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 تطبيق القاعدة القانونية وطرق تفسريها: الفصل الثالث

واجبة التطبيق على مجيع  وابلتايل، إذا نشأت القاعدة القانونية عناصر وجودها أصبحت ملزمة
بشكل تلقائي وعلى وجه املساواة، حتت طائلة اجلزاء الذي يوقع عليهم من  األشخاص املخاطبني أبحكامها

لذا، تطبيق القاعدة القانونية يقتضي حتديد نطاق أو . على كل من خيالفها بتطبيقها تصةاملخطرف السلطة 
الوقوف على إشكالية الغموض الذي قد يعرتي  سواء من حيث املكان أو الزمان، كما يقتضي سرايهناجمال 

     . القاعدة القانونية والذي يستوجب توضيحها وتفسريها

 اعدة القانونيةتطبيق القنطاق   :الفرع األول

يقتضي حتديد نطاق تطبيق القاعدة القانونية التمييز بني نطاقها من حيث األشخاص املخاطبني هبا 
 (املبحث الثالث)وأيضا من حيث الزمان ( املبحث الثاين)، ومن حيث املكان (املبحث األول)

 تطبيق القاعدة القانونية من حيث األشخاص : املبحث األول

وتستجمع كل العناصر الالزمة لوجودها لقاعدة القانونية من طرف السلطة املختصة عندما يتم وضع ا
ألي أحد فإهنا تسري على مجيع األشخاص سواء علموا بوجودها أم جهلوا وجودها، حبيث ال جيوز ونفاذها، 

 .فما هو مقتضى هذا املبدأ؟ وهل هلذا املبدأ استثناء؟. أن يتذرع جبهله للقاعدة القانونية
 "ذر أحد جبهله للقاعدة القانونيةال يع"مبدأ  ونطاق أساس: طلب األولامل

 ":ال يعذر أحد جبهله للقانون"أساس مبدأ  -أوال
 أحد يعذر ال" مبدأ :وهو مهم قانوين مبدأ إىل األشخاص حيث من القانونية القاعدة تطبيق خيضع

 أن القانونية ابلقاعدة خماطب ألي ميكن ال نهمبعىن أ، "ابلقانون اجلهل أحد يف يفرتض ال"أو ،"للقانون هجبهل
من القانون  2وقد نص املشرع املغريب يف الفصل  .هعلي تطبيقها من يتحلل حىت القاعدة، هلذهه جبهل عيتذر 

والنظام  وهذا املبدأ تقتضيه مصلحة اجلماعة. اجلنائي على أنه ال يسوغ ألحد أن يعتذر جبهل التشريع اجلنائي
بادئ العدالة واالنصاف حبيث لو أجيز االعتذار جبهل القانون لعمت الفوضى يف ع وكذا مالعام يف اجملتم

 .اجملتمع
جتريدها من خاصية االلزام بينما خاصية االلزام  فقبول االعتذار جبهل القاعدة القانونية سيؤدي إىل

عن  -يف اجلريدة الرمسيةاملنشورة رمسيا - بذلك علم األشخاص بوجود القاعدة القانونية .عنصر ضروري فيها
  .واقعة العلم لدى الناس، تتحقق به طريق الصحف واملواقع االلكرتونية أو من خالل وسائل االعالم
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 "ال يعذر أحد جبهله للقاعدة القانونية" مبدأنطاق  -اثنيا
 على مجيع مصادرها كيفما كان نوعها، فيطبق" ال يعذر أحد جبهله للقاعدة القانونية"يطبق مبدأ 

بعبارة أخرى يشمل هذا املبدأ كل املصادر الرمسية للقاعدة القانونية . على التشريع والعرف والدين االسالمي
 من أو العام القانون قواعد من شكلية، أو كانت  موضوعية ،بدون استثناء كما يشمل القواعد اآلمرة واملكملة

 .تها توقيع اجلزاءأهنا ملزمة ويرتتب على خمالف مادامت، اخلاص القانون قواعد
القانون "، نص على أن 2122من الدستور املغريب الصادر سنة  6أن الفصل  وجتدر االشارة، إىل

هو أمسى تعبري عن إرادة األمة، واجلميع، أشخاصا ذاتيني واعتباريني، مبا فيهم السلطات العمومية، متساوون 
 .على اعتبار القاعدة القانونية عامة وجمردة ز فيما بينهم؛ بذلك ال ميكن التميي..."أمامه، وملزمون ابالمتثال له 

 ومنها لألفراد، اخلاصة أو الشخصية الظروف االعتبار بعني أيخذ ال القانون، جبهل االعتذار إمكانية عدملذا، 
 يتم اليت ابلوسيلة العلم عدم أو القانونية، القاعدة صدور أثناء الوطن أرض خارج التواجد بسبب العلم عدم
 األشخاص مجيع علم يفرتض الرمسية ابجلريدة القانونية القاعدة نشر مجردف. هبا القانونية القاعدة نشر

أو مغاربة  وسواء كانوا حيملون اجلنسية املغربيةسواء كانوا ذكورا أو إاناث، حكاما أو حمكومني، ) هاأبحكام
ذات الطابع السياسي كالرتشح ابملغرب عدا بعض القوانني  أو أجانب مقيمون حيملون جنسية أخرى،

 .ولو مل يعلموا بصدورها ،(التوظيفية للنتخاابت التشريعية أو ذات طابع إداري كاملشاركة يف املبارايت
 ":ال يعذر أحد جبهله للقاعدة القانونية"مبدأ  االستثناءات الواردة على: ثايناملطلب ال

 حالةا األصل استثناء وحيد فقط أال وهو ولكن هلذاألصل أنه ال جيوز االعتداد جبهل القانون، 
من فيضاانت وعواصف وحرائق )أي كل ما ال يستطيع اإلنسان توقعه كالظواهر الطبيعية  رة،هالقا القوة

ففي مثل هذه احلاالت قد ال تصل اجلريدة الرمسية إىل ... غارات العدو وفعل السلطة، أو (...وجراد
   .ويتعذر ابلتايل العلم بوجود قاعدة قانونيةوسائل االعالم وقد ال تتوافر حىت املناطق املنكوبة 

 املكاننطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث : املبحث الثاني

وعلى األشخاص  حينما تنشأ القاعدة القانونية فمن أجل تطبيقها على اجملتمع الذي نشأت فيه،
كن ما مدى خضوع كل من يتواجدون على إقليم ل. املتواجدين يف هذا احليز اجلغرايف للدولة اليت أصدرهتا

او أجانب متواجدون فوق إقليم الدولة؟، كما نتساءل هل يتعدى الدولة للقاعدة القانونية سواء أكانوا مواطنني 
لذا اجلواب عن  .النطاق املكاين للقانون احليز اجلغرايف للدولة إىل رعاايها املتواجدين فوق تراب دولة أخرى؟

 :ؤلني جيعالننا نقف على مبدأين يف نطاق تطبيق القاعدة القانونية مكانيا، ومهاهاذين التسا
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 (.املطلب األول)مبدأ إقليمية القوانني  -
 (.املطلب الثاين)مبدأ شخصية القوانني  -

 مبدأ إقليمية القوانني :املطلب األول
فوق  يع األشخاص املقيمنيتطبق داخل حدود الدولة على مجيقتضي هذا املبدأ أن القاعدة القانونية 

ومبدأ إقليمية القاعدة القانونية جيد أساسه . إقليمها بغض النظر عن جنسيتهم سواء أكانوا مواطنني أو أجانب
ال ينبغي تطبيق على اعتبار أهنا هي صاحبة السلطة والسيادة على إقليمها؛ وهلذا  يف سيادة الدولة على أراضيها

 .يم الدولة احرتاما لسيادة بقية الدولالقانون الوطين خارج حدود إقل
بشكل مطلق على كل األفراد املتواجدين فوق الرتاب الوطين للدولة لذا نصت  ويطبق مبدأ االقليمية

يسري التشريع اجلنائي املغريب "ه التشريعات اجلنائية ملختلف دول العامل كما يف القانون اجلنائي املغريب، على أن
اململكة من وطنيني وأجانب وعدميي اجلنسية، مع مراعاة االستثناءات املقررة يف على كل من يوجد إبقليم 

 ."القانون العام الداخلي والقانون الدويل
 لكن ما هي حدود اجملال االقليمي للدولة؟،

 22الفصل ) يشمل اقليم الدولة اجملال الربي واجملال البحري واجلوي، إضافة إىل الطائرات والبواخر
 .وكذا السفارات والقنصليات( اجلنائي املغريب من القانون

 مبدأ شخصية القوانني: املطلب الثاين
يقصد هبذا املبدأ أنه تطبق قوانني الدولة على مجيع مواطنيها سواء أكانوا مقيمني داخل حدود إقليمها 

على األجانب  يقتضي هذا املبدأ أال يتم تطبيق قوانني هذه الدولة أو خارجه هذا من جهة، من جهة اثنية
إذن املغاربة يطبق . إلقليمية وإمنا خيضعون لقانون الدولة اليت حيملون جنسيتهاالذين يقيمون داخل حدودها ا

 .عليهم قانوهنم الوطين تطبيقا ملبدأ شخصية القوانني
ه فهو املطبق على إقليمه لكن هلذا املبدأ استثناء حيد من إمكانية تطبيق وابلنسبة للقانون املغريب،

طلق عليه مببدأ االقليمية املرن، مما أفرز لنا ما ي. داخل إقليم الدولة أو خارجه ابلنسبة للمغاربة القاطنني ابخلارج
 :وسنرى ذلك وفق االستثناءات يف نطاق فروع القانون العام وفروع القانون اخلاص

 :ابلنسبة لفروع القانون العام: أوال
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تتم مراعاة املواثيق واملعاهدات الدولية خبصوص بعض  :على مستوى القانون الدويل العام -2
رؤساء الدول األجنبية واهليئات : كمثال كأي مواطن،  الشخصيات اليت يتعذر إخضاعها للقانون الوطين

احلصانة القضائية لبعض الذين تتم محايتهم وفق قواعد  .الدبلوماسية والقنصلية وممثلو اهليئات واملنظمات الدولية
ممثلو املنظمات الدولية  –أفراد القوات األجنبية  -السفراء والقناصلة –رؤساء الدول األجنبية ) :األجانب

 .)... 
وال  أغلب هذه القواعد تطبق يف إقليم الدولة اليت أصدرهتا: على مستوى القانون الدستوري -2

ليها الدستور واليت ال تطبق اال داخلها فقط من ذلك احلرايت العامة وبعض احلقوق والواجبات اليت نص ع
 .تطبق إال على الوطنيني فقط، من ذلك الرتشح لالنتخاابت واملناصب االدارية

يطبق هو أيضا ال يسري إال على اقليم الدولة اليت وضعته وال ميتد إىل إقليم دولة  :القانون املايل -3
نفس االلتزامات كأي اتجر مغريب  على أن األجانب الذين ميارسون أعماال جتارية ابملغرب، تقع عليهم .أخرى

ينص القانون على إعفاء األجانب أو منحهم امتيازات تدخل يف إطار من حيث أداء الضرائب املفروضة، ما مل 
 .تشجيع االستثمارات

على مجيع املتواجدين على  هو أيضا يطبق داخل إقليم الدولة اليت أصدرته: القانون اجلنائي -4
فاجلرائم اليت تقع فوق الرتاب املغريب ينظر فيها القضاء املغريب وفق التشريع . نسياهتمإقليمهما مهما اختلفت ج

، أما اجلرائم اليت ترتكب خارجه ولو اقرتفها مغاربة فلن يطبق عليهم القانون املغريب، بل التشريع اجلنائي املغريب
 .اجلنائي للدولة اليت وقعت فيها هذه اجلرائم

 :األصل استثناء وهوهلذا وجتدر االشارة، إىل أن 
الدولة اخلارجي كارتكاب  نولكنها متس أبم يف حالة ارتكاب بعض اجلرائم خارج االقليم الرتايب -

بقصد محلها على القيام بعدوان ضد  اتصاالت مع سلطة أجنبيةجناية محل السالح ضد املغرب أو مباشرة 
 (.من القانون اجلنائي 211إىل  282الفصول من )املغرب أو تزويدها ابلوسائل الالزمة لذلك 

الفصول من )يف حالة ارتكاب جرائم  من طرف أشخاص خارج احليز اإلقليمي للدولة املغربية  -
 (.من القانون اجلنائي 156إىل  152
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 :بالنسبة للقانون اخلاص: ثانيا

الدولة اليت  يطبق تطبيقا اقليميا على كل املعامالت املربمة على تراب: يف القانون املدين -1
يف حني ختضع األحوال الشخصية ملربميها لقانون أحواهلم الشخصية طبقا ملبدأ شخصية القوانني، وقد وضعته،

األهلية املدنية للفرد ختضع لقانون : "من قانون االلتزامات والعقود 3أشار املشرع املغريب لذلك مبوجب الفصل 
 ".أحواله الشخصية

يشكل استثناء مهما ابلنسبة ملبدأ إقليمية القوانني ويتمثل يف أن : يف القانون الدويل اخلاص -2
القانون الواجب التطبيق قد يكون القانون الوطين فيطبق على عالقة فيها عنصر أجنيب أو القانون األجنيب 

 .عي داخلهفقانون الشغل مثال يطبق ابملغرب الرتباطه ابجملتمع والنظام العام االجتما .فيطبق خارج إقليم الدولة
 تطبيق القاعدة القانونية من حيث الزماننطاق  :لثاملبحث الثا

ال تظل تطبق القاعدة القانونية منذ صدورها ونفاذها إىل حني إلغائها، ذلك أن القاعدة القانونية 
 ... .قائمة لألبد بل أهنا تتطو وفق تطور اجملتمع الذي نشأت فيه اقتصاداي واجتماعيا وثقافيا 

فإن  حيث يسري مبجرد صدوره ونفاذه، األمر ال يطرح أي إشكاال بعد صدور القانون وإذا كان
البد من التطرق أوال ، لذا. لصدور القانون اجلديد السابقةالتساؤل يطرح خبصوص القانون املطبق على الوقائع 

 .(املطلب الثاين) عدم رجعية القواننيلنتطرق بعده ملبدأ ( املطلب األول)مبدأ األثر الفوري للقانون  إىل
 (أو مبدأ فورية القاعدة القانونية)مبدأ األثر الفور للقانون  :املطلب األول

ملطبق هو القانون اجلديد الذي نشر يف اجلريدة الرمسية ويسري على يقصد هبذا املبدأ أن القانون ا
نفاذه وابلتايل ال يسري  بعد يطبق على كل الوقائع واألحداث اليت حدثتأي . احلاضر واملستقبل من الوقائع

على املاضي وأبن القانون الذي سيطبق على األحداث والوقائع السابقة احلدوث قبل صدور القانون اجلديد، 
صدور قانون جديد يقلص من أمد التقادم فبدل : مثال. لقدمي الذي كان ساراي وقت حدوثهاهو القانون ا

ليت ستطبق على املراكز القانونية اليت مل يكتمل بعد سنة فهذه املدة االخرية هي ا 25سنوات تصبح  21
 :ولكن هلذا األصل استثناءات وهي. ، أما تلك اليت اكتملت فال يسري عليها املقتضى اجلديدأجلها

فقد ينص املشرع مبقتضى القانون  :النص التشريعي الصريح ابستبعاد األثر الفوري للقانون -
من مدونة  585انون بعد مرور مدة معينة على صدوره كما يف املادة اجلديد وبشكل صريح على أن يطبق الق

الشغل اليت نصت على أنه يسري مفعول هذا القانون بعد انصرام أجل ستة أشهر من اتريخ نشره يف اجلريدة 



 األستاذة بشرى النية ------------------------------------------------- املدخل لدراسة العلوم القانونية

 

7 
 

 213مبوجب الفصل  2111وأيضا كمثال ما نص عليه قانون حرية االسعار واملنافسة الصادر سنة . الرمسية
، بينما القانون اجلديد "ذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور سنة واحدة من اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسيةيدخل ه"

اشرتط لدخول القانون حيز التنفيذ صدور كل  2122املتعلق حبرية األسعار واملنافسة الذي صدر سنة 
 .النصوص التنظيمية اخلاصة به

يفيد هذا االستثناء أن القانون القدمي  :للقانون القدميآاثر العقود أو ما يسمى ابألثر املستمر  -
اليت تكونت يف ظله وظلت قائمة يف ظل القانون اجلديد، وعلى ذلك  يظل ساراي ابلنسبة للمراكز العقدية

 .فاآلاثر املستقبلية هلذه املراكز تظل خاضعة للقانون القدمي وكذلك طرق انقضائها واحنالهلا
 م رجعية القواننيمبدأ عد: املطلب الثاني

هذا املبدأ أن القانون الذي سيطبق على الوقائع واألحداث اليت تقع بعد صدوره هو القانون يقتضي 
ال تقع  مبعىن أنه والعتبارات تتعلق ابلعدالة واملصلحة العامة واملنطق القانوين،. اجلديد الصادر ابجلريدة الرمسية

 .ابق وكانت مباحة، واليت جرمها القانون اجلديدحماسبة األشخاص على أفعال اقرتفوها يف الس
 :وهي كما يلي املبدأ استثناءات ولكن إذا كان األصل هو عدم رجعي القانون فإن هلذا

يف مثل هذه احلالة ينص املشرع يف القانون اجلديد على : يف حالة النص الصريح على الرجعية -1
الستثناء ال ميكن تصوره إال ابلنسبة للقوانني املدنية أما وهذا ا. يتم حتديدهأنه يسري أبثر رجعي من اتريخ 

ؤاخذ أحد على فعل مل ال ي" منه على أنه  2القوانني اجلنائية فقد أشار املشرع املغريب وبشكل صريح يف الفصل 
يتضمن النص اجلديد ما يفيد بذلك، إذا مل " يكن يعترب جرمية مبقتضى القانون الذي كان ساراي وقت ارتكابه

رجعيته فال يطبق القانون من طرف القاضي أبثر رجعي ملا يف ذلك من مساس ابملراكز القانونية واحلقوق 
 .املكتسبة يف ظل القانون القدمي

أو يزيل  قد ينص قانون جديد على وصف جديد :يف حالة القانون اجلنائي األصلح للمتهم -2
ثل هذه القوانني حىت على املاضي يف إطار القانون م وصف اجلرمية أو خيفف من العقوبة املقررة له، فتطبق

يف حالة وجود عدة قوانني "من القانون اجلنائي املغريب  6األصلح للمتهم، وهو نفسه ما نص عليه الفصل 
". سارية املفعول، بني اتريخ ارتكاب اجلرمية واحلكم النهائي بشأهنا، يتعني تطبيق القانون األصلح للمتهم

ال تشمل مقتضيات الفصلني "من القانون اجلنائي الذي نص على أنه  1ا تضمنه الفصل ى من ذلك مويستث
   ".القوانني املؤقتة اليت تظل، ولو بعد انتهاء العمل هبا، سارية على اجلرائم املرتكبة خالل مدة تطبيقها 6و5
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صياغة الذي يكون مرتبطا بقانون غامض أو معيب من حيث ال: يف حالة القانون التفسريي -3
وهذا القانون . فيحدث اضطرااب يف التطبيق من طرف القضاء، حيث يطلب من املشرع تفسريه وإيضاحه

التفسريي يطبق أبثر رجعي مادام أنه ال يتضمن قوانني جديدة، بل يوضح ويفسر ما غمض وما شاب من 
 .عيب يف النص القانوين حمل مطالبة ابلتفسري

وهي حالة صدور قانون يتعلق ابلنظام العام واآلداب : ظام العاميف حالة القانون املتعلق ابلن -2
تسبة إذا كان متعلقا ابلنظام العامة، فالقانون اجلديد يف هذه احلالة يسري على املاضي ولو مس ابحلقوق املك

لذلك . العام، إذ إهنا قواعد آمرة ال جتوز خمالفتها أو الوقوف يف سبيل سرايهنا ابالحتجاج حبق مكتسب
    .لقوانني املتعلقة ابلنظام العام تعد قوانني رجعية خروجا على مبدأ عدم رجعية القواننيا

 تفسري القاعدة القانونية:  الفرع الثاني

ومفهومة لدى  املخاطبني هبا، ولكن قد حيدث العكس حني قد تصدر القاعدة القانونية واضحة 
لذا البد من التطرق  .لى املعىن احلقيقي إلرادة املشرعمما يستلزم توضيحها وتفسريها والوقوف ع عدم وضوحها

مث إىل  ،(املبحث الثاين)مث إىل خمتلف املداري يف تفسري القاعدة القانونية  (األول بحثامل)إىل أنواع التفسري 
 (.املبحث الثالث)طرق وقواعد التفسري 

 أنواع التفسري  :املبحث األول

 : لتفسري القاعدة القانونية وتتجلى أنواع التفسري يفأكثر من جهة يتم اللجوء إليها  هناك
 .التفسري الذي يصدر عن املشرع ويطلق عليه التفسري التشريعي -
 التفسري الذي يصدر عن القاضي ويطلق عليه ابلتفسري القضائي -
 .يصدر عن الفقيه القانوين ويطلق عليه ابلتفسري الفقهيمث التفسري الذي  -

 التشريعيسري التف: املطلب األول

، بوضع تشريع آخر يفسر فيه أحكام النص القانوين وهو التفسري الذي يصدر عن السلطة التشريعية
حول  القضاء حينما يثور نزاع على مستوى الفقه أو وغالبا ما تلجأ السلطة التشريعية. الغامض أو غري الواضح

 .قصود املشرعخمالف مل   مدلول النص القانوين الغامض الذي أعطي له مدلول
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لذا، . وال يعترب القانون التفسريي قانوان جديدا بل هو بيان للقانون املفسر وموضح ملضمونه الغامض
 .تطبيق القانون التفسريي يكون منذ صدور القانون األصلي ال من اتريخ صدور القانون التفسريي

 التفسري القضائي: املطلب الثاني

هبدف إعطاء مفهوم  اضي مبناسبة بته يف نزاع معروض عليه،يقصد به التفسري الذي يقوم به الق
على أن هذا التفسري الذي يعطيه القاضي للقاعدة القانونية غري ملزم ابلنسبة لبقية . واضح للقاعدة القانونية

 .كما أنه غري ملزم حىت ابلنسبة لنفس احملكمة يف نزاعات مماثلة، ولو كان تفسريا حملكمة النقض نفسها  القضاة
قرارات قضائية صادرة عن حمكمة النقض لتفسر قاعدة ولكن ليس هناك ما مينع من أن تستأنس احملاكم الدنيا ب

 .قانونية غامضة
 365إال يف احلالة املنصوص عليها صراحة مبوجب الفصل  وال تلزم احملاكم بتفسريات حمكمة النقض

على نفس احملكمة اليت أصدرته هبيئة أخرى أو  من قانون املسطرة املدنية ويتعلق األمر بنقض حكم وإحالته
فإذا ما بتت حمكمة النقض يف قرارها يف  .على حمكمة أخرى من نفس درجة احملكمة اليت نقضت حكمها
 .قرار حمكمة النقض يف هذه النقطةنقطة قانونية تعني على احملكمة اليت أحيل عليها امللف أن تتقيد ب

 الفقهي التفسري: املطلب الثالث

وميتد ليشمل األحباث  ،من أساتذة القانون وفقهائه هو التفسري الذي يصدر عن ذوي االختصاص
الصادرة عن احملامني والقضاة مبناسبة شرحهم للنصوص القانونية يف كتبهم سواء صدرت يف شكل مقاالت أو  

 .أو كانت مداخالت يف ندواتكتب ومراجع 
حبيث ميكنه أن يعدله كما يريد، وال حىت ابلنسبة  لذي أصدرهوالتفسري الفقهي غري ملزم ال للفقيه ا

أن التفسري  ومع ذلك، ال جيب أن ننسى. للجهات اليت استعانت به من أجل حل غموض القاعدة القانونية
الفقهي حيظى أبمهية كبرية يف توجيه القضاة يف فهم القوانني وأيضا يف إطار طرح اقرتاح نصوص قانونية بديلة 

 .فغالبا ما أيخذ املشرع آبراء الفقهاء حني تعديله أو تتميمه أو تغيريه للقوانني. العامة املنتقدةللنصوص 
 التفسري االداري: املطلب الرابع

هو الذي تقوم به االدارات العمومية وتوجهه ملوظفيها لتوضح هلم مدلول النصوص القانونية وطرق 
م إعطاء جمموعة من التعليمات والتوجيهات ملوظفي االدارات يت ،القول أبن يف هذا التفسريوميكن . تطبيقها
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أحكام القانون  أو مذكرات توجه من الرؤساء يف اإلدارة إىل موظفيهم ليتبينوا مدلولالعمومية يف شكل دورايت 
 .املراد تطبيقه
 ءاو س مهري غل مز لم ريغ هنإف ،قوة ملزمة ملن وجه إليهم من موظفنيب عتمتيالتفسري االداري  ناك اذإو 

 .هكر ت وأ هب ذخألا يف ةطلسلا لماك مهل ذإ ءيش يف مهديقي ال امك ،ةاضق وأ ءاهقف
 (حمذوفة) س التفسريمدار: املبحث الثاني

 نوتملا ىلع حرشلا ةسردم :لوألا بلطملا

 ةيخيراتلا ةسردملا :يناثلا بلطملا

  ةيملعلا ةسردملا :ثلاثلا بلطملا

 ريسفتلا قرط :ثلاثلا ثحبملا
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 ،-هلا نوعب ىهتنا

 عيمجلل قيفوتلاب


