
 

 

 

 

 

 

وتصذٌرهب وتنرٌرهب واىتنفو  اىهٍذرومبربىر استٍراد ٍىاد
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ٍحرً  74بتبرٌخ  72362611 شرٌف بَثببت قبّىُ رقٌ ظهٍر

( ٌتؼيق ببستٍراد 7531ٌبراٌر  66) 7151

وتصذٌرهب وتنرٌرهب واىتنفو بتنرٌرهب  اىهٍذرومبربىر ٍىاد

وتىزٌؼهب وادخبرهب وتؼبئتهب
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 مَب تٌ تؼذٌيه6

 ْأؿغطظ  5)1517سد٤غ ثألٍٝ  7ثُظـجدس ك٢  15:65151 ثُظ٤ٜش ثُشش٣ق سه

 1517ثالخش سد٤غ  11ثُظجدسر دضجس٣خ  5434(، ثُؾش٣ذر ثُشع٤ٔز ػذد 6::1

 ؛3551(، ص 6::1عذضٔذش  7) 

  ْ3) 1548طجدس ٖٓ ؽٔجدٟ ثأل٠ُٝ  1517534ثُظ٤ٜش ثُشش٣ق سه 

ؽٔجدٟ ثألخشر  8ثُظجدسر دضجس٣خ  7559(، ثُؾش٣ذر ثُشع٤ٔز ػذد 3117ٓجسط

 37395(، ص3117ٓجسط 18) 1548
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ٍحرً  74بتبرٌخ  72362611 شرٌف بَثببت قبّىُ رقٌ ظهٍر

( ٌتؼيق ببستٍراد 7531ٌبراٌر  66) 7151

وتصذٌرهب وتنرٌرهب واىتنفو بتنرٌرهب  اىهٍذرومبربىر ٍىاد

 وتىزٌؼهب وادخبرهب وتؼبئتهب

 

  

 ٝفذٙ؛ثُقٔذ هلل 

 دذثخِٚ ; –ثُطجُغ ثُشش٣ق 

 )ثُقغٖ دٖ ٓقٔذ دٖ ٣ٞعق دٖ ثُقغٖ هللا ٤ُٝٚ(

 

 ٣ؼِْ ٖٓ ظ٤ٜشٗج ثُشش٣ق ٛزث أعٔجٙ هللا ٝأػض أٓشٙ أٗ٘ج ;

 ٓ٘ٚ، 113ػ٠ِ ثُذعضٞس ٝالع٤ٔج ثُلظَ  د٘جء

 ٢ِ٣;أطذسٗج أٓشٗج ثُشش٣ق دٔج 
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 اىجسء األوه6 اىؼَيٍبث اىَتىقفت ػيى إرُ إداري أو رخصت

7اىفصو 
2

 

صٞهق ػ٠ِ إرٕ صٔ٘قٚ ثالدثسر ٗشجؽ صٞص٣غ ٓٞثد ثُذضشٍٝ ثُغجةِز أٝ ؿجصثس ثُذضشٍٝ 

صؼذتز ؿجصثس ثُذضشٍٝ ثُغ٤ِز ٝٗوَ ٓٞثد ثُذضشٍٝ ثُغجةِز ٝثُٔغ٤ِز أٝ ٝهٞد ثُـجص ثُطذ٤ؼ٢ 

 ؿجصثس ثُذضشٍٝ ثُٔغ٤ِز ػذش ثألٗجد٤خ ؛ٝ

ٗشجؽ  ٣ٌٖٔ ُٔغضٞسد ؿجص ثُذشٝدجٕ إٔ ٣ٞصػٚ دجُؾِٔز دٕٝ ثُخؼٞع ُإلرٕ دٔٔجسعز

 صٞص٣غ ؿجصثس ثُذضشٍٝ ثُٔغ٤ِز ثُٔ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ ثُلوشر ثأل٠ُٝ ٖٓ ٛزٙ ثُٔجدر؛

دضؼذتز ؿجصثس ثُذضشٍٝ ثُٔغ٤ِز ُقجِٓٚ إال فن صٞص٣غ ٗٞع ٝثفذ ٓج ػذث ال ٣خٍٞ ثإلرٕ 

 ك٢ فجُز صشخ٤ض ٖٓ ؽشف ثإلدثسر؛

ال ٣ٔ٘ـ ثإلرٕ دضؼذتز ؿجصثس ثُذضشٍٝ ثُٔغ٤ِز إال ُِٔشثًض ثُخجطز دضؼذتز ثُـجصثس 

 ثُٔزًٞسر؛

 ث٤ُٜذسًٝجسدٞس ثٌُٔشسر ٣ضٞهق ًزُي ػ٠ِ إرٕ صٔ٘قٚ ثإلدثسر ٗشجؽ ٓغضٞسد ٓٞثد

ؿجصثس ثُذضشٍٝ ثُٔغ٤ِز ًٝزث ٝثُل٤ٍٞ ٝثُـجصٝثٍ ٝضج٤ُز; ثُذ٘ض٣ٖ ثُٔٔضجص ٝٝهٞد ثُطجةشثس ثُ

 ؛ٗشجؽ ثعض٤شثد ٝهٞد ثُـجص ثُطذ٤ؼ٢

عجةَ ثُضغِْ ٣ٝٝضٞهق ٓ٘ـ ثإلرٕ ثُٔوشس ك٢ ثُلوشر ثُغجدوز ػ٠ِ ثٓضالى ثُٔغضٞسد 

ثُض٘ظ٤ٔ٤ز ٝش٣ؼ٤ز ثالدخجس ثٌُل٤ِز دٔغجػذصٚ ػ٠ِ ثُٞكجء دجُضضثٓجصٚ ؽذوج ُِ٘ظٞص ثُضشٝ

 ثُؾجس١ دٜج ثُؼ5َٔ

6اىفصو 
3

 

 ٗغخش

                                                           

 7ثُظـجدس ك٢  15:65151ُشش٣ق سهْ ثثُٔجدر ثُغج٤ٗز ٖٓ ثُظ٤ٜش  دٔوضؼ٠ أػالٙ،ٍٝ صْ صـ٤٤ش ٝصض٤ْٔ ثُلظَ ثأل -2

 7)  1517سد٤غ ثالخش  11ثُظجدسر دضجس٣خ  5434(، ثُؾش٣ذر ثُشع٤ٔز ػذد 6::1أؿغطظ  5)1517سد٤غ ثألٍٝ 

 35515(، ص 6::1عذضٔذش 

طجدس  1517534ثُٔجدر ثأل٠ُٝ ٖٓ ثُظ٤ٜش ثُشش٣ق سهْ  دٔوضؼ٠أػالٙ، ُِٔشر ثُغج٤ٗز صْ ٗغخ أفٌجّ ثُلظَ ثألٍٝ  -

ؽٔجدٟ ثألخشر  8ثُظجدسر دضجس٣خ  7559(، ثُؾش٣ذر ثُشع٤ٔز ػذد 3117ٓجسط 3) 1548ٖٓ ؽٔجدٟ ثأل٠ُٝ 

 37395(، ص3117 ٓجسط 18) 1548

 15:65151ثُٔجدر ثأل٠ُٝ ٖٓ ثُظ٤ٜش ثُشش٣ق سهْ  دٔوضؼ٠ٗغخ ثُلوشر ثأل٠ُٝ ٖٓ ثُلظَ ثُغج٢ٗ أػالٙ،  صْ -3

سد٤غ  11ثُظجدسر دضجس٣خ  5434(، ثُؾش٣ذر ثُشع٤ٔز ػذد 6::1أؿغطظ  5)1517سد٤غ ثألٍٝ  7ثُظـجدس ك٢ 

 35515(، ص 6::1عذضٔذش  7)  1517ثالخش 

  ثُٔجدر ثُغج٤ٗز ٖٓ ثُظ٤ٜش ثُشش٣ق سهْ  دٔوضؼ٠ُِٔشر ثُغج٤ٗز  ،أػالٙصْ صـ٤ش ٝصض٤ْٔ ثُلظَ ثُغج٤ٗز

ثُظجدسر  7559(، ثُؾش٣ذر ثُشع٤ٔز ػذد 3117 ٓجسط 3) 1548طجدس ٖٓ ؽٔجدٟ ثأل٠ُٝ  1517534

 37395(،ص3117ٓجسط 18) 1548ؽٔجدٟ ثألخشر  8دضجس٣خ 

  ،ٙثُٔجدر ثُغج٤ٗز ٖٓ ثُظ٤ٜش ثُشش٣ق سهْ  دٔوضؼ٠ٔشر ثُغجُغز ُِصْ صـ٤ش ٝصض٤ْٔ ثُلظَ ثُغج٢ٗ أػال

ثُظجدسر  7559(، ثُؾش٣ذر ثُشع٤ٔز ػذد 3117 ٓجسط 3) 1548طجدس ٖٓ ؽٔجدٟ ثأل٠ُٝ  1517534

 5 3739 ص (،3117ٓجسط 18) 1548ؽٔجدٟ ثألخشر  8دضجس٣خ 
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 إٗؾجص ثألٗجد٤خ؛ 15

إفذثط ٓؼجَٓ ثُضٌش٣ش ث٤ُٜذسًٝجسدٞس ٝٓظـجٗغ ُٔؼجُؾز ٝصؼذتز ٓٞثد  35

ث٤ُٜـذسًٝجسدٞس ثٌُٔشسر ٝٓؼجٓـَ العضخشثػ ثُض٣ٞس ث٤ُِٔ٘ز ٝٓشثًض ُضؼذتز 

ًَ صـ٤٤ش  ؿجصثس ثُ٘لؾ ثُغجةِز ٝثُضخ٢ِ ػٜ٘ج ٝصق٣ِٜٞج ٝصٞع٤غ ٗطجهٜج ًٝزث

 صضشصخ ػ٘ٚ ص٣جدر ك٢ ؽجهز ثإلٗضجػ أٝ ثُضؼذتز دٜزٙ ثُٔ٘شآس ؛

 إفذثط ٓشثكن ؽذ٣ذر ُإلرخجس ؛ 45

ثُضخ٢ِ أٝ ثإلدٓجػ ثُٔضؼِن دجإلرٕ ُضٞص٣غ ٓٞثد ثُذضشٍٝ ثُغجةِز أٝ ُضٞص٣غ ٝهٞد  55

 ثُـجص ثُطذ٤ؼ٢ أٝ ُضٞص٣غ ؿجصثس ثُذضشٍٝ ثُٔغ٤ِز أٝ ُِضؼذتز أٝ ُالعض٤شثد؛

ِضٞص٣غ أٝ ٓقطجس ُِضؼذتز ٝصق٣َٞ ٓقطز ُِضؼذتز ُِضٞص٣غ ًٝزث إفذثط ٓقطجس ُ 65

 آخش؛صـ٤٤ش ثُؼالٓز أٝ ٗوَ ٓقطز ٓٞؽٞدر ٖٓ ٌٓجٕ إ٠ُ ٌٓجٕ 

ثُذضشٍٝ ثُغجةِز أٝ  إفذثط أٝ صق٣َٞ ٓغضٞدػجس ثالدخجس ثُخجطز دٔٞصػ٢ ٓٞثد 75

 ٝهٞد ثُـجص ثُطذ٤ؼ٢؛

ذضشٍٝ ثُٔغ٤ِز إفذثط أٝ صق٣َٞ ٓغضٞدػجس ثالدخجس ثُخجطز دٔٞصػ٢ ؿجصثس ثُ 85

  ًٝزث ثُٔٞدػز ُذ٣ْٜ ثُٔذخشثس دجُؾِٔز5

1اىفصو 
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 ٣وظذ ك٢ ٓذٍُٞ ٛزث ثُوجٕٗٞ ح ;

ثُٔ٘ضٞؽجس ٝ"; ثُذضشٍٝ ثُخجّ دؾ٤ٔغ ثٗٞثػٚ ٝثُـجص ثُطذ٤ؼ٢ ٍىاد اىهٍذرومبربىر"-1

ثُض٣ٞس ثألعجع٤ز ثُٔؼذر ُظ٘غ ثُض٣ٞس ث٤ُِٔ٘ز ٝٓٞثد ث٤ُٜذسًٝجسدٞس ٝثُ٘لط٤ز شذٚ ثُضجٓز 

 ثٌُٔشسر؛

ثُض٣ٞس ٝ"; ثُٔ٘ضؾجس ثُ٘لط٤ز ثُغجةِز أٝ ثُـجص٣ز ٍىاد اىهٍذرومبربىر اىَنررة"-3

ثُض٢ صقذد ٝث٤ُِٔ٘ز ثُٔؼشٝػز ُالعضٜالى أٝ ثُٔٞػٞػز سٖٛ صظشف ثُٔغضِٜي ثُٜ٘جة٢ 

 ٤ٔٓضثصٜج د٘ض ص٘ظ٢ٔ٤؛

خجّ "; ثُـجصثس ثُض٢ ص٘ضؼ ثٗطالهج ٖٓ صٌش٣ش ثُذضشٍٝ ثُغبزاث اىبتروه اىَسٍيت"-153

 ثُِز٣ٖ صقذد ٤ٔٓضثصٜٔج د٘ض ص٘ظ٢ٔ٤؛ٝصضٌٕٞ ٖٓ ؿجص ثُذشٝدجٕ ٝؿجص ثُذٞصجٕ ٝ

ثُز١ ٝثُـجص ثُطذ٤ؼ٢ ك٢ فجُضٚ ثُغجةِز أٝ ثُـجص٣ز  "; وقىد اىغبز اىطبٍؼً"-3-3

 ٣غضؼَٔ ًٞهٞد؛

"; ٓؼجُؾز ثُذضشٍٝ ثُخجّ أٝ ٓٞثدٙ شذٚ ثُضجٓز ٖٓ أؽَ إٗضجػ ٓٞثد اىتنرٌر"-3-4

 ثٌُٔشس؛ث٤ُٜذسًٝجسدٞس 

                                                           

طجدس ٖٓ  1517534ثُٔجدر ثُغج٤ٗز ٖٓ ثُظ٤ٜش ثُشش٣ق سهْ  دٔوضؼ٠صْ صـ٤ش ٝصض٤ْٔ ثُلظَ ثُغجُظ أػالٙ،  -4

 1548ؽٔجدٟ ثألخشر  8ثُظجدسر دضجس٣خ  7559(، ثُؾش٣ذر ثُشع٤ٔز ػذد 3117ٓجسط 3) 1548ؽٔجدٟ ثأل٠ُٝ 

 373:5ص (،3117 ٓجسط 18)
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ثُؾٔش٤ًز ثُٔضؼِوز دئدخجٍ ٓٞثسد ٝثإلدثس٣ز ٝ"; ٓؾٔٞع ثُؼ٤ِٔجس ثُضو٤٘ز االستٍراد"3-5

ثُذضشٍٝ ثُغجةِز أٝ ٝهٞد ثُـجص ثُطذ٤ؼ٢ أٝ ٛٔج ٓؼج ث٠ُ ثُغٞم ثُٞؽ٤٘ز هظذ ص٤ٌٖٔ ثُٔٞصػ٤ٖ 

 ؿجصثس ثُذضشٍٝ ثُٔغ٤ِز ُِٔشًض ثُخجطز دضؼذتضٜج ؛ٜٝٓ٘ج 

"; ٓؾٔٞع ثُؼ٤ِٔجس ثُضو٤٘ز ثُٔشصذطز دضؼذتز سٍيتتؼبئت غبزاث اىبتروه اىَ" 3-6

 ؿجصثس ثُذضشٍٝ ثُٔغ٤ِز ك٢ ثالٝػ٤ز دٔشثًض ثُضؼذتز أٝ دجُؾِٔز ؛

ؿجصثس ٝ"; ثُو٘جر ثُٔخظظز ُ٘وَ أٝ صٞص٣غ ٓٞثد ثُذضشٍٝ ثُغجةِز  اىألّبىة "3-7

 ثُذضشٍٝ ثُٔغ٤ِز أٝ ٝهٞد ثُـجص ثُطذ٤ؼ٢ ؛

ثالدثس٣ز ثُٔضؼِوز دذ٤غ ٓٞثد ثُذضشٍٝ ثُغجةِز ٝز "; ٓؾٔٞع ثُؼ٤ِٔجس ثُضو٤٘اىتىزٌغ"3-8

 ؛، دجُؾِٔز أٝ دجُضوغ٤ؾك٢ ثُغٞم ثُذثخ٤ِز، أٝ ؿجصثس ثُذضشٍٝ ثُٔغ٤ِز أٝ ٝهٞد ثُـجص ثُطذ٤ؼ٢

"; ًَ كجػَ ٓشخض ُٚ دجُضضٝد ٓذجشش ٖٓ ٓظلجر ثُضٌش٣ش أٝ ٖٓ ٓغضٞسد اىَىزع"3-9

 ٖٓ أؽَ ٓٔجسعز ٗشجؽ ثُضٞص٣غ؛

"; ًَ كجػَ ٓشخض ُٚ دجُضضٝد ٓذجششر ٖٓ وه اىَسٍيتٍىزع غبزاث اىبتر":-3

 ٓشثًض ثُضؼذتز دـجصثس ثُذضشٍٝ ثُٔغ٤ِز دجُؾِٔز أٝ دجألٝػ٤ز؛

"ثُؼشع ٖٓ أؽَ ثالعضٜالى ثُخجص دٔٞثد ث٤ُٜذسًٝجسدٞس ثٌُٔشس أٝ دٞهٞد 3-11

ثُـجص ثُطذ٤ؼ٢"; ًَ ػ٤ِٔز ٖٓ ػ٤ِٔجس ثُضضٝد ػ٘ذ ثُخشٝػ ٖٓ ٓظلجر ثُضٌش٣ش أٝ ٖٓ 

 ثعضوذجٍ ثُـجص أٝ ٖٓ ٤ٓ٘جء ثالعض٤شثد دؼذ ثُضؼش٤ش ؛ ٓقطجس

ثُض٢  "; آخش ٓشفِز ٖٓ ٓشثفَ ثُضٞص٣غ اىىضغ رهِ إشبرة اىَستهيل اىْهبئً"3-11

 ص٘وَ خالُٜج ٓٞثد ث٤ُٜذسًٝجسدٞس ثٌُٔشسر أٝ ٝهٞد ثُـجص ثُطذ٤ؼ٢ إ٠ُ ثُٔغضِٜي؛

ثُذضشٍٝ ثُخجّ ك٢ ٓظلجر  "; ث٤ٌُٔز ثُض٢ ٣ؾخ ثدخجسٛج ٍٖٓخسوُ األٍبُ"3-13

ثُض٢ ٣ٌٖٔ ٝ ،ٌُٔشسر أٝ ٖٓ ٝهٞد ثُـجص ثُطذ٤ؼ٢أٝ ٖٓ ٓٞثد ث٤ُٜذسًٝجسدٞس ث ،ثُضٌش٣ش

صٌش٣شٛج أٝ ٝػؼٜج سٖٛ إشجسر ثُٔغضِٜي ثُٜ٘جة٢ إٍ دؼذ إرٕ ٖٓ ؽشف ثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز 

 ثٌُِٔلز دجُطجهز؛

هٞد ثُـجص ثُطذ٤ؼ٢ ٝ "; ث٤ٌُٔز ٖٓ ٓٞثد ث٤ُٜذسًٝجسدٞس ثٌُٔشسر أٝ ٍخسوُ دائٌ"3-14

أٝ ٛٔج ٓؼج ثُض٢ ٣ؾخ ػ٠ِ ٓغ٤ش١ ٓقطجس ثُخذٓز أٝ ٓقطجس ثُضؼذتز ثُضٞكش ػ٤ِٜج ك٢ أ١ 

 ف٤ٖ دٔقطجصْٜ؛

" ثُٔؤعغجس ثُض٢ صقض١ٞ ػ٠ِ عالعز ػذثدثس ُِقؾْ ػ٠ِ  ٍحطت اىخذٍتػذجسر " -4

ٝثعضذذثٍ  ثألهَ ٝصضٞكش ػ٠ِ ثُٔ٘ضٞؽجس ٝثُٔؼذثس ثُالصٓز ُضغ٤٤ش ؿغَ ثُغ٤جسثس ٝصشق٤ٜٔج

ص٣ٞصٜج ٝثُضض٣ٝذ دجُٔجء ٝثُٜٞثء ثُٔؼـٞؽ، أٓج ثُٔقطجس ثُض٢ ال ٣٘طذن ػ٤ِٜج ٛزث ثُضؼش٣ق 

 كضغ٠ٔ "ٓقطجس ُِضؼذتز" ) ٓقطجس ُِضؼذتز (5

إٓج ثُٔؤعغجس ثُض٢ صٞدع ك٤ٜج ٓٞثد  ";ٍستىدػبث االدخبر٣لْٜ ٖٓ ػذجسر " -5

أٝػ٤ز ؿجص ثُ٘لؾ ثُغجةَ ثُٔؼذر ث٤ُٜذسًٝجسدٞس ثٌُٔشسر ؛ أٝ ثُٔؤعغجس ثُض٢ صٞدع ك٤ٜج 

 ُضغ٤ِٜٔج إ٠ُ ثُذجةؼ٤ٖ ث٥خش٣ٖ؛

" ػ٠ِ ٓغ٤ش١ ثُٔؤعغجس ثُض٢ صٞدع اىَىدػت ىذٌهٌ اىَذخراث ببىجَيتٝصطِن ػذجسر "

 ك٤ٜج أٝػ٤ز ؿجصثس ثُذضشٍٝ ثُٔغ٤ِز؛
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" ًَ ػ٤ِٔز ٖٓ ػ٤ِٔجس وقىد اىغبز اىطبٍؼًوٍراقبت جىدة ٍىاد اىهٍذرومبربىر "6

 ٛزٙ ثُٔٞثد ػ٠ِ ثُٔٞثطلجس ثُض٢ صقذد د٘ض ص٘ظ٢ٔ٤ ؛ ثُضقون ٖٓ صٞكش

" ; ٓٞثد  قىد اىغبز اىطبٍؼً غٍر اىَطببقوٍىاد اىهٍذرومبربىر اىَنررة أو "-7

هٞد ثُـجص ثُطذ٤ؼ٢ ؿ٤ش ثُٔطجدوز ُِٔٞثطلجس ثُٔشجس ث٤ُٜج ك٢ ٝث٤ُٜذسًٝجسدٞس ثٌُٔشسر أٝ 

 ثُذ٘ذ أػال5ٙ

127اىَبدة 
5

 

ثُٔغضٞسد دئػطجء ثألعذو٤ز ُض٣ٖٞٔ ثُغٞم ثُذثخ٤ِز دٔٞثد ث٤ُٜذسًٝجسدٞس ٣ِٝضضّ ثٌُٔشس 

 ثٌُٔشسر أٝ دٞهٞد ثُـجص ثُطذ٤ؼ٢ أٝ ٛٔج ٓؼج؛ 

  صقذد ٤ًل٤جس صطذ٤ن ٛزٙ ثُٔجدر د٘ض ص٘ظ5٢ٔ٤

 اىجسء اىثب6ًّ ٍقتضٍـبث خبصـت

اإلٍسبكواإلٍذاد واالدخبر  اىببة األوه6
6

 

4اىفصو 
7

 

ٓغضٞسد ٓٞثد ٝٓٞصع ٓٞثد ثُذضشٍٝ ثُغجةِز ٝطجفخ ٓشًض ثُضؼذتز ٣ٝضقضْ ػ٠ِ ثٌُٔشس 

ٓغضٞسد ٝهٞد ثُـجص ثُطذ٤ؼ٢ إٔ ٣ضٞكشٝث ػ٠ِ ٓغضٞدػجس ٝٓٞصع ٝث٤ُٜذسًٝجسدٞس ثٌُٔشسر 

ُالدخجس رثس عؼز ًجك٤ز ُض٤ٌْٜٔ٘ ٖٓ ثُٞكجء ػ٠ِ أفغٖ ٝؽٚ دجُضضثٓجصْٜ ثُخجطز دٔخضٕٝ 

 ثألٓجٕ؛

طجفخ ٓشًض ثُضؼذتز، إٔ ٝٞثد ثُذضشٍٝ ثُغجةِز ؿ٤ش أٗٚ ٣ٌٖٔ إٔ ٣لشع ػ٠ِ ٓٞصع ٓ

٣ذخشٝث ك٢ ٓغضٞدػجصْٜ ٓ٘ضٞؽجس ٓغضٞسدر ٣ٌِٜٔج ٓٞصع أٝ ٓغضٞسد آخش ُٔذر ال صضؾجٝص 

 ٓذِؾ >> ٓظجس٣ق ثالدخجس<<5 ك٤ٚ عضز أشٜش دٔٞؽخ ٓوشس ثدثس١ ٣قذد

                                                           

 ثُغجُق ثُزًش5 ،1517534ثُٔجدر ثُشثدؼز ٖٓ ثُظ٤ٜش ثُشش٣ق سهْ  دٔوضؼ٠أػالٙ،  451صْ إػجكز ٝصض٤ْٔ ثُٔجدر  -5

 ثُغجُق ثُزًش5 ،1517534ثُٔجدر ثُغجُغز ٖٓ ثُظ٤ٜش ثُشش٣ق سهْ  دٔوضؼ٠صْ صض٤ْٔ ثُؼ٘ٞثٕ ثُذجح ثألٍٝ أػالٙ،  -6

ثُظـجدس ك٢  15:65151ثُٔجدر ثُغج٤ٗز ٖٓ ثُظ٤ٜش ثُشش٣ق سهْ  دٔوضؼ٠، صْ صـ٤٤ش ٝصض٤ْٔ ثُلظَ ثُشثدغ أػالٙ -7

عذضٔذش  7) 1517سد٤غ ثالخش  11دضجس٣خ  5434(، ثُؾش٣ذر ثُشع٤ٔز ػذد 6::1أؿغطظ  5)1517سد٤غ ثألٍٝ  7

 35515(، ص 6::1

 1517534سهْ ثُٔجدر ثُغج٤ٗز ٖٓ ثُظ٤ٜش ثُشش٣ق  دٔوضؼ٠ُِٔشر ثُغج٤ٗز صْ صـ٤ش ٝصض٤ْٔ ثُلظَ ثُشثدغ أػالٙ،  -

ؽٔجدٟ ثألخشر  8دضجس٣خ  7559(، ثُؾش٣ذر ثُشع٤ٔز ػذد 3117ٓجسط  3) 1548طجدس ٖٓ ؽٔجدٟ ثأل٠ُٝ 

 37395 (، ص3117 ٓجسط 18) 1548
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1اىفصو 
8

 

ِٔز إٔ ال ٣ؾٞص ٓٞصع ؿجصثس ثُذضشٍٝ ثُٔغ٤ِز أٝ ثُٔٞدػز ُذ٣ْٜ ثُٔذخشثس دجُؾ

  ٣ٔغٌٞث إال أٝػ٤ز ٖٓ ثُ٘ٞع ثُز١ ٣ٔغِٞٗٚ ٓجػذث ك٢ فجُز صشخ٤ض إدثس١ دجُٔخجُلز5

 2اىفصو 

ٝال ٣ٌٖٔ ثدخجس ثألٝػ٤ز ثُلجسؿز إال دٔشثًض ثُضؼذتز ٝثُٔغضٞدػجس ٝٓؼجَٓ ثُظ٘غ ك٢ 

 ٗطجم ٗشجؽٜج ثُؼجد5١

 3اىفصو 

ُذجةـغ دجُضوغ٤ؾ  ال ٣٘ذـ٢ إٔ ٣ضؾجٝص ػـذد ثألٝػ٤ز ثُلجسؿز ٝثُِٔٔـٞءر ثُٔغٔٞؿ

  ٤ًِٞؿشثٓج5 161ٝػجء ٖٓ ؿ٤ش إٔ صضؼـذٟ ثُشق٘ز ثإلؽٔج٤ُز ُِـجص ثُٔٞدع  31دئٓغجًٜج 

اىببة اىثب6ًّ ّقو أوػٍت غبزاث اىبتروه اىَسيت وٍىاد اىبتروه اىسبئيت
9
  

4اىفصو 
10

 

ال ٣ٌٖٔ إٔ ص٘وَ أٝػ٤ـز ؿجصثس ثُذضشٍٝ ثُٔغ٤ِز إال ٖٓ ؽشف ٓٞصػ٢ ؿجصثس ثُذضشٍٝ 

ِز ٝثُٔٞدػز ُذ٣ْٜ ثُٔذخشثس دجُؾِٔز أٝ ُقغجدْٜ ٝػ٘ذ ثالهضؼجء ٖٓ ؽشف >>ٓشثًض ثُٔغ٤

 ثُضؼذتز<<5

5اىفصو 
11

 

٣ٔ٘غ ٗوَ ثألٝػ٤ز ٖٓ أٗٞثع ٓخضِلز كـ٢ إٓ ٝثفذ ٓجػذث ك٢ فجُز صشخ٤ض إدثس١ 

دجُٔخجُلز ٝصِو٠ ٓغؤ٤ُٝز ثُشقٖ ػ٠ِ ٓٞصع ؿجصثس ثُذضشٍٝ ثُٔغ٤ِز أٝ ثُٔٞدػز ُذ٣ٚ 

  دجُؾِٔز أٝ ٓجُي ٓشًض ثُضؼذتز ثُز١ أٓش دجُ٘و5َثُٔذخشثس 

725اىَبدة 
12

 

ال ٣ٌٖٔ ٗوَ ٓٞثد ثُذضشٍٝ ثُغجةِز أٝ ٝهٞد ثُـجص ثُطذ٤ؼ٢ أٝ ٛٔج ٓؼج أٝ ؿجصثس ثُذضشٍٝ 

ٗجهَ ٓشخض ُٚ ٖٓ ؽشف  ثُٔغ٤ِز إال دٞعجةَ ثُ٘وَ ثُخجطز دٔٞصػ٢ ٛزٙ ثُٔٞثد أٝ دٞعجؽز

ثُـشع ٝثُز١ ٣قذد دٔٞؽذٚ ػ٠ِ ثُخظٞص ٓغؤ٤ُٝز  ثُٔضٞكش ػ٠ِ ػوذ ٓذشّ ُٜزثٝثإلدثسر 

ثُ٘جهَ ػٖ ٓطجدوز ٓٞثطلجس ٓٞثد ثُذضشٍٝ ثُغجةِز أٝ ٝهٞد ثُـجص ثُطذ٤ؼ٢ أٝٛٔج ٓؼج أٝ 

 ؿجصثس ثُذضشٍٝ ثُٔغ٤ِز ؛

                                                           

ثُٔجدر ثُخجٓغز ٖٓ ثُظ٤ٜش ثُشش٣ق سهْ  دٔوضؼ٠صْ صؼ٣ٞغ ػذجسر ثُٔضٌلَ دجُضؼذتز ك٢ ثُلظَ ثُخجٓظ أػالٙ،  -8

 ثُغجُق ثُذًش5 1517534

 ثُغجُق ثُزًش5 1517534ثُٔجدر ثُغجُغز ٖٓ ثُظ٤ٜش ثُشش٣ق سهْ  دٔوضؼ٠صْ صض٤ْٔ ثُؼ٘ٞثٕ ثُذجح ثُغج٢ٗ أػالٙ،  -9

 ثُغجُق ثُزًش5 1517534ثُٔجدر ثُغج٤ٗز ٖٓ ثُظ٤ٜش ثُشش٣ق سهْ  دٔوضؼ٠صْ صـ٤ش ٝصض٤ْٔ ثُلظَ ثُغجٖٓ أػالٙ،  -10

ثُٔجدر ثُخجٓغز ٖٓ ثُظ٤ٜش ثُشش٣ق سهْ  دٔوضؼ٠غ أػالٙ، صْ صؼ٣ٞغ ػذجسر ثُٔضٌلَ دجُضؼذتز ك٢ ثُلظَ ثُضجع -11

 ثُغجُق ثُزًش5 1517534

 ثُغجُق ثُزًش5 1517534ثُٔجدر ثُشثدؼز ٖٓ ثُظ٤ٜش ثُشش٣ق سهْ  دٔوضؼ٠أػالٙ،  :-1صْ إػجكز ٝصض٤ْٔ ثُٔجدر  -12
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 صقذد هجةٔز ثُٞعجةن ثُض٢ ٣ؾخ ػ٠ِ عجةن ٝع٤ِز ثُ٘وَ ثُضٞكش ػ٤ِٜج د٘ض ص٘ظ5٢ٔ٤

 اىتىزٌغ وٍحطبث اىتؼبئت بثبَحط اىببة اىثبىث6 اىقىاػذ اىخبصت

71اىفصو 
13

 

ٓٞصع ٓٞثد ثُذضشٍٝ ثُغجةِز الةقز ؽـشثك٤ز ُٔقطجس  ٣ٌٖٔ إٔ صٞػغ ٌَُ ٓضٌلَ

 ثُضٞص٣ـغ ثُض٢ ٣ؾخ إٔ صوذّ ُِٔغضؼَٔ خذٓز ٓ٘ضظٔز5

٣ٝشثد دؼذجسر "خذٓز ٓ٘ضظٔز" فغخ ٓذٍُٞ ثُٔوضؼ٠ ثُغجدن ص٤ٌٖٔ ثُٔغضؼَٔ ٖٓ 

قطز أٓج ك٢ ًَ ٝهش ٖٓ أٝهـجس ث٤َُِ ٝثُٜ٘جس ٝأٓج ثُقظٍٞ ػ٠ِ ٓ٘ضٞؽجس ٝخذٓجس ك٢ ثُٔ

 ك٢ أٝهـجس ثُٜ٘جس كوؾ ٝأٓج خالٍ كضشر ٓؼ٤٘ز ٖٓ ثُغ٘ز5

  ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣لشع ٛزث ثُؼَٔ ثألخ٤ش ك٢ إٓ ٝثفذ ٓغ ًَ ػَٔ ٖٓ ثُؼ٤ِٖٔ ثأل5ٖ٤ُٝ 

1-7اىببة
14
تذقٍق جىدة ٍىاد اىهٍذرومبربىر اىَنرر وقىاػذ ٍراقبت 6  

 ووقىد اىغبز اىطبٍؼً

 77اىفصو 

٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ثُضشخ٤ض دئفذثط ٓقطز ُِضٞص٣غ أٝ ٓقطز ُِضؼذتز ٓشلٞػج دٞؽٞح 

ثُو٤جّ ك٢ ٓقطز ثُضٞص٣غ أٝ ٓقطز ثُضؼذتز ثُٔضٓغ إفذثعٜـج دض٤٤ٜآس صٌٔـٖ ٖٓ فغٖ ثعضوذجٍ 

 ثُٔغضؼَٔ ٝٓشثكـن ُضوذ٣ْ ثُٔذشدثس5

ٓقطجس ثُضٞص٣غ  ٣ٝظذس ػالٝر ػ٠ِ رُي ٓشعّٞ دضقذ٣ـذ ثُٔوج٤٣ظ ثُؾـشثك٤ز إلٗشجء

 ٝٓقطجس ثُضؼذتز

7277اىَبدة 
15

 

صوّٞ ثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثٌُِٔلز دجُطجهز دٔشثهذز ؽٞدر ٓٞثد ث٤ُٜذسًٝجسدٞس ثٌُٔشس 

ٝٝهٞد ثُـجص ثُطذ٤ؼ٢ ك٢ ؽ٤ٔغ ثُٔشثفَ دذءث ٖٓ ثُؼشع ٖٓ أؽَ ثالعضٜالى فض٠ ٝػؼٜج 

 سٖٛ صظشف ثُٔغضِٜي ثُٜ٘جة٢؛

ٓغؤٝالٕ ،ًَ ك٤ٔج ٣خظٚ، ػٖ ٓطجدوز ٓٞثطلجس ٣ؼضذش ٌٓشس ثُذضشٍٝ ٝثُٔغضٞسد 

 ٓٞثد ث٤ُٜذسًٝجسدٞس ثٌُٔشس ٝٝهٞد ثُـجص ثُطذ٤ؼ٢ ػ٘ذ ثُؼشع ٖٓ أؽَ ثالعضٜالى؛

                                                           

ثُٔجدر ثُخجٓغز ٖٓ ثُظ٤ٜش ثُشش٣ق سهْ  دٔوضؼ٠، صْ صؼ٣ٞغ ػذجسر ثُٔضٌلَ دجُضؼذتز ك٢ ثُلظَ ثُؼجشش أػالٙ 13

 ثُغجُق ثُزًش5  1517534

ثُٔجدر ثُشثدؼز ٖٓ ثُظ٤ٜش ثُشش٣ق سهْ  دٔوضؼ٠ٖٓ ثُؾضء ثُغج٢ٗ أػالٙ،  1-4صْ إػجكز ٝصض٤ْٔ ثُذجح  -14

 ثُغجُق ثُزًش5 1517534

ثُغجُق  1517534ثُٔجدر ثُشثدؼز ٖٓ ثُظ٤ٜش ثُشش٣ق سهْ  دٔوضؼ٠أػالٙ،  11-1صْ إػجكز ٝصض٤ْٔ ثُٔجدر  -15

 ثُزًش5
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٣ؼضذش أطقجح ٓشثًض صؼذتز ؿجصثس ثُذضشٍٝ ثُٔغ٤ِز ٓغؤُٕٝٞ ػٖ ٓطجدوز ٓٞثطلجس 

 ؿجصثس ثُذضشٍٝ ثُٔغ٤ِز دؼذ ثُضؼذتز؛

ٓقطجس ٝٝ ٝهٞد ثُـجص ثُطذ٤ؼ٢ أٝ ٛٔج ٓؼج ٝٓغ٤ش٣ؼضذش ٓٞصػٞ ٓٞثد ثُذضشٍٝ ثُغجةِز أ

ٗجهِٞ ٛزٙ ثُٔٞثد ٓغؤُٕٝٞ ػٖ ٓطجدوز ٓٞثطلجس ٓٞثد ثُذضشٍٝ ثُغجةِز ٝثُخذٓز أٝ ثُضؼذتز 

 ٝٝهٞد ثُـجص ثُطذ٤ؼ٢ ثُٔٞػٞػ٤ٖ سٖٛ صظشف ثُٔغضِٜي ثُٜ٘جة٢؛

 صخؼغ ٓٞثد ث٤ُٜذسًٝجسدٞس ثٌُٔشس ٝٝهٞد ثُـجص ثُطذ٤ؼ٢ ُٔشثهذز ثُؾٞدر ٖٓ ؽشف

ػ٘ذ ثالهضؼجء ٖٓ ؽشف ٝٓخضذشثس ثُضق٤َِ ثُضجدؼز ُِغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثٌُِٔلز دجُطجهز 

 ٓخضذشثس ٓؼضٔذر ٖٓ ؽشف ثُغِطز ثُٔزًٞسر؛

٣قذد ص٘ظ٤ْ ٤ًٝل٤ز ٓشثهذز ؽٞدر ٓٞثد ث٤ُٜذسًٝجسدٞس ثٌُٔشس ٝٝهٞد ثُـجص ثُطذ٤ؼ٢ 

 ًٝزث ششٝؽ ثػضٔجد ٓخضذشثس ثُضق٤َِ ثُغجُلز ثُزًش د٘ض ص٘ظ5٢ٔ٤

6277دة اىَب
16

 

٣ؼضذش ٓٞصػٕٞ ٓٞثد ثُذضشٍٝ ثُغجةِز أٝ ٝهٞد ثُـجص ثُطذ٤ؼ٢ أٝ ٛٔج ٓؼج ٝٓغ٤ش 

ٓقطجس ثُخذٓز أٝ ٓقطجس ثُضؼذتز ٓغؤُٕٝٞ ك٢ أ١ خ٤ٖ ػٖ صٞكش ٓٞثد ث٤ُٜذسًٝجسدٞس 

 ثٌُٔشس أٝ ٝهٞد ثُـجصثس ثُطذ٤ؼ٢ أٝ ٛٔج ٓؼج دٔقطجصْٜ؛

كش ػ٠ِ ٓخضٕٝ دثةْ صقذد ٣ؾخ ػ٠ِ ٓغ٤ش ٓقطجس ثُخذٓز أٝ ٓقطجس ثُضؼذتز ثُضٞ

 عؼضٚ د٘ض ص٘ظ٢ٔ٤؛

 ٤ًل٤جس ٓشثهذز صٞكش ٛزٙ ثُٔٞثد5ٝصقذد د٘ض ص٘ظ٢ٔ٤ ششٝؽ 

 اىجسء اىثبىث6 اىغراٍبث واىؼقىببث اإلدارٌت

 اىببة األوه6 اىَخبىفبث فً ٍٍذاُ ادخبر اىَْتىجبث أو إٍسبمهب أو ّقيهب

 76اىفصو 

أًضٞدش  13) 14:1شؼذجٕ  31ثُظجدس ك٢  11:581خالكج ُٔوضؼ٤جس ثُوجٕٗٞ سهْ 

( دشؤٕ ثُٔذخشثس ثالفض٤جؽ٤ز كئٕ ثُٔخجُلجس ُٞؽٞح ص٣ٌٞـٖ ٓذخشثس ثفض٤جؽ٤ز 1:81

دخظٞص ث٤ُٜذسًٝجسدٞس ٣ؼـجهخ ػٜ٘ج دـشثٓز هذسٛج خٔغز دسثْٛ ػٖ ًَ ٓضش ٌٓؼخ ٖٓ 

جّ ثُٔغذش ػذّ ثدخجس5ٙ ٝصؼشح ٛزٙ ثُـشثٓز ك٢ ثُٔ٘ضٞػ ثٌُٔشس أٝ ػٖ ًَ ؽٖ ٖٓ ثُ٘لؾ ثُخ

 ػذد ثأل٣جّ ثُض٢ ثعضٔش ثسصٌجح ثُٔخجُلز خالُٜج5

                                                           

ثُغجُق  1517534ثُٔجدر ثُشثدؼز ٖٓ ثُظ٤ٜش ثُشش٣ق سهْ  دٔوضؼ٠أػالٙ،  11-3صْ إػجكز ٝصض٤ْٔ ثُٔجدر  -16

 ثُزًش5
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71اىفصو 
17

 

إٕ ػذّ ثٌُلج٣ز ثُٔالفع ك٢ عؼز ٓشثكن ثالدخجس ثُض٢ ٣ضؼ٤ٖ ػ٠ِ ٓٞصػ٢ ٓٞثد ثُذضشٍٝ 

ٚ هذغ ثُغجةِز ٝٓشثًض ثُضؼذتز ٓٞثد ث٤ُٜذسًٝجسدٞس ثٌُٔشسر ٝٓغضٞسد٣ٜج ثٓضالًٜج ٣ضشصخ ػ٤ِ

دسْٛ  65111ٝ 611ثٌُِٔلز دجُطجهز ٣ٝضشثٝؿ هذسٛج د٤ٖ  ؿشثٓز ٣وشسٛج ثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز

ػٖ ًَ ٣ّٞ ٖٓ أ٣جّ ثُٔذر ثُض٢ ٣غضٔش ك٤ٜج ػذّ ثٌُلج٣ز ثُٔزًٞس، ثُٔغذش دظلز هج٤ٗٞٗز ك٢ 

 ٓقؼش ٣قشسٙ ثألػٞثٕ ثٌُِٔلٕٞ دئعذجس ثُٔخجُلجس5

  ٔذر عالعز أشٜش ػ٠ِ ثألهـ٣ٝ5ٌَٖٔ ثألٓش ػالٝر ػ٠ِ رُي دضٞه٤ق ثُشخظز ُ

74اىفصو 
18

 

أػال5ٙ دـشثٓز ٣ضشثٝؿ هذسٛج  :ٝ 9ٝ 7ٝ ٣6ؼجهخ ػٖ ثُٔخجُلجس ُٔوضؼ٤جس ثُلظٍٞ 

 دس5ْٛ 615111ٝ 115111د٤ٖ 

٣ٞٓج5  41ٝأ٣جّ  ٣ٝ11ٌٖٔ ػالٝر ػ٠ِ رُي ثألٓش دضٞه٤ق ثُشخظز ُٔذر صضشثٝؿ د٤ٖ 

ُق ٓٞصع ؿجصثس ثُذضشٍٝ ثُٔغ٤ِز ثألٓش ٝك٢ فجُز ثُؼٞد إ٠ُ ثُٔخجُلز ٣ٌٖٔ إرث ًجٕ ثُٔخج

د٤ٖ شٜش ٝثفذ ٝعضز أشٜش ٝإرث ًجٕ ثُٔخجُق أفذ ثألكشثد  دضٞه٤ق ثُشخظز ُٔذر صضشٝثؿ

 ثُٔٞدػز ُذ٣ـْٜ ثُٔذخشثس دجُؾِٔز عقخ ثُشخظز دظلز ٜٗجة٤ز5

 71اىفصو 

 131ػٖ ثُٔخجُلجس ُٔوضؼ٤جس ثُلظَ ثُغجدغ أػـالٙ دـشثٓز ٣ضشثٝؿ، هذسٛج د٤ٖ  ٣ؼجهخ

 دس5ْٛ 611دسٛٔج ٝ

 اىببة اىثب6ًّ اىَخبىفبث ىىجىة تقذٌٌ خذٍت ٍْتظَت

 72اىفصو 

٣ٌٖٔ ك٢ فجُز ثُٔخجُلز ُٞؽـٞح صوذ٣ْ خذٓز ٓ٘ضظٔز ثُٔوـشس ك٢ ثُلظَ ثُؼجشش أػالٙ 

وشس إدثس١ ُٔذر أهظجٛج عالعز أشٜش دؼـذ صٞؽ٤ٚ إٗزثس ثألٓش دئؿالم ٓقطز ثُضٞص٣غ دٔٞؽخ ٓ

 دٞثعطز سعجُز ٓؼٔٞٗز إ٠ُ طجفخ ثُٔقطز ُٔطجُذضٚ دضوذ٣ْ ؽ٤ٔغ ثإل٣ؼجفجس ثُٔل٤ذر5

                                                           

ثُغجُق  15:65151ثُٔجدر ثُغج٤ٗز ٖٓ ثُظ٤ٜش ُشش٣ق سهْ  دٔوضؼ٠، ػشش أػالٙصْ صـ٤٤ش ٝصض٤ْٔ ثُلظَ ثُغجُظ  -17

 ثُزًش5 

 دٔوضؼ٠ُِٔشر ثُغج٤ٗز ثُٞص٣ش ثٌُِٔق دجُٔ٘جؽْ ك٢ ثُلظَ ثُؼجشش أػالٙ، ٝصْ صؼ٣ٞغ ػذجسر ثُٔضٌلِٕٞ دجُضٌش٣ش  -

 ثُغجُق ثُزًش5 1517534ثُٔجدر ثُخجٓغز ٖٓ ثُظ٤ٜش ثُشش٣ق سهْ 

ثُٔجدر ثُخجٓغز ٖٓ ثُظ٤ٜش ثُشش٣ق  دٔوضؼ٠صْ صؼ٣ٞغ ػذجسر ثُٔضٌلَ دجُضؼذتز ك٢ ثُلظَ ثُشثدغ ػشش أػالٙ،  -18

 ثُغجُق ثُزًش5 1517534سهْ 
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 اىببة اىثبىث6 ٍخبىفـبث ٍختيفت

 73اىفصو 

ػٖ ثُٔخجُلجس  دسْٛ 1115111ٝ ٣615111ؼجهخ دـشثٓز ٣ضشثٝؿ هذسٛج د٤ٖ 

  ُٔوضؼ٤جس ثُلوشر ثُغج٤ٗز ٖٓ ثُلظَ ثُغج٢ٗ أػال5ٙ

 74اىفصو 

ٖٓ  7ٝ 6ٝ 5دسْٛ ػٖ ثُٔخجُلجس ُٔوضؼ٤جس ثُلوشثس  ٣115111ؼجهخ دـشثٓز هذسٛج 

 ثُلظَ ثُغج٢ٗ أػال5ٙ

  ٣ٌٖٝٔ ػالٝر ػ٠ِ رُي ثألٓش دضٞه٤ق ثُشخظز ُٔذر عالعز أشٜش ػ٠ِ ثأله5َ

 75اىفصو 

أػالٙ دضٞه٤ق ثألشـجٍ  19ٝ 18قجالس ثُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜج ك٢ ثُلظ٤ِٖ ٣ٌٖٔ ثألٓش ك٢ ثُ

  ٝٛذّ ثُذ٘جءثس5

61اىفصو 
19

 

دسْٛ ُِطٖ ًَ ٌٓشس أٝ ٓغضٞسد ٣غِْ ٓٞثد  ٣6111ؼجهخ دـشثٓز هذسٛج 

ث٤ُٜذسًٝجسدٞس ثٌُٔشسر أٝ ٝهٞد ثُـجص ثُطذ٤ؼ٢ أٝ ٛٔج ٓؼج ُشخض رثص٢ أٝ ثػضذجس١ ٖٓ 

أٝ ٝهٞد ثُـجص ثُطذ٤ؼ٢ أٝ ٛٔج ٓؼج أٝ ٖٓ ؿ٤ش أطقجح  ؿ٤ش ٓٞصػ٢ ٓٞثد ثُذضشٍٝ ثُغجةِز

 ٓشثًض ثُضؼذتز؛

دسْٛ ُِطٖ ًَ ٓٞصع ٓٞثد ثُذضشٍٝ ثُغجةِز أٝ ٝهٞد ثُـجص  ٣6111ؼجهخ دـشثٓز هذسٛج 

ٓقطز صقَٔ ػالٓز ، دٞعجةِٚ ثُخجطز أٝ ػٖ ؽش٣ن ٝع٤ؾ، ثُز١ ٣ضٝدٝثُطذ٤ؼ٢ أٝ ٛٔج ٓؼج 

 ؿ٤ش ػالٓضٚ؛

 ظ ثُـشثٓز٣ٝ5ؼجهخ ثُٔشضش١ ًزُي د٘ل

7261اىَبدة 
20

 

ثُض٘ظ٤ٔ٤ز ثُؾجس١ دٜج ثُؼَٔ، ٝدٕٝ ثإلخالٍ دجُؼوٞدجس ثُٞثسدر ك٢ ثُ٘ظٞص ثُضشش٣ؼ٤ز 

ػ٘ذ ٓؼج٣٘ز ػذّ ٓطجدوز ٓٞثد ث٤ُٜذسًٝجسدٞس ثٌُٔشس أٝ ٝهٞد ثُـجص ثُطذ٤ؼ٢ ُِٔٞثطلجس 

 ثُٔقذدر د٘ض ص٘ظ٢ٔ٤، صطذن ثُؼوٞدجس ثُضج٤ُز;

                                                           

ثُغجُق  15:65151ثُٔجدر ثُغج٤ٗز ٖٓ ثُظ٤ٜش ُشش٣ق سهْ  دٔوضؼ٠، صْ صـ٤٤ش ٝصض٤ْٔ ثُلظَ ثُؼشش٣ٖ أػالٙ -19

 ثُزًش5 

 1517534سهْ  ثُٔجدر ثُغج٤ٗز ٖٓ ثُظ٤ٜش ثُشش٣ق دٔوضؼ٠صْ صـ٤٤ش ٝصض٤ْٔ ثُلظَ ثُؼشش٣ٖ أػالٙ، ُِٔشر ثُغج٤ٗز  -

 ثُغجُق ثُزًش5

ثُغجُق  1517534ثُٔجدر ثُشثدؼز ٖٓ ثُظ٤ٜش ثُشش٣ق سهْ  دٔوضؼ٠أػالٙ،  31-1صْ إػجكز ٝصض٤ْٔ ثُٔجدر  -20

 ثُزًش5
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ةِز أٝ ٓٞصع ٝهٞد ثُـجص ثُطذ٤ؼ٢ أٝ ٛٔج ٓؼج ثُز١ ػ٠ِ ٓٞصع ثُٔٞثد ثُذضش٤ُٝز ثُغج

 صقَٔ ٗوطز ثُذ٤غ ثُٔؼ٤٘ز ػالٓضٚ، ػ٘ذ ثُٞػغ صقش صظشف ثُٔغضِٜي ثُٜ٘جة٢;

 دسْٛ، ك٢ ثُٔخجُلز ثأل٠ُٝ؛ 11.011ؿشثٓز  15

 ك٢ فجُز ثُؼٞد ثأل٠ُٝ؛، دسْٛ 7112111 ؿشثٓز 35

صٞه٤ق ْٛ، دس 150.000ٓج دؼذٛج، صطذن ؿشثٓز ٝك٢ فجُز ثُؼٞد ثُغج٤ٗز  45

ؿ٤ش أٗٚ ك٢ فجُز ثُؼشٝسر ثُوظٟٞ ٣ضْ ػالٝر ػ٠ِ  5سخظز ثُضٞص٣غ ُٔذر شٜش

ثُـشثٓز ٝثُضٞه٤ق سكغ ثألٓش إ٠ُ ثُٔقٌٔز ثُٔخضظز خالٍ أؽَ أهظجٙ شٜش ٖٓ 

 رُي ٖٓ أؽَ ؽِخ ثُغقخ ثُٜ٘جة٢ ُٜج؛ٝصجس٣خ صٞه٤ق ثُشخظز 

أٝ ٝهٞد ثُـجص ثُطذ٤ؼ٢ ػ٠ِ ثُ٘جهَ ػ٘ذ ٓؼج٣٘ز ػذّ ٓطجدوز ٓٞثد ث٤ُٜذسًٝجسدٞس ثٌُٔشس 

 ُِٔٞثطلجس ثُٔقذدر د٘ض ص٘ظ٢ٔ٤ أٝ ػذّ ثفضشثّ ٓوضؼ٤جس ثُؼوذ ثُٔذشّ ُٜزٙ ثُـشع;

 دسْٛ، ك٢ ثُٔخجُلز ثأل٠ُٝ؛ 20.000ؿشثٓز  15

 دسْٛ، ك٢ فجُز ثُؼٞد ثأل٠ُٝ؛ 50.000ؿشثٓز  35

، ٝصٞه٤ق سخظز دسْٛ  50.000ٓج دؼذٛج، صطذن ؿشثٓزٝك٢ فجُز ثُؼٞد ثُغج٤ٗز  45

ثُ٘وَ ُٔذر شٜش5 ؿ٤ش أٗٚ ك٢ فجُز ثُؼشٝسر ثُوظٟٞ ٣ضْ ػالٝر ػ٠ِ ثُـشثٓز 

ٝثُضٞه٤ق سكغ ثألٓش إ٠ُ ثُٔقٌٔز ثُٔخضظز خالٍ أؽَ أهظجٙ شٜش ٖٓ صجس٣خ 

 رُي ٖٓ أؽَ ؽِخ ثُغقخ ثُٜ٘جة٢ ُٜج؛ٝصٞه٤ق ثُشخظز 

ٓٞثد  ػ٠ِ ٓغ٤ش ٓقطز ثُخذٓز ثٝ ٓقطز ثُضؼذتز ػ٘ذ ٓؼج٣٘ز ػذّ ٓطجدوز

ث٤ُٜذسًٝجسدٞس ثٌُٔشس أٝ ٝهٞد ثُـجص ثُطذ٤ؼ٢ ُِٔٞثطلجس ثُٔقذدر د٘ض ص٘ظ٢ٔ٤ أٝ ػذّ 

ثُٔٞهغ ٖٓ ؽشف ثُٔٞصع ٝٓغ٤ش ٝثفضشثّ ٓوضؼ٤جس دكضش ثُضقٔالس ثُٔقذدر د٘ض ص٘ظ٢ٔ٤ 

 ٓقطز ثُضؼذتز ثُٔؼ٤٘ز;

 دسْٛ، ك٢ فجُز ثُٔخِلجس ثال٠ُٝ؛ 30.000 ؿشثٓز 15

 ؼٞد ثال٠ُٝ؛دسْٛ، ك٢ فجُز ثُ 70.000 ؿشثٓز 35

ٝصٞه٤ق سخظز  دسْٛ، 70.000ك٢ فجُز ثُؼٞد ثُغج٤ٗز ٝٓج دؼذٛج، صطذن ؿشثٓز  45

ثُضٞص٣غ ُٔذر شٜش ؿ٤ش أٗٚ ك٢ فجُز ثُؼشٝسر ثُوظٟٞ ٣ضْ ػالٝر ػ٠ِ ثُـشثٓز 

ثُضٞه٤ق سكغ ثألٓش إ٠ُ ثُٔقٌٔز ثُٔخضظز خالٍ أؽَ أهظجٙ شٜش ٖٓ صجس٣خ ٝ

 ٜجة٢ ُٜج؛رُي ٖٓ أؽَ ؽِخ ثُغقخ ثُ٘ٝصٞه٤ق ثُشخظز 

ػ٠ِ ثٌُٔشس أٝ ثُٔغضٞسد ػ٘ذ ثُؼشع ُالعضٜالى ُذٟ ثُخشٝػ ٖٓ ٓؼَٔ ثُضٌش٣ش أٝ 

 ػ٘ذ ثالعض٤شثد دؼذ ثُضؼش٤ش;

 دسْٛ، ػ٘ذ ثُٔخجُلز ثأل٠ُٝ؛ 6112111ؿشثٓز  15

 دسْٛ، ك٢ فجُز ثُؼٞد ثأل٠ُٝ؛ 1112111ؿشثٓز  35

 دسْٛ، ك٢ فجُز ثُؼٞد ثُغج٤ٗز؛ 1.000.000ؿشثٓز  45
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ٖٓ ٛزٙ  4-ُغز صطذن ٗلظ ثألفٌجّ ثُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜج ك٢ ثُذ٘ذ أك٢ فجُز ثُؼٞد ثُغج 55

 ثُٔجدر5

6261اىَبدة 
21

 

دٔؾشد صغِْ ٓقؼش ٓخضذش ثُضق٤َِ ثُٔؼضٔذ ثُز١ ٣غذش ػذّ ٓطجدوز أفذ ٓٞثد 

ث٤ُٜذسًٝجسدٞس ثٌُٔشس أٝ ٝهٞد ثُـجص ثُطذ٤ؼ٢، صق٤َ ثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثٌُِٔلز دجُطجهز ثُِٔق 

٣ٞٓج ثدضذثء ٖٓ  16ثُقؾض ثُضقلظ٢ ٖٓ ػذٓٚ ك٢ أؽَ أهظجٙ ػ٠ِ ٤ًَٝ ثُِٔي ثُز١ ٣ؤًذ 

 صجس٣خ ثإلفجُز؛

ك٢ فجُز ٓج إرث أًذس ثُٔقٌٔز ػذّ ٓطجدوز ثُٔ٘ضٞػ ُِٔٞثطلجس ثُٔقذدر د٘ض ص٘ظ٢ٔ٤، 

٣ؾخ ػ٠ِ ثٌُٔشس أٝ ثُٔغضٞسد أٝ ٓٞصع ٓٞثد ثُذضشٍٝ ثُغجةِز أٝ ٝهٞد ثُـجص ثُطذ٤ؼ٢ أٝ ٛٔج 

٣ؾخ ػ٠ِ ثُٔؼ٢٘ دجألٓش إٔ ٝإػجدر ٓؼجُؾضٚ دٔظلجر ثُضٌش٣ش5  ٓؼج إٓج إٔ ٣وّٞ دضظذ٣شٙ أٝ

٣ٞٓج ثدضذثء ٖٓ صجس٣خ ثطذثس  ٣16غِْ إ٠ُ ثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثٌُِٔلز دجُطجهز دثخَ أؽَ أهظجٙ 

ثُؼشثةخ ؿ٤ش ٝثُقٌْ، ٝع٤وز طجدسر ٛزث ثُٔ٘ضٞػ أٝ ٝع٤وز طجدسر ػٖ إدثسر ثُؾٔجسى 

٤وز طجدسر ػٖ ثُٔظجُـ ثُٔخضظز ُِغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثُٔذجششر صغذش صظذ٣ش ٛزث ثُٔ٘ضٞػ أٝ ٝع

 ثٌُِٔلز دجُطجهز صشخض إػجدر ٓؼجُؾضٚ دٔظلجر ثُضٌش٣ش؛

إرث صٞطِش ثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثٌُِٔلز دجُطجهز دشٌج٣ز ٖٓ شخض رثص٢ أٝ ثػضذجس١، 

صضؼِن دؾٞدر ٓٞثد ث٤ُٜذسًٝجسدٞس ثٌُٔشس أٝ ٝهٞد ثُـجص ثُطذ٤ؼ٢، ٝؽخ ػ٤ِٜج ثُو٤جّ كٞسث 

 ػ٤٘ز ٖٓ ٛزث ثُٔ٘ضٞػ ك٢ ٗوطز ثُذ٤غ ثُض٢ صش٤ش إ٤ُٜج ثُشٌج٣ز؛ دؤخز

٣ؾخ ػ٠ِ ثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثٌُِٔلز دجُطجهز إدالؽ ثُٔشض٢ٌ د٘ض٤ؾز صق٤َِ ثُؼ٤٘ز 

 ثُٔؤخٞرر، ًزث دجإلؽشثءثس ثُٔضخزر ٖٓ ؽشكٜج دٜزث ثُخظٞص؛

عجػز ٝخ ٣ضؼ٤ٖ ػ٠ِ ثُٔشض٢ٌ إعذجس صضٝدٙ ٖٓ ٗوطز ثُذ٤غ دٞطَ ششثء ٣ش٤ش إ٠ُ صجس٣

 ثُز١ ٣ٔ٘قٚ إ٣جٙ ٓغ٤ش ٗوطز ثُذ٤غ أٝ ٓٔغِٚ ػ٘ذ ثُطِخ5ٝ، ٛزٙ ثُؼ٤ِٔز

1261اىَبدة 
22

 

ك٢ فجُز سكغ ٓٞصع ٓٞثد ثُذضشٍٝ ثُغجةِز أٝ ٝهٞد ثُـجص ثُطذ٤ؼ٢ صض٣ٝذ ٓقطز 

 ثُخذٓز أٝ ٓقطز ثُضؼذتز ثُض٢ صقَٔ ػالٓضٚ دئفذٟ ثُٔٞثد ثُٔزًٞسر ٣ؼجهخ ح;

تر من المخزون الدائم الذي ٌجب أن تتوفر درهم عن كل ل 01غرامة قدرها  -

 علٌه المحطة المعٌنة، عند المخالفة األولى؛

درهما عن كل لتر من المخزون الدائم الذي ٌجب أن تتوفر  01غرامة قدرها  -

 01علٌه المحطة المعٌنة فً حالة ارتكابه نفس المخالفة مرة ثانٌة خالل 

 ى؛شهرا التً تلً تارٌخ ارتكاب المخالفة األول

                                                           

ثُغجُق ، 1517534ثُظ٤ٜش ثُشش٣ق سهْ ثُٔجدر ثُشثدؼز ٖٓ  دٔوضؼ٠ أػالٙ، 31-3صْ إػجكز ٝصض٤ْٔ ثُٔجدر  -21

 ثُزًش5

ثُغجُق ، 1517534ثُظ٤ٜش ثُشش٣ق سهْ ثُٔجدر ثُشثدؼز ٖٓ  دٔوضؼ٠ أػالٙ، 31-4ٝصض٤ْٔ ثُٔجدر  صْ إػجكز -22

 ثُزًش5
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دسٛٔج ػٖ ًَ ُضش ٖٓ ثُٔخضٕٝ ثُذثةْ ثُز١ ٣ؾخ إٔ صضٞكش ػ٤ِٚ  31ؿشثٓز هذسٛج 

رُي ك٢ فجُز ثسصٌجح ٗلظ ٝصٞه٤ق سخظز ثُضٞص٣غ ُٔذر شٜش ٝثفذ، ٝثُٔقطز ثُٔؼ٤٘ز 

 شٜشث ثُغجُلز ثُزًش؛ 13ثُٔخجُلز ٓشر عجُغز خالٍ 

صطذن ثُؼوٞدجس ثُٔشجس إ٤ُٜج أػالٙ ػ٠ِ ٓغ٤ش ٓقطز ثُخذٓز أٝ ٓقطز ثُضؼذتز ك٢ فجُز 

سكؼٚ د٤غ ٓٞثد ثُذضشٍٝ ثُغجةِز أٝ ٝهٞد ثُـجص ثُطذ٤ؼ٢ أٝ ػ٘ذ ػذّ ثفضشثّ ٓوضؼ٤جس دكضش 

 ثُٞثهغ ٖٓ ؽشف ثُٔقطز ثُزًٞسر5ٝثُضقٔالس ثُٔقذدر د٘ض ص٘ظ٢ٔ٤ 

4261اىَبدة
23

 

ٓٞثد ث٤ُٜذسًٝجسدٞس ثٌُٔشس أٝ ٝهٞد ثُـجص ثُطذ٤ؼ٢ ًَ ٌٓشس أٝ ٓغضٞسد، ٣ظذس 

دسْٛ ػٖ ًَ ؽٖ ٖٓ  ٣115111ؼجهخ دـشثٓز هذسٛج ، أفذط خِال ك٢ صض٣ٝذ ثُغٞم ثُٞؽ٢٘

 ثُقؾْ ثُٔظذس 5

67اىفصو 
24

 

دسٛـْ ػٖ ثُٔخجُلجس ُظ٤ٜشٗج  115111ٝ ٣15111ؼجهخ دـشثٓز ٣ضشثٝؿ هـذسٛـج د٤ٖ 

-5ٓج ٤ِ٣ٜج إ٠ُ ثُٔجدر ٝ 13جس خجطز ػٔال دجُٔجدر ثُشش٣ق ٛزث ؿ٤ش ثُظجدسر دشؤٜٗج ػوٞد

ًزث ػٖ ثُٔخجُلجس ُِ٘ظٞص ثُٔضخزر ُضطذ٤وٚ دخظٞص ثالصؾجس ك٢ ٓٞثد ٝأػالٙ  31

ث٤ُٜذسًٝجسدٞس ثٌُٔشسر ٝصٞص٣غ ٓٞثد ثُذضشٍٝ ثُغجةِز أٝ ٝهٞد ثُـجص ثُطذ٤ؼ٢ أٝ ٛٔج ٓؼج أٝ 

 دخظٞص صؼذتز أٝ صٞص٣غ ؿجصثس ثُذضشٍٝ ثُٔغ٤ِز5

66اىفصو 
25

 

أػالٙ إطذثس إطذثس  :ٝ 9ٝ 6ٝ ٣5ٌٖٔ إٔ ٣ضشصخ ػ٠ِ ثُٔخجُلجس ألفٌجّ ثُلظٍٞ 

ثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثٌُِٔلز دجُطجهز أٓشث دضٞه٤ق ثُشخظز ثُٔٔ٘ٞفز ُٔٞصع ٓٞثد ثُذضشٍٝ 

ثُغجةِز أٝ ٝهٞد ثُـجص ثُطذ٤ؼ٢ أٝ ٛٔج ٓؼج أٝ أطقجح ٓشثًض ثُضؼذتز أٝ ٓٞصػ٢ ؿجصثس 

ثُز٣ٖ ثسصٌذٞث ثُٔخجُلز ُٔذر ال صضؾجٝص شٜشث ٝثفذث ٝرُي ٝٞسد ثُذضشٍٝ ثُٔغ٤ِز أٝ ثُٔغض

 دظشف ثُ٘ظش ػٖ ثُٔضجدؼجس ثُوؼجة٤ز ٝثُؼوٞدجس ثُٔضشصذز ػٜ٘ج5 ٝكوج ُِٔوطغ ثُغج٢ٗ،

 5 ٝصشكغ ٓذر ثُضٞه٤ق إ٠ُ عالعز أشٜش؛19ٝ 15ٝ 14ٝثُلظٍٞ 

ٓشصٌخ  ٝصٞؽٚ ثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثٌُِٔلز دجُطجهز هذَ طذٝس ثألٓش دجُضٞه٤ق إ٠ُ

ثُض٘ظ٤ٔ٤ز ك٢ أؽَ ػششر أ٣جّ؛ ٝثُٔخجُلز إٗزثسث دؼشٝسر ثالٓضغجٍ ُِٔوضؼ٤جس ثُوج٤ٗٞٗز 

 ٣ٝقشس ػ٘ذ ثٗظشثّ ثالؽـَ ثُٔزًٞس ٓقؼش ٣غذش ك٤ٚ ثٗضٜجء ثُٔخجُلز أٝ ثعضٔشثسٛج5 

                                                           

ثُغجُق ، 1517534ثُظ٤ٜش ثُشش٣ق سهْ ثُٔجدر ثُشثدؼز ٖٓ  دٔوضؼ٠ أػالٙ، 31-5صْ إػجكز ٝصض٤ْٔ ثُٔجدر  -23

 ثُزًش5

، ٤1517534ز ٖٓ ثُظ٤ٜش ثُشش٣ق سهْ ثُٔجدر ثُغجٗ دٔوضؼ٠ثُؼشش٣ٖ أػالٙ، ٝصْ صـ٤٤ش ٝصض٤ْٔ ثُلظَ ثُٞثفذ  -24

 ثُغجُق ثُزًش5

، ٤15:65151ز ٖٓ ثُظ٤ٜش ُشش٣ق سهْ ثُٔجدر ثُغجٗ دٔوضؼ٠ أػالٙ،صْ صـ٤٤ش ٝصض٤ْٔ ثُلظَ ثُغج٢ٗ ٝثُؼشش٣ٖ  -25

 ثُغجُق ثُزًش5

ثُٔجدر ثُغج٤ٗز ٖٓ ثُظ٤ٜش ُشش٣ق سهْ  دٔوضؼ٠ُِٔشر ثُغج٤ٗز  أػالٙ،صْ صـ٤٤ش ٝصض٤ْٔ ثُلظَ ثُغج٢ٗ ٝثُؼشش٣ٖ  -

 ثُغجُق ثُزًش5 ،1517534
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٣ٝذِؾ صٞه٤ق ثُشخظز ك٢ ثُقجُز ثألخ٤شر إ٠ُ ثُٔخجُق دٞثعطز سعجُز ٓؼٔٞٗز ٓغ 

 ثإلػالّ دجُضغِْ؛

ضؼ٤ٖ ػ٠ِ ثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثٌُِٔلز دجُطجهز إٔ صق٤َ ثُوؼ٤ز ػ٠ِ ثُٔقٌٔز ثُٔخضظز ٣ٝ

 خالٍ ثُشٜش ثُٔٞث٢ُ ُِٔوشس ثُظجدس دضٞه٤ق ثُشخظز5

61اىفصو 
26

 

إٕ ثُٔخجُلجس ُٔوضؼ٤جس ظ٤ٜشٗج ثُشش٣ق ٛزث ٝثُ٘ظٞص ثُٔضخزر ُضطذ٤وٚ ٣وّٞ دئعذجصٜج 

ثُٔؤِٕٛٞ خظ٤ظج ُٜزث ٝثُٔقِلٕٞ ٝثُذقظ ػٜ٘ج ػذجؽ ثُششؽز ثُوؼجة٤ز أٝ ثألػٞثٕ 

 ثُٔؼ٤ٕ٘ٞ ٖٓ ؽشف ثُغِطز ثُق٤ٌٓٞز ثٌُِٔلز دجُطجهز؛ٝثُؼشع 

٣ؾٞص ُألػٞثٕ ثُٔزًٞس٣ٖ خالٍ أدثء ٜٓجْٜٓ، ثُُٞٞػ ك٢ أ١ ٝهش ُٔظلجر ثُضٌش٣ش 

ًزث ُٔغضٞدػجس ُٝٔغضٞدػجس ثُضخض٣ٖ ثُضجدؼز ُِٔغضٞسد٣ٖ دجُٔٞثٗب ُٝٔشثًض ثُضؼذتز ٝ

ثُضخض٣ٖ ٝٓقطجس ثُخذٓز أٝ ٓقطجس ثُضؼذتز ُٔٞصػ٢ ٓٞثد ثُذضشٍٝ ثُغجةِز أٝ ٝهٞد ثُـجص 

 ثُطذ٤ؼ٢ أٝ ٛٔج ٓؼج؛ 

 ٣ٌٖٔ ُألػٞثٕ ثُٔزًٞس٣ٖ، خالٍ أدثء ٜٓجْٜٓ، ؽِخ ٓغجػذر أػٞثٕ ثُغِطز ثُؼ٤ٓٞٔز5

 ٍختيفتواىجسء اىرابغ6 ٍقتضٍبث اّتقبىٍت 

 64اىفصو 

ص٤٤ٖ أٝ ثُٔؼ٤٣ٖٞ٘ ثُز٣ٖ ٣ضثُٕٝٞ دضجس٣خ ٗشش ظ٤ٜشٗج ثُشش٣ق ٛزث إٕ ثألشخجص ثُـزث

دجُؾش٣ذر ثُشع٤ٔز ٜٓ٘ز ٓضٌلَ دجُضٌش٣ش أٝ ٓضٌلَ دجُضؼذتز ًٝزث ثالكشثد ثُٔٞدػز ُذ٣ْٜ 

ثُٔزخشثس دجُؾِٔز ٣ضٞكشٕٝ ػ٠ِ أؽَ صغؼز أشٜش ٣ذضذا ٖٓ صجس٣خ ثُ٘شش ثُٔزًٞس دجُؾش٣ذر 

 ثُشع٤ٔز ُالٓضغجٍ ُِضشش٣غ ثُؾذ٣ذ5

 61اىفصو 

سؽخ  33ثُظجدس ك٢  ٣15175481ِـ٠ ظ٤ٜشٗج ثُشش٣ق ٛزث أٝ ٣ؼٞع ثُظ٤ٜش سهْ 

( دؼذؾ ثعض٤شثد ثُٔ٘ضٞؽجس ثُ٘لط٤ز ٝصظذ٣شٛج ٝصٌش٣شٛج ٝثُضٌلَ 1:71دؽ٘ذش  41)  1491

دضٌش٣شٛج ٝصقذ٣ذ أعٔجٜٗج ٝثرخجسٛج ٝصٞص٣ؼٜج فغذٔج ٝهغ صـ٤٤شٙ ٝصض٤ٔٔٚ دجُٔشعّٞ ث٢ٌُِٔ 

( دٔغجدز هجٕٗٞ، ؿ٤ش 1:79) كجصـ ٓجسط  1498س ك٢ كجصـ ر١ ثُقؾز ثُظجد 3:6577سهْ 

 ثُظجدسر دض٘ظ5ٚٔ٤ إٔ ثُؼَٔ ٣ذو٠ ؽجس٣ج دجُ٘ظٞص

 (٣1:845ذشث٣ش  33)  14:4ٓقشّ  19ٝفشس دجُشدجؽ ك٢  

 ٝهؼٚ دجُؼطق;

 ثُٞص٣ش ثالٍٝ،

  ثالٓؼجء; أفٔذ ػظج5ٕ
                                                           

 ،1517534ُشش٣ق سهْ ثثُٔجدر ثُغج٤ٗز ٖٓ ثُظ٤ٜش  دٔوضؼ٠ أػالٙ،صْ صـ٤٤ش ٝصض٤ْٔ ثُلظَ ثُغجُظ ٝثُؼشش٣ٖ  -26

 ثُغجُق ثُزًش5
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( ٣ضؼِن دجعض٤شثد ٣1:84ذشث٣ش  33) 14:4ٓقشّ  19دضجس٣خ  15835366 شش٣ق دٔغجدز هجٕٗٞ سهْ ظ٤ٜش
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 8 .................................................................................... ثُؾضء ثُغج٢ٗ; ٓوضؼ٤ـجس خجطـز
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 : ......................................... ثُضٞص٣غ ٝٓقطجس ثُضؼذتز دٔقطجس ثُذجح ثُغجُظ; ثُوٞثػذ ثُخجطز
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