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 تعليواخ عقد  - 2019( لسٌح 1تعليواخ رقن )

  هساولح ههٌح التوريض القاًىًي والقثالح القاًىًيح هتحاىا
   (4/أ/5ادج )ـوامل( 2/أ/4ادج )ـ/ب( وامل3صادرج مبىجة أحكام املادج )

 2019( لسٌح 36( هي ًظام ترخيص هساولح ههٌح التوريض والقثالح رقن )11واملادج )
 

يزأنممخ يُٓممخ انزًممقٚغ ان ممبََٕٙ  ايزؾممبٌرضممًٗ ْمملِ انزؼهًٛممبد )رؼهًٛممبد ػ مم   (: 3انًبدح )

 ( ٔٚؼًم ثٓب يٍ ربرٚخ َشقْب فٙ انغقٚ  انقصًٛخ.3333ٔان جبنخ ان بََٕٛخ نضُخ 

 

ٚكٌٕ نهكهًبد ٔانؼجبراد انزبنٛخ ؽٛضًب ٔردد فٙ ْلِ انزؼهًٛمبد انًؼمبَٙ انًصظظمخ  (: 3انًبدح )

 :نٓب أدَبِ يب نى ر ل ان قُٚخ ػهٗ غٛق ذنك

 .انًغهش انزًقٚؼٙ األردَٙ  :انًغهش

 ٔزارِ انظؾخ. انٕزارح: 

 ٔزٚق انظؾخ. انٕزٚق: 

 أيٍٛ ػبو انًغهش انزًقٚؼٙ األردَٙ. األيٍٛ انؼبو: 

 َ بثخ انًًقػٍٛ ٔانًًقػبد ٔان بثالد ان بََٕٛبد.  انُ بثخ: 

انزًمقٚغ ان مبََٕٙ ٔان جبنمخ ان بََٕٛمخ انمل٘  إيزؾبٌ يزأنمخ يُٓمخ  اإليزؾبٌ:

 .ٚؼ  ِ انًغهش انزًقٚؼٙ االردَٙ

 ي ٚقٚخ االخزظبص فٙ انًغهش. انً ٚقٚخ: 

 ؼهًٛبد.نغُخ االيزؾبٌ انًشكهخ ثًٕعت أؽكبو ْلِ انز انهغُخ انٕؽُٛخ: 

 

 يزأنخ يُٓخ انزًقٚغ ان بََٕٙ ٔان جبنخ ان بََٕٛخ اليزؾبٌ انهغُخ انٕؽُٛخ (: 8انًبدح )

يزأنممخ يُٓمخ انزًممقٚغ  اليزؾمبٌ ٚشمكم انًغهمش نغُممخ رضمًٗ )انهغُممخ انٕؽُٛمخ -أ 

 -( ثقئبصخ األيٍٛ انؼبو ٔػؼٕٚخ كم يٍ:ان بََٕٙ ٔان جبنخ ان بََٕٛخ

 َ ٛت انًًقػٍٛ ٔانًًقػبد ٔان بثالد ان بََٕٛبد.  -3
 ي ٚق ي ٚقٚخ انزًقٚغ فٙ انٕزارح. -3
 ي ٚق ي ٚقٚخ انزًقٚغ فٙ انص يبد انطجٛخ انًهكٛخ. -8
 ي ٚق ي ٚقٚخ رقخٛض انًٍٓ ٔانًؤصضبد انظؾٛخ فٙ انٕزارح. -4
 ي ٚق ي ٚقٚخ االخزظبص فٙ انًغهش انزًقٚؼٙ األردَٙ.  -6
نغبيؼمبد انؾكٕيٛمخ ثبنزُمبٔة فًٛمب ثُٛٓمب ػًٛ  كهٛخ انزًمقٚغ فمٙ إؽم ٖ ا -5

 نً ح صُزٍٛ.
ػًٛ  كهٛخ انزًقٚغ فٙ إؽ ٖ انغبيؼبد انصبطخ ثبنزُبٔة فًٛب ثُٛٓب نً ح  -7

 صُزٍٛ.
انزٙ رزؼًٍ ثقَبيظ قجبنخ  انكهٛبدػًٛ  كهٛخ انزًقٚغ ٔان جبنخ فٙ اؽ ٖ  -3

 .قبََٕٛخ 
 يؤصضبد انزؼهٛى انؼبنٙ. اػزًبديًضم ػٍ ْٛئخ  -3
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 انًضزشفٛبد انصبطخ ٚزى رضًٛزّ يٍ رئٛش انغًؼٛخ. يًضم ػٍ عًؼٛخ -33
ي ٚق انزًقٚغ فٙ اؽم  انًضزشمفٛبد انغبيؼٛمخ ثبنزُمبٔة فًٛمب ثُٛٓمب نًم ح  -33

 صُزٍٛ.
 ػؼٍٕٚ يٍ ذٔ٘ انؼالقخ ٚزى رضًٛزًٓب يٍ قجم األيٍٛ انؼبو. -33

 ُٕٚة ي ٚق انً ٚقٚخ ػٍ انقئٛش فٙ ؽبنخ غٛبثّ أٔ رؼلرِ نؾؼٕر االعزًبع. -ة

صمممزؼبَخ ثمممؤ٘ يمممٍ ذٔ٘ انصجمممقح ٔاالخزظمممبص فمممٙ أ٘ يٕػمممٕع ٚزؼهممم  نهغُمممخ اال -ط

 ثباليزؾبٌ دٌٔ أٌ ٚكٌٕ نّ ؽ  انزظٕٚذ.

رغزًغ انهغُخ ث ػٕح يٍ رئٛضٓب أٔ َبئجّ فٙ ؽبنخ غٛبثّ كهًب دػذ انؾبعمخ ٔرزصمل  -د

ققارارٓب ثؤكضقٚخ أطٕاد أػؼبئٓب ػهٗ أٌ ٚكٌٕ انقئٛش أٔ َبئجمّ يمٍ ثٛمُٓى ٔفمٙ 

د ٚقعؼ انغبَمت انمل٘ طمٕد يؼمّ رئمٛش انهغُمخ أ َبئجمّ فمٙ األطٕاؽبل رضبٔ٘ 

 ؽبنخ غٛبثّ.

 رزٕنٗ انهغُخ انًٓبو انزبنٛخ: -ْـ 

 .ناليزؾبٌرصى انضٛبصخ انؼبيخ  -3
ٔر مم ٚى انزٕطممٛبد انالزيممخ نهغٓممبد ذاد  ثباليزؾممبٌدراصممخ انز ممبرٚق انصبطممخ  -3

 انؼالقخ.
 دراصخ ٔإققار آنٛبد رطٕٚق االيزؾبٌ. -8
 انُٓبئٛخ ناليزؾبٌ.إققار انُزبئظ  -4
 أ٘ أيٕر أخقٖ رؾبل نهغُخ. -6

 

 ان بََٕٛخ يزأنخ يُٓخ انزًقٚغ ان بََٕٙ ٔان جبنخ اليزؾبٌ انهغُخ انؼهًٛخ (: 4انًبدح )

 يزأنممخ يُٓممخ يزؾممبٌاعممقا  إل ٚشممكم انًغهممش نغُممخ رضممًٗ )انهغُممخ انؼهًٛممخ  -أ 

ان بََٕٛممخ( ثقئبصممخ يمم ٚق انً ٚقٚممخ ٔػؼممٕٚخ كممم  انزًممقٚغ ان ممبََٕٙ ٔان جبنممخ

 -يٍ:

 صالصخ اػؼب  ػٍ رصظض رًقٚغ طؾخ انجبنغٍٛ. -3
 صالصخ اػؼب  ػٍ رصظض رًقٚغ طؾخ انقػبٚخ انؾضٛضخ. -3
 صالصخ اػؼب  ػٍ رصظض رًقٚغ انظؾخ انُفضٛخ ٔانؼ هٛخ.  -8
 صالصخ اػؼب  ػٍ رصظض رًقٚغ طؾخ انطفم. -4
 األو ٔؽ ٚضٙ انٕالدح.صالصخ اػؼب  ػٍ رصظض رًقٚغ طؾخ  -6
 صالصخ اػؼب  ػٍ رصظض رًقٚغ طؾخ انًغزًغ. -5
 صالصخ اػؼب  ػٍ رصظض اإلدارح ٔان ٛبدح فٙ انزًقٚغ. -7
 صًبَٛخ اػؼب  ػٍ رصظض ان جبنخ.  -3
 يًضم ػٍ َ بثخ انًًقػٍٛ ٔانًًقػبد ٔان بثالد ان بََٕٛبد. -3

 يًضم ػٍ ي ٚقٚخ انزًقٚغ فٙ انٕزارح. -33
 يًضم ػٍ ي ٚقٚخ انزطٕٚق ٔانجؾش انؼهًٙ فٙ انًغهش.  -33

 ٚكٌٕ رئٛش قضى االيزؾبَبد فٙ انً ٚقٚخ ي قر ألػًبل انهغُخ. -ة

 ركٌٕ ي ح ػؼٕٚخ األػؼب  صُزٍٛ قبثهخ نهزغ ٚ . -ط
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 نهغُخ االصزؼبَخ ثؤ٘ يٍ ذٔ٘ انصجقح ٔاالخزظبص.    -د

 رزٕنٗ انهغُخ انًٓبو انزبنٛخ: -ْـ 

ٔف  اإلؽبر انمٕؽُٙ (  (blueprintؼبو ٔخبرؽخ االيزؾبٌرظًٛى اإلؽبر ان -3

ٔاؽزٛبعممبد انًًبرصممخ نهزًممقٚغ نكفبٚممبد انًًممقع انؼممبو/ ان بثهممخ انؼبيممخ 

 ٔان جبنخ. 
( ٔرضمممهًٛٓب  (blueprintثبصمممزص او خبرؽمممخ اإليزؾمممبٌكزبثمممخ األصمممئهخ  -3

 نهً ٚقٚخ. 
 رؾهٛم األصئهخ ٔقٛبس ي ٖ طؼٕثزٓب نزؾضٍٛ ٔرطٕٚق االيزؾبَبد. -8
 رفغ انزٕطٛبد انًزؼه خ ثزطٕٚق االيزؾبَبد نهغُخ االشقافٛخ.  -4

 رغزًغ انهغُخ كهًب دػذ انؾبعخ.  -ٔ
 

 ان بََٕٛخ يزأنخ يُٓخ انزًقٚغ ان بََٕٙ ٔان جبنخ اليزؾبٌ انهغُخ االشقافٛخ (: 6انًبدح )

ٚشكم انًغهش نغُخ رضًٗ )انهغُخ االشقافٛخ إليزؾبٌ يزأنخ يُٓخ انزًمقٚغ  -أ 

 ٔان جبنخ ٔان بََٕٛخ( ثقئبصخ ي ٚق انً ٚقٚخ ٔػؼٕٚخ كم يٍ:ان بََٕٙ 

 يًضم ػٍ كم يٍ انزصظظبد انًلكٕرح فٙ انهغُخ انؼهًٛخ.    -3

 رئٛش قضى االيزؾبَبد فٙ انًغهش.  -3

 يًضم ػٍ ي ٚقٚخ انزطٕٚق ٔانجؾش انؼهًٙ فٙ انًغهش. -8

 يًضهٍٛ ذٔ٘ ػالقخ ٚزى رضًٛزّ يٍ قجم رئٛش انهغُخ. -4

 و انزبنٛخ:رزٕنٗ انهغُخ انًٓب -ة 
 اصزالو قبئًخ ثُزبئظ االيزؾبٌ يٍ ي ٚق انً ٚقٚخ.  -3
 رفغ انزٕطٛبد انًزؼه خ ثُزبئظ االيزؾبٌ انٗ انهغُخ انٕؽُٛخ.  -3
دراصخ انزٕطٛبد انظبدرح ػٍ انهغُخ انؼهًٛخ ٔانزُضمٛت ثٓمب انمٗ انهغُمخ  -8

 انٕؽُٛخ. 
 .االيزؾبٌاالشقاف ػهٗ ػ    -4
 انٕؽُٛخ أٔ األيٍٛ انؼبو.أٚخ أيٕر أخقٖ رؾبل نهغُخ يٍ انهغُخ  -6

 

 آنٛبد اإلػ اد ٔانزؾؼٛق نًؾزٕٖ اإليزؾبٌ:  (: 5انًبدح )

ُٚشق انًغهش انًؼبٚٛق ٔانكفبٚمبد انًطهٕثمخ نهًًقع/ان بثهمخ انؼبيمخ ٔخبرؽمخ  -أ 

ػهممٗ يٕقؼممّ االنكزقَٔممٙ ٔٚؼًممم ػهممٗ رؾمم ٚضٓب كهًممب blueprint) االيزؾممبٌ )

 اقزؼذ انؾبعخ.

 (.MCQ( صؤال اخزٛبر يٍ يزؼ د )333)ٚؾزٕ٘ اإليزؾبٌ ػهٗ يبئخ  -ة 

 ٌ. بصبػز ركٌٕ ي ح اإلعبثخ ػهٗ اإليزؾبٌ -ط 

 

 آنٛخ انزضغٛم نإليزؾبٌ  (: 7انًبدح )

ٚزٔد انزؼهٛى انؼبنٙ  انًغهش ث ٕائى أصًب  خقٚغٙ كهٛخ انزًقٚغ ثؼ  َٓبٚخ كمم  -أ 

 فظم دراصٙ. 
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 رزٔد انُ بثخ قبئًخ ثؤصًب  انصقٚغٍٛ انًضغهٍٛ فٙ انُ بثخ.  -ة 

رزممٕنٗ انً ٚقٚمممخ دراصمممخ ؽهجمممبد انز ممم و نإليزؾمممبٌ إنمممٗ انًغهمممش ٔانزؾ ممم  يمممٍ  -ط 

اصزٛفبئٓب نهشقٔؽ ٔانًزطهجبد انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انُظبو ٔانزؼهًٛبد انظمبدرح 

 ثً زؼبِ.

ٚ مم و ؽهممت االنزؾممبت ثبإليزؾممبٌ ػهممٗ انًُممٕذط انًؼزًمم  يممٍ انًغهممش قجممم ػ مم   -د 

 -ب يقف ب ثّ انٕصبئ  انزبنٛخ:اإليزؾبٌ ثؤصجٕػٍٛ ػهٗ األقم ٔرقٛب أٔ انكزقَٔٛ

طٕرح ػٍ ْٕٚخ األؽٕال انً َٛخ صبرٚخ انًفؼٕل نألردَٙ أٔ شٓبدح رؼٛمٍٛ  -3

 نهؼضكقٍٚٛ أٔ طٕرح ػٍ عٕاز انضفق صبر٘ انًفؼٕل نغٛق األردَٙ.
 شٓبدِ رضغٛم انُ بثخ )صبرٚخ انًفؼٕل( أٔ طٕرح يظ قخ ػُٓب. -3
ؼاليبد يمٍ إؽم ٖ طٕرِ يظ قخ ػٍ شٓبدح انزًقٚغ أٔ ان جبنخ ٔكشف ان -8

 انغبيؼبد أٔ انًؼبْ  انًؼزقف ثٓب أٔ يب ٚؼبدنٓب.
 أ٘ ٔصبئ  أخقٖ ٚزى ؽهجٓب ٔؽضت ٔاقغ انؾبل. -4
 ٔطم يبنٙ. -6

  

 ػ   اإليزؾبٌ (: 3انًبدح ) 

 .ٔرقٛب أ إنكزقَٔٛب فٙ انًكبٌ انل٘ رؾ دِ انهغُخ اإلشقافٛخ االيزؾبٌٚؼ    -أ 

يقرٍٛ ثبنضُخ ٔٚغٕز نهًغهش زٚبدح ػ د دٔراد االيزؾبٌ كهًمب  االيزؾبٌٚؼ    -ة 

 دػذ انؾبعخ ٔنهًغهش إنغب  ػ  ِ دٌٔ إث ا  األصجبة.
 .االيزؾبٌٚغه  ثبة انزضغٛم قجم أصجٕػٍٛ يٍ ػ    -ط 

 .االيزؾبٌٚزٕعت ػهٗ انًًزؾٍ انزٕاع  قجم  صبػخ يٍ ث    -د 

ؼٛممٍٛ نهؼضممكقٍٚٛ رؼزًمم  ْٕٚممخ االؽممٕال انً َٛممخ صممبرٚخ انًفؼممٕل أ شممٓبدح ر -ِ 

 نألردَٙ ٔعٕاز انضفق صبر٘ انًفؼٕل نغٛق األردَٙ. ناليزؾبٌشصظٙ  كئصجبد

نغبٚمبد انزؤكم  يمٍ  االيزؾبٌٚغت اثقاز انٕصٛ خ انشصظٛخ نهًقاقجٍٛ أٔ يشقف  -ٔ 

ْٕٚممخ انًًممزؾٍ ٔيطبث ممخ اصممًّ يممغ طممٕررّ يممغ االصممى انممٕارد ػهممٗ شبشممخ 

 أٔ ٔرقزّ. االيزؾبٌ

ٔاالػممالٌ ػُممّ ػهممٗ يٕقممغ انًغهممش  االيزؾممبٌرزممٕنٗ انً ٚقٚممخ انزقرٛممت نؼ مم   -ز 

 االنكزقَٔٙ ٔثبنٕصبئم انًزبؽخ ن ٚٓى.

انٓبرف انُ مبل أٔ انمالة رمٕة أٔ انكًجٛمٕرق أٔ انضمبػبد انلكٛمخ  اططؾبةًُٚغ  -ػ 

 .االيزؾبٌأٔ انكبيٛقاد أٔ أ٘ ٔصٛهخ إنكزقَٔٛخ إنٗ قبػخ 

 
 االيزؾبٌٔإػبدح انؾقيبٌ ٔانغٛبة  (: 3انًبدح )

 -انزبنٛخ: ثبألػًبلٔٚؼزجق راصجب كم يٍ ٚ ٕو  االيزؾبٌٚؾقو يٍ دخٕل  -أ 
يزهجضبً ثبنغش أٔ انشقٔع فّٛ،  االيزؾبٌاذا ػجؾ انًًزؾٍ فٙ أصُب  رؤدٚخ  -3

 أٔ انًضبػ ح ػهّٛ.
 رٕعّٛ أ٘ إْبَخ أٔ إصب ح نفظٛخ نًشقف االيزؾبٌ أٔ انًقاقجٍٛ.  -3
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االيزؾمممبٌ أٔ إصمممب ح اصمممزص ايٓب أٔ  إرمممالف أ٘ يمممٍ يًزهكمممبد يكمممبٌ ػ ممم  -8

 صققزٓب أٔ انزٓ ٚ  ثئرالفٓب.
 انززٔٚق فٙ انٕصبئ  انقصًٛخ أٔ االؽزٛبل فٙ انؾظٕل ػهٛٓب. -4
 اإلخالل ثبنُظبو ٔاالَؼجبؽ ٔؽضٍ صٛق االيزؾبٌ. -6
 اَزؾبل شصظٛخ غٛقِ فٙ أ٘ أيٕر نٓب ػالقخ ثباليزؾبٌ ٔشؤَّٔ. -5

 خ ن راصزٓب.شقافٛؽبالد انؾقيبٌ انٗ انهغُخ اال رؾٕل -ة 

ػٍ انٕطمٕل نًكمبٌ االيزؾمبٌ ألكضمق  رؤخقفٙ ؽبل انغٛبة  ث ٌٔ اصجبد ػلر أٔ  -ط 

ٚمزى اػممبدح  ع ٔنمخ يٕػمم  االيزؾمبٌ ؽضممت  االيزؾمبٌيمٍ  رثمغ صممبػخ يمٍ ثمم   

يٕاػٛ  ثمقايظ االيزؾبَمبد انًؼزًم  نم ٖ انًغهمش ٔاػمبدح دفمغ انقصمٕو ؽضمت 

 /أ( يٍ ْلِ انزؼهًٛبد. 38انًبدح )

ؽبرا ٚزؼلر يٍ ؽؼٕر االيزؾمبٌ ٚمزى اثمالؽ انً ٚقٚمخ خمالل ػُ  ؽ ٔس ظقف  -د 

صممبػخ يممٍ يٕػمم  ػ مم  االيزؾممبٌ ٔنًمم ٚق انً ٚقٚممخ قجممٕل أ رفممغ انؼمملر  43

 انً  و.

فٙ  ؽبنخ ؽ ٔس ٔفبح يٍ ان رعخ األٔنٗ )ٚغت ارفبت طٕرِ ؽج  األطمم ػمٍ  -ِ 

ق شٓبدِ انٕفبح( أٔ دخٕل انًضزشفٗ )ر قٚق انهغبٌ انطجٛمخ يمٍ انمٕزارح ٔر قٚم

نّ دٌٔ دفمغ انقصمٕو  االيزؾبٌ إػبدحدخٕل ٔر قٚق خقٔط يٍ انًضزشفٗ( رزى 

 يقح أخقٖ.
 

 ر قٚق انُزبئظنٛبد رؾ ٚ  ػاليخ انُغبػ ٔآ (: 33انًبدح )

 %(. 63ركٌٕ ػاليخ انُغبػ ) -أ 
 ػهٗ انًٕقغ االنكزقَٔٙ ثؼ  إققارْب يٍ انهغُخ انٕؽُٛخ. االيزؾبٌَزبئظ  رؼهٍ -ة 
 زؾٍ اٌ ٚ  و االيزؾبٌ نؼ ح يقاد.ًفٙ ؽبل انقصٕة ٚؾ  نهً -ط 
نز ممٕو ث راصممزٓب ٔرفممغ  االيزؾممبٌٚممزى رزٔٚمم  انهغُممخ االشممقافٛخ ثزؾهٛممم َزممبئظ  -د 

 انز برٚق ٔانزٕطٛبد انالزيخ نهغُخ انٕؽُٛخ.
 االيزؾمبٌػهمٗ كزمبة ٚفٛم  ثبعزٛمبزِ نٓملا  االيزؾمبٌٚؾظم انًًزؾٍ انُبعؼ فٙ  -ِ 

 يٕعٓب إنٗ انٕزارح.
َٓبئٛمبً غٛمق قبثمم نهطؼمٍ  االيزؾبَمبدٚؼزجق ققار انهغُخ انٕؽُٛخ انًزؼه  ثُزمبئظ  -ٔ 

 .ٔاالصزئُبف
 ػهٛٓب. نالؽالعٚزى رفغ يهصض َزبئظ االيزؾبٌ نهًغهش  -ز 

 

 االيزؾبَبدصقٚخ  (: 33انًبدح )

ػهمٗ أ٘ يؼهٕيمبد رزؼهم   االؽالعٚصؼغ أػؼب  انهغبٌ ٔكم يٍ ٚصٕل نّ ػًهّ  -أ 

 األيٍٛ انؼبو أٔ رئٛش انهغُخ. ؾهف انًٍٛٛ أيبو ثباليزؾبٌ أٔ َزبئغّ ن
ٚؾظممق ػهممٗ أػؼممب  انهغممبٌ  رجبؽممش أٔ رجممبدل أٔ إرصممبل أٔ إػطممب  األصممئهخ أٔ  -ة 

انؼاليبد أٔ انُزبئظ أٔ يؼًَٕٓب ٔرقٛب أٔ إنكزقَٔٛب يغ أشصبص خبرط يمٍ ذكمق 

 .ان بََٕٛخثبنهغبٌ أػالِ رؾذ ؽبئهخ انًضؤٔنٛخ 
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أٌ ٚفشمٙ أٚمخ يؼهٕيمبد رزؼهم   االيزؾمبٌبٌ ػهٗ أ٘ ػؼٕ يٍ أػؼب  نغم ٚؾظق -ط 

 أٔ َزبئغّ قجم أٌ ٚكٌٕ انًغهش ق  طبدت ػهٛٓب. ثباليزؾبٌ
( أٔ Flash Memoryأٔ ) االيزؾمبٌأٔ أٔرات  االيزؾمبٌٚؼ  كمم يغهمف أٔرات  -د 

(CDs أٔ َزممبئظ )ٌٔصممبئ  يؾًٛممخ يظممُفخ ث رعممخ يؾمم ٔد ٔف ممب ألؽكممبو  االيزؾممب

 قبٌَٕ ؽًبٚخ أصقار ٔٔصبئ  ان ٔنخ.

  

 يكبفآد أػؼب  انهغبٌ (: 33انًبدح )

ٚزى رؾ ٚ  يكبفآد أػؼب  انهغبٌ انًشكهخ ثًٕعت أؽكبو ْلِ انزؼهًٛبد ث قار ٚظم ر 

 ػٍ األيٍٛ انؼبو.

 

 انقصٕو انًبنٛخ (: 38انًبدح )

 ٚضزٕفٙ انًغهش ث ل دخٕل االيزؾبَبد ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ:  

 نألردَٙ. ( خًضٌٕ دُٚبرا ث ل االيزؾبٌ نهًقح األٔن63ٗ) -أ 
 ( صالصٌٕ دُٚبرا ث ل االيزؾبٌ نهقاصجٍٛ انلٍٚ ٚقغجٌٕ ثبن خٕل ناليزؾبٌ.83) -ة 

 دُٚبرا ث ل االيزؾبٌ نغٛق األردَٙ. صجؼٌٕ ( 73) -ط 

 

ٚؾممم  نهًغهمممش انزؾ ممم  يمممٍ طمممؾخ انجٛبَمممبد انمممٕاردح إنٛمممّ ثصظمممٕص االيزؾمممبٌ  (: 34انًبدح )

أ٘ أٔرات أٔ يؼهٕيبد أٔ ٔصبئ  يؼههخ ٔغٛمق طمؾٛؾخ إنمٗ  خز  يٍٛ إنّٛ ٔإؽبنٔانً

 انغٓبد انًؼُٛخ.

 

ٌ ٔ( ػشق33ي بثم ث ل يبنٙ ي  ارِ ) ُٚظى انًغهش دٔراد رؤْٛم قجم دخٕل االيزؾبٌ(:   36انًبدح )

 .اً دُٚبر

 

 ُٚظق انًغهش فٙ عًٛغ انؾبالد انزٙ نى ٚقد ػهٛٓب َض فٙ ْلِ انزؼهًٛبد.(:    35انًبدح )
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