
 

  �ذ�رة ��د�م �ول ��روع ا����ون ا���دث ��ظ�م ��ط�� �وا�ب ا�و���
 ا���ر���
 ا���&!ق $�دو�� ا��#����ت 17.99وا����م وا����ر �!���ون ر�م  

 

�و��، �د ���م ���� أ�رار 
د�	� �	��
ر ا���رب �ن ا�
�دان ا���ر�� ��وارث ط
	�	� ���ددة و�

دي إ�) #(�,ر ��ون ��� آ*�ر (�
	� ��) ا�����'. و
��%�ل، $#"ل ؤ	��ن أن � ��������ت
� ��د	أ�رار و

ز	�دة و …ا�(�وات ا3#	رة ��رض ا���رب ��دة أ�واع �ن ا��وارث ا�ط
	�	� �*ل ا�%	����ت وا�ز0زل 

�	�	
  .ا���7	��ن  ات �دد%��رض ا���رب ��دة أ���ل إرھ�
	� #� ،��) ھذه ا��وارث ا�ط

و�' آ�	�ت  �روريأ9
8 �ن ا� $;د ��7	� ا�و��,' ا���ر*	��ن أ�ل ا�7%�ظ ��) �8��9 و


; و<	ر ��ظ�� 	�ا(����� �#ذة $= ظروف���	�ت ا�����ن ا��أ*
�ت ��� . دا����و	ض ����� و�(�)�� 

ھذه ��ط	� و��و	ض ��7	� ا��(
ق �م 	�ظا���ب �ذا و .ا�و��,' ا���ر*	� �7دود	��� $= �وا��� �#�%�ت

',��  .ا�و


	ن �ظ�م ��B	�= �%�,دة  �زدوج �ظ�مإ7داث ، 	;�رح ��ذا '�����و	ض ��7	� ا�و��,' ا���ر*	� 	

و�ظ�م �����= �%�,دة اD3#�ص ا�ذا�		ن <	ر ا���و$ر	ن  ،�;د ��B	ن �ن ��� ا���و$ر	ن ��)اD3#�ص 

  :ھ�ذا $Fن ا�3ر 	���ق 
�� 	�=. و�ن ��� أ#رى ��) أي ��ط	�

  أد�) $= ا���و	ض �ن ا��رر دق ا��راب ا�وط�= �ن ���7	ن ��	' ا3$راد ا��و�ود	ن $و -

ا(����ل ا��(�ن إ�9
�ت 
د�	� أو $;دان  � أدت إ�)	ي �د 	��ر�ون �I $= ���7 7دوث وا��� ��ر*ذا�

  .ا�ر,	(=

ا�و��,' ا���ر*	� ا��= �د 	��رض ��� اD3#�ص ا��وا�ب ا������ �ن �Dل ��ط	� 	�رض �و$	ر  -

 17.99و	;�رح ��ظ	م ھذا ا��رض $= إط�ر �Dروع ��د	ل ا�;��ون ر�م  د ��B	ن.;ا���و$رون ��) �

  ا�����ق 
�دو�� ا���B	��ت ا��را$ق ��Dروع ھذا ا�;��ون.

*"*� أ�(�م. و	�م ا�;(م ا3ول ��) ��دة �وز��  41وھ�ذا $Fن �Dروع ھذا ا�;��ون 	���ن 


' ا�و��,' ا���ر*	� و
7Fداث ا��73م ا�����;� 
7Fداث �ظ�م ��ط	� �وا�ب ا�و��,' ا���ر*	� و�� ����


,��	�طرق ا�;(م ا�*��= ���7Jم  $= 7	ن .' ا���ر*	� �' �7د	د �وا�د �د
	ره�9دوق ا�����ن �د ا�و


�ر	� ا���B	ن �د  17.99ا�����;� 
��د	ل و���	م ا�;��ون ر�م �ا�����ق 
�دو�� ا���B	��ت 
�دف (ن إ

  �*��ث 
�;��	�ت �#��%�.$	�� 	���ق ا�;(م ا ا3#ط�ر ا���ر*	�،

  

  



I- ا���ر��� 
  ا��*م ا(ول: �ظ�م ��ط�� �وا�ب ا�و���

  ا�$�ب ا(ول:  أ���م ����  

  �واد ��طرق �����9ر ا�K	�: 7#9ص ھذا ا�
�ب ���7Jم ا�����، و	���ن 

إ7داث �ظ�م ��ط	� ا�و��,' ا���ر*	� 3�ل ��ظ	م ھذه ا���ط	� وا���و	ض �ن ا�3رار ا�
د�	�  -

  ���د	� ا��= 	��رض ��� ��7	� ھذه ا�و��,'.وا

و�' ��	' ا�;وا�د ا���ظ�� ��ذه ا���ط	�، (واء ���ق ا�3ر 
��ر	ف ط
	�� ا��7دث أو 
;وة  -


�Dرة ���	�  	��I�� O �7) 	�م ا�N"ن ���� ر(�	� 
;رار إداريو�دى ا�وا��� ا����	�، وذ�ك �

�%�	ل ا����ن ا���9وص ��	I $= �;ود ��ر*	�  وا���و	ض �ن طرف �9دوق ا�����ن �د ا�و��,' ا�

  ا���B	ن.

ا��وا�ل ا�ط
	�	� ا��	ر ��و��� ذات $Fن ��ر	ف ا�وا��� ا���ر*	� 	�Dل  ،و$= إط�ر ھذه ا���ط	�


� ا���B	��ت وا�70	�ط ���راح �ن ھ	,� �را�
ا�#طورة ا�Dد	دة وا��%��,� وا��= �7دد اNدارة ���7,0 

=�����ك ا�%�ل ا���	ف ��P(�ن وا�ذي 	�ون ذا ط
	�� إرھ�
	� أو ��) �Dل $��� أو ، و	�Dل �ذ�ا0

=
�D وم ا�طراب���� �
)���
. و�(�*�) �ن ھذا ا���ر	ف أ#ط�ر ��د�� ��Dل آ*�ره #طورة Dد	دة 

 ا��واد أو ا3(��7 ا��	��و	� أو ا�
	و�و�	� أوا�7رب ا��د�	� وا�#�ر�	� و�ذا اK*�ر ا���ر�
� �ن ا(����ل 

.�	
 ا��ر*و�	� أو ا��وو	� أو ا������ �ن �را,م �7(و

 ���وھ�ذا $;د �م أ	�� إ7داث (�ل وط�= ���داد ��7	� ا�و��,' ا���ر*	� 
�دف 97ر 7�م ا�وا

  ا���ر*	� و�ذا ا���7	� ا��(�7;	ن ����و	ض 
�ذا ا�9دد.

  ا�$�ب ا����-:  �,�� ��$
 ا�و���
 ا���ر���

���
' ��%	ذ �ظ�م ا���ط	�. �;وم ھذه ا�����  ر*	�ا�و��,' ا��� ��
' �7دث ���

داء ا�رأي 7ول  ���) F


  .إ����	� ا�N"ن �ن ا�وا��� ا���ر*	�  
وا(ط� �رار إداري

  �	�D� 7دد�� ���
رة ��
*ق ���� ��� و�وا�د ا���وء إ�	�� و�(		رھ� 
�ص ��ظ	�=.  ھذه ا��# ����


��	�ت ��
  ا��#�99 ��(�ن.����ف 
�;		م ا�3رار ا�"7;� 

 ا�$�ب ا����ث: /�دوق ا��.��ن .د ا�و���
 ا���ر���

�ن أ�ل ا����ن �ن ��و	ض ��7	� ا�و��,' ا���ر*	� <	ر ا���و$ر	ن ��) أي ��ط	� �د ھذه 

ا�و��,'، 	7دث ھذا ا�;(م �9دو�� ������ن و	7دد �وا�د ��و	ض ھؤ0ء ا���7	�. و	���ن ھذا ا�;(م 

  :��دة ��طرق إ�) �� 	�= 29


��و	ض ��7	� ا�و��,' ا���ر*	�  -1 I	د إ���	" �	ا���ر* ',��إ7داث "�9دوق ا�����ن �د ا�و

ا�ذ	ن 0 	�و$رون ��) أي ��ط	� و�ذا 
��8 �(��دة ���	� 
ر(م ���	�ت ا���B	ن وإ��دة ا���B	ن ا�����;� 


�����ن �د �وا�ب ا�و��,' ا���ر*	�.  

و	�و$ر ��) ���
� دا,��. و	��ن إ(��د �د
	ره اNداري  	���' �9دوق ا�����ن 
��D#9	� ا����و	�

  وا��;�= وا����= إ�) ھ	,�ت �7دد 
�ص ��ظ	�=.



��م إدارة �9دوق ا�����ن �ن طرف ���س إدارة 	رأ(I ر,	س ا��7و��. و	��ون ھذا ا����س 


� ا���B	��ت وا�70	�ط ا0�����= و��*�
���N$� ���*�= اNدارة �ن ��*ل �ن ھ	,� �را ���� =�'
�� 

  و��*�= �;�و0ت ا���B	ن وإ��دة ا����	ن.  ا�و��,' ا���ر*	�

و	�ص �Dروع ھذا ا�;��ون أ	�� ��) �	%	� �د
	ر و��و	ل و�ذا أداء ا���و	��ت وا���8 ا��= 

�(�ھ�� ���ؤ�ن ��م و�زء �ن  
�3(�س ��) و�ر��ز �وارد ھذا ا��9دوق  .	�����7 "�9دوق ا�����ن"

��) �;ود ا���B	ن و�(�ھ�� (�و	� ��;�و0ت ا���B	ن وإ��دة ا���B	ن، �#�99 ���ط	� ا�ر(م ا��%روض 

�(		ر ھذا ا��9دوق، 
���N$� إ�) �#9ص أو�= �د$وع �ن �9دوق ����ن �ؤ((�ت  ��9ر	ف


�د �وا$;� اNدارة، إ9دار ا��را��ت ���و�� �ن طرف ا�دو��.  .ا���B	ن ،I���	 ���  

�9
�  ا���7	� ا�ذ	ن 	����م ا0(�%�دة �ن ��و	��ت �9دوق ا�����ن ��ر	ف -2N���7 ا =$

  ا�
د�	� أو ا�%;دان و���7 �دم ا����ن �ن ا(����ل ا��(�ن ا�ر,	(=.

ا��
�S ا�وا�ب د$�I �7د	د Dروط و�	%	� ا���وء إ�) ا��9دوق ا��ذ�ور �ن #"ل �7د	د  -3

  ن طرف �ل ط��ب ��و	ض أو ���7���.�7	� و�ذا ا���D	�ت ا�وا�ب ا�7را��� �

���ون  �
�*�

� ���ررا�
د�=، $Fن ا���و	ض 	�م �;		�I ��) أ(�س ا�ظ�	ر ا�Dر	ف ا����
ر )���
و

) 	���ق 
��و	ض ا���9
	ن $= 7وادث 1984أ��و
ر  2( 7�1405رم  6ا��9در $=   1.84.177ر�م 


ت $	�� �ر
�ت 
ر	� ذات �7رك دون أن 	���وز �
�S ا���و
)� �
  �ن ھذا ا��;		م. %70	ض �(


� �د$' ا����7 $= ���7 $;دان ا(����ل ا��(�ن ا�ر,	(=)���
، $;د �ص ا��Dروع ��) �و�	ن �ن و

���7 �ن $;دان ا���8: ���7 �ن $;دان ا��(�ن ا�ر,	(= $= ���7 �� إذا ���ت ا���,�� ����� ��ذا ا��(�ن و


ا��0%�ع $= ���7 �� إذا ���ت ا���,��  ��	;� .Iدو�
$;دان  و	���ن �
�S ����7و�ب �;د �راء أو 

�ن $;دان ا��0%�ع، ��9N  �7"ح �7ل ا�(�ن وا��= 0 	��ن أن ا��(�ن ا�ر,	(=، 
���N$� إ�) ���7 

 �
)�  ����
ا�ذي �م �;د	ره �ن طرف ���� ا�#
رة ا�(��%� ا�ذ�ر و0  �
�S إ��دة ا�
��ء�ن  70%	���وز �


� ��(�ن ا���9دي. أ�� �
�S ���7 ارة 0 	��دى �
��� �7ددا �ن اNد)���
����	� ا�;9وى ���;�ر Nا ��	ا�;


� ا��را,	� ا��Dر	�. (ت$;دان ا��0%�ع $;د 7دد $= 	�  �رات �	�� ا�و


ت $= أي �زاع �د 	�رض ��) أ�ظ�رھ� 
	ن ط�ون، ������ إ7داث  -4��
	رأ(�� ��ض، 	��د إ�	�� 

�  �� ��ر*	�.�9دوق ا�����ن و�7	� �وا

IIIIIIII - -ا���&!ق $�دو�� ا��#����ت 17.9917.9917.9917.99ر�م  : أ���م  ���ر و���م ا����ون    ا��*م ا����  

 �� 	�=:7ول ا���د	"ت ا��;�ر�7  أھم ���7ور 


�ر	� $= -�  :إدراج ا����ن �د �وا�ب ا�و��,' ا���ر*	� إ

ا�3رار  ��ا�(��ف ا�ذ�ر $= ھذه ا��7و	�ط= ا����ن . 
��3والا�����;� ��B	ن ا��;ود  •

  ؛ ) 17.99ا������ ��;��ون ر�م  2- 50ا�"7;� 
�ذه ا�3وال ( ا���دة 

ا��ذ�ور 	�ط= ا����ن و$= ھذه ا����7،  .�;ود ��B	ن ا��(ؤو�	� ا��د�	� ا�����;� 
���ر
�ت •

���ن ��) ��ن ا��ر
� و�ذا وا�3رار ا�
د�	� ا��= 	��رض ��� اD3#�ص ا���;و� ،�ن 

و�ن ��� أ#رى، ��د�� 	�ون ���ك ا��ر
�   ،= ���رض ��� ھذه ا��ر
�ا�3رار ا���د	� ا��

 �9#D�	ن ذا�	ود�، ا�3رار ا�
د�	� ا��= 	��رض ��� ���ك ا��ر
� وأزوا�I و�ذا ا3
��ء ا��و



  ؛)17.99ا������ ��;��ون ر�م  3- 7�50ت �%���I (ا���دة 


� ��Jرار •)���
ا�
د�	� ا�"7;� 
�3<	�ر <	ر  �;ود ا���B	ن ا��= ��ط= ا��(ؤو�	� ا��د�	� 

I� وري ا��ؤ�ن�B� ،���7ط= ا����ن . و$= ھذه ا��	رض  ا��ذ�ور��	ا��=  �	د�
ا�3رار ا�

��� اD3#�ص، <	ر ��Bوري ا��ؤ�ن �I، ا��و�ودون 
����3ن ا���9وص ��	�� $= �;د 

 .) 17.99ا������ ��;��ون ر�م  4-50ا���B	ن ��د 7دوث وا��� ��ر*	� (ا���دة 

��راح  �
و�7دد ا���ر	%� ا��ط
;� ��) ا����ن �د �وا�ب ا�و��,' ا���ر*	� �ن طرف اNدارة 


� ا���B	��ت وا�70	�ط ا0�����= (��		ر ا���دة �  .)�17.99ن ا�;��ون ر�م  �248ن ھ	,� �را

وا�����ق  1984أ��و
ر  �32رار ا�
د�	� ��) أ(�س ا�ظ�	ر ا�Dر	ف ا��9در $= ��وض ا -


ت $	�� �ر
�ت 
ر	� ذات �7رك (ا���دة 
��و
ا������ ��;��ون ر�م  5-50	ض ا���9
	ن $= 7وادث �(

17.99.( 


� ا���B	��ت وا�70	�ط ا0�����=، ��ط�ق و�	%	�ت �%�	ل  -���راح �ن ھ	,� �را�
�7د	د اNدارة، 

ھذا ا����ن (ا���دة ا����ن �د �وا�ب ا�و��,' ا���ر*	� و�
��S #�وص ا���B	ن وأ(;ف ا���و	ض 
ر(م 

��7د �ن ا3*ر ��) �	زا�	� ا�دو�� وا��(�ھ�� $= ). إ��$� إ�) ھذا و17.99ا������ ��;��ون ر�م  6- 50

 ����"ءة ا��ظ�م، $Fن �Dروع ھذا ا�;��ون 	�ص ��) �7د	د اNدارة 3(;ف إ����	� ����و	ض 
ر(م �ل وا

  ).��17.99;��ون ر�م ا������  7-50وأ(;ف إ����	� (�و	� ����و	ض (ا���دة 

��;�و0ت ا���B	ن  �=�وا�ب ا�و��,' ا���ر*	� �ن طرف �ط�ع ا���B	ن 
�دف إDراك $���B	ن ��ظ	م  -

وإ��دة ا���B	ن $= ��ط	� ھذا ا�#طر و�ذا ا�ر$' �ن  ا�;درة ا����	� ���ظ�م. وھ�ذا، 	�زم �Dروع ھذا 

�زءأن �;�و0ت ا���B	ن وإ��دة ا���B	ن ا�;��ون 
 و�7	ل ا3#ط�ر ا���ط�ة 
ر(م ھذا ا����ن�ن  ��7%ظ 

 �ن ا��زء	�ب أن �;
ل ھذا ��) ا�Dر�� ا��ر�ز	� ��Nدة ا���B	ن ا��=  ء اK#رزا��$= إ��دة ا���B	ن 


� ا���B	��ت وا�70	�ط ا0�����=، أ��Dل وDروط ���راح �ن ھ	,� �را�
ا3#ط�ر. و�7دد اNدارة، 

ھذه. ز	�دة ��) ذ�ك و����ن د	�و�� ھذا ا��ظ�م، �ص ا��Dروع ��) و�	%	�ت ���	� ا���7N وا�;
ول 

#طر �دم إ����	� ا���7N ��)  ا(�%�دة ا�Dر�� ا��ر�ز	� ��Nدة ا���B	ن �ن ���ن ا�دو�� ا�ذي 	�ط=

. و�7دد م$= ��ط	� ا3#ط�ر ا�����7 ��	� م�ن ا�و$�ء 
���زا���� مأو ��زھ ا�دو�		ن ا���B	ن ��	دي

�	�م 
	ن �ل �ن اNدارة و�9دوق ا�����ن �د ا�و��,' ا���ر*	� وا�Dر�� ا��ر�ز	� ��Nدة �
ر ،ا�%�

و0 (	�� ��ك ا�����;� 
�7د	د ��ر	%�I وا�7%�ظ ا�Dر�� Dروط و�	%	�ت �%�	ل ھذا ا����ن  ،ا���B	ن

ا������  8-50(ا���دة  ا��ذ�ورة و
���د#ل ا��(
ق ��9دوق ا�����ن �د ا�و��,' ا���ر*	� ا�(��ف ا�ذ�ر

  ). ��17.99;��ون ر�م 

 

III - أ�ـ�ـ�م �ـ2ـ�ـ!ـ1ـ�: ا��*م ا����ث  

 I;	

� �	���ن ھذا ا�;(م ��دة �7دد ��ر	W د#ول ھذا ا�;��ون 7	ز ا���%	ذ و�ذا ��ر	W �ط)���
�;ود 

 ا���B	ن.

 




روع ���ون ر�م �......  

  �ظ�م �! ط�� �وا�ب ا�و���� ا���ر������� ���داث 

  ا��!'&ق ��دو�� ا�!$����ت 17.99! ��ر و!!��م ا����ون ر�م �و

 

  ا*ول ا��)م

  ! ط�� �وا�ب ا�و���� ا���ر��� �ظ�م

 

 ا*ول ا���ب

����  أ���م 

 

 ا���دة ا*و�,

 �راد ��� ��� �� �د�ول ھذا ا����ون :

�� �)س ا�و*دة  ����ون ��)� �� ظ��: �&�و%� �ن ا$#"�ص  ر�ط�م ��� �را�� أو �، ا������
�� وا����س ذ���.-ن وا� 0 �� � ��ق ���� ا��&�و%� و��$.�س ا�.-��� و���ون ��)� �# ر-� ا* ��&�ت

 أن   -ون �ن #"ص وا*د. و��-ن �������  وا��2&�ت.

  ��� �ذ�كوا��� -�ر��8، و م  ���ده *دوث : -ل #"ص ذا � �) رض ��دا�4 �ن &راء #"ص �)�ود
 .��ده ��6 ا�.&ل ا�وط�� � �داد >*��� ا�و���; ا�-�ر��8 ا��#�ر إ��4 �� ا���دة 

�ورة ا% ��د�� أ�راد  ��ط���: و*دة .-��� �.-ن ر��.������دة �  �ل %ن . �  %���� و����ون ��
  .-ل .�� �د�����  ) أ#�ر6(

 

 2ا���دة 

 ،»ا��ظ�م«�*دث و��� $*-�م ھذا ا��.م �ظ�م � 0ط�� %وا�ب ا�و���; ا�-�ر��8، �#�ر إ��4 ��ده ب 
 �م:ظ$&ل  � وذ�ك

 ؛ ��ده 3)�� �� ا���دة  0ط�� ا�"طر ا�� ��ق �وا��� -�ر��8 -��  م  �ر� -

  �رض ��� >*��� ھذه ا�وا���.�ا� �و�ض %ن ا$>رار ا��د��� وا���د�� ا� �  -

 

 3ا���دة 

��ده،  � �ر وا��� -�ر��8 -ل *�دث  �&م %�4 أ>رار ���#رة ����0رب،  5ا���دة  �; �را%�ة أ*-�م
 أو ا�)�ل ا����ف ��F.�ن. �ر&; ا�.�ب ا�*�.م ��4 إ�E %��ل ا��وة �Dر ا���د�� �ظ�ھرة ط�����

  ا��وا�)�ت ا� ����:  ��ن  و�ره %�E إذا�#-ل %��ل ا��وة �Dر ا���د�� �ظ�ھرة ط����� وا��� -�ر��8 

 ؛  و%دم إ�-����  و��4أ#رط ا�)&���� �4 ا�*�دث ا��.�ب أن   و�ر �� و�وع  -

 "طورة #د�دة ����.�� ����وم. آ�8ره ا��د�رةأن  #-ل  -

  

����� ا�ظواھر ا�ط����� ا� � ��-ن أن  #-ل وا��� -�ر��8 *.ب �د�ول ھذا ا����ون   *دد اJدارة
ا���>�  64-12ا����ون ر�م   ا��*د�8 ��و&ب ��� راح �ن ھ��� �را��� ا� ����Kت وا�* ��ط ا�& ��%�

  �M*داث ھ��� �را��� ا� ����Kت وا�* ��ط ا�& ��%�.



  ��8 إذا -�ن:�� �ر ا�)�ل ا����ف ��F.�ن وا��� -�ر

 �#-ل ��2 ذا ط���� إرھ����؛ أو  -

"طورة #د�دة ����.�� آ�8رھ� � �&� ���#رة �و�وع � ن أو ا>طرا��ت #���� %�د��  #-ل  -
 ����وم.

���#رة %�E أ%��ل ا�8�DJ  ا�� ر �� ا�-�ر��8 ا$>رار %ن ا�وا��� ا���&�� ا$>رار د �� *-م �
  .وا.  ��ب ا$�ن

 

 4ا���دة 

 �8 .E ا$>رار: �ط�ق  ط��ق ا��ظ�م، ا�".��ر أو �ن 

ا� �   ر ب %ن ا. ���ل ا��واد أو ا$.�*� ا�-���و�� أو ا���و�و&�� أو ا�&ر8و��� أو  -
 اJ#��%�� أو ا��وو��؛

ا� �  �&م %ن ا�*رب ا$ھ��� أو ا�*رب ا�"�ر&�� أو أ%��ل ا��دوان ا��#���� وذ�ك  -
 ا�*رب ����� أم �. .واء أ-��ت

 .ا� �   ر ب %ن &را�م *�.و��� -

 

 5ا���دة 

أ%2ه، �وا.ط� �رار  ��3 ا���دة ���ظ�م -��  م  �ر�)�� ا������ �ا�وا���  J%2ن %ن *دوث� م ا
 �ظ��� ��د ا. ط2ع رأي �&��   �; ا�و���; ا�-�ر��8  ��ص إداري � "ذ ط��� ��#روط ا��*ددة

 ��ده. 8ا����وص %���� �� ا���دة 

�و>وع ھذا اJ%2ن ا�وا���   رار ا��ذ-ور %�E ا�"�وص ا����طق ا���-و�� و �ر�O و�دة�*دد ا��
 وط���� ا$>رار ا��و&�� � �و�>�ت ا��ظ�م.

 

 6ا���دة 

� م  ���د >*��� وا��� -�ر��8 �� ا�.&ل ا�وط�� � �داد >*��� ا�و���; ا�-�ر��8، �� %دا �� *��� 
) �و�� ا� داء �ن  �ر�O �#ر ا��رار اJداري ا����وص %��4 �90وة ��ھرة، دا"ل أ&ل � � �دى  .��ن (

 أ%2ه.  ��5 ا���دة 

 #-�4 و�>�و�4.ا�.&ل ا�وط�� ا�.��ف ا�ذ-ر، و�.-4 و ���د �� ا� �ت-�)� ��ص  �ظ���  *دد

�� أي و�ت %�E ا�.&ل  ��ده اJط2ع 8ا��#�ر إ���� �� ا���دة �&��   �; ا�و���; ا�-�ر��8 ���-ن 
  ا�ذ-ر. ا�.��ف

 

 7ا���دة 

 E�% داري ا��رار� ر بJأ%2ه ا�ط2ق: 5ا��#�ر إ��4 �� ا���دة  ا 

 أ%2ه؛ 6%����  ���د ا�>*��� �� ا�.&ل ا�وط�� ا��#�ر إ��4 �� ا���دة  -

�ن ا����ون ر�م  1- 50ا��#�ر إ��4 �� ا���دة    >د %وا�ب ا�و���; ا�-�ر��8  )��ل ا�>��ن -
 ا� ����Kت؛ا�� ��ق ��دو��  17.99



%���� ��Q ا� �و�>�ت أو ا���Q �ن طرف ��دوق ا� >��ن >د ا�و���; ا�-�ر��8  -
 .��ده 10ا��*دث ��و&ب ا���دة 

 

  ا���ب ا�����: 

  �/�� !!�� ا�و���� ا���ر���

 

 8ا���دة 

���   �;  �)� ��ط � ، *دث �&�� �  �; ا�و���; ا�-�ر��8� �� %2ه.أ �2م ا��#�ر إ��4 �� ا���دة ظا�� ذ

 : -�ف ھذه ا��&�� ��� ���

-  E�% رض  وا��� آ�8ر -لدرا.� *ول ظروف و إ&راء أي&�; -ل ا����و��ت وا���ل� 
 ؛%�E أ�ظ�رھ�

�� إذا -��ت ا�وا��� ا���رو>� %�E أ�ظ�رھ�  - .� ط���� -�ر��8 أم ا�رأي *ول  إ�داء -
 �؛

إ���م �� ا�)�رة ا�����8 �ن ا� را*�ت *ول  �و�ض >*��� وا��� -�ر��8 ا��#�ر   �د�م -
�ن %�د�� � � و�رون %�E أي  0ط�� >د ا$>رار ا� � � �ر>ون ��� ��ده،  16ا���دة 

 .ء ھذه ا�وا���&را

  �*دد  ��Kف ھذه ا��&�� و�وا%د ر�; ا$�ر إ���� و .��رھ� ��ص  �ظ���.

 ����  )وض إ���� -ل  أو �&�ن��&�� أن  �#R �� *ظ�ر ��، �&�� أو %دة �&�ن &�و�� ��ذه ا��-ن 
���� أو ��>� �� ���� .ا" 

  � ; �&��   �; ا�و���; ا�-�ر��8 �*ق ا�و�وج إ�E أ��-ن ا�وا��� ا� �  م %ر>�� %�E أ�ظ�رھ�، 
ا��*��� وا�وط���. و��-ن ��&�� أن  >م إ���� -ل #"ص  رى ���دة ��  و . )�د �ن �.�%دة ا�.�ط�ت

 ا. ط2ع رأ�4.

 

  9ا���دة 

 :�� ���� -�ف أ%2ه، �&�� "�رة  �8&��   �; ا�و���; ا�-�ر��8، ا��#�ر إ���� �� ا���دة   *دث دا"ل

�� إ%داد  �ر�ر � >�ن - ����� T�� � � ���*ر��8ا�وا��� ا�>*��� � ��.-�ا������ت ا��- 
  و ������ �U>رار ا� � �*�ت ��ذه ا������ت؛

ا����وص   � )�ع���V ا���*� %ن ��دان ا� ا� � �*دد %�E أ.�.��  �د�ر ا����� ا�J&�ر�� -
��دوق ا� >��ن >د ا�و���; ، وذ�ك ���ء %�E ط�ب �ن ��ده ��%23�� �� ا���دة 

 ��ده. 10ا�-�ر��8 ا��#�ر إ��4 �� ا���دة 

��-ن ��&�� ا�"�رة أن  �&ز �*.�ب ���و�ت ا� ��Kن وإ%�دة ا� ��Kن "�رات � ���م ا$>رار ا�2*�� 
 ��ن �ر.م %�ود ا� ��Kن  ا� �  #�ل  >���� >د %وا�ب ا�و���; ا�-�ر��8.���>*��� ا��ؤ�

   ���ن أ%>���� ��ص  �ظ���. -�)���*دد  ��Kف �&�� ا�"�رة و
 

 ا���ب ا����ث

  �!���ن �د ا�و���� ا���ر���ق ا�0دو



 

 ا�1رع ا*ول

  �م ظ!�ا� رض وا�

 10ا���دة 

��دوق «�دف ا�ر�Q، �#�ر إ��4 ��ده � �.  �*دث ��دوق �� >��ن >د ا�و���; ا�-�ر��8�
اJ#�رة ، � � ; ���#"��� ا����و�� و���د إ��4 � �و�ض >*��� ا�و���; ا�-�ر��8 -�� وردت »ا� >��ن

، %�د�� � � و�رون %�E أي  0ط�� >د ا$>رار ا� � � �ر>ون ��� �ن &راء ��ده 16إ���م �� ا���دة 
���ت ا� ��Kن وإ%�دة ا� ��Kن ا�� ���� ���>��ن >د %وا�ب ھذه ا�و���;، و���Q �.�%دة ����� �ر.م %�

  ا�� ��ق ��دو�� ا� ����Kت. �17.99ن ا����ون ر�م  1-50ا��#�ر إ��4 �� ا���دة  ا�و���; ا�-�ر��8

  ��-ن ���دوق ا� >��ن، ��د �وا��� اJدارة، أن ��در ا� را>�ت �>�و�� �ن طرف ا�دو��.

رح %�E اJدارة -ل إ&راء ��دف إ�E  *.�ن �ظ�م  0ط�� %وا�ب أن ��  ��-ن ���دوق ا� >��ن     
و��-�4 ��ذا ا�0رض أن ��وم �&�; -ل ا����و��ت وا���ل %�E إ&راء أي درا.�ت   ا�و���; ا�-�ر��8.

 �� �رھ� >رور��.

 

 11ا���دة 

 �د�ر ��دوق ا� >��ن �&�س إدارة �رأ.4 ر��س ا�*-و��. و� -ون ھذا ا��&�س �ن :

 اJدارة؛ ن����8ن % -

  ��8ل %ن ھ��� �را��� ا� ����Kت وا�* ��ط ا�& ��%�؛ -

 ����8ن ا��8ن %ن �&��   �; ا�و���; ا�-�ر��8؛ -

 ����8ن ا��8ن %ن ���و�ت ا� ��Kن وإ%�دة ا� ��Kن ا��� �دة ����0رب. -

"�س .�وات  ��دة ����8 �&��   �; ا�و���; ا�-�ر��8 و���و�ت ا� ��Kن وإ%�دة ا� ��Kن � م  ���ن
 ��#ر �� ا�&ر�دة ا�ر.���. ر��س ا�*-و��� ���رر

 

  12ا���دة 

 � و�ر ��دوق ا� >��ن %�E - ��� دا���.

و��د ا. ط2ع رأي ھ��� �را��� ا� ����Kت  ��دوق ا� >��ن ة��� راح �ن �&�س إدار ،��-ن
إ�E ھ�Yت  ��ن ، ا���دوق �ذاأن ���د ��� .��ر ا����� و-ذا ا� ��� واJداري �، وا�* ��ط ا�& ��%� 

   ��ص  �ظ���.

 *دد #روط ا� .��ر اJداري وا� ��� وا����� ���دوق ا� >��ن �ن طرف اJدارة ��د ا. ط2ع 
  �&�س إدارة ھذا ا���دوق. ھ��� �را��� ا� ����Kت وا�* ��ط ا�& ��%� ورأي رأي

 

 13ا���دة 

 . 4*��ت ا�2ز�� Jدار�&��; ا�.�ط وا��2 � � ; �&�س إدارة ��دوق ا� >��ن

  �ن طرف اJدارة. ��د �&�س اJدارة �ظ��� دا"���   م ا����د�� 4��% 



�& �; �&�س اJدارة �د%وة �ن ر��.4 -��� د%ت ا* ��&�ت ا���دوق �ذ�ك. و�& �; %�E ا$�ل 
 وا���.و��زا��� ا�.�� ا������ ا�� ا����ر���.�� ا������ ا�رة وا*دة �� ا�.�� �ن أ&ل *�ر *.���ت 

  ا�ذ-ر �)*ص ��وم �4 �د�ق "�ر&� ��*.���ت. ا�*.���ت ا�.��)� ">; 
 

 14ا���دة 

 ��را��� اJدارة. �">; ��دوق ا� >��ن

. ا� >��ن  ��ن اJدارة ��دو�� ��*-و�� ���رس ����� %��� ا��را��� %�E -��� أو&4  .��ر ��دوق
�دوب �.�ط� ا� *ري ��را��� &��; ا�و��8ق و��-�4 *>ور &��; ا& ��%�ت �&�س اJدارة.  و� � ; ا��

 -�� ��-�4 أن ���رس ھذه ا�.�ط� ���ن ا��-�ن. 

 

 ا�����ا�1رع 

 �����  ��!���ت

 

 15ا���دة 

I- : ��� �� دوق ا� >��ن��   #�ل �وارد 

�� � 0ط�� ���ر�ف1� .��ر ��دوق  ) �.�ھ�� .�و�� ����و�ت ا� ��Kن وإ%�دة ا� ��Kن، �"
ھ��� �را��� ا� ����Kت وا�* ��ط ن طرف اJدارة، ��د ا. ط2ع رأي ا� >��ن،  *دد �

*&م ا$�.�ط أو ا�# را-�ت ا���درة أو ا����و�� �ر.م ا�.�� ا������  ���ء %�E ا�& ��%�،
و *�ل و �)E ھذه ا��.�ھ�� �ن طرف  ا����ر�� وا�� ���� ���ف ا$"ط�ر ا�-�ر��8 .

��دوق ا� >��ن؛ 

ھ��� �را��� ا� ����Kت ��د ا. ط2ع رأي �م،  *دد �ن طرف اJدارة �.�ھ�� ا��ؤ�ن � )2
وا�* ��ط ا�& ��%�،  >�ف إ�V��� E أ�.�ط ا� ��Kن، و *.ب ھذه ا��.�ھ�� %�E أ.�س -ل 
ا$�.�ط أو ا�# را-�ت ا� � �د���� ا��ؤ�ن ��م  ����و�ت ا� ��Kن وإ%�دة ا� ��Kن ��. ��8ء  �ك 

ا�ر.���. و . "�ص ھذه ا��.�ھ�� �ن طرف ���و�ت  و/أو  %�E ا�*��ة ا�� ���� ���ود ا� ��Kن
 ا� ��Kن وإ%�دة ا� ��Kن و *�ل و��� �طرق  *دد ��ص  �ظ��� ؛

  ) &زء �ن ا�ر.م ا��)روض %�E %�د ا� ��Kن �*دد �� إط�ر ���ون ا������؛3

�ن  39��دوق  >��ن �ؤ..�ت ا� ��Kن ا��*دث ��و&ب ا�)�ل �د�وع �ن ) �"�ص أو�� 4
) �����8 ���ون ����1984ر   10( 1404ر��; ا]"ر  6ا���در ��  1.84.7ا�ظ��ر ا�#ر�ف ر�م 

�*دد ھذا ا��"�ص . و1984ا�� ��ق �� "�ذ  دا��ر ����� �� ا� ظ�ر إ�دار ���ون ا������ �.�� 
�� إط�ر ���ون ا������ أ"ذا ���ن ا�% ��ر �و&ودات ��دوق  >��ن �ؤ..�ت ا� ��Kن 

 ا�� و���؛ �4)و���ر

ا��#�ر إ����  �&�� ا�"�رةأ ��ب ا�"�رة ا���&زة �)��دة ���و�ت ا� ��Kن وإ%�دة ا� ��Kن �ن طرف ) 5
  أ%2ه؛ ��9 ا���دة 

 ؛ >��ن%��دات  وظ�ف أ�وال ��دوق ا�و�وا�د  )6

  ) ا� را>�ت ��دوق ا� >��ن؛7

) و ���2�وص %���� �� ا���د�ن ا����و*� ����و�ت ا� ��Kن وإ%�دة ا� ��Kن ا )  .د�د ا��روض8
  ��ده ؛ II) �ن 3



  �" �)�؛ا�وا����ت وا�و���� وا��وارد اJ%���ت  )9

  ؛��ده 37%��دات ا�0را��ت اJدار�� ا����وص %���� �� ا���دة  )10

  ؛ >��ن%��دات ا�ر&وع ا����رس �ن طرف ��دوق ا�) 11

  ) �وارد أ"رى.12

  

II – دوق ا��� :  >��ن �� ��� #�ل �)��ت 

��دوق ا� >��ن  ط���� $*-�م ھذا ا��.م؛  ) ا� �و�>�ت1 ��  وا���Q وا����ر�ف ا� � � *��

) ا��.�%دة ا������ ا����و*� ����و�ت ا� ��Kن وإ%�دة ا� ��Kن ا� �  ��رس ا���ول �� إ%�دة ا� ��Kن 2
 17.99 �ن ا����ون ر�م 1-��50#�ر إ��4 �� ا���دة ��>��ن >د %وا�ب ا�و���; ا�-�ر��8، ا

 وا� � أ�ر�ت ا )���� �; ا�دو��؛  ا�� ��ق ��دو�� ا� ����Kت،

ا�>��ن >د %وا�ب ا�و���;  ��Q ا� � ) ا��روض ا����و*� ����و�ت ا� ��Kن وإ%�دة ا� ��Kن 3
  ؛ ا�� ��ق ��دو�� ا� ����Kت �17.99ن ا����ون ر�م  1-��50#�ر إ��4 �� ا���دة ا�-�ر��8 ا

  اري وا� ��� وا�����؛) ���ر�ف ا� .��ر اJد4

  ؛ �&��   �; ا�و���; ا�-�ر���8&�� ا�"�رة وا��د�و%� ����� �ن طرف  ا$ ��بو ) ا����ر�ف5

 )  .د�د ا�� را>�ت؛6

  ) ا����ر�ف ا��د�و%� �ر.م ا�د%�وى؛7

  >��ن.ا� ��دوق) -ل �)�� أ"رى  د"ل �� ���م 8

رأي �&�س و��د ا. ط2ع  * ��ط ا�& ��%�ھ��� �را��� ا� ����Kت وا��ن  ، ��� راح *دد اJدارة
�رف#روط و-�)��   >��ن،ا� إدارة ��دوق  �� �� ) أ%2ه.3 ) و��2د�ن ا�ا��)��ت ا��#�ر إ��

 

 ا����ث ا�1رع


روط و����1ت ا�&/وء إ�, �0دوق ا�!���ن 

  ا�/زء ا�1ر�� ا*ول

 �0دوق ا�!���ن �7ا������ ا����&ون �6)!�1دة �ن !'و���ت و�

 

  16ا���دة              

��دوق ا� >��ن، %�د�� � � و�رون %�E أي  0ط�� >د  Q�� ن أن �. )�د �ن  �و�>�ت أو-��
  %وا�ب ا�و���; ا�-�ر��8، >*��� وا��� -�ر��8 ا�وارد �����م ��ده:

) ا$#"�ص ا�ذ�ن أ���وا �>رر �د�� ��&م ���#رة %ن ا�وا��� ا�-�ر��8 ��ن ���م أو��ك ا�ذ�ن 1
�ھ�ون �� %����ت ا���Jذ وا�8�DJ ا��ر �ط� ��ذه ا�وا��� أو ذوي *�و��م �� *��� ا�و��ة أو �.

 ا�)�دان؛

 ا��ذ-ورة إذا  .��ت ھذه ا�وا��� �#-ل ���#ر �� &�ل) أ%>�ء ا������ ا�ذ�ن  �ر>وا ��وا��� 2
.E�-.�� Q���  �.-ن ا������ ا�ر��.� �Dر 



��دوق ا� >��ن، إذا .�Q �ذ�ك �. وى �و&ودات � وأ��-ن أن  . )�د -ذ�ك �ن  �و�>�ت  Q�
ھذا ا���دوق، -ل ��� أ"رى �ن >*��� ا�وا��� ا�-�ر��8، ���وص %���� �#-ل �ر�Q �� ا��رار 

  أ%2ه، وذ�ك *.ب ا�#روط وا�-�)��ت ا��*ددة ����رار ا��ذ-ور. 5اJداري ا��#�ر إ��4 �� ا���دة 

د ا$>رار ا��#�ر إ���� �� ھذه ا���دة، -ل #"ص � �� �ر �Dر � و�ر %�E أي  0ط��، �ر.م أ*
� و�ر %�E أي  0ط�� أو �. )�د �ن  0ط��  ��*4  �و�>� أ�ل �ن ا� �و�ض ا�ذي -�ن .���*4 �4 
��دوق ا� >��ن �و �م �-ن � و�ر %�E أي  0ط��. و�� ا�*��� ا$"�رة، �"�م ا� �و�ض ا����وح �� 

 ن ��#"ص أن �*�ل %��4 �ن ا���دوق ا��ذ-ور.   إط�ر ھذه ا� 0ط�� �ن ا����V ا�ذي ��-

�� ا����� ا�/زء ا�1ر

ا��رر ا��د���ن  !'و�ضا�  

  

 17 ا���دة

�"ص  �و�ض ��دوق ا� >��ن %ن ا�>رر ا��د�� ا�ذي � �رض �4 أ*د ا�>*��� ا������ن 
 أ%2ه، �� ���: 16) �ن ا���دة 2�1. )�دة ا��#�ر إ���م �� ا���د 

 دا�م ��>*�� ؛) ا��&ز ا��د�� ا�1

و�� �ر �� *-م ذوي ) ا�>رر ا�ذي ��*ق �ذوي *�وق ا�>*�� ا����ك أو ا�#"ص ا��)�ود. 2
ا$#"�ص ا�ذ�ن -�ن ا�>*�� ا����ك أو ا�#"ص ا��)�ود ��ز�� ����)�� %���م ��و&ب ا�*�وق 

 �وا%د �ظ�م أ*وا�4 ا�#"��� و-ذا -ل #"ص آ"ر -�ن ��و�4.

ار ا�.��)� ا�ذ-ر %�E أ.�س رأس ا���ل ا��� �د ا�&�ري �4 ا���ل � م  �د�ر ا� �و�ض �ر.م ا$>ر
أ- و�ر  2( �1405*رم  6ا���در ��  1.84.177-�� ھو �*دد  ط���� $*-�م ا�ظ��ر ا�#ر�ف ر�م 

 ) ا��� �ر �����8 ���ون � ��ق � �و�ض ا������ن �� *وادث  .��ت ���� %ر��ت �ر�� ذات �*رك.1984

 18ا���دة 

أ%2ه، � م  �د�ر ا�>رر  17) �ن ا���دة 1 ا���دھو �#�ر إ��4 ��  �د�� دا�م -�� %&ز�� *��� 
 �1.84.177ن ا�ظ��ر ا�#ر�ف ر�م  9إ�E  5ا��د�� ا�ذي  �ر>ت �4 ا�>*�� و�ق أ*-�م ا��واد �ن 

 . ) ا�.��ف ا�ذ-ر1984أ- و�ر  2( �1405*رم  6ا���در ��  

 

 

 19ا���دة 

 17) �ن ا���دة 2 ا���د��  مذوي ا�*�وق ا��#�ر إ�����ذي �*ق � م  �د�ر ا� �و�ض %ن ا�>رر ا
�*رم  6ا���در ��   �1.84.177ن ا�ظ��ر ا�#ر�ف ر�م  13إ�E  11و�ق أ*-�م ا��واد �ن  أ%2ه،
 . ) ا�.��ف ا�ذ-ر1984أ- و�ر  2( 1405

 

 20ا���دة 

-�)��  �ط ا�& ��%�،ھ��� �را��� ا� ����Kت وا�* � ��د ا. ط2ع رأي، �ن طرف اJدارة  *دد
Qدوق ا� >��ن 17ا��#�ر إ��4 �� ا���دة ا� �و�ض  *.�ب و���� .أ%2ه ا�وا&ب �ر�4 �ن طرف 

�.��  �ن طرف ��دوق ا� >��ن �وع� �و�ض ا��د���V ا� ��-ن �Kي *�ل �ن ا$*وال أن � �دى 
  أ%2ه. 19و  �18ن  �د�ر ا�>رر ا��� T %ن  ط��ق ا���د �ن  70%

 



�� ا����ثا�/زء ا�1ر 

 ا�!'و�ض �ن ا��)�ن ا�ر��)� إذا أ7�0 �8ر 7��0 �&)��,

 

 21ا���دة 

��دوق ا� >��ن �� ا�*���  � ؤدى ��*�U#"�ص �أ%2ه،  16) �ن ا���دة 2 ��د�� ا� �ا��#�ر إ��
���Qا�ذ�ن  م ا� �ر�K� Qن �.-��م ا�ر��.� �Dر  �-.�� E ر�ر �&�� ا�"�رة ا��#�ر إ��4 �� ا���دة�  ��

 أ%2ه.  9

 

 22ا���دة 

 أ%2ه -�� ���: 21ا��#�ر إ���� �� ا���دة  � ؤدى ا���*

) �� *��� ا������ن ��و&ب %�د -راء أو �دو�4 وا�ذ�ن ��.ت ��م �)� ا����ك، ��-ن $�راد ا������  1
ا�. )�دة �ن ��*� %ن ��دا��م ا�� )�ع ��.-��م ا�ر��.�. و �طE ھذه ا���*� *.ب ا�*��� إ�� 

*��ب %�د ا�-راء ا��>و �� ا������ أو ا�ذي �-ون زوُ&4 و/أو �رو%4 أ%>�ء �� ا������ �
  ا��ذ-ورة وإ�� �)��دة أ*د أ%>�ء ا������ ����4 ���� أ%>�ؤھ�؛

) �� *��� �� إذا -�ن %>و %�E ا$�ل �ن ا������ ا������ �*�ل �)� ���ك أو ���ك �# رك ��*ل 2
ك ا��# رك ا�. )�دة �ن ��*� %ن ��دان ا��.-ن ا�ر��.�. ا�.-ن، ��-ن ��ذا ا����ك أو ا����

و��-ن أن �. )�د �ن �)س ا���*� ا����ك أو ا����ك ا��# رك �Dر ا��>و �� ا������ ا�ذي �-ون 
أ%>�ء �� ا������ ا��ذ-ورة. و �طE ھذه ا���*� �����ك ا$ط)�ل ا�ذ�ن ھم  *ت -)�� 4 زوُ&4 و/أو 

  أو �����ك ا��# رك.

  .ا��.-ن�Kي *�ل �ن ا$*وال، ا�&�; ��ن ا���Q ا��#�ر إ���� أ%2ه ����.�� ��)س � ��-ن 

 

 23ا���دة  

أ%2ه  22) �ن ا���دة 1 ا���دا�.-ن ا��#�ر إ���� ��  �*ل� )�ع ��*دد ���V ا���*� %ن ��دان ا�
 ����� *.ب ا��وا%د ا� ����:�)س ا� %>�ءأ �&�وع����.�� �

) �رات ���� ا�و&��� ا�-را��� ا�#�ر�� 6 ر�ن، �.�وي ھذا ا����V .ت () ����.�� �������ن ا��-1
 ا� �  م أداؤھ� ����.�� ���.-ن ا�ر��.� ا�ذي أ���D Qر ���E�-.�� Q؛

) �رات ا����� ا�J&�ر�� ا�#�ر�� 6) ����.�� �������ن �دون %�د -راء، �.�وي ھذا ا����V .ت (2
 أ%2ه. �9�� �� ا���دة ا���درة �ن طرف �&�� ا�"�رة ا����وص %�

 ���� ا���وى� )�ع أن ��ل %ن ا����� ا�د��� أو � &�وز ا����V ا���*� %ن ��دان ا�4، � ��-ن ��Dر أ�
  .ھ��� �را��� ا� ����Kت وا�* ��ط ا�& ��%� ��د ا. ط2ع رأي �ن طرف اJدارة  �نا��*دد

 

 24ا���دة 

  أ%2ه: 22) �ن ا���دة �2 �� ا���د ا��#�ر إ���  #�ل ��*� ��دان ا��.-ن ا�ر��.�

-  ����*� �E�% ���%F إ�2ح �*ل ا�.-ن ا�ر��.�  �در %�E أ.�س ا$>رار ا� �  �رض �
  أ%2ه؛ 9ا����ر -��  م  ������ ��  �ر�ر �&�� ا�"�رة ا��#�ر إ��4 �� ا���دة 

�� �� ا���دة ا�.-ن ا�ر��.�  *دد ط��� ��#روط ا����وص  �*ل� )�ع ���*� %ن ��دان ا� -��%
  أ%2ه. 23



�2حJا E�% ���%Jا �*�� V���� أ�� �ن ا���� �ن ا� ��� �ن �دى �أن ا��ذ-ورة أ%2ه  � ��-ن: 

���ء &زء �ن ا��.-ن ا�ر��.� أو -�4، ا�ذي  م ا� �ر�Q  �ن ا����� ا�&د�دة J%�دة 70%) �.�� 1
  .��)� ا�ذ-ر؛��دم �E�-.�� 4 �*2، وا���درة �ن طرف �&�� ا�"�رة ا�

ھ��� �را��� ا� ����Kت وا�* ��ط ا�& ��%�، وا�ذي �  ��د ا. ط2ع رأي اJدارة،) ���V   *دده 2
ا����� اJ&����� ا���وى �����ر ����.�� ��.-ن ا� ��دي وا��*ددة  ط���� $*-�م   �دى�أن ��-ن 

�ن ر�>�ن  ��26  ا���در 552.67ا�&زء ا�.�دس �ن ا��ر.وم ا���-� �����8 ���ون ر�م 
  ) ا�� ��ق ����رض ا����ري وا��رض ا�"�ص ������ء وا��رض ا�)�د��.1968د�.��ر  17( 1388

 

 �� ا�را��ا�/زء ا�1ر

 ط&ب !'و���ت أو ��7 �ن �0دوق ا�!���ن
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��دوق ا� >��ن، �&ب أن  -ون ا�>*�� ���دة �� ا�.&ل  Q�� ل ا�. )�دة �ن  �و�>�ت أو&$
 �� �&ب  �د�م ط�ب �دى ��دوق ا� >��ن *.ب ا�-�)��ت ا��*ددة ��ص  �ظ���.ا�وط�� -

 

 26ا���دة 

��دوق ا� >��ن أن ��ت E�% أ%2ه دا"ل أ&ل  ��25ول ا�ط�ب ا��#�ر إ��4 �� ا���دة ��  �&ب
 ���.ظ�*دد ��ص  �

 V���  و�� �; ف ا�ذ-ر �وا.ط� ر.��� ������ ��$�ر ��دم ��ول ا�ط�ب دا"ل ا$&ل ا�.�ا� م�<�
و%�د ا� ���V ��دم ��ول ا�ط�ب ا�ذي �&ب أن �-ون  �Dر �>���. إ&راء إ#��ر ��� و�ل أو %ن طر�ق

  ���2، � م إر&�ع -ل ا�و��8ق ا��ر��� ���ط�ب.

   *دد ��ص  �ظ��� -�)��ت ا��ت �� ا�ط���ت ا����و�� �ن طرف ��دوق ا� >��ن.
 

 27ا���دة 

Q��� #دوق ا� >��ن  �17ر إ��4 �� ا���دة ا� �و�ض %ن ا�>رر ا��د�� ا����أ%2ه �ن طرف 
  ��� ا� داء �ن  �ر�O ا. -��ل ��ف ا� �و�ض. ظ���. )�د دا"ل أ&ل �*دد ��ص  �

 ةا. ��8ء �ن �� >��ت ا�)�رة ا$و�E أ%2ه، ��-ن أن ���Q ���. )�د  .��ق و�ق ا�#روط ا��*دد
 ���.ظ��ص  �

%2وة %�E ا�و��8ق  ،-��2 إذا  >�نا� �و�ض  ��ف � �ر�� *��� ا��&ز ا��د�� ا�دا�م ��>*��، �
 :، �� ���أ%2ه 25ا� � ��-ن ط����  ط���� ����دة 

����� ا �8ت #��دة  -� �(��.��� �ن طرف ط��ب ���رس ����ط�ع ا���م . �رار &راح ا�>*�� �
 �4؛  ا�>*�� ����� ظل .ا�ذي ا��د�� ا�دا�م �.�� ا��&ز   >�ن 

 6و�� ��Dب ھذه ا�و��8ق، � م  ط��ق أ*-�م ا���دة  ا�>*�� أو -.�4 ا�����. &رة � $ا�و��8ق ا���8 -
ا�.��ف ) 1984أ- و�ر  2( �1405*رم  6ا���در ��   �1.84.177ن ا�ظ��ر ا�#ر�ف ر�م 

 ا�ذ-ر.

-��2 إذا  >�ن، %2وة ا� �و�ض  ��ف�� *��� و��ة ا�>*�� أو �� *��� #"ص �)�ود، �� �ر 
 أ%2ه، �� ��� : 25ا� � ��-ن ط����  ط���� ����دة %�E ا�و��8ق 



�."� �ن ر.م و��ة ا�>*�� أو �� *��� #"ص �)�ود، �."� �ن ا���رر ا��>��� ا���رح  -
 �)�دا�4 أو ��و 4؛

� م  ،ا�و��8ق ا���8 � $&رة ا�>*�� أو ا�#"ص ا��)�ود أو �-.�4 ا�����. و�� ��Dب ھذه ا�و��8ق -
 2( �1405*رم  6ا���در ��   �1.84.177ن ا�ظ��ر ا�#ر�ف ر�م  6 ط��ق أ*-�م ا���دة 

 ) ا�.��ف ا�ذ-ر.1984أ- و�ر 

 أ%2ه. 17) �ن ا���دة 2إ��8 � ��)� ذوي *�وق ا�>*�� أو ا�#"ص ا��)�ود *.ب �د�ول ا���د  -

 V���  ل أو %ن طر�ق��� �و�ض ا����وح  ��. )�دا� م� �وا.ط� ر.��� �>�و�� �; إ#��ر ��� و

  � و��ل �*دد #-�4 و�>�و�4 ��ص  �ظ���.ا� ���V  ، و�ر�ق�Dر �>��� راءإ&
 

 28ا���دة 

��دوق ا� >��ن إ%ط�ء ا���*� %ن ��دان ا�� )�ع و E�% ن ا�ر��.����*� ��دان ا��&ب-. ،
ا� داء �ن  �ر�O ا. -��ل �*دد ��ص  �ظ��� أ%2ه، ���. )�د�ن دا"ل أ&ل  22ا��#�ر إ����� �� ا���دة 

 ا���*�.��ف 

، أ%2ه 25%2وة %�E ا�و��8ق ا� � ��-ن ط����  ط���� ����دة  ،إذا  >�ن -����2ف -ل  �� �ر
 أ%2ه. ��9 ا���دة  ا��#�ر إ��4ا� �ر�ر ا���د �ن طرف �&�� ا�"�رة 

 V���  دوق  22ا����� -��  م  �ر�)4 �� ا���دة  ��. )�دا� م�� ��أ%2ه، ����V -ل ��*� ��ر�
 ، و�ر�ق ا� ����DVر �>���إ&راء ا.ط� ر.��� �>�و�� �; إ#��ر ��� و�ل أو %ن طر�ق �وا� >��ن 

  � و��ل �*دد #-�4 و�>�و�4 ��ص  �ظ���.

 

 

 29ا���دة 

�ر�ض ط�ب  �و�ض أو ��*�، و و&�ُ�4 إ�E  �رار ���دوق ا� >�ُ�ن ��>��&ب  ���ل -ل 
. و%�د �Dر �>���إ&راء  %ن طر�ق�وا.ط� ر.��� �>�و�� �; إ#��ر ��� و�ل أو ا����� ��$�ر 

 ا� ���V ��رار ا�ر�ض، � م إر&�ع -ل ا�و��8ق ا��ر��� ���ط�ب.

 

 30ا���دة 

أ%2ه أن  28و �27&ب %�E ا��. )�د �ن ���V ا� �و�ض أو ا���*� ا��#�ر إ����� �� ا���د �ن 
 ا�ذي  .��4 ��د أن �و�; %��4 إ�E %�وان ��ر ��دوق ا� >��ن. �ر&; ا� و��ل

�و�� ا� داء �ن  �ر�O ) 90(ر ب %�E %دم إر&�ع ا��. )�د �� و��ل ا��ذ-ور دا"ل أ&ل  .��ن � 
��دوق  �د��4 �4 �� ا� �و�ض أو �� ا���*� %ن ا�>رر �و>وع ا�ط�ب ا�ذي  م و�، ��دا�4 �*�4 .��

  ا� >��ن.
 

 31ا���دة 

 28و 27و�ق أ*-�م ا���د �ن ����V ا� �و�ض أو ا���*� ا���د�� �4 ر�َ>4 �&ب أن ���[V ا��. )�د 
أ%2ه �وا.ط� ر.��� �>�و�� �; إ#��ر ��� و�ل �و&�� إ�E ��ر ��دوق ا� >��ن، وأن �-ون 

 ا�ر�ض �ر��� ��� و��ل ا�ذي و&4 إ��4.

�وص %��4 �� ا� ����4 ���ط�نا�)�رة ا�.���� ��ل  �K*-�م�&ب %�E ا��. )�د ا��ذ-ور ا� ��د ��
  ��ده. 35ا���دة 



 

 32ا���دة 

��دوق ا� >��ن � و�ل ��ھرة، � ��دم -ل *ق �� ا� �و�ض أو ا���*� �م ا��وة ا�*��� ��. ��8ء 
ا��رار اJداري ا��#�ر  �#ر ) #�را ا� داء �ن  �ر�18Oأ&ل أ���ه �����8 %#ر ("2ل �� #4�K ط�ب �

  أ%2ه.  5إ��4 �� ا���دة 

 ا�1رع ا�را��

 ا�ط'ون وا�'�و��ت

 

 33ا���دة 

�� و�وا%د  .��رھ� ��ص  �ظ���. ا�و���; ون >*���  *دث �&�� ط�(��K  ا�-�ر��8، و�*دد 

��ن ��دوق ا� >��ن  %���� ���م���د إ�E �&�� ا�ط�ون ا��ذ-ورة ����ت �� -ل �زاع ��رض 
  و>*��� ا�و���; ا�-�ر��8.

 

 34ا���دة 

� ط�ون >*��� وق ا� >��ن إ� �دى �&�د�ن طرف �� �4رار  م  ���0 �� أي ا����ز%���-ن  �
 �ر�V���  O ا��رار ا��وا��� ��و��  )90( ا�.��)� ا�ذ-ر وذ�ك دا"ل أ&ل أ���ه  .�ون ا�و���; ا�-�ر��8

 ا��ذ-ور. 

%ن ا�>رر و%�د ا��رام ھذا ا$&ل، �.�ط -ل *ق ������ ��$�ر �� ا� �و�ض أو ا���*� 
��دوق ا� >��ن.ا���دم ��و>وع ا�ط�ب  

�Dر �>��� و�ط�ق  إ&راء %ن ا��&�� ا��ذ-ورة إ�E ا$طراف %ن طر�ق� م  ���V ا��رار ا���در 
�م �� &��; ا�*��ت.��% 

��ر�ف ا�� *�ل ��دوق ا� >��ن � E�% �� د ا�� >�ء �ط�ب �ن ا�� ر�% ��-ل "�رة � م ا����م �
  �&�� ا�ط�ون ا�.��)� ا�ذ-ر.

 

 35ا���دة 

أ%2ه - ��� وأن �و&4 إ�E �&��  34دة �&ب أن ��دم ا�ط�ن ا�را�� إ�E ا����ز%� �و>وع ا���
ط�ون >*��� ا�و���; ا�-�ر��8 �وا.ط� ر.��� �>�و�� �; إ#��ر ��� و�ل أو أن �ودع ���رھ� ����ل 

 و�ل. و�ر�ق ا�ط�ن ا��ذ-ور �-ل ا�و��8ق ا��د%�� �4.

 

 36ا���دة 

�ن  �و�ض أو ��*� أ%2ه، � ��-ن ا�&�; � 16دون اJ"2ل ��� >��ت ا�)�رة ا$"�رة �ن ا���دة 
�ل %��4 �ر.م �)س ا�>رر �� إط�ر أي  0ط�� أ"رى *� V��� دوق ا� >��ن وأي�� ��د%وى ��� ��

 �.ؤو��� ا��0ر. 

��دوق ا� >��ن. �دون و&4 *ق�&ب إر&�ع -ل ���V  م ا�*�ول 4��%  Eإ�  
 

 37ا���دة 



) �ن ا����V %��30، ����ب �0را�� إدار�� �درھ� 828ون ������� (دون اJ"2ل �����و��ت ا�&���
) درھم، -ل #"ص أد�E 500%ن "�.���� (0را�� ا� ه�ل ھذ %��4 �دون و&4 *ق دون أن ا��*�ل 

%�E ��*� أو  �و�ض  م أداؤھ�� �ن طرف ��دوق  � �ر�Q -�ذب � T %�4 ا�*�ول �دون و&4 *ق
 ا� >��ن.

أ*-�م ا����ون ر�م  %2ه %ن ��دوق ا� >��ن و . "�ص �)��د 4 و�قا�0را�� ا��ذ-ورة أ �در 
  �����8 �دو��  *��ل ا�د�ون ا���و���. 15.97

 

  38ا���دة 

�ن أ&ل >��ن *�وق ��دوق ا� >��ن، ��-ن ����دوق أن � �دم، �� أي و�ت، �ط�ب *&ز 
%�E ��*� أو  �و�ض  �دون و&4 *ق *)ظ� %�E ا$�وال ا����و�� وا����ر�� �U#"�ص ا�ذ�ن *��وا 

  ��و&ب أ*-�م ھذا ا��.م.

 

 ا��)م ا�����

  ا����ون !�مو! ! �ر أ���م
 تا�!$���� ��دو�� ا��!'&ق 17.99 ر�م

 

 

 

 39ا���دة 

E�% ر  17.99ا��*و ا� ��� أ*-�م ا����ون ر�م    �م��ا�� ��ق ��دو�� ا� ����Kت ا���در � �)�ذه ا�ظ
) -��  م  ��0ره و  ���4، ����واد �ن 2002أ- و�ر  3( 1423 ر&ب �25 �ر�O  1-02-238ا�#ر�ف ر�م 

50-1  E8-50إ�:  

  -�ر��8:ا�; ��و�ا�. �&ب أن  #�ل ا���ود ا� ���� >���� >د %وا�ب 1-50ا���دة 

   ��Kن ا� �  0ط� ا$>رارا�2*�� ��$�وال؛ا�%�ود ° 1

  ؛أد��ه 120�� �� ا���دة ا����وص %�� %�ود  ��Kن ا��.ؤو��� ا��د��� ا�� ���� ����ر��ت° 2

%�ود ا� ��Kن ا� �  0ط� ا��.ؤو��� ا��د��� ����.�� �2>رار ا��د��� ا���D$�� ��*2ر، �Dر ��Kوري ° 3
  ا��ؤ�ن �4، ا��و&ود�ن ��$��-ن ا����وص %���� �� ا���ود ا��ذ-ورة.

:E�% ����.ا�)�رة ا� �� ��  �  ط�ق اJ&��ر�� ا����وص %��

-  K ا�ط�ران؛��ن  

-  Kر ا��"ز�� و ا$>رار ا�2*�� ��ن�D ��%ل  ا�زرا��  ����زرو%�ت وا$Dراس ا�)2*��.����*�

و�-ون ا��-  ب  .� ��Kن�� ��Dب  ���ص "�ص �� #روط %�د ا ���ؤ�ن ���E * 4د ا�>��ن �- .��  
 .�د��� ��.ط أو ا# راك ا� ��Kن ا�����ل

  

ا�� ����   �-�ر��8، ا����وح �� إط�ر %�ود ا� ��Kن�0ط� ا�>��ن >د %وا�ب ا�و���; ا .2-50ا���دة 
أ%2ه ، ا$>رار ا�2*�� ��ذه ا$�وال، %�د��  -ون  1-�50ن ا���دة ° ��1$�وال ا��#�ر إ���� �� ا���د 

 .ھذه ا$>رار �� &� ���#رة %ن *دوث ا�وا��� ا�-�ر��8



  

وح �� إط�ر %�ود  ��Kن ا��.ؤو��� �0ط� ا�>��ن >د %وا�ب ا�و���; ا�-�ر��8 ، ا���� .3-50ا���دة 
أ%2ه ، ا$>رار ا��د���  1-�50ن ا���دة ° 2ا��د��� ا�� ���� ����ر��ت ذات �*رك ا��#�ر إ���� �� ا���د 

ا� � � �رض ��� ا�.��ق و-ل #"ص ���ول %�E � ن ا��ر��  و-ذا ا$>رار ا� �   �رض ��� ا��ر��، 
  ة %ن *دوث وا��� -�ر��8  �س ا��ر�� ا��ؤ�ن %����.#ر�ط� أن  -ون ھذه ا$>رار �� &� ���#ر

%�د�� �-ون ���ك ا��ر�� #"�� ط�����، �0ط� ا�>��ن ا��#�ر إ��4 �� ا�)�رة ا$و�E أ%2ه -ذ�ك 
#ر�ط� أن  ا$>رار ا��د��� ا� � � �رض ��� ���ك ا��ر�� وأزوا&4 و-ذا ا$���ء ا��و&ود�ن  *ت -)�� 4، 

  ��#رة %ن *دوث وا��� -�ر��8. -ون ھذه ا$>رار �� &� �

.�� %�E  ��21 �ر �� *-م ا$���ء ا��و&ود�ن  *ت ا�-)���، ا$���ء �Dر ا��K&ور�ن وا�����0ن �ن ا���ر 
 Eا�درا.�، #ر�ط�  26ا$-8ر %�د *دوث ا�وا��� ا�-�ر��8. و��-ن  �د�د *د ا�.ن إ� ���� � ���* �� ��.

*-م ا$���ء ا��و&ود�ن  *ت ا�-)��� دو���  *د�د ��.ن، ا$���ء اJد�ء ��� ��8ت ذ�ك. و�� �ر -ذ�ك �� 
ا�����ون ا�ذ�ن �. *�ل %���م ��ورة -��� ودا��� و������ �زاو�� أي �#�ط �K&ور �.�ب %&ز &.دي 

 أو ذھ��.

  

�0ط� ا�>��ن >د %وا�ب ا�و���; ا�-�ر��8 ، ا����وح �� إط�ر %�ود ا� ��Kن ا��#�ر إ����  .4-50ا���دة 
�Dر ��Kوري ا��ؤ�ن أ%2ه ، ا$>رار ا��د��� ا� � � �رض ��� ا$#"�ص  1- �50ن ا���دة ° 3ا���د  ��

#ر�ط� أن  -ون ھذه ا$>رار �� &� �4، ا��و&ودون ��$��-ن ا����وص %���� �� %�د ا� ��Kن، 
 ���#رة %ن *دوث وا��� -�ر��8.

  

وي *�و��� %ن ا$>رار ا��د��� �� إط�ر ا� �و�ض ا����وح ��>*�� أو �ذ���V �*دد  .5-50ا���دة 
� ط��ق أ*-�م ا�ظ��ر ا�#ر�ف أ%2ه  1-50ا�>��ن >د %وا�ب ا�و���; ا�-�ر��8 ا��#�ر إ��4 ��  ا���دة 

) ا��� �ر �����8 ���ون � ��ق � �و�ض 1984أ- و�ر 2( �1405*رم  6ا���در ��  1.84.177ر�م 
  ات �*رك.ا������ن �� *وادث  .��ت ���� %ر��ت �ر�� ذ

� ��-ن، �� أي *�ل �ن ا$*وال، ��>*�� أو ذوي *�و��� ا�. )�دة �� إط�ر ھذا ا�>��ن �ن   
  ا� �و�ض أ-8ر �ن �رة وا*دة �ر.م �)س ا�>رر ا��د��.

%�د�� �-ون ا�>رر ا��د�� �0ط� �� إط�ر ا�>��ن ا��#�ر إ��4 أ%2ه ��دة %�ود  ��Kن، �� T -ل وا*د 
اJ&���� ا����وح   �و�ضأن � &�وز ا� ط ا��ط��� %�E ھذا ا�>��ن ودون���م آ�8ره و�ق ا�#رو

���V ا� �و�ض ا��*دد ط��� ��� >��ت ا�)�رة ا$و�E �ن ھذه ا���دة. >�ن ھذه  )�د �ن ا���د���. 
ا�#روط وا�*دود، ��-ن ���. )�د �ن ا���د أن �*�ل %�E ا� �و�ض %ن ا�>رر ا��د�� �ن أي �ؤ�ن 

  .و�; %��4 ا" ��ره

�� ا����2 ��ن ا��ؤ���ن،  *دد �.�ھ�� -ل وا*د ���م  �� ا� �و�ض �ر.م -ل %�د  ��Kن � ط��ق ا��.�� 
��ن ا����V ا�ذي -�ن �ن ا��)روض أن �د��4 �ر.م ھذا ا���د �و -�ن ��)ردا و�&�وع ����V ا� �و�>�ت 

  دا. ا� � -�ن �ن ا��)روض أن  ؤدى �ر.م  -ل %�د  ��Kن �و -�ن ھذا ا���د ��)ر

 

 *دد اJدارة، ��� راح �ن ا�����، �ط�ق و-�)��ت  )��ل ا�>��ن >د %وا�ب ا�و���;  .6-50ا���دة 
  .أ%2ه  1-50ا�-�ر��8 ا��#�ر إ��4 ��  ا���دة 

 ،����  *دد ����V "�وص ا� ��Kن وأ.�)� �� �و�ض �ر.م ھذا ا�>��ن.أن  ��-ن �Fدارة، ��� راح �ن ا�

  



  .�)� إ&����� .�و�� �� �و�ض. أ.�)� إ&����� �� �و�ض �ر.م -ل وا��� وأارة  *دد اJد .7-50ا���دة 

 1-50و ")ض ا� �و�>�ت ا��. *�� �ر.م ا�>��ن >د %وا�ب ا�و���; ا�-�ر��8 ا��#�ر إ��4 ��  ا���دة 
.����  أ%2ه *.ب أ.�ف ا� �و�ض ا�.��)� ا�ذ-ر و�ق ا�#روط ا��*ددة �ن طرف اJدارة ��� راح �ن ا�

  -ل وا��� : �ر.م�-ن أن ��ل ا�.�ف اJ&���� �� �و�ض � �

 ظ�ھرة ط�����؛ ����ر درھم ����.�� ��و���; ا�-�ر��8 ا���&�� %ن 2%ن  -

 ���ون  درھم ����.�� ��و���; ا�-�ر��8 ا���&�� %ن ا�)�ل ا����ف ��F.�ن. 300%ن  -

  � ��-ن أن ��ل ا�.�ف اJ&���� ا�.�وي �� �و�ض:

 ظ�ھرة ط�����؛ درھم ����.�� ��و���; ا�-�ر��8 ا���&�� %ن ���2ر 4%ن  -

 ا�)�ل ا����ف ��F.�ن. ���ون  درھم ����.�� ��و���; ا�-�ر��8 ا���&�� %ن 600%ن  -

 

 9. �&ب %�E ا�#ر-� ا��ر-ز�� J%�دة ا� ��Kن ا��*د�8 ��و&ب ا� )���� ا���ر�� � �ر�O 8- 50ا���دة 
 20( �1379ن #وال  23ا���در ��  �1.60.085ظ��ر ا�#ر�ف ر�م وا����دق %���� �� ��1960رس 
أن  ��ل �� إ%�دة ا� ��Kن ا$"ط�ر ا��0ط�ة ���>��ن >د %وا�ب ا�و���; ا�-�ر��8 ا��#�ر   )1960أ�ر�ل 

�� ���و�ت ا� K 1-50إ��4 �� ا���دة ��% ����ن وإ%�دة ا� ��Kن ا� �  زاول أ%2ه وا� � �&ب أن  *��
ا��ذ-ورة. و *دد اJدارة، ��� راح  1-�50ن ا���دة ° 3و° 2و° 1ا��#�ر إ���� �� ا���ود ��ن ا� K%����ت 

  �ن ا�����، أ#-�ل و#روط و-�)��ت %���� اJ*��� وا���ول ھذه.

�� إط�ر %���� ا���ول ا��ذ-ورة،  . )�د ا�#ر-� ا��ر-ز�� J%�دة ا� ��Kن �ن >��ن ا�دو�� ا�ذي 
إ�-���� اE�% ���*J ���دي ا� ��Kن أو %&زھم %ن ا�و��ء ��� زا�� �م  "طر %دم %�E ا�"�وص �0ط�

��  0ط�� ا$"ط�ر ا��*��� %���م. � �#�ل ھذا ا�>��ن ا�&زء ا��* )ظ �4 �ن ا$"ط�ر �ن طرف 
 ا�#ر-� ا��ذ-ورة. 

 *دد ا )����  �رم ��ن -ل �ن اJدارة و��دوق ا� >��ن >د ا�و���; ا�-�ر��8 ا��*دث ��و&ب 
 )��ل ھذا ���ون ر�م ... � �ر�O ... ا�.��ف ا�ذ-ر وا�#ر-� ا��ر-ز�� J%�دة ا� ��Kن،  #روط و-�)��ت ا�

� .���  �ك ا�� ���� � *د�د  �ر�) 4 وا* )�ظ ا�#ر-� ا��ذ-ورة و��J*��� �� إ%�دة ا� ��Kن ا�>��ن و
  و��� د"ل ا��.�ق ���دوق ا� >��ن >د ا�و���; ا�-�ر��8 ا�.��ف ا�ذ-ر.

 

 40ا���دة 

ا�.��ف  �17.99ن ا����ون ر�م   248و 159و 1 �0ر أو   �م %�E ا��*و ا� ��� أ*-�م ا��واد 
  ا�ذ-ر:

Eراد ��� ��� �� �د�ول ھذا ا����ون: -.ا���دة ا$و��  

��ر ��4 أداء ا��.ط �. *�� :أ&ل ا. *��ق ا��.ط� Oر�� .  

……… ………… ……… ………… …… ………… ……………  

  أن �ؤدي أو أدى  إ�E و�وع *�دث. : -ل ظرف ��-نوا���

وا��� -�ر��8 -��  م  �ر�)�� �� ا���دة ا��8��8 �ن ا��.م ا$ول �ن ا����ون ر�م ...... : -�ر��8 وا���
ا�� ��ق ��دو��  17.99ا���>� �M*داث �ظ�م � 0ط�� %وا�ب ا�و���; ا�-�ر��8 و� ��0ر و  ��م ا����ون ر�م 

  ا� ����Kت.



  

  .د ������ت ا� ��Kن .......... ...... ...  ..... ......  *دد ���� �� ��ص  �ظ����را  -  .159ا���دة 

أ%2ه، دا"ل �)س  1-50 ة���وص %��4 �� ا���د�� م  &��; ا������ت ا�� ���� ���>��ن ا
ا�ذي  ر �ط �4 ھذه ا������ت  ر %ن ��ف ا� ��Kنظوا��.�E "ا$"ط�ر ا�-�ر��8"، ��رف ا��  ا���ف

  �4 �� ا�)�رة أ%2ه.وا��#�ر إ�

  

   �راد ������ت إ%�دة ا� ��Kن ....... ..................... ...... ���و�� ا� ��Kن وإ%�دة ا� ��Kن.

  ���ء %�E ا� راح �ن ا�����،  �وم اJدارة ��� ��� :  .248 ا���دة

  �ن ھذا ا����ون؛ 160و 159 *دد ا�#روط ا���وذ&�� ......... �� ا���د �ن  -

 د ا�#روط ......... ا���ود؛ *د -

ا�# را-�ت ا��ط��Ea�% �a ا�>��aن >aد   *دد، ��رف ا��ظر %ن أي #رط �"��ف، ا$�.�ط أو -
أ%2ه و-ذا �.ب ا���و�� ا�� ���� ��� �ر.م  1-50ا��#�ر إ��4 �� ا���دة   %وا�ب ا�و���; ا�-�ر��8

 %رض  %����ت ا� ��Kن.

 ،����  :�وا.ط� ��#ور  �دره، أن ��-ن ��

..........  

  (ا����� �دون  ��0ر)        

  ا��)م ا����ث

 �ـ=ـ!ـ&ـ1ـ� أ�ـ�ـ�م

 

  41ا���دة 

 ��3 >��ت ا��واد  �د"ل ھذا ا����ون *�ز ا� �)�ذ ا� داء �ن  �ر�O �#ر ا���وص ا�� "ذة � ط��ق
�ن  248و 8-50و 7- 50و 6-�50ن ھذا ا����ون و�� >��ت ا��واد 24 و 23و 20و 15و 11و 8و 5و

 .ا�� ��ق ��دو�� ا� ����Kت ���&ر�دة ا�ر.��� 17.99ا����ون ر�م 

ا�� ��ق ��دو�� ا� ����Kت  ط�ق %�E ا���ود  �17.99ن ا����ون ر�م  1-50إ� أن أ*-�م ا���دة 
 أو ا� �  م  &د�دھ� ا� داء �ن  �ر�O د"ول ھذا ا����ون *�ز ا� �)�ذ. ا��-  ��

 

 


