
  



 2021 ديسمبر  -دفتر أحوال الفساد

 2021% انخفاًضا في مؤشر الفساد خالل ديسمبر 23

 تمهيد

رشللاءام مأ ل   لدالل،اأإفر إ للتلر لد اارها لدالل اهف  مؤسللةللف  في إطار سلللةلللف ر أحو ل الف لد،ةللا ل  ال لل  

ل الدتي  اكز على ر لللت ا للإ  لد اارلل لديالللااوإف الة الرإف ل ا  اف  في مصلللا  دا لللت ام ا وف اعاال لد،ةلللا 

 عأ  صللللللللا لداعاال لدتي    لد الللللللل  ع  ا  عف شلللللللل ا  
 
ل ا صلللللللل إ، ا  2021  يةللللللللم وبمكاألف لد،ةللللللللا ل أصللللللللع

ال ب تف  لتيت لكثو لداااعال لدتي تاللللللللل ت اعاال أةلللللللللا ل اكادت لكثو ل  اأ ال لدتي  حوكز  ا اُ غالأإ  عااعإ 

 ا هاه لداعاال.أي 

ل في عت  اعاال لد،ةلللللا ل  إ     ت لللللهإ     2021سلللللهر  شللللل ا  يةلللللم و  ا ك فو  العوف ماارنف  وت     166لنخ،اضللللل 

ا عتره    216 .  2021% في مؤشلللللا لد،ةلللللا  ب  ايف لدوا  23العوف سلللللهل ا شللللل ا ناأم و ل اثلللللفيل ما يمه  لنخ،اضللللل 

تر عاال لد ماهأ   ل بي لللهإ    لللتلرة لداااعال لأ  -ءادوا ة-اعت  صلللر %  54العوف أةلللا  اب ةللل ف   90كثو أةلللا  

  28مأ إ مالي لداعاال لدتي شلللللل تها شلللللل ا  يةللللللم ول يلإا م اشللللللاة عاال لدزرلعف الد وتيال على لأرلثللللللفي  وت   

العوف    19% مأ إ مالي لداعاال مل  لدترلسلللللفل ا   في ل ا  ف لدهادهف عاال ل  لإال  وت  17العوف اب ةللللل ف 

 إ مالي اعاال لد،ةا .  % مأ12أةا  اب ة ف 

ت ملاأ ف لد لفوة في ل ا  ف لأالى في  للللتلرة ل  اأ ال ل صللللاهف مأ  إ  اعاال لد،ةللللا   عف 
ر
ال  ل ُ غالأإ 

  15% مأ إ مالي لداعاالل  لي ا ملاأ ف لدالللللاعإف  وت   12العوف اب ةللللل ف   20شللللل ا  يةلللللم ول ا دت بي لللللهإ   

ا ملاأ ف للهفزة  وت  % مأ إ مالي لداعاالل في  9العوف اب ةلللللللللل ف 
 
ت ثاده

ر
العوفل ث  لدتع لإف  وت   14فن  ل

لد لفوةل للهفزةل لدالللللللللللللاعإللفل لدللتع لإللفل لداللاهاةل ل  إللار مللا   ملللاأ للال مة موللف ا ي ر  6اسلللللللللللللهلللت  العوللف.     13

ل  لأما لداي يةول ا ل  اأ ال لأكثو ل  % مأ إ مالي اعاال لد،ةللللللا  على مةلللللل ا  للهم ارهف49نةلللللل  ا  أةللللللا  

 . عف  يةم و

 تعزيز جهود مكافحة الفساد

في إطار   ا  هإئف لداعابف لة لرهف في  ي ل لد،ةلللللللللا  الد اعإف باصلللللللللايا لد،ةلللللللللا ل لطلات هإئف لداعابف لة لرهف 

ل اهللتأ للا ها لد اعإللف بمخللاطا لد،ةللللللللللللللا  الهمإللف ل اللللللللللللللاركللف  ؟ر'يللا  ا  مفن لد ةللللللللللللل للان ملللف إععنإللف  و الن ر



افي سللللللللللإا  ئ ال اعل رررق هإئف لداعابف لة لرهف ماكاة  ،اه  في مةا ل  .1كاألف لد،ةللللللللللا ل ه موإف   ل ام

ا  م ل امكاألف لد،ةللا  الداعايف م ا مل رررق هإئف لداعابف امكاألف لد،ةللا  لدةللوا يفل اااللم  لد واان ليصلل 

ؤ ما لدتاف لأطالف في مةاف لد ترهب مأ  عف لأءا يمإف لداط إف  كاألف لد،ةلللللللللللللا . ياتش  دت على هام  م

وت بمهابف  تث  الي ها  د وزهز   ا  مكاألف لد،ةا 
ُ
  .2ل ،اعإف لأم  ل  لتة  كاألف لد،ةا ل الدتي ت

اعلى  للللللللللللوإت لدتار لد و انشل د  يالللللللللللل ت  يةللللللللللللم و ا ا  عالرلل لا تاللللللللللللااوال  تيتة مأ شللللللللللللا  ا توزهز   ا  

ل اد أ في ل الابل  ءلان ه لال  لادلف ي   ك فوة  ل ل  لراعلف مةلق لد المل  إل     أ   ل لت مكلاأللف لد،ةلللللللللللللا 

ل ل،ال ل  مف لدتي تالللللل ت شللللللي ال أةللللللا  ك فوة اها مل  لد ولإ ل اها ل ل  لداي ل لللللل   عصللللللإف رلي عا ل في 

دايها طار  شلاييل  ظ  لدالكاا  ل حزليتة  اف ل لم لدايلرةل  إ  ها   عت  ك فو مأ لعصلام مةلق لد الم ل

طادب   120ايها لدحوبإف الد ولإ   ةلل ب لدوتيت مأ لدةللإاسللال مأ ضللم  ا   ت  لد،صللاف باداعم دإصلل  إلى 

في لد،صللللللللللللل  لدال لتل ا لتهار لد  إلف لد ل إلف دلوملإلف لد ولإمإلف اكلادلت ليملف ناج ل ولمفن. كلادلت    مال  ف  

 3  ال ل ترسإف اتةم  لأط،اف اطعم ل تلر . لدايها بادوتيت مأ ل ا عل مأ ضم  ا ليمف أةا  لدا 

ا للقطاعات في 
ً

 2021 ديسمبر توزيع وقائع الفساد وفق

ل في عت  اعاال لد،ةلللللا ل  إ     ت لللللهإ     2021سلللللهر  شللللل ا  يةلللللم و  ا ك فو  العوف ماارنف  وت     166لنخ،اضللللل 

ا عتره    216 .  2021ا لد،ةلللللا  ب  ايف لدوا  % في مؤشللللل 23العوف سلللللهل ا شللللل ا ناأم و ل اثلللللفيل ما يمه  لنخ،اضللللل 

تر عاال لد ماهأ   ل بي لللهإ     -ءادوا ة-اعت  صلللر %  54العوف أةلللا  اب ةللل ف   90 لللتلرة لداااعال لأكثو أةلللا  

  28مأ إ مالي لداعاال لدتي شلللللل تها شلللللل ا  يةللللللم ول يلإا م اشللللللاة عاال لدزرلعف الد وتيال على لأرلثللللللفي  وت   

العوف    19  لدترلسلللللفل ا   في ل ا  ف لدهادهف عاال ل  لإال  وت  % مأ إ مالي لداعاال مل17العوف اب ةللللل ف 

ا دلاااعال:% مأ إ مالي اعاال لد،ةا . 12أةا  اب ة ف   اهاضح لداك  لد الي  ايال اعاال لد،ةا  اأا 

 
1 https://bit.ly/3DxSvY3   
2 https://bit.ly/3m7Q6NI  
3 https://bit.ly/3EARHCc  
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 2021 ديسمبر التوزيع الجغرافي لوقائع الفساد خالل شهر  

ت ملاأ ف لد لفوة في ل ا  ف لأالى في  للللللللللللتلرة ل  اأ ال ل صللللللللللللاهف مأ  إ  اعاال لد،ةللللللللللللا   عف شلللللللللللل ا 
ر
 ل

العوف    15% مأ إ مالي لداعاالل  لي ا ملاأ ف لداللللاعإف  وت   12العوف اب ةلللل ف    20 يةللللم ول ا دت بي للللهإ   

ا ملللاأ للف للهفزة  وللت 9اب ةللللللللللللل للف  
 
ت ثللادهلل

ر
  13العوللفل ث  لدللتع لإللف  وللت     14  % مأ إ مللالي لداعللاالل في  فن  للل

ا على ملاأ ال للهم ارهف:العوف.    اهاضح لداك  لد الي  ايال اعاال لد،ةا   غالأإ 

 

% مأ إ ملالي اعاال لد،ةلللللللللللللا  على مةللللللللللللل ا  للهم ارهف  عف 49أاط  مهل  مة مولف  مللاأ لال    6انع ظ لن  

ع لإفل لدااهاةل ل  إارل لأما لداي يةول ا شلللللللللللل ا  يةللللللللللللم ول ال  اأ ال  ي: رلد لفوةل للهفزةل لداللللللللللللاعإفل لدت

ل  عف  يةلللللللللم ول  ا ل  اأ ال لأكثو ملاربف دل،ةلللللللللا ل ل  اأ ال لأكثو أةلللللللللا   لا يم أ لن ُنالق علي ا ليصللللللللل 

الصحة التموين المحليات التعليم الزراعة 
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الللفو إلى   ا  هاه ل  اأ ال ال  زر ا لداعابإف الد  ،إايف في ر لللت ا ي ل 
ُ
باع  ار لن لداعاال لدتي    ر لللتها ت

 د،ةا  املارب ا.الد ا  عأ ل

 

ل ناضلللح في لدالللك  لد الي تةللللةللل  اعاال لد،ةلللا  طالف لأشللل ا ل اضلللإف  2021افي إطار لنت ام ئ ا شللل ار لدوا   

ا مأ  إل  يهلا ة اناصلللللللللللللان اعلاال لد،ةلللللللللللللا ل أ،ش لداعلت لدلاي بلغلت أإلا  راة اعلاال   الدتي ُ   ا
 
ا مو اظل  ،لاا ل 

العوفل أإن  يةللم و في   270 وت ت للهإ     2021لد،ةللا  في شلل ا لك ابا بي للهإ  موتف ها لأك و  عف لدوا  

 داعاال  العوفل اه   شلللللللللل ا مايا ها  166ل ا  ف لدهادهف ءاع  لدالللللللللل ار في اعاال لد،ةللللللللللا   وت   
 
لأع  ت للللللللللهإع

لل شل تل لد،حوة بفن أ وليا   104لد،ةلا   وت    العوف أةلا ل    2226ت لهإ     2021 يةلم و  -العوف أاط.  ال فو 

 مل عت  ل يةام ي ايا دكان سلةلف لد اارها بتلل في أ وليا.  2021 ي أا ارة لد،ةا   عف لدوا  
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 2021ديسمبر  نوفمبر تجميع وقائع الفساد خالل شهر 

الللللفو إلى لن لداعاال ل اأاف  ي   ا  لدا لللللت الد اثإق دلاعاال لدتي    نالللللاها في لد للللل اأف 
ُ
في لد تليف  بت لن ن

العوف أةللللللللا ل أإن ا نؤكت لن لدالعوف لدال تة عت تاللللللللم  مئال   166ل صللللللللاهفل افي لداعت لداي    أإا ر للللللللت 

ل  ملف  
 
  100دل ماهأ في متي ف ما تةللللللللل،ا عأ  لاها  اعاال لد،ةلللللللللا ل اد أ    ل يةلللللللللاب ا ءالعوف ال تةل أمهع

العوف أةلللللا ل اد   ا ل يةللللل  اها العوف ال تةل كادت عت ي     100ملصلللللا مخ ل ل أادالللللاهت ه ا لنا يا ت  

 ملصا في  ملف ال تةل ادادت يو مت لد ااها   ،إا لل ملف لدال تة على ل  ا العوف ال تة.  4000 لاها  

 :ديسمبرتم رصدها خالل شهر وفيما يلي سرد مختصر للوقائع التي  

مايا 15لأ  زة لأم إف بمتياهف لمأ لدااهاة مأ ضلل ط  للا ب مةزر ءارأ بتلراة عةلل  شللاطف  نج ت .1

 .4ل ا  مة ادف ل صتربادااهاة ا دت ة لر ا ل هزر بتان  ا إجل ا إاي ا 

ل مأ ضلللل ط ملاادف ر اهب كمإف مأ مةلللل لزمال لأسلللل ان  ي م  ت سلللللاال  مارل ماار لدااهاة لدتال .2

 .5عابشمأ ل     ل  بيبلاية رلكب 

شلللللللللللماف للهفزةل اباد واان مل متياهال لدالللللللللللئان   يحى شلللللللللللماف للهفزة  لت إشلللللللللللالف رررق ح  لسللللللللللل اال .3

 .6مة ادف ل صتر كة  ل ا  امص وار ا  600مأ ض ط  لد إااي لد  إف الداب 

 
4 https://bit.ly/3Dqvkic   
5 https://bit.ly/3GlJIdh  
6 https://bit.ly/3owhOW8  

فبراير 
2021

مارس 
2021

ابريل 
2021

مايو 
2021

يونيو 
2021

يوليو 
2021

أغسطس 
2021

سبتمبر 
2021

أكتوبر 
2021

نوفمبر 
2021

ديسمبر 
2021

208
220

205

104

152
169

261 255
270

216

166
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 الف  عإق بللتي  لا     140ل عأ ضللللللللللللل طل ملتياهلف للهفزةاكإل  بارلاسلللللللللللللف هلادلف  اهلب    مللفلسللللللللللللل،ال   .4

 .7بمة ا عال لدتعإقل بم ااة لدا اطا

شلللللارل لدل ا    8عا  حي لدومالنإف بملاأ ف للهفزة بصللللل ط لعماف  لاه  شلللللاف سللللل  إف     بادواار  .5

 .8مأ شارل  اعف لدزما عمالنإف شاعإف

ا إج بم ااف لد ول إ  بحي شماف للهفزةل ا دت ملاف ماامف بتان   3لعل ت ملاأ ف للهفزةل إيلدف  .6

 .9 لت إشالف ام ا وف لشاف ب ال رررق لدحي

 ي،إلت   .7
 
لكلتل ألايزة ع لت لدا مأ اكإللف ايلرة  ماهأ لدالللللللللللللاعإلفل لن ماظ،ش م  لب ألاعا ل  لاال إ الارل

 .10لدوهار على  لا  ارؤا   مفو مابا ف اكمإف ك فوة مأ لدتمامل با ت ل خاين 

زة لأم إف بمتياهف لمأ لدالللللللاعإفل باد واان مل متياهف لدالللللللئان لد للللللل إف في ضللللللل ط ماكز  نج ت لأ   .8

 .11دوعج لة مان يوم  بتان  ا إج امل ةز با عت  ك فو مأ ل تم فن

 توللتي على للا ل    7إيلدللف    لنللا     لدالللللللللللللاعإللفللعلأ ل   للت  علي  شلللللللللللللفن اكإلل  ايلرة لدزرلعللف بملللاأ للف   .9

 .12س   مأ لأرلثفي  12ا عالرهط 4مةا ف 

طأ  عاة طلإ إف مة ادف ل صلللللترل   1.816 م  ت متياهف لد ماهأ بملاأ ف لدالللللاعإفل مأ ضللللل ط  .10

 .13لبا ك فور - ل   ل ت مخاين ل ال  لدغالرإف بااهق ره إا 

ل ت لصلللل ام لأناللللاف لد ةارهف ل إاي ا سلللللل باداللللاعإفل مأ ضلللل ط   إ لرة  ماهأ ك،ا  للللاانج ت  .11

 .14فكا ان  250ل صتر ا   لد ل،ظ على  فمة اد الرإف  

ل ة لرر ا بتان  ا إج ادوت     16 م  ت متياهف لد ماهأ باداللاعإف مأ ضلل ط  .12 ل امخ ز  ا ام ةا  مصلل و 

 .15لةععن عأ لأسوار اعت  ممارسف نااط ا

 
7 https://bit.ly/3pRSn0L   
8 https://bit.ly/3Dy2HQf   
9 https://bit.ly/3pRSHwv  
10 https://bit.ly/3orHoeJ   
11 https://bit.ly/3GnbjLq  
12 https://bit.ly/3duMjoQ  
13 https://bit.ly/3pG24zg   
14 https://bit.ly/300TOkj   
15 https://bit.ly/31JiJJW   
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كة   ااه ا    85كا انف سلللللللل اكق اه تاي باين   100لسلللللللل ااعت ايلرة لد لللللللل ف بادتع لإفل مأ ضلللللللل ط  .13

 .16لدصع إفم ت إف 

( عصللللللإفل لبايها ضلللللل ط  40  ا ها عأ ضلللللل ط عت   ل شللللللاطف لد ماهأ بمتياهف لمأ لدتع لإف نج ت .14

 .17شإكارة لسمتة يرلعإف  اة لد تلاف ا دت د إو ا بايهت مأ لدةوا ل ولأ  100

أاف سلا لنش أاف  –بامإ  اشلكارا مو اة رطلإ ف    241لسل،ال  ملف  ماه إف بادتع لإفل عأ ضل ط   .15

 .18طأ بتان بإانال  2٫727 اها بإ مالي اين 

 إلىا الال بعار طلار  ر يي مللاأظ لدغابإلفل إ لادلف سللللللللللللل ا فوة بلإ لت  ل لتلر  لدهلاناهلف لدصللللللللللللل لاعإلف   .16

 .19لد إابف لدوامف دل لاإق مو ا أإما نةب إدي ا مأ اعاال السيإعئ ا على مصااأال لداعم

ملصلللللللللللللا مخلللاد،لللال ضلللللللللللللللت    17دهعثلللامل مأ  لاها  ل لدإا  ل ماهأ بلللادغابإلللف م  لللت  مللللف مأ ملللتياهلللف   .17

 .20فى مال ،ال للخ زل فى ب تر اماكز ط اا اسإا إفل ي عع ان لص ام مخابز بلتيف  

لد  ع اة ل اهف بإااهف م  اعف لأ للللللللللل افل   15ضللللللللللل ط  مأ   م  ت متياهف لداب لد إااي بادغابإفل .18

 .21م ت إف لدصع إف امة ادف ل صتر امل ار  تلاد ا باأسال 

عل ف سلللللللللهارا مخ ل،فل لأنالل  ل     300ضللللللللل ات م ا   لد ماهأ في لدالإابإفل  عف  ملف م  وة  .19

 .22ل ت ل  علل ا  فن ل  ا ي   بإو ا  ةوا لعلى مأ لدةوا لداسيي د ا

كإلا   100بالمإلل  بعسللللللللللللليإللت مو للاة بللادكلار ينللف لدال للت    10عأ ضللللللللللللل ط    بللادالإابإللفل  ملللفلسللللللللللللل،ال   .20

 .23بإ مالى اين طأ ءلار مة اف ل  ها ابتان أال فو ا فو ماابق دلمال ،ال لداإاسإف

شلللللللللللل ت إ لرة لدوعج لل ا بمتياهف لد لللللللللللل ف ل  اأإفل باإا ة لدتك ارة شللللللللللللفويأ مةللللللللللللوتل  ملف م  وة  .21

 .24 ،ف ط ربل الدتى  ا  ل لدوتيت مأ ل ولامال  اد ا ام  للي  ال  ف ل خاد،فن
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ل .22 ع للللارة عأ م للللان  بللللاداام   ل ل  اأإللللفلبي  للللاي  على ل رلض لدزرلعإللللفل       ،إللللا إيلدللللف أارهللللف على توللللت 

 .25محو 100لأبإض الأسم ت على مةا ف 

بماللاركف عالل لداللاطف  عاف هاللا  ئم فل ملاأظ لد لفوةل إن لل معل لدتى تالل  ا لدا تلل ل  لإف .23

ا على لمعل لدتادفل ال هار  ل ارإف 37باد لفوةل  م  ت مأ إيلدف   .26توتي 

 ارل  ملللف مأ مللتياهللف  ماهأ لد لفوةل بللاد وللاان مل م للا لل  لد ماهأل امللتياهتى لد للللللللللللل للف الداللب  .24

 .27ملاضا م  اعف دل ةار فى ماكز إ ءا  8لد إاا  

ل  لإلللللللف   .25 لدا لللللللتة  املللللللتي لللللللف  نج لللللللت  مأ    ل ءالبماكز  علللللللت     13 لاها  بلللللللاد لفوةل    ل دحزل  ملصلللللللللللللا 

 .28ملاضا عت  إععن عأ لأسوار 5لد  إف ا با شحولطال

مأ لدواملفن   50باد  ةلللللللللللللإق مل إ لرة لداعابف ن إ ادف   لد لفوةلن،ال لدا تلل ل  لإف بمتن امالكز   .26

 .29نشبتن س ت عانا  مأ لدوم با صالح لل كامإف بادتد ةال   دل لاإق د غإي    

  29لل معل لدتى تاللللللللللللل  للا لدا للتلل ل  لإللف  م  للت مأ إيلدللف  بللان  عللاف هاللللللللللللللا  ئم للف ملللاأظ لد لفوةل .27

ا على   ا لد إ ل ضمأ أوادإال ل ا ف   .30ةيلدف لد وتيال 18توتي 

مأ لدوللاملفن بماكز شللللللللللللل ول إللت دل لاإقل دغإللاب   عأ   15عار هاللللللللللللللا  ئم للف ملللاأظ لد لفوةل إ للادللف  .28

 .31ل العإت لداسمإفلدوم  لث ام 

  49عأ إيلدف ملاأ ف لد لفوةل  لدتي ن،ار ا لدا تلل ل  لإف  الكز  ل  لسللللللللللللل،ال  معل إيلدف لد وتيال .29

 .322   11489 ادف توت  على مةا ف بلغت  

 م  ت لأ  زة لأم إف بمتياهف لةسللل  ترهفل مأ ضللل ط  ل تيا ل ةلللئاف عأ مصللل ل دلمخلعل ربتان   .30

 .33مأ ل خلعل أاستةكمإال ا  ابا(ل  سإتي ا إجر ءارأ بتلراة عة  شاطف 
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  50شلللللللللإكارة  عإق مخابزل ينف   13ضللللللللل ات إ لرة  ماهأ ماكز ياسللللللللل  لدصلللللللللتيقل بملاأ ف لد،إا ل  .31

 .34كة   عإق 650ااف باأ إهاهتل لد ا وف دلماكزل بإ مالي كة  على  ااسإك ل بم 

 للادللف توللتي على لرض لمعل لدللتادللف ع للارة   70عأ إيلدللف عللت   ل بللاد،إا ل  لسللللللللللللل،ال  ملللف بااهللف لدغا   .32

 .35( محو39400  بإ مالىعأ لسالر الساسال على مةا ال مخ ل،ف 

ا   ضللللللللللللل الت  اعلابلف لد ماه إلفلشللللللللللللل لت ملتياهلف لد ماهأ ب ،ا لدالللللللللللللإ   معل م ولت ة بلاد ولاان مل لد .33

   212 لاها  
 
 م  اعا

 
 .36ملصال

 م أ ماظ،ا مالاال  ع  ا  مإف للختمال بملاأ ف ك،ا لدالإ  مأ ضل ط سلإارتش نا  ململ فن بل  .34

 .37لد  ا تة يراوف لسمال »طابار  إف«  غفوة للحه ل بتان  صاه   12700

 ماهني متع  يل اي على  اللللالل  لط ان لري  5متياهف لد ماهأ ب ،ا لداللللإ ل مأ ضلللل ط   لسلللل ااعت .35

 .38 إف امإ ف »سا « ا فو  ال ف دعست عل لآل مش ب لاإ  ع   طا  ا باأسال 

 .39طأ  فن  فو  ال ف دعس ختل  لآل مش 12عتل  ل مأ لص ف لةسماعإلإفنج ت  .36

ضللللللل ات لأ  زة لأم إف بايلرة لدتل لإفل ل ت لأالللللللخا  ةعامف مصللللللل ل  فو ُما ج ب اا  متياهف  .37

 .40أاستةلمأ لةسماعإلإف ي    عدا إن اج اتو ئف لأسمتة ال  إتلل امة لزمال 

 وض لأ ايف   ل لس ااعت مأ  عد ال إعتل  ملف  بمتياهف شماف سر امن،ال إ لرة مالع ف لأ ايف   .38

 .41ف لدصع إفل الدغفو  ال ف دعست عل لآل مشل  ت إ

 م  للت إ لرة مالع للف لأ للايللف بمللتياهللف لد للللللللللللل للف في لسلللللللللللللإا ل بللاد  ةلللللللللللللإق مل هإئللف لداعللابللف لة لرهللف  .39

 .42طأ مخلعل  فو  ال ف دعست عل لآل مش  75باسإا ل مأ ض ط نلا 

لرة ل ةلللللللللللللياللللللللللللل،إلال ل لاف لدلتك ار ععم عاإلف عمإلت ءلإلف لدالب بةلامولف لسلللللللللللللإا  ارررق مةلق إ  .40

 .43ماظ  اعام  ماا ف ل ةيا،إال للهاموإف  ة ب  اام في تةلإ   ه فن أهلإت   للهاموإفل
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عإا لل  فو ما صلللف بمتي ف  3 اتالللمإلمأ ضللل ط   ع ال م أ أاهق إ لرة لدوعج لل ا بمتياهف صللل ف  .41

 .44أإما يواف بل رعإا لل لأط ام لدزلراهأر ع ال

لبالهإ ل اكإلل  ايلرة لد ماهأ الد ةللارة لدللتل لإللف بملللاأ للف سلللللللللللللاهللاجل لنللا     لللللللللللللا  ل   للت  ململلت  .42

 .45 لاها   لف إ لرة م ااة  ان  ا إج بتلراة ماكز ط اا شمالي ل  اأ ف

 لا  لدلالم لسلللللللامف لدااثلللللللفيل ملاأظ ل  إال  ااهال مأ لدتك ار ملما  ياسللللللل ل اكإ  ايلرة لد ماهأ  .43

 .46إف م  اعفمخاد،ف  ماه   48با  اأ فل بص ط 

ن     للاي  مللايللف ل ةلللللللللللللت لللت  ملللف م  وة على لأسلللللللللللللال  بماكز سلللللللللللللمللادا  شلللللللللللللمللاف ملللاأ للف ل  إللال   .44

 .47ملصال م  اعا  16 لاها  ا م  الباد  ةإق مل لدا تة ل  لإفل  

مأ ضللللللللللللل ط   ر اف لداعابف لد ةلارهف بملتياهف لد ماهأ الد ةلارة لدتل لإلفل بمللاأ لف بارسلللللللللللللوإلتل م أ  .45

 .48أال فوص  مالإف با ت لش ا مااع  بحى لداا  بتان مةي تلل لا كإلا بااطق ن  100

ن،ال متياهف لد ماهأ الد ةارة لدتل لف بملاأ ف لأعصال  معل  ماه إف دص ط لأسال  لس،ال  .46

 .49ملصا امخاد،ف  ماه إف بمتي ف إس ا  11عأ  لاها  

مخللاد،للف  ماه إللفل ع للارة عأ   15عأ  لاها     معل رعللابإللف مأ مللتياهللف لد ماهأ بللاأعصلللللللللللللاللسللللللللللللل،ال   .47

 .50ض ط سلل م ت إف لدصع إف

ععج ط إعيل اءانت  ل صللااش م  ت إ لرة لدوعج لل ا بتمإا ل مأ ضلل ط أني  للإانف م  لع  لل،ف  .48

 .51 ملف مأ إ لرة لدوعج لل ا بمتياهف لدائان لد  إف في  مإا 

مأ ضللللللللللللل ط كمإللف ك فوة مأ لدو ا  مة ادلف   الاهاةلباأاللف ملتياهلف لد ماهأ بلاد م  للت لأ  زة لأم إللف  .49

 .52ل صترل ابتان مةي تلل  ل   ل ت للهال ال بادااهاة
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لدا  ضللل ا  م ا   ل الأق بادااهاةل لدا ض على مةلللئاف با ت لأ إام بادااهاةل  ر اما با شلللحولل   .50

 .53 مل ئ اهأ ب إل كمإف مأ لأ اام الل تيت ل  ل،ظ علي ا ءا الي بادحي دصال  

نج لللت لأ  زة لد  ،إلللايلللف بحي لد ةللللللللللللللللا فن املللتياهلللف لدالللب لد إااي بلللادالللاهاة بلللاد ولللاان مل م لللا للل   .51

 .54لدحيلط ان ل ا    ايها أاستة بةالج ملاف  خزن با ت عاارلل  3لد ماهأ في ض ط  

ادالاهاةل مأ لدا ض على  لللللللللللللا ب ملل  بلاي ا نصللللللللللللل  طأ بل  لد ماهأ م أ ر اف ل  لا   بملتياهف   .52

 .55ا  أاستة ع   بإو ا دلمالط فنل ا ارال ملصال بادالعوف ال أ ال 

ع لت ن،لال مللاأ لف للهفزة مأ  عف حي با   لدلتكاارل عالرلل إيلدلف  خلاد،لال ب لام في ل  لت  الللللللللللللارل  .53

 .56ل  اعي بةالر  ا  لدتلراي  ،ط لدل ن  ل  و

ضللللللل ط لعماف ب ام مخاد  عادت ملاأ ف للهفزةل إ  ا  م  ت مأ  عف  معل لدا لللللللت ال  ا وف مأ  .54

 .57 ماابا( اتوتيال على لرلض يرلعإف بماكز امتي ف م ااة لدا اطا

ربلتان   لللللللللللللاتشالسللللللللللللل ا يا ت لللللللللللللهإل     لد،ني م  لت لأ  زة لأم إلف لدإا  مأ ضللللللللللللل ط شلللللللللللللاكلف د ن لاج   .55

  .58للهفزة ا إجر في 

 اسلللللللللللوال لدااهق لعل ت ملاأ ف للهفزة مال للللللللللللف مة ا لل إيلدف لدواارلل ل  وارضلللللللللللف مل مةلللللللللللار  .56

 .59لدتلراي   ام ل  اأ ف

عاللارهأ م صللللللللللللللتعفن بم االلف لد إللت ءللال   ليلدللفلكللتل ملللاأ للف للهفزة لن ل  زة حى شلللللللللللللمللاف للهفزةل  .57

 .60دلملاأ فبإم ابفل  وت تا إ  لدوهان ل خ صف أار ارا  بعغ 

،ظ لدو ا ل لسلللللللللللللت لتألت علت ل مأ ل  عل لد ةلارهلفل اثع لال   بلالهفزة للد ماهأ ار ر لاف م لا ل   .58

 .61عصإف     ةاريل اعت   م  ش ا لل ص إف  82عأ  لاها  
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ملصلللللللا ضلللللللت مل  مالللللللاهال  ال أ ال ا  ا دت لكت   اي  مايف ل ةلللللللت لتل بادالللللللاعإفل بانا  ار  .59

 .62م  هي لدصع إف كة  ل   م،اا  8ل إاية ل ا  مة ادف ل صتر ا   ض ط عت   

      الل ل توم    4ضلل ط مخاد،ال ا    لاها  عأ شللئان لد رئف باداللاعإف  ملف مأ   ايلسلل،ال   .60

 .63بتان  ا إج

مخلاد،لف  ماه إلف في  مللف رعلابإلف على علت  مأ مالكز   18لعل لت ملتياهلف  ماهأ لدالللللللللللللاعإلف عأ ضللللللللللللل ط   .61

 .64ئ ف ع اة مة ادف  6ل  اأ فل الد ل،ظ على كمإال مأ ل ال  لدغالرإف م  ا 

 .65طأ مال   ا  مة ادف ل صتر بادااعإف  143 م  ت ل  زة لأمأ بايلرة لدتل لإفل مأ ض ط  .62

ملصللال أصلل ام لناللاف  ةارهفل   16 لاها    مأإ لرة  ماهأ م إا لدام  بملاأ ف لداللاعإفل  نج ت .63

 .ر66دوت  لةععن عأ لأسوارل ا إاية سلل مة ادف ل صت

ارأل  عللا  ماكز  للللللللللللللان لرهال بملللاأ للف لدالللللللللللللاعإللفل مأ إيلدللف مخللاد  على لرلثلللللللللللللفي  فو مةللللللللللللل لاللف   .64

 .67ةععنال لدغفو ما صف بادزعايهقل

مخاد،ال   ر كاب  مةللؤادفن بملاأ ف لدتع لإف دلملاكمف لد ا ي إفل   5لمال لد إابف لة لرهفل إ ادف  .65

 .68لداظإ،شمادإف اإ لرهفل ا ا ال على ما ضفي لدال ب 

شإكارة  عإق بلت   120 إ ماليملاضا  صاف في  8 لاهال ل مأ  ايلرة لد ماهأ بادتع لإفلس ااعت   .66

 .69بااعف  ماه إف  108 ال ت  ةمإلمتع  املصا 

كما  ملصللللللللا عت  ا ا   ال إجل  3لسلللللللل،ال  ملف  ماه إف مأ ايلرة لد ماهأ بادتع لإفل عأ  لاها   .67

 .70دحو بتان بإانال  17 اكأ يهت طوا  ينف للهاكأ   15لد ل،ظ على     

لد ماهأ الد ةللارة لدللتل لإللف بللادللتع لإللفل  ررللاسللللللللللللللف ماكز امللتي للف ل ااهللفل امللتياي  مأ  ضللللللللللللل اللت  ملللف   .68

 .71ام ا   لد ماهأ  ا ب مخ ز د ةمإوا لد ااعال مأ ل الط فن بتان ا ا ه 
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ا دت بماكزي مإت   2   462لمعل لداي الدصللللللللاف بمةللللللللا ف   على ادف توتي    21     ،إا إيلدف عت    .69

 .72 ما ان واهل ب اا  ملاأ ف لدتع لإف

ضلللللللل ات  ملف مأ متياهف لد ماهأ في ملاأ ف لدتع لإفل لدإا  لدةلللللللل تل كمإف مأ لدةلللللللل ا لد ماهني  .70

 .73ناعج لداين بتكانق

 .74لط ان موح أاست 5ض ط   م  ت ايلرة لد ماهأ بادغابإفل مأ  .71

للف  لتياهلف لد ماهأ بلادغابإلفل باإلا ة ل   لت  ململت لبا هلاشللللللللللللل  اكإل  ايلرة لد ماهأل مأ  م  لت  م .72

 .75ع اة مختر لس انش م ابف مأ للهمارل  500ائ ف   10ض ط نلا 

 م  ت م ا   لأمالف لدوامف مأ ضلللل ط اللللخج يتيا كإان تولإيي بتان  ا إج بادغابإف دل صللللب   .73

 .76على لدا ا لل لدترلسإف ال   إاف على ل الط فن رل بي لل صاف 

ملللاضلللللللللللللا مخللاد،للال ضللللللللللللللت    7 م  للت  ملللف مأ مللتياهللف لد ماهأ بللادغابإللفل لدإا  لةث فنل مأ  لاها   .74

 .77لك،ا لدزهالص ام مخابز بلتيف اسإا إفل ي عع ان في مال ،ال للخ زل في ماكز 

  10 الف  عإق ا  60ضللللللللل ط  ل مأ عامت إ لرة مالع ف لأ ايف بمتياهف لدالللللللللؤان لد للللللللل إف بادالإابإف .75

 .78ل ادف  امق  فو متان علي ا لي بإانال  5ل ادف أا ادإا ا 5ل ادف لري ا

لط ان يهت الري مة اف ل صللللللللتر    ضلللللللل ا   فى  ملف  ماه إف   3نإابف لدالإابإف باد ل،ظ على   لمال .76

 .79على لأسال  ال  اف لد ةارهف

ال ممو للف اك للتة  فو  للللللللللللللال للف  كإلا ل ا  السلللللللللللللملل   80بللا  اأإللف    لداللب لد إاا لضللللللللللللل اللت مللتياهللف   .77

 .80دعس ختل  لآل مش

 الللأ  ملف  لق   لدااهفبااها شللل ي ا للحها  لت إشلللالف مةتي سلللوإت رررق   ل  لإفعامت لدا تة   .78

 .81فاتامإل دلم اال ل خاد،ف شملت تامإل  وض ل  ا ل لد ةارهف الدحوأي إ
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 .82ك فو مأ لدو ا  لد،استة لعل ت ملاأ ف لد لفوةل  م أ متياهف لداب لد إااي مأ ض ط كمإف .79

شلإكارة  عإق   111 م  ت  ملف مأ متياهف  ماهأ لد لفوةل باد واان مل م ا   لد ماهأل مأ ضل ط   .80

 .83متع ل  مو ا  ا ال ةعا ة بإو ا في لدةا  لدةا لم

ماظ،ا با صلللللللالح لل كامإف بماكزهأ دل لاإق   ةللللللل ب   42ل اف لدلالم هالللللللا  ئم ف ملاأظ لد لفوةل   .81

 .84نص ا  لة لري عت  ل  

 م  لللت  مللللف مأ ملللتياهلللف  ماهأ لد لفوةل بلللاد ولللاان مل م لللا للل  لد ماهأل مأ كاللللللللللللل   ععلللب  ةلللار  .82

 .85طأ س ا  ماهني  168 ماه إفن في 

عاف هاللللا  ئم ف ملاأظ لد لفوةل إن لل معل لدتي تالللل  ا لدا تلل ل  لإف بماللللاركف عالل لداللللاطف  .83

 .86توتيال على لمعل لدتادف 9باد لفوةل  م  ت مأ إيلدف 

ل ضلللللللللللللت   17 م  لت  مللف مأ متياهف  ماهأ لد لفوة باد ولاان مل م لا   لد ماهأل مأ  لاها   .84 ملصلللللللللللللا 

 .87فى مال ،ال للخ زل فى ماكز ءا   ما ة  مخابز ي عع ان لص ام 

 ماهنيل  م  لللت  مللللف مأ ملللتياهلللف  ماهأ لد لفوةل بلللاد ولللاان مل م لللا للل  لد ماهأل مأ ضللللللللللللل ط  لللا ا   .85

 .88لد    إا مأ بإل لدةلل ل تعمف 13لس الى على  

عاف هاللللللا  ئم ف ملاأظ لد لفوة إن لل معل لدتى تالللللل  ا لدا تلل ل  لإف بماللللللاركف عالل لداللللللاطف   .86

 .89توتيال على لمعل لدتادف 10باد لفوةل  م  ت مأ إيلدف 

  لإف بماللللاركف عالل لداللللاطف عاف هاللللا  ئم ف ملاأظ لد لفوةل إن لل معل لدتى تالللل  ا لدا تلل ل .87

 .90فتوتيال على لمعل لدتادفل ال هار  ل ارإ 4باد لفوةل  م  ت مأ إيلدف 

كإلا   40كإلا سللللللللللهقل ا  50كإلا ل   م،اا ل ا  40  علىعارل نإابف لدت إلف باةسلللللللللل  ترهفل لد ل،ظ   .88

 .91هم و ال بتان بإانال امة ادف ل صتر اماكال في  ع إت ا
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كإلا سلللللللللللهق    50كإلا ل   م،اا  ا  40ا لاهزضللللللللللل ط  مأ باةسللللللللللل  ترهفل  لدعهييأ  عامت إ لرة  ماه .89

 .92كإلا هم و ا  40ا

كإلا  ال  موح   700لط للان ا  6عارل نإللابللف ثللان لداملل  في لةسللللللللللللل  للترهللفل لدإا  لدهعثللامل لد ل،ظ على   .90

 .93طوا ل مة اف ل صتر

كة   عإق بللللتي ملللتع ل   750ضللللللللللللل الللت إ لرة  ماهأ ب لللتر لد،إا  لافل بملللتياهلللف لد ماهأ بلللاد،إا ل   .91

 .94لدإا  لأربوامل في  ملف  ماه إف بم ااف ل ةلفل ع   ر اهي ا دلةا  لدةا لم

كة  ل ا     250ض ات إ لرة  ماهأ ب تر لاف لد،إا ل في  ملف ماحوكف مل لداب لد إااي باد،إا ل   .92

 .95 ال أ  فو  ال ف دعست عل لآل مش

كمإال ك فوة مأ لدتهانال الد اهال امالللللللللللل اار ا م ت إف ات نج ت إ لرة لد ماهأ باد،إا ل مأ ضلللللللللللل  .93

 .96لدصع إف ا فو  ال ف دعس ختل ل ا دت با ت ملعل بإل لل تليت الد اهال

 لا ل تولتي على لرلثلللللللللللللفي لمعل لدلتادلف ع لارة عأ   4بي ،إلا إيلدلف    بلاد،إا ل  علاملت لأ  زة لد  ،إلايلف .94

 .97محو  650ا ف إ مادإف بلغت شتة  ا إف السالر ا اف باداام لأبإض على مة

طأ   17عأ ضللللللل ط مصللللللل وفن با  ااف لدصللللللل اعإفل بتل ل ما    ماه إف باةسلللللللماعإلإفل لسللللللل،ال  ملف .95

 .98كة  مأ مص وال لدو ا ل امةزرال لدت اج  فو  ال ف دعست عل ل  مش  600ا

مخلعل  فو  لللللللللللال ف طأ ٥ل مأ ضللللللللللل ط  ل لرة لداعابف لد ةارهف بمتياهف  ماهأ لةسلللللللللللماعإلإف م  ت  .96

 .99دعس ختل  فى مص ل  فو ما ج باد   لد  فو

ضللللللللللل ط مل  لععف بتان  ا إج باداصلللللللللللا لللللللللللفن  متياهف لدزرلعف باةسلللللللللللماعإلإفل مأ   ملفنج ت  .97

 .100طأ لععف امل  لععف بتان  ا إج 8للهتيتة با ليمأ  اعف لةسماعإلإف ب مإف 
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تاللللللللمإل ا لق  للللللللادف لأدوام  بادةللللللللااقل مأ تمتياهف لد لللللللل ف ا  اي  مايف ل ةللللللللت ل مأعا  أاهق  .98

 .101ماوت  ا ا   ال إج د دلة الملل لداانانإفل ال خا  لداهاضإف اعإا ة لد ةمإ  

داا  ءارانا بمااب    شللللللللللل ا ة  11مأ ضللللللللللل ط ماظ  عا  بحزاها  اكإ  ايلرة لد للللللللللل ف بادةلللللللللللااقللكت  .99

 .102ما ي

مأ ضلل ط طإار باهف مل ار بادةللااقل   وا عاال لأمأ لدا    م  ت لأ  زة لأم إف بايلرة لدتل لإف .100

 .103مل ل ت ل اخا   إاير ا لا لةمةال ب ا بادةااق

مل م  ب مالع ف لأ ايف   با شللللللحوللنج ت إ لرة مالع ف ل  ايف بمتياهف لد لللللل ف بة ام سللللللر امل   .101

 .م ت إف لدصع إف .104عاوف  648    ب مإف عترل    13بمتي ف طار سر امل بص ط 

  7 اي دعسللللللللللللت عل ل  زلي ا  إسللللللللللللاالنف  80ل مأ ضلللللللللللل ط عت   متياهف لد ماهأ بة ام سللللللللللللر ام م  ت  .102

 .105عت  ل ععن عأ لأسوار ملاضا  9دعست عل لد ةاري ا    لاها  لساالنال  اي

 لادلف تولت  على   ا لد إل     24لأ  زة لد  ،إلايلف الأم إلف بمللاأ لف لسلللللللللللللإا ل مأ إيلدلف    لسللللللللللللل الاعلت .103

 .106اكز لسإا بماكز لد،   ا اعف بم

 ادف توت  على لرلثللللللللللفى  ا وف ل مايف   25 ل لنا    إيلدفلكت لدلالم عصللللللللللا  سللللللللللوت ملاأظ لسللللللللللإا  .104

 .107لد إ  بماكز لد،   ضمأ  معل ل  اأ ف ل  ه،ف

سلللاهاجل باراسلللف عتلي لبا عاإ ل  ادتي إيلدف توت على لأرلثلللفى  ف اكز امتي ن،ال لدا تة ل  لإف   .105

ل 90محول الدهانإف على مةا ف 100ا ف لدزرلعإفل لأالى على مة  .108محو 

عاف ل   ت  ملمت لبالهإ  لبالهإ ل اكإ  ايلرة لد ماهأ الد ةارة لدتل لإف بملاأ ف سللاهاجل إنا  .106

ا على مة ا  ل  اأ ف  88    لاها   ا م  اع  ل  ماه إ   .109ملصا 
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  50شلللإكارة ينف    865مااارة  لم   ل مأ ضللل ط  متياهف لد ماهأ الد ةارة لدتل لإف  ةلللاهاجنج ت  .107

 .110كإلا  ال  سما  يارها مخصصف دوهموإال لدزرلعإف امل ار  تلاد ا باأسال 

عأ  لاها  ل  لدا تة ل  لإف  اكز امتي ف لدالسلللا  ر شلللماف ملاأ ف بنى سلللاه لسللل،ال  ملف مأ   .108

 .111ملصال  خاد،ال  ماه إف   اعت بفن ناج اين اإن اج   ز  فو ماابق  16

لدا تة ل  لإف  اكز امتي ف بنى سلللاه ر  لت إشلللالف ل  اسلللب هان  للهاهلىل مةلللام لدإا   عامت   .109

 .112 غلق اتامإل س حو دلترا  للخصا إف بمتي ف بنى ساه ل يتلر بتان  ا إج

كمإلف مأ لأ لايلف م ت إلف لدصلللللللللللللع إلف مل ل لت   ل لنلا    ضللللللللللللل طهلانش   إ  مللاأظ بني سلللللللللللللاه علاف  .110

 .113كة   200ل تلر ل الدتي  صم ت  ل تلد اعف للهارلفن لما  

ا دل لاإق في تغإي   ا ال  وصللللللللللللل      90عأ إ للادللف     يالن عللا  ملللاأ للف بني سلللللللللللللاه ل م أ   .111 ماظ،لل 

 .114ل  اأ ف مةادق عااهف بمالكز 7 في لدوم ل

لنا ضللللللللللللل ط    إال على لد  ةلللللللللللللإق مل متياهف لد ماهأ با  إاللكت لدتك ار ملمت  ليى رررق متي ف ل  .112

 .115لد لتيفملصال دلمخابز   17 فو مااباف دلمال ،ال ا م  ةال

عاف لدتك ار ملما  ياسللللللللل  اكإ  ايلرة لد ماهأ با  إا لن لأ  زة لأم إف  م  ت مأ ضللللللللل ط مكان   .113

 .116لاخام  ا ل ة لدحيمةماعف مأ لل مفو م  ا  يلاي  ملاي مههار بمتي ف  

مخلاد،لف   31مخلاد،لف مخلابزل ا  39مخلاد،لف  ماه إلفل بإ  لا    70ضللللللللللللل ط أاهق لداعلابلف لد ماه إلف في ل  إلا  .114

 .117م ا وف لسال 

 م  للت مأ عللاف لدللتك ار ململلت نللا   اكإلل  ايلرة لد للللللللللللل للف بللا  إللال إن لة لرة لدوللامللف دلاللب لداعللااش  .115

 .118اد،ف ل شحولطالمخملصا دلمخاد،ال ل ص اطف ا  اعت ل  اضا بفن   339 لاها  
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  6مخلاد،لف مخلابزل ا  70مخلاد،لف  ماه إلف م  اعلفل بإ  لا    76ضللللللللللللل ط أاهق لداعلابلف لد ماه إلف في ل  إلال  .116

 .119لسال مخاد،ال م ا وف 

ع اة مأ لدةلللللللللعي ل إ ت     270 م  ت متياهف لد ماهأ الد ةارة لدتل لإف ب ارسلللللللللوإتل مأ ضللللللللل ط   .117

 .120لأسال ل مة ادف ل صترلدوام لأط،اف ل  يااة  اك  ك فو في 

على لرلثفي يرلعإف  ا ف  ا ل توِت  4عامت لله ال ل خ صفل باباسم   ملاأ ف لسالنل بإيلدف  .118

 .121بادتادف

كإلا  ال     19كإلا  ال   ال أ ا  63 م  لللت ملللتياهلللف لد ماهأ بمللللاأ لللف لأعصلللللللللللللال مأ ضللللللللللللل ط   .119

 .122لسمال مةمتة مة ادف ل صتر ابتان بإانال

ملصلللللللللللللا  ماهأ دوت  ل دحزل  باةععن عأ لأسلللللللللللللوار الععن    24باأعصلللللللللللللال    ماهأمتياهف لد ارل   .120

 .123لسوار اهمإف

ملاادف دت اهب كمإال ك فوة   201ل  ات إ لرة لدت اهب للهماءش باأعصلللللللللا باراسلللللللللف ملمت ل غابش   .121

 .124ملإان   إا  2.6مأ لد صاال ل   اعف  عف ش ا باإمف 

عأ  لاها لدوتيت مأ ل  اضلللللللللللللا دلمخاد،فن مه  إن اج   إا ل ماه إف مأ متياهف  م لسللللللللللللل،ال  ملف .122

 .125اعت  ن اأف   ز ناعج لداين

فل شللللللللللللل ت متياهف لد ماهأ بتمإا  بإشلللللللللللللالف ل  اسلللللللللللللب على لدغزلا  متيا عا   ماهأ  مإا   مل .123

 .126مخاد،ف  ماه إف م  اعف  42ض ط لس،ال عأ  

كإلا  ال  م  ةلال   200لعلتل    ل مأبلتمإلا مالع لف لأ لايلف بملتياهلف لدالللللللللللللئان لد للللللللللللل إلف   م  لت  .124

 .127فى  ملف م،ا ئف لآل م دعست عل  ف فو  ال لد ان 
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ل  غلق ُم الللللللللللاة اهمإفل   .125 لة الملل لداانانإف   ال خا ملاأظ  مإا  بل لللللللللللتر ايها لد ولإ  لدوالي عالر 

 .128لدعيمف في هال لداان

ملاف للهماءش مأ ض ط  م  ت لة لرة لدوامف دل لاهال الدص ط باة لرة ل اكزهف  كاألف لدت ام   .126

 .129صالربدلبإل للخمار بالهفزة باة ةار فى ل ااابال لد لادإف  فو  ادصا 

لاللللخا  بادااهاة ة لرر   مخزن إعا ة  صلللل إل اتو ئف يهال    3ضلللل ات ل  زة لأمأ لدإا  لدةلللل ت   .127

 .130ن  ا إجلدةإارلل  ا 

لط ان مأ لدو ا  لد،اسلللتة ا فو لدصلللال ف دعسلللت عل  3 م  ت لأ  زة لأم إف بادااهاة مأ ضللل ط  .128

 .131لآل مش  ل   ثع ف  ان  ا إج في لدااهاة

 ا ل ب ام مخاد  مأ  عف  6ملاأ ف للهفزةل مأ  عف حي با   لدتكاار مأ ر لللللت   لسللللل ااعت .129

 .132اما لدص اعيا تة ل  غفولل ل كانإف بادا ت باد

علللاملللت مللللاأ لللف للهفزة مأ  عف ماكز لاسلللللللللللللإ  بلللإيلدلللف ا  ةلللللللللللللفو بلال لبإض مالللا  بلللتان  ا إج   .130

ا 100با خاد،ف دلاانان بماكز لاسإ  بااهف باطق على مةا ف   .133محو  ااه  

 فو ما ج   تشلل ولم مأ ضلل ط مصلل ل بااهف    لبا لد ما  م  ت ملاأ ف للهفزةل مأ  عف ماكز   .131

 .134مال ،ال ياا  ب ص إل لأسمتة لدزرلعإف باس ختل  مال   فو  ال فا فو ماابق دل

ل  ات م ا   لد ماهأ بالهفزة باد  ةللللللإق مل حي لدااد إف  ااهط نصلللللل  طأ مأ لدو ا  لد،اسللللللتة  .132

 .135على مااع  للهفزة

م اللللللللاة ط إف توم    12متلهمف   في إ لرة لدوعج لل ا بمتياهف لداللللللللئان لد لللللللل إف باداللللللللاعإفنج ت  .133

 .136بتان  ا إج با خاد،ف دلاانان 
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م اللاة  الرإف توم    28ضلل ط لنا       لعلأ لدتك ار هاللا  مةللوا ل اكإ  ايلرة لد لل ف باداللاعإفل .134

 .137 ان  ا إجل ب ا ناج شتيت في ل شحولطال

    ضللللللللت  للللللللا ب   44406  ملصللللللللا رع  باداللللللللاعإف  لاها متياهتي لد ماهأ الداب لد إااي  م أ  .135

 .138بإو ا في لدةا  لدةا لم إعا ة غاض    %82ل إاي ا ا ةمإل  عإق بلت   سإارة

عامت إ لرة شاطف لد ماهأ الد ةارة بمتياهف لمأ لدتع لإف بلملف لم إف لس،ال   ا ها عأ ض ط   .136

 .139طأ سفو  لري ر إل مخل،ال لري   20عصإف لبايها ض ط »  50

لط ان با رة    3لط ان ما  ل    5لط ان مخل،ال بارة عاأل    10ضللللللل ات متياهف لد ماهأ بادتع لإف  .137

 .140بع 

شلللللإكارة  عإق بلتي    352ملاضلللللا  صلللللاف في إ مالي   6 لاها  أ ع  ماه إف بادتع لإف لسللللل،ال  ملف .138

ا  24: 9ملاضا ناج اين بماتلر  9متع ل ا  .141 الم 

تياهللف لمأ لدللتع لإللف  ملللف لم إللف لسللللللللللللل،ال   ا هللا عأ  إ لرة شلللللللللللللاطللف لد ماهأ الد ةللارة بملل نج للت   .139

 .142( عصإف  ماه إف50ض ط عت   

مخاد،ف  ماه إف م  اعف بمالكز   47سلللللللاعفل    24 ارل م ا   لد ماهأ بادغابإفل في  ملف على متلر .140

 .143امتن ل  اأ ف

ااهفل مأ بملاأ ف لدغابإفل با شلللللللللللحولل مل لدا تلل ل  لإف لدا  امتي ف يأتي م  ت رراسلللللللللللف ماكز   .141

 .144 ا ل إناام اب ام على لأرلثفي لدزرلعإف ال الر مخاد،ف فى عا  با اكز 3اع  

ل وايفو ط اا داانان لد رئف  توم  بتان  ا إق مصللللللللللللانل  6على  ضلللللللللللل ات متياهف لد ماهأ بادالإابإف   .142

 .145لدص اعيالشحولطال لأمأ 
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الدا لللتة ل  لإلللف  اكز املللتي لللف  ع بمللللاأ للف   م  لللت  مللللف م  وة مأ ملللتياهتي لد للللللللللللل لللف الد ماهأ   .143

 .146 ا رة  الرط اموح طوا  أاستلد،است ال ص ال ب ل  اأإف مأ ض ط مص ل ةن اج لله ن

  ال مللا بفن   ( ملصلللللللللللللا  ماهني ب اللا  ل  للاأ للف218 لاها  نج للت مللتياهللف لد ماهأ بللا  اأإللف مأ   .144

 .147(108ا  ( ملصا مخاد،ال مخابز110 

ماكزي ءا   ما ة ارشلللللللللللللإتل  خاد،ف مالعإت   م اللللللللللللل ل فيملاأظ لد لفوةل  لق  لعلأ هالللللللللللللا  ئم ف  .145

 .148الدغلقل اعت  ل دحزل  باة الملل ل  حوليهف دلاعايف مأ أفوا  ءاران

 ارل  ملللف مأ مللتياهللف لداللب لد إااي بللاد وللاان مل مللتياهللف لد ماهأل ام للا لل  لد ماهأ بللاد لفوة   .146

ل لهزلرهأ دواض ل ا  مابا ف    13  .149 ارج لدةوخانفل في ماكز ك،ا لدتالرملصا 

ملاضلللللللللللللا ضلللللللللللللت   7 م  ت  ملف مأ متياهف  ماهأ لد لفوة باد واان مل م ا   لد ماهأل مأ  لاها  .147

 .150فى مال ،ال للخ زل فى ال   لد ااان  مخابز ي عع ان لص ام 

وةل مأ له للف مأ لدا للتلل ل  لإللف بللا شلللللللللللللحولل مل مللتياهللف لدحوبإللف الد ولإ  بملللاأ للف لد لف  نج للت .148

 .151مالكز دلترا  للخصا إفل  عف  ملف م  وة على مالكز ل  اأ ف  5 لق 

توللتيللال على لمعل   4 م  للت مأ إيلدللف  بللان لله للال ل خ صللللللللللللللف  عللاف هاللللللللللللللا  ئم للف ملللاأظ لد لفوة   .149

 .152ةيلدف لد وتيال 18لدزرلعإفل ضمأ أوادإال ل ا ف  الأرلثفيلدتادفل ال هار  ل ارإفل 

  23ل ع  مللفن دوت  ل دحزل  ب ا إق لة الملل ل  حوليهفل اضلل ط مأ  لةسلل  ترهفاسللط عا  حي  .150

 .153 ادف لشغاف

ن،ال لأ  زة لد  ،إايف باةسلللللللللل  ترهف باد  ةللللللللللإق مل متياهف لأمأل  ملف م  وة لسللللللللللت تأت إيااف   .151

 .154لعماف ب ام مخاد  با ت لدواارلل بم ااف شاءا  ب اا  حي ل  حزه لاف 
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في لةسللللللللل  ترهفل لدإا   ملف م  وة لسلللللللللت تأت إيااف لعماف ب ام مخاد،فل بم ااف   ن،ا حي اسلللللللللطل .152

 .155لل صاة للهتيتة ب اا  لدحي

 ادف توت    25مأ   ،إا لةيل ل لد،ارهف دوت     باد،إا    م  ت لدا تة ل  لإف  اكز امتي ف ل اللالي .153

 .156على لأرلثفي لدزرلعإف الرلثفي لمعل لدتادف

 لق مالكز لدترا  للخصللللللللللا للللللللللإف ب اا  عاي ماكز ك،ا لداللللللللللإ  مأ متي ف بإع نج ت  ملف مأ  .154

 .157بإعل  م  ت  عد ا مأ إ ع  اتامإل مالكز دلترا  للخصا إف

كإلا رنةف  فو  للللللللال ف  سللللللللت عل   170ضلللللللل ط  مأ  ا لداللللللللإ م ا   لد ماهأ بملاأ ف ك،  م  ت .155

 .158لآل مش بمللفن في متي ف  سا  

اللهلامولف لدالتيملف اشلللللللللللللارل سلللللللللللللولت    6 مللف م  وة ب الا  طاهق نماة لةسلللللللللللللملاعإلإلف  علا  حى لاف      .156

 .159لن ابف 3ملصا لشغافل الد ل،ظ على  ااسإ عنل   16ي لافل لس،ال ع  ال  لاها 

د ةارة   عاللللللللالاشمةزر  باةسللللللللماعإلإف مأ ضلللللللل ط    داللللللللاطف لد رئف ال ةللللللللالالعامت لة لرة لدوامف  .157

 .160طأ 2٫5ل ال  لدغالرإف بتان  ا إج بمص اطال بلغت  

مخاد،ف  ماه إف في مةاف لداعابف   56   م  ت لأ  زة لداعابإف بمتياهف لد ماهأ  ةلللاهاجل مأ ضللل ط .158

 .161ل خابزل ال اا أل الأسال   على

د ةلللارة لدلللتل لإلللفل إيالللاف لد ولللامللل  مل مصلللللللللللللللارم  ارهلللت لأري لد ماهني   لللاأ لللف عار ايها لد ماهأ ال .159

 .162ساهاجل  خاد،ت   لدواا  ل  ومف بإ    ابفن متياهف لد ماهأ

با تي ف  زلادف  اماهىاتالللللللللللمإل سلللللللللللإ و نت   ن،ال لدا تة ل  لإف بماكز ب ا ب ني سلللللللللللاه  عالر  لق .160

 .163ناا  بتان  ا إج

 .164مخاد،ف مخابز ب  تر ملاي   ام ل  إا  11ماه إف في ل  إا ض ط أاهق لداعابف لد  .161
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ل إن إ لرة ل هلللاير الد ، ر  على  بلللا  إلللا  علللاف لدلللتك ار ململللت عهملللان ملللتيا ملللتياهلللف لدالللب لد إااي  .162

  25لدو ا  با تياهف  ارل  
 
 .165مخاد،ال على لص ام ل  عل ملصال

طأ   6ضللللللللللل ط  لةث فنل مألدإا    سلللللللللللوإتل م  ت  ملف م  وة  تياهف لداب لد إااي بملاأ ف بار   .163

 .166ل ،اامف أاستة ل ا  لدتال أمأ 

 م أ حي ل اار باأعصللللللا في لد صللللللتي  خاد،ف ب ام بتان  ا إجل    ر للللللتها بااهق لد نى لداتي    .164

 .167لدحولبش بم ااف حي ل اار

ةيااف لعماف ب ام مخاد  ع  ك   عد ا    رررق متي ف لأعصا  ملف م  وةعا  لدومإت طار  دا،ش  .165

 .168ع ارة عأ  الرط ا اف م  إف باداام لأبإض  غاض لس وماد ا كمغةلف سإارلل

 م  للت مللتياهللف لداللب لد إااي بللتمإللا  بللاد  ةلللللللللللللإق مل عالل لأمأ امللتياهللف لد ماهأ مأ ضللللللللللللل ط   .166

 .169س ختل  لآل مشكمإال مأ ل   ةال لد،استة  فو  ال ف دع 
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