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  4���9 ا�������ت

  

  أح��م $�م�  : ا�.>; ا'ول

  م���3 ا��>��A�ت وا��.��  : أوً@

  ت��
#�ت   ):1(ا���دة 

  ا��()�د ���'�&�%   ):2(ا���دة 

  ا��	� ا��(�+� وا&��اض ا��	�  ):3 (ا���دة

  ا�+"ول �% ح- ا,���اض   ):4(ا���دة 

    ا������  ):5(ا���دة 

  ح- ا�'�&�% ت#�
0 ا�/��   ):6(ا���دة 

  ا���	�/�ت    ):7(ا���دة 

�ً�3�F :  3�ن�Gا� �م $����G� ا��� Hا'س  

  أه�اف ا�(�ن�ن  ):8(ا���دة 

  ح�
� ا,ح��� �	�����  ):9(ا���دة 

��  ):10(ا���دة ���  م�ى ت�56 ا�

  ا������ة ا�(:���9         ):11(ا���دة 

  ح)�ن� ا���>� و;�6
%  ):12(ا���دة 

   ا�+<�م ا���م  ):13(ا���دة 

�ًJ��F :  3�ن�Gا� K��Aق ت�A3  

  ا��'��- ا����ن� وا���ض���   ):14(ا���دة 

  ا��'��- ا�"م�ن�   ):15(ا���دة 

   ا�6Bىأ�A ا�(�ن�ن �	@ ا�(�ان�%   ):16(ا���دة 

  أ3�اع ا������  : را��ً�

  ت��اد أن�اع ا������         ):17(ا���دة 
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  ا������ ا��Eس�� وا�'	�-  ):18(ا���دة 

          ا������ ���(�ن�ن و���)	F):19(ا���دة 

  ا������ ا��و�� وا���	�  ):20(ا���دة 

  

�3�Jق ا������  : ا�.>; ا��ات.  

  ش�وط اNت.�ق   : أوً@

  ��GH أو ا���GHت ا����دة ا�  ):21(ا���دة 

  اBه	�� وا������ ���)	F  ):22(ا���دة 

  �'Hن ��0 �+�د ا,ت#�ق    ):23(ا���دة 

  ا���آ�5 ��������  ):24(ا���دة 

  إس�(H��� ا,ت#�ق    ):25(ا���دة 

  ا��&�ة و��ارض اBه	��   ):26(ا���دة 

�ً�3�F :  ق�ت.Nر ا�FQ  

  إA��ت ا,ت#�ق    ):27(ا���دة 

  ت#��� ا,ت#�ق   ):28(دة ا���

  ا,ت#�ق &� ا��Lآ�ت   ):29(ا���دة 

  ت��
5 ا,ت#�ق       ):30(ا���دة 

�ًJ��F :  ء وا�������SGق ��0 ا��ت.Nا  

  ا��+�زل �% ا,ت#�ق ���	�Nء �	(:�ء   ):31(ا���دة 

  رد ا����ى ا�(:���9  ):32(ا���دة 

  (:���9ت��د ا����@ �	��� &� ا����ى ا�         ):33(ا���دة 

  ا���Pر ��% ا������ وا�(:�ء        ):34(ا���دة 

  إSG3�ء اNت.�ق  : را��ً�

  أس��ب ا,ن(:�ء ���مً�  ):35(ا���دة 

  ج���� ا,ت#�ق  ):36(ا���دة 

  ا,ن(:�ء ���+��� ���0 ا�TBاف    ):37(ا���دة 
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U��Jا������  : ا�.>; ا� �Vه�  

  ش�وط ا����V  : أوً@

  T V����ا����� شP  ):38(ا���دة 

  ا��Lوط ا�(�ن�ن�� وا,ت#���G ا�6Bى        ):39(ا���دة 

  ح<� ا���5 آ����   ):40(ا���دة 

��%         ):41(ا���دة ���  ��د ا�

�ً�3�F :  �Vت��6; ا���  

  إج�اءات ا�����% ���مً�         ):42(ا���دة 

  ا������ م���د ا�TBاف   ):43(ا���دة 

  %ا��P	X �% ا�����   ):44(ا���دة 

�� �+� ا�����%  ):45(ا���دة ���  واجY ا�

�� آ���ً�        ):46(ا���دة ��  G��ل ا�

  ت���% ا���
5   ):47(ا���دة 

�ًJ��F : X� $ا����� و ��Yت  

  ا����Y وأس��ب ا�� ل) 1(

  ت+�� ا�����       ):48(ا���دة 

  ا��"ل ا,ت#��G  ):49(ا���دة 

  ا��"ل ا�(:��9  ):50(ا���دة 

  �SG��9 \�] ا�� ل ا) 2(

  وZG د��ى ا��"ل        ):51(ا���دة 

    ح- ا����� ��م ح:�ر ا����آ��   ):52(ا���دة 

  ت+�� ا����� G�5 ص�ور ا����  ):53(ا���دة 

)3 ( ��Yر \�] ا�� ل وا���FQ  

  وج�ب ا��Z &� ا�'	Y    ):54(ا���دة 
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  رد ا����ى ش�Hً  ):55(ا���دة 

  د��ى ا��"ل ود��ى ا��'Hن   ):56(ا���دة 

  إس���ار إج�اءات ا������  ):57(���دة ا

  ت�ك م+)� ا����   ):58(ا���دة 

  

  إج�اءات ا������  : ا�.>; ا��ا�[

  اNج�اءات ��جX $�م  : أوً@

  ��ء ا,ج�اءات       ):59(ا���دة 

  إج�اءات G�5 ت5��L ا���>�   ):60(ا���دة 

  إ��اد ا,ج�اءات         ):61(ا���دة 

  ���ا�� ��% ا�'�&�% ا����واة وا   ):62(ا���دة 

  ن)�ب ا�(�ارات واBح��م   ):63(ا���دة 

  ا�(�ارات ا,��اد
�   ):64(ا���دة 

  ا���[�5 أم�م ا���>�   ):65(ا���دة 

  ت�56 وإد�6ل ا�VPL ا�[��^   ):66(ا���دة 

  وXG وان('�ع ا�P)�م�       ):67(ا���دة 

�ً�3�F  :  �Vص ا����إ`�>  

  ض�ع ا�+"اعا,�6)�ص ���        ):68(ا���دة 

  ا,�6)�ص ��,�6)�ص        ):69(ا���دة 

  إ�6)�ص�ت إج�ا��9        ):70(ا���دة 

�ًJ��F :  إج�اءات ت������  

  م��ن ا������  ):71(ا���دة 

  ا�	/� وا���ج��      ):72(ا���دة 

  ا�(�ن�ن ا��'�- �	@ ا�+"اع                      ):73(ا���دة 

  ��b ا��a�ع ا�����6  :را��ً�

  ا��)�ن�   ):74(��دة ا�
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  ا��Lوط ا����(� �	�����  ):75(ا���دة 

  ��ض م�a�� �6رج ا�6)�ص ا���>�     ):76(ا���دة 

�ً  ا���A�ت وا'د�� ا�������   :`�م

  ا���اc9 وا����Yات) 1(

  ت"و
� آ�T 5ف ������+�ات   ):77(ا���دة 

  ص��#� ا����ى       ):78(ا���دة 

  �ا�)��#� ا��Nا��   ):79(ا���دة 

  ص�ر ا����+�ات   ):80(ا���دة 

  ��م ت(�
� ص��#� ا����ى وا��Nاب         ):81(ا���دة 

  ��م ا,س����N �'	��ت ا���>�   ):82(ا���دة 

  ت��
5 ا�'	��ت  ):83(ا���دة 

  ا���dاء وا��6�د) 2 (

  م��� ا�P���  ):84(ا���دة 

��	�م�ت   ):85(ا���دة ��� ���P�ا �
  ت"و


� ا�P���ت"و
� ا�   ):86(ا���دة �)�� %�&�'  

  م+��LG ا�P���   ):87(ا���دة 

  ا����%   ):88(ا���دة 

  ا���Lدة ا�P'��   ):89(ا���دة 

  ا��8�ت وا��3�ء اNج�اءات) 3 (

  �(� ا�N	��ت  ):90(ا���دة 

  م��� ا�N	��ت   ):91(ا���دة 

  م�:� ا�N	��ت   ):92(ا���دة 

  ا�N	��ت �% ُ���    ):93(ا���دة 

  ح�cت ان���ء ا,ج�اءات        ):94(ا���دة 
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Hم�dح�� ا������ : ا�.>; ا�  

  ا'ح��م ��جX $�م  : أوً@

  م��� ص�ور ا����       ):95(ا���دة 

  ش�وط ا����     ):96(ا���دة 

  ت�ر
d ا����  ):97(ا���دة 

  م��ن ص�ور ا����   ):98(ا���دة 

  ت��
� ا�+"اع ود
ً�  ):99(ا���دة 

  �� وا�N"��9اBح��م ا���G  ):100(ا���دة 

  ت"و
� ا�'�&�% ������ وس�
�e   ):101(ا���دة 

  اBت��ب وا�+#(�ت   ):102(ا���دة 

��3�F :  �a�ضNوا���� ا c��<وا�� ��  ا��.

  ت#��� ا����        ):103(ا���دة 

  ت)��F ا6B'�ء ا���د
�       ):104(ا���دة 

   ا���Nوز &� ا��#��� وا��)��F  ):105(ا���دة 

  ا���� ا,ض�&�       ):106(ا���دة 

ًً�J��F  :   ������ 0�Aا�  

  ح<� ا�'�% ا���دي ������  ):107(ا���دة 

  ا��'Hن و��م ا��+#�g  ):108(ا���دة 

  �'Hن ا���� &� ا������ ا��ا6	�  ):109(ا���دة 

  ا,ذن ��&h ا����ى   ):110(ا���دة 

   م�ة ا�'�%    ):111(ا���دة 

�� ���+"اعس(�ط ا,ت#�ق ون<� ا  ):112(ا���دة ����  

  إ��دة ا��	X �	��>�   ):113(ا���دة 

    ا��)�د�G �	@ ا���� وت+#�jg  ):114(ا���دة 
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  د��ى ��م ت+#�g ا���� ا��و��  ):115(ا���دة 

  ت+#�g ا���� ا��و�� �6رج ا��و��  ):116(ا���دة 

  ت+#�g ا���� ا��و�� دا56 ا��و��  ):117(ا���دة 


�ةح<� ت(�
� أد�ـّ� ج�  ):118(ا���دة   

  ت+#�g ا����  ):119(ا���دة 

  

  أح��م `��م�� : ا�.>; ا��دس

   ا�'�% ���(�ارات  ):120(ا���دة 

  ا�	�اF9  ): 121(ا���دة 

  إ�/�ءات   ):122(ا���دة 

  ن#�ذ ا�(�ن�ن   ):123(ا���دة 
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  أح��م $�م�: ول'ا�.>; ا

  

  م��ن� ا��)'	��ت وا��#���: أوً@

  

  ت���.�ت  ): 1(ا���دة 

 	'(� ا������ ا����ن� ا��P))� ��� أدنj�m م�m� �m ت�mل ا�(�
+� �m	m@                 ��ت
��ن �	

n�ذ ��o:  

  

  ................................:ا��و��   -1

  


�� e	�m)ن�ن ا���mن�           :����ا�Y اع أو ا�Y اع ا�      -2��mت h:mPف تH6 أي 

أو ا���Nري 
)1(

  ��
��ت ا�+�&gة س�اًء آ�ن j�&�T أو أح�ه�L��ا Yح� 

ن ا���م أو ا�(�ن�ن ا��Pص، وس�mاًء آ�نZm ا���mGH      م% أش�Pص ا�(�ن�  

�
�)� ��o أو �
  .ا�(�ن�ن�� ا��� 
��	- ��� ا�HPف، �(�

  

3-   ��ggا����: -mm
�T �mm�o %mm� م"mm	�9 م�mmن� �mm��� ���mm�
� ا�+mm"اع ا���mmت 


��m ت��Lm	�� حY�m أح��mم هgmا ا�(�mن�ن                   ��m5 ه�>� ت���G %ا�(:�ء، م

 ا������mm أو أي ���mmرة  &�mm ات#�mmق " ت����mm"س�mmاء اس�P�mmم� Z��mmرة   

  .ت�ل �	@ ذ�nأ�6ى 

  

4-    ��ggق ا�����gg.ات:    ���mm��mm@ إ م�ا&(�mm ا�'� %�&�mm	mm@ إح���mm ن"ا����mm ا�

ا������، س�اًء آ�ن هgا ا�+"اع م���5 ا���mGع &�m ا����m(�5 أو آ�mن                

          �m)��ا �m& ��mط ت���mش �/�mص �m& �)&ا��ح�cً، وس�اًء وردت هjg ا�

  .ت#�ق م+#)e+� 5اص	� أو &� Bا

                                                

 	���ءًا ����    )1(����أي )��"��ن ا����"�&ت ا�������� أو ا��#"ر ��� ���� ا��و����، وا�����ا��� ا�������� ا����
ى ا����� �

  .ا��"��ن ا����� أو ا��#"ري ب"��-, ا��ا+*
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  .ا������ وأي ت��
c 5ح- �	�eت#�ق ا ا��(� م�ض�ع :ا���G ا'/��   -5

  

6-   ��ggا���� �ggVأو ه� �ggVا���: �mmم�� %mmم �	�Lmm�أو أآ[�mm م+#�mmد  ا���>�mm ا�

  . وآ5 �:� م% أ�:���9�	#)5 &� ا�+"اع ا����ل �	�����

  

 ا���N ا���#- �	��� م% ا�'�&�% �����% ه�>� ا������         :س��A ا�����0   -7

  .أ�:���9 س�اًء آ�نZ مEس�� ت���� أو ��o ذ�nأو أح� 

  

8-    �<�dا������ ا��:   �� إذا )�ga ا��و��g  (س�>+�ف م��ن ا������m  ا م��

 �� إذا آ�ن ا������ دو��ً�، ا���ص��س�>+�ف اآ�ن ا������ م�	�ً� وم��

    �m�س�m>+�ف  ام� �� 
�#- ا�'�&�ن &� أي م% ه�ت�% ا������% �	@ م��

  .أ�6ى دا56 ا��و��

  

9-   �gggا���� �gggا�����:       �mmm& 5(mmm#	� �mmm�ا��و �mmm& ��9�:mmmG �'	mmmس @mmm	أ�

     Z��ت�(�Ym أو   و   أ ���m" ن(0 أو ت  م����  ا��+�ز��ت ا���ن�� س�اء س

�� ا����o �(�P ذ�n، ا������ ��� ا�    ���           @m	� ن�m&�'�ا -m#�
 �m� �mم ،

م���� �	�� ��oه� دا56 ا��و��
)2(

.  

  

e6��# أو س(�eT أو    نا أو   H'� eنe أو &�P   :إSG3�ء ا���G أو اNت.�ق     -10

          @:m�)م Y�mاًء، ح�mإ�� jد�mم وج�m� أو Y�mي سB م�m� emج�� em�زوا

  .ا���ل

                                                
)2(

           mأر� �m��& �mج�
 ^mرات، ح��mء ا,م�+]�mة، ��س�mواح ��	� ��h م��mآ� �	��m   ت�Nر ا,ش�رة إ�@ أنe &� م�P	X ا��ول ا������ ���مً�، ت�ج� م��
  eP
�� اcت��د
� ا��	�� : ، ه�)1/9/2008(ح�@ ت�ر���، وم����m ا�m+(0   )د��m (، م���� ا�����" )أ�� y��(، م���� ا�+(0 )أ�� y��(ا�

)���P�رأس ا.( 
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  : مhس� ا������  -11


�    ر����اأي شmmmmP)��    -أ��mmmm�� @mmmm+ت� �mmmm

�mmmm أو مEس��mmmm &�د


��، س�اًء �� �����
- ا������ و&- ا�(�ا�� ا��T %� ا�+"ا��ت

 �mm�o أو ��mmت�� �mm���Z مEس��mm أو م�آmm" أو �mm&�o أو م��mس 

n�ذ.  

�Eس��m ا������m                   -ب� -m	��
 �mح� @m	� ن�ن�m)�ا اgmه V+
 ��وح�[

&�()� �n�g مEس�� ا������ ا����mل ���m ا�+m"اع ��m&��اض أن        

  .ا������ مEس��

  

  ا��G>�د ���0�a�A   ):2(ا���دة 

�5 ���رة ا�'�&�% أو �T&� ا�+"اع أو       Lت  �m&�T     اgmه �m& وردت �m�اcت#�mق ح�[

  .�ن�ن�� م�ض�ع ا������ &� ح�ل آ�ن�� أآ[� م% اA+�%ا�(�ن�ن أ�Tاف ا���GH ا�(

  

  ��aاض ا����اا���� ا���Y�G و  ):3(ا���دة 

شVPmm م�aLmm� %�mmن مa�mm�� مmm% ا��59��mm،   هgmmا ا�(�mmن�ن وج�mmب �	�mm  اش��mmطإذا   

 emmأح��م %mmم �mmح� Ymmت����، �mm+�
 n�gmm&  أو �mm+�)��ا emm�&��mmاض �	�emm حY�mm  ا�	

��mm�& �mmاض �	�mm شVPmm م�(�mmلاا�<�mوف ا����'�mm أو  �
 &�mm ا�<�mmوف ذات��mm، أ


[�Zm ا�VPLm ا���+�m      ،�@ ت�ت�Y ا�AB ا�(�ن�ن� �	@ ت	n ا���a��    إ 
Eدي �m� �mم 

  .ا���}

  

  ا�Y ول $0 حK اN$��اض  ): 4(ا���دة 

دون ا���اض �	@ أي إج�اء ا������ ذا اس��� أح� �T&� ا�+"اع &� إج�اءات إ  

���mدة مm% ا���>�m أو دون        أو �Gار أو رأي م% ج�نY ه�>� ا������ H6ل ا���mة ا           �

��mG�� emع م� �m#��P��m& �m+ ات#�mق                     	� hmة أو م�m�ت��6a &� ح�ل ��م ت��
� هjg ا�

 �mm�و emm�#��Pم @mm	� ق�mm#تcز ا�mmN
 �mm�ا������mm أو ����mm مmm%  أح��mmم هgmmا ا�(�mmن�ن م
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���mmض �	mm@ هjgmm ا���mm& �mm#��P ا�����mm ا���#� -mm	�emm أو دون ت�mm� �mm+� ��6ammم   

cًت+�ز n�ذ ����
  . �% ح(e &� ا,���اضاcت#�ق، 

  

    ا������  ):5(ا���دة 

 أو إذن أو إش��ر أم�أو  ت#�ق أو ص��#�  ام� �� 
+V ا�(�ن�ن �	@ ��o ذ�n، أي           

أو T	Y أو �Gار أو رس��� أو ت(�
� أو مgآ�ة أو م� ش��e ذ�n م�� ه� م+)�ص 


�mNز إA��mت ا,د��mء �/��m ذ        ،�	�e &� هgا ا�(�ن�ن    cو �mن آ����m�

YN أن    nm�

�5 م'(mm	F   ت�9�T Zmm	�mm رد هgmmا ا,د��mmء    Lmm
اcتmm)�ل ��س59�mmm  " ا������mm "، و

  .اcت)�ل ا�P'�� ا���
[� م[5 ا��	�} وا�#�آ} وا���
� اc����ون�

  

  حK ا�0�a�A ت.��b ا���j  ): 6(ا���دة 

        � -m��ا �m��m��6ر  �&� اBح�ال ا��� 
�N" &��� هgا ا�(�ن�ن Bح� ا�'�m&�% أو ��	��

  g& ،%/�� &� ا      �إج�اء م��	ا,ذن � �& e)ح %�:�
 n ����
���6ر هgا ا,ج�اء، و

  .م% ا�/�� أي مEس�� ت���� &� ا��و�� أو �6رج��

  

  ا�����j�ت   ): 7(ا���دة 


�ت هgا ا�(�mن�ن، ت�m	�� ا����m+� م�ض�mع ا���	�m|                  -أ �/� |�	����� �()
  �m�N	�

  . م% هjg ا���دة) ب(ا���+�� �	@ ا�+�� ا����% &� ا�#(�ة 

  

  :م� �� 
�#- ا�'�&�ن �	@ ��o ذ�n  -ب

  

)1(      -	��
ن�ش~ �+e م�ت�{ �e أو ا������ أو ���+"اع م�ض�ع أي ت�	�| 

� �ًN�+ص���ً� وم ����
 �+����Aرj إ����رًا م% ا���م ا����� ���	�� ا�

              e��	�m�� أو �mوج �m�+
م�ض�ع ا���	�| إ�@ م% 
�اد ت�	�/e شP)�ً� أ

   emmم��Gن ا�mm���	emm أو �� �mm)� و
�mmNز  ا�����mmد او ��+�انemm ا���
�mmي  �


(� م% هjg ا�'�ق�T | و&- أي�	�ا��.  
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، &���mmmن ا���	�mmm|  ا����mmm(�وإذا ت�gmmmر ا���	�mmm| و&mmm- أي مmmm% ا�'�mmmق    )2(

 �N�+| إ�@ �ص���ً� وم�	�م�ض�ع ا�� �+����6 م(� ;�Aرj ���	�� ا�

       VPLmm	� وف�mmي م��mm
�5mm أو م�5mm إ�Gم�mm م���mmد أو �+�mmان ���

  .eا���اد ت�	/�

  

)3(   5G�+�أو ��اس'� ا ��G��� 5 أوN��
�Nز ا���	�| �����
� ا���دي أو ا�

        �mm& �m&��a�ا��mPص أو �amي وس�m	� مm% وس59�mm ا,تm)�ل ا�m6Bى ا�

           ���m5 آ�Nmس �m��]�� �m�وا��� ت�� ��ا����م5 ا����� أو ا���5 ا�����

    %��
س�HPص�� آ���� م% وس�	� ا,تm)�ل م[5m ا��m	�}      ا�	��	�| أو 

و
�mNز ا���	�m| و&m- وس�m	� أو أآ[�m             .} وا���
� ا,����ون�  وا�#�آ

  .م% هjg ا��س�59

  


��mmي ح��mm ا�#(�mmات ا����mm(� مmm% هjgmm ا���mmدة �	mm@ ا���	�/�mmت           )4( c

  .ا�(:���9 ��ى ا����آ�

  

�ً�3�F :ا�(�ن�ن ���	م ��)
  اBس} ا��� 

  

  أه�اف ا�G�3�ن  ):8(ا���دة 


��ف هgا ا�(�ن�ن  �	
 ��� :  

 ا������ &� ت��
� ا�+"ا��ت ا������ &� ا��و�� وت'�
�j مh ا��aآ�Lh�N      �mت   -1

�	@ ض�ورة ا����ون ا���A- ��% ا�(:�ء وا������ ��� &� ذ�n مEس��mت            


m- ا������m، س�mاًء                   �T %m� ت�mا�+"ا� �
��mل ت�mNم �m& �'mا������ ا�+�ش

    .آ�نZ م�	�� أو أج+��� ��� &��� مEس��ت ا������ ا��و���
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اcت#�ق �	@ ا������ &� أي وZG م� دام �� 
)�ر ���+"اع م�ض�ع    إج�زة    -2

 ��'G �9�:G ا��و��(ا������ ح�� �a(.  

  

و&m- ا�(�mن�ن ا��'�m-      ت��
� ا�+"اع ا����وض �	@ ا�����m� �m��� ��mدل              -3

 �m% ه�>�mm  ًاص�mدر و
��mن  &�m ح�mل �mm)� e��:m6ن�ن م��     ،%�m	m@ ا�+m"اع   

 ��mmون ت�mm�o ��6amm م��mmر أو ت����mm ح��د
�mm وم)��mm	� ��mm&�T %mm ا�+mm"اع، 

        �m&�'� �mزمH�ة ا�����ا�+m"اع  ن#(�ت ��o م��رة، و�	@ ا�(:�ء ت(�
� ا�

n�و���>� ا������ ���(�- ذ.  

  

4-          ،�mا��(�ض �m& ��	�Lm�اءات ا�mد وا,ج�m�)�ا %mا������، م� أم�%، م �
ت��

ت#�ق ا�'�&�% وم� ت(�رj ات��ع إج�اءات ��	�� م��'� ت(�م أس�سً� �	@ او


5 هjgm ا,ج�mاءات مm%                ه�>��mت� �
 ا������ &� آG 5:�� �	@ ح�ة، وح�


�Hءم م�y hوف ا�(:�� وم���Nات��Gو ��  .Z ��6، إذا �"م اBم�، �

  

 و
�mNز، آ���mأ     إرادة ا�'�m& %�&�m ا����mGB ��m)@ درج�m م��+�m             اح��ام  -5

مg� �0�g��� �g م0g     (��م، �	'�&�% م�P�#� أي ح�� مm%  أح��mم هgmا ا�(�mن�ن       

  .) ا�oY أ� K���� X3��nY�م ا���م ا�mي @ �8�ز مd��X�.س��ق

  

   وا�G�3�ن ا��K�Aح��� اNح��� �������  ):9(ا���دة 

      emmون�

mm- ا������mm ا�gmmي �T %mm� ���mm�
� نmm"ا��� ا���mmت �mm
�'�&�mm ا�+mm"اع ح�

و���� &� هgا ا�aLن، ح�@ �� آ�mن ن"ا����m م�	�mً�، ا,ت#�mق �	m@ إح���m                . م+�س�ً�

	����mm6 ��mmرج ا��و��mm أو ��mmى مEس��mm ت����mm دو���mm وا,ت#�mmق �	mm@  هgmmا ا�+mm"اع �

اBصm	� مm% ا�mP:�ع    (�mن�ن أج+��m أو أآ[�m، أو ت��
�m ا��(�m             إ6:�ع ا�+"اع �  

ا���mmدات  ا���م�mm& �mm ا�(�mmن�ن وا�mm�Bاف و   ئBي �mmGن�ن و�mm+T وت'��mm- ا����mmد  

  .و�Gا�� ا���ا�� وا,ن)�ف، ا���	�� أو اBج+��� أو ذات ا�'��h ا��و��
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  م�ى ت�`; ا������  ):10(ا���دة 

         �mm����mm ا��mm�P)� وc أي م����mm أ�mm6ى ا���mm& 56�mm ا�(mm:�� ا��������	� {�mm�


�mNز Bي    .  ��س�+[�ء م� ه�m م+m)�ص �	��m& em هgmا ا�(�mن�ن            c ،ص�m6 5�Lmو�

                     �m�o أو �mأم�م� �m��&ى م��mد� Y��m� ��m����اءات ا�mإج XmGر و�m)أن ت ��م��

 ،nmm��6 (ذgg� �gg�� 0�ggار إ@ إذا ت����ggسNأن ا cggواض ;N�gg� �ggحr� K���ggج�اءات س

X�as@ ���0 ت �دحً�a اع ض�رًا Yا� �a�\(.  

  

  ا���$�ة ا�SG���9    ):   11(ا���دة 


 ، أو Bح� ا�'�&�% �+�ًء �	@ أم� أو إذن م% ا���>� ��� ت��L	��،��>� ا��������- 

��mm ا��mm�P)� م����mmت�� �	mm@ إج�mmاءات ا������mm و ���&mm- م�mm ت�mmاj ا�'	Ymm مmm% ا�

�ً�mmم+�س �mm<���ه� ا�mmة ش�mm5 د�mm]م ��mm����ا ��mmس %�mm�� أ �mm��6 ر أو�:mmح�� �mmمBو ا

إص�mار إن���m� ��9�:mG �mا56 ا��و��m أو          و  أو ا,HTع �	�em     أو ص�رة �+e    أم��+�  

  .��o ذ��6nرج��، أو 

  

  ح>��3 ا����V وQ`��0  ):12(ا���دة 

� ا�����m+� ��m ت+#�c      gm ت��mن ه�>m     )د/95( و )ب/48(ا���mدت�%   مh م�ا��mة       -أ

�ج���mد أو رأي أو �mGار أو إج�mاء          ��� ا���آ	�m إ����m مE�mو�� �m% أي ا          ا�

                    �m)	���ص�در �+�� أو س��mت مm% ج�ن���m ح�mل أي مa�m�� مm% ا��59��m ا�

  .�(:�� ا������ إc إذا آ�ن ذ�n �% س�ء ن��

  


'�mmm- ح��mmm ا�#(�mmmة ا�� �)���mmm	mmm@ مEس��mmm ا������mmm وم��mmm��#y، و�	mmm@       -ب


aت�� �aم� ا���>� ���+�m��      س��ت�ر �6; VP@ آ5 ش	ه�>� ا������، و� �


  . و�� �)�رة م��GE أو ج"��9)م��t 0 ا�0�a�A(�(:�� ا������ 
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  ا�nY�م ا���م   ):13(ا���دة 


�Nز �aي ح�ل ا��gرع �aه�اف هgا ا�(�ن�ن أو اBس} ا��� 
(�mم �	���m أو �amي                 c


� ا��
Eدي ��Pق ا�� ��� e�& �6; Vزم�نH�ا �
  :�:�ور

  

1-         �mm& ة�mmة ;م�mm��G أي �mm#��Pأن م @mm	� �mmآ�a��ا hmmم ،�mm�ا��و �mm& م�mm��م ا�mm>+	�


��ت ا�+�&gة c ت�+� ���:�ورة م�P�#� ا�+<�م ا���م�L��ا.  

  

���mmدئ ا��(�ض�mm اBس�س��mm مmm% م�اج��mm وم��mmواة و��ا��mm وت��mm& E&�mmص        -2�

% ا�+<�mم ا���mم ا�gmي c       ت���� م  jg ا����دئ ه و��o ذ�n، مh ا��aآ�� �	@ أن     

eG�6 ز�N
.  

  

�ًJ��F :- ا�(�ن�ن��ن'�ق ت'  

  

  ا��K��A ا�����3 وا���ض�$�  ): 14(ا���دة 

 ت'�m- أح��mم هgmا ا�(�mن�ن &�m ح�mود م�m ه�m          )98 و 71/2(ا���دت�% مh م�ا��ة    

  ،e�& e�	� ا��و��ح�^م+)�ص �& �ً�Gن م��ن ا������ وا��
   �m��& ������ا ��
 و

Hً�&.  

  

  ا��K��A ا� م��3  ): 15(��دة ا�


'�mm- هgmmا ا�(�mmن�ن، &�mm ح�mmود ا��59��mm ا��+mm)�ص �	��emm�& �mm، إذا آ�mmن ات#�mmق       


�j ��� ن#�ذ هgا ا�(�mن�ن    �Nأ��م أو ت� ت �G ������ق     .  ا�m#تcا %�&�m'	� ،nm�ذ hmوم

                  �m�و jذ�m#ن �m�� أو jذ�m#ن ZmG�9 و�mG آ5 ت���� @	� e)��'@ ت	ا�    ��mت�� @m�إ �+�mس

n، و&� ا����� ا��6Bة ت�(@ ا,ج�اءات ا��� ت�Zm و&m- أح��mم أي         س��- �	@ ذ�  

  .�Gن�ن س��- ص����
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  أ�F ا�G�3�ن $�u ا�G�ا0�3 ا'`�ى  ): 16(ا���دة 

    �
��mmت j�:mm�)�
�mmNز � c �mm�ا��و �mm& �mm6; ن�ن�mmG أي @mm	� ن�ن�mm)�ا اgmmه �AEmm
 c


�e إT c�B �ًm)ح��mم �Gن�               ��mز ت�mN
 c أو ��m����ا -m
�T %m� ى   ا�+"اع�m6أ �mن�

  . ا�(�ن�نهgا��o أح��م 

  

  أن�اع ا������: را��ً�

  

  د أ3�اع ا������ات��       ):17(ا���دة 


��ن ا������ مEس���ً        �ً)�	T اً ( أو�gح(              �mإم ��m����ن ا�m�
 %���m��ا %mأي م �m&و ،

�ً�
��ن ت����ً� دو��ً� أو م�	�ً�، آ��  ���)	F ���(�ن�ن أو ت����ً�ت���.  

  

  ������ ا��hس� وا�K��Aا  ):18(ا���دة 


��ن ا����T ��m	��m)ً         -أ cس�� ت����، وإEم e��س��ً� إذا ت�Eن ا������ م��
  .

  V+
ت#�ق ا������ ص�اح� �	@ ا������ ا��Eس�� 
��mن ا������m   اوم� �� 

�ً)�	T.  

  

إذا ات#mm- ا�'�&�mmن �	mm@ ا������mm ا��Eس��mm ت��mmن م���mm مEس��mm ا������mm       -ب

وات�mmPذ أي إج�mmاء ;aLmm� �mm6ن   وإدارتemm وت+<��� emm	mm@ ا������mmا,ش�mmاف 

   ��
�mm� �mm)�'�&�mm ات#�mmق وmmG:�� ا������mm و&mm- م�mm ه�mm م��mm& %�mm ا�(�ا��mm ا�

  .ا������

  

  ا������ ���G�3�ن و���>�c       ): 19(ا���دة 

إذا آ�ن ا������ ���(�ن�ن، 
���% �	@ ه�>� ا������m     ،)9(ا���دة  مh م�ا��ة      -أ  

 أح��م ا��(� اBص	� وا�(�ن�ن ا��'�- �	@ ا�+"اع، ا�#)5 &� ا�+"اع و&-

                �m�ا���ا �mا��G Y�mاع ح"m+�ا �m& 5(#�ا �<��		& F	(��� ������وإذا آ�ن ا 
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، ا�(�ن�ن ا��'�- �	@ ا�+"اعا��(� اBص	� ودون ا��(�� �aح��م وا,ن)�ف 

  . ت#- ا�'�&�ن �	@ وج�ب ت����eا، إc إذا ودون ح�ج� �����Y ا����

  

ت#�ق ا������ و��م م�P�#� ا�+<�mم  ��h اBح�ال، �	@ ا���>� ا��(�� �     و&� ج�    -ب

         ً�m�)'+م F	(m��� ������ن ا���� &� ا��

/��m      ا���م وأن  c وأن ،cً�m)وم� 

  .&� ا��+��ن اBس�س� �	�(� اBص	�

  


��mن ا������m               م� �� 
+V ا      -ج ،F	(m��� ��m����ا @m	� اح��mص ��m����ت#�ق ا

 �ً�  .���(�ن�نم�ض�ع ا,ت#�ق ت���

  

  ا�����ا������ ا������ ا��و�� و  ):20(ا���دة 


��mmن ا������mm دو��mmً� إذا ت�mm&�ت       -أ emm�&    ن�mmآ cوإ ،�mm�����ت اc�mm��ى ا�mmإح

  :ا������ م�	�ً�

  

)1(         ZG5 أح� ا�'�&�% و�ت#�ق ا������m وا�m& �ًm�G    ا��ام إإذا آ�ن م(� �

  .��6دو�� ��o ا��و�� ا��� 
�ج� &��� م(� ��5 ا�'�ف ا

  

إذا آ�ن م(� ��5 آ5 م% ا�'�&�% وا�Gً� &� ا��و�� ذات��، وآ�ن أح�    )2(

  :اBم�+� ا������ 
(h &� دو�� أ�6ى

  

-    Yو و&(ً�أت#�ق ا������ ام��ن ا������ ح�e� .  

  

��"ام�ت ا�+�ش>� �% ا���GH ,أي م��ن 
+#e�& g ج"ء ه�م م% ا       -

  .ا�(�ن�ن�� م�ض�ع ا������

  

  .وA- ص	� ���ض�ع ا�+"اعاBا����ن    -
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ت#�mق ا������m م��	m-    ات#- ا�'�&�ن ص�mاح� �	m@ أن م�ض�mع      اإذا     )3(

  .�aآ[� م% دو��

  

)4(     ��mm���	� cً�mmاع م�"mm+�ن ا�mmإذا آ  �mmه�)م hmm)
 ��mmت�� ��mmسEم �'mmاس��

  .ا���9} �6رج ا��و��

  

5،          �/�
�ت ت'��- ا�#(�ة ا����(�،        -بm�� �m)م %mح� ا�'�&�% أآ[� مB إذا آ�ن 

 ،5�&�����ة ��(� ا���5 اBوA- ص	� ��ت#�ق ا������، وإذا �� 
�% �e م(� �

 5��  .�Gم�e ا�����دإ&�����ة �

  

�3�Jق ا������: ا�.>; ا��ات.  

  

  ش�وط ا,ت#�ق : أوً@

  

  ا���4s أو ا��4s�ت ا����دة   ):21(ا���دة 


�mت�{ 
��Lط أن                ��m����ا @m	� ق�m#تcع ا�mم�ض �     � �m���Nأو م �mGH�  ت�mGH

  .�Gن�ن�� م��دة م��(� &� اcت#�ق

  

  ا'ه��� وا������ ���>�c  ):22(ا���دة 

                        �m	آ�م �m�	أه em� ري�m�أو ا�� �m���T VPm5 شm�G %mم cإ ��m����ز ات#�ق ا�N
 c

   c ���59 ا���
�Nز ا������ ���)	F &� ا� cف ����- م�ض�ع ا�+"اع و�(����

F	(�ز &��� ا�N
.  
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   ��Y� b�د اNت.�ق �sAن  ): 23(ا���دة 

�% ش�mوTً� أ�m6ى         ت#�mق �	m@ ا�����m�� ��m ذاتem ص����mً           ,إذا آ�ن ا    :mت emأن cإ 

   �mm�o أو �mm	T��  ,ا @mm)�
 ،Y�mmmي سB gmm�#+�	� �mmm	��G ً�mmm�9�G ق�mm#وت  })�mmوط ت�Lmmm�ا 

  .ا�6Bى

  

  ا���آ�; ��������  ):24(ا���دة 


�Nز أن 
��ن ا���آ�5 �������� ���جY وآ��� �6ص� أو ��م�،            -أ   Hو&� آ 

�ً�
  .ا�����% 
YN أن 
��ن ا���آ�5 ص�

  


m�N"   ا���آ�5 �������� ��جe ��م   &�ن  م� �� 
�#- ا�'�&�ن �	@ ��o ذ�n،           -ب 

�� &�m    ا�	�آ�5 إ��ام   � ���
ت#�ق ا������ وا���� ��ج�اءات ا������ ح�@ ن��

ت�mPذ أي  اذ�T n	Y ا��)�د�G �	@ ح��m ا������m وت+#�jgm أو ا�'�em� %m، و               

  . �eو م��	(ً�أ �+e و ن�ج�ً�أ ;�6 
���� م% م��	"م�ت ا������ إج�اء

  

  إس����sG اNت.�ق   ): 25(ا���دة 

     ،nmm�ذ �mm�o @mm	� ن�mm&�'�ا -mm#�
 �mm� �mmم   �mm)��ا %mm� H)��mmم ��mm����ق ا�mm#ات �mm���


      @m	� Yت��
 cو �	صBاا          ً�m� إذا آ�mن هgmا   ن(m:�ء ذ�nm ا��(�m، سm(�ط اcت#�mق ح�

م� �� ��0 س�] اSG3�ء ا���G ا'/�� مd��.� ا�nY�م         (  ��� ذاتe  ت#�ق ص����ً ,ا

  .)ا���م

  

  ارض ا'ه��� �ا��a�ة و$  ):26(ا���دة 

            �:)+
 c ،n�ذ ��o @	� ا�'�&�ن -#�
ت#�ق ا������ ��&�ة أح� e�&�T أو ام� �� 

���mرض م�m� %mارض      إص���m أي مm+��      أي �:� م% أ�:�ء ه�>� ا������، أو        

  .اBه	��
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�ً�3�F :ر ا�A;ت#�ق,  

  

  إ�F�ت اNت.�ق   ): 27(ا���دة 


�Nز، ت�9�T Z	� رد ا,د��ء، إA��ت ات#�ق ا������ إc آ����،               cآ5 م%  و ��ت��

  :ا���cت ا������ ��[��� اcت#�ق ا�����ب

  

1-            %m� ت أو�m�G�� 59 أو�mرس �'mاس�� �mن أو ت�m&�'�ا em�Gم��+� و e+�إذا ت:


- وس�59 اcتm)�ل ا�m6Bى ا��am��ف      �Tا     �mا�(�ن�ن� �mGH��ا �m& ام���P�mس

   � ���mmm5 آ�Nmmmس �mmm��]�� �mmm�ت�� �mmm��اع، وا"mmm+�ع ا�mmmم�ض�  %mmm��
ت#�mmmق أو 

س�HPص��mm آ����mmm مmmm% وس�mm	� ا,تmmm)�ل م[5mmm ا��mm	�} وا�#�mmmآ} وا���
�mmm    ا

  .ا,����ون�

  

ت#�ق ا�'�&�% ا�����ب �	@ ا,ح��� Bح��م �(� ن��ذج� أو ات#��m�G دو���m            ا   -2

 �:mm�
 �mm6; �+��mmأو أي م    �mm& ��mmواض �mm�ا,ح� Zmmإذا آ�ن ،��mmط ت���mmش %

  .����ر هgا ا��Lط ج"ءًا م% اcت#�ق ا��gآ�را

  

3-                      �m& nm�ذ %
��m وت�mو���اcت#�ق �	@ ا������ أA+�ء ن<�m ا�+m"اع مG %m�5m ا�

��  .م�:� ا����آ

  


� أح�mm ا�'T %�&�mm	Ymm ت����mm ,ح�mmى مEس��mmت ا������mm ورد ا�'�mmف      -4�mm)ت

رد &� ا�'	Y م% ���ن�ت أو وh9�G م�m�� @��m     �6 �	@ آ5 أو ��0 م� و      �ا

  .د��ء ���م وج�د ات#�ق ت����او أ���اض ادون 

  

5-         ً�mض�� %�&�m'�ا �mأح �
�% ش�mط ت����m وG��mل ا�'�mف           
�m��Nً إ / ت(�:m�
 

  .���اض �	@ هgا ا��Lطا��6 �	��ض �����ء ��+#�jg دون ا
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ي م% أي م+���    ا���اض &�ر دون  م�Lرآ� ا�'�&�% &� إج�اءات ا������         -6

  .ت#�ق ت����ا�	@ ��م وج�د 

  

  ت.�� اNت.�ق  ): 28(ا���دة 

         �& nL�ا ��#
ت#�mق ا������m، م�m أم�F��(m� ،%m       امh م�ا��ة أح��م هgا ا�(�ن�ن، 

  .ا������

  

  اNت.�ق �a ا��6آ�ت  ): 29(ا���دة 

&�m   أو )ا�mgي �gG� ]Sgd�3�ن ا��6gآ�ت    (
��ي ش�ط ا�����m)� �m& ��m ا��Lmآ�        

 �	@ آ�&� ا��Lmآ�ء وا����mه��% &�m ا��Lmآ� و�	m@ آ�mGH� 5m        �اBس�سن<�م��  

  .&� ح�ود م� 
+� V	�e ا��Lط ا��gآ�ر، وذ��G nن�ن�� ��% ا��Lآ� وا�/��

  

  ت���; اNت.�ق      ): 30(ا���دة 


�جaLm� �mن�� ات#�mق            اذا ت� ت��
5 أي م% ح(�ق أو        إ   �m��ا �	mصBام�ت ا��(� ا"��

&� ح�ود م� ه� م+)�ص �	�e�& e، �	@ ا��ا9% أو ق، &���ي ذ�n اcت#�ت����، 

    �mmأو ن#�ذه �mm�اء ا���ا�mmإج �mm+� ق�mm#تcا اgmmد ه�mmج�� �mm	�

�mm إذا آ�mmن �N�ا %
�mm�ا�

e)��.  

  

�ًJ��F :������ا,ت#�ق ��% ا�(:�ء وا  

  

  ا��Y�زل $0 اNت.�ق ����8�ء ��SG�ء  ): 31(ا���دة 


����m ذ�nm        ا� �aLنe   إذا �aN اح� ا�'�&�% �	(:�ء ����
� ن"اع 
�ج          ،��mق ت���m#ت

cًت#�ق   ت+�زcا %� e+م   .            Y�mق ح�m#تc�� n�m�و&� هjg ا����� �	'�ف ا��m6 ا��

  .ص�اح� أو ض�+ً� أو G��ل ا��+�زل �+e )32(ا���دة 
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  رد ا��$�ى ا�SG���9  ):32(ا���دة 

 ت#�ق ت���� أن ت(:�ا�	@ ج�� ا�(:�ء ا��� 
�&h إ���� ن"اع 
�ج� �aLنe    -أ

��د ا����ى إذا د&h ا����@ �	�G n�gm� em�5m ا��6�mل &�m أس�mس ا����mى                   

          ������'	Y م��(5 أو مh أول رد �e �	@ ص��#� ا����ى إc إذا ت��% �	

 Fmm5 واض�Lmmء اا��:mm)ي  ,نB jgmm�#+ت %mm��
 c أو �mmABا �
�mm� emmق أو أن�mm#ت

   emm�	� @��m���K   (سm�Y أو أن ا�gا� Xآ��g0 سggم �g/�`داً )و�mج {�mm�  �mm& 

emm�&د   .    �mmم ��mm����ط ا�mmل ش�mm���mm إ����ومhmm م�ا��mmة م�mm سmm�� ،-	mm@ ا�

  .أم�%

  

 g�4; ا��g`�ل �ga       وم[ ذ�x، �8�ز ���8 ا�SG�ء �gY�ًء $�ug دga[ ا���g$�               -ب(

�� �������ggg ا��ggا`��،  أسgg�س ا��ggg$�ى، gggY��� ر�ggGق  ا أن ت�ggg.ء ات�SgggG3

س���gggار ����ggg$�ى ا�SgggG���9، إذا أyggg�F ا���ggg$� أن تN mggg�.Yا������ggg وا

��A[ ت���Xg إ@ ��رهg�ق مg��� آ��a      ،�g�دحً� ق ���X� K ض�راً ت.�Nاg� @ 

 ً�<dوأن ش ً@�Gن               م��gآ �g� ��gق ا�����g.ن ����م ات�آ �م Xaو�z ;Jم �a

  .)م����3 و4�ع مJ; هmا ا��Sر}���� �

  


��ل ر&h ا����ى ا���Lر إ���� &�    -ج c ،n�ذ ��o @	� ا�'�&�ن -#�
م� �� 

��ار ���m أو إص�mار          ا�#(�ة ا����(� دون ا���   �mأو ا,س ��m����ج�اءات ا�m� ء

  .ح�� ا������

  

��mm& �mm ا�+mm"اع ا����mmوض �	���mm أن ت[��mm ا�h&�mm ��ج�mmد     -د���	� {�mm�ق ا�mm#ت

  .ت���� م% ت	(�ء ن#���
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        ت��د ا���$�a ����$ u ا��$�ى ا�SG���9): 33(ا���دة 

شVPmm  أآ[�mm م�mm&  %mm أي د��mmى mG:���9 � ا��� @��mm	��Z m ا��mm�Nإذا آ�نm    -أ

ت#�mق ت����m حY�m أح��mم      ا ا��&h ��ج�mد      ا����@ �	���   وأ�Aر ��0  واح�

             %�mح �m& ولBا -m
هgا ا�(�ن�ن و�� 
[�j ا��6ون، ت�د ا����ى ��- ا�#�

   %
��m ا����mى          .  ت�(@ م����� ��- ا��6���و&� هjg ا�����m، ت�XmG ا�

                 ً�
�mء ج�m�	� �ًmم�
 �Lm� ��m�6 �m	ول م�Bا -m
 ��mج�اءات   ��� إ�'�mء ا�#�

 Y�mmح ��mm����دة ا�mm����mm& ،�mmذا انZ:mm) هjgmm  إذا ��mm ت��mm� �mmG %mmأت 59((ا�


+(m:�    ا���	� دون ا   ���Nاس�            �m& �>+��m� �m������ ا���mوت ��m����ق ا�m#ت

  .ا����ى �+�ًء �	@ T	Y أي �Tف م% أ�Tا&��

  

(�، إذا ا���mmأت إج�mmاءات  &�mm ا�����mm ا��+mm)�ص �	���mm& �mm ا�#(�mmة ا����mm       -ب

��، أو آ�نZ هjg ا,ج�اءات �m� �mGأت &�Hmً   س�Nا������ ا ���، ��� �'	Y ا�

  ��9�:mm)�ى ا���mm�ا �mm����ن(mm:�ء إج�mmاءات ا�(mm:��  ا�mm@ ح�mm% إت�XmmG ا�

    �mmmأح Ymmm	T @mmm	� ًء�mmm+� ،Fmmm5 واض�Lmmm� �mmm����	� Zmmm�A أو إذا �mmm��ا�����

ت�Pذ ا����� ��m'Pات ج�
�m أ�m6ى �	�m& ���m إج�mاءات       اا�'�&�%، ��م   

  .ت�Pذj ا�P'�ة اBو�@ �aLن ذ�nا% ا������ H6ل وZG م�(�ل م

  

  ا��d�ر ��0 ا������ وا�SG�ء   ):   34(ا���دة 

�mm@ إإذا نVmm ات#�mmق ا����� ��mm	mm@ إ�'�mmء ا��mm�Pر Bح�mm ا�'��mm� %�&�mm	�Nء     -أ


� ا�+m"اع، &�mن ��mN         أا�(:�ء  ��m�� ������ءو ا    ��m���	� jأ     })�m
و ا�(m:�ء 

أو ا����� �6�  ��m	m):�ء  ح(e &� ا�	�Nء �	��Pر ا��6، وإذا �aN ا�'�ف ا  

و&�mm ا�����mm ا�mm�6Bة 
+�(�mm�P���  �mmر ا��mm6 ول ا���� -mm��&B n�mm	�mm'ف ا

��e� n ا�'�ف اBولا�6c)�ص ����
� ا�+"اع �
  .�	��Pر ا�gي 
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ت#�ق �	@ ح- آ5m مm% ا�'��m� %�&�m	�Nء �	�����m أو ا�(m:�ء                ,وإذا نV ا     -ب

      ً�m)حc �m)#�
�� اm�6c)�ص م+���      ،�m	m@ ا��m�N ص�mح      ����
� ا�+"اع، و�� 

  .�	(:�ء
+�(� ا,�6)�ص 

  

  إن(:�ء ا,ت#�ق: ً�را��

  

  أس��ب اSG3N�ء $��مً�  ):35(ا���دة 

�6ى ا��Pص� ��ن(:�ء ا��(�، و��,ض�&� ��� H6Bل ���(�ا�� ا���م� ا  ,مh ��م ا    

:)+
  :ت#�ق ا������ �aLن ن"اع م��%، إذاا �ه� م+)�ص �	�e &� هgا ا�(�ن�ن، 

  

  . ح�� ت���� ���ض�ع ا�+"اع ذاتe وأص�F هgا ا���� G'��ً�ص�ر   -1

  

2-         �m�G�#تcا jgو&� ح�ل ان(:�ء ه ،�
ت�Z ت��
� ا�+"اع ���جY ات#���G ت��

 Y�ي سB ه�g�#+ت ��oد ا��
��A 5ن�� �+�ًء �	@ ت��n أح� ت#�ق ا������ �	�

e� %�&�'�ا.  

  

3-     aN�ه�>� ا������     أ %����� ����� وأ�Aر ا�'�ف ا��6 ا�h&�m   ح� ا�'�&�% �	

  .ت#�ق ا������ ووا&(e ا�'�ف ا��6 �	@ ذ�n ص�اح� أو ض�+ً�ا��ن(:�ء 

  

  ج���� اNت.�ق  ):36(ا���دة 

       ��mت�� ��mسEم �'mا�+"اع ��اس �

���� ات#�ق ا������ م+(:�ً� إذا نV �	@ ت��

 ن(:Z شP)���� دون أن 
��ن ��6 �m	Xm، أو ��m} مm%        اc وج�د ��� أصHً، أو      

�mm� �mm�� �mm% هgmmا         ا�& Z��mm� أو ،��mm����ا -mm

� ا�+"ا��mmت �'���mmص�� ت�(mm�6


Y�(mmm م��&�emmm  ااmmm�6c)�ص، أو 
+��mmmب  �Lmmmح�& �mmm�ج�� ���mmmس، �'mmmأو ��اس 

  .مEس��� ت���� ت��Hن ذات ا,س�
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�� ���b ا'\�اف   ): 37(ا���دة Y��� ء�SG3Nا  

ات#�mmق ا�����mm+A ��mm% وان(�mmT @:mmاف ا�+mm"اع ���mm^ آ�mmن�ا أآ[�mm مmm% ا  اذا ت��mmد أ  


�(@ اcت#�ق ن�&gًا ،Y�ي سB ح�ه�B ���+�% م% ا����إذا ت cإ %�G���ت#�ق , ��- ا

 �'���  .�+��� j�� �	���G%ؤن(:�اأو ا�<�وف ا�

  

U��Jا������: ا�.>; ا� �Vه�  

  

  ش�وط ا���>�: أوً@

  

  ا����� شod \����  ):38(ا���دة 


�Nز أن 
���ـّ)ب/18(ا���دة مh م�ا��ة   c     �m���T VPmش cإ ��m����ا ��@ م�


��ن  وإذا نV ا,ت#�ق �	@ ت���� شVP اأو أش�Pص T�����ن e�#+� ري����

HًT�� ا,ت#�ق.  

  

  ت.���4 ا'`�ىNا��6وط ا�G�3���3 وا     ): 39(ا���دة 


�mmNز أن 
��mmن ا�����mm م��mmNراً     -أ c emm�	� )  �9�Sgg4 �gg��� أو Xggاتm�( أو 

   �mmن���
�mm أو ج+��mm مP	�mm    م��ومmmً� مmm% ح(�emmG ا��+N� emm�	� �mm���ا Y��mm�

 إ��em ا����mرj أو ص�mر    &Hسe و��m ردّ  إ���رj أو   ����Lف أو ���Y ش�� إ    

e	�G %م ��ت����� ا�
�N�5 ا�  .�#� �6ص ��(e أو �#� ��م ش

  


��Lط أن 
��ن ا����� م% ج+} وم� �� 
�#- ا�'�&�ن �	@ ��o ذ�n،   -ب c

  .أو ج+��� أو د
% م��%

  

ا,ت#�ق �	m@ ش�mوط أ�m6ى &�m ا�����m�o �m م�m ه�m م+m)�ص                   �	'�&�%    -ج

    .م% هjg ا���دة) أ(�	�e &� ا�#(�ة 

  



  1/9/2008ا���ر�)                                            ا'ردن    -$��ن ،)ح� ة أح�� ح�اد. د/ ا����� ا����� ������� وا�����ت ا������ (
 

 

60 م0 27/.��  

  ح�n ا���; آ����  ): 40(ا���دة 


h ن�&g �	@ شVPm أن  )39(ا���دة م%  ) أ(مh م�ا��ة ا�#(�ة      �Lإذا ح<� أي ت ،


��ن م���ً� �)�رة م'	(� أو م�m� �m ت�em�& �&�m ش�mوط م��+�m& ،�mن ت���m% هgmا                       


����ان، مh ذ�n، ص����% �����o م% ا��<�m       ا� e�VPL م���ً� وآn�g ت���

  .ا��gآ�ر

  

        $�د ا������0): 41(ا���دة 

�	'�&�% ح�
� ت��
� ��د أ�:�ء ه�>� ا����� ��m	m@ أن 
��mن هgm ا���mد                     -أ

        �m&و ،HًT�m� ��m����آ�ن ا %�����وت�ًا وإذا ت� ا������ ���د زوج� م% ا�

��G�#ح�ل ��م ات%��
��ن ا���د �AHA م�� �.  

  


�#(� �m	m@ ت���m%                       -ب �m�و %�m����إذا ات#- ا�'�&�mن �	�m� @mد زوج�m مm% ا�

�� ا���P)� �+�ًءإم��� ���  . �	@ T	Y أح�ه��ض�&� ت���@ ت���+e ا�

  

ومh ذ�n إذا آ�نZ ه�>� ا������ م�L	� م% �AHA م����% أو أآ[�m، وآ�mن                  -ج

    %�m����م��+mً� مm% أح�m ا�'�m&�% أو �+�mًء �	m@         )ا�mgي g�4; م���Xg     (أح� ا�

    ،�m<���ا {�m9ر e� 5�)
ت�ش��e، و�� 
�Lرك هgا ا����� دون �gر م�(�ل 

�aي إج�اء م% إج�اءات ا������ ��� &� ذ�n ج	��ت ا������ ا,ج�ا��9 أو 

�emm ا���mm�gmm�� -ا ا,ج�mmاء، 
��mmن          	� %mmم �o���mm� �mm���ور ا�mmص ��mm	ج


�+G F�5 ت��
� م��� ج	�� ا����m   م� دام ذ�n ا�����  ا,ج�اء ص����ً  ��

و�	@ ر�m9} ا���>�m ت�mو
%    . ح�Y ا�(�ن�ن واBص�ل ا������ &� ا������    

  . ذ�n &� م�:� ا������
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�ً�3�F :�<���5 ا��Lت  

  

        إج�اءات ا�����0 $��مً�): 42(ا���دة 

���e �	'�&�% ح�
� اcت#�ق �	@ ت���% ه�>� ا������ أو ا,ج�اء ا��اجY ات   -أ

  :ت#�ق ت��h ا,ج�اءات ا������,&� ت���+��، و&� ح�ل ��م ا

  

)1(           �mmm����إذا آ�نZmm ا���>�mm ت���mmن مmm% م���mm م+#�mmد ت��mm�@ ت���+emm ا�

  . �	@ T	Y أح� ا�'�&�%ا���P)� �+�ًء

)2(      %�&�mm'�ا %mm5 مmmآ %�mm�
 %�mm�إذا آ�نZmm ا���>�mm ت���mmن م�mmAHA %mm م��

��ن ا���ّ�+�ن � ���	@ هgا ا�+��m���� �m% ا�����m    م���ً� �+e و
(�م ا�

وإذا �� 
(� أح� ا�'�&�% �����% م��� �+H6 eل 6��� ��L . ا�[��^

��mن      ���
�#m- ا� �m� أو إذا ،�m6م% ا�'�ف ا� n�g� jمً� م% إ6'�ر�


             ^m��]�ا �m���H6ل ذات ا���ة م% ت�ر
d ت���% ;�6ه�� �	@ ت���% ا�

  mmأح Ymm	T @mm	� ًء�mm+� �(mm�P���mm ا����� ا�'�mm&�% أو ت��mm�@ ت���+emm ا�

��ن ا��gآ�ران، ح�Y م(�:@ ا���ل���  .ا�

  

)3(      ��mm����ا �mm<ه� Zmmإذا آ�ن -���mm�ا �mm+��ا �mm& �mm+���ت'�mm- ا,ج�mmاءات ا�

%��  .ت���ن م% أآ[� م% �AHA م��

  

��mm ا��G �(mm�P�5mm إص�mmار �Gاره�mm ح�mmل ت���mm% ا�����mm د��mmة   -ب����	mm@ ا�

         mس��cوا �m���ع �GBا���mسcوا �m�6ص ��	N� %�&�'�ا      �m�:�ح مm% أي م+�

�� إص�ار �Gاره� ا�+���9 ���ح�ل أي م�a��، و&� ج��h اBح�ال �	@ ا�


�مً� م% ت(�
� ا�'	Y إ���� %�AHA لH6 ����  . �aLن ت���% ا�
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�Nز ا,ت#�ق �	@ إ�'�ء أح� ا�'�&�% ا��- �����% آ5 أو ��0 أ�:�ء   -ج

  mmم nmm�وذ ،�mm+وط م���mmش -mm&أو و �mm)	'رة م�(mm� ��mm����ا �mm<ةه��mmم�ا� h 

ا��اجYm ت�&�ه�m     )ا�G��g�3�3 و��tهg�   (أح��م هgا ا�(�ن�ن ���+��� �	�Lmوط       

����  .&� ا�

  


�AE و&�ة أح� ا�'�&�% أو إص���e ���رض م% ��mارض اBه	�� �m	m@               -د c

e	�G %م %���  .ا����� ا�

  

  ا������ م���د ا'\�اف  ): 43(ا���دة 

 وآ�mmن مmm% � أ�mmTاف أو أآ[mmAHA،�mmمmm% &�د
mmً� و
��mmّ�ن إذا آ�mmن أ�mmTاف ا�+mm"اع   

 mm����ا �mm<5 ه��Lmmأن ت� %�mm�����mm �� م�mmAHA %mm م����mm% أو أآ[�mm ت���mmّـ  ا����@ ا�

                   -m��'ر تgm���ا���mدة  ا���P)� ا�(��م �����% ج��hm أ�m:�ء ا���>�m إذا آ�mن مm% ا�

)42(      %mmم �mmد زوج�mm� %�mmت�� @mm�إ �mm�)��'دي تEmm
��mm& �mm ذ�nmm أن � ،Y�mmي سB 

%�����  .ا�

  

  ���d| $0 ا�����0ا  ): 44(ا���دة 

     �mm� أو �mm��	� �mm)#ات �mm��ا �mm���
�#mm- إذا X��mm6 أح�mm ا�'�mm&�% إج�mmاءات ا�mm��6ر ا�

��ن ا����+�mن �m% ا�'� %�&�m	m@       ا�'�&�ن �	@   ���ت	n ا,ج�اءات أو �� 
�#- ا�

             �m	آ����m ا���
YN اcت#�ق �	�e أو إذا تP	Z# س	'� ا�����% �m% أداء ا� ��أم� م

�� ا���P)� �+�ء �	@ T	Y أح� ا�'�&�% ا�(��م إ���� &� هgا ا�aLن، ت�� ����@ ا�

  .��,ج�اء أو ا���5 ا��'	�ب

  

  واج] ا������ $�Y ا�����0  ):45(ا���دة 

�� ا���P)� &� ا����� ا�gmي ت��+em ا��Lmوط ا��اجYm ت�&�ه�m& �m                 �ت�ا�  ��� ا�

      �m��وط ا�Lm�ا  nm�ذ ��� ����ت#� -m	���m ا�'�&�mن وأن 
��mن ا�����m مHً)��m       اا�

         ،nm�ح�ل ذ nL�وف ت[�� ا�y ت�ج� أي cا�+"اع، و �&�T %ًا �% آ5 م�
وم��
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� ا������، وإذا آ�ن ا�'�&�ن م% ج+����% م�P	#��% أو �:G �& ة وآ#�ءة��وذا 6

  %�mmن ت���mm�

��� %�mm	���mm أن ت��,�� gmm6a��mmر، م�mm أم�mm%، أن  �ًmm��دو ��mm����ن ا�mmآ

�6ى ��o ج+��� �T&� ا�+"اع أو      ا����� ا��+#�د أو ا����� ا�[��^ م% ج+��� أ       

%
��% ا��6���  .ا�

  

       �4�ل ا����� آ���ً�): 46(ا���دة 

��% أن 
��P	V م[5 هgا ا�(��mل مm%                 -أ
��e آ���� و��� ����
��ن G��ل ا�

               emل أم�م�m]�	� %�&�m'	� eد��ت n�ذ �& ��� ����أي إج�اء آ���� 
�jgP ا�

��� ا��اجY ات����� &� ا������m أو     آ���� أو إ���oH آ���� ��,ج�اءات اBو     

&�F م�:� �	����� ��m:�ره�� أو حm:�ر أح�mه�� وإ�Hmغ ا�gm�� �m6ا               

�:��  .ا�

  

�� �	@ ا����� G�5 أو �+� G���e     -ب��أن 
#)F ��5 م% ا�'m� %�&�m% أي   ا�

��� ذ�n ا�'�ف، م% شaن�� إ�Aرة ش��ك  	�
 c وف�y)ة  ح�ل ح��)ج���

�����T&� ا�+"اع، و�	��m& e ح�mل �mTأت هjgm         واس�(e�H �% آ5 م%      ا�

     em+ا�<�وف ��� ت��� 
��m أو Bح�mه��   #m أن �� Fل،    )�m��ا @:mم(� Y�mح ،

%��  .�% وج�د م[5 هjg ا�<�وف &� أ�Gب وZG م

  ت���0 ا����;  ): 47(ا���دة 

ن���mء م���m ا�����m أ�m+Aء إج�mاءات ا�����m� ��m�em�"� Y أو ت+��em أو               ا&� ح�ل     


T em+� 5�m)ً� ��ج�mاءات ا���m      و&�تe أو �j"N أو Bي س  �m� %ت��� Y�6 وج; Y�

                      %mم %�m��
 �m� �mم ،em��آ�نZ واج��m ا��'��� -m	m@ ت���m% ا�����m ا�gmي ان��Zm م�

     �� ���� و�+�gm9  )دون سg�ا{ (ت#�ق آ�ن �PL)e   ,ا�<�وف ا����'� أن ت���% ا�

����
+(:� ات#�ق ا������ ��ن���ء م��� ا�.  
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�ًJ��F :e�"و� ����   ت+�� ا�

  ا����Y وأس��ب ا�� ل) 1(

  

  ت��Y ا�����):     48(ا���دة 

�� ا��+�� �% م���e &� أي وG ZG�5 ص�ور ا����    -أ������ ا�gي G�5 ا�	�

              ��mسE5 مm]م �������m� نamش Yا������ و��5 ص�ح �&�'� eج��
��ش��ر 

           �m& %
�m6ء ا��:m�Bأو ا �(�P��� ا����ا������ أو س	'� ا�����% أو ا�

  . ���ه�>� ا���

  


0         -ب�����m� �m����'�ف ا������ ا���:�ر ���Y ت+�� ا�����m م'����m ا�

إذا �� 
�% ت+��e م��رًا وأدى إ�@ ت��6a م	��ظ و��o م��ر &� إج�اءات 

  .ا������

  

  ت.�N�4اا�� ل   ):49(ا���دة 

�� &� ذ�n رّدj,�	'�&�% ا  � e�"� @ إج�اءات	و� ����  .ت#�ق �	@ �"ل ا�

  

  ا�� ل ا�SG��9  :)50(ا���دة 

��mm ا��mm�P)�          -أ���
�mm"ل ا�����mm)� �mmار مmm% ا�     �mmأح Ymm	T @mm	� ء�mm+�

  :إذا ت�&�ت إح�ى ا���cت ا������ا�'�&�% 

  

1-   �mmة أو ا��mmاع، أو إذا      م ح�"mm+�ا �mm&�T �mmأح %mm� �mm���سH)�mmل ا�

���H)ا����ة أو ا,س� jgح�ل ه nL�وف ت[�� ا�y وج�ت.  

  

 ا�����mm و&mm- م�mm ه�mm م+mm)�ص  &�mmا�(�ن�ن��m��mmم ت�mm&� ا��Lmmوط     -2

 �& e�	� دة��  ).أ/39(ا�
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  .)ج/39(ا���دة  ا��+)�ص �	��� &� ا,ت#�����Gم ت�&� ا��Lوط    -3

  

ن('h �% أدا��9 اإذا ت�gر �	@ ا����� أداء م���e أو �� 
��ش�ه� أو    -4


Eدي  ��  .�@ ت��o ��6a م��ر &� إج�اءات ا������إ�

  


�Nز Bي م% �T&� ا����       -ب c     ك��mأو اش e+�� يg�ا ������ T	Y �"ل ا�

  .&� ت���+e إ�� c�Y ت��% �e ��� هgا ا�����%

  

)2 ( �9�SGا�� ل ا� [�\  

  

       وy4 د$�ى ا�� ل): 51(ا���دة 

�� ا���P)� &� ص�/� د��ى       -أ���
(�م T	Y ا��"ل �	)    0�a�gAا� �g0 أحgم

 م��+�g`(   em�& �ًm أو ا�����g ا��g�A�ب $ �Xg أو آ����g� م�g�ً            ~ا ض� ا��Aف 


�مً� م% ت�mر
� d	Ym��T �m ا��m"ل              �L� ���أس��ب ا��"ل وذ�H6 nل 6

            %����m�	� ���m+��� �ًm)حc h)
 ���
���Y ا��"ل أو م% ت�ر
d ت���% ا����� أ


�اY��T j ا��m"ل         )50(ا���دة  م%  ) أ(م% ا�#(�ة   ) 1+3( ZGأو &� أي و ،

  . إ����م% ا�#(�ة ا���Lر ) 4+2(م+�س�ً� ���+��� �	�����% 

  


�Nز ت(�
� T	Y ا��m"ل       مh ذ�n،      -ب c  Y�mي سB     ��m����ا ��:mG "mNح �m��

               Y�mح jور�mص �m�� �m���ن اH'�m� %�'�ا �+���	���، و
��ن �	'�ف ا�

 �mm���ا����+�mm& �mm ا��+�mmد    أح��mmم هgmmا ا�(�mmن�ن، �	mm@ أس�mmس أسmm��ب �mm"ل ا�

  .)أ/50(م% ا���دة ) 1-3(
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    S�ر ا����آ��حK ا����� $�م ح   ):52(ا���دة 

    

           Ym	T @m	� �mآ�ة ج�ا��gmم �
���� ��م ح:�ر ا����آ�� وا,آ�#�ء ��(�	�

n�g� �
  .ا��"ل مh ا���&(�ت ا��� 
�اه� ض�ور

  

  ت��Y ا����� �4; /�ور ا����  ):53(ا���دة 

  

    Ymm	'� �(mm�P���mm ا��������mm أن 
�+�mm� @mm% م+mm)� ا���G �mm�Zmm� 5mm ا�	�

 ا�(mm:���9 ح��mmً� دون ت�ت�Ymm   ا��mm"ل و&�mm هjgmm ا�����mm ت+(mm:� ا����mmى     

��mmدة مmm)�ر
X أو أي ن#(�mmت أ�mm6ى �	mm@ ا�����mm، وذ�nmm دون إHmm6ل   ���

)58(0
���	� ���+��� .  

  

)3 ( ��Yر \�] ا�� ل وا���FQ  

  

  وج�ب ا���a y ا��A]  ):  54(ا���دة 

                    �m6ف ا��m'�ا -m&ا�
 �m� أو e�m#ء ن�m)	ت %mم em�"� ب�m	'�إذا �� 
�+F ا�����m ا�

�� ا���P)� أن ت�Z &� ا�'	�Y	T @	Y ا��"ل،���  . &�	@ ا�

  

  رد ا��$�ى ش�sً  ):55(ا���دة 

��mm ا��mm�P)� ر&T 0mm	Ymm ا��mm"ل شHً�mm دون د��mmة ا�'�mm&�% أو          ���	�

���آ�� أو دون T	Y ت(�
� ص��#� ج�ا��� أو أي مgmآ�ة أ�m6ى      	� ����ا�


5�L س��ً� ص���ً�  c Y	'�ا Y�% ��� أن س��ا����ى إذا ت �& �(P�م% ا

�����  .�"ل ا�
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  د$�ى ا�� ل ود$�ى ا��sAن  ): 56(ا���دة 

إذا ص�ر ح�� ا������ وت� ا�'�% �e و&- أح��mم هgmا ا�(�mن�ن G�5m ص�mور �mGار                    

�� ا���P)� ��"ل ا�����، ت:� ا����
�ن م�ً����  .م% ا�

  

  إس���ار إج�اءات ا������  ):57(ا���دة 


��تY �	@ ت(�
� T	Y ا��"ل وXG إج�اءات            c    ����ا������ وإذا ح�� ��"ل ا�

            nm�ذ �& ��� �	T�� ���& إج�اءات ا������ ا��� ش�رك ��أو ت+�@ �% ا�(:�� ت��

  .ا����

  

  ت�ك مY>� ا����  ): 58(ا���دة 

                  �m�����m ا��m�P)� أو ت+�m@ ا����إذا ت� �"ل ا�����m ��,ت#�mق أو �(�mار مm% ا�

)� eoHت�ك م+)� ا���� &�ر إ� e�	� YN�& e���ار ا��"ل أو &�ر ت+e��ّ �% م�


0 م% ا�'�&�% ����:�م% أو م% ������ ����'���� ����مh ��م ا,H6ل ��- ا�

  .أح�ه��، ح�Y اBح�ال، إذا آ�ن �n�g م(�:@

  

  إج�اءات ا������: ا�.>; ا��ا�[

  

  ا,ج�اءات ��جe ��م: أوً@

  

  ��ء اNج�اءات      ): 59(ا���دة 

��ء ��ت�Pذ أح� �T&� ا�+"اع أول 6'�ة ج�
� �	��� ت��أ إج�اءات ا������ �+� ا�   

  �(mm�P��Eس��mm ا������mm ا�� ��mmت�� Ymm	T emm�
&�mm ا�(mm:�� ا�������mm، و
����mm ت(�

��m ا���m���� �(m�P% م���m، أو         ���
� ا�+"اع، أو T	��m� �ًm	'� ا�����m% أو ا�����

        �m#+�د، إش��ر ا�'�ف ا��6 �(�ارj ا�	�Nء �	����� مhm ا�m�Gاح ت���m% ا�����m ا�
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                   5m��G %mم ،�mم�� %mه�>� ا������ ت���ن م% أآ[� م Zإذا آ�ن e+� أو ت���% م���


� �	��� &� ا�������N�ة ا�'P�ا.  

  

  إج�اءات �4; ت��6; ا����V  ): 60(ا���دة 


�Nز Bي م% ا�'�&�% ا�'	Y م% ا�(:�ء G�5 ت5��L ه�>� ا������ ات�mPذ          -1

   �L��ح��م اB �ً)&أو ت�#<� و ��Gأي إج�اء و   nm�ذ �AEm
 cة، وg&�+�ت ا��


9�ً� ون�&gًا�G ������@ �(�ء ات#�ق ا	ا ا,ج�اء �gذ ا�(:�ء م[5 ه�Pات cو.  

  

وإذا أوhmmG ا�(mm:�ء هgmmا ا���& ،"mmN	mm@ ا���mmج" ات�mmPذ �mm'6ة ج�
� �mm	��mmء        -2

                 "mN��ا })�m
 cوإ "mN��ع ا�m)
��ن��m أ
�mم مm% إA لH6 ������ج�اءات ا��

  .�e+�ًء �	@ T	Y ا����Nز �	�

  


�Nز &n ا��N" إc �(�ار م% ا���>�  -3 c ������5 ه�>� ا��Lو��� ت.    

  

         إ$�اد اNج�اءات):61(ا���دة 

��m& �m           -أ� ��m����ا �m<ه� ����@ ا,ج�اءات ا��� ت�	ا������ ا,ت#�ق � �&�'�

         ��mسEى أي م�m� �m����ذ�n ح(��� &� إ6:�ع هjg ا,ج�mاءات �	(�ا��m ا�

  . أو �6رج��ت���� دا56 ا��و��

  

وإذا �� 
�ج� م[5 هgmا ا,ت#�mق، ���>�m ا������m أن ت�m�Pر ا,ج�mاءات ا���m                     -ب

��m& �m ذ�nm ا���m& Zm م�mى ج�mاز                       � ��:m)�وف ا�my Y�mح ��mت�اه� م+�س

G��ل اBد�� ا��(�م� ��� وص	��� ���ض�ع ا�+"اع وج�mواه� وأه�����m وأن            

   �mm�o ��6amm��ا Ymm+Nت @mm�إ ،%mmأم� �mmاءات، م�mmا,ج jgmmدي هEmmت �mm& ر�mm�� ا�

  .ا�#)5 ���+"اع وا�+#(�ت ��o ا����رة
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  ا���واة وا���ا�� ��0 ا�0�a�A   ): 62(ا���دة 

       �mm��	mm@ ه�>�mm ا������mm م��م	�mm ا�'� %�&�mm	�mmG @mmم ا����mmواة وأن ت��5mm�� ~mm م+�

e��&ود jوا���د�� ���ض د��ا �<&����  .ا�#�ص� ا���م	� وا�

  

  3>�ب ا��Gارات وا'ح��م   ):63(ا���دة 

n�ذ ��o @	� ا�'�&�ن -#�
  :)ج/41(، ومh م�ا��ة ا���دة م� �� 

  

�� �ي �Gار أ  
ـُـ�gPآ[� م% م���،أذا آ�نZ ه�>� ا������ م�L	� م% إ   -1� �<��	


�Nز أو �oa	��� ا�B:�ء، �	@ أ&� ذ�n ح�� ا������ ا�+���9 ��,ج��ع  eن

ذا إ 
�أس ا���>�  ت)�ر ا�(�ارات &� ا����59 ا,ج�ا��9 م% ا����� ا�gيأن

  .أ�:�ء ه�>� ا������ ا��6
%و أذن �n�g� e ا�'�&�ن أ

  

2-       {�m9ا ا�(�ار �% رgر م[5 ه�(
إذا �� ت��(- اoB	��� �aي �Gار إج�ا�9، 

وإذا �� ت��(- اoB	��� &� ح�� ا������m ا�+��9�m وآ�mن رأي             .  ا���>� م+#�داً 


��ج� Ymm	�em ت�mج�F أح�mm ا�ر      �ًmم�ج� �m<���ا {�m9ر   jgmmه -m)ت�� ^m��� اء

���	oBا.  

  

  ا��Gارات اN$�اد��  ): 64(ا���دة 

             �mم -m&و ZmGأي و �m& �m�+� ع�mوا��ج �m
���>� ا������ إص�ار ا�(�ارات ا,��اد

e���م ت�"	
 c5 و��ا ا�(gار م% ه�G يa� %�'�ز ا�N
 cً� و�م+�س jت�ا.  

  

  ا����J; أم�م ا����V  ): 65(ا���دة 

    �
�Nز �'�&� ا�+"اع ا�    ��+m� %�m	]�[�ل أم�م ه�>� ا������ م��ش�ة أو ��اسm'� م

n�ذ ��o ا��و�� أو �+Tم�% أو م% م�ا����[	�ن م% ا��  .س�اًء آ�ن هcEء ا�
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  ت�`; وإد`�ل ا�od6 ا�J��U  ): 66(ا���دة 

    �mmm)&ا��� cإ �mmm��
�mmmNز ت56�mmm أو إد�mmm6ل ش�mmm& ^mmm��A VPmmm أي mmmG:�� ت��� c

�نZ ه�>� ا������ م�Lm	���Lm�& ،ط آn�gm      ا�VPL ا�[��^ و�T&� ا������ وإذا آ     

n�@ ذ	م�ا&(� آ5 �:� م% أ�:���9 �.  

  

       و4| واAG3�ع ا�d>�م�):67(ا���دة 


��XG س�� ا�P)�م� ��,ض�&� ��� ه� م+)�ص �	�e &� هgا ا�(�ن�ن،    - أ

 �	��cت و�	�Lوط ا��(�رة &� �Gن�ن م�م ه�>� ا������ و&(ً�وت+('h أ

�Aر ا��(�رة &� ا�(�ن�ن �اذ�n ذات و
��تY �	@ ، ا,ج�اءات ا���ن��

  . ا��gآ�ر

  

، أت��ب ون#(�ت 
�&h ا�'�&�ن ا,ج�اءات إذا �� XG���>� ا������ و  - ب

�ا���دة (�رة م% مEس�� ا������ أو ���جY ا������ ا���#- �	��� أو ا�

)102(.  

  

�ً�3�F  :�<���إ�6)�ص ا  

  

  اع     اN`�>�ص ���ض�ع ا�Y ): 68(ا���دة 

مhm م�ا��mmة صHmmح�� ه�>�mm ا�����m& ��mm ا��59��mm ا,ج�ا�mm�9 و���#�mm& 5(mm      -أ

 59��mmm�ا��mmm&�ع ا����	�mmm� �mmm)�+"اع، تV�mmmP ه�>�mmm ا�����mmm& 5(mmm#��� ��mmm ا�

���� ��ت#�ق ا�����m& ��m ح�mود م�m ه�m م'�mوح �	���m مm% م+�ز��mت                    L�ا�

59���  .وT	��ت ت��	- ��jg ا�

  

����      و&� ج��hm اBح�mال، �	��>�m ا�#am� 5(mي            -بLmم �m�o Zmآ�ن �m�و ����mم 

��ل               Lm���ت#�ق ا������ إذا آ�ن ا�#)5 &��� ض�ور
ً� �	#)�m& 5 ا�+m"اع ا�

e�.  
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        اN`�>�ص ��N`�>�ص):69(ا���دة 

، ت��mmن ه�>�mm ا�����mm�� ��mm اآ���mmل ت��Lmm	�� ه�mm    )32(ا���mmدة مhmm م�ا��mmة    -أ

   mm�ذ �mm& �mm�n ا�h&�mm ا����� �(mm�P��mm��� Zmm&�ع ا����	�mm�� �mm)م ا�(mm�6ص�� �

��ض�ع ا�+"اع، وأي �Gار 
)�ر        � e�����ن(:�ء ات#�ق ا������ أو ��م ش


��ت� Ymm	�emm ح��mmً� ان(mm:�ء ات#�mmق    c �	mmصBا �mm)��ء ا�:mm)ن�� �mm<���ا %mm�

  .ا������

  

 ا�)��#�c ت��Nوز م��� ت(�
� H6ل م�ة 
YN ا����jg�� n ا��&�ع   - ب


��تY �	)79(ا���دة ح��م Bا��Nا��� و&(�  cم ، و��G @أ �&�T ح�

و ا,ش��اك &� ت���+e س(�ط ح(e &� ت(�
� أي م% أا������ �����% م��� 


[��j ا�'�ف اأهjg ا��&�ع،  ���6 �م� ا��&h ���م ش��ل ات#�ق ا������ �

c س({ ا��- &�e، إ وA+�ء ن<� ا�+"اع &�YN ا����e� n &�رًاأم% م��59 

�� ا��&h ا����6a اذا رأت ان ن ت(�5 ه�>� ا����أح�ال Bو
�Nز &� ج��h ا

  . و س�Y م(��لأا����6a آ�ن ���gرة م�Lو�� 

  

���� إن ت#)5 &� ا��&�ع ا���Lر أ���>� ا������ ، )100(ا���دة مh م�ا��ة   -ج

���    أو  أم% هjg ا���دة G�5 ا�#)5 &� ا���ض�mع         ) أ(&� ا�#(�ة   :mإن ت  @m�

  .ا���ض�ع ��#)5 &���� م�ً�

  

  �/�ت إج�ا��9     إ`�>): 70(ا���دة 

م� �� 
�#- ا�'�&�ن �	@ ��o ذ�n، ت��ن ه�>� ا������ ��� اآ���ل ت��L	��    -أ

  : ه� ا��a� �(�Pن

  

)1(             ����mذ أي ت�mPت�� ،��تamم� أ
mً� مm% ا�'�m+� ،%�&�mًء �	T @m	Ym أح�mه

��ض�mع ا�+m"اع، و�	��>�m أن              � ���m+��� �ً
و�9�G مZGE ت�اj ض�mور
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          �mض �
�m)ت %�&�m'�ا %mم% أي م Y	'ا        تgm�� 5(m�
 �m��& Ymن م+�س�

  .ا������

  

ت)�ر �Gارًا ����N" ا���#<� �	m@ أم�mال أي مm% ا�'�m+� ،%�&�mًء                 )2(

�6Bا�'�ف ا Y	T @	�.  

  


��mmن اBم�mm أو ا�(�mmار ا�mm)�در و&mm- ا�#(�mmة ا�� Hً��mmG �)���mm	mm�'% أم�mmم          -ب

      gm�#+�	� Hً��mG ن�m�
 cن��، و���� ا���P)� و&- �Gن�ن ا,ج�اءات ا����ا�

�� ا��G �(�P'��ً�ا���  .�N��ي إc ��� أن 
)��G Fار ا�

  

�ًJ��F :�
����  إج�اءات ت

  

  م��ن ا������  ):71(ا���دة 

  :)98 و93 (ت�%ا���دمh م�ا��ة 

1-            �mm� وإذا ،�m�5 ا��وm6دا ��m����ن ا�mم� @m	� ق�m#ا,ت �m
�'�&�m ا������m ح�


�#(� �mm	mm@ ذ�nmm ت��Zmm ه�>�mm ا������mm ت���mm% هgmmا ا����mmن، �	mm@ أن      gmm6E
 

  .��,����ر �yوف ا�(:�� وم�ى مHءم� ا����ن �	'�&�% و�	��>�

  

2-      ،n�ذ hوم       %�m� �m�او��	� �ً�mم+�س jا�mأي م��ن ت �& h��Nا������ أن ت �<���

    �mmm+
�����ع ا���Lmmmد أو ا�P��mmmاء أو �mmm&�T ا�+mmm"اع أو ��mmm� ��9 أو�:mmmأ�

n�ذ ��o ات أو�+���  .ا��:�h9 أو ��oه� م% اBم�ال أو �#�V ا�

  

  ا���j وا���ج��  ):    72(ا���دة 

ه�>� ت(�ر و أ
�Nي ا������ ���	/� ا������ م� �� 
�#- ا�'�&�ن �	@ ��o ذ�n  - أ  

و ا�(�ار أت#�ق ,�6ى، و
��ي ح�� اأو �/�ت أ�/� &� ح�ل ��م ا,ت#�ق ا������ 
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 وا��gآ�ات ا�������  و�	@ ا���ا&��ت ا�L#��� وآn�g �	@ آ5 اBد���	@ �/� 

�G �<���ا  jgPأو رس��� ت�ج��� أار ت�jو ح�� ت)�ر.   

  

ا������� ا��� ا����+�ات و ��0 أن 
�&- ��5 أن ت(�ر أ���>� ا������    - ب

 ���	� &� ا������ و&� أ�@ ا�	/� إت(�م &� ا����ى ت�ج����و ا�	/�ت ا�

(G ز�N
� ا���ج�� �	@ ��:�� أو �	@ ج"ٍء أو ح��� ت��د هjg ا�	/�ت 

دة م% أي م��+� و��} آ	e، و
�Nز أن ت��ن ا���ج�� رس��� أج"اء م��

   .أو ��&�� و&- م� ت(�رj ا���>�

  


�Nز ��ت#�ق ا�'�&�% وه�>� ا������ G��ل أي م��+� �	/� ت��Nه�   - ج ،n�ذ hوم

�� &� ذ�n �	@ )أو أح� أ$S��9�(ه�>� ا������ ��
 ��o �/� ا������ وأن 

  .� ذ�n ا����+� �	/)أو أح� أ$S��9�(6��ة ا���>� 

  

  ا�G�3�ن ا��u�$ K�A ا�Y اع                   ):   73(ا���دة 

  

، ت'�- ا���>� �	@ م�ض�ع ا�+"اع ا�(�ن�ن )9(ا���دة مh م�ا��ة    - أ 

�� ت'�- �G�#ا�'�&�%، و&� ح�ل ��م ات %�� e�	� -#��ا���ض��� ا�

�	��>�، س�اء و.   ���+"اعت)�cًاآ[� Bنe اأا�gي ت�ى ا�(�ن�ن ا���ض��� 

�+�ًء �	@ ات#�ق ا�'�&�% أو م% ت	(�ء ن#���، أن ت'�- أآ[� م% �Gن�ن �	@ 

  .ا�+"اع ح��y Yوف ا�(:�� وم�'��ت��

  

ن ت�ا�� ه�>� ا������ �+� ا�#)5 &� ا�+m"اع     أ 
YN   ،&� ج��h اBح�ال  و  -ب

 �mm)��وط ا�mmش    ،�	mmصBا �mm)��ا X��mmP
 c �mm� اBصmm	� وت��,�� gmm6a��mmر، �

�Nر
�mm& �mm ن�mmع ا����م	�mm وا���mmدات ا������mm وم�mm ج�mmى �	�emm   ا�mm�Bاف ا�

  .ا����م5 ��% ا�'�&�%
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   ا��&�ع ا��L	�� ��0: را��ً�

  ا��>��3  ): 74(ا���دة 

��mm���� hmm)�ن� ���mmم ا��(�ض�mmة وZmmG إ��mmام   �
 ��mm����ق ا�mm#ات �mm&�T �mmن أح�mmإذا آ

              m����اءات ا�mء إج�m+Aن� أ�(m���� h&�m�ا em� ز�mN
 H& ،������ات#�ق ا  %m�'�أو ا ��

Y���ا اg�� ������ا ����.  

  

  ا��6وط ا����G �������  ):75(ا���دة 


�mNز             -أ Hm& ،��m���	� ء�N	�5 ا�G �)�@ ش�وط م�	ات#�ق ا������ � Vإذا ن

                 -m)5 ت�m�G ��m���	� %�&�m'�ا �mأح aN� وط وإذا�L�ا jg5 ت�&� ه�G ������ا

          Ymoإذا ر ،�m6@ ا�'�ف ا�	أي م+��، &� m�    رة�mAإ ،n�g    نam� h&�m�ا  ��:m)�ا

���، G�5 ا���6ل &� أس�mس ا����mى، وإc سm({ ح(em              س��(� Bوان��  ا�����

     @:mm�)م Y�mmح ،��mm����ا �mm<��� أو ��mm����ا ��mmسE�&�mm إ�Aرتemm، و
��mmن �

         nm�ت ذ�mإذا وج e:m&ر �m��و h&��ا اgح�� ا���(- م% ص�� هHا���ل، ص

.   أنemm صF��mmم��mmرًا Bي سmm�Y م�(�mmل ت�mmاj م+�سmm�ً�، أو G���emm إذا وج�mmت  

             -m)ت� %�mا�@ ح ��#Gأو و ���
�Nز ��� رد ا�(:�� ا����� ،e���G و&� ح�ل

�����	� �)���  .ا��Lط أو ا��Lوط ا�

  

و&� ج��h اBح�ال، 
��ن ا�	�Nء �	����� ص���ً� إذا آ�ن ا��Lط ا����-    -ب

��mm% إ����B emmي سmm�Y، أو ت�� %�mm	���mm< مmm% ا�<�mmوف ا����'�mm أن        
 c

�o �6ا�'�ف ا�e�&ج�د &� د �.  
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    $�ض م��r `�رج ا`�>�ص ا����V   ):76(ا���دة 

  

�6)�ص ه�>� ا������ اج�اءات ا������ م�a�� ت�Pج �% إذا ��ضH6 Zل إ

ن aج�اءات ج"اL� ��9إو ت� �T% ����"و
� &� ور�G �GمZ ��� واتgPت أ

ن<� س���ار &� ,�6، 
�Nز ���>� ا������ ا;ي &�5 ج"ا�9 أن aو �Lأت"و
�ه� 

و &� أو &� ت"و
� ا��ر�G أ�� aن ا�#)5 &� هjg ا���أت أذا رإم�ض�ع ا�+"اع 

وZ#G أc إ �	#)5 &� م�ض�ع ا�+"اع، وc {�� �6زمً��ا�#�5 ا�N"ا�9 ا

      . ج�اءات ح�@ 
)�ر ح�� G'�� &� هgا ا�aLن,ا

  

�ً  واBد�� ا�������ا�'	��ت : `�م

  ا���اc9 وا����Yات) 1(

  

  ت و�� آ; \�ف ������Yات  ): 77(ا���دة 

   eم�)
 ��و م��+�ات أ�@ ه�>� ا������ م% مgآ�ات إح� ا�'�&�% أت�س5 ص�رة م

�@ آ5 م% ا�'�&�% ص�رة إ�6 وآn�g ت�س5 ��@ ا�'�ف اإو أوراق أ�6ى أ

  . د��B�@ ا���>� م% ت(�ر
� ا�P��اء وا����+�ات و��oه� م% اإم% آ5 م� 
(�م 

  

  � ا��$�ى/��.    ):   78(ا���دة 

و ا�gي ت��+e ه�>� أ
�س5 ا����� H6ل ا����� ا���#- �	�e ��% ا�'�&�%   

��% إ�@ ا����@ �	�e وإا������ ��� ����اj ص��#� م������@ آ5 واح� م% ا�

 @	� 5��Lوات eو�+�ان e�س� ا����@ �	�e و�+�انe وش�ح ��h9�G ا����ى اس

���59 م�ض�ع ا�+"اع وT	��تe وآ5 	� �
ت#�ق ا�'�&�% ا� 
�جY ;6 م�أوت��

��9H�ا jgه �& jذآ�.  
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  ا�>��.� ا�8�ا���  ): 79(ا���دة 

و ا�gي ت��+e ه�>� أ
�س5 ا����@ �	�H6 eل ا����� ا���#- �	�e ��% ا�'�&�% 

��% إا������ ���ج�ا��� م����� ��&��e ص��#� �@ ا����� و��5 واح� م% ا�

�% هjg نأا����ى، و�e �)��#�  �	@ م� ج�ء ردًا:
ي T	��ت ا�)��#� أ 

��n ��- ن�ش~ �+e �()� ا��&h أو أ��رض� م�)	� ���ض�ع ا�+"اع �
ن 

ت ه�>� ا������ أذا رإج�اءات ,����(�ص�، و�e ذ�n و�� &� م�ح	� cح(� م% ا

  . ن ا�<�وف ت��ر ذ�nأ

  

  /�ر ا����Yات  ): 80(ا���دة 

 ح�Y  ،ا��Nا���)��#�e  �و  أا����ى  �)��#�  ن 
�&-   أ
�Nز ��5 م% ا�'�&�%     


��m+�   ا����m+�ات  �mm% م(�m:@ ا���mل، ص�mراً    �m��وإ ا �mm���أ  ��Lm
و أ�m@ آ5mm  إن 

 0mmات���+��mm�
��mmل ذ�nmm دون حmm- ه�>�mm   ,د��mm اأ وا� cم�� و�)�mmس �mm��ت ا�mm�A

أي م�ح	� م% م�اح5 ا����ى، س�mاًء مm% ت	(�mء ن#���m أو �+�mًء �	m@       ا������ &�  

  .م+���ي أ���� إل ا����+�ات ا��� 
��+�  أص�T	Y ت(�
�T	Y أح� ا�'�&�%، 

  

    $�م ت���G /��.� ا��$�ى وا�8�اب   ):  81(ا���دة 


�Nز ���>� )78(ا���دة و&- ص��#� د��اj ذا �� 
(�م ا����� دون �gر م(��ل إ   

  . ن��ء إج�اءات ا������ م� �� 
�#- ا�'�&�ن �	@ ��o ذ�nإن ت(�ر أا������ 

 ت���� ه�>� )79(ا���دة  ا��Nا��� و&-ا�)��#� 	�e ذا �� 
(�م ا����@ �إو

 م% ا����@ إ�Gارًا��� ذاتe ن 
���� ذ�n أا������ &� إج�اءات ا������ دون 

����  . �	�e ����ى ا�

  

  $�م اNس�8��� ���A�ت ا����V  ): 82(ا���دة 

و �% ت(�
� م� T	Y م+e أي م% ا�N	��ت أح� ا�'�&�% �% ح:�ر أذا تP	X إ

ص�ار ح�� إج�اءات ا������ وإس���ار &� ,ات 
�Nز ���>� ا������ ام% م��+�

  . د�� ا����&�ة ��
��B�@ اإ س�+�دًاإ&� ا�+"اع 
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  ت���; ا���A�ت  ):83(ا���دة 

   eت��	T 5
س������� H6ل او أوجe د&��e أو أ��5 م% �T&� ا������ ت��

 n�ل ذ��G ا�#)5 م+�ً�إج�اءات ا������ م� �� ت(�ر ه�>� ا������ ��م �Gم% إ�� 

  . &� ا�+"اع

  

  ا���dاء وا��6�د) 2 (

  م��� ا����d  ):84(ا���دة 

و ش#�� 
[�Z &� أآ[� ��(�
� ت(�
� م���ب أو أ���>� ا������ ت���% 6���   

م% ا�'�&�% آHً م�:� ا�N	�� �aLن م��59 م��+� ت��ده�، وت�	| ا���>� 

�� ا���+�ة ��  . �@ ا�P���إ�Gاره� ����
� ا�

  

  ت و�� ا����d �������م�ت  ): 85(ا���دة 

ن أ�@ ا�P��� ا���	�م�ت ا����	(� ���+"اع، وإن 
(�م أ�	@ آ5 م% ا�'�&�% 

��
�6ى م��	(� أم�ال أو أو �:�h9 أ+e م% م��
+� و&�V م� 
'	�e م% و9�A- ـّ

ي م% ا�'�&�% أ���+"اع، وت#)5 ه�>� ا������ &� آ5 ن"اع 
(�م ��% ا�P��� و

  . نg��L�aا ا

  

  ت و�� ا����G�� 0�a�A ا����d  ): 86(ا���دة 

 ���P�ا �
إ
�ا�e ��� �@ آ5 م% ا�'�&�% إت�س5 ه�>� ا������ ص�رة م% ت(�


�� ,ت�ح� ا�#�ص� �e ,��اء رأ
e�& e، و��5 م% ا�'�&�% ا��- &� اHTcع ��

  . ���� ا�P��� &� ت(�
�j و&�)��إ�	@ ا��9�A- ا��� اس�+� 

  

  مY��64 ا����d  ): 87(ا���دة 

 ���P�ا �
و �+�ء �	@ T	Y أن ت(�ر م% ت	(�ء ن#��� أ���>� ا������ ��� ت(�
� ت(�

ح� �T&� ا������ �(� ج	�� ����ع أ�Gال ا�P��� مh إت�ح� ا�#�ص� �	'�&�% أ
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ن 
(�م &� هjg أ�����e وم+�aL� e�LGن م� ورد &� ت(�
�j، و��5 م% ا�'�&�% 

% e&�T ,��اء ا��أي &� ا����59 ا��@ ت+�و��� ت(�
� آ[� مأو أ ا�N	�� 6���ًا

n�ذ ��o @	� ������ا �&�T -#�
  . ا�P��� ا�gي ��+�e ه�>� ا������ م� �� 

  

  ا����0  ): 88(ا���دة 

 ،n�ذ ��o @	� ا�'�&�ن -#�
داء ا����% أ
��ن س��ع ا���Lد وا�P��اء ��� م� �� 

��% و&- م� ت(�رj ا���>� أو ��و&- ا�)�/� ا��� ت(�ره� ه�>� ا������
 . ون 

  

  ا��6�دة ا���Ad  ): 89(ا���دة 

 ،n�ذ ��o @	� ا�'�&�ن -#�
 ،P'��ا���Lدة ا�
�Nز ���>� ا������ G��ل م� �� 

د
� ت	n ا���Lدة aي ج�� م����ة &� ا��	� ا�gي ت� &�e تأم�م أ�L#��� ���(�� ا�

5  ��� &� ذ�G n��ل م[5 هjg ا���Lدح��G Yن�ن ذ�n ا��	��G %م �)Aم� Zة إذا آ�ن

  .أي آ�تY ��ل &� ا��و��

  

  ا��8�ت وا��3�ء اNج�اءات) 3 (

  

  $�G ا��8�ت  ):90(ا���دة 

ج	��ت م�ا&�� �����% آ5 م% ا�'�&�% م% ش�ح ج	�� أو ت�(� ه�>� ا������ 

د��e، و��� ا,آ�#�ء ��(�
� ا��gآ�ات أم�ض�ع ا����ى و��ض حeNN و

 ������
�#- ا�'�&�ن �	@ ��o ذ�n أو T	Y م+�� ذ�n أح� م� ��وا��9�A- ا� 

  .ا�'�&�%

  

  م�$� ا��8�ت  ): 91(ا���دة 

 YN
ه�>� ا������ �(�ه� � ا��� ت(�ر 6'�ر �T&� ا������ ���ا��� ا�N	�إ

  .  ت(�رj ا���>�G�5 ا���ر
d ا�gي ت��+ZG�� n�g� e آ�ٍف��:�ر ا�'�&�% 
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  م��S ا��8�ت  ): 92(ا���دة 

9�Gتّ�ون و h ���ت ا��	N�ا e+� ص�رة �	إت�(�ه� ه�>� ا������ &� م�:� ت� @�

 �+�ًء �	@ T	�e، و
�Nز ��ت#�ق ا�'�&�% وا���>� ا,آ�#�ء ���و
% آ5 م% ا�'�&�%

 c �ً��م	VP �% وh9�G آ5 ج	�� و
���� ا���:� أو ا��	VP م��+�ًا رس

�

�Nز ا�'�% �e إc ����"و  .  

  

  ُ��� ا��8�ت $0   ): 93(ا���دة 


�Nز �'�&� ا������ وا���>� ا,ت#�ق �	@ �(� ج	�� أو )98(ا���دة مh م�ا��ة    

�5 ذ�n ج	�� أو L
أآ[� �% ُ��� ��اس'� وس�59 ا,ت)�ل ا���+���ج��، و

  .ج	��ت ا���او�� ��% أ�:�ء ا���>�، ��� &��� ج	�� ا���او�� ,ص�ار ا����

  

  تح�@ت ا��3�ء اNج�اءا    ):    94(ا���دة 

  

 أم�م ج�اءاتا,ت+��� ��,ض�&� ��� ه� م+)�ص �	�e &� هgا ا�(�ن�ن،    - أ 

  :ي م% ا���cت ا������أ &� ه�>� ا������

  

  .ا��+�� �	P)�م� آ	��ا�+���9 ص�ور ا����   )1(

  . ن��ء ا������إذا ات#- ا�'�&�ن �	@ إ   )2(

 �	@ �+�ًءذا ت�ك ا����� 6)�م� ا������ م� �� ت(�ر ه�>� ا������، إ  )3(

 ،e�	� @���س���ار ا,ج�اءات ان �e م)	�� ج�
� &� أT	Y ا�

  . ح�@ 
��� ا�+"اع

س���ار إج�اءات ا�6 ��م ج�وى ;ي س�B Yذا رأت ه�>� ا������ إ  )4(

  . س�����eاو أا������ 

  .إذا ان(:@ ات#�ق ا������ Bي س�G Y�5 ص�ور ا����  )5(
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 ت+���m م���m ه�>�m     ،)106(و  ) 104(و  ) 103(ا���mاد   ح��mم   أمh م�ا��mة      -ب

  . ن���ء إج�اءات ا�������ا������ �

  

Hم�dح�� ا������: ا�.>; ا�  

  

   ��جe ��ماBح��م: أوً@

  

  م�$� /�ور ا����  ):     95(ا���دة 

  

ص�ار ا���� ا��+�� �	P)�م� آ	�� H6ل ا����� ا�gي إ�	@ ه�>� ا������   - أ

ت���  ن 
)�ر ا���� H6ل أوجY ت#�ق إن �� 
�ج� �ات#- �	�e ا�'�&�ن &

ا���دة           أش�� ت��أ م% ت�ر
d إس�Hم ه�>� ا������ �)��#� ا����ى و&- 

)78(.   

  

�� ا���P)�، �+�ء   - ب���
�Nز ���9} ا� ،n�ذ ��o @	� ا�'�&�ن -#�
م� �� 

�	@ T	Y أح� �T&� ا������ أو ا����� ا��+#�د أو ر�9} ا���>�، &� أي 


� هjg ا���ة &� أح�ال وG ZG�5 أو ����� ان���ء م�ة ا������ اBص	��، ت

��ة c ت��Nوز س�� � ،�����
(�+h ��� ر�9} ا� ،Y	'�رة &� ا��اس�[+���9 م

   .أش�� م% ان(:�ء م�ة ا������ اBص	�� و&- م� ه� م��% &� ا�#(�ة ا����(�

  

��دة، ت+إذا �� 
)�ر ا����   - ج���� إج�اءات H6ل م�ة ا������ اBص	�� أو ا�

e	�G %م eمH5 ص�ور ا���� واس��G %�&�'�م أي م% ا�G إذا �ً�  : ا������ ح�

  

)1(   �����
� اس����ء ح�Y اBص�ل ا�(�ن�ن�� ا������ ���9} ا��)��

 n�ن ذa� نH�,ا hم ����% م�ج"ًا �	(:�� ا�����:�
 �(�P�ا�

����، ا�'�ف 
���� إج�اءات ا������ م+���� ���Y ان���ء م�ة ا��
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و
���@ ذ�n ا�'�ف إ�Hغ ه�>� ا������ وا�'�ف ا��6 �)�رة �% 

 e/�	�ت �(�P��� ا����اcس����ء T�- أح��م هgا ا�(�ن�ن، آ�� ت���@ ا�

�� ح��G Yن�ن ا,ج�اءات ا���ن����.  

  

�� ا���P)� ا��� آ�نZ أو   )2(�����&h د��ى ���ض�ع ا�+"اع ��ى ا�


�% ه+�ك ات#�ق ت����م�P)� أصHً �+<� ا�+"اع �� �� .  

  


��تY �	@ ت(�
� اcس����ء أو ر&h ا����ى و&- م� ه� م��% &� ا�#(�ة   -د

 jا���>� &�رًا وان(:�ء ات#�ق ا������، وأي ح�� ت)�ر ��ا����(� ان���ء م�

HًT�� ����
 n�ي م% ا�'�&�% أن . ا���>� ��� ذB ز�N
و&� هjg ا����� 

 ��� e�&د م% ا���>� م� د���
م% أت��ب وم� ت���j م% ن#(�ت �aLن ا�(:�� 

eن أ�:�ء ا���>� م�:�م+�% &� م�اج����
  .ا��������، و

  

  ش�وط ا����  ):   96(ا���دة 

  


��Lط ت�e��G م% ، وت�e�G ه�>� ا������
�� ت�و
% ح�� ا������ آ����   -  أ cو

 ،n�ذ ��o ت أو��	ج Yه�، س�اء آ�ن آ�ت��o �<5 ه���Lو&� ح��� ت

 ،)63/2(و) ج/41(، ومh م�ا��ة ا���دت�% آ[� م% م���أ��� م% ا���

#��
� h�G��� ط أ�L� %�����س��ب ��م ت�h�G أ &� ا���� 
�ّونن أo	��� ا�

  .  و�� �5�L م�ج"G	��Bا

  

ذا إc إ م���ً����(�ن�ن ن 
��ن ح�� ا������ أ
YN ) أ/19(مh م�ا��ة ا���دة    - ب

 n�ذ ��o @	� ������ا �&�T -#ر إ���� &� ات�L�ا���دة وت���� ا����
� ا�

�[��� س�Y ص��F ���� ا������ دون ح�ج� ������a� eس��ب أ�6ى)99(� .  
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�5 ا���� آn�g   - ج�L
 �T&� ا������ وه�>� ا������س��ء أ�	@ و
YN أن 

وم+'�ق ا�'�&�% ود&���� ت#�ق ا������ وم	VP �'	��ت اوم�ج" �% 

، وأي ���ن�ت �TافBآ�#�� ت�ز
��� ��% اون#(�ت ا������ ووأت��ب ا���� 

)���3�F( Yس�+� أ�6ى 
�#- �	��� ا�'�&�ن أو ت�ى ه�>� ا������ أن م% ا�

إدارج�� &� ا���� م[5 �+�و
% وج+��� وص#�ت �T&� ا�+"اع وأ�:�ء 

  .ا���>� وا�(�ن�ن ا��'�- �	@ ا�+"اع وت�ر
d وم��ن إص�ار ا���� 

  

  ت�ر�) ا����  ):97(ا���دة 

  ��
 h�Gت� d
�� ا���� �G ص�ر ���ر
d ت�h�G ا����� ا��+#�د �	�e أو ت�ر

ا����� ا�gي 
�(- اoB	��� e�& أو ت�ر
d ا�+'- �e إذا ح�دت ه�>� ا������ 

n�ذ ��� ���� أس�-، ح�@ �� ت� ت�	�| ا���� �	'�&�% أو أح�ه�
  .ج	�� �n�g، أ

  

  م��ن /�ور ا����  ): 98(ا���دة 

G ������ح�� ا ����

��م5 م��م	� ا���� اBج+�� ح�@ ��  cص�ر &� ا��و��، و �

  .ص�ر &�	�ً� &� ا��Pرج

  

  ت��� ا�Y اع ود�ً�  ):99(ا���دة 

  

ن أ آ�ن ���� ود
� �	+"اعت#- ا�'�&�ن H6ل إج�اءات ا������ �	@ ت��
� اذا إ

 ��	'
ن أ ه�>� ا������، ا��� 
YN �	��� &� هjg ا����� ��ىA��ت ش�وط ا����
� إ

�% ش�وط ا����
� و
+�� ا,ج�اءات، و
��ن هgا ا�(�ار ت)�ر �Gارًا:�
 

�[��� ح�� ت����� .  
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  ا'ح��م ا�����4 وا�8 ��9  ):100(ا���دة 

  

 مmm% و &�mm جmm"ءٍ أ و�mmG �mm��Gارات ن���mm�9 ن تmm)�ر ه�>�mm ا������mm   أ
�mmNز   -أ

  .ا�'	��ت وذ�G n�5 إص�ار ا���� ا��+�� �	P)�م� آ	��

  

�حY ا��)	�� م% ا�'�&�% ا�'�% ح�Y أح��م هgا ا�(�ن�ن 
�Nز �)  - ب

���(�ار ا�+���9 ا����G أو &� ج"ء م% ا�'	��ت �	@ ا�+�� ا��gآ�ر &� 

� �	P)�م� آ	�� أو +��ا�#(�ة ا����(�، &� أي وG ZG�5 ص�ور ا���� ا�

و�5�L �6ص &� ا���cت ا���� ح�Y م� 
�اj م+�س�ً�،  ا�'�% �e مh هgا

  : ا������

  

�% ر&0 ا��&h ���6)�ص ه�>� ا������   )1(:�
 ��G��إذا آ�ن ا�(�ار ا

 �ً&H6 ا�+"اع @	� -�'�رادة أح� ,آ	�ً� أو ج"�9ً� أو 
��د ا�(�ن�ن ا�

  .ت#�ق ��+��� �	@ ذ�nاا�'�&�% مh ��م وج�د 

  

)2(   �& eت��	T %ء م"N� %�&�'�ي م% اB ������ �:)
إذا آ�ن ا�(�ار 

  .م�ض�ع ا�+"اع

  

&� ج��h اBح�ال، �	��>� ا��� �Gرت ر&0 ا��&h ���م ا�6)�ص�� آ	�ً� و  - ج

 �	P)�م� ا��+��أو ج"�9ً� �(�ار و��G ا��ج�ع �% هgا ا�(�ار مh ا���� 

ت ا�(:�� ��� ص�ور ا�(�ار ا����G، �	@ أن 
��ن آ	�� &� ض�ء م���Nا

  .هgا ا��ج�ع م���ً� �5�L آ�ٍف
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  ���� وس���Xت و�� ا�0�a�A ��  ): 101(ا���دة 

  

�@ آ5 م% إه�>� ا������ أو ت�س5 ت�	� ، )ب/102(ا���دة مh م�ا��ة    -أ   


�مً� %�AHA لH6 ������ا�'�&�% ص�رة �% ح�� اjص�ور d
،  م% ت�ر


�Nز  cح�� ا������ و �Lأن �Lأو ن e+ا������إج"اء م �&�T �)&ا��� c .  

  

  ا'ت��ب وا�G.Y�ت  ): 102(ا���دة 

  

 ا������ ا��Eس��، إذا �� 
�� اcت#�ق ��% ا�TBاف وه�>� ا������ ��o&�   - أ

 �)��	@ أت��ب ا���>� ون#(�ت�� ا�6Bى، &��� ت��
�ه� �	@ أس�س ا��Nول ا�

 5�G %م...................������و
�Nز �	��>�، .  
�م G��ل ه�>� ا������ �


��Nوز  c ����Nول م% ا% 50ح�Y ا�<�وف، ز
�دة هjg اBت��ب �

  .ا��gآ�ر

  


�� د&h اBت��ب وا�+#(�ت م%   - ب ،n�ذ ��o ������ا�'�&�ن وه�>� ا -#�
م� �� 


�Nز ��� �T&� ا������ أو أح�ه�� �	@ م�اح5 و&- م� ت(�رj ا���>�، و

وXG إج�اءات ا������ &� أي وZG و��م ت�	�� ا���� �	'�&�% أو Bي 

ن م�:�م+�% &� �و
��ن ا�'�&م+��� م� �� ت�&h اBت��ب وا�+#(�ت آ�م	�، 

n�ذ.  
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�ً�3�F :وا���� ا F��(��ض�&�,ا��#��� وا  

  

     ت.�� ا����):   103(ا���دة 

  

��� ن 
'	Y م% ه�>� ا������، H6ل أ
�Nز ��5 م% �T&� ا������    - أP�ا

 �L��ًم�
 ا������ ���	�e ح�� ا������، ت#��� م� وhG &� م+'�eG م% 

 @	� YN
��ض، وo �P| ا�'�ف ا��6 ن��	�ا��#��� ت Y��T%� اgه 

�e ���>� ا������
  . ا�'	G Y�5 ت(�

  


)�ر ا��#��� آ���� H6ل   - ب �L� ���P�مً�ا�
 Y	T �
 ا������ ���ر
d ت(�


� ا���ة �	��>�ا��#��� ���>� ا������، و
�Nز ��ذا رأت إ�6ى ���Lة أ
�م أ ت

n�g� ض�ورة .  

  

�ً�و
���� ا���� ا�)�در �  - ج� ي ���� ا������ ا�gي 
#��j وت�����#��� م�

 e�	أ�eح��م .  

  

  ت>��c ا'`A�ء ا���د��  ):   104(ا���دة 

  

6'�ء م�د
� ����، أت���@ ه�>� ا������ ت)��F م� 
(h &� ح���� م%    - أ 

 �	@ T	Y و �+�ًءأو ح�����، وذ�n �(�ار ت)�رj م% ت	(�ء ن#��� أآ����� 

��� �>� ا��)��F م% ��o م�ا&�� H6ل �ا� وت�Nي ا�'�&�%ح� أP�ا

 �L��ًم�

�اع T	Y ا��)��F إو أ ا������ ���ر
d ص�ور ا����  ��
��

  . ح�Y م(�:@ ا���ل
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��Lة 	'�&�% H6ل ُ
�	| �و
)�ر �Gار ا��)��F آ���� م% ه�>� ا������ و  - ب

  .م% ت�ر
d ص�ورjأ
�م 

  

  ا��8�وز �a ا��.�� وا��>��c   :)105(ا���دة 

  


�Nز ا��#��� أو ذا ت�Nوزت ه�>� ا������ س	'��� &� إ F��(��ن ا�'�%اH'�� 

  . �Gاره� ح�Y م� 
+� V	�e هgا ا�(�ن�ن

  

  ا���� اNض��a):     106(ا���دة 

  

ن 
'	Y م% أ ا������، م�ةن���ء إ
�Nز ��5 م% �T&� ا������، و�� ���    - أ

��� ��Lه�>� ا������ H6ل P�مً�ا�
ص�ار إ ح�� ا������ 	���e� ا������  

��� ا�o#	�� أح�� ت���� إض�&� &� T	��ت �GمH6 Zل ا,ج�اءات و

 YN
��e�@ ا�'�ف اإ هgا ا�'	Y ت�	��و
  . G �6�5 ت(�

  


�مً� ت)�ر ه�>� ا������ ح���� ا,ض�&� H6ل   - ب %�AHA �
م% ت�ر
d ت(�


� هjg ا���ة ����� ��L ا�'	Y و
�Nز ��� تP��ًم�
أت  رذاإ�6ى أ 

  .)95(ا���دة ض�ورة �n�g وت'�- �	@ م�ة ا���� ا,ض�&� 

  


h:P ا���� ا,ض�&� ��  - ج� ت+#�jg)�د� �G	�e و�'�ل أو ��م ا��+#�g أو ا�

  .ح�Y م� 
+� V	�e هgا ا�(�ن�ن
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ًً�J��F  :������ %�'�ا   

  

  ح�n ا�0�A ا���دي ������  ):107(ا���دة 

�'�% �'�ق ا�'�% ا���د
� ا�ر T�g�� �ً)ا ا�(�ن�ن c ت(�5 أح��م ا������ ا��� ت)  

 jg�#+ن ح�� ا������ أو د��ى ��م تH'� د��ى h&ز ر�N
&� اBح��م، و��% 

�� ا��	�� ���#)5 &� ���&� ا��و�� و&(ً� ��� ه� م��% &� هgا ا�(�ن�ن، وتV�P ا�

%�
  .آ	�� ا����

  

  ا��sAن و$�م ا��m�.Y  ):108(ا���دة 

  H'� ا��و�� ت(�)� د��ى �& jg�#+ود��ى ��م ت �	��ن ا���� �	@ ا������ ا�

  .�	@ ح�� ا������ ا��و��

  

  �sAن ا���� �a ا������ ا��ا`��  ):109(ا���دة 

  


�Nز ا�'�% ���� ا������ ا���	� ����'Hن ��ى ، )4(مh م�ا��ة ا���دة    - أ 

�� ا��	�� &� إح�ى ا���cت ا������، و�	@ Y��T ا��'Hن إ���  :A��ت ذ�nا�

  

  .ت#�ق ا������ان(:�ء اص�ور ا���� �����o م%   )1(

  

)2(    �ً&H6 ��	هBا VGات#�ق ا������ ن� �&�T دة إذا آ�ن أح���	�)22( ،


�Nز ا�'�% ������ ��gا ا���Y إc م% ن�VG اBه	�� cو.  

  

��دة H6&ً� �اس�+�د ا���� cت#�ق ت���� ��o م���ب   )3(	)17(.  
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 �	@ Y��T ا��'Hن ت(�
� د&���� e�Y ��م ت�	�/e &� إذا ت�gر  )4(

ا��ZG ا��+�سY �����% ه�>� ا������ أو ��ج�اءات ا������ أو Bي 

e�6 �6رج �% إرادت; Y�س.  

  

إذا �� 
��&� &� ا����� ا��Lوط ا�(�ن�ن�� ا��+)�ص �	��� &�   )5(

�P�#ً�  أو، &��� ��ا ذ�n، إذا آ�ن ت5��L ه�>� ا������ م)أ/39(ا���دة 

  .��gا ا�(�ن�ن

  

�	�� ات#�ق ا������ أو ت�Nوز ح�ود   )6(L
 c 59���إذا &)5 ا���� �

  .T	��ت أح� ا�'�&�%

  

إذا �� ت�اع ه�>� ا������ ا��Lوط ا,�"ام�� ا��اجY ت�&�ه� &�   )7(

ا���� �	@ ن�� أ�A &� م:��نe أو اس�+� ا���� ,ج�اء ت���� 

A5 أT��ّـe�& �.  

  

� &� ـّ�� م�P�#ً� �	(�ن�ن ا��'�- �	@ ا�+"اع �	@ ن�� أAإذا آ�ن ا��  )8(

  .)أ/19 و9(، وذ�n مh م�ا��ة ا���دت�% ���م+'�ق ا�

  

إذا ت�&�ت إح�ى ح�cت �"ل ا����� و&- م� ه� م��% &� ا���دة   )9(

  ).ب/51(

  

�� ا��	�� ا��� ت+<� د��ى ا��'Hن م% ت	(�ء ن#��� ��'Hن   - ب���ت(:� ا�

�P�#ً� �	+<�م ا���م ��� &� ذ�n آ�ن م�ض�ع ا�+"اع م% ا���� إذا آ�ن م


�Nز ا������ &��� c ���59 ا���  .ا�
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�� ا�#(�ت�% ا����(��%&� اBح�ال ا��+)�ص �	��� &�   - ج���، إذا ت��% �	


(h ا��'Hن، �+�ًء  H& ،5T�� �6;و Fء ص��"N� ����إم��ن�� ت(��� ا ��	ا��

�N"ء ا���5T م% ا���� وت)�دق �	@ T	Y أح� ا�'�&�%، إc �	@ ا

e+م F��(�ء ا"N�@ ا	� ��	ا�� �����  .ا�

  


� YN	Y��T @ ا��'Hن أن 
�&- مh ص��#� ا�'	Y ص�رة T�- اBص5    -د

  .�% م	X ا������

  

  اNذن ��a[ ا��$�ى  ): 110(ا���دة 

  


  - أ cNن �زH'��ا Y��T 5(إذا ح cن ح�� ا������ إH'� د��ى h&ر 

�� ا��	�� �n�g، و
YN ت(�
� ا,ذن H6ل 6��� ��L �	@ إذن م% ا����


�مً� م% ت�	�| ا���� �'��Y ا,ذن.  

  


YN أن 
�د T	Y ا,ذن &� ش�5 مgآ�ة ت�:�% أس��ء �T&� ا�+"اع   - ب

وه�>� ا������ و�+�و
+�� وم�ج"ًا �% ا�+"اع وح�� ا������، وا��#)�5 

 �5�L واضF ا�Hزم ح�ل أس��ب ا�'�% م�ض�ع ا,ذن مh ا,ش�رة

�	#(�ة أو ا�#(�ات ا������ م�ض�ع ا�'�% ا����&� &��� واح� أو أآ[� م% 

�% م	X ا������ T�- اBص5 هjg اBس��ب، و
�&- �'	Y ا,ذن ص�رة 

�� &� ذ�n ح�� ا�������.  

  

�� ا��	��، إذا وج�ت ذ�n م+�س�ً�، ت�	�| ا�'�ف ا�'� �6	Y ا,ذن   - ج���	�

jم م% ورود�
 إ���� وا�'	Y م+e ا��د �	�e، إذا رH6 ،n�g� Yoل ��Lة أ

 Y	T e� -�
 Y	'�ا @	� j| و&� ح�ل رد�	�م م% ا���
H6ل ��Lة أ

  .ا��)�د�G �	@ ا����
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أو �� 
��&� &� ا,ذن ) أ(إذا �Gم ا,ذن ��� ان���ء ا���ة ا����+� &� ا�#(�ة   -د

  . Hًًم% هjg ا���دة، 
�د ا�'	Y ش�) ب(ا��Lوط ا����+� &� ا�#(�ة 

  

�� ا��	�� �Gاره� ح�ل T	Y ا,ذن H6ل 6��� وأر���%   - هـ���ت)�ر ا�

e���G أو e:&�� ا,ذن إ���� إم� Y	T مً� م% ورود�
 . e:&و&� ح�ل ر

e�	� ��	��ا �����و&� . 
)�F ا���� G'��ً� و
)�F ن�&gًا ��� م)�د�G ا�


�Nز �'��Y ا,ذن ا�'�% ������ ح�Y أح��م هgا  ،e���G ا�(�ن�نح�ل.  

  


�Nز   - و c�:ي �:� م% أ�B��	��ا �����، &� ح�ل م+F ا,ذن، ء ا�

 �	9�T Zن ت�H'��ت د��ى اcت أو م�او��	م% ج ��	ي جa� رآ��L�ا�

  .�'Hن ا�(�ار ا�)�در &� ت	n ا����ى

  

  م�ة ا�0�A     ):111(ا���دة 

 YN

�م6�ً��� ��Lر&h د��ى �'Hن ح�� ا������ H6ل    d
ت�	�| م% ت�ر

  . )هـ/110(ا���دة  و&- �'���e،م+F ا,ذن 

  

  سG�ط اNت.�ق و�n3 ا������ ���Y اع  ):112(ا���دة 

�� ا��	�� �Gاره� ����ى ا�m�H'ن        �����ع     ت)�ر ا�mس �m��    و ،j�mن ض�m�'�إذا ا�

�� إ�'�ل ا����   ���&��Nز ���، �+�ًء �	@ T	Y أح� ا�'�&�%، أن ت(�ر         �Gرت ا�

���� ��ت#�mق    ��e &� ح�ود م� ت+�و�    أ
:ً� س(�ط ات#�ق ا����   Lا���� م% ن"ا��ت م 

  ��m����فِ   ا�m5 آ�Lmm� رًا�m�م nmm�ذ �mأن     .إذا وج �mm����و&�mm هjgm ا����� ،�mm	m@ ا�

ت(:� ���ض�ع ا�+"اع &� ا����ى ذات�� �+�ًء �	@ T	Ym أح�m ا�'�m&�% اس�m+�دًا            

eا������ ذات X	��.  
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  إ$�دة ا���| �����V   ):113(ا���دة 

����� إذا وج�ت ذ�n م+�س�ً�، أن ، ا��	�� ا���&��� أم�م�� د��ى ا��'Hن�	

 X	ة ا��� ت��ده� وت��5 م��ت�XG ا����ى �+�ًء �	@ T	Y أح� ا�'�&�%، �	

س�>+�ف ا���� ��ج�اءات ا������ ��H&� أي ��c Yا�(:�� �Aن�� ���>� ا������ 


cأو 6	5 &� ا���� أو "
5 اBس��ب ا��� �+�Z ت�Pذ أي إج�اء ;�6 م% شaنe أن 

  .�	��� د��ى ا��'Hن
  

    ا��>�دu�$ �4 ا���� وتm�.Y{  ):114(ا���دة 

�	

)�F ح�� ا������ � Hً��G	�g�#+ &� ا��و�� و&- م� :  
  

1-     ،�mm���ن اHmm'� ى�mmد� hmm&ل ر�mmح �mm&  hmmم emm�	� �mm�	��ا �mm����
- ا��(mm��

 n�ا�(�ار ��د ا����ى، وذe�	� @���  .�+�ًء �	@ T	Y ا�
  

2-    ،�mm���ن اHmm'� ى�mmد� hmm&م ر�mm� ل�mmح �mm& �mm�	��ا �mm����
- ا��(mm�� @mm	�

     Y	T @	� ا���� �+�ًء  %�&�m'�ا �mأح      �m�� cإ Ym	'�ا اgmه �
�m)ز ت�mN
 cو ،

وت(�mر    . دون m�T%   )111(ا���mدة     ن(:�ء م�mة ا�'�m% ا���Lmر إ����m& �m            ا


X��P ا�+<�م ا���م c eا���� ��� ا���(- م% أن @	� �Gد�(��� ا����  .ا�

  

  د$�ى $�م تm�.Y ا���� ا��و��  ):115(ا���دة 

   B ز�N
��m ا��	��m،     ر&h د��ى ي م% ا�'�&�%    ��� م�ض�m� ����mم ت+#�gm        ��ى ا�

  .)114-109(ا���اد &� هjg ا����� ت'�- أح��م   و.ح�� ت���� دو�� &� ا��و��

  

  تm�.Y ا���� ا��و�� `�رج ا��و��  ):116(ا���دة 

 �m6رج ا��و��m   وأراد أح� ا�'�&�% ت+#�g ح�� ا������  دو��ً�   إذا آ�ن ا������     -أ

�� ا��	�� �+�ًء �	@ T	Ym ذ�nm ا�'�mف             ���&({، &��� ا��)�د� �G	�e م% ا�
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 �	mm@ ا����mm، وذ�gg` mgg�.Y���"   �mm�� nmm�رج ا��و��ggGa �gg  "مhmm ذآ� �mm��mmرة  


� مgmآ�ة د&����m و���m ا��[�Zm مm% أن ا������m        ا��6ا����ح �	'�ف  �m)�� 

  .دو��

  

م أح� ا�'�&�% ����ى ��م ت+#�g ح�� ا������ دا56 ا��و�YmN�& ،�m         إذا ت(�    -ب

��، �+�ًء �	@     ���د��ء ا�'�ف ا�am� �6ن ا������m دو��m وأنc em            ا�	@ ا�


�jgm�#+�� Yo دا5m6 ا��و��m، رد ا����mى وأن ت���m ح��m ا������ ��m��mرة          

"�ggGa �ggرج ا��و��gg` mgg�.Y���"، �
�mm)�� �mm6ف ا��mm'	� ح���mm�ا �mm�� nmm�وذ 

  .ة د&���� و��� ا��[�Z م% أن ا������ دو��مgآ�

  

  تm�.Y ا���� ا��و�� دا`; ا��و��  ):117(ا���دة 


+#g ح�� ا������ ا��و�� &�                 c ،�)����دة ا��&� اBح�ال ا��+)�ص �	��� &� ا�

�� ا��	��m+� �mًء �	T @m	Ym ص�mحY ا�aLmن                ���ا��و�� إc ��� ا��)�
- �	�e م% ا�


� د&��'� em	�m� Ymم ت+#�gm         م% ا�'�&�%، مh إت�ح�m ا�  �m)�� �m6ف ا��m'	� �mص�#

  .)114-109(ا���اد و&� هjg ا�����، ت'�- .  ا����

  

  ح�n ت���G أد�ـّ� ج���ة  ):118(ا���دة 

               ،em+� 5mصBا -m�T ا������ أو ص�رة X	م �
وأي مgmآ�ات أ�m6ى     ��س�[+�ء ت(�

   ��������،       ا��	��  ت�ى ا�
�m)ت Ymس�+�
� أي      أنe م% ا��m)ز ت�mN
c      �m& �m
د��5m ج�

     ،jgmm�#+أو ت ��m����ا �mن ح�Hm'� ى�mأو د�  hmم    -mm	��
 ،em�	� �Gد�(m�	� Ym	T أي

��mm<��� emm ا������mm إc إذا أA�Zmm ص�mmحmm)��� Y:�� ا��������mm، و
آ�mmن ��,م��mmن ت(�

e�& e� �
 c Y��� 5����ا اgه �
  .ا�aLن أنe ح�م م% ت(�

  

  تm�.Y ا����  ):119(ا���دة 


��ن ح�� ا������ ��� ا     �ًm��'G �)����اد ا���)�د� �G	�e و&- م� ه� م��% &� ا��

  .و
+#g آ���9 اBح��م ا�(:���9 &� ا��و��
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  أح��م `��م��: ا�.>; ا��دس

  

  ا�� 0�A���Gارات  :)120(ا���دة 

��mm ا��	�Hmm6 �mmل   �����mm ا��mm�P)� �6ض� ��mm	�mm� %mm�'ى ا����ت��mmن �mmGارات ا�

��m ا��	��m إص�mا          ���
�مً�، و�	m@ ا� �L� ���6         �m& %m�'�ع ا�mض��� �mاره�G ر

           �mm���إ Ym	'�ا �
�m)ت %mم �ًmم�
 %�mAHA nmm�وز ذ�mN�
 c أن @m	� %m��أ�mGب وZmG م

Y�ي سB �(�P��� ا����  .ودون إ��دة ا�(:�� �	

 

  ا���اc9  ): 121(ا���دة 


)�ر مN	} ا��زراء ا�	�اF9 ا�Hزم� ��+#�g أح��م هgا ا�(�ن�ن.  

  

  إ�j�ءات   ):122(ا���دة 

  ، أو............................................م% �Gن�ن ) ................. (ت	/@ ا���اد

 �Gن�ن ا������ ر�G @/	
 ......... �+��..............  

  

  3.�ذ ا�G�3�ن   ):123(ا���دة 


)�F هgا ا�(�ن�ن ن�&g ا��#��ل م% ا���mم ا��j�Lm+� ���m    ،)15(ا���دة مh م�ا��ة   

���
�ة ا��س�N�ا �&.  


