
 

 

 

 

 

 

 

 

  ة(لاملا تاسا(سلا ةحئال

 )راثيإ( ةيقرشلا ةقطنملاب ءاضعألاب عربتلا طيشنتل ةيدوعسلا ةي+خلا ةيعمجلل

 
  



 

 

 ف.راعتو ةماع ما$حأ
 

 .هل ةعDاتلا هعورفو ة;عمجلل ة;لاملا لامعألا عيمج 4ع ةحئاللا ەذه ما'حأ ي#" : )١(ةدام

 

RS تدرو امنيأ ة;لاتلا ظافلألاو تاراJعلاD دصقF : )٢(ةدام
T اعملا ةحئاللا ەذهUS

T مامأ ةحضوملا Yاتلا وحنلا 4ع اهنم ل\T: 

 .  ة;عامتجالا ة;منتلاو ةa#bcلا دراوملا ةرازو : ةرازولا )أ

 ه١٨v٠٢v١٤٣٧خــــcراتو )٦١( مقر ءارزولا سلجم رارقD ةرداصلا ة;لهألا تاسسؤملاو تا;عمجلا ماظن ماظنلا )ب

 ـه١٩v٠٢v١٤٣٧ خــــcراتو )v٨م( مقر T~لملا موسرملاD ه;لع قداصملا

 لمعلا رcزو رارقD ةرداصلا ة;لهألا تاسسؤملاو تا;عمجلا ماظنل ةFذ;فنتلا ةحئاللا :ماظنلل ةFذ;فنتلا ةحئاللا )ج

 ـه١١v٦v١٤٣٧ خــــcراتو )٧٣٧٣٩( مقر ة;عامتجالا ة;منتلاو

  .)راثيإ(ءاضعألاD ع��تلا ط;ش�تل ةFدوعسلا ة��cخلا ة;عمجلا )د

 . راثيإ ة;عمج ةرادإ سلجم )ه

 . ب;�ضلا ل;خد نب ةف;لخ : ةرادإلا سلجم س�ئر )و

 . 4T;حا�b نسح ت�ب دعو : يذ;فنتلا ريدملا )ز

 ة;لاملا ةرادإلا )ح

  .���Tلا ز�cعلا دJع نب دوعس :قودنصلا ��Sما -١

 .يد;بعلا دمحم نب ملاس :)بساحم( -٢

 

 



 

 

اذ;فنت ةرداصلا ةcرازولا تارارقلاو ةقالعلا تاذ اهحئاولو ة;عامتجالا ة;منتلاو ةa#bcلا داوملا ةرازو ةمظنأ قبطت :)٣( ةدام
 

 

RS لY اهل
T DاDمل وأ قبس ام;ف صن هنأش£ دري مل ام;ف ة;عمجلا ةرادإ سلجم تارارقو ة;عمجلل ة;ساسألا ةحئاللا كلذكو ه 

RS صن هنأش£ دري
T ةحئاللا ەذه. 

ة%-ساحملاو ة%لاملا تاسا%سلا  
 

ارهش b#ع ST§ثأD ة;عمجلل ة;لاملا ةنسلا ددحت : )٤( ةدام
 

T RS©ت�تو ماع لY نم رياني نم أدJت 
T مس»د رهش نم موي رخآ�� 

 .ماعلا كلذ نم

 

 رcراقتلاو جذامنلاو ��Sينوناقلا ��Sبساحملل ةFدوعسلا ةئيهلا نم ةرداصلا ة;�ساحملا ��ياعملاD ة;عمجلا د;قتت : )٥( ةدام

RS ءاج امY ةرازولا اهردصت �T§لا ة;�ساحملا
T ذ;فنتلا ةحئاللا نم )٣٦( ةداملاFماظنلل ة. 

 

 سلجم ةقفاوم مزلF، ة;عمجلاD لمعلل ةمظنم ىرخأ ةلدأو حئاول يأو ة;لاملا حئاوللا دون�ب لالخإلا مدع عم : )٦(ةدام

 :F4T ام;ف هضوفF نم وأ ةرادإلا

 .ة;عb#لا طDاوضلا قفو دارفألا عم وأ كونبلا عم ضورق ماربإ -أ

 .)خلإ...-راجFإلا-نهرلا-دcروت دوقع( ة;لام ةنس نم ³�́أل ة;عمجلا 4ع تاما��Sلا بترت �T§لا دوقعلا ماربإ -ب

 .دوقعلا خسف وأ لزانتلا وأ حلاصتلا -ج

 .دFدج يرامث·سا عوb#م يأ ل;غش" وأ ءاشµإ -د

 .ة;عمجلل ةتباثلا لوصألا نم لصأ يأ عيب -ـه

 .ة;عمجلا U�Tوس�مل زفاوحلا وأ بتاورلا مظن لFدعت -و

 .ة;لاملا تا;حالصلا لFدعت -ز



 

 

 

 :F4T ام لقألا 4ع نمضتت م;ماعت س�ئرلا ردصF : )٧( ةدام

 .ةدمتعملا تاع;قوتلا نم جذامن -أ

RS فذحلا وأ ةفاضإلاD تالFدعتلا -ب
T دقنلا تاع;قوتلا دامتعاFرات نا;ب عم ة;لخادلا ةcخــــ �cاهنا. 

 .تارارق نم هعJ·ي امو تا;حالصلا ضc¼فت ل;لد اهددح�T F§لاو تاع;قوتلل ةFدقنلا غلاJملا دودح -ج

 ةعجارم متت نأ مزلF ، ةحئاللا ەذه نم )١١( ةداملا ه;لع لمتش" امو ة;لخادلا ةDاقرلا ماظنب لالخإلا مدع عم :)٨( ةدام

ادقن وأ تا';ش بجومD ف¾لا ناY ءاوس ف¾لا لJق ة;لاملا تا;لمعلا  عيمج
 

 ةمFدتسملا دهعلا وأ فلُسلا لالخ نم وأ 

 .ةتقؤملا وأ

 ة,عمجلا. ة,لاملا ريدم ماهم
 

الوؤسم ة;لاملا ريدم نوكF يذ;فنتلا ريدملاو ةرادإلا سلجم تا;لوؤسمو تا;حالصD لالخإلا مدع عم :)٩( ةدام
ً

 نع 

 :ام;س الو ،ة;لاملا ة;عمجلا نوؤش عيمج

 .اهل ةFذ;فنتلا تارارقلاو ة;لاملا ةحئاللا ما'حأ ةJقارمو ذ;فنت -أ

RS ة;عرفلاو ة;س�ئرلا نئازخلل يونسلا درجلا تاءارجإ ذاختا  -ب
T افملا درجلا كلذكو ەدعومÃ�Ä ب��S هلو رخآو تقو 

 .هتيلوؤسمD كلذ لخF نأ نود هنع ةDا;ن درجلا ءارجإ �bاJي نم ضc¼فت ةطلس

 .ة;عمجلل ةتباثلا لوصألا تالجس 4ع اهتقDاطمو ة;عمجلل ةتباثلا لوصألا ةفاÅل يونسلا فصن درجلا ءارجإ -ج

 

 اهرc¼طت 4ع لمعلاو ة;لاملا تاءارجإلل ةلدأ دادعإ ةقالعلا تاذ تارادإلا عم نواعتلاD ة;لاملا ريدم \وتي : )١٠( ةدام

RS ة;لعافو ةءافك ققحF امو ةcراسلا حئاوللاو ةمظنألا قفو رمتسم ل'ش£
T املا ءادألا\T س�ئرلا نم اهدامتعاو. 

 



 

 

 

 

 ه;لع تصن ام قفو هق;بطت 4ع لمعلاو ة;عمجلل مئالم �T§ساحم T\ام ماظن عضو ة;لاملا ريدم \وتي :)١١( ةدام

 .�T§ساحملا فرعلا قفوو ةحئاللا ەذه اهيف امD تا;عمجلا لامعأل ةمظنملا حئاوللاو ة;عbc#·لا ةمظنألا

 ةصصختملا ةcراش·سالا بتا'ملاو ة;نفلا تاسسؤملا نم ة��خلا باحصأ��S Dعتس» نأ ة;لاملا ريدمل : )١٢(ةدام

RS اه��غو
T كلذ نمو هترادإ لامعأ م;ظنت: 

 .ة;عمجلل ةÈcيدقتلا ةنزاوملا دادعإ -أ

 .ة;عمجلل ةcرامث·سالا عــــcراشملل ىودجلا تاسارد دادعإ -ب

 .ة;لآلا اهمظنو ة;لاملا ةرادإلا تاءارجإ رc¼طتو دادعإ -ج

 

اJسانم ەاري نم حيشرت ة;لاملا  ريدمل : )١٣(ةدام
 

RS هتدعاسمل 
T لو هلامعأ ءادأÊي ال نJا�b الإ كلذ Dةقفاوم دع 

 .سلجملا

 

 \وتي ة;لاملا ريدم فا�bإ تحت ة;عمجلل ³�́أ وأ بساحم ��Sيعتب هضوفF نم وأ ةرادإلا سلجم موقF : )١٤( ةدام

RS ل;جس" نم ة;�ساحملا ة;لاملا لامعألاD ما;قلا
T و ، اهد;صرتو ة;لاملا رتافدلاËراقتلا دادعcرودلا رcنسلاو ة¼cغو ة�� 

 .ةJساحملا لامعأ ةع;بط هJلطتت امم كلذ

 

RS ة;عمجلل ة;�ساحملا تادن·سملاو تالجسلاو رتافدلا عيمج ظفحت : )١٥( ةدام
T ريدم ة;لوؤسم تحتو اهرقم 

 .ه;فظومو ة;لاملا

 



 

 

 تادحولا ةفاY عم نواعتلاD ة;عمجلل ةÈcيدقتلا ة;نا��Sملا عوb#م دادعإ ه;فظوم عم ة;لاملا ريدم \وتي : )١٦( ةدام

RS ىرخألا ةcرادإلا
T ةرادإلا سلجم تام;لعت قفو كلذو ،ة;عمجلا. 

 

USوناقلا بساحملا ماهم ل;هس" ه;فظومو ة;لاملا ريدم 4ع : )١٧( ةدام
T دقتو ةرادإلا سلجم نم دمتعملاFم Yةفا 

RS هلمع ماهم اهبلطتت �T§لا تامولعملاو تانا;بلا
T ة;عمجلل ة;لاملا مئاوقلا ةعجارم. 

 123ساحملا ل%جس.لا
 

  : )١٨(ةدام

اقفو تاقفنلاو تاداريإلا د;قو ، ة;خcراتلا ةفل'تلا ساسأ 4ع ة;عمجلا موصخو لوصأ ل;جس" متي -أ
 

 أدJمل 

 .قاقحتسالا

اقفو ة;عمجلا تاDاسح ل;جس" -ب
 

RS جودزملا د;قلا ةقÈcطل 
T اهيلع فراعتملا ة;�ساحملا فارعألاو دعاوقلا ءوض. 

اقفو ة;عمجلا تاDاسح حتفت -ج
 

RS دري امل 
T اسحلا ل;لدDتا. 

  .دامتعالا ة;حالص يوذ صاخشألا نم ةدمتعم تادن·سم عقاو نم ة;�ساحملا دويقلا ل;جس" متي -د

T RS\آلا بساحلا مادختساD ة;عمجلا تا;لمعل ة;�ساحملا تاءارجإلا متت -ـه
T ة;عمجلا رقم. 

 ةتباثلا لوصألا
 : )١٩( ةدام

احلاص لصألا لعجل ةدJكتملا ةمزاللا ف;لا'تلا ةفاY ةنمضتم ة;خcراتلا اهتفل'تب ةتباثلا لصألا ل;جس" -أ
 

 .ل;غش·لل 

اموصخم ة;خcراتلا اهتفل'تب ة;لاملا مئاوقلاD ةتباثلا لوصألا رهظت -ب
 

 .مÑا��ملا كالهإلا عمجم اهنم 



 

 

اقفو تDاثلا طسقلا ةقÈcط عاJتÒب ةتباثلا لوصألا كلهتسُ" -ج
 

RS دش��سو ة;لاملا ريدم اهدع�T F§لا ةc¼ئملا بس�لل 
T 

 ەذه لثم ردصت ىرخأ ةماع ةهج يأ وأ ةاYزلا ةحلصم نع ةرداصلا ةتباثلا لوصألا كالهإل ةc¼ئملا بس�لاD اهدادعإ

 .س�ئرلا وأ ةرادإلا سلجم اهرقcو بس�لا

 رمعلا ل;طتو ةرركتم ��غ نوكت �T§لا ÓT \وألا راJتعاD ةFدارإلاو ة;لامسأرلا فcراصملا ��Sب ��Sمتلل ةسا;س عاJتإ -د

 .لصألل يداصتقالاو Ã�Tاتنإلا

 

 نوزخملا
 

اقفو ÕTلسلا نوزخملا م;قF : )٢٠( ةدام
 

الوأ دراولا ساسأ 4ع ةفل'تلا رعس ددحcو لقأ امهيأ قوسلا وأ ةفل'تلا رعسل 
ً

 

الوأ رداص
ً. 

اقفو ة;�يعلا تاع��تلا نم نوزخملا م;قF )٢١( ةدام
 

 .ة;عمجلا دراوم دحأ دعcو قوسلا رعسل 

 
 ة%لاملا مئاوقلا

 

اقفو ة;عمجلل ة;لاملا مئاوقلا دادعإ متي : )٢٢(ةدام
 

 .��Sينوناقلا ��Sبساحملل ةFدوعسلا ةئيهلا نم ةرداصلا ��ياعملل 

 

 

 ة4رودلا ر4راقتلاو ة1ماتخلا مئاوقلاو تا&اسحلا
 

 ة%ماتخلا تاAاسحلا



 

 

 

RS تاDاسحلا لافقإل اهعاJتا بجاولا تام;لعتلا رادصإ س�ئرلا \وتي: )٢٣(ةدام
T ع سمخ ەاصقأ دعوم#b اموي

 
 ةFاهن لJق 

 .T\املا ماعلا

 

 اهضرعل يذ;فنتلا ريدملل اهمFدقتو اهتاقفرمو ة;لاملا مئاوقلا دادعإ 4ع فا�bإلا ةمهم ة;لاملا ريدم \وتي : )٢٤( ةدام

 .سلجملا 4ع

 

 ةDرودلا رDراقتلا
 :)٢٥( ةدام

 ةجردملا تانا;بلا ةحص نم د³أتلاو ةc¼نس عــÈلاو ةÈcهشلا ة;لاملا رcراقتلا دامتعËو ةعجارم ة;لاملا ريدم \وتي -أ

RS اهلجأ نم ةدعملا ةcرادإلا تاهجلا 4ع اهضرعو ةرادإلا سلجم نم ةدمتعملا ةنزاوملل اهتقDاطمو اهيف
T د;عاوملا 

 .كلذل ةددحملا

 بقارم اهبلط�T F§لا تانا;بلاو تامولعملا ةفاY عم اهمFدقتو ةc¼نس عــÈلا ة;لاملا مئاوقلا دادعإ ة;لاملا ريدم \وتي -ب

USوناقلا بساحملا( تاDاسحلا
T( يذلاو Fموق Dەرود Dاقفو دودحملا صحفلا

 
 .ة;�ساحملا ��ياعمل 

RS ةدراولا تانا;بلا ل;لحت ة;لاملا ريدم \وتي -ج
T ة;لاملا مئاوقلا Dاملا ل;لحتلا ب;لاسأ مادختسا\T اهيلع فراعتملا 

 .هJي�ي نم وأ س�ئرلل هتالولدمو ل;لحتلا اذه جئات�ب رÈcقت عفرو

RS -د
T ة;لاملا ريدم با;غ لاح Fفتب ًرارق س�ئرلا ردص¼cجاوو ماهم ضJةروكذملا ة;لاملا ريدم تا RS

T نمل لصفلا اذه 

Fالهأ نوك
ً

 .كلذل 

 



 

 

اقفو ة;عمجلا تاDاسح م;ظنت : )٢٦(ةدام
 

S×قت امل 
T Dة;عمجلا كسمتو ة;�ساحملا ��ياعملا ما'حأو مظنو دعاوق ه 

 �T§لا ة;نوناقلا رتافدلا كاسمÒب لالخإلا نود كلذو ماظنلا قيبطتل ةمزاللا تاعوبطملاو تالجسلاو رتافدلا ةعومجم

 .ةFدوعسلا ة;Èعلا ةÊلمملا��S Dناوقلا اهبلطت

 

الوأ T\آلا بساحلاD وأ رتافدلاD د;قلا متي : )٢٧( ةدام
ً

 Dصتخملا نم ةدمتعملا تادن·سملا عقاو نم لوأ��S عم ØSةرو 

 ةDاقرلا مظن قفتي امD ة;لاملا ةرادإلاD لمعلا م;سقت بجcو اهيلإ ع¼جرلا نم نكمت دويقلل ةدÙcملا تادن·سملا ظفح

 .هJي�ي نم وأ ة;لاملا ريدم فاË�bو ة;لوؤسم تحت كلذ نوكcو ة;لخادلا

 

 

ارÈcقت رهش لY ة;لاملا ةرادإلا دعت : )٢٨( ةدام
 

انراقم ة;لعفلا تامادختسالاو دراوملا ه;ف حضوت 
 

 Dةنزاوملا تادامتعا 

 .ةرادإلا سلجم اهبلطF ىرخأ رcراقت يأو ةدمتعملا ةÈcيدقتلا

 

 -:F4T ام T\اتلا رهشلا نم سماخلا مويلا لJقو رهشأ ةثالث لY ةFاهن ة;لاملا ةرادإلا دعت : )٢٩( ةدام

 )....يدقنلا قفدتلا ةمئاق ، T\املا زكرملا( ةقDاسلا ة��فلا نع ة;لاملا مئاوقلا -أ

 .ةدعاسملا ذاتسألا رتافد وأ ة;ل;لحتلا رتافدلاو تاDاسحلا ةدصرأو ةكرحD ة;ل;صفت فوشك -ب

 

اقJط ةc¼نسلا ة;لاملا مئاوقلا ة;لاملا ةرادإلا دعت : )٣٠( ةدام
 

RSو اهيلع فراعتملا ة;�ساحملا ��ياعملاو دعاوقلل 
T 

RS ةددحملا دعاوملا
T ناوقلا عم ضراعتي ال امو ةحئاللا ەذه نم )٢٩و ٢٥( داوملا��S راسلاcاري نأ 4ع ةÛT ام F4T: 



 

 

 تاقفن نم اهصخF ام ةفا'D ة;لاملا ةنسلا لمحت ث;حD ة;لاملا مئاوقلا دادعإ لJق ةFدرجلا تاc¼س·لا ةفاY ءارجإ -أ

اقJط تاداريËو
 

 ة;عمجلا لامعأ ةج;·ن ة;ماتخلا ة;لاملا مئاوقلا رهظت ث;حو اهيلع فراعتملا ة;�ساحملا ئداJملل 

RS
T اهنFة��فلا ەذه ة. 

 .اهيف هتاJثËو ه¼جو 4ع ��Sناوقلا صنت ام لY ة;عمجلا تاDاسح نمضتت -ب

 .تا;لوؤسملاو تاما��Sلالا عيمج ةلDاقمل ة;فاÅلا تاصصخملا نc¼كت -ج

  



 

 

 

 ة4;يدقتلا ةنزاوملا
 

 ÓTو ةرادإلا سلجم اهررق�T F§لا فادهألا قيقحتل ة;عمجلل يونسلا T\املا جمان��لا ÓT ةÈcيدقتلا ةنزاوملا : )٣١(ةدام

 . ة;عمجلا تا;ج;تا��سا عم قفاوتي امD ة;عمجلا ةطشµأ هجوأل دراوملاو تامادختسالا عيمج نمضتت

 

 :F4T ام \إ ةÈcيدقتلا ةنزاوملا فدهت : )٣٢( ةدام

 . ة;عقاو تاسارد \إ دن·سم ÞTلع ساسأ 4ع ةدعمو ةمظنم لمع ةطخ عضو -أ

 .ة;لJقتسملا ة;عمجلا طاش�ل ةددحملا ضارغألا حيضوت  -ب

 .تاسا;سلا كلتب فÈcعتلاو اهتاسا;س ذ;فنت 4ع ة;عمجلا ةرادإ ةدعاسم -ج

Å4T RSلا ءادألا سا;قل ةادأ نوكت نأ -د
T ة;عمجلا. 

 ماقرألاو ةردقملا ماقرألا ��Sب ةرمتسملا تانراقملا قÈcط نع كلذو 4Tخادلا طJضلاو ةDاقرلا تاودأ نم ةادأ نوكت نأ -ـه

 .ة;لعفلا

 ةcرودلا تاما��Sلالا دادسل ەرفوت مزاللا دقنلا ة;مYو لماعلا لاملا سأر نم ة;عمجلا تاجا;تحا ريدقت 4ع ةدعاسملا -و

الوأ
ً

 Dلوأ. 

 

اc¼نس ةرادإلا سلجم ردصF : )٣٣( ةدام
 

 رادصإ كلذكو يذ;فنتلا ريدملا ةسائرب ةنزاوملا دادعإل ةنجل ل;كش·ب رارق 

اقفو ةÈcيدقتلا ةنزاوملا دادعإ دنع اهعاJتإ بجاولا تام;لعتلا
 

 .ة;عمجلا فادهأ ققحت �T§لا سسألل 

 



 

 

 

 

RS جردت نأ زوجcو ة;عمجلا طاشµ هجوأل ÛTونلا ف;�صتلا ساسأ 4ع ةنزاوملا دعت : )٣٤( ةدام
T ةنزاوملا Dضع 

 تادارإ نم ةنزاوملا ريدقت متcو كلذ بaس حb#» نأ 4ع روكذملا م;سقتلاD د;قتلا نود ة;لامجإ ةروصD تادامتعالا

 .يدوعسلا لاÈcلاD تافو¾مو

 

اعوb#م لقألا 4ع رهشأ ةثالثب ة;لاملا ةنسلا ءدD لJق ة;عمجلا تارادإ نم ةرادإ لY دعت : )٣٥( ةدام
 

 ةÈcيدقتلا ةنزاوملل 

انمضتم ةمداقلا ة;لاملا ةنسلا نع
 

 .ماع لY نم ر¼ت³أ رهش ةFاهن لJق دادعإلا نم ءاهتنالا متي نأ 4ع اهب لمعلا جمانرب 

 

 اهتعجارم متي نأ 4ع ةفلتخملا تاداريالا نم ةÈcيدقتلا ةنزاوملاD ةصاخلا تانا;بلا عيمجتب ة;لاملا ةرادإلا موقت : )٣٦( ةدام

RS اهعضوو
T يدقتلا ةنزاوملا دادعإ ةنجل 4ع اهضرعو ةلمجم ةروصÈcق ةJاهن لFنم ةدعقلا يذ رهش ة Yماع ل. 

 ST§فلا معدلا كلذكو ةفلتخملا تارادإلا نم ةمدقملا تاريدقتلا لFدعتو قيس�ت ةنزاوملا دادعإ ةنجل \وتت : )٣٧( ةدام

اعوb#م دعت مث رمألا مزل اذإ تارادإلا كلتل
 

الما'تم 
ً

 نم ةدعقلا يذ نم لوألا فصنلا ةFاهن لJق كلذو ةÈcيدقتلا ةنزاوملل 

Yماع ل. 

RS س�ئرلا \إ ةنزاوملا ةنجل نم ةÈcيدقتلا ةنزاوملا عوb#م عفري : )٣٨( ةدام
T ماعلا نم ةجحلا يذ نم لوألا هتياغ دعوم 

USوناقلا بساحملا نم هتقداصم مث نمز ەدامتعال ةرادإلا سلجم 4ع هضرعل ةسفن
T. 

 

 م��Sلتو اهل ةررقملا تادامتعالاD ةفلتخملا تارادإلا غالÒDب يذ;فنتلا ريدملا موقF ةÈcيدقتلا ةنزاوملا دامتعا دعD : )٣٩( ةدام

RS ذ;فنتلاD تارادإلا كلت
T ة;حالصلا باحصأ نم تادامتعالا زواجت 4ع لوصحلا بلط وأ اهدودح RS

T كلذ. 

 



 

 

RS : )٤٠( ةدام
T قافنإلا نإف ةنزاوملا قيدصت وأ رودص رخأت ةلاح RS

T دجلا ة;لاملا ةنسلاFةد Fتادامتعا رارغ 4ع نوك 

RS ف¾لا
T اسلا ة;لاملا ةنسلاDةق . 

 

ارÈcقت ة;لاملا تارادإلا دعتو ة;عمجلا لامعأو طاشµ 4ع ة�bاJم ةDاقر ةلسو ةÈcيدقتلا ةنزاوملا دعت :)٤١( ةدام
 

اcرود 
 

 

اÈcهش
 

 RS
T اتلا رهشلا نم سماخلا مويلا\T احضوم

 
 Dانراقم ة;لعفلا تامادختسالاو دراوملا ه

 
 ةÈcيدقتلا ةنزاوملا تاريدقتب 

 اهساسأ 4ع ت;�ب �T§لا جما��لا عم 4Tعفلا ذ;فنتلا اهتقDاطم ىدمو اهيلع بلغتلا وأ اهجالع قرطو اهتار��مو تافارحنالاو

 .ماعلا ة;قاJل ؤب�تلا عوb#مو ةنزاوملا تاريدقت

 

 :F4T امY ة;عمجلل ةcرادإلا تاc¼تسملا لÅل تادامتعالا زواجت 4ع ةقفاوملا ة;حالص نوكت :)٤٢( ةدام

RS )٪٥( رادقمD زواجتلا -أ
T و ىرخأ دونب وأ دنب تارفو نم ف¾لا دونب دحأcو ة;لاملا ريدم ة;حالص نم نوكcعجر 

 .ةرادإلا سلجم \إ عجري كلذ 4ع داز امو )٪٢٥( �§ح كلذ نم ³�́أ وه امف س�ئرلل

RS )٪١٥( رادقمD زواجتلا -ب
T ة;لاملا ةنسلل ةردقملا تافو¾ملا ةلمج DأÑاقم اهلمDز لcةدا RS

T نوكت تادارإلا 

 .��Sعمتجم س�ئرلا عم ة;لاملا ريدمل ةجودزم ة;حالص

 تاداريإلا
 

 : F4T امم ة;عمجلا تاداريإ نوكتت : )٤٣( ةدام

 .ة;�يعلاو ةFدقنلا تاJهلاو تاع��تلا )أ

 .تاقدصلا و ةاYزلاو فاقوألاو اFاصولا )ب

 . ة;�يعلا تاع��تلا مادختسا ةداعإ وأ عيب تادئاع )ج

 .ة;عمجلا تاJسانم ةFاعر جمارب )د

 .T\املا دئاعلا تاذ ةطشµألا تادارإ )ه



 

 

 .ةلوقنملاو ةتباثلا ة;عمجلا تاÅلتمم رامث·سا تادئاع )و

 .ة;موكح تاناعإ نم اهل ررقF ام )ز

 .اهرc¼طتو اهجما��ل معد نم تا;عمجلا معد قودنص هصصخF دق ام )ح

 وأ ةصاخلا وأ ة;موكحلا تاهجلا ىدحإل ةعDات ةسسؤمل اهترادإ لالخ نم ة;عمجلا اهققحت �T§لا ة;لاملا دراوملا )ط

اعوb#م ذ;فنت
 

اقفو اهجمارب وأ 
 

 .ماظنلا نم )٢٧( ةداملل 

 

�ãلت نع ة;عمجلا عنتمت : )٤٤(  ةدام
T لمملا جراخ نم تاناعإÊالإ ة Dماظنلا نم )٢١( ةداملا بسح ةرازولا ةقفاوم دع. 

 

S×قت �T§لا م'حألا ةاعارم ة;عمجلا 4ع بجF : )٤٥( ةدام
T راسلا ةمظنألا اهبcة RS

T لمملاÊاملا قشلا تاذ ة\T ماظن اهنمو 

اقفو باهرإلا لc¼متو لاومألا ل;سغ ةحفا'م
 

 .ماظنلل ةFذ;فنتلا ةحئاللا نم )٤٠( ةداملل 

 

 ةعDاتمD موقت نأ ة;لاملا ةرادإلا 4Tعو ةcرامث·سالا ةطشµأD ما;قلل ةمزاللا جما��لا دادعإ نع ة;عمجلا ÛTارت : )٤٦( ةدام

 .ةمزاللا ةc¼س·لا تاركذم لمعو ة;عمجلا تاDاسح

 

 ةفاY ه;لإ دروت ةرادإلا سلجم اهددحF  ةرادإلا سلجم اهددحF ³�́أ وأ كنب ىدل ³�́أ وأ äTنب باسح حتفF : )٤٧( ةدام

 .ةمزاللا ةc¼س·لا تاركذم لمعو ة;عمجلا تاDاسح ةعDاتمD موقت نأ ة;لاملا ةرادإلا 4عو تالصحتملا

 



 

 

RS كنبلا  \إ اه��غD وأ تالاوحD وأ تا';ش£ دcروتلا وأ ةFدقنلا تالصحتملا دcروت بجF : )٤٨( ةدام
T وأ مويلا تاذ RS

T 

ارهظ ةثلاثلا ةعاسلا هتياغ دعوم
 

 لقأ ناY نËو لاcر فالأ ةثالث نم ³�́أ غلJملا ناY نإ اذه ل;صحتلل T\اتلا لمعلا موي نم 

ãSف كلذ نم
T اهنFع¼بسألا ة. 

RS زوجcو
T روت ��خأت لمعلا فورظ بسح وأ ة;ئانث·سالا تالاحلاcاهن �§ح تالصحتملا دFاثلا مويلا ةUS

T تالصحتملل . 

RS ة;عمجلا قوقح ل;صحت ةعDاتم ة;لاملا ةرادإلا 4ع : )٤٩( ةدام
T و اهقاقحتسا تاقوأËراقت دادعcنم وأ س�ئرلل عفرت ر 

 .اهنأش£ ةJسانملا تاءارجإلا ذاختال اهل;صحت رذعتو تقحتسا قوقح يأ نع هنع بوني

 

 ة;نوناقلاو ة;ماظنلا لئاسولا ةفاY ذافن·سا دعD الإ اهل;صحت رذعتي ة;عمجلل قوقح يأ نع لزانتلا زوجF ال : )٥٠( ةدام

 .اهل;صحتل ةمزاللا

 .هضوفF نم وأ ةرادإلا سلجم ة;حالص نم نويدلا مادعËو ة;�يعلاو T\املا ة;عمجلا قوقح نع لزانتلا نوكF :)٥١( ةدام

 

ادقن امإ ��غلا ىدل ة;عمجلل ةقحتسملا لاومألا ل;صحت متي : )٥٢( ةدام
 

 ة;كنبلا تاDاسحلا 4ع لc¼حتب وأ تا';ش£ وأ 

 ل;صحتلاD فل'F نم وأ قودنصلا ��Sمأ ةطساوب ة;عمجلا قوقح ضJقتو ةFدقن ةم;ق يذ ررحم يأD وأ ة;عمجلل ةدمتعملا

 .صاخشألا ءامسأD س�لو طقف ة;عمجلا مساD ةدراولا تا';شلا ةفاY ررحت نأ ةاعارم عم åTاظن ضJق دنس اهب ررحcو

 

RS اهل;صحت نم د³أتلاو تا';ش£ ةلصحملا ة;عمجلا تاداريإ ةعDاتم ة;لاملا ريدم 4ع ��Sعتي : )٥٣( ةدام
T اهد;عاوم 

RS ة;عمجلا قوقح ظفحل ةمزاللا تاءارجإلاD ما;قلاو
T ق نم تا';شلا ەذه ضفر  ةلاحJكونبلا ل. 

 

 :ة;تآلا قرطلا ضعD وأ ل'D ة;فاضإ دراوم نم ه;لإ جاتحF ام نمؤي نأ ة;عمجلل زوجF : )٥٤( ةدام



 

 

 .ةيعرشلا ةين0تئالا تاليهستلا -أ

 . ةنسحلا ضورقلا -ب

 بسµأ ��Sب عمجF ام ةلاح لÅل قرطلا ەذه ��Sب ةرادإلا سلجم راتخF نأ 4ع اه��غ وأ ة;عانص وأ ةcراجت تارامث·سا -ج

 م'حت طDاوض نم ةرادإلا سلجم ەرقF امD لالخإلا مدع عم نكمم دئاع ��³أ قيقحت ��Sو رطاخملا لقأو طوb#لا

 .رومألا ەذه

 

 
 
 

  فCلا تا1لمع& ةصاخلا تاءارجإ تاسا1س
 

 : نم ة;عمجلا تافو¾م فلأتت : )٥٥( ةدام

 .اهتطشµأو اهعcراشمو ة;عمجلا جمارب فcراصم .١

 .ة;عمجلا اهمدقت �T§لا تامدخلا لامعأ فcراصم .٢

 .ةفاظنلاو ةنا;صلا فcراصم .٣

 . ة;مومعلاو ةcرادإلا فcراصملا .٤

 . بتا'ملا فcراصم .٥

 . ��غلا نم ةمدقملا ةcراش·سالاو ة;نهملا تامدخلا تافو¾م .٦

 . ةتباثلا لوصألا ءانتقا فcراصم .٧

 . ة;لهأو ة;موكح موسر فcراصم .٨

 . ىرخألا فcراصملا .٩

 



 

 

  : ة;لاتلا طوb#لا رفوت تاعوفدملا ةحصل ط��ش» : )٥٦( ةدام

 . ة;حالصلا بحاص ةقفاومD متت نأ .١

 . ة;لاملا ريدم عم هJئان وأ سلجملا س�ئر لJق نم ك;شلا وأ ف¾لا نذإ عيقوت .٢

 . ة;عمجلا طاشµ حلاصل اً;ئزج وأ اً;لY ةذفنملا تامدخلا وأ لاغشألا وأ تا��cشملا نوكت نأ .٣

  .ةحئاللا ەذه نم )٤٩( ةداملا ما'حأ هلمش» ام الإ لصألا وأ ةمدخلا دcروت ةم;قD ��غلا ةJلاطم تæJي دن·سم رفوت .٤

 . ةمدقملا تامدخلا وأ ةا��شملا دونبلل اً;لعف ة;عمجلا مالتسا تæJي 4Tصأ دن·سم رفوت .٥

 

 

 

 

  -: هنع بوني نم وأ س�ئرلا نم ةقJسم ةقفاومل جاتحت الو اًم'ح ةدوقعم ة;لاتلا تاعوفدملا ��تعت : )٥٧( ةدام

 تانيمأتلاو ، تاراجFإلاو . لمعلا دوقع : لثم ، س�ئرلا نم اهيعقوت درجمD ةم��ملا دوقعلا نع ةئشانلا تاعوفدملا -أ

 . كلذ هDاش امو ة;عامتجالا

 تافو¾م : لثم ددحملا راعسألا تاذ ة;لهألا وأ ة;موكحلا تاهجلا نم ةمدقملا تامدخلل ةدئاعلا تاعوفدملا -ب

 . اه��غو ، ءاÈهÊلاو ، فتاهلاو ، د��cلا

 

  : ة;لاتلا قرطلا ىدحÒب عفد رمأ وأ فØ دنس بجومD تاقفنلا دادس متي : )٥٨( ةدام

  . لاcر فلأ يدقنلا ف¾لل ددحملا فقسلا  زواجتي ال  نأ 4ع ، ةć�نلا ةدهعلا نم اًدقن -أ

  . اهعم لماعتملا كونبلا ىدحإ 4ع تا';ش£ -ب

  . ) ة;كنب ةلاوح( كنبلا 4ع لc¼حت -ت



 

 

 كلذكو ، كلذ 4ع ةلادلا تادن·سملا قافرËو ف¾لا تاغوسم عيمجل ةلماعملا لام'تسا نم د³أتلا دعD كلذ متcو

 تاءارجإلل اًقJطو ة;حالصلا بحاص نم ف¾لا دامتعاو ، ��Sصتخملا ��Sفظوملا نم اهيلع تاع;قوتلا لامت³ا

RS ةحضوملا
T ةحئاللا ەذه . 

 

 . اهتم;ق دادس \إ ��ش�ل ع¼فدم متخD اهفØ مت ام �§م تادن·سملا متخ متي : )٥٩( ةدام

 

RS الإ ف¾لا زوجF ال : )٦٠( ةدام
T يدقتلا ةنزاوملا دودحÈcرخآلا فرطلا ما;ق نم د³أتلا ة;لاملا ريدم 4عو ، ةدمتعملا ة 

 اذإ باسحلا تحت اًمدقم غلJم فØ هJي�ي نم وأ س�ئرلل زوجcو ، قاقحتسالا تقو لولح وأ دقاعتلا وأ طاJترالا ذ;فن·ب

  . ف¾لا لJق ة;فاÅلا تانامضلا 4ع لوصحلا طb#£ ، كلذ فورظلا ت;عدتسا

 

 

  : ة;لاتلا طDاوضلا تا';شلا رادصإ م'حF : )٦١( ةدام

 . T\ام ءاطغ نودD ة;عمجلا تاDاسح 4ع ك;ش يأ رادصإ زوجF ال -أ

 . ضا;ب 4ع وأ اهلماحل تا';ش رÈcحت زوجF ال -ب

 . طقف لوألا د;فتسملل الإ ك;شلا ف¾F ال -ت

ال;كو ناY اذإ ل;كوتلا نم ةروص ذخأ عم مالتسالاD لوخملا لJق نم ك;شلا ةروص 4ع عيقوتلا بجF -ث
ً

 . 

RS ك;شلا بوعكD ظافتحالا متي -ج
T ة;لاملا ةرادإلا ف;شرأ . 

 ذاختا دعD لوأ ، 4Tصألا ك;شلا دقف خــــcرات نم رهشأ ةتس رورم دعD الإ دقاف لدD تا';ش بحس زوجF ال : )٦٢( ةدام

RS هفØ مدع نامضو ة;حان نم 4Tصألا ك;شلا دقف نم د³أتلل ةمزاللا تاءارجإلا
T قتسملاJة;ناث ة;حان نم ل .  



 

 

��S RSبملا وحنلا 4ع ف¾لا دامتعا ة;حالص اهل �T§لا ة;عمجلاD ةcرادإلا تاc¼تسملا لسلس" نوكF : )٦٣( ةدام
T ل;لد 

RSو ، تا;حالصلا ضc¼فت
T ال تالاحلا عيمج Fلماعلا دحأل زوج��S يدملا وأÈcدامتعا ن Øم فJةصاخ غلا Dالإ ه Dدامتعا 

 . هنم 4عألا لوؤسملا

 عيقوت عم هJئان وأ ةرادإلا سلجم س�ئر لJق نم ةعقوم ة;عمجلا نم ةرداصلا تا';شلا عيمج نوكت نأ بجF : )٦٤( ةدام

 . ة;عمجلل ة;لاملا ريدم

�JÕSي : )٦٥( ةدام
T ةافاوم Yلا كونبلا ةفا§�T ةدمتعملا عيقاوتلا جذامنب ة;عمجلا اهعم لماعتي .  

�JÕSي : )٦٦( ةدام
T قلا تادنس عبط دنع ة;باقرلا تاءارجإلا ذاختاJتا';شلل عفدلاو مالتسالا تادنسو دقنلل ف¾لاو ض 

RS تادنسلا ەذهب ظافتحالا ةروØS عم ،
T مأ نا'م��S اقر تحتDاملا ريدملا ة\T ، و ، ةلمعتسملا ��غ تا';شلا كلذكوcبج 

 خس�لاD ظافتحالا عم اهمادختسا دنع لسلس·لاD ةمقرم ة;لاملا تادن·سملا ةفاYو صاخ ل'ش£ تادن·سملا ەذه نوكت نأ

 . ةاغلملا

RS ة;عمجلا ةن�cخ 4ع عفد رمأ بجومD اًدقن ف¾لاD نذإلا زوجF : )٦٧( ةدام
T ر فلأ دودحcلا RS

T دامتعاو ةدحاولا ةرملا 

  . هJئان وأ س�ئرلا

 

 

 ردصF يذلاو ، ة;عمجلا تاجا;تحال مزاللا نع د�cي غلJمD ة;عمجلا قودنص ��Sمأ ىدل ظافتحالا  زوجF ال : )٦٨( ةدام

  . T\املا ريدملا حا��قا 4ع ًءانب هJي�ي نم وأ س�ئرلا نم رارق ەدFدحتب

 فCلا رمأ
 



 

 

 ف¾لا تادن·سم 4ع هع;قوت ��تعcو ، عفدلا رمآ وأ ف¾لا دمتعم وه هنع بوني نم وأ س�ئرلا ��تعF : )٦٩( ةدام

الY لاومألا ظفح نع ��Sلوؤسملل ��SجF اً;ئاهن اًع;قوت ةفلتخملا
ً

 دامتعا وأ تا';شلا رÈcحت وأ دوقنلا عفد هصاصتخا بسح 

  . تاجا;تحالا ءا�b وأ ة;كنبلا تاراعشإلا

 م;لس ل'ش£ اهذ;فنت ةروS¾لاD مزلتس» ة;لام ةقفن هنع أش�ي ف¾ت يأل هنع بوني نم وأ س�ئرلا دامتعا نإ -

 ، T\املا ماظنلاD ةحضوملا ة;�ساحملا تاءارجإلل اًقJطو ة;عمجلا ىدل ةلمعتسملا ة;ماظنلا تادن·سملا ةطساوب

الوؤسم ة;لاملا ريدم ��تعcو
ً

  . تاءارجإلا ەذه ذ;فنت ةحص نع 

- Fاظنلا دن·سملا ) ف¾لا دنس( ��تعåT يذلا Fج��S اظنلا دن·سملا وهو دوقنلا عفد قيدانصلا ءانمألåT يذلا Fج��S 

 . كنبلا نم دوقنلا بحس

  

 

 

 

 

 

 

 

 رامثHسالل ة1لاملا تاءارجإلاو تاسا1س

 ةDرامث.سالا تافوJملا
 



 

 

RS دمتعملل اًقJط ةcرامث·سالا تافو¾ملا ةفاYو ةتباثلا لوصألاو تاراقعلا ءا�b نوكF : )٧٠( ةدام
T ملا ةطخ#bيراجتلا عو 

RS ةضوفملا تا;حالصلا بسحو ،
T فت ل;لد¼cدراولا ة;ماظنلا صوصنلا عم قفاوتي امو تا;حالصلا ض RS

T ةحئاللا ەذه 

RS ةرادإلا سلجمل عجرcو ،
T Yءارجإ ل �bءا RS

T ةلدألاو حئاوللا ەذه . 

 دئاع 4عأ قيقحتل ةعونم لوصأ ءاb#ل فقولل ��Sع��تملا لاومأ مادختسا نع ةراJع وه رامث·سالا: ) ٧٠-١ ( :ةداملا
 . ةرادإلا سلجم نم ه;لع قفاوملاو لوبقملا رطاخملارادقم نمض نكمم

 

 

 ةEلاتلا ماهملاB الامجإ رامث?سالا ةرادإ صتخت ) ٧٠-٢ ( :ةداملا

 . رامث·سالا جئاتن نم بوغرملل اقفو ةcرامث·سالا تاسا;سلا حا��قا . أ

RS لوصألا عــــcزوت قرط دFدحت . ب
T رامث·سالا تاهجلاو ة;عوألاcة . 

 . رامث·سالل ةنمآلاو ة;عb#لا ة;عوألاو صرفلا نع ثحJلا . ج

 . رامث·سالا يريدم را;تخا . د

 . تارامث·سالا ءادأ م;يقت . ه

 ةcرودلا رcراقتلا عفر . و

 .ە��غو ل;غش"و ةنا;ص نم اهل عب·ي امو فاقوألا ةرادإل يونسلا قافنإلا حا��قا .ز

 

 

 

 

 

 : ةLرامث?سالا ةEعوألا راEتخا تاساEس )٧٠-٣( :ةداملا

 . ة;مالسإلا ةعbc#لا طDاوض عم قفاوتملا رامث·سالا را;تخا . أ

 . ةضفخنم هD ةرطاخملا ةJسµ نوكت يذلاو نمآلا )bÛT#لا( رامث·سالا را;تخا . ب



 

 

RS فقولا رمث·س» ال . ج
T ألاµترملا ةطشJةط Dةراضملا Dمهسألا . 

احارأ ەرا;تخا متي يذلا رامث·سالا حنمF ث;ح : مظتنملا دئاعلا . د
 

 . ةc¼نس وأ ةc¼نس فصن ، ةc¼نس عــر ، ةÈcهش 

 . ةلويس 4ع لوصحلاو رمث·سملا غلJملا داد��سال ةنكمم ةنورم ��³أ رامث·سالا رفوي ث;ح :ةنورملا .ه

 

MN رامث?سالا تاساEس )٧٠-٤( :ةداملا
O فاقوالاوأ لاومأ ةرادإ: 

�ãت ةJسانم ةcرامث·سا فادهأ دFدحت . أ
T لقتلا راطخأ نمJداصتقالا تاFةداحلا ة. 

 .ومنلا \إ ةجاحلاو نامألا \إ ةجاحلا ��Sب ةنزاوملا . ب

 . تارامث·سالا جئاتنو ءادأ  ةJقارم . ج

اقفو ةcرامث·سالا تاسا;سلا لFدعت . د
 

 .تاجا;تحالا ��غتو ،قوسلا فورظ ��غتو ،رامث·سالا جئاتنل 

 .اهئاضعأ ددعو ةرادإلا ل'ش ث;ح نم رامث·سالا ةرادإل يرادإلا ل';هلا دFدحت . ه

 .ة;فقولا قيدانصلا ةصاخو فقولا لوصأل ةcرامث·سالا ةظفحملا تانوكم عــــc¼نت . و

 .دحاو يداصتقا عاطق 4ع هطاشµ ¾تقF الف ، ةcرامث·سالا فقولا ةطشµأ عــــc¼نت . ز

 رامث·سالا بولسأ بسانت ث;حD ،) خلإ ... دقن ،مهسأ ،تاراقع( لصأ لY ةJسµ دFدحتو ،فقولا لوصأ دFدحت . ح
 .عبتملا

RS مدختس" الف ،ةcرامث·سا لوصأ ةDاثمD دوقنلا عم لماعتلا .ط
T راجلا تاقفنلا ة;طغتcة، Dو رمث·س" لèدئاعلا مدختس 

RS
T مت¼cيراجلا قافنإلا ل 

 

 

 

 

 

 فاقوأ لاومأ نم قافنإلا تاساEس) ٧٠-٥ ( :ةداملا

 :aÔ ام عا_تا رامث?سالا ةرادإ ^ع N[\عتي



 

 

RS ةFدقنلا لوصألا مادختسا مدع . أ
T فقولا لوصأ رامث·سا دئاوع نم قافنإلاو ،قافنإلا. 

 ذخألاو فقولا لوصأل ة;ق;قحلا ةم;قلا ة;منت امه :نc¾نع ��Sب نزاوتلا اهلالخ نم ققحتي ةJسانم ةسا;س عضو . ب
Dع��S تعالاJلقتلاو مخضتلا لماع راJة;قوسلا تا. 

RS قافنإلا نوكF نأ يأ ، ةcراجلا تاقفنلا نم ��Sعم ءزج ة;طغتل رامث·سالا دئاوع نم فاY رادقم قافنإ . ج
T دودح 

 . فقولا لوصأ قافنإ \إ تاداريإلا نع دئازلا قافنإلا يدؤي ال �§ح ةققحملا فقولا لوصأ رامث·سا نم دئاعلا

�RاJلا ءزجلا رامث·سا ةداعËو ،ةcراجلا تاقفنلا ة;طغتل تاداريإلا نم ءزج مادختسا . د
T ىدملا 4ع فقولا لوصأ ة;منتل 

 .لc¼طلا

 . فقولا لوصأ رامث·سا نم دئاعلا مجح عم يونسلا قافنإلا رادقم ébامتي .ه

 

 تاKL4شملا
 

 - :ة;لاتلا قرطلا ىدحÒب كلذ متcو ،4Tحملا قوسلا قÈcط نع ة;عمجلا تا��cشم ��Sمأت نوكF :)٧١( ةدام 

 . �bاJملا ��Sمأتلا  -أ

 . هJي�ي نم لوأ س�ئرلا هê Dوي ام بسح -ب

ãSلأ نع اهتم;ق د�cت �T§لا تا��cشملا -ت
T رcالإ اهنيمأت متي ال لا Dسانم نم د³أتلا دعJط نع راعسألا ةÈcضورع بلط ق 

    .ةرادإلا سلجم ەاري ام وأ ،راعسأ

 ل;لدل اًقJط ة;حالصلا بحاصو ةهجلا نم اهدامتعا دعD ءا�b رماوأ بجومD ة;عمجلا تاجا;تحا ءا�b متي : )٧٢( ةدام

 . تا;حالصلا ضc¼فت

  . يوفشلا ه;جوتلا دمتعF الو ةDاتك ءاb#لا تاJلط رادصإ متي : )٧٣( ةدام

اJسانم ەاري نم ضc¼فتب موقF نأ س�ئرلل : )٧٤( ةدام
 

 4ع ، ءاb#لا دامتعا ة;حالصD ة;عمجلا��S Dلوؤسملا ��Sفظوملا نم 

Û RSاري نأ
T لالا كلذ��Sماتلا ما Dهل ةحونمملا تا;حالصلا RS

T فت ل;لد¼cتا;حالصلا ض . 



 

 

 ة;عمج ىدل ةلمعتسملا ة;ماظنلا تادن·سملا ةطساوب م;لس ل'ش£ ەذ;فنت ةروS¾لاD مزلتس» ءاb#لا دامتعا نإ : )٧٥( ةدام

RS اهيلع صوصنملا تاءارجإلل اًقJطو
T و ، حئاوللاcالوؤسم ة;لاملا ريدم ��تع

ً
  . تاءارجإلا ەذه ذ;فنت ةحص نع 

 
 

 فلسلاو ةتقؤملاو ةمNدتسملا دهعلا
 

 هضوفF نم وأ س�ئرلا ددحcو لمعلا ةع;بط اهبلطتت �T§لا تافو¾ملا ةهجاومل ةمFدتسم ةدهع فØ زوجF : )٧٦( ةدام 

  . اهنم ف¾لا��S Dلوخملاو ةدهعلا مهل ف¾ت نيذلا ��Sفظوملا ؛

 : ة;لاتلا رومألا ةقدD ه;ف ددحF ، هضوفF نم وأ س�ئرلا نم رارق بجومD ةدهعلا ف¾ت -أ

 . ةدهعلا نم د;فتسملا مسا .١

  . ةدهعلا غلJم .٢

 . ةدهعلا نم ةFاغلا .٣

 . ةدهعلا ءاهتنا خــــcرات .٤

 . اهداد��سا بولسأ .٥

 ةدهعلا ع¼ن قفو اً;�ساحمو اً;لام جلاعتو ، ف¾لا رمآ نم رداصلا رارقلاD ءاج امل اًقفو فظوملا نم ةدهعلا د��س" -ب

. 

 . رتافدلاD اًضFأ اهتc¼س" لجس" امY رتافدلاD اًروف اهفØ دنع ةدهعلا لجس" -ت

RS هعادËFو اهنم يدقنلا د;صرلا د��سèو ةدهعلا ãSصت -ث
T خ وأ كنب�cاهن وأ اهنم ضرغلا ءاهتنا دنع ة;عمجلا ةنFة 

  . ةفلسلا ةع;بط بسحD ماعلا

 

 

 



 

 

 اهتعجارم تمت تادن·سم S×تقمD ةمFدتسملا ةدهعلا نم متت �T§لا ةFدقنلا تاعوفدملا دÙcت نأ بجF : )٧٧( ةدام

 ريدم دامتعا طb#£ دن·سم 4ع لوصحلا اهيف بعص�T F§لا تالاحلا كلذ نم S§ث·سèو ، ة;حالصلا بحاص نم اهدامتعاو

RS ة;لاملا
T ر ةئامسمخ دودحcلا .  

ادقن وأ ك;ش£ ةمFدتسملا ةدهعلا نم ف¾F ام ةضاعتسا متي : )٧٨( ةدام
 

 RS
T اهنFة Yامدنع وأ ، رهش ل Fاهنم ف¾لا لص 

RS لماÅلاD اهتc¼س" متcو ، اهتم;ق نم )٪٥٠( \إ
T اهنFرهشلا ة .  

RSو . T\املا لوؤسملا ةفرعمD رهش لY لقألا 4ع ةرم اًئجافم اًدرج ةمFدتسملا ةدهعلا درج متي : )٧٩( ةدام
T اهنFيذ ة 

 .ة;لاملا ريدم ةطساوب ماع لY نم ةجحلا

RSو ةفلتخملا تارادإلا بلط 4ع ءانب ةصاخ ضارعأل ةتقؤم ةدهع فØ زوجF :)٨٠( ةدام
T ةلوخملا تاصاصتخالا دودح 

RS ددحF نأ 4ع .تارادإلا ەذه نع ��Sلوؤسملل ةحئاللا ەذهب
T س·ل ةددحملا ةدملا ف¾لا رارق¼cو . ةدهعلا ەذه ةcرظح 

Øةتقؤملا ةدهعلا ف RS
T اهل ةصصخملا ضارغألا ��غ.  

RSو ، هلجأ نم تفØ يذلا ضرغلا ءاهتنا درجمD ةتقؤملا ةدهعلا ةc¼س" بجF :)٨١( ةدام
T ەذهل ةررقملا ةدملا دودح 

RS ةتقؤملا ةدهعلا در بوجو عم ، ةدهعلا
T اهنFف¾ت مل اذإ رهشلا ة RS

T اهل ةصصخملا ضارغألا .  

 

RS دحاو صخشل ةتقؤم ةدهع نم ³�́أ فØ زوجF الو ةتقؤملا ةدهعلا ةضاعتسا زوجF ال :)٨٢( ةدام
T الإ ؛تقولا سفن 

Dعمتجم ة;لاملا ريدمو س�ئرلا ةقفاوم��S، Yال ام Fزوج Øفظوملا ��غل ةتقؤم ةفلس ف��S عوطتملاو��S Dة;عمجلا. 

 

 

 

 

 



 

 

ãSظومل ة;صخش ةفلس فØ ةcروØS باJسأل زوجF : )٨٣( ةدام
T لا بسح ة;عمجلا#bة;لاتلا طو :  

 زواجتت الأو رهشأ ةثالثل فظوملا بتار ةم;قلا د�cت الأ 4ع اهدادس ةدمو اهتم;ق هنع بوني نم وأ س�ئرلا ددحF -أ

ال;فك S¾حF نأ بجF امY دحاولا فظوملل ةفلس نم ³�́أ ��Sب عمجلا زوجF الو ، ةنس دادسلا ةدم
ً

ãSظوم دحأ نم 
T 

  . ة;عمجلا

لُسو دَهُع نم فظوملا 4ع قحتسملا T\امجإ نوكF نأ -ب
í

 ةFاهنو فظوملا ةمدخ ةFاهن تاقحتسم زواجتي ال ف

 .ةنس نم ³�́أ ةمدخلاS D×مأ دق نوكF نأو ةل;فك ةمدخ

 . هضوفF نم وأ ةرادإلا سلجم س�ئر نم رارقD ةقDاسلا طوb#لا نم ءانث·سالا زوجcو -ت

 لJق مدقملا كلذ  حنم  متي ال نأ 4ع رهشلا سفن ةFاهنب  مصخF رهشلا بتار نم مدقم فظوملل حنمF نأ نكمملا نم

 بتار نم )٪٥٠( مدقملا  زواجتي ال نأ 4عو ، رهشلا سفن نم نbc#علا مويلا دعD وأ هسفن رهشلا نم سماخلا مويلا

 . ةدحاولا ةنسلاD تارم ةثالث ىدعتت الو رهشلاD ةدحاو ةرم الإ ة��Sملا ەذه حنمت الو ، éTاسألا فظوملا

 

 نم  رارقD الإ ؛ ناY بaس يأل ةدهع îTعF نأ ةFدقن لاومأ هتدهعD نوكF نأ هتف;ظو بلطتت نمل زوجF ال : )٨٤( ةدام

 ةدهع ةFأو ، فظوملا باسح 4ع د;قت كلذD ة;مسر فØ تادنس دادعإ متي نأ 4ع ، كلذD هضوفF نم وأ س�ئرلا

الوؤسم ةدهعلا حنام ��تعF اهب تادنس رÈcحت نود ةFداع قاروأD ةاطعم
ً

 . كلذ 4ع اcًرادإ بساحcو اهنع 

 

RS اهداد��ساو فلسلاو دهعلا دFدس" ةعDاتم ة;لاملا ريدم 4ع : )٨٥( ةدام
T نأ ه;لعو ، اهد;عاوم Fُنم وأ س�ئرلا ملع 

RS ��خأت لY نع اً;طخ هنع بوني
T "دسFفظوملا نم فلسلاو دهعلا د��س"و ، اهدر وأ اهد��S RS

T دادسلا نع مهرخأت تالاح 

  . ة;عمجلا فرط مهتاقحتسم نم ةدحاو ةعفد

  



 

 

 

 تانيمأتلا
 

 : ��Sمسق \إ تانيمأتلا مسقنت : )٨٦( ةدام

الوأ
ً

 : ��غلل تانيمأت : 

RS امو ةFدقنلا غلاJملا لمش"و -
T لاو اهم'حÊمأتك  ��غلا نم ةمدقملا تاعاطقتسالاو تالاف��S ترا وأ دوقع نعJتاطا 

Fل��Sة;عمجلا ەاجت اهذ;فن·ب م . 

  : ��غلا ىدل تانيمأت : اً;ناث

RS امو ةFدقنلا غلاJملا لمش"و -
T لا وأ اهم'حÊمأتك  ��غلل ة;عمجلا نم ةمدقملا تاعاطقتسالا وأ تالاف��S وأ دوقع 

 . ��غلا ەاجت اهذ;فن·ب م��Sلت تاطاJترا

 

ت امY ، اهب ةصاخلا ةFدقاعتلا ما'حألا قفو  ��غلا نم ةعدوملا وأ ةمدقملا تانيمأتلا ىوس" : )٨٧( ةدام
ُ

 اذإ اهباحصأ \إ در

 . هJي�ي نم وأ س�ئرلا ةقفاوم دعو ، هلجأ نم تمدق يذلا بaسلا لاز

 

 دوقعلا ما'حأ قفو اًئ�cج وأ اً;لY د��س" نأ 4ع اهنم ةد;فتسملا تاهجلا 4ع ��غلا ىدل تانيمأتلا لجسُ" : )٨٨( ةدام

 . اهلجأ نم تمدق �T§لا باJسألا لاوز وأ ضرغلا اذهل ةم��ملا

 

ت : )٨٩( ةدام
ُ

RS هلJق نم ةاطعملا وأ ة;عمجلل ةمدقملا تانيمأتلا قئاثوو كوكص ظفح
T و ، صاخ فلمcارÛ اهيلإ ةدوعلا 

الوؤسم ة;لاملا ريدم نوكcو ، اهلجأ ءاهتنا وأ اهتيحالص رارمتسا نم د³أتلا ة;غD اcًرود اهصحفو ،
ً

 دويقلا ةحص نع 

 . اهلجأ لولحD اهداد��سا ةعDاتمو اهب ةصاخلا ة;�ساحملا



 

 

 

 

 قودنصلا
 

 ة;عمجلا ��Sب ةم��ملا دوقعلا لوصأو . ة;عمجلل ة;س�ئرلا تادن·سملا لوصأ ظفحل ةن�cخ ة;عمجلاD أش�ي : )٩٠( ةدام

 اهحتف متي الو ، ة;عمجلاD ةمهملا تادن·سملا عيمج ةماع ةفصو ، كلذ وحنو لجألا ةلc¼ط ةcراجتلا قاروألاو ، ��غلاو

 . ة;لاملا ريدم د;ب  رخآلاو س�ئرلا د;ب امهدحأ ��SحاتفمD الإ

 

  . ةرادإلا سلجم نم  رارقD قودنصلا ��Sمأ ��Sيعت متcو ، ة;عمجلا�ïT Dئر قودنص ءاشµإ متي : )٩١( ةدام

 

الوؤسم ، قودنصلل ��Sمأ نوكF : )٩٢( ةدام
ً

�Uآلا نع 
T :  

 كلذ��S Dلوخملا صاخشألا نمو هنم ةعقومو ، ة;مسر ضJق تادنس بجومD ة;عمجلل ةدراولا غلاJملا مالتسا -١

 . سلجملا لJق نم

 . ة;عمجلا هعم لماعتي يذلا كنبلا ىدل اهملس" روف لاومألا كلت عادFإ -٢

 رتافدو ، تا';شلا رتافدو ، تافوشÊلاو ، ف¾لا تادنسو ، ضJقلا تادنس£ ة;عمجلا رقمD هFدل ظافتحالا -٣

 . هلمعD ةقالعلا تاذ قاروألا ةفاYو ، قودنصلا

٤- Øملا عيمج فJلا غلا§�T ررقت Øظافتحالا عم اهف Dكلذ 4ع ةلادلا تادن·سملا . 

RS ةكراشملا -٥
T م عضو#bملا عو��Sيدقتلا ة;ناÈcةمداقلا ة;لاملا ةنسلل ة . 

اقفو ة;لاملا تالماعملاD قلعتي ام;ف س�ئرلاو سلجملا تارارق ذ;فنت -٦
 

RS دمتعم وه امل 
T ملا��Sة;نا Dبسح 

 .هصاصتخا



 

 

 

 

 

RS الإ ، تالصحتملا وأ تاداريإلا نم ف¾لا �ïTئرلا قودنصلا ��Sمأ 4ع رظحFُ : )٩٣( ةدام
T رارقو ة;ئانث·سالا فورظلا 

الY نيدرفنم وأ ��Sعمتجم ة;لاملا  ريدملا عم هنع بوني نم وأ س�ئرلا نم قبسم U�Tاتك
ً

 RS
T نأو . هتا;حالص دودح Fنوك 

  . ةدمتعم فØ تانوذأ وأ عفد  رماوأ 4ع ءانب ف¾لا

 

  : F4T ام دادعإ قودنصلا ��Sمأ 4ع : )٩٤( ةدام

تو ، ةFدقنلا دهعلاو يدقنلا د;صرلا اهب اًحضوم ، قودنصلل ة;مويلا ةكرحلاD فوشك -أ
ُ

 ة;لاملا ةرادإلا نم اً;موي عجار

 .4Tعفلا د;صرلاو ي��فدلا د;صرلا ��Sب ة;موي ةقDاطم لمع متcو ، دcروتلاو ف¾لاو مالتسالا قاروأ عم

 خــــcراوت بسح  ةJترم قودنصلاD ةظوفحملا ىرخألا ةcراجتلا قاروألاو تا;مÅلاو تا';شلا عيمجD فوشك -ب

RS كنبلل اهدcروت وأ اهل;صحت ةعDاتمل ؛ قاقحتسالا
T غلل اه��هظت وأ اهد;عاوم�� .  

 ام لYو ، ة;عمجلا ةن�cخD ��غلا صخت ةم;ق تاذ تادن·سم وأ غلاJم يأ عادFإ قودنصلا ��Sمأ 4ع رظحFُ : )٩٥( ةدام

RS دجوي
T خلا�cةن Fو ة;عمجلا لاومأ نم ��تعËة;نوناقلا ةلءاسملل ضرعت ال .  

 

RS امع ةلماY ة;لوؤسم لوؤسم قودنصلا ��Sمأ : )٩٦( ةدام
T ب تالاوح وأ تا';ش وأ دوقن نم هتدهعÈcدFررحم يأ  وأ ة 

RS نوكت قودنصلا تاc¼تحم عيمجو ، ةم;ق يذ
T اً;صخش هتدهع ، Yام Fالوؤسم نوك

ً
 Dنع نماضتلا Yملس" ة;عرف ةدهع ل 

RS ردصت �T§لاو قودنصلاD ةصاخلا تام;لعتلا ذ;فنت ه;لعو ، ەدعاسم \إ هتدهع نم
T و نأشلا اذهRS

T مأ ��غت ةلاح��S 

 . ة;لاملا ةرادإلا ةفرعم4T Dعف درج ءارجإ دعD هلحم لحF نم \إ قودنصلا ةدهع لقن متي – هتافو وأ – قودنصلا

 



 

 

 درجلا  ØSاحم لمعو ، ماعلا لالخ ةcرود تا��ف 4ع ة;عمجلل ةعDاتلا قيدانصلل Ã�Äافم درج ءارجإ ��Sعتي : )٩٧( ةدام

 اًنيدم ) ل;صحتلاD فل'ملا وأ ضJقلاD فل'ملا وأ قودنصلا ��Sمأ ( دقنلا مالتسا نع لوؤسملا فظوملا نوكcو ، ةمزاللا

Dدق يذلا  زجعلا Fلا امأ ، درجلا ةج;·ن رهظ�cد;قتف ةدا RS
T مأ  ر��ي �§ح لقتسم باسح��S س قودنصلاaو ، اهدوجو بËال 

المع قيقحتلا نم ه;فعF ال اذه نأ 4ع ، ةعونتملا تاداريإلل تلوح
ً

 DمJلا أد�cةدا RS
T قيدانصلا Yاهب صقنلا .  

 

RS درجلل ة;عمجلا قودنص عضخF : )٩٨( ةدام
T اهنFو ، ة;عمجلل ة;لاملا ةنسلا ةcالماش درجلا نوك

ً
 ، هتاc¼تحم عيمجل 

ارارق س�ئرلا ردصcو
 

RSو ، قودنصلا ��Sمأ روضحو درجلا ةنجل ل;كش·ب  
T قرف  روهظ ةلاح Dلا وأ  زجعلا�cرمألا عفري ةدا  

 . ة;لوؤسملا دFدحتل ةمزاللا تاءارجإلا ذاختال س�ئرلا \إ ةنجللا س�ئر لJق نم اًروف

 

نزاخملا  
 

RS اهيلع صوصنملا تاءارجإلل اًقفو اهيلع ةDاقرلاو ءا;شألاو فانصألا فØو ن�cختو مالتسا متي : )٩٩( ةدام
T ةلدألا 

 . ة;عمجلا اهردص�T F§لا ة;لخادلا

 

 ذاختا دعD كلذو ، هتدهعD نوكتو نزاخملاD صتخملا فظوملا \إ ة;عمجلا درت �T§لا فانصألا عيمج ملس" : )١٠٠( ةدام

Yةصاخلا تاءارجإلا ةفا Dمالتسالاو صحفلا . 

 

UÄاجفلاو يرودلا ش�تفتلاو درجلا قÈcط نع نزاخملا 4ع ةDاقرلا متت : )١٠١( ةدام
T ، Dاقرلا \إ ةفاضإلاDد;قلا ةطساوب ة 

RS مظتنملا
T و ، تالجسلاcالوؤسم ة;لاملا ريدم نوك

ً
 . كلذ نع 

 



 

 

 متcو ، لقألا 4ع ماع لY ةرم نزاخملا تادوجوم ةفاY درج ىرجÃ�Ä Fافملاو يرودلا درجلا \إ ةفاضإلاD : )١٠٢( ةدام

 . س�ئرلا لJق نم اهؤاضعأ ددحF ةنجل ةطساوب ة;لاملا ةنسلا ةFاهن لJق كلذ

RS : )١٠٣( ةدام
T زجع دوجو ةلاح RS

T سأل نوزخملاJة;لاملا ريدم ريدقت بسح لوؤسملا فظوملا ةدارإ نع ةجراخ با 

 نزخملا نع لوؤسملا فظوملاف كلذ ادع ام;فو ، ة;عمجلا باسح 4ع  زجعلا ةc¼س·ب رارق ذاختا متي ؛ س�ئرلا ةقفاومو

الوؤسم
ً

 . زجعلا نع 

 

ة1لاملا ة&اقرلا  

 ة%لخادلا ةعجارملا
 

 لJق نم ةدمتعملا ةDاقرلاو لمعلا تاءارجËو تاسا;س قيبطت ةحص نم  ققحتلا4T Dخادلا عجارملا موقF : )١٠٤ ( ةدام

الوأ ة;لخادلا ةعجرملا لامعأ جئات�ب س�ئرلا عالطËو ، اهتيلعاف نم د³أتلاو ، ةرادإلا سلجم
ً

 Dلوأ . 

 لمعو هتادوجومو ة;عمجلا تاطاشµ عيمجل ة;لخادلا ةعجارملا جمانرب عضوب 4Tخادلا عجارملا موقF : )١٠٥( ةدام

 . كلذST D§مز لودج

ا;نهم ه;لع فراعتم وه ام قفو ة;لخادلا ةعجارملا لامعأ4T Dخادلا عجارملا موقF : )١٠٦( ةدام
 

  :F4T امD صخألاو ، 

 . اهنأش£ تا;صوتلا مFدقتو ة;عمجلل ة;لخادلا ةDاقرلا مظن م;يقت -أ

 . هنأش£ تا;صوتلا مFدقتو ة;عمجلل �T§ساحملا ماظنلا م;يقت -ب

 . ة;عمجلل ة;لاملا مئاوقلا ةعجارم -ت

 . ةموسرملا هفادهأل ة;عمجلا قيقحت ىدم م;يقت -ث

 . ةa#bcلاو ةFداملا ەدراومل ة;عمجلا لالغتسا ىدم م;يقت -ج

RS ةدمتعملا ب;لاسألاو تاءارجإلاو ةمظنألا و تاسا;سلا ذ;فنتو قيبطت ةمالس -ح
T Yرادإلا تالاجملا ةفاcة;لاملاو ة. 



 

 

 . اهلوح يأرلا ءادËDو تاDاسحلا ةكرحو ةدصرأ ةعDاتمو صحف -خ

ام��Sلا تأشµأ �T§لا تادن·سملا عاونأ عيمجو ، تمت �T§لا تا;قافتالاو دوقعلاو ءاb#لا تاJلط ةعجارم -د
 

 ة;عمجلا 4ع 

 . ��غلا ەاجت

 Ã�Äافملا درجلا لامعأD ما;قلا قÈcط نع ة;عمجلا تاÅلتمم 4ع ظافحلل ةقJطملا تاءارجإلا ةمالس نم ققحتلا -ذ

 . ة;عمجلا نئازخو ةتباثلا تادوجوملاو نزاخملا 4ع

 ، ��غلا ىدل هتاقحتسمو ة;عمجلا لاومأ ل;صحت لفكت �T§لا ةJسانملا تاودألاو ب;لاسألا مادختسا نم ققحتلا -ر

 . ة;�ساحملاو تالجسلاو رتافدلاD اهتاJثËو

 الأ 4ع ، هلمع ةع;بطD قلعتتو س�ئرلا لJق نم اهب فل'F ماهم وأ لامعأ يأD ما;قلا 4Tخادلا عجارملا 4ع : )١٠٧( ةدام

  .هتعجارم تحت عقت دق ةFذ;فنت لامعأ يأD كراش»

 

 تاAاسحلا بقارم
 

USوناق بساحم ��Sيعت متي ، ة;لخادلا ة;لاملاو ة;باسحلا ةعجارملا تاءارجÒب لالخإلا نود : )١٠٨( ةدام
T هل صخرم 

Dلمعلا RS
T لمملاÊعلا ةÈ;دوعسلا ةFناوقلا بسح ة��S اسح صحفل ؛ اهب لومعملاDلا ة;عمجلا تاÈنس عــ¼cةعجارمو ، ة 

RS ة;ماتخلا تاDاسحلا
T اهنFإ و ة;لاملا ةنسلا ةDاهيلع يأرلا ءاد . 

 

USوناقلا بساحملا 4ع : )١٠٩( ةدام
T اسح ةعجارمDاهب لومعملا ��ياعملل اًقفو ة;عمجلا تا RS

T لمملاÊعلا ةÈ;دوعسلا ةFة 

ةعجارم
ً

RS كلذو ، لمعلا ��س نع ةمزاللا رcراقتلا مFدقتل ًةرمتسم 
T اهنFالإ ةنسلا ة RS

T لا تالاحلا§�T "دتسÛT راقتcةصاخ ر 

.  

 



 

 

USوناقلا بساحملل : )١١٠( ةدام
T دت�ي نم وأDتالجسلاو رتافدلا عيمج 4ع ، ة;مسرلا لمعلا تاقوأ لالخ ، عالطالا ه 

 ةفلتخملا ة;عمجلا تارادإ 4عو ، هتمهم ءادأل اهيلع لوصحلا ةروØS ىري �T§لا تاحاضFإلاو تانا;بلا بلطو تادن·سملاو

RS بقارملا ةمهم ��س�ت
T كلذ . 

 

RS : )١١١( ةدام
T كمت مدع ةلاح��S وناقلا بساحملاUS

T ي ؛ هتمهم ءادأ نم هودنم  وأæJكلذ ت RS
T قتÈcر Fس�ئرلا \إ همدق  

RS مزاللا ءارجإلا ذاختال
T نأشلا اذه . 

 

 بساحملا عفري ؛ رطخلل ة;عمجلا لاومأ ضرعF ف¾ت وأ ، سالتخا وأ ، ة��طخ ةفلاخم ةFأ فاش·³ا دنع : )١١٢( ةدام

USوناقلا
T Dقت اًروف كلذÈcنم وأ ةرادإلا سلجم \إ اًر Fلا تاءارجإلا ذاختال هضوفÊةل;ف Dةع#لا هجو 4ع رمألا ةجلاعم . 

 

USوناقلا بساحملا 4ع : )١١٣( ةدام
T لاو ة;عمجلا لوصأ نم ققحتلا��Sدقتو ، ة;لاملا مئاوقلا ةعجارمو هتاماFقت مÈcەر 

  . ة;عمجلل ة;لاملا ةنسلا ةFاهن نم نÈcهش  زواجتت ال ةدم لالخ ة;لاملا مئاوقلا نع

 

 ة1ماتخ ماYحأ
 

 

 .اهذ;فنتل ةمزاللا تام;لعتلا س�ئرلا ردصFُ مث نمو ،ة;عمجلا ةرادإ سلجم لJق نم ةحئاللا ەذه دمتعت :)١١٤( ةدام

RS ةحئاللا ەذهب لمعلا يرجF :)١١٥( ةدام
T رات نم ة;عمجلا قحcاهدامتعا خــــ. 

 .ةرادإلا سلجم ةقفاومD الإ ةحئاللا ەذه 4ع لFدعت يأ ءارجإ زوجF ال :)١١٦( ةدام

 


