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ةلودلا سلجم

ةلودلا سلجمل يلخادلا ماظنلا
٩١ خيراتب  ةلودلا سلجم بتكم فرط نم هيلع قداصم(

.)٩١٠2 ةنس ربمتبس٩١ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

ماـــــــكحأل اــــقيبطت يلــــخادلا ماــــظنلا اذــــه دــــــعأ : ىلوألا ةداملا
رفص٤ يف خّرؤملا١٠-8٩ مقر يوضعلا نوناقلا نم52 ةداملا

تاصاصتخاب قلعتملاو8٩٩١ ةنس ويام٠3 قفاوملا٩١٤١ ماع
.مّمتملاو لّدعملا ،هلمعو هميظنتو ةلودلا سلجم

ريسو ميظنت تايفيك يلخادلا ماظنلا اذه ددحي:٢ ةداملا
.هلكايهو ةلودلا سلجم

يفظومو ةاضق ىلع يلخادلا ماظنلا اذه قبطي:3 ةداملا
.ةلودلا سلجم يمدختسمو

يناثلا لصفلا
هريسو ةلودلا سلجم ميظنت

لوألا مسقلا
 ةسائرلا

صوـصخلا ىلــــع ةـــــلودلا ســـلجم سـيئر ىّلوتي :٤ةداملا
: يتأي ام

،هتسائرو عامتجالل ةلودلا سلجم بتكم ءاعدتسا –

،هبتكم ةدعاسمب ةلودلا سلجم لكايه رييست –

ةلودلا سلجمل يلخادلا ماظنلا ماكحأ قيبطت ىلع رهسلا –
،هبتكم تارارقو

،ماسقألاو فرغلا يف ةلودلا يراشتسم عيزوتو نييعت –

ءاــسؤر يأر ذـــخأ دـــعب ةـــلودلا يراـــشتسم لـــمع مــــييقت –
،فرـــغلا

،ةلودلا سلجم تاروشنمو قئاثو رييست ىلع رــهسلا –

،مكحلا ةاضق طابضنا ىلع رهسلا –

،اهلاغشأ ةسائرو ةماع ةيعمج يف ةاضقلا ءاعدتسا –

.ةيلكيهلاو ةيفيظولا ايلعلا بصانملا يف نييعتلا –

. ضاق ،ةلودلا سلجم سيئر ناويد ريدي :5 ةداملا

،ةلودلا سلجم سيئر ةطلس تحت ،ناويدلا سيئر ىّلوتي
: يتأي ام صوصخلا ىلع

سلجم سيئر فرط نم هيلإ ةدنسملا ماهملا ذيفنت –
،ةلودلا

،ةلودلا سلجم ةسائر ىلإ دراولا ديربلا ةجلاعم –

ةطبترملا صيخلتلاو ةساردلاو ثحبلا لامعأ لكب مايقلا –
،ةلودلا سلجم سيئر تاطاشنب

مسارملا ميظنتو ريضحت يف ماعلا نيمألا عم قيسنتلا –
،ةيمسرلا

.اهنيب قيسنتلاو ناويدلا بتاكم ىلع لامعألا عيزوت –

: نم ةلودلا سلجم سيئر ناويد لكشتي:6 ةداملا

،ةاضقلا بتكم –

،تافيرشتلا بتكم –

.لاصتالاو مالعإلاو نواعتلا بتكم –

: يتأي ام صوصخلا ىلع ةاضقلا بتكم ّىلوتي :٧ ةداملا

،ةلودلا سلجم ةاضقل ينهملا راسملا ةعباتم –

.ةلودلا سلجم ةاضقل ةيمسالا ةمئاقلا نييحت –

صوــــــصخلا ىلــــع تاـــــفيرـــــشتلا بـــــتكم ىّلوــتي:٨ ةداملا
: يتأي ام

سيئر طاشنب ةطبترملا ةيلوكوتوربلا تابيترتلا طبض –
،ةلودلا سلجم

.ةيبنجألا دوفولاو راوزلا لابقتسا ميظنت –

ىلع لاــصتالاو مالــعإلاو نواــعتلا بتــكم ّىلوتــي:٩ ةداملا
: يتأي ام صوصخلا

نيوكتلا تاسسؤمو تاعماجلا عم نواعتلا تاقالع ةيقرت –
،ةيئاضقلاو ةينوناقلا ثاحبألاو تاساردلا زكارم اذكو

 ،ةيبنجألا ايلعلا ةيئاضقلا تاهجلا عم نواعتلا ةيقرت –

يـتلا تاــيقتلملاو تارـــمتؤملل رــــيضحتلا يف ةــــكراشملا –
،ةلودلا سلجم اهمظني

ةينطولا تائيهلا عم نواعتلا تايقافتا دادعإ يف ةكراشملا –
،اهجمارب ذيفنت ةعباتمو ةيلودلاو

مالعإلا لئاسو ،صوصخلا ىلع هثبتو هرشنت ام ةعباتم –
،هنع ةيموي تاصخلم دادعإو ةلودلا سلجم نع

ةيلخاد مظن
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تايقتلملاو ةيئافتحالا تاسلجلل ةيمالعإلا ةيطغتلا نامض –
،ةلودلا سلجم اهمظني يتلا

عيضاوملا لوح يمالعإلا فيشرألاو ةفاحصلا قيلاعت ظفح –
.يئاضقلا لمعلاب ةلصلا تاذ

يناثلا مسقلا
ةيئاضقلاو ةينوناقلا تاساردلاو قئاثولا مسق

ةـــــينوــناقلا تاــــساردـــلاو قـــــئاـــثولا مــــــــسق رـــــــّيسي:٠١ ةداملا
سلجم سيئر ةطلس تحت ،مسق سيئر فرط نم ةيئاضقلاو
.حلاصم ءاسؤر هدعاسيو ،ةلودلا

ةـــينوناقلا تاـــساردلاو قـــــئاثولا مــــسق ىّلوـــتي:١١ ةداملا
: يتأي ام صوصخلا ىلع ةيئاضقلاو

،ةيعيرشتلا ةيقاطبلا دادعإو عيرشتلا تادجتسم ةعباتم –

داهتجالا ةيقاطب دادعإو ةلودلا سلجم تارارق ةسرهف –
،اهرشن ىلع لمعلاو يئاضقلا

،ةلودلا سلجم ةلجم رشنو ةرادإ –

،ةلودلا سلجمل يئاضقلا فيشرألا رييست –

ةيراشتسالا ةمهملاب ةقلعتملا لامعألا ةعباتمو ريضحت –
،ةلودلا سلجمل

،ةلودلا سلجم طاشنب ةلص تاذ قئاثولا لك ةمجرت –

تاساردلا لكب اذكو يئاضقلا داهتجالاب ةاضقلا ديوزت –
،مهبلط دنع ثوحبلاو

يراجلا ميظنتلاو عيرشتلاب ةلودلا سلجم ةاضق ديوزت –
،قئاثولاو عجارملا اذكو امهب لمعلا

تحت يئاضقلا داهتجالاب ةلص تاذ ةيجهنم تاقاطب عضو –
،ةاضقلا ةدئافل فرغلا ءاسؤر فارشإ

يميظنت وأ يعيرشت صن عورشم يأ دادعإ يف ةكراشملا –
،ةلودلا سلجم صخي

،ةبتكملا رييست –

اــــهجمربي يتلا تاـــيقتلملل يــملعلا رــــيضحتلا نامض –
،ةلودلا ســلجم

ماهمب ةلص تاذ ةينوناق ةسارد لك دادعإ يف ةمهاسملا –
،ةلودلا سلجم

،ةلودلا سلجمل ينورتكلإلا عقوملا رييست –

اهميدقتو  مسقلا تاطاشن نع ةيسادسلا ةليصحلا دادعإ –
.ةلودلا سلجم سيئر ىلإ

ةينوناقلا تاساردلاو قئاثولا مسق لكشتي:٢١ ةداملا
: ةيتآلا حلاصملا نم ةيئاضقلاو

ةـلجـمو عيرـشـتلاو يئاضــقـلا داــهتـجالا ةــعـباـتـم ةــحـلـصم –
،ةلودلا سلجم

 ،يئاضقلا فيشرألاو قئاثولا ةحلصم –

يلآلا مالعإلاو ةيئاضقلاو ةينوناقلا تاساردلا ةحلصم –
،ينوناقلا

،ةراشتسالا ةحلصم –

.ةمجرتلا ةحلصم –

يئاـــــــضقلا داــــــــهتجالا ةـــــــــعباـــتم ةـــــــحلصم ّىلوــــــــتت:3١ ةداملا
: يتأي ام صوصخلا ىلع ةلودلا سلجم ةلجمو عيرشتلاو

اهتعباتمو يئاضقلا داهتجالا روطت لوح ةيقاطب دادعإ –
،ةلودلا سلجم تارارق ليلحت قيرط نع

عيضاوم بسح ةبترم ةيرود ةيليلحت سراهف رادصإ –
،يئاضقلا داهتجالا

ءوض ىلع ةيعيرشتلا صوصنلا ةعجارم تاحرتقم دادعإ –
،فرغلا ءاسؤر نم هيجوتب ،يئاضقلا داهتجالا

،ةلودلا سلجم تاطاشنب ةلصلا تاذ ثوحبلا ريضحت –

اهرشن ىلع رهسلاو ،ةلودلا سلجم ةلجم دادعإو رـيضحت –
،اهعيزوتو

يف رــشنلل ةــلباقلا ةــينوناقلا ثاــحبألاو تاــساردلا عـــمج –
،اهريرحت سيئرو ةلجملا ةنجل فارشإ تحت ،ةلجملا

سلجم سـيئر فارـــشإ تـــحت ،يـــئاضقلا داــــهتجالا رـــــشن –
،ةلودلا

،ةلودلا سلجم تاروشنم عبط نامض –

تاذ ىرخألا تاسسؤملا تاروشنم صخت ةيقاطب دادعإ –
،ةلودلا سلجم تاطاشنب ةلصلا

.ةحلصملا طاشن نع ةيلصفلا ةليصحلا دادعإ –

يئاــــــضقلا داـــــــــهتجالا ةـــــــــعباـــتم ةـــــــــــحلصم لـــــكشــــــــتت:٤١ ةداــملا
: نييتآلا نيبتكملا نم ةلودلا سلجم ةلجمو عيرشتلاو

،عيرشتلاو يئاضقلا داهتجالا ةعباتم بتكم –

.ةلودلا سلجم ةلجم زاجنإ بتكم –

عيرشتلاو يئاضقلا داهتجالا ةعباتم بتكم ّىلوتي:5١ ةداملا
: يتأي ام صوصخلا ىلع

،فرغلا تارارق ةسارد –

بــيترتلاو عوــضوملا بــسح فرـــغلا تارارـــق فـــينصت –
،يدجبألا

راطخإ دصق تارارقلا نيب لمتحملا ضقانتلا تالاح رصح –
،ةلودلا سلجم سيئر
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ىلع يـئاضقلا داـــهتجالل ةـــلماش ةـــيونس سراـــهف زاــــجنإ –
،فرغلا تارارق فينصت ءوض

،يئاضقلا داهتجالل ةيتاعوضوم ةيرود سراهف دادعإ –

سلجم ةاضق ديوزتو ميظنتلاو عيرشتلا روطت ةعباتم –
،امهب ةلودلا

،ةيعيرشتلا ةيقاطبلا دادعإ –

ةــــــــلصلا تاذ ةـــــيمــــيظنتلاو ةــــــــيعيرــــشتلا صوــــــــصنلا عــــــــــمج –
.ةفرغ لك صاصتخاب

ىلع ةلودلا سلجم ةلجم زاجنإ بتكم ىّلوتي:6١ ةداملا
: يتأي ام صوصخلا

ريرحت سيئر ةدـــعاسمو ةـــيريضحتلا لاــمعألاب لــــفكتلا –
،مهماهم يف اهتنجلو ةلجملا

،رشنلل ةلودلا سلجم ةلجم دادعإو ريضحت –

،تاروشنملا زاجنإو دادعإ –

،ةلودلا سلجم تاروشنمو ةلجملا عبط ةعباتم –

تاسسؤمو ةيئاضقلا تاهجلا ةاضق ىلع ةلجملا عيزوت –
.ةلودلا

يئاضقلا فيشرألاو قــئاثولا ةــحلصم ىّلوـتت:٧١ ةداملا
: يتأي ام صوصخلا ىلع

اهاوتحم ءارثإ ىلع رهسلاو ،ةلودلا سلجم ةبتكم رييست –
،يقئاثولا

قــــفو هـــفينصتو ،هـــظفحو يـــئاضقلا فـــيشرألا رــــييست –
،اهب لومعملا ةفشرألا ريياعم

.ةحلصملا تاطاشن نع ةيلصفلا ةليصحلا دادعإ –

يئاضقلا فيشرألاو قئاثولا ةحلصم لكشتت:٨١ ةداملا
: نيبتكم نم

،ةبتكملا رييستو قئاثولا بتكم –

.يئاضقلا فيشرألا رييست بتكم –

ىلع ةبتكملا رـييستو قـــئاثولا بـــتكم ىّلوتي:٩١ ةداملا
: يتأي ام صوصخلا

،يقئاثولا ديصرلا ءارثإ –

،ةبتكملا سرهف نييحتو دادعإ –

.ةبتكملل ةديدجلا تاءانتقالاب ةلودلا سلجم ةاضق مالعإ –

ىلع يئاضقلا فيشرألا رــييست بــتكمىّلوتي:٠٢ ةداملا
: يتأي ام صوصخلا

طبض تانامأ نم اهمالتسا دعب ،ةيئاضقلا تافلملا ظفح –
،فرغلا

.يئاضقلا فيشرألل ينورتكلإلا رييستلا –

ةيئاضقلاو ةينوناقلا تاساردلا ةحلصم ّىلوتت:١٢ ةداملا
: يتأي ام صوصخلا ىلع ينوناقلا يلآلا مالعإلاو

،ةينوناق تاساردو ثاحبأب مايقلا –

،ةينوناقلا تاساردلا ةسرهفو ةعباتم –

تاهجلا ىوتسم ىلع يئاضقلا داهتجالا روطت ةعباتم –
،ةيبنجألا ةيرادإلا ةيئاضقلا

،ينوناقلا يلآلا مالعإلا ةيقرت –

ريوطتو عضوو روصت يف ةينعملا تاهجلا عم ةكراشملا –
ســــلجمل يئاـــضقلا لــــمعلاب ةــــلصلا تاذ يلآلا مالــــعإلا تاــــقيبطت
،ةلودلا

ةـــلودلا ســـــلجمل يـــــنورتكلإلا عـــــقوملا نييــــــحتو رـــــييست –
،هئارثإ يف ةمهاسملاو

ةدعاسملل ةهجوم ةينوناق ثاحبأب فرغلا حلاصل مايقلا –
،رارقلا ذاختا ىلع

.ةحلصملا تاطاشن نع ةيلصفلا ةليصحلا دادعإ –

ةيئاضقلاو ةينوناقلا تاساردلا ةحلصم لكشتت :٢٢ ةداملا
: نيبتكم نم ينوناقلا يلآلا مالعإلاو

،ةيئاضقلاو ةينوناقلا تاساردلا بتكم –

.ينوناقلا يلآلا مالعإلا بتكم –

ةيئاضقلاو ةينوناقلا تاساردلا بتكم ىّلوتي:3٢ ةداملا
: يتأي ام صوصخلا ىلع

،ةينوناق تاساردو ثاحبأب مايقلا –

تاهجلا ىوتسم ىلع يــئاضقلا داـــهتجالا روـــطت ةــــعباتم –
،ةيبنجألا ةيرادإلا ةيئاضقلا

قيسنتلاب ينورتكلإلا عقوملا ىوتحم ءارثإ ىلع فارشإلا –
،ةلودلا سلجم حلاصم فلتخم عم

ذاختا ىلع ةدعاسملل ةهجوم ةينوناق ثاحبأب مايقلا –
.رارقلا

صوصخلا ىلع ينوناقلا يلآلا مالعإلا بتكم ّىلوتي:٤٢ ةداملا
: يتأي ام

مالعإلاب ةطبترملا ةينوناقلا تاساردلا ةسرهفو ةعباتم –
،ينوناقلا يلآلا

،ينوناقلا يلآلا مالعإلا ةيقرت –

ريوطتو عضوو روصت يف ةينعملا تاهجلا عم ةمهاسملا –
ســـــلجمل يــــئاضقلا لـــمعلاب ةــــلصلا تاذ يلآلا مالـــــعإلا تاــــقيبطت
،ةلودلا

سلجمل ينورتكلإلا عقوملل ينقتلا رييستلا يف ةمهاسملا –
.ةلودلا
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صوــصخلا ىلـــع ةراــــشتسالا ةـــحلصم ىّلوتت:5٢ ةداملا
: يتأي ام

ةيراشتسالا ةنجللا لاغشأل ةيريضحتلا لامعألاب لفكتلا –
،ةلودلا سلجمل

سلجم يأر نــمضتملا يئاــهنلا رــيرقتلا عورـــشم  دادــــعإ –
.ةلودلا

: نيبتكم نم ةراشتسالا ةحلصم لكشتت:6٢ ةداملا

،ةلودلا سلجم يأر عورشم ريضحت بتكم –

.يئاهنلا ريرقتلا عورشم دادعإ بتكم –

سلجم يأر  عورشم ريضحت بتكم ىّلوتي:٧٢ ةداملا
: يتأي ام صوصخلا ىلعةلودلا

ةمهملاب ةقلعتملا تالجسلا كسمو تاراطخإلا ليجست –
،ةلودلا سلجمل ةيراشتسالا

،ةيراشتسالا ةنجللا ةدئافل تاساردلا دادعإ ةعباتم –

مهتربخب ةــناعتسالا نــكمي نــيذلا ءارــبخلا ةـــمئاق كــــسم –
،نيدايملا فلتخم يف

،ءاربخلا عم ةمربملا تايقافتالا ةعباتم –

.هماهم ءادأ يف ررقملا ةدعاسمو تاعامتجالا ريضحت –

يـئاهنلا رـيرقتلا عورشم دادـــــعإ بـــتكم ىّلوتي:٨٢ ةداملا
  : يتأي ام صوصخلا ىلـــــع

ةنجللا ءاضعأ تاظحالم هيف نوّدت يذــلا لــجسلا كــسم –
 ،مهيلثمم وأ نيينعملا ءارزولاو ةيراشتسالا

ةــلودلا ســـلجم يأر نـــمضتملا يـــئاهنلا رـــيرقتلا ةــــعابط –
،ءاضتقالا دنع هتمجرتو

هسيئر اهلسري يتلا ةلودلا سلجم يأر نم خسن ريضحت –
،ةموكحلل ماعلا نيمألا ىلإ

،ةلودلا سلجم يأرل ةيلصألا ةخسنلا ظفح –

،تاساردلاو تاعامتجالا رضاحم عيمج ظفح –

سـلجم يأر ةــنمضتملا ةــيئاهنلا رـــيراقتلا لوـــصأ ظـــفح –
.ةلودلا

صوــــــصـخلا ىلـــــع ةــــــمجرتلا ةـــــحلــصم ىّلوـــتت :٩٢ ةداملا
: يتأي ام

،ةلودلا سلجم طاشنب ةلصلا تاذ قئاثولا ةمجرت –

،ةلودلا سلجمل ينورتكلإلا عقوملا ىوتحم ةمجرت –

.ةينوناقلا تاحلطصملا سراهف دادعإ –

: نيبتكم نم ةمجرتلا ةحلصم لكشتت :٠3 ةداملا

،ةينوناقلا ةمجرتلا بتكم –

.تاروشنملاو تالسارملاو تاساردلا ةمجرت بتكم –

صوصخلا ىلـــع ةيــنوــناــقــلا ةـمــجرـتـلا بـتــكـم ّىلوــتـي:١3 ةداملا
: يتأي ام

طاــشنب ةـــقلعتملا ةــينوناقلا قـــئاثولا فـــلتخم ةــــمجرت –
،ةلودلا سلجم

تايقتلملا يف ىقلت يتلا تالخادملاو تارضاحملا ةمجرت –
،ةيلودلاو ةينطولا

فلتخم ةدئافل ةينوناقلا قئاثولاو تاساردلا ةمجرت –
،ةلودلا سلجم لكايه

.ةينوناقلا تاحلطصملا سراهف دادعإ –

تالسارملاو تاساردلا ةمجرت بتكم ىّلوتي :٢3 ةداملا
: يتأي ام صوصخلا ىلع تاروشنملاو

ةلودلا سلجم ىلإ ةدراولا تالسارملاو تاساردلا ةمجرت –
،ةيبنجألا ةغللاب هنع ةرداصلاو

ســلجم ةــــلجم يف رــــشنلل ةــــهجوملا صوــــصنلا ةــــمجرت –
،ةــلودلا

،ةلودلا سلجمل ينورتكلإلا عقوملا ىوتحم ةمجرت –

.ةلودلا سلجم اهزجني يتلا تاروشنملا فلتخم ةمجرت –

ثلاثلا مسقلا

ليلاحتلاو تايئاصحإلا مسق

،مسق سيئر ليلاحتلاو تايئاصحإلا مسق ّريسي :33 ةداملا
.حلاصم ءاسؤر هدعاسيو ،ةلودلا سلجم سيئر ةطلس تحت

ىلــــع لــــيلاحتلاو تاـــــيئاصحإلا مــــــسق ىّلوتي:٤3 ةداملا
: يتأي ام صوصخلا

يـــــئاـــضقلا طاــــــــشنلاب ةــــــــقلعتملا تاــــــيئاــــصحإلا طـــــــبض –
،ةيرود ةفصب ،ةلودلا سلجمل يرادإلاو يراشتسالاو

بــسح اـــياضقلا فـــييكتب ةــــقلعتملا تاـــيئاصحإلا ميدقت –
،عازن لك ةعيبط

اــهيف نوــعطملا اــياضقلاب ةــصاخلا تاــيئاصحإلا لـــيلحت –
،نعاطلا فرطلا ةفص ركذو ،اهيف لوصفملاو

،ةفلتخملا ةيئاصحإلا تانايبلاو تايطعملا ليلحت –

اهميدقتو مسقلا تاطاشن نع ةيسادسلا ةليصحلا دادعإ –
.ةلودلا سلجم سيئر ىلإ
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نــــم لـــــيلاحتلاو تاــــيئاــصحإلا مــــسق لــــــــكشتي :53 ةداملا
: نيتحلصم

،تايئاصحإلا ةحلصم –

.تاساردلاو ليلاحتلا ةحلصم –

صوصخلا ىلع تايئاصحإلا ةحلصم ىّلوتت:63 ةداملا
: يتأي ام

يئاضقلا طاشنلاب ةقلعتملا تايئاصحإلا ميدقتو عمج –
،ةلودلا سلجمل يرادإلاو يراشتسالاو

سلجم ىوتسم ىلع ةلجسملا ةيئاضقلا تافلملا ءاصحإ –
 ،ةلودلا

،اهيف لوصفملا اياضقلا ءاصحإ –

،نعطلا خيرات بسح ،ةفرغ لك يف ةيقبتملا تافلملا ءاصحإ –

نيسحت فدهب ةيفارشتساو ةيئاصحإ ةسارد لكب مايقلا –
،ةلودلا سلجم ريس

.ةحلصملا تاطاشن نع ةيلصفلا ةليصحلا دادعإ –

: نيبتكم نم تايئاصحإلا ةحلصم لكشتت:٧3 ةداملا

،تايئاصحإلا بتكم –

.ةيئاصحإلا ةقيبطتلا بتكم –

صوصخلا ىلـــع تاــــيئاصحإلا بــــتكم ىّلوتي:٨3 ةداملا
: يتأي ام

،ةلودلا سلجم ىوتسم ىلع ةلجسملا اياضقلا ءاصحإ –

سلجم ىوتسم ىلع ةلجسملا اياضقلل ةرمتسملا ةعباتملا –
،ةلودلا

ةــلودلا ةــظفاحمو ةــيزكرملا طــبضلا ةــنامأ عــم قــيسنتلا –
،ةيئاضقلا تايئاصحإلا طبضل

،اهيف لوصفملا اياضقلا ءاصحإ –

عم قــيسنتلاب ةـيلامجإلا تاـيئاصحإلل يرودـــلا ميدـــقتلا –
.ةيرادإلا حلاصملا

ىلـــــع ةــــيئاصحإلا ةــــــقيبطتلا بـــــتكم ىّلوتي:٩3 ةداملا
: يتأي ام صوصخلا

،ةيئاضقلا تافلملا ةسارد ةحلصم نم تافلملا مالتسا –

يف فرـغلا صاـصتخا دـيدحتل عازــنلا ةــعيبط لـــيجست –
،ةقيبطتلا

 ،اياضقلاب ةقلعتملا تايطعملا نييحت –

نسحلا ريسلا نامضل فرغلا طبض تانامأ عم قيسنتلا –
.يئاضقلا فلملل

ىلـــع تاـــساردلاو لـــيلاحتلا ةـــحلصم ىّلوـــتت:٠٤ ةداملا
: يتأي ام صوصخلا

يف ةــلودلا ســلجم لــمعب ةــصاخلا تاـــيئاصحإلا لـــيلحت –
،يئاضقلا بناجلا

،يئاصحإ نايب لك نع ةيليلحتو ةلصفم ريراقت دادعإ –

،ةيفارشتسا ةيئاصحإ ةسارد لكب مايقلا –

.ةحلصملا تاطاشن نع ةيلصفلا ةليصحلا دادعإ –

نــم تاــساردلاو لــيلاحتلا ةـــحلصم لـــكشتت:١٤ ةداملا
: نيبتكم

،ةيئاصحإلا تانايبلا ليلحت بتكم –

.صيخلتلاو تاساردلا بتكم –

ىلع ةيئاصحإلا تانايبلا ليلحت بتكم ىّلوتي:٢٤ ةداملا
: يتأي ام صوصخلا

يف ةلودلا سلجم لمعب ةقلعتملا تايئاصحإلا ليلحت –
،يئاضقلا بناجلا

نيسحتو ىوـتسملا نيـــسحت ىلإ فدــــهت تاسارد دادـــعإ –
،هئادأ فورظو لمعلا قرط

يف ةلودلا سلجم لمع لوح ةلصفم ةيرود ريراقت دادعإ –
.يئاضقلا بناجلا

ىلـــــع صـــــيخلتلاو تاــــساردـــلا بــــــتكم ىّلوـــــتي:3٤ ةداملا
: يتأي ام صوصخلا

،ةيفارشتسا تاسارد دادعإ –

،اياضقلا فييكت بسح ثاحبأو تاسارد دادعإ –

.ةيليلحتلا ةيئاصحإلا تايطعملا صيخلت –

عبارلا مسقلا

ةلودلا سلجم فرغ
: فرغ )5(سمخ نم ةلودلا سلجم لكشتي:٤٤ ةداملا

ةـــقلعتملا تاـــعزانملا يف تـــبلاب صـــتختو ىلوألا ةــــفرغلا –
تاعزانمو ،ةلودلل ةعباتلا تالحملاو ،ةيمومعلا تاقفصلاب
،نكسلا

ةــفيظولا تاــعزانم يف تــبلاب صــتختو ةــيناثلا ةــفرغلا –
،ةيكنبلاو ةيئابجلا تاعزانملاو ةيمومعلا

ةــقلعتملا تاــعزانملا يف تــبلاب صــتختو ةــثلاثلا ةـــفرغلا –
،ريمعتلاب ةقلعتملا تاعزانملاو ،ةرادإلا ةيلوؤسمب

ةقلعتملا تاعزانملا يف تبلاب صتختو ةعبارلا ةفرغلا –
ةعفنملا لجأ نم ةيكلملا عزنب ةقلعتملا تاعزانملاو راقعلاب
،ةيمومعلا

لاجعتسالا تاءارجإ يف تبلاب صتختو ةسماخلا ةفرغلا –
ةينهملا تامظنملاو ةيسايسلا بازحألاب ةقلعتملا تاعزانملاو
.ةماعلا تايرحلاو تايعمجلاو ةينطولا
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اهنم لك ماسقأ ددعو اهصاصتخا ديدحتو فرغلا ءاشنإ متي
.هبتكم يأر ذخأ دعب ،ةلودلا سلجم سيئر نم رمأ بجومب

.لقألا ىلع ،)2( نيمسق نم ةفرغ لك لكشتت

: نم ةلودلا سلجمب ةفرغ لك لكشتت:5٤ ةداملا

،ةفرغ سيئر –

،ماسقأ ءاسؤر –

.ةلودلا يراشتسم –

: يتأي ام صوصخلا ىلع ةفرغلا سيئر ىّلوتي:6٤ ةداملا

،ةفرغلل نسحلا ريسلا ىلع رهسلا –

ذختتو ،مكحلا ةاضق اهيف كراشي يتلا تالوادملا رييست –
،ةيبلغألاب تارارقلا اهيف

ىلع رهسلاو ةفرغلا يراشتسمل يئاضقلا لمعلا ةعباتم –
،اهنع ةرداصلا تارارقلا ةيعون

نــيراشتسملا ىلــع ةــفرغلا ىلإ ةدراوــلا تاــفلملا عــيزوت –
،نيررقملا

اهنأ ىري يتلا تاــفلملاب ةـــلودلا ســـلجم ســـيئر راــــطخإ –
،ىرخأ ةفرغ صاصتخا نم

،ةلودلا سلجم بتكم تايصوتو تارارقب ةاضقلا مالعإ –

،ةفرغلا طبض ةنامأ لامعأ قيسنتو طيشنت –

،ةفرغلا يراشتسم طيقنت يف هيأر ءاطعإ –

،يئاضقلا داهتجالا ديحوت ىلع رهسلا –

يراــشتسم نـــم بوــلطملا دودرـــملا مارــتحا ىلـــع رـــهسلا –
،ةــفرغلا

،ةرورضلا دنع ،ةفرغلا ماسقأ نم مسق يأ ةسائر –

،ةنّيعم ةينوناق ةطقن يف ةلوادملل ةفرغلا ماسقأ ةوعد –

عــم نواــعتلاب رــشنلل ةــلباقلا تارارــقلا ةــمئاق دــيدحت –
،ماسقألا ءاسؤر

،لاجآلا ديدمت تابلط ىلع درلا –

.تارارقلا لوصأ ىلع عيقوتلا نامض –

: نم ةلودلا سلجمب مسق لك لكشتي:٧٤ ةداملا

،مسق سيئر –

.ةلودلا يراشتسم –

سيئر فارشإ تحت ،مسقلا سيئر ىّلوتي :٨٤ ةداملا
: يتأي ام صوصخلا ىلع ،ةفرغلا

هـــيلع رــــقتسملا يـــئاضقلا داـــهتجالا مارــــتحا ىلــــع رــــهسلا –
،ةدجتسم ةينوناق ةلأسم لك يف ةفرغلا سيئر ةعجارمو

ىلـــع رـــهسلاو ،تارارــــقلا لوـــصأ ىلـــع عــيقوتلا ناـــمض –
،دودرملا نيسحت

نـــسحلا رـــيسلا ناــمضل ةـــفرغلا ســـيئر عـــم قــــيسنتلا –
،مسقلل يئاضقلا لمعلل

يف ةلودلا سلجم سيئر نم رمأ بجومب ةفرغلا ةسائر –
،ةفرغلا سيئرل عنام دوجو ةلاح

،مسقلا تاسلجو تالوادم ةسائر –

،مسقلا طبض ةنامأ لامعأ قيسنت –

.ةفرغلا سيئرل مسقلا ةيدودرم غيلبت –

نع الوؤسم ،ررقملا ةلودلا راشتسم نوكي :٩٤ ةداملا
ةنامأل اهتداعإو اهيف لصفلا ةياغ ىلإ ،هل ةمّلسملا تافلملا
.اهيف ةرداصلا تارارقلا عم طبضلا

: يتأي ام صوصخلا ىلع ررقملا ةلودلا راشتسم ىّلوتي

ساسأ ىلع هتارارق بيبستو تاسلجلاو تالوادملا روضح –
،ةسلجلا يف اهب قطنلا لبقو ةلوادملا يف ررقت ام

،اهيف نّيعملا اياضقلا يف قيقحتلاو تاءارجإلا هيجوت –

ىرخأ ةفرغ صاـصتخا نـــم اـــهاري يــتلا تاـــفلملا ضرــــع –
،ةفرغلا سيئر ىلع

،ةيرورض اهاري ةقيثو يأ بلطو ةيضقلا فلم قئاثو صحف –

،ىوعدلا تاءارجإو عئاقو لوح ريرقت دادعإ –

اــهتابلط ميدــــقتل ةــلودلا ةــظفاحم ىلــع ةــيضقلا فــلم ضرـــع –
 ،ةيباتكلا

.اهئاضمإ لبق تارارقلا حيحصت –

سماخلا مسقلا
ةعمتجملا فرغلا

سلجم سيئر نم رمأب ةعمتجملا فرغلا دقعنت :٠5 ةداملا
.ةلودلا

هتاسلج ةرورضلا ةلاح يف ةلودلا سلجم دقعي :١5 ةداملا
نم يتلا تالاحلا يف اميسال ،ةعمتجم فرغلا لك نــم الــــكشم

اعجارت لكشي نأ فرغلا ىدحإ نع ردصيس يذلا رارقلا نأش
.يئاضقلا داهتجالا نع

سلجم سيئر نم رمأب ،ةعمتجملا فرغلا ىلع ةلاحإلا متت
سيئر وأ ةلودلا ظفاحم حارتقا ىلع ءانب وأ هنم ةردابمب ةلودلا
.فرغلا ىدحإ

،ةعمتجم هفرغ داقعنا دنع ،ةلودلا سلجم لكشتي:٢5 ةداملا
: نم

،ةلودلا سلجم سيئر –
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،سيئرلا بئان –

،فرغلا ءاسؤر –

.ماسقألا ءاسؤر ءادمع –

ىلع ضرعت يتلا اياضقلا لودج ةلودلا سلجم سيئر دعي
خيرات ددحي امك ،ةعمتجم فرغك هداقعنا دنع ةلودلا سلجم
.ررقملا ةلودلا راشتسم نّيعيو ةسلجلا

سلجم ةليكشت تاسلج ةلودلا ظفاحم رضحي:35 ةداملا
.هتاركذم مدقيو ةعمتجم فرغك ةلودلا

اهئاضعأ فصن روضحب ةعمتجملا فرغلا دقعنت :٤5 ةداملا
اهلداعت ةلاح يفو ،تاوصألا ةيبلغأب اهتارارق ذختتو ،لقألا ىلع
.اّحجرم سيئرلا توص نوكي

.ةينلع ةسلج يف هب قطني ةعمتجملا فرغلا رارق

ثلاثلا لصفلا
ةلودلا سلجم تاسلج

لوألا مسقلا
ةيداعلا تاسلجلا

ةعاسلاو مويلا يف هتاسلج ةلودلا سلجم دقعي :55 ةداملا
.ةلودلا سلجم سيئر نم رمأ بجومب نيددحملا

ةسلجلاو ةلوادملا روضحٍ ضاق لك ىلع نـّيــعتي:65 ةداملا
بجي ،عنام دوــجو ةــلاح يفو ،نــيددحملا ةــعاسلاو موــيلا يف

اروـــف مـــسقلا ســـيئر وأ ةـــفرغلا ســـيئر راـــطخإ يـــضاـــقلا ىلـــع
.هفالختسال ةمزاللا ريبادتلا ذاختال ،ةليسو عرسأبو

عـنام عوــقو ةــلاح يف ،ةـــفرغلا ســـيئر ىلــع نيـــعتي:٧5 ةداملا
ذاــختال ةــليسو عرـــسأبو اروـــف ةـــلودلا ســـلجم ســـيئر راـــطخإ ،هل
.هفالختسال ةمزاللا تاءارجإلا

يدعاسم دحأ وأ ةلودلا ظفاحم بئان ىلع ّنيعتي:٨5 ةداملا
اروــــف ةــلودلا ظـــفاحم راــطخإ ،عـــناملا ةـــلاح يف ،ةـــلودلا ظـــــفاحم
.هفالختسال ةليسو عرسأبو

،عناملا ةلاح يف ةسلجلا طبض نيمأ ىلع ّنيعتي :٩5 ةداملا
ىلع فرشملا يضاقلاو مسقلا سيئر وأ ةفرغلا سيئر راطخإ
.هفالختسال ،ةليسو عرسأبو اروف ،ةيزكرملا طبضلا ةنامأ

اياضقلا لودـج مــسقلا وأ ةـــفرغلا ســـيئر ددـــحي:٠6 ةداملا
نم ،لـقألا ىلـع ،اموي )5١( رـشع ةـسمخ لـبق ،رـمأب ةــسلج لــكل
.اهداقعنا خيرات

ءانمأو ةاضقلا ديقت ىلع ةسلجلا سيئر رهسي:١6 ةداملا
يه امك ،ةيمسرلا ةـــلذبلا ءادـــتراب نيــماحملاو ةـــسلجلا طـــبض
.هب لومعملا ميظنتلا يف ةددحم

ةـــــبترلا بــــسح ةــــسلجلا ىلإ ةاـــــضقلا لـــــخدــــي :٢6 ةداملا
.ةيمدقألاو

،ســـيـــئرـــلا نيـــمـــي ىلـــع مدـــقألا ةـــلودــــلا راـــشتسم ســــلــــجــــي
.هراسي ىلع ةيمدقألا يف هيلي يذلا ةلودلا راشتسم ســـلجيو

.بيترتلا سفنب ةاضقلا بحسني

يطعيو ،ةلوادملا ءاــنثأ شاــقنلا ســيئرلا ريدي:36 ةداملا
راــشتسملا ميدقــت دــعب ةــليكشتلا يف راــشتسم ثدــحأل ةــملكلا
.هضرع ررقملا

.هيأرب يلدي نم رخآ سيئرلا نوكي

.مكحلا ةئيهل نولكشملا ةاضقلا ّالإ ةلوادملا يف كراشي ال

ةــسلج يف اــهب قــطنيو ،تاوــصألا ةــيبلغأب تارارــقلا ذــختت
.ةينلع

قطنلا لبق رارقلا ررقملا ةلودلا راشتسم رّرحي :٤6 ةداملا
روف ةـسلجلا طــبض نيــمأ ىلإ فـــلملا عـــم هـــّملسيو ةـــسلجلا يف هب
.هب قطنلا

عم تاسلجلا لجس ىلع ةــسلجلا ســيئر عــقوي:56 ةداملا
.طبضلا نيمأ

يناثلا مسقلا

ةيئافتحالا تاسلجلا

حاتتفا دنع ةيئافتحا ةسلج ةلودلا سلجم دقعي :66 ةداملا
.ةيمسّرلا ةلذبلاب هتاضق ةفاك روضحب ةيئاضقلا ةنسلا

.ةيمدقألاو ةبترلا بسح ةاضقلا سلجي

ريرحت ةيزكرملا طبضلا ةنامأ ىلع فرشملا يضاقلاىّلوتي
.ةسلجلا رضحم

سلجم ىلإ مهتيقرت تمت نيذلا ةاضقلا بّصني :٧6 ةداملا
.هفرغ ىدحإ ةسلج يف ةلودلا

.بيصنتلا رضحم ةفرغلا طبض نيمأ ررحي

ثلاثلا مسقلا

لطعلا تاسلج

لالــخ ةـــلودلا ســـلجمل لـــطعلا تاـــسلج دقــــعنت :٨6 ةداملا
.ةلجاعلا اياضقلا يف تبلل ةيئاضقلا ةلطعلا

لطعلا تاسلجب نيينعملا ةاضقلا ةمئاق ددحت:٩6 ةداملا
.ةلودلا سلجم سيئر نم رمأ بجومب

عبارلا لصفلا

ةلودلا ةظفاحم

ظفاحم ةلودلا سلجم ىدل ةلودلا ةظفاحم لثمي:٠٧ ةداملا
.نودعاسملا ةلودلا وظفاحم هماهم يف هدعاسيو ،ةلودلا
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 : يتأي ام صوصخلا ىلع ةلودلا ظفاحم ىّلوتي:١٧ ةداملا

،ةلودلا ةظفاحم ةاضق ىلع ةيمــّلسلا هتطلس ةسرامم –

،ةيئاضقلا ةدعاسملا بتكم ةسائر –

حلاصملاو ةلودلا ةظفاحم لامعأ قيسنتو ةبقارمو طيشنت –
،اهل ةعباتلا

لك ةيادب يف ،ةلودلا ظفاحم يدعاسم ىلع لمعلا عيزوت –
،ةنس

ةسراممو ةلودلا ةظفاحم حلاصم ىلع نيفظوملا عيزوت –
.مهيلع ةيبيدأتلاو ةيمّلسلا ةطلسلا

ةرادإ ،ةلودلا ظفاحم فارشإ تحت ٍ،ضاق ىلوتي:٢٧ ةداملا
قـــــيسنتلاو اـــــهحلاصم رــــيس ةــــــعباتمو ةـــــلودلا ةـــــــظفاحم ةــــــنامأ
.اــــهنيب

: ةلودلا ةظفاحم لمشت:3٧ ةداملا

،غيلبتلا ةحلصم –

.ةيئاضقلا ةدعاسملا ةحلصم –

: يتأي ام صوصخلا ىلع غيلبتلا ةحلصم ّىلوتت:٤٧ ةداملا

تافلمب ةقفرم ةيرادإلا ةيئاضقلا تاهجلل تارارقلا غيلبت –
،اهيف لوصفملا عوضوملا

.تاغيلبتلا لجس كسم –

ىلـــــع ةــــيئاضقلا ةدـــــعاسملا ةــــحلصم ىّلوــــتت :5٧ ةداملا
: يتأي ام صوصخلا

ىلإ ةهجوملا ةيئاضقلا ةدعاسملا تابلط تافلم ريضحت –
،ةلودلا ظفاحم

،ةيئاضقلا ةدعاسملل بلط ميدقتب ةفرغلا راطخإ –

يف ،ةينعملا نيماحملا ةمظنمو ةفرغلاو بلاطلا راطخإ –
.هضفر ةلاح يف ةفرغلاو ينعملا راطخإو بلطلا لوبق ةلاح

سماخلا لصفلا
اهميظنت تايفيكو طبضلا ةنامأ تايحالص

ةنامأ نم ةلودلا سلجم طبض ةنامأ لكشتت:6٧ ةداملا
.ماسقألاو فرغلا طبض تانامأو ةيزكرم طبض

لوألا مسقلا
ةيزكرملا طبضلا ةنامأ

.ضاق ةيزكرملا طبضلا ةنامأ ىلع فرشي:٧٧ ةداملا

ةــيزكرملا طــــبضلا ةـــنامأ وـــمدختسم سراــــمي:٨٧ ةداملا
طـبضلا ةــنامأ ةسائرب فلكملا يـــضاقلا فارــشإ تـــحت مـــهماهم
.ةيزكرملا

طـــبضلا ةـــنامأ ةـــسائرب فــــلكملا يـــضاقلاىّلوتي:٩٧ ةداملا
صوصخلا ىلــع ةــلودلا ســـلجم ســـيئر ةـــطلس تــــحت ،ةــــيزكرملا

: يتأي ام

قـــــيسنتلاو ةــــيزكرملا طـــبضلا ةـــنامأ حـــلاصم رــــييست –
،ىرخألا حلاصملا نيبو اهنيب

،ينمزلا اهلسلست بسح اهليجستو نوعطلا مالتسا –

هليوحتو ،لصو ميلست لباقم يئاضقلا مسرلا ليصحت –
،ضرغلا اذهل حوتفملا باسحلا ىلإ

قئاثولا لكو فارطألا تاركذمو عوضوملا تافلم مالتسا –
،اهب ةصاخلا تافلملاب اهقاحلإو ،ىرخألا

ةـحـلـصـــمـلـــــل ةــهــجوـملا تالـــسارـملا فــــــلـتــخـم لــــــيـــجست –
،اهتجلاعمو

،ليجستلا بتكم ىدل تارارقلا لوصأ ليجست ىلع رهسلا –

تاسلجلا خيرات بسح تارارقلا لوصأ ظفحو بيترت –
،اهيف تردص يتلا

دعب تارارقلل ةيداعلاو ةيذيفنتلا خسنلا ميلستو ءاضمإ –
،ضرغلا اذهل دعم لجس يف اهليجست

،فانئتسالا مدع تاداهش ميلست –

،طبضلا ةنامأ فيشرأ ظفح –

.ةيئاضقلا ةدعاسملا بتكم تارارقب لفكتلا –

صوــصخلا ىلع ةـــيزكرملا طـــبضلا ةــــنامأ ّىلوـــــتت:٠٨ ةداملا
: يتأي ام

اهليجستو اهميقرتو فانئتسالاو نوعطلا ضئارع يقلت –
،اياضقلل ماعلا لجسلا يف

،ةيرادإلا ةيئاضقلا تاهجلا نم فانئتسالا تافلم يقلت –

،عوضوملا تافلمو ةيباوجلا تاركذملا يقلت –

ةرادإلا ىلإ اــــــهلاسرإو فرـــــغلا نـــــم تارارـــــقلا لوـــــصأ يـــــــقلت –
اهتبقارم دعب ةسلجلا خيرات بسح اهظفحو ،ليجستلاب ةفلكملا

،عوجرلا دنع

مدـــعوأ فاـــنئتسالا تاداـــهشو تارارـــقلا خــــسن مـــيلست –
.ةضراعملا مدع تاداهشو فانئتسالا

حلاصملا نم ةيزكرملا طبضلا ةنامأ لكشتت:١٨ ةداملا
: ةيتآلا

،ماعلا بيترتلا ةحلصم –

موـــسرلا لـــيصحت قودـــنصو نوـــعطلا لـــيجست ةــــحلصم –
،ةبساحملاو ةيئاضقلا

،تارارقلا ميلست ةحلصم –

.هيجوتلاو مالعإلا ةحلصم –
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صوصخلا ىلـــع ماـــعلا بـيترــتلا ةحـلــصـم ّىلوـــتت:٢٨ ةداملا
: يتأي ام

،عوضوملا تافلم تادنتسمو فارطألا تاركذم مالتسا –

،هعيزوتو هتجلاعمو دراولا ديربلا ليجست –

فرـشملا يــضاقلا نــع رداــصلا دـــيربلا لاـــسرإو لـــيجست –
،ةيزكرملا طبضلا ةنامأ ىلع

ةيئاضقلا تاهجلا نم ةدراولا فانئتسالا تافلم مالتسا –
.ةيرادإلا

قودنصو نوعطلا ليجست ةحلصم ىّلوتت:3٨ ةداملا
: يتأي ام صوصخلا ىلع ةبساحملاو ةيئاضقلا موسرلا ليصحت

دادعإو اهميقرتو فانئتسالاو نوعطلا ضئارع ليجست –
،اهتافلم

،ةيئاضقلا موسرلا ديدست لصو ريرحت –

ةقلعتملا ةقيبطتلا يف فانئتسالاو نعطلا تانايب جاردإ –
،ةيئاضقلا تافلملا رييست ماظنب

بسح اهليجستو ةيئاضقلا موسرلا ديدست تادنس مالتسا –
عــــم ،يــصيخلتلا لــــجسلاو تالاوــــحلا لــــجس يف دـــــيدستلا خــــيرات
.يرهشلاو يمويلا نييلاملا نيعومجملا دادعإ

صوصخلا ىلع تارارقلا ميلست ةحلصم ّىلوتت:٤٨ ةداملا
: يتأي ام

وأ/و نيضاقتملل ةلودلا سلجم تارارق نم خسن ميلست –
،مهييماحم

.نوناقلل اقبط ةيذيفنتلا ةخسنلا ميلست –

اهيلع صوصنملا ةيذيفنتلا خسنلاو خسنلا ميلست نكمي
.اينورتكلإ ةداملا هذه يف

،صوصخلا ىلع هيجوتلاو مالعإلا ةحلصم ّىلوتت:5٨ ةداملا
: يتأي ام

،لابقتسالا ميظنت –

طبضلا ةنامأ يقفترم هيجوتو مالعإ نامض ىلع رهسلا –
،ةيزكرملا

،هيجوتلاو لابقتسالاب نيفلكملا ناوعألا طاشن رييست –

صرحلاو ،ةحلصملا فرط نم ةـمدقملا تاــمدخلا ةــعباتم –
.اهتيقرت ىلع

يناثلا مسقلا
ماسقألاو فرغلا طبض ةنامأ

طبض ةنامأ ،مسقو ةفرغ لك ىوتسم ىلع ،دجوت:6٨ ةداملا
نـّيعي ،لقألا ىلع ،طبض مسق نيمأ ةبترب فظوم اهيلع فرشي

.ةلودلا سلجم سيئر نم رمأ بجومب

ماــسقألا وأ فرــغلا طــبض ماــسقأ ءاــنمأ ىّلوتي :٧٨ ةداملا
: يتأي ام صوصخلا ىلع

وأ ةــفرغلا طــبض ةــنامأ طاــشن نيب قــيسنتلا ةــعباتم –
،ةيزكرملا طبضلا ةنامأ طاشنو مسقلا

،مسقلا وأ ةفرغلا سيئر تاميلعت ذيفنت –

ســلجم ســيئر ىلإ اــهغيلبتو تاــسلجلا لوادــج ريــضحت –
،ةلودلا ظفاحمو ةلودلا

اهظفحو ،ماظتناب اهتالجس طبضو تاسلجلا روـــضح –
،ةديج ةلاح يف

،مسقلا وأ ةفرغلا ىلإ ةدراولا تافلملا ظفح –

.مهطاشن ةعباتمو نيفظوملا ىلع لمعلا عيزوت –

78 ةداــملا يف ةروــكذملا ماــهملا ىلإ ةــفاضإلاب:٨٨ ةداملا
: يتأي ام ماسقألا وأ فرغلا طبض ماسقأ ءانمأ ىّلوتي ،هالعأ

روضحلاب فيلاكتلا اذكو درلا تاركذمو تاركذملا غيلبت –
،فارطألل

طــبضلا ةـــنامأ نـــم ةـــفرغلاب ةـــصاخلا تاـــفلملا مالـــتسا –
،ةيزكرملا

،مسقلا وأ ةـــــفرغلل ماـــعلا لـــجسلا يف فـــلملا تاـــنايب لــــيجست –

،اهحيحصتو تارارقلا ةعابط ىلع رهسلا –

،رارقلا قوطنم ليجست –

اهلاسرإو نوناقلل اقبط تارارقلا لوصأ ىلع عيقوتلا –
،اهظفحو اهبيترت ضرغب ةيزكرملا طبضلا ةنامأ ىلإ

ىلإ ،اهيف رداصلا رارقلا نـــم ةــخسن عــم تاـــفلملا لاـــسرإ –
ةيرادإلا ةيئاضقلا تاهجلا ىلإ اهتداعإل ةلودلا ةظفاحم
،ةينعملا

تاساردلاو قئاثولا مسق ىلإ تارارقلا نم خسن لاسرإ –
،اهلالغتسا ضرغب ةيئاضقلاو ةينوناقلا

ةحلصم ىلإ اهيف لوصفملا اياضقلا تافلم لاسرإ –
.اهظفحو اهبيترتلفيشرألا

سداسلا لصفلا
ةلودلا سلجم ةاضقل ةماعلا ةيعمجلاو بتكملا

لوألا مسقلا
ةلودلا سلجم بتكم

تاــــيحالصلا ةـــــلودــلا ســــــلجم بـــــــتكم سراــــمي :٩٨ ةداملا
خّرؤملا١٠-8٩ مقر يوضعلا نوناقلا نم52 ةداملا يف ةروكذملا

روكذملاو8٩٩١ ةنس ويام٠3 قفاوملا٩١٤١ ماع رفص٤يف
: يتأي ام اضيأ ىلوتيو ،هالعأ
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سلجم لمع ميظنتب قــلعتت ةلأسم لــك لوــح هــيأر ءادــبإ –
 ،ةلودلا

،ماسقألا فذح وأ ءاشنإ –

،يونسلا تاسلجلا لودج دادعإ –

لــك يف ٍضاــق لــك اــهيف ررــقي يــتلا اــياضقلا ددـــع دــــيدحت –
،ةسلج

،ةاضقلل يونسلا طاشنلا ةليصح مييقت –

ســلجم ىلـــع ةـــحورطملا اـــياضقلا تاـــيئاصحإ مـــييقت –
،اهيف لوصفملا اياضقلا اذكو ةلودلا

تايقتلم ميظنت ربع اميسال ةاضقلا نيوكت جمارب طبض –
،جراخلا يف نيوكت تارتفو ةيسارد مايأو

نيسحت يف ةلودلا سلجم ةاــضق ةــمهاسم جــمارب طــبض –
،ةيرادإلا ةيئاضقلا تاهجلا ةاضق ىوتسم

.ةينازيملا لوح ماعلا نيمألا نم ةدعملا تاحارتقالا ةسارد –

تارود )3( ثالث يف ةلودلا سلجم بتكم عمتجي:٠٩ ةداملا
.ةيئاضقلا ةنسلا لالخ ةيداع

يف ةـــلودلا ســــلجم بـــتكم عــــمتجي نأ نــــكمي:١٩ ةداملا
ســلجم ســيئر نـــم ءاـــعدتسا ىلـــع ءانـــب ،ةيـــئانثتسا تارود
.ةلودلا

ءانب ،ةيئانثتسا ةرود يف اضيأ بتكملا عمتجي نأ نكميو
حارتقا عم ،رثكأ وأ ةفرغ سيئر وأ ةلودلا ظفاحم بلط ىلع
.اهلامعأ لودج

دعب بتكملا ةلودلا سلجم سيئر يعدتسي :٢٩ ةداملا
.لامعألا لودجو عامتجالا خيرات لوح ةلودلا ظفاحم يأر ذخأ

سلجم بتكم ءاضعأ ىلإ تاءاعدتسالا هجوت:3٩ ةداملا
.عامتجالا خيرات نم ،لقألا ىلع ،مايأ )8( ةينامث لبق ةلودلا

.لجأ نودب بتكملا عمتجي لاجعتسالا ةلاح يفو

طبضلا ةنامأ ةسائرب فلكملا يضاقلا رضحي:٤٩ ةداملا
نع رــضحم رـــيرــحت ىّلوتيو ،بـتكملا تاـعامتجا ،ةـــــيزكرملا
.كلذ

طبضلا ةنامأ ةسائرب فــلكملا  يــضاقلاو ســيئرلا عــّقوي
.رضحملا ىلع ،ةيزكرملا

يف نيرضاحلا بتكملا ءاضعأ عيمج ىلع رضحملا ضرعي
.هيلع ةقداصملل عامتجالا

فــصن روــضحب ّالإ بــتكملا تالوادــم حــصت ال:5٩ ةداملا
.لقألا ىلع ،هئاضعأ

ديدج نم بـتكملا عـمتجي ،باــصنلا لاــمتكا مدــع ةــلاح يفو
يف هـــتالوادــم نوكتو ،ةـعاس )8٤( نوعبرأو نامث هاصقأ لجأ يف
.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم ةحيحص ةلاحلا هذـــه

،ةيبلغألاب بتكملا تارارق ىلع تيوصتلا متي:6٩ ةداملا
.احــّجرم سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا يواست ةلاح يفو

يناثلا مسقلا
 ةلودلا سلجم ةاضقل ةماعلا ةيعمجلا

ةلودلا سلجم ةاضقل ةماعلا ةيعمجلا لكشتت:٧٩ ةداملا
: نم

،ةلودلا سلجم سيئر –

،ةلودلا ظفاحم –

،سيئرلا بئان –

،ةلودلا ظفاحم بئان –

،فرغلا ءاسؤر –

،ماسقألا ءاسؤر –

،ةلودلا يراشتسم –

،نيدعاسملا ةلودلا يظفاحم –

وأ ةــمدخ ةـــيعضو يف مـــه نـــيذلا ةـــلودلا ســــلجم ةاــــضق –
.قاحلإ

: صوصخلا ىلع ةماعلا ةيعمجلا ىلوتت

ميدقتو ةلودلا سلجم لمعب ةقلعتملا لئاسملا ةسارد –
،اهنأشب تاحارتقالا

تاــئيه فــــلتخم ىدــــل ةـــلودلا ســــلجم ةاـــضق باــــختنا –
.ةلودلا تاسسؤمو

ةــنسلا يف ةدــحاو ةرــم ةــماعلا ةــيعمجلا دـــقعنت:٨٩ ةداملا
.ةلودلا سلجم سيئر نم ةوعدب

ةــيعمجلا ةوـــعد ةـــلودلا ســلجم ســـيئر نـــكمي :٩٩ ةداملا
ةــجاحلا تــــعد اـــمّلك ،ةـــيئانثتسا ةرود يف داــــقعنالا ىلإ ةـــماعلا
ةيئانثتسا ةرود يف داقعنالا ىلإ اهتوعد هنكمي امك ،كلذ ىلإ
سلجم ةاضق )2/3( يثلث نم ّامإو ةلودلا ظفاحم نم بلطب ّامإ
.ةلودلا

روــضح تاوــعد ةــلودلا ســلجم ســيئر هــجوي :٠٠١ ةداملا
رشع ةسمخ لـبق لاــمعألا لودــجب ةــبوحصم ةــماعلا ةــيعمجلا
.اهداقعنا خيرات نم ،لقألا ىلع ،اًموي )5١(

ةيئانثتسالا تارودلل ةبسنلاب لجألا اذه ضيفخت نكمي
.مايأ )٠١( ةرشع نع لقي ّالأ ىلع

روضحب ّالإ ةماعلا ةيعمجلا تالوادم حصت ال:١٠١ ةداملا
.اهئاضعأ )2/3( يثلث

يف ءاضعألا ءاعدتسا داعي ،باصنلا اذه لامتكا مدع ةلاح يفو
ةيعمجلا تالوادم حصتو ،لقألا ىلع ،ًاموي )5١( رشع ةسمخ لجأ
.نيرضاحلا ءاضعألا ددع نكي امهم ةلاحلا هذه يف ةماعلا
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تاوصأ ةيبلغأب ةماعلا ةيعمجلا تارارق ذختت :٢٠١ ةداملا
.نيرضاحلا ءاضعألا

.احّجرم سيئرلا توص نوكي تاوصألا يواست ةلاح يفو

فرشملا يضاقلا ،ةماعلا ةيعمجلا لاغشأ رضحي:3٠١ ةداملا
ارضحم ررحيو ،اهتنامأ ىلوتيو ،ةيزكرملا طبضلا ةنامأ ىلع
.اهلاغشأ نع

فرشملا يـضاقلاو ســـيئرلا نـــم لـــك رـــضحملا ىلـــع عــــّقوي
.ةيزكرملا طبضلا ةنامأ ىلع

رضحملا ىلع عالطالا ةــماعلا ةــيعمجلا يف وــضع لـــكل قـــحي
.هيلع ةقداصملل ةماعلا ةيعمجلا ىلع ضرعي يذلا

سلجم ةاضق باختنال ةماعلا ةيعمجلا عمتجت :٤٠١ ةداملا
يف اـــميسال ،ىرخألا ةـــلودلا تاــــسسؤمو تاـــئيه ىدــــل ةــــلودلا
.يروتسدلا سلجملا يفو ءاضقلل ىلعألا ســلجملا

بتكم ،ةماعلا ةيعمجلا لاغشأ ةبسانمب ،ثدحي:5٠١ ةداملا
.ةــماعلا ةـــيعمجلا يف باـــختنالا رـــيس ةـــبقارمب فَّلكي تــــيوصت
ةاضقلا ديمع ةسائرب ةاضق )3( ةثالث نم بتكملا اذه نوكتيو
.انس رغصألا ةاضقلا نم )2( نيدعاسمو

ةـــيزكرملا طـــبضلا ةـــنامأ ىلـــع فرــــشملا يــــضاقلا ىلوــــتي
.بتكملا ةنامأ

سلجم ةاضق باختنالل حشرتلل الباق نوكي:6٠١ ةداملا
.قاحلإ ةيعضو يف وأ ةمدخلا ةلاح يف مه نيذلا ةلودلا

سلجم سيئر ناويد ىدل تاحيشرتلا عدوت :٧٠١ ةداملا
لبق ،لقألا ىلع ،مايأ )5( ةسمخ ،مالتسالاب لصو لباقم ةلودلا

.باختنالا خيرات

.حشرتلاب قلعتي لاكشإ لك يف ةلودلا سلجم بتكم لصفي

ليكوت ،ئراط ببسل ،بــئاغلا يـــضاقلا نــــكمي :٨٠١ ةداملا
.اهيلع قداصم ةلاكو بجومب ةماعلا ةيعمجلا نم وضع

.دحاو ضاق نم رثكأ نع ةبانإلا ليكولل زوجي ال

لصاحلا حشرتملا لوألا رودلا يف ازئاف حّرصي :٩٠١ ةداملا
.اهنع رَّبعملا تاوصألا نم ةقلطملا ةيبلغألا ىلع

،ةقلطملا ةيبلغألا ىلع حشرتم يأ لوصح مدع ةلاح يفو
)2( نينثالا نيــحشرتملا نـّيــعيو ،لوألا رودــلا جــئاتن بــتكملا نلعي
رودلا يف ةكراشملل ،تاوصألا نم ددع ربكأ ىلع الصحت نيذللا
.ةماعلا ةيعمجلا سفن يف متي يذلا يناثلا

لصحتملا حشرتملا يناثلا رودلا يف ازئاف َنلعُي :٠١١ ةداملا
.تاوصألا نم ربكألا ددعلا ىلع

حـــشرـــــتملا ازـــئاـــــف نـــلـــــعـــــي ،تاوـــصألا يواــــست ةــــلاـــــح يفو
.لوألا رودلا يف تاوصألا نم ددع ربكأ ىلع لصحت يذـــلا

سيئر هعّقوي رضحم يف باختنالا جئاتن ّنودت :١١١ ةداملا
ةـــــنامأ ىلــــع فرــــشملا يــــضاقلاو هادـــــعاسمو تــــــيوصتلا بـــــتكم
.ةيزكرملا طبضلا

ةيئاهنلا جئاتنلا تيوصتلا بتكم سيئر نلعي :٢١١ ةداملا
ةيعمجلا ءاضعأ ىلع باختنالا رضحم ةوالت متتو ،باختنالل
.ةماعلا

ةينوناق ىلــع جاــجتحالا حـــشرتم لـــــكل ّقــــــحي:3١١ ةداملا
نَّودــت ،ةبَّبسم ةــضيرعب باــختنالا موـــي ســـفن يف تــــيوصتلا

.اهيف لصفلل تيوصتلا بتكم ىلع ضرعُتو رضحملا يف

عباسلا لصفلا

ةلودلا سلجمل ةيراشتسالا ةمهملا

لوألا مسقلا

ةماع ماكحأ

نيناوقلا عيراشم يف هيأر ةلودلا سلجم يدبي :٤١١ ةداملا
٤ يف خّرؤملا١٠-8٩ مقر يوضعلا نوناقلا ماكحأل اقبط ،رماوألاو

،هالعأ روكذملاو8٩٩١ ةنس ويام٠3 قفاوملا٩١٤١ ماع رفص
.يلخادلا ماظنلا اذه  ماكحأو

تاذ هـــتاصاصتخا ةــسرامم لـــجأ نـــم ،ةـــلودلا ســـلجم مـــظني
سيئر اهسأري ةيراشتسا ةنجل لكش يف ،يراشتسالا عباطلا

.ةلودلا سلجم

ءاسؤرو ةلودلا ظفاحم نــم ةــيراشتسالا ةـــنجللا لــــكشتت
لبق نـم مــهنييعت مــتي ةـــلودلا يراـــشتسم )3( ةـــثالثو فرـــغلا

.ةلودلا سلجم سيئر

هلسري يذلا رـمألا وأ نوــناقلا عورـــشم قـــفري:5١١ ةداملا
قـــئاثولا عــيمجب ،ةـــــلودلا ســـلجم ىلإ ةـــموكحلل ماــــعلا نيـــمألا

لــــبق نــــم هـــيلع ةـــقداصملا دـــــعب ،هــــب ةــــصاخلا تادــــنتسملاو
.ةــــموكحلا

رثكأ وأ ريبخب نيعتسي نأ ةلودلا سلجم نكمي:6١١ ةداملا
ةعيبط تبلطت املك ،هماهم يف ررقملا ةلودلا راشتسم ةدعاسمل

.كلذ هيلع ضورعملا عورشملا

سلجم سيئر نم رمأ بجومب ريبخلا نـّيعي:٧١١ ةداملا
تاءاـــفـــكـــب نوــــعـــتــــمــــتــــي نــــيذــــلا صاــــخشألا نيـــب نـــم ةــــلودــــلا

يف نيلــجسملاو ةــفــلــتـــخملا تاـــطاشنـــلا نـــيداـــيـــم يف ةدــــكؤم
يأر ذــــخأ دــــعب ةــــلودلا ســـلجم ســــيئر فرـــــط نم ةدعم ةمئاق
.ةــــلودلا ســــلجم بـــتكم

ةروكذملا ةمئاقلا ىلع ليجستلا بلط مدقي:٨١١ ةداملا
اـــــقفرــم ةـــــلودـــلا ســـــــلجم ســـــــيئر ىلإ ،هالـــــعأ7١١ ةداـــــملا يف

.نيينعملل ةيلمعلاو ةيرظنلا فراعملا تبثت يتلا قئاثولاب

ةروكذملا ةمئاقلا يف صخش يأ ليجست نكمي ال:٩١١ ةداملا
ةداهشل ةلداعم ةيعماج ةداهش ازئاح نكي مل ام ،هالعأ
)٠١( رشع ةدمل ةربخ تبثي مل امو ،لقألا ىلع ،سناسيل

.صاصتخالا يف ،لقألا ىلع ،تاونس
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يتلا قئاثولا نع الوؤسم نـّيعملا ريبخلا نوكي:٠٢١ ةداملا
ىلإ اهتداعإ هيلع نّيعتيو ،هتمهم ةسرامم راطإ يف هل مّلست
.هتمهم ءاهتنا دعب ةلودلا سلجم

ةيقافتا راطإ يف هتمهم ّنيعملا ريبخلا يدؤي :١٢١ ةداملا
اـــهميلست لاـــجآو ةـــبولطملا لاـــمعألا ةـــعيبطو ةـــمهملا ةدـــم ددـــحت
.ريبخلا باعتأو

يناثلا مسقلا

ةيداعلا تاءارجإلا
رــثكأ وأ ارّرـــقم ةلودلا ســــلجم ســـيئر نّيــــعي :٢٢١ ةداملا

عورشملا ةيمهأ بـسح ،ةيراــشتسالا ةـنجللا ءاــضعأ نيب نــم
.هتسارد هبلطتت يذلا لمعلا مجحو

جوف نـّيــعي نأ ةـلودلا ســـلجم ســـيئر نــــكمي:3٢١ ةداملا
يف رـــيخألا اذـــه ةدـــعاسمل ررــــقملا نـــم بـــلطب وأ اـيئاقلت لــمع
.هـــلاغشأ

لاغشألا ريس ررقملا ةلودلا راشتسم مظني:٤٢١ ةداملا
تاـــــسلجو تاـــــعامتجالا جــــمربيو هــــتمهم ذــــيفنت تاــــيفيكو
ردابملا يرازولا عاطقلا يلثمم عم اميسال ،ةـيرورضلا لــمعلا

.رمألا وأ نوناقلا عورشمب

ارــيرقت ،لاـــغشألا ءاـــهتنا دــــعب ،ررـقملا ررـــحي :5٢١ ةداملا
.ةيراشتسالا ةنجللا ءاضعأل هغّلبي

ةــــــــنـــــجللا ةـــــلودـــــلا ســــــــلجم ســـــــــيئر يــــــعدتـــــسي :6٢١ ةداملا
ربخيو ،ريرقتلا عورشم لوح ةماع ةشقانم ءارجإل ةيراشتسالا
.كلذب ينعملا ريزولا

هـــلثمم وأ يـــنعملا رــــيزولا رــــضحي نأ نــــكمي:٧٢١ ةداملا
ةيراشتسالا ةنجللا لاغشأ ،لــقألا ىلــع ،يزـــكرم رــيدم ةـــبترب
.تالوادملا يف كراشي نأ نود

ررقملل ةملكلا ليحيو ،ةسلجلا سيئرلا حتتفي:٨٢١ ةداملا
.هتاظحالم ءادبإل ةلودلا ظفاحمل مث ريرقتلا عورشم ضرعل

بتاك نّوديو ،تاشقانملا سيئرلا رّيسي:٩٢١ ةداملا
يـنعملا رـيزولاو ةــيراشتسالا ةــنجللا ءاــضعأ تاــظحالم ةسلجلا
.ضرغلا اذهل دعم صاخ لجس يف ،هلثمي نم وأ

ةيبلغأب يئاهنلا ريرقتلا ىلع ةقداصملا متت:٠3١ ةداملا
تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو ،نيرضاحلا ءاضعألا تاوصأ
.اـحـّجرم سيئرلا توص نوكي

تاظحالملا ءوض ىلع يئاهنلا ريرقتلا ررقملا دعي :١3١ ةداملا
.تاشقانملا ءانثأ ةلجسملا

ثلاثلا مسقلا

لاجعتسالا ةلاح يف تاءارجإلا
لـــــبق نـــــم لاـــجعتسالا ىلـــع هـــيبنتلا ةــــلاح يف :٢3١ ةداملا

وأ نوناقلا عورشم ةلودلا سلجم سيئر ليحي ،لوألا ريزولا
،ةيراشتسالا ةنجللا سيئر ىلإ ،اروف ،هب قـفرملا فـــلملاو رـــمألا
.ررقملا نييعتب موقي يذلا

ةسلجلا خيرات ةيراشتسالا ةنجللا سيئر ددحي:33١ ةداملا
يـــــنعـملا رــيزوـلا كلذب رـبخيو ،رــمألا وأ نوــناـــقلا عورشم ةساردل
.ةنجللا ءاضعأو ةلودلا ظفاحمو

لاـــــغشأ ةـــيراشـتسالا ةــنجللا ســـيئر رــــّيسي:٤3١ ةداملا
.ةسلجلا

هّدعي يذلا يئاهنلا ريرقتلا ىوتحم ةنجللا ءاضعأ شقاني
.رّرقملا همدقيو

يأر نمضتملا يئاهنلا ريرقتلا ىلع قداصي :53١ ةداملا
عّقويو ،نيرضاحلا ءاضعألا تاوصأ ةيبلغأب ةلودلا سلجم
.ةيراشتسالا ةنجللا سيئرو رّرقملا نم لك هيلع

عبارلا مسقلا
ةلودلا سلجم يأر

تاليدعتلا عيمج ،هيأر يف ةلودلا سلجم حرتقي:63١ ةداملا
: يتأي ام ىلع ةصاخ ةفصب رهسيو ،ةيرورض اهاري يتلا

قداصملا ةيلودلا تاـيقافتالاو روــتسدلل صــنلا ةـــقباطم –
،لوعفملا ةيراسلا ةيعيرشتلا صوصنلاو اهيلع

،صنلا ةمءالم –

،هيف ةـــلمعتسملا تاـــحلطصملاو هـــماجسناو صــــنلا ةــــغايص –

.هراثآو قيبطتلل صنلا ةيلباق –

ةلودلا سلجم يأرـــل ةـــيلصألا ةخــــسنلا عــّـقوت:٧3١ ةداملا
،ررقملا ةلودلا راشتسمو ةلودلا سلجم سيئر فرط نم
.ةلودلا سلجم فيشرأب ظفحتو

ماعلا نيمألا ىلإ ةلودلا سلجم سيئر لسري:٨3١ ةداملا
   .خسن )5(سمخ يف ،ةلودلا سلجم يأر ،ةموكحلل

نماثلا لصفلا

ةيرادإلا اهلكايهو ةماعلا ةنامألا

لوألا مسقلا

ماعلا نيمألا

سلجم سيئر ةطلس تحت ،ماعلا نيمألا ّىلوتي:٩3١ ةداملا
هدعاسيو ،هتعباتمو لئاسولاو ةرادإلا مسق طيشنت ،ةلودلا

.حلاصملا ءاسؤرو مسقلا سيئر كلذ يف

: يتأي امب صوصخلا ىلع ماعلا نيمألا فلكي

طــبضو تاداـــمتعالا رـــييستو ةــينازيملا تارـــيدقت دادـــعإ –
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةبساحملا

دراوـــملاب ةـــلودلا ســـلجم دــــيوزتو تاـــجايتحالا دــــيدحت –
اهديسجتو ،هريسل ةيرورضلا تامدخلاو ةــيرشبلاو ةــيداملا

،جمارب يف
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صاخشألاو تاكلتمملا نمأل ةبسانملا ريبادتلا ذـــيفنت –
،ةلودلا سلجمب

،دوقعلاو تايقافتالاو تاقفصلا ماربإ –

،ةلودلا ســـلجم حـــلاصمو لـــكايه فـــلتخم عــم قـــيسنتلا –
.اهماهم زاجنإ يف اهمعدو

.فرصلاب رمآلا وه ماعلا نيمألا :٠٤١ ةداملا

عــــيرشتلا يف اـــــهيلع صوــــصنملا طورـــــشلل اًقفو ،هنكميو
نأ ،ةـلودلا ســـلجم ســـيئر ةـــقفاوم دـــعبو ،لوـــعفملا يراـــــــسلا

ســــيئرو لــــئاسولاو ةرادإلا مـــسق ســــــيئرل اـــــضيوـــفت حنمي
ةـصاخلا رـــماوألا ىلع عيقوتلل ،ةــبساحملاو ةـــينازيملا ةــــــحلصم
رـــــماوأو فـــيراــصملاب ةـــــصاخلا تاـــبثإلا قـــــئاثوو ،عفدلاب
نــــــمض لـــــــخدـت يــــتــــــلا تاررـــــــقـــــملا عـــــيــــــقوــــــت اذـــــكو تادارـــيإلا
.انوناق امهل ةدوهعملا ةــــــيميظنتلا تاـــــيحالصلا

ماعلا ميظنتلا بتكم ةماعلا ةنامألاب قحلي :١٤١ ةداملا
.يلخادلا نمألا بتكمو

يناثلا مسقلا

لئاسولاو ةرادإلا مسق

مــسق ســـيئر لـــئاسولاو ةرادإلا مـــسق رــــّيسي :٢٤١ ةداملا
.حلاصم ءاسؤر هدعاسي

: يتأي ام لئاسولاو ةرادإلا مسق ىّلوتي :3٤١ ةداملا

،يلاملا رييستلا –

،ةيرشبلا دراوملا رييست –

.لئاسولا رييست –

: يتأي ام ىّلوتي ،راطإلا اذه يفو

ةلودلا سلجم لكايه عيمجل ةماعلا ةرادإلا ةمهم نامض –
،هحلاصمو

سلجم ريسل ةيرورضلا ةيداملاو ةيرشبلا دراوملا ريفوت –
،ةلودلا

يمدختسمل ةينيوكتلا جماربلا ذيفنتو ميظنت ىلع رهسلا –
،ةلودلا سلجم

،اهنيب قيسنتلاو حلاصملا لمع ةعباتم –

ناــجللاو ءاــضعألا ةــيواستملا ةـــيرادإلا ناـــجللا ةــسائر –
،ةينقتلا

.مسقلا طاشن نع ةيسادسلا ةليصحلا دادعإ –

حلاصملا نم لئاسولاو ةرادإلا مسق لكشتي:٤٤١ ةداملا
: ةيتآلا

،نيوكتلاو نيفظوملا ةحلصم –

،ةبساحملاو ةينازيملا ةحلصم –

،ةماعلا لئاسولا ةحلصم –

،ميظنتلاو ةينقتلاو ةيرادإلا تاساردلا ةحلصم –

.ةنرصعلاو يلآلا مالعإلا ةحلصم –

ىلع نيوكتلاو نيـفظوملا ةحلصم ىّلوـــتت:5٤١ ةداملا
: يتأي ام صوصخلا

ةـــــيرشبلا دراوــــملا رــــييستل ةــــيونس تاــــططخم دادــــــعإ –
،اـــهذيفنتو

،ةيرشبلا دراوملا نم تاجايتحالا ديدحت –

بصانملاو ايلعلا فئاظولا يلغاشل ينهملا راسملا ةعباتم –
،ةيمسالا مهمئاوق نييحتو ،ةلودلا سلجمب ايلعلا

،نيدقاعتملا ناوعألاو نيفظوملل ينهملا راسملا رييست –

حــــــلاصل ىوـــتسملا نيـــسحتو نـــيوكتلا تاـــططخم دادـــعإ –
تائيهلاو لكايهلا عم قيسنتلاب اهذيفنت نامضو ،نيفظوملا
،ةينعملا

طـــبضلا ةـــنامأ يـــمدختسمل يـــناديملا نـــيوكتلا ةــــعباتم –
،هب لومعملا ميظنتلل اقبط

دراوملا رييستب ةلصلا تاذ ناجّللا تاعامتجا ميظنت –
،ةيرشبلا

،اهتعباتمو ةيعامتجالا نوؤشلا رييست ةيقرت نامض –

تاـــقوأ مارــتحاو طاــبضنالا دــــعاوق قـــيبطت ىلـــع رــــهسلا –
،لمعلا

،ةيميظنتلاو ةيبيدأتلا تارارقلا قيبطت ىلع رهسلا –

تاميظنتلاو نيناوقلا قيبطتب ةلص اهل ةلأسم لك ةسارد –
،نيفظوملاب ةقلعتملا

.ةحلصملا طاشن نع ةيلصفلا ةليصحلا دادعإ –

نـــم نــــيوكتلاو نيــــفظوملا ةـــحلصم لـــــكشتت:6٤١ ةداملا
: ةيتآلا بتاكملا

،طبضلا تانامأ يمدختسم كالسأ بتكم –

،ةكرتشملا كالسألا بتكم –

،نيوكتلا بتكم –

.ةيعامتجالا نوؤشلا بتكم –

طبضلا تانامأ يمدختسم كالسأ بتكم ّىلوتي:٧٤١ ةداملا
: يتأي ام صوصخلا ىلع
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كسمو طبضلا تانامأ يمدختسمل ينهملا راسملا رييست –
،مهتافلم

،ةجردلا يف ةيقرتلا لوادج دادعإ –

،ةبترلا يف ةيقرتلل ليهأتلا مئاوق دادعإ –

تانامأ يمدختسم كلس يف فيظوتلاو تاجايتحالا ديدحت –
،طبضلا

كالسأل ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ةنجللا ةنامأ نامض –
 ،طبضلا تانامأ يمدختسم

.ةيلصفلا بتكملا طاشن ةليصح دادعإ –

صوصخلا ىلع ةكرتشملا كالسألا بتكم ّىلوتي :٨٤١ ةداملا
: يتأي ام

كـــــسمو ةـــــكرتشملا كالــــسألل يـــنهملا راــــسملا رــــــييست –
،مهتافلم

تارايسلا يقئاسو نيينهملا لامعلل ينهملا راسملا رييست –
،مهتافلم كسمو نيدقاعتملا ناوعألاو

،ةجردلا يف ةيقرتلا لوادج دادعإ –

،ةبترلا يف ةيقرتلل ليهأتلا مئاوق دادعإ –

ةكرتشملا كالسألا يف فيظوتلاو تاجايتحالا ديدحت –
،نيدقاعتملا ناوعألاو تارايسلا يقئاسو نيينهملا لامعلاو

،ءاضعألا ةيواستملا ناجللا ةنامأ نامض –

.ةيلصفلا بتكملا طاشن ةليصح دادعإ –

صوــــــصخلا ىلــــع نـــــيوـــــكتلا بـــــتكم ىّلوتي :٩٤١ ةداملا
: يتأي ام

،نيوكتلا لاجم يف تاجايتحالا ديدحت –

،اهتعباتمو اهذيفنتو نيوكتلا تاططخم  دادعإ –

،اهتعباتمو ذيفنتلا زيح نيوكتلا جمارب عضو –

.ةيلصفلا بتكملا طاشن ةليصح دادعإ –

صوصخلا ىلع ةيعامتجالا نوؤشلا بتكم ّىلوتي :٠5١ ةداملا
: يتأي ام

ةيعامتجالا فورظلا نيسحت هنأش نم ام لك حارتقاو ةسارد –
،ناوعألاو نيفظوملل

نيفظوملاو ةاضقلل ةيعامتجالا نوؤشلا رييست ةيقرت –
،اهتعباتمو ناوعألاو

يـــــعامتجالا ناــــمضلا حـــــلاصم عــــم تاــــقالــعلا ةـــــعباتم –
،تايدضاعتلاو

،ةينعملا تائيهلا ىدل اهتعباتمو دعاقتلا تافلم دادعإ –

ةماعلا فورظلاب ةفلكملا ةــينقتلا ناــجللا ةــنامأ ناــمض –
،ةلودلا سلجمب نمألاو ةفاظنلاو لمعلل

.ةيلصفلا بتكملا طاشن ةليصح دادعإ –

ىلع ةبساحملاو ةينازيملا ةحلصم ىّلوتت:١5١ ةداملا
: يتأي ام ،صوصخلا

،زيهجتلاو رييستلا يتينازيمب ةصاخلا تاريدقتلا دادعإ –

،اهتيفصتو اهتاقحلمو بتاورلا ءادأ نامض –

،ةذفنملا ةيلاملا تايلمعلل ةيمويلا ةبساحملا كسم –

،تاقفنلل ةيرهش فوشك دادعإ –

،تاداريإلاو تاقفنلا ةلاكو رييست –

.ةيلاملا ةنسلا لافقإ دنع يونسو يلصف نيريرقت دادعإ –

نم ةــبساحملاو ةـــينازيملا ةـــحلصم لـــــكشتت:٢5١ ةداملا
: ةيتآلا بتاكملا

،روجألاو بتاورلا بتكم –

،رييستلا ةينازيم بتكم –

،زيهجتلا ةينازيم بتكم –

.ةينازيملا ذيفنت ةعباتمو دادعإ بتكم –

صوصخلا ىلع روجألاو بتاورلا بتكمىّلوتي:35١ ةداملا
: يتأي ام

،تابترملاو روجألاب ةطبترملا ةيلاملا تاريدقتلا دادعإ –

،اهتاقحلمو روجألاو بتاورلا فرصو ةيفصتو ءادأ نامض –

،بترملاو رجألاب ةطبترم ةقيثو لك دادعإ –

.ةيلاملا ةنسلا لافقإ دنع يونس رخآو يلصف ريرقت دادعإ –

صوصخلا ىلع رييستلا ةينازيم بتكم ّىلوتي :٤5١ ةداملا
: يتأي ام

،رييستلا ةينازيم تاريدقت دادعإ –

،رييستلا ةينازيم ذيفنت –

،ةيلاملا تاكالهتسالل ةيرهش فوشك دادعإ –

ةـــنسلا لاـــفقإ دـــنع يوــنس رــــخآو يلـــصف رــــيرقت دادـــــعإ –
.ةــيلاملا

صوصخلا ىلع زيهجتلا ةينازيم بتكم ّىلوتي:55١ ةداملا
: يتأي ام

،زيهجتلا ةينازيم عيراشم دادعإ –

،اهب ةطبترملا تايلمعلاو زيهجتلا ةينازيم رييست –

،تاقفصلا ةيوست ذيفنت –

،ةيبساحملا ةيرهشلا تايعضولا ةعباتم –

ةـــنسلا لاـــفقإ دـــنع يونس رـــخآو يلـــصف رــــيرقت دادـــــعإ –
.ةيلاملا
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ةينازيملا ذيفنت ةعباتمو دادعإ بتكم ّىلوتي :65١ ةداملا
: يتأي ام ،صوصخلا ىلع

،زيهجتلاو رييستلا يتينازيمل ةيئاهنلا تاريدقتلا طبض –

رييستلا يتينازيم ذيفنتب ةقلعتملا ليلاحتلا ميدقتو دادعإ –
،زيهجتلاو

ةيونسلاو ةيلصفلا ةيلاملا تايعضولا لالغتساو طبض –
،زيهجتلاو رييستلا يتينازيمل

.يرادإلا باسحلا دادعإ –

صوصخلا ىلع ةماعلا لئاسولا ةحلصم ىلوتت:٧5١ ةداملا
: يتأي ام

،لكايهلل نسحلا ريسلل ةيرورضلا لئاسولا ريفوت –

،اهتنايصو ةلوقنملاو ةيراقعلا لكايهلا رييست نامض –

،درجلا لجس كسم –

،ةيرودلا ةليصحلا دادعإو ماعلا نزخملا رييست ةعباتم –

،تارايسلا ةريظح رييست –

ةيامحل لئاسولا ريفوتو تاءارجإلا قيبطت ىلع رهسلا –
،تاكلتمملا

مــيظنتلاو عـــيرشتلل اــــقبط ةـــيمومعلا تاــــقفصلا مارـــــبإ –
،امهب لومعملا

،تاودنلاو تارضاحملل يداملا ميظنتلا نامض –

،ةّيمسّرلا ماهملاب يداملا لفكتلا نامض –

،ءاقتنالاو ليلاحتلاو ءابعألا رتافد دادعإ –

،لاغشألا زاجنإ ةعباتم –

.ةحلصملا طاشن نع ةيلصفلا ةليصحلا دادعإ –

بتاكملا نم ةماعلا لئاسولا ةحلصم لكشتت :٨5١ ةداملا
: ةيتآلا

،ةرتوفلاو ةيمومعلا تاقفصلا بتكم –

،ةماعلا ةنايصلا بتكم –

.ءافعإلاو درجلا بتكم –

ةرتوفلاو ةيمومعلا تاقفصلا بتكم ىّلوتي:٩5١ ةداملا
: يتأي ام صوصخلا ىلع

عيراشم فلتخمب ةقلعتملا تايلمعلل ءابعألا رتافد دادعإ –
،ةجمربملا زيهجتلا

تايلمعو لاـغشألا زاــجنإ دوــقعو تاــمدخلا دوــقع دادـــعإ –
،زيهجتلا

سلجم تاقفص ةنجل رـــييست لاـــمعأ ةـــعباتمو رــــيضحت –
،اهتنامأ كسمو ةلودلا

نيلماعتملا رــيتاوف يف ةدراوـــلا تاـــنايبلا ةـــحص ةـــبقارم –
،ةروتافلا ريرحت طورشو تاءارجإل اقبط

اــــقبط لاــــغشألا وأ تاـــمدخلا ماـــمتإ تاءارـــجإ نــــم دــــكأتلا –
،بلطلا دنسل

،داتعلا ءافعإو درجلا بتكم عم قيسنتلا –

،ةيلاملا ةيوستلل ةطوبضملا نيلماعتملا تافلم ليوحت –

.ةيلصفلا بتكملا طاشن ةليصح دادعإ –

صوصخلا ىلع ةماعلا ةنايصلا بتكم ّىلوتي:٠6١ ةداملا
: يتأي ام

سلجمل ةـعباتلا قــفارملاو يــنابملا ةــنايص ىلــع رــهسلا –
،ةلودلا

،اهديدجت حارتقاو ةلوقنملا كالمألا ةيامح ىلع رهسلا –

سلجمل يجراخلاو يلخادلا طيحملا ةفاظن ىلع رهسلا –
،ةلودلا

.ةيلصفلا بتكملا طاشن ةليصح دادعإ –

صوصخلا ىلع ءافعإلاو درجلا بتكم ّىلوتي:١6١ ةداملا
: يتأي ام

تازيهجتلا فلتخم ةكرح ةعباتمو درجو ءاصحإ نامض –
،تادعملاو

،ةيرود ةفصب هنييحتو ماعلا درجلا لجس كسم –

،بتكم لكب ةصاخ درج ةقاطب زاجنإ –

 ،ءافعإلل هجوملا داتعلا مئاوق دادعإ –

 ،ءافعإلا تايلمع ةعباتم –

.ةيلصفلا بتكملا طاشن ةليصح دادعإ –

ةينقتلاو ةيرادإلا تاساردلا ةحلصم ىّلوتت:٢6١ ةداملا
 : يتأي ام صوصخلا ىلع ميظنتلاو

 ،صيخلتلاو ثحبلا لامعأ زاجنإ –

ةينقتلا تاساردلاو ةيرامعملا ةسدنهلا تاسارد زاجنإ –
،ةلودلا سلجمب ةصاخلا

نامضل ينقتلاو يرادإلا ميظنتلا جهانم حارتقاو ةسارد –
 ،ةلودلا سلجم لكايهل نسحلا ريسلا

.ةحلصملا طاشن نع ةيلصفلا ةليصحلا دادعإ –

ةينقتلاو ةيرادإلا تاساردلا ةحلصم لكشتت:36١ ةداملا
: نيبتكم نم ميظنتلاو

،صيخلتلاو ةينقتلاو ةيرادإلا تاساردلا بتكم –

.ةينقتلاو ةيرادإلا تافلملا كسمو ميظنتلا بتكم –

ةـــينقتلاو ةـــيرادإلا تاـــساردلا بـــتكم ىّلوتي:٤6١ ةداملا
: يتأي ام صوصخلا ىلع صيخلتلا و

،ةيرادإلا حلاصملا ةدئافل ةيرادإ ريراقتو تاسارد دادعإ –

 ،ةيعجرم ةيقئاثو تافلم دادعإ –
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تاسارد بتاكم عم قيسنتلاب ةينقت تاسارد دادعإ –
،ةيرامعملا ةسدنهلا

ةيرامعملاو ةيندملا ةسدنهلا لاغشأل ةينقتلا ةعباتملا نامض –
،ةيراجلا

تاـــسسؤملاو تاـــساردلا بـــتاكم راـــيتخا يف ةـــمهاسملا –
 ،لاغشألا زاجنإل ةلهؤملا

 ،تازيهجتلا ديدجتو ةنايص تاحارتقا دادعإ –

.ةيلصفلا بتكملا طاشن ةليصح دادعإ –

ةيرادإلا تافلملا كسمو ميظنتلا بتكمىّلوتي :56١ ةداملا
: يتأي ام صوصخلا ىلعةينقتلاو

 ،لكايهلل نسحلا ريسلا دصق ميظنتلل جهانم حارتقا –

تاــــطاشنلل يــــئارجإلاو يرادإلا مــــيظنتلا يف ةــــمهاسملا –
،تاودنلاو تايقتلملاو ةيملعلا

 ،دوفولا تارايز ميظنتو ريضحت يف ةمهاسملا –

مئاوق دادعإو ،ةينقتلاو ةيرادإلا تافلملا بيترتو كسم –
،عوضوملا بسح قئاثولاو تافلملل ةيمسا

،تافلملل ةيعجرملا قئاثولا طبض –

،اهظفحو ةزجنملا عيراشملل ةينقتلا تافلملا بيترت –

.ةيلصفلا بتكملا طاشن ةليصح دادعإ –

ىلع ةنرصعلاو يلآلا مالعإلا ةحلصم ىّلوتت:66١ ةداملا
: يتأي ام صوصخلا

ريصقلا ىدملا ىلع يلآلا مالعإلا ططخم ديسجتو دادعإ –
،ليوطلاو طسوتملاو

،يلآلا مالـــــعإلا تازــــيهجت لاــــجم يف تاــــجايتحالا رـــــيدقت –
،اهتنرصعو

،يلآلا مالعإلا ةكبش ةنايصو رييست –

،ةيتامولعملا ةمظنألا ةنرصعو ريوطت –

ســـلجمل يـــنورتكلإلا عـــقوملل يــنقتلا رـــييستلا ناــــمض –
،ةلودلا

لاجم يف ةـــلودلا ســـلجم يـــفظوم نـــيوكت يف ةـــمهاسملا –
،يلآلا مالعإلا

.ةحلصملا طاشن نع ةيلصفلا ةليصحلا دادعإ –

نم ةـنرصعلاو يلآلا مالـــعإلا ةـــحلصم لــــكشتت :٧6١ ةداملا
: نيبتكم

،ينورتكلإلا فيشرألاو يلآلا مالعإلا بتكم –

.هتنايصو يلآلا مالعإلا داتع نزخم بتكم –

ينورتكلإلا فيشرألاو يلآلا مالعإلا بتكم ّىلوتي:٨6١ ةداملا
: يتأي ام صوصخلا ىلع

 ،يئاضقلا فلملا رييست ةقيبطت ريس ةعباتم –

،اهتنرصعو اهريوطتو ةيتامولعملا جمارب رييست ةعباتم –

اـــــهمظني يــــتلا تاـــطاــشنلا لـــــكل يــنورـــتكلإلا قـــــيثوتلا –
،ةلودلا سلجم

ســلجمل يــنورتكلإلا عـــقوملل يــنقتلا رـــييستلا ةـــعباتم –
،ةلودلا

ةــيئاضقلا تارارـــقلل ةـــينورتكلإلا ةـــسرهفلاو ةـــجلاعملا –
،تارارقلا ةفشرأ ةقيبطت نمض

،ةفشرؤملا تارارقلا دادعت طبض –

.ةيلصفلا بتكملا طاشن ةليصح دادعإ –

هتنايصو يلآلا مالعإلا داتع نزخم بتكم ّىلوتي:٩6١ ةداملا
: يتأي ام صوصخلا ىلع

،يلآلا مالعإلا نزخم رييست –

،اهنييحتو تانوزخملا تاقاطب كسم –

سلجم حلاصمو لكايه ديوزت جمانرب ةعباتمو طبض –
،يلآلا مالعإلا لاجم يف تاكلهتسملاو ةزهجألاب ةلودلا

،يلآلا مالعإلا تادعمو ةزهجأ ةنايص –

،يلآلا مالعإلا ةكبش ةنايص –

،يرصبلا يعمسلا ثبلا ةدوج نيسحت ىلع رهسلا –

.ةيلصفلا بتكملا طاشن ةليصح دادعإ –

عساتلا لصفلا

ةفلتخم ماكحأ

ةاضقلا نيوكت جمارب يف ةلودلا سلجم كراشي:٠٧١ ةداملا
تايقتلم ميظنت قيرط نع ،ةيرادإلا ةيئاضقلا تاهجلل نيعباتلا

.ةيسارد مايأو تارضاحمو تاودنو

ىلــــع ةاـــضقلا نــــيوكت رــــيطأت يف ةــــلودلا وراـــشتسم كراـــشي
ةيادب يف دعي جمانرب بسح ةيرادإلا ةيئاضقلا تاهجلا ىوتسم
ةــــلص تاذ عــــيضاوـــــــم ىلع يوــــتـــــــحـــــــي ،ةـــيـــــــئاــضق ةــــــــنس لــــك
.ةيرادإلا ةيئاضقلا تاهجلا صاــــصتخاب

رشاعلا لصفلا

ةيماتخ ماكحأ

ةلودلا سلجمل يلخادلا ماظنلا ليدعت نكمي:١٧١ ةداملا
سلجم بتكم ةقفاوم دعب ةلودلا سلجم سيئر نم ةردابمب

.ةلودلا

ّةيمسّرلا ةديرجلا يف يلخادلا ماظنلا اذه رشني:٢٧١ ةداملا
.ّةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

ربمتبس٩١ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٩١ يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

ةلودلا سلجم ةسيئر
ىيحي نب ةديرف




