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ثٕقٚد هلل زح ثٕقجٕٚ٪ٜ، ٣ص٤ٖثس ثٕضجٙز ثٕصّ٪ز ثٕٚذجزّز ف٦ٖ ظ٪د ث٭٣ٕ٪ٜ ٣ث٫خس٩ٜ، ٙقٚد ٣آ٠ٕ 

 .ثٕغ٪ذ٪ٜ ثٕٚٞضؾذ٪ٜ

  

٣دقدد ى٢درٟ ٤ٙثعدد٪ـ ؽددس ٙدـ ثٕقدددس ثٕقدد٩ظ ىدد٨ ٙدج ؽدد ى٪دد٠ ٙدٜ  مد٪ج  ٣ ٙدد٤ز، عٖدخ ٙٞدد٨               

ىدد٨  فْج٢ٙددج ىدد٨ ثٕاددس٩قز ثٯظددٲٙ٪ز ثَٕٚدظددز، فعددخ ٙددج ؽ٢ددس ٕدد٨ ٙددٜ   إخدد٤ث٨ٝ ىدد٨ ثهلل  ٛ ثٝؾددس 

٤ٍثفدد١ج ٤ٙ٣ثش٢ٞ٩دج، ثٕد٤ثزفر ىدد٨ ىَد٠  ١دٔ ثٕذ٪ددش ثٕٚغ٢دس٩ٜ فٖد٪٢٘ ثٕعدٲٗ، ٣ٍددد فدسزس ىد٨ ١ددرٟ           

ث٭٣زثً ٝضجةؼ ٝؾس٧ ى٨ ١رٟ ثٕٚعجةٔ ثٕٚعضقدعز، ٕض٤ْٛ ٨ٕ ٣ٯخ٤ث٨ٝ ى٨ ف٩ٞد٨ صدرّسر ٣صذددسر،    

٣ثٗ ثٕض٤ى٪ٌ ٣ثٕعددثف ىد٨ ثٕقٖد٘ ٣ثٕقٚدٔ، ٣ثٕٞؾدجر ٣ثٕيد٤ش ىد٨ ثٕددٝ٪ج         ٣ٜٙ ثهلل ظذقج٠ٝ ثظأٓ ٨ٕ ٢ٕ٣٘ ف

 .٣ث٫خسر ث٠ٝ ظٚ٪ـ ثٕدفج  ٙؾ٪خ ثٕٞدث 

 .زدٞج ثصٚ٘ ٕٞج ٤ٝزٝج ٣ثميس ٕٞج ثِٝ ف٦ٖ ّٔ م٨  ٍد٩س

 ٙقٚد  ٙ٪ٜ ش٩ٜ ثٕد٩ٜ
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 التـــأهين

ٙددٜ  ١٣د٤ ثصيددجً ٩قددٔ ىدد٨ ثٕنجٕددخ دد٪ٜ مددسّز  ٣ ف٣ٕددز ٙدٜ ثفددد ثٕؾددجٝذ٪ٜ، ٣مد    ٣  مدد ج       

 ٛ ٩دىـ ٕٖاسّز ٙذٖنج ٙقدفث ٜٙ ثٕٚجٓ، ٩عد٠ٖٚ  : ثٕؾجٝخ ث٫خس، ٩ٖضصٗ ثٕا   د٤ٚؽخ ١رث ثٱصيجً

إٕ٪٢ج فىقز ٣ثفدر،  ٣ ٩َعغ٠  ٍعجعج ٙق٪ٞز ٣ٙسصذز فعخ ٙدج ٩ضسثعد٦ فٖ٪د٠ ثٕغسىدجٛ ٙدٜ ثٕضَعد٪ظ       

 .٣ث٤ٕٚثف٪د

٩ق٤عد٠ فدٜ خعدجزص٠     ٣صضق٢د ثٕاسّز ٕٖا   ى٨ ٍذجٓ ذِٕ دأٛ صدىـ ٠ٕ  ٣ ٤ٕزعض٠ ٙذٖنج ٜٙ ثٕٚجٓ

فٞدد فددد٣ط خغدس ٩دد٤ف٧ دق٪جصد٠،  ٣ ٙددس  ٩ٖدد٘ دد٠،  ٣ فٞددد فدد٣ط فددجفط ٩ضٖدو  ٣ ٩ق٪ددخ دعددذذ٠        

٣ٕدرِٕ ىَدد   . دقض ٙج ٠ْٖٚ٩، فعخ ٙج ٤٩عق٠ ثٕغسىدجٛ ىد٨ د٤ٕ٪ددز ثٕضدجٙ٪ٜ ٩٣ق٪ٞجٝد٠ ىد٨ ث٤ٕع٪َدز       

٣ٍد ٤ْ٩ٛ ف٦ٖ صدقز، عدد ٙدس   ٣ فؾدص، ٣ٍدد ٩ْد٤ٛ       . ٤ْ٩ٛ ثٕضجٙ٪ٜ ف٦ٖ ف٪جر عد ٤ٙس ٙغٲ

٦ٖ ٙجٓ ٤َٞٙٓ  ٣ م٪س ٤َٞٙٓ، عد فس٩ٌ  ٣ ظسٍز،  ٣ م٪س١ٚدج ٙدٜ ثٕغد٤ثزا، ٣ٍدد ٩ْد٤ٛ فٖد٦       ف

ظ٪جزر  ٣ عدجةسر،  : َٝٔ صؾجزر  ٣ ٙجٓ ى٨ دس  ٣ دقس  ٣ ؽ٤، ٣ٍد ٤ْ٩ٛ ف٦ٖ ٣ظ٪ٖز ٜٙ ٣ظجةٔ ثَٕٞٔ

 ٣ ظددي٪ٞز، ٣ٍددد ٩ْدد٤ٛ فٖدد٦  مدد٪ج   خددس٥ صاددذ٠ ذٕددِ ٙٚددج صضقددس  ىدد٨ دَجة٢ددج  ٣ ف٢ٖٚددج ٕٮخغددجز      

 .٩٣ْٜٚ  ٛ ٤ْ٩ٛ ثٕٚضق٢د ى٨ ثٕضجٙ٪ٜ م دج صض٤ىس ى٪٠ ثْٕيج ر ٣ثَٕٚدزر ف٦ٖ ذِٕ ٣ثٕغ٤ثزا،
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ثٕؾج١س صقز ١رٟ ثٕٚقجٖٙز ٣ٝي٤ذ١ج ف٦ٖ ثٕٚضقجٖٙ٪ٜ، ى٪ٖص٢ٙٚج ث٤ٕىج  د٢ج فعخ ٙج ٩ضيَجٛ فٖ٪٠ ٜٙ 

 .ث٤ٖٕثشٗ، ٤٩٣ٍضجٛ ٠ٕ ٜٙ ثٕٚدر

ٔ     –فٖد٦ ث٭ٍد٥٤    –٣ثٕضدجٙ٪ٜ      فٖد٦ ثٯ٩ؾدجح ٣ثَٕذد٤ٓ، ٩ْٚدٜ ٕٖغددسى٪ٜ  ٛ      فَدد ٙدٜ ثٕقَد٤ف ٩ادضٚ

٤٩ٍقج١ٚددج دددجٕٖيؼ إذث  فعددٞج ثٕضقذ٪ددس فددٜ ؽٚ٪ددـ دٞدد٤ف ثٕٚقجٖٙددز دددجٕٖيؼ، ٢ْٕٞ٣ٚددج ىدد٨ ثٕنجٕددخ ٩َقددجٛ        

 .دجٕيقٔ، ٣ٱ ٙجٝـ ٜٙ ذِٕ

إ٦ٕ ثٕا   ثٕٚعضأٜٙ دقد ثصيج٢ٍٚج ف٦ٖ ثٕٚقجٖٙدز  ( د٤ٕ٪دز ثٕضجٙ٪ٜ) ى٪دىـ ٣ّ٪ٔ ثٕاسّز ثٕٚي٤  

٠ إ٩ج١دج دَددد ثٯ٩ؾدجح، ى٪٤ٍق٢دج ثٕاد   ثٕٚعدضأٜٙ، ٩٣ْد٤ٛ ص٤ٍ٪قد٠ فٖ٪٢دج          ٣مس٣ع٢ج ٤ْ٩٣ٛ فىق

 .ٍذ٤ٱ ٕٖٚقجٖٙز

ٜٙ ثٕا   ثٕٚعضأٜٙ إ٩ؾجدج ٠ٞٙ ٕٖٚقجٖٙز ٩٣ْد٤ٛ فىدـ ث٤ٕع٪َدز    ( ثٕذ٤ٕ٪دز) ٩٣ْٜٚ  ٛ ٤ْ٩ٛ ص٤ٍ٪ـ 

إٕ٪٠ ٜٙ ٣ّ٪ٔ ثٕاسّز دقد ذِٕ ٍذ٤ٓ ٩ٰٕؾجح، ٣ف٦ٖ  ٧ ثٕٞقد٩٤ٜ ثؽدس٧ ثٕقَدد دد٪ٜ ثٕغدسى٪ٜ ّدجٛ       

 .٪قج، ٣٣ؽخ ث٤ٕىج  د٠ دَٚضض٦ آ٩ز ث٤ٕىج  دجٕق٤َفصق
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٩دـ ٕٖغسى٪ٜ دقد  ٛ ٩ضيَج ف٦ٖ صق٪٪ٜ ثٕٚذٖل ٣ث٭ٍعجط ٣ثٕاس٣ط  ٛ ٩ؾس٩ج ٙقجٖٙدز ثٕضدجٙ٪ٜ د٪٢ٞٚدج    

دد٤زر ث٢ٕذدز ثٕٚق٤عدز، ى٪َد٤ٓ ثٕاد   ثٕٚعدضأٜٙ ٤ّٕ٪دٔ ثٕادسّز ف٪ٞٚدج ٩ددىـ ٕد٠ ٍعدظ ثٕضدجٙ٪ٜ،             

 ٓ ، فٖد٦ مدسط  ٛ صضددثزُ خعدجزص٨ إذث فددعش ٕد٨ ثٕقجفعدز ثٕٚق٪ٞدز ثٕضد٨          ١٣ذضِ ١رث ثٕٚذٖل ٜٙ ثٕٚدج

 .ثصيَٞج فٖ٪٢ج، ٩٣َذٔ ث٤ّٕ٪ٔ ذِٕ فٜ ثٕاسّز
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   ٜ صدجٕقضِ فٖد٦   : ٩٣ْٜٚ ٢ٕٚج  ٛ ٩ؾس٩ج ثٕٚقجٖٙز دد٤زر ثٕٚدجٕقز د٪٢ٞٚج، ىذَد٤ٓ ث٤ّٕ٪دٔ ٕٖٚعدضأٙ

ٕ عجزر ثٕض٨ صقددط فٖ٪دِ إذث فددعش     ٛ صدىـ ٕٖاسّز ثٕٚذٖل ثٕٚق٪ٜ ف٦ٖ  ٛ صق٤عِ ثٕاسّز فٜ ث

ِٕ فجفعز ثٕض٨ ثصيَٞج فٖ٪٢ج، ى٪َذٔ ثٕٚعضأٜٙ ذِٕ،  ٣ ٤ْ٩ٛ ثٕٚعضأٜٙ ٤١ ث٤ٕٚؽدخ، ٣٣ّ٪دٔ ثٕادسّز    

 .٣ثٕٚقجٖٙز صق٪قز ٝجىرر ف٦ٖ  ٧ ٣ؽ٠  ؽس٩ش ٜٙ ث٤ٕؽ٤ٟ ثٕٚر٤ّزر. ٤١ ثَٕجدٔ
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ٔ  )ثٕد٤زر ٣ٕٖضجٙ٪ٜ ص٤زر  خس٥ م٪س ثٕد٤زر ثٕٚضَدٗ ذّس١ج ٣صع٦ٚ ١رٟ  ، ١٣د٨  (ثٕضدجٙ٪ٜ دجٕضَجدد

 ٛ ٩ضيٌ  م ج  ٙق٪٤ٞٛ ى٪ؤظع٤ث ٙج د٪٢ٞ٘ مسّز خجصز ٩ع٢٘ ى٪٢ج ّٔ ٣ثفد ٢ٞٙ٘ ددىـ ٙذٖدل ٙدٜ   

ثٕٚجٓ ٕ٪ض٤ْٛ ٙدٜ ٙؾٚد٤ؿ ١درٟ ث٭ظد٢٘ زثض ٙدجٓ ٙادضسُ ٣مسعد٢٘ ٙدٜ صأظد٪ط ١درٟ ثٕادسّز  ٛ            

ش د٠  ٣ دٚجٕد٠ فجفعدز   ص٤َٗ دضق٩٤ض ٙج ٩قدط ٜٙ خعجزر صقدٔ ٭فد ث٭فضج  ثٕٚاضسّ٪ٜ إذث  ٕٚ

 .ٙج

١٣رث ث٤ٕٞؿ ٜٙ ثٕضجٙ٪ٜ صق٪ـ ّرِٕ إذث  ؽس٩ش ثٕٚقجٖٙز ى٪٠ ف٦ٖ صد٤زر فَدد ثٕادسّز ثٕٚقدس٣ه     

ى٨ ثٕادس٩قز، ٣ثمدضسط ىد٨ فَدد ثٕادسّز ثٕضدأٙ٪ٜ ْٕدٔ فضد٤ ٙدٜ ث٭فضدج  ىضق٤عد٠ ثٕادسّز فدٜ              

ٝدش ١درٟ ثٕادسّز    خعجزص٠ إذث فدعش ٠ٕ ثٕقجفعز ىد٨ ٝيعد٠  ٣ ىد٨ ٙجٕد٠، ٩٣ْد٤ٛ ثٕادسط ٝجىدرث ٣إذث ّج       

ثٕٚؤظعز ٙ ٤ٕز ٜٙ ٍذٔ ث٭فضج  ى٨ ثٱّضعجح، ىجّضعدذش ددسثض ثٕٚدجٓ ٣زدقدش ّدجٛ ثٕدسدـ دد٪ٜ        

 . فضجة٢ج دٞعذز ٙج ٕٖقض٤ ٜٙ ظ٢٘ ى٨ زثض ثٕٚجٓ
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إذث خا٪ش مسّز ثٕضجٙ٪ٜ ف٦ٖ ٝيع٢ج ٜٙ ٤ٍ٣ؿ دقض ث٭خغجز فٖ٪٢ج ىأزثفس  ٛ صدؤٜٙ ٝيعد٢ج فٞدد    

رٟ فٜ ثٕ عدجزر ثٕضد٨ ٍدد صقددط ٢ٕدج،  ْٙدٜ ٢ٕدج ذٕدِ ىضؾدس٧ ٙدـ ثٕادسّز            مسّز  خس٥ ٕضق٤ع٢ج ١

 .ثٕغجٝ٪ز ٙقجٖٙز ثٕضجٙ٪ٜ دجفد٥ ثٕد٤ز ثٕٚضَدٗ ذّس١ج، ٣صدـ ٢ٞٙج
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إذث  زثفس ثٕاسّز  ٛ صَٞٔ دقض فٚٲة٢ج ثٕر٩ٜ  ؽسس ٨١ ٙق٢٘ ٙقجٖٙز ثٕضأٙ٪ٜ إٕد٦ مدسّز عجٝ٪دز،    

فَد١ج ٙـ ثٕقٚٲ  ٕ٪٤ْٛ ثٕضق٩٤ض فدٜ خعدجةس١٘ ٙيس٣عدج     ٣  زثفس  ٛ صدخٔ ثٕاسّز ثٕغجٝ٪ز ى٨ 

ف٦ٖ ثٕاسّض٪ٜ ٙقج، ٕ٘ ٩دـ ٢ٕج ذِٕ إٱ دسع٦ ثٕقٚٲ ، ى٪يعخ ثٕقَد ث٭٣ٓ، ٣صؾس٧ ثٕٚقجٖٙز ٙـ 

 .ثٕاسّز ثٕغجٝ٪ز  ٣ ٙـ ثٕاسّض٪ٜ ٙقج دقَد ؽد٩د

 السـرقفيلت

٨ ث٭شٙٞددز ١٣دد٨ ٙقجٖٙددز ؽددس٥ فٖ٪٢ددج فددسه  صددقجح ثٕٚضددجؽس ٣ثٕق٤ثٝ٪ددش ٣ٙقددٲس ثْٕعددخ ىدد        

ث٭خ٪ددسر، ى٢دد٘ ٩قضذددس٣ٛ  ٛ ثٕٚعددضأؽس ث٭٣ٓ ٕٖقددج٤ٝس  ٣ ثٕٚقددٔ فَددج فسى٪ددج ىدد٨ ذٕددِ ثٕقددج٤ٝس  ٣    

ثٕٚقٔ، دقد  ٛ ٩عدضأؽسٟ ٙدٜ ٙجْٕد٠، ٩٣ددذـ  فدٌ دد٠ ٙدٜ م٪دسٟ، ٣ٕد٪ط ٕٖٚجٕدِ إخسثؽد٠ ٙدٜ ذٕدِ              

٨ دددٓ  ثٕٚقٔ دن٪س زعجٟ، ٣ثٛ ثَٝضش ٙدر ثٯ٩ؾجز ثٕٚضيٌ فٖ٪٢ج د٪٢ٞٚج، ٣ٕد٪ط ٕد٠ ثٕص٩دجفر فٖ٪د٠ ىد     

ثٯ٩ؾجز، ٣ٝض٪ؾز ٕرِٕ ى٢ٖرث ثٕٚعدضأؽس ىد٨ ٝؾدس١٘  ٛ ٩ضيدٌ ٙدـ مد   آخدس ى٪ضٞدجشٓ ٕد٠ فدٜ ذٕدِ            

ثٕٚقدٔ، ٩٣أخدر ٙٞد٠ ٙذٖندج ٙق٪ٞددج د٪٢ٞٚدج ف٤عدج فدٜ صٞجشٕد٠، ٩٣ ٖدد٦ ٕد٠ فدٜ ثٕٚقدٔ دَٚددثز ث٭ؽددسر             

ٛ ثٕعجدَز ثٕضد٨ ّجٝدش د٪ٞد٠ ٣دد٪ٜ ثٕٚجٕدِ ف٣ٛ ش٩دجفر، ٩٣ْد٤ٛ ٕٖٚعدضأؽس ثٕؾد٩دد ٝيدط ثٕقدٌ ثٕدر٧ ّدج             

 .ٕٖٚعضأؽس ث٭٣ٓ، ٣ٕ٪ط ٕٖٚجِٕ ثٱفضسث  ف٦ٖ ذِٕ

١رث ٤١ ٤ٙع٤ؿ ثٕعسٍي٪ٖز، ٢ٕ٣رث ث٤ٕٚع٤ؿ ص٤ز ٙ ضٖيز ٣ فْجٗ ى٨ ثٕاس٩قز ثٯظدٲٙ٪ز ص ضٖدو   

 .دجخضٲه ص٤زٟ ىٖضٲفؼ ثٕٚعإٔز ث٫ص٪ز
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د٪٢ٞٚدج    ٛ ٩ؾس٧ فَدد ثٯؽدجزر دد٪ٜ ثٕٚجٕدِ ٣ثٕٚعدضأؽس ث٭٣ٓ ٙدٜ م٪دس  ٛ صؾدس٧        : ثٕد٤زر ث٭٦ٕ٣

ٙقجٖٙز  ٣ مسط ى٨ مجٛ ثٱخضدج  ٣ثٕقٌ ثٕٚر٤ّز، ىٖ٘ ٩رّسث ىد٨ ثٕقَدد ظد٥٤ إؽدجزر ث٤ٕٚعدـ      

ٜٙ ذِٕ ثٕا   ثٕٚدر ثٕٚق٪ٞز د٪٢ٞٚج دذدٓ ثٯ٩ؾجز ثٕٚق٪ٜ، ى٪ؾخ ف٦ٖ ثٕغسى٪ٜ ىد٨ ١درٟ ثٕدد٤زر    

ثٕٚقدٔ إٱ  ث٤ٕىج  دقَد ثٯؽجزر ٙجفثٙش ثٕٚدر، ىجذث ثٝض٢ش ثٕٚددر ىٖد٪ط ٕٖٚعدضأؽس فدٌ ىد٨ ثٕذَدج  ىد٨        

دجؽدددجزر ؽد٩ددددر  ٣ إذٛ ٙدددٜ ثٕٚجٕدددِ دجٕذَدددج ، ٣ٕٖٚجٕدددِ ثٕقدددٌ  ٛ ٩ص٩دددد ىددد٨ دددددٓ ثٱ٩ؾدددجز إذث مدددج ،    

٣ٕٖٚعضأؽس  ٛ ٩َذٔ دجٕص٩جفر ى٪ذ٦َ ى٨ ث٤ٕٚعـ ٣ثٛ ٱ ٩سع٦ د٢ج ى٪ ٦ٖ ف٠ٞ، ٣ٕ٪ط ٠ٕ  ٛ ٩ضٞدجشٓ  

 .إ٦ٕ ٙعضأؽس م٪سٟ إٱ إذث زع٨ ثٕٚجِٕ
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سط ى٨ فَد ثٯؽجزر د٪ٜ ثٕٚجِٕ ٣ ثٕٚعضأؽس ث٭٣ٓ  ٛ ٕٖٚعضأؽس فدٌ ثٕذَدج     ٛ ٩اض: ثٕد٤زر ثٕغجٝ٪ز

ى٨ ثٕٚقٔ دقد ثٝض٢ج  ٙدر ثٕقَد، ٣ٕ٪ط ٕٖٚجٕدِ إؽذدجزٟ فٖد٦ ثٕ دس٣ػ ٙٞد٠، ٣ثٛ ٕٖٚعدضأؽس  ٛ ٩ؾددف        

فَد ثٯؽجزر دقد ثَٝضج  ثٕٚدر ّٚج  ؽس٥ ى٨ ثٕٚسر ث٭٦ٕ٣ ٣ٕ٪ط ٕٖٚجِٕ  ٛ ٩ٚضٞـ ٜٙ ذِٕ  ٣ ٩ص٩دد  

 .ثٯ٩ؾجز فٖ٪٠ ى٨ ددٓ

ى٪ؾخ ف٦ٖ ثٕٚجِٕ  ٛ ٩ي٨ ٕٖٚعدضأؽس دجٕادسط، ٣ٝض٪ؾدز ٕدرِٕ ى٪ؾد٤ش ٕٖٚعدضأؽس  ٛ ٩ضٞدجشٓ ٕاد           

آخس فٜ ثٕذَج  ى٨ ثٕٚقٔ ٕ٪عضأؽسٟ ٜٙ ثٕٚجِٕ إذث زع٦ دجؽجزص٠، ٩٣ؾد٤ش ٕٖٚعدضأؽس  ٛ ٩أخدر ٙدٜ     

ثٕٚذٖدل  ذِٕ ثٕا   ٙذٖنج ٜٙ ثٕٚجٓ ٩ضيَجٛ ف٦ٖ َٙدثزٟ ف٤  صٞجش٠ٕ ١رث، ى٪عضقٌ ثٕٚعدضأؽس ١درث   

 .٠ٞٙ، ظ٤ث  زع٨ ثٕٚجِٕ دئؽجزر ثٕٚقٔ ٠ٞٙ  ٗ ٱ
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 ٛ ٩ضيدٌ ثٕٚجٕددِ ٣ ثٕٚعدضأؽس ث٭٣ٓ فٖدد٦  ٛ ٩دؤؽسٟ ثٕٚقددٔ ٙددر ظددٞز ّجٖٙدز دٚجةددز      : ثٕدد٤زر ثٕغجٕغددز 

ف٩ٞجز ٙغٲ، ٣ثٛ ٩دىـ ثٕٚعضأؽس ٕٖٚجِٕ م٪س ذِٕ ٙذٖل  ٕو ف٩ٞجز، ٩٣ؾقٔ ثٕٚجِٕ ٕٖٚعضأؽس ى٨ ٍذجٓ 

فٌ ثٕذَج  ى٨ ثٕٚقٔ دقد ٙدر ثٕقَد إذث مج ، ٣ثٛ ٩ْد٤ٛ دددٓ ثٯ٩ؾدجز ٙقددفث دٚجةدز       ذِٕ  ٛ ٤ْ٩ٛ ٠ٕ

ف٩ٞجز فٜ ّٔ ظٞز ٩ْٚغ٢ج ثٕٚعضأؽس ى٨ ثٕٚقٔ ف٣ٛ ش٩جفر ٣ٱ َٝ٪ددز، ٣ ٛ ٩ْد٤ٛ ٕد٠ ثٕقدٌ ىد٨  ٛ      

٩ضٞددجشٓ ٕن٪ددسٟ فددٜ فَدد٠ ىدد٨ ثٕٚقددٔ ى٪ددؤؽس ثٕٚقددٔ فٖ٪دد٠، ٣ثٛ صْدد٤ٛ ٕٖادد   ثٕددر٧ ٩ضٞددجشٓ ٕدد٠           

 . ٤ً ثٕٚر٤ّزر ثٕض٨ ّجٝش ٕٖٚعضأؽسثٕٚعضأؽس ٝؾ٪س ثٕقَ

٣إذث صٚش ثٕٚقجٖٙز د٪ٜ ثٕغسى٪ٜ ّرِٕ، ؽدجش ٕٖٚعدضأؽس  ٛ ٩ضيدٌ ٙدـ مد   عجٕدظ ى٪ضٞدجشٓ ٕد٠ فدٜ          

 .ف٠َ ٩٣أخر ٠ٞٙ ف٤  صٞجش٠ٕ ٙذٖنج ٜٙ ثٕٚجٓ ظ٤ث  ّجٛ دَٚدثز ٙج فىق٠ ٕٖٚجِٕ  ٗ ثٍٔ  ٗ  ّغس

 .ٙقجٖٙز ثٕٚعضأؽس ث٭٣ٓ ٣إذث صٞجشٓ ٠ٕ ثٕٚعضأؽس ّرِٕ، ٣ؽخ ف٦ٖ ثٕٚجِٕ  ٛ ٩قج٠ٖٙ
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ثٕٚذٖل ثٕر٧ ٩َذض٠ ثٕٚجِٕ ٜٙ ثٕٚعضأؽس ف٤عًج فٜ ثٕقَد٤ً ثٕضد٨ ؽق٢ٖدج ٕد٠ ىد٨ فَدد ثٱؽدجزٟ ّٚدج         

ٙس د٪ج٠ٝ ى٨ ثٕٚعإٔز ثٕعجدَز ٩قد ٜٙ  زدجؿ ثٕٚجِٕ ثٕع٩٤ٞز ى٪ؾخ ثٕ ٚط ى٨ ٙج شثف ٠ٞٙ ٣ٜٙ ظدجةس  

 . زدجف٠ ف٦ٖ ٙؤٝز ظٞض٠
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ثٕض٨ ظدذٌ د٪ج٢ٝدج ىد٨ ثٕٚعدجٕز ثٕٚضَدٙدز ٩قدد دجٕٞعدذز إٕ٪د٠ ٙدٜ          ( ثٕعسٍي٪ٖز)ثٕٚعضأؽس ٕٖٚجِٕ  ٙج ٩دىق٠

ٙددؤٛ ثٕضؾددجزر، ىددٲ ٩ؾددخ فٖ٪دد٠ إخددسثػ خٚعدد٠ إذث ّددجٛ ٙددٜ  زدددجؿ ظددٞض٠ صٖددِ، ٣ّددرِٕ ٙددج ٩دىقدد٠          

ثٕٚعددضأؽس ثٕغددج٨ٝ ٕٖٚعددضأؽس ث٭٣ٓ ٙددٜ ثٕعددسٍي٪ٖز، ٣ّددرِٕ ثٕقْدد٘ ىدد٨ ّددٔ ٙعددضأؽس ٱ فددٌ ٩دددىـ          

 .ٖٚعضأؽس ٍذ٠ٖ إذث ّجٛ ٩دىق٠ ف٦ٖ ث٢ٕٞؼ ثٕٚضَدٗ د٪ج٠ٝثٕعسٍي٪ٖز ٕ
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إذث فىـ ثٕٚعضأؽس ثٕٚذٖل ثٕٚضَدٗ ذّسٟ إ٦ٕ ثٕٚجِٕ  صذقش ثٕعسٍي٪ٖز فٌ ٜٙ ف٤ٍَد٠ ٣فددس ٍ٪ٚض٢دج    

ٜٙ  زدجف٠ ىد٨ صٖدِ ثٕعدٞز، ىدئذث شثفس ٍ٪ٚض٢دج ٙدـ ظدجةس  زدجفد٠ فدٜ ٙؤٝضد٠ ىد٨ ثٕعدٞز ٣ؽدخ فٖد٨               

ظد٤ث  ّجٝدش ٍ٪ٚض٢دج ٙعدج٩٣ز ٕٖٚذٖدل ثٕدر٧ فىقد٠ إٕد٦ ثٕٚجٕدِ  ٗ شثفس فٖ٪د٠  ٗ            إخسثػ خٚدط ثٕصثةدد،  

 .َٝدش ف٠ٞ

٣إذث صٞجشٓ ى٨  عٞدج  ظدٞض٠ ٕاد   آخدس فدٜ فَد٠ ىد٨ ثٕٚقدٔ ٣ثخدر ٙٞد٠ فد٤  ثٕعدسٍي٪ٖز صقٖدٌ                

ثٕ ٚددط د٢ددرث ثٕقدد٤  ٣ثٝضَددٔ فددٌ ثٕعددسٍي٪ٖز إٕدد٦ ثٕٚعددضأؽس ثٕؾد٩ددد، ٣مدد٠ٖٚ ثٕقْدد٘ ثٕٚضَدددٗ ىدد٨          

١٣ْرث ثٕقْ٘ ى٨ ّٔ ٙعضأؽس ٩أص٨ ى٨ ظٖعٖز إذث ثٝضَٔ ثٕقٌ إٕ٪٠ ٙدٜ ظدجد٠َ فٖد٦    ثٕٚعضأؽس ث٭٣ٓ، 

 .ث٤ٕؽ٠ ثٕٚر٤ّز

 التلقيح الصناعي

ٍد صغس  ى٨ ثٕٚدس ر فدجٱس ٙق٪ٞدز ٩قسى٢دج ثٕغدخ، صٚٞدـ ٝغيدز ثٕدص٣ػ  ٛ صأخدر ٙعدضَس١ج ٙدٜ ؽ٢دجش             

٣ثٕقٚدٔ، ٣ٍددد صْدد٤ٛ  ثٕٚدس ر ثٕضٞجظدد٨ٖ إذث ثفخٖدش ى٪دد٠ فٖد٦ ثٕٞقدد٤ ثٕٚددأ٤ٕه، ىدٲ ص٤ؽددخ ٢ٕدج ثٕضَٖدد٪ـ      

ثٕقجٕز ثٕقجفعز آص٪دز ٙدٜ ثٕدص٣ػ ٝيعد٠، ٕضدقو ى٪د٠  ٣ ٙدس  ٣ٝق١٤ٚدج، ىضقضدجػ ثٕٚدس ر إذث  زثفس           

 .ثٕقٚٔ إ٦ٕ ثٕضَٖ٪ـ ثٕدٞجف٨

٣ثٕضَٖ٪ـ ثٕدٞجف٨ ١د٤  ٛ ٩ددخٔ ٙدج  ثٕسؽدٔ ىد٨ ثٕؾ٢دجش ثٕضٞجظد٨ٖ ٕٖٚدس ر د٤ثظدغز  ٝذد٤ح  ٣ إددسر             

ٙدٜ ثٕؾ٢دجش ى٪قددٔ دد٠ ثٕضَٖد٪ـ ٕٖذ٩٤ضدز ٣صقٚدٔ        فجٍٞز ٣ٝق١٤ٚج فض٦ ٩دٔ ثٕد٦ ثٕٚٞغَدز ثٕٚدسثفر    

٣ثٕنجٕخ ثٛ ثَٕجة٘ دقٖٚ٪دز ثٕضَٖد٪ـ ٩ضسصدد ٤ٙثف٪دد ٝدص٣ٓ د٩٤ضدز ثٕٚدس ر إٕد٦ ثٕدسف٘،  ٣          . ٠ٞٙ ثٕٚس ر

إ٦ٕ ٤ٙعـ ٍس٩خ ٠ٞٙ، فض٦ ٤ْ٩ٛ ثٕضَٖ٪ـ ٙض٤ٚٝج ث٣ ٙؾ٤ٞٝج، ٣ٝقٜ ١ج ١ٞج ٝضقدس  ٭فْدجٗ ١درث    

 .ثٕضَٖ٪ـ

  -:13الوسألت 

دٞغيز ش٣ؽ٢ج، ٣إذث ثٝقَدس ١رٟ ثٕٞغيز ٣فدٔ فٚٔ ىقْ٘ ثٕغيدٔ ثٕدر٧ ٤٩ٕدد     ٩ؾ٤ش ثٛ صَٖـ ثٕٚس ر

فْ٘ ظجةس ث٭٣ٱف ثٕر٩ٜ ٩ض٤ٕ٤ٛ ٜٙ ثٕص٣ؽ٪ٜ ف٦ٖ ث٢ٕٞؼ ثٕغذ٪ق٨ ثٕٚأ٤ٕه ظ٤ث  ّجٛ ثْٕٞجؿ د٪٢ٞٚج 

 .فثة٘  ٗ َٙٞغقج

در ٣دق٢ْٚج ثٱٙز ف٪ٜ صَٖـ دٞغيز ٙج٢ْٕج، ثذث ٕ٘ صْٜ ٙضص٣ؽز، ث٣ ٙقٖٖدز ٕاد   ثخدس، ث٣ ذثس فد    

ٜٙ زؽٔ آخس، ٣ٕد٘ صْدٜ ٙادضسّز دد٪ٜ ذٕدِ ثٕعد٪د ٣ٙجٕدِ آخدس، ٣ٱ ْٙجصذدز، ٣ٕد٘ صْدٜ ٙادسّز ٣ٱ             

 .٣عٞ٪ز ٣ٱ ٙسصدر

 .٣ّرِٕ ثٱٙز ثٕٚقٖٖز ٕٖن٪س ثذث َٕقش دٞغيز ٜٙ فٖٖش ٠ٕ
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ج، ٱ ٩ؾ٤ش ثٛ ٤ْ٩ٛ ثَٕجة٘ دقٖٚ٪ز ثٕضَٖ٪ـ ثٕٚس ر م٪س١ج ٣م٪س ٜٙ ٩قٔ ٠ٕ ٕٚع٢ج ٣ثٕٞؾس ث٦ٕ ف٤زص٢د 

 .ظ٤ث  ّجٛ زؽٲ ثٗ ثٙس ر

ٝق٘ ثذث ثْٜٙ ٠ٕ ثٛ ٤َ٩ٗ دقٖٚ٪ز ثٕضَٖ٪ـ ٜٙ م٪س ٕٚط ٣ٱ ٝؾس ٕٚج ٩قسٗ ٣ٱ ٤ٍ٣ؿ ى٨ ٙقسٗ آخس، 

 .ىجٕؾج١س ثٕؾ٤ثش
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٩قسٗ صَٖ٪ـ ثٕٚس ر دٚج  زؽدٔ ٱ ٩قدٔ ٕد٠ ٣عؤ١دج، ٣ثٛ زعد٨ ثٕدص٣ػ ددرِٕ، ددٔ ٣إٛ دجمدس فٖٚ٪دز           

دٚدج  م٪دس ظد٪د١ج، ٣ثٛ     –ثذث ّجٝش  ٙز م٪دس ٙص٣ؽدز، ٣ ٱ ٙقٖٖدز     –ج ثٕضَٖ٪ـ دٞيع٠، ٩٣قسٗ صَٖ٪ق٢

 . ذٛ ثٕع٪د درِٕ، ثٱ ثذث ٍدد درِٕ صقٖ٪٢ٖج ٕدجفخ ثٕٞغيز ٣ّجٝش ى٨ ٤ٙعـ ٩دـ ى٪٠ ثٕضقٖ٪ٔ
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ثذث َٕقددش ثٕٚددسثر دٞغيددز م٪ددس ٙددٜ ٩قددٔ ٕدد٠ ٣عؤ١ددج صَٖ٪قددج صددٞجف٪ج ىقٖٚددز ٙٞدد٠، ثٕقددٌ ث٤ٕٕددد د٢ددج          

ؽس٥ فٖ٪٠ فْ٘ ظجةس  ٣ٱف١ٚج، ٣ثٛ ثعٚش ثٕٚس ر دجٕضَٖ٪ـ ثذث ّجٝش ٙ ضجزر ىد٨  ٣ددجفخ ثٕٞغيز ٣

 .ثؽسثة٠، ٣ثع٘ صجفخ ثٕٞغيز ثذث ّجٛ فٖٚج ٙ ضجزث ى٨ ذِٕ
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ثذث ظجفَش ثٕٚس ر عسص٢ج دقد ثٛ ؽجٙق٢ج ثٕص٣ػ ىدخٖش دعذخ ذِٕ ٝغيز ثٕص٣ػ ى٨ ؽ٢دجش ثٕضدسر   

ضدد٨ فٖٚددش ددد٠ ٣ثٛ ثعٚددش ثٕٚس صددجٛ دٚددج ثّضعددذضج، ٣ثذث شٝدد٦  فٖٚددش ٙٞدد٠،  ٕقددٌ ث٤ٕٕددد دددجٱح ٣ثٱٗ ثٕ

ثٕسؽددٔ دددجٙسثر، عدد٘ ظددجفَز ثٕصثٝ٪ددز ش٣ؽددز ثٕسؽددٔ، ىجٝضَٖددش دعددذخ ذٕددِ ٝغيددز ثٕسؽددٔ ثٕدد٦ ش٣ؽضدد٠      

 .٣فٖٚش ٠ٞٙ ىج٤ٕٕد ٢ٕٚج ٣ثٛ ثزصْخ ثٕسؽٔ ٣ثٕٚس صجٛ صِٖ ثْٕذجةس ثٕقؾ٪ٚز
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٩قؾدص ى٪٢ددج ؽ٢ددجش ثٕٚدس ر ثٕضٞجظدد٨ٖ فددٜ ثٱفضيددجػ   ٍدد صْدد٤ٛ ٕددذقض ثٕٞعدج  فددجٱس عجدضددز  ٣ ٙؤٍضددز،   

دجٕؾٞ٪ٜ ع٪ٖز  ٩جٗ ف٠ٖٚ، ىضؾ٢ض دقد ىضدسر ٍدد٪سر  ٣ ع٩٤ٖدز ٙدٜ ثٕقٚدٔ، ٣ٍدد ٩قؾدص ثٕؾ٢دجش فدٜ          

ص٪جٝز ثٕؾٞ٪ٜ  ٣ فٜ صنر٩ض٠ ى٪٤ٚس ى٨ دغ٢ٞج، ٣صغس ث٦ٕ ثَٕجة٠، ٣ٍد ثخضسؿ ثٕقٖد٘ ثٕقدد٩ظ ؽ٢دجشث    

٨ ثفضضجٛ ثٕؾٞ٪ٜ ٣ص٠ٝ٤ ٣ثٙدثفٟ دٚدج ٩قضدجػ ثٕ٪د٠    صٞجف٪ًج ٤ٞ٩ح فٜ ثٕؾ٢جش ثٕغذ٪ق٨ ى٨ ثٕٚس ر ى

ٜٙ مرث  ٣فسثزر ٣عجٍز، فض٦ ٩عضْٚٔ ٤ٟٚٝ ٩٣عضض٘ ىضسر ف٠ٖٚ، ى٪َٞٔ ثٕؾٞ٪ٜ دقد ث٩جٗ ٙدٜ ثٝقَدجفٟ   

ى٨ دغٜ ث٠ٙ ٣ٍذٔ ثٛ ٩قٔ ٤ٙفد ثٕ غس ث٦ٕ ١رث ثٕؾ٢جش ثٕدٞجف٨ ٕ٪قضض٠ٞ ٤َ٩٣ٗ دضنر٩ض٠ ٣صٞٚ٪ض٠ 

٣ٱ ثمْجٓ ى٨ ؽ٤ثش ذِٕ، دٔ ٣ٱ ز٩خ ى٨ زؽقجٝد٠، ثذث  .ث٦ٕ ثٛ ٩ق٪ٜ ٣ٍش ٣ٱفص٠، ى٪عض سػ ٠ٞٙ

ّجٛ ى٪٠ فيؼ ٕق٪جر ثٕؾٞ٪ٜ ٣ف٪جر ث٠ٙ ٜٙ ثٱخغدجز، ٣زدٚدج ٩عدض دٗ ١درث ثٕؾ٢دجش ّدرِٕ ىد٨ فدجٱس         

ثٱخض٪جز صيجف٩ج فٜ ث٭صقجح ٣ثٱٱٗ ٣ثٕٚضجفيجس ثٱخس٥ ثٕضد٨ صعدذذ٢ج عد٤ٓ ثٕقٚدٔ ٣عَٖد٠ ٣ثٝيدجً       

ٔ ؽٞ٪٢ٞدج دقدد فددر ث٩دجٗ ٙدٜ فٖٚد٠ ىد٨ دغ٢ٞدج ثٕد٦ ؽ٢دجش ٣صْيد٨            ثٕغجٍجس ٣ثٱٗ ث٤ٕعـ ٕٖٚس ر، ى٪ٞضَ

 .درِٕ فٜ ثٕٚضجفخ، ٣ثٕؾج١س ؽ٤ثش ذِٕ

٩٣ؾدد٤ش ىدد٨ ثٕقددجٱس ثٱ٣ٕدد٦ ثٕضددس٣ز٩ز ثٛ ٩ضدد٦ٕ٤ ثٕغذ٪ددخ ثٕقددجذً فٖٚ٪ددز ثَٕٞددٔ ثٕٚددر٤ّزر ثذث ٕدد٘    

١دج  ص٤ؽد ثٕغذ٪ذز ثٕضد٨ صَد٤ٗ ددرِٕ، ٣ثٙدج ىد٨ ثٕقدجٱس ثٱخ٪دسر م٪دس ثٕضدس٣ز٩ز ىدٲ ٩ؾد٤ش ثٛ ٩ض٤ٱ           

ثٕسؽٔ ثٱ ثذث ثْٜٙ ٠ٕ ثَٕ٪جٗ دجٕقٚٔ ٜٙ م٪دس ٝؾدس ٣ٱ ٕٚدط ٕٚدج ٩قدسٗ، ددٔ ٣ّدرث ثٕٚدس ر، ى٪ض٤ٱ١دج          

 .ثٕص٣ػ ثذث ّجٛ ٜٙٚ ٠ْٞٚ٩ ذِٕ ٤ٕ٣ دجزمجف ثٕ ذ٪س، ىجذث ٕ٘ ٩عضغ٪ـ ثٕص٣ػ ٕ٘ صؾس ثٕقٖٚ٪ز



  

 هنع الحول

٣ص٤ٞفددش  ٣ٍددد ٩عددٚ٪٠ دقددض ثٕٞددجض صٞؾدد٪٘ ثٕٞعددٔ، ١٣دد٨ زمذددش مددجفش ىدد٨ ّغ٪ددس ٙددٜ ث٭٣ظددجط،      

ث٤ٕظجةٔ ٕضقَ٪٢َج، ٣ثَٝع٘ ثٕٞدجض ىد٨ ففد٤ر ثٕ٪٢دج ٣ثٕضٞد٩دد د٢دج، ٣ثخضٖدو ثٕددثف٤ٛ ثٕ٪٢دج ىد٨  ظدجٕ٪خ            

 .ثٕدف٤ر

ىجٱٍضدددجف ثٕعددٖ٪٘ ىدد٨ ز ٧ ىس٩ددٌ ٙددٜ ثٕٞددجض ٩دددف٤ إٕدد٦ صٞؾدد٪٘ ثٕقٚددٔ ىددجذث ّغددس ثٕٞعددٔ ٣صضدد ٚش   

ىد٨    د٪دز ثٕٞجؽقدز  ٣ثٕض٤ؽد٠ ثٕددق٪ـ ٕٖضس  .ثٕقجةٖز ثعغسح ثٱٍضدجف ٣ٕ٘ صْو ثٕٚد٤ثزف ٕعدد ثٕقجؽدز   

ز ٧ آخددس٩ٜ ٩دددف٤ ثٕدد٦ صٞؾدد٪٘ ثٕقٚددٔ ىددجذث ّغددس ث٤ٕٕددد ٕدد٘ ٩عددضغـ ث٭ددد٤ثٛ ثٛ ٤٩ؽ٢ددج ثٕدد٦ ثدٞجة٢ٚددج       

٣ثٕض٤شؿ ثٕقجعي٨ ى٨ زث٧ ؽٚجفز ٩دف٤ ث٦ٕ صَٖ٪ٔ . دجٕض٤ؽ٪٠ ثٕٚغٚس ثٕٚؾد٧ ى٨ صسد٪ض٢٘ ٣ص٤ؽ٪٢٢٘

سر ثٛ ٩ٞؾدس٣ث ثٕؾٚ٪دـ   ثٕقٚٔ ىجذث ّغسر ث٭عيدجٓ ص٤شفدش ثٕقجعيدز، ٣ٕد٘ ٩ٖٚدِ ث٭دد٤ثٛ ٣ثىدسثف ث٭ظد        

 ٛ ١٣ْدرث، ىجٕ ٪دجٓ   . دٚٞؾجز ٣ثفد، ى٪ٞاج دعذخ ذِٕ ثٱخضٲه د٪ٜ ثٱعيجٓ ٣صٞاأ ثٱفَجف ٣ث٭عدنج

٣مدجزُ ثٕغدخ ٣ثٕدد٪دٕز ىد٨ ثٱٙدس ى٤عدقج ث٩دد٧ ثٕٞدجض ث٤ٝثفدج ٙدٜ ثٕقذد٤ح،            . ٩ٚد ٣ثٕدف٤ر صٚضدد 

 .٣ث٤ٝثفج ٜٙ ثٕٚعضقضسثس ٣ث٤ٝثفج ٜٙ ث٤ٕظجةٔ ٢ٕرٟ ثٕنج٩ز

ش٣ثػ ى٨ ٙٞـ ش٣ؽض٠ ثٕؾد٩در ٜٙ ثٕقٚٔ ٕ٪ضٚضـ دؾٚج٢ٕج ٣داذجد٢ج ٙدر ثع٤ٓ، دقد ٩٣سمخ دقض ثٱ

ٙدٜ ثٕرز٩دز    -دعذخ زمذضد٠  –ثٛ ٝجٓ ٍعغج ٜٙ ثٕرز٩ز ٜٙ ش٣ؽض٠ ثٱ٦ٕ٣، ثٙج ثٛ صقسٗ ١رٟ ثٕؾد٩در 

ى٢رث ٙجٱ ٩يْس د٠ ثٕص٣ػ، ث٣ ٱ ٩س٩د ثٕضيْ٪س د٠، ٣صسمخ دقض ثٕص٣ؽدجس ثٕادجدجس ثٛ صٚٞدـ ٝيعد٢ج     

ٔ، ٕٖضيجف٧ ٜٙ ثٱٗ ثٕقٚٔ ٣ث٤ٕٱفر ٣ثصجدق٢ٚج ّٚج صعٚـ ٙدٜ صدد٩َجص٢ج ٣ٙدٜ دقدض ثٕٞعدج       ٜٙ ثٕقٚ

 .ثٕٚضَدٙجس ى٨ ثٕعٜ، ع٘ ٱ صٖيش ٣ٱ صأظو ثٱدقد ى٤ثس ثٱ٣ثٛ

٣ثٙج ثٕضقٌٖ دجٱٍضدجف ى٤٢ ىْسر ٍد٩ٚز ى٨ ثٕصٙجٛ، ٣ٍد صْسز ى٨ ثَٕسثٛ ذّس ثٕر٩ٜ ٩َض٤ٖٛ  ٣ٱف١٘ 

عجٛ ٣فا٪ج ٣ف٪٤ثٝج ف٪ٜ ٙج ٍضٔ ث٣ٱفٟ دجٕع٪و ث٣ ثٕ ٞؾس ٢ٕرٟ ثٕنج٩دز،  خا٪ز إٙٲً، ٣َٕد ّجٛ ثٯٝ

 !!٠ْٕٞ٣ ثصذـ ٩قد ٕغ٪يج ٣فْ٪ٚج ف٪ٞٚج ٩َض٢ٖ٘ دجٱٍسث  ٣ثٕقذ٤ح ٕٖنج٩ز ٝيع٢ج

٣فد٩ظ ثٕضسد٪ز ٩ضقٌٖ د٠ ثٕٚعضع٤ٖٚٛ، ثٕر٩ٜ ٩عضْغس٣ٛ درٓ دقض ثٕؾ٢د ى٨ صسد٪دز  عيدج٢ٕ٘، ٣ثٱ    

ز ثٕغئ دقد ثٕغئ ٩ع٢ٔ ثٙس١ج ف٦ٖ ثٕٚسد٨ ثٕٞجؽـ، ٣ ٙج ثٕقجعيدز  ىٜٚ ثٕٚق٤ٖٗ ثٛ ثٕضٚسٛ ى٨ صسد٪

ىأٙس١ج  ٣عـ، ىجٛ ثٕقجعيز ثٕض٨ ٱ صض٪ٌ فٜ ثٕقد٩د ٜٙ ث٭فذج  ٣ث٭صدٍج  ٣ث٭زفجٗ ٣ عيج٢ٕ٘، 

ٱ ٩ْٜٚ  ٛ صض٪ٌ فٜ  عيجٓ ثٕٚس  ٝيع٠، ثذث ٤١  فعٜ ثٕٞؾس، ٣ فعٜ ثٱٝدىجؿ ٣ثٕضدسه ٢ٙٚدج  

 .ّغس فدف١٘

ىَد ّجٝش ١رٟ ثٕسمذز ثٕاجةقز ٙغجزث ٕعؤثٓ ّغ٪س ٜٙ ثٕٞدجض فدٜ فْد٘ ثٕادس٩قز ى٪٢دج      ٣ف٦ٖ  ٧ فجٓ 

 .٣صذ٪٪ٜ ٙج ٩ؾ٤ش ٢ٞٙج ٣ٙج ٩ٚٞـ
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ٱ ٩ؾ٤ش ٕٖٚس ر ثٛ صضٞج٣ٓ ثٱٍسث  ٣ثٕقذد٤ح ثٕٚجٝقدز ٕٖقٚدٔ، ٣ٱ ثظدضقٚجٓ م٪س١ٚدج ٙدٜ ث٤ٕظدجةٔ        

٣صقٌَ ٙذدجفا ٝاد٤  ثٕؾٞد٪ٜ، ىدجٛ ثظدضقٚجٓ      ثٕٚجٝقز، دقد ثٝقَجف ثٕٞغيز ى٨ زف٢ٚج ٣فد٤ٓ ثٕضَٖ٪ـ 

ذِٕ ٤٩ؽخ ٍضٔ ثٕؾٞ٪ٜ ٣ظ٤َع٠، ظ٤ث  زع٨ ثٕص٣ػ درِٕ  ٗ ٱ، ٣ثذث صٞج٣ٕش م٪تج ٜٙ ذٕدِ ىٚدجس   

ثٕؾٞدد٪ٜ ٣ؽددخ فٖ٪٢ددج فىددـ ثٕد٩ددز ثَٕٚددسزر مددسفج ٕٖؾٞدد٪ٜ، ٝغيددز  ٗ فَٖددز  ٗ ٙضددنز، ثٗ م٪س١ٚددج ٙددٜ  

 (.ؿ)ث١ٔ ثٕذ٪ش ثع٤ثز ٝا٤  ثٕؾٞ٪ٜ، فعخ ٙج ىدٔ ى٨ ّضجح ثٕد٩جس ٜٙ ى٠َ 

 -:تنبيه

ثٕٚسثف د٤ٚس ثٕؾٞ٪ٜ ٤١ ثٝقدثٗ عجٍز ث٤ٕٚٞ ثٕغذ٪ق٨ ى٪٠، ٣ثٛ ّجٛ ذِٕ ٍذٔ شٙجٛ ٤ٕ٣ػ ثٕس٣ؿ ى٪٠، 

ىجذث ثٝقدٙش ثٕغجٍز ٣٣ٍو ث٤ٕٚٞ ىَد ٙجس ثٕؾٞد٪ٜ ٣٣ؽذدش ثٕد٩دز فٖد٦ ٍجصٖد٠، ٣ثٛ صدأخس ظد٤َع٠  ٣        

 .ثفضجػ ث٦ٕ صدخٔ ثٕغخ ى٨ إخسثؽ٠
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قٚجٓ ث٤ٕظجةٔ ثٕض٨ صٚٞدـ فٚدٔ ثٕٚدس ر ٙغَٖدج ٙدج فثٙدش ىد٨ ثٕق٪دجر، ٙدٜ ف٣ٛ فجؽدز           ٩أْ ؽ٤ثش ثظض

ٙدج ثذث ثصدجدش ثٕٚدس ر ٍسفدز  ٣ فٖدز ثفضجؽدش ٙق٢دج        : صضغس١ج ث٦ٕ ذِٕ، ٣ٙغجٓ ثٕقجؽز ثٕٖٚصٙز د٠

ثٕدد٦ ثؽددسث  فٖٚ٪ددز صعضأصددٔ ى٪٢ددج دقددض ثؽددصث  ثٕؾ٢ددجش ث٣ صعددد ثٕٚؾددس٥، ٣ص٤ؽددخ ٢ٕددج ثٕقَدد٘، ث٣     

٩ز ىقجٕز صيعد ثٕٚذ٪ض  ٣ صقغٔ ٤ٚٝ ثٕذ٩٤ضجس ى٪٠ ٙج فثٙش ثٕق٪جر،  ٣ ٝقد٤  ثفضجؽش ث٦ٕ صٞج٣ٓ  ف٣

٣ى٨ م٪س ١رٟ ثٕقدجٱس ثٕضدس٣زر ىدجٱف٤ط ٢ٕدج ثٛ ٱ صعدضقٚٔ ثٕقذد٤ح ٣ث٤ٕظدجةٔ ثٕضد٨ صٚٞدـ          . ذِٕ

 .ف٢ٖٚج ٙج فثٙش ى٨ ثٕق٪جر ٣ثٛ زع٨ ثٕص٣ػ درِٕ ٣زمخ ى٪٠
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ٕٖقٚٔ ٙؤٍضج فٞد عس٣  دقض ثٕقجٱس ثٕدق٪ز ثٕض٨ صقض٘ ٩ؾ٤ش ٕٖٚس ر  ٛ صضٞج٣ٓ ثٕقذ٤ح ثٕٚجٝقز 

فٖ٪٢ج  ٛ صؤخس ىسصز ثْٙجٛ ثٕقٚٔ، ّٚج ثذث فدس  ٢ٕدج ٙدس    ٣ عدقو ٩ضضدجفو  عدس فٖ٪٢دج        

ٙـ ٣ؽ٤ف ثٕقٚٔ، ى٪ؾ٤ش ٢ٕج  ٛ صضٞدج٣ٓ ثٕقذد٤ح، فضد٦ صذدس  ٙدٜ ثٕٚدس  ٣صَد٥٤ ٙدٜ ثٕضدقو عد٘           

 .صضس٢ّج
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ٞج٣ٓ ثٕقذ٤ح ثٕٚجٝقز ٜٙ ثٕقٚٔ ٙؤٍضًج، ثخ٪جزث، ٣ى٨ ثٕقجٱس ثٕقجف٩دز  ثٕؾج١س  ٠ٝ ٩ؾ٤ش ٕٖٚس ر  ٛ صض

٢ٕج، صيجف٩ج فٜ صضدجدـ ثٕقٚدٔ،  ٣ ٕن٪دس ذٕدِ ٙدٜ ثٕنج٩دجس، ٣ثٱفد٤ط ثٛ ٩ْد٤ٛ ذٕدِ دسعد٦ ثٕدص٣ػ،            

٣ثٱ٣ٕدد٦ ٢ٕددج ىدد٨ ١ددرٟ ثٕٚعددإٔز ٣ىدد٨ ظددجدَض٢ج ثٛ صعضسمددد ثٕغذ٪ددخ ث٤ٕٚعدد٤ً فٚددج ثذث ّددجٛ ثظددضقٚجٓ     

دقض ثٱعدجز م٪دس ثٕٚقٚد٤فر، ٣فدٜ ثٕٞد٤ؿ ثٕدر٧ ٩دسؽـ ٢ٕدج  ٛ صعدضق٠ٖٚ           ثٕقذ٤ح ثٕٚجٝقز ٩عذخ ٢ٕج

 .٣فٜ ثٕٚدر ثٕض٨ ٩ٞذن٨  ٛ ٱ صص٩د فٖ٪٢ج، ى٪٤ْٛ صٞج٢ٕ٣ج دجزمجفٟ
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فضدد٦ ثذث ّجٝددش فددسر ٣فثةٚددز، ثذث ّددجٛ ذٕددِ      ٩ؾدد٤ش ٕٖسؽددٔ ثٛ ٩قددصٓ فددٜ ش٣ؽضدد٠ فٞددد ؽٚجف٢ددج،   

ص٩٣ؼ د٢ج ثٛ ٩قصٓ ف٢ٞج ى٨ ثٕؾٚجؿ، ٩٣ؾد٤ش ٕد٠ ّدرِٕ    دسعج١ج ث٣ ّجٛ ٍد ثمضسط فٖ٪٢ج ى٨ فَد ثٕض

 ٛ ٩قصٓ ف٢ٞج ثذث ٕ٘ صأذٛ ٣ٕ٘ ٩اضسط فٖ٪٢ج ىد٨ فَدد ثٕضدص٩٣ؼ، ٣ْٕدٜ ثٕقدصٓ ىد٨ ١درٟ ثٕقدجٓ ٩ْد٤ٛ          

 .ْٙس١٣ج، ٣ثٙج ثذث ّجٝش ثٙز  ٣ ّجٝش ٙضٚضقج د٢ج ى٪ؾ٤ش ثٕقصٓ ف٢ٞج ٜٙ م٪س ّسث٠١

ى٪َدره ٙدج ٟ ىد٨ ثٕ دجزػ، ٣دقْد٘ ذٕدِ  ٛ        ٣ثٕقصٓ فٜ ثٕٚس ر ٤١  ٛ ٩ سػ ذّسٟ ٢ٞٙج ى٨ ؽٚجف٢ج

٩عضقٚٔ ثْٕ٪ط ثٕ ج  ثٕر٧ ثفد فد٩غج ٕٚغٔ ١رٟ ثٕنج٩ز، ى٪ٖذع٠ ثٕرّس ٍذٔ ثٕؾٚدجؿ ىدجذث ؽدجٙـ ّدجٛ     

إٝصث٠ٕ ى٪٠، ع٘ ٩ سؽ٠ ٙـ ثٕرّس دقد ثٕيسثك، ٤١٣ ثفد٥ ث٤ٕظدجةٔ ثَٕد٩ٚدز ٕٚٞدـ ثٕقٚدٔ ٣ثٛ ٕد٘ ٩ْدٜ       

 .ٙض٤ٚٝج

 :هالحظت

، ىجذث ؽجٙق٢ج ثٕص٣ػ ى٨ (ىضسر ث٭ٙجٛ) ىسصز ٙق٪ٞز، ظٚج١ج ثٕغذ٪خ ذّس دقض ثٱعذج  ثٛ ٕٖٚس ر 

 .١رٟ ثٕيضسر ٕ٘ صقٚٔ

 ٛ ثٕٚ٪قجف ثٕٚقدف ٕٞص٣ٓ د٩٤ضز ثٕٚس ر ٜٙ ٙذ٪ض٢ج ٤١ ٙٞضدو :٣خٲصز ٙج ذّسٟ ى٨ د٪جٛ ذِٕ  

دث  ٙج د٪ٜ ثٕق٪ضض٪ٜ ٜٙ ثٕصٙجٛ، ىجذث ّجٝش ثٕٚدر ثٕٚقضجفر ٕٖٚس ر ٙج د٪ٜ ٢ٝج٩ز ف٪ضد٢ج ثٕعدجدٌ ٣ثدضد   

ف٪ض٢ج ثٕٲفٌ ٨١ ثعٞجٛ ٣فاس٣ٛ ٤٩ٙج ٙغًٲ، ىآخس ثٕ٪٤ٗ ثٕقجف٧ فاس ٜٙ ١رٟ ثٕٚدر ٤١ ث٤ٕٚفدد  

ثٕٚقدف ٕٞص٣ٓ ثٕذ٩٤ضز، ٣ثٕيضسر ثٕضد٨ صذَد٦ ى٪٢دج ثٕذ٩٤ضدز دقعدخ ثٕقدجفر ظدٖ٪ٚز صدجٕقز َٕٖدجؿ ١د٨           

٢ج ٕٖقٚدٔ  عٲعز  ٩جٗ، ىجذث ٕ٘ صَٖـ ى٨ ١رٟ ثٕيسصز ىعدس، ٣ثٕيضسر ثْٕٚٚٞز ٱخدجح ثٕٚس ر ٣صقسع

٨١ ١رٟ ثٱ٩دجٗ ثٕغٲعدز، ٣ثٱ٩دجٗ ثٕغٲعدز ثٕعدجدَز فٖ٪٢دج، ذٕدِ ثٛ ثٕقد٩٤ٜ ثٕٚٞد٧٤ ثٕدر٧ ٩َرىد٠ ثٕسؽدٔ             

٩ذَدد٨ ظددٖ٪ٚج صددجٕقج ٕٖضَٖدد٪ـ عٲعددز  ٩ددجٗ، ١٣دد٨  ٍددد٦ ٙدددر ٩قدد٪ج ى٪٢ددج ثٕقدد٩٤ٜ، ىددجذث ؽددجٙـ ثٕسؽددٔ    

٢ج  ْٙدٜ فدد٤ٓ ثٕضَٖد٪ـ،    ش٣ؽض٠ ى٨ ثٱ٩جٗ ثٕغٲعز ثٕض٨ صق٪ا٢ج ثٕذ٩٤ضز ث٣ ثٱ٩جٗ ثٕغٲعز ثٕضد٨ صعدذَ  

 .ّٚج ٤َ٩ٓ( ىضسر ثٱخدجح)١٣رٟ ٨١ 

٣ثٱ٩جٗ ثٕٚضَدٙز ف٦ٖ ذِٕ، ٣ثٱ٩جٗ ثٕٚضأخسر ف٠ٞ، ٱ ٩ْٜٚ  ٛ ٩قدٔ ى٪٢ج صَٖ٪ـ، ٕيعدجف ثٕذ٩٤ضدز،    

 .ّٚج ٩س٥ ١رث ثٕغذ٪خ( ىضسر ثٱٙجٛ) ٣ ٤ٕٚس ثٕق٩٤ٜ، ٨١٣ 

 .ٕٚٞـ ثٕقٚٔ ٤١٣ ز ٧ ٩قضٚد ف٦ٖ ثٕض ٚ٪ٜ، ىٲ ٤ْ٩ٛ ٜٙ ث٤ٕظجةٔ ثٕٚض٤ٚٝز
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٩ؾد٤ش ٕٖٚدس ر  ٛ صضٞددج٣ٓ ثٕقذد٤ح ثٕضدد٨ صدؤخس ٝددص٣ٓ ثٕقد٪ض فٖ٪٢دج فددٜ فجفص٢دج ثٕٚقدددفر ٢ٕدج، ٕضددض٘         

ثٕد٤ٗ ى٨ م٢س زٙضجٛ ٙغٲ ىٲ صيضَس ث٦ٕ ثٱىغجز ى٪٠، ث٣ ٕضْٚٔ فٚدسر ثٕضٚضدـ ٣فدؼ ثٕضٚضدـ ّٚدج      

 .جصد ٙسس د٢ج، ىٲ ٩َٖٞخ ٝع٢ْج ث٦ٕ فؼ ثىسثف، ث٣ ٕن٪س ذِٕ ٜٙ ثَٕٚ



  

 التشريح
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٩قددسٗ صاددس٩ـ ددددٛ ثٕٚ٪ددش ثٕٚعددٖ٘ ٣صَغ٪ددـ  ؽصثةدد٠ ٣إذث ؽسفدد٠ ثفددد  ٣ مددٌ دغٞدد٠  ٣ ٍغددـ دقددض      

 ٣صج٠ٕ،  ٣ ٍغـ دقض  فضدجة٠،  ٣ دقدض  ؽ٢صصد٠،  ٣ دقدض فؾجٙد٠،  ٣ ّعدس١ج، ٣ؽذدش فٖ٪د٠         

ٖ٘ ثٕغيدٔ ثٕٚ٪دش   ثٕد٩ز ثَٕٚدزر مسفج ٕرِٕ ثٕا٨  ٣ ثٕٚر٤ّزر ى٨ ّضجح ثٕد٩جس، ٣دقْ٘ ثٕٚ٪دش ثٕٚعد  

ثٕٚض٤ٕد ٜٙ  د٩٤ٜ ٙعٖٚ٪ٜ  ٣ ٜٙ  د٩٤ٜ  فد١ٚج ٙعٖ٘، ٣ثٕٚؾ٤ٞٛ ثٕٚ٪دش ثٕدر٧ ٩ْد٤ٛ  دد٤ثٟ ٙعدٖٚ٪ٜ      

 ٣ ٤ْ٩ٛ  فد١ٚج ٙعدٖٚج، ٣ّدرِٕ ثَٕٖد٪ظ ثٕدر٧ ٤٩ؽدد ىد٨ فثز ثٯظدٲٗ ٣ٕد٘ ٩قدسه ٝعدذ٠، ىدٲ ٩ؾد٤ش             

 .صاس٩ق٠ ٣ٱ ٍغـ ؽص  ٠ٞٙ
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ٚعدٖ٘ ٣ٙدٜ دقْٚد٠، ٙدج إذث ص٤ٍيدش فٖد٦ صادس٩ق٠ ف٪دجر ثفدد          ٩عضغ٦ٞ ٜٙ فسٙز صاس٩ـ ددٛ ثٕٚ٪دش ثٕ 

ٙعٖ٘، ٣ٙغجٓ ذِٕ ٙدج إذث ثففد٦ دقدض  ٣ٕ٪دج  ثٕٚ٪دش ثٝد٠ َٙضد٤ٓ دجٕعد٘  ٣ دٞقد٤ٟ ٙدٜ ث٭ظدذجح ثٕضد٨             

ص ي٦ ف٦ٖ فجٙز ثٕٞجض ٣ثزصَخ  ٛ صقدط ٜٙ ذِٕ ىضٞز ص٤ؽخ إزثٍز فٗ ٣ؽقٖش ّٖٚدز ثٕيجصدٔ ىد٨    

٤ٚس ف٦ٖ صاس٩ـ ددٛ ثٕٚ٪ش ٣ٱ عس٩ٌ ظ٥٤ ذٕدِ،  ذِٕ ٕٖغذ٪خ ث٤ٕٚع٤ً، ٣ص٤ٍيش ٙقسىز ظذخ ثٕ

 .ى٪ؾ٤ش ٕٖغذ٪خ صاس٩ـ ثٕذدٛ ٕ٪قسه ظذخ ث٤ٕٚس ٤َ٩٣ٓ ّٖٚض٠ ى٨ ث٭ٙس

 -:27الوسألت 

ٱ ٩عَظ ثٕقْ٘ دقسٙز صاس٩ـ ثٕٚ٪ش ثٕٚعٖ٘ إذث  ٣ص٦ ٤١ ٍذٔ ٤ٙص٠ ددأٛ ٩ادسؿ ددٝد٠ دقدد ثٕٚد٤س،      

 .٣٠ْٕٜ إذث مسف٠  فد دقد ث٤ٕٚس ّٚج  ٣ص٦ ٕ٘ صؾخ فٖ٪٠ ثٕد٩

 -:28الوسألت 

٩ؾ٤ش  ٛ ٩اسؿ ددٛ ثٕٚ٪ش ثْٕجىس ظ٤ث  ّجٛ ّضجد٪ج  ٗ م٪سٟ ٜٙ  صدٞجه ثْٕيدجز ٣دقْٚد٠ ثٕغيدٔ  ٣     

ثٕٚؾٞدد٤ٛ إذث ّددجٛ ّددٲ  د٢٩٤ٚددج ّددجىس٩ٜ، ٣ّددرِٕ ثٕقْدد٘ ىدد٨ ثٕٚ٪ددش ثٕٚادد٤ُْ ىدد٨ إظددٲ٠ٙ ٣ّيددسٟ،      

 .ى٪ؾ٤ش صاس٩ـ دد٠ٝ

 -:29الوسألت 

ش، ٣ٕ٘ صْو ف٠ٞ ٣ظ٪ٖز  خس٥ ٣ٕ٘ ٤٩ؽد ددٛ ٙ٪دش  إذث ص٤ٍو صقٖ٘ فٖ٘ ثٕغخ ف٦ٖ صاس٩ـ ددٛ ثٕٚ٪

ّجىس  ٣ ٙا٤ُْ ثٯظٲٗ ٣ثْٕيس، ٣ٕ٘ ٩ْٜٚ ثٕضقٖ٘ دجٕقض٤ز فٞد ٜٙ ٩اسؿ ثٕٚ٪ش ٤١٣ ٩ٞؾس إٕ٪٠، 

ؽجش ف٪ٜ ذثُ صاس٩ـ ددٛ ثٕٚعٖ٘، ٩٣ؾخ  ٛ ٩َضدس ٙـ ذِٕ ف٦ٖ َٙددثز ثٕضدس٣زر ثٕضد٨ ٩َضضد٪٢ج     

٩ـ، ٣إذث ّدجٛ ثٕٚ٪دش ٍدد  ٣صد٦ ىد٨ ف٪جصد٠ دضادس٩ـ        ثٕضقٖ٘، ٣ٱ صعَظ ثٕد٩ز درِٕ فٜ ثٕٚذجمس ٕٖضاس

 .ؽعدٟ دقد ٤ٙص٠ ىٲ ف٩ز ٠ٕ
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إذث ص٤ٍددو صقٖدد٘ فٖدد٘ ثٕغددخ فٖدد٦ ثٕٞؾددس إٕدد٦ ثٕقدد٤زثس ثٕٚقسٙددز  ٣ ٕٚعدد٢ج ّددجٕيس٣ؿ ثٕضدد٨ ص ددض      

دأٙسث  ث٭ؽ٢صر ثٕذ٤ٕ٪ز  ٣ ث٭ؽ٢دصر ثٕضٞجظدٖ٪ز،  ٣ ثٕض٤ٕ٪دد، ٣ٕد٘ صْدو فدٜ ثٕٞؾدس، ٣ثٕٖٚدط ٣ظد٪ٖز          

٢ٕرٟ ثٕنج٩ز ّج٭ؽ٢صر ثٕدٞجف٪ز، ؽجش ف٪ٜ ذِٕ ثٕٞؾس ٣ثٕٖٚدط  . ٥ ٩ضق٢ج ثٕقٖ٘ دأ٩د٧ ثٕغٲح خس

ٕٖق٤زثس ثٕٚقسٙز،ّٚج ٩ؾ٤ش ٕٖغذ٪خ ثٕٞؾس ٣ثٕٖٚدط ّدرِٕ فٞدد ثٕيقد  ٣ثٕقدٲػ ٕٮٙدسث  ثٕضد٨        

صضقٖددٌ د٢ددج ٩٣ؾددخ  ٛ ٩َضدددس ٙددـ ذٕددِ فٖدد٦ َٙدددثز ثٕضددس٣زر ثٕضدد٨ ٩َضضدد٪٢ج ثٕددضقٖ٘،  ٣ ٩َضضدد٪٢ج       

 .ٲػ، ٣ٱ صؾ٤ش ثٕص٩جفر ف٦ٖ ذِٕثٕيق  ٣ثٕق

 الترقيع

٩٣ع٦ٚ ّرِٕ فٖٚ٪ز ثٕضؾٚ٪ٔ، ٤١٣ فٖٚ٪ز ؽسثف٪ز ٤َ٩ٗ د٢ج ؽسثؿ ٙ ض ، ٩ق٤  ى٪٢ج فدٜ ؽدص    

ٙيَد٤ف ٙددٜ دددٛ ثٯٝعددجٛ ثٕقد٨ دؾددص  ٙٚجعدٔ ٕدد٠ ٙدٜ ددددٛ ثٯٝعدجٛ آخددس، فد٨  ٣ ٙ٪ددش، ٩ضدق٠ ىدد٨          

 .٪يضز ثٕقض٩٤ز٤ٙعـ ثٕؾص  ثٕٚي٤َف ٜٙ ددٛ ذِٕ ثٯٝعجٛ ٕ٪٤َٗ َٙج٠ٙ ٩٣ؤف٧ ٣ؽ

 ٛ صَغـ إفد٥ ميض٨ ثٯٝعجٛ ىض٤عـ ْٙج٢ٝج ميز ٙٚجعٖز ٙدٜ دددٛ إٝعدجٛ ٙ٪دش،  ٣ صَٖدـ      : ٙغجٓ ذِٕ

إفد٥ ف٪ٞ٪٠، ىضٞضَٔ إٕ٪٠ ف٪ٜ ٙٚجعٖز ٜٙ إٝعجٛ آخس،  ٣ صذضس إفد٥ ّي٪٠  ٣ إفد٥ ٍدٙ٪٠، ٩٣ق٤  

 .ف٢ٞج دْو  ٣ ٍدٗ ٙٚجعٖز

 -:31الوسألت 

ثٝدد٠ ٩قددسٗ ٍغددـ دقددض  ٣صددجٓ ثٕٚ٪ددش ثٕٚعددٖ٘،  ٣ دقددض   : ٩ٜذّسٝددج ىدد٨ ثٕٚعددإٔز ثٕ جٙعددز ٣ثٕقاددس 

 فضدجة٠،  ٣ دقدض  ؽ٢صصد٠،  ٣ دقدض فؾجٙد٠، ٣ذّسٝدج ثٝد٠ صؾدخ ىد٨ ٍغدـ  ٧ ؽدص  ٙدٜ  ؽصثةد٠              

 .ثٕد٩ز ثَٕٚدزر ٕرِٕ ثٕؾص  مسفًج

٣ٝض٪ؾز َٙغ٤فز ٕرِٕ، ىٲ ٩ؾد٤ش  ٛ ٩َغدـ مد٨  ٙدٜ  ؽصثةد٠ ٕ٪سٍدـ دد٠ دددٛ ثٕٚعدٖ٘ ثٕقد٨، إٱ إذث           

٪جر ثٕٚعٖ٘، ى٪ؾ٤ش ٍغـ ثٕقض٤ ٣ثٕضسٍ٪دـ دد٠ فد٪ٜ ذثُ، ٩٣ؾدخ فٖد٦ ٙدٜ ٩ذجمدس        ص٤ٍيش ف٦ٖ ذِٕ ف

 .ٍغـ ثٕقض٤ فىـ ف٩ض٠ ٣إذث ّجٛ ثٕٚ٪ش ٍد  ٣ص٦ درِٕ ى٨ ف٪جص٠ ٕ٘ صؾخ ثٕد٩ز ى٨ ١رٟ ثٕد٤زر

 -:32الوسألت 

إذث ثزصْخ ثٯٝعجٛ ١رث ثٕٚقسٗ، ىَغـ ثٕؾص  ثٕر٧  زثفٟ ٙدٜ دددٛ ثٕٚ٪دش،  عد٘ ددرِٕ، ٣ٕصٙضد٠ ثٕد٩دز        

ذّسٝج،٣ؽجش  ٛ ٩سٍـ د٠ دقد ثَٕغـ ددٛ ثٕق٨، ٣إذث ص٘ ثٕضسٍ٪ـ د٠، ٣ددس  ثٕؾدسؿ ثٕدر٧ صَضضد٪٠      ّٚج

ثٕقٖٚ٪ز  صذـ ذِٕ ثٕؾص  فض٤ث ٜٙ ددٛ ثٕٚعٖ٘ ثٕق٨ ٣مٖٚض٠ ؽٚ٪ـ  فْج٠ٙ ى٪٤ْٛ عج١س إذث خدٲ  

ٜٙ ثٕٞؾجظجس ثٕقسع٪ز، ٩٣ؾخ مع٠ٖ ى٨ ثٱمعجٓ ث٤ٕثؽذز، ٩٣ؾدخ معد٠ٖ  ٣ ٙعدق٠ ىد٨ ث٤ٕعد٤       

 .إذث ّجٛ ٜٙ  فضج  ث٤ٕع٤  ث٤ٕثؽخ
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   ٜ  ٛ فسٙددز صاددس٩ـ ثٕٚ٪ددش ثٕٚعددٖ٘ ٣فسٙددز ٍغددـ  فضددجة٠     : ذّسٝددج ىدد٨ ثٕٚعددإٔز ثٕعددجدقز ٣ثٕقاددس٩

٣ ٣صج٠ٕ ٱ صعَظ د٤ص٪ز ٍذٔ  ٛ ٙد٤س ددأٛ ٩ادسؿ ددٝد٠  ٣ صَغدـ  فضدج ٟ دقدد ٤ٙصد٠، ٝقد٘ صعدَظ           

 .ّجٛ آعٚج درِٕ ف٩ض٠ إذث ّجٛ ٍد  ٣ص٦ درِٕ، ىٲ ف٩ز ف٦ٖ ٜٙ ٍغـ فض٤ٟ ٣ثٛ

 -:34الوسألت 

٩ؾ٤ش ٍغـ  ٧ فض٤ ٩سثف ٜٙ ددٛ ثٕٚ٪ش ثْٕجىس  ٣ ٙا٤ُْ ثٯظٲٗ ٣ ثْٕيس، ٩٣ؾد٤ش  ٛ ٩سٍدـ دد٠    

ددٛ ثٕٚعٖ٘ ثٕق٨، ىئذث  ؽس٩دش ثٕقٖٚ٪دز ٣ ٕضدجٗ ثٕؾدسؿ،  صدذـ ذٕدِ ثٕقضد٤ ؽدص ث ٙدٜ دددٛ ثٕٚعدٖ٘            

عدٖ٘ ثٕقد٨، ى٪ؾدخ معد٠ٖ ىد٨      ثٕق٨، ٣فْ٘ دغ٢جزص٠ إذث خٲ ٜٙ ٝؾجظز فسع٪ز، ٣مٖٚض٠  فْجٗ ثٕٚ

ثٱمعجٓ ث٤ٕثؽذز، ٩٣ؾخ مع٠ٖ  ٣ ٙعق٠ ى٨ ث٤ٕع٤  ث٤ٕثؽخ إذث ّجٛ ٜٙ  فضج  ث٤ٕع٤  صنعٔ 

 ٣ صٚعـ، ٩٣عضقخ مع٠ٖ ى٨ ثٱمعجٓ ٣ث٤ٕع٤ ثس ثٕٚعدضقذز، ٣ّدرِٕ صؾدس٧ فٖ٪د٠  فْدجٗ ثٕضد٪ٚ٘       

د ٙدٜ ّدجىس٩ٜ،   إذث ّجٛ ٜٙ  فضجة٠، ٩٣ؾ٤ش  ٛ ٩َغـ ثٕقض٤ ٜٙ دددٛ ثٕغيدٔ ثٕٚ٪دش إذث ّدجٛ ٙض٤ثٕد     

 .ٕ٪سٍـ د٠ ددٛ عئ ٙعٖ٘ ف٨، صؾس٧ فٖ٪٠ ث٭فْجٗ ثٕٚضَدٙز دقد ثٕضسٍ٪ـ ٣ثٕضتجٗ ثٕؾسؿ

 -:35الوسألت

ٱ ٩ؾ٤ش ٍغـ م٨  ٜٙ ث٭فضج  ث٢ٕٚٚز ٜٙ ددٛ إٝعجٛ ف٨ ٕ٪سٍـ د٠ ددٛ ٙعٖ٘ فد٨، ٣ثٛ زعد٨   

. ج  ٣ ٙقج١ددث ثٕا   ثَٕٚغ٤ؿ ٠ٞٙ درِٕ،  ٣ ف٤  ف٠ٞ دجٕٚدجٓ، ظد٤ث  ّدجٛ ٙعدٖٚج  ٗ ّدجىسث، ذٙ٪د      

٩٣ؾ٤ش  خر  ؽصث  م٪س ٢ٙٚز إذث زع٨ ثٕٚأخ٤ذ ٠ٞٙ دَغق٢ج ٜٙ ددٝد٠ َّغقدز ٙدٜ ثٕٖقد٘ ٩سٍدـ د٢دج       

َٝ  ى٨ ثٕايز  ٣ ى٨ ٤ٙعـ آخس، ٣إذث ثز٩د صق٩٤ضد٠ ف٢ٞدج دجٕٚدجٓ ىدجٱف٤ط  ٛ ٩ْد٤ٛ ذٕدِ فٖد٦        

 .٣ؽ٠ ثٕٚدجٕقز
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د١ج َٝدددج ٖٙق٤ؽددج ىدد٨ ؽعددد ذٕددِ   ثٕٚددسثف دج٭فضددج  ث٢ٕٚٚددز ٙددٜ ددددٛ ثٯٝعددجٛ ١دد٨ ٙددج ٤٩ؽددخ ىَدد   

ثٕا   ّجٕ٪د ٣ثٕسؽٔ ٣ثٕق٪ٜ، ٣ثَٕدٗ ٣ثْٕو، ىضدٲ فٚدج إذث ّدجٛ َٝدد٢ج ٤٩ؽدخ خغدسث  ٣ ٤ٙصدج        

 .ٙقََج، ىٲ ٩ؾ٤ش ٍغـ م٨  ٜٙ ذِٕ ٣ثٛ زع٨ ثٕا   ثٕر٧ ٩ؤخر ٜٙ، ّٚج ذّسٝج

ٕغدخ ددأٛ   ٣ثٕؾج١س ث٠ٝ ٩ؾ٤ش ثخر ثْٕٖ٪دز ث٤ٕثفددر ٙدٜ ثٕٚعدٖ٘ ثٕقد٨ ٕض٤عدـ ٕٚعدٖ٘ آخدس، إذث مد٢د ث         

َٝ  ثْٕٖ٪ز ث٤ٕثفدر ٠ٞٙ ٱ ٩عذخ خغسث فٖ٪٠ ٣ٱ ٤٩ؽخ َٝدج ٖٙق٤ؽج ى٨ ث٤ٕؽ٪يز ثٕضد٨ ٩َد٤ٗ د٢دج    

 .ؽ٢جشٟ، ٨١٣ ى٨ ث٤ٍٕش ذثص٠ صَٞر ثٕٚعٖ٘ ث٭خس ٜٙ ثٕ غس ٙق٤ٖٗ

ى٪ؾ٤ش ٕٖا    ٛ ٩ضذدسؿ د٢دج ٬ٕخدس، إذث مد٢د ٕد٠ ثٕغدخ ددرِٕ، ٣إذث ثز٩دد ثٕضقد٩٤ض ف٢ٞدج دجٕٚدجٓ            

 .٦ ٣ؽ٠ ثٕٚدجٕقز ّٚج صَدٗىجٱف٤ط  ٛ ٤ْ٩ٛ فٖ
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ثٕؾج١س ث٠ٝ ٩ؾ٤ش ٍغـ ث٭فضج  فض٦ ث٢ٕٚٚز ٜٙ ثٯٝعجٛ ثٕق٨ إذث ّجٛ ّجىسث ٙقجزددج ٕضسٍ٪دـ دددٛ    

ثٕٚعٖ٘ ثٕق٨ د٢ج، ىئذث زٍـ ددٛ ثٕٚعٖ٘ دقض٤ ٠ٞٙ، ؽسس ى٪د٠ ث٭فْدجٗ ثٕعدجدَز ىد٨ ثٕٚعدإٔز ثٕسثدقدز       

 .٣ثٕغٲع٪ٜ
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دٗ ٕٖٚس٩ض ثٕر٧ ٩قضجػ إٕ٪٠ ٙدٜ ثٕٚعدٖ٘ ٣م٪دس ثٕٚعدٖ٘ إذث زعد٨ ثٕٚدأخ٤ذ ٙٞد٠ ددرِٕ،         ٩ؾ٤ش  خر ثٕ

٣صؾددد٤ش ثٕٚقج٣عدددز فٖ٪ددد٠ دجٕٚدددجٓ دذ٪دددـ  ٣ صدددٖـ  ٣ م٪س٢١ٚدددج، ٩٣قعدددٜ ثٕضذدددسؿ دددد٠ ٕٖٚقضدددجؽ٪ٜ      

٣ثٕٚسع٦ ٜٙٚ ٱ ٩ضس د٢٘ ذِٕ، ٣إذث ثفخٔ ى٨  ٣زفر ثٕٚس٩ض ٣ؽس٥ ثٕدٗ ى٨ دد٠ٝ فد ٜٙ فٙد٠  

 .٤ذ ٜٙ ّجىس ٝؾط ثٕق٪٣ٜٕق٠َ ف٠ْٚ، ٣ثٛ ّجٛ ٙأخ

 ث٭٣زثً ثَٕٞد٩ز

١٣دد٨ فٖٚددز ٣زٍ٪ددز فزؽددش فٖدد٦ ثظددضقٚج٢ٕج فجٙددز ثٕددد٣ٓ ىدد٨ فجٙددز ثٕددذٲف، ٣ثظددضذدٕش د٢ددج فددٜ            

ٙع٤ّْجس ثٕر١خ ٣ثٕيضز، ٣ٙددز ٙجٕ٪ز ١رٟ ث٭٣زثً ٤١ ثفضذجز ثٕد٣ٕز ثٕض٨ صقْ٘ ثٕذٖد،  ٣ ثٕذِٞ 

ضد٨ ص ٢ٕ٤دج ثٕد٣ٕدز ذٕدِ، ىضددذـ ث٭٣زثً      ثٕر٧ صقضٚدٟ ثٕد٣ٕز ى٨ ١رس ث٭ٙدس،  ٣ ث٢ٕ٪تدز ثٕ جصدز ثٕ   

دعذخ ١رث ثٱفضذجز َٝدث زظٚ٪ج ٕٖد٣ٕز ص٤َٗ د٠ ث٭م٪ج ، ٣صؾس٧ د٠ ثٕٚقدجٙٲس ىد٨ ددٲف صٖدِ ثٕد٣ٕدز      

 .٣ٍد صضقد٥ إ٦ٕ خجزؽ٢ج دَٚدثز ٙج ٕٖد٣ٕز ٜٙ ْٙجٝز ٣ٝي٤ذ

٩ْد٤ٛ ذ١ذدج ٣ىضدز    ٣ٕٖقٖٚز مغج  صقضٚد فٖ٪٠ ثٕد٣ٓ ى٨ ثفضذجز١ج ٭٣زث٢ٍج ثَٕٞد٩ز، ١٣رث ثٕنغج  ٍد 

ص٢ْٖٚج ثٕد٣ٕز ٣صدخسٟ ى٨ خصثة٢ٞج ٙع٤ّْ٪ٜ،  ٣ م٪س ٙعد٤ّْ٪ٜ، ٣ٍدد ٩ْد٤ٛ ذ١ذدج ص٤ففد٠ ىد٨ دٞدِ        

فددج٨ٕٚ ٙددـ ف٣ٓ  خددس٥ صاددضسُ ٙق٢ددج ىدد٨ ثٯ٩دددثؿ ىدد٨ ذٕددِ ثٕذٞددِ، ٣ٍددد ٩ْدد٤ٛ مغددج  ٙددٜ عددس٣ثس     

 .عذ٪ق٪ز صٚضجش د٢ج دٲف ثٕد٣ٓ ٜٙ ٝيظ ٣ّذس٩ش ٣م٪س١ٚج ٜٙ ثٕٚقجفٛ
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خ ثٕصّددجر ىد٨ ث٭٣زثً ثَٕٞد٩ددز إذث ٖٙدِ ثْٕٖٚددو ٢ٞٙددج ٍ٪ٚدز ثٕٞدددجح ىد٨ ثٕددر١خ  ٣ ثٕيضددز  ٣      ٱ صؾد 

 ّغس، ٣فجٓ فٖ٪٢ج ثٕق٤ٓ ٨١٣ ى٨ ٠ْٖٙ ٣صدسى٠، ٤١٣ ٣ثعدـ ؽددث ىد٨ ثٕدذٲف ثٕضد٨ ٩ْد٤ٛ مغدج         

ثٕقٖٚز ى٪٢دج ٙدٜ ثٕدٞيظ ٣ثْٕذس٩دش ٣ٝق١٤ٚدج ٙدٜ ثٕغدس٣ثس ثٕغذ٪ق٪دز، ىدجٛ ث٭٣زثً ٕ٪عدش ىد٨ ٝيعد٢ج             

 .ىضز، ٣ٱ ف٤عج ف٢ٚٞجذ١ذج ٣ٱ 

٣ّرِٕ ى٨ ثٕذٲف ثٕض٨ ٤ْ٩ٛ مغج  ثٕقٖٚز ى٪٢ج ٜٙ ثٕر١خ ٣ثٕيضز م٪س ثٕٚع٤ّْ٪ٜ، ىجٛ ثٕصّجر إٝٚج 

 .صؾخ ى٨ ثٕر١خ ٣ثٕيضز ثٕٚع٤ّْ٪ٜ

٣ّرِٕ ثٕقْ٘ ى٨ ثٕذٲف ثٕض٨ ٤ْ٩ٛ زص٪د ثٕقٖٚز ى٪٢ج ٜٙ ثٕر١خ ٣ثٕيضدز ثٕٚعد٤ّْ٪ٜ، ىدجٛ ثٕد٤زً     

ف٤عددج فددٜ ثٕددر١خ ٣ثٕيضددز ثٕٚعدد٤ّْ٪ٜ، إٱ  ٛ ثٕددر١خ ٣ثٕيضددز   ثَٕٞددد٧ ىدد٨ ١ددرٟ ثٕددذٲف ٣ثٛ ّددجٛ

ثٕٚر٤ّز٩ٜ ٕ٪عج ى٨ ٩د ثْٕٖٚو دق٪ظ ٩ضْٜٚ ٙدٜ ثٕضددسه ى٪٢ٚدج عد٤ٓ ثٕقد٤ٓ، ١٣درث ثفدد مدس٣ط         

 .٣ؽ٤ح ثٕصّجر، ٣ٕرِٕ ىٲ صؾخ ف٦ٖ ثْٕٖٚو ى٪٠ ثٕصّجر
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ثً ثَٕٞد٩ز إذث دٖل ٙج ٩ْٖٚد٠ ثْٕٖٚدو   ٙج ذّسٝجٟ ى٨ ثٕٚعإٔز ثٕٚضَدٙز ٜٙ فدٗ ٣ؽ٤ح ثٕصّجر ى٨ ث٭٣ز

٢ٞٙج ٍ٪ٚز ثٕٞدجح، ٱ ٩ق٨ٞ ث٠ٝ ٱ ٩ْي٨ فىـ ث٭٣زثً ثَٕٞد٩ز ٍ٪ٚز ٕٖصّجر ثٕضد٨ صؾدخ فٖ٪د٠ ىد٨  فدد      

 . ثٕٞدخ ثٕص٩٤ّز ث٭خس٥

ىئذث ّجٛ ثْٕٖٚو ٙجْٕج ٕٞددخ شّد٧٤ ٙدٜ ثفدد ثٕندٲس  ٣ ث٭ٝقدجٗ  ٣ ثَٕٞدد٩ٜ ٣٣ؽذدش فٖ٪د٠ ثٕصّدجر           

ٚز ثٕصّجر ٜٙ ث٭٣زثً ثَٕٞد٩ز ىج٠ٝ ٩دـ ٠ٕ ذِٕ ٩٣ؾص٠٩ فدٜ ث٤ٕثؽدخ، ١٣درث    ى٪٠، ٣ زثف  ٛ ٩دىـ ٍ٪

 .٣ثعـ ٣ٝقٜ ٝرّسٟ ٕٖضٞذ٪٠
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ٱ ٩ؾ٤ش ثٛ ٩َس  ثْٕٖٚدو م٪دسٟ فددفث ٙدٜ ثٱ٣زثً ثَٕٞد٩دز دادسط ثٕص٩دجفر، ى٪َسعد٠ ٙجةدز ف٩ٞدجز           

ج ثٕٚقدسٗ، ٣صقدسٗ ثٕسددج    فسث٨ٍ ٙغٲ ث٨ٕ ٙدر ظٞز دٚجةز ٣فاس٩ٜ ف٩ٞجزث فسثٍ٪ج، ىجٛ ذٕدِ ٙدٜ ثٕسدد   

ىدد٨ ثَٕددس  ٱ ٩ ددض  دجٕددر١خ ٣ثٕيضددز، ٣ٱ دجْٕٚ٪ددٔ ٣ثٕٚدد٤ش٣ٛ، دددٔ ٩اددٚٔ فضدد٦ ثٕٚقددد٣ف، ىددٲ    

٩ؾ٤ش ثٛ ٩َس  ثٱٝعجٛ م٪سٟ فاس٩ٜ د٪ضز ٜٙ د٪ض ثٕدؽجػ ٙغٲ ث٦ٕ ٙدر م٢س دجعٞ٪ٜ ٣فاسٛ 

 .د٪ضز ٢ٞٙج، ٣ٱ ٩ ضٖو ١رث ثٕقْ٘ دجخضٲه زص٪د ثٕقٖٚز ث٤ٕزٍ٪ز
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ؾدد٤ش د٪ددـ فدددف ٙقدد٪ٜ ٙددٜ ثٱ٣زثً ثَٕٞد٩ددز دددأّغس ٙٞدد٠ ٙددٜ فٖٚددز ٣ثفدددر، ثذث ّددجٛ ثٕسصدد٪د ثٕددر٧       ٩

ثفضٚدس فٖ٪٠ ثٕد٣ٕز ى٨ ثصدثز صِٖ ثٕقٖٚز ٜٙ ثٕغس٣ر ثٕغذ٪ق٪دز ىد٨ دٲف١دج ّدجٕٞيظ ٣مدذ٠٢، ٣ٙغدجٓ       

 ٛ ٩ذ٪ـ ثٕسؽٔ ف٦ٖ م٪سٟ خٚع٪ٜ ف٩ٞجز فسثٍ٪ج ٙدغٲ دأزدقدز ٣خٚعد٪ٜ ف٩ٞدجز فسثٍ٪دج، ى٪ددـ       : ذِٕ

 .ث ثٕذ٪ـ ٠ٞٙ ٣ٱ ٤ْ٩ٛ ثٕضيجعٔ د٪ٜ ثٕق٤ع٪ٜ ٜٙ ثٕسدج ث٤ٕٞٚٚؿ ى٨ ثٕٚقجٖٙز١ر

٣ذٕدِ ٱٛ ثٕقٖٚدز ٝيعدد٢ج ٕ٪عدش ٙددٜ ثْٕٚ٪دٔ ٣ثٕٚدد٤ش٣ٛ، ١٣د٨ د٢ددرث ثٱفضٚدجف ٱ صْدد٤ٛ ف٤عدج فددٜ        

: ددجٛ ٩ْد٤ٛ ثٕق٤عدجٛ ٙدٜ ؽدٞط ٣ثفدد، ٣عجٝ٪دج       :  فد١ٚج، ٣ثٕسدج ث٤ٕٞٚٚؿ ى٨ ثٕٚقجٖٙز ٙاس٣ط ث٣ٱ

ْٕٚ٪ٔ ٣ثٕٚد٤ش٣ٛ، ٣ثٕادسط ثٕغدج٨ٝ ٙيَد٤ف ىد٨ ثٕٚقجٖٙدز ثٕٚدر٤ّزر، ىدٲ ٙدجٝـ          دجٛ ٤ْ٩ٛ ثٕؾٞط ٜٙ ث

 .ٜٙ ثٕذ٪ـ ثٕٚضَدٗ ذّسٟ

٣ّرِٕ ثٕقْ٘ ثذث ّجٝدش ٙجٕ٪دز ثٕقٖٚدز ٙعدضٞدر ثٕد٦ ثفضذدجز ثٕد٣ٕدز ٣ٝي٤ذ١دج ىَدظ ٣ٕد٘ ٩ْدٜ ٢ٕدج زصد٪د              

    ٗ  آخددس، ٙددٜ ذ١ددخ ٣ىضددز ث٣ ٙددٜ عددس٣ر عذ٪ق٪ددز، ّجٕقٖٚددز ث٤ٕزٍ٪ددز ثٕضدد٨ صددددز١ج دقددض ثٕددد٣ٓ  ٩ددج

 .ثٕقس٣ح ثٕقجٙز، ى٪ؾس٧ ى٪٢ج ثْٕٲٗ ثٕٚضَدٗ ظ٤ث  دع٤ث 

 -:تنبيه

ٍد ص٤ْٛ ٕد٥ ثْٕٖٚو ث٣زثً َٝد٩ز ٜٙ ثٕقٖٚز ثٕٚضَدٗ ذّس١ج ى٨ ثٕٚعإٔز ثٕعجدَز، ٤ْ٩٣ٛ ٠ٕ مدس   

خددج  دجددددثٓ ١ددرٟ ثٱ٣زثً دددجّغس ٢ٞٙددج ٙددٜ ثٕقٖٚددز ذثص٢ددج ثٕدد٨ ٙدددر ٙق٪ٞددز، ٣ٍددد د٪ٞددج ىدد٨ ثٕٚعددإٔض٪ٜ    

ٱ ٩دـ ثذث ثؽس٩ش ثٕٚقجٖٙز دٞق٤ ثَٕس ، ٤ْ٩٣ٛ ثخدر ثٕص٩دجفر ى٪٢دج ٙدٜ ثٕسددج      ثٛ ذِٕ : ثٕٚضَدٙض٪ٜ

ثٕٚقسٗ، ٩٣ؾ٤ش ذٕدِ ثذث ثؽس٩دش ثٕٚقجٖٙدز دٞقد٤ ثٕذ٪دـ، ٩٣قدٔ ٕد٠  خدر ثٕص٩دجفر ٣ٱ ٩ْد٤ٛ ٙدٜ ثٕسددج             

ثٕٚٚٞدد٤ؿ، ىٲدددد ٕٖٚضقددجٖٙ٪ٜ ثذث ثزثفث ثؽددسث  ثٕٚقجٖٙددز د٪٢ٞٚددج ثٛ ٩ٖضيضددج ثٕدد٦ ٙددج ٩َددددثٛ ىدد٨ ثٝاددج       



ج، ىجٛ ٍددث د٢ج ثٕذ٪ـ ث٦ٕ ثؽٔ فٔ ذِٕ، ٣ثٛ ٍددث د٢ج ثَٕس  ث٦ٕ ٙدر ٕ٘ ٩قٔ ّٚج ٤َ٩ٓ ٙقجٖٙض٢ٚ

 .٣ثفٔ ثهلل ثٕذ٪ـ، ٣فسٗ ثٕسدج: ظذقج٠ٝ

 -:43الوسألت 

ثذث ّجٛ ٕقٖٚز زص٪د ٜٙ ثٕر١خ ٣ثٕيضز ٙع٤ّْ٪ٜ ث٣ م٪س ٙع٤ّْ٪ٜ، ٙ ص٣ٝ٪ٜ فٞد ثٕد٣ٕز ث٣ ى٨ 

٣ثصدددزس ث٣زث٢ٍدج ثَٕٞد٩ددز ف٤عدج ف٢ٞٚددج، ظدد٤ث    دٞدِ فددج٨ٕٚ ٙقد٪ٜ، ٣ٍددد ثفضٚددس ثٕد٣ٕددز فٖ٪٢ٚدج     

ّجٝش ثٕد٣ٕز ث٣ ثٕٚؤظعز ثٕٚ ٤ٕز ٜٙ ثٕد٣ٕز ٍد صق٢دس ٕٜٚ ٩ِٖٚ ١رٟ ثٱ٣زثً دجٛ صقغ٪٠ ثٕقد٤   

ٜٙ ثٕر١خ ٣ثٕيضز ثذث مج ، ثٗ صضق٢د ٠ٕ درِٕ، ثذث ّجٝش ثٕقٖٚز ّرِٕ ثصذقش ث٤ٕزٍز ٢ٞٙدج ف٤عدج   

 .١خ ٣ثٕيضزفٜ ثٕر١خ ٣ثٕيضز، ٣ثٕٚقجٖٙز د٢ج ٙقجٖٙز دجٕر

٣ٝض٪ؾز ٕرِٕ ىٲ ٩دـ ثٛ ٩ذجؿ فدف ٜٙ ١رٟ ثٱ٣زثً دجّغس ٠ٞٙ ٜٙ ١رٟ ثٕقٖٚدز ٝيعد٢ج، ٱٛ ثٕدر١خ    

٣ثٕيضدز ثٕٖددر٩ٜ صقْد٨ ف٢ٞٚددج ث٤ٕزٍددز ٙٚدج ٩ْددجٓ ٩٣د٤شٛ، ظدد٤ث  ّجٝددج ٙعد٤ّْ٪ٜ ثٗ م٪ددس ٙعدد٤ّْ٪ٜ       

 .ىض٤ْٛ ثٕص٩جفر ى٨ ثٕغٜٚ ٜٙ ثٕسدج ث٤ٕٞٚٚؿ ى٨ ثٕٚقجٖٙز، ى٪ذغٔ ثٕذ٪ـ

ٖد٦ ثٱفد٤ط ىد٨ ١درث ثٕددٞو ٙدٜ ثٕقٖٚدز ث٤ٕزٍ٪دز، ىدجٛ ٙدٜ ثٕٚقضٚدٔ ثَٕس٩دخ ثٛ ٩ْد٤ٛ              ١٣رث ٠ّٖ ف

ثٕسص٪د ثٕر١ذ٨ ٣ثٕيض٨ ثٕر٧ ثفضٚدس فٖ٪٠ صِٖ ثٕد٣ٕز ٣ثصدزس دعذذ٠ ث٣زث٢ٍج، ثٝٚدج ١د٤ ثفضٚدجف    

ف٨ٕ٣ خجٕ  ٣ٕ٪ط ثف٤ثعج ٕٲ٣زثً، ٣ث٤ٕزٍز ثٝٚج ٨١ َٝد زظ٨ٚ ثصدزص٠ ثٕد٣ٕز ثفضٚجف ف٦ٖ ٙج 

ٙ ص٣ٛ، ٣ٕ٪عش ف٤عج فٜ ذ١خ ث٣ ىضز ى٪٤ْٛ ظذ٪ٔ ١درٟ ثٕقٖٚدز ظدذ٪ٔ ثٕقٖٚدز     ٕد٢٩ج ٜٙ زص٪د 

٩٣عددٞد ١ددرث ثٱفضٚددجٓ ٩٤َ٩٣دد٠ ٙددج صر٩قدد٠ ثٱذثفددجس ثٕقجٕٚ٪ددز فددٜ   .ثٕضدد٨ ذّسٝج١ددج ىدد٨ ثٕٚعددإٔز ثٕعددجدَز 

ثظدقجز ثٕددر١خ صدق٤فث ٣ٝددص٣ٱ ددجٕقٚٲس ثٕٚ ضٖيددز ٕٖدد٣ٓ ثْٕذددس٥، ٣دقدض ثٕقٚددٲس ثٕٚقٖ٪دز ٣ٕدد٤       

ف٤عددج فددٜ َٙدددثز ٙقدد٪ٜ ٙددٜ ثٕددر١خ ٕٚددج ثخضٖددو ظددقس ثٕددر١خ ى٪٢ددج ٣ٱ ىدد٨  ّجٝدش ثٕقٖٚددز ث٤ٕزٍ٪ددز  

ثٕقٚٲس ثٕٚسصذغدز د٢دج ٣ثٛ ثخضٖيدش ٍ٪ٚضد٠ ىد٨ ثٕقٚدٲس ثٱخدس٥، ٩٣عدٞدٟ ٩٤َ٩٣د٠ ّدرِٕ ٙدج صر٩قد٠             

ثٱذثفجس فٜ ثزصيجؿ ثظقجز ثٕقٚدٲس ١٣ذ٤ع٢دج دقضد٢ج فدٜ دقدض فضد٦ ٙدـ ٣ٍد٤ه ثٕدر١خ فٖد٦           

فضٚدجٓ ثٱ٣ٓ ىدد٨  ّغدس ثٕقٚددٲس ثٕقجٕٚ٪دز ث٤ٕٚؽدد٤فر ٣ٱ    ٣ْٕددٜ ١درث ّٖدد٠ ثٝٚدج ٩عددَظ ثٱ  . ظدقس ٣ثفدد  

 .٩عَغ٠ ى٨ ؽٚ٪ق٢ج

ىٲ ٩ضسُ ثٱفض٪جط ى٨ ثٕقٖٚز ثٕض٨ ٩ؾٜ ثٛ ثٕد٣ٕدز ٍدد ثفددس ثٕدر١خ ٣ثٕيضدز ف٤عدج فدٜ ثٱ٣زثً        

 .٣ٕ٪ط ٙؾسف ثفضٚجف، ٩٣دـ ثٕذ٪ـ ى٨ ٙج فدث ذِٕ ٜٙ ثٕقٚٲس ٙـ ثٕضيجعٔ

 -:44الوسألت 

ثً ثَٕٞد٩ز دقضد٢ج ددذقض ثٛ ٩قددٔ ثٕضَدجدض، دد٪ٜ ثٕٚضذدج٩ق٪ٜ ٍذدٔ        ٱ ٩اضسط ى٨ صقز د٪ـ ثٱ٣ز

ثٛ ٩يضسٍدج، ىددجٛ ذٕددِ ثٝٚددج ١دد٤ مددسط ىدد٨ صدقز د٪ددـ ثٕدددسه، ١٣دد٤ د٪ددـ ثٕددر١خ ٣ثٕيضددز دقضدد٢ٚج    

دذقض، ظد٤ث  ّجٝدج ٙعد٤ّْ٪ٜ ثٗ م٪دس ٙعد٤ّْ٪ٜ، ٣ٕد٪ط ٙٞد٠ د٪دـ ثٱ٣زثً، ٣ثٛ ّجٝدش َٝد٤فث، ىدٲ            

َجدض، ٣ٱ ٩ضسُ ثٱفض٪جط ى٨ ثٕقٖٚز ثٕٚدر٤ّزر ىد٨ ثٕٚعدإٔز    ٩ذغٔ ثٕذ٪ـ ثذث ثىضسً ثٕٚضذج٩قجٛ ٍذٔ ثٕض

 .ثٕٚضَدٙز
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زدٚج صددز دقض ثٕق٤ْٙجس فٖٚز ٣زٍ٪ز صٞيٌ ى٨ دٲف١ج ٣دقض ثٕدذٲف ثٱخدس٥، ٩٣ْد٤ٛ زصد٪د     

١رٟ ثٕقٖٚز ٙذجٕل ص٢ْٖٚج ثٕق٤ْٙز ٜٙ فٖٚز ٣زٍ٪ز ٕذقض ثٕد٣ٓ ثْٕذس٥، ص٤فف٢ج ف٤ْٙز ذٕدِ ثٕذٖدد   

ٕذ٤ُٞ ثٕقجٕٚ٪ز، ث٣ ٤ْ٩ٛ ثٱفضٚدجف فٖد٦ صق٢دد ثفدد٥ ثٕدد٣ٓ ثْٕذدس٥ دقٖٚدز صٖدِ ثٕق٤ْٙدز،          ى٨ ثفد ث

 .ىض٤ْٛ صِٖ ثٕٚذجٕل ث٤ٕٚففز، ث٣ ثٕٚضق٢د ٜٙ ثٕد٣ٓ ثْٕذ٪سر ٤١ زص٪د ثٕٚقضٚد ٕضِٖ ثٕقٖٚز

٣ٱ صؾخ ثٕصّجر ى٨ ١رٟ ثٕقٖٚز ّٚج صَدٗ ى٨ ٝؾجةس١ج ٩٣دـ ثٛ ٩ذدجؿ فددف ٙدٜ ١درٟ ثٱ٣زثً ددأّغس      

 ٜ ١ددرٟ ثٕقٖٚددز ٣ٱ ٩ٖددصٗ ٙٞد٠ ثٕسدددج، ى٢دد٨ ٕ٪عددش ٙٚددج ٩ْدجٓ ث٣ ٩دد٤شٛ ٣ٱ ف٤عددج فددٜ ثٕددر١خ     ٙٞد٠ ٙدد

٣ثٕيضددز، ٣ٕدد٪ط د٪ددـ دقضدد٢ج دددذقض ٙددٜ د٪ددـ ثٕدددسه، ىددٲ ٩اددضسط ى٪دد٠ ثٕضَددجدض ٍذددٔ ثٛ ٩يضددسً     

ثٕٚضذج٩قجٛ، ٝق٘ ٩ؾس٧ ى٪٢دج زددج ثَٕدس ، ىدٲ ٩ؾد٤ش ثٛ ٩َدس  ثٱٝعدجٛ م٪دسٟ فددفث ٢ٞٙدج دادضسط            

 .م٪س١جثٕص٩جفر ّٚج صَدٗ ى٨ 

 أحنام اللقطت

 -:46الوسألت 

ثذث ٣ؽد ثٱٝعجٛ ث٣زثٍدج َٝد٩دز ىد٨ عس٩دٌ ث٣ ىد٨ ٤ٙعدـ فدجٗ، ٣ٕد٘ ٩قدسه ٙج٢ْٕدج ٣ٕد٪ط فٖ٪٢دج ٩دد              

 .ثٙ٪ٞز، ى٨٢ َٕغز ّعجةس ثٱ٤ٙثٓ ثٕضجةقز ثٕض٨ ٩ؾد١ج ّرِٕ، ىضؾس٧ فٖ٪٢ج ثفْجٗ ثَٕٖغز

ذ٢ج فدٔ ثٕٚجٕدِ، ىقدددف ثٱ٣زثً   ٣ٕ٪عدش ىجٍددر ثٕقٲٙدجس ثٕٚدجةصر ثٕضد٨ ٩ْٚدٜ ثٕٖٚدضَظ ثٛ ٩ضقدسه دعدذ         

ٙددغٲ، ٢ٝ٤ّ٣ددج ٙددٜ ثٕيتددز ذثس ثٕددد٩ٞجز ث٤ٕثفددد ث٣ ٝدددو ف٩ٞددجز، ث٣ ثٕ ٚعددز فٝددجٝ٪س ث٣ ثٕقاددسر ث٣          

ثٕ ٚعز ٣ثٕقادس٩ٜ ف٩ٞدجزث، ٢ٝ٤ّ٣دج ىد٨ فجىؾدز َٝد٤ف ٣صديض٢ج ّدرث، ث٣ ىد٨ ّد٪ط ٤ٕٝد٠ ّدرث، ث٣ ىد٨              

ظ ثٛ ٩ضقدسه دعدذذ٢ج فٖد٦    خسٍز ث٣ ٙٞد٩ٔ ٣صدي٢ٚج ّدرث، ّدٔ ١درٟ ٣ثمدذج٢١ج فٲٙدجس ٩ْٚدٜ ثٕٖٚدضَ        

ٙجِٕ ثٱ٣زثً، ىٲ ىسً ٜٙ ١رٟ ثٕؾ٢ز د٪٢ٞدج ٣دد٪ٜ م٪س١دج ٙدٜ ثَٕٞد٤ف ٣ثٕٚعد٤ّْز ثٕضد٨ صضد٪ـ ٙدٜ          

 .ثصقجد٢ج ٣صؾس٧ فٖ٪٢ج ثفْجٗ ثَٕٖغز
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ٱ ىسً د٪ٜ َٕغز ثٱ٣زثً ثَٕٞد٩ز ٣م٪س١دج ىد٨ ثٱفْدجٗ، ىدجذث ٣ؽدد١ج ىد٨ ثٕقدسٗ ثْٕٚد٨ فدسٗ فٖ٪د٠           

ج ّجٛ ثعٚج ٣عجٙٞج، ثٱ ثذث ّجٛ ثخرٟ ث٩ج١ج دَدد ثٕضقسه د٢ج ىٲ ٩دأع٘ ٣ٱ ٩ضدٜٚ   ثخر١ج، ٣ثذث ثخر١

ف٪ٜ ذثُ، ٣ثذث ثخدر١ج ّدرِٕ ٣ؽدخ فٖ٪د٠ ثٛ ٩قدسه د٢دج ظدٞز ّجٖٙدز ٙدٜ ٩د٤ٗ ثٕضَجع٢دج، ىدجذث ١د٤ ٕد٘               

٩قددسه ٙج٢ْٕددج ٣ؽددخ فٖ٪دد٠ فٖدد٦ ثٱفدد٤ط ثٛ ٩ضددددً د٢ددج فددٜ ٙج٢ْٕددج، ٣ثٱفدد٤ط ّددرِٕ ثٛ ٩ْدد٤ٛ     

  ّ٘ ثٕاسف٨، ٣ٱ ٩ؾ٤ش ٕٖٖٚضَظ ثٛ ٩ضْٖٚج دقد ثٝض٢ج ثٕضقس٩و، ثٱ ثذث ّجٛ ىَ٪سصدد٠ٍ د٢ج دجذٛ ثٕقج

 .ى٪ؾ٤ش ٠ٕ ص٢ْٖٚج دٞ٪ز ثٕددٍز فٜ ثٕٚجِٕ دأذٛ ثٕقجّ٘ ثٕاسف٨ ّٚج ذّسٝج

٣ثذث ٣ؽد ثَٕٖغز ى٨ م٪س ثٕقسٗ ٣ّجٝش َٕٖغز فٲٙجس ٙجةصر ٠ْٞٚ٩ ثٛ ٩ضقسه دعدذذ٢ج فٖد٦ ثٕٚجٕدِ    

ز ّج٠ٖٙ ٜٙ ٤٩ٗ ثٱٕضَجط، ىجذث صٚش ثٕعٞز ٙدـ ثٕضقس٩دو ٣ٕد٘ ٩قدسه     ٣ؽخ فٖ٪٠ ثٛ ٩قسه د٢جٙدر ظٞ

ٙج٢ْٕج ص ٪س د٪ٜ ثٛ ٩ضددً د٢ج فٜ ثٕٚجِٕ، ٣ثٛ ٩ذَ٪٢ج ى٨ ٩دٟ ثٙجٝز ٕٚج٢ْٕج ٩قيؾ٢دج ٕد٠ ّٚدج ٩قيدؼ     

 .ٙج٠ٕ



٩٣ؾدد٤ش ٕدد٠ ثٛ ٩ض٢ْٖٚددج، ىددجذث فددسه صددجفذ٢ج دقددد ذٕددِ ىقٖ٪دد٠ عددٚج٢ٝج ٕدد٠، ى٪سف١ددج فٖ٪دد٠ ثذث ّجٝددش     

٠ ٙغ٢ٖج ثذث ّجٝش صجٕيز، ٣ٕ٪سؽـ ث٦ٕ ّضدجح ثَٕٖغدز ىد٨ دَ٪دز ثٕٚعدجةٔ ثٕضد٨ صضقٖدٌ        ٤ٙؽ٤فر، ٩٣سف فٖ٪

 .د٢ج
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ثذث ّجٛ ثٱٝعجٛ ٙد٩ٞج ٱفد دٖٚل ٜٙ ثٱ٣زثً ثَٕٞد٩ز، ع٘ ثٕندش ثٕد٣ٕدز ثفضذدجز صٖدِ ثٱ٣زثً، ٣ؽدخ      

ن٨ ى٪٠ ثفضذجز١دج ٣ٍذدٔ   فٖ٪٠ ثٛ ٩دىـ ٕدثة٠ٞ ٍ٪ٚز ٙج فٖ٪٠ ٜٙ ثٱ٣زثً ٤٩ٗ ثٕضٖو، ٤١٣ ثٕ٪٤ٗ ثٕر٧ ثٕ

ثٛ صعَظ فٜ ثٕٚجٕ٪٠، ٜٙ م٪س ىسً د٪ٜ ثٛ ٩ْد٤ٛ ثٕدد٩ٜ عٚٞدج ٕٚذ٪دـ ثمدضسثٟ ٙٞد٠ ىد٨ ثٕرٙدز ث٣ ٣ىدج           

ٙجٓ ثظضَسع٠ ٠ٞٙ ث٨ٕ ثؽٔ ث٣ ددٓ فد٪ٜ عد٢ٞٚج ٕد٠ دجٕنددخ ث٣ دجٱصٲه، ٣دن٪سذٕدِ ٙدٜ  ظدذجح        

قدض ثٕٞدجض ثٕدر٩ٜ ٩َض٢ٝ٤ٞدج     منٔ ثٕرٙز دجٕٚجٓ،٣ٱثفضذجز دجَٕ٪ٚدز ثٕضد٨ ٍدد صْد٤ٛ ٢ٕدج دقدد ذٕدِ فٞدد د        

 .٩٣قضيؾ٤ٛ دأٙغج٢ٕج ٭٢ٝج آعجز  ٣ٕٖضجز٩خ  ٣ٕٖيٜ 

 ثٕا٤ثزؿ ثٕض٨ صيضق٢ج ثٕد٣ٕز
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٩ؾ٤ش ثٕٚس٣ز ى٨ ثٕاد٤ثزؿ ٣ث٭زصديز ٣ثٕغدسً ثٕضد٨ صيضق٢دج ثٕد٣ٕدز  ٣ ص٤ظدق٢ج ٙدٜ  ٙدٲُ ثٕٞدجض           

٘ دجٕٚدجٓ  ٗ  خرصد٠ ٙد٢ٞ٘    ٣ف٣ز١٘ ٣ٙقٲص٢٘ ، ظ٤ث   ف٤عش ثٕد٣ٕدز  ١دٔ ث٭ٙدٲُ فٚدج  خرصد٠ ٙد٢ٞ      

دن٪ددس صقدد٩٤ض ، ٣ظدد٤ث   ّجٝددش ثٕٚقددٲس ٣ثٕددد٣ز ٤ّٖٚٙددز  ٗ ٤ٍ٤ٙىددز ، ّجٕٚعددجؽد ٣ثٕقعدد٪ٞ٪جس          

٣ث٤ٍ٤ٕٚىجس ثٕقجٙز  ٣ ثٕ جصز ، ى٪ؾ٤ش ٕٖٞجض ثٕٚا٨ ٣ثٱؽض٪جش ى٪٢ج دقد  ٛ صدذـ م٤ثزؿ ٣عسًٍج 

٣ثٱظددٚٞش  ٣ زصدديز ٣ٱىددسً ددد٪ٜ  ٛ صْدد٤ٛ  ز  ثٕاددجزؿ ٣ثٕسصدد٪و ٍددد دٖغددش دددجَٕ٪س ٣ثٕصىددش   

 .٣ٝق١٤ج  ٗ ٕ٘ صذٖظ
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ٱ٩ؾ٤ش ثدض٪دجؿ ٙدج ٩يضدٔ فدٜ ثٕادجزؿ ٙدٜ  ز  ثٕدد٣ز ٣ثٕٚقدٲس ث٤ّٖٕٚٚدز ثٱدسعد٦  صدقجد٢ج            

ثٕض٨ ّجٝش ٢ٕد٘ ٣ثذث ثمدضس٩ش  ٣دٞ٪دش ٙقدٲس  ٣ فّدجّ٪ٜ  ٣ م٪سذٕدِ ددد٣ٛ زعد٦  صدقجد٢ج ى٢د٨           

  .ٙند٤د٠
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ث٢ٕٚد٣ٗ ٱ٩ سػ فٜ ٠ٝ٤ّ ٙعدؾدث ٣ثٛ صدنسس ٙعدجفض٠    ٙج ٩يضٔ فٜ ثٕاجزؿ ٜٙ  ز  ثٕٚعؾد 

، ٣صؾس٧ فٖ٪٠  فْجٗ ثٕٚعؾد ، ىٲ ٩ؾ٤ش صٞؾ٪ع٠ ، ٩٣ؾخ صغ٢٪سٟ ثذث صٞؾط ،ثٱ ثذث صقرز ذِٕ  ٣ 

 .ٕصٗ ٠ٞٙ ثٕقسػ ، ٩٣قسٗ ْٙظ ثٕؾٞخ ٣ثٕقجةض ٣ثٕٞيعج  ى٪٠ 
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ز صن٪سر ٩ٞضيدـ د٢دج فٖد٦ ثٕٞقد٤ ثٕدر٧      ٙج ٩ذ٦َ ٜٙ ثٕقع٪ٞ٪ز ث٢ٕٚد٣ٙز ٕٖاجزؿ ثٛ  ْٜٙ ؽق٠ٖ فع٪ٞ٪

 زثفٟ ث٤ٕثٍو ى٨  صٔ ث٤ٍٕو ، ٣ؽخ ؽقٖد٠ ّدرِٕ ، ٣ثٛ ٕد٘ ٩ْٚدٜ ذٕدِ ، دق٪دظ شثٓ فٞد٠ فٞد٤ثٛ         

ثٕقع٪ٞ٪ز ، صـ د٪ق٠ ٣ثٕٚقج٣عز فٖ٪٠ ،٣ثٛ ثْٜٙ ثٝضيدجؿ ث٤ٍٕدو دد٠ ىد٨ ؽ٢دز  خدس٥ ، ٣ّدرِٕ ثذث        

 . د٪ق٢ج  عس  ف٦ٖ صِٖ ثٕص٩جفر  فد ثٕٚع٤مجس ث٭خس٥ ٕذ٪ـ ث٤ٍٕو ، ى٪ؾ٤ش



٣ّرِٕ ثٕقْ٘ ى٨ ث٤ٍ٤ٕٚىجس ث٭خس٥ ثٕقجٙز  ٣ ثٕ جصز ثذث  خر ٢ٞٙج ٕٖادجزؿ ٣دَ٪دش ٢ٞٙدج ىضدٖز ،     

ىجٛ  ْٜٙ ثٱٝضيجؿ د٢درٟ ثٕذَ٪دز فٖد٦ ثٕد٢ٞؼ ثٕدر٧ ف٪ٞد٠ ث٤ٕثٍدو ىد٨  صدٔ ث٤ٍٕدو ، صقد٪ٜ ثٕقٚدٔ د٢دج              

ٝضيدجؿ ٕٖؾ٢دز   ّرِٕ ، ٣ثٛ ٕ٘ ٩ْٜٚ ذِٕ ، ٣فٖ٘ ٜٙ ثٕاد٤ث١د ٣ثَٕدسثةٜ  ٛ َٙدد٤ف ث٤ٍٕدو ٙغٖدٌ ثٱ     

ث٤ٍ٤ٕٚه فٖ٪٢ج ، صـ  ٛ صؾقٔ ١رٟ ثٕذَ٪ز فّجّ٪ٜ  ٣ ٙقدٲس ، صدؤؽس ٣صددسه فجصدٲص٢ج فٖد٦      

ثٕؾ٢ز ثٕض٨  زثف١ج ث٤ٕثٍدو ،٣ثذث عدس   فدد ثٕٚعد٤مجس ٕذ٪دـ ث٤ٍٕدو صدـ د٪ق٢دج ٣ثٕٚقج٣عدز فٖ٪٢دج           

 . ،٩٣ٲفؼ ٕذ٪جٛ ذِٕ ٙج ذّسٝجٟ ى٨ ّضجح ثٕضؾجزر ى٨ ٙع٤مجس د٪ـ ث٤ٍٕو 

  -:53الوسألت 

ثذث ؽددجش د٪ددـ ٙددج ٩يضددٔ ٙددٜ ثٕقعدد٪ٞ٪جس  ٣ ث٤ٍ٤ٕٚىددجس ث٭خددس٥ ثٕضدد٨ ص٢ددد٢ٙج ثٕد٣ٕددز ٕٖادد٤ثزؿ ،          

ىجٕٚض٨ٕ٤ ٕذ٪ق٢دج ١د٤ ثٕقدجّ٘ ثٕادسف٨  ٣ ٣ّ٪ٖد٠ ، ٣ثذث ّدجٛ ث٤ٍٕدو فٖد٦  مد ج  ٙق٪ٞد٪ٜ ّدج٤ٍٕو            

 . ف٦ٖ ثٕرز٩ز ،ىج٭ف٤ط  ٛ ٩سؽـ ى٨ د٪ق٠ ث٦ٕ ّٔ ٜٙ ثٕقجّ٘ ثٕاسف٨ ٣ث٤ٍ٤ٕٚه فٖ٪٢٘ 

  -:54الوسألت 

ثذث د٪ـ ث٤ٍ٤ٕٚه  ٣ ف٤  ف٠ٞ دٚقج٣عز  خس٥ م٪س ثٕذ٪ـ ّجٕدٖـ ٣ٝق٤ٟ ، ىج٭ف٤ط  ٛ ٩ادضس٧  

 . دغ٠ٞٚ ْٖٙج٩٣َي٠ ف٦ٖ ٢ٝؼ ث٤ٍٕو ث٭٣ٓ 
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٩ؾ٤ش ثٕٚس٣ز ى٨ ثٕاجزؿ ثٕر٧ صض رٟ ثٕد٣ٕز  ٣ ص٤ظق٠ ٜٙ َٙذسر ثٕٚعدٖٚ٪ٜ ، ظد٤ث   ّجٝدش ثَٕٚذدسر     

 ظسر ، ٣ظ٤ث   ّجٝش ٤ّٖٚٙز ظدذ٢ٖج ٙج٢ْٕدج ٕ٪ددىٜ ى٪٢دج ثٕٚعد٤ٖٚٛ      فجٙز ى٨ ثٕذٖد  ٗ خجصز ديسف  ٣ 

٤ٙصج١٘ ،  ٗ ٤ٍ٤ٙىز فٖ٪٢٘ ٕرِٕ ،  ٗ ٙذجفز ، ٣ث٭ف٤ط صسُ ثٕٚس٣ز ٣ثٱظضغسثً ى٨ ثٕاجزؿ فض٦ 

 . صع٥٤  زع٠ ٣ص٢دٗ ثٕا٤ث١د ٣ثٕقٲٙجس ٣ث٭دٞ٪ز ثٕض٨ ص٤ْٛ َٕٖذ٤ز 

  -:56الوسألت 

ثٕٚعٖٚ٪ٜ ، ىأخرس دقضد٠ ٕٖادجزؿ ، ٣دَ٪دش ٙٞد٠ ىضدٖز  زثفس      ثذث ثظضْٖٚش ثٕد٣ٕز ٍعٚج ٜٙ َٙذسر 

 ٛ صؾق٢ٖج ف٣زث  ٣ف٤ثٝ٪ش ٣ٙقدٲس ، ىدجٛ ّدجٛ ث٤ٕٚعدـ خجٕ٪دج ٙدٜ ثَٕذد٤ز ٣ّجٝدش ثَٕٚذدسر ٙذجفدز           

ؽجش ٕٲٝعجٛ  ٛ ٩ضِٖٚ ث٤ٕٚعـ ٩٣ؾق٠ٖ فثزث  ٣ ٙقٲ ، ٣ثذث ّدجٛ ث٤ٕٚعدـ ٙقؾدسث ٕد٘ ٩ؾدص صْٖٚد٠       

ذث ّدجٛ ث٤ٕٚعدـ ٩قضد٧٤ فٖد٦ ٍذد٤ز ٣ٙددثىٜ ٕٖٚد٤ص٦ ، ٕد٘         ثٱ دجذٛ صجفذ٠ ثٕدر٧ فؾدسٟ ٕٞيعد٠ ، ٣ث   

 . ٩ؾص ص٠ْٖٚ فض٦ صذ٦ٖ  ؽعجف ث٤ٕٚص٦ ثٕٚدى٤ٝز ى٪٠ ٣صضٲم٦ 

٣ثذث ّجٝش ثَٕٚذسر ٠ّ٤ٖٚٙ ، ٕ٘ ٩ؾص ٭فد صِٖٚ م٨  ٢ٞٙج ثٱ دسع٦ ٙج٢ْٕج ، ظ٤ث  ّجٛ ث٤ٕٚعدـ  

ٍذد٤ز ٣ٙددثىٜ ٕٖٚد٤ص٦ ٕد٘      ٣ثذث ّدجٛ ث٤ٕٚعدـ ٩قضد٧٤ فٖد٦    . ثٕر٧ ٩س٩د ص٠ْٖٚ خجٕ٪ج ٜٙ ثَٕذ٤ز  ٗ ٱ 

٩ؾص ص٠ْٖٚ ٣ثٛ زعد٦ ٙج٢ْٕدج ث٭٣ٓ ٣ثذث ّجٝدش ثَٕٚذدسر ٤ٍ٤ٙىدز ٣ّجٝدش ثٕيضدٖز خجٕ٪دز ٙدٜ ثَٕذد٤ز           

ؽس٥ ى٪٢ج فْ٘ ثٕص٩دجفر ٙدٜ ظدجةس ث٤ٍ٤ٕٚىدجس ،٣ٍدد صَددٗ د٪جٝد٠ ىد٨ ثٕٚعدإٔز ثٕغجٝ٪دز ٣ثٕ ٚعد٪ٜ ،٣ثذث            

 . جس د٪ـ ث٤ٍٕو ّجٛ ث٤ٕٚعـ ٩قض٧٤ ٍذ٤ز ، ٕ٘ ٩ؾص د٪ق٠ ، ٣ثٛ عس  فٖ٪٠ دقض ٙع٤م

  

  

  



 -:57الوسألت 

ٱ ٩ؾ٤ش  ٛ ٩عض٨ٕ٤ ثٱٝعجٛ ف٦ٖ م٨  ٙدٜ َٙذدسر ثٕٚعدٖٚ٪ٜ ٕ٪ض در ٙٞد٠ فثزث  ٣ ٙقدٲ  ٣ فج٤ٝصدج ،        

٩٣ٚٞـ ثٕٚعٖٚ٪ٜ ٜٙ ثٕدىٜ ى٪٢ج ، ٣خد٤صدج ثذث ّدجٛ ث٤ٕٚعدـ ثٕدر٧ ٩س٩دد ثٱظدض٪ٲ  فٖ٪د٠ ٩قضد٧٤         

ّرِٕ ٤ْ٩ٛ فٌ ثٕدىٜ ى٪٢ج فجٙج ٕٜٚ ٩س٩د ف٦ٖ ٍذ٤ز ٤ٖٕٚص٦ ، ىج٢ٝج دقد  ٛ ؽقٖش َٙذسر ٣ثفضذسس 

ثٕدىٜ ى٪٢ج ٜٙ ثٕٚعٖٚ٪ٜ ، ىٲ ٩ؾ٤ش ٙٞق٢٘ ٜٙ ١رث ثٕقٌ ، دٔ ص٤ْٛ ث٭ز  ذثص٢دج ٙضقَٖدج ٕق٢َد٘ ،    

ى٪٤ْٛ ثٱظض٪ٲ  فٖ٪٢دج ٕن٪دس ثٕددىٜ مددذج ٙقسٙدج ، ٣ثٛ ّدجٛ ث٤ٕٚعدـ خجٕ٪دج ٙدٜ ثَٕذد٤ز دجٕيقدٔ ،            

عٖ٘ ْٖٙدج ٕد٠ ٙدج ٕد٘ ٩ذدٔ ؽعددٟ ٩٣ضٲمد٦ ٩٣ددذـ         ٣ثذث فىٜ  فد ى٪٠ ّجٛ ٤ٙعـ ؽعد ذِٕ ثٕٚ٪ش ثٕٚ

 .ٙقد٣ٙج ، ىٲ ٩ؾ٤ش صِٖٚ ث٤ٕٚعـ ٍذٔ ذِٕ ىج٠ٝ ثمضدجح ٙقسٗ 

 -:58الوسألت 

ثذث ٙٞقش ثٕد٣ٕز ٜٙ ثٕدىٜ ى٨ ثَٕٚذسر، ث٣ صسُ ثٕدىٜ ى٪٢ج ٕدذقض ث٤ٕٚثٝدـ ثٱخدس٥ ٣ّجٝدش ثَٕٚذدسر      

٣ؽددجش ثص جذ١ددج ف٣زث ٣ٙقددٲس  ٙذجفددز، ؽددجش ثٱظددض٪ٲ  فٖدد٦ ث٤ٕٚثعددـ ثٕيجزمددز ٢ٞٙددج ٙددٜ ثَٕذدد٤ز،  

 .ٕٖع٦ْٞ ٣ثٱؽجزر، ٣ظَظ فْ٘ ثٕضقؾ٪س ثذث ّجٝش ٙقؾسر ٕٖدىٜ

٣ثذث ّجٝش ٤ّٖٚٙز، ىجٱٙس ى٪٢ج ٱزدجد٢دج، ٣ثذث ّجٝدش ٤ٍ٤ٙىدز ؽدس٥ ىد٨ ٤ٙثعدـ ثٕيدجزر ٢ٞٙدج فْد٘          

 .ث٤ٍ٤ٕٚىجس ثٕٚضَدٗ د٪ج٠ٝ

٪٢دج ٣صضٲمد٦، ظد٤ث  ّجٝدش     ٣ثٙج ٤ٙثعـ ثَٕذ٤ز ىٲ ٩ددـ ص٢ْٖٚدج ٍذدٔ ثٛ صذٖد٦ ثٱؽعدجف ثٕٚدى٤ٝدز ى      

 .ثَٕٚذسر ٙذجفز ثٗ ٤ّٖٚٙز ثٗ ٤ٍ٤ٙىز

 اليانصيب

٤١٣ ٣ظ٪ٖز صعدض د٢ٙج دقدض ثٕادسّجس ٣ثٕٚؤظعدجس ٕٚعدجفدر ٙادجز٩ـ صَد٤ٗ د٢دج ث٣ صضذٞج١دج، ١٣درٟ           

 .ثٕٚاجز٩ـ ٍد ص٤ْٛ ثٝعجٝ٪ز ث٣ خ٪س٩ز، ٣ٍد ٱ ص٤ْٛ ّرِٕ

ً ٙضعٖعدٖز ثٱزٍدجٗ صددف٤ ى٪٢دج ثٕد٦      ىضغذـ ثٕاسّز ث٣ ثٕٚؤظعز دجظ٢ٚج ٣داقجز١ج ثٕ ج  د٢دج ث٣زث 

ٙعجٝدر ثٕٚاس٣ؿ ثٕر٧ صس٩د، ٣صؾقٔ ٤ٖٕزٍز ع٢ٞٚج خجصج ٜٙ ثَٕٞد ، صذ٪ـ ث٤ٕزٍز د٠ ، ف٦ٖ ٜٙ ٩س٩د 

ثٱمضسثُ ى٨ ثٕٚعجفدر ، ٣صضق٢د ثٕاسّز  ٣ ثٕٚؤظعز دأ٢ٝج ظضَسؿ دد٪ٜ ثٕٚادضسّ٪ٜ ثٕدر٩ٜ ٩ادضس٣ٛ     

٢ٞٙ٘ ، ىجٛ ثٕادسّز صددىـ ٕد٠ ؽدجةصر ٙدٜ ثٕٚدجٓ ،       ١رٟ ث٭٣زثً ٩٣دىق٤ٛ  عٚج٢ٝج ، ىٜٚ صق٪٠ٞ ثَٕسفز 

، ٣ٕٖيدجةص  ( ّدرث  )٣ٍد صؾقٔ ثٕؾ٤ثةص ٙضقدفر ، ىٖٖيجةص ث٭٣ٓ ؽدجةصر  ٣ٕد٦ دٚذٖدل    ( ّرث ف٩ٞجزث )ٍدز١ج 

، ١٣ْددرث دقعددخ ٙددج ٩َضضدد٪٠ ث١ضٚددجٗ ثٕاددسّز دجٕٚاددس٣ؿ ، ٣ظددقز  ( ّددرث )ثٕغددج٨ٝ ؽددجةصر عجٝ٪ددز دٚذٖددل 

، ٣ٍد ص٤ْٛ ثٕؾدجةصر ؽ٢دجشث ٙق٪ٞدج ٙدغٲ ،  ٣ ظد٪جزر ٙدٜ ىتدجس        فثةسر ثٱمضسثُ ، ٣ّغسر عٜٚ ث٤ٕزٍز 

 . خجصز  ٣ م٪س ذِٕ ٜٙ ث٭٤ٙز ثٕٚسم٤ح ى٪٢ج د٪ٜ ثٕٞجض 

٣ثٕاسّز صقٖدٜ فدٜ صق٢دد١ج ددرثِٕ ىد٨  ٣زثً ثٕ٪جٝدد٪خ ، ٣ص٤شف٢دج فٖد٦ ٙدٜ ٩س٩دد ثٱمدضسثُ ىد٨             

ثٕٚد٤شؿ  ٛ ٩ددىـ ٕد٠     ثٕديَز، ىق٦ٖ ثٕيدسف ٙد٢ٞ٘ ثٛ ٩ددىـ ثٕدغٜٚ ثٕٚقد٪ٜ ٤ٖٕزٍدز ، ٣فٖد٦ ثٕادسّز  ٣        

ث٤ٕزٍز ذثس ثٕسٍ٘ ثٕ ج  د٢ج ، ٣فٖد٦ ثٕٚادضسُ  ٛ ٩قدضيؼ دج٤ٕزٍدز ٣ددجٕسٍ٘ ثٕٚقد٪ٜ ى٪٢دج ، ٕضْد٤ٛ         

 . ظٞدث ٠ٕ ثذث ٣ثصجٟ ثٕٞد٪خ ىق٪ٞض٠ ثَٕسفز ٜٙ د٪ٜ  ٤ٕه ثٕٚاضسّ٪ٜ 

  -: 59الوسألت



، دَدددد ثٕضذددسؿ ثٕعددذ٪ٔ ٕضدددق٪ـ ١ددرٟ ثٕقٖٚ٪ددز  ٛ ٩دددىـ ثٕٚاددضسُ ثَٕ٪ٚددز ثٕٚق٪ٞددز ٤ٕزٍددز ثٕ٪جٝددد٪خ  

ٕٖٚاس٣ؿ ٣خد٤صج ثذث ّجٛ ثٝعجٝ٪ج  ٣ خ٪س٩ج ، ٣ٱ ٩َدد د٠ مسث  ث٤ٕزٍز ٕٚج ظٞرّسٟ ى٨ ثٕٚعإٔز 

ث٫ص٪ز ، ىجذث ف٪ٞش ثَٕسفدز ثظد٠ٚ دقدد ذٕدِ ، ٣فىقدش ٕد٠ ثٕؾدجةصر ىدجٛ ّجٝدش ثٕادسّز  ١ٖ٪دز ؽدجش ٕد٠              

ٜ ٍذ٤ٕدد٠ ، ٣ثٛ ّجٝددش ٍذدد٤ٓ ثٕؾددجةصر ٢ٞٙددج ، ىددجٛ ثٕاددسّز صدددىـ ثٕ٪دد٠ ٙددج ٢ٕددج دسعددج١ج ، ٣ٱ ٙددجٝـ ٙدد    

ٙؤظعدز ف٤ْٙ٪دز ، ّدجٛ ثٕٚددجٓ ثٕٚددى٤ؿ ثٕ٪د٠ ٙددٜ ٙؾ٢د٤ٓ ثٕٚجٕدِ ىضض٤ٍدو إدجفضدد٠ ٕد٠ فٖد٦ ثظددض٪رثٛ           

 . ثٕقجّ٘ ثٕاسف٨  ٣ ٣ّ٪٠ٖ 

  -: 61الوسألت 

ٕ٪عددش ٣زٍددز ثٕ٪جٝددد٪خ فٖٚددز ٣زٍ٪ددز صقضذس١ددج ثٕد٣ٕددز َٝدددث ،  ٣ مدد٪تج صض٤ٍددو فٖ٪دد٠ ٙدددٖقز فجٙددز      

ّغ٤ثدـ ثٕذس٩د ٣ع٤ثدـ ثٕٚجٓ ، ىض٤ْٛ ٙدٜ  ؽدٔ ذٕدِ ٢ٕدج ٍ٪ٚدز       ٖٙق٤ؽز ٕٖد٣ٕز ٣ٕٖٞجض ف٦ٖ ثٕع٤ث 

ٙجٕ٪ز ، ٣ٕ٪عش ٢ٕج ى٨ ٝيعد٢ج ٍ٪ٚدز صدرّس ، ٣ٕدرِٕ ى٪ْد٤ٛ مدسث  ثٕٚادضسُ ث٩ج١دج ددجٕغٜٚ ثٕٚقددف ٢ٕدج            

ٙقجٖٙدز ظددي٪٢ز ، ٣ثذث ١دد٤ ثمدضسث١ج ٱفضٚددجٓ  ٛ ٩يدد٤ش دعدذذ٢ج دجٕقددد٤ٓ فٖدد٦ ثٕؾدجةصر ثٕضدد٨ صدددىق٢ج      

، ٣ٍد ص٤ْٛ ىد٨ دقدض صد٤ز١ج زد٩٤دز ٣فٖد٦  ٧ ثٕقدجٕ٪ٜ ىجٕٚقجٖٙدز        ثٕاسّز ّجٝش ثٕٚقجٖٙز مسز٩ز

 . فٖ٪٢ج دجعٖز ٱ صٞير 

 البنىك

 : صَٞع٘ ثٕذ٤ُٞ ثٕٚقس٣ه ٣ؽ٤ف١ج ى٨ دٲف ثٕٚعٖٚ٪ٜ ث٦ٕ فدر  صٞجه 

٨١٣ ثٕض٨ ٤َ٩ٗ دجٝاجة٢ج ؽٚجفز ٜٙ  ١ٔ ثٕذٲف ثٕٚعٖٚ٪ٜ، ى٪اضسُ ّدٔ ٣ثفدد   د٤ُٞ  ١ٖ٪ز،   -1

غس ٜٙ ثٕٚجٓ ثٕر٧  زثف٣ث ؽٚق٠ ٕض٩٤ٚٔ ثٕذِٞ، فض٦ ٩ؾضٚدـ ٙدٜ   ٢ٞٙ٘ ددىـ ظ٢٘ ٣ثفد  ٣  ّ

ٙؾ٤ٚؿ ١رٟ ثٕع٢جٗ ز ض ثٕٚجٓ ثٕٚقدف،  ٣ ثٕٚيض٤ؿ ْٕٔ ٜٙ ٩س٩د ثٱمضسثُ، ٩٣ؤظط ٠ٞٙ 

ثٕذِٞ ٕ٪٤َٗ دأفٚج٠ٕ ٣فسّض٠ ثٱٍضدجف٩ز ّعجةس ثٕذ٤ُٞ، ٣ٍد ٩اضسُ ٙق٢٘ م٪س ثٕٚعٖ٘ ى٨ 

ثٕٚعدٖٚ٪ٜ دقدد  ٛ ّدجٛ ث٭ّغدس ٙد٢ٞ٘، ىدٲ        ثٕٚعج١ٚز، ١٣درث ٱ ٩قٞد٨  ٛ ثٕذٞدِ  صدذـ ٕن٪دس     

٩ ضٖدو ثٕقْد٘ ددرِٕ، ٣صَعد٘ ث٭زددجؿ دد٪ٜ ثٕٚادضسّ٪ٜ فٖد٦ ٝعدذز ٙدج ٩ْٖٚد٠ ثٕٚادضسُ ٙددٜ             

٣ٍدد ٩ضيدٌ  ٛ ٩ْد٤ٛ ثٕذٞدِ ث٭١ٖد٨ ّٖد٠ ٕاد   ٣ثفدد ى٪ضدـ ١د٤            . ثٕع٢جٗ ى٨ ز ض ثٕٚجٓ

 .ز ض ٙج٠ٕ ٤َ٩٣ٗ دضأظ٪ع٠ ٣ص٠ٖ٩٤ٚ ٣ص٤ْٛ ٠ٕ  زدجف٠ 

٨ ثٕض٨ صؤظع٢ج ثٕق٤ْٙجس ثٕٚعٖٚز ى٨ ثٕذٲف ، ى٨٢ ثٕض٨ صضـ ز ض ١٣د٤ُٞ ف٤ْٙ٪ز ،   -2

ثٕٚددجٓ ٣صٞاددب ثٕٚؤظعددز ، ٣صقدد٪ٜ ٤ٙؽي٪٢ددج ٣فٚج٢ٕددج ، ٣صاددسه فٖدد٦ فسّض٢ددج ، ٣صَدد٤ٗ        

 .دج٤ٖٕثشٗ ثٕض٨ صقضجػ ثٕ٪٢ج ثٕٚؤظعز ى٨ ٝاجع٢ج ٣دَجة٢ج 

  

  

ثٕٚجٓ ، ٣فٖد٦ ذٕدِ   د٪ٜ ث٭١ٖ٪ٜ ٣ثٕق٤ْٙز ، ى٪ع٢٘ ّٔ ٢ٞٙٚج دَٚدثز ٜٙ ز ض د٤ُٞ ٙاضسّز  -3

 . ٩ض٘ ثٱٝاج  ٣صع٪س ث٭فٚجٓ ٣صَع٘ ث٭زدجؿ 

٣ٍد صيضـ ى٨ ثٕذٲف ىس٣ؿ ٕذ٤ُٞ ٙعٖٚز ٢ْٕٞ٣ج  ؽٞذ٪ز ، ىس ض ٙج٢ٕج ٣ٙؤظع٢ج ٜٙ دٲف ٙعدٖٚز   -4

ثخس٥ ، ٨١٣ ّرِٕ ث١ٖ٪ز ، ٣ف٤ْٙ٪ز ،٣ٙاضسّز ، ٣ٱ ٩ ضٖو فْ٘ ١رٟ فٚج صَددٗ ، ىٖٮ١ٖ٪دز ٢ٞٙدج    



ثٕذٲف ، ٣ٕٖق٤ْٙ٪ز ٣ثٕٚاضسّز فْ٘ ٝؾ٪س١دج ىد٨ ثٕدذٲف ، ٣ّدرِٕ ثذث ؽدسس      فْ٘ ثٕذ٤ُٞ ث٭١ٖ٪ز ى٨ 

 . ثٕٚقجٖٙز ٙـ ١رٟ ثٕذ٤ُٞ ى٨ دٲف١ج 

صيضـ ى٨ ثٕذٲف ىس٣ؿ ٕذ٤ُٞ م٪س ٙعٖٚز ، ىض٤ْٛ ز ٣ض  ٤ٙث٢ٕدج ٕن٪دس ثٕٚعدٖٚ٪ٜ ف٤ْٙ٪دز      ٣ٍد -5

 . ى٨ ثٕذٖد   ٣  ١ٖ٪ز  ٣ ٙاضسّز ، ٣ص٤َٗ دأفٚج٢ٕج ٣فسّض٢ج ثٱٍضدجف٩ز ّعجةس ثٕٚؤظعجس

٣ثٕ ظ ثٕر٧ صع٪س فٖ٪٠ ١رٟ ث٭صٞجه ٢ّٖدج ٙضقدد ىد٨ ثٕنجٕدخ ، ١٣د٤  خدر ثٕيجةددر ٙدٜ ثٕقٚ٪دٔ فد٪ٜ           

٩َضس  ٜٙ ثٕذِٞ ٙذٖنج ٜٙ ثٕٚجٓ ، ٣فىـ ثٕيجةدر ثٕ٪د٠ فد٪ٜ ٩َدس  ثٕذٞدِ ٩٣د٤فؿ ٙجٕد٠ ى٪د٠ ، ى٪عدأٓ         

س٩قز ثٱظددٲٗ ، ثٕٞددجض فددٜ ثخددر ١ددرٟ ثٕي٤ثةددد  ٣ فىق٢ددج ثٕدد٦ ثٕذٞددِ ، ١٣دد٨ ٙددٜ ثٕسدددج ثٕٚقددسٗ ىدد٨ مدد  

٩٣عأ٤ٕٛ فٜ ثفٚجٓ ٤َ٩ٗ د٢ج ثٕذِٞ ى٨ فسّض٠ ثٱٍضدجف٩ز ٕٚعجفدر فٚٲة٠ ٩٣أخر ٢ٞٙ٘ ددجشث  ذٕدِ   

 . م٪تج ٙق٪ٞج ٜٙ ثٕٚجٓ ، ٩٣عأ٤ٕٛ فٜ  ٤ٙز صاجد٠ ذِٕ ى٨ ٙقجٖٙز ثٕذِٞ ٙـ ثٕٞجض ٣ٙقجٖٙض٢٘ ٙق٠ 

٣ٍد صيضـ د٤ُٞ ٣ٙدجزه ثظٲٙ٪ز ، ٣ٙغٔ ١درٟ ثٕٚؤظعدجس ٱ ٩ٞذند٨ ثٕعدؤثٓ ف٢ٞدج ، ىدجٛ ١درٟ         -6

ثٕٚؤظعددجس ثذث ّجٝددش ثظددٲٙ٪ز ّٚددج صَدد٤ٓ ، ىددجٛ ٙقٞدد٦ ذٕددِ ث٢ٝددج صعدد٪س فٖدد٦ ثٕ ددظ ثٕددر٧ ٣عددقض٠      

ثٕاس٩قز ثٱظٲٙ٪ز ٕٲٍضدجف ٣ثٕقٚٔ ى٪٠ ى٨٢ ٱ صقضدسه دجٕسددج ثٕٚقدسٗ ٣ٱ صضقجٙدٔ دد٠ ٣ٱ صَضدسح       

 . ٤ثٓ ثٕٚقسٙز ى٨ ثٯظٲٗ ٣ٱ ٜٙ ثٱفٚجٓ ثٕٚقسٙز ى٪٠  ددث ٜٙ ث٭ٙ

 .٣ثذث ّجٛ ث٭ٙس ّٚج ص٤َٓ ، ىٲ ثمْجٓ ى٨ صقز ثٕضقجٙٔ ٙق٢ج 

 هع البنل األهلي
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ٱ ٩ؾ٤ش ثٱٍضسث  ٜٙ ثٕذِٞ داسط ثٕص٩جفر ، ٭ٛ ذِٕ ٜٙ ثٕسدج ثٕٚقسٗ ، ٣ٱ ىسً ىد٨ ١درث ثٕقْد٘    

٣ثٝٚدج ذّسٝدج ثٕذٞدِ ث٭١ٖد٨ ٭ٝد٠ ٙد٤زف       , ثٕذ٤ُٞ ٣ثٕٚؤظعدجس ٣ثَٕٚسعد٪ٜ    د٪ٜ ثٕذِٞ ثٱ٨ٖ١ ٣ظجةس

فد٩غٞج ى٨ ثَٕٚجٗ ٣ثذث ّجٝش ثٕٚقج٠ٖٙ ٙـ ثٕذِٞ ث٭٨ٖ١ ث٣ ٙج ٩اذ٠٢ ٜٙ ثٕٚؤظعجس ٣ثٕٚضجؽس ث٭١ٖ٪دز  

 -:٣ثَٕٚسع٪ٜ ى٪ْٜٚ ثٕض ٖ  ٜٙ ثٕسدج دأفد ١رٟ ث٤ٕؽ٤ٟ ث٫ص٨ د٪ج٢ٝج , 

ى٪اضس٧ ثٕا   ٜٙ ثٕذِٞ دضجفز ٢ٕج ٍ٪ٚز ٙق٪ٞز دجّغس ٙدٜ  , ثٛ صؾس٧ ثٕٚقجٖٙز دد٤زر ثٕذ٪ـ  -1

ى٪اددضس٧ ٙٞدد٠ ظددٖقز ٍ٪ٚض٢ددج ٙجةددز ف٩ٞددجز ٙددغًٲ دٚجةددز    , ٍ٪ٚض٢ددج دَٚدددثز ثٕيجةدددر ثٕضدد٨ ٩غٖذ٢ددج ثٕذٞددِ   

٣فاسر فٝجٝ٪س ث٦ٕ ٙدر ظٞز،ىئذث ٍذض ثٕقٚ٪ٔ ثٕعٖقز ٜٙ ثٕذِٞ ٣ص٢ْٖٚج دجٕذ٪ـ دجف٢ج ٠ٞٙ ث٣ ٜٙ 

ْد٤ٛ ٍدد ٍدذض ٙجةدز ف٩ٞدجز َٝددث ٣ثمدضنٖش ذٙضد٠ ٕٖذٞدِ دٚجةدز ٣فادسر            ى٪, م٪سٟ دٚجةدز ف٩ٞدجز َٝددثً   

 .فٝجٝ٪س ث٦ٕ ظٞز

ثٛ ٩اضس٧ ثٕقٚ٪ٔ ٜٙ ثٕذِٞ ظٖقز ٍ٪ٚض٢ج فاس٣ٛ ف٩ٞدجز ٙدغٲ دغٲعد٪ٜ ف٩ٞدجزث فجٕد٠ ث٣ ٙؤؽٖدز،        -2

ثٛ ٩َسع٠ ٙجةز ف٩ٞجز ٜٙ م٪س ىجةدر ث٦ٕ ٙدر ظٞز، ىجذث صد٘  : ٩٣اضسط ف٦ٖ ثٕذِٞ ى٨ فَد ثٕذ٪ـ

ع٠ ثٕذِٞ ٙجةز ف٩ٞجز ٣ىج  دجٕاسط ّدجٛ ٕٖذٞدِ ىد٨ ذٙدز ثٕقٚ٪دٔ ٙجةدز ف٩ٞدجز فد٤          ثٕذ٪ـ ٣ثٍس

 .ثَٕس  ٣فدٔ ٠ٞٙ ف٦ٖ ثٕيجةدر دجٕسدـ ٜٙ ٍ٪ٚز ثٕٚذ٪ـ

ثٛ ٩ذ٪ـ ثٕقٚ٪ٔ ف٦ٖ ثٕذٞدِ ظدٖقز دجٍدٔ ٙدٜ ٍ٪ٚض٢دج ثٕٚقس٣ىدز ٢ٕدج دَٚددثز ثٕيجةددر ٩٣ادضسط فٖد٦             -3

ٙدغٲ دٚغدٔ ثٕد٦ ٙددر ظدٞز ىدجذث صد٘ ثٕذ٪دـ          ثٕذِٞ ى٨ فَدد ثٕذ٪دـ ثٛ ٩َسعد٠ ثٕٚذٖدل ثٕٚقد٪ٜ د٪٢ٞٚدج      

٣ٍذض ثٕذِٞ ثٕعٖقز ٣ص٘ ثَٕس  ّٚدج ثمدضسط ّدجٛ ثَٕدس  ٍدد صقَدٌ ٙدٜ م٪دس ىجةددر، ٣ٖٙدِ           

 .ثٕذِٞ ثٕيجةدر دجٕسدـ ٜٙ ثٕعٖقز ثٕٚذ٪قز



ثٛ ٩َسع٠ ثٕذِٞ ثٕٚذٖل ثٕدر٧ ثزثفٟ ٣ٱ ٩ادضسط فٖ٪د٠ ثٕص٩دجفر، ٢٩٣دخ ثَٕٚضدس  َٙددثز ثٕيجةددر          -4

ٱ فخٔ ٢ٕج ى٨ ثَٕس ، ىٲ ٤ْ٩ٛ ٜٙ ثٕسدج ٣ٕٖقٚ٪ٔ ثٛ ٢٩خ َٙددثز ثٕيجةددر   ٕٖذِٞ ١ذز ٙعضَٖز 

ٕٖذِٞ ث٣ٱ ٩٣اضسط فٖ٪٠ ى٨ فَد ث٢ٕذز ثٛ ٩َسع٠ ثٕٚذٖدل ثٕد٦ ثٕٚددر ثٕٚق٪ٞدز ٙدغٲ دٚغدٔ، ىدجذث        

 .ثٍسع٠ ّٚج ثمضسط فدٖش ثٕٞض٪ؾز ثٕٚضَدٙز ٜٙ م٪س زدج

5-      ِ ٙددٜ ثٱ٣زثً ثَٕٞد٩ددز ٣ّددجٛ ٙددٜ    ثذث ّددجٛ ثٕٚذٖددل ثٕددر٧ ٩س٩ددد ثٕادد   ثٛ ٩َضسعدد٠ ٙددٜ ثٕذٞدد

ثٕدٞو ثٕر٧ صقضٚد ثٕد٣ٕدز ىد٨ ثصددثزٟ ٣ثفضذدجزٟ فٖد٦ ثٕغدس٣ر ثٕغذ٪ق٪دز ىد٨ دٲف١دج، ى٪ددـ           

ٕٖذٞدِ ثٛ ٩ذ٪ددـ فٖدد٦ ثٕاد   ثَٕٚدددثز ثٕددر٧ ثزثفٟ دٚغٖد٠ ٙددـ ثٕص٩ددجفر، ى٪ذ٪دـ فٖ٪دد٠ ٙجةددز ف٩ٞددجز      

ىضدـ ثٕٚقجٖٙز د٪قدج   ٙق٪ٞز ٙٚج ٠ْٖٚ٩ ثٕذِٞ دٚجةز ٣فاسر فٝجٝ٪س صذ٦َ ى٨ ذٙض٠ ث٦ٕ ٙدر ظٞز،

ٱ ٍسعج ٣ٱ ٤ْ٩ٛ ذِٕ ٜٙ ثٕسدج ثٕٚقدسٗ ىد٨ ثٕٚقجٖٙدز ٱٛ ثٕدغٜٚ ٣ثٕٚدغٜٚ ٕ٪عدج ٙدٜ ثْٕٚ٪دٔ         

 .٣ث٤ٕٚش٣ٛ، ٣ٍد د٪ٞج ١رث ى٨ ٙذقظ ثٱ٣زثً ثَٕٞد٩ز ى٨ ثٕٚعإٔز ثٕغجٝ٪ز ٣ثٱزدق٪ٜ

 -:62الوسالت 

ٜ ثٕضٖددو ٣ثٕعددسٍز  ث٤ٕف٩قددز ١دد٨ ثٕٚددجٓ ثٕددر٧ ٩ضسّدد٠ ثٱٝعددجٛ فٞددد م٪ددسٟ ٕ٪ٞدد٤ح فٞدد٠ ىدد٨ فيؾدد٠ ٙدد      

٣م٪س١ٚج، ٣فَد ث٤ٕف٩قز ٤١ ثٱ٩ؾجح ٣ثَٕذ٤ٓ ثٕدر٧ ٩عدضٞ٪خ دد٠ ثٕسؽدٔ صدجفذ٠ ىد٨ فيدؼ ٣ف٩قضد٠،         

 .ى٪َذٔ صجفذ٠ ٠ٞٙ ١رٟ ثٱظضٞجدز ١٣رث ثٱ٩ضٚجٛ

ىج٤ٕف٩قز ى٨ فَ٪َض٢ج ثٙجٝز د٪د ثٕٚؤصٜٚ ٩ؾخ فٖ٪٠ فيؾ٢ج، ٣ٱ ٩ؾ٤ش ٠ٕ ثٕضدسه ى٪٢ج ٣ٱ ثٕضيدس٩ظ  

صدد٣ز ذٕدِ ٙٞد٠ ٤ٙؽذدج ٕضدٚج٢ٝج ثذث صٖيدش ث٣ ظدسٍش ث٣ صق٪ذدش، ١٣د٨          ى٪٢ج ٣ىد٨ فيؾ٢دج، ٩٣ْد٤ٛ    

دن٪س صقّد ٣ٱ صيس٩ظ ٱ ص٤ْٛ ٙض٤ٚٝز ف٦ٖ ثٱٙ٪ٜ، ىجذث صٖيدش فٞددٟ ث٣ ظدسٍش ٕد٘ ٩ؾدخ فٖ٪د٠ فىدـ        

 .دد٢ٖ٩ج، ٣ثذث صق٪ذش ٕ٘ ٩ؾخ فىـ ثزم٢ج

٠، ٣إذث ٣ثذث صدددسه ثٕٚعددض٤فؿ ى٪٢ددج، ىذددجؿ ٣ثمددضس٥ ٣زدددـ ٕدد٘ ٩دددـ ذٕددِ ثٱ دجؽددجشر ثٕٚجٕددِ ٣إذٝدد  

 . ؽجش، ىجٱزدجؿ ٢ّٖج ٕٚجِٕ ث٤ٕف٩قز، ٣ٱ ٩عضقٌ ثٕٚعض٤فؿ ٢ٞٙج م٪تج

١رٟ ٨١ ث٤ٕف٩قز، ٣صيد٪ٔ ١رث ثٕٚؾٚٔ ٜٙ ثفْج٢ٙج ٩سثؽـ ى٨ ّضجح ث٤ٕف٩قز ٣ّضجح ثٕذ٪ـ ٜٙ ثٕي٠َ 

ثٱظٲ٨ٙ، ١٣رٟ ثٱفْجٗ ٣ث٤ٖٕثشٗ ٱ صضٞيٌ ٙغَٖدج ٙدـ ث٤ٕف٩قدز ثٕٚقس٣ىدز ىد٨ ثٕذٞد٤ُ، ىدجٛ ث٤ٕف٩قدز         

ص٤ْٛ ِٖٙ ٕٖذٞدِ ثٕدر٧ ث٣ففدش ى٪د٠، ٩قٚدٔ       –دقد ثٛ ٩ض٘ ث٩دثؿ ثٕٚذٖل ٜٙ ثٕقٚ٪ٔ  –جٗ ثٕذ٤ُٞ ى٨ ٝؾ

ى٪٢ج ٙج ٩اج  ٣ص٤ْٛ ثزدجف٢ج ٠ٕ، ٣ٱ ٩عضقٌ ث٤ٕٚفؿ ٢ٞٙج م٪تج، م٪س ثٕيجةددر ثٕضد٨ ٩ددىق٢ج ٕد٠ ثٕذٞدِ،      

 .ظ٤ث  ّجٛ ثٱ٩دثؿ عجدش ثٗ ٙضقسّج

ز دد٪ٜ ثٕقٚ٪دٔ ٣ثٕذٞدِ، ىدٲ ٩ٖدصٗ ثٕذٞدِ د٤عدق٢ج        ٩٣دسثف دجٱ٩ددثؿ ثٕغجددش ثٛ صْد٤ٛ ٤ٖٕف٩قدز ٙددر ٙق٪ٞد       

صقش عٖخ صجفذ٢ج ٍذٔ ثٛ صٞض٨٢ ثٕٚدر ثٕٚق٪ٞز، ٣ٱ ٩قٌ ٕدجفخ ث٤ٕف٩قز ثٛ ٩غٖذ٢ج ٜٙ ثٕذٞدِ ث٣  

٩غٖخ م٪تج ٢ٞٙج ٍذٔ ثٝض٢دج  ثٕٚددر، ٣ ثٱ٩ددثؿ ثٕٚضقدسُ ثٛ ٩ْد٤ٛ ثٕذٞدِ ٖٙصٙدج د٤عدـ ثٕٚذٖدل صقدش           

 .فعٖخ ث٤ٕٚفؿ ى٪دىـ ٠ٕ ٠ٞٙ ٙج ثزثف ٙض٦ ثزث

٣ٙقٞدد٦ ٙددج صَدددٗ ثٛ صددجفخ ث٤ٕف٩قددز ٍددد ٖٙددِ ثٕذٞددِ ثٕٚذٖددل ثٕددر٧ ث٣ففدد٠ ث٩ددجٟ، ى٪ْدد٤ٛ ٕٖذٞددِ فددٌ        

ثٕضدسه ى٪د٠ ٣صْد٤ٛ ثٱزددجؿ ٕد٠، ٣ثٛ فٖد٦ ثٕذٞدِ ثٛ ٩ددىـ فد٤  ثٕٚذٖدل ٕٖٚجٕدِ دقدد ثٝض٢دج ثٕٚددر              

 ث٣فٞد ثٕغٖخ، ٣ ثذٛ ى٤٢ ثٍدسث  ٕٖذٞدِ ٣ثٛ ظد٨ٚ ىد٨ ٝؾدجٗ ثٕذٞد٤ُ ث٩ددثفج، ٣ثٕيجةددر ثٕضد٨ ٩ددىق٢ج          

 .ثٕذِٞ ٕدجفخ ثٕٚجٓ ثٝٚج ٨١ ىجةدر ثَٕس 
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ٱ ٩ؾد٤ش ٕٖاد   ثٛ ٩َدس  ثٕذٞددِ دادسط ثٕص٩دجفر، ٣ٍددد صَددٗ ىد٨ ثٕٚعددجٕز ثٕعدجدَز ثٛ ثٱ٩ددثؿ ىدد٨          

ثٕذٞدِ ثٝٚدج ٩قٞد٨ ثٍسثعد٠، ىدجذث ّدجٛ ثٱ٩ددثؿ دادسط ثٕص٩دجفر ّدجٛ ٙقسٙدج ظد٤ث  ّدجٛ مدسط ثٕص٩دجفر                

ج ْٕٔ ٜٙ ثٕغسى٪ٜ ٣ٍد صذجٝ٪ج ى٨ فَد ثَٕس  د٪٢ٞٚج فٖ٪٠، صس٩قج ثٗ عٚٞ٪ج، دجٛ ٤ْ٩ٛ ذِٕ ٙق٤ٖٙ

 .٣ثٛ ٕ٘ ٩رّسثٟ صس٩قج، ىض٤ْٛ ثٕص٩جفر ثٕٚاضسعز زدج ٙقسٙج

٩٣ْٚددٜ ٢ٕٚددج ثٕددض ٖ  ٙددٜ ث٤ٍٕدد٤ؿ ىدد٨ ثٕسدددج دجفددد ث٤ٕؽدد٤ٟ ثٕضدد٨ صَدددٗ د٪ج٢ٝددج ىدد٨ ثٕٚعددجٕز ثٕقجف٩ددز        

 .٣ثٕعض٪ٜ

ص٩جفر، ثٙج دجٛ ٩ددسؿ ثَٕٚدس  ٣ثٕٚد٤فؿ    ٣ٱ ٩قسٗ ثٍسث  ثٕذِٞ ٣ثٱ٩دثؿ ى٪٠ ثذث ٕ٘ صاضسط ى٪٠ ثٕ

ٕدجفخ ثٕذِٞ ث٣ ٣ّ٪٠ٖ ثٕٚي٤  دج٠ٝ ٱ ٩س٩د ثٕيجةدر، ٣ثٙدج ددجٛ ٩ذٞد٨ ىد٨ ٝيعد٠ فٖد٦ فددٗ ثٕص٩دجفر،         

 .٣ث٠ٝ ٩س٩د ثٕيجةدر ث٦ٕ صجفخ ثٕذِٞ ث٣ ٣ّ٪٠ٖ ثذث فىقش ثٕ٪٠

 -:تنبيه

ثعد٠ ٙدٜ ثٕذٞدِ ث٣ ىد٨     ثذث ثزثف ثٕقٚ٪ٔ ثٛ ٩ؾس٧ ثفد ث٤ٕؽد٤ٟ ثٕٚضَدٙدز ٕٖدض ٖ  ٙدٜ ثٕسددج ىد٨ ثٍضس      

ثٍسثع٠ ث٣ ث٩دثف٠، ىٲ دد ٣ثٛ ٩ؾس٧ ثٕٚقجٖٙز ٙـ صجفخ ثٕذِٞ ث٣ ٙـ ٣ّ٪٠ٖ ثٕٚيد٤ ، ٣ٱ ٩ْيد٨   

 .ثٛ ٩ؾس٢٩ج ٙـ ثفد ثْٕضجح ث٣ ث٤ٕٚؽي٪ٜ ى٨ ثٕذِٞ ثذث ٕ٘ ٩ْٜ ٙي٤عج ٜٙ ثٕٚجِٕ

ٱ١ددج٨ٕ ٣ٍددد ذّسٝددج ىدد٨ ٙددج صَدددٗ ثٛ ثٕذٞدد٤ُ ثٱؽٞذ٪ددز ثذث ّددجٛ ٙؤظعدد١٤ج ٣ٙددج٤ْٕث زثض ٙج٢ٕددج ٙددٜ ث    

ثٕٚعدٖٚ٪ٜ ى٢ٖددج فْدد٘ ثٕذٞدد٤ُ ثٱ١ٖ٪دز ثٕٚعددٖٚز ىدد٨ ثٕددذٲف ىضؾددس٧ ى٪٢دج ثٱفْددجٗ ثٕعددجدَز ىدد٨ ثَٕددس      

 .٣ثٱٍسث  ٣ثٱ٩دثؿ

  

  

  

  

 البنىك الحنىهيت

 -:64الوسألت 

ٱ ٩ؾ٤ش ثٱٍضسث  ٜٙ ثٕذِٞ ثٕق٨ٙ٤ْ داسط ثٕص٩جفر، ٱ٠ٝ ٜٙ ثٕسددج ثٕٚقدسٗ، ّٚدج صَددٗ ىد٨ ثٕذٞدِ       

٤ٕؽ٤ٟ ثٕض٨ ذّسٝج١ج ٕٖض ٖ  ٜٙ ثٕسدج ٙـ ثٕذِٞ ثٱ١ٖد٨، ٩٣ؾد٤ش ٕٖاد   ثٛ    ثٱ٨ٖ١، ٣ٱ صؾس٧ ث

٩جخر ثٕٚذٖل ثٕر٧ ٩دىق٠ ٠ٕ ثٕذِٞ ى٪ذجؿ ٠ٕ ثٕضدسه ى٪٠ دجذٛ ثٕقجّ٘ ثٕاسف٨ ث٣ ٣ّ٪٠ٖ ثٕٚدجذ٣ٛ ٙدٜ   

ىدجذث ثٝض٢دش ثٕٚددر ثٕٚضدس٣دز ٣عجٕذد٠ ثٕذٞدِ دجٕضعدد٩د ثٕقد٤  فىدـ ثٕ٪د٠           . دجح ثٕٚجٓ ثٕٚؾ٤٢ٓ ٙجْٕد٠ 

 .ٕص٩جفر ثَٕج٤ٝٝ٪ز، ثذث ٱ ٠ْٞٚ٩ ثٕض ٖو فٜ ذِٕ ٍج٤ٝٝجثٕٚذل ٙـ ث

 -:65الوسالت

ٱ ٩ؾ٤ش ثٍسث  ثٕذِٞ ث٣ ثٱ٩دثؿ ى٪٠ داسط ثٕص٩جفر ى٤٢ ٜٙ ثٕسدج ثٕٚقسٗ، ٠ٕ٣ ثٛ ٤٩فؿ ثٕٚدجٓ ى٪د٠   

٣ٱ٩اضسط ثٕص٩جفر دجٛ ٩ذ٨ٞ ى٨ ٝيع٠ ف٦ٖ فدٗ ثٕص٩دجفر، ٣ثذث فىدـ ثٕذٞدِ ثٕٚذٖدل ثٕ٪د٠ ٙدـ ثٕيجةددر فٞدد         



ز دج٤ٕف٩قددز ث٣ دٚددجٓ ثَٕددس  ؽددجش ٕدد٠ ثٛ ٩جخددر١ٚج ٙٞدد٠ دددجذٛ ثٕقددجّ٘ ثٕاددسف٨ ّٚددج صَدددٗ ىدد٨  ثٕٚغجٕذد 

 .ثٕٚعجٕز ثٕعجدَز

 .٣ّرِٕ ثٕقْ٘ ٙـ ثٕذِٞ ثٕق٨ٙ٤ْ ٕذٖد ٙعٖ٘ ثخس ىضؾس٧ ى٪٠ ثفْجٗ ثٕٚعجٕض٪ٜ

 -:66الوسألت 

ىدسثف ىد٨ ّدٔ    صؾس٧ ثٱفْجٗ ثٕٚضَدٙز ى٨ ثٕٚعجٕض٪ٜ ثٕعجدَض٪ٜ ى٨ ثٕذِٞ ثٕٚاضسُ د٪ٜ ثٕق٨ٙ٤ْ ٣ثٱ

ٙددٜ ثٱٍضددسث  ٣ثٱٍددسث  ٣ثٱ٩دددثؿ، ى٪سثفدد٦ صغذ٪٢َددج فٖدد٦ ثٕدد٢ٞؼ ثٕٚضَدددٗ د٪جٝدد٠، ٣ّددرِٕ ثٕذٞدد٤ُ    

 .ثٕٚاضسّز د٪ٜ ثٕق٤ْٙز ٣ثٱىسثف ثٕٚعٖٚ٪ٜ ٜٙ دٲف ثخس٥



  

 بنىك غير الوسلوين

 -:67الوسالت

ٚقجٖٙدز ثٕضد٨   ٱ ٩ؾ٤ش ٕٖٚعٖ٘ ثٛ ٩َضس  ٜٙ د٤ُٞ ثْٕيجز داسط ثٕص٩دجفر، ىدجٛ فسٙدز ثٕسددج صادٚٔ ثٕ     

٣ثذث ّجٛ ثٕذِٞ ثٕدر٧ ٩دسثف ثٱٍضدسث  ٙٞد٠     . صَـ د٪ٜ ثٕٚعٖ٘ ٣ثْٕجىس، ثذث ّجٛ ثٕدىـ ٕٖيجةدر ٤١ ثٕٚعٖ٘

ث١ٖ٪ج، ى٪ْٜٚ ٕٖٚعٖ٘ ثٛ ٩ض ٖ  ٜٙ ث٤ٍ٤ٕؿ ى٨ ثٕسدج ٙق٠ دجفد ث٤ٕؽ٤ٟ ثٕض٨ صَدٗ د٪ج٢ٝج ىد٨ ثٕٚعدجٕز   

 .ثٕقجف٩ز ٣ثٕعض٪ٜ

 -:68الوسالت

ٕر٧ ٩دىق٠ ٠ٕ ثٕذٞدِ ثٕقْد٨ٙ٤ ث٣ ثٕذٞدِ ثٕٚادضسُ ٙدٜ دٞد٤ُ ثْٕيدجز ٱ        ٩ؾ٤ش ٕٖٚعٖ٘ ثٛ ٩جخر ثٕٚذٖل ث

دق٤ٞثٛ ثٱٍضسث ، ٣ٱ ٩قضجػ ى٨ ثدجفز ثٕضدسه ى٪٠ ث٦ٕ ثذٛ ثٕقدجّ٘ ثٕادسف٨، ٣ثذث ثٝض٢دش ثٕٚددر     

 .ثٕض٨ ف٪٢ٞج ثٕذِٞ ٣عجٕذ٠ دجٕق٤  ٣ثٕيجةدر ٣ٕ٘ ٠ْٞٚ٩ ثٱ ثٕضعد٩د ؽجش ٠ٕ ثٛ ٩دىق٢ٚج ٕٖذِٞ

 -:69الوسالت 

 ٖٕ ٚعدٖ٘ ثٛ ٩َدس  دٞد٤ُ ثْٕيدجز ٣ثٛ ٩د٤فؿ ٙجٕد٠ ى٪٢دج دادسط ثٕيجةددر، ٩٣ؾد٤ش ٕد٠ ثخدر ثٕيجةددر              ٩ؾد٤ش 

٢ٞٙج، ىج٠ٝ ٱ زدج د٪ٜ ثٕٚعٖ٘ ٣ثْٕجىس ثذث ّجٛ ثٕٚعٖ٘ ٤١ ثٕر٧ ٩جخر ثٕيجةدر ظد٤ث  ّدجٛ ثٕذٞدِ ث١ٖ٪دج ثٗ     

 .ف٤ْٙ٪ج ثٗ ٙاضسّج

 -:71الوسالت

ى٨ ٙقجٖٙز ثٗ ٍس  ثذث ّجٛ ثْٕجىس م٪س ذ٨ٙ، ٩ؾ٤ش ٕٖٚعٖ٘ ثخر ثٕيجةدر ٜٙ ثْٕجىس، ظ٤ث  ّجٛ ثٕسدج 

٣ثٱف٤ط ٕص٣ٙج فدٗ ؽ٤ثش ثٕٚقجٖٙز ثٕسد٩٤ز ٣ثَٕس  ثٕسد٧٤ د٪ٜ ثٕٚعٖ٘ ٣ثٕر٨ٙ، ٣ْٕٜ ثذث ؽدس٥  

 .ذِٕ د٪٢ٞٚج، ؽجش ٕٖٚعٖ٘ ثٛ ٩جخر ثٕيجةدر ثذث ّجٛ ف٩ٜ ثٕر٨ٙ ٩ذ٪ـ ذِٕ، َٕجفدر ثٱٕصثٗ

 التـــىفير

 -:71الوسالت 

   ٙجٕد٠ ىد٨ ثٕذٞدِ ث٣ ىد٨ ٙؤظعدز ثخدس٥ دادسط ثٕيجةددر ٣دَددد صد٤ى٪س           ثٕض٤ى٪س ٤١ ثٛ ٩د٤فؿ ثٕاد  

 .ثٕٚجٓ ٣فد٤ٓ ثٕسدـ فٖ٪٠، ى٤٢ ٤ٝؿ ٜٙ ثٱ٩دثؿ ٣ٍد صَدٗ د٪جٛ ف٠ْٚ

ىجذث ّجٛ ثٕذِٞ ثٕر٧ ٩س٩د ثٕا   ثؽدسث  ثٕٚقجٖٙدز ٙقد٠ ث١ٖ٪دج ٙعدٖٚج ٕد٘ ٩ؾدص ذٕدِ، ثٱ ثذث ثؽس٩دش          

 .ٖض ٖ  ٜٙ ثٕسدجثٕٚقجٖٙز ٙق٠ ف٦ٖ ثفد ث٤ٕؽ٤ٟ ثٕض٨ صَدٗ د٪ج٢ٝج ٕ

٣ثذث ّددجٛ ف٤ْٙ٪ددج  ٣ ٙاددضسّج ددد٪ٜ ثٕق٤ْٙددز ٣ث٭ىددسثف ثٕٚعددٖٚ٪ٜ ، ٕدد٘ ٩ؾددص ذٕددِ ٣ْٕددٜ ثذث فدددٔ       

ثٯ٩دثؿ ، ٣فىـ ثٕذِٞ ثٕ٪د٠ ثٕيجةددر ، ىٖد٠  ٛ ٩أخدر١ج ددأذٛ ثٕقدجّ٘ ثٕادسف٨ ٙدٜ ددجح ثٕٚدجٓ ثٕٚؾ٢د٤ٓ            

 . ٙج٠ْٕ 



ٕضد٤ى٪س ٣ؽدجش ٕد٠  خدر ثٕيجةددر ٙدٜ       ٣ثذث ّجٛ ٜٙ د٤ُٞ م٪س ثٕٚعٖٚ٪ٜ ؽجش ٕٖٚعٖ٘ ثٯ٩دثؿ ى٪د٠ دَددد ث  

ثٕذِٞ ١٣ْرث فْ٘ ثٕض٤ى٪س ى٨ ثٕٚؤظعجس ث٭خس٥ ثٕض٨ ٍد صضذٞد٦ ١درث ثٕٚادس٣ؿ، ىجٕٚؤظعدز ث٭١ٖ٪دز      

٢ٕدج فْد٘ ثٕذٞددِ ث٭١ٖد٨ ، ٣ثٕٚؤظعددز ثٕق٤ْٙ٪دز ٢ٕدج فْدد٘ ثٕذٞدِ ثٕقْدد٨ٙ٤،       , ثذث ّدجٛ ٙج٢ْٕدج ٙعددًٖٚج   

 . ىسر ٤ْ٩ٛ ٢ٕج فْ٘ دِٞ م٪س ثٕٚعٖٚ٪ٜ ثٕض٨ ٤ْ٩ٛ ٙج٢ْٕج ّجىسث  ٣ ص٤ْٛ ٕق٤ْٙز ّج   ٣ثٕٚؤظعز

 السحب على الونشىف

  -:72الوسألت 

ثٕقعجح ثٕؾجز٧ ى٨ ٝؾجٗ ثٕذ٤ُٞ ٤١  ٛ ٩قٌ ٕٖا    ٛ ٩عقخ ٜٙ ثٕذٞدِ  ٧ ٙذٖدل ٩س٩دد ، ١٣درث     

ثٕقٌ عجدش ْٕٔ م   ٩ِٖٚ زص٪دث ى٨ ثٕذٞدِ ، دادسط ثٛ ٱ ٩ص٩دد ثٕٚذٖدل ثٕدر٧ ٩س٩دد ظدقذ٠ فٖد٦         

٣داسط  ٛ ٱ ٤ْ٩ٛ ث٩دثف٠ عجدضدج ىدجٛ ١درث ٱ ٩قدٌ ظدقذ٠ ٙدٜ ثٕذٞدِ        , ذِٞ ثٕسص٪د ثٕر٧ ٠ْٖٚ٩ ى٨ ثٕ

ٍذٔ  ٛ صٞض٨٢ ثٕٚدر ثٕٚق٪ٞز ى٨ ث٩دثف٠ ٣ٍد ٩ْضعخ دقض ث٭ىسثف عَز خجصز فٞد ثٕذِٞ ، ى٪عدٚـ ٕد٠   

, ث٣ ٩عددقخ ٙذٖنددًج ث٣ ٙذددجٕل ٙق٪ٞددز    , ثٛ ٩عددقخ ٙذٖنددًج ٩ص٩ددد فٖدد٦ زصدد٪دٟ ثٕٚدد٤فؿ ٕدد٠ ىدد٨ ثٕذٞددِ        

  ِ ٣ْٕٞد٠ ٩قضعدخ فٖد٦ ثٕاد       , (ثٕعدقخ فٖد٦ ثْٕٚاد٤ه    :)٩٣عد٦ٚ ١درث   ,  ٣ٱزص٪د ٠ٕ ىد٨ ثٕذٞد

 .ى٤ثةد ف٦ٖ ثٕٚذٖل ث٣ ثٕٚذجٕل ثٕض٨ ٩عقذ٢ج ٜٙ م٪س زص٪د 

٣ٱ مِ ى٨ ثٛ ١رٟ ثٕي٤ثةد ثٕض٨ ٩قضعذ٢ج فٖ٪٠ ٜٙ ثٕسدج ى٨ ثَٕس  ٤١٣ ٙقسٗ ى٨ ثٯظٲٗ ٩٣ْٚدٜ  

١٣درث ثذث  , ج١ج ٕٖض ٖ  ٙدٜ ثٕسددج   ثٕض ٖ  ٜٙ ذِٕ ثذث  ؽس٩ش ثٕٚقجٖٙز ف٦ٖ ثفد ث٤ٕؽ٤ٟ ثٕض٨ ذّسٝ

٣ثذث ّدجٛ ف٤ْٙ٪دًج ث٣ ٙادضسًّج ز٣فد٨ ٙجذّسٝدجٟ ىد٨ ثٕٚعدإٔز ثٕسثدقدز         , ّجٛ ثٕذِٞ ٕٮ١ج٨ٕ ثٕٚعٖٚ٪ٜ 

 . ٣ثٕعض٪ٜ

  

 التــحىيل

 -: 73الوسألت 

٩٣قضجػ ث٦ٕ ٙذٖل ٜٙ ثٕٚجٓ ٩عدض٠ٖٚ ١د٤ ث٣ ٣ّ٪ٖد٠ ىد٨     , ٍد ٤ْ٩ٛ ٕٖا   زص٪د ٙج٨ٕ ى٨ دِٞ ثٕذٖد 

ٕ٪دىـ ٠ٕ ثٕٚذٖدل ثٕدر٧   , غ٪٠ ثٕذِٞ صْج ٩ق٠ٕ٤ د٠ ث٣ ٩ق٤ٓ ٣ّ٪٠ٖ ف٦ٖ دِٞ ثٕذٖد ث٫خس ى٪ق, دٖد آخس 

 :٩٣دـ ذِٕ دأفد ٣ؽ٤ٟ , ٩٣أخر ٜٙ ثٕا   َٙدثزًث ٙق٪ًٞج ٜٙ ثٕٚجٓ , ٩س٩د 

ثٛ ٩ق٤ٓ ثٕذِٞ فٚ٪٠ٖ ف٦ٖ ثٕذِٞ ث٫خس دجٕٚذٖل ثٕٚق٪ٜ ٣ىج  ٕد٩ٜ ثٕقٚ٪ٔ ثٕغجدش ف٦ٖ ثٕذٞدِ    -1

ىضْد٤ٛ ثٕص٩دجفر ثؽدسر ٕد٠     , ٭٠ٝ ٍجٗ ٕد٠ د دٙدز صعدضقٌ ثْٕٚجىدأر     : جفر ٠ٞٙ ٩٣أخر ثٕذِٞ ثٕص٩, 

٣٭ٝد٠ ٍدجٗ دضعدد٩د ثٕددد٩ٜ ىد٨ دٖدد آخدس ّٚدج عٖددخ        , ث٣ ؽقجٕدز ٕد٠ ٙددٜ ثٕقٚ٪دٔ    , فٖد٦ ثٕقٚدٔ   

ثٕقٚ٪ٔ ٠ٞٙ ، ٣ّجٛ ٜٙ ف٠َ  ٛ ٱ ٩ؾ٪ذد٠ ثٕد٦ ذٕدِ ، ٣ٱ ظد٪ٚج ثذث ّدجٛ ثٕضعدد٩د ٙدٜ فٖٚدز         

 .  خس٥ 

فٖدد٦ ثٕقٚ٪ددٔ، دَٚدددثزٟ ٙددٜ   –ثذث ّددجٛ ٙددٜ ث٭٣زثً ثَٕٞد٩ددز –ل ثٕٚقدد٪ٜ  ٛ ٩ذ٪ددـ ثٕذٞددِ ثٕٚذٖدد  -2

ثٕقٖٚز ٙـ ثٕص٩جفر ثٕض٨ ٩غٖذ٢ج ثٕذِٞ ، ٩٣ق٠ٕ٤ ف٦ٖ دٞدِ ثٕذٖدد ث٫خدس ٕ٪َدذض ٙٞد٠ ثٕٚذ٪دـ ،       

 . ٩٣ضَجع٦ ثٕذِٞ ثٕغٜٚ ٜٙ زص٪د ثٕقٚ٪ٔ ث٤ٕٚؽ٤ف ى٨ ثٕذِٞ 



٩ضد٪و ثٕ٪د٠ ثٕص٩دجفر ثٕضد٨ ٩غٖذ٢دج      ٣,  ٛ ٩قضس ثٕذِٞ ثٕٚذٖل ثٕٚغ٤ٖح ٙدٜ ث٭٣زثً ثَٕٞد٩دز     -3

ثٕذِٞ ، ٩٣دىـ ؽٚ٪ـ ذِٕ ٕٖقٚ٪ٔ ٣ىج  ٕذقض ف٠ٞ٩ ف٦ٖ ثٕذِٞ ، ىجذث ٍذض٠ ثٕقٚ٪دٔ ٣صْٖٚد٠   

ٜٙ ثٕذِٞ ، دجؿ ثٕؾٚ٪ـ فٖد٦ ثٕذٞدِ دَٚددثز ثٕٚذٖدل ددد٣ٛ ش٩دجفر ، دادسط ثٛ ٩ق٤ٕد٠ ددجٕغٜٚ          

زر ، ٣ٱ ىدسً ىد٨   ف٦ٖ ثٕذِٞ ث٫خس ىضدـ ثٕٚقجٖٙز ٣ثٕضق٩٤ٔ ٩٣ِٖٚ ثٕذِٞ ثٕص٩جفر ثٕٚر٤ّ

١ددرٟ ثٕددد٤زر ٣ظددجدَض٢ج ددد٪ٜ  ٛ ٩ْدد٤ٛ ثٕٚذٖددل ثٕٚقدد٤ٓ ددد٠ ٙددٜ ثٕقٖٚددز ٝيعدد٢ج  ٣ ٙددٜ فٖٚددز   

 . ٣زٍ٪ز  خس٥ 

  -: 74الوسألت 

ٍد ٩غٖخ ثٕا   ٜٙ ثٕذِٞ  ٛ ٩دىـ ٠ٕ ٍسعج دٚذٖل ٙق٪ٜ ى٨ دٖد آخس، ٩٣ؾ٪ذ٠ ثٕذِٞ ثٕد٦ ذٕدِ   

، ٩٣أخدد ٙٞد٠ ش٩دجفر ٙق٪ٞدز ددجشث  ١درٟ       ، ى٪ق٠ٕ٤ دجٕٚذٖل ثٕر٧ ٩غٖذد٠ فٖد٦ دٞدِ ذٕدِ ثٕذٖدد ث٫خدس       

ثٕ دٙز ثٕض٨ ٤َ٩ٗ د٢ج ، ىض٤ْٛ ثٕص٩جفر  ؽسر ٠ٕ فٖد٦ ثٕقٚدٔ ٩٣ددـ  ٛ ٩ؾق٢ٖدج ثٕاد   ؽقجٕدز       

 . ٠ٕ ف٦ٖ ذِٕ ٣ٱ ظ٪ٚج ثذث ّجٛ ثٕٚذٖل ثٕٚق٤ٓ د٠ ٜٙ فٖٚز  ؽٞذ٪ز فٜ فٖٚز دٖد ثٕذِٞ ثٕٚق٪ٔ 

ٞدددِ ثٕٚذٖدددل ثٕدددر٧  زثفٟ ثٕقٚ٪دددٔ ٩٣ْٚددٜ  ٛ صؾدددس٧ ثٕٚقجٖٙدددز د٪٢ٞٚدددج دٞقددد٤ ثٕذ٪دددـ ، ى٪قضدددس ثٕذ 

٣صضجه ثٕ٪٠ ثٕص٩جفر ثٕض٨ ٩س٩د١ج ثٕذِٞ ٩٣َس  ؽٚ٪دـ ذٕدِ ٕٖقٚ٪دٔ ىدجذث ٍذضد٠ ثٕقٚ٪دٔ ٣صْٖٚد٠        

دجف٠ ف٦ٖ ثٕذِٞ دَٚدثز ثٕٚذٖل دد٣ٛ ثٕص٩جفر ٣ثمضسط فٖ٪٠  ٛ ٩ق٠ٕ٤ دجٕغٜٚ ف٦ٖ ثٕذِٞ ث٫خدس ،  

 . ى٪ض٘ ثَٕس  ٩٣دـ ثٕذ٪ـ ٣ثٕضق٩٤ٔ ٩٣ِٖٚ ثٕذِٞ ثٕص٩جفر 

  -:75سألت الو

ٍد ٩دىـ ثٕا   ث٦ٕ ثٕذِٞ ٙذٖنج ٜٙ ثٕٚدجٓ ، ٩٣غٖدخ ٙٞد٠ صق٩٤ٖد٠ د٢درث ثٕٚذٖدل فٖد٦ دٞدِ ىد٨ دٖدد           

ى٪ق٠ٕ٤ دجٕٚذٖل ف٦ٖ ثٕذِٞ ثٕر٧  زثف ، ٩٣أخر ٠ٞٙ َٙددثزث ٙدٜ   , آخس ، ى٪٤َٗ ثٕذِٞ ٠ٕ د٢رٟ ثٕ دٙز 

ٙدز ،  ٙدج ددأٛ ٩قضذس١دج     ثٕٚجٓ ، ى٪دـ ١رث ثٕضق٩٤ٔ ، ٩٣عضقٌ ثٕذِٞ ١درٟ ثٕص٩دجفر َٕ٪جٙد٠ د٢درٟ ثٕ د    

ثٕا    ؽسر ٠ٕ ف٦ٖ ف٠ٖٚ  ٣ؽقجٕز ، ٣ٱ ظ٪ٚج ثذث ّجٛ ثٕضق٩٤ٔ دقٖٚز ثؽٞذ٪ز م٪دس ثٕقٖٚدز ثٕضد٨    

 .فىق٢ج ٕٖذِٞ

٩٣ْٚدٜ  ٛ صؾددس٧ ثٕٚقجٖٙددز دٞقدد٤ ثٕذ٪دـ، ى٪ضدد٪و ثٕادد   ثٕص٩ددجفر ثٕضد٨ ٩غٖذ٢ددج ثٕذٞددِ ثٕدد٦       -1

ل دد٣ٛ ثٕص٩جفر، داسط  ٛ ٩ق٤ٕد٠  ثٕٚذٖل ثٕر٧ د٪دٟ، ٩٣ذ٪ـ ثٕٚؾ٤ٚؿ ف٦ٖ ثٕذِٞ دَٚدثز ثٕٚذٖ

 . ثٕذِٞ دجٕغٜٚ ف٦ٖ دِٞ ثٕذٖد ث٫خس

٩٣دـ ٕٖا    ٛ ٩دىـ ثٕٚذٖل ثٕدر٧ د٪ددٟ ثٕد٦ ثٕذٞدِ دقٞد٤ثٛ ثَٕدس ، ى٪ق٤ٕد٠ فٖد٦ ثٕذٞدِ            -2

ث٫خس ددجٕٚذٖل ٣ىدج ث دد٩ٞد٠، ٩٣أخدر ثٕذٞدِ ثٕص٩دجفر ٙدٜ ثٕاد  ، ٣ٱ ٩ْد٤ٛ ذٕدِ ٙدٜ ثٕسددج             

ثَٕس  ٨١ ثٕص٩جفر ثٕض٨ صؤخر ى٪د٠ ٕٚددٖقز ثٕددثةٜ،    ثٕٚقسٗ ى٨ ثَٕس ، ىجٛ ثٕٚقسٗ ى٨ 

 . ٣ثٕص٩جفر ١ج١ٞج ثٝٚج ٩أخر١ج ثٕذِٞ ٤١٣ ثٕٚد٩ٜ، ىٲ ٩ا٢ٖٚج ثٕضقس٩٘

  -:76الوسألت 

ٍد ٩قٖ٘ ثٕذِٞ  ٛ ٢ٕرث ثٕا   زص٪دث ٙجٕ٪ج ى٨ دِٞ آخس، ٣ٕ٪ط ٕرِٕ ثٕذِٞ ىسؿ  ٣ ٙقجٖٙز ى٨ ١رث 

ٓ، ٩٣ق٠ٕ٤ ثٕا   دجٕٚذٖل ف٦ٖ ثٕذٞدِ ث٫خدس ثٕدر٧    ثٕذٖد ى٪َس  ثٕذِٞ ذِٕ ثٕا   ٙذٖنج ٜٙ ثٕٚج

 ٣فف٠ ٙج٠ٕ، ى٪دـ ١درث ثَٕدس  ١٣درث ثٕضق٩٤دٔ ٩٣ؾد٤ش ٕٖذٞدِ  ٛ ٩أخدر ٙدٜ ثٕاد   ش٩دجفر ٙق٪ٞدز            

 .  ؽسر  ٣ ؽقجٕز َٕ٪ج٠ٙ د٢رٟ ثٕ دٙز، ٣ٱ٠ٝ ٍذٔ ٜٙ ثٕا    ٛ ٤َ٩ٗ دضعد٩د ثٕد٩ٜ ى٨ دٖد آخس



  

  

  -:77الوسألت 

فٖدد٦ ثٕذٞددِ ( ش٩ددد دددٜ فٚددس٣ ) قدد٤ٓ ى٪٢ددج ثٕقٚ٪ددٔ فجٙددٔ ثٕدددِ  صددِ ثٕذٞددِ ٩قٞدد٨ ٣زٍددز خجصددز ٩ 

دجٕٚذٖل ثٕٚر٤ّز ى٨ ثٕدِ، ٤١٣ ٩أٙس ى٪٠ ثٕذِٞ دأٛ ٩دىـ ثٕٚذٖل ثٕٚق٪ٜ ٕقجٙٔ ثٕدِ، ٩٣ؾس٠٩ ٙدٜ  

زص٪دٟ ث٤ٕٚؽ٤ف ى٨ ثٕذِٞ، ٣ٍد ٤ْ٩ٛ ثٕدِ صق٩٤ٲ ٕٖا   ٜٙ ثٕذِٞ ف٦ٖ دِٞ آخس ىد٨ ثٕذٖدد ث٣   

 . ى٨ ثٕ جزػ

ثٕددر٧ ظددؾٔ دجظدد٠ٚ ثٕضق٩٤ددٔ ٙددٜ ثظددضٲٗ ثٕٚذٖددل دٞيعدد٠ ٙددٜ ثٕذٞددِ ثٕٚقدد٪ٜ،    ٣ٍددد ٱ ٩ددضْٜٚ ثٕادد   

ى٪سؽـ ى٨ ذِٕ ث٦ٕ صدجؽس ٛ ث٣ ثٕد٦ ٙددسه ث٣ دٞدِ آخدس، ٤٩٣ٍدـ ٕد٠ ىد٨ ؽ٢دس ثٕددِ، ٩٣ددىـ ٕد٠             

ثٕذِٞ ث٣ ثٕٚدسه ث٣ ثٕضجؽس ذِٕ ثٕٚذٖل ثٕٚق٪ٜ، ٩٣َذض ٠ٞٙ ثٕدِ ٕ٪عضٖ٘ ٙدج ى٪د٠ ٙدٜ ثٕذٞدِ ثٕدر٧      

٠ ٕقجٙٔ ثٕدِ ٩٣ضَجع٦ دجشث  ذِٕ َٙدثزث ٙق٪ٞج ٜٙ ثٕٚجٓ ٜٙ ذِٕ فٖ٪٠ ثٕضق٩٤ٔ، ف٤عج فٚج فىق

 . ثٕا  

٣صدـ ثٕٚقجٖٙز دأٛ ٩قضس ثٕذِٞ ثٕر٧ صؾس٧ ٙق٠ ثٕٚقجٖٙز ٙذٖنج ٜٙ ثٕٚجٓ ٩عج٧٣ ثٕٚذٖدل ثٕٚقد٤ٓ   

٩٣ذ٪ق٠ ف٦ٖ فجٙٔ ثٕدِ دَٚدثزٟ ٙـ ثٕص٩جفر ثٕض٨ ٩غٖذ٢دج ٙٞد٠، ىدجذث صد٘ ثٕذ٪دـ ٣ٍدذض       , د٠ ى٨ ثٕدِ

ٚذ٪ـ ، فىـ ثٕا   ث٦ٕ ثٕذِٞ َٙدثز ثٕص٩جفر ٤١٣ دقض ثٕغٜٚ ، ٣فىـ ثٕ٪٠ ثٕددِ  ثٕا   ؽٚ٪ـ ثٕ

دقد ثٛ ٤٩ٍـ ى٨ ؽ٢سٟ ، ٠ّٖ٣٣ ى٨ ثٛ ٩عضٖ٘ دجٕٞ٪جدز ف٠ٞ ٙج ى٨ ثٕدِ ٜٙ ثٕذِٞ ثٕٚقد٤ٓ فٖ٪د٠، عد٘    

 . ٩َذض٠ ٕٞيع٠ دَ٪ز ٕٖغٜٚ ى٨ ثٕٚقجٖٙز 

عدج ددد٣ٛ ش٩دجفر ٩٣ددىـ ثٕاد        ٩٣ْٜٚ ٕٖذِٞ  ٛ ٩دىـ ٠ٕ ٙج ٩عج٧٣ ثٕٚذٖل ثٕٚر٤ّز ىد٨ ثٕددِ ٍس  

ثٕ٪٠ ثٕددِ ٤٩٣ّٖد٠ ىد٨  ٛ ٩َدذض دجٕٞ٪جددز فٞد٠ ٙدج ىد٨ ثٕددِ ٙدٜ ثٕذٞدِ ثٕٚقد٤ٓ فٖ٪د٠، عد٘ ٩َذضد٠                

ٕٞيع٠ ٣ىج  َٕٖس ، ٢٩٣ذد٠ ثٕاد   َٙددثز ثٕيجةددر ١ذدز ٙعدضَٖز ٱ فخدٔ ٢ٕدج ىد٨ فَدد ثَٕدس  ّٚدج             

 . ذّسٝج ى٨ ثٕٚعإٔز ثٕقجف٩ز ٣ثٕعض٪ٜ

 . ثٕٚر٤ّزر ١ٞجُ ٕضدق٪ـ ثٕٚقجٖٙز دد٤زر ثَٕس  ٩٣ْٜٚ ثٛ صؾس٧ ّرِٕ دقض ث٤ٕؽ٤ٟ

  -:78الوسألت 

ٍد ٤ْ٩ٛ ثٱٝعجٛ ٙد٩ٞج ٱفد ثٕذ٤ُٞ ى٨ خجزػ ثٕذٲف  ٣ ٱفدد٥ ثٕادسّجس ١ٞدجُ دٚذٖدل ٙدٜ ثٕٚدجٓ ،       

ى٪دىـ ث٦ٕ دِٞ دٖدٟ ٙج ٩عج٧٣ ذِٕ ثٕٚذٖل ٜٙ َٝدد دٖددٟ ٩٣غٖدخ ٙٞد٠ ثٛ ٩ق٪دٔ فثةٞد٠ ددجٕٚذٖل ثٕٚدر٤ّز         

٨ دٲف ثٕدثةٜ ث٣ ف٦ٖ ٣ّ٪ٖد٠ ١ٞدجُ ، ى٪ْضدخ ٕد٠ صدْج دضق٩٤دٔ ثٕددثةٜ ددجٕٚذٖل         ف٦ٖ ىسف٠ ث٤ٕٚؽ٤ف ى

 . ّٚج  زثف 

ى٪٤ْٛ ثٕقٚ٪ٔ ٍد ف٤ٓ فثة٠ٞ ف٦ٖ دِٞ دٖدٟ دجٕٚذٖل ثٕٚق٪ٜ ، ع٘ ٤ْ٩ٛ ثٕذِٞ ٍد ف٤ٓ ١رث ثٕددثةٜ فٖد٦   

 ز٩دخ ىد٨   ٣ٱ. ىسف٠ ى٨ صِٖ ثٕذٲف  ٣ ف٦ٖ ٣ّ٪٠ٖ ١ٞجُ دجٕٚذٖل ث٣ دٚج ٩قجف٠ٕ ٜٙ فٖٚز دٲف ثٕددثةٜ  

ىجٛ ٜٙ فدٌ  . صقز ثٕٚقجٖٙز ، ٩٣ؾ٤ش ٕٖذِٞ ثٕٚق٪ٔ  ٛ ٩أخر ٜٙ ثٕقٚ٪ٔ م٪تج ٜٙ ثٕٚجٓ دجشث  ذِٕ 

ثٕذِٞ  ٛ ٩ٚضٞـ ٜٙ صعد٩د ف٠ٞ٩ ى٨ دٖد آخس ٣دن٪دس صٖدِ ثٕقٖٚدز ٩٣ضدجه ثٕد٦ ذٕدِ  ٛ ثٕيجةددر ثٕٚق٪ٞدز         

در ثٕضد٨ صْد٤ٛ ٕٖددثةٜ ّٚدج     ىجٝد٠ ثٕيجةد  , ثٝٚج ٩أخر١ج ثٕذٞدِ ١٣د٤ ثٕٚدد٩ٜ ىدٲ ٩اد٢ٖٚج فٕ٪دٔ صقدس٩٘ ثٕسددج         

 . ذّسٝج ظجدَج



  

  

 تحصيل الصنىك واألوراق التجاريت

  -:79الوسألت 

ٍد ٩عضٖ٘ ثٱٝعدجٛ صدْج ٙدٜ دقدض ٙقجٖٙ٪د٠  ٣ ٙدٜ دقدض ثٕٚددجزه ٩ق٤ٕد٠ ى٪د٠ فٖد٦  فدد ثٕذٞد٤ُ              

دٚذٖل ٙق٪ٜ ٜٙ ثٕٚجٓ ى٨ دٖدٟ  ٣ ى٨ ثٕ دجزػ ، ٣ٱ ٩سمدخ ذٕدِ ثٱٝعدجٛ ثٛ ٩قددٔ ٙدج ىد٨ ثٕددِ         

ى٪دىـ ثٕدِ ثٕد٦ ثٕذٞدِ ثٕدر٧ ٩ضقجٙدٔ ٙقد٠ ، ٕ٪َد٤ٗ دضقدد٪ٔ ثٕٚذٖدل ، ى٪ضددٔ ثٕذٞدِ دجٕذٞدِ             دٞيع٠ ،

ثٕٚقدد٤ٓ فٖ٪دد٠ ٩٣ددرّس ٕدد٠ ثٕدددِ ، ٣زٍٚدد٠ ٣صجز٩ دد٠ ٣ٙددددز ثٕضق٩٤ددٔ ، ٣فجٙددٔ ثٕدددِ ٣ثٕٚذٖددل        

ثٕٚقد٤ٓ ددد٠ ، ٣م٪ددس ذٕددِ ، فضدد٦ ٩قدددٔ ثٕٚذٖددل ٕقٚ٪ٖدد٠ ، ٩٣د٣ٝدد٠ ىدد٨ فعددجد٠  ٣ ٩دىقدد٠ ثٕ٪دد٠ َٝدددث ،   

 . ِٕ ف٤ٕٚز ٙق٪ٞز٩٣ضَجع٦ ف٦ٖ ذ

٣ٱ ز٩خ ى٨ صقز ١رٟ ثٕٚقجٖٙز ، ىجٛ فجٙٔ ثٕدِ ف٪ٜ فىـ ثٕدِ ث٦ٕ ثٕذِٞ ٤ْ٩ٛ ٍد ٠ّٖ٣ ف٦ٖ 

صقد٪ٔ ٙج ى٪٠ ٣ث٩دج٠ٕ ثٕ٪٠ ، ٤ْ٩٣ٛ ٍد ثظضأؽسٟ ف٦ٖ ثٛ ٤َ٩ٗ ٠ٕ د٢رث ثٕقٚٔ ، ى٪٤ْٛ ثٕٚذٖل ثٕر٧ 

قدٔ ذٕدِ ثٕٚذٖدل ؽقجٕدز ٕد٠      ٩أخرٟ ثٕذِٞ ٠ٞٙ  ؽسر ٙغٖ٪ز ٕد٠ فٖد٦ ثٕقٚدٔ ،  ٣ ٩ْد٤ٛ فثىدـ ثٕددِ ٍدد ؽ       

 . ف٦ٖ ١رٟ ثٕ دٙز 

  -: 81الوسألت 

صغذدش ١درٟ   ( ّٚذ٪دجٱس  ) ٍد صْد٤ٛ ٕٲٝعدجٛ ف٩د٤ٛ ٙجٕ٪دز فٖد٦ دقدض ثٕٞدجض ، ٣ٕد٩د٠  ٣زثً صؾجز٩دز          

ثٕدد٤٩ٛ فٖد٪٢٘ ٣صقدد٪ٜ َٙجف٩س١دج ٤ٙ٣ثف٪ددد ثظدضقَج٢ٍج ، ىددجذث ٍدسح ٙ٪قددجف ثظدضقَجً ثٕددد٩ٜ ىد٨ دقددض        

 . ث٦ٕ ثٕذِٞ ٕ٪٤َٗ ٠ٕ دضقد٪٢ٖج ( ٕز ثْٕٚذ٪ج: ) ث٭٣زثً ، فىـ ث٤ٕزٍز 

ى٪سظٔ ثٕذِٞ ث٦ٕ ثٕا   ثٕٚد٩ٜ ثخغجزث ٍذدٔ فٖد٤ٓ ث٤ٕٚفدد ٩درّس ٕد٠ ى٪د٠ ثٕٚذٖدل ٣ثٕددثةٜ ٣صدأز٩خ          

ث٤ٕزٍز ٣صجز٩خ ثظضقَج٢ٍج ، ٣ثٛ ثٕدثةٜ ٍد فىـ ث٤ٕزٍز ث٦ٕ ثٕذِٞ ٕ٪٤َٗ دضقد٪٢ٖج ، ٕ٪٤ْٛ فٖد٦ فٖد٘   

دجٕٚذٖل ، ىجذث فدٔ ٠ٞٙ ثٕٚذٖل  فزؽ٠ ى٨ فعجح  ٜٙ ؽٚ٪ـ ذِٕ ، ىجذث فٔ ٤ٙفد ثٱظضقَجً عجٕذ٠

 . ثٕدثةٜ ثذث زمخ ى٨ ذِٕ  ٣ فىق٠ ثٕ٪٠ َٝدث ، ٣ خر ٜٙ ثٕدثةٜ ف٤ٕٚز ٙق٪ٞز ف٦ٖ ف٠ٖٚ 

٣ٱ ز٩خ ى٨ صقز ثٕٚقجٖٙز ، ىجٛ ثٕدثةٜ ف٪ٜ ٍددٗ ث٤ٕزٍدز ثٕد٦ ثٕذٞدِ ٩ْد٤ٛ ٍدد ٣ّٖد٠ فٖد٦ ٙغجٕذدز          

ؽسٟ فٖد٦ ذٕدِ ث٣ ؽقدٔ ٕد٠ ؽقجٕدز فٖ٪د٠ ، ىضْد٤ٛ        ثٕٚد٩ٜ ٣ٍذض ثٕٚذٖل ٠ٞٙ ٣ث٩ددج٠ٕ ثٕ٪د٠ ٣ٍدد ثظدضأ    

 . ثٕق٤ٕٚز ثٕض٨ ٩جخر١ج ثٕذِٞ ثؽسر ٙغٖ٪ز ٠ٕ ف٦ٖ ث٤ٕؽ٠ ث٭٣ٓ ، ٣ؽقجٕز ف٦ٖ ث٤ٕؽ٠ ثٕغج٨ٝ 

  -:هالحظت 

ثذث عجٕدخ  : إٝٚج ٩قْ٘ ددقز ثٕقٖٚ٪ز ثٕٚر٤ّزر ٜٙ ثٕذٞدِ ، ٣ؽد٤ثش  خدرٟ ث٭ؽدسر  ٣ ثٕؾقجٕدز فٖ٪٢دج       

 . ، ٣ٱ صدـ ثٕقٖٚ٪ز ثذث ٤١ عجٕخ دجٕٚذٖل ٣دي٤ثةدٟ ثٕسد٩٤ز  ثٕذِٞ دجٕد٩ٜ ٣فدٟ ٣فد٠ٖ ٕٖدثةٜ

  

  



  

  

  -: 81الوسألت 

دقعخ ثٕٚقضجف ثفضسثه ثٕٚد٩ٜ ٕٖدثةٜ دجٕٚذٖل ثٕٚق٪ٜ ى٪٢ج ، ٣ثٝد٠ ٖٙدصٗ د٤ىجةد٠    ( ثْٕٚذ٪جٕز ) صضضٜٚ 

    ً  ٛ  دقدد ثٕٚدددر ثٕٚق٪ٞددز ، ٣ٍددد صضضدٜٚ دجٱعددجىز ثٕدد٦ ذٕددِ ، ثٛ ٕٖذٞدِ فٞددد فٖدد٤ٓ ٤ٙفددد ثٱظددضقَج

٩َضغددـ ثٕٚذٖددل ثٕٚددر٤ّز ٙددٜ فعددجد٠ ثٕؾددجز٧ ىدد٨ ثٕذٞددِ ، ٩٣دىقدد٠ ٕٖدددثةٜ َٝدددث  ٣ ٩دخٖدد٠ ىدد٨ فعددجد٠     

 . ثٕؾجز٧ ى٨ ثٕذِٞ 

 ٛ ثٕٚددد٩ٜ ٍدد فدد٤ٓ فثةٞدد٠ فٖدد٦ ثٕذٞددِ ددجٕٚذٖل ٕ٪دىقدد٠ ٕدد٠ ٙددٜ زصدد٪دٟ    : ٣ٙقٞد٦ ١ددرث ثٕض ٩٤ددٔ ٕٖذٞددِ  

ِ ، ٣ٱ ٩ؾ٤ش ٠ٕ ثٛ ٩جخر درِٕ ثٕٚج٨ٕ ث٤ٕٚؽ٤ف ى٪٠ ، ى٪ٖصٗ ف٦ٖ ثٕذِٞ ى٨ ١رٟ ثٕد٤زر ثٛ ٤َ٩ٗ درٕ

 . ف٤ٕٚز ٜٙ ثٕدثةٜ ، ٱٛ ثٕذِٞ ثٝٚج ٩عدف درِٕ ف٠ٞ٩ 

     ِ . ٣ّرِٕ ثذث ف٤ٓ ثٕٚد٩ٜ فثة٠ٞ ف٦ٖ ثٕذِٞ ددِ م٪س ثْٕٚذ٪جٕز ث٣ دٖعدج٠ٝ ثذث ثفضٚدد ثٕذٞدِ فٖد٦ ذٕد

 ٣ثٝٚج صدـ ثٕٚقجٖٙدز فٖد٦ ث٤ٕؽد٠ ثٕٚضَددٗ ىد٨ ثٕٚعدجٕز ثٕعدجدَز ثذث ٕد٘ ٩ْدٜ ٕٖٚدد٩ٜ زصد٪د ٙدج٨ٕ ىد٨             

 . ثٕذِٞ  ٣ ٕ٘ ٩ق٤ٓ فثة٠ٞ ف٦ٖ ثٕذِٞ دجٕٚذٖل ٣ثٛ ّجٛ ٩ِٖٚ ى٪٠ زص٪دث

 بيع األسهن والسنداث

  -: 82الوسألت 

ٍد صقضجػ مسّز ٙعج١ٚز ث٦ٕ د٪ـ دقض ظ٢ج٢ٙج، ّٚج ثذث ثظضَجٓ  فد ث٭فضج  ٢ٞٙدج، ٣ّٚدج ثذث ّدجٛ    

٠ٙ، ٣ٍدد صقضدجػ   دقض ث٭فضج  ٩ِٖٚ ى٨ ثٕاسّز  ّغس ٜٙ ظ٢٘ ٣ثفد، ٣ثفضجػ ث٦ٕ د٪ـ دقدض ظد٢ج  

ثٕاسّز ث٦ٕ د٪ـ دقض ثٕعٞدثس، ّٚج ثذث ّجٝش ٢ٕج  ٣زثً صؾجز٩ز صغذش ٢ٕج ف٤٩ٝج ٙؤؽٖز ف٦ٖ دقض 

 . ثٕٚضقجٖٙ٪ٜ ٙق٢ج، ٣ثفضجؽش ث٦ٕ َٝد فجعس

ٍد صقضجػ ثٕاسّز ث٦ٕ ذِٕ، ىض٤ظظ ثٕذِٞ ى٨ د٪ـ ١درٟ ث٭مد٪ج ، ىد٪قٖٜ ثٕذٞدِ ذٕدِ ٕقٚٲةد٠، ٩٣ضد٦ٕ٤        

 . ج ف٤ٕٚز ٩ضيَجٛ فٖ٪٢جثٕذ٪ـ فٜ ثٕاسّز، ٩٣أخر ٢ٞٙ

٣صدـ ثٕٚقجٖٙز ثٙج دأٛ ص٢خ ثٕادسّز ٕٖذٞدِ َٙددثز ثٕق٤ٕٚدز ثٕٚضيدٌ فٖ٪٢دج، ٣صادضسط فٖ٪د٠ ىد٨ فَدد           

ث٢ٕذز  ٛ ٩ذ٪ـ ٢ٕج ث٭ظ٢٘ ٣ثٕعٞدثس ثٕٚق٪ٞز، ٣ثٙج دجٛ صعضأؽسٟ فٖد٦ د٪دـ ث٭ظد٢٘ ٣ثٕعدٞدثس، ٣صددىـ      

٠ٕ َٙدثز ثٕق٤ٕٚز ؽقجٕز ٠ٕ ثذث ٍجٗ ددجٕذ٪ـ،  ٣ثٙج دجٛ صدىـ . ٠ٕ َٙدثز ثٕق٤ٕٚز ثٕٚق٪ٞز ددٱ فٜ ثٯ٩ؾجز

٣ثٝٚج ٩عدضقٌ ثٕذٞدِ ثٕٚذٖدل ثٕٚقددف ٢ٞٙدج، ١ذدز ث٣ ثؽدسر ث٣ ؽقجٕدز ثذث فددٔ ٙٞد٠ ثٕذ٪دـ دجٕيقدٔ، ٣ٱ             

 . ٩عضقٌ ذِٕ دٚؾسف ثٕضدد٧ ٣ثٯفٲٛ

  -: 83الوسألت 

    ٗ د٢ددج ثٕاددسّز،  ثٝٚددج صدددـ ثٕٚقجٖٙددز دأفددد ث٤ٕؽدد٤ٟ ثٕٚضَدددٗ د٪ج٢ٝددج، ثذث ٕدد٘ صْددٜ ثٕٚقددجٙٲس ثٕضدد٨ صَدد٤

٣ثٕقد  ثٕض٨ صع٢٘ ى٪٢ج، ٣ثٕعٞدثس ثٕض٨ صغذش ف٢ٝ٤٩ج صقضٚد ف٦ٖ ثٕسدج ثٕٚقسٗ ى٨ ثٱظدٲٗ، ٣ثذث  

 . ّجٝش ّرِٕ ىٲ ٩ؾ٤ش د٪ق٢ج ٣ٱ مسث ١ج، ٣ٱ صدـ ٙقجٖٙز ثٕذِٞ ٙـ ثٕاسّز ف٦ٖ ذِٕ

  



  

  

 بيع العولت االجنبيت وشراؤها

  -: 84الوسالت 

٭زدقد٪ٜ ٣ٙدج دقدد١ج  ٝد٠ ٩ؾد٤ش د٪دـ ث٭٣زثً ثَٕٞد٩دز دقضد٢ج ددذقض ٙدـ           ذّسٝج ى٨ ثٕٚعإٔز ثٕغجٝ٪ز ٣ث

ثٕضيجعٔ ى٨ ثٕقدف ٣ثٛ ّجٝش ٜٙ فٖٚز ٣ثفددر، ٣ٱ ٩ٖدصٗ ٙدٜ ذٕدِ ثٕسددج ثٕٚقدسٗ ىد٨ ثٕٚقجٖٙدز، ٱٛ         

ثٛ ٤ْ٩ٛ ثٕٚغٜٚ ٣ثٕغٜٚ ٙدٜ ؽدٞط ٣ثفدد، ٣ ٛ ٩ْد٤ٛ ثٕؾدٞط ٙدٜ ثْٕٚ٪دٔ  ٣        : ذِٕ ٙاس٣ط دأٙس٩ٜ

ٙٚدج ٩ْددجٓ ث٣ ٩د٤شٛ، ٩٣ؾدد٤ش ّدرِٕ ٙدـ ثخددضٲه ثٕقٖٚدز، ّجٕددد٩ٞجز       ثٕٚد٤ش٣ٛ ٣ثٕقٖٚدز ث٤ٕزٍ٪ددز ٕد٪ط   

ثٕقسثٍدد٨ دجٕددد٩ٞجز ثْٕدد٩٤ض٨  ٣ ثٕددد٣ٱز ث٭ٙس٩ْدد٨ ٣م٪س١ٚددج ، ى٪دددـ ٕٖذٞددِ  ٣ ثٕدددسثه  ٛ ٩ذ٪ددـ        

فاسر فٝجٝ٪س فسثٍ٪ز دجفد فاس ف٩ٞجزث فسثٍ٪ج ث٦ٕ ٙدر م٢س ٙغٲ ، ٩٣دـ ثٛ ٩ذ٪ـ فادس٩ٜ ف٩ٞدجزث   

 . قسثٝ٪ج ، ١٣ْرث ٩٤ّض٪ج د ٚعز ٣فاس٩ٜ ف٩ٞجزث د

ٝقد٘، ث٭فد٤ط  ٛ ٩ؾضٞدخ د٪دـ ثٕقٖٚدز ثٕضد٨ ٩ْدد٤ٛ زصد٪د١ج ذ١ذدج  ٣ ىضد٠، ٩٣ؾدٜ  ٛ ثٕد٣ٕدز ؽقٖددش            

ثٕر١خ ٣ثٕيضز ثف٤ثعج ٕٮ٣زثً ثَٕٞد٩ز ٣ٕ٪ط ٙؾسف ثفضٚجف، ىٲ ٩ذجؿ فدف ٜٙ ث٣زثً ١درٟ ثٕقٖٚدز   

فٖٚز  خس٥، صٚجع٢ٖج ىد٨  دأّغس ٠ٞٙ  ٣  ٍٔ ٜٙ ثٕقٖٚز ٝيع٢ج، ٣ٱ ٩ذدٓ فدف ٜٙ ١رٟ ثٕقٖٚز دقدف ٜٙ 

 . ٣ ٙج د٪ـ ١رٟ ثٕقٖٚز دن٪س ذِٕ ى٪ؾ٤ش ٙغَٖج. ثٕاسط ثٕٚر٤ّز ٙـ ثٕضيجعٔ د٪ٜ ثٕق٤ع٪ٜ 

  -: 85الوسألت 

ثٕٚع٤ّْجس ثٕيض٪ز  ٣ ثٕٞقجظد٪ز  ٣ ثٕٞ٪ْٖ٪دز ٣مدذ٢٢ج، ثٝٚدج ٩ضقجٙدٔ ث١دٔ ثٕقدسه ثٕقدجٗ ى٪٢دج دجٕقدد ٱ           

س١٘ َٙجف٩س ٣ش٢ٝج ٨١٣ ّرِٕ ى٨ ٙ ضٖدو ثٕذٖددثٛ   دج٤ٕشٛ، ٣ٱ ٩ٖضيض٤ٛ ث٦ٕ ث٤ٕشٛ ثددث دٔ ٩ؾ٢ٔ ثّغ

ى٢د٨ فٞدد١٘ ٙدٜ ثٕٚقدد٣ف ٱ ٙدٜ ثٕٚد٤ش٣ٛ، ٣ثٛ ّجٝدش ٤ٙثف١دج ٙٚدج ٩د٤شٛ ٣ٕدرِٕ            . ٣ٙ ضٖو ثٕد٣ٓ

ىجٱصـ ث٠ٝ ٱ صؾس٧ ف٦ٖ ١رٟ ثٕٚع٤ّْجس  فْجٗ ثٕسدج ى٨ ثٕٚقجٖٙز ف٪ٜ ٙج صدسه ث٦ٕ  دقجعد٢ج  

ىجٕس٣د٪ز ف٪ٜ ٙج صدسه دٞددي٦ ز٣د٪دز     ٣ صذجؿ دعْز ثخس٥ ٜٙ ؽٞع٢ج ٣ثٛ صيجعٖش ى٨ ث٤ٕشٛ،

ىجٕٚقجٖٙز صق٪قز ٣ثٛ ّجٝش ثٕس٣د٪ز صَٞ  فٜ ثٕٞدي٪ٜ ى٨ ثٕد٤شٛ  ٣ صص٩دد فٖ٪٢ٚدج ، ٣ّدرِٕ ثذث     

صسه ثٕس٩جٓ ثٕيض٨ دٞدي٦ ز٩جٓ ،  ٣ صسىش ثٕس٣د٪ز دجٕس٩جٓ ى٪دـ ثٕددسه ٭ٛ ثٕؾٚ٪دـ ٙدٜ    

 . ثٕٚقد٣ف ٣ثٛ صيجعٖش ى٨ ث٤ٕشٛ 

ٜ ثٕٚعدد٤ّْجس ثٕر١ذ٪ددز، ىددجٛ فجٙددز  ١ددٔ ثٕقددسه ٩ٞؾددس٣ٛ ىدد٨     ٣د٢ددرث ص ضٖددو ١ددرٟ ثٕٚعدد٤ّْجس فدد  

ثٕضقجٙٔ د٢ج ث٦ٕ َٙجف٩س ٙج ى٪٢ج ٜٙ ثٕر١خ ٣خد٤صج فٞدٙج صذجؿ دعْز ذ١ذ٪ز ثخس٥ ، ى٨٢ فٞدد١٘  

ٜٙ ث٤ٕٚش٣ٛ ىدٲ ٩ؾد٤ش د٪ق٢دج دؾٞعد٢ج ٙدـ ثٕضيجعدٔ ىد٨ ثٕد٤شٛ دد٪ٜ ثٕق٤عد٪ٜ ّٚدج ١د٤ ثٕقْد٘ ىد٨               

 . ظجةس ث٤ٕٚش٣ٝجس ٣ثْٕٚ٪ٲس 

ق٤عددجٛ ٙددٜ ثٕيضددز  ٣ٙددٜ ثٕددر١خ ىددٲ صدددـ ثٕٚقجٖٙددز فضدد٦ ٩قدددٔ ثٕضَددجدض ددد٪ٜ            ٣ثذث ّددجٛ ثٕ

 . ثٕٚضقجٍد٩ٜ ٍذٔ ثٛ ٩ضيسٍج ، ىجٛ ذِٕ مسط ى٨ صقز د٪ـ ثٕدسه 

  

  



 خصن النوبيالت

ثْٕٚذ٪جٱس ثٝٚج ٨١  ٣زثً صؾجز٩ز صغذش ثٛ ثٕٚذٖل ثٕٚر٤ّز ى٪٢ج ف٩ٜ ٕقجٙٔ ثْٕٚذ٪جٕز ف٦ٖ ٤ٍٙق٢دج،  

٩دز ذثس ٍ٪ٚدز صذدجؿ د٢دج ٣صادضس٥، ٣ٙدٜ ثؽدٔ ذٕدِ ىدٲ صذدس  ذٙدز ثٕٚدد٩ٜ             ٣ٕ٪عش ى٨ ٝيع٢ج ٣زٍدز َٝد 

دٚؾسف ثٕض٤ٍ٪ـ ىد٨ ثْٕٚذ٪جٕدز ٣صعدٖ٪٢ٚج ثٕد٦ ثٕددثةٜ، ٣ثٛ صٖيدش ث٤ٕزٍدز ىد٨ ٩ددٟ  ٣ ظدسٍش، ٣ٱ صذدس             

ذٙض٠ ثذث فىـ ٕٖدثةٜ ّٚذ٪جٕز صضضٜٚ ف٩ٞدج ٕٖٚدد٩ٜ فٖد٦ مد   آخدس ٣ٱ صذدس  ذٙدز ثٕٚدد٩ٜ ّدرِٕ ثذث          

٤زٍز ث٤ٍٕٚقز دجظ٠ٚ ٕذقض ث٭مسث  ٙج ٕ٘ ٩ْٜ ثٕٚد٩ٜ ٍد  ف٥ ثٕ٪د٠ ثٕدد٩ٜ ثٕدر٧     فجف ثٕدثةٜ ثٕ٪٠ ثٕ

٣ٱ . صقض٠٩٤ ،  ٣  دس  ثٕدثةٜ ذٙض٠ ٠ٞٙ ،  ٣ ف٠ٕ٤ ثٕٚد٩ٜ دجٕٚذٖل فٖد٦ م٪دسٟ ف٤ثٕدز صدق٪قز ٝجىدرر      

٣ٕد٤   –صذس  ذٙز ثٕٚد٩ٜ ّرِٕ ثذث فىـ ثٕد٦ ثٕددثةٜ ٙذٖندج ٙدٜ ثٕٚدجٓ ٩عدج٧٣ ٙذٖدل ثٕدد٩ٜ، فضد٦ ٩ي٢ٚد٠           

ثٝدد٠ ٣ىددج  ٕٖددد٩ٜ، دددٔ ٩ْدد٤ٛ ثٕٚذٖددل ثٕٚدددى٤ؿ ثٙجٝددز ىدد٨ ٩دددر ثٕدددثةٜ، ٣صذَدد٦ ذٙددز ثٕٚددد٩ٜ       –سثةٜ دددجَٕ

 . ٙان٤ٕز دٚذٖل ثٕد٩ٜ، ١٣رث ٠ّٖ ٣ثعـ ٱ ٩ٞذن٨ ث٭مْجٓ ى٪٠

٣خددد٘ ثْٕٚذ٪جٕددز ثٕددر٧ ٝضقدددط فٞدد٠ ١ٞددج ٣ٝضقددس  ٕقْٚدد٠، ١دد٤ ٙددج ٩ددد٣ز ددد٪ٜ فددج٨ٖٙ ثْٕٚذ٪ددجٱس   

، ٙدٜ صٞص٩دٔ ثْٕٚذ٪جٕدز فٞدد ثٕذٞدِ  ٣ ثٕٚددسه ٙدغٲ دأٍدٔ         ٣ثٕذ٤ُٞ  ٣ ثٕٚدجزه  ٣ ثٕٞجض ث٫خس٩ٜ

ٜٙ ثٕٚذٖل ثٕٚر٤ّز ى٪٢ج ، ٍذٔ ف٤ٖٓ ث٤ٕٚفد ثٕٚق٪ٜ ، ىجذث فىـ ثٕذِٞ ذِٕ ث٦ٕ فجٙٔ ثْٕٚذ٪جٕز ف٤ٕش 

 . ثْٕٚذ٪جٕز دجظ٘ ثٕذِٞ ٣ صذـ ٤١ ثٕدثةٜ ، ى٪ضعٖ٘ ثٕٚذٖل صجٙج ٜٙ ثٕٚد٩ٜ دقد ف٤ٖٓ ث٤ٕٚفد 

 : ٪ٜ ثٕٞجض ٩٣ضدث٤ٕ٣ٛ ثٕضٞص٩ٔ ى٪٢ج ، ف٦ٖ ٤ٝف٪ٜ ٣ثْٕٚذ٪جٱس ثٕض٨ صضقجزه د

 . ّٚذ٪جٱس صدٓ ف٦ٖ ف٩ٜ فَ٪٨َ عجدش ٕقجٙٔ ث٤ٕزٍز ف٦ٖ ٤ٍٙق٢ج    .1

٣ّٚذ٪جٱس ٙؾجٖٙز صددٓ فٖد٦ ٙقجٖٙدز صد٤ز٩ز ٱ ٣ثٍدـ ٢ٕدج، ٣ٱ فثةدٜ ىد٨ ثٕقَ٪َدز ٣ٱ ٙدد٩ٜ،             .2

٩ٜ ثٕدد٤ز٧ ٣ثٕغدسه   ٣ثٝٚج ّضذش ٕضٞصٓ ٣صَض٦ د٢ج فجؽجس ٙؤٍضز د٪ٜ فجٙٔ ث٤ٕزٍز ٣ثٕٚد

 . ثٕغجٕظ ثٕر٧ ٩َض٨ فجؽض٢ٚج ٩٣عضي٪د ٜٙ ثٕضٞص٩ٔ

  -: 86الوسألت 

ث٤ٍٕٚدـ  ) ٩ؾ٤ش خد٘ ثْٕٚذ٪جٕز ثٕض٨ صقض٧٤ ف٦ٖ ف٩ٜ فَ٪٨َ عجددش ٕقجٙدٔ ث٤ٕزٍدز ىد٨ ذٙدز ثٕٚدد٩ٜ       

 . ، ثذث ثؽس٩ش ثٕٚقجٖٙز دد٤زر ثٕذ٪ـ ( ى٨ ث٤ٕزٍز 

ضجؽس ثٕٚذٖل ثٕدر٧ ٩ْٖٚد٠ ىد٨ ذٙدز ثٕٚدد٩ٜ ٍذدٔ  ٛ       ٣ثٕد٤زر ٨١  ٛ ٩ذ٪ـ ثٕدثةٜ ف٦ٖ ثٕذِٞ  ٣ ف٦ٖ ثٕ

٩قٔ ٤ٙفد ثظضقَجً ثٕٚغجٕذز د٠ دغٜٚ  ٍٔ ٠ٞٙ َٝدث ، ىجذث ّجٛ ٙذٖل ثٕد٩ٜ ثٕر٧ صقض٧٤ فٖ٪٠ ث٤ٕزٍدز  

ٙجةز ف٩ٞجز ٙغٲ ، ٤١٣ ٙؤؽٔ ث٦ٕ ظٞز ٜٙ صأز٩ ٢ج ، ى٪ؾ٤ش ٕٖددثةٜ ثٛ ٩ذ٪دـ ١درث ثٕٚذٖدل فٖد٦ ثٕذٞدِ       

ج ثٕذٞددِ ثٕدد٦ ثٕدددثةٜ َٝدددث ، ىددجذث ؽددس٥ ثٕذ٪ددـ د٪٢ٞٚددج ّددرِٕ ّددجٛ     ٙددغٲ د ٚعددز ٣صعددق٪ٜ ف٩ٞددجزث ٩دددىق٢ 

ثٕٚاضس٧ ٤١٣ ثٕذِٞ ٙجْٕج ٕٖٚذٖل ثٕٚر٤ّز ى٨ ث٤ٕزٍز ٤١٣ ثٕٚجةز ف٩ٞجز دجٕغٜٚ ثٕر٧ َٝدٟ ٕٖدثةٜ ٤١٣ 

 . ثٕ ٚعز ٣ثٕضعق٤ٛ ف٩ٞجزث ، ىجذث فٔ ٤ٙفد ثٱظضقَجً ثخر ثٕٚذٖل صجٙج ٜٙ ثٕٚد٩ٜ

  

 : ٙس٩ٜ صؾخ ٙسثفجص٢ٚج ٣صقز ١رٟ ثٕٚقجٖٙز صض٤ٍو ف٦ٖ

ثٛ ٩ْدد٤ٛ ثٕٚذٖددل ثٕددر٧ صقضدد٧٤ فٖ٪دد٠ ث٤ٕزٍددز ٙددٜ ث٭٣زثً ثَٕٞد٩ددز، ىددجٛ ثٕٚذٖددل ثذث ّددجٛ ٙددٜ     : ث٭٣ٓ

ثٕر١خ ٙغٲ، ّجٛ ٜٙ ث٤ٕٚش٣ٛ، ىٲ ٩دـ د٪ق٠ ثذث ّجٛ ثٕغٜٚ ٜٙ ؽٞع٠ ٙـ ثٕضيجعٔ د٪ٜ ثٕق٤ع٪ٜ 

 . ٭٠ٝ زدج



   ٜ ثٕدددسه، ىددٲ صدددـ ٙددـ ّدد٤ٛ ثٕددغٜٚ    ٣ثذث ّددجٛ ثٕٚذٖددل ٙددٜ ثٕيضددز ثٕٚعدد٤ّْز ّجٝددش ثٕٚقجٖٙددز ٙدد

 . ىجٛ د٪ـ ثٕدسه ٩اضسط ى٨ صقض٠ ثٕضَجدض ٍذٔ ثٕضيسً، ى٪ذغٔ دد٣ٛ ذِٕ, ٙؤؽٲ

ثٛ ٤ْ٩ٛ ثٕغٜٚ ثٕر٧ ٩دىق٠ ثٕذِٞ ث٦ٕ ثٕدثةٜ َٝدث، ىئ٠ٝ ثذث ّجٛ ٙؤؽٲ ّرِٕ دقعدخ  : ٣ثٕاسط ثٕغج٨ٝ

 . ثٕيس  دغٔ ثٕذ٪ـ، ٭٠ٝ ٜٙ د٪ـ ثٕد٩ٜ دجٕد٩ٜ

  -: 87الوسألت 

ىئذث ّدجٛ  , ٤ش خد٘ ثْٕٚذ٪جٕز ثذث  ؽس٩ش ثٕٚقجٖٙز د٪ٜ ثٕدثةٜ ٣ثٕغسه ثٕغجٕظ دد٤زر ثَٕس  ٱ٩ؾ

ىدٲ  , د٤ٚؽدخ ّٚذ٪جٕدز صغذدش ٕد٠ ذٕدِ      , ٕٖسؽٔ ف٩ٜ ف٦ٖ زؽٔ آخس دٚجةز ف٩ٞجز ثٕد٦ ٙددر ظدضز ثمد٢س     

٩٣ق٤ٕد٠ فٖد٦   , ٩ؾ٤ش ٕٖددثةٜ ثٛ ٩عدضَس  ٙدٜ ثٕذٞدِ ث٣ ٙدٜ ثٕضدجؽس خٚعدز ٣صعدق٪ٜ ف٩ٞدجز ٙقؾٖدز           

ٕ٪عض٤ى٨ ٠ٞٙ ثٕٚذٖل ثٕٚدر٤ّز ىد٨ ثْٕٚذ٪جٕدز ١٣د٤ ثٕٚجةدز ف٩ٞدجز فٞدد فٖد٤ٓ ٤ٙفدد ثٱظدضقَجً           , ثٕد٩ٜ 

 .ىئٛ ذِٕ ٜٙ ثٕسدج ثٕٚقسٗ 

 -:88الوسألت 

, ٍد ث٣عقٞج ثٛ ّٚذ٪جٱس ثٕٚؾجٖٙز ٱ صدٓ ف٦ٖ ف٩ٜ فَ٪٨َ عجدش ىد٨ ذٙدز ٤ٍٙدـ ثْٕٚذ٪جٕدز ٕقج٢ٖٙدج      

٣صَضدد٦ دددجٕٚذٖل ثٕددر٧ ٩قدددٔ ٙددٜ ١ددرث  ٣ٍددد ّضذددش ّددرِٕ ٕضٞددصٓ , ٣ثٝٚددج صقْدد٨ فددٜ ف٩ددٜ صدد٤ز٧  

 .ثٕضٞص٩ٔ دقض ثٕقجؽجس ثٕٚؤٍضز 

 :٣ّٲ١ٚج دد٤زر ثٕذ٪ـ , ٣خد٘ ١رٟ ثْٕٚذ٪جٕز ٩ْٜٚ فد٠ٕ٤ دأفد ٣ؽ٢٪ٜ 

ى٪ذ٪ـ ثٕذِٞ فٖ٪٠ خٚعدز  , ( ثٕدثةٜ ثٕد٤ز٧ : )ثٛ صؾس٧ ثٕٚقجٖٙز د٪ٜ ثٕذِٞ ٣فجٙٔ ثْٕٚذ٪جٕز:ث٭٣ٓ

, ىد٨ ثْٕٚذ٪جٕدز   ( ثٕٚددر ثٕٚق٪ٞدز  )ف٩ٞجز ٙؤؽٖدز ثٕد٦ ٙددر ثمد٢س      دٚجةز, ٣صعق٪ٜ ف٩ٞجزث ٩دىق٢ج إٕ٪٠ َٝدًث 

٣ٖٙدِ ثٕذٞدِ ىد٨ ذٙضد٠     , ( ٕٖددثةٜ ثٕدد٤ز٧  )ىئذث ص٘ ١رث ثٕذ٪ـ ّجٝدش ثٕ ٚعدز ٣ثٕضعدق٤ٛ ف٩ٞدجزث ْٖٙدًج      

فٞدد فٖد٤ٓ   (ثٕٚدد٩ٜ ثٕدد٤ز٧   )٣فىدـ ثٕد٦ ثٕذٞدِ ثْٕٚذ٪جٕدز ٕ٪عدضٖ٘ د٤ٚؽذ٢دج ثٕٚذٖدل ٙدٜ         , ٙجةز ف٩ٞدجز  

, ٩٣ْد٤ٛ ص٤ٍ٪دـ ثٕٚدد٩ٜ    , ( ثٕد٤ز٩٪ٜ)ذِٕ ف٤ثٕز ٜٙ ثٕدثةٜ ف٦ٖ ثٕٚد٩ٜ ٣ّجٛ , ٤ٙفد ثٱظضقَجً 

 . ث٤ٕٚؽ٤ف ى٨ ثْٕٚذ٪جٕز ٍذ٤ًٱ ٠ٞٙ ٢ٕرٟ ثٕق٤ثٕز 

دٚجةدز  , دجف٠ ثٕ ٚعز ٣ثٕضعق٪ٜ ف٩ٞدجزث , ٣ثذث ثزثف ثٕدثةٜ ثٛ ٩ِٖٚ ثٕٚد٩ٜ ثٕٖٚل ثٕر٧ ثمضسثٟ ٜٙ ثٕذِٞ

 ً ٩٣دددذـ ٙددد٩ًٞج , ِ دددرِٕ ثٕٚذٖددل ثٕددر٧ ثمددضسثٟى٪ٖٚدد, ف٩ٞددجز صذَدد٦ ىدد٨ ذٙضدد٠ ف٩ٞددًج ث٤ٚ٥ٕفددد ثٱظددضقَج

فَ٪َ٪ددًج دجٕٚجةددز ف٩ٞددجز دقددد  ٛ ّددجٛ ٙددد٩ٞج صدد٤ز٩ج، ٣فٖ٪دد٠  ٛ ٩عدد٢ٖٚج ٕٖذٞددِ ىدد٨ ٤ٙفددد ثٱظددضقَجً       

 .دَٚضض٦ ثٕضق٩٤ٔ

  

٩٣ؾ٤ش ٕٖدثةٜ  ٛ ٩دىـ ثٕ٪٠ ثٕ ٚعز ٣ثٕضعق٪ٜ ف٩ٞجزث دٞق٤ ثَٕس  ى٪٤ْٛ ٙد٩ٞج ٠ٕ د٢رث ثٕٚذٖل ٣فدٟ 

ثٕص٩جفر ٱ٢ٝج ٜٙ ثٕسدج ، ىدجذث فدٔ ٤ٙفدد ثٱظدضقَجً ٣عٖدخ ثٕذٞدِ ف٩ٞد٠  خدر          ٣ٱ ٩ؾ٤ش  ٛ ٩أخر ٠ٞٙ

ٜٙ ثٕٚد٩ٜ خٚعز ٣صعق٪ٜ ف٩ٞجزث ، ٣٣ؽخ ف٦ٖ ثٕدثةٜ  ٛ ٩دىـ ثٕص٩دجفر ٙٞد٠ ى٪دض٘ ثٕٚذٖدل ٙجةدز ف٩ٞدجز       

 . ٩٣دىـ ٣ىج  ٕٚد٩ٜ ثٕذِٞ 

  -:  89الوسألت 



ذِٞ ٣ثٕٚد٩ٜ ، ى٪ذ٪دـ فٖ٪د٠ ثٕذٞدِ خٚعدز     ث٤ٕؽ٠ ثٕغج٨ٝ ٕ د٘ ١رٟ ثْٕٚذ٪جٕز  ٛ صؾس٧ ثٕٚقجٖٙز د٪ٜ ثٕ

٣صعق٪ٜ ف٩ٞجزث ٙقؾٖز دٚجةز ف٩ٞجز ٙؤؽٖز ث٦ٕ ٤ٙفد ثٱظضقَجً ى٨ ثْٕٚذ٪جٕدز ّٚدج صَددٗ ٙدـ ثٕددثةٜ ،      

 . ٣ٕٖدثةٜ  ٛ ٩ض٦ٕ٤ ثؽسث  ثٕٚقجٖٙز ٙـ ثٕذِٞ دج٤ّٕجٕز ٜٙ ثٕٚد٩ٜ ، ٩٣ض٘ ثٕ د٘ ف٦ٖ ٢ٝؼ ٙج ظذٌ 

ٜ ثٕٚذٖل ، دجفد٠ ثٕ ٚعدز ٣ثٕضعدق٪ٜ ف٩ٞدجزث ثٕضد٨ ثٝضَٖدش ثٕ٪د٠        ٣ثذث  زثف ثٕٚد٩ٜ دقد ذِٕ  ٛ ٩ِٖٚ ثٕدثة

دجٕاسث  ٜٙ ثٕذِٞ ، دٚجةز ف٩ٞجز ٙؤؽٖدز ىد٨ ذٙدز ثٕددثةٜ ثٕد٦ ث٤ٕٚفدد ثٕٚقد٪ٜ ، ى٪ٖٚدِ ثٕددثةٜ ثٕٚذ٪دـ           

 . ٤ْ٩٣ٛ ٙد٩ٞج دٚجةز ف٩ٞجز ، ٩٣ؾس٧ ى٪٠ ث٤َٕٓ ثٕٚضَدٗ ى٨ ثٕٚعإٔز ثٕعجدقز ٣ثٕغٚجٝ٪ٜ 

٪ٜ ف٩ٞجزث دٞق٤ ثَٕدس  ّدجٛ ثٕقْد٘ ى٪د٠ فٖد٦ ٢ٝدؼ ٙدج ظدذٌ  ٩ضدج ىد٨           ٣ثذث فىـ ثٕ٪٠ ثٕ ٚعز ٣ثٕضعق

 . ثٕٚعإٔز ثٕٚضَدٙز 

  -:  91الوسألت 

ٱ ٩ؾ٤ش خد٘ ١رٟ ثْٕٚذ٪جٕز ثذث  ؽس٧ دٞق٤ ثَٕس  ٜٙ ثٕذِٞ ظ٤ث   ؽس٧ ذٕدِ ٙدـ ثٕددثةٜ ثٗ ٙدـ     

دجظد٘ ثٕذٞدِ    ثٕٚد٩ٜ ، دأٛ ٩َس  ثٕذِٞ  فد١ٚج خٚعز ٣صعق٪ٜ ف٩ٞجزث ، ٩٣أخر ٠ٞٙ ثْٕٚذ٪جٕدز ٙق٤ٕدز  

 . ٕ٪عض٤ى٨ د٤ٚؽذ٢ج ٙجةز ف٩ٞجز فٞد ٤ٙفد ثٱظضقَجً ، ىجٛ ذِٕ ٜٙ ثٕسدج ى٨ ثَٕس  

  -:  91الوسألت 

ٍد ٤ْ٩ٛ ٕٖسؽٔ ف٩ٜ فجعس ف٦ٖ مد   آخدس ، ى٪غٖدخ ثٕٚدد٩ٜ ٙدٜ ثٕددثةٜ  ٛ ٩دؤخسٟ ثٕد٦ ثؽدٔ ،          

ٙٞد٠ ىد٨ ثٕص٩دجفر ،     ٩٣دىـ ٠ٕ دأشث  ذِٕ ش٩جفر ى٨ ثٕٚذٖل ،  ٣ ٩غٖدخ ثٕددثةٜ ذٕدِ ٙدٜ ثٕٚدد٩ٜ ، زمذدز      

 ٛ ٩ؤؽٔ ثٕد٩ٜ ث٦ٕ ظدضز  : ٣ٙغجٓ ذِٕ  ٛ ٤ْ٩ٛ ثٕد٩ٜ ٙجةز ف٩ٞجز فجعسر ، ى٪غٖخ ثٕٚد٩ٜ  ٣ ثٕدثةٜ 

 .  م٢س ٤ْ٩٣ٛ ثٕد٩ٜ ٙجةز ٣فاسر فٝجٝ٪س ، ٣ثٕقْ٘ ٤١ فدٗ ثٕؾ٤ثش ى٨ ّٖضج ثٕد٤زص٪ٜ 

ٜ  ٛ ٩ص٩دٟ ىد٨ ث٭ؽدٔ   ٣ٍد ٤ْ٩ٛ ثٕد٩ٜ ٙجةز ف٩ٞجز ٙغٲ ، ٙؤؽٖز ث٦ٕ م٢س ، ى٪غٖخ ثٕٚد٩ٜ ٜٙ ثٕدثة

٩٣ص٩دٟ ٤١ ى٨ ثَٕٚدثز ، ى٪٤ْٛ ثٕد٩ٜ ٙجةدز ٣فادسر فٝدجٝ٪س ٙدغٲ ثٕد٦ ظدضز ثمد٢س ،  ٣ ٩غٖدخ ثٕددثةٜ          

 . ذِٕ ٜٙ ثٕٚد٩ٜ زمذز ى٨ ثٕص٩جفر ، ٣ثٕقْ٘ ث٩ضج ٤١ فدٗ ؽ٤ثش ذِٕ ى٨ ّٖضج ثٕد٤زص٪ٜ 

ٜ  ٛ ٩ؤؽٖد٠ ىد٨ عٚدجٝ٪ٜ    ٣ٍد ٤ْ٩ٛ ثٕد٩ٜ ٙجةز ف٩ٞجز ٙغٲ ٙؤؽٖز ث٦ٕ م٢س ، ى٪غٖخ ثٕٚد٩ٜ ٙدٜ ثٕددثة  

ف٩ٞجزث ٜٙ ثٕد٩ٜ ث٦ٕ ظضز  م٢س ٩٣قؾٔ ٠ٕ ددجشث  ذٕدِ فادس٩ٜ ف٩ٞدجزث ٙدٜ ثٕدد٩ٜ ،  ٣ ٩غٖدخ ثٕددثةٜ         

 . ذِٕ ٜٙ ثٕٚد٩ٜ ٕقجؽض٠ ث٦ٕ ثَٕٞد ثٕقجعس ، ٣ثٕقْ٘ ٤١ فدٗ ؽ٤ثش ذِٕ ى٨ ّٖضج ثٕد٤زص٪ٜ  ٩ضج 

  -:  92الوسألت 

٣  ّغدس ، ٩٣غٖدخ ثٕددثةٜ ٙدٜ ثٕٚدد٩ٜ  ٛ      ٍد ٤ْ٩ٛ ٕٖسؽٔ ف٩دٜ ٙؤؽدٔ فٖد٦ مد   ثٕد٦ ٙددر مد٢س         

٩قؾٔ ٠ٕ ٣ىج  ثٕد٩ٜ ، ٩٣عَظ ١د٤ ٕٖٚدد٩ٜ ددجشث  ذٕدِ َٙددثز ٙدٜ ثٕدد٩ٜ دددٖـ  ٣ ثددسث  ،  ٣ ٩غٖدخ           

 . ثٕٚد٩ٜ ذِٕ ٜٙ ثٕدثةٜ ، ٣ثٕقْ٘ ٤١ ؽ٤ثش ذِٕ ى٨ ّٖضج ثٕد٤زص٪ٜ 

شٛ ، ى٪غٖخ ثٕدثةٜ ٣ٍد ٤ْ٩ٛ ثٕد٩ٜ ٙؤؽٲ ، ٤١٣ ٜٙ ث٭٣زثً ثَٕٞد٩ز  ٣ مذ٢٢ج ٙٚج ٱ ٩ْجٓ ٣ٱ ٤٩

ٙددٜ ثٕٚددد٩ٜ  ٛ ٩ذ٪ددـ فٖ٪دد٠ ثٕددد٩ٜ دأٍددٔ ٙٞدد٠ فجعددسث ، ى٪ذ٪قدد٠ ثٕٚجةددز ف٩ٞددجز ثٕٚؤؽٖددز دغٚددجٝ٪ٜ ف٩ٞددجزث     

 . فجعسر ،  ٣ ٩غٖخ ثٕٚد٩ٜ ذِٕ ٜٙ ثٕدثةٜ ، ٣ثٕقْ٘ ؽ٤ثش ذِٕ ى٨ ّٖضج ثٕد٤زص٪ٜ 

  -:  93الوسألت 



ش ٢ٕٚج ثذث ثصيَج ،  ٛ ٩ق٤ٱ ثٕٚذٖل ثذث ّجٛ ٕٖسؽٔ ف٩ٜ ٜٙ ث٭٣زثً ثَٕٞد٩ز ى٨ ذٙز زؽٔ آخس ، ى٪ؾ٤

ثٕر٧ ى٨ ذٙز ثٕٚد٩ٜ ث٦ٕ فٖٚز ٣زٍ٪دز  خدس٥ ، ٣ ٛ ٕد٘ ٩ضَجدضدج ، ىدجذث ٍدجٓ ثٕددثةٜ ٕٖٚدد٩ٜ فد٤ٓ ٙدج           

 ٠ْٖٙ ى٨ ذٙضِ ٜٙ ثٕو ف٩ٞجز ٩٤ّض٨ ث٦ٕ ثٕو ف٩ٞجز فسث٨ٍ ، ٣ٍذٔ ثٕٚد٩ٜ ذِٕ صـ ٣صق٤ٓ ثٕد٩ٜ 

 . ٜٙ فٖٚز ث٦ٕ فٖٚز فعخ ٙج ثصيَج فٖ٪٠ ٜٙ ثٕٚذٖل 

  

 مفالت البنل

ٍد ٩ضق٢د  فد ٕؾ٢ز ٙق٪ٞز، ف٤ْٙ٪ز  ٣  ١ٖ٪دز  ٛ ٩َد٤ٗ ٢ٕدج دجٝادج  ٙادس٣ؿ ٙقد٪ٜ، ّذٞدج  ٙدزظدز  ٣         

ٙعضادددي٦،  ٣ فثز فضدددجٝز،  ٣ م٪دددس ذٕدددِ، ٣ص٤عدددـ ٕددد٠ ث٤ٕٚثصددديجس دددد٪ٜ ثٕغدددسى٪ٜ، ٣ثٕضددددجٙ٪٘    

ٓ ثٕضد٨ صددىـ د٢دج    ث٢ٕٞدظ٪ز، ٣صق٪ٜ ٱٝاجة٠ َٙجف٩س ثٕٚجٓ، ٣ثٱٍعجط ثٕض٨ صعض٤ى٦ د٢ج ثٕٚذجٕل، ٣ث٫ؽج

ث٭ٍعجط ٣ثٕٚدر ثٕضد٨ ٩ٞؾدص د٢دج ثٕٚادس٣ؿ، ٣م٪دس ذٕدِ ٙدٜ ثٕٚٲدعدجس، ٩٣دض٘ ثٕضق٢دد ٣ثٱٕضدصثٗ دد٪ٜ             

 . ثٕٚضقجٍد٩ٜ

 ٛ ٩َدٗ ٢ٕدج عدٚجٝج ٙجٕ٪دج، ٩ق٤عد٢ج فٚدج      : ى٨ فَد ثٕٚقجٖٙز( ثَٕٚج٣ٓ) ٣صاضسط ثٕؾ٢ز ف٦ٖ ثٕٚضق٢د 

ٔ ىٖد٘ ٩َد٘ دٚدج صق٢دد دد٠،  ٣ ثٝعدقخ ٍذدٔ  ٛ        ْٝد ( ثَٕٚج٣ٓ )  صجد٢ج ٜٙ خعجةس، ثذث ثصيٌ  ٛ ثٕٚضق٢د 

٩ض٘ ثٕٚاس٣ؿ، ث٣ ّجٛ ٙدج صددز ٙٞد٠ ٙ جٕيدج ٕٚدج فٖ٪د٠ ىد٨ ثٕقَدد د٪٢ٞٚدج، ٣صغٖدخ ٙٞد٠ ّيد٪ٲ ٙقضٚددث              

 . ٩ْي٠ٖ درِٕ

٣ثٕٚضقجزه ى٨ ذِٕ ثٛ ٩سؽـ ثٕٚضق٢د ث٦ٕ ثٕذِٞ ٕ٪ْي٠ٖ ددرِٕ ٕٖؾ٢دز ثٕٚضق٢دد ٢ٕدج، ىدجذث ّدجٛ ثٕٚضق٢دد        

ِ  صددز ثٕذٞدِ ّضجددج ثٕد٦ ثٕؾ٢دز ٩ضق٢دد ى٪د٠ دجٝد٠ ّي٪دٔ ٕٖٚضق٢دد ٣عدجٜٙ            ٤ٙع٤ٍج فٞد ثٕذٞ( ثَٕٚج٣ٓ )

 . ٕٖٚذٖل ثٕر٧ صغٖذ٠ ثٕؾ٢ز ٠ٞٙ ثذث ٤١ ٕ٘ ٩َ٘ دجٝؾجش ثٕٚاس٣ؿ فعخ ٙج ثصيٌ فٖ٪٠ ثٕغسىجٛ

٣ٜٙ ثٕٚضقجزه ّرِٕ ثٛ ثٕذِٞ ٩أخر ٜٙ ثٕٚضق٢د ٙذٖندج ٙق٪ٞدج ٙدٜ ثٕٚدجٓ ددجشث  ّيجٕضد٠ ٣صص٩٣ددٟ د٢درث         

 . ثٕٚعضٞد

  

  -:  94 الوسألت

صدـ ١رٟ ثٕٚقجٖٙز د٪ٜ ثٕغسى٪ٜ ثذث  ؽس٩ش د٪٢ٞٚج دٞق٤ فَد ثٱؽجزر  ٣ ثٕدٖـ، ٣ذّسس ى٨ ثٕقَدد  

ثٕذٞدد٤ف ثٕضدد٨ ٩ضيَددجٛ فٖ٪٢ددج د٪٢ٞٚددج، ٣ذّددسس ى٪دد٠ ثٕاددس٣ط ثٕضدد٨ صاددضسع٢ج ثٕؾ٢ددز فٖدد٦ ثٕٚضق٢ددد،  ٣      

د ٣دٚدج ثٕضدصٗ دد٠    ف٦ٖ ثٕؾ٢ز، ٩٣ؾخ ف٦ٖ ّٔ ٣ثفد ٢ٞٙٚج ث٤ٕىج  دجٕقَ( ثَٕٚج٣ٓ ) ٩اضسع٢ج ثٕٚضق٢د 

   ٛ  ٛ ٩ضدد٦ٕ٤ ثٝاددج  ثٕٚاددس٣ؿ ثٙددج    ( ثَٕٚددج٣ٓ ) ٩٣ؾددخ فٖدد٦ ثٕٚضق٢ددد   . ٕدددجفذ٠ ٙددٜ مددسط ٣عددٚج

 . دجٕٚذجمسر دٞيع٠  ٣ دض٢٪تز ثٕقٚجٓ ثٕر٩ٜ ٩ذجمس٣ٛ ثٕقٚٔ فعخ ٙج ٩ضيٌ فٖ٪٠ ثٕغسىجٛ

٢ددج، ٩٣ؾدخ فٖ٪د٠ ّددرِٕ  ٛ ٩َددٗ ثٕضددٚجٝجس ثٕضد٨ ثمددضسعض٢ج ثٕؾ٢دز ثٕٚضق٢ددد ٢ٕدج، ٣ثْٕيجٕددز ثٕضد٨ عٖذض       

٩٣ؾدخ فٖدد٦ ثٕؾ٢ددز ثٕٚضق٢ددد ٢ٕددج  ٛ صيد٨ ٕدد٠ دْددٔ ٙددج ثٕضصٙددش ددد٠ ىد٨ ثٕقَددد ٙددٜ دٞدد٤ف، ٣فىددـ ٙذددجٕل،      

 . ٣ ٍعجط، ٤ٙ٣ثف٪د ٣ثٕضصثٙجس

  

  -:  95الوسألت 



ىدد٨ عددٚجٝجص٠ ٣ثٕضصثٙجصدد٠ ٕٖؾ٢ددز    ( ثَٕٚددج٣ٓ ) صدددـ ّيجٕددز ثٕذٞددِ  ٣ ثٕٚدددسه  ٣ ثٕضددجؽس ٕٖٚضق٢ددد     

ْٕٚي٤ٓ ، ٣صسعد٦ دد٠ ثٕؾ٢دز ثْٕٚيد٤ٓ ٢ٕدج ، ٣صضدأف٥ ١درٟ        ثٕٚضق٢د ٢ٕج فعخ ٙج ٩ضيٌ فٖ٪٠ ثْٕي٪ٔ ٣ث

ثْٕيجٕز دجٱ٩ؾجح ٜٙ ثْٕي٪ٔ ٣ثَٕذ٤ٓ ٜٙ ثٕؾ٢ز ثٕٚضق٢د ٢ٕج ٤ٕ٣ دجْٕضجدز ، ع٘ صص٩٣دد ثْٕٚيد٤ٓ دٚعدضٞد    

 . ثْٕيجٕز ثٕر٧ ٩ددزٟ ثٕذِٞ ثْٕي٪ٔ ٣صقضٚد فٖ٪٠ ثٕؾ٢ز ثْٕٚي٤ٓ ٢ٕج 

  -:  96الوسألت 

 ٛ : فٞدد ثٕؾ٢دز ثٕٚضق٢دد ٢ٕدج    ( ثَٕٚدج٣ٓ  ) ثذث ٍدجٗ دْيجٕدز ثٕٚضق٢دد    ٩ؾ٤ش ٕٖذِٞ  ٣ ثٕدسثه  ٣ ثٕضدجؽس  

٩أخر ٜٙ ثٕٚضق٢د ثٕٚذٖدل ثٕدر٧ ثصيَدج فٖ٪د٠ ٙدٜ ثٕٚدجٓ ف٤عدج فٚدج ٍدجٗ دد٠ ٙدٜ ّيجٕدز،  ٙدج ددأٛ ٩ؾقٖد٠                

 . ثٕغسىجٛ  ؽسر ْٕٖي٪ٔ ف٦ٖ ثٕقٚٔ، ٣ثٙج دأٛ ٤ْ٩ٛ ؽقجٕز ٠ٕ ف٦ٖ ٍ٪ج٠ٙ د٠

  -:  97الوسألت 

ؾجش ثٕٚاس٣ؿ ٕٖؾ٢ز ثٕٚضق٢د ٢ٕج فعخ ٙج ثصيَج فٖ٪٠ ى٨ ثٕٚقجٖٙز د٪٢ٞٚج ٣ؽدخ  ثذث ٕ٘ ٩َ٘ ثٕٚضق٢د دجٝ

فٖ٪٠  ٛ ٩دىـ ثٕٚذٖل ثٕر٧ ثمضسط فٖ٪٠ ى٨ ثٕقَد ، ٣ثذث ٤١ ٕ٘ ٩و د٠ زؽقش ثٕؾ٢ز ثٕٚضق٢د ٢ٕدج ثٕد٦   

 ىأخرس ٠ٞٙ ذِٕ ٣ىج  دْيجٕض٠ ٣عٚج٠ٝ ، ىجذث فىق٠ ثٕذِٞ( ثْٕي٪ٔ ) ثٕذِٞ 

ىأخدرٟ ٙٞد٠ ، ىدجٛ صق٢دد     ( ثَٕٚدج٣ٓ  ) ضق٢د ٢ٕج زؽـ د٠ ثْٕي٪دٔ ثٕد٦ ثٕٚضق٢دد    ث٦ٕ ثٕؾ٢ز ثٕٚ( ثْٕي٪ٔ )  

 . ثٕذِٞ ٣ّيجٕض٠ ثٝٚج ّجٝج دغٖذ٠ ىقٖ٪٠ عٚجٛ ثٕٚذٖل 

  

 فتح االعتواد

ٙددٜ ثٕٚقددس٣ه  ٛ ثٕق٤ْٙددجس ٱ صعددٚـ ٭فددد دجظددض٪سثف  ٧ دضددجفز ٙددٜ ثٕ ددجزػ ثٕدد٦ ثٕددذٲف، ٣ٱ        

ٙقجىؾددز فٖدد٦  –ذٞددِ، ٣ظددذخ ذٕددِ ثٛ ثٕق٤ْٙددجس ٕضدددد٩س١ج ٙددٜ ثٕددذٲف ثٕدد٦ ثٕ ددجزػ ثٱ دض٤ظددظ ثٕ

ٱ صعددٚـ دضق٩٤ددٔ ثٕٚددجٓ ثٕدد٦ ثٕ ددجزػ ثٱ دجذ٢ٝددج ٣صقددش ثمددسثى٢ج ، ٣ٙددٜ ثٕذدد٪ ٜ ثٛ    –ثٍضدددجف ثٕددذٲف 

ثٱظض٪سثف ٱ ٤ْ٩ٛ ثٱ دضق٩٤ٔ ثٕغٜٚ ث٦ٕ ثٕؾ٢ز ثٕٚددزر ٣ّرِٕ ثٕضدد٩س ، ىدجٛ ثٕٚدددز ٱ ٩ْٚٞد٠    

 . ٢٩ج ثٱ ٜٙ عس٩ٌ ثٕذِٞ ثٛ ٩عضٖ٘ عٜٚ ثٕذضجفز ٜٙ ثٕضجؽس ثٕر٧ ٩اضس

٣ٕرِٕ ىٲدد ٭٧ صجؽس  ٣ ؽ٢ز صس٩د ثظض٪سثف دضجفز ٙدٜ  ٛ صغٖدخ ٙدٜ ثٕذٞدِ  ٛ ٩يدضـ ٢ٕدج ثفضٚدجفث        

 . ٙعضٞد٩ج ٕرِٕ ، ٣ّرِٕ ثٕاسّز  ٣ ثٕضجؽس ثٕر٧ ٩س٩د ثٕضدد٩س 

٣ ىجٕضجؽس ثٕر٧ ٩س٩د ثظدض٪سثف ثٕذضدجفز، فٖ٪د٠  ٛ ٩ضيدٌ  ٣ٱ ٙدـ ثٕادسّز ثٕٚدددزر ٕضٖدِ ثٕذضدجفز           

٣ّ٪٢ٖج، ى٪ق٪ٞجٛ ٤ٝؿ ثٕذضجفز ثٕض٨ ٩غٖذ٢ج ثٕضجؽس، ٣ ٣صجى٢ج، ٣ثٕاس٣ط ثٕضد٨ ٩ادضسع٢ج ثٕضدجؽس  ٣    

صاضسع٢ج ثٕاسّز، ٣ثَٕٚجف٩س ثٕٚغ٤ٖدز، ٣ث٭ظدقجز ثٕٚقددفر، ىدجذث صد٘ ثٱصيدجً د٪٢ٞٚدج ٣صذدجفٱ ثزظدجٓ         

فضٚجف، ٣فىـ ثٕ٪د٠  زؽـ ثٕضجؽس ثٕٚعض٤زف ث٦ٕ ثٕذِٞ، ىأعٖق٠ ف٦ٖ ثٱصيجً ٣عٖخ ٠ٞٙ ىضـ ثٱ: ث٤َٕثة٘

دقضج ٜٙ عٜٚ ثٕذضجفز، ى٪ذضدا دقد ذِٕ ف٣ز ثٕذِٞ ى٨ ثٕقٚٔ ى٪ضددٔ دجٕادسّز ثٕٚدددزر، ٩٣ددىـ     

٢ٕددج عٚددٜ ثٕذضددجفز ّددجٙٲ، ٣صعددؾٔ ثٕذضددجفز دجظدد٘ ثٕذٞددِ ٣صاددقٜ ٩٣ددض٘ صدددد٩س١ج ٣ثٕضددأٙ٪ٜ فٖ٪٢ددج    

 . ٣ثزظج٢ٕج 

ٚعض٤زف ددرِٕ، ىدجذث فضدس ١د٤     ىجذث ٣صٖش ثٕذضجفز ثٕٚسظٖز، ٣فٖ٘ ثٕذِٞ د٤ص٢ٕ٤ج  فٖ٘ ثٕضجؽس ثٕ

 ٣ ٣ّ٪٠ٖ ظٖ٘ ثٕ٪٠ ثٕذِٞ ٙعضٞدثس ثٕذضدجفز، ٣فىدـ ثٕد٦ ثٕذٞدِ ٙدج دَد٨ فٖ٪د٠ ٙدٜ ثٕدغٜٚ، ١٣د٤ ثَٕعد٘            

ثٕر٧ فىق٠ ثٕذِٞ ٜٙ ٙج٠ٕ ث٦ٕ ثٕاسّز، ع٘ ف٤ٓ ثٕذٞدِ ثٕذضدجفز ٙدٜ ثظد٠ٚ ثٕد٦ ثظد٘ ثٕضدجؽس ، ٣ خدر         



زف ، ٣ خدر ٙٞد٠ ىجةددر ٕذَ٪دز ثٕدغٜٚ ثٕضد٨       ٠ٞٙ ٙذٖنج ٙق٪ٞج دجشث  خدٙجصد٠ ٣ فٚجٕد٠ ثٕضد٨ ٍدجٗ د٢دج ٕٖٚعدض٤      

 . فىق٢ج ثٕذِٞ ٜٙ ٙج٠ٕ ث٦ٕ ثٕاسّز ، ٜٙ ٤٩ٗ صعٖ٪٠ٚ ثٕٚذٖل ث٦ٕ ثٕاسّز ث٦ٕ ٤٩ٗ ٍذض٠ ٜٙ ثٕضجؽس 

  -:  98الوسألت 

٩دـ  ٛ صؾس٥ ١درٟ ثٕٚقجٖٙدز دد٪ٜ ثٕضدجؽس ثٕٚعدض٤زف ٣ثٕذٞدِ، دٞقد٤ فَدد ثٱؽدجزر ى٪عدضجؽس ثٕضدجؽس            

 ٚ ضَدددٗ ذّس١ددج فضدد٦ صددٔ ثٕ٪دد٠ ثٕذضددجفز ٣صعددؾٔ دجظدد٠ٚ ٩٣ؾقددٔ ثٕٚذٖددل   ثٕذٞدِ ٕ٪َدد٤ٗ ٕدد٠ دج٭فٚددجٓ ثٕ

 .ثٕٚق٪ٜ ثٕر٧ ٩غٖذ٠ ثٕذِٞ  ؽسر ٠ٕ ف٦ٖ ذِٕ

٣ ٙج ثٕيجةدر ثٕض٨ ٩أخدر١ج ثٕذٞدِ ٕذَ٪دز ثٕدغٜٚ ثٕضد٨ فىق٢دج ٙدٜ ٙجٕد٠ ٕٖادسّز، ىجٕؾدج١س  ٢ٝدج ٕ٪عدش ٙدٜ              

ثٕٚدجٓ ثٕٚدر٤ّز ٕٖضدجؽس     ثٕسدج ثٕٚقسٗ ى٪ؾ٤ش ٕٖضجؽس فىق٢ج ٩٣قٔ ٕٖذِٞ  خر١ج، ىدجٛ ثٕذٞدِ ٱ ٩َدس    

ثٕٚعض٤زف ٣ثٝٚج ٩دىق٠ ث٦ٕ ثٕاسّز ٜٙ ٙج٠ٕ دأٙس ثٕضجؽس ف٪ٜ عٖخ ٠ٞٙ ىدضـ ثٱفضٚدجف، ى٪ؾدخ فٖد٦     

ثٕضجؽس ثٛ ٩دىـ ٕٖذِٞ ف٤  ذِٕ ثٕٚدجٓ، ٱٝد٠ ثٕعدذخ ىد٨ َٖٝد٠ ثٕد٦ ٖٙدِ ثٕادسّز، ىدجذث عٖدخ ثٕذٞدِ            

 . ف٦ٖ ١رث ثٕٚجٓ ىجةدر ى٨٢ ٕ٪عش ىجةدر ف٦ٖ ٍس  ىٲ ص٤ْٛ ٙقسٙز

  -:  99لوسألت ا

٩٣دددـ  ٛ صؾددس٧ ثٕٚقجٖٙددز ثٕٚددر٤ّزر ددد٪ٜ ثٕضددجؽس ثٕٚعددض٤زف ٣ثٕذٞددِ دٞقدد٤ فَددد ثٕؾقجٕددز ، ى٪ؾقددٔ     

ثٕضددجؽس ثٕٚذٖددل ثٕٚقدد٪ٜ ثٕددر٧ ٩غٖذدد٠ ثٕذٞددِ ٙٞدد٠ ؽقجٕددز ٕٖذٞددِ ثذث ٍددجٗ ٕدد٠ دجٕقٚددٔ فضدد٦  صٚدد٠ ٣ ّٚددٔ          

 . ثٱظض٪سثف ، ٣ٍد صَدٗ فْ٘ ثٕيجةدر 

  -:  111الوسألت 

ٖٙز د٪٢ٞٚج دد٤زر فَدد ثٕذ٪دـ، ى٪قضدس ثٕذٞدِ ثَٕٚددثز ثٕدر٧ ٩قضدجػ ثٕ٪د٠ ىد٨          ٩٣دـ  ٛ صؾس٥ ثٕٚقج

عٜٚ ثٕذضجفز ٜٙ فٖٚز دٖد ثٕضددد٩س، ى٪ذ٪دـ ذٕدِ فٖد٦ ثٕضدجؽس ثٕٚعدض٤زف دٚدج ٩قجفٕد٠ ٙدٜ فٖٚدز دٖدد            

ثٱظض٪سثف ٩٣ض٪و ثٕ٪٠ ثٕٚذٖل ثٕر٧ ٩غٖذ٠ ثٕذِٞ ٜٙ ثٕٚعض٤زف دجشث   فٚج٠ٕ ٣خدٙجص٠، ٩٣ض٪و ثٕ٪٠ 

ثٕض٨ ٩غٖذ٢ج ٕذَ٪ز ثٕغٜٚ ثٕض٨ صذ٦َ ىد٨ ذٙدز ثٕٚعدض٤زف ثٕد٦ ٣ٍدش ثٕضعدٖ٪٘، ى٪ْد٤ٛ ؽٚ٪دـ         ّرِٕ ثٕيجةدر 

ذِٕ عٚٞج ٕٖٚذ٪ـ ، ىجذث ص٘ ثٕذ٪ـ ّرِٕ ، ٣ صذقش ثٕقٖٚز ثٕٚذ٪قز ْٖٙج ٕٖٚعض٤زف  خر١ج ثٕذٞدِ ٕ٪ددىق٢ج   

     ٙ ٖدِ  ث٦ٕ ثٕاسّز ثٕٚددزر عٚٞج ٕٖذضجفز ٣ِٖٙ ثٕذِٞ ى٨ ذٙز ثٕٚعدض٤زف ؽٚ٪دـ عٚدٜ ١درث ثٕٚذ٪دـ ، ٣

ى٨ ع٠ٞٚ ثٕٚذٖل ثٕر٧ ٩غٖذ٠ ٜٙ ثٕٚعض٤زف ٣ِٖٙ ٙقد٠ ثٕيجةددر ىج٢ٝٚدج ؽدص  ٙدٜ عٚدٜ ١درٟ ثٕدديَز ،         

 . ٣ف٦ٖ ثٕٚعض٤زف  ٛ ٩دىـ ذِٕ ٠ّٖ ٕٖذِٞ فٞد ٣ص٤ٓ ثٕذضجفز ٣صعؾ٪٢ٖج دجظ٠ٚ 

  -:  111الوسألت 

 ٱ صدـ ١درٟ ثٕٚقجٖٙدز ثذث  ؽس٩دش دد٪ٜ ثٕذٞدِ ٣ثٕٚعدض٤زف دٞقد٤ ثَٕدس ، ٣صد٤زر ذٕدِ ثٛ ٩َدس            

ثٕذِٞ ثٕضجؽس ثٕٚعض٤زف دَ٪ز ثٕغٜٚ داسط ثٕيجةدر ع٘ ٩َذض٠ ٤١ دج٤ّٕجٕز ف٠ٞ ٕ٪دىق٠ ث٦ٕ ثٕادسّز عٚٞدًج   

٣ٕدرِٕ ىدٲ صددـ ثٕٚقجٖٙدز ٣ٱ ٩ؾد٤ش      , ىئٛ ذِٕ ٤ْ٩ٛ ٜٙ ثٕسدج ثٕٚقدسٗ  , ٕٖذضجفز ف٪ٜ صدد٩س١ج 

 .ٕٖذِٞ  خر ثٕق٤ٕٚز فٖ٪٢ج 

 -: 112الوسألت 

ى٪ضق٢ددد , ىْٲ١ٚدج ص٤ظد٪ظ ٕٖذٞددِ ىد٨ ثصٚدجٗ ثٕقٖٚ٪دز     , ٱظدض٪سثف ثٱفضٚدجف ىد٨ ثٕضددد٩س ّجٱفضٚدجف ىدد٨ ث    

ثٕذِٞ د٤ٚؽخ ثٱفضٚجف دَذض ثٕذضجفز ٣ث٩دج٢ٕج ٣صأف٩ز ع٢ٞٚدج ٣ٙدج ٩دسصذظ ددرِٕ ٣ٙدج ٩ض٤ٍدو فٖ٪د٠        

 . ى٪دـ دأفد ث٤ٕؽ٤ٟ ثٕٚضَدٗ ذّس١ج ٣صٖق٠َ ثفْج٢ٙج , ٜٙ ثفٚجٓ 



 -: 113الوسألت 

ٕ٪ضيدٌ ٙقد٠ ثٕٚعدض٤زف فٖد٦     , ىدسؿ ىد٨ دٖدد ثٱظدض٪سثف    ٍد ٱ٤ْ٩ٛ ٕٖاسّز  ٣ثٕؾ٢ز ثٕٚدددزر ٣ّ٪دٔ  ٣  

ى٪سظدٔ ثٕٚدددز ثٕد٦ دٞدِ ذٕدِ      , ى٪غٖخ ثٕٚددز  ٣ ثٕٚعض٤زف ٣ظجعز ثٕذِٞ, ثٕذضجفز ثٕض٨ ٩س٩د١ج

٩٣غٖددخ ٙٞدد٠ , ثٕذٖددد ٍدد٤ثة٘ ثٕذضددجفز ث٤ٕٚؽدد٤فر ٕد٩دد٠ ٣ثٕٚاددضٖٚز فٖدد٦  ٣صددجى٢ج ٣ّٚ٪جص٢ددج ٣ ظددقجز١ج  

ِ ٣ٍذ٢ٖج ثٕٚعض٤زف صيج١٘ ٙـ ثٕٚددز دجٕٚ دجدسر  ىئذث فسع٢ج ثٕذٞ, فسع٢ج ف٦ٖ ثٕٚعض٤زف٩ٜ ١ٞجُ

 ِ ٣ٱز٩ددخ ىدد٨ ثٛ ثٕذٞددِ   . ىددئذث فدددٔ ثٱصيددجً د٪٢ٞٚددج ىددضـ ثٱفضٚددجف   ,  ٣ثٕٚسثظددٖز  ٣ د٤ثظددغز ثٕذٞدد

   . ٩عضقٌ ف٦ٖ ثٕٚددز دق٠ٖٚ ١رث ف٤ٕٚز ٙق٪ٞز م٪س ٙج ٩عضق٠َ ديضـ ثٱفضٚجف

ضددجفز ثٕضدد٨ ٩سمددخ ى٪٢ددج ٩٣ددرّس  ٣ّددرِٕ ثٕاددأٛ ىدد٨ ثٕٚعددض٤زف ىئٝدد٠ ٍددد ٩سظددٔ ثٕدد٦ ثٕذٞددِ ٍدد٤ثة٘ ثٕذ   

ىدئذث فسعد٢ج ثٕذٞدِ ٣زمدخ     ,  ٣صجى٢ج ٣ّٚ٪جص٢ج ٩٣غٖدخ ٙٞد٠ ثٛ ٩قسعد٢ج فٖد٦ ثٕادسّز ثٕٚدددزر      

 .٣ثظضقٌ ثٕذِٞ درِٕ ٜٙ ثٕٚعض٤زف ثٕق٤ٕٚز ثٕٚق٪ٞز, ثٕٚددز ثصدٔ دجٕٚعض٤زف ٣دد  ثٕضيج١٘ د٪٢ٞٚج

 -: 114الوسألت 

  ِ ٕ٪قضددس ١دد٤  ٣ ,  خذددس ثٕٚعددض٤زف د٤صدد٢ٕ٤ج  ,ثذث ٣صددٖش ثٕذضددجفز ثٕدد٦ ثٕٚ٪ٞددج  ٣ فٖدد٘ ثٕذٞددِ دددرٕ

٩٣دددىـ ١دد٤ ٕٖذٞددِ دَ٪ٚددز ثٕددغٜٚ ٣صعددؾ٪ٔ ثٕذضددجفز دئظدد٠ٚ  , ٣ّ٪ٖدد٠ ى٪عدد٠ٖٚ ثٕذٞددِ ٙعددضٞدثس ثٕذضددجفز

ىئذث ٕ٘ ٩قضس ثٕٚعض٤زف ى٨ ث٤ٕٚفد  ٣ ٣ّ٪ٖد٠ ٣ٕد٘ ٩ضعدٖ٘ ثٕذضدجفز     , ٩٣ع٢ٖٚج ٠ٕ ٩٣ق٪ٜ ٕرِٕ ٤ٙفدث

٣فٖ٪٠  ٛ ٩دىـ ث٦ٕ ثٕذِٞ , ث٦ٕ  ٛ ٩عض٢ٖٚجٍجٗ ثٕذِٞ د صٛ ثٕذضجفز ٣فيؾ٢ج ف٦ٖ فعجح ثٕٚعض٤زف 

ىئ٠ٝ  فد مس٣ط ثٕذِٞ ف٦ٖ ثٕٚعض٤زف ىد٨ ىدضـ   , ٣ٕ٪ط ٠ٕ ثٱٙضٞجؿ ٜٙ ذِٕ,  ؽسر ٙق٪ٞز َٕ٪ج٠ٙ درِٕ

٣ّرِٕ ثٕقْ٘ ف٦ٖ ثٕؾ٢دز ثٕٚدددزر ثذث ثصيدٌ ٢ٕدج ٝؾ٪دس ذٕدِ ى دصٛ ثٕذٞدِ ثٕذضدجةـ فٖد٦           , ثٱفضٚجف

 .صٛ ثٕذضجةـ ٣فيؾ٢ج ٣ىج  دجٕاسطىقٖ٪٢ج ثٛ صدىـ ٠ٕ ث٭ؽسر َٕ٪ج٠ٙ د , فعجد٢ج

  -:  115الوسألت 

فدٜ ثظدضٲ٢ٙج ٣فىددـ ثٕٚذدجٕل ثٕٚعدضقَز ٕٖذٞددِ     ( ثٕٚعددض٤زف  ٣ ثٕٚدددز  : ) ثذث ص ٖدو ٙجٕدِ ثٕذضدجفز   

فٖ٪٠، ىجٛ ثٕذِٞ ٩قدف ٠ٕ ٤ٙفدث، ٩٣ٞرزٟ دأ٠ٝ ثذث ٕد٘ ٩ضعدٖ٘ ثٕذضدجفز ىد٨ ث٤ٕٚفدد ثٕٚقد٪ٜ، ٣ٕد٘ ٩ددىـ         

 . ثٕذِٞ ٩ض٦ٕ٤ د٪ـ ثٕذضجفز ٩٣عض٤ى٨ ف٠ٝ٤٩ ٜٙ  عٚج٢ٝجٕٖذِٞ ف٠ٝ٤٩ ثٕٚعضق٠َ فٖ٪٠، ىجٛ 

٣ثٕؾج١س ؽد٤ثش ذٕدِ ٕٖذٞدِ، ىجٝد٠  فدد ثٕادس٣ط ثٕضد٨ ٩أخدر١ج ثٕذٞدِ فٖد٦ ثٕضدجؽس ىد٨ ثٕقَدد ثٕددجفز               

د٪٢ٞٚج ىد٨ ىدضـ ثٱفضٚدجف، ى٪ْد٤ٛ ثٕذٞدِ ٣ّد٪ٲ فٞد٠ د٤ٚؽدخ ١درث ثٕادسط ىد٨ د٪دـ ثٕذضدجفز ٣ٍدذض               

 . ع٢ٞٚج ٩٣دـ ١رث ثٕذ٪ـ ٢ْٖٚ٩٣ج ثٕٚاضس٧

  -:  116الوسألت 

ٙددج ذّسٝددج ٙددٜ  فْددجٗ ثٕٚقجٖٙددز ٙددـ ثٕذٞددِ ثٝٚددج صؾددس٧ ىدد٨ ثٕذٞدد٤ُ ث٭١ٖ٪ددز، ٣ثٙددج ثٕذٞدد٤ُ ثٕق٤ْٙ٪ددز      

٣ثٕٚادضسّز، ىضض٤ٍددو صدقز ثٕٚقجٖٙددز فٖدد٦ ثؽدجشر ثٕقددجّ٘ ثٕادسف٨ ّٚددج ذّسٝددجٟ ظدجدَج ىدد٨ ثٕٚعددجٕز       

 . ثٕسثدقز ٣ثٕعض٪ٜ ٣ٙج دقد١ج

  -:  117الوسألت 

س ث٦ٕ دٖد ٙق٪ٜ  ٣ ث٦ٕ فدر دٲف، ٤١٣ ٩قضجػ ىد٨ ظديسٟ ثٕد٦ َٙدجف٩س ٙدٜ      ٍد ٩قصٗ ثٱٝعجٛ ف٦ٖ ثٕعي

ثٕٚجٓ، ٩٣ ا٦ ف٦ٖ ثٕٚجٓ ثذث صقذ٠ ٙق٠ ٜٙ ثٕضٖو  ٣ ثٕض٪جؿ، ى٪سؽـ ىد٨ ذٕدِ ثٕد٦ ثٕذٞدِ ٩٣ددىـ      

٠ٕ ٙذٖنج ٜٙ ثٕٚدجٓ، ى٪دص٣فٟ دْضدجح ثٕد٦ دٞدِ ٙقد٪ٜ  ٣ ثٕد٦ دٞد٤ُ فجٕٚ٪دز  ٛ ٩عددف٣ث ٕد٠ فجؽضد٠ ٙدٜ              



ج٣ش فدث ٩ق٪٠ٞ ٢ٕ٘ ى٨ ثْٕضجح، ٩٣ع٦ٚ ١رث ثْٕضدجح ىد٨ فدسه ثٕذٞد٤ُ خغدجح      ثٕٚجٓ، دَٚجف٩س ٱ صضؾ

٣ثٕؾدج١س صدقز   . ثٱفضٚجف، ٩٣أخر ثٕذِٞ ٜٙ ذِٕ ثٕا   ف٤ٕٚز ٙق٪ٞز دجشث  صص٩٣دٟ د٢رث ثٕ غجح

١رٟ ثٕٚقجٖٙدز، ىدجٛ ثٕاد   ٍدد ثٍدس  ثٕذٞدِ دقعدخ ثٕٚيدس٣  ٍسعدج ٱ ش٩دجفر فٖ٪د٠، ٣ثٕق٤ٕٚدز             

ر صسؽدـ ثٕد٦ ثٕذٞدِ ١٣د٤ ثٕٚدد٩ٜ، ىدٲ ٩اد٢ٖٚج فٕ٪دٔ ثٕضقدس٩٘ ّٚدج ظدذٌ            ثٕض٨ صؤخر ٙٞد٠ ثٝٚدج ١د٨ ىجةدد    

 . د٪ج٠ٝ

 العول في البنل

  -:  118الوسألت 

ٱ ٩ؾ٤ش ٕٲٝعجٛ ثٕدخ٤ٓ ى٨ ثٕقٚٔ ٕٖذِٞ ثذث ّجٛ ثٕقٚٔ ٤١ ثؽسث  ثٕٚقجٙٲس ثٕسد٠٩٤،  ٣ عدذغ٢ج  

ثٕذضددجةـ ثٕٚقسٙددز  ٣صددد٢ٞ٩٣ج،  ٣ ثٕضعدد٢٪ٔ ٢ٕددج،  ٣ ّددجٛ ٙددٜ ث٭فٚددجٓ ثٕٚقسٙددز ث٭خددس٥، ّاددسث       

٣د٪ق٢ج، ٣م٪س ذِٕ ٙٚج ٤١ ٙقسٗ ى٨ مس٩قز ثٱظٲٗ ، ٣ٱ ٩ؾ٤ش ٠ٕ  خر ث٭ؽسر ف٦ٖ ١رٟ ثٱفٚجٓ 

 . 

٩٣ؾ٤ش ٠ٕ ثٕدخ٤ٓ ى٨  فٚجٓ ثٕذِٞ م٪س ثٕٚقسٙز، ّٚج ٩ؾ٤ش ٕد٠  خدر ث٭ؽدسر فٖ٪٢دج، ىدجذث ّدجٛ ٙدٜ        

ٛ ٙدٜ ثٕذٞد٤ُ ثٕق٤ْٙ٪دز  ٣    ثٕذ٤ُٞ ث٭١ٖ٪ز  ٣ د٤ُٞ م٪دس ثٕٚعدٖٚ٪ٜ  خدر ث٭ؽدسر ٙدٜ ثٕذٞدِ، ٣ثذث ّدج       

 . ثٕٚاضسّز ثفضجػ ى٨ ٍذض ث٭ؽسر ٠ٞٙ ٣ى٨ صقز ثٕضدسه ى٪٢ج ث٦ٕ ثذٛ ثٕقجّ٘ ثٕاسف٨

  -:  119الوسألت 

ٱ ٩ؾ٤ش ٕٲٝعجٛ ثٕدخ٤ٓ ى٨ ثٕقٚٔ ثذث ّجٛ دقضد٠ ٙذجفدج ٣دقضد٠ ٙقسٙدج، ٣ّدجٛ ثٕدذقض ثٕٚقدسٗ        

ذث ٕد٘ ٩ْدٜ ثٕقٚدٔ ثٕٚقدسٗ ؽدص ث      ؽص ث ٖٙق٤ؽج ٜٙ ٣ؽ٪يض٠ ثٕضد٨ ٩عدضقٌ د٢دج ث٭ؽدسر ٙدٜ ثٕذٞدِ، ٣ث      

 . ٖٙق٤ؽج ى٨ ث٤ٕؽ٪يز ٕ٘ ٩قسٗ فٖ٪٠ ثٕدخ٤ٓ ى٪٢ج، ٣فسٗ فٖ٪٠ ذِٕ ثٕقٚٔ ٝيع٠

  

  

  -:  111الوسألت 

ثذث ّدجٛ فٖٚدد٠ ىد٨ ثٕٚقددجٙٲس ثٕسد٩٤دز ٣ّجٝددش ٢ٙٚضد٠ ١دد٨ ص٤ؽ٪د٠ ١ددرٟ ثٕٚقدجٙٲس ٣ثؽسث ١ددج فٖدد٦        

     ٙ ٖدز ٙقسٙددز، ٕد٘ ٩ْددٜ ىد٨ فخ٤ٕدد٠    ث٤ٕؽد٤ٟ ثٕددق٪قز ىدد٨ ثٱظدٲٗ، دق٪ددظ ٱ ٩ؾدس٧ ٙددـ ثٕقٚ٪دٔ ٙقج

 . دأض، دٔ ّجٛ ٙغجدج ٣ٙأؽ٤زث ف٦ٖ ذِٕ ثٛ مج  ثهلل صقج٦ٕ

  

 الصالة في الطائرة

 -:  111الوسألت 

صدـ ثٕدٲر ى٨ ثٕغجةسر ثذث صْٜٚ ثْٕٖٚو ى٪٢ج ٜٙ صق٪٪ٜ ثَٕذٖز، ٣ثظدضغجؿ  ٛ ٩دأص٨ دجٕددٲر صجٙدز     

. ث ٝدصٓ ٙدٜ ثٕغدجةسر ٣ثٛ ّدجٛ ث٤ٍٕدش دجٍ٪دج      د٤ثؽذجص٢ج ٣مسثةغ٢ج، ٣صؾص٠٩، ىٲ صؾخ فٖ٪٠ ثفجفص٢ج ثذ



٣ثذث ٕ٘ ٩عضغـ ثٱص٪دجٛ دجٕددٲر ثٕضجٙدز، ٣ّدجٛ ىد٨ ظدقز ٙدٜ ث٤ٍٕدش دق٪دظ ٩ْٚٞد٠  ٛ ٩دأص٨ دجٕددٲر             

ثٕضجٙز دقد ٝص٠ٕ٣ ٜٙ ثٕغجةسر ٍذٔ  ٛ ٩ سػ ث٤ٍٕش، ٣ؽخ فٖ٪٠ صأخ٪س ثٕددٲر ٣ٕد٘ ٩ؾدص ٕد٠ ثٱص٪دجٛ      

١ج ّدرِٕ، ظد٤ث  ّدجٛ ثٕ ٖدٔ ىد٨ صدٲص٠ ٕقددٗ        د٢ج ىد٨ ثٕغدجةسر ىد٨  ٣ٓ ث٤ٍٕدش، ٣ٕد٘ صؾدصٟ ثذث صدٲ       

صق٪دد٪ٜ ثَٕذٖددز  ٗ ٕقدددٗ ثْٙددجٛ ثٱظددضَذجٓ  ٗ ٕيَددد دقددض ثٕاددسثةظ  ٣ ث٤ٕثؽذددجس ثٱخددس٥ ، ٣ٕدد٤ ٕقدددٗ      

 . ثٱظضَسثز ث٣ ثٱظضَٲثٓ ى٨ ثَٕ٪جٗ  ٣ ى٨ ثٕس٤ّؿ  ٣ ثٕعؾ٤ف ٣ٝق٤ ذِٕ 

  -:  112الوسألت 

٣ؽخ فٖ٪٠  ٛ ٩أص٨ دجٕدٲر دٚج ٠ْٞٚ٩ ٢ٞٙدج،   ثذث عجً ف٦ٖ ثْٕٖٚو ٣ٍش ثٕدٲر ٤١٣ ى٨ ثٕغجةسر

ىجذث ف٪ٜ ثَٕذٖز ى٨ ؽ٢ز ٣ؽذش فٖ٪٠ ثٕددٲر ثٕد٦ صٖدِ ثٕؾ٢دز، ٣ثذث ٕد٘ ٩قددٔ ٕد٠ ذٕدِ ثفضٚدد فٖد٦           

ثٱٙجزثس ٣ثٕقٲٙجس ثٕض٨ ص٤ؽخ ثٕؾٜ، ىجذث ؽٜ ى٨ ؽ٢ز ث٢ٝج ثَٕذٖز ص٦ٖ ثٕ٪٢ج ٣ثذث ٕ٘ ٩ْٚٞد٠ ذٕدِ   

ث٤ٍٕش ثٱ فٜ صٲر ٣ثفدر صٲ١ج ثٕد٦  ٧ ؽ٢دز    ص٦ٖ ث٦ٕ  زدـ ؽ٢جس ف٦ٖ ث٭ف٤ط ، ٣ثذث عجً

مدج  ، ٣ثذث ٕدد٘ ٩ْٚٞدد٠ ثٕدددٲر ٙعددضَسث  ٣ ٙعددضَٲ ىدد٨ ٍ٪جٙدد٠  ٣ ىدد٨ ز٤ّفدد٠  ٣ ظددؾ٤فٟ ٱعددغسثح   

 . ثٕغجةسر ، ص٦ٖ ٙقضٚدث ف٦ٖ م٨   ٣ دٚج ٠ْٞٚ٩ ّٚج ٩يقٔ ثٕٚقر٣ز ى٨ م٪س ثٕغجةسر 

  -:  113الوسألت 

فٖد٘  ٝد٠ ٱ ٩ٞدصٓ ٙدٜ ثٕغدجةسر ٣ٱ ٩دضْٜٚ ٙدٜ ثٕددٲر         ثذث ّجٛ ثْٕٖٚو ى٨ ظدقز ٙدٜ ث٤ٍٕدش، ٣ْٕٞد٠     

ثٕضجٙز ٍذٔ  ٛ ٩ سػ ث٤ٍٕش، ؽجش ٠ٕ  ٛ ٩أص٨ دجٕددٲر ىد٨ ثٕغدجةسر ىد٨  ٣ٓ ٣ٍض٢دج دٚدج ٩عدضغ٪ـ ٙدٜ         

ىجذث ثظضٚس د٠ ثٕقرز فض٦ خدسػ ٣ٍدش ثٕددٲر  ؽص صد٠ صدٲص٠ ثٕضد٨ ثصد٦ د٢دج، ٣ثذث         , صٲر ثٕٚقر٣ز

٤ٍٕدش ٣صْٚدٜ ٙدٜ ثٱص٪دجٛ دجٕددٲر ثٕضجٙدز ٣ؽذدش فٖ٪د٠         ثصيٌ ثٝد٠ ٝدصٓ ٙدٜ ثٕغدجةسر ٍذدٔ  ٛ ٩ دسػ ث      

 . ثفجفر ثٕدٲر

  -: 114الوسألت 

إذث فخٔ ٣ٍش ثٕدٲر فٖد٦ ثْٕٖٚدو، ٣صْٚدٜ ٙدٜ ثٯص٪دجٛ دجٕددٲر صجٙدز ث٭ؽدصث  ٣ثٕادسثةظ، ىدأخس           

صٲص٠ ٙضقٚدث فض٦ فخٔ ثٕغجةسر، ىجعغس إ٦ٕ  ٛ ٩أص٨ ى٪٢ج ددٲر ثٕٚقدر٣ز  صد٦ دجٕددٲر ّدرِٕ،     

ثٱفض٪جط دَضج  ١رٟ ثٕدٲر دقد ٝص٣ٕد٠ ٙدٜ ثٕغدجةسر، ٣خد٤صدج إذث ّدجٛ ٩قٖد٘ ٙدٜ  ٣ٓ        ٣ٱ ٩ضسُ 

 . ث٭ٙس ث٠ٝ ٱ ٩ضْٜٚ ى٨ ثٕغجةسر إٱ ٜٙ صٲر ثٕٚقر٣ز، ٣ثٛ ّجٛ ثٕؾج١س صقز صٲص٠

      

 . ٣ثٕقٚد هلل فٌ فٚدٟ ى٨ ثٕٚذد  ٣ثٕ ضجٗ ٣ص٤ٖثص٠ ثٕدثةٚز ف٦ٖ ظ٪د زظ٠ٖ ٣آ٠ٕ  ؽٚق٪ٜ       

              

 هحود أهين                                                                                                  

 .ٟ 1447عذـ ى٨ م٢س زؽخ 

 .ٗ 1987ث٤ٕٚثىٌ م٢س ٙجزض 
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