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 ةمدقم

 ،ةيرادإلاو ةيلاملا تايحالصلاو تاءارجإلاو تالماعملا ةفاك ننقي روتسد عضو ىلا ةيحصلا ثاحبألل كراش ةيعمج ىعست

 نم اهيف نيلوئسملا نكمي امبو ،ةيلوئسملا يف مداصت يا ثودح نود ةيعمجلا تاونق لخاد لمعلا بايسنا لفكي امب

 ةيلوألا تانبللاو سسألا ةباثمب يه حئاوللا هذهف ،اذل ،ةرثؤملا ءاطخألا ضعب ثودح دنع ببستملا ةبساحم وا ةبقاعم

  .ىلاعت هللا ءاش نٕا ةمداقلا تاونسلا يف ةيعمجلا لمع اهيلع موقي يتلا

 ثيح ،ةفلتخملا تارادإلا تاسايسو فادهأ قيقحتل ءاشي ىتمو ،ءاشي امفيك ليدعتلا ةرادإلا سلجم ةيناكمإ عم اذه

 طبض ماظنل اقفو ةرادإلا سلجم ةقفاوم بجومب الا حئاوللا كلت دونب ىلا ةفاضإلا وا فذحلا وا ليدعتلا متي ال هنا

 ةرادإ ماظن تابلطتمل اقبط ةعضو متيس يذلاو ةفلتخملا ةيعمجلا قئاثو ىلع ليدعتلا ةيلأ ددحي يذلا قئاثولا

   .)9001 وزيألا( ةدوجلا

  :ةحئاللاب ةدراولا ريباعتلاو تايمسملاو تاحلطصملا ىنعم ريسفت يلي اميف

 تاسايسلا دمتعي يذلا وهو ةيعيرشتلا ةطلسلا لثمي ثيح ةيرادإ ةطلس ىلعا وه :ةرادإلا سلجم سيئر -１

 .ةيرادإلاو ةيلاملا اهحئاولو ةيعمجلل ةماعلا

 ريدمللو ،ريغلا مامأ ةيعمجلا لثمي يذلا وهو ةيعمجلل ةيذيفنتلا ةطلسلا لثمي يذلا وه :يذيفنتلا ريدملا -２

 ةيجيتارتسالا اهططخو ةيعمجلا فادهأ ذيفنت نم هنكمت يتلا تايحالصلاو تاطلسلا عسوأ يذيفنتلا

 لك ةسايس ذيفنت ةبقارم قح هل نٔا امك ،تايلوئسملاو تايحالصلا ةحئال يف ددحم وه امل اقبط ،ةيليغشتلاو

 .تايحالصلا هذه نم ءزج وا لك بحس وا ضيوفت قح هلو ،اهفادهأ قيقحت ةعباتمو مسق وا ةرادإ

 ةيلاملا حئاوللاو تاءارجالا و تاسايسلا ةعباتم يف ةرادإلا سلجم لبق نم ضوفملا وهو :يلاملا فرشملا -３
 ربتعيو اهيف هضوفي وا ةرادإلا سلجم هل اهددحي يتلا تايلوئسملاو تايحالصلا ةفاك هلو ،ةيعمجلا لخاد
 .ةرادإلا سلجم يف ايسيئر اوضع
 ةيلاملا حئاوللاو تاسايسلا ذيفنت ىدم ةعباتمل يذيفنتلا ريدملا لبق نم ضوفملا وه :يلاملا بقارملا ـ4
 .ةرادإلا سلجم وا ادرفنم يذيفنتلا ريدملا اهردصي يتلا تاميلعتلاو تارارقلا ذيفنت ةعباتم اذك ةدمتعملا

 رشابيو هماهم ىدؤيو مسقلا دارفأ عباتيو فرشي ىذلا ةيلاملا نوؤشلا مسق سيئر وه : يلاملا ريدملا ـ5
 تاطلسلا عسوأ يلاملا ريدمللو .يفيظولا فصولا ةقاطب يف ةددحملا هتايحالصو هماهمل اقبط هتايحالص
 نم ةدمتعملا ةيلاملا تاقفدتل مئاوقو ةيريدقتلا تانزاوملل اقبط لاملا ةرادإ نم هنكمت يتلا تايحالصلاو
 .ةرادإلا سلجم لبق
 اذهو ،لكك ةيعمجللو ةرادإ لك لخاد ةيبساحملا تالماعملا ذيفنتل ةددحملا تاءارجإلا لمشي :يلاملا ماظنل -４

 جارختسا ةيفيكو ،يلآلا بساحلا يف تايلمعلا نيودتو ظفحب ةليفكلا لبسلا قيبطت ةيفيكب ىنتعي ماظنلا

  ميظنتب ماظنلا مهسي امك ،يبساحملا ماظنلا مادختساب جئاتنو ريراقت لكش يف اهنم ةدافتسالل تالماعملا
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 ةرادإلا مالعٕا ةيفيكو ،ةيبساحملاو ةيلاملا تاءارجإلا لسلستو ةدنتسملا ةرودلاو ةيلخادلا ةباقرلاو طبضلا دعاوق

 نسحو ،ةيعمجلا تادوجومو لاومأ ىلع ةظفاحملا نمضي امك ،تاءارجإلا جئاتنب ةينعملا تارادإلاو ايلعلا

  .اهلجٔا نم تعضو يتلا ضارغألا يف اهمادختسا

 عبتت نٔا بجي يتلا ةيساسألا ئدابملاو تاءارجإلاو تالماعملا ةفاك ننقي يذلا روتسدلا يه :ةيلاملا ةحئاللا -５

 كلذ عبتي امو ،ةيلخادلا ةباقرلا ماكحٔاو اهلاومٔا ىلع ةظفاحملا فدهب ،ةيعمجلل ةيلاملا تالماعملا ةفاك يف

 مظنت امك ،اهب ةقلعتملا تاءارجإلاو ةيلاملا ةباقرلاو اهتاباسحو ،اهذيفنتو ةيريدقتلا ةنزاوملا دادعٕا يف

 طبضلاو ةبقارملا دعاوق حضوت ةيلاملا ةحئاللا نٕاف ةماع ةفصبو ،دامتعالا تاطلسو ليصحتلاو فرصلا دعاوق

 .فيلاكتلاو تاباسحلل يلخادلا

 ىلع ةاردٕا لكل مث ،تارادإلا ةفاكل ةيعمجلل ةدمتعملا تاريدقتلا ةفاك لمشت يتلا يه :ةيريدقتلا ةنزاوملا -６

 تاعوفدملا يف ةلثمتملاو ،ةيلاتلا ةيلاملا ةنسلا لالخ يلامسأرلا قافنإلاو تاعسوتلا كلذكو ،ةدح

 .ةيعمجلا ةطشنأ صختو تارادإلا جراخ ىرخألا لامعألل ةردقملا تاضوبقملاو

 مث )دجو نٕا( هدح ىلع عرف لكل يلعفلا يلاملا زكرملا نيبت يتلا ةيلاملا مئاوقلا يه :ةيماتخلا تاباسحلاـ -７

 عرف لك لوصأ يوحت يتلا ةيمومعلا ةينازيملا نمضتت يا ،ةيلام ةنس لك نم ريخألا مويلا يف ،لكك ةيعمجلل

 يلاملا عضولا يف تاريغتملا نايب نمضتت امك ،خيراتلا كلذ يف ةيعمجلا ةيكلم قوقح يفاصو هتامازتلاو

  .يلاملا ماعلا لالخ
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 لوألا بابلا

 ةماع ماكحأ 

 لخاد يتلا ةيعمجلل ةيلاملا تالماعملا ةفاك يف عبتت نٔا بجي يتلا ةيساسألا ئدابملا ةحئاللا هذه حضوت :١ ةدام
 )تدجو نٕا( اهعورفو ةيعمجلل يسيئرلا زكرملا

 وا ةرادإلا سلجم نم ردصت يتلا ةيلاملاو ةيرادإلا رماوألاو تارارقلاو تاميلعتلاو ةمظنألا يف درو ام ربتعي :٢ ةدام
  .ةحئاللا هذهل اممتم امهنم لك تايحالصل اقبط نأشلا اذه يف يذيفنتلا ريدملا

 ةيعمجلل يذيفنتلا ريدملا نم ةيصوت وا حارتقا ىلع ءانب ةحئاللا هذه دونب رييغتب صتخملا وه ةرادإلا سلجم :٣ ةدام
  .ةيعمجلا لخاد تارادإلا ريدم وا

 قفو الا فرصلاب طابترالا وا فرصلا زاوج مدع ةاعارم عم ،كونبلا لالخ نم الا فرصلا عاديإلاب لماعتلا زوجي ال :٤ ةدام
  .ةحئاللا هذه يف ةددحملا دعاوقلاو تايحالصلا

   .ةرادإلا سلجم ىلع ةيلاتلا ةيلاملا تاءارجإلا دامتعاو رارق رصتقي :٥ ةدام

  .هفرص دامتعا مت ام ريغ يف ةدصرألا نم ةيلاملا تابوحسملا -１
  .ةصصخملا ضارغألا ريغ يف تايطايتحا مادختسا -２
 ادارفأ وا كونب تناك ءاوس ريغلا نم ضارتقالا -３
  .مسق وا عرف ةفاضإ وا لافقأ -４
 لاير فلأ نيسمخلا غلبم ىدعتت ةديدج ةتباث لوصأ ءارش -５
 لاير فألا ةرشع نع ديزت يتلاو نيرخآلل مدقت يتلا ايادهلا ةميق ديدحت -６
 .يلاملا بقارملا ريرقتو ةيماتخلا تاباسحلاو ةينازيملا -７
 ةيعمجلا لاوم ارامثتسا صخي اميف تارارقلا ذاختا -８
  .ةيعمجلا تاباسح ةعجارمل صخرم اينوناق بساحم عم دقاعتلا -９

 هاري ام هتايحالص نم ضوفي نٔا هلو يذيفنتلا ريدملا تايحالص يف لخدي ،ةقباسلا ةداملاب ءاج ام :٦ ةدام
 اذهل ارسفمو المكم لودجلا اذه نوكي نٔا ىلع ،ةيرادإلاو ةيلاملا تايحالصلل لودج لمع ةرادإلا سلجملو ،ابسانم
  .ةحئاللا

 دوقعلل اقبطو ةددحملا ديعاوملا يف ةقحتسملا اهتامازتلاب ةيعمجلا ءافو لفكي اماظن يلاملا ريدملا عضي :٧ ةدام
  .ةمئاقلا تاطابترالاو

  ةفلتخملا ماسقألاو تارادإلا يف اهب مازتلالاو ةحئاللا هذه داوم ذيفنت ةيلاملا نوؤشلا ىلوتت :٨ ةدام
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 يناثلا بابلا
 اهذيفنت – اهرارقإ - اهدادعأ - ةيريدقتلا ةنزاوملا

 ةيريدقتلا ةنزاوملا دادعٕا متيو ،ربمسيد رخٓا يف يهتنتو ةنس لك نم رياني لوأ يف ةيعمجلل ةيلاملا ةنسلا أدبت :٩ ةدام
  .هدح ىلع ةرادإ لك جئاتن نع ةيرهش ريراقت دادعٕا نكمي ىتح ،اهرهشأ نم رهش لك نعو ،اهلك ةيلاملا ةنسلا نع

 ،ةيعمجلاب ىرخألا تارادإلا عم قيسنتلاب ةيلاملا نوؤشلا ىلوتت ،ةدمتعملا ةماعلا ةطخلاو فادهألل اقفو :١٠ ةدام
 نم لقألا ىلع نيرهش لبق ةرادإلا سلجم ىلا اهعفرو ةيريدقتلا ةنزاوملا عورشم دادعٕا ،يذيفنتلا ريدملا فارشأبو
 لك نم ربمسيد رهش ةياهن لبق اهرارقإ نم ةرادإلا سلجم نكمتي ىتح كلذو اهتشقانم متيل ،ةيلاملا ةنسلا ةيادب
  .ماع
 ،رياني رهش لوأ يف ةنزاوملا ةنس ةيادب لولح لبق ةيريدقتلا ةنزاوملا رارقإ نم ةرادإلا سلجم نكمتي مل اذإ :١١ ةدام
 دونب ىلع فرصلاب لمعلا ىرجي رهشأ ةثالثلا ىدعتت ال ةرتف يف ،ةرادإلا سلجم سيئر نم اهدامتعا متي نٔا ىلاو
  .ةيضقنملا ةنسلا ةنزاوم يف ةدوصرملا تادامتعالا نم رشع ينثأ نم ءزج دودح يف ،ةقباسلا ةنزاوملا

 ةدنتسم ،يملع ساسأ ىلع ةدعمو ةمظنم لمع ةطخ نع ربعت :يتآلل ةيريدقتلا ةنزاوملا فدهت نٔا بجي :١٢ ةدام
  :لكك ةيعمجلا مث نمو ةرادإ لك تاجايتحال ةيعقاو تاسارد ىلا

  .ةيلبقتسملا تارادإلاو تايلمعلل ةددحملا ضارغألا حضوت -１
 تاسايسلا كلت فيرعتو ةيلبقتسملا اهتسايس ديدحت ىلع ةيعمجلا دعاست -２
 ةيعمجلل ىلكلا ءادألا ةءافك سايقل ةادأك مدختست -３
 جئاتنلا قيقحت يف ،تارادإلا نم ةرادإ لكو نيلماعلا دارفألا نم درف لك ةمهم ديدحتل ةادأك مدختست -４

 .ةيلوئسملا ديدحت كلذكو ةفدهتسملا
 ةردقملا ماقرألا نيب ةرمتسملا تانراقملا قيرط نع كلذو ،يلخادلا طبضلاو ةباقرلا تاودأ نم ةادأك مدختست -５

  .اهتجلاعم ىلع لمعلاو ططخلا يف فعضلا طاقن فاشتكا نكمي اهقيرط نع يتلاو ،ةيلعفلا ماقرألاو
 الوأ ةيرودلا تامازتلالا دادسل ةمزاللا دقنلا ةيمكو ،ةيلاملا دراوملا نم ةيعمجلا تاجايتحا ريدقت ىلع دعاست -６

  .لوأب

 ىلع اهنم ركذنو ،ةيملعلا ئدابملا ىلا ةيعمجلل ةيريدقتلا ةنزاوملا دادعٕا دنع ةيلاملا نوؤشلا دنتست نٔا بجي :١٣ ةدام
  - :يلي ام لاثملا ليبس

 ةفاك ىطغتو ماسقألاو تارادإلا طاشن هجوأ ةفاك ةيريدقتلا ةنزاوملا لمشت نٔا وهو :ةيلومشلا أدبم -１
  .اهب ةيلوئسملا زكارمو ةيرادإلا تايوتسملا
 ماقرألاب داشرتسالاو ،ةيملعلا سسألا مادختساب كلذو ،ةلبقم ةرتف نع ايريدقت تانايبلا دادعٕا :ؤبنتلا أدبم -２

 ةقباسلا تاونسلاو ةنسلا نع ةيمومعلا ةينازيملل ةيلعفلا
  .قوسلا تاساردو
 تارتف وا ةيونس فصن وا ةيونس عبر تارتف ىلا ةنزاوملا ميسقت نكمي ثيحب :ىنمزلا تيقوتلا وا عيزوتلا أدبم -３

 اماكحأ كلذو ،ةفلتخملا ةينمزلا تارتفلا يف عقوتملا ةيعمجلل اهريدقت بسحو ابسانم هارت ام بسحو ،ةيرهش
  .ذيفنتلا ةعباتمو ةباقرلل
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 ةلاعف ةادأ ةدعملا ةيريدقتلا ةنزاوملا نوكت ىتح كلذو :ةيلوئسملا زكارمو ةفلتخملا تاريدقتلا نيب طبرلا ٔادبم -４

  تاريدقت عيزوت بجي كلذ لجا نمو ،ةققحملا جئاتنلا نع نيلوئسملا ةبساحمو ،ذيفنتلا ىلع ةباقرلا يف

 ىلع فرعتلا نكمي ىتح ذيفنتلا نع ةيلوئسملا ديدحت كلذكو ذيفنتلاب موقتس يتلا ةفلكتلا زكارم ىلع لامعألا
  .ريفوتلاو ةيافكلا نطاوم كلذكو ،فارسإلاو فعضلا نطاوم

 ديدحتب ةيريدقتلا ةنزاوملا أدبت ثيح :ةيلام ةروص يف يئاهنلا اهلكش يف ةيريدقتلا ةنزاوملا نع ريبعتلا ٔادبم -５
 تاريدقتلا كلت لوحت نٔا بجي مث ،ينيع لكش يف رصانعلا ديدحتو ،اهذيفنتب مايقلا ةرادإلا عمزت يتلا تارادإلا
  .ةيريدقت ةيلام ماسقا ىلا ةينيعلا
 نيلوئسملا ةبساحم اهساسأ ىلع نكمي :ءادألل رايعم ةباثمب اهدامتعا دعب ةيريدقتلا ةنزاوملا رابتعا أدبم -６

 نوكتت .تايوتسملا ةفاكل ةمزلمو ملاعملا ةددحم لمع ةطخ ربتعت ةروكذملا ةنزاوملا نٕا ثيح ،مهئادأ مييقتو
 تافورصملاو ،" تاداريإلا( ةيعمجلل ةيريدقتلا ةنزاوملا -1 - :يهو ةيعرف تانزاوم ةدع نم ةيريدقتلا ةنزاوملا
  )يدقنلا قفدتلا ةمئاق( ةيدقنلا ةنزاوملا -3 .ةيلامسأرلا ةنزاوملا -2 .(ةيريدقتلا

 يذيفنتلا ريدملا ىلا مدقتو ،ةنزاوملا ذيفنت ىدم حضوت رهشأ ةثالث لك ةعباتم ريراقت تارادإلا وريدم دعي :١٤ ةدام
 .ةحرتقملا تاريغتملا حاضيإ عم ،مهتارادإ ةطشنأ لحارم صخي اميف مهرظن ةهجو ةنمضتم
 ،ماعلا لالخ ةيريدقتلا ةنزاوملا ذيفنتو ءادأ نع ةيونس عبر ريراقت ةرادإلا سلجم ىلا يذيفنتلا ريدملا عفري :١٥ ةدام
 اذإ ةصصخملا تادامتعالا يف رظنلا ةداعإ كلذ ءوض ىلع ررقي نٔا ةرادإلا سلجم ىلعو ،اهضرتعت يتلا تابوعصلاو
  .رمألا بلطت

 ضيوفت يف قحلا هدحو يذيفنتلا ريدمللو ،ةنزاوملا يف ةصصخملا تادامتعالا دودح يف فرصلا متي :١٦ ةدام
  .دمتعم وه امع ةفلتخم تاطابترا وا تاليدعت يأب ةصاخلا تايحالصلا

 تامادختسالل يلامجإلا دامتعالا دودح يف هترادإب ةصاخلا تافورصملا دنب نم زواجتلا تارادإلا يريدمل زوجي :١٧ ةدام
 سيئر دامتعاو يذيفنتلا ريدملا ةقفاومب الا ةنزاوملاب ةدراولا ةيلامجإلا تادامتعالا زواجت يف قحلا مهل سيلو ،ةيراجلا
  .ةرادإلا سلجم

 تذفن يتلا باوبألا ةيذغتل ةنزاوملا يطايتحا يذيفنتلا ريدملا نم بلطب ةرادإلا سلجم سيئر مدختسي :١٨ ةدام
 ةلباقمل ةنزاوملا يطايتحا ةيافك مدع ةلاح ىفو ،ةيريدقتلا ةنزاوملاب ةجردملا ريغو ةئراطلا تالاحلاو اهتادامتعا
  .ئراطلا زجعلا ةيطغتل ةيفاضإ غلابم دمتعي نٔا ةرادإلا سلجمل نكمي ،ئراطلا فرصلا

  :ةيلاتلا تالاحلا يف ةنزاوملا ةنس لالخ مدختست يتلا تادامتعالا ةقحاللا ةنزاوملا لحرت :١٩ ةدام

 .قحال تقو يف اهيلع نييعتلا متيسو ،ةديدج فئاظو قلخب ةقلعتملا تادامتعالا -１
 .ةنزاوملا لافقأ دنع اهنأشب دقاعتلا تاءارجإ لمتكت مل تازيهجتو تاءاشنإ نأشب ةطبترملا تادامتعالا -２

 ،ةدمتعملا ةيريدقتلا ةنزاوملا دونب ىلع فرصلا ةبقارمل صصخم يلام ماظن ءاشنإب ةيلاملا نوؤشلا موقت :٢٠ ةدام
  .دمتعملا غلبملا ذافن دعب وا ةدمتعملا دونبلا ريغ ىلع فرصلاب حمسي الٔا بجي ثيحب
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  ثلاثلا بابلا

 ةيعمجلا تاكلتممو لاومأ

 كونبلا هذه ىدل حتفتو ،ةيلحملا كونبلا نم رثكأوا كنب يف ةدراولا تاكيشلا كلذكو ،ةيدقنلا لاومألا عدو :٢١ ةدام
  .ناعمتجم يذيفنتلا سيئرلاو قودنصلا نيمأل اهنم بحسلا قح نوكي ،تاباسح

 اهتنايصو اهيلع ةباقرلاو ةتباثلا تادوجوملا طبض ةيلمعل ةمظنملا دعاوقلا عضت نٔا ةيلاملا نوؤشلا ىلع :٢٢ ةدام
  - :كلذ لجا نمو ،اهيلع ةظفاحملاو

 خيراتو اهتفلكتو ،اهدجاوت نكامأ يف تادوجوملا هذهل لماك رصح ءارجإب موقت نٔا ةيلاملا نوؤشلا ىلع -１
  .اهكالهتساو اهئارش
 .لوأب الوأ تادوجوملا هذه ةيلاملا نوؤشلا عباتت نٔا -２

 يذيفنتلا ريدملا نم رارقب الا ةبهلا وا عيبلاب ةتباثلا تادوجوملا يف فرصتلا زوجي ال :٢٣ ةدام

 تاعربتلا وا ةبهلا قيرط نعوا ءارشلا قيرط نع ءاوس ةيعمجلل ةدئاعلا تاكلتمملا يه ةتباثلا لوصألا :٢٤ ةدام 
 ينابملاو يضارألا نمضتتو ةدحاو ةيلام ةنس نم رثكأل اهتطشنأو ةيعمجلا ضارغأ ذيفنتل اهتزايح متي يتلاو
  خلا...ثاثألاو ةزهجألاو تادعملاو تارايسلاو

 كلمتل قحتسملا وا عوفدملا غلبملا ةيخيراتلا ةفلكتلاب دوصقملاو ةيخيراتلا ةفلكتلاب ةتباثلا لوصألا لجست :٢٥ ةدام
  .مادختسالل ةزهاج لوصألا كلت حبصت ىتح ةيعمجلا اهدبكت يتلا تافورصملا هيلا افاضم اهتزايحو لوصألا هذه

 ردقملا يجاتنإلا وا ىضارتفالا هرمع دازو يدوعس لاير 1000 نع هتميق تداز اذإ اتباث الصأ لصألا رابتعا متي :٢٦ ةدام
  .دهعلا ماظن لالخ نم روكذملا غلبملا نع لقت يتلا دونبلا ىلع ةبقارملا متيو ةيلام ةنس نع

 ةميقلا تابثأ متيو ماظنلا بسح كالهإلا( اهل يجاتنإلا رمعلا ةياهن يف ةتباثلا لوصألا مييقت ةداعإ متي :٢٧ ةدام
 طقف لاير دحاو اهل ةيرتفدلا

  :يلي امل اقفو لصأ لكل ردقملا يجاتنإلا رمعلل اقبط ةتباثلا لوصألل كالهتسالا باستحا متي :٢٨ ةدام

 لصألا تاونسلا ددع ةبسنلا

 ينابملا ةنس ٢٥ ٪٤

 تاشورفمو ثاثا تاونس ٥ ٪٢٠

 تارايس تاونس ٤ ٪٢٥

 تايجمربو ىلٓا بساح ةزهجأ تاونس ٤ ٪٢٥

 *ليغشتلا تادحوب ةطبترملا ةزهجألا .ماعلا لالخ ةيلعفلا ليغشتلا تادحو بسح ةنسلا ةياهن يف بستحت

  .خلا .... ةضمو وا تامادختسا ددع وا )الثم ةعاس( نمز نوكت نٔا نكمي ليغشتلا ةدحو *
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 روف يف هنم ةدافتسالا وا هليغشتل لصألا اذهل ةجاحلا تابثأ ةلاح يف الا ةتباث لوصأ ةيأ ءارش مدع متي :٢٩ ةدام
  .هئارش

 تاقفن امأ اهل ةيجاتنإلا رامعألا نم ديزت يتلاو لوصألل ةيرهوجلا ةنايصلا تافورصم تاقفن ةلمسر متي :٣٠ ةدام
  .هنيح يف تافورصملاو تاداريإلا ةمئاق ىلع اهليمحت متيف ةيرودلا ةنايصلا

 .لصأ لك ءارش خيراتل يلاتلا رهشلا نم اءدب ةتباثلا لوصألا كالهتسا متي :٣١ ةدام
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 عبارلا بابلا

 ةميدتسملاو ةتقوملا دهعلاو تاعوفدملاو تاضوبقملا

 نوكيو ،السلسم امقر ذخأي ضبق دنس اهنع ردصي ةيعمجلا يف لصحت يتلا ةيدقنلا وا ةدراولا تاكيشلا :٣٢ ةدام
  .ةيلاملا نوؤشلا نم هيلع اعقوم

 ددحم ريغ هناو ،ةيفرصملا طورشلا عيمجل ىفوتسم هنا نم دكأتلا كيش ىٔا مالتسا دنع ةيلاملا نوؤشلا ىلع :٣٣ ةدام
 باسح فالخب رخٓا باسحلا هليوحت زوجي الو ،يذيفنتلا ريدملا ةقفاومب الا ،قحال خيراتب
  .دمتعملا كنبلا

 ،اهعم لماعتملا كونبلا ىلع تابوحسم وا تادامتعا وا ،تاليوحت وا ،تاكيش بجومب عفدلا يف لصألا نوكي :٣٤ ةدام
 تالاحلاو ،هضوفي نموا يذيفنتلا ريدملا اهرقي يتلا تالاحلا يفوا ،ىوصقلا ةرورضلا تالاح يف ا دقن عفدلا زوجيو
 وا ةلجاعلا تايرتشملا باسح تحت دهعلا كلذكو ،ةيرثنلا تافورصملاب قلعتت يتلا يه ادقن عفدلا اهيف نوكي يتلا
 .لاير فألا ةسمخ نع ديزي ال امبو تامدخلا ءادأ
 دنسب قفريو ،ضرغلا اذهل ةدعملا جذامنلا ىلع ا دقن وا تاليوحت وا تاكيشب ءاوس فرصلا تادنتسم ررح :٣٥ ةدام
 عم ،ةفلتخملا اهروصب تاعوفدملا عيمج ةمالسو ةحص ديؤت يتلا تادنتسملا ةفاك فرصلا
 يأب اهزييمت وا " فرص " متاخب فرصلا تادنس متخت نٔا ىلع ،فرصلا ةقباس مدع نم دكأتلا
 هيلصا تادنتسم ىلع ءانب  الا فرصلا مدع ةاعارم بجيو فرصلا راركت مدع نامضل ىرخأ ةليسو
 ،فرصلا دامتعا هقح نم ىذلا يذيفنتلا ريدملل بلطب هبحاص مدقتي ،دنتسم ىٔا فلت وا دقف ةلاح ىفو ،اروص تسيلو
 .فرصلا ةقباـس مدع نم دكأتلل ةبسانملا تاءارجإلا ذاختا دعب
 ةمذ ىلع كلذو ،يذيفنتلا ريدملا ةقفاوم ىلع ءانب ،لمعلاب ةصاخ ةتقوم ةيدقن ةدهع فرص زوجي :٣٦ ةدام
 اهتيوست متي نٔا ىلع ،حالصإلا وا ىلحملا ءارشلا وا دالبلا جراخ وا لخاد تايرومأملا دنع تالاقتنالاو رفسلا تافورصم
 .فرصلا خيرات نم رثكألا ىلع عوبسأ لالخ يف
 يف ةدهعلا بحاص رخأت اذاو ،هلجؤا نم تحنم ىذلا ضرغلا نم ءاهتنالا درجمب ةتقوملا ةدهعلا ةيوست بجي :٣٧ ةدام
 ميدقتل هل حنمت يتلا ةلهملا ديدحتل كلذب يذيفنتلا ريدملا رطخي ،عوبسأ نع ديزت ةدم اهتيوست نايب ميدقت
  .هدض مساح ءارجا ذاختا متي ةلهملا هذه نع رخأت اذاو ،تادنتسملا

  :ةيتآلا تالاحلا يف اهنم فرصلا متيو ،ةيلاملا اهدودحو ةميدتسملا دهعلا دعاوق يذيفنتلا ريدملا دمتعي :٣٨ ةدام 

 )ةيرهشلا بتاورلا ريغ( نيلماعلا تاقاقحتسا .1
 نيبودنملاو نيقئاسلل فرصت يتلا تارايسلا تاقورحمو ةنايص فيراصم .2
 هفالخو رفسلا فيراصمو جالعلا تافورصم .3
  .ةيرثنلا فيراصملاو ةفاظنلاو ةفايضلا فيراصم .4

 تافورصملا هيف ديقي ةكرح فشك وا صاخ رتفد كاسمإب مزلم ،ةميدتسملا ةدهعلا ظفحب ةيلا دهعي نم :٣٩ ةدام
 ايموي هدعي ،ةصتخملا ةيلاملا ةطلسلا نم ةدمتعملاو ،فرصلا ىلع ةلادلا تادنتسملاب
 .هيدل ةدهعلل يلعفلا دوجوملا ىلع فشكلا ديصر ةقباطمب موقي نٔا ىلع ،قودنصلا ةكرح ناش هناش

 ةفايضلا تامزلتسم وا لاقتنا تافورصمك ،ةديؤملا تادنتسملا ىلع لوصحلا اهيف بعصي يتلا تالاحلا يف :٤٠ ةدام
 ةصتخملا ةيلاملا ةطلسلا دامتعا عم فرصلاب ماق نم عيقوتب تالاحلا هذه يف ىفتكيف ،اهلثامي ام وا
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 خيراوت نوكت نٔا بجي - 44 ةدام .ةميدتسملا ةدهعلا نم فرصلا تانوذأ ىلع ةصتخملا ةيلاملا ةطلسلا عقوت :٤١ ةدام
 يف ةميدتسملا دهعلا هيوست وا ةدهعلا ةضاعتسا خيراتل ةقباس ةضاعتسالل ةمدقملا تادنتسملاو ريتاوفلا دادس
  .ةمدخلا مامتا ديفي ام دادسلا ىلع لادلا دنتسملاب نوكي نٔا بجي امك ،ماعلا ةياهن

 نوؤشلا ةفرعمب ايرهش لقألا ىلع ةرم ،)ئجافم درج( ةددحم ريغ ديعاوم يف ةميدتسملا ةدهعلا درج متي :٤٢ ةدام
 ،ةميدتسملا دهعلا درج متي ةيلاملا ةنسلا ةياهن ىفو ،يذيفنتلا ريدملل ريرقت اهنع مدقيو ،ةيلاملا
  .كنبلا ىدل اهعاديإ متيو

 :ةيلاتلا تاءارجإلا عبتت كيشلا ءاغلإ ةلاح يف :٤٣ ةدام

  ءاغلإلاب كيشلا ىلع رشؤي -１
 .تاكيشلا رتفدب هب صاخلا بعكلاب قفري -２

 

  :ةيلاتلا تاءارجإلا عبتت ريغلا نم كيشلا دقف ةلاح يف :٤٤ ةدام

  ةدقف خيرات تابثأو ،فرصلا لبق كيشلا دقف هناب ديفتسملا نم يباتك رارقإ ىلع لوصحلا -１
 مدع تاءارجإ ذاختاو ،فرصلا مدع ديفي امب كنبلا در ىلع لوصحلا دعب دوقفملا كيشلا نم الدب كيش ردصي -２

 .هب ريغلا مدقت ةلاح يف دوقفملا كيشلا فرص
 

  يتلا غلابملا ريغ يف نيعمتجم يذيفنتلا ريدملاو قودنصلا نيما صاصتخا نم تاكيشلا ىلع عيقوتلا نوكي :٤٥ ةدام

  .اهل تاكيش رادصإ لبق اهدامتعا ةرادإلا سلجم سيئر قح نم يه

 وا ةيعيبط ةيصخش مساب انونعم كيشلا نوكي نٔا بجيو ،ةلجؤم وا ضايب ىلع وا هلماحل تاكيش عيقوت زوجي ال :٤٦ ةدام
 مدع ىعاريو ،الماك همسا ةباتك عم حضاوا عيقوت كيشلا ملتسم لبق نم فرصلا دنتسم ىلع عيقوتلا ىعاريو ،ةيونعم
 هفرص مدع نامضو ةيحان نم يلصألا كيشلا دقف نم دكأتلل ،ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا دعب الا دقاف لدب تاكيش بحس
 .لبقتسملا يف
 ،يبساحملا ماظنلا يف ةحضوملا تاءارجإلل اقبطو ةلمعتسملا فرصلا تادنس بجومب متت تافورصملا ةفاك :٤٧ ةدام
 متخب فرصلا دنسب ةقفرملا تايتوبثلا ةفاك متخ ةرورض عم فرصلل ةديؤملا تايتوبثلا ةفاك فرصلا دنسب قفري نٔا ىلع
 .اهفرص رركتي ال ىتح خيراتو مقر دنسب تفرص
 يف تادنسلا هذهب ظافتحالا ةرورض عم ،ضبقلاو فرصلا تادنس عبط دنع ةيباقرلا تاءارجإلا ذاختا بوجو :٤٨ ةدام
 تاكيشلاو تادنسلا هذه فرصت نٔا ىلع ،ةلمعتسملا ريغ تاكيشلا كلذكو ،يلاملا ريدملا ةباقر تحت نما ناكم
 .لوأب الوأ لمعلا تاجايتحال اقبط لوئسملا بساحملا ىلا هتفرعمب
 ريدملا عفريو ،يلاتلا عوبسألا يف هفرص عقوتملاو ،ايعوبسأ يدقنلا عضولاب نايب دادعٕا ةيلاملا نوؤشلا ىلع :٤٩ ةدام
 .دحا موي لك حابص يذيفنتلا
 الو ،كلذب تاراعشإ ريظن اهعم لماعتملا كونبلا وا كنبلا باسح يف عدوت نٔا بجي تاكيشب تالصحتملا ةفاك :٥٠ ةدام
 .يذيفنتلا ريدملا نم دامتعاب الا لاوحألا نم لاح يأب )اهريهظت( اهرييجت زوجي
 رهشلل ةددحملا تارتفلا ةياهن يف ،ةيلعفلا تاقاقحتسالل اقبط اهمكح يف امو بتاورلا ةميق يفاص عدو :٥١ ةدام
 .ةيصخشلا مهتاباسح ىفو اهباحصأ ءامسأب كونبلا يف
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 بتاورلا ىلع فلس حنم زوجي الو ،ةصاخلا اهتاباسح ىلع بتاورلا فوشكب ةدراولا تاعاطقتسالا ةميق ىلعت :٥٢ ةدام
 .يذيفنتلا ريدملا نم رارقب الا ناك يأل روجألاو
 مالتسال مهنع ءالكو اونيعي نٔا نيلماعلل زوجي ال كنبلا ىلا نيلماعلا ضعب بتار ليوحت رذعت ةلاح يف :٥٣ ةدام
  .اهيلع قدصم تاليكوت بجومب الا تايفصتو بتاور نم مهتاقحتسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pp 

 

 

 

  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ةيحصلا ثاحبألل كراش ةيعمج
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 سماخلا بابلا

 يبساحملا ماظنلا

 ةدعاقل اقبطو اهيلع فراعتملا ةبساحملا دعاوقل اقفو ةيماتخلا تاباسحلاو ةيلاملا تانايبلا دادعٕا متي :٥٤ ةدام
  .تافورصملا باستحا دنع ساسأك ،قاقحتسالا ةقيرطو ةيخيراتلا ةفلكتلا

 اهرمع ةيطغتل ةيفاك تالدعمب كلذو ،ةتباثلا تادوجوملا ةفلكت كالهتسا يف تباثلا طسقلا ةقيرط عبتت :٥٥ ةدام
  .ةتباثلا لوصألا كالهإ يف اهيلع فراعتملا كالهإلا تالدعمو عقوتملا يجاتنإلا

 يلآلا بساحلا مادختساب يبساحملا ماظنلا قيبطت دمتعي :٥٦ ةدام

 يلآلا بساحلا ماظنب ةدراولا تانايبلاو دويقلل ةديؤملا ةيبساحملاو ةيلاملا تايلمعلا تادنتسم ظفح متي :٥٧ ةدام
 .فلملا عونو خيراتلاو لسلسملا لمشت ماقرأب
  :يتآلا ققحي ثيحب ةيلخادلا ةعجارملا ماظن عضو متي :٥٨ ةدام

 هصاصتخا قاطن يف ماظنلا ذيفنت نع صخش لك هيلوئسم -１
 ةرادإ لك ةعيبط عم بسانتي امب ةعجارملا ماظن يف ةنورملا -２
 هعوقو ةلاح يف هفاشتكا ةعرسو أطخلا عوقو بنجت  -３
 ةميدتسملا دهعلل رمتسملا يرودلا درجلل جماربو ماظن عضو  -４
 ةيرهشلا ريراقتلا لالخ نم تارادإلا نيب تانايبلاو تامولعملا لدابتو ةيرودلا تاقباطملا  -５
  .كونبلا تاباسحل ةيرهشلا تاقباطملا ءارجإ -６

   :يتآلا اهيف ىعاري هيدنتسم ةرود عضو متي :٥٩ ةدام

  .ةيلخادلا ةعجارملا ماظنب لخي ال امب ةيلاملاو ةيبس احملا تاءارجإلا طيسبت -１
  .يلاملا يبساحملا ماظنلا يف تادنتسملا ديحوت -２
 .ةيلاملا ةنسلا لالخ ةعباتتملا ةيلاملا زكارملا راهظإ حيتي امب ،لوأب الوأ يلآلا بساحلاب ليحرتلاو ديقلا متي نٔا -３
  .يلآلا بساحلا ماظن تاقيبطت عم ةيدنسملا ةرودلا بسانت -４
  .هفاشتكا روف هحيحصتلو أطخلا عوقول ابنجت ،فرصلا ةعقاول ةقحالو ةقبسم ةيلخادلا ةعجارملا نوكت نٔا -５

  .ةفلتخملا تارادإلاب نيلماعلا عيمجل يذيفنتلا ريدملا نم دمتعي زفاوحلل ةسايسو ماظن عضو :٦٠ ةدام

 

 

 

 

 



pp 

 

 

 

  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ةيحصلا ثاحبألل كراش ةيعمج
 1283 مقر ةيعمج

 

 

 

 

 سداسلا باب

 ةيماتخلا تاباسحلاو ةينازيملا 

  دهعلاو تادوجوملل يونسلا درجلا تاميلعت ةيلاملا ةنسلا ةياهن يف يلاملا ريدملا ردصي :٦١ ةدام

  :يتآلاب يلاملا ريدملا موقي :٦٢ ةدام

 ةيلعفلا ةدصرألا ةقباطمو درجلا مئاوق ةعجارمو ،دهعلاو تادوجوملل يونسلا درجلا ناجل لامعأ ةعباتم  -１
  .كلذب ريرقت مدقيو رهظي زواجت يأ يف قيقحتلا ءارجإو ،ةيرتفدلاو
 يف ةمزاللا تايوستلا ءارجإو ةيعمجلا ىدل مهتدصرأ ةحص ىلع ةنيدملاو ةنئادلا تاهجلا عم تاقداصم لمع -２

  .ةينازيملا دادعٕا خيرات

  :يتآلا ةيماتخلا تاباسحلا دادعٕا يف ىعاري :٦٣ ةدام

 اهتاداريإو اهتافورصم رهظت ثيحبو ،ةينازيملا خيرات يف ةيعمجلا طاشنل يلاملا زكرملا نع ةينازيملا ربعت نٔا -１
 اهيلع فراعتملا ةيبساحملا دعاوقلل اقبط كلذو ،حيحصلا هجولا ىلع )تدجو نٕا(
 قاقحتسالا ةدعاقل اقبط تاداريإلا نم اهصخي امو ،تافورصملا عيمج نم اهصخي ام ةيلاملا ةنسلا ليمحت  -２

 تافورصملاب تاداريإلا ةلباقم أدبمو
 مهنأشب ريرقت دادعإو ممذلا تاباسح صحف  -３
  .ةتباثلا تادوجوملل ةبسانملا تاكالهإلا تاباسح -４

 عم اهيلع يتلا ةلاحلا راهظإو لصأ لك نع تانايبلاو ليصافتلا ةفاك حاضيإ ةتباثلا تادوجوملا درج دنع ىعاري :٦٤ ةدام
  .يلآلا بساحلا يف ةتباثلا تادوجوملا لجس عم يلعفلا درجلا فوشكل اقبط لوصألل هتقباطم نايب

 عم ،ةيليصفت ةركذم يف اصقنو ةدايز ةيرتفدلا ةدصرألاو ةتباثلا تادوجوملل يلعفلا درجلا نيب قورفلا رصحت :٦٥ ةدام
  .ىلاملاريدملا نم دمتعتو هتجلاعم يف تعبتا يتلا ةقيرطلاو قورفلا هذه بابسأ حيضوت

 ىلع عيقوتلاو ةيباسحلا تايلمعلا ةعجارمو ،ةتباثلا تادوجوملا درج فوشك ةعجارمب يلاملا ريدملا موق :٦٦ ةدام
  .كلذ ديفي امب فوشكلا

  .ماعلا لالخ اهتاكالهتساو ةتباثلا تادوجوملا ةكرح حضوت ةيليصفت افوشك ةيلاملا نوؤشلا دعت :٦٧ ةدام

 لكشلا سفنبو ،ةيماتخلا تاباسحلاو ةيمومعلا ةينازيملا دادعإب ةيلاملا ةنسلا ةياهن يف يلاملا ريدملا موقي :٦٨ ةدام
  .هبابسأ حضويو هركذي نٔا هيلع ا دودحم ارييغت كانه ناك اذإ الا ،ةقباسلا تاونسلا يف هب تدعh يذلا

 تاحاضيإلا ريفوت يلاملا ريدملا ىلعو ةيماتخلا تاباسحلاو ةينازيملا ةعجارمب يجراخلا تاباسحلا عجارم موقي :٦٩ ةدام
  .هلمع ليهستو اهبلطي يتلا تانايبلاو
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 عباسلا بابلا

 ةيجراخلا ةعجارملاو ةيلخادلا ةباقرلا

 ةيلاملا تايلمعلا ةعباتمو ةباقر يلاملا بقارملا ىلوتي ،يجراخلا تاباسحلا عجارم ةمهمب لالخإلا مدع عم :٧٠ ةدام

 ةمهم يلاملا ريدملا ىلوتيو ةمظتنم ريغو ةمظتنم ةينمز تارتف ىلع ةيئاوشع تانيعب ةيبساحملاو

  .اهنع ةيرودلا ريراقتلا دادعإو فرصلا دعبو لبق ةيلخادلا ةعجارملا

 تادنتسملا عيمج ىلع عالطالا لمعلا تاقوأ نم تقو لك يف هبدتني نم وا يجراخلا تاباسحلا عجارمل :٧١ ةدام

  .هتمهم ءادأل اهيلع لوصحلا ةرورض ىري يتلا تاحاضيإلاو تانايبلا بلطو ،ةيبساحملا

 تاباسحلا تادويق ةعجارمو ،اهتابولطمو ةيعمجلا تادوجوم نم ققحتلا يجراخلا تاباسحلا عجارم ىلع :٧٢ ةدام

  .ةيماتخلا تاباسحلاو ةيمومعلا ةينازيملا ىلع ةقداصملاو ةيماتخلا

 ءاهتنا دعب نيرهش هاصقأ دعوم يف اهتاقفرمب ةيمومعلا ةينازيملا ميدقت يجراخلا تاباسحلا عجارم ىلع :٧٣ ةدام

  هتيرومأم لهست يتلا ةبولطملا ةيلاملا تانايبلا ميدقت ةيلاملا نوؤشلا ىلعو يلاملا ماعلا
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 نماثلا بابلا

 ةيلاملا ريراقتلا

 عمج ةيلمعب موقي ةيلاملا تالاخدإلا ىلع فرشمك يلاملا ريدملاف ،لاصتالاو ضرعلل ةليسوك ةيلاملا ريراقتلا مدختست
 بساحم تامولعملاو تانايبلا كلت عم لماعتيو ،يلآلا بساحلا يف ةيجراخلاو ةيلخادلا اهرداصم نم ةبولطملا تانايبلا
 ةفلتخملا ةساردلاو ليلحتلا قرط مادختساب تانايبلا كلت ةساردو ليلحت ةيلمعب موقي يذلا ةنزاوملاو يلاملا طيطختلا
 صيخلتب موقت نٔا ةيلاملا نوؤشلا ىلع تاب مث نمو .ةيرادإلا تايوتسملا ةفاك ىلع اهنم ةدافتسالل ،جئاتنلا طابنتساو
 سلجمو يذيفنتلا ريدملا ىلا تامولعملا لقنل ةليسوك ةيبساحملا ريراقتلا مادختساب كلذو ،ةيلاملا تانايبلا ضرعو
 ذاختاو ةيعمجلل ةفلتخملا تارادإلا ىلع كلذ رثأو ريراقتلا هذه ماقرأ هنع حصفت ام نايب عم ،ةيرود ةفصب ةرادإلا
 اهساسأ ىلع ةفلتخملا تاسايسلا مسرو تارارقلا

 اهنم ةماه فئاظو ةدع ةيلاملا ريراقتلل ةيلاملا ريراقتلا فئاظو :٧٤ ةدام

 ةيرادإلا تايوتسملا ةفاك نيبو ةيلاملا نوؤشلا نيب لاصتا ةليسو -１
 طاشن ةلاح نع ةحضاو ةروص اهئاطعإل ايلعلا ةرادإلا نيبو ةماعلا تايوتسملا نيب لاصتا ةقلحك مدختست -２

 ةيرود تارتف ىلعو ةنسلا ةياهن يف اهتجيتنو تارادإلا
 ددحم ساسأ ىلع تاعسوتلاو ةميلسلا ةيرادإلا تارارقلا ذاختا ىلع ةرادإلا دعاست -３
 ةيريدقتلا ةنزاوملا عقاو نم ةفلتخملا تارادإلا ذيفنت ىدم سايق نم نكمت -４
  .ةفلتخملا تارادإلاو دارفألا ءادأ مييقت نم نكمت -５
 تادوجوم ىلع ةفلتخملا يلخادلا طبضلا سسأو ،ةباقرلا لئاسو قيقحت يف ةيساسألا مئاعدلا دحأ ربتعت -６

   .نيلوؤسملا ةبساحمو ،ةيعمجلا

 ةيلاملا ريراقتلا عاونأ :٧٥ ةدام

 تاءارجإو اهلماكتو اهبيوبت نسحو اهعمجو رتافدلا ميظنتو ةيبساحملا تانايبلا ديق يف ةقدلا ىلا ةفاضإلاب
  :ةيلاتلا ةيلاملا ريراقتلا دادعإب ةيلاملا نوؤشلا موقت ةمزاللا تاليلحتلا

 ةيلاملا نوؤشلا موقت ،يناثلا رهشلا نم رشاعلا مويلا زواجتي ال اميفو رهش لك ةياهن يف :ةعجارملا نيزاوم  -１
  .ىرخألا ةيليلحتلا نيزاوملاو ماعلا ةعجارملا نازيم جارختساب
 ةردقملاو ةيلعفلا ةنراقملل ريرقت دادعإب ةيلاملا نوؤشلا موقت رهش لك ةياهن يف :ةيريدقتلا ةنزاوملا ريراقت  -２

  .ةيريدقتلا ةنزاوملاو ةيلعفلا ةيبساحملا جئاتنلا ءوض ىلع
 ىلع كنب لك ةيوست تاركذم دادعإب ةيلاملا نوؤشلا موقت رهش لك ةياهن يف :كونبلل ةيرهشلا تاقباطملا -３

 ةعرسو قورفلا بابسأ ثحبو ،ةيرهشلا كنبلا باسح فوشك عم ،كونبلا دعاسم دانسا عقاو نم كلذو ،هدح
 لوأب الوأ اهتيوست
 ةيونس فصنو عبرو ةيرهش ةيرود ةفصب ريراقتلا اذه عفري ةيرامثتسالاو ةيليغشتلا يدقنلا قفدتلا مئاوق -４

  .ةيونسو

 لكو ،رهش لك ةياهن يف ةيليلحت ةيئاصحإ ريراقت دادعإب ةيلاملا نوؤشلا موقت ةيرودلا ةيئاصحإلا ريراقتلا :٧٦ ةدام
 تاسايسلا مسرل ساسأك ذختت اهنإ ثيح ةرثؤمو ادج ةماه ريراقتلا هذه ربتعتو ،تارادإلا ةطشنأ ةفاكل ةيلام ةرتف
  .تارادالا ءادأ ةيافك مييقتل ساسأ اهنإ امك ةيرادإلاو ةيلاملاو ةيقيوستلا

  تهتنا قيفوتلا ىلو هللاو


