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(1  ) ةداملا

نم ةداملا 79  ماكحا  ىضتقمب  رداص  لمعلا )  ةئيب  رطاخم  نم  تاسسؤملاو  نيلماعلا  ةيامحب  ةصاخلا  تاميلعتلا  تاميلعتلا (  هذه  ىمست 
 . ةيمسرلا ةديرجلاب  اهرشن  خيرات  نم  اهب  لمعيو  ةنسل 1996  مقر 8  لمعلا  نوناق 

(2  ) ةداملا

لفكت ناو  هب  حومسملا  نوماملا  دحلا  ىلا  ررضلا  وا  رطخلا  ليلقت  وا  ةلازا  ىلع  ةرداق  نيلماعلل  ةيصخشلا  ةياقولا  تادعم  نوكت  نا  بجي 
ناو ال ةدمتعملا  ةينفلا  سيياقملاو  تافـصاوملل  ةقباطم  ةفـصاومو  ةيعون  تاذ  داوم  نم  نوكت  ناو  رارـضالاو  رطاخملا  نم  لماعلا  ةيامح 

 . اهمادختسا ءانثا  لماعلل  ةقياضم  يأ  ببست 

(3  ) ةداملا

ةرهصنملا  داوملاو  ءابرهكلا  نم  ةياقوللو  اهب  مادطصالاو  ءايشالا  طوقس  رطخ  نم  سارلا  ةياقول  ةصاخ  ةذوخب  لماعلا  دوزي  أ .
ضاوحالا ،  تاراطملا ،  دييشت  تايرفحلا ،  لامعا  اهعاونا ،  فالتخا  ىلع  لكايهلا  وا  ينابملا  دييشت  لامعا  يف  كلذو 
ءاملاو  يراجملاو  فرصلا  تاكبش  تالاصتالا ،  طوطخ  قافنالاو ،  روسجلا  قرطلا ،  دودسلا ،  ئناوملا ،  ةفصرالا ، 

تاباغلاو  راجشالا  عيطقت  ليزنتلاو ،  ليمحتلا  طفنلا ،  بيقنت  ريجفتلاو ،  علاقملاو  نداعملا  جارختسا  تايلمع  ءابرهكلاو ، 
 . اههباش امو  نداعملا  رهص  ءابرهكلا ،  مجانملا ،  قئارحلا ،  ةحفاكمو 

رعشلا  بذج  ىلا  يدؤت  يتلا  وا  خاسوالا  وا  ةربغالا  اهيف  رشتنت  يتلا  لمعلا  نكاماو  ةفوشكملا  لمعلا  نكاما  يف  لماعلا  دوزي  ب .
 . ةدمتعملا تافصاوملا  بسحو  كلذ  لك  نم  ةياقولل  ةصاخ  ةعبقب  ةراودلاو  ةكرحتملا  تانكاملاو  تالالا  ىلا 

(4  ) ةداملا

: ةيتالا راطخالا  نم  ةصاخ  تايقاوو  تاراظنب  لماعلا  دوزي 
تايلمع  داوملا ،  ةلبرغ  تايلمع  ةيئاشنالا ،  داوملا  طلخ  تايلمع  لثم  يوديلا  لمعلا  ءانثا  ةرياطتملا  ةريغصلا  تائيزجلا  رطخ  أ .

نيعلا  ضرعت  ةيودي  تايلمع  نم  اههباش  امو  ةراسكلا  تايلمع  ةطيسبلا ،  داوملا  ةدارب  تايلمع  ةيوديلا ،  ةاشرفلاب  ناهدلا 
 . ةيماما تاسدع  تاذ  تاراظن  ةطساوب  كلذو  ةيمامالا  ةهجلا  نم  ةباصالل 

ةجلاعم  تايلمع  لثم  يكيناكيملاو  يوديلا  لمعلا  ءانثا  ةريبكو  ةريغص  ةبكرم  ةقاط  تاذ  ةرياطتملا  تائيزجلاو  ماسجالا  رطخ  ب .
كلذكو  تايلمع  نم  اههباش  امو  بيقثتلا ،  تايلمع  طشقلا ،  تايلمع  زيرفتلا ،  تايلمع  ىرخالا ،  ةبلصلا  داوملاو  نداعملا 

داوملا  وا  نداعملا  ةجلاعمل  تانيكاملا  ةطساوب  فشكلاو  ماحللا  ناكم  فيظنتلا  تايلمع  ميشبتلا  تايلمع  ةدادحلا ،  تايلمع 
 . ةيبناج تايقاوو  ةيماما  تاسدع  تاذ  تاراظن  ةطساوب  كلذو  تايلمع  نم  اههباش  امو  ىرخالا  ةبلصلا 

رجحلا  ماخرلا ،  روخصلا ،  تحنو  فحو  ريسكت  يف  لمعلا  ءانثا  ةريبك  ةيكرح  ةقاط  تاذ  ةرياطتملا  ةريبكلا  ماسجالا  رطخ  ج .
نم  اههباش  امو  نداعملا  فحو  بيذهت  تايلمع  ءانثاو  ليمزالا  ةطساوب  زجنت  يتلا  ةيندملا  لامعالا  يفو  تينارغلا  يريجلا ، 

 . هجولا لماكل  صاخ  يقاو  ةطساوب  كلذو  ةرياطتملا  ةريبكلا  ماسجالا  رطخ  ىلا  هجولاو  نيعلا  ضرعت  تايلمع 
ماحللا  يف  لمعلا  ءانثا  ءارمحلا  تحت  ةعشالاو  ةيجسفنبلا  قوف  ةعشالاو  ةرارحلا ،  ررشلا ،  رياطت  ةيئرملا ،  ةعشالا  رطخ  د .

ةطساوب  رشقلا  ةلازا  تايلمع  صاصرلا  قرح  تايلمع  مويسينغملاو  موينملالا  كئابس  ماحل  تايلمع  لثم  زاغلا  ةطساوب 
لكينلاو  زنوربلا ،  كئابسو  زنوربلل  رهصلاب  ماحللا  تايلمع  ضيمولا ،  ةطساوب  ةيذالوفلا  حئافصلا  عالتقا  تايلمع  بهللا ، 

ةرضملا  تاعاعشالا  نم  ةيامحلل  ةصاخو  ةيقاو  تاسدع  تاذ  تاراظن  ةطساوب  كلذو  تايلمع  نم  اههباش  امو  لكينلا  كئابسو 
 . جهولاو

ةرهصنملا  نداعملا  ررش  رطخ  نمو  زاغلا  ةطساوب  ماحللا  يف  لمعلا  ءانثا  ةيجسفنبلا  قوف  ةعشالاو  ررشلا  رياطت  رطخ  ه .
سوقلاب  ماحللا  يف  لمعلا  ءانثا  ءارمحلا  تحت  ةعشالاو  ةيجسفنبلا  قوف  ةعشالل  رشابم  ريغلاو  رشابملا  ريثاتلاو 

 . ةعشالا نم  ةياقولل  ةصاخ  تاسدع  تاذ  ماحللا  تايلمعل  ةصاخ  هجو  يقاو  ةطساوب  كلذو  يئابرهكلا 
لمعلا  ءانثا  ءارمحلا  تحت  ةعشالاو  ةيجسفنبلا  قوف  ةعشالا  رشابم  ريغلاو  رشابملا  ريثاتلاو  ةرهصنملا  نداعملا  ررش  رطخ  و .

تاسدع  تاذو  ةبقرلاو  سارلاو  هجولاو  نيعالا  ةياقول  ماحللا  تايلمعب  ةصاخ  ةذوخ  ةطساوب  يئابرهكلا  سوقلاب  ماحللا  يف 
 . ةراضلا ةعشالا  نم  ةيقاو 

(5  ) ةداملا

ةيندرالا سيياقملاو  ريياعملا  بجومب  اهب  حومـسملا  تايوتـسملا  نم  ىلعا  ءاضوض  ىلا  نذالا  ضرعت  يتلا  لمعلا  نكاما  يف  لماعلا  دوزي 
 . عمسلل تايقاوو  ةصاخ  نذا  تادادسب  صوصخلا  اذهب  ةدمتعملا 

(6  ) ةداملا



وا ةينطق  تامامكب  ةدمتعملا  ةـيبتعلا  دودـحلا  نم  ىلعا  زيكرتب  ةرخبالا  وا  ةربغالا  وا  تازاغلاب  ةـثولم  ءاوجا  يف  لمعي  يذـلا  لماعلا  دوزي 
ةدوزم سفنت  ةزهجا  وا  نيجـسكوالاب  ةدوزم  هجولل  ةـيقاو  ةـعنقا  وا  نيجـسكوا  نودـب  هجوـلل  ةـيقاو  ةـعنقاو  فنـالاو  مفلا  يطغت  ةـيرتلف 

: يلي امك  كلذو  نيجسكوالاب 
 . ةماسلا ريغو  ةراضلا  ريغ  ةربغالا  نم  لماعلا  ةيامحل  ةينطق  ةمامك  . 1

ةراضلا  ةربغالاو  ةيعانصلا  ةربغالا  وا  اكليسلا  ىلع  يوتحت  يتلا  ةيعانصلا  ةربغالا  قئاقد  نم  لماعلا  ةيامحل  ةيرتلف  ةمامك  . 2
 . ةليلقلا زيكارتلا  تاذ 

تاذ  ةربغالاو  ةربغالا  وا  ةراضلا  تازاغلا  نم  لماعلا  ةيامحل  نيجسكوا  نودبو  ةيرتلف  ةمامكب  دوزم  هجولل  يقاو  عانق  . 3
 . ةيلاعلا زيكارتلا 

ناصقن  ةلاح  يف  ةرخبالا  وا  ةربغالا  وا  تازاغلل  ةيلاعلا  زيكارتلا  نم  لماعلا  ةيامحل  نيجسكوالاب  دوزم  هجولل  يقاو  عانق  . 4
زوجي  الف  نع 16 % اهيف  نيجسكوالا  ةبسن  لقت  يتلا  ةروصحم  نكاما  يف  لمعلا  ةلاح  يف  اما  نع 18 % نيجسكوالا  ةبسن 

 . نيجسكوالاب دوزملا  سفنتلا  زاهج  مادختساب  الا  اهلوخد 

(7  ) ةداملا

: يلي امب  رارضالاو  راطخالل  يديالا  ضرعت  لامعا  يف  لمعي  يذلا  لماعلا  دوزي 
ةيندعملا  عطقلا  بيكرت  تايلمع  ءانثا  ةنشخلا  حطسالاو  ةداحلا  ماسجالا  رطخ  نم  يديالا  ةيامحل  ةيداع  ةيدلج  تازافق  . 1

 . اههباش امو  نيزختلاو  ليمحتلاو  ليزنتلاو  لقنلا  تايلمعو 
ذحشلا ،  خلجلا - تايلمع  ءانثا  ةيكيناكيملا  تاباصالا  رطخ  نم  يديالا  ةيامحل  شامقلاو  نطقلاو  دلجلا  نم  ةنطبم  تازافق  . 2

 . اههباش امو  ةيندعملا  عطقلا  بيكرت 
نيكاكسلاو  ةداحلا  حطسالا  نم  عطقلا  رطخ  نم  يديالا  ةيامحل  ةيذالوف  ةيندعم  ةيطسو  ةقبطب  لخادلا  نم  ةنطبم  ةيدلج  تازافق  . 3

 . اههباش امو  شودخلاو  ةعطاقلا  تاودالاو 
لوادت  وا  جلثلا  عناصم  يف  لمعلا  ءانثا  ةرارحلا  ةجرد  ضافخنا  رطخ  نم  يديالا  ةيامحل  ةضفخنملا  ةرارحلل  ةيقاو  تازافق  . 4

+ . cّ5 نم لقا  ةرارح  ةجرد  دنع  لمع  نكاما  يفو  ةدراب  وا  ةدمجم  داوم 
ءانثا  ةيلاعلا  ةعشملا  ةرارحلا  رطخ  نم  يديالا  ةيامحل  تسبسالا  نم  ةعونصملاو  ةيلاعلا  ةرارحلل  ةمواقمو  ةيقاو  تازافق  . 5

نارفالا  يف  لمعلا  وا  ديدحلا  بكس  ةعانص  وا  ةرهصنملا  نداعملاب  شرلا  وا  ةنخاسلا  داوملا  وا  جاجزلا  وا  نداعملا  رهص 
 . لامعا نم  اههباش  ام  وا  ةنخاسلا 

نداعملا  رياطت  رطخ  نم  يديالا  ةيامحل  ضيمولاو  بهللا  لامعتسا  ءانثا  نداعملا  رياطتو  ررشلا  رطخ  نم  ةيقاو  تازافق  . 6
امو  ةنخاسلا  داوملا  سمالت  دنع  قرحلا  رطخ  نمو  ةيجسفنبلا  قوف  ةعشالاو  ةعشملا  ةرارحلاو  رياطتملا  ررشلاو  ةنخاسلا 

 . اههباش
امو  لوحكلا  عم  لماعتلا  ةليلقلا ،  ةيمسلا  تاذ  داوملا  ةشرخملا ،  داوملا  ةبوطرلا ،  ريثات  نم  يديالا  ةيامحل  ةيطاطم  تازافق  . 7

 . داوم نم  اههباش 
 . ءابرهكلا لاجم  يف  لمعلا  ءانثا  يئابرهكلا  رايتلا  عم  سمالتلا  رطخ  نم  يديالا  ةيامحل  ةلزاع  ةيطاطم  تازافق  . 8

 . تاعاعشالا رطخ  نم  ةياقولاو  ةيامحلل  صاصرلاب  ةنطبمو  ةيقاو  تازافق  . 9
ةيواميكلا  داوملا  ةشرخملا ،  ضامحالا  ررضو  رطخ  نم  يديالا  ةيامحل  ةيكيتسالبلا  داوملا  نم  ةعنصملاو  ةيقاولا  تازافقلا  . 10

 . اههباش امو  تايولقلا  موحشلا ،  تابيذملا ، 
ةيئاذغلا ،  تاعانصلا  نع  ةجتانلا  رارضالا  نم  يديالا  ةيامحل  ةدحاو  ةرمل  لمعتست  يتلا  ةيطاطملاو  ةيكيتسالبلا  تازافقلا  . 11

 . اههباش امو  ةيحارجلا  تايلمعلل  تامدخلا  لامعا 
لخادلا  نم  انطبم  نوكت  نا  ىلع  ةيكيناكيملا  تاباصالا  نم  عباصالا  ةيامحل  كيتسالبلا  وا  طاطملا  وا  دلجلا  نم  عبصالا  يقاو  . 12

 . ةليقث داوم  طوقس  ىلا  عبصالا  ضرعت  نع  ةجتانلا  ةيكيناكيملا  ةباصالا  نم  رطخلا  ناك  اذا  ةيذالوف  ةيندعم  ةيطسو  ةقبطب 
 . قورحلاو ةيكيناكيملا  تاباصالا  نم  ديلا  ةحار  ةيامحل  ةصاخ  نيديلا  ةحارل  يقاو  . 13

(8  ) ةداملا

: يلي امب  رارضالاو  راطخالل  ناتبكرلاو  ناقاسلا  وا  نامدقلا  ضرعت  لامعا  يف  لمعي  يذلا  لماعلا  دوزي 
وا  تيفزتلا  وا  راجحالا  فصر  تايلمع  زاجنا  كلذكو  نداعملا  رهص  وا  نداعملا  بص  يف  نيلماعلل  ةيطاطملا  ةبكرلا  تايقاو  . 1

 . تايلمع نم  اههباش  ام 
نيلماعلل  ءاذحلا  لعن  يف  ةتبثملا  ةيذالوفلا  ةحيرشلا  تاذو  ةبلصلا  ةيذالوفلا  ةمدقملا  تاذو  نيتليوطلا  نيقاسلا  تاذ  ةمزج  . 2

ةباصالل  ضرعتلا  رطخ  نم  ةرهصنملا  داوملا  وا  ةنخاسلا  ماسجالا  وا  تادعملا  وا  ةليقثلا  داوملا  طوقس  راطخال  نيضرعملا 
 . تايلمع نم  اههباش  امو  علاقملا  وا  رجاحملا  وا  راجشالا  عيلقت  وا  رفحلا  تايلمع  ءانثا  ةيوديلا  عطقلا  تادعم  نم 

 . دلجلا نم  ةعونصملا  ءابرهكلا  لاجم  يف  نيلماعلل  ءابرهكلا  رطاخمل  ةمواقملا  ةمالسلا  ةيذحا  . 3
 . قيرحلا رطاخمل  نيضرعتملا  نيلماعلل  ءابرهكلل  ةلصوم  ريغ  ةمالس  ةيذحا  . 4

تايلمع  ءانثا  داوملا  رياطتتو  ةعشملا  ةرارحلا  نم  ناقاسلاو  مدقلا  ةيامحل  ةرياطتملا  نداعملاو  ماحللا  راطخا  نم  ةيقاو  ةمزج  . 5
 . نداعملا عطقو  ماحللا 

 . تويزلاو موحشلاو  ةيواميكلا  لئاوسلا  تالاجم  يف  نيلماعلل  تايواميكلل  ةمواقم  ةمزج  . 6
رطخ  نم  ةياقوللو  تويزلاو  موحشلاب  ةثولملا  وا  ةلتبملا  تايضرالا  ىلع  ريسلا  رطخ  نم  ةياقولل  تاقالزنالا  نم  ةيقاو  ةيذحا  . 7

 . تاقالزنالا

(9  ) ةداملا

تانازخلا لوخد  بلطتت  يتلا  لامعالا  وا  رجاحملا  وا  علاقملا  يف  وا  طوقـسلا  رطخل  هضرعت  ةعفترم  نكاما  يف  لمعي  يذـلا  لماعلا  دوزي 
 . طوقسلا رطخ  نم  يقاو  ناما  مازحب  لامعا  نم  اههباش  امو  عماوصلاو  دعاصملا  تاونقو  ضاوحالاو 

(10  ) ةداملا

ةربغالا وا  ديـساكالاو  ةهباشملا  داوملاو  ةزكرملا  تافظنملاو  ضامحالا  عم  لماعتلا  رطاخمل  هضرعت  لامعا  يف  لمعي  يذـلا  لماعلا  دوزي 
كلت راطخا  نم  هتيامحل  ةصاخ  سبالمب  تايلمع  نم  اههباش  امو  قافتالا  لخاد  ءاملا  رامهنا  ةهجاومو  راطمالا  وا  ةرارحلا  تاجرد  فالتخا  وا 

 . ةدمتعملا ةينفلا  تافصاوملا  بسح  كلذو  لامعالا 



 . ةدمتعملا ةينفلا  تافصاوملا  بسح  كلذو  لامعالا 

(11  ) ةداملا

: يلي امك  كلذو  ماعطلا  لوانتو  ةحارتسالل  اهيف  نيلماعلل  ةحارتسا  ةفرغ  ريفوت  ةيجاتنا  ةسسؤم  لك  ىلع 
يف  تاثولملا  هذه  دجاوت  حضاولا  نم  هنا  ثيح  ررضلا  ةديدش  وا  ةماس  داوم  ىلع  هماسقا  ضعب  يف  يوتحي  عنصملا  ناك  اذا  أ .

: ةيلاتلا رومالا  ىعارت  نا  بجي  هناف  ةيجراخلاو  ةيلخادلا  لمعلا  ةئيب 
 . ماسقالا كلت  نع  ةديعب  ةحارتسالا  فرغ  عقوم  نوكي  نا  . 1

 . حيرلا هاجتا  هديدحت  دعب  فرغلا  هذه  ىلا  اهثاعبنا  نكاما  نم  تاثولملا  لقن  يف  حايرلا  ةكرح  رثؤت  نا ال  . 2
 . مهمامحتسا وا  مهسبالم  رييغت  دعب  الا  ةحارتسالا  ءانثا  فرغلا  اذه  يف  نوثولملا  نولماعلا  دجاوتي  نا ال  . 3

 . اهيلا لصولا  ةلهس  نوكت  نا  . 4
 . نكما ام  ةلهس  تاهجلا  لك  نم  اهيلا  ءافطالاو  ذاقنالا  لئاسو  لوصو  نوكت  نا  . 5

 . اهيلا لصوملا  هاجتالا  نيبت  تاراشا  اهل  رفوتت  نا  . 6
: ةيلاتلا طورشلا  ةحارتسالا  ةفرغ  يف  رفوتت  نا  بجي  ب .

 . ثولتلا نم  ةيلاخ  نوكت  نا  . 1
 . ةديج ةيوهت  تاذ  نوكت  نا  . 2

 ( . قفرملا لودجلا  يف  ءاج  ام  نمض  ةبسانم (  ةءاضا  تاذ  نوكت  نا  . 3
 ( . DB ّ55 ديزت ال  اهب (  حومسملا  دودحلا  نمض  اهيف  ءاضوضلا  نوكت  نا  . 4

 . ةيهاز ناولا  تاذ  اهناردج  نوكت  نا  . 5
 . رظنلل ةحيرمو  ةيهاز  ناولا  تاذ  ثاثالا  نوكت  نا  . 6

نوكت  نا  لضفي  ةفرطتم (  ريغ  ةيجراخلاو  ةيلخادلا  ةرارحلا  تاجرد  نيب  ام  قراوفلا  ةطيرش  نكما  ام  ةفيكم  نوكت  نا  . 7
 ( . Cّ 22 اهيف ةرارحلا  تاجرد 

 . فيظنتلاو لسغلا  تايلمع  ليهستل  طيسب  رادحناب  نوكت  نا  لضفيو  ةقلز  ريغو  ةيوتسم  تايضرالا  نوكت  نا  . 8
: ةيلاتلا تاليهستلاو  تادعملاو  ثاثالاب  ةحارتسالا  فرغ  زهجت  نا  بجي  ج .

 . ةيدرولا وا  ةحارتسالا  ةرتف  ءانثا  مهدجاوت  عقوتملا  دارفالا  ددعل  ىندا  دحك  واسم  اهددع  ةحيرم  دعاقم  . 1
 . ةمعطالا لوانت  وا  ةحارتسالا  ةلاص  ميمصت  ةعيبطل  نيبسانم  لوطو  لكش  تاذو  ةنيتم  تالواط  . 2

 . نيهاجتالاب حتفت  باوبا  . 3
 . لامعلا نم  ريبك  ددع  اهيف  دجاوتي  يتلا  ةهجلا  يف  وا  يسيئرلا  لخدملل  ةلباقملا  ةهجلا  يف  نوكي  ةاجنلل  باب  . 4

 . اهيف تاديبملا  مادختسا  لضفي  هنا ال  ثيح  ةيجسفنبلا )  قوف  ةعشالا  تارشحلا (  لتقل  ةزهجا  . 5
 . نكما نا  عيمجلا  هاري  حضاو  ناكم  يف  عضوت  طئاح  ةعاس  . 6

عضوتو  ىرخالا  ةصتخملا  تاهجلاو  لمعلا  ةرازو  يف  نيصتخملا  لبق  نم  اهعونو  اهمجحو  اهددع  ددحي  قيرح  تايافط  . 7
 . اهيف قيرحلا  ثودح  عقوتي  يتلا  نكامالا  برقو  نيلماعلا  دي  لوانتم  ىوتسم  نمضو  ةزراب  نكاما  يف 

 . قالغالا ةيتاذ  تالضفلا  عمجل  ةيكيتسالب  تايواح  . 8
 . ةلاصلا ىلا  لوخدلا  لبق  نيلماعلا  ةيذحا  فيظنتل  جراخلا  نم  لخادملا  ةمدقم  يف  عضوت  ةيندعم  تاساعد )  تايضرا (  . 9

 . سمشلا ةعشا  نم  ةياقولل  ةيلاملا  اهتاردقل  ابسانم  ةكرشلا  هارت  يذلا  عونلا  نم  يدارب  . 10
 . بابذلا اهيف  رثكي  يتلا  ةراحلا  نكامالا  يف  ةصاخو  جراخلا  نم  باوبالا  ىلعو  كيبابشلا  ىلع  معان  يندعم  كبش  . 11

 . محازتلا عنمل  بارشلاو  ةمعطالا  مالتسال  صاخ  رمم  . 12
 . مهتابجو لوانت  نم  لامعلا  ءاهتنا  دعب  ماعطلا  تاودا  عمجل  صصخم  ناكم  . 13

: يلي امب  زهجت  نا  ىلع  نكما  نا  ةمعطالا  لوانت  ةلاص  نع  ةلصفنم  لساغملا  نوكت  نا  لضفي  د .
 . يديالا فيظنتل  صاخ  نوباصو  درابو  نخاس  ءام  . 1

 . اهمادختسا دنع  نيلماعلا  يدايا  ةباصا  يدافتل  قنعلا  ليوط  عونلا  نم  تايفنحلا  . 2
 . ضرغلا اذهل  ةراودلا  فشانملا  ماظن  مادختسا  وا  يدايالا  فيفجتل  رثكا  وا  زاهج  . 3

 . اهيلع نيلماعلا  فوقول  لساغملا  تحت  ةيبشخ  دناسم  . 4
 . بسانم ةرادالا  هارت  ام  بسحو  ةبسانم  لاوطاب  ايارم  . 5

 . ناردجلا ةصاخو  ضيبالا  ينيصلا  طالبلاب  لساغملا  نكاما  طيلبت  . 6
 . ةقلز ريغو  ةعرسب  هايملا  فيرصتل  بسانم  رادحنابو  ةيوتسم  ةيضرا  . 7

(12  ) ةداملا

ناو  ةيحصلا  قفارملاو  ةحارتسالا  ةفرغ  نع  ةلصفنم  نوكت  نيلماعلا  سبالم  رييغتل  ةفرغ  ريفوت  ةيجاتنا  ةسسؤم  لك  ىلع  أ .
: يلي ام  اهيف  رفوتي 

ةيصخشلا  هتادعمو  هسبالمل  عستي  مجح  تاذ  نوكتو  لماعلا  مسا  وا  صاخ  مقر  لمحتو  صاخ  حاتفم  اهل  لماع  لكل  ةنازخ  . 1
 . ةداحلا ضباقملاو  اياوزلاو  فاوحلاو  عطاوقلا  نم  ةيلاخ  نوكت  ناو  ةصاخلا  هءايشاو 
 ( . قفرملا لودجلا  بسح  اهب (  لومعملا  تافصاوملل  ةقباطم  ةفرغلا  يف  ةرانالا  . 2

 . ةاجن باب  ىلع  يوتحت  نا  . 3
 . ةديج ةيوهت  تاذ  نوكت  نا  . 4

 . ةصتخملا تاهجلا  تاهيجوتو  بسانتي  امبو  قيرحلا  تايافط  نم  بسانم  ددع  ىلع  يوتحت  نا  . 5
 . اهيف نيخدتلا  عنمت  تاتفال  اهيف  رفوتت  نا  . 6

 . سبالملا رييغت  فرغل  يجراخلا  لخدملا  دنع  ةيلمر )  تاكتم  رئاجسلا (  ءافطال  لئاسو  عضو  . 7
 . لبسيد نع 55  اهيف  ءاضوضلا  ةدش  ةبسن  ديزت  نا ال  . 8

 . مهسبالم رييغت  ءانثا  نولماعلا  اهمدختسي  ةليوط  دعاقم  ىلع  يوتحت  نا  . 9
ىلا  سبالملا  رييغت  فرغ  لصفت  نا  بجي  هناف  صاصرلا  لثم  ماسلا  عونلا  نم  نولماعلا  اهعم  لماعتي  يتلا  داوملا  تناك  اذا  ب .

ىلع  ىلوالا  ءاوتحا  عم  ةيداعلا  سبالملا  رييغتل  ىرخالاو  لمعلا  سبالم  رييغتل  ةدحاو  هالعا  تافصاوملا  سفنبو  نيمسق 
 . ةخستملا لمعلا  سبالم  عمجل  ةيندعم  لالس 

(13  ) ةداملا

: يلي امك  مهب  اصاخ  اخبطم  نيلماعلل  رفوت  نا  ايريتفك  وا  معطم  اهيف  رفاوتي  ةيجاتنا ال  ةسسؤم  لك  ىلع 
 . ليتس سلناتسلا  نم  خبطلا  تاودا  لك  نوكت  نا  . 1

 . ماعطلا زيهجت  نكاما  دنع  ةصاخ  حئاورلاو  ةمعطالا  ةرخبا  طفشل  يعضوملا  ةيوهتلا  ماظن  مدختسي  نا  . 2



عمجت  ناكم  نم  ادبت  تاديدمت  لكش  ىلع  نوكت  ةيندعم  بيباناب  زاغلا  تاناوطسا  عم  ةطبترم  زاغلا  نارفا  نوكت  نا  . 3
ىلع  لمعلا  عم  ديجلا  عونلا  نم  سباحملا )  طبارملا (  نا  نم  دكاتلاو  زاغلا  نارفا  ىلا  خبطملا )  جراخ  تاناوطسالا ( 

 . تازاغلا يرست  يدافتل  اهتنايص 
 . ررشلل عناملا  عونلا  نم  حيباصمو  ةرانا  ةزهجاو  ةءاضا  حيتافم  اهيف  رفوتت  نا  . 4

ىلا  ةفاضالاب  ةرارحلل  صاخ  نازيم  رفوت  عم  نيزختلاو  ديربتلل  ةلباقلا  داوملا  عم  اهمجح  بسانتي  تاجالث  اهيف  رفوتت  نا  . 5
 . ليوط نيزخت  ىلا  جاتحت  يتلا  داوملل  رزيرف )  ةدمجم (  ريفوت 

 . ليوط قنع  تاذ  ةيطاطم  ةيذحابو  ةيحللاو  رعشلا  ةيطغتل  ةتباث  ةيطغا  عم  ءاضيب  لييارمب  خبطملا  يف  نيلماعلا  دوزي  نا  . 6
 . تارشحلل ةلتاقلا  ةزهجالا  اهيف  رفوتت  نا  . 7

 . مجحلا ةريبكلا  ماعطلا  تايواح  عم  لماعتلا  دنع  تابرع )  يكيناكيملا (  هبش  وا  يكيناكيملا  لقنلا  ماظن  عابتا  . 9
 . نيلماعلا لبق  نم  اهب  ثبعلا  زوجي  الو  ةقلغم  نوكت  ةصاخ  نكاما  يف  نيكاكسلا  ظفح  . 10

ةزهاج  نوكت  تاصوحفلا  هذه  جئاتن  نع  خسنب  ظافتحالا  عم  ةصتخملا  تاهجلا  ىدل  اهيف  نيلماعلل  ةيبطلا  تاصوحفلا  ءارجا  . 11
 . ةنياعملا وا  بلطلا  دنع 

 . قيرحلا نم  راذنالل  زاهج  رفوت  . 12
 . اهيف قيرح  ثودح  عقوتملا  قطانملا  دنع   BCF عون نم  ةيافط  قيلعت  . 13

 . ةجاحلا دنع  اهمادختسال  بسانمو  زراب  ناكم  يف  يندملا  عافدلا  تايصوتو  بسانتي  امب  تايافطلا  ددع  قيلعت  . 14
 . خبطملا لخاد  يف  نيخدتلا  عنم  . 15

 . ةاجنلل باب  ريفوت  . 16
 ( . قفرملا لودجلا  يف  اهب (  لومعملا  تافصاوملا  بسحو  ةبسانم  ةرانالا  نوكت  نا  . 17

 . ضيبالا ينيصلا  طالبلاب  ةطلبم  هناردج  نوكت  نا  . 18

لامعلا سبالم  رييغت  فرغو  ةحارتسالا  نكامال  سكوللاب  ةءاضالا  ةدش  بيسانم  نيبي  لودج 
____________________________________________________

سايقلا ىوتسم  سكول )  ةءاضالا (  ةدش  ناكملا  عقوملا 
___________________________________________________________________________

ةيضرالا بوسنم  ماعطلا 150  نزاخم  خباطملا 
لمعلا ىوتسم  لمعلا 500  نكاما 

___________________________________________________________________________
ةلواطلا حطس  لكالا 200  تاعاق  ةحارتسالا  فرغ 

___________________________________________________________________________
ةدضنملا حطس  ةمدخلا 300  ىلع  لوصحلا  ناكم 

ةفرغلا ةيضرا  دنع  سبالملا 150  رييغت  فرغ 
___________________________________________________________________________

(14  ) ةداملا

يف هتلوازم  يرجت  يذلا  طاشنلا  عون  بسحو  قيرحلا  رطاخم  نم  ةياقولل  ةمزاللا  ريبادـتلاو  تاطايتحالا  ذاختا  ةـيجاتنا  ةسـسؤم  لك  ىلع 
: يلي ام  ةاعارم  اهب  ةمدختسملا  ةفلتخملا  جاتنالا  داومو  ةيلوالا  داوملاو  لمعلا  ناكم 

ميظنتل  ةصاخلا  ةيسايقلا  تافصاوملل  ةقباطم  لقنتملا  وا  اهنم  تباثلا  ءاوس  ةمدختسملا  ءافطالا  تاوداو  ةزهجا  نوكت  نا  . 1
 ( . قئارحلا دوك  ةينعملا (  تاهجلا  هررقت  ام  اقفو  اهتئبعتو  قيرحلا  ءافطا  ةزهجا  ةعانص 

لزعلاو  ركبملا  راذنالاو  هيبنتلا  ةزهجا  ريفوت  نم  لئاسولا  ثدحا  مادختساب  كلذو  ةمزاللا  ةياقولاو  ءافطالا  تادعم  ريوطت  . 2
 ( . قئارحلا دوك  ةينعملا (  تاهجلا  هررقت  ام  اقفو  كلذ  نكما  املك  يئاقلتلا  يلالا  ءافطالاو 

 . تاقوالا عيمج  يف  قئاوعلا  نم  ةيلاخ  جورخلا  لئاسو  نوكت  ناو  نامالا  جراخم  ريفوتب  ةليفكلا  تاءارجالا  ذاختا  . 3
 . ءافطالا تادعم  لامعتسا  ةيفيك  ىلع  لامعلا  بيردتب  موقي  نا  لمعلا  بحاص  ىلع  . 4

(15  ) ةداملا

بجي نازوالا  لمحب  لامعلا  مايق  لمعلا  ةـعيبط  تعدتـسا  اذاو  نكما  ام  يلا  لكـشب  نازوالا  عفرب  ةـصاخلا  لامعالا  عيمج  متت  نا  لـضفي 
: يلي ام  رفوت  رابتعالا  نيعب  ذخالا 

اميس الو  ةمئالم  ةيحص  ةلاحب  نوكي  نا  لامعالا  هذهب  مئاقلا  لماعلا  يف  طرتشي  ليزنتلاو  ليمحتلاب  ةقلعتملا  لامعالاو  نهملل  ةبسنلاب  . 1
مغك نع 50  ريغلا  ةدعاسم  نود  يودي  لكـشب  لامعالا  هذه  يف  عفرت  يتلا  نازوالا  ديزت  ناو ال  بلقلاو  يكرحلا  زاهجلاو  تالـضعلا  ةلاح 

 . نازوالل ميلسلا  عفرلا  قرط  ىلع  لامعلا  بيردت  ةرورض  عم  ةارملل  مغك  لجرلل و25 
: ةلاح لك  قفو  اهديدحت  يف  يلاتلا  لودجلاب  دشرتسي  اهعفرب  تامدخلاو  جاتنالا  لامعل  حمسي  يتلا  نازوالل  ةبسنلاب  . 2

نم  ربكا  رمعلا  ةنس  نم /  رمعلا  ةنس  نم /  رمعلا  ةنس  نم /  رمعلا  ةنس  نم /  رمعلا  نازوالا  عفر 
ةنس نيسمخ /   26-50 21-35 19-20 16-18

ءاسن لاجر  ءاسن  لاجر  ءاسن  لاجر  ءاسن  لاجر  ءاسن  لاجر 
___________________________________________________________________________

عطقتم 20 12 25 15 30 17 23 14 17 11 عفر 
مغك دودحم / 

___________________________________________________________________________
رمتسم 15 8 18 10 20 12 15 10 11 7 عفر 

ليوط
مغك رركتم / 

___________________________________________________________________________

(16  ) ةداملا

ةدش  ديزت  ثيحب ال  رطاخملا  نم  نيلماعلا  ةياقول  ءاضوضلا  ليلقت  وا  عنمل  ةليفكلا  تاطايتحالا  ذاختا  ةيجاتنا  ةسسؤم  لك  ىلع  أ .
: هاندا لودجلاب  ةددحملا  تايوستملا  نع  اهل  ضرعتلا  ةدمو  ءاضوضلا 



مويلا يف  اهب  حومسملا  ضرعتلا  ةدم   A) ّ DB  ) لبسيد ءاضوضلا  ةدش  ىوتسم 
 ( تاعاسلا ددع  ) 

___________________________________________________________________________
16 80

8 85
4 90
2 95

1 100
2 / 1 105
4 / 1 110
8 / 1 115

: هاندا لودجلاب  نيبم  وه  امك  بسحت  ةعيرس  تابرض  لكش  ىلعو  ةعطقتملا  ءاضوضلا  تايوتسمل  ةبسنلاب  ب .

مويلا  يف  اهب  حومسملا  تارملا  ددع  لبسيد  ءاضوضلا /  ةدش  ىوتسم 
100 140

1000 130
120 000ر10

: ةيلاتلا ةدعاقلل  اقفو  ةعطقتم  ةفلتخم  تارتفلو  ةرمتسم  ةجضل  يمويلا  ضرعتلا  لماع  بسحيو 
Feq = T 1 + T2 = ………. = TN

____ ____
L 1 L2 LN

Feq ئفاكملا =  جيجضلل  ضرعتلا  لماع 
T 1 ىلوالا =  ةيناثلاب  مولعم  بوسنم  يذ  جيجضل  ضرعتلا  نمز 

L1 ىلوالا =  ةيناثلاب  مولعملا  بوسنملا  يذ  جيجضلل  هب  حومسملا  ضرعتلا  نمز 

اهيلع قبطيو  ةرمتـسم  ءاضوضلا  ربتعت  ةدـحاو  ةـيناث  نم  لقا  ةرتفلا  تناـك  اذاو  رثكا  وا  ةدـحاو  ةـيناث  ىرخاو  ةرم  لـك  نيب  ةرتفلا  نوكت 
( . أ  ) ةرقفلاب ةروكذملا  تايوتسملا 

(17  ) ةداملا

متي ناو  مادختـسالا  لبق  ءاضوضلل  هضرعت  يتلا  لامعالا  يف  لماعلل  عمـسلا  ىوتـسمو  ةءافك  ديدحتب  صاخلا  يلوالا  صحفلا  ءارجا  بجي 
 . لمعلا ءانثا  عمسلا  ىوتسمو  ةءافك  ديدحتل  لقالا  ىلع  ةنس  لك  نيترم  هل  يرودلا  يبطلا  صحفلا  ءارجا 

(18  ) ةداملا

يتلا ةرارحلا  ةجرد  ديدحتو  ةرارحلا  نم  ةياقولل  ةيـصخشلا  ةياقولا  ةزهجا  ريفوتو  لمعلا  وج  ةئيهتل  اهرفاوت  مزاللا  تاطايتحالا  ذاختا  بجي 
اقبط هئادا  يف  لوذـبملا  دـهجلا  رادـقمو  لمعلا  ةـعيبط  عم  بسانتت  يتلاو  نيلماعلل  تافعاضم  ثودـح  نود  اهفورظ  تحت  لـمعلا  نكمي 

 . ةدمتعملا ةيندرالا  ةيسايقلا  تافصاوملل 

(19  ) ةداملا

ىطغت ثيحب  فورظلا  عيمج  يفو  لمعلا  ةئيب  يف  ةضفخنم  ةرارح  تاجردـل  نيلماعلا  ضرعت  دـنع  ةيـصخشلا  ةـياقولا  ةزهجا  ريفوت  بجي 
 . ةبسانملا ةئفدتلاب  ةدوزم  نكاما  ريفوت  ةضفخنملا  ةرارحلا  تاجردل  ضرعتلا  دعب  بجي  امك  مسجلا  ءازجا  ةفاك 

(20  ) ةداملا

يف  ىعاريو  ةيعانص  وا  ةيعيبط  ةءاضا  تناك  ءاوس  هتلوازم  يرجت  يذلا  لمعلا  عونل  ةبسانملا  ةيفاكلا  ةءاضالا  ريفوت  بجي  أ .
: كلذ

لمعلا  نكاما  ىلع  امظتنم  اعيزوت  ءوضلا  عيزوتب  حمست  ةيعيبطلا  ءوضلا  تاحتفو  روانملاو  ذفانملا  عيزوت  نوكي  نا  . 1
 . قئاع ياب  ابوجحم  نوكي  الاو  ةمئاد  ةفصب  جراخلاو  لخادلا  نم  افيظن  اهجاجز  نوكيو 

نا  ىلع  مدق 2  ةعمش /  نع 20  ضرالا )  نع  ارتم  عفتري  يقفا  حطس  دنع  لمعلا (  ىوتسم  نع  ةءاضالا  ةوق  لقت  الا  . 2
 . ضرالا حطس  ىلع  مدق 2  ةعمش /  نع 15  لقت  ةءاضا ال  ةوقب  تاقرطلاو  تارمملا  يف  يفتكي 

رشتنملا  جهولا  بنجتل  ةبسانملا  لئاسولا  ذختت  ناو  ةسناجتم  ةءاضا  ةيعانصلاو  ةيعيبطلا  ءوضلا  رداصم  نمضتت  نا  . 3
 . سكعنملا ءوضلاو 

 . ةبراقتملا نكامالا  يف  ءوضلا  عيزوت  يف  ريبكلا  توافتلا  بنجت  . 4
 . ةيندرالا ةيسايقلا  تافصاوملا  بسح  كلذو  ةيعانصلا  تايلمعلاو  ةيبتكملا  لامعالا  يف  ةنوماملا  ةرانالا  تايوتسمب  دشرتسي  ب .

(21  ) ةداملا

: تاميلعتلا هذه  يف  اهيلع  صوصنملا  ةيعاعشالا  ةياقولا  تابلطتم  هيلع  قبطنت  ايعاعشا  المع  ةيلاتلا  ةنيؤملا  ةعشالا  رداصمب  لمعلا  ربتعي 
 . اهب ةصاخلا  تامادختسالاو  ةينيسلا  ةعشالا  رداصم  . 1

 . اهب ةصاخلا  تامادختسالاو  اماج  ةعشا  رداصم  . 2
 . اهب ةصاخلا  تامادختسالاو  اتيب  قئاقد  رداصم  . 3



 . اهب ةصاخلا  تامادختسالاو  افلا  قئاقد  رداصم  . 4
 . اهب ةصاخلا  تامادختسالاو  ةليقثلا  تانويالا  رداصم  . 5

 . اهب ةصاخلا  تامادختسالاو  تانورتوينلا  رداص  . 6

(22  ) ةداملا

ينهملا دجاوتلا  ببسب  وا  هتنهم  ةعيبطل  ةعطقتم  ريغ  ددمل  يعاعشالا  لمعلا  فورظ  يف  لمعي  صخـش  يأ  هناب  فرعي  يعاعـشالا  لماعلا 
هب حومـسملا  يونـسلا  دحلا  نع  مسجلا  لماكل  ةـئفاكملا  ةـعرجلا  ةدايز  لامتحا  ىلا  كلذ  يدؤي  ثيحب  ةـمئاد  ةروصب  ةيعاعـشا  ةـئيب  يف 

: ةيلاتلا تالاجملا  يف  نيلماعلا  كلذ  لاثمو  ةنس )  تربيفس /  يليم   5 يداعلا (  صخشلل 
 . يعانصلا لاجملا  وا  يبطلا  لاجملا  يف  ةعشالا  روصم  أ .

 . يوونلا بطلا  ينف  ب .
 . ةيعاعشالا ةجلاعملا  ينف  ج .

 . ةيعاعشالا ةزهجالا  ةنايص  يف  لماعلا  د .
 . ةعشالا لاجم  يف  لمعي  يذلا  يحصلا  وا  يبطلا  يئايزيفلا  ه.

 . يعاعشالا لمعلا  لوازي  ناك  اذا  نانسالا  بيبط  وا  يوونلا  بطلا  وا  ةيجالعلا  وا  ةيصيخشتلا  ةعشالا  بيبط  و .
وليك  نع 100  ايموي  ةلوادتملا  ةيعاعشالا  ةيلاعفلا  لقت  نا ال  ىلع  ةعشملا  داوملا  اهيف  مدختست  يتلا  تاربتخملا  يف  نولماعلا  ز .

 . ليركيب
 . ةنايصلا يينفو  نيلغشملاك  ةيوونلا  تاشنملاو  تالعافملاو  تاعراسملا  يف  نولماعلا  ح .

(23  ) ةداملا

: يلي ام  ةاعارم  بجي  ةيعاعشالا  تاريثأتلل  ضرعتلا  رطاخم  نم  نيلماعلا  ةيامحل 
 . كلذب ةصاخلا  تاعيرشتلا  هددحت  يذلا  يضرعتلا  نمزلاب  مازتلالا  - 

 . ةمات ةرطيس  اهيلع  لغشملا  ةرطيس  نوكت  ثيحب  ةعشالا  هذهل  ةثعابلا  ةزهجالا  ليغشت  لاطبا  وا  قالغا  ةيناكما  ريفوت  - 
 . كلذب ةصاخلا  ةيصخشلا  ةياقولا  تادعمب  نيلماعلا  ديوزت  - 

 . ةعشالا لاجم  يف  ةيفاو  ةربخ  وذو  ةيفاك  ةيارد  ىلع  لغشملا  نوكي  نا  بجي  - 

(24  ) ةداملا

ردصت تارارق  وا  تاميلعت  وا  ماظن  وا  هلحم  لحي  رخا  نوناق  يأ  وا  ةنسل 1987  مقر 14  ةيعاعشالا  ةياقولاو  ةيوونلا  ةقاطلا  نوناق  ربتعي 
 . تاميلعتلا هذه  يف  ركذت  مل  يتلاو  تاعاعشالاب  ةقلعتملا  تالاحلا  يف  ًاعجرم  هبجومب 
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