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(1  ) ةداملا

يف هرشن  خيرات  نم  هب  لمعيو  ةنسل 2016 )  ةرحلا  قطانملاو  ةيومنتلا  قطانملا  يف  لامعلاو  لمعلاو  ةماقإلا  ماظن   ) ماظنلا اذه  ىمسي 
 . ةيمسرلا ةديرجلا 

(2  ) ةداملا

:- كلذ ريغ  ىلع  ةنيرقلا  لدت  مل  ام  هاندأ  اهل  ةصصخملا  يناعملا  ماظنلا  اذه  يف  تدرو  امثيح  ةيلاتلا  تارابعلاو  تاملكلل  نوكي 

 . رامثتسالا نوناق  نوناقلا :

 . ةيلخادلا ةرازو  ةرازولا :

 . رامثتسالا ةئيه  ةئيهلا :

 . ةيلخادلا ريزو  ريزولا :

 . ةئيهلا سيئر  سيئرلا :

 . ةرحلا ةقطنملاو  ةيومنتلا  ةقطنملا  ةقطنملا :

 . بناجألا نوؤشو  ةماقإلا  نوناق  ماكحأل  ًاقفو  ةرداصلا  ةقفاوملا  ةماقإلا : نذإ 

 . ماظنلا اذه  يف  اهيلع  صنلا  درو  امثيح  لمعلا  نوناقو  بناجألا  نوؤشو  ةماقإلا  نوناقو  نوناقلا  يف  ةدراولا  فيراعتلا  دمتعت  ب -

(3  ) ةداملا

 . ةئيهلا ىدل  ةلجسملا  ةسسؤملا  ىلع  ماظنلا  اذه  ماكحا  يرست  أ -

حيراصت رادـصإب  قلعتي  اميف  هاضتقمب  ةرداصلا  تارارقلاو  تاميلعتلاو  ةـمظنالاو  لـمعلا  نوناـق  يف  اـهيلع  صوصنملا  ماـكحالا  قبطت  ب -
كلت بجومب  ةصتخملا  تاهجلا  نع  حيراصتلا  هذه  ردصتو  ةئيهلا  ىدل  ةلجسملا  ريغ  ةقطنملا  يف  ةلماعلا  تاسسؤملا  يف  نيلماعلل  لمعلا 

 . تاعيرشتلا

(4  ) ةداملا

:- نم لكل  ةماقإلا  نذإ  حنمي  أ -

. اهيف مهاسملا  وأ  كيرشلا  وأ  ةلجسم  ةسسؤمل  كلاملا  يندرألا  ريغ  رمثتسملا   .1
ريغ تاـنبلاو  نيرـشعلاو  ةـسماخلا  نسل  نيجوزتملا  ريغ  روكذـلا  ءاـنبالاو  هجوز  لمـشتو  يندرـألا  ريغ  رمثتـسملا  ةرـسا  دارفا   .2

. نهليعي يتاوللا  تاجوزتملا 
. اهيريدم ةئيه  وأ  ةلجسملا  ةسسؤملا  ةرادإ  سلجم  ءاضعا  كلذ  يف  امب  عيراشملا  ةرادإ  يف  نيلماعلا   .3

. ةلجسملا تاسسؤملا  يف  نيلماعلا   .4

رفـس قئاثو  وأ  تازاوج  يلماح  نم  اونوكي  نا  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  مهيلع  صوصنملا  صاخـشالل  ةماقإلا  نذإ  حـنمل  طرتشي  ب -
. ةكلمملا يف  اهب  فرتعمو  لوعفملا  ةيراس 

(5  ) ةداملا

. ديدجتلل ةلباق  ةدحاو  ةنس  ةماقإلا  نذإ  ةدم  نوكت  - 1 أ -

نمو هترـسأ  دارفأو  يندرألا  ريغ  رمثتـسملل  ةماقإلا  نذإ  حنم  ةقالعلا  تاذ  تاهجلا  عم  قيـسنتلابو  اهردـصي  يتلا  سـسألا  قفو  ريزولل  - 2
 . تاونس سمخ  ةدمل  مهليعي 

رهـشأ ةثالث  ةدمل  ةقطنملا  يف  رامثتـسالا  يف  بغري  يذلا  صخـشلل  ةكلمملا  يف  ةتقؤم  ةماقإ  حـنم  سيئرلا  بيـسنت  ىلع  ًءانب  ريزولل  أ -
. ةدحاو ةرملو  ةلثامم  ةدمل  ددجتو 

حنم ةقالعلا  تاذ  تاهجلا  عم  قيسنتلابو  سيئرلا  بيـسنت  ىلع  ءانب  ريزولل  يندرالا ، ريغ  رمثتـسملل  يداصتقالا  طاشنلا  رثعت  لاح  يف  ب -



ريزولا اهردصي  يتلا  سسألل  اقفو  ديدجتلل  ةلباق  ةنس  ةدمل  ةماقإ  نذإ  هتسسؤم  ىدل  نيلماعلاو  ةرادإلا  ةئيهو  هترسأ  دارفاو  رمثتسملا  اذه 
. ةياغلا هذهل 

(6  ) ةداملا

. ريزولا نم  دمتعملا  جذومنلا  ىلع  ةماقإلا  نذإ  بلط  مدقي  أ -

. ةياغلا هذهل  ريزولا  اهردصي  تاميلعت  بجومب  ةماقإلا  نذإ  بلط  يف  اهقافرا  بولطملا  تانايبلاو  قئاثولا  ددحت  ب -

بناجألا نوؤشو  ةماقإلا  نوناق  يف  هيلع  صوصنم  وه  امل  ًاقفو  ماظنلا  اذه  ماكحأ  ىضتقمب  هحنم  متي  يذلا  ةماقإلا  نذإ  مسر  ىفوتسي  ج -
. هبجومب ةرداصلا  تاميلعتلاو  ةمظنألاو 

(7  ) ةداملا

:- يلي امب  ةلجسملا  ةسسؤملا  مزتلت 

عيراشملا ةرادإ  يف  نيلماعلاو  هترـسا  دارفاو  يندرألا  ريغ  رمثتـسملل  ةـماقإلا  نذإب  ةـقلعتملا  رومـألا  ةـعباتمل  دـمتعم  بودـنم  ةيمـست  أ -
. ةقطنملا يف  ةسسؤملا  يف  نيلماعلاو 

. ةلجسملا ةسسؤملا  لجسو  ءاكرشلا  ىلع  أرطي  ليدعت  يأب  ةرازولا  مالعإ  ب -

(8  ) ةداملا

. نييندرألا لامعلل  ةلجسملا  تاسسؤملا  ىدل  ةحاتملا  لمعلا  صرف  يف  ةيولوألا  ىطعت  أ -

طورـشو سـسأل  ًاقفو  نييندرألا  ريغ  لامعلا  مامأ  ةقلغملا  نهملاب  ةمئاق  نمـضتت  تاميلعت  لمعلا  ةرازو  عم  قيـسنتلاب  ةـئيهلا  ردـصت  ب -
:- يلي ام  اهيف  ىعارت  نا  ىلع  ةياغلا  هذهل  اهعضت 

. نهملا هذه  يف  نيلماعلل  ةسسؤملا  ةجاح  - 1

. ةقطنملا يف  ةحاتملا  ةيداصتقالا  ةطشنألا  ةعيبط  - 2

. نهملا هذه  يف  ةلهؤملاو  ةلماعلا  ةيندرألا  يديألا  رفاوت  - 3

(9  ) ةداملا

ةياغلا هذهل  ةئيهلا  اهردصت  يتلا  تاميلعتلل  اقفو  ةلجـسملا  ةسـسؤملا  ىدـل  ةـيبنجألاو  ةـيندرألا  ةـلامعلا  ليغـشتب  ةـصاخلا  بسنلا  ددـحت 
. لمعلا ةرازو  عم  قيسنتلاب 

(10  ) ةداملا

قفو ةيندرألا  ريغ  ةلامعلا  لحم  ةـيندرألا  ةـلامعلل  يونـسلا  يجيردـتلا  لالحالابو  نييندرألا  لامعلا  بيردـتب  ةلجـسملا  ةسـسؤملا  مزتلت  أ -
. ةياغلا هذهل  ةئيهلا  اهردصت  تاميلعت 

لمعلا قوس  طبـض  تاياغل  ةلجـسم  ةسـسؤم  يأل  ةبـسانم  اهارت  يتلا  ةدملل  لمعلا  حيراصت  حنم  فقو  اهردصت  تاميلعتل  ًاقفو  ةئيهلل  ب -
تاميلعتلاو ةمظنألاو  لمعلا  نوناق  ماكحأل  ةسـسؤملا  ةفلاخم  وأ  ةيندرألا  ةـلامعلل  يجيردـتلا  لالحالاب  مازتلالا  مدـع  لاح  يف  وا  هميظنتو 

 . هاضتقمب ةرداصلا 

(11  ) ةداملا

. ةئيهلا نم  لمع  حيرصت  ىلع  لوصحلا  دعب  الا  ةلجسم  ةسسؤم  يأ  ىدل  لمعلا  يندرألا  ريغ  لماعلل  زوجي  ال  أ -

. ةئيهلا ةقفاوم  ىلع  لوصحلا  دعب  الا  لمعلا  حيرصت  يف  ةددحملا  ةهجلا  ريغ  ةهج  يا  ىدل  لمعلا  يندرألا  ريغ  لماعلل  زوجي  ال  ب -

ماكحأل اقفو  لمع  حيراصت  ىلع  مهلوصح  ةلجسملا  ةسـسؤملا  يف  نيلماعلاو  عيراشملا  ةرادإ  يف  نيلماعلل  ةماقإلا  نذا  حنمل  طرتشي  ج -
. ماظنلا اذه 

(12  ) ةداملا

نا ةطيرش  اهيدل  لمعلا  يف  بغري  يتلا  ةلجسملا  ةسسؤملا  لالخ  نم  ةئيهلا  ىلا  يندرألا  ريغ  لمعلا  حيرصت  ىلع  لوصحلا  بلط  مدقي  أ -
ةكلمملا يف  اهب  فرتعم  رفـس  ةـقيثول  وا  رهـشا  ةـثالث  نع  لقت  ةدـمل ال  لوعفملا  يراسو  ةـكلمملا  يف  دـمتعم  رفـس  زاوجل  الماح  نوكي 

. بلطلا ميدقت  خيرات  نم  رهشا  ةتس  نع  لقت  ةدمل ال  لوعفملا  ةيراسو 

طورشلا اهيف  رفاوتت  ةلاح ال  يا  نأشب  ًابـسانم  هاري  ام  ذختي  نا  لمعلا  ةحلـصم  اهيعدتـست  ةصاخ  تالاح  يفو  هضوفي  نم  وا  سيئرلل  ب -
. ةداملا هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  ةدراولا 

. ةئيهلا ىدل  لمعلا  حيراصتب  ةقلعتملا  رومألا  ةعباتمل  رثكا  وأ  دمتعم  بودنم  ةيمستب  ةلجسملا  ةسسؤملا  مزتلت  ج -



. ةئيهلا ىدل  لمعلا  حيراصتب  ةقلعتملا  رومألا  ةعباتمل  رثكا  وأ  دمتعم  بودنم  ةيمستب  ةلجسملا  ةسسؤملا  مزتلت  ج -

(13  ) ةداملا

. ةقالعلا تاذ  تاعيرشتلا  ماكحأل  ًاقفو  ةمزاللا  تاقفاوملا  ىلع  هلوصح  دعب  الا  يندرألا  ريغ  لماعلل  لمعلا  حيرصت  رادصا  زوجي  ال  أ -

حيرصتلا اذه  ىلع  لوصحلا  طورش  ىفوتـسا  يذلا  يندرألا  ريغ  لماعلل  لمعلا  حيرـصت  رادصا  ىلع  ةطورـشم  ةقفاوم  حنمت  نا  ةئيهلل  ب -
اذـه ماكحأل  ًاقفو  لمعلا  حيرـصت  ىلع  هلوصح  دـعب  الا  لمعلا  ةـقفاوملا  هذـه  هلوخت  الو  ةـكلمملا ، يف  ةـماقإلا  نذإ  ىلع  هلوصح  ءانثتـساب 

. ماظنلا

(14  ) ةداملا

:- يلي ام  يندرألا  ريغ  لماعلل  لمعلا  حيرصت  رادصال  طرتشي  ماظنلا  اذه  نم  ( 13  ) و ( 12  ) نيتداملا ماكحا  ةاعارم  عم 

. ةقطنملا دودح  لخادو  ةلجسملا  ةسسؤملا  يف  لمعلل  بولطملا  حيرصتلا  نوكي  نا  أ -

. ةماعلا ةحصلا  ىلع  ارطخ  لكشي  ضرم  يا  نم  املاس  لماعلا  نوكي  نا  ب -

أ)  ) ةرقفلا نم  و(5 ) ( 4  ) 3)و  ) دونبلا يف  اهيلع  صوصنملا  بابسالا  نم  ببس  يأل  لماعلل  لمعلا  حيرـصت  ءاغلإ  قبـس  دق  نوكي  نا ال  ج -
. ماظنلا اذه  نم  ( 19  ) ةداملا نم 

(15  ) ةداملا

لمكتسملا لمعلا  حيرصتب  طبترم  رخآ  بلط  يا  وا  هديدجت  وا  لمعلا  حيرصت  ىلع  لوصحلل  اهل  مدقملا  بلطلا  نأشب  اهرارق  ةئيهلا  ردصت 
. هميدقت خيرات  نم  مايا  ةرشع  لالخ  هاضتقمب  ةرداصلا  تاميلعتلاو  ماظنلا  اذه  ماكحأل  ًاقفو  ةبولطملا  قئاثولل 

(16  ) ةداملا

لماعلا نيب  مربملا  لمعلا  دـقع  ةدـم  لاوحألا  نم  لاح  يأب  ةدـملا  هذـه  زواجتت  ـال  نأ  ىلع  لـمعلا  حيرـصت  نايرـس  ةدـم  ةـئيهلا  ددـحت  أ -
. لقا امهيأ  ةدحاو  ةنس  وأ  ةلجسملا  ةسسؤملاو 

. ةئيهلل ةلجسملا  ةسسؤملا  همدقت  بلط  ىلع  ءانب  هتدم  ءاهتنا  دنع  لمعلا  حيرصت  ديدجت  زوجي  ب -

(17  ) ةداملا

نم رارقب  اهيف  فرـصتلل  ايئاقلت  ددجت  ةئيهلا  هدمتعت  يذـلا  جذومنلل  اقفو  ةيونـس  ةـيكنب  ةـلافك  ميدـقتب  ةلجـسملا  ةسـسؤملا  مزتلت  - 1 أ -
 ، هاضتقمب ةرداصلا  تاميلعتلاو  ماظنلا  اذه  ماكحأل  اقفو  اهيلع  ةبترتملا  تامازتلالا  نم  يأب  ةلجـسملا  ةسـسؤملا  لالخا  لاح  يف  سيئرلا 

. نييندرألا ريغ  نيلماعلا  قوقح  نامضل 

، نيفرطلا نيب  عقوملا  لمعلا  دـقعو  يندرالا  لمعلا  نوناـق  ماـكحا  بجومب  لـماعلل  ةـبترتم  قوقح  يأ  ةـلافكلا  هذـه  يطغت  نا  بجوتي  - 2
لمعلا بحاص  مايق  مدـع  ةـجيتن  مهيلع  بترتت  دـق  يتلا  ةـماقإلا  زواجت  تاـمارغو  مهدـالب  ىلا  لاـمعلا  ةدوعل  رفـسلا  ركاذـت  ىلا  ةـفاضإ 

. تانوذإلا هذه  ديدجت  وأ  اهديعاوم  يف  مهل  ةماقإلا  تانوذإ  رادصتساب 

ىـضتقمب اهميدقت  نم  ةانثتـسملا  ةلجـسملا  تاسـسؤملا  ددحتو  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  ةلافكلا  رادقم  ددحي  ب -
. لمعلا ةرازوو  ةيلخادلا  ةرازو  عم  قيسنتلاب  ةياغلا  هذهل  ةئيهلا  اهردصت  تاميلعت 

(18  ) ةداملا

:- ةيلاتلا تالاحلا  نم  يا  يف  لمعلا  حيرصت  ةيحالص  يهتنت 

. هديدجت نود  هتدم  ءاهتنا  أ -

. بابسألا نم  ببس  يأل  هتمدخ  ءاهنا  وا  ةلجسملا  ةسسؤملا  ىدل  لماعلا  ةمدخ  ءاهتنا  ب -

. ةئيهلا ىدل  اهليجست  ءاغلإ  وأ  لماعلا  اهيدل  لمعي  يتلا  ةلجسملا  ةسسؤملا  ةيفصت  ج -

(19  ) ةداملا

:- ةيلاتلا تالاحلا  نم  يا  يف  ماظنلا  اذه  ماكحا  قفو  رداصلا  لمعلا  حيرصت  ىغلي  أ -

. ةئيهلا ةقفاوم  نود  حيرصتلا  يف  ددحملا  لمعلا  ناكم  لماعلا  رييغت   .1
. هديدجت متي  نا  نود  لمعلا  تاياغل  ةكلمملا  يف  ةماقإلا  هلوخي  يذلا  لماعلل  حونمملا  ةماقإلا  نذإ  ةيحالص  ءاهتنا   .2

. اهعون ناك  ًايا  ةيانجب  وأ  ةماعلا  قالخألا  وأ  ةنامألا  وا  فرشلاب  ةلخم  ةحنجب  يعطق  مكحب  ةصتخم  ةمكحم  نم  لماعلا  ةنادإ   .3
. ةعورشم ريغ  قرط  وا  ةيلايتحا  لئاسو  مادختساب  وا  ةحيحص  ريغ  قئاثو  وا  تانايب  ىلع  ءانب  حيرصتلا  ىلع  لوصحلا   .4

. ةماعلا ةحصلا  ىلع  ارطخ  لكشي  ضرمب  لماعلا  ةباصإ   .5

ينوناق لكـشب  هئاهنا  وأ  هدقع  ءاهتنا  دنع  يلـصألا  هدلب  ىلا  همادقتـسا  مت  يذلا  لماعلا  ةداعإ  ةـيلوؤسم  ةلجـسملا  ةسـسؤملا  لمحتت  ب -



. لوصألا بسح  هترداغم  تابثاو 

رارق ذيفنت  خيرات  نم  لقالا  ىلع  تاونس  ثالث  يضم  دعب  كلذو  همادختسا  وأ  هريفست  مت  يذلا  يندرألا  ريغ  لماعلا  مادقتسا  ةداعإ  زوجي  ج -
. ةداملا هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا نم  ( 5  ) 4)و  ) 3)و  ) دونبلا يف  ةدراولا  بابسالا  نم  يأل  هريفست  مت  دق  نوكي  نا ال  ةطيرش  ريفستلا 

(20  ) ةداملا

يف اهيلع  صوصنملا  هئاغلا  وا  لمعلا  حيرـصت  ةيحالـص  ءاهتنا  تالاح  نم  ةلاح  يأ  ققحت  لاح  يف  ةـئيهلا  مالعإ  ةلجـسملا  ةسـسؤملا  ىلع 
ةسسؤملا ملع  خيرات  نم  لمع  مايا  ةرـشع  ىلع  ديزت  ةدم ال  لالخ  ةئيهلا  ىلا  حيرـصتلا  ميلـستو  ماظنلا  اذه  نم  ( 19  ) و ( 18  ) نيتداملا

. ءاغلالا وا  ءاهتنالا  ببس  قيقحتب  ةلجسملا 

(21  ) ةداملا

ةلجسملا تاسسؤملا  نم  لمعلا  حيراصت  رادصاب  ةقلعتملا  تابلطلا  لابقتساب  هفيلكتل  ةقطنملا  يف  يسيئرلا  روطملا  عم  قيسنتلا  ةئيهلل 
. ةئيهلا ىلا  اهميدقتو  ةبولطملا  قئاثولاو  طورشلا  لامكتسا  نم  ققحتلاو  اهقيقدتو 

(22  ) ةداملا

يف صاخ  صن  هنأشب  دري  مل  ام  لك  يف  هاضتقمب  ةرداصلا  تارارقلاو  تاميلعتلاو  ةـمظنالاو  لمعلا  نوناق  ماكحا  ةـقطنملا  يف  يرـشت  أ -
:- يلي ام  كلذ  يف  امب  هبجومب  ةرداصلا  تاميلعتلا  يف  وا  ماظنلا  اذه 

. ةقطنملا يف  اهصيخرت  طورشو  ينهملا  بيردتلا  زكارم  ءاشنا  سسأ   .1
. ةقطنملا يف  ةيعوبسالاو  ةيمويلا  لمعلا  تاعاس  ميظنت   .2

. ةيلامعلا مهقوقحو  مهتمالسو  اهيدل  نيلماعلا  ةحص  ىلع  ظافحلل  ةلجسملا  تاسسؤملا  ىلع  ةبترتملا  تامازتلالا   .3
بيردتلاو ليغـشتلا  قودنـصل  ةصـصخملاو  لمع  حيرـصت  لك  نع  ةيفاضإلا  غلابملاو  ةلماك  ةنـسل  هدـيدجتو  لمعلا  حيرـصت  موسر   .4

. ينقتلاو ينهملا  ميلعتلاو  بيردتلاو  ليغشتلا  سلجم  نوناق  ماكحأ  ىضتقمب  أشنملا  ينقتلاو  ينهملا  ميلعتلاو 

تاذ تاعيرـشتلا  يف  اهيلع  صوصنملا  تاهجلا  سرامت  ةداملا  هذـه  نم  أ )  ) ةرقفلا نم  و(3 ) و(2 ) ( 1  ) دونبلا ماكحا  قيبطت  تاـياغل  ب -
. ةئيهلا عم  قيسنتلاب  ةقطنملا  نمض  اهب  ةطانملا  تايحالصلاو  ماهملا  ةقالعلا 

موسر تاكيحملاو  ةـسبلالا  ةعانـص  عاطق  نم  ةـئيهلا  يفوتـست  ةداملا  هذـه  نم  أ )  ) ةرقفلا نم  ( 4  ) دـنبلا يف  درو  اـمم  مـغرلا  ىلع  ج -
. اهنم ءزج  يأ  وأ  ةلماك  ةنسل  حيرصتلا  ديدجت  وأ  ةكلمملا  جراخ  نم  مادقتسا  ةلاح  لك  نع  ًارانيد  ( 175  ) هرادقم لمع  حيرصت 

غلابملا ديروتب  موقت  نأ  ىلع  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا نم  ( 4  ) دنبلا يف  اهيلع  صوصنملا  ةيفاضإلا  غلابملاو  موسرلا  ةئيهلا  يفوتـست  د -
. ينقتلاو ينهملا  ميلعتلاو  بيردتلاو  ليغشتلا  قودنص  ىلإ  ةيفاضإلا 

(23  ) ةداملا

نيح ىلا  لوعفملا  ةـيراس  ماظنلا  اذـه  ماكحا  ذافن  لبق  ةـقطنملا  يف  نيلماعلل  ةـصتخملا  تاهجلا  نم  ةـحونمملا  لمعلا  حـيراصت  ىقبت  أ -
. اهتدم ءاهتنا 

. لمعلا حيراصت  ليصافتب  ةئيهلا  ديوزتل  لمعلا  ةرازو  عم  قيسنتلا  متي  ةداملا  هذه  نم  أ )  ) ةرقفلا ماكحأ  ةاعارم  عم  ب -

. هنايرس خيرات  نم  ةدحاو  ةنس  زواجتت  ةدم ال  لالخ  ماظنلا  اذه  ماكحأل  اقفو  اهيدل  نيلماعلا  عاضوا  قيفوت  ةلجسملا  تاسسؤملا  ىلع  ج -

(24  ) ةداملا

. ماظنلا اذه  يف  صن  هيلع  دري  مل  اميف  هبجومب  ةرداصلا  تارارقلاو  تاميلعتلاو  ةمظنألاو  بناجألا  نوؤشو  ةماقإلا  نوناق  قبطي  أ -

. ماظنلا اذه  يف  اهيلع  صوصنملا  ةماقإلاب  ةقلعتملا  ماكحألا  ذيفنتل  ةمزاللا  تاميلعتلا  ةقالعلا  تاذ  تاهجلا  عم  قيسنتلاب  ريزولا  ردصي  ب -

(25  ) ةداملا

. ةقطنملا يف  نيلماعلا  نييندرألا  ريغ  لامعلا  ددع  نيبت  ةصاخ  تالجسب  ظافتحالاب  ةئيهلا  مزتلت 

(26  ) ةداملا

:- يلي ام  كلذ  يف  امب  ماظنلا  اذه  ماكحا  ذيفنتل  ةمزاللا  تاميلعتلا  سيئرلا  ردصي 

تادنتـسملاو قئاثولاو  ةدمتعملا  جذامنلاو  اهرادصإ  ةيفيكو  نييندرألا  ريغ  لامعلل  لمعلا  حيراصت  ىلع  لوصحلا  تابلط  ميدـقت  تاءارجا  أ -
. ةياغلا هذهل  ةبولطملا  تانايبلاو 

. هئافيتسا ةقيرطو  ةئيهلا  اهمدقت  يتلا  تامدخلا  لدب  رادقم  ب -

. اهميدقتب ةلجسملا  ةسسؤملا  مزتلت  يتلا  ةيكنبلا  تالافكلا  جذامن  ج -
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