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 ال��دة1-

.����' هذا ال�ظ�م ( �ظ�م ا!��  ال���ر�� ل�� 2004 ) و���ل �� �ن ��ر�� ��ر� �� ال�ر�دة الر� 

 

 ال��دة2-

 وال���رات ال��ل�� 1���0 وردت �� هذا ال�ظ�م ال����� ال�.--� ل,� اد��� �� لم �دل ال+ر��� *(' )�ر

 أ-�2ون ل(2(��ت

 ذلك:-

 ال+��ون: ��7ون ا!��  ال���ر�� ال���ذ ال��6ول.

 ال�طب: ط(ب �طب ا!م ال���ري الذي �+دم ال' ��ل ا!��  ال���ر�� و�+� !�21م ال+��ون وهذا ال�ظ�م.

 ط(ب

 ب- ����د ال���ر�ف الواردة �� ال+��ون 1���0 ورد ال�ص *(�,� �� ا�21م هذا ال�ظ�م.

 

 ال��دة3-

 أ- �+دم ط(ب ال�طب ال' ال��ل �و��7 �ن ط�لب ال�طب و�ر�+� �� !?1� �ن �.��ن ��<�ن �� �(�:-

 1-ام ط�لب ال�طب و*�وا��.

 2-ام ��لك ا!م ال���ري ال�ط(وب �ط�� و*�وا��.

ل وا!��ب ال+��و��ـــ� ل(ط(ب.) 3-�(.-� *ن وA?�7 ط(ب ال�طب ��2ل ��

 4-الط(��ت ال�1ددة لط�لب ال�طب.

 ب-�ر�ق ط�لب ال�طب �A الط(ب والC?1� ال���ــ�ت الCز�� لد*م ط(�� ان و�دت.

 ج-��(E ال��ل ��لك ا!م ال���ري �.� �ن ط(ب ال�طب �ر�+� �� الC?1� وال����ت.

 ال��دة4-

�1?Cط(ب ال�طب وال �G�)�� ��*�ر �و�� �ن ��ر �ـ ال���ري �� الرد *(' ط(ب ال�طب ��(�� .Cل .�

 أ-اذا ر)ب ��لك ا!م

 �� ، ان �ودع لدى ال��ل !?1� �وا��� �ن �.��ن �<��,� ا��ب الرد *(' الط(ب �ر�+ً� �,� ال����ت

 وال����ت ال�ر�+ــــ�

 ، و��(E ال��ل ط�لب ال�طب .Cل �دة ! ����وز .�� *�ر �و�ً� �.� �ن الC?1� ال�وا��� ل��لك

 ال�� �ؤ�د رد� ، ان و�دت

.��L�� ل ان ��.ذ 7رارا� ال���ري و������ واذا لم ��+دم ��لك ا!م ال���ري ��لرد *(' ط(ب ال�طب �((�

 ا!م

 ال�طب الرد *(' الC?1� ال�وا��� وال����ت ال�� 7د�,� ��لك ا!م ال���ري �ر�+� �� ال����ت ال�� �د1ض

 ب-�1ق لط�لب
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 *�ر �و�ً� �ن ��ر�� ��(��G �,� ، و����G ان ��1-ر هذ� ال����ت �� الرد *(' ����ت ��لـك ا!م ال���ري
� ������ .Cل .�

 7رارا �.��م ال���� �C ��وز !ي �ن طر�� ال�زاع ال���(ق �ط(ب ال�طب �+د�م أي ���� ا.رى )�ر ا-ول 0

 ج-اذا ا-در ال��ل

 ال����ت ال�� �2ن 7د 7دم �.� او -ورا �-د7� *�,�.

 �ن طر�� ال�زاع ان ��+دم ال' ال��ل �ط(ب ��د�د !ي �ن ال�دد ال�ذ2ورة �� هذ� ال��دة �7ل ا��,�?,� *('

 د- ��وز !ي

 هذا الط(ب ��ــ( Cً ، ول(��ل ال�وا�+� *(' هذا ال��د�د ل�رة وا1دة *(' ان ! �ز�د �دة ال��د�د *(' ال�دة

 ان �2ون

 ا!-(��.

 ال��دة5-

 �ن �(+�  �6� د*وة طر�� ال�زاع �,دف ال�و-ل ال' ا��6ق *(' ال�-�لــ1� ���,�� ، و�� �1ل ا!��6ق ��م

 ��وز ل(��ل

 �ن الطر��ن *(' ان ! ��طوي ال�-�ل1� *(' )ش ال��,ور وا! ��ز ل(��ل ان ��.ذ ال+رار ال���ب

A7و� �ظ�م �1<ر ��ل�-�ل1�� 

 ل��A الGش ، و��م 61ظ ال�1<ــر �� �(ف ا!م ال���ري.

 ال��دة6-

 �و*دا ل��ع ا7وال الطر��ن *�د ا!��,�  �ن ���دل ال(وا?Q او *�د .��م ال���� ، ان و�دت ، و��ط' الطر��ن

 أ- ���ن ال��ل

 *�ر �و�� ��ق ذلك ال�و*د و��ر�ب *(' الطرف الذي �ر)ب �� �ط ا7وال� ا��م ال��ـل ان ��(�G �ذلك

� �دة ! �+ل *ن .�

 �7ل ا��,�  هذا ال�و*د �1ت ط�?(� *دم ��ع ا7وال�.

 ��Lن ط(ب ال�طب ��د ��ع ا7وال الطر��ن او الطرف الذي ر)ب �� �ط ا7وال� واذا لم �ر)ب أي ��,��

 ب-�-در ال��ل 7رار�

 �� ذلك �((��ل ال�ت �� الط(ب دون ��ع ا7وال,��.

 7رار� ��Lن ط(ب ال�طب .Cل �دة ! �ز�د *(' 0C0�ن �و�� �ن ��ر�� ا!��,�  �ن ��ع ا7وال الطر��ن

 ج- �-در ال��ل

 ، و�2ون 7رار� ا�� �ر�ض ط(ب ال�طب او ��طب ا!م ال���ري ، و��(E ال��ل 7رار� ال' الطر��ن.

 ال��دة7-

���Gل� *(' ا!��وذج ال����د ل,ذ� ال Q>ل ���وان ��2ل ووا�م ���ري و ط�لب ال�طب ان �زود ال�! 

 أ- ��ر�ب *(' 2ل ��لك
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 ، و�2ون ا�را ات ال��(�A��� �� ��)* E ا!1وال ��7و��� و-1�1�.

 �G��ر *(' *�وان ��لك ا!م ال���ري او ط�لب ال�طب ���ب *(�� ان �رل ا���را �ذلك ال' ال��ل *('

 ب-اذا �م ا�را  أي

 ال����د ل,ذ� ال�G�� !د.�ل ذلك ال�G��ر �� �(ف ا!م ال���ري وا! ����ر ا�را ات ال��(�E *(' *�وا�� ا!ول

 ا!��وذج

 ��7و��� و-1�1�.

 ال��دة8-

 أي ��(�E �+�<�� ا�21م هذا ال�ظ�م �Tر�ل ال���0� ��ل�ر�د ال��ل *(' *�وان الطرف ال�ط(وب ��(��G ��2 هو

 ��م ا�را 

 ، و����ر ��(�E هذا الطرف 7د �م �-ورة ��7و��� و-1�1� ��د *�رة ا��م �ن ��ر�� ا�داع ال���0� �� ال�ر�د

 ��0ت لدى ال��ل

 ا! اذا ا*�دت ����� *دم ال��(�C. Eل هذ� ال�دة !ي �ب �2ن.

 ال��دة9-

 ال��(��Gت ل(���?ث ال-�درة *ن ال��ل دا.ل ال��(2� و.�ر�,� �واط� ال�ر2� ال����دة و�+ً� !�21م ��7ون

 أ- ��وز ا�را 

 ال�د��� ال���ذ ال��6ول و�ظ�م ��(�E ا!وراق ال+<�?�� �واط� ال�ر�2ت ال���ذ ال��6ول وال�� ��م ا!��6ق

 ا-ول ال���2�1ت

 ��,� ل,ذ� ال�G�� ���  *(' ط(ب .ط� �+د�� ال' ال��ل ط�لب ال��(�E و*(' �6+��.

E�)ل ان �+رر ا�را  ال��� ا�را  ال��(�E ��ل�ر�د ال��ل او �واط� ال�ر2� و�+� !�21م هذا ال�ظ�م ��(' ال�

 ب- اذا ��ذر

 -1��6�ن �1(���ن �و����ن *(' �6+� ط�لب ال��(�E ، *(' ان ��<�ن ا!*Cن ا���را �<رورة �را��� ال�ط(وب

 ���ر ا*Cن ��

 ��(��G ل(��ل وذلك ل�(م الو�0?ق .Cل *�رة ا��م *(' ا!02ر �ن ��ر�� ال��ر.

 ال��دة10-

 ����ر ال��(�E ����� !�0ر� ال+��و��� �� أي �ن ال�1!ت ال��ل��:-

 أ-اذا �م و�+� !�21م هذا ال�ظ�م.

 ب-�1<ور ال�ط(وب ��(��G ا��م ال��ل �� أي ا�را  �ن ا�را ات ط(ب ال�طب 0

 ج-����,�  ال�دة ال��-وص *(�,� �� ال��دة (8) �ن هذا ال�ظ�م 0

 د-����,�  ال�دة ال��-وص *(�,� �� ال6+رة (ب) �ن ال��دة (9) �ن هذا ال�ظ�م.

 ال��دة11-

 أي �ن طر�� ال�زاع الذي �+دم و�0?ق �(G� ا����� ان �ر�+,� ��ر��� ال' ال(G� ال�ر��� �-د7� لدى ال��2ب

 ��و�ب *('
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 ال�دل.

 ال��دة12-

��� !ي �دة ��-وص *(�,� �� هذا ال�ظ�م �ن <�ن هذ� ال�دة واذا -�دف W.ر �وم �ن هذ� ال�دة *ط(� ر

1ب ال�وم ا!ول� ! 

 ���دد ال' اول �وم *�ل ��ده�.

 ال��دة13-

 أ- ��و�' *ن ���ل ا!م ال���ري رم �+دار� *�رون د���رًا.

 ب- ��و�' *ن ط(ب الG�ر �طب ا!م ال���ري رــم �+ـدار� .�ـون د���رًا.

 ج- ��و�� الوزارة �دل ال.د��ت ال��ل�� :-

 1-*�رة د����ر *ن ا-دار �,�دة �ر.�ص ������ل ام ���ري 0

 2-*�رة د����ر *ن ط(ب ال�1ري *ن ام ���ري 0

3-.�� د����ر *ن ا-دار أي �����ت ���(ق �و�ود 7�ود ا��  ���ر�� �7?�� او ��طو�� لط�لب ال�����ت 0 

 0C0-4� د����ر *ن ا-دار -ورة ط�ق ا!-ل *ن �,�دة ���ل ا!م ال���ري 0

 5-د���را وا1دا *ن أي �����ت -�درة *ن ال��ل ��دم و�ود 7�ود ا��  ���ر�� لط�لب ال�����ت 0

 6-د���را وا1دا *ن 2ل -ورة �ن الو�0?ق ال�61وظ� �� ال�(ف �� لم �2ن .�<�� لرم ا.ر 0

7-.�� د����ر *ن 2ل ط(ب ��د�ل أي �ن ال�����ت ال����� اد��� �,�� �(E *دد ال��د�Cت وه� :- 

 أ-��د�ل ا!م ال���ري 0

 ب-��د�ل ام ��لك ا!م ال���ري 0

 ج- ��د�ل *�وان ��لك ا!م ال���ري 0

 د- ��د�ل )���ت ��لك ا!م ال���ري 0

 ال��دة14-

.��� �-در الوز�ر ال��(���ت الCز�� ل��6�ذ ا�21م هذا ال�ظ�م و��م ��ره� �� ال�ر�دة الر
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