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  مذآرة تقديم

   17-95يرمي إلى تتميم القانون رقم  88-11رقم قانون المشروع  

  المتعلق بشرآات المساهمة

  
ة من القيام بمجموع في شرع المغرب خالل السنوات األخيرة

 إصدارإذ يشكل  .للشرآات ي القانون اإلطار ثاإلصالحات الهادفة إلى تحدي
نافسة، القانون المتعلق بالملكية األسعار والمحرية قانون  ،مدونة التجارة

والقانون المتعلق بالشرآات  المساهمةالصناعية، القانون المتعلق بشرآات 
  .بالمغرب مناخ األعمالاألخرى، محطة رئيسية في تطوير 

القدرة التنافسية على إيجابي تأثير  اإلصالحات هذل هلكآان وقد 
 .شغللق فرص الخ و الستثمارا نمولشرآات المغربية، إذ شجعت على ل

تغيرا ونموا  يعرف فإنهاألعمال، سواء آان دوليا أو محليا،  مناخغير أن 
يكون دائما ، حتى اإلطار القانوني المغربي لألعمالتحيين يحتم مما سريعا، 

 الوطني، وتمكين بالنمو االقتصاديالمرتبطة  االنشغاالتمسايرا لكل 
على الصعيد الجهوي  الشرسة منافسةالأمام  جذب االستثماراتمن  المغرب
    . و العالمي

الذي  20-05رقم  قانونال ت المصادقة علىوعلى هذا األساس، تم
المتعلق بشرآات المساهمة في  17-95م يرمي إلى تتميم وتغيير القانون رق

بين مهام رئيس  مبدأ الفصلوالهادف أساسا إلى تكريس  2008 يونيو 18يوم 
 تعزيزإنشاء الشرآات، تبسيط مساطر ير العام، و مهام المد اإلدارةمجلس 

  . حقوق المساهمين و التخفيف من بعض المقتضيات الجنائية
تسهيل وتبسيط  علىعزم الحكومة مشروع هذا القانون  ويؤآد

 التعديليمكن هذا سوشرآات المساهمة،  سيرو حداثمساطر المتعلقة بإال
من تحسين موقع  األعمال لمناخالذي أعد في إطار أعمال اللجنة الوطنية 

 Doingالمغرب آوجهة مفضلة للمستثمرين خاصة في ترتيب البنك الدولي 

Business.  
قانون الذي هذا المشروع تتمحور أهم هذه التعديالت التي يتضمنها و

   :المحاور التالية في 17-95م يرمي إلى تتميم وتغيير القانون رق
 ؛مةشرآات المساهالمتعلقة بمساطر التبسيط  .1
 مقننة؛الات يتفاقاالنظام إصالح   .2
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 ؛تسيير شرآات المساهمةفي ة كامحال تحسين .3
 تعزيز حقوق المساهمين؛ .4
 نفصال؛االدماج أو اإل في حاالتضمان الشفافية  .5
 .شراء الشرآة ألسهمهاعمليات تأطير  .6

 
 :شرآات المساهمةالمتعلقة بمساطر التبسيط  .1

إجراءات  اعتماد، إلصالح المرتقبن بين المحاور األساسية لم 
     .المساهمة شرآاتالمتعلقة بمساطر المبسطة مرتبطة ب

- 95من قانون  12إلى تعديل المادة  القانون ، يهدف مشروعه الغايةولهذ

ة، األساسي للشرآ نظامالواردة في ال اإللزاميةالمتعلقة بالبيانات  17
أنواع بالحقوق المرتبطة بمختلف  ةالمتعلقالمعلومات ص على تنصيبال

يار، غضمان إخبار جيد للمساهمين واألإلى ل هذا التعديويرمي األسهم، 
ذات طبيعة خاصة من المحتمل  باألخص عند ما تقوم الشرآة بإصدار أسهم

 أومضاعف  لها حق تصويتأسهم (ثر على سير الجمعيات العامة أن تؤ
  ...)الخدون حق التصويت  األرباحذات أولوية في  أسهم

تبسيط مسطرة سحب على هذا المشروع ينص ياق، نفس الس فيو
بتمكين وآيل مجلس اإلدارة ) 34المادة (الناتجة عن االآتتاب النقدي  األموال

شهادة أي ل عن طريق تسليم اومأو مجلس اإلدارة الجماعية من سحب األ
  .تثبت تقييد الشرآة في السجل التجاري

القوائم الترآيبية  إيداع فضال عن ذلك، ومن أجل التخفيف من مساطر
هذا القانون على مشروع ينص  ،في آتابة الضبط وتقرير مراقب الحسابات

بطريقة إلكترونية، وسيساعد هذا وثائق هذه اليداع إمن تمكين المقاولين 
  .اإلجراء المستثمرين على ربح الوقت واالقتصاد في المصاريف والتنقالت

 
 :ةمقننالإصالح نظام االتفاقيات  .2

 
المقتضيات الرامية إلى  على مجموعة من هذا القانونع ينص مشرو

بالنظر على أنها تمت بين ف، "ةالمقنن"م االتفاقيات المسماة إصالح نظا
خاضعة إلى نظام خاص  تصبحالشرآة والمسيرين أو أحد المساهمين، 

 .بالترخيص
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في التنصيص على االتفاقيات بخصوص هذه التعديل األول يتمثل 
 اإلدارة أو مجلس الرقابةاألشخاص المعنيين ومجلس  ملزيالذي  المبدأ
 56المادة (على أن تكون شروط العمليات المبرمة مع الشرآة عادلة بالسهر
  .)93والمادة 
حول  اتمعلومال تقضي بتقديمالتي  57التعديل الثاني المادة يهم و

يرمي و .عاديةوفق شروط مبرمة الاالتفاقيات المرتبطة بالعمليات المعتادة، 
هذا المقتضى، باإلضافة إلى إخبار رئيس المجلس من طرف الشخص 
المعني، تبليغ الئحة هذه االتفاقيات ألعضاء المجلس وآذا مراقبي 
الحسابات، والمساهمين الشيء الذي يمكنهم من اإلطالع على هذه 

 ).8الفقرة  141المادة (االتفاقيات بالمقر االجتماعي للشرآة 
تعديل ثالث يهم نشر  إلىيرمي هذا المشروع  باإلضافة إلى ذلك،

ة بالنسبة للشرآات التي راقب الحسابات حول االتفاقيات المقننتقرير لم
 .)58المادة (االآتتاب  تدعو الجمهور إلى

القانون الذي هذا تندرج آل هذه التعديالت في إطار أهداف مشروع و
حماية تحسين و ،داخل شرآات المساهمة أآبر ضمان لشفافية يرمي إلى

  .المساهمين وخاصة األقلية منهم
 

 :الحكامة في تسيير شرآات المساهمة تحسين .3
  :إجرائين مرتقبين في هذا المشروع هناك في هذا اإلطار، 

تعيين نائب رئيس ل االختيارييشير إلى تكريس الطابع  ،اإلجراء األول
، حيث أن المقتضى السابق ينص على الطابع )90المادة (مجلس الرقابة 

الرقابة ويخلق الخلط  مجلس مما يثقل التسيير داخل ،ذا التعيينلهجباري اال
 .في مسؤولية آل من الرئيس ونائب الرئيس

التي تفرض  )مكررة 106( الثاني إضافة مادة جديدة اإلجراءويقترح 
، الحسابات لجنة تدقيق القيم إنشاء على الشرآات المقيدة أسهمها في بورصة

ومجلس  الجمهورمات الموجهة إلى المساهمين والمعلوإعداد  بمتابعةمكلفة 
 لحساباتأنظمة المراقبة الداخلية وتدقيق افعالية  متابعةالقيم المنقولة، وآذا 

، وإذا اقتضى الحال، تسيير الداخلية والمراقبة القانونية لحسابات الشرآة
  .ةالشرآالمرتبطة بمخاطر ال

تحت مسؤولية مجلس اإلدارة أو مجلس الرقابة،  لجنةهذه التعمل و
المتعلقة  للمسائلبفحص دقيق  تساهم في تقوية األمن المالي وذلكو

  .بالمعلومة الحسابية والمالية ومراقبتها
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إلى منح مجلس اإلدارة الجماعية حق دعوة  الثالثاإلجراء يهدف آما 
يقوم لس اإلدارة الجماعية هو الذي فمج ،)116(المادة  الجمعية العامة

، وتقرير التسيير، وفي هذا الترآيبية القوائميعد اليومي للشرآة، بالتسيير 
  .إمكانية دعوة الجمعية العامة إعطائه يقترحالصدد، 
سلطات مجلس اإلدارة  ويةاإلصالح، في اتجاه تقهذا يسير و

  .نائياثاما معظم الدول التي تعرف نظقوانين الجماعية ويتماشى مع 
  
  :تعزيز حقوق المساهمين -4

 حيث ،لمساهمينالقانونية لحماية الإلى تعزيز  مشروعهذا اليهدف 
المساهمين مسبقا  خبارإدعم  إلى 121 اإلجراء األول المتعلق بالمادة ييرم
يساهم في تسهيل ممارسة هو ما من شأنه أن الجمعية العامة و انعقادقبل 

  .حقوقهم
تطوير  طارإفي  )مكررة 121 المادة( مادة جديدة إضافةآما تندرج 
 والتواصل،بإدراج التكنولوجيات الحديثة لإلعالم  وذلك قانون الشرآات،

استعمال  هذه األخيرة على وحثالجمعيات  استدعاء مساطر لتبسيط
من المعايير  17- 95في تقريب القانون رقم مما سيساهم  ،الوسائل اإللكترونية
  .االمعترف بها دولي

مكررة يستجيب إلى ضرورة  179التعديل المتعلق بالمادة  آذلك،
، عند استقالتهالسريع لمراقب الحسابات في حالة تقديم االستبدال ضمان 

تنظيم غياب ظل في ف. استعجاليالجمعية العامة بشكل  انعقادعدم إمكانية 
فإن تنصيص مشروع القانون على هذه المسطرة،  ،مراقب الحساباتنائب ل

 .الشرآات المعنيةسيمكن من الوقاية من العراقيل التي قد تؤثر على سير 
  

  :أو االنفصال دماجاإل في حاالتضمان الشفافية  5.
المشروع في مجال هذا من بين القواعد الجديدة المقترحة من طرف 

انفصال  وأماج إدالمساهمين في حاالت  تلك المتعلقة بإخبار ، نجدعالماإل
 ).222 دةالما( الشرآات

المقتضيات القانونية والتنظيمية سارية المفعول إن ف ،وفي هذا الصدد
في المغرب، التخضع بطريقة صريحة، لتأشيرة مجلس القيم المنقولة، 

 .عينيةالألسهم اصدار إاالنفصال عند و دماجعمليات اإل
ذلك يمكن هذا التعديل المساهمين من أن يكونوا على علم واضح ل

عمليات، ألجل فهم آل األبعاد، المتعلقة بهذه اليفيات والنتائج الكو الدوافعب
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 عن إطالع عند انعقادمما سيؤهلهم للتصويت  اإلنصاف طابع وتقدير
  .هذه العملياتلعامة االستثنائية المدعوة للمصادقة على الجمعيات ا

مع عمليات مراقبة ادماج  المالءمة، ومن أجل ومن جهة أخرى
دخال مادة جديدة إعلى المستوى الدولي، يقترح  هاالشرآات و انفصال

نسبة تبادل الطابع المنصف لمن أجل توسيع مراقبة ) مكررة 226المادة (
شكال مضمومة إلى آافة أالشرآة ال مع أسهم الضامة الشرآةأسهم 
  .المنصوص عليه حاليا وليس فقط بين شرآات المساهمة اتالشرآ

 
 :هاألسهمتأطير عمليات شراء الشرآة  .6

بطريقة مناسبة النظام الذي يحكم عمليات الشراء  يالئمهذا المشروع 
الذي  تنظيم السوقمفهوم إلغاء من قبل شرآات المساهمة ألسهمها، من أجل 

 .شراء األسهمإعادة من أجل تبرير اللجوء إلى المعتمد الدافع حاليا يشكل 
 لسوقاتنظيم تعويض مفهوم  يقترحجابة على هذه اإلشكالية، إللو

من  14 ةالمادفي بتنشيط السوق المنصوص عليه ، 281المادة الوارد في 
لقانون المتعلق ببورصة القيم، أو آل دافع آخر محدد من قبل مجلس القيم ا

 .متطلبات الشفافية والسير الجيد للسوق احترام معالمنقولة، 
 إسناد مهمة، )279المادة (مشروع القانون  يقترحباإلضافة إلى ذلك، 

نص تنظيمي، حيت إلى الشرآة  اي يمكن أن تمتلكهتال األسهمنسبة تحديد 
 الحاليفي القانون  %10الذاتي المرخص والمحدد في  االمتالكأن سقف 

 .مرتفع ويمكنه أن يخلق ضررا بالمساهمين الصغار
المتعلق  17-95المغير والمتمم للقانون  مشروع القانونلكم موضوع ذ

  .بشرآات المساهمة
 



 

  17-95 انمبضٙ ثزغٛٛش ٔرزًٛى انمبٌَٕ سلى 88-11يششٔع لبٌَٕ سلى 

 انًزؼهك ثششكبد انًغبًْخ

:  انًبدح األٔنٗ"

، 102 ،97، 96 ،95، 90، 72، 58، 57، 56، 12،34رغٛش ٔرزًى يمزؼٛبد انًٕاد 

، 280، 279، 248، 222 ، 197  يكشس، 161،179 ،158 ،141 ،136، 122، 121، 116

  30)1417 يٍ سثٛغ اٜخش 14 طبدس فٙ 1-96-124 يٍ انظٓٛش انششٚف سلى 357 281ٔ

 كًب رى رغٛٛشِ ٔرزًًّٛ ثششكبد انًغبًْخ  انًزؼهك17-95ثزُفٛز انمبٌَٕ سلى ( 1996أغغـظ 

 23 )1429 خًبدٖ األٔنٗ 17٘  انظبدس ف1-08-18 انظٓٛش انششٚف سلى يٍ 20-05ثبنمبٌَٕ 

: ٔرنك كبٜرٙ ( 2008يبٕٚ

   : 12انًبدح "

األعبعٙ  ٚدت أٌ ٚزؼًٍ انُظبو

 :انزبنٛخ انجٛبَبد ..............................................................................

رى إطذاسْب ٔلًٛزٓب اإلعًٛخ، يغ انزًٛٛض ػُذ انؼشٔسح ثٍٛ يخزهف  ػذد األعٓى انزٙ -1

 ؛  ِ األعٓىرٔانحمٕق انًشرجغخ ثكم فئخ يٍ ِانًُشؤح  فئبد األعٓى

 (انجبلٙ دٌٔ رغٛٛش)

  : 34انًبدح 

يدهظ اإلداسح أٔ ػٍ يدهظ اإلداسح اندًبػٛخ ثغحت أيٕال  ٚمٕو ٔكٛم يفٕع ػٍ

 .انزدبس٘ رثجذ رمٛٛذ انششكخ فٙ انغدمرغهٛى شٓبدح  االكززبثبد انُمذٚخ يمبثم

  : 56انًبدح 

 أٔ يذٚشْب انؼبوثٍٛ ششكخ يغبًْخ ٔأحذ يزظشفٛٓب أٔ  ٚدت أٌ ٚؼشع كم ارفبق

أحذ انًغبًٍْٛ فٛٓب انز٘ ًٚهك  يذٚشٚٓب انؼبيٍٛ انًُزذثٍٛ أٔ

 ػهٗ يدهظ اإلداسح نهزشخٛض ثّ ........................................................................

 .يغجمب

 



 ..............................................................االرفبلبد انزٙ  ٚغش٘ َفظ انحكى ػهٗ

 .ٔعٛؾ ٚزؼبلذ ثًٕخجٓب يغ انششكخ ػٍ ؿشٚك شخض

 رشخٛض يدهظ اإلداسح كًب ٚهضو انحظٕل ػهٗ

……...............................................................................................................

 .سلبثزٓب  ػؼٕا فٙ خٓبص إداسرٓب اندًبػٛخ أٔ فٙ يدهظ.................................................

 ركٌٕ ػهٗ أٌيدهظ اإلداسح كزا  انًشبس إنٛٓى فٙ انفمشح األٔنٗ ٔاألشخبص ٚغٓش

 . يغ انششكخ ػبدنخاالرفبلبد انًجشيخششٔط 

  : 57انًبدح 

 انًجشيخ .................................................ػهٗ االرفبلبد  56 ال رـجك أحكبو انًبدح

 .ػبدٚخ ٔفك ششٔؽ

يٍ عشف انًؼُٙ ثبأليش إنٗ سئٛظ يدهظ اإلداسح إال إرا نى  رجهغ  االرفبلبد ْزِغٛش أٌ

 ٔرجهغ انمبئًخ انزٙ  . انًبنٛخلًٛزٓبركٍ نٓب أٚخ أًْٛخ أل٘ يٍ األعشاف، ثغجت يٕضٕػٓب أٔ 

رضى يٕضٕع ٔششٔط ْزِ االرفبلبد يٍ لجم انشئٛظ إنٗ أػضبء يدهظ اإلداسح ٔ إنٗ يشالت 

 .أٔ يشالجٙ انحغبثبد فٙ غضٌٕ انثالثٍٛ ٕٚيب انزٙ رهٙ اخززبو انغُخ انًبنٛخ

  : 58انًبدح 

 ................................................................انًذٚش انؼبو ٚزؼٍٛ ػهٗ انًزظشف أٔ

ػهٗ انزشخٛض   انزظٕٚذ....................................................................................

 .انًـهٕة

 ............................................................................اإلداسح ٚخجش سئٛظ يدهظ

ٚؼشػٓب ػهٗ يٕافمخ .........................................................................................

 .انؼبدٚخ انًمجهخ اندًؼٛخ انؼبيخ

 انزمشٚش............................................................انحغبثبد  ٚمذو يشالت أٔ يشالجٕ

 .انز٘ ٚحذد يؼًَّٕ ثًشعٕو



 انزمشٚش انخبص نًشالجٙ ُٚششٔثبنُغجخ نهششكبد انزٙ رذػٕ اندًٕٓس نالكززبة، 

 .انحغبثبد ٔفمب نهكٛفٛبد انزٙ ٚحذدْب يدهظ انمٛى انًُمٕنخ

 .............................................................انًغبًْخ  ال ٚحك نهًؼُٙ ثبأليش

 .ٔاألغهجٛخ انُظبة انمبََٕٙ

 : 72انًبدح 

 ......................................................................................ٚمشسيدهظ اإلداسح

 .ِ انزٕطٛبدرثزمذٚى ِ...................................................................

........ ....................................................................يبنٛخ  ٚؼذ فٙ َٓبٚخ كم عُخ

 .ؿجمب نهزششٚغ انًؼًٕل ثّ.............................................................. 

أٌ ٚمذو نهدًؼٛخ انؼبيخ  كًب ٚدت ػهّٛ ثبنخظٕص

................................................ .......................................................................

 .142فٙ انًبدح 

إٌ رؼهك األيش ثبنششكبد انزٙ رذػٕ اندًٕٓس نالكززبة، يغؤٔنٛخ  ٚزحًم انًدهظ أٚؼب،

لزضٛبد انزششٚؼٛخ ٔانزُظًٛٛخ اندبس٘ ثٓب عجمب نهى نهًغبًٍْٛ ٔنهؼًٕو انًؼهٕيبد انًٕخٓخ

 .انؼًم

  : 90انًبدح 

 َبئجب نهشئٛظ ٚكهفبٌ ثذػٕح ، ٔػُذ االلزضبء،يٍ ثٍٛ أػؼبئّ سئٛغب ُٚزخت يدهظ انشلبثخ

ٚحذد ، ػُذ ٔ..................................................................................انًدهظ 

 .االلزؼبء ، يكبفآرًٓب

 (انجبلٙ دٌٔ رغٛٛش)

  : 95انًبدح 

 ٚخؼغ نهزشخٛض انًغجك

.................................................................................................................. 

 .خًغخ فٙ انًبئخ يٍ سأط انًبل أٔ يٍ حمٕق انزظٕٚذ يجبششح أكثش يٍ



 ....................................................................االرفبلبد  ُٚـجك َفظ األيش ػهٗ

 .ٔعٛؾ يغ انششكخ ػٍ ؿشٚك شخض

 ................................................................انًجشيخ ثٍٛ ششكخ رخؼغ االرفبلبد

إداسرٓب   ػؼٕا فٙ خٓبص..................................................................................

 .اندًبػٛخ أٔ فٙ يدهظ انشلبثخ فٛٓب

ػهٗ أٌ ركٌٕ  انشلبثخيدهظ كزا  انًشبس إنٛٓى فٙ انفمشح األٔنٗ ٔاألشخبص ٚغٓش

 . يغ انششكخ ػبدنخاالرفبلبد انًجشيخ  ششٔط

  : 96انًبدح 

 ٔفك ................................................................ 95انًبدح  ال رـجك ًأحكبو

 .ػبدٚخ ششٔؽ

 إال إرا نى انشلبثخيٍ عشف انًؼُٙ ثبأليش إنٗ سئٛظ يدهظ  رجهغ  االرفبلبد ْزِغٛش أٌ

 ٔرجهغ انمبئًخ انزٙ  . انًبنٛخلًٛزٓب ثغجت يٕضٕػٓب أٔ األعشافركٍ نٓب أٚخ أًْٛخ أل٘ يٍ 

 ٔإنٗ يشالت أٔ انشلبثخرضى يٕضٕع ٔششٔط ْزِ االرفبلبد يٍ لجم انشئٛظ إنٗ أػضبء يدهظ 

 .يشالجٙ انحغبثبد فٙ غضٌٕ انثالثٍٛ ٕٚيب انزٙ رهٙ اخززبو انغُخ انًبنٛخ

  : 97انًبدح 

فال ًٚكٍ نّ ..........................................................................ٚهضو انؼؼٕ 

 .انًشبسكخ فٙ انزظٕٚذ ػهٗ انزشخٛض انًـهٕة

 .............................................................................انشلبثخ ٚخجش سئٛظ يدهظ

ٔٚؼشػٓب ػهٗ يٕافمخ ........................................................................................

 .انؼبدٚخ انًمجهخ اندًؼٛخ انؼبيخ

 ..........................................................انغُخ انًبنٛخ األخٛشح  حًُٛب ٕٚاطم، أثُبء

 .انًبنٛخ داخم أخم ثالثٍٛ ٕٚيب يٍ اخززبو انغُخ

انحغبثبد رمشٚشا خبطب ثشؤٌ ْزِ االرفبلبد إنٗ اندًؼٛخ انؼبيخ  ٚمذو يشالت أٔ يشالجٕ

 .انز٘ ٚحذد يضًَّٕ ثًشعٕو انزمشٚش انزٙ رجذ ثُبء ػهٗ رنك



 انزمشٚش انخبص نًشالجٙ ُٚششٔثبنُغجخ نهششكبد انزٙ رذػٕ اندًٕٓس نالكززبة، 

 .انحغبثبد ٔفمب نهكٛفٛبد انزٙ ٚحذدْب يدهظ انمٛى انًُمٕنخ

 فٙ حغبة ...................................................................ثبأليش  ال ًٚكٍ نهًؼُٙ

 .ٚخٔاألغهت انُظبة

  : 102انًبدح 

 ....................................................................اندًبػٛخ  رخٕل نًدهظ اإلداسح

 .انًغبًٍْٛ ٔخًؼٛبد

 ٔال ..................................................................ػاللبرٓب  رهزضو انششكخ فٙ

 .انحدخ ٚكفٙ يدشد َشش انُظبو األعبعٙ إللبيخ ْزِ

 يدهظ اإلداسح...............................................................ال ٚحزح ػذ األغٛبس

 .اندًبػٛخ

 .......................................................................اندًبػٛخ ٚزذأل يدهظ اإلداسح

يٍ طجغخ خٓبص ...................................................................................................

 .ٚزٕنٗ إداسح انششكخ خًبػٛب

اندًبػٛخ أٚؼب ، إٌ رؼهك األيش ثبنششكبد انزٙ رذػٕ اندًٕٓس  ٚزحًم يدهظ اإلداسح

عجمب نهًمزضٛبد انزششٚؼٛخ انًؼهٕيبد انًٕخٓخ إنٗ انًغبًٍْٛ ٔإنٗ انؼًٕو  نالكززبة، يغؤٔنٛخ

. ٔانزُظًٛٛخ اندبس٘ ثٓب انؼًم

  : 116انًبدح 

 ثذػٕح اندًؼٛخ انؼبيخ نالَؼمبد، ٔفٙ حبنخ اإلداسح اندًبػٛخيدهظ  أٔٚمٕو يدهظ اإلداسح 

 : نألشخبص اٜرٙ ركشْى أٌ ٚمٕيٕا ثذػٕرٓب نالَؼمبد ػُذ االعزؼدبل ػذو لٛبيًٓب ثزنك ، ًٚكٍ

 ؛.......................................  -1

 ؛ ....................................... -2

 ؛........................................ -3

 ؛......................................  -4

 ؛يدهظ انشلبثخ -5

 (انجبلٙ دٌٔ رغٛٛش)



   : 121انًبدح 

 .....................................................رذػٕ اندًٕٓس نالكززبة ثُشش رهضو انششكبد انزٙ

.......................................................................................................................

يدهظ اإلداسح اندًبػٛخ ػهٗ أَظبس  َض يشبسٚغ انزٕطٛبد انزٙ عٛؼشػٓب يدهظ اإلداسح أٔ

: انجٛبَبد انزبنٛخ يغ إضبفخ اندًؼٛخ

ٔطفب دلٛمب نهًغبعش انزٙ ٚدت ارجبػٓب يٍ عشف انًغبًٍْٛ نهًشبسكخ ٔانزظٕٚذ فٙ  -1

 اندًؼٛخ، خبطخ كٛفٛخ انزظٕٚذ ثبنٕكبنخ أٔ ػٍ عشٚك انًشاعهخ؛

انًغبعش انًزجؼخ نهزظٕٚذ ثبنٕكبنخ ٔانكٛفٛبد انزٙ يٍ خالنٓب ركٌٕ انششكخ يغزؼذح  -2

 نمجٕل انزجهٛغبد انًزؼهمخ ثزؼٍٛٛ ٔكٛم يفٕع؛

 انًغبعش انزٙ رغًح ثبنزظٕٚذ ػٍ عشٚك انًشاعهخ، ػُذ االلزضبء؛ -3

عزًبساد انزظٕٚذ ػٍ عشٚك انًشاعهخ، ػهٗ الانزبسٚخ انًحذد إلٚذاع ٔاعزالو انششكخ  -4

 . يٍ ْزا انمبٌَٕح يكشس131انُحٕ انًجٍٛ فٙ انًبدح 

، انفمشح األٔنٗ يٍ 4 إنٗ 1انجُذ انجٛبَبد انًشبس إنٛٓب فٙ ْزا اإلػالٌ  ٚزضًًٍٚكٍ أال 

 ػهٗ أثؼذ رمذٚش، اإلَزشَٛذلجم انششكخ ػهٗ يٕلؼٓب ػهٗ َشش ْزِ انجٛبَبد يٍ ا ٚزى حُٛىٔرنك 

 فٙ ْزِ انحبنخ، ٚشبس فٙ ْزا األخٛش إنٗ ػُٕاٌ  .اإلػالٌ ػٍ اَؼمبد اندًؼٛخفٙ َفظ ٕٚو َشش 

 .د انًزكٕس أػالِ٘ػهٗ اإلَزشٌْب يٕلغ

إدساج يشبسٚغ انزٕطٛبد فٙ خذٔل األػًبل إنٗ انًمش   ٕٚخّ ؿهتأٌ ٕٚدع أٔٚدت 

 .....................................................................ثبنزٕطم داخم   إشؼبسيمبثم االخزًبػٙ 

 .ٔٚشبس إنٗ ْزا األخم فٙ اإلػالٌ انًزكٕس

  : 122انًبدح 

  َشش اإلػالَبد............................................................................رزى دػٕح 

 .انمبََٕٛخ

 .....................................................................انششكخ  إرا كبَذ كم أعٓى

 .األٔنٗ ػٕع اإلشؼبس انًُظٕص ػهّٛ فٙ انفمشح

 دساجرذػٕ اندًٕٓس نالكززبة، ػُذيب ال رزهمٗ انششكخ أ٘ عهت إل ثبنُغجخ نهششكبد انزٙ

 فٙ خذٔل األػًبل يٍ عشف يغبْى، ٔفك انششٔط انًُظٕص ػهٛٓب فٙ رٕطٛبديشبسٚغ ال

 . إػالو انذػٕح ثبَؼمبدْبثًثبثخاَؼمبد اندًؼٛخ ةاإلػالٌ  أػالِ، ٚؼزجش 121انًبدح 



  : 136انًبدح 

 ..............................................................................اندًؼٛبد  رثجذ يذأالد

 .53انزٙ رُض ػهٛٓب انًبدح  ٔفمب نهششٔؽ

َض ................................................................................. ٚجٍٛ ْزا انًحؼش

 .انزظٕٚذ انزٕطٛبد انًؼشٔػخ ػهٗ انزظٕٚذ َٔزبئح

طٕرذ ػهٛٓب نزٙ ا  األعٓى ػذد، ػهٗ األلمرٕطٛخٚحذد ْزا انًحضش، ثبنُغجخ نكم 

ثغشٚمخ طحٛحخ، َغجخ سأط انًبل اإلخزًبػٙ انًًثم نٓزِ األطٕاد، يدًٕع ػذد األطٕاد 

، ٔػُذ رٕطٛخانًؼجش ػُٓب ثغشٚمخ طحٛحخ، ٔكزا ػذد األطٕاد انًؼجش ػُٓب نظبنح أٔ ضذ كم 

. االلزضبء، ػذد انًًزُؼٍٛ

ػهٗ اإلَزشَٛذ فٙ أخم ال  ػهٗ يٕلؼٓب  انًمٛذح أعًٓٓب فٙ ثٕسطخ انمٛىرُشش انششكبد

.  ٔفمب نهفمشح انغبثمخيُدض َزبئح انزظٕٚذ ال ٕٚيب ثؼذ اَؼمبد اندًؼٛخ15ٚزؼذٖ 

  : 141انًبدح 

 .............................................................................................ٚحك نكم يغبْى 

 : اإلؿالع ثُفغّ فٙ انًمش االخزًبػٙ نهششكخ ػهٗ يب ٚهٙ

 ؛.....................................  -1

 ؛...................................... -2

 ؛...................................... -3

 ؛....................................... -4

 ؛....................................... -5

يشالجٙ انحغبثبد انًؼشٔع ػهٗ أَظبس اندًؼٛخ ٔانزمشٚش انخبص  رمشٚش يشالت أٔ-  6

أٔ فٙ انفمشح انشاثؼخ يٍ  58انثبنثخ يٍ انًبدح   فٙ انفمشححغت انحبنخ، ،انًُظٕص ػهّٛ

  ؛97انًبدح 

7 ........................ - 

 أٔ انًبدح 57 يٍ انًبدح انثبَٛخفٙ انفمشح حغت انحبنخ،  ،انمبئًخ  انًُظٕص ػهٛٓب–  8

؛ 96

 (انجبلٙ دٌٔ رغٛٛش )

 :158انًبدح 



............................................................ انمٕائى انزشكٛجٛخ  ٚدت إٚذاع َظٛشٍٚ يٍ

  .ػهٛٓب ربسٚخ يظبدلخ اندًؼٛخ انؼبيخ

 ثغشٚمخ إنكزشَٔٛخ ٔفك انششٔط انًُظٕص ػهٛٓب ًِٚكٍ انمٛبو ثبإلٚذاع انًزكٕس أػال

 .فٙ َض رُظًٛٙ

 (انجبلٙ دٌٔ رغٛٛش )

  : 161انًبدح 

 :حغبثبداألشخبص اٜرٙ ركشْى كًشالجٙ  ال ًٚكٍ رؼٍٛٛ

  ؛..........................................  -1

 ؛ ............................................ -2

 أػالِ، نفبئذح انششكخ أٔ انششكبد 1األشخبص انًشبس إنٛٓى فٙ انجُذ  انزٍٚ ٚضأنٌٕ نفبئذح -3

 ػٍ ٔظبئف أٔ يٓبو ٔظبئف لذ رًظ ثبعزمالنٛزٓى أٔ ٚزمبػٌٕ أخشا يٍ إحذاْب انزبثؼخ نٓب

 انًٓبو ثُض رُظًٛٙ؛انٕظبئف ٔو يشالجٙ انحغبثبد، ٔعزحذد رهك ايّرُبفٛخ يغ و

 (انجبلٙ دٌٔ رغٛٛش)

  : انًكشسح 179انًبدح 

.......................................................................... انحغبثبد ٚزؼٍٛ ػهٗ يشالت

.......................................................................................................................

 .ثبنششكبد انزٙ رذػٕ اندًٕٓس نالكززبة فًٛب ٚزؼهك............................................. 

اندًؼٛخ انؼبيخ نًشالجٙ انحغبثبد، ٚؼًم سئٛظ انًحكًخ، ثظفزّ  فٙ حبنخ ػذو رؼٍٛٛ

ػهٗ رؼُٛٛٓى ثأيش يُّ ٔرنك ثغهت يٍ أ٘ يغبْى، ػهٗ أٌ رزى دػٕح  لبضٙ انًغزؼدالد،

 .لبََٕٛخ انًزظشفٍٛ ثظفخ

 ثٓب ثٓزِ انكٛفٛخ حًُٛب رمٕو اندًؼٛخ انؼبيخ ثزؼٍٛٛ يشالجٙ رُزٓٙ انًًٓخ انًؼٕٓد

 .انحغبثبد

  : 197انًبدح 

األحٕال أٌ ٚمم األخم انًخٕل نهًغبًٍْٛ انمذايٗ نًًبسعخ حمٓى فٙ  ال ٚحك ثؤ٘ حبل يٍ

 . يٍ ربسٚخ افززبذ االكززبةرحزغتٕٚيب  االكززبة ػٍ ػششٍٚ



 ................................................................................. ُٚزٓٙ أخم االكززبة

 .نهزخفٛغ ػهٗ أعبط غٛش لبثم

  : 222انًبدح 

  ػٍ ؿشٚك.............................................................رؼًٓب  ًٚكٍ نششكخ يب أٌ

 .اإلديبج

  لبئًخ ػٍ ؿشٚك ػًهٛخ..............................................خضءا  كًب ًٚكُٓب أٌ رمذو

 .االَفظبل

رؤعٛظ ...............................................................................كًب ًٚكُٓب أخٛشا 

 .خذٚذح ػٍ ؿشٚك ػًهٛخ االَفظبل ٔاإلديبج ششكبد

ؿٕس انزظفٛخ أٌ رمٕو ثٓزِ انؼًهٛبد ششٚـخ أال ٚكٌٕ لذ رى  نهششكبد انزٙ رٕخذ فٙ

 .ثٍٛ انششكبء انششٔع فٙ رٕصٚغ أطٕنٓب

إحذٖ   فٙ ثٕسطخ انمٛىػُذيب رُدض ششكخ أٔ يدًٕػخ يٍ انششكبد انًمٛذح أعًٓٓب 

ارخبر لشاس إَدبص فئَّ ال ًٚكٍ، رحذ عبئهخ انجغالٌ، ،  انًشبس إنٛٓب فٙ ْزِ انًبدح،انؼًهٛبدْزِ 

انششكبد، ْزِ انششكخ أٔ ْزِ  انًؼهٕيبد يٍ عشف ثٛبٌانؼًهٛخ إال ػهٗ أعبط رحضٛش  ْزِ

ٔانكٛفٛبد انًزغهجخ  ٔفك انششٔط َششِ يٍ عشف يدهظ انمٛى انًُمٕنخ، يغ يؤشش ػهّٛ

انًؼهٕيبد انًغهٕثخ إنٗ ة انًزؼهك ثًدهظ انمٛى انًُمٕنخ ٔ 212-93-1ثًمزضٗ انظٓٛش سلى 

 .رذػٕ اندًٕٓس إنٗ االكززبة األشخبص انًؼُٕٚخ انزٙ

  : 248انًبدح 

فٙ   نزحمٛك انضٚبدح................................................................ٚدت أٌ ٚجمٗ 

 .سأط انًبل

 .ا فٙ ثٕسطخ انمٛىِال رغجك يمزضٛبد انفمشح انغبثمخ ػهٗ انششكبد انًمٛذح أعٓى

  : 279انًبدح 

رًهك ثظٕسح يجبششح أٔ ثٕاعـخ شخض ٚزظشف نحغبثٓب ثبعًّ  ال ًٚكٍ نهششكخ أٌ

انغٛش ثبنُغجخ نهششكبد . رُظًٛٙ ثًمزضٗ َض حسأط انًبل يحذديٍ انخبص أكثش يٍ َغجخ 

إعًٛخ ٔأٌ ٚزى رحشٚشْب ثبنكبيم  رؼٍٛ أٌ ركٌٕ ْزِ األعٓى ٘،ا فٙ ثٕسطخ انمٛىِ أعٓىحانًمٛذ

. ػُذ رًهكٓب



................................................................... رًهك أعٓى  ال ًٚكٍ أٌ ٚزشرت ػٍ

 .االحزٛبؿٙ غٛش انمبثم نهزٕصٚغ ٚمم ػٍ سأط انًبل ثضٚبدح

...........................................................................  ٚدت أٌ رزٕفش انششكخ

 .رًهكٓب لًٛخ يدًٕع األعٓى انزٙ

 . انحظٕل ػهٗ أسثبذ األعٓىانزظٕٚذ أٔرًهكٓب انششكخ حك  ال رخٕل األعٓى انزٙ

 (انجبلٙ دٌٔ رغٛٛش)  

  : 280انًبدح 

 : ًُٚغ ػهٗ انششكخ

 ؛......................................................................... -1

......................................................................... انششكخ  ٚزؼٍٛ ػهٗ يؤعغٙ

 .اشزشرٓب خشلب ألحكبو انفمشح انغبثمخ ٚمٕيٕا ثزحشٚش األعٓى انزٙ اكززجزٓب انششكخ أٔ

 ...............................................................................األعٓى  حًُٛب ٚزى اكززبة

 .األعٓى نحغبثّ انخبص ٔٚؼزجش ْزا انشخض فؼال ػٍ رنك كًب نٕ اكززت رهك

 شٓشا 18أخم ٔ، 279انزٙ رًهكزٓب انششكخ خشلب ألحكبو انًبدح  ٚدت أٌ رفٕد األعٓى

يٍ ربسٚخ   اثزذاء أشٓشعزخأخم  ٔأحكبو ْزا انجُذ داخم  أدَب281ِانًُظٕص ػهّٛ فٙ انًبدح 

 .األخم اكززبثٓب أٔ ششائٓب؛ ٔٚدت أٌ رهغٗ ػُذ اَظشاو ْزا

 (انجبلٙ دٌٔ رغٛٛش)

  : 281انًبدح 

 ، ًٚكٍ نهششكبد انًمٛذح عُذارٓب فٙ ثٕسطخ 280األٔل يٍ انًبدح  خالفب ألحكبو انجُذ

 األعٓى، كًب ْٕ يُظٕص ػهّٛ  ْزِ عٕقشٛظرٍانجٕسطخ ٔرنك لظذ  انمٛى ششاء أعًٓٓب فٙ

 انًزؼهك ثجٕسطخ  211-93-1يٍ انظٓٛش انششٚف ثًثبثخ لبٌَٕ سلى   14ثًٕخت أحكبو انًبدح 

 احزشاو يزغهجبد انشفبفٛخ ٔحغٍ عٛشيغ انمٛى، أٔ أل٘ عجت آخش ٚحذدِ يدهظ انمٛى انًُمٕنخ 

 . انغٕقػًم



ركٌٕ اندًؼٛخ انؼبيخ انؼبدٚخ لذ أرَذ  نٓزا انغشع، ٚدت أٌ

ال ًٚكٍ أٌ رمشس ْزِ انؼًهٛخ،  . نًذح رفٕق ثًبَٛخ ػشش شٓشا............................................

ْزِ  رى إػذادِ يٍ عشف انششكخ أٔ ر٘الثٛبٌ انًؼهٕيبد رحذ عبئهخ انجغالٌ، إال ػهٗ أعبط 

ٔانكٛفٛبد  ٔفك انششٔط َششِيٍ لجم يدهظ انمٛى انًُمٕنخ، يغ يؤشش ػهّٛ انششكبد، 

انًؼهٕيبد  ٔة انًزؼهك ثًدهظ انمٛى انًُمٕنخ 212-93-1 ثًمزضٗ انظٓٛش سلى انًزغهجخ

 .رذػٕ اندًٕٓس إنٗ االكززبة انًغهٕثخ إنٗ األشخبص انًؼُٕٚخ انزٙ

 ثؼذ اعزشبسح يدهظ انمٛى ............................................................رحذد اإلداسح 

 .انًُمٕنخ

  : 357انًبدح 

 .……………………………………………...........إرا أطجحذ انٕػؼٛخ

ألخم .................................................................................................................

 .األٔاٌ رمشٚش يب إرا كبٌ انٕػغ ٚغزذػٙ حم انششكخ لجم

 

لشاس حم انششكخ ، ركٌٕ ْزِ األخٛشح يهضيخ ، فٙ أخم ألظبِ َٓبٚخ  إرا نى ٚزى ارخبر

 ، 360 نزهك انزٙ أفشصد انخغبئش ، يغ يشاػبح أحكبو انًبدح رٍٛانًٕانٙ رٍٛ انًبنٙرٍٛانغٍ

 نًب ال ٚمم ................................................................................... ثزخفٛغ سأعًبنٓب

 .انششكخ ػٍ سثغ سأعًبل

 

 :2انًبدح 

 يكشسح، 121 يكشسح، 106 انًزؼهك ثششكبد انًغبًْخ ثبنًٕاد 17.95ٚزًى انمبٌَٕ سلى 

 : يكشسح ٔرنك كبٜر226ٙ يكشسح ، 193ٔ

 : يكشسح106انًبدح 

ثبنُغجخ نهششكبد انًمٛذح أعًٓٓب فٙ ثٕسطخ انمٛى، ٚدت إحذاس ندُخ نزذلٛك انحغبثبد 

ٔركهف ْزِ انهدُخ ثًزبثؼخ . رؼًم رحذ يغؤٔنٛخ يدهظ اإلداسح أٔ يدهظ انشلبثخ حغت انحبنخ

 .انمؼبٚب انًزؼهمخ ثئػذاد ٔيشالجخ انًؼهٕيبد انًحبعجبرٛخ ٔانًبنٛخ

ال ًٚكٍ نٓزِ انهدُخ، انزٙ رحذد رشكٛجزٓب يٍ ؿشف انًدهظ انًشبس إنّٛ أػالِ، أٌ رؼى 

. إال انًزظشفٍٛ أٔ أػؼبء يدهظ انشلبثخ يبػذا أٔنئك انزٍٚ ًٚبسعٌٕ يًٓخ أخشٖ داخم انششكخ

ٔٚدت ػهٗ أػؼبء انهدُخ انزٕفشػهٗ كفبءاد يزًٛضح فٙ انًدبل انًبنٙ أٔ انًحبعجبرٙ ٔأٌ 



ٚزغًٕا ثبالعزمالنٛخ حغت انًؼبٚٛش انزٙ ٚزى ٔػؼٓب َٔششْب يٍ ؿشف انًدهظ، ٔرنك ٔفك 

 .انكٛفٛبد انزٙ ٚحذدْب يدهظ انمٛى انًُمٕنخ

دٌٔ انًغبط ثظالحٛبد ٔيغؤٔنٛبد انٓٛئبد انًكهفخ ثبإلداسح أٔ انزذثٛش أٔ انزغٛٛش، 

  :ركهف ندُخ رذلٛك انحغبثبد، ػهٗ انخظٕص، ثًب ٚهٙ

يزبثؼخ إػذاد انًؼهٕيبد انًٕخٓخ نهًغبًٍْٛ ٔانؼًٕو ٔيدهظ انمٛى انًُمٕنخ؛ 1. 

يزبثؼخ يذٖ فؼبنٛخ أَظًخ انًشالجخ انذاخهٛخ ٔرذلٛك انحغبثبد انذاخهٛخ ٔػُذ االلزؼبء، رغٛٛش 2. 

انًخبؿش انًشرجـخ ثبنششكخ؛ 

يزبثؼخ انًشالجخ انمبََٕٛخ  نحغبثبد انششكخ ٔانحغبثبد انًذيدخ؛ 3. 

دساعخ ٔيزبثؼخ اعزمالنٛخ يشالجٙ انحغبثبد، ال عًٛب فًٛب ٚزؼهك ثزمذٚى خذيبد إػبفٛخ إنٗ 4. 

 .اندٓخ انخبػؼخ نهشلبثخ

رمذو ْزِ انهدُخ رٕطٛخ إنٗ اندًؼٛخ انؼبيخ حٕل يشالجٙ انحغبثبد انزٍٚ رى الزشاذ 

 .رؼُٛٛٓى

كًب رمذو ْزِ انهدُخ رمبسٚش إنٗ يدهظ اإلداسح أٔ يدهظ انشلبثخ ثظفخ لبََٕٛخ ػهٗ أداء 

 .يٓبيٓب ٔرمٕو ثزجهٛغّ ثبنظؼٕثبد انزٙ رٕاخٓٓب فٕسا

 

 : يكشسح121انًبدح 

 ٕٚيب انغبثمخ الَؼمبد اندًؼٛخ، رُشش انششكبد 21خالل انفزشح انًزٕاطهخ انزٙ رجذأ ػهٗ األكثش 

 : انًمٛذح أعًٓٓب فٙ ثٕسطخ انمٛى ػهٗ يٕلؼٓب االنكزشَٔٙ انًؼهٕيبد ٔانٕثبئك انزبنٛخ

، 121اإلشؼبس انًشبس إنّٛ فٙ انًبدح  (1

انؼذد اإلخًبنٙ نحمٕق انزظٕٚذ انًزٕفشح ٔػذد األعٓى انًكٌٕ نشأعًبل انششكخ فٙ  (2

، ٔٚحذد، ػُذ االلزؼبء، ػذد األعٓى 121ربسٚخ َشش اإلشؼبس انًشبس إنّٛ فٙ انًبدح 

ٔحمٕق انزظٕٚذ انًزٕفشح فٙ ْزا انزبسٚخ نكم فئخ يٍ األعٓى ؛ 

  انٕثبئك  انزٙ عزؼشع ػهٗ اندًؼٛخ؛ (3

يغ إػبفخ يشبسٚغ انزٕطٛبد .  َض يشبسٚغ انزٕطٛبد انزٙ عزؼشع ػهٗ اندًؼٛخ (4

انًمذيخ يٍ لجم انًغبًٍْٛ إنٗ انًٕلغ اإلنكزشَٔٙ فٙ ألشة ٔلذ يًكٍ ثؼذ االعزالو يٍ 

لجم انششكخ؛ 

اعزًبساد انزظٕٚذ ثبنًشاعهخ ٔانزظٕٚذ ثبنٕكبنخ، إال فٙ انحبالد انزٙ رٕخّ فٛٓب  (5

 .انششكخ ْبرّ االعزًبساد إنٗ خًٛغ انًغبًٍْٛ

ػُذيب ال ًٚكٍ ألعجبة رمُٛخ، انٕنٕج إنٗ ْزِ االعزًبساد ػهٗ انًٕلغ اإلنكزشَٔٙ، فؼهٗ 

انششكخ أٌ رشٛش ػهٗ يٕلؼٓب إنٗ األيبكٍ ٔانششٔؽ انزٙ ًٚكٍ يٍ خالنٓب انحظٕل ػهٗ رهك 

 .ٔرمٕو انششكخ ثئسعبنٓب ػهٗ َفمزٓب إنٗ كم يغبْى رمذو ثـهت رنك. االعزًبساد



 : يكشسح193انًبدح 

، ٚجهغ رمشٚش يدهظ اإلداسح ٔيدهظ 193 192ٔفٙ انحبالد انًشبس إنٛٓب فٙ انًٕاد 

 ٕٚيب لجم 45اإلداسح اندًبػٛخ يٍ ؿشف انششكخ إنٗ يشالت أٔ يشالجٙ انحغبثبد ػهٗ األلم 

 .انزبسٚخ انًشرمت الَؼمبد اندًؼٛخ انؼبيخ انًذػٕح نهجذ فٙ انضٚبدح فٙ سأط انًبل

ٚزى ٔػغ رمشٚش يدهظ اإلداسح ٔيدهظ اإلداسح اندًبػٛخ أدَبِ سٍْ إشبسح انًغبًٍْٛ، 

ثبنًمش االخزًبػٙ نهششكخ ٔثًٕلؼٓب االنكزشَٔٙ ػُذ االلزؼبء، ػهٗ األكثش فٙ ربسٚخ َشش إشؼبس 

 .اَؼمبد اندًؼٛخ انًذػٕح نهجذ فٙ انضٚبدح فٙ سأط انًبل

 : يكشسح226انًبدح 

ػُذيب ال رزخز إحذٖ أٔ كم انششكبد انًشبسكخ فٙ ػًهٛخ االديبج أٔ االَفظبل شكم 

 .235 ٔ 234 ٔ 233ششكخ يغبًْخ، رـجك أحكبو انًٕاد

إال أَّ ػُذيب ال رمٕو إحذٖ انششكبد انًشبسكخ فٙ ْزِ انؼًهٛخ أٔ ػذد يُٓب، ثزؼٍٛٛ 

 يٍ لجم 233يشالت أٔ ػذح يشالجٍٛ نهحغبثبد، ردشٖ انًشاخؼبد انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انًبدح 

خجشاء يغزمهٍٛ ٚؼٌُٕٛ  يٍ ؿشف انششكبد انًشبسكخ يٍ ثٍٛ انخجشاء انًحبعجٍٛ انًغدهٍٛ 

 .ثدذٔل ْٛئخ انخجشاء انًحبعجٍٛ

  انًزكٕس 95-17 يٍ انمبٌَٕ سلى180  164،179ٔ، 162، 161رـجك يمزؼٛبد انًٕاد 

  .أػالِ ػهٗ انخجشاء انًغزمهٍٛ انًزكٕسٍٚ فٙ ْزِ انًبدح

 

 :3انًبدح 

 .  انًزكٕس أػال95ِ-17 يٍ انمبٌَٕ سلى31رُغخ أحكبو انفمشح انثبَٛخ يٍ انًبدح 

 


