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 رــريـتق
 

 ةـات اإلنتاجيـجلنة الفالحة والقطاع

 

 

 

 حـــــــــــــــــول  

يتعلق بتنظيم املواد املتفجرة ذات االستعمال  22.16مشروع قانون رقم 

املدني والشهب االصطناعية الرتفيهية واملعدات اليت حتتوي 

 بريوتقنيةعلى مواد نارية 

 

 رئيس اللجنة
ي 
ي العرايش    العرب 

 

 اللجنةمقرر 
 محمد عبو

 

 األمانــــــــة العامــــــــــــــــــة
يــــع والمراقبة  مديرية التش 

 قســم اللجــان
 الفالحة والقطاعات اإلنتاجيةمصلحة لجنة 

يعية   2021- 2015الــوالية التش 
يعية    2018-2017السنة التش 

 = 2018  أبريل= دورة 
 

 



 محتوى التقرير

 
 بطاقة تقنية، -1

 

 التقديم العام، -2

 

 عرض السيد الوزير، -3

 

 مناقشة املواد، -4

 

 ،التعديالت املقترحة على مشروع القانون  -5

 

 مشروع القانون كما أحيل على اللجنة ووافقت عليه بدون تعديل، -6

 

 .حضور إثبات الأوراق  -7



 
 

 تقنيــــــــةبطاقــــــــة 

 

  العريب العراييش ملستشارا: اللجنــــــــة س ــــرئي   ▪

 املستشار محمد عبو :مقرر اللجنـــــــــــــــة    ▪

 :  قانونالالدراسة والتصويت على مشروع  تواريخ    ▪

 

 2018ماي  16 لأربعاء ا 

 2018 ايم  29 لثالاثءا 

 

 02      : االجتماعـاتعدد     ▪

 دقائق 10ساعات و  3  :العملساعات عدد    ▪

                    :التقريرالطاقم اإلداري الذي أعد  ▪

 مصلحة اللجنة( )رئيسةرة زكي ـــــالسيدة زهي
 

 الس يد محمد ادعيجو -

 ايلامجلالس يد أأمحد  -

 الس يدة رجاء النيازي -



 

 تقديم عام



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 السيد الرئيس المحترم،

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

 ن المحترمون،و السيدات والسادة المستشار 

 
يسعدني أن أعرض أمام انظار مجلسنا املوقر نص التقرير الذي أعدته لجنة  

يتعلق  22.16ملشروع قانون رقم الفالحة والقطاعات اإلنتاجية بمناسبة دراستها 

باملواد املتفجرة ذات االستعمال املدني والشهب االصطناعية الترفيهية واملعدات 

 نية.التي تحتوي على مواد نارية بيروتق

، برئاسة 2018ماي  16يومي األربعاء  قانون  تدارست اللجنة هذا املشروع 

برئاسة  2018ماي  29، والثالثاء لرئيس اللجنةعبيد الخليفة األول االسيد بوبكر 

، وذلك بحضور السيد عزيز الرباح وزير الطاقة العربي العرايش ي رئيس اللجنةالسيد 

 واملعادن والتنمية املستدامة.

وفي مستهل عرض السيد الوزير لتقديم مشروع القانون، تطرق إلى أهم  

على  تطورات مجال املواد املتفجرة ذات االستعمال املدني منذ بداية القرن املاض ي

شهده على ما ياملستوى الوطني في شتى مجاالت األنشطة املرتبطة بهذه املواد، عالوة 

هذا املجال من ارتفاع الطلب على املواد املتفجرة ذات االستعماالت املدنية، في ظل 

، بغض النظر عن األهمية القصوى لهذه 1914إطار تشريعي وتنظيمي تابت منذ سنة 

 املواد بالنسبة لعدد من القطاعات االستراتيجية. 



مراجعة املقتضيات وبناء على ذلك، أكد السيد الوزير على مدى أهمية وضرورة  

القانونية والتنظيمية املؤطرة الستعمال املواد املتفجرة ذات االستعمال املدني التي 

أبريل  14، 1914يناير  14يعود تاريخ إصدار الظهائر الثالث املنظمة لها على التوالي )

 (.1954يناير  30، و1914

املتفجرة على املستوى  كما عرج السيد الوزير على أهم املعطيات املتعلقة باملواد 

، وتطرق 1917إلى سنة  1915الوطني، والتي تهم مجال إنتاج املواد املتفجرة من سنة 

في نفس السياق إلى دوافع إعداد مشروع هذا القانون سواء على مستوى استيراد املواد 

املتفجرة أو صنعها أو شرائها وتخزينها، وكذلك نقلها واستعمالها أو بالنسبة إلى 

قوبات املنصوص عليها والتي أصبحت متجاوزة ودون مستوى اإلكراهات التي الع

 يفرضها هذا املجال. 

فيما أورد السيد الوزير أن أهداف مشروع هذا القانون تتلخص في توسيع  

يشمل الشهب االصطناعية الترفيهية واملعدات التي تحتوي على مواد لمجال التطبيق 

داثه للجنة الوطنية واللجان اإلقليمية للمتفجرات، نارية بيروتقنية، عالوة على إح

تعلق باملواد املتفجرة ووسمها لتحديد طبيعتها وتأمين تتبع املعتماد اال وتنصيصه على 

 مسارها، والتأكد من مدة صالحيتها تيسيرا ملراقبتها.

تصنيفا لهذه املواد وإحداث  -يوضح السيد الوزير-املشروع هذا كما حدد 

وحظر بيع وشراء املواد التي تبدو عليها آثار التحلل أو املنتهية صالحيتها  مناطق الخطر،

وألزم األشخاص املزاولين لعملية صنعها التوفر على بطاقة مراقبة املتفجرات وتحديد 

املسطرة املتعلقة بمنحها وتجديدها وسحبها، إلى جانب منع استعمال الصناديق 

 ذه العملية من خطورة.لتخزين هذه املواد نظرا ملا تكتسيه ه

وأضاف السيد الوزير أن أحد أهم مرامي مشروع هذا القانون تكمن في ضبط  

وتقنين استيراد املواد املتفجرة والشهب االصطناعية الترفيهية واملعدات التي تحتوي 



على مواد نارية بيروتقنية، وكذا شرائها وبيعها ونقلها، واستعمالها، وتقنين طريقة 

استعمالها في موقع ذي وضع ملزم، عالوة  وألفوري في املوقع لهذه املواد، االستعمال ا

وكذلك منع العبور البري  املغاربةعلى تقنين عملية التصدير من طرف الصناع 

 والبحري لهذه املواد.

ه استعمال املواد املتفجرة وفق طريقة االستعمال يكما أقر املشروع إلزام

غال التنقيب أو البحث أو استغالل املعادن، مع وجوب الفوري في املوقع بالنسبة ألش

 إتالفها خالل مرحلة التغير أو التحلل أو انتهاء صالحيتها، مع تحديد مسطرة إتالفها.

وأفاد السيد الوزير أن هذا املشروع يروم وضع شروط لضبط عمليات البيع 

التنصيص على  والشراء والنقل والتخزين واالستعمال املرتبطة بمادة البارود، مع

 عقوبات إدارية وجنائية ضد مخالفي مقتضيات هذا املشروع ولنصوصه التنظيمية.

 السيد الرئيس المحترم،

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

 ن المحترمون،و السيدات والسادة المستشار 
 

ن، و السادة املستشار السيدات و خالل مناقشة مشروع هذا القانون أشاد 

مقتضياته الجديدة التي تروم تنظيم وتأطير مجال استعمال املواد بمدى أهمية 

املتفجرة ألغراض مدنية الستتباب األمن واالستقرار، ببالدنا وفقا ملاهو وارد ضمن 

 محتويات العرض التقديمي للمشروع.

وبقدر ماعبر السادة املستشارون عن اعتزازهم باستراتيجية الوزارة حول ضبط 

إثارة عدد من التساؤالت واملالحظات  إال أن هذا لم يمنعهم منه، هذا املجال وتأطير 



عن جنسيات مصنعي املواد املتفجرة ببالدنا هل هم  راالستفسا همت بالخصوص

 مغاربة أم من جنسيات مختلفة.

الدقة في منع عبور املواد املتفجرة والشهب االصطناعية  تحري  كما دعوا الى 

الترفيهية واملعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية نظرا ملا تكتسيه عملية العبور 

 خطورة على االمن والسالمة الداخليين.البري لهذه املواد من 

وضعية ال املواد املتفجرة تم التطرق إلىستعمال امن منطلق تعدد مجاالت و 

 املرتبطة  جراءاتاإل لشروط و بهدف الوقوف على ا القانونية ملستعملي هذه املواد

وظيفة ب هااخاللاملحتمل و  ،من األخطار الناجمة عن االستعمال والوقاية السالمةب

 الجهاز السمعي نتيجة قوة دوي االنفجارات.

 

 السيد الرئيس المحترم،

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

 ن المحترمون،و السيدات والسادة المستشار 

 
السادة املستشارين، أوضح السيد الوزير السيدات و  في إطار رده على مداخالت 

أن ضبط عملية عبور املواد املتفجرة حظي بنقاش واسع رغم طبيعة استعمالها 

ا املدنية، حيث استقر الرأي على تثبيت منع عبورها برا وبحرا فوق التراب الوطني وهذ

، وأضاف أن قانون  من الباب السادس بهذا املشروع 25مقتضيات املادة  هما أكدت

اتخاذ هذا املنحى أماله عدم ضمان تفادي الخطورة املحتملة لعمليات العبور، أو 

 ذلك من مسؤولية. هوما يرتباستعمالها ألغراض غير مدنية من طرف دول أخرى 



شركات تصنيع املواد املتفجرة ومن جهة أخرى أكد السيد الوزير مغربية 

الحيطة وتشديد  يشترط توخياستقطاب عمال أجانب  يشتغل به عمال مغاربة، ألن

 الرقابة والصرامة الالزمة نظرا لحساسية مجال صناعة هذه املواد.

وفيما يتعلق بإجراءات الحماية والسالمة بالنسبة لألجراء والعاملين في مجال 

استعمال املتفجرات، أفصح السيد الوزير عن عدم تحديد مشروع هذا القانون بدقة 

لشروط السالمة والوقاية التي ينظمها القانون العام باستثناء الشروط الواردة في 

را قانونيا خاصا روعيت فيه خصوصية وطبيعة القانون املنظم للمعادن باعتباره إطا

في مقدمة هذه الشروط، على سبيل املثال تحديد سن ويأتي  القطاع،هذا االشتغال في 

باألفضلية  إضافة إلى تمتيع هؤالء العمال  -يورد السيد الوزير-  سنة 55التقاعد في 

 في التأمين والتغطية الصحية.

فقط، وذلك  اقتصر على إقرار نظام للتتبعوجدد التأكيد على ان هذا املشروع  

عملية التفجير التي تستلزم احترام  خالل   طابع الخطورة املحتملة  الستبعاده

 .مسافات مضبوطة وآمنة وفقا لضوابط االستعمال
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 عرض السيد الوزير



2018ماي 16

المملكة المغربية

والتنمية المستدامةالطاقة والمعادن ة راوز

عرض السيد عزيز رباح

والتنمية المستدامةوالمعادن وزير الطاقة 

حول

 16-22قانون رقممشروع

يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات االستعمال المدني والشهب االصطناعية

بيروتقنيةنارية تحتوي على مواد الترفيهية والمعدات التي 

أمام لجنة الفالحة والقطاعات االنتاجية



منذالمدنياالستعمالذاتالمتفجرةالموادمجالتطوراتأهم1.

.الوطنيالمستوىعلىالماضيالقرنبداية

.الوطنيالمستوىعلىالمتفجرةبالموادالمتعلقةالمعطيات2.

.22-16رقمالقانونمشروعإعداددوافع3.

.22-16رقمالقانونمشروعأهداف4.

.22-16رقمالقانونمشروعمضامين5.

محاور العرض    

1



عدةاألخير،القرنخاللالمدنياالستعمالذاتالمتفجرةالموادمجالشهد▪

هاصنعببدءاالمواد،بهذهالمتعلقةاألنشطةمجاالتكلفيتطورات

.هاإتالفأوهااستعمالإلىوصوالوهاونقلهاتخزينبمروراها،واستيراد

هذهطلبعلىزيادةالبالخصوصمتهعميقةتحوالتالمجالهذاعرف▪

.المواد

.1914سنةمنذثابتاالموادلهذهالمؤطروالتنظيميالتشريعياإلطارظل▪

نملعددبالنسبةقصوىأهميةالمدنياالستعمالذاتالمتفجراتتكتسي▪

(...غاز،والالنفطعنالتنقيب)الطاقةقطاعيالسيما،االستراتيجيةالقطاعات

دوالسدوكالطرقاألساسيةالتحتيةالبنياتأشغالمختلفوكذاوالمعادن

...المقالع،وكذاالحديديةوالسكك

مجال المواد المتفجرة منذ بداية القرن الماضي على المستوى الوطني طوراتتأهم . 1

2



،هامناولتمراحلجلفيوالممتلكات،األشخاصعلىالمتفجرةالموادتشكلهالذيالخطرنإ▪

عمالاستبالمرتبطةالمخاطرفيللتحكمالمفروضةاالحترازاتجميعاتخاذلزامايستوجب

الةحفيالمترتبةالمخلفاتمنالحدأوانفجارحادثلكلتجنبا،منهاوالوقايةالموادهذه

.وتوزيعهاونقلهاوتخزينهاصنعهامساراتوتتبعضبطوكذا،وقوعه

يناير14إلىالتوالي،علىالمتفجرة،للموادالمنظمةالثالثالظهائرإصدارتاريخيعود▪

.1954يناير30و1914أبريل14و1914

:يليلمااعتبارا،القانونيةالمقتضياتمراجعةضرورة▪

إصدارها؛تاريخقدم-

تخزين عدم مواكبة التطور االقتصادي والتكنولوجي الذي تعرفه مجاالت صنع ونقل و-

واستعمال المواد المتفجرة؛

تبع و ضرورة ضبط وتما يستدعيه السياق األمني الوطني والدولي من يقظة وحذر-

.  مسارات الصنع والتخزين والنقل والتوزيع واالستعمال

3
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:2017سنةإلى2015سنةمنالمدنياالستعمالذاتالمتفجرةالموادإنتاج

4

على المستوى الوطنيالمواد المتفجرة المعطيات المتعلقة ب. 2

2017 2016 2015

45 765 42 682 42 731
(طن)متفجرات 

(Explosifs)

3 489 000 4 077 200 4 030 762
(وحدة)مفجرات 

(Détonateurs)

6 687 000 5 239 500 5 479 094
(متر)فتيل مفجر 

(Cordeau détonant)

574 000 410 000 344 070
(متر)فتيل بطيء 

(Mèche lente)

65,3 51 44
(طن)البارود 

(Poudre)

1 290 875 757
(طن)مواد متفجرة وسيطة 
(Produits explosifs 

intermédiaires)



22-16إعداد مشروع القانون رقم دوافع. 3

:بطةالمرتبالمقتضياتغيابيسجلالمتفجرة،المواداستيرادمستوىعلى▪

الوطني؛لترابلالمتفجرةالموادعبور-

دة،المعتمللنماذجالموادهذهمةئمالمدىمراقبةمنإلدارةالتمكينالمتفجرةالمواداعتماد-

المستوردة؛المتفجرةالموادجودةومراقبة

الحيتهاصمدةمنالتأكدوكذامساراتهاتتبعوتأمينطبيعتهالتحديدالمتفجرةالموادوسم-

دارة؛اإللدنمنمراقبتهالتيسيروذلك

.المستوردةالمتفجرةبالموادالخاصةالسالمةمعطياتبطاقة-

:بالمتعلقةالمقتضياتغيابيسجلالمتفجرة،الموادصنعمستوىعلى▪

ها؛وسموكذاالمصنعةالمتفجرةالمواداعتماد-

ها؛فتحوإعادةالمتفجرةلموادانعامصوتوقيفتفويت-

أجلمناتالمتفجرمراقبةبطاقةعلىالمتفجرةالموادصناعةفيالعامليناألشخاصتوفر-

.هويتهمعلىالتعرف

5



(تابع)22-16إعداد مشروع القانون رقم دوافع. 3

لعملابهاالجاريالنصوصعلىيعابالمتفجرة،الموادوتخزينشراءمستوىلىع▪

نجمتأنيمكنالتيالمخاطرحجممنيضاعفمماموقع،بكلالتخزينمحالتعددتحديدعدم

داخلالمتفجرةالموادتخزينمكانيةإتجيزالنصوصنفسأنكماالمواد،هذهتخزينعن

.والممتلكاتاألشخاصلسالمةتهديدمنذلكيشكلهمارغمصناديق

مل،العبهاالجاريالنصوصتلزمالالمتفجرة،الموادواستعمالنقلمستوىعلى▪

يغيبكما.تالمتفجرامراقبةبطاقةعلىبالتوفرالمتفجرةالموادلنقلالمخصصةالعربةسائق

وضعذيموقعفيأوالموقعفيالمتفجرةللموادالفورياالستعماللطريقةقانونيالطاراإل

تقليصخاللمنوأمنسالمةمنتضمنهومانجاعةمنالطريقةهذهعنهأبانتمارغمملزم،

فيالمتدخلينعددوكذاالطرقاتعبرالمتفجرةالموادنقليرةتووالتخزينمحالتعدد

.استعمالها

اتاالكراهمستوىودونمتجاوزةأصبحت،عليهاالمنصوصالعقوباتمستوىعلى▪

.المجالهذايفرضهاالتي

6



تحتوييالتوالمعداتالترفيهيةاالصطناعيةالشهبإلىالتطبيقمجالتوسيع▪

نقلالوأمنسالمةأجلمنأساساتستعملوالتي،بيروتقنيةناريةموادعلى

....والبري،والبحريالجوي

؛للمتفجراتاإلقليميةاللجنوكذاللمتفجراتالوطنيةاللجنةإحداث▪

ترفيهيةالاالصطناعيةوالشهبالمتفجرةالموادبمتعلقاعتمادعلىالتنصيص▪

بيعةطلتحديد،وسمهاوكذابيروتقنيةناريةموادعلىتحتويالتيوالمعدات

قبتهامرالاتيسيرصالحيتهامدةمنوالتأكدمساراتهاتتبعوتأمينالموادهذه

؛االدارةلدنمن

22-16أهداف مشروع القانون رقم .4
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ومجموعاتاألخطارأقسامحسبالخطرمناطقوإحداثالموادهذهتصنيف▪

التطابق؛

مدةيةالمنتهأوالتحللأوالتغيرآثارعليهاتبدوالتيالموادوشراءبيعحظر▪

صالحيتها؛

راقبةمبطاقةعلىبالتوفرالمتفجراتصنعلعمليةالمزاوليناألشخاصإلزام▪

رةالمسطوتحديدالوطني،لألمنالعامةالمديريةلدنمنوالمسلمةالمتفجرات

وسحبها؛وتجديدهاالبطاقةهذهبمنحالمتعلقة

لعمليةاهذهتكتسيهلمانظراالمتفجرةالموادلتخزينالصناديقاستعمالمنع▪

خطورة؛من

(تابع)22-16أهداف مشروع القانون رقم .4
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يةالترفيهاالصطناعيةوالشهبالمتفجرةالمواداستيرادوتقنينضبط▪

تدخلالتياألوليةوالموادبيروتقنيةناريةموادعلىتحتويالتيوالمعدات

؛واستعمالهاونقلهاوبيعهاشرائهاوكذاصناعتها،في

الموادالاستعموالمتفجرة،للموادالموقعفيالفورياالستعمالطريقةتقنين▪

ملزم؛وضعذيموقعفيالترفيهيةاالصطناعيةوالشهبالمتفجرة

والمعداتةالترفيهياالصطناعيةوالشهبالمتفجرةالموادتصديرعمليةتقنين▪

فيتدخلالتياألوليةوالموادبيروتقنيةناريةموادعلىتحتويالتي

الوطنيين؛الصناعطرفمنصناعتها،

ةالترفيهياالصطناعيةوالشهبالمتفجرةللموادوالبحريالبريالعبورمنع▪

؛الوطنيللتراببيروتقنيةناريةموادعلىتحتويالتيوالمعدات

(تابع)22-16أهداف مشروع القانون رقم .4
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قعالموفيالفورياالستعمالطريقةوفقالمتفجرةالمواداستعمالإلزامية▪

منجميةالالمنطقةداخلالمعادناستغاللأوالبحثأوالتنقيبألشغالبالنسبة

؛وفكيكلتافياللت

المعداتأوالترفيهيةاالصطناعيةالشهبأوالمتفجرةالموادإتالفوجوب▪

أوالتحللأوالتغيرآثارعليهاتبدوالتيبيروتقنيةناريةموادعلىتحتويالتي

إتالفها؛مسطرةتحديدوكذاصالحيتهامدةالمنتهية

أوجرةالمتفالموادلتخزيناألولىالفئةمنمستودعأومصنعتفويتإمكانية▪

وكذابيروتقنيةناريةموادعلىتحتويالتيالمعداتأواالصطناعيةالشهب

؛نشاطهماتوقيفإمكانية

(تابع)22-16أهداف مشروع القانون رقم .4
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جهةالموالبارودمادةواستعمالوتخزينونقلوشراءبيعلضبطشروطوضع▪

واالحتفاالت؛للتظاهرات

لمشروعاهذالمقتضياتالمخالفاتمرتكبيضدإداريةعقوباتعلىالتنصيص▪

التطبيقية؛ولنصوصه

كلفيعليهاالمنصوصللحريةوالسالبةالماليةالعقوباتومالءمةتحيين▪

.التطبيقيةونصوصهالمشروعهذالمقتضياتمخالفة

(تتمة)22-16أهداف مشروع القانون رقم .4
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:التاليةبابعشرةالخمسعلىموزعةمادة66منالقانونمشروعيتكون

22-16مضامين مشروع القانون رقم .5

12

.بالتعاريفخاصةعامةمقتضياتعنعبارة : الباب األول 

لمتفجراتلاإلقليميةواللجانللمتفجراتالوطنيةاللجنةإحداثعلىينص

.مهامهاتحديدو

: الباب الثاني

.واالعتمادالخطرومناطقبالتصنيفخاص : الباب الثالث 

التيلمعداتواالترفيهيةاالصطناعيةوالشهبالمتفجرةالموادبوسميتعلق

.تقنيةبيروناريةموادعلىتحتوي

: الباب الرابع 

المعداتوالترفيهيةاالصطناعيةوالشهبالمتفجرةالموادبتخزينخاص

.تقنيةبيروناريةموادعلىتحتويالتي

: الباب الخامس 

.والتصديروالعبوراالستيراديخص: ب السادسالبا

.الغرضلهذااإلدارةقبلمنلهامرخصمصانعفيبالصنعيتعلق: الباب السابع



(تتمة)22-16مضامين مشروع القانون رقم .5

13

. يتعلق بالبيع والشراء والنقل عبر الطرق

حول استعمال وإتالف المواد المتفجرة والشهب االصطناعية 

.بيروتقنيةالترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية 

.يتعلق ببطاقة مراقبة المتفجرات

.  يخص الشهب االصطناعية الترفيهية

.يخص المخالفات ومعاينتها

.يحدد العقوبات اإلدارية

.يحدد العقوبات الجنائية

.مقتضيات متفرقة وختامية

:

:

:

:

:

:

:

:

الباب الثامن

الباب التاسع

الباب العاشر

الباب الحادي عشر

الباب الثاني عشر

الباب الثالث عشر

الباب الرابع عشر

الباب الخامس عشر



شكرا على حسن إصغائكم



 

 دراسة المواد



يتعلق بتنظيم املواد املتفجرة ذات  22.16املناقشة التفصيلية ملشروع قانون رقم 

املدني والشهب االصطناعية الترفيهية واملعدات التي تحتوي على مواد االستعمال 

 نارية بيروتقنية.

 

 -املادة األولى-الباب األول: مقتضيات عامة 

 التقديم

أوضح السيد الوزير أن الباب األول عبارة عن مقتضيات عامة في إطار املادة األولى، 

تعريفا، منبها إلى أهمية التعريف األخير املتعلق باملوقع ذو وضع ملزم الذي  19 والتي همت

 يحدد شروط بعض املواقع الخاضعة الستعمال املتفجرات.

 املناقشة

أثناء عمليات الهدم أو الحفر بغرض  االحترازية للسالمة تدابيرال تم التساؤل عن طبيعة

 بناء القناطر أو األنفاق على سبيل املثال.

 الجواب

( واضح ودقيق في تعريفه 19أفاد السيد الوزير بأن مقتض ى املادة األولى في البند )

 للمواقع ذات وضع ملزم حيث يمنع فيها استعمال هذه املواد والتي حددها املشروع بدقة، وال

يسمح فيها باستعمال املتفجرات بقوة القانون، وهذا يدخل في نطاق مهام واختصاصات اللجنة 

 الوطنية واللجان اإلقليمية للمتفجرات.

 

 

 

 



 

 (:3و  2واللجان اإلقليمية للمتفجرات املادتان ) الباب الثاني: اللجنة الوطنية

 

 التقديم

، تطرق السيد الوزير إلى تشديد هذا الباب ملجال البت في منح الرخص للمتفجرات

ودرك وقوات مسلحة ووقاية مدنية، الذي يعد وجودهم  التي تضم عدة متدخلين من شرطة

 .ضروريا رغم الطابع املدني الستعمال املواد املتفجرة

  أيضا ان اللجان اإلقليمية للمتفجرات ينحصر دورها في املتابعة واملراقبة. ضافوأ

 املناقشة

ل الجوانب لوحظ أن اللجنة الوطنية للمتفجرات التي يعهد إليها بإبداء الرأي، ودراسة ك

طلبات و التي لها ارتباط بسالمة وأمن املواد املتفجرة، ومدى مطابقتها بشأن طلبات التفويت أ

دراسات تقنية تعدها مختبرات وطنية املواد املتفجرة تفتقر الى مصانع أو اعتماد  ءترخيص إنشا

 .متخصصة ومعتمدة

 الجواب

على مختبرات  نغالبا ما يتوفرو لقد أعلن السيد الوزير أن مصنعي املواد املتفجرة 

معتمدة، أو يعملون على تكليف مختبرات ألجل إعداد دراسات وتسمى هذه العملية باالعتماد، 

 وأضاف ان هذه اإلجراءات تسري أيضا على عملية التخزين.

 

 

 

 



 (.9 إلى 4الباب الثالث: التصنيف، ومناطق الخطر واالعتماد املواد )

 

 التقديم

الوزير خالل تقديمه لهذا الباب، بأنه يشتمل على إجراءات تقنية متعلقة أورد السيد 

بمستويات خطورة املتفجرات باختالف طبيعتها وحجمها، سواء املتفجرات البسيطة، او 

تلك القوية والخطيرة، مما يستوجب فرض اعتماد التصنيف املنصوص عليه في هذا 

 ص تنظيمي.القانون على أن يتم هذا االعتماد بناء على ن

 

 املناقشة

( بالباب الثالث املتعلق بالتصنيف ومناطق الخطر واالعتماد، تم التطرق 4وبخصوص املادة )

إلى فحوى الدراسات املنجزة بشأن مدى تأثير انفجار هذه املواد أو احتراقها، وهل أصحاب 

 .التخزينمستودعات التخزين ملزمون بتقديم مثل هذه الدراسات قبل الحصول على تراخيص 

 

 (.10الباب الرابع، الوسم )املادة            

 التقديم

أوضح السيد الوزير أن الوسم في هذا الباب أضحى اعتماده ضروريا في جميع 

محددا في إطار وسم معين، وأضاف  املنتوجات أو الخدمات التي تستلزم تعريفا او توصيفا

أن الوسم على املواد املتفجرة والشهب االصطناعية الترفيهية واملواد التي تحتوي على مواد 

نارية بيروتقنية يجب أن يتم في مكان صنع هذه املواد، وأن يكون مرئيا وسهل القراءة وغير 

 تنظيمي.قابل للمحو، مستدركا أن كيفيات وشروط هذا الوسم ستحدد بنص 

 )بدون مناقشة(

 



 (.20إلى  11الباب الخامس: التخزين املواد )             

 التقديم

أفصح السيد الوزير على أن عملية تخزين املواد املتفجرة تعتبر عملية مختلفة تماما 

عن قواعد التخزين العادية، من منطلق أن عملية تخزين هذه املواد تقتض ي سلوك شروط 

 بدقة ووضوح، داخل مستودعات مرخص بها لهذا الغرض.ومعايير محددة 

 )بدون مناقشة(

 

 (.26إلى  21والعبور والتصدير، املواد ) دالباب السادس: االستيرا

 التقديم

أكد السيد الوزير أن هذا الباب يتيح إمكانية استيراد املواد املتفجرة املوجهة  

أمام عملية االستيراد وكذلك التصدير، الستعماالت سلمية مقابل سنه ملجموعة من الشروط 

أما عملية االستيراد وكذلك التصدير، أما عملية عبور هذه املواد فقد حسم فيها هذا املشروع 

 الوطني. فوق الترابالعبور برا وبحرا  بمنع

 )بدون مناقشة(

 

 (.32إلى  27الباب السابع: الصنع، املواد )

 التقديم

أثناء تقديمه لهذا الباب، نوه السيد الوزير بمدى التطور التي أضحت تشهده بالدنا 

على مستوى صناعة عدد من املنتوجات األساسية بما فيها صناعة املواد املتفجرة املوجهة 

الناتج  إلزاحة العبأ عن كاهلالستعماالت مدنية، بحيث تم الترخيص إلنشاء مصانع جديدة، 

للحيلولة دون استنزاف االحتياطي الوطني من العملة، ناهيك عن التحكم الداخلي الخام، و 

 في أسعار هذه املنتوجات من قبل املوردين.

 )بدون مناقشة(



 (.39إلى  33الباب الثامن: البيع والشراء والنقل عبر الطرق املواد )

 

 التقديم

عبر الطرق وفقا  أوضح السيد الوزير أن هذا الباب ينظم عملية البيع والشراء والنقل 

سواء تعلق األمر بالبيع أو التخزين، وذلك عن طريق اعتماد  لشروط محددة ودقيقة،

لضبط عمليات البيع والشراء والنقل، عالوة على سجالت إلكترونية يؤطرها نص تنظيمي 

أو الشراء، البيع جمع املعلومات حول هويات البائع واملشتري، ومآل املواد بعد عملية 

 والنقل.

 

 املناقشة

د على أهمية تهييئ حاويات ذات مواصفات استثنائية، مخصصة لنقل يقد تم التأكل

 .مقتضيات الباب الثامن من مشروع هذا القانون التي تكتس ي خطورة بالغة وفق  املواد املتفجرة 

 

 الجواب

أوضح السيد الوزير أن عملية النقل تتم بواسطة املصنعين أو األشخاص التابعين لهم 

عبر مركبات معدة لهذا الغرض، خاضعة للمراقبة بموجب سندات املرور التي سيتم تحديد 

 نوعية املركبات والعربات املعهود إليها بعملية النقل بواسطة نص تنظيمي.

 

 

 

 



 (43إلى  40الباب التاسع: االستعمال واإلتالف، املواد )

 التقديم

كيفيات استعمال املواد املتفجرة عبر لقد أفاد السيد الوزير بأن هذا الباب يوضح  

نص تنظيمي يحدد شروط استعمالها في أشغال التنقيب أو البحث او استغالل املعادن في 

إطار ضوابط صارمة، وأضاف أنه يمكن إتالف هذه املواد التي بدت عليها آثار وعالمات 

اله إشارات تساعد التحلل أو التغير، منوها بدور الوسم في اكتشاف هذه التغيرات عبر إرس

 على االكتشاف املبكر.

 

 املناقشة

لوحظ أن إتالف املواد املتفجرة أو الشهب االصطناعية التي تبدو عليها آثار التحلل أو 

تأثير دقيقة حول مدى   دراسةو انتهاء الصالحية بالباب التاسع، يفتقر بدوره إلى إعداد أر يالتغ

 .والطبيعيعملية اإلتالف على املحيط البيئي 

 

 (.45و  44: بطاقة مراقبة املتفجرات، املادتان )الباب العاشر

 التقديم

على أهمية توفر كل شخص  -عنه السيد الوزير أعلنحسب ما -لقد شدد هذا الباب  

مكلف بصنع أو شراء أو بيع أو حيازة املواد املتفجرة على بطاقة للمراقبة تشتمل على قاعدة 

، وأضاف أن هذا القانون سن ألول مرة قواعد ضبط معطيات واضحة في هذا املجال

قعات خالل استعمال الشهب االصطناعية الترفيهية بكيفية صارمة خصوصا املفر 

 االحتفاالت بعاشوراء.

 

 )بدون مناقشة(



 

 (47و  46الباب الحادي عشر: الشهب االصطناعية الترفيهية، املادتان )

 التقديم

 

لفت السيد الوزير إلى ان هذا الباب أتى بقواعد أساسية الهدف منها ضبط مجال  

درجة  استعمال الشهب االصطناعية الترفيهية وفقا لشروط صارمة، حسب تصنيف

 خطورتها.

 

 )بدون مناقشة(

 

 (51إلى  48الباب الثاني عشر: املخالفات ومعاينتها، املواد )

 

 التقديم

أكد السيد الوزير أن هذا الباب هم ضبط وتوضيح مفهوم املخالفات، وتحديد  

 االعوان املكلفون بضبط املخالفين بمن فيهم أعوان اإلدارة، وضباط الشرطة القضائية.

 

 مناقشة()بدون 

 

 

 



 (53و  52اإلدارية، املادتان )الباب الثالث عشر: العقوبات 

 

 التقديم

هم هذا الباب تحديد العقوبات اإلدارية املتمثلة في اإلعذار واإلنذار في حق املخالفين  

بجميع وسائل التبليغ القانونية، والتي يمكن أن يترتب عنها إمكانية إغالق بعض األنشطة 

 التخزين، وداخل املصانع.داخل مستودعات 

 )بدون مناقشة(

 

 (57إلى  54الباب الرابع عشر: العقوبات الجنائية، املواد )

 التقديم

اشتمل على عقوبات جنائية تراوحت بين  ن هذا البابأأفصح السيد الوزير عن كون  

 أحكام سجنية وغرامات مالية مهمة في حق املخالفين حسب خطورة وحجم املخالفات.

 

 مناقشة( )بدون 

 

 

 

 

 

 



 (66إلى  58الباب الخامس عشر: مقتضيات متفرقة وختامية، املواد )

 

 التقديم

 

أفاد السيد الوزير أو ورود مقتضيات متفرقة بهذا الباب أملته إمكانية وقوع  

بإفراغها بشكل عاجل، وإبقاءها تحت اضطرابات من شأنها إلزام املصانع واملستودعات 

 دون استغاللها من طرف أي جهة لتحقيق أهداف غير مشروعة.تصرف الدولة للحيلولة 

 

 )بدون مناقشة(

 

 

 

 

  

  

  

 



 

 تعديالت الفرق
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 مشروع القانون كما احيل على اللجنة

فقت عليه بدون تعديلووا  
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ô~1 .)!_,.I.I0A ~~!_, ët.1>..ù,1.:..~I ,.:..1~1 ~ ~~
ëu_",b.)Iy uk ~~ ~1.:..1..I..a..l.l.-'i~fil ~~'il ~IJi
.:..~.)J-1-.l1 Jj ~~I .)1_,11~ ~ ,ô) ..':''(11to ,d!ja.;J~
U"'~!_, .)1_,110..u.)J.>4..u......~ üKoJ ~bJ r-9JJ ,l.qJJ~_,..ll
.)I_,..ll~ ü....L... Ù;!...iJ1U"'l3t....:.~1~k....iJ ob.)i 35 ô.)UI J '4k

'~J~J f1Y_' ô.)fiJ.l1 ~~I

.)I_,..llûA ô.).)~1 ët.1>...ù.1.)1_,11.:..~ r\j) üfi,J üi ~

~ ~~ ~I .:..1.a.lIJi ~fll ~~'il ~IJi ô~1
~~)'I ül...u...uJ 4l1.:..~1 r\j) ~ '"' d!ja.;J~ ~b .)1J-4
~ ~ Lo .!J.)k:d4 ët.i.Kl1ô.)b'(11._j~ 0A ët...>_,...;..J.1ëLJLiS'~~
J ,j..U-l1 ~ ~_, ,J.,i.lJ1J~ ül..Li.9Ji .:..I..u..-JIo..u J th:;.
.b~1 ~~_jl11 JS' ~ b.)I.)>U1.)_,..9~ ~ ul ,ëLJWI ~..lA

"'!ra JS' ..l'-' ~ ~!_, a..L:;...ù,1.3!_,.1.1~ ~'i.3'(11~ üi ~
ü1 ~_, ~ ô~1 U"'~!_, ü~WI l..u .:..~ L4k

.Jj~1 ~ .:..I_y......~ ô...ù.t~~1 ~ ~~

19 ô.3UI

..l>~~Ji J_,~I ~I 0A t.)~ ~ JS' üfi..J. üi ~
~ ~ y .,....lb~J-4 ,<ijWJk ~ fil J ô.3J.::J,I.)-fOluJl

.ô.)b)'1 Jj d...?-"1

I~J ~_,__JI ~ ill~1 4li..l1 0A t.)~~ .,..Jb~
ü-'~ '4-!~'i1 a..9lbJl 0A t9.)1 ..,.._,lh.lI~1 üu, 0A ülS'

.~~IJ~~).I

"':":J-'Ü ~y.,....lb d......G.3_'f-:!..1À..i':"~ ~ ~.3~
.o~_,i ill~1 ~I 0A t.3~

~fi ;WWIJi '4.iWI ~10A t~~..:.u~ JS' ~
.ô).3)'1 <L.J.....J ...l:!~

,Wu ..)I_,i'4.iWI ~I 0A t.3y..-o ~ J.,4.> ~_,...iJ~ 'i
l..u J~I ,.)fiJ.l1 t.3~1 Jll-.o JI...iJ1~I ô1.9J4.Jl> J

.ô.)b'(1l<LJ.-.j...l:!~ ~y ~ J~I...I..a./ 'iJ t.3~1

~_, ·t.3y..-o J~I......i.§J ~ ô.)b'(1llS...J ~I ~
~IJ ô~1 .31_,11~ üi ._Qj.J1l1 t.3~1 ~ ~
,d!jji;J~ ~~ .31J-4~ ~~ ~1.:..1.a.lIJ ~fil ~~'il
jl_,..ll o.y G~ ül$' ~..iJ1 tj~1 Jl ,~j~ J ô.3_p._,11

5 ôjUI J l.qJj.)w...lI ~I &:>llA .31...1.1.41.3J..l> ,g Ô b'il <L i..;
"o? ~, • .Y'

.oYki

~WJJ ~y.,..Jb 4.......G.3Jf-:!..1À..i':"~ ~ ~.)~

.cÙ~1_, <l1.4f ...bJ~ I..lS'Jill~1 <u..iJ1ü-O t.3~ rl~IJ

~WJ'(1 ~y ~ J~I .,..Jb ~~ ~ ~ 'i

.WWI_,Î 4WI 4li..l1ü-O tj~

Ji '4.iWI ~I ü-O t.3_,..-.:.-.o~WJk ~y üi ô).3;tJ ~

j....lL.U"'~I ~ ~ ~ ~ ~~ ...bJ~ ~J WWI
a..9lbJ!_,d!j';iJJ~.)lJ ëu_",WI4L~1 ~ ~WI ':"~.3~1
~~ ...bJ~ IJS'J Jj-Lli ü1.9l-..oJ t.3_,..-.:.-.o~ ü-'~ '4-!~'i1

.~~!_, lf4fJ ü~.3~1 0.14

0A~!_, 4.......!_pJJloU:..; ~ ü1 t.3~ ~ JS' uk ~
.d..ùL."JIJ

üi yu, 0AJi JI..a.:t..!.>U~\j ~1J-4t.3~1 JJ J>..l1 üi ~
·.)fiJ.l1 t.3~1 J~'i ëu_",J~ft- ô.)LoJS'Jl ôJ!~ ~~

r4.aJII..lS'J t.3~1 J>1.3 ü~1 ~ r4.oJ1 lolo.; ~ LoS'
JÎ.:..l...i.....i..WI.·..,~~-:.",-,ldb . ~I '''1 '1 ..11 - '- '"".or -.. • ~ _r..s;. ~ J '-'~ ~4

.lf..lJllA

18 ôjUI

~» ~ ~ ~ üi t~~ ~ JS' ~ ~
:Ü:J..l1Jj._j..l..q:«~~IJ 4.1>...ù.1jl_,..ll

~~'il ~IJi ô~1 jl_,..llü-O .:..~I :.:..:>t>..ù,1 .1

~ ~I d!jàiJ~ ëu_",~.31J-4~ ~~ ~I .:..I.a.ll Ji ~fil
.)WJ.I.)__,.41j~ lf.3!L!Ji ~L:-.)jJi ~Ji IAj~Ji 1A.3~1

!ob~i 41 b.)UIJ '41)

~I Ji b~1 .)I_,..ll 0A .:..~I : ü4-~1 .2
d!jàiJ~ ëu_",b.)1J-4~ ~~ ~1.:..1.a.lIJi ~fil ~~'il

·Y~jJi ~~IJi ~Ji ~~ ~ ~I

~~IJ ew....ù.1 .)I_,.ll ~ ~p. b.)b)'1 r_,.4J ü1 ~
.!J~uJ.)J ~luJ~j '4-0-"1 ~,~ uJ..I.Ïu1 ~j ,'4k~Î.:iJlj
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d..:!.d.ù"ojoQ~1~I_,i o~1 ,)I_,.ll,)~~ ~fill ~ ~
,)_'..I.> J~! .d!;';i_'~ d..._;U,)Iy ~,_;~ J-l1..:.1..LA.lI_,i~fill
,)Jy....11 ..:.~,)~ J.~ ~.).I 0-'~ ~~~Iljlh.ll
~I o,)J_,.;...J.1,)I_,.ll~ ûi ~ ~I r...l.A:! û4 WI,) rA ,_;..lJ1

~ rü ~I ~I j_'~ ü-l .d..i~,)~ J ~~ ~fo ~
...:.~,)_,.;...J.Iblt: ~fill ~L.,i

'4 ~JA ~ ~ ~ 0A ët.~J_,~1,)I_,.ll,)~I ~
.~ ~ b.l~I..:.~1 ~_, o),)'fll cLcJ.-j ~fil

Ü1-')~I_,i ~Ij U"'~i ~ 0A ~J_,~I ,)I_,.ll,)~I ~
..:.1..LA.lI_,i~fill ~~~I ~I_,i o~I,)I_,.l1 ~~ft.
~y ~ fA~_"; ~~! .d!;';i_'~ d..._;u,)Iy ~ ,_;~ ~I

.~ ~ o,)...I.=J,1..:.~I ~_, oJb'fll cLcJ.-j ~lili....1

Ji ~;ü1 ~~~I ~I Ji 0~1 ,)I_,.llJ.J+'- ~

y!;J1 J.,A ~_,i !Y. d!;.;;_,~ d..._;u,)Iy ~,_;~ ~I ..:.I..u.I.1

.~_,JI

Ji ~;ü1 ~~~I ~I_,i 0~1 ,)I_,.ll~4oJ ~
I-u ..:.~ W_, .d!;';i_'~ d..._;b,)Iy ~ ,_;~ J-li ..:.I..u.I.1

ûi a.b..~ d_,.ll b-U.):!-4oJ .~ 0~1 U"'~I_, û_,.;Li.l1
.):!~ 1.lS'_,bYki 10o,)UIJ '4l1Jl.4l1 f""""_,JJ~L>_, o...l..o.à.oû§J

.4_'~1,)1_,.l1

···ql ~-.:.,II'II_II I._~..:.I......LS _.1.:." ',)~~J b~ ""'Y'.):!- _, ~ U"'-'-!

a!;';i_'~ ~u ,)Iy ~ ,_;~ J-li ..:.I..u.I.I_,~;ü1 ~~~I
.4_'~1 ,)1_,.l.1_,

~;ü1 ~~~I ~I_, 0~1 ,)1_,.l.1~ ~ ~

~JA t3~ J~! d!i.ji_'~ d..._;u,)Iy ~ ,_;~ ~I ..:.I..u.I.1_,
.0),))'1 ~ 0A uà_ri-lll-4J ~

L

L4b 'J.,s'..ill Jll-.l1 4_,J.-.o ~ ~4At9~1 ~ y>t! ~J
.bb,)i 43 o,)UI ..:.~

~J..ùl 0A t,)~ J ~I ..j\..;J.;....,1Jll-.l1 ~ ~ ~
0A ~~ ~! ,~ ~ .)~ I.S~ o...ù.<Là..9_,.; ~ ,JJ~I

.~I 0A ~lhl4 ,_;G ~~! ~ ~ 0),)'(11

~J...ùl 0A t,)~ J ~I ..j\..;J.;....,1~I ~ ~ ';l

..w~I, _.1.:.," . ,)~,l:,,~,,~0...ù.<L.l..§ '..w,WWI.iët....;WI. , ~ ~ 1V.r--- '.J-I. ..:l,

.~'(11 ~I 0A ~lhl.~ ,_;G JJ-40

..jl.ï.l1....,1_,t,)~ J>tll....1 ....4.9_, ..:.~ ~ ~ ,)~

.<Là..9_,.; ~ 4..l~1

U"'~WIyWI

.>:!~I.J .)~I.J ~~~I

ua>JA JJ~I ëuA.l10A t,)~Ji ~ Jll-.l ~1ua>.):! ~
Ji ~;ü1 ~~~I ~I _,i 0~1 ,)I_,.ll ,)!fo.....~ ,~
~ ~I_' ,0...w.aJ.1 ,a!;';i_'~ d..._;u,)!_,.o ~ ,_;~ J-li ..:.I..u.I.1

oob,)123 ~,)Ul ~~!"A~ bYki 10o,)UIJ <41)).":'11f""""_,J1

~ _,:,''1,)I_II,)I....:L..u.,L . ~11;>Ù.Q":'l....A...5' _.ù..I~ ',)~
b~ 'Y' :..1,-. ~ JU '- "y.~ U"'-'-!

d..)u ,)Iy ~ ,_;~ J-li ..:.I..u.I.1_,~fill ~~~I ~I_,
.d!;';iJ~

'0),))'1 F ûi ~ ,bYki JJ~I 0~1 .::.~ 0A ~\.ili...,~

J-li ..:.I..u.I.1~~~ ~y ,~ ~ è,)...I.=J,1.b_'~1 ~J
. d!;.;;_,~ d..._;u,)Iy ~,_;~

22 è,)UI

J! 4J_,.>,) ,)~ o,)Jy...J.1 ,)I_,.ll~ ûi ,)J_,.;...J.I~ ~

è),)! r~ ,,)I_,.l.1b..y ,)J_,.;...J.I~ r"'-' <ùL> J_' .~_,JI y !;JI

'-'0W1,)J_,.;...J.1 ~ ~ '4 ~JA t,)~ Jl ~ ..!JJ~I
.0-'~1_, J.Lù~4.lli..tl1 dl;~L;._, ,~I b-U ~ ~WI

y !;JI J! 4J_,.>,) ~ ûA l.9)th;1 è,)J_,.;...J.1,)I_,.ll.# ~

,~I ~ ~ f11,_;..lJ1t,)_,.;...J.1J! 4J~_, ,,-:lt J! ~_,JI
ët...i..Kl10),))'1 ~ ,_;..lJ1dJL4S' J.!Li.o ,,~?ll ...u..... ~~

...!JJ~~
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.:.~ d_j.)~ ~ ~ ~I ~I_,.ll.:.4-S :.:.>L>..ù,1J

J,.u.....o ~fo. L:.;~d...!~_'~jA ~ J-S_'t!i 10il1 ~_,.l14_'~1 ~I_,.ll

~;)~'f'1~ J-SI_,J_'~I

ü.L;.~i_,~ ~ ~I 4_'~1 ~I_,.ll.:.~ :.:.4-~1 J

~j,~1 ili.J1 ùA (>J~I t~y.-.o J!

:'4-9 ù_,..û_, ,.!.JWI ~I .3

,;~.)~I_,i 41:- ;!"U..l.I_,i~I.:.~I :..::..>L>..ù,1J

~~ ~1.:.1.aJ.1_'~fil ~~'il ~I_, ;~I ~I_,.llùA

~d!jQ.j_'.fi..! ~[.; ~~ ~

.~ ~ ~I .:.~I :.:.4-~1 J

, ua~ .!J-yù_'~_'~lu1~_, '4-oy- ~ .:.1~11I..lA f-Ü
<.):!.iJ1wa~~1 ÇokwiJ!,~ ~ ~I ~I~ ~~ .o.;l.~'f'1~

'~J~J f"NA_' ~_,JI ~_rj ~~ rU)J ~ ~

~ ~J ~ ~Wl_, .:.~I Il..lA~p. 0.)b'f' 1 r~
..:.~ y40-' J.iJ 'i o..ù,4: JoLu.,.'il ~ l '":-'->~

~LiLùA~J~Jl>~)_,i~~JS"ùfi:ùi~

~ ~-y.,.Jb ~~ ~ ÇoUJ'f'~fi~ ~.)b'f'I.J!_,.a.J1

.0)~'f'11S..ùt~Y-

" .~.:.ufo.~-y~..::..~~~~~

~~I~~r~I~IJl>~k~-Y~~~'i
:~WI ~WI J lI~i 28 o~LlIJ <4J!.)WJ.1

~ ..,_..ïfi.! 0-4...l.?-o~ o~LA~ ~ 'i~1 ùts"I~!
~~ ~i 11-4~ ~ LAJ~ Lo J)yb;J1 ~Ll..o ~1.J.1A1~_,J

.~i ùA ~I ~.) ~I o~LlIJ!

~fil ~~'il ~I_, 0~1 ~I_,.ll (>J~ ~

.).".s J_,4'i_,i~I d!i';i_,.fi..! 4.....>[.; ~I~ ~ ~~ ~I.:.I~IJ

.'4 ~jA JJ~I d.ti.ll ùA t~y.-.o J ~ 0-0 ç.y.;'il

28 o~LlI

dS~ JS' ~ ùA 0)~'f'1 J) ~ Çol4.ij~-y.,.Jb ~y

ëL,.ILt 1d..JLlI d.......l..a..:1.:.1..Lil1I~.~ --,.J ~t 1 . 'Li.1.l;, - '-l..:;..~ - IJ - ~ ~.r'~.,;._"""" u_,.. ~
~1.:.1.aJ.IJi ~fil ~~'il ~IJi 0~1 ~t_,.I.l~

.d!jQ.j_,_p..! 4.....>[.; ~~ ~ ~~

~lhl~ ~i) ~ ÇoUJk~fil ~ ,l.4-.o ,~
.~III.)~

~I Ço~i tb" <L...k ëf.4j1·t 1· ÇoUJI,__Jb . _-. .~ .. ,_,....~ ,. ~
~ wa~Iyb;J1 ~LlA ~1.J.1A1~_'...l> J ~~ ~ ~J

.1I>ki5 o~LlIJ

ÇoLf;1'4-9 ~ tJ~1 '":-'->~ ùA ~ ~ Ço~,0)~(J1r~
4.o1~1 J tJ~~ l.)j'Ï-op~1 1..lA~ ,~I Ço~JI..i..:,I
0.k.tl.1wa.~ ...II_, ù~WII..lA.:.~ ~lh.o ~ ~~(JI o.U..)

.~

t_'~I_,~ÇoUJk~fll~.:.~~~~~

.<Ù>l..u.....IJcI.14f_, 4.o1~1 J

29 o~LlI

ùA~IJ ëL...G-::JJ LA&.; -U.:! ùi ~ Jll-.o JS' ~ ~
.~II.y 4A:Y IIJ

,·~..ul lh.J1 . -l......i..S..b ... _ .1.:..,; . ~~..)y r ~ _,'-' - - IJ J..r'-" ".,__. ~

.:.~» ~.:.~ dJ~ ~ ùi ~ ~ ~ ~

:«.:.4-y.:;J.1_, .:.>L>..ù,1

'4+W lAjlu91 ~ ~I 4_'~1 ~I_,.ll.:.~ :.:.>L>..ù.1J
~~1.:.4L>

.:.4-SJ ~ ~ ~I 4J~1 ~I_,.ll .:.4-S :.:.4-~1 J
~~ ~_,.ll ~J~I ~I_,.ll

----------_. __ ...._----------
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'ü~..9 ~\.j~138 ;~UI J ~ U'"'~I JjWJ .:.~I <4-9!ro

.~ U"'Ù-! ;~~I .:.~I ~..9 ,.)J).I ~..9 ç;ji...U1

36 ;~UI

.:.1..ul1..91~jÜl ~~'il ~1..91 o~1 ~1_,11~ ~
..91Jhj..91ffi.)uï ~..9~ ~I a!ijjiJ~ 4.._;\.j~I~ ~ ç;~ ~I

.~~ ;..lA ~II,)J

0A ~jÜl ~~'il ~IJi ;~I ~I_,.ll,,~ ~ 'i
a! i jjiJ..*!4.._;\.j~I_,..o ~ ç;~ ~I .:.1..ulIJ4....9J3....9J2....9.:.lliJl

JJ ~ ~.)At~~ ~~_,:r: ç;.)~IJi ~I,) ~ ~ 0A 'iJ
.~ U"'Ù-! ;~~I ù-'~ ~~'il 'ülhll ~J..L>

4.._;\.j~I_,..o ~ ç;~ ~I .:.I..ull ,,~ aJl> J ' ~ <ü1J::i:.
J~I ('~.1.WJ 4......).4.00..b...ii..9 ç;ji...U1~ 1.:,,1 ,a!ijjiJ~

.~~.)A t~~ ~~_,:r: ~ ~ ù)..91].>.:.I..ull ~JA

. ''11~-!"1I 1-11 l' .:.l.......i..S _1,· •. ~~~ J ~~ ~""" "!.r""J ~ •• ~ U""'-'-I

ç;~ ~1.:.1..ulIJ 4....9J3....9J2....9.:.lliJl0A ~jÜl ~~'il

.a!ijjiJ~ 4.._;\.j~I_,..o ~

38 ;~UI

~ ~ ;.k.lll U'"'~IJ ùyliiJl IJA ('~1 ;~!ro ~

Li9J~jül ~~'il ~IJ1 ;~I ~~ J~I~ J4.ù1
.30.05 ~.)fi.lJ1 ....4.lL...J1ùyliiJl .:.~

V"'~~I..9i ti~1 ~ 0A 'iJ ;.)fi.il.1 ~I_,.ll~ ~ 'i
~I~~!ro ~ 'uà._>iJII~;..La.A.:.4S'.)A <lh....1-"l,cÙ ~WI

~JAJ4.ù ;)~)'I ~ 0A ùW-.!.)J.)A ....I.l....J~ 'ü~ ~~J
·.)fi.il.I.)J_rlI....l.l....d...:>~;..lA ~ U"'Ù-! ~~..9 .~I_,.ll

~ ~ ~ 'i ,;~UI ~JA0A J.,~I ;_;-ii..A.)I.:.~ ù1J::i:.

4.lA ~~I t~_,.:;....J.1~ d!iaiJ~ 4.._;\.j~I~ ~ ç;~ ~1.:.1..ul1

.Jl.qJ1 yl..~ .....1Ù~J

~jÜl ~~'il ~1..91 o~1 ~I_,.ll~ ~ ù1 ~
\j>lb.;1 o~.)Jol.-lId!ijjiJ~ 4.._;\.j~I~ ~ ç;~ ~I .:.1•.LLlI J1

..u.... ~..J-4-: dJ,)J l.f.~ .:.~~~ JI y__,.;..l4 4J.P~ù~ 0A
..j).~1 ;)~J ....9.;b0A~I ëùLi.S'J:Li.o j>~)'1

~I ..9i;~I ~I_,.ll ~ ~ .:.~I ~ ~

4.._.,\.j~I~ ~ ç;~ ~I .:.I..ull ~ Ji ~jÜl ~~'il

~1~~ç;~~lwl..ulIJ~jÜl~~'iI~IJ;~1

,,,~'il ~ 'Ji_r>ï ~J o~ ~I.JAti40 JJ d!ijjiJ..*! 4.._;\.j

.~I ;.)I~(11~ 0A 4-9~J

~ ~ ùi ,~ J~I ~ uJ_,.ùI_;J ~ ,~
;~I ~I_,.ll0A ~ t~J ~1 ùA 4.._;J~1 .:.1,,1_r...)'1JS'
4.._;\.j~I~ ~ ç;~ ~1.:.1..ul1j ~jÜl ~~'il ~Ij
'iJ ùY liiJl 1JA .:.~ L...W:> d.~.J_,~1~l_,.llJS' 0A I..l5'Ja!i aiJ~

.__,..i3JIJ1....9>b)'IJ1~IJ1 ù-'~1..91 J4.ù4 d..ii..Ltil1~

~ ~ 0A uJ_}lA ~ J ~I ....9\.;J.L..,1('~ ~
.6L1.l1....9~<4JJ;) ..1)-1 ~)'I ~I j>~i ('~ ..LA.! 'iJ ~I

.~ ;.k.lll V"'~1j ùyliiJIIJA.:.~ ~lho 0A

.i._tIJ:>lu....I;~~1 uJ .:.l...ui....5" - 1". . ~~,.~ !..9 ~ -. ~U""'-'-I

0A ~jÜl ~~'il ~IJ ;~I ~I_,ll ~ ~ 'i
~ ç;1JJ~\.j~i46 ;~UI J~..r-J ~..L::d14....9J3....9..92....9.:.lliJl

oJAti40 ~ 0A 'iJ "-! ~jA t~~ ~~_,:r: ç;.)~IJ1 JI,)
.~I_,ll

JS' JJ d!iaiJ~ 4.._;\.j~I_,..o ~ ç;~ ~I .:.I..ull ~ ~ 'i

ù1 ~J1 ~~.)A t~~ ~~~ ç;)-!1.d..91JI,) ~
:~ 0A 'iJ .:.I..ull o..i.AJ~I ('~ 4~

0A ~~.)A ~J~jA t~~Ji ~ t~~ ~
~J.,~I<u.iJ1

34 ;~UI

.:.ù1S' ~ ,~I ~ ~ 0A '4J'i1 ~I_,ll ~ ~ 'i

~ U'"'l> ~_,J ~ ÙJ~Y: ü:..l.ll V"'~~I JJ 'iJ ,~
~ .)fi.il.1 V"'WI ~jÜ4 ~I J.u-. ~J .;)~)'I ~

·"LH)'I;~~ rLi.o~jÜlIJA r__,...ï.:Jç;.fi...U1JJ~~I ~

35 ;~UI

~jül ~~'il ~IJ ;~I ~1_,11~ ~WJ ~ 'i

'ü~" 'i~(11~J ~J.r04 ù,)JJ:Li.o'il 4....9J3....9J2....9.:.lliJl ùA
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<u...iJ1(.)A ~J.:Ij-ot.:l~~..r9>'_:!I$.lJ1 ~~,~ 'v=>y ûi

:J~4 ,..bWl11~lo.o ~ 1$.lJ[,J,~I
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I$j ~~ J ~fll ~~"il ~IJi ~~I .:I1_,l1

.('J-Lo ~J
.:I1_,l1~.:Ilc.lJi t4-) ,~~"il ~ ,.)YiJ ûi ~).:I>U~

Jl ,1yJ~1 ~ roJ ~I ~fll d.~.d..ù~~"il~IJi ~~I

.O.:l~ 1$.lJ1ûlSll

42~.:IUI

Ji ~fll ~~'il ~-4.JlJi ~~I .:I1_,l1J~I ~
i .- \jj 1. I~ ..L.j d.....w ëLu.:I1 I~ .c - • ,11..:..1..u..l1J fi.AJ.) ~ J. _ J~::.> ~ ~ y~ ~

.~~ ~..Lo~IJi J.k;

43 ~.:IUI

~fll ~~"il ~IJi ~~I.:II_,lI.-j~l ~ ûi ~

.)1l1 ~J-4J ~I d!;QjJ~ <L_;u.:IIJA~ I$~ if11":"1..u..lIJi. . .~ ~Iu; cuoJI~4 ~ ùA ,~~ ~..Lo ~IJI J.k;JI~

.~

~WIY4J1

ül·_.:o:t 1ëlJl UI.b.J~.!)-4 •

44~.:IUI

<L9~ ~..r9>'_:! "i l..!Jlj~ ~ ûi ~ JS' ~ ~
~~"il ~I Ji ~~I .:I1_,l1~ ..:..~I 49[;.0
Y~Ji oU.:Ii46 ~.:IUIJ <L9~14.-jJ 3...9J2._j ..:..lllJlùA ~fll

~!P-Ji 4J..i; ~ ~Ji ~IJAJi LfJJLl.oJiLfj4>Ji ~Ji
·LvJ~IJi
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