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 ةيطيطختلا تاميمصتلاو عارتخالا تاءارب ماظن
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 ةيعانصلا
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 ةماع ماكحأ :لوألا لصفلا

 :ىلوألا ةداملا
 ،تاــــعارتخالل - ةــــكلمملا لــــخاد - ةــــلماكلا ةــــيامحلا ريفوــــت ىــــلإ ماــــظنلا اذــــه فدــــهي 

 .ةيعانصلا جذامنلاو ،ةيتابنلا فانصألاو ،ةلماكتملا تارادلل ةيطيطختلا تاميمصتلاو

 

 :ةيناثلا ةداملا
 اـم اـهمامأ ةـنيبملا يناـعملا ماـظنلا اذـه يف تدرو امنيأ ةيتآلا تارابعلاو ظافلألاب دصقي 

 :كلذ فالخ قايسلا ضتقي مل

 .ةيركفلا ةيكلملل ةيدوعسلا ةئيهلا :ةئيهلا

 وأ ،ةـــلماكتم ةرادـــلً اـــيطيطختً اميمـــصت وأ ً،اـــعارتخا نوـــكي نأ اـــمإ وـــهو :ةـــيامحلا عوـــضوم

 ً.ايعانصً اجذومن وأ ً،ايتابنً افنص

 اـمإ يـهو ،ةـيامحلا تاعوـضوم نـم عوـضومل ةـئيهلا اـهحنمت يـتلا ةقيثولا :ةيامحلا ةقيثو

 .يعانص جذومن ةداهش وأ ،ةيتابن ةءارب وأ ،ميمصت ةداهش وأ ،عارتخا ةءارب نوكت نأ

 .ةينقتلا لاجم يف ةنيعم ةلكشم لح اهنع جتنيو ،عرتخملا اهيلإ لصوتي ةركف :عارتخالا

 - رـصانعلا هـيف لكـشت ،ةـينورتكلإ ةـفيظو ءادأ هـنم ضرـغلا نوكي جتنم :ةلماكتملا ةرادلا

 نـم ةـعطق يفً الماكتمً الكش اهضعب وأ ،تالصولا عيمجو -ً اطشن لقألا ىلع اهدحأ نوكي

 .طيسولا وأ يئاهنلا هلكش يف ًءاوس ،اهيلع وأ ةداملا

 كــــلت دــــحأ نوــــكي نأ ىــــلع - ةــــلماكتم ةراد رــــصانعل داــــعبألا يــــثالثلا بــــيترتلا :ميمــــصتلا

 داـــعبألا يـــثالثلا بـــيترتلا وأ ،اهـــضعب وأ ،تالـــصولا عـــيمجلو ،-ً اطـــشن لـــقألا ىـــلع رـــصانعلا

 .عينصتلا ضرغب ةلماكتم ةرادل دعملا

 ،ةــفورعملا تاجردــلا ىــندأ نــم ،دــحاو يتاــبن فنــصم نــم ةــيتابن ةــعومجم :يتاــبنلا فنــصلا

 نـع ريبعتلاـب اهدـيدحت نـكمي - حنـملا طورـشل اهئافيتـسا ىدـم نـع رـظنلا ضـغب - يتلاو

 ،ةــيثارولا بــيكارتلا نــم ةــنيعم ةــعومجم وأ نيــعم يــثارو بــيكرت نــع ةــجتانلا صئاــصخلا

 ،لـقألا ىلع ةروكذملا صئاصخلا ىدحإ نع ريبعتلاب ىرخأ ةيتابن ةعومجم يأ نع اهزييمتو

 .رييغت نود رثاكتلا ىلع اهتردق ىلإ رظنلاب ةدحو اهرابتعاو
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 ً.اديدجً ايتابنً افنص روط وأ ،فشتكا وأ ،طبنتسا يذلا صخشلا :تابنلا طبنتسم

 داــــعبألا يــــثالث لكــــش وأ ،داــــعبألا يئاــــنث ناوــــلألا وأ طوــــطخلل عــــيمجت :يعانــــصلا جذوــــمنلا

 الأ طرـــشب ً،اـــصاخً ارـــهظم ةـــيديلقتلا فرـــحلا نـــم جتـــنم وأ يعانـــص جتـــنم يأ ىـــلع يفـــضي

 .تاجوسنملا تاميمصت كلذ يف لخديو ،ينقت وأ يفيظو ضرغ درجمل نوكي

 ةــقيثو كــلام ةــقفاوم نود ،ةــيامح عوــضوم لالغتــساب رــيغلل نذإلا :يراــبجإلا صيخرــتلا

 .ماظنلا اذه يف اهيلع صوصنملا ماكحأللً اقفو ،ةيامحلا

 عـيمج وأ ضعب رخآً افرط ةيامحلا ةقيثو كلام هاضتقمب لوخي دقع :يدقاعتلا صيخرتلا

 .ددحم رجأ ءاقل ةنيعم ةدم ،ةقيثولا كلت لالغتسا يف هقوقح

 ماـكحألً اـقبط ،ةـيامحلا تاعوـضومب قـلعتي اـم لـك نـع ةـئيهلا نـم ردصت ةفيحص :ةرشنلا

 .ةيذيفنتلا هتحئالو ماظنلا اذه

 .ماظنلا اذه نم نيثالثلاو ةسماخلا ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةنجللا :ةنجللا

 اهب موقت يتلا لامعألل يلاملا لباقملا حضوي يذلا ماظنلا اذهب قحلملا لودجلا :لودجلا

 .ماظنلا اذه ماكحألً اقيبطت ،ةئيهلا

 .ةيامحلا ةقيثو بلطي يذلا صخشلا هنأ ىلع ةئيهلا تالجس يف ديقملا :بلطلا مدقم

 .ماظنلا اذهل ةيذيفنتلا ةحئاللا :ةحئاللا

 

 :ةثلاثلا ةداملا
 .هتحئالو ماظنلا اذه يف ةررقملا ماكحألا قيبطتب ةئيهلا صتخت

 

 :ةعبارلا ةداملا
 .ةيمالسإلا ةعيرشللً افلاخمً ايراجت اهلالغتسا ناك اذإ ةيامحلا ةقيثو حنمت ال - أ

 ةيرـشبلا ةحـصلاب وأ ،ةايحلابً ارضمً ايراجت اهلالغتسا ناك اذإ ةيامحلا ةقيثو حنمت ال -ب

 .ةئيبلابً اريبكً ارارضإً ارضم وأ ،ةيتابنلا وأ ةيناويحلا وأ

 



 

٤ 
 

 :ةسماخلا ةداملا
 ،ثاريملاـب قـحلا اذـه لـقتنيو ،همـساب تردـص نملً اصاخً اقح ةيامحلا ةقيثو نوكت - أ

 .ضوع ريغب وأ ضوعب لقتني امك

ً اـــعيمج مـــهل قـــحلا ناـــك صاخـــشأ ةدـــعلً اكرتـــشمً الـــمع ةـــيامحلا عوـــضوم ناـــك اذإ -ب

 .كلذ فالخ ىلع اوقفتي مل ام ،يواستلاب

 هدوــهج ترــصتقا اــمنإو ،ةــيامحلا عوــضوم يــف دــهجب مهــسي مــل نــمً اكرتــشم دــعي ال -ـج

 .هذيفنت يف ةدعاسملا ىلع

 ةقيثو نإف ؛هسفن ةيامحلا عوضوم ىلإ صخش نم رثكأ لقتسم لكشب لصوت اذإ - د

 .هبلط عاديإ يف قبس نمل نوكت ةيامحلا

 ةـقيثو ـيف ةفـصلا كـلتب همـسا رـكذ ـيف قـحلا ةيامحلا عوضوم ىلإ لصوت نمل نوكي -ـه

 .ةيامحلا

 

 

 :ةسداسلا ةداملا
 رــيغ ىــلع لــمعلا دــقع صنــي مــل اــم ،لــمعلا بحاــصل ةــيامحلا ةــقيثو ةــيكلم نوــكت - أ

 دــهجلا غارــفإ هنومــضم مازــتلا وأ ،دــقع ذــيفنت نــعً اــجتان اهعوــضوم ناــك ىــتم ،كــلذ

 ـىــلإ لـــصوتي مـــل لـــماعلا نأ لـــمعلا بحاـــص تـــبثأ اذإ وأ ،هـــيلإ لـــصوتلا مـــت اـــميف

 اـهحاتأ يـتلا تاـنايبلا وأ لئاـسولا وأ تاـناكمإلا مادختـسا ةجيتن الإ ةيامحلا عوضوم

 .لمعلا هل

 اــهيلع قــفتي ةــصاخ ةأــفاكم ىــلع لوــصحلا يــف لــماعلا قــحب قباــسلا مــكحلا لــخي ال - ب

 ةـيمهألاو لـمعلا دقعل ةفلتخملا فورظلا ءوض يف ةنجللا اهردقت وأ ،نيفرطلا اضرب

 اذـــه نـــم لـــماعلا مرـــحي صاـــخ قاـــفتا يأ لـــطبيو .ةـــيامحلا عوـــضومل ةيداـــصتقالا

 .قحلا

 نــم نيتنــس لالــخ ،ةــيامحلا ةــقيثو ىــلع لوــصحلل لــماعلا نــم مدــقملا بــلطلا دــعي - ـج

 .ةمدخلا ءانثأ لصح هنأك ،ةمدخلا كرت خيرات
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 .ةيموكحلا تاهجلا يف نيلماعلل ةبسنلاب ةقباسلا ماكحألا قبطت - د

 قــبطيف ،ينطوــلا نمألاــب قــلعتي هــيلإ لــصوتلا مــت يذــلا ةــيامحلا عوــضوم ناــك اذإ - ـه

 .ةحئاللا اهددحت يتلا ماكحألا هنأشب

 

 :ةعباسلا ةداملا
ً اذوخأـم ةـيامحلا ةـقيثو يف وأ ،ةيامحلا بلط يف هب ىعدملا ةيامحلا عوضوم ناك اذإ

 ةـقيثو كـلام وأ بـلطلا مدـقم فالـخ رـخآ صخـش ـىلإ هـيف قحلا دوعي ةيامح عوضوم نم

 وأ ةــيامحلا بــلط ةــيكلم لــيوحت ةــنجللا نــم بــلطي نأ صخــشلا اذــهل زوــجي هــنإف ؛ةــيامحلا

 ـىلع تاونـس سـمخ يـضم دعب ليوحتلا بلط يف ىوعدلا عمست الو .هيلإ ةيامحلا ةقيثو

 .بلطلا مدقم ةين ءوس توبث ةلاح يف الإ ةيامحلا ةقيثو حنم

 

 :ةنماثلا ةداملا
 ةـحئاللا ددـحتو ،كلذـل دـعي جذوـمن ـىلع ةـئيهلا ـىلإ ةـيامحلا ةـقيثو حنـم بلط مدقي

 نـــم رـــيغ نـــمً امدـــقم بـــلطلا ناـــك اذإو .بـــلطلاب اـــهقافرإ بوـــلطملا قئاـــثولاو تاـــمولعملا

 ةـيامحلا عوـضوم ـيف قـحلا لاـقتنا دنـسو ،همـسا ناـيبت بـجو ،ةيامحلا عوضوم ىلإ لصوت

 نـم ـىلإ تادنتسملا هذه نم ةروص لاسرإ ةلاحلا كلت يف ةئيهلل زوجيو .بلطلا مدقم ىلإ

 ررـــقملا يلاـــملا لـــباقملا دادـــسو تاـــبلطتملا ءافيتـــسا دـــعبو .ةـــيامحلا عوـــضوم ىـــلإ لـــصوت

 .بلطلا لجسي

 

 :ةعساتلا ةداملا
 زواــجتت الأ ىــلع ،بــلطلا ىــلع تاليدــعت نــم هارــي اــم لخدــي نأ بــلطلا مدــقمل زوــجي

 .يلصألا بلطلا يف هنع فشك ام تاليدعتلا هذه
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 :ةرشاعلا ةداملا
 ةرتف لالخ عدوأ ،قباس بلطل ةررقملا ةيقبسألا نم ةدافتسالا بلطلا مدقمل قحي - أ

 عادـيإ خيراـت نـمً اراـبتعا ،ةـيامحلا تاعوـضوم نـم عوـضوم لـكل ةددحملا ةيقبسألا

 ،قباــسلا بــلطلا خيراــت هــيف نيــبم بوــتكم رارــقإ هــقفاري نأ طرــشب ،قباــسلا بــلطلا

 نـم ةروـص مدـقي نأ هـيلعو ،بلطلا اذه هفلس وأ وه اهيف عدوأ يتلا ةهجلاو ،همقرو

 نيعـست لالـخ ،ةـيامحلا بـلطب اهيلإ مدقت يتلا ةهجلا نم ةدمتعم ،قباسلا بلطلا

 .ةئيهلا ىدل بلطلا عاديإ خيرات نمً اموي

 ً.ارهش رشع ينثا ةيتابنلا فانصألاو عارتخالا تاءاربل ةيقبسألا ةرتف نوكت -ب

 .رهشأ ةتس يعانصلا جذومنلل ةيقبسألا ةرتف نوكت -ج

 

 :ةرشع ةيداحلا ةداملا
 رــشع ةــينامث لالــخ ةــيتابنلا تاءارــبلاو ،عارــتخالا تاءارــب تاــبلط رــشنب ةــئيهلا موــقت

 .ررقملا يلاملا لباقملا عفد دعب ،بلطلا عاديإ خيرات نمً ارهش

 :ةرشع ةيناثلا ةداملا

 نــــم نيــــبت اذإو ،ةيلكــــشلا ةــــيحانلا نــــم ةلجــــسملا تاــــبلطلا صــــحفب ةــــئيهلا موــــقت

 بـــلطلا مدـــقم فـــلكت نأ اـــهلف ً،اـــماظن ةررـــقملا طورـــشلا ضـــعب ءافيتـــسا مدـــع صـــحفلا

 بــلطام ذــفني مــل اذإو .كلذــب هــغالبإ خيراــت نــم رــثكألا ىــلعً اــموي نيعــست لالــخ اهئافيتــساب

 .نكي مل نأك هبلط §دع ةروكذملا ةرتفلا لالخ هنم

 

 :ةرشع ةثلاثلا ةداملا
 أدــبي ؛ةيلكــشلا ةــيحانلا نــم ةــيتابنلا ةءارــبلا وأ ،عارــتخالا ةءارــب بــلط صــحف مــت اذإ 

 .ةحئاللا هنيبت املً اقبط ً،ايعوضوم هصحفب
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 :ةرشع ةعبارلا ةداملا
 حنــمبً ارارــق ردــصت اــهنإف ةررــقملا طورــشلا ىفوتــسا دــق بــلطلا نأ ةــئيهلل نيــبت اذإ - أ

 .ةئيهلا نم هرودص بيترتب رارقلا رشنيو ،ةيامحلا ةقيثو

ً احـضومً ارارـق دـعت اهنإف ةيامحلا ةقيثو يف بلطلا مدقم ةيقحأ مدع ةئيهلل نيبت اذإ -ب

 .كلذب بلطلا مدقم غلبيو ،ضفرلا بابسأ هب

 

 :ةرشع ةسماخلا ةداملا
 ،ةـــيئاهن ةفـــصب هـــيف تـــبي ملاـــم ،تـــقو يأ ـيــف هـــبلط بحـــس بـــلطلا مدـــقمل زوـــجي 

 يأ وأ ،يلاــملا لــباقملا نــم هدادــس متاــم دادرتــسا يــف قــحلا بــلطلا بحــس ىــلع بــترتيالو

 .ىرخأ ةقفن

 

 : ةرشع ةسداسلا ةداملا
 ، اهـسفن ةـيامحلا ةـقيثو وأ ، ةيامحلا بلط نع لزانتلا هاضتقمب لصحي فرصت يأ 

 ، ةــئيهلا اــهلبقت ةــهج نــمً ادــمتعمو ، نيفرــطلا نــم هــيلعً اــعقوموً اــبوتكم نوــكي نأ يــغبني

 ، رـيغلا ةـهجاوم ـيف اهـسفن ةـيامحلا ةـقيثو وأ ، ةـيامحلا بـلط ةـيكلم ـيف رييغت يأب دتعيالو

 . ةئيهلا تالجس يف هليجستو ، ررقملا يلاملا لباقملا دادسو ، رييغتلا بلط ميدقت دعب الإ

 ةـيامح ةـقيثو ةـيكلم ـيف وأ ،دـحاو ةـيامح بـلط عادـيإ ـيف صاخشأ ةدع كرتشا اذإو 

 يــف هــصخي اــمع رــيغلل وأ ،ً اــعيمج مــهل وأ ، ءاكرــشلا دــحأل لزاــنتي نأ مهنــم يأل زاــج ،ةدــحاو

 .ةرشنلا يف ةيكلملا لقن نع نالعإلاب موقت نأ ةئيهلا ىلعو . ةيامحلا ةقيثو وأ ، بلطلا

 

 :ةرشع ةعباسلا ةداملا
 قـح لـقتنا وأ ،فرـصتلا عاوـنأ نـم عوـن يأـب ريغلل ةيامحلا ةقيثو يف فرصتلا مت اذإ 

 وأ ، هــيلإ فرــصتملا غالــبإ ةــقيثولا كــلام ىــلعف ، بابــسألا نــم ببــس يأل رــيغلل اهلالغتــسا



 

٨ 
 

 ءاوـس ، ةـيامحلا ةـقيثو نأـشب مـت يماـظن ءارـجإ يأبً ايمسر لالغتسالا قح هيلإ لقتنا نم

 .هدض ريغلا هذختا وأ ،كلاملا هذختا

 

 : ةرشع ةنماثلا ةداملا
 لودـجللً اـقبط - يونس يلام لباقم ةيامحلا ةقيثو وأ ، ةيامحلا بلط ىلع قحتسي -  أ

 ةــيلاتلا ةنــسلا نــمً اراــبتعا ، ةنــس لــك ةــيادب يــف هدادــس بــجي - ماــظنلا اذــهب قــفرملا

 . بلطلا عاديإ خيراتل

 نــم رهــشأ ةــثالث هاــصقأ دــعوم يــف هدادــسب ةــقيثولا كــلام وأ ، بــلطلا مدــقم مــقي مــل اذإو

 هراذـنإ دـعب هدادـسب مـقي مـل اذإف . فعاضم يلام لباقم هيلع قحتسا ؛ هقاقحتسا خيرات

 ، ةـيامحلا ةـقيثو وأ ، بـلطلا طقس ؛ ىلوألا رهشأ ةثالثلا ءاضقنال ةيلاتلا رهشأ ةثالثلا لالخ

 . ةرشنلا يف هنع نلعيو ، لجسلا يف كلذ لجسيو

 متـي نأ نود تاونـس ثالثـل ررـقملا يلاملا لباقملا هعفد دعب ، بلطلا مدقمل زوجي -ب

 رارــق رودــص ىــتح ةــقحاللا تاونــسلل يلاــملا لــباقملا دادــس لــيجأت ؛ ةــيامحلا هــحنم

 . ةيامحلا ةقيثو حنم

 

 : ةرشع ةعساتلا ةداملا
 . بلطلا عاديإ خيرات نم ةنس نورشع عارتخالا ةءارب ةيامح ةدم -  أ

 رـــشع وأ ، بـــلطلا عادـــيإ خيراـــت نـــم تاونـــس رـــشع ميمـــصتلا ةداهـــش ةـــيامح ةدـــم -ب

 لاوــحألا لــك يــفو ، ملاــعلا يــف ناــكم يأ يــفً اــيراجت هلالغتــسا ءدــب خيراــت نــم تاونــس

 ميمصتلا ىلإ لصوتلا خيرات نم ةنس ةرشع سمخ ةيامحلا ةدم ىدعتت نأ زوجيال

. 

 ةبــسنلاب اــمأ ، بــلطلا عادــيإ خيراــت نــم ةنــس نورــشع ةــيتابنلا ةءارــبلا ةــيامح ةدــم -ـج

 . ةنس نورشعو سمخ اهتيامح ةدمف موركلاو راجشألل

 . بلطلا عاديإ خيرات نم تاونس رشع يعانصلا جذومنلا ةداهش ةيامح ةدم - د



 

٩ 
 

 : نورشعلا ةداملا
 وأ ، ةيعانــص ةــيلمع لامعتــساب وأ ، جتــنم عينــصتب - ةــين نــسحب - صخــش ماــق اذإ 

 لالغتـساب وأ ، ةرادـلا هذه نمضتت ةعلس وأ ، ميمصتلا اهيف جمدم ةلماكتم ةراد عينصتب

 بــلط وأ ، ةــيامحلا بــلط عادــيإ خيراــت لــبق كلذــل ةــيدج تاــبيترت ذاــختاب وأ ، يتاــبن فنــص

 وأ ، يتاــبنلا فنــصلا وأ ، ميمــصتلا وأ ، ةيعانــصلا ةــيلمعلا وأ ، جتــنملا كــلذ نــع ةيقبــسألا

 مـــغر – هـــل نوـــكي هـــنإف ؛ ملاـــعلا يـــف ناـــكم يأ يـــف ميمـــصتلل يراـــجت لالغتـــسا لوأ خيراـــت

 عــسوتلا نود ، اهــسفن لاــمعألا هذــهب ماــيقلاب رارمتــسالا يــف قــحلا – ةــيامحلا ةــقيثو رودــص

 وأ ، ةأـشنملا رـصانع رئاـس عـم الإ ، رـيغلل هـلاقتنا وأ ، قحلا اذه نع لزانتلا زوجي الو ، اهيف

 . ةيراجتلا ةعمسلا كلذ يف لخديو ، اهدحأ

 

  : نورشعلاو ةيداحلا ةداملا
 وأ لــكب ماــيقلا يــف هرــيغلً ايدــقاعتً اــصيخرت صخرــي نأ ةــيامحلا ةــقيثو كــلامل زوــجي 

 نـــم عوـــضوم لـــكل ، ةـــصاخلا ماـــكحألا يـــف اـــهيلع صوـــصنملا ، لالغتـــسالا لاـــمعأ ضـــعب

 يلاـملا لباقملا ددسي ملام ، ريغلا ةهجاوم يف صيخرتلا دقعب دتعي الو . ةيامحلا تاعوضوم

 كــلام ناــمرح صيخرــتلا اذــه ىــلع بــترتي الو . ةــئيهلا تالجــس يــف لجــسيو ، هــيلع ررــقملا

 ةـيامحلا عوـضوم نـع رـخآ صيخرت حنم وأ ،هسفنب ةيامحلا عوضوم لالغتسا نم ةقيثولا

 . كلذ فالخ ىلع لوألا صيخرتلا دقع صني ملام ، هسفن

 

 : نورشعلاو ةيناثلا ةداملا
 ةءاـــسإ هـــنع يـــفني اـــمب ، هـــليدعت صيخرـــتلا دـــقع فارـــطأ نـــم بـــلطت نأ ةـــئيهلل زوـــجي

 . اهرشنو ةينقتلا ةزايح وأ ، ةسفانملا ىلع يبلس رثأ يأ وأ ، ةيامحلا ةقيثو يف قحلا مادختسا
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 : نورشعلاو ةثلاثلا ةداملا
 تازاــيتمالاو لاــمعألا عــيمجب ماــيقلا يــف هــل صخرــملا ةــيقحأ صيخرــتلا ىــلع بــترتي 

 ةـــكلمملا ءاـــحنأ عـــيمج يـــف ةـــيامحلا عوـــضومب ةـــقلعتملاو ، ةـــيامحلا ةـــقيثو كـــلامل ةررـــقملا

 سيــلو ، كــلذ فالــخ ىــلع صيخرــتلا دــقع يــف صنــي مــل اــم ، ةــيامحلا نايرــس ةدــم لاوــط

 ملاـم ، ةـقيثولا كـلام اـهب هـل صـخر يـتلا تازاـيتمالاو قوقحلا نع لزانتي نأ هل صخرملل

 . ةحارص كلذ ىلع صيخرتلا دقع صني

 

 : نورشعلاو ةعبارلا ةداملا
 ، ةءاربلاــب لومــشملا عارــتخالا لالغتــساب رــيغللً اــيرابجإً اــصيخرت حنــمت نأ ةــئيهلل زوــجي -  أ

 ىــلع ًءاــنب ميمــصتلا ةداهــشب لومــشملا ةــلماكتملا ةرادــلل يــطيطختلا ميمــصتلا وأ

 : يتأي املً اقفو ، اهيلإ همدقي بلط

 ةءارـب بـلط عادـيإ خيراـت نـم تاونـس عـبرأ يـضم دعب بلطلا ميدقت متي نأ - ١

 نأ نود ،ً ارخأتم يضقني امهيأ ، اهحنم خيرات نم تاونس ثالث وأ ، عارتخالا

 فاـك رـيغ وـحن ىلع هلغتسا نوكي وأ ، هعارتخا لالغتساب ةءاربلا كلام موقي

 . عورشم رذعب كلذ رربي مل ام ،

 – ةـــلوقعم ةدـــم لالـــخ – لذـــب دـــق هـــنأ يراـــبجإلا صيخرـــتلا بـــلاط تـــبثي نأ - ٢

 ةـــيراجت طورـــشلً اـــقفو ،يدـــقاعت صيخرـــت ىـــلع لوـــصحلا ليبـــس يـــفً ادوـــهج

 مـــكح نـــمو مـــكحلا اذـــه نـــم ىنثتـــسيو . لوـــقعم يداـــم لـــباقمو ،ةـــلوقعم

 نـمً الوخمً اصخش وأ ،ًةيموكح ةهج صيخرتلا بلاط ناك اذإ ةقباسلا ةرقفلا

 وأ ، نـــمألا ةـــصاخو - ةـــماعلا ةحلـــصملا قـــيقحت هـــنم ةـــياغلا تـــناكو ، اـــهلبق

 ينطوـلا داـصتقالا نـم ىرـخأ ةـيويح تاـعاطق ةـيمنت وأ ، ةيذغتلا وأ ، ةحصلا

 هـنم ةـياغلا تـناك وأ ،ً ادـج ةـحلم ىرـخأ عاـضوأ وأ ، ئراوط ةلاح ةهجاوم وأ -

 ةءارـــب دوـــجوب مـــلعلا دـــنعو ةرـــيخألا ةـــلاحلا يـــفو ، ةـــيراجت رـــيغ ةـــماعً اـــضارغأ

 .ً اروف اهكلام غالبإ متي ميمصت ةداهش وأ عارتخا
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 يــف ميمــصتلا وأ عارــتخالا ريفوــت لــجألً اــساسأ يراــبجإلا صيخرــتلا حنــمي نأ - ٣

 صيخرـتلا نـم ةـياغلا تـناك اذإ مكحلا اذه نم ىنثتسيو . ةيلحملا قاوسألا

 نــم اــهنأب يــضقي مــكح وأ رارــق اهنأــشب ردــص تاــسرامم نــم دــحلا وأ عــنملا

 . ةعورشملا ريغ ةسفانملا لامعأ

 يذـلا ضرـغلا هيضتقي امب هتدمو ، صيخرتلا قاطن صيخرتلا رارق ددحي نأ - ٤

 يــتلا عاــضوألا تــهتنا اذإ ءاــهنإللً اعــضاخ صيخرــتلا نوــكيو . هــلجأ نــم حنــم

 ةاـعارم عـم ، اهثودـح رارـكت حجرـملا نم نكي ملو ، صيخرتلا حنم اهلجأ نم

 . هل صخرملل ةعورشملا حلاصملا

 .هل حنم نم ىلعً ارصح صيخرتلا نوكي ال نأ - ٥

 .ةدح ىلع بلط لك يف تبي نأ - ٦

 ىلوــتتو ،ً الداــعً اــضيوعت ميمــصتلا ةداهــش وأ عارــتخالا ةءارــب كــلام ضوــعي نأ - ٧

 .هب ءافولاب هل صخرملا مزتلي نأ ىلع ، ضيوعتلا رادقم ديدحت ةنجللا

 نوــكت ، تالــصوملا هابــشأ ةــينقتب عارــتخا ةءارــبل يراــبجإلا صيخرــتلا قــلعت ةــلاح يــف -ب

 تاـسرامم نـم دـحلا وأ ، ةـيراجتلا رـيغ ةـماعلا ضارـغألا طـقف صيخرـتلا نم ةياغلا

 . ةعورشملا ريغ ةسفانملا لامعأ نم اهنأب يضقي مكح وأ ، رارق اهنأشب ردص

 الو ، ةرـيبك ةيداـصتقا ةـميق يذ مـهم يـنقت روـطت ىلع يوطنت عارتخالا ةءارب تناك اذإ -ـج

 كـلام حنـم ةـئيهلل زوـجي هـنإف ، ىرـخأ عارـتخا ةءارـب لالغتسا نود اهلالغتسا نكمي

 ةــلاحلا هذــه ـيـف زوــجي الو ، ىرــخألا ةءارــبلا لالغتــسابً اــيرابجإً اــصيخرت ةءارــبلا كــلت

 بحاــصل نوــكيو ، ىرــخألا ةءارــبلا نــع لزاــنتلاب الإ يراــبجإلا صيخرــتلا نــع لزاــنتلا

 ،ً اــيرابجإ هــل صخرــملا نــم لــباقم صيخرــت ىــلع لوــصحلا يــف قــحلا ىرــخألا ةءارــبلا

 . ةلوقعم طورشلً اقفو
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 : نورشعلاو ةسماخلا ةداملا
 لومــشملا يتاــبنلا فنــصلا لالغتــساب رــيغللً اــيرابجإً اــصيخرت حنــمت نأ ةــئيهلل زوــجي -  أ

 : يتأي املً اقفو اهيلإ همدقي بلط ىلع ءانب كلذو ، ةيتابن ةءاربب

 .ةماعلا ةحلصملا ةيامحلً ايرورض يرابجإلا صيخرتلا نوكي نأ - ١

 .ةينفو ةيلام ةردقم ىلع يرابجإلا صيخرتلا حنم بلط مدقم نوكي نأ - ٢

 ةـيتابنلا ةءارـبلا كـلام نـم صيخرـت ـىلع لوـصحلا نـم بـلطلا مدـقم نـكمت مدع - ٣

 .ةلوقعم طورشب

 حنــــم بــــلط خيراــــتو ةــــيتابنلا ةءارــــبلا حنــــم خيراــــت نيــــب تاونــــس ثالــــث ءاــــضقنا - ٤

 .يرابجإلا صيخرتلا

 ـيف اـهيلإ راشملا لامعألا عيمج ءادأل يراثئتسا ريغ يرابجإلا صيخرتلا نوكي نأ - ٥

 ةجاح دس ليبس يف ، اهضعب وأ ماظنلا اذه نم نيسمخلاو ةسداسلا ةداملا

 .ةيلحملا قوسلا

 ، ضيوـعتلا رادـقم دـيدحت ةـنجللا ىلوتتو ،ً الداعً اضيوعت ةءاربلا كلام ضوعي نأ - ٦

 .هب ءافولاب هل صخرملا مزتليو

 ردــقلابً اــيرابجإ هــل صخرــملا دوزــي نأ ةــيتابنلا ةءارــبلا كــلام نــم بــلطت نأ ةــئيهلل زوــجي – ب

 .لوقعملا وحنلا ىلع ، يرابجإلا صيخرتلا لامعتسال رثاكتلا ةدام نم مزاللا

 ، نيتنـس نـع لـقت ةدـمل يراـبجإلا صيخرـتلا حنـمي ال ، ةيئانثتـسالا فورظلا ادع اميف – ـج

 دكأتلا دعب ، ةيفاضإ تارتفل ةدملا ديدمت ةئيهلل زوجيو ، تاونس عبرأ ىلع ديزت وأ

 . يرابجإلا صيخرتلا حنم تاغوسم رارمتسا نم

 

 :نورشعلاو ةسداسلا ةداملا
 ديفتــسملل زوــجي ال هــنإف ، ةــيامحلا تاعوــضوم نــم عوــضومل يراــبجإ صيخرــت حنــم اذإ

 ةديفتـسملا ةأـشنمللً الماـش لزاـنتلا ناـك اذإ الإ ، رـيغلل هـنع لزاـنتي نأ يراـبجإلا صيخرـتلا نم

 الإو ، لزاـنتلا ـىلع ةـئيهلا ةقفاوم طرتشيو ، ةيراجتلا اهتعمس وأ ، اهنم ءزج وأ ، صيخرتلا نم



 

١٣ 
 

 نــعً الوؤــسم حبــصي هــل لزاــنتملا نإــف روكذــملا لزاــنتلا ـىـلع ةـــئيهلا تــقفاو اذإو ،ً الطاــب ناــك

 . لزانتلا ىلع ةقفاوملا لبق هيلع ةبترتملا لوألا ديفتسملا تامازتلا

 

 :نورشعلاو ةعباسلا ةداملا
 . كــلذ يــضتقت بابــسأ تــماق اذإ يراــبجإلا صيخرــتلا حنــم رارــق ليدــعت ةــئيهلل زوــجي

 ءارــجإ ةــئيهلا نــم بــلطي نأ يراــبجإلا صيخرــتلا نــم ديفتــسملا وأ ةــيامحلا ةــقيثو كــلاملو

 وأ ، صيخرــتلا ليدــعتب ةــئيهلا رارــق نوــكي نأ نيــعتيو ، هــتابجوم تــققحت اذإ ليدــعتلا اذــه

 .ً اببسم بلطلا ضفرب

 

 :نورشعلاو ةنماثلا ةداملا

 : ةيتآلا تالاحلا يف يرابجإلا صيخرتلا ءاغلإب ةئيهلا موقت

 يـــــفي فاـــــك وـــــحن ىـــــلع هلالغتـــــساب صيخرـــــتلا اذـــــه نـــــم ديفتـــــسملا مـــــقي مـــــل اذإ -  أ

 ةيواـسم ةدـم دـيدمتلل ةلباق صيخرتلا حنم نم نيتنس لالخ ةكلمملا تاجايتحاب

 .ً اعورشمً اببس كانه نأ تبثأ اذإ ،

 لالـــخ ، هـــيلع ةقحتـــسملا غلاـــبملا ديدـــستب صيخرـــتلا نـــم ديفتـــسملا مـــقي مـــل اذإ -ب

 كــلامل ةقحتــسملا تاــضيوعتلا كــلذ يــف اــمب ، اهقاقحتــسا خيراــت نــمً اــموي نيعــست

 . حنملا رارق يف اهيلع صوصنملا ، ةيامحلا ةقيثو

 . صيخرتلا حنم طورش نم طرش يأب صيخرتلا نم ديفتسملا لخأ اذإ -ـج

 

 : نورشعلاو ةعساتلا ةداملا
 بــلط ىــلع ًءاــنب ، صيخرــتلا نــع يــلختلا يراــبجإلا صيخرــتلا نــم ديفتــسملل زوــجي

 . هيلع ةئيهلا ةقفاوم خيرات نم يلختلا رثأ يرسي نأ ىلع ، ةئيهلا ىلإ همدقي يباتك

 



 

١٤ 
 

 : نوثالثلا ةداملا
 اـهلقنو ، اهبحـسو ، اهليدـعتو يراـبجإلا صيخرـتلا تارارق ةئيهلا تالجس يف لجست

 . اهب ةيامحلا ةقيثو كلام غلبيو ، ةرشنلا يف نلعتو ، اهنع يلختلاو ، ريغلل

 

 : نوثالثلاو ةيداحلا ةداملا
 ، ةــئيهلا ىــلإ مدــقي يباــتك بــلط بــجومب اــهنع يــلختلا ةــيامحلا ةــقيثو كــلامل زوــجي

 هـنأ ـىلع ، ةررـقملا ةـيامحلا رـصانع نـم رـثكأ وأ دـحاو رصنع ىلع يلختلا رصتقي نأ زوجيو

 ةـيباتكلا ةـقفاوملا دـعب الإ يراـبجإلا صيخرـتلا ةـلاح ـيف ةـيامحلا ةـقيثو نـع يلختلا لبقي ال

 ، يــلختلا اذــه غوــست ةــيرهق فورــظ دوــجو تاــبثإ وأ ، صيخرــتلا نــم ديفتــسملا نــم هــيلع

 نــم الإ رــيغلل ةبــسنلاب ـيـلختلا رــثأ يرــسي الو ، ةرــشنلا ـيـف هــنع نــلعيو ، ـيـلختلا لجــسيو

 . رشنلا خيرات

 

 : نوثالثلاو ةيناثلا ةداملا

ً اــبلاط ، ةــيامحلا ةــقيثو حنــم رارــق يــف ةــنجللا ماــمأ نــعطي نأ ةحلــصم يذ لــكل زوــجي

 . ةــيامحلا ةــقيثو حنــمل ةررــقملا طورــشلا ةــفلاخم ىــلعً اــسيسأت ،ً اــيئزج وأً اــيلك هــلاطبإب مــكحلا

 هـــقح نـــم ناـــك الإو ، ىوعدـــلا يـــف صيخرـــتلا نـــم ديفتـــسملا لاـــخدإ ةـــقيثولا كـــلام ىـــلعو

 ةـــحئاللا ددـــحتو ، ةحلـــصم يذ لـــك لاـــخدإب رمأـــت نأ ةـــنجللو ، هـــسفن ءاـــقلت نـــم لخدـــتلا

 . ةيامحلا قئاثو نم ةقيثو لكل لاطبإلا بلط اهيلع ىنبي يتلا سسألا
 

 

 

 

 

 



 

١٥ 
 

 : نوثالثلاو ةثلاثلا ةداملا

 نأـك رارـقلا اذـه راـبتعا هـيلع بترتيً ايئزج وأً ايلك ةيامحلا ةقيثو حنم رارق نالطبب مكحلا

 مـكحلا نأـش نـم سيـل هنأ ىلع ، هنالطبب يضق ام قاطن يف كلذو ، هرودص خيرات نم نكي مل

 تــبثي مــل اــم ، اهلالغتــساب صيخرــتلا لــباقم تــعفد يــتلا غلاــبملا در ةــيامحلا ةــقيثو نالطبــب

 قـحيف ، غلاـبم نـم هـعفد اـم لداـعت ال صيخرـتلا ةـجيتن ةدـئاف نـم هيلإ داع ام نأ هل صخرملا

 ، هرودـص بـقع حنـملا رارق نالطبب مكحلا رشنيو ، اهيلع لصح يتلا ةدئافلا زواجت ام دادرتسا هل

 . هرشن خيرات نم الإ ريغلل ةبسنلاب هرثأ يرسي الو

 

 : نوثالثلاو ةعبارلا ةداملا
 لالغتـــــسالا لاـــــمعأ نـــــم لـــــمع يأـــــب ماـــــيقلا ةـــــيامحلا عوـــــضوم ىـــــلعً ايدـــــعت دـــــعي

 يأ هـب موـقي ، ةـيامحلا تاعوـضوم نـم عوضوم لكل ةصاخلا ماكحألا يف اهيلع صوصنملا

 . ةيامحلا ةقيثو كلام لبق نم ةئيهلا يف ةلجسم ةيباتك ةقفاوم نود ةكلمملا يف صخش

 عــم يدــعتلا عــنمب – ةحلــصم يذ لــكو ، ةــقيثولا كــلام بــلط ىــلع ءاــنب - ةــنجللا يــضقتو

 فــلأ ةــئام ىــلع دــيزت ال ةــمارغب يدــعتملا ىــلع مــكحت نأ ةــنجللو . مزالــلا ضيوــعتلا عــفد

 نأ ةــنجللا تأر اذإ اــم ةــلاح يــفو . دوــعلا ةــلاح يــف ةــمارغلل ىــصقألا دــحلا فعاــضيو ، لاــير

 نأ ةـنجللو . ملاـظملا ناوـيد ـىلإ ءادتبا يدعتملا لاحيف نجسلا ةبوقع بجوتسي يدعتلا

 . يدعتلا نع ةجتانلا رارضألا يفالتلً ايرورض هارت ام ةلجاعلا ريبادتلا نم ذختت

 ، ةرـشنلا ـيفو ، ةيمـسرلا ةدـيرجلا ـيف ةـلاحلا هذه يف ةنجللا نم رداصلا رارقلا رشنيو

 ةداـملا هذه مكح لخي الو ، هيلع موكحملا ةقفن ىلع ةيمويلا فحصلا نم نيتفيحص يفو

 . رخآ ماظن يأ يف اهيلع صني دشأ ةبوقع يأب

 

 

 

 



 

١٦ 
 

 : نوثالثلاو ةسماخلا ةداملا
 مهنـم يأ ةبترم لقت ال ، نيينفلا نم نينثاو ، نييماظنلا نم ةثالث نم ةنجل نوكت -  أ

 . ةرشع ةيناثلا نع

 . ءاضعألا ةئيهلا ةرادإ سلجم سيئر حشري -ب

 دـيدجتلل ةـلباق تاونـس ثالـث ةدـمل ءارزوـلا سـلجم نـم رارـق ةنجللا نيوكتب ردصي -ـج

 . نييماظنلا نم ةنجللا ةسائر ىلوتي نم رارقلا ددحيو ، ةدحاو ةرم

 

 : نوثالثلاو ةسداسلا ةداملا
 : يتأي امب ةنجللا صتخت -  أ

 قئاــثو نأــشب ةرداــصلا تارارــقلا ـيـف نوــعطلاو تاــعزانملا عــيمج ـيـف رــظنلا - ١

 . ةيامحلا

 . هتحئالو ماظنلا اذه ماكحأ ةفلاخم نع ةئشانلا ةيئازجلا ىواعدلا - ٢

 . ةحئاللا هددحت املً اقفو ةنجللا مامأ ةماقملا ىواعدلاب موصخلا غلبي -ب

 

 : نوثالثلاو ةعباسلا ةداملا
 ةـسلج ـيف اـهقوطنم ـىلتيو ، ةببـسم نوـكت نأ ىلع ، ةيبلغألاب اهتارارق ةنجللا ردصت

 صــن دوــجو مدــع ىــلإً ادانتــسا ىوعدــلا يــف رارــق رادــصإ نــع عــنتمت نأ ةــنجلل سيــلو ،ةــينلع

 ةــماعلا دــعاوقلا ىــلإ عــجرت نأ ةــلاحلا كــلت يــف اــهيلعو . ةــحئاللا وأ ماــظنلا يــف عازــنلا مــكحي

 لالـخ ةنجللا هردصت رارق يأ نم ملاظملا ناويد مامأ ملظتلا زوجيو ، ةكلمملا يف ةيعرملا

 . رارقلاب غيلبتلا خيرات نمً اموي نيتس

 

 

 

 



 

١٧ 
 

 : نوثالثلاو ةنماثلا ةداملا
 نـــــم هـــــموزل ىرتاـــــم بـــــلطو ، ةـــــينعملا ةـــــيموكحلا تاـــــهجلا ةـــــبطاخم قـــــح ةـــــنجلل

 ةـقلعتملا قاروألاو تادنتـسملا عـيمجب ةنجللا ةافاوم ةئيهلا ىلعو ، تانايبلاو تاحاضيإلا

 . كلذ ةنجللا تبلط ىتم ، عازنلا لحم ةيامحلا تاعوضوم وأ ، ةيامحلا تابلطب

 

  : نوثالثلاو ةعساتلا ةداملا
 لئاـــسملا يـــف - هـــموزل ىرـــت اـــميف - ةـــفلتخملا ةرـــبخلا تاـــهجب نيعتـــست نأ ةـــنجلل

 ـىلع ةـبترتملا تاقفنلا موصخلا نم لمحتي نم ةنجللا ددحتو ، اهيلع ضرعت يتلا ةينفلا

 .كلذ

 

 : نوعبرألا ةداملا
 ناـــيب يأو ، ةـــئيهلا ـيــف ةلجـــسملا ةـــيامحلا قئاـــثو ـىــلع لـــباقم نود عالـــطإلا زوـــجي

 يلاــملا لــباقملا عــفد دــعب ، اــهنم روــص ـىـلع لــصحي نأ صخــش يأل قــحيو ،اــهب قــلعتم

 .ررقملا

 

 :نوعبرألاو ةيداحلا ةداملا
 ةـــينفلا تاـــمولعملاب ءالدإلا نـــع عاـــنتمالاب ةـــنجللا ءاـــضعأو ، ةـــئيهلا وـــفظوم مزـــتلي

 مــل اــم ، صخــش يأل - كــلت مهتفــصب - اــهيلع اولــصح يــتلا ، ةــيامحلا تاــبلطب ةــقلعتملا

 ، ةكلمملا يف اهب لومعملا دعاوقللً اقبط تامولعملا كلت يقلت يفً ايمسر هلً اصخرم نكي

 . تــناك ةــقيرط يأــب اهلامعتــسا وأ ، روــهمجلل تاــمولعملا كــلت ءاــشفإ مدــعب نوــمزتلي اــمك

 . مهتمدخ ءاهتنا دعب مازتلالا اذه رمتسيو

 ، ةيامحلا قئاثو نم ةقيثو يأ ىلع لوصحلا ةنجللا ءاضعأو ةئيهلا يفظومل زوجي الو 

 ةدـــملو ، مهتمدـــخ ةدـــم ءاـــنثأ كـــلذو ، اـــهب ةـــقلعتملا قوـــقحلا نـــم قـــح يأ يـــف لـــماعتلا وأ

 . ةمدخلا ءاهتنا دعب نيتنس



 

١٨ 
 

 :نوعبرألاو ةيناثلا ةداملا
 ، قـفارملا لودـجللً اـقفو ماظنلا اذه ماكحألً اقيبطت قحتسملا يلاملا لباقملا ددحي 

 .ةئيهلا ةرادإ سلجم نم حارتقا ىلع ًءانب ءارزولا سلجم نم رارقب هليدعت زوجيو

 

 

 عارتخالا تاءاربب ةصاخ ماكحأ : يناثلا لصفلا

 : نوعبرألاو ةثلاثلا ةداملا
ً ادـيدج ناـك ىتم ماظنلا اذه ماكحألً اقبط ةءاربلا ىلع لوصحللً الباق عارتخالا نوكي 

 عارـــتخالا نوـــكي نأ نـــكميو . يعانـــصلا قـــيبطتللً الباـــقو ، ةـــيراكتبا ةوـــطخ ىـــلعً اـــيوطنمو ،

 . امهنم يأبً اقلعتم وأ ، ةيعانص ةيلمع وأ ،ً اجتنم

 

 :نوعبرألاو ةعبارلا ةداملا
 ، ةقباـــسلا ةـــينقتلا ةـــلاح ثـــيح نـــمً اقوبـــسم نـــكي مـــل اذإً ادـــيدج عارـــتخالا نوـــكي -  أ

 ـيف روـهمجلل هـنع فـشكلا قـقحت اـم لـك لاـجملا اذـه يف ةقباسلا ةينقتلاب دصقيو

 ةليـسو يأـب وأ ، لامعتسالا قيرطب وأ ، يوفشلا وأ ، بوتكملا فصولاب ناكم يأ

 عادــيإ خيراــت لــبق كــلذو ، عارتخالاــب مــلعلا اــهب قــقحتي يــتلا لئاــسولا نــم ىرــخأ

 اذإ روـهمجلل عارـتخالا نـع فـشكلاب دـتعيالو ، ةيقبسألا بلط وأ ةءاربلا حنم بلط

 ىرــخألا عارــتخالا فــشك تالاــح ةــحئاللا ددــحتو ، ةيقبــسألا ةرــتف لالــخ كــلذ ثدــح

 . تاعارتخالل ةتقؤملا ةيامحلا ماكحأو ، ةقباسلا ةينقتلا لولدم يف لخدت ال يتلا

 يداــعلا ةــنهملا لــجرل رــسيتي مــل اذإ ةــيراكتبا ةوــطخ ىــلعً اــيوطنم عارــتخالا نوــكي -ب

 . ةءاربلا بلطب ةلصتملا ةقباسلا ةينقتلا ةجيتن ةيهيدب ةروصب هيلإ لصوتلا

 يأ يـــف هلامعتـــسا وأ ، هعينـــصت نـــكمأ اذإ يعانـــصلا قـــيبطتللً الباـــق عارـــتخالا دـــعي -ـج

 كامــــسألا ديــــصو ، ةــــيوديلا فرــــحلا كــــلذ ـيـــف اــــمب ، يــــعارز وأ ، يعانــــص لاــــجم

 . تامدخلاو



 

١٩ 
 

 :نوعبرألاو ةسماخلا ةداملا
 : يتأي ام ماظنلا اذه ماكحأ قيبطت لاجم يف تاعارتخالا ليبق نم دعي ال

 . ةيضايرلا قرطلاو ، ةيملعلا تايرظنلاو ، تافاشتكالا -  أ

 ةطــــشنألا ةــــسرامم وأ ، اهبيلاــــسأو اهدــــعاوقو ةــــيراجتلا لاــــمعألا ةــــلوازم تاــــططخم -ب

 . باعلألا نم ةبعل ةسرامم وأ ، ةضحملا ةينهذلا

 جاـتنإل ةمدختـسملا – ةـيويح اـهمظعم ـيف يـتلا – تايلمعلاو ، تاناويحلاو ، تاتابنلا -ـج

 رـــيغ تاـــيلمعلاو ، ةـــقيقدلا ءاـــيحألا كـــلذ نـــم ىنثتـــسيو ، تاـــناويحلا وأ ، تاـــتابنلا

 . ةقيقدلا ءايحألا ملع تايلمعو ،ةيويحلا

 صيخـــشت قرـــطو ،ً اـــيجالع وأ ،ً اـــيحارج ناوـــيحلا وأ ، ناـــسنإلا مـــسج ةـــجلاعم قرـــط -  د

 تاــجتنملا كــلذ نــم ىنثتــسيو ،ناوــيحلا وأ ناــسنإلا مــسج ىــلع ةــقبطملا ضرــملا

 . قرطلا كلت نم يأ يف لمعتست يتلا

 

 : نوعبرألاو ةسداسلا ةداملا
 وـحن ـىلع ةـطبترملا ءازـجألا نـم ةعومجم وأ ، دحاو عارتخاب بلطلا قلعتي نأ بجي

 ةــئزجت عارــتخا ةءارــب هــحنم يــف تــبلا لــبق بــلطلا مدــقملو ،ً ادــحاوً اــيراكتباً اــموهفم اــهلعجي

 ، يلــصألا بــلطلا يــف هــنع فــشك اــم اــهنم يأ زواــجتي الأ طرــشب ، بــلط نــم رــثكأ ىــلإ هــبلط

 . تابلطلا هذهل عاديإ خيرات ةيقبسألا خيرات وأ ، يلصألا بلطلا عاديإ خيرات دعيو

 

 :نوعبرألاو ةعباسلا ةداملا
 ىـــلع ىدـــعتي صخـــش يأ دـــض ةـــنجللا ماـــمأ ىوـــعد عـــفر يـــف قـــحلا ةءارـــبلا كـــلامل 

 : عارتخالل الالغتسا دعيو ، ةكلمملا لخاد هتقفاوم نود هلالغتساب ، هعارتخا

 وأ ، هـنيزخت وأ ، همادختـسا وأ ،عـيبلل هـضرع وأ ، هـعيب وأ ، هتعانـص :ً اـجتنم ناك اذإ -  أ

 . ضارغألا كلت نم يأل هداريتسا



 

٢٠ 
 

 راــشملا لاــمعألا نــم يأــب ماــيقلا وأ ، ةــيلمعلا مادختــسا : ةيعانــص ةــيلمع ناــك اذإ -ب

 ةرـــشابم هـــيلع لوـــصحلا متـــي يذـــلا جتـــنملل ةبـــسنلاب ، ةقباـــسلا ةرـــقفلا يـــف اـــهيلإ

 . ةيلمعلا هذه مادختساب

 ةـصاخلا لاـمعألا ـيف هـعارتخا لالغتسا نم هريغ عنم ةءاربلا كلام قح لمشي الو

 . ةيراجتلا ريغ يملعلا ثحبلا ضارغأب

 

 : نوعبرألاو ةنماثلا ةداملا
 ةيعانـصلا هرارـسأ ةـيامح ثـيح نـم هـيلع ىعدـملل ةعورـشملا حلاصملا ةاعارم عم

 عنـصل ةيعانـص ةـيلمع اـهيلع يدـعتلاب ىعدـملا عارـتخالا ةءارـب عوـضوم ناك اذإ ،ةيراجتلاو

 نود ةـيلمعلا هذـهب عنـصي مل هل قباطملا جتنملا نأ تابثإ هيلع ىعدملا ىلعف ؛ ام جتنم

 : نييتآلا نيطرشلا دحأ ققحت اذإ ، ةءاربلا كلام ةقفاوم

 ةءارـبب ةلومـشملا ةيعانـصلا ةيلمعلا قفو هيلع لوصحلا مت يذلا جتنملا نوكي نأ -  أ

 .ً اديدجً اجتنم عارتخا

 ةيعانـصلا ةـيلمعلا قفو عنص دق قباطملا جتنملا نوكي نأب ريبك لامتحا دجوي نأ -ب

 تمدختـسا يـتلا ةـقيرطلا ديدحت نم ةءاربلا كلام نكمتي ملو ، ةءاربلاب ةلومشملا

 . نأشلا اذهب ةلوقعم دوهج لذب لالخ نم ،ً العف

 . ةلماكتملا تارادلل ةيطيطختلا تاميمصتلاب ةصاخ ماكحأ : ثلاثلا لصفلا

 

 ةلماكتملا تارادلل ةيطيطختلا تاميمصتلاب ةصاخ ماكحأ : ثلاثلا لصفلا

 

 : نوعبرألاو ةعساتلا ةداملا
ً الالغتـسا لغتـسا دـق ميمـصتلا نـكي مـل اذإ ةلماكتم ةرادل ميمصتلا ليجست بلط زوجي

 . ملاعلا يف ناكم يأ يف نيتنسلا زواجتت ال ةرتف يراجت لالغتسا عضوم ناك وأ ، دعبً ايراجت

 



 

٢١ 
 

 : نوسمخلا ةداملا
 هــلذب يرــكف دــهج ةــجيتن ناــك يأ ،ً اليــصأ ميمــصتلا ناــك اذإ ميمــصتلا ةداهــش حنــمت

 ةـلماكتملا تارادـلا يعناـصو ، تاميمـصتلا يرـكتبمل فولأـم ريغ ناكو ، هسفنب ممصملا

 ةـفولأملا تالـصولاو رـصانعلا نـم ةـعومجم نـم نوـكتي يذـلا ميمصتلا امأو . هراكتبا دنع

 . ةليصأ اهلك ةعومجملا هذه تناك اذإً اليصأ دعيف

 

 : نوسمخلاو ةيداحلا ةداملا
 ىدـعتي صخـش يأ دـض ةـنجللا ماـمأ ىوـعد عـفر يف قحلا ميمصتلا ةداهش كلامل

 ماـيقلا ميمـصتللً الالغتـسا دـعيو ، ةـكلمملا لـخاد هـتقفاوم نود هلالغتـساب هميمـصت ىلع

 : ةيتآلا لامعألا نم لمع يأب

 ، ةـلماكتم ةراد ـيف هجامدإب ءاوس ، هنم ليصأ ءزج يأ وأ ، هلماكب ميمصتلا خاسنتسا -  أ

 وأ ، ةيــصخشلا ضارــغألل خاــسنتسالا لاــمعأً ايدــعت دــعي الو ، ىرــخأ ةــقيرط يأــب وأ

 . ميوقتلا وأ ، ميلعتلا وأ ، ليلحتلا وأ ، ثحبلاك ةيملعلا ضارغألا

 كــــلذ اــــهيف جمدــــم ةــــلماكتم ةراد يأ وأ ، هــــعيزوت وأ ، هــــعيب وأ ، ميمــــصتلا داريتــــسا -ب

 هذــه يــف اــهيلإ راــشملا لاــمعألا نــم لــمع يأــب ماــيقلاً اــضيأً ايدــعت دــعيو ، ميمــصتلا

 ةرادـــلا هذـــه تنمـــضت اـــملاط ، ةـــلماكتم ةراد نمـــضتت ةعلـــس يأل ةبـــسنلاب ةرـــقفلا

 . ةعورشم ريغ ةقيرطبً اخوسنمً اميمصت

 

 : نوسمخلاو ةيناثلا ةداملا
 ضارـــغأل متـــت يـــتلا لاـــمعألا ىـــلع ميمـــصتلا ةداهـــش اـــهحنمت يـــتلا قوـــقحلا رـــصتقت

 هميمـصتل لـثامم ليصأ ميمصت نأشب هقوقح ةسرامم ةداهشلا كلامل قحي الو ، ةيراجت

 مـت ليصأ رخآ ميمصت يأل قوقحلا كلت دتمت الو ، لقتسم لكشب رخآ صخش هركتبا اذإ

 جمدـم ةـلماكتم ةراد يأل كلذـكو ، ميمـصتلا كـلذ ميوـقت وأ ليلحت ىلع دامتعالاب هراكتبا

 . رخآلا ميمصتلا اهيف



 

٢٢ 
 

 : نوسمخلاو ةثلاثلا ةداملا
 ماــظنلا اذــه نــم نيــسمخلاو ةــيداحلا ةداــملا نــم )ب( ةرــقفلا يــف ةروكذــملا لاــمعألا دــعت ال

 ةــلوقعم بابــسأ هــيدل سيــل وأ ، مــلعي نــكي مــل نــم اــهب ماــيقلاب رــمأ وأ ، اهرــشاب اذإ ،ً ايدــعت

 اـــهنأب - ةرادـــلا هذـــهل ةنمـــضتملا ةعلـــسلا وأ ، ةـــلماكتملا ةرادـــلا ىـــلع هلوـــصح دـــنع - مـــلعلل

 اــميف لاــمعألا كــلتب موــقي نأ هــلو ، ةعورــشم رــيغ ةــقيرطب خوــسنم ميمــصت ىــلع يوــتحت

 ميمـصتلا نأـبً احيرـصً اراعـشإ هملـست لـبق اـهبلط يـتلا وأ ، هتزوحب يتلا تايمكلاب قلعتي

 تاـضيوعت ميمـصتلا ةداهـش كـلامل عفدي نأ بجي هنأ الإ ، ةعورشم ريغ ةقيرطب خوسنم

 ضواـفتلا قـيرط نـع حنـمت يـتلا صيخارـتلا ـىلع كـلذ يف ةدنتسم ، ةنجللا اهردقت ةلداع

 . يدقاعتلا

 

 ةديدجلا ةيتابنلا فانصألا ةيامحب ةصاخ ماكحأ : عبارلا لصفلا

 

 : نوسمخلاو ةعبارلا ةداملا
 ،ً ازـــــيممو ،ً ادـــــيدج ناـــــك اذإ ، ةـــــيتابن ةءارـــــب ىـــــلع لوـــــصحللً الباـــــق يتاـــــبنلا فنـــــصلا نوـــــكي

 . هتيمست يف عرشو ،ً اتباثوً اسناجتمو

 

 : نوسمخلاو ةسماخلا ةداملا
 ةيقبسألا خيرات وأ ، بلطلا عاديإ خيرات دنع - متي مل اذإً اديدج يتابنلا فنصلا دعي -  أ

 لوـصحم تاـجتنم وأ ، فنـصلل يتاـبنلا رثاـكتلا وأ لـسانتلا داوم عيب - اهب بلاطملا

 ضارـغأل هـتقفاومب وأ ، تاـبنلا طبنتـسم لـبق نم ريغلل اهتحاتإ متت مل وأ ، فنصلا

 : يتأي املً اقفو ، يتابنلا فنصلا لالغتسا

 . ةنس نم رثكأ ذنم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف - ١

 اذإ ، تاونــس تــس نــم رــثكأ وأ ، تاونــس عــبرأ نــم رــثكأ ذــنم ىرــخألا لودــلا يــف - ٢

 .ً امورك وأً اراجشأ فنصلا ناك



 

٢٣ 
 

 نوـــكي رـــخآ فنـــص يأ نـــع حوـــضوب هزـــييمت نـــكمأ اذإً ازـــيمم يتاـــبنلا فنـــصلا دـــعي -ب

 اهب بلاطملا ةيقبسألا خيرات يف وأ ، بلطلا عاديإ خيرات دنع ةينالعً اروهشم هدوجو

 . ةينالعً اروهشم اهيف يتابنلا فنصلا دوجو نوكي يتلا تالاحلا ةحئاللا ددحتو ،

 ، ةـيفاك ةروـصبً اـسناجتم ةيساسألا هتافص يف ناك اذإً اسناجتم يتابنلا فنصلا دعي -ـج

 .هرثاكت صاوخ نم عقوتملا نيابتلا ةاعارم عم

 ـيف وأ ، عباـتتملا هرثاـكت رـثإ ةيـساسألا هتافـص رـيغتت مـل اذإً اـتباث يتابنلا فنصلا دعي -  د

 . ةنيعم رثاكت ةرود لك  ةياهن

 ةيمـــستلا حمـــست نأ بـــجيو ، هـــعونو هـــسنج دـــيدحتب يتاـــبنلا فنـــصلا ةيمـــست نوـــكت - ــــه

 . فنصلا ىلع فرعتلاب

 

 : نوسمخلاو ةسداسلا ةداملا
 ىدــعتي صخــش يأ دــض ةــنجللا ماــمأ ىوــعد عــفر يــف قــحلا ةــيتابنلا ةءارــبلا كــلامل -  أ

 لـخاد هـتقفاوم نود يـمحملا فنصلا رثاكت ةدام لالغتساب يمحملا فنصلا ىلع

 : يتأي ام يمحملا فنصلا رثاكت ةداملً الالغتسا دعيو ، ةكلمملا

 . اهرثاكت وأ اهجاتنإ - ١

 . رثاكتلا ضارغأل اهفييكت - ٢

 . اهريدصت - ٣

 . اهداريتسا - ٤

 . رخآ قيوست يأ وأ ، اهعيب وأ عيبلل اهضرع - ٥

 . ةقباسلا ضارغألا نم ضرغ يأل اهنيزخت - ٦

 داـــصح ةداـــم ةداـــملا هذـــه نـــم )أ( ةرـــقفلا ـيــف اـــهيلع صوـــصنملا قوـــقحلا لمـــشت -ب

 لامعتــساب اــهيلع لــصح يــتلا ، هــنم ءزــج وأ هــلمكأب تاــبنلا كــلذ يــف اــمب ، فنــصلا

 ةـصرف ةـيتابنلا ةءارـبلا كـلامل حتـت مـل اذإ كـلذو ، فنـصلا رثاـكت ةداـمل عورـشم ريغ

 .ةروكذملا فنصلا رثاكت ةدامب قلعتي اميف ، هقوقح ةسراممل ةلوقعم



 

٢٤ 
 

 ىــــلإ ةداــــملا هذــــه نــــم )ب( و )أ( نيترــــقفلا يــــف اــــهيلع صوــــصنملا قوــــقحلا دــــتمت -ـج

 كــــلت زــــييمت نــــكمي مــــل اذإ ، يــــمحملا فنــــصلا نــــمً اــــساسأ ةقتــــشملا فانــــصألا

 اذــه نــم نيــسمخلاو ةــسماخلا ةداــملا نــم )ب( ةرــقفللً اــقبط – حوــضوب فانــصألا

 رارـكت بـلطتي فانـصألا كـلت جاتنإ ناك وأ ، روكذملا يمحملا فنصلا نع – ماظنلا

 . روكذملا يمحملا فنصلا لامعتسا

 ـىلإ ةداـملا هذـه نـم )ج(و )ب( و )أ( تارقفلا يف اهيلع صوصنملا قوقحلا دتمت ال - د

 وأ ، براـجتلا ضارـغأل وأ ، ةـيراجت رـيغ ةيـصخش ضارـغأل اهب مايقلا متي يتلا لامعألا

 . ةديدج فانصأ طابنتسا ضارغأل

 

 : نوسمخلاو ةعباسلا ةداملا
 تاــيلمع ميــظنتل ذــختي ريبدــت يأــب ةــيتابنلا ةءارــبلا نــع ئــشانلا قــحلا دــييقت زوــجي ال 

 .اهريدصتو ، اهداريتساو ، اهقيوستو ، اهتبقارمو ، ةيتابنلا فانصألا داوم جاتنإ

 

 : نوسمخلاو ةنماثلا ةداملا
 : يتأي امب ةيتابنلا ةءاربلا كلام مزتلي 

 ةدم لاوط ةيثارولا هتانوكم ىلع - ةجاحلا دنع - وأ ، يمحملا فنصلا ىلع ظافحلا -  أ

 . ةيامحلا

 تاــبثإل ةــمزاللا داوــملا وأ ، قئاــثولا وأ ، تاــمولعملاب اــهبلط ـىـلع ًءاــنب ةــئيهلا دــيوزت -ب

 . كلذل ةددحملا ةلهملا لالخ ، فنصلا ىلع هتظفاحم

 ، فنـصلا اذـه ةيمست ةئيهلا بطش ةلاح يف يتابنلا فنصلل ةبسانم ةيمست ميدقت -ـج

 . كلذل ةددحملا ةلهملا لالخ كلذو

 تاـنيعب ، ةددـحملا ةـلهملا لالـخو ، اـهبلط ـىلع ءاـنب - ءاـضتقالا دـنع - ةـئيهلا ديوزت -  د

 : ةيتآلا ضارغألل ، ةيثارولا هتانوكمب وأ ، يمحملا فنصلا نم ةمئالم

 . اهديدجت وأ ، فنصلل ةيمسرلا ةنيعلا دادعإ - ١

 . ةيامحلا ضارغأل ىرخأ فانصأل نراقم صحف ءارجإ - ٢



 

٢٥ 
 

 دـعب ةـيتابنلا ةءارـبلا طقـست تاـمازتلالا هذـه نـم يأب ةيتابنلا ةءاربلا كلام لالخإ ةلاح يفو

 ـيفو . هـب لـخأ يذـلا مازتلالاـب ءاـفولل ةـلوقعم ةـلهم هـحنمو ، هـمازتلاب ءاـفولا بوجوب هغالبإ

 . ةرـشنلا ـيف هـنع نالـعإلاو ، لجـسلا ـيف ةيتابنلا ةءاربلا طوقس ليجست متي لاوحألا عيمج

 . ةداملا هذه يف ةروكذملا لهملا ةحئاللا ددحتو

 

 ةيعانصلا جذامنلاب ةصاخ ماكحأ : سماخلا لصفلا

 

 : نوسمخلاو ةعساتلا ةداملا
 جذاـــمنلا نـــع هزـــيمت تامـــس هـــلوً ادـــيدج ناـــك اذإ يعانـــصلا جذوـــمنلا ةداهـــش حنـــمت

 رـشنلاب روـهمجلل هـنع فشكي مل اذإً اديدج يعانصلا جذومنلا دعيو ، ةفورعملا ةيعانصلا

 خيراــت لــبق كــلذو ، ىرــخأ ةليــسو يأــب وأ ، لامعتــسالاب وأ ،سوــملم لكــشب ناــكم يأ يــف

 يعانــــصلا جذوــــمنلا نــــع فــــشكلاب دــــتعي الو ،ةيقبــــسألا بــــلط وأ ليجــــستلا بــــلط عادــــيإ

 ىرــخألا فــشكلا تالاــح ةــحئاللا ددــحتو ، ةيقبــسألا ةرــتف لالــخ كــلذ ثدــح اذإ ، روــهمجلل

 . ةيعانصلا جذامنلل ةتقؤملا ةيامحلا ماكحأو ، اهب دتعي ال يتلا

 

 :نوتسلا ةداملا
 صخـش يأ دض ةنجللا مامأ ىوعد عفر يف قحلا يعانصلا جذومنلا ةداهش كلامل

 ،ةـكلمملا لـخاد هـتقفاوم نود ةـيراجت ضارغأل هلالغتساب يعانصلا جذومنلا ىلع ىدعتي

ً اـــجذومنً اـــيرهوج وأً اـــيلك دـــسجت وأ ،نمـــضتت ةعلـــس داريتـــسا وأ ،عـــيب وأ ،ةعانـــصب كـــلذو

 ً.اخوسنمً ايعانص

 



 

٢٦ 
 

 

 ةيماتخ ماكحأ : سداسلا لصفلا

 

 : نوتسلاو ةيداحلا ةداملا
 بـقاعي ، ماـظنلا اذـه نـم نوـثالثلاو ةـعبارلا ةداـملا هيلع تصن امب لالخإلا مدع عم

 ـىلع دـيزت ال ةـمارغب ماظنلا اذه يف اهيلع صوصنملا ماكحألا نم مكح يأ فلاخي نم لك

 . دوعلا ةلاح يف ىصقألا دحلا فعاضيو ، لاير فلأ نيسمخ

 

 : نوتسلاو ةيناثلا ةداملا
 صنــت اــملً اــقفو ، ماــظنلا اذــه يــف اــهيلع صوــصنملا ةــينمزلا تارــتفلاو لــهملا نوــكت

 . نأشلا اذه يف ةيلودلا تايقافتالا هيلع

 

 :نوتسلاو ةثلاثلا ةداملا
ً اـموي نيناـمثو ةـئام لالـخ ماـظنلا اذـهل ةـيذيفنتلا ةـحئاللا ةـئيهلا ةرادإ سلجم ردصي

 ذــيفنتل ةــمزاللا تارارــقلا ردــصي اــمك ،ةيمــسرلا ةدــيرجلا ـيـف رــشنتو ،هــب لــمعلا خيراــت نــم

 .ماظنلا اذه ماكحأ

 

 :نوتسلاو ةعبارلا ةداملا
 مقرـلا يذ يـكلملا موـسرملاب رداـصلا عارـتخالا تاءارـب ماـظن لـحم ماـظنلا اذه لحي

 تاءاربلاو ،عارتخالا تاءارب تابلط ىلع هماكحأ يرستو ،ـه١٠/٦/١٤٠٩ خيراتلاو )٣٨/م(

 .ماكحأ نم هعم ضراعتي ام لك يغليو ،لوعفملا ةيراسلا

 

 :نوتسلاو ةسماخلا ةداملا
 .هرشن خيرات نمً اموي نيثالث دعب هب لمعيو ،ةيمسرلا ةديرجلا يف ماظنلا اذه رشني



 

٢٧ 
 

 ماظنلا اذه نم نيعبرألاو ةيناثلا ةداملا يف هيلإ راشملا يلاملا لباقملاب لودج
 

 مقرلا

 تاءارب لباقملاب نايب

 عارتخالا

 جذامنلا

 ةيعانصلا

 تاميمصت

 رئاودلا

 ةلماكتملا

 فانصألا

 ةيتابنلا

 ةديدجلا

 دارفألا بولطملا يلاملا 

ؤملا
س

اس
 ت

 دارفألا

ؤملا
س

اس
 ت

 دارفألا

ؤملا
س

اس
ت  

 دارفألا

ؤملا
س

اس
 ت

 ١٠٠٠ ٥٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠ ٣٠٠ ١٥٠ ٨٠٠ ٤٠٠ ليجستلا بلط ١

 ١٠٠٠ ٥٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠ ١٥٠ ٧٥ ٤٠٠ ٢٠٠ ةيكلملا لقن وأ رييغت ٢

 ـىــلع ةفاـــضإلا وأ ليدـــعتلا ٣

 بلطلا

٢٠٠ ١٠٠ ٥٠٠ ٢٥٠ ١٠٠ ٥٠ ٢٠٠ ١٠٠ 

 نــم ةخــسن ىــلع لوــصحلا ٤

 ةداهشلا وأ بلطلا

١٠٠ ٥٠ ١٠٠ ٥٠ ١٠٠ ٥٠ ١٠٠ ٥٠ 

 ١٠٠٠ ٥٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠ ٣٠٠ ١٥٠ ٨٠٠ ٤٠٠ صيخرتلا دوقع ليجست ٥

 ٥٠٠٠ ٢٥٠٠ ٥٠٠٠ ٢٥٠٠ ٣٠٠٠ ١٥٠٠ ٨٠٠٠ ٤٠٠٠ يرابجالا صيخرتلا حنم ٦

 ١٠٠٠ ٥٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠ ٣٥٠ ١٧٥ ١٠٠٠ ٥٠٠ رشنلاو حنملا ٧

          ةيونسلا موسرلا ٨

 ١٠٠٠ ٥٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠ ٣٠٠ ١٥٠ ٥٠٠ ٢٥٠  ىلوألا ةنسلا ٨/١

 ١٠٠٠ ٥٠٠ ١٥٠٠ ٧٥٠ ٣٠٠ ١٥٠ ١٠٠٠ ٥٠٠ ةيناثلا ةنسلا ٨/٢

 ١٥٠٠ ٧٥٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٦٠٠ ٣٠٠ ١٥٠٠ ٧٥٠ ةثلاثلا ةنسلا ٨/٣

 ١٥٠٠ ٧٥٠ ٢٥٠٠ ١٢٥٠ ٦٠٠ ٣٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ةعبارلا ةنسلا ٨/٤

 ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٣٠٠٠ ١٥٠٠ ٩٠٠ ٤٥٠ ٢٥٠٠ ١٢٥٠ ةسماخلا ةنسلا ٨/٥

 ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٣٥٠٠ ١٧٥٠ ٩٠٠ ٤٥٠ ٣٠٠٠ ١٥٠٠ ةسداسلا ةنسلا ٨/٦



 

٢٨ 
 

 ٢٥٠٠ ١٢٥٠ ٤٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٢٠٠ ٦٠٠ ٣٥٠٠ ١٧٥٠ ةعباسلا ةنسلا ٨/٧

 ٢٥٠٠ ١٢٥٠ ٤٥٠٠ ٢٢٥٠ ١٢٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠٠ ٢٠٠٠ ةنماثلا ةنسلا ٨/٨

 ٣٠٠٠ ١٥٠٠ ٥٠٠٠ ٢٥٠٠ ١٥٠٠ ٧٥٠ ٤٥٠٠ ٢٢٥٠ ةعساتلا ةنسلا ٨/٩

 ٣٠٠٠ ١٥٠٠ ٥٥٠٠ ٢٧٥٠ ١٥٠٠ ٧٥٠ ٥٠٠٠ ٢٥٠٠ ةرشاعلا ةنسلا ٨/١٠

 ٣٥٠٠ ١٧٥٠     ٥٥٠٠ ٢٧٥٠ ةرشع ةيداحلا ةنسلا ٨/١١

 ٣٥٠٠ ١٧٥٠     ٦٠٠٠ ٣٠٠٠ ةرشع ةيناثلا ةنسلا ٨/١٢

 ٤٠٠٠ ٢٠٠٠     ٦٥٠٠ ٣٢٥٠ ةرشع ةثلاثلا ةنسلا ٨/١٣

 ٤٠٠٠ ٢٠٠٠     ٧٠٠٠ ٣٥٠٠ ةرشع ةعبارلا ةنسلا ٨/١٤

 ٤٥٠٠ ٢٢٥٠     ٧٥٠٠ ٣٧٥٠ ةرشع ةسماخلا ةنسلا ٨/١٥

 ٤٥٠٠ ٢٢٥٠     ٨٠٠٠ ٤٠٠٠ ةرشع ةسداسلا ةنسلا ٨/١٦

 ٥٠٠٠ ٢٥٠٠     ٨٥٠٠ ٤٢٥٠ ةرشع ةعباسلا ةنسلا ٨/١٧

 ٥٠٠٠ ٢٥٠٠     ٩٠٠٠ ٤٥٠٠ ةرشع ةنماثلا ةنسلا ٨/١٨

 ٥٥٠٠ ٢٧٥٠     ٩٥٠٠ ٤٧٥٠ ةرشع ةعساتلا ةنسلا ٨/١٩

 ٥٥٠٠ ٢٧٥٠     ١٠٠٠٠ ٥٠٠٠ نورشعلا ةنسلا ٨/٢٠

 ةــــيامحل نيرــــشعلاو ةــــسماخلا ةنــــسلا ىــــلإ نورــــشعلاو ةدــــحاولا ةنــــسلا ٨/٢١

 موركلاو راجشألا

٧٠٠٠ ٣٥٠٠ 

 
 


