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 �   ا��'��* �/�"ق ا��2.00��3�#"ن ر
  وا�/�"ق ا��,�ورة 

�R آ�� XF'��� =���'R و Y���	R  

  34.05ر�  ا���#"ن
---------------  
  ا�ـــ�ــــ�ب اIول

--------  
  Kـــ�ـــ"ق ا�ـــ�ــ�3ـــــ�

  
  ا�ـ%ـ[ـ\ اIول

  
  أKـ
ـ�م �Rـ�ـ����

  
  �ــ�ــ�ر �ــ�

  
  1ا�ــ�ـــ�دة 

 

��. ا�����B ا�$���. $Tا�� ���Uه�ا ا�,��#ن و)%ا B< ت ا�#اردة�?�X����( %�,�:  

ه# ا��T_ ا��اBO ا��ي أ)%ع ا�����؛ وآ\ إ]�رة إ�& ا�?,#ق ا���د�. " : ا��@��" -1
@��� ��#���� ذا��O أو �T[ ا�?,#ق ���� B�`aا bن ا����#c� ����D ه�ا ا�,��#ن B< ����

�?,#ق� B�`aا bق ا����#,D B��O B�< ،��@ا�� ��d �ef. 

2- "�����& ا��ي O?%د� أ�cDم ا���دة ا�g��g. ا�#اردة " : ا�����( B�< أو B(ه# آ\ إ)%اع أد
 .أد���

3- "B
��ز �� ه# آ\ ���� أ)%ع" : ا����� ا���0�Q( ����@ا�� �� .
#�0� \K* �� 
&�
و cO#ن ا����رآ. . �;@و��$(     و )���( ]T_ ذاBO أو ���#ي �$#�& ���� 

 �� ����� ا��@���� ا��;���� >B إ)%اع ا����� ذاB< .KU ��0#ع ا��$T�� .��Tا��
�� ا�����iت وO?%�% أ`?�)��$T� 	���O &Oj$� أن ��d. 

 .آ\ ���� أ��� >B إ)%ا
( �@���ن أو 
%ة �@����ه# " : ا����� ا���$�ك" -4

��� �#l#د " : ا����� ا���4$" -5� �� �*mXا� )l�$ر� وإ�#�O �O %�%l ه# آ\ إ)%اع
\K* �� \K* �� دة#l#� ت���� .أو �

6-  �K$��"���0� ������ون " : �O دون ،\K* �� د#l#� ���� )�< n�%� %�%l ���آ\ �
)��@� o�. 

7- "B��-ا����� ا�;�Kيا�� : " .X(ر ا��$�ا#��. �� ا�;�� �
آ\ ���� ه# 
�Kرة 
 ،)( .(#?�� ��d ت أو#���( .(#?�� pآ. �#اء آ���?��( �
�KXا� BX�O ����( ���<

.
�#ت >�� ]���j أن cO#ن �;�#��( .(#?�� pوإذا آ�� ،.�U�� ن#cO أن ���j[ �� .
.�U����;ت ا����� .و���cD B< \e%O ا��
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8-  �K$����#ن "�� �����.�,�KX$ع " ا���$�m� أداة B< n�%�� أو .��آ\ إ)%اع >�B ذي و���. ��
.�

. ا�$,��%�. أو أ�$n و>�q 4ق `������� ����( ��a4 ا��O اء#� ��(. 

9-  �K$�0$. " : ����� >#�d#Oا>��"��� .��
�& د
 �ef ع���0\ ��r#ء أو aي إ];O \آ
�cO ���� ���� �*mXإ�$�ج `#رة ا� �c�� رة، أو#��. ا�$,��. ا�$�O B )�� إ��0ز ��KXا� 

  ).آ�����U. أو إ�c$�و��. أو ��dه�(ه�ا ا�$;�0\ 
B��� ���� �� pl�T$آ\ `#رة ا� �K$�O !- ���cا>��، و��d#O#< ������ي �(

B���ي-l	ء �� ا����� ا�;�Kا�. 

�#ر" -10c�#�ا� ��(��O : " �Oا#O ي%��هB إ�$��lت ����`� ���	ة �� ا�$�اث ا���B ا�$,
O ��� %�[ أو أ>�اد .
#�0� \K* �� ،.�(�Pا�� .c���( دا�O \eاب ا���
X#��� وا�?��ظ 

.
��ت ا����. ا�$,��%�. ���� ا��#�0�X$� :و��r$O ه�� ا�l�$�iت . )K�0$;� ���j#ن �

 ا�?���cت ا����K. وا���� ا���BK وا�P�aز؛  )أ 

؛  اB��da وا��#��,& ا����K. ا���?#). )w!ت ا��	ف )ب 

ا��*��ت  ا���وض ا����K.؛و  )ج 
إ�$��lت ا���#ن ا���g� .�K\ ا���#م وا���#م ا�	�$�. وا���?#�Oت وا���Tر، وا�T	ف،   )د 

�& ا��T- واaدوات ا���%��. وا�?�B، وا��;�n واaز��ء
 C,وا�� ،n��	و ا�. 

�#ر"��اد )��Kرة  -11c�#�ا��;$�% �� ا� ���
��`� "ا�� �� ��@� ���، آ\ �
 B<�,gا�$�اث ا� �� .;K$,�B(�Pي ا��%�� .ا�$,

��Kرة  -12( %�,�" B��� ����� n$ي-ا�����، ا��T_ ا��اBO أو ا����#ي ا��ي " )
��� .�$#�& ا���Kدرة وا��;@و��. �0�iز ذ�b ا��

13-  y�X��( %����ت ")����n ا�?��#ب"�,c( ���
 �K�����ت ا���، آ\ �#�0
. �� ا�$
 �c�O ى�eأ .,��q يj( أو )��#ز أو )��#م أو-O ����D  b�� .�(�* .��
%�B< n د

 .�f .Xر�#زه� )#ا�- .X0. )#ا��$� &�
 \�?O 4 ���. �?%دة، أو,?O أو 	0�O أن 
�#��ت����0. ا��� &�
 .��D#ب أو )jي ��q,. إ�c$�و��. *�درة 

14-  y�X��( %�#�0
. ا�l�$�iت وا�����Xت أو 
��`� أ�eى "*#ا
% ا�����Kت"�,� ،
��. ����X( .KO,. ����0. و �,$;� \U��#ا� .Xا�#( ��Oو �;�\ ا�#`#ل إ���� ذا .��

 .اc�i$�و��. أو آ\ ا�#��U\ ا�eaى

15-  y�X��( %�، آ\ ���� أو l#O BO#` \�0;O% �;| ��( ره� إ]�رة "���"�,
 ،BO#` \�0;O .��D B< ،n$و)�#ا>,. ا��� ،���� .��D B< ��@ا���0#ر )�#ا>,. ا��

��#��
�رة ا�iاء أو ا�cأو ا� o�Kا� %�.، أو )�%ف �,\ ا����c. أو ا�?��زة )��c. آ�>�. *
�0$- ��?��lت ا���د�. ����0#ر;O. 

16-  y�X��( %�,�"B
��~ ا���0#ر )���� أو أداء ����� ��، أو "ا�K{ اiذاKO ،
.�
��X`!ر ا��*aا bذ� B< ��( Bc��mر��ل ا�iا .Xا�#( BO#` \�0;$(. 

��� أو`��
. �;T. أو 
%ة " ا�$�;�خ"��اد )��Kرة  -17� �� |;�  ����� أداء ��
��� أو �� �;BO#` \0،  أداء أو �� �;BO#` \0 أو �� l	ء �� ���� أو ���

 p*@أو ا�� �Uا�%ا ��	T$و ا�       ،BUوا��� BO#�>B أي ]c\ آ�ن، )�� >�( ا�$;�0\ ا�
���  أو�� Bو��$cإ� \c[ &�
 BO#` \0;�� داء أوa. 


. �;| )����آ;����a B`#ل "ا�$�;�خ 4Kq اa`\"��اد )��Kرة  -18��` �� ����� ،
 ��#���� )#ا�X. و��U\ أ�eى ��d ا���� ا�	�$g� ،B\ ا�$��ا�����، أو �;| �
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19-  ������ أو ��;0\ ، �,\ ا�$mك ا"ا�$��lj"��اد )� �� .T;�� أو ����� \`a
y(ة �?%دة )�%ف ا��%�� BO#`. 

��B"��اد )��Kرة  -20�، ا�,�اءة أو ا��	ف أو ا��*_ أو اaداء )��X,. "ا�$��g\ أو اaداء ا�
��ي ( B��� ���� .��D B< و ،�� .����، ��K]�ة أو )#ا���l .Xز أو و����� ��

`aا \�#?O أو .�(�$� B< ���#ات ا����KD. إ�& ]Bء �;�#ع، �#اء �O إ���ر ا��
��.، l#� }�D%   أو ���c أن �#l% أ]�Tص �eرج دا�Uة $T� .�cن أو أ��c� B< bذ�
 9�� B< ص�T[aن ه@!ء ا#c� د أن%�ا��aة و�?���X ا���K]�، و ! ��� >B ه�ا ا�

��.، �c�� }�D أن ���ه% ا�$�$T� و أو*�ت .�cأ� B< أو ،p*#9 ا��� B<ن و�cأو ا��  \�g
 %�Kا� bورة، آ�� �?%د ذ��r��( ا���0#ر ~��KO �$� داء، وه�ا دون أنaأد���) 22(ا. 

�( ر*�� أو "�g�O\ أو أداء ����"��اد )��Kرة   -21�T�O أو )��T�O أو )OوmO ،
��ي، ( B��� ���� .��D B<ى، و�eأ .�أداؤ� ��K]�ة أو )#ا���l .Xز أو أي و��

 .، أو O?#�\ ا��#ر ا����KD. إ�& ]Bء �;�#عإ���ر ا��#ر >B أي �O�O- آ�ن

�#رة أو )���#ت، أو "ا��,\ إ�& ا���0#ر"��اد )��Kرة  -22��( ��c����c أو ! �� }Kا� ،
 ���� �c�� .���c( BO#` \0;� أو أداء، أو \�g�O أو ،����� ���#رة و)���#ت ���(

 B< ،}Kا�$,�ط ا� �� �[�Kا�� ��X�?� ة و��aة ا�Uرج دا�e ص�T[a .�cة أ�%
��cن أو 
�K{، )?�{ �#! ه�ا ا�K{ ��� أ��c ا�$,�ط ا��#رة أو ا��#ت � B�`aن ا�cا�� �
��%ة (
>B ه�ا ا���cن أو ه�� ا�c�a. و ! ��� >B ه�� ا�?��. أن �;$o�X ه@!ء ا�T[aص ا�$,�ط 
 .��$T� وأو*�ت .�cأ� B< أو ،p*#9 ا��� B< ن و�c9 ا���� B< ت#�ا��#رة أو ا�

$Tرو��� >�ادى��. 

��Kرة  -23( %��#ن وا���P#ن وا���ز>#ن ا��#��,�#ن وا��ا*�#ن، ">���# اaداء"�,gا��� ،
وا�T[aص ا��eون ا���� �,%�#ن أو �$�#ن  أو ���%ون أو �@دون )jي ��q,. أ�eى 

�#ر�.c�#�ات ا���K� .ا������ت ا����. واaد)�. و ا�$

24-  y�X���. ا�$�"�;T."��اد )��
 .;�خ، �$�ج آ\ 

، آ\ د
��. ��د�. ��r$O أ`#اej� �O#ذة )>#�#�dام" (�;BO#` \0"��اد )��Kرة  -25
 BO#` \0;� �� ة�[�K� ��d .,��X( ة أو�[�K�)ام�d#�#< ( ات#`aا &�
�?$#ي 

 .ا��B< .$Kg ه�ا ا��;0\ ا��#BO آm أو l	ءا ����

ي ��ej ا���Kدرة ، ا��T_ ا��اBO أو ا����#ي ا��"��$n ا��;0\ ا��#BO"��اد )��Kرة  -26
و �$#�& ا��;@و��. >B ا�$p�Kg اaول ��`#ات ا��$��d �� .�Ojء أو أداء أو 
�ض، أو 

.�O#` وض�� .aي أ`#ات أ�eى أو �

27-  y�X��#ر أو"ا�$p�Kg"��اد )��� %�;0O \ات أو  ، آ#`aر وا#��اa`#ات أو �
��� )jداة�mX�!�( �c�� ��� \�g�O \cق ��( إدراآ�� أو ا�$�;���e أو �,. 
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  ا�ـ%ـ[ــ\ ا�ــ^ـ�#ـ�
  

  Bــ"Sــ"ع ا�/ـ�ــ��ـ�
  

  أ	�ـ�م �ـ���
  

  2ا�ـــ�ــ�دة 
  

���( اaد)B أو � &�
���� >B ه�ا ا�,��#ن 
�;$��% آ\ �@�� �� ا�?,#ق ا����#ص 
B��ا�.  

 %�
� ا�?,#ق ا����ر إ���� >B ا��,�ة ا�;���. وا��;��ة >��� ) .KO�$أ ا�?���. ا��%KOو
"D.��� ".د��� .��
�& د
 pKg� ��d آ�ن #� &$D ���  .)��0د إ)%اع ا��

 

  ا�ــ�ـ�ـ
ــ�ت
  

  3ا�ـــ�ــ�دة 
  

 %��& ا������ت اaد)�. و ا����. ا��;��ة >��� )
����ت"�;�ي ه�ا ا�,��#ن ���( " Bه B$ا�
 \g� ��دب وا�a�0!ت ا� B< .�� :إ)%ا
�ت >��c. أ`


��� آ$�).؛  )أ  �K�  ا������ت ا��
  �ا�n ا�?��#ب؛) -28
���ت  -29c( .(#$cى ا���eaت ا�������ت و ا�XT- و ا��#ا
� و ا��cات و ا��N�?ا��


��� ]��ه�� ؛ �K� أو ا��

���ت؛ -30c( .(#?�� ��d أو   .(#?�� pت ا��#��,�. �#اء آ������  ا��
  ا������ت ا��;��D. وا��;���Dت ا��#��,�.؛ -31
  ا������ت ا��T`. )���*_ وا���iء؛ -32
33- �����. )�� >B ذ�b ا������ت ا�;�����d#Oا>�. و ا���%�#�dام؛-��ت ا�;���.ا��Kا�  
����ت ا���#ن ا���0�. )�� >��� ا���#م وا���#م ا�	�$�.  و ا���$#�lت وأ
��ل  -34�

����ت ا���#ن ا���0�. ا�eaى؛� o��l و .�%�
�ت ا�0#KXوا�� C,ا�� 

  ا������ت ا��T`. )����%�. ا�����ر�.؛ -35
  �d#Oا>�.؛ا������ت ا��# -36
  ا������ت ا��T`. )����#ن ا�$�KX,�.؛ -37

. و ا�$����� و ا���#م اaو��.  ا��#ر و ا���#م ا�$#�N?�. و ا��Tا�U ا��P0ا>� )ب 
��د ا��P0��( .`�Tا>�� و �;y اaراBN و ا���%�. ا�����ر�. (aا .��mgت ا��l�$�iوا

�#م؛�  وا�

�#ر؛c�#�ة �� ا�%�$ ; 
��ل ا�� )ج aر�. و ا#�c�#�ا� ��(��ا�$
  .ر�#م إ)%ا
�ت `��
. اaز��ء  )د 
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�( و ! )�#
�. ا����� و ه%>(c�( ! و ��K�  .! �KO�O ا�?���. )�#ع ا�$
 

  �ــــ��ــ� �ــ�ـ�ان ا�ــ�ــ��
  

  4ا�ـــ�ــــ�دة 
  

)Oذا ������ B$9 ا�?���. ا���( B�
�#ان ا����� إذا آ�ن �o(�q ) أ` &�?�.  

 

  ��ـ� و��ــ��ـ�ت ا�ـ�ـ�
ـ�تا��ـ�
ـ�ت ا�ـ�ـ
  

  5ا�ــــ�ـــ�دة 
  

  :e%O\ ا������ت ا�$���. >�cD B ا������ت ا��?��. وo$�$O )��9 ا�?���. 

ا�$���lت و ا!*$���Kت و ا�$�%�mت ا��#��,�. و آ�ا m�#?Oت ا������ت وا�$���Kات   )أ 
�#ر�.؛c�#�ا� 

�#ر�.، أو ��0د )ب  c�#�ا� ��(��#�0
�ت أ
��ل أو )����ت، �#�0
�ت ا������ت أو ا�$�
 .�(�* .��
�& د
 ��e�;�$ا� �O ت �#اء����Kا� %
�g\ ا��#�#
�ت وا���$�KTت و*#ا
�mP$�mل )#ا��f .X. أو )jي ]�j[ �� �ef \c(، )#ا�X. ا!e$��ر وا�$�;�4 أو 

.��c< ت�
��#اد، أن �0�\ ���� إ)%ا� -�O�$ص . ا�#�! ���c أن �rO ا�?���. ا���
B< ����
�. >B إ
%اد �� ا��,�ة اaو�& أ
�m )?���. ا������ت ا��#l#دة ��),� وا��;$

 .ه�� ا������ت

 

  ا�ــ�ـ�ـ��ـ�ت ا�ـ�ـ��ــ�
  

  6ا�ــ�ـــ�دة 
  

�#ص ��� ا���q#XTت ا�,%��. ا��?�#�. T( ل ه�ا ا�,��#ن#�%� -;D .���?ا� ��rO
��#���#`�. �� ��d أن >B ا�T	ا��ت ا���#��. أو أ��آ� إ�%اع ا��?�#��ت ا�Tأو ا� .

�& ��� ��9 ا���q#XTت �� l%�% ا�$��دا إ�& ا��_ 
�0#ز ���0	 ه�ا ا���� ا�$��ض 
B�`aا. 

  �ــــ��ــ� ��ـ�$ـ#ـ" ا�ـ
ـ��!ـ�ـ�ر
  

  7ا�ـــ�ـــ�دة 
  

�#ر ���$���!ت ا�$���. cO ����D#ن ه�� ا!�$���!ت aه%اف �0Oر�.  )1c�#�ا� ��(��O &�?O
�qرج إ�e أو B<��  :ره� ا�$,��%ي أو ا�
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 ا!�$�;�خ؛  )أ 


� 4��q  )ب  oأو ا�$#ز� B
���0#ر 
� 4��q ا���ض أو اaداء أو ا�K{ اiذا� ~��K$ا�
 ا��c)\ أو أي و���. أ�eى؛

؛ �%�\ �ef  )ج O أو أي .�l�$س وا��K$*!ا 

�#ر  )د c�#�ا� ��(��O p�KgO.  

��ل ا� )2aا p4 إذا آ��KXO ! ولaا oX,ا�� B< .�#Tه�ا إن ا�?,#ق ا�� B< ر إ�������

 ��O oX,ا��: 

��. >,�؛  )أ T[ اض�da B��Kq _T[ ��( م#,� B$ت ا�!���  ا!�$
��ة ��D%اث ا��#��. إذا آ�ن ه�ا ا!�$���ل ��Kر� �#N#ع  )ب $T� oq�,� ل���ا�$

 ا���T_؛

؛ ��B  )ج ���� ا���K]� أو ا�K?{ ا�� ا!�$���ل >,� �daاض ا�$

�ا)o �� ا�0	ء اaول ا�$���ل ���� دون ا�?�!ت ا�$r$,�( ���< �c�� B& ا��Kب ا�  )د 
 .�e�O_ ا��@�� أو ذوي ا�?,#ق

���0#ر إ�& ��%ر  )3� ~��KO \آ o� و�#ازاة .
#KXآ\ ا����ات ا�� B< رة�[i0- ا�
 .
���!ت ا�?;�. و ذ�b )�آ� ا���0$�m� .,(�X� و  .K���� .,��X( ر#�c�#�ا� ��(��O

� &D#$;ا>�. ا���P0ا� .,Xرأو ا���#�c�#�ا� ��K�O ���. 

�#د إ�& )4O ول �� ه�� ا���دةaا oX,ا�� B< ل ا����ر إ������
a�( _�e�$4 ا�D إن  -$cا��
 .ا��B(�P �?,#ق ا��@����

5( .<�,gاض ����. و �$���. ا��da ه�� ا���دة &�
�. )��ء ��_ ا����K~ ا��?TO.  
 

  ا�ــ�ــ�
ـ�ت &ـ#ـ" ا�ـ%ـــ#ـ�
  

  8ا�ــ�ـــ�دة 
  

��O ! B����� >B ه�ا ا�,��#ن �� �
  :\ ا�?���. ا����#ص 

ا���#ص ا�����. ذات ا�o(�X ا�$����B أو اiداري أو ا�,BU�r وآ�ا �l�O$��   )أ 
 ا�����.؛

؛  ا�Keaر ا��#��. )ب 

ا�c<aر وا����a- وا���a. و���هn ا�$;��� وا����ه�� وا���Kدئ وا!آ$��>�ت أو  )ج 

mن i4 اK� #� &$D .X�;Kت ا�����Kا� B< ��lور���� أو إد�� ��D�[و ���وو` ���


�� ����. 
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aا�ــ%ـ[ــ\ ا�ــ^ـ��ــ  
  

  ا�ـ/ـ�ــ"ق ا��ـ/ـ�ــ��
  ا�%ـ�ـ�ق ا�ـ�ـ����

  
  9ا�ـــ�ـــ�دة 

  
 b�$�� ،���
 )��TO .��D B< &$Dا���د�. و )*#,D �
��ف ا���� ( ،���إن �@�� ا��

 B�  :ا�?4 >��� �

�& o��l �;| ه�ا أن ���X- )��$;�ب ����( �(  )أ 
�#ص أن �#oN ا��( T��( و ،
ا����� >D B%ود ا�c�iن و )����X,. ا���j#>. ارo� �q�KO آ\ ا�$���ل 
�#�B ���ا 

 ا�����؛

؛  أن �K,& ا��( ��0#! أو أن �;$��\ ا��� �;$��را )ب 

���( أو آ\ �9 )( �� ]�j( أن ��?4  )ج �� ���PO أو )$� أو أي ���?O \آ &�
أن ��$�ض 
  .�>( أو );��$(�Nرا )�

 

  ا�ـ%ــ�ــ�ق ا�ــــ�د�ــ�
  

  10ا�ــ�ــ�دة 
  


��ل ا�$���. أو ����� أو ا�$�T� ،��( _�e#ل ���@�� ا�?4a�( ا�,��م B< 4�Xا�� .X��[ 

  : أد��� 22إ�&  11 ��ا
�ة �,$��rت ا��#اد ��
 >�( )�� �@*p أو دا�U آ�ن، ]j( \cي و ��q,. آ���j( p. إ
�دة ��� وا�$�;�خ ����(  )أ 

�. إ�c$�و��.��#( p*@؛ا�$#��4 ا��  
؛ ���( )ب � .�l�O  

�%�mت أو m�#?Oت أ�eى �����(؛  )ج O ت أو���K$*اد ا%
 إ

���( ا�;��B  )د � \`a .��#��
�رة ا�iأو ا ،b)�� _�e�$( أو ا����� ��lj$( ا�,��م -
��ي أو ��;T. ��(، أو �����( ا��%�BO#` \0;� B< n أو )������D n#ب Kا�


�& ]��#O \c�b��� �c� ���� . اa`\ أو *�
 B,��#� ���%ة ����Xت أو �
��#م؛� أو ا����� �#N#ع ��ljO أو إ
�رة �


�رة   )� iأو ا ��lj$أو ا� o�K4 ا���q �
�& ا���#م 
 oز�#$��( _�e�$ا�,��م أو ا�
���( أو ��;| ��� \`a كm$�!أو ا .�c��( ا���#?O �� �ef \c[ أو أي .��#��(، ا�

�(؛K* �� )( _e�� oز�#O ع#N#� p4 أن آ��K;� �� 


�ض أو أداء ����( أ��م ا���0#ر؛  )و   
  ا�$��اد �;| �� ����(؛  )ز 

؛ ���(  )ح � .
  إذا
  .�,\ ا����� إ�& ا���0#ر )#ا�X. آ�)\ أو أ�. و���. أ�eى )ط 

9 

 



���� >B ا��,X. ا��ا)�. �� ا��,oX اaول 

�رة ا����#ص iأو ا ��lj$ق ا�#,D 4KXO !
ljO &�
 B���aع ا#N#9 ه# ا���� n����Kإذا آ�ن ه�ا ا� �� .��D B< ا�?��#ب nا��( ��

��lj$ا� B<.  

 

  �ـ�ر(� ا�%��ق ا��د��
��*  �/ .-, +�� ا�

  
  11ا�ــ�ــ�دة 
  

�� �@�� ا����� أو �� e \K* �� .,(�;ا���دة ا� B< ����
��Oرس ا�?,#ق ا����#ص 
  .?,#ق*K\ أي ]T_ ذاBO أو ���#ي p�#e �( ه�� ا�

 B(�Pا�� -$c��� �c�� .���;,�ة ا��ا� B< ����

%م وl#د ا�T[aص ا����#ص  .��D B<
  .�?,#ق ا��@���� أن ���رس ه�� ا�?,#ق

 

  ا�ـ%ــ[ــ\ ا�ــ�ا�ـ;
  

  ا�/� AB ا�/�"ق ا���د��
0��  �"�� ا5(���4خ �2(���ل ا��

  
  12ا�ــ�ـــ�دة 
 

�ا
�ة ��,$��rت ا��,�ة ا����g. �� ه��  أ
�m، و�10)��ف ا���� 
� �,$��rت ا���دة 
 .���c( ر#��� ���ا���دة، ��e_ دون إذن ا��@�� ودون أداء �j<�cة )��$�;�خ �

��اD B�Tل ا������% ا!�$* .
  .���و
 &�
  :و ! O;�ي �,$��rت ا��,�ة ا�;�),. 


��رات أو )����ت أ�eى   )أ  \c[ &�
ا�$�;�خ �����ت ا���%�. ا�����ر�. ا��0;%ة 
�.؛���� 

؛  ا�$�;�خ 4Kq اc� \`a$�ب )����c\ أو ���� �#��,O \c[ B< B#���. )ب 

 ا�$�;�خ *#ا
% ا�����Kت آ��� أو l	c�( ��U\ ر*�B؛ )ج 

���� >B ا���دة   )د 
  أد���؛21إ
�دة ��� )�ا�n ا�?��#ب ��
%ا ا�?�!ت ا����#ص 

 �(   ،�����. ا�$�;�خ أي ���� �� ]���j أن mP$�!�( �rOل ا���دي ���ا ا���
أو 
��@��� .
 .�� ]���j أن �rO دون ��Kر )������y ا����و
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  ا5(ـ�ـ�4ـ�خ ا�ـــ*.ــ6
  

  13ا�ــ�ــ�دة 
  

��ف ا���� 
� �,$��rت ا���دة (10 �� ����� p*@خ ا���;�$�!�( y�;� ،�m
 أ
 .X��[: 

��� �T	ن   )أ � \�l &e#$� \�
���، أو أ���ء ��� B�*أ���ء ){ ر .����أن O$� ا�
 *�m(�* B ��دراك؛)�c\ ر

��. �� *T[ \K_ ذاBO أو ���#ي ��e_ �( �� *D b��� \K,#ق ا��@��  )ب ��أن O$� ا�
�( *�)m ��دراك؛�l &ا���دف إ� \� أو )�,$r& ا�,��#ن، )jن ��0	 ){ ا����� أو ا��

�K{، وأن B< �$O إ�qر ا!�$���ل ا���دي  )ج � .K;���( .�#��� .أه�� .����أن B;$cO ا�
�$��0	ات،� %�* ������ Bو��$c�iدون ا�;��ح )�!�$%راك ا ��U�,�O ��%�� وأن 

 ��%�Kا� B< ا���آ#رة b�O ��d ى�eاض أ�dه�� ا���دة) ب(و) أ(أ ��.  
 

  �"�� ا5(���4خ ا��0 �!�04
��$�� ا(���7د��   

  
  14ا�ــ�ــ�دة 
  

  أ
e�� ،�m_ دون إذن ا��@�� و دون أداء10)��ف ا���� 
� �,$��rت ا���دة 
��� X��[ �ef. ذآ� ا���%ر � ��N .
�j<�cة ا!�$���د )���� ���#ر )��. ���و
و ا�� ا��@�� إذا ورد >B ا���%ر و أن �c#ن ا!�$���د *% ا�$��\ �D .��P;�. و ),%ر �� 

��,�,?O ا���اد .��Pا� b�O ر�K�.  
 

  �ـ"�� ا(ـ���ل ا��ـ�
�ت �:ـ"ض ا����8#
  

  15ا�ــ�ــ�دة 
  

�
 أ
e�� ،�m_ دون إذن ا��@�� ودون أداء ��r$,� 10ت ا���دة )��ف ا���� 
  :�j<�cة، و ]��X. ذآ� ا���%ر  و ا�� ا��@�� إذا ورد >B ا���%ر 

���ل ���� ���#ر )��. ���و
. )�B< y�N#O .(�g ���#رات )�ا�n إذا
�.   )أ $��(
���؛�$�� .�l#� .�U�� أو .�O#` تm�0;O أو 

ا ��� أو ا!�$?���ت داe\ �@�;�ت )�!�$�;�خ، )#��U\ ا��;|  )ب ��#��ي �� أl\ ا�$$�
 B< ة�[�K� ��d .����� >B اX��a. ا�$O ! B;$�%ف ا��)y ا�$�0ري ��K]�ة أو )�ا�$
 B< .
�. ���#رة )��. ���و�ا�?%ود ا�$�KO Bره� ا�daاض ا��$#�eة )�,�!ت ���


��ة �� ���� ���#ر )��. ���و$T� oq�,�� ة أو دور�.، أو%��l ���. أو ��
.
��� ���#ر )��. ���و*.  
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  �"�� ا5(���4خ �-= ا>;, �/ .-,
   ا��Aا@�ت و ����? ا���<#=

  
  16ا�ــ�ــ�دة 
  

��ف ا���� 
� �,$��rت ا���دة (10 �ef b��� دون إذن ا��@�� أو أي _e�� ،�m
 أ
�ري )��. �?,#ق ا��@��، ��T	ا��ت و����y ا�$#��4 ا�$O ! B;$�%ف أ��X$�� ا��)y ا�0$
 �� ����� .����� |;�� \`a4 اKq م )��$�;�خ#,O ة أن�[�K� ��d ة أو�[�K�:  

���ة �c$�)�ت ��d )�ا�n   )أ * oq�,� ا أو���* ����إذا آ�ن ا����� ا��;$�;| �,�! أو �

%د  ��N ت أو����� .�;�� ��N أو )%و���، ���#رة .�?�N#O ا�?��#ب، )��#م

�- ]T_ ذاBO؛�� ��l%ة أو دور�. أو إذا آ�ن X� .(�0$�!ا��%ف �� ا!�$�;�خ ه# ا 

>��D B. >,%ان (إذا آ�ن ا!�$�;�خ �#��l �?�� ا����� إن آ�ن ذ��N bور�� )ب  
���ل$�m� )$����( أو 
%م *�)O أو  ����. داT� .�U	ا�. ) ا��;�� ��N )r�#�O أو

 p?K`أو أ p��Oت أو أ%,< |;� ��#�O 4 )�%ف��#$��?. أ�eى ����d أ�eى أو �
���ل$�m� .�(�*. 

 

 ��4��4
�ت ا���  إ��اع ا�
�#
��Dت ا�"(%��$  

  
  17ا�ــ�ــ�دة 
  

 �� .T;� وآ�ا .�U��g$ا� .�,Uو�� .PK` B;$cO B$ا� .T;�$;ت ا���������c إ�%اع ا��
 .X�ا�$;m�0ت ا�$B ��� *��. �,�>�. )���?�#��ت ا�����. ا�����. ���ا ا��Pض �� �qف ا�;

�& ا�?c#��. ا��
��. )���@ون ا���d �� .�<�,g ا�Niار )?4 ا��@�� >B ا�?�#ل c

�دل ��#�O.  

 .�<�,gون ا�@���( .��cا�� .��#c?ا� .X���ل وا�;O!�( .��cا�� .��#c?ا� .X��%ر ا�;Oو
�m
  .*�ارا ��$�آ� )$?%�% !U?. ا������ت ا��;$�;T. وا�$;m�0ت ا����ر إ���� أ

 

  ض�ـ"�� ا5(��ـ�ل >&ـ"ا
   .Fـ�E#� و إدار�ـ�

  
  18ا�ـــ�ـــ�دة 

  
 أ
e�� ،�m_ دون إذن ا��@�� ودون أداء 10)��ف ا���� 
� �,$��rت ا���دة 

 bر ذ��KO �� أو إدار�. ),%ر .�U�r* ة�X;� .�%e ف%�( �� ���
�دة ��� �Q( ،��#�O
  .ا�daاض ا��$#�eة

 


ـ�ت >&ـ"اض إ+ـ-�ر����  �ـ"�� ا(ـ���ل ا�
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  �19دة ا�ـــ�ـــ

  
 أ
e�� ،�m_ دون إذن ا��@�� ودون أداء �j<�cة 10)��ف ا���� 
� �,$��rت ا���دة 

 :)��$�;�خ، و ]��X. ذآ� ا���%ر وا�� ا��@�� إذا ��rO( ا���%ر

أو )�dmKت �#�l. إ�& ا���0#ر ��,�!ت  )�!�$�;�خ >B ا��0اU% و
� 4��q اiذا
.   )أ 
B ا��?� أو >B ا����ات ا�%ور�. ��� ��9 ا*$��د�. أو �����. أو د���. ���#رة >

 ا�X��[ o(�X. أ! �c#ن ذ�?� b��c( ��#��. `��?.؛


� ا�K�aء ا��#��. إ�& ا���0#ر، )#ا�X.  )ب  _�T�O ��%,O أو _�T�)�!�$�;�خ أو ا�$
 ����� \(�cأو ا� .
ا�$�#�� ا��#�d#Oا>B أو ا�;����BU أو ا���%�# أو )#ا�X. اiذا

  D%ث �� >B ا�?%ود ا�$�KO Bره� ا�daاض ا�Keiر�. ا��$#�eة؛]#ه%  أو ��me oل

��~ إ�& ا���0#ر �XT- �����.  )ج K$أو ا� .
)�!�$�;�خ >B ا��?�>. أو 
� 4��q اiذا
 )l#ا�� o(�X9 ا��ى ��� ��eت أ����أو �?��Nات أو �%اmeت  أو Xe- أو �

��#م meل ا��� .�l#ا�� -XTإ�& ا� .<�N��0#ر، إ�� B$ا�?%ود ا� B< bآ��ت و ذ��?�
#�0
�ت ���� � ��� B< ��,?( ����@ظ ا����$Dا o� ،ة�e#$اض ا���dره� أ�KO

  .ا������ت
 

�
  �"�� ا5(���ل ���ر ���
�ت ���Hدة $�
�#��� 0K أ��آ/ �Eدا  

  
  20ا�ـــ�ـــ�دة 

  
ء  أ
e�� ،�m_ دون إذن ا��@�� و دون أدا10)��ف ا���� 
� �,$��rت ا���دة 

�#رة ���� >B ا���%�. � \(�c��( إ�& ا���0#ر ~��KO أو  .

�دة ��� أو إذاQ( ،ةj<�c�
 B< .�Uدا .��( .
ا�����ر�.، و ا���#ن ا���0�. و ا��#�d#Oا>�.، و ا���#ن ا�$�KX,�. ا��#د

� رg�� ��;�U\ ه�ا #N#� �����cن ��$#ح ����0#ر )��$��gء إذا آ��p `#رة ا��

��~ إ�& ا���0#ر و �O ا�$������ �daاض �0Oر�.ا!�$�;�خ و ��ذاK$�
. أو �.  
 

  �ـ"�� ا(ـ���ل $"ا�M ا�%�(�ب وا.�-�(�7
  

  21ا�ـــ�ـــ�دة 
 

��ف ا���� 
� �,$��rت ا���دة (10 n����( �� .T;�� B
����b ا���� �c�� ،�m
 أ
�.، إ��0ز �;T. �� ه�ا ا����D n����K#ب، دون إذن ا��@�� و دون أداء �j<�cة ���

��. ا!*$�Kس ه�� �
 :و ا!*$�Kس ��( ]��X. أن cO#ن ا��;T. أو 

���؛  )أ lا*$��ؤ� �� أ �O B$اض ا��d� �Nور�. !�$���ل )����n ا�?��#ب �

�#�� ا��;T. ا��#l#دة )�c\ ���وع �� *K\  )ب O \lو�� أ .�,��#O اض�da .ور��N
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 ��d p?K`أو أ p��Oأو أ   p
�N إذا �� .��D B<ل���$�m� .�(�*.  
  

 ����
�b ا����#ص O ��d ى�eاض أ�da س�K$*ي اj( أو ا�,��م .T;� .إ��0ز أ� �c�� !
 B$ا�?��. ا� B< ���<mOإ -l#$� س�K$*أو ا .T;� \ه�� ا���دة و آ �� ���ا�;�� ��%�Kا� B<

.�
�[ ��d ا�?��#ب n����( .T;�� .�#Xا�?��زة ا�� ���< yK�O.  
 

  *.6 �/ .-, ه#Pت اOذا���"�� ا���4#, ا�
  

  22ا�ـــ�ـــ�دة 
  

 أ
j��� �c�� ،�mة اiذا
. دون إذن ا��@�� 10)��ف ا���� 
� �,$��rت ا���دة 
��� ا��T`. و la\ )�ا���0 U��#( p*@� \�0;$( م#,O أن ،.��ودون أداء �j<�cة ���

)g( 4D b��O ����� .`�Tا�.  
�� ا$O أن .�
�& ا���jة اiذا
�#ل و D .��D B< !أ]�� �� إ��0ز� إ .$� %�( \�0;$�


� ه�� ا��$�ة %�	O ق )���� و )�� ا��@�� ��%ة��Oة . اj���� �c�� ق��O!د ا#lم و%
 .��D B< و
�,< .�,��#O اض�da \�0;$ة �� ه�ا ا�%��< .T;�( ظ��$D!ا.  

 

  �ــ"�� ا�ـ�ـSـ#, أو ا>داء ا��ـ��ـ0
  

  23ا�ـــ�ـــ�دة 
  

 أ
e�� ،�m_ دون إذن ا��@�� و دون أداء ���10 
� �,$��rت ا���دة )��ف ا�
 ���#�
 ����� B���  :�j<�cة )��$��g\ أو اaداء ا�

�. ه�� ا�?�mت؛  )أ �Kq ر��KO ت ا�����. أو ا�%���. )��,%ر ا��يm�?ل ا�me 

0 �K. ه�� ا��@�;.، إذا آ�ن ا� )ب q و ����������.، ���U%ة ا��O .;�@� .Xر أ���qإ B< ر#��
�K. )���@�;. أو ا�)�ء و ا�?�اس و)�*B ا�T[aص ا���� Xو ا� �������c#�� >,� �� ا�

 .��� ار�KOط �X��j( �[�K. ا��@�;.

 

  ا5(ـ�ـ#"اد >&ــ"اض Tـ�ـ�ـ#ـ�
  

  24ا�ـــ�ــــ�دة 
  

 %�Kت ا���r$,� �
 أ
e�� ،�m_ )��$��اد �;T. �� 10)����دة ) ز()��ف ا���� 
 \K* �� �� ���� �ef b��� دون إذن ا��@�� أو أي .��T[ اض�da BOذا _T[

���  .)?#زD )O,#ق ا��@�� ���ا ا��
 

UــBــ�bا�ـ%ـ[ـ\ ا�ـ  
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  Bــ�ة ا�/ـ�ـ��ـ�

  
  أ�ـ!ـ�م �ـ��ـ�

  
  25ا�ـــ�ـــ�دة 

  
��ف ا���� 
� ا��,$��rت ا����T�. ��� ورد >B ه�ا ا��Kب، O?�& ا�?,#ق ا���د�. (

��D .��q �� ���� ��@��)O�<و %�( .�� ���K� لmeو )O.  
 %�( \,$�O ء و�P�iدم أو ا�,$�� .�(�* ��d ن  و��	ا� B< دة%?� ��d .�#���$�K ا�?,#ق ا��Oو

)*#,D و>�ة ا��@�� إ�& ذوي.  
 

  �ـ�ة ا�%ــ��� ���ـ�
ـ�ت ا�ـ�ـ�"آ�
  

  26ا�ـــ�ـــ�دة 
  

� ��@� �ef ة��D .��q ك�$�� ���� &�
�& *�% O?�& ا�?,#ق ا���د�. 
 B,( ون��$
)O�<و %�( .�� ���K� لme ا�?��ة و.  

 


�ت ا�����7 ا5(8���� ���  ��ة ا�%
  أو ا����رة $�(8 ����4ر

  
  27ا�ـــ�ـــ�دة 

  
����ت ا���0#�. ا!�� أو ا����#رة )��� �;$��ر إ�& �$� >$�ة ��O?�& ا�?,#ق ا���د�. �

��� ��. ا)$%اء �� ����. ا�;�. ا���;�. ا�K� ولa .
$�O B >��� ��� ا����� )�c��. ���و
�#ن  ��ة،K;< ����#ل D%ث �� ه�ا ا��#ع meل �e;�� ��. �� إ��0ز ا��D ر��O و إذا

��ر O ا���0#ر، وإذا &�
 ���
�ض >��� ا�� B$ا)$%اء �� ����. ا�;�. ا���;�. ا� .��
�#ل D%ثD ��;�e لme  ن �� ه�ا ا��#ع#�K;< ،��� ��. ا)$%اء �� ��. �� إ��0ز ا��

  .����. ا�;�. ا���;�. ���ا ا�0�iز
وإذا آ��p ه#�. ا��@�� *K\ ا���ام ه�� ا��%ة دون أد�& ]��r$,� 4KXO ،���< bت 

 ��O26أو   25ا���د�m
  . أ
  
  
  
 

�#��
�ت ا������ ���  ��ة ا�%
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�#�
�ت ا�4��  ا�-�"��-وا�
  

  28ا�ـــ�ـــ�دة 
  

���� &�

OB?�& ا�?,#ق ا���د�. ��l  B���  ������ ��. -و�K� لme ي��(
��. ���و
. aول ��ة، و إذا ( ���ا)$%اء �� ����. ا�;�. ا���;�. ا�$�O B >��� ��� ا��
 ،����#ل D%ث �� ه�ا ا��#ع، meل �e;�� ��. ا)$%اء �� �Oر�| إ��0ز ا��D ر��O

�
�ض ا�� ���< �O B$ن ��. ا)$%اء �� ����. ا�;�. ا���;�. ا�#�K;< م، وإذا#���& ا�
 ��
 ،����#ل D%ث �� ه�ا ا��#ع meل �e;�� ��. ا)$%اء �� �Oر�| إ��0ز ا��D ر��O

�#ن ��. �� ����. ا�;�. ا���;�. ���ا ا�0�iزK;<.  

 

�#�#-�
�ت ا�
��ن ا����� ���  ��ة �
  

  29ا�ـــ�ـــ�دة 
  

�#ن ��. ا)$%اK� .�,�KX$ن ا�#���ء �� ����. ا�;�. إن �%ة ا�?���. ا�#اO -l#>��ه� �
 _eول ��ة، و إذا �� �$� ه�ا ا���� ا���a )� _eا��� ���ا���;�. ا�$�O B >��� ��� ا��
�#ن ��. ا)$%اء �� ����. K;< ،����me )ل أ�e \l;�� ��. ا($%اء �� �Oر�| إ)%اع ا��

  .ا�;�. ا���;�. ���ا اi)%اع
 

  ا�ــ�ــ4ـــ�ب اHWــــ�ل
  

  30ا�ـــ�ـــ�دة 
  

Br,ل���lدة ����. ا��
 ���< \?O B$ا�;�. ا���;�. ا� .���� o� ،ب�Kه�ا ا� B< ل�lآ\ أ .  

 

  ا�ــــ%ـــ[ـــ\ ا�ـــCــــ�دس
  

  Bـ�ـ
ـ�ـ� ا�ـ/ـ�ـ"ق
  

  أ�ــ!ـ�م �ـ��ـ�
  

  31ا�ــــ�ــــ�دة 
  

)����$�K ا��@�� ا����b اaول ��?,#ق ا����#�. وا���د�. ���.  

 

  ت ا�ـ�ـ�"آ��ـ�!ـ#ـ� �ـ�ـ�ق ا�ـ�ـ�
ـ�
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  32ا�ـــ�ــــ�دة 

  
��� ��$�ك >�(، ا������c اaو��� ��?,#ق ا����#�. و � B< #ن ا����رآ#ن�ا��@� �K$��

 .�أي أن (ا���د�. ���ا ا�����، و ��c إذا أ�O �c,;�� ا����� ا���$�ك إ�& أl	اء �;$,
�( ��������� أو ا�$�g�O أو أداؤه� أو ��e�;�$ا� �c�� ����c( �ef \c��. أl	اء ا��

.����� ( p*#ا� B< اء	laه�� ا �� \,$;� \c�( دة��ا����رآ�� ا!�$ ���ن ا��@��c�QK<
\cا���$�ك آ ���  .ا��ي �K,#ن >�( �����c �?,#ق ا��

 

  �ــ�!ــ#ـ� �ـ�ـ�ق ا�ـ�ـ�
ـ�ت ا��ــ��ـ#ـ�
  

  33ا�ـــ�ــــ�دة 
  

�$�K ا��T_ ا��اBO أو ا����#ي ا��ي ا�TO ا���Kدرة و� ��� O?�\ �;@و��. إ)%اع ا��
B
��l ���  .ا��K%ع )���(، ا����b اaول ��?,#ق ا����#�. و ا���د�. ��

 

  �ـ�!ـ#ــ� �ــ�ـ�ق ا�ـ�ــ�
ـ�ت ا�ـ�ــ�ـ�
  

  34ا�ـــ�ـــ�دة 
  

 -D�` ��@ظ )?,#ق ا����$D!ا o� ق#,?�� bه# ا���� o�0ا�� 	ا��@�� ا��ي أ�0 �K$��
\K* �� د#l#ا�� ��� .ا��

 

����
�ت ا���  ��!#� ���ق ا�
  0K إ��ر ���د ا��:,

  
  35ا�ـــ�ـــ�دة 

  
 %���� أ�$K* �� n\ �@�� �?;�ب ]T_ ذاBO أو ���#ي �;�& >��� )� .��D B<

"\Pا��� " ����� إ! إذا آ��p ه��ك D#ل ه�ا ا��T�� ،)��P�O \eو دا \�
 %,
>�X� Bق 
�$�K ا��@� ،%,����� ا�
 _�� .���T� ت��r$,� ،.و ا���د� .�#���� ا����b اaول ��?,#ق ا��

�$�K �?#�. إ�& ا���B< \P ا�?%ود ا�$�KO Bره� O ���و ��c ا�?,#ق ا���د�. D#ل ه�ا ا��
���  .اX��a. ا���$�دة ����P\ أ���ء إ)%اع ا��

  

 

�#�
�ت ا�4��  ا�-�"��-��!#� ���ق ا�
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  36ا�ـــ�ـــ�دة 

  
���ي ه� إن ا������c اaو��� ��?,#ق ا��( B��� ����#�. و ا���د�. >�X� Bق أي �

 ���) أ��gل ا���Tج و�@�� ا�;���ر�#، و��?� ا��#��,&(ا��@��#ن ا���$�آ#ن >B ه�ا ا��
���ت ا!*$�Kس وا!�$���ل ������ت ا��#l#دة �� *K\ و ا�$cO B#ن أ���� ���أ�� ا��@��#ن �

(�g�( ون�K$�� ���Q< ،.���Kا� .��  .. ا��@���� ا����رآ��>B ا������ت ا�;�

B��� ���� n$�� ��( م�Kا�� %,���< ،.���T� م�cDه��ك أ pء �� إذا آ����g$��(- ي��( 
����4 )�;�ه��ت - �@� ��d�B ا������ت ا��#��,�. ا��$��r. -و �@��B ه�ا ا���$� ���< 

�@��
� ا�?,#ق ا���د�. � n$�����B ا�$��زل �O ،����& ا��@���� >B إ��0ز ه�ا ا��
 ���
��Oإ�����.  

 ��*#,?( ،bف ذ�me &�
 %,�و �o ذ�b �?$�� ا���$�آ#ن، إ! إذا ����r$,� pت ا�
��\ ه�� $;O أن �c�� B$ا�?%ود ا� B< ��O�����i ى�eaت ا!����& ا!�$
ا���د�. 

B���� ا�;���� \���� \c�( ت�����iي-ا��Kا�.  
 


#/ ا���"آ#/�*  �!�XKة ا�
0�) ���� 0K-"�$ي  

  
  37ا�ـــ�ـــ�دة 

  
B��� ���� B< ا���$�آ�� ���ة ا��@�j<�c� د%?O- )�mP$أ���ط ا� �� ��� \c� ي��(

)�mP$أو ا�  ���  .meل إ)�ام 
,% إ�$�ج ا��
 .�j( )��l#O �O ��0#ر أو���ي >�c� Bن ��$#ح �Kا� B�
�ض ا����� ا�;� �O و إذا

 4��q �
�#`B، آ�ن و���. �� ا�#��U\، �,�)\ أداء ���، أو Tل ا����إ��0ر *�% ا!�$
 \�eوا��%ا -���$O ةj<�c� &�
 \P$;ا �� ا��#���� 4D ا��@���� ا���$�آ�� أن �?

\P$;ف ا���q �� .<و��  .ا��

إذا آ�ن 
�ض ا����� �j<�c���< ،����0ة >B ه�� ا�?��.، O?%د )�l \c	ا>B و �,#م 
;�K. أو ا�0	ا>�. �q -;Dق ا!�$mPل ا��c$- ا��B(�P �?,#ق ا��@���� )$?%�% ا��w<�cت ا��

���� >B ا��,���O اaو�& و ا����g. �� ه�� ا���دة
  .ا����#ص 
 

 ا�*�ـ
ـ�ن: اKـ�"اض �ـ= ا��!ـ#� 

  
  38ا�ـــ�ـــ�دة 

  
�$�c��� �K �?,#ق ا��@��، >B إ�qر ا��;��q ا��%��. و اiدار�. و ا��U��0. و >��d Bب �

،.���T� n0D  ا��ي ]�ع _Tنا�����أداء أو ا��( آ�@�� أو آ  BO#` \0;� n$آ��
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��. �c�O( �� ا�,��م )���,��Nة أوNو B< B��$��( آ��]� و . &,KO ،.���T� n0D ب��d B< و
.K;���( .ً�U�* ق ا��@�� أو ا�?,#ق ا���0ورة#,D أو ������ BO#�  .اaداء أو ا��;0\ ا�

����� ��0#ل أو ���� ���#ر )��� �;$� .��D B< ��!ء �� إذا آ�ن ا��g$��( ،ر
 &�
ا��;$��ر ! �%ع أي ��0ل ���B< b ه#�. ا��@��، ��$�K ا���]� ا��ي ���� ا��( 
 \����@��، و )��� ا���.، �( 4D ا�?���. و ا�� mg�� ،.���T� .0D ب��d B< و ،���ا��

�� ا��@���� ����D oX,ت ه�ا ا����r$,� 4KXO ! ق ا��@��، و#,D ام�$Dا &�

� ه#�$(  
  .و ��Kر `�$(

 

  ا�ـــ%ــ[ــ\ ا�ــCـ��ـ;
  

dق وا��<ـ"�  ا�'b�ـ� AL ا�/ـ
  ا���ـ�0 �ـ/ ا�%��ق

  
  39ا�ـــ�ــــ�دة 

  
��� )�� ا��Daء و )?�c ا�,��#ن >��D B. ا�#>�ة,�( ���
 B�T$�� .�  .إن ا�?,#ق ا���د�. *�)

�Daا ��( ���< ���
 B�T$ل ا�#T� m< .�#���ء إ! )?�c ا�,��#ن >��D B. أ�� ا�?,#ق ا��
 .ا�#>�ة

�#ر c�#�ا� �� &D#$;� ���� &�

� D,#ق ا��@��  BU	0أو ا� \��cا� B�T$إن ا�
 -$cا>,. ا��#� &�
 \�D إ! إذا )( %$�� ! ����4 )��ا ا���وا�$��e_ ا�#�D% ا��$

  .ا��B(�P �?,#ق ا��@����
&P�� .��K,$;ت ا������
� ا�� B�cا� B�T$و ! أ��س �(إن ا�  .  

 

  ا�ــــــــــ"+ـــــــــ]
  

  40ا�ـــ�ـــ�دة 
  

 ��N ل واردة��
�� �� أl\ أeر ���ef �`�T[أ y��� أن �� ���� ��@�� �c��
  .D,#*( ا���د�.، و �0#ز أن cO#ن ه�� ا��e_ ا�$��gر�. أو ��d ا�$��gر�.

 .,��X��( و ��KD��� y�;O ر�. أن�g�$�!ا ��d .�eن ا��j[ �� و آ�ا و ،.D�Kا��
.�eا�� �����O B$ل ا���
a�( ا�,��م .�eا�� &�
 ���`�?���@�� و ��.  

 bذ� B< ��( ���d دون )� .D�$ا�� .,��X��( ،��KD�` .ر��g�$�!ا .�eا�� �c�O و
.�eا�� �����O B$ل ا���
a�( ا��@��، �� ا�,��م.  

  
  
 

  T!ـ, �ـ��د ا���ـ�0 �/ ا�%ـ��ق و ا�"+ـ]
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  41دة ا�ـــ�ــــ�

  
 �� _�e�$ا�?,#ق ا���د�. أو ا� �
 B�T$د ا�#,
)mTف �,$��rت ����Pة، �KOم 

  .أl\ إ��0ز أ
��ل ����r$O ا�?,#ق ا���د�. آ$�).
 

  �ـ�ى ا�ـ��ـ�ـ0 �ــ/ ا�%ـ�ـ�ق و ا�ـ"+ـ]
  

  42ا�ـــ�ـــ�دة 
  

 ����r$O ل��

� ا�?,#ق ا���د�. و ا��e_ �� أl\ إ��0ز أ B�T$ن ا�#c� أن �c��
�& �;$#ى اaه%اف و ا��%ة 
 bو آ�� .`�Tا�?,#ق ا� ��( &�
ه�� ا�?,#ق �,$��ة 

�& ا��%ى أو و��U\ ا!�$mPل
  .وا���0ل ا�$�ا)B و
�& ه�� ا�?,#ق أو 
�& ا���0ل ا�$�ا)B ا��ي �O ا�$��زل >�( 
 _��
%م ا�$� �K$��

O .(�g�( .ا�?,#ق ا���د� ����r$O ل��
j( م��,��B أو ���ا ا�$��e_ ا����#ح �T$ا ا���� %�%?
_�e�$أو ا� B�T$ا� y�� )�< �O ا��ي %�Kا� B< _�e�$ا�.  

 ���
 B�T$ا� �O B$ل ا�?,#ق ا���د�. ا�mP$ا� \Uا��%ى و و�� &�
 _��إن 
%م ا�$�
�B أو T$�أو �����j�( _�e�O y �� أl\ إ��0ز أ
��ل ����r$O ا�?,#ق ا���د�. ��$D �K%ا �

�B أو ا�$�B< _�e ا��%ى و و�T$ا� y�� لme ة�e#$ه%اف ا����U\ ا!�$mPل ا��rور�. �
_�e�$ا�.  

 


�ت ا����0 وا�"+]��
��6 ا>;�ل أو @4[ ا��  

�ت��   ا������ $%��ق ا�*�� ��` ه_^ ا�

  
  43ا�ـــ�ـــ�دة 

  
 )*#,D �� 4D أي �
 \T$� �� )أ� �K$�� )���� �� .T;� أو m`#ت أ�إن ا��@�� ا��ي �


��ل واردة ��N ه�� ا�?,#ق ��
%ا إذا �_ ا��,% ا���د�.j( م��,�� _�e�O أي y��� �� و 
bف ذ�me &�
.  

 B�$,���< ،bف ذ�me &�
 %,���r$,�� �<meت ا��,�ة ا�;�),.، و )��$��gء إذا �_ ا�
 .T;أو ه�� ا�� \`aه�ا ا ��%,O 4?( o$�$� أن )�� .T;�� أو B���� أ`�� B
ا���

  .#ر��K]�ة إ�& ا���0

���� >B ا��,�ة ا����g. �� ه�� ا���دة ا�T[aص ا���� ا�$�c#ا 
! ��O\ ا�?,#ق ا����#ص 
�#ا �
� 4��q ا�0�iر أو أ�. و���. أ�eى دون أن �? ���� ���اa`#ل أو ا��;| ��

.�c��& ا��
.  
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AــBا�ــ%ـ[ــ\ ا�ـ^ـ�  
  


ـ�م <��ـ� ���� ا�&:�Kأ  
  

  �ـــ�ـــ"�ـــــ�
  

  44 ا�ـــ�ـــ�دة
  

 &
%� _T[ ة%U��� )��e ا��@�� أو )Kl#�( &�T$� ا��ي %,�" ا���]�"
,% ا���� ه# ا�
�& إ�eاج 
%د �� ا��;| )��ط أن 
 \��
� ا�?B< 4 أن ��Tج أو � .���و4Kq ]�وط �

���  .�$#�& ���ه� و O#ز�

 

  أ�ــــ!ـــــ�م �ـــ��ــــــ�
  

  45ا�ـــ�ـــ�دة 
  

�K� ن أنmXKا� .�U�q p?O -0� ��@ة ا��%U��� ��#�O &�
م ا��,% آ$�). و أن ��_ 
B<ا	l ��#�O &�
  .أوذوي c� )*#,D#ن �$����K و أر�(ح ا!�$mPل أو 

 �c?( �`�* ��@�( ��a4 ا��O #� &$D .ر��Klإ .PK` .��Tا>,. ا��@�� ا��#� B;$cO و
�& أن �Oا
& >B ذ���r$,� bت ا. ا�,��#ن

%م *%رة )%��.،  .��D B< ا%
�#ص �� ��

����
�& ا��,#د ا�$����K� B ا�,�`�ون و ا��?0#ر 
  .ا��0ر�. 

 ��e ف�q �� ا���� %,
و ! ��r$,� 4KXOت ا��,�ة ا����g. �� ه�� ا���دة إذا أ)�م 
  .ا��@��

 

  ا�ــ�ــAا�ــ�ت ا�ــــ*�ــ�
  

  46ا�ـــ�ــــ�دة 
  

 B��$	م ا��@�� إزاء ا���]� )�� ��:  
-  4?��& meف ��Nن ���ر�. ا���]� �
�& ا���اد دون ���زع �� �� �$�4 
 )�
 &�T$ا��

  ذ�b؛
�& اD$�ام ه�ا ا�?4 و ���D$( �� آ\ �� ���c أن ��9 )(؛ -
 \��  ا�
- ����& `�o و �Oو�n �;| ا��

%ة ا���]� �;�.  

��c �(، و�c#ن � &,K� ��@ا�� )��)��$��gء اO��ق �Q< ���Tن ا��Bء �#N#ع ا���� ا��ي �;

  .� ذ�b ا��Bء meل أO%� \l( ��. واD%ة )�% ا!�$��ء �� إ�eاl(ا���]� �;@و! 
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  ا�ــ�ـــAا�ــ�ت ا�ــ�ـ�Tــ"
  

  47ا�ـــ�ـــ�دة 
  

 B��$	م ا���]� )�� ��:  

���� >B ا��,%؛ -
�& إ��0ز ا�eiاج و>4 ا���وط ا����#ص 
 \��  إ��0ز أو ا�
�%�\ )��i$�ج دون إذن �c$#ب �� �qف ا��@��؛ -O م إ�?�ق أي%
 

-  &�
)��ن ا�� ا��@�� أو ا��( ا��;$��ر أو 
B< )$�m آ\ �;T. �� ا��;| �� �� �$�4 
 meف ذ�b؛

- )O�(�;D .?` ار�*Q( .���cت ا��O�K�iا o��l ��%,O. 

�- ا��@�� ��( ذ�b أن �,#م   q إذا �[����& اa*\ ��ة >B ا�;�. -�0#ز �
 )$,%�� )��ن - 
 B�� �� ��r$�:  


.   )أ #KXد ا��;| ا��%
 meل ا�;�. ا�����. �o اi]�رة إ�& �Oر�| و أه��. ا�;?-؛

؛ 
%د ا��;| ا��%�eة )ب   
�. أو ا��$��. �K�aب 
�رN.   )ج ��
�� ا���]� و 
%د ا��;| ��d ا��;$�( B$د ا��;| ا�%


 أو *�ه�ة؛

��@��؛  )د � .
�~ ا��;$?,�ت ا��%>#K� ء�r$*!ا %�
�~ ا��;$?,�ت ا��$��� د>��� و K� 

 �(  4KXا�� o�Kا� ���. 

  
 

  ا�ــــ!ــــ�KــــXة
  

  48ا�ـــ�ـــ�دة 
  

 ��#�O &�
�#ل ا!�$mPل أو ?� o� .K���$� ةj<�c� &�
���c أن ��_ ا��,% إ�� 
B<ا	l. 

 .�KX�� .K;���( .�<ا	l ةj<�cن ه�� ا��#cO أن �cت، >�� ا�����4 )��� ا��@���و >��� �$
   :اaو�& )�% �#ا>,. `��?. �� ا��@�� >B ا�?�!ت ا�$���.

���. و ا�$,��.؛ -1�  ا������ت ا�
  ا��T$�رات و ا��#�#
�ت؛ -2
  ا�%��l�Kت و ا���وح و ا��,%��ت و ا�$,%���ت؛ -3
���؛ -4��� .�?�N#$ا���#م ا�  
��ت ا��ا*�. ا��?%ودة ا�;?- -5KXا�.  

 ��
�#ص ا������ت ا����#رة >B ا��?� أو ا������ت ا�%ور�. آ���� آ�ن �#T( أ��
�U�0	 أ��r أن cO#ن ا��j<�cة l	ا>�. ���@�� ا��ي ��)X( و�����ت وآ�!ت ا�K�aء، >�� ا
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,% ��ljO �@���ت أو e%��ت .��m
iو�. ا�,���(.  
 

  �ـــ�5ت Kــ4ـــ[ �ــ�ــ� ا�ــ�ــ�ــ"
  

  49ا�ـــ�ـــــ�دة 
  

)O�(�;?� .�U�r,ا� .���  .! ��;| ا��,% >��D B. إ>mس ا���]� أو ا�$

�cس أو ا��m<iوآ�\ ا &�#O وط وإذا���� �,Kq لmP$�!ا .����. ا�,�U�r. �#ا`$��( �
)Oا��	و ا�$ )*#,D B< �[ا��� \?� \?� )�Q< و�. ا�$�0رة%� B< ����
 .ا����#ص 

 .���$��( ��cس أو ا��m<iوآ�\ ا �� -�X( ا�$�0ري \`aا �
 B�T$ا� o*و إذا و
�Bا�,Kq .�U�r,� ��� ه# وارد >B �%و�. ا�$�0رة >Qن ا���$�ي �?\ �T$ا�� \?.  

و إذا ا���م أl\ ��. ا)$%اء �� �Oر�| `%ور ا�?m<i�( �cس و �� �#ا`\ ا!�$mPل و�� 
%,��- >;| ا�X� أن ��@��
� اa`\ ا�$�0ري �lز � \T$�.  

 B< رة�;e -K;( |;ا�� o��l فmOQ( �[م ا���#,� ��%�
 ��U�,�O ا���� %,�( \����$�B ا�
�ef -K� يa أو o�Kا�.  

< �c�� دي و��;| ا��,% �� �qف ا��@�� )��ف ا���� 
� ا�?�!ت ا��,�رة >B ا�?4 ا�
 .��D B< )e�;�$��( أو ����,#! )��� ا��� mlإ��ارا �?%د �( أ )�,�O %�إذا �� �,� ا���]� )

�$( اaو�&Kq ذ���.  

lأ B< ؤه���Nت إرj$� �� و |;� �����Kن )$;q �[إ�& ا��� )lة إذا و�<�� .�KXا� �K$�O و \
  .��m. أ]��

�4 )��0	ء ��d ا��$�� �$� ���< |;�� %,�و إذا B<#O ا��@�� و ),B ا�i$�ج �O ��dم، >Qن ا�
�� ا��@��e ق )�� ا���]� و��Oا .��D B< ا%
�� ���  .�� ا��

 

  ا�ــ�ــ�ب ا�ـــ^ــــ�#�
--------  

�"ق �&�#� اIداء وB&',� ا��f,CتK  
 �LذاGت اgو ه� ��R"]ا�  

(  )��,�ورةا�/�"ق ا
  

  ا�ـ%ـ[ـ\ اIول
  

dـ"ق ا�ـ'�<ـ��  Kـ
 


ـ��@0 ا>داء �ـ��ق ا�ـ�"+ـ#]�  
  

  50ا�ــــ�ـــــ�دة 
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 �T#ل ����ن اaداء وD%� ا�?B< 4 ا�,��م أو 56 إ�& 54)��ف ا���� 
� أ�cDم ا��#اد �� 

���ت  ا�$���. ����( _�e�$ا�: 

�ا ا�K{ اiذا
�O %* B ا�mX*� �� ا�K{ اiذا
a Bوl( أداU( إ! >��D B. �� إذا آ�ن ه  )أ 
��( >B ا���دة 
�%� أو إ
�دة ){ ��p�KgO55 �� ��( _e أوl( اaداء ��d ا����#ص ( 

 �qف ه�jة اiذا
. ا�$B آ��p ا�;B< .*�K ){ أوl( اaداء ؛

؛ ��~ ا�mX*� �� ){ إذا
a Bوl( اaداء )ب K$ه�ا ا� �$� ��%�
���0#ر إ! � )Uأدا )lأو ~��KO 

)�%؛ا )ج  pKgا�� ��d داءa  (lأو
 >�( )�� �@*p أو دا�U آ�ن، ]j( \cي و  ��q,.  آ��p ا�$�;�خ a p�KgOوl( أدا�j( )U.  )د 

�. إ�c$�و��. ؛��#( p*@ا�$#��4 ا�� 


� 4��q ا�o�K أو )jي و���. أ�eى ��,\   )�  )Uأدا )lوa p�Kg$� ا���0#ر &�
 oز�#O أول
 ا����c. ؛

��#م aوl(   )و �
�رة �i�0ر أو ا�i؛ا )Uأدا 

��c. أو !���c. ره� ا�$%اول )��   )ز � .���#( BO#` \0;� &�
 pKgا�� )Uأدا oNو
�& ا�$#`\ إ��( >B ا���cن و >B ا�	��ن ا��ي 
0�\ آ\ واD% *�درا O .���c( ا���0#ر

 �T$�ر� )�c\ >�دي؛

 .a p�KgOوl( أداU(ا�$��اد )  ن

 ���T� ق��Oام ا%�  :و>��D B. ا�

��B ا�;��ح ���wت إذا
�. أ�eى )K{ أوl( اaداء؛>Qن ا�$��e_ )��K{ اi  )أ � ! B
 ذا

؛ ��B ا�$�p�Kg$( _�e أوl( اaداء )ب � ! B
 إن ا�$�K��( _�e{ اiذا

إن ا�$�K��( _�e{ اiذا
B و )$p�Kg أوl( اaداء ! ���B ا�$��e_ )��$�;�خ   )ج 
 ا�$p�Kg؛

��B ا�$�K��( _�e{ إن ا�$�p�Kg$( _�e أوl( اaداء و ا�$�;�خ ه�ا ا�$p�Kg أ�� !   )د �
 p�Kg$ا� �� �*mXداء ا�aا )lوa B
 .أو �� �;T(  اiذا

 


���، >Qن >��ن اaداء �?$�� )?,( >���  )��TO %�( &$D .ا���د� )*#,D �
و )��ف ا���� 
 b��& �;m0ت `#j( .�Oن �#l- اi]�رة إ���� )$
 pKgا�� B?ا� BO#��j( 4داU( ا��$�

���. ا�$���ل أوl( اaداء إزاD. ه�� ا���Kرة، آ�� أن �� D,( ا���P. إ! 
�%�� O��ض آ
 )�j[ �� و ا��ي )Uأدا )l4 أو?��& آ\ O?��� أو )$� أو أي �c�� ���PO أن �
ا!
$�اض 

)$��;( �r� أن . ��Oت ا���د��r$,� 4KX�O و 25و .���gا� ��O�,< B< 39 .���gا� ��O�,< B< 
.�#���& ا�?,#ق ا��
  . �����B اaداء�� ه�ا ا�,��#ن 

  
  
  
 

  ���ق ا��"+#] ����0 ا�2�4ت ا����#�
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  51ا�ــــ�ــــ�دة 
  

، �T#ل ���$n ا��;m0ت ا��#�O. وD%� 56 إ�& 54)��ف ا���� 
� أ�cDم ا��#اد �� 
 .�Oت ا��������( _�e�$ا�,��م أو ا� B< 4?ا�:  

 ]j( \cي و �,. آ���qp إ
�دة ا��;| ا���K]� أو ��d ا��Om0;�� �[�K( ا��#�j( .�O.  )أ 

�. إ�c$�و��.؛ >�( )�� �@*p أو دا�U آ�ن،��#( p*@ا�$#��4 ا�� 

؛ �& ا���#م )ب 
 ��� ا�$��اد �;| �� �;Om0( ا��#�P( .�Oض O#ز�

وOm0;� �� |;� oN( ا��#�O. ره� إ]�رة ا���#م 
� 4��q ا�o�K أو أي ��q,.  )ج 
�q �� )( _e�� oف أ�eى ��,\ ا����c.  و ا�$4K;� �� B أن آ��N#� p#ع O#ز�

 ا���$n؛

 إ��0ر أو إ
�رة ا���#م �;Om0;� �� �T( ا��#�O.؛  )د 

 �(   ،.�c���c. أو !�� .�وOm0;� oN( ا��#�O. ره� إ]�رة ا���0#ر 
� 4��q و��
�& ا�$#`\ إ���� >B ا���cن و آ��B< b ا�	��ن ا��ي 
0�\ آ\ واD% *�درا O .���c(

 �T$�ر� ه# )�c\ >�دي؛

��~  �;Om0( ا��  )و KOإ�& ا���0#ر؛ .�O# 

 .إذا
.  �;Om0( ا��#�O.  )ز 

 

  �ـــ�ــ�ق ا�ـ�"+ــ#] �ـ7ـ#Pت اOذا�ـــ�
  

  52ا�ــــ�ــــ�دة 
  

 �T#ل ���jة اiذا
. وD%ه� ا�?B< 4 ا�,��م 56 إ�& 54)��ف ا���� 
� أ�cDم ا��#اد �� 
���ت ا�$���. ����( _�e�$أو ا�:  

 إ
�دة ){ )�ا���0 اiذا
�.؛  )أ 

 �p )�ا���0 اiذا
�.؛KgO )ب 

؛  ا�$�;�خ �K� p�KgOا���0 اiذا
�.  )ج 

��~ ا���0#ر )�Kا���0 ا�$��	�.  )د KO. 

 

  ا�ـــ%ــ[ـــ\ ا�ــ^ــ�#ـــ�
  

��R"]ت ا�f,Cا@'���ل ا�� AL د���L ةi��
B  
  

  �!�XKة ��د�� �/ ا�-b اOذا�0 أو ا��-�#a إ�` ا���7ر 
  

  53ا�ــــ�ــــ�دة 
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�� BO#` \0;� م%T$إذا ا� BO#��#ر �daاض �0Oر�. أو �;T. �� ه�ا ا��;0\ ا�
��ل أي إ
mم ����0#ر >�c� Bن 
�#�B، دون أن �c#ن �i أو .
ا�$T%ا�� ��K]�ا ��ذا
 B0$��� داء أوaا B����� ة%Dد�. ��ة وا�
�Q< ،Bن ا��;$��\ �%>j<�c� oة 
��O }( ه��ك أي

.�O#�  .ا��;m0ت ا�

���
� ا�$ nOا��� ~�Kا�� �;$,���( .�`��� BO#` \0;� داء و ل أيaا B���<  B0$��
  .ا��#�O. ا��;m0ت

 

aا�ـــ%ـــ[ــ\ ا�ـ^ـ��ــ  
  

  اj@ـ'�ـ��jت ا�/ـ�ة
  

  أ�ـ!ـ�م �ـ��ـ�
  

  54ا�ــــ�ــــ�دة 
  

���ت ا�$���.، دون أداء 53 إ�& 50)��ف ا���� 
� �,$��rت ا��#اد �� ����( y�;� ،
�& �#ا>,.
�� ا����ر إ���� >B ه�� ا��#اد �j<�cة و دون ا�?�#ل Tا� :  

��\ �#ى �,$X��ت *���ة �� اaداء ��   )أ $;O !ط أ��( ،.
�Da _T%اث ا�;��
 m�0;Oت `#�O. أو )����n إذا
B؛

؛ ��B >,� )ب � ا!�$�;�خ )�Pض ا�K?{ ا�

���، إ! إذا آ��p اaداءات أو ا�$;m�0ت ا��#�O %* .�O   )ج �ا!�$�;�خ >B إ�qر أ��X. ا�$
��l�$؛إ�����$�� .��T� أدوات ��$��(  

و �� �;BO#` \0 أو )����n إذا
B،  ا!�$���د )�,$X��ت *���ة �� اaداءات   )د 
��\ ا!�$���دات ����Pت D;�. و ),%ر �� �KOر ذ�b ا���P. ا�Keiر�. $;O ط أن��(

 ا���اد O?,�,�� ����؛

����ت ا��  )� ���( �,���$�K ا�$��gء �$O B$ى ا��eaت ا!���?��. Kq,� آ\ ا!�$
 .��,$��rت ه�ا ا�,��#ن

 

  ا5(ــ�ـ�ـ�ل ا�%ـ" �cداءات
  

  55ا�ــــ�ــــ�دة 

�& إدراج أداp�KgO B< )U ا��#رة أو ا��#رة 
�#ل �#ا>,. >��ن اaداء D �0د�(
�yK ��$��. ا�$504�KXوا��#ت، >Qن �,$��rت ا���دة O .  

 

  ا5(ــ��ـ�ل ا�%ـ" �/ �"ف ه#Pت اOذا��
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  56ـ�دة ا�ـــ�ـــ

  
�#). )�#��r$,� -lت ا��#اد �� Xت ا�����e�$ا� &�
��& ه�wت اiذا
. �� ا�?�#ل O

 �� أp�KgO \l اaداءات و ا��Kا�n اiذا
�. و �� أl\ ا�$�;�خ �g\ ه�� 52 إ�& 50
 ��%�
 bض ا�$�0رة، و ذ��P( ه���� �O %* ن#c� B$ا� .�O#�ا�$�Kg$�ت وا�$�;�خ ا�$�Kg$�ت ا�

��� ا��T`. و ��Pض )�ا���0 ا�O ،.`�T,#م ه�jة �U��#( أو ا!�$�;�خ p�Kg$��( .
�ذا
 .X��[:  

�داء >B آ\ ��ة ��اع >���   )أ � B
�& 4D ا�K{ اiذا
 p��D %* .
أن cO#ن ه�jة اiذا
�داء أو ا�$�;���r$,�� �,Kq )eت ه�ا ا��K%؛� p�KgO 

ع �& 4D ){ ا�B< n����K آ\ ��ة ��ا )ب 
 .
�\ ه�jة اiذا?O أن n����( p�KgO ���< 
 إذا
B أو ا�$�;�خ �g\ ه�ا ا�$��r$,�� �,Kq �O p�Kgت ه�ا ا��,oX؛

)���;p�KgO \c� .K أو ا�$�;�O�e( ا�$��r$,�� �,Kq p�O Bت ه�� ا��,�ة، �$��� أن �c#ن   )ج 
ا�$p�Kg و ا�$�;��O %* )O�e إmO>��� داe\ أl\ ه# ��9 اla\ ا��?%د �$�Kg$�ت 

 �� 22 ا������ت ا��?��. ),��#ن D,#ق ا��@�� ��r$,�� �,Kqت ا���دة و ا�$�;��eت
 .ه�ا ا�,��#ن )��$��gء �;T. >��%ة ���c ا!D$��ظ )�� )�%ف ا�4��#$ >,�

 

  ا�ـــ%ـــ[ــــ\ ا�ـــ�ا�ـــ;
  

  Bـ�ة ا�/ـ�ـ��ـ�
  

  �ـ�ة �ــ��ـ� ا>داءات
  

  57ا�ــ�ــ�دة 
  

-l#�( ه���<#O -lن ��. ا)$%اء �� إن >$�ة ا�?���. ا�#ا#�K� Bداءات ه� ه�ا ا�,��#ن �
����. ا�;�. ا���;�. ا�$�O B >��� ��� ا����� ا���a )� _eول ��ة، و إذا �� �$� ه�ا 
�#ن ��. K;< ،���ا���� ا���me )� _eل أ�e \l;�� ��. ا($%اء �� �Oر�| إ)%اع  ا��

  .ا)$%اء �� ����. ا�;�. ا���;�. ���ا اi)%اع
 

  ـــ��� ا�4ـ�ــ2ت ا��ـ��ـ#ـ��ــ�ة �
  

  58ا�ـــ�ــــ�دة 
  

�#ن ��. K� Bه .�O#�إن >$�ة ا�?���. ا�#اO -l#>��ه� )�#l- ه�ا ا�,��#ن ���;m0ت ا�
ا)$%اء �� ����. ا�;�. ا���;�. ا�$�O B >��� ��� ا����� ا���a )� _eول ��ة، و إذا �� 

�#ن �$� ه�ا ا���� ا���me )� _eل أ�e \l;�� ��. اK;< ،���)$%اء �� �Oر�| إ)%اع  ا��
  .��. ا)$%اء �� ����. ا�;�. ا���;�. ���ا اi)%اع
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  �ــ�ة �ـ��� ا�ــ-ـ"ا�ـM اOذا�ـ#ـ�
  

  59ا�ــــ�ــــ�دة 
  

�#ن ��. K� Bه .�
إن >$�ة ا�?���. ا�#اO -l#>��ه� )�#l- ه�ا ا�,��#ن ���Kا�n اiذا
B$اء �� ����. ا�;�. ا���;�. ا�%$(ول ��ة، و إذا �� اa )� _eا��� ��� �O >��� ��� ا��

�#ن K;< ،����$� ه�ا ا���� ا���me )� _eل أ�e \l;�� ��. ا($%اء �� �Oر�| إ)%اع ا��
  .��. ا)$%اء �� ����. ا�;�. ا���;�. ���ا اi)%اع 
 

aــ�ب ا�ــ^ــ��ـــ�ا�ــ  
--------  

�L��,ا� ���C'ا�  
  

  60ا�ــــ�ـــــ�دة 
  

( %��?���. و ا�$mPل D,#ق ا��@�� و ا�?,#ق ا���0ورة ا��B< .��K ه�ا ا��_ إ�& �
 .ا��c$- ا��B(�P �?,#ق ا��@����

0eا���� =�  
  

  1.60ا�ـ�ـ�دة 
  

��c$- ا��B(�P �?,#ق ا��@���� 4D ا�$,�BN �� أl\ ا�%>�ع 
� ا�����y ا����#د )�� �
 .إ��(

A�%ا>��ان و ا� �#�%�  
  
  2.60ا�ـ�ـ�دة 
  

����. ا����T��ت �cDaم ه�ا ا�,��#ن أ
#ان ا��c$- ا��B(�P �?,#ق ا��@���� �@ه\�� 
�& ا��c$- و ا��?��#ن و>,� ����وط 
ا���$%)#ن �� �%ن ا�;�X. ا����#د إ���� )��#`��. 

#ان �?�رو aد��� ا@� B$ص )������ ا��Tا� \������ >B ا�$���o ا��0ري )( ا�
ا����#ص 

�N�?ا��.  
،���c�� آ�� .������. ا����T��ت، ا�,��م )?0	 ا��;m0ت ا��#�O. و ا�;�� %� ��K]�ة )

�. و آ�ا آ\ ا���%ات ا�$B ا�$B< p�%T ا!�$�;�خ �����. و آ\ و��U\ ا�$;�0\ ا��;$Kا�
B�#��,ا� ��d.  

 

�#��  ا����4ة ا����� �/ ��ن ا�4���ت ا��
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  3.60ا�ـ�ـ�دة 
  

�& ا�;��Xت ا���#��. )o��0 أ�#
 -0� B(�Pا�� -$c��� �
ا
�� O,%�� ا��;�
%ة و ا�%

#ا�( >B إ�qر �	او�. ������a و آ�ا ���ق ا��@�#,?�.  

 

  ا�ــ�ـــ�ب ا�ــ�ا�ـــ;
--------  

�&���  ا�'�ا��� و ا�>�"ن وا���"��ت �S ا�
  و ا����b%�ت اI<�ى

  
�#f
  ا���ا$#" ا��%

  
  61ا�ـــ�ــــ�دة 

  
�. >B ا���� >$Tا�� .�c?��B ا�,���r ا��%��. ��r$,�� �,Kqت ه�ا ا�,��#ن �T� o#ل �

��ا
�ة أ�cDم *��#ن ا��;�Xة ا��%��. و *��#ن ا��;�Xة ا��U��0. و>4 ا���وط ا�$�O Bاه� 
 .�Um�: 

  إ`%ار o��( �cD أو أ�� )���Qء �eق أي l#�( B�?� 4D- ه�ا ا�,��#ن؛  )أ 
>B آ#��� أ�0	ت ا��a )?0	 �;| ا������ت أو ا��;m0ت ا��#�O. ا�$K$�� B(  )ب 

ا�$�%�� )%ون l#�( B�?� 4D -D�` _�e�O- ه�ا  >q B#ر أو ا�$#ردت أو
��. ه�� ا��;|، و اaدوات ا�$�c�� B أن cO#ن *% da .K;���( ��aا bا�,��#ن و آ��
 ���( .,����0�i pز ا��;|، و ا�#��4U وا�?;�)�ت، و اaوراق اiدار�. ا��$��ا�$

��$��، وdا��;|، و أ ،��$��d�0ز ا��;|، و أ�i p���اaدوات ا�$�c�� B أن cO#ن *% ا�$
�,. )��� ا��;|� .و ا�?;�)�ت، و اaوراق اiدار�. ا��$

 .��D B< 	0?و ا� C�$�$��( .,����r$,� 4KXOت ا�,��#ن ا��%�B و ا�,��#ن ا�BU��0 ا��$
  .ا��9 )��?,#ق ا��?��. )�#l- ه�ا ا�,��#ن

أو ا������ت ��d ا����#رة *K\ و>�ة ا��@��، و ! ���c أن ! ��0D �c	 4D ا��@�� 
�?0	 �#ى �;| ا������ت ا�$4K� B ���ه�� orTO.  

 

  ا���ا$#" ��` ا�%�ود
  
  1.61ا�ـ�ـ�دة 
  

 4D -D�` �� B(�$آ -�q &�
��i �cدارة ا���0رك و ا��rا��d -U ا���K]�ة، )��ء 
iدارة ا���آ#رة، أن O#*� ا�$%اول ا�?� ا��@�� أو 4D ��0ور، و>,� ����#ذج ا��ي O?%د� ا

�%ة أو �,�`�.، 9�O )?4 ا��@�� و ا�?,#ق ا���0ورة,� ����c�� o#ك >B آ#��� �;�.  
���`� إ��Kت �l#( BD#O .�Um#د �9 ( ��
%� �m
�- ا����ر إ��( أXن ا�#c� 0- أن�
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c�( ���� ��$;� أن �c�� .�<ت آ���#��� ��r$� ل أ��� ��ه� )��?,#ق ا��?��.، و#,�� \
��ف $�� .���%ه� أو *�`�$�� *�),O B< ك#cا��� o�0�\ ا�;� -�Xا� -D�` و>. �%ى���

�#رة ��,#�. �� �%ن إدارة ا���0رك و ا��rا��d -U ا���K]�ة( ����
.  
�- و آ�ا ا����ح   أو U�D	 ا�;�o �� �%ن إدارة ا���0رك و Xا� -D�` ر�Keرا إ#< �$�

�lQ( ة�[�Kا�� ��d -Uا�rا��T$اء ا�$#*�� ا��.  

 .�,K$ة ا���$���- ا�$#*�� ا����ر إ��( >B ا��,�ة اaو�& أ
�m `��?� ��%ة ��. أو �q &,K�
.�� �
 \,O p4 ا��@�� أو ا�?,#ق ا���0ورة إذا آ��D .���D ة%� ��.  

 

  2.61ا�ـ�ـ�دة 
  
ا �� �%ل `�D-  أ
�m ),#ة ا�,��#ن، إذo<��1.61 إ�lاء ا�$#*�� ا����ر إ��( >B ا��ـــ�دة 


��ة أ��م 
�\ ا)$%اء ��  \lل أme ة�[�Kا�� ��d -Uا�rدارة ا���0رك و ا�i -�Xا�
 pKg� ��( اء ا�$#*�� ا���آ#ر�lإ ~��KO |ر��O:  

 إ�� ا�,��م )$%ا)�� ?O����j� .#ر )�� �� �qف ر9�U ا��?�c.؛ -

- .�c?ف ا���q �� ت ا��?%دة����rو *%م ا� .�U�r* ى#
 وا���`#دة أو أ�( *% ر>o د
��% أو ا�,�`�.,$��( �,D! ار�*iم ا%
 .��D B< .� .�$�XP. �;@و��$( ا��?$�

 

  3.61ا�ـ�ـ�دة 
  

�-، la2.61\ ر>o ا�%
�وى ا�,�U�r. ا����ر إ���� >B ا���دة Xا� -D��� �c�� ،�m
 أ
 ��d -Uا�rإدارة ا���0رك و ا� �� \��& ا��o��l �� �d ا�cDaم ا����T�.، أن �?


�& أ���ء و 
��و�� آ\ �� ا����\ أو ا��;$#رد أو ا��#�l. إ��( ا�;�o ا�
��K]�ة 
  .أوU�D	ه�، و آ�ا آ��$��

 

  4.61ا�ـ�ـ�دة 
  

�� �;$#ردة أو �
�%�� j$Oآ% إدارة ا���0رك وا��rا��d -U ا���K]�ة أو j( b�Oن �
�,���U ا�$%اول ا�?� ��O �*#O ،.�`�,� ة أو%�,� o�� Bة ه�(�
�%رة أو �o�و �KTO . �� ا�;

 ،)�� B(�$آ -�q &�
�(، )��ء �XO و �T$اء ا���li�( ا�?,#ق -D�` ه�� ا�?��. >#را B<
�#��ت ا����ر إ���� >B ا���دة ��& ا��
3.61�m
  . أ

  .�$� أ��r إ�Keر ا����ح أو U�D	 ا�;�o دون ��ejO )��ا ا�liاء
 `�D- ا�?,#ق �%ى إدارة ا���0رك ��>o إ�lاء ا�$#*�� ا���آ#ر ),#ة ا�,��#ن إذا �� �%ل


��ة أ��م 
�\ ا)$%اء �� �Oر�| إ�Keر� �� �%ن  \lل أme ة�[�Kا�� ��d -Uا�rو ا�
���وط � �,Kq .�U�r,ى ا�#
اiدارة ا���آ#رة، )�� �pKg ا�,��م )��liاءات أو ر>o ا�%

���� >B ا���دة 
 . أ
2.61�mا����#ص 

  5.61ا�ـ�ـ�دة 
  

 أ
�m، 4.61 إ�& O ��*#O �O B$�1.61%او��� ا�?� �cDa �,�KXOم ا��#اد �$� إmOف ا�;�o ا
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 B< ا%
 �� ،��U��� ر�` BU�r* ار�* -l#�( .�`�,� ة أو%�,� o�� ���j( ار�*iا �O B$و ا�
.�U��g$ت ا�!�D . ع#N#� ن#cO ه� أو��%�$( _e�� ال أن#Daل �� ا�D يj( �c�� !و


%ا >�D B!ت ا�$�U��g.أ���. أو �;���l �qآ�. أ�eى، � �.  
 

  6.61ا�ـ�ـ�دة 
  

 ��*#O اء�lة أ�. �;@و��. إزاء إ�[�Kا�� ��d -Uا�rإدارة ا���0رك و ا� \�?$O !
  . أ
5.61�m إ�& 1.61ا�$%اول ا�?� ا��$�cDa �,�KXO �Tم ا��#اد 

�X� رد أن#$;���%ة أو �,�`�.، �0#ز �,� o�
%م اi*�ار )c#ن ا�; .��D B< )أ� ��d -
�- ��K0 ا��rر Xا� -D�` ف�q �� )O%U��� o<%� ار�Naا �
 �r�#�O .�c?ا�� ��

 .ا��?$�\ أ�( �?4 )(

  7.61ا�ـ�ـ�دة 
  

�. �0Oر�. 6.61 إ�& 4�KXO �� &�g$;O1.61 أ�cDم ا��#اد �Kq ��� p;�� B$ا� o� ا�;
��P` إر�����ت B< .�l#أو ا�� ،.���ة )�Pض وا��#l#دة ��N أ�$�. ا��;�>��� )���cت *

�B و ��TصTل ا�����  .ا!�$
 

  ا�ــ�ــ�ــ�$ــ�ت ا�ــــ�@ــ#ـــ�
  

  62ا�ـــ�ــــ�دة 
  

 -D��4 ��$�ف )( ���D -D,#ق �?��. )�#l- ه�ا ا�,��#ن، �?4 �D ق�e .��D B<
 \�< -K;( )� ض��O ر ا��ي�rا� �
�#��rت O &�
ا�?,#ق ا�?�#ل �� �,$�>B ا��Tق 

  .ا��Tق


� ا��rر ��r$,�� �,Kqت ا�,��#ن ا��%�o� B ��ا
�ة ��K� %�%?O �$� �0D~ ا�$ ��#�
 \�D B$ح ا��(رa�0 اD ا�?4، و آ�ا -D�` )� ض��O ي ا��ي#��ا��rر ا���دي و ا��

)������ �,$�ف ا��Tق �� >
.  

 .<�Ni�( m�< )( p,?� B$ار ا��Naا �
 ��#��0#ز ���D- ا�?,#ق ا!e$��ر )�� ا�$
O�$ر)�ح ا��aب إ�& آ\ ا�;D B< ر�K$
��� ا!( �e@O �� B$ا����ط ا����#ع و ا� �
 .K


� ا�Naار ا��?%د ���� >f .;�e B!ف  ��#�دره� ) 5000(ا�$�#�� ا���آ#ر أو ا�$
�& اa*\ و 9�e و 
���� أ�� 
)25.000 ( .�c?ا�� ��K$�O �� -;D &�دره� آ?% أ*


�د! ��K0 ا��rر ا�?�`\.  

 

.�U�r,ة ا��X;إ�� ا�� &�
 ��jO أن .�r,إ���� ا� .
 ا��%��.، �0#ز ���?�c. ا���>#
 ����?O B$ا� .�#,�ا��Xف ا��ي e;� ا�%
#ى )jن �%>o إ�& ا��Xف ا��e ا����ر�� ا��
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B��?ب ا����Oأ ���(.  

��Xت ا�,�U�r. إ`%ار ;��. �� ا�$��ك D,#ق ��)$.، �T#ل ��>��D B. وl#د ا��;| ا��$?
��ف >��� )��ef \c اaوا�� )mOQف ه�� ا��;|  و $��( .�U��g$ت ا�!�D B< ��aو ا ،������O

 -dا�?4، إ! إذا ر -D���,#ل، �eرج ا���Xق ا�$�0ري )�c\ �?#ل دون إD%اث �Nر ��
bذ� ��d B< 4?ا� -D�`.  

�%ر ا�;��Xت O ،�*�e \g�O ل��
>��D B. ا�$���ل ��%ات أو ��lز �� أl\ ار�cOب أ
 &�
�#�� �� أي �#ع آ�ن أو ا�D B< ��a!ت ا�,�U�r. أ��ا )$%���ه� O #ر دون�ا�

 �Xe %D &إ�& أد� _�,O .���c( ق ا�$�0ري�Xرج ا���e �ef \c�( ���< ف��$��( .�U��g$ا�
����� إ�& `�D- ا�?4;$( ��jO ة أو%�%l و*�ت�e وث%D.  

�%ر ا�;��Xت ا�,�U�r. أ��ا O ،�*�e \c�O ل��
>��D B. ا�$T#ف �� ا�$��ار أ
#( �?��` \*aا &�
��P �;�وي K� د%?O ل، آ����
a50*� ه�� ا %  ���( .������ *��. ا�


� ا�Naار ��#�  .ا�$

 

  ا�ــ
ــ��ــ!ــ��ر ا�ـــــg  $�ــ�ــ�$ــ#ـــ"
  

  63ا�ــــ�ــــ�دة 
  

�#ر c�#�ا� ��K�O ����@ق ا��#,?� B(�Pا�� -$cا�� �� _�e�O ون%( \��آ\ �� ا�$
��N( إ�& أداء B7 ا��K% اaول �� ا���دة )��d .,��X �;�#ح )�� >O .���T� -cO�� 

�#��rت 
� ا��rر O     نjه�ا ا�� B< �K���� .�c?ا� ا���O ��#�O و إ��ارات، أو أي.  
 

  ا�ـــ�ــ�ـــ�$ــ�ت ا�ـــ�ـــ�ــ�Eـــ#ـ�
  

  64ا�ـــ�ـــ�دة 
  

10.000 (���*- )��?9K �� ]���� إ�& �$. أ]�� و)�Pا�. O$�اوح )�� 
��ة f!ف (
دره� أو )DQ%ى ه���O ا��,#)$�� >,�، آ\ �� *�م )��d .,��X ) 100.000(و ��U. أ�� 

.
�% ا!�$mPل ا�$�0ري )�Tق �$��%   ���و,( pآ�� .�  : و)jي و��
-  ��Oا��ـــ�د B< ؛10 و �9?,#ق ا��@�� ا����ر إ����  
���� >B ا��ـــ�دة  -
  ؛�50?,#ق >���B اaداء ا����#ص 
  ؛51#ق ��B0$ ا��;m0ت ا��#�O. ا�#اردة >B ا��ـــ�دة �?, -
���� >B ا��ـــ�دة  -
 .�52?,#ق هـ�wت اiذا
. ا����#ص 

  

 B�  : و ��اد )���Tو*�ت ا��$��%ة ),�% ا!�$mPل ا�$�0ري �� �

�#رة ��K]�ة  -( ،)��& D,#ق ا��@�� أو ا�?,#ق ا���0ورة، ��9 دا>
 %��آ\ ا
$%اء �$
  )y ا���دي؛أو �K� ��d]�ة، ا��

�& ا�$��ز �0Oري -
�& آ;- ���B  آ\ ا
$%اء �$��% ارcO- �� أl\ ا�?�#ل 
 أو 
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���� >B ا��,�ة اaو�& أ
�m و آ�ا )��$%ا)�� 
و ���*- )��9 ا��,#)�ت ا����#ص 
�%� 3.64وا��,#)�ت ا�Ni>�. ا����ر إ���� >B ا��ـــ�دة (  :  

�%�� �;| ��0	ة�آ\ �� * -O م )��$��اد أو *�e �aم ه�ا ا�,��#ن�cD ؛  

��ل ا����ر إ���� >B ا��آ\ �� * -aا %Dj( وع��� ��d \c�( م %�K1  ه�ا ��  ��7 ا��ـ�دة

  ؛ ا�,��#ن

���� >B ا��ـــ�دة *�م )آ\ ��  -
��ل ا����#ص <aا %Dj65ه�ا ا�,��#ن؛ ��   
 .ا ا�,��#ن �� ه�4.65آ\ �� �D B< p$K,( ا��;@و��. ا��U��0. ا�#اردة >B ا��ـــ�دة  -

-  

  1.64ا�ـ�ـ�دة 
  

���� >B ا��ـــ�دة 

� ا��,#)�ت ا����#ص �rO64 ب�cOار &�
 أ
��D B< �m. ا!
$��د 
.���Tا��.  

 

  2.64ا�ـ�ـ�دة 
  

60.000(���*- )��?9K �� ��. إ�& أر)o ��#ات و)�Pا�. O$�اوح )�� �$�� أ��  (
��ل دره� أو )DQ%ى ه��O) 600.000(و �$��U. أ�� <aا %Dأ -cOآ\ �� ار �,< ��$(#,�� ا�

�% �e*� �?,#ق ا��@�� و ا�?,#ق ا���0ورة 64ا����ر إ���� >B ا��ـــ�دة � �ef m�، ا*$�ف >
��U��� أول `�ر �cD ور%` B�O B$9 ��#ات ا��Tا� \eدا.  

 

  3.64ا�ـ�ـ�دة 
  

 ��jO أن .�$Tا�� .�c?��� �c�� ،م ه�ا ا�,��#ن�cDأ .���T� .��D B< ��(ذ ا�$%ا�TO�(
 4(�� BU�r* �cD ر أ�� أو%` %* �c� �� �� ،.���$ا� .�<�Niت ا�(#,��%ر ا�Oو .�U�*#ا�

�4 )��9 ا��#N#ع و >B �#ا�l. ��9 ا�qaاف �$�:  
��$�cDaم ه�ا ا�,��#ن، و �e*� ة �0	 0D	 o��l ا��;| ا�� -1dأ B$دوات ا�aو ا��#اد و ا ��

�p !*$�اف�� ا�����T���( .XKO�. و آ�ا `#لو ا��T� ،. a� ا����c أن cO#ن *% ا�$
�,. )��� ا��;|؛�  ا�#��4U وا�?;�)�ت و اaوراق اiدار�. ا��$

2- aا o��l درة��و O$� آ��b، �� )�����ط ��d ا�,��#�B، إ��Kت 
m*$ ا�$�c�� B `#ل �
��درة � ،.�U��g$�!ا�?�!ت ا B< ا%
,��#ن �cDم ه�ا ا�a �*�eة �0	o��l ا��;| ا����

��$�وdأ��#�O إ��0زه� دون أي \lأ �� .��� �� أي �#ع � وا��#اد واaدوات ا��;$
��(آ�ن
 &
  ؛  ���U%ة ا��%

��$� إmOف ه�� ا��;| و -3dإ��0زه�، أ \lأ �� .���
%ا ��� و ا��#اد و اaدوات ا��;$ B<
�,#ل، ��$��ف >��� )�c)،  ا!�$�U��g. ا�?�!تاB< ��aأو  ا�?�!ت ا!�$�U��g.؛� �ef \

�_ إ�& أد�& D �Xe %D%وث �eو*�ت l%�%ة�eرج ا���Xق ا�$�0ري ),O .���c bو ذ� ،
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4- � B$ا� .;�@��� p*@أو ا�� BUق ا����mdiا  .���Tا�� -cO�� ���P$;��< ؛� أو ]�آ�ؤ�  
أآO �$� ،�g?%�%ه� �� �%ن ا��?�c. اiدا�. )��0%ة واD%ة أو ا���در ?�c ا� ���  -5

 .,�� &�
 bو ذ� ،.�$Tا��)��
�%ى ���ر�� ا��?c#م $O ! أن .X��[ ،ا�?% ه�ا ا���� 
 &�*aا�. ا�P�  .ة�,�را��

 

  ا���ا$#" و ا������Fت �/ ا�F"ر وا����$�ت 0K ���� ا����وز 0K ا(���ل
  ��قا��(�E, ا����#� و �%"�� ا������ت ا������ $��fم ا�%

  

  65ا�ـــ�ــــ�دة 
  

�$�K 77.03دون اmeiل )�cDjم ا�,��#ن ر*� O ،ي��Kا� B���ل ا�;�O!�( 4�� ا��$
 B0$�� داء وaا B���< و ���ق �?,#ق ا��@��e .(�g�( �K$�O و .��#��* ��d .���$ل ا���<aا

   :64 إ�& 61ا��;m0ت ا��#l#�( .�O- ا��#اد �� 

�%�� أو O  )أ O أو ا�$��اد أو o�` أو ا�$��0ر أداة أو ���م ��ljO أو o�( أو ���PO أو o��0
 o��� \��$;O .���X\ أي أداة أو ���م أو و��$� ����e �����cO اده� أو%
أو و���. �O إ

��_ ا�$�;�خ ���� أو إ>;�د l#دة ا��;| أو ا��;| ا���0	ة ؛,O أو  
�%�� أو ا�$��اد أ`�o  )ب O أو o��0O أو ���PO أو o�( أو ��ljO أداة أو ���م  ا�$��0ر أوو

 .���أو و������ أو وl#د أ��Kب آ�>�. �
 �
 �����cO اده� أو%
 �� ])�j أن ذ�jbن �O ( إ
���c أو �;�\ >b ر�#ز اi]�رات ا�����ة ا�?���. ��Kا�n دون �e�O_ �� ا��#زع 


 B ؛ا���

��� أ�(  )ج  
 m`ة أ��ا��� nا��K�� .�ر�#ز b< �O ا�$,�Kل و إ
�دة O#ز�o اi]�رات ا�?��

�& �e�O_ �� ا��#زع ا���
 B ؛]����O دون ا�?�#ل 

�& آ\ 
 \���(%O ل��< Bl#�#�cO و أ)<�D,O أو ����?�$ا  )د   ؛(
 �(   o�`أو ا�$��اد أ o�( م و#���& ا�
�� أو أو 
�ض �
. أو e%�أو O#ز�o أي أداة أو 

�.، أو ��$;� .��� أ أو ��%ة  أو �Oو�n]��رإ �� ة;$��%�و����e .0$�� و\lأ �� 
 ��;�O أو ��c�Oأي &�
��ل، أو �� أO  \l%)��ا�$?��\ < Bl#�#�cO _��,O ل أو�X(إ 

�#� ( ؛��

�,. )���م ا�?,#ق أو ���POه� )%ون O�#�� ؛  )و �$� .�#��  �Dف أي �

�,. )���م ا�?,#ق أو ا�$��اده� )�%ف ا�$#ز�o إذا ارpKcO ه��   )ز ��#��ت ا��$� O#ز�o ا��
���� أن ا�����ل �o ا�<aه� )%ون ا���PO أو ��<�D o*م ا�?,#ق *% و���( .,��#��ت ا��$

 �e�O_؛

����ت أو أداءات أو �;m0ت `#�O. أو ��$�0ت ��ا
. أو �$��	ة،   ) ن� oز�#O 
��� ره� N��0#ر أو و�� ��P��KO أو ��	��O أو ��
أوا�$��اده� )�%ف ا�$#ز�o، أو )��g إذا

�#��ت ا����� أن ا����& ]c\ إ]�رO( )%ون o� _�e�O ا�
�,. )���م ا�?,#ق ا��,%�. �$
_�e�O ه� )%ون���PO أو ��<�D o*ن *% و#c� Bو��$cإ�. 

��ل"�,�% >B ه�� ا���دة )��Kرة < Bl#�#�cO ��(%O " اء آ�ن أداة#� ،Bl#�#�cO ��(%O \آ
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�% ا�$����( ا���دي، �� ��ا*K. ا�#�#ج إ�& ���� أو أداء أو �;0\  ،�c�� ��#c� أو
  .Bء B�?� �ef، أو �� D .���D,#ق ا��@�� أو ا�?,#ق ا���0ورة`#BO أو أي ]

�,. )���م ا�?,#ق"�,�% >B ه�� ا���دة )��Kرة ��#��ت ا��$��b ا�$O �� �c�O B?%�% " ا��O
ه#�. ا��@�� و ا����� و >��ن اaداء و أوl( اaداء و��$n ا��;m0ت ا��#�O. و ا��;0\ 

iا n����Kو ا� .
ذا
B و آ\ `�Kq 4D -D,� ���ا ا�,��#ن أو أي ا��#BO وه��. اiذا
�,. )��وط و آ����ت ا�$���ل ا����� و ا�l�$�iت ا�eaى ا��,�#دة >B ه�ا �$� .�#���

��`� ه��  �� ���
�#��ت 
�%�� �c#ن أي �ا�,��#ن و آ\ ر*� أو ر�	 ��g\ ه�� ا��

 BO#` \0;� .T;� أو .$Kg� أو أداءات ���� .T;�( �,?�� .�#��أو )����n إذا
B ا��
 .�O#` تm0;� ت أو أداءات أو����� ~��KO أو B
�,� )��K{ اiذا��pKg أو �K%و �$

)Oره� إ]�ر ���N��0#ر أو و�� B
  .أو)����n إذا

، >Qن آ\ أداة أو ���م أو و���. ���ر 64 إ�& ��61 أ��r$,� 4�KXO \lت ا��#اد �� 
�,. )���م ا�?,#ق إ���� >B ه�� ا���دة، و آ\ �;T. و*�D ���< oف ��#��ت �$�� ���PO أو
����ت��  .�cD B< \e%O ا��;| أو ا�����U ا��	ورة �

 

  أ�!�م +�;�
  
  1.65ا�ـ�ـ�دة 
  

��cDم ا�#اردة >B ا��ـــ�دة � orTO !64 B< ����
 �� أl\ ا��Tو*�ت ا����#ص 
ا��O. و ا�$B ! ، ا��@�;�ت ��65 ا���دة ) ن(أو ) ز(أو ) و(أو ) هـ(أو ) د(أو  )أ(ا��K#د 

 y(ف ا��%�$;O : .
ا�T	ا��ت و ����y ا�$#��4 وا��@�;�ت ا�$�)#�.، وا��ـ�wت ا����. ��ذا
  .وا�$��	ة

�& ا��@�;�ت ا�$O ! B;$�%ف ا��)y ا����ر إ���� >B ا��,�ة ا�;�),. 
 �c?ا� �c�� !
���� >B ا��K#د 62)$�#��rت D;- ا��ـــ�دة 
) د(أو ) أ( );K- ا��Tو*�ت ا����#ص 

�$�K ��65 ا���دة ) ح(أو )   ن(أو ) ز(أو ) هـ(أوO �����
�� أن أ�O �cO �� أ��� pKإذا أ� ،
bذ� %,$�$� -K� ���%� �c� �� را و#�?� �q���.  

 

  2.65ا�ـ�ـ�دة 
  

�0#ز �����). ا����. و دون O,%�� أي ]�e .�l �� .��c`. أو �� `�D- ا�?,#ق أن 
 %N ت��(�$�( ��U�,�O ��jOق ا��@�� أو ا�?,#ق ا���0ورة#,D -D�` آ\ �� �9 )?,#ق.  

  
  
  
 

  ا���ب ا��ا�; ا��
�ر
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--------  
  �4*و�#� ����0 ا�����ت

  

  3.65ا�ـ�ـ�دة 
  

�� ) د(إ�& ) ب( و �� أl\ ا�#���U ا����ر إ���� >B ا��K#د �cDa �,�KXO4.65م ا��ـــ�دة 
�& �,%م e%��ت " �,%م e%��ت" ��اد )��Kرة 5.65ا���دة 
أو �$��% ���wت e ��%,O%��ت 

 \lر��ل  أو ا�$���� أو ا��)� �� أiت ا��%e م%,� ���< ��( ،.cKو�#ج ا�� .�%e أو �Tا�
 \���& ا��T، دون ���PO ا���r#ن )�� ا��,�ط ا��?%دة �� �qف �;$
��!ت ا��*��. O!ا

  .ا���دة D;- اe$��ر�

" �,%م ا�T%��ت" >Qن 
�Kرة ��5.65ـــ�دة �� ا) أ(la\ ا�#���. ا����ر إ���� >B ا��,�ة 
 &�
��!ت ا��*��. O!ا \lر��ل أو ا�$���� أو ا��)� �� أiت ا��%e اد )�� >,� �,%م��

  .ا��T، دون ���PO ا���r#ن )�� ا��,�ط ا��?%دة �� �qف �;$��\ ا���دة D;- اe$��ر�
 

  4.65ا�ـ�ـ�دة 
  

���آ\ �,%م e%��ت   )أ ��� )jي �eق �?,#ق ا��@�� أو ا�?,#ق �� أو �%�( أ��Kب آ�>�. �
ا��Tق ا���آ#ر أو ، �c#ن *% د>o إ�& ار�cOب  �� �qف ]cO��ef _T-ا���0ورة �

��( أو K;O- >�( أو ��ه� >B ا
 o0[(�cOرBأ��� \c�( ) .�U�* .��%ا�� )$و��@;� �K$�O  ،
  )���;K. إ�& ه�ا ا���\ ��d ا�,��#�B؛

ت  �eق �?,#ق ا��@�� أو ا�?,#ق ا���0ورة & ار�cOب �,#م 
�%ا )��%>o إ�آ\ �,%م e%�� )ب 
-cO�� �� ن%� B< أو ��ه� )�< -K;O أو    )��
 o0[ أو ،�ef _T[ )(�cOار \c�( 
Bم أ����cDa �,Kq B�#��,ا� ��d \���$�K �;@و��$) ا�K;���( .�U�* .�U��0. إ�& ه�ا ا�O 

  ه�ا ا�,��#ن؛

�& اi]�افآ\ �,%م e%��ت �( ا�?4  )ج  
�&و ا�,%رة 
 �eو*�ت D,#ق ا��@��          أو  
�?. ��أو ��ا*K$�� و ا���KcO.ا�?,#ق ا���0ورة ��. � �� �qف ]�ef _T، و �( �

�$�K �;@و��$( ا��%��. *��U. )���;K. إ�& ذ�b ا����ط �K� ��d]�ة >B ا����ط O ا���آ#ر
B�#��,؛ا�  

�&,#م �آ\ �,%م e%��ت   )د 
 أو ا�?,#ق ا���0ورة أي �eق �?,#ق ا��@�� 
�%ا )�i]�اف 
)$K*أو ��ا�� .?���. ��K]�ة >B ا����ط � و ا���cO- �� �%ن ]�ef _T و �( �

�$�K �;@و��$( ا��U�* .�U��0. )���;K. إ�& ذ�b ا����ط ��d ا�,��#��cDa �,Kq Bم O ا���آ#ر
  ؛ه�ا ا�,��#ن

 �,��#ن أ
�m و>,�) د(إ�& ) أ( �� >B ا��K#د N% �,%م ا�T%��ت ا���آ#ر آ\ ا�%
�ويO,�م   )� 
  ،.�U��0ة ا��X;ة ا��%��. أو �,��#ن ا���X;ى ا��#
�& ذ�b، �� أl\ إ*��. د
و 
mوة 

 ]�ef _T إ�& ا�,�r.،أي  N .�U�r* �N% �,%م ا�T%��ت ��9 �� ا��rوري
�& *�ار
�.  �� ا��?4K;�  .�cأوا�?�#ل ��,Br )�;@و��. ]�X;� B< _Tة ���

�ef.  
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  5.65ا�ـ�ـ�دة 
  

�c ��,%م ا�T%��ت >��� �T_ ا�#���U ا�$���. أن �;$��% �� ا�?% �� ا��;@و��. ��
 ��Oا���د B< )��
 إذا O#>�ت >�( ا���وط ا�#اردة >B ا��#اد 14.65 و 12.65ا����#ص 

��T( 4و*�ت D,#ق ا��@�� أو ا�?,#ق ا���0ورة ا�$B 11.65 إ�& ��5.65 �$� ���< bو ذ� 
 ! )����Kدرة و ! );�X. ا�$;���، و إ��� و*�p )#ا�X. ��� أو �� �,� >��� ! )����ا*K. و

  : ]�cKت O$� ��ا*K$�� أو ا�$���mP �� �%�( أو )���( 

، ��r#���ا���دة، دون ���PO ه��  ا���دة أو e ��%,O%�. ا��)� �� أl\ إر��ل أو ����O  )أ 
 ��	T$و أو ا� B�Dتا�����������دة ا���آ#رة meل ه�� ا�� p*@؛ ا��  

��. ا�$T )ب �
	O B$ا� .���Kاآ�ة ا����( ���$  .��f .,��X( ؛ 

��\ �,�� )���م أو )�cK.  )ج  $;� -�q &�
�� �%ن ا�$O ���mP$� ��ا*K$�� أو ا�$T	�� )��ء 
  �,%م ا�T%��ت أو �?;�)(؛

�& ا��T،   )د 
 o*#�( �(أو إ*��. ر ����� o*#� %�%?O أدوات )��$T%امإ��D. ا��;$
�#��ت، )�� >��� �  .ا�$��
�K.  وا����رس ا)��وا�ا��

 

  6.65ا�ـ�ـ�دة 
  

 ��Oا���د B< )��
 إ! إذا �� 14.65 و 4KX� !12.65 ا�?% �� ا��;@و��. ا����#ص 
��Kدر �,%�# ا�T%��ت )Qر��ل ا���دة و �� �T$�روا ا���دة أوا�T[aص ا�����. إ���� �� 
%ا 

 %�Kا� B< ا��?%دة �U��#ى ا�%Dإ p5.65دة �� ا��ـــ�) د(إذا آ�� �
#� ��Oذا %D B< ��r$O 
  .�� ا!e$��ر

 

  7.65ا�ـ�ـ�دة 
  

 B< )��
�$� >?_ أه��. ا�$��دة �,%�B ا�T%��ت �� ا�?% �� ا��;@و��. ا����#ص 
 ��Oد �� 14.65 و 12.65ا��ـ�د#�Kا� B< ا����ر إ���� �U��#. �� ا��و�� \c( 4��$� ���< ،


� أه��. ا�$��د��O �� ا�?% �� ا��;@و��. ، )�c\ �����5.65 ا��ـــ�دة ) د(إ�& ) أ( \�
 B< ����
ا���c( �KO\ و���. �� ا�#���U ا�eaى، و ذ�b و>,� ���وط اaه��. ا����#ص 

  .11.65 إ�& 8.65ا��#اد �� 
 

  8.65ا�ـ�ـ�دة 
  

 %�Kا� B< ا����ر إ���� �U��#��( 4��، ! �;$��% �,%م ا�T%��ت ��5.65 ا���دة ) ب(>��� �$
��( >B ا���د��O �� ا�?
  :  إ! إذا آ�ن 14.65 و 12.65% �� ا��;@و��. ا����#ص 

�B ����( إ!��#�#ج إ�& ا���دة ا��#l#دة )���اآ�ة ا�e�( ��� \c�( .���K_ ! �  )أ ��$;�� 
)$cK[نأو#<#$;� ����  ؛ ]�وط ا�#�#ج إ�& ا���دة ا���آ#رة ا�

�,. )$0%�% ا���دة ا��#l#دة )���$	م )��,#ا
% � )ب ���� أو أي ا��$��?O دة�
�اآ�ة ا����K. أو إ
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o �&ا���#ذ�l.  ا�$%ا)�� ا�$,��. ! �$%اe\ � )ج 
 .����B �� أl\ ا��;$`aا o*#ى ا��#$;� 
 .,���#��ت �$�� &�
 ه�� ا��eaة 
�% ��r#ن ���P  ا���دة و !)��$T%اما�?�#ل 

���؛��  إر����� !D,� إ�& ا��;$
��ف >B أ*�ب ا��lل$� )�,�O %�( �����4 إ
�ارا >��د
�ء �eق �?,#ق ا��@�� أو    ) �$

13.65 ����دة و>,�ا�?,#ق ا���0ورة، bف �?- ، و ذ�%�( .���Kدة )���اآ�ة ا�#l#ا���دة ا�� 
��X\ ا�#�#ج أو O &ا�إ�B�`aا o*#ا�� �� ��K?� �O B$دة ا���.  

 

  9.65ا�ـ�ـ�دة 
  

 ��%�Kا� B< ا����ر إ���� �U��#��( 4��، ! �;$��% �,%م ��5.65 ا���دة ) د(و ) ج(>��� �$
�Oا���د B< )��
:  إ! إذا آ�ن 14.65 و�12.65 ا�T%��ت �� ا�?% �� ا��;@و��. ا����#ص 

�Tق D,#ق ا��@�� أو ا�?,#ق � ا��يا����ط ��K]�ة إ�&  ��	ى ����� ر)?� B ��0!  )أ 
 B< وف ا�ا���0ورة�� B$ن �%�( ا�#c� ���< 4?ا�&�
  ا����ط؛ه�ا  ��ا*K. و ا�,%رة 

�� أو )�cK$(، أو  )����(ا�$�O B إ�#اؤه� �� أl\ �?- ا���دة �$��ف >B أ*�ب ا��lل )ب  
 �����X\ ا�#�#ج إ�& ا���دة ا���آ#رة إذا آ�ن �O \lأm� )�Tق D,#ق ا��@�� أو >

 oU�*#( ��
 &�
 yK�� ��%�
 �;$��د ���� أن ه��ك �e*� أو ��وفا�?,#ق ا���0ورة أو 

� 4��q  �?,#ق ا��@�� .`�e ،4أوا�?,#ق ا���0ورة��$� B���د
�ءات ) إ
�ار >

  ؛ 13.65 ����دة و>,��0ورة �eق D,#ق ا��@�� أو ا�?,#ق ا��

��� )ج 
 ����mg�� ��c� � B,�
�ارات )$iا����ر إ���� ا %�Kا� B<) ب ( ،�m
و ��$�K ا���g\ أ

�ارات )��� �,%م ا�T%��ت iا B�,$� ���
 ����ا�� ا���g\ ا���آ#ر و آ\ �� إذا آ�ن �

أن ��0( ا���#م >l B	ء �����K�  �c و 
�#ا�( اc�i$�و�B و ر*� ه�O�( ا���دي
�#ا�( 
p���$�!ا &�
��#م �  .)�#*o ا!�$���p ا��ي ���)c �,%م ا�T%��ت، و آ�ا (;0\ ��$#ح �

 

  10.65ا�ـ�ـ�دة 
  

 ��Oت �� ا�?% �� ا��;@و��. ا�#ارد )����د��%T% �,%م ا���إ! إذا 14.65 و 12.65! �;$ 
  : آ�ن 

�or� 4 و �B< 4KX ��وف ��X;� .�Umة ��;| D;�)�ت ��BKcO ا�  )أ ��#د >��� �$
  ؛ �Tو*�ت D,#ق ا��@��  و ا�?,#ق ا���0ورة)

أو ا�?,#ق  )?���. ا���دة ا��?��. )?,#ق ا��@��ا���#ذ�l. ا��T`. ��$%ا)�� ا�$,��. �$,�% ) )ب 
�& إ�� ا���0ورة
�b ا�$%ا)�� ا���%ة O ،���� \eا�$%ا �
 o�$�� و ��( ����O#ا>4  و ا�$

�0- أن cO#ن ه��  و ���0ورة و �,%�B ا�T%��ت D,#ق ا��@�� و ا�?,#ق اأ`?�ب)�� 
 .�#,��& �,%�B ا�T%��ت ���O	و ��d ا�$%ا)�� �$#>�ة )��وط �
�. و ! O��ض 
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  11.65ا�ـ�ـ�دة 
  

��( ! ���c أن cO#ن أه��. �,%م ا�T%��ت ��m$��دة �� ا�?% �� ا��;@و��. ا����#ص
 
 ��Oا���د B<12.65 14.65 و oU�*و �
 ���وq. )$#��( ��ا*K. ����(   أو ا�K?{ ا��0د 

�& أ���TO .Xق D,#ق ا��@�� أو ا�?,#ق ا���0ورة، إ! >D B%ود ا�$%ا)�� ا�$,��. 
O%ل 
 .10.65ا����ر إ���� >B ا���دة 

 

  12.65ا�ـ�ـ�دة 
  

��?�آ�، >��D B  )أ � �c��.  .����4$��دة �� ا�?% �� ا��;@و��. ا��$��m,%م ا�T%��ت أه� 
 B< ا�#اردة .���#��( %�Kا�)5.65ا���دة �� ) أ، O إ�� )أن ��j|;�ا�?;�)�ت ا�� ��� ،.

� .�#,��& ��oأو)��TOذ O%ا)�� �
 o*#� &ا�#�#ج إ� � �Tرجا��T��( %l#؛   

� ��?�آ�، >�D B )ب � �c��.  .����m 4$��دة �� ا�?% �� ا��;@و����,%م ا�T%��ت أه�. ا��$
�#��(Uا� B< د� ا����ر إ����#�K�) ��5.65 ا���دة ) د (و)   ج(و ) ب��jO أن ، -?;( 

 >;|�Tق D,#ق ا��@�� أو ا�?,#ق ا���0ورة، أو )$��X\ ا�#�#ج إ����، و ا�$O Bا���دة 
�Oاه� ا��?�آ� �Nور�.، *%  ا�$B  ا�eaى. و آ�ا )��TOذ o��l ا�$%ا)�����ا�?;�)�ت ا��

 ذات ا�$%ا)�� �� )�� ��,%م ا�T%��ت اa*\ إآ�اه� )���;K. �$%ا)��ن cO#ن ه�� ا]��X. أ
.�   ؛ا������. ا�����

��� ا!
$�Kر �o اaأ
�m، ) ب(و ) أ(�� �K% )��$%ا)�� ا����ر إ���� >B ا� ا��?�آ�O��j )ج ( �e
�& �,%م ا�T%��ت   و ا��rر ا��ي �?4 اiآ�ا� 
 D,#ق `�D-ا��;BK ا����وض 

دون إd��ل O#>� أ����- و>����$(، ا�$,��. ��$%)�� 0%وى ا�� أو ا�?,#ق ا���0ورة و ا��@�
�. و ��c أ*\ إآ�اه� ؛���� .���� �O��� ذات >

�b ا�$p;�� B   )د O ت، أو�K�iا \Uو�� &�

�دا >��� �T_ اaوا�� ا���د>. إ�& ا��?�>�.  ��
��!ت ��,%مO!ا .cK[ لmP$ا� &�
 ا�T%��ت، >Qن ا�$%ا)�� ��� ��fر ���K. آ��Kة 

��~ �,%م ا�T%��ت و>4 ا�c[aل و ا���وط ا�#اردة KO �O إ! إذا .D�$� ن#cO ! ا���آ#رة
  .>B *��#ن ا��;�Xة ا��%��.

 

  13.65ا�ـ�ـ�دة 
  

�B"��اد )��Kرة ��� ا���دة ) ب( و ا��K% ��8.65 ا���دة ) د(ا�#اردة >B ا��K% " إ
�ار >
9.65�
 o*#� B(�$آ ~��KO  B�� �� !��lإ ��r$� و .?�?` .���c( )� :  

 و 
�#ا�( و ر*� ه�O�( وآ��( D,#ق ا��@�� أو ا�?,#ق ا���0ورة أو `�D-ه#�.  -1
Bو��$c�iا�( ا#�
   ؛و

�#��ت ا�$�c�O B �,%م ا�T%��ت ��  -2��&ا��
 ا���دة ا��?��. )?,#ق ا��@�� أو ا�$��ف 

& أ��� �#N#ع ا�$��%� B$ة �#اد . كا�?,#ق ا���0ورة، و ا�%
 %Dار وا�
و إذا ]�\ إ
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�#��ت ا�$�c�O B �,%م ا�T%��ت �� ا -3��& ا���دة ا�$�O B إ�#اؤ��
ه� >B ���م أو ا�$��ف 
 B$و ا� ���*#� %�%?O �� ( أو �?;�)( و<�q �� ����mP$أو ا� ���$K*ا�� �$O .cK[
 ���
& أن �e \c�O*� �?,#ق ا��@�� أوا�?,#ق ا���0ورة وا�$��K?� -0� B أو �$%�

��X\ ا�#�#ج إ���� O؛  
4-  ����r$� B$ت ا���#�����y )����ف ���% أن ا��Oار�
i؛  `?�?.ا  
5- ����( y���O فBc$ف ا����Xا� )( B�%� ع#N#� ل ا���دة��� ���% >�( أن ا�$

.��cا�� _e�� ��d ( ن%� �� )-D�`ق ا��@�� أو ا�?,#ق ا���0ورة أو �� �%ن#,D  
)�  ؛ وآ�

6-  y���O Bc$ف ا����Xا� )( B�%� )���4% >�( أ�D -D�`،B�?� )أ� &
��ض  �%O 
� .�Dm���ف )��� `��T-Dق أو أن �%�( ا�$�  .��آ#ر ا�?4 ا��

y�?` o�*#O .(�g�( Bو��$c�!ا o�*#$ن ا�#c� و��.، و�$cإ� .�
�ار )#��iا )�l#O �c��.  

 %�K�� �,Kq ت��#��
�ارات TO_ أداة �$?%�% �#*o ا��Q( ��a4 ا��$� ��%�
�� ا���دة ) د(
�,#ل �$���c �,%م ا�T%��ت �� 5.65� \c�( .�<ت ا��%�& )�� آ���#��، �0- أن cO#ن ا��
%�%?O �� ����mP$أو ا�    ���$K*ا�� �$O .cK�( د )���م أو#l#أو ا��ا)� ا�� olا��� o*#� 

�%د آ��K �� ا���اol أو ا��وا)� �#l#دة ( 4���q>( أو �?;�)( ��d أ�( >��D B. إ
�ار، �$
�& ا�B< �T ���م أو ]O .cK$� ��ا*K$��� أو ا�$�q �� ����mPف �,%م 
 %Dوا o*#�(

  .، أ���KO .?U! ��%,O �c ه�� ا���اol أو ا��وا)� ا��#l#دة )���#*oا�T%��ت أو �?;�)(
 

  14.65ا�ـ�ـ�دة 
  

�& أ��س إذا *�م �,%م ا�T%��ت );?- ا���دة أو )$��X\ ا�#�#ج إ���� 
� D;� ��.   )أ 

�;@و��. >B أ
�B �� أي  �?,#ق ا��@�� أو ا�?,#ق ا���0ورة ��ه��	
#م أو �eق 


. ا�$%ا)�� ا���,#�. �c[ .��Dوى !X��[ ،.,D. أ�;( �T$� ا�$���. ن :  
�& ا��T �� أl\ إ�Keر ا��T_ ا��ي وoN ا���دة  -
 )�� ا)$cK�( �� ��TO أو ����((

  إ�lاءات ؛

- �Tا� &�
�B ا��T_ ا���آ#ر أ�lب إذا ،�� أl\ إ
�دة ا���دة ��& إ
�ار >
، و آ�ن 
إذا ا�j0$ ا��T_ ا��ي �$�)�� >�e .�r* Bق D,#ق ا��@�� أو ا�?,#ق ا���0ورة، إ! 


�ارأ`%ر iلا#,�� \lأ \eدا .�c?ول إ�& ا��aا B��   ؛ ا��


� أ>��ل `�درة 
� D;� ��. �� �,%م ا�T%��ت، )��ء  )ب  �l�� ر�N \و��. آ@;� o,O

�4O ا��Xف ا��ي  &�
�& إ
�ار، 

�ار أو )0#اب Q( .lر%� .�q�e ت��#��� &�


�#��ت ا��q�T. ا���آ#رة ؛�  أ`%ر ا��

�ار"- أن �c#ن �0  )ج iا &�
��X\ " ا�0#اب O أو )Oد�� -?� �O ك�$�� �
ا���در 

 .���c( ������، آ$�)�� و �#*

%م ا!�$��K أو �� �lاء B< jXe ا�$��ف  -K;( ا�#�#ج إ����
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ه#�. ا���$�ك و 
�#ا�( و ر*� ه�O�   ؛( -1
2- #� %�%?Oا�#�#ج إ���� \�X�O �O B$أو ا� ��K?� �O B$؛ع ا���دة ا�  
3- O pن ا��ي آ���cا�#�#ج إ������� >�( ا�� \�X�O \K* أو ��K?� \K* ؛ا���دة  
���y )����ف  -4O%��� ����r$� B$ت ا���#��
�ار  أن ا��iا &�
   ؛`?�?.ا�0#اب 
���y �#ا>4  -5O)�< &ص إ���$e!إ���د ا &�
#B< %l دا�Uة ا�$�c?�� B. ا� ا���$�ك 

)�q#� ذه�#�� B< \e%� .�c?� أو إ�& أي ،B�q#ا�$�اب ا� \eدا ��eaإذا آ�ن ه�ا ا 
 ا���$�ك ا���آ#ر �eرج #�qن �# �,%م ا�T%��ت، �c� ����D�#ذه� �#�X��qق 

B�q#؛ا�$�اب ا�   
���y )����ف ���%  -6O)�<أن ا���$�ك أ� .�� �;D �
 %,$�� ) ��K?� �O ا���دة 

��X\ ا�#�#Oج إ���� أو��K$�!م ا%
 -K;( B< jXe اء�l �� أو ����
  .ا�$��ف 
  

 .(�g�( Bو��$c�iا o�*#$ن ا�#c� و��.، و�$cإ� .�
�ار )#��iا &�
���l#O �c( ا�0#اب 
y�?` o�*#O.  

 

  15.65ا�ـ�ـ�دة 
  

�- آ$�)D -D�` �� B,#ق q &�
���X- ا��c$- ا��B(�P �?,#ق ا��@����، )��ء 

�ار، )$?%�% ه#�. آ\ ا��@�� أوا�?,#ق اi)� \`#O ت ا��ي��%T(، �,%م ا�����0ورة أو وآ�

 B< ل و�lأ*�ب ا� B< �%و�	م �?,#ق ا��@�� أو ا�?,#ق ا���0ورة، و )$#
���e -cOق �	
 -D�` &إ� ����l#O \lأ �� bق و ذ��Tا� -cO�� ل#D .�<�cت ا���#��D%ود ا�c�iن )���

  .ا�?,#ق
 

UB�bب ا���ا�  
--------  

Bن"#��  ��ان R>��* ا�
  

�#�

�ت ا>د$#� و ا����-#= ا���@�ن ��` ا��  
  

  66ا�ـــ�ـــ�دة 
  

&�
 4KXO .���د)�. و ا�aت ا�����,. )?���. ا���  :إن أ�cDم ه�ا ا�,��#ن ا��$
ا������ت ا�$c� B#ن �@���� أو أي `��ef ���jO 4D -D أ`�B �� �#اB�q ا����c.   )أ 

$� �دة أو �,�� ا��B< B;�U ا����c. ا���P)�.؛ا���P)�. أو cO#ن ����c ا��

 

 

���. ا�$c� B#ن ��$��0 �� �#اB�q ا����c. ا���P)�.  )ب Kا� .��أو         ا������ت ا�;�
 ����c ا���$�دة أو �,�� ا��B< B;�U ا����c. ا���P)�.؛
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ا������ت ا�$B �$� ���ه� aول ��ة >B ا����c. ا���P)�.، أو �O ���ه� aول ��ة >B   )ج 
%�  �#��؛�ef 30 و و*o ���ه� آ��B< b ا����c. ا��rd B< .�(�P#ن )

ا������ت ا�����ر�. ا�$���O �O B%ه� >B ا����c. ا���P)�.، و *oX ا���#ن ا���0�.   )د 
.�(�Pا�� .c� .ا��B< o,O .���( B< .0�% ا���

 

B$ا� b�O &�
�,. )?���. ا������ت اaد)�. و ا����. � �?4 أن 4KXO أ�cDم ه�ا ا�,��#ن ا��$
.�(�Pا�� .c����� ا���
 p*ه%ة دو��. `�د���� �,Kq .���?ا� �����O.  

 

�-#= ا���@�ن ��` ���ق K��@0 ا>داء�  
  و����0 ا�2�4ت ا����#� وه#Pت اOذا��

  
  67ا�ـــ�ــــ�دة 

  
 ��%�
�& أوl( اaداء 
 4KXO داءaا B���< .���?( .,��  :إن أ�cDم ه�ا ا�,��#ن ا��$

�c#ن >��ن   اaداء �� �#اB�q ا����c. ا���P)�.؛ -
�& أرض ا����c. ا���P)�.؛ -
 �$� O,%�� اaداء 

�& �;m0ت `#l#�( .��?� .�O- ه�ا ا�,��#ن، أو؛ -
 �$� p�KgO اaداء 

-  -l#�( B�?� B
�c#ن اaداء ا��ي �� �$� m0;� B< )$�KgOت `#( B< �0�%� .�O{ إذا
 .ه�ا ا�,��#ن

  

�& ا��;m0ت إن أ�cDم ه�ا ا�,��#ن ا��$
 4KXO .�O#��,. )?���. ��B0$ ا��;m0ت ا��
 ��%�
 .�O#�  :ا�

 �c#ن ا���$n �� �#اB�q ا����c. ا���P)�.، أو  -

 �c#ن إ��0ز أول B< �O %* p�KgO ا����c. ا���P)�.؛ -

- .�(�Pا�� .c� .�c#ن إ�$�ج ا��;0\ ا��#a �O %* BOول ��ة >B ا���
 

�?( .,��
�%�� إن أ�cDم ه�ا ا�,��#ن ا��$ B
�& ا�K{ اiذا
 4KXO .
 :��. ه�wت اiذا

�& أرض ا����c. ا���P)�.، أو -
���jة �#l#دا � B
��$l!ن ا��,� ا#c� 

- .�(�Pا�� .c��& أرض ا���
 .�c#ن *% �O ا�K{ اiذا
B ا�l#� .X?� �� �*mX#دة 
 

�& اaداءات و ا��;m0ت ا��#�O. و ا��Kا�
 b4 آ��KXO م ه�ا ا�,��#ن�cDإن أ .�
n اiذا
.�(�Pا�� .c����� ا���
 p*ت دو��. `�د��*��Oا -l#�( .��?ا��. 

  
  
  
  
  
 

  .ـ�$�ـ#ـ� ��ـ-#ـ= ا�5
ـ�.#�ت ا�ـ�و�ـ#ـ�
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  68ا�ــــ�ـــــ�دة 
 

�,. )?,#ق ا��@�� و ا�?,#ق ا���0ورة و ا�$cO B#ن �إن �,$��rت أي ���ه%ة دو��. �$
* �K$�O ،����
 p*د�` %* .�(�Pا�� .c����� >B ا���
�& ا�?�!ت ا����#ص 
 4�KX$�� .�(�

 .ه�ا ا�,��#ن

 p*ه%ة دو��. `�د����رض )�� �,$��rت ه�ا ا�,��#ن و �,$��rت �O د#lو .��D B< و
���� ا����c. ا����r$,� 4KXO ،.�(�Pت ا����ه%ة ا�%و��.
. 

 

  ا���ب ا��Cدس
--------  

  

��B�'> و �%�'bB م�
Kأ  
  

  أ�!�م ا@����#�
  

  69ــ�دة ا�ـــ�ــ
  

�& اaداءات ا�$B أ�0	ت 
�& ا������ت ا�$B أ�p0$ و 
 �rم ه�ا ا�,��#ن أ��cD4 أKXO
p$K� ر�|  أو�O \K* ��g( �O B$ا� .�
�& ا��Kا�n اiذا
�& ا��;m0ت ا��#�O. ا�$p$K� B و 
و

دe#ل ه�ا ا�,��#ن �D	 ا�$����، ]��X. أ! cO#ن ه�� ا������ت و اaداءات و ا��;m0ت 
�& إ�� ا���ام �%ة ا�?���. ا�
 B�#����D B< p	 ا���b ا�eد %* .�
�#�O. و ا��Kا�n اiذا

�%ه� ( B< \��ا��,�رة ��� >B ا��_ ا�$����B ا�;�)4 أو >B ا�$�����ت ا��0ري )�� ا�
B�`aا.  

 \K* ����

��ل وا��,#د ا����K. أو ا����#ص aل دون أي �;�س ا#�KO,& ��ر�. ا���
  .�#ن �D	 ا�$����دe#ل ه�ا ا�,�

 

  (ـــ"�ـ�ن �ـ
ــ�ـ�ل ا�ــ�ــ�@ــ�ن
  

  70ا�ـــ�ــــ�دة 
  

�& `%ور� 
�% ا���ام �%ة �$. أ]�� ( 4�KX$ا� 	�D ت ه�ا ا�,��#ن��r$,� \e%O
  .)����0%ة ا�����.

 

  ا�ــــ�ــــ4ـــــ[
  

  71ا�ــــ�ــــــ�دة 
  

 a1390و�&  �� ��lدى ا25 )$�ر�| ��1.69.135;| ا����� ا����� ر*� 
 .)�jن ���D. ا��@���ت اaد)�. و ا����.) 1970 �#��# 29(
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