
1 

 

�ون ا���ظ��
) �2011و���ر  21( �1432ن ذي ا����  �24در �
  1- 11-172ظ��ر �ر�ف ر�م ���ذ ا����  

ر�ن 28-11ر�م  ���ا���" ق ��� س ا��  

  ا���د % و�ده ،
  :�دا( )  -ا�ط�& ا��ر�ف                                                                

 )���د �ن ا���ن �ن ���د �ن �و�ف * و��)(                                          

  :���م �ن ظ��ر�� ا��ر�ف ھذا ، أ���ه � وأ	ز أ�ره أ��� 

�ول       �  ��% ؛ 85و 50و 42#��ء 	�! ا�د��ور و����� ا�

) �2011و�0#ر  18( �1432ن ذي ا�/(.  21#��ر�-  820-11و#�د ا�ط+ع 	�! &رار ا��(�س ا�د��وري ر&م      

  : ا�����ق #�(�س ا������ر�ن ��د��ور ، �6 �را	�ة �� ��4 28- 11ا���ظ��4 ر&م  ح #�1��2ه #�ط�#1. ا���1ونا�ذي �ر

ا�����ق #�(�س  28-�11ن ا���1ون ا���ظ��4 ر&م  15ة ا�;���. �ن ا���دة إن ا��1ط6 ا�89ر �ن ا��1ر -1        

�. �����ر ، #ر�م �دة "ا������ر�ن ا��4 ��ص 	�! �و���ر(6 ا����4 #��9ر ، #/<م ا���1ون ، ط#ق ��س ا�<����ت ، 

�م ��م �لء ا���1د ا���Bر 	ن ا���داب ا�����. ، 8+ل أ(ل ��ر �ن ��ر�- ا@	+ن 	ن ا����ء ����% ا�/<و��. ، وذ�ك �� 

، و<ذا ا��1رة ا�;���. �ن " طر�ق ا���8#�ت (ز�D. #�#ب ��ذر �ط#�ق ��طرة ا���و�ض ا��1ررة 40 ھذا ا���1ون ا���ظ��4

����4 �دة ا��داب ا������ر ا�ذي ا��د	4 ، 	ن طر�ق ا���و�ض "ا��ر�#ط. #���1ط6 ا��ذ<ور وا��4 ��ص 	�!  93ا���دة 

�#B�� Fرا ، #�#ب ����ن ا������ر ا�ذي <�ن ���E% 	2وا 40 ا�/<و�. ، 40 ��ر�- إ	+ن ا����ء ا����م ، ��لء ��1د أ

 -(��6 /1وق ا���ر �/�وظ. (�Bر �ط�#�1ن ��د��ور ؛ " ا�/<و��. ���2و ا����4 #��9ر أو 	�د ا��رام �دة ا���داب

  )أر���س

ا�����ق #�(�س ا������ر�ن ا��4 ��ص 	�!  28- 11ا���ظ��4 ر&م  �ن ا���1ون 98إن ا��1رة ا�;���. �ن ا���دة  -2      

�ن  �B14ر أ�% � �ط#ق /��. ���40 ا��2و�. 40 �(�س ا������ر�ن �6 ر�D�. �(�س (�. ا����وص 	���� 40 ا���دة "

ھذا ا���1ون ا���ظ��4  	�! �(��س ا�(��ت ا��1#�. ا��4 ���م ا���8#�� #�د ��ر�- ��ر) ا��1رة ا�;���.(ھذا ا���1ون ا���ظ��4 

  �Bر �ط�#1. ��د��ور ؛" 40 ا�(ر�دة ا�ر���.

  ا�����ق #�(�س ا������ر�ن ��س ���0 �� ���8ف ا�د��ور ؛ 28-11إن #�&4 أ/<�م ا���1ون ا���ظ��4 ر&م  -3    

 98رة ا�;���. �ن ا���دة ، وا��1 93، وا��1رة ا�;���. �ن ا���دة  15إن ا��1ط6 ا�89ر �ن ا��1رة ا�;���. �ن ا���دة  -4   

ا��421 #�دم �ط�#1��� ��د��ور ��<ن 0���� �ن #�&4 �1���2ت ھذه ا��واد ، و�(وز #�����4 إ�دار ا�9ر #����ذ ا���1ون 

  ا�����ق #�(�س ا������ر�ن #���;��ء ا9/<�م ا�واردة 40 ا��1رات ا��ذ<ورة ، 28-11ا���ظ��4 ر&م 

 :�ر�� ا��ر�ف #�� ��4 أ�در�� أ                       

ا�����ق #�(�س  ��11-28�ذ و���ر #��(ر�دة ا�ر���. ، 	1ب ظ��ر�� ا��ر�ف ھذا ، ا���1ون ا���ظ��4 ر&م       

                                                                                                   .ا������ر�ن ، <�� وا0ق 	��% �(�س ا��واب و�(�س ا������ر�ن

  ).�2011و���ر  21( �1432ن ذي ا�/(.  24و/رر #��ر#�ط 40 

  :و&�% #���طف    

  ر�Dس ا�/<و�. ،

  .	#�س ا����4: ا@��2ء 
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                                                                                             *  

                                                                                            * *  

ر�ن �11-28�ون ��ظ��
 ر�م                                          ���  ��" ق ��� س ا��

  ا��ب ا,ول                                                                       

ر�ن و�ظم ا.��(ب                                                           ���  /دد ا��

 ا��دة ا,و�0                                                                      

  :	2وا ���8#ون و0ق ا�1وا	د وا�<����ت ا�����.  �120��Gف �(�س ا������ر�ن �ن    
I  - ت ا���8#. <�� ��4 �و�D! ا����	ر�ن ����2ء #�(�س ا���	زع ا9:  

  	2وا ، ��;�ون ا�(��	�ت ا��را#�. و���8#ون 	�! ���د (��ت ا����<. ؛ 72 -    
	2وا ���8#�م 40 <ل (�. ھ�D. ��8#. وا/دة ���Gف �ن �(�وع ا����8#�ن 40 ا�Eرف ا�����. اH��. ا��و(ودة  20 -       

  Bرف ا��+/. وBرف ا��(�رة وا����	. وا�8د��ت وBرف ا����	. ا����1د�. وBرف ا���د ا�#/ري ؛: . 40 ا�(�. ا�����
  أ	�2ء ؛ ���8#�م 40 <ل (�. ھ� .#8�� .D���Gف �ن ا����8#�ن 40 ا���ظ��ت ا�����. ������Eن ا9<;ر ��;���. ؛ 8 -       
      - 20  .#8�� .Dد ا�وط�4 ھ����  .�<و�. �ن ��;�4 ا��G(ور�ن	2وا ، ���8#�م 	�! ا�

II -  .رف ا�����E8#�ن 40 ا��را#�. وا����ت ا��	د ���0 #�ن ا�(��ت #����#. ���;�4 ا�(��	4 ا���1���! ا��<ل ا��	وزع ��
  :وا����8#�ن 40 ا���ظ��ت ا�����. ������Eن ا9<;ر ��;���. 

 ا����

 ا����� ا��
		� ��د    

ت ا���ا���   �  ������ ا���

ا����� ا��
		�  ��د

 ������ ا���ف ا������

��ا��
		� ������  ا���

 �� �����ت ا������ �����ا���

 ا���ت

 

 

� ا��� ي ا����

��ا������  ا���

� ا�"�!ت �و#�

%�� وا'&

 

��# ���
 ا��ا*�ة ا!)�

 ��د

�� ا���

� -�ور  - ا�"� ن

 ا�0&�� ا�/��اء -

1 2 1 

 -ا�"� ن #�23 -��  ا1&��%

 ا�0&�� ا�/��اء -� -�ور 

1 

 -ا�6ھ4  وادي

 �8 �7ة

1 2 1 

  

 1 2 1 ا�0�رة - �3��%

  

)�0;:  - #�ا93<

 ا�/ ز -

2 4 2 

�� - #�23 -�� #�ا93  ا�"�

 :;�0( ا�/ ز ->

1 

?�  - ? س#- 

 در��

2 5 2 

  

ء  ا��ار@�Aا�

 ا��A8ى

3 5 2 

��#�23 -�� ا��ار  ا�"�

ء ا��A8ى@�Aا� 

2 

و�7� 1 3 2 ورد��7 - ا�

  

�� �A� 1 3 1ة - د3

  

 -?D  - ا���ط

 ز��� -ز# ر 

2 3 1 

��?D  -#�23 -�� ا���ط  ا�"�

 ز��� -ز# ر  -

2 

 E< 2 3 1 ان - ط���
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ا���اردة  - ا���ب

- �0G ��� 

1 2 1 

  

�8#س - :�D��< 1 3 1 

��23�# -�� �8#س  ا�"�- 

:�D��< 

1 

 1 2 1 أزD7ل - >د��

  

ن - �س�� � 2 2 1 

��23�# -�� �س  ا�"�- 

ن�� � 

1 

 1 4 2 ا���&�� ا����

  

 -ا�/�0��  - >زة

و)ت< 

1 3 1 

  

 

  III    8ب  ـ��2ء ��	ن ا�����. ا���ظ��ت ��;�ون   ا�ذ�ن ا9��E���� ;���.، ا9<;ر��!   �	وى �ل �ن   ا�(�وي، ا���#& .Dف ��8#. ھ��G�� ن� 
  . ا��ذ<ورة ا���ظ��ت   40 ا����8#�ن

 ������Eن ����. ��ظ�. <ل   ا�(�وي، ا����د 	�! ��;���. ا9<;ر ������Eن ا�����. #����ظ�.   ا���ظ��4، ا���1ون ھذا �د�ول   40   �1�د،   
 ا��(�رة أو ا����	. أو   ا�#/ري ا���د أو ا��+/. &ط�	�ت �ن أ<;ر أو وا/د   40 ا�����. ا�(��ت أو ا�(�.   40 ���ط�م �زاو�ون   ا�ذ�ن

  :  ا�����. �������ر ���(�ب   ا�8د��ت، أو ا����1د�. ا����	. أو

�. �ؤ�س أن ـ   � ؛ ا9����. و�9ظ���� ا�د��1راط�. ���#�دئ ط �1#���Eل وأن &��و��. #

  . ا9����. �9ظ���� ط#�1   #��، ��;���. 	�! ��و0ر أو ا�����. ا�(��ت #M/دى أو #��(�. �1رھ� �<ون   أن ـ   

 �و0رھ�   وا��4 #�� ا���رح ا��Eل ����ب 	دد   ��;���.، ا9<;ر ������Eن ا�����. ا���ظ�. ��/د�د ا�	�#�ر #��ن أ��2 �ؤ8ذ   أن �(ب   
 #ر�م ا�����. ا�(��ت أو ا�(�. ���وى 	�! ا���8رطون ھؤ�ء /11%   ا�ذي ������+ت   ا@(���4 ا�ر&م و<ذا ا���ظ�.   ��8رط4 أ��ط.
  . ا�&�راع ��#ق   ا��4 ا��/��#�. ا���.

  . ا�(�وي ا����وى 	�! ��;���. ا9<;ر ������Eن ا�����. ا���ظ��ت �D/.   ا�دا��8. وز�ر �ن #�&�راح ��8ذ   #�ر�وم �/دد   

 و�#�ن .  ا���ظ��ت ��ذه ا9����. ا�9ظ�. و0ق ���8#ون   أ	�2ء �ن ������Eن ا�����. ����ظ��ت ا���8#. ا��� .D���Gف   
 ��ظ�. <ل   ��8رط4 #�ن �ن   ا��ذ<ورة، ا���8#. ا���D. �ؤ��ون   ا�ذ�ن ا���8#�ن 	دد �/د�د <���. أ	+ه إ��% ا����ر ا��ر�وم

 ھؤ�ء &#ل �ن #�م ا���رح ا9(راء 	دد /�ب   ����ن، �ن أ<;ر ��ذ ا�����. ا�(��ت أو #��(�. �زاو�ون   ا�ذ�ن
  . ا���8رط�ن

  . ا���دة ھذه 9/<�م ط#�1   ا���8#.، ا���D. �ؤ��ون   ا�ذ�ن ا���8#�ن �D/. ا�����. ا�1ط�	�ت   ��;�4 �6 #����ق ا�(�.   وا�4 ��د   

IV     . ف ـ�G�� .Dور�ن   ��;�4 �ن ا��<و�. ا���8#. ا���)Gوع �ن ا���)�  :  

    ؛ ا����Nت   40 ا����8د��ن   ��دو4#      *

    ؛ ا���(��. ا����Nت   40 وا����8د��ن   ا9���4 ا��ظ�م �(�ن   40 ا����8د��ن   ��;�4      *

  ا���و��. ��وظ��. ا���م   ا9���4 ا��ظ�م   40 	���� ا����وص ا9	�2ء ا�����و�. ا@دار�. ا��(�ن   40 ا��وظ��ن   ��;�4      *
  . ا���و��. ا��ؤ���ت   و���8د�4 ا�(��	�ت   #�وظ�4 ا��8�. ا9����. وا�9ظ�. 

 ا��وظ��ن �D0ت �ن D0. <ل 	�! ا��ط#1. ا���1و��. وا��روط ا@(راءات و0ق ���8#�ن ا��G(ور�ن ��;�و �<ون   أن �(ب   
  . أ	+ه إ���م ا����ر وا����8د��ن

  2   ا��دة                                                                                

  .  �1د�ر أ#�د 	�! ا��دا#�م �دة #دا�. ���ر�- ا���#1.   �و��   ا����ن 8+ل ا������ر�ن �(�س أ	�2ء ا���8ب �(رى   

 3   ا��دة                                                                                

 #�1. أ<#ر &�	دة أ��س 	�!   ا���#4 و#����;�ل #��+D/. ا�&�راع طر�ق 	ن ا������ر�ن �(�س أ	�2ء ا���8#�ت �(رى   
  .  ا����4�2 وا���و�ت ا9�وات �زج طر�1. ا�����ل ودون

  40 وا/د �����ر #����8ب ا�9ر ���ق إذا وا/دة دورة   40 ا���#�. و�B9�##�.   ا��ردي #��&�راع �#��ر   ا����8ب أن �Bر   
  .  ����. ��8#. ھ�D. إط�ر 
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 ا�;��4 ا�#�ب                                                                          

� �� و�روط ا��(��ن أھ ��                                                     �ب ا�)��4� 

 4   ا��دة                                                                              

�. ا9	�2ء ھم وا���8#�ت ا���8#ون   �G�ت ���م ا���D+ه ا9و�! ا���دة   40 إ���� ا����ر ا���8#. ا���	40 ا���1دون أ   FDا��وا 
.�#�8���  .  ا����. ا

   �  .  ا������ر�ن �(�س أ	�2ء ا���8ب #ر�م وا/دة �رة �ن أ<;ر ��وت   أن ��8ب   9ي �(وز   

 #ر���� ا���و�ت   40 �رBب   ا��4 ا���8#. ا���D. �8��ر   أن وا/دة ��8#. ھ�D. �ن 9<;ر ����ب   ا�ذي ا���8ب 	�! ����ن   
 ��B.   إ�! ا�&�راع ���ر�- ا��/دد ا��ر�وم �دور �ن ا#�داء   ا���8#�ن، �واM# FD	داد ا��<��. ا���ط. #ذ�ك �8#ر   أن 	�!
  .  #���ر��F ا���ر�/�ت �1د�م   40 ���روع ا��/دد ����ر�- ا���#ق ا��وم

 ا��8ب ��8#. ھ�8N# .Dر ا��8�. ا���8#�ن �D/.   40 #��9ر   ا����4 ا�م ا��8��. ا���ط. ��(ل   ا@8#�ر، 	دم /��.   و40    
  . #ر����

 5   ا��دة                                                                             

  . وا������. ا��د��. #/1و&% ������ �<ون   أن ا������ر�ن �(�س ����8#�ت ��ر�F   �ن   40 ���رط   

  40 	���� ا����وص ا���8#. ا����Dت �ن ھ�D.   40   �(ري   ا��4 �+���8#�ت ا���ر�/ون �<ون   أن ذ�ك إ�! #�@0�2. �(ب
  .  	��� ��ر�/ون   ا��4 ا���D.   40 أ	�2ء أ	+ه ا9و�! ا���دة 

   �  .  وا/دة ��8#. ھ�D. �ن أ<;ر   40 ��ر�F   أن ���8ب �/ق   

  6 ا��دة                                                                            

   �  .  ا������ر�ن �(�س   40 ���2و�. ���ر�F ا��واب �(�س أ	�2ء �ؤھل   

 7   ا��دة                                                                            

   �  :   ا������ر�ن �(�س   40 ���2و�. ���ر�F �ؤھل   

 ا��روط و0ق ا��1د ھذا 	��م �ر60   �م �� 	���� �/�و��م ا�����. ا��8س ا���وات 8+ل ا��Eر#�. #��(���. ا���(��ون ـ      1
�ل   40 ا��1ررة��ر �ن    4021 ا���در   1.58.250   ر&م ا��ر�ف ا�ظ��ر �ن    17ا�� #�;�#. )  1958   �#��#ر   1378  ) 6   

  ؛ و�����% ���Eره   و&6 <�� ا��Eر#�. ا�(���. &��ون

 ا��4ء �1وة �<��ب /<م 1�#���D��� !2 أ�#F ا��دا#�. ��ؤو��. �ن 	زل &رار /�1م   40 �در ا�ذ�ن ا�8�9ص ـ   2   
 ؛ �0% ا�ط�ن دون ا��زل &رار   40 ا�ط�ن أ(ل ا��رام #�#ب أو   ا��ذ<ور، ا�1رار   40 ا�ط�ن /��.   40   #%،   ا��421

    ؛ ��8#�ن ��<و�وا ا��ط�و#. ا��روط �ن أ<;ر أو �رط �����D ��0م ا8�ل ا�ذ�ن ا�8�9ص ـ      3

 �6 /#س 	1و#. أو ��0ذة /#س #�1و#. #%   ا��421 ا��4ء �1وة �<��ب /<م #�1�2! 	���م ا��/<وم ا�8�9ص ـ      4
 ا���1ون ھذا �ن    65إ�! 62   �ن ا��واد   40 	���� ا����وص ا��09ل أ/د أ(ل �ن   �د����، <��ت <����   ا�����ذ، إ��1ف

  .  ��% 66    ا���دة أ/<�م �را	�ة �6   ا���ظ��4،

 &رار %�0 ���ر   ا�ذي ا���ر�- �ن ا#�داء <���. ا��دا#�. �دة ا��رام #�د أ	+ه 2 ا�#�د   40 إ��% ا����ر ا9ھ��. ���6 �ر60     
 #��/#س 	���م ا��/<وم 	ن   #(���.، ا�9ر ����ق   �م ��   أ	+ه،    3ا�#�د   40 إ��% ا����ر ا9ھ��. ���6 �ر��D���  . ��>   60 ا��زل
 #�1و#. ا�9ر ���ق إذا �����D ا�/<م �0% أ�#F   ا�ذي ا���ر�- �ن أو ��1د��� أو ا��1و#. &�2ء ��ر�- �ن ��وات    10#�رور
  .  ا�����ذ �و&و0.

   � 	���� ��ر�ب   ا��4 #%   ا��421 ا��4ء �1وة ا��<��#. ا9/<�م 	�! اH;�ر �ر��ب ا��را(�. أو ا��ظر إ	�دة ط�#�ت �و&ف 
  . ا����8#�. ا9ھ��. 10دان

    �  . ا����8#�. ا9ھ��. ���6 ر60 ا��8ص ا���و 	�! ��ر�ب   

 8   ا��دة                                                             

    ���ل �زاو�ون   ا�ذ�ن ا�8�9ص   ا����<.، أ�/�ء �(�وع   40   ا������ر�ن، �(�س   40 ���2و�. ���ر�F �ؤھل   ��# 
  :   ا�&�راع ��ر�-   40 ��. �ن أ&ل ��ذ �زاو���� �ن ا���وا ا�ذ�ن أو #�ده ا��#��. ا�وظ�Dف

    ؛ ا��21ة ـ   

    ؛ ��/��#�ت ا�(�و�. ا��(��س و&�2ة ��/��#�ت ا9	�! ا��(�س &�2ة ـ   

 ا���1ط��ت 	���ت أو ا9&���م أو ������ت ا����ون ا�<��ب و<ذا وا����ل وا�و�ة ا�دا��8. �وزارة ا��ر<ز�ون ا��دراء ـ   
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 وا���وخ وا��8��ء وا�1واد ا�دواDر ورؤ��ء ا�/2ر�. ا�دواDر ورؤ��ء وا����ل ا�و�ة دواو�ن ورؤ��ء وا�#��وات
    ؛ وا��1د�ون

 ؛ ا���و��. ا�1وة وأ	وان ا���<�. ���/.ا� ا�1وات أ0راد ـ   

 ؛ وا�دا��8. ا�����. ����و ـ   

  . ا�(�و�ون وا�8زان �����<. ا���م ا��8زن ـ   

 9   ا��دة                                                             

� زاو�وا   ا�ذي   ا��را#4 ا���وذ ��� ��#6   (�. <ل   40 ا������ر�ن �(�س   40 ���2و�. ���ر�F ذ<رھم   اH�4 ا�8�9ص �ؤھل   
  :  ا�&�راع ��ر�-   40 ����ن �ن أ&ل ��ذ   �����م %�0

    ؛ ا��21ة ـ    

    ؛ ��/��#�ت ا�(�و�. ا��(��س و&�2ة ��/��#�ت ا9	�! ا��(�س &�2ة ـ   

 ا�و�ة دواو�ن ورؤ��ء وا�#��وات ا���1ط��ت 	���ت أو ا9&���م أو ������ت ا����ون ا�<��ب و<ذا وا����ل ا�و�ة ـ   
    ؛ وا��1د�ون وا���وخ وا��8��ء وا�1واد ا�دواDر ورؤ��ء ا�/2ر�. ا�دواDر ورؤ��ء وا����ل

    ؛ ا���<ر�.   ا��وا/4 رؤ��ء ـ   

  .  ا��رط. و	�داء   ا�وط��Q� 4ن ا����. ���د�ر�. ا�+��ر<زة ا�����F رؤ��ء ـ   

 10   ا��دة                                                              

    ���ل �0% �زاو�ون   ا�ذي   ا��را#4 ا���وذ دا8ل �61 داDرة <ل   40 ا������ر�ن �(�س   40 ���2و�. ���ر�F �ؤھل ��# 
 ا�وزار�. ��1ط�	�ت ا�+��ر<زة ا�����F رؤ��ء   ا�&�راع، ��ر�-   40 ��. �ن أ&ل ��ذ �����م �0% زاو�وا   ا�ذي أو   �����م،

   16ا���دة   40 إ���ـــم ا����ر ا����ھ�. �ر<ــ�ت و���رو ا���و��. ا��ؤ���ت و�د�رو   وا9&���م، وا�����ت ا�(��ت   40
�. ا�دو�. ���ك   وا��4   ا���ظ��4، ا���1ون ھذا �ن �  .  رأ������ �ن   30%   �#.� �ن أ<;ر �#��رة �Bر   أو �#��رة #

 11   ا��دة                                                              

   �  �زاو����، 	ن ا�1ط�وا أو   #����ل، �����م �0% �زاو�ون   ا�ذي   ا��را#4 ا���وذ دا8ل �61 داDرة أ�.   40   ���8ب،   أن ��<ن   
��� �ؤ&�� <�ن و�و   ا��داب، أو ��ـــ�. إ���م أ��دت ا�ذ�ن ا�8�9ص   ا�&ـــ�راع، ��ر�-   40 وا/ــــدة ��. �ن أ&ل ��ذ �> 

�ـــ.، #��ك ��ـــ��ون   وا�ذ�ن   	ــــوض، #دون أو #�ـــوض   �داھ�ـــ�، أو �������� <��ت� أو ا@دارة 8ــد�ـــ.   40   ا�
 #/�ل ��م ر8ص وا�ذ�ن   ط#���%، <��ت <����   	�و�4 �ر0ق 8د�.   04 أو ا���و��. ا��ؤ���ت أو ا��را#�. ا�(��	�ت

  . �����م أداء أ;��ء ا��+ح

 12   ا��دة                                                             

�. �ن ا���1ون #/<م �(رد   � و#�د   ا����8ب، ���(. إ	+ن #�د   �+���8ب، �ؤھل �Bر   أ�% �#�ن �8ص <ل   �����ر، 
 	دم /��ت إ/دى   40 ا��دا#% �دة 8+ل �و(د   �8ص <ل أو   ا����8ب،   40 8+�% ���زع   أن ��<ن   ا�ذي ا9(ل ا��رام
  .  ا���ظ��4 ا���1ون ھذا   40 	���� ا����وص �+���8ب ا9ھ��.

�. ھذه �ن ا��(ر�د ا�د��ور�. ا��/<�. �;#ت   � �ن #ط�ب أو   ا��دل، وز�ر أو ا������ر�ن �(�س �<�ب �ن #ط�ب ا�
 �% �ن <ل �ن #ط�ب أو ا����8ب #�د &�D�2. إدا�. �دور /��.   40 ا�/<م أ�درت   ا��4 ا��/<�. �دى ا����. ا����#.

./���  .  

 13   ا��دة                                                             

�#�8. ���ر��% (رد إ�داع 	ن ��8ف �����ر <ل ا������ر�ن �(�س   40 ا��2و�. �ن �(رد   ��� ا��/دد ا9(ل دا8ل ا
��ر�ف ا��;#�. #��و;�Dق ا��ذ<ور ا�(رد �ر0ق   �م أو &��و����� .� ���(ب   و�م ا�ذ<ر ا����

 97ا���دة �ن ا�89رة ا��1رة #G/<�م 	�+ ��/��#�ت ا9	�! ���(�س ا9ول ا�ر�Dس &#ل �ن �����G   40 إ��% ا��و(% �R	ذار   
  . ا���ظ��4 ا���1ون ھذا �ن   

�#�8. �����ر�ف ا��/دد ا��1ف �(�وز �����ر <ل ا������ر�ن �(�س   40 ا��2و�. �ن �(رد    ���  40 إ��% ا����ر ا
  . ا��ذ<ورة ا����ر�ف #�#ر�ر �1م   �م أو ا����8#�. /���% ��و�ل ���در �#�ن   �م أو   ا���ظ��4 ا���1ون ھذا �ن    94ا���دة 

 �(ر�د @	+ن ا�د��ور�. ا��/<�. إ�! ا�9ر ��/��#�ت ا9	�! ���(�س ا9ول ا�ر�Dس �/�ل   ا�/��ت، ھذه <ل   40
  .  ا������ر�ن �(�س 	2و�. �ن   ا����4 ا������ر
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 ا�;��ث ا�#�ب                                                          

.ت                                                         � 
� ا���

 14   ا��دة                                                           

�. �6 ا������ر�ن �(�س   40 ا��2و�. ����0!   ���دي ا��(�س   40 أو ا�د��ور�. ا��/<�.   40 	2و �&�  وا�(���	4   ا
 4D�#وا� .  

 أو ����. �Eر0. وا/دة ر�D�. �ن أ<;ر �6 ����0!   <�� .  (�. �(�س ر�D�. �6 ا������ر�ن �(�س   40 ا��2و�. ����0!   
  .  �را#�. (��	�ت   �ؤ���� �(�و	. أو (��	�. ��1ط�. �(�س أو إ&��م أو 	���. �(�س أو (��	. ��(�س

 15   ا��دة                                                           

�. �6 ا������ر�ن �(�س   40 ا��2و�. ����0!   �  . ا�/<و�.   40 	2و 

�. �����ر ����ن /��.   40      �  ا������ر�ن، �(�س ر�Dس �ن #ط�ب   ا�د��ور�.، ا��/<�. ���ن   ا�/<و�.،   40 	2و #
  . ��1ده �Eور   ��ر، أ(ل دا8ل 

 ا�(��	�ت أو ا�دو�. ����F   40   ا���8#�ـ.، �Bر   	�و��ـ.   ���. <ل �زاو�ـ. �6 ا������ر�ن �(�س   40 ا��2و�. ����0!   
 ���ك   ا��4 ا��ر<�ت أو ا���م ا���1ون   أ��8ص �ن ا8Hر�ن ا�	�#�ر��ن ا�8�9ص أو   ا���و��.، ا��ؤ���ت أو ا��را#�.
 ھذا �ن    20   ا���دة 9/<�م ط#�1 ا�/<و�. �ن #�<��ف �ؤ&�. ��Gور�. #���;��ء   رأ������، �ن   30%   ��#. �ن أ<;ر ا�دو�.

  .  ا���ظ��4 ا���1ون

 �(�ل   ا������ر�ن �(�س   40 و���8ب ا���#1. ا��1رة   40 	���� ا����وص   ا����40 /��ت إ/دى 	��% ��ط#ق �8ص <ل   
 �دة ط��. وذ�ك ا���ل #��   ا�(�ري   وا���ظ���. ا���ر���. ����وص ط#�1 ا@�/�ق و��2.   40   ��%، ط�ب 	�! #��ء   �زا��،
  . ا��دا#%

 وا�وز�ر #������. ا��<�ف ا�وز�ر ���Gرة #�د #��9ر   ا����4 ا�وز�ر �ن #�&�راح ا@�/�ق &رار ا�/<و�. ر�Dس ��در      
 ا���8#�ت /��.   40   أو، ا����#�. ا���رة �����ل ا��وا��. أ��م ا�;����. ظرف   40 ا�1رار ھذا و��8ذ .  ا���و��. #��وظ��. ا��<�ف
،.�Dن ا��وا��. �و��   ا�;+;�ن 8+ل   (ز+	@ TD��� راع�&� إ�   ا����8ب،   40 �وزع إذا   ا9(ل، ���ول   ��ري   � أ�% �Bر .  ا
  . با���M# �8&رار ا�د��ور�. ا��/<�. 	ن ا���در ا�1رار ��ر�- �ن ا#�داء

  . ا9���. #Mدار�% ��<% إ�! ����D�1 #��9ر   ا����4 ���د   ا���داب، �دة ا����ء 	�د      

 16   ا��دة                                                            

 أو 	�م �د�ر ���م �6 و<ذا   ���دب، ���رف أو ا@دارة �(�س ر�Dس ���م �6 ا������ر�ن �(�س   40 ا��2و�. ����0!   
 �ر<�ت   40 ا��زاو�.   ا�ر&�#.، �(�س   40 	2و أو ا�(��	�. ا@دارة �(�س   40 	2و ���م �6   ا�&��2ء، و	�د   �د�ر،

�.   ا�دو�.، ���ك   ا��4 ا����ھ�.�  .  رأ������ �ن   30%   ��#. �ن أ<;ر   �#��رة، �Bر   أو �#��رة #

 17   ا��دة                                                           

 أو دو��. ��ظ�. أو أ(�#�. دو�. 	��� ا9(رة   �ؤدي ��;���. �Bر   ���م �زاو�. �6 ا������ر�ن �(�س   40 ا��2و�. ����0!   
  . /<و��. �Bر   دو��. ��ظ�.

  18   ا��دة                                                           

  15و )  ا�;���. ا��1رة (   14ا��واد   40 إ���� ا����ر   ا����40 /��ت إ/دى   40   ا���8#%، 	�د   �و(د،   ا�ذي ا������ر 	�! ����ن   
 &رار �دور أو �+���8ب ا�����D. ا����TD إ	+ن   ��4   ا��4 �و��   ا�;+;�ن ظرف   40 �;#ت   أن أ	+ه    17و 16و )  ا�;��;. ا��1رة (

 /��.   40 و�2%   ا�&��2ء، 	�د   ط�ب، أ�% أو ا��دا#% �6 ا������0. ����% �ن ا���1ل أ�%   �زاع، /��.   40 ا�د��ور�. ا��/<�.
  .  	2و��% �ن إ&���% أ	��ت وإ�   أ	+ه،    15ا���دة   40 إ���� ا����ر ا@�/�ق

  .  ���ر��% ���زم   (د�د   ���4 ���ط #<ل ا��(�س ��<�ب   ا��دا#%، �دة 8+ل   ��رح،   أن ا������ر 	�! �(ب   

�. �ن ا���1ون #/<م �(رد� أ/<�م ���8ف   أو ا���داب ھذا �6 ����0! ���. ا��دا#% �دة أ;��ء �1#ل   ا�ذي ا��8ص   �����ر، 
  .  ا���ظ��4 ا���1ون ھذا �ن 21   ا���دة

  19 ا��دة                                                            

 �(�س �<�ب �ن #ط�ب ا���#1. ا���دة   40 إ����� ا����ر ا��2و�. �ن ا��(ر�د و�1ر   ا@&��.، ا�د��ور�. ا��/<�. ���ن   
  .  ا��دل وز�ر أو ا������ر�ن

  ا��Gن، ھذا   40 �زاع /��.   40 أو   ا������ر�ن، �(�س   40 ا���داب �6 ا��زاو�. ا����م   ���40   40 �ك و(ود /��.   40   
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 <�ن إذا �� �1رر   ا��4 ا�د��ور�. ا��/<�. إ�! ا�9ر #���% ا������ر أو ا��دل وز�ر أو ا������ر�ن �(�س �<�ب �ر60 
  . ا����40 /��ت إ/دى   40 �0+ �و(د   #��9ر   ا����4 ا������ر

 �ن �#�دئ �و��   	�ر �8�. أ(ل دا8ل و��2�%   ��وي   أن   ا����40 /��ت إ/دى   40 �0+ �و(د   ا�ذي ا������ر 	�! �(ب   
  . 	2و��% �ن إ&���% 	ن ا��/<�. ھذه ���ن   #ذ�ك، &���% 	دم /��.   و40 .  ا�د��ور�. ا��/<�. &رار �#��E% ��ر�-

  20 ا��دة                                                             

 ��. ��(�وز � ��دة و	2و��% ا���Gور�. ھذه #�ن ا�(�6 �ؤ&�. #��Gور�. ا�/<و�. �دن �ن ا��<�ف �������ر ��<ن   
  .  أ��ر

 �<�ب �ن ط�ب 	�! #��ء   ا�د��ور�.، ا��/<�. ���ن   ا��ذ<ورة، ا��دة ا��رام #�د ا���Gور�. ھذه ا���رار /��.   و40   
  .  #��9ر   ا����4 ا������ر إ&��. 	ن   ا������ر�ن، �(�س

 21   ا��دة                                                             

��% ##��ن ���و	� #�������% ���F   أو ا��% �����ل   أن �����ر <ل 	�! ���6   � ��1و�. أو #�ر<. ����ق   إ���ر <ل   40 
���  . ���ط�� ط#��. <��ت <�

 أو   درھم،   100.000و    10.000#�ن &درھ� ��راوح   و#Eرا�.   أ��ر، و��. وا/د ��ر #�ن ��راوح ��دة #��/#س ���&ب   
 أو ذ<روا   ���ط��، ط#��. <��ت <���� ��1و�ت أو �ر<�ت ���رو أو �د�رو أو �ؤ��و   10ط، ا��1و#��ن ھ���ن #M/دى
��% #��ن �6   �����ر، ا�م #ذ<ر ��/وا�  أو 	���� ��ـــر0ــون   ا��4 ا���1و�ــ. أو ا��ر<. ���Dدة #و�ر   إ���ر، <ل   40 

  .  درھم 200.000 إ�! وا�Eرا�. /#�� وا/دة ��. إ�! ا�/#��. ا��1و#. �ر60   ا��ود، /��.   و  . 40�G����� ���ز�ون 

 ا�را#6 ا�#�ب                                                             

��ر��6 ا���ر��ت                                                        � 

 22   ا��دة                                                               

  40 ���ر   #�ر�وم و������� ا����8#�. ا�/��. #دء و��ر�-   ا��ر��/�ت، 8+��� �1دم   ا��4 وا��دة ا�&�راع ��ر�- �/دد   
  .  ا9&ل 	�! �و��   وأر#��ن #�8�. ا�&�راع ��ر�- &#ل ا�ر���. ا�(ر�دة 

 23   ا��دة                                                               

 ا����ر إ���� ����ون   ا��4 ا���8#. ا����Dت #ر�م �+���8#�ت �ر��/���م �1د�وا   أن ا��8رج   40 ا�����1ن ����Eر#. ��<ن    
  . ا���ظ��4 ا���1ون ھذا   40 	���� ا����وص اH(�ل ودا8ل وا��روط ا�<����ت و0ق أ	+ه ا9و�! ا���دة   40 إ����

 ##�د 	�و��. أو ا��دا#�. أو /<و��. ��ؤو��. ��و�!   #���8رج ��1م   �Eر#4 أو �Eر#�. <ل ���ر�F �ؤھل   � أ�% �Bر   
  .  ا@&��.

     24 ا��دة                                                               

 و�(��س ا�(��	�. ا��(��س   و��;�4 ا�(�. �(�س   ���;�4 ا���8#. ا����Dت �ط�ق   40 ا����8#�ت �8ص   ���0   �(ب،   
�D/. #<ل ا��<�ف ا�و<�ل �ودع   أن   ������Eن، ا�����. ا���ظ��ت   و��;�4 ا�����. ا�Eرف   و��;�4 وا9&���م ا�����ت %���# 

�D/ـــ. أو #���ر��F ا���ر�F   ا�&��2ء، 	�د   �8���، ا���ر�F أو Fر���ر ;+;ـــ.   40 ا�Dا@&��م أو ا�����. #�1ر �ــظ� 
  . أ	+ه 22 ا���دة   40 إ��% ا����ر ا��ر�وم   40 ا��/ددة ا��دة 8+ل وذ�ك   ا�����.، ا�(�. �ر<ز

 ���0 �#�ن وأن   	����، ا����دق ا���ر�/�ن أو ا���ر�F إ��2ءات ا��رد�. ا��ر��/�ت أو ا��ر��F �واFD �/�ل أن �(ب   
 ا�Eر0. أو ا��را#�. وا�(��	.   و����م، و	��و���م و�د��م وأ��<ن و�وار�- و(���م وا�����D. ا��8��. ا���ر�/�ن أ���ء

 ا�م 	�! ا�����ص و����ن .  ا�����4 ا����ؤھم   ا�&��2ء، و	�د   إ����، ����ون   ا����E���� 4ن ا�����. ا���ظ�. أو ا�����.
Fر��ا��<�ف   ا�و<�ل، ا�� ،./D+��#   .����ھذه و ./D+ب ا���ر�ر�/�ن و����0 ا��  .  

  :  ��4   #�� �ر10. ا��رد�. ا��ر��/�ت أو ا��ر��F �واDــF �<ـون أن �(ب   

 ؛   ا���ظ��4 ا���1ون ھذا �ن    29ا���دة   40 إ��% ا����ر ا���2ن   �#�U د60 و�ل ـ   

 ����. ��ر�F �<ل ا��وا#ق #ط�&. �ن ��8. أو أ��ر ;+;. �ن أ&ل ��ذ ����. ��ر�F �<ل   ا��د�4 ا��(ل �ن ��8. ـ   
    ؛ أ��ر ;+;. �ن أ&ل ��ذ   ا�وط��Q� 4ن ا����. ا��د�ر�. طرف �ن

�ر آ8ر ��ر�- #�د ا����. ا����8#�. ا��واFD   40 ا��1د ���دة ـ   / ��� .��# ،.�D���   .���� ا@دار�. ا���طـــ. طرف �ن 
  . �����1 ا�D�1م   ا�4D�21 ا�1رار �ن ��8. أو   ا��8�ــ�.، ا��/ـــ��.

 #��8.   أ	+ه، إ���� ا����ر ا�و;�Dق 	�! 	+وة   ا@د�ء، 	��% و(ب   ا����<.، �راب �8رج ��1م #��ر�F ا�9ر ���ق إذا   
  . ا@&��. ##�د ا��8��. ا�(�. �دن �ن أ��ر ;+;. �ن أ&ل ��ذ ����. ���د���   �� أو   ا��د�4 ا��(ل �ن
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�ورة ��/و#� #���ر��F ا���ر�F �ن �ظ�ر <ل �<ون   أن �(ب   # Fر��ر�/�ن أو ا���ا��  .  

 ا�Eرف أو ا��را#�. ��(��	�ت ا���8#. ا����Dت #ر�م #���ر��F ا��رد�. ا���ر�/�ت أو ا��ر��F �واFD �ر0ق أن �(ب   
 �دن �ن ا���E. ��ذه ����. #�ز<�.   ����4 ا����ء   ذوي ا���ر�/�ن �دن �ن ا��1د�.   ������Eن، ا�����. ا���ظ��ت أو ا�����.
  .  ا���ر�F أو ا�+D/. #���% ��1دم   ا�ذي   ا�����4 ا�/زب   40 ا��8�ص ا�(��ز

 ا��روط و0ق ا��ر��F �واFD �و62   ا��G(ور�ن،   ���;�4 ا���8#. ا���D. �ط�ق   40 ا��1ررة ا����8#�ت �8ص   ���0   
��ء ا�وط��. ا��(�. <��#. #�1ر أ	+ه ا��#�ن ا9(ل دا8ل و�ودع ا�ذ<ر ا�����. وا�<����ت/R� وص�  40 	���� ا���

 ����ب   ا��4 ا��G(ور�ن   ��;�D0 4. #��ن #���ر��F ا��رد�. ا���ر�/�ت أو ا��ر��F �واFD ���2ن أن و�(ب .  أد��ه    84ا���دة 
�. #�ذه   إ���� ����ون   ا��4 ا���1#�. ا���ظ�.   ا�&��2ء، و	�د   ا���ر�/ون، إ�����  . ا�

 �ن ا��1د�. ا��G(ور�ن   ���;�4 ا���8#. ا���D. #ر�م   #���ر��F، ا��رد�. ا���ر�/�ت أو ا��ر��F �واFD �ر0ق أن �(ب   
 ��1دم   ا��4 ا���1#�. ا���ظ�.   40 ا��8�ص ا�(��ز �دن �ن ا���E. ��ذه ����. #�ز<�.   ��1#4، ا����ء   ذوي ا���ر�/�ن طرف
�����# ./D+أو ا� Fر��م ا������  .  ا���ظ��4 ا���1ون ھذا �ن ا9و�! ا���دة   40 إ���� ا����ر ����Dت ��;��ن #

  .  ا�(�س ��س �ن ا;��ن ���ر�/�ن ����#��ن ا���ن ا��ر��F �واFD �ن �D/. <ل ���2ن أ� �(ب   

  . ����E ا�وا(ب ا���1	د 	دد ���دل   ا9���ء �ن 	ددا ا��ر��F �واFD �ن �D/. <ل ���2ن أن �(ب   

 و<�ل و�0ة /��.   40 ا8Hر�ن ا���ر�/�ن أو #��+D/. ا��<�ف ا�و<�ل 	�! و(ب   ا�+D/.،   ��ر�/4 أ/د   �و40 إذا   
،./D+و�2%   ا��� Fر��إ�! (د�د #�   .��B 4 ا��دة �ن ا�89ر ا��وم�1دم   ا��ر�/�ت 8+��� � إ(راء ��<ن   و�  . #���ر��F ا��

 ا���ر�/�ت إ�داع أ(ل ا��رام #�د ا�و�0ة و&�ت إذا   �/�/.، ���#ر ا�����. ا�+D/. أن �Bر .  ا9(ل ھذا �8رج ��و�ض   أي
Fر���راع �وم   أو #���&�  .  ا

  25 ا��دة                                                                  

 ا��رد�. ا���ر�/�ت أو ا��ر��F �واFD �ر0ق أن �(ب   أ	+ه، 24   ا���دة   40 	���� ا����وص ا��روط 	�! 	+وة   
Fر���ا�ذ�ن ا�8�9ص طرف �ن ا��1د�. #�� �  :  ��4   #�� ��1#�. ��ظ�. أو   ����4 /زب إ�! ����ون   

    ؛ �#را�(�م �ط#وع �ص )  أ      

    ؛ ا����8#�. /�+��م ��و�ل ���در 	ن #��ن )  ب   

  :   ���2ن و;�1. )  ج   

 و	�ر�ن ��8�. 	���� ا����دق ا��و&���ت �D/.   ا�����.، وا�Eرف ا��را#�. ا�(��	�ت ��(��س ا����D���� .#8ت #����#.• 
40   .D25% (  ا���  ( �2ء �ن	ت أ�Dس   ���;�4 ا���8#. ا�����)� ت�	را#�. ا�(���رف ا�E#��ن ا�����. وا���س ا��    ؛ ا�(�. ��

•   .#����# .D���� .#8ن، ا�����. ا���ظ��ت   ���;�4 ا�����E����   ./D�)  20% (  ا���D.   40 ���ر�ن 	���� ا����دق ا��و&���ت 
 ا�����.؛ ا�(��ت أو ��(�. ا���#��ن ا��ذ<ورة ا���8#. ا���D. أ	�2ء �ن 

•   .#����# .D���� .#8ور�ن،   ���;�4 ا���)Gا��   ./D��س أ	�2ء �ن 	2و �D����8. 	���� ا����دق ا��و&���ت � .Dا��� 
  ا���D.   40 �8�. 	ن (�. <ل   40 ا��و&��ن 	دد �1ل   أ� �رط ا9&ل 	�! ا����<. (��ت 	دد ���ف ا���#��ن ا���#8.

  . ا��ط�و#. ا��و&���ت 	دد �ن )  %5 (

   ��D/. �ن 9<;ر �و&6   أن ��8#. ھ�D. ��2و �(وز    Fر��ــ�ن 9<;ر أو وا/دة � Fر��وا/د � � /زب إ�!   ����4   
  .  ��1#�. ��ظ�. أو   ����4

 ا���8#. وا���D. ���و&��ن ����ر�ف ا�وط��. ا�#ط�Dق أر&�م أ	+ه )  ج (  ا�#�د   40 إ���� ا����ر ا�و;�1. ���2ن أن �(ب   
  .  وا/د إ�داع �و2وع   �<ون وأن ��� ا���#��ن

  26 ا��دة                                                                  

 �ن أ<;ر أو وا/دة ��8#. ھ�D. �ن أ<;ر أو وا/دة (�. �ن أ<;ر   40 ���% �8ص ر�F وإذا .  ا����ددة ا��ر��/�ت ���6   
./D�  .   ا�/��ت <ل   40 #�ط+ ا���8#% و���#ر   �D/.، أو ھ�D. أو (�. أ�.   40 ا���8#% 	ن ا@	+ن �(وز   � �M0%   وا/دة، 

   �  .  أ	+ه    25و   24   ا���د��ن 9/<�م 8+�0 ا��ود	. ا��ر��F و�واFD ا��ر��/�ت �1#ل 

   � أو ا��را#�. ا�(��	. �(�س   40 	2وا ا���8#% أ���% 	�! �م   ا�ذي   ا�����4 ا����ءه ��Eر   �8ص   أي �ر��F �1#ل   
  . ا�����. ا�����. ا�Eر0.

   ��> �  ���;�4 ا���8#. ا���Nت #M/دى 	2وا ا���8#% أ���% 	�! �م   ا�ذي   ا���1#4 ا����ءه ��Eر   �8ص   أي �ر��F �1#ل   
  . ا��G(ور�ن 

   �  .  ا���ظ��4 ا���1ون ھذا #G/<�م 	�+ �+���8ب �ؤھل �Bر   �8ص   أي �ر��F <ذ�ك �1#ل   
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   �     اHن، ��س   40   ���2ن، أو وا/د   ����4 /زب �ن 9<;ر ����ون   أ��8ص أ���ء ���2ن   ا��4 ا��ر��F �واFD �1#ل 
  ا��4 ا��ر��F �واFD �1#ل � <�� .  ����4 ا����ء #دون �8�9ص و�ر��/�ت   ����4 /زب �ن #�ز<�. �1د�. �ر��/�ت

 �ن #�ز<�. �1د�. �ر��/�ت   اHن، ��س   40   ���2ن، أو وا/دة ��1#�. ��ظ�. �ن 9<;ر ����ون   أ��8ص أ���ء ���2ن 
  . ��1#4 ا����ء #دون �8�9ص و�ر��/�ت ��1#�. ��ظ�.

�ر�/� أن �#�ن إذا   � Fر���دة و�(ل أودع &د #��D�� ا�1وا	د @/دى ���8ف أ�% أو �+���8ب �ؤھل �Bر   �8ص �
 /��.   40 و�و   ر20%، #���ر��F ا���ر�/�ت   #��41 ا��<��. ا���ط. 	�! و(ب   ا���ظ��4، ا���1ون ھذا   40 	���� ا����وص

  .  ا���ظ��4 ا���1ون ھذا �ن    30ا���دة   40 	��% ا����وص   ا����4D ا�و�ل ����م

  27 ا��دة                                                             

 و<�ل إ�!   ا���1و��.،   ا��#��U و��Dل �ن و���. #�G.   ���+، �<ون   أن �(ب   ا�ذي   #���ر��F، ا���ر�F ر0ض   �#�U   أن �(ب   
./D+إ�! أو ا� Fر��ل ��1#ل #��9ر   ا����4 ا���  . و

  .   #���ر��F ا���ر�F   40 ا��#�ن ا���وان   40 /��   ا��#��U ��م   

  28 ا��دة                                                             

  . ����ر�F أو ا�+D/. �و<�ل �ؤ&�� و�+ #���ر��F ا���ر�/�ت   #��41 ا��<��. ا���ط. ���م   

 29   ا��دة                                                             

 ا@&��م أو ا�����. #�1ر ا�����. &�#ض إ�! درھم   5.000   &دره ����2 �د60   أن ��ر�F <ل أو �D/. و<�ل <ل 	�! �(ب   
  .  ا����ل ����%   ���دا�8ل &�#ض إ�!   و(وده، 	دم 	�د أو   ا���1ط��ت، 	���. أو

   ���ت إذا إ� ا���2ن �ر(6   / ./D+أو ا� Fر��! ا���	40 �8�. ��#.    .D! ا����	وات �ن ا9&ل �  	���، ا���#ر ا9
  . ا�&�راع   ��ر�- �ن �#�دئ   ��. أ(ل دا8ل #% �ط��ب   �م إذا ��8ز��. <�#� و��#F و���1دم 

  30 ا��دة                                                               

 	���� ا����وص ا�ر0ض /��ت   40 	دا �� #���ر��F ا���ر�F @�داع ا��وا��. أ��م ا�;+;. ظرف   4D���   40 و�ل ���م   
  .  ا���ظ��4 ا���1ون ھذا �ن 26 ا���دة �ن ا���د�. و وا���8�. وا�را#�. وا�;��;. وا�;���. ا9و�! ا��1رات   40

  .  إ�دا	�� �ر��ب /�ب ا��1#و�. ا��ر��/�ت ��(ل

  .  ا����4D ا�و�ل   40 ذ�ك و�;#ت .  ور�ز   �ر��ـ#4 ر&م ��ر�F �<ل أو �D/. �<ل �8�ص   

�. ا�ر�وز �/دد   � وا�9وان ر�ز �<ل �<ون   أن و�(ب .  ا�دا��8. �وز�ر #1رار ����ر�/�ن أو ا��ر��F ��واFD ا��8
.�  . ا�ر�وز �ن �Bره   	ن ���زه   �� #% ا��8

 و���. أ�. أو إ	+��ت #وا�ط. #���Mرھ� #���ر��F ا���ر�/�ت   #��41 ا��<��. ا���ط. �1وم   ا��ر��/�ت، ��(�ل #�(رد   
  .  ا������ل ��Gو0. أ8رى

 31   ا��دة                                                              

�D/. �/ب ��<ن    Fر���أو  Fر�� @�داع ا��/دد ا9(ل 8+ل ا���ر�F أو ا�و<�ل طرف �ن #���ر��F   0ردي �
 �/ب ��<ن   و� .  ا9(ل ��س دا8ل (د�د #��ف و��و�2% ��د�. أ8ط�ء ��2ن �ر��F ��ف �/ب ��<ن   <�� .  ا��ر��/�ت

  . ا9(ل ھذا ا��رام #�د �ر��F   أي

�س و�10 ا��ر��F �/ب ��(ل   �� .��  .  ا���ر�F   40 ا���#�. ا�<�

���/�ب ا�����ق ا���ر�F #���+م ا@	+م �1د�م #�د   ا����/ب، ا���ر�F إ�! أو ا����/#. ا�+D/. إ�! ا���2ن �ر(6   �# 
  .  #���ر��F ا���ر�/�ت   #��41 ا��<��. ا���ط. �دن �ن وا����م

 ا���8س ا�#�ب                                                             

 ا.��(��� ا��� �                                                           

 32   ا��دة                                                              

�. ا���رة �#�دئ   �  40   و����4 ا�&�راع ��ر�- ��#ق   ا�ذي ا���#6 ا��وم �ن ا9و�! ا���	.   40 ا����8#�. ��/��. ا��8
  . �+&�راع ا���#ق ا��وم �ن ��+ 	�رة ا�;���. ا���	. 

  . ا���و��. ا��(���ت �Gن   40 ا���ل #%   ا�(�ري ا���ر�6   40 ا��/ددة ا��روط و0ق ا����8#�. ا�(���	�ت ��1د   

  .  وا���ر ا��/�G� .0ن   40 ا���ل #%   ا�(�ري ا���ر�6 أ/<�م ا����8#�. ا�د	��. 	�! �ط#ق   

 33   ا��دة                                                                

 #����ن   ا�&�راع، @(راء ا��/دد ���وم ا���#ق ا�;��ن ا��وم 8+ل   ��1ط�.، أو (��	. <ل   40 ا��/��. ا@دار�. ا���ط. �1وم   
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  . ����ر�/�ن أو ��واFD ����و�.   ���/�ت ا��9<ن ھذه �ن <ل   40 و�8�ص .  ا����8#�. ا@	+��ت #�� ���ق �8�. أ��<ن

��� ا�وا(ب ا��9<ن 	دد �/دد��  . ا�دا��8. وز�ر �ن #�&�راح ��8ذ   #�ر�وم ��1ط�. أو (��	. <ل    40�8

 34   ا��دة                                                             

 و��2و��� و/(��� أ	+ه    33ا���دة   40 إ���� ا����ر ا��9<ن   40 و���2 �(وز   ا��4 ا����8#�. ا@	+��ت 	دد �/دد   
  . ا�دا��8. وز�ر �ن #�&�راح ��8ذ   #�ر�وم

��1ت �<ل   40 <��ت و�و   �ذ�ك، ا�����. ا��9<ن �8رج ا���8#�. إ	+��ت ����ق �/ظر   �� .Bد�و� .  

35 ��دةا                                                                

   � ا���ر�/�ن #را�T و<ذا   ا���8#4، ط�#6 أو Bــرض   ��� �<ـــون   ا��4 ا�ر���. �Bر   ا@	+��ت ���2ن أن �(وز   
  . #����� ا�(�6 أو ا289ر أو ا9/ــ�ر ا��و��ن و���ورا��م

 36   ا��دة                                                              

  . ا��#�دة أ��<ــن   40 ا���8ـــ�#�. #��/�ــ�. ا���1م ���6   

�. ا��ؤ���ت دا8ل ا����8#�. #��/��. ا���1م <ذ�ك ���6   � ا���ظ�. ا�/��. /��.   40 إ�   ا����4 ا��<و�ن و ������م ا��8
  . ا��#�دة أ��<ن #���;��ء ا��ؤ���ت ھذه   40 ��م أن ��<ن   ���M0   ا��G(ور�ن،   ��;�4 ���Dدة

� أ;��ء   ا����8#�.، ا�/��. 8+ل �1وم   أن �را#�. (��	. أو ا@دارة   ��Gوري �ن ��Gور أو   	�و�4 �وظف   9ي �(وز   
  .  ا����8#�. و;��1Dم �ن ذ�ك �Bر   أو #را�(�م أو ا���ر�/�ن ���ورات #�وز�6   	��%، �زاو�.

� �وم   ا����8#�. ا�و;�Dق �ن ذ�ك �Bر   أو ���ورات أو #را�T #�وز��B   6ره،   #وا�ط. أو #���%   �1وم،   أن �8ص   9ي �(وز   
  .  ا�&�راع

  37 ا��دة                                                              

 	���� ا����وص وا���1و�ت وا��ر<�ت ا��را#�. وا�(��	�ت ا����. �����Dت ا����و<. ا9دوات أو ا�و��Dل ���8ر ���6   
 ا����8#�. ا�/��.   40   أ8رى، وھ��Dت ا����. ا����Nت 	�! ��دو�. ا�����. #���را&#. ا�����ق 69.00   ر&م ا���1ون   40

 رھن ا��را#�. ا�(��	�ت أو ا�دو�. ����2   ا��4 ا��(���ت أ��<ن ذ�ك �2ن �د8ل و� .  ا�9<�ل �ن �<ل   #Gي   ����ر�/�ن،
  . ا����واة &دم 	�! ا���1#�. ا���ظ��ت أو ا������. ا9/زاب أو ا���ر�/�ن إ��رة

 ا���دس ا�#�ب                                                              

ت ��د�د                                          ����� ا��ر���7 ا��(ت ���� ا.��(

 ا���ررة وا�"�و�ت                                                       �� 

 38   ا��دة                                                            

  .  ��� ا��1ررة وا��1و#�ت ا����8#�. وا������ت ا����8#�.   ا�/��. #����#. ا��ر�<#. ا����8��ت ا�#�ب ھذا 9/<�م ط#�1 �/دد   

 39   ا��دة                                                            

 #�وز�6 ا�&�راع �وم   �B 40ره   #وا�ط. أو #���% &�م �8ص <ل درھم 50.000 إ�! 10.000 �ن #Eرا�. ���&ب   
  . ا����8#�. ا�و;�Dق �ن ذ�ك �Bر   أو ا���8#�. ���ورات أو إ	+��ت

 ��Gور أو   	ــ�ـــو�4 �وظــــف <ل درھم   50.000   إ�! 10.000 �ن و#Eرا�. أ��ر ��. إ�! ��ر �ن #��/#س ���&ب   
 �Bر   أو ���ورا��م أو ا���ر�/�ن #را�T #�وز�6 	ـــ��% �ـــزاو�. أ;ـــ��ء &ـــ�م �را#�. (��	. أو ا@دارة   ��Gـــوري �ن
  .  ا����8#�. و;��1Dم �ن ذ�ك

 40   ا��دة                                                             

 ا���دة   40 إ���� ا����ر ا��9<ن �8رج ا���8#�. إ	+��ت 	�ق �ن <ل درھم 50.000 إ�!    �10.000ن #Eرا�. ���&ب   
�� �<ون   #�<�ن أو   ا���ظ��4، ا���1ون ھذا �ن 33�8� ./D+� أو أ8رى Fر��آ8ر ��  .  

 41   ا��دة                                                             

�درت إذا درھم 50.000 إ�! 10.000 �ن #Eرا�.   ا���ظ��4 ا���1ون ھذا �ن35    ا���دة أ/<�م ���8�. 	�! ���&ب    
.��درت إذا درھم 50.000 &درھ� و#Eرا�.   ا���ر�/�ن، أ/د �ن ا����8 .�  . �ط#�. ��/ب �ن ا����8

    42 ا��دة                                                             

 �Bر   ���ر�/�ن أو ��(�. �Bر   ��واFD ا��M# .�#�8	+��ت ا���1م 	�! درھم    50.000إ�!    �10.000ن #Eرا�. ���&ب   
  . ���ورا��م أو #را�(�م #�وز�6 أو ��(��ن

 إ���� ا����ر ا����8�. �ر�<ب <�ن إذا درھم   50.000   إ�!    �10.000ن و#Eرا�. أ��ر ��. إ�! ��ر �ن #��/#س ���&ب   



11 

 

 �ر�<ب 	�! ا��1و#. ��س و�ط#ق .  �را#�. (��	. أو ا@دارة   ��Gوري �ن ��Gورا أو 	�و��� �وظ�� أ	+ه ا��1رة   40
.�  . ا���ظ��4 ا���1ون ھذا �ن    36ا���دة �ن ا9و�! ا��1رة   40 إ���� ا����ر ا����8

 43   ا��دة                                                             

  :   درھم 50.000 إ�! 10.000 �ن #Eرا�. ���&ب   

�. ا����/. #������ل ���F   أو �����ل   ��ر�F <ل ـ   � #�ر��/% ا���ر�ف �Bر   #Eرض ا����8#�. @	+���% ا��8
    ؛ 	���� وا�د�0ع و##ر���(%

�. ا����/. 	ن ��Eره ���8!   ��ر�F <ل ـ   �    ؛ #�� ا����8#�. إ	+���% �����ق �% ا��8

�. �Bر   ا����/. �����ل   وھو ��#س /��.   40 �2#ط   ��ر�F <ل ـ   � &�م �واء #�� ا����8#�. إ	+���% �����ق �% ا��8
  .  �Bره   #وا�ط. أو �8��� #ذ�ك

 44   ا��دة                                                               

 ا�و��Dل #���8ر �1وم   �8ص <ل درھم 100.000 إ�! 50.000   �ن و#Eرا�. ��وات �8س إ�! ����ن �ن #��/#س ���&ب
  . ا���ظ��4 ا���1ون ھذا �ن 37 ا���دة   40 إ���� ا����ر   ا9دوات أو

 45   ا��دة                                                               

 �8ص <ل 10ط ا��1و#��ن ھ���ن #M/دى أو درھم   5.000   إ�! 1.200 �ن و#Eرا�. ��ر إ�! أ��م ��. �ن #��/#س ���&ب   
 ���0 &�د أو ا���و�ت /ق 10ده &#ل و�2ت ا���8#�. �واFD   40 &�ده #/<م إ�� و�وت ا9�#�ب �ن ��#ب ا���و�ت /ق 10د
  .  ��% ط�ب دون ذ�ك #�د

 46   ا��دة                                                              

  &�د #�و(ب �وت �ن <ل   درھم، 50.000 إ�!   10.000   �ن و#Eرا�. ��وات ;+ث إ�! أ��ر ��. �ن #��/#س ���&ب   
�. ا�م #���/��% أو   ا���8#�ن، �D/.   40   &��و��B 4ر �  .  وا/دة �رة �ن أ<;ر ا����8ب   40 /1% ا����ل أو ��(ل ��8ب و

 47   ا��دة                                                              

 �رة �ن أ<;ر �وت ���ددة ا���8#�. �واFD   40 ��1د �8ص <ل ا���#1. ا���دة   40 	���� ا����وص #���1و#�ت ���&ب   
  . وا/دة

 48   ا��دة                                                              

 	����ت   40 �<�ف �8ص <ل   درھم،    100.000   إ�! 50.000 �ن و#Eرا�. ��وات ;+ث إ�! ��. �ن #��/#س ���&ب   
 أ0�دھ� أو ���� ��س �� إ���� أ�2ف أو ���� أوراق #�8�+س &�م   و0رزھ�، وإ/����D #�� ا���وت ا9وراق   #��41 ا&�راع

  . ���0 ا���1د ا��م �Bر   ا��� &رأ أو

  40 ا�#دء &#ل �واء ا���و�ت �<�ب �8رج إ�! ا���و�ت أوراق #��ر�ب ���#�� 2#ط �8ص <ل ا��1و#. #��س ���&ب   
  . إ(را��D 8+ل أو ا�&�راع 	���. 

 49   ا��دة                                                              

   � وإ�   ا���و�ت، &�	. �د8ل   أن ا���م ا�9ن 	�! 8طرا ��<ل أدوات أو �8��. أو ظ�ھرة أ��/. �/�ل   ��8ص �(وز   
  . ا���و��. ا��(���ت �Gن   40 ا���ل #%   ا�(�ري ا���ر�6   40 	���� ا����وص ���1و#�ت ��رض

 50   ا��دة                                                              

 ا��1	. إ�!   ا�#�ري   ا����4 �+���ل أو ����و�ر أ8رى و���. أ�. أو   ���و����4 (��ز   أي أو ا���1ل ا����ف إد�8ل ���6   
.����ء ا�(�و�. ا��(�. أو   ا��ر<زي ا��<�ب أو ا���و�ت ��<�ب ا��8/R� ء ا�وط��. ا��(�. أو��/R� .  

���ء ا�(�و�. ا��(�ن ورؤ��ء ا��ر<ز�. ا��<��ب ورؤ��ء ا���و�ت �<��ب رؤ��ء 	�! ا���#1. ا��1رة أ/<�م �ط#ق /R� 
��ء ا�وط��. ا��(�. ور�Dس/R� س �دن �ن ��م ا��ر8ص ا�8�9ص و<ذا�Dب ر�ا�����. ا��(�. أو ا��< .  

40   .��/ .� أو ا�(��ز أو ا���1ل ا����ف #/(ز ا�����. ا��(�. أو ا��<�ب ر�Dس �1وم   ا���دة، ھذه �ن ا9و�! ا��1رة أ/<�م ���8
   . ا���ل #��   ا�(�ري ا�1وا��ن   40 ا��1ررة #�����#��ت ا@8+ل دون ا��ذ<ورة   ا�و���.

 51   ا��دة                                                               

�. أ8#�ر #������ل   أ&دم، �8ص <ل   درھم 50.000 إ�!    �10.000ن و#Eرا�. ��. إ�! ��ر �ن #��/#س ���&ب   Dأو زا 
 	ن ا@���ك إ�! أ<;ر أو ��8ب د0ــ6 أو ا���8ـــ#�ن أ�ـــوات �/و�ل 	�!   ا��د��س، طرق �ن ذ�ك �Bر   أو <�ذ#. إ��	�ت
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  . ا���و�ت

 52   ا��دة                                                              

 أ��8�� �8ر أو ا��G(ر �ن <ل درھم   50.000   إ�! 10.000 �ن و#Eرا�. أ��ر ��. إ�! ��ر �ن #��/#س ���&ب   
  .  ا���م #���ظ�م �8ل   أو ا���8#�ن #% ��دد   و(% 	�!

   .  ��8#�ن ا�8�9ص ھؤ�ء <�ن إذا ا��1و#. ��2	ف   

 53   ا��دة                                                                   

 أو �(���ت #وا�ط. أ&دم �ن <ل درھم   50.000   إ�!    �10.000ن و#Eرا�. أ��ر ��. إ�! ��ر �ن #��/#س ���&ب   
 /ر�. أو ا����8ب /ق #���ر�. �س أو ا���و�ت 	����ت ��ر   40 ا2طراب إ/داث 	�! ��د�د�. �ظ�ھرات أو ���ح

  .  ا���و�ت

 54   ا��دة                                                                   

 &�	. ا&�/�م /�ول أو ا&�/م �ن <ل درھم   50.000   إ�! 10.000 �ن و#Eرا�. ��. إ�! أ��ر ��. �ن #��/#س ���&ب   
�D/. ا8���ر �ن ا���8#�ن ���6 #��ف ا���و�ت Fر���أو  Fر���  .  

  .  ا��+ح �/��ون   ا�&�/�م �/�و�و أو ا��1�/�ون <�ن إذا ��وات ;+ث إ�! ��. �ن ا�/#س   ھ4 ا��1و#. �<ون

 55   ا��دة                                                                  

 ا�&�/�م و&6 إذا ��. 	�ر�ن إ�! ��وات 	�ر �ن ا��(ن   ھ4 ا��1و#. �<ون   ا�9د، ا�(���D. #���1���2ت ا@8+ل دون   
 إ&��م أو 	���.   40 وإ�� ا����<. أر(�ء (��6   40 إ�� ����ذھ� 	�! ا��ق �د#رة 8ط. 	�! #��ء أ	+ه    54ا���دة   40 إ��% ا����ر

  .  ا���8#�. دواDر 	دة أو داDرة   40 أو أ&���م أو 	���ت 	دة أو

 56   ا��دة                                                                 

 50.000 إ�! 15.000 �ن و#Eرا�. ��. إ�! أ��ر ��. �ن #��/#س ���&ب   ا�9د، ا�(���D. #���1���2ت ا@8+ل دون    
  أو ا���ف أ	��ل �ن 	�+ ا��<�ب أ	�2ء �ن 	2و أو ا���و�ت �<�ب ر�Dس /ق   40 �ر�<#ون   ا�ذ�ن ا���8#ون درھم

  . وا���د�د ا�	�داء #������ل إ(را��D دون �/و�ون   أو ا����8#�. ا������ت �ؤ8رون 

 57   ا��دة                                                                 

 	ن ا���6 ����و�ت �<�ب ر�Dس <ل درھم   5.000   إ�! 1.200 �ن و#Eرا�. أ��ر ��. إ�! ��ر �ن #��/#س ���&ب   
�D/. ���;ل ا����8#�. ا������ت �/2ر �ن ��8. ����م Fر���أو  ،Fر��دب   ��ا���1ون ھذا �ن    73ا���دة 9/<�م ط#�1 �� 

  . و������� ا��/2ر ��- إ	داد ��	. ا���و�ت   #�1	. /�2را <�ن   ا���ظ��4،

 58   ا��دة                                                                  

 ا����8#�. ا������ت #�����ك &�م �ن <ل   درھم،   50.000   إ�! 20.000 �ن و#Eرا�. ����ن إ�! ��. �ن #��/#س ���&ب   
 أو #8Gرى ا���و�ت أوراق #M#دال ا���1م أو إ�+��0 أو أ8ذھ� أو ������� أو ا���و�ت أوراق 0�F أو ا�&�راع ��دوق #<�ر

.�G# ر #�� �راد   أ8رى ���ورات��E� ر �/�و�. أو��E� .)��� راع�&�  .  ا���و�ت �ر�. ا����ك أو ا

 59   ا��دة                                                                  

��دوق 	�! ا��و�! �ن <ل   درھم،   50.000   إ�! 20.000 �ن و#Eرا�. ��وات �8س إ�! ��. �ن #��/#س ���&ب    
  . #دا�8% ا��و(ودة ا���و�ت أوراق 0رز &#ل ا�&�راع

 60   ا��دة                                                                  

 أو إ/����D أو ا9�وات 0رز أو ا�&�راع 	����ت ا����ك 	�! ��وات 	�ر إ�! ��وات �8س �ن #���(ن ���&ب   
  .  ا��ذ<ورة ا������ت #�M(�ز إ���م ا����ود ا�8�9ص ار�<#% إذا ا����TD إ	+ن

 61   ا��دة                                                                   

    � #��ط�ون ا�����1. #���1���2ت ا@8+ل دون ا9/وال �ن /�ل   أي   40 ا����8ب إ��Eء #���1و#. ا�/<م 	�! ��ر�ب   
.�#�8���  .  ا

  62   ا��دة                                                                    

 /�ول أو /�ل �ن <ل درھم   100.000   إ�! 50.000 �ن و#Eرا�. ��وات �8س إ�! ��. �ن #��/#س ���&ب   
 	��. #وظ�Dف أو #�� و	د أو 	���. أو �1د�. �#ر	�ت أو ھدا�� #�2ل ��8#�ن 	دة أ�وات أو ��8ب �وت 	�! ا�/�ول

�س ا����ل أو ا��Eر #وا�ط. أو �#��رة #طر�1. ذ�ك <�ن �واء ��و���م 	�! ا��G;�ر #�� &�د أ8رى ���60 أو �8�. أو� 
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  . ا���و�ت 	ن ا@���ك 	�! ��8#�ن 	دة أو ��8ب /�ل �/�و�. أو �/�ل ا�و��Dل

 ا����وص ا�و	ود أو ا��#ر	�ت أو ا��دا�� ا����وا أو &#�وا ا�ذ�ن ا�8�9ص 	�! أ	+ه إ���� ا����ر #���1و#�ت �/<م   
   . ذ�ك   40 ��ر<ــوا أو �ــ1د����   40 �و�طـــوا ا�ذ�ن ا8�9ـــ�ص و<ذا ا���#1. ا��1رة   40 	����

 63   ا��دة                                                                 

 �/�ل   أن /�ول أو /�ل �ن <ل درھم   100.000   إ�! 50.000 �ن و#Eرا�. ��وات �8س إ�! ��. �ن #��/#س ���&ب   
 #�8و��% أو ا���د�د أو ا���ف ا�����ل أو #��	�داء ��و��%   40 ا��G;�ر /�ول أو أ;ر أو ا���و�ت 	ن ا@���ك 	�! ���#8
  . 2رر إ�! ����<��% أو أ�ر�% أو   �8�% ��رض أو وظ���% 10د �ن

 64   ا��دة                                                                   

 ا�/��. 8+ل   &�م، �8ص <ل درھم   100.000   إ�! 50.000 �ن و#Eرا�. ��وات �8س إ�! ��. �ن #��/#س ���&ب   
،.�#�8��� أ��   ا��واط��ن، �ن ��(�و	. وإ�� �را#�. �(��	. إ�� إدار�. #�#�ت أو #�� و	ود أو �#ر	�ت أو ھدا�� #�1د�م   ا

�و�ت   40 ا��G;�ر 1#�د   <��ت،� .Dم #�ض أو ا���8#�ن �ن ھ���� .  

 65   ا��دة                                                                    

 أو 	�و��� �وظ�� ا����8�. �ر�<ب <�ن إذا   أ	+ه، 64 إ�! 62 �ن ا��واد   40 ا��1ررة ا9/وال   40 ا��1و#. ��2	ف   
  . �را#�. (��	. أو ا@دارة   ��Gوري �ن ��Gورا

 66   ا��دة                                                                    

 ����ن ��دة ا���و�ت �ن ا�/ر��ن أ	+ه   64 إ�!    �62ن ا��واد #�و(ب ا���درة ا��1و#�ت 	�! ا���1ون #1وة ��ر�ب   
  . ��������ن ���#���ن ���ر��ن �+���8#�ت ا��ر�F /ق و�ن

 67   ا��دة                                                                    

�ورة 	���� ا����وص ا�/��ت #���;��ء   # .�  ��.، إ�! ��ر �ن #��/#س ���&ب   ا���ل، #��   ا�(�ري ا�1وا��ن   �8 40
�وات إ/��ء �<�ب أو ��و�ت �<�ب   40   &�م، �ن <ل درھم 50.000 إ�!   10.000   �ن و#Eرا�. Q� ب   40 أو��>� 

 أو   #�زاھ�%، ا��س �/�و�. أو #���س أو   ا���و�ت، �ر�. 8رق �/�و�. أو #8رق ذ�ك �8رج أو ا��/��. ا@دار�. ا���ط�ت
 أو ا���ل #��   ا�(�ري #����وص ا@8+ل #���د ذ�ك <�ن �واء   ا�&�راع، 	����ت إ(راء دون ا�/��و�. �/�و�. أو #��/��و�.

  . #�ده أو أ;��ءه أو ا�&�راع &#ل ذ�ك (رى و�واء   ا��د��س، أ	��ل �ن آ8ر 	�ل   #Gي

  . �را#�. (��	. أو ا@دارة   ��Gوري �ن ��Gورا أو 	�و��� �وظ�� ا����8�. �ر�<ب <�ن إذا ا��1و#. ��2	ف   

 68   ا��دة                                                                   

 ا�وط��. /1و&% ���ر�. �ن #��/ر��ن أ	+ه   67   ا���دة   40 	���� ا����وص ا����8��ت إ/دى �ر�<ب 	�! ا�/<م �(وز   
  . ��وات �8س ���دى و� ����ن 	ن �1ل � ��دة

 69   ا��دة                                                                   

  .  ا�#�ب ھذا   40 	���� ا����وص وا�Eرا�. ا��(ن أو #��/#س ا��1و#�ت ��2	ف ا��ود /��.   40   

  #%،   ا��421 ا��4ء �1وة �<��ب #/<م   ا�#�ب، ھذا 9/<�م ���8�. أ(ل �ن 	��% ا�/<م �#ق �ن <ل   ا��ود، /��.   40 ���#ر   
  .  ��1د��� أو ا��1و#. ��ك &�2ء ��ر�- �ن ��وات �8س   �42 &#ل ���;�. ���8�. ار�<ب ;م 

  وا���د��ن    43   ا���دة ��B.   إ�! ا��واد �ن �����   و�� 39   ا���دة #�و(ب ا����1��ن ا��د��. وا�د	وى ا���و��. ا�د	وى ���1دم
   . ا����8ب ���(. إ	+ن �وم   �ن أ��ر   ��.   #�42    57و    45 

 ا���#6 ا�#�ب                                                                  

 ا.��(��� ا�"� �ت                                                               

 ا9ول ا��رع                                                                  

 ا���و�ت وور�� ا���و�ت ��97ن ا��(��ن إ�"ر                                            

 70   ا��دة                                                                  

 أو   وا���4�D   ا��8�4 ا���% ���2ن   �<�وب إ���ر #وا�ط. %�0 ���وت   ا�ذي ا���و�ت #�<�ب 	��� ا���8ب �/�ط   
 أو ا�����. ا�Eر0. أو ا��را#�. وا�(��	.   ����ر�ف، ا�وط��. #ط�&�% ور&م   و	�وا�%،   	�4�D ا�م �% �<ن   �م إن   أ#و�%، أ���ء

 �% ا��8�ص   ا��ر��#4 وا�ر&م   ا���و�ت، �<�ب و	�وان   ا���8ب، ��� ا���#6 ا����8د��ن D0. أو ������Eن ا�����. ا���ظ�.
40   ./D�  و� .  ا����/. ا�و��Dل �ن و���. #�G. ا���8#�ن إ�! ا��ذ<ور ا@���ر ا��/��. ا@دار�. ا���ط. و�و(% .  ا���8#�ن 
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�و�ت 2رور�� ا@���ر ھذا ���#ر ��� .  

 71   ا��دة                                                              

  . وط�4 ووا(ب   �8�4 /ق ا���و�ت   

 أو ا��ر��F �واFD 	�! ا���رف 	�! ا���8ب ���	د   ا��4 ا�#����ت (��6 ���2ن 0ر�دة ور&. #وا�ط. ا���و�ت ��م   
 ا��8�ص ا��<�ن   40 ��و��% 	+�. #و62 وذ�ك ا�����. ا����8#�. ا�داDرة   40 ا8���ره 	�! ا���رو�2ن ا���ر�/�ن

./D+� أو Fر�����  .  

  .  ا�دا��8. وز�ر �ن #�&�راح ��8ذ   #�ر�وم   و��2و���، ا��ر�دة ا���و�ت ور&. �<ل �/دد   

  .  ا��ر��/�ت إ�داع أ(ل ا��رام 0ور ا���و�ت أوراق إ	داد #���ر��F ا���ر�/�ت   #��41 ا��<��. ا���ط. ��و�!   

 ا�;��4 ا��رع                                                              

 ا��ر7ز�� وا��7�ب ا���و�ت �7�ب                                                 

 72   ا��دة                                                             

 إ&��. أ��<ن   ا�&��2ء، و	�د   ا���و�ت، �<��ب إ&��. أ��<ن   ا���E.، ��ذه 	�% ���#%   �ن أو   ا�(�.،   �وا�4 #�1رر �/دد   
  .  �ر<زي �<�ب �<ل ا���#�. ا���و�ت �<��ب #��ن �6   ا��ر<ز�.، ا��<��ب

 ا��ذ<ورة ا��<��ب إ&��.   ا�2رورة، 	�د   و��<ن، .  ا���و��. #��#����ت ا���8#�ن �ن &ر�#. أ��<ن   40 ا���و�ت �<��ب ��1م   
  .  أ8رى #����ت أو أ��<ن   40

  40 ا���ر أو إ	+��ت ����ق #وا�ط.   ا�&�راع، ��ر�- &#ل ا9&ل 	�! أ��م 	�رة   ا��9<ن، #�ذه 	��� ا���وم �/�ط   
  .  ا������ل ��Gو0. أ8رى و���. #�G. أو ا����ز�ون أو ا@ذا	.   40 أو ا��/ف 

 #���<��ب ا���8#�ن �وا�M# FDداع   ا�&�راع، ��ر�-   &#ل ا9&ل 	�! ��	.    48أ(ل 8+ل   ا��/��.، ا@دار�. ا���ط. �1وم   
  . ا@دار�.

 73   ا��دة                                                                

 ا9	وان أو ا��وظ��ن #�ن �ن   ا�&�راع، ��ر�- &#ل ا9&ل 	�! ��	.    48ا���E.، ��ذه 	�% ���#%   ن� أو   ا�(�.،   وا�4 ���ن   
  ا�ذ�ن ا���ر�/�ن �Bر   ا���8#�ن أو ا���و��. ا��ؤ���ت   ���8د�4 #�ن �ن أو ا��را#�. ا�(��	�ت أو ا���و��. #�@دارة

  ا���و�ت، �<��ب #ر�D�. إ���م ���د   ا�ذ�ن ا�8�9ص   وا�/��د، ا��زاھ. �روط ��0م و��و0ر   وا�<��#.، ا�1راءة �/��ون 
 وأوراق   ا����8#�.، ا�داDرة   40 ا���(�. ا��ر��/�ت و�D/.   #ر�D��%، إ���م ا����ود ���<�ب ا���#��ن ا���8#�ن �واFD و�����م 

 ا��ر��F #�واFD ا��8�. ا�#����ت ���2ن   ا�ذي ا����8#�. ا������ت �/2ر #�/ر�ر ا��8ص وا��ط#وع   ا9�وات، إ/��ء
 ا���و�ت �<��ب رؤ��ء ��1م �1و�ون   ا�ذ�ن ا�8�9ص أ��2 و���ن .  ا�����. ا����8#�. ا�داDرة   40 ا���(��ن ا���ر�/�ن أو
  .  	�Dق 	�&�م أو ��E#وا إذا

 �6 أ	+ه إ���� ا����ر وا��روط ا�<����ت وو0ق ا9(ل دا8ل ������م ��م   أ	�2ء ;+;. ا���و�ت �<�ب ر�Dس ���	د   
  .  	�Dق 	�&�م أو ��E#وا إذا ����1م �1و�ون   	��م �واب ����ن ��م   <�� .  �����م #��ن

� ا���ر�/�ن �Bر   ا���8#�ن 	دد أو ا���و�ت ��<�ب ا���#��ن ا���8#�ن 	دد <�ن إذا      F��� <و�ن�ب #�ا��ذ<ور، ا��<  
  40 ا���1د�ن ا���8#�ن #�ن �ن و�وا#�م ا���و�ت �<�ب أ	�2ء أ	+ه ا�;���. ا��1رة   40 	���� ا����وص ا�<����ت ط#ق ���ن 
 FD�8#�. ا��وا���  . ا����. ا

 ا��<�ب ر�Dس ا8��ر   ا�&�راع، ا0���ح ��	. ا���و�ت �<�ب ر�Dس ����	دة ا������ن ا�8�9ص /2ور ��ذر إذا   
 #�<�ن ا�/�2ر�ن ا���ر�/�ن   �Bر   ا���8#�ن #�ن �ن ��� ا9�Eر وا���8ب ��� ا9<#ر ا�;��ن ا���8#�ن ����	د�% ا��ذ<ور

  . وا�<��#. ا�1راءة �/��ون   ا�ذ�ن ا���و�ت

  . ا���و�ت �<�ب <��ب ���م ��� ا9	�2ء أ�Eر ��و�!   ا�/��.، ھذه   و40   

�ل   � ا������ت �/2ر   40 &رارا�% و��2ن   ا����8ب، 	����ت �;�رھ�   ا��4 ا����Dل (��6   40 ا���و�ت �<�ب �
.�#�8���  .  ا

  .  ا��ذ<ور ا��<�ب #ر�Dس ا���و�ت �<�ب دا8ل ا��ظ�م و/�ظ ا��را&#. ���ط   

�. ��را&ب   �ؤھل، ��8ب ��;ل 	�! ��و�ت �<�ب <ل   40 ا��و0ر   40 ا�/ق ��ر�F <ل أو �D/. <ل و<�ل �8ول   �# 
 �ط�ب   أن ا��ذ<ور ����;ل �/ق   <�� .  ا���و�ت �<�ب #�� �1وم   ا��4   وإ/����D، ا9�وات و0رز ا���و�ت 	����ت ����رة
 ھذا ا�م   �#��U و�(ب .  ا��ذ<ورة ا������ت �Gن   40 #��   �د�4   &د   ا��4 ا��+/ظ�ت (��6 ا���و�ت �<�ب �/2ر ���2ن
 ����ن   ا��4 ا��/��. ا@دار�. ا���ط. إ�!   ا�&�راع، ���ر�- ا���#ق ا��وم زوال �ن 	�رة ا�;���. ا���	. ��B.   إ�!   ا���;ل،
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  .  ا���و�ت �<�ب ر�Dس #ذ�ك �8#ر أن 	����

�. �;#ت و;�1. ا���ر�F إ�! أو ا�+D/. و<�ل إ�! 0ورا ا��/��. ا@دار�. ا���ط. ���م   � ھذه ا���;ل �1دم   أن و�(ب .  ��;ل 
  . ا���و�ت �<�ب   ر�Dس إ�! ا�و;�1.

�و�ت �<�ب <ل �دى �<ون   ��� ./D� ا��ر��#�. أر&���م ���2ن   أ�وا��م،   ��41 	��% ����ن   ا�ذ�ن ����8#�ن �ظ�ر�ن   40 
  . ����ر�ف ا�وط��. #ط��1Dم وأر&�م

 ا���دة ھذه   40 ا��/ددة وا�<����ت ا��روط ��س �2ن   ا���E.، ��ذه 	�% ���#%   �ن أو   ا�(�.،   وا�4 ���ن   ا�&��2ء، 	�د   
  .  و�وا#�م ا��ر<ز�. ا��<��ب وأ	�2ء رؤ��ء

  .  ����% إ�(�ز ��B.   إ�! ا���و�ت ا8���م #�د ا�&�راع �وم   ا��ر<زي ا��<�ب ���1د   

 ا��<�ب �<و�ن ا��/��. ا@دار�. ا���ط. 	�! و(ب   �ر<زي، �<�ب ���<�ل ا������ن ا�8�9ص /2ور ��ذر إذا   
  ا�ذ�ن ا���8#�ن #�ن �ن أو �وا#�م أو   ا����4   ا��ر<زي #���<�ب ا���/1. ا���و�ت �<��ب وأ	�2ء رؤ��ء #�ن �ن ا��ذ<ور

  . ا��ر<زي ا��<�ب �/2ر   40 �8ص ##��ن ا�/��. ھذه إ�! و���ر .  وا�<��#. ا�1راءة �/��ون 

   . أ	+ه إ���� ا����ر ��<����ت ط#�1   ا��ر<زي ا��<�ب أ��Eل /2ور ا���ر�/�ن أو ا��واFD   ���;�4 �/ق   

 ا�;��ث ا��رع                                                             

    ا���و�ت /� �ت                                                         

  74   ا��دة                                                             

   F��� أ#�د و	�! ا���و�ت ��<�ب ا�����ون ا���8#ون ��وت   �� #�(رد   و����4 ا�زوال #�د ا�;���. ا���	.   40 ا�&�راع �
  .  ���ء ا���د�. ا���	.   40 �1د�ر

  . ا����8#�. ا������ت �/2ر   40 ذ�ك إ�! ا@��رة و(#ت   ،&�ھر ��#ب أ	+ه ا��1ررة ا���	.   40 ا�&�راع ا0���ح ��ذر إذا   

  ا�ذي ����ر�F أو �+D/. ا��8�ص ا��<�ن   40 ��و��% 	+�. ا���8ب #و62 ��زل دا8ل و��م   �ر��، ا���و�ت �<ون
  .  ا��/��. ا@دار�. ا���ط. �ط�#6 ا�/���. ا��ر�دة ا���و�ت ور&.   40 �8��ره 

�وا��م، #�@د�ء إ� ا���و�ت �<��ب   40 ����وا   أ� ا���8#�ن 	�! �(ب   G#   ���� ��1ش أو (دال   أي إ;�رة ��م �(وز   و�> 
  .  �و	% <�ن

 75   ا��دة                                                             

��ء ا���و�ت �<�ب ر�Dس �1وم   /M# و�ت أوراق�  . ا�&�راع   40 ا��روع 	ن ا@	+ن &#ل �% ا�����. ا��

  �/�وي   � ا���دوق أن ا�/�2ر�ن ا���8#�ن أ��م ا�&�راع   40 ���روع ا��/ددة ا���	.   40 ا���و�ت �<�ب ر�Dس ����ن   
 ا9<#ر ا���و�ت �<�ب 	2و إ�! ا8Hر   و���م   ����/����، #G/د �/��ظ   ��#����ن، �E+&�ن أو 1#���ن ��ده   ;م ور&. أ�. 	�! 

���  .  

 76   ا��دة                                                            

  :  ��4   <�� ا���و�ت 	���. ��م   

 ؛ ����ر�ف ا�وط��. #ط�&�% ا���و�ت   �<�ب <��ب إ�!   ا���و�ت، &�	. د8و�% 	�د   ا���8ب، ���م  ـ    

 ؛ ����8ب   ا��ر��#4 وا�ر&م ا�<��ل ا��م ���وع #�وت ا�<��ب ���ن  ـ    

 ؛ ھو��% و�ن ا���8#�ن �D/.   40 ا���8ب ا�م و(ود �ن #���/1ق ا�ر�Dس ��Gر  ـ    

 	�! ا���و�ت �<�ب ر�Dس و�/رص .  وا/دة ��و�ت ور&. ا�Eرض ��ذا ��دة ط�و�. 0وق �ن #���% ا���8ب �8Gذ  ـ    
 ؛ ا��1�2! ھذا ا/�رام

 �+D/. ا��8�ص ا��<�ن   40 ��و��% 	+�.   ا8���ره، /�ب   و�62، ا���زل إ�! ا���و�ت ور&. و#�ده ا���8ب �د8ل  ـ    
 ؛ ا���زل �ن ا�8روج &#ل ا���و�ت ور&.   #ط4 و�1وم .  ���Dد�% ا���و�ت �ر�د   ا�ذي ����ر�F أو

 ؛ ا�&�راع ��دوق   40 �طو�. ��و��% ور&. #���% ا���8ب �ودع  ـ    

�D/. طرة   40 ا��<�ب 	2وا إذاك و�62 .  #�ر	. ���/و &�#ل �Bر   #�داد 	+�. ا���وت �د   	�! ا�ر�Dس �62  ـ     
 ؛ ا���وت ا�م أ��م إ��رة ا���8#�ن

  .  ا�/�ن   40 ا���و�ت &�	. ا���8ب ��Eدر   ;م   ����ر�ف، ا�وط��. #ط�&�% ����8ب ا�<��ب ���د  ـ    

�. #�و(#% ا<��ب &��D�2 &رارا �/�ل   ا���8ب <�ن إذا   � ا��/و 	�! ا���و�ت أ�<�%   ا�����.، ا���8#. ا���D.   40 ��8ب 
  .  ا��/2ر   40 ذ�ك إ�! ا@��رة �6   أ	+ه، ا��#�ن

  40 ا�ور&. ھذه إد�8ل أو ا���و�ت ور&. 	�! ��و��% 	+�. و62 �ن ����% ظ�ھرة إ	�&. #% ��8ب �<ل ��<ن   
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  40 ا�/��. ھذه إ�! و���ر .  ����ر�ف ا�وط��. ا�#ط�&. 	�! ��و0را �<ون   ا8���ره، �ن #��8ب �����ن   أن   ا�&�راع، ��دوق 
  .   وا/د ���ق ��8ب �ن 9<;ر ا����	دة �1دم   أن �8ص   9ي ��<ن   � أ�% �Bر .  ا����8#�. ا������ت �/2ر 

 ا�را#6 ا��رع                                                          

 ا���و�ت �7�ب �دن �ن وإ��ؤھ ا,�وات �رز                                      

  77   ا��دة                                                             

���م �1و�وا   أن ا��<�ب وأ	�2ء ��ر�Dس و�(وز .  �0/��ن #���	دة ا9�وات 0رز ا���و�ت �<�ب ��و�!   �G# رز�# 
  .  ��1د ��8ب   ��D�4 �ن أ&ل 	�! ����ل   ا���و�ت �<�ب <�ن إذا �0/��ن ���	دة دون ا9�وات

 �Bر   ا�/�2ر�ن ا���8#�ن #�ن �ن �8��رھم   وا�<��#.، ا�1راءة �/��ون   �0/��ن 	دة ا���و�ت �<�ب ر�Dس ���	د   
��ن أر#�. ���� <ل /ول �(�س   ط�و�ت 	دة 	�! و�وز	�م ا���ر�/�ن/�0  . F��ر�/�ن و��ن �������ن #�� �(ب   �0/

��ن أ���ء ا���ر�/ون ���م   أن �(ب   ا�/��.، ھذه   و40 .  ا@�<�ن #1در ا��رز ط�و�ت �8��ف 	�!   #�����وي �وز���م/�� ا�
  .  ا9&ل 	�! #��	. ا�&�راع ا8���م &#ل ا���و�ت �<�ب ر�Dس �!إ �1�ر/و��م   ا�ذ�ن

��دوق #��F ا��<�ب أ	�2ء #�ن �ن ا���E. ��ذه ����%   �ن أو ا���و�ت �<�ب ر�Dس �1وم   ا�&�راع، ا8���م #�(رد   
 أ����Dم أ��م ا��و2و	. ا���و��ن 	دد �ن أ&ل أو أ<;ر ا��دد ھذا <�ن وإذا .  ا���و�ت أوراق 	دد �ن وا��/1ق ا�&�راع
  .  ا��/2ر   40 ذ�ك إ�! ا@��رة و(#ت   أ	+ه،   76   ا���دة   40 	���� ا����وص ا@��رة

��ن أ/د و�8Gذ .  ا���و�ت أوراق ا�ط�و�ت �8��ف 	�! ا�ر�Dس �وزع   /�� �0/ص إ�! �طو�. �Bر   و�د���0 ور&. <ل ا�
�D/. و<�ل ا�م 	�ل #�وت �1رأ   آ8ر Fر���ا�م أو ا� Fر��+�. و�2ت   ا�ذي ا��	و�ت �.  �% ا��8�ص ا��<�ن   40 ا��

 أو �D/. <ل ������   ا��4 ا9�وات   ا�Eرض، ��ذا ا���دة ا9�وات إ/��ء أوراق   40 ا9&ل 	�! آ8ران �0/��ن و��(ل 
  .  ��ر�F <ل �����

�و�ت، 	+��ت 	دة 	�!   ����و�ت، ا��8�ص ا��<�ن   40   ��و�ت، ور&. ا����ت إذا   �   !E�� ك <��ت إذا��ا��+��ت  
FDر�/�ن أو ��وا�ن، ����  . وا/د   ���ر�F أو وا/دة �+D/. <��ت إذا وا/د #�وت و��د   �8��

 ��   ا����4 ا���ر�F أو ا�+D/. �ر�ز ا��8�ص ا@ط�ر �8رج  إ�! ا���و�ت 	+�. ا��دت و�و �/�/� ا���و�ت ���#ر   
  . آ8ر   ��ر�F أو أ8رى �D/. #ر�ز ا��8ص ا@ط�ر إ�! ا��ذ<ورة ا��+�. ��ل �م

  . وإ/����D ا9�وات 0رز 	���. ا����ء #�(رد ا��<�ب ���(. #M	+ن ا���و�ت �<�ب ر�Dس �1وم   

 78   ا��دة                                                             

   !E�� و�ت أوراق�  :   ا�����. ا��

 ����. <��#�ت ���2ن أو ا�&�راع #�ر�. �2ر أن ����G �ن دا��8. أو �8ر(�. 	+�. �/�ل   ا��4 ا9وراق )  أ   
 ؛ ا��/��.     ا@دار�. ا���ط. ط�#6 �/�ل � أو ا���وت ا�م 	�! ����ل أو �Bرھم   أو ����ر�/�ن

�D/. �ن أ<;ر ���Dدة ��و�ت 	+�. �/�ل أو   ��و�ت، 	+�. #دون ا�&�راع ��دوق   40 	���� ��;ر   ا��4 ا9وراق )  ب    
    ؛ وا/د ��ر�F �ن أ<;ر أو وا/دة

  .  ��ر�/�ن 	دة أو ��ر�F ا�م أو �واFD 	دة أو �D/. ا�م 	�! ���0 ا���طب ا9وراق )  ج   

    �  .  ا�&�راع ���TD   40 ا����Eة ا9وراق ���#ر 

  ا��4 ا��زا	�ت رBم )  ج(و )  ب(و )  أ (  ا�#�ود   40 إ���� ا����ر ا9وراق #�/. ا���و�ت �<�ب ا	�رف إذا �� /��.   40   
��ن �دن �ن إ�� ����G   40 أ;�رت /��  .« ���0   ���ز	� »  ���#ر ���M0   ا�/�2ر�ن، ا���8#�ن �دن �ن أو ا�

 و�و62 .  ا��<�ب وأ	�2ء ر�Dس طرف �ن 	��% و�و&6 �8�وم ���1ل B+ف   40 ���0 وا����زع ا����Eة ا9وراق �و62
 	�! ���ر   أن و�(ب .  ا��<�ب وأ	�2ء ر�Dس طرف �ن 	��% و�و&6 �8�وم ���1ل آ8ر B+ف   40 ا���1و��. �Bر   ا9وراق

 	دد إ�! ا8Hر ا�E+ف ظ�ر 	�! و���ر .  ���0 ا����زع ا9وراق و	دد ا����Eة ا9وراق 	دد إ�! ا9ول ا�E+ف ظ�ر
  . ا���1و��. �Bر   ا9وراق

 ���0 ا����زع ا9وراق   40 ���ر   أن �(ب   <�� .  ا��/2ر إ�! إ0�2��� أ�#�ب ا9وراق ھذه �ن ور&. <ل   40 �;#ت أن �(ب   
  .  ����G   40 ا���و�ت �<�ب ا�8ذھ�   ا��4 ا�1رارات وإ�! ا��زاع أ�#�ب إ�!

 	���. ا����ء #�د ا�/�2ر�ن ا���8#�ن أ��م إ/را&�� �0#��ر   �زاع،   أي �/ل �<ن �م   وا��4 #�/��� ا����رف ا9وراق أ��   
  . ا���و�ت �<�ب ���(. وإ	+ن وإ/����D ا9�وات 0رز

 �/2ر إ�! ا���1و��. �Bر   �Qوراق ا����2ن وا�E+ف ���0 وا����زع ا����Eة ا���و�ت 9وراق ا����2ن ا�E+ف ��2ف   
  . ا��ذ<ور ا��/2ر ر10.   ا��ر<زي ا��<�ب إ�! �و(����� &�د ا���و�ت �<�ب
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 ا�;��ن ا�#�ب                                                            

 ا���?< وإ/4ن ا,�وات وإ��ء ا���>ر و>& �وا/د                                 

  79   ا��دة                                                           

 و�و&6   ا���ظ��4 ا���1ون ھذا �ن �����   و��    80ا���دة   40 	���� ا����وص ا��/�2ر �ظ�Dر ;+;.   40   ا��ور، 	�!   �/رر،   
��ء ا�(�و�. ا��(�. أو   ا��ر<زي ا��<�ب أو ا���و�ت �<�ب وأ	�2ء ر�Dس   ا�/��.، /�ب   	����،/R� ا�وط��. ا��(�. أو 

��ء/R� .  

��ء ا�(�و�. ا��(�. أو   ا��ر<زي ا��<�ب أو ا���و�ت �<�ب أ	�2ء �ن 	2و 	�! &�ھر ��#ب ��ذر إذا   أ�%، �Bر   /R� 
��ء ا�وط��. ا��(�. أو/R� ب   40 /�2را �<ون   أن�إ�! ا��ذ<ورة ا��(�ن أو ا��<�   .��B . إ���ء���	راع �&� 0رز أو ا

  . ا�/��. ھذه 	�! �0% و��ص ا�/�2ر�ن ا9	�2ء &#ل �ن ا��/2ر �و&6   ا����TD، إ	+ن أو إ/����D أو ا9�وات

 ����م ا���ر�/�ن 	دد أو ا��ر��F �واFD 	دد ���دل   	دد   40 ��و0رة و���. أ�. #���8دام ا��/2ر �ن ��- إ	داد ��م   
 أو ا���و�ت �<�ب وأ	�2ء ر�Dس   ا�/��.، /�ب   	����، و�و&6 ��8. <ل و�ر&م .  ��ر�F <ل أو �D/. <ل ��;ل إ�! 0ورا

��ء ا�(�و�. ا��(�. أو   ا��ر<زي ا��<�ب/R� ء ا�وط��. ا��(�. أو��/R�  . <ون�س ھذه ا��/2ر ���- و� �ظ�Dره /(�. �
.���  . ا9

 80   ا��دة                                                           

 ا���ط. �1ر   40 �/��ظ   أن   ا��را#�.، ا�(��	�ت   ���;�4 ا���8#. ا���D. طرف �ن ا������ر�ن #����8ب ����ق   ���0   �(ب،   
 ھذا �ن 76 ا���دة   40 إ���� ا����ر ا���8#�ن و#�واFD أ	+ه    79ا���دة   40 إ���� ا����ر ا��/2ر �ظ�Dر #G/د ا��/��. ا@دار�.
  .  ا���ظ��4 ا���1ون

 ا���و�ت �<�ب ر�Dس �دن �ن 	����� و�و&6 �8�و��ن B+�0ن   40 ���% ا��/2ر �ن ا8Hران ا��ظ�ران �و62   
%D�2	س �و(%   ;م وأ�Dا��ظ�ر�ن أ/د �#��رة  ا�ر �	و� إ�! ا���1و��. �Bر   و#�9وراق ���0 وا����زع ا����Eة #�9وراق ��
 و�1وم .  أ	+ه 72 ا���دة   40 	��% ا����وص   ا��ر<زي ا��<�ب إ�! ا8Hر ا��ظ�ر و���م .  ا���وذ �داDرة ا�#�دا�D. ا��/<�.
��ء �% ا���#�.   ا89رى ا���و�ت �<��ب (��6 رؤ��ء #/2ور ا��ور 	�!   ا��ر<زي ا��<�ب/M# وات�  .  ا��<��ب ھذه أ

  . أ	+ه    79ا���دة   40 	���� ا����وص ا��<���ت و0ق �/رر   �/2ر   40 ا9�وات إ/��ء 	���. �;#ت

  .  #��9ر   ا����4 ا@&��م أو ا�����. �/�وظ�ت   40 ا��ذ<ور ا��/2ر �ن #�ظ�ر �/��ظ   

  ;م   ا��ر<زي ا��<�ب وأ	�2ء ر�Dس طرف �ن 	��% و�و&6 �8�وم B+ف   40 ���% ا��/2ر �ن آ8ر �ظ�ر �و62   
  .  ا���وذ �داDرة ا�#�دا�D. ا��/<�. إ�! �و(% 

 ط#ق   	��%، و�و&6 �8�وم B+ف   40 و�2% �0�م ا���و�ت �<��ب �/�2ر �ن �ظ�ر إ��% ا���2ف ا�;��ث ا��ظ�ر أ��   
 ا�(�.   وا�4 إ�! 0ورا ��1% 	�! ���ل   ا��4 ا@&��م أو ������. ا���#�. ا���ط. إ�! و���م   أ	+ه، إ���� ا����ر ا��روط ��س

��ء ا�(�و�. ا��(�. 	�! ���رض/R� 4�ف   ا��G�� ن�   :  

�. 	�%   ��وب   &�ض أو ا�(�. �ر<ز ���وذھ� ا���#6 ا�#�دا�D. ا��/<�. ر�Dس ـ   �    ؛ ر�Dس #

    ؛ ا�(�.   وا�4 �������   وا�<��#. ا�1راءة �/���ن   ��8#�ن ـ   

��% ا�(�.   وا�4 ��;ل ـ   �# �#��>  .  

  .  ا��(�. ھذه أ��Eل /2ور ا���ر�/�ن أو ا��واFD   ���;�4 �8ول   

��ء ا�(�و�. ��(�. �(وز   /R� ن أن�����ن ��    &#ل �ن ا��وظ��ن ھؤ�ء �D/. و�/دد .  إ���� ا��و<و�. ا����م @�(�ز #�وظ
  . أ	����� إ�(�ز 	�! #���	د��� ا�<���. ا����1. ا�و��Dل ا�����ل ��<���   <�� .  ا�(�.   وا�4 �ن #�&�راح ا��ذ<ورة ا��(�. ر�Dس

��ء ا��(�. ھذه �1وم/M# وات�  .  #�� �و���� /�ب ���D(�� و���ن ��ر�F <ل أو �D/. <ل ������   ا��4 ا9
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 أو ا�����. ا�Eرف   40 ا����8#�ن ا9	�2ء �ن ا���<و�. ا���8#. ا����Dت طرف �ن ا������ر�ن ا���8ب /��.   40   
 ا���و�ت �<�ب �/2ر �ظ�Dر #G/د ا���و�ت �<�ب   40 �/��ظ   أن �(ب   ��;���.، ا9<;ر ������Eن ا�����. ا���ظ��ت

  .  ا���ظ��4 ا���1ون ھذا �ن 76 ا���دة   40 إ���� ا����ر ا���8#�ن و#�واFD أ	+ه    79ا���دة   40 إ���� ا����ر

 ا���و�ت �<�ب ر�Dس �دن �ن 	����� و�و&6 �8�و��ن B+�0ن   40 ���% ا��/2ر �ن ا8Hران ا��ظ�ران �و62   
%D�2	س �و(%   ;م .  وأ�Dا��ظ�ر�ن أ/د �#��رة ا�ر �	و� إ�! ا���1و��. �Bر   و#�9وراق ���0 وا����زع ا����Eة #�9وراق ��
 	�! ���ل   ا��4 ا���وذ �داDرة ا@&��م أو ������. ا���#�. ا���ط. إ�! ا��ظ�را8Hر ���م   #����   ا���وذ، �داDرة ا�#�دا�D. ا��/<�.

��ء   ا�(�و�. ا��(�. 	�! ���رض ا�(�. �ر<ز ا@&��م أو ا�����. إ�! 0ورا �%�1/R� +ه 80 ا���دة   40 إ���� ا����ر	أ  .  
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 وإ	+ن ا9�وات إ/��ء 	���. أ	+ه    79ا���دة   40 	���� ا����وص ا�<���. ط#ق �/رر   �/2ر   40 ا��ور 	�! �;#ت   
TD��� ت�Dوص ا���8#. ا������ء ا�(�و�. ا��(�. #�� �1وم   وا��4 أ	+ه    81و    80ا���د��ن   40 	���� ا���/R�  .  

�وظ�ت   40 #% �+/���ظ ا���و�ت �<��ب �/�2ر �ن #�ظ�ر ���و	� ا�(�.   وا�4 إ�! ا��/2ر ھذا �ن �ظ�ر ���م/� 
  .  ا�(�. �ر<ز ا@&��م أو ا�����.

 ر�Dس �دن �ن 	��% و�و&6 �8�وم B+ف   40 و�2% #�د ا���وذ �داDرة ا���#�. ا�#�دا�D. ا��/<�. إ�!   ا�;��4 ا��ظ�ر �و(%   
��ء ا�(�و�. ا��(�./R� ��D�2	وأ  .  

 ا��(�. ر�Dس �دن �ن ا��ور 	�! �0/�ل   	��%، و�و&6 �8�وم B+ف   40 ا��و2وع ا��/2ر �ن ا�;��ث ا��ظ�ر أ��   
��ء ا�(�و�./R� !ور�. ا��/<�. إ��ا�د�  .  
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 �/�2ر 	�! ا�(�. �ر<ز ا@&��م أو ا�����. �1ر أو ا��/��. ا@دار�. ا���ط. �1ر   40 ا�ط+ع ا�9ر ����%   ��ر�F �<ل   
��ء، ا�(�و�. وا��(�. ا��ر<ز�. وا��<��ب ا���و�ت �<��ب/R�   ا���ل أو&�ت 8+ل   <���.، أ��م ;����. ط��. وذ�ك 

 ا���ط. #�1ر   ا���ظ��4 ا���1ون ھذا �ن    76ا���دة   40 إ���� ا����ر ا���8#�ن �واFD و�ودع .  و���2 ��ر�- �ن ا#�داء   ا�ر���.،
  . ا��روط ��س ط#ق ا���8#�ن إ��رة رھن ا��/��. ا@دار�.
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 <ل   40 ا��/دث وا9&���م ������ت و#����#.   ا��G(ور�ن،   ���;�4 ا���8#. ا���D. طرف �ن ا������ر�ن ا���8ب /��.   40   
 ا����ر ا���8#�ن و#�واFD أ	+ه    79ا���دة   40 إ���� ا����ر ا��/2ر �ظ�Dر #G/د �/��ظ   أن �(ب   وا/د، ��و�ت �<�ب ����
  . ا���و�ت �<�ب ��وذھ� �داDرة ا���#6 ا@&��م أو ا�����. #�1ر   ا���ظ��4 ا���1ون ھذا �ن    76ا���دة   40 إ����

 ا���و�ت �<�ب ر�Dس طرف �ن 	����� و�و&6 �8�و��ن B+�0ن   40 ���% ا��/2ر �ن ا8Hران ا��ظ�ران �و62
%D�2	س �و(%   ;م وأ�Dا��ظ�ر�ن أ/د �#��رة ا�ر �	و� إ�! ا���1و��. �Bر   و#�9وراق ���0 وا����زع ا����Eة #�9وراق ��
��ء   ا�وط��. ا��(�. إ�! �و(�%   ا��4 ا@&��م أو ا�����. ��ط. إ�! ا8Hر ا��ظ�ر ���م   #���� #��ر#�ط ا�#�دا�D. ا��/<�./R� 

  . أد��ه إ���� ���را�

 ا��ظ�Dر ا�/�ل   40 ا�ر�Dس �/�ل   وا/د، ��و�ت �<�ب �ن أ<;ر ���� <ل   40 �/دث   ا��4 وا9&���م ������ت #����#.   
 ا���1و��. �Bر   �Qوراق ا����2ن وا�E+ف ���0 ا����زع وا9وراق ا����Eة �Qوراق ا����2ن وا�E+ف ا��/2ر �ن ا�;+;.

  . ا��ر<زي ا��<�ب �1ر إ�!

��ء �% ا���#�. ا���و�ت �<��ب رؤ��ء #/2ور ا��ور 	�!   ا��ر<زي ا��<�ب ر�Dس �1وم      /M# وات�  . ا��<��ب ھذه أ

  .  أ	+ه    79ا���دة   40 	���� ا����وص ا��<���ت و0ق �/رر   �/2ر   40 ا9�وات إ/��ء 	���. �;#ت

  40   ا��ر<زي ���<�ب ��6# ��و�ت �<�ب   <ل �/2ر �ن #�ظ�ر �ر0ق   ا��ر<زي ا��<�ب �/2ر �ن #�ظ�ر �/��ظ   
  .  ا����4 ا@&��م أو ا�����. �/�وظ�ت 

 ا��ذ<ور ا��<�ب ر�Dس طرف �ن 	��% و�و&6 �8�وم B+ف   40   ا��ر<زي ا��<�ب �/2ر �ن   ا�;��4 ا��ظ�ر �و62    
%D�2	ب <ل �/2ر �ن #�ظ�ر �ر�10 وأ�و�ت �<� وا����زع ا����Eة ا9وراق 	�!   ا��/�وي #��E+ف و���و	� �% ��6# �

  .  #��ر#�ط ا�#�دا�D. ا��/<�. إ�! �#��رة و�و(% ا���1و��. �Bر   ا9وراق 	�!   ا��/�وي وا�E+ف ���0

 إ�!   ا��ر<زي ���<�ب ��6# ��و�ت �<�ب <ل �/2ر �ن #�ظ�ر �ر�10   ا��ر<زي ا��<�ب �/2ر �ن ا�;��ث ا��ظ�ر ���م   
��ء ا�وط��. ا��(�. إ�! �و(�%   ا��4 ا@&��م أو ا�����. ��ط./R� .  

��ء ا�وط��. ا��(�. ���Gف   /R� 4�ن #��ر#�ط �1رھ� �و(د   ا��  :  

�. ا��1ض #�/<�. Bر0.   ر�Dس ـ   �    ؛ ا��/<�.   ��ذه ا9ول ا�ر�Dس ����%   ر�Dس، #

    ؛ ا��/<�. ��ذه ا9ول ا�ر�Dس ����%   ا��1ض #�/<�. ا@دار�. #��Eر0. �����ر ـ   

�. #��دا��8. ا��<�ف ا�وز�ر ��;ل ـ   �  .  ا��(�. <��ب #

�D/. <ل ��;ل   أن ��<ن    Fر���دوب �� ���	ل �/2ر   �Eا��(�. أ� .  

��ء ا�وط��. ��(�. �(وز   /R� ن أن�����ن ��    &#ل �ن ا��وظ��ن ھؤ�ء �D/. و�/دد .  إ���� ا��و<و�. ا����م @�(�ز #�وظ
  . أ	����� إ�(�ز 	�! #���	د��� ا�<���. ا����1. ا�و��Dل ا�����ل ��<���   <�� .  ا��(�. <��ب �ن #�&�راح ا��ذ<ورة ا��(�. ر�Dس
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��ء ا�وط��. ا��(�. �1وم   /R� ���0   8ص� .Dور�ن ا���8#. ا���)G��� ء��/M# وات��D/. <ل 	���� /��ت   ا��4 ا9 
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  .  ���D(�� و���ن

   79ا���دة   40 	���� ا����وص ا�<����ت ط#ق �/رر   �/2ر   40 ا����TD وإ	+ن ا9�وات إ/��ء 	���. /�� �;#ت   
  .  أ	+ه 

 �وزارة ا��ر<ز�. ا�����F �دى ا�&��2ء 	�د ا��ر<ز�. ا��<��ب �/�2ر �ن و#�ظ�ر ا��/2ر ھذا �ن #�ظ�ر �/��ظ   
 B+�0ن   40 ���% ا��/2ر �ن ا8Hران ا��ظ�ران و�و62 .  ا���و�ت �<��ب �8��ف �/�2ر �ن #�ظ�ر ���و	� ا�دا��8.

��ء ا�وط��. ا��(�. ر�Dس �دن �ن 	����� و�و&6 �8�و��ن/R� ،��D�2	ا��/<�. إ�! أ/دھ�� �و(%   ;م   وأ .�Dدا�#�  ا
  . ا�د��ور�. ا��/<�. إ�!   ا��ور، 	�!   ا8Hر، �ر�ل   #����   #��ر#�ط، 
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  ا���ظ��4 ا���1ون ھذا �ن    76ا���دة   40 إ���� ا����ر ا���8#�ن �واFD 	�!   ا�ر���.، ا���ل أو&�ت 8+ل   ا�ط+ع، ��م   
��ء، ا�وط��. ا��(�. و�/2ر ا��ر<ز�. ا��<��ب و�/�2ر ا���و�ت �<��ب �/�2ر و	�! /R�   .أ��م ;����. ط�� .���> 

  40 أو   ا��ر<زي ا��<�ب أو ا���و�ت �<�ب ��� ا���#6 ا@&��م أو ا�����. �1ر   40   ا�/��.، /�ب   إ	دادھ�، ��ر�- �ن �#�دئ
��ء ا�وط��. ا��(�. �1ر /R�  .  
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 ��و0ر   ا��4 ��واFD ا�#�&�. ا���1	د #�8��ص وذ�ك   ا�G# ،���1#<#ر ;م   ا����8#4، ا��1�م #وا�ط. ا��واFD #�ن ا���1	د �وزع   
  .  ا��ذ<ور ا��1�م �ن ا�1ر�#. ا9ر&�م 	�!

 أ/د 10دت   ا��4 ا�+D/.   ��ر�/4 أن �Bر .  ا�+D/.   40   ا������4 �ر��#�م /�ب �D/. <ل   ���ر�/4 ا���1	د �8�ص   
 ا��را�ب   40 وا��ر�#�ن   ا���ظ��4 ا���1ون ھذا �ن    24ا���دة   40 إ��% ا����ر ا���و�ض أ(ل �8رج ا�و�0ة #�#ب ��ر�/���

 ا���1	د �وز�6   40 ا�(د�د ا��ر��ب ھذا و����د .  ا9	�! ا��را�ب إ�! ا���1ون #/<م �ر�1ون   ا���و0!، ����ر�F #����#. ا�د���
  . ا����8#�ن ا���ر�/�ن أ���ء وإ	+ن

   �  40 	��� ا���#ر ا9�وات �ن 3%  �ن أ&ل 	�! /��ت   ا��4 ا��ر��F �واFD   ا���1	د، �وز�6 	���.   40 ���رك
  .  ا�����. ا����8#�. ا�داDرة 

 /�ث �ن وا��ؤھل ��� ا9�Eر ا���ر�F   ا����4 ا���1د #ر�م ا��8ب   ا��1#.، ��س 	�! �واFD 	دة أو �D/��ن أ/رزت إذا   
  .  ا���Dز ا���ر�F �����ن ا�1ر	. �(رى   ا��ن، ���دل /��.   و40 .  ا�+D/.   40 ا��ر��ب

�D/. أو وا/دة �D/. أ/رزت إذا    Fر���ر�دة ا�� �وز�6 	���.   40 �����ر<. ا��ط�و#. ا���#. 	�! و(ودھ� /��.   40 ا�
�. ا���1	د #ر�م ا�����. ا�+D/.   ��ر�/4 ا���8ب     	ن أ	�ن   ا���1	د،�  .  ا����8#�. ��داDرة ا��8

 ��ر�F   أي ا���8ب 	ن ���ن   � �M0%   ا���1	د، �وز�6 	���.   40 �����ر<. ا��ط�و#. ا���#. 	�! �D/. أ�. �/�ل �م إذا   
  .  ا�����. ا����8#�. ا�داDرة   40

  .  ا9�وات �ن 	دد أ<#ر 	�! /�ل   ا�ذي ا���ر�F ا���8ب 	ن ���ن   وا/د، 	2و ا���8ب /��.   40   

 �(رى   ا��ن، ���دل /��.   و40 .  ��� أ�Eرھم ا��8ب   ا9�وات، �ن ����و�� 	ددا ��ر�/�ن 	دة أو ��ر�/�ن أ/رز إذا
  . ا���Dز ا���ر�F   �����ن ا�1ر	.

 ا����6 ا�#�ب                                                                 

 ا.��(��� ا���ز/ت                                                            

 ا9ول ا��رع                                                                

 ا��ر���ت                                                                
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  :   ا�����. ا9/<�م ط#ق ا��ر��/�ت #�Mداع ا�����ق ا��زاع ��وى   

  .  ا���وذ �داDرة ا�#�دا�D. ا��/<�. إ�! ا�ر0ض &رار �ر60   أن #�ر��/% ا���ر�F ر0ض ��ر�F �<ل �(وز   

   ا��ر��/�ت �8ص   ���0 #��ر#�ط ا�#�دا�D. ا��/<�. إ�! �ر60 ا���#1. ا��1رة   40 	���� ا����وص ا�ط�ن د	وى أن �Bر   
��ء ا�وط��. ا��(�. <��ب ر��20   ا��4/R�  .  

  .  ا�ر0ض   �#��U ��ر�- �ن �#�دئ   وا/د �وم   أ(ل 8+ل   #���(�ن، ��(ل   ا��4   ا�ط�ن، د	وى إ&��. ��<ن   

�. ا�#�دا�D. ا��/<�. �#ت   �# .�D���ر�ن أر#�. ظرف   40 و(و#� ا��	. و	داء ���. �ن ا#	ا��<وى، إ�داع ��   U�#�و  
��ء ا�وط��. ا��(�. <��ب إ�!   ا�&��2ء، 	�د   أو، ا�(�.   وا�4 وإ�! #��9ر   ا����4 إ�! 0ورا /<��� /R�  . ن���و� !�	 
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 ا�<���. /�ب   إ���رھ�، 	�! و���ل   #1#و���، ا��/<�. /<�ت   ا��4 ا��ر��/�ت 0ورا ��(ل أن ا��8��. ا���ط.
  .  ا���ظ��4   ا���1ون ذاھ �ن    30ا���دة   40 	���� ا����وص

   � #����#. ا�د��ور�. ا��/<�. أ��م إ� ا��ر��F &#ول &رار   40 ا����ز	. أو ا�#�دا�D. ا��/<�. /<م   40 ا�ط�ن ��<ن   
  .  ا����8ب ���(.   40 ا�ط�ن

 ا�;��4 ا��رع                                                               

 ا.��(��� ا�"� �ت                                                            
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��ء ا�(�و�. وا��(�ن ا��ر<ز�. وا��<��ب ا���و�ت �<��ب ��8ذھ�   ا��4 ا�1رارات   40 ا�ط�ن ��<ن   /R� .�)ا�وط��. وا�� 
��ء/R� ر�/�ن ا���8#�ن �دن �ن�ور�. ا��/<�. أ��م #��9ر ا������ن وا���ا�د�  .  

��ء ا�وط��. ا��(�. و�<��ب ا�(��ت �و�ة <ذ�ك �8ول   /R� 1د�م   40 ا�/ق����0 <ل   ا�ط�ن،    %�8�  .  

 أو ا�����. #�1ر ���� ��- وأ8ذ ا����8#�. ا������ت �/�2ر 	�! ا�ط+ع ا���8#�م   40 ا��ط�ون ����ر�/�ن �(وز   
��ء ا�(�و�. ا��(�. أو   ا��ر<زي ا��<�ب أو ا���و�ت �<�ب �% ا���#6 ا@&��م/R� #. #�1ر أو��ء، ا�وط��. ا��(�. <��/R�  

  .  ا�ط�ن 	ر� .2��E��#م ��ر�- �ن ا#�داء   ا�ر���.، ا���ل أو&�ت   أ;��ء   أ��م، ;����. 8+ل   ا�/��.، /�ب 

  .  ا���8#�م إ��Eء ا�د��ور�. ا��/<�. ���ن أن إ�! �����م �زاو�.   40 ����رون   ا���8#�م ا����ن ا������ر�ن أن �Bر   
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   �  :   ا�����. ا�/��ت   40 إ� �ط��1 أو (ز��D ا����8#�ت ##ط+ن �/<م   

    ؛ ا���1ون   40 ا��1ررة �R(راءات ط#�1 ا����8ب �(ر   �م إذا ـ    1

 ؛ �د����. ���ورات ��#�% إذا أو /را ا�&�راع �<ن   �م إذا ـ   2

 /<م #�و(ب أو ا���1ون #�1�2! �+���8#�ت ا��ر�F   ��م �(وز   � ا�ذ�ن ا�8�9ص �ن ا����8#ون أو ا����8ب <�ن إذا ـ   3
4D�2& .  

 ا����ر ا�#�ب                                                               

ر�ن �"و�ض                                              ���ت ا���    ا��ز?�� وا.��(

 91   ا��دة                                                                 

 أو و�0ة /��.   40 أو �����ر�ن 	دة أو �����ر ا���8ب وأ#طل ا�د��ور�. ا��/<�. &#ل �ن ا&�راع ���TD (ز��D أ��Eت إذا   
 ��/زب ا����D% 	ن   ا��4�8 #�#ب 	2و��% �ن �����ر �(ر�د /��.   40 أو   ا9�#�ب، �ن �#ب   9ي   �����ر، إ&��. إ	+ن

 أو   إ����،   ����4   ا��4 ا�#ر�����. ا��(�و	. 	ن أو ا��ر�ق 	ن أو   �+���8#�ت، #����� �ر�F   ا��4 ا���1#�. ا���ظ�. أو   ا�����4
�.   ا����4 ا������ر ����ن #�#ب ��1د �Eور /��.   40 أو   ا����8#�.، ا9ھ��. 10دان �Bر   آ8ر �#ب   9ي�  40 	2و #

�D/.   40 �#��رة ا��% �رد   ا�ذي ا���ر�F   #���ر��F، ا���ر�/�ت   #��41 ا��<��. ����ط. #1رار   �د	!،   ا�/<و�.،  Fر���ا� 
�س   40 ���8ب آ8ر #�د   ا�����.،� ./D+ل ا�E�� ر ا���1دB! �(ب   ا�/��.، ھذه   و40 .  ا����	د أن ا��ذ<ورة ا���ط. >G�� 

  40 	2وا ��<ون ا��ط�و#. �+���8ب ا��1#��. �روط �0% ��و0ر ��زا�ت ا���Bر ا���1د ��لء ا��د	و ا���ر�F أن �ن ���1#
  . ا������ر�ن �(�س 

 ا�ر���. ا�(ر�دة   40 �0% ���ر   ا�ذي ا���ر�- �ن �#�دئ   أ��ر ;+;. ��(�وز   � أ(ل دا8ل ا���و�ض &رار ��8ذ   أن �(ب   
.  ا��2و�. �ن ا��(ر�د أو ا���1د �Eور 	ن �0% ���ن   ا�ذي أو (ز��D ا����8ب #�E�Mء   ا�42�1 ا�د��ور�. ا��/<�. &رار

 U�#و�ض &رار   و���ول ��2و�. #ر���. �<��ه �/ل   40 #��9ر      ا����4 إ�! ا��  . #�����م  إ���ر �6 ا�و

 أ��م ا���Bر ا���1د �Eل طر�ق 	ن ا������ر�ن �(�س   40 	2وا أ�#F   ا�ذي ا���ر�F أھ��.   40 ا�ط�ن ��<ن   أ�% �Bر   
  40 #���ر��F ا���ر�/�ت   #��41 ا��<��. ا���ط. �0% ���ن   ا�ذي ا���ر�- �ن �#�دئ   أ��م 	�رة أ(ل دا8ل   ا�د��ور�.، ا��/<�.

  . ا��ذ<ور ا���ر�F ا�م ا�����. ا�داDرة 

  92   ا��دة                                                              

  :  ا�����. ا�/��ت   40 (ز�D. ا���8#�ت �#��ر   

 أو ا���و�ت 	ن ا���8#�ن (��6 ا����ع أو �ر��/�ت و(ود ��دم إ�� إ���ؤھ� أو ا����8#�. ا������ت إ(راء ��Gت   �م إذا ـ   1
    ؛ آ8ر   �#ب   9ي

 ؛ ا����8#�. ا�داDرة   40 	��� ا���#ر ا9�وات �ن ا9&ل 	�!   %3   ��#. 	�! �D/. أ�. �/�ل �م إذا ـ   2

 ؛ <��� ا�&�راع ���TD أ��Eت إذا ـ   3
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 ؛ �����ر�ن 	دة أو �����ر ا���8ب إ#ط�ل إ;ر 	�! (د�دة ا���8#�ت #��ظ�م ا�د��ور�. ا��/<�. أ�رت إذا ـ   4

 ؛ ا���Q� .�#�8ھ��. 10دا�% #�#ب 	2و��% �ن 	2و �(ر�د ا�د��ور�. ا��/<�. &ررت إذا ـ   5

  . أ	+ه 91 ا���دة أ/<�م �ط#�ق ��ذر إذا ـ   6

  :  �ن �#�دئ   أ��ر ;+;. ��(�وز   � أ(ل   40 ا�(ز�D. ا����8#�ت ھذه �(رى أن �(ب   

 ؛ أ	+ه    2و    1ا�#�د�ن   40 	���� ا����وص ��/��ت #����#. ا����8#�. ������. ا��1رر ا���ر�-   •

   5و    4و    3ا�#�ود   40 	���� ا����وص ��/��ت #����#.   ا�ر���.، ا�(ر�دة   40 ا�د��ور�. ا��/<�. &رار ��ر ��ر�-   •
 ؛ أ	+ه 

  . أ	+ه 6 ا�#�د   40 	���� ا����وص ��/��. #����#. ا���و�ض ��طرة �ط#�ق ��ذر �0% �#�ن   ا�ذي ا���ر�-   •

  93   ا��دة                                                                 

�. ا<��#وا ا�ذ�ن ا������ر�ن ا��داب �دة   ����4   � أ	�ن ا�ذ�ن أو ا���و�ض طر�ق 	ن ا������ر�ن #�(�س 	2و 
  .  ا�����. ا����#�. ا���رة ا��رام 	�د ا�(ز�D. ا����8#�ت   40 0وزھم

 	�ر   ا�/�دي ا�#�ب                                                               

    � ��ر���ن ا.��(��� ا���4ت ��و�ل                                                        

 94   ا��دة                                                                    

 ا���ط�ت �ن #�&�راح ��8ذ   �ر�وم #�و(ب ا��/دد ا����8#�. ا����ر�ف #�1ف ���ز�وا   أن ا���ر�/�ن 	�! �(ب   
  .  وا�����. وا��دل #��دا��8. ا��<��. ا�/<و��.

 95   ا��دة                                                                    

  :  ��ر�F <ل أو �D/. <ل و<�ل 	�! �(ب    

�+ #���� �62   أن   •� ؛ ا����8#�. /���% ��و�ل ����در �

 ؛ ا����8#�. /���% أ;��ء �ر��0   ا��U��#���   4 (ردا �62   أن   •

�رف �;#ت   ا��4 ا�و;�Dق #(��6 أ	+ه إ��% ا����ر ا�(رد �ر0ق   أن   •   U��#ا��ذ<ورة   ا�� .  

 96   ا��دة                                                                     

 ا�&�راع ���TD 	ن ا@	+ن ��ر�- �ن وا/د ��ر أ(ل دا8ل �ود	وا   أن ا���ر�/�ن أو ا��ر��F �واFD و<+ء 	�! �(ب   
�#�8. #�����ر�ف (ردا ��/��#�ت ا9	�! ا��(�س �دى���    ا���دة   40 إ���� ا����ر #��و;�Dق   �ر�10 #�ر��/���م ا��8�. ا
  . أ	+ه95

 97   ا��دة                                                                     

  .  ��� ا��;#�. وا�و;�Dق ا����8#�. #/�+��م ا��8�. ا���ر�/�ن ���ر�ف (رد #/ث ��/��#�ت ا9	�! ا��(�س ��و�!   

  . �1ر�ر   40 #/;% ���(. ��/��#�ت ا9	�! ا��(�س ��2ن

 ھذا 9/<�م و�10 ا����8#�. #/�+��م ا��8�. ا����ر�ف (رد �ود	وا   �م ا�ذ�ن ا���ر�/�ن أ���ء إ�! ا��1ر�ر ���ر   
 �(�وزوا أو ا��ط�و#. ا@;#�ت #و;�Dق ا��ذ<ور ا�(رد �ر10وا   �م أو ا�/�+ت ھذه ��و�ل ���در �#��وا   �م أو   ا���ظ��4 ا���1ون
�#�8. �����ر�ف ا��/دد ا��1ف���  . ا��ذ<ورة ا����ر�ف �#رروا   �م أو ا

 ا@د�ء &�د   ���4 �����ر <ل #M	ذار ��/��#�ت ا9	�! ���(�س ا9ول ا�ر�Dس �1وم   ا��ذ<ور، ا��1ر�ر إ�! ا����دا   
 ا��1رة   40 	���� ا����وص ا9/<�م �ط#�ق ط��D. �/ت   ا@	ذار، ��ر�- �ن ا#�داء �و��   ����ن أ(ل دا8ل ا��ط�و#. #��و;�Dق

  . ا���ظ��4 ا���1ون ھذا �ن 13 ا���دة �ن ا�;��;.

 	�ر   ا�;��4 ا�#�ب                                                               

��� أ�7م                                                             � و�(� �� ا��

 98   ا��دة                                                                  

  40 ��ره ��ر�- #�د ��(رى   ا��4   ا�(د�د، ا������ر�ن �(�س أ	�2ء ا���8#�ت 	�!   ا���ظ��4 ا���1ون ھذا أ/<�م �ط#ق   
   . ا�ر���.   ا�(ر�دة 

 

   .�� �(�س إ�! ا����دة ا��+/��ت ����ر�.   ا��ذ<ور ا���ر�-   40 ا�D�1م ا������ر�ن �(�س �ؤھل   ا�����1.، #
  �و��و   29 (  1432   ��#�ن �ن 27 #��ر�- 1.11.91 ر&م ا��ر�ف ا�ظ��ر #����ذه   ا���در ا�د��ور #�و(ب ا������ر�ن
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  . �0% ا��/ددة وا�<����ت ا��روط و0ق )  2011 

 ا�ظ��ر #����ذه ا���در    32.97ر&م   ا���ظ��4 ا���1ون و��وض   ا���ظ��4 ا���1ون ھذا ���-   ذ<ره، �#ق �� �را	�ة �6   
�.   ا���ل، ����ر   أ�% �Bر  ) 1997   �#��#ر   4 ( 1418    ا9و�! (��دى �0�F #��ر�-   1.97.186    ر&م ا��ر�ف�  ا�����1.، #

 �(�س أ	�2ء #����<�ت #����ر�F ا�����1.   ،32.97   ر&م ا��ذ<ور   ا���ظ��4 ا���1ون �ن ا��<رر ا�;��ن ا�#�ب #G/<�م 
�ل ط#�1 &��ون #�و(ب ���;�. أ/<�م إ&رار /�ن إ�!   ا������ر�ن،�  . ا�د��ور �ن 158 ��

�ل 9/<�م �ط�1�#   � ا���1ون ھذا ��ر ��ر�-   40 ا�D�1م ا������ر�ن �(�س أ	�2ء ا��داب �دة   ����4   د��ور،ا� �ن 176 ا�
  . ا�(د�د ا������ر�ن �(�س أ	�2ء ����8ب ا��/دد ����ر�- ا���#ق ا��وم   40 ا�ر���. ا�(ر�دة   40   ا���ظ��4

 99   ا��دة                                                                    

�ل 9/<�م ط�1#   �  ا���ظ��4 ا���1ون ھذا �8و���   ا��4 ا��+/��ت   ا�د��وري ا��(�س ���رس   ا�د��ور، �ن    177   ا�
   . ا�89رة ھذه ����ب /�ن إ�! وذ�ك   ا�د��ور�.، ���/<�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


