
 ةكرتشملا ىلوألا ةنسلا ماظنل اقبط ةيساردلا ةطخلا تاررقمل رصتخملا فيصوتلا
 

 يناثلا ىوتسملا
 تاعاس 3 1 ةءارقلا    نمل 161

 ةربنلاو حيحصلا قطنلا ىلع زيكرتلا عم ةيناملألا لمجلاو تاملكلا ةءارق نم بلاطلا نيكمت ىلإ ررقملا اذه فدهي 
  .مهفلا اذه سيقت يتلا ةفلتخملا ةلئسألا ىلع ةباجإلاو ةيناملألا صوصنلاو لمجلا مهف نم هنيكمتو .ةلمجلا ىقيسومو

 تاعاس 3 1 عامتسالا نمل 162
 تاعوضومب هفيرعتو لمجلاو تاملكلا تاعومجمو تاملكلا مهفو عامس ىلع بلاطلا ةردق ريوطت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 .ايناملأ يف ةيمويلا ةايحلا

 تاعاس 3  1 دعاوقلا نمل 163
 رصانعلاو ةطيسبلا ةلمجلا بيكرتب هفيرعتو ةيساسألا اهبيكارتو ةيناملألا ةغللا دعاوقب بلاطلا ديوزت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 .yوحن ةميلس ةيناملأ ةلمج ةباتك ىلع بردتي امك .رصانعلا هذه بيترتو اهل ةنوكملا

 تاعاس 3 1 ةباتكلا نمل 165
 فرعتلاو ةحيحصو ةم} لمج ءانبو تاملكلل ةحيحصلا ةباتكلا ةيفيك ملعت ىلع بلاطلا بيردت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 .ةريصقلا صصقلاو ت�اطخلا ةباتك لثم ةباتكلا نم ةنيعم لاكشأ ناقتاو اهنم ةدافإلا ةيفيكو صنلا تامس ىلع

 تاعاس 3 1 ةثداحملا نمل 166
 هتردق ةيمنتو ةميلس ةغلب ثدحتلا يف هتاراهمب ءاقترالاو بلاطلا ىدل يهفشلا ريبعتلا ةكلم ءانب ىلإ ررقملا اذه فدهي
 ررقملا فد� امك .نيرخآلا ءارآ ىلع قيلعتلاو ،هنع عافدلاو ام عوضوم يف يأرلا ءادبإ ةيفيك ملعتو شاقنلاو راوحلا ىلع
 هديوزتب لاصتالاو ثيدحلا يف ةيوغل ةردق ىلإ ةيوغل ةورثو ةيوحن تابيكرتو ةيوغل فراعم نم بالطلا هفرعي ام ليوحت ىلإ
 .يعامجلا شاقنلاو يئانثلا راوحلاو يدارفنالا ثيدحلا ىلع بيردتلاو ةقالطب ثدحتلل ةمزاللا ةيوغللا لئاسول�
 ثلاثلا ىوتسملا
 تاعاس 3 2 ةءارقلا نمل 260 
 ةربنلاو حيحصلا قطنلا ىلع زيكرتلا عم ةيناملألا لمجلاو تاملكلا ةءارق نم بلاطلا نيكمت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 .مهفلا اذه سيقت يتلا ةفلتخملا ةلئسألا ىلع ةباجإلاو ةيناملألا صوصنلاو لمجلا مهف نم هنيكمتو ةلمجلا ىقيسومو
 ناتعاس 2 عامتسالا نمل 261 
 بالطلا هفيرعت و لمجلاو تاملكلا تاعومجمو تاملكلا مهفو عامس ىلع بلاطلا ةردق ريوطت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 .ايناملأ يف ةيمويلا ةايحلا تاعوضومب

 تاعاس 3 2 دعاوقلا نمل 262
 امادختسا ةغللا مادختسا ىلع هنيعت يتلا دعاوقلا نم ديزملا هباسكاو ةيوغللا بلاطلا تاردق ةيمنت ىلإ ررقملا اذه فدهي

 ىلا ،ةفاضالاو بصنلاو عفرلا تالاح يف ةيكلملا رئامض فيرصت قرط ىلع بلاطلا فرعتي ررقملا اذه يفو ،احيحص



 ىلع بلاطلا فرعتي امك .ليضفتلاو ةنراقملا يتغيصب هفيرعت عم اهفيرصت قرطو ةيناملألا ةغللا يف ةفصل� هفيرعت بناج
 لمجلا طبر تاودأو ةلصلا ةلمج ت�وكمب هفيرعت ىلا ةفاضإل� ةسكعنملا لاعفالاو ماتلا عراضملا نمزلا يف لعفلا فيرصت
 .ةيبناجلا

 تاعاس 3 2 ةباتكلا نمل 263
 فورحلا طبضو ءاجهلا ةيح� نم ةحيحص ةباتك ةيناملألا تاملكلا ةباتك نم بلاطلا نيكمت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 ظافلألا رايتخاو وحنلا ثيح نم ةحيحص ةيناملأ ةلمج ةباتك نم هنيكمتو .ميقرتلا تامالع كلذكو )ةريبكو ةريغص(
 هفيرعت ىلإ ررقملا فدهي امك .تاعوضوم نم يميلعتلا باتكلا همدقي امم اقالطنا ةفلتخم تyوتحم نع ريبعتلل كلذو
 كلذ ىلع بيردتلا عم ثلاثلا ىوتسملا يف اهسردي مل ةباتكلل ىرخأ لاكشأ ضعبو ةيناملألا ةغللا يف صنلا تاموقمب
  .باتكلا تاعوضوم بسح

 ناتعاس 2 ةثداحملا نمل 264
 هتردق ةيمنتو ةميلس ةغلب ثدحتلا يف هتاراهمب ءاقترالاو بلاطلا ىدل يهفشلا ريبعتلا ةكلم ءانب ىلإ ررقملا اذه فدهي
 ررقملا فد� امك .نيرخآلا ءارآ ىلع قيلعتلاو ،هنع عافدلاو ام عوضوم يف يأرلا ءادبإ ةيفيك ملعتو شاقنلاو راوحلا ىلع
 هديوزتب لاصتالاو ثيدحلا يف ةيوغل ةردق ىلإ ةيوغل ةورثو ةيوحن تابيكرتو ةيوغل فراعم نم بالطلا هفرعي ام ليوحت ىلإ
 .يعامجلا شاقنلاو يئانثلا راوحلاو يدارفنالا ثيدحلا ىلع بيردتلاو ةقالطب ثدحتلل ةمزاللا ةيوغللا لئاسول�

 ناتعاس 1 ةينامللا ةغللا ةفاقث نمل 265
 ةقثوم صوصن ليلحتو ءارقتس� كلذو ةيبنجألا ةغللا ةفاقث يف ةماهلا بناوجلا ضعبب بلاطلا فيرعتىلإ ررقملا اذه فدهي
 فيرعتىلإ ررقملا فدهي امك .ةمألا ةايح يف ةيخيراتلا ثادحألاو ةيراضحلا ملاعملا مهأ نع ةذبن :ةيلاتلا بناوجلا يطغت
 ةيسايسلا فارعألاو )اهريغو سبلملاو لكألاو دايعألاو جاوزلا ديلاقت لثم( ةفلتخملا ةيعامتجالاو ةيفاقثلا طامنأل� بلاطلا
 .ةغللا ةفاقث يف ةرصاعملا ةيركفلا تاهجوتلا مه³و ةيفاقثلا تاملسملاو ةينيدلاو ةيخيراتلاو
 عبارلا ىوتسملا

 ناتعاس 3 ةءارقلا نمل 270
 ةربنلاو حيحصلا قطنلا ىلع زيكرتلا عم ةيناملألا لمجلاو تاملكلا ةءارق نم بلاطلا نيكمت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 مهفلا اذه سيقت يتلا ةفلتخملا ةلئسألا ىلع ةباجإلاو ةيناملألا صوصنلاو لمجلا مهف نم هنيكمتو ةلمجلا ىقيسومو
 .ةددعتم صوصن مادختس� كلذ ىلع بيردتلاو هعم لماعتلا ةيفيكو ةيناملألا ةغللا يف صنلا تاموقمب هفيرعتو

 ناتعاس 3 عامتسالا نمل 273
 تاراوحلا مهفو عامس ىلع ةردقلا ريوطتو ةريصقلا صوصنلا مهفو عامس ىلع بلاطلا ةردق ريوطت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 .ايناملأ يف ةيمويلا ةايحلا تاعوضومب هفيرعتو ةيناملألا ةيماعلا ةغلل�
 تاعاس 3 3 دعاوقلا نمل  274 



 ةيناملألا ةغللا يف ةلمجلا ءانب ةراهم ةيمنت ىلإ ةفاضإل� ،دعاوق يف هتسارد مت ام ةعجارمو ةيوقت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 لعافو لعف نم رصانعلا هذه بيترتو اهل ةنوكملا رصانعلاو ةبكرملاو ةطيسبلا ةلمجلا بيكرتب هفيرعتو ةيساسألا اهبيكارتو
 .هب لوعفمو

 ناتعاس 3 ةباتكلا نمل 275
 هفيرعتو ءالمألا دعاوقب مازتلالا ساسأ ىلع ةبكرملاو ةطيسبلا صوصنلا ةباتك نم بلاطلا نيكمت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 ظافلألا رايتخا نم هنيكمت ىلإ ررقملا فدهي امك .يفرصلاو يوحنلا ىوتسملا ىلع ةباتكلل حورطملا عوضوملا تادحوب
 ةغللا يف صنلا تاموقمب هفيرعتو تاعوضوم نم يميلعتلا باتكلا همدقي امم اقالطنا ةفلتخم تyوتحم نع ريبعتلل ةبسانملا
 .باتكلا تاعوضوم بسح كلذ ىلع بيردتلا عم عبارلا ىوتسملا يف اهسردي مل ةباتكلل ىرخأ لاكشأ ضعبو ةيناملألا

 ناتعاس 3 ةثداحملا نمل 276
 هتردق ةيمنتو ةميلس ةغلب ثدحتلا يف هتاراهمب ءاقترالاو بلاطلا ىدل يهفشلا ريبعتلا ةكلم ءانب ىلإ ررقملا اذه فدهي
 هيدل ام ليوحتو نيرخآلا ءارآ ىلع قيلعتلاو ،هنع عافدلاو ام عوضوم يف يأرلا ءادبإ ةيفيك هميلعتو شاقنلاو راوحلا ىلع
 ةمزاللا ةيوغللا لئاسول� هديوزتب لاصتالاو ثيدحلا يف ةيوغل ةردق ىلإ ةيوغل ةورثو ةيوحن تابيكرتو ةيوغل فراعم نم
 .يعامجلا شاقنلاو يئانثلا راوحلاو يدارفنالا ثيدحلا ىلع بيردتلاو ةقالطب ثدحتلل

 ناتعاس 2 ةيناملألا ةغللا ةفاقث  نمل 277
 ليلحتو ءارقتس� ،ناملألاو ايناملأ نع ةيسايسو ةيداصتقا ،ةيعامتجا تامولعم بلاطلل ميدقت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 هفيرعتو )اهريغو سبلملاو لكألاو دايعألاو جاوزلا ديلاقت لثم( ةفلتخملا ةيعامتجالاو ةيفاقثلا طامنأل� هفيرعتو صوصنلا
 .صوصنلا لالخ نم ةيناملألا ةمألا ةايح يف ةيخيراتلا ثادحألاو ةيراضحلا ملاعملا مهأ ىلع
 سماخلا ىوتسملا
 ناتعاس  4 ةءارقلا نمل  360 
 ةربنلاو حيحصلا قطنلا ىلع زيكرتلا عم ةيناملألا لمجلاو تاملكلا ةءارق نم بلاطلا نيكمت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 مهفلا اذه سيقت يتلا ةفلتخملا ةلئسألا ىلع ةباجإلاو ةيناملألا صوصنلاو لمجلا مهف نم هنيكمتو ةلمجلا ىقيسومو
 ديزت ةددعتم صوصن مادختس� كلذ ىلع بيردتلاو هعم لماعتلا ةيفيكو ةيناملألا ةغللا يف صنلا تاموقمب هفيرعتو
 .اهيف جاتنتسالا ىوتسمو اهتبوعص
  ناتعاس 4 عامتسالا نمل  361 
 تyوتسملا يف هيلع بردت امم الوط رثكأ تاراوحو صوصن ىلا عامتسالا ىلع بالطلا بيردت ىلع ررقملا اذه موقي
 هينعت امب هفيرعت بناج ىلا ،ةيعرفلا هراكفاو ةسيئرلا راكفأ ديدحتو عومسملا صنلا صيخلت ىلع هتردق ريوطتو .ةقباسلا
 .ةفلتخملا ةيعامتجالا تاقايسلا بسح اهيناعم فلتخت يتلا بيكارتلاو ظافلالا ضعب
 تاعاس 3 4 دعاوقلا  نمل  362 



 ةيتايح تاعوضوم نم هيف بغري امع ريبعتلا ىلع هنيعت يتلا ةغللا دعاوق نم ديزمب بلاطلا ديوزتب ررقملا اذه متهي
 ةفصلا ليوحت قرطو لعفلاو فورظلاو تافصلا لثم ةيناملألا ةغللا يف ملكلا عاونأ نم ديزمب هفيرعت قيرط نع ةعونتم
 .ا«امادختسا قرطو اهيف طبرلا تاودأ عاونأو ا«�وكمو ةبكرملا ةلمجل� هفيرعت بناج ىلا مسا ىلا لعفلاو
 ناتعاس 4 ةباتكلا نمل  363 
 هفيرعتو ءالمألا دعاوقب مازتلالا ساسأ ىلع ةبكرملاو ةطيسبلا صوصنلا ةباتك نم بلاطلا نيكمت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 نع ريبعتلل ةبسانملا ظافلألا رايتخا نم هنيكمتو يفرصلاو يوحنلا ىوتسملا ىلع ةباتكلل حورطملا عوضوملا تادحوب

 بلاطلا فيرعت ةلصاوم ىلإ ررقملا فدهي امك .تاعوضوم نم يميلعتلا باتكلا همدقي امم اقالطنا ةفلتخم تyوتحم
 كلذ ىلع بيردتلا عم سماخلا ىوتسملا يف اهسردي مل ةباتكلل ىرخأ لاكشأ ضعبو ةيناملألا ةغللا يف صنلا تاموقمب
 .باتكلا تاعوضوم بسح

 ناتعاس 4 ةثداحملا نمل 364
 ام ةيمنتو ةميلس ةغلب ثدحتلا يف هتاراهمب ءاقترالاو بلاطلا ىدل يهفشلا ريبعتلا ةكلم ريوطت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 صوصنل� هفيرعت لالخ نم كلذو .يأرلا ءادبإو شاقنلاو راوحلا ىلع ةردق نم ةقباسلا ثيدحلا تاررقم يف هبستكا
 .يناملألا عمت¼ا لخاد ةعونتم ةيتايح فقاوم لوانتت يتلا
 ناتعاس ةمجرتلا ملع يف ةمدقم  نمل  365 
 صنلا نيب ةقالعلا ىلع زيكرتلا متيو اهسرادمو ةمجرتلا ملعل ةيساسألا تاحلطصملا ىلع ررقملا اذه يف بلاطلا فرعتي
 ددعت ىلع بلاطلا فرعتي امك .اهتمجرتو صوصنلا يف ةفاقثلاو صنلا ليلحت جذامن ىلع ءوضلا طيلست عم ةمجرتلاو
 لكاشم ليلحت متي امك .ردصملا ةغل ىلإ فدهلا ةغل نم ام صن ةمجرت دنع ةيلمعلا تاوطخلا حرشو ؤفاكتلاو تافاقثلا
 نيسحت ضرغب اهمييقتو ةمجرتلا ةقد ىلع مكحلا ريياعم ديدحت  عم سكعلاو ةيبرعلا ىلإ ةيناملألا نم ةيقيبطتلا ةمجرتلا

 .ةمجرتلا ةدوج
 ناتعاس 1 ةيناسنالا صوصنلا ةمجرت نمل 366

 ةيناسنإلا مولعلا صوصن ةمجرت نم هنيكمتو ةيناسنإلا ةمجرتلل ةسيئرلا تاحلطصمل� بلاطلا فيرعت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 ةيناسنإلا مولعلا صنب ةصاخلا لكاشملا صيخشت يف ةيدقنلاو ةيليلحتلا هتاراهم ريوطتو ةيبرعلا ةغللا ىلا ةيناملألا ةغللا نم
 .صوصنلل ةيبولسألا صئاصخل� هفبرعتو اهل ةبسانملا لولحلا ميدقت يفو
 سداسلا ىوتسملا
 تاعاس 3 ةلالدلاو تايناسللا ملع نمل  370 
 كلذ متيو .ةطسبم ةقيرطب ةفلتخملا هسرادمو هعورفو هتyرظنو ثيدحلا ةغللا ملعب بالطلا فيرعت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 اهفصوب ةغللا ةسارد لوانتي امك .ةيمجعملاو ةيلالدلاو ةيفرصلاو ةيوحنلاو ةيتوصلا ةغللا ت�وكمل ةرسيم ةسارد لالخ نم
 موقت يتلا لماوعلاو لصاوتلا ةيلمع فصو ىلإ ةفاضإ .كلذب ةصاخلا ةثيدحلا تyرظنلا ىلع فرعتلاو لصاوتلل ةليسو
 .ةمجرتل� كلذ لك ةقالعو اهبحاصت يتلا ةيسفنلاو ةيوضعلا تايلمعلاو اهليصوت لئاسوو ةيوغللا ةلاسرلا ةفيظو اهيلع



 ةءارق ىلع م«ردق ةيمنتو ،تايناسللا لاجم يف ةديدجلا ثاحبألا جئاتنب بالطلا فيرعت ىلإ اضيأ ررقملا فدهي امك
 .ةيوغللا رهاوظلا نع يتاذلا ثحبلا ىلعو ةلالدلا ملعو تايناسللا بتك
 تاعاس 3 1 ةمدقتملا دعاوقلا نمل  371 
 ،ةفلتخملا ةيوغللا غيصلا ةساردو اهليلحتو ةطيسبلا لمجلا ةساردب فدهلا ةغللا دعاوق ةسارد يف قمعتلا ىلإ ررقملا فدهي
 .ةكسامتم صوصن يف ةعونتمو ةبكرم لمج يف رصانعلا هذه فيظوت ىلع بردتيو ةنمزألا ةسارد يف بلاطلا عسوتيو
 ناتعاس يملعلا ثحبلا ةيجهنم نمل  372 
 ىلإ ًالوصوو هتاودأو هقرطو ثحبلا جهانم نم ةيادب ،يملعلا ثحبلا ئدابم مه³ بالطلا فيرعت ىلإ ررقملا فدهي
 تyوغللا يلاجم يف ادج ةريصق ةسارد وأ ثحب لالخ نم يملعلا ثحبلا دادعإ يف ةميلسلا ةيملعلا سسألا مهميلعت
 ةنكمملا لولحلا داجيإو ،ةيعوضوم ةقيرطب اهتجلاعمو ،ريكفتلا يف ةيملعلا ةقيرطل� ثحبلا تالكشم ةهجاومو ،ةمجرتلاو
 .نيلا¼ا نيذه يف رداصملاو عجارملا يلع فرعتلاو اهل

 ناتعاس ةمجرتلا يف بساحلا تاقيبطت نمل 373
 تنرتنالا مادختسا ىلإ مهعفدو ةثيدحلا ايجولونكتلل ةفلتخملا تامادختسال� بالطلا فيرعت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 يليصفت ضرع ميدقتو ةفلتخملا اهعاونأ نيب قورفلا مهف مهل ىنستي ىتح اهمييقتو ةفلتخملا ةيلآلا ةمجرتلا جمارب ةبرجتل
 .لصفلا يف اهلوانت مت يتلا عيضاوملا دحأ نع

 ناتعاس 1 ةينقتلاو ةيملعلا صوصنلا ةمجرت نمل 374
 حيضوتو ةمجرتلل ةسيئرلا تاحلطصمل� ماملإلاو ةيعيبطلا مولعلا لاجم يف ةمجرتل� بلاطلا فيرعت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 نيتغللا ىلإ ةفلتخملا ةيعيبطلا مولعلا تالاجم نم صوصن لقن ىلع هبيردتو لا¼ا اذه يف ةمجرتلا ةيلمع تايجيتارتسا
 .ةيناملألاو ةيبرعلا

 ناتعاس 2 ةيناسنالا صوصنلا ةمجرت نمل 375
 ةيناملألاو ةيبرعلا نيتغللا يف ةيناسنإلا تالا¼ا يف ةمجرتلا ةيلمع ةنراقمو ةيناسنإلا ةمجرتلا فصو ىلإ ررقملا اذه فدهي
 ىلإ ةيناسنإلا تالا¼ا نم صوصن لقن ىلع بردتلاو ًايلمعو yًرظن ةيناسنإلا ةمجرتلا ةيلمع تايجيتارتسال ضرعتلاو
 .ةيناملألاو ةيبرعلا نيتغللا
 عباسلا ىوتسملا

 ناتعاس ةلالدلاو بولسألا ملع نمل 460
 تايناسللا عورفب امهتقالعو امهيف ةيثحبلا تالا¼او بولسألا ملعو ةيلوادتل� بلاطلا فيرعت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 ىلع فرعتلا نم هنكمي يذلا لكشل� ةيوغللا صوصنلا يقلت ىلع ةردقلا نم بلاطلا نيكمت ىلإ فدهي امك .ىرخألا
 يعاري لكشب صوصنلا ةمجرت دنع فراعملا هذه فيظوتو ةيبولسألاو ةيلوادتلا لئاسولا قيرط نع هyاونو ملكتملا فقوم
 .ةيغالبلاو ةيئاشنإلا بيلاسألا

 تاعاس 3 2 ةمدقتملا دعاوقلا نمل 461



 ،ةفلتخملا ةيوغللا غيصلا ةساردو اهليلحتو ةطيسبلا لمجلا ةساردب فدهلا ةغللا دعاوق ةسارد يف قمعتلا ىلإ ررقملا فدهي
 .ةكسامتم صوصن يف ةعونتمو ةبكرم لمج يف رصانعلا هذه فيظوت ىلع بردتيو ةنمزألا ةسارد يف بلاطلا عسوتيو

 ناتعاس 2 ةينقتلاو ةيملعلا صوصنلا ةمجرت نمل 462
 حيضوتو ةمجرتلل ةسيئرلا تاحلطصمل� ماملإلاو ةيعيبطلا مولعلا لاجم يف ةمجرتل� بلاطلا فيرعت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 نيتغللا ىلإ ةفلتخملا ةيعيبطلا مولعلا تالاجم نم صوصن لقن ىلع هبيردتو لا¼ا اذه يف ةمجرتلا ةيلمع تايجيتارتسا
 .ةيناملألاو ةيبرعلا

 ناتعاس ةيمالسإلا صوصنلا ةمجرت نمل  463
 فدهي امك .هيف ةسيئرلا تاحلطصمل� ماملإلاو لا¼ا اذه يف ةمجرتلا ةيصوصخب بلاطلا فيرعت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 حيضوتو ةيناملألاو ةيبرعلا نيتغللا يف ةددعتملا هعورفو مالسإلا ملع ةيهام ىلإ  لخدمب بلاطلا فيرعت ىلإ ررقملا
 .ةيناملألاو ةيبرعلا نيتغللا ىلإ ةددعتملا مالسإلا عرفأ نم صوصن لقن ىلع هبيردتو ةمجرتلا ةيلمع تايجيتارتسا
 ناتعاس 1 ةيوفشلا ةمجرتلا نمل  464 
 امك .ام«الاجمو ةيئانثلا ةمجرتلاو ةيعبتتلا ةمجرتلا امهو ،ةيوفشلا ةمجرتلا نم نيعونب بالطلا فيرعت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 ةمجرتلل ةيساسألا تاراهملا نم بلاطلا ررقملا نكميو .ام«ايلآو ةيئانثلا ةمجرتلاو ةيعبتتلا ةمجرتلا ةيجهنم ىلع فرعتي
 تالاجم ضعبل ةيساسألا تاريبعتلاو تاحلطصمل� ا هديوزتو هتمجرتو عومسملا مهف ىلع هبيردتب ةيئانثلا ةمجرتلاو ةيعبتتلا
 .ةيئانثلا ةمجرتلاو ةيعبتتلا ةمجرتلا

 ناتعاس ةمجرتلا يف تالكمشو yاضق نمل 465
 ةمجرتلاو بيرعتلا نيب ةقالعلا حيضوتو بيرعتلاو ةمجرتلا ةيلمع يف yاضقلا مه³ بالطلا فيرعت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 .ةيبرعلا نادلبلا يف بيرعتلا عقاو ىلع فرعتلاو
 نماثلا ىوتسملا

 تاعاس 4 عورشملا نمل 470
 تالاجم يف ةمجرتلا يف ةقباسلا تyوتسملا يف اهبستكا يتلا فراعملاو بلاطلا تاردق ةيمنت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 .لمعلا تاهج ىدحإ عم نواعتل� ايلمع ابيردت هبيردت لالخ نم لمعلا قوسل هليهÐو ةعونتم ةصصختم

 تاعاس 3 3 ةمدقتملا دعاوقلا نمل 471
 ،ةفلتخملا ةيوغللا غيصلا ةساردو اهليلحتو ةطيسبلا لمجلا ةساردب فدهلا ةغللا دعاوق ةسارد يف قمعتلا ىلإ ررقملا فدهي
 .ةكسامتم صوصن يف ةعونتمو ةبكرم لمج يف رصانعلا هذه فيظوت ىلع بردتيو ةنمزألا ةسارد يف بلاطلا عسوتيو

 ناتعاس باطخلا ليلحت   نمل 472
 ةيمنتو ،اهيف يلخادلا طبارتلا قيقحت لئاسوو اهليلحت ةيفيكو صوصنلا عاون³ بلاطلا فيرعت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 تاراهملاو تامولعمل� مهدمو صوصنلل بالطلا مهف نيسحت ىلإ ررقملا فدهي امك .صوصنلا ليلحت ىلع م«ردق
 .ةمجرتلا ةيلمع يف كلذ دعب اهجاتحي يتلاو صوصنلا عم لماعتلل ةيساسألا

 ناتعاس  ةيرادالاو ةينوناقلاو صوصنلا ةمجرت نمل 473



 تالا¼ا  يف سكعل� و فدهلا ةغللا ىلإ ةيبرعلا نم ةمدقتملا ةمجرتلا ىلع يلمعلا بيردتلا ىلإ ررقملا اذه فدهي
 ىلع فرعتلل اهليلحتو ةيرادإلا و ةينوناقلا صوصنلا ةسارد متي .ةماعلا ةيرادإلا مولعلا عورف يف و ةفلتخملا ةينوناقلا
 زكريو .اهلولح قرطو لا¼ا اذه يف نيمجرتملا هجاوت يتلا لكاشملا ىلعو لا¼ا ةغلل ةيبولسألا و ةيحلطصملا صئاصخلا
 .اهيف ةصصختملا مجاعملا ةناعتسال� تالا¼ا هذه نم صوصن ةمجرت يف ةقدلا تاراهم ةيمنت ىلع ررقملا
 ناتعاس ةيبدألا صوصنلا ةمجرت  نمل  474 
 مدقي امك .اهيف ةسيئرلا تاحلطصمل� ماملإلاو ةيبدألا صوصنلا ةمجرت ةيصوصخب بلاطلا فيرعت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 لقن ىلع هبيردتو ةمجرتلا ةيلمع تايجيتارتسا حيضوتو .ةيناملألاو ةيبرعلا نيتغللا يف بدألا ملع ةيهام يف الخدم ررقملا
 .ةيناملألاو ةيبرعلا نيتغللا ىلإ ةفلتخملا بدألا عرفأ نم صوصن
 
 


