العهذ الذولي الخاص بالحمىق الوذنيت والضياصيت
اعتوذ وعرض للتىليع والتصذيك واالنضوام بوىجب لرار الجوعيت العاهت
لألهن الوتحذة  2200ألف (د )21-الوؤرخ في  16كانىى/ديضوبر 1966
تاريد بذء النفار 23 :آرار/هارس  ،1976وفما ألحكام الوادة 49
الذيباجت
إٕ ثُذ ٍٝثألطشثف كٛ ٢زث ثُؼٜذ،
إر صش ٟإٔ ثإلهشثس دٔج ُؾٔ٤غ أػؼجء ثألعشر ثُذشش٣ز ٖٓ ًشثٓز أطِ٤ز ك ٖٓٝ ،ْٜ٤فوٞم ٓضغج٣ٝز ٝعجدضز٣ ،شٌَٝ ،كوج
ُِٔذجدا ثُٔؼِ٘ز ك٤ٓ ٢غجم ثألْٓ ثُٔضقذر ،أعجط ثُقش٣ز ٝثُؼذٍ ٝثُغالّ ك ٢ثُؼجُْ،
ٝإر صوش دؤٕ ٛز ٙثُقوٞم ص٘ذغن ٖٓ ًشثٓز ثإلٗغجٕ ثألطِ٤ز ك،ٚ٤
ٝإر صذسى إٔ ثُغذ َ٤ثُٞف٤ذ ُضقو٤ن ثُٔغَ ثألػِ ٠ثُٔضٔغَٝ ،كوج ُإلػالٕ ثُؼجُُٔ ٢قوٞم ثإلٗغجٕ ،ك ٢إٔ  ٌٕٞ٣ثُذشش
أفشثسثٓٝ ،ضٔضؼ ٖ٤دجُقش٣ز ثُٔذٗ٤ز ٝثُغ٤جع٤ز ٓٝضقشس ٖٓ ٖ٣ثُخٞف ٝثُلجهز ٞٛ ،عذ َ٤ص٤ٜتز ثُظشٝف ُضٌٔ ًَ ٖ٤إٗغجٕ
ٖٓ ثُضٔضغ دقوٞه ٚثُٔذٗ٤ز ٝثُغ٤جع٤زًٝ ،زُي دقوٞه ٚثالهضظجد٣ز ٝثالؽضٔجػ٤ز ٝثُغوجك٤ز،
ٝإر صؼغ ك ٢ثػضذجسٛج ٓج ػِ ٠ثُذ ،ٍٝدٔوضؼ٤ٓ ٠غجم ثألْٓ ثُٔضقذر ٖٓ ،ثالُضضثّ دضؼض٣ض ثالفضشثّ ٝثُٔشثػجر ثُؼجُٖٔ٤٤
ُقوٞم ثإلٗغجٕ ٝفش٣جص،ٚ
ٝإر صذسى إٔ ػِ ٠ثُلشد ،ثُز ١صضشصخ ػِٝ ٚ٤ثؽذجس إصثء ثألكشثد ث٥خشٝ ٖ٣إصثء ثُؾٔجػز ثُض٘٣ ٢ضٔ ٢إُٜ٤جٓ ،غت٤ُٞز ثُغؼ٢
إُ ٠صؼض٣ض ٓٝشثػجر ثُقوٞم ثُٔؼضشف دٜج كٛ ٢زث ثُؼٜذ،
هذ ثصلوش ػِ ٠ثُٔٞثد ثُضجُ٤ز:
الجزء األول
الوادة 1
ُ .1ؾٔ٤غ ثُشؼٞح فن صوش٣ش ٓظ٤شٛج د٘لغٜج ٠ٛٝ .دٔوضؼٛ ٠زث ثُقن فشر ك ٢صوش٣ش ٓشًضٛج ثُغ٤جعٝ ٢فشر ك ٢ثُغؼ٢
ُضقو٤ن ٗٔجةٜج ثالهضظجدٝ ١ثالؽضٔجػٝ ٢ثُغوجك.٢
ُ .2ؾٔ٤غ ثُشؼٞح ،عؼ٤ج ٝسثء أٛذثكٜج ثُخجطز ،ثُضظشف ثُقش دغشٝثصٜج ٞٓٝثسدٛج ثُطذ٤ؼ٤ز دٔٗٝج إخالٍ دؤ٣ز ثُضضثٓجس
ٓ٘ذغوز ػٖ ٓوضؼ٤جس ثُضؼج ٕٝثالهضظجد ١ثُذ ٢ُٝثُوجةْ ػِٓ ٠ذذأ ثُٔ٘لؼز ثُٔضذجدُز ٝػٖ ثُوجٗ ٕٞثُذٝ .٢ُٝال ٣ؾٞص ك ٢أ٣ز
فجٍ فشٓجٕ أ ١شؼخ ٖٓ أعذجح ػ٤ش ٚثُخجطز.
 .3ػِ ٠ثُذ ٍٝثألطشثف كٛ ٢زث ثُؼٜذ ،دٔج كٜ٤ج ثُذ ٍٝثُض ٢صوغ ػِ ٠ػجصوٜج ٓغت٤ُٞز إدثسر ثألهجُ ْ٤ؿ٤ش ثُٔضٔضؼز دجُقٌْ
ثُزثصٝ ٢ثألهجُ ْ٤ثُٔشُٔٞز دجُٞطج٣ز ،إٔ صؼَٔ ػِ ٠صقو٤ن فن صوش٣ش ثُٔظ٤ش ٝإٔ صقضشّ ٛزث ثُقنٝ ،كوج ألفٌجّ ٓ٤غجم
ثألْٓ ثُٔضقذر.
الجزء الثاني
الوادة 2
 .1صضؼٜذ ًَ دُٝز طشف كٛ ٢زث ثُؼٜذ دجفضشثّ ثُقوٞم ثُٔؼضشف دٜج كٝ ،ٚ٤دٌلجُز ٛز ٙثُقوٞم ُؾٔ٤غ ثألكشثد ثُٔٞؽٞدٖ٣
ك ٢إهِٜٔ٤ج ٝثُذثخِ ٖ٤كٝ ٢ال٣ضٜج ،د ٕٝأ ١صٔ٤٤ض دغذخ ثُؼشم ،أ ٝثُِ ،ٕٞأ ٝثُؾ٘ظ ،أ ٝثُِـز ،أ ٝثُذ ،ٖ٣أ ٝثُشأ ١ع٤جع٤ج
أ ٝؿ٤ش ع٤جع ،٢أ ٝثألطَ ثُو ٢ٓٞأ ٝثالؽضٔجػ ،٢أ ٝثُغشٝر ،أ ٝثُ٘غخ ،أ ٝؿ٤ش رُي ٖٓ ثألعذجح.
 .2صضؼٜذ ًَ دُٝز طشف كٛ ٢زث ثُؼٜذ ،إرث ًجٗش صذثد٤شٛج ثُضشش٣ؼ٤ز أ ٝؿ٤ش ثُضشش٣ؼ٤ز ثُوجةٔز ال صٌلَ كؼال إػٔجٍ ثُقوٞم
ثُٔؼضشف دٜج كٛ ٢زث ثُؼٜذ ،دؤٕ صضخز ،طذوج إلؽشثءثصٜج ثُذعضٞس٣ز ٝألفٌجّ ٛزث ثُؼٜذٓ ،ج  ٌٕٞ٣ػشٝس٣ج ُٜزث ثإلػٔجٍ ٖٓ
صذثد٤ش صشش٣ؼ٤ز أ ٝؿ٤ش صشش٣ؼ٤ز.
 .3صضؼٜذ ًَ دُٝز طشف كٛ ٢زث ثُؼٜذ:
(أ) دؤٕ صٌلَ صٞك٤ش عذ َ٤كؼجٍ ُِضظِْ أل ١شخض ثٗضٌٜش فوٞه ٚأ ٝفش٣جص ٚثُٔؼضشف دٜج كٛ ٢زث ثُؼٜذ ،فض ُٞ ٠طذس
ثالٗضٜجى ػٖ أشخجص ٣ضظشك ٕٞدظلض ْٜثُشعٔ٤ز،
(ح) دؤٕ صٌلَ ٌَُ ٓضظِْ ػِٛ ٠زث ثُ٘ق ٞإٔ صذش ك ٢ثُقوٞم ثُض٣ ٢ذػ ٠ثٗضٜجًٜج عِطز هؼجة٤ز أ ٝإدثس٣ز أ ٝصشش٣ؼ٤ز
ٓخضظز ،أ ٝأ٣ز عِطز ٓخضظز أخش٘٣ ٟض ػِٜ٤ج ٗظجّ ثُذُٝز ثُوجٗٝ ،٢ٗٞدؤٕ ص٘ٔ ٠إٌٓجٗ٤جس ثُضظِْ ثُوؼجة،٢
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(ػ) دؤٕ صٌلَ ه٤جّ ثُغِطجس ثُٔخضظز دئٗلجر ثألفٌجّ ثُظجدسر ُٔظجُـ ثُٔضظِٔ.ٖ٤
الوادة 3
صضؼٜذ ثُذ ٍٝثألطشثف كٛ ٢زث ثُؼٜذ دٌلجُز صغج ٟٝثُشؽجٍ ٝثُ٘غجء ك ٢فن ثُضٔضغ دؾٔ٤غ ثُقوٞم ثُٔذٗ٤ز ٝثُغ٤جع٤ز
ثُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ج كٛ ٢زث ثُؼٜذ.
الوادة 4
 .1ك ٢فجالس ثُطٞثسا ثالعضغ٘جة٤ز ثُض ٢صضٜذد ف٤جر ثألٓزٝ ،ثُٔؼِٖ ه٤جٜٓج سعٔ٤ج٣ ،ؾٞص ُِذ ٍٝثألطشثف كٛ ٢زث ثُؼٜذ إٔ
صضخز ،ك ٢أػ٤ن ثُقذٝد ثُض٣ ٢ضطِذٜج ثُٞػغ ،صذثد٤ش ال صضو٤ذ دجالُضضثٓجس ثُٔضشصذز ػِٜ٤ج دٔوضؼٛ ٠زث ثُؼٜذ ،شش٣طز ػذّ
ٓ٘جكجر ٛز ٙثُضذثد٤ش ُالُضضثٓجس ثألخش ٟثُٔضشصذز ػِٜ٤ج دٔوضؼ ٠ثُوجٗ ٕٞثُذٝ ٢ُٝػذّ ثٗطٞثةٜج ػِ ٠صٔ٤٤ض ٓ ٌٕٞ٣ذشسٙ
ثُٞف٤ذ  ٞٛثُؼشم أ ٝثُِ ٕٞأ ٝثُؾ٘ظ أ ٝثُِـز أ ٝثُذ ٖ٣أ ٝثألطَ ثالؽضٔجػ.٢
 .2ال ٣ؾ٤ض ٛزث ثُ٘ض أٓ ١خجُلز ألفٌجّ ثُٔٞثد ( 8 ٝ 7 ٝ 6ثُلوشص.18 ٝ 16 ٝ 15 ٝ 11 ٝ )2 ٝ 1 ٖ٤
 .3ػِ ٠أ٣ز دُٝز طشف كٛ ٢زث ثُؼٜذ ثعضخذٓش فن ػذّ ثُضو٤ذ إٔ صؼِْ ثُذ ٍٝثألطشثف ثألخش ٟكٞسث ،ػٖ طش٣ن ثألٖٓ٤
ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقذر ،دجألفٌجّ ثُض ُْ ٢صضو٤ذ دٜج ٝدجألعذجح ثُض ٢دكؼضٜج إُ ٠رُيٝ .ػِٜ٤ج ،ك ٢ثُضجس٣خ ثُز ١ص٘ ٠ٜك ٚ٤ػذّ
ثُضو٤ذ ،إٔ صؼِٜٔج دزُي ٓشر أخشٝ ٟدجُطش٣ن رثص.ٚ
الوادة 5
٤ُ .1ظ كٛ ٢زث ثُؼٜذ أ ١فٌْ ٣ؾٞص صؤ ِٚ٣ٝػِٗ ٠ق٣ ٞل٤ذ ثٗطٞثء ٙػِ ٠فن أل ١دُٝز أ ٝؽٔجػز أ ٝشخض دٔذجششر أ١
ٗشجؽ أ ٝثُو٤جّ دؤ ١ػَٔ ٜ٣ذف إُ ٠إٛذثس أ ٖٓ ١ثُقوٞم أ ٝثُقش٣جس ثُٔؼضشف دٜج كٛ ٢زث ثُؼٜذ أ ٝإُ ٠كشع هٞ٤د ػِٜ٤ج
أٝعغ ٖٓ صِي ثُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ج ك.ٚ٤
 .2ال ٣وذَ كشع أ ١ه٤ذ أ ٝأ ١صؼ٤٤ن ػِ ٠أ ٖٓ ١فوٞم ثإلٗغجٕ ثألعجع٤ز ثُٔؼضشف أ ٝثُ٘جكزر ك ٢أ ١دِذ صطذ٤وج ُوٞثٖٗ٤
أ ٝثصلجه٤جس أ ٝأٗظٔز أ ٝأػشثف ،دزس٣ؼز ًٛ ٕٞزث ثُؼٜذ ال ٣ؼضشف دٜج أ ًٕٞ ٝثػضشك ٚدٜج ك ٢أػ٤ن ٓذ.ٟ
الجزء الثالث
الوادة 6
 .1ثُقن ك ٢ثُق٤جر فن ٓالصّ ٌَُ إٗغجٕٝ .ػِ ٠ثُوجٗ ٕٞإٔ ٣قٔٛ ٠زث ثُقنٝ .ال ٣ؾٞص فشٓجٕ أفذ ٖٓ ف٤جص ٚصؼغلج.
 .2ال ٣ؾٞص ك ٢ثُذِذثٕ ثُض ُْ ٢صِؾ ػوٞدز ثإلػذثّ ،إٔ ٣قٌْ دٜز ٙثُؼوٞدز إال ؽضثء ػِ ٠أشذ ثُؾشثةْ خطٞسر ٝكوج ُِضشش٣غ
ثُ٘جكز ٝهش ثسصٌجح ثُؾشٔ٣ز ٝؿ٤ش ثُٔخجُق ألفٌجّ ٛزث ثُؼٜذ ٝالصلجه٤ز ٓ٘غ ؽشٔ٣ز ثإلدجدر ثُؾٔجػ٤ز ٝثُٔؼجهذز ػِٜ٤جٝ .ال
٣ؾٞص صطذ٤ن ٛز ٙثُؼوٞدز إال دٔوضؼ ٠فٌْ ٜٗجة ٢طجدس ػٖ ٓقٌٔز ٓخضظز.
 .3ف ٌٕٞ٣ ٖ٤ثُقشٓجٕ ٖٓ ثُق٤جر ؽشٔ٣ز ٖٓ ؽشثةْ ثإلدجدر ثُؾٔجػ٤ز ٖٓ ٌٕٞ٣ ،ثُٔل ّٜٞدذثٛز أٗ٤ُ ٚظ كٛ ٢ز ٙثُٔجدر أ١
ٗض ٣ؾ٤ض أل٣ز دُٝز طشف كٛ ٢زث ثُؼٜذ إٔ صؼلٗ ٠لغٜج ػِ ٠أ٣ز طٞسر ٖٓ أ ١ثُضضثّ ٓ ٌٕٞ٣ضشصذج ػِٜ٤ج دٔوضؼ ٠أفٌجّ
ثصلجه٤ز ٓ٘غ ؽشٔ٣ز ثإلدجدر ثُؾٔجػ٤ز ٝثُٔؼجهذز ػِٜ٤ج.
 .4أل ١شخض فٌْ ػِ ٚ٤دجإلػذثّ فن ثُضٔجط ثُؼل ٞثُخجص أ ٝإدذثٍ ثُؼوٞدز٣ٝ .ؾٞص ٓ٘ـ ثُؼل ٞثُؼجّ أ ٝثُؼل ٞثُخجص أٝ
إدذثٍ ػوٞدز ثإلػذثّ ك ٢ؽٔ٤غ ثُقجالس.
 .5ال ٣ؾٞص ثُقٌْ دؼوٞدز ثإلػذثّ ػِ ٠ؽشثةْ ثسصٌذٜج أشخجص د ٕٝثُغجٓ٘ز ػششر ٖٓ ثُؼٔشٝ ،ال ص٘ل٤ز ٛز ٙثُؼوٞدز
دجُقٞثَٓ.
٤ُ .6ظ كٛ ٢ز ٙثُٔجدر أ ١فٌْ ٣ؾٞص ثُضزسع دُ ٚضؤخ٤ش أ٘ٓ ٝغ إُـجء ػوٞدز ثإلػذثّ ٖٓ هذَ أ٣ز دُٝز طشف كٛ ٢زث ثُؼٜذ.
الوادة 7
ال ٣ؾٞص إخؼجع أفذ ُِضؼز٣خ ٝال ُِٔؼجِٓز أ ٝثُؼوٞدز ثُوجع٤ز أ ٝثُالإٗغجٗ٤ز أ ٝثُقجطز دجٌُشثٓزٝ .ػِٝ ٠ؽ ٚثُخظٞص،
ال ٣ؾٞص إؽشثء أ٣ز صؾشدز طذ٤ز أ ٝػِٔ٤ز ػِ ٠أفذ د ٕٝسػج ٙثُقش.
الوادة 8
 .1ال ٣ؾٞص ثعضشهجم أفذ٣ٝ ،قظش ثُشم ٝثالصؾجس دجُشه٤ن دؾٔ٤غ طٞسٔٛج.
 .2ال ٣ؾٞص إخؼجع أفذ ُِؼذٞد٣ز.
( .3أ) ال ٣ؾٞص إًشث ٙأفذ ػِ ٠ثُغخشر أ ٝثُؼَٔ ثإلُضثٓ،٢
(ح) ال ٣ؾٞص صؤ َ٣ٝثُلوشر ( 3أ) ػِٗ ٠ق٣ ٞؾؼِٜج ،ك ٢ثُذِذثٕ ثُض ٢صؾ٤ض ثُٔؼجهذز ػِ ٠دؼغ ثُؾشثةْ دجُغؾٖ ٓغ ثألشـجٍ
ثُشجهز ،صٔ٘غ ص٘ل٤ز ػوٞدز ثألشـجٍ ثُشجهز ثُٔقٌ ّٞدٜج ٖٓ هذَ ٓقٌٔز ٓخضظز،
(ػ) ألؿشثع ٛز ٙثُلوشر ،ال ٣شَٔ صؼذ٤ش "ثُغخشر أ ٝثُؼَٔ ثإلُضثٓ"٢
" "1ثألػٔجٍ ٝثُخذٓجس ؿ٤ش ثُٔوظٞدر دجُلوشر ثُلشػ٤ز (ح) ٝثُض ٢صلشع ػجدر ػِ ٠ثُشخض ثُٔؼضوَ ٗض٤ؾز هشثس هؼجة٢
أ ٝهجٗ ٢ٗٞأ ٝثُز ١طذس دقوٓ ٚغَ ٛزث ثُوشثس عْ أكشػ ػ٘ ٚدظٞسر ٓششٝطز،
" "2أ٣ز خذٓز رثس طجدغ ػغٌشًٝ ،١زُي ،ك ٢ثُذِذثٕ ثُض ٢صؼضشف دقن ثالعضٌ٘جف ثُؼٔ٤ش ١ػٖ ثُخذٓز ثُؼغٌش٣ز ،أ٣ز
خذٓز ه٤ٓٞز ٣لشػٜج ثُوجٗ ٕٞػِ ٠ثُٔغضٌ٘ل ٖ٤ػٔ٤ش٣ج،
" "3أ٣ز خذٓز صلشع ك ٢فجالس ثُطٞثسا أ ٝثٌُ٘ذجس ثُض ٢صٜذد ف٤جر ثُؾٔجػز أ ٝسكجٜٛج،
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" "4أ٣ز أػٔجٍ أ ٝخذٓجس صشٌَ ؽضءث ٖٓ ثالُضضثٓجس ثُٔذٗ٤ز ثُؼجد٣ز.
الوادة 9
 ٌَُ .1كشد فن ك ٢ثُقش٣ز ٝك ٠ثألٓجٕ ػِ ٠شخظٝ .ٚال ٣ؾٞص صٞه٤ق أفذ أ ٝثػضوجُ ٚصؼغلجٝ .ال ٣ؾٞص فشٓجٕ أفذ ٖٓ
فش٣ض ٚإال ألعذجح ٘٣ض ػِٜ٤ج ثُوجٗٝ ٕٞطذوج ُإلؽشثء ثُٔوشس ك.ٚ٤
٣ .2ضٞؽخ إدالؽ أ ١شخض ٣ضْ صٞه٤ل ٚدؤعذجح ٛزث ثُضٞه٤ق ُذٝ ٟهٞػًٔ ٚج ٣ضٞؽخ إدالؿ ٚعش٣ؼج دؤ٣ز صٜٔز صٞؽ ٚإُ.ٚ٤
٣ .3وذّ ثُٔٞهٞف أ ٝثُٔؼضوَ دضٜٔز ؽضثة٤ز ،عش٣ؼج ،إُ ٠أفذ ثُوؼجر أ ٝأفذ ثُٔٞظل ٖ٤ثُٔخ ٖ٤ُٞهجٗٗٞج ٓذجششر ٝظجةق
هؼجة٤ز ٖٓ ٌٕٞ٣ٝ ،فو ٚإٔ ٣قجًْ خالٍ ِٜٓز ٓؼوُٞز أ ٝإٔ ٣لشػ ػ٘ٝ .ٚال ٣ؾٞص إٔ  ٌٕٞ٣ثفضؾجص ثألشخجص ثُزٖ٣
٘٣ضظش ٕٝثُٔقجًٔز  ٞٛثُوجػذر ثُؼجٓز ٖٓ ٌُٖٝ ،ثُؾجةض صؼِ٤ن ثإلكشثػ ػ٘ ْٜػِ ٠ػٔجٗجس ٌُلجُز فؼٞس ْٛثُٔقجًٔز ك٢
أ٣ز ٓشفِز أخشٓ ٖٓ ٟشثفَ ثإلؽشثءثس ثُوؼجة٤زٌُٝ ،لجُز ص٘ل٤ز ثُقٌْ ػ٘ذ ثالهضؼجء.
 ٌَُ .4شخض فشّ ٖٓ فش٣ض ٚدجُضٞه٤ق أ ٝثالػضوجٍ فن ثُشؽٞع إُٓ ٠قٌٔز ٌُ ٢صلظَ ٛز ٙثُٔقٌٔز د ٕٝإدطجء ك٢
هجٗ٤ٗٞز ثػضوجُٝ ،ٚصؤٓش دجإلكشثػ ػ٘ ٚإرث ًجٕ ثالػضوجٍ ؿ٤ش هجٗ.٢ٗٞ
 ٌَُ .5شخض ًجٕ ػق٤ز صٞه٤ق أ ٝثػضوجٍ ؿ٤ش هجٗ ٢ٗٞفن ك ٢ثُقظ ٍٞػِ ٠صؼ٣ٞغ.
الوادة 10
٣ .1ؼجَٓ ؽٔ٤غ ثُٔقش ٖٓ ٖ٤ٓٝفش٣ضٓ ْٜؼجِٓز إٗغجٗ٤ز ،صقضشّ ثٌُشثٓز ثألطِ٤ز ك ٢ثُشخض ثإلٗغجٗ.٢
 ( .2أ) ٣لظَ ثألشخجص ثُٔض ٕٜٞٔػٖ ثألشخجص ثُٔذثٗ ،ٖ٤إال ك ٢ظشٝف ثعضغ٘جة٤زٓ ٌٕٞٗٞ٣ٝ ،قَ ٓؼجِٓز ػِ ٠فذر
صضلن ٓغ ً ْٜٗٞأشخجطج ؿ٤ش ٓذثٗ،ٖ٤
(ح) ٣لظَ ثُٔض ٕٜٞٔثألفذثط ػٖ ثُذجُـ٣ٝ .ٖ٤قجُ ٕٞدجُغشػز ثٌُٔٔ٘ز إُ ٠ثُوؼجء ُِلظَ ك ٢هؼج٣ج.ْٛ
٣ .3ؾخ إٔ ٣شثػٗ ٠ظجّ ثُغؾٓ ٕٞؼجِٓز ثُٔغؾٓ ٖ٤ٗٞؼجِٓز ٛ ٌٕٞ٣ذكٜج ثألعجع ٢إطالفٝ ْٜإػجدر صؤ ِْٜ٤ٛثالؽضٔجػ.٢
٣ٝلظَ ثُٔزٗذ ٕٞثألفذثط ػٖ ثُذجُـ٣ٝ ٖ٤ؼجِٓٓ ٕٞؼجِٓز صضلن ٓغ ع٘ٓٝ ْٜشًض ْٛثُوجٗ.٢ٗٞ
الوادة 11
ال ٣ؾٞص عؾٖ أ ١إٗغجٕ ُٔؾشد ػؾض ٙػٖ ثُٞكجء دجُضضثّ صؼجهذ.١
الوادة 12
 ٌَُ .1كشد ٞ٣ؽذ ػِٗ ٠ق ٞهجٗ ٢ٗٞدثخَ إهِ ْ٤دُٝز ٓج فن فش٣ز ثُض٘وَ كٝ ٚ٤فش٣ز ثخض٤جس ٌٓجٕ إهجٓض.ٚ
 ٌَُ .2كشد فش٣ز ٓـجدسر أ ١دِذ ،دٔج ك ٢رُي دِذ.ٙ
 .3ال ٣ؾٞص صو٤٤ذ ثُقوٞم ثُٔزًٞسر أػال ٙدؤ٣ز هٞ٤د ؿ٤ش صِي ثُض٘٣ ٢ض ػِٜ٤ج ثُوجٗٝ ،ٕٞصٌ ٕٞػشٝس٣ز ُقٔج٣ز ثألٖٓ
ثُو ٢ٓٞأ ٝثُ٘ظجّ ثُؼجّ أ ٝثُظقز ثُؼجٓز أ ٝث٥دثح ثُؼجٓز أ ٝفوٞم ث٥خشٝ ٖ٣فش٣جصٝ ،ْٜصٌٓ ٕٞضٔش٤ز ٓغ ثُقوٞم
ثألخش ٟثُٔؼضشف دٜج كٛ ٢زث ثُؼٜذ.
 .4ال ٣ؾٞص فشٓجٕ أفذ ،صؼغلج ٖٓ ،فن ثُذخ ٍٞإُ ٠دِذ.ٙ
الوادة 13
ال ٣ؾٞص إدؼجد ثألؽ٘ذ ٢ثُٔو ْ٤دظلز هجٗ٤ٗٞز ك ٢إهِ ْ٤دُٝز طشف كٛ ٢زث ثُؼٜذ إال ص٘ل٤زث ُوشثس ثصخز ٝكوج ُِوجٗٝ ،ٕٞدؼذ
صٌٔٓ ،ٚ٘٤ج ُْ صقضْ دٝثػ ٢ثألٖٓ ثُو ٢ٓٞخالف رُي ٖٓ ،ػشع ثألعذجح ثُٔؤ٣ذر ُؼذّ إدؼجد ٖٓٝ ٙػشع هؼ٤ض ٚػِ٠
ثُغِطز ثُٔخضظز أ ٝػِ ٖٓ ٠صؼ ٚ٘٤أ ٝصؼ ْٜ٘٤خظ٤ظج ُزُي ٖٓٝ ،صٔ٣ ٖٓ َ٤ًٞغِ ٚأٓجٜٓج أ ٝأٓجٓ.ْٜ
الوادة 14
 .1ثُ٘جط ؽٔ٤ؼج عٞثء أٓجّ ثُوؼجء ٖٓٝ .فن ًَ كشدُ ،ذ ٟثُلظَ ك ٢أ٣ز صٜٔز ؽضثة٤ز صٞؽ ٚإُ ٚ٤أ ٝك ٢فوٞهٝ ٚثُضضثٓجصٚ
ك ٢أ٣ز دػٓ ٟٞذٗ٤ز ،إٔ صٌ ٕٞهؼ٤ضٓ ٚقَ ٗظش ٓ٘ظق ٝػِ٘ ٖٓ ٢هذَ ٓقٌٔز ٓخضظز ٓغضوِز ف٤جد٣ز٘ٓ ،شؤر دقٌْ
ثُوجٗ٣ٝ .ٕٞؾٞص ٓ٘غ ثُظقجكز ٝثُؾٜٔٞس ٖٓ فؼٞس ثُٔقجًٔز ًِٜج أ ٝدؼؼٜج ُذٝثػ ٢ث٥دثح ثُؼجٓز أ ٝثُ٘ظجّ ثُؼجّ أٝ
ثألٖٓ ثُو ٢ٓٞكٓ ٢ؾضٔغ دٔ٣وشثط ،٢أُٔ ٝوضؼ٤جس فشٓز ثُق٤جر ثُخجطز ألطشثف ثُذػ ،ٟٞأ ٝك ٢أدٗ ٠ثُقذٝد ثُض ٢صشثٛج
ثُٔقٌٔز ػشٝس٣ز ف ٖٓ ٌٕٞ٣ ٖ٤شؤٕ ثُؼِ٘٤ز ك ٢دؼغ ثُظشٝف ثالعضغ٘جة٤ز إٔ صخَ دٔظِقز ثُؼذثُز ،إال إٔ أ ١فٌْ ك٢
هؼ٤ز ؽضثة٤ز أ ٝدػٓ ٟٞذٗ٤ز ٣ؾخ إٔ ٣ظذس دظٞسر ػِ٘٤ز ،إال إرث ًجٕ ثألٓش ٣ضظَ دؤفذثط صوضؼٓ ٢ظِقض ْٜخالف
رُي أً ٝجٗش ثُذػ ٟٞصض٘ج ٍٝخالكجس د ٖ٤صٝؽ ٖ٤أ ٝصضؼِن دجُٞطج٣ز ػِ ٠أطلجٍ.
 ٖٓ .2فن ًَ ٓض ْٜدجسصٌجح ؽشٔ٣ز إٔ ٣ؼضذش دش٣تج إُ ٠إٔ ٣غذش ػِ ٚ٤ثُؾشّ هجٗٗٞج.
ٓ ٌَُ .3ض ْٜدؾشٔ٣ز إٔ ٣ضٔضغ أع٘جء ثُ٘ظش ك ٢هؼ٤ضٝ ،ٚػِ ٠هذّ ثُٔغجٝثر ثُضجٓز ،دجُؼٔجٗجس ثُذٗ٤ج ثُضجُ٤ز:
(أ) إٔ ٣ضْ إػالٓ ٚعش٣ؼج ٝدجُضلظٝ ،َ٤كُ ٠ـز ٣لٜٜٔج ،دطذ٤ؼز ثُضٜٔز ثُٔٞؽٜز إُٝ ٚ٤أعذجدٜج،
(ح) إٔ ٣ؼط ٖٓ ٠ثُٞهش  ٖٓٝثُضغ٤ٜالس ٓج ٌ٣ل ٚ٤إلػذثد دكجػُٝ ٚالصظجٍ دٔقجّ ٣خضجس ٙد٘لغ،ٚ
(ػ) إٔ ٣قجًْ د ٕٝصؤخ٤ش ال ٓذشس ُ،ٚ
(د) إٔ ٣قجًْ فؼٞس٣ج ٝإٔ ٣ذثكغ ػٖ ٗلغ ٚدشخظ ٚأ ٝدٞثعطز ٓقجّ ٖٓ ثخض٤جسٝ ،ٙإٔ ٣خطش دقو ٚكٝ ٢ؽٞد ٖٓ ٣ذثكغ
ػ٘ ٚإرث ُْ ٣ ٖٓ ُٚ ٌٖ٣ذثكغ ػ٘ٝ ،ٚإٔ صضٝد ٙثُٔقٌٔز فٌٔجًِٔ ،ج ًجٗش ٓظِقز ثُؼذثُز صوضؼ ٢رُي ،دٔقجّ ٣ذثكغ ػ٘،ٚ
د ٕٝصقٔ ِٚ٤أؽشث ػِ ٠رُي إرث ًجٕ ال ِٔ٣ي ثُٞعجةَ ثٌُجك٤ز ُذكغ ٛزث ثألؽش،
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(ٛـ) إٔ ٘٣جهش شٜٞد ثالصٜجّ ،د٘لغ ٚأ ٖٓ ٝهذَ ؿ٤شٝ ،ٙإٔ ٣قظَ ػِ ٠ثُٔٞثكوز ػِ ٠ثعضذػجء شٜٞد ثُ٘ل ٢دزثس ثُششٝؽ
ثُٔطذوز ك ٢فجُز شٜٞد ثالصٜجّ،
(د) إٔ ٣ضٝد ٓؾجٗج دضشؽٔجٕ إرث ًجٕ ال ٣ل ْٜأ ٝال ٣ضٌِْ ثُِـز ثُٔغضخذٓز ك ٢ثُٔقٌٔز،
(ص) أال ٌ٣ش ٙػِ ٠ثُشٜجدر ػذ ٗلغ ٚأ ٝػِ ٠ثالػضشثف دزٗخ.
 .4ك ٢فجُز ثألفذثط٣ ،شثػ ٠ؽؼَ ثإلؽشثءثس ٓ٘جعذز ُغ٘ٞٓٝ ْٜثص٤ز ُؼشٝسر ثُؼَٔ ػِ ٠إػجدر صؤ.ِْٜ٤ٛ
 ٌَُ .5شخض أد ٖ٣دؾشٔ٣ز فن ثُِؾٞءٝ ،كوج ُِوجٗ ،ٕٞإُٓ ٠قٌٔز أػِٔ٤ً ٠ج صؼ٤ذ ثُ٘ظش ك ٢هشثس إدثٗضٝ ٚك ٠ثُؼوجح ثُز١
فٌْ د ٚػِ.ٚ٤
 .6ف ٌٕٞ٣ ٖ٤هذ طذس ػِ ٠شخض ٓج فٌْ ٜٗجة٣ ٢ذ ٚ٘٣دؾشٔ٣ز ،عْ ثدطَ ٛزث ثُقٌْ أ ٝطذس ػل ٞخجص ػ٘ ٚػِ ٠أعجط
ٝثهؼز ؽذ٣ذر أٝ ٝثهؼز فذ٣غز ثالًضشجف صقَٔ ثُذُ َ٤ثُوجطغ ػِٝ ٠هٞع خطؤ هؼجة٣ ،٢ضٞؽخ صؼ٣ٞغ ثُشخض ثُز ١أٗضٍ
د ٚثُؼوجح ٗض٤ؾز صِي ثإلدثٗزٝ ،كوج ُِوجٗٓ ،ٕٞج ُْ ٣غذش أٗ٣ ٚضقَٔ٤ًِ ،ج أ ٝؽضة٤ج ،ثُٔغت٤ُٞز ػٖ ػذّ إكشجء ثُٞثهؼز
ثُٔؾُٜٞز ك ٢ثُٞهش ثُٔ٘جعخ.
 .7ال ٣ؾٞص صؼش٣غ أفذ ٓؾذدث ُِٔقجًٔز أُِ ٝؼوجح ػِ ٠ؽشٔ٣ز عذن إٔ أد ٖ٣دٜج أ ٝدشا ٜٓ٘ج دقٌْ ٜٗجةٝ ٢كوج ُِوجٕٗٞ
ُٝإلؽشثءثس ثُؾ٘جة٤ز ك ًَ ٢دِذ.
الوادة 15
 .1ال ٣ذثٕ أ ١كشد دؤ٣ز ؽشٔ٣ز دغذخ كؼَ أ ٝثٓض٘جع ػٖ كؼَ ُْ ٝ ٌٖ٣هش ثسصٌجد٣ ٚشٌَ ؽشٔ٣ز دٔوضؼ ٠ثُوجٗ ٕٞثُٞط٘٢
أ ٝثُذًٔ .٢ُٝج ال ٣ؾٞص كشع أ٣ز ػوٞدز صٌ ٕٞأشذ ٖٓ صِي ثُضً ٢جٗش عجس٣ز ثُٔلؼ ٍٞك ٢ثُٞهش ثُز ١ثسصٌذش كٚ٤
ثُؾشٔ٣زٝ .إرث فذط ،دؼذ ثسصٌجح ثُؾشٔ٣ز إٔ طذس هجٗ٘٣ ٕٞض ػِ ٠ػوٞدز أخقٝ ،ؽخ إٔ ٣غضل٤ذ ٓشصٌخ ثُؾشٔ٣ز ٖٓ
ٛزث ثُضخل٤ق.
٤ُ .2ظ كٛ ٢ز ٙثُٔجدر ٖٓ شب ٣خَ دٔقجًٔز ٓٝؼجهذز أ ١شخض ػِ ٠أ ١كؼَ أ ٝثٓض٘جع ػٖ كؼَ ًجٕ ف ٖ٤ثسصٌجد٣ ٚشٌَ
ؽشٓج ٝكوج ُٔذجدا ثُوجٗ ٕٞثُؼجٓز ثُض ٢صؼضشف دٜج ؽٔجػز ثألْٓ.
الوادة 16
ٌَُ إٗغجٕ ،كٌٓ ًَ ٢جٕ ،ثُقن دؤٕ ٣ؼضشف ُ ٚدجُشخظ٤ز ثُوجٗ٤ٗٞز.
الوادة 17
 .1ال ٣قٞص صؼش٣غ أ ١شخض ،ػِٗ ٠ق ٞصؼغل ٢أ ٝؿ٤ش هجُٗ ،٢ٗٞضذخَ ك ٢خظٞط٤جص ٚأ ٝشؤ ٕٝأعشص ٚأ ٝد٤ض ٚأٝ
ٓشثعالصٝ ،ٚال أل ١فٔالس ؿ٤ش هجٗ٤ٗٞز صٔظ ششك ٚأ ٝعٔؼض.ٚ
 ٖٓ .2فن ًَ شخض إٔ ٣قٔ ٚ٤ثُوجٗٓ ٖٓ ٕٞغَ ٛزث ثُضذخَ أ ٝثُٔغجط.
الوادة 18
 ٌَُ .1إٗغجٕ فن ك ٢فش٣ز ثُلٌش ٝثُٞؽذثٕ ٝثُذ٣ٝ .ٖ٣شَٔ رُي فش٣ض ٚك ٢إٔ ٣ذ ٖ٣دذٓ ٖ٣جٝ ،فش٣ض ٚك ٢ثػض٘جم أ ١دٖ٣
أٓ ٝؼضوذ ٣خضجسٝ ،ٙفش٣ض ٚك ٢إظٜجس د ٚ٘٣أٓ ٝؼضوذ ٙدجُضؼذذ ٝإهجٓز ثُشؼجةش ٝثُٔٔجسعز ٝثُضؼِ ،ْ٤دٔلشد ٙأٓ ٝغ ؽٔجػز،
ٝأٓجّ ثُٔأل أ ٝػِ ٠فذر.
 .2ال ٣ؾٞص صؼش٣غ أفذ إلًشث ٖٓ ٙشؤٗ ٚإٔ ٣خَ دقش٣ض ٚك ٢إٔ ٣ذ ٖ٣دذٓ ٖ٣ج ،أ ٝدقش٣ض ٚك ٢ثػض٘جم أ ١د ٖ٣أٓ ٝؼضوذ
٣خضجس.ٙ
 .3ال ٣ؾٞص إخؼجع فش٣ز ثإلٗغجٕ ك ٢إظٜجس د ٚ٘٣أٓ ٝؼضوذ ،ٙإال ُِوٞ٤د ثُض٣ ٢لشػٜج ثُوجٗٝ ٕٞثُض ٢صٌ ٕٞػشٝس٣ز
ُقٔج٣ز ثُغالٓز ثُؼجٓز أ ٝثُ٘ظجّ ثُؼجّ أ ٝثُظقز ثُؼجٓز أ ٝث٥دثح ثُؼجٓز أ ٝفوٞم ث٥خشٝ ٖ٣فش٣جص ْٜثألعجع٤ز.
 .4صضؼٜذ ثُذ ٍٝثألطشثف كٛ ٢زث ثُؼٜذ دجفضشثّ فش٣ز ث٥دجء ،أ ٝثألٝط٤جء ػ٘ذ ٝؽٞد ،ْٛك ٢صؤٓ ٖ٤صشد٤ز أٝالد ْٛد٤٘٣ج
ٝخِو٤ج ٝكوج ُو٘جػجص ْٜثُخجطز.
الوادة 19
 ٌَُ .1إٗغجٕ فن ك ٢ثػض٘جم آسثء دٓ ٕٝؼج٣وز.
 ٌَُ .2إٗغجٕ فن ك ٢فش٣ز ثُضؼذ٤ش٣ٝ .شَٔ ٛزث ثُقن فش٣ض ٚك ٢ثُضٔجط ٓخضِق ػشٝح ثُٔؼِٓٞجس ٝثألكٌجس ٝصِوٜ٤ج
ٗٝوِٜج إُ ٠آخش ٖ٣دٔٗٝج ثػضذجس ُِقذٝد ،عٞثء ػِ ٠شٌَ ٌٓضٞح أٓ ٝطذٞع أ ٝك ٢هجُخ ك٘ ٢أ ٝدؤ٣ز ٝعِ٤ز أخش٣ ٟخضجسٛج.
 .3صغضضذغ ٓٔجسعز ثُقوٞم ثُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ج ك ٢ثُلوشر ٛ ٖٓ 2ز ٙثُٔجدر ٝثؽذجس ٓٝغت٤ُٞجس خجطزٝ .ػِ ٠رُي ٣ؾٞص
إخؼجػٜج ُذؼغ ثُوٞ٤د  ٌُٖٝشش٣طز إٔ صٌٓ ٕٞقذدر د٘ض ثُوجٗٝ ٕٞإٔ صٌ ٕٞػشٝس٣ز:
(أ) الفضشثّ فوٞم ث٥خش ٖ٣أ ٝعٔؼض،ْٜ
(ح) ُقٔج٣ز ثألٖٓ ثُو ٢ٓٞأ ٝثُ٘ظجّ ثُؼجّ أ ٝثُظقز ثُؼجٓز أ ٝث٥دثح ثُؼجٓز.
الوادة 20
 .1صقظش دجُوجٗ ٕٞأ٣ز دػج٣ز ُِقشح.
 .2صقظش دجُوجٗ ٕٞأ٣ز دػٞر إُ ٠ثٌُشث٤ٛز ثُو٤ٓٞز أ ٝثُؼ٘ظش٣ز أ ٝثُذ٤٘٣ز صشٌَ صقش٣ؼج ػِ ٠ثُضٔ٤٤ض أ ٝثُؼذثٝر أ ٝثُؼ٘ق.
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الوادة 21
 ٌٕٞ٣ثُقن ك ٢ثُضؾٔغ ثُغِٔٓ ٢ؼضشكج دٝ .ٚال ٣ؾٞص إٔ ٞ٣ػغ ٖٓ ثُوٞ٤د ػِٔٓ ٠جسعز ٛزث ثُقن إال صِي ثُض ٢صلشع طذوج
ُِوجٗٝ ٕٞصشٌَ صذثد٤ش ػشٝس٣ز ،كٓ ٢ؾضٔغ دٔ٣وشثطُ ،٢ظ٤جٗز ثألٖٓ ثُو ٢ٓٞأ ٝثُغالٓز ثُؼجٓز أ ٝثُ٘ظجّ ثُؼجّ أ ٝفٔج٣ز
ثُظقز ثُؼجٓز أ ٝث٥دثح ثُؼجٓز أ ٝفٔج٣ز فوٞم ث٥خشٝ ٖ٣فش٣جص.ْٜ
الوادة 22
 ٌَُ .1كشد فن ك ٢فش٣ز صٌ ٖ٣ٞثُؾٔؼ٤جس ٓغ آخش ،ٖ٣دٔج ك ٢رُي فن إٗشجء ثُ٘وجدجس ٝثالٗؼٔجّ إُٜ٤ج ٖٓ أؽَ فٔج٣ز
ٓظجُق.ٚ
 .2ال ٣ؾٞص إٔ ٞ٣ػغ ٖٓ ثُوٞ٤د ػِٔٓ ٠جسعز ٛزث ثُقن إال صِي ثُض٘٣ ٢ض ػِٜ٤ج ثُوجٗٝ ٕٞصشٌَ صذثد٤ش ػشٝس٣ز ،ك٢
ٓؾضٔغ دٔ٣وشثطُ ،٢ظ٤جٗز ثألٖٓ ثُو ٢ٓٞأ ٝثُغالٓز ثُؼجٓز أ ٝثُ٘ظجّ ثُؼجّ أ ٝفٔج٣ز ثُظقز ثُؼجٓز أ ٝث٥دثح ثُؼجٓز أٝ
فٔج٣ز فوٞم ث٥خشٝ ٖ٣فش٣جصٝ .ْٜال صقٛ ٍٞز ٙثُٔجدر د ٕٝإخؼجع أكشثد ثُوٞثس ثُٔغِقز ٝسؽجٍ ثُششطز ُوٞ٤د هجٗ٤ٗٞز
ػِٔٓ ٠جسعز ٛزث ثُقن.
٤ُ .3ظ كٛ ٢ز ٙثُٔجدر أ ١فٌْ ٣ؾ٤ض ُِذ ٍٝثألطشثف ك ٢ثصلجه٤ز ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُذ٤ُٝز ثُٔؼوٞدر ػجّ  1948دشؤٕ ثُقش٣ز
ثُ٘وجد٤ز ٝفٔج٣ز فن ثُض٘ظ ْ٤ثُ٘وجد ٢ثصخجر صذثد٤ش صشش٣ؼ٤ز ٖٓ شؤٜٗج ،أ ٝصطذ٤ن ثُوجٗ ٕٞدطش٣وز ٖٓ شؤٜٗج إٔ صخَ
دجُؼٔجٗجس ثُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ج ك ٢صِي ثالصلجه٤ز.
الوادة 23
 .1ثألعشر  ٢ٛثُٞفذر ثُؾٔجػ٤ز ثُطذ٤ؼ٤ز ٝثألعجع٤ز ك ٢ثُٔؾضٔغُٜٝ ،ج فن ثُضٔضغ دقٔج٣ز ثُٔؾضٔغ ٝثُذُٝز.
ُِ ٌٕٞ٣ .2شؽَ ٝثُٔشأر ،ثدضذثء ٖٓ دِٞؽ عٖ ثُضٝثػ ،فن ٓؼضشف د ٚك ٢ثُضضٝػ ٝصؤع٤ظ أعشر.
 .3ال ٘٣ؼوذ أ ١صٝثػ إال دشػج ثُطشك ٖ٤ثُٔضٓغ صٝثؽٜٔج سػجء ًجٓال ال إًشث ٙك.ٚ٤
 .4صضخز ثُذ ٍٝثألطشثف كٛ ٢زث ثُؼٜذ ثُضذثد٤ش ثُٔ٘جعذز ٌُلجُز صغج ٟٝفوٞم ثُضٝؽٝٝ ٖ٤ثؽذجصٜٔج ُذ ٟثُضضٝػ ٝخالٍ ه٤جّ
ثُضٝثػ ُٝذ ٟثٗقالُٝ .ٚك ٠فجُز ثالٗقالٍ ٣ضٞؽخ ثصخجر صذثد٤ش ٌُلجُز ثُقٔج٣ز ثُؼشٝس٣ز ُألٝالد ك ٢فجُز ٝؽٞد.ْٛ
الوادة 24
ُٝ ٌَُ ٌٕٞ٣ .1ذ ،د ٕٝأ ١صٔ٤٤ض دغذخ ثُؼشم أ ٝثُِ ٕٞأ ٝثُؾ٘ظ أ ٝثُِـز أ ٝثُذ ٖ٣أ ٝثألطَ ثُو ٢ٓٞأ ٝثالؽضٔجػ ٢أٝ
ثُغشٝر أ ٝثُ٘غخ ،فن ػِ ٠أعشصٝ ٚػِ ٠ثُٔؾضٔغ ٝػِ ٠ثُذُٝز ك ٢ثصخجر صذثد٤ش ثُقٔج٣ز ثُض٣ ٢وضؼٜ٤ج ً ٚٗٞهجطشث.
٣ .2ضٞؽخ صغؾ ًَ َ٤طلَ كٞس ٝالدص٣ٝ ٚؼط ٠ثعٔج ٣ؼشف د.ٚ
 ٌَُ .3طلَ فن ك ٢ثًضغجح ؽ٘غ٤ز.
الوادة 25
ٞٓ ٌَُ ٌٕٞ٣ثطٖ ،د ٕٝأٝ ١ؽٝ ٖٓ ٚؽ ٙٞثُضٔ٤٤ض ثُٔزًٞس ك ٢ثُٔجدر  ،2ثُقوٞم ثُضجُ٤ز ،ثُض٣ ٢ؾخ إٔ صضجؿ ُ ٚكشطز
ثُضٔضغ دٜج د ٕٝهٞ٤د ؿ٤ش ٓؼوُٞز:
(أ) إٔ ٣شجسى ك ٢إدثسر ثُشؤ ٕٝثُؼجٓز ،إٓج ٓذجششر ٝإٓج دٞثعطز ٓٔغِ٣ ٖ٤خضجس ٕٝك ٢فش٣ز،
(ح) إٔ ٘٣ضخخ ٘٣ٝضخخ ،ك ٢ثٗضخجدجس ٗضٜ٣ز صؾش ٟدٝس٣ج دجالهضشثع ثُؼجّ ٝػِ ٠هذّ ثُٔغجٝثر د ٖ٤ثُ٘جخذٝ ٖ٤دجُضظ٣ٞش
ثُغش ،١صؼٖٔ ثُضؼذ٤ش ثُقش ػٖ إسثدر ثُ٘جخذ،ٖ٤
(ػ) إٔ صضجؿ ُ ،ٚػِ ٠هذّ ثُٔغجٝثر ػٔٓٞج ٓغ عٞث ،ٙكشطز صوِذ ثُٞظجةق ثُؼجٓز ك ٢دِذ.ٙ
الوادة 26
ثُ٘جط ؽٔ٤ؼج عٞثء أٓجّ ثُوجٗ٣ٝ ٕٞضٔضؼ ٕٞد ٕٝأ ١صٔ٤٤ض دقن ٓضغج ٝك ٢ثُضٔضغ دقٔج٣ضٝ .ٚكٛ ٢زث ثُظذد ٣ؾخ إٔ ٣قظش
ثُوجٗ ٕٞأ ١صٔ٤٤ض ٝإٔ ٌ٣لَ ُؾٔ٤غ ثألشخجص ػِ ٠ثُغٞثء فٔج٣ز كؼجُز ٖٓ ثُضٔ٤٤ض أل ١عذخً ،جُؼشم أ ٝثُِ ٕٞأ ٝثُؾ٘ظ
أ ٝثُِـز أ ٝثُذ ٖ٣أ ٝثُشأ ١ع٤جع٤ج أ ٝؿ٤ش ع٤جع ،٢أ ٝثألطَ ثُو ٢ٓٞأ ٝثالؽضٔجػ ،٢أ ٝثُغشٝر أ ٝثُ٘غخ ،أ ٝؿ٤ش رُي ٖٓ
ثألعذجح.
الوادة 27
ال ٣ؾٞص ،ك ٢ثُذ ٍٝثُض ٢صٞؽذ كٜ٤ج أهِ٤جس ثع٘٤ز أ ٝد٤٘٣ز أُ ٝـ٣ٞز ،إٔ ٣قشّ ثألشخجص ثُٔ٘ضغذ ٕٞإُ ٠ثألهِ٤جس ثُٔزًٞسر
ٖٓ فن ثُضٔضغ دغوجكض ْٜثُخجطز أ ٝثُٔؾجٛشر دذٝ ْٜ٘٣إهجٓز شؼجةش ٙأ ٝثعضخذثّ ُـض ،ْٜدجالشضشثى ٓغ ثألػؼجء ث٥خش ٖ٣ك٢
ؽٔجػض.ْٜ
الجزء الرابع
الوادة 28
 .1ص٘شؤ ُؾ٘ز صغٔ ٠ثُِؾ٘ز ثُٔؼ٘٤ز دقوٞم ثإلٗغجٕ (٣شجس إُٜ٤ج كٓ ٢ج ٛ ٖٓ ٢ِ٣زث ثُؼٜذ دجعْ "ثُِؾ٘ز")ٝ .صضؤُق ٛز ٙثُِؾ٘ز
ٖٓ عٔجٗ٤ز ػشش ػؼٞث ٝصض ٠ُٞثُٞظجةق ثُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ج كٓ ٢ج .٢ِ٣
 .2صؤُق ثُِؾ٘ز ٖٓ ٓٞثط٘ ٖ٤ك ٢ثُذ ٍٝثألطشثف كٛ ٢زث ثُؼٜذ ٖٓ ،ر ٟٝثُٔ٘جهخ ثُخِو٤ز ثُشك٤ؼز ثُٔشٜٞد ُْٜ
دجالخضظجص ك٤ٓ ٢ذثٕ فوٞم ثإلٗغجٕٓ ،غ ٓشثػجر إٔ ٖٓ ثُٔل٤ذ إٔ ٣ششى كٜ٤ج دؼغ ثألشخجص ر ٟٝثُخذشر ثُوجٗ٤ٗٞز.
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٣ .3ضْ صؼ ٖ٤٤أػؼجء ثُِؾ٘ز دجالٗضخجح٣ ْٛٝ ،ؼِٔ ٕٞكٜ٤ج دظلض ْٜثُشخظ٤ز.
الوادة 29
٣ .1ضْ ثٗضخجح أػؼجء ثُِؾ٘ز دجالهضشثع ثُغش ٖٓ ١هجةٔز أشخجص صضٞكش ُ ْٜثُٔؤٛالس ثُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ج ك ٢ثُٔجدر ،28
صٌ ٕٞهذ سشقضُٜ ْٜزث ثُـشع ثُذ ٍٝثألطشثف كٛ ٢زث ثُؼٜذ.
 ٌَُ .2دُٝز طشف كٛ ٢زث ثُؼٜذ إٔ صششـ ٖٓ ،دٞٓ ٖ٤ثطٜ٘٤ج فظشث ،شخظ ٖ٤ػِ ٠ثألًغش.
٣ .3قٞص صشش٤ـ ثُشخض رثص ٚأًغش ٖٓ ٓشر.
الوادة 30
٣ .1ؾش ٟثالٗضخجح ثأل ٍٝكٞٓ ٢ػذ ال ٣ضؾجٝص عضز أشٜش ٖٓ دذء ٗلجر ٛزث ثُؼٜذ.
 .2هذَ أسدؼز أشٜش ػِ ٠ثألهَ ٖٓ ٓٞػذ أ ١ثٗضخجح ُؼؼ٣ٞز ثُِؾ٘ز ،ك ٢ؿ٤ش فجُز ثالٗضخجح َُٔء ٓوؼذ ٣ؼِٖ شـٞسٝ ٙكوج
ُِٔجدر ٞ٣ ،34ؽ ٚثألٓ ٖ٤ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقذر إُ ٠ثُذ ٍٝثألطشثف كٛ ٢زث ثُؼٜذ سعجُز خط٤ز ٣ذػٛٞج كٜ٤ج إُ ٠صوذ ْ٣أعٔجء
ٓششقٜ٤ج ُؼؼ٣ٞز ثُِؾ٘ز ك ٢ؿؼ ٕٞعالعز أشٜش.
٣ .3ؼغ ثألٓ ٖ٤ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقذر هجةٔز أعٔجء ؽٔ٤غ ثُٔششق ٖ٤ػِٛ ٠زث ثُ٘ق ،ٞدجُضشص٤خ ثألُلذجةٓٝ ٢غ رًش ثُذُٝز
ثُطشف ثُض ٢سشقش ًال ٓ٘٣ٝ ،ْٜذِؾ ٛز ٙثُوجةٔز إُ ٠ثُذ ٍٝثألطشثف كٛ ٢زث ثُؼٜذ هذَ شٜش ػِ ٠ثألهَ ٖٓ ٓٞػذ ًَ
ثٗضخجح.
٘٣ .4ضخخ أػؼجء ثُِؾ٘ز ك ٢ثؽضٔجع صؼوذ ٙثُذ ٍٝثألطشثف كٛ ٢زث ثُؼٜذ ،دذػٞر ٖٓ ثألٓ ٖ٤ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقذر ،كٓ ٢وش
ثألْٓ ثُٔضقذرٝ .كٛ ٠زث ثالؽضٔجع ،ثُزٌ٣ ١ضَٔ ثُ٘ظجح ك ٚ٤دقؼٞس ٓٔغِ ٢عِغ ٢ثُذ ٍٝثألطشثف كٛ ٢زث ثُؼٜذ٣ ،لٞص ك٢
ثالٗضخجح ُؼؼ٣ٞز ثُِؾ٘ز أُٝتي ثُٔششق ٕٞثُز ٖ٣فظِٞث ػِ ٠أًذش ػذد ٖٓ ثألطٞثس ٝػِ ٠ثألؿِذ٤ز ثُٔطِوز ألطٞثس
ٓٔغِ ٢ثُذ ٍٝثألطشثف ثُقجػشٝ ٖ٣ثُٔوضشػ.ٖ٤
الوادة 31
 .1ال ٣ؾٞص إٔ صؼْ ثُِؾ٘ز أًغش ٖٓ ٝثفذ ٖٓ ٓٞثط٘ ٢أ٣ز دُٝز.
٣ .2شثػ ،٠ك ٢ثالٗضخجح ُؼؼ٣ٞز ثُِؾ٘ز ،ػذثُز ثُضٞص٣غ ثُؾـشثكٝ ٢صٔغٓ َ٤خضِق ثُقؼجسثس ٝثُ٘ظْ ثُوجٗ٤ٗٞز ثُشة٤غ٤ز.
الوادة 32
 ٌٕٞ٣ .1ثٗضخجح أػؼجء ثُِؾ٘ز ُٞال٣ز ٓذصٜج أسدغ ع٘ٞثس٣ٝ .ؾٞص إٔ ٣ؼجد ثٗضخجد ْٜإرث أػ٤ذ صشش٤ق .ْٜإال إٔ ٝال٣ز صغؼز
ٖٓ ثألػؼجء ثُٔ٘ضخذ ٖ٤ك ٢ثالٗضخجح ثأل ٍٝص٘وؼ ٢دجٗضٜجء ع٘ض٣ٝ ،ٖ٤ضْ صقذ٣ذ ٛؤالء ثألػؼجء ثُضغؼز كٞسث ثٗضٜجء
ثالٗضخجح ثأل ،ٍٝدؤٕ ٣و ّٞسة٤ظ ثالؽضٔجع ثُٔ٘ظٞص ػِ ٚ٤ك ٢ثُلوشر  ٖٓ 4ثُٔجدر  30دجخض٤جس أعٔجة ْٜدجُوشػز.
 .2صضْ ثالٗضخجدجس ثُالصٓز ػ٘ذ ثٗوؼجء ثُٞال٣ز ٝكوج ُِٔٞثد ثُغجُلز ٖٓ ٛزث ثُؾضء ٖٓ ٛزث ثُؼٜذ.
الوادة 33
 .1إرث ثٗوطغ ػؼ ٞك ٢ثُِؾ٘ز ،دئؽٔجع سأ ٟأػؼجةٜج ث٥خش ،ٖ٣ػٖ ثالػطالع دٞظجةل ٚأل ١عذخ ؿ٤ش ثُـ٤جح ر١
ثُطجدغ ثُٔؤهش٣ ،و ّٞسة٤ظ ثُِؾ٘ز دئدالؽ رُي إُ ٠ثألٓ ٖ٤ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقذر ،ك٤ؼِٖ ثألٓ ٖ٤ثُؼجّ ف٘٤تز شـٞس ٓوؼذ رُي
ثُؼؼ.ٞ
 .2ك ٢فجُز ٝكجر أ ٝثعضوجُز ػؼ ٞك ٢ثُِؾ٘ز٣ ،و ّٞسة٤ظ ثُِؾ٘ز كٞسث دئدالؽ رُي إُ ٠ثألٓ ٖ٤ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقذر ،ك٤ؼِٖ
ثألٓ ٖ٤ثُؼجّ ف٘٤تز شـٞس ٓوؼذ رُي ثُؼؼ ٞثدضذثء ٖٓ صجس٣خ ٝكجص ٚأ ٖٓ ٝصجس٣خ ٗلجر ثعضوجُض.ٚ
الوادة 34
 .1إرث أػِٖ شـٞس ٓوؼذ ٓج طذوج ُِٔجدر ًٝ ،33جٗش ٝال٣ز ثُؼؼ ٞثُز٣ ١ؾخ ثعضذذثُ ٚال ص٘وؼ ٢خالٍ ثألشٜش ثُغضز ثُض٢
صِ ٢إػالٕ شـٞس ٓوؼذ٣ ،ٙو ّٞثألٓ ٖ٤ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقذر دئدالؽ رُي إُ ٠ثُذ ٍٝثألطشثف كٛ ٢زث ثُؼٜذ ،ثُض٣ ٢ؾٞص ُٜج،
خالٍ ِٜٓز شٜش ،ٖ٣صوذٓ ْ٣ششقٝ ٖ٤كوج ُِٔجدر  ٖٓ 29أؽَ َٓء ثُٔوؼذ ثُشجؿش.
٣ .2ؼغ ثألٓ ٖ٤ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقذر هجةٔز دؤعٔجء ؽٔ٤غ ثُٔششق ٖ٤ػِٛ ٠زث ثُ٘ق ،ٞدجُضشص٤خ ثألُلذجة٣ٝ ،٢ذِؾ ٛز ٙثُوجةٔز
إُ ٠ثُذ ٍٝثألطشثف كٛ ٢زث ثُؼٜذٝ .إر رثى ٣ؾش ٟثالٗضخجح ثُالصّ َُٔء ثُٔوؼذ ثُشجؿش طذوج ُألفٌجّ ثُخجطز دزُي ٖٓ
ٛزث ثُؾضء ٖٓ ٛزث ثُؼٜذ.
 ًَ .3ػؼ ٞك ٢ثُِؾ٘ز ثٗضخخ َُٔء ٓوؼذ أػِٖ شـٞس ٙطذوج ُِٔجدر ٣ 33ضٜٓ ٠ُٞجّ ثُؼؼ٣ٞز كٜ٤ج فض ٠ثٗوؼجء ٓج صذو٠
ٖٓ ٓذر ٝال٣ز ثُؼؼ ٞثُز ١شـش ٓوؼذ ٙك ٢ثُِؾ٘ز دٔوضؼ ٠أفٌجّ صِي ثُٔجدر.
الوادة 35
٣ضوجػ ٠أػؼجء ثُِؾ٘ز ،دٔٞثكوز ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ُألْٓ ثُٔضقذرٌٓ ،جكآس صوضطغ ٖٓ ٓٞثسد ثألْٓ ثُٔضقذر دجُششٝؽ ثُض٢
صوشسٛج ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓزٓ ،غ أخز أ٤ٔٛز ٓغؤ٤ُٝجس ثُِؾ٘ز دؼ ٖ٤ثالػضذجس.
الوادة 36
ٞ٣كش ثألٓ ٖ٤ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقذر ٓج ِ٣ضّ ٖٓ ٓٞظلٝ ٖ٤صغ٤ٜالس ُضٌٔ ٖ٤ثُِؾ٘ز ٖٓ ثالػطالع ثُلؼجٍ دجُٞظجةق ثُٔ٘ٞطز دٜج
دٔوضؼٛ ٠زث ثُؼٜذ.
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الوادة 37
٣ .1ض ٠ُٞثألٓ ٖ٤ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقذر دػٞر ثُِؾ٘ز إُ ٠ػوذ ثؽضٔجػٜج ثأل ٍٝكٓ ٢وش ثألْٓ ثُٔضقذر.
 .2دؼذ ثؽضٔجػٜج ثأل ،ٍٝصؾضٔغ ثُِؾ٘ز ك ٢ثألٝهجس ثُض٘٣ ٢ض ػِٜ٤ج ٗظجٜٓج ثُذثخِ.٢
 .3صؼوذ ثُِؾ٘ز ثؽضٔجػجصٜج ػجدر كٓ ٢وش ثألْٓ ثُٔضقذر أ ٝكٌٓ ٢ضخ ثألْٓ ثُٔضقذر دؾ٘٤ق.
الوادة 38
٣و ًَ ّٞػؼ ٖٓ ٞأػؼجء ثُِؾ٘ز ،هذَ ص٘ٓ ٚ٤ُٞظذ ،ٚدجُضؼٜذ سعٔ٤ج ،ك ٢ؽِغز ػِ٘٤ز ،دجُو٤جّ دٜٔجٓ ٚدٌَ صؾشد ٗٝضثٛز.
الوادة 39
 .1ص٘ضخخ ثُِؾ٘ز أػؼجء ٌٓضذٜج ُٔذر ع٘ض٣ٝ .ٖ٤ؾٞص إٔ ٣ؼجد ثٗضخجد.ْٜ
 .2صض ٠ُٞثُِؾ٘ز د٘لغٜج ٝػغ ٗظجٜٓج ثُذثخِٓ ٌُٖٝ ،٢غ صؼٔ ٚ٘٤ثُقٌٔ ٖ٤ثُضجُ:ٖ٤٤
(أ) ٌ٣ضَٔ ثُ٘ظجح دقؼٞس ثع٘ ٢ػشش ػؼٞث،
(ح) صضخز هشثسثس ثُِؾ٘ز دؤؿِذ٤ز أطٞثس أػؼجةٜج ثُقجػش.ٖ٣
الوادة 40
 .1صضؼٜذ ثُذ ٍٝثألطشثف كٛ ٢زث ثُؼٜذ دضوذ ْ٣صوجس٣ش ػٖ ثُضذثد٤ش ثُض ٢ثصخزصٜج ٝثُض ٢صٔغَ إػٔجال ُِقوٞم ثُٔؼضشف دٜج
كٝ ،ٚ٤ػٖ ثُضوذّ ثُٔقشص ك ٢ثُضٔضغ دٜز ٙثُقوٞمٝ ،رُي:
(أ) خالٍ ع٘ز ٖٓ دذء ٗلجر ٛزث ثُؼٜذ إصثء ثُذ ٍٝثألطشثف ثُٔؼ٘٤ز،
(ح) عْ ًِٔج طِذش ثُِؾ٘ز إُٜ٤ج رُي.
 .2صوذّ ؽٔ٤غ ثُضوجس٣ش إُ ٠ثألٓ ٖ٤ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقذر ،ثُز٣ ١قِٜ٤ج إُ ٠ثُِؾ٘ز ُِ٘ظش كٜ٤ج٣ٝ .شجس ٝؽٞدج ك ٢ثُضوجس٣ش
ثُٔوذٓز إُٓ ٠ج هذ ٣و ٖٓ ّٞػٞثَٓ ٓٝظجػخ صؤعش ك ٢ص٘ل٤ز أفٌجّ ٛزث ثُؼٜذ.
ُ .3ألٓ ٖ٤ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقذر ،دؼذ ثُضشجٝس ٓغ ثُِؾ٘ز ،إٔ ٣ق َ٤إُ ٠ثًُٞجالس ثُٔضخظظز ثُٔؼ٘٤ز ٗغخج ٖٓ أ٣ز أؽضثء ٖٓ
صِي ثُضوجس٣ش هذ صذخَ ك٤ٓ ٢ذثٕ ثخضظجطٜج.
 .4صو ّٞثُِؾ٘ز دذسثعز ثُضوجس٣ش ثُٔوذٓز ٖٓ ثُذ ٍٝثألطشثف كٛ ٢زث ثُؼٜذٝ .ػِٜ٤ج إٔ صٞثكٛ ٢ز ٙثُذ ٍٝدٔج صؼؼٖٓ ٢ٛ ٚ
صوجس٣شٝ ،دؤ٣ز ٓالفظجس ػجٓز صغض٘غذٜجُِٝ .ؾ٘ز أ٣ؼج إٔ صٞثك ٢ثُٔؾِظ ثالهضظجدٝ ١ثالؽضٔجػ ٢دضِي ثُٔالفظجس
ٓشلٞػز د٘غخ ٖٓ ثُضوجس٣ش ثُض ٢صِوضٜج ٖٓ ثُذ ٍٝثألطشثف كٛ ٢زث ثُؼٜذ.
ُِ .5ذ ٍٝثألطشثف كٛ ٢زث ثُؼٜذ إٔ صوذّ إُ ٠ثُِؾ٘ز صؼِ٤وجس ػِ ٠أ٣ز ٓالفظجس صٌ ٕٞهذ أدذ٣ش ٝكوج ُِلوشر ٛ ٖٓ 4زٙ
ثُٔجدر.
الوادة 41
 ٌَُ .1دُٝز طشف كٛ ٢زث ثُؼٜذ إٔ صؼِٖ ك ٢أ ١ف ،ٖ٤دٔوضؼ ٠أفٌجّ ٛز ٙثُٔجدر ،أٜٗج صؼضشف دجخضظجص ثُِؾ٘ز ك٢
ثعضالّ ٝدسثعز دالؿجس ص٘ط ١ٞػِ ٠ثدػجء دُٝز طشف دؤٕ دُٝز طشكج أخش ٟال صل ٢دجالُضضثٓجس ثُض٣ ٢شصذٜج ػِٜ٤ج ٛزث
ثُؼٜذٝ .ال ٣ؾٞص ثعضالّ ٝدسثعز ثُذالؿجس ثُٔوذٓز دٔٞؽخ ٛز ٙثُٔجدر إال إرث طذسس ػٖ دُٝز طشف أطذسس إػالٗج
صؼضشف ك ،ٚ٤كٓ ٢ج ٣خظٜج ،دجخضظجص ثُِؾ٘زٝ .ال ٣ؾٞص إٔ صغضِْ ثُِؾ٘ز أ ١دالؽ  ْٜ٣دُٝز طشكج ُْ صظذس ثإلػالٕ
ثُٔزًٞس٣ٝ .طذن ثإلؽشثء ثُضجُ ٢ػِ ٠ثُذالؿجس ثُض٣ ٢ضْ ثعضالٜٓج ٝكن ألفٌجّ ٛز ٙثُٔجدر:
(أ) إرث سأس دُٝز طشف كٛ ٢زث ثُؼٜذ إٕ دُٝز طشكج أخش ٟصضخِق ػٖ صطذ٤ن أفٌجّ ٛزث ثُؼٜذً ،جٕ ُٜج إٔ صغضشػٗ ٠ظش
ٛز ٙثُذُٝز ثُطشف ،ك ٢دالؽ خط ،٠إُٛ ٠زث ثُضخِقٝ .ػِ ٠ثُذُٝز ثُٔغضِٔز إٔ صو ،ّٞخالٍ عالعز أشٜش ٖٓ ثعضالٜٓج
ثُذالؽ ،دئ٣ذثع ثُذُٝز ثُٔشعِز ،خط٤ج ،صلغ٤شث أ ٝد٤جٗج ٖٓ أٞٗ ١ع آخش ٞ٣ػـ ثُٔغؤُز ٘٣ٝذـ ٢إٔ ٘٣ط ،١ٞدوذس ٓج ٌٕٞ٣
رُي ٌٓٔ٘ج ٓٝل٤ذث ،ػِ ٠إشجسر إُ ٠ثُوٞثػذ ثإلؽشثة٤ز ٝطشم ثُضظِْ ثُٔقِ٤ز ثُض ٢ثعضخذٓش أ ٝثُؾجس ١ثعضخذثٜٓج أ ٝثُض٢
ال صضثٍ ٓضجفز،
(ح) كئرث ُْ ص٘ض ٚثُٔغؤُز إُ ٠صغ٣ٞز صشػًِ ٠ضج ثُذُٝض ٖ٤ثُطشك ٖ٤ثُٔؼ٘٤ض ٖ٤خالٍ عضز أشٜش ٖٓ صجس٣خ صِو ٠ثُذُٝز
ثُٔغضِٔز ُِذالؽ ثألً ،ٍٝجٕ ٌَُ ٜٓ٘ٔج إٔ صق َ٤ثُٔغؤُز إُ ٠ثُِؾ٘ز دئشؼجس صٞؽ ٜٚإُٜ٤ج ٝإُ ٠ثُذُٝز ثألخش،ٟ
(ػ) ال ٣ؾٞص إٔ ص٘ظش ثُِؾ٘ز ك ٢ثُٔغؤُز ثُٔقجُز إُٜ٤ج إال دؼذ ثإلعض٤غجم ٖٓ إٔ ؽٔ٤غ طشم ثُضظِْ ثُٔقِ٤ز ثُٔضجفز هذ ُؾب
إُٜ٤ج ٝثعض٘لذس ،طذوج ُٔذجدا ثُوجٗ ٕٞثُذ ٢ُٝثُٔؼضشف دٜج ػٔٓٞجٝ .ال ص٘طذن ٛز ٙثُوجػذر ك ٢ثُقجالس ثُض ٢صغضـشم كٜ٤ج
إؽشثءثس ثُضظِْ ٓذدث صضؾجٝص ثُقذٝد ثُٔؼوُٞز،
(د) صؼوذ ثُِؾ٘ز ؽِغجس عش٣ز ُذ ٟدقغٜج ثُشعجةَ ك ٢إطجس ٛز ٙثُٔجدر،
(ٛـ) ػِ ٠ثُِؾ٘زٓ ،غ ٓشثػجر أفٌجّ ثُلوشر ثُلشػ٤ز ( ػ) ،إٔ صؼشع ٓغجػٜ٤ج ثُقٔ٤ذر ػِ ٠ثُذُٝض ٖ٤ثُطشك ٖ٤ثُٔؼ٘٤ض،ٖ٤
دـ٤ز ثُٞط ٍٞإُ ٠فَ ٝدُِٔ ١غؤُز ػِ ٠أعجط ثفضشثّ فوٞم ثإلٗغجٕ ٝثُقش٣جس ثألعجع٤ز ثُٔؼضشف دٜج كٛ ٢زث ثُؼٜذ،
(ُِ )ٝؾ٘ز ،ك ٢أ٣ز ٓغؤُز ٓقجُز إُٜ٤ج ،إٔ صذػ ٞثُذُٝض ٖ٤ثُطشك ٖ٤ثُٔؼ٘٤ض ٖ٤ثُٔشجس إُٜٔ٤ج ك ٢ثُلوشر ثُلشػ٤ز ( ح) إُ٠
صض٣ٝذٛج دؤ٣ز ٓؼِٓٞجس رثس شؤٕ.
(ص) ُِذُٝض ٖ٤ثُطشك ٖ٤ثُٔؼ٘٤ض ٖ٤ثُٔشجس إُٜٔ٤ج ك ٢ثُلوشر ثُلشػ٤ز ( ح) فن إ٣لجد ٖٓ ٔ٣غِٜج ُذ ٟثُِؾ٘ز أع٘جء ٗظشٛج ك٢
ثُٔغؤُزٝ ،فن صوذ ْ٣ثُٔالفظجس شل٣ٞج /ٝأ ٝخط٤ج،
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(ؿ) ػِ ٠ثُِؾ٘ز إٔ صوذّ صوش٣شث ك ٢ؿؼ ٕٞثع٘ ٢ػشش شٜشث ٖٓ صجس٣خ صِوٜ٤ج ثإلشؼجس ثُٔ٘ظٞص ػِ ٚ٤ك ٢ثُلوشر ثُلشػ٤ز
(ح):
" "1كئرث صْ ثُضٞطَ إُ ٠فَ ٣ضلن ٓغ ششٝؽ ثُلوشر ثُلشػ٤ز ( ٛـ) ،هظشس ثُِؾ٘ز صوش٣شٛج ػِ ٠ػشع ٓٞؽض ُِٞهجةغ
ُِٝقَ ثُز ١صْ ثُضٞطَ إُ،ٚ٤
"ٝ "2إرث ُْ ٣ضْ ثُضٞطَ إُ ٠فَ ٣ضلن ٓغ ششٝؽ ثُلوشر ثُلشػ٤ز (ٛـ) ،هظشس ثُِؾ٘ز صوش٣شٛج ػِ ٠ػشع ٓٞؽض ُِٞهجةغ،
ٝػٔش إُ ٠ثُضوش٣ش ثُٔزًشثس ثُخط٤ز ٓٝقؼش ثُذ٤جٗجس ثُشل٣ٞز ثُٔوذٓز ٖٓ ثُذُٝض ٖ٤ثُطشك ٖ٤ثُٔؼ٘٤ض.ٖ٤
٣ٝؾخ ،كٓ ًَ ٢غؤُز ،إدالؽ ثُضوش٣ش إُ ٠ثُذُٝض ٖ٤ثُطشك ٖ٤ثُٔؼ٘٤ض.ٖ٤
٣ .2ذذأ ٗلجر أفٌجّ ٛز ٙثُٔجدر ٓض ٠هجٓش ػشش ٖٓ ثُذ ٍٝثإلطشثف كٛ ٢زث ثُؼٜذ دئطذثس إػالٗجس ك ٢إطجس ثُلوشر (ٖٓ )1
ٛز ٙثُٔجدرٝ .صو ّٞثُذ ٍٝثألطشثف دئ٣ذثع ٛز ٙثإلػالٗجس ُذ ٟثألٓ ٖ٤ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقذر ،ثُز٣ ١شعَ طٞسث ٜٓ٘ج إُ٠
ثُذ ٍٝثألطشثف ثألخشُِٝ .ٟذُٝز ثُطشف إٔ صغقخ إػالٜٗج ك ٢أٝ ١هش دئخطجس صشعِ ٚإُ ٠ثألٓ ٖ٤ثُؼجّٝ .ال ٣خَ ٛزث
ثُغقخ دجُ٘ظش ك ٢أ٣ز ٓغؤُز صٌٞٓ ٕٞػٞع دالؽ عذن إسعجُ ٚك ٢إطجس ٛز ٙثُٔجدرٝ ،ال ٣ؾٞص ثعضالّ أ ١دالؽ ؽذ٣ذ ٖٓ
أ٣ز دُٝز طشف دؼذ صِو ٠ثألٓ ٖ٤ثُؼجّ ثإلخطجس دغقخ ثإلػالٕٓ ،ج ُْ صٌٖ ثُذُٝز ثُطشف ثُٔؼ٘٤ز هذ أطذسس إػالٗج ؽذ٣ذث.
الوادة 42
 ( .1أ) إرث صؼزس ػِ ٠ثُِؾ٘ز فَ ٓغؤُز أفِ٤ش إُٜ٤ج ٝكوج ُِٔجدر  41فال ٓشػ٤ج ُِذُٝض ٖ٤ثُطشك ٖ٤ثُٔؼ٘٤ض ٖ٤ؽجص ُٜج ،دؼذ
ثُقظٓ ٍٞغذوج ػِٞٓ ٠ثكوز ثُذُٝض ٖ٤ثُطشك ٖ٤ثُٔؼ٘٤ض ،ٖ٤صؼ٤ٛ ٖ٤٤تز صٞك٤ن خجطز ( ٣شجس إُٜ٤ج كٓ ٢ج  ٢ِ٣دجعْ " ثُ٤ٜتز")
صؼغ ٓغجػٜ٤ج ثُقٔ٤ذر صقش صظشف ثُذُٝض ٖ٤ثُطشك ٖ٤ثُٔؼ٘٤ض ٖ٤دـ٤ز ثُضٞطَ إُ ٠فَ ٝدُِٔ ١غؤُز ػِ ٠أعجط ثفضشثّ
أفٌجّ ٛزث ثُؼٜذ،
(ح) صضؤُق ثُ٤ٜتز ٖٓ خٔغز أشخجص صوذِ ْٜثُذُٝضجٕ ثُطشكجٕ ثُٔؼ٘٤ضجٕ .كئرث صؼزس ٝط ٍٞثُذُٝض ٖ٤ثُطشك ٖ٤ثُٔؼ٘٤ضٖ٤
خالٍ عالعز ثشٜش إُ ٠ثصلجم ػِ ٠صٌ ٖ٣ٞثُ٤ٜتز ًِٜج أ ٝدؼؼٜج ،ص٘ضخخ ثُِؾ٘ز ٖٓ د ٖ٤أػؼجةٜج دجالهضشثع ثُغشٝ ١دؤًغش٣ز
ثُغِغ ،ٖ٤أػؼجء ثُ٤ٜتز ثُز٣ ُْ ٖ٣ضلن ػِ.ْٜ٤
٣ .2ؼَٔ أػؼجء ثُ٤ٜتز دظلض ْٜثُشخظ٤ز٣ٝ .ؾخ أال ٌٞٗٞ٣ث ٖٓ ٓٞثط٘ ٢ثُذُٝض ٖ٤ثُطشك ٖ٤ثُٔؼ٘٤ض ٖ٤أٞٓ ٖٓ ٝثط٘ ٢أ٣ز
دُٝز ال صٌ ٕٞطشكج كٛ ٢زث ثُؼٜذ أ ٝصٌ ٕٞطشكج كٌُٜ٘ٝ ٚ٤ج ُْ صظذس ثإلػالٕ ثُٔ٘ظٞص ػِ ٚ٤ك ٢ثُٔجدر .41
 .3ص٘ضخخ ثُ٤ٜتز سة٤غٜج ٝصؼغ ثُ٘ظجّ ثُذثخِ ٢ثُخجص دٜج.
 .4صؼوذ ثؽضٔجػجس ثُ٤ٜتز ػجدر كٓ ٢وش ثألْٓ ثُٔضقذر أ ٝكٌٓ ٢ضخ ثألْٓ ثُٔضقذر دؾ٘٤ق ٖٓ ٌُٖٝ .ثُؾجةض ػوذٛج ك ٢أ١
ٌٓجٕ ٓ٘جعخ آخش هذ صؼ ٚ٘٤ثُ٤ٜتز دجُضشجٝس ٓغ ثألٓ ٖ٤ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقذر ٓٝغ ثُذُٝض ٖ٤ثُطشك ٖ٤ثُٔؼ٘٤ض.ٖ٤
 .5صو ّٞثألٓجٗز ثُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ج ك ٢ثُٔجدر  36دضٞك٤ش خذٓجصٜج ،أ٣ؼج٤ُِٜ ،تجس ثُٔؼ٘٤ز دٔوضؼٛ ٠ز ٙثُٔجدر.
 .6صٞػغ ثُٔؼِٓٞجس ثُض ٢صِوضٜج ثُِؾ٘ز ٝؽٔؼضٜج صقش صظشف ثُ٤ٜتز ،ثُض٣ ٢ؾٞص ُٜج إٔ صطِخ إُ ٢ثُذُٝض ٖ٤ثُطشكٖ٤
ثُٔؼ٘٤ض ٖ٤صض٣ٝذٛج دؤ٣ز ٓؼِٓٞجس أخش ٟرثس طِز دجُٔٞػٞع.
 .7صو ّٞثُ٤ٜتز ،دؼذ ثعض٘لجدٛج ٗظش ثُٔغؤُز ٖٓ ٓخضِق ؽٞثٗذٜج ٌُٖٝ ،ػِ ٠أ ١فجٍ خالٍ ِٜٓز ال صضؾجٝص ثع٘ ٢ػشش شٜشث
دؼذ ػشع ثُٔغؤُز ػِٜ٤ج ،دضوذ ْ٣صوش٣ش إُ ٠سة٤ظ ثُِؾ٘ز إلٜٗجة ٚإُ ٠ثُذُٝض ٖ٤ثُطشك ٖ٤ثُٔؼ٘٤ض:ٖ٤
(أ) كئرث صؼزس ػِ ٠ثُ٤ٜتز إٗؾجص ثُ٘ظش ك ٢ثُٔغؤُز خالٍ ثع٘ ٢ػشش شٜشث ،هظشس صوش٣شٛج ػِ ٠إشجسر ٓٞؽضر إُ٠
ثُٔشفِز ثُض ٢دِـضٜج ٖٓ ٛزث ثُ٘ظش،
(ح) ٝإرث صْ ثُضٞطَ إُ ٠فَ ٝدُِٔ ١غؤُز ػِ ٠أعجط ثفضشثّ فوٞم ثإلٗغجٕ ثُٔؼضشف دٜج كٛ ٢زث ثُؼٜذ ،هظشس ثُ٤ٜتز
صوش٣شٛج ػِ ٠ػشع ٓٞؽض ُِٞهجةغ ُِٝقَ ثُز ١صْ ثُضٞطَ إُ،ٚ٤
(ػ) ٝإرث ُْ ٣ضْ ثُضٞطَ إُ ٠فَ صضٞكش ُ ٚششٝؽ ثُلوشر ثُلشػ٤ز ( ح) ،ػٔ٘ش ثُ٤ٜتز صوش٣شٛج ثُ٘ضجةؼ ثُضٝ ٢طِش إُٜ٤ج
دشؤٕ ؽٔ٤غ ثُٔغجةَ ثُٞهجةؼ٤ز ثُٔضظِز دجُوؼ٤ز ثُٔخضِق ػِٜ٤ج د ٖ٤ثُذُٝض ٖ٤ثُطشك ٖ٤ثُٔؼ٘٤ضٝ ،ٖ٤آسثءٛج دشؤٕ إٌٓجٗ٤جس
فَ ثُٔغؤُز فال ٝد٣جًٝ ،زُي ثُٔزًشثس ثُخط٤ز ٓٝقؼش ثُٔالفظجس ثُشل٣ٞز ثُٔوذٓز ٖٓ ثُذُٝض ٖ٤ثُطشك ٖ٤ثُٔؼ٘٤ض،ٖ٤
(د) إرث هذٓش ثُ٤ٜتز صوش٣شٛج ك ٢إطجس ثُلوشر (ػ) صو ّٞثُذُٝضجٕ ثُطشكجٕ ثُٔؼ٘٤ضجٕ ،ك ٢ؿؼ ٕٞعالعز أشٜش ٖٓ ثعضالٜٓٔج
ٛزث ثُضوش٣ش ،دئدالؽ سة٤ظ ثُِؾ٘ز  َٛصوذالٕ أّ ال صوذالٕ ٓؼجٓ ٖ٤صوش٣ش ثُ٤ٜتز.
 .8ال صخَ أفٌجّ ٛز ٙثُٔجدر دجُٔغؤ٤ُٝجس ثُٔ٘ٞطز دجُِؾ٘ز ك ٢ثُٔجدر .41
 .9صضوجعْ ثُذُٝضجٕ ثُطشكجٕ ثُٔؼ٘٤ضجٕ دجُضغج ١ٝعذثد ؽٔ٤غ ٗلوجس أػؼجء ثُِؾ٘ز ػِ ٠أعجط صوذ٣شثس ٣ؼؼٜج ثألٓ ٖ٤ثُؼجّ
ُألْٓ ثُٔضقذر.
ُ .10ألٓ ٖ٤ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقذر عِطز ثُو٤جّ ،ػ٘ذ ثُِض ،ّٝدذكغ ٗلوجس أػؼجء ثُ٤ٜتز هذَ عذثد ثُذُٝض ٖ٤ثُطشك ٖ٤ثُٔؼ٘٤ضٖ٤
ُٜج ٝكوج ُِلوشر ٛ ٖٓ 9ز ٙثُٔجدر.
الوادة 43
 ٌٕٞ٣ألػؼجء ثُِؾ٘ز ٝألػؼجء ٤ٛتجس ثُضٞك٤ن ثُخجطز ثُز ٖ٣هذ ٣ؼٝ ٕٞ٘٤كوج ُِٔجدر  ،42فن ثُضٔضغ دجُضغ٤ٜالس
ٝثالٓض٤جصثس ٝثُقظجٗجس ثُٔوشسر ُِخذشثء ثٌُِٔل ٖ٤دٜٔٔز ُألْٓ ثُٔضقذر ثُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ج ك ٢ثُلشٝع ثُض ٢صض٘ج ٍٝرُي ٖٓ
ثصلجه٤ز ثٓض٤جصثس ثألْٓ ثُٔضقذر ٝفظجٗجصٜج.
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الوادة 44
ص٘طذن ثألفٌجّ ثُٔضؼِوز دض٘ل٤ز ٛزث ثُؼٜذ د ٕٝإخالٍ دجإلؽشثءثس ثُٔوشسر ك٤ٓ ٢ذثٕ فوٞم ثإلٗغجٕ ك ٢أ ٝدٔوضؼ ٠ثُظٌٞى
ثُضؤع٤غ٤ز ٝثالصلجه٤جس ثُخجطز دجألْٓ ثُٔضقذر ٝثًُٞجالس ثُٔضخظظزٝ ،ال صٔ٘غ ثُذ ٍٝثألطشثف كٛ ٢زث ثُؼٜذ ٖٓ ثُِؾٞء
إُ ٠إؽشثءثس أخشُ ٟضغ٣ٞز ٗضثع ٓج طذوج ُالصلجهجس ثُذ٤ُٝز ثُؼٔ٤ٓٞز أ ٝثُخجطز ثُ٘جكزر كٔ٤ج دٜ٘٤ج.
الوادة 45
صوذّ ثُِؾ٘ز إُ ٠ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ُألْٓ ثُٔضقذر ،ػٖ طش٣ن ثُٔؾِظ ثالهضظجدٝ ١ثالؽضٔجػ ،٢صوش٣شث ع٘٣ٞج ػٖ أػٔجُٜج.
الجزء الخاهش
الوادة 46
ُ٤ظ ك ٢أفٌجّ ٛزث ثُؼٜذ ٓج ٣ؾٞص صؤ ِٚ٣ٝػِٗ ٠ق٣ ٞل٤ذ إخالُ ٚدٔج ك٤ٓ ٢غجم ثألْٓ ثُٔضقذر ٝدعجص٤ش ثًُٞجالس ثُٔضخظظز
ٖٓ أفٌجّ صقذد ثُٔغت٤ُٞجس ثُخجطز دٌَ ٖٓ ٤ٛتجس ثألْٓ ثُٔضقذر ٝثًُٞجالس ثُٔضخظظز دظذد ثُٔغجةَ ثُض٣ ٢ض٘جُٜٝج ٛزث
ثُؼٜذ.
الوادة 47
ُ٤ظ ك ٢أ ٖٓ ١أفٌجّ ٛزث ثُؼٜذ ٓج ٣ؾٞص صؤ ِٚ٣ٝػِٗ ٠ق٣ ٞل٤ذ إخالُ ٚدٔج ُؾٔ٤غ ثُشؼٞح ٖٓ فن أط َ٤ك ٢ثُضٔضغ
ٝثالٗضلجع ثٌُجِٓ ،ٖ٤دَٔء ثُقش٣ز ،دغشٝثصٜج ٞٓٝثسدٛج ثُطذ٤ؼ٤ز.
الجزء الضادس
الوادة 48
ٛ .1زث ثُؼٜذ ٓضجؿ ُضٞه٤غ أ٣ز دُٝز ػؼ ٞك ٢ثألْٓ ثُٔضقذر أ ٝػؼ ٞك ٢أ٣ز ًٝجُز ٖٓ ًٝجالصٜج ثُٔضخظظزٝ ،أ٣ز دُٝز
طشف ك ٢ثُ٘ظجّ ثألعجعُٔ ٢قٌٔز ثُؼذٍ ثُذ٤ُٝزٝ ،أ٣ز دُٝز أخش ٟدػضٜج ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ُألْٓ ثُٔضقذر إُ ٠إٔ صظذـ طشكج
كٛ ٢زث ثُؼٜذ.
٣ .2خؼغ ٛزث ثُؼٜذ ُِضظذ٣نٝ .صٞدع طٌٞى ثُضظذ٣ن ُذ ٟثألٓ ٖ٤ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقذر.
٣ .3ضجؿ ثالٗؼٔجّ إُٛ ٠زث ثُؼٜذ أل٣ز دُٝز ٖٓ ثُذ ٍٝثُٔشجس إُٜ٤ج ك ٢ثُلوشر ٛ ٖٓ 1ز ٙثُٔجدر.
٣ .4وغ ثالٗؼٔجّ دئ٣ذثع طي ثٗؼٔجّ ُذ ٟثألٓ ٖ٤ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقذر.
٣ .5خطش ثألٓ ٖ٤ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقذر ؽٔ٤غ ثُذ ٍٝثُضٝ ٢هؼش ٛزث ثُؼٜذ أ ٝثٗؼٔش إُ ٚ٤دئ٣ذثع ًَ طي ٖٓ طٌٞى
ثُضظذ٣ن أ ٝثالٗؼٔجّ.
الوادة 49
٣ .1ذذأ ٗلجر ٛزث ثُؼٜذ دؼذ عالط أشٜش ٖٓ صجس٣خ إ٣ذثع طي ثالٗؼٔجّ أ ٝثُضظذ٣ن ثُخجٓظ ٝثُغالعُ ٖ٤ذ ٟثألٓ ٖ٤ثُؼجّ
ُألْٓ ثُٔضقذر.
 .2أٓج ثُذ ٍٝثُض ٢صظذم ٛزث ثُؼٜذ أ ٝص٘ؼْ إُ ٚ٤دؼذ إٔ  ٌٕٞ٣هذ صْ إ٣ذثع طي ثُضظذ٣ن أ ٝثالٗؼٔجّ ثُخجٓظ ٝثُغالعٖ٤
ك٤ذذأ ٗلجر ٛزث ثُؼٜذ إصثء ًَ ٜٓ٘ج دؼذ عالط أشٜش ٖٓ صجس٣خ إ٣ذثػٜج طي صظذ٣وٜج أ ٝطي ثٗؼٔجٜٓج.
الوادة 50
ص٘طذن أفٌجّ ٛزث ثُؼٜذ ،د ٕٝأ ١ه٤ذ أ ٝثعضغ٘جء ػِ ٠ؽٔ٤غ ثُٞفذثس ثُض ٢صضشٌَ ٜٓ٘ج ثُذ ٍٝثالصقجد٣ز.
الوادة 51
 .1أل٣ز دُٝز طشف كٛ ٢زث ثُؼٜذ إٔ صوضشؿ صؼذ٣ال ػِ ٚ٤صٞدع ٗظُ ٚذ ٟثألٓ ٖ٤ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقذرٝ .ػِ ٠أعش رُي ٣وّٞ
ثألٓ ٖ٤ثُؼجّ دئدالؽ ثُذ ٍٝثألطشثف كٛ ٢زث ثُؼٜذ دؤ٣ز صؼذ٣الس ٓوضشفز ،طجُذج إُٜ٤ج إػالٓ ٚػٔج إرث ًجٗش صقذز ػوذ ٓؤصٔش
ُِذ ٍٝثألطشثف ُِ٘ظش ك ٢صِي ثُٔوضشفجس ٝثُضظ٣ٞش ػِٜ٤ج .كئرث فذز ػوذ ثُٔؤصٔش عِظ ثُذ ٍٝثألطشثف ػِ ٠ثألهَ ػوذٙ
ثألٓ ٖ٤ثُؼجّ دشػج٣ز ثألْٓ ثُٔضقذرٝ .أ ١صؼذ َ٣صؼضٔذ ٙأؿِذ٤ز ثُذ ٍٝثألطشثف ثُقجػشر ٝثُٔوضشػز ك ٢ثُٔؤصٔش ٣ؼشع ػِ٠
ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ُألْٓ ثُٔضقذر إلهشثس.ٙ
٣ .2ذذأ ٗلجر ثُضؼذ٣الس ٓض ٠أهشصٜج ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ُألْٓ ثُٔضقذر ٝهذِضٜج أؿِذ٤ز عِغ ٢ثُذ ٍٝثألطشثف كٛ ٢زث ثُؼٜذٝ ،كوج
ُإلؽشثءثس ثُذعضٞس٣ز ُذٜ٘ٓ ًَ ٟج.
ٓ .3ض ٠دذأ ٗلجر ثُضؼذ٣الس صظذـ ِٓضٓز ُِذ ٍٝثألطشثف ثُض ٢هذِضٜج ،دٔ٘٤ج صظَ ثُذ ٍٝثألطشثف ثألخشِٓ ٟضٓز دؤفٌجّ ٛزث
ثُؼٜذ ٝدؤ ١صؼذ َ٣عجدن صٌ ٕٞهذ هذِض.ٚ
الوادة 52
دظشف ثُ٘ظش ػٖ ثإلخطجسثس ثُض ٢صضْ دٔوضؼ ٠ثُلوشر  ٖٓ 5ثُٔجدر ٣ ،48خطش ثألٓ ٖ٤ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقذر ؽٔ٤غ ثُذٍٝ
ثُٔشجس إُٜ٤ج ك ٢ثُلوشر  ٖٓ 1ثُٔجدر ثُٔزًٞسر دٔج :٢ِ٣
(أ) ثُضٞه٤ؼجس ٝثُضظذ٣وجس ٝثإلٗؼٔجٓجس ثُٔٞدػز طذوج ُِٔجدر ،48
(ح) صجس٣خ دذء ٗلجر ٛزث ثُؼٜذ دٔوضؼ ٠ثُٔجدر ٝ ،49صجس٣خ دذء ٗلجر أ٣ز صؼذ٣الس صضْ ك ٢إطجس ثُٔجدر .51
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الوادة 53
ٞ٣ .1دع ٛزث ثُؼٜذ ،ثُز ١صضغج ٟٝك ٢ثُقؾ٤ز ٗظٞط ٚدجألعذجٗ٤ز ٝثإلٌِٗ٤ض٣ز ٝثُشٝع٤ز ٝثُظ٤٘٤ز ٝثُلشٗغ٤ز ،ك٢
ٓقلٞظجس ثألْٓ ثُٔضقذر.
٣ .2و ّٞثألٓ ٖ٤ثُؼجّ ُألْٓ ثُٔضقذر دئسعجٍ طٞس ٓظذهز ٖٓ ٛزث ثُؼٜذ إُ ٠ؽٔ٤غ ثُذ ٍٝثُٔشجس إُٜ٤ج ك ٢ثُٔجدر .48
_______________________
* فوٞم ثإلٗغجٕٓ :ؾٔٞػز طٌٞى د٤ُٝز ،ثُٔؾِذ ثأل ،ٍٝثألْٓ ثُٔضقذرٞ٣ٞ٤ٗ ،سى ،1993 ،سهْ ثُٔذ٤غ A.94.XIV-Vol.1,
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