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 لفطلا ةيامح ماظن
 ـه 1436

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 1436 / 2 / 3 خيراتب )14/م( مقر يكلم موسرم

  ىلاعت هللا نوعب
  دوعس لآ زيزعلا دبع نب هللا دبع نحن
 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا كلم
  .ـه١٤١٢ / ٨ / ٢٧ خيراتب )٩٠ / أ( مقر يكلملا رمألاب رداصلا ،مكحلل يساسألا ماظنلا نم )نيعبسلا( ةداملا ىلع ءانب
  .ـه١٤١٤ / ٣ / ٣ خيراتب )١٣ / أ( مقر يكلملا رمألاب رداصلا ،ءارزولا سلجم ماظن نم )نيرشعلا( ةداملا ىلع ءانبو
 / ٨ / ٢٧ خيراتب )٩١ / أ( مقر يكلملا رمألاب رداصلا ،ىروشلا سلجم ماظن نم )ةرشع ةنماثلا( ةداملا ىلع ءانبو

  .ـه١٤١٢
 / ٨ / ٢١ خيراتب )٣٧ / ٨٤( مقرو ،ـه١٤٣٢ / ٢ / ١٣ خيراتب )٧٤ / ١٤٥( مقر ىروشلا سلجم يرارق ىلع عالطالا دعبو

  .ـه١٤٣٤
  .ـه١٤٣٦ / ١ / ٢٤ خيراتب )٥٠( مقر ءارزولا سلجم رارق ىلع عالطالا دعبو
 :تآ وه امب انمسر
الوأ
ً

  .ةقفارملا ةغيصلاب ،لفطلا ةيامح ماظن ىلع ةقفاوملا : 
 ذيفنت – هصخي اميف لك – ةلقتسملا ةينعملا ةزهجألا ءاسؤرو ءارزولاو ءارزولا سلجم سيئر بئان ومس ىلع : اًيناث
 .اذه انموسرم
 
  

 دوعس لآ زيزعلا دبع نب هللا دبع
 
 

 

 ـه ١٤٣٦ / ١ / ٢٤ :خيراتو )٥٠( مقر رارق

 ءارزولا سلجم نإ
 ب / ٣٥١٤٨ مقرو ـه١٤٢٦ / ٥ / ٢٠ خيراتو ب / ١٩٣٩٨ مقرب يكلملا ناويدلا نم ةدراولا ةلماعملا ىلع عالطالا دعب
 نأش يف ،ـه١٤٢٦ / ٥ / ٤ خيراتو ٣٦ / ١٨٧٥٥٤ مقر ميلعتلاو ةيبخبلا ةرازو باطخ ىلع ةلمتشملا ،ـه١٤٢٦ / ٩ / ١ خيراتو
  .لامهإلاو ةءاسإلا نم لافطألا ةيامح ماظن عورشم
  .هيلإ رشملا ماظنلا عورشم ىلع عالطالا دعبو
 خيراتو )٣٩( مقرو ،ـه١٤٣٢ / ٩ / ٢٧ خيراتو )٤٠٤( مقرو ،ـه١٤٢٩ / ٥ / ٨ خيراتو )٢٠٩( مقر رضاحملا ىلع عالطالا دعبو
  .ءارزولا سلجمب ءاربخلا ةئيه يف ةدعملا ،ـه١٤٣٥ / ١٠ / ١١ خيراتو )٦١٨( مقرو ،ـه١٤٣٣ / ١ / ١٩
 / ٨ / ٢١ خيراتو )٣٧ / ٨٤( مقرو ،ـه١٤٣٢ / ٢ / ١٣ خيراتو )٧٤ / ١٤٥( مقر ىروشلا سلجم يرارق يف رظنلا دعبو

  .ـه١٤٣٤
  .ـه١٤٣٥ / ١١ / ٢٢ خيراتو )١٠٩٠( مقر ءارزولا سلجمل ةماعلا ةنجللا ةيصوت ىلع عالطالا دعبو
 :يلي ام ررقي
الوأ

ً
  .ةقفارملا ةغيصلاب ،لفطلا ةيامح ماظن ىلع ةقفاوملا :
  .اذهل ةقفارم هتغيص ،كلذب يكلم موسرم عورشم دعأ دقو
 ةمزاللا ةيلاملا تادامتعالاب اهتينازيم معدل ةيلاملا ةرازو عم قيسنتلاب ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو موقت : اًيناث
 .لامهإلا وأ ءاذيإلل نوضرعتي نيذلا لافطألا ءاويإل صصخت ءاويإ رود ءاشنإب لجاع لكشب موقتل
 

 

 ءارزولا سلجم سيئرل يناثلا بئانلا
 

 
 



 :لوألا لصفلا
 لامهإلاو ءاذيإلا تالاحو فادهألاو تافيرعتلا

 
 :ىلوألا ةداملا
 لك مامأ ةنيبملا يناعملا - ماظنلا اذه يف تدرو امنيأ - ةيتآلا تارابعلاو تاملكلاب دصقي ،ماظنلا اذه ضارغأل
 :كلذ فالخ صنلا قايس ِضتقي مل ام ،اهنم
 

 .هرمع نم ةرشع ةنماثلا زواجتي مل ناسنإ لك :لفطلا .1
 :اهنمو ،كلذب ديدهتلا وأ هلالغتسا وأ لفطلل ةءاسإلا لاكشأ نم لكش لك :ءاذيإلا .2

 .يدسج ءاذيإ وأ ررضل لفطلا ضرعت :ةيدسجلا ةءاسإلا- 
 .ةيحص وأ ةيسفن اًرارضأ هل ببسي دق يذلا لماعتلا ءوسل لفطلا ضرعت :ةيسفنلا ةءاسإلا -
 .يسنجلا لالغتسالا وأ ىذألا وأ ءادتعالا نم ٍعون يأل لفطلا ضرعت :ةيسنجلا ةءاسإلا -

 ،ةيدسجلا تاجاحلا :لمشتو ،كلذ يف ريصقتلا وأ ةيساسألا لفطلا تاجاح ريفوت مدع :لامهإلا - .3
 .ةينمألاو ،ةيفاقثلاو ،ةيعامتجالاو ،ةيركفلاو ،ةيميلعتلاو ،ةيوبخبلاو ،ةيسفنلاو ،ةيفطاعلاو ،ةيحصلاو

 .ماظنلا اذهل ةيذيفنتلا ةحئاللا :ةحئاللا  .4
قفو ،لفطلا ةيامحب ةقالع اهل يتلا تاهجلا :ةقالعلا تاذ تاهجلا .5

ً
 .ةحئاللا هددحت امل ا

 
 

 

 :ةيناثلا ةداملا
 :يتأي ام ىلإ ماظنلا اذه فدهي

فرط ةكلمملا نوكت يتلا ةيلودلا تايقافتالاو ةمظنألاو ،ةيمالسإلا ةعيرشلا هتررق ام ىلع ديكأتلا  .1
ً
 اهيف ا

 .لامهإلاو ءاذيإلا لاكشأ لك نم هيمحتو لفطلا قوقح ظفحت يتلاو
 هب ةطيحملا ةئيبلا يف اهل ضرعتي دق يتلا امهرهاظمو لامهإلاو ءاذيإلا لاكشأ لك نم لفطلا ةيامح  .2

 تاسسؤملا وأ ةليدبلا ةرسألا وأ ةيبخبلاو ةياعرلا رود وأ ةماعلا نكامألا وأ يحلا وأ ةسردملا وأ لزنملا(
 وأ ةطلس وأ لفطلا ىلع ةيالو هل ٍصخش نم كلذ عقو ءاوس ،)اهمكح يف ام وأ ةيلهألاو ةيموكحلا
 .هريغ نم وأ ،ناك لكش يأب ةقالع هب هل وأ ةيلوؤسم

 .هل ةمزاللا ةياعرلا ريفوتب ؛لامهإلاو ءاذيإلل ضرعت يذلا لفطلا قوقح نامض .3
 .لامهإلاو ءاذيإلا نم هتيامحب طبتري ام ةصاخبو ،اهب هفيرعتو لفطلا قوقحب يعولا رشن .4

 

 :ةثلاثلا ةداملا
الامهإ وأ ءاذيإ دعي

ً
 :يتأي امم ٍّيأل لفطلا ضرعت 

 .يلئاع دنس نود هؤاقبإ - .1
 .اهيلع ةظفاحملا مدع وأ ،اهبجح وأ ،ةيتوبثلا هقئاثو جارختسا مدع  .2
 .ةبجاولا ةيحصلا هتاميعطت لامكتسا مدع - .3
 .ميلعتلا نع هعاطقنا يف ببستلا  .4
 .رطخلل اهيف ضرعتي دق ةئيب يف هدوجو .5
 .هتلماعم ءوس .6
 .يسنجلا لالغتسالل هضيرعت وأ ،اًّيسنج هب شرحتلا  .7
 .لوستلا يف وأ ،مارجإلا يف وأ ،اًّيدام هلالغتسا .8
 .هريقحت ىلإ يدؤت وأ هتمارك نم طحت يتلا ةئيسملا تاملكلا مادختسا .9

 .هنسل ةبسانم ريغ وأ ،ةيمارجإ وأ ،بدألاب ةلخم دهاشمل هضيرعت .10
 .يداصتقا وأ ،يعامتجا وأ ،يقرع ببس يأل هدض زييمتلا .11
 .هتياعرو هتيبرت يف لصاوتملا نّيبلا ريصقتلا .12
 .ةيماظنلا نسلا نود ةبكرملا ةدايقب هل حامسلا .13
 .ةيسفنلا وأ ةيدسجلا هتحص وأ هتمالس ددهي ام لك .14
15.  



 :ةعبارلا ةداملا
ضرعم لفطلا دعُي

ً
 :يتأي امم ٍّيأ يف فارحنالا رطخل ا

 .عورشم ريغ ٍلمع يأ وأ لوستلا ةسرامم .1
 .هتياعر ىلع موقي نم وأ نيوبألا ةطلس نع هجورخ .2
 .ةيئاويإلا وأ ةيوبخبلا تاسسؤملا نم وأ تيبلا نم برهلا ىلع هدايتعا .3
 .تيبملا وأ ةماقإلل ةدعم ريغ نكامأ يف مونلا ىلع هدايتعا .4
 هتطلاخم وأ ،هنسل ةبسانملا ريغ نكامألا وأ ،اًّيعامتجا وأ اًّيقالخأ ةهوبشملا نكامألا ىلع هددرت .5

 .نيدسافلا وأ نيدرشتملا
 نوموقي نم ةمدخب همايق وأ ،اهوحن وأ تاردخملا وأ رامقلا وأ قسفلا وأ ةراعدلاب لصتت لامعأب همايق .6

 .اهب
 

 
 
 

  :يناثلا لصفلا
 ةيامحلا يف لفطلا قح

 
 :ةسماخلا ةداملا
 .ةثاغإلاو ةياعرلاو ةيامحلاب عتمتلا ةيولوأ - لاوحألا عيمج يف - لفطلل

 

 :ةسداسلا ةداملا
 .لامهإلا وأ ءاذيإلا لاكشأ لك نم ةيامحلا يف قحلا لفطلل

 

 :ةعباسلا ةداملا
 نم ةليدبلا ةياعرلا يف قحلا ؛لامهإلا وأ ءاذيإلل اهيف ضرعتي دق ،ةبسانم ةيلئاع ةئيب هل رفاوتت ال يذلا لفطلل
 :يتأي ام لالخ

 .هتياعرو هتلافك ىلوتت يتلا ةنضاحلا ةرسألا .1
 .ةنضاح ةرسأ رفاوتت مل اذإ ،ةيريخلا وأ ةيلهألا وأ ةيموكحلا ةيعامتجالا ةياعرلا تاسسؤم .2

 .كلذل ةمزاللا طباوضلا ةحئاللا ددحتو
 
 
 

 :ثلاثلا لصفلا
 لفطلا ةيامحب ةلصتملا تاروظحملا 

 
 :ةنماثلا ةداملا
 هفيلكت رظحي امك ،ةرشع ةسماخلا نس هغولب لبق لفطلا ليغشت رظحُي ،لمعلا ماظن يف درو امب لالخإلا نود
 .ةحلسملا تاعازنلا وأ ةيركسعلا لامعألا يف همادختسا وأ ،ةيسفنلا وأ ةيندبلا هتحصب وأ هتمالسب رضت دق لامعأب

 

 :ةعساتلا ةداملا
 .لوستلا وأ مارجإلا يف هب ةرجاتملا وأ ،يسنجلا لالغتسالا لاكشأل هضيرعت وأ ،اًّيسنج لفطلا لالغتسا رظحي

 

 :ةرشاعلا ةداملا
 .لاكشألا نم لكش يأب اهلوادت وأ ةيلقعلا تارثؤملا وأ ةردخملا داوملا جاتنإ نكامأ يف لفطلا مادختسا رظحي



 

 
 :ةرشع ةيداحلا ةداملا

 مدختسي نأ رظحي كلذكو ،هتمالسب رضت يتلا داوملا نم هريغو هتاقتشمو غبتلا لفطلل عابي نأ رظحي -1
 .اهل ةياعدلا وأ اهعيب وأ اهجاتنإ نكامأ وأ اهئارش يف

 .نيخدتلا تاودأ نم ةادأ يأ وأ رئاجس ةئيه ىلع ةعنصملا ىولحلا وأ لفطلا باعلأ عيبو داريتسا رظحي -2
 .هدوجو ءانثأ نيخدتلا كلذك رظحيو ،نيخدتلا ىلع لفطلا عجشت يتلا دهاشملا ضرع رظحي -3

 
 

 :ةرشع ةيناثلا ةداملا
 وأ هتزيرغ بطاخي لفطلل هجوم عومسم وأ يئرم وأ عوبطم فنصم يأ ةزايحو لوادتو ضرعو رشنو جاتنإ رظحي
 هنأش نم نوكي وأ ،ةماعلا بادآلا وأ ماعلا ماظنلا وأ ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأل افلاخم اكولس هل نيزي امب اهريثي
 .يركفلا وأ يكولسلا فارحنالا ىلع هعيجشت

 

 :ةرشع ةثلاثلا ةداملا
 .رطخلل هتحص وأ هتمالس ضرعت يتلا ةيهيفخبلا وأ ةيضايرلا تاطاشنلاو تاقابسلا يف لفطلا ةكراشم رظحت

 

 :ةرشع ةعبارلا ةداملا
 ةرورض وأ ةحلصمل الإ نينجلل يبط ءارجإ وأ ٍلخدت يأب مايقلا رظحي ،ىرخألا ةمظنألا هب يضقت امب لالخإلا نود
 .ةيبط

 

 :عبارلا لصفلا
 ههاجت ةيلوؤسملاو ةياعرلا يف لفطلا قح

 

 :ةرشع ةسماخلا ةداملا
 ةيلاملا امهتاناكمإ دودح يف نيلوؤسم - هتياعر ىلع موقي نم وأ ،امهدحأ وأ - لفطلا ادلاو دعي .1

 .لامهإلاو ءاذيإلا نم هتيامحو ،هل ةياعرلا ريفوت ىلع لمعلاو ،هقوقح نامضو هتيبرت نع امهتاردقو
 - هتياعر ىلع موقي نم وأ - لفطلا يدلاو مازتلا نامضل ةمزاللا ريبادتلا ةقالعلا تاذ تاهجلا ذختت .2

 .لامهإلاو ءاذيإلا نم هتيامحو ،هقوقح ظفحو ،ههاجت امهتايلوؤسم لمحتب
 ريغ هتحلصم ضتقت مل ام ؛امهنم يأب لاصتالاو ةرايزلا قح لفطلل نمضي ،نيدلاولا لاصفنا ةلاح يف .3

 .كلذ

 .يئاضق مكحب الإ قحلا اذه عزني الو ،اهدالوأ ةناضح يف قحلا مألل نيدلاولا لاصفنا لاح يف .4
 

 :ةرشع ةسداسلا ةداملا
 ةاعارمو ،اهزاجنإ يف عارسإلاو هنأش يف ذختت يتلا تاءارجإلا عيمج يف لفطلا ةحلصم ةاعارم تاهجلا عيمج ىلع
 .امهوحنو هتحصو هنس عم قفتي امب ،ةيميلعتلاو ،ةيوبخبلاو ،ةيدسجلاو ،ةيسفنلاو ،ةيلقعلا هتاجاح
 

 :ةرشع ةعباسلا ةداملا
 هتمالس ضرعت ةئيب يف لفطلا ناك اذإ ةبسانملا حالصإلاو ةياعرلا ريبادت ذاختا ةعرس ةقالعلا تاذ تاهجلا ىلع
 .فارحنالا رطخل ةيوبخبلا وأ ةيدسجلا وأ ةيسفنلا وأ ةيلقعلا

 

 :ةرشع ةنماثلا ةداملا
 :يتآلا لجأ نم ةبسانملا ريبادتلا عيمج ذاختا ةقالعلا تاذ تاهجلا ىلع

 اميف ةصاخبو ،لفطلا قوقحب ةيعوتلاو يحصلا داشرإلاو ةياقولا لاجم يف ٍلعافو ٍءاّنب ٍرودب مايقلا .1
 نيخدتلا ررضو ثداوحلا نم هتياقوو هركف ةمالسو ةيعيبطلا ةعاضرلا ايازمو هتيذغتو هتحصب قلعتي
 .ةفلتخملا مالعإلا لئاسو ربع كلذو ،قوقح نم لفطلل ام حيضوتو لمحلا ءانثأ هتروطخ نايبو



 .يحصلا داشرإلاو ةياقولا لاجم يف لماكلا هرودب موقيل ةيسردملا ةحصلا ماظن معد .2
 .هنسل بسانملا ميلعتلا ىلع لوصحلا يف لفطلا قح نامض .3
 .ةريطخلاو ةيدعملا ضارمألاب لفطلا ةباصإ نم ةياقولا .4
 .اهريغو تابكرملا ثداوح نم ةجتانلا تاباصإلا نم لفطلا نيمأت .5
 .يئيبلا ثولتلا رطخ نم لفطلا ةياقو .6
 عراوشلا لافطأو ،مهيلع عزانتملا لافطألاك ،ةبعص فورظ يف نوشيعي نيذلا لافطألا ةاناعم عفر .7

 .بورحلاو ثراوكلا اياحضو ،نيدرشملاو
 

 :ةرشع ةعساتلا ةداملا
 ليهأت ةداعإل ،ةيعامتجاو ةيسفنو ةيميلعتو ةيوبرتو ةيحص جمارب عضو ةقالعلا تاذ تاهجلا ىلع .1

 .لامهإلا وأ ءاذيإلا تالاح ىدحإل ضرعت يذلا لفطلا
 عاضخإل ،ةحصلا ةرازو عم قيسنتلا - ةجاحلا دنع - ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو ىلوتت .2

 .هتلاح مئالي امب ةيليهأت جمارب وأ يسفن جالعل لامهإلا وأ ءاذيإلا بكترم
 

 :نورشعلا ةداملا
 نوكت ثيحب ،ةدروتسملا وأ اًّيلحم ةعنصملا لافطألا باعلأل ةلماش ةدوج ريياعم عضو ةقالعلا تاذ تاهجلا ىلع
 .ةيعرشلا طباوضلل ةفلاخم ريغو ،ةمالسلا لئاسوو ،ةيفاقثلاو ةيئيبلاو ةيحصلا ريياعملاو تافصاوملل ةقباطم
 

 :نورشعلاو ةيداحلا ةداملا
 :يتأي امب ماظنلا اذه يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلاو ماكحألا لخت ال

 .هصاصتخا بسحب لك ،ىرخألا ةينعملا تاهجلا ىلع ةبتخبملا تامازتلالا .1
فرط ةكلمملا نوكت ةيلود ةيقافتا وأ رخآ ماظن هيلع صني لفطلل لضفأ ًةيامح لفكي مكح يأ .2

ً
 .اهيف ا

 

 :سماخلا لصفلا
 هب لمعلا تقوو هتحئالو ماظنلا ةفلاخم يف رظنلاو غالبإلا

 
 :نورشعلاو ةيناثلا ةداملا

 .اًروف ةصتخملا تاهجلا غيلبت ،لامهإ وأ ءاذيإ ةلاح ىلع علّطي نم لك ىلع .1
 نم دراولا غيلبتلا ةصاخبو ،لامهإلاو ءاذيإلا تالاح نع غيلبتلا تاءارجإ لهست نأ ةصتخملا تاهجلا ىلع  .2

 .لفطلا
 .اهعم لماعتلا ةيفيكو لامهإلاو ءاذيإلا تالاح نع غيلبتلا تاءارجإ ةحئاللا ددحت .3

 
 
 

 :نورشعلاو ةثلاثلا ةداملا
 قيقحتلا ةئيه ىلوتت ،ماظنلا اذه نم )نيرشعلاو ةيناثلا( ةداملا نم )3( ةرقفلا يف درو ام ةاعارم عم .1

 .ةصتخملا ةمكحملا مامأ ىوعدلا ةماقإو ،ماظنلا اذه ماكحأ تافلاخم يف قيقحتلا ماعلا ءاعدالاو
 ةمظنألا هب يضقت ام ةاعارم عمو ،ماظنلا اذه نم )رركم نيرشعلاو ةثلاثلا( ةداملا مكحب لالخإ نود .2

 ةبوقعلا ريرقتو ماظنلا اذه ماكحأ تافلاخم يف رظنلا ةصتخملا ةمكحملا ىلوتت ،ةقالعلا تاذ ىرخألا
 .فلاخملا قح يف ةبسانملا

 ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو ىلوتت ،ةيئازجلا تاءارجإلا ماظن يف ةدراولا ماكحألا ةاعارم عم .3
 ًءاضق اهيف لصفلا نيح ىلإ ةداملا هذه نم )1( ةرقفلا يف اهيلإ راشملا ىوعدلا ةعباتم ةيعامتجالا

 

 رركم نورشعلاو ةثلاثلا ةداملا
 



اعرش ةررقم دشأ ةبوقع يأب لالخإ نودو ،ةداملا هذه نم )2( ةرقفلا هب يضقتام ةاعارم عم .1
ً

اماظن وأ 
ً
، 

 نيتاه ىدحإب وأ ،لاير فلأ )ةئام( ىلع ديزت ال ةمارغبو )نيتنس( ىلع ديزت ال ةدم نجسلاب بقاعي
العف بكترا نم لك ،نيتبوقعلا

ً
 .ماظنلا اذه نم )ىلوألا( ةداملا يف ةدراولا ءاذيإلا لاعفأ نم ةميرج لكش 

 .ةيرحلل ةبلاسلا تابوقعلل ةليدب ةبوقع رادصإ ةصتخملا ةمكحمللو
 ديزت الو )نيتنس( نع لقت ال ةدم نجسلا ةداملا هذه نم )1( ةرقفلا يف اهيلإ راشملا ةميرجلا ةبوقع نوكت .2

 ةلاح يف ،لاير فلأ )ةئامسمخ( ىلع ديزت الو لاير فلأ )ةئام( نع لقت ال ةمارغو ،تاونس )سمخ( ىلع
 :يتأي امم يأب ةميرجلا ناخبقا
 .ةقاعإلا يوذ صاخشألا نم ءاذيإلا هيلع عقو نم ناك نإ -أ

 .ةدابعلا وأ ةياعرلا وأ ةساردلا وأ لمعلا ناكم يف ءاذيإلا عقو نإ -ب
 .ماظنلا اذه ماكحأ قيبطت مهب طاني نمم ءاذيإلا عقو نإ -ج
انورقم ءاذيإلا عقو نإ -د

ً
 .ةحلسألا دحأ مادختساب 

 .ةعقاولا يف ءاذيإلا لاعفأ تددعت نإ -ـه
 .دوعلا ةلاح يف ةعقوملا ةبوقعلا فعاضت .3
 ةدعاسملا وأ قافتالا وأ ضيرحتلا روص نم ةروص يأب هدعاس وأ هعم قفتا وأ هريغ ضرح نم لك بقاعي .4

 ."ةميرجلل ةررقملا ةبوقعلاب ،ةداملا هذه نم )1( ةرقفلا يف اهيلإ راشملا ةميرجلا باكترا ىلع
 
 

 :نورشعلاو ةعبارلا ةداملا
 دعب ،ةيمسرلا ةديرجلا يف ماظنلا اذه رشن خيرات نم اًموي )نيعست( لالخ ةحئاللا ةيعامتجالا نوؤشلا ريزو ردصي
 تاذ ىرخألا تاهجلاو ناسنالا قوقح ةئيهو ةحصلا ةرازوو ميلعتلاو ةيبخبلا ةرازوو ةيلخادلا ةرازو عم قيسنتلا
 .ماظنلا اذهب لمعلا خيرات نم اهب لمعيو ،هصخي اميف ٌّلك ةقالعلا

 

 :نورشعلاو ةسماخلا ةداملا
 .ةيمسرلا ةديرجلا يف هرشن خيرات نم اًموي )نيعست( دعب ماظنلا اذهب لمعي
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