
 ةكرتشملا ىلوألا ةنسلا ماظنل اقبط ةيساردلا ةطخلا تاررقم فصو
 :يناثلا ىوتسملا

 تاعاس4    1 ةثداحملاو عامتسالا    ربع 160
 .ةطيسب ةيعمسو ةيوفش تOداحمو تاراوحل عامتسالا لالخ نم ةثداحملاو باعيتسالاو مهفلا ىلع بلاطلا بيردت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 ةيتايح تاعوضوم ىلإ عامتسالاو ةطيسبلا ةيربعلا تاملكلا ضعبو ،اهقطنو ةيربعلا ةيدجبألل عامتسالا ىلع ًاضيأ بلاطلا بيردتو
 .كنبلاو ديربلاو فتاهلاو قدنفلاو راطملاو فراعتلا لثم ةعونتم

 تاعاس 4 1-ةباتكلاو ةءارقلا ربع 161
 ميقرتلا تامالعو ،اهنم لك قطن ةعيبطو اmاكرح لكشو ةيربعلا ةغللا فورح ىلع فرعتلا نم بالطلا نيكمت ىلإ ررقملا اذه فدهي

 ةطيسب ةيربع لمج ةءارق ىلع هدعاست يتلا ةيوغللا هتورث يمنت يتلا ةيوغللا تابكرملاو تادرفملw هديوزت بناج ىلإ ،ةيربعلا ةلمجلا يف
 .ا�ومضم مهفو

 تاعاس 3     1-دعاوقلا ربع 162
 ةيفيكو اهديلوت دعاوقو ةيساسألا ا�mوكمو ةلمجلا ىنعمب هفيرعتو ،ةيربعلا ةغللا يف مالكلا عاون� بلاطلا فيرعت ىلا ررقملا اذه فدهي

 دنسملاو هيلا دنسملا ت�وكم ىلع بلاطلا فرعتي ثيح .ا�mوكمو ةيمسالا ةلمجلا ىلع زيكرتلا متيو .ةيساسألا اهرصانع ىلا اهليلحت
 .ةلمجلا هذه يف اهعقومو اهتفيظوو ةطبارلا عاونأ بناج ىلا امهنيب ةقالعلاو ةيمسالا ةلمجلا يف

 تاعاس 3 1-تادرقملا ءانب ربع 163
 .ةملكلا ةينب يف مكحتت يتلا ةيفرصلاو ةيتوصلا يحاونلw هفيرعت لالخ نم ةيساسألا ةملكلا ةينبب بلاطلا فيرعتب ررقملا اذه ىنعي

 نم ةملكلا عاونأ بناج ىلإ ،عطاقملا ةينبو ديدشتلاو نوكسلا عاونأو ،ةيباتكلا اهزومرو اهتئاوصو ةغللا تماوص بلاطلا سردي ثيح
 .هفيرعت قرطو هددعو هعونو مسالا ىلع زيكرتلا عم
 ثلاثلا ىوتسملا

 تاعاس 4 2-ةثداحملاو عامتسالا ربع 260
 صوصنل عامتسالا ىلع بلاطلا بيردت ىلإ فدهيو ،1-ةثداحملاو عامتسالا ررقم يف بلاطلا هسرد ام لامكتسا ىلا ررقملا اذه فدهي
 تالصاوملاو اهملاعمو ندملا نم ددع ىلع فرعتلاو ت�رتشملا لثم ةعونتم تاعوضوم يف ثدحتيو عمتسيف ،ايبسن مدقتم ىوتسم تاذ
 ةفلتخملا ةيتايحلا تاعوضوملا نم كلذ ريغو ةض�رلاو مالعإلا لئاسوو

 تاعاس 4                        2 -ةباتكلاو ةءارقلا ربع  261
 لمجلل ةميلسلا ةءارقلا نم بلاطلا نيكمت ىلإ فدهيو ،1-ةباتكلاو ةءارقلا ررقم يف بلاطلا هسرد ام لامكتسا ىلا ررقملا اذه فدهي
 لصولا ةادأ مادختسا ةيفيك لثم ةيربعلا ةغلل ةرصاعملا ةيباتكلا بيلاسألا ةفرعمو عبتت ىلع هبيردت لالخ نم ًايبسن ةدقعملا ةيربعلا
 تابكرملاو تادرفملw هديوزت ىلإ ةفاضإلw .اهديقعتو لمجلا ىوتسم عيسوتل ةفداهلا ةيببسلا تاودأو رشابملا ريغو رشابملا هب لوعفملاو
 .ا�ومضم مهفو ةبعشتملا ةيربعلا لمجلا ةباتكو ةءارق ىلع هدعاست يتلا ةيوغللا هتورث يمنت يتلا ةيوغللا



 تاعاس 3 2- دعاوقلا ربع  262
 ةيلعفلا ةلمجلا بيكرت دعاوقب فيرعتلا ىلع زيكرتلا متيو .1- دعاوقلا ررقم يف بلاطلا هسرد ام لامكتسا ىلا ررقملا اذه فدهي
 يف هرودو لعفلاو ةطيسبلا ةيلعفلا ةلمجلا يف دنسملا عاونأ ىلع بلاطلا فرعتي ثيح .اهليلحت قرطو ا�mوكمو ةيربعلا ةغللا يف ةطيسبلا

 .ةيربعلا ةلمجلا يف ةيوحنلا رصانعلا بيترت مث ،فرظلا عاونأو ةلمجلا ةلمكت ديدحت
 تاعاس 3 2-تادرفملا ءانب ربع  263

 مسالل ثدحت يتلا تاريغتلا ىلع بلاطلا فرعتي ثيح .1- تادرفملا ءانب ررقم يف بلاطلا هسرد ام لامكتسا ىلإ ررقملا اذه فدهي
 لوه¢او ملاسلا لعفلا فيرصت ىلع زيكرتلا متي مث ،هنازوأو لعفلا قاقتشا قرط بلاطلا سردي امك ،ةيكلملا رئامض ىلإ هدانسا دنع
 .ةفلتخملا ةنمزألا يف هنم نيعلا ددشمو
 عبارلا ىوتسملا

 تاعاس 4 3-ةثداحملاو عامتسالا ربع 270
 صوصنل عامتسالا ىلع بلاطلا بيردت ىلإ فدهيو ،2-ةثداحملاو عامتسالا ررقم يف بلاطلا هسرد ام لامكتسا ىلا ررقملا اذه فدهي
 ةيوغللا بيكارتلا عامتسا ىلع بلاطلا بيردت عم ةعونتم ةيتايح تاعوضوم لوح ثدحتيو عمتسي ثيح مدقتم ىوتسم تاذ ةليوط
 .ةصاخلا هتOداحم يف اهمادختسا ىلع هبيردتو عراشلا يف ةمدختسملا

 تاعاس 4 3-ةباتكلاو ةءارقلا ربع 273
 لمجلل ةميلسلا ةءارقلا نم بلاطلا نيكمت ىلإ فدهيو ،2-ةباتكلاو ةءارقلا ررقم يف بلاطلا هسرد ام لامكتسا ىلا ررقملا اذه فدهي
 ةءارقل ةمزاللا ةفرعملw هديوزت ىلإ ةفاضإلw .ةقيمعلا اهيناعم مهفو ةرشابم ريغو ةرشابم ةيباتك بيلاسأ ىلع لمتشت يتلا ةدقعملا ةيربعلا
 .ةمتاخو نتمو ةمدقم نم ةنوكملا صوصنلا ةباتكو

 تاعاس 3 1-يربعلا وحنلا ربع   274
 يف بلاطلا فرعتي ثيح ،ةيربعلا ةغللا يف ةلمجلا بيكرت نم نيقباسلا نييوتسملا يف بلاطلا هسرد ام لامكتسا ىلا ررقملا اذه فدهي
 ةمدختسملا طبرلاو فطعلا تاودأو ام�mوكمو نيتلمجلا ةينب بلاطلا سردي فوسو .ةلماشلا ةلمجلاو فطعلا ةلمج يتينب ىلع ررقملا اذه
 .امهنيب قرافلاو نيتلمجلا نيتاه ىنعم ديدحت يف اهرودو لمجلا هذه نيوكت يف

 تاعاس 3 1-يربعلا فرصلا ربع  275
 لعافلا رئامض عم ةعواطملا نزوو هنم لوه¢او ءاهلw ديزملا نازوأ يف ملاسلا لعفلا فيرصت ىلع بلاطلا فيرعت ىلإ ررقملا اذه فدهي

 رئامض عم هنم ءاهلw ديزملاو هلوهجمو در¢ا نزو يف هفيرصتو نيعلا لتعم لعفلا قاقتشا سردي مث .ةيربعلا ةغللا يف ةفلتخملا ةنمزألا يف
 .ةيربعلا ةغللا يف عفرلا
 سماخلا ىوتسملا

 ناتعاس 1-ةيربعلا ةغللا ةفاقث  ربع  360
 ةيدوهيلا ةسارد تاعوضوملا زربأ نمو ةرصاعملا ةيربعلا ةيوهلل ةلكشملا ةيفاقثلا بناوجلا مهأ ىلإ بلاطلا فيرعت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 .ةينيدلاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ه�اضقو يليئارسإلا عمت¢w هفيرعت ىلإ فدهي امك ،اmاسسؤمو اهزومر زربأو ةينويهصلاو



 تاعاس 4 4-ةثداحملاو عامتسالا   ربع 361
 صوصنل عامتسالا ىلع بلاطلا بيردت ىلإ فدهيو ،3-ةثداحملاو عامتسالا ررقم يف بلاطلا هسرد ام لامكتسا ىلا ررقملا اذه فدهي
 نم ثدحتملل ةيوناثلاو ةسيئرلا راكفألا عيمجل رذحلا ءاغصإلل ةيساسالا تاراهملا بلاطلا باسكإ ىلإ فدهي ثيح ىوتسملا ةيلاع
 .صوصنلا يف ةدراولا تادرفملاو يناعملا ظفحو ةيئرملاو ةيعمسلا صوصنلا مهف ىلع هتدعاسمو ةيوغللا بلاطلا تاردق ةيمنت لالخ

 تاعاس 4 4-ةباتكلاو ةءارقلا    ربع 362
 تاذ صوصن ةءارق ىلع بلاطلا بيردت ىلإ فدهيو ،3-ةباتكلاو ةءارقلا ررقم يف بلاطلا هسرد ام لامكتسا ىلا ررقملا اذه فدهي
 عوضوملا بناوج نيب طبرلاو ،كلتو راكفألا هذه نيب ًازيمم ،اهنم ةيوناثلاو ةيسيئرلا راكفألا صالختسا ىلع هبيردتو دقعمو يلاع عباط
 نع ريبعتلل لماكتملا صنلا ةباتك ىلع بلاطلا تاردق ريوطت ىلإ فدهي امك .صنلw اهتقالع ديدحتو ة¯اشتملا يناعملا نيب زييمتلل
 .اهنم ةيلدجلا ةصاخ ،صوصنلا طامنأ فلتخم يف ىتش تاعوضوم

 تاعاس 3 2-يربعلا وحنلا  ربع  363
 عون ىلع فرعتلاو ،ةيربعلا ةغللا يف ةلمجلا بيكرت نم 1-يربعلا وحنلا ررقم يف بلاطلا هسرد ام لامكتسا ىلا ررقملا اذه فدهي
 نيب ةقالعلاو ا�mوكمو ةدقعملا ةلمجلا ةينب بلاطلا سردي ثيح .اهعاوناو ةدقعملا ةلمجلا وهو ةيربعلا ةغللا يف لمجلا عاونأ نم رخآ
 .ةقالعلا هذه نيوكت يف ةمدختسملا طبرلا تاودأو ،ةيعرفلا ةرابعلاو ةسيئرلا ةلمجلا

 تاعاس 3 2-يربعلا فرصلا  ربع 364
 لتعم لعفلا قاقتشا قرط ىلع بلاطلا فرعتي ثيح ،1- يربعلا فرصلا ررقم يف بلاطلا هسرد ام لامكتسا ىلا ررقملا اذه فدهي
 رئامضلا هذه ىلا هدانساو ءافلا لتعم لعفلا قاقتشا بناج ىلا ،ةيربعلا ةغللا يف ةفلتخملا نازوالا يف لعافلا رئامض ىلا هدانساو ماللا

 .هنم ءاهلw ديزملاو هلوهجمو در¢ا نازوا يف
 سداسلا ىوتسملا

 ناتعاس ةمجرتلا ملع يف ةمدقم  ربع  370
 فيرعت ىلإ اضيأ فدهي امك ،ممألا نيب يراضحلا لصاوتلا يف اهرودو اهتيمهأو ةمجرتلا موهفمب بلاطلا فيرعت ىلإ ررقملا اذه ىنعي

 ةيبتكملا اmانيعمو ةمجرتلا تاودأو ،ةمجرتلل ىلوأ ةوطخك ىنعملا كاردإل صوصنلا ليلحت قرطو ،ةفلتخملا اهجهانمو ،ةمجرتلا عاون� بلاطلا
 ىلع هعالطا كلذكو .ةمجرتلا صن نع هتيلوؤسم نم كلذب قلعتي امو ًاينهمو ً�وغل مجرتملا دادعإ ةيفيكب بلاطلا فيرعتو ،ةينقتلاو
 .ةيربعلاو ةيبرعلا نيب ةمجرتلا ةيلمع مكحت يتلا ةيلمعلاو ةيملعلا دعاوقلا

 تاعاس 4 تايناسللا ملع يف ةمدقم  ربع 371
 ىلا ةفاضإلw ،هروطتو يوغللا ثحبلا ةأشن بناج ىلا ،مالكلا نيبو اهنيب قرفلاو ةغللا ةيهامب بلاطلا فيرعت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 ام ريسفت ىلع هبيردت عم يرظن راطإ يف كلذ متيو .يوغللا ثحبلا ت�رظن ريوطت يف مهرثأو اهداورو يوغللا ثحبلا جهانمب هفيرعت
   .ةفلتخملا يوغللا ثحبلا جهانمل اقبط ةيوغل رهاوظ نم هفداصي

  تاعاس 3 ةيوحنلا تاقيبطتلا  ربع  372



 بيكرتلا ةسارد ىلع بلاطلا زكري ثيح ةقباسلا وحنلا تاررقم يف اهبستكا يتلا بلاطلا فراعم لامكتسا ىلإ ررقملا اذه فدهي
 .ةيربعلا ةغللا يف ةفلتخملا ةيوحنلا تاقيبطتلل بلاطلا مهف قيمعت بناج ىلا ،ةفلتخملا اهطامن� ةيربعلا ةلمجلل يوحنلا

 تاعاس 3 ةيفرصلا تاقيبطتلا ربع 373
 ةيساسألا ا�mوكم ديدحتو ةفلتخملا صوصنلا يف ةدراولا لاعفألا ليلحت ىلع هبيردتو لعفلا غيص ةسارد لامكتسا ىلإ ررقملا اذه فدهي
 .اهيلع تأرط يتلا تاريغتلاو

 ناتعاس ةيوغللا مجاعملا ربع 374
 ىلإ ًاضيأ فدهيو .تاجهللاك اهنمضتي يتلا تاعوضوملاو ةيربعلا مجاعملا مادختسا ةراهم بلاطلا باسكإ ىلإ ررقملا اذه فدهي
 نم فدهلا ةغللا يف مجاعملا دنع فوقولw ررقملا يهتنيو .اهعم لماعتلاو اهفينصت متي فيكو ةينورتكلإلا مجاعملا ىلع بلاطلا فيرعت

 .مادختسالا دنع اهعم لماعتلا متي فيكو اهفينصت قرطو اهيعضاو ثيح
 عباسلا ىوتسملا

 تاعاس 3 ةمجرتلا يف تالكشمو pاضق  ربع 460
 امك .اmاحلطصم مهأو ةمجرتلا ةيلمع مامأ اقئاع لثمت نأ نكمي يتلا تايلاكشإلاو �اضقلا مه� بلاطلا فيرعت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 ،ةيقالخألاو ةينهملا هتايلوئسمو ةمجرتلا يف هتيرحو ينهملاو يوغللا هدادعإو هتالهؤمو مجرتملا تاود� ةيساسالا ةفرعملw بلاطلا دوزي
 .مجرتملا ةراهم ىلع مكحلاو مييقتلا ةراهم بلاطلا باسكإل كلذو ،اهمييقتو ةمجرتلا ةقد ىلع مكحلا ريياعم كلذكو

 تاعاس 4 ةيسايسلا تالاrا يف ةمجرتلا ربع  461
 ،ةيسايسلا تالا¢ا يف سكعلwو ةيبرعلا ىلإ ةيربعلا نم ةمجرتلا ةراهم بلاطلا باسكإ ىلع بلاطلا بيردت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 .لا¢ا اذ¯ ةصاخلا تاحلطصملا نم ديدعلا هباسكإ عم ،ةمجرتلا ملع يف ةمدقم ررقم يف ت�رظن نم بلاطلا هسرد ام قيبطتو

 ناتعاس 1-ةيوفشلا ةمجرتلا ربع  462
 تاصنإلا لثم ةفلتخم تاراهم مجرتملا نم بلطتت يتلا ةددعتملا اهعاون� ةيوفشلا ةمجرتلا ىلع بلاطلا بيردت ىلإ ررقملا اذه فدهي 
 تاقوعملw هفيرعتو ،تامولعملا نيزخت ةيلمع يف دمألا ةريصق ةركاذلا مادختساو تامولعملا نيودتو نومضملا ليلحتو باعيتسالاو مهفلاو
 ريغ رصانعلw هفيرعتو ،اهزواجت لبسو ،ةبولطملا ةقدلwو ةعرسلw ىنعملل قيقدلا لقنلا ةيلمع ىلع رثؤت يتلا ةيسفنلاو ةيفاقثلاو ةيوغللا
 بسح اهفالتخاو ةغللا لابقتسا لاكش� كلذك هفيرعتو ،بولطملا ريثأتلا ثادحإو ىنعملا لقن ىلع ريبك ريثÂ نم اهل امو ةقوطنملا
 .ةمجرتلا يف دقافلا ضيوعت تايلآ ىلع بلغتلا ةيفيكب كلذك هفيرعتو ،لسرملا ةبيهو يقلتملا فقومو ةلاسرلاو ناكملا

 ناتعاس ةمجرتلا يف بساحلا تاقيبطت ربع  463
 ،ةينورتكلالا مجاعملاو سيماوقلا عم لماعتلاو ةمجرتلاو ةغللا ميلعت يف بساحلا مادختسا ةيمه� بلاطلا فيرعت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 .اmالاكشإو اهتيجهنمو ةيلآلا ةمجرتلا نع الضف

 ناتعاس ةيمالعإلا تالاrا يف ةمجرتلا ربع 464



 هسرد ام قيبطتو ،سكعلwو ةيبرعلا ىلإ ةيربعلا نم ةيمالعالا ةمجرتلا عم لماعتلا ةراهم ىلع بلاطلا بيردت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 .لا¢ا اذ¯ ةصاخلا تاحلطصملا نم ديدعلا هباسكإ عم ،ةمجرتلا ملع يف ةمدقم ررقم يف ت�رظن نم بلاطلا

 ناتعاس 2-ةيربعلا ةغللا ةفاقث ربع 465
 نيتغللا نيب لدابتملا رثأتلاو ريثأتلا ىدم ةساردو ةيبرعلاو ةيربعلا نيتفاقثلا نيب ةيوغللا ةنراقملا هجو� بلاطلا فيرعت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 يربعلاو يبرعلا نيبدألا نيب فالتخالاو هباشتلا هجوأ ضعب يف ررقملا ثحبي امك .ديلاقتلاو تاداعلا ىلع كلذ ريثÂ ىدمو نيتفاقثلاو
 .رعشلا لاجم يف اصوصخو يربعلا بدألا ىلع يبرعلا بدألا ريثÂو
  :نماثلا ىوتسملا

 ناتعاس ةيبدالا تالاrا يف ةمجرتلا ربع 470
 قيبطتو ،ةيبدألا تالا¢ا يف سكعلwو ةيبرعلا ىلإ ةيربعلا نم ةمجرتلا ةراهم بلاطلا باسكإ ىلع بلاطلا بيردت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 .لا¢ا اذ¯ ةصاخلا تاحلطصملا نم ديدعلا هباسكإ عم ،ةمجرتلا ملع يف ةمدقم ررقم يف ت�رظن نم بلاطلا هسرد ام

 تاعاس 4 ةينمألا تالاrا يف ةمجرتلا ربع  471
 قيبطتو ،ةينمألا تالا¢ا يف سكعلwو ةيبرعلا ىلإ ةيربعلا نم ةمجرتلا ةراهم بلاطلا باسكإ ىلع بلاطلا بيردت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 .لا¢ا اذ¯ ةصاخلا تاحلطصملا نم ديدعلا هباسكإ عم ،ةمجرتلا ملع يف ةمدقم ررقم يف ت�رظن نم بلاطلا هسرد ام

 ناتعاس 2-ةيوفشلا ةمجرتلا ربع 472
 ،تاصنإلا لثم ةفلتخم تاراهم مجرتملا نم بلطتت يتلا ،ةددعتملا اهعاون� ةيوفشلا ةمجرتلا ىلع بلاطلا بيردت ىلإ ررقملا اذه فدهي 
 تاقوعملw هفيرعتو تامولعملا نيزخت ةيملع يف دمألا ةريصق ةركاذلا مادختساو تامولعملا نيودتو نومضملا ليلحتو باعيتسالاو مهفلاو
 ريغ رصانعلw هفيرعتو اهزواجت لبسو ةبولطملا ةقدلwو ةعرسلw ىنعملل قيقدلا لقنلا ةيلمع ىلع رثؤت يتلا ةيسفنلاو ةيفاقثلاو ةيوغللا
 ناكملا بسح اهفالتخاو ةغللا لابقتسا لاكش� كلذك هفيرعتو بولطملا ريثأتلا ثادحإو ىنعملا لقن ىلع ريبك ريثÂ نم اهل امو ةقوطنملا
 .ةمجرتلا يف دقافلا ضيوعت تايلآ ىلع بلغتلا ةيفيكب كلذك هفيرعتو لسرملا ةبيهو يقلتملا فقومو ةلاسرلاو

 تاعاس 4 عورشملا ربع 473
 .ةعونتم ةصصختم تالاجم يف ةمجرتلا يف ةقباسلا ت�وتسملا يف اهبستكا يتلا هفراعمو بلاطلا تاردق ةيمنت ىلا ررقملا اذه فدهي
 نم سفنلا يف ةقثلا عرز ىلع دكؤي امك ،تالا¢ا هذه يف ةمجرتلا ىلع ةردقلا يف هفراعم فيظوتل ةيكاردالا تاراهملا ةيمنت ىلع زكريو
 ايلمع ابيردت هبيردت لالخ نم لمعلا قوسل هليهÂ بناج ىلا ،ةمجرتلا لحم لا¢ا رايتخا يف هدرفت يف لثمتت يتلا ةيلوئسملا لمحت لالخ

wلمعلا تاهج ىدحا عم نواعتل.   

 ناتعاس ةيعامتجالا تالاrا يف ةمجرتلا ربع 474
 ،ةيعامتجالا تالا¢ا يف سكعلwو ةيبرعلا ىلإ ةيربعلا نم ةمجرتلا ةراهم بلاطلا باسكإ ىلع بلاطلا بيردت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 .لا¢ا اذ¯ ةصاخلا تاحلطصملا نم ديدعلا هباسكإ عم ،ةمجرتلا ملع يف ةمدقم ررقم يف ت�رظن نم بلاطلا هسرد ام قيبطتو
 


