إكًال يادج نغىيح


()2

أ .دٌٍ .ػوح عفارة(**)


( َض َهً)
ع١ٲ - ٥ا٣عة ً٧٠ٲَّح
ع َّ = ٥١ا٣ذَّ ٍ
ع ١يٮ٦ح  -ا٣عة ً - ٥٠ىظ َّ - ٥١ا ٣ي ٧ى
ا ٣ي
ع ى١ة٦ح  -ظة ى ٠ى٥
ع ٍٮ ى٧٠حى  -ا ٣ى
ع١ٮ٦ٲَّح  -ىظ ٍٮ ى - ٥٠ا ٣ى
ع١ٮـ  -ا ٣ىٍ ٧
ا ٣ىٍ ٧
ع ُّ - ٥١ا٣ذع ُّ٧١ٲَّح
عةظ٧١ح  -ا٣ذَّ ى
ا ٣ي ٧ى
اٹق ً
ذع١ة٦ةت  -ا ٣يٍ ٧كذع ى٧١ةت  -ا٣عة ً٧٠ح.
ٍ
كرد  ٰٚإ٧٣ةص ٥إ٣ؿثٲح إ٧٣ةوؿة(٩ )1عٮ كاظ وؽ كٔنػؿٱ ٨ى٦ػؽٍػٺن ٚػٰ
٦ػػةدة ( ىظ ى١ػػ .)٥ك٧٦ػػة ٱٺظػػِ ٪٬ػػة أف اٹقػػذٕ٧ةؿ ا٘٤٣ػػٮم إ٧٣ةوػػؿ أدػػػ٢
٧٤٠ةت صؽٱػؽة ٣ػ ٥ديسجًذٍ٭ػة إ٧٣ػةص ٥ا٘٤٣ٮٱػح اٞ٣ؽٱ٧ػح كٹ إ٧٣ةوػؿة٦ ،سػ٢
و
دٹٹت كٕ٦ة ٰ٩صؽٱػؽة ٧٣ػؽاػٝ ٢ؽٱ٧ػح ٣ػ٥
ع ٍٮ ،٫٧٠أك أدػ٢
ا٣عة ً٧٠ٲَّح كا ٣ى
( )ٱْ٪ؿ اٞ٧٣ؽ٦ح ٣٭ؾق ا٣ك٤ك٤ح  ٨٦اٵثعةث  ٰٚا٣ضـء ٦ ٨٦ 3/89ض٤ح ٦ض ٓ٧ا٘٤٣ح إ٣ؿثٲح ثؽ٦ن.ٜ
(** ) ٌٔٮ ٦ض ٓ٧ا٘٤٣ح إ٣ؿثٲح ثؽ٦ن.ٜ


ٍض٦ ٰ٧ض ٓ٧اٞ٣ة٬ؿة إ٧٣ض ٥ا٣ٮقػٲٍ ،ك٦ػة وػؽر
) ٰ٪ٕ٩ (1ثةٕ٧٣ةص ٥إ٣ؿثٲح إ٧٣ةوؿة ٦يٕ ى
 ٨٦إ٧٣ض ٥ا١٣جٲؿ.
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ع١ٮ٦ػح) ا٣ذػٰ مػةٔخ ث٪ٕ٧ػٯ ا٣ػٮزارة أك ٦ض٤ػف
د٣ ٨١٭ػة٦ ،سػ٧٤٠ ٢ػح (ا ٣ي
ع١ٮ٦ح) إٹ ث٭ؾق ا٣ؽٹ٣ح ا٧٣ٮَّ٣ػؽة.
ا٣ٮزراء ،كٹ ٱ١ةد ا٪٣ةس ا٣ٲٮـ ٱٛ٭٧ٮف (ا ٣ي
٧٠ة ٱٺ ىظِ أف ٔػؽد ٬ػؾق ا٧٣ػؽاػ ٢أك ا٧٤١٣ػةت ا٣ذػٰ يكِّ٣ػؽت ىكٍٚػٝ ٜٮأػؽ
إ٣ؿثٲح كأٝٲكذ٭ة ٱج٦ ٖ٤ة ٱٞةرب ٔؽد ا٧٣ؽاػ ٢إ٧٣ض٧ٲَّح اٞ٣ؽٱ٧ح ٣٭ؾق ا٧٣ػةدة
ا٘٤٣ٮٱح ،كٹ ٗ٪ٯ ٪٣ة ٔ٪٭ة ا٣ٲٮـ  ٰٚا٣ذٮاو ٢ا٘٤٣ٮم إ٣ؿثٰ.
ك ٢٠ا٧٣ؽاػ ٢أك ا٧٤١٣ةت ا٣ذٰ ٞ٩ذؿظ٭ة إ٧٠ةٹن ٣٭ؾق ا٧٣ػةدة ا٘٤٣ٮٱػح ٹ
دؼؿج ٔ ٨ا٣ؽٹٹت اٵو٤ٲح اٵرثٓ ا٣ذػٰ ٝػؽَّـ إ٧٣ضػ ٥ا١٣جٲػؿ ث٭ػة ٤٣ضػؾر
(ظ ،)٥١ك ٰ٬ا ،ٓ٪٧٣اٌٞ٣ةء كاٛ٣ى ،٢اٷدٞةف ،اٷوٺح كا٣ذ٭ؾٱت.
كا٧٤١٣ةت ا٧٣ؽاػ ٢اٞ٧٣ذؿظح ٰ٬
ط ُهٌٔووث :كردت ٧٤٠ػػح ا٣ع١ٮ٦ػػح ٚػػٰ إ٧٣ػػةص ٥ث٪ٕ٧ػػٯ اٌٞ٣ػػةء
 )1اى ُ
ع ي١ػػ ٥يظ ٍ٧١ػػةن ك يظ١ٮ ٦ػحن إذا ى
ٌٝػػٯ».
كاٛ٣ىػػٚ ٢ػػٰ ا٣ؼىػػٮ٦ةت« ،ٱٞػػةؿ ٱى ٍ
ع ٍ .٥١ك( ٨َّ ١٣ا٣ع١ٮ٦حى)  ٰٚاٹقػذٕ٧ةؿ ا٘٤٣ػٮم إ٧٣ةوػؿ
ٚة٣ع١ٮ٦ىحي  ٰ٬ا ٣ي
كا٣كػػُ٤ح ا٣ذٛ٪ٲؾٱػػح ا٤ٕ٣ٲػػة ٚػػٰ ا٣ؽَّك٣ػػح ك٦ػػة ٱذجٕ٭ػػة ٦ػػ ٨إدارات
٬ػػٰ (ا ٣ى٭ٲٍبػحي ُّ
كٔة٤٦ٲ ،٨كديُ٤ٔ ٜ٤ػٯ ٦ض٤ػف ا٣ػٮزراء) .كا٣نػةآ ٚػٰ ا٣كٲةقػح أ َّف راػٲف
ا٣ع١ٮ٦ح ٬ٮ راٲف ٦ض٤ف ا٣ٮزراء ،أك راٲف ا٣ؽك٣ح كذ ٟ٣ثعكت ْ٩ةـ ٢٠
دى ٍك٣ح .ك٠سٲؿان ٦ة دُ٧٤٠ ٜ٤ح (ا٣ٮزارة) ٔ٤ٯ ٦ض٤ف ا٣ٮزراء ٦ضذٕ٧ةن.
 ٥٣ٱكذٕ ٢٧إ٧٣ض ٥إ٣ؿثٰ إ٧٣ةوؿ (ا٣ع١ٮ٦ح) ث٭ؾا ا٪ٕ٧٣ػٯ؛ أم ا٣ػٮزارة
أك ٦ض٤ف ا٣ٮزراء ،ث ٢ذ٠ؿ٬ة  ٨٦ ٢ٌّ ٠إ٧٣ض ٥ا١٣جٲؿ كا٣ٮقػٲٍ ثػة٪ٕ٧٣ٯ ا٣ذؿازػٰ
٣٭ة  ،ٍٞٚأم  ٰ٬اٌٞ٣ػةء كاٛ٣ىػٚ ٢ػٰ ا٣ؼىػٮ٦ةت٦ .ػٓ أف إ٧٣ضػ ٥ا٣ٮقػٲٍ
ع ي١ٮ٦ػػح) ثػػة٪ٕ٧٣ٯ ا٣ػػؾم اٝذؿظ٪ػػةق كٝػػؽ٪٦ةق ٞ٠ٮ٣ػػ« ٫دٞػػٮـ
اقػػذٕ٧٤٠ ٢٧ػػح (ا ٣ي
ا٣ع١ٮ٦حي ثجٕي ا٧٣نؿكٔةت ٚذ٧ٮ٣٭ة كدكذ٘٤٭ة» .ك٣ ٫٪١٣ػ ٥ٱٛػؿد ٣٭ػٺ ٦ػؽػٺن
ًّ
٦كذٞٺ ،ك٦ ٰ٬ة ٠ ٨٦ ٰ٬سؿة اٹقذٕ٧ةؿ كا٣كٺ٦ح ا٘٤٣ٮٱح.
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 )2اىطانً :أكرد إ٧٣ض ٥ا١٣جٲؿ ٧٤٠ح ا٣عػة ً ٥٠ث٪ٕ٧ػٯ اٞ٣ةًػٰ ك ي ٪٦ى ِّٛػؾ
ىػت
ا ٣ي
ع ٍ ٥١ثٲ ٨ا٪٣ػةس ،ككرد ٚػٰ إ٧٣ضػ ٥ا٣ٮقػٲٍ «ا٣عػة ً٬ ٥٠ػٮ ٦ػ ٩ ٨ي ِّ
٤٣ع ٥١ثٲ ٨ا٪٣ةس  ٰٚا٣ؼىٮ٦ةت»(.)2
عكػت ،ثػ٢
ك٧٤٠ ٨١٣ح (ا٣عة ً ٥٣ )٥٠دٕؽ دٕ ٰ٪اٞ٣ةًٰ ٚػٰ ا٧٣عػة ٚ ٥٠ى
ا٠ذكجخ دٹٹت صؽٱؽة ،كٞ٩ذؿح إًةٚذ٭ة إ٣ٯ ٦ة كرد ،كٰ٬
 ا٣نؼه ا٣ؾم ٱذٮَّ٣ٯ راةقح ث ٤وؽ أك ٝٲةدد١٤٦ ،٫ةن ٠ةف أك أ٦ٲؿان أك راٲكػةن



أك مٲؼةن.
٦ى ٨ٱذٮَّ٣ٯ راةقحى كٹٱ وح أك إ٤ٝٲ ٰٚ ٥ثٕي ا٣جٺد٦ ،س( ٢ظة ً ٥٠كٹٱح ٠ؾا.)..
 ٨٦ٱذٮَّ٣ٯ ًراةقح ا٧٣ىؿؼ ا٧٣ؿ٠ػـم ٚػٰ ثٕػي ا٣ػجٺد ،ك٬ػٮ ٝػٮ٣٭٥

ا٧٣ؿ٠ـم).
(ظة ٥٠ا٧٣ىؿؼ
ٌ
كديض ى ٓ٧ا٧٤١٣ح ٔ٤ٯ ( يظ َّ١ةـ) كٱ٤عِ أف (ا٣عة ً )٥٠ث٪ٕ٧ٯ اٞ٣ةًٰ ٝػؽ ٗةثػخ
ا٧٣نؿٔٮف ٱكذٕ٤٧ٮف ا٣ٲٮـ إٹ ٧٤٠ح (اٞ٣ةًػٰ)،
 ٰٚا٪٣ىٮص اٞ٣ة٩ٮ٩ٲح ،كٹ ٱ١ةد
ِّ
كرث٧ة ٱٕٮد ذ ٟ٣إ٣ٯ مٲٮع ٧٤٠ح ا٣عة ٥٠ثةٕ٧٣ة ٰ٩ا٣ضؽٱؽة ا٣ذٰ ذ٠ؿ٩ة٬ة.
َ )3ض َّهً :صةء  ٰٚإ٧٣ض ٥ا١٣جٲؿ « ىظ َّ٪٦ ٥١ىػ ىٓ ك ىردَّ ،كأىَ٤ػ ٜٱىػؽىق ٚٲ٧ػة
مةء ،ك ٚى َّٮض ا٣ع ١ى ٥إ٣ٲ ،٫ك ىٕ٪٦ىػ٧٦ ٫ػة ٱؿٱػؽ .كظ َّ ١ى٧ػٚ ٫ػٰ ٦ة٣ػ ٫صٕػ ٢إ٣ٲػ٫
ا٣ع ٍ ١ىٚ ٥ٲ ،٫كظ َّ ٥١اٞ٣ٮـي ٚٺ٩ةن ثٲ٪٭ ٥أىصةزكا ظ ٫٧١ثٲ٪٭.)3(»٥
ك٩ؿل أف ا( ٢ٕٛ٣ظ َّ )٥١ا٠ذكت دٹ٣ح صؽٱؽة كَّ ٝ( ٰ٬ٮـ)ٚ ،س٧ح َّ
٦ضٺت
ػجٲػؿٱٍ٨
٦ذؼىىػح ٹ دىٍ٪نػؿ ا٣جعػٮث ٝجػ ٢د ى ٍٞٮٱ٧٭ػة ٦ػ٨
ٔ٧٤ٲح أك دكرٱَّػةت
ِّ
ى
٦ؼذىٲ ٨أك أ٠سؿ .ك٬ؾا ا٣ذٞٮٱ ٥ٱٕ ٰ٪أف ا٣ؼجٲؿ يظ ِّ ٰٚ ٥١ا٣جعر ك يَ ً٤ت إ٣ٲػ٫
َّ
ع َّ١ػ٬ )٥ػٮ
عر ٦ي ى
أف ٱع ٰٚ ٥١و٤ٮظ٪٤٣ ٫نؿ أك ٔؽ ،٫٦كث٭ؾا وةر ٪ٕ٦ٯ (ث ى ٍ
)٦ (2ض ٓ٧اٞ٣ة٬ؿة  -إ٧٣ض ٥ا٣ٮقٲٍ كإ٧٣ض ٥ا١٣جٲؿ ظ.٥١
)٦ )3ض ٓ٧اٞ٣ة٬ؿة  -إ٧٣ض ٥ا١٣جٲؿ ظ.٥١
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(ثعر ٦ع١ٮ هـ ٚٲ .)٫ك٬ؾا ا٣ع ٥١ٹ ٱذ ٥إٹ ثٕؽ دٞٮٱٕ٧٣ ٫٧ؿٚح ٦ؽل وػعذ٫
عػ ه
ػر ٦يٞػ َّٮـ) ،كٔ٤ػػٯ ٬ػػؾا ا٩ـاظػػخ دٹ٣ػػح
كقػػٺ٦ذ ،٫أم وػػةر ٱٕ٪ػػٰ أ٩ػػ( ٫ث ى ٍ
(ا٣ذع١ٲ )٥إ٣ٯ (ا٣ذٞٮٱ٤ٔ )٥ٯ قجٲ ٢ا٧٣ضةز ا٧٣ؿقػ ٢ثٕٺٝػح ا ٣ي ٧ىكػجِّجٲَّح ،ٵف
ا٣ع ٍ٤ٔ ٥١ٯ ا٣نٰء ٦ي ىكجَّت كظةو ٨٦ ٢دٞٮٱ.٫٧
كإذا أذيؿض ٔ٤ٯ ٦ة ذ٬ج٪ة إ٣ٲػ ،٫ثػأف (ا٧٣ع َّ١ػ )٥وػةر ث٪ٕ٧ػٯ (ا٧٣ع ِّ١ػ)٥
٪٤ٝة٬ ٥ٕ٩ ،ػٮ ٠ػؾ ،ٟ٣ٵف إ٣ػؿب صٕ٤ذ٭٧ػة ٠ػؾ ،ٟ٣صػةء ٚػٰ دػةج إ٣ػؿكس
ا٧٣ضػؿب ا٪٧٣كػٮب إ٣ػٯ ا٣ع٧١ػح ،ك ىٗ ً ٤ى
ػٍ
«كا٧٣ع ِّ٧٠ ٥١عؽِّث٬ ...ٮ ا٣نػٲغ
َّ
ا٣ضٮ٬ؿم ٚ ٰٚذط ٠ةٚػٝ ،٫ػةؿ مػٲؼ٪ة كصػ َّٮز ص٧ةٔػحه ا٣ػٮص ى٭ٲٍ[ ٨أم ا٧٣ع ِّ١ػ٥
َّ
صػؿب اٵ٦ػٮر ،كثػةٛ٣ذط
كا٧٣ع َّ ،]٥١كٝة٣ٮا ٬ٮ
٠ة٧٣ضؿبٚ ،إ ٫٩ثة١٣كؿ ٤٣ػؾم َّ
ِّ
ا٣عٮادث ،ك٠ؾ ٟ٣ا٧٣ع ِّ ١ي ٥ىظ َّ ٥١ا٣عٮا ًد ى
ي
ث ك ىص َّؿث٭ة»(.)4
٤٣ؾم ىص ٌؿثىذٍ٫ي
ى
ا٣عٮادث) ك٬ٮ ْ٩ٲػؿ ٝٮ٪٣ػة ( ىظ َّ١ػ٥
كٱ٤عِ ٠ٲ ٙأف ا٣ذةج ٝةؿ (ظ َّ٥١
ع ى
ر) ،ك٬ٮ ٦ة ٱيؼ ُِّب ٫ثٌٕ٭ ٥ثعضح أف ا٧٣ع َّ٬ ٥١ٮ إ٣ةٚ ٢ٝعكػتٚ ،ػٰ
ا٣جى ٍ
ظٲ ٨أ َّف ا٧٣ع َّٝ ٥١ؽ ٱ١ٮف ٘٣ٲؿ إ٣ة ٢ٝأٱٌةن.
ى
ا٣عػٮادث ك ىص َّؿث٭ػة) ث٪ٕ٧ػٯ
 )4اى ٍُط َّهً٦ :ةداـ ٝؽ كرد  ٰٚا٣ذةج ( ىظ َّ٥١
ىظ ى ٥١ثٲ٪٭ة أك ْ٩ؿ إ٣ٲ٭ة ثٕٲ ٨ا٣ع٧١ح ٔ٤ٯ ظ ِّؽ ٔجةرد« ٫ا٧٣ع ِّ١ػ٬ ٥ػٮ ا٣نػٲغ
ا٧٣ضؿب ا٪٧٣كٮب إ٣ٯ ا٣ع٧١ػح .ك٠ػؾ ٟ٣ا٧٣ع َّ١ػ )5(»٥كإذا صػةز أ َّف ٧٤٠ػح
ِّ
(ظ َّ )٥١ا٠ذكجخ دٹ٣ح (َّ ٝٮـ)ٚ ،إف ٧ٌ ٦ة ٱىط  ٫ٕ٦أف ٩يُ٧٤٠ ٜ٤ػح ا٧٣ع َّ١ػ ٥أك
عر أك ٞ٦ةؿ.
ا٧٣ع ِّ٤ٔ ٥١ٯ  ٨٦ٱيِّ ٞٮـ وٺظٲَّح أىٍ٦ؿ أك ث ى ٍ
ى
ا٣جعر) ث٪ٕ٧ٯ َّ ٝٮ٤ٚ ٫٦ػٲف ٦ػة ٱ٪٧ػٓ
 )5اىخَّطهً٘ :إذا صةز ٝجٮ يؿ (ظ َّ٥١
ٝ ٨٦جٮؿ ٧٤٠ح (ا٣ذع١ٲ )٥ث٪ٕ٧ٯ ا٣ذَّ ٍٞػٮٱ ،٥كٱ١ػٮف ٝٮ٪٣ػة  ٩ي ًنػؿ ا٣جعػر ثٕػؽ
) )4ا٣ـثٲؽم  -دةج إ٣ؿكس ظ.٥١
) (5ا٣ـثٲؽم  -دةج إ٣ؿكس ظ.٥١
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دع١ٲ ٫٧ث٪ٕ٧ٯ  ٩ي ًنؿ ثٕؽ دٞٮٱٕ٧٣ ٫٧ؿٚح وٺظٲَّذ٪٤٣ ٫نؿ أك ٔؽ٦٭ة.
ك٩ؼ٤ه ٧٦ة قج ٜإ٣ٯ اٝذؿاح ٦ؽاػ ٢زٺزح ٦ ٰٚةدة ظٰ٬ ٥١
ى
ا٣جعر  ٝى َّٮٕ٧٣ ٫٦ؿٚح وٺظٔ ٨٦ ٫ؽ.٫٦
 ىظ َّ٥١



ا٣ذع١ٲ ٥دٞٮٱ ٥ثعر أك ٕٔ٧٣ ٢٧ؿٚح وٺظٔ ٨٦ ٫ؽ.٫٦
ا٧٣ع َّ ٥١كا٧٣ع ِّ ١ي ٨٦ ٥ٱِّ ٞٮـ ثعسةن أك ٔ٧ٺن.

 )6اىطا ِنٍَّ٘ث ٥٣ :دؿد ٧٤٠ح ا٣عة٧٠ٲح  ٰٚإ٧٣ةص ٥اٞ٣ؽٱ٧ح ،ا٤٣٭ػ ٥إٹ ٦ػة
ك ىرد كوٛةن
(اٞ٣ىجىح) «ز ٥أظؽزيٮا ٝىىػجىحن ظة ً٧٠ٲَّػح َٮ٣٭ػة قػذح أذرع
ٞ٧٣ٲةس
ى
ً
()6
ٝىػجىح ٔة َّ٦ػح ٱيعػذ ى٥١
ك يرثيٓ
قؽس ثة٣ؾراع ا٧٣ىؿم»  ،ك٠ػأَّ٩٭ ٥ٱٕ٪ػٮف ث٭ػة ى
و

إ٣ٲ٭ة  ٰٚاٞ٣ٲةس ،ك٤ٕ٣٭ة ٩كجحه إ٣ٯ ا٣عة ً ٥٠ثأ٦ؿ ا أك ٗٲؿق.
ٕ٦ةوػؿ ثةٹمػذٞةؽ،
وػ٪ةٰٔ ٦ػ ٨ا٣عػة ً ،٥٠ك٬ػٰ دٮ٣ٲػؽ
كا٣عة ً٧٠ٲَّح ٦ىػؽ هر
ه
ٌ
ا٣ٮّٲ ،)7(ٰٛك ٨َّ ١٣ثٕػي ا٧٣ػؾا٬ت
٪٦ىت ا٣عة ٥٠أك كّٲٛذى ٫أك ٞ٣جى٫
كٱٕ٪ٮف ث٭ة
ى
ٌ
ا٣كػٍُ٤حى كا٧٣نػؿكٔٲَّحى ا٤ٕ٣ٲػة
ا٣كٲةقٲَّح َ َّٮرت دٹ٣حى ٬ؾق ا٧٤١٣حٚ ،ىػةرت دٕ٪ػٰ ُّ
أم دك٣ح ،أك ٦ى ٍؿصً ٕٲَّحى ا٣ع ٥١كَؿٱٞذٝ ،)8(»٫ؽ د١ٮف ا٣عة٧٠ٲَّػح كًػٕٲَّح
ا٣ذٰ دعَّ ٥١
ثنؿٱَّح ٔ٪ؽ ثٌٕ٭٠ ٥أف ٱيٞةؿ ا٣عة٧٠ٲَّح ٤٣نٕت أك  ،ٟ٤٧٤٣أك دٱ٪ٲَّػح ٔ٪ػؽ ثٌٕػ٭٥
اٳػؿ ٠أف ٱيٞةؿ ا٣عة ً٧٠ٲَّح أك ا٣كُ٤ح ا٤ٕ٣ٲة ٤٣ ٰ٬نؿع.
إ٣ؿثٰ ٦ؽػ( ٢ا٣عة ً٧٠ٲَّح) ث٪ٕ٧ٲىٲٍ٨
كٔ٤ٯ ٬ؾا ٞ٩ذؿح أف ٱيٌةؼ إ٣ٯ إ٧٣ض٥
ٌ
ع ٍ ٥١ك٦ىؽرق ،أك ا٣كُ٤ح ا٤ٕ٣ٲة كا٣كُ٤ح اٞ٤ُ٧٣ح.
اٵكؿ ٦ؿصٕٲَّ يح ا ٣ي
ا٣ٮّٲ.ٰٛ
ىت ا٣عة ً ٥٠أك كّٲٛذي ٫أك ٞ٣جي٫
ا٣سة٦ ٰ٩ى ٍ ٪ي
ٌ
طهٔم٬ :ٮ اقٕٛ٦ ٥ٮؿ  ( ٨٦يظ ً٤ٔ ٥١ٲ ،)٫ك٬ٮ وٛح  ٰٚاٵوػ،٢
 )7اى ٍَ ْ
) (6ا٣ـثٲؽم – دةج إ٣ؿكس ٝؿط.
) (7أظ٧ؽ ٦ؼذةر ٔ٧ؿ – ٕ٦ض ٥ا٘٤٣ح إ٣ؿثٲح إ٧٣ةوؿة ظ.٥١
)٩ ٰ٤ٔ (8ةٱ ٙا٣نعٮد – ٦ٮقٮٔح ا٣ؿد ٔ٤ٯ ا٧٣ؾا٬ت ا١ٛ٣ؿٱح إ٧٣ةوؿة ...354 36
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ٱٮو ٙث٭ة ا٣نؼه ا٣ؾم أيدٱ ٨ثػ ىؾٍ٩ت ،ك يظ ً١ػ ى٤ٔ ٥ٲػ ٫ثٕٞٮثػ وح صػـاءى ػُبػ.٫
ك٬ ٨َّ ١٣ؾق ا٣ىٛح ٗ٤جخ ٔ٤ٲ٭ة اٹق٧ٲح ،أم دع َّٮ٣ىػخ إ٣ػٯ اٹقػ٧ٲح ٚىػةرت
ديكذٕ ٢٧دكف ٦ٮوٮٚ٭ة ٠ةٵق٧ةء د٧ة٦ػةنٚ ،ىػةر (ا٧٣ع١ػٮـ) ٬ػٮ ا٣نػؼه
إ٧٣ةٝىػػت ثكػػض ٨أك ٗؿا٦ػػحٚ .ػػإذا ٠ة٩ػػخ ٧٤٠ػػح ا٧٣ع١ػػٮـ  -وػػٛحن  -دٕ٪ػػٰ
ا٣نؼه اٌ٧٣ػُؿ كا ٣ي٤٧ػـىـ ٠ػأف ٱ١ػٮف ى٦ع١ٮ٦ػةن ثة٣عةصػح أك اٌ٣ػؿكرة أك
ا٧٣ؿضٚ ،إف ا٧٣ع١ٮـ  -اق٧ةن -ٱٕ٦ ٰ٪ى ٨ىظ ى١ػ٤ٔ ٥ٲػ ٫اٞ٣ةًػٰ ثٕٞٮثػ وح ٦ػة،
ٚٲٞةؿ ٝىجً ٢ا٧٣ع١ٮ يـ ا٣ع١ػ ى ٥أك اقػذأ ٙ٩ا٧٣ع١ػٮ يـ ا٣ع١ػ ى٣ ،٥ػؾا ٱيٞذػؿح أف
ًّ
٦كذٞٺ ثة٪ٕ٧٣ٯ ا٣ؾم ذ٠ؿ٩ةق ٣ذ٧ٲٲـ٬ػة
د يضٕ٧٤٠ ٢ح (ا٧٣ع١ٮـ) ٦ؽػٺن ٘٣ٮٱًّة
٪ٕ٦ ٨٦ٯ ا٣ٮوٛٲح.
ط ُهٌَّٔ٘ث٩ ٰ٬ :كجح إ٣ٯ ا٧٣ع١ٮـ ثٔ ٨٦ ٫يٞٮث وح ٔ٤ٯ ا٧٣ػؾ٩ت ،أم
 )8اى ٍَ ْ
٦ة أ ى ٍك ىصج ٫اٞ٣ةًٰ ٔ٤ٲ ٨٦ ٫ا٣ضـاء ،كذْ٩ ٟ٣ٲؿ ٝٮ٣٭( ٥ا٤ْ٧٣ٮ٦ٲَّح) ث٪ٕ٧ٯ ٦ػة
يّ ً ٥٤ث ٚ ٫ى ٍؿده أك ص٧ةٔح ٔ٤ٯ ا٦ذؽاد ز ٦و٦ ٨ة ،ا٣ذٰ اقذٕ٤٧٭ة اٛ٣ؼػؿ ا٣ػؿازم ٚػٰ
ٔجةردٚ« ٫ةٷ٩كةف اٞ٧٣ذٮؿ ٦ة  ٥٣ٱ٠ ٨١ة٦ٺن  ٰٚكو ٙا٤ْ٧٣ٮ٦ٲح ٣ػ ٥ٱػؽػ٢
دعخ ٬ؾا ا٪٣ه»(.)9
ًّ
ٱٞذؿح إًةٚح ٬ؾق ا٧٤١٣ح ٦ؽػٺن
٦كػذٞٺ ث٪ٕ٧ػٯ إٞ٣ٮثػح ا٣ذػٰ أكصج٭ػة
ًط ٣جٲةف ا٧٣ػؿاد
اٞ٣ةًٰ ٔ٤ٯ ا٧٣ؾ٩تٞٚ ،ٮ٪٣ة ٌٝٯ ا٣كضٲ٦ ٨ع١ٮ٦ٲَّذ ٫أ ى ٍك ي
ٝ ٨٦ٮ٪٣ة ى
ٌٝٯ ا٣كضٲ ي ٨يظ ٍ ١ى ،٫٧كٝؽ مةٔخ ٣٭ؾق ا٣ؽٹ٣ح.
ط ْٔ َنٍث:
َ )11 ،9ض ْٔن ًَ واى َ
و
ظػؿؼ ٔ٤ػٯ ا٣سٺزػٰ
ا٧٣ضػؿد ثـٱػةدة
عػ ٜثة٣ؿثػةٰٔ
ا ( ٢ٕٛ٣ىظػ ٍٮ ٠ى )٥ي ٍ٤٦ى
َّ
ا٧٣ضؿد ىظ ى ،٥١كث٪ةؤق ( ٚى ٍٮٔى )٢ا٣ؾم صةء ٔ٤ٲ٩ ٫عٮ ( )67قجٕح كقػذٲٕٚ ٨ػٺن
(و ىٮ ى ٓ٦ا٣ج٪ةءى) إذا صٕى ٫٣ ٢وٮٕ٦حن ،ك( ىٍ ٬ٮ ىص ٢ا٣ؿص ي )٢إذا ٩ةـ
 ٰٚإ٣ؿثٲح ٪٦٭ة ى
)ٚ (9ؼؿ ا٣ؽٱ ٨ا٣ؿازم – ٛ٦ةدٲط ا٘٣ٲت – ا٣ذٛكٲؿ ا١٣جٲؿ .335 21
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ىَنثً خفْفثً( ،)10وكد صار الهحدَثَن ّصَغَن علىُ ٌى ا التيىاف االًىانً نىو
نًرةث كلَلٍمَ ( :ح َْ َسب) اشىخلاكاً نىو ح ىب او
ج ور او كلهات عرةْث او َّ
اخ اً نو الحاسَب وكَلٍم( :ك َ َْىو) ا ْخ اً نو اللاىَن .لم ُّى ْ َكر ٌى ا الفًى
ون نصدره ( َح َْ َكهث) الِ الهًاجم الًرةْث اللدّهث ون الهًاصرة .وّ خًه
اللاىَىَْن وانكخصادَّن ٌ ا الفً ونصدره ةهًيىُ (الخحيىْم انكخصىاد
ٍ
نؤس ات .وعلُ ٌ ا ّصىت
او الهالِ) عيد وكَع نيازعات ةْو
شركات او َّ
نًيُ ( َح َْ َكم اليزاعَ :احالً علىُ لنيىث نىو الاتىراف للحيىم والفصى الْىً.
ح َْ َكهث) ٌَ إحالث اليزاع او الاىف انكخصىاد او الهىالِ
وّيَن نًيُ (ال َ
وىحٌَها إلُ لنيث نو الاتراف لتحثً ودراسخً والحيم الًْ لهصىلحث رىر ٍ
او ةخحهْ ك نو الطرالْو ى تثً نو اله ؤولْث او الخَّتًث.
ح َْ َكهىث) ةهًيىُ َو ْ
ىع
اكر كلهث (ال َ
ونها ّندر ذكره ان ننهع اللاٌرة َّ
ع ِ
حصرالات اله ؤولْو داخ الهؤس ىات والرىركات،
عَاةط ونًاّْر ححيم ُّ
نع الهخًانلْو نًٍا الِ الداخ او الاارج(.)11
وةيافً علُ نا نَ َّر ّلخرح إعاالث الهدخلَْْو آحَْْْو:


َح َْكم = اَ -ح َْكهج الرركخان ىزاعٍها :احالخاه علُ لنيىث نىو
الاتراف للحيم الًْ او ح َّخً.
بَ -و ْ
عع عَاةط ونًاّْر ححيم حصىرالات اله ىؤولْو
داخ الهؤس ات والرركات ،نىع الهخًىانلْو نًٍىا الىِ الىداخ
اكره ننهع اللاٌرة .علىُ ان ُنًْنهىِ الهنهىع
والاارج .وٌَ نا َّ
الَسْط واليتْر لم ّنًفٌا نَدْخفً الٍْها.

) )10ننهع دنرق ،نًنم دننت األةيْث الِ الًرةْث( 41 :الِ كْد اإلعداد).
) (11ننهع اللاٌرة – كخاب األلفاظ واألسالْب .233 :4
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ع ٍٮ ى٧٠ح إظة٣ح ا٪٣ـاع ا٧٣ة ٰ٣أك اٹٝذىةدم ٔ٤ٯ ٣ض٪ػح أك ٬ٲبػح
ا ٣ى
ع ٍٚ ٥١ٲ ٫أك دكٮٱذ.٫
 ٨٦ا٣ؼجؿاء  ٤٣ي

ط َهاٌث :أكردىت إ٧٣ةص ٥ا ( ٢ٕٛ٣ىظ ي٤ٔ )٥١ٯ ث٪ػةء (ٚىٕيػ ،)٢كذ٠ػؿت
 )11اى َ
ع ي ٥١يظ ٍ٧١ةن وةر ظ١ٲ٧ةن»(.)12
ع ٍ ،٥١صةء « ىظ يٚ ٥١ٺ هف ٱى ٍ
٦ ٫٣ىؽران ٬ٮ ا ٣ي
ك٦ ٨َّ ١٣ة ٬ٮ ٕ٦ؿكؼ  ٥٤ٔ ٰٚا٣ىؿؼ أف ٦ىؽر (ٚىٕيػ )٢ا٣ػؾم ٱٛٲػؽ ٪ٕ٦ػٯ
ىػط ٚىػةظحن كثى٤يػٖ
ا٣ىٲؿكرة كا٧٣رؿ ٱأدٰ ٗة٣جةن ٔ٤ػٯ ث٪ػةء (ٚىٕىة٣ػح)٦ ،ػ٦ ٨سػ ٚ ٢ى ي
()13
كأٝٲف  ( ٢ٕٛ٤٣ىظ ي١ػ،)٥
ع١ة٦ح) أىٍ٣ٲى ىٜ
ثٺٗح كٝىجي يط ٝجةظح  ،كٔ٤ٯ ٬ؾا د١ٮف (ا ٣ى
ى
كٱىجط ٝٮ٪٣ة ىظ ي ٥١ا٣ؿص ٢ث٪ٕ٧ٯ وةر ظ١ٲ٧ةن؛ أم وػةظت ًظ ٍ ١ى٧ػح ،ا٣ذػٰ ٦ػ٨

ٕ٦ة٩ٲ٭ة ا ٤ًٕ ٣ي ٥ثعٞةا ٜاٵمٲةء كا ٢٧ٕ٣ثٞ٧ذٌة٬ة ،كاٷوةثحي ٚػٰ اٞ٣ػٮؿ كا٧ٕ٣ػ.٢
وٲٍؿكرة اٵ٦ؿ إ٣ٯ ا٣ع٧١ح كا٣ىٮاب.
كا ٣ى
ع١ة٦ح ٦ىؽ هر ٱٕ ٰ٪ى
ع ٍ١ػػ٥
ع ى١ة٦ػػح) ٱ١٧ػػ ٨أف د ي ٍُ٤ىػػ٤ٔ ٜػػٯ ٦ػػة ٱي ىك ػ َّ٧ٯ اٳف (ا ٣ي
ك٩ػػؿل أف (ا ٣ى
ا٣ؿمٲؽ) ا٣ؾم ٱذ١ؿر  ٰٚدٞػةرٱؿ ا٣ذ٧٪ٲػح ا٣جنػؿٱح كاٷ٩كػة٩ٲحٚ ،ٲىػجط ٝٮ٪٣ػة
ع ٍ١ػ ٥ا٣ؿمػٲؽ،
ع١ة٦ىحي ٕ٦ ٨٦ةٱٲؿ ا٣ذ٧٪ٲح ا٣جنػؿٱح كدٞػؽُّـ ا٣ػؽكؿ) ٱٕ٪ػٰ ا ٣ي
(ا ٣ى
اٞ٣ةا٤ٔ ٥ٯ دعٞٲ ٜإ٣ىؽؿ كا٣ذٕ٤ػٲ ٥كا٣عؿٱػح ك٩عٮ٬ػة ٦ػ٦ ٨ذُ٤جػةت ا٣ذٞػؽُّـ
كا٣عٲةة ا ٣يٍ ٛ
ٌػ٤ٯ .كٕ٦ػؿكؼ أف ٦ػٕ٦ ٨ػة ٰ٩ا٣ع١ػٲ ٥إ٣ىػؽٍؿ(ٚ .)14ة٣ع ى١ة٦ػح
ٱ ٨١٧أف دؽ َّؿ ٔ٤ٯ وػٺح ا٣ع١ػ ،٥ٵف ٦ػ ٨أوػٮؿ دٹٹت ٦ػةدة (ظ١ػ)٥
ع ٍ ٥١ا٣ؿمػٲؽ.
ا٣ىٺح كاٷدٞةف ،ك٬ؾا ٦ة ٱؿ٦ٮف إ٣ٲ٪ٔ ٫ؽ اقذٕ٧ة٣٭ٔ ٥جةرة ا ٣ي
ك٬ٮ ا٣ع ٥١ا٣ىةً٣ط.
 )12ضا َن ًَ ٥٣ :دٮرد إ٧٣ةص ٥اٞ٣ؽٱ٧ح ا ( ٢ٕٛ٣ىظة ى ،)٥٠ك١٣ػ ٨إ٧٣ػةص٥
)٦ (12ض ٓ٧اٞ٣ة٬ؿة – إ٧٣ض ٥ا١٣جٲؿ – ظ.٥١
) (13ا٣ع٧ٺكم – مؾا إ٣ؿؼ  ٨ٚ ٰٚا٣ىؿؼ .57
)٦ )14ض ٓ٧اٞ٣ة٬ؿة – إ٧٣ض ٥ا١٣جٲؿ ظ.٥١
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كػةوػ ى٫٧
إ٧٣ةوؿة ذ٠ؿد ،٫صةء «ظة ى ٠ى٧ػ٫ي اقػذٍض ىٮثى ،٫كدٔػةق إ٣ػٯ ا٣عػة ً٥٠
ى
إ٣ٲ .)15(»٫ك ٨َّ ١٣اٹقذٕ٧ةؿ ا٣نةآ اٳف ٬ٮ ٦سػٝ ٢ػٮ٣٭( ٥ظػة ى ٠ى ٥ا٧٣كػؤك يؿ
اٵ٦ٮ ىر أك ا ٣يٍ ٧ن١ٺت ثؿكٱَّ٫ى) ،كٱٕ٪ٮف ث ٫د ى ىَّ ٛ٭ ٥اٵ٦ٮ ىر كا٧٣ن١ٺت ك٩ة ٝى ىنػ٭ة
ككا ىزف ٚٲ٧ة ثٲ٪٭ة ثذٕ ُّ ٢ٞكدػؽثُّؿ ا٣ذ٧ةقػةن ٕ٧٣ؿٚػح اٵوػ٤ط كاٵوػٮب كَ٤جػةن
ً
٤٣ع٧١ح .ك٣ؾا ٞ٩ذؿح إًةٚح ا٧٣ؽػ ٢اٳدٰ ٦ ٰٚةدة (ظ)٥١
 ىظة ى = ٥٠ىظة ى ٥٠اٵ٦ٮر أك ا٧٣كةا ٢د ى ىَّ ٛ٭٧٭ة ك٩ةٝن٭ة ثذٕ ُّ ٢ٞكدؽثُّؿ
ا٣ذ٧ةقةن ٣ٶوٮب كاٵظ.٥١
 )13اى ٍُطا َنٍث٬ :ؾق ا٧٤١٣ح ٦ ٰ٬ىؽر ا( ٢ٕٛ٣ظة ى ٠ى )٥ا٣ؾم دٞؽَّـ ،كٝؽ
كردت ٬ؾق ا٧٤١٣ح  ٰٚإ٧٣ةص ٥اٞ٣ؽٱ٧ح ٧٠ة ٱٰ٤
عة ٠ى٧ح( )16ث٪ٕ٧ٯ ا ٣ي٧ؿا٪٬ح كاٛ٧٣ةػؿة».
 «ا ٣ي٪٧ىة٬جح ك ٰ٬ا ٧٣ى()17
ت ا ٣يٛذٲة.
 «كا ٧٣يٛةدةة كا٣ذٛةدٰ ا ٣ي٧عة٧٠ح»  ،كا٣ذٛةدٰ ٬ٮ ىَ٤ى يعة٧٠ح) ٦ؽػٺن ،ث ٢ذي٠ؿ ٬ ٢ٕٚػؾا
ك ٰٚإ٧٣ةص ٥إ٧٣ةوؿة  ٥٣ديؾ ى٠ؿ (ا ٣ي ٧ى
ا٧٣ؾ٩ت اقذضٮثٚ ٫ٲ٧ة ص٪ةق ...كظة ى ٠ى٫٧
ا٧٣ىؽر ث٪ٕ٧ةق اٞ٣ؽٱ ٥ك٬ٮ «ظة ى ٠ى٥
ى
كػةو ى ٫٧إ٣ٲ ..٫كظة ى ٫٧٠إ٣ٯ اٞ٣ؿآف دٔةق إ٣ٯ يظ.)18(»٫٧١
إ٣ٯ ا٣عة ٥٠دٔةق
ى
كإذا ٠ة٩خ إ٧٣ةص ٥٣ ٥دىؾ٠ؿ ٬ؾق ا٧٤١٣ح ٦ؽػٺن ٤ٚ٭ة ٔؾر٬ة ٚػٰ ذ٣ػ،ٟ
ػٰ كإ٧٩ػػة دذؿ٠ػػٞ٤٣ ٫ػػةرئ .ك١٣ػػ٧٤٠ ٨ػػح
ٵف إ٧٣ػػةص ٥ٹ دػػؾ٠ؿ ٦ػػة ٬ػػٮ ٝٲةقػ ٌ
(ا ٣ي٧عة ى٧٠ح) وةر ٣٭ة ٪ٕ٦ٯ صؽٱؽ ٬ٮ ٦ىؽر إٛ٣ػ ( ٢ىظػة ى ٥٠اٵ٦ػٮ ىر) ث٪ٕ٧ػٯ
دٛ٭٧٭ة ك٩ةٝن٭ة ٤٣ٮوٮؿ إ٣ػٯ اٵوػٮب كاٵىظ١ػ .٥كٔ٤ػٯ ٬ػؾا ٞٚػؽ وػةر
)٦(15ض ٓ٧اٞ٣ة٬ؿة – إ٧٣ض ٥ا١٣جٲؿ ظ.٥١
) (16اثْ٪٦ ٨ٮر – ٣كةف إ٣ؿب ٩عت٩ ،ةٚؿ.
) (17ا٣ـثٲؽم – دةج إ٣ؿكس ٚذٰ.
)٦ (18ض ٓ٧اٞ٣ة٬ؿة – إ٧٣ض ٥ا١٣جٲؿ ظ.٥١
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٧٤٣عة٧٠ح ٪ٕ٦ٯ ٕ٦ةوؿ ٬ػٮ إٔ٧ػةؿ اْ٪٣ػؿ كإٞ٣ػٚ ٢ػٰ ا٧٣كػةا ٢كاٵ٦ػٮر
ك٪٦ةٝنذ٭ة كا٧٣ٮاز٩ح ٚٲ٧ة ثٲ٪٭ة ا٣ذ٧ةقةن ٣ٶوػٮب كاٵظ١ػ ،٥ك٬ػٮ ٦ػة دػؽٔٮ
إ٣ٲً ٫
ا٣ع ٍ٧١ح .كٝؽ مػةٔخ ٔجػةرات ٠سٲػؿة ٚػٰ دٞػٮٱ ٥اٵمػؼةص ٦ػ٦ ٨سػ٢
ع ًكػ ٨أك ٹ
ٝٮم ا٧٣عة٧٠ح ،كٚٺ هف ًٕٲ ٙا ٣ي٧عة ى٧٠ح) ،ٱؿٱؽكف أ٩ػ ٫ٱي ٍ
(ٚيٺف ُّ
ٱعك ٨دُّ ٛ٭ ٥اٵ٦ٮر ك٪٦ةٝنذ٭ة ٹقذ٪ذةج اٵو٤ط كاٵظ.٥١
٣ؾا ٞ٩ذؿح إًةٚح ا٧٣ؽػ ٢اٳدٰ ٦ ٰٚةدة (ظ)٥١
 ا ٣ي٧عة ى٧٠ح إٔ٧ةؿ اْ٪٣ؿ كا ٰٚ ٢ٕٞ٣اٵ٦ٮر كا٧٣كةا ٢ك٪٦ةٝنػذ٭ة
كا٧٣ٮاز٩ح ٚٲ٧ة ثٲ٪٭ة ا٣ذ٧ةقةن ٣ٶوٮب كاٵو٤ط كا٣ع٧١ح ٚٲ٭ة.
ا٣ذىػؿؼ ٚػٰ
ع َّ١ػ ،)٥ك٪ٕ٦ػةق
ط ُّهً :ا٣ذع ٌ٬ ٥١ٮ ٦ىػؽر إٛ٣ػ( ٢د ى
 )14اىخَّ َ
ُّ
ا٣نٰء أك اٵ٦ؿ ىك ٜٚإرادة ا٣نؼه ،ك٧َّ٦ة صةء  ٰٚإ٧٣ضػ« ٥دع َّ١ػٚ ٥ػٺ هف ٚػٰ
()19
ككاًػط أف إٛ٣ػ ٢دع َّ١ػ٬ ٥ػٮ
ع َّ١ػٚ ٥ػٰ اٵ٦ػؿ»
٠ؾا ٚىٕى٦ ٢ة رآق ،كٱيٞةؿ د ى
ه
دىؿؼ ٚٲ ٫ثإرادد )21(»٫كصةء
ُ٦ةكع ا ( ٢ٕٛ٣ىظ َّ )٥١ث٪ٕ٧ٯ ا ٍظذى ٰٚ ٥١اٵ٦ؿ أم « َّ
ً ػجٍ ي
أٱٌ ػةن «ا٣ػػذع ُّ ١يٚ - ٥ػػٰ اقػػذٕ٧ةؿ ا٧٤ٕ٣ٲِّػػٲ - ٨ى
ٍ ا٣نػػٰء كا٣كػػٲُؿة ٔ٤ٲػػ٫
ع وٮ ٕ٦ٲَّ ،٨كٱٞةؿ أٱٌةن ٦ؿ٠ـ ا٣ذع ُّ ٥١كص٭ةز ا٣ذع ُّ.)21(»٥١
كدٮصٲ٭٤ٔ ٫ٯ  ٩ى ٍ
كأرل أف ٬ؾا ا٧٣ىؽر  -دىأقٲكةن ٔ٤ٯ ٦ة قج - ٜٱ ٨١٧أف ٱيٞةثىػ ٢ثػٚ ٫ػٰ
ٔىؿ٩ة ا٧٣ىُ٤ط اٵص٪جٰ ( )controlا٣ؾم ٱيكذىٕٚ ٢٧ػٰ أٝكػةـ اٹ٦ذعة٩ػةت
٠ ٰٚسٲؿ  ٨٦ا٧٣ؽارس كا٣ضةٕ٦ةت إ٣ؿثٲح ٝ ٰٚٮ٣٭٣( ،٥ض٪ح ا٪١٣ذؿكؿ) ،كٰٚ
ىظ ٍ ٢ٞاٷذأح كا٣ذٛ٤ـة.
ٱيكػػذٕ٬ ٢٧ػػؾا ا٧٣ىػػُ٤ط اٵص٪جػػٰ٤٣ ،ؽٹ٣ػػح ٔ٤ػػٯ ا٤٣ض٪ػػح أك ا٧٣ؿ٠ػػـ
)٦ (19ض ٓ٧اٞ٣ة٬ؿة – إ٧٣ض ٥ا١٣جٲؿ ظ.٥١
) (21ا٧٣ىؽر ا٣كةثٛ٩ ٜك.٫
) )21ا٧٣ىؽر ا٣كةثٛ٩ ٜك٫

إنىاه وادة لغوية ( )2ـ د .ممدوح خطازة

373

ا َّٙ٤١٧٣ثة٧٣ؿاٝجح كاٌ٣جٍ كا٣ذٮصٲ .٫كٔ٤ٯ ٬ؾا ٚإ ٰ٪٩أٝذؿح إًػةٚح ٦ػة ٱ٤ػٰ
إ٣ٯ ٦ةدة (ظ ٰٚ )٥١إ٧٣ض ٥إ٣ؿثٰ إ٧٣ةوؿ
ع ُّ٣( = ٥١ض٪ح ا٣ذع ُّ ٥١أك ىٍ ٦ؿ٠ػـ ا٣ػذع ُّ٣ )٥١ض٪ػح إدارٱػح أك ٪ٚٲَّػح
 ا٣ذ ى
٦٭٧ذ٭ة ٦ؿاٝجح ا ٢٧ٕ٣كًجُ ،٫ٱيٞةؿ ٣ض٪ح دع ُّ ٥١اٹ٦ذعة٩ػةت ،كإف
٠ةف اٵو٣ ٢ض٪ح دع ُّ ٰٚ ٥١اٹ٦ذعة٩ةت ،أك ٦ؿ٠ـ دع ٌُّ ٥١
ا٣جر.
و٪ةٰٔ ( ٨٦ا٣ذَّع ُّ )٥١ا٣ؾم ٬ٮ ٦ىؽر إٛ٣ػ٢
 )15اىخط ُّهٍَّ٘ث :ك٦ ٰ٬ىؽر
ٌ
ًػجٍ ي
ع َّ« )٥١كا٣ذع ُّ ٰٚ - ٥١اقػذٕ٧ةؿ ا٧٤ٕ٣ٲػٲ - ٨ى
ٍ ا٣نػٰء كا٣كػٲُؿة ٔ٤ٲػ٫
(د ى
كدٮصٲ٭٤ٔ ٫ٯ ٩ع وٮ ٕ٦ٲَّ ،٨كٱٞةؿ أٱٌةن ٦ؿ٠ـ ا٣ذع ُّ ٥١كص٭ةز ا٣ذع ُّ.)22(»٥١
ع ُّ٧١ٲَّػح) ٱ١٧ػ ٨أف ٱٌػةؼ ٦ػؽػٺن
ك٩ؿل أف ٬ؾا ا٧٣ىؽر ا٣ى٪ةٰٔ (ا٣ذٌ ى
صؽٱػػؽان إ٣ػػٯ إ٧٣ضػػ٤٣ ٥ؽٹ٣ػػح ٔ٤ػػٯ ٦ػػة ٱؤدٱػػٛ٦ ٫٭ػػٮـ ا٧٣ىػػُ٤ط اٵص٪جػػٰ
(ركثٮد .)ٖ٪ك٠ةف ٠سٲؿ  ٨٦ا٧٣ذػؿص٧ٲ ٨كا١٣ذػةب ٝػؽ أَٞ٤ػٮا اقػ( ٥اٷ٩كػةف
اٳ ٰ٣أك اٷ٩كةؿ) دؿص٧ح ٧٤٣ىُ٤ط اٵص٪جػٰ (ركثػٮت)١٣ .ػ َّ( ٨ا٣ؿكثػٮت)
٬ٮ كاظ هؽ  ٨٦إ٩ضةزات ٔ ٥٤صؽٱؽ كدٝٲ٬ ٜٮ ( ٩ي يْ ٥ا٣ذع ُّ ،)٥١ٵف ٬ػؾا ا٤ٕ٣ػ٥
ا٣ذىػؿؼ ٚػٰ اٳ٣ػح ٧٠ػة ٱنػةء ٦ػ٨
ٱذٲط ٕ٤٣ة ٥٣أك ا٧٣٭٪ؽس كا٣ذٌٞة ٰ٩إ١٦ةف
ُّ
دن٘ٲ ٢أك دٮصٲ و ٫قٮاء أ٠ة٩خ اٳ٣ػح إ٩كػة٩ةن آ٣ٲًّػة أـ َػةاؿةن أـ ٧ٝػؿان وػ٪ةٔٲًّة...
و
كا٧٤١٣ح ث٭ؾق ا٣ىٲ٘ح دنج٦ ٫ىُ٤ط (ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲَّح) .ا٣ؾم ٬ٮ ٦ىؽر وػ٪ةٰٔ
أٱٌةن ( ٨٦ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت) ث٪ٕ٧ػٯ دٞة٩ػح ا٣عٮاقػٲت كاٹدىػةٹت ك٩عٮ٧٬ػة.
كٔ٤ٯ ٦ة دٞؽَّـ ٞ٩ذؿح أف ٱٌةؼ ٦ؽػ ٢صؽٱؽ إ٣ٯ ٦ةدة (ظ ىٚ )٥١ٲٞةؿ
 ا٣ذع٧١ٲَّح ٔ ٥٤أ٧ْ٩ح ا٣ذع ُّ ٥١اٳ ٰ٣أك ا٣ؾادٰ.
ط َهٍات :ا٧٤١٣ح اٵك٣ػٯ ص٧ػٓ ا٧٣ىػؽر
طهاٌات واى ٍُ ْفخَ ْ
 )17 ،16االـخِ ْ
ع ى ،٥١كديُ٤ىػٜ
(اقذع١ةـ) ،كا٣سة٩ٲح ص ٓ٧ا٧٣ىؽر ا٧٣ٲ ٰ٧أك اقػ ٥ا١٧٣ػةف يٍ ٦كػذ ٍ
)٦ (22ض ٓ٧اٞ٣ة٬ؿة – إ٧٣ض ٥ا١٣جٲؿ ظ.٥١
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ا٣ٲٮـ  ٰٚا٧٣ٲؽاف إ٣ك١ؿم ٔ٤ٯ ا٣ذعىٲ٪ةت ا٣ذٰ ٱٞٲ٧٭ة ا٣ضٲل ٦ؿا٠ػـ ٤٣ػؽٚةع
أك ٣ٺُ٩ٺؽ إ٣ٯ ٬يضٮـ ،ٱٞةؿ (أ٪٧ٝة ٔ٤ٯ ا٣ضج٭ح اقذع١ة٦ةت ٝٮٱَّػح) .كٱ٤عػِ
٪٬ة أف ا٧٣ىؽر ٝؽ اقذيٕ٤٣ ٢٧ؽٹ٣ح ٔ٤ٯ ا١٧٣ةف ،ك٬ؾا  ٨٦أقػة٣ٲت إ٣ؿثٲػح ٚػٰ
ا٣ذٕجٲؿ ،إذ ٱيُ ٜ٤ا٧٣ىؽر كٱػؿاد ثػ١٦ ٫ة٩ػ ،٫ك٬ػٮ ى
ػؿب ٦ػً ٨ػؿكب ا٧٣ضػةز
ً ٍ
ا٧٣ؿق٦ ،٢سةؿ ذ( ٟ٣ا ٣ىٕ٧ةش) ٬ػٮ ٦ىػؽر ٔػةش ،ك٬ػٮ أٱٌػةن «١٦ػةف ا٣ذ٧ػةس
إ٣ٲل»( ،)23ك(ا٣جىٲٍخ) ٬ٮ ٦ىؽر ا ٢ٕٛ٣ثةت ٱجٲخ( )24ث٪ٕ٧ػٯ أٝػةـ ٣ػٲٺن ،ك٩ػـؿ
ثة٣جٲخ ،ك٬ٮ أٱٌةن ١٦ةف ا٣جىٲٍخ أم ا٧٣جٲخ٬ .ؾا ٔ ٨ا٣ؽٹ٣ح ا٣ىؿٚٲح ،أ٦ة ا٣ؽٹ٣ػح
إ٧٣ض٧ٲح ا٘٤٣ٮٱح ٚإف ٦ػٕ٦ ٨ػة( ٰ٩اٹقػذع١ةـ) ا٣ذَّٮزُّػ٦ ٜػ ٨ا٣نػٰء ،صػةء ٚػٰ
()25
كاٵ٦ػؿ ا ٍظػذى ى....٥١
إ٧٣ض« ٥اقػذع ى ١ى٥
اٵ٦ػؿ ىكزيػ« »ٜكاقػذع ٥١ا٣نػٰءي
ي
ي
ا٣ض٪ػؽم
ع ى٧١ػةن»( ،)26كدعىػٲ ٨ا٧٣ٮٝػٓ ٱضٕػ٢
كاظذ ٥١ا٣نٰءي دىٮزَّ ٜكوػةر ٦ي ٍ
ٌ
كازٞةن ٝ ٨٦ؽرد٤ٔ ٫ٯ ا٣ؽٚةع ،ٵ ٫٩ٱ٦ ٨٦ ٫٪١ِّ ٧ؿاٝجح إ٣ؽ ٌك كاٹظذػؿاس ٪٦ػ ،٫كٝػؽ
()27
اقذًع١ةـ دعىٲ ٨أٝػةـ ا٣ضػٲل
أكردق ٕ٦ض ٥ا٘٤٣ح إ٣ؿثٲح إ٧٣ةوؿة ٝ.ةؿ « ٍ

اقذع١ة٦ةت ظٮؿ صج٭ح اٞ٣ذػةؿ»٤ٔ .ػٯ أف ثٕػي إ٧٣ػةص ٥إ٧٣ةوػؿة أكردت
دٚةٰٔ ظىٲ ،)٨ك٬ٮ ٧٠ة ٱػؿل اقػ٥
ا ٣ي٧كذع ى ٥١كا٧٣كذع ى٧١ةت ث٪ٕ٧ٯ (٦ى ٍٮًٓٝ
ٌ
(اقذىع )٥١ذ ٟ٣أف ا٣ض٪ؽم ٱذٮزٚ ٜٲ ٨٦ ٫قٺ٦ح ٦ٮ.٫ٕٝ
١٦ةف ٍ ٨٦
كٔ٤ٯ ذٞ٩ ٟ٣ذؿح أف ٱيٌةؼ إ٣ٯ إ٧٣ض ٥إ٣ؿثٰ ا٧٣ؽػٺف اٳدٲةف
)٦ (23ض ٓ٧اٞ٣ة٬ؿة – إ٧٣ض ٥ا٣ٮقٲٍ ٔةش.
( )24ا٣ـثٲؽم – دةج إ٣ؿكس ثٲخ.
) (25اثْ٪٦ ٨ٮر – ٣كةف إ٣ؿب ظ.٥١
)ٝ (26ؽ ٱ١ٮف ثٕي ٦ة ٩كذ٦ ٨٦ ٫٤٧١ؽاػ٧َّ ٦ ٢ة كرد ٕ٦ ٰٚةصٕ٦ ٥ةوؿة ٝٲِّ٧ح ٕ٧٠ضػ ٥ا٘٤٣ػح
إ٣ؿثٲح إ٧٣ةوؿة ٤٣ؽ٠ذٮر أظ٧ػؽ ٦ؼذػةر ٔ٧ػؿ كٚؿٱٞػ .٫كاٝذؿاظ٪ػة إٱػةق إ٧٩ػة ٱؿ٦ػٰ إ٣ػٯ
ض ى٤ٔ ٓ٧ٯ ٦ؿصٕٲذ٭ة ٗة٣جةن.
اقذؽرا ٰٚ ٫٠إ٧٣ةص ٥ا٧٣ضٕ٧ٲح ا ٣يٍ ٧
) )27أظ٧ؽ ٦ؼذةر ٔ٧ؿ كٚؿٱٕ٦ – ٫ٞض ٥ا٘٤٣ح إ٣ؿثٲح إ٧٣ةوؿة ظ.٥١
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اقػذًع١ةـ ،ك٬ػٰ ا٣ذعىػٲ٪ةت إ٣كػ١ؿٱح
اٹقذًع١ة٦ةت صٍ ٓ٧
ٍ



 ٨٦ػ٪ةدؽ أك ٦ذةرٱف ك٩عٮ٬ة.
ا٧٣عى.٨
ا٣ؽٚةٰٔ
ع ى٧١ةت ص ٓ٧يٍ ٦كذىع ى ،٥١ك٬ٮ ا٧٣ٮٓٝ
ا ٣يٍ ٧كذى ٍ
َّ
ٌ

 )18اىطا ِنٍووث ( (ٌَٔاكووع ضا ِنٍووث)٣ :ػػ ٥دػػٮرد إ٧٣ػػةص ٥اٞ٣ؽٱ٧ػػح ٧٤٠ػػح
(ا٣عة ً٧٠ح) ،ك ٨١٣ثٕي إ٧٣ػةص ٥إ٧٣ةوػؿة أكردت (ا٣عة٧٠ػح) وػٛحن ٚػٰ
دؿا٠ٲت ٦سػ ٢ا٣كػُ٤ح ا٣عة٧٠ػح ،كاٵقػؿة ا٣عة٧٠ػح كاُ٣جٞػح ا٣عة٧٠ػح(،)28
ك ٨ٍ ١٣مةع  ٰٚاٹقذٕ٧ةؿ ا٘٤٣ٮم إ٣ك١ؿم ٔجةرة (٦ٮاٝػٓ ظة ً٧٠ػح أك ٞ٩ػةط
ظة٧٠ح) ،كدٕ ٰ٪أ٦ةٔ ٨٠ة٣ٲح ٗة٣جةن ٦نؿٚح ٔ٤ٯ ٦ٮا ٓٝإ٣ػؽ ٌك ،أك ٦ٮاٝػٓ ٔ٤ػٯ
ً
ا٣كػٲُؿة ا٪٣ةرٱٌػح
يٍٛ ٦ذىؿؽً يَ ىؿؽ أك
٦ؽاػ ً ٢ي٦ؽيف ،كٱكذُٲٓ ا٣ضٲل ٚٲ٭ة دعٞٲػ ىَّ ٜ
ٔ٤ٯ إ٣ؽك أك دٞٲٲػ ىؽ ظؿ٠ذػ ٫أك إًػٕةؼ َّٕٚة٣ٲةدػ ،٫كا٧٤١٣ػح اقػٚ ٥ةٔػ٦ ٢ػ٨
(ظ )٥١ث٪ٕ٧ٯ ى٪٦ىٓ ،صةء  ٰٚإ٧٣ض ٥ك ىظ ىٚ ٥١ٺ٩ةن ى٪٦ىٕ٧ٔ ٫ة ٱؿٱؽ كردَّق(،)29
ك٣ؾا ٱٞذؿح أف ٱٌةؼ إ٣ٯ إ٧٣ض ٥ا٧٣ؽػ ٢اٳدٰ


ا٣عة ً٧٠ح = (٦ٮا ٓٝظة ً٧٠ح) ٦ٮأ ٓٝك١ؿٱَّح ٦٭ َّ٧ح دع ِّ ٜٞقػٲُؿةن
ٔ٤ٯ ٦ٮا ٓٝإ٣ؽك كد ٨٦ ٫ٕ٪٧ا٣ذٞؽُّـ أك دٕٲ.٫ٞ

خالصظىالبحث :ى
ػخ ٪٦٭ػة
ز٧ح ٧٤٠ػةت ٕ٦ةوػؿة وػعٲعح ٦نػذ َّٞح ٦ػ٦ ٨ػةدة ( ىظ ى١ػ )٥ػ٤ى ٍ
و
ا٠ذكجٍخ اٳف دٹٹت صؽٱؽة.
إ٧٣ةص ٥إ٣ؿثٲح ،أك ذى٠ؿت ٣٭ة
دٹٹت ٝؽٱ٧ح ى
ػت دعػػؽٱر ٕ٦ض٪٧ػػة إ٣ؿثػػٰ ٱٞذٌػػٲةف
كًػػؿكرةي ا٣ذٮاوػػ ٢ا٘٤٣ػػٮم ،ك٤ُ٦ػ ي
إٱؿاد٬ة  ٰٚإ٧٣ض ٥إ٣ؿثٰ إ٧٣ةوػؿ ىً ٦
ػؽاػ ى٦ ٢كػذَّ٤ٞح ،إ٧٠ػةٹن ٣٭ػؾق ا٧٣ػةدة
ا٘٤٣ٮٱح ا٣ذٰ ذي٠ؿ ثٌٕ٭ة ،ك ٥٣ٱي ٍؾ٠ؿ ثٌٕ٭ة اٳػؿ.
) (28أظ٧ؽ ٦ؼذةر ٔ٧ؿ كٚؿٱٕ٦ – ٫ٞض ٥ا٘٤٣ح إ٣ؿثٲح إ٧٣ةوؿة ظ.٥١
)٦ (29ض ٓ٧اٞ٣ة٬ؿة – إ٧٣ض ٥ا٣ٮقٲٍ ظ.٥١
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وَذه امكنىات امىداخل ودالالتُا امىصتجدة جىاًْ عشرة كنىث ،وَْ:
 -1امحكِوث :امُٔئث أو امصنؽث امتٌفٔذٓث امعنٔا فْ امدومث ،ووا ٓتتعُاا
وي إدارات وعاونٔي ،وتُؽنق عنّ وجنس امِزراء.
 -2امحا ِكه :أ -امشخص امذي ٓتِمَّّ رئاشث ةند أو كٔادتٍ ،و ِنكاً كان
أو أؤراً أو رئٔصاً أو شٔخاً.
ب -وي ٓتِم َّّ رئاشث إكنأه أو والٓاث فاْ ةنا حد ،م ااكه
والٓث كذا).
ج -وي ٓتِمَّّ رئاشث امىطرف امىركزي فْ ةعظ اماتدد،
م اكه امىطرف امىركزي).
َّ -3كه :ك َِّم ةححاً أو ولاالً أو عىدً مىعرفث ودى ضد ٍ وي عدوٍ.
ح َّكه :وي اختٔر مٔل ِِّم ةححاً أو ولاالً أو عىدً.
 -4ام ُى َ
 -5امىح َّكه وامىح ِّكه :وي ٓل ِِّم ةَححاً أو ولاالً أو عىدً.
ح
عىل وًحَِا.
ةحث أو ولال أو
حكٔه :ت َ ْلِٓه
 -6امتَّ ْ
ح
ح ْكااه ووطاادره ،مامحا ِكىَّٔااث منشاار ،
 -7امحا ِكىَّٔااث :أ -ورجعَّٔااث ام ُ
امحا ِكىَّٔث منشعب).
امصنؽث امعنٔا وامصنؽث امىؽنلث.
بُّ -
ج -وٌَ ْ ِطب امحا ِكه ووظٔفتٍ.
حكِمَّ :
امشخص ام ُىعاكَب ةصج حي أو غراوث.
 -8ام َى ْ
حكِؤَّث :امعُلِةث امتْ أ َ ْو َجتَُا املاعْ عنّ ام ُى ْذًِب ،مكغاّ
 -9ام َى ْ
امصجٔ ُي وحكِؤَّتٍَ فأُؼنق شرا ُ ٍ).
َ ِْ َ -11ك َه :أ -أ َ ال امٌِّزا َ عنّ مجٌث وي ام ُ
ح ْكه فٍٔ أو تصِٓتٍ.
ختَراء من ُ
بَ -و َ
طرفات امىصؤومٔي داخال
ع َع عِاةػ ووعآٔر ت َ ْح ُكه ت َ ُّ
امىؤشصات وامشركات ،وع امىتعاونٔي وعُا فْ امداخل وامخارج.
َّ

إنىاه وادة لغوية ( )2ـ د .ممدوح خطازة
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اٹٝذىةدم ٔ٤ٯ ٬ٲبػح أك ٣ض٪ػح
ا٧٣ة ٰ٣أك
ع ٍٮ ى٧٠ح إظة٣ح اِّ٪٣ـاع
 -11ا ٣ى
ٌ
ٌ
 ٨٦ا٣ؼجؿاء ٤٣عٚ ٥١ٲ ٫أك دكٮٱذ.٫
ع ٍ١ػ ٥ا٣ؿمػٲؽ ،أك
ٺح يظ ٍ١ػ ً ٥ا٣ؽك٣ػح كٝٲةددً٭ػة ،كا ٣ي
 -12ا ٣ى
و ي
ع١ة٦ح ى
اٞ٣ٲةدة ا٣ؿمٲؽة ٣ؽك٣ح.
ى
ك٩ةٝنػػ٭ة ثذٕ ُّٞػػ٢
 -13ظػػة ى ٠ى( = ٥ظػػة ى ٠ى ٥اٵ٦ػػٮر كا٧٣كػػةا )٢دَّ ٛ٭ ى٧٭ػػة
كدؽثُّؿ ا٣ذ٧ةقةن ٣ٶوٮب كاٵو٤ط.
 -14ا ٣ي٧عة ى٧٠ح إٔ٧ةؿ اَّْ٪٣ؿ كا ٰٚ ٢ٕٞ٣اٵ٦ٮر ك٪٦ةٝنذي٭ة كا٧٣ٮاز٩ػح
ٚٲ٧ة ثٲ٪٭ة ا٣ذ٧ةقةن ٣ٶوٮب كاٵو٤ط.
ع ُّ٣( ٥١ض٪ػػح ا٣ػػذع ُّ٣ )٥١ض٪ػػح إدارٱػػح أك ٪ٚٲَّػػح  -أك ٦ؿ٠ػػـ -
 -15ا٣ػذَّ ى
ي٦٭ َّ٧ذ٭٧ة ٦ؿاٝجحي ا ٢٧ٕ٣كًج يُ ،٫ٱٞةؿ ٣ض٪ح دع ُّ ٥١اٹ٦ذعة٩ػةت،
٣ض٪ح دع ُّ ٥١ا٣جر.
ا٣ؾادٰ.
اٳ ٰ٣أك
ع ُّ٧١ٲَّح ًٔ ٥ٍ٤أى٧ًْ ٍ ٩ح ا٣ذع ُّ٥١
 -16ا٣ذ ى
ٌ
ٌ
ػ١ؿٱح ٦ػ ٨ػ٪ػةدؽ ك٦ذػػةرٱف
اٹقػذًع١ة٦ةت ا٣ذ ٍ
ٍ -17
َّعىػٲ٪ةت إ٣كػ ٌ
ع١ةـ).
(اقذً ٍ
ك٩عٮ٬ة .كاظؽ٬ة ٍ
ا٧٣عى .٨كاظؽ٬ة (٦ي ٍكذىع ى.)٥١
ع ى٧١ةت ا٧٣ٮ ٓٝا٣ؽِّٚةٌٰٔ
 -18ا ٣يٍ ٧كذى ٍ
َّ
 -19ا٣عة ً٧٠ػػح = (٦ٮاًٝػػٓ ظة ً٧٠ػػح) ٦ٮاٝػػٓ ٔكػػ١ؿٱح ٦٭ َّ٧ػػح ،دع ِّٞػػٜ
قٲُؿةن ٔ٤ٯ ٦ٮا ٓٝإ٣ؽك د ى ٍ ٓ٪٧دٞؽُّ ٫٦أك دٕٲ.٫ٞ
ػٰ ٔػػ ٨ا٣ػػؾ٠ؿ أف ٬ػػؾق اصذ٭ػػةدات كٞ٦ذؿظػػةت أًػػٕ٭ة ثػػٲ ٨ٱػػؽم
كٗ٪ػ ٌّ
كوَّ٪ةع إ٧٣ةص ٥إ٣ؿثٲح ٣ٸٚػةدة ٪٦٭ػة إذا رأكا ٚػٰ ذ٣ػٟ
ا٧٣ؤقكةت ا٘٤٣ٮٱح ي
إ ٍٗ٪ةء ٕ٧٤٣ض ٥إ٣ؿثٰ كدعؽٱسةن.
(ا٤٣٭٪٧ِّ٤ٔ ٥ة ٦ة ٱى ٍٓٛ٪كا ٩ى ٍٓ ٛث٧ة ٔ٧ٍ َّ٤ذ٪ة)
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املصادر واملراجع
 ا٣جٺٗػػح إ٣ؿثٲػػح ٔ -جػػؽ ا٣ػػؿظ ٨٧ظج١٪ػػح  -دار ا٤ٞ٣ػػ - ٥د٦نػػ ،ٜكا٣ػػؽارا٣نة٦ٲح  -ثٲؿكت -ط.1996 - 1
 دةج إ٣ؿكس  -ا٣ـثٲؽمٕ٦ /ض.٥ مؾا إ٣ؿؼ  ٨ٚ ٰٚا٣ىؿؼ  -ا٣ع٧ٺكم  -دط ٩ىػؿ ا ٔجػؽ ا٣ػؿظ٨٧٩ىؿ ا ١٦ -ذجح ا٣ؿٱة.
 ٠ذةب اٵٛ٣ةظ كاٵقة٣ٲت ٦ -ض ٓ٧اٞ٣ة٬ؿة. ٣كةف إ٣ؿب  -اثْ٪٦ ٨ٮرٕ٦ /ض.٥ ٛ٦ةدٲط ا٘٣ٲت (ا٣ذٛكٲؿ ا١٣جٲػؿ)  -ا٣ػؿازم  -دار إظٲػةء ا٣ذػؿاث إ٣ؿثػٰ،ثٲؿكت  -ط٬1421 ،3ػ.
 إ٧٣ض ٥ا١٣جٲؿ ٦ -ض ٓ٧اٞ٣ة٬ؿة. ٕ٦ض ٥ا٘٤٣ح إ٣ؿثٲح إ٧٣ةوؿة  -د .أظ٧ػؽ ٦ؼذػةر ٔ٧ػؿ كٚؿٱٞػٔ - ٫ػة٥٣ا١٣ذت  -ط.1
 ٕ٦ض ٥دٹٹت اٵث٪ٲح  ٰٚإ٣ؿثٲح ٦ -ض ٓ٧ا٘٤٣ح إ٣ؿثٲح ثؽ٦نٝ ٰٚ - ٜٲؽاٷٔؽاد.
 إ٧٣ض ٥ا٣ٮقٲٍ ٕ٦ -ض ٥اٞ٣ة٬ؿة. ٦ٮقٮٔح ا٣ؿدٌ ٔ٤ٯ ا٧٣ؾا٬ت ا١ٛ٣ؿٱح إ٧٣ةوؿة  -ص ٓ٧كإٔؽاد ٔ٤ػٰ ثػ٨٩ةٱ ٙا٣نعٮد ٨ٔ /ا١٧٣ذجح ا٣نة٤٦ح.
* * *

