
  

     ٣ا
	���ن ر�� 

    ر��� ا
����ر�


ء ��� أ��
م ا�����ر ��   

����� ا������ة ��
ر��  ��   م ٤/٣/٢٠٠٨ا���ا�1  هـ،٢٥/٢/١٤٢٩و��� #
 أ&%$ #"�! ا� �� 

 ���
   ��5ر #

  ����ن ا
��آ�ت 

  ا�9
ب ا7ول 

 :#
   أ��
م �


ل ت@9?: ت�
ر�>/ ١/ا��
دة"# ��9
رات اAت?: ��
ا��
ن�ن ا���
ن� ا��9?�:  1 أ��
م هCا���5 �

F�# Gآ �ن
"� :   

5
د وا��"
رة: ا
�زارة�&Iوزراة ا .   

5
د وا��"
رة : ا
�ز���&Iوز�% ا   

��م

ت: ا
���ت اL?Fأو ا� :#

ت ا��
#: أو  ه� إ��ى ا��زارات أو اMدارات ا����Pأو ا�� :#
ا��
:#
   . ا� %آ
ت ا��


���5 �� ا: ا�� ا
��آFت ا7#�ال و���ان
ا��"
ري إذا آ
نU�  R# S ا� %آ: إذا آ
نR# S ش%آ

صXت ا7ش
   . ش%آ

���
� #��%�:: ا��\: �"G ا� %آ
ت ا��]�ث ��ى دائ%ة ا��"G ا��"
ري 
[��
. ا��"
رة ا��اخ�?: �
   

���
   . أ#?G"� R ا��"
رة: أم�  ا

   . �:ه?L: ا7وراق وا��7اق ا��
�?: ا���ر: ه�% ا$وراق

'()�
 ا�*+�

  #]��: ا��9ا�: ا���ن?: ا��� ��` #%آ_ ا� %آ:: اFص
ا�%ئ?�� R�b اخ�5
�   . ا���
ن

   . ن@
ق �%�
ن ا��
ن�ن/ ٢/ا��
دة

�  ـ ت�%ي أ��
م هCا ا��
ن�ن ��� ��?` ا� %آ
ت ا��� ت�
رس ا��7
ل 1� :��P#ر�: و
ا��"



   . ا�"��Fر�: ا��%�?: ا���ر�:


 �d�X ���� ا� %آ:ـ إن ا��� 2�?� �
 ا��
ن�ن ا���نF?�� dن �ت@19 ��� ا� %آ
ت  ا�� ا��
:e�
X# ا���ا�� fن ت���ت Iن�ن � %ط أ
� هCا ا��� 
F?�� ا����5ص  :e�
X# ن�ن

م هCا ا����7

:?��b ص%�]: أو .   

� هCا ا��
ن�ن ت@h � 19ن� أ��
م &
ن�ن 3� dد ��?� ن%� U� 
# Gآ ��ن�ن� ه?L: ا��"
رة و&
 ـ 

���9: �� %آ
ت  ا7وراق ا��
�?: و��ق ا7وراق ا��
�?: وا7ن\�: وا����?�
ت� 

ه�i���� درة
ا�5


 ��� اIآ��
ب ا��
مF�Fت@%ح أ� �    .ا���
ه�: ا��

   . شF% ا� %آ:/ ٣/ا��
دة

1 
   . ـ I ت���� ا� %آ: ش5X?: ا��9
ر�: ت"
$ ا�k?% إF � I%ه

��?` ا�  2 %Fش U�� ـ:?�

 ا�7F��\وأن 
F�?�hد ت��� G?"��� ت
� ا��
دة  %آ�وا�9?
ن
ت ا��اردة 
/٨ /G"� ��� �"G ا� %آ
ت ا�����ك �
  #R هCا ا��
ن�ن F?� `�� ��\: ا��
� ا��]�ا��"
رة 


F�?�hت �    .#%آ_ ا� %آ:، وذ�f خmل ا� F% ا�Cي ��


ء #"�! إد 3iء أو #��%ي ا� %آ: أو أ�

، �]��ـ �"� ��� ا� %آFارت  Gآ %Fل، ش
ا�]
� ا��
دة ��  #R/ ٨/ت���G �@%أ ��� ��� ا� %آ: أو ��� ا�9?
ن
ت ا��اردة �هCا ا��
ن�ن ���"?�� 

Gر�� ا�����

 #R تً#�� R?omo لmرة خ
�Cًا �]1 ا�k?% إR# I ت
ر��  وG"� .%9��� I ا��"
ا�����G ن
$%Fش .   

4 1p
� ا���� :��Pت ا��
� �"G ا��"
رة   ا�]%ة وا�����mت ا��� ت@%أـ ت F% ا� %آ� 
F?��


 #%آ_هF?� `�� �   . ����@�: ا�]%ة ا��

9
ر�: 5��I5?: اX �
� 
Fم ت������ %F ا� R# :ص
    .ـ ت����q ش%آ: ا��]

6 ��� R� ل ص�رة
ا� %آ: وأخ%ى �R  ـ ���ن أ#?G"� R ا��"
رة و��$ ا���Pول �R إر�

 و��?` ا��F�?"دة ت�
Fت ذاتش
F"ا�� ا� ���� G"ت� �   . ا��m��� :&mت ا��

   . �@mن ا� %آ:/ ٤/ا��
دة


 ا����m@9� fن ا� %آ: ��9� 1ًi�� UFi�� :F�� #�ا���م شF%ه
 إI أن� I  ـ �]1 �� %آ
ء 
� #�ا�F: ا�k?% ا�Cي �]1 ���
ج �CFا ا�m@9ن "��Iا UF� ز�"� fذ� .   


ل �@mن ا� %آ: آ
ن  2� ��
ر �
����fـ ?Xا� 
F�# �&

  ��k?% ا�Cي ت�F�9�
��د ا� %آ: و#@��
fأو ا���� 
F?�� ا����د 
F�9رت �
ص ا�C?e���  R�C ا��I_ا#
ت ا��Xر ا7ش
�m@9ن ا� %آ: وا��9
R� R#
i��
� R?و�P�# :ا� %آ U�
   . ا��I_ا#
ت ا��
ت": �R ا����د ا��9%#: #�� ت�
&�وا #�� �


�m@9ن أR?� $%o  #9%م �
�m@9ن ��
ء ��� �p� أ�� ا� %آ
ء �m �]�ثـ إذا ��U ��%ار  3� U�[ا�
� �"mت ا��]��:�   .ا� %آ
ء إR# I ت
ر�� &?� د��ى ا�m@9ن 

  



   ا� �G ا��
ن�ن� �� %آ
ت / ٥/ا��
دة

:?�
� ��ر�: أ�� ا7ش�
ل ا��� :��Pت ا��
   : ت�CX ا� %آ

1 R#
iـ ش%آ: ا�� .   

   . ص?:ـ ش%آ: ا��� 2

   . ـ ش%آ: ا��]
ص: 3

   . ـ ا� %آ: ا��]�ودة ا���Pو�?: 4

   . ـ ا� %آ: ا���
ه�: 5

    أن�اع ا� %آ
ت/ ٦/ا��
دة


ر�:: ـ ا� %آ
ت ا��"
ر�: 1�# 
F��
u Sن
��G ت"
ري أو إذا اتCXت  ت��9% ا� %آ: ت"
ر�: إذا آ
   . ش�G ش%آ: #�
ه�: أو #]�ودة ا���Pو�?:


 ا��و�: أو إ��ى: � �%آ:ـ ا� %آ
ت ا� 2F?� Uه

ت ا��
#: ���9: #�?�:  ه� ا� %آ
ت ا��� ت�F"ا�

م وا���ا����v� آ�رةCت ا��

 وتiX` ا� %آF�

ص  #R رأس #Xن�ن ا�
� ا��� 
F?�� ا����5ص


F� .   

� إ��ى: ـ ش%آ
ت ا���
1p ا�]%ة 3� 
�  وه� ا� %آ
ت ا��� ���ن #%آ_ه�ا���
1p ا�]%ة 
� إ��ىا�"��Fر�:�� �"G ا� %آ
ت �. هC$ ا���
1p ا�]%ة  ا��%�?: ا���ر�: وت��ن #�"�: 


#R أو ا���ص?: ا��9?@:iش%آ: ا�� G�1 ا�]%ة شp
   . أو ا��]�ودة ا���Pو�?: وت�CX ش%آ: ا���

4 :i�

: ـ ا� %آ
ت ا��F��� %5��� :ه�
�  ا� %آ: ا��
�i: ه� ش%آ: #�� d5� fت�� ���
�ش%آ
ت #]�ودة ا���Pو�� ش%آ
ت #�
ه�: أو اIش�%اك � UFأو أ� :?�  $Cه Gq# !?�hت



 أو �55ًً�Fأ� 
F?� fت�� �� إدارة ا� %آ
ت ا���    .ا� %آ
ت واIش�%اك 

5 :?�
رXت ا�

 #]�5رة ��w%ام ا����د: ـ ا� %آF��
u ن��ت �
ل �"%ي  ه� ا����h� م
وا��?
� ا�"��Fر�: ا��%�?: ا���ر�: دbرج أرا

ت�C?eه
 خF� 1[� ون أن  Gط داخ

ر�: أي ن �#

   . ��ر�:

اIخ�5
ص وا��RF ا�e�%�:  ه� ا� %آ
ت ا��� تR?� !�P ش%آ
ء #R ذوي: ـ ا� %آ
ت ا���ن?: 6
�
م ا��
ن�ن ا���ن��7 `iXوت 

 #�ن?ًF��b�# ن��� �
  أو ا��F� :ص
Xا� R?م ا���ان
وأ��


 ا��اخ�?:F��\وأن 
   . و���ده

    %آ
ت �"G ا�/ ٧/ا��
دة

�\: �"G خ
ص �
� %آ
ت 1
[# Gآ ��   . ـ �]�ث ��ى أ#
ن: ا��"G ا��"
ري 

   . ـ ��5ر ا��ز�% ا����?�
ت ا��� ت�\G"� G�� U ا� %آ
ت 2



3 :?�%�   : ـ ��G"� <�h ا� %آ: #R أر��: �"mت 

   . أ ـ �"G ا� %آ
ت ا��"
ر�:

   . ب ـ �"G ا� %آ
ت ا���ن?:

   . %آ:ج ـ �"G ا� %آ
ت ا�� �

:?�
رXت ا�
   . د ـ �"G ا� %آ

� �"G ا� %آ
ت 4�وا�]�5ل ���  ـ �"�ز 7ي #���ع اmpIع ��� ا�����#
ت ا��اردة 

ئ1oت وا��

دة ت�"?G ا� %آ: و�R ا��?�د وا�����#Fش R� G19 ا7صp ء  ص�رة
�� �?�ا��اردة 


دة ���م و��د &?�. ر�U �]�د$ ا��ز�%Fش �   . � %آ: #�?�: دوR?#7 ا��"G أن ��@

5 G� � ت
� �"G ا� %آ�و���ن ������#
ت . ا���%ون� ـ �"�ز أن ��ye� U ا�����#
ت ا��اردة 
:�#
   . ا��]CF� :z�eا ا� �G �"?: آ


دة ت�"?G ا� %آ: 6Fرة ش
   . ـ ت�5ر أ#
ن: �"G ا��"

7 

دات ا�5
درة �R أ#?G"� R ا��"
رة ���ًا ر��?ًF ـ ت��9% ا� .   


دة ت�"?G ا� %آ:/ ٨/ةا��
دFش   


دة ت�"?G ا� %آ: ا�5
درة �R أ#?R ا��"G ا�����#
تFش R�iأن ت� �"� :?�
   : ا��

1 G?"ا��� U&ـ ر .   

   . ـ ا�U ا� %آ: 2

3 �   . ـ ش�G ا� %آ: ا��
ن�ن

   . ـ ن�ع ا� %آ: 4


�: ا� %آ: 5u ـ .   

   . ـ #�ة ا� %آ: 6

   . ـ رأ��
ل ا� %آ: 7

   . _ ا� %آ:ـ #%آ 8

9 UF��Iدارة ورئ?�� و#�ة وMء #"�! ا
iأو أ� R�%ء ا����
   . ـ أ��


تUF و#�ة 10?�mا� %آ: وص R� `?&ا��� R?��Xص ا��
Xء ا7ش
   . وUF��I ـ أ��



   . ـ ا��?�د ا��اردة ��� �1 اMدارة أو ا���&?` 11


#R وا���ص? 12iت ا��
� ش%آ� R?�#
iء ا���
   . :ـ أ��
ء ا� %آ

    ش@� ا���"?G/ ٩/ا��
دة

R?�?�
� ا�]
��?R ا���   : ت @� ا� %آ: ��%ار ��5ر$ أ#?G"� R ا��"
رة 

   . ـ إذا ان]�S ا� %آ: 1

2 
F�� أو 
Fنm@9� �
ئi& U�� ن�ن وص�ر
   . ـ إذا خ
�Se أ��
م ا��

���?: ا� %آ:/ ١٠/ا��
دة     

� ���ه
 أوـ ت��%9 ���?: ا� %آ: ��ر�: ���ً
، رUu آ 1� <�
X# dن G  إذا ،��

 ا�7F#
ن\
� ا�"��Fر�: ا��%�?:�� �"G ا� %آ
ت � 
� ��ر�: وتU &?�ه� S��hا���ر�: ت .   

2 Iإ ،R?ق ا������: ����ر���[�
� ��ر�: �� :��Pت ا��

 #mز#ً
  ـ ت���` ا� %آF�# ن

 آ#

 ا� %آ: ����� dX ا�@9?��، أو ��� و��د نd ت %��� خ
ص �]�د ا�]��ق اF� `ت��� .   


 دون  ـ �]1 �� %آ: ا���ر�: اآ��
ب ا�]��ق ا��?�?: ا���
ر�: ا�mز#: 3Fت # %و�
�
u 1?�[��
$Cه Gز ن��"� I أن� Iإ ،
F?�ا�]��ق ا�� أ��
ء ا� %آ
ء أو ا���
ه�?R  ا��9
ر �"��?: ا� %آ
ء 


 ��� �G أو تe5?: ا� %آ:F?� R?ا���ر� %?u �5[ا� ��� Iإ 

ت ا��@���: &
ن�نً��ل ��� ا���ا
$Cه Gq�� R?ا���ر� %?u f���� ا�]��ق .   

    ا�U ا� %آ:/ ١١/ا��
دة

1 
F� :ص
Xن�ن?: ا�
   . ـ ���ن ا�U ا� %آ: و�1 ا7��
م ا��


�> �}داب ا��
#: أو ا��\
م ا��
م 2X# U�
آ�
 I �"�ز ت�"?G أي  ـ I �"�ز ت�"?G ا� %آ: �
9� Uا� S[ر�: أو ش%آ:ش%آ: ت�� ��ذات شF%ة �
��?: أو  1 أن �"�S �� أي ش%آ: أخ%ى 

R?#7ض و��u أو }u دي ا�� �9! أوPت �& :�ا��"G ر�~ ت�"?G  ت]S ا��F9 � U ا�� در

�: #R ت�f ا�]
Iت و�]� 1�G ذي �5#]:� �� U�Iا اCه Gq# G�[م  ش%آ: ت
ا��I%اض أ#


 �� �19 �� أن �"G ش�?� :5�X: ا����ا��]��eن U�I
   . %آ: �

    #%آ_ ا� %آ:/ ١٢/ا��
دة

1 $CF� 1[ر�:، و��� �� 
F� ت ا���ر�: #%آ_ًا

  ـ �"� أن ت�CX ا� %آF� وع%� ���ا� %آ
ت 

F�   . داخG ��ر�: وخ
ر

��?` ا7وراق 2 
Fk?�9�� 
ً[�

 صً�p�# :ن #%آ_ ا� %آ��ـ �  
F� :ا������ �?�
وا��%ا�mت وا��9
?�
�e%ع �?"�ز ت�9?� #��% ا�e%ع � أم �U ت��� إI إذا آ
نS ا����ى��اء و��ت � :����# .   

9
ر�:/ ١٣/ا��
دة��I5?: اX ا�    

� هCا ا��
ن�ن ـ #
��ا ش%آ: 1� 
F?�� ت ا����5ص
ا��]
ص: ـ �
� 5X?:  ـ ت���` ��?` ا� %آ




9
ر�: ��"%د شF%ه��Iا .   

2 ?5Xش !?�hة ا��%��
، و���_م #���P  : ا��9
ر�: �
���ر ا�mزمـ ���ن �� %آ: خmل F�?�h��

�U ا� %آ: خmل ��%ة� 
F� ن�#��� �
ت ا���%5��

 �?�UF، و��R  ا� %آ: ��?� R#
i��
� !?�hا��

��� Iإ %?kم ا�

ء إ�%اءات ا� F% ا��� ��%ره
 ا��
ن�ن CF� ��[� I$ ا� 5X?: أ#e?ا�� .   

3  
F�%"� �
ت ا���
ء ��%ةـ إن ��?` ا��%5�oا� %آ: أ U�
ا���h?! ت�%ت� �C#:  ا�����Pن �

ت ا� %آ: ذاتL?ه :��
 ��@�� ا��
ن�ن  ا� %آ: ��� شF%ه
 � %ط ا�]�5ل ��� #�ا#��� :&mا��

fاءات. ذ�%�w� :ا� %آ Uت� U� إذا %?k�� 1[� fو#` ذ� 
F�?5X � f���� ا���%رة أن %F ا� .   

� #ا�9?
ن
ت ا�M_ا#?/ ١٤/ا��
دة���9
ت ا� %آ:: @ 

1 G"� �� 
F�?"ت� U&ور �
 ا��
ن�نF��وش 
Fش%آ: ذآ% ا�� Gآ ��� �ـ �"  `?��ا� %آ
ت ��� 
�: ا�� ا�����#
ت ا7خ%ى
bإ ،
Fت

 و��� إ�mنF�� درة
�� ا��
ن�ن  ا7وراق ا�5�� �ا��


F�   . إدرا

2 19� 
�� 
ً��
 وF�� درة
� ا7وراق ا�5� 
F�?"ت� U&آ% رC� U� ا#:  ـ إذا%k� :ا� %آ �&

ن� ت�?�
ا��ر&: أو اm�Mن #�PوIً  و���ن ا� dX ا�Cي ص�رت ���. &�ره
 � %ة �Iف �?%ة ��ر�:

�e:. ت"
$ ا� %آ
ء �R هC$ ا�k%ا#:X%ار ا���ل ت
� ��
�> ا�k%ا#: وiت .   

�: إ�� ا�9?
ن
ت 3
bإ ،fذآ% ذ� ��
نF ـ إذا آ
نS ا� %آ: ت]S ا��e5?: ت�?� 19� �
، ��� ا��

Fت

 وإ�mنF�� درة

&� ا���e5ن �k%ا#:  وإذا �U تCآ% وا&�:. ��?` ا7وراق ا�5�� :?e5ا��

   . &�ره
 � %ة �Iف �?%ة ��ر�:

    ا��]��: ا��5�X:/ ١٥/ا��
دة

1 ��
 �"G ا� %آ
ت Fدائ%ت �� `�� �� آG  ـ تG5e #]��: ا��9ا�: ا���ن?: ا����: ا��Cاآ%ة %u

ب ا��m&: وأ#?R هCا ا��"G ��%ار #9%م ت�5ر$خmف ��` �?R أص]  R# 
ً#�� R?omo ل #�ةmخ

� ا����ى� :#�5Xل ا�
   . ت
ر�� اآ��

� دائ%ة 2�
 ا���
ن� ه� ا��]��:  ـ ت��ن #]��: ا��9ا�: ا���ن?: ا��� ��` #%آ_ ا� %آ: Fص
اخ�5
R?� h ت� ���?` ا���
ز�
ت ا�� �� G5e�� :5�Xو ا�� UF�?ء أو�

 أو ا� %آFإدارت ��� R?ئ�
�?R ا��


� %آ:،� %?kا� :&m� R� h ت� �
 ا��Fp
� أي ن_اع �خ% ����h� 1#�ر ا� %آ: ون �   . أو 


ء #"�! اMدارةا��b` ا��
ن�ن� �/ ١٦/ا��
دةiا� %آ: وأ� %���    


ء #"�! اMدارةiت أو أ�

�?: Iت��9% ا��m&: ا��� ت%�� #��%ي ا� %آ�� :&m� :ا�� �%آ 
Gن�ن ا���

م &��7 `iXتIو .   

9
ت ا� %آ:/ ١٧/ا��
دة oإ    

1 UF�?� 
�?�9
ت ا� %آ: oء إ

ء ش%آ: ا��]
ص:، �I]1 �� %آ�q��
أو ت"
$ ا�k?% إI ����  ـ �
   . #���ب

2 G9& R# :�\�# �� :ئ1 ا�����
oن ��� ا� %آ: أو ا����أن � �ول  ـ �"�� �� G"�# م
[#



   . ���ة Iت�R� G خ�! ���ات و��� #�Pو�?��ا��]
#?R ا�7
تCة 


ء أن �S9q �"�?` ا���
ئG و��د 3i�&Iا ��� %?k�� ـ ��� أن� �"�ز  dد أي ن��ا� %آ: أو و

F� d�X� .   


/ ١٨/ا��
دة F�?e5ل ا� %آ: وتm[ان :   

:?�
� أي #R ا�]
Iت ا���   : ت�]G ا� %آ: 


ء ا���ة ا��]�دة �� %آ: 1iـ ان� .   


ء ا�� %وع #��bع ا� %آ: 2Fـ ان� .   


ق ا� %آ
ء ��� �G ا� %آ: 3eـ ات .   

   . ـ شF% إ�mس ا� %آ: 4

5 �
ئi& U�[� :ا� %آ G� ـ .   

� ش%آ: أخ%ى 6�   . ـ ان�#
ج ا� %آ: 

7 `bو��م ت5]?� و 
ا� %آ: خmل #�F:  ـ ن�d ��د ا� %آ
ء �R ا�]� ا7دن� ا��]�د &
ن�نً

   . ر�� اMنCار ا�Cي ت���F ا��زارة��: أشR# %F ت

    تe5?: ا� %آ:/ ١٩/ا��
دة 

9
ر�:��Iا 
F�?5Xوت��9 ش :?e5ر ا���p �� 
F�� ا� %آ: ��"%د Gز#:  ت�خmا���ة ا� :�?p :ئ�
&
��� :?e5ا�� :�
� G�   . ���e5?: و7

�/ ٢٠/ا��
دةe5ا�� R??ت�    

�� ��� ا� %آ: أو ��%ار ص 1��� �e5ا�� R?�� ءـ

در �R أ9�u?: ا� %آ  :#
أو �R ا�L?F: ا��
:#

 �vص�ل وا9�u7?: ا���%رة ��5ور &%ارات ا�L?F: ا��ً���wذا �U�� U ا���??R . ا��
د�: �� %آ: و


 ��> ذآ%$ ��U ت�??�� #G9& R ا��]��:�� 
ً��5: ��
ًء ��� �p� ص
�� ا���5]: أو #R  و�Xا��
   . &G9 ا��]��: ا��� &G[� Si ا� %آ:

2 
ً#%9# �e5ا�� R??��� �b
    .ـ ���ن &%ار #]��: ا��9ا�: ا���ن?: ا��

 شF% تe5?: ا� %آ:/ ٢١/ا��
دة

اخ�?
ر�ً
 أو �����  ـ �"� ��� ا��R?e5 شF% &%ار تe5?: ا� %آ: و&%ار ت�??�UF ��اء آ
ن 1

ئ� ��ى أ#
ن: �"G ا��"
رة خmل #�ة أ&5
ه
 omo: أ�
مi& ا ا� &%ارCص�ور ه R#ار%� .   

�  ـ ���م أ#?R ا��"G و��� ن�e: ا� %آ: �
m�Mن �R تe5?: ا� %آ: 2� R?e5ء ا��
وأ��
� ص]?R?�?#�� R?�e و��%ت?R وذ�f خmل #�ة�أ&5
ه
 أ��9ع #R ت
ر�� شF%  ا�"%��ة ا�%��?: و



�e5ا�� R??أو ت� G[ار ا�%& .   

� ت�9?� &%ار تe5?: ا� %آ: ا���
ه�: إ 3e5ا�� ��� �ـ �":L?ه ��  R# م
ا7وراق خmل omo: أ�
:?e5ر�� ص�ور &%ار ا��
   . ت

5
Iت واMنCارات 4�Mت واmا7وراق وا��%ا� `?��ا�5
درة �R ا� %آ: إ��  ـ �"� أن ت ?% 
:?e5ش%آ: &?� ا�� 
Fأن .   

     أ��
ل إدارة ا� %آ: &?� ا��e5?:/٢٢/ا��
دة 

1 ����
ر�: أ��
ل �# R� :ارـ ت��&> ا� %آ%& %Fر�� ش
� �"G  ة ا��9
رًا #R ت� 
F��
   . ا� %آ
ت

   . ـ �i` أ#?R ا��"G إش
رة &?� ا��G"� ��� :?e5 ا� %آ: 2

3 R�و� 
F�� ��� :ل ا� %آ
� ��@: ا�"F: ا����w� :eدارة أ��iـ ت��  ��
 ا���I%ار F?�� �"�
�#
F�� 5> �� %آ: وت����# R??ت� R?[� 
F��� .   

4 �e5ا�� Gq�� ارـ%& %Fر�� ش
   . ت�??��  ا� %آ: أ#
م ا�k?% ا��9
رًا #R ت


ع M&%ار 5���m� :#
� د��ة ا� %آ
ء أو ا�L?F: ا��e5��� 1[� ـ  :?e5�� :#زmا� `?bا���ا
   . ا� %آ:

6 ��� ا� %آ: ا��]�ودة ا���Pو�?: وا���
ه�: �
ت �
��%ة  ـ ����% #�e{ ا�]� :�?p ��e?zو
9� ت�?�� ا��]��: ��%ا&9: أ��
لا��e5?: و��Ui إ�?� خ�
[# %?9  R??ن ت�

ل آ� �� :?e5ا��
�
ئi& U�[� �e5ا�� .   


ء ا��e5?:/ ٣٢/ا��
دة �oت أ
�    �@mن ا��%5

:�p
� :?�

ت ا�����%ة ا��e5?: ا��%5 ��   : ت��ن 

1 
F���� ار%���m� :ا� %آ U�
   . ـ إ�%ام ���د �

2 F�h� ا� %آ: أو d5[� ـ ا��5%ف
F� .   

3 `?�� �?�� 1�ا� %آ
ء أو ا�L?F: ا��
#:  ـ أي ت5%ف #R شhن� إن�
ص أ#�ال ا� %آ: #
�U ��ا
   . �� %آ:

�/ ٢٤/ا��
دةe5ت ا��
9�    وا

1 
F&وأورا 
Fو#����ات 
Fتm"ت% ا� %آ: و�
�� دe5ا�� U?ت�� U�� ـ  
Fأص�� `?��
 وFوأ#�ا�
# R�iت� :?e5ص: ����?: ا��

�?�و��\m"� Uت خ@# R# :آ% ��

 #R ا��_ا#
ت،  F?�� 
و#


 و�]1 7ي #R ا� %آ
ء اmpIع ��� �"mت ا��e5?: ا��Cآ�رةًeن� .   

2 `i� أن �e5ا�� ��� ��
 وا��ًا وً#
� :?e5وزت #�ة ا��
ا��?_ان?: ا�����: و�����  ـ إذا ت"



G&7ا ��� R?�?#�� R?�e?[ص �� 
   . ن %ه

� خmل  3e5ا�� ��� �نـ �"mت�??�� ن % إ� %Fر�� ش
� ص]?omo  R?�e: أشR# %F ت�
Gآ Rن د�
#�UF و���ان� خmل  و��%ت?R ��� اR�i�� G&7 د��ة ا��ائ�?R ��%ا��: #�% ا� %آ: و�?


 #R ت
ر�� اm�Mن ا7ولً#�� R?ت�� :�F# .   


ل ��م ت���U أي دائR �� %آ: ��@
���9 خmل ا���F: ا��]�دة 4� ��� ا��e ـ �
ز �� � ،:��
%ة ا��
Uت��� :?e5ء ا��
Fان� G9&و :�Fا�� $Cء ه
i9: ���  ��� ان��

���9، ��� أن ت�95 #%ت9: هC$ ا��@@#

� ا��e%ة  #%ت9: ا��ائ�?R ا�R�C ت��#�ا� 
F?�� ا����5ص :�Fل ا��mخ UF�9�
   . #R هC$ ا��
دة/ ٣/��@

5 �� �?�� d�� ن�ن أو
��7
ل ا�mز#:  � ا� %آ:، ���مـ #` #%ا�
ة أي &?� ��b%e ا��
� �e5ا��
� ذ#: ا� %آ
ء،�� ذ#: ا�k?% أو �
 �� %آ: #R د��ن # G?5[��  ا����ن R# 
F?�� 

ء #�وو

� �wن"
زe5م ا����� 
أ��
ل ا� %آ: ا��
��: وت�C?e ا����د  و��� ا7و���: ا���%رة &
ن�نً
، آ�

���h ا��
ئ�: &G9 ا��e5?: دون أن ���ن �� ا��?
مF��

ل ����ة � .   

6 :?e5ل ا��
� أ���
��ت� ��� R?#زm9%اء ا�Xا� R??ت� �e5��� ـ �"�ز.    

� ا���
وى 7� Uآ
� ا�G?q��� :?�m5 ا� %آ: أ#
م ا��]e5��� ن��ـ �  
F?�� ا� %آ: أو R# :#
ا���
G?وت�آ 
F[�
5# ��� :\�

ذ أي إ�%اء ا��%ازي ���]Xا� %آ: وات U�
� R?#
   . ا��]

� &G9 ا�]�5ل ��� #�ا��: ا� %آ
ء ا�R�C �����ن 8e5��� ز�"�I ل ا� %آ: أو  ـ
أ9�u?: رأس #

 أو أن ��R� ��X أي تR?#h أو  ا�L?F: ا��
#: �� %آ: أن ���� أي ت���: #` دائ�� ا� %آ:F�� :�
ن?


Fدات��
 أو أن �9?` #�F�[�5�� ن #�%ر
�b وا��ة :�eص 
Fر��

 و# Fوأ#�ا� .   


�U ت�dـ  9# UF�?� 
�?�
ع ��M
� UFارات%& CXن ت��e5ا� %آ: أو &%ار  إذا ت��د ا�� !?�hت :�?oو
:�?�# :?9�uأ ��� UF�??ت� .   


#R وا���ص?: 10iت ا��
� ش%آ� R?�#
iء ا���

�9: ا� %آ@# R?e5��� ـ  ��
ا�h� :@?�9داء ا��9

�: أ#�ال ا� %آ:eل ��م آ
� ��   . �����ه
� ا�mز#: ������ ا����ن 

    ق ا� %آ
ء وا���
ه�?R# R ا��e5?:���/ ٢٥/ا��
دة 

� ت���: ا��I_ا#
ت 1�
 و�1 ا��%ت?�  ـ ت����G أ#�ال و#���دات و���ق ا� %آ: F?�� :9ا���%ت
��
   : ا��

�e5ب ا��

ت ا��e5?: وأت��eأ ـ ن .   

:#
   . ب ـ ا��9
�� ا����]�: ��� ا� %آ: ��X_��: ا��

�

ج ـ ا��9F?� R?�#
   . � ا����]�: ��� ا� %آ: ���


F?�   . د ـ ا����ن ا����]�: ��� ا� %آ: �k?% ا� %آ
ء 

� رأس� UF55� R?� R# R�ت Uء �� %آ: و�

 ا� %آF#�& �   . ا��
ل هـ ـ ا��%وض ا��


 �?R ا� %آ
ء 2�?�وا���
ه�?R آG ���9: ���5  ـ ��زع #
 تR# ��9 أ#�ال و#���دات ا� %آ: 



 R#�� UF9?5ن ن��#
iء ا���
� رأس ا��
ل رأس ا��
ل، و��]�G ا� %آ� UF�5[� 
ً��
ئ% و�Xا� .   

3 R� :ا� %آ �
دم د�
وى دائ����
��?` ا� %آ
ت ا��"
ر�:، ت��� � ��ا� %آ
ء أو ورUF�o أو  ـ 

ء خ�! ���ات ��� ان]mل ا� %آ: أوiا�]��ق ��� ان� �� UFئ
eء  خ�
��� خ%وج أ�� ا� %آ

�?�f�% ا ا�Cه ��� :F�
وى ا������
� d�X� 
 .   

��?` ا�]
Iت ا��� ���ن �� %F م ا�

 و#R ��م  وت�9أ #�ة ا���
دم #R ��م إت�ً9�
 واF?� %F ا�

F�eن :?e5ا�� R� :Lش
� ا���
وى ا��� :?e5ق ا��muم  .إ
��7 
ً��و��&> ا���
دم أو ��@` و

:#
   . ا7��
م ا��

�#�Pو�?:/ ٢٦/ا��
دة e5ا��     

:?e5ل #�ة ا��mون ا� %آ: خPء ت��?% ش
� #�PوIً إذا أ�e5ت���~  ���9% ا�� R� لh�� 
آ�

ء  ا�i%ر ا�Cي ��]1 ا�k?% ��9� أخ@
ئ� ا���
دًا 7��
م #�Pو�?: #��%iو�?: أ�P�# ا� %آ: أو


Fإدارت !�"# .   


ء #R أ��
ل ا��5/ ٢٧/ا��
دة Fن�Iا:?e    

1 � �e5ـ ���م ا��:L?F�� :?ئ
Fء أو #?_ان?: ن

 �� %آً?#

 خ�ً�
�  R�iل، و��
ا��
#: ��� ا�]
:?e5م ���?: ا��

 Mت�F� م
& ��%اءات ا��Mل وا
� ت�ز�`  ا��7� Uه
ون5?� آG ش%�f أو #�

��دات ا� %آ:�# .   

� ا� %آ: ا���
ه�: وا��]�ودة ا���Pو�?: 2�
ت �

ت ���wاد ت�%�% �R ا� ـ ���م #�e{ ا�]��
�[
Cآ: 7خ% �� :#
� و��%�b ��� ا�L?F: ا��e5ا�� 
F#�& ��wذا وا��U�� S إ�mن �%اءة  ا�� 
F���#�ا


ت�

 ��� ا�]�Fbا%��
� S#ت�� Iوإ �e5: ذ#: ا����م ا��]
   . أ#

�/٢٨/ا��
دةe5ل ا��_�    


 وآG &%ار أو ��U ��_�� �"� أنF� R?� �
��?e?: ا��� �e5ل ا��_�� ��� G�� � G[� R# R??ت� 
G9& R# �� ��[�Iت و
� �"G ا� %آ�. ا�k?% إR# I ت
ر�� إ�%اء ا� F% #]�� و� F% ذ�f ا��_ل 

   

,��-
   ا
/�ب ا

 R#
iش%آ: ا��   


#R/٢٩/ا��
دةiش%آ: ا�� !?�hت    


#R ه� ش%آ: ت��G ت]S ���ان #�?R ت�R# <�h ش%��?R أو1iن�ن  ـ ش%آ: ا����� %qأآ
Xش :e5� R?و�P�#ت ود��ن
��?` أ#�ا�R� UF ا��_ا# �� R#
iا�� ��   . ا� %آ: 5?: و��

�% و���9% آhن�2

#R ا��"
ر�: صe: ا��iش%آ: ا�� �� f�% ا� ����ـ �  ��e�� رة

�p ا��"���
   . ت]S ���ان ا� %آ:

3
ً?5Xء ش
   . ـ و�Pدي إ�mس ا� %آ: إ�� إ�mس آG ا� %آ



� ش%آ: ا4� f�% ن ا���ا7ه�?:ـ � �%ط أن � G#
�� 
ً����# R#
i�� .   

    ���ان ا� %آ:/٣٠/ا��
دة

1:�
bإ `# UF�# ء أو ��د
أو ��
 )وش%آ
ؤهU(آ��: ـ ���h> ���ان ا� %آ: #R أ��
ء ��?` ا� %آ


ه��# ��   . ه� 

2Iإ ،
F?� R??�
أن� �]1 �� %آ
ء أو  ـ �"� أن ���ا�1 ���ان ا� %آ: #` أ��
ء ا� %آ
ء ا�]
� UF�oر��G"� R?#أ R# ��@ا� UFi�� ء أو

ة ��?` ا� %آ�
ل و� �  Uء ��� ا�
��Mرة ا
ا��"

�& U�Iا اCن ه
� ���ان ا� %آ: إذا آ� R?�اآ��� شF%ة ت"
ر�:، ش%ط أن ت�U  ا� %آ
ء ا����
   . اMش
رة إ�� #
 �e?� ا��mXف ا�U هC$ ا� %آ:

9� �R ا� %آ: �%w� U�� R� �bدراج ا��� 3��� ���ان ش%آ:ـ آG شdX أ�  IًوP�# �95�
f�C� ع�X�� dXأي ش $

 ت"Fد��ن R� R#
iا�� ��   . ���e5 ا� 5X?: و��

    رأ��
ل ا� %آ:/٣١/ا��
دة


��?%ات ا���ر�:1� :?�#
iل ا� %آ: ا��
   . ـ �]�د رأس #


ص:، �]�د ا�]�2Xا� R?ا���ان �� 
F?�� م ا����5ص
%آ: ا7دن� �%أ��
ل ا�  ـ #` #%ا�
ة ا7��
R# ًء ��� ا&�%اح

#�?: ��%ار #R #"�! ا��زراء ��iا��ز�% ا�� .   


ت �?�?: أو3#��# R� رة
��G، و��U ت]���  ـ �"�ز أن ���ن رأ��
ل ا� %آ: أو �_ء #�� �9
� ��� ا� %آ:� mً�� م �5: ن���: أو �5: �?�?: أو�& f�%ش G5: آ� .   

�%اءات ا���"?G وشF% ا� %آ:إ/ ٣٢/ا��
دة    

1��p ء
ا���"?G إ�� أ#?G"� R  ـ #` #%ا�
ة ا7��
م ا��
#: ���"?G ا� %آ
ت، ���م ا� %آ
��p ��� `?&ا� %آ:، و�"%ي ا��� ��� R� :Xن� �� 
ً��ا���"?G و��� ا� %آ: #G9& R  ا��"
رة #%

��?` ا� %آ
ء أ#
م أ#?R ا��"G أو #R ���م #�
#� أو أ#
م [� <z�# م أي
�د$ ا��
ت� �
���ل أو أ#
   . ا��ز�%

2:?�
   : ـ �"� أن ���p R�i� ا���h?! ا�9?
ن
ت ا��

   . أ ـ ���ان ا� %آ:


ر�Xا�� UF�p�#و UFت
?���   . ب ـ أ��
ء ا� %آ
ء و

   . ج ـ #��bع ا� %آ:

   . د ـ ن�ع ا� %آ:


 إن و��تFو�%�   . هـ ـ #%آ_ ا� %آ: و

   . و ـ رأ��
ل ا� %آ: و�d5 آR# G ا� %آ
ء



   . �ة ا� %آ:ز ـ #


Mدارة وا���&?` �R ا� %آ:� R?b�eء ا��

تUF و#�ة ت�??�UF ح ـ أ��
ء ا����%�R وأ��?�mوص .   

3:?�
   : ـ �"� أن ��R�i ��� ا� %آ: ا�9?
ن
ت ا��

   . أ ـ ���ان ا� %آ:

   . ب ـ ن�ع ا� %آ:


ر�Xا�� UF�p�#و UF�?���   . ج ـ أ��
ء ا� %آ
ء و

   . د ـ #��bع ا� %آ:


 إن و��تFو�%�   . هـ ـ #%آ_ ا� %آ: و


 ا����#
ت ا��?�?: أوF?� 
ا���G وآ?e?: ت����  و ـ رأ��
ل ا� %آ: و�d5 آR# G ا� %آ
ء ��

Fأو ت���� d5[ا� $Cه .   


Fا� %آ: و#�ت !?�hر�� ت
   . ز ـ ت

R� `?&دارة وا���M
� R?b�eء ا��

تUF و#�ة ا� %آ: وصm ح ـ آ?e?: إدارة ا� %آ: وأ��?�
UF�??ت� .   


ذ ا��%اراتXتI :���@9?: ا���u7ء وا
   . ط ـ ن5
ب #"�! ا� %آ


ئ%�Xح وا�
   . ي ـ ا���: ا��
�?: �� %آ: وآ?e?: ت�ز�` ا7ر�

   . ك ـ أ���ب �G ا��_ا�
ت �?R ا� %آ
ء

4�� �"G ا� %آ
ت خmل ��#�??m��I R#� ا���G ا��
� ـ ���م أ#?G"� R ا��"
رة ��?� ا� %آ: 

دة  ا�@�� وت5%�� ا����%�R ���ا�% ا� %وط ����?CF� UFا ا���5�،Fش :&mو ���� ذوي ا��


F�?"��� .   

5~�� ا��e%ة ا��
��: ر�ت�"?G ا� %آ: أو ت�"?G أي  ـ �]R?#7 1 ا��"G خmل ا���F: ا��]�دة 

F�?�hا� %آ: أو ��� ت G?"ت� ��p ن

 أو ��� أو �p� ت���G ��� ���ه
 إذا آFت���� G?"ت� 

�
  ا� %آ: ا����ل R�i��I ا�����#
ت وا�9?
ن
ت ا��ًe�
X# :ن ��� ا� %آ

 ا��
ن�ن أو إذا آFb%e�
$Cه ��
ت ���
ن�ن أو ا��\
م ا��
م، وe�
X��
و�� %آ
ء . ا�]
�: ���م أ#?R ا��"m�w� Gم ا� %آ
ء �


 #R ت
ر�� ا��I%اض ��� &%ارً#�� R?omo لmخ ~�
ل .  تUFk�9 &%ار أ#?R ا��"Gا�%� ��و

ز 7ي ش%�f أو �����% ا�@�R ��%ار ا�%�~ أ#
م #]��: ا��9ا�: ا���ن?: ا���  ر���m� �i%اض�

�� S9ا��%�: ��%ار #9%م ت ��   . #��bع ا��I%اض ��� و

6G"� ��ا� %آ
ت وذ�f خmل  ـ �"� ��� ا� %آ
ء ت�"?G أي ت���G �@%أ ��� ��� ا� %آ: 
?omo���&ر�� و

 #R تً#�� R .   

�?� ا�����mت ا��@��ب  ـ ���م ا� %آ
ء �p� ت���G ��� ا� %آ: إ�� أ#?G"� R ا��"
رة وتCآ7%




 ا�����mتً��i�# :ا� %آ ��� R� :X1 �� ن��
 ��?� وت%F�
و�"%ي . ا��� أدخ�S ��?� إدخ
G9& R# و��� ��� ا� %آ: ا����ل Gا����� ��p ��� `?&ا� ا��� `?�� %آ
ء أ#
م أ#?R ا��"G أو 

   . #�z> ��?�� ا��ز�% #R ���م #�
#� أو أ#
م ا��
ت� �
���ل أو أ#
م أي

� ��� ا� %آ: ا���دع ��ى أ#
ن:8� %?kا� UF� dئ1 ا�����:  ـ إن ��م ذآ% أي ن
oا�� ��ا��"G أو 
� �1 ذوي ا� hن، آ�
 أن� C�
أدخ�S ��� ��م شF% ا�����mت ا���  �� �"�G هCا ا��u d?% ن

1� ���Cة 
   . ا�k?% ��� ا� %آ: �"�G هC$ ا�����mت u?% ن

    #�Pو�?: ا� %آ
ء �R د��ن ا� %آ:/٣٣/ا��
دة

1`?�"� :?5X ا�� ا��#h� 
ً�#
b R#
iش%آ: ا�� �� f�% ـ ���9% ا�  �ا����ن وا��I_ا#
ت ا��

F?� 

ء و��د$ ش%��ً�oا� %آ: أ ��� S9ت%ت .   


   %آ: أن ��
�bه
 آ�
 �]UF� 1 أن ��
�bا آG ش%�f آ
نـ �]1 ��ائ�� ا�2Fئ
� ��اد ش%آ�

ص: �� %آ
ء ��]G?5 د��UF  و&S ن �ء ا��I_ام، إI أن� I �"�ز ���ائ�?R ا���C?e ��� ا7#�الXا�

$C> ه�ت U� ذاw���UF ���ئ� ا�%��ع ��
  إI ��� ا���C?e ��� أ#�ال ا� %آ:،  UFا7#�ال ������ د��ن

ص:ت��9Xا7#�ال ا� ��� Rا��� R#  ء
   . �� %آ

    إدارة ا� %آ:/٣٤/ا��
دة 


 ��� ا� %آ: أو 1F�?�� �� إدارة ا� %آ: إ�� ا�"F: ا����  ـ ���د ا�]1 �
 ا� %آ
ء F�?�� �ت�f ا��
وا���&?` �R ا� %آ: � %�f وا�� أو ���ة  أ�: وo?�: ر��?: تU شF%ه
، و�"�ز أن ت�
ط اMدارة

   . � dX �خ%ش%آ
ء أو 

2 �&��[� 

 ا��R ا��
ن�ن?:، #����ًًk�
� ا��و�:،  ـ �"� أن ���ن ا����% �� R?�#
ا���ن?: و#u R?% ا��

ئ?: أو�� :���� :�h� �?�� 

� %ف وا#7
ن:،  وأI ���ن #]��#ً� :�Xا�� Uا�"%ائ R# :��%� ��

��9
ت ت��% هC$ ا� %وط ���oإ Uم # و��
�z> ر��� أو أ#
م أ#?R ت5%�� ��&�� ا����% أ#
G"ا�� .   

3 U� 
# ،R?���"# :دارة ا� %آw� R?b�e# ا� %آ: أو  ـ إذا ت��د ا����%ون ا��9%وا ��� d��
Gاد آ%eأو ��� ان UF�?� 
�?� :�?�# :?9�uأ ��� UF�??ت� :�?oم  و
?��
� UF�# اد أي%eدارة أو انM
� UF�#


ل #�?�:��h� .   

4  %Fء ش
#��%ي ا� %آ: أو أي  أي وI :�?o��: ���� ا� %آ: ت�R�i ت�??Rـ �"� ��� ا� %آ
UFت
?�mى ��� ص%"� Gت��� .   


، R�b  ـ ���م #��%و ا� %آ: �"�?` #
 ��_م ���??% ��G ا� %آ: ت�??%ًا 5F�� `?&وا��� 
ً�\��#
� �"G ا� %آ
ت،�
ت ا������: �UF وا�� F%ة ?�m5ود ا���  :�
� هC$ ا�]�وت��ن ا� %آ: 


ت ا����%�R، وت��9% ا��?�د ا��اردة ����%5�� :#_�#  G?q��� R?��Xص ا��
Xت ا7ش
?�mص
� �"G ا� %آ
ت�
 وا���"�: F�� `?&ا����  ا� %آ: أو ا��� ��
ر�: �]1 ا�k?%، إذا ت�S اMش
رة �


 ا��"
ري أو ا��5%ف ا�5
در �R #��% ا� %آ: إ��F�"� U&ر .   

6 ��
� Iً�X# %ن ا������ـ �
# R?#

ص�: �
�U ا� %آ: وت�آ?G ا��]X  فmخ ��� 
�d�� U ���ه
fذ� .   



7 %?kا� G?ت� أو ت�آ
?�mص R# ء_�
 إI إذا آ
ن &%ار  ـ �I]1 �����% ا���
زل �R آG أو F�
G"� �� G?ا ا���آCه %Fش �ل �"
   . ا� %آ: ت�??�� �"?_ �� ذ�f و�hي �

1 �
� %آ: ��9�  %آ: وا� %آ
ء �R ا�i%ر ا�Cيـ ���ن #��% ا� %آ: #�PوIً ت"
$ ا�  8[��
$Cوت��� ه ،mًp
� ��� fذ� %?k� �i�� ش%ط Gأو ت�5?%$ وآ ��

ء moث  إه�iن�
ا���Pو�?: �
� إدارة ا� %آ: 7ي �9� R# ا9�7
ب،�
ء ���� Fط  ���ات ��� ان���� :�F# ت�%ي Iو
R� �5د ��5ر�# G�� R� ع

 ���� ا� %آ: أو   ا����%ا���Pو�?: �R آG�� G أو ا#��ً�mخ
�  ��%ارات ا� %آ
ء و#R شhن� أن ��]b 1%رًا �
� %آ: أو �R أ�:�
ه
 �R ا� %آ
ء، وeل أخ
أ��

�m ت��� د��ى 
ً#%�
ل آ
ن ا�G�e ا�����ب �����% � :#

م ا���ا�� ا����7 
ً��   . ا���Pو�?: إI و


 خ� 9F�

#R ا��� ���9 رأس #iن �?%ةـ ت��_م ش%آ: ا���?�# R�% و�_��  �: و� %qر�: أو أآ��

ت ���X� R# ا� %آ
ء�
�� }�e# R??خ��: ت� ��� 
F?�ا�R�C �����ن أ9�u?: رأس  ��د ا� %آ
ء 

��iي تCا� R??ن�ن
��ول ا��]
�R?9 ا�� R# :ل ا� %آ
#  ��@�� �� }�eا ا��Cه `iXا��زارة و�
� �e�� ت� ����ا�� ا���%رة
9�
ت ا� %آ
ت ا���
ه�:��
� و#�Pو�?�� ووا .   

    #"�! ا� %آ
ء/٣٥/ا��
دة

� #"�! �� %آ
ء  1�   ـ ��CX ا� %آ
ء &%اراتUF ا������: �
� %آ: 


 و���ن ��G ش%��i� 1� fر 2F?� d5[ا� ���
# R# ء
ا�"��:  ـ ���h> #"�! ا� %آ
:?9�uh� S��5ن ا����و� ،<�
X# dن Gآ Uuا ا��"�! رCت ه
 &
�# ��رأس ا��
ل،  واIش�%اك 


ت #"�! ا� %آ
ء�
���I و�]�د ��� ا� %آ: ��?: ا����ة .   


ع ا� %آ
ء #
 �d�� U ا���� 3��w� R#
iش%آ: ا�� ��
ء �9�uh?:  ـ ت�5ر ا��%ارات eآ�Iا ���

   . #�?�: �]�ده

4 
F"#أو د 
F�� ا� %آ: أو ��� G����� :ن ا��%ارات ا��������تI ـ  
F?�� 1e�� U�
ص]?]: #
Iًأص� %F ن ��?� و���&�� ��� ��   . ا� %آ
ء 

5 R� ولP�# ء #�_#: �����%وه�

 ـ ت��9% ا��%ارات ا�5
درة �R ا� %آF� �?وا��� 
   . ت�C?eه

6 �� Gدارة أو ا���خMل ا
��h� م
   . إدارة ا� %آ: ـ I �"�ز �� %�u f?% ا����% ا��?

� أ��
ل  %وb: ��� #"�! ا� %آ
ءـ I ���9% تS��5 ا� %�f ��� ا��%ارات ا��� 7� mت�خ
   . اMدارة

8 
Fتm"ت% ا� %آ: و�
�
 و���ده
 ـ �"�ز �� %�f أن �@�� اmpIع ��� دFئ�
o9?: وو�
   . ا��]

    �_ل ا����% وا��_ا��/٣٦/ا��
دة

1 ��
ت� #]�دة ?�mص Sن
� ��� ا� %آ: وآ� 
و ا���� �m �"�ز �_�� أ ـ إذا آ
ن ا����% #�?�ً

 آG ا� %آ
ءF�&�� :?ر�� :�?oو ����� Iت� إ
?�mص Gت��� .    

2 Sن
�� وR� :����# :�?o ��� ا� %آ: وآ��� 
� هC$  ـ إذا آ
ن ا����% #�?�ً�
ت� #]�دة ?�mص

ت� ��%ار ��5ر$?�mص Gء �_�� أو ت���

ز �� %آ� :�?oا��  U� 

ع #��M
#"�! ا� %آ
ء �



 :?9�uا� %آ: أ ��� R�i��:�?�# .   


ء ��� 3�� 
F�� 5: و��%ار ��5ر�X: ا��9ا�: ا���ن?: ا����ـ �"�ز ��]  %qأو أآ f�%ش ��p
   . �_ل ا����% إذا رأت �99ً
 # %و�ً
 �9%ر ا��_ل

4 R?: �����% ا�����ل �_ل ا��]
� ��
ق ��� �G ا� %آ: eتIا� %آ: ��� أن  ـ �"�ز ا ��� ��
� ��� ا� %آ:� dا ا��Cرج ه�� .   

� ��� ا� %آ: �m �"�ز �� أن 5� 

  ـ إذا آ
ن ا����% ش%��
 و#�?�ًF�9�� ب
���_ل اMدارة �k?% أ�9
IوP�# ن

 ا��]��: وإI آF�9ء أو ت�
� ا� %آ&
   . �R ا�����~ �

    ءا�X@?: ا����9: ��� ��~ ا��7
ل#�ا��: ا� %آ
/٣٧/ا��
دة


#R ��اء  1iش%آ: ا�� ��u?%هU ا��?
م �hي ��R# G  آ
ن #R ا� %آ
ء أو #Rـ I �"�ز �����% 
Gآ R# :�9�# :?@خ :��
 �]�د$  ا��7
ل ا��
�?: دون ا�]�5ل ��� #�ا�� 
��ا� %آ
ء أو ��UFi و

   : ��� ا� %آ:

9#
ش%ة ���C?e أي # %وع %?u ش%ة أو

 أ ـ ا���
&� #` ا� %آ: ��5رة 9#F� !�

 أو #�F�
�[� .   

��

ط ا� %آ:ب ـ أن ��
رس �]� �� 
ًF�
 # 
ًp
   .  أو �]�
ب ا�k?% ن 

� ش%آ:� 
ً�#
i�# 

#R أخ%ى أو ش%��ًiش%آ: ت �� 
ت�ص?: إذا آ
نS هC$  ج ـ أن ���ن ش%��ً

F� 
ً��

ط ا� %آ: أو #� �� 
ًF�
 # 
ًp
   . ا� %آ: ت�
رس ن 


Fbا%uأ �� Gخ�� 
   . د ـ �?` ��
رات ا� %آ: إI إذا آ
ن ا��5%ف #�


F?�� R?#hاء ا��%�
رات ا� %آ: أو إ�� Rـ ره $ .   

   . و ـ ا��5%ف �� 
ر�` ا� %آ:

2 
ًeآ�رة �نCل ا��
��7
� �G ���ي #
 �d�� U ���  ـ ت"�د #�ا��: ا� %آ
ء ��� &?
م ا����% �
fف ذ�mخ ��� :�� I :�?oا� %آ: أو و .   

� ا� %آ:تe%/٣٨/ا��
دة� ��5� R� f�% غ ا�    

1 I ءـ
b%� Iا� %آ: إ �� �55� R# أي R� %?k�� غ%eا�� f�% �� ء   �"�ز
��?` ا� %آ
%F ت ا�m#
   . و� %ط ا��?
م ���

2 :5�Xا�� `�
��R# �9?5 ا� %آ: و�?!  ـ ��� أن� �"�ز �� %�f أن �]�ل ��k?% ا�]��ق وا���
R��&

 �?R ا�����?� Iإ %oق أي أ
eتIا اCF� .   

     ا� %آ:ان]mل/ ٣٩/ا��
دة 


ل� �� R#
iش%آ: ا�� G[ت، ت
�: إ�� ا9�7
ب ا��
#: �]G ا� %آ
bM
شF% إ�mس أ��  �
� ا� %آ
ء ا���%ار ا� %آ:&

 �?�UF ���_ل �R ا� %�f  ا� %آ
ء أو ���ان� 7ه�?��، #
�U ��%ر ��?�



%F ا� :�#
  . ا�Cي أ��! أو ��� أه�?��، ش%ط إ�%اء #�

  


ة ا� %�/ ٤٠/ا��
دة�    fو

1 :�
� �� R#
iن ش%آ: ا��w� ،<�
X# dا� %آ: ن ��� ��
ة أ�� ا� %آ
ء  ـ إذا �U �%د �و
� ا� %آ
ء ا7�?
ء&
� R?� %ت��� .   

ا��رo: وت��ن �UF صe:  ـ تPول ���ق ا� %�f ا������ إ�� ور��o وت���% ا� %آ: #` هIPء 2
<�
X# dا� %آ: ن ��� �� R�� U�
# R?ء ا���ص
   . ا� %آ

3 �ت%تS9 ��� ا� %آ: ���  ـ ت��ن ت%آ: ا� %�f ا������ #�Pو�: �R ا����ن وا��I_ا#
ت ا��
R?ء #�ص
� ا� %آ: إ�� ش%آ� ��oور :eص G��[ت %Fر�� ش
   . ت

    Ub ش%�f إ�� ا� %آ:/٤١/ا��
دة 


ع Ub ش%�f أو ��ة ش%آ
ء إ�� ا� %آ: #` 1��M
#%ا�
ة &�ا�� ا� F%  ـ �"�ز �� %آ
ء �
� هCا ا��
ن�نا��� 
F?�� �5ص� .   

2 R#
i��
� ا� %آ
ء �&
� `# IوP�# ن
و�"�?` أ#�ا�� �R  ـ إذا انUi ش%�f إ�� ا� %آ: آ

ق �?R ا� %آ
ءeات Gوآ 
F?إ� �#
�iن I :��mت ا� %آ: ا�
��� خmف ذ�I f �]�� ��  ا��_ا#

%?kا� $
   . ت"

    ان�]
ب ا� %�R# f ا� %آ:/ ٤٢/ة ا��
د


 إI ���ا��:ـ  1Fء #�ت
iان� G9& :ا� %آ R# ب
� ا� %آ
ء f�% �� 1[� I اIن�]&
� .   

2 $%Fش G9& %oا� %آ: أي أ R# f�% ب ا�
   . ـ I ���ن I ن�]

3 �� ذ#: ا� %آ:  ـ إذا ان�]� ا� %�R# f ا� %آ: �m ���ن #�PوR� I ا��I_ا#
ت ا��� h ت�
��
   . ��� شF% ان�]

� ا� %آ: �m �9%أ #R ا��_ا#
تـ إذا ت�
زل  4� ��5� R� ء

 إI  أ�� ا� %آF?دائ� $
ا� %آ: ت"
� شhن ��ا�:� 
F� ا�� ا�����ل���� 
ً��   . ا���R إذا أ&%وا ا���
زل و


ئ% /٤٣/ا��
دة �Xح وا�
   ا7ر�

:?�

�: ا���: ا��Fن ��� 
F?� f�%ش Gآ �ئ% ون5?
�Xح وا�
?_ان?: �� %آ: #R وا&` ا�� ت]�د ا7ر�


ئ%، و��� آG ش%�f دائ�ً�Xح وا�

#?: و��
ب ا7ر��Xح ��"%د  ا�
� ا7ر���� %آ: ���9?5 

ئ% #
�1e�� U ���  ت]��� هCا ا��5?� ش%�@: إآ�
ل #
ن�R# d رأس #
ل�Xا� �ا� %آ: ��9

fذ� %?u .   

    



  

  

 0
�-
  ا
/�ب ا

    ش%آ: ا���ص?:

    ش%آ: ا���ص?:/ ٤٤/ا��
دة 


 أ�� ا� %آ
ءش%آ: ا���F?���� اG&7 ش%��ً
  ص?: ه� ش%آ: ت��G ت]S ���ان #�?R ���ن 
R?ء #�ص
�: إ�� ش%�f أو ش%آ
bإ 
�#
i�# .   


#��نiء ا���
� إدارة ا� %آ:: أ ـ ا� %آ�و���ن�ن #�Pو�?R  هU ا�UF� 1[� R�C اIش�%اك 
UFأ#�ا� �� 
F?�� :9ت ا���%ت

#R� R د��ن ا� %آ: وا��I_ا#i��

ص: �Xا� .   

� رأ��
ل ا� %آ: دون أن: ب ـ ا� %آ
ء ا���ص�ن����ن �UF ا�]1  هU ا�R�C ���#�ن �5: 
� إدارة ا� %آ: وت��ن #�Pو�?: آR� UF�# G د��ن ا� %آ:�
Iش�%اك �  
F?��:9ت ا���%ت
وا��I_ا#

� رأ��
ل ا� %آ:�   . #]�5رة����ار ���5 

    ���ان ا� %آ:/ ٤٥/ا��
دة 

1 "� I ـR?�#
iء ا���
   . �ز أن ��R�i ���ان ا� %آ: إI أ��
ء ا� %آ

� ���ان ش%آ: ا���ص?:، وإذا 2�ت�
#� ا� %�f  ـ I �"�ز أن ��رج ا�U أي ش%�f #�ص 
$

#R ت"i�# f�% آ IًوP�# �9ان ا� %آ: أص��� ��   . ا�R�� %?k ا��?: ا���ص� �wدراج ا��� 

 إدارة ا� %آ:/ ٤٦/ا��
دة

1  1[� I ـ%?kا� $
� إدارة أ��
ل ا� %آ: ت"� Gا���خ �
و��  �� %�f ا���صF�?qو�?! �� ��@: ت�

ء ��� ت�آ?G وإI آ
ن #�PوR� I د��ن ا� %آ:�� fن ذ�

 ا� %آ:  آF���[ت �
 ا��Fت
وا��_ا#

f�% و�?: ا�P�# 
Fإدارت ��
#R ��9� ت�خ�� أو #�
ه��� iا��� .   

2 �� أ��
ل #"�! ا� %آ
ء #�
ه�: #��ـ I ��� اش�%اك ا� %�f ا���ص�� إدارة ا� %آ: أو   �

F�
� أ���
 أو F?� mًت�خ .   


 وا��"mت 3Fت
�

ت% ا� %آ: و���
ص: �
��%ارات  ـ �]f�% �� 1 ا���ص� أن �@�` ��� دXا�

#�?R أو #`iء ا���

 وأن ���اول #` ا� %آFق إدارت
?� ��
 ا���CXة Fنh � :ي ا� %آ%��# .   


دةا��/��5/ ٤٧� R� �    ت�
زل ا� %�f ا���ص

:��ا� %آ
ء  �� %�f ا���ص� ا���
زل �R ���5 إ�� شdX �خ% ش%�@: ا�]�5ل ��� #�ا
R?�#
iا��� .   


#R إ�� ا� %آ:/ ٤٨/ةا��
دi�# f�%ش Ub    



1 `?�� :��� ش%آ: ا���ص?: ���ا� ���� R#
i�# f�%ء  ـ �"�ز &�9ل دخ�ل ش
ا� %آ

F?� R?�#
iا���fذ� ��� R?ء ا���ص
   .  وI ت �%ط #�ا��: ا� %آ

2 f�% �95 ا��Iو ،R#
i�# f�%إ�� ش �ا���ص�  ـ �"�ز ت]��G صe: ا� %�f ا���ص
R#��9 و& R# `&�# ��� ��� ر����� fذ� Uإذا ت Iا� %آ: إ �� 
ً�#
i�#
&G9 ا� %آ
ء  ش%��ً

Iًأص� $%Fش Uو�� R?�#
iا��� .   

��?`ـ �"�ز &�9ل دخ�ل ش%� 3 :��� ش%آ: ا���ص?: ���ا� ����
#�?f  R #�ٍص iء ا���
ا� %آ
 
F?� R?وا���ص .   


� ا� %آ:/ ٤٩/دةا���
ذ ا��%ارات Xات    

1 U�
# R?�#
iء ا���
� ش%آ: ا���ص?: �hص�ات ا� %آ���� ا���� �� %آ
ء  ـ ت�5ر ا��%ارات 
 S��51 ا��� R?ا���ص .   

� #"�! ا� %آ 2�
ع #
�d�� U ا���� ���ـ ت�5ر ا��%ارات ��M

ء � :�?�# :?9�uh� ء
eآ�Iا .   

3 
F"#أو د 
F�� ا� %آ: أو ��� G����� :ن ا��%ارات ا��������ت I ـ  
F?�� 1e�� U� 
ص]?]: #
%F ن ��?� و���&�� ��� ��
#��ن وا���ص�ن iء ا���
   . أص�Iً ا� %آ


#R ��� ش%آ: ات@9?1 أ��
/ ٥٠/ا��
دةiص?:م ش%آ: ا�����    

� ش%آ: ا���ص?: ا7��
م ا��@�9: 1� R?�#
iء ا���
��� ا� %آ
ء  ـ ت�%ي ��� ا� %آ
R#
iش%آ: ا�� �� R?�#
iا��� .   


#R ا����5ص 2iص: � %آ: ا��
Xم ا�
� هCا  ـ ت�%ي ��� ش%آ: ا���ص?: ا7��� 
F?��
� هCا ا�9� dن 
F?�� د%� U� �� ا�]
Iت وا7#�ر ا��� fن�ن وذ�

رض #`  
با����� I 
و��

�#
   . أ��

3 $���
ت� أو �ا7ه�?: أو إص
��� ��"_ دائU إ��  ـ P� Iدي إ�mس ا� %�f ا���ص� أو إ��
ر$ أو و
  . �G ا� %آ:

 

   ا
/�ب ا
�اب1

    ش%آ: ا��]
ص:/ ٥١/ا��
دة 


 ـ ش%آ: ا��]
ص: ه� ش%آ: ت��� �?R شR?5X أو أآS�?� %q #��ة mpIع 1F?�� %?kا� 
`# G#

ه% ���z f�%ش 
F�

 �?R ا����
&��R و��
رس أ��Fن
   . ا�k?% و��]5% آ?


#mت 2��� `iXت Iر�: و
ا� F%ا��e%وb: ��� ا� %آ
ت  ـ �?! � %آ: ا��]
ص: ش5X?: ا��9
   . ا7خ%ى

    ��� ش%آ: ا��]
ص:/ ٥٢/ا��
دة 




 وآ?e?: ت���� رأس   %آ
ء�]�د ��� ش%آ: ا��]
ص: ا�]��ق وا��I_ا#
ت ا���9
د�: �?R ا�Fو#�ت

ظe��Iا `# UF�?� 
�?�
ئ% �Xح وا�
   . ��@9?1 ا��9
دئ ا��
#: ���� ا� %آ: ا��
ل وت�
�U ا7ر�

9
ت ش%آ: ا��]
ص:/ ٥٣/ا��
دةoإ    

� ا���اد�9
ت ا�����9: oIق ا%p `?�"� :ص

  �S9q ��� ش%آ: ا��]F��b�# ن
ا��"
ر�: إذا آ
9oIو�@%ق ا 
� ا���اد ا���ن?: إذا آ
نت"
ر��
ت ا��]�دة  

 #�ن?F��b�# .   


� %آ:/ ٥٤/ا��
دة � %?kا� :&m�    

1 ��# �&
   . ـ I ���ن ��k?% را�@: &
ن�ن?: إI #` ا� %�f ا�Cي ت�

2 :e5ا� $CF� %?kا� $
آ %آ: ���?: و��95  ـ �"�ز أن ت�
#G ش%آ: ا��]
ص: ا��� ت\F% ت"
R?و�P�# 
F?�
#Rا� %آ
ء i��
� %?kا� fذ� $
  .  ت"

  

  ا
/�ب ا
(�م� 

   ا� %آ: ا��]�ودة ا���Pو�?: 

    ت�h?! ا� %آ: ا��]�ودة ا���Pو�?:/ ٥٥/ا��
دة 

1 G&7ا ��� R?5Xش R# <�hش%آ: ت� �وت��ن #�Pو�?:  ـ ا� %آ: ا��]�ودة ا���Pو�?: ه
� رأ��
ل ا� %آ:� 
F���� �
 #]�دة ����ار ��55 ا��F?� f�% ا� .   


ن�ن 2�� :�b

 ـ ت��9% ا� %آ: ا��]�ودة ا���Pو�?: ش%آ: ت"
ر�: خF��b�# ن
   . ا��"
رة أ�
 آ

    رأس #
ل ا� %آ:/ ٥٦/ا��
دة 

1 U�
ت"_ ا��زارة �� %آ:  ـ �]�د رأس #
ل ا� %آ: ا��]�ودة ا���Pو�?: �
��?%ات ا���ر�: #

 ����: أخ%ىF�
   . ت]��� رأ��


ص: �]�د ا�]�ـ #` #%ا�
ة ا7� 2Xا� R?ا���ان �� 
F?�� م ا����5ص
ا7دن� �%أ��
ل ا� %آ:  �
   . ا��]�ودة ا���Pو�?: ��%ار #R ا��ز�%

3 m#

 #R  ـ �"� أن ���ن رأس #
ل ا� %آ: ا��]�ودة ا���Pو�?: &� ��د آ#�� R?omo لmخ
U�
� �� %آ: #�
� أو �p� ��d ا�� ت
ر�� ص�ور &%ار ا��زارة ��1��5 ا��\
م ا�7�

م ا�7\


# G�� Iأ �"� :�
� هC$ ا�]�
 ��� #�F: أخ%ى، وF�?�hص�ور ا��%ار ا��زاري  ت ��� `���
 R� 1��5��
�٤٠ %`�� &?�: ا�]d5 خmل ��: وا��ة  #R &?�: ا�]d5 ا�����:، وأن ��&
�


ء &%ار ا��%خ?d �� %آ:kئ�: إ�
p S[ت .   

4 
o :ا����� d5[ا� `�5
Iت %5#�?:ـ �"� أن ���ن د�w� 
�� .   

5 G19 ا7صp إ�%از ص�رة ��� :?�
 ا��%5Fت
�
�� f�%[ـ �]1 �� %آ: ت 
F�?"دة ت�
Fش R� .   




��: ���"_ئ: 6& %?u :�?و�: ا��
��# d5� ل ا� %آ: إ��

ل أصS[9  .ـ ���U رأس #� ��و

ئ�ة 7آR# %q شdX و�1e�� U ا��
���ن ��� ا� dX ا�Cي� d5[ا�]5: أو ا�  $
��UF�q ت"


�f ا�"_ء ا7آR# %9 �5: ��?: ا��
��?R، أ#
 إذا# Gq# ء
ت�
وت #��?: ا�]d5  ا� %آ: وا� %آ
�?�U ت]���$ #G9& R #��% ا� %آ: Gqا��� dXق ��� ش
eتIا U�� Uو�.    


ت �?�?: 7#��# R� رة

ز  .ـ �"�ز أن ���ن رأ��
ل ا� %آ: أو �_ء #�� �9?�#Iوت��9% ���ق ا
وI �"�ز أن . ا����#
ت ا��?�?: اIخ�%اع وا���%�: ا��e?: وu?%ه
 #R ا�]��ق ا������: #Rو���ق 

   . ت��ن هC$ ا����#
ت خ�#
ت أو ��G أي شdX آ
ن

اIآ��
ب أو  ـ I �"�ز �]
ل #R ا7��ال p%ح �d5 ا� %آ: ا��]�ودة ا���Pو�?: ��� 8

 أو إدراج �55F?� d5� ر � %اء�F�"�� ا����ة �?�� أي ��ق #
�?:،ت�� 
F  1[� I 
آ�

   . �� %آ: إص�ار أ��
د &%ض &
��: ����اول


ل ا��R?#h أو ا��5
رف أو 9��h� ا� %آ: أن ت��م $Cـ �]\% ��� ه %?�   . ا���

    ا�U ا� %آ:/ ٥٧/ا��
دة 

   . »ش%آ: #]�ودة ا���Pو�?:«ـ �"� أن ��9` ا�U ا� %آ: �9
رة  1

�: إ�� ا�����#
ت  2
bـ إ
Fت
��9@# �� 
F�
 و���ده
  ا��� �"� ��� ا� %آ
ت إدراFت
وإ�mن
$Cه �� 
F�
   . ا7وراق �"� ��� ا� %آ: ا��]�ودة ا���Pو�?: إدراج رأ��


#R� R ا��_ا#
ت 3i��

ص: و�Xا� UFأ#�ا� �� R?و�P�# ي  ـ ��� ا����%ونCا� %?kا� $
ا� %آ: ت"

  �G ا��
ن�ن�أ�%م ���دا #` ا� %آ: دون أن ��R?9 �� ا�F�
   . �� %آ: أو رأ��

    #�ة ا� %آ:/ ٥٨/ا��
دة 

� و�"�ز أن ت��ن ا���ة #]�ودة 1�

 ا�7F#
� ن\�   . أو u?% #]�ودة ـ ت�?R #�ة ا� %آ: 


ء هCا 2Fن�
� 
Fز ت]��� #�ت�"?� 
�?�# m�� 
F��
u Sن
   . ا���G ـ وإذا آ


ز 3�
�: ا��ورة   ��L?F: ا��
#: �� %آ: أنـ وإذا آ
نS #�ة ا� %آ: u?% #]�ودة Fن �� 
F�� ت�%ر
�  ا��
�?: ا��� ت�� ت
ر�� ان��
د ا�L?F: ا��
#: ا��� &%رت�ا�]G ��� أن ��U ن % هCا ا��%ار 

R?و��%ت R?�?#�� R?�e?[ص ��   . ��� اG&7 ا�"%��ة ا�%��?: و

    ا�]d5 ا��?�?:/ ٥٩/��
دة ا

ا� %آ: �p� ا��1��5  %آ: #��#
ت �?�?: �%�1 ا�����Pن أوـ إذا آ
ن �_ء #R رأس #
ل ا�  1

�9?: ��ر�: ذات[# :F� R# %�%��� أو ت����� ��
خ9%ة أو #R ش%آ: #]
�9:  ��� ا��\
م ا�7

و�"� أن ��R�i ت���% &?�:  .دو�?: #����ة #R ا��زارة ��R�i ت���%ا ��?�: هC$ ا����#
ت
�
#`   أ��ت� #
 � ?% إ��ا����#
ت ا��?�?: ا�5
در �R ا�"F: ا��F�?و�P��� 

 &� أخCت ���Fأن


ل� �� ،
Fص]: ت���%ات R� :?�?ت ا��
��?U أو آ
نS ت��U أن  ص
�� ا����# h@X� 
F�
تR?9 ارت�
:Lp
   . ا�����%ات خ


 إ�� ا�U ا� %آ: 2F�?��# Gون� 
F�?ت ا��?�?: ت��
ا��]�ودة ا���Pو�?: خmل  ـ ��� ص
�� ا����#



?omo 1��5#�ة��

 #R ت
ر�� ص�ور ا��%ار ا��زاري �#�� R ��
   . ��� ا��\
م ا�7


ص ا�R�C  ـ �]� 1�i�� R# G%ر #R ت���% ا����#
ت ا��?�?: إ&
#: د��ى 3Xو�?: ��� ا7شPا���


#R #`. &�#�هi��
� R?و�P�# ص
Xء ا7شIPن ه��و�  R?9ل ت
� �� 
F�??��� S#
& �ا�"F: ا��

� ا���??U أوارت�
ب هC$ ا7خ?%� 
ً�?�� h@ةخ 
F�??م ص]: ت���� Uت�� Sن

دم . آ���
و���� ا�]1 �

  إذا �U ت�U هC$ ا����ى خmث moثF#
���ات #R ت
ر�� شF% هC$ ا� %آ: أو شF% ت���G ن\

��
   . ا�7

   ا��5%ف �
�]5: ا��?�?: / ٦٠/ا��
دة

Cه Gqت� �
ل ت5%ف #
�f ا�]5: ا��?�?: �
����ات ا��� ��G9& :5[ا� $  ��� R?��� ء
iان�

F��?& :[ص R� UF� ا���5%ف `# R#
i��
� IوP�# ن
   . شF% ا� %آ: آ

    إ�%اءات ت�h?! ا� %آ:/ ٦١/ا��
دة 

� �� %آ: 1�

��1��5 ��� ا��\
م ا�7� UF9�p ن���Pو�?: إ��  ـ ���م ا��Pا��]�ودة ا���
#G9& R ا��
ت� �
���ل أو #G9& R  ��� ت�ا&?�UFا��زارة ��� ت���� ا�%�U ا��ا�� �f�C وا��1��5 
   : ا�����#
ت ا��
�?: أ�: �F: �]�ده
 ا��ز�%، و�"� أن ��R�i ا�@��

� رأس ا��
ل و&?�: ا�]5:� UF55�و UFت
?���
ر ��G  أ ـ أ��
ء ا��R?��P و�Xا�� Rpوا���
UF�# .   


 وا���ة ا��F�

 ورأ��Fو#�ت 
Fون�� 
F��
uا� %آ: و Uدةب ـ ا��[  
������ رأس ا��
ل و#%آ_ه

Fو�%�   . و


��
 وF��?& 
��i�# ل
� رأس ا������%�% ا�����% وا�U  ج ـ �?
ن ا�]5: أو ا�]d5 ا��?�?: 

F#�& يCا� f�% ا� .   


���&?` ��� ا��\
م 2� %qأو أآ dXش ~��eت �ا�@� R�i�� ـ �"�ز أن  :��
� و#��
ا�7
   . إ�%اءات ا���h?! وشF% ا� %آ:

� �� %آ: ووo?�: ت�??R #��%ي 3�

م ا�7\��
� !?�hا�� ��p 1�
  ـ �%Fت
�
�� }�e#ا� %آ: و
ا����#
ت ا��?�?: إن و��ت وا���F:  ا���&�: #R ا��R?��P وا���%�% ا�Cي ��R�i ت���%ا ��?�:

   . ا��]�دة ������ رأس ا��
ل

4 �
� �� %آ: ا�����#
ت ا���
   : ?:ـ �"� أن ��R�i ا��\
م ا�7



 و#%آ_هF��
uو 
Fو#�ت 
Fا� %آ: ون�� Uأ ـ ا� .   

   . ب ـ رأ��
ل ا� %آ: وآ?e?: ��اد$

��
ت ا����%�R و� �G خ
ص ?�mإدارة ا� %آ: و��ود ص :?e?ان: و�?` أص�ل  ج ـ آ���Iا
dا�%خ Rو� 
Fر��
 # R� زل

 وا���F� وا��5%ف 
Fا� %آ: وره�  
F� :�زات ا�����
?�#Iوا


Iتوت��e�ا� U� .   




ئ%�Xح وا�

ت ا� %آ: وت�ز�` ا7ر��
�� U?\ت� :?e?د ـ آ .   

� �� %آ:/ ٦٢/ا��
دة �
    ت1��5 ا��\
م ا�7

� أو ��� 1�

��1��5 ��� ن\
م ا� %آ: ا�7� 
ت���mت� خmل أ�R?��9  ـ ت�5ر ا��زارة &%اره

F��� ��@ا� G?"ر�� ت�
� إذا تR?9  ���و�]1 ���زارة ر�~ ا��R# . 1��5 ت�
ن\
م ا� %آ: ا�7

R?م ا���ان

�> أ��X� 
# R�i�� م

 أن هCا ا��\F� ةC�
وإذا �U�� U ا�����Pن . وا7ن\�: ا��
�
�e: خmل ا���F: ا��Xزا�: ا��w� ء

 ر�~ ا��1��5 ا� %آF� ز
�   . ت]�ده
 ا��زارة 

2 R# 
#�� R?omo لmخ ~�. تUFk�9 &%ار ا��زارة  ت
ر��ـ ���R?��P ا��I%اض ��� &%ار ا�%

ز 7ي #�P! أو 7ي #R ا� %آ
ء�ا�@�R ��%ار ا�%�~ أ#
م  وإذا ردت ا��زارة ا��I%اض 

� #��bع ا��I%اض خmل� S9ت �
ء اMداري ا��i: ا����ل  #]

 #R ت
ر�� اآ��#�� R?omo
� ا����ى ��%ار #9%م� :#�5Xا� .   

� UF�9& R# ض�eن أو ا�����Pا���5ق���م ا�� ��
ووo?�: ت��?: ا����%���w  Rاع ا��\
م ا�7
5
Iت ا��%5�?: ا�� �%ة ������ رأس�Iت وا
�
� ا�]� �e#و  
ا��
ل و ت�??U ا�]5: ا��?�?: و#


 �� %آ: وا��5%�� ا�CيF�?��# Gأو ن� 
F�?ت�� �?e�  ا� %وط %����#� ا����%ون وا�Cي � �% ���ا
� ا�"%��ة ا�%��?: ��ى أ#?R  م ن %ا��@���: ����� هCا ا���5� ور���
دة ت�"?G ا� %آ: Fش


 ا��"G ا�Cي �"� ��?� ت�"?G ا� %آ:F� G?"دة ت�
Fت� وإص�ار شm"� ��. ا��]�ودة ا���Pو�?: 

 وR?#7 1[� I ا��"G ت��?1eا� %وط ا��]�دة �ن fا� %آ: ��� أي ش%ط ��ا ت� G?"ت� .   

    ��� &?�: ���5ب ا���P! أو ��م ت�ان�]
/ ٦٣/ا��
دة 

1 R� و�?: ا��زارةPا� %آ: ا��]�ودة ا��� ���P# ��أ Uل  ـ إذا أ��
� ��ان�]
�� #R ا� %آ: أو 
� رأس ا��
ل خmل ا��e%ة�� ا��R?��P ���  ��م ت����$ أو ت����� �]��5 &

ز �9� f�C� ا��]�دة


�� ��نCار خmل � %ة أ�
مq�#ار$ و��م اCان $

�9: ا��زارة ��� إ�mل #R ت
ر�� ت�k?�9 إ�@# 
� ا� %آ:�
ص #]�� Xأو أش dXش .   


ل ��م ت���� رأس #
ل ا� %آ: خmل ا���ة ا��]�دة �f�C و#` 2� ��#%ا�
ة أ��
م ا��e%ة  ـ 

ءk�w� إ�� ا��زارة إص�ار &%ار �ا�@� !�P# G�� ز
� :��
� هC$ ا�]
�: ���م  ا���ا��1��5 ، و

�
دة ا��9
�� ا����w� إ��ا��5%ف R?��Pا�� G9& R# :��  ار%& !�Pر إ�%از ا���� :�#

 آF�
أص]

ء &%ار ا��1��5k�w� ت ا��?�?: ���  و����م ا�]5:. ا��زارة
ا��?�?: �p� إ�
دة ت�"?G ا����#

ء &%ار ا��1��5 ا��� ا���
دا إ�� &%ار ا��زارةk�w� .   

    �"G ا� %آ
ء/ ٦٤/ا��
دة 

� ا� %آ: �"G �� %آ 1� f��� ءـ
�?� أ�� �?�� R�%ش%اف ا����w� ء
  UF�# Gآ Rp�#ء و
ا� %آ
R# f�% 5: ا�� ��� `�� 
ت5%ف أو �"_ أو  و#
 ����� #d5� R و&?�: هC$ ا�]d5 و#

هCا ا��"G  و�]� 1�G ش%�f اmpIع ��� هCا ا��"G و�"�ز أن ���ن. و&��
ت أخ%ى

   . ا���%ون?

2 � ��
م  "G ا� %آ
ء اذا آ
نS ت�@�يـ �]1 �����% ر�~ ت�و�R أ�: وا&�: ��I :e�
X# ���
��
�Iم ا
   . ا��
ن�ن او ا��\



3 ��   . ا��"G ـ ا����%ون #�Pو��ن #�ن?ً
 و�_ائ?ً
 �R ص]: ا�����#
ت ا��اردة 

4 U�� ت ا� %آ: ص]?]: ا�� أن ��5رm"� ��� �k?%  ـ ت��9% ا�����#
ت ا��اردة i�� �
ئi&
fذ� .   


 ���ا&` �_و�% ا� dX ا��Pت�R ��� ا��"G وا�Cي �"%ي �?� ايـ ��
&� �"%م ا� 5�mخ �?& .   


ر �� %آ
ء / ٦٥/ا��
دة�Xا�� Rpا���   

1 
ً[�

رًا ص�X# 
ً�p�# f�%ش Gر$ آ
�X� يCا� Rpآ:  ـ ���9% ا���% �
� آG ا#% ����1 �� �?�9���   

2 
#` اش�
ر �
m��Iم #
���i# :�  Uن:ـ ��U ت�9?� ا� %آ
ء �
7#�ر ا������: �
� %آ: ����� ر�
� �� %آ: ا�
�?� اخ%ى ����9?��
�Iم ا
� ��� ا���9?�  و�"�ز ان. �]�د ا��\�
�Iم ا
��d ا��\


آ! او ا���%9eا� Gq# :q��[ل ا�

ئG اIت5���  �   ا�I��%ون

    ان��
ل #��?: ا�]d5/ ٦٦/ا��
دة

1 z�# م
� ا� %آ: أ#� d5[ا� R� زل
ا� %آ: او #R ت����  > ر��� أو أ#
م #��%ـ ��U ا���
   ا� %آ: �CFا ا�k%ض 

� �"G ا� %آ
ء ـ 2�   . �I��ن ���G ا�]d5 أo% إR# I و&S ا��?� 

� ا� %آ: Iي ش%�f �خ% 3� ��5� R� زل
   . ـ �]f�% �� 1 ا���

� �� %آ: ا��� �I_�� ��د ا� %آ
ء 4�
�Iم ا

 ��� خ��:  ـ �"�ز ان ��d ا��\F?� R�% و�
� ش%اء اي �u%� :5� ا���
ن [�
 ��� #�� ا� %آ
ء �1 ا�%ً5Xش  
��
 ��k?% وF�?9� ء
ا� %آ

   �� %وط او ا�A?: ا��� �]�ده
 هCا ا��\
م 

5 ��oا�� ور f�%ش G5: آ� Gـ ت��� .�� ا� %آ: ا��� :oو���9% ا��ر  
F?��I_�� ��د ا� %آ
ء 

����U خ��: و� %�[� R�U ا��
�f ا��ا�� �]# ،UFoر�# d5  G?"ء ��� ت�
� ا� %آ&
� 1���ا


�U  و�]1 ���ر�p :o�d5� . ا���رث �
�U آG وارث ��� ن5?�9� UFoر�# d5� G?"ت�
R�% ا� %آ: ��� خ��: و� ��
 �_�� ��د ا� %آ
ء #��� UF�# Gآ  :���: �I: #�ا
   ودون �


ئ?: ا������: ����# G�d5� :? ا�  6iن ���%ارات ا�����I ـ�
 ��د ا� %آ
ء  %آ: ا��F?� ��_�I
�� Iء، إ
� هC$  ��� خ��: و� %�R �"?: ���ا�F: ا� %آ: او ا� %آ�
ص�: ا� %آ: X# ل
�


 �1. ا����ىF?� UF� ن��� �� ا�]
Iت ا���
ر��  و���ن ا� %آ
ء �� d5[اء ا�% � :?�i�Iا
C?eم دائ%ة ا���

ر�: هCا ا�]1 ا#�# U�[ا� C?eت� .   

� �� %آ: ا��� �_��ـ ���%9 7�
�Iم ا
� ا��\�
 ��د ا� %آ
ء ��� خ��:   �
mًp آG ش%ط �%د F?�
� ا��5%ف �]��5� f�% ن� ت�??� �%�: ا�hش R# ن��و� R�% و�    

8 d5[ا� Rـ �"�ز ره .   

   إدارة ا� %آ: / ٦٧/ا��
دة



1 Iا ��� %?kء او ا�
   ى ��د ا����%�R ا���X: ���� ـ ����� ادارة ا� %آ: #��% او اآR# %q ا� %آ


 ��� خ��: و� %�R ان 2F?�� ا� %آ: ا��� �_�� ��د ا� %آ
ء �
 ��� ��9:  ـ و�"�ز F� ن���
 R�%��#   

3 �&��[� 

 ا��R ا��
ن�ن?:، #����ًًk�
� ا����% ان ���ن ��ا���ن?:، واI ���ن #R ا��
#�?R  ـ � �%ط 

ئ��� ا��و�: أو #]��#ً
 ��?� �hي ����: ���
ن: ?: او #Iف وا% �
� :�Xا�� Uا�"%ائ R# :��%� .
����� :��iش%وط ا�� %�9
ت ت�اoا U�5ق  و��# ���� G"و� %��# Gآ G9& R# `&�# ��%5ت

Iًاص� .   

4 R�%ت ا����
iت]��� ت��� :��%p ��
�Iم ا
��%ك ��L?F: ا��
#:  و�"�ز أن. ـ ��?R ا��\
 
   ت]���ه

5 Iم ا
� �� %آ: ��� ت �?R�%����� !�"# Gـ �"�ز ان ��d ا��\�
�  �9X��� !?أ�� رئ%�
UF�?� R# م ا������: ��"�!. ا����%ون
��Iت@19 ا :�
� هC$ ا�]�ادارة ورئ?! #"�! ادارة  و


ت?�mذ ا��%ارات وص
Xب وات
ت�G?q ا� %آ: و#�Pو�?�UF ���  ا� %آ: ا���
ه�: ��
�?: ا��5
   . #"�! #��%ي ا� %آ: ورئ?��


ء #"�! ا����%�R ا���د ا��]�د ����%يـ  6iز ان ����ى ��د ا��"�I :ا� %آ .   

9
رة 7� Gـ ت���� »%��# «R�%ا�"�` و��"�! ا���� :k?5� ب
� هCا ا�9�.    

8 :#

 #R ا�L?F: ا��F� ض�eت� ا��
?�mص R# اي :�
��k?% اI ���ا��: هC$  ـ �I]1 �����% ا�
:L?Fا� .   

� #�ة و�I: ا����% و�I"�ز ان ت�"
وز ار�`ـ �]�د ا��\
م ا 9�
�I ���"��� :��
& �   . ���ات وه

10 U�� U�

ت ا�mز#: Iدارة ا� %آ:، #?�m5ا� `?��� ا��\
م  ـ ����% ا� %آ: � 
ت]���ه
� ا��"G ا��"
ري �
ر�: �]1��، وت��9% ا��?�د ا��اردة �
�Iا����  ا ��ا�k?%، اذا ت�S اIش
رة 


او ا��%5F�"� U&ا� %آ: ا�� ر R� در
   . ف ا�5


ئ� اذا #
 و��ت  ـ �"�ز �_ل ا����% �
9�u?: اص�ات ا�L?F: ا��
#: �� %آ: او ��%ار 11i&
 fب ت9%ر ذ�
   ا�9

12 :9�

ل ��م و��د #��% �خ% #@� �� f�%ي شI او R�%����� 1[� ا����ى  ـ �?�ا��زارة ���
���
ب #��% Xن�I :#
� :L?د ه

ل ا���
�: ا����%Iن��� ��
ت� او �_�� � �   . او و

9
ت ا����%/ ٦٨/ا��
دة�    وا

1 <�
X� Iوا :#

ت ا�L?F: ا��F?�
 ـ �"� ��� ا����% ان ���?� ���Fارات%& .   

2 :�� Gآ R# و��Iر��: اIر ا�F ل ا�mا����% انُ �ِ�� خ ��� �ـ �" :?�
# :   

�� ��
 ا���5%#: وخ@: ا���Gأ ـ ت�%�%ًا �R ا��
ل ا� %آ: F�  :?�9ا�����   


#?: و��
ب�Xا� 
Fت
�

ت  ب ـ ا��?_ان?: ا�����: ا��
#: �� %آ: و����
ئ% وا����Xح وا�
اIر�




ت�
�� }�e# R# 
F�?��   . ا� %آ: ا�����: �R ا���: ا����5# :#%5&: 

��G او ت5%ف �X%ج �R  ـ ��� ا����% ا�]�5ل ��� #�ا��: ا�L?F: ا��
#: �� %آ: ���?
م �hي 3
� �� %آ:�
�Iم ا

ت ا������: �� ����� ا��\?�m5ا� .   

� ا�� ا�k?% ا�: #���#
ت او �?
ن
ت ت���1 4 e� آ: وت��9% ذات  ـ �]\% ��� ا����% ان% �
�
� ا� %آ:� �95�# U�[� 
F?�� G5� �& ن
9?�: �%�: �
���9: ��، وآp  او 
F� G�� يh� �#
أو &?


 وذ�f تF?�9: �
�����~ �R اbI%ار�

ئ�: ا��_ل وا��@p S[  R# ��qآ:، و���% �
� S�[� �ا��
fاخ%ى، او ت� :F� R# 
ا��� ت"?_ او ت��� ا���ان?R او اIن\�:  ذ�f ا�����#
ت ا��� �19 ن %ه

 
   ن %ه

    ��%�P�#Rو�?: ا��/ ٦٩/ ا��
دة


#R ت"
$ ا� %آ: وا� %آ
ء وا 1i��

م ا���ان?R او  �R� %?kـ ا����%ون #�Pو��ن ���I UFت
e�
X#
:#

ت ا��L?Fاو ��%ارات ا� ��
�Iم ا� %آ: ا
\��.  $

#R ت"i��
� R?و�P�# ن ا����%ون��و�
� ادارة ا� %آ:� UFئ
� ا����%�R  .ا� %آ: وا� %آ
ء �R اخ@&
و�]I 1ي #��% ا�%��ع ��� �

�bا ا����% ا��%اCه S9q� 
#��� R?و�Pا��� [# �� 

ع ��� ا��%ار ا�Cي تR�i خ@?ً���Iا %i
 h@Xاو ا� :e�
Xا��   


دارة ا��
ل ا� %آ: ا���
ء  ـ و�"� ��� ا����% ���` هC$ ا���Pو�?: ا&
#: د�?G ��� ان� ا���� 2�
��رhا�� G?ا��آ .   


دم ��%ور moث ���ات #R ت
ر�� ان��
د 3���
ا�L?F: ا��
#: ا��� ادى  ـ ت��� د��ى ا���Pو�?: �
F?�
 �R ادارت��

�U ت�R ت�f ا���Pو�?: ن
ت":. 
 ا����% ��#  ،����# G�� R� ع
�G�� R اوا#��


ل� ��
ه
 ا����% �R ا� %آ
ء وeر اخ�#h� :����#ت���  او m� 
#%�آ
ن ا�G�e ا�����ب �����% 

م ا���ا����I 
ً��   . ا��
#: د��ى ا���Pو�?: اI و

   ا��]\�رات / ٧٠/ا��
دة

1 �"�I او ذاتـ :��
� ش%آ: اخ%ى #��اu%اض #�
�o: او ان  ز �����% ان ����� اIدارة 

Iت �5
�]� او �5
�� ا&%�
ئ� ���eا� %آ: ��� &%وض او آ R# G5[� :ا�%ا�� :�   . ا��ر

2 ��9#
ش%ة  %?u ش%ة او
ا����د وا�� 
ر�` ا���  ـ �I"�ز ان ���ن ����% ا� %آ: 9# :[�5#
�� ت%خ?dت��� #` ا� %آ: او ���� fن ذ�

 اI اذا آF�
�[ :#
   . ت��]� ا�L?F: ا��

3  :�� Gآ �� d?ا ا��%خCت"��� ه �ـ و�"   


ت ا�L?F: ا��
#: / ٧١/ا��
دة�
���   ا����ة ا�� ا


ع #G9& R ا����% ����� د��ة ت��� ا�� 1���m� :#
ا� %آ
ء ��� ���انUF  ـ ت��� ا�L?F: ا��

ر &G9 ار��: � % ��Xعا��
���Iا ���# R# 
#� .$Cه ��
ع و#���  و�]�د ���Iا����ة #��� ا

� ا�"��:�
ل ��م اآ��
ل ا��5
ب � ��
ن?: qا�"��: ا�  R?� :ص�
eا� :�Fت_�� ا�� Iا �و�� و�"Iا
��� �
نqع ا�
���Iول واIع ا
���Iا 
   . ار��: � % ��#ً

� ��ر� 2� 
Fت
�
���� #%آ_ ا� %آ:،  : وت�U هC$ـ �"� ان ت��� ا�L?F: ا��
#: ا�
ت �
���Iا



fف ذ�mخ ��� ��
�Iم ا

�1e�� U ا� %آ
ء او ��d ا��\#.    


�?: ان ���� 3# :�� Gآ R# و��Iا :��Xا� %FشIل اmء  ـ ��� ا����% خ
ا�L?F: ا��
#: �� %آ
`?bل ا�"��: ��� ا���ا
��ول ا�� G�� � ان �د و�"
   : ا��
�?: �mن��

&
   . ا��
��:، وخ@: ا���G ا������9?:  : ت�%�% ا����% �R ا��
ل ا� %آ: خmل ا���: ا��
�?:أ ـ #�


ت��
ئ% وا����Xح وا�

ت  ب ـ #�
& : #?_ان?: ا� %آ: و��
ب اIر��
ا�����: وت�%�% #�e{ ا�]�
 
Fنh � ء ا��%ار
   وا�@

��

ت ���: وا��ة وت]��� ات��
�� }�e# ب
Xج ـ ان� .   


ب #��% او #��%�R �� %آ: وت]��� ات�
�UFد ـ انX� .   

fذ� :L?Fهـ ـ ا�%اء ذ#: #��%ي ا� %آ:، اذا رأت ا� .   

G9& R# 
F?�� وت�%ض :#

 ��L?F: ا��F� S9اخ%ى ���د ا� `?bو ـ اي #�ا  
F#��� ا� %آ: او %��#
� او ا��
ن�ن�
�Iم ا

م ا��\��I 
��   . اي ش%�f و


ز ��G ش%�f اوـ اذا اه�G ا����%  4�
ع ���m� :#

ت ان �@��  د��ة ا�L?F: ا���
� ا�]� �e��
   . #R ا��زارة ت��?� ا����ة

��ول ا��
ل 5 :#

ع ا�L?F: ا�����   . ا�"��: ـ �"� ان ت�R�i ا����ة ���� ا

6  R� G��I
ا����% ����d5� R#  �9 ا� %آ: #@
�9:% ١٠ـ �]1 �� %آ
ء ا�R�C �����ن #
� UF9�p،ا����ة ���
#: �� %آ: ���
& : ا���اb?` ا��]�دة � :L?م ا����%  �� ه

ل ��م &?� ��و

�?� ا����ة خmل ار��: � % ��#
 #R ت
ر�� ا��m#� ا�@�����  ���f�C �"� ��� ا��زارة ان ت�

ع #�ة R?omo  و�hي �
ل �"�. هC$ ا����ة ��
ء ��� �p� هIPء ا� %آ
ء���Iى #��� ا����Iا



ت��#ً�eن ن��ء وت
   . ا����ة ��� �
ت1 ا� %آ:  #R ت
ر�� ت����p U� ا� %آ

7 ��� ��
ل و��Iول ا�� �� :�?�# :�h�# ء ادراج

�: ا�@��،  ـ إذا �p� ا�� ا� %آ�ا����% إ
R# G&Iم ��� ا
. ا��
ر�� ا��]�د Iن��
د ا�L?F: ش%ط وص�ل هCا ا�@�� إ�� ا� %آ: &G9 ��9: أ�

��ول ا��7
ل ا����ل �� %آ
ءو���م ا����% �� �?�9  ��� :�
� R�% ر�` و�h� :��"ا� ���# G9&
G&7ا .   

� إ�%اءات د��ت� 8�
ع �_�G أي �?� ���Iا f�% ر ا��i� ـ .   

    ا�L?F: ا��
#: �� %آ:/ ٧٢/��
دة ا

1 
F?� d5[ا� ���
# R# :آ% �� :#
   . ـ ت��h> ا�L?F: ا��


ت ا�L?F: ا��
#:ـ ��G ش%��i� 1� fر ا�"�� 2 &
�# ��
�>  : واIش�%اك X# dن Gآ Uuر

F���� :5� Gآ R� ��ن �� ص�ت وا��خ%. و�� 

ب �
دي و�� %�f أن ��?� ش%��ً��� ��� .   


ع 3���� أي ا�ت���$ ��5
ب &
ن�ن� #�_#:  ـ ت��9% ا��%ارات ا��� ت�5ره
 ا�L?F: ا��
#: �� %آ: 

ع أم �i[� U%و$،�� %آ: و�"�?` ا� %آ
ء ��اء �i%و���Iا��%ارات  ا ا fن ت���ش%�@: أن ت



� �� %آ:�

م ا��
ن�ن وا��\
م ا�7��7 
ً��    .&� ص�رت و

4 ��� u?% ا���
ئG ا��اردة ���ول ا��7
ل إI إذا آ
ن  ـ I �"�ز ��L?F: ا��
#: أن ت��اول 
fا ��� ذ����
ع ووا���Iا R�%b
� `?��   . ا� %آ
ء 


ت ا�L?F: ا��
#: �� %آ: وذ�fـ �"� ��iر 5�
�����%ا&9: ت��% ا��5
ب   #�Gq ا��زارة ا

ئ�: �@mن ا�"��:p S[5%ًا ت� S��5و���?: ا�� .   


#R أو ت�ص?: ��?@: أو #]�ودة 6iن�ا ش%آ: ت
ا���Pو�?: أ�� ا����%�R  ـ ��Gq ا� %آ
ء إذا آ
Mء #"�! ا
iأ�� أ� 
F�q�� :ه�
�� آ�
ب ص
در �R  دارةا��R?b�e، وا� %آ
ت ا������

�?�� �   . ا� %آ: وا��
ص% ����q و�?� أو ا��ص

�?� أ��
ء ا� %آ
ء 7 G"�� :#

ت ا��L?Fا� ����ول ��iر  f��� و��د ا7ص�ات  ـ R�%b
ا�]
:�

 أص
�: ووآFن���[� �   . ��ى ا� %آ: و��&` هIPء ��?� و�]ye ا�"�ول. ا��


ت رئ?! #"�! ا�� 8�
���Iـ �%أس ا،

�1e�� U ا����%ون ��� R�%��  %?u أو ا����% ا7آ%9 ��ً#
fئ` ا�"��:. ذ�
   . و��?R ا����% آ
ت9ً
 ���و�R و&


ت ا�L?F: ا��
#: وت�ون ا��]
b% و&%ارات 9 &
� �"G  ـ �]%ر #]mX� %iص: #�� :L?Fا�
� �"G خ
ص ��ى�ن 7ي #R ا� %آ: و��� خ
ص ��&�� ا����% وا��
ت� و#��وب ا��زارة و��دع 

fذ� �� 

ت ا7ر�
ح  ا� %آ
ء �1 اmpIع ��� هC$ ا��]
b% وا��%ارات ���
ا��?_ان?: و��
G19 ا7صp ئ% وا���%�% ا����ي وا�]�5ل ��� ص�رة
�Xوا� 
F�� .   

10 fذ� !�� S9q� ص]?]: إ�� أن :#

ت ا�L?F: ا���
����� &%ار  ـ ت��%9 #]
b% ا���
��@& �
ئi& .   

11 # �&

ل ت�و�R و&
ئ` أوـ ��� ��
ئ`  �&�� ا��]i% �"%م ا��_و�% &�� :e�
X# ت
#���#
� #]i% ا�"��:�
ل إ�%اد وا&�: #��": euل أ
� ��   . ا�"��: أو 

   ن5
ب ا�L?F: ا��
#: / ٧٣/ا��
دة 

1 G�� I 

ن�ن?ً
 �]�iر ش%آ
ء ����qن #& :#
�R نd5� <5 رأس  ـ ���ن ن5
ب ا�L?F: ا��
U� 
� ن�9: أ���ا��
ل، #�
   .  �]�د ا��\
م ا�7

� هC$ ا��
دة Iآ��
ل 2� 
F?�� 9?: ا����5ص�u7ا %�ن5
ب ا�"��: خmل �
�: #R  ـ إذا �U ت��ا
�
نqا�"��: إ�� ا����� ا� S��hع ت
���m� ب ا����ة ا����� ا��]�د
� آ��   . ا��]�د 

%i� R�� mً���# :?ن
qب ا�"��: ا�

ص: �����G ا��\
م  R ذ�fو�����q #. و���9% ن5Xا��%ارات ا�

F��ش G��[أو د#� ا� %آ: أو ت G� أو ��
�? �%ط ��iر ش%آ
ء �]���ن #
G��I  ا�7 �ا��
ن�ن


ئ: #d5� R رأس ا��
ل��
� R?خ�� R� .   

�/ ٧٤/ا��
دة �     &%ارات ا�L?F: ا��
#:ا9�u7?: ا��@���: 


#R رأس ا��
ل % ���٥٠  ء ا�]
ئ_�9�u7 R?: ت_��ت�5ر &%ارات ا�L?F: ا��
#: ���ا��: ا� %آ
� ن�9: أ����
� ا�"��:، #
�U �]�د ا��\
م ا�7� Gqص:  .ا���
Xا��%ارات ا� fذ� R# ��qو���



� أو �G أو د#� ا� %آ: أو�

 أG�����  :?9�u ا��\
م ا�7F?��? �%ط  �
 ا��
ن�نF��ش G��[٧٥ت %
Iع ��� أ
���Iا �� :�qا��� d5[ا� R# :ل ا� %آ
   . ت�G هC$ اR� :?9�u7 ن5> رأس #

    ت1��5 &%ارات ا�L?F: ا��
#:/ ٧٥/ا��
دة 

� و�G ود#� ا� %آ: 1�
وأ��
ء #��%ي ا� %آ:  ـ ��?` ا��%ارات ا�����i: ت���G ا��\
م ا�7
Iو ،G"ن: ا��

تUF خ
�b: ��1��5 ا��زارة و�� F% ��ى أ#?�mر�:  وص
ت��9% هC$ ا��%ارات �

[�
   . 1 ا� %آ: أو ا� %آ
ء أو ا�k?% إI ��� شF%ه

� ا�"��� ا�Cي  ـ ����% ا� %آ: أو 7ي ش%�f ت���U ا�@�� إ�� ا��زارة ��1��5 2�
ا��\
م ا�7

 ا�L?F: ا��
#: �� %آ:Fأ&%ت �   . ��R�i ا�����mت ا��

3 :�F# لmخ ��

 ا�7F#

 #R ت
ر�� R?omo � ـ �"� ��� ا� %آ: شF% أي ت���G ��� ن\ً#�
R# ا����ل �� %آ: أو ��

ء ا���F: ا��]�دة ������  5#
د&: ا��زارة ��� ا��\
م ا�7iر�� ان�
ت

   . رأس ا��
ل

    ا�@�R ��%ارات ا�L?F: ا��
#:/ ٧٦/ا��
دة 

1 :L?Fت� ا�CXن أي &%ار اتm@9� ا����ى :#

م  ـ �]� 1�G ش%�f إ&��7 
ًe�
X# ن
ا��
#:، إذا آ
�ا��
ن��

 #R ت
ر�� ص�ور  وI ت��` هC$ ا����ى. ن أو ا��\
م ا�7ً#�� R?ت�� �i# ���
   . ا��%ار

2 ��� Iإ :#
�� ��U  ـ I �"�ز و&> ت�C?e ا��%ارات ا�5
درة �R ا�L?F: ا����� 
Fنm@9� U�[ا�
��@& �
ئi& .   

    ز�
دة رأس ا��
ل/ ٧٧/ا��
دة 

�� &%ار ت�CX$ـ �� %آ: ا��]�ودة ا���Pو�?: أن ت_ 1��� 
F�
� �� رأ���

 ا�7F#
   . �����G ن\


دة 2�_� 

Iآ��
ب ��� ا�]d5 ا��� hة ت�9ً� :?�i�رأس #
ل ا� %آ:  ـ ��G ش%�f �1 ا7
�?�
ر�: �1 ا7��i?:. و���9: # 
رآ�� ��� �u%� يCا� f�% ا� ��� �ت���� &?�: ���5  و�"

 :#
   . �CFا ا�k%ضخmل ا���F: ا��� ت]�ده
 ا�L?F: ا��

3 d5[ب ��� ا�
� اIآ��� :?�i�
رس أي #R ا� %آ
ء �1 ا7�� U� 55: �� ���  ـ إذاXا��
:9��� d5[ا� $Cب ��� ه
� ا� %آ
ء اIآ��&

ز �9�� رأس  ز�
دة رأس ا��
ل، � UF�# G5: آ�

   . ا��
ل

    خ�
ئ% ا� %آ:/ ٧٨/ا��
دة 


 و�� ���إذا زادت خ�
ئ% ا� %آ: ا��]�ودة ا���Pو�?:F�
ا����%�R د��ة   ��� ن5> رأ��

رة أو�Xا� :?@k�� 

ع ���5ر &%اره���
 G�� I  ا�L?F: ا��
#: �� %آ: إ�� ا�� 
F�
تeX?~ رأ��


م ا��
دة��7 
ً��
 #R هCا/ ٥٦/�R ا����9 ا��]�د وF�?e5ن�ن أو ت
   . ا��


ت / ٧٩/ا��
دة �
   #�e � ا�]�




ره�U"� أن ��d ن\
م ا� %آ: ����X� %qت أو أآ
�
�[�� }�e# ب
Xان�   :L?Fا� ��ا� %آ
ء 
`iXا��زارة، و� ��iي تCا� R??ن�ن
��ول ا��]
�R?9 ا�� R# :#
� ��@�UF  ا���
ت �
#�e � ا�]�


ت �� %آ
ت�
� ا�]� �e�� ا���%رة UFت
9�   . ا���
ه�: و#�Pو�?�UF ووا


ت ا� %آ:/ ٨٠/ا��
دة �
��    

1 #�
�?%��%ت� ��� ا� %آ: ت��
ت%ه
 و�
 ودFتm"� ye�و 
Fت
�
�� U?\  d�� �ا��]
�9: ا��
��

 ا��\
م ا�7F?�� .   

    ا���: ا��
�?:/ ٨١/ا��
دة 

   . ـ ا���: ا��
�?: �� %آ: ت�9` ا���: ا��?mد�: 1

� أي شF% آ
ن 2� 

ءهFوان� 
� ��ءه�
و���R# ��q ذ�f ا���:  .ـ و�"�ز أن �]�د ا��\
م ا�7

 ت��R# %9 ت
ر�� ص�ور ا��%ار ���h?!ا��Fنw�
�?: ا7و��   :�
F�� R?ا��� %F ا� %آ: ��� �خ% ا�

:?�
   . ا���: ا��
�?: ا��

9
ري/ ٨٢/ا��
دة �Mا �p
?��Iا    

1  :�� G١٠ـ ��� ا� %آ: أن ت��@` آ %R����� :?�

 ا�5F�

 أن  #R أر�Fري و�
9�� إp
ا��?

ع إذا ���@�&Iا اCأن�ت�&> ه Iل إ
� ر�` رأس ا��p
?��Iآ:   ا% �� :#
�"�ز ���ا��: ا�L?F: ا��

� ا&�@
ع هC$ ا���9: ��� ���9 #"��ع�� رأس #
ل ا� %آ: ا���I%ار p
?��Iا اCF� ت
�
@�&Iا .
   

2 �� R?ا��� Gا�]� ا7دن� ���خ R?#h�� ري
9�Mا �p
?��Iا G����� ء  ـ
� �� %آ�
ا��\
م ا�7
� ا�� fاوذ�Cه R?#h�� :ح ا� %آ

 أر�F?�
ت ا� %آ:  ���ات ا��� I ت��� �eن :F�ا�]�، أو ���ا

:#

 ت�%ر$ ا�L?F: ا���� 
ً��   . ا�@
رئ: و

� اIخ�?
ري/ ٨٣/ا��
دةp
?��Iا    

1  ��� ��_� I 
�?: �R  %٢٠ـ ��L?F: ا��
#: �� %آ: أن ت�%ر ����ً
 ا&�5
ع #

 ا�5F�
#R أر�

� اIخ�?
ريت�f ا���: �]�p
?��Iب ا .   

2 :#

 ت�%ر$ ا�L?F: ا���� 
ً��� اIخ�?
ري وp
?��Iا G����� آ: و�"�ز ت�ز��� آ�� أو أي  ـ% ��
�_ء #�� آhر�
ح ��� ا� %آ
ء .   

� اmF��Iك/ ٨٤/ا��
دةp
    ا��?

1 ��� ا���9: ا����L: ا��ا�

 # ـ �"� أن ��R�i ن\
م ا� %آ: ا�7ً���� 
F�
R ا7ر�
ح ا&�@

�U ا��mFك #���دات ا� %آ:� :?�
   . u?% ا�5

وا��� �ت ا�����F�: أو  ـ ت����G هC$ ا7#�ال ��%ار #R ا����% � %اء ا���اد واIAت 2

 وI �"�ز ت�ز�` ت�f ا7#�ال آhر�
ح ��� ا� %آ
ءF�mصM .   

    ا�����
ت/ ٨٥/ا��
دة



1 ��%"� 
F?�� ا����5ص :�����
� �&

ل ا� %آ
ءـ ��?��Iم  : ا

��eن أ��X� R�Cوا����%ون ا�
   . ا��
ن�ن #R هCا/ ٦٠ و٥٧و) ٩ و٨(ا�R���9 / ٥٦/ا���اد 

2  R# :#ا%k� �&

��eن  أ�> �?%ة ��ر�:/ ٢٥/�Iف �?%ة ��ر�: ا�� / ١٠/ـ ��X� R�Cا����%ون ا�
   . #R هCا ا��
ن�ن)/ ٥ (٧٢ و٧١ و٧٠ و٦٤/أ��
م ا���اد 

   


  ��دس ا
/�ب ا

    ا� %آ: ا���
ه�:

    ا� %آ: ا���
ه�:/ ٨٦/ا��
دة 

G&7ا ��� 

ه�ً�# R�% خ��: و� R# <�hش%آ: ت� �
  ا� %آ: ا���
ه�: هً���# 
F�
���ن رأ��
� أ��اق�
و�: ا��?�: &
��: ����اول و��دراج ��# UFا�� أ�  R# ء_�ا7وراق ا��
�?: وت��م �@%ح 


 ��� اIآ��
ب ا��F�

م وت��ن #�Pو�?:رأ��  �
 #]�دة �
��?�: اUF�v� :?��I ا��F?� Uه
ا���
� ا� %آ:� 
F���� .   

    ا�e5: ا��"
ر�:/ ٨٧/ا��
دة


ن�ن�� :�b

 ش%آ: ت"
ر�: خF��b�# ن
   . ا��"
رة ت��9% ا� %آ: ا���
ه�: أ�ً
 آ

    ا�U ا� %آ:/ ٨٨/ا��
دة 

1 X � 
9?�� إI إذا آ
ن u%ضـ I �"�ز أن ���ن ا�U ا� %آ: ا��ًp d  ر �%اءة
�qا� %آ: ا��
dX ا ا�Cه U�
   . اخ�%اع #�"�: �

   . »ش%آ: #�
ه�:«ـ �"� أن ��9` ا�U ا� %آ: �9
رة  2

3 
Fت
��9@# �� 
F��: ا�� ا�9?
ن
ت ا��� �"� ��� ا� %آ
ت إدرا
bـ إ  ،

 و���دهFت
وإ�mن
� ه� 
F�
   . C$ ا7وراق�"� ��� ا� %آ: ا���
ه�: إدراج رأ��

4 R?e��ص ا��
Xدارة أو ا7شMء #"�! ا
iر أ�
� أ#�ا�UF  ـ ���]��: ا��9� R?و�P�# 
F�?q���
%?kا� $

#R� R ا��_ا#
ت ود��ن ا� %آ: ت"i��

ص: و�Xي أ�%م ���دًا #` ا� %آ: دون أن  ا�Cا�


F�

�e: ا� %آ: 7��
م ��R?9 �� ا� �G ا��
ن�ن� �� %آ: أو رأ��X# �9��R?���
   .  ا��e%ت?R ا��

    #�ة ا� %آ:/ ٨٩/ا��
دة

� و�"�ز أن ت��ن ا���ة #]�ودة 1�

 ا�7F#
� ن\�   . أو u?% #]�ودة ـ ت�?R #�ة ا� %آ: 


ء هCا 2Fن�
� 
Fز ت]��� #�ت�"?� 
�?�# m�� 
F��
u Sن
   . ا���G ـ وإذا آ

3  dن ����� 

ـ �I"�ز ت���� أ�G ا� %آ: ت����ًا ���?ًF#
� ن\�� وإن�
 ���ن ت����  �
ا�7
   . #�ة ا� %آ: ��%ار #R ا�L?F: ا��
#: u?% ا��
د�:




ز ��L?F: ا��
#: u?% ا��
د�: 4��  ـ إذا آ
نS #�ة ا� %آ: u?% #]�ودة � 
F�� آ: أن ت�%ر% ��
:#

�: ا��ورة ا��
�?: ا��� ت�� ت
ر�� ان��
د ا�L?F: ا��Fن G[رت ا�%& �، ��� أن ��u U?% ا��
د�: ا��

��� ا�"%��ة ا�%��?: و�   . ص]?R?�?#�� R?�e و��%ت?R ��� اG&7 ن % هCا ا��%ار 

    رأ��
ل ا� %آ:/٩٠/ا��
دة 

�� %آ: ت]���$ ����:  ـ �]�د رأ��
ل ا� %آ: ا���
ه�: �
����: ا���ر�:، #
�U ت"_ ا��زارة 1
   . أخ%ى

� ا���ا 2� 
F?�� م ا����5ص

ص:، �]�د رأسـ #` #%ا�
ة ا7��Xا� R?ه�:  ن
ا��
ل �� %آ: ا���
   . ��%ار #R #"�! ا��زراء ��
ًء ��� ا&�%اح ا��ز�%

ا���
ه�?R أو رأس #
ل ا� %آ:  #R هCا ا��
ن�ن، إذا ن�d ��د/٨٦/ـ #` #%ا�
ة أ��
م ا��
دة  3

ز ���زارة #��� ،

 أو ا� %آ: #�F: ��: أشF% ��5]?� أ �R ا�]� ا7دن� ا��]�د &
ن�نًF�
bو


 ا��
ن�ن� إ�� ش%آ: #]�ودةF��ش G��[ا��زارة  ت �ل ا� %آ: �@�
q�#ل ��م ا
� ��ا���Pو�?:، و

ز� 
F� :�ا����� :�Fل ا��mخ 

ئ?ًi& :ا� %آ G� ��p زارة��� .   

4 G19 ا7صp إ�%از ص�رة ��� :?�
 ا��%5Fت
�
�� f�%[ري ـ �]1 �� %آ: ت

 ا��"F�"� R� .   

     أ�UF ا� %آ:/٩١/ا��
دة 


و�: ا��?�: 1��# UFل ا� %آ: إ�� أ�
   . ـ ���U رأس #

   . ـ ت��ن أ�UF ا� %آ: ا���
ه�: ا��?: 2

   . ـ �"� أG�� I ا���% ا�%��� ���R� UF خ���
ئ: �?%ة ��ر�: 3


��� اUF�7 ا��?�?: � ـ #` #%ا�
ة ا��?�د ا��اردة ��� ن�G #��?: اUF�7 ا��?�?:، ����` 4# !e�
� اUF�7 ا�����:��
   . ���ق #


 ��e! ا�]��ق 5Fذات :Leا� R# :ا� %آ UFأ� ��#
� `?��   . و���iXن ��e! ا��I_ا#
ت ـ ����` 

6 `�# ��� ��

 ا��\
م ا�7F?� d�� U� ���?` ا7��ال ا�� ��ص%��، إص�ار أ�UF  ـ �"�ز 
   . ا#�?
ز ��%ار #R ا�L?F: ا��
#: u?% ا��
د�:


ء 9#
��ـ أ� 7e?ا�� �� 

 �1 ا7و���: إ#F�

ز ت��� أص]?�#Iا UF  R# :��
o :9أو ن� :��@�#
���: إ�� #
���ب هC$ اR# UF�7 ا7ر�
ح أو 
bإ UF�Fأ� :�?&  :?e5ل ��� ت
ا���
دة رأس ا��


، أو أ�: #?_ة أخ%ى�F�# Gآ ��   . ا� %آ: أو 

� �� %آ: ��� �%# 8�
� أ�UFـ �"�ز أن ��d ا��\
م ا�7�#

ن �  S��51 ا��� R# ز
?�#Iا
:#

 ا��Fت
L?ه �� .   

9 UFز إ�� أ�
?�#Iا UFأ� G��[ت ��� ��

 �� %وط ا���  ـ �"�ز أن ��d ا��\
م ا�7��
د�: و�
� �� %آ:�
   . �]�ده
 ا��\
م ا�7

� ��� إ��اث �R# :L اUF�7 �]�د 10�

  ـ �"�ز أن ��d ا��\
م ا�7F�9أو ن� 
و�I"�ز ��ده



R?ا���ر� R# Iإ 
F�ت�� .   


�e: ��د ا7ص�ات ا������: 11i# ��� ��
�UF�v ا��� ا��ye  ـ �"�ز أن ��d ا��\
م ا�7
:?�

 ���ة Iت�mo R� Gث ���ات #��F�?���� 

���ه# .   

    ت���� رأ��
ل ا� %آ:/ ٩٢/ا��
دة 


 ن��ا د��: و 1F��?& `�أ&�
ط ��� اIآ��
ب، وإ#
 �?�?:  ا��ة أو ���ـ أ�UF ا� %آ: إ#
 ن���: وت�

ز و���ق اIخ�%اع وا���%�: ا��e?:  وت�@� ��
ء أ#�ال أو ���ق #��#: �
����، وت��%9?�#Iق ا���

R# :ا�]��ق ا������ R# 
و�I"�ز أن ت��h> هC$ ا����#
ت #R خ�#
ت . ا����#
ت ا��?�?: وu?%ه
   . أو ��G أي شdX آ
ن

�% I٤٠آ��
ب ـ ���` ��� ا 2&
&?�: ا��UF خmل ��%ة  #R ا��?�: اUF��� :?��7 و��U ��اد �
��
   . �� %آ: Iت_�� ��� moث ���ات #R ت
ر�� ا��1��5 ��� ا��\
م ا�7

3 UF��� �� R#و R?�?ا��� R?ا���ر� R?�pه�: ا���ا

����: ا���ر�:، أ#
 &?�:  ـ ت��د &?�: #��

����د � :?�
رXت ا�
9�ا���
ه���   . ��@` ا7

4 :?�9
ت ت���� &?�: اUF�7 ا�����: ����� إ�5
Iت %5#oإ �ـ �" .   


 �� %آ: خmل #�ة 5F�?��# Gت ا��?�?: أو ن�

 #R ت
ر�� ا��1��5  ـ �"� ت��?U ا����#ً#�� R?omo
�، وIت�5ر ا� %آ: اUF�7 ا��?�?:�

 إI ��� ت��?U هC$ ا���� ��� ا��\
م ا�7F�

ت أو 7ص]#


 إ�� ا� %آ:F�?��# Gن� .   

6 `�� #�ا�?�ه
 وإذا تhخ%  ـ ا������ #��R �� %آ: ��
#G &?�: ا��UF و�"� ��?� أو ���ا7&�
ط 
R# ا���ة ا���?�: 7دائ� ���،  �R ت���� ا���� ا����]1 �

م ا�7\��� 
��&G9 #"�! اMدارة و

�%اءات�� 
��
�?:ا� �]1 ��"�! اMدارة �?` ا��UF و� :   

:�� �# :&

ر �@�Xا�� ��p�# ��
 ا��� و��د  أ ـ ت��9 ا� %آ: ا���
هU ا���%5 F?�#��iن: �Cآ% 

 ������ ا7&�
ط ا����]�:F?�
، و���> F#

د أ��9ع #R ت
ر�� وص�ل ا�9@
&:  اUF�7 وأر&�?# ��

   . إ�?�


ء هCا ا��?�
د �]1 �� %آ: أن ت�Fن�
� ا��_اد  %ضب ـ إذا �U ت��د ا7&�
ط �� `?9�� UF�7ا fت�
� ص]?R# R?�?#�� R?�e ا�5]>� fذ� Rأن ت�� 
F?و�� �� #%آ_ إدارة ا� %آ:  ا�����ا���� %ة 

G&7ا ��� R?ت%# .   


 ���  ج ـ و�"� أن ��R�i اm�Mن #��� ا�9?` و#�
ن� و��د اUF�7 ا��@%و�:F#

��_اد وأر&�
�أI ت�G ا���ة ا��� تG5e ت
ر�� ا�9?` �ا�R?�e?[5 7ول #%ة �R�  R ت
ر�� ن % اm�Mن 


ً#�� R�% � .   

:�#

ء ا���F: ا��Cآ�رة أ�m$ �]1 �� %آ: إ�%اء #�iد ـ و��� ان�  �� �� ا��_اد ا�����ا�9?` 
%�� ���h� UF�7ع ا

 وت9�F�� Rن ا����
   . #�%وض ا�_#
ن وا���

� ا�?�م� ����%اء$ ـ وG9��I ت���� ا���� ا���hخ% دM ا��_ا��ة  ا��]�د .   



� ا��e%ة � R?د ا���

ء ا��?�iأن ت9?`) أ(و ـ و�]1 �� %آ: ��� ان�  :?�
� ��ق ا7وراق ا��� UFا��
   . إن و��ت

�  ز ـ ������ #R�o R ا��9?` آG #@��ب ا� %آ: #R أ&�
ط #��]�: و��ائ�&

ت و�%د ا�9�eون
UFا�� ��
5� .   


ن ا���o> أ�ت U� عح ـ إذا��
 ا�%F��� ��� ا���5% و���  9?` ������ #@��ب ا� %آ: &
9�
�
1���� 
�?�� اUF�7 ا��
��?R وت��9% &?�د ا� %آ: ��
#  S9q� U�

#mت ا�9?` ا�"9%ي ص]?]: #���


F��� .   

   : اUF�7 ا��?�?:/ ٩٣/ا��
دة 

� %آ: �p� ا��1��5 ا ـ إذا آ
ن �_ء #R رأس #
ل ا� %آ: #��#
ت �?�?: �%�1 ا�����Pن أو 1
R# 9?: ��ر�: ذات خ9%ة أو�
[# :F� R# %�%��� ��
ش%آ: #]
�9: دو�?:  ��� ا��\
م ا�7

��R�i ت���% &?�: ا����#
ت  و�"� أن. #����ة #R ا��زارة ��R�i ت���%ا ��?�: هC$ ا����#
ت
�& 
Fإ�� أن %? �

 #` ص
�� أخCت ���ً
 ���Pو�?� ا��?�?: ا�5
در �R ا�"F: ا��� أ��ت� #F

R?9ل ت
� �� 
Fص]: ت���%ات R� :?�?ت ا��
��?U أو آ
نS ت��U أن ا�����%ات  ا����# h@X� 
F�
ارت�
:Lp
   . آ
نS خ


#R ���  ـ �]� 1�i�� R# G%ر #R ت���% ا����#
ت ا��?�?: إ&
#: د��ى 2iا�� ��ا���Pو�?: ��
`�
�# R�_ئ

ص ا�]Xوا7ش R??�?ا�� R?ه�

ء #"�! اMدارة خ ا��R?��P وا���iص: وأ�


 ���i و��د ز�
دة آ9?%ة#��� R?ت ا7و�
�
� ا�]� �e#ت ا��?�?: أو  و
� تR?�X ا����#�#��5دة 


ت ا��Pداة#�Xا� .   

3 R# ث ���اتmo لmا����ى خ $Cه Uت� U� دم إذا
���
ت
ر�� شF% هC$ ا� %آ: أو  ـ ���� ا�]1 �
Gد&: ��� ت���
5��
�شF% &%ار ا��زارة ��

 ا�7F#
   .  ن\

   ��م &
��?: ا��UF ���"_ئ: / ٩٤/ا��
دة 

��
�G ���"_ئ: و��R �"�ز ��رo: اIش�%اك & %?u :ا� %آ �� UFن ا����ا��ا��  � UFا�� :?��#
� #��?: أآUF� R# %q وا�� #R ت%آ:��?� ���رUFo أو  :?e�Xا� U�[�  ��
روا �X� أن ��� UFoر�#


$ ا� %آ: وإذا ت�e�Xا �R ذ�fا�]
��?R أ��هUF�q�?� U ت"  !�"# UF� 
خmل ا���ة ا��� �]�ده
:#
   . أ�� ا��رo: اMدارة ���� ا��"�! أو رئ?! ���: ا�L?F: ا��

    &?�: اUF�7/ ٩٥/ا��
دة 

1 $Cه R# أدن� :�?�� 

 ا��I?: و�I"�ز إص�ارهF��?�� UF�7ا��?�: ـ ت�5ر ا .   


د�: �� %آ: أن ت�%ر ت���G ا��?�:ـ �]L?F�� 1: ا��
#: u?% ا� 2�  
#��� UF�7ا �#�� UF��� :?��Iا
����ا #�
�G ��د #R اUF�7 ا�����:، أو 
�F� ت�5ر  UF�7ا R# ت�5ر ��دًا 
#��� UF�7ئ: ا_"��

U��& UF� G�
ت��ن &?�: ا��UF أو اUF�7 ا��
ت": �R ���?: ا��#� أو  و�"� دائ�ً
 أن. ا�"���ة #�

و�: ��?�: ا��UFا��"_ئ: #� 
Fائ%�   . أو اG9& UF�7 إ

   . �R �� ت�?�� �]L?F�� 1: ا��
#: u?% ا��
د�: أو ت�%ر أI ت�m� Gوة اMص�ار ـ 3



    #�` ت�اول اUF�7/ ٩٦/ا��
دة 


ء خ�! 1iان� G9& :?�?ا�����: أو ا�� R?��Pا�� UFز ت�اول أ��"�I ـ  %Fر�� ش
���ات #R ت
   . ا� %آ:

2 I ـ%Fء ��: أش
iان� G9& دارةMا !�"# :��i� ن
�b UFء  �"�ز ت�اول أ�
iر�� ان�
#R ت
� ا��"�!� :��iا�� .   

����ة �wن� 3 :?�?� UFاث أ���w� :ل ا� %آ

ل ز�
دة رأ��� ���I"�ز ت�اول هC$ اUF�7 إI  ـ 

��1��5 ��� ا ��� #%ور خ�! ���ات ��� ت
ر�� ص�ور ا��%ار ا��زاري� �b

دةا���_� .   


ل و��د �9� ���` ت�اول 4� ��� �"mت ا� %آ: �اUF�7 ا���
دا  ـ ��U وb` إش
رة �9! 

م هC$ ا��
دة��7 .

ء ا���ة ا��]�دة #
�U  و�"� ��� ا� %آ: ت%&?R هC$ اMش
رات ت��
ئ?iن�
�

�
ء �
�]��ق ا������ 
Fئ
�9��
� �i�� �
ئi& ار%& 

 هC$ اMش
رات �%دهF��iت .   

5 $Cم ه
ا��
دة ��� أ�UF ا� %آ
ت  ـ ��I%ي ا�]\% ا��e%وض ��� ان��
ل اUF�7 ا���
دا 7��
:#

ت �F� G9& R# :ه�: ا�����آ
   . ا���

   . ـ ت���G اUF�7 �@%�1 اMرث إ�� ا��رw� :��q# :oش
رة ا�]9! 6

7 $Cم ه
 ��� ص�ور &%ار ا��
دة ـ ��I%ي ا�]\% ا��e%وض ��� ت�اول اUF�7 ا���
دا 7��

ن��
ل #��?: اUF�7 ا��]��9: ���#
 ت��ن ا� %آ:� �i�� �
ئi&  ��� ا����ى، و� Sخ�ص� �&


 هC$ ا�]
�: ت���G #��?: هC$ اUF�7 #` إش
رات ا�]9!F�e?[ص ��   . ا���ون: 


/ ٩٧/ا��
دة F�F�7 :ش%اء ا� %آ    

ا� %آ: ا���
ه�: أن ��%ر   ��"�! إدارة#R هCا ا��
ن�ن �]1/ ٨٦/ـ #` #%ا�
ة أ��
م ا��
دة  1
:?�

 و�1 أ��
م &
ن�ن ��ق ا7وراق ا��F�?و� 
F�Fدرة  ش%اء أ�
وا7ن\�: وا����?�
ت ا�5

UF�7ا $CF� ا��5%ف :?e?ر ا��"�! آ%�� 
��9، آ���� .   


ذ ا��%ار 2Xه�: ات

 ا��  ـ �]L?F�� 1: ا��
#: u?% ا��
د�: �� %آ: ا���F�Fك أ�mF��
� R# اة%�
�%اءات ا��]�دة ��eX?~ رأس ا��
ل�� 
��
، وF�9& .   

    ت�h?! ا� %آ: ا���
ه�:/ ٩٨/ا��
دة 

1 :�"� UF�?� 
�?�   . #R?��P ـ �"� أG�� I ��د ا��omo R� R?��P: و� ���ن 

� �� %آ: 2�

��1��5 ��� ا��\
م ا�7� UF9�p ن���Pـ ���م ا��  
��ا���
ه�: إ�� ا��زارة #%
�f�C� ��5
ل �R ت���� ا�%�U ا��ا�wو� ��� :X�� .Uو��  G9& R# R?��Pا��1��5 ��� ت�ا&?` ا��

    .ا��
ت� �
���ل أو #G9& R أي �F: �]�ده
 ا��ز�%

3 R?��Pا�� :�"� R� :�
�� وآ
�: ر��?:  ـ �"�ز ان ���م �p� ا���h?! شdX وا�� ن?���
Rآ�ر�Cا�� R# �[�
5� :�\�# .   

4 ��p R�i�� آ:ـ% �� ��
�Iم ا

��1��5 ��� ا��\� R?��Pا��  :?�
   : ا���
ه�: ا�����#
ت ا��



UF�# G�� ر
�Xا�� Rpوا��� UFت
?���   . أ ـ أ��
ء ا��R?��P و


 ا�����Pن ���F� ����?� �ا���h?! و��د اUF�I ا���  ب ـ رأس #
ل ا� %آ: و��د اUF�I ا��

 ��� اIآ��
ب ا��
م و#�F: اFb%� U�?� ب
   Iآ��


ر�Xا�� 
F�p�#و �
 و#%آ_ه
 ا�%ئ?�F��
uو 
Fا� %آ: و#�ت Uج ـ ا� .   

� رأس ا��
ل وان و��ت وا�U ا���P! ا�Cي�
ت ا��?�?: #����

ق  د ـ �?
ن ��
، و�"� ارF#�&
   . ت�%�% ت�??U ا�]5: ا��?�?: �@�� ا��1��5


ص ا���b�eن �
���&?` ��� ا��\
م اXشIاو ا dX هـ ـ ا���
�I  !?�hاءات ا��%�و���
��: ا
:#
ا��m� :?�?�hن��
د وا��?
�: �R ا� %آ:  �"�: ا��R?��P وا�R�C �?����ن د��ة ا�L?F: ا��


ب #"�!Xوان� 

ئ?ًFن 
F�?�hت ��� 
Fول  وادارتIدارة اIا   

!?�hن ��%��: ا�����Pر$ ا��

ت ا�Cي اخ��
   . و ـ ا��e# U{ ا�]�

5  R�i�� ان �ـ �":?�
� �� %آ: ا�����#
ت ا���
�Iم ا
   : ا��\

�
 و#%آ_ه
 ا�%ئ?�F��
uو 
Fا� %آ: و#�ت Uأ ـ ا� .   

   . ب ـ رأس ا��
ل ا��5%ح ��


ء #"�! اIدارة و#�ة و���I و��ودiادارة ا� %آ: و��د ا� :?e?دارة  ج ـ آIت #"�! ا
?�mص

 وFان: و�?` اص�ل ا� %آ: وره����Iا ��
و� �G خ
ص F� ا��5%ف  
Fر��
 # R� زل
وا���

Iتe�ا� Uوت��� 
F� :�زات ا�����
?�#Iوا dا�%خ Rو� .   


ئ%�Xح وا�

ت ا� %آ: وآ?e?: ت�ز�` اIر��
�� U?\د ـ ت� .   


�> ا���ان?R واIن\�: 6XتI 
#
� ا���
�Iم ا
�Cة ـ �"�ز تR?�i ا��\
   . ا��

� �� %/ ٩٩/ا��
دة�
�Iم ا

ت1��5 ا��\F�Fح ا�%p ��� :��    آ: وا���ا

� او ��� 1�
�Iم ا� %آ: ا

��1��5 ��� ن\� 
ت���mت� خmل R?omo  ـ ت�5ر ا��زارة &%اره

F?ا� �ر�� وص�ل ا�@�
� او  و�]1 ���زارة ر�~ ا��1��5. ��#ً
 #R ت�
�Iم ا� %آ: ا
��� ن\

<�
X� 
# R�i�� م

 ان هCا ا��\F� R?9ت� اذا تmت��� 
�Cة و�U�� U ا��
م ا���ان?R واIن\�: ا��

�e: خmلXزا�: ا��
ا���F: ا��� ت]�ده
 ا��زارة، و��"�: ا��R?��P او  ا�����Pن او ا� %آ: �

~�
 #R ت
ر�� تUFk�9 &%ار ا��زارة ا� %آ: ا��I%اض ��� &%ار ا�%#�� R?omo لmل . خ
� ��و

ز�
ء ���R?��P او �� %آ: ا�@� ر�~ ا��ز�% ���m%اض i: ا����م #]
R ��%ار ا��ز�% ا#

�� S9ت ��  اIداري ا��� :#�5Xل ا�

 #R ت
ر�� اآ��ً#�� R?omo لmاض خ%��Iع ا�b�#
   . ا����ى ��%ار #9%م

2 ��� �� %آ: �
�Iم ا
ا�"%��ة ا�%��?:، ���?R  ـ ��� ن % ا��%ار ا��زاري �
��1��5 ��� ا��\
ا��
�?: � hن p%ح ا�UF ا� %آ:  L: اIوراق وا��Iاق��� ا��R?��P ا�]�5ل ��� #�ا��: ه?


م ا����5ص��Iاءات وا%�m� 
ً��� اIن\�: ا�5
درة �R ا�L?F:  ��� اIآ��
ب ا��
م و� 
F?��



   �CFا ا��5Xص 

3 :#
ا���h?�?: ت�h?! ا� %آ:  ـ ��� تk@?: رأس ا��
ل ا���%وض �mآ��
ب وا�mن ا�L?F: ا��

iب ا�
Xوان� 

ئ?ًFصن
XشIا R??ول وت�Iدارة اIا� %آ:  ء #"�! ا G?qت ت�
?�m5� R?��Xا��


ئ� ���wاع ا��\
مiا� R# دارة او ايIوراق ���  ���م #"�! اIا :L?ه :��� ا���5ق و#�ا�
�Iا

ئ1oم وو

ء #"�! اIدارة ورئ?! #"�! اIدارة  p%ح اUF�I ��� اIآ��
ب ا��iت��?: ا�

� dXاي ش Uئ�9 وا�

ت ���G?qون?�mئ1 ا�� �%ة  � ص
oت وا��
�
ا� %آ: وا��e# U{ ا�]�

ء  ������ رأس ا��
ل و#
� �% ����?U أوiرئ?! وأ� R# ��%5ا��?�?: وت d5[ا� :?��# Gن�

� ا�"%��ة ا�%��?:  #"�! اMدارة ���م و��د ا�9
ب� % ��
ت���R# UF ت��� هCا ا���5� واش�
ر �
� وذ�f  ��ى ا#
ن: �"G ا��"
رةb

 #R ت
ر�� &%ار ا�L?F: ا��
#: ا���h?�?: ا��ً#�� R?omo لmخ

R� نm�I
� هC$ ا�]
�: ت�"?G ا� %آ: ��
ئ?ً
، و�"� ��� ا#?G"� R ا��"
رة Fا� %آ: ن !?�hت 

� ا�"%��ة ا�%��?: �
دة ت�"?G ا� %آ: Fت�، ون % شm"� ��   ا���
ه�: 

4 Gاي ت��� %Fه�: ش
� خmلـ �"� ��� ا� %آ: ا����
�Iا 
F#

 #R   ��� ن\ً#�� R?omo

#�� R?omo ا����ل �� %آ: او ��
�Iم ا
5#
د&: ا��زارة ��� ا��\  :�Fء ا��
iر�� ان�
#R ت

   ا��]�دة ������ &?�: ا�UF ز�
دة رأس ا��
ل 


ء #"�! اIدارة ت���U ا�@�� ا�� ا��زارة ��1��5 5iا� R# يI 1[� ـ  ��
�Iم ا
ا��\
��i�# :د�

 ا�L?F: ا��
#: u?% ا��Fا&%ت �
 ا�����mت ا��ً   

    اIآ��
ب ��� ا�UF ا� %آ:/ ١٠٠/ةا��
د

R?��Pا�� ��� �ص: �"
� &�ان?R خ�
م ا��اردة ��Iة ا
اIآ��
ب ���I :9ت�R� G  #` #%ا�
و�I"�ز ����P! ا� R#  dX رأس ا��
ل ا���%وض �mآ��
ب،% ٥٥وIت_�� ��� % ١٠

 �
ئ: #R رأس #
ل ا� %آ:، ا�@9?���
   ان ����� �hآR# %q � %ة �

   


 &G9%/ ٤٠/و�"� ��� ا��R?��P ت���� F� اآ���9ا �� اR#  ��� UF�I &?�: اUF�I ا��&
p%ح �
S9q�
ذ�G9& f ن % ا����ة ��"��Fر  اIآ��
ب ا��
م وت_و�� ا��زارة وه?L: اIوراق وا��Iاق ��

UFب ��� ا�
� ا�m� <[5آ���    ا� %آ: 

    ز�
دة رأس ا��
ل/ ١٠١/ا��
دة

1 :��
 ا��5%ح �� ���اF�

 ا��
#: u?% ا��
د�:  ـ �"�ز �� %آ: ا���
ه�: ان ت_�� رأ��F�L?ه

#G،  و#�ا��: ا��زارة وآf�C #�ا��: ه?L: اIوراق، اذا آ
ن &���
   ��د �

2 �

 �w��ى ا�@%ق ا��F�
   : ?:ـ ت��م ا� %آ: ا���
ه�: �_�
دة رأ��


���ا�1 #` ا��
م ا��\
م  أ ـ p%ح ا�UF ز�
دة رأس ا��
ل ��� ا���
ه�?R او ��� ا�"��Fر ��
%?u :#
� �� %آ: وا���
دًا ��
 ت]�د$ ا�L?F: ا���
�Iد�: ا
   . ا��

� اIخ�?
ري او �_ء #�� او اIر�
ح ا���ورةp
?��Iا :�
bب ـ ا  
Fاو آ� 
F�# ء_�ا���%اآ�: او 

   . ل ا� %آ:ا�� رأ��




م هCا��I 
��   . ا��
ن�ن ج ـ ت]��G ا��
د ا��%ض ا��
��: ���]��G ا�� ا�UF و

   . د ـ د#� ش%آ: �hخ%ى

3 :?�i�Iا� %آ: �1 ا �
ه��# ��# ��� ��
�Iم ا

Iآ��
ب ��� ا�UF  ـ �"�ز ان ��d ا��\�
� رأس ا��
ل و�"� ���� UF�# Gه�: آ
ا���
هU ا�Cي �%u�  ز�
دة رأس ا��
ل و���9: #�


 خmلF� ����� ���i?: ت���� &?�: اUF�I ا��Iر�: �1 ا
���  :#
ا���F: ا��� ت]�ده
 ا�L?F: ا��
   ا����9?: ��� اIآ��
ب ا��
م  u?% ا��
د�: �CFا ا�k%ض و&p G9%ح ا�UF ا� %آ:


د ا�UF �?�?:/ ١٠٢/ ا��
دة"�w� ل
    ز�
دة رأس ا��

:#
����ة،   u?% ا��
د�: �� %آ: ز�
دة رأس ا��
ل �p R%�1اذا &%رت ا�L?F: ا�� :?�?� UFد ا�
ا�"

 � hن اUF�I ا��?�?:F?�� ص�ل ا����5صIع ا
ا���5رة ��� ا���h?! وت��م ���ئC  و�� ات9

:#

ئ> ا�L?F: ا��z�� :د�
   . ا���h?�?: ا�L?F: ا��
#: ا��

    تeX?~ رأس ا��
ل/ ١٠٣/ا��
دة

�� &%ار ص
در �R ا�L?F: ا��
#: u?% ا��
د�:�� %آ: ا���
ه�: ���  R� إذا زاد 
F�
تeX?~ رأ��

 خ�
رة ورأت ا� %آ: إن�
صF?�� أت%p أو إذا 
F��

رة أو أي  ��Xا� $Cار ه���� 
F�
رأ��


F�# ء_� .~?eXا7��ال ت R# ل
[� R���I أن� %?u  دون ا�]� ا7دن� ا��]�د
رأس ا��
ل إ�� #
� ا��
دة �/٩٠ /R#ن�ن
   .  هCا ا��

    p%ق تeX?~ رأس ا��
ل/ ١٠٤/ا��
دة 


F��o R# ء_�
ء k�w� UF�7ا :�?& ~?eX�� 
ا�����ع ��ازي U��  ��9# تeX?~ رأس ا��
ل إ#
� ا� %آ:، #` #%ا�
ة ا�]� ا7دن��
ل و��د خ�
رة � ��
رة �Xا  ا�Cه ����?�: ا��UF ا��]�دة 


دة �_ء #R رأس ا��
ل�w� ن�ن، أو

، أو   إذا رأت ا� %آ: أنا��F��
� R� ��_� 
F�
رأ��

��mFك أ�UF ا� %آ:� .   

    إ�%اءات تeX?~ رأس ا��
ل/ ١٠٥/ا��
دة 

� �� %آ:  ـ �"� ��� #"�! اMدارة أن �%��p 1� ا��1��5 ��� ت���G ا��\
م 1�
ا�7
R� درة

 ا�Cي ���#� إ�� ا��زارة �mئ]: صF�

ت ت��e# R�i{  ا���R�i تeX?~ رأ���
ا�]�

دة ص
درةFوش UFو��

ت تh� �?eن  أ��
ء دائ�� ا� %آ: و#��ار د�R آUF�# G و���
��e# R{ ا�]�

R?ق ا��ائ���[� !��I ل
   . تeX?~ رأس ا��

� ا�"%��ة 2� R?ئ]: ا��ائ�I `# ~?eXا� %آ: ن % &%ار ا�� ��� �ـ �"  R?�e?[ا�%��?: وص
G&7ا ��� R?و��%ت R?�?#�� .   

3  R� G��I 
# UF��9 #"��ع د��� R�Cا� R?د��ن% ١٠ـ �]1 ���ائ� R#  ه� وارد 
�� 
ً��ا� %آ: و

ت إ&
#: ا����ى أ#
م #]��: ا��9ا�:�
� ت�%�% #�e{ ا�]��  
F�p�# آ_ ا� %آ: أو%# ��ا���ن?: 

R� نm�Mر�� ا

 #R تً#�� R?omo لmر خ
�Xا�� M fخ% #%ة، وذ�A <[5ا� �� ~?eXل ا��
@�
5
�]UF &%ار ا��eX?~ ا�Cي #R شhن� اbM%ار�� . R?1 ا��ائ�[� 
ً#�� R?omqا� :�F# ت�%يIو

� اm�Mن� UFد ا��%�I R�Cا�.    



4 fى وذ�����
� S9ا� R?[� ~?eXار ا��%& C?e: أن ت�%ر و&> ت���ـ ���]  :�%u �� $CXار ت�%��
G"ذ ا���
e��
   . ا��Cاآ%ة و��5> �


 آG ـ ت�\% ا��] 5Fت
���: �
����ى ��� و�� ا��%�:، وت��� ��٧٢:�
�  %qا7آ ��� .   

6 
� ا����ى #%9#ً�
ف ا�Cي ��5ر �L��I: ا��ن &%ار #]��ـ � .   

    ا��5
د&: ��� تeX?~ رأس ا��
ل/ ٦١٠/ا��
دة


ن� إذا �U�� U ت�9?� ا��زارة &%ارًا ��&> ت�C?e &%ار تeX?~ رأس ا��
ل?� <�� 
�� 
ً�� خmل و
� ا�5]>� ~?eXر�� ن % &%ار ا��

 #R تً#�� R?خ��: وأر��  
# Gا����� �� R�� Uخ% #%ة و�A

� أو ا��
ن�ن، &
#S ا��زارة�

�> ا��\
م ا�7X� �?�� :&د
5��
� .   

     اUF�7تk@?:/ ١٠٧/ا��
دة

� إ��ى أ��اق�
 ��� اIآ��
ب ا��
م 9#
ش%ة، أو F�Fا7ورا �� %آ: أن ت@%ح أ� R� أو :?�
ق ا��
%qأو أآ :?@kت �F��# 1�%p .:?@kا�� �F��# ن��أن � �و�"  :?�
# :p

 أو ش%آ: و�ً�%5#


ر�: هCا ا�� 
ط��� 
F� 
   . #%خ5ً

    ب ا��
ماm�Mن �p R%ح اm� UF�7آ��
/ ١٠٨/ا��
دة 

1 R� نm�Mا �"� 
F?�� ب
� هCا ا�@ ـ ��� p%ح أ�UF ا� %آ: ��� ا�"��Fر �mآ���%ح 
   . ��ء اIآ��
ب ص]?R?�?#�� R?�e و��%ت?R ��� اG9& G&7 � %ة أ�
م ��� اR# G&7 ت
ر��

2 :?�
   : ـ �"� أن ��R�i اm�Mن ا�����#
ت ا��

   . أ ـ ا�U ا� %آ:


F�# وا���د ا��@%وح UF�7ون�ع ا 
F�

�: ا� %آ: ورأ��u ا��7?:  ب ـ UFب و&?�: ا��
�mآ��
   . ر إن و��تو�mوة اMص�ا

   . ا���??U ج ـ ا����#
ت ا��?�?: إن و��ت و&?�: هC$ ا����#
ت ا���
دًا ���%�%


F��� U�� �و�I"�ز أن ت�G #�ة . اIآ��
ب د ـ ت
ر�� ��ء اIآ��
ب و#�ة اIآ��
ب وا�"F: ا��

ً#�� R?وز ت��

 وI أن ت�"ً#�� R�% � R� ب
    .اIآ��

� �� %آ: وأخ%ى �Rهـ ـ إ#�
ن?: ا�]�5ل ��� �
ن %ة اMص�ار ��ى  ن�R# :X ا��\
م ا�7

 اIآ��
بF��� U�� �   . ا�"F: ا��

   . ا��
م و ـ ر&U وت
ر�� #�ا��: ه?L: ا7وراق �@%ح اUF�7 ��� اIآ��
ب

    ن %ة اMص�ار/ ١٠٩/ا��
دة 

%�
 ��� اIآ��
ب ا��
م أن ت�F�Fح أ�%p ��� :ا� %آ ��� �"�  R?9������ ن %ة إص�ار 

نً"#

 ه?L: ا7وراقF?�� 1�   . ت�ا



   . اIآ��
ب ��� اUF�7/ ١١٠/ا��
دة

� ا��
دة  1�اIآ��
ب ��� أ�R#  UF هCا ا��
ن�ن �"%ي/ ١٠٧/ـ #` #%ا�
ة ا7��
م ا��اردة 
UF�7ا :�?& ���� `�� #5%ف أو أآq% وت��
ب  ا� %آ
ت ا���
ه�: �� ��
 وت�?� F?�� ����ا��

   . :�� %آ

2 R�iت� :�?oب ��� و
   : ـ و���ن هCا اIآ��


F� �اآ�� �   . أ ـ ا�U ا������ و��د اUF�7 ا��

��
   . ب ـ &�9ل ا������ ��\
م ا� %آ: ا�7

� ��ر�:�   . ج ـ ا���Rp ا�Cي اخ�
ر$ ا������ ��� أن ���ن 

   . د ـ ��?` ا�����#
ت ا7خ%ى ا�i%ور�:

3  :�?oو ����ا�� U��� ـ:�&�# ،
F��� ����ا�� :F"ب إ�� ا�
#�� أو #���q�� R، و���` &?�:  اIآ��

ء إ�5
ل�� 
F� �اآ�� �   . اUF�7 ا��


ر وت
ر�� اIآ��
ب و��د 4�Xا�� ��p�#و ����ا�� Uل ا�
5�Mا R�i�� ع  ـ��اUF�7 وا����9 ا���
%?uآ: و% �� ��
   .  ا�9?
ن
ت ا�i%ور�:ذ�R# f وإ&%ارا #�� �
��mم ن�R� :X ا��\
م ا�7

5 ��
   . ـ �I]1 ������ ��� إت�
م هC$ ا���
#�: ا�%��ع �R اآ��


ر ����
ه�?R/ ١١١/ا��
دة �Xا�� Rpا���   

�?�9��� 
ً[�

رًا ص�X# 
ً�p�# Uه
�# Gر$ آ
�X� يCا� Rpآ: ���9% ا���% �
� آG أ#% ����1 �� .

�� آ���� Rpا ا���Cه %?k� أن Uه
�  ب ��"�� ��ىو�"�ز �����ا� %آ:، ��� أن ���ن 

   . ��ر�:

    ��ارض اIآ��
ب/١١٢/ا��
دة 


ز ���R?��P اIآ��
ب 1� :bا���%و UF�7ا G#
��� اUF�7 ا����9?: أو  ـ إذا �U ����� ��� آ

ل"# �� Gت�� �ا7وراق ا��
�?: ��k@?: هC$  ا���
ح �����F تk@?: أو � %آ
ت ا���
p: ا��


ءاUF�7، وذ�Fر�� ان�
   . اIآ��
ب f خmل #�F: أ�R# R?��9 ت


 ه� وارد 2�� 
ً��� ا��e%ة ا7و�� #R هC$  ـ إذا �U�� U اIآ��
ب ��
#G اUF�7 ا���%وb: و�
 R� G��I �� ����ل ا��
وR� G�� I ) ا��@%وح(ا��
ل  #R رأس% ٧٥ا��
دة، وآ
ن رأس ا��


دة ��� 
ً��ا��9%ت ا� %آ: #��P: �%أس ا��
ل ا������  R هCا ا��
ن�ن#/ ٩٠/ا�]� ا7دن� ا��]�د و
:?�?�hا�� :#
   . ذ�f ��، ��� أن ت�% ا�L?F: ا��


ل ان�SF #�ة اIآ��
ب ا7و�� و�U ��]�1 أي #R أ��
م 3� ��ا��e%ت?R ا��
���?R، �"�ز ت����  ـ 

د اIآ��
ب ���ا��: ا��زارة وه?L: ا7وراق #�ة�?# �� R?وز ت��

 #R ت
ر�� هC$ ا���ا��:، Iت�"ً#


�: ا��?�
د ا�"��� وآ
نS &?�: اUF�7 ا������  وإذا �� U���G اIآ��
ب �omq: أر�
عFن �� UF�7ا

 ت�R� G ا�]� ا7دن�F�  دة
� ا��� R?9٩٠/ا�� / R� ع��#R هCا ا��
ن�ن و�� ��� ا��R?��P ا�%

!?�hا�� .    



 

4 �hا�� :#

ئ?ً
ـ إذا �U ت�ا�1 ا�L?F: ا��Fا� %آ: ن !?�hت ��� :?�?  !?�hا�� R� ل ا���ول
� ��أو 
R# 
ً#�� R�% ل وا�� و�mخ R?��P"�: ا��� ��� �ر�� ��م  �"

ء اIآ��
ب أو #R تFر�� ان�
ت

!?�hت ��� :?�?�hا�� :#
ا� %آ: ت����p U� إ�� ا��زارة �@� &%ار ا��1��5  #�ا��: ا�L?F: ا��
��
� ه. ��� ا��\
م ا�7�
 ��%ار  C$ ا�]
�:وF��� ب

ت ا��� تU اIآ��F"م ا�m�w� ت��م ا��زارة

�
ل ��م ت���U. ا�@� ��� &%ار ا��1��5 خmل ا���F: ا��
�> ذآ%ه
  وp ��@� R?��Pا�� :�"�
UF�#ذ �� S9ر�� ت%ت

ئ�ة ��� 9#
�� اIآ��
ب �
����ل ا7&�5 ا�����ح �� &
ن�نً
 ا��9
رًا #R تeا� 


ء هC$ اiان�:�F�� .   

5 �
 &%ار ا�@Fk?�9ت ��� 
F��� ب

ت ا��� تU اIآ��F"ا� ��� �ـ �"  R# :���إ�
دة ا��9
�� ا���
�� إ�5
Iت��� :�#

 آF�
   . اIآ��
ب &G9 ا�����R?9 إ�� أص]

ا���
دًا إ�� &%ار ا��زارة  ـ ����م ا�]5: ا��?�?: �p� إ�
دة ت�"?G ا����#
ت ا��?�?: ��� ا��� 6
& �   . %ار ا���1��5@

    ز اIآ��
ب ���د اUF�7 ا��@%و�:ت"
و/ ١١٣/ا��
دة 


وز ��د اUF�7 ا��@%و�:، �?"� أن ت�زع�
 �?R  إذا تR?9 أن اIآ��
ب &� ً#%u UF�7ا $Cه
G?Lb د��� R?9���ا�� �ن
� fذ� ��   . ا�����R?9 ��� أن �%ا�� 

    تd?5X اUF�7/ ١١٤/ا��
دة 


 خmل R?��P�  R?omo أو #"�! إدارة ا� %آ: ��d?5X اUF�7 ا������ـ ت��م �"�: ا� 1F?��
R� R#
i��

ء #�F: اIآ��
ب وهP�# Uو��ن �Fر�� ان�

 #R تً#�� d5?Xص]: ���?: ا�� .   

2 R# 
ً#�� R?omo لmأو #"�! إدارة ا� %آ: خ R?��Pر�� ص�ور &%ار  ـ ت��م �"�: ا��
ت
 G"�# ب
�?� آ���� d?5Xا��R�i�� ر
�Xان� ا����� ��� ����# Gا�� آ  UF�7رًا ���د ا
إش�


F� �5?5Xت Uت �   . ا��

3 ��

دات اUF�7 وإ�
دة ا��9Fدارة ا7ول إص�ار شM#"�! ا ��� �ـ �"  :�?& R� :iئ
eا�
R# 
ً#�� R?omo ل #�ةmخ 
F�
   . ت
ر�� شF% ا� %آ: اUF�7 ا����� :55X���R?9 ا�� أص]

4 Xـ إذا ت:�?& R� :iئ
eا� ��

ء #"�! اMدارة �R رد ا��9iأ� <�  R?9������ :55Xا�� UF�Mا

ئ�ة� UF�#ذ �� S9دة ت%ت
� هC$ ا���
����ل  خmل ا��GF ا��]�دة � 
��� ا��9
�� ا��ا�� رده

R# رًا

ء ا���F: ا��]�دة ��%د ا7&�5 ا�����ح �� &
ن�نً
، وذ�f ا��9iان� �   . ا�?�م ا7ول ا�Cي ��

5 
F��� ب

ت ا��� تU اIآ��F"دارة وا�Mن و#"�! ا���Pن ا����ـ �  ��#�Pو�?R ��� و
 
Fدت

 آ
#�: ��� و��ب إ�F� ����ا�� ��

#R� R إ�
دة ا��9iا��   

6 
F�?�hت U�� U� ا� %آ: إذا !?�hت ت
�eن `?��   . ـ ��]�G ا�����Pن 

   . ئ� اIآ��
بإ�mم ا��زارة وه?L: ا7وراق ���
/ ١١٥/ا��
دة 

خmل #�ة Iت�"
وز R?omo  ��� �"�: ا��R?��P أو #"�! اMدارة ت_و�� ا��زارة وه?L: ا7وراق



R?9���ء ا��
��وR�i�� Iً أ�� d?5Xر�� ا��

 #R تً#��  �و���?: آUF�# G، و#��ار اUF�7 ا��

، و��د اUF�7 ا��� خ�55اF?� UF�# Gآ �اآ�� 
F� .   


دات اUF�7شF/ ١١٦/ا��
دة     

1 Iإ 
F�F�h� دات
Fإص�ار ش 
F�?�hه�: ��� ت
��� ا����
ل إ�%اءات  ـ I �]1 �� %آ: ا���

   . شF%ه


دات 2F ا� $Cه R�iوت� ����# Gآ UF�h� دات
Fص�ار شw� :ـ ت��م ا� %آ :?�
   : ا�����#
ت ا��


 ا��"
ريF�"� U&ور 
F�
   . أ ـ ا�U ا� %آ: ورأس #

   . �UF ا��I?:ب ـ &?�: ا�

   . ج ـ ا�U ا���
هU ور&��


دةF ا� 
F��iت� �   . د ـ ��د اUF�7 ا��


دةF ا� U&هـ ـ ر .   

`?&���
� R?b�eو ـ ت�ا&?` ا�� .   


 أو 3F�
?b :�
� ��
دات F ا� G��9اءات ت%�� إ�

 ـ �]�د ا��\
م ا�7F�&%� أو 
Feت� .   

    �"G ا���
ه�?R/ ١١٧/ا��
دة 

   : ا��
�?: ]�ye ا� %آ: ا���
ه�: ��"G خ
ص ����
ه�?R ت�ون �?� ا�9?
ن
تـ ت 1


ر ����9?��Xا�� ��p�#و ��?���   . أ ـ ا�U ا���
هU ور&�� و


F�L�
 ا���
هU وF���� �   . ب ـ ��د اUF�7 ا��

   . ���د أو و&��
ت أخ%ى ج ـ #
 ��` ��� أ�UF ا���
هR# U �?` أو ه9: أو �"_ أو رهR أو أي

G"ا�� �� 
Fدارة ت�و��Mت أخ%ى ��%ر #"�! ا
   . د ـ أي �?
ن

�?� ـ ���ن #"�! إدارة ا� %آ: #�PوR� Iً هCا ا��"G، و�R ص]: ا�9?
ن
ت 2 :�   . ا���ر

� ا� %آ: اmpIع ��� ا�����#
ت ا������: �� 3� Uه
�# G�� 1[� ـ  G"ا ا��Cه ��وا��اردة 

   .  ���e��f�C أو ���
�b�e� R# :p خ@?ً

�Cًا ت"
$ ا� %آ: أو 4

 �U�� U &?�$  ـ I ���9% أي ت5%ف أو �"_ أو رهR ن# %?kأو ا� R?ه�
ا���
� �"G ا� %آ:� .��� :��%& UFزة ا��

 �� U�R هCا ا�]1  وI ت��%9 �?# �?�و��د �1 ��]
ئ_ 

� �"mت ا� %آ:� 
   . #�ونً


ء ����ن 5e?ز �"_ أ#�ال ا� %آ: ا���"� I ذ#: أ��ـ ��ا���
ه�?R، وإن�
 �"�ز �"_   #�%ت9: 




F�

 وت�b` إش
رة ا�]"_ ��� &?� اUF�7. أ�UF ا����R وأر�F�"� �� . ��� U�[ا� C?eو�"%ي ت�
،:?�
� ��ق ا7وراق ا��� 
F�?9� ا��]"�زة UF�7ع  ا

ل ��م و��د #Gq هC$ ا���ق، ُت9� ��و

�
��_اد ا����� .   


 �d�� U ��� ا�%هR أو  ��]�: �UF�v ا��%ه�ن: أو ا��]"�زة ��
�f ا��UFـ ت��` ا7ر�
ح ا�� 6#
fف ذ�mار ا�]"_ ��� خ%& .   

7 f�

���UF�v� :9 ا��%ه�ن: أو ا��]"�زة ��� S��5ت  ـ ���9 �1 ا��m"� �� G"ا��� UFا��
   . ا� %آ:

8 
� �"mت ا� %آ: ص]?]: ��� �9oت ��! #�
 ����ى و ـ ت��9% ا��?�د ا��اردة F?�رد 
�   . ا��_و�% ����� &%ار &@�

�%اء 9w� ي ���مCوا� G"ا�� R� ولPا��� dX م ا��_و�% ا�%"� �&
� ا��"G  ـ ���أي &?�د 

 ���ا&`ً�mخ .   

� ��� أن ت��ن �"mت ا� %آ: ر&�?: أو 10�
#]z�e: ���  ـ �"�ز أن ��d ا��\
م ا�7
   . و�
ئ� ا���%ون?:


 ��ى أ�: �F: أخ%ىـ �"�ز �� %آ: أ 11F?ه�

  ن ت�دع ن�m"� R# :Xت #�F�Fت�اول أ� :�
k�
$Cه U?\وت� ye� :F"ا� fض ت��eوأن ت :?�
� ��ق �vوراق ا���وت��ن هC$ ا�"F: . ا��"mت 

�?� :�   . #�Pو�: �R هCا ا��"G، و�R ص]: ا�9?
ن
ت ا���ر

12  :?�

 ��ى ��ق اIوراق ا��F�Fـ و��� ا� %آ: ادراج أ�
ً���Cة ��ى  و
�mن\�: وا����?�
ت ا��
   ا���ق 


ت ��� اUF�I/ ١١٨/ا��
دة�    ا��%5


 ���5%ف 1F�
�%اءات ا��ا�� ات9Iآ: ا% �� ��
�Iم ا

UF�I و��b` اش
رات  ـ �]�د ا��\�

F?�� _"[وا� Rا�%ه .   

2 RFا��%ه�ن ا�� ا��%ت UFا�� U?ت�� Rا�%اه ��� �ـ �" .   

3  Rره �ـ �%ت�� RFز ���%ت
� �"G ا� %آ: �1 ا#�?�
ء د��� #R &?�:  اUF�I ��"%د &?�$ e?ا��
   اUF�I ا��%ه�ن: 

4 Iًا اC�
��� ت%&?R اش
رة ا�]9!  ـ 9���I% اي ت5%ف ��� �UF #%ه�ن او #]"�ز او #]�9س ن

 اIش
رةF��iت �
ء ا�]��ق ا��e?ز ت�اول. ٥او ا���"�I ا��%ه�ن: او ا��] ـ UF�Iزة او ا�"

   . ا��]��9:

� ��ق اIوراق 6� 
F� اءات ا�����ل%�Iم وا���ا�� وا
��Iـ ت@19 ا  UFا� 
F?� :�ا��
�?: ا���ر

م��Iا $CF� ن��وت 
F�Fت ا�Iه�: ��� ت�او
�%اءات او���: �
��@9?1  ا� %آ: ا���Iوا���ا�� وا

� ا��\
م ��� ا��
م ن�G #��?: ا�UF ا� %آ: ا����5ص� 
F?�� `# رض
���I 
�، و���
�Iا 
   ا��
م ا��
ن�ن 




ت ا��
#:/ ٩١١/ا��
دةL?Fا��]\�رات ��� ا�    


ئ�: ا�m@9ن 1p S[ت R?ه�
���� :#
   : ـ �I"�ز ��L?F: ا��

:?��Iا UFوز &?�: ا��
"� 
�� :?�
   . ا����دة #R &��9 أ ـ ز�
دة #�Pو�?: ا���
هU ا��

�?: ���ب ـ إن�
ص ا���9: ا����L: ا��

 #R اIر�
ح ا�5Fت�ز�� ��� ن\
م  ا�ا���
ه�?R ا��]�دة 
��
�Iا� %آ: ا .   

� ت���h� 1ه�?:�
�Iم ا
� ا��\�� ��iر  ج ـ �%ض ش%وط ����ة C# %?uآ�رة � Uه
ا���
 
F?� S��5وا�� :e��Xا�� :#

ت ا��L?Fا�   


ء #"�! اIدارة أو �iأ� `?��9: �
�����~  ��د ـ ت�??� �1 إ&
#: ا����ى ��� �
@��
� Uا��ه

م هCا��I 
ً��   . ا��
ن�ن ��
 �5?� ا�UF ا���
ه�?b R# R%ر و

2 R?ه�

م ���9ل ��?` ا�����Iا $Cوج ��� ه%Xـ ��� أن� �"�ز ا�  ��
��
 او ��S��5 إً?�
آ�

ه�� ا� %آ:�# `?�� �?�   . � �%ك 

    ���ق ا���
هU/ ١٢٠/ا��
دة


ص: �
�]��ق اAت?:����` ا���
هU ��5رة خ :   

1 R?ه�

 ��� ا���Fر ت�ز��%��� �   . ـ &9~ اIر�
ح وا��eائ� ا��


 رأس ا��
ل ��� 2F?� 
��دات ا� %آ: ���# G#

ء �R# :5 آe?ا� %آ: ـ ا�� :?e5ت .   

3 :#

ت ا��L?Fل ا�
� ا���   . ـ اIش�%اك وا���
ه�: 

4  
F���� �
دة �
UF�7 ا��Fـ ا�]�5ل ��� ش�
ن�ن& �9�� .   

5 f�C� :ص
Xم ا�

 #` #%ا�
ة ا7��Fوره� 
F�9وه ��Fم ا� %آ:  ـ �?` أ�
� ن\�ا��Cآ�رة 
��
   . ا�7


م  ـ �1 إ&
#: ا����ى �m@9ن آG &%ار #�R# CX ا�L?F: ا��
#: أو #"�! 6��7 
ًe�
X# دارةMا
��

 ا���ان?R ا��
#: أو ا��\
م ا��
م أون\
م ا� %آ: ا�7ً��� هCا ا��
ن�نو�   .  �� %وط ا��Cآ�رة 


ت% ا� %آ: 7�   . ـ �1 اmpIع ��� د

   : ـ �1 ا�]�5ل ��� آ%اس #@�9ع �]�ي 8

:?iا���� :?�
   . أ ـ #?_ان?: ا��ورة ا�]�


ئ%�Xح وا�
   . ب ـ ��
ب ا7ر�

   . ج ـ ت�%�% #"�! اMدارة


ت�
� ا�]� �e# %�%د ـ ت� .   



�ـ ��p 1� د��ة ا� 9�
 �� %وط ا��Cآ�رة ً��
ع و���m� :#

ت ا��L?F ن�ن
   . هCا ا��

10 G9& R# ل ا���%ر
��ول ا��7 ���: أ�]
ث C# %?uآ�رة 
bإ ��p 1� ـ  
ً��#"�! اMدارة و
� هCا ا��
ن�ن�   . �� %وط ا��Cآ�رة 

    أ��
د ا��%ض/ ١٢١/ا��
دة 

   . ـ �]1 �� %آ
ت ا���
ه�: أن ت�5ر أ��
د ا��%ض 1


��: ���"_ئ:  ـ أ��
د ا��%ض ه� أوراق #
�?: ذات &?�: ا��?: وا��ة &
��: ����اول 2& %?uو

 ���اد ا��%ضF9�
 � %وط  ت�5ره
 ا� %آ: ��]�5ل ��� &%ض ت���F ا� %آ: ���ً��و��ائ�$ و

   . اMص�ار


م هCا ا��
ن�ن و&
ن�ن ��ق 3��7 
ً��: �p R%�1 د��ة ا7وراق ا��
�? ـ ��p U%ح أ��
د ا��%ض و
:L?ه :��   . ا7وراق �mآ��
ب #���F�"�� :Fر ��� ا�]�5ل ��� #�ا


 ا��I?: أو �U5X أو ��mوة إص�ار 4F��?�� د ا��%ض
��?` ا�]
Iت  ـ �"�ز �%ض أ�� ��و
:?��Iت ا� %آ: ��?��� اm"� ��   . ��U &?� &?�: ا���� 

��� #�ا��: ا��زارة وه?L:  �: أ��9?: ��� ا�]�5لـ ت]%ر أ��
د ا��%ض �
����: ا���ر�: أو ��� 5
   . ا7وراق


ه?: أ��
د ا��%ض/ ١٢٢/ا��
دة #    


ل #�?�:�� �� `�
ئ�ة #]�دة ت��
ء e?1 ا��� 
F9�
وا��%داد #��ار د���  ت�@� أ��
د ا��%ض ص

ل ا� %آ:# R# .   

   ش%وط إص�ار أ��
د ا��%ض / ١٢٣/ا��
دة 

   : %ض ��� ا����
ل ا� %وط اAت?:���&> إص�ار أ��
د ا��

1 ��#
   . ـ أن ���ن &� تU د�` رأس #
ل ا� %آ: ��


وز ا��%ض رأس #
ل ا� %آ: 2"�� Iـ أ .   

أ��
د &%ض �
د�: وأن  ـ أن ت]G5 ا� %آ: ��� #�ا��: ا�L?F: ا��
#: ا��
د�: ��� إص�ار 3
أ��
د &%ض &
��: ���]��G إ��  ص�ارت]G5 ��� #�ا��: ا�L?F: ا��
#: u?% ا��
د�: ���#
 ��U إ


�: #�ا��: ��� ز�
دةq�� $Cه 
F���   . رأس #
ل ا� %آ: أ�UF، وت��9% #�ا

   . ـ ا�]�5ل ��� #�ا��: ا��زارة و#�ا��: ه?L: ا7وراق 4

   اm�Mن �R أ��
د ا��%ض/ ١٢٤/ة ا��
د

��
د ا��%ض ��h� ب
ص]?R?�?#�� R?�e  �"� ��� #"�! إدارة ا� %آ: اm�Mن �R اIآ��
:#
ا��
د�: أوu?% ا��
د�:  و��%ت?R ��� اG&7 ��� أن ��R�i اm�Mن ت
ر�� &%ار ا�L?F: ا��




 ا��I?: وأي  �
���ا��: ��� اMص�ار #` اMش
رة إ�� ��د ا��7
د ا��� �%ادF��?&و 
إص�اره

F� ء
�
 و#��� ا��Fئ�ت
�
ن
 خ#�5
ت أو �mوة إص�ار و#��ل �bو �pد وش%و
ت� و��د أ��

 و#��ارFت

ن�b `# G9& R# :ا� %آ 
Fأص�رت �
 إذا آ
نS  ا��%ض ا���?�رأ��
ل ا� %آ: و

ون�
ئ� ا��?_ان?: ا7خ?%ة ا���5&:، ور&U وت
ر��  ا��7
د &
��: ���]��G، و&?�: ا����#
ت ا��?�?:
   . #�ا��: ه?L: ا7وراق

    �"G أ��
د ا��%ض/ ١٢٥/ا��
دة

�ت�"G أ��
د ا��� 
F?�� ت"%ي �
ت ا���
 وت�1o ا��%5F?��

ء #��h� ت ا� %آ:  %ضm"�
�\: �CF$ ا��"mت، وت��ن هC$ ا��7
د

 أو ��ى ا�"F: ا�]F� أ��اق  ا���5رة ��
��: ����اول &


ً��� هC$ ا��7اق وو� 
F�
ل إدرا� �� :?�

  ا7وراق ا��Fت�او� :?���� :�z
���ا�� ا���ق ا��

 ه?L: ا7وراقو����ا�� وا� %F�iت �   . وط ا��

   اIآ��
ب ��� أ��
د ا��%ض/ ١٢٦/ا��
دة 

   . ـ ت��` &?�: ��� ا��%ض ��� اIآ��
ب �� د��: وا��ة 1


 إذا 2F� ب
� ��?�: ا��7
د ا��� تU اIآ��e��� دارة أنMد  ـ ��"�! ا
��?` ا��7 :?@kت Uت� U�
   . ا�5
درة خmل ا���ة ا���%رة

��د ا��7
د ا��@%و�: �"�  �wن� إذا ت"
وز اIآ��
ب/ ٢/ا���9/ ١٢٣/#%ا�
ة أ��
م ا��
دة ـ #`  3
��
 �?R ا�����R?9 ��� أن �%ا�� ً#%u د

ن� ا�����R?9 ���د G?Lb أن ت�زع هC$ ا��7� fذ� .   


ن
ت أ��
د ا��%ض/ ١٢٧/ا��
دة ?� 

:?�
   : �"� أن ��R�i ا���� ا�9?
ن
ت ا��


 وت
ر��X و#�ة ا� %آ:ـ ا�U ا�  1F�"� U&ور 
Fو���ان :b%آ: ا����%.    

2 ��?���
�f ا���� و# Uـ ا� .   


ئ�ة 3eو#�ت� و��% ا� :?��Iا���� ون��� و&?��� ا U&ـ ر .   

   . ـ #"��ع &?U أ��
د ا��%ض ا���5رة 4


ئ�ة 5eق ا�

ء ا��7
د و#�ا�?� ا��]�epـ #�ا�?� وش%وط إ .   


ن
ت  6�iتـ ا���
ص: ����R ا�Cي ����q ا���� إن وXا� .   


 أو أ�: ش%وط ت%ىF�ا� %آ: ا����%b:  أي ش%وط وأ��
م أخ%ى ت�%ر ه?L: ا7وراق و��ب إدا

ت #` ش%وط اMص�ار�
bMا $C1 ه�
 ا�� ا���� ش%�@: أن ت��اF��
bإ.    


ن
ت أ��
د ا��%ض/ ١٢٨/ا��
دة �b  

�"?�
ن
ت &G9 ا��9ءإذا آ
نS أ��
د ا��%ض #��iن: �iا� fت� Uد   ت���

Iآ��
ب ��� أ���



   . ا��%ض

    أ��
د ا��%ض ا��
��: ���]��G/ ٢٩١/ا��
دة 


 Mص�ار أ��
د ا��%ض، �"�ز �� %آ:F?�� ة ا� %وط ا����5ص
إص�ار أ��
د &%ض  #` #%ا�
:?�

م ا����v� 
ً��
��: ���]��G إ�� أ�UF و& :   

1 :L?Fار ا�%& R�i�� ا���ا�� وا� %وطـ أن `?��
   ا��
#: u?% ا��
د�: F�
ا��� ��U ��� أ�
UFد ا��%ض إ�� أ�
   . ت]��G أ��

2 
F?�� dت� �� ا���ا�?� ا��� G��[��
� ��9uا���� ر f�
ش%وط اMص�ار �wذا �U ��9  ـ أن ��9ي #
G��[ا�� �� ��� ���   . ر��9u خmل هC$ ا���ة 


ء ��?�: أ��/ ١٣٠/ا��
دة �    د ا��%ض
ا��

1 S�bو �
 �� %وط ا��ً��
ء &?�: ا��7
د #G9& R ا� %آ: و�   . ��� اMص�ار ـ �"%ي و

2 :��
ء أو تPخ%$ إI ���ا�� أ��
د ا��%ض ـ وI �"�ز �� %آ: أن ت��م #?�
د ا����
# :L?ه .   


� أ��
د ا��%ض/ ١٣١/دة ا����
# :L?ه    

1 
�� :L?إص�ار ه Gآ ��� 
� أ��
د ا��%ضـ ت���ن ���ً�� .   

2 R# R?e�
Xو��� ا�� R?9ئ
kا� ��� :L?Fا� $Cـ وت�%ي &%ارات ه R�%b
   . ا�]

� أ��
د ا��%ض/ ١٣٢/ا��
دة ��
# :L?ت ه
�
���    ا

� أ��
د ا��%ض 7ول #%ة ��
ء ��� د��ة #"�! 1��
# :L?إدارة ا� %آ: ا���5رة ـ ت"��` ه .   

2 mبـ و��� #"�! إدارة ا� %آ: خ
ت��?� د��ة ا�L?F: إ��  ل أ�R# R?��9 ت
ر�� اخ��
م اIآ��

ع���Iا .   

3 :L?Fم ا�

ع ا���ا��: ��� ن\���Iا اCل ه
��ول أ�� �� Gـ ت�خ 
F?�q�# ب
Xوان� .   

� أ��
د ا��%ضا����ة إ�� / ١٣٣/ا��
دة ��
# :L?ت ه
�
���    ا

1 ?�q�# ء ��� د��ة
�� 
Fت
�
���
ـ ت��� ا�L?F: اF .   

� ا��7
د 2��
# R# 1�%� ��p ��� ع
���m� 
Fد��ت UF?�� �"ن  ـ و���q��١٠ %
F��?& R# .   

3 
ًiء ��� د��ة #"�! إدارة ا� %آ: أ�
�� :L?Fا� $Cـ وت"��` ه .   

4 :L?Fا�� ا���%رة ����ة ا����� 
ً��� ا��7
د و��
# :L?د�: وت@19 ��� ا����ة  ـ ت��� ه
ا��
#: ا��
��
 ا��� ت@19 ��� هC$واFم ذات

 ا7��Fت
�
� :L?Fا� .   




�e: ش%وط اMص�ار/ ١٣٤/ا��
دة X# .   


�> ش%وط إص�ار أ��
د ا��%ض ���%9 �
mًp إI إذا أ&%ت�X� ت5%ف Gد  آ
� أ����
# :L?ه
Iع ش%�@: أ
���Iا �� :�qا��� UFع أص�ات
�  ا��%ض �hآomo :�%q: أر�� :�qد ا���
ت�G ا��7


F� ����د ا��

ع �omo R: أر�
ع #"��ع &�?: ا��7���Iا.  
ً��و�I]�ل إ&%ار ا�L?F: ���5%ف و

ن� دون #R# :��m خ
�> ش%وط اMص�ار?� 19�
�Cة ��

 ����ان?R ا��ً��
ئ?ً
 وi& .   

   . ا����ة Iن��
د ا�L?F: ا��
#: ا���h?�?: �� %آ:/ ١٣٥/ا��
دة 

1 ��P"�: ا��� ��� �ـ �"d?5Xر�� &%ار ا��

 #R تً#�� R?omo لmخ R?  ا�� R?9���د��ة ا��

  و�"� أن ���ن #��� ا�"��:. ��� ا�L?F: ا��
#: ا���h?�?: �� %آ:ً#�� R?omo لmخ :L?Fا� $CF�

   . #R ت
ر�� ت��?� ا����ة

� ذ�f ا��?�
د 2�#%ا��: �]� 1�G #����  ـ وإذا �U ت�U �"�: ا��w� R?��Pر�
ل هC$ ا����ة 

 ت��?� هC$ ا����ةF?�� �"� �   . ا��زارة ا��

3 :?�?�hا�� :#
    .ـ ت��X� �"�: ا��R?��P أ��هU �?%أس ���: ا�L?F: ا��


ع ا�L?F: ا��
#: ا���h?�?:/ ١٣٦/ا��
دة ���   . ا


ن�ن?: إ�i[� Iر #��وب 1& :?�?�hا�� :#
ا��زارة، ا�Cي ت��5%  ـ I ت��ن ���: ا�L?F: ا��
�F#S��5ب ا�"��: وص]: ا��
   . �� ��� ا��hآ� #R ن5


ع ا�L?F: ا��
#: ا���h?�?: إ�%ا ءات ا����ة 2���
ذ  ـ ت@19 ��� اXوات �وا��5
ب ا��
ن�ن

ت ا�L?F: ا��
#: ا��
د�:�
���   . �� %آ: ا��%ارات ا��@�9: ��� ا

3 ��� S��51 ا��� :?�?� ً
�%ارات ا������: �]UF55 ا� ـ I ���ن ������R?9 ا�R�C &�#�ا �55
   . ا��?�?:


ب 4Xر ان��� 
Fت
?�mه�: وص
� ا� %آ: ا�����P# :�"� :�F# �Fدارة ا7ول  ـ ت��Mا !�"#

ص: �
� %آ:Xئ1 ا�
oا������ات وا�� `�?� U?ت�� UF?ا ا��"�! �� %آ: و��Cإ�� ه .   


ت ا�L?F: ا��
#: ا���h?�?:/ ١٣٧/ا��
دة ?�mص .   

� ت�%�% ا��R?��P ا�Cي �"� أنـ ت9]� ا� 1� :?�?�hا�� :#
��R�i ا�����#
ت ا��ا�?:  L?F: ا��
S9qت� Uo ،�� ة��Pئ1 ا��
oا�� `# !?�hت ا��
?��� `?�� R�  
F���#R ص]: ت�f ا�����#
ت و#�ا


ن�ن و��\
م ا� %آ:��� .   

2 }�e# G9& R# :�&ا��� !?�hت ا��
�eن : &
��� :L?Fت ا ـ ت��م ا�
�
���?R# R �"�: ا��R?��P ا�]�

Fنh � :9�
   . وت�CX ا��%ارات ا���

3 !?�hة ا��%��
ء �oأ Sت� �
ت ا���� ا����د وا��%5� :L?F9:  ـ ت9]� ا��
وت�CX ا��%ارات ا���

Fنh � .   

4 :9�
� اUF�7 ا��?�?:، وت�CX ا��%ارات ا���� :L?Fـ ت9]� ا� 
Fنh � .   




تـ ت��X� ا�L?F: #"�! اMدارة 5�
� ا�]� �e#ا7ول و  .   

6 

ئ?ًFا� %آ: ن !?�hت Rت�� Uo ـ .   


ت ا���h?! أو ت�??U ا����#
ت ا��?�?:/١٣٨/ا��
دة�eاض ��� ن%��Iا.    

1 R� G�� I 

ل ا��%اض #�
ه�?R �����ن #� ��
ع ا�R#  :L?F اUF�7 ا����q:%١٠ـ ���� ا�

ت ت�h?! ا�eآ: ��� ن% �� :?�?�hا�� :#
ت�??U ا����#
ت ا��?�?:، أو  � %آ: أو ��� ت�%�%ا��


ز �IPFء� ،!?�hة ا��%��
ء �oت أ
�ا���
ه�?R إ&
#: ا����ى أ#
م #]��: ا��9ا�:  ا����د وا��%5
   . ا���%ار ��G ا� %آ: ا���ن?:، وI تoP% هC$ ا����ى ���

2 %Fر�� ش

دم إذا �U ت��م خmل ���?R# R ت���
   . ا� %آ: ـ ت��� هC$ ا����ى �

   #"�! اMدارة /١٣٩/ا��
دة

1 R� ئ�
iد أ��� G��I ه�: #"�! إدارة

ص وI �_��  ـ ����� إدارة ا� %آ: ا���Xث أشmo

 �]�د$ ن\
م ا� %آ:�� 
ً��
ء. ��� omo: � % وiب أ�
Xان� Uو��  :#
ا��"�! #G9& R ا�L?F: ا��

� 

 ا��9
ر�ًً5Xش �iن ا����آ:، و�"�ز أن �% ����q�  اCF� �?��� %qأو أآ ��?9p dXش
   . ا�k%ض

� #"�! اMدارة 2� ��q�# :?���� م
9
ري ا�Cي &��Iا dX �� 1[� ب  ـ
�� آ���� ��q�# %??kت

ر�ً
 �]1 ا� %آ: أو �]1� %??kا ا��C9% ه���Iدر ���، و
� ا��"G ص� $%Fش ��� Iإ %?kا� .   

3 � U� 
� #�ةـ #�ة و�I: ا��"�! أر�` ���ات #�
   . أ&G ]�د ا��\
م ا�7


ع خmل 4���m� :آ% �� :#

 ا7خ?%ة #R  ـ ��� #"�! اMدارة أن ���� ا�L?F: ا��ً#�� R?ا����
������ إ�� أن ���X� #"�! اMدارة  #�ة وX���� ���I� #"�! إدارة �]G #]��، ��� أن ����% 


�� 7ي �9� R# ا9�7
ب � �%طXخ% ان�hا�"��� وإذا ت  :�
� أي ��� ذ�f أI ت_�� #�ة ا��hخ?% �

 #R ت
ر��ً#�� R?ت ��� ت��I

ء #�ة ا��"�! ا��
ئR# U ا�]Fان� .   

5 UF��Iة و�# :?Fء ا����
i�7ب ا
Xدة ان�
   . ـ �"�ز إ�


�� أن  ـ �"� ��� ا� dX ا����X� ����i: إدارة ا� %آ: ا���
ه�: ا�Cي آ
ن 6Xان� ��� 

ئ9ًu
�9& R� R���R# م

 خmل � %ة أ�Fi�
ب و���f��� ��  %9 ا����i: أو رXن�Iن�?": ا �k?�9ر�� ت
ت

:��i��
� ��# Iً�9& ت���� .   

� #"�! اMدارة/١٤٠/ا��
دة� �i� R??از ت��� .   

G��I 
# f��� يCا� Uه
� ��� #�� ا����
#R أ�UF ا� %آ: %R�١٠ �"�ز أن ��d ا��\
م ا�7
� #"�! اMدارة ���9: #
 ����� #Rا�]�i� R??��� 1 أو أ� %qآ  R# Uأن ��_ل ��ده ��� UF�7ا


بXان� �� Gخ��� Iدارة وأMء #"�! ا
iع أ���"# R?&

ء ا�9i�7ا .   


ء #"�! اMدارة ا�Cي �]1iب ��د أ�

  ��U ه�ر أ�: آ��ر ��� ا���ً��
ه�p U� ت�??�UF و����

ن�?� 19� 
�� .   




ء #"�! اMدارة���?: أ�i/١٤١/ا��
دة .   

� &�ان?R خ
ص:�   : #` #%ا�
ة ا7��
م ا��اردة 

���?: ا�"��Fر�:1 R# دارةMء #"�! ا
i9?: أ��uن أ��أن ت �ا��%�?: ا���ر�: ـ �" .   


ن� �%أ��
ل  ـ و�"�ز ���زارة تeX?~ ا���9: ا��Cآ�رة أ�m$ إذا آ
نS ن�9: #�
ه�:2�ا7
   %. ٦٥ا� %آ: ت�"
وز

� #"�! اMدارة/٤٢١/ا��
دة� :��iش%وط ا�� .   

� ��i #"�! اMدارة�   : � �%ط 


 ا��R ا��
ن�ن?: و#����ً
 �]��&� ا���ن?:1ًk�
   . ـ أن ���ن �

2Uا�"%ائ R# :��%� ��
ئ?: أو �� :���� :�h� �?�� 

� %ف وا#7
ن: ـ أI ���ن #]��#ً� :�Xا�� .   

3:?5X ا� ��e5� !�"ا�� �i� ن��� Iـ أdX �� mًq�# ��e5� أو   ��9
ري ��iًا ��Iا

 أ��
مF?�� ت�%ي �   . هCا ا��
ن�ن #"�! إدارة أآR# %q خ�! ش%آ
ت #�
ه�: #R ا��

� ا��و�: #
 �� U��i� R #"�! اMدارة4� R?�#

ت ا��
#: ـ أI ���ن #R ا��F"ى ا���M mًq�# .   

�� ت��%5 5#��� :��iش%وط ا�� %�9
ت ت�اoإ U�� ـ�i� Gآ G9& R# `&�  ���� G"و�
Iًا ا��5%��. #�5ق أص�Cه Uدارة و��� رئ?�� ت���Mا !�"# �i� ��� �"إ�� ا� %آ:  و�

:�� Gآ R# ا7ول %F ل ا�mخ .   

� رئ?! #"�! اMدارة/١٤٣/ا��
دة�
 � �%ط # .   

mًq�# ��e5� 5?: أوX ا� ��e5� ن��� Iدارة أMرئ?! #"�! ا ��9
ري �� dX ا � �%ط ��I

F?�� ي%�� �
ه��?R# R ا���# R?ش%آ� R# %qإدارة أآ !�"�� 
   . أ��
م هCا ا��
ن�ن رئ?�ً


ن /١٤٤/ا��
دة�iا� UFأ�   

!�"# �i� ��� �"� �� �� %آ: ��د اUF�7 ا���

 ���hهG  أ ـ �]�د ا��\
م ا�7F�دارة ت��Mا
� هC$ ا�]
�: ا#�mك هCا ا�
ب  ���د #��i��R: ا��"�!، وI � �%ط Xن�Iاء ا%�اUF�7 ��� إ
R# 
ً#�� R?omo ة�# ��
ب وإS@�� I ا����i:  وإن�
 ���R ا����
ل هCا ا��5
ب Xن�Iم ا��


ً��� .   


 إش
رة ا�]9!F?�� `bل وت�
و���9% هCا ا�]9!  ب ـ ت]ye هC$ اUF�7 ��ى ا� %آ: ��
ء إ�5

ن ا���Pو�?
ت ا���%ت9�i�5]: ا� %آ: و��� 
� �"G  : ��� #"�! اMدارةره�ً� fر إ�� ذ�
و� 

   . اUF�7 ا�����ك ��ى ا� %آ:


ت #"�! اMدارة/١٤٥/ا��
دة?�mص .   


ت ا��ا��: ���?
م �"�?` ا��7
ل1?�m5ت وا�

 ت�??%  ـ ��"�! اMدارة ا���@F?i��� �ا��

# Iإ �� R# ت
?�m5ا� $CF� !?و� 
Fت
�
k� 
ً��� هCا ه� #� أ��
ل ا� %آ: و��5ص ��?� 



��
� ن\
م ا� %آ: ا�7�   . ا��
ن�ن أو 

2<�
X� Iوأ :#

ت ا�L?F: ا��F?�
 ـ إن�
 �"� ��� ا��"�! أن ���?� ���Fارات%& .   

3!�"�� 
F� ���� �� ا�]�ود وا� %وط ا���
� ا��\
م ا�7� R?ان: و�?`  ـ ت����I
اMدارة �

 وا���
زل F� أص�ل ا� %آ: وا��5%ف RورهRو� 
Fر��
 # R�  :�زات ا�����
?�#Iوا dا�%خ


Iتe�ا� Uوت��� 
F� .   

� #"�! اMدارة/١٤٦/ا��
دة�   . ا���
ص� 

1R# ��ل أ��9ع واmخ �� #%آ_ ا� %آ: ا�%ئ?��
�� و���X�  ـ �"��` #"�! اMدارة Xان�

I&�%اع ا��%ي رئ?�ً
 ون
ئ9ً
 ��%ئ?!� .   

2Iم ا� %آ: ا
� #�ة ���I: ا�%ئ?! ون
ئ�9 ���نـ إذا �U �]�د ن\�

 ����ة ا���%رة  ��F�
Xان�
   . ��"�! اMدارة


 �@9?�: أ��
ل3ً��
ئ� وiأ� `?�� R?� Gدارة أن ��زع ا���Mض  ـ ��"�! ا�e� أن �� 
ا� %آ: آ�

ئ� ���?
م ���R?�# G أو أآq% أوiأ� R?� R# %qأن @:  �"�: أو أآ $��ا7ش%اف ��� و�� #R و

   . :ا� %آ

4R�%ا���� R??ئ�9 و&%ار ت�

ب ا�%ئ?! ونXئ� ان�
ا���R?�C?e ا��R?b�e �]1 ا���&?`  ـ ت��9 ن�
ت �?G #"�! اMدارة أو ��� #��%ي ا� %آ:  ورئ?! ا����%�R ا���R?�C?e، وآG ت���G �@%أ ���


تUF، إ�� ا��زارة ا��� ت�� ا���R?�C?e أو رئ?! ا����%�R ا���R?�C?e أو?�mإ�� ��� ص 
Fk?�9�� م
���� 
   . أ#
ن: ا��"U�?� G شF%ه

   . ا����%ون ا�����C?eن ورئ?�UF/١٤٧/ا��
دة


، #��%ًا1ً9�
�# fى ذ�%� 
#��� ،R?�� دارة أنMي  ـ �"�ز ��"�! ا%���� 

 أو أآq% ورئ?�ًً�C?eت�
R� `?&1 ا���� UF� ن �� أو��� R?�C?eا� %آ: ا���  Rد�%e�# أو R?���"# :ا� %آ UFb�e� 
�9��

   . ��_ل أي #�UF ��%ار ��5ر ��� و��"�! اMدارة ا�]f�C� .1 #"�! اMدارة

2R�%ورئ?! ا���� R?�C?eا��� R�%ت ا����
iدارة ت���Mـ �]�د #"�! ا R?�C?eا��� .   

� ش%آ: أخ%ى أن ���ن #��%ًا/رئ?! ا����%�R ا���R?�C?e/ـ �I"�ز �����% ا���C?eي3� 
ًez�# أو .   

� #"�! اMدارة ��e?z: #��% ت�C?eي4� �i� ز أن ���م أي�"�I رئ?!/ـ R?�C?eا��� R�%أو / ا����
� ا� %آ:�   . ت��� أي وe?z: ذات أ�% أو ت���~ 

   . ت�G?q ا� %آ:/ ١٤٨/ا��
دة 


 ��ى ا�k?% و���%9 1F�qدارة ه� رئ?! ا� %آ: و��Iت�&?�� آ��&?` #"�!  ـ رئ?! #"�! ا


�d�� U ن\
ماIدارة ��# ،%?kت ا� %آ: #` ا�
&m� �� ��# fف ذ�mا� %آ: ��� خ .   

2 %?kا� %آ: ��ى ا� G?q��� دارةIا !�"# G9& R# R?ا��� dX ارات  ـ و��� ا�%& Ce�� ان

ت�F?�   . ا��"�! و���?� ���



3 d�� U�
# ،��
?u ل
� ���� ن\
م ا� %آ: � ـ ن
ئ� رئ?! #"�! اIدارة ���ب �R ا�%ئ?! 
fف ذ�mخ .   

4 G?q��� R?��Xص ا��
XشIت ا
?�mـ ت��9% ا��?�د ا��اردة ��� ص  
F�� `?&ا� %آ: او ا���
� �"G ا� %آ
ت �
ر�: �]1 ا�k?%، اذا ت�S اIش
رة�� ا���� أو ا��5%ف ا�5
در  وا���"�: �


 ا��"
ري F�"� U&ا� %آ: ا�� ر R�   

   . ش�kر ا����i:/ ١٤٩/ا��
دة

�ـ إذا ش 1�
ء #"�! اIدارة ����"�! ان ��?�i� Rا iآ_ ا�� ا�%# %k  R# %u
ا��%آ_ ا� 
��� R??ا ا���Cان ��%ض ه ��� :��iش%وط ا�� R�_ئ
�  ا���
ه�?R ا�]�ا�L?F: ا��
#: ا��
د�: 

U�

ب شdX �خ%، #Xار ت�??�� أو ان�%&M 
F� ع
�����d ن\
م ا� %آ: ��� u?% ذ�f،  أول ا
   . � #�ة ���eو���G ا���i ا�"��


ء ا��"�! �?"� د��ة 2iة ر�` ��د ا�%u
ا�L?F: ا��
#: ا��
د�:  ـ أ#
 إذا ��Sk ا��%اآ_ ا� 
%u

 ��� اIآR# %q ت
ر�� ��وث ا� ً#�� R?ل ت��mع خ
���m�  v�� R# ب
Xن�I %?خIا

ء ا�"�د #�ة ��R# UFe ت
ر��i�Iا G��ة، و�%u
   . ��وث ا� 
u% ا7خ?% ا��%اآ_ ا� 

9
ت #"�! اIدارة/ ١٥٠/ا��
دة�   . وا

!�"# ��� �"� ،
F�
�: ا�� وا�w� �9دارة ا� %آ: وت�??% ا��
bا  
اIدارة ا��?
م � �G خ
ص ��
��� :   


م ا��\
م 1��I دًا

ت ا��
#: �� %آ: �mن��
د ا���L?Fن�ن ـ د��ة ا�
� او ا���
�Iا ..   

واIدار�:، ���#
 ت���  ��\?U اI#�ر ا��
�?: وا��]
�9?:ـ وb` اIن\�: ا��اخ�?: �� %آ: � 2
fا�� ذ� :�
   . ا�]

3 
ً��
 وF�?9@ت :��

ص: �
� %آ: و#�Xح ا�
5�Iا :�
5
ح  ـ ا���
د �?�Iت ا
9
ت ت��?��@���
   ا�5
درة �R ه?L: اIوراق 


ئ% 4�Xح وا�

ت ا�����: و�?
 ـ إ��اد ا��?_ان?: ا�����: ا��
#: �� %آ: و�?
ن اIر���ن ا���
:&�5# :��

رن: #` ا���: ا��
�?: ا���# 
F��� ت
�
i�Iت ا� %آ:  وا
�
�� }�e# R# 
F�?��

�: ا�� ا���%�% ا����ي ��"�! اIدارة �R ا��
ل
bت  ا
ا� %آ: خmل ا���: ا����i?: وا���&�

ر ا������9?: ����: ا��
د#: ��
 �e?� #��رة�# ��
 ا� %آ: ��� ا���I%ار F� ن @: ا��]�دةIا :�

fذ� U���
# `# ��
�Iم ا
\��

ئ%  ��Xح وا�

ب ا7ر��[� 

ت وش%�ًu��# ت أو
bا%��#R ا

ء ا���: ا��
�?:  وا&�%ا�ً
 ���ز�` ا7ر�
حFان� R# 
ً#�� R�% و� :L# وز
وذ�f خmل #�ة Iت�"

:?iا���� .   

�%وع �� %آ: أووآ 5 ��e� :ذ ا��%ارات ا������
Xـ اتR?�q�# ء أوm 
F�
 داخG ��ر�: وخ
رF� .   


رض #` أ��
م ا��
ن�ن 6���I 
55
ت ��Xت أو ا��
?p
?��Iل ا
   . وا7ن\�: ا��]
�9?: ـ ا����


ت 7[�
   . ـ إ�%اء ا�����
ت وا��5



8 UF�#ء خ�
Fوإن R??�?ا� %آ: ا�%ئ �ez�#ي و%��# R??ـ ت� .   

   ��م ��از #�� ت�m?Fت / ١٥١/ا��
دة 

R# ت

ن�b ت أو
أي ن�ع إ�� أي #�I  R"�ز �� %آ: ا���
ه�: #�� &%وض أو ت�m?Fت أو ه9

ء #"�! إدارة ا� %آ: أو رئ?! ا����%�R ا���R?�C?e أوiا�%ا��: أ� :�7&%�
ئUF ��� ا��ر .   

   ا��]\�رات / ١٥٢/ا��
دة 


ص ا� 1Xشv� دارة أوMء #"�! ا
iأ� R# ن 7ي��ز أن ��"�I ـR�C  :ا� %آ G?q��� ن�#���
� ا����د وا�� 
ر�` ا��� ت��� #`�9#
ش%ة  %?u ش%ة أو

 إI إذا آ
ن  ا� %آ: 9# :[�5#F�
أو �]�

:#
�� ت%خ?d ت��]� ا�L?F: ا����� fذ� .   

� آG ��: إذا آ
نS ا����د ت%ت� 2� d?ا ا��%خCت"��� ه �ـ و�" G�   . ا��_ا#
ت ���p: ا7

3  fذ� R# ��q��� ـ�5
ت ا��
#: ا��&

 ا��"
ل �"�?`  ا���
وIت أو ا����Fات أو ا���F?� ��e�
�i� ن

Mش�%اك �
��%وض ��� &�م ا���
واة إذا آ� R?��
#"�! اMدارة أو ا� dX  ا����


 ص
�� ا��%ض ا7ن��F�?q��� <��ا�� .   

4 G?q��� R?e��ص ا��
Xشv� دارة أوMء #"�! ا
iأ� R# ز 7ي�"�I ا� % ـ ��آ: أن � �%آ�ا 
��: � %آ�UF أو أن ���
�pا ت"
رة

 إI إذا ���5ا  إدارة ش%آ: # 
�F: أو #�F� :��

�F: أو #� #

:�� Gآ ��   . ��� ت%خ?d �"�د 

5 G?q��� R?e��ص ا��
Xشv� دارة أوMء #"�! ا
iأ� R# ز 7ي�"�I ش% أو  ـ
9# G� � :ا� %آ
� أ��
ر أ�p R�UF%�1 ا�k?% ا��?
م ����?
ت �%اد � ��mا�� 
F�  أ��اق ا7وراق ��ا� %آ: 

:�
�# %?u ت
� #�%ض  ا��
�?:، أو ش%اء و�?` اUF�7 ا���
دا �����#� 
F?�� ��5ا� �
#: وا�����
dXت 7ي ش

ر��UF�e?z�� UF، أو ن�G هC$ ا�����#�#  UFر أ�
� أ��� %?ohخ% ���5 إ��اث ت�

   . هC$ ا� %آ:

6 ��  � ا��%خ?d ��� ا���
#mت ا��� ت�U #` أ&%�
ءـ ��%ي ا���` ووا� Rآ�ر�Cص ا��
Xا7ش
   . هC$ ا��
دة ��� ا��ر�: ا�%ا��:


ص 7Xه�: أو ��� ا7ش

ء #"�! إدارة ا� %آ: ا���iأو  ـ �]\% ��� أ� 
F�?q��� R?e��ا��
� ا� %آ: أو إ��� Uه
� إ�� أي #� e� أن 
F?� G��� <z�# ت  ��� أي
أو u?%$ أي #���#


 وآ
نF� :9���
� :�%� :�?9p آ: وت��9% ذات% �

ن
ت ت���1 �?�  �� �95�# U�[� 
F?�� G5� �&

ئ�:p S[ت fوذ� 
F?�
 أو F� G�� يh� �#
9: �
�����~ �R اb7%ار  ا� %آ: أو &?�
ا��_ل وا��@


� %آ:، و���R# ��q ذ�f ا�����#
ت� S�[� ��F: أخ%ى أو ت�f ا ا�� R# 
� ا��� �19 ن %ه��

   . ت"?_ أو ت��� ا���ان?R أو ا7ن\�: ن %ه


ء #"�! اMدارة / ١٥٣/ا��
دة iو�?: أ�P�#   

1 
F�?q��� ن�e��ص ا��
Xه�: وا7ش

ء #"�! إدارة ا� %آ: ا���iا� %آ:  ـ أ� $
#�Pو��ن ت"
UF�?��
 أي #�UF أو F9�ارت :e�
X# Gآ R� %?kوا� R?ه�
� �� %آ: أو  وا����

م ا�7\���

�Cة، ���
أI ت �G هC$ ا���Pو�?: ا�"F: ا��� أS�9o  ��%ارات ا�L?F: ا��
#: أو 7��
م ا���ان?R ا��




ع ������Iا %i[# �� 

 خ@?ًFbا��%ا h@Xأو ا� :e�
Xا�� R�iي تCا��%ار ا� .   


ص ا�����eن 2Xه�: وا7ش

ء #"�! إدارة ا� %آ: ا���iن أ���ـ �  $

 #�Pو�?R ت"F�?q���
أI ت �G هC$ ا���Pو�?: ا�"F:  : وا���
ه�?R� R ا�h@X اMداري ا��%ت�� #UF�9& R، ���ا� %آ


ع ������Iا %i[# �� 

 خ@?ًFbا��%ا S�9oأ �
�e: أو ا�h@X ا��Xا�� R�iي تCا��%ار ا� .   


ء #"�! 3iأ� R# ًا وا��ًا�i� 1[5?: ت�Xش 

  ـ ت��ن ا���Pو�?: إ#�?�اMدارة وإ#
 # �%آ: 
�?�
ً�?�� UF .
ً�?�� R?#_�# ن�ن��ا7خ?%ة � :�
� ا�]�
#R، و���ن ت�ز�`  وiا�� ����� و


ء #"�! اMدارة ت"
$ ��UFi ا��9~iأ� R?� :?و�Pا���  h@Xا� �� UF�# Gآ ��& ��[�
   . ا��%ت��

�` هC$ ا���Pو�?: إ&
#: ا���?G ��� أنUF ا����ا 4�� UF?�� �"ـ و� 
ء �wدارة أ��
ل ا� %آ: ا���
��رhا�� G?ا��آ .   

   د��ى ا���Pو�?: / ١٥٤/ا��
دة 


 إ&
#: د��ى 1Fء #"�! إدارت
iا� %آ: أو أ� ��q�# R# دة  ـ 7ي
ا���Pو�?: ا���
دا 7��
م ا��
:��
   . ا��

2 U?�� أن Uه
�# G��� 19� 
�� 
ً��
رس هCا ا�]1 و�� U� ا� %آ: ���ر  ـ وإذا R� :�
?��
ا����ى �
�
ا���5]: ا��F?�   .  ���ن �� 


دم ��%ور moث ���ات #R ت
ر�� ان��
د 3���

�L?F: ا��
#: ا��� أدى  ـ ت��� د��ى ا���Pو�?: ��
fت� R�ت U�

 �R إدارت�، #ً�

 #"�! اMدارة ��F?�  G�� R� ع
ا���Pو�?: ن
ت": �G�� R أو ا#��

!�"# 

هeر أخ�#h� :����# أو ����#  :#

ل آ
ن ا�G�e اMدارة �R ا�L?F: ا��� ���� %آ: و
�mت��� د��ى 
ً#%�
م ا���ا�� ا��
#: ا�����ب �� ��7 
ً��   . ا���Pو�?: إI و


ء #"�! اMدارة / ١٥٥/ا��
دة iإ�%اء ذ#: أ�   


ص 1Xدارة وا7شMء #"�! ا
iآ: إ�%اء ذ#: أ�% �� :#

 ـ ��L?F: ا��F�?q��� R?e��ا�� .   

2 �M

ج �"��Iا R���I إذا ���9ـ Iإ :#
�%ض ت�%�% #"�! اMدارة  %اء ا�5
در �R ا�L?F: ا��
� �e# %�%ن ت�mوإ� :?#
�Xت ا� %آ: ا�����: ا�
�

ت و���
وG� �I هCا ا�M%اء إI . ا�]�


F��%�# R# :#
   . ا7#�ر ات� ت���S ا�L?F: ا��


ء #"�! اMدارة / ١٥٦/ا��
دة iت أ�
iت���   

��ت ا�����:ـ ��?R ا��\
م ا7 1
� �� %آ: p%��: ت]��� ا����
�  Iدارة ��� أMء #"�! ا
i�7
��ت ��� 
�?:% ٥ت_�� هC$ ا���
   . #R ا7ر�
ح ا�5

� �bء  ـ وت]�د ا�L?F: ا��
#: �� %آ: ��Iت ا�]�iر وا��_ا�
 ا7خ%ى 2�
ء ا��"�! i�7

Fت
?�
��
ت ا� %آ: وp
  . ن 

  




ت #"�! / ١٥٧/ا��
دة �
���   اMدارة ا


�� أو ��
ء  ـ �"��` #"�! إدارة ا� %آ: ا���
ه�: ����ة خ@?: #R رئ?�� أو ن
ئ�9 1?u ل
� ��

ئ� ��� اG&7 إ�� رئ?! ا��"�!iر�` أ� �#��� ��9?��ن �?� ا9�7
ب ا��ا�?:  ��� �p� خ@

�� رئ?! ا��"�! أو ن
ئ�9�� U� ذاw�
ع ���Iل  ���� اmع خ
���m� !�"��� ا����ة R# م
��9: أ�

ء ا�R�C &�#�اi�v��   . ا�@�� د��ت� �mن��
د ت
ر�� ت���� ا�@�� 

2 ��� #%آ_ إدارة ا� %آ: أو �
ت� �
���ا���
ن ا�Cي ��د$ ا��"�!  ـ و���� #"�! اMدارة ا

�� ا��
دم���I .   


ع 3��M

ت� خ
رج ��ر�: ��%ار ��5ر ��� ��
���    .ـ �]1 ���"�! ��� ا

�ـ ت]� 4�
� ا��\
م ا�7� 

ت #"�! اMدارة و#�ا�?�ه�
���و�"� أI ت�G  د ش%وط ا
%F ا� ��
ت ا��"�! �R #%ة وا��ة �
���   . ا


ت ا��"�! 5�
���I ء
i�7ر ا�i� ات��P# ��
   . ـ �]�د ا��\
م ا�7


ت #"�! اMدارة / ١٥٨/ا��
دة �
���
b% ا[#   


ئ� #� 1iدارة أ�� أ�Mا !�"# R?�� ت�ـ
�
���وإ��اد ��ول أ��
�� وت�و�R  %را ����� ت�\?U ا
:?�

ت #��[eص ��� �"G خ
ص و�
ت� و&%ارات� ��� %b

�����G وت�&` #R رئ?!  #]� :�&%#


ء ا��"�! ا�i� R�C%واiوأ� .   

2 �9� G"�� ارات ا��"�! أن%& R# 7ي &%ار <�
Xا�� �iـ ��� ا��  G9& 

���e خ@?ًX#
   . ت�&?��

   . ]1 7ي ��p �i� إ�@
ئ� ص�رة �R آR# :�&�# %i[# G ا�%ئ?!ـ � 3

4 fذ� !�� S9q� دارة ص]?]: إ�� أنMت #"�! ا
�
���    .ـ ت��%9 #]
b% ا

   ا��5
ب وا��%ارات / ١٥٩/ا��
دة 


ئ�، 1i9?: أ��uر أ�i[� Iإ 

ع #"�! اMدارة ص]?]ً����  ـ �I��ن ا�

�U �]�د ا��\
م ا�7#
   . ���دًا أ��

2 ،R?�qوا��� R�%b

�U �]�د ا��\
م  ـ ت�5ر &%ارات #"�! اMدارة �9�uh?: أص�ات ا�]#
� ن�9: أ����
   . ا�7


ئ� 3i�7 :#_�# دارةMـ &%ارات #"�! ا .   


ل ت�
وي ا7ص�ات �%�� ا�"
ن� ا�Cي �?� ا�%ئ?! 4� ��   . ـ 

� �� %آ: آ?e?: ا�]�iر وا��5 5�
و�I"�ز ��S��.  !�"# �i واMن
�:ـ �]�د ا��\
م ا�7
� ا��"�!�   . ��G أآR# %q إن
�: وا��ة آ�
 �I"�ز ����i. اMدارة إن
�: شdX �خ% �?! ��iًا 



   . ���ط ا����i:/ ١٦٠/ا��
دة 

   : ت��� ا��h� :��i�� ا9�7
ب اAت?:


ة 1�   . ـ ا��

2 :�
���Iـ ا .   


ء ا���ة 3iـ ان� .   

4 :�
&Mـ ا .   

� هC$ ا�]
ل �"� ��� #"�! اMدارة 5�
ذ &%ار �f�C ـ زوال أ�� ش%وط ا����i: وXات .   


�:/ ١٦١/ا��
دة ���Iا .   


�: خ@?: وأن ت��9 إ�� #"�! اMدارة 1���Iن ا��أن ت �ـ �" .   


 إ�� ا��"�! 2Fk?�9ر�� ت

�: وا&�: #R ت���Iت��&>. ـ وت��9% ا Iو  Iأ�� و R# �9ل& ���

 إI ���ا��: ا��"�!F�� ع��   . �"�ز ا�%


�:/ ١٦٢/ا��
دة &Mا .   


ء #"�!iأ� R# أي :�

ء ���  �]L?F�� 1: ا��
#: u?% ا��
د�: �� %آ: إ&�� fوذ� UFدارة أو آ�Mا
R?ه�
�# R# `&�# ��p ��� دارة أوMا !�"# R# ا&�%اح  R� G�� I 
#R أ�UF % ���٢٥��ن #

Mا ��p دارة و���ا� %آ: و���مMإ�� #"�! ا :�
هCا ا��"�! د��ة ا�L?F: ا��
#: u?% ا��
د�:  &
R# 

 خmل خ��: � % ��#F� ع
���ت
ر�� ت���U ا�@�� إ�?� ���\% �?� وإص�ار ا��%ار ا�Cي  ���� ا

!�"# U�� U� وإذا 
9�

ء ��� �p� أي #R  ت%ا$ #��� 
FF?�اMدارة �CF$ ا����ة &
#S ا��زارة ���
   . �?Rا���
ه

   . ا�L?F: ا��
#: ا���h?�?:/ ١٦٣/ا��
دة 


ص: ا����5صXم ا�

ت ا�L?F: ا��
#: ا���h?�?: ا7���
���� ا���اد  ت@19 ��� ا� 
F?��
»١٣٥،١٣٦،١٣٧ «:#

ت ا��L?F�� :ن�ن وا���ا�� ا�� �%آ
   . #R هCا ا��

   . ا�L?F: ا��
#: ا��
د�:/ ١٦٤/ا��
دة 

�ت"��` ا�L?F: ا��
#: ا�ا���ا�?� ا��� �]�ده
 ا��
ن�ن أو  ��
د�: ��
ء ��� د��ة #R #"�! اMدارة 
��
   . ن\
م ا� %آ: ا�7


ت ا�L?F: ا��
#: ا��
د�:/ ١٦٥/ا��
دة �
���   . ا

� ا��?�
د 1� G&7ا���: ��� ا ��� ن\
م ا� %آ:  ـ ت"��` ا�L?F: ا��
#: ا��
د�: #%ة �ا��]�د 

وز ا"�� Iأ ��� ��

�: ا���:ا�7F�� :?�
   . ا��
�?: �� %آ: 7شF% ا�omq: ا��

2 :#
� ـ �"� ��� #"�! اMدارة د��ة ا�L?F: ا���
ع ���m� :د�

  ا��F?�� ا7��ال ا����5ص



� أو ��
ء ��� �p� خ@� #��9 إ���
� ا��
ن�ن أو ا��\
م ا�7�
ت  �
�� }�e# R# دارةMا !�"#


ه�?R �]���ن #�# R# ا� %آ: أو R� G�� I ١٠ %UFأ� R# :ا� %آ .   

��
ع ���m� :د�

د  و�"� ��� #"�! اMدارة أن ���� ا�L?F: ا��
#: ا���?# �� R?ا7خ?%ت R?��
ا�]

وز خ��: � % ��#
 #R ت
ر�� وص�ل ا�@�� إ�?�"�� I .   

   . ن5
ب ا�"��:/ ١٦٦/ا��
دة 


ع ا�L?F: ا��
#: ا 1���I ت�� ا�"��: ا7و�� I ن�ن?:ـ

ه��ن ����qن  ��
د�: &�# 

�i[� U%ه#

�U �]�د ا��\
م# 
F� ����ا� %آ: ا�� UFن5> أ� R# %qن�9: أ��� أآ ��
   . ا�7


ع 2���m� ا����� ا��]�د R# :�
� �i�� ب
�% هCا ا��5��� U� ا�"��: ا7و�� ت����  ـ وإذا ��
f�C� ا��]�د �
نqا����� ا� ��
 آ
ن ��د اUF�7 ا����q: وت��9% ا�"��:. ا�"��: �F# :?ن�ن

ن?: &qا� .

   

   . &%ارات ا�L?F:/ ١٦٧/ا��
دة


ع% ٥٠ت�5ر ا��%ارات �hآq%�: ت_�� ��� ���Iا �� :�qا��� UF�7ا R#  م

�U �]�د ا��\#
� ن�9: أ����
   . ا�7


ت ا�L?F: ا��
#: ا��
د�:/ ١٦٨/ا��
دة ?�mص .   

:#

 وI   ا��
د�: ت�%�% آG أ#% ����1 ���5]:ت��
ول صm�?: ا�L?F: ا��F�
ا� %آ: أو ت�??% أ��
   . ا��
ن�ن ���د ا�S9 �� إ�� ه?L: أخ%ى ا���
دا 7��
م هCا


 ا����ي ا7#�ر اAت?:F�
�����ول أ��
ل ا �� Gت�خ :   

   . ـ ��
ع ت�%�% #"�! اMدارة وخ@: ا���G ����: ا��
�?: ا����9: 1

2 e# %�%ع ت�

ـ ��F�?ب #?_ان
�� Rأ��ال ا� %آ: و� R� ت
�

ت  �{ ا�]��
و�R ا�]�
   . ا����#: #G9& R #"�! اMدارة


#?: وا��5
د&: 3�Xت ا�
�

 ـ #�
& : ت�%�%ي #"�! اMدارة و#�e{ ا�]��F?�� .   

4 UFت
iت��� R??ت وت�
�
� ا�]� �e#دارة وMء #"�! ا
iب أ�
Xـ ان� .   


ء ��� ا&�%اح #"�! اMدارةـ ت�??R ا7ر�
ح ا�� 5�� 
Fت�ز�� �"� �.    


ت 6?p
?��Iا R���ـ ت .   


ص: �
���Iان: و�?` ��
رات ا� %آ: 7Xت ا�
� اI&�%ا��
Iت  ـ ا�9]� e�ء ا�

 وإ�@Fوره�

F� :�زات ا�����
?�#Iوا dا�%خ Rو� 
Fر��
 # R� زل
ا��� تX%ج �R صm�?: #"�!  وا���


ذ ا��Xدارة واتMاf�C� ارات% .   

� ا� %آ: 8�q�#دارة وMـ إ�%اء ذ#: #"�! ا .   



9 :L?Fل ا�
��ول أ�� ��   . ـ أي #��bع �خ% #�رج 

   . ا�L?F: ا��
#: u?% ا��
د�:/ ١٦٩/ا��
دة 

1 !�"# R# ء ��� د��ة
   . اMدارة ـ ت"��` ا�L?F: ا��
#: u?% ا��
د�: ��

2 :L?Fدارة د��ة ا�M#"�! ا ��� �دـ �"
� ا7��ال ا����5ص   ا ��
#: u?% ا��
د�: �mن���
��9# �� أو ��
ء ��� �p� خ@�
� ا��
ن�ن أو ا��\
م ا�7� 
F?��  }�e# R# دارةMإ�� #"�! ا

 R� G�� I

ه�?R �]���ن #�# R# ت ا� %آ: أو
�
��٢٥%R# :ا� %آ UF. أ� ��� �و�"
�#"�! اMدارة أن ���� ا�L?F: ا��
#: u?% ا ��
د�:�
وز   "�� I د
�?# �� R?ا7خ?%ت R?��
ا�]
   . خ��: � % ��#ً
 #R ت
ر�� وص�ل ا�@�� إ�?�


/١٧٠/ا��
دة F�?ن�ن
   . ن5
ب ا�"��: و&


ع ا�L?F: ا��
#: u?% ا��
د�: &
ن�ن?: 1���I ت�� ا�"��: ا7و��I ن  ـ��q�� ه��ن
�# 

�i[� U%ه#

��� اR# G&7 أ�UF ا� %آ: ا������ �% ٧٥F .   


ع 2���m� ا����� ا��]�د R#:�
� �i�� ب
� ا�"��: ا7و�� ت����  ـ وإذا �U ���ا�% هCا ا��5�
 f�C� ا��]�د �
نqا����� ا� ��
ه��ن  وت��9% ا�"��:. ا�"��: �# 

ن?: &
ن�ن?: إذا �i%هqا�


 ��� اR# G&7 أ�UF ا� %آ: ا������% ��q��٤٠ن F� .   


ت ا 3�
���   . #��وب ا��زارة �L?F: ا��
#: u?% ا��
د�: &
ن�ن?: إ�i[� Iرـ I ت��9% ا

   . &%ارات ا�L?F: / ١٧١/ا��
دة


 �hآq%�: أص�ات 1Fد�: �� %آ: &%ارات

 I  ـ ت�5ر Iه?L: ا��
#: u?% ا��ً�Fن أ����[� R?ه�
�#

ع���Iا �� :�qا��� UF�7ا �q�o R� Gت� .   

� ا��e%ة ا7و�� #R هC$ ا��
دةـ و�"� أن ت_�� ا7آq%�: ا��@� 2���� ن5> رأس ا��
ل  ��: 
� ا7��ال اAت?:�   : ا������ �� 

��
   . أ ـ ت���G ن\
م ا� %آ: ا�7

� ش%آ: أخ%ى�   . ب ـ ان�#
ج ا� %آ: 

   . ج ـ �G ا� %آ:

3 U�
� ��R &� ذآ% ص%ا�: � ـ Iت�5 ا��Cاآ%ة �hي #��bع أ#
م ا�L?F: ا��
#: u?% ا��
د�: #
R?ه�
   . ا����ة ا����F: إ�� ا���


ت ا�L?F:/ ١٧٢/ا��
دة ?�mص .   

� ا7#�ر ا��اخ�:��  ��L?F: ا��
#: u?% ا��
د�: ا�]h� 1ن ت�5ر &%ارات �
 وF�?�mص R�b
:�
� ا�]�
  ا7#�ر ا��اخ�: R�b صm�?: ا�L?F: ا��
#: ا��
د�:، وFارات%& :L?Fا7خ?%ة ت�5ر ا�


 ����ا�� ا������
�L?F: ا��
#: ا��
د�:و� :�� .   




ت ا��
#: ا�mqث/ ١٧٣/ا��
دةL?F�� :ا���ا�� ا�� �%آ .   

1 R?ه�

ت ا��
#: إ�� ا���L?Fع ا�
����m�wن �� % ���  ـ �"� أن ت��� ا����ة �]�iر ا
G&7ا ��� R?�?#�� R?�e?[ص ��   . #%ت?R آG #%ة 

2  ���� <[5�

R� :b اm�Mن ����Iإ��ـ و�"�ز ا G�%ن: ��� أن ت��i#  R?ه�
��?` ا���

ر�Xا�� UF�p�# ء إ��
�qدون ا�� .   

� ��ر�: 3� 
Fت
�
���
ت ا��
#: اL?Fـ ت��� ا� .   


ع 4���Iم ا�� R?ن و�mن % أول إ� R?� ا���ة Gز أن ت��"� Iـ و 
   . ا7ول �R أر��: � % ��#ً

5 #
   : :ـ �"� أن ت�R�i ا����ة Iن��
د ا�L?F: ا��


ع���Iا :�
   . أ ـ #�
ن وت
ر�� و�

��
ل ��م اآ��
ل ا��5
ب � �� �
نqع ا�
���Iا :�

ع ا7ول ب ـ #�
ن وت
ر�� و����Iا .
:��� �
نo R?و� :���   . �R أر��: � % ��#ً
 و�"� أI ت_�� ا��R?� :�F ا����� ا��]�د 7ول 

��و R�iل، وإذا ت
��ول ا��7 R� :[bص: واmج ـ خGل ت���
�  ل ا��7�

 ا�7F#
ن\

ع���Iت ا����%�: #` ا����ة إ�� اmا����� R� dX�# ق
��?"� إر .   

6 %?uد�: و

ت ا��
#: ا��L?Fت ا�
�
���ا��
د�: ���د R� G�� I  ـ ��� #"�! اMدارة ��iر ا
% �Cر ا��R� <�X ا�]�iر �k? ا���د ا��ا�� ت�ا�%$ �5]: ان��
د #"�! اMدارة وI �"�ز

   . #��9ل

� ت��?� ا����ة/ ١٧٤/ا��
دة �   . �1 ا��زارة 

:L?Fد ا�

ل ��م &?
م  ���زارة ��
ًء ��� �p� آG ذي #�5]: ت��?� ا����ة I ن��� �� :#
ا��
��
�� ا��
ن�ن أو ا��\
م ا�7�� 
#��� f�C� دارةMا !�"#  <?�
ت��?� ا����ة وت��ن ��?` ت�

   . ا����ة ��� �
ت1 ا� %آ:

��ول أ��
ل ا�L?F:/ ١٧٥/ا��
دة  .   

1 %?uد�: و
ا��
د�: وت�\?U �"�:  ـ ��\U #"�! اMدارة ��ول أ��
ل ا�R?�L?F ا��
#�?R ا��
 :?�?�hا�� :#
��ول أ��
ل ا�L?F: ا�� R?��Pا�� .   

2  ��� Rل ا����
��ول ا��7 �� Gداخ %?u ه� 
# ��   ـ I �"�ز ا�9]� 

��ول ا��7
ل أن تi?> إ�?� ا�7]
ثـ �"� ��� ا�"F: ا 3 S�\ن ���  
ً?�

 آ�F�
ا��� �@�� إدخ
� إ�� هC$  ��� اR# G&7 أ�UF ا� %آ: ش%ط أن% ١٠#�
ه��ن �]���ن �
���م ��p f�C� آ�

G&7م ��� ا

ع ا7ول ���9: أ����Iد ا
�?# G9& :F"دارة  .ا�Mا !�"# ��� �"� :�
� هC$ ا�]�و
� ص]?R?�?#�� R�?eن % ��ول ا��7
ل ا��
�: ��� اR# G&7 #���  ���ل � R�% أر�` و� G9&


ع ا7ول���Iا .    



  


ت ا�L?F:/ ١٧٦/ا��
دة �
���
ت �]�iر ا�
� ا�]� �e#د��ة ا��زارة و  :#
  .ا��

:��%# :#

ع ا�L?F: ا������"�ول ا��7
ل   �"� ��� #"�! اMدارة ت��?� ا����ة �]�iر ا
�� � �eزارة و��������# R# G&7ا ��� 

ت ا� %آ: &G9 خ��: � % ��#�
 ��
���   . ان��
د ا


ت ا�L?F: ا��
#:/ ١٧٧/ا��
دة �
���   . ��iر ا

1 dن Gآ Uuر :#

ت ا�L?F: ا�� &
�# ��
هU �1 اIش�%اك �# G�� ـ <�
X# .   

2 ��Fا7ص�ات ��ازي ��د أ� R# د�� Uه
�# G�� ـ .   

1 ����
هU ا�Cي  3[� I اءاتـ%�
 �i% ا��CF: ا��
#: ا�@�R �5]: إF?ا����ة إ� .   


ئ�: �@mن ا�"��: وت��%5 4p S[ا��زارة ت R� ت #��وب
#�F: ا����وب ���  ـ �]i% ا�"��
S��5وص]: ا�� 
F�?ن�ن
   . ا��hآ� #R ن5
ب ا�"��: و&

   ا���آ?G وا���G?q / ١٧٨/ا��
دة 

1  :#

ر$ـ �"�ز ���i� 1� �� Rر ا�L?F: ا���X� R# ��� �?�� أن  U\�# G?ت�آ fص �i����
��eن G?ن ا��آ��أن � �ر��?: و�" :�
� ا� %آ: أ#
م ا� %آ: أو ����� وآ� 

ه�ً�# .   

�  ـ �"� أG�[� I ا��آ?��e5� G هC$ ��دًا #R اUF�7 �_�� ��� ا�]� 2�
ا�Cي ��?�� ا��\
م ا�7
� آG ا7��ال �
وز "�� I��١٠ %آ: ��� أ % R#ل
   . ا� %آ: رأ��


#R أو ت�ص?: أو #]�ودة 3iت ت
ا���Pو�?: أ�� ا����%�R، أ#
  ـ ��Gq ا���
ه��ن إذا آ
ن�ا ش%آ

Fء #"�! إدارت
iأ�� أ� 
F�q�?��� آ�
ب ص
در �R ا� %آ: وا��
ص%  ا� %آ
ت ا���
ه�: ���

   . ����q و�?� أو وص?�


ت ا�]�iر / ١٧٩/ا��
دة &
@�   

1 G"� �� G"ـ ت�:#
� ا�L?F: ا���9
ت اIش�%اك �p :ص ��%آ_ ا� %آ
و�1�k ا���"?G9& G   خ
   . #��� ان��
د ا�"��:

2 �� هCا ا��"G ا�U ا���
هU أو ا��آ?G و��د اUF�7 ا��� G"�� و�����  ـ :�

 أص
�: ووآF��[�

ص ا�����د ��ى ا� %آ:Xا� G"إ�� ا�� fذ� �� .   

3 Iر ا�i[� :&
@� Uه

 ��د ا7ص�ات ا���ـ ��@� ا���F?�
ع �Cآ% ��� 
F�[��� .   

   . ا��"�! ـ ���م �
���"?G ا� dX ا�Cي �]�د$ #"�! اMدارة و��� #�Pو�?: هCا 4

5 G���� U� يCع ا7ول ا�
���Iة ��خ�ل ا

ت ا���@&
�  ـ ت��9 ا�9@�ا��5
ب ا��@��ب �?� #��9%ة 

 �U �@�� ص
�� ا��m&: ت��9# �
نqع ا�
���Iا��� 
F�  R# :�
� R�% أر�` و� G9& �iت�� :�F#


ن?:qد ا�"��: ا�
   . #��� ان��



��ول ا�]�iر / ١٨٠/ا��
دة    

R?ه�
�?� أ��
ء ا��� G"�� :#

ت ا��L?Fا� ����ول ا�]�iر  f���  و��د ا7ص�ات R�%b
ا�]

 أص
�: ووآ
�:، و��&` هIPء ��?� و�]ye ا�"�ولFن���[� �   . ��ى ا� %آ: ا��

   رئ
�: ا�"��: / ١٨١/ا��
دة

!�"# ������ R# ئ�9 أو

ت رئ?! #"�! اMدارة أو ن�
���Iأس ا%�  �� f�C� ئ�
iأ� R# دارةMا

�F�
?u ل
� .   

   #]i% ا�"��: / ١٨٢/ا��
دة 

1 R# ر
�Xئ` ا�"��: و�
�?R ا���
ه�?R #%ا&R?9 �"�`  ـ ��?R رئ?! ا�L?F: ا��
#: آ
ت9ً
 ���و�R و&
   . �ات و�%زه
ا7ص


 و��&` ��?� ا�%ئ?! 2Fو&%ارات 
Fo

ئ` ا�"��: وأ�]&�� %i[# U\�� ـ  �ت
وا��%ا&9
ن وا��
   . و#��وب ا��زارة

3 Uء ر�

ه�p U� ص�رة 19p ا7صi[# R� G% ا�"��: ���# G�� 1[� د$ ا��ز�% ـ�[� .   


ت ا�L?F: ا��
#: ص]?]ً
 إ�� أن � 4�
����  �5رـ �����i# %9ن #]
b% اi�� �&%ار &@�
fذ� %?k� .   


ل ت�و�R أي  ـ ��
&� �"%م ا��_و�% رئ?! ا�"��: وا��%ا&9
ن وا��
ت� و#��وب 5� ��ا��زارة 

ل� ��
 أو F�&ا�� 
ً�mا�"��: خ %i[# ��
ت أو و&
ئ` #���#  %i[# ��
ل وا&�: #��": euإ

   . ا�"��:

   ا��S��5 / ١٨٣/ا��
دة 

1 @�
� S��5ن ا����ـ �d�� U� 

 رئ?! ا�"��:، #F�?�� �� ��� خmف  %��: ا���
ا��\
م ا�7
fذ� .   

2  fذ� ��p إذا 

I&�%اع ���ً� S��5ن ا����١٠ـ و� %R?ه�
   . ا�]
R# R�%b ا���

   . ـ ���R أن ��U ا��S��5 أو ا�e%ز �@%ق #Pت��: 3

   &%ارات ا�L?F: / ١٨٤/ا��
دة 

�ـ ت��9% ا��%ارات ا��� ت�5ره 1�
ع ت���$ ��5
ب  
 ا�L?F: ا��
#: �� %آ: ا���
ه�: ���أي ا

ع���Iوا ا%i� اًء�� R?ه�
أم �i[� U%و$ ش%�@: أن ت��ن  &
ن�ن� #�_#: �� %آ: و�"�?` ا���


م ا��
ن�ن وا��\
م��7 
ً��� �� %آ: ت�f ا��%ارات &� ص�رت و�
   . ا�7


هU إ&
#: ا����ى �m@9ن أي &%ار 2�# G�� 1[� ـ:L?Fت� ا�CXم   ات
��7 
ًe�
X# ن
ا��
#:، إذا آ
$Cع ه
�، وI �"�ز ���

 #R ت
ر�� ص�ور  ا��
ن�ن أو ا��\
م ا�7ً#�� R?ت�� �i# ��� ا����ى

   . ا��%ار



3 ��� Iإ :#
�� ��U  ـ وI �"�ز و&> ت�C?e ا��%ارات ا�5
درة �R ا�L?F: ا����� 
Fنm@9� U�[ا�
��@& .   


ت #/ ١٨٥/ا��
دة �
   �e � ا�]�

1 :��

 ���ة ��: وا��ة &Fت
�
�� }?�e�� :F� :#

 أو  ـ ت��X� ا�L?F: ا��F�
���"��� وت�%ر ��ل أت�
   . ت�eض #"�! اMدارة ��]��� هC$ ا7ت�
ب

2 � �e# :ئ�
& R# %qت أو أآ
�
�� }�e# :F"ا� $Cن ه��ـ �"�ز أن ت  R# Rت ا�������
�
ا�]�
   . ه?L: ا7وراق


 أو ا��Cر هCاـ 3Fت
�
�[� }�e# ب
Xان� :#
����   إذا أه��S ا�L?F: ا�� Gا��� R� `��#أو ا }�eا��
R# ء

ت ا�������R# R ه?L:  #"�! اMدارة أن ���%ح ��� ا��زارة omo: أ���
� ا�]� �e# :ئ�
&

   . ا� 
u% ا7وراق ������ #�v�� R# UF ا��%آ_

   ش%وط ا���??R / ١٨٦/ا��
دة 


 #Rـ 1ًiًا أو ت���%�
�b أ��� R# ت
�
�[�� 
ً �e# R?�� ز أن�"� I   
ًez�# ن
ا� %آ: أو آ
��� �� 

ء #"�! اMدارة أو آ
ن &9�%ًi7�� أ� 
   . ا��ر�: ا�%ا��: أوش%��ً

2 
F�
Xان� G9&ت ا� %آ: و
�
�� }?�e�� م���� �ت���U تL?F�� ��%5: ا��
#:  ـ �"� ��� ا�"F: ا��

F?� R?9ء #"�!ت
iأ� R# يh� 
F@�%ت G�� :&m� ش%ة   أي
9# %?u ش%ة أو
اMدارة ��5رة 9#

� ا� %آ:� 
F�ت�� �   . و��د اUF�7 ا��


 ��9� ��م 3F� 1[�� ر%b أي R� :آ% �� ~�����
� :F"ا� $Cـ وت��_م ه �?�   . ص]: ا����%5 


ت / ١٨٧/ا��
دة �
   #�e# :�F{ ا�]�


ت ا�  1�
�� }�e# ل ا� %آ: وت�&?1ـ ���م

 و��?� ��5رة  %آ: ��%ا&9: �?% أ��Fت
�
��


ت% #�\�: ��5رة أص��?: و���
ت  خ
ص: أن �9]� ��
 إذا آ
نS ا���
إذا آ
نS ا��?_ان?: و��


�: ا� %آ: ا�]�?�?:، و��� �b�5رة ت�� S�\ت%  ا� %آ: &� ن
�� آG و&S ��� د��1 اmpIع 

 وص��وF&وأورا 
Fت
�

 و�� أن �@�� #Rا� %آ: و��F&  ت
#�����
� �?�#"�! اMدارة أن ��ا

`i� ا ا��"�! أنCو��� ه ��e?z�� م

 #R شhن� ت����F# G?F ا�mز#: ���?# Gآ ��   . ت]S ت%5


ت / ١٨٨/ا��
دة �
9
ت #�e{ ا�]��   وا

:L?Fم ا�

ت أن �i` ت�%�%ًا خ@?ً
 ����$ أ#�

�?: �� %آ: ا��
#: �R ا�]
�: ا� �"� ��� #�e{ ا�]��

ء #"�!iأ� 
F#�& �
ت ا���

 وا�]�F�?5: ���ز�`  و#?_ان�Xت ا��
اMدارة و�R اI&�%ا�

� هCا ا���%�% إ#�ا��5
د&: ��� ا��?_ان?: ا�����: ��5رة #@��: أو  أن95: ا7ر�
ح وأن ���%ح 

!�"�� 
Fدت
�w� 
   . اMدارة #` ا��]ye وإ#


ت�
��"� أن ��R�i ت�%�%#�e{ ا�]���
#  :   

1 �� 
F9�p �
ئ1 ا��oت وا��
�G?9 ا��?
م �����F أو  ـ #�ى ����5 ��� ��?` ا�����#
ت وا�9?
ن



fا�]�5ل ��� ت� ��   . ا�����#
ت �?
ن ��
 و��$ #R ص���
ت أو #��&
ت 

2 
Fت

ت و�"mت و#����ات #��\�: وإن �?
ن�
�� fـ إن ا� %آ: ت��  %?�
��� 
ً��ا��
�?: #��ة و
� ا�]�?�� �� %آ:ا��

 ا�����: ��5رة  �]
�9: ا������ة وت\F% ا��%آ_ ا��Fت
��
 وت�F�
ون�
ئ� أ��


ت% �
د�:، وإن ا��?_ان?: و�?
ن ا7ر�
ح�
ئ% #��e: #` ا��?�د وا���Xوا� .   

� ت�%�% #"�! اMدارة ا����م 3�: ��L?F: ا��
#: ت�1e #` &?�د ا� %آ ـ إن ا�9?
ن
ت ا��
�?: ا��اردة 

Fتm"و� .   

4 S�5� �� �� %آ: ا���

ت 7��
م ا��
ن�ن أو ا��\
م ا�7e�
Xع  ـ ا���b�# :?�
خmل ا���: ا��
��ه%ي ��� ن�
ئ� G� � %oPأن ت 
Fنhش R# �� ا���&?1 وا���

 ا��F�bل ا� %آ: وو
   . أ��

5 fذ� Uو�� 
F�
� #_او�: أ���
 أ��ا$ � �G #� ـ #�ى #��رة ا� %آ: ��� ا���I%ار �� G��
   . #"�! اMدارة �CFا ا��5Xص


ت / ١٨٩/ا��
دة �
   أه�?: ت�%�% #�e{ ا�]�

�wن :#
� ا�L?F: ا���
ت أو �U ��%أ �
� ا�]� �e# %�%م ت���� U� 1��5  إذا�� :L?Fا� $Cار ه%&
Gp

ت و���ز�` ا7ر�
ح ��
   . ا�]�

� د��ة ا�L?F: ا��
/ ١٩٠/ا��
دة �
ت �
   #: �mن��
د ��e# 1{ ا�]�


ت ا�@�� إ�� #"�! اMدارة ا����ة إ�� ان��
د 1�
ا�L?F: ا��
#: ا��
د�: أو u?%  ـ �]�e�� 1{ ا�]�
�?� ا9�7
ب R?9� �ا��ا�?: ��، إذا أه�G #"�! اMدارة د��ة  ا��
د�: �� %آ: ��
ء ��� آ�
ب خ@

� ا���ا�?��
ع ���m� :#
� ا��\
م ا�7
� ا�L?F: ا���� هCا ا��
ن�ن �?"� ��� ا���%رة �� أو 

ت أن �@�� إ�?��

 #�e{ ا�]�Fد��ت .   


 ا� %آ: ���
ن�ن 2F�9�ارت :e�
X# ت ��� أي
�
� أو  ـ إذا ا�e# `�p{ ا�]��

 ا�7F#
أو ��\
���?� أن ���9 ذ�f خ@?ً
 إ�� رئ?! #"�! :?9�
اMدارة وإ�� ا�L?F: ا��
#: إذا �U ت_ل  �vن\�: ا��]

:e�
Xا�� .   


ت / ١٩١/ا��
دة�
   #�Pو�?: #�e{ ا�]�


Fت
�

ت #�PوIً ت"
$ ا� %آ: ا��� ���م ���&?1 ���

 �R  ���ن #�e{ ا�]�F?ه�
�# $
وت"
� ت�C?e ���� أو� 
F9�ارت �9
ت ا���  ت���~ ا�i%ر ا�Cي ���99 ا7خ@
ء ا���
��ا� �#
��م &?

� و�

 ��?� ا���ان?R أو ن\
م ا� %آ: ا�7F9ث  ت��� د��ىت%تmo �i�� :?و�?: ا���نPا���
�
ت وإذا آ
ن ا�G�e  ���ات #R ت
ر�� ان��
د ا�L?F: ا��
#: �� %آ: ا��� ت��

 ت�%�% #�e{ ا�]�F?�

�m ت��� د��ى 
ً#%� G� � �� ا�����ب :#

م ا���ا�� ا����7 
ً��   . ا���Pو�?: ا���ن?: إI و

   وا�� ا��%�: / ١٩٢/ا��
دة 

� 1[� IG5�
# %?k�� أو R?ه�
���� G��� أن �?ez��� ت أو
�

ت ذات  ��e{ ا�]�#���# R# �?��
����� �#
� #�%ض &?� 
F�� ح
5�Iن�ن ا
�� ا���� I ي%� `�
p  ئ�: ا��_ل
p S[ت ،
F���

   . وا�����~



   ا��]\�رات / ١٩٣/ا��
دة

�
ر�: �UF�h ا� %آ: ا��iا�� �?ez��� ت أو
�

 ��اء �%ى هCا   ��&�e�� 1[� I1{ ا�]�Fت
�
��

ئ�: ا��_لp S[ش%ة ت
9# %?uش%ة أو

UF�7 ��5رة 9#� G#
   . وا�����~ ا���


ت ا� %آ: / ١٩٤/ا��
دة �
��   

   ـ ا���: ا��
�?: �� %آ: ت�9` ا���: ا��?mد�:  1

� أي شF% آ
ن 2� 

ءهFوان� 
� ��ءه�
ا���: و���R# ��q ذ�f  ـ و�"�ز أن �]�د ا��\
م ا�7
!?�h�� ر�� ص�ور ا��%ار

 ت��R# %9 تFنw�
�:  ا��
�?: ا7و�� F�� R?ا��� %F ا� %آ: ��� �خ% ا�

:?�
   . ا���: ا��
�?: ا��

   ا���
�?% ا��]
�9?: / ١٩٥/ا��
دة 

1�
ت%ه
 و�
 ودFتm"� ye�و 
F�?&وت� 
Fت
�
�� U?\ا� %آ: ت� ��� �9:  �"�

�?% ا��]�#
   . وا���&?1 ا��و�?:

   ن % ا��?_ان?: / ١٩٦/ا��
دة 

G9& R?�?#�� R?�e?[ص ��
ع ا�L?F:  �"� ��� #"�! اMدارة ن % #?_ان?: ا� %آ: ���#��� ا

ع���Iن اm@� :ئ�
p S[ت G&7ا ��� 
ً#�� % � :��X� :#
   . ا��

9
ري / ١٩٧/ا��
دة�Mا �p
?��Iا   

1  :�� G١٠ـ ��� ا� %آ: أن ت��@` آ %
F�
�?: �����R#R أر�

 أن   ا�5Fري و�
9�� إp
ا��?
Iل إ
� ر�` رأس ا��p
?��Iا اCع إذا ��� ه
@�&Iا اCت�&> ه  :#
أن� �"�ز ���ا��: ا�L?F: ا��

� ا&�@
ع هC$ ا���9: ��� ���9�� آ
#G  �� %آ: ا���I%ار p
?��Iا اCF� ت
�
@�&Iع ا��"#
   . رأ��
ل ا� %آ:

2 9�Mا �p
?��Iا G����� ا�]�ـ R?#h�� دارةMا !�"# G9& R# ري
  ��ا7دن� ��%�� ا��]�د 

 أر�
حF?�� ا����ات ا��� I ت��� � fوذ� ��
ا� %آ: ��R?#h هCا ا�]�، أو ���ا�F:  ا��\
م ا�7


ئ?: وu?% ا����\%ة�q��Iا�\%وف ا .   

� اIخ�?
ري / ١٩٨/ا��
دةp
?��Iا   


 % ���٢٠  ن ت�%ر ����ً
 ا&�@
ع #
 �I_��ـ ��L?F: ا��
#: �� %آ: ا���
ه�: أ 1F�
#R أر�
� اIخ�?
ريp
?��Iب ا
�?: �R ت�f ا���: �]�
   . ا�5


 ��%ر$ #"�! اMدارة أو 2�� 
ً��� اIخ�?
ري وp
?��Iا G����� أن  ـ :#
ا�L?F: ا��
#: و��L?F: ا��

ه�?Rآhر�
ح ��� ا ت�%ر ت�ز�` ا�"_ء u?% ا������G #�� أو أي �_ء #����� .   

� اmF��Iك / ١٩٩/ا��
دةp
   ا��?

1 %?u ح

�U  ـ �� %آ: ا���
ه�: أن ت�%ر ����ً
 ا&�@
ع �_ء #R ا7ر�� :?�
� «ا�5p
ا��?




وز هCا ا����9 ا����»ا��mFك #���دات ا� %آ:"�� Iأ ��� ، 
ً?9�
   . ا�����9: #]


 وI �"�ز  � �ت ا�����F�: أوـ ت����G هC$ ا7#�ال � %اء ا���اد واIAت وا�� 2F�mصM
R?ه�
   . ت�ز�` ت�f ا7#�ال آhر�
ح ��� ا���

�?: / ٢٠٠/ا��
دة 
   ا7ر�
ح ا�5

:F� R# :?�
� أي ��: #�
رق �?R #"��ع ا�M%ادات ا���]��: eا� G� �  ت
�و#"��ع ا��5%و
:9�%i� d5Xا�� G�_ت� G9&أخ%ى و :F� R# :ا��� fت� ���?: دخG واmF��Iك 
 ا7ر�
ح ا�5

   . �� %آ:


ئ% / ٢٠١/ا��
دة�Xا� :?@kت   

:?@kت ��� Iإ R?ه�

ئ% ا���ورة #R ���ات  �?! �� %آ: ا���
ه�: ت�ز�` أي ر�� ��� ا����Xا�
:��
� .   

� ا7ر�
ح / ٢٠٢/ا��
دة b
   ا�]1 ���

1 :L?Fح ا�����: ��5ور &%ار ا�
� ا7ر�b
� ت�� Uه
#: �� %آ: ا���
ه�: ا��
 ـ �� h �1 ا���

Fز����� .   

�%اءات ا�mز#: ����?U ا7ر�
ح 2M

 ��� ا���
ه�?R  ـ ���_م #"�! اMدارة ا��?
م �Fا���%ر ت�ز��
،:#

ع ا�L?F: ا�����
 #R ت
ر�� اً#�� R?omo لmخ  R?�?#�� R?�e?[ص �� fذ� R� نm�Mا Uو��

R?و��� #%ت .   

   ا�����
ت 


ت ا��/ ٢٠٣/ا��
دة ���   

� ا���ان?R ا7خ%ى� 
F?�� ت ا7ش� ا����5ص
�����
    :#` ��م اMخmل �


ئ: 1�omo R� Gت� I :#ا%kث ���ات و�mo إ�� :�� R# !9[�
� �&
أ�> �?%ة ��ر�: وI  ـ ��

ل��   : ا��
�?: ت_�� ��� R?�m# :omo �?%ة ��ر�: آR# G ارت�� أ�ً
 #R ا7


 ����اول &G9 ت�h?!أ ـ إص�ار اUF�7 أوت�Fb%أو� 
F�

 7ص]F�?�  
F�
ا� %آ: أو ز�
دة رأ��

م هCا ا��
ن�ن��7 
ً��   . و


 ��5رةF?�
ت �

ت ص�ر�: �UF�v أو &�9ل اآ���
   u?%��?�?:  ب ـ p%ح اآ��

   . ج ـ ت���� رأ��
ل ا� %آ: � �G ص�ري

��7 :e�
X# اول ��5رة���� 
Fb%اد ـ إص�ار ���ات &%ض و�Cم ه
   . ا��
ن�ن 


 وخ�
ئ%ه
 ��5رةF�

ت أر��

��: ���ا&` أو تR?�i  هـ ـ ت�\?U #?_ان?: ا� %آ: و��@#%?u

ت�
� ا�]� �e# %�%أو ت� 
F�%��#أو 
Fص]?]: ��5رة #����ة ت�%�%#"�! إدارت%?u ت

ن?� .   



� �e# أو R�%دارة أو ا����Mء #"�! ا
iأو أ� R?��Pا�� Uت  و ـ آ�
�

ت ا�]�#�����
R� :?�?�[ا� %آ: ا� :�

ء �e�5 إخ�� 

ت ���� ا��
ن�ن ذآ%ه�
iوإ� :&mذوي ا�� .   


�: ا� %آ: ا�]�?�?:[� :��
@# %?u ح ص�ر�: أو
   . ز ـ ت�ز�` أر�

!?�h�� :?�?ت ا��

#S �����% &?�: ا����#& �
  ح ـ &?
م ا�"F: ا��Fأن Uت ت��
#���# ��� 
ت�%�%ه
iص]?]: أو ت %?uت
   . �?�� #Gq هC$ ا�����#


د��h� أو UF�7
   . ا��%ض pـ ـ ن % و&
ئ` آ
ذ�: �]�G ا�"��Fر ��� اIآ��
ب �

%?u ت

ت #���#�
� ت5%�]�  ي ـ ت����i� U #"�! اMدارة أو ا����% أو #�e{ ا�]��ص]?]: 
   . ا����م ا���
دًا 7��
م هCا ا��
ن�ن

X دارة أو ا�Mا !�"# �i� م

ت ����?
ت  d ا����> ���G?q ا� %آ: أو#�e{ك ـ &?�
ا�]�
� أ��اق ا7وراق ا��
�?:، أو ش%اء�� أ��
ر أ�UF ا� %آ: � ��mدًا  ا��
و�?` اUF�7 ا���
:�
�# %?uو UF�e?z�� UFت
� #�%ض #�
ر�� 
F?�� ت ���5ا
#�����  $Cه Gأو ن� :#
���

� أ��
ر � %?ohخ% ���5 إ��اث ت� dXت 7ي ش
   . ا� %آ: أ�UF هC$ا�����#


ئ: أ�> �?%ة  ـ ��
&� �k%ا#: I ت�R� G خ��: و� %�R أ�> �?%ة ��ر�: وI ت_�� 2# ���

ل� ��
ء #"�! إدارة ا� %آ: iر�: أ��� :   


Fن�ن د��ت
�� ا���� 

ع ���#���m� :#

ت ا��L?Fأ ـ ��م د��ة ا� .   


�� ا���� 
   . ن�ن ذ�fب ـ ��م ت���U ا�����#
ت ���زارة ���#


ع���Iج ـ ��م د��ة ا��زارة إ�� ا .   

� ا��e%ة  3� 
F?�� ا����5ص 
Fذات :�����
� �&

ل  رئ?! #"�!) ٢(ـ ��� ��اMدارة أو ن
ئ�9 

دة ��� 
ً��
ع و���m� دارةMا/ ١٥٧/��م د��ة #"�! اCه R# ن�ن
   . ا��

  ا
/�ب ا
��ب1 

 :i�
   ا� %آ: ا��

   > ا� %آ: ا��
�i: ت�%�/ ٢٠٤/ا��
دة 

� ش%آ
ت� d5� fت�� ��� 
F��� %5��� :ه�
#]�ودة  ا� %آ: ا��
�i: ه� ش%آ: #�
� تGq# !?�h هC$ ا� %آ
ت�
ه�: أو اIش�%اك �# �� UFو�?: أو أ�Pإدارة  ا��� ��واIش�%اك 



 أو �55ًً�Fأ� 
F?� fت�� �   . ا� %آ
ت ا��


ه?: ا� %آ: ا��
�i: / ٢٠٥/ا��
دة#   


م &
ن�ن 1��7 `iXر�: وت
   . ا��"
رة ـ ت��9% ا� %آ: ا��
�i: دائ�ً
 ش%آ: ت"

   . »ش%آ: #�
ه�: &
�i:«ـ �"� أن ��9` ا�U ا� %آ: �9
رة  2



3 
ً�Fأو أ� 
ً55� :i�

 ا� %آ: ا��F?� fت�� �ش%آ: ت
��: �� %آ: ا��
�i:  ـ ت��9% ا� %آ: ا��

ل إذا آ
نS ا� %آ: ا��
�i: ت��f أ� ��   . ا� %آ: ا��
��: آR# %q ن5> رأ��
ل

4 ��ا��e%ة ا��
��: خmل  ـ �"� ��� ا� %آ: ا��
�i: إ�mم ا��زارة ��]�1 ا� %ط ا��Cآ�ر 

 #R هC$ ا��ا&�:ً#�� R?omo .   

� ش%آ
ت 5�
#R أو iت ا��
� ش%آ� d5� fت�� :i�
   . ا���ص?: ـ I �"�ز �� %آ: ا��


Iت �� %آ
ت ا��
��:ـ �"�ز �� %آ: ا��
�i: ت� 6e�ا��%وض وا� U��  ر
�qا�� 
F� 1[� 

 آ�F�
� اUF�7 وا����ات وا7وراق ا��
�?: ا7خ%ى� 
Fأ#�ا� .   

7 :i�
� ا� %آ: ا��� UF� أي fت�� :��
   . ـ �]\% ��� ا� %آ: ا��

   رأس #
ل ا� %آ: ا��
�i: / ٢٠٦/ا��
دة 


ص: �]�د رأس  1Xا� R?ة ا���ان
#R #"�! ا��زراء ��
ء  #
ل ا� %آ: ا��
�i: ��%ارـ #` #%ا�
   . ��� ا&�%اح ا��ز�%

   . ��ر�: ـ �� %ط أG�� I رأس #
ل ا� %آ: ا��
�R� :i خ���
ئ: #�?�ن �?%ة 2


 / ٢٠٧/ا��
دة F� `iXت �   ا7��
م ا��


ص: �
� %آ
ت ا���
ه�:Xم ا�
��?` ا7�� :i�
� ت@19 ��� ا� %آ: ا�� 
F?�� ا ا����5صCه �

رض وأ��
م هCا ا�9
ب��� I 
# Gآ �� fن�ن وذ�
   . ا��

   #?_ان?: ا� %آ: ا��
�i: / ٢٠٨/ا��
دة 


�?: #?_ان?: #"��:# :�� Gآ :�
Fن ��
ئ%  ��� ا� %آ: ا��
�i: أن ت�� �Xح وا�
و�?
ن
ت ا7ر�

 وأنF� :��

 و�"�?` ا� %آ
ت ا��F� :ت ا�����
��
 ��� ا�L?F:  وا���Fb%ت ت�
�
i�Mا `# :#
ا��


 ت�@��9�� 
ً��
 وF� :ت ا������

�?% وأص�ل ا��]
�9: وا���&?1 ا��و�?: ا������ة وا�9?
ن�# .   

  ا
/�ب ا
-�م  

 :?�
رXا� %آ: ا�   


ر�?: / ٢٠٩/ا��
دةXت�%�> ا� %آ: ا�   

1 `?��
ر�?: ه� ش%آ: #]�ودة ا���Pو�?: ت��م ���
ر�: Xا ـ ا� %آ: ا� 
Fت
p
� ن ���اردة 
� خ
رج ��ر�:�

 ا�7F#
   . ن\

� ��ر�: 2�   . ـ �"�ز أن ���ن �� %آ: #�% 

� ��ر�:  3� :����#%?u أي أ#�ال fت�� :?�
رXز �� %آ: ا��"� I ـ   

� ��ر�: 4�
 آ
ن �F# 
F� ط

ر�: أي ن �# :?�
رX1 �� %آ: ا�[� I ـ.    




ر�?: / ٢١٠/ا��
دة Xه?: ا� %آ: ا�
#   


م هCاـ ت 1��7 `iXر�: وت

ر�?: دائ�ً
 ش%آ: ت"Xن�ن  ��9% ا� %آ: ا�
   ا��

   . »ا���Pو�?: ش%آ: خ
ر�?: #]�ودة«ـ �"� أن ��9` ���ان ا� %آ: �9
رة  2


 / ٢١١/ا��
دة F� `iXت �   ا7��
م ا��


ص: �
� %آ
ت ا��]�ودةXم ا�
��?` ا7�� :?�
رXو�?: ا����5ص ت@19 ��� ا� %آ: ا�Pا��� 

رض وأ��
م هCا ا�9
ب��� I 
# Gآ �� fن�ن وذ�
� هCا ا��� 
F?��.    

 1��(
  ا
/�ب ا


#�?: وا���ص?: / ٢١٢/ا��
دة iت ا��
   ت]��G ا� �G ا��
ن�ن� �� %آ


 ا��
ن�ن� إ�� ش%آ: ت�ص?:F��أن ت]�ل ش :?�#
iن ا��]�ل  �]1 7ي ش%آ: ت��و� !���
و�
:?�
�%اءات ا��Mع ا

ت9� :   

��?` ا� %آ
ء إ�� أ#
ن: ا��"G ا��"
ري �%�1 ��ـ G9& R# ��p Uت���  ���
# :   


عbاءات وأو%�ت�h?! ا� %آ: ا��� ��U  أ ـ صf ت���G ��� ا� %آ: ا��
ئ�: #` #%ا�
ة ات�
م إ

F?ا��]�ل إ� .   


�9?: ذات خ9%ة أو ش%آ: #]
�9: دو�?: #����ة #R ب ـ ت�%�%[# :F� R# �i�� ا��زارة G9& R

Fدات����� 

 ��?�: ا� %آ: ا��
ئ�:، و�?
نًً?���
ر�� ا��]��G ت���%ًا �� 
F9?�
   . و#@


�� ا� %آ: ت�R�i أ��
ء دائ�� ا� %آ: و#��ار[# R� درة
د�R آUF�# G 7ي  ج ـ Iئ]: ص

 ا��
ن�ن� ��� moث ���ات ���F��ش %?kأوت�ص?: أن ت :?�#
iش%آ: ت  ����[�� 
اR# G&7 شF%ه

�%اءاتإ��Mع ا
   : ا��
�?:  ش%آ: #]�ودة ا���Pو�?: أو ش%آ: #�
ه�: �
ت9


 إ�� ا��زارة ���1��5 ��� ا��\
م 1ً9�p ء
� �� %آ: ا��� �?�U  ـ أن ���م ��?` ا� %آ�
ا�7
�
 ا�����#
ت ا��ً��i�#و G��[ب ا��

 #` أ�9F?ا��]�ل إ�  !?�hت ��p �� 
�� ا��
ن�ن إ�%اده��

1 �
�@��ا� %آ: ا��@��ب�
 و�%F?ا��]�ل إ�  ���
# :   

� �� %آ: ا��]�ودة ا���Pو�?: أو ا���
ه�: ا��@��ب�

  أ ـ ا��\
م ا�7ً9�pو ،
F?ا��]�ل إ�

 ����ا�� ا������: �@�� ت�h?! ا� %آ
تً��   . ا��]�ودة ا���Pو�?: أو ا���
ه�:  �
��1��5 ��?� و


�9: ا��]��� G�R# G اp :ث ���ات ا7خ?%ة،ب ـ #?_ان?: ا� %آmq� �
ن�ن& ��
[# R# :&�5# .   


�9?: ��ر�: ذات خ9%ة أو #R ش%آ: #]
�9: دو�?:[# :F� R# %�%ا��زارة  ج ـ ت� R# و#����ة

F9?�

 و#@Fدات����� 
   . ��R�i ت���%ًا ��?�: ا� %آ: و�?
نً


�� ا� %آ: ت�R�i أ��
ء دائ�� ا� %آ: و#��ار[# R� درة
. R آUF�# G و���ان�د� د ـ Iئ]: ص
   


 ���%�% ا�����%، 2ً��
�9: ا��]��G وp :دات ا� %آ���# ��
� رأس #
ل  ـ ���9% ص� :?�?� :5�




F?ه�: ا��@��ب ا��]�ل إ�

 ا� %آ: ا��]�ودة ا���Pو�?: أو ا���F#
��7 `iXوت .   

   . �]�ده
 ا��ز�%�F:  ـ ��U ا��1��5 ��� ت�ا&?` ا� %آ
ء أ#
م ا��
ت� �
���ل أو أ#
م أي 3

   إ�mن ا��]��G / ٢١٣/ا��
دة 

1 
ً��i�# G��[ن ا��mأو ا���ص?: ن % إ� :?�#
iا� %آ: ا�� ��� �ـ �"  ��ا�����#
ت ا��ا
R?�?#�� R?�e?[ص �� R?ئ]: ا��ائ�I `# G��[ا�� ��p �� 
   . و��%ت?R ��� اG&7 إ�%اده

2 
# UF��9 #"��ع د��ن� R�Cا� R?ـ �]1 ���ائ� R� G�� I د��ن% ١٠ R#  
�� 
ً��ا� %آ: و
� ت�%�% #]
�� ا� %آ: إ&
#: ا����ى أ#
م #]��: ا��9ا�:�� #%آ_ ا� %آ:  ه�وارد �ا���ن?: 

� ا�5]>� G��[ا�� R� نm�Mر�� ا

 #R تً#�� R?omo لmل &%ار  خ
@�M fخ%#%ة، وذ��

 ���ن #R شhن� اbM%ار ��5
�]UF وI ت�%ي#��� G��[ا��  I R�Cا� R?ا���ة ا��]�دة �]1 ا��ائ�

� اm�Mن� UFد ا��%� .   


����ى 3� S9ا� R?[� G��[ار ا��%& C?e: أن ت�%ر و&> ت���ـ ���] .   

4  Gآ 
Fت
���
�:٧٢ـ ت�\% ا��]��: �
����ى ��� و�� ا��%�:، وت��� �  %qا7آ ��� .   

� ا���� 5�
ف ا�Cي ��5ر �L��I: ا��ن &%ار #]��ـ �
   . ى #%9#ً


ل آ
ن ا��]�ل #R ش%آ: 6� ��
#R إ�� ش%آ:  ـ إذا �U�� U ت�9?� أ#?R ا��"G ا��"
ري iت

#R أو ا���ص?:iأوت�9?� ا��زارة ��� ت]�ل ش%آ: ا�� ،!���
إ�� ش%آ: #]�ودة  ت�ص?: أو �

�
 ا���Pو�?: أو #�
ه�: &%ارًا ��&> ت�C?e &%ار ت]��G ا� �G ا��
ن�ن�� 
ً��
ن� �� %آ: و?� <�� 
�� G��[ن ا��mر�� ن % إ�

 #R تً#�� R?ل خ��: وأر��mخ  G"ا�� R?#خ% #%ة ���م أA <[5ا�

Sن

#R أو ت�ص?: وت��م ا��زارة  ���"?G ا� �G ا��
ن�ن� ا�"��� �� %آ: ��اء آiش%آ: ت
� �� %آ: ا��]�ل�
5
د&: ��� ا��\
م ا�7��

 ��اء آ
نS ش%آ: #�
ه�: #]�ودة  �F?إ�

   . ��Pو�?: أو #�
ه�:ا�

   ت]��G ا� �G ا��
ن�ن� �� %آ
ت ا��]�ودة ا���Pو�?: / ٢١٤/ا��
دة 


 ا��
ن�ن� ��� moث ���اتF��ش %?kو�?: أن تPآ: ا��]�ودة ا���% ��  
��� اR# G&7 شF%ه
:?�
�%اءات ا��Mع ا
   : ��]���� إ�� ش%آ: #�
ه�: �
ت9


 إ��  ��]�ودة ا���Pو�?: &%ارًا �����Gـ أن ت�CX ا�L?F: ا��
#: �� %آ: ا 1F���[وت �
 ا��
ن�نF��ش
   . ش%آ: #�
ه�:


 إ�� ا��زارة ���1��5 ��� 2ً9�p :?و�Pـ ت��م ا� %آ: ا��]�ودة ا���  �� �� %آ: ا���
ا��\
م ا�7

ً��i�# G��[ب ا��

ن أ�9?� `# 
F?ا��]�ل إ� U�?� p �� 
�� ا��
ن�ن إ�%اده�� ��� ا�����#
ت ا��

� ت�h?! ا� %آ: ا���
ه�: وت�ز�` رأس #
ل�� 
# ��@�
� 1�� هC$ ا7خ?%ة و�%� :   


ً��� �� %آ: ا���
ه�: و�p� ا��1��5 ��?� و�
����ا�� ا������: �@�� ت�h?!  أ ـ ا��\
م ا�7
   . ا� %آ
ت ا���
ه�:

،G��[ا�� ��@� :��

ت #�5&:  ب ـ #?_ان?: ا� %آ: ��R# G ا����ات ا�mqث ا���
�� }�e# R#



   . ا� %آ:


�9?: ��ر�: ذات خ9%ة أو #R ش%آ: #]
�9: دو�?:[# :F� R# %�%ا��زارة  ج ـ ت� R# ة����#

F9?�

 و#@Fدات����� 
   . ��R�i ت���%ًا ��?�: ا� %آ: و�?
نً


ت ا� %آ: ت�R�i أ��
ء دائ�� ا� %آ:�
�� }�e# R� درة
و#��ار د�R آUF�# G  د ـ Iئ]: ص
   . �UFو��
و�

3 %�%��� 
ً��
 وF���[ي ت%"� ���دات ا� %آ: ا���# ��
� رأس  ـ ���9% ص�ا�����%، �5: �?�?: 

F#
��7 `iXه�: وت

ل ا� %آ: ا���# .   

   ت]��G ا� �G ا��
ن�ن� �� %آ
ت ا���
ه�: / ٢١٥/ا��
دة 


 ا��
ن�ن� ��]���� إ�� ش%آ: #]�ودةF��ش %?kه�: أن ت
�%اءات ا���P �� %آ: ا���Mع ا
و�?: �
ت9
:?�
   : ا��


 إ��  ـ أن ت�CX ا�L?F: ا��
#: u?% ا��
د�: �� %آ: ا���
ه�: &%ارًا 1F���[وت �
 ا��
ن�نF��ش G�����
   . ش%آ: #]�ودة ا���Pو�?:


 إ�� ا��زارة ���1��5 ��� ا��\
م 2ً9�p :ه�
� �� %آ: ا��� �?�U  ـ أن ت��م ا� %آ: ا����
ا�7

 ا�����#
تا��]�ل إ�?ً��i�# G��[ب ا��

ن أ�9?� `# 
F  ��p �� 
�� ا��
ن�ن إ�%اده�� �ا��

� ت�h?! ا� %آ: ا��]�ودة ا���Pو�?: وت�ز�` رأس��
# ��@�
� 1�� هC$ ا7خ?%ة و�%�   : ا��
ل 

�?�� 1��5��
� ��pو�?: وPآ: ا��]�ودة ا���% �� ��

 ����ا�� ا������: �@��  أ ـ ا��\
م ا�7ً��و
   . �h?! ا� %آ
ت ا��]�ودة ا���Pو�?:ت


�9?: ��ر�: ذات خ9%ة أو #R ش%آ: #]
�9: دو�?:[# :F� R# %�%ا��زارة  ب ـ ت� R# ة����#

F9?�

 و#@Fدات����� 
   . ��R�i ت���%ًا ��?�: ا� %آ: و�?
نً


ت ا� %آ: ت�R�i أ��
ء دائ�� ا� %آ:�
�� }�e# R� درة
�UF و#��ار د�R آG # ج ـ Iئ]: ص
UFو��
   . و��

3 %�%��� 
ً��
 وF���[ي ت%"� ���دات ا� %آ: ا���# ��
� رأس  ـ ���9% ص�ا�����%، �5: �?�?: 

F#
��7 `iXو�?: وتPل ا� %آ: ا��]�ودة ا���
# .   

� / ٢١٦/ا��
دة �
   ا��5
د&: ��� ا��\
م ا�7

� �� %آ: ا��
5
د&: ��� ا��\
م ا�7��
� 

  �@��بت�5ر ا��زارة &%ارهً��
 وF?ا��]�ل إ�
�%اءات ا������: �@�� ت�h?! ا� %آ
ت ا���
ه�: أوMة  ����ا�?� وا
ا��]�ودة ا���Pو�?: #` #%ا�

ا��I%اض ��� &%ارات ا��زارة �%�~  �]�� ا�]
ل، و�iX`/ ٩٩/#R ا��
دة / ٢/أ��
م ا��e%ة 

 وا��GF ا��� ت@19 ���F�eاءات ن%��� G��[د&: � ا��
�ر�~ ا��5�
   . �� ا��\
م ا�7

9
ر�: �� %آ: / ٢١٧/ا��
دة ��I5?: اX ء ا�
��   

�  I ��%ت� ��� ت���G ا� �G ا��
ن�ن� �� %آ: ���#
 �"%ي ت]���� إ��� %??kأي ت ���� G�ش



9
ر�:��Iا 
F�?5Xت��9 �� %آ: ش G� :ر�
9��Iا 
F�?5Xن  ش��و� 
F&��� `?�"� ye�[وت :��
ا��
 R?و�P�# ء

 ا��
��: ���ا� %آFت

م وا���ا�� ا��� ت]�R�  U ا��_ا#��v� دًا
ا��]��G ا���

    . #�Pو�?�UF و&S ن �ء ا��I_ام

 

��ش� 
  ا
/�ب ا

   ان�#
ج ا� %آ
ت 

   ان�#
ج ا� %آ
ت / ٢١٨/ا��
دة 

�%اءات ا��اردة 1�� 
ً��� ش%آ: أخ%ى ��ر�: و�� هCا ا�9
ب وت�f  ـ �� %آ
ت أن ت��#� �
�ا�������
   . : �����G ا���� أو ا��\
م ا�7

�]?� » ا� %آ: ا��ا#": » � %آ: خ%ى» ا� %آ: ا����#":«ـ ��U ا��#� إ#
 �hن ت��#� ش%آ:  2
9
ر�: وت��9 ا� %آ:��Iا 
F�?5Xا� %آ: ا����#": وت_ول ش �iئ�: ���  ت��
ا��ا#": و��ه
 ا��

�ا� %آ: ا��
ت": �R اIن�#
ج �]?�  ا��#� أو �
ن�#
ج ش%آ�?�h�� R?! ش%آ: ����ة ت��ن ه

�F�?5Xن وت_ول ش
� ا� %آ�
ن ا����#"�iا� %آ:  ت�� %Fر�� ش
9
ر�: ا��9
رًا #R ت��Iا

   . ا��
ت": �R ا��#�


 اIن�#
ج / ٢١٩/ا��
دة F� 1[� �   ا� %آ
ت ا��

1 
Fi�9� ج
   . ـ �"�ز �� %آ
ت ذات ا� �G ا��
ن�ن� ا��ا�� اIن�#


 ا��
ن�ن� اIن�#
ج �� �?G ش%آ:ـ �"�ز ��  2F��ن ش

 آ�F# ت
����ة %آ .   


#�?: وا���ص?: اIن�#
ج � %آ
ت #]�ودة 3iت ا��
ا���Pو�?: أو #�
ه�:، آ�
  ـ �"�ز �� %آ
   . ا���! �"�ز �� %آ: ا��]�ودة ا���Pو�?: اIن�#
ج � %آ: #�
ه�: أو


ـ ت��e ا� %آ
ت ا����#": و#�
ه��ه
 وا� %آ
ت ا 4F?���: �R اIن�#
ج  ����#� 
وا� %آ
ت ا��
� ذ�f ر��م ن�G ا����?:� 
��?` ا�i%ائ� وا�%��م �� R# �99�� ج أو
   . ا��� ت�%ت� ��� اIن�#

   إ�%اءات اIن�#
ج / ٢٢٠/ا��
دة

:?�
�%اءات ا��Mع ا
� اIن�#
ج ات9� :9uت ا�%ا
   : �"� ��� ا� %آ


ذ ا� %آ: ا����#": &%ار 2X1ـ ات[� �
 ت���G ا���� أو ا��\
م  ًا �
Iن�#
ج ��5ر �R ا�"F: ا��F�
� �� %آ:�
   . ا�7

2 �
&?: ا��#� ا��eات ��� :��
ذ ا� %آ: ا����#": &%ارًا �
���اXش%وط  ـ ات 
F?��"� أن ت]�د 
� ا� %آ: ا��ا#": أوا� %آ: ا�"���ة���: ��� اIن�#
ج، وت�5ر هC$ ا���ا وآ?e?: ت�ز�` رأس ا��
ل 


 ت���G ا���� أو ا��\
مF� 1[� �� �R ا�"F: ا���
   . �� %آ: ا����#": ا�7

3 :�?�� 
F�

ذ ا� %آ: ا��ا#": &%ارًا �
Iن�#
ج و�_�
دة رأ��Xـ ات  ،G&7ا� %آ: ا����#": ��� ا




 ت���G ا���� أو ا��\
مF� 1[� �� �� %آ: ��5ر �R ا�"F: ا���
   . ا�7


ذ ا� %آ: ا�� 4Xـ ات�
&?: ا��#� ا��eات ��� :��
 ش%وط  ا#": &%ارًا �
���اF?��"� أن ت]�د 
� ا� %آ: ا��ا#":، وت�5ر�هC$ ا���ا��: ��� ا�"F: ا��� �]1  اIن�#
ج وآ?e?: ت�ز�` رأس ا��
ل 

� �� %آ:�

 ت���G ا���� أو ا��\
م ا�7F� :"#ا��ا .   

� �� %آ: 5�
� �� %آ:   ا�"���ة أو ���ـ ت����p U� ا��1��5 ��� ا��\
م ا�7�
ا��\
م ا�7
�%اءاتM1 ا�� هCا  ا��ا#": ��� ت����� ت�9ً
 ���#� إ�� ا��زارة و� 
F?�� وا���ا�� ا����5ص

   . ا��
ن�ن

6 S#
& �� رأ��
ل  ـ ت��9% &?�: ا� %آ: ا����#":، ا���
دًا ���%�% ا�"F: ا��� :?�?� :5� 
F�??���

م ا�]d5 أو اUF�7 ا��?�?: ��
ت": �R اIن�#
ج وتiX`ا� %آ: ا��ا#": أو ا� %آ: ا��7 .   

� ا��7اق 7� 
F�Fأ� :�ا��
�?: #R ت���U ا���%�% �����%  ـ ت��e ا� %آ: ا���
ه�: ا����#": ا���ر
$Cه �� UFا�� %��� 
ً��
، إذا تU ا��#� وF��?&  :ا� %آ UFأ� :�
� هC$ ا�]� `iXت Iا��7اق، و

UFا��ا#": أو أ�R� :"ت
ا��#� ا��� تU إص�اره
 ��?�: ا� %آ: ا����#": 7��
م اUF�7   ا� %آ: ا��
1[� I 

م  ا��?�?:، آ���7 
ً����ائ�� هC$ ا� %آ: ا��I%اض ��� &%ار ا��#� أو إ&
#: ا����ى و

$Cإ�� ا�]\% ه :�
� هC$ ا�]����  ا��
دة آ�
 I تiX` أ�UF ا� %آ: ا���
ه�: ا��
ت� �R ا��#� 
:��Pت ا����#": ا��

���9: �� %آ� R?��Pا�� UFت�اول أ� .   

   اm�Mن �R اIن�#
ج / ٢٢١/ا��
دة


ن�ن� ���X>  ـ ���#
 ت��ن ا� %آ: ا��ا#": أو ا� %آ: ا�"���ة ا��
ت": �R ا��#� 1& G�ذات ش

 ���%� �R ت�f ا��� �� %آ
ت ا����#": �"� ن % إ�mن ا��#� #` Iئ]:ً��9� ا��ائ�?R و�
[# %

R?و��%ت R?�?#�� R?�e?[ص �� 
Fت
�
�� � �e# ا� %آ: أو G&7ا ��� .   

� �� %آ
ت ا��]�ودة ا���Pو�?: 2�
ا��ا#": أو ا��
ت": �R  ـ �?! ���زارة ت1��5 ا��\
م ا�7
   . ا��#� &G9 ا��]�R# 1 ن % إ�mن ا��#�

3  R� G�� I 
# UF��9 #"��ع د��� R�Cا� R?د��ن% ١٠ـ �]1 ���ائ� R#  ه� وارد 
�� 
ً��ا� %آ: و
� ت�%�% #]
�� ا� %آ: إ&
#: ا����ى أ#
م #]��: ا��9ا�:�  
F�p�# آ_ ا� %آ: أو%# ��ا���ن?: 

R� نm�Mر�� ا

 #R تً#�� R?omo لmر خ
�Xل &%ار ا��#�  ا��
@�M fا�5]>، وذ� ��ا��#� 
� ا���ة ا�� ا�Cي #R شhن� اbM%ار ��5
�]UF، وI ت�%ي� UFد ا��%� I R�Cا� R?دة �]1 ا��ائ��[

   . اm�Mن


����ى 4� S9ا� R?[� �#ار ا��%& C?e: أن ت�%ر و&> ت���ـ ���] .   

5  Gآ 
Fت
���
�:٧٢ـ ت�\% ا��]��: �
����ى ��� و�� ا��%�:، وت��� �  %qا7آ ��� .   

6 
� ا����ى #%9#ً�
ف ا�Cي ��5ر �L��I: ا��ن &%ار #]��ـ � .   


ل �U�� U ت�9?� ا��زارة &%ارًا ��&> ت�C?e &%ار ان�#
ج 7� ��
ن� خmل  ـ ?� <�� 
�� 
ً��ا� %آ: و
��
 #R ت
ر�� ن % إ�mن ا��#� ً#�� R?د&:  خ��: وأر��
5��
ا�A <[5خ% #%ة &
#S ا��زارة �

�?�� .   



 ا��X> ا��
ن�ن� / ٢٢٢/ا��
دة


ن�ن?ً
ت��9% ا� %آ: ا��ا#": أو ا��
ت": �R اIن& 
ًeج خ�
��?` ا�]��ق  �# Gت ا����#": وت���
�� %آ
   . ا��ا#": أو ا��
ت": �R اIن�#
ج وا��I_ا#
ت �� %آ
ت ا����#": إ�� ا� %آ:

  

  

  ا
/�ب ا
+�دي ��6 

 :?�
   أ��
م ان��

   / ٢٢٣/ا��
دة

1 U&رة ر
��١٩٤٩
م  /149/ ـ �"� ��� ا� %آ
ت ا���
ه�: ا��%خ5: و�1 أ��
م &
ن�ن ا��" 

ذ هCاeر�� ن

 ��� اIآ��
ب ا��
م ��� تF�Fت@%ح أ� U� �ا��
ن�ن وخmل ��%ة moث ���ات  ا��


F��ش G��[ت ��� Gذ أن ت��
eا ا��Cر�� ه

#�?: أوت�ص?: أو  #R تiإ�� ش%آ: ت 
ا��
ن�ن� إ#

 ت]�1 ا� %وط ا��@���: #]�ودة ا���Pو�?: أو إ�� ش%آ: #�
ه�:#��� .   

�ـ �@ 2� ���� �
 #%آ_ ا� %آ:  �� أ#?R ا��"G ا��"
ري #R #]��: ا��9ا�: ا���ن?: ا��Fدائ%ت

 #` أ��
م هCا ا��
ن�ن ���F��\وأن 
F�
b1 أو�   . هCا ا��
ر�� �G آG ش%آ: I ت�

   / ٢٢٤/ا��
دة


ن�ن ا��"
رة ا�5
در �
��%��م& R# �
نqب ا�
ت
ر�� / ١٤٩/ا�� %��� ر&U  ت��k أ��
م ا���

ذ هCا ا��
ن�ن  وت���mت� ا������: �
� %آ
ت ا��"
ر�: ا��9
رًا٢٢/٦/١٩٤٩eر�� ن
   . #R ت

 ��6 ,��-
  ا
/�ب ا

 :#
   أ��
م �

   ر&
�: ا��زارة / ٢٢٥/ا��
دة

5
د وا��"
رة أن ت%ا&� ا� %آ
ت ا���
ه�: 1�&Iو�?:  ـ �]1 ��زارة اPوا��]�ودة ا��� :i�
وا��
C?e��� 1���� 
# Gآ ��� �CF$ ا� %آ
ت  أ��
م هCا ا��
ن�ن وا��\
م�
   . ا�7

2 
ً#%� G� ت :e�
X# Gآ R� :#

 أن ت��9 ا��?
�: ا��F� 1[ـ و� 

ئ?ًi& R?و�Pا��� :��m�� .   


�9?: ��ر�: أو ش%آ: 3[# :F� S&و Gآ ��
�9: دو�?: #����ة #R  ـ و�]1 ���زارة أن ت��> [#


ما��زارة ذات خ9%ة و��� #���ى �?��� 
Fءة ت����
e�ا� R# ت ا� %آ: وت�&?1  ل
�
�� }?�e��

f�C� %�%ت� Uوت��� 
F�

ت%ه
 و�
ئ% أ���   . ���زارة &?�ده
 ود

هCا ا��
ن�ن، و��� ا� %آ
ت  ـ و���زارة أن ت�5ر ا��%ارات وا����?�
ت وا���
ذج ���C?e أ��
م 4





هi���� Gأن ت�� .   

   / ٢٢٦/ا��
دة 

� �� %آ: ا��]�ودة ا���Pو�?:�]�د ر�U ا���5�
   . �� %ة �Iف �?%ة ��ر�:  �1 ��� ا��\
م ا�7

R�% و� :��X� :ه�
� �� %آ: ا����
   . أ�> �?%ة ��ر�: �]�د ر�U ا��1��5 ��� ا��\
م ا�7

R?ت%�eا� ��ا��
���?R# R هC$ ا��
دة ز�
دة أو  و�"�ز ��%ار #R ا��ز�% ت���G ا��9
�� ا��Cآ�رة 


ن�5
نًً9�
�# fرأى ذ� 
   .  آ��


ت ا��
#: ��%ارL?Fت ا�
�
���
ت #�Gq ا��زارة ��i� Rر اiد  ت]�د ت���
5�&Iوز�% ا R#
   . وا��"
رة

   / ٢٢٧/ا��
دة 

R# رًا
�Cًا ا��9
� ا�"%��ة ا�%��?: و���9% ن�    ١/٤/٢٠٠٨ت
ر��  �� %هCا ا��
ن�ن 

 ��    .م١٣/٣/٢٠٠٨هـ ا���ا�1 �ـ ٦/٣/١٤٢٩د# 1 
 

 


