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( 1  ) ةداملا

 . ةيمسرلا ةديرجلا  يف  هرشن  خيرات  نم  هب  لمعيو  ةنسل 1999 )  ينهملا  لمعلا  ميظنت  نوناق  نوناقلا (  اذه  ىمسي 

( 2  ) ةداملا

: كلذ ريغ  ىلع  ةنيرقلا  تلد  اذا  الا  هاندا  اهل  ةصصخملا  يناعملا  نوناقلا  اذه  يف  تدرو  امثيح  ةيلاتلا  تارابعلاو  تاملكلل  نوكي 
. ةرازولا لمعلا ةرازو 
. ريزولا لمعلا ريزو 
. ةسسؤملا ينهملا بيردتلا  ةسسؤم 
. سلجملا ةسسؤملا ةرادا  سلجم 

ماعلا . ريدملا  ةسسؤملا ماع  ريدم 
. ةنهملا نوناقلا اذه  ماكحا  اهيلع  يرست  ةفرح  وا  ةعنص  وا  لمع  يا 
. صخشلا يونعم وا  يعيبط  صخش  يا 
. لحملا ةنهم يا  صخشلا  هيف  لوازي  يذلا  ناكملا 

ينهملا . شتفملا  كلذب هضوفي  وا  نوناقلا  اذه  ماكحال  ًاقفو  شيتفتلا  لامعاب  مايقلل  ةسسؤملا  وا  ةرازولا  يفظوم  نيب  نم  ريزولا  هنيعي  فظوم  لك 

( 3  ) ةداملا

 . سلجملا بيسنت  ىلع  ءانب  هماكحاب  اهلومش  ءارزولا  سلجم  ررقي  يتلا  نهملا  ىلع  نوناقل  اذه  ماكحا  يرست 

( 4  ) ةداملا

ًاقفو كلذو  اهنم  ةئف  لكب  ةصاخلا  طورشلا  ديدحتو  تائف  ىلا  نهملا  تالحم  فينصتب  ةصاخلا  تاميلعتلا  ةياغلا  هذهل  اهلكـشي  يتلا  ةينفلا  ناجللا  بيـسنت  ىلع  ءانب  سلجملا  ردصي 
 . ةيمسرلا ةديرجلا  يف  تاميلعتلا  هذه  رشنتو  يلي  ام  كلذ  يف  امب  ةررقملا  ريياعملل 

لحملا .  ةعس  أ . 
لحملا .  يف  اهرفاوت  بجاولا  تازيهجتلاو  تادعملا  .ب 

ةينهملا .  ةحصلاو  ةمالسلا  تابلطتم  .ج 
مهددعو .  نيلماعلل  ينهملا  ىوتسملا  .د 

 . ةرادالل ينفلا  ىوتسملا  .ه 

( 5  ) ةداملا

لحملا بحاصل  قحيو  ةياغلا  هذهل  اهلكشي  ةصتخم  ناجل  بيسنت  ىلع  ءانب  كلذو  ًايطخ  هضوفي  نم  وا  ماعلا  ريدملا  نم  رارقب  تاونس  سمخ  ةدمل  لحملا  فينـصت  ةداهـش  ردصت  أ . 
فينصتلا .  رارق  هغيلبت  خيرات  نم  ًاموي  نيتس  لالخ  ةصتخملا  حلصلا  ةمكحم  ىلا  فينصتلا  ىلع  ضارتعالا 

 . نوناقلا اذه  ماكحال  ًاقفو  ًافنصم  لحملا  نكي  مل  ام  لحم  يا  يف  ةنهملا  ةلوازم  زوجي  .ب ال 

( 6  ) ةداملا

اهب .  لومعملا  ةمظنالاو  نيناوقلا  يف  اهيلع  صوصنملا  صيخارتلا  ىلع  ًالصاح  نوكي  نا  هفينصت  دارملا  لحملا  يف  طرتشي  أ . 
 . هيدل نيلماعلل  ةنهملا  ةلوازم  ةزاجاب  ظافتحالاو  هنم  زراب  ناكم  يف  هلحمل  فينصتلا  ةداهش  قيلعتب  مازتلالا  لحملا  بحاص  ىلع  .ب 

( 7  ) ةداملا

: ةياغلا هذهل  ردصي  ماظن  بجومب  ةئف  لك  يف  تايمسملاو  تاجردلاو  تافصاوملا  ددحتو  ةيلاتلا  تائفلا  ىلا  نوينهملا  نولماعلا  فنصي  نوناقلا  اذه  ماكحا  قيبطت  تاياغل 
 . يصاصتخالا أ . 

 . ينفلا .ب 
 . ينهملا .ج 
 . رهاملا .د 

 . تاراهملا ددحم  .ه 

( 8  ) ةداملا

اهيرجت يتلا  تارابتخالا  كلذ  يف  امب  تاونس  سمخ  ةدمل  نيلماعلل  ةنهملا  ةلوازم  ةزاجا  حنم  تاياغل  نوناقلا  اذه  ماكحا  اهيلع  قبطنت  يتلا  هتاءارجاو  ينهملا  فينـصتلا  دعاوق  ددحت 
ىلع لصحي  مل  ام  ةنهم  يا  لوازي  نا  صخش  يال  زوجي  الو  ةياغلا  هذهل  ردصي  ماظن  بجومب  ةئف  لك  يف  ىرخا  ىلا  ةجرد  نم  ةيقرتلا  سساو  ينهملا  ىوتـسملا  ديدحتل  ةسـسؤملا 

 . هل ينهملا  فينصتلا  ىوتسمو  ةنهملا  اهيف  ددحت  اهتلوازمب  ةزاجا 

( 9  ) ةداملا

ةياغلا .  هذهل  ردصي  ماظن  بجومب  اهريداقم  ددحتو  ةنهملا  ةلوازم  ةزاجاو  لحملا  فينصت  ةداهش  رادصا  ىلع  موسر  ضرفت  أ . 
تاياغل روجالا  هذه  صـصخت  نا  ىلع  ةياغلا  هذهل  ردـصي  ماظن  بجومب  روجالا  هذـه  ددـحتو  اهلامعاب  اهمايق  قايـس  يف  اهيرجت  يتلا  تارابتخالا  روجا  لدـب  ةسـسؤملا  يفوتـست  .ب 

 . تارابتخالاو ينهملا  بيردتلا 

( 10  ) ةداملا



نوكيو هاضتقمب  ةرداصلا  تاميلعتلاو  ةمظنالاو  نوناقلا  اذه  يف  اهيلع  صوصنملا  تافصاوملاو  طورـشلل  اهتاعارم  عم  ققحتلل  تالحملا  ىلع  شيتفتلاب  مايقلا  ينهملا  شتفملل  أ . 
هب .  لومعملا  ةيئازجلا  تامكاحملا  لوصا  نوناق  يف  اهيلع  صوصنملا  اهتايحالصو  ةيلدعلا  ةطباضلا  ةفص  ينهملا  شتفملل 

ةياغلا .  هذهل  ردصي  ماظن  بجومب  مهتآفاكمو  مهتايحالصو  نهملا  يشتفم  ماهم  ددحت  .ب 
وا ةفلاخملا  ةلازا  نيحل  لحملا  قالغا  ريزوللف  هفلخت  ةلاح  يفو  كلذب  ًايطخ  هراذنا  خيرات  نم  ًاموي  رشع  ةسمخ  لالخ  ةفلاخملا  ةلازا  لحملا  بحاص  نم  بلطلا  ينهملا  شتفملل  .ج 

 . هناشب ةمكحملا  نم  رارق  رودص 

( 11  ) ةداملا

: يلي اميف  رظنلا  ةصتخملا  حلصلا  ةمكحم  ىلوتت  أ . 
 . ةنهملا ةلوازم  ةزاجاو  لحملا  فينصت  ىلع  ضارتعالا  . 1

 . نوناقلا اذه  ماكحال  ًافالخ  بكترت  يتلا  تافلاخملا  . 2
فينصت ةداهش  ءاغلاو  ًايئاهن  لحملا  قالغا  اهل  امك  ةبـسانم  اهارت  يتلا  ةدملل  ةنهملا  ةلوازم  ةزاجا  وا  لحملا  فينـصت  ةداهـشب  لمعلا  فقو  وا  لحملا  قالغاب  مكحت  نا  ةمكحملل  .ب 

 . نوناقلا اذه  يف  اهيلع  صوصنملا  تابوقعلا  ىلا  ةفاضالاب  كلذو  ةنهملا  ةلوازم  ةزاجا  وا  لحملا 

( 12  ) ةداملا

ىلا رانيد  ةئم  نم  ةمارغلاب  ًاموي  نيتس  زواجتت  ةدم ال  فينصتلا  ةداهش  ديدجت  نع  رخاتي  وا  لحملا  فينصت  ةداهش  ىلع  لوصحلا  نود  ةنهم  يا  لوازي  يذلا  لحملا  بحاص  بقاعي  أ . 
فينصتلا .  تاءارجا  لامكتسا  نيح  ىلا  لحملا  قالغا  ررقت  نا  ةمكحمللو  رانيد  فلا 

 . هقالغاب ةمكحملا  نم  رارق  ردص  يذلا  لحملا  حتف  ىلع  مدقا  نم  لك  رهشا  ةتس  ىلا  رهش  نم  سبحلاب  بقاعي  .ب 

( 13  ) ةداملا

: ةيلاتلا تافلاخملا  نم  يا  بكترا  نم  لك  نيتبوقعلا  اتلكب  وا  رانيد  ةئامسمخ  ىلا  رانيد  ةئام  نم  ةمارغلاب  وا  رهشا  ةثالث  ىلا  عوبسا  نم  سبحلاب  بقاعي  أ . 
 . نوناقلا اذه  يف  اهيلع  صوصنملا  فينصتلا  طورش  ةفلاخم  . 1

 . هلحم يف  نيفنصم  ريغ  نيينهم  مادختسا  . 2
كلذب .  ةسسؤملا  مالعا  نود  هلحم  عقوم  رييغت  . 3

ىوتـسملا تاداهـشب  ظفتحي  مل  وا  نايعلل  رهاظ  ناكم  يف  هلحم  فينـصت  ةداهـش  قيلعتب  مقي  مل  اذا  ًارانيد  نيـسمخ  ىلا  ريناند  ةرـشع  نم  ةـمارغلاب  لـحملا  بحاـص  بقاـعي  .ب 
هيدل .  نيلماعلل 

 . نوناقلا اذه  ماكحال  ًافالخ  لحملا  يف  بكترت  ةفلاخم  يا  نع  نيلوؤسم  هريدمو  لحملا  بحاص  نوكي  .ج 

( 14  ) ةداملا

رخات وا  ينهملا  فينـصتلا  ىلع  لوصحلا  نود  ةنهم  يا  لواز  نم  لك  نيتبوقعلا  اتلكب  وا  رانيد  ةئام  ىلا  ًارانيد  نيرـشع  نم  ةمارغلاب  وا  رهـشا  ةثالث  ىلا  عوبـسا  نم  سبحلاب  بقاعي 
 . هتدم ءاهتنا  خيرات  دعب  ًاموي  نيتس  نم  رثكا  هديدجت  يف 

( 15  ) ةداملا

.بابسالا نم  ببس  يال  ىندالا  اهدح  نع  ( 14-13  ) نيتداملا يف  اهيلع  صوصنملا  ةمارغلا  ةبوقع  ضيفخت  زوجي  ال 

( 16  ) ةداملا

ةدم ال لالخ  كلذو  نوناقلا ،  اذه  ماكحا  عم  ةنهملا  كلت  هيف  لوازت  يذلا  هلحم  عاضواو  هعاضوا  قفوي  نا  نوناقلا  اذـه  ماكحا  اهيلع  يرـست  ةـنهم  يا  لوازي  صخـش  يا  ىلع  بجوتي 
لحملا قالغا  ةلئاط  تحت  كلذو  نيتيفاضا ،  نيتنسل  ةدملا  هذه  ديدمت  سلجملا  بيسنت  ىلع  ءانب  ريزوللو  نوناقلا ،  اذه  ماكحاب  ةنهملا  كلت  لومش  خيرات  نم  تاونس  ثالث  ىلع  ديزت 

.ةاغلم ةنهملا  ةلوازم  ةزاجا  رابتعاو 

( 17  ) ةداملا

.نوناقلا اذه  ماكحا  ذيفنتل  ةمزاللا  ةمظنالا  رادصا  ءارزولا  سلجمل 

( 18  ) ةداملا

.نوناقلا اذه  ماكحا  عم  هيف  ضراعتي  يذلا  ىدملا  ىلا  رخا  عيرشت  يا  يف  صن  يا  ىغلي 

( 19  ) ةداملا

 . نوناقلا اذه  ماكحا  ذيفنتب  نوفلكم  ءارزولاو  ءارزولا  سيئر 
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