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 ا��ور����� ا��
��� ا����ور��                          
 �دل ـ إ��ء ـ �رف                                      

  ر���� ا����ور��
���رة�  

   ر ج ن ت ت عم 

 ا�*��د (�)'�&� ��%$ق.2016    014ر"م "�ون

  ��� ���د�� ا������ ا��ط��� و��
	 ا����خ؛

����ر ر��	 ���   : ا���!�ر�� ا� ���ن ا�

  أ'(�م ����: ا�*,ل ا+ول
 ا��دف :ا+و�. ا���دة


ون ھذا ��دف        �� : إ� ا
 ؛�وره ���� �� ا���د ��ر�م  -    
�%��� ا��"�ل ا$�وال وا��رداد ا���د �#��"! أ�ل �ن ادو� ا���ون ود�م �ل���  -     

 .(ر��! )�ر 'طر��!
  

 ا��,ط$'�ت : 2 ا���دة
��ط%"�ت ���د�' !���
ون ھذا ���وم �� ا��  :�%� �� ا

 :ا�*��د -أ


�وص ا�را+م #ل �
ون ھذا �� �%��� ا�� .ا

 :��و�1 �وظف  -ب
 �واء ، 12�+�� أو إدار�� أو �
��ذ�� أو �(ر���� �
�'� �(0ل ��#ري أو �د
� (.ص #ل -  1


ظر '�رف ا$�ر، �د�وع )�ر أو ا$�ر �د�وع �ؤ�2�، أو دا+�� �
�.'�، أو ���
� #�ن�ن ا 
 ؛أ2د���8 أو ر�'�8

 ا��! '�ذه و���ھم أ�ر، 'دون أو ':�ر و#�! أو وظ��! �ؤ�2�، وو ��و� آ.ر (.ص #ل - 2
 '�ض أو #ل ادو! ��%ك أ.رى �ؤ��! أ�! أو ��و��! �ؤ��! أو��و��!   ھ�+! .د�! ��

،�� ؛��و��! .د�! ��دم أ.رى �ؤ��! أ�! أو رأ���

ظ�م %�(ر�� ط'�� "#�8 �� �ن أو ��و�� و#�ل ':
8 ��رف آ.ر (.ص #ل -3� ا���ول وا

���'. 
 :أ�&1 ��و�1 �وظف -ج
 '%د دى 12�+�� أو إدار�� أو �
��ذ�� أو �(ر���� �
�'� �(0ل ��#ري أو �د
� (.ص #ل 

،�'
��و��! وظ��! ���رس (.ص و#ل �
�.'�، أو ���
� #�ن �واء أ� A��  .�أ�
' '%د 
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  :  ��و��� دو��� �ظ�� �وظف -د

��'! ���رف ':ن  دو�! ھ�+! أو �
ظ�! 8 �:ذن (.ص #ل أو دو� ���.دم #ل ��
�. 
 :ا�(��ن - ھـ
 !�
��ر �ن ���و�
و�! أو ا��د�! ا����'�ر��ن أو اط'����ن ا$(.�ص �ن أو اCا 


ظ��ن� .���ن ھدف '%وغ أ�ل �ن ا
  :ا����$(�ت -و


و�!، أو ��د�! #�
ت �واء أ
وا���، '#ل ا�و�ودات�� !�%�و�! أو )�ر   ���ر�!، أو �
�و

دات و  �%�و�!���
دات أو ،ا�
و
�! ا�� ا"�وق و�ود أو ا�و�ودات �%ك �%#�! �E'ت ا�� ا
!%��� .'��  ا

  :ا��را��� ا�%��دات - ز
 إ"دى ار�#�ب �ن �'�(ر )�ر أو �'�(ر '(#ل �%���، ا��"�ل أو ا��:��! ا���%#�ت #ل


�وص ا�را+م�
ون ھذا �� �%��� ا�� .ا
 : ا�'�ز او ا�����د -ح

�%�� أو ���� ا��رف أو ا��'دا�� أو ا���%#�ت �"و�ل �%� �ؤ2ت "ظر �رض  ���دة و�و 


�ء �ؤ�2� �%��� ا��طرة و ا���%#�ت' %��ن ��در أ�ر �   .ا�.��! �"#�!ا

  :ا��,�درة -ط
 .12�+�! ھ�+! �ن ��در ':�ر ا���%#�ت �ن ادا+م ا��ر�د

    :ا+,$��� ا��ر��- ي

   ا�%! اتذ �ت%�(ر�� ط'�� �Jوال �'��1� ��A' أن ��#ن ��+دات �
�� �:��� �ر��! #ل
 .'�� ا���ولو
  : ا��را"ب ا���$�م -ك


�ت ���A اذي ا�Kراء") ا�راب �ن '�.روج �('وھ! أو �(رو�! )�ر �"و�Lت أو 
�
 ا�"ري '�0! �را2'��� �"ت أو ا�.��! ا�%ط�ت �ن '�%م د.و8 أو �'ره ا�رور أو اوط

��ن ا$(.�ص ھو�! #(ف و �� �ر��! �ن�1 .ار�#�'�� �� ا
 : ا�4*�"�� -ل
  .ا���د �#��"! ا��"دة ا$�م ا����2!  

  وا�%�6ب ا���ر�م  :ا��51 ا�*,ل
  ا�وط��ن ا�%�و���ن ا��وظ*�ن ر�وة: 3 ا���دة


وات .�س �ن '���ن ���2ب� �  ) 500.000(.�س ��+! أف  �ن و'0را�! �
وات �(ر إ
�   : أو�2! )1.000.000(�%�ون  إ
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 ���"�! )�ر �
��! �'�(ر )�ر أو �'�(ر '(#ل ��'ل أو �%��س اذي ا��و�� �وظفا - 1
"8 �واء��A أو ���ن ���
� أو '��ل ا�وظف ذك ��وم #� آ.ر #��ن أو (.ص  
 .وظ���8 أ���ل �ن ��ل

��و��� �وظ�� ��د (.ص #ل - 2 '!��
 '(#ل إ��ھ� ��
"8 أو �%�8 ��ر�1� أو ���"�! )�ر �
A �واء �'�(ر )�ر أو �'�(ر��A أو 
��8 ا�وظف ��#� آ.ر #��ن أو (.ص  

 .وظ���8 أ���ل �ن ��ل �ن ���
� أو '��ل ا�وظف ذك ��وم

"8 �� ا�ر��! ���L أ�%��  - 3�����'ر ا(.ص أو ا#��ن اذي ���ل ا�وظف ا��و�� 
8
ب ا�وظف ا��و�� أو �(�ر#� �� � .إ


�وص ا$���ل #�
ت إذا� أو 12�ة أو �
�.'�ن طرف �ن �ر�#'! ا$و� ا��رة �� �%��� ا

��� أو ا���! ا.ز�
! و ا���رك و ا1را+ب و#Lء أو .'راء أو �"%��ن� Mرا�' أو ا
 ���� وزاري ��رر أو '�ر�وم ���ن (.ص أي أو ا����ن ا�وظ��ن أو ا�1�+��ن او#Lء


وات 10 �ن ا��ن ا��و'! �#ون ���8، #�
ت�  � أ1��ف ELE! ���دل و'0را�! �
! 20 إ
!��� . أو��L� )5.000.000( !�2ن .��! �ن ��ل C أن �%� ا��'و! أو ا�ط%و'! ا

  

  ا�%�و��� ا�دو��� ا��ؤ���ت و�وظ*1 ا+��ب ا�%�و���ن ا��وظ*�ن  ر�وة  : 4 ا���دة


وات .�س �ن '���ن ���2ب � �.�س ��+! أف  �ن و'0را�! �
وات �(ر إ
)500.000 (�  : أو�2! )2.000.000(�%�و
�   إ
��و�� �وظف ـ1 �'
 )�ر أو �'�(ر '(#ل ��وم ��و��! دو�! �ؤ��! �� �وظف أو أ�

"8 �واء ���"�! )�ر �
��! 2'ول أو '����س �'�(ر��A أو ��#� آ.ر #��ن أو (.ص  
 .وظ���8 أ���ل �ن '��ل ا���م �ن ���
� أو '��ل ا�وظف ذك ��وم

��و��� �وظ�� ��د (.ص #ل ـ2 ��'
��و��! دو�! '�ؤ��! �وظ�� أو أ� '!��
 ���"�! )�ر �
A �واء �'�(ر )�ر أو �'�(ر '(#ل إ��ھ� ��
"8 أو �%�8 ��ر�1� أو�� أو 
��8 ا�وظف 

A�� وظ���8 أ���ل �ن ��ل �ن ���
� أو '��ل ا�وظف ذك ��وم #� آ.ر #��ن أو (.ص 
�%� ا"�ول أ�ل �ن !��
 ���� '�� اC"���ظ أو أ.رى ���"�! )�ر �
��! أي أو ���ر�! �

 .ادو�! ا���ر�! ا$���ل '��ر�ف ���%ق
"8 �� ا�ر��! ���L أ�%��  - 3�����'ر ا(.ص أو ا#��ن اذي ���ل ا�وظف ا��و�� 

8
ب ا�وظف ا��و�� أو �(�ر#� �� �  .إ


�وص ا$���ل ار�#'ت إذا ا��و'! و�1��ف� �وظف طرف �ن ا��دة ھذه �� �%��� ا
��و�� �'
��و��! دو�! �ؤ��! �� �وظف أو أ� !'��
 ��%�م أو ر2�'! أو �
��ذ أو إ'رام '�

��و��! ���!. 
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  ا�%�و��� ا�,*�6ت ���ل )1 ا�ر�وة : 5 ا���دة
�(ر �
وات )5( .�س �ن '���ن ���2ب � ا���! 1�ف ���دل و'0را�!�
وات  )10(إ

�ن ��ل C أن �%� ا�:.وذة �
 �"�ول أو �:.ذ ��و�� �وظف #ل أو�2! )2.000.000( �%�و

��8 �:.ذ أنت #�
 ���� ���"�! )�ر �
��! أو أ�رة �'�(رة )�ر أو �'�(رة '��! �0ره أو 

 '��م �'رم �%"ق أو ��د أو ���!أو �
��ذ   �
A أو إ'رام أو ����م أو �"�1ر '�
��'!ط'����� 
!ا�ؤ���ت  أو اKداري اط�'� ذات ا��و��! ا�ؤ���ت أو ا�"%�! ا���و��ت أو ادو

�� ا��و��! ذات اط�'��
�وا(ر#�ت  ا��و�� ا��ل رأس ذات ا(ر#�ت أو ا���ري و ا
  .ذات رأس ا��ل ا�.�%ط

 �"8 �� ا�ر��! ���L أ�%�� إ�����'ر ا(.ص أو ا#��ن اذي ���ل ا�وظف ا��و�� 
8
ب ا�وظف ا��و�� أو �(�ر#� ��.  


��! أو ا$�رة ��د�م �"�ول أو ��دم �ن #ل '"ق ا��و'�ت 
�س و�ط'ق�
�وص ا��%��� ا �� 
  .ا��'�! ا��رة

 

  ا�%�و��� ا�,*�6ت ���ل )1 ا��&ررة �8ر ا����4زات  :6  ا���دة


وات  )5( .�س �ن '���ن ���2ب�� �%�ون �ن و'0را�! �
وات  )10(�(ر إ
)1.000.000( � 'N'رام ��وم ��و�� �وظف #ل أو��L� !�2ن )5.000.000(.��! إ

 'ذك �.��� �را���� أو �%��� �ؤ(ر أو '�� �%! ذات �%"��ت أو ا����2! أو ��د أو ���!

ظ���! و ا�(ر���! ا$"#�م��%��� ا"�ول أو �'ررة )�ر ا����زات �
A '0رض ا. 

�� أو ���ر #ل ا��و'! '
�س ���2ب #���
���! و'��! ا.�ص ا�ط�ع �ن ���ول أو � 

ون أ(.�ص أ"د أو ادو! �� ���! 'N'رام ��وم (.ص #ل�� )�ر '��! و�����د ا��م ا

 ا�� ا$���ر �� از��دة أ�ل �ن ا�ذ#ورة ا��+�ت �وظ�� أ"د �:�Eر أو �%ط! �ن ���"�!
��
     .ما��%� آ��ل أو ا.د��ت أو ا�واد 
و��! �� ا��د�ل أ�ل �ن أو ��دة �ط'�و

"8 �� ا�ر��! ���L أ�%��  ���'ر��ا(.ص أو ا#��ن اذي ���ل ا�وظف ا��و�� 
8
ب ا�وظف ا��و�� أو �(�ر#� �� �  .إ

  

  ا���ص ا�6ط�ع )1 ا�ر�وة : 7 ا���دة

1( �
! �ن '�"'س ���2ب( � إ� )1.000.000( �%�ون �ن و'0را�! �
وات )5(.�س إ
  :ا��و'��ن ھ���ن'N"دى  أو أو��L� )5.000.000( !�2ن .�س

 ���"�! )�ر �
��! �'�(ر )�ر أو �'�(ر '(#ل أ�ط� أو �رض أو و�د �ن #ل  −
�%� �واء ا.�ص %�ط�ع ��'�! �ؤ��! دى ��! ':ي ���ل أو �د�ر (.ص أي 
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A��A أو 
��8 ا(.ص ��
�ع أو ��ل ':داء ��وم آ.ر (.ص ��Cن ا���ل  
وا�'��8 .ر2�. 

 ��'ل أو �%��س ا.�ص %�ط�ع ��'�! �ؤ��! دى ��! ':ي ���ل أو �د�ر �ن #ل −

��8 ���"�! )�ر �
��! �'�(ر )�ر أو �'�(ر '(#ل��وم آ.ر #��ن أو (.ص أو  

�ع أو ��ل ':داء��Cن ا� ..ر2� وا�'��8 ��ل 

"8 �� ا�ر��! ���L أ�%�� إ�  ���'ر��ا(.ص أو ا#��ن اذي ���ل ا�وظف ا��و�� 
8
ب ا�وظف ا��و�� أو �(�ر#� ��. 

 

  ا4���&�ت &���&� ا��ر�(&� ا�ر�وة :8 ا���دة

 : �ن �
وات (10) �(ر �دة '�"ر��ن ���2ب    

 ا
�.�'�! وظ��! أي ���ر�! -
��و��! وظ��! أي ���ر�! -. 

�رض أو ��د�م "�ول أو 2دم �ن #ل ���
ت #�
 ���� )�ر ���"�! ��
و�! أو ��د�! �

�.'�ن ا.���رات �%� ا�:�Eر أ�ل �ن (ر��! )�ر '��!ط'�����   .ا


�وص '���و'�ت اL.Kل دون ا��و'�ت ھذه �ط'ق و�
�وص �� �%��� ا .ا$.رى ا
  

  ا�وھ��� وا�*�6ت ،�رةوا�ز��دة )1 ا�* : 9 ا���دة
1(�
! �ن '�"'س ���2ب( � ا�'%O 1�ف �ن ��ل C و'0را�! �
وات )5(.�س إ

 �� '���C�ق ��وم ���ر )�ر أو ���ر (.ص، #ل  ا��و'��ن ھ���ن 'N"دى أو ا�1.م
���ر
! ا.د��ت أو ا�%� إ���ر أو �Eن أو ��2! '�1.�م ا��و�� ا�وظف�' �� 
 .وھ��! 
���ت ��2! �'ر�ر' أو ا��داول ��رھ�

+�ن  ا��و'! '
�س ���2ب #������ . �وظ��ن )�ر أو �وظ��ن ا

  

 �وظف طرف �ن &و���ل ا�رى او �&د�دھ� 
)���إ أو ا����$(�ت ا��
س :  10 ا���دة
 ��و�1


وات  )5( .�س �ن '���ن ���2ب   ��  ���Lن .��! �ن و'0را�!  �
وات )10(�(ر إ
)5.000.000 (� أو �.�%س ��و�� �وظف #لأو��L� )10.000.000(  !�2ن �(رة إ

"8 "ق و�8 و'دون ��دا ��رف أو �ز�" أو �'دد أو ��%ف��A أو �� #��ن أو (.ص 
��د ��2! ذات أ.رى أ(��ء أي أو ���! وE�+ق أو أ�وال أو ���%#�ت أ�! آ.ر ��' 8� '"#م إ

 .'�''�� أو وظ���8
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"8 �� ا�ر��! ���L أ�%�� إ�  ���'ر��ا(.ص أو ا#��ن اذي ���ل ا�وظف ا��و�� 
8
ب ا�وظف ا��و�� أو �(�ر#� ��. 

  

  ا�<در : 11  ةا���د
2( �
��ن �ن '�"'س ���2ب (� ا�'%O ��2! 1�ف ���دل و'0را�! �
وات) 5( .�س إ

�%�8 ا��"�ل �%� أو �%��س ��و�� �وظف #ل أو�2! )1.000.000( �%�ون �ن ��ل C أن 
O '�"��ل �:�ر أو �(�رط أو ���%م�'� !� ھو �� ����وز أو ا$داء، ���"�! )�ر أ
�� ��%م ��


��8 �واء ���"قA أو ���"��ل ��وم �ن �' 8'��". 

  

  ا��ر�1 �8ر ا���*�ض و ا��*�ء : 12 ا���دة
 ا���! أ1��ف ELE! ���دل و'0را�! �
وات  )10( �(ر إ�) 5( .�س �ن '���ن ���2ب

��و�� �وظف #ل '�� ا�و�ود أو �%��� ا��"�ل A
 �ن (#ل ':ي '����C�دة �:�ر أو ��
أو �.��1�ت �� ا1را+ب أو ار�وم  إ���ءات �ن 2�
و
� �ر.�ص دون �'ب و$ي ا$(#�ل
 .  ادو! �ؤ���ت �"���ل ���
� ��%م أو ، ا��و��!

  

 ا�*وذ ا��<
ل :  13 ا���دة

2( �
��ن �ن '�"'س ���2ب     (� أف .����+! �ن ���! '0را�! و ت�
وا )5( .�س إ
)500.000( � .أو�2! )1.000.000( �%�ون إ
�ر�1� أو ���"�! )�ر �
��! ':�! آ.ر (.ص أي أو ��و��� �وظ�� و�د �ن #ل - 8�%� أو 

8"
�%� ا(.ص أو ا��و�� ا�وظف ذك �"ر�ض �'�(ر )�ر أو �'�(ر '(#ل إ��ھ� � 

�وذه ا��L0ل �%����و��!أو �%ط!  إدارة �ن ا"�ول �دف ا���رض أو ا �%� !��
� 

A ���"�! )�ر��A أو �%� ا��ل ا$�%� ا�"رض �� .آ.ر (.ص أي 
 أ�! �'�(ر )�ر أو �'�(ر '(#ل �%��س أو ��'ل آ.ر (.ص أي أو ��و�� �وظف #ل -

!��
"8 ���"�! )�ر ���A أو �� أو ا��و�� ا�وظف ذك ���0ل #� آ.ر (.ص 

�وذه ا(.ص �%����و��! إدارة أو �%ط! �ن ا"�ول '�دف ا���رض أو ا �%� !��
� 

 .���"�! )�ر
"8 �� ا�ر��! ���L أ�%�� إ�  ���'ر��ا(.ص أو ا#��ن اذي ���ل ا�وظف ا��و�� 

8
ب ا�وظف ا��و�� أو �(�ر#� ��. 

�وذ ا��L0ل وأ او��ط! إ� �%�: �ن #ل�%� ا"�ول أ�ل �ن  ا !��
 )�ر ا����ز أو �


A �ن #ل #ذك و ��و��! ھ�+! أو إدارة �ن ���"��ن�� !��
�%� ���"�! )�ر ا����زات أو � 

�وذ ا��L0ل و او��ط! أ��س  .ا
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 ا�وظ�*� ا��<
ل إ��ءة :  14 ا���دة
2( �
��ن �ن '�"'س ���2ب( � ا��L0ل أ��ء ��و�� �وظف #ل �
وات )5( .�س إ

�ع أو ��ل أداء أ�ل �ن ��دا �
�'8 أو وظ�+�8��Cن ا� وظ�+�8 ���ر�! إط�ر �� ��ل أداء 

�%�
ظم و ا�وا
�ن �.رق 
"و �%� ا"�ول '�دف ذك و ا !��

��8 ���"�! )�ر � أو 
  .آ.ر #��ن أو (.ص

  

و�� �8ر &,*� )وا�د أ�ذ :  15  ا���دة�"  
1( �
! �ن '�"'س ���2ب( � إ�) 200.000(�ن ��+�� أف  '0را�! و �
وات )5( .�س إ

 �'�(رة )�ر '��! أو �'�(رة ��'ل أو �:.ذ ��و�� �وظف #ل أو�2! )1.000.000(  �%�ون 
�%� �(ر�� أو '�� �#%�� ا��ل ار�#�ب و2ت �#ون ��%�! �� أو ھ�+! �� (ر��! )�ر �وا+د 

 #%�! أو �ز+�! '��! ���� '�د�� أ�را ��در ':ن �#%�� أو ������� أو �را2'��� أو إدار���

 ا���روع �8ر ا�5راء  :  16ا���دة  


�وص ا�د
�! ا"�وق �ن '�"ر��ن ���2ب��%��� ا �� !

�+� ا�دو� �وظف #ل  !ا
��و�� C 8
�! ذ��8 �� طرأت ا�� از��دة �'ر�ر ��د�م ��#�� .ا�(رو�! '�دا.�%8 ���ر
! ا

 ا�(روع )�ر ا��در �%� ا���ر �� ��دا ��ھم (.ص #ل ا��و'! '
�س ���2ب    

ت و��%! ':ي ا��'�! ا��رة �� ا�ذ#ورة %���%#�ت�#. 

 ��وم ����رة �ر��! ا��دة ھذه �ن ا$و� ا��رة �� ا�ذ#ور ا�(روع )�ر اEKراء ���'ر    
�� أو ا�(رو�! )�ر ا���%#�ت '"��زةL0(رة 'طر��! ا���(رة )�ر أو �'�'�.  

  

 ا��را��� ا�%��دات �*�ءإ  :17 ا���دة
1( �
! �ن '�"'س ���2ب       (� أف .����+! �ن و'0را�! �
وات  (5).�س إ

)500.000( ��دا �أ.� (.ص #ل أو�2! )1.000.000( �%�ون� إ L# ن �زءا أو� 

�وص ا�را+م إ"دى  �ن �%��� ا��"�ل  ا��+دات�
ون ھذا �� �%��� ا�� . ا

  

 ا�%دا�� ��ر إ��"�  :18 ا���دة
1( �
! �ن '�"'س ���2ب     (  )200.000( أف ��+�� �ن و'0را�! �
وات  (5).�س �إ

 : أو�2! )1.000.000( �%�ون �إ

�وذ ا��.دم �ن #ل ـ1  ���"�! )�ر �
��!' او�د أو ا�رھ�ب أو ا��د�د أو ا'د
�! ا�وة أو ا
%�"ر�ض �
"�� أو �ر�1� أو %� ��د�م أو '�(��دة اKدCء �
� أو زور '(��دة اKدCء �

!
ون �ذا و��� ��ر�! أ���ل '�ر�#�ب  ���%ق إ�راء �� ا$د�� . ا

�وذ ا��.دم �ن #ل ـ2 و ا���'��ت ا�"����ت �ر2%! ا�رھ�ب أو ا��د�د أو ا'د
�! ا�وة أو ا


ون �ذا و���  ا��ر�! ا$���ل '(:ن  ا$"#�م و�دور��  . ا
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وE�+ق وا�"��ق وا���'�! وا'"ث ار2�'! �%ط�ت �زو�د �'ر�ر ودون ��دا ر�ض �ن #ل - 3�' 

 .ا�ط%و'! وا��%و��ت
 
 ا�A'��� و وا��&$<�ن وا��&راء ا���ود '���� :  19  ���دةا

�%��� ���ر .��! "���! �ن ذووھم و ا1"��� و ا.'راء و وا(�ود ا�'%0ون �����د ! .ادو
1( �
! �ن '�"'س ���2ب (� إ� )200.000(ف أ ��+�� �ن '0را�! و �
وات )5( .�س إ

���م إ� �%�: (.ص #ل أو�2! )1.000.000( �%�ونCرھ�ب أو ا� أو طر��! ':ي ا��د�د أو ا

 ��+ر أو أ�رھم أ�راد أو ا�'%�0ن أو ا1"��� أو ا.'راء أو ا(�ود 1د ا$(#�ل �ن (#ل ':ي
���Eو !%� .'�م ا

 . ا��'�! ا��رة �� ا�ذ#ور�ن '�$(.�ص .��! "���! إ�راءات �ر�وم �
ظم�

 

  ا��را�م �ن ا��&$�B �دم  :20 ���دةا
1( �
! �ن '�"'س ���2ب ( � )200.000( أف ��+�� �ن '0را�! و �
وات )5( .�س إ

� 'و2وع ا�ؤ�2! أو ادا+�! وظ���8 '"#م ��%م (.ص #ل أو�2! )1.000.000( �%�ون إ

�وص ا�را+م �ن أو أ#Eر �ر��!�
ون ھذا �� �%��� ا��م و ا O%'� ��
� ا��و��! ا�%ط�ت 

!��.�
��ب او2ت �� ا� .ا
  

  ا��'�و�� و ا����ر(� : 21 ا���دة

�وص ا�را+م �� ا�(�ر#ون ���2ب      �
ون ھذا� � �%��� ا�� ا��ررة ا��و'�ت '
�س ا

�%�ن��% .ا$�%��ن 
�%� ���2ب         !
�وص ا�را+م ار�#�ب �"�و�
ون ھذا �� �%��� ا�� !ا��و' '
�س ا
�ر�#'��� ا��ررة.  

 
 ا��4&�ر��ن ا+���ص ��ؤو���:  22 ا���دة
��ؤو�! ا��ر�A ��#ن�' !�+�
���'�ر� J(.�ص اCء �نا�
E���' ! ا$(.�ص و ادو

Cر��نا�'�� �
�وص ا�را+م �ن ،�و���نا�
ون ھذا �� �%��� ا�� ا�را+م ھذه أن E'ت إذا ا
  .أ��ز��� أ"د أو �ن��را( �����E% طرف �ن ��+د��� ار�#'ت 2د

�%��� ا�ط'�! ا��و'�ت �#ون و �� !�" ���
 :ھ� إدا

 ا��ررة ا0را�! أ1��ف �(رة و أ1��ف .��! '�ن ��راوح )را�! ـ

�س ار�#�'�م "�! �� اط'����ن J(.�ص ا�ر��! 

 ��! �ن �ؤ�2! '��! �ز+�� أو #%�� '��ر��! ا�ر�'ط! ا$
(ط! ���ر�! "ظر ـ
 .دا+�! '��! أو )1( �
! إ� أ(�ر )6(
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�ت و "ل ـ��#! �� ا�ر��! �� ا��ورط! ا(ر#�ت ا�"  ةود���ا

C �
�� !�
�+�! ا��ؤو�J(.�ص ا Cر��نا�'�� أو أ�%��ن #���%�ن �%��� ا��+��ن ���'�! �ن 
 .�(�ر#�ن


�+�! ا��ؤو�! ا
�دام أن )�ر���'�ر��ن ا��و���ن J(.�ص اCا C ��
 ا���ء! �ن �
!�+�
� .ا��+�ت �%ك ��%"! ��ر�وا ا
�م E'ت و و "�� �%��� %��+��ن ا

 
 ا�*��د آ�5ر :  23  ا���دة
 إ"دى ار�#�ب �ن �%�8 ��"�ل إذن أو ا����ز�ر.�ص أو  أو 'راءإ أو ���! أو ��د #ل     


�وص ا�را+م�
ون ھذا �� �%��� ا��
8 ا��ر�A ��#ن اLدام ''ط�
 طرف �ن آE�ره وا
!��
�! "�ن ا�0ر "�وق �را��ة �� اد�وى �� ا����دة ا�1�+�! ا .ا

 

 ا��راءات  :ا���5ث ا�*,ل                                          
  ا���6دم : 24 ةا���د

�'! ا��و��! اد�وى ����دم    
�وص %�را+م '��
ون ھذا �� �%��� ا��) 5(.�س '�رور ا

 .ا#�(���� ��ر�Q �ن �
وات 

� إ�Lت "�! �� ����دم C ا��و��! اد�وى أن )�ر�� �"و�ل "�! �� أو ا�دا! �د �ن ا

 .ا.�رج إ� ا�ر��! ��+دات

�وص ا�را+م �� "#م أو 2رار '�و�ب '�� ا�"#وم ا��و'! ���ط�
ون ھذا �� �%��� ا�� ا


��+�� ا�رار أو ا"#م ھذا ��A'�� 8 اذي ا��ر�Q �ن ا'�داء #��%!  �
وات) 5(.�س '�رور. 
 

 ا��'ري و ا�&'ث �$ط�ت: 25 ا���دة

�وص ا.��! '�$"#�مدون ا���س     � و#Lء ���� �%� ��ب أ.رى، 2وا
�ن �� �%��� ا

!
��'! إ'Lغ ا����ش و '�ر2�'! ا�#%��ن ادو
�وص ا�را+م #ل �ن ا���! ا� ھذا �� �%��� ا

ون��
�ء '�� ا�%م �م �"�ل ا�� اEر���م أ�م �������
��'��� أو �'. 

 و2�+� وا����ش ار2�'! ھ�+�ت إ"دى طرف �ن ��'� ا���م ا�"ر��ت و ا'"ث .Lل ظ�ر إذا

ون ھذا �� ���وم �ر��! �#ون ان (:
�� �ن��! �ورا ��وم ا�"N' ف%�
��'! إ� ا ا���!، ا

�� ��'� ا�� ا�%ط! أو اوز�ر او2ت 
�س �� و�(�ر �
�� .ا
 

 ا�����A6 ا�A&ط�� :26 ا���دة 

�+�! ا�Kراءات 2�
ون �� ا�1�+�! ا(رط! 1'�ط .�����ت'� ا���س دون     � أو ا


�وص�! و ا��2C�د�! ا�را+م '�"�ر'! ا�#%�! ا�1�+�! ا(رط! ���رس ا$.رى ا�� ا

�'! ا�1�+�! ا(رط! أ���ل
�وص %�را+م '��
ون ھذا �� �%��� ا��  .ا

  : ا�"ري و ا'"ث إط�ر �� ا�1�+�! ا(رط! 1�'ط ��وز    
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 ('�! 1دھم �و�د اذ�ن ا$(.�ص �
�زل 'ز��رة 2�
و
� ���� ا���وح ا$و2�ت �� ا���م

�وص ا�را+م إ"دى '�ر�#�ب 2و�!�
ون ھذا �� �%��� ا�� ا

  .2وي ا(�'�ه 1ده �و�د (.ص أي �را2'!

�!  ا.��!  ا�"ري أ���ب  إ�  ا%�وء ا�.�ص  ا���1  �ن  'Nذن  ��وز�� :  ا


#� ا�ر �ن ا#(ف' .ا
  ا�را2ب  ا��%�م
#�رو
� ار�دKراض ا����ت وا�#� ا�����! ا

 اC.�راق

  

 ا�ظر�� ا�'را�� : 27 ا���دة 
 �"ت أ(.�ص �دة أو '(.ص ا�1�+�! ا(رط! 1�'ط �"��ظ أن ا'"ث 1رورة ��#ن 


ظر�! ا"را�! و#�ل طرف �ن #��'� 'Nذن ��د�دھ� ��#ن ���!، وأر'��ن �E�ن �دة ا

�+�! ا�Kراءات �دو
!  $"#�م ط'�� �رات LEث ا�.�ص ا���ور�!�  .ا

  

  ا�'�ز و ا��*��ش  :28  ا���دة
 أو ا��C���ل "�! أوو ا�"ري   ا'"ث 1رورة ا1�2ت إذا ا�1�+�! ا(رط! 1�'ط ��وز


�زل '����ش ا���م أد! إ.��ء ا.وف �ن�
�ء ا$و2�ت #ل �� و����
��� ا' �%� �ن #��'� إذن 
 .ا�.�ص ا���ور�! و#�ل


وع �ن ا�ر��! ط'��! #�
ت إذا �� "�! �� و ا$(��ء أو '�وE�+ق إC إE'��8 ��#ن C اذي ا
��دة �� ا�و�ودة 8'�)� و ا1رور�! ا$(��ء '"�ز ��وم ا�1�+�! ا(رط! 1�'ط �Nن ��8، ا

 .'ذك �"1را ��د


�� '8 �"��ظ وC �0%ق �"�وز (#ل �� ا�"�وزة ا$(��ء �و�1� Cإ �1روري ھو � 
 .ا"���! Kظ��ر

 دون ذك و ،)2( (�ھد�ن أو ذو�8 أ"د '"1ور ا����ش  �#ون ��8 ا�(�'8 )��ب "�! �� و 

� ا�ر '��ط%'�ت اL.Kل��  .ا

 

  وا�'�ز ا�����د :29ة ا���د
 :"�ز أو  '����د  �:�ر  أن  - �.�8 ���� #ل - ا�"��ق و���1 ا���ور�! و#�ل ��وز    


�وص ا�را+ما��+دات اواردة �ن  -�
ون ھذا �� �%��� ا�� ��%#�ت �ا و ا
  ا��+دات؛ ھذه �ن �%��� ا��"�ل
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 أ�ل �ن ��L���ل ا�.��! أو ا�����%! ا$(��ء و ا��دات و ا���%#�ت -
 ا�را+م؛ ھذه ار�#�ب


�وص ا�را+م �ن ا��:��! ا���%#�ت- �
ون ھذا �� �%��� ا�� �ز�ت ا�� و ا
  (ر��!؛ '��! �#��'! ���%#�ت'


��� ���� و ا��+دات- � ا�� ا$�وال و ا�را+م ھذه �"�ول �ن ا�#��'! ا
  .وا���%#�ت ا��+دات ھذه إ��� "وت

  

 ا��,�درة : 30ا���دة 

'N"دى  ��'�ر��ناC أو '����ناط ا$(.�صNدا
! �� #ل ا"�Cت ا�� �"#م ���� '

�وص�
ون ا�را+م ا��، �Nن ا�"�#م ا�.��! ���1 '���درة #��! �%��� �� ھذا ا


ت ط'����� � ھذه ا�را+م  ار�#�ب �ن �%���ا��"�ل  ا�"#وم �%�8أ�Lك �# ���
A ا��!���  ..ز�
! ا

 
 ھذا $"#�م ط'�� ا���درة و ا�"�وزة ا$�وال �"��ل و '����ر إدار�! ھ�+! �#%ف


ون�� ا
 .ا.���ص و �
ظ�م و��ر ��ل ھذه ا��+!  �ر�وم �
ظم

                          

  ا����,� ا�����A6 ا�����ت:ا�را&G ا�*,ل

 ا�%��ـــ� ا���&�  :31 ا���دة

��'! أ�1�ء '�ن �ن �(#ل 
�وص  �#%ف '���'�! ا�را+م ا���د �#��"! �ر�ق ا���! ا�ا


ون���%��� �� ھذا ا.   


ظ�م ط'�� ا�ر�ق ھذا أ�1�ء ���ن%%�1�ء ا$���� . 
  .ر�قا� ھذا  و�
ظ�م ��ر '�ر�وم ��"دد

  

  ا��'�6ـــق :32 ا���دة

 �"#�! C.���ص ادا+رة ا�را'�! ���وى �%� �#��"! ا���د �� %�"��ق �ر�ق �(#ل

وا#(وط ا��+
�ف. 


ظ�م $"#�م و��� ا�ر�ق، ھذا �1ن '��"��ق، ا�#%�ون ا�1�ة ���ن%�1�ء ا$���� ا. 
 ا���%#�ت "�ز����د وو اC"���ط�، ا"'س 2رارات �� �����! '��! ا�"��ق �ر�ق �'ت


ون �ذا ط'�� ا���'��ن J(.�ص ا��%و#!��  .ا
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    .�ر�قم ھذا او�
ظ� ��ر '�ر�وم ��"دد
  

  ا�'(ــم ھ���ت :33 ا���دة
     :)
 ا'�دا+�! �"#�! 
وا#(وط ا��+
�ف �"#�!���ل ا.���ص  ا�را'�! ادا+رة �� �


�وص ا�را+م �� �.��!�
ون ھذا �� �%��� ا�� ��#ن C ا�� أو '�� ا�ر�'ط! و�%ك ا
��%�� ��
�  

 .اوط
� ا�راب ���� �%� ا�"#�!  ا.���ص ���د 

ظ�م ط'�� ���
ون ،)2( ن�و���(�ر ر+�س �ن ا�"#�! ��#ون %�1�ء ا$���� $"#�م ا.  

 !�#"�% ���د �%��ت ��
�%! أن��#ن 

 

 ا�1��A6 ا��4,�ص :34 ا���دة


ظر  � !�#"�
�وص ا�را+م ���� �� ا�
ون ھذا �� �%��� ا���! ا"�Cت  �� ا�� : ا
 . ا�راب ا�ور���
�  ا�ر��! �%� ار�#'ت إذا  -
 .  ا�ور���
��ن "د ار����1د أ �ور���
�ا�ر��! .�رج ا�راب ا ار�#'ت إذا  -
�د�م  (.ص أو   �ور���
�  �نا�راب ا�ور���
�  .�رج ا�ر��! ار�#'ت إذا -  !��
�   ا

   .ا����د�!  '��! '�ور���
��  م���
 1رارأ��''ت ا�ر��! ��   إذا -A��� �
 .��ور���
�رابا  �%�  �و�ودا  ا�ر��!  �ر�#ب  #�ن إذا -  �
  .��%��8   ��م  وم  ا�ور���
 ���%! ط�+رة أو ،ر���
�و�ا   ا�%م  �"�ل  ���
!   ��ن  �%� ا�ر��! ار�#'ت إذا -

��
 . '�ور���
  

  ا���*�ف ظروف : 35ا���دة

�وص ا�را+م أ�ل �ن ا���'��ن J(.�ص ��#ن    �
ون ھذا �� �%��� ا��  �ن ا���C�دة ا

  : '(رط ذكو  ا�.��ف ظروف


�� ا#(ف 2'ل �مو(ر#�+ �ر�#'��� و ا�ر��! �ن ا�.��! ا�%ط�ت إ'Lغ� طرف �ن 
  .ا���'�! و ا'"ث أ��زة

%"�ول ا1رور�! ا��%و��ت #��! ا���'�! و ا'"ث �%ط�ت ��د�وا أن �%� ! #ل و ا$د
�%�ن �%� ا��رف �� ا���ھ�! (:
�� �ن ����دة�� �ن �
��م و ا�ر��! �� ا�(�ر#�ن و ا

! �����د ا$(.�ص  و�� .ا��+دات �%ك ا��ر��ع و ��+دا��� �%� ا"�ول�"ھذه ا

��ذ� .ا�ذ#ورون أ�Lه �ن �.��ف ا��و'! ��'A أد
� ا��و'�ت و�#ون �(�و! 'و2ف ا
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 ا��و�ودات وا��رداد ا�دو�1 ا��%�ون :ا����س ا�*,ل
 

 ا�1��A6 ا��%�ون :36 ا���دة
 وا�ر��'�ت وا��C�2�ت ا���ھدات 'A��� 8 �� "دود و�� '��Eل ا����%! �'دإ �را��ة ��     
 ا$طراف ادول �� ��#ن 
ط�ق أو�� �%� 12�+� ���ون �2L�ت ���م وا�وا
�ن، ا�%! ذات
�� !�2���Cل �� ا�ت ���ر�"� '�را+م ا���د ا���%�! ا�1�+�! وا�Kراءات وا���'��ت ا


�وص�
ون ھذا �� �%��� ا�� .ا
  

 ا��%$و��ت �6د�م :37 ا���دة
%�%ط! ��وز !�+�1� أ.رى دو!�.��!   12�+�! �%ط! �ن ط%ب �%� و'
�ء ا�.��! ا

 ا��%و��ت ��دم أن '��Eل ا����%! '(رط أو �%��� ���دق ا����2! ��ور���
� دو!' �ر'ط��

���! ا�Kرا��! وا��+دات ا���%#�ت ا����دة (:
�� �ن ا��و د��� ا��و�رة ا���دة�ن ا 


�وص ا�را+م ار�#�ب�
ون ھذا �� �%��� ا�� .ا
   

 �$���$(�ت ا��&��ر ا4��رداد إ�راءات : 38 ا���دة

ظر ا�ور���
�! ا�1�+�! ا�"�#م �.�ص      ادول طرف �ن ا�ر�و�! ا�د
�! اد�وى �� '�

��راف أ�ل �ن ا��C��2!، �� ا$�1�ءC'"ق ا �ت �%#����#%���% أ���ل �ن �%��� ا��"�ل 
  .ا���د

!�#"�%%��رة ط'�� ا�ر�و�! اد�وى �� �
ظر ا�� و � �%زم أن ا��دة، ھذه �ن ا$و
%دو! �د
� ��و�ض 'د�� ا���د أ���ل '�'ب ا�دا
�ن ا$(.�ص !' اذي ا1رر �ن اط�

���" . 
�%� ����ن ،ا���درة 2رار ���� ��.ذ أن ��#ن ا�� ا"�Cت ���� و��     !�#"� ا�� ا

�1! �� �
ظر� '�� �ط�ب 2د ا�� ا�(رو�! ا�%#�! "�وق "�ظ �دا'�ر �ن �%زم '�� �:�ر أن ا
!  .ا��C��2! �� طرف أ.رى دو

  

 ا��,�درة�ن أ�ل   ا�دو�1 ا��%�ون طر�ق �ن ا����$(�ت ا��رداد :39 ا���دة
 إ"دى طر�ق �ن ا#��'ت ���%#�ت '���درة أ�رت ا�� ا$�
'�! ا�1�+�! ا$"#�م ���'ر     


�وص ا�را+م�
ون ھذا �� �%��� ا��
��ذة ار�#�'�� �� ا���.د�! او��+ل أو ا �%� ا�راب 
�
%�وا�د وا�Kراءات ا��ررة ط'�� اوط 
ون��%. 

%���ت ��#ن     !�+�1�
�ء 
ظرھ� �� �را+م �'��ض ا$�وال أو �ر��! أ.رى �ن  اEأ

(: ذات ا���%#�ت '���درة �:�ر أن ا��ل '8 ا��ري %�(ر�� ط'�� ا.������� ا$�
'� ا
!'��#�
�وص ا�را+م إ"دى طر�ق �ن وا�
ون ھذا �� �%��� ا�� �� ا���.د�! �%ك أو ا

  .ار�#�'��
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�+�! إدا
! دون ا��'�! ا��رة �� ا�ذ#ورة ا���%#�ت '���درة و�"#م    � �� ! أو او��ة "�

 .�(�'�! أ.رى "�Cت �� أو ا�رار أو ا�0�ب
  

 زوا�'� ا�����د  :40 ا���دة
%���ت  ��#ن      !�+�1�
�ء  ا�.��! ا�ور���
�! ا�%ط�ت أو ا' �%�ا�%ط�ت  ط%ب 

 �� !��.� 2د ا�.��! �%ط���� أو �"�#��� �#ون ا�� ا��C��2! �� ا$طراف ادول إ"دىا

�وص ا�را+م إ"دى �ن ا��:��! ا��+دات "�ز أو '����د أ�رت�
ون ھذا �� �%��� ا�� أو ا

 ھذه ار�#�ب �� ��L.دام ��دة #�
ت أو ا��.د�ت ا�� ا$دوات أو ا��دات أو ا���%#�ت
 ھذه �'ر�ر #���! أ�'�ب و�ود (ر�ط! ا���%#�ت �%ك "�ز أو '����د �"#م أن ا�را+م

 .ا���درة ھو ا���%#�ت �%ك �Sل أن �%� �دل �� وو�ود ا�Kراءات
%���ت ��#ن     !�+�1� ا��'�! ا��رة �� ا�ذ#ورة ا�"�ظ�! ا�Kراءات ��.ذ أن ا�.��! ا
�%���ن ا$(.�ص أ"د إ���م أو إ���ف ���C� E�'�! ��ط��ت أ��س �1  ا��1! �� ا

.�رج�'. 

�وص اطرق و�ق ا��دة ھذه �ن ا$و� ا��رة �� ا�ذ#ورة اط%'�ت �و�8 ��% ا��� �� 


��'! و��و� أ��%8 43 ا��دة�ر�1� ا���! ا �%� !�#"� و��� ���� ���ل ا�� ا�.��! ا
� ا�1�ء ��دة �� ا��ررة �Tراءات�����Cا. 

  

 ا��'*ظ�� �راءاتا� ر)G :41 ا���دة

�وص ا���درة إ� ارا�� ا���ون ر�ض ��وز     �
ون ھذا �� �%�8 ا�� ر�� أو ا


ت إذا أو �L+م و2ت �� #���! أد! 'Nر��ل اط�'! ادو! ��م م إذا ا�"�ظ�! ا�Cراءات�# 
  .زھ�دة ��2! ذات ���در��� ا�ط%وب ا���%#�ت

%دو! ا���ح ��#ن �"�ظ� إ�راء أي ر�� 2'ل أ
8 )�ر !' أ�'�ب �ن د��� �� '�رض اط�
  .ا�"�ظ�! ا�Kراءات إ'��ء �'رر

  

  وا��,�درة وا�'�ز ا�����د &<رض ا�دو�1 ا��%�ون ط$&�ت : 42 ا���دة

L1� ن��� و��� ا�1�+� ا���ون ط%'�ت ���1
�� أن ��ب ا�� اLز�! وا��%و��ت اوE�+ق  

�+�! ا��C��2�ت ��ررهE
ون، ���8�1 و�� ا$طراف وا���ددة ا�� �ن ا��د�! اط%'�ت �ر�ق ا
 : �:�� '�� ا"�Cت "�ب �
��ذھ� أو '����درة ا"#م $�ل ا��C��2! �� ا$طراف ادول إ"دى

و2�+� '��ن - 1�' �� إ� إ1��! ا�ط%و'!، ا�Kراءات وو�ف اط�'!، ادو! إ��� ا��
دت ا
!.�
 ���"� #�ن �� "�ث اط%ب، إ�8 أ��
د اذي ا$�ر �ن �Jل �ط�'���� �%� ���دق 
 .�"�ظ�! '�Nراءات أو ا"�ز أو ا����د إ�راءات '��.�ذ اط%ب ��%ق إذا وذك

 '��ن �� ذك، أ�#ن ��� و����2� �#�
�� و�"د�د ���در��� ا�راد ا���%#�ت و�ف  -2
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%�"�#م ���A اذي '��در ���L �#ون اط�'! ادو! إ��� ا��
دت ا�� ا��د�ر�! '�و2�+�  
!�
 إ� ارا�� اط%ب "�! �� وذك '��، ا���ول �Tراءات ط'�� ا���درة 2رار '��.�ذ اوط

���درة 2رار ا���دار�'. 
 ادو! �ن اواردة ا���درة أ�ر �
��ذ 
ط�ق �"دد ا�� ا��%و��ت و و2�+�ا ���1ن '��ن - 3

!' ا$طراف K(��ر ا�.ذ��� ا�� ا�دا'�ر �"دد ��ر�A ا$.�رة ھذه ��د�م ��
ب إ� اط�
!
�" !�

و
�! ا$�ول �را��ة �1�ن و#ذا �
��ب، '(#ل ا�� ا���درة "#م ':ن وا��ر�A ا

،�+��
���درة ا"#م '�
��ذ ا$�ر ��%ق إذا وذك �'. 
  

 ا��,�درة أ�ل �ن ا�دو�1 ا��%�ون إ�راءات :43 ا���دة
 ا�Kرا��! ا��+دات '���درة ا��C��2! �� ا$طراف ادول إ"دى ��د�8 اذي اط%ب �و�8     


ون ھذا ��  ا�ذ#ورة ا$.رى او��+ل أو ا��دات أو ا���%#�ت أو�� ا�راب �%� وا��وا�دة ا
�
 2�L'  "#��� و�#ون ا�.��!،  ا�"�#م إ� �"و8 ا�� ا�دل وزارة إ� �'�(رة اوط


�ف+��L
�ض واط�ن 
ون و��� '���% . 

��!  ا��دة �ذه و��� ا��د�! اط%'�ت أ��س �%� ا��.ذة ا���درة أ"#�م �
�ذ�'  !'��
 ا���! ا


و
�! اطرق '#��!�� . ا
  

 أ�&�� "����A ���ت �ن ا�,�درة ا��,�درة أ'(�م �*�ذ : 44 ا���دة

! اطرق �'ر ا��C��2! �� طرف دو! �"#�! '�� أ�رت ا�� ا���درة 2رار �رد     �'� �� ا
 ط��� وذك اط%ب "دود �� '�� ا���ول وا�Kراءات %�وا�د ط'�� و�
�ذ أ�Lه، 43 ا��دة

��

�ب أ� �%� Cر�#�ب ا����%ت و��+ل أ�! أو دات��ا أو ا���%#�ت أو ا�ر��! ��+دات 

�وص ا�را+م�
ون ھذا �� �%��� ا�� .ا

  

 ا���ص ا��%�ون: 45 ا���دة

ون �ذا و��� ا�Kرا��! '���+دات .��! ��%و��ت �'%�O ��#ن     �� �� طرف دو! أ�! إ� ا

!�2���Cق ط%ب دون ا'�� ،��

د�� ���د 2د ا��%و��ت ھذه أن ��'�ن ��� !
�! ادو���%� ا 
�%ك ���A أو 12�+�! إ�راءات أو ���'��ت أو �"����ت إ�راء ! إ� �ر�� ط%ب '��د�م ادو

 .ا���درة
  

 ا��,�درة ا����$(�ت )1 ا��,رف  :46 ا���دة

د��     � ا���%#�ت �� ا��رف ��م ا��ل ھذا $"#�م ط'�� ا���درة 2رار ��در 

%���ھدات وذك ط'�� ا���درة !�  . '8 ا���ول وا�(ر�� ا�%! ذات ادو
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����� أ'(�م :��دسا� ا�*,ل                                         
     ا+)A$��: 47ا���دة  


ون �زء �ن 
��M ا$�وال ا���ردة وا���درة  �.�ص ������وز �(رة C '�و�ب ھذا ا
 !+��A ا��+�ت و ا�(#�Lت  %��10 ا��#(ف وا���'�! وا�"��ق وا"#م �� �' !�%#�ا


ون��
�وص �%��� �� ھذا ا�  . ا�را+م ا

#
�س ا�%1�$! J(.�ص ا�'%�0ن اذ�ن أدى إ'L)�م إ� ا A

�وص ���(ف �ن ا�را+م ا

ون���%��� �� ھذا ا.  


��ذ�  .��"دد �ر�وم ا�Kراءات ا�ط'���! %�وز�� و ا

   ا��<�ء :48 ا���دة


ون ھذا ��0%��8 ا$"#�م ���� ا !��.�  .ا��'�! و ا

  أ'(�م �����: 49ا���دة 

%دو! و�
(ر �� ا�ر�دة ار���! �

ون '���'�ره 2�
و��
�ذ ھذا ا�  !��L�Cور�! ا���%
  ا�ور���ن

                                               �   avril 2016 15%$ر ���ا#��ط "

  

  �(�� و�� )'� ا��&�& 

  

  

  ا��ز�$ ا+ول

  �(�. و�� %���-

  

  

  وز�$ ا���ل

             ا�$ھ�2 و�� داداها+0��ذ                                                                           
                                                                       

  
 


