
 ةيريضحتلا ةنسلا ماظنل اقبط جم4ربلل ةيساردلا ةطخلا تاررقم فصو
 

 :ثلاثلا ىوتسملا
 تاعاس 3 1- ةثداحمو عامتسا      كرت 111

 ةعومسم ةدام ربع كلذو ،ةثداحملاو عامتسالا يتراهم لالخ نم ةيكرتلا ةغللا تايساسأ بلاطلا ميلعتب ررقملا ىنعي  
 . ةبحاصملا ةجمدملا صارقالاو )رموتلا( ةيكرتلا ةغللا ميلعت زكرم نم ةدمتعملا بتكلا ىلع ًازكترم ةيئرمو

 تاعاس 4 )1( ةباتك  كرت 112
 يتلا ةطيسبلا تادرفملا ضعب ربع كلذو ،ةباتكلا ةراهم لالخ نم ةيكرتلا ةغللا تايساسأ بلاطلا ميلعتب ررقملا ىنعي 
 . ةطسبم ةلمج نيوكت ىلع هنيعت

 تاعاس 4 ) 1( -ةءارق    كرت 113
 امبسح فقولاو لصولا عضاوم ىلع فرعتلاو ةيكرتلا ةغللh ةطسبم صوصن ةءارق ةيفيك بلاطلا ميلعتب ررقملا ىنعي  
 .كلذل ميقرتلا تامالع ريشت

 ناتعاس   ) 1( دعاوق كرت 114
 لالخ نم كذو ،ةيبرعلا ةغللh ةنراقم اهيف ةلمجلا بيترتو ةديدج ةغلك ةيكرتلا ةغللا ةعيبط بلاطلا ميلعتب ررقملا ىنعي 
 .اهفيرصتو لاعفألل ًالوصو .تماوصو تئاوص نم اهعاونx تاوصالاو ةيدجبالا نم ًادب ةيكرتلا ةغللا دعاوق

 ناتعاس 1 تادرفملا ءانب  كرت 115
 ةرسأل يمتنت اهفصوب ةيكرتلا ةغللا زيمت يتلا قاقتشالا قحاول لالخ نم ةيكرتلا ةغللا يف ةدرفملا ةينب ميلعتب ررقملا ىنعي 
 .ةيكرتلا يف فرصلا ملعب ىنعي هنوكل دعاوقلا ررقمل ادعاسم ًارصنع ررقملا دعي امك .ىاتلآ لاروالا تاغللا ةعومجم
 عبارلا ىوتسملا
 تاعاس 3    )2( ةثداحمو عامتسا كرت 122 
 هسرد امع ةبوعص رثكأ ةقيرطب ةثداحملاو عامتسالا يتراهم لالخ نم ةيكرتلا ةغللا تايساسأ بلاطلا ميلعتب ررقملا ىنعي 
hةيكرتلا ةغللا ميلعت زكرم نم ةدمتعملا بتكلا ىلع ًازكترم ةيئرمو ةعومسم ةدام ربع كلذو ،قباسلا ىوتسمل 
  .ةبحاصملا ةجمدملا صارقالاو)رموتلا(
 تاعاس 4 ) 2 ( ةباتكلا كرت 123 
 ةبوعص رثكأ تادرفم ضعب ربع كلذو ،ةباتكلا ةراهم لالخ نم ةيكرتلا ةغللا تايساسأ بلاطلا ميلعتب ررقملا ىنعي 
  .ةعونتم لمج نيوكت ىلع هنيعت يتلاو قباسلا ىوتسملا يف اهسرد يتلا نم



 تاعاس 4 )2( ةءارق كرت 124
 .ةيكرتلا ةغللh قباسلا ىوتسملh اهسرد يتلا كلت نم ةبوعص رثكأ صوصن ةءارق ةيفيك بلاطلا ميلعتب ررقملا ىنعي
 .صوصنلا طامنأ ةفرعمو

 ناتعاس   )2( دعاوق  كرت 125
 اًينبم ىرخألا تاررقملا ملعت يف بلاطلا رارمتسا نوكي يلاتلhو ، ةيكرتلا ةغلل ةيساسألا دعاوقلh فيرعتلh ررقملا ىنعي 
 .ةيتوصلاو ةيوحنلا ءاطخألا نم لاخ ، ميلس يدعاوق ساسأ ىلع

 ناتعاس   )2( تادرفملا ءانب  كرت 126
 ةرسأل يمتنت اهفصوب ةيكرتلا ةغللا زيمت يتلا قاقتشالا قحاول لالخ نم ةيكرتلا ةغللا يف ةدرفملا ةينب ميلعتب ررقملا ىنعي

  .ةيكرتلا يف فرصلا ملعب ىنعي هنوكل دعاوقلا ررقمل ادعاسم ًارصنع ررقملا دعي امك .ىاتلآ لاروالا تاغللا ةعومجم
 سماخلا ىوتسملا

 ناتعاس   )3( ةثداحمو عامتسا    كرت 213
 دعبلا ىلع زكرت ةيجهنم مادختسh اهبيكارتو فدهلا ةغللا دعاوقل ةيساسألا ئدابملh بلاطلا ديوزت ىلإ ررقملا فدهي 
 فرعتيو ،ةباتكلاو قطنلا ةيح� نم ةغللا عم لماعتلا بلاطلا ىلع لهسي امم ،ررقملا جهنملا قفو يفيظولا يلصاوتلا
  رئامضلا :بلاطلا سرديو ،لعفلاو مسالا ىلع زيكرتلا عم ا��وكم بيترتو ةطيسبلا ةلمجلا بيكرت ىلع بلاطلا
 تائف بلاطلا سردي امك ،ددعلاو ،)ليعافملا( مسالا تالاحو ،فورظلاو ،ةراشإلا ءامسأو تافصلاو ،ماهفتسالاو
– لاعفألاو ،رمألا ةلاحو لبقتسملاو يضاملاو عراضملا ةنمزأ يف لعافلا رئامض عم اهقحاولو اهفيرصتو ةسيئرلا لاعفألا
 بلاطلا فرعتيو ، ةفلتخملا ةنمزألا نيوكت يف لخدت يتلا ةدعاسملا لاعفألاو ،ةيسايقلا تافيرصتلاو -ةطيسبلا غيصلا
    .ًايفنو ً¢ابثإ اهنيوكتو ،بلطلاو رمألا ةغيصو ةيماهفتسالا لمجلاو ،اهمادختساو ةطيسبلا لمجلا عاونأ ىلع
 تاعاس 4 )3( ةباتكلا  كرت 214 
 ةبوعص رثكأ تادرفم ضعب ربع كلذو ،ةباتكلا ةراهم لالخ نم ةيكرتلا ةغللا تايساسأ بلاطلا ميلعتب ررقملا ىنعي 
 .ةعونتم لمج نيوكت ىلع هنيعت يتلاو قباسلا ىوتسملا يف اهسرد يتلا نم
 تاعاس 3 )3( ةءارقلا  كرت  215 
 .ةيكرتلا ةغللh قباسلا ىوتسملh اهسرد يتلا كلت نم ةبوعص رثكأ صوصن ةءارق ةيفيك بلاطلا ميلعتب ررقملا ىنعي
 .صوصنلا طامنأ ةفرعمو

 تاعاس 3 )3( دعاوقلا كرت 216



 اًينبم ىرخألا تاررقملا ملعت يف بلاطلا رارمتسا نوكي يلاتلhو ، ةيكرتلا ةغلل ةيساسألا دعاوقلh فيرعتلh ررقملا ىنعي 
 .ةيتوصلاو ةيوحنلا ءاطخألا نم لاخ ، ميلس يدعاوق ساسأ ىلع
 سداسلا ىوتسملا
 تاعاس 3 4- ةثداحمو عامتسا  كرت  224 
 هسرد امع ةبوعص رثكأ ةقيرطب ةثداحملاو عامتسالا يتراهم لالخ نم ةيكرتلا ةغللا تايساسأ بلاطلا ميلعتب ررقملا ىنعي 
hرموتلا( ةيكرتلا ةغللا ميلعت زكرم نم ةدمتعملا بتكلا ىلع ًازكترم ةيئرمو ةعومسم ةدام ربع كلذو ،قباسلا ىوتسمل( 
 .ةبحاصملا ةجمدملا صارقالاو
 تاعاس 3 )4(  ةباتك كرت  225 
 ةبوعص رثكأ تادرفم ضعب ربع كلذو ،ةباتكلا ةراهم لالخ نم ةيكرتلا ةغللا تايساسأ بلاطلا ميلعتب ررقملا ىنعي
 . ةعونتم لمج نيوكت ىلع هنيعت يتلاو قباسلا ىوتسملا يف اهسرد يتلا نم
 تاعاس 3 )4( ةءارقلا كرت  226 
 .ةيكرتلا ةغللh قباسلا ىوتسملh اهسرد يتلا كلت نم ةبوعص رثكأ صوصن ةءارق ةيفيك بلاطلا ميلعتب ررقملا ىنعي 
 صوصنلا طامنأ ةفرعمو
 تاعاس 3 )4(  دعاوق كرت  227 
 اًينبم ىرخألا تاررقملا ملعت يف بلاطلا رارمتسا نوكي يلاتلhو ، ةيكرتلا ةغلل ةيساسألا دعاوقلh فيرعتلh ررقملا ىنعي 
 .ةيتوصلاو ةيوحنلا ءاطخألا نم ِلاخ ، ميلس يدعاوق ساسأ ىلع

 ناتعاس تايناسللا ملع يف ةمدقم كرت 228
  .هعورفو هجهانمو هخير¢و هفادهأو هموهفم ديدحتو تايناسللا ملع فيرعت ىلع فوقولh ررقملا ىنعي   
 ملعو ءامسألا ملعو مجاعملا ملعو ظافلألا ملعو امهضعب ةقالعو وحنلاو فرصلاو تاوصألا ملعو تايتوصلا ةفرعمو
 .ىرخألا عورفلاو ىنعملا
 عباسلا ىوتسملا

 ناتعاس ةغللا ةفاقث يف تاءارق كرت 311
 .ةيعامتجالاو ةيبدالاو ةيخيراتلا ةدعصألا ىلع ةيكرتلh ةقطانلا بوعشلا ةفاقث نم بناوجب فيرعتلh ررقملا ىنعي 

 ناتعاس ةمجرتلا ملع يف ةمدقم  كرت 312
 عاونألاو ةعوبطملا اهرداصمو ةمجرتلا تاودx مهفرعت امك ،اهقرطو اهبيلاسأو ةمجرتلا ىنعمب بالطلا فيرعتب ررقملا ىنعي  
 .ةيقالخألا هتيلوئسمو ةينهملاو ةيوغللا هتيفلخ لثم مجرتملا يف اهرفوت بجاولا تاردقلا بناجب ةيهفشلا ةمجرتلل ةفلتخملا



 ،ملاعلا ىوتسم ىلع ةيملعلاو ةيفاقثلا تالا¬ا ريوطت يف ةمجرتلا هبعلت يذلا رودلا ةيمهأ ررقملا حضوي كلذ ىلإ ةفاضإ
 ردصملا ةغللا نيب ةيفاقثلاو ةيوغللا تافالتخالا ببسب مجرتملا هجاوت دق يتلا ةيساسألا لكاشملا ضعب يطغي امك
 .ةمجرتلا ةدوجو ةيافك ىلع زكريو فدهلا ةغللاو

 ناتعاس بولسالا ملع يف ةمدقم كرت 314
 عورف فلتخم يف ةيكرتلا ةغللا بيلاسأل ةصاخلاو ةماعلا تامسلh اًيجهنمو ًالماش اًفيرعت بالطلا فيرعتب ررقملا ىنعي 
 اهتلالدو ةغللا بيكارتو بولسألا تايلامج وحن بالطلا ىدل يقوذلا سحلا ةيمنتو .ةيبدألاو ةيركفلا ا�ايجاتنإ يحاونو
 .ةددعتملا ا�اعيرفتو ةيملعلاو ةيبدألا بيلاسألا عاونأ حيضوت .ةيغالبلا ا�اقيمنتو

 تاعاس 3 ةينمأو ةيركسع صوصن ةمجرت كرت 315
 ةيربلا تاوقلل ةيركسعلا تاليكشتلاك ةينمأو ةيركسع تاعوضوم يف سكعلhو ةيكرتلل ةيبرعلا نم ةمجرتلh ررقملا ىنعي
 .ينمألا بناجلا دصرب ىنعي امك ،اهريغو ةيرحبلاو
 نماثلا ىوتسملا

 تاعاس 3 ةيمالسا صوصن ةمجرت كرت 321
 ناكرأو ديحوتلاو ةديقعلا يف ةيمالسإ ةغبص تاذ تاعوضوم يف سكعلhو ةيكرتلل ةيبرعلا نم ةمجرتلh ررقملا ىنعي
 .ةحمسلا هميلاعتو ،مالسإلا

 ناتعاس ةلالدلا ملع يف ةمدقم  كرت 322
 ىنعملا طاطحناك يلالدلا روطتلا رهاظمو ،يلالدلا روطتلا بابسا لثم ،ةلالدلا ملع ئدابم بالطلا ميلعتب ررقملا ىنعي 
 .يلالدلا روطتلاو يلالدلا ريغتلا نيب قرفلاو ،هبابسأو ،هطامناو يلالدلا ريغتلا دصري امك ،يلالدلا قييضتلاو ينعملا يقرو

 ناتعاس ةينوناقو ةيسايس صوصن ةمجرت كرت 323
 .ةينوناقو ةيسايس ةغبص تاذ ةعونتم تاعوضوم يف سكعلhو ةيكرتلل ةيبرعلا نم ةمجرتلh ررقملا ىنعي 

 تاعاس 3 ةيداصتقاو ةيراجت صوصن ةمجرت    كرت 324
 بلاطلا سردي ثيح ، ةيداصتقاو ةيراجت ةغبص تاذ تاعوضوم يف سكعلhو ةيكرتلل ةيبرعلا نم ةمجرتلh ررقملا ىنعي
 يف هرودو يموقلا لخدلا رداصمو ،اهميظنت تايلآو ةيراجتلا تاسسؤملاو ،يجراخلاو يلخادلا اهيقشب ةراجتلا طامنأ
 داصتقالا معد يف ا�اماهساو ةصروبلاو ةيفرصملا تالماعتلاو ،يعانصلاو يعارزلا داصتقالل ةساردو ،يداصتقالا ومنلا
 .ةينيبلا ةيراجتلا تاكارشلاو ،يموقلا
  :عساتلا ىوتسملا

 ناتعاس 1-ةيوفش ةمجرت كرت 412



 نم بلطتت يتلاو طسبم لكشب ةيروفلاو ةيئانثلاو ،ةيعبتتلا اهعاونx ةيوفشلا ةمجرتلا ىلع بلاطلا بيردتب ررقملا ىنعي
 مادختساو ،تامولعملا نيودتو ،نومضملا ليلحتو ،باعيتسالاو ،مهفلاو ،عامتسالا ةراهم لثم ةفلتخم تاراهم مجرتملا
 لكاشملا ىلع ررقملا اذهل هتسارد لالخ نم بلاطلا فرعتي امك .تامولعملا نيزخت ةيملع يف دمألا ةريصق ةركاذلا
 امك .ةبولطملا ةقدلhو ةعرسلh هلقن مدع وأ ،ىنعملل قيقدلا لقنلا ةيلمع ىلع رثؤت يتلا ةيسفنلاو ،ةيفاقثلاو ،ةيوغللا
       .بولطملا ريثأتلا ثادحإو ىنعملا لقن ىلع ريبك ريث¼ نم اهل امو ةقوطنملا ريغ رصانعلا ىلع بلاطلا بيردت متي
 تاعاس 3 ةينقتو ةيملع صوصن ةمجرت كرت  413   
 ةيبطلا تالا¬ا لثم ، ةينقتو ةيملع ةغبص تاذ تاعوضوم يف سكعلhو ةيكرتلل ةيبرعلا نم ةمجرتلh ررقملا ىنعي
 .بوساحلا ةينقتو لورتبلا جارختساو فاشكتسا ةينقت ،ةيسدنهلاو

 ناتعاس بيرعتلا ةمجرتلا تالكشمو uاضق نرف 415
 ةرحلاو ةيفرحلا ةمجرتلا ،ةمجرتلا يف ةيتاذلا ةيعوضوملاك ةمجرتلh ةقلعتملا تالكشملاو Âاضقلل لولحلا داجيÀ ررقملا ىنعي
 .فرصتلا يف مجرتملا ةيرح دودحو

 تاعاس 3 ةيبدأ صوصن ةمجرت كرت 416
 يكرتلا بدالا لحارم دصري ثيح ،ةيبدأ ةغبص تاذ تاعوضوم يف سكعلhو ةيكرتلل ةيبرعلا نم ةمجرتلh ررقملا ىنعي  
 كلت نولثمي نيذلا ءhدألا مهأ ةسارد عم ،يموقلا بدألاو ثيدحلا بدألاو تاميظنتلا بدأو يناويدلا بدألا ،لثم
 لاكشألا هذه داور مهأل ةساردو ،ةريصقلا ةصقلاو ةياورلاك يكرتلا رثنلا نم ةيبدأ طامنx ًاضيأ ررقملا ىنعيو ،لحارملا
  .ةيبدألا
 رشاعلا ىوتسملا
 ناتعاس 2-ةيوفش ةمجرت  كرت  423 
 قباسلا ىوتسملا نع مدقتم لكشب ةيروفلاو ةيئانثلاو ،ةيعبتتلا اهعاونx ةيوفشلا ةمجرتلا ىلع بلاطلا بيردتب ررقملا ىنعي 
 نيودتو ،نومضملا ليلحتو ،باعيتسالاو ،مهفلاو ،عامتسالا ةراهم لثم ةفلتخم تاراهم مجرتملا نم بلطتت يتلاو
 اذهل هتسارد لالخ نم بلاطلا فرعتي امك .تامولعملا نيزخت ةيملع يف دمألا ةريصق ةركاذلا مادختساو ،تامولعملا
 ةعرسلh هلقن مدع وأ ،ىنعملل قيقدلا لقنلا ةيلمع ىلع رثؤت يتلا ةيسفنلاو ،ةيفاقثلاو ،ةيوغللا لكاشملا ىلع ررقملا
 ثادحإو ىنعملا لقن ىلع ريبك ريث¼ نم اهل امو ةقوطنملا ريغ رصانعلا ىلع بلاطلا بيردت متي امك .ةبولطملا ةقدلhو
 .بولطملا ريثأتلا

 تاعاس 4  عورشملا كرت 426



 ةيبرعلل ةيكرتلا نم ةفلتخم ةيفرعم تالاجم يف ةيملع ةدام ةمجرتب ررقملا ذاتسا ةدعاسمب بلاطلا موقي نx ررقملا ىنعي
 ،هسفنب ةمجرتلا لامعا بلاطلا ىلوتيو ،بالطلا عم قيسنتلh ةيملعلا ةداملا حارتقh ذاتسألا موقي ثيح ،سكعلhو
 ،ةمجرتلا ءانثأ بلاطلا تفداص يتلا تايلاكشالا ةجلاعمو ،بلاطلا هتمجرتب ماق ام ضرعل تارضاحملا صصخت نا ىلع
 موقيو ًاينورتكلاو ًايقرو هلمع ميدقتب كلذ دعب بلاطلا موقي مث ،تاراصتخالاو تاحلطصملاو ةيكرتلا تاريبعتلا ًاصوصخ
  .ةعوبطم بلاطلا اهمدقي مث نمو ،ةمجرتلل ةيئاهنلا ةعجارملا ءارجÀ ررقملا ذاتسا

 ناتعاس ةمجرتلا يف بوساحلا تاقيبطت كرت 427
 ةمجرتلا ةيلمع يف اهمادختسا نكمي يتلا ةدناسملا بوساحلا تاقيبطت ىلع بلاطلا فيرعت ىلإ ررقملا اذه فدهي
 لاخدإ بيلاسأ ررقملا لوانتي امك ،ةيلآلا ةمجرتلا جماربو ةينورتكلإلا مجاعملا نم مجرتملا ةدافتسا ىدمو اهثوحبو
 ،خلإ .....ةينورتكلإلا تافلملاو ،يتوصلا نقلملاو ،يئوضلا ئراقلا ،حيتافملا ةحول :اهنمو اهيلع بيردتلاو تامولعملا

 جماربو .مجرتملا ةمدخل اهمادختسا نكمي فيكو تالاصتالاو بوساحلا تاكبش سسأ ىلع بلاطلا فرعتي امك
 .ةمجرتلا
 
 


