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 دحألاعامتجالا موي

12:00عامتجالا تقو

 ءارمحلا رصق قدنفعامتجالا ناكم

 يداع ريغعامتجالا عون

2018ةيلاملا ةنسلا

 نيمهاسملاعامتجالل ةيعادلا ةهجلا

ةدـنــجالا

ةدنجألا
 بسح و اهتاياغ و ةكرشلا فادها عم ةلصلا تاذ تايحالصلاو ،ةكرشلل يلخادلا ماظنلاو سيسأتلا دقع ليدعت ىلع ةقداصملا :الوأ
:ةيلاتلا دونبلا

:سيسأتلا دقع•

:ةكرشلا تاياغ نم  (�ايناث) ىلع ةفاضإلاب ليدعت

 ،452 ةعومجملا نم 4540 ،4530 ،4520 تائفلل �اقفو ،ينابملا بيطشتو ،ينابملا بيكرتو ،اهنم ءازجأ وأ ةلماكلا تآشنملا ءانب-16
. (و)بابلا نم ،45 مسق

.(ح)بابلا،55 مسق ،552 ةعومجملا نم ،5520 ةئفلل �اقفو ،فصاقملاو تاناحلاو ،معاطملا تامدخ ميدقت-17

 يف ةصصختملا ريغو ةصصختملا ةئزجتلا ةراجتو ،ةيلزنملا علسلل ةلمجلاب عيبلاو ،غبتلاو تابورشملاو ةيذغألل ةلمجلاب عيبلا -18
.اهقيوستو ،(ز)بابلا ،52 مسق ،523و ،522و ،521 ةعومجملل �اقفو رجاتملا

.د بابلا ،15 مسق ،154 ةعومجملل �اقفو ةيئاذغلا تاجتنملا ةعانص -19

.غبتلا ليصاحم ءارشو ،(د)بابلا ،16 مسقلل �اقفو ،غبتلا تاجتنم ةعانص-20

.ةجمربلا ةمظنأ اهيف امب اهلاكشأو اهعاونأ فالتخا ىلع تامولعملا ايجولونكت ةمظنأ ريوطتو دادعإ -21

 ةقاطلاو تامولعملا ايجولونكت ىلع دمتعت يتلا ةليدبلا ةقاطلاو تامولعملا ايجولونكتب ةقلعتملا عيراشملا ءاشنإو تاكرشلا سيسأت -22
.(ةفيظنلا) ةليدبلا

:يلخادلا ماظنلا ماكحأ ليدعت•

:يتآلا وحنلا ىلع ،(أ) ةرقف (3) دنب ،ةكرشلا ةرادإ :�اسداس :ةكرشلا ةرادإ 

 مايقلاو اهلامعأ قيسنتو اهترادإل مزاللا زاهجلا نيعي نأ هلو ةكرشلا لامعأ ةرادا نع �الوؤسم ةرادإلا سلجم ربتعي ( -أ) :يلاحلا صنلا
 نأو ةكرشلا لام سار يثلث زواجتت ال غلابم وأ غلبم يأ ةنادتسا قح هلو اهتاياغل �اقفو ةكرشلا يف لمعلا ريس لفكت يتلا لامعألا عيمجب
 اهتاياغل �اقفو ةكرشلا يف لمعلا ريس لفكت يتلا لامعألا عيمجب مايقلاو تالافكلا ءاطعا قح هل نأ امك اهتادوجومو ةكرشلا تاراقع نهري

.تاكرشلا نوناق ماكحأو ةكرشلا ماظن الو اهتارارق فلاخي ال نأو ةماعلا ةئيهلا تاهيجوتب ديقتي نأ ىلع

:ليدعتلا حرتقم

 لامعألا عيمجب مايقلاو اهلامعأ قيسنتو اهترادإل مزاللا زاهجلا نيعي نأ هلو ةكرشلا لامعأ ةرادا نع �الوؤسم ةرادإلا سلجم ربتعي -أ
:كلذ قيقحت ليبس يف ةكرشلل نوكيو ،اهتاياغل �اقفو ةكرشلا يف لمعلا ريس لفكت يتلا

 لوادتلل ةلباق ةدحاو ةيمسا ةميق تاذ ضرق  دانسا ردصت نأ ةرادإلا سلجم حارتقا ىلع ءانب ةماعلا ةئيهلا ةقفاومب ةكرشلل قحي.1
 ماكحأ قفو ليجستلاو باتتكالاو رادصإلا تاءارجإ متتو ةرادإلا سلجم اهبسني يتلا ةيفيكلاو طورشلاب ةئزجتلل ةلباق ريغو
.تاكرشلا نوناق

 رارق بجومب كلذو تالافكلاو نهرلا لوبقو تالافكلا ءاطعإو ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا اهلوصأ نهرو ةنادتسالا ةكرشلل زوجي.2
 نوناق ماكحأل �اقفو تغلب ام �اغلاب �ابسانم اهاري يتلا ضورقلا عومجم يفو �ابسانم هاري امل �اقفو ةرادإلا سلجم نع رداص

.تاكرشلا

.ةصتخملا تاهجلا ىدل تاليدعتلا دامتعال ةمزاللا ةينوناقلا تاءارجالا ذاختاب هضوفي نم وا ةرادالا سلجم ضيوفت :ايناث
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