
 

 

A 

WIPO/GRTKF/IC/23/INF/10 

إلنلكزييةإلنلكزييةإلنلكزييةإلنلكزيية: : : : األصلاألصلاألصلاألصل    
تارخي تارخيا تارخيا تارخيا     2012012012013333    يييينايرنايرنايرناير    31313131: : : : للللا

 
 
 

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
  واملعارف التقليدية والفولكلور

 
  العشرونو الثالثةالدورة 

    2012012012013333     فرباير فرباير فرباير فرباير8888 إىل  إىل  إىل  إىل 4444ججججننننيف، من يف، من يف، من يف، من 
 
 

  لقانون النروجييمعلومات عن شرط الكشف يف ا

 ثويقة قد+ا وفد الرنوجي

ناير 31يف  .1 نونة 2013ي  با من وفد الرنوجي إلصدار ويقة  ية الفكرية  ية  نظمة العا تب ا;ويل  مع، تلقى ا ث طل مل للملكللم ملك
ية ا;وية" نة احلكو لبالغ من الرنوجي إىل ا شف يف القانون الرنوجيي-مللج يةث، كويقة "لك معلومات عن رشط ا ن ، مضمإعال

ند  ية 6لبا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا;وية ا نة احلكو رشين  ثة وا ثا ث من جدول األعامل، ألغراض ا;ورة ا ن ل للج ل مللكل ملعم لع
يدية والفوللكور  ية ا;وية("لتقلواملعارف ا نة احلكو لا  ").مللج

توي مرفق .2 حيوناء عىل الطلب املذكور أعاله  ث هذه الويقة عىل الويقة كام قد+ب  .وفد الرنوجيا ث

ية ا;وية مدعوة إىل  .3 نة احلكو لإن ا مللج
ها فقاإلحاطة علام هبذه الويقة ومر  .ث

]ييل ذs املرفق[
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 املرفق
ية ا;وية نة احلكو لبالغ من الرنوجي إىل ا شف يف القانون الرنوجيي-مللج  لك معلومات عن رشط ا

    مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة ....1111

ست عدة وفود م ية ا;وية ا نة احلكو سابقة  متيف ا;ورات ا ل للج لل ية م شف يف القوانني الو نعلومات عن إنفاذ رشوط ا طلك
تو;ي . للرباءات تعلق  شف الواردة يف قانوهنا اخلاص لرباءات وقانوهنا ا بالغ تعرض الرنوجي رشوط ا سـويف هذا ا مل لك مبل
با�ت شفلنا شأن رشوط ا ية ال تزال جارية  تقصا تاجئ األوية اليت خلصت إلهيا دراسة ا لك فضال عن بعض ا ب ئ سـ ل ّ وتلخص .لن

بات سابقة نا ية ا;وية يف  نة احلكو سـهذه الويقة، أساسا، املعلومات املعروضة عىل ا ل للج مث تولكن املعلومات املربطة . م ّ
بل ية اجلارية مل تعرض من  تقصا ق;راسة � ُ ئ  .سـ

ية----قانون الرباءاتقانون الرباءاتقانون الرباءاتقانون الرباءات ....2222 يولو شأ املواد ا شف عن  ية ا يولو شأ املواد ا شف عن  ية ا يولو شأ املواد ا شف عن  ية ا يولو شأ املواد ا شف عن  جججج ا ب ن بلك ن بلك ن بلك ن لللللك     مممم

تعلق حبام;ى يه �حتاد األورويب ا يذ تو مل  ج ية برباءات تنف نولو يو جية �خرتاعات ا تك يف قانون الرباءات ) EC/44/98(لب
بارا من (الرنوجيي  شأ ُويلزم ذs احلمك صاحب . راج حمك إضايفمت إد) 2004 فرباير 1عتا شف عن  نطلب الرباءة  ملك

تعلق هبا �خرتاع  ية اليت  يولو ياملواد ا جب تخد+ال يق . يسـأو  يولو¬حتقوالغرض من ذs احلمك هو  نوع ا ية ا بأهداف اتفا لت ل . ق
رشوع القرار املقدم إىل الربملان الرنوجيي نص ( ما ييل )Stortinget( موقد ورد يف  ند إىل ا ية و لالرتمجة العرية غري ر س مس تب ت

يةهو أيضاُاإلنلكزيي ا«ي يعد  ية من اللغة الرنو جي ترمجة غري ر  ):مس

شأ ميإذا قام ص" شف عن ب½ ا ناحب الطلب  بقا كن أن مللك ية  تحقق ممّا إذا مت مجع املوارد الورا طهل ا ث ل يس
ية املربطة ملوافقة؛ للترش تيعات الو رشوط تÂ املوافقةطن ثال  ند اإلماكن، ممّا إذا مت � تحقق،  لوا تم ع وميكن . ل

بات أيضا إىل وجوبأن يدفع  شف أحصاب ا لطل ا يولو¬لك نوع ا ية ا ثال ألحاكم اتفا ية � بإدراك أ ت ت لمه ل ق  عىل م
ب½ان تلف ا نحو ا«ي نفذت به يف  لا خم بت فÉ . ُل هل كذs ا ميكن أن  شأ،  ّوإذا قدمت معلومات عن ب½ ا ي لمل سن ف ُ

توفاة، أو  ية امحلاية برباءة  سـإذا اكنت رشوط قا تعلق بيشء معرفÉمبل يدية (وف ي إذا اكن الطلب  تقلمعارف 
هاما  أو  )."ثلميا

يةإذا و يولو جتعلق اخرتاع مبواد  ب تخد+ا، فإن امجلÎ األوىل من الفقرة األوىل من ّ ّ أو ا  من قانون الرباءات )ب(8 املادةسـ
ية  يولو نه املواد ا نه اÑرتع أو مجع  ب½ ا«ي حصل  به، عن ا شف صاحب الطلب، يف  جتقيض بأن  م بم ل طل ب½ املورد(ليك ّا ). ل

ية من الفقرة األوىل من  ثا نكام تقيض امجلÎ ا ية،  بأن يق)ب(8 املادةل نا ية ا تب الرنوجيي  عدم صاحب الطلب إىل ا لص للملك ملك
ها، معلومات تؤكد احلصول عىل  ية أو  يولو ب½ املورد موافقة للحصول عىل مواد  شرتط القانون الوطين يف ا ّندما  مجع ج ب ل ي ّع

 .تÂ املوافقة

ية من امل ثا نوتقيض امجلÎ األوىل من الفقرة ا تلفا  بأن يقوم صاحب الطلب، إذا اك)ب(8 ادةل ية  يولو ب½ املورد للمواد ا خمن ا ب جل ل ّ
ب½ين ية لÕ ا نا ية ا تب ا شأ، بإبالغ  لعن ب½ ا ع لص مللكن مك ية من . مل ثا ية من الفقرة ا ثا هر من امجلÎ ا نو ل ن ل  ّأنب) ب(8 املادةيظ

يه تÂ املواد من  ب½ ا«ي مجعت  ية هو ا يولو شأ املواد ا فب½  ُج ل ب لن يعيحميطهام شأ وإذا اكن القا. لطب ا ملننون الوطين يف ب½ ا
بل ية، فعىل صاحب الطلب أن  يولو ّشرتط احلصول عىل موافقة مجلع املواد ا ي ب جي به، ل ما إذا اكن قد حصل عىل عن طلغ، يف 

ية من  ثا ثة من الفقرة ا ثا نتÂ املوافقة، انظر امجلÎ ا ل ل ية . )ب(8 املادةل يولو شأ املواد ا هل ب½  جوإذا اكن صاحب الطلب  بجي لن م
ية بذs، انظر امجلÎ الرابعة من الفقرة أو  نا ية ا تب ا شأ، فال بد Ø من إبالغ  عالقانون الوطين املعمول به يف ب½ ا لص مللكن مك ّ مل

ية من  ثا نا  .)ب(8 املادةل
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ثة من ثا لوتقيض امجلÎ األوىل من الفقرة ا شف اخلاص )ب(8 املادة ل لك بأن �لزتام  يةّ يولو جملواد ا قرتني  الف والوارد يفلب
ية من املادة ثا ناألوىل وا ية)ب(8 ل يولو ية املواد ا يري  يام اÑرتع  بق حىت يف حال  ج  ن بق ب تغ لنط ب دون  ()ج(8املادة نطبق تو. ي

شأ إذا ))ب(8 املادة ية رشية ا يولو ناكنت املواد ا ملب ب ج  .ل

ية من املادة  ثا هر من امجلÎ األوىل من الفقرة ا نو ل ية ال ّ من قانون الرباءات أن رشط 33يظ يولو شف اخلاص ملواد ا جا ب للك
بات الرباءات ا;وية؛ أي الرباءات املودعة  لبق عىل  طل شأن الرباءاتبناء عىلينط تعاون  ب معاهدة ا بب يف ذs هو . ل لسوا

ترب أن اشرتاط  رشع ا ّأن ا عّ ّ توافقمل بات ا;وية ال  شف من ا يا ل لطل  . مع تÂ املعاهدةلك

تب األورويب للرباءاتيو ية األوروية للرباءاتملكتوىل ا بقا لالتفا بات الرباءات األوروية  ب معاجلة  ط ب  تÂ ّنظمتوال . قطل
شف وال  سأÞ ا ية  لك�تفا م بق سوى عىل . من قانون الرباءات)ب(8تبلور املادة ق شف ال  تايل فإن �لزتام  نط و لك يل ّ

ية نبات الرباءات الو بات ال. ططل يات إيداع  طلواجلدير «كر أن  معل تّ ناء عىل معاهدة ا لرباءات  شأن الرباءات ب بعاون 
ية ثل حنقو�تفا ّ األوروية للرباءات  مت نحت يف الرنوجي خالل األعوام األخرية80و ب  .ُم ملائة من الرباءات اليت 

بقا للامدة عىل ُويعاقب  شف  طعدم �لزتام  نايئ امل 166 إذا دخل ذs الفعل مضن املادة )ب(8لك دين جلمن القانون ا
نايئ املدين العام وشمل احلاÞ 166تونظم املادة . )ب(8العام، انظر امجلÎ األوىل من الفقرة الرابعة من املادة  ت من القانون ا جل
ئة عن قصد شأ أو مبا إذا مت . طا«ي يقدم فهيا خشص ما معلومات خا ب½ ا ثال،  ئة،  تعلق تÂ املعلومات اخلا نوقد  ب ط ملت م

بة . الاحلصول عىل موافقة أم  شخص ا«ي يزمع قكام ميكن معا تÂلا ميبأنه ال  شأ وغريها من املعلومات، ّ ملن معلومات عن ب½ ا
بني أنه فعل ذs معدا ّإذا  ناع عن إعطاء 166وال تعاقب املادة . ّت نايئ املدين العام عىل جمرد � ت من القانون ا مجل  .علوماتاملّ

ية  ثا هر من امجلÎ ا نو ل شف ال يؤثر يف معاجلة طلب الرباءة وال يف  ب)ب(8 من املادة من الفقرة الرابعةيظ ّأن عدم �لزتام  لك ّ
نحت باجة . ُمحصة الرباءة اليت  هر ذs أيضا من د يو ية يظ يه ل 27حليثا جتو رضورة أن تكون ّويدل ذs عىل . EC/44/98ل

نع صاحب الطلب عن إعطاء املعلومات أو إذا  تمعاجلة الطلب عادية حىت إذا ا ئةمت طبني أنه أعطى معلومات خا ّ ّ. 

يدية و––––قانون الرباءات قانون الرباءات قانون الرباءات قانون الرباءات  ....3333 شأ املعارف ا شف عن  يدية و ا شأ املعارف ا شف عن  يدية و ا شأ املعارف ا شف عن  يدية و ا شأ املعارف ا شف عن  تقل ا ن تقللك ن تقللك ن تقللك ن لللللك نقل املوادمممم نقل املواد�تفاق املوحد  نقل املواد�تفاق املوحد  نقل املواد�تفاق املوحد      لللل�تفاق املوحد 

شف،  تعلق  لكعدل احلمك ا مل ّ بقا للقانون رمق )ب(8املادة والوارد يف ُ  2009نيو  يو19 املؤرخ 100ط من قانون الرباءات، 
يعة  نوع ا بشأن  ت تخد+اليشمل أيضا املعارف لطب تعلق هبا �خرتاع أو  يدية اليت  سـا ي يتقل نفاذ . ل لودخل احلمك حزي ا ّ

بق . 2009 ليويو 1 يف ناء عىل وجوبينطوال  بات املودعة  يدية عىل ا شف عن املعلومات املربطة ملعارف ا ب ا لطل تقل ت للك
ية األوروية للرباءات شأن الرباءات و�تفا تعاون  بمعاهدة ا ب  .قل

ي ثة من املادة ضويف الوقت ذاته أ ثا ثة من الفقرة ا ثا لف حمك إىل امجلÎ ا ل ل ندما يمت احلصول . )ب(8ل عويقيض ذs احلمك بأنه  ّ
بقا  ية  يولو طعىل مواد  ية لألغذية والزراعة من 12 من املادة 3 و2للفقرتني جب با ية ا شأن املوارد الورا تاملعاهدة ا;وية  ن ث ب  لل

يه يف املادة 2001 نومفرب 3املؤرخة  نصوص  نقل املواد، ا سخة من �تفاق املوحد  عل، تدرج  مل ل ن  من املعاهدة، يف )4(12ُ
ية من املادة  ثا نصوص علهيا يف الفقرتني األوىل وا نطلب الرباءة بدال من املعلومات ا ل بب يف ذs هو أن . )ب(8مل ّوا لس

شاء 11 املادة نص عىل إ ن من املعاهدة  ية لألغذية والزراعةت با ية ا نفاذ إىل املواد الورا سري ا تعدد األطراف  تنظام  ن ث ل لي ت لّ . م
رس، وفقا للامدة  نفاذ ا تاح ذs ا ّو ملي ل توي عىل أحاكم حمددة )4(12ُي نقل املواد  تىض اتفاق موحد  ّ من املعاهدة،  حي ل مبق

تعدد األطراف نظام ا رس مضن ا نفاذ ا ّخبصوص رشوط ا ملي ل ّل  .مل



WIPO/GRTKF/IC/23/INF/10 

Annex 

3 

 

شف ....4444 شفرشط ا شفرشط ا شفرشط ا با�تلكلكلكلكرشط ا تو;ي ا با�ت يف قانون  تو;ي ا با�ت يف قانون  تو;ي ا با�ت يف قانون  تو;ي ا ن يف قانون  نسـ نسـ نسـ لسـ لم لم لم     م

با�ت إىل حني أن دخل القانون رمق تو;ي ا شأ يف قانون  شف عن ا شأن ا ناك أية أحاكم  نمل تكن  سـ ن لك ب له م  100 مل
نفاذ يف 2009ن يويو 19 املؤرخ يعة حزي ا نوع ا شأن  ل  ب ت يف إىل املادة . 2009ل يويو 1لطب  من 4ُضومبوجب هذا القانون، أ

با� تو;ي ا نقانون  لسـ يه اللزتام الوارد يف املادةم شأ املواد ) ب(8 شبت الزتام  شف عن  نمن قانون الرباءات، أي الزتام ا ملك
نف جديد يالد  تخدمة يف ا يدية ا ية واملعارف ا يولو صا س سـ تقل تب ملج ل شأ وغريها . ل ملنوهذا يعين وجوب تقدمي معلومات عن ب½ ا

تعلق هبا م تال وما قد  يمن املعلومات فÉ خيص األ يديةشـ ية الواردة . تقلن معارف  نا ها األحاكم ا ية يه  نا ئواألحاكم ا جل ئ نفسجل
نايئ املدين العام من 166 من قانون الرباءات، أي املادة) ب(8يف املادة  لكشف يف زتام ل �عدموال يؤثر . جلالقانون ا

بايت احملمي نف ا نمعاجلة الطلب وال يف حصة ا  .للص

شف يف  ....5555 شف يف ارب فÉ خيص رشط ا شف يف ارب فÉ خيص رشط ا شف يف ارب فÉ خيص رشط ا ناير لكلكلكلكجتجتجتجتارب فÉ خيص رشط ا ناير قانون الرباءات إىل غاية  ناير قانون الرباءات إىل غاية  ناير قانون الرباءات إىل غاية      2013201320132013ييييقانون الرباءات إىل غاية 

شف اجلاري هبا العمل إىل حد اآلنبناء عىل طلب من الربملان تعراضا لوسائل إنفاذ رشط ا لك، جتري احلكومة ا وقد . سـ
نة  شاورات عامة يف  سـأجريت  تعراض إىل الربملان يف وقت 2012م تاجات � تقدم احلكومة ا شاور و شأن ورقة  سـ  ت سـ ت نب سـ

تعراض. 2013الحق يف  تاجات األوية لال سـوترد أد�ه بعض � ل نت  :سـ

بارا من  نفاذ ا ية ودخل حزي ا يولو شف فÉ خيص املواد ا توضع رشط ا ل ب علك جل  .2004 فرباير 1ُ

شف ية تدابري لضامن احرتام �لزتام  نا ية ا تب الرنوجيي  لكوضع ا ع لص للملك شم� املادة. ملك تب بطلب  توإن عمل ا ) ب(8 ملك
يه امل فونعدم   .علومات املطلوبة، فإنه خيطر مودع الطلب بذs اإلخاللت

ناير  ية يف معاجلة 2013يويف  نا ية ا تب الرنوجيي  ع، بدأ ا لص للملك شموال ملادة 26ملك با  م  يع هذه ). ب(8طل مجوتربط  ت
ية يولو بات ملواد ا جا ب يدية. للطل ناك أي طلب خيص املعارف ا تقلويس  له ناك و. ل بات،  همن مجموع ا متاح غري لبا ط 20لطل

ن. للعموم بان ا ثوال يزال  بت أو تركتاطل ية فقد  با ا رش  يد املعاجلة، وأما ال
ية  رشين  بات ا ُن من ا ُحس طل ن بقلطل تق ع وفÉ . مللع
هو كام ييل تاحة للعموم  تة ا بات ا فخيص وضع ا مل سـ نان : للطل بان ا تني، وال يزال  نحت الرباءة يف حا نان، و بان ا ثترك  طل ل ث مطل ُ

نحت فهي. جلةقيد املعا تني  تني ا شف يف احلا شأن ا موقد قدمت املعلومات  لل ل لك ب  . الرباءةامُ

شف بات لزتام ا رشة  رشين، أوفت  تة وا بات ا لكومن بني ا طل سـ علطل لع ) ب(8 وانعدمت املعلومات املطلوبة مبوجب املادة. ل
با16يف  بات بعدم تقد. طل  تة من تÂ ا ية مودعي  نا ية ا تب ا لطلوأخطر  سـ ع لص مللك ومن بني . مي املعلومات املطلوبةمك

تة املذكورة، مل تقدم بعد ذs املعلومات املطلوبة إال يف حاÞ واحدة بات ا سـا ية . للطل نا ية ا تب ا متس  عومل  لص مللك مك يل
با ية ووضعت جا رشة ا بات ا ناملعلومات املطلوبة من مودعي ا تبقلطل  .مللع

ية أن امل نا ية ا تب الرنوجيي  عوبني جتربة ا لص للملكت بات ) ب(8علومات احملصل علهيا مبوجب املادة ملك ند معاجلة  مية  طلها  ع ق ل
تاكري يف الطلب. الرباءات شاط � يمي توافر رشطي اجلدة وا يح تÂ املعلومات قاعدة أفضل من أجل  بو ن لت تق وأما املوارد . ت

نصوص علهيا يف املادة تب للوفاء اللزتامات ا تخد+ا ا ملاليت ا  .فهـي حمدودة) ب(8 ملكسـ

هاد ألحاكم القانوية الوجهية ....6666 هاد ألحاكم القانوية الوجهية� هاد ألحاكم القانوية الوجهية� هاد ألحاكم القانوية الوجهية� نننن�     سسسستتتتشششش

سمرب 15 املؤرخ 9القانون رمق (ينص قانون الرباءات  شأن الرباءات، املعدل آخر مرة يف 1967ي د  ّ ، 2010 مارس 26ب
بارا من  نافذ ا توا نص اإلنلكزيي ا«ي يعد هو أيضا ترمجة غري) (2010ل يويو 1عل ند إىل ا ية و ُالرتمجة العرية غري ر ل س مس تب  ت

ية ية من اللغة الرنو جير  :عىل ما ييل) مس
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تخد+ا، وجب تضمني طلب   )ب(8املادة  يدية أو  ية أو املعارف ا يولو سـندما خيص اخرتاع ما املواد ا تقل ب يع ل جل
ب½ ا«ي مجع أو تلق نه املواد أو املعارف ىلالرباءة معلومات عن ا ب½ املورد(م اÑرتع  ّا وإذا اكن القانون الوطين يف ). ل

يدية، وجب لا تخدام املعارف ا ية أو ا يولو نفاذ إىل املواد ا بقة  تيض احلصول عىل املوافقة ا تقلب½ املورد  سـ ب لل لسـ ل جمل يق ّ
ّيان ما إذا مت احلصول عىل تÂ املوافقة أم ال يف الطلب  .ب

شـهئا، وجب ذك يدية عن ب½  ية أو املعارف ا يولو ب½ املورد للموارد ا تالف ا نويف حاÞ ا تقل ب مل ل جل شأ يف ّخ ملنر ب½ ا
شأ، . الطلب يعي، وب½ ا ها ا نه املواد من  ب½ ا«ي مجعت  ية، هو ا يولو شأ، فÉ خيص املواد ا نوب½ ا ب ل ب ملن حم لطمل يطل م ُج

يه املعارف ب½ ا«ي طورت  يدية، هو ا ففÉ خيص املعارف ا ُ ل شأوإذا اكن القانون الوطين يف ب½ . لتقل تيض ملنا يق 
يان ما إذا مت ملسـاحلصول عىل املوافقة ا يدية، وجب  تخدام املعارف ا ية أو ا يولو نفاذ إىل املواد ا ّبقة  ب تقل سـ ب للل جل

هوÞ، فعىل مودع . احلصول عىل تÂ املوافقة أم ال يف الطلب ية  جموإذا اكنت املعلومات املذكورة يف هذه الفقرة الفر ع
sالطلب ذكر ذ. 

شف عن ا بق وجوب ا ية،  يولو بة للمواد ا لكو نط ب يسـ ل جن ية ولو غري اÑرتع ل ثا ّملعلومات مبوجب الفقرتني األوىل وا ن ل
تلقاة ملية املواد ا سم اإلسان. نب تقة من  ية ا يولو شف عن املعلومات عىل املواد ا بق وجوب ا نوال  ج شـ ب لك ملنط ل  وإذا. جي
بقا للفقرتني لاواد املمت احلصول عىل  ية  طيولو شأن امل12 من املادة 3 و2جب ب من املعاهدة ا;وية  ية ل با ية ا توارد الورا ن لث

يه يف 2001 نومفرب 3لألغذية والزراعة املؤرخة  نصوص  نقل املوارد، ا سخة من �تفاق املوحد  عل، تدرج  مل ل ن ُ
ية)4(12 املادة ثا نصوص علهيا يف الفقرتني األوىل وا ن من املعاهدة، يف طلب الرباءة بدال من املعلومات ا ل  .مل

شف نايئ املدين العام من 166 عن املعلومات وفقا للامدة لكويعاقب عىل عدم احرتام وجوب ا وال خيل . جلالقانون ا
ئة  نا بات الرباءة أو حصة احلقوق ا شف عن املعلومات مبعاجلة  شـوجوب ا ل طل نوحةعنلك  .ملم الرباءات ا

تضمن معلومات و  ]مقتطف [1املادة  نص القانوين، املواد اليت  ية، ألغراض هذا ا يولو تتعين املواد ا ل جب ية واليت ل ثرا
يولو¬ميكن أن سخ يف نظام  ها أو أن  سخ  ب  ن تن نف سـت ُسـ ت  .ست

ية، امجلÎ األوىل33املادة  ثا ن ، الفقرة ا بق أحاكم املادة   ل بات ا;وية) ج(8واملادة ) ب(8تنطال  لعىل ا  .لطل

نايئ املدين العام  :166، املادة جلالقانون ا

سجن ملدة ال  تيعاقب أي خشص بدفع غرامات أو  ل َ هد زورا أمام حممكة أو أمام اكتب عدل أو ُ تني إذا  شتجاوز  سـن
تابة أمام أي  هد زورا قوال أو  ثال قانويا فهيا، أو إذا  ية ما أو  ته طرفا يف  كيف أي ترصحي يقدمه إىل احملمكة  ن مم شقض بصف

هادة  هدف من ا ندما يكون ا هادة أو  تÂ ا ية يكون فهيا ملزما إلدالء  شسلطة عامة يف  ل لش عل ب باتقض  .ثتقدمي إ

هادة يف أي  تÂ ا هادة يعرف أهنا زور أو يدفع خشصا إىل اإلدالء  ها عىل أي خشص يدىل  بق العقوبة  شو ش لس ب بنف ّتط ُ
 .من احلاالت املذكورة أعاله

 ]ثهناية املرفق والويقة[


