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  ليلدلا نم ضرغلاو ةمدقملا
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  ليلدلا نم ضرغلاو ةمدقملا 1.1

 يف تانطاوملاو نينطاوملل ةرقتسمو ةجتنمو ةزفحم لمع صرف ريفوت ىلع ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو نم اًصرح

 فادهتساو تاعاطقلا نيطوت يف ةرازولا هجوت ىلع ًءانبو ،لمعلا قوس يف مهتكراشم ىوتسم عفرو ،ةكلمملا قطانم فلتخم

 ةعشالا – ةيبطلا  تاربتخملا( ةيحصلا نهملا نيطوت نأشب )ـه05/03/1443( خيراتو )48116( مقر يرازولا رارقلل ةراشإو ، نهملاو ةطشنألا

 .صاخلا عاطقلا يف لمعلا صرف نم ةينطولا رداوكلا نيكمتل )ةيجالعلا ةيذغتلا – يعيبطلا جالعلا –

 

 ىلع هتردقو صاخلا عاطقلا عقاو كلذكو ،لمع نع نيثحابلا دادعأو ةفدهتسملا ةطشنألا يف لمعلا قوس فورظ رارقلا ىعار دقو

 .ةيرشبلا رداوكلا باعيتسا

 

 معدلا جماربو ،ةماعلا طورشلاو ةفدهتسملا نهملاو ةطشنألا كلذ يف امب نيطوتلا رارق ليصافت ةفاك حيضوتل ليلدلا اذه دادعإ مت

اعويش رثكألا تالؤاستلا ىلع ةباجإلا ىلإ ةفاضإلاب ،ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةموظنم اهمدقت يتلا
ً

. 
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 تافيرعتلا 1.2

 نيطوتلا رارق
 صاخلا ه05/03/1443  خيراتو )48116( مقر ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ريزو رارق هب دصقي
  .)ةيجالعلا ةيذغتلا – يعيبطلا جالعلا – ةعشالا – ةيبطلا تاربتخملا( ةيحصلا نهملا نيطوتب

 ةيحصلا نهملا

 لثمتتو نييحصلا نيسرامملا لبق نم سرامتو رارقلاب ةفدهتسملا نهملا ةعومجم يه
 :ةيلاتلا ةيحصلا تاعومجملاب

 ةيبطلا تاربتخملا -1
 ةعشالا -2
 يعيبطلا جالعلا -3
 ةيجالعلا ةيذغتلا -4

 نيطوتلا بسن

 ددعلا ىلإ ةأشنملا يف )ةددحملا نهملا يف( نييدوعسلا نيلماعلا ددع ةبسن اهب دصقي

 ةأشنملا يف )ةددحملا نهملا يف( نييدوعس ريغ وأ نييدوعس ءاوس نيلماعلا نم يلامجإلا

 .اهتاذ

 ةفدهتسملا تآشنملا
 هب لمعي ،ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو تالجس يف دمتعم يرابتعا نايك لك يه

 .ةيحصلا نهملاب نيلماعلا نم رثكأ وأ دحاو لماع

 ةيحصلا نهملاب نولماعلا 
 ةفدهتسملا ةيحصلا نهملا ىدحإ يف لماعك ةأشنملا يف لجسم صخش لك مهب دصقي
 ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو لبق نم دمتعملا ينهملا فينصتلا بسحب ةفنصملاو نيطوتلاب
ايرصح ةلصفملاو ةيعامتجالا

ً
 .ليلدلا اذه يف 

 

 حامسلا ةخبف
 هذه لالخ ةأشنملل نكميو ،هذيفنتو هقيبطت خيراتو يرازولا رارقلا رشن خيرات نيب ام ةخبفلا يه

 . اهعاضوأ حيحصت ىلع لمعلا ةخبفلا

 ذيفنتلا ةخبف

 تاءارجإلل  ةضرع ةأشنملا نوكت ثيح ؛رارقلا ذيفنتب اهيف ةأشنملا مزتلت يتلا ةخبفلا يه

 تاءارجإلا عجار( ةيبطلا نهملا نيطوت ةبسنب ديقتلا مدع ةلاح يف ةيماظنلا تابوقعلاو

 )تابوقعلاو

 تالماعتلاو تامدخلا

 ةيحصلا نهملل ةفوقوملا

 ةلاح يف اهفاقيإ متيس يتلا ،ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو نم ةمدقملا تامدخلا

 تامدخلا ( ليلدلا اذه يف امهيلع صوصنملا ،ةيحصلا نهملا نيطوت ةبسنب ديقتلا مدع

 ) ةنهملل مدقت يتلا ةينوخبكلالا

 ةيفيظولا ةعومجملا

 تاربتخملا نهم( رارقلاب ةفدهتسملا نهملا هنمضتم ةعمتجم ةيحصلا نهملا ةعومجم يه

 ىلع نيطوتلا ةبسن بسحتو )ةيجالعلا ةيذغتلا نهم،يعيبطلا جالعلا نهم ،ةعشألا نهم ،ةيبطلا

 .ةلماك ةعومجملا

 فيظوتلاو معدلا
 عاطقلا زيفحتل  ةيرشبلا دراوملا ةموظنم لبق نم ةمدقملا فيظوتلاو معدلا جمارب اهب دصقي

 .همعدو
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 نيطوتلا رارقل ةماعلا طورشلا 1.3
 :ةضورفملا بسنلا 1.3.1

 – يعيبطلا جالعلا – ةعـــــشالا – ةيبطلا تاربتخملا( رارقلاب ةفدهتـــــسملا ةيحـــــصلا نهملاب  نيلماعلا ددع يلامجإ نم %60 نيطوت
 :يلاتلا لودجلا بسح ، ) ةيجالعلا ةيذغتلا

 
 

 رارقلا نايرس قاطن 1.3.2
 

 نم رثكأ وأ دحاو لماع اهب لمعي يتلاو ،يدوعــــسلا قوــــسلا يف ةلماعلا صاخلا عاطقلا تآــــشنم عيمج ىلع رارقلا اذه يرــــسي
 ةنهمل ةقحال تارارق وأ ةقباس تارارق يف ةيحص نهم فادهتسا لاح يفو ليلدلا اذه يف ةروكذملا ةيحصلا نهملاب نيلماعلا
ايشامت ةفلتخم بسنب ةددحم نهم وأ

ً
 .ىلعألا نيطوتلا ةبسن قيبطت متيف هتاجايتحاو لمعلا قوس تارييغت عم 

 

 ةفدهتسملا ةطشنألا 1.3.3
 جالعلا – ةعــــشالا –ةيبطلا تاربتخملا( ةيحــــصلا نهملا ووذ اهب لمعي ةيداــــصتقا ةطــــشنأ يف ةلماعلا تآــــشنملا عيمج لمــــشي
 .يدوعسلا قوسلا يف )ةيجالعلا ةيذغتلا – يعيبطلا

 

 ةفدهتسملا نهملا 1.3.4
 ةرازو لبق نم دمتعملا ينهملا فينــــصتلا بــــسحب ةفنــــصملاو نيطوتلاب ةفدهتــــسملا ةيحــــصلا نهملا ةيلاتلا لوادجلا حــــضوت
 :يلاتلاك طاشنلا عون بسح ىلع اهميسقت مت ثيح ،ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا

 ةيبطلا تاربتخملا نهم : الوأ

 ةنهملا ىمسم ةنهملا زمر ةنهملا ىمسم ةنهملا زمر

 ةيح ةجسنا ربتخم يراشتسا 2315151 تاليلحت ربتخم ريدم 1131031

 تاربتخم بردم 3311282 ةيبط ليلاحت يراشتسا 2315141

 ةيبط ليلاحت يصاصتخا 2315011 تاربتخم ينف بردم 3316032

 ةيح ةجسنأ ربتخم يصاصتخا 2315021 ربتخم يئاصخأ 2315311

 مدلا كنب ربتخم ينف 3316022 ماع / ةيبط تاربتخم ينف 3316012

 ماع ءايميك ربتخم ينف 3111012 ) ايريتكب ( ميثارج ربتخم ينف 3123022

 مولع ربتخم ينف 3424022 ةيذغأ ربتخم ينف 3111042

 ةيبطلا تاربتخملا وينف 3316002 ربتخم ينف 3316042
 
 

 ةبولطملا ةبسنلا   قيبطتلا خيرات نهملا

 ةيبطلا تاربتخملا نهم 

 %60 ه1443 /10/09
 ةعشالا نهم

 يعيبطلا جالعلا نهم
 ةيجالعلا ةيذغتلا نهم
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ايناث
ً

 ةعشألا نهم :

 ةنهملا ىمسم فينصتلا مقر ةنهملا ىمسم فينصتلا مقر

 يبط ريوصت يصاصتخا 2315031 ةعشألا ةجلاعم يصاصتخا 2315051

 ةعشا ينف بردم 3311202 ةعشا يصاصتخا بردم 2315271

 يجوم ريوصت ينف 3315022 بلق ةرطسق ينف 3311152

 يئاعش ريوصت ينف 3315012
 
 

 

 
اثلاث

ً
 يعيبطلا جالعلا نهم :

 ةنهملا ىمسم فينصتلا مقر ةنهملا ىمسم فينصتلا مقر

 صاخ يعيبط جالع يئاصخأ 6411201 ةزجع ةياعر ينف 3412042

 نيقوعم ةياعر يصاصتخا 2412051 ةيعيبط ةجلاعم يصاصتخا 2315061

 نيقوعم ةياعر ينف 3412032 يميوقت يعيبط جالع ينف 3312032

 
اعبار

ً
 ةيجالعلا ةيذغتلا نهم :

 ةنهملا ىمسم فينصتلا مقر ةنهملا ىمسم فينصتلا مقر

 ىضرم ةيذغت يصاصتخا 2316021 ماع ةيذغت يصاصتخا 2316011

   ةيذغت ينف 3311222
 

 نيطوتلا بسن باستحا ةيلآ 1.3.5
  :رارقلا قيبطت دنع ةيلاتلا تاليصفتلا ةاعارم متي

 .ةفدهتسملا نهملا دنبل يليصفتلا لودجلا يف اهيلع صوصنملا ماسقالاو نهملا يف نيلماعلا ىلع رارقلا قبطي ـأ

 .تاقاطن جمانرب بسح ةأشنملا يف نيلماعلا يلامجإ ىلع قبطت يتلا ىرخألا نيطوتلا بسن عم رارقلا ضراعتي ال ـب

 ةبسن بستحتو ,ةلماكلا ةعومجملا ىلع نيطوتلا بسن كلذ ساسا ىلع بستحتو ، ةيفيظولا ةعومجملا ىلع ةبسنلا قبطت ـج

 :يلي ام بسح اهيلا راشملا ةيحصلا نهملاب نيلماعلا ددع ىلا يلامجالا ىلع نيطوتلا ىلع نيطوتلا

 

 = نيطوتلا ةبسن
ةفدهتسملا 	 نهملاب 	 نيلماعلا 	 نويدوعسلا 	 ددع

" نودفاو 	 نويدوعسلا 	# ةفدهتسملا 	 نهملاب 	 نيلماعلل 	 يلامجألا 	 ددعلا
 

 
 ةبسنلا قيقحتو باستحا متي اهساسا ىلعو ،رارقلا يف ةنمضتملا" اهعيمج وا" تاصصختلا نم يأ ىلع نيطوتلا ةأشنملل قحي ـد

 .)لاثملا ىلع عالطالا حيضوتلل( ةلماكلا ةيفيظولا ةعومجملل

 .ةيحصلا تاصصختلا ةئيه لبق نم صخرم ناك اذا طقف رارقلا اذه يف لماعلا باستحا متي ـه

 .)1 ىلإ برقي ىلعأف 0.5 نمو ،رفصلا ىلإ برقي لقأف 0.49 نم( تارشعلا ىلإ بيرقتلا متي نيطوتــلا ةبسن باستحا دنع ـو
 .تافاطن جمانرب بسح ةأشنملا يف نيلماعلا يلامجإ ىلع قبطت ىتلا ىرخألا نيطوتلا بسن عم رارقلا اذه ضراعتي ال ـز

 



 )ةيجالعلا ةيذغتلا – يعيبطلا جالعلا – ةعشالا –ةيبطلا  تاربتخملا( ةيحصلا نهملا نيطوت رارقل يئارجإلا ليلدلا

 13 نم 9 ةحفص

 نيطوتلا بسن يف بستحملا رجآلا 1.3.6
 :نم ةيعامتجالا تانيمأتلا يف هل لجسملا يرهشلا رجألا أدبي نأ ةضورفملا نيطوتلا ةبسن يف يدوعسلا لماعلا باستحال طخبشي

 سويرلاكب – يئاصخالل يدوعس لاير 7,000

 مولبد – ينفلل يدوعس لاير 5,000

 نيطوتلا ةبسن يف كلذ نم لقأ رجأ ىلع لصحي يذلا يدوعسلا لماعلا باستحا متي نل ثيح

 

 :تآشنملل ةيحصلا نهملل ةمزلملا نيطوتلا بسن باستحا ةيلآ حضوي هاندأ لاثملا

 :)1 لودج( ةيحصلا نهملا فلتخم يف )أ( ةأشنملا يف نيلماعلا عيزوت )1( يحيضوت لاثم •

  ربتخم ينف ةنهملا
 يعيبط جالع ينف

 يميوقت

 ةجلاعم يصاصتخا

 ةعشألا
 لابقتسا فظوم ةفاظن لماع

 1 1 3 1 3 نيلماعلا ددع
 

 : )2 لودج( 7 = مهتايمسم فلتخمب ةيحصلا نهملا يف نيلماعلا ددع •

  ربتخم ينف ةنهملا
 يعيبط جالع ينف

 يميوقت

 ةجلاعم يصاصتخا

 ةعشألا
 لابقتسا فظوم ةفاظن لماع

 1 0 1 0 0 نويدوعسلا

 %100 ةنطوم 1 2 1 3 نودفاولا
 
 
 :)3 لودج( ةيحصلا نهملا يف )أ( ةأشنملا ىلع % 60 ةبسن قبطت

 
 نم ةيحصلا نهملا يف نيلماعلا ددع يلامجإ

 )أ( ةأشنملا يف نييدوعسلا
1 

 نم ةيحصلا نهملا يف نيلماعلا ددع يلامجإ

 )أ( ةأشنملا يف نيدفاولا
6 

  )%60( نيطوتلا ةبسن قيبطت

  ةينهملا ةعومجملا يلامجا ىلع ةبسنلا قبطت

  )نيطوتلا ةبسن X ةيحصلا ةينهملا ةعومجملا يف نيلماعلا ددع يلامجإ(

7 X 60% = 4.2 

 4 ىلإ برقتو 4.2 حيحص ددع برقأل بيرقتلا

 )أ( ةأشنملا نم بولطملا

ايلاح ةينهملا ةعومجملا يف يدوعس دحاو )1( اهيدل )أ( ةأشنملا نأ امب
ً

 

 نم يأ يف نييدوعس )3( ددع *فيظوت بجي رارقلاب مازتلالا لجأ نمو

 )4( ةيحصلا نهملا يف نييدوعسلا نيلماعلا ددع حبصيل ةيحصلا نهملا

 نيلماع
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 لالخ نم قيبطتلا ةأشنملل نكميو ، لالحالا ساسأ ىلع باستحالا مت:*

 نيطوتلل ةبولطملا ةبسنلا قيقحت ةاعارم عم ،يفاضإلا فيظوتلا وأ لالحإلا

 ةيحصلا نهملا يف

 :)4 لودج( ةيحصلا نهملا نم ) يعيبطلا جالعلا ( دحاو صصخت يف )ب( ةأشنملا يف نيلماعلا عيزوت : )2( يحيضوت لاثم •

 ةنهملا
 ةجلاعم يصاصتخا

 ةيعيبط

 جالع يئاصخأ

 صاخ يعيبط
 لابقتسا فظوم يداع لماع ةزجع ةياعر ينف

 2 3 2 4 7 نيلماعلا ددع
 
 

 : )5 لودج( 13 = مهتايمسم فلتخمب ةيحصلا نهملا يف نيلماعلا ددع •

 ةنهملا
 ةجلاعم يصاصتخا

 ةيعيبط

 جالع يئاصخأ

 صاخ يعيبط
 لابقتسا فظوم يداع لماع ةزجع ةياعر ينف

 2 0 1 2 2 نويدوعسلا

 % 100 ةنطوم 3 1 2 5 نودفاولا
 

 
 
 :)6 لودج( ةيحصلا نهملا يف )ب( ةأشنملا ىلع % 60 ةبسن قبطت

 
 نم ةيحصلا نهملا يف نيلماعلا ددع يلامجإ

 )ب( ةأشنملا يف نييدوعسلا
5 

 نم ةيحصلا نهملا يف نيلماعلا ددع يلامجإ

 )ب( ةأشنملا يف نيدفاولا
8 

  )%60( نيطوتلا ةبسن قيبطت

  ةينهملا ةعومجملا يلامجا ىلع ةبسنلا قبطت

  )نيطوتلا ةبسن X ةيحصلا ةينهملا ةعومجملا يف نيلماعلا ددع يلامجإ(

13 X 60% = 7.8 

 8 ىلإ برقيو 7.8 حيحص ددع برقأل بيرقتلا

 )ب( ةأشنملا نم بولطملا

ايلاح ةينهملا ةعومجملا يف نييدوعس )5( اهيدل أ ةأشنملا نأ امب
ً

 لجأ نمو 

 ةيحصلا نهملا نم يأ يف نييدوعس )3( ددع *فيظوت بجي رارقلاب مازتلالا

 )8( ةيحصلا نهملا يف نييدوعسلا نيلماعلا ددع حبصيل رارقلاب ةفدهتسملا

 نيلماع

 

 لالخ نم قيبطتلا ةأشنملل نكميو ، لالحالا ساسأ ىلع باستحالا مت:*

 نيطوتلل ةبولطملا ةبسنلا قيقحت ةاعارم عم ،يفاضإلا فيظوتلا وأ لالحإلا

 ةيحصلا نهملا يف

 
 



 )ةيجالعلا ةيذغتلا – يعيبطلا جالعلا – ةعشالا –ةيبطلا  تاربتخملا( ةيحصلا نهملا نيطوت رارقل يئارجإلا ليلدلا

 13 نم 11 ةحفص

 رارقلا قيبطت خيرات 1.3.7
 

 10 موي نم )ةيجالعلا ةيذغتلا – يعيبطلا جالعلا – ةعشالا – ةيبطلا تاربتخملا( ةيحصلا نهملا نيطوتب مزلملا يرازولا رارقلا ذيفنت متي

 .م2022 / 04 / 11 ـل قفاوملاو ه 1443 / 09 /

 

 حامسلا ةخبف 1.3.8

 نم اهنكمُي ام ىلع لمعلا ةخبفلا هذه لالخ ةاشنملل نكميو ،رارقلا قيبطتب ءدبلاو يرازولا رارقلا رادصإ خيرات نيب ام ةخبفلا يه

 .اهب صاخلا فدهتسملل لوصولل نيطوتلا بسن قيقحت

 
 
 
  
  
   
 

 
 

 فيظوتلاو معدلا جمارب 1.4

  :ةيلاتلا جماربلا لمشتو نييدوعسلا فيظوت يف صاخلا عاطقلا تآشنم ةدناسمب قلعتت معدلاو تازفحملا نم ةمزح ميدقت متي

 .نيبسانملا نيلماعلا نع ثحبلاو باطقتسالا ةيلمع معد .1
 .ةيرورضلا ليهأتلاو بيردتلا تايلمع معد .2
 .نييدوعسلل يفيظولا رارقتسالاو فيظوتلا ةيلمع معد .3

 .ةموظنملا ىدل ةحاتملا نيطوتلا معد جمارب ةفاك نم ةدافتسالا ةيولوأ .4

 

 ةيماظنلا تاءارجإلاو تابوقعلا ذيفنت ةيلآ 1.5
 ةقيرطب – يدوعس ريغ لماع ىلا هنطوملا نهملا كلت ماهم نم يأ دانسا وا ،ةبولطملا نيطوتلا ةبسنب ةأشنملا ديقت مدع ةلاح يف

 رارقلا يف اهيلع صوصنملا نيطوتلا تافلاخمب ةصاخلا تابوقعلا قيبطت متيس ،رخآ يفيظو ىمسم يأ تحت – ةرشابم ريغ وا ةرشابم

 ةصاخلا ةينوخبكلإلا تامدخلا عيمج فاقيإ متيس امك ،تاليدعت نم هيلع أرطي ام ةاعارم عم ـه27/9/1440 خيراتو 178743 مقر يرازولا

ايلآ ) ةنهم ليدعت ،ةنهملل ةمدخ لقن ،ةنهملل تاريشأت رادصإ( ةفدهتسملا ةيحصلا نهملاب
ً

 صخر ديدجت ةمدخ فاقيإو ، ةأشنملل 

 لاح يف ةاشنملل لمعلا صخر ديدجت نع عانتمالا تزاجأ يتلاو  لمعلا ماظن نم نوثالثلاو ةسماخلا ةداملا ماكحا ىلع ءانب لمعلا

 نيطوتلاب ةصاخلا ريياعملا ةفلاخم

 

 رارقلا رشن
 يرازولا

 

 حامسلا ةرتف
 

 رارقلا رشن خیرات نمً اموی 180  

 ـھ 1443 / 09 / 10 ـھ 1443 / 03 / 05
 

 رارقلا ذیفنتب ءدبلا



 )ةيجالعلا ةيذغتلا – يعيبطلا جالعلا – ةعشالا –ةيبطلا  تاربتخملا( ةيحصلا نهملا نيطوت رارقل يئارجإلا ليلدلا

 13 نم 12 ةحفص

 ديدجت نع عانتمالا زاجأ يذلاو نوثالثلاو ةسماخلا هتدام يف لمعلا ماظن يف ءاج امل ادانتسا لمعلا صخر ديدجت ةمدخ فاقيإو

 مقر يرازولا رارقلا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلل ةفاضإلاب نيطوتلاب ةصاخلا ريياعملا ةفلاخم مت لاح يف ةاشنملل لمعلا صخر

 خيراتو 178743

  ه 1440 / 09 / 27

 فاقيإ نم ةنهملا رييغت

 نهملا رييغت طباوض بسح ىلإ ةنهملا رييغت
 فاقيإ ةأشنملا ىلإ ةمدخلا لقن
 فاقيإ ةأشنملا نم ةمدخلا لقن

 فاقيإ لمعلا صخر
 فاقيإ مادقتسالا

 
طوملا نهملا دحأ يف لمعي لماع دوجو ةلاح يف

ّ
 يف ةيدوعس ريغ ةلامع فيظوت( ةبوقع قيبطت متيس ،فلتخم ينهم ىمسمب ةن

 هنأل ،تاليدعت نم هيلع أرطي امو ـه27/9/1440 خيراتو 178743 مقر يرازولا رارقلا يف اهيلع صوصنملا )نييدوعسلا ىلع ةروصقم نهم

 .اهمدع نم ةفلاخم دوجو ىلع مكحلا يف سيئرلا لماعلا وه ماهملا ءادأل ينهملا فيصوتلا نإف ةيفيظولا تايمسملا تفلتخا امهم

 
 

 
 ةعئاشلا ةلئسألا 1.6

 ؟تاقاطن عم يزاوتلاب نهملا نيطوت رارق قبطي له

اماظن اهيلع صوصنملا تابوقعلا كلذكو ةأشنملا لخاد رارقلاب ةفدهتسملا نهملا ىلع قبطي نهملا نيطوت رارق ،معن
ً

 رظنلا ضغب 

 .ةفدهتسملا ةيحصلا نهملا نيطوتلا ةبسن باستحا ىلع تاقاطن يف ةأشنملا قاطن رثؤي ال هنأ يأ ،تاقاطن يف ةأشنملا قاطن نع

 
 ؟لماعلل يلعفلا لمعلا ىلع وأ طقف ةينهملا تايمسملا ىلع رارقلا قبطي له

 .لماعلل يلعفلا لمعلاو ةينهملا تايمسملا ىلع رارقلا قيبطت متي

 
البقتسم نهملا نيطوتل ةبسنلا ليدعت متيس له

ً
 ؟

 لالخ نم نينطاوملل ةقئال فئاظو ريفوت يف ةمهاسملاو ةلاطبلا لدعم ضفخ ىلع ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو لمعت

 نع نيثحابلاو نيجيرخلا ددع ءاصحإ ربع ةبولطملا نيطوتلا بسن يرود لكشب ةرازولا عجارت كلذ قيقحتلو ،اهقالطإ متي تاردابم ةدع

 .يئاقلت لكشب لمعلا قوس يف نيجيرخلا ةكراشم نامضل ،قوسلا باعيتسا ةعسو ةردقو ،لمع

 
 ؟) ةيذغت ييئاصخا الا هيدل دجوي ال ةيذغت زكرم ( الثم , طقف دحاو يحص صصخت ىلع يوتحت يتلا تانايكلا ىلع رارقلا قبطي له

 .يئارجالا ليلدلاب اهيلع صوصنملا ةيحصلا نهملا فدهتسي نيطوتلا رارق ،معن
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