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II- أم 2 ؟ �;��� �+ه ا���*��� �ا��>�*�� �ھ� ا������ . 

  

وذ;� (�A*�ت ا���*�� ا���*��  ا����� �8 ا��%3 ا@ول �8 �?��م و��	8 ا��4�ة وا�72 س <	�ول
 -���*�C -� ��<�> ���وا@��د*F ا�>�*?� �8 ھ+ ا����ل ��E> 3ق ا����� ا��� 1	�C 8*�� ا��4�ة وأ

�� أر;�ن ھ8 � -� J�K�> ��*ا���<>8 وأن ار;�ن ھ+ه ا��� ��*�Cا��ا84 و ��*�C ھ�� -���
�
  :أ

1- �?Lا� 

 ا�?�� ا���دي -2

  ا��0L ا��	�'8 -3

�ن ا��	�'8 171��E> 3ق ا����� ا�8 أن �>�!	� ا��ط	�C 8م ھ+ه ا���*�� �8 ا���دة �  �-  ا���

�م �C*�� ا�72 س و<�Eق ا�8 أر;�ن ھ+ه ا���*�� وأن �- أھ3 �4وط <��� ھ+ه �?� Oول (�0 ذ��	3 <�
�����ظ?� !�� Q$�.ن ا���ھ+ه ا���*�� <�J�K �8 ا���Eع ا���م  وأن ار;�ن  ا���*�� ������� <��8R أن *�

�� أر;�ن ھ8 � -�:  

 ��� ا�72 س -1

 ��� ا�72 س -2

�اء ;�ن )0Lا !��� أو ���7 -3
  ا��0L ا��	�'8 

 �����ظ?� !�� Q$�.ن ا����-  167و  164;�� �UL !$1 ذ�O ا���اد و*��8R ;�� رأ*	� ان *�
�ن ا��	�'8�  ا���

�ل �� اذا ;�ن �>�!	� ا��ط	8 �8 ھ+ ا����ل )0 � �و��ل ا��%3 ا�#��8 �- ا���ض <%�ءل ا����
 �?L)رب ��  و�� �ن  ا��0*0  ���ر(��راد!� ھ+ه ا��Wھ�ة ا������ 3�7 ا����� أن �>�وع ا���

ن �>�وع ھ+ ا�?%�د )�0 ا���Lد)� !$�� �- ط�ف ا�����Xن *���X ;���� ����ر(� ھ+ه ا���*�� ا�.��Eة وأ
8 �?���� 0C*0ا �4�$�ة وا�72 س <.O$> 8E ا����Xت ا��8 E!وراد!� وأ  ����ن *���X ��4!� وط��ا���

 8$! Z�� �L��> 0�> 3� Q$�.ا�� �ا��>�وع ا��0*0 ان �? �X�!ا F�� 3*0ن ا�����دة �8 ا���C�� U��;
  ا���ظJ ا�����8 �8 ا���Eع ا���م (� <��وز ا�1 ا���Eع ا�.�ص 

20�UL ا���دة   ;�� E�%* 3� -� �; �X(��� 8$! 0*0ة ط�أت !$�� 2 �- ھ+ ا��>�وعC ال�& <�X*� أ�
    وا�^�ا�� ��+ه ا���*��  ���(�ا�*�دة ز<�	�
[ �& د7$� ا���دي ھ+ (�2��� ا�8 
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  ا���ذ ا	)A��ر ا	@�? 2 ) هللا أ*�) !�!� <: ا	=���ن ا	��ر����: ����� ا	���	> ا	��ض ا	;��:

-��
�
�ع ا�X� 1�#�- أ�  : ھ�� و)0 )%3 ا�0;��ر ا����� ا��

I -مفهوم التفالس من منظور القانون اجلنائي 

II تجاريمفهوم التفالس من منظور القانون ال  

 ديوم دفع عن املتوقفني التجار هلا خيضع اليتتناول يف املبحث األول بعد تعريف جرمية التفالس بأا هي اجلرمية 

 : مها أساسيني مطلبني.التاجر بإفالس القاضي احلكم آثار من آثر فهي واملعنوي، املادي ركنها حقهم يف وثبت

  الثاين املطلب بالتدليس التفالس و األول املطلب البسيط التفالس مها

 .واإلسرافالتاجر كالتقصري و الالمباالة  يعرف التفالس البسيط بأنه اإلفالس الذي يرتتب نتيجة أخطاء ارتكبها

 مصاريفه عن حياته اخلاصة أو تسديد مصاريف جتارية باهظة، أو اإلنفاق فاملضاربات و الرعونة، و املبالغة يف

 ال طائل من ورائها، أو عدم مسك احلسابات مثلما تستلزمه أعراف املهنة أو القيام بأعمال على عمليات ومهية

و مل حيدد القانون اجلنائي هذه احلاالت و أحال يف ذلك إيل القانون التجاري حيث  .جتارية خمالفا حلظر قانوين

 عليها املنصوص احلاالت يف التفالس جرمية بارتكابه قضى من كلمن القانون اجلنائي علي انه   373نصت املادة 

على و األكثر؛ لىع سنتني إىل األقل على شهر من باحلبس البسيط التفالس على:القانون التجاري يعاقب يف

يرتكب إال من قبل تاجر مفلس امتنع ال والتفالس بالتدليس .سنوات مخس إىل سنة من باحلبس بالتدليس التفالس

و ذلك عن طريق تبديد أمواله أو كتمها أو إخفائها أو عن طريق اإلقرار للغري   .التجارية  أو توقف عن دفع ديونه

دون احلجز والتنفيذ عليها، وكأن خيفي دفاتره التجارية  الدائنني واحليلولةبديون ومهية بغية ريب أمواله من وجه 

شخص ارتكب جرمية التفالس بالتدليس عقوبة ترتاوح  ، و قد رتب قانون العقوبات على كل .وحساباته احلقيقية

ركاء حيث كافة الش من القانون اجلنائي 374حكام املادة من سنة إىل مخس سنوات، و تطال العقوبة وفقا أل

 التفالس البسيط يف شركاء بأم التجاري للقانون طبقا يصرح الذين األشخاص يعاقب(نصت هذه املادة علي انه 

  )جتارا يكونوا مل ولو السابقة املادة يف عليها املنصوص بالعقوبات بالتدليس أو

ن منظور القانون التجاري املوريتاين الذي ختلي عن نظام مأما يف املبحث الثاين فقد تناول احملاضر مفهوم التفالس 

الذي حيكمه الطابع الزجري باعتبار أنه مل يعد يتماشى مع الفلسفة اجلديدة للمشرع، التفلسة القدمي التقليدي 

وبناءا  2000اليت تتمثل يف تبين نظام صعوبات املؤسسة بدل اإلفالس، وذلك منذ صدور مدونة التجارة سنة 
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القضاء التجاري على حساب القضاء الزجري فيما يتعلق بسري املسطرة أو بتجرمي   لك تقرر توسيع دورعلى ذ

،  1452، 1451مكررة،  1450، 1450لذلك كرست مدونة التجارة املواد . األفعال املرتبطة بالتفالس

فبل حتديد  ألوليف املطلب ا شروط قيام هذه اجلرميةل مث تطرق .لتنظيم التفالس 1432و املادة 1453

 : من هذه الشروطو  .يف املطلب الثاين األشخاص الذين ميكن أن يدانوا ا

سواء كان التاجر شخصا طبيعيا يتمتع باالهلية ملمارسة التجارة مسجال يف السجل  توافر صفة التاجر - 1

   التجاري  أوشخصا معنويا كالشركات التجارية

من مدونة التجارة  1450املادة   بفتح مسطرة املعاجلة كما نصت لقيام جرمية التفالس الثاين أما الشرط – 2

وهو نفس املقتضى الذي تنص عليه ) …  يدان بالتفالس يف حال افتتاح إجراء املعاجلة: ( املوريتانية على أنه 

لتجارة املغربية، و أضافت من مدونة ا 721من القانون الفرنسي ملعاجلة صعوبات املؤسسة و املادة  197املادة 

ت مكررة من مدونة التجارة شرط التوقف عن الدفع لإلدانة بالتفالس، حماولة من املشرع لسد الثغرا 1450املادة 

و يتجلى من خالل هذه املواد أن القضاء التجاري أصبح يضطلع بدور كبري يف جمال  .اليت كانت تتخلل املدونة 

وعلي غرار القانون الفرنسي و القانون املغريب، فقد قيد  دور القضاء الزجرياب تراجع جرمية التفالس على حس

  املشرع املوريتاين القضاء اجلنائي، بالنسبة جلرمية التفالس، بفتح مسطرة معاجلة صعوبة املقاولة

ن أداء ع هو عجز التاجرأما الشرط الثالث لقيام جرمية التفالس فهو التوقف عن الدفع الذي يعرف بأنه هو  - 3

يدان (... مكررة من مدونة التجارة أنة  1450كما نصت على ذلك املادة   دين جتاري حال يف ميعاد استحقاقه

أصبحت فكرة التوقف عن الدفع متوقفة على  وقد  ....)بالتفالس كل شخص طبيعي يف حالة توقف عن الدفع

تقدير حالة  التجارية على االئتمان ويعود أمر لالئتمان التجاري من عدمه بسبب قيام املعاملة مدى فقدان املدين

ويقع عبئ إثبات حالة التوقف عن الدفع على عاتق الدائن املدعي و  التوقف عن الدفع إىل قاضي املوضوع،

اإلثبات يف املسائل التجارية، و قد يعتمد هذا  اإلثبات يكون بشىت وسائل اإلثبات، باعتبار أن األصل هو حرية

  :قرائن منها ن يف إثباته على عدةاألخري أي الدائ

كالكمبيالة، و للمحكمة املختصة  توجيه احتجاج عدم الدفع إىل التاجر عند عدم دفع األوراق التجارية ~

  .للحالة املالية للتاجر أم ال استخالص ما إذا كان االحتجاج يشري إىل ارتباك حقيقي

  .تنفيذها صدور عدة أحكام قضائية ائية ضد التاجر و عجزه عن ~
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  .طلب تسوية ودية و اعرتافه بالتوقف عن الدفع~ 

  دون جدوي التنفيذية على أموال التاجر توقيع احلجوز ~

  احملل إخفاء التاجر البضائع و اهلروب، إغالق~ 

 بـذلك املسـريون القـانونينيويعـين  الـذين متكـن ادانـتهم جبرميـة التفـالس  شـخاصتناول احملاضر األاألخري  املطلب ويف

 أنـه التجـارة مدونـة مـن 1450كما نصت علـى ذلـك املـواد ومرتكبو اجلرائم امللحقةبالتفالس   والفعليني للمؤسسات

 ارتكبـوا أـم تبـني الـذين 1432 املادة يف إليهم املشار األشخاص املعاجلة، إجراء افتتاح حال يف بالتفالس، يدان (

   :التالية األفعال أحد

 احلصـول قصـد جمحفـة وسـائل إىل جلـأوا أو اجلاري السعر من أقل بثمن البيع قصد شراء بعمليات إما قاموا .1

  املعاجلة؛ مسطرة فتح تأخري أو جتنب بغية أموال على

  املدين؛ أصول من جزءا أو كال  أخفوا أو اختلسوا .2

  املدين؛ خصوم يف بالزيادة تدليسا قاموا .3

 أيـة مسـك عـن امتنعـوا أو الشـركة أو للمؤسسـة حسـابية وثـائق اخفـوا أو ومهيـة حسـابات مبسـك قـاموا .4

  ).ذلك يفرض القانون أن رغم حسابات

 الفعليــني أو القــانونيني املســريين علــى الفصــل هــذا مقتضــيات تطبــق( أنــه املدونــة نفــس مــن 1432 املــادة يف جــاء

 .القضائية للتسوية مسطرة مواجهته يف تفتح اقتصادي نشاط وذي اخلاص القانون إىل منتم معنوي لشخص

  ).املعنوية األشخاص ملسريي الدائمني املمثلني الطبيعيني األشخاص كل  كذلك  وتعىن

  األمانة خيانة جريمة بعنوان عثمان سيدي أبي القاضي الثالث العرض

 الثاين الفصل ويف والقانون الشريعة يف األمانة خيانة مفهوم األول يف تناول أساسيني فصلني ايل املوضوع قسم وقد

 خيانة األول يف تناول مبحثني اىل األول الفصل قسم وقد ا امللحقة ئماجلرا مث األمانة نةخيا جرمية أركان تناول

 عرفها اليت اجلرمية هذه خطورة يف الشريفة واالحاديث القران يف الكرمية بااليات وذكر االسالمية الشريعة يف األمانة

خيانة األمانة بصورة أعم وأمشل يف ضوء الشريعة ويعرف بعض الفقهاء الباحثني  بأا الشريعة فقهاء بعض

تعمد فرد يتمتع بكامل األهلية املعتربة شرعا إساءة استغالل الثقة اليت أودعت فيه من خالل : اإلسالمية بأا

ارتكاب حمظورات شرعية ى اهللا عنها بتعزير لكوا تتنايف مع املبادئ والقيم ومكارم األخالق اليت حثت عليها 
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عة اإلسالمية بتبذير أو سوء استغالل أو اختالس أو استعمال ما أمتن عليه يف غري موضعه لصاحله أو لصاحل الشر 

، من بني اجلرائم اخلطرية هايعترب الذي األمانة يف القانون املوريتاين خيانة مث تعرض ف املبحث الثاين ملفهوم  غريه

جرائم األموال اليت تنصب على ملكية حق األشخاص، واليت اليت دد الثقة العامة داخل اتمع ، وهي من بني 

الطرق والوسائل اليت يتم ا االستحواذ على أموال الغري وقد نص املشرع الوطين على ذلك يف املواد   تعترب إحدى

النصوص أن خيانة األمانة ال تقتصر على األموال فقط، بل متتد لتشمل ويستخلص من تلك  من القانون اجلنائي

يع املنقوالت سواء كانت بضائع أو مواد أو غريها، وأا أيضا ال تقتصر على من يتسلم هذه املواد دون صفة مج

ويف الفصل الثاين تناول احملاضر أركان  .بل تشمل الوكيل إذا خالف ما وكله صاحب األمانة لغرض استخدامها 

يعين توفر الذي  والركن املعنوي )تبديد أو االختالساالستيالء أو ال(جرمية خيانة وقسمها اىل ركن مادي يتمثل يف 

خليانة األمانة يف املؤمتن من خالل توجيه قصده ونيته لتبديد أو إنفاق أو عدم التقيد –النية –القصد اجلنائي 

كما ذكر أن الفقهاء اشرتطوا عدة شروط لقيام الركن املعنوي   بتعليمات املالك أو االستيالء على ما اؤمتن عليه

مث خلص احملاضر بعد أركان جرمية خيانة اىل مجلة من التوصيات  التكليف والعمد و العلم واالختيار  : أمههاو 

القيام بورشات وأيام وطنية للتحسيس خبطورة القيام جبرمية خيانة األمانة ملا هلا من خطورة على مستقبل * : أمهها

م مستقل جيمع بني طياته جرائم خيانة األمانة جبميع وضع نظا*التنمية بوجه عام وعلى املستثمرين بشكل خاص 

  .مضاعفة عقوبات جرمية خيانة األمانة ويف حالة العود *أشكاهلا واجلرائم امللحقة ا 

B!ا�	ض ا��  ����� ا	�4��E ا�3��ت ا	����C وا	�C�'D ا	=�9: ��4) <�ل ا	��� : ا	


�� ھ8�
�ع ا�8 أر(�� أ)%�م أ�  : و)0 )%3 ا����� ا��

III- �*��ا�� ��*�C �ھ��� 

IV- �*��ا�� ��*�C ���	! 

V- �*د�L�(2ا �ر ا���*��W	� -� �*��ا�� 

VI- 8�  �C*�� ا����*� �8 ا��	�ن ا���ر*��

 

 ���K) ����! ����?و;#�ة <��*?�<�� ا� �)� ا�����ل"�?8 ا��%3 ا@ول ��ل ��ھ�� �C*�� ا����*� ر_3 ��


�����دة ا������ و���� �� و���� ا�� ا�  ��!� ،#$%� -,�+  ��* ا�()' و&�� ا�  .��/0 


���أو9 "ا��ل ذ�+ 0/��.  �� و&��* -�Bا * ��567 ���2ك ��ل  �� @�?�<ء" أو9;:567��:9 �1234 1 �� ا

  -Gّ�� ا&������ E#ق  -������ل ��567 ���2ك �234ل  ��ل  �� <ء�@�?: " ;:
ّ
��H*I99ب#K���9L�M9.Nا
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9L��$M9:O9اPQ#9ا�����R9��Q#S9�TU9وأ��-�)V9ا��Q#S9�TU2ال9وأ�W9.ا�#S9��9�TUX-99@&���ل��Q#S

9�Y��W9�Y��BZ9-�������9و�V���9 <]�9ا��Oق9ا#\H9+9ذ���R99ذ[9��4وو]�����Q#S9�TU9وأ�V�$[

�[#/��Zو  

̀�ن9��Q#S9ا����9�Vا�^<9�Nو;:    : b9.N:9ا�3/.9ا�^��
9 �د9أر

 ا
�.0ام ط�ق ا������� -1

 ��� ا����*�<%$3 ا���ل  -2

�د ا��0L ا����8 -3Cو  

�?8 ا��;- ا@ول �#  ا
�.0ام ط�ق ا������� *�3 ھ+ ا��;- (�ا
E� ا
����ل أ
��ء �%���رة و�?�ت 

��9�Vأن9;�ذ(� H9��Q#�9�Y2g�9#h�4ر9[,ه9ا���j� 9ا:b95طlmnد �،9و�B�9oع9أ�����jH9ا:b9�/)�H9أو

X�-9#39 ��*9ا��'()�
،2gVن9ا�2[.9ا%�b9�h:9ذ[�9ا���  956Nا�\#ق9@&������9ا�r'9ا��9�q��Bا

V99ا�,ي�V��� b: ا�#��� ا�4?�(� �^�وb:9ا�#9�tا�^��
09/�.9ا��ل�9��9ا��� 9
��� و;: ،لا�� &$2ل9ا

� ا�r' ا�4?�(�u� �Oإ �q3�3�H �� وراء *-�gHار ��w� ،أ[.[,ا9ا��4$#9[92و  @&���ل �� x6�V ��Q#S 

�$�H ا�r' ا�/#]�، ��Q#S  � @&���ل ,MX- ل�� '()� 23V:b ��Q#Sم9ا�()'��wM ��4�- 9*�� 9  ��* ا

9�V���2Eا ��9وا���Mرا���99* -?/��.ا��Oإ ،
����9z اH56NXH 9'r56ا�\#ق9@&������9ا�MW9�q��Bا��  


9ا|�ص9وا�,ي�#���ث9 �9ا�3$�9اH9~��^9ا��t#9ا�:bل99و��9@���2اذ9 ��9ا
���H(/�ه9��Y9ا

9�� 9��tX�3م9ا���̀�ن�9�w$-9*I��V9# ��؛9و��9ا�b9.q:9[,ا9ا 92�9��t9*��99وا��$#ف،*��/?V9ا�,ي

9�O9إ:u/9ا�:b9�^���
9ا�#��9ار�gHب9��Q#S99ا����9z!N9�r�9�Vا�3$�9ا� 9~ �j��9ر�j� 919ا*Yأ

  56@�?�<ء9 ����9ل9ا�7

9ا�^�9 9ا�3/. :b9و�V9@]�$�د ��Q#�9ا 2�4�9ر ��9 �V��9ا�� �O9ا#K���9ا �09#ض 9ا��#ض ��9 ~�

��K9 9 �]#$�V9 9ا�,ي 9ا���� '(���-9 ��Q#�9ا 9[,ه 9 و�2qwم ���W9ر &�ود 9و]2ا6Yن2Y�[99ن �/��4�وا

9-���)'9ا�99��2. و&��9�Vا�/�T��@99+�T<ك�q�2qw�9.N-9�V9@]�$�د��Q#�̀�ت9�qwh2"   :9أي9ا �T�Y@

9�V��&9 �T��9 9ا�3$2د 2gV9ن 'r9وا� ��9 ��-9 :b9 �T�9 9ا���2ل �Q�9دار 9وا��2ا�� 23��9ا6Yن �w��B�9ا و�M<1ت

9@]�$�دي �Y���9*9أو9أي9 ��9أو9ا���4ع�T�/�9ف��t9ن9ا���Gjن N.�09#ض99"@]�$�د9ا��23
X-9و��

9|$��9Lا�#9��Q@]�$�دM9��9�V\2رة9و9ا ��jر�9��و��9���H9��Q#S9�Tو��70�T��9دي��9oا��9oYا


N9+�,t9�T��99.09/�ءل9[�9ا����9��Q#S9�Vا]�$�د9�Vأم919�#��9�wY9:b9�%�2 ؟وا�5lاض9ا�3$�9ا

9'(w9ا� 9-����2ل �V9@]�$�د ��Q#�9ا 9و��x6ات L��$M9 ��956^t9 �O3#9إ�wH9 �V��9ا�� ��Q#S9 9أن z[2ا�
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�O9إ �T��9 2�W9ال �K9 9-��#ا�. ��9#ف ��9 �O9إ 9أ]#ب '��9 ،��\$���9�V9@]�$�د ��Q#�9[,ا9. ا �956أن

�9إE<]*9إذا9أ9�Y,Mب9ا%/�jن9أن9.���9ا�?��n#mتH9.�9#اع�9�r&9ن9� 9,M�V99أن:�jGV919��tXا��

9o9أ���� H9\2ر ~�&9 ��9 2�9اء 56MW9ة، 9ا��23د M9<ل �V��9ا�� S9#ا�. *��# 9 9ا�,ي ���q9ا� ا��\2ر

  . [�9وM\2رة9آ�Nر[� ����ت9ا����9�Vو��0د9�T�1�)�9أو9��9&�~9ا0/�ع��9ا

9'(E2ع9ا�#m�
5��9زا9أن9ا���Q2ر���9��Q#S9#Kا����b9�V:9ا�2Y�3ن9ا�وb:9ا�3/.9ا�#ا9�Rو�4H956MWول9ا


9ا�w#�¢¡'،9&�~99ق9جb3769:9ا��دة9�2Y�35اث9ا�l��-9#NX��
9اg��>I9ا��q�2qw�-9�V���4Hول9��Q#S99ا��

��V<9وأH9��09'rدة9ا��$#��ت9ا����9ار�jHط9و9�qwhا�¤ا£
�q��-9ف9ا�3$2د�T��9،9 �دت9[,ه9اOرت9إ��

�V�����9� 2K2�92نgH99أن�I�V9'rك9ا�>�W92اعY9. و&�دت9أ
ور�.9أن9ا�m#ع9و&�9ا�9Ph2ا�¤ا£

9z$Y9 ~�&9 9ا���3ب، ��9 6Q2�/�-9ن �q��9 ����09 *Y9إ91أ ،��4S9 2h9ر[� �`9 5����9ا �V��9ا�� ��Q#�

9 9ا��دة ��9 ��Y�^9ا� 9 3769ا�3w#ة �9ا�m#ع9 � �T��9 �9را¥ �4���9 9&�1ت :b9 �V��9ا�� ��4�9 ���7�9 �Z23

9أن9 :O9ا#K���9ا L�B9وا�� ���B�/�9ا ������&@9 9ا�����2 M9\2رة 9و��ى 9ا��#ر Y9\�ق ����ر9ا0/�ع

�09#ض9 'r9ا� 9ا�2]�£� �����-9 �h�M9 �V�4 9 9ا���3ة 9 �95ا ��4ء 9-�(�وزه 9@[���م 6��V9ن �9#ا�� [�4ك

9ا� �g&W9م �m[�49و� .q9أ����O9إ 12h9و 9ووا�%� �4�h9ر 9ا�T�Sدات ����h9و �T�� 9 �3j\4�9ا �����3

  .2H&��9ا�9�h�3�-9����V9����9.qwا��mرع9وا�¨��م9ا�#ؤ9�Qإزاء9إ�1�gت9ا�2ا]�

  ا	����ت�وا	�����ت

9ا� P��B�9و E@9#اف P��B�9 9-6ن 9وا����34ت �Q#K���9ا 9وردود 9ا��اM<ت ��R�9 W99�h2Hر©��#وض

2نb9:9ا��/�9ا�^�9��9��Yا��2م9ا���W9'ªول9ا وذ�+O99��R9��jE9:�99(�2 �9ا����h2ت9ا������ا��m̀ر

�9��Iا�����9 ��9[,9ا�24ع9��9ا���H#ات9ا��و���9وH^�6نt9,�+9[,ه�VW9م9ا�������   : �I#9ا

عا وطموحا يف حماربة هذه االشادة مبشروع قانوننا اجلديد يف جمال حماربة الفسادواعتباره قانونا شجا - 1

  اجلرمية الظاهرة

�ص -2L	ءم � <�0*� ا� ��� �د*�L�(2ا �رة ا���*��E7ر و�E> & �*��ا�� ��*�C ���7و
Q��?وا�� 

ا�>�ء و���_� د��� وا` و���وف <���- �- 7 �� ا�	��(� ا����� �- <���J ا���ا'3  -3
Oوذ� �د*�L�(2ع �- ا���ا'3 ا��رة ود)� ھ+ ا�	E.� 

4- a�;ا����*� ا��� ��*��� ������ ان ا��8  و !$8 ����� و<�0*0 ا��	��� ا���K4 -� 8<%�!0 ا���
 ا���*�� ا�^��R� ا�1 �0 �� !$8 ا����ف !$8 ھ+ه

�ل ھ+ ا�	�ع �- ا���ا'3 -5� Q�%�ر�4ت وا��� ا����م (���a*0 �- ا�
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 ��8 <��ض أ����3اھ���م ا���Rة وا!��ؤھ3 !	�*� ��7� (��$�� ا��)�'& ا������ �8 ھ+ ا����ل ا -6

 �	�)>� ا@���م ا��	�XE� وا��8 <�	�ول ھ+ ا�	�ع �- ا���ا'3 -7

���_� ا���Cدات ر��	� ووا�� و��2 ا�8 <���0 ا�?�3 ���� *��$5 (���0 ا��>�ع �8 ھ+  -8
 ا�	�ع �- ا���ا'3

 ا�%��م ا��ؤ*� ازاء ھ+ ا�	�ع �- ا2��42ت -9

8 ظ�ھ�ة <��*� ا@��ال ا��	�>�ة �8  -10�( د��  (�Eق (0ا'�� و�7رج ا�0ورة ���ر(� �
 ا�L�(2د*� و<	����W و<�	�	�� 2��� ��Rة (�)��Lد�� ا��ط	8

 ا������ ��� <%�XX �- <��ب �*[ �8 ���ر(�  و���)X� d�) ا��%$���ت ا����X� ا����د -11
 و<��*� !$1 ا�L�(2د ا��ط	8

�*	�ت �8 ھ+ ا��0 �- <��* ت ا���Rة ا���.�LL- وا�+*- ا
�?�دو �- <0ر*�X و< -12�
 ا����ل �- ا���ا'3 ا�.��Eة وا�����0ة � 
�?�دة �- �X7ا<�3

   

   

  

  

  


