وث ����" 

7رات.,�� وا

• �
: ,,+ون �ن �دد �ن ا����ء 	ر��5" ا*�5" �	 � ا�
ؤ�
رات وا� دوات ا���

�ل، و	�,��ون �C �*�ت ا?� "����!,��ص ُ,��� 	�#د �دوات ا.����" ا


�ل و�,�	�" ��,�دا,�، وا� �ر+" $) و�ؤ,�رات دور�" � ر او�) 	-ھ��" ا

7رات.,���Kذاء وادواء وا "���� ا�ؤ,�رات ا


�ل  : �*�,*� ,�و�ق ا�,��د ا*�5"�	 � ا��+وق وا�"/م •� "����ا.����" ا
	
�ل $) ���C ا �د وا��,���ت ا.����".�ر���" و
�دة  *�دات ا


�ل، �	 � ا��درب •: �*�,*� �#د دورات ,در�	�" �,���ذ��ن وا�����ن ��� ا

�ل، 
ول +���" ,���ذ ا? ,راط�ت وا�وا���ت � "�,��و� ر+�ت وا����C ا

 ا ر��" وا?,زام 	*�.

�ت •

�ل �ن ���و��ت و
ر2ز ا�
��وأ	
�ث : ,+ون �*�,� ��C +ل �� �,��ق 	�
م.�� و� رات، و�ن ا ر+�ت وا����C ا��,�" و�� ُ�� ر �ن ��,�دات $) ا
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 ا����وق ا����ي* 

:���
ن ر+وم ا���دق "�$ ا��/ل �وزع "�$ ا� �و ا�� ��
وارد ا��  

1- ."
#وق ا�*" ا,���ذ�" ا�,��'د ��*� $) +ل دو 

2- !
�ل $) ا� "���� �رج.���ر�ف �+�,ب ا*�5" ا.����" ا


�ل. -3� "���� ��زا��" ا*�5" ا.����" ا

م ا.���) ��رف ��� ��� ��و�� زاد ��� ذك ُ�ودع $) ��دوق !�ري دى را	ط" ا
ا,) ,#,ر
*� ا���ن ا,) �رأ�*� أ�
�ب وا��ؤو�" ا��,���" ا� رو��ت ا.����" 


��) وا���دة ��راء ا���+" و,,+ون �7و�,*� �ن ا���ق اد��) $) ا���رة، و�د�ر ا
م ا.���)��
�ل وا��Hن �ن  �+,ب را	ط" ا� "����و�د�ر �+,ب ا*�5" ا.����" ا

."  اد��ة $) ادو

م ا.���) ���س 	ر��5" ���) ا��8ن ا��م ��و�+ون ���دوق ا!�ري $) را	ط" ا
�را	ط".  

  

( ��) ا����� ا�'$&�� ا������� ��%$ل "! �* 
 آ) دو��

�#ر "�$ ا��
ل '

�2ب !� 2ل دو�� 
ن ا�دول ا�
 �	� ���/ل �و�$ ا�#راف ا� �����
:�� �

ن �/ل   


�ل ,���ذاً ��وا$#" ذات ار'م  -5م ب  5887ا!,��ر �*" وا
دة ,,و� �	� رة اذ	9 ا

 ھـ. 1426/ 4/  28ا��درة $) 

�7و�" د��ة و�!,��ن، �*�,*� ,+و�ن ��" إ را$�" 	ر��5" �د�ر �+,ب ا*�5" و -6
ار'�	" ��� ��ل ا�*" ا,���ذ�" وا,-+د �ن و$�5*� 	�? ,راط�ت وا�وا���ت 


�ل. ا ر��" ,�*�داً ��9  *�دات ا,�د�ق ��� ا


�ل -7�� ط�	ق ا�وا���ت  �,و� �+,ب ا*�5" ا,�د�ق ���  *�دات ا
�
�"، و+ذك  *�دات ا� � -.وا? ,راط�ت ا ر��" وا

8-  (,
�ل 	�,9 
��ب !�ص ,ور�د ار�وم ا� "�����#وم �+,ب ا*�5" ا.����" ا
 "��,
��ب �ر'�	" ا
�ل، و�!C7 ھذا ا,د$�*� ا ر+�ت �#�	ل ,�د�ق  *�دات ا

 وا�را��" �ن '	ل �+,ب �
��	" '��و�).
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9- 
��ب 
#وق ا�*" ا,���ذ�" ا�!,�رة �	� رة ��ل ا
�ل، ُ,�رف �ن ھذا ا

�ل.� "���� و��رو$�ت �+,ب ا*�5"، و�� ,وا$ر ��ود �*�5" ا.����" ا

��" !�ر�" - 10 "��ؤو�" ا��,���" $) ادو"  ُ� +ل $) +ل دو�	 "��!
*� ,�+,ب ا*�5" وا��Hن �ن اد��ة، �*�د�ر ��7و�" �د�ر �+,ب ارا	ط" و	ر��5" 

 �
,�ج إ, (,) درا�" ا� رو��ت ا.����" ا��� �د�م، ور$C ,و���,*� إ
م ا.���) د��*� �ن ِ'	ل ا��دوق ا!�ري �ن �وارد ��ا��8ن ا��م را	ط" ا


�ل. ا


