
 ةكرتشملا ىلوألا ةنسلا ماظنل اقبط ةيساردلا ةطخلا تاررقمل رصتخملا فيصوتلا
 

 يناثلا ىوتسملا
 تاعاس 4 1 يباتكلا ريبعتلاو ةءارقلا مبس 160

 ىلع زيكرتلا عم ،ةيوغللا بيكارتلاو تادرفملا نم هتليصح ةيمنتو ةميلسلا ةءارقلا ىلع بلاطلا بيردت ىلإ ررقملا فدهي
 .ميلس طخب فدهلا ةغللا تادرفم ةباتك ىلع بلاطلا بيردت ىلإ فدهي امك .اهيناعم مهفو ةطيسب لمج ةءارق

 تاعاس 4 1 يوفشلا ريبعتلاو عامتسالا مبس 161
 لوح رودي يداع صن لكش ىلع )ةيرصب – ةيعمس( ةلجسم داوم مهفو عامس ىلع بالطلا بيردت ىلإ ررقملا فدهي

 لوح ةريصق لمج ىلع موقت ةطيسبو ةميلس ةغلب ثدحتلا ىلع ةردقلا بالطلا باسكإ ىلإ فدهي امك .عيضاوملا فلتخم
 .ةيداعلا ةايحلا عقاو نم ةفلتخم عيضاوم

 تاعاس 4 1تادرفملا ءانبو دعاوقلا مبس162
 يلصاوتلا دعبلا ىلع زكرت ةيجهنم مادختسy ةيساسألا اهبيكارتو فدهلا ةغللا دعاوقب بلاطلا ديوزت ىلإ ررقملا فدهي
 قلعتت يتلا ةصاخ ،ةجردتملا ةيساسألا تادرفملا نم ةليصحب بالطلا ديوزت ىلإ فدهي امك .ررقملا جهنملا قفو يفيظولا
yةيتايحلا ةيلمعلا فقاومل. 

 ثلاثلا ىوتسملا
 تاعاس 4 2 يباتكلا ريبعتلاو ةءارقلا مبس 260

 ةعونتملا اهطامن� صوصنلا مهفو ةءارق ىلع ةردقلا م�اسكإو ةحيحصلا ةءارقلا ىلع بالطلا بيردت ىلإ ررقملا فدهي

 نع ًالضف ،ةطيسبلا صوصنلاو تارقفلا ةباتك ىلع بلاطلا بيردت ىلإ فدهي امك .اهريغو ةيريرقتلاو ةيدرسلاو ةيفصولاك
 .فدهلا ةغللا يف ةباتكلا يف ةميلسلا ةيجهنملا قيبطت ىلع ةردقلا هباسكإ

 تاعاس 4 2 يوفشلا ريبعتلاو عامتسالا مبس 261
 رثكأ ررقملا يف صوصنلا نوكتو ةعونتم ةيتايح فقاوم يف ةلجسم داوم مهف ىلع بالطلا تاردق ريوطت ىلإ ررقملا فدهي
 ىلع بالطلا تاردق ةيمنت ىلإ ررقملا فدهي امك .ًاروطت رثكأ ةيلالدلاو ةيدعاقلا اهبيكارتو ،ةبوعص رثكأ ا�ادرفمو ًالوط
 هتايح يف ناسنإلا اهجاتحي يتلا ةيلصاوتلا فقاوملا فلتخم يف ةعونتملا ا�ايلآو ثدحتلا قرطب مهفيرعتو ،ةميلس ةغلب ثيدحلا
 .لدجلاو راوحلاو شاقنلاو راسفتسالا اميس ال ةيداعلا

 تاعاس 4 2 تادرفملا ءانبو دعاوقلا مبس 262
 لمجلا ةسارد يف اهفيظوت ىلع بلاطلا بردتيو ،اهبيكارتو فدهلا ةغللا دعاوق نم بالطلا ةليصح ةد�ز ىلإ ررقملا فدهي
 ةيفيظولا فادهألل ًاقفو رصانعلا هذه لك سردتو ،ةنمزألا ةسارد يف بلاطلا عسوتي امك .ةفلتخملا اهرصانعو ةطيسبلا
 يف ةيساسأ ةعومجمب مهديوزتو ،تادرفملا نم بالطلا ةليصح ةيمنت ىلإ فدهي امك .ةيسارد ةدحو لكل ةيلصاوتلا



 ةيوغل بيكارت يف تادرفملا هذه مادختسا ةيفيك ىلع بالطلا بردتيو ،ةددحم ةيلصاوت تايضتقمل ًاقفو ةددحم تاعوضوم
 .ةعونتم صوصنو لمج يف اهمادختساو ةفلتخملا ا�الالد ةفرعمو تاملكلا ليكشت ةقيرط ىلعو ،ةنيعم تاعوضومب ةلصتم

 ناتعاس 1 ةينابسالا ةغللا ةفاقث مبس 263
 ةقثوم صوصن ليلحتو ءارقتسy كلذو ،ةيبنجألا ةغللا ةفاقث يف ةماهلا بناوجلا ضعبب بلاطلا فيرعت ىلإ ررقملا فدهي
 ةيفاقثلا طامنألا ةفرعمو اينابسإ ةكلمم ةايح يف ةيخيراتلا ثادحألاو ةيراضحلا ملاعملا مهأ نع ةذبن :ةيلاتلا بناوجلا جلاعت
 يتلا لكاشملا ىلع بناوجلا هذه ليلحت يف زيكرتلا متي امك .ةغللا ةفاقثل ةزيمملا صئاصخلا ةفرعمو ةفلتخملا ةيعامتجالاو
 .ةيعامتجالا ةايحلاو ةفاقثلاو ةغللا نيب ةلدابتملا ةقالعلا ىلإ بالطلا هيبنت متي امك ،اهعم لماعتلا ةيفيكو مجرتملل اهببست

 عبارلا ىوتسملا
 تاعاس 4 3يباتكلا ريبعتلاو ةءارقلا مبس 270

 فلتخمب ةيوغللا صوصنلا ليلحتو ةءارق ىلع ةردقلا م�اسكإو ةفثكملا ةءارقلا ىلع بالطلا بيردت ىلإ ررقملا فدهي
 بلاطلا بيردت ىلإ فدهي امك .اهريغو ةيريرقتلاو ةيدرسلاو ةيفصولاك ةعونتملا اهطامن� اهريغو ةيملعلاو ةيبدألا ا�الاجم
 ةردقلا هباسكإ نع ًالضف ،اهريغو ةيداشرإو ةيفصوو ةيدرس نم ةفلتخملا صوصنلا طامنأ ًامدختسم تارقف ةدع ةباتك ىلع
 .فدهلا ةغللا يف ةباتكلا يف ةميلسلا ةيجهنملا قيبطت ىلع

 تاعاس 4 3يوفشلا ريبعتلاو عامتسالا مبس 273
 يحاونلا نم ةصاخ اهقبس امم ةبوعص رثكأ )ةيرصبو ةيعمس( ةلجسم داوم مهف ىلع بالطلا بيردت ىلإ ررقملا فدهي
 ريبعتلا تايجيتارتسا مهأ ىلع اهلالخ نم بلاطلا فرعتي ،ةعونتم ةيباطخ جذامن داوملا هذه لمشتو ،ةيلالدلاو ةيبيكرتلا
 ةيفرصلاو ةيوحنلا يحاونلا نم ةصاخو ةميلس ةغلب ثدحتلا ىلع بالطلا تاردق ريوطت ىلإ فدهي امك .ةفلتخملا هبيلاسأو
 .شاقنلاو راوحلا ىلع م�اردق ةيمنتو ،ةيلالدلاو

 تاعاس 4 1 ةمدقتملا دعاوقلا مبس 274
 ،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 ةينابسالا ةغللا ةفاقث مبس 275
 صوصن ليلحتو ءارقتسy كلذو ،ةيبنجألا ةينابسالا ةغللا ةفاقث يف ةماهلا بناوجلا ضعبب بلاطلا فيرعت ىلإ ررقملا فدهي
 ةثدحتملا ةينيتاللا اكيرمأ نادلب ةايح يف ةيخيراتلا ثادحألاو ةيراضحلا ملاعملا مهأ نع ةذبن :ةيلاتلا بناوجلا جلاعت ةقثوم
yمتي امك .ةينابسالا ةغللا ةفاقثل ةزيمملا صئاصخلا ةفرعمو ةفلتخملا ةيعامتجالاو ةيفاقثلا طامنألا ةفرعمو ةينابسإلا ةغلل 
 ةقالعلا ىلإ بالطلا هيبنت متي امك ،اهعم لماعتلا ةيفيكو مجرتملل اهببست يتلا لكاشملا ىلع بناوجلا هذه ليلحت يف زيكرتلا
 .ةيعامتجالا ةايحلاو ةفاقثلاو ةغللا نيب ةلدابتملا

 سماخلا ىوتسملا
 تاعاس 4 4 يباتكلا ريبعتلاو ةءارقلا مبس 360



 ،اهنم ةيوناثلاو ةيسيئرلا راكفألا صالختسا عم ىوتسملا ةعيفرو ةليوط صوصن ةءارق ىلع بلاطلا بيردت ىلإ ررقملا فدهي
 ىلإ ةفاضإ .صنلy اهتقالع ديدحتو ة�اشتملا يناعملا نيب زييمتلل عوضوملا بناوج نيب طبرلاو ،كلتو راكفألا هذه نيب ًازيمم
 لماكتملا صنلا ةباتك ىلع بلاطلا تاردق ريوطت ىلإ فدهي امك .هدنع دقنلا ةكلم ةيمنتو صنلا ليلحت ةيغب ةفثكملا ةءارقلا
 لاقملا ريوطتو ةباتك ىلع بلاطلا بردتيو .اهنم ةيلدجلا ةصاخ ،صوصنلا طامنأ فلتخم يف ىتش تاعوضوم نع ريبعتلل
 .تالاقملاو بتكلا ةعجارمو دقنلا ةباتكو ،ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا اهعاون� تyاطخلا ريرقتلاو

 تاعاس 4 4 يوفشلا ريبعتلاو عامتسالا مبس 361
 نم ةبوعص رثكأ نوكت ثيحب ،ةعومسم داوم مهف ىلع هبيردتب بلاطلا دنع عامتسالا تاراهم ريوطت ىلإ ررقملا فدهي
 ثدحتلا ىلع بالطلا تاردق ريوطت ىلإ فدهي امك .ةلالدلاو بيكارتلاو تادرفملاو دعاوقلا ثيح نم قباسلا ررقملا داوم
 رطأ يف لاجترالاو ةباطخلا طامنأ ةفاك ىلع فثكم لكشب مهبيردت متي امك ،ةميلس ةغلبو ةفلتخم تاعوضوم يف باهس¸
 ،لدجلا قرط ىلع زيكرتلا متيو ،يهفشلا ريرقتلاو ،تالباقملا ءارجإو ،راوحلا ةرادإو ،ةرظانملاو ،فصولاو ،درسلا :لثم ةددحم
 .بسانملا ءادألاو ةمئالملا ظافلألا رايتخy كلذو ،عمتسملا ىلع ًاريثºو ةيلاعف اهرصانع رثكأو ةرظانملاو

 ناتعاس 2 ةمدقتملا دعاوقلا مبس 362
 غيصلا ةساردو اهليلحتو اديقعت رثكألاو ةبكرملا لمجلا ةساردب فدهلا ةغللا دعاوق ةسارد يف رثكأ قمعتلا ىلإ ررقملا فدهي
 يف ةعونتمو ةبكرم لمج يف رصانعلا هذه فيظوت ىلع بردتيو ةنمزألا ةسارد يف رثكأ بلاطلا عسوتيو ةفلتخملا ةيوغللا
 .ةكسامتم صوصن

 ناتعاس ةمجرتلا ملع يف ةمدقم مبس 363
 اهليلحت قرطو اهصئاصخو صوصنلا عاون� فيرعتلاو ،اهبهاذمو اهعاونأو ةمجرتلا ىنعمب بلاطلا فيرعت ىلإ ررقملا فدهي

 تالهؤم ررقملا شقاني امك ،ةينقتلاو ةيبتكملا ا�انيعمو ةمجرتلا تاود� بلاطلا فيرعتلاو ،ةمجرتلل ىلوأ ةوطخك ىنعملا كاردإل
 .اهمييقتو ةمجرتلا ةقد ىلع مكحلا ريياعمو ،ةيقالخألاو ةينهملا هتايلوؤسمو ،ةمجرتلا يف هتيرحو ينهملاو يوغللا هدادعإو مجرتملا
 .ةيملاعلاو ةيبرعلا تاحلطصملا كونبو يبرعلا ملاعلا يف بيرعتلاو ةمجرتلا تاسسؤمو ةيبرعلا ةغللا عماجمب بلاطلا فِّرَعُـيو

 ناتعاس ةمجرتلا يف بساحلا تاقيبطت مبس 364
 نم بلاطلا نيكمتو ،صوصنلا ةمجرت يف ةثيدحلا ايجولونكتلا لئاسو نم ىلثملا ةدافإلا قيقحت ىلإ لوصولا ىلإ ررقملا فدهي
 مادختسا ةيفيك ىلع فرعتلا لالخ نم كلذو ،ةمجرتلا عاونأ لضفأ اهرابتعy ةلآلا ةدعاسمب ةيرشبلا ةمجرتلا ىلإ لوصولا
 .خلإ ،ةمجرتلا ركاوذو ةثيدحلا ةمجرتلا جمارب كلذكو ،ةلئاه تامولعم نم همدقت امب ةينورتكلإلا سيماوقلا

 سداسلا ىوتسملا
 تاعاس 4 يبرع-ينابسا 1ةيريرحتلا ةمجرتلا مبس 370

 ةغللا ىلإ ةينابسإلا ةغللا نم ةراتخم صوصن ةمجرت لالخ نم ةيريرحتلا ةمجرتلا ةراهم بالطلا باسكإ ىلإ ررقملا فدهي
 .ةمجرتلا ةيلمعل ةيساسألا ئدابملا باعيتساو كاردإ ىلإ فدهي امك .ةعونتملا تالاyË ةلص تاذ ىتش نيدايمب لصتت ةيبرعلا
 .ةددحم تاحلطصمو ةصاخ ةغلب زيمتت يتلا ةصصختملا ةينقتلا صوصنلا ةمجرت ىلع فرعتلل ةيادب ررقملا اذه ربتعيو

 ناتعاس يملعلا ثحبلا ةيجهنم مبس 371



 مهميلعت ىلإ ًالوصوو هتاودأو هقرطو ثحبلا جهانم نم ةيادب ،يملعلا ثحبلا ئدابم مه� بالطلا فيرعت ىلإ ررقملا فدهي
 ،ةمجرتلاو ت�وغللا يلاجم يف ادج ةريصق ةسارد وأ ثحب لالخ نم يملعلا ثحبلا دادعإ يف ةميلسلا ةيملعلا سسألا
 فرعتلاو اهل ةنكمملا لولحلا داجيإو ،ةيعوضوم ةقيرطب اهتجلاعمو ،ريكفتلا يف ةيملعلا ةقيرطلy ثحبلا تالكشم ةهجاومو
 .نيلاËا نيذه يف رداصملاو عجارملا يلع

 ناتعاس 3 ةمدقتملا دعاوقلا مبس 372
 اهملعت يتلا دعاوقلا ةلسلس نم ةمدقتم ةلحرم لكشي ثيح فدهلا ةغللا دعاوق ةسارد يف رثكأ قمعتلا ىلإ ررقملا فدهي
 لخاد ةيوحنلاو ةيفرصلا تاقالعلاو ةينبلاو بيكرتلا ىوتسم ىلإ بلاطلy ىقريس .ملعتلا نم ىلوألا ت�وتسملا يف بلاطلا
 .ةيسارد ةدحو لكل ةيلصاوتلا ةيفيظولا فادهألل ًاقفو رصانعلا هذه لك سردتو.صوصنلاو لمجلا

 تاعاس 4 يباتكلا ريبعتلا بيلاسأ مبس 373
 ةباتك ىلع هتاردق قيمعت و )4و 3 ،2 ،1( يباتكلا ريبعتلاو ةءارقلا تاررقم يف بلاطلا هبستكا ام زيزعت ىلإ ررقملا فدهي
 صنلا ميظنتو مالكلا بيكرت نم يباتكلا ريبعتلا قرط و ةيريرحتلاا تالكشملا ىلع بلغتلاو ،ةحيحصلا ةيفيظولا صوصنلا

 ةيسيئر نم اهتيمهأ بسح هراكفأ بيترتو هعوضوم ةلكيهو طيطخت ىلع بلاطلا بيردت ةيلصاوت ةفيظوو طمن لك بسح
 .ةدناسمو

 ناتعاس تايناسللا ملع يف ةمدقم مبس 374
 اهبكاوي امو ةثيدحلا ةيوغللا ت�رظنلا ، روطتلا ، داورلا ،ةأشنلا ثيح نم تايناسللا ملعب بلاطلا فيرعت ىلإ ررقملا فدهي
 مولع يف ةلثمتملا ةيديرجتلا تاساردلا نم بارتقالا ىلع ةردقملا بلاطلا بستكي ثيح ةيملاع ةيميداكأ تاحلطصم نم
 .صنلا تايناسلو باطخلا ليلحت يف اذه لك ةلصحمو ةيبولسألاو ةيلوادتلاو ةلالدلا لثم ةفلتخملا تايناسللا

 عباسلا ىوتسملا
 تاعاس 4 ينابسا-يبرع 2 ةيريرحتلا ةمجرتلا مبس 460

 ةغللا ىلإ ةينابسإلا ةغللا نم ةراتخم صوصن ةمجرت لالخ نم ةيريرحتلا ةمجرتلا ةراهم بالطلا باسكإ ىلإ ررقملا فدهي
 ةمجرت لاجم يف ةيمجرتلا ةيافكلا زيزعتو باستكا ىلا فدهي امك .ةعونتملا تالاyË ةلص تاذ ىتش نيدايمب لصتت ةيبرعلا
 .ًاقباس اهيلإ راشملا تالاËا فلتخم يف ةصصختملا صوصنلا

 تاعاس 4 يبرع-ينابسا 1 ةيوفشلا ةمجرتلا مبس 461
 متي ثيح ،ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةينابسالا ةغللا نم ةعونتم صوصنل ةيهفشلا ةمجرتلا ىلع يلمعلا بيردتلا ىلإ ررقملا فدهي
 ةيعامتجالاو ةيفاقثلاو ةيوغللا لكاشملاو ،ةيوفشلا ةمجرتلل ةفلتخملا تاراهملا ىلع ةيلمعلا تاقيبطتلا لالخ نم زيكرتلا
 يف ةمدختسملا ةفلتخملا تاينقتلy بالطلا فيرعت متيو ،ةبولطملا ةعرسلy وأ ةقدب ىنعملا لقن نود لوحت يتلا ةيسفنلاو
 .ةيوفشلا ةمجرتلا

 ناتعاس 4 ةمدقتملا دعاوقلا مبس 462



 تارضاحملا ةلسلس نم ةقلح رخآ ررقملا اذه ربتعي ثيح فدهلا ةغللا دعاوق ةسارد يف رثكأ قمعتلا ىلإ ررقملا فدهي
 ىلإ ررقملا فدهي امك .اهعاون� ةلمجلا تÖوكمو فئاظولاو بيكارتلاو فرصلاو وحنلy بلاطلا ةفرعم قيمعتل ةصصخملا
 .تارقفلاو لمجلل يوحنلا يفرصلا ليلحتلا لامكتساو ةبكرملا ةلمجلا عاون� ةطبترملا �اضقلا يقy لامكتسا

 ناتعاس ةباتكلاو صوصنلا طامنأ مبس 463
 ةيعادبإلا ةباتكلا عاونأ ىلع بيردتلاو ةيفيظولا اهراودأو صوصنلا طامنأ فلتخم صئاصخ ىلع فرعتلا ىلإ ررقملا فدهي
 بلاطلا ديوزت متي ثيح ،يباتكلا ريبعتلا تاينقت ررقم يف بلاطلا هبستكا ام ةءافك عفرو زيزعت ىلا فدهي امك ةيفيظولاو
yصوصنلا طامنأ نم طمن لكب ةصاخلا ةيريرحتلا تاينقتلا رايتخاو ا�اوطخ قيبطت هنكمت يتلا ريرحتلا بيلاسأو تايجيتارتس. 

 تاعاس 3 بيرعتلاو ةمجرتلا تالكشمو �اضق مبس 464
 نم ًاددع ررقملا شقانيو ،فدهلا ةغللاو ةيبرعلا يف مجرتملا هجاوت يتلا تالكشملا ضعب لح ىلع بالطلا بيردت متي
 لوانتيو ،موهفملا اذه روطتو بيرعتلا موهفمب بلاطلا فيرعت ىلإ ررقملا فدهي امك .ةمجرتلy ةقلعتملا تالكشملاو �اضقلا
 براجت ىلع بلاطلا علطيو يبرعلا ملاعلا يف اهقيسنتو اهديحوتو اهتغايصل ةيساسألا ئدابملاو تاحلطصملا ةيلاكشإ
  .ةيبرعلا لودلا يف بيرعتلا

 ناتعاس ةيمالسالا صوصنلا ةمجرت مبس 465
 ةيمالسإلا مولعلا عورف يف سكعلاو فدهلا ةغللا ىلإ ةيبرعلا نم ةيلمعلا ةمجرتلا ةراهم بالطلا باسكإ ىلإ ررقملا فدهي
 زكريو ،يمالسإلا مالعإلاو ،يمالسإلا داصتقالاو ،داشرإلاو ،ةوعدلاو ،ةريسلاو ،هقفلاو ،ثيدحلاو ،ميركلا نآرقلا : ةيتآلا
 تاحلطصم ةيصوصخل بلاطلا كاردإ ةرورضو ،تالاËا كلت يف ةمجرتلا يف ةنامألاو ةقدلاو ةعرسلا تاراهم ةيمنت ىلع ررقملا
 فرعتي امك ،ةيفاقثلاو ةينيدلا نيتيحانلا نم اميس ال اهتمجرت ءانثأ ةطيحلا بوجوو ا�الالد فالتخاو ةيمالسإلا مولعلا
 .اهصوصنل ةيبولسألا صئاصخلاو ةقباسلا تالاËا يف ةصصختملا مجاعملا ىلع بالطلا

 نماثلا ىوتسملا
 تاعاس 4 ينابسا-يبرع 3 ةيريرحتلا ةمجرتلا مبس 470

 ةغللا ىلإ ةيبرعلا ةغللا نم ةراتخم صوصن ةمجرت لالخ نم ةيريرحتلا ةمجرتلا ةراهم بالطلا باسكإ ىلإ ررقملا فدهي
 ةيوينبلاو ةيمجعملا تyوعصلا زواجت ىلإ لوصولا فدهي امك .ةعونتملا تالاyË ةلص تاذ ىتش نيدايمب لصتت ةينابسإلا
 .ةيحالطصالاو

 تاعاس 4 ينابسا-يبرع 2 ةيوفشلا ةمجرتلا مبس 471
 متي ثيح ،ةينابسالا ةغللا ىلإ ةيبرعلا ةغللا نم ةعونتم صوصنل ةيهفشلا ةمجرتلا ىلع يلمعلا بيردتلا ىلإ ررقملا فدهي
 ةيعامتجالاو ةيفاقثلاو ةيوغللا لكاشملاو ،ةيوفشلا ةمجرتلل ةفلتخملا تاراهملا ىلع ةيلمعلا تاقيبطتلا لالخ نم زيكرتلا
 يف ةمدختسملا ةفلتخملا تاينقتلy بالطلا فيرعت متيو ،ةبولطملا ةعرسلy وأ ةقدب ىنعملا لقن نود لوحت يتلا ةيسفنلاو
 .ةيوفشلا ةمجرتلا

 تاعاس 4 ةيبدألا ةمجرتلاو ةيبولسألا مبس 472



 بدألا طامنأل ،سكعلاو فدهلا ةغللا ىلإ ةيبرعلا نم ةمدقتملا ةيبدألا ةمجرتلا ىلع يلمعلا بيردتلا ىلإ ررقملا فدهي
 نم بولسألا ملع ةسارد متيو ،فدهلا ةغللا ىلإ ةيبرعلا نم ،اهريغو لاقملاو رعشلاو ةيحرسملاو ةياورلاو ةصقلا لثم ةفلتخملا

 ةراعتساو ةيانكو ةغالب نم هلمشت امو تالاËا هذهل ةيبولسألاو ةيحلطصملا صئاصخلy بالطلا فيرعت متي ثيح اهلالخ
 .هعورفو بدألا تالاجم يف ةصصختملا مجاعملا ىلع بلاطلا فرعتيو .ةيريبعتلا ةيبدألا لئاسولا نم كلذ ريغو هيبشتو

 تاعاس 4 عورشملا مبس 473
 فدهلا ةغللا ىلإ ةيبرعلا نم داوم ةمجرتب هفيلكتب كلذو ،ةمجرتلا ىلع بلاطلا تاردق ميوقتو ريوطت ىلإ ررقملا فدهي
 يف ةمجرتلل ةيرظنلا تاساردلاو ةيلمعلا تابيردتلا نم بلاطلا ةدافتسا ىدم ىلع فرعتلا ىلإ ميوقتلا فدهيو ،سكعلاو
 ةيوغللاو ةيبولسألاو ةيلالدلا ،ت�وتسملا ةفاك ىلع ةمجرتلاو ليلحتلا يف بلاطلا تاردق عورشملا سكعي .ةقباسلا تاررقملا
 ا�دئاف ساسأ ىلع ةمجرتلا داوم رايتخا متي ثيح بلاطلل يمجرتلا ءادألا هت�ولوأ ةمدقم يف عورشملا عضيو ،ماع لكشب
 .عمتËاو ةعماجلاو ةيلكلا تاجايتحy اهتلصو
 
 


