انقىاػس انًُىشجُخ انسَُب نًؼبيهخ انسجُبء
أوصٍ ثبػتًبزهب يؤتًط األيى انًتحسح األول نًُغ انجطًَخ ويؼبيهخ انًجطيٍُ انًؼقىز فٍ
جُُف ػبو  1955وأقطهب انًجهس االقتصبزٌ واالجتًبػٍ ثقطاضَه  663جُى (ز)24-
انًؤضخ فٍ  31تًىظَ/ىنُى  1957و ( 2076ز )62-انًؤضخ فٍ  13أَبض/يبَى 1977
يالحظبد تًهُسَخ
 .1ٽُِ ثٽٮٌ ٛځڄ ثٽٶىث٩و ثٽضجٽُز صٶوَڀ و ٰٙصٲُٚپٍ ٽچ٦جٿ څڂىىؽٍ ٽپْؾىڃ ،دټ إڃ ٹټ ځج صقجوٽه هى أڃ
صقوه٩ ،پً أّجُ ثٽضٚىًثس ثٽڂضىث٩ ٨ٝپً ٵذىٽهج ٩ڂىځج ٱٍ أَجځچج هيڇ وثٽ٪چج ٌٙثألّجُّز ٱٍ ثألڅ٦ڂز
ثٽڂ٪جٌٙر ثألٹغٌ ٙالفج ،ځج َ٪ضذٌ ٩ڂىځج مٌُ ثٽڂذجها وثٽٶىث٩و ثٽ٪ڂپُز ٱٍ ځ٪جځپز ثٽڂْؾىڅُڄ وإهثًر ثٽْؾىڃ.
 .2وځڄ ثٽؾپٍ ،څٌ٦ث ٽڂج صض ٰٚده ثٽٌ٦وٯ ثٽٶجڅىڅُز وثالؽضڂجُ٩ز وثٽؾٮٌثٱُز ٱٍ ځنضپٰ أڅقجء ثٽ٪جٽڀ ځڄ صچى٧
دجٽ ،٬أڃ ځڄ ٭ٌُ ثٽڂڂٺڄ ص٢ذُٴ ؽڂُ ٨ثٽٶىث٩و ٱٍ ٹټ ځٺجڃ وٱً أٌ فُڄ .وځ ٨ىٽٸ ٌَؽً أڃ َٺىڃ ٱُهج ځج
َقٲَ ٩پً ديٻ ثٽؾهو دجّضڂٌثً ٽپضٮپخ ٩پً ثٽڂٚج٩خ ثٽ٪ڂپُز ثٽضٍ ص٪ضٌ ٛص٢ذُٶهج ،ثڅ٢الٵج ځڄ ٹىڅهج صڂغټ،
ٱٍ ؽڂپضهج ،ثٽٌٖو ٟثٽوڅُج ثٽضٍ ص٪ضٌٯ دٚالفهج ثألځڀ ثٽڂضقور.
 .3عڀ ثڃ هيڇ ثٽٶىث٩و ،ځڄ ؽهز أمٌي ،صضچجوٻ ځُوثڅج َ٦ټ ثٽٌأٌ ٱُه ٱٍ ص٢ىً ځْضڂٌ .وهً دجٽضجٽٍ ال صْضذ٪و
إځٺجڅُز ثٽضؾٌدز وثٽڂڂجًّز ځج هثځش ځضٲٶضُڄ ځ ٨ثٽڂذجها ثٽضٍ صْضٰٖ ځڄ ځؾڂى٩ز ثٽٶىث٩و ٱٍ ؽڂپضهج وځ٨
ثٽْ ٍ٪ٽضقٶُٴ ځٶجٙوهج .ودهيڇ ثٽٌوؿ َ٦ټ هثةڂج ځڄ فٴ ثإلهثًر ثٽڂٌٹََز ٽپْؾىڃ أڃ صْڂـ دجٽنٌوػ
ثالّضغچجةٍ ٩پً هيڇ ثٽٶىث٩و.
 )1 ( .4وثٽؾَء ثألوٻ ځڄ هيڇ ثٽڂؾڂى٩ز َضچجوٻ ثٽٶىث٩و ثٽڂض٪پٶز دجإلهثًر ثٽ٪جځز ٽپڂؤّْجس ثٽؾَثةُز ،وهى
َچ٢ذٴ ٩پً ؽڂُ ٨ٱتجس ثٽڂْؾىڅُڄّ ،ىثء ٹجڃ ّذخ فذْهڀ ؽچجةُج أو ځوڅُج ،وّىثء ٹجڅىث ځضهڂُڄ أو ځوثڅُڄ،
ودڂج ٱٍ ىٽٸ أوٽتٸ ثٽيَڄ ص٢ذٴ دقٶهڀ "صوثدٌُ أځچُز" أو صوثدٌُ إٙالفُز أځٌ دهج ثٽٶج.ٍٝ
( )2أځج ثٽؾَء ثٽغجڅٍ ٱُضٞڂڄ ٵىث٩و ال صچ٢ذٴ إال ٩پً ٱتجس ثٽڂْؾىڅُڄ ثٽيَڄ َضچجوٽهڀ ٹټ ٱٌ ٧ٱُه .وځ ٨ىٽٸ
ٱئڃ ثٽٶىث٩و ثٽىثًهر ٱٍ ثٽٲٌ ( ٧أٽٰ) ځچه دٖؤڃ ثٽْؾچجء ثٽڂوثڅُڄ صچ٢ذٴ أَٞج ٩پً ٱتجس ثٽْؾچجء ثٽيَڄ صضچجوٽهڀ
ثٽٲٌو ( ٧دجء) و ( ؽُڀ) و ( هثٻ) ٱٍ فووه ٩وٿ ص٪جًٝهج ځ ٨ثٽٶىث٩و ثٽنجٙز دهيڇ ثٽٲتجس وٹىڅهج ٱٍ ٙجٽـ
هؤالء ثٽْؾچجء.
 )1( .5وال صقجوٻ ثٽٶىث٩و صچُ٦ڀ إهثًر ثٽڂؤّْجس ثٽڂنٚٚز ٽألفوثط ثٽؾجڅقُڄ ( ځغټ ثإلٙالفُجس أو ځ٪جهو
ثٽضهيَخ وځج إٽُهج) ،وځ ٨ىٽٸ ٱئڃ ثٽؾَء ثألوٻ ځچهج َٚپـ أَٞج٩ ،پً وؽه ثٽ٪ڂىٿ ،ٽپض٢ذُٴ ٱٍ هيڇ
ثٽڂؤّْجس.
( )2وَؾخ ث٩ضذجً ٱتز ثألفوثط ثٽڂ٪ضٶپُڄ ٕجځپز ٩پً ثألٵټ ٽؾڂُ ٨ثٽٶجٌَٙڄ ثٽيَڄ َن٪ٞىڃ ٽٚالفُز ځقجٹڀ
ثألفوثط .وَؾخ أڃ صٺىڃ ثٽٶج٩ور ثٽ٪جځز أال َقٺڀ ٩پً هؤالء ثٽؾجڅقُڄ ثٽٚٮجً د٪ٶىدز ثٽْؾڄ.
انجعء األول :قىاػس ػبيخ انتطجُق
انًجسأ األسبسٍ
 )1 ( .6ص٢ذٴ ثٽٶىث٩و ثٽضجٽُز دٚىًر فُجهَز .وال َؾىٍ أڃ َٺىڃ هچجٽٸ صڂَُُ ٱٍ ثٽڂ٪جځپز دْذخ ثٽ٪چ ٌٚأو
ثٽپىڃ أو ثٽؾچِ أو ثٽوَڄ ،أو ثٽٌأٌ ُّجُّج أو ٭ٌُ ُّجٍّ ،أو ثٽڂچٖؤ ثٽٶىځٍ أو ثالؽضڂج ٍ٩أو ثٽغٌور أو ثٽڂىٽو
أو أٌ و ٨ٝآمٌ.
( )2وٱً ثٽىٵش څٲْه ،ځڄ ثٽٌٞوًٌ ثفضٌثٿ ثٽڂ٪ضٶوثس ثٽوَچُز وثٽڂذجها ثألمالٵُز ٽپٲتز ثٽضٍ َچضْخ إٽُهج
ثٽْؾُڄ.

انسجم
 )1 ( .7ٱٍ أٌ ځٺجڃ َىؽو ٱُه ځْؾىڅُڄَ ،ضىؽخ ځْٸ ّؾټ ځؾپو وځٌٵڀ ثٽٚٲقجس ،صىًه ٱُه ثٽڂ٪پىځجس
ثٽضجٽُز دٖؤڃ ٹټ ځ٪ضٶټ:
(أ) صٲجُٙټ هىَضه،
(ح) أّذجح ّؾچه وثٽْپ٢ز ثٽڂنضٚز ثٽضٍ ٵًٌصه،
(ػ) َىٿ وّج٩ز همىٽه وإ١الٳ ٌّثفه.
( )2ال َٶذټ أٌ ٕن٘ ٱٍ أَز ځؤّْز ؽَثةُز هوڃ أځٌ فذِ ځٌٖو ٧صٺىڃ صٲجُٙپه ٵو هوڅش ّپٲج ٱٍ ثٽْؾټ.
انفصم ثٍُ انفئبد
 .8صى ٨ٝٱتجس ثٽْؾچجء ثٽڂنضپٲز ٱٍ ځؤّْجس ځنضپٲز أو أؽَثء ځنضپٲز ځڄ ثٽڂؤّْجس ځ ٨ځٌث٩جر ؽچْهڀ
و٩ڂٌهڀ وّؾټ ّىثدٶهڀ وأّذجح ثفضؾجٍهڀ وځض٢پذجس ځ٪جځپضهڀ .و٩پً ىٽٸ:
(أ) َْؾڄ ثٽٌؽجٻ وثٽچْجء ،دٶوً ثإلځٺجڃ ،ٱٍ ځؤّْجس ځنضپٲز .وفُڄ صٺىڃ هچجٷ ځؤّْز صْضٶذټ ثٽؾچُْڄ ٩پً
ثٽْىثء َضقضڀ أڃ َٺىڃ ځؾڂى ٧ثألځجٹڄ ثٽڂنٚٚز ٽپچْجء ځچٲٚال ٹپُج،
(ح) َٲٚټ ثٽڂقذىّىڃ ثفضُجُ١ج ٩ڄ ثٽڂْؾىڅُڄ ثٽڂقٺىٿ ٩پُهڀ،
(ػ) َٲٚټ ثٽڂقذىّىڃ ألّذجح ځوڅُز ،دڂج ٱٍ ىٽٸ ثٽوَىڃ٩ ،ڄ ثٽڂْؾىڅُڄ دْذخ ؽٌَڂز ؽَثةُز،
(ه) َٲٚټ ثألفوثط ٩ڄ ثٽذجٽٮُڄ.
أيبكٍ االحتجبظ
 )1( .9فُغڂج وؽوس ٍڅَثڅجس أو ٭ٌٯ ٱٌهَز ٽپچىٿ ال َؾىٍ أڃ َى ٨ٝٱٍ ثٽىثفور ځچهج أٹغٌ ځڄ ّؾُڄ وثفو
ٽُال .ٱئىث فوط ألّذجح ثّضغچجةُز ،ٹجالٹض٦ج ٣ثٽڂؤٵش ،أڃ ثٌ٢ٝس ثإلهثًر ثٽڂٌٹََز ٽپْؾىڃ إٽً ثٽنٌوػ ٩ڄ
هيڇ ثٽٶج٩ورَ ،ضٲجهي و ٨ٝځْؾىڅُڄ ثعچُڄ ٱٍ ٍڅَثڅز أو ٭ٌٱز ٱٌهَز.
( )2وفُغڂج صْضنوٿ ثٽڂهجؽَ ،٨ؾخ أڃ َٖٮپهج ځْؾىڅىڃ َ٪ضچٍ دجمضُجًهڀ ځڄ فُظ ٵوًصهڀ ٩پً ثٽض٪جٌٕ ٱٍ
هيڇ ثٽٌ٦وٯ .وَؾخ أڃ َ٦ټ هؤالء ٽُال صقش ًٵجدز ځْضڂٌر ،ځىثةڂز ٽ٢ذُ٪ز ثٽڂؤّْز.
 .10صىٱٌ ٽؾڂُ ٨ثٽٮٌٯ ثٽڂ٪ور الّضنوثٿ ثٽڂْؾىڅُڄ ،وال ُّڂج فؾٌثس ثٽچىٿ ٽُال ،ؽڂُ ٨ثٽڂض٢پذجس ثٽٚقُز،
ځ ٨ثٽقٌٗ ٩پً ځٌث٩جر ثٽٌ٦وٯ ثٽڂچجمُز ،ومٚىٙج ځڄ فُظ فؾڀ ثٽهىثء وثٽڂْجفز ثٽوڅُج ثٽڂنٚٚز ٽٺټ
ّؾُڄ وثإلٝجءر وثٽضوٱتز وثٽضهىَز.
 .11ٱٍ أٌ ځٺجڃ َٺىڃ ٩پً ثٽْؾچجء ٱُه أڃ َُٖ٪ىث أو َ٪ڂپىث:
(أ) َؾخ أڃ صٺىڃ ثٽچىثٱي ځڄ ثالصْج ٧دقُظ صڂٺڄ ثٽْؾچجء ځڄ ثّضنوثٿ ثٽٞىء ثٽ٢ذُ ٍ٪ٱٍ ثٽٶٌثءر وثٽ٪ڂټ،
وأڃ صٺىڃ ځٌٹذز ٩پً څقى َضُـ همىٻ ثٽهىثء ثٽچٶٍ ّىثء وؽوس أٿ ٽڀ صىؽو صهىَز ٙچجُ٩ز،
(ح) َؾخ أڃ صٺىڃ ثإلٝجءر ثٽٚچجُ٩ز ٹجٱُز ٽضڂٺُڄ ثٽْؾچجء ځڄ ثٽٶٌثءر وثٽ٪ڂټ هوڃ إًهجٳ څٌ٦هڀ.
َ .12ؾخ أڃ صٺىڃ ثٽڂٌثفُ ٜٹجٱُز ٽضڂٺُڄ ٹټ ّؾُڄ ځڄ صپذُز ثفضُجؽجصه ثٽ٢ذُُ٪ز ٱٍ فُڄ ٌٝوًصهج
ودٚىًر څُ٦ٲز والةٶز.
َ .13ؾخ أڃ صضىٱٌ ځچٖآس ثالّضقڂجٿ وثال٭ضْجٻ دجٽوٓ دقُظ َٺىڃ ٱٍ ځٶووً ٹټ ّؾُڄ وځٲٌوٝج ٩پُه أڃ
َْضقڀ أو َٮضْټ ،دوًؽز فٌثًر ځضٺُٲز ځ ٨ثٽ٢ٶِ ،دجٽٶوً ثٽيٌ صض٢پذه ثٽٚقز ثٽ٪جځز صذ٪ج ٽپٲٚټ وثٽڂىٵ٨
ثٽؾٮٌثٱٍ ٽپڂچ٢ٶز٩ ،پً أال َٶټ ىٽٸ ٩ڄ ځٌر ٱٍ ثألّذى ٧ٱٍ ځچجك ځ٪ضوٻ.
َ .14ؾخ أڃ صٺىڃ ؽڂُ ٨ثألځجٹڄ ثٽضٍ َضٌهه ٩پُهج ثٽْؾچجء دجڅض٦جٿ ٱٍ ثٽڂؤّْز ځْضىٱجر ثٽُٚجڅز وثٽچ٦جٱز ٱٍ
ٹټ فُڄ.
انُظبفخ انشرصُخ
َ .15ؾخ أڃ صٲٌ٩ ٛپً ثٽْؾچجء ثٽ٪چجَز دچ٦جٱضهڀ ثٽٖنُٚز ،وځڄ أؽټ ىٽٸ َؾخ أڃ َىٱٌ ٽهڀ ثٽڂجء وځج
صض٢پذه ثٽٚقز وثٽچ٦جٱز ځڄ أهوثس.
 .16دٮُز صڂٺُڄ ثٽْؾچجء ځڄ ثٽقٲج٩ ٣پً ځ٦هٌ ځچجّخ َْج٩وهڀ ٩پً ثفضٌثٿ ىوثصهڀََ ،وه ثٽْؾڄ دجٽضْهُالس
ثٽالٍځز ٽپ٪چجَز دجٽٖ ٌ٪وثٽيٵڄ .وَؾخ صڂٺُڄ ثٽيٹىً ځڄ ثٽقالٵز دجڅض٦جٿ.
 )1 ( .17ٹټ ّؾُڄ ال َْڂـ ٽه دجًصوثء ځالدْه ثٽنجٙز َؾخ أڃ ََوه دڂؾڂى٩ز عُجح ځچجّذز ٽپڂچجك وٹجٱُز
ٽپقٲج٩ ٣پً ٩جٱُضه .وال َؾىٍ ٱٍ أَز فجٻ أڃ صٺىڃ هيڇ ثٽغُجح ځهُچز أو فج١ز دجٽٺٌثځز.
(َ )2ؾخ أڃ صٺىڃ ؽڂُ ٨ثٽغُجح څُ٦ٲز وأڃ َقجٱ٩ ٤پُهج ٱٍ فجٽز ؽُور .وَؾخ صذوَټ ثٽغُجح ثٽوثمپُز و٭ْپهج
دجٽىصٌُر ثٽٌٞوًَز ٽپقٲج٩ ٣پً ثٽٚقز.

( )3ٱٍ فجالس ثّضغچجةُز ،فُڄ َْڂـ ٽپْؾُڄ ،دجٽنٌوػ ځڄ ثٽْؾڄ ٽٮٌ ٛځٌم٘ دهَْ ،ڂـ ٽه دجًصوثء عُجده
ثٽنجٙز أو دجًصوثء ځالدِ أمٌي ال صْضٌ ً٩ثألڅ٦جً.
 .18فُڄ َْڂـ ٽپْؾچجء دجًصوثء عُجدهڀ ثٽنجٙز ،صضني ٽوي همىٽهڀ ثٽْؾڄ صٌصُذجس ٽٞڂجڃ ٹىڅهج څُ٦ٲز
وٙجٽقز ٽالًصوثء.
ََ .19وه ٹټ ّؾُڄ ،وٱٶج ٽپ٪جهثس ثٽڂقپُز أو ثٽى١چُز ،دٌٌَْ ٱٌهي وٽىثٍٿ ٽهيث ثٽٌٌَْ ځنٚٚز ٽه وٹجٱُز،
صٺىڃ څُ٦ٲز ٽوي صْپُڂه إَجهج ،وَقجٱ٩ ٤پً ٽُجٵضهج ،وصْضذوٻ ٱٍ ځىثُ٩و ځضٶجًدز دجٽٶوً ثٽيٌ َقٲ ٤څ٦جٱضهج.
انطؼبو
 )1 ( .20صىٱٌ ثإلهثًر ٽٺټ ّؾُڄ ،ٱٍ ثٽْج٩جس ثٽڂ٪ضجهر ،وؽذز ٪١جٿ ىثس ٵُڂز ٭يثةُز ٹجٱُز ٽپقٲج٩ ٣پً
ٙقضه وٵىثڇ ،ؽُور ثٽچىُ٩ز وفْچز ثإل٩وثه وثٽضٶوَڀ.
( )2صىٱٌ ٽٺټ ّؾُڄ إځٺجڅُز ثٽقٚىٻ ٩پً ځجء ٙجٽـ ٽپٌٖح ٹپڂج ثفضجػ إٽُه.
انتًبضٍَ انطَبضُخ
 )1( .21ٽٺټ ّؾُڄ ٭ٌُ ځْضنوٿ ٱٍ ٩ڂټ ٱٍ ثٽهىثء ثٽ٢پٴ فٴ ٱٍ ّج٩ز ٩پً ثألٵټ ٱٍ ٹټ َىٿ َڂجًُ ٱُهج
ثٽضڂجًَڄ ثٽٌَجُٝز ثٽڂچجّذز ٱٍ ثٽهىثء ثٽ٢پٴ ،إىث ّڂـ ثٽ٢ٶِ ديٽٸ.
( )2صىٱٌ صٌدُز ًَجُٝز وصٌٱُهُز ،مالٻ ثٽٲضٌر ثٽڂنٚٚز ٽپضڂجًَڄ ،ٽپْؾچجء ثألفوثط و٭ٌُهڀ ځڂڄ َْڂـ ٽهڀ
ديٽٸ ٩ڂٌهڀ وو٪ٝهڀ ثٽٚقٍ .وَؾخ أڃ صىٱٌ ٽهڀ٩ ،پً هيث ثٽٶٚو ،ثألً ٛوثٽڂچٖآس وثٽڂ٪وثس ثٽالٍځز.
انرسيبد انطجُخ
َ .22ؾخ أڃ صىٱٌ ٱٍ ٹټ ّؾڄ موځجس ١ذُخ ځؤهټ وثفو ٩پً ثألٵټَ ،ٺىڃ ٩پً د ٜ٪ثإلٽڂجٿ دجٽ٢خ
ثٽچٲٍْ .وَچذٮٍ أڃ َضڀ صچُ٦ڀ ثٽنوځجس ثٽ٢ذُز ٩پً څقى وعُٴ ثٽٚپز دئهثًر ثٽٚقز ثٽ٪جځز ثٽڂقپُز أو ثٽى١چُز.
ٹڂج َؾخ أڃ صٖضڂټ ٩پً ٱٌ ٧ٽپ٢خ ثٽچٲٍْ صٖنُ٘ دٮُز فجالس ثٽٖيوى ثٽ٪ٶپٍ و٩الؽهج ٩چو ثٽٌٞوًر.
( )2أځج ثٽْؾچجء ثٽيَڄ َض٢پذىڃ ٩چجَز ځضنٚٚز ٱُچٶپىڃ إٽً ّؾىڃ ځضنٚٚز أو إٽً ځْضٖٲُجس ځوڅُز .وځڄ
ثٽىثؽخ ،فُڄ صضىٱٌ ٱٍ ثٽْؾڄ موځجس ثٽ٪الػ ثٽضٍ صٶوځهج ثٽڂْضٖٲُجس ،أڃ صٺىڃ ځ٪وثصهج وأهوثصهج وثٽڂچضؾجس
ثٽُٚوالڅُز ثٽضٍ صَوه دهج وثٱُز دٮٌ ٛصىٱٌُ ثٽٌ٩جَز وثٽڂ٪جٽؾز ثٽ٢ذُز ثٽالٍځز ٽپْؾچجء ثٽڂٌ ،ٍٝوأڃ صٞڀ
ؽهجٍث ځڄ ثٽڂى٥ٲُڄ ىوي ثٽضؤهُټ ثٽڂهچٍ ثٽڂچجّخ.
(َ )3ؾخ أڃ َٺىڃ ٱٍ وّ ٨ٹټ ّؾُڄ أڃ َْضُ٪ڄ دنوځجس ١ذُخ أّچجڃ ځؤهټ.
 )1 ( .23ٱٍ ّؾىڃ ثٽچْجءَ ،ؾخ أڃ صضىٱٌ ثٽڂچٖآس ثٽنجٙز ثٽٌٞوًَز ٽضىٱٌُ ثٽٌ٩جَز وثٽ٪الػ ٵذټ ثٽىالهر
ود٪وهج .وَؾخ ،فُغڂج ٹجڃ ىٽٸ ٱٍ ثإلځٺجڃ ،ثصنجى صٌصُذجس ٽؾ٪ټ ثأل١ٲجٻ َىٽووڃ ٱٍ ځْضٖٲً ځوڅٍ .وإىث وٽو
ثٽ٢ٲټ ٱٍ ثٽْؾڄ ،ال َچذٮٍ أڃ َيٹٌ ىٽٸ ٱٍ ٕهجهر ځُالهڇ.
( )2فُڄ َٺىڃ ځڄ ثٽڂْڂىؿ ده دٶجء ثأل١ٲجٻ ثٽٌ ٨ٝإٽً ؽجڅخ أځهجصهڀ ٱٍ ثٽْؾڄ ،صضني ثٽضوثدٌُ ثٽالٍځز ٽضىٱٌُ
هثً فٞجڅز ځؾهَر دڂى٥ٲُڄ ځؤهپُڄَ ،ى ٨ٝٱُهج ثٽٌ ٨ٝمالٻ ثٽٲضٌثس ثٽضٍ ال َٺىڅىڃ أعچجءهج ٱٍ ً٩جَز
أځهجصهڀ.
َ .24ٶىٿ ثٽ٢ذُخ دٲق٘ ٹټ ّؾُڄ ٱٍ أٵٌح وٵش ځڂٺڄ د٪و همىٽه ثٽْؾڄ ،عڀ دٲقٚه د٪و ىٽٸ ٹپڂج ثٵضٞش
ثٽٌٞوًر ،ومٚىٙج دٮُز ثٹضٖجٯ أٌ ځٌ ٛؽْوٌ أو ٩ٶپٍ َڂٺڄ أڃ َٺىڃ ځٚجدج ده وثصنجى ؽڂُ ٨ثٽضوثدٌُ
ثٽٌٞوًَز ٽ٪الؽه ،وَ٩ٻ ثٽْؾچجء ثٽيَڄ َٖٸ ٱٍ ٹىڅهڀ ځٚجدُڄ دؤځٌث ٛځ٪وَز أو ّجًَز ،وثّضذجڅه ؽىثڅخ
ثٽٶٚىً ثٽؾْوَز أو ثٽ٪ٶپُز ثٽضٍ َڂٺڄ أڃ صٖٺټ ٩جةٶج هوڃ إ٩جهر ثٽضؤهُټ ،وثٽذش ٱٍ ثٽ٢جٵز ثٽذوڅُز ٩پً ثٽ٪ڂټ
ٽوي ٹټ ّؾُڄ.
َ )1 ( .25ٺپٰ ثٽ٢ذُخ دڂٌثٵذز ثٽٚقز ثٽذوڅُز وثٽ٪ٶپُز ٽپڂٌ ،ٍٝو٩پُه أڃ َٶجدټ َىځُج ؽڂُ ٨ثٽْؾچجء
ثٽڂٌ .ٍٝوؽڂُ ٨أوٽتٸ ثٽيَڄ َٖٺىڃ ځڄ ث٩ضالٻ ،وأٌ ّؾُڄ ثّضٌ ً٩ثڅضذجهه إٽُه ٩پً وؽه مجٗ.
(٩ )2پً ثٽ٢ذُخ أڃ َٶوٿ صٶٌٌَث إٽً ثٽڂوٌَ ٹپڂج دوث ٽه أڃ ثٽٚقز ثٽؾْوَز أو ثٽ٪ٶپُز ٽْؾُڄ ځج ٵو صًٌٞس أو
ّضض ًٌٞځڄ ؽٌثء ثّضڂٌثً ّؾچه أو ځڄ ؽٌثء أٌ ٌ٥ٯ ځڄ ٌ٥وٯ هيث ثٽْؾڄ.
٩ )1( .26پً ثٽ٢ذُخ أڃ َٶىٿ دٚىًر ځچض٦ڂز دڂ٪جَچز ثٽؾىثڅخ ثٽضجٽُز وأڃ َٶوٿ ثٽچٚـ إٽً ثٽڂوٌَ دٖؤڅهج:
(أ) ٹڂُز ثٽٮيثء وڅىُ٩ضه وإ٩وثهڇ،
(ح) ځوي إصذج ٧ثٽٶىث٩و ثٽٚقُز وثٽچ٦جٱز ٱٍ ثٽْؾڄ وٽوي ثٽْؾچجء،
(ػ) فجٽز ثٽڂٌثٱٴ ثٽٚقُز وثٽضوٱتز وثإلٝجءر وثٽضهىَز ٱٍ ثٽْؾڄ،
(ه) څىُ٩ز وڅ٦جٱز ځالدِ ثٽْؾچجء وٽىثٍٿ أٌّصهڀ،

(هـ) ځوي ثٽضٶُو دجٽٶىث٩و ثٽڂض٪پٶز دجٽضٌدُز ثٽذوڅُز وثٽٌَجُٝز ،فُڄ َٺىڃ ځچ٦ڂى هيڇ ثألڅ٦ڂز ٭ٌُ ځضنُٚٚڄ.
( ٨َٞ )3ثٽڂوٌَ ٱٍ ث٩ضذجًڇ ثٽضٶجًٌَ وثٽچٚجةـ ثٽضٍ َٶوځهج ٽه ثٽ٢ذُخ ٩ڂال دؤفٺجٿ ثٽڂجهصُڄ  )2( 25و ،26
ٱئىث ثٽضٶً ځ٪ه ٱٍ ثٽٌأٌ ٩ڂو ٱىًث إٽً ثصنجى ثٽضوثدٌُ ثٽالٍځز ٽى ٨ٝهيڇ ثٽضىُٙجس ځى ٨ٝثٽضچٲُي .أځج إىث ٽڀ
َىثٱٶه ٩پً ًأَه أو ٹجڅش ثٽضىُٙجس ثٽڂٶضٌفز مجًػ څ٢جٳ ثمضٚجٙه ٱ٪پُه أڃ َٶوٿ ٱىًث صٶٌٌَث دٌأَه
ثٽٖن ،ٍٚځٌٱٶج دآًثء ثٽ٢ذُخ ،إٽً ّپ٢ز أ٩پً.
االَضجبط وانؼقبة
َ .27ؤمي دجٽقَٿ ٱٍ ثٽڂقجٱ٦ز ٩پً ثالڅٞذج ٟوثٽچ٦جٿ ،وٽٺڄ هوڃ أڃ َٲٌ ٛځڄ ثٽٶُىه أٹغٌ ځڂج هى ٌٝوًٌ
ٽٺٲجٽز ثألځڄ وفْڄ ثڅض٦جٿ ثٽقُجر ثٽڂؾضڂُ٪ز.
 )1( .28ال َؾىٍ أڃ َْضنوٿ أٌ ّؾُڄ ،ٱٍ موځز ثٽڂؤّْز ،ٱٍ ٩ڂټ َچ٢ىٌ ٩پً ٙٲز صؤهَذُز.
( )2إال أڅه ال َؾىٍ ص٢ذُٴ هيڇ ثٽٶج٩ور ٩پً څقى َُ٪ٴ څؾجؿ أڅ٦ڂز ٵجةڂز ٩پً ثٽقٺڀ ثٽيثصٍ ،صضڂغټ ٱٍ أڃ صچجٟ
أڅٖ٢ز أو ځْؤوٽُجس ثؽضڂجُ٩ز أو صغٶُٲُز أو ًَجُٝز ځقوهر ،صقش إٌٕثٯ ثإلهثًر ،دْؾچجء ځچ٦ڂُڄ ٱٍ
ځؾڂى٩جس أل٭ٌث ٛثٽ٪الػ.
 .29صقوه ثٽچٶج ٟثٽضجٽُز ،هثةڂج ،إځج دجٽٶجڅىڃ وإځج دچ٦جٿ ص٪ٞه ثٽْپ٢ز ثإلهثًَز ثٽڂنضٚز:
(أ) ثٽْپىٷ ثٽيٌ َٖٺټ ځنجٽٲز صؤهَذُز،
(ح) أڅىث ٧وځور ثٽ٪ٶىدجس ثٽضؤهَذُز ثٽضٍ َڂٺڄ ٱٌٝهج،
(ػ) ثٽْپ٢ز ثٽڂنضٚز دضٶٌٌَ إڅَثٻ هيڇ ثٽ٪ٶىدجس.
 )1( .30ال َ٪جٵخ أٌ ّؾُڄ إال وٱٶج ألفٺجٿ ثٽٶجڅىڃ أو ثٽچ٦جٿ ثٽڂيٹىًَڄ ،وال َؾىٍ أدوث أڃ َ٪جٵخ ځٌصُڄ ٩پً
ثٽڂنجٽٲز ثٽىثفور.
( )2ال َ٪جٵخ أٌ ّؾُڄ إال د٪و إ٩الځه دجٽڂنجٽٲز وإ٢٩جةه ٱٌٙز ٱ٪پُز ٽ ٌٛ٪هٱج٩ه .و٩پً ثٽْپ٢ز ثٽڂنضٚز
أڃ صٶىٿ دوثًّز ځْضٲُٞز ٽپقجٽز.
(َْ )3ڂـ ٽپْؾُڄ ،فُڄ َٺىڃ ىٽٸ ٌٝوًَج وځڂٺچج ،د ٌٛ٪هٱج٩ه ٩ڄ ٌَ١ٴ ځضٌؽڀ.
 .31ثٽ٪ٶىدز ثٽؾْوَز وثٽ٪ٶىدز دجٽى ٨ٝٱٍ ٍڅَثڅز ځ٦پڂز ،وأَز ٩ٶىدز ٵجُّز أو ال إڅْجڅُز أو ځهُچز ،ځق٦ىًر
ٹپُج ٹ٪ٶىدجس صؤهَذُز.
 )1( .32ال َؾىٍ ٱٍ أٌ فُڄ أڃ َ٪جٵخ ثٽْؾُڄ دجٽقذِ ثٽڂچٲٌه أو دضنٲُ ٜثٽ٪٢جٿ ثٽيٌ َ ً٢٪ٽه إال د٪و أڃ
َٺىڃ ثٽ٢ذُخ ٵو ٱقٚه وٕهو مُ٢ج دؤڅه ٵجهً ٩پً صقڂټ ځغټ هيڇ ثٽ٪ٶىدز.
(َ )2چ٢ذٴ ثألځٌ څٲْه ٩پً أَز ٩ٶىدز أمٌي َقضڂټ أڃ صپقٴ ثألىي دٚقز ثٽْؾُڄ ثٽؾْوَز أو ثٽ٪ٶپُز .وال
َؾىٍ ٱٍ أٌ فجٻ أڃ صض٪جً ٛهيڇ ثٽ٪ٶىدجس ځ ٨ثٽڂذوأ ثٽڂٶًٌ ٱٍ ثٽٶج٩ور  31أو أڃ صنٌػ ٩چه.
(٩ )3پً ثٽ٢ذُخ أڃ َٶىٿ َىځُج دََجًر ثٽْؾچجء ثٽنجُ٪ٝڄ ٽڂغټ هيڇ ثٽ٪ٶىدجس ،وأڃ ٌَُٖ ٩پً ثٽڂوٌَ دىٵٰ
ثٽ٪ٶىدز أو صٮٌُُهج إىث ًأي ىٽٸ ٌٝوًَج ألّذجح صض٪پٴ دجٽٚقز ثٽؾْوَز أو ثٽ٪ٶپُز.
أزواد تقُُس انحطَخ
 .33ال َؾىٍ أدوث أڃ صْضنوٿ أهوثس صٶُُو ثٽقٌَز ،ٹجأل٭الٻ وثٽْالّټ وثألٙٲجه وعُجح ثٽضٺذُټ ٹىّجةټ ٽپ٪ٶجح.
ودجإلٝجٱز إٽً ىٽٸ ال َؾىٍ ثّضنوثٿ ثٽْالّټ أو ثألٙٲجه ٹؤهوثس ٽضٶُُو ثٽقٌَز .أځج ٭ٌُ ىٽٸ ځڄ أهوثس صٶُُو
ثٽقٌَز ٱال صْضنوٿ إال ٱٍ ثٽٌ٦وٯ ثٽضجٽُز:
(أ) ٹضودٌُ ٽالفضٌثٍ ځڄ هٌح ثٽْؾُڄ مالٻ څٶپه٢ٌَٕ ،ز أڃ صٲٸ دڂؾٌه ځغىٽه أځجٿ ّپ٢ز ٵٞجةُز أو إهثًَز،
(ح) ألّذجح ١ذُز ،دچجء ٩پً صىؽُه ثٽ٢ذُخ،
(ػ) دؤځٌ ځڄ ثٽڂوٌَ ،إىث أمٲٶش ثٽىّجةټ ثألمٌي ٱٍ ٹذـ ؽڂجؿ ثٽْؾُڄ ٽڂچ٪ه ځڄ إٽقجٳ ثألىي دچٲْه أو دٮٌُڇ
أو ځڄ صْذُخ مْجةٌ ځجهَز .و٩پً ثٽڂوٌَ ٱٍ ځغټ هيڇ ثٽقجٽز أڃ َضٖجوً ٱىًث ځ ٨ثٽ٢ذُخ وأڃ َذپ ٬ثألځٌ إٽً
ثٽْپ٢ز ثإلهثًَز ثأل٩پً،
 .34ثإلهثًر ثٽڂٌٹََز ٽپْؾىڃ هٍ ثٽضٍ َؾخ أڃ صقوه څڂجىػ أهوثس صٶُُو ثٽقٌَز وٌَ١ٶز ثّضنوځهج .وال َؾىٍ
ثّضنوثځهج أدوث ٽڂور أ١ىٻ ځڄ ثٽڂور ثٽٌٞوًَز ٹټ ثٽٌٞوًر.

تعوَس انسجُبء ثبنًؼهىيبد وحقهى فٍ انشكىي
ََ )1( .35وه ٹټ ّؾُڄ ،ٽوي همىٽه ثٽْؾڄ ،دڂ٪پىځجس ځٺضىدز فىٻ ثألڅ٦ڂز ثٽڂ٢ذٶز ٩پً ٱتضه ځڄ ثٽْؾچجء،
وفىٻ ٵىث٩و ثالڅٞذج ٟٱٍ ثٽْؾڄ ،وثٽٌ٢ٳ ثٽڂٌم٘ دهج ٽ٢پخ ثٽڂ٪پىځجس وصٶوَڀ ثٽٖٺجوي ،وفىٻ أَز ځْجةټ
أمٌي صٺىڃ ٌٝوًَز ٽضڂٺُچه ځڄ ځٌ٪ٱز فٶىٵه ووثؽذجصه ٩پً ثٽْىثء وځڄ صٺُُٰ څٲْه وٱٶج ٽقُجر ثٽْؾڄ.
( )2إىث ٹجڃ ثٽْؾُڄ أځُج وؽخ أڃ صٶوٿ ٽه هيڇ ثٽڂ٪پىځجس دٚىًر ٕٲىَز.
َ )1 ( .36ؾخ أڃ صضجؿ ٽٺټ ّؾُڄ إځٺجڅُز ثٽضٶوٿ ،ٱٍ ٹټ َىٿ ٩ڂټ ځڄ أَجٿ ثألّذى ،٧د٢پذجس أو ٕٺجوي إٽً
ځوٌَ ثٽْؾڄ أو إٽً ثٽڂى ٰ٥ثٽڂٲى ٛدضڂغُپه.
(َ )2ؾخ أڃ َْض ٨ُ٢ثٽْؾچجء ثٽضٶوٿ د٢پذجس أو ٕٺجوي إٽً ځٲضٔ ثٽْؾىڃ مالٻ ؽىٽضه ثٽضٲضُُٖز ٱٍ ثٽْؾڄ.
وَؾخ أڃ صضجؿ ٽپْؾُڄ ٱٌٙز ٽپضقوط ځ ٨ثٽڂٲضٔ أو ځ ٨أٌ ځى ٰ٥آمٌ ځٺپٰ دجٽضٲضُٔ هوڃ أڃ َق ٌٞفوَغه
ځوٌَ ثٽْؾڄ أو ٭ٌُڇ ځڄ ځى٥ٲُه.
(َ )3ؾخ أڃ َْڂـ ٽٺټ ّؾُڄ دضٶوَڀ ١پخ أو ٕٺىي إٽً ثإلهثًر ثٽڂٌٹََز ٽپْؾىڃ أو ثٽْپ٢ز ثٽٶٞجةُز أو إٽً
٭ٌُهڂج ځڄ ثٽْپ٢جس ،هوڃ أڃ َن ٨ٞثٽ٢پخ أو ثٽٖٺىي ٽپٌٵجدز ځڄ فُظ ثٽؾىهٌ وٽٺڄ ٩پً أڃ َضڀ وٱٶج
ٽألٙىٻ و٩ذٌ ثٽٌ٢ٳ ثٽڂٶًٌر.
( )4ځج ٽڀ َٺڄ ثٽ٢پخ أو ثٽٖٺىي ؽپٍ ثٽضٲجهز أو دال أّجَُ ،ضىؽخ أڃ َ٪جٽؼ هوڃ إد٢جء ،وأڃ َؾجح ٩پُه ٱٍ
ثٽىٵش ثٽڂچجّخ.
االتصبل ثبنؼبنى انربضجٍ
َْ .37ڂـ ٽپْؾُڄ ٱٍ ٥ټ ثٽٌٵجدز ثٽٌٞوًَز ،دجالصٚجٻ دؤٌّصه وديوٌ ثٽْڂ٪ز ثٽقْچز ځڄ أٙوٵجةه٩ ،پً
ٱضٌثس ځچض٦ڂز ،دجٽڂٌثّپز ودضپٶٍ ثٽََجًثس ٩پً ثٽْىثء.
َ )1( .38ڂچـ ثٽْؾُڄ ثألؽچذٍ ٵوًث ځ٪ٶىال ځڄ ثٽضْهُالس ٽالصٚجٻ دجٽڂڂغپُڄ ثٽودپىځجُُّڄ وثٽٶچٚپُُڄ ٽپووٽز
ثٽضٍ َچضڂٍ إٽُهج.
(َ )2ڂچـ ثٽْؾچجء ثٽڂچضڂىڃ إٽً هوٻ ٽُِ ٽهج ځڂغپىڃ هدپىځجُّىڃ أو ٵچٚپُىڃ ٱٍ ثٽذپو وثٽالؽتىڃ و٩وَڂى
ثٽؾچُْز ،صْهُالس ځڂجعپز ٽالصٚجٻ دجٽڂڂغټ ثٽودپىځجٍّ ٽپووٽز ثٽڂٺپٲز دٌ٩جَز ځٚجٽقهڀ أو دؤَز ّپ٢ز و١چُز أو
هوٽُز صٺىڃ ځهڂضهج فڂجَز ځغټ هؤالء ثألٕنجٗ.
َ .39ؾخ أڃ صضجؿ ٽپْؾچجء ځىثٙپز ثإل١ال ٧دجڅض٦جٿ ٩پً ځؾٌي ثألفوثط ىثس ثألهڂُز ٩ڄ ٌَ١ٴ ثٽٚقٰ
ثٽُىځُز أو ثٽووًَز أو أَز ځچٖىًثس مجٙز صٚوًهج إهثًر ثٽْؾىڃ أو دجالّضڂج ٧إٽً ځق٢جس ثإلىث٩ز أو إٽً
ثٽڂقجٌٝثس ،أو دؤَز وُّپز ځڂجعپز صْڂـ دهج ثإلهثًر أو صٺىڃ مج٪ٝز إلٌٕثٱهج.
انكتت
ََ .40وه ٹټ ّؾڄ دڂٺضذز ځنٚٚز ٽڂنضپٰ ٱتجس ثٽْؾچجء صٞڀ ٵوًث وثٱُج ځڄ ثٽٺضخ ثٽضٌٱُهُز وثٽضغٶُٲُز ٩پً
ثٽْىثء .وَٖؾ ٨ثٽْؾچجء ٩پً ثإلٱجهر ځچهج إٽً أد٪و فو ځڂٺڄ.
انسٍَ
 )1( .41إىث ٹجڃ ثٽْؾڄ َٞڀ ٩وه ٹجٱُج ځڄ ثٽْؾچجء ثٽيَڄ َ٪ضچٶىڃ څٲِ ثٽوَڄُ٪َ ،ڄ أو َٶٌ صُُ٪ڄ ځڂغټ ٽهيث
ثٽوَڄ ځؤهټ ٽهيڇ ثٽڂهڂز .وَچذٮٍ أڃ َٺىڃ هيث ثٽضُُ٪ڄ ٽپ٪ڂټ ٹټ ثٽىٵش إىث ٹجڃ ٩وه ثٽْؾچجء َذًٌ ىٽٸ وٹجڅش
ثٽٌ٦وٯ صْڂـ ده.
(َْ )2ڂـ ٽپڂغټ ثٽڂُ٪ڄ أو ثٽيٌ صڀ إٵٌثً صُُ٪چه وٱٶج ٽپٲٶٌر  1أڃ َٶُڀ ثٽٚپىثس دجڅض٦جٿ وأڃ َٶىٿ ،ٹپڂج ٹجڃ ىٽٸ
ځچجّذج ،دََجًثس مجٙز ٽپڂْؾىڅُڄ ځڄ أهټ هَچه ً٩جَز ٽهڀ.
( )3ال َقٌٿ أٌ ّؾُڄ ځڄ ثالصٚجٻ دجٽڂڂغټ ثٽڂؤهټ ألٌ هَڄ .وٱً ځٶجدټ ىٽٸَ ،قضٌٿ ًأي ثٽْؾُڄ ٹپُج إىث هى
ث٩ضٌ٩ ٛپً ٵُجٿ أٌ ځڂغټ هَچٍ دََجًر ٽه.
َْ .42ڂـ ٽٺټ ّؾُڄ ،دٶوً ځج َٺىڃ ىٽٸ ٱٍ ثإلځٺجڃ ،دؤهثء ٱٌو ٛفُجصه ثٽوَچُز دقٞىً ثٽٚپىثس ثٽڂٶجځز
ٱٍ ثٽْؾڄ ،ودقُجٍر ٹضخ ثٽٖ٪جةٌ وثٽضٌدُز ثٽوَچُز ثٽضٍ صؤمي دهج ١جةٲضه.

حفظ يتبع انسجُبء
 )1( .43فُڄ ال َْڂـ څ٦جٿ ثٽْؾڄ ٽپْؾُڄ دجالفضٲج ٣دڂج َقڂټ ځڄ څٶىه أو إُٔجء عڂُچز أو عُجح أو ٭ٌُ ىٽٸ
ځڄ ځضج٩هَ ،ى ٨ٝىٽٸ ٹپه ٱٍ فٌٍ أځُڄ ٽوي همىٽه ثٽْؾڄ .وَى ٨ٝٹٰٖ دهيث ثٽڂضجَ ٧ىٵ٪ه ثٽْؾُڄ ،وصضني
ثٽضوثدٌُ ثٽالٍځز ٽإلدٶجء ٩پً هيڇ ثألُٕجء ٱٍ فجٽز ؽُور.
( )2ٽوي إ١الٳ ٌّثؿ ثٽْؾُڄ ص٪جه إٽُه هيڇ ثٽچٶىه وثٽقىثةؼ ،دجّضغچجء ځج ّڂـ ٽه دئڅٲجٵه ځڄ ځجٻ أو ځج أًّپه
إٽً ثٽنجًػ ځڄ ځضج ٧أو ځج ه٩ش ثٽڂٶضُٞجس ثٽٚقُز إٽً إصالٱه ځڄ عُجح .وَىٵ ٨ثٽْؾُڄ ٩پً إَٚجٻ دجٽچٶىه
وثٽقىثةؼ ثٽضٍ أُ٩وس إٽُه.
( )3ص٢ذٴ هيڇ ثٽڂ٪جځپز ىثصهج ٩پً أَز څٶىه أو فىثةؼ صٌّټ إٽً ثٽْؾُڄ ځڄ مجًػ ثٽْؾڄ.
( )4إىث ٹجڃ ثٽْؾُڄ ،ٽوي همىٽه ثٽْؾڄَ ،قڂټ أَز ٩ٶجٵٌُ أو أهوَزَ ،ٶًٌ ځٌُٚهج ١ذُخ ثٽْؾڄ.
اإلذطبض ثحبالد انىفبح أو انًطض أو انُقم ،اند
 )1 ( .44إىث صىٱً ثٽْؾُڄ أو أُٙخ دڂٌ ٛم ٌُ٢أو دقجهط م ٌُ٢أو څٶټ إٽً ځؤّْز ٽ٪الػ ثألځٌثٛ
ثٽ٪ٶپُزَ ،ٶىٿ ثٽڂوٌَ ٱىًث ،إىث ٹجڃ ثٽْؾُڄ ځضَوؽـج ،دئم٢جً ٍوؽه ،وإال ٱؤٵٌح أڅْذجةه إٽُه ،وٱً أَز فجٻ أٌ
ٕن٘ آمٌ َٺىڃ ثٽْؾُڄ ٵو ١پخ إم٢جًڇ.
(َ )2ن ٌ٢ثٽْؾُڄ ٱىًث دؤٌ فجهط وٱجر أو ځٌ ٛم ٌُ٢ٽچُْخ ٵٌَخ ٽه .وإى ٹجڃ ځٌ ٛهيث ثٽچُْخ دجٽ٬
ثٽن٢ىًر ٌَم٘ ٽپْؾُڄ ،إىث ٹجڅش ثٽٌ٦وٯ صْڂـ ديٽٸ ،دجٽيهجح ٽُ٪جهصه إځج دٌٱٶز فٌُ وإځج دڂٲٌهڇ.
(َ )3ٺىڃ ٽٺټ ّؾُڄ فٴ إ٩الٿ أٌّصه ٱىًث دج٩ضٶجٽه أو دچٶپه إٽً ّؾڄ آمٌ.
اَتقبل انسجُبء
 )1 ( .45فُڄ َچٶټ ثٽْؾُڄ إٽً ثٽْؾڄ أو ځچهَ ،ؾخ ٩وٿ صٌَٞ٪ه ألڅ٦جً ثٽؾڂهىً إال دؤهڅً ٵوً ځڂٺڄ،
وَؾخ ثصنجى صوثدٌُ ٽقڂجَضه ځڄ ٕضجةڀ ثٽؾڂهىً وٱٞىٽه وځڄ ثٽ٪پچُز دؤٌ ٕٺټ ځڄ إٔٺجٽهج.
(َ )2ؾخ أڃ َق ٌ٦څٶټ ثٽْؾچجء ٱٍ ٌ٥وٯ ُّتز ځڄ فُظ ثٽضهىَز وثإلٝجءر ،أو دؤَز وُّپز صٲٌ٩ ٛپُهڀ
٩چجء ؽْوَـج ال ٌٝوًر ٽه.
(َ )3ؾخ أڃ َضڀ څٶټ ثٽْؾچجء ٩پً څٲٶز ثإلهثًر ،وأڃ صْىه ثٽڂْجوثر دُچهڀ ؽڂُ٪ـج.
يىظفى انسجٍ
٩ )1( .46پً إهثًر ثٽْؾىڃ أڃ صچضٶً ځى٥ٲُهج ٩پً ثمضالٯ هًؽجصهڀ دٺټ ٩چجَز ،إى ٩پً څَثهضهڀ وإڅْجڅُضهڀ
وٹٲجءصهڀ ثٽڂهچُز وٵوًثصهڀ ثٽٖنُٚز ٽپ٪ڂټ َضىٵٰ فْڄ إهثًر ثٽڂؤّْجس ثٽؾَثةُز.
(٩ )2پً إهثًر ثٽْؾىڃ أڃ صْهٌ دجّضڂٌثً ٩پً إَٶج ٣وصٌُّل ثٽٶچج٩ز ،ٽوي ځى٥ٲُهج وٽوي ثٽٌأٌ ثٽ٪جٿ ،دؤڃ
هيڇ ثٽڂهڂز هٍ موځز ثؽضڂجُ٩ز دجٽٮز ثألهڂُز ،و٩پُهج١ ،پذج ٽهيث ثٽهوٯ ،أڃ صْضنوٿ ؽڂُ ٨ثٽىّجةټ ثٽڂچجّذز
ٽضچىٌَ ثٽؾڂهىً.
( )3دٮُز صقٶُٴ ثألهوثٯ ثٽْجدٶز ثٽيٹٌُ٪َ ،ڄ ځى٥ٲى ثٽْؾىڃ ٩پً أّجُ ثٽ٪ڂټ ١ىثٻ ّج٩جس ثٽ٪ڂټ ثٽڂ٪ضجهر،
دىٙٲهڀ ځى٥ٲٍ ّؾىڃ ځقضٌٱُڄ ،وَ٪ضذٌوڃ ځى٥ٲُڄ ځوڅُُڄ َٞڂڄ ٽهڀ دجٽضجٽٍ أځڄ ثٽ٪ڂټ هوڃ أڃ َٺىڃ
ځٌهىڅج إال دقْڄ ثٽْپىٷ وثٽٺٲجءر وثٽپُجٵز ثٽذوڅُز .وَؾخ أڃ صٺىڃ ثألؽىً ځڄ ثٽٺٲجَز دقُظ صؾضيح ثألٹٲجء ځڄ
ثٽٌؽجٻ وثٽچْجء ،ٹڂج َؾخ أڃ صقوه ځَثَج ثفضٌثٱهڀ وٌ٥وٯ موځضهڀ ٩پً څقى ٌَث١ ً٩ذُ٪ز ٩ڂپهڀ ثٽڂٌهٶز.
َ )1( .47ؾخ أڃ َٺىڃ ثٽڂى٥ٲىڃ ٩پً ځْضىي ٹجٯ ځڄ ثٽغٶجٱز وثٽيٹجء.
( )2ٵذټ ثٽومىٻ ٱٍ ثٽنوځز ً٢٪َ ،ثٽڂى٥ٲىڃ هوًر صوًَذُز ٩پً ځهجځهڀ ثٽ٪جځز وثٽنجٙز ،و٩پُهڀ أڃ َؾضجٍوث
ثمضذجًثس څٌَ٦ز و٩ڂپُز.
(٩ )3پً ثٽڂى٥ٲىڃ ،د٪و ځذجٌٕصهڀ ثٽ٪ڂټ و١ىثٻ ثفضٌثٱهڀ ثٽڂهچز ،أڃ ٌَّنىث وَقْچىث ځ٪جًٱهڀ وٹٲجءصهڀ
ثٽڂهچُز دقٞىً هوًثس صوًَذُز أعچجء ثٽنوځز صچ٦ڀ ٩پً ٱضٌثس ځچجّذز.
٩ .48پً ؽڂُ ٨ثٽڂى٥ٲُڄ أڃ َؾ٪پىث ّپىٹهڀ وأڃ َ٢ٞپ٪ىث دڂهجځهڀ ٩پً څقى َؾ٪ټ ځچهڀ ٵوور ُ١ذز ٽپْؾچجء
وَذض٪ظ ثفضٌثځهڀ ٽهڀ.
َ )1 ( .49ؾخ أڃ َٞڀ ؽهجٍ ثٽڂى٥ٲُڄ ،دٶوً ثإلځٺجڃ٩ ،وهث ٹجٱُج ځڄ ثألمٚجةُُڄ ٹؤ١ذجء ثألځٌث ٛثٽ٪ٶپُز
و٩پڂجء ثٽچٲِ وثٽڂْج٩وَڄ ثالؽضڂجُُ٩ڄ وثٽڂ٪پڂُڄ وځوًٍّ ثٽقٌٯ.
(َ )2ٺٲټ ؽ٪ټ موځجس ثٽڂْج٩وَڄ ثالؽضڂجُُ٩ڄ وثٽڂ٪پڂُڄ وځوًٍّ ثٽڂهڄ ثٽقٌر ٩پً أّجُ هثةڀ ،وٽٺڄ هوڃ
ثّضذ٪جه ثٽ٪جځپُڄ ٽذ ٜ٪ثٽىٵش أو ثٽ٪جځپُڄ ثٽڂض٢ىُ٩ڄ.

َ )1 ( .50ؾخ أڃ َٺىڃ ځوٌَ ثٽْؾڄ ٩پً ف ٤وثٯ ځڄ ثألهپُز ٽڂهڂضه ،ځڄ فُظ ١ذج٩ه وٹٲجءصه ثإلهثًَز
وصوًَذه ثٽڂچجّخ ومذٌصه.
( )2و٩پُه أڃ َٺٌُ ٹجځټ وٵضه ٽڂهجځه ثٽٌّڂُز ،ٱال َُ٪ڄ ٩پً أّجُ ثٽ٪ڂټ د ٜ٪ثٽىٵش ٱقْخ.
( )3و٩پُه أڃ َؾ٪ټ إٵجځضه هثمټ ثٽْؾڄ أو ٩پً ځٶٌدز ځذجٌٕر ځچه.
( )4فُڄ َىّ ٨ٝؾچجڃ أو أٹغٌ صقش ّپ٢ز ځوٌَ وثفوَ ،ٺىڃ ٩پُه أڃ ََوً ٹال ځچهڂج أو ځچهج ٱٍ ځىثُ٩و
ځضٶجًدز ،ٹڂج َؾخ أڃ ٌَأُ ٹال ځڄ هيڇ ثٽْؾىڃ دجٽچُجدز ځى ٰ٥ځٶُڀ ځْؤوٻ.
َ )1( .51ؾخ أڃ َٺىڃ ثٽڂوٌَ وځ٪جوڅه وأٹغٌَز ځى٥ٲٍ ثٽْؾڄ ثِمٌَڄ ٵجهًَڄ ٩پً صٺپڀ ٽٮز ځ٦٪ڀ ثٽْؾچجء،
أو ٽٮز َٲهڂهج ځ٦٪ڀ هؤالء.
(َْ )2ض٪جڃ ،ٹپڂج ثٵضٞش ثٽٌٞوًر ىٽٸ ،دنوځجس ځضٌؽڀ.
 )1( .52ٱٍ ثٽْؾىڃ ثٽضٍ صذپ ٬ځڄ ثالصْج ٧دقُظ صٶض ٍٞموځجس ١ذُخ أو أٹغٌ ٹجځټ ثٽىٵشَ ،ؾخ أڃ صٺىڃ
إٵجځز وثفو ځچهڀ ٩پً ثألٵټ هثمټ ثٽْؾڄ أو ٩پً ځٶٌدز ځذجٌٕر ځچه.
( )2أځج ٱٍ ثٽْؾىڃ ثألمٌي ٱ٪پً ثٽ٢ذُخ أڃ َٶىٿ دََجًثس َىځُز ،وأڃ َؾ٪ټ إٵجځضه ٩پً ځٶٌدز ٹجٱُز ځڄ
ثٽْؾڄ دقُظ َْض ٨ُ٢ثٽقٞىً هوڃ إد٢جء ٱٍ فجالس ثٽ٢ىثًا.
 )1 ( .53ٱٍ ثٽْؾىڃ ثٽڂنضپ٢ز ،ثٽڂْضنوځز ٽپيٹىً وثإلڅجط ځ٪جَ ،ى ٨ٝثٽٶْڀ ثٽڂن ٘ٚٽپچْجء ځڄ ځذچً
ثٽْؾڄ صقش ًةجّز ځى٥ٲز ځْؤوٽز صٺىڃ ٱٍ ٩هوصهج ځٲجصُـ ؽڂُ ٨أدىثح هيث ثٽٶْڀ.
( )2ال َؾىٍ ألٌ ځڄ ځى٥ٲٍ ثٽْؾڄ ثٽيٹىً أڃ َومټ ٵْڀ ثٽچْجء ځج ٽڀ َٺڄ ځٚقىدج دڂى٥ٲز أڅغً.
( )3صٺىڃ ځهڂز ً٩جَز ثٽْؾُچجس وثإلٌٕثٯ ٩پُهڄ ځڄ ثمضٚجٗ ځى٥ٲجس ثٽْؾڄ ثٽچْجء فٌٚث٩ .پً أڃ هيث
ال َڂچ ٨ثٽڂى٥ٲُڄ ثٽيٹىً ،وال ُّڂج ثأل١ذجء وثٽڂ٪پڂُڄ ،ځڄ ځڂجًّز ځهجځهڀ ثٽڂهچُز ٱٍ ثٽْؾىڃ أو أٵْجٿ
ثٽْؾىڃ ثٽڂنٚٚز ٽپچْجء.
 )1( .54ال َؾىٍ ٽڂى٥ٲٍ ثٽْؾىڃ أڃ َپؾؤوث إٽً ثٽٶىر ،ٱٍ ٩الٵجصهڀ ځ ٨ثٽڂْؾىڅُڄ ،إال هٱج٩ج ٩ڄ أڅٲْهڀ أو
ٱٍ فجالس ثٽٲٌثً أو ثٽڂٶجوځز ثٽؾْوَز دجٽٶىر أو دجالځضچج ٧ثٽْپذٍ ألځٌ َْضچو إٽً ثٽٶجڅىڃ أو ثألڅ٦ڂز .و٩پً
ثٽڂى٥ٲُڄ ثٽيَڄ َپؾؤوث إٽً ثٽٶىر أال َْضنوځىهج إال ٱٍ أهڅً ثٽقووه ثٽٌٞوًَز وأڃ َٶوځىث ٱىًث صٶٌٌَث ٩ڄ
ثٽقجهط إٽً ځوٌَ ثٽْؾڄ.
(َ )2ىٱٌ ٽڂى٥ٲٍ ثٽْؾىڃ صوًَخ ؽْوٌ مجٗ ٽضڂٺُچهڀ ځڄ ٹذـ ؽڂجؿ ثٽْؾچجء ىوي ثٽضٌٚٯ ثٽ٪ووثڅٍ.
( )3ال َچذٮٍ ٽپڂى٥ٲُڄ ثٽيَڄ َٶىځىڃ دڂهڂز صؾ٪پهڀ ٱٍ صڂجُ ځذجٌٕ ځ ٨ثٽْؾچجء أڃ َٺىڅىث ځْپقُڄ ،إال ٱٍ
ٌ٥وٯ ثّضغچجةُز .ودجإلٝجٱز إٽً ىٽٸ ال َؾىٍ ،أَـج ٹجڅش ثٽٌ٦وٯ ،صْپُڀ ّالؿ ألٌ ځى ٰ٥ځج ٽڀ َٺڄ ٵو صڀ
صوًَذه ٩پً ثّض٪ڂجٽه.
انتفتُش
َ .55ؾخ أڃ َٺىڃ هچجٷ صٲضُٔ ځچض٦ڀ ٽڂؤّْجس ثٽْؾىڃ وموځجصهجَ ،ٺپٰ ده ځٲضٖىڃ ځؤهپىڃ ىو مذٌر صُ٪چهڀ
ّپ٢ز ځنضٚز .و٩پً هؤالء ثٽڂٲضُٖڄ دىؽه مجٗ وثؽخ ثالّضُٶجڃ ځڄ ٹىڃ هيڇ ثٽڂؤّْجس صوثً ١ذٶج ٽپٶىثڅُڄ
وثألڅ٦ڂز و٩پً ٵٚو صقٶُٴ أهوثٯ ثٽنوځجس ثٽضؤهَذُز وثإلٙالفُز.
انجعء انثبٍَ :قىاػس تُطجق ػهً فئبد ذبصخ
(أنف) انسجُبء انًسَىاٌ
يجبزئ تىجُهُخ
 .56صهوٯ ثٽڂذجها ثٽضىؽُهُز ثٽضجٽُز إٽً صذُجڃ ثٽٌوؿ ثٽضٍ َچذٮٍ أڃ َؤمي دهج ٱٍ إهثًر ثٽْؾىڃ وثألهوثٯ ثٽضٍ
َؾخ أڃ صْ ً٪إٽُهج١ ،ذٶـج ٽپذُجڃ ثٽىثًه ٱٍ ثٽڂالف٦ز ثٽضڂهُوَز ًٵڀ  1ځڄ هيث ثٽچ٘.
 .57إڃ ثٽقذِ و٭ٌُڇ ځڄ ثٽضوثدٌُ ثَِپز إٽً َ٩ٻ ثٽڂؾٌٿ ٩ڄ ثٽ٪جٽڀ ثٽنجًؽٍ صوثدٌُ ځؤُّْز ديثس ٹىڅهج
صْپخ ثٽٲٌه فٴ ثٽضٌٚٯ دٖنٚه دقٌځجڅه ځڄ فٌَضه .وٽيٽٸ ال َچذٮٍ ٽچ٦جٿ ثٽْؾىڃ ،إال ٱٍ فووه ځذًٌثس
ثٽَ٪ٻ أو ثٽقٲج٩ ٣پً ثالڅٞذج ،ٟأڃ َٲجٵڀ ځڄ ثِالٿ ثٽڂالٍځز ٽڂغټ هيڇ ثٽقجٻ.
 .58وثٽهوٯ ثٽيٌ َذًٌ ٩ٶىدز ثٽقذِ و٭ٌُهج ځڄ صوثدٌُ ثٽقٌځجڃ ځڄ ثٽقٌَز هى ٱٍ څهجَز ثٽڂ٢جٯ فڂجَز
ثٽڂؾضڂ ٨ځڄ ثٽؾٌَڂز .وال ّذُټ إٽً دپى ٫ځغټ هيث ثٽهوٯ إال إىث ثّضنوځش ٱضٌر ثٽقذِ ٽپىٙىٻ ،فضً أٵًٚ

ځوي ځْض٢ج ،٧إٽً ؽ٪ټ ثٽڂؾٌٿ وهى َ٪ىه إٽً ثٽڂؾضڂ ٨ال ًث٭ذج ٱٍ ثٽ ُٔ٪ٱٍ ٥ټ ثفضٌثٿ ثٽٶجڅىڃ وصودٌ
ثفضُجؽجصه دؾهوڇ ٱقْخ ،دټ ٵجهًث أَٞـج ٩پً ىٽٸ.
 .59و١پذـج ٽهيڇ ثٽٮجَزَ ،چذٮٍ ٽچ٦جٿ ثٽْؾىڃ أڃ َْضُ٪ڄ دؾڂُ ٨ثٽىّجةټ ثإلٙالفُز وثٽض٪پُڂُز وثألمالٵُز
وثٽٌوفُز و٭ٌُهج ودؾڂُ١ ٨جٵجس وإٔٺجٻ ثٽڂْج٩ور ثٽڂچجّذز ثٽڂضجفز ٽهّ ،جُ٩ج إٽً ص٢ذُٶهج ٩پً هوي
ځٶضُٞجس ثٽ٪الػ ثٽٲٌهٌ ٽپْؾچجء.
َ )1 ( .60چذٮٍ إىڃ ٽچ٦جٿ ثٽْؾىڃ أڃ َپضڂِ ثٽْذټ إٽً صٶپُ٘ ثٽٲىثًٳ ثٽضٍ َڂٺڄ أڃ صٶىٿ دُڄ فُجر ثٽْؾڄ
وثٽقُجر ثٽقٌر ،وثٽضٍ ځڄ ٕؤڅهج أڃ صهذ ٠دقِ ثٽڂْؤوٽُز ٽوي ثٽْؾچجء أو دجالفضٌثٿ ثٽىثؽخ ٽٺٌثځضهڀ ثٽذٌَٖز.
( )2وځڄ ثٽڂْضقْڄ أڃ َ٪ڂو ،ٵذټ ثڅضهجء ځور ثٽ٪ٶىدز ،إٽً ثصنجىث ثٽضوثدٌُ ثٽٌٞوًَز ٽٺٍ صٞڂڄ ٽپْؾُڄ ٩ىهر
صوًَؾُز إٽً ثٽقُجر ٱٍ ثٽڂؾضڂ ،٨وهيث هوٯ َڂٺڄ دپى٭ه ،صذ٪ـج ٽپقجٽز ،ځڄ مالٻ ځٌفپز صڂهو إل١الٳ ٌّثؿ
ثٽْؾُڄ صچ٦ڀ ٱٍ ثٽْؾڄ څٲْه أو ٱٍ ځؤّْز أمٌي ځالةڂز ،أو ځڄ مالٻ إ١الٳ ٌّثؿ صقش ثٽضؾٌدز ځ٨
إمٞج٩ه ٽٌٞح ځڄ ثإلٌٕثٯ وثٽٌٵجدز وال َؾىٍ أڃ َ٪هو ده إٽً ثٽٌٖ١ز دټ َچذٮٍ أڃ َٖضڂټ ٩پً ځْج٩ور
ثؽضڂجُ٩ز ٱ٪جٽز.
 .61وال َچذٮٍ ،ٱٍ ځ٪جٽؾز ثٽْؾچجء ،أڃ َٺىڃ ثٽضٌٹَُ ٩پً إٵٚجةهڀ ٩ڄ ثٽڂؾضڂ ،٨دټ ٩ -پً څٶُ ٜىٽٸ٩ -پً
ٹىڅهڀ َ٦پىڃ ؽَءث ځچه .و٩پً هيث ثٽهوٯ َچذٮٍ ثٽپؾىء ،دٶوً ثٽڂْض٢ج ،٧إٽً ثٽڂؤثًٍر ثٽضٍ َڂٺڄ أڃ صىٱٌهج
هُتجس ثٽڂؾضڂ ٨ثٽڂقپً ٽڂْج٩ور ؽهجٍ ځى٥ٲٍ ثٽْؾڄ ٩پً إ٩جهر ثٽضؤهُټ ثالؽضڂج ٍ٩ٽپْؾچجء .وَؾخ أڃ َٺىڃ
هچجٷ ځْج٩ووڃ ثؽضڂجُ٩ىڃ َض٪جوڅىڃ ځ ٨ٹټ ځؤّْز ثفضؾجٍ وصچج ٟدهڀ ځهڂز إهثځز وصقُْڄ ٹټ ٙالس ثٽْؾُڄ
ثٽڂْضٚىدز دؤٌّصه ودجٽڂچ٦ڂجس ثالؽضڂجُ٩ز ثٽؾََپز ثٽٲجةور .ٹڂج َؾخ أڃ صضني ،إٽً أٵ ًٚثٽقووه ثٽڂضٲٶز ځ٨
ثٽٶجڅىڃ وځ١ ٨ذُ٪ز ثٽ٪ٶىدز ،صوثدٌُ ٽقڂجَز ځج ٽپْؾُڄ ځڄ فٶىٳ صضٚټ دڂٚجٽقه ثٽڂوڅُز ودضڂض٪ه دجٽٞڂجڃ
ثالؽضڂج ٍ٩و٭ٌُ ىٽٸ ځڄ ثٽڂَثَج ثالؽضڂجُ٩ز.
 .62و٩پً ثٽنوځجس ثٽ٢ذُز ٱٍ ځؤّْز ثٽْؾڄ أڃ صقجوٻ ًٙو أٌ ٩پټ أو أځٌث ٛؽْوَز أو ٩ٶپُز ٽوي
ثٽْؾُڄ ،وأڃ ص٪جٽؾهج فضً ال صٺىڃ ٩ٶذز هوڃ إ٩جهر صؤهُپه .وَؾخ٩ ،پً هيث ثٽهوٯ ،أڃ صىٱٌ ٽپْؾُڄ ؽڂُ٨
ثٽنوځجس ثٽ٢ذُز وثٽؾٌثفُز وثٽچٲْجڅُز ثٽٌٞوًَز.
 )1 ( .63إڃ ثإلڅٲجى ثٽٺجځټ ٽهيڇ ثٽڂذجها َض٢پخ إٱٌثهَز ثٽڂ٪جٽؾز ،ودجٽضجٽٍ َٶض ٍٞثألمي دچ٦جٿ ځٌڃ ٽضٚچُٰ
ثٽْؾچجء ٱٍ ٱتجس .و٩پً ىٽٸ َْضٚىح أڃ صىٍ ٧هيڇ ثٽٲتجس ٩پً ځؤّْجس ځچٲٚپز صْض ٨ُ٢ٹټ ٱتز أڃ صؾو
ٱُهج ثٽ٪الػ ثٽيٌ َچجّذهج.
( )2وٽُِ ځڄ ثٽٌٞوًٌ أڃ َضىٱٌ ٱٍ ٹټ ځؤّْز څٲِ ثٽٶوً ځڄ ځض٢پذجس ثألځڄ دجٽچْذز ٽٺټ ٱتز ،دټ إڃ ځڄ
ثٽڂْضٚىح أڃ صضٲجوس هًؽجس هيث ثألځڄ صذ٪ج الفضُجؽجس ځنضپٰ ثٽٲتجس .وثٽْؾىڃ ثٽڂٲضىفز ثألدىثح ،دْخ
ٹىڅهج ال صٶُڀ فىثؽَ أځڄ ځجهَز صقىٻ هوڃ ثٽهٌح ،دټ ص٪ضڂو ٱٍ ىٽٸ ٩پٍ ثڅٞذج ٟثٽْؾُڄ څٲْه ،صىٱٌ ،ٱٍ
فجٽز ثڅضٶجء ثٽْؾچجء ثٽڂٌٕقُڄ ٽهيڇ ثٽضؾٌدز د٪چجَز ،أٱٞټ ثٽٌ٦وٯ ځىثصجر إل٩جهر صؤهُپهڀ.
( )3وَْضٚىح ،ٱٍ فجٽز ثٽْؾىڃ ثٽڂٮپٶز ثألدىثح ،أال َٺىڃ ٩وه ثٽڂْؾىڅُڄ ٱٍ ٹټ ځچهج ځڄ ثٽٺغٌر دقُظ
ٌَ٪ٵټ ثٱٌثهَز ثٽڂ٪جٽؾز .وثٽٌأٌ ٱٍ د ٜ٪ثٽذپوثڃ أڅه ال َچذٮٍ ٽهيث ثٽ٪وه ٱٍ ثٽْؾىڃ ثٽڂيٹىًر أڃ َضؾجوٍ
ثٽنڂْڂجةز أځج ٱٍ ثٽْؾىڃ ثٽڂٲضىفز ثألدىثح ٱُؾخ أڃ َٺىڃ ٩وه ثٽڂْؾىڅُڄ ٙٮٌُث دٶوً ثٽڂْض٢ج.٧
(٩ )4پً أڅه ٽُِ ځڄ ثٽڂْضٚىح إٵجځز ّؾىڃ صٺىڃ ځڄ ٱٌٝ ٟجٽز ثٽقؾڀ دقُظ ال َْض٢ج ٧أڃ صىٱٌ ٱُهج
ثٽضْهُالس ثٽڂچجّذز.
 .64وال َچضهٍ وثؽخ ثٽڂؾضڂ ٨دئ١الٳ ٌّثؿ ثٽْؾُڄ .وٽيٽٸ َچذٮٍ أڃ صٺىڃ هچجٷ هُتجس فٺىځُز أو مجٙز
ٵجهًر ٩پً أڃ صىٱٌ ٽپْؾُڄ ثٽيٌ ثّضٌه فٌَضه ً٩جَز څجؽ٪ز ،صهوٯ إٽً صنٲُٰ ځىثٵٰ ثٽ٪وثء ثٽ٪ٲىَز ٝوڇ
وصْڂـ دضؤهُپه ٽپ٪ىهر إٽً ځٺجڅه ځڄ ثٽڂؾضڂ.٨
انًؼبنجخ
 .65إڃ ثٽهوٯ ځڄ ځ٪جٽؾز ثٽڂقٺىٿ ٩پُهڀ دجٽْؾڄ أو دضودٌُ ځڂجعټ َقٌځهڀ ځڄ ثٽقٌَز َؾخ أڃ َٺىڃ ،دٶوً ځج
صْڂـ ديٽٸ ځور ثٽ٪ٶىدز ،إٹْجدهڀ ثٽََ٪ڂز ٩پً أڃ َُٖ٪ىث ٱٍ ٥ټ ثٽٶجڅىڃ وأڃ َضودٌوث ثفضُجؽجصهڀ دؾهوهڀ،
وؽ٪پهڀ ٵجهًَڄ ٩پً إڅٲجى هيڇ ثٽََ٪ڂز .وَؾخ أڃ َن ٠٢هيث ثٽ٪الػ دقُظ َٖؾ ٨ثفضٌثځهڀ ٽيوثصهڀ وَچڂً ٽوَهڀ
فِ ثٽڂْؤوٽُز.
 )1 ( .66و١پذج ٽهيڇ ثٽڂٶجٙوَ ،ؾخ أڃ صْضنوٿ ؽڂُ ٨ثٽىّجةټ ثٽڂچجّذز ،وال ُّڂج ثٽٌ٩جَز ثٽوَچُز ٱٍ ثٽذپوثڃ
ثٽضٍ َْض٢ج ٧ٱُهج ىٽٸ ،وثٽض٪پُڀ ،وثٽضىؽُه وثٽضٺىَڄ ٩پً ثٽُ٪ٚو ثٽڂهچٍ ،وأّجٽُخ ثٽڂْج٩ور ثالؽضڂجُ٩ز

ثإلٱٌثهَز ،وثٽچٚـ ٱٍ ځؾجٻ ثٽ٪ڂجٽز ،وثٽٌَجٝز ثٽذوڅُز وصچڂُز ثٽٖنُٚز ،صذ٪ج ٽالفضُجؽجس ثٽٲٌهَز ٽٺټ ّؾُڄ،
ځ ٨ځٌث٩جر صجًَنه ثالؽضڂج ٍ٩وثٽؾچجةٍ ،وٵوًثصه وځىثهذه ثٽؾْوَز وثٽيهچُز ،وځَثؽه ثٽٖن ،ٍٚوځور ٩ٶىدضه،
وځْضٶذپه د٪و إ١الٳ ٌّثفه.
( )2وَؾخ أڃ َضپٶً ځوٌَ ثٽْؾڄ ،دٚوه ٹټ وثٱو ٩پً ثٽْؾڄ ځقٺىٿ ٩پُه د٪ٶىدز ١ىَپز د ٜ٪ثٽ٢ىٻ ،وٱً
أٵٌح ځى٩و ځڂٺڄ د٪و وٙىٽه ،صٶجًٌَ ٹجځپز فىٻ ځنضپٰ ثٽؾىثڅخ ثٽڂٖجً إٽُهج ٱٍ ثٽٲٶٌر ثٽْجدٶزَ ،ضىؽخ
هثةڂـج أڃ صٖڂټ صٶٌٌَث َ٪ٞه ١ذُخ ،ځضن ٘ٚٱٍ ثألځٌث ٛثٽچٲْجڅُز إىث أځٺڄ ،فىٻ فجٽز ثٽْؾُڄ ثٽؾْوَز
وثٽيهچُز.
( )3صى ٨ٝثٽضٶجًٌَ و٭ٌُهج ځڄ ثٽىعجةٴ ثٽڂچجّذز ثٽڂض٪پٶز دجٽْؾُڄ ٱٍ ځپٰ ٱٌهي .وَؾخ أڃ َْضٺڂټ هيث
ثٽڂپٰ دٺټ ؽوَو ،وأڃ َٚچٰ ٩پً څقى َؾ٪ټ ثٽڂى٥ٲُڄ ثٽڂْؤوٽُڄ ٵجهًَڄ ٩پٍ ثٽٌؽى ٧إٽُه ٹپڂج ٌ١أس فجؽز
إٽً ىٽٸ.
انتصُُف انفئىٌ وإفطازَخ انؼالج
 .67صٺىڃ ځٶجٙو ثٽضٚچُٰ ثٽٲتىٌ:
( )1أڃ َٲٚټ ٩ڄ ثِمٌَڄ أوٽتٸ ثٽڂْؾىڅىڃ ثٽيَڄ ٌَؽـ ،دْذخ ځجُٝهڀ ثٽؾچجةٍ أو ٌٕثّز ١ذج٩هڀ ،أڃ
َٺىڅىث ىوي صؤعٌُ ُّب ٩پُهڀ.
( )2أڃ َٚچٰ ثٽڂْؾىڅىڃ ٱٍ ٱتجس ،دٮُز صٌُُْ ٩الؽهڀ ٩پً هوٯ إ٩جهر صؤهُپهڀ ثالؽضڂج.ٍ٩
 .68صْضنوٿ ٽ٪الػ ځنضپٰ ٱتجس ثٽڂْؾىڅُڄ ،دٶوً ثإلځٺجڃّ ،ؾىڃ ځنضپٲز أو أٵْجٿ ځنضپٲز ٱٍ ثٽْؾڄ ثٽىثفو.
َ .69ى ٨ٝځڄ أؽټ ٹټ ّؾُڄ ځقٺىٿ ٩پُه د٪ٶىدز ١ىَپز د ٜ٪ثٽ٢ىٻ ،ٱٍ أٵٌح وٵش ځڂٺڄ د٪و وٙىٽه
ود٪و هًثّز ٕنُٚضه ،دٌڅجځؼ ٩الػ َضڀ إ٩وثهڇ ٱٍ ٝىء ثٽڂ٪پىځجس ثٽڂٺضْذز فىٻ ثفضُجؽجصه ثٽٲٌهَز وٵوًثصه
وځَثؽه ثٽچٲٍْ.
االيتُبظاد
 .70صچٖؤ ٱٍ ٹټ ّؾڄ أڅ٦ڂز ثځضُجٍثس صىثةڀ ځنضپٰ ٱتجس ثٽڂْؾىڅُڄ وځنضپٰ ځچجهؼ ثٽ٪الػ دٮُز صٖؾُ٨
ثٽْؾچجء ٩پً فْڄ ثٽْپىٷ وصچڂُز فِ ثٽڂْؤوٽُز ٽوَهڀ وفٲَهڀ ٩پً ثالهضڂجٿ د٪الؽهڀ وثٽڂؤثًٍر ٱُه.
انؼًم
 )1( .71ال َؾىٍ أڃ َٺىڃ ثٽ٪ڂټ ٱٍ ثٽْؾڄ ىثس ١ذُ٪ز ځؤٽڂز.
(َ )2ٲٌ ٛثٽ٪ڂټ ٩پً ؽڂُ ٨ثٽْؾچجء ثٽڂقٺىٿ ٩پُهڀ ،صذ٪ج ٽپُجٵضهڀ ثٽذوڅُز وثٽ٪ٶپُز ٹڂج َقوههج ثٽ٢ذُخ.
(َ )3ىٱٌ ٽپْؾچجء ٩ڂټ ځچضؼ َٺٲً ٽضٖٮپُهڀ ١ىثٻ َىٿ ثٽ٪ڂټ ثٽ٪جهٌ.
(َ )4ٺىڃ هيث ثٽ٪ڂټ ،إٽً أٵ ًٚثٽقووه ثٽڂْض٢ج٩ز ،ځڄ څىَٚ ٧ىڃ أو َََو ٵوًر ثٽْؾُڄ ٩پً صؤځُڄ ُٖ٩ه
دٺْخ ٌَٰٕ د٪و إ١الٳ ٌّثفه.
(َ )5ىٱٌ صوًَخ ځهچٍ څجٱ ٨ٽپْؾچجء ثٽٶجهًَڄ ٩پً ثالڅضٲج ٧ده ،وال ُّڂج ثٽٖذجح.
( )6صضجؿ ٽپْؾچجء ،ٱٍ فووه ځج َضڂًٖ ځ ٨ثالمضُجً ثٽڂهچٍ ثٽْپُڀ وځض٢پذجس إهثًر ثٽْؾڄ وثالڅٞذج ٟٱُه،
إځٺجڅُز ثمضُجً څى ٧ثٽ٪ڂټ ثٽيٌ ٌَ٭ذىڃ ثٽٶُجٿ ده.
َ )1 ( .72ضڀ صچُ٦ڀ ثٽ٪ڂټ وٌ١ثةٶه ٱٍ ثٽْؾڄ ٩پً څقى َٶضٌح ده دٶوً ثإلځٺجڃ ځڄ ثأل٩ڂجٻ ثٽڂڂجعپز مجًػ
ثٽْؾڄ ،دٮُز إ٩وثه ثٽْؾچجء ٽٌ٦وٯ ثٽقُجر ثٽ٪ڂپُز ثٽ٢ذُُ٪ز.
( )2إال أڃ ځٚپقز ثٽْؾچجء وصوًَذهڀ ثٽڂهچٍ ال َؾىٍ أڃ ٌَُٚث مجُ٪ٝڄ ٽڂٶٚو صقٶُٴ ًدـ ځجٽٍ ځڄ وًثء
ثٽ٪ڂټ ٱٍ ثٽْؾڄ.
َ )1( .73ٲٞټ أڃ صٶىٿ إهثًر ثٽْؾڄ ځذجٌٕر ،ال ثٽڂٶجوٽىڃ ثٽنجٙىڃ ،دضٖٮُټ ځٚجڅ٪ه وځَثً٩ه.
( )2فُڄ َْضنوٿ ثٽْؾچجء ٱٍ أ٩ڂجٻ ال صن ٨ٞٽْپ٢جڃ ثإلهثًرَ ،ضىؽخ أڃ َٺىڅىث هثةڂج صقش إٌٕثٯ ځى٥ٲٍ
ثٽْؾڄ .وځج ٽڀ َٺڄ ثٽ٪ڂټ ٽقْجح إهثًثس فٺىځُز أمٌيَ ،ضىؽخ ٩پً ثألٕنجٗ ثٽيَڄ َٶوٿ ٽهڀ أڃ َوٱ٪ىث
ٽإلهثًر ٹجځټ ثألؽٌ ثٽيٌ َضٶج٩ ًٝجهر ٩چه ،وٽٺڄ ځ ٨ځٌث٩جر إڅضجؽُز ثٽْؾچجء.
 )1( .74صضني ٱٍ ځؤّْجس ثٽْؾىڃ څٲِ ثالفضُج١جس ثٽڂٲٌوٝز ٽقڂجَز ّالځز وٙقز ثٽ٪ڂجٻ ثألفٌثً.
( )2صضني صوثدٌُ ٽض٪ىَ ٜثٽْؾچجء ٩ڄ إٙجدجس ثٽ٪ڂټ وثألځٌث ٛثٽڂهچُز ،دٌٖو ٟال صٺىڃ أٵټ ځىثصجر ځڄ صپٸ
ثٽضٍ َڂچقهج ثٽٶجڅىڃ ٽپ٪ڂجٻ ثألفٌثً.
َ )1( .75قوه ثٽ٪وه ثألٵ ًٚٽْج٩جس ثٽ٪ڂټ ثٽُىځٍ وثألّذى ٍ٩دجٽٶجڅىڃ أو دچ٦جٿ إهثًٌ ،ځ ٨ځٌث٩جر ثألڅ٦ڂز
أو ثٽ٪جهثس ثٽڂقپُز ثٽڂضذ٪ز ٱٍ ځؾجٻ ثّضنوثٿ ثٽ٪ڂجٻ ثألفٌثً.

(َٖ )2ضٌ ٟٱٍ صقوَو ثٽْج٩جس ثٽڂيٹىًر أڃ َضٌٷ َىځج ٽپٌثفز ثألّذىُ٩ز ووٵضج ٹجٱُج ٽپض٪پُڀ و٭ٌُڇ ځڄ ثألڅٖ٢ز
ثٽڂٶضٞجڇ ٹؾَء ځڄ ٩الػ ثٽْؾچجء وإ٩جهر صؤهُپهڀ.
َ )1( .76ٺجٱؤ ثٽْؾچجء ٩پً ٩ڂپهڀ وٱٶج ٽچ٦جٿ أؽىً ځچ.ٰٚ
(َ )2ؾخ أڃ َْڂـ ثٽچ٦جٿ ٽپْؾچجء دؤڃ َْضنوځىث ؽَءث ٩پً ثألٵټ ځڄ أؽٌهڀ ٱٍ ٌٕثء إُٔجء ځٌم٘ دهج
الّض٪ڂجٽهڀ ثٽٖن ٍٚوأڃ ٌَّپىث ؽَءث آمٌ ځچه إٽً أٌّصهڀ.
( )3وَؾخ أڃ َچ٘ ثٽچ٦جٿ أَٞـج ٩پً ثفضؾجٍ ثإلهثًر ٽؾَء ځڄ ثألؽٌ دقُظ َٖٺټ ٹْذج ځومٌث َضڀ صْپُڂه
ٽپْؾُڄ ٽوي إ١الٳ ٌّثفه.
انتؼهُى وانتطفُه
 )1 ( .77صضني إؽٌثءثس ٽڂىثٙپز ص٪پُڀ ؽڂُ ٨ثٽْؾچجء ثٽٶجهًَڄ ٩پً ثالّضٲجهر ځچه ،دڂج ٱٍ ىٽٸ ثٽض٪پُڀ ثٽوَچٍ
ٱٍ ثٽذپوثڃ ثٽضٍ َڂٺڄ ٱُهج ىٽٸ ،وَؾخ أڃ َٺىڃ ص٪پُڀ ثألځُُڄ وثألفوثط إٽَثځُج ،وأڃ صىؽه إٽُه ثإلهثًر ٩چجَز
مجٙز.
(َ )2ؾ٪ټ ص٪پُڀ ثٽْؾچجء ،ٱٍ فووه ثٽڂْض٢ج٩ ٧ڂپُج ،ځضچجّٶج ځ ٨څ٦جٿ ثٽض٪پُڀ ثٽ٪جٿ ٱٍ ثٽذپو ،دقُظ َٺىڃ ٱٍ
ځٶووًهڀ ،د٪و إ١الٳ ٌّثفهڀ ،أڃ َىثٙپىث ثٽوًثّز هوڃ ٩چجء.
 .78صچ٦ڀ ٱٍ ؽڂُ ٨ثٽْؾىڃ ،فٌٙـج ٩پً ًٱجڇ ثٽْؾچجء ثٽذوڅٍ وثٽ٪ٶپٍ ،أڅٖ٢ز صٌوَقُز وعٶجٱُز.
انؼالقبد االجتًبػُخ وانطػبَخ ثؼس انسجٍ
 .79صذيٻ ٩چجَز مجٙز ٽُٚجڅز وصقُْڄ ٩الٵجس ثٽْؾُڄ دؤٌّصه ،دٶوً ځج َٺىڃ ىٽٸ ٱٍ ٙجٽـ ٹال ثٽٌ٢ٱُڄ.
َ .80ى ٨ٝٱٍ ثال٩ضذجً ،ځچي دوثَز صچٲُي ثٽقٺڀ ،ځْضٶذټ ثٽْؾُڄ د٪و إ١الٳ ٌّثفه ،وَٖؾ ٨وَْج٩و ٩پً أڃ
َىثٙټ أو َٶُڀ ،ځڄ ثٽ٪الٵجس ځ ٨ثألٕنجٗ أو ثٽهُتجس مجًػ ثٽْؾڄ ،ٹټ ځج ځڄ ٕؤڅه موځز ځٚجٽـ أٌّصه
وصٌُُْ إ٩جهر صؤهُپه ثالؽضڂج.ٍ٩
٩ )1 ( .81پً ثإلهثًثس وثٽهُتجس ثٽقٺىځُز أو ثٽنجٙز ،ثٽضٍ صْج٩و ثٽنجًؽُڄ ځڄ ثٽْؾڄ ٩پً ثٽ٪ىهر إٽً
ثفضالٻ ځٺجڅهڀ ٱٍ ثٽڂؾضڂ ،٨أڃ صْ ً٪دٶوً ثإلځٺجڃ ٽؾ٪پهڀ َقٚپىڃ ٩پً ثٽىعجةٴ وأوًثٳ ثٽهىَز ثٽٌٞوًَز،
و٩پً ثٽڂْٺڄ وثٽ٪ڂټ ثٽڂچجّذُڄ ،و٩پً عُجح الةٶز صچجّخ ثٽڂچجك وثٽٲٚټ ،وأڃ صىٱٌ ٽهڀ ځڄ ثٽڂىثًه ځج َٺٲً
ٽىٙىٽهڀ إٽً وؽهضهڀ وٽضؤځُڄ أّذجح ثٽ ُٔ٪ٽهڀ مالٻ ثٽٲضٌر ثٽضٍ صپٍ ځذجٌٕر إ١الٳ ٌّثفهڀ.
(َ )2ؾخ أڃ صضجؿ ٽپڂڂغپُڄ ثٽيَڄ ص٪ضڂوهڀ ثألؽهَر ثٽڂيٹىًر إځٺجڅُز همىٻ ثٽْؾڄ وثالٽضٶجء دجٽْؾچجء ،وَؾخ أڃ
َْضٖجًوث دٖؤڃ ځْضٶذټ ثٽْؾُڄ ځچي دوثَز صچٲُي ٩ٶىدضه .
(َْ )3ضٚىح أڃ صٺىڃ أڅٖ٢ز ثٽهُتجس ثٽڂيٹىًر ځڂٌٹَر أو ځچْٶز دٶوً ثإلځٺجڃ ٹُڂج َچضٲ ٨دؾهىههج ٩پً
أٱٞټ وؽه.
(ثبء) انًصبثىٌ ثبنجُىٌ وانشصوش انؼقهٍ
 )1 ( .82ال َؾىٍ ثفضؾجٍ ثٽٖن٘ ٱٍ ثٽْؾڄ إىث ٥هٌ أڅه ځنضټ ثٽ٪ٶټ ،دټ َؾخ ثصنجى صٌصُذجس ٽچٶپه إٽً
ځْضٖٲً ٽألځٌث ٛثٽ٪ٶپُز دؤٌّ ٧ځج َڂٺڄ.
(َ )2ى ٨ٝثٽڂٚجدىڃ دؤځٌث ٛأو ٥ىثهٌ ٕيوى ٩ٶپُز أمٌي صقش ثٽڂٌثٵذز وثٽ٪الػ ٱٍ ځٚقجس ځضنٚٚز
صقش إهثًر ُ١ذز.
(َ )3ى ٨ٝهؤالء ثألٕنجٗ١ ،ىثٻ دٶجةهڀ ٱٍ ثٽْؾڄ ،صقش إٌٕثٯ ١ذٍ مجٗ.
(٩ )4پً ثإلهثًر ثٽ٢ذُز أو ثٽچٲْجڅُز ٱٍ ثٽْؾىڃ أڃ صٺٲټ ٩الػ ؽڂُ ٨ثٽْؾچجء ثِمٌَڄ ثٽيَڄ َقضجؽىڃ إٽً ځغټ
هيث ثٽ٪الػ.
 )1 ( .83ځڄ ثٽڂْضقْڄ أڃ صضني ،دجالصٲجٳ ځ ٨ثألؽهَر ثٽڂنضٚز ،صوثدٌُ ٽڂىثٙپز ثٽ٪الػ ثٽچٲْجڅٍ ٽپْؾُڄ
وٽضٶوَڀ ځْج٩ور ثؽضڂجُ٩ز څٲْجڅُز ٽه د٪و إ١الٳ ٌّثؿ ٩چو ثٽٌٞوًر.
(جُى) انًىقىفىٌ وانًحتجعوٌ ضهٍ انًحبكًخ
 )1 ( .84ٱٍ ثٽٲٶٌثس ثٽضجٽُز ص٢پٴ ٙٲز " ځضهڀ" ٩پً أٌ ٕن٘ صڀ صىٵُٲه أو فذْه دْذخ ځنجٽٲز ٽٶجڅىڃ
ثٽ٪ٶىدجس وو ٨ٝٱٍ ٩هور ثٽٌٖ١ز أو ثٽْؾڄ وٽٺچه ٽڀ َقجٹڀ وٽڀ َقٺڀ ٩پُه د٪و.
(َ )2ٲضٌ ٛٱٍ ثٽڂضهڀ أڅه دٌا وَ٪جځټ ٩پً هيث ثألّجُ.
( )3هوڃ ثٽڂْجُ دجٽٶىث٩و ثٽٶجڅىڅُز ثٽڂض٪پٶز دقڂجَز ثٽقٌَز ثٽٲٌهَز أو ثٽضٍ صچ٘ ٩پً ثإلؽٌثءثس ثٽىثؽذز
ثالصذج ٧إٍثء ثٽڂضهڂُڄَ ،ؾخ أڃ َضڂض ٨هؤالء دچ٦جٿ ځ٪جځپز مجٗ صقوه ثٽٶىث٩و ثٽىثًهر أهڅجڇ ٩چج ٌٙثألّجُّز.
َ )1( .85ٲٚټ ثٽڂضهڂىڃ ٩ڄ ثٽْؾچجء ثٽڂقٺىٿ ٩پُهڀ.

(َ )2ٲٚټ ثٽڂضهڂىڃ ثألفوثط ٩ڄ ثٽذجٽٮُڄ .وَؾخ ځڄ فُظ ثٽڂذوأ أڃ َقضؾَوث ٱٍ ځؤّْجس ځچٲٚپز.
َ .86ى ٨ٝثٽڂضهڂىڃ ٱٍ ٭ٌٯ څىٿ ٱٌهَز ،وٽٺڄ ًهچج دڂٌث٩جر ثٽ٪جهثس ثٽڂقپُز ثٽڂنضپٲز صذ٪ـج ٽپڂچجك.
 .87ٽپڂضهڂُڄ إىث ً٭ذىث ٱٍ ىٽٸ ،ٱٍ ثٽقووه ثٽڂضٲٶز ځ ٨فْڄ ٌُّ ثٽچ٦جٿ ٱٍ ثٽڂؤّْز ،أڃ َؤٹپىث ځج ٌََووڃ
٩پً څٲٶضهڀ دؤڃ َقٚپىث ٩پً ٪١جځهڀ ځڄ ثٽنجًػ إځج دىثّ٢ز ثإلهثًر أو دىثّ٢ز أٌّصهڀ أو أٙوٵجةهڀ .ٱئىث ٽڀ
َ٢پذىث ىٽٸ ٹجڃ ٩پً ثإلهثًر أڃ صضٺٲټ دئ٪١جځهڀ.
َْ )1( .88ڂـ ٽپڂضهڀ دجًصوثء عُجده ثٽنجٙز إىث ٹجڅش څُ٦ٲز والةٶز.
( )2أځج إىث ثًصوي عُجح ثٽْؾڄ ٱُؾخ أڃ صٺىڃ هيڇ ځنضپٲز ٩ڄ ثٽپذجُ ثٽڂىفو ثٽيٌ ٌَصوَه ثٽڂقٺىٿ ٩پُهڀ.
َ .89ؾخ هثةڂـج أڃ َ ً٢٪ثٽڂضهڀ ٱٌٙز ٽپ٪ڂټ ،وٽٺڄ ال َؾىٍ إؽذجًڇ ٩پُه .ٱئىث ثمضجً ثٽ٪ڂټ وؽخ أڃ َؤؽٌ
٩پُه.
ٌَ .90م٘ ٽٺټ ځضهڀ دؤڃ َقٚټ٩ ،پً څٲٶضه أو څٲٶز آمٌَڄ ،وٱً ثٽقووه ثٽڂضٲٶز ځٙ ٨جٽـ إٵجځز ثٽ٪وٻ وځ٨
أځڄ ثٽْؾڄ وثڅض٦جٿ إهثًصه٩ ،پً ځج َٖجء ځڄ ثٽٺضخ وثٽٚقٰ وأهوثس ثٽٺضجدز و٭ٌُهج ځڄ وّجةټ ٵٞجء ثٽىٵش.
ٌَ .91م٘ ٽپڂضهڀ دؤڃ ََوًڇ وَ٪جٽؾه ١ذُذه أو ١ذُخ أّچجڅه ثٽنجٗ ،إىث ٹجڃ ٽ٢پذه ځذًٌ ځ٪ٶىٻ وٹجڃ ٵجهًث
٩پً هٱ ٨ثٽچٲٶجس ثٽڂٶضٞجڇ.
ٌَ .92م٘ ٽپڂضهڀ دؤڃ َٶىٿ ٱىًث دئدال ٫أٌّصه څذؤ ثفضؾجٍڇ ،وَ ً٢٪ٹټ ثٽضْهُالس ثٽڂ٪ٶىٽز ٽالصٚجٻ دؤٌّصه
وأٙوٵجةه ودجّضٶذجٽهڀ ،هوڃ أڃ َٺىڃ ىٽٸ ځٌهىڅـج إال دجٽٶُىه وثٽٌٵجدز ثٽٌٞوًَز ٽٚجٽـ إٵجځز ثٽ٪وٻ وأځڄ
ثٽْؾڄ وثڅض٦جٿ إهثًصه.
ٌَ .93م٘ ٽپڂضهڀ ،دٮُز ثٽوٱج٩ ٧ڄ څٲْه ،دؤڃ َ٢پخ صْڂُز ځقجٿ صُ٪چه ثٽڂقٺڂز ځؾجڅـج فُڄ َچ٘ ثٽٶجڅىڃ ٩پً
هيڇ ثإلځٺجڅُز ،ودؤڃ َضپٶً ٍَجًثس ځقجځُز إ٩وثهث ٽوٱج٩ه وأڃ َْپڂه ص٪پُڂجس ٌَّز .و٩پً هيث ثٽٶٚو َقٴ ٽه أڃ
َ ً٢٪أهوثس ٽپٺضجدز إىث ١پخ ىٽٸ .وَؾىٍ أڃ صضڀ ثٽڂٶجدالس دُڄ ثٽڂضهڀ وځقجځُز ٩پً ځٌځً څ ٌ٦ثٽٌٖ ٍ١أو
ځى ٰ٥ثٽْؾڄ ،وٽٺڄ هوڃ أڃ صٺىڃ ٩پً ځٌځً ّڂ٪ه.
(زال) انسجُبء انًسَُىٌ
 .94ٱٍ ثٽذپوثڃ ثٽضٍ َؾَُ ٱُهج ثٽٶجڅىڃ ثٽْؾڄ ځڄ أؽټ ثٽوَىڃ أو دٶٌثً ځڄ ثٽڂقٺڂز ٱٍ أَز ه٩ىي أمٌي ٭ٌُ
ؽَثةُز ،ال َؾىٍ إمٞج ٧ثٽڂْؾىڅُڄ ٩پً هيث ثٽچقى ألَز ٵُىه أو ألَز ٌٙثځز صضؾجوٍ ځج هى ٌٝوًٌ ٽٞڂجڃ
٩وٿ هٌدهڀ وٽپقٲج٩ ٣پً ثألځڄ .وَؾخ أال صٺىڃ ځ٪جځپضهڀ أٵټ ٌَْث ځڄ صپٸ ثٽڂڂچىفز ٽپْؾچجء ٭ٌُ ثٽڂقجٹڂُڄ
دجّضغچجء أڅه َڂٺڄ إؽذجًهڀ ٩پً ثٽ٪ڂټ.
(هبء) األشربص انًىقىفىٌ أو انًحتجعوٌ زوٌ تهًخ
 .95هوڃ ثإلمالٻ دؤفٺجٿ ثٽڂجهر  9ځڄ ثٽ٪هو ثٽووٽٍ ثٽنجٗ دجٽقٶىٳ ثٽڂوڅُز وثٽُْجُّز َضڂض ٨ثألٕنجٗ
ثٽڂىٵىٱىڃ أو ثٽڂقضؾَوڃ هوڃ أڃ صىؽه إٽُهڀ صهڂز ديثس ثٽقڂجَز ثٽضٍ َٞڂچهج ثٽؾَء ثألوٻ وثٽٲٌ " ٧ؽُڀ" ځڄ
ثٽؾَء ثٽغجڅٍ ٹيٽٸ صچ٢ذٴ ٩پُهڀ ثألفٺجٿ ثٽڂچجّذز ځڄ ثٽٲٌ " ٧أٽٰ" ځڄ ثٽؾَء ثٽغجڅٍ فُچڂج ٹجڃ ځڄ ثٽڂڂٺڄ أڃ
َ٪ىه ص٢ذُٶهج دجٽٲجةور ٩پً هيڇ ثٽٲتز ثٽنجٙز ځڄ ثٽڂقضؾََڄ٢ٌَٕ ،ز أال َضني أٌ صودٌُ َٲضٌٝ ٛڂچج أڃ إ٩جهر
ثٽض٪پُڀ أو إ٩جهر ثٽضؤهُټ َڂٺڄ ٩پً أٌ څقى أڃ َٺىڅج ځچجّذُڄ ألٕنجٗ ٽڀ َوثڅىث دؤَز ؽٌَڂز ؽَثةُز.

