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   :ةرجألا طاشن :ًالوأ

 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

 ًالوأ 4

 
 صيخرت ىلع ةأشنملا لوصحل طرتشي
 دادس دعب ةرجألا طاشن ةسراممل
 .... يلي ام )تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلا

 ةرجألا طاشن يف ةصخرملا تآشنملل زوجي -
 ةرجألا طاشن ىلإ طاشنلا صيخرت ليوحت ةصاخلا
 تارايسل ةينفلا تازيهجتلا ذيفنت ةطيرش ،ةماعلا
 .تارايسلا عيمج ىلع ةماعلا ةرجألا
 ةرجألا طاشن يف ةصخرملا تآشنملل زوجي -

 صيخرتلا ليوحت ةماعلا ةرجألا طاشن وأ ةصاخلا
 تازيهجتلا ذيفنت ةطيرش ،راطملا ةرجأ طاشن ىلإ
 ،تارايسلا عيمج ىلع راطملا ةرجأ تارايسل ةينفلا

 راطملا ةرادإب ةصتخملا ةهجلا ةقفاوم دوجوو
  .طاشنلا ةلوازمل

 )ه( 1
 يتلا ةينورتكلإلا ةمظنألاب طابترالا
 .ةئيهلا اهددحت

 خيراتب يمازلإ لكشب ةرقفلا مكح قبطُي
 ةعبرأو ةنس يضم دعب يأ م02/06/2021

 ادع ،ذافنلا زيح ةحئاللا لوخد خيرات نم رهشأ
 .اهصيخارت ليوحت متي يتلا تآشنملا
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 تارايسلا ددعل ىندألا دحلا ريفوت
 قفوو ،طاشنلا ةسراممل مزاللا
 ةينفلا تازيهجتلاو تافصاوملا
 نأ ىلع ،سيئرلا لبق نم ةدمتعملا
 ةأشنملل اًكولمم ىندألا دحلا نوكي
 دوقع لالخ نم وأ ،رشابم لكشب
 نوكت نأ ةطيرش يليومتلا ريجأتلا
 يلعفلا مدختسملا يه ةأشنملا
 .ةرايسلل

 ةرجألا طاشن يف اهل صخرملا تآشنملا حنمُت -
 )3( ةدمل ةلهم ،ةحئاللا ذافن خيرات لبق ةماعلا

 خيرات نم أدبت رهشأ ةعبرأو تاونس
 نم % )50( هتبسن ام ريفوتل م02/02/2020

 ةسراممل مزاللا تارايسلا ددعل ىندألا دحلا
 دحلا ءافيتسال ىرخأ تاونس )3(و ،طاشنلا
 ندم سمخلل تابكرملا ددعل لماكلا ىندألا
 ةنيدملاو ةمركملا ةكمو ةدجو ضايرلا( ىربكلا
 .)مامدلا ةرضاحو ةرونملا
 ةرجألا طاشن يف اهل صخرملا تآشنملا حنمُت -

 ثالث ةدمل ةلهم ،ةحئاللا ذافن خيرات لبق ةصاخلا
 خيرات نم أدبت رهشأ ةعبرأو تاونس

 .ىندألا دحلا ريفوتل م02/02/2020

 4 ًالوأ 4

 تارايس ددع يلامجإ نم )%2( ريفوت
 يوذ صاخشألا عم بسانتت ةأشنملا
 يمدختسم( ةيكرحلا ةقاعإلا
 امبو ،نسلا رابكو )ةكرحتملا يساركلا

 اًقفوو ،ةدحاو ةرايس نع لقي ال

 خيرات لبق طاشنلا يف اهل صخرملا تآشنملا حنمُت
 أدبت رهشأ ةعبرأو ةنس ةدمل ةلهم ،ةحئاللا ذافن

 .م02/02/2020 خيرات نم
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 ةينفلا تازيهجتلاو تافصاوملل
 .ةئفلا هذهل سيئرلا لبق نم ةدمتعملا

 5 ًالوأ 4

 قبسي ملو ةديدج تارايسلا نوكت نأ
 ةيبرعلا ةكلمملا لخاد اهليجست
 ددحتو ،اهجراخ وأ ةيدوعسلا
 ةينفلا تازيهجتلاو تافصاوملا
 رمعلا سيئرلا لبق نم ةدمتعملا
 .ةرجألا تارايسل يليغشتلا

 ىلع ةلصاح نوكت امدنع ةديدج ةرايسلا نوكت
 وأ لخاد اهليجست قبسي ملو ةيكرمج ةقاطب

 خيرات ىتح كلذ نم ىنثتسيو ،ةكلمملا جراخ
 ىلع يضمي مل يتلا تارايسلا م02/06/2023

 ةئام )180( نم رثكأ ةكلمملا لخاد اهليجست
 عنص ةنس نوكت نأ ةطيرش ؛ًاموي نونامثو
 يف اهلاخدإل بلطلا ميدقت ةنس وه ةرايسلا
 .اهيلت يتلا وأ اهلبق يتلا ةنسلا وأ ،طاشنلا
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 عيمج ءافيتساو ديدجتلا بلط ميدقت
 خيرات قبست يتلا ةرتفلا لالخ هطورش

 ةئام )180( ـب صيخرتلا ةيحالص ءاهتنا
 .يغلم بلطلا ربتُعا الإو ،اًموي نونامثو

 خيرات لبق طاشنلا يف اهل صخرملا تآشنملا حنمُت
 أدبت رهشأ ةعبرأو ةنس ةدمل ةلهم ،ةحئاللا ذافن

 م02/02/2020 خيرات نم

 1 ًاثلاث 9
 يف ةئيهلا قحب لالخإلا مدع عم
 نإ( ةيلاملا تامارغلا دادسب ةبلاطملا

 لبق طاشنلا يف اهل صخرملا تآشنملا حنمُت -

 ةيراس صيخارت لمحت يتلاو ،ةحئاللا ذافن خيرات
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 يف يغلم صيخرتلا ربتعي )تدجو
 :ةيلاتلا تالاحلا

 ءاهتنا ىلع ًاموي 180 ةدم يضم -1
 .هديدجت نود صيخرتلا

 اهئاهتنا ىلع يضمي مل يتلا كلت وأ لوعفملا

 نم أدبت رهشأ ةثالث ةدمل ةلهم ،ةنس نم رثكأ

 .م10/04/2022 خيرات

 ةرجألا طاشن يف اهل صخرملا تآشنملا حنمُت -

 لمحت يتلاو ،ةحئاللا ذافن خيرات لبق ةماعلا

 نود ةنس نم رثكأ اهئاهتنا ىلع ىضم صيخارت

 رهشأ ةثالث ةدمل ةلهم ،ديدجتلا بلطب مدقتلا

 اهصيخارت ديدجتل م10/04/2022 خيرات نم أدبت

 قباسلا ىندألا دحلاب تارايس ريفوت ةطيرش

 اهليدوم لقي ال صيخرتلا لحم ةنيدملا بسح

 ةينفلا تازيهجتلاب اهزيهجت عم م2018 نع

 .ةماعلا ةرجألا تارايسل ةدمتعملا
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 ًاثلاث
 

 و
 
 ًاعبار

 3/ًاثلاث

 دادس دعب يغلم صيخرتلا ربتعي :ًاثلاث
 يف )تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلا
 :ةيلاتلا تالاحلا

 .ةيدرفلا ةسسؤملا بحاص ةافو - 3
 ةرقفلا يف درو ام ةاعارم عم :ًاعبار
 ةثرول زوجي ،ةداملا هذه نم )3/ًاثلاث(

 ىفوتملا ةيدرفلا ةسسؤملا بحاص
 خيرات نم اًموي نيعست )90( لالخ
 ةسسؤملا عضو حيحصت بلط ةافولا
 ةسرامم يف رارمتسالل يماظنلا
 ليكولا دهعتي نأ ىلع طاشنلا
 هذه ماكحأب مازتلالاب ةثرولل يعرشلا
 .حيحصتلا ةدم لالخ ةحئاللا

 يف اهل صخرملا ةيدرفلا تاسسؤملا ةثرو حنمُي
 ىفوتملا ةصاخلا ةرجألاو ةماعلا ةرجألا يطاشن
 ةدمل ةلهم ،ةحئاللا ذافن خيرات لبق اهباحصأ

 ،م02/02/2020 خيرات نم أدبت رهشأ ةرشع
 يف رارمتسالل يماظنلا ةسسؤملا عضو حيحصتل

 .طاشنلا ةسرامم



 هيجوتلاو ةرجألا طيسوو ةرجألا طاشنل ةمظنملا ةحئاللا ماكحأ ذيفنت ةيلآ6      

 
 

23 - 2 
 لبق نم ددحملا يبطلا صحفلا زايتجا
 .ةئيهلا

 يمازلإلا قيبطتلا خيرات نم ةرقفلا مكح قبطُي
 .ًاقحال ةئيهلا هددحت فوس يذلا
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 بيردتلا ةداهش ىلع لصاح نوكي نأ
 .ةئيهلا لبق نم ةدمتعملا

 يمازلإلا قيبطتلا خيرات نم ةرقفلا مكح قبطُي
 .ًاقحال ةئيهلا هددحت فوس يذلا

 - ًالوأ 24

 ةثلاثلا( ةداملا ماكحأ ةاعارم عم :ًالوأ
 هل صخرملا ىلع بجي ،)نورشعلاو
 ىلع لوصحلا ةرجألا طاشن ةسراممب
 هيدل لمعي قئاس لكل قئاس ةقاطب
 نإ( ةيلاملا تامارغلا دادس دعب

   :... ةيلاتلا طورشلا قفو ،)تدجو
 

 خيرات نمً ارابتعا ةرقفلا هذه مكح قبطُي
 ءافيتسا دعب ةقاطبلا ردصتو ،م01/07/2023

 تاطارتشالاو ةحئاللا يف ةدراولا تاطارتشالا
 :ةيلاتلا ةيفاضإلا

 ةيوهلا مقرب طبترم قئاسلا نوكي نأ .1
 طاشنلا ةلوازمل ةصخرملا ةأشنملل دحوملا
 نأ لاح يف ةيدقاعت ةقالع دوجو وأ
 لمعلل )ريجأ( نم حيرصت ىلع لصاح قئاسلا

 هتقؤم ةينمز ةرتفل ةنيعم ةأشنم يف
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 ةطبترم ةقاطبلا ةدم نوكت نأو ،ةددحمو
 ةيدقاعتلا ةقالعلا هذه ةدم يف كلذك
 نم )ًاثلاث( دنبلا يف درو امب لخي ال امبو
 .ةداملا هذه

 ،ةرــجأ ةرايــس قئاــس( قئاــسلا ةــنهم نوــكت نأ
 ةـنهملا تـناك لاـح يـفو ،)يموـمع قئاس وأ
 ةدــيقم قئاــس ةــقاطب حنــم متــيف ،ىرــخأ

 ةــنهملا ليدــعت تاءارــجا لامكتــسال كــلذو
 نأ ًاــملع ،ةــيئاهنلا ةــقاطبلا ىــلع لوــصحلاو
 اذـه يـف لـمعلاب لوـخت ال ةدـيقملا ةقاطبلا
 تاءارــجالا يقاــب لامكتــسا بــلطتتو طاــشنلا

 .رورملاو لمعلا ماظنل ًاقفو

 - ًايناث 24

 ةثلاثلا( ةداملا ماكحأ ةاعارم عم :ًايناث
 ةداملا نم )2( ةرقفلاو ،)نورشعلاو
 درفلا ىلع بجي ،)نورشعلاو ةعباسلا(
 دادس دعب قئاس ةقاطب لوصحلا

 خيرات نمً ارابتعا ةرقفلا هذه مكح قبطُي
 .م01/07/2023

-  
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 قفو ،)تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلا
 :...ةيلاتلا طورشلا

 - ًاثلاث 24

 قفو قئاسلا ةقاطب ردصت :ًاثلاث
 ةدمل ةئيهلا ىدل دمتعملا جذومنلا

 ةقاطبلا ةيحالص زواجتت الأ ىلع ةنس
 وأ ،هل صخرملل صيخرتلا ءاهتنا خيرات
 ظافتحالا بجيو ،ةدايقلا ةصخر ءاهتنا
 دعب طاشنلا ةسرامم زوجي الو ،اهب
  .اهتدم ءاهتنا

 خيرات نمً ارابتعا ةرقفلا هذه مكح قبطُي -
 ةدايق ةصخر كلمي نملو ،م01/07/2023
 تاميلعتو ةمظنأ قفو رخآ دلب نم ةرداص ةيلود
 )90( ةقاطبلا ةدم نوكت رورملل ةماعلا ةرادإلا
 .دنبلا اذه يف درو امب لخي ال امبو ًاموي
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 تافصاوملا قفو ةرايسلا نوكت نأ

 لبق نم ةدمتعملا ةينفلا تازيهجتلاو
 .سيئرلا

 ءانثتسا نود ةماعلا ةرجألا تآشنم عيمج مزتلت -
 ذافن خيرات دعب- طاشنلل تارايس ةفاضإ دنع
 تافصاوملا قفو نوكت نأب -ةحئاللا

 ءانثتسا عم ،ةدمتعملا ةينفلا تازيهجتلاو
 رهشأ ةعبس ةدمل ًاقباس اهل صخرملا تآشنملا
 ةفاضإب كلذو ،م02/02/2020 خيرات نم أدبت
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 ةحئاللا يف ةينفلا تافصاوملا قفو تارايس
 ةينفلا تازيهجتلا ذيفنت ةطيرش ؛ةقباسلا
 .ةماعلا ةرجألا تارايسل
 ةرجألا طاشن يف اهل صخرملا تآشنملا حنمُت -

 ليغشت ةقاطب ىلع ةلصاح ةرايس لكل ةماعلا
 خيرات نم أدبت ةلهم ،ةحئاللا ذافن خيرات لبق

 رمعلا ءاهتنا ىتحو ،م02/02/2020
 نم تاونس تس ـب ددحملاو ةرايسلل يليغشتلا

 يتلا تارايسلل ةقباسلا ةحئاللا قفو عنصلا ةنس
 ثالث نم رثكأ يليغشتلا اهرمع ىلع ىضم
 يتلا تارايسلل رهشأ ةعبرأو ةنس ةلهمو تاونس
 .كلذ نع لقت

 ةرجألا طاشن يف اهل صخرملا تآشنملا حنمُت
 ليغشت ةقاطب ىلع ةلصاح ةرايس لكل ةصاخلا

 خيرات نم أدبت ةلهم ،ةحئاللا ذافن خيرات لبق
 يليغشتلا رمعلا ءاهتنا ىتحو ،م02/02/2020
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 عنصلا ةنس نم تاونس سمخ ـب ددحملاو ةرايسلل
 مدعب دهعتلا ةطيرش ،ةقباسلا ةحئاللا قفو
 .تابكرملا هيجوت يف اهلمع
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 يف ةمدختسملا ةرايسلا نوكت نأ
 نم راطملا ةرجأ وأ ةماعلا ةرجألا طاشن

 وأ ،رشابم لكشب هل ةكولمم درفلا لبق
 تاهجلا ىدحإ لبق نم ةلومم
 نوكي نأ ىلع ةدمتعملا ةيليومتلا

 نوكت نأو ،اهل يلعفلا مدختسملا وه
 اهليجست قبسي ملو ةديدج ةرايسلا

 وأ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لخاد
 تافصاوملا ددحتو ،اهجراخ
 لبق نم ةدمتعملا ةينفلا تازيهجتلاو
 .ةرايسلل يليغشتلا رمعلا سيئرلا

 ةرجألا طاشن يف مهل حرصملا دارفألا حنمُي -
 ليغشت ةقاطب ىلع ةلصاح ةرايس لكل ةماعلا

 خيرات نم أدبت ةلهم ،ةحئاللا ذافن خيرات لبق
 رمعلا ءاهتنا ىتحو ،م02/02/2020

 نم تاونس تس ـب ددحملاو ةرايسلل يليغشتلا
 يتلا تارايسلل ةقباسلا ةحئاللا قفو عنصلا ةنس
 تاونس ثالث نم رثكأ اهمادختسا ىلع ىضم
 لقت يتلا تارايسلل رهشأ ةعبرأو ةنس ةلهمو
 .كلذ نع

 ىلع ةلصاح نوكت امدنع ةديدج ةرايسلا نوكت
 وأ لخاد اهليجست قبسي ملو ةيكرمج ةقاطب

 خيرات ىتح كلذ نم ىنثتسيو ،ةكلمملا جراخ
 ىلع يضمي مل يتلا تارايسلا م02/06/2023

 ةئام )180( نم رثكأ ةكلمملا لخاد اهليجست



 هيجوتلاو ةرجألا طيسوو ةرجألا طاشنل ةمظنملا ةحئاللا ماكحأ ذيفنت ةيلآ11      

 
 

 عنص ةنس نوكت نأ ةطيرش ؛اًموي نونامثو
 يف اهلاخدإل بلطلا ميدقت ةنس وه ةرايسلا
 .اهيلت يتلا وأ اهلبق يتلا ةنسلا وأ ،طاشنلا

29 - 2،1 

 نم )3( ةرقفلاب لالخإلا مدع عم .1
 ةقاطب ىغلُت ،)ةعبارلا( ةداملا
 دعب هل صخرملا نم بلطب ليغشتلا

 لباقملاو ةيلاملا تامارغلا دادس
 عون ليدعتو ،)تدجو نإ( يلاملا
 رورملا ماظنل ًاقفو تارايسلا ليجست

 .ةيذيفنتلا هتحئالو
 
 ةرداصلا ليغشتلا ةقاطب ىغلُت .2
 :ةيلاتلا تالاحلا يف هل حرصملا ةرايسل

 .هل حرصملا ةافو لاح -أ

 ةطشنأ يف دارفألاو تآشنملا عيمج مزتلت -
 نول رييغتب )ةيلئاعلا ،راطملا ،ةماعلا( ةرجألا
 دنع ةينفلا تازيهجتلاو ةيوهلا ةلازإو ةبكرملا

 ماكحأ بجومب اهءاغتلإ وأ ةقاطبلا ءاغلإ بلط
 ليدعت لبق ةبكرملا نول ليدعت متي نأو ،ةحئاللا
 لبق نم يصوصخ ىلإ ماع لقن نم اهليجست عون
 يف كلذ ليدعت مث نمو ،رورملل ةماعلا ةرادإلا
 .ةبكرملل ريسلا ةصخر تانايب
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 دعب هل حرصملا نم بلطب -ب
 ةيلاملا تامارغلا دادس
 .)تدجو نإ( يلاملا لباقملاو

 نم ةرداصلا ةقفاوملا ءاغلإ -ج
 ةرادإب ةصتخملا ةهجلا لبق
 .راطملا

 ليغشت زوجي ال ،تالاحلا عيمج يفو
 ليدعت بجيو ،ةيغلم ةقاطبب ةرايسلا
 رورملا ماظنل اًقفو اهليجست عون

 ةيذيفنتلا هتحئالو

 3 ًالوأ 33
 تادوجوملاو تادوقفملل ماظن ريفوت

 .ةئيهلا هددحت ام قفو
 يمازلإلا قيبطتلا خيرات نم ةرقفلا مكح قبطُي

 .ًاقحال ةئيهلا هددحت فوس يذلا

 4 ًالوأ 33

 ديدحتو ،هب ةصاخ ةينقت لئاسو ريفوت .4
 لابقتسال باكرلا عم لصاوتلل مقر
 نع غالبإلاو ىواكشلاو تابلطلا
 ليجستلا ةمدخ ريفوت عم ،تادوقفملا

 خيرات لبق طاشنلا يف اهل صخرملا تآشنملا حنمُت
 نم أدبت رهشأ ةرشع ةدمل ةلهم ،ةحئاللا ذافن
 .م02/02/2020 خيرات
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 خيرات نم ةمدختسملا لئاسولل ظفحلاو
 اًقفو غالبلا وأ ىوكشلا وأ بلطلا

 .ةينعملا ةهجلا تاطارتشال

 4 ًايناث 33

 طاشن ةسراممب هل حرصملا ىلع بجي
 :يتآلاب مازتلالا ةرجألا

 اهددحت ةينورتكلإ ةمظنأ يأب طابترالا .4
 .ةئيهلا

 خيراتب يمازلإ لكشب ةرقفلا هذه مكح قبطُي
 ةعبرأو ةنس يضم دعب يأ م02/06/2021

 .ذافنلا زيح ةحئاللا لوخد خيرات نم رهشأ

 

 

   :ةرجألا طيسو طاشن :ًايناث
 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

 ج/1 ًالوأ 10

 صيخرت ىلع ةأشنملا لوصحل طرتشي
 دعبو ةرجألا طيسو طاشن ةسراممل

 ام ،)تدجو نإ( ةيلاملا تامارغلا دادس
 :يلي

 ليحرت( طاشنب اهل صخرملا تآشنملا حنمُت
 نيب اميف ةريغصلا ةرجألا تارايسب باكرلا
 لبق )"ًاقباس" ىرخألا لودلا ىلإ وأ ندملا
 خيرات نم أدبت ةلهم ،ةحئاللا ذافن خيرات
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 :ةيلاتلا تاغوسملا ءافيتسا -1
 ،ةئيهلا مساب يلام نامض - ج    

 فلأ ةئام )100.000( هردقو
 ءانثتسا سيئرلل زوجيو ،لاير

 اذه نم لامعألا ةداير تآشنم
 صيخرتلا ةنس نع طرشلا
 .ىلوألا

 رهشأ ةعبرأ دعب يهتنتو ،م02/02/2020
 .صيخرتلا ديدجت نم

13 - 1 

 ،)ةرشاعلا( ةداملا ماكحأ ةاعارم عم
 ءاطسو طاشن صيخرت ديدجت متي
 ةدمل هل صخرملا نم بلطب ةرجألا

 نإ( ةيلاملا تامارغلا دادس دعب ةلثامم
 :ةيلاتلا طباوضلا قفو ،)تدجو
 عيمج ءافيتساو ديدجتلا بلط ميدقت-1

 خيرات قبست يتلا ةرتفلا لالخ هطورش
 ةئام )180(ـب صيخرتلا ةيحالص ءاهتنا

 .يغلم بلطلا ربتُعا الإو ،اًموي نونامثو

 ليحرت( طاشنب اهل صخرملا تآشنملا حنمُت
 نيب اميف ةريغصلا ةرجألا تارايسب باكرلا
 لبق )"ًاقباس" ىرخألا لودلا ىلإ وأ ندملا
 ةعبرأو ةنس ةدمل ةلهم ،ةحئاللا ذافن خيرات
 .م02/02/2020 خيرات نم أدبت رهشأ
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 3 ًايناث 15

 يف ةئيهلا قحب لالخإلا مدع عم
 نإ( ةيلاملا تامارغلا دادسب ةبلاطملا

 يف يغلم صيخرتلا ربتعي )تدجو
 :ةيلاتلا تالاحلا

 ءاهتنا ىلع ًاموي 180 ةدم يضم .3
 .هديدجت نود صيخرتلا

 ليحرت( طاشنب اهل صخرملا تآشنملا حنمُت
 نيب اميف ةريغصلا ةرجألا تارايسب باكرلا
 لبق )"ًاقباس" ىرخألا لودلا ىلإ وأ ندملا
 ةعبرأو ةنس ةدمل ةلهم ،ةحئاللا ذافن خيرات
 .م02/02/2020 خيرات نم أدبت رهشأ

38 - 18 
 تادوجوملاو تادوقفملل ماظن ريفوت 

 .ةئيهلا هددحتام قفو
 قيبطتلا خيرات نم ةرقفلا مكح قبطُي
 .ًاقحال ةئيهلا هددحت فوس يذلا يمازلإلا

 

   :هيجوتلا طاشن :ًاثلاث
 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

 لبق نم ددحملا يبطلا صحفلا زايتجا 3 ًالوأ 25
 .ةئيهلا

 قيبطتلا خيرات نم ةرقفلا مكح قبطُي
 .ًاقحال ةئيهلا هددحت فوس يذلا يمازلإلا
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26 - 1 
 تافصاوملا قفو ةرايسلا نوكت نأ

 لبق نم ةدمتعملا ةينفلا تازيهجتلاو
 .سيئرلا

 لبق مهل حرصملا هيجوتلا يقئاس حنمُي
 ةعبرأو ةنس ةدمل ةلهم ،ةحئاللا ذافن خيرات
 ،م02/02/2020 خيرات نم أدبت رهشأ
 نيب ةفاسملا لقت ال يتلا تارايسلاب لمعلل

 .م2,70 نع نيروحملا يزكرم
 

 

 

   :ةيماتخلا ماكحألا :ًاعبار
 قيبطتلا/ذيفنتلا ةيلآ صنلا ةرقفلا دنبلا ةداملا

49 - 1 

 طاقن باستحال ريياعم سيئرلا دمتعي
 سايقل ؛ هل حرصملا/صخرملل ءادألا سايق
 ، طاشنلا يف ةمدقملا تامدخلا ىوتسم
 ، ةحئاللا هذه ماكحأب مازتلالا ىدمو
 .ةيذيفنتلا هتحئالو رورملا ماظنو

 يمازلإلا قيبطتلا خيرات نم ةرقفلا مكح قبطُي
 .ًاقحال ةئيهلا هددحت فوس يذلا
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