
 
 

 



 
 

 

 تمهيد

فيييطار يييلةا"دفيييدحاال اييياا، يييصل الركفيييللأالصلليييفاا"يييدال اليييرا، يييفالر يييكل  حاارلييي لةالر  يييلة دالر ييي د حاردلييي ا

ول لبعييييحاو ييييلد،الركفييييللأاولررييييتالدلييييطاراييييتاةليييي اولرد ييييفالر ةييييصةلةالر  ييييد ع حاول  دل  ييييحال دل ةييييحا   ل رييييحا

ارييييرا لييييدالرص ييييلد،الررييييتاليييي الر  يييي ار  ييييلا يييير ا"يييي دا
 

لا2021ا،غفيييية لركفييييللأا عيييير أاوللييييا ك لا ةلر يييي 

لأاب  فالر ي ا،لثاالر ةلرلةالررتات   او ييلد،ا فييللأاولييثر ا،لثيياالالل  ييلةالررييتالاالييطا   ييلا ييث ا وُ غدل   

الرص لد،.

يصر يييصاول عيييحاسيييشد لاا169أال لةنيييحابعييي لاحة يفييي الة ةلريييااتفييي،ول عيييحا فيييللافيييطاا261،غفييية اسيييشفا"ييي دا

ا.،غفيية يع يي او ييصلال ييللقافييطاو ييلد،الركفييللالررييتا"يي   لا"يي داأال ييلا%ا54ل لضيي،تأا،با  عيي  اة ييللاا يي ة لا

أا  ييتاليي ا،غفيية ليي لةااو ييلد،الركفييللا يير ا"يي داا-الرعييللا-ول  ديياالاللركييلةال  عد ييحا  ةييلنالر  ييص را

لييرار  ييلقطاو ييلد،الركفييللأاو ييفافييطال دل ييحالرحلن ييحا ةييلنالر ييلحابعيي لاا%ا59ول عييحا فييللأاوةافيي حاا157ةليي ا

الرالرص لد،.اا%ا15اف حاول عحا فللاوةا38

االرل  ح
َّ
فطال لةاالالل  لةال لد حالرا  تار لاو لد،الركفييللا  رييصااا،غفة  ر ا" داااالر رياااا د

ا21بعييي لااللشيييي االيييرار  يييلقطالرص يييلد،الريييفالر ةل"يييحأايد  يييلافيييطال دل يييحالرحلن يييحالرل  يييحاا%ا11ول عيييحاوةافييي حاا30

اأالر ييييد  حاأاللشييييي ااأالر رييييياالرل  ييييلةالة  عييييحا ييييطااا6فالييييرار  ييييلقطالرص ييييلد،.ا   ييييلال حيييياا%ا8ول عييييحاوةافيييي حا

لييييراو ييييلد،الركفييييللاراييييتالفيييي صياللش  صة ييييحأاو ييييصالييييلايةعد ييييلاا%ا42اأانفيييي حالرغدة ييييحاأالر د صة ييييحاأال"يييي   ة حا

لا ر  ا.2021ا،غفة الالل  لةالأللثاا فلل 

لةلكيييي،اريييي لالرص ييييلد،ال  عد ييييحاأا   ييييلالرفيييي ل حاو ييييلد،ا فييييللافييييطا ةلرييييلةا  ييييي االحييييفاا،غفيييية وسييييشفا"يييي دا

والاةل ات يي  الالل  ييلةا ييلالةال عيي لااأاو ةييلنالرعييدل ألاولأللييصل الرعللييحاب يي فال لييص ا لر ةييلنالرطةل ييطا

ا  رةالر ك يش.لرا فللالالد لةاوب  فا، صاللا  عدقا ل " لناراتالردغ الراة للاار لا

ا

ا

ا



 
 

 جهود مكافحة الفساد تعزيز 

لر  ييحالركفييللافييطالط ديي ا ةلرييلةالر ورييحأاورع ييااا،غفيية افييطاوللييداا،  ييطاالر ورييحا  صل ييلا يير ا"يي دا

لافييطالر صر ييحا  عييليلالركفييللأا لال يييا   فييلر ااريي اا ييد ا  ييتا لليياالر  ئييحا  ر ييي ا  ئييحالرد ل ييحال للة ييحالوة 

ار  ييي ي الر ييي لويامييي ا،بالص يييال يييصل را ث يييل ار ديييلافيييطاللش يييلةال للةبا، ةال يييلا ديييفا،وا ليييصةا،وال  يييل ا اليييُ

لرييللالرل  حالرغدة ييحأا لر عييلوناليي،ال ان  ال لاا.  قا   لاولرل" حالالةئا،وال  لد لر ورحأاب  فالر ر

لرعلمار ش ع لةالأل د حأال ؤل دالرص نتا صل  حالركفللاولرط للاالرف لن حالراار صلناالكع فالوةال   ييلةا

اا.(1)لاش  ،الأل د حافطال ل رحالركفللا

لاوةييلردغ الييراريي مار ييدلةا،يييحات ييد علةالدل ةييحا   ل رييحالركفييللا يير ا،غفيية أارالا،نالريي وةالرد ييلبقا  د لن يي 

لاليييرا ييير الييي  رةارييي لاليييرالر يييصل أا  يييتا ول يييلا،رعيييل الش يييحالرطةلريييحاولريييدبا  ةدييي ارد ةدييي ا ييي لاولنيييل 

لاللركييلةأاوو ييلد،العييلة االر صل أا د ل"حالر ل ألا  لماللللدبأالفئصقطالدلطالر رصثالرطةلر حابعيي لالييرا

ل  مالر ل ألا فرار لةارعصالةد الر صل ارييرالرل  ييحا صة"ييع  أال لااااا.(2)ال دلطل لللحار عضا،"للثااا

 ةديييألار ل يييحارقيييتال ف  يييلةا  كيييقا  يييلقطاوللش يييلةالرفييي لليحأاب يييىنالر ديييصثالر يييلل اريييراللييي ،ا تييي ا ييي، ا،ي ا

 لرييألاواييلنا يي اا.(3)اا ييلقطالألاص ا صة"ع  أاولرثبايعلنقال ييلا"  لةارد   لو لةا ل  ة حالرل لر حا لرد"صاا ة 

ريي لالييرالرنا ييلن ينأا  يي   ا،رعييل افييتا لافيي   حا"يي ل الأل ييطل اولرف ل"يي ين ا ل "ييدلنافييتا ييد ا ييلنصنال للةاا

لرنا يييييلناولر عدييييي  ال ييييي نقاارللةاو لليييييااا.(4)لالد يييييحأاوليييييراثييييي ار يييييدل الن طل يييييلةالالد يييييلةارد عيييييل ارايييييتالركفيييييلل

رريييي للاولى  ييييفالر يييي ل ااريييي وةال ة ب ييييحا دفييييلةا  ك ييييثا    يد ييييحالر يييي ل اولرد لمييييحا  رل  ييييحالكييييدالر يييي  أا

اا.(5)االركفلل ل  لةلحالركعلرحافطالالد لةاول ل رحا

ال ييييييلقطاوليييييرا، يييييي اللش يييييصلال  طييييييثاالييييييرا  يييييفاللل صلييييييحال لييييييد حا صل  يييييحا ييييييلالةالركفييييييللأا
 
ولرت ييييييد ااو لصليييييل

ا
 
  ييحاا74ليي،الرعد بتأا لماوة ييدال لر ييحأالريي ل صةالر يي العيي عأا ييل ررنارييراةةييعالليي لحالرعييدل ألارر ااون ييل

ا.اا(6)االكل ال لا"يفلر افطال  ا لالةالرت د الرعد بتا ةد  حا،لثاا  صل ح؛ا

 
1 https://cutt.ly/rQ36shB 
2 https://cutt.ly/XQFVflF   
3 https://cutt.ly/cQRJswG   
4 https://bit.ly/3gOiqlt   
5 https://bit.ly/38prDMr   
6 https://bit.ly/3yvEZkU  

https://cutt.ly/rQ36shB
https://cutt.ly/XQFVflF
https://bit.ly/3gOiqlt
https://bit.ly/38prDMr
https://bit.ly/3yvEZkU


 
 

ا للقطاعات خالل 
ً

 2021 أغسطس  توزيع وقائع الفساد وفق

ايصر يييصول عيييحاسيييشد لاا169أال لةنيييحابعييي لا ةلريييلةاة يفييي حاتفييي،اول عيييحا فيييللافيييطاا261اسيييشفا"ييي دا،غفييية 

.ا،غفيية ل ييلايع يي او ييصلال ييللقافييطاو ييلد،الركفييللالررييتا"يي   لا"يي دااأ%ا54ل لضيي،تأا،با  عيي  اة ييللاا يي ة لا

وةغ ا،نالع  الرط للاا، فالرالر  دال لض،تأارالا،نا  لكا لرحاة للاالعةدلاارص لد،الركفييللا يير الأل"يي دا

ال لم ح.

أا  ييتاليي ا،غفيية ليي لةااو ييلد،الركفييللا يير ا"يي داا-الرعييللا-ول  ديياالاللركييلةال  عد ييحا  ةييلنالر  ييص را

و ييفافييطال دل ييحالرحلن ييحا ةييلنالر ييلحابعيي لالييرار  ييلقطاو ييلد،الركفييللأاا%ا59ول عييحا فييللأاوةافيي حاا157ةليي ا

 ةييلنالأللييصل الرعللييحاأايد ييلالطلركييحا29بعيي لاا ةييلنالالد ييلةاأاثيي الييرالرص ييلد،.اا%ا15ول عييحا فييللاوةافيي حاا38

أاو   ييييرالر  ييييحالركييييلة افييييطا شيييي ا فييييللاو ييييلد،ا13بعيييي لالرطةلرييييحاأاثيييي ا ةييييلناول عييييحا فييييللا19ولرعييييدل ألا ا

لارد  فالر لقط: الركفللا ينا ةلناو، داو   

ا

ا

 

 

 

 

 

الصحة التموين المحليات التعليم الزراعة األموال العامة والضرائب سياحة مياه الشرب والصرف الصحيالنقل
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2021وقائع الفساد خالل شهر أغسطس 



 
 

ا

 2021التوزيع الجغرافي لوقائع الفساد خالل شهر أغسطس 

االرل  حالر ريااا ر ا" دا،غفة افطال لةاالالل  لةال لد حالرا  تار لاو لد،الركفييللا  رييصا
َّ
 د

ا21ليييرار  يييلقطالرص يييلد،الريييفالر ةل"يييحأايد  يييلافيييطال دل يييحالرحلن يييحالرل  يييحاللشيييي ااابعييي لاا%ا11ول عيييحاوةافييي حاا30

أاو د  ييييلالرييييل  رتال "يييي   ة حا لرييييحا فييييللا16اثيييي الرل  ييييحالر ييييد  حلييييرار  ييييلقطالرص ييييلد،.اا%ا8ول عييييحاوةافيييي حا

لار فالرل  ح:ول عحأاا15ولر د صة حا ا او صنحالر  فالر لقطالصة ،او لد،الركفللاو   

ا

ل حيييفالرغدة يييحاأاوالر د صة يييحاأاوال"ييي   ة حاأاولر يييد  حاأاواللشيييي ااأاوالر ريييياالرل  يييلةا  يييعا يييطااا6ونر ييينا،نا

لأا،واي  ييراا%ا44لة  عييحا لييراو ييلد،الركفييللاراييتالفيي صياللش  صة ييحأاو ييصالييلايةعد ييلالالل  ييلةالأللثيياا فييلل 

 ياارقتا  ييصلا ييث ا
ُ
لالالل  لةالأللثاالرلةةحاردكفللأا لر  لةا،نالرص لد،الررتال اةل  لات ةدقارد  لا،يع 

ُ
،نان

الالل  لةافطاةل اول  ،اولر   اررالركفلل.
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ا

لافيييطالؤ"يييدالركفيييللاب ييي فاافييية ا،غااو ييي يدا لريييثلدا،نا"ييي دا ا"ييي  الةلكلرييي  ا يييثر الةلكيييلنا ييي ةااريييل  
 

أاُلسيييشر

ولررييتاي  ييرال  يي،اتفدفييد لااو ييث الرط ييللاا ييطالألراييتال لةنييحا لأل"يي دالرفيياالرفييل  ح.ايصر ييصأال لةنييحاب يي دا%ا54

لارد  فالر لقط: او   

ا

 2021 أغسطسشهر  خالل الفساد تجميع وقائع

 ييياارقييتا،نالرص ييلد،ال د  ييحا ييطا  ييصلالردليي اولر صث ييقاردص ييلد،الررييتاليي ان ييد لافييطالر ييلل حا
ُ
فييطالر  ليييحاال يي ا،نان

 يي اا يي ات يي فالئييلةالول عييحا فييللأا  ن ييلانؤليي ا،نالرصل عييحالرصاا261ل لييد حأاوفييطالرص يياالرييثباليي ا  ييلاةليي ا

أا  ديييحا
 

ا70رد  يييص رافيييطال ي يييحاليييلاتفيييكداريييرالرد يييداو يييلد،الركفيييللأاور يييرالييي ال  فيييلب لااصل عيييحاول ييي اأا  يييحر

ول عييحا فييللأاور   ييلال  فييب ل لاول عييحاول يي اأالييثر ا يي اييي  اا70لرعييدالط ديي أا لر ييل  ا  ييلا،نييلايص يي ا
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لرعييدافييطا  دييحاول يي اأاورييثر ايع  يي الر  د ييدال ك ييثاللل دييحالرصل يي ااراييتا،  ييلاول عييحاول يي ا.اا5000لرد ييدا

ا:،غفة ةل  لا ر ا" داااو   لاياطا"دلالط لداردص لد،الررتال 

ا لال   ييل ا ييدل اتفييد ألا   يي يا،"ييةصلنلةاغييلةالر دييصةافييطالرةييحال ييل الر ييد ا  د ييحاا35،ليييألا .1
 
رييللر

ا. ، صاغر ا  دلطارل صافطالرل  حا،"صلن

لردو يي،تاولفييلر  أاا188،ليي ةةالر  ل ييحالرعللييحال لييد حا ييدلةلاي ظيي،تا ييلر ركناراييتا"ييل قا ةييلةاة يي ا .2

ا. لر ةلةاررالر ع لنا لر د الرالرةحا  لاب  ل ا"ص لجرثدا دوجاردةحالرا

،ر اال ل تالر  ييص را ييصةلةاالر ل د ييحالر يي ضاراييتالييل ألالةعيي ا"يي يااردص  ييلةا ييل طاافييطالر ييل داأا .3

ا.  رال ةعلةالول را د دأاغيااللللحارر" ط لمالآلللقا2 ت  حا  لةاا

لمار يي يالرليي  ر لةا   ة ييحا فييداوةلةا"يي صيالقييطالالللةاالرعللييحاردليي  رحا لر ييل داا طلييص ا  ييا .4

ا.  د ا300لرفص  ا ب ،اللو حالط ةااوغياالسشدحاول ام عاللاي د الراا

ا. لررةاب لةنا دعاا د اوذر ا  لة"حالرا لطالونالد  صا4،غدقاحطا" ل اللشي اار لا .5

لرعييدلال  صرييلار ييلةاارييراغييشالةييلةياوريي ماررييرناا13،"ييكدةا  دييحالييرال يد ييحاللشييي اأارييرالرد ييدا

ا. فعياااور ماو صلا صللياا"دل اور ماو صلاسشفال ل طات

 للاارللةاالرعرجالللدا لللصلل يحأا للشي اأابغدقالعللفارد رلر فالرة  حاغياالد لحأاولا رييفا.اا4

ا. ل" اانليفاال اارد رلر فالرة  حاو، رلثالر مارد رليفاراتال صل  ين

ل  ييييقا ييييل دا(الع ييييىالل ييييفاا–ناا،ةةا، يييي ض،  ييييلا9نجليييياا  ييييصلارللةاالر  ييييص را ييييللشي اأالييييراميييي عا) .6

ا. "ر صلةال ونارد  لاررلحالةلة حا  ونالف   لةاالة صرحال ل ة

،ر ييييياالىلصة يييييحاليييييرا"يييييد حالر  يييييص را يييييللشي اأالر ييييي ضارايييييتال ييييي يدال فيييييئص اريييييراثر يييييحاللكييييينالرفيييييد،ا .7

ا.  رال  االة  ااغيااللللحارر"ت ركالآلللقا1,24لرغثل  حأاوُم عا رصةللا

ل ديييصا يييدلماولليييصما ل"ييي اأابعييي لاليييراا500د حالر  يييص را   ة يييحالرةد  يييحأا يييللشي اأا ييلوقطاميي ةاا"يييا .8

ا  . لالل الر ةلة حاول ةلر 

،"ييييييي لكا  د يييييييلااغييييييييااليييييييلللحاا– يييييييراا  نييييييياباا1.1،"يييييييكدةا  يييييييرةا  رل  يييييييحاللشيييييييي اأاريييييييرامييييييي عا .9

ا. رر"ت ركالآللل أا رصةاال  يدال فؤو اررالةع اردص  لةاللشل طا

لدلليييطاردييي ةوواللللصلييي حاا3ةال ييي و اغيييدل الريييل نالر يييد  حأا،نيييلالييي اغديييقاوت ييي  ،ا،لييي الرييي ل صا .10

ا. ب لةنالر صنحاورطةحار دلناولر ركناراتالأللولةال ص صلاا ل دللطااللركت ل



 
 

 ييلالةاتعيي اا6،ل الر ل صةال  و اغدل الرل نالر د  حأا،ناةؤ"ل ال  ناول دللطال   ييصلالييرارةلرييحا .11

ا.  ديار لرحالاللركينار ش لةالال لحراتالرد عحالرطةلر حاوا

"ييااال يد ييحالر ييلحا  رل  ييحالر ييد  حأا  دييحال نييااا لليياالييرا رر ييلا عيي عالدلييطارييرجا    ييطا .12

ا. يع فا  ونالد  صا لللف ا حأا لا،لو حاولف دطللةا   حالة صرحال ل ة

 ييصللياأالل ييفاال دييصال ييحا عييلما يي وناا625ل   االأل  طاالرد ل  حا  رل  حالر د  حالرام عا ييرا .13

ا. لرفار  ،ال صللالرغثل  حا للش دحافطا  دحال ص ا حافطا د ي 

ا   يييييي يا .14
 

ميييييي ةاارللةاالر ك يييييييشالرليييييي  قطا   يد ييييييحالر ييييييئصنالر ييييييل حا  رل  ييييييحالر ييييييد  حأارييييييللر

ا. لرل  ر لةا  دلطا ل صوأاي صما  طلورحال  حالرل  رحا لاللركحارد لنصنا

لألغثيييحا   يد ييحالر ييلحا لر   د ييحأاراييتال ل ييثال يي ي ال ييصللال   يياا  ييرةالك ي يي حا للةاالدل  ييحا .15

ا. ل دصالغثيحال  صرحال ت  حالرلر  حا875،  لناوا6لرغثل  حا   ي حال  لصةااررام عا

 عييياالر  يييحا ييي ناثيييلنقال  ليييصةاا  رل  يييحالر   د يييحأالر يييصمأا يييلللب ا"ييي حالييي،الر يييغفارايييتاريييصل ا .16

ا. "صةداللةلاافطال ي حال  لصةاا"د حا ل علشابع الت لللا لك،ا كفالل ف

لاوا17،ل ا،ي رالط لةالرل نالر   د حأا،ناللل رةالرد ل  حأا،"كدةاررام عا .17 ل دصالراا322   

ا. لر لصمال ث ص حا لةجالرف للنح

لطلركييحال ص ا ييحال  صرييحا  دللييطاا30"ييلرحأاا24 دةةال ل تالر  ص را لرغدة ييحأافييطا  دييحاراييتاليي لةا .18

ا. لالل  حأاوذر افطار لةار  لمالرد ل حاراتالأل"صل ول نا

ا50لد ال    والر  ا، ص ل" أاول فاوةلةاالر  ييص را لرغدة ييحأا لنييلاليي اميي عا"يي لةاالر دييحابعيي لا .19

ا. رد حالة صرحال ل ة25000لدلصنحاسشل دااد صةللدلاوةصل ابع لا

ة.ا ييرش.الييل صنا"ييل ف.العةييدلةا رال  كلةار ييلةاارييراادييصااا5م ةاالرد ل حالر  ص ا حأا لرغدة حأاا .20

ا.  ص.الرص .ا   ع  الة صرحال ل ة

ل   يييييااة ل"يييييحالدليييييطاول ي يييييحالالديييييحالر نيييييايا  رل  يييييحالرغدة يييييحأا لال"ييييياالكالييييي،الرص ييييي لةالالد يييييحا .21

ا.  لالةارن ل اوة ل اراتالألةلض،تالرطةلر حالطلركحافتا ديا ل دلطا4لر دو حأالراو  ا

حأالةع ييلار  يي ي الرص  ييلةاللشييل طاا يي ونالييد  صارثيياا  ل دييلام ةاال ل ييتالر  ييص رافييطالر د صة ييا .22

ا. راتال  حال يااالرال ةعلةالر لصماغياالرللللحارر" ط لمالآللل 

 ييرا"يي داا1,95،"ييكدةاللش ييصلارييراميي عاللريي الرييفا يي ل ال ييص نتا  رل  ييحالر د صة ييحأاوةرصةلييلا  .23

ا. صل  ينر صااة اال ص نت ا لمال ثاصةا  ة  ع لاور مالد  لارد ا420اا–



 
 

ل   اا صلةا،لرال  ص  ييحالييراميي عامييلصا ييلما لن رييل الييكحا  يييألالل ييفار يي يال دللييطالرة  ييحا .24

ا.   د حا د  الر لبعحا دلطا،" صنا  رل  حال  ص  ح

لا يييىاا   يييحا لليييحا  ةيييل اا44ول يييقالرديييصل ار يييدل   ا،  ييي ا، صر  يييصنأالريييل نال  ص  يييحأارايييتاغديييقا .25

ا. لردصل ناولر صلنينال    حاردع فالل فال ا ىاالرة  حلالل  حااللركت لا

ل"ييي ةلراال يد يييحالر يييلحا ل  ص  يييحأاليييرامييي عال  يييلةاليييرال  يييحالرلييي ل طال فييي ط مافيييطالرييي  لنلةا .26

ا . «ولرةر أاوذر ارغدضال" ط لللافطاللا ،الللن الر د بال  ر أا  د حا   دص ل

ل دونييحا(الع ييىاالل ييفار ييصلةاا–راا،ةةا، يي ضا يياا2,3،"ييكدةا  ييرةا   يد ييحال  ص  ييحأارييراميي عا) .27

ا.   ونالف   لةالة صرحال ل ة

لالييرالدلييطالل  ييصةارد ر  ييقأار غ يي،  ارييرالرع ييفأاا60 ييدةا  ييلما ل ييحالرييل نالر ريييااأار لرييحا .28 لص كيي 

ا. ولطلركحا صلر الالنع لطال للةبأا ر ا  دحاردد ل حاول  لبعحاراتالأل  طا

لا يييىاا   ييييحاا49ةاالر ييييلحا يييلر ريااأارنييييلالييي ارلييي لةا ييييدلةلةاغديييقاريييييا يييل ال.الر يييصلا  لييييحاول يييفاوةل .29

ا.  دلةلةاغدقا ا آةا   حا للحاتع فا  ونالد  صا10 للحاول ك ثا

ا3 للييياالرص ييي االالد يييحا دليييطاايييصما  يييللاا،ر يييل ال عييي يلةاول دل ييي،تا  ةل  يييلأاوغديييقاو ي يييلفار يييفا .30

ا. رد ل الر ردبااللركت  ا"دوطالراا  صلع يلةا   ة حا، صاللللوباولرةيايحاولرصل عحاراتال

لطلركييحاميي اا14ل   يياا  دييحالييرال يد ييحال ييص رالر ريييااا لر عييلوناليي،ال ل ييتالر  ييص رأالييرالرد ييدا .31

ا. ،صلل الطل طاي رر صنافتالصللكلةالللن 

ل   ييياا  ديييحاليييرال يد يييحال يييص رالر رييييااأا لر عيييلونالييي،ال ل يييتالر  يييص رأاليييرامييي عاليييل ألالطنييي أا .32

ا. "  لةاال  قال ر ا39ل" صقتاراتاا

ا10ل   يييياا  دييييحالييييرال يد ييييحال ييييص رالر ريييييااأا لر عييييلوناليييي،ال ل ييييتالر  ييييص رأاولر ييييلحالييييراميييي عا .33

ا . ،  لنالطدفا ل" أافتالدلطالال صليح

،"ييكدةا  ييرةارةلرييحالر عيي يلةاراييتالألةلضيي، ا،لييركالر ورييحاولرطةلر ييحالرريي انكييثت لالرص يي لةالالد ييحا .34

اراتالفل حاا9لرحا دللطالرل  حالر ريااأاررارةا ا. لاالالدبعلا1491 لالةاتع  

لييييك رحا   ييييحاا20ميييي ةاال يد ييييحالر ريييييااأالليييي ،ا،  ييييلنا يييي وناسييييشفاليييي ل طاوليييي الريييي ركناراييييتا .35

ا. لة اولل ،ا ن لجال دللألايع فا  ونالد  صا400لة ا    لقطاا20 ل" ااةنحالرصل  اا

ليييييييرالرعيييييييللدينا  يييييييطاغيييييييد اا8لريييييييحا،ليييييييداة يييييييي ا  ئيييييييحالر  ل يييييييحال للة يييييييحافيييييييطالليييييييدارليييييييلمال ا يييييييلوبأار  .36

ا. ل "   ة حارد رلل حالر ىليب حأابفبألا للثاا دجال "   ة حال ل فاال عدوف



 
 

لرلمدارن لجا ن انل صالرصةنارع لالييرالالييل طااا4ل   اال يد حالر  ص را ل "   ة حأالرالرد داا .37

ا. لاللركحأاولرد دالرعدارد  كثارع مال ررناررا،"علةالللعداولركلل ح

لأاو ي ل يييييلاريييييرالرع يييييفا .38 لليييييدالريييييل نال "ييييي   ة حأا   لريييييحالييييي يدال "يييييغلالةا يييييلر طارقيييييتالر ر  يييييقا يييييصة 

ا. ول"  رل لار يصلنالالل  ح

ا

لا آةالب ،ا ى"علةاغياالع  يي اااا7،"كدةال للةاالرعللحار د حالرف ل حا ل "   ة حأاررام عاا .39

ا. للةااة  حا،وةل ال ا ىالرال للةاأاو ديال ةلةال  يدال فئص ارد صل  ا   دال ا

ا

ا8ل يييكاالر   يييلةالر  ل يييحال للة يييحافيييطاول عيييحار يييلةال "ييي   ة حال ل يييفاريييراو يييصلار يييص ارن يييل  حافيييطا .40

ا. %أاول وةا دلةلةارةلرحا ط  ح5ا-ا3ر لةلةالةلوةااول فافطالر لةنا اف حا

 يي ونالييد  صال   اا  دحالرال يد حال ص رالرك صمالراميي عالليي ،ا ييي الييد  ا ييلرةد قالريي ل دبا .41

ا. ل الرد دالرعدا لرصل عحاولصراالر  ل حالر ر  ق

ل   يياا  دييحالييرال يد ييحال ييص رالرك ييصمأالييراميي عا"يي لةاان ييفالييصةنا"ييد،اغثل  ييحالة صرييحال ليي ة؛ا .42

ا. ول الر ركناراتال ع ص لةاولرد دالرعداو  ةلةالر  ل حالرعللحارد ر  ق

 يييلرك صمأا لر عيييلونالييي،الرص ييي لةالالد يييحا  يييديا يييدلواول  يييحال   ييياالرص ييي االالد يييحا  دليييطار فيييلأا .43

ا.  لالةاتع باراتالألةلض،تالرطةلر حا3للل عالرارةلرحا

لرعييدال  ييصنأا،   ييلالرلمييدا للييحاا14،"ييكدةا  دييحالييرال يد ييحالكييدالر يي  أاللل دييحارييرالرد ييدا .44

ا.  لر لصمالررتال اذ ر لا لةجالاشطةالرد يس،تأاوبعضالر لصمالة صرحالر ص ح

ا لر افييي قالييي،ا،  يييطااا42   ييياا  ديييحال ص ا يييحاليييرال يد يييحالكيييدالر ييي  أاليييرالرد يييدال .45
 
ال  صريييل

 
لرعيييدل

ا. لرد ل حالر  ص ا حاولأل  طاالألل  حاول للةاالر ل حاولر يئحاول "غلالة

، ل الر ل صةاراطالر  ا فرال يدال للةاالر ل حا  ئيياالرع يي افييطا"يي ل ا"ييي ل ا ييلالةالرغ ييل الييرا .46

ا. رد ئصنالر لنصن حاا،  ل اورللدين

 دةا،"للحا،   الر صلاركشاة ي الدلطاول ي حالللف حأار لرحاة ي ا د حاور لالرالرعللدينافطا .47

ا. و"عا"ي ل ارقتالر ر  قار غ ،  اررالرع ف

لطلركييحال  صرييحافييطا  ييرةالك ي يي حاا16،ردييرا فييرالر ييي لنقأاليي يدال يد ييحال ييص رالةييدو أاميي عا .48

ا. رن لجالللن ال  ر أا   ي رتالد ، الةدو راتالالل الر ةلة حاو، دلنا



 
 

ل   يييياال يد ييييحالر  ييييص راولر ةييييلةاالر ل د ييييحا   ييييلأالر ييييصماللش عييييحأالييييرار  ييييلطالرلورييييحا  يييي،ا،"يييي  اا .49

ا. ةةلر حافتالرفص الرفصلل أارد داالرحلن حا ر ا،" صنأابع ار  لطا  ،ا،"  ا

،ر ييل ا  ييل ا يي ونال"يي طدلجاة لييحا  ييل اولألوةل ا،و كيياالرص يي االالد ييحا دلييطاول ي ييحا  ييلأالالث ييينأا .50

ا. ل ةدصةحأاب لةنالرف حاللحشلة حأا   ة حالرع ل  ا

لرعييدلال ص ا ييلأالييصةرينااييلالتقاان ييصاوةنأاريي ماا424 لليياال يد ييحالر  ييص رابفييص لجأالييرالرد ييدا .51

ا. "لن  لماسشرةأار ماررةل ا صنالدفأار مان ل حا،لولةالعشرا

ثيييييحا  رل  ييييحا،"يييي صطأا   ك ييييثاريييي لالييييرا ييييدلةلةال ةلرييييحاللييييلالةالطلركييييلةاةال لليييياالأل  ييييطاالر  ك  .52

ا. ر لنصنالر  ل ا  دلطا،" صطاولرك ن

 يييرا،ةةا يييلا  يييدلةاوةل ريييحارةيييراوالايلييي حاا93ل   ييياا  ديييحا دل  يييحالال"يييصل ا ى"ييي صطاليييرامييي عا .53

ا. رر" ط لمالآلللق

لاا15 يييييدةةارللةاالر ك ييييييشالرليييييي  قطا   يد يييييحالر ييييييلحا ى"ييييي صطأا .54 رليييييي  ر لةا ييييي ل داالدلييييييطالرعيييييد 

ا. لر  لةيأا ر ا  دحالكل ىاالراار"دلفالر ل صةالر  اة رالر يرا ل ناول فالرصةلةا

،يييلمالييراةللييألالفييؤو ال "ييغلالةاا3،و يي الريي ل صةالر يي ا ييلنقاغ يي  أالرييل نا نييتا"ييص  أا ليي ا .55

ا.  لرص  االالد حار د حار  ل" لالللعدل اراال  لاور ما  لللا صل  لالرص  كق

 لرييييحاتعيييي باراييييتاا40ليييياالرص يييي االالد ييييحا دلييييطاول ي ييييحالرصل"يييية ا  نييييتا"ييييص  أارةلرييييحا،لثيييياالييييرانج .56

ا. لرةد قالرعلماولألةلكحالرا  فالر لرحاللشل ديناول  ل طاولأل"صل الرع صل  ح

رةلرييحالرص يي االالد ييحا دلييطاليييدالييصلوافييطال   ييلأا ييلر يناتعيي باراييتالرد عييحالرطةلر ييحا  د ييحالر للييد حأا .57

ا. عحاردص  االالد حار د حا نتا دلمأاو للاا للطلذال  دل لةالر لنصن حلر لب

 نييتالييطلةاا–لدللطا لدصباا4لطلركحال ص ا حا لالل طأالل فااا83م عا د قالرد ل حالر  ص ا حا ل   لأاا .58

ا. ، ص د ل  أام را ةحام عالرع فا لالل طا–ليدالصلوااا–

لطلركييييييحاا171لر  ةييييييدبا ل   ييييييلأارنييييييلاليييييي اميييييي عا ييييييل الريييييي ل صةالر يييييي ارح ييييييلناليييييي يدال يد ييييييحالرةييييييألا .59

ا. لطلركحالث ص لةاوللصماغيااللللحا165لث ص لةا  ةد حا   ناو ديالالل  حأالرا    لا

،غد يييييياالأل  يييييييطاالر  ك ثييييييييحا  يييييييتال  يييييييلما  رل  ييييييحا صة"يييييييع  أاو ييييييي لينا"ييييييي  ي ينااللركيييييييحالرغيييييييدضا .60

ا. لنصن حالررةلحلالللينارلاولرص د  لا دلطا  ل حأاوللطلذال  دل لةالر 

ل  راة ييل الرد ل ييحالر  ص ا ييحا   يد ييحالر  ييص را  صة"ييع  الييراميي عال  ييلةال يييااالييرالردييننالللد ييألا .61

ا. ولر صلةااورننا، كل ال ت  حالر  ت ل



 
 

ر ييييصاالول اغييييياالسييييشدحا ييييصةلةاالر ييييلحاا273ل   يييياا  دييييحاة ل  ييييحا  رل  ييييحا صة"ييييع  أالييييراميييي عا .62
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ا.   للةاالرعد شالر ل حأا  رل نا" ل ا"ي ل 

ا562ميي ةاالأل  ييطاالألل  ييحا ة ييص ا"ييي ل أا،غثيييحا ل"يي اأاوغييياالييلللحارر"ييت ركالآلللييقا ييصةنا .239

لأاو ر لما لالرال  دوةلةال  ت  حالرلر  حا129ل دصا دلل  ا. راا 

لرعييدلاريي  صالال"يياال لةالر ييل حاا55ألأا ة ييص ا"ييي ل ا  رد ييدال  ييرال  ييألالدل  ييحا،غثيييحال ييا .240

ا. لرعدلارع ما  فا" للااصل حاردعللدينا لألغثيحا115و

لطلركيييحال ص ا يييحال  صريييحأاا115 يييل ا فيييرالر يييي لنقالييي يدال يد يييحال يييص رالةيييدو أارنيييلالييي امييي عا .241

ا. وم عال  لةالرالر لصمال ت  حالرلر  حاوغيااللللحارر"ت ركالألللق



 
 

ة ييل ال للةاالرعللييحا  ل رييحا ييدل  الأللييصل الرعللييحالر يي ضاراييتا، يي الألمييلل أال"ييااكاليي،اا،ر يي  .242
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الراتعدم  ارألوةئح لرحال   ل الررتالألةا
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ا.  عليلال ص ا حا8و
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ا. لااا ة ص ا صة"ع  100،و اردصبافطال ة حال دونانللداراتالفل حا
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ا. ل ةل ت  حالرلر  حاو،لو حالا ةحال دةحاولة صرحال 
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ا.ل ل الرعلم

 


