
عبد اإلاله المحبوب :األستاذ  

نسرين الرحالي األستاذة:  

 األفواج: 

A   – المجموعة أ

B   –المجموعة ب 

E -المجموعة ه 

 جامعة عبد المالك السعدي

 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية

 تطوان

eBoik.com ЙЦмв ϜмϼмϾ

https://eboik.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf


ذة. نسرين الرحالي                        -دروس عن بعد –شرح وسائل األداء واالئتمان   ذ. عبداالاله املحبوب      
                        

 

 
1 

 (6المحاضرة)

 

 الفقرة الثانية: اإلخالل بالبيانات اإللزامية 

قدديعتريددلكعبيالة إيددنعصاددإع إهددإ عحدعصيلددإهع ادديعم إ إأ(ددإعباي با ددنع ح  عد اددإع

عم إ إتعا درةعحدعاحرفنع ب .عقيعتتضلن

 :اإللزاميةحالة تخلف أحد بيانات الكمبيالة  – والأ

عصددددرف نعا تلددددإعتت  دددد عصادددددي ترتدددديعمإيالة إيددددنعاررقددددنعت إر دددددنععالعاةددددي  إ

تددددرر عبيرينددديعاددددنععمعتع  دددييإع160باي با ددددن عيادددنعمددددإيردر عص ددد عب ددددإ ةععم إ إأ(دددإ

عبالستثتإءبتعفيعبلحإالتعبيتإي ن:ع

عدددديمعنر ددددا عااددددإ عبيرفدددددإء عن رددددفعبيالة إيددددنعدبدةدددددنعبيرفددددإءعفدددديعب ادددددإ ع–ع1

ب دددددباررعم إ دددددوعبسدددددالعب عدددددحربعع  ددددديعدالعن ر  دددددإعمإ  دددددن عد  لدددددإعنهدددددة عاحدددددفع

عبيرفإءعيرعااإ عا بدينعب عحربعع  يعنشإ يعحدعفيعار تي.

عدديمعنر ددا عااددإ عصنشددإءعبيالة إيددن عن رددفعبيالة إيددنعا شدد ةعفدديعب اددإ ع–ع2

ب ددباررعم إ ددوعبي،ددإاو عدعتدديععدديمعكاددرعيددببعب اددإ عناددر عااددإ عصنشددإ (إعيددرع

عار نعبي،إاو.

ءععتدددديععدددديمعنر ددددا عتددددإر كعبسددددتحإإهعبيالة إيددددنعن ر  ددددإعا،ددددتحإنعب  ب–ع3

عبال ال .

عيمعنر ا عتإر كعصنشإءعبيالة إينعن رفعتإر كعصنشإ (إعيرعتإر كعن،د  الع–ع4

عا إي عيبيك.عبي،تيعص  عب ،تف يعاإعيالعنر عفيعبي،تيعتإر  إ

علدددد عتإ ددددد  عادددددإالتعععلدددددفعفددددديعايد ددددنعبيت دددددإرةعد الادددد عح عب شدددددر عب  ر دددد 

دسد عادنععبيإدينال عا د  إعادإ عع  ديعب ادرعفديعبيإدإ ر ععمطال عبيالة إينعمإيتظر

 اإالتعبالستثتإء.

 حالة البيانات الناقصة في الكمبيالة: - ثانيا
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قدديعنتفددداعح دددرباعبيالة إيددنععلددد ععددديمعكادددرعيرددنعبية إ دددإتعباي با دددنععتددديع

صنشدددإءعبيالة إيدددن ععلددد عح عندددتالعتال ،(دددإعف لدددإعيردددي عدادددنعب الاددد عح عب شدددر عيدددالع

ص ددد عبعتةإريدددإعفدددح حنعفددديعاإيدددنعادددإعص عتدددالعععترددإلهعيدددباعبلحإيدددن عف لدددإعادددإهعبيفإدددي

تدديبرذعكيددكعبيددتإ عقةددفعتددإر كعبالسددتحإإهعاددإ بمعبيريددلةعم ددحنعبيالة إيددنعيددرع

عدقتعتإينل إعيالستحإإه.

 أحد بيانات الكمبيالة: حالة تحريف أو تزوير - ثالثا

اددنعحيددالعالاددكبتعبيالة إيددنعح عصنددرب عم إ ددإتعادد درةعحدعاحرفددنعف (ددإ عالعندد  رع

يتإا دددنعبيهدددرف ن عكيدددكعح عبيدددةطال عنلدددأعبية دددإ عب ددد درعحدعب حدددراعع  (دددإعادددنعب

فإدددددددددل عدالعتةطدددددددددفعمدددددددددإييعبيترق ردددددددددإتعدبية إ دددددددددإتعبي دددددددددح حنعتطة إدددددددددإعيإإعددددددددديةع

اددنعمعع164بسددتإالهعبيترق رددإتع ةإددإع ددإع هددتعع  دديعبيفإددرةعبي إ  ددنعاددنعب ددإ ةع

عت:"ع

بية ددددإ عد كبعاددددإ عبيتحر دددد عحدعبييكد ددددرعالعندددد  كعص دددد عمطددددال عبيالة إيددددن عفدددد  ع

ب حددراعالعن دد معسددر عب ددرقرا عبيالاإددا ععلدد عبيالة إيددنعيردديعص  ددإهعبيتحر دد ع

ع  (إ عحاإعحديئكعبيدبننعدقردربعقةدفعكيدكعف  يكادر عمإية دإ عب صدليعقةدفعتحر فديع

انعم.تع:ع"عصكبعدق عن  العفيع  عبيالة إينعف  عع227تطة إإع إعدإءتعميعب إ ةع

 اا عملإتضدد اعبيددت عالددإعيددرعيردديعبيت  اددل عب ددرقرا عبيالاإددا عي ددببعبيت  اددلعا دد

عحاإعب رقرا عبي،إمإا عف   ار عملإعدر عفيعبيت عب صلي"

اتإيرنعبيطدراعبيدبكعردرعحدعادراعحاديعم إ دإتعبيالة إيدنع ةإدإعصااإ  نعا ع

عانعه.ج.ع375ي فهفع

ت،تفإ عانعكيك عح يععتياإعتتضلنعبيالة إينعم إ إتعغالعفدح حن عف  ديع

نعنرتيددلعفددح حن عدن،ددتيعفددحنعبيالة إيددنعفدديعيددباعبلحإيددنعاددنعبيتإا ددنعبيشددا  

العنلادددددددددنعاربد دددددددددنعب  ددددددددد إ عععلددددددددد عاةددددددددديحععددددددددديمعبيتل،دددددددددكعمإيددددددددديفر  عا ددددددددد 

عفيعبيرالقإتعغالعب ةإشرةعبيتيعت ل عم ن(ال.عب ترإا ا عب(إعاتاعب تفىعسرءع  ،(ال
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صالعمددددا عح ددددرباعبيرالقددددنعب ةإشددددرة ععنإددددرمعبيدددديف عمددددإيتحر  عحدعبييكد ددددرعالعد

بي دددددددبب عبتفإدددددددإععلددددددد عتضدددددددلا عت دددددددكعبية إ دددددددإتعفددددددديععوعدب عدددددددحربعع  دددددددياإي،دددددددإا

اددددددنعه.ه. ع:"بالتفإقددددددإتعع22بيالة إيددددددن عدفدددددديعكيددددددكعتطةدددددداعاإتضدددددد إتعبيفهددددددفع

بي،ددددددر نعب رإرغددددددنعحدعغاليددددددإعاددددددنعبيتهددددددر حإتعالعناددددددر عي ددددددإعح ددددددرعصالعف لددددددإعمددددددا ع

يدلعب ترإقيننعدانعنرشييإعفالعنحتجعب(إععل عبي العصكبعيالعنانعييعع العب(دإ عدعرت

عبل   عبل إ عغالبعمإي ،ةنع ااإمعيببعبيفهف".

 المطلب الثاني: البيانات االختيارية للكمبيالة 

نلانعح عتتضلنعبيالة إينعم إ إتعغالعت دكعبيتديعبعتيليدإعبيإدإ ر عصي با دن ع

د  عدربر دنعبيجودرءعص د عبية إ دإتعبال ت إر ددنعنةإدىعري تدإعيرديمعا إيف،(دإعي إددإ ر ع

عبيهرفي.

صرب ةعب فدددددرب ع دربعيإاددددإ عبي ددددد يءعبيدددددبكععت شدددد (إبية إ ددددإتعبيتددددديععدتحظددددىعيدددددبا

دردددفعبيفإددديعنلادددكعمدددا عبية إ دددإتعبال ت إر دددنعبيتددديعالعتددد  رععلددد عبيالة إيدددنع عفإدددرةع

عحد    عدب إ إتعب ت إر نعح ر عت  رعع  (إع فإرةع إ  ن .

الفقرررة الولررل: البيانررات االختياريررة الترري ال ترر ثر  لررل 

 الكمبيالة 

تضدددددددلنعبيالة إيدددددددنعم إ دددددددإتعب ت إر دددددددنعالعتددددددد  رععلددددددد عبيالة إيدددددددن عنلادددددددنعح عت

عفتضل ن(إعانععيايعالعن  رعع  (إ عان(إعا الع:ع

د تر دددداعمإيدددديننعب فيددددل عبيددددبكعناددددر ععشررررقابل الرررر:ب    ررررا  ع-عدالح

ي ،إاوععل عب عحربعع  ي ديببعبيشرطعيدالعن ر ديعب شدر عم إ دإعصي با دإع  ديع

 دددنعمدددا عبي،دددإاوعدب عدددحربعع  دددي عدبيتددديعح عيتدددإذععالقدددنع ب  عنفيدددل عا،دددةإإ

ععل عحسإس إعتالعصنشإءعبيالة إين.

:عندديدرعبيشددرطعاددرهعبيرالقددنعمددا عب ،ددتف يعشررقابولرر قب     رر -ع إ  ددإ

دبي،إاو بيتيعتفيل عددر ع ننعي ل،دتف يععلد عبي،دإاوعبيدبكععلد عحسإسديع

سددددددزوعبييددددددكبمعبي،ددددددإاوعقةددددددفععب ،ددددددتف ي حكعص دددددديعصنشددددددإءعبيالة إيددددددنعيفإ دددددديةعتددددددال
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 عدقدديعسددةاعبلحددين ععلدد عح عاددفعبييددكبمعيددالعنةددا عسددزةيعنفيددل عح عيدديعب ،ددتف ي

 سزةإعاإ إ إعداشردعإعديرعيالعنبار.

:عص عحسددددإرعصنددددرب عم ددددإ عبشدددديلبطعبيفإ دددديةعيددددرعتفددددإ كعل ررررافب  ةا رررر  ب- إي ددددإ

بيتددد  الععددددنعب  بءعفردددديعنرتيددددلعنرر ضددددإععددددنعبيضددددررعبيالادددداعمددددإ ط ربعي،ددددزوع

 ب تر إنعمإيإرد .بيت  الععل ععاأعبيفرب يع

د كبعاددإ عب صددفعيددرععدديمعدددربرعص ربجعم ددإ عبيفإ دديةعفدديعبيالة إيددن عصالعح عب شددر ع

ادددنعايد دددنعبيت دددإرةعدادددي عشدددردطعصعلإي دددإعد ددديعع162ب  ر ددد عحدإريدددإعفددديعب دددإ ةع

عاإيتإ ي:

عانعبال ال عح ع ا،تحإن ي،إاوعالة إين ن ررع - عتيعبال ال عحدعيريعاية

يببعبيشرطعغالعاردر عفيعح رب ع دعرتيل بيالة إين.تشيلطعفإ يةععل عاة غع

عبيالة إالتعب  ر .

عفيعبيالة إينعد العبعتيلعيببعبيشرطعا  عيالعنان. بيفإ ية نر ا عسرر ن و -

عيالعترا عتإر كع بمتيبء سر إ عبيفرب ي نح،و - انعتإر كعصنشإءعبيالة إينعاإ

 .آ ر

اددنعع161حدددإرعب شددر عفدديعب ددإ ةعع:عل ررافب  بررحسب حبررا ب   رررب-ربيرددإ

نحهددددفعح عتعدددددحوععايد ددددنعبيت ددددإرةعبددددحوعبيالة إيددددنعلح،ددددإبعبي ال فإدددديع

 دد  عمإسددليعبيي كدد يعا صدد فعياتدديعنتددركعاددنع الي ددإعح عتتهددراعآ إريددإع

مددددبيك ععالة إيددددنبي اددددلعبيددددبكعنترإاددددفعب(ددددباعبيعص دددد ع دددد  عآ ددددرع د عح عتر ددددال

عالة إيدددددنبيعدتحهدددددفعيدددددباعبلحإيدددددنععتدددددياإعالعنرغدددددوعبييددددد  عبيدددددبكعبدددددحةت

لح،ددددددإميع بي،ددددددإاوعبلحإ إدددددد  ح عنظ ددددددرعبسددددددليعف ،ددددددتيلعدربءع دددددد  عآ ددددددرع

 .ت،ماعبي،إاوعبيظإيرعالإعيرعبلحإهعفيعبيراإينعيرلرين

عالعت،ددل عع
 
دإ ع  هددإ د جودد عبي،ددإاوعبلحإ إدد ععددإ ةعص دد عيددباعبيطر إددنعصكبعاد

دددإ عارادددد اعبالدتلددددإ يعالعت،ددددل عيدددديعمردددددر ععالة إيددددنيدددديعبيإددددإ ر عيعددددحوع حدعاد
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عنحددددر ععلددد عبي،دددر نعفددديعنرإاالتددديعبيت إر ددددنععيتددديبدهعحدبسدددليعفددديعب
 
ددإ عتدددإدرب اد

ع.فالغوعح عن ف عاهيرعنرإا يععنعاتإف، يع

دفددددددديعيدددددددباعبلحإيدددددددنعن دددددددوعح عنادددددددر عب عدددددددحربعع  ددددددديععلددددددد عع دددددددالعمإي،دددددددإاوعع

بلحإ إدد عد ترددا عص طددإراعمددبيكعشددفإينعحدعاتإمددنع  عب عددحربعع  دديعناددر ع

عي ،ددددددإاوعبلحإ إدددددد عديدددددد أعبي،ددددددإاوعبيظددددددإ
 
يرعد افدددددد عح تددددددإءعصدددددد إغنعاددددددينتإ

 ع .اتإم،(إعح عتظ رعبلحرداعب د  عي ر نعبي،إاوعبلحإ إ عحدعالة إينبي

 

 :  العالقة بني الساحب الظاهر والساحب احلقيقي*  

ت ضددد عيدددباعبيرالقدددنع اادددإمععإددديعبيراإيدددنعيرلريدددنعف رددديعبي،دددإاوعبيظدددإيرع

ععدنعبي،دإاوعبلحإ إد عفإي،دإاوعبيظدإيرعيدالعنرقد ععلد عبي
 
نعصالعالة إيددا ال

بسدددددددددت إمنعيط دددددددددوعبي،دددددددددإاوعبلحإ إددددددددد عد  يدددددددددكمعبي،دددددددددإاوعبيظدددددددددإيرعم تف دددددددددبع

عي إربعدديعبيرإاددنععددنع
 
عدفإددإ

 
بيتر  لددإتعبيتدديعحعطإيددإعيدديعارا دديعد اددر عا،دد دال

عي اادددددإمعبيرإادددددنععصيلإيددددي
 
فددددديعتتف دددددبعبيراإيدددددنعد  يدددددكمعبي،دددددإاوعبلحإ إددددد عدفإدددددإ

بيراإيددن عمترددر نعبي،ددإاوعبيظددإيرععددنعبيضددررعبيددبكعنجحإدديعي،ددزوعتتف ددبع

عع.نع    نعردر عحايعب ظ ر نعع  يالة إيالإعبغطرعييف عق لنعبي

 

 :  العالقة بني الساحب الظاهر واملسحوب عليه*

حكععالقدددنعقإ ر  دددنعمدددا عبي،دددإاوعبيظدددإيرعدب عدددحربعع  ددديععتدددربلععميبندددنعالع

عمإييدددد  عبلحإ إدددد عبيددددبكعتربطدددديعمدددديععالقددددنع
 
فإ عددددحربعع  دددديعتر ددددالعسدددد فإ

نع د عح عنت إدىعاإإمددفعبيرفددإءعالة إيددقددإمعم ،ددينيعاة دغعبيعاإإمدفعبيرفددإءعفد كب

دفدددددديعيددددددببعع ف  دددددديعنرددددددد ععلدددددد عبي،ددددددإاوعبلحإ إدددددد عديدددددد أعبي،ددددددإاوعبيظددددددإير

مإيرالقددددددنعب ردددددددر ةعمددددددا عبي،ددددددإاوعب ،ددددددةاععع ددددددالعب عددددددحربعع  دددددديعبي ددددددر 

ع .بيظإيرعدبي،إاوعبلحإ إ 
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 ع

 :  واملظهرين كمبيالةالعالقة بني الساحب الظاهر وحامل ال*

 د عسددددددربيالعععدب ظ دددددر نعالة إيددددددنترتيدددددلعبي،دددددإاوعبيظددددددإيرعبت دددددإاعاإادددددفعبي

عدبطر إدددنعاةإشدددرةعمددديف عاة   دددإععتددديعتدددإر كعباسدددتحإإهع  ددديع
 
ع  هددد إ

 
ا يكادددإ

ع انعايد نعبيت إرة.ع166متف،يعديببعاإ هتعع  يعب إ ةععالة إيندق عبي
 

 الفقرة الثانية: البيانات االختيارية التي ت ثر  لل الكمبيالة 

تحظىعا فعيباعبية إ إتعم يل نعمإي ن عكيكعح عتضل ن(إعمإيالة إينعند  كع

عص  عبيت  الععل عيرنع هإ  عيباعبيررقن عد بارعان(إ:ع

ع:ل افب  بتبأللقبأوبع مب  ت  وقع-عدالح

ص عصندددرب عم دددإ ع"ي ،دددتع ادددر"حدع"عددديمعبيتددديبده"ن رفعبيالة إيدددنعغادددلعقإم دددنع

بيطر ددددداعبيهدددددرفي عمهدددددفنعح دددددر عتهدددددة ععي تددددديبدهعحكعغادددددلعقإم دددددنعيال تإدددددإهععيدددددل

بيالة إيدددددنعغادددددلعقإم دددددنعي تظ ادددددل عيان(دددددإعتةإدددددىعقإم دددددنعيال تإدددددإهعب دددددين ععدددددنع ر ددددداع

م.تعمإري دإ:عع167بلحربينعبيرإ نن عديببعاإعنشالعصي يعبيفإدرةعبي إ  دنعادنعب دإ ةع

"عت تإددددددفعبيالة إيددددددنععددددددنع ر دددددداعبلحربيددددددنعبيرإ نددددددنعدت ضدددددد ع ااإا ددددددإعاتدددددداعح رجع

عي ،تع ارع"عحدعحننععةإرةعح ر عاربر ن".عبي،إاوعف (إع"

نددتالعصنددرب عيدددببعبيشددرطعصادددإعاددنعقةددفعبي،دددإاوعحدعاددنعقةدددفعحكعاظ ددرعح دددرععد

ي الة إين عغالعح يعفيعيباعبلحإينعب  الةعالعنار عب ظ رعغإاتإعت إاعانعت دهع

عصي ي.عم.ت  عمإستثتإءعب ظ رع169/2صي يعمتظ العح رع ب إ ةع

ع: ل ب قب ل ب قبأوبع مب  ت  يمل افب  ت  يمبع-ع إ  إ

ت،ددتط  عبي،ددإاوعداددياعح عنددرر عشددرطعبيتإددينالعي إةددره عدفدديعيددباعبلحإيددنع

د إديا إعي لعدحربعع  ديعععل عبلحإادفعح عنحيدلمعبيشدرطعب ضدلنعفديعبيالة إيدن

اددددنعع147دكيددددكعصعلددددإالع إتضددد إتعبيفإددددرةعبي إ  ددددنعادددنعب ددددإ ةععادددنعحدددددفعبيإةدددرهع

ح عتشددديلطعفددديعادددفعالة إيدددنعدددددربعتإدددينل إعايد دددنعبيت دددإرةع:ع"عن دددررعي ،دددإاوع

ي إةرهعا عنر ا عحدفعيبيكعحدعميد دي" عدادبيكعبيفإدرةعبي إي دنعادنع فدأعب دإ ةع
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بيتدددددديعتددددددت ع:ع"عالددددددإعن ددددددررعيدددددديعح عنلتدددددد عتإددددددينالعبيالة إيددددددنعي إةددددددرهعاددددددإعيددددددالعتاددددددنع

بيالة إيدددددددنعقإم دددددددنعب  بءععتددددددديعبي ادددددددلعحدعفددددددديعادددددددر نعغادددددددلعبيدددددددبكعنردددددددديعمددددددديعاإدددددددرع

ع تعا،تحإنعب  بءعيريعايةعانعبال ال ".ب عحربعع  يعحدعاإ
ع

عل افبع مب  ض اف ع-ع إي إ

نلاددددنعي ،ددددإاوعح عنددددت عفدددديعبيالة إيددددنععلدددد عشددددرطععدددديمعغددددلإ عبيإةددددره ع

ديانعالعنلانعح عترف ع ف،يعانعغلإ عبيرفدإءع  ديعب ديننعب صدليعبيدبكعحنشد ع

"بي،دددددإاوعغدددددإانعي إةدددددرهعدبيرفدددددإءععم.ت:ع156بيالة إيدددددن عيادددددببعتدددددت عب دددددإ ةع

  ددددررعيدددديعح عترفدددد ع ف،دددديعاددددنعغددددلإ عبيإةددددره عدعردددديعالغ ددددإعاددددفعشددددرطعنإضدددد يعدع

عم عفإ يعانعغلإ عبيرفإء".

يةدددددإييعب دددددرقرا ععلددددد عبيالة إيدددددنعبيتح دددددفعادددددنعغدددددلإ عبيإةدددددرهعحدععنلادددددنعالدددددإ

عبيرفإءعحدعيلإعارإعفيعبلحإينعبيتيعنرر د عف (إعشرطععيمعبيضلإ .

ع:ل افب ملح:ب ملختار–ربيرإع

ادددنعقةدددفعبي،دددإاوعحدعب عدددحربعع  دددي عد (دددياعص ددد عندددتالعصندددرب عيدددببعبيشدددرطع

تإر وعاحفعبيرفإءعانعب ،تف يعحدعبلحإافعا تلإعنادر عاحدفعب عدحربعع  ديع

ادددد  ععير دددديب عا دددد عنلاددددنعح عناددددر عب حددددفعب  تددددإرعغاددددلعاددددر نعب عددددحربعع  ددددي

ادنعع161نار عا س،نعمتا نعا ال عديدببعادإع  دياعفديعبيفإدرةعب  ادلةعادنعب دإ ةع

عم.ت.

ع  قج عبل وفبلصاريف ب افلع- إا،إ

بيالة إيددنععب ددرقرا عفدديع (ددياعيددببعبيشددرطعبيددبكعنضددلتيعبي،ددإاوعحدعحاددي

عدديمععص دد عصعفددإءعبلحإاددفعبيشددر يعاددنعصقإاددنعبالات ددإجعفدديعاإيددنععدديمعبيإةددرهعحد

عانعم.تعبيفإرةعب د  عان(إ.ع200ي لإ ةعع ةإإعبيرفإء

ب ددرقرا عفدد كبعتددالعص ربجعيددببعبيشددرطعاددنعقةددفعبي،ددإاو عبنعددحوععلدد عاددفع

بيالاإا  عا  عنتالعصعفدإءعبلحإادفعادنعبيإ دإمعمإالات دإجعت دإاعدل د عب  يدكاا ع

مإيالة إيدددددددنعبيدددددددبننعنحددددددداعيددددددديعبيرددددددددر عع ددددددد (ال عحادددددددإعصكبعحدر عيدددددددببعبيشدددددددرطعحاددددددديع
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ب رقرا  عف  عح إراعالعن،ركعصالعع  ديعداديا عحكعندتالعصعفدإءعبلحإادفعادنعبيإ دإمع

ردددر عبلحإاددفععلدد عمإ ددنعب ددرقرا عمإالات ددإجعفدديعاإيددنعردرعدديعع  دديعفإددل عحاددإع

عانعم.ت .ع200ف ةإىعري تإعم قإانعبالات إجع بيفإرةعب  الةعانعب إ ةع
ع

عل افب  بحسبلنظربو ح  ع-سإ سإ

صكبعاددإ عمإاااددإ عصصدديبرعبيالة إيددنعفدديع ظددإ رعاترددي ة عفدد  عصنددرب عشددرطعحدع

م ددددددددإ عبيعددددددددحوعمتظاددددددددلعدبادددددددديعن رددددددددفعبلحإاددددددددفعبيشددددددددر يعالعنط ددددددددوع ظددددددددإ رععددددددددنع

عم.ت.ع222لة إينعا،وعب إ ةعبيا

دفيعاإينعص عصيرعبيالة إينعفديععديةع ظدإ رعف  دوعح عنادر عبيتظادلعالدإ الع

ي الة إيددنعب صدد  ن عحكعن ددوعح عنحلددفع فددأعبية إ ددإت عالددإعح عاددفعبيترق رددإتع

مدددفعيدددرعالة إيدددنعععن دددوعح عتادددر عحصددد  نعداإ إ دددن عفدددإيتظالعيددد أعيدددرعبي عددد ن

ادددر عارقلدددإعد ددد ن عفددديع ددد عبيالة إيدددن عد العحصددد  ن عالدددإعتشددديلطعفددديعبيتظادددلعح عن

عمعت.ع222بعتيلعالة إينعا،تإ نعالإعتإض يعمبيكعبيفإرةعبي إ  نعانعمع

د اددر عفددح حإعدايل دددإعي باددنعبيرفدددإءعم ادديعيدددباعبيتظددإ ر عدبدددبيكعن  دد عح دددرع

عافعبيتظإ رعب  ر .

ع
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