

	�ق ا���� ��  ا���

  ا'"� ت و'�&% �$"��# وا�"! ی� وا�����م ����� �ار ا������ ا����� 
  �9�2��١٩٨٩ / ��8ی7 ا�٢٠1��6 ا��4رخ 12 �٤٤/٢٥,�+ ا��"* ة 

   ٤٩، و2	� �$��دة 9D١٩٩٠"��9 / أی$�ل٢: ��ری@ � ء ا�<��ذ
  ا� ی��9�

،������  إن ا� ول ا�KLاف 12 هGH ا
2	� �$��9دئ ا���$<� 12 ���6ق ا�L+ ا��"* ة، ی�S8 ا�'"�اف ����Sا�� ا��"Rص$� ����# أ'��ء إذ ��ى أ�O و

  ا�DLة ا��89ی� و�*	�X+ ا��"�Uوی� وW�� ا�	��$� �$"!�ف، أ�Dس ا�*�ی� وا�� ا�� وا�U$+ 12 ا����+،
��X ���*	�ق اD�DL�� وإذا ��# 12 ا'"�9ره� أن ش��ب ا�L+ ا��"* ة   أآ ت �7 � ی  12 ا����6ق إی��

 �� و��U� #2"�ى ا�*��ة 12  1'��"���^��Uن و��Sا�� ا���د و رG، و'	 ت ا��[م '$\ أن � #2 ����\ ا
،_U2أ �7 ا�*�ی� ��  

وإذا � رك أن ا�L+ ا��"* ة   أ'$<%، 12 اb'aن ا�����1 �*	�ق ا�U�aن و2\ ا��X ی7 ا� و���7 ا�`�ص�7 
S� ن، أن�U�aق ا�	ك، دون أي ��ع �7 �*�S!ا� f$� 12 ق وا�*�ی�ت ا��اردة�	ا�"�"# ����# ا�* �
� إ��Uن 

أ��اع ا�"���[ آ��"���[ ��9U ا��<!� أو ا�$�ن أو ا��<h أو ا�$g� أو ا� ی7 أو ا��أي ا�1D��U أو G��W أو 
،f% '$\ ذ�	خ�، وا��j #&1 أو ا��6وة أو ا����  أو أي و'��"��  اLص� ا�	��1 أو ا

 �8�� إ�\ أن ا�L+ ا��"* ة   أ'$<% 12 اb'aن ا�����1 �*	�ق ا�U�aن أن �$����� ا�*� 12 ر'�ی� وإذ
  و��U' ة خ�ص"�7،

وا"<�'� �<R� �Xن ا�DLة، ��'"�9ره� ا��
 ة اD�DL�� �$��"�# وا�k�9� ا��9���� �<�� ور�2ه�� ���# أ�2اده� 
Uوا�� �1 أن ���\ ا�*��یg9>ل، ی��KLا �داخ� و�`�ص �X���4و�U�� ���Sع ا�b�&��' ة ا�bز�"�7S�""� 7 �7 ا

  ا���"�#،
وإذ �	� �Rن ا����، آ1 �"�'�ع ش`!�"O ��'�'� آ��b و�"<�D	�، ی<1g9 أن ی<k�� 12 R8� '�ئ$�� 12 �� �7 

  ا���Uدة وا��*9� وا�"��ه+،

��ة �2دی� 12 ا�� ��*�� b1 إ' اد ا���� إ' ادا آ��g9>ی Oوإذ ��ى أ� �وح ا���6 ا��$�� ا���$<�� O"�و��� #�"�

  12 ���6ق ا�L+ ا��"* ة، وخ!�ص� ��وح ا�U$+ وا��Sا�� وا�"��U_ وا�*�ی� وا���Uواة واaخ�ء،
وإذ ��# 12 ا'"�9ره� أن ا�*��� إ�\ ��2�� ر'�ی� خ�ص� �$���   ذآ�ت 12 إ'bن �<�o �*	�ق ا���� ���م 

 وا���"�ف �9�2��١٩٥٩ / ��8ی7 ا��٢٠1��6 �O ا������ ا����� 12  و2\ إ'bن 
	�ق ا���� ا�Hي ا'"١٩٢٤
 ��D��Uوا� �ق ا�� ���	ا� و�1 ا�`�ص ���*  Xن و2\ ا���U�aق ا�	ن ا�����1 �*b'a12 ا O�) 12 ���D�و

"!�دی� وا��"��'�� وا�6	�2�� ) ٢٤ و ٢٣ا���د��7 �دة و� D��� 12 ا���(و2\ ا��X  ا� و�1 ا�`�ص ���*	�ق ا
  و2\ ا�<t+ اD�DL�� وا�!�Sك ذات ا�!$� �$�آ��ت ا��"`!!� وا��<��tت ا� و��� ا���<�� �`�� ا����،) ١٠

أن ا����، ��9U ' م ���O ا�9 �1 وا��	$1، ی*"�ج إ�\ إ��اءات و�ی� ور'�ی� "وإذ ��# 12 ا'"�9ره� 
�9 ا���دة و�� ه� ،�9D�>� ������
��ی�  f، ��� 12 ذ��خ�ص " fق ا����،وذ��	
  آ�� ��ء 12 إ'bن 

 #� ،+X"ل ور'�ی��KLا �*��ی� �ا��"!$ ������	وا� ��'��"��وإذ �8�� إ�\ أ
�Sم اb'aن ا��"�$� �����9دئ ا
ا�ه"��م ا�`�ص ���*���� وا�"9<1 '$\ ا�!�� ی7 ا��K<1 وا� و�1، وإ�\ �ا'  ا�L+ ا��"* ة ا� ��� ا�<��ذ��� 

 
Lء ا��، وإ�\ اb'aن �R8ن 
��ی� ا�<�Uء وا��KLل أث<�ء ا���ارئ )�ا'  �S�7(اث aدارة ش�kن 
،�*$Uوا��<�ز'�ت ا��  

� ی���8ن �y 12وف ص�9� ��g$ی�، و�Rن ه4�ء ا��KLل ��K، 12 ���# �$ ان ا����+، أ�ن ث�R� +$U� وإذ
  ی*"���ن إ�\ ��ا'�ة خ�ص�،

  � و��O ا�6	�2�� �*��ی� ا���� و��'�'D�>"� �'�'�� O	�،وإذ �RخH 12 ا�'"�9ر ا��ا�� أه��� �	���  آ� ش�
  وإذا � رك أه��� ا�"��ون ا� و��y 7�U*"� 1وف ���8� ا��KLل 12 آ� �$ ، و� D��� 12 ا�9$ ان ا�<����،

  ا��	% '$\ �� ی1$ :  
  ا��[ء اLول

  ١ا���دة 
��، ی�<\ ا���� آ� إ��Uن �+ ی"��وز ا���6<� '8�����ة، �� �+ ی7D {$9 ا��ش  �9 ذ��WL ����� fاض هGH ا

O�$' �  .ا�	���ن ا��<�9
  ٢ا���دة 

�� و���<��K �S� �X ی`�# ���ی"�X دون أي ��ع . ١�����*"�م ا� ول ا�KLاف ا�*	�ق ا���&*� 12 هGH ا
XU>� أو +X��� أو O�$' 1����	أو ا��ص1 ا� O7 '<!� ا���� أو وا� ی' �t>ا� }g� ،]���"أو �7 أ��اع ا� +

�X"g+ أو دی<X+ أو رأیX+ ا�1D��U أو G��W أو أص$X+ ا�	��1 أو اaث<1 أو ا��"��'1، أو ث�و�X+، أو '�[ه+، 
  .أو ��� ه+، أو أي و&# jخ�



�"`H ا� ول ا�KLاف ���# ا�" ا��� ا��<�9D� ���S" �$��� ا�*��ی� �7 ���# أش�Sل ا�"���[ أو ا��	�ب ا�	�ئ�� . ٢
 ا���� أو اLوص��ء ا�	������O�$' 7 أو أ'��ء ا�DLة، أو أ�X"�8+ أو jرائX+ ا����9 '$\ أ�Dس ��آ[ وا� ي

+Xا� 	أو ��" �X>'.  
  ٣ا���دة 

12 ���# ا��aاءات ا�"1 �"�$� ����KLل، �Dاء ��% ��UD4� �Xت ا��'�ی� ا��"��'�� ا����� أو ا�`�ص�، . ١
  .���، ی��1 ا�'"�9ر اLول ��!��_ ا���� ا���$\أو ا��*�آ+ أو ا�U$��ت اaداری� أو ا��k�Xت ا�"�8ی

٢ . Oق ووا��9ت وا� ی�	
�"�X  ا� ول ا�KLاف �Rن ���7 �$��� ا�*��ی� وا��'�ی� ا�bز�"�7 ���2هO، ��ا'�� 
أو أوص��ئO أو W��ه+ �7 ا�2Lاد ا��4Uو��7 ����� '<O، و�"`*� ،H	�	� �HXا ا��gض، ���# ا�" ا��� ا�"�8ی��� 

  .ی� ا��bئ��واaدار
���S ا� ول ا�KLاف أن �"	�  ا���UD4ت واaدارات وا���ا2� ا��4Uو�� '7 ر'�ی� أو 
��ی� ا��KLل . ٣

 �X��y�� و2\ ' د �وا�!* ��bU12 ����1 ا� ���D �������ی�� ا�"1 و&�"�X ا�U$��ت ا��`"!�، و
7 ��
�� آ��ءة اaش�اف� f�Hوآ ،���$� +X"�
bوص.  

  ٤ا���دة 
 H`"� �X� ق ا���"�ف�	ل ا�*��'a �ئ�bه� �7 ا�" ا��� ا����Wو �داریaوا �اف آ� ا�" ا��� ا�"�8ی���KLا� ول ا

������"!�دی� وا��"��'�� وا�6	��2�H`"� ، ا� ول ا�KLاف هGH ا�" ا��� . 12 هGH ا�و2��� ی"�$� ���*	�ق ا

 ود ��ارده� ا��"�
�، و
���6 ی$[م، 12 إ�Kر  \!  .ا�"��ون ا� و�1إ�\ أ
  ٥ا���دة 

"��ء، أ'��ء ا�DLة ا����D� أو ��*"�م ا� ول ا�KLاف �4Uو���ت و
	�ق ووا��9ت ا��ا� ی7 أو، '<  ا
 7' �����ا����'� 
��9U ی<~ '$�O ا���ف ا��*$1، أو اLوص��ء أو W��ه+ �7 اLش`�ص ا��4Uو��7 

 رات ا���� ا #� ���"��رة، ا�"���O واaرش�د ا��bئ��7 '<  ���رD� ا���� ا����، 12 أن ی��2وا ���ی	� �"�
������  .ا�*	�ق ا���"�ف ��X 12 هGH ا

  ٦ا���دة 

	� أص�b 12 ا�*��ة. ١ ��K �S� نR� اف�KLف ا� ول ا�"��.  
٢ .Gء ا���� و����	7 �S��  
 \!  .���S ا� ول ا�KLاف إ�\ أ

  ٧ا���دة 
 ر ی��U ا���� ��  و�د�O �2را وی�Sن. ١ O� ن�Sوی ،��U>� ب�U"12 اآ � �O ا�*� �<H و�د�O 12 اD+ وا�*

��X"\ ر'�ی	و�$ Oوا� ی �12 ���2 �  .ا�S�aن، ا�*
���S ا� ول ا�KLاف إ'��ل هGH ا�*	�ق و2	� �	�����X ا��K<1 وا�"[ا����X ����� ا�!�Sك ا� و��� ا��"!$� . ٢


���6 ی�"�9 ا���� ' ی+ ا ���D�
�ل ' م ا�	��م �HX�f�Hا ا��� ان، و 12 ��U>��.  
  ٨ا���دة 

١ . O�bوص ،O�Dوا ،O"�U>� f12 ذ� ��� O"ا���� 12 ا�*��ظ '$\ ه�ی �
�"�X  ا� ول ا�KLاف ��
"�ام 
  .ا���ئ$��، '$\ ا�<*� ا�Hي ی	�G ا�	���ن، وذ�f دون � خ� W�� ش�'1

٢ .،O"7 ��{ أو آ� '<�ص� ه�ی� �ش�'� ��W �	ی��� ��K م أي�
 �	 م ا� ول ا�KLاف ا���U' ة إذا 
O"اع ��'�دة إث�9ت ه�ی�Da9"�7 �7 أ�� اD�>ا�� �وا�*��ی.  
  ٩ا���دة 

���7 ا� ول ا�KLاف ' م 2!� ا���� '7 وا� یO '$\ آ���X>� G، إ� '< �� �	�ر ا�U$��ت ا��`"!�، . ١
��ئ��، و2	� �$	�ا��7 وا��aاءات ا�����ل ��X، أن �t� ا ا��!� &�وري �!�ن ره<� ����اء إ'�دةHه 


��� إ�Dءة ا��ا� ی7 ����$� ا���� أو . �!��_ ا���� ا���$\ �6� �>��� ���
و  ی$[م ��6 هHا ا�	�ار 12 
  .إه���O� ��X، أو '< �� ی��� ا��ا� ان �<�!$�7 وی"��7 ا�`�ذ �ار �R8ن �*� إ��� ا����

"�ح ����# ا�KLاف ا���<�� ا���ص� �bش"�اك 12  �7 هGH ا���دة، �12١ أی� د'�وى �	�م '�b ����	�ة . ٢
  .ا� '�ى وا2a!�ح '7 و��Xت ��tه�

�ت . ٣b�� ��t">� ظ �!�رة��"
�� ا���� ا��<�!� '7 وا� یO أو '7 أ
 ه�� 12 ا
�*"�م ا� ول ا�KLاف 
  .ش`!�� وا�!��ت ��9ش�ة �bS وا� یO، إ� إذا ���رض ذ�f �# �!��_ ا���� ا���$\

�ت ا�"1 ی<�X�2 R8 هHا ا��!� '7 أي إ��اء ا�`O�H دو�� �7 ا� ول ا�KLاف، ��6 ���ی{ أ
  12 ا. ٤�*�

"��ز أو ا�*h9 أو ا�<�1 أو ا�"�
�� أو ا���2ة b� أو ا���� ��X�$ا���2ة ا�"1 �* ث (ا��ا� ی7 أو آ f12 ذ� ���

��$�، �$�ا� ی7 أو ا����، أو '<  ، �	 م �$f ا� و�� ا���ف '<  ا)Lي �9D أث<�ء ا
"��ز ا� و�� ا�8`~
"��ء، ���� jخ� �7 ا�DLة، ا���$���ت اD�DL�� ا�`�ص� ��*� و��د '�� ا�DLة ا��gئ� �أو أ'��ء (ا

و���7 ا� ول ا�KLاف آf�H أن � �"��� . إ� إذا آ�ن �	 ی+ هGH ا���$���ت ��h �!��_ ا����) ا�DLة ا��gئ9�7
  ).أو اLش`�ص ا���<��7( 
  ذا�O، أي �"�ئ� &�رة �$8`~ ا���<\ '$\ �	 ی+ ��6 هHا ا��$�، 12



  ١٠ا���دة 
، �<�t ا� ول ا�KLاف 12 ا��$�9ت ٩ �7 ا���دة ١و2	� ��b"[ام ا��ا# '$\ ا� ول ا�KLاف ����� ا��	�ة . ١

���� وإ���U�� ا�"1 ی	 ��X ا���� أو وا� اG � خ�ل دو�� �Kف أو ��gدر��X �	!  ��# ش�� ا�DLة، ���ی	� إی�
و���S ا� ول ا�KLاف آf�H أ� �"��� '$\ �	 ی+ K$� �7 هHا ا�	9�� �"�ئ� &�رة '$\ �	 �1 ا��$� . و�Dی��

  .و'$\ أ�2اد أ�Dه+
�ت ش`!�� وا�!��ت . ٢b�� ��t">� ظ �!�رة��"
��$��� ا�Hي ی	�+ وا� اG 12 دو�"�7 �`"$�"�7 ا�*� 12 ا

y 12 �و�*	�	� �GHX ا��gی� وو2	� ��"[ام ا� ول ا�KLاف ����� ا��	�ة . �وف اD"6<�ئ����9ش�ة �bS وا� یO، إ
� ا���� ووا� ی�g� 12 Oدرة أي �$ ، ��� 12 ذ�f �$ ه+ ه+، و2\ دخ�ل ٩ �7 ا���دة ٢
، �*"�م ا� ول ا�KLاف 

�ن &�وری� �*��ی� و� ی`�# ا�*� �g� 12درة أي �$  إ� �$	��د ا�"1 ی<~ '$��X ا�	���ن وا�"S� 1. �$ ه+
ا7�L ا��K<1، أو ا�<�tم ا���م، أو ا�!*� ا�����، أو ا�داب ا����� أو 
	�ق ا�خ�ی7 و
�ی��X+ و��Sن �"�	� 

������  .�# ا�*	�ق اLخ�ى ا���"�ف ��X 12 هGH ا
  ١١ا���دة 

١ .�W رة�!� +Xل إ�\ ا�`�رج و' م '�د���KLا �	� �2*�S�� ��اف � ا��KLا� ول ا H`"��'�8و� �.  
و�*	�	� �HXا ا��gض، ��8# ا� ول ا�KLاف '	  ا����ت ث<�ئ�� أو �"� دة ا�KLاف أو ا�����م إ�\ ا����ت . ٢

�ئ��.  
  ١٢ا���دة 

� ا�"�f$� 7' ��9 ا�راء . ١
�� �$��� ا�	�در '$\ ��Sیj 7رائO ا�`�ص� �������S ا� ول ا�KLاف 12 هGH ا
  . ��h ا����، و���\ jراء ا���� ا�'"�9ر ا��ا�� و2	� �7U ا���� و����O*�ی� 12 ���# ا���Uئ� ا�"1

٢ . h�� �وإداری �ئ���و�HXا ا��gض، �"�ح �$���، ���O خ�ص، �2ص� ا�D"��ع إ��O 12 أي إ��اءات 
1>Kن ا�����	$� �ائ���aا'  ا�	ا� #� �  .ا����، إ�� ��9ش�ة، أو �7 خbل ���6 أو ه�k� �bئ��، ���ی	� �"�

  ١٣ا���دة 
١ . �X�	$ر و��S2Lأ��اع ا���$���ت وا #��� �$K �ی�
 �
�ی� ا�"�9��، وی��8 هHا ا�* 12 �ی�Sن �$��� ا�*

وإذا'"�X، دون أي ا'"�9ر �$* ود، �Dاء ���	�ل أو ا�S"��� أو ا���9'�، أو ا��7، أو �Rی� وD�$� أخ�ى ی`"�ره� 
  .ا����

	��د، ��8ط أن ی<~ ا�	���ن '$��X وأن ��Sن �ز�� �"�R�7 �� ی��ز إخ��ع ���رD� هHا ا�*� ��9{ ا�. ٢
  :ی1$

  ا
"�ام 
	�ق ا�g�� أو X"��D+، أو،) أ(

��ی� ا7�L ا��K<1 أو ا�<�tم ا���م، أو ا�!*� ا����� أو ا�داب ا�����) ب(.  

  ١٤ا���دة 
� ا���� 12 
�ی� ا���S وا��� ان وا� ی7. ١
  .�*"�م ا� ول ا�KLاف 
� ول ا�KLاف 
	�ق ووا��9ت ا��ا� ی7 وآf�H، ���9 �$*���، اLوص��ء ا�	������O���� 12 ،O�$' 7 �*"�م ا. ٢

 رات ا���� ا��"��رة #� +�U>� �	ی��� O	
 �Dا���� 12 ���ر.  
� ی��ز أن ی`�# ا�X�aر ��� ی7 أو ا���"	 ات إ� �$	��د ا�"1 ی<~ '$��X ا�	���ن وا�bز�� �*��ی� . ٣

  .��� أو ا�<�tم أو ا�!*� أو ا�داب ا����� أو ا�*	�ق وا�*�ی�ت اD�DL�� ��خ�ی7ا��bU� ا��
  ١٥ا���دة 

١ .1�$Uع ا���"��  .��"�ف ا� ول ا�KLاف �*	�ق ا���� 12 
�ی� ��Sی7 ا������ت و2\ 
�ی� ا
	"���X ا���ورة � ی��ز �	��  ���رD� هGH ا�*	�ق �Rی� ��د W�� ا�	��د ا����و&� 9K	� �$	���ن وا�"1 �. ٢

12 ��"�# دی�	�ا1K �!���� ا7�L ا��K<1 أو ا��bU� ا����� أو ا�<�tم ا���م، أو �*��ی� ا�!*� ا����� أو 
+Xی���
  .ا�داب ا����� أو �*��ی� 
	�ق ا�g�� و

  ١٦ا���دة 
١ . O�]>� أو O��Dأو أ �ا�`�ص O���
 12 ���$� 1���� ��W 1 أو�U�� ی��ز أن ی��ى أي ���ض �أو 

O"��D أو O2�8� 1���� ��W س�U� أي �  .��اO�bD، و
� 12 أن ی*��O ا�	���ن �7 ��6 هHا ا�"��ض أو ا���Uس. ٢
 ���$�.  

  ١٧ا���دة 

!�ل ا���� '$\  ����Sم و���7 إ�b'aئ� ا�Dو �Xا�"1 �4دی ���Xا� ���y���� اف�KLف ا� ول ا�"��

ا� و���، و�`�ص� �$f ا�"X"U� 1 ف ��[ی[ ر�2ه�"O ا��"��'�� ا���$���ت وا���اد �7 ش"\ ا��!�در ا��K<�� و
  :وا��و
�� وا���<�ی� وص*"O ا��U ی� وا��	$��، و�*	�	� �GHX ا��gی�، �	�م ا� ول ا�KLاف ��� ی1$

��8�# و�Dئ� اb'aم '$\ ��8 ا���$���ت وا���اد ذات ا��<��� ا��"��'�� وا�6	�2�� �$��� وو2	� ��وح ) أ(
  ،٢٩ا���دة 



��8�# ا�"��ون ا� و�1 12 إ�"�ج و��9دل و��8 هGH ا���$���ت وا���اد �7 ش"\ ا��!�در ا�6	�2�� ) ب(
  وا��K<�� وا� و���،

  ��8�# إ�"�ج آ"� ا��KLل و��8ه�،) ج(

"����ت ا�$�gی� �$��� ا�Hي ی<"�1 إ�\ ����'� �7 ) د(b� �خ�ص �ء '<�یbم '$\ إیb'aئ� ا�D�8�# و�

Lص$��7،����'�ت اLن ا�SUت أو إ�\ ا���$  
��8�# و&# ��9دئ �����X� �bئ�� ���ی� ا���� �7 ا���$���ت وا���اد ا�"O*��!� ��� 1، �# و&# ) هـ(

  . 12 ا�'"�9ر١٨ و ١٣أ
�Sم ا���د��7 
  ١٨ا���دة 

١ .b�*"ا��ا� ی7 ی bئ� إن آ�	اف ����9 أ ا��"'�ن �4Uو���ت �H9ل ا� ول ا�KLاف !�رى �X ه� ����ن ا
Gا���� و��� �'7 ���� �. �8"�آ �4و��U، ا���ا�*�� �U
و�	# '1$ '��� ا��ا� ی7 أو اLوص��ء ا�	������7، 

Gا���� و��� �و�1 '7 ����L1. اD�DLا +X���"ن �!��_ ا���� ا���$\ ��&# اه�Sو�.  
٢ .Lا� ول ا \$' ،�������� أن �	 م 9D 12�� &��ن و��[ی[ ا�*	�ق ا��9�<� 12 هGH ا�����Kاف 12 هGH ا

 ��S� أن �X�$'ا���� و �ت ��������kU�� عb�&�ا���U' ة ا��bئ�� �$�ا� ی7 و�,وص��ء ا�	������7 12 ا
  .���ی� ��UD4ت و��ا2� وخ ��ت ر'�ی� ا��KLل

� ا��"��ع �. ٣
` ��ت و��ا2� �"`H ا� ول ا�KLاف آ� ا�" ا��� ا��bئ�� �"����KL 7ل ا��ا� ی7 ا����$�7 
�X� ا���� ا�"1 ه+ �4ه$�ن �ر'�ی.  

  ١٩ا���دة 
�"`H ا� ول ا�KLاف ���# ا�" ا��� ا�"�8ی��� واaداری� وا��"��'�� وا�"�$���� ا��bئ�� �*��ی� ا���� �7 . ١

وإ�Dءة آ�2� أش�Sل ا��<o أو ا���ر أو ا�Daءة ا�9 ��� أو ا��	$�� واaه��ل أو ا�����$� ا��<��ی� '$\ إه��ل، 
أو ا��ص1 ا�	����1 ) ا��ا� ی7(ا�����$� أو ا�bg"Dل، ��� 12 ذ�f ا�Daءة ا��<U��، وه� 12 ر'�ی� ا��ا�  

  .'$�O، أو أي ش`~ jخ� ی"�X  ا���� ��'�ی"O) اLوص��ء ا�	������7(
"��ء، إ��اءات ���2� ��&# ��ا�� ا�"��'�. ٢�� �"�2�� ا� '+ ی<1g9 أن ���8 هGH ا�" ا��� ا���ئ��، 
�U ا

�ت �
ا�bزم �$��� وLو�fk ا�Hی7 ی"�X ون ا���� ��'�ی"X+، وآf�H �,ش�Sل اLخ�ى �7 ا���ی�، و�"* ی  
 �X"���"و� �X"و����� �X�2 �
��� ��X�R8 وا�"*	�aوا �X>' غb�aن وا�إ�Dءة ����$� ا���� ا��Hآ�رة 
"\ ا

"��ء�  .وآf�H �" خ� ا�	��ء 
�U ا
  ٢٠ا���دة 


���y '$\ �!��*� ا��!1$، . ١ ،O� _�Uی ��$��� ا��*�وم �!�� �4"� أو دائ�� �O"k�� 7 ا���ئ$�� أو ا�Hي 

��ی� و��U' ة خ�ص"�7 ���2ه�� ا� و�� 12 �  .���9	�ء f$� 12 ا�k�9�، ا�*

  .���7 ا� ول ا�KLاف، و2	� �	�ا��<�X ا��K<��، ر'�ی� � ی$� ���6 هHا ا����. ٢
��8 هGH ا��'�ی�، 12 ��$� أ��ر، ا�*����، أو ا����S� ا��اردة 12 ا�	���ن ا1�bDa، أو ا�"9<1، ی�7S أن �. ٣

��� �UD4� 12ت �<�9D� ��'�ی� ا��KLلa�9ر . أو، '<  ا���ورة، ا"'�و'<  ا�<�t 12 ا�*$�ل، ی<1g9 إیbء ا
  . وا� ی<�� وا�6	�2�� وا�$�gی�ا��ا�� �D"!�اب ا�D"��اری� 12 ����� ا���� و�`$��� ا���� اaث<��

  ٢١ا���دة 
  :أو ���[ ��tم ا�"9<1 إیbء �!��_ ا���� ا���$\ ا�'"�9ر اLول وا�	��م ��� ی$7���/1 ا� ول ا�"1 �	� و

���7 أ� �!�ح �"9<1 ا���� إ� ا�U$��ت ا��`"!� ا�"1 �* د، و2	� �$	�ا��7 وا��aاءات ا�����ل ��X ) أ(
��ت ذات ا�!$� ا���ث�ق ��X، أن ا�"9<1 ��ئ[ ��tا �*��� ا���� 2��� ی"�$� ����ا� ی7 و'$\ أ�Dس آ� ا���$�

 \$' +X"	2أ'��ا '7 '$+ ��ا  "��ء، ��رب واLوص��ء ا�	������7 وأن اLش`�ص ا���<��7، '<  اLوا
  ی$[م �7 ا���8رة، �� \$' +X��!
  ا�"9<1 '$\ أ�Dس 

 ی�7S ا'"�9رG وD�$� � ی$� ��'�ی� ا����، إذا ��Hرت إ��� ا���� � ي أ�Dة ��"�ف �Rن ا�"j  $� 12 1>9خ�) ب(
،O>K12 و �ئ�b� �	ی�K يR� O� �رت ا��<�یH�� ، أو إذا�أو �"9<� �>&�
  

���9U>��� ،7� �j  $� 12 1>9"$خ�، أن یU"��  ا���� �7 &����ت و���ی�� ���دل �$f ا�	�ئ�� 2��� ی"�$� ) ج(
،1>K9<1 ا��"���  

�"`H ���# ا�" ا��� ا��<�9D� آ9U>��� ،7��� 1� �j  $� 12 1>9"$خ�، أن '�$�� ا�"9<1 � ���د '$\ أو�fk ) د(
  ا���8رآ�W 1��� �US� �X�2 7�� ��8وع،

"��ء، أه اف هGH ا���دة ��	  �����9ت أو ا����ت ث<�ئ�� أو �"� دة ا�KLاف، و��U\، 12 ) هـ(���[ز، '<  ا
  .�ن أن ی�Sن �9<\ ا���� j  $� 12خ� �7 خbل ا�U$��ت أو ا��k�Xت ا��`"!�هHا ا�Kaر، إ�\ &�

  ٢٢ا���دة 
١ . ،����� ا�" ا��� ا��bئ�� �"��S �$��� ا�Hي ی�U\ �$*!�ل '$\ ��آ[ �����"`H ا� ول ا�KLاف 12 هGH ا

،�X� ا�����ل �أو ا��*$� �اءات ا� و����aا��7 وا�	$� �	و2 �k�� �Dاء ص*O9 أو �+ ی!*O9 أو ا�Hي ی�"�9 



وا� اG أو أي ش`~ jخ�، �$	\ ا�*��ی� وا���U' ة ا��U�a�� ا��<�9D"�7 12 ا�"�"# ���*	�ق ا��<�9	� 
�� وW \2��ه� �7 ا�!�Sك ا� و��� ا��U�a�� أو ا��"�$	� �*	�ق ا�U�aن ا�"�S� 1ن ����ا���&*� 12 هGH ا

�X�2 �2ا�Kآ�رة أHا� ول ا��.  
٢ .�gا ا�HXا��"* ة و� +�Lا �X�H9� د�X� �9، ا�"��ون 12 أيD�>� Gا�� �� �U
ض، ���2 ا� ول ا�KLاف، 

وW��ه� �7 ا��<��tت ا�*��S�� ا� و��� ا��`"!� أو ا��<��tت W�� ا�*��S�� ا��"��و�� �# ا�L+ ا��"* ة، 
� ی!*O9 أ
  أو '7 أي أ�2 ��� ��K و�$9*� '7 وا� ي ،O� '�Uا و�HXآ ��K �ی��*� ،O��Dخ�ی7 �7 أj اد

�7 أ�� ا�*!�ل '$\ ا���$���ت ا�bز�� ���# ش�� أO��D، و2\ ا�*��ت ا�"1 ی"�Hر �X�2 ا���6ر '$\ 
ا��ا� ی7 أو ا�2Lاد ا�خ�یO��DL 7، ی�<_ ا���� ذات ا�*��ی� ا���<�
� Lي j ��Kخ� �*�وم �!�� دائ�� أو 

4"O"k�� 7� O ا���ئ$�� Lي �9D، آ�� ه� ��&_ 2�������  .1 هGH ا
  ٢٣ا���دة 

١ . ��S� وف�y 12 ،�وآ�ی� �ی� �*��ة آ��$ U� $�� أو	اف ����ب ��"# ا���� ا����ق '�KLف ا� ول ا�"��
  .�O آ�ا�"O و��[ز ا'"��دG '$\ ا�<�h و���U ��8رآ"O ا���$�� 12 ا���"�#

# و���S �$��� ا��4ه� �f�H ��"�ف ا� ول ا�KLاف �*� ا���� ا����ق 12 ا�"�"# ��'�ی� خ�ص� و��8. ٢
 ���
و�$�4Uو��7 '7 ر'�ی"O، ره<� �"��2 ا���ارد، �	 ی+ ا���U' ة ا�"1 ی	 م '<K �X$�، وا�"b"� 1ءم �# 

O��'ه�� ��7 ی���W أو Oوف وا� ی�yا���� و.  

"����ت ا�`�ص� �$��� ا����ق، ���2 ا���U' ة ا��	 �� و2	� �$�	�ة . ٣b� ا���دة٢إدراآ� GHآ$��  �7 ه ����� 

أ�7S ذ�f، �# ��ا'�ة ا���ارد ا������ �$�ا� ی7 أو W��ه�� ��7 ی	���ن ��'�ی� ا����، وی<1g9 أن �X ف إ�\ 

!�ل ا���� ا����ق b�2 '$\ ا�"�$�+ وا�" ری�، وخ ��ت ا��'�ی� ا�!*��، وخ ��ت إ'�دة  ����Sن إ���&

	�O ذ�f �!�رة �4دى إ�\ �*	�� ا�� ��ج ا��"��'1 ا�"Rه��، واa' اد ����رD� '��، وا���ص ا�"�X�2�� و�$
7S�� O1، '$\ أآ�� و�
  .�$��� و���G ا���دي، ��� 12 ذ�G��� f ا�6	�12 وا��و

'$\ ا� ول ا�KLاف أن ��8#، ��وح ا�"��ون ا� و�1، ��9دل ا���$���ت ا��<�9D� 12 �� ان ا��'�ی� ا�!*�� . ٤
y1 وا��U�>ج ا��19 وا�bوا�� �ئ������K,� 1ل ا�����7، ��� 12 ذ�f ��8 ا���$���ت ا��"�$	� ��<�ه� ا��

 �Xرا�  7�U*� 7� اف�KL7 ا� ول ا�S�� ��g� fوذ� ،�X�ا��ص�ل إ� ����Sوإ� ��>Xه�� وا�` ��ت ا��R"إ'�دة ا�
  .<����و��ا'\ �!�� خ�ص�، 12 هHا ا�! د، ا
"����ت ا�9$ ان ا�. و��Xرا��X و��D�# خ�X��9 12 هGH ا�����ت

  ٢٤ا���دة 
��"�ف ا� ول ا�KLاف �*� ا���� 12 ا�"�"# �U� \$'R"�ى ص*1 ی�OW�$� 7S و�*	O 12 ��ا2� 'bج . ١


	O 12 . ا��Lاض وإ'�دة ا�"Rه�� ا�!*1 7� ��K ی*�م أي �و�H9ل ا� ول ا�KLاف !�رى �X ه� �"��7 أ
GHه �ا�!*� �ا�*!�ل '$\ خ ��ت ا��'�ی.  

٢ .L7 أ���"��# ا� ول ا� �9D�>خ�ص، ا�" ا��� ا�� O��� ،H`"و� bآ�� �  :�Kاف إ'��ل هHا ا�*
  خ�{ و2��ت ا��&# وا��KLل،) أ(
آ���� ��2�� ا���U' ة ا��9�� وا��'�ی� ا�!*�� ا�bز�"�7 ����# ا��KLل �# ا�"8 ی  '$\ ���ی� ا��'�ی� ) ب(

  ا�!*�� اLو���،
� �2�S*� ا��Lاض و�Dء ا�"Hgی� 
"\ 12 إ) ج(�9�� �X>� أ��ر ��Kر ا��'�ی� ا�!*�� اLو���، '�K 7ی

ا�"S<������ ا��"�
� ���XU� و'�K 7ی� ��2�� اHWLی� ا��Hgی� ا�2�S�� و���G ا��8ب ا�<	��، jخHة 12 ا'"�9ره� 
،G�K�`و� �k�9أخ��ر �$�ث ا�  

  آ���� ا��'�ی� ا�!*�� ا��<�9D� ��X�,ت �9 ا���ة و�� ه�،) د(
وی  ���# ��'�ت ا���"�#، و� D��� ا��ا� ی7 وا����، �����$���ت اD�DL�� ا��"�$	� �!*� آ���� �[) هـ(

ا���� و�Hgی"O، و�[ای� ا��&�'� ا��9����، و��9دئ 
�� ا�!*� واaص*�ح ا�1k�9، وا���ی� �7 ا�*�ادث، 
  ���$���ت،و
!�ل هGH ا�	��'�ت '$\ ��$�+ 12 هGH ا�����ت و��X� '�U 12 ا�D"��دة �7 هGH ا

  .���ی� ا��'�ی� ا�!*�� ا���ئ�� واaرش�د ا��	 م �$�ا� ی7، وا�"�$�+ وا�` ��ت ا��"�$	� �"<t�+ ا�DLة) و(
�"`H ا� ول ا�KLاف ���# ا�" ا��� ا������ وا��bئ�� �g�� إ��gء ا����ر�Dت ا�"	$� ی� ا�"1 ��� �!*� . ٣

  .ا��KLل
 ا�"��ون ا� و�1 �7 أ�� ا�"�ص� ��S8 � ری�1 إ�\ اa'��ل ا�X�"� ���S  ا� ول ا�KLاف �"�[ی[ و��8�#. ٤

  .و��ا'\ �!�� خ�ص� ا
"����ت ا�9$ ان ا�<���� 12 هHا ا�! د. �$*� ا���"�ف �O 12 هGH ا���دة
  ٢٥ا���دة 

 O"*ج صb' أو �أو ا�*��ی �ض ا��'�ی�WL �!"`ت ا����$Uا� O'ي ��دHا���� ا� ���"�ف ا� ول ا�KLاف �*
  . ��� أو ا��	$�� 12 ��ا��� دوری� �$�bج ا��	 م �$��� و����# ا��tوف اLخ�ى ذات ا�!$� ��ی ا'Oا�9

  ٢٦ا���دة 
� 12 ا��"��ع �7 ا����ن ا��"��'1، ��� 12 ذ. ١*��� ��K �S� اف�KL1، ��"�ف ا� ول ا'��"���f ا�"�R�7 ا

1>Kا�� �X����	� �	2و �  .و�"`H ا�" ا��� ا�bز�� �"*	�� اa'��ل ا�HX� ���Sا ا�*



"��ء، �# ��ا'�ة ��ارد و�yوف ا���� واLش`�ص ا��4Uو��7 '7 إ'��� . ٢�ی<1g9 �<_ اa'���ت، '<  ا
  .���� '<O �$*!�ل '$\ إ'���تا����، b�2 '7 أي ا'"�9ر jخ� ذي ص$� ��$� ی	 م �7 ���� ا���� أو �

  ٢٧ا���دة 
��"�ف ا� ول ا�KLاف �*� آ� U� 12 ��K"�ى ���b� 18ئ+ �<��G ا�9 �1 وا��	$1 وا��و
1 وا���<�ي . ١

1'��"��  .وا
ی"*�� ا��ا� ان أو أ
 ه�� أو اLش`�ص ا�خ�ون ا��4Uو��ن '7 ا����، ا��4Uو��� اD�DL�� '7 ا�	��م، . ٢

�����Sود إ� 
  .X+ ا������ و را��y 7��R"� ،+Xوف ا����8� ا�bز�� �<�� ا����12 
�"`H ا� ول ا�KLاف، و2	� ��tو�X2 ا��K<�� و2\ 
 ود إ��X�����S، ا�" ا��� ا��bئ�� �7 أ�� ��U' ة . ٣

ا��ا� ی7 وW��ه�� �7 اLش`�ص ا��4Uو��7 '7 ا����، '$1 إ'��ل هHا ا�*� و�	 م '<  ا���ورة ا���U' ة 
  .دی� و��ا�� ا� '+، و� D��� 2��� ی"�$� ���"Hgی� وا��USء وا�SDaنا���

�"`H ا� ول ا�KLاف آ� ا�" ا��� ا��<�9D� ����S� �*!�� ��	� ا���� �7 ا��ا� ی7 أو �7 اLش`�ص ا�خ�ی7 . ٤
 و���O خ�ص، '< �� ی��� ا�8`~. ا��4Uو��7 ����� '7 ا����، �Dاء داخ� ا� و�� ا���ف أو 12 ا�`�رج

ا��4Uول ����� '7 ا���� 12 دو�� أخ�ى W�� ا� و�� ا�"1 ی��� �X�2 ا����، ��8# ا� ول ا�KLاف ا�����م 
�9D�>� ا�`�ذ �����9ت أخ�ى f�H9��، وآ	ا ا�Hت �7 ه�  .إ�\ ا����ت دو��� أو إ��ام ا���

  ٢٨ا���دة 
١ .�S^'��ل ا�� �	�	ا���� 12 ا�"�$�+، و�* ��� �HXا ا�*� � ری��� و'$\ أ�Dس ��"�ف ا� ول ا�KLاف �*

  :�42�S ا���ص، �	�م ���O خ�ص ��� ی1$
  ��� ا�"�$�+ ا��" ائ1 إ�[ا��� و�"�
� ����� �$���#،) أ(
��8�# ���ی� ش"\ أش�Sل ا�"�$�+ ا����6ي، �Dاء ا���م أو ا��X<1، و��2��ه� وإ��
"�X ����# ا��KLل، ) ب(

  ����� ا�"�$�+ و�	 ی+ ا���U' ة ا������ '<  ا�*��� إ���X،وا�`�ذ ا�" ا��� ا��<�9D� ��6 إدخ�ل �
، �"�
� �$���# '$\ أ�Dس ا�	 رات،) ج(�9D�>ئ� ا���Dا�"�$�+ ا����1، �8"\ ا�� ���  
  ��� ا���$���ت وا���9دئ اaرش�دی� ا�"���ی� وا��X<�� �"��2ة ����# ا��KLل و2\ �"<�و�X+،) د(
  .ا��<"t+ 12 ا�� ارس وا�"	$�� �7 �� �ت ��ك ا� راD�ا�`�ذ � ا��� �"�8�# ا�*��ر ) هـ(
�"`H ا� ول ا�KLاف آ�2� ا�" ا��� ا��<�9D� ����ن إدارة ا�<�tم 12 ا�� ارس '$\ �*� ی"�8\ �# آ�ا�� . ٢

������  .ا���� ا��U�a�� وی"�ا2� �# هGH ا
�� �"�[ی[ و��8�# ا�"��ون ا� و. ٣�����1 12 ا��Lر ا��"�$	� ���"�$�+، و�`�ص� �	�م ا� ول ا�KLاف 12 هGH ا

�X ف ا�XDaم 12 ا�	��ء '$\ ا���X وا�L�� 12 ���# أ�*�ء ا����+ و��U�� ا��ص�ل إ�\ ا����2� ا��$��� 
  .و��ا'\ �!�� خ�ص� ا
"����ت ا�9$ ان ا�<���� 12 هHا ا�! د. وا�"	<�� وإ�\ و�Dئ� ا�"�$�+ ا�* ی6�

   ٢٩ا���دة 
١ .Lا� ول ا �  :�Kاف '$\ أن ی�Sن ��$�+ ا���� ����X �*���ا2
  �<��� ش`!�� ا���� و��اهO9 و را�O ا��	$�� وا�9 ��� إ�\ أ!\ إ��X����S،) أ(
  �<��� ا
"�ام 
	�ق ا�U�aن وا�*�ی�ت اD�DL�� وا���9دئ ا��D�S� 12 ���6ق ا�L+ ا��"* ة،) ب(
��� ا�`�ص�، وا�	�+ ا��K<�� �$9$  ا�Hي ی��� O�2 ا���� �<��� ا
"�ام ذوى ا���� وه�ی"O ا�6	�2�� و�O"g و) ج(

،Oر���
  وا�9$  ا�Hي �O�2 R8 12 اLص� وا�*��رات ا��`"$�� '7 
إ' اد ا���� �*��ة �U"��8 ا��4Uو��� 12 ��"�# 
�، ��وح �7 ا�"��ه+ وا�U$+ وا�"��U_ وا���Uواة ��7 ) د(

a7 ���# ا���8ب وا����'�ت ا�� �ث<�� وا��K<�� وا� ی<�� واLش`�ص ا�Hی7 ی<"��ن إ�\ ا��<U�7 وا�! ا
  ا��SUن اLص$��7،

  .�<��� ا
"�ام ا�k�9� ا��9����) هـ(
 �� ی��U '$\ أ�O � خ� 12 
�ی� ا�2Lاد وا��k�Xت 12 إ��8ء �٢٨�h 12 �~ هGH ا���دة أو ا���دة . ٢

 �7 هGH ا���دة �١<!�ص '$��X 12 ا��	�ة ا���UD4ت ا�"�$���� وإدار��X، ره<� '$\ ا� وام ���ا'�ة ا���9دئ ا�
  .و��ش"�اط ����	� ا�"�$�+ ا�Hي ��G�2 هGH ا���UD4ت �$���ی�� ا� ��� ا�"1   ����X ا� و��

  ٣٠ا���دة 
12 ا� ول ا�"�X�2  ��� 1 أ$��ت إث<�� أو دی<�� أو ��gی� أو أش`�ص �7 ا��SUن اLص$��7، � ی��ز 
���ن 

$Lا f$"� \�">أو ا���� ا�� ،O"2�	6� ،�'أ�2اد ا����� ��	12 أن ی"�"#، �# � ���ت أو Lو�fk ا��SUن �7 ا�*
O"g� ل���"Dأو ا ،Gش��ئ� �Dو���ر O>ر � ی�X��  .ا

  ٣١ا���دة 
١ . �9D�>م ا�����"D���"�ف ا� ول ا�KLاف �*� ا���� 12 ا��ا
� وو% ا���اغ، و�[او�� ا���Lب وأ��8� ا

  . ا�*��ة ا�6	�2�� و2\ ا��<�ن�O>U وا���8رآ� �*�ی� 12



� ا���� 12 ا���8رآ� ا���S$� 12 ا�*��ة ا�6	�2�� وا��<�� و�#�8 '$\ ��2�� . ٢
�*"�م ا� ول ا�KLاف و��[ز 
  .�2ص �bئ�� و�"�Uوی� �$<�8ط ا�6	�12 وا��<1 وا�D"����1 وأ��8� أو�ت ا���اغ

  ٣٢ا���دة 
"!�دي و�7 أداء أي '�� ی��_ أن ی�Sن ��"�ف ا� ول ا�KLاف �*� ا���� 12 
��ی". ١�O �7 ا�bg"Dل ا

 ،1
خ���ا أو أن ی��6 إ'�� �"�$�+ ا����، أو أن ی�Sن &�را �!*� ا���� أو �<��G ا�9 �1، أو ا��	$1، أو ا��و
1'��"��  .أو ا���<�ي، أو ا

و�HXا . ا�"H��>� ��S� 1 هGH ا���دة�"`H ا� ول ا�KLاف ا�" ا��� ا�"�8ی��� واaداری� وا��"��'�� وا�"���ی� . ٢
  :ا��gض، و�# ��ا'�ة أ
�Sم ا�!�Sك ا� و��� اLخ�ى ذات ا�!$�، �	�م ا� ول ا�KLاف ���O خ�ص ��� ی1$

  �* ی  '�� أد�\ أو أ'��ر د��� ��b"*�ق ����،) أ(
  و&# ��tم �<��U� �D'�ت ا���� و�yوO2،) ب(
  .�ن �g�� إ���ذ هGH ا���دة ��������2ض '	���ت أو �[اءات أخ�ى �<�9D� ���) ج(

  ٣٣ا���دة 
�"`H ا� ول ا�KLاف ���# ا�" ا��� ا��<�9D�، ��� 12 ذ�f ا�" ا��� ا�"�8ی��� واaداری� وا��"��'�� وا�"���ی�، 

�ی� ا��KLل �7 ا�D"` ام W�� ا���8وع �$��اد ا��` رة وا���اد ا��4ث�ة '$\ ا��	�، و
��9U �* دت 12 ��
ت ا� و��� ذات ا�!$�، و��<# اD"` ام ا��KLل 12 إ�"�ج ��6 هGH ا���اد ���ی	� W�� ��8و'� ا����ه ا

�X� ر����  وا
  ٣٤ا���دة 

1U>ك ا���X"��و�GHX ا�WLاض . �"�X  ا� ول ا�KLاف �*��ی� ا���� �7 ���# أش�Sل ا�bg"Dل ا��<1U وا
  : ا��K<�� وا�6<�ئ�� وا��"� دة ا�KLاف ��<#�"`H ا� ول ا�KLاف، ���O خ�ص، ���# ا�" ا��� ا��bئ��


�� أو إآ�اG ا���� '$\ ���K\ أي ��8ط �<W 1U�� ��8وع،) أ(  
  ا�D"` ام ا���K,� 1�bg"Dل 12 ا� '�رة أو W��ه� �7 ا����ر�Dت ا��<�U� W�� ا���8و'�،) ب(
  .ا�D"` ام ا���K,� 1�bg"Dل 12 ا���وض وا���اد ا� ا'�ة) ج(

  ٣٥ا���دة 
�"`H ا� ول ا�KLاف ���# ا�" ا��� ا��bئ�� ا��K<�� وا�6<�ئ�� وا��"� دة ا�KLاف ��<# اخ"��ف ا��KLل أو 

  .���X+ أو ا����ر �L +Xي �Wض �7 ا�WLاض أو �Rي ش�S �7 اLش�Sل
  ٣٦ا���دة 

  .�����*�1 ا� ول ا�KLاف ا���� ��D 7ئ� أش�Sل ا�bg"Dل ا���رة �Rي ���� �7 ��ا�� ر�2ة ا
  ٣٧ا���دة 

  :���S ا� ول ا�KLاف
و� . أ� ی��ض أي H�"$� ��Kی� أو �G��g �7 &�وب ا�����$� أو ا��	��� ا�	�D�� أو ا�bإ���U�� أو ا��X�<�) أ(

 �>D أ'��ره+ '7 ث���1 '�8ة �	أش`�ص � �X9S�9 ��ائ+ ی��U� 7 � ي ا�*��ة�Uام أو ا� 'aا ���	ض '���
�2^� ����Sدون و��د إ�،+X>' اج  

������ أو ���U��) ب( ��W رة�!� O"ی�
 7� ��K ی*�م أي �وی�� أن ی��ى ا'"	�ل ا���� أو ا
"��زG أو . أ
،�9D�>� ��>2"�ة ز� �!Lأخ�� و R�$آ� �  O>�D و2	� �$	���ن و� ی��ز ���رO"D إ

�Uن، و���ی	� ��ا'\ ی���� آ� ��K �*�وم �7 
�ی"��U��� O�� وا
"�ام �$�Sا�� ا��"Rص$� 12 ا�a) ج(
O>D ا�g$� 7یHش`�ص ا�Lت ا����"
و���O خ�ص، ی�!� آ� ��K �*�وم �7 
�ی"O '7 ا�g��9�7، �� �+ . ا

 �ی�"�9 أن �!$*� ا���� �	"�1 خbف ذ�f، وی�Sن �O ا�*� 12 ا�9	�ء '$\ ا�!�ل �# أ�K 7' O��Dی
  ا���اbDت وا�[ی�رات، إ� 12 ا��tوف ا�D"6<�ئ��،

��K �S �*�وم �7 
�ی"O ا�*� 12 ا�*!�ل �'�U� �U� \$'' ة ������ وW��ه� �7 ا���U' ة ی�Sن �) د(
 �$	"U� �!"`� ��$D أو ��S*� أ��م �7 ا�*�ی� O����
ا��<�9D�b�2 ، '7 ا�*� 12 ا���7 12 ش�'�� 

  .و�*�ی ة أخ�ى، و2\ أن ی��ى ا��U� %9'� 12 أي إ��اء �7 هHا ا�	9��
  ٣٨ا���دة 

 ول ا�KLاف �Rن �*"�م �ا'  ا�	���ن ا1��U�a ا� و�1 ا��<�9	� �X�$' 12 ا��<�ز'�ت ا��*$U� �X�"  ا�. ١
  .وذات ا�!$� ������ وأن ���7 ا
"�ام هGH ا�	�ا' 

٢ . +X>D {$9ی7 �+ یHش`�ص ا�Lی8"�ك ا ��"`H ا� ول ا�KLاف ���# ا�" ا��� ا���>S� 1S� ��$�' ���7 أ
  .�ا 12 ا�*�بخ�h '�8ة D<� اش"�اآ� ��9ش

٣ .�*$Uا�� �Xا�� 12 �>D �8ة' hخ� O>D {$9� +� ~`اف '7 ��<�  أي ش�KLو'<  . ��"<# ا� ول ا
ا�"�<�  �7 ��7 اLش`�ص ا�HیX>D %g$� 7+ خ�h '�8ة D<� و��X>S �+ �9$} ث���1 '�8ة D<�، ی�� '$\ 

�>D �97 ه+ أآ�� �و��یLء ا��'a 1�U� اف أن�KLا� ول ا.  



� ول ا�KLاف، و2	� ��"[ا����X ��	"�\ ا�	���ن ا1��U�a ا� و�1 �*��ی� ا��SUن ا�� ���H`"� 12 7 ا. ٤
_$U� ث�ی7 �<[اعR"ل ا����KLا �ور'�ی �ی��
 7��� 1S� ��$�' �>Sا�" ا��� ا��� #��� ،�*$Uا��<�ز'�ت ا��.  

  ٣٩ا���دة 
�1 وا�<�1U وإ'�دة ا�� ��ج ا��"��'H`"� ���$� 1 ا� ول ا�KLاف آ� ا�" ا��� ا��<�9D� �"�8�# ا�"Rه�� ا�9 

ا�Hي ی	# &*�� أي ش�S �7 أش�Sل اaه��ل أو ا�bg"Dل أو ا�Daءة، أو ا�"�Hی� أو أي شj �Sخ� �7 أش�Sل 
�*$Uأو ا��<�ز'�ت ا�� ،�>�Xأو ا�� ����Uإ�bأو ا� ��D�	ا� ���	أو ا�� �ه�� وإ'�دة . ا�����$R"ا ا�Hوی��ى ه

2 GHج ه�� ��  .k�� 1� ��[ز ص*� ا����، وا
"�ا�H� Oا�O، وآ�ا�"Oا
   ٤٠ا���دة 

���ن ا��	���ت أو ی"f�H� +X أو یO�$' %96 ذ�f 12 أن . ١ fX"ا� Oی '1 أ� ��K آ� ���"�ف ا� ول ا�KLاف �*
ی���� ���ی	� �"�� �# ر2# در�� إ
�Uس ا���� ��Sا�"O و رG، و��[ز ا
"�ام ا���� ��� ��خ�ی7 �7 
	�ق 

�U�aن وا�*�ی�ت اD�DL�� و��ا'7D 1 ا���� واD"!�اب ��8�# إ'�دة ا� ��ج ا���� و���O � ور �<�ء 12 ا
  .ا���"�#

  :و�*	�	� �f�H، و�# ��ا'�ة أ
�Sم ا�!�Sك ا� و��� ذات ا�!$�، ���S ا� ول ا�KLاف، ���O خ�ص، �� ی1$. ٢
!�ر �+ ' م إد'�ء ا�"�Xك ا���� �	���ن ا��	���ت أو ا�O��X �) أ( O�9 أ��2ل أو أو�U� O�$' fأو إث�9ت ذ� f�H

،�X��S1 أو ا� و�1 '<  ار�>Kن ا�����	رة ����� ا��t*� 7S�  
�) ب(L'$\ ا �ا������ت ا�"��� f�H� +X"ت أو ی���	ن ا����� fX"ا� O�R� 1' ی ��K �S� ن�Sی:  
  ا2"�اض ��اء�O إ�\ أن �96% إدا�"O و2	� �$	���ن،" ١"
"٢ " Gإخ��ر  >' O�$' 7������	وص��ء ا�Lأو ا Oوا� ی ��2را و��9ش�ة ���"X+ ا����X� إ���K 7' ،Oی

،O'�2ی+ د 	اد و� 'a �ئ�bة ا�� '�Uه� �7 ا����W أو ������"��ء، وا�*!�ل '$\ ��U' ة �  ا
��ئ�� �`"!� و�U"	$� و�[یX� ����!� 12 د'�اG دون �Rخ�� 12 �*�آ�� '" ٣" �k�أو ه ��$D م���د�� 

و2	� �$	���ن، �*��ر �U"�8ر ����1 أو ���U' ة �<�9D� أخ�ى و�*��ر وا� یO أو اLوص��ء ا�	������7 
،O"��
  '$�O، �� �+ ی�"�9 أن ذ�W 12 f�� �!$*� ا���� ا���$\، و� D��� إذا أخH 12 ا�*�9Uن O>D أو 

أو ��R�7 اD"��اب ا��X8د ا��<�ه��7 ' م إآ�اهO '$\ اaد�ء ��X8دة أو ا�'"�اف �����H، واD"��اب " ٤"
  وآ���� اش"�اك واD"��اب ا��X8د �!��*�y �y 12 Oوف �7 ا���Uواة،

��ئ�� �U"	$� و�[یX� أ'$\ " ٥" �k�أو ه �!"`� ��$D م�� 7��R� ،ت���	ن ا����� fX"ا� Oإذا ا'"�9 أ�
  � �f�H،و2	� �$	���ن ��'�دة ا�<�t 12 هHا ا�	�ار و2\ أی� � ا��� ���و&� ��9

"٦ "،�X� �  ا�*!�ل '$\ ��U' ة �"��+ ش��ي ����� إذا ��Hر '$\ ا���� X2+ ا�$g� ا��U"��$� أو ا�<�
  .��R�7 ا
"�ام 
���O ا�`�ص� ����� أث<�ء ���# ��ا
� ا� '�ى" ٧"
�ا��7 وإ��اءات وD$��ت و��UD4ت �<�9	� خ!�!� '$\ ا��KLل . ٣ �����U\ ا� ول ا�KLاف �"�[ی� إ

  :7 ی '\ أ�X+ ا�"�SXا ���ن ا��	���ت أو ی"��Xن �f�H أو یX�$' %96+ ذ�f، وخ�ص� ا�	��م ��� ی$1ا�Hی
  �* ی  7D د��� ی�"�ض دو��X أن ا��KLل ��h � یX+ اLه$�� ��"�Xك ���ن ا��	���ت،) أ(
"��ء �����$� ه4�ء ا��KLل دون ا�$��ء إ�\ إ��اءات) ب(���ئ��، ش�ی�� اD"!�اب ا�`�ذ � ا��� '<  ا 

bام آ���"
  .أن �*"�م 
	�ق ا�U�aن وا������ت ا�	������ ا
�"�ح �����9ت �`"$��، ��6 أوا�� ا��'�ی� واaرش�د واaش�اف، وا���8رة، وا�خ"�9ر، وا�*����، و��ا�� . ٤

�bئ+ ر�2هX+ ا�"�$�+ وا�" ری� ا��X<1 وW��ه� �7 � ائ� ا��'�ی� ا��UD4��، ����ن ����$� ا��KLل ���ی	� 
  .و�"<��y #� �DوX2+ و���X+ '$\ ا��Uاء

  ٤١ا���دة 
�� �� ی�h أي أ
�Sم ��Sن أ�Dع إ��2ء إ�\ إ'��ل 
	�ق ا���� وا�"1   ��د 12����  :��h 12 هGH ا

���ن دو�� �Kف، أو،) أ(  
  . ا�	���ن ا� و�1 ا��Uري '$\ �$f ا� و��) ب(

  ا��[ء ا�1��6 
  ٤٢ا���دة 

Lا� ول ا  X�"� 7�� ،�وا����� �ئ�bئ� ا���D���� #Dق وا��� \$' �X��S
�� وأ�����Kاف �Rن �<�8 ��9دئ ا
  .ا��9Sر وا��KLل '$\ ا��Uاء

  ٤٣ا���دة 
١ . 12 �X� ت X�� 1"ا��ت ا�]"���<�g� R8ض دراD� ا�"	 م ا�Hي أ
�ز�O ا� ول ا�KLاف 12 اD"���ء �<��H ا

�� ��<� ��<�� �*	�ق ا������  .�� ���$# �����yئo ا��<!�ص '$��X 2��� ی$1هGH ا
�"o�R ا�$�<� �7 '�8ة خ�9اء �7 ذوى ا����S� ا�`$	�� ا��2��� وا���Sءة ا���"�ف ��X 12 ا��� ان ا�Hي . ٢

������و�<"`� ا� ول ا�KLاف أ'��ء ا�$�<� �7 ��7 ر'�ی�ه� وی��� ه4�ء اL'��ء �!�"O��g� . +X هGH ا



'�  ."�9ر �$"�زی# ا���gا12 ا���دل وآt>$� f�H+ ا�	������ ا��ئ�U��ا�8`!��، وی��\ ا
"�اع ا��Uي �7 �ئ�� أش`�ص ��ش*X+ ا� ول ا�KLاف، و��S دو�� �Kف أن . ٣�ی<"`� أ'��ء ا�$�<� ��

  .��ش_ ش`!� وا
 ا �7 ��7 ر'�ی�ه�
�� و��  ذ�f ی��ى ا��"`�ب اLول ����ی� ا�$�<� ��  D"� أش�X '$\ اLآ�6 �7 ��ری@ �. ٤���� ء ���ذ هGH ا

7�">D إ�\ . ��ة آ� ���D7 ��ری@ آ� ا�"`�ب ر� �Lا \$' �Xأش ��9 أر��وی��O ا�L�7 ا���م �,�+ ا��"* ة 
ث+ ی�  ا�L�7 ا���م �ئ�� ���9� �����9 . ا� ول ا�KLاف ی '�ه� �X�2 إ�\ �	 ی+ ��ش�*����W 12 �Xن ش�Xی7

���ش*�7 '$\ هHا ا�<*� �9�<� ا� ول ا�KLاف ا�"1 رش*"X+، وی�Xg$9 إ�\ ا� ول أ���9ئ�� ����# اLش`�ص ا
������  .ا�KLاف 12 هGH ا

و2\ . ���ى ا��"`���ت 12 ا�"��'�ت �$ ول ا�KLاف ی '� ا�L�7 ا���م إ�1 '	 ه� 12 �	� ا�L+ ا��"* ة. ٥
�!� �X�2 اف�KLر ث$16 ا� ول ا��
 �S8ت، ا�"1 ی�'��"�������� ��X، ی�Sن اLش`�ص ا��<"`�9ن هGH ا ��

����ی� ا�$�<� ه+ ا�Hی7 ی*!$�ن '$\ أآ�9 ' د �7 اLص�ات و'$\ اWL$9�� ا���$	� Lص�ات ��6$1 ا� ول 
  .ا�KLاف ا�*�&�ی7 ا��!���7

 W�� أن � ة. وی��ز إ'�دة ا�"`��X+ إذا ��ى ��ش�*X+ �7 � ی . ی<"`� أ'��ء ا�$�<� �� ة أر�# D<�ات. ٦
و�ی� خ�U� �7 اL'��ء ا��<"`9�7 12 ا��"`�ب اLول �<	�1 ���	��ء D<"�7، و��  ا��"`�ب اLول ��9ش�ة 

�'�	��� �U�`ء ا���'Lء ا�  .ی	�م رئ�h ا��"��ع ��خ"��ر أ��Dء ه4
�در '$\ �Rدی� ��Xم ا�$�<�،. ٧ ��W Oخ� أ�j �9D يL 7$'ل أو أ�	"Dأو ا �أ'��ء ا�$�<  
 ���7 إذا ��2\ أ

ا� و�� ا���ف ا�"1 ��% �"�ش�_ ا���� خ9��ا jخ� �7 ��7 ر'�ی�ه� ����S ا�� ة ا��"9	�� �7 ا���ی�، ره<� 
  .���ا2	� ا�$�<�

  .��# ا�$�<� ��X��t ا� اخ1$. ٨
٩ .7�">D ة�"�� �X9"S� أ'��ء �ا�$�< �`">�.  

و��"�# .  �<�j �Dخ� �* دG ا�$�<���	  ا�"��'�ت ا�$�<� '�دة 12 �	� ا�L+ ا��"* ة أو 12 أي آ�ن. ١٠
ا�$�<� '�دة ��ة 12 ا�U<� و�* د � ة ا�"��'�ت ا�$�<�، وی��د ا�<�X�2 �t، إذا ا"�\ ا��L، 12 ا�"��ع �$ ول 

��، ره<� ���ا2	� ا������ ا���������  .ا�KLاف 12 هGH ا
١١ .b�&� �ع ا�$�<� �!�رة ���2� ���yئ��X ی��2 ا�L�7 ا���م �,�+ ا��"* ة �� ی$[م ��y�� 7�7 و��ا2

������  .����� هGH ا
��، ���ا2	� ا������ ا�����، '$\ ��2�Sت �7 ��ارد . ١٢����ی*!� أ'��ء ا�$�<� ا��<R8ة ����� هGH ا

  .ا�L+ ا��"* ة، و2	� ���   �	�رG ا������ ا����� �7 ش�وط وأ
�Sم
  ٤٤ا���دة 

 ا�$�<�، '�K 7ی� ا�L�7 ا���م �,�+ ا��"* ة، �	�ری� '7 ا�" ا��� ا�"X�"� 1  ا� ول ا�KLاف �Rن �	 م إ�\. ١
�� و'7 ا�"	 م ا��*�ز 12 ا�"�"# �"$f ا�*	�ق����  :ا'"� ����a �Xذ ا�*	�ق ا���"�ف ��X 12 هGH ا

�� ���<9U� �$ و�� ا���ف ا���<��،) أ(����  ��W 12ن D<"�7 �7 � ء ���ذ هGH ا
  .خ�D h<�اتو��  ذ�f ��ة آ� ) ب(
��&_ ا�"	�ری� ا��� ة ����� هGH ا���دة ا���ا�� وا�!��ب ا�"1 �4ث� '$\ در�� ا���2ء ����"[ا��ت . ٢

�� إن و� ت ��6 هGH ا���ا�� وا�!��ب����وی�� أن �8"�� ا�"	�ری� أی�� '$\ . ا��"��X�  X ����� هGH ا
 ������  .12 ا�9$  ا���<\��$���ت آ��2� ��>�$� �2� ��X2 ش��H��>"� b ا


	� و2	� . ٣�
��� � و�� �Kف  �% �	�ی�ا أو��� ش��b إ�1 ا�$�<� أن ��Sر، � �� 12	 �O �7 �	�ری�  �
9� ��X �	 ی��X) ب (�١$�	�ة D 1"ا� ��D�DLا���دة، ا���$���ت ا GH7 ه�.  

٤ .���ی��ز �$�<� أن ��$� �7 ا� ول ا�KLاف ��$���ت إ&�2�� ذات ص$� �"<��H ا���.  
"!�دي وا��"��'1، �	�ری� '7 . ٥��	 م ا�$�<� إ�\ ا������ ا����� آ� �K 7' ،7�">Dی� ا���$h ا

�X"�8أ�.  
٦ .�Xر 12 �$ ا��X��$� #Dری�ه� '$\ ���ق وا�	اف ��KLا� ول ا _�"�.  

   ٤٥ا���دة 
�� '$1 �*� ��2ل و��8�# ا�"��ون ا� و�1 12 ا��� ان ا�Hي ������� '+ �<��H ا����  :�O��g ا

� ا��آ��ت ا��"`!!� و�<�t� ا�L+ ا��"* ة �$����� وW��ه� �7 أ�X[ة ا�L+ ا��"* ة أن ) أ(
ی�Sن �7 
������و�$�<� أن � '� ا��آ��ت . ��Sن ��6$� � ى ا�<H��>� 12 �t �� ی خ� 12 ���ق و�ی"�X �7 أ
�Sم هGH ا

Xوا� �ا��"* ة �$���� +�Lا ��t>و� �ی+ ��8رة ا��"`!! 	ئ��، �"b� G��9 ��اU
��kت ا��`"!� اLخ�ى، 
�X>� آ� �ی��� 12 ا�����ت ا�"1 � خ� 12 ���ق و����و�$�<� أن � '� ا��آ��ت . خ�9ائR8� �Xن �<��H ا

 ������ا��"`!!� و�<�t� ا�L+ ا��"* ة �$����� وW��ه� �7 أ�X[ة ا�L+ ا��"* ة �"	 ی+ �	�ری� 'H��>� 7 ا
�ت ا�"1 � خ� 12 ���ق أ��X"�8،12 ا����  

�*�� ا�$�<�، 
��9U ��اb� Gئ��، إ�\ ا��آ��ت ا��"`!!� و�<�t� ا�L+ ا��"* ة �$����� وا��k�Xت ) ب(



ا��`"!� اLخ�ى أی� �	�ری� �7 ا� ول ا�KLاف �"��K 7$�9 �$��8رة أو ا���U' ة ا�"	<�"�7، أو �8�� إ�\ 

�tت ا�$�<� وا"�ا
���X �! د هGH ا��$�9ت أو 
��"�X ���6 هGH ا���8رة أو اb�� ���*!� ،ة '�U��

"�ا
�ت،�
�tت واbا�� GHش�رات، إن و� ت ��6 هaا  
��ی� ) ج( 7' �X>' ����>��� ت�D7 ا���م إ��اء درا��Lإ�\ ا �ا���� �ن ��$� ا�����R� 1أن ��ص �ی��ز �$�<

  �* دة �"!� �*	�ق ا����،
 �7 هGH ٤٥، ٤٤	 م ا"�ا
�ت و��ص��ت '��� �U"<  إ�\ ��$���ت �$	"b�' �X �����د��7 ی��ز �$�<� أن �) د(

������"�ا
�ت وا�"�ص��ت ا����� إ�\ أی� دو�� �Kف ��<��، و�9$} �$����� ا����� . ا�و�*�ل ��6 هGH ا
  . إن و� ت. �!*��� �"�$�	�ت ا� ول ا�KLاف

  ا��[ء ا����6
   ٤٦ا���دة 

�� ����# ا� ولی�"_ ��ب ا�"������# '$\ هGH ا.  
  ٤٧ا���دة 

��� �$"! ی����  .و��دع ص�Sك ا�"! ی� � ى ا�L�7 ا���م �,�+ ا��"* ة. �`�# هGH ا
  ٤٨ا���دة 

� ����# ا� ول�"�� ������و��دع ص�Sك ا�����م � ى ا�L�7 ا���م �,�+ . ی�t ��ب ا�����م إ�\ هGH ا

  .ا��"* ة
  ٤٩ا���دة 

�� 12 ا���م ا�b6ث�7 ا�Hي ی$1 ��ری@ إی اع صf ا�"! ی� أو ا�����م ا���8ی7 � ي ی9. ١���� أ ���ذ هGH ا
  .ا�L�7 ا���م ا�L+ ا��"* ة

�� أو �<�+ إ���X ��  إی اع صf ا�"! ی� أو ا�����م ا���8ی7، ی9 أ ���ذ . ٢����ا� ول ا�"1 �! ق '$1 هGH ا
�� إزاءه� 12 ا���م ا�6����  .bث�7 ا�Hي ی$1 ��ری@ إی اع هGH ا� و�� صf �! ی	�X أو ا������Xا

  ٥٠ا���دة 
وی	�م ا�L�7 ا���م . ی��ز Lي دو�� �Kف أن �	"�ح إدخ�ل �� ی� وأن �	 �O إ�\ ا�L�7 ا���م �,�+ ا��"* ة. ١

 �*H9 '	  ����4 �$ ول '< ئb��� Hغ ا� ول ا�KLاف ���"� ی� ا��	"�ح �# K$� ��خ��رG ��� إذا آ��% هGH ا� ول
�X�$' %ت وا�"!�ی�
"�ا��، ��W 12ن . ا�KLاف �$<�t 12 اLاف '$\ ا�KLی�  ث$� ا� ول اR� ���
و2\ 

. أر��� أش�X �7 ��ری@ هHا ا�"9$�}، '	  هHا ا�����4، ی '� ا�L�7 ا���م إ�\ '	 G �*% ر'�ی� ا�L+ ا��"* ة
�ارGوی	 م أي �� ی� ��"� G أW$9�� �7 ا� وa �ا���� �12 ا�����4 إ�\ ا����� �اف ا�*�&�ة وا��!���KLل ا.  

 �7 هGH ا���دة '< �� �	�G ا������ ا����� �,�+ ا��"* ة ١ی9 أ ���ذ أي �� ی� ی"+ ا'"��دG و2	� �$�	�ة . ٢
�� �WR$9�� ا�6$6�7����  .و�	O$9 ا� ول ا�KLاف 12 هGH ا

، �$[�� �$ ول ا�KLاف ا�"1 �X"$9 و�9	\ ا� ول ا�KLاف اLخ�ى �$[�� ��Sن ا�"� یbت، '<  � ء ���ذه�. ٣
�X"$9  �� و�Rی� �� یbت ��D	� ��Sن ����
�Sم هGH اR�.  
  ٥١ا���دة 

١ . �X����"� م�	م، وی�����ی"$	\ ا�L�7 �,�+ ا��"* ة �~ ا�"*��tت ا�"1 �9 ی�X ا� ول و% ا�"! ی� أو ا
  .'$\ ���# ا� ول

٢ . ��X&�Wو ������  .ی��ز إ� اء أي �*�� ی�Sن �<�X� ��2 ف هGH ا
ی��ز D*� ا�"*��tت 12 أي و% �"���O إش��ر �HXا ا���<\ إ�\ ا�L�7 ا���م �,�+ ا��"* ة، ا�Hي ی	�م . ٣

O� غ ���# ا� ولb��� H7 ا���. '< ئ��L�9 ا 7� O�	$� @ا�����ل ا'"�9را �7 ��ری H2�� ش��رaا اHموی!9_ ه.  
  ٥٢ا���دة 

�� ��ش��ر خ�\ ��O$D إ�\ ا�L�7 ا���م �,�+ ا��"* ة����وی!9_ . ی��ز Lي دو�� �Kف أن �<U*� �7 هGH ا
  .ا��U*�ب ��H2ا ��  ��ور D<� '$\ ��ری@ �U$+ ا�L�7 ا���م هHا اaش��ر

  ٥٣ا���دة 
������  .ی��7 ا�L�7 ا���م �,�+ ا��"* ة ودی�� �GHX ا

  ٥٤ا���دة 
�� ا�"�U"� 1وى 12 ا�*��� �!�ص��9DL�� �X�� وا��a$�[ی� وا��وD�� وا�!�<�� ی�����دع أص� هGH ا

  .وا������ وا����U��، � ى ا�L�7 ا���م �,�+ ا��"* ة
 GHه \$' #��"��� ،+X����S
�م ا����&�ن ا�����ن أد��G، ا��`���ن 
�U اLص�ل �7 ����  ،f�H� ���9وإث

������  .ا
_______________________  
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