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 الترسبات المعدنية نشأة
 (Earth Crust)ان اصل معظم المواا  المواةول لرسباو ال المع ةيول يعوا  الوا مواةوال صوراب اليةوب  ا  ويل 

، ف وو ع  ون  لوو  فووان صووراب  (Magma)اا موون الصو يب الموواوم   (Upper Mantle)اا صوراب الب وول العرايوول 
اليةووب  ا ب وويل االب وول العريووا موو  اصوو ع مةووسيل اا سعووا  الووا الصوو يب الموواوم  االصووراب الةابيوول السوو  س سووا   رووا 
معظووم الزروواال الةووا ب  االمزيوو   ا ال الييموول ا عسصووا يل العاليوول موو، ع الوو م ، الز وول، ال  سووين، الة ووا ، البصووا ، 

 من العةاصب الةا ب .الاة ، االةيول اغيبما 
%( مون مواةووال اليةوب  ا ب ويل ا سباويووا 5.5ان مو   العةاصوب ا عسصوا يل الم موول سةوول فيوح ةاوو ل  واال   

افب  الح يعيول لرعةاصوب االزرواال، ل و ا   و  مون ابوا  حبييول اا  و   حوب  %( االس  ساما  ال1سوان  ا   اعل من  
ةسةب  ف  اليةوب  ا ب ويل اسبوياموا فو   يالول م المول لسبموع مو   العةاصوب سعمل  را سبميع م   الزراال االعساصب الم

مواةوول الرامووال اا السباوو ال المع ةيوول االسوو  سوووان  ال عيموول اعسصووا يل  اموون الممووون ااووسرباب ا اااووس  ل ا  ب  يوول 
لرزرووا  (Concentration Factor)ان معاموول السبويووا  بيوو    غووباس ا اووسر امال الصووةا يل اال ةووبيل المرسرزوول.

يم،وول  وو   المووبال السوو  يبوو  ان يايوو    ووا الزرووا فوو  الصووراب ال امروول لووص  وون سبويووا  ا  سيووا   فوو  صووراب اليةووب  
 ا ب يل.

ان ا مسمام   بااول السباو ال المع ةيول االراموال عو يم  و ا موع ظ واب ا ةاوان اسحواب مز وام  روم الراموال موع 
رامال امن ،وم مصوا ب مو   الراموال امعبفول اصورل ةةواءما اسصوةيز ا لوو  سحاب ا ةاان  يث   ء   باال اةااع ال

يووسمون  السووال  موون سسس ووع ساابوو  موو   الرامووال فوو  ظوول سووافب اا ابووا  ظووباة بيالابيوول اسباووي يل م الموول ممووون ان 
اببامووا سووي   الووا ظ وواب اساابوو  مرسرووة اةووااع الرامووال اا السباوو ال المع ةيوول. موون اعوو م ال بااووال اامم ووا موو  السوو  

( موون ال بااوول الةظاالبيوول لسبمعووال البصووا  فوو  مةحيوول  وواام  Doe and Delavauxالعالمووان   ا  ا يريزوواو  
ان الم اليول ال بمااليول مو  الماويالل  ون سباوي   (Old Lead Belt)البصوا  اليو يم فو  ا يول ميوااب  ا ميبويول 

بصوا  مون الصوراب البمريول ال ا وةل لوص ال (Leaching)رامال البصا  م   ا ل   ن حبي  رر  اا ااوس   
مووع مبما وول موون ال ووا ،ين الووا ان  (Stacey,1968)الااععوول س وول الصووراب ال اايوول لووص.  يةمووا اةوواب العووالم اسااوو  

مو  مةوسيل مون الميس موال الةابيول المصوا  ل لرصوراب، فو   وين  (Utah)معظم سبمعال البصا  ف  مةحيول ياسوا 
ف  فبةاا ان مص ب  من صوراب  (Pentivy)ان البصا  ف  مياحعل  يةسيز   (Marcoux)ا، ل ال ا ث مابواوا 

 الب ل. 
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ان بميوع مو   ا  لول الماس صورل مون ال بااوال الاوا يل سيوو   روا ان الم اليول ال بمااليول الصوا    الوا ا رووا 
من الصراب الس  سمب من  يب الماوم  اا صاليةب  ا ب يل اا ف  الب ل فاة ا سساا   المواةال الزرايل الم ا ل من ال

ر ل ا. ا ريص فان معظوم الصوراب مموون ان سووان مصو باع لرزرواال الةوا ب  االسو  يوسم اور  ا اا سببيو ما مون الصوراب 
 ال اايل ف  ظل ظباة  ياليل ابيالابيل مةاا ل.

الزرواال  ا، ول ان (Bischoff et al, 1981)ا، سول السبواب  المرس بيول السو  عوام   وا العوالم  يةواة ابما سوص 
 اوةوول الرووان  ال  لاموو  صووراب بمريوو   (Graywake)فوو   عووس الصووراب م،وول   اليوول ال،ييروول المابووا    سباويووا

فوو   ببوول  ووباب  ساوواا  سيبي ووا  (Brine Fluids)ممووون ا ا س ووا فوو  الميووا  ال  بيوول اا المااالووع المال وول  ل  اليوول صوو
( ، ومووا ان سبوواب  ارووبل مما،روول سووم اببايمووا ا، سوول ان صووراب ال االوول ممووون ان سزيوو  معظووم مواةاس ووا موون 5م 355 

الزراال ال،ييرل س ول الظوباة ةزاو ا . بميوع مو   السبواب  ا، سول لر وا ،ين االمرسصوين فو  مبوال بيالابيوا الراموال 
مع ةيل وافيل اا من الممون ان سةوس  لةوا م اليول اةص  ا موان ان ة صل  را سباويا  اليل من الزراال اا العةاصب ال

 ح،  ببل ال وباب  االاعول ال يالل الم المل م،ل الموان، ال  ممع ةل سي    السال  الا ظ اب سبا ال مع ةيل  ة  سافب
 ا ام لسواين وميال و يب  من ا  سياح  الواف  لو  سوان اعسصا يل.

 
 مريال س راب الص يب الماوم  سعس وب مون اموم مصوا ب سوواين السباو ال ان الم اليل ال بمااليل السس  سةس  من 

المع ة  الوة ا ليال الم اليل الصو يبيل الا يو   المواةول اا ال امرول لرمعوا ن الزرايول اا العةاصوب الزرايول ف ةوا   و   
 مااالع اا م اليل ممون ان سةس  لةا سبا ال مع ةيل م مل ام  :
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ا  لو بس م،ول ا محواب االةو ل بو ال  ة ال : ام  الميا  الس  ل ا   علterMeteoric Waالميا  الواةيل  .1
اال،روواو اميووا  ا ة وواب االيةووا يع ف وو   وون الميووا  البافيوول االميووا  السوو  سسرروول الصووراب االسوو  ساووما  الميووا  

،  يووث ممووون ل وو   الميووا  ان سس وب  اس وو ح الووا  اروول ا بس ا  وو ا سبسزووع  (Connate Water)ال  ياول 
اصووب ة ريوول  رووا ا ا وول الموواا  اا العا ببوول  بابس ووا الموساوو ل موون الصووراب المبووااب  ل ووا االسوو  سصوو   ل ووا الي

رح ييوب فو   ببول ال وباب  اا ال و ح الماوا ةو   صوال ا  س المع ةيل من الصراب الماب    ا ايا ا  سبوياما 
  ري ا يي    ل  الا سباي  ل    المواةال المع ةيل .

 
ام  الس  سم،ل الميا  الواةيل المابا   ف  الصراب الباا يل من   ايل  : Connate Waterالميا  ال  يال  .2

سسباو  موع ا سااال وا  روا ةاو ل معيةول مون المواء  Sandstone  سباوي  ا ،  يوث ان صوراب ال بوب البمرو 
 Fossil Waterل يا  الماس ا،ال   يسم ا  سزاظ  ص لم يين الاةين ال  ا يحر   ريص ف   عس ا  يان  الم

ال وو ح  ا ةو ما سسعوبس مو   الميوا  الوا الساورين ةسيبول لايووا    مو  الو فن لرصوراب ال اايول ل وا اموع اا يوا 
الميا  ااة سس ب  الا ا  را مواةل الميا  الصا   ،  يث سسميا مو   الميوا   واة وا  المارح  ري ا فان م  

غةيووول بووو ا  عةصوووب  الصوووا يام االوروووابين ف ووو   ووون ا سااال وووا  روووا وميوووال و يوووب  مووون ا ياةوووال امبو وووال 
 العةاصب الس  سس   اا سسزا ل مع  ةاصب اربل مواةل سبمعال مع ةيل عبي ل من اح  ا بس.
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ا ةوول ا روب  و بيسيول سابو  اليةوا يع ال واب   روا اوح  ا بس  رو : Thermal Springميا  اليةوا يع ال واب   .3

اا  را ةول يةا يع  اب  وما ما مابا  ف  م افظل  (Fumaroles)اا ةاف،ال   (Salfatar) ساما ارزساب
ةيةال ف  ع اء  مام العريول  يوث س سوا  مو   اليةوا يع ال واب   روا سباويوا  اليول مون الزرواال اا مو   . ان 
م،ل م   الميا  ممون ان سوان  ال اصول صو يب  ، ميوا    ياول اا ميوا  واةيول. امون صوزاس ا موا ان ةاو ل 

ا الووا الو بيسيوو  سوووان  اليوول بوو ا الوو   يعحوو  ميةووب الووا ان اصوول موو   الزروواال ممووون ان الزروواال الم ا وول عي وو
 يوان ع  اةسيل  صي ل ورابي ال معي   مع ابا  عريل من الو بيسي ال.

 
ان الميا  الواةيل االميا   : Fluid Associated with Metamorphismالم اليل المبافيل لعمريال الس ال  .4

الماووووس ا،ل فوووو  الصووووراب الم موووواب  عوووو  سس ووووب  س وووول سووووا،يب ال وووو ح اال ووووباب  السوووو  سبافوووو  الس ووووا ل الةابيوووول 
اسعس وب فو  و،يوب مون  Metamorphic Fluidsاالس ا ل ا فريميل اساما م   الم اليل  الم اليل المس الل 

 ا  يان مااالع ةةحل ا امرل لريراال.

Connate Water 
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مةوا  اباء اةظبيوال   يو   سزاوب  بوول الصو يب المواوم  الوا  : Migration of Magmaالصو يب  اةسيوال .5

ا  را رو ل الح يوال الصوربيل السو  سعراموا مة وا موا اةرزواس ال و ح فو  غبفول الصو يب يوي   الوا سمو   
 Tectonic Stressعص الا ا  را، ف    ن ان ا ب ا  السوساة  ب االسيريل من و،افسص ا السال   فالص ي

يعموول  رووا  وو ح ا صووب الصوو يب ا فعووص الووا الصووراب المبووااب  اا الصووراب السوو  سعرامووا  يووث ي صوول  
 ببل   عس الزراال االعةاصب ا سما ا  راسال  ي صل اغةاء اا سبويا لسزا ل مس ا ل مع م   الصراب ا ال

 الس بي  اةاع الصراب اال  ح الم يح   ا.

 
ام  من الحب  الس  يسم   ا اةسيال العةاصب الزرايل ف  ا  ما  الا ييل االس  مو   :  Diffusionا ةسةاب  .6

  اب   ن س ب  سريا  لربايالال اا ا ياةال االس  من ر ل ا يسم امسااو ما   موع موا   اروبل  اةسظوام ، اعو  
 س  ث  الل ا ةسةاب م   ف  ال الل الااالرل اا الصر ل اا ال اايل.
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 :  Migration of Water or Fluid at  Underground Shallow Depth بول الميا  البافيل  .7

ان من امم العاامل الس  يب  ان سير   ةظب ا  س اب ف   باال الم ريل اا الميا  البافيل ف  ا  ما  
يموب   الصوراب السوال  رل و،يب  امن امم ا م  صزال الماالع ، لاابسص، و،افسوص الح يعيول اح يعول الااوح اا 

 (Darcy’s Law,1856)  ا الماالع ارصاصا المااميل االةزا يل او ل    ح الاواالل. يعس وب عواةان  اباو  
موون ا اووح اليووااةين ا اااوويل السوو  يزاووب  بووول الميووا  البافيوول االسوو  يمووون سح يي ووا  رووا  بووول المااالووع االميووا  

 البافيل ف  ا  ما  ال  رل.

 
الم اليل اا المااالع سسوان من اااالل اغااال  و،افال مرسرزل اغيب ممسابل  يث اب  من المعباة ان 

 ةوو  ارووس ة الظووباة البيالابيوول يووي   الووا سووواين سبمعووال  وووان ان اةزصووال ال وواا  وون الاوواالل    اوو  
م،وووال  روووا  لووو  سباووو ال الاال ووو  فووو  ا يووول سواوووا    Monomineralicلسباووو ال مع ةيووول ا ا يووول المعووو ن 

ممووا  وووب اووا يا ة  وووظ ان السباوو ال المع ةيوول اووااء وووان اصووور ا باووا   اا ةوواب  اا مس ووال فوووان  بيويوول.ما 
 ظ اب  اا سااب   ف  ا  موان س ومص     اا ا  ، مة ا:
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 ةاع مواةال السبا ال المع ةيل 
 ).... ،اموووا يحرووو   ح يعووول ابيالابيووول مةحيووول السباوووي   سبوي يووول، ا وووااس باوووا يل، مةرز وووال

  يالل ا بس. ري ا  س
 )حب  السباي   ميواةيو ، ويميااليل، فيايااليل، اربل 
 )..... ،بم  اامس ا  السبا ال المع ةيل  ص يب ، و يب،  مييل، اح يل  
 ) الزسب  الامةيل الس  ا ل الا سوان م   السبا ال  حايرل ام عصيب 

الوبامايووول السووو  ساووويح فووو  ععوووب غبفووول سسباووو   عوووس اةوووااع السباووو ال المع ةيووول  سوووا،يب با  يووول ا بس م،ووول  روووابال 
الس يووبال الويميااليوول  الصوو يب اووو ل  عحووع الوو م  السوو  ساوويح فوو  ععووب ح يووال البموول ايسباوو  الوو عس ا رووب  سووا،يب

السو  س و ث  او   السزوا  ل الويميااليول  وين الصوراب الم ويزل االمااالوع ال امرول لرزرواال. اموا  PH يل و ببل ال ام
المع ةيل ف  ا يعسم   روا  اامول و،يوب  مة وا ةزا يول الصوراب ، ابوا  سباويو  بيالابيول  فيما ير  سما ع السبا ال

االيوووول اا ،اةايوووول م الموووول لسما ووووع السباوووو ال ، ويميااليوووول الصووووراب ،  ببوووول  ووووباب  الموووواالع،  ببوووول مةاةوووول الصووووراب 
Brittleness . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



أ.م.غازي عطية زراك              2012-2012 –قسم غموم االرض التطبيقية / الخامات والمعادن     المرحمة الثالثة كمية العموم /   
 )المحاضرة الثالثة(

 
8 

 1911التصنيف القديم لمخامات المعدنية الذي وضع قبل عام 
 -:قسم الخامات المعدنية إلى قسمين أساسيينتق يتم كانسابقا 
 : Syngenetic Deposits خامات معدنية معاصرة (1

 موووو،  لن الصووووراب البيبيوووول ا وووو  المووووااب . اموووو  الرامووووال المع ةيوووول السوووو  سسوووووان ا،ةوووواء سوووووان الصوووورب ال وووواا  ل ووووا
 المووووان ل ووو   الصوووراب   ووواب   ووون روووام معووو ة ا عسصوووا يل لمعووو ن الوالاووويل، لووو ل  ةاوووسحيع ان ةيوووال ان الوالاووويل 

 م،ووووال ارووووب الصووووراب البمريوووول ف وووو  سسوووووان موووون الوووواابسا الوووو   يعس ووووب رووووام معوووو ة  معاصووووب  وووومن موووو  .  معاصوووب
 .الصراب

 
 : Epigenetic Deposits خامات معدنية الحقة (2

 الم اليول الاوارةل المس ييولام  الراموال السو  سسووان فو  اعول   و  لسووان الصورب ال واا  ل وا ةسيبول لرسباوي  مون 
 اموووو   المعووووا ن ساووووسرر  موووون ةزوووو  الصوووورب ال وووواا  ل ووووا الووووم،  موووون س روووواب الصووووراب المصوووو اب  اا الميووووا  البافيوووول

 اااوحل  وراوةليول اا الصوراب البمريول لعمريول اللوا سعب ول الباااو  البمر م،وال  روا  لو  .سسعوبس لعمريوال السعبيول
 .يال  أن مع ن الواابسا رام معاصب اما ال ايبايل ف ا رام    م،ل ال ايبايل مةا ةاسحيع ال مع ن ارب
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 -:وأيضا صنفت الخامات المعدنية تبعا لتأثير العوامل الخارجية عميها إلى نوعين أساسيين
 : Primary Deposits خامات أولية (1

 اموو  السوو  لووم سسعووبسالرامووال السوو  سسوووان ا،ةوواء سوووان الصوورب اسةووس  اا ساووسرر  موون ةزوو  الصوورب ال وواا  ل ووا، 
 اصووووةة الووووواابسا اال ايبايوووول  رووووا اة وووو رووووا  وووواء اسم،روووول الاووووا يل ةاووووسحيع ان ة. لسووووأ،يب  ااموووول السعبيوووول االسبايوووول

 .رامال االيل سواةل ا،ةاء سوان الصرب الم سسعبس لعمريال السبايل اا السعبيل

 
 
 



أ.م.غازي عطية زراك              2012-2012 –قسم غموم االرض التطبيقية / الخامات والمعادن     المرحمة الثالثة كمية العموم /   
 )المحاضرة الثالثة(

 
10 

 : Secondary Deposits خامات ثانوية (2
 السوو  ساووسرر  موون الصووراب اموو  ةةووأل  وون حبيوو   مريووال السبايوول الويميااليوول موو    وواب   وون الرامووال المع ةيوول

بااوول المعووا ن المرسرزوول  وومن الصوورب س وو   ح يعوول ل .   رووا الرامووال اساليووالسوو  بووبل ا ال يالابيوول اا الزيايااليوول ا
 الو بيسي ال معوا ن االيول ا ةو  ا   سوان معا ن . المع ة  من  يث الةةأ  ا  مل ما  ا ةةأ  االيل اا ،اةايل الرام

 .سعب  ا لعمريال السبايل يةةأ مة ا معا ن اسوااي  االوب اةال االو بيسال

 
 :-جدول يوضح الخامات األولية التكوين والثانوية

 الخـام الثانوي السا،يب  األوليالخام 

 سبايل )ال ايبايل(و بيسي  ال  ي  
واي  ال  ي  الماال  ا ا

 )الريماةايل(

 سبايل )الوااايلب(و بيسي  الة ا  
 )ايلرما (وب اةال الة ا  
 )وا بايل(اواي  الة ا  

 سبايل )باليةا(و بيسي  البصا  
 )ايبااايل(وب اةال البصا  
 ) باواةايل(و بيسال الة ا  

 ايريوال اسلماةيام اال اساايام
 )اساب،اوريا(

 سبايل
 م المااليلا ةيايريوال اسلم

 )اليني الوا(
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 التصنيف العممي الحديث لمخامات المعدنية
 (Lindgreen)بين  وصةية ال   ا ع من ع ل العالم ليةصةة الرامال المع ةيل ف  الاعل ال ا ب  ةاءا  را الس

 ال   صةة الرامال المع ةيل  ةاءا  را ح يعل السواين الةاس   ن ا رس ة ف   ببال ال باب   1911ف  اةل ،
 :-ماير ال  ح الا ا 

 تعض األمثلح ووع الخاماخ
 درجح الحرارج

 )م(
 الضغط

 معادن ميكاويكيح الررسية .1
 سواسة انزهة واألحجاس انكشيمح، انصخىس

   انشسىتيح انفراذيح

 معادن كيميائيح الررسية .2
   

a) في المياه السطحيح 
 

70-0 
 -مرىسط

 عانى

 صخىس سسىتيح ععىيح تىاسطح انرفاعم .أ
  

 صخىس سسىتيح كيميائيح انرثخيشتىاسطح  .ب
  

b) ضمه الصخور 
   

 زيادج ذركيس المعادن في الصخور .أ
   

 مرىسط 0-100  )انكيميائيح(تىاسطح انرجىيح 1.

 تىاسطح انمياي انجىفيح2.
 ذشسة معذن انكىاسذز ظمه مساماخ

 انصخىس انشمهيح
 مرىسط 100-0

 عانى 0-400 ذكىن انشخاو وانكىاسذزايد تىاسطح انرحىل3.

إضافح معادن غير أساسيح لمكوواخ  .ب

    الصخر

 دون انرعشض نهرذاخالخ انىاسيح1.

 ذشسة مىاد الحمح مه انكثشيريذاخ

 واألكاسيذ تسثة انمياي انجىفيح، انمعادن

 انطيىيح ظمه انصخىس انىاسيح تسثة إراتح

 انفهذسثاساخ

 مرىسط 100-0

 وريجح نهرعشض انمثاشش نهرذاخالخ انىاسيح2.
   

 تىاسطح انمياي انمصاحثح نهصهيش .
   

a.  سواسة مىخفعح انحشاسج

epithermal 
 مرىسط 50-200 انسيشتىريه وانرهك مه ذفاعم انمياي انساخىح
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b.  سواسة مرىسطح انحشاسج

mesothermal 
 عانى 200-500+ مع انصخىس انىاسيح انقاعذيح، عشوق

c.  سواسة عانيح انحشاسج

hypothermal 
 +عانى 500-600+ انزهة

 تىاسطح انرعشض انمثاشش نهصهيش . 3.
   

a.  معادن مرحىنح

pyrometasomatic 
 +عانى 500-800 ياقىخ، كهىسايد، جاسود، سيشتىريه

b.  معادن مرساميحsublimates 100-600 انكثشيد 
 -مىخفط

 مرىسط

 ضمه الصخور المصهورج .3
   

 +عانى 700-1500 وانجىفيح انصخىس انىاسيح انسطحيح magmatic depositsمعادن صهاريح  .أ

 pegmatitesمعادن الثجماذيد  .ب
 جشاويد(انصخىس انىاسيح انثجماذاذيح 

 )تجماذيري، تايشوكسيىايد تجماذيري
 +عانى 575+

 
 :كون بواسطة طريقتين رئيسيتين هماحيث يوضح الجدول السابق أن الخامات المعدنية تت

A.  السبايل االسعبيل الميواةيويل الس  سزسل الصراب اسوان البااا اسسرر  ف   مريال   :طريقة ميكانيكية 
المرسرزل الس   إموان  اامل الةيل  مر ا ،م سباي  ا، ا الة ايل سسوان الصراب الباا يل الميواةيويل  من 

ا من  ا  زاة اسة اب  اااحل الزي اةااالبااا  ال صايل االمع ةيل  من اسة اب ا ر  المرسرزل  يالاس ا
 .السباي يل الل ال 

B. ام   العمريل سةمل ، ث حب  باليايل :  طريقة كيميائية:- 
a)  سسوان الرامال المع ةيل  اااحل حب  ويميااليل  ن حبي  السزا ل  ين الواالةال ال يل االماء الاح   ا 

  مريل الس ربالسباي  الويمياال  الع ا ،  اإل افل للا السباي  الم اةب من ميا  ال  اب اال  يبال  ا   
 الباا يل الويميااليل االويميااليلاليال  أن بميع الصراب   يث يمون الةاسبل  ن ابسزاع  ببل ال باب 

 .سة بو  من م ا الةاع من الرامال الع ايل
b) سسوان الرامال ا عسصا يل  اااحل حب  ويميااليل  من الصراب المرسرزل، مةا  إموان العمريال المرسرزل 

 :م،  .معا ن المواةل لرصرب اا ل افل مع ن ب ي    يعس ب من مواةال الصرب اسااايلايا   سبويا ال
من  بم 30 %الصراب البمريل سسوان من مع ن الواابسا اةا ل من الماامال الس  يمون ان سةول 
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 ل مع ن الور ، لا ان العمريال الويميااليل المصا  ل لرميا  البافيل العا يل اا الميا  الاارةل با الصرب
  ي ال الواابسا   يث اغريل الماامال بميع ا، مةا سوان الميا  البافيل ا ل للا ايا   سبويا  الايريوا  ين
اما لا سبا ل  رابال ال ايبايل اا الباليةا اا  . من م ا ال بب البمر   )ما ما ل  ايريوا ال  (الواابسا 

 أن الميا  البافيل ا ل للا ل افل مع ن غيب اااا  من المعا ن مةا ةاسحيع اليال  الوالايل اا غيبما
 .لمواةال الصرب

 ايا   السبويا س  ث  اااحل  مريال السبايل االسعبيل ا اااحل السباي  من الميا  البافيل ااي ا  اااحل
 فل معا ن ب ي   يمون ان س  ث  اناما ل ا . مريل الس ال راصل السماا  ااإلعريم  اليريل ال ببل

يمون ل ا ان س  ث  اااحل سعبس  لرمابما ا   اااحل الميا  البافيل اا السعبيل االسبايل، اا السعبس
 ا . رب  اا ال اب  المصا  ل لرمابمالصراب لرم اليل الاارةل اا اس

c) سسوان الرامال المع ةيل  اااحل الس راب من المابما لما  را اح  اسبس اا  را ا ما  مسزااسل من 
 .ان مة ا الصراب الةابيل المرسرزلاح  اسبس ايسو

 

 


