
  ا����	� ���ه�� ا����� و
	�� �� ��وب
 ا�����%� أو ا��"$#� ا�"�!	� أو ا� إن��ن	� أو ا���	�� 

  ا��0,ت و��0/ �%�$�	. وا��-,�+ وا*ن���م #�$)� ��ار ا�&��	� ا����� 
   ١٩٨٤د����E / آ�ن$ن اBول١٠ ا��<رخ >; 4�5�٣٩/٤٦ ا���3,ة 
  ) ١ (٢٧ و>"� Bح�Rم ا���دة ،١٩٨٧�$ن	O / حM��ان٢٦: ��ر�J #,ء ا����ذ

  إن ا�,ول ا�VBاف >; ه� ا*����	�،
إذ ��ى أن ا*��0اف #��3"$ق ا�����و�� و
	� ا�"�#%� �%�-�ف، �&�	. أ��0ء اB!�ة ا��WE�� ه$، و>"� 

  �%��Eدئ ا���%�� >; �	]�ق ا4�B ا���3,ة، أ!�س ا��3�� وا��,ل وا��%4 >; ا����4، 
  ق ����, �� ا��Rا�� ا���`ص%� �^ن��ن، وإذ �,رك أن ه� ا�3"$

 ��O، ٥٥وإذ ��. >; ا�E�0ره� ا�$ا)� ا�ي �". b%0 ��0+ ا�,ول #�"��b ا��	]�ق، و#�aص� #�$)� ا���دة 
��$ى ا����4،� b%0 ����0و��ا ،�	!�!Bا O���ن وح���  #��M�M اح��ام ح"$ق اeن

 �� ا���, ا�,و�; ا��aص #��3"$ق ٧ن��ن وا���دة  �� ا0e ن ا�����; �3"$ق ا٥eو��ا�0ة ���� �%��دة 
ا��,ن	� وا��	�!	�، وآ%��ه�� ��b%0 i 0,م )$از ���ض أح, �%���� أو ا�����%� أو ا��"$#� ا�"�!	� أو 

  ا� إن��ن	� أو ا���	��، 
و��ا�0ة ���� أ��� 0e ن ح���� )�	. اBش�aص �� ا����ض �%���� و
	�� �� ��وب ا�����%� أو 

  ، ١٩٧٥د����E / آ�ن$ن اBول�٩"$#� ا�"�!	� أو ا� إن��ن	� أو ا���	��، ا�ي اO�,��0 ا�&��	� ا����� >; ا�
ور
�E ���� >; ز��دة >���	� ا����ل �, ا����� و
	�� �� ��وب ا�����%� أو ا��"$#� ا�"�!	� أو ا� إن��ن	� 

،�EV�� 4ا���� ;<  
;%� �� b%0 /"ا�� :  

  ا�&Mء اBول
   ١ ا���دة


�اض ه� ا*����	�، �"-, . ١B"��أي O�0 m��� n�0 أ�4 أو 0اب ش,�,، )�,�� آ�ن أم 0"%	�، " #����
�%3+ �0,ا #iaW �� #"-, ا�3-$ل �� ها ا�iaW، أو �� شia ث��b%0 ،o ��%$��ت أو b%0 ا��0اف، 

a� أو oث�� iaه$ أو ش ،OERار� Oأن ;< OE�W� أو OERار� n�0 b%0 O�E���� ه$ أو أي أو O��
$��O أو إر
 oث�� iaش- ،O0$أ�� آ�ن ن M		ا��� b%0 ب �"$م�E!Bا �� �E! يB اب أو n[� +3%� ��,�0 ها ا4�B أو ا��

و* . أو ��3ض %0	O أو �$ا>+ %0	O أو ��tu$� O�0 /R ر!�; أو أي شs iaخ� ��-�ف #-��O ا��!�	�
�#$"0 �0 v"< wاب ا���شت ��ن$ن	� أو ا�� زم ��� ا��"$#�ت أو ا�ي �R$ن ن�	&� ����� ذ�x ا4�B أو ا��

��� �	��0.  
٢ .nأش� +	Ey� ذات ���Rأن ����� أح �R�� أو ����� ;�Vو .��W� دو�; أو xا���دة #`ي ص �  . * �na ه

   ٢ا���دة 
 آn دو�� �Vف إ)�اءات ��W��	� أو إدار�� أو ���z	� >���� أو أ�� إ)�اءات أخ�ى ���. . ١a�� أ��0ل

;z��"خ�-�ص�� ا�* .�a� 4	%أي إ� ;< ��  .ا���
* �&$ز ا��رع #`�� �uوف ا!�]��z	� أ�� آ�ن/، !$اء أآ�ن/ ه� ا�}�وف ح��� ح�ب أو ��,�,ا #���3ب أو . ٢

��  .0,م ا!�"�ار !	�!; داخ%; أو أ�� ح��� �� ح�*ت ا�y$ارئ ا����� اBخ�ى آ��Eر �%��
  . � ا�-�درة �u$� �0	� أ�E��� b%0 أو �y%! �0 ���0 آ��Eر �%����* �&$ز ا��رع #�Bوا�. ٣

   ٣ا���دة 
أو أن ��%�O إ�b دو�� أخ�ى، إذا ") أن ��د�("* �&$ز B�� دو�� �Vف أن ��yد أي شia أو أن ��	,� . ١

��  . �$ا>�ت �,��� أ!�Eب ح"	"	� �,0$ إ�b ا*�0"�د #`ن! O	R$ن >; خ�y ا����ض �%��
٢ . b0رات ذات ا�-%�، #�� >; ��ا�E�0*. ا	ب ��$ا>�ة، )��E!Bا �ا��%�yت ا���a-� ��3,�, �� إذا آ�ن/ ه

ذ�x، >; ح��� ا*ن�Eyق، و)$د ن�v ث�#/ �� ا*ن���آ�ت ا���دح� أو ا�-�رخ� أو ا�&��0	� �3"$ق اeن��ن >; 
  . ا�,و�� ا����	�

   ٤ا���دة 
�� )�ا4z #�$)� ��ن$ن�� ا�&��z;، و��Ey+ ا��B ذا�O ���� آn دو�� �Vف أن �R$ن )�	. أ��0ل ا. ١���

b%0 �	�م أي شia #`�� ��3و�� ����ر!� ا����� و� b%0	��O #`ي s n�0خ� �nRW �$اV<ا و��Wرآ� >; 
��  .ا���

4 ���$)�E �%�"�ب #�"$#�ت ���!�E �`خ >; ا*�E�0ر EV	���� ا�ya	�ة. ٢zا�&�ا �  . �&�n آn دو�� �Vف ه
   ٥ ا���دة



 آn دو�� �Vف �� �%Mم �� اe)�اءات ����e و*���� ا�"��z	� b%0 ا�&�ا4z ا���Wر إ�	�� >; ا���دة . ١a��٤ 
  :>; ا��3*ت ا����	�

�0, ار��Rب ه� ا�&�ا4z >; أي إ�%	�a� 4. �$*���� ا�"��z	� أو ��u b%0 !�	�� أو �z�V ��� b%0ة ) أ(
�&%� >; �%x ا�,و��،�  

  ن ���R� ا�&���� ا��0M$م �� �$اx%� ;�V ا�,و��،R� ��,�0$) ب(
  .R� ��,�0$ن ا����,ى %0	O �� �$اx%� ;�V ا�,و��، إذا ا�E�0ت �%x ا�,و�� ذ��E!��� x) ج(
 آn دو�� �Vف #���]M%� �� nم �� اe)�اءات ����e و*���� ا�"��z	� b%0 ه� ا�&�ا4z >; ا��3*ت . ٢a��

� ا��0M$م �$)$دا >; أي إ�%	�a� 4. �$*����� ا�"��z	� و* �"$م #��%	�O ا��; �R$ن >	�� ���R� ا�&���
  . �� ه� ا���دة١ إ�b أ�� دو�� �� ا�,ول ا��; ورد ذآ�ه� >; ا��"�ة �0٨  #����دة 

��]�b ه� ا*����	� أي و*�� ���z	� z��(	� ���رس و>"� �%"�ن$ن ا�,اخ%;. ٣� *.  
   ٦ا���دة 

 �,ى ا������0، #�, درا!� ا���%$��ت ا���$>�ة ���، #`ن ا�}�وف ��Eر اح�&�ز شia �"$م أي دول �Vف،. ١
 أ�� إ)�اءات ��ن$ن	� �٤$)$د >; أرا�	�� �,b0 أنO ا���ف )��� ��Wرا إ�	O >; ا���دة a�� ح�&�ز� أو�# 

	O ��ن$ن �%x و�R$ن ا*ح�&�ز واe)�اءات ا�"�ن$ن	� اBخ�ى �i�� ��� �"#�y 0%. أخ�ى ����ن و)$د� >	��
ا�,و�� b%0 أ* ����� اح�&�ز ا�iaW إ* �%�,ة ا� ز�� �%��R	� �� إ���� أي د0$ى )��z	� أو �� ا��aذ أي 

O�	%�  .إ)�اءات ��
٢ ..z��$��# +%��� ��	< bو�B+ ا	ا�,و�� >$را #~)�اء ا��3" �  .�"$م ه
*�-�ل >$را #`��ب ��]i�a� n �%,و��  �� ه� ا���دة b%0 ا4��١ ���0,ة أي شM&�3� ia و>"� �%�"�ة . ٣

�	�  . ا��; ه$ �� �$ا�V	��، أو #��]n ا�,و�� ا��; �"	4 >	�� �0دة إن آ�ن #  )�
 �١,ى �	�م دو�� ��، �0  #�� ا���دة، #�ح�&�ز شb%0 �ya� ،�� ia ا��$ر ا�,ول ا���Wر إ�	�� >; ا��"�ة . ٤

وb%0 ا�,و�� ا��; �&�ى ا��3"	+ اBو��E�  . bر اO��"�0، #�ح�&�ز ها ا�iaW و#��}�وف ا��;��٥ ا���دة 
 �� ه� ا���دة أن ��>. >$را �� �$ص%/ إ�	O �� ا����mz إ�b ا�,ول ا��آ$رة �. اe>-�ح ٢ا�ي ��$خ�� ا��"�ة 

�	z��"ر!� و*���� ا���� ���	��0 إذا آ�ن >; ن .  
   ٧ا���دة 

��a. �$*���� ا�"��z	� شb0,� ia ار�B O#�Rي �� ا�&�ا4z �"$م ا�,و�� ا��yف ا��; �$), >; ا�e%	4 ا�. ١
، #��ض ا�"�	� ����y%! b%0 ا���a-� ٥ >; ا��3*ت ا��; ��$خ�ه� ا���دة ٤ا���-$ص 0%	�� >; ا���دة 

O�	%�  .#"-, �",�4 ا�iaW �%��3آ��، إذا �4"� 4 #�
 ه� ا��%�yت ��اره� #��� اB!%$ب ا�ي ��O�E >; ح��� ار�. ٢a�� ة�	yخ ��	EV ب أ�� )���� �0د�� ذات�R

 ���E; أ* �R$ن ����	� اBد�� ٥ �� ا���دة ٢و>b ا��3*ت ا���Wر إ�	�� >; ا��"�ة . #�$)� ��ن$ن �%x ا�,و��
ا��y%$#� �%�"���ة واeدان� #`ي ح�ل �� اBح$ال أ�n ص�ا�� �� �%x ا��; ��Ey+ >; ا��3*ت ا���Wر إ�	�� >; 

  �٥ة  �� ا���د١ا��"�ة 
 �,� �%x اe)�اءات >	�� . ٣a�� iaي شB �	اءات ا�"�ن$ن�(eا n. ��اح	ا�����%� ا���د�� >; )� n�R�

  .٤���%+ #`ي �� ا�&�ا4z ا���Wر إ�	�� >; ا���دة 
   ٨ا���دة 

4 ��#%� ���%	ER��� 4	�� >; أ�� ���ه,ة ���%	4 ا��&��	��E���٤ ا�&�ا4z ا���Wر إ�	�� >; ا���دة . ١zن  )�ا$R� 
4 ��#%� ���%	ER��� 4	�� >; آ��z�� . n #	� ا�,ول ا�VBافz4 آ&�اzا�&�ا �و����, ا�,ول ا�VBاف #~دراج ه
  .���ه,ة ��%	�E� 4م #	���

٢ . bو�B، وآ�ن/ ا�,و�� ا�	4 ا��&��	%��%	4 �� دو�� * ��#��y #�� ���ه,ة ���%� �E%V ف�V دو�� /�%�إذا �
$($# �Vو�W� 4	%�د ���ه,ة ���%	4 ا��&��	�، �&$ز ��� ا�,و�� ا�E�0ر ه� ا*����	� أ!�!� ��ن$ن	� �&�n ا��

4zا�&�ا �و��a. ا���%	�W%� 4وط اBخ�ى ا���-$ص 0%	�� >; ��ن$ن ا�,و�� . �%��%	< 4	�� �n[�# i�a ه
4	%�  .ا��; �",م إ�	�� V%� ا��

4 ��#%� ���%	ER��� 4	�� ����ف ا�,ول ا�VBاف ا��; * �&�n ا���%	4 ��ه$ن� #$)$. ٣zا�&�ا �د ���ه,ة #`ن ه
4	%�  .>	�� #	��� �W%� �"EVوط ا���-$ص 0%	�� >; ��ن$ن ا�,و�� ا��; �",م إ�	�� V%� ا��


�اض ا���%	4 #	� ا�,ول ا�VBاف، آ�� �$ أن�� ا���>/ * >; ا���Rن ا�ي . ٤B ،4zا�&�ا �و��4 ����%� ه
3��، #n أ��� >; أر< O	< /ة ح,ث�"�%� �"EV �	z��"و*���� ا� ����~# �E��yا�,ول ا�� b٥ �� ا���دة ١ا�.  

   ٩ا���دة 
b%0 آn دو�� �Vف أن �",م إ�b ا�,ول ا�VBاف اBخ�ى أآ�E �,ر �� ا����0,ة >	�� ���%+ #�e)�اءات . ١

ة #W`ن أي �� ا�&�ا4z ا���Wر إ�	�� >; ا���دة aا��� �	z��&٤ا��( �	<$� xد�� ا��$)$دة >; ، #�� >; ذ�Bا .	
  .ح$ز��� وا� ز�� �^)�اءات



 �� ه� ا���دة و>"� ��� �, �$), #	��� �� ���ه,ات ���Eدل ���١ ا�,ول ا�VBاف ا��Mا����� #�"��b ا��"�ة . ٢
�	z��"0,ة ا���  .ا��

   ١٠ا���دة 
١ . O($ا� b%0 ��ا�n��R >; #�ا�m �,ر�� ���� آn دو�� إدراج ا���%	4 وا0e م >	�� ���%+ #3}� ا���

 ،�y,ان ا�	>; � �	وا����% ،�	��R�ا��$�u	� ا��R%�	� #~ن��ذ ا�"$ان	�، !$اء أآ�ن$ا �� ا��,ن		� أو ا��
وا��$�u	� ا���$�		� أو 
	�هR� ,� ��� 4$ن ��4 0 �� #�ح�&�ز أي >�د ���ض Bي شnR �� أش�Rل 

  .�د أو ����%�Oا��$�	t أو ا*�0"�ل أو ا��&� أو #�!�&$اب ها ا��
���� آn دو�� �Vف إدراج ها ا�3}� >; ا�"$ان	� وا���%	��ت ا��; ��4 إص,اره� >	�� �i�a #$ا)�Eت . ٢

  .ووn[� tz�u ه<*ء اBش�aص
   ١١ا���دة 

�b"E آn دو�� �	, ا*!���اض ا���}4 �$ا0, ا*!�&$اب، و��%	���O وأ!��	OE و���ر!��O، وآ�x ا����	�Eت 
M&3# �"%أي ا���� ;< �&� و����%� اBش�aص ا��� �����$ن Bي شnR �� أش�Rل ا��$�	t أو ا*�0"�ل أو ا�

��  .إ�%	�a� 4. �$*���� ا�"��z	�، وذ�x #"-, ��. ح,وث أي ح�*ت ��
   ١٢ا���دة 

 bب ��"$�� �,0$ إ��E!آ%�� و),ت أ O�M+ !��. ون	اء �3"�(~# �-�aا�� ����y%! م�	ف ��V دو�� nآ ����
  .�0"�د #`ن �0  �� أ��0ل ا����� �, ار�R� >; أي �� ا���B	4 ا�����a �$*���� ا�"��z	�ا*

   ١٣ا���دة 
���� آn دو�� �Vف Bي >�د �,b0 #`نO �, ���ض �%���� >; أي إ�%	�a� 4. �$*���� ا�"��z	�، ا�3+ >; 

. b%0 O و)O ا����0 و#�Mاه�أن ��>. شR$ى إ�����y%! b ا���a-� و>b أن ��}� ه� ا��%�yت >; ح���
�� أو 	�و���E; ا��aذ ا�ya$ات ا� ز�� ����ن ح���� �",م ا�RW$ى وا��W$د �� آ�>� أن$اع ا�����%� ا�

  .ا��t�$a ن�	&� �RW$ا� أو Bي أد�� �",م
   ١٤ا���دة 

١ .# Oو���� ��n#�� +3 ���� آn دو�� �Vف، >; ن}���� ا�"�ن$ن;، إن-�ف �� ����ض ���n �� أ��0ل ا���
 >; ��$�� �0دل و���!� #�� >; ذ�x و!�nz إ�0دة �`ه	%b%0 O أآ�n و)�R�� O، و>b ح��� و>�ة 	���%�

  .ا����,ى %0	O ن�	&� ���n �� أ��0ل ا�����، �R$ن �5ش�aص ا��� آ�ن ��$��4 ا�3+ >; ا���$��
>	�� �, �$), �� ��$�� �	� >; ه� ا���دة �� ��� أي ح+ �%���,ى %0	O أو ��	�� �� اBش�aص . ٢

;�V$ا�"�ن$ن ا� b��"�#.  
   ١٥ا���دة 

���� آn دو�� �Vف 0,م ا*!���Wد #`�� أ�$ال �]E/ أنO �4 اeد*ء #�� ن�	&� �%����، آ,�	n >; أ�� 
  .إ)�اءات، إ* إذا آ�ن ذ�x �, شia ���4 #�ر��Rب ا����� آ,�	b%0 n اeد*ء #�� ا�B$ال

   ١٦ا���دة 
n دو�� �Vف #`ن ���.، >; أي إ�%	�a� 4. �$*���� ا�"��z	� ح,وث أي أ��0ل أخ�ى �� أ��0ل ����, آ. ١

، �0,�� ١ا�����%� أو ا��"$#� ا�"�!	� أو ا� إن��ن	� أو ا���	�� ا��; * �-n إ�b ح, ا����� آ�� ح,د�O ا���دة 
b%0 ار��R#��، أو R��� ��,�0� �tu$ �0$�; أو شs iaخ� ��-�ف #-�� ر!�	� ه� ا��0Bل أو ��3ض 

��	%0 O�$R� وذ�x ١٣، ١٢، ١١، ١٠و��O($# +Ey خ�ص ا*��Mا��ت ا�$اردة >; ا��$اد . ��4 #�$ا>"�O أو #

	�� �� ��وب ا�����%� أو ا��"$#� ا�"�!	� أو ا� إن��ن	�  bش�رة إ�e�# ��#�*!����� �0 اeش�رة إ�b ا���

  .أو ا���	��
����	� #`ح�Rم أي صx دو�; sخ� أو ��ن$ن و�V; �3}� ا�����%� أو ا��"$#� ا�"�!	� أو * �na أح�Rم ه� ا*. ٢

�%	4 ا��&��	� أو �Vده4�# n-�� أو ��	أو ا��� �	ن��  . ا� إن
  ا�&Mء ا�]�ن;

   ١٧ا���دة 
١ . ��. � #�,و��y%. #�����م ا���-$ص %0	�� <	��W� (ر إ�	�� >	�� #�, #�!4 ا�%&��(��W` �&�� ����ه�� ا���

��$ى أخ �; �0ل و��W$د ����R��# 4ءة >; �	,ان ح"$ق اeن��ن، � b%0 اء�Eة خ�W0 �� ��&%ا� t�`و��
�	-aW4 �. ��ا�0ة ا��$ز�. ا�&��ا>; ا���دل . ���%$ن >; ا�%&�� #-���4 ا��#�aاف #�ن��VBو�"$م ا�,ول ا

  .و>�z,ة اش��اك #�� اBش�aص �� ذوى ا��Eaة ا�"�ن$ن	�
٢ . �a���اف�VBص ��ش4�3 ا�,ول ا�aش`# ��z�� �� ي��و�nR دو�� . أ��0ء ا�%&�� #�y�+ ا*���اع ا�

��	�Vواح,ا �� �$ا �-aف أن ��ش� ش�V . ن$ن$R� ص�aأش �	ة ��ش,z�< ره��E�0اف >; ا�VBو��. ا�,ول ا
$ق ا��,ن	� أ��� أ��0ء >; ا�%&�� ا����	� #3"$ق اeن��ن ا���W`ة #�"��b ا���, ا�,و�; ا��aص 3��#"

��  .وا��	�!	� و�,��4 ا*!��,اد �%��n >; �&�� ���ه�� ا���



٣ . �	�Bا �	��! n0",ه� ��ة آ bاف ا��; �,0$ إ��VBب أ��0ء ا�%&�� >; ا)����0ت ا�,ول ا�aى ان��&�
�اف و>x%� b ا*)����0ت ا��; ���E; أن ��R$ن ن-�#�� ا�"�ن$ن; �� ث%]; ا�,ول اVB. ا���م �4�5 ا���3,ة

 �"%yا�� �	E%
Bا b%0ص$ات وB0,د �� ا �Eأآ b%0 ونMz�3ن ���$�� ا�%&�� ه4 ا�$Eaص ا�����aشBن ا$R�و
  .Bص$ات ��]%; ا�,ول ا�VBاف ا����3�� ا��-$�	�

و�"$م ا�B	� ا���م �4�5 . �&�ى ا*ن��aب اBول >; �$0, * ��&�وز !�� أش�� �� ��ر�J ن��ذ ه� ا*����	�. ٤
ة، �nE �$0, آn ان��aب #`ر#�� أش�� b%0 ا($�# ،n�B	O ر!��� إ�b ا�,ول ا�VBاف �,0$ه� >	�� إ�b ا���3,

و�"$م ا�B	� ا���م #~0,اد ����z #`!��ء )�	. ا���ش3	� b%0 ها . �",�4 ��ش	����3 >; 
�$ن ث ث� أش��
  . ه� ا�"���z إ�b ا�,ول ا�VBافا����� �E��� $3	�E أ#&,��، �. #	�ن ا�,ول ا�VBاف ا��; رش4��3، و�",م

���a� أ��0ء ا�%&�� ����ة �,��� أر#. !�$ات، و�R$ن$ن �<ه%	� �0eدة ان��a#�4 >; ح��� ��ش	4�3 ��ة . ٥

	� أن �,ة �0$�� خ��� �� ا��0Bء ا��� ��4 ان��a#�4 >; ا���ة اBو�b ����; #�, !��	�، و�"$م . أخ�ى

 �� ه� ا���دة #�, ا*ن��aب اBول ��Eش�ة، #�خ�	�ر أ!��ء ه<*ء ��٣"�ة رz	� ا*)���ع ا���Wر إ�	O >; ا
�� #�y�+ ا�"��0�a��0ء ا�Bا.  

>; ح��� و>�ة أح, أ��0ء ا�%&�� أو ا!�"���O أو B �M&0ي !E� sخ� �0 أداء ����O ا����%"� #��%&��، . ٦
��%� ��	�Vخ� �� �$اs �	Eخ �		��# O�3ف ا��; رش�yة �"$م ا�,و�� ا�,� �� �	"Eا�%&�� �%���ة ا��� ;< n

 t-إ)�#� ن �R� 4� �� /�� ,� �"<ا��$ا �Eاف، و����VBا�,ول ا �	E%
O��$�0 ش���y ا�3-$ل b%0 �$ا>"� أ

�$ن !�� أ!�#	. #�, �	�م ا�B	� ا���م �4�5 ا���3,ة  ;< xوذ� ;����# xذ� b%0 �[اف أو أآ�VB0,د ا�,ول ا

  .ح#~# 
�� #����		� ا��"��
  .��n�3 ا�,ول ن�"�ت أ��0ء ا�%&�� أث��ء أدا4�z ������4 ا����%"� #��%&��. ٧

   ١٨ا���دة 
  .و�&$ز إ�0دة ان�a��� .4�#�a� ا�%&�� أ��0ء ���E�R ��,ة !��	�. ١
٢ .;%� �� b%0 أ�$ر �%�( ;< ،i�� أن b%0 ;%ا�%&�� ن}���� ا�,اخ .��:  
  ء،�n��R ا��-�ب ا�"�ن$ن; #�3$ر !�� أ��0) أ(
 �"�رات ا�%&�� #`
%E	� أص$ات ا��0Bء ا����3��) ب(a��.  
٣ . ��"$م ا�B	� ا���م �4�5 ا���3,ة #�$>	� �� �%Mم �� ا��$�u	� وا����	 ت Bداء ا�%&�� ������ #�"��b ه

  .ا*����	� b%0 ن3$ >��ل
و#�, 0", ا)�����0 اBول، �&��. . ��"$م ا�B	� ا���م �4�5 ا���3,ة #��,0$ة إ�b 0", ا*)���ع اBول �%&�. ٤

  . ا�,اخ%;ا�%&�� >; ا��$ا0	, ا��; ��i 0%	�� ن}����
�R$ن ا�,ول ا�VBاف ��<و�� O%�3� 4�� ��0 �� ن�"�ت >	�� ���%+ #�", ا)����0ت ا�,ول ا�VBاف وا�%&�� . ٥

#�� >; ذ�x رد أي ن�"�ت إ�b ا4�B ا���3,ة �]R� n%�� ا��$�u	� وا����	 ت ا��; �R$ن ا4�B ا���3,ة �, 
  . �� ه� ا���دة�3�٣%��� و>"� �%�"�ة 

   ١٩ا���دة 
١ . ���aا��; ا� �	ا���م �4�5 ا���3,ة، �"�ر�� �0 ا��,ا# �	�Bا +��V �0 ،��&%ا� bاف إ��VBم ا�,ول ا,"�


�$ن !�� واح,ة #�, #,ء ن��ذ ه� ا*����	� #�����E �%,و��  ;< x، وذ��	ا*���� �ا ����,ا��� #�"��b ه	���
�R	%	� ��ة آn أر#. !�$ات �0 أ�� �,ا#	� ),�,ة �4 و�",م ا�,ول ا�VBاف #�, ذ�x �"�ر�� �. ا��yف ا����	�

  .ا��aذه�، و
	� ذ�x �� ا��"�ر�� ا��; �, ���E%y ا�%&��
  .�3	n ا�B	� ا���م �4�5 ا���3,ة ا��"�ر�� إ�b )�	. ا�,ول ا�VBاف. ٢
 ��!%�� إ�b ا�,و�� ��}� ا�%&�� >; آn �"���، و��� أن �E,ى آ�>� ا���%	"�ت ا����� ا��; �, ��اه� ���!�E وأن. ٣

  .و�%,و�� ا��yف أن ��د b%0 ا�%&�� #�� ����	O �� � ح}�ت. ا��yف ا����	�
 أ�� � ح}�ت ٢٤و�%&�� أن �"�ر، آ�� ���اءى ���، أن �,رج >; �"���ه� ا���$ي ا�ي ��,� و>"� �%��دة . ٤

ة إ�	�� �� ا�,و�� ا��yف ا����	�  �� ه� ا���دة، إ�b )�ن� ا�� ح}�ت ا�$اردR�٣$ن �, أ#,��� و>"� �%�"�ة 
 �� ه� ا���دة، إذا ١و�%&�� أ��� أن ��>+ ص$رة �� ا��"��� ا��",م #�$)� ا��"�ة . #W`ن ه� ا�� ح}�ت

  .E%V/ ذ�x ا�,و�� ا��yف ا����	�
   ٢٠ا���دة 

١ .bإ� �	W� أ!�س �$ى ��� nz*و ��� أن�� ����� د,E� ��# ��$رس إذا �%"/ ا�%&�� ��%$��ت �$ث��� �E� أن ��
 �b%0 ن3$ ��}4 >; أرا�b دو�� �Vف، �,0$ ا�%&�� ا�,و�� ا��yف ا����	� إ�b ا����ون >; درا!� ه

  .ا���%$��ت، و�3"	"� ��� ا����� إ�b �",�4 � ح}�ت #-,د �%x ا���%$��ت
� وأ�� ��%$��ت ذات و�%&�� #�, أن �`خ >; ا�E�0ره� أ�� � ح}�ت �R$ن �, �,���� ا�,و�� ا��yف ا����	. ٢

ص%� ���ح� ���، أن ��	�، إذا ��رت أن ه����E� �� xر ذ�x، �0$ا أو أآ]� �� أe ��z��0)�اء �3"	+ !�ى 
�%&���  .و�",�4 �"��� #�ا ا�W`ن إ�b ا�%&�� #-$رة �

و�, . �	� �� ه� ا���دة، �%��� ا�%&�� ���ون ا�,و�� ا��yف ا���٢و>b ح��� إ)�اء �"3	b��"�# + ا��"�ة . ٣



  .�n�W ا��3"	+، #�*���ق �. ا�,و�� ا��yف، ا�"	�م #M��رة أرا�b ا�,و�� ا����	�
 �� ه� ا���دة أن ٢وb%0 ا�%&��، #�, >i3 ا����mz ا��; ��$صn إ�	�� �0$ه� أو أ��z��0 و>"� �%�"�ة . ٤

�E� ا�$�. ا�"�3�4z	n إ�b ا�,و�� ا��yف ا����	� ه� ا����mz �. أي ��%	"�ت وا���اح�ت �, �E,و # ��z �.  
 �� ه� ا���دة !���، و>b )�	. ��احn ٤ إ�b R�١$ن )�	. إ)�اءات ا�%&�� ا���Wر إ�	�� >; ا��"�ات . ٥

و�&$ز �%&�� و#�, ا!���Rل ه� اe)�اءات ا����%"� #`ي �3"	+ ��4 . اe)�اءات �%��� ���ون ا�,و�� ا��yف
رات �. ا�,و�� ا��yف ا����	� إدراج #	�ن �$)mz���# M اe)�اءات >; ، أن �"�ر #�, إ)�اء ��Wو٢و>"� �%�"�ة 

  .�٢٤"���ه� ا���$ي ا���, و>"� �%��دة 
   ٢١ا���دة 

B�� دو�� �Vف >; ه� ا*����	� أن ��%�، >; أي و�/، #�$)� ه� ا���دة، أن�� ����ف #�خ�-�ص ا�%&�� . ١

�ت ��	, أن دو�� �V>� �,0; أن د # 4%�و�� �Vف أخ�ى * ��; #���Mا����� #�$)� ه� ا*����	� >; >; أن ��


�ت Eا� x%� ;< �{�� ا���دة، إ* >; . أن �
�ت وا��}� >	�� و>"� �^)�اءات ا��E	�� >; ه E4 ا�%�و* �&$ز �
���و* �&$ز �%&�� أن . ح��� �",���� �� دو�� �Vف أ0%�/ ا��0ا>�� #�خ�-�ص ا�%&�� >	�� ���%+ #�� ن�

و��4 ���ول . ���ول، #�$)� ه� ا���دة، أي # غ إذا آ�ن ���%+ #,و�� �Vف �4 �"4 #~ص,ار �]n ها ا0e ن�

�ت ا�$اردة #�$)� ه� ا���دة، و>"� �^)�اءات ا����	� Eا�:  

}� �%x �&$ز Bي دو�� �Vف، إذا رأت أن دو�� �V>� أخ�ى * �"$م #���	 أح�Rم ا*����	� ا���3	�، أن �%�/ ن) أ(
ا�,و�� ا��yف ��ا ا��B #�!��� خy	� وb%0 ا�,و�� ا��yف ا��; ���%4 ا��!��� أن �",م إ�b ا�,و�� ا��yف 
 O	< ��$� byن خ�	ا أو أي #�	��%��� ا��!���، ��� J�ن ث ث� أش�� �� ��ر$�
ا��; #�]/ إ�	�� #�� >; 

ت أو ا��B و�����، #",ر �� ه$ ���R و� 4z، إش�رة إ�b اe)�اءاaا��; ا� �	ا*ن�-�ف ا��3% nz�!ت وو
،��Bا ا�� �E�  ���}� ا��aذه� أو ا��; ��$>� #���

>; ح��� 0,م ��$�� اb��� ��# ��B آ  �� ا�,و��	� ا��y>	� ا����	�	� >; 
�$ن !�� أش�� �� ��ر�J ) ب(
Bا n	3� أن �	ي �� ا�,و��B +3� ��%��� إ�b ا�%&�� #$ا!�y إخ�yر ورود ا��!��� اBو�b إ�; ا�,و�� ا���

  �$)�O إ�b ا�%&�� وإ�b ا�,و�� اBخ�ى،
* ����ول ا�%&�� أي ��`�� ��3ل إ�	�� #�"��b ه� ا���دة إ* #�, أن ��`آ, �� أنO �4 ا*��&�ء إ�b )�	. ) ج(

ا ا��B وا!����ده�، و>"� ���Eدئ ا�"�ن$ن ا�,و��� �E�; ا�����ف #�� و!�nz ا*ن�-�ف ا��3%	� ا���$>�ة #���
�0$��، و* ���ى ه� ا�"�0,ة >; ح��� إ���V �,ة �Ey	+ و!�nz ا*ن�-�ف #-$رة 
	� ��"$�� أو >; ح��� 

  0,م اح���ل إن-�ف ا�iaW ا�ي و�. �3	� *ن���ك ه� ا*����	� b%0 ن3$ >��ل،

�ت ا��",�� ��� #�$)) د( E#,را!� ا� ����	ا���دة،��", ا�%&�� ا)����0ت ��%"� �0, � �  � ه
، ��	� ا�%&�� ���0	�� ا��3	,ة �%,ول ا�VBاف ا����	� #�,ف )ج(�. ��ا�0ة أح�Rم ا��"�ة ا���0	� ) هـ(

و�3"	"� ��ا . ا��$صn إ�b حn ودي �%��`�� b%0 أ!�س اح��ام ا*��Mا��ت ا���-$ص 0%	�� >; ه� ا*����	�
a� ��&� ،�0, ا*����ء ،wW�� ا���ض، �&$ز �%&�� أن،+	<$�%� �--  

أن �Mوده� #`�� ) ب(�&$ز �%&�� أن �y%� إ�b ا�,ول ا�VBاف ا����	�، ا���Wر إ�	�� >; ا��"�ة ا���0	� ) و(
  ��%$��ت ذات ص%� >; أ�� ����� ����3 إ�	�� #�"��b ه� ا���دة،

��ء ن}� ا�%&�� >; ، أن �R$ن ��]%� أث)ب(�3+ �%,ول ا�VBاف ا����	�، ا���Wر إ�	�� >; ا��"�ة ا���0	� ) ز(
  ا���`�� وأن �",م �آ�ات ش�$�� أو آ��#	� أو آ%	���،

�",م ا�%&�� �"���ا، خ ل اث�; �W0 ش��ا �� ��ر�J ا!� م اeخ�yر ا���-$ص %0	O >; ا��"�ة ا���0	� ) ح(
  ،)ب(
���ه� b%0 #	�ن ، �"-� ا�%&�� �")هـ(>; ح��� ا��$صn إ�b حn >; إ�Vر أح�Rم واردة >; ا��"�ة ا���0	� " ١"

O	إ� nي �4 ا��$ص  .�$)z��$��# M. وا�n3 ا�
، �"-� ا�%&�� �"���ه� b%0 #	�ن �$)M )ج(>; ح��� 0,م ا��$صn إ�b حn >; إ�Vر أح�Rم ا��"�ة ا���0	� " ٢"

  .#��$��b%0 .z أن ��>+ #O ا��آ�ات ا�ya	� و���3ا #���آ�ات ا��W$�� ا��; أ0,��� ا�,ول ا�VBاف ا����	�
�`�� إ�b ا�,ول ا�VBاف ا����	�و�� nا��"��� >; آ �%E.  
�-�E أح�Rم ه� ا���دة ن�>ة ا����$ل إذا أص,رت خ�� �� ا�,ول ا�VBاف >; ه� ا*����	� إ0 ن�ت . ٢

و�$دع ا�,ول ا�VBاف ه� ا0e ن�ت �,ى ا�B	� ا���م �4�5 ا���3,ة، ا�ي .  �� ه� ا���دة١#�$)� ا��"�ة 
a�و�&$ز !3� أي إ0 ن >; أي و�/ #~خ�yر �$)O إ�b ا�B	� . � ���� إ�b ا�,ول ا�VBاف اBخ�ى!	�!n ن

و* �na ها ا��3� #�}� أ�� ����� �nRW �$�$ع # غ !E"/ إح���b��"�# O ه� ا���دة، و* �&$ز . ا���م
�%4 أي # غ �� أ�� دو�� �Vف #�"��b ه� ا���دة #�, أن ���%4 ا�B	� ا���م إخ� �R� 4� �� 0 نeا �ر !3�y

  .ا�,و�� ا��yف ا����	� �, أص,رت إ0 ن� ),�,ا
   ٢٢ا���دة 

�&$ز B�� دو�� �Vف >; ه� ا*����	� أن ��%� >; أي و�/ أن�� ����ف #�"��b ه� ا���دة #�خ�-�ص . ١
�ن$ن	� و�,0$ن أن�4 ا�%&�� >; ��%4 ودرا!� # 
�ت واردة �� أ>�اد أو ن	�#� �0 أ>�اد ���a$ن �$*���� ا�"



و* �&$ز �%&�� أن ���%4 أي # غ إذا آ�ن ��-n #,و�� �Vف >; . ��3�� *ن���ك دو�� �Vف >; أح�Rم ا*����	�
  .ا*����	� �4 �-,ر �]n ها ا0e ن

٢ . nRW� O. أو إذا رأت أن	ا��$� ��  �
����E ا�%&�� أي # غ �",م #�$)� ه� ا���دة 
	� �"E$ل إذا آ�ن 

�ت أو أنO * ���+ �. أح�Rم ه� ا*����	�إ Eا� �  .!�ءة *!����ل ح+ �",�n[� 4 ه

، �$)O ا�%&�� ن}� ا�,و�� ا��yف >; ه� ا*����	� ا��; �R$ن �, أص,رت �٢. ��ا�0ة ن-$ص ا��"�ة . ٣
 %0	�� b��"�#  و�,b0 #`ن�� ����x أ�� �� أح�Rم ا*����	� إ�b أ�� # 
�ت ���و��١إ0 ن� #�$)� ا��"�ة 

و�",م ا�,و�� ا��; ���%4 ��/ ا��}� ا���Wر إ�	O إ�b ا�%&�� >; 
�$ن !�� أش�� ���	�ات أو . ه� ا���دة
��� �%x ا�,و��، إن و),تaا*ن�-�ف ا��; ا� nz�!وو ��B$�� ا� �	ن�ت آ��#�	#.  


�ت ا��; ���%��� #�$)� ه� ا���دة >; �$ء )�	. ا. ٤ Eت ا���$>�ة �,��� �� ��}� ا�%&�� >; ا���$%���
  .�",م ا�E غ أو �� ��$ب O�0 و�� ا�,و�� ا��yف ا����	�

  :* ��}� ا�%&�� >; أ�� # 
�ت ��",م #�� أي >�د #�$)� ه� ا���دة �� �4 ��3"+ ��. ٥
 أن ا���`�� ن���� �4 �&� #3]��، و* �&�ى #3]�� #�$)� أي إ)�اء �� إ)�اءات ا��3"	+ أو ا���$��) أ(

  ا�,و�	�،
أن ا���د �, ا!���, )�	. و!�nz ا*ن�-�ف ا��3%	� ا����ح�، و* ���ى ه� ا�"�0,ة >; ح��� إ���V �,ة ) ب(

�Ey	+ و!�nz ا*ن�-�ف #-$رة 
	� ��"$�� أو >; ح��� 0,م اح���ل إن-�ف ا�iaW ا�ي و�. �3	� 
  .*ن���ك ه� ا*����	� b%0 ن3$ >��ل


�ت ا��",�� ��� #�$)� ه� ا���دة��", ا�%&�� ا)����0ت �. ٦ E#,را!� ا� ����	�0, � �"%�.  
  .�o�E ا�%&�� #$)��ت ن}�ه� إ�b ا�,و�� ا��yف ا����	� وإ�; �",م ا�E غ. ٧
�-�E أح�Rم ه� ا���دة ن�>ة ا����$ل إذا أص,رت خ�� �� ا�,ول ا�VBاف >; ه� ا*����	� إ0 ن�ت . ٨

و�$دع ا�,ول ا�VBاف ه� ا0e ن�ت �,ى ا�B	� ا���م �4�5 ا���3,ة، ا�ي .  �� ه� ا���دة١#�$)� ا��"�ة 
و�&$ز !3� أي إ0 ن >; أي و�/ #~خ�yر �$)O إ�b ا�B	� ! .	�n! ن��a ���� إ�b ا�,ول ا�VBاف اBخ�ى

 �&$ز ا���م، و* �na ها ا��3� #�}� أ�� ��`�� �nRW �$�$ع # غ !E"/ إح���b��"�# O ه� ا���دة، و*
 �R� 4� �� 0 نeا �ر !3�yا���م إخ �	�B4 ا%��%4 أي # غ �� أ�� دو�� �Vف #�"��b ه� ا���دة #�, أن ���

  .ا�,و�� ا��yف ا����	� أص,رت إ0 ن� ),�,ا
   ٢٣ا���دة 

�� ) هـ (١���0B +3ء ا�%&�� و��0Bء �&�ن ا��$>	+ ا��a--�، ا��� ��	�$ن #�"��b ا��"�ة ا���0	� 
 ا����. #�����	 ت وا*��	�زات وا�3-�ن�ت ا��; ����. #�� ا��Eaاء ا��$>,ون >; ���م ���%"� #�4�B �٢١دة ا��

  .ا���3,ة آ�� ه$ ��-$ص %0	O >; ا���وع ذات ا�-%� �� ا����	� ا��	�زات ا4�B ا���3,ة وح-�ن����
   ٢٤ا���دة 

�4 ا���3,ة �"���ا !�$�� �0 أن���yW ا���y%. #�� �",م ا�%&�� إ�b ا�,ول ا�VBاف وإ�b ا�&��	� ا����� �5
  . #�$)� ه� ا*����	�

o��[ء ا�M&ا�  
   ٢٥ا���دة 

  .���� #�ب ا��$�	. b%0 ه� ا*����	� �&�	. ا�,ول. ١
  .و�$دع صR$ك ا��-,�+ �,ى ا�B	� ا���م �4�5 ا���3,ة. ��a. ه� ا*����	� e)�اء ا��-,�+. ٢

   ٢٦ا���دة 
و�-�E ا*ن���م !�ري ا����$ل �0, إ�,اع صx ا*ن���م . ن���م إ�b ه� ا*����	� �&�	. ا�,ول���� #�ب ا*

  .�,ى ا�B	� ا���م �4�5 ا���3,ة
   ٢٧ا���دة 

١ . �	�Bى ا,� ���Wا��-,�+ أو ا*ن���م ا�� xإ�,اع ص J�#�, ��ر �	$م ا�] ث	>; ا� �	ا*���� ��E,أ ن��ذ ه
  .ا���م �4�5 ا���3,ة

 �E,أ ن��ذ ا*����	� #����nR� �E دو�� �-,ق 0%	�� أو ���4 إ�	�� #�, إ�,اع صx ا��-,�+ أو ا*ن���م .٢
  .ا���W�� >; ا�	$م ا�] ث	� #�, ��ر�J �	�م ا�,و�� #~�,اع وث	"� ا��-,�+ أو ا*ن���م ا��aص� #��

   ٢٨ا���دة 
� أو ا*ن���م إ�	��، أن ��%� أن�� * ����ف ��B �Rي دو�� و�/ ا��$�	. أو ا��-,�+ b%0 ه� ا*����	. ١

  �٢٠#�خ�-�ص ا�%&�� ا���-$ص %0	O >; ا���دة 
 �� ا���دة أن ��3� ها ا����3، >; أي و�/ ١��B �Rي دو�� �Vف �R$ن �, أ#,ت ��3}� و>"� �%�"�ة . ٢

  .��Wء، #~ر!�ل إخ�yر إ�b ا�B	� ا���م �4�5 ا���3,ة
   ٢٩ا���دة 



� �Vف >; ه� ا*����	� أن �"��ح إدخ�ل ��,�n 0%	�� وأن �",�O إ�b ا�B	� ا���م �4�5 �3$ز Bي دو�. ١
#~# غ ا�,ول ا�VBاف #����,�n ا��"��ح �. V%� #~خ�yر� #�� إذا . و�"$م ا�B	� ا���م #��ء b%0 ذ�x. ا���3,ة

 0", �<��� �%,ول ا�VBاف �%�}� >; ا*���اح وا��-$�/E3� ا�,ول �و>b ح��� �`�	, ث%%0  . o	Oآ�ن/ ه

�$ن أر#�� أش�� �� ��ر�J ها ا��E%	�، ��", ها ا��<���، �,0$ ا�B	� ا���م  ;< n�Bا b%0 اف�VBا�,ول ا

و�",م ا�B	� ا���م أي ��,�n ����,� أ
%E	� �� ا�,ول ا�VBاف ا����3ة . إ�b 0",� �3/ ر�0�� ا4�B ا���3,ة
.	�( bا��<��� وا��-$�� إ� ;<O�$E"� اف�VBا�,ول ا .  

 �� ه� ا���دة �ya� ��,�0 ث%]� ا�,ول ا�VBاف >; ه� ١�E,أ ن��ذ أي ��,�n ��4 ا���0د� و>"� �%�"�ة . ٢
���� nR� ��اءات ا�,!�$ر�(^� �"EV n�,ا��� ���$E"# ا���م �4�5 ا���3,ة �	�Bا �	ا*����.  

و�b"E ا�,ول ا�VBاف اBخ�ى �%��M .  ا�VBاف ا��; �R����%E$ن ا���,� ت، �0, #,ء ن��ذه�، �%��M �%,ول. ٣
���%E� ,� ن$R� و#`�� ��,� ت �	ا*���� �  .#`ح�Rم ه

   ٣٠ا���دة 
١ . O��$�� �R�� *ه� وأي نMاع ��W` #	� دو��	� أو أآ]� �� ا�,ول >	�� ���%+ #���	� ه� ا*����	� أو ���	

>~ذا ��R��� 4 ا�VBاف >; 
�$ن !�� . %V b%� إح,ى ه� ا�,ول�V �0�+ ا����وض، ��yح �R3�%	4 #��ء 0
أش�� �� ��ر�V J%� ا��R3	4، �� ا��$ا>"� b%0 ��}	4 ا��R3	4، �&$ز Bي �� �%x ا�VBاف أن �3	n ا��Mاع 

��R3ا�� ��� ;!�!Bو>"� �%�}�م ا �%V 4�,"�# �	ا��,ل ا�,و� ��R3� bإ�.  
$�	. ه� ا*����	� أو ا��-,�+ 0%	�� أو ا*ن���م إ�	��، أن�� * ����E �&$ز �nR دو�� أن ��%� >; و�/ �. ٢

 �� ه� ا���دة ١و�� �R$ن ا�,ول ا�VBاف اBخ�ى �%��M #���"�ة .  �� ه� ا���دة١ن���� �%��M #���"�ة 
�B �Eي دو�� �Vف �R$ن �, أ#,ت ها ا����3���#.  

 �� ه� ا���دة أن ��3� ها ا����3 #~ر!�ل ٢"� �%�"�ة �&$ز >; أي و�/ Bي دو�� �Vف أ#,ت ��3}� و>. ٣
  .إخ�yر إ�b ا�B	� ا���م �4�5 ا���3,ة

   ٣١ا���دة 
� ا*����	� #~خ�yر آ��#; ��!%O إ�b ا�B	� ا���م �4�5 ا���3,ة. ١�# ��V�Eار� b��� ف أن�V ي دو��B 3$ز� .

B4 ا%�� J�ر�� b%0 ��! ا #�, ��ور  .�	� ا���م ها اeخ�yرو�-�E اeن��ء ن�>
�� �<دى ها اeن��ء إ�b إ��0ء ا�,و�� ا��yف �� ا*��Mا��ت ا�$ا��� 0%	�� #�$)� ه� ا*����	� >	�� ���%+ . ٢

و�� �na اeن��ء #`ي شnR #�!���ار ن}� . #`ي n�0 أو إ
��ل �3,ث �nE ا���ر�J ا�ي �-< �E	O اeن��ء ن�>ا
  .; ن}�ه� #����nE� n ا���ر�J ا�ي �-< �E	O اeن��ء ن�>اأي ��`�� �R$ن ا�%&�� ���	� >

٣ . ��`�#�, ا���ر�J ا�ي �-< �E	O إن��ء ار��Eط دو�� �Vف #�*����	� ن�>ا، * �E,أ ا�%&�� ا��}� >; أ�� �
  .),�,ة ���%+ #�%x ا�,و��

   ٣٢ا���دة 
. ا�,ول ا��; و��/ ه� ا*����	� أو ان��/ ��%4 ا�B	� ا���م �4�5 ا���3,ة )�	. أ��0ء ا4�B ا���3,ة و)�	

  :إ�	�� #�����ص	n ا����	�
  ،٢٦، ٢٥ا��$�	��ت وا��-,�"�ت وا*ن�����ت ا��; ��4 #�$)� ا���د�	� ) أ(
، وآ�x ��ر�J #,ء ن��ذ أ�� ��,� ت �,خn 0%	�� #�$)� ��٢٧ر�J #,ء ن��ذ ه� ا*����	� #�$)� ا���دة ) ب(

  ،٢٩ا���دة 
  .٣١اeن��ء #�"��b ا���دة ح�*ت ) ج(

   ٣٣ا���دة 
١ . �	��$دع ه� ا*����	�، ا��; ����وى ن-$ص�� ا�E!Bن	� واeن%R	M�� وا��و!	� وا�-	�	� وا���#	� وا���ن

  .>; ا�3&	� �,ى ا�B	� ا���م �4�5 ا���3,ة
  .ل��!n ا�B	� ا���م �4�5 ا���3,ة ن��a �-,�� �� ه� ا*����	� إ�b )�	. ا�,و. ٢
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