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  وزارة ا����� وا�	���� ا�	��������
  ا����� ا���م� ����ن ا������ ا���ی�ی�

  
١٩٩٩ ��� ����١٧ن ر��   

  ����ار ����ن ا����رة
  
  
  

  ا����� ا������
  
  
  

��  إ�اد وم�ا�
  
  

  ح(") ��� ا��'�� ح%   $#"� ر!�د ��� ا��ه�ب
  ا�"#�$) ����+*        ا�"#�$) ����+*
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  �%! ا$ ا��"�# ا��"�!
  
  
  ت+�ی�
  
  

 ١٩ ا���د – �/ص�ار &�ن�ن ا�	.�رة ا�����ر ���.�ی�ة ا��س��� ١٩٩٩ �%�� ١٧ص�ر ا�)�ن�ن ر&! 
م� ا����3  و&� ن< 34 م�دت> ا7و�; 9; أن ی389 &�ن�ن ا�	.�رة ا���در ��34١٧/٥/١٩٩٩7 ) م��ر(

وی%	��ض .  �ا ا�J�K ا7ول م# ا��Hب ا��Fن3 م�> وا��Bص ���آ�ت ا7ش�Bص34١٣/١١/١٨٨٣ 
N4ا��ن�ن ا��(��� <� ٢٠٠٠ م# &�ن�ن ا��)���ت إ	�Hرا م# أول أآ	��� س�� ٣٣٧وی389 ن< ا���دة . 

N4ا��رض م� أ"��م ا�)�ن�ن ا���  . آ�� ی89; آJ "�! ی	
�ت)�� ت)�ی! ا�)�ان�# ا�	3 ت��ر م# ا��و�� وإذ أخRت ا����� ا���م� � ;9, ���ن ا������ ا7م��ی� 

#��Vا��ر ا���  .م%�ه�� م��� 34 ت)�ی! ا��%��ة �.�
 ;9�� ا��Fن�� م# هRا ا��	�ب �	ZمJ أن ت��ن &� أس��X�R� Y 34 ا�	�%�� Hأن ت)�م ا�� �����4%� ا�

 .ا��	��مZ� #�9"��م>
 
 
 

N�4�	وا$ و�3 ا�  
  
  

  7 $�(7 ا6دارةر�5
  زه�1 $#"� ح; ا���)/ $9��س 
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  ا�,19س
  

  :١٩٩٩ �%�� ١٧ &�ن�ن ر&! –أو= 
  �/ص�ار &�ن�ن ا�	.�رة  
  ا�	.�رة ���> �م: ا��Hب ا7ول   
  ا7��ل ا�	.�ری�:      ا�J�K ا7ول     
  ا�	���:      ا�J�K ا��Fن3     
     \��Fا� J�K.:      ا�	ری�ا���4ت� ا��  
  ا�%.J ا�	.�ري:      ا�J�K ا��ا��     
  ا��	.�:      ا�J�K ا��Bم^     
  )ا��Hرص�(س�ق ا7وراق ا������ :      ا�J�K ا�%�دس     
  )أ"��م �م�(ا�b	aام�ت وا��)�د ا�	.�ری� : ا��Hب ا��Fن3   
  ن)J ا�	��������:      ا�J�K ا7ول     
  ا���H ا�	.�ري :      ا�J�K ا��Fن3     
      \��Fا� J�K.�ري:     ا�	ا��ه# ا�  
  اbی�اع 34 ا��%	�د�ت ا���م�:      ا�J�K ا��ا��     
  ا��آ��� ا�	.�ری� :      ا�J�K ا��Bم^     
  ا�%�%�ة:      ا�J�K ا�%�دس     
  )أ"��م �م�(ا��)J :      ا�J�K ا�%���     
   \��Fب ا��Hك : ا���H��9ت ا��  
  ی�ا7وراق ا�	.�ر: ا��Hب ا��ا��   
  ا�������H :     ا�J�K ا7ول     
  ا�%�� 7م�:     ا�J�K ا��Fن3     
     \��Fا� J�Kا�     : Xا���  
  أ"��م م�	�آ�:     ا�J�K ا��ا��     
  اf4bس وا��e9 ا��ا&3 م�>: ا��Hب ا��Bم^   
  ش�� اf4bس:     ا�J�K ا7ول     
  ا7ش�Bص ا�Rی# ی�ی�ون ا�	�9K%�:     ا�J�K ا��Fن3     
      \��Fا� J�Kس :    ا�f4bث�ر اh  
  إدارة ا�	�9K%� :     ا�J�K ا��ا��     
  إن	��ء ا�	�9K%� :     ا�J�K ا��Bم^     
  .ا��bاءات ا��B	��ة:     ا�J�K ا�%�دس     
  إf4س ا���آ�ت :     ا�J�K ا�%���     
	�Hر ا�	.�ري :     ا�J�K ا��Fم#     bرد ا  
  ا&3 م# اf4bس ا��e9 ا��:     ا�J�K ا�	�س�     
  ��ائ! اf4bس وا��e9 ا��ا&3 م�> :     ا�J�K ا���ش�     

   ١٣/١١/١٨٨٣ ا�J�K ا7ول م# ا��Hب ا��Fن3 م# &�ن�ن ا�	.�رة ا���در 34 – ث����
  .        وا��Bص �����آ�ت
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   ١٩٩٩ �%�� ١٧&�ن�ن ر&! 
  )١(�/ص�ار &�ن�ن ا�	.�رة 

  

k�  ��س! ا��
  رئ�^ ا�.���ری� 

  
  :و&� أص�رن�m, &�ر م.9^ ا���k ا�)�ن�ن اlت3 ن�> 

  
)Aو�Bا�"�دة ا(  

 34 ;����ا ا�J�K ا7ول م# ا��Hب  , ١٨٨٣ م# ن�4��H س�� ١٣ی89; &�ن�ن ا�	.�رة ا���در ��7م� ا�
  .وی%	��ض �> ���)�ن�ن ا���اN4, ) ٢(ا��Fن3 م�> وا��Bص ���آ�ت ا7ش�Bص 

  آ�� ی89; آJ )٣( ٢٠٠١ ا��)���ت ا	�Hرا م# أول أآ	��� س�� م# &�ن�ن) ٣٣٧(وی89; ن< ا���دة 
N4ا��رض م� أ"��م ا�)�ن�ن ا���  ."�! ی	

  
  )ا�"�دة ا������(

<�Bی ���4 Jآ #��	B�ا ا�)�ن�ن م# ا��زراء ا�Rه R�K�	� زم�fت��ر ا�)�ارات ا��زاری� ا�.  
  

  )٤() ا�"�دة ا������(

�ا ا7"��م  , ١٩٩٩ وی��J �> إ	�Hرا م# أول أآ	��� س�� ,ی��� هRا ا�)�ن�ن 34 ا�.�ی�ة ا��س��� 
�� إ	�Hرا م# أول أآ	��� س�� � J���4 X����� ص��B٢٠٠١ا�.   

mإص�ار o34 ت�ری ��9; ا���X ا���در &JH هRا ا�	�ریo ا7"��م ا�)�ن�ن�� ا�����ل � NHإذا آ�ن , وت�
  .٢٠٠٢ ث��Y ا�	�ریo أو ت! إث�Hت ت�ریJH& <B أول أآ	��� س��

أو , �f رس�م, وی��ن إث�Hت ت�ریo ا���X ا����ر إ��> ��ى أ"� م��تk ا�	�ث�� N���p9 ا���� ا��)�ري 
�9�� 34 ا���دة , �)��m 34 س.fت خ�ص� ��ى أ"� ا���Hكأو �Zی� �Vی)� أخ�ى م# ا���ق ا�����ص 

  .م# &�ن�ن اbث�Hت 34 ا���اد ا���ن�� وا�	.�ری�) ١٥(
  .وی�RK آ)�ن�ن م# &�ان����,  ��Bت! ا��و�� ی�H! هRا ا�)�ن�ن

   هـ١٤٢٠ص�ر ��ئ�س� ا�.���ری� �r 34ة ص�K س�� 
)                                   N4ا��م١٩٩٩ م�ی� س�� ١٧ا�(  

  
�Hرك                                                                                                    "%�3 م  

  
  
  
  
  
   

   34١٧/٥/١٩٩٩ ) م��ر (١٩ ا���د –ا�.�ی�ة ا��س���  )١(
 .ا�J�K ا7ول م# ا��Hب ا��Fن3 م# ا�)�ن�ن ا��89; م���ر 34 ن��ی� هRا ا�)�ن�ن )٢(
�Hرة ) ٤(,  )٣( Y��H	س�� (اس ���	رة  ) ٢٠٠١أول أآ�H�آ�� , ) ٢٠٠٠أول أآ	��� س�� (�

�Hرة  Y��H	س�� (اس ���	رة ) ٢٠٠٢أول أآ�H� )٢٠٠١أول أآ	��� س�� (�
    34٢٧/٧/٢٠٠٠ ) ت��� (٣٠ ا���د – ا�.�ی�ة ا��س��� – ٢٠٠٠ �%�� ١٦٨وذ�X ���)�ن�ن ر&! 
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  ����ن ا����رة
  ا���ب اBول 

  ا����رة ��جH ��م 
  أح�Jم ��$� 

  
  )١($�دة 

�3 أو إ	�Hري تYHF, ت%�ي أ"��م هRا ا�)�ن�ن 9; ا7��ل ا�	.�ری� �HV >Bش J9; آ �> ص�K و
  .ا�	���

  )٢($�دة 
س�ت , 4/ذا �! ی��� هRا اbت�Kق , ت%�ي 9; ا���اد ا�	.�ری� أ"��م اbت�Kق ��# ا��	��&�ی# - ١

ث! &�ا� ا���ف ا�	.�ري , ن��ص هRا ا�)�ن�ن أو m��r م# ا�)�ان�# ا��	�9)� �����اد ا�	.�ری�
�k ت�N�H أ"��م ا�)�ن�ن 4/ذا �! ی��� �ف ت.�ري أو �دة ت.�ری� و, وا���دات ا�	.�ری�

  .ا���ن3
أو &�ا� ا���ف ا�	.�ري أو ا���دات ا�	.�ری� م	; , w ی.�ز ت�N�H اbت�K&�ت ��# ا��	��&�ی#  - ٢

 .ت��رYy م� ا���xم ا���م 34 م��
  

  )٣($�دة 
 <�4�V �"ا�; أ �H%���� ت.�ری� �(�9; إ�	aام�ت هRا, إذا آ�ن ا� w.�ري إ	ت%�ي أ"��م ا�)�ن�ن ا� f4 

m�"9; , ا���ف ووت%�ي 9; إ�	aام�ت ا���ف اlخ� أ"��م ا�)�ن�ن ا���ن3 م� �! ی�< ا�)�ن�ن 
Xذ� ��r.  

  
  ا�,KL اBول 

  اB�"�ل ا����ری�
  
  )٤($�دة 

�f ت.�ری� ��  :ی
  
�� 34 ص�رة أخ�ى  ) أ(	����� أو ت���Zه� �Rات�� أو ��� ت��� ��(� ��, ش�اء ا���)�wت أی� آ�ن ن�

  .���Z هmR ا���)�wتوآX�R ��� أو ت
 . إس	�.�ر ا���)�wت �)�� ت���Zه� وآX�R ت���Z هmR ا���)�wت) ب(
  .تZس�^ ا���آ�ت ا�	.�ری�) ج(

  
  )٥($�دة 

9; و�> اb"	�اف ��  :ت�� ا7��ل ا�	���� ت.�ری� إذا آ�نY مaاو�	
  .ت�ری� ا�H}�ئ� وا��Bم�ت  ) أ(
 .ا�����) ب(
  .ا��)J ا��Hي وا��)J 34 ا����m ا��اخ��9) ج(
�� ا�����9ت ا�	3 ی��رس�� ا�%�%�ر) د(�HV Y%�ة أی� آ�ن�.�ری� وا�%	ا��آ��� ا�.  
  .ا�	Zم�# 9; إخ	fف أن�ا>) هـ(
���9ت ا���Hك وا���ا�4) و(.  
  .اس	��اع ا�H}�ئ� ووس�ئ| ا��)J وا���pص�J و��rه�) ز(
�, أ��ل ا��ور وا����تk ا�	3 ت��J 34 م.�wت ا����) ح(�Hی, وا����	9; , �وا�وا��	��� 

�Hت ا���تwlه� , ا��r, و����	وا� , �, ون)J ا7خ�Hر , وا���4�p , وا�	aK9ی�ن , واbذا
fن, وا��Hی�  واbت��wت bوا.  

  .اbس	f8ل ا�	.�ري ��Hام� ا��pسk ا3�l وا�H\ ا�K}�ئ3 �H ا7&��ر ا������) ط(
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�) ي(�Hوات ا���Fاد ا���ا��� ��B	سb��9ت ا���� آ������! وا�����p وم���� ا��K| وا��8ز ا�
  .و��rه�

��) ك(�  .م��و�ت ت���� ا��وا�# وا���اش3 و��rه� �)�� ��
  .م)�وwت ت���� ا��)�رات أو ت�م���� أو ت��ی9�� أو ه�م�� أو fVئ�� وم)�وwت ا7ش�8ل ا���م�) ل(
�� أو ت��Z) م(��ه� آ�م�9 أو م.aأة ا�; ش)N أو ت���� ا��)�رات أو ش�اؤه� أو إس	�.�ره� �)�� ��

  .�rف أو و"�ات إداری� أو ت.�ری� س�اء آ�نY م�Kوش� أو ��r م�Kوش�
أ��ل م��تk ا�%��"� وم��تk ا�	��ی� واbس	��اد وا�4bاج ا�.��آ3 وم��تk اbس	�Bام ) ن(

3�9�  .وم�pل ا���� ��H�aاد ا�
  .� وا�%��ك و��r ذ�X م# ا��fه3 ا���م�أ��ل ا���Kدق وا����! وا��)�ه3 وا�	�J�F وا�%���) س(
  .ت�زی� ا����m أو ا��8ز أو ا������ء و��rه� م# م��در ا���&�) ع(

  
  )٦($�دة 

�J ی	���� N9�f"� ا�	.�ری� ��pی� آ�نY أو ��ی� Jت.�ری� آ f�و9; و�> ا���Bص , ی�� أی}� 
  :م� یZت3

�� وص��ن	��  ) أ("fأو ا���ئ�ات وإص #K%ء ا����.  
 . ��� أو ت���Z أو اس	�.�ر ا�%K# أو ا���ئ�اتش�اء أو) ب(
  .ش�اء أدوات أو م�اد ت��ی# ا�%K# أو ا���ئ�ات) ج(
  .ا��)J ا��pHي وا��)J ا�.�ي) د(
���9ت ا��p# أو ا�	�Kی�)هـ (.  
  .اس	�Bام ا��f"�# أو ا����ری# أو ��rه! م# ا���م�9# 34 ا�%K# أو ا���ئ�ات) و(

  
  )٧($�دة 

�J ی��# &��س> 9; ا7��ل ا��Rآ�رة 34 ا���اد ا�%��)� �	���> 34 ا���Kت ی��ن �f ت.�ری�  Jآ
  .وا��8ی�ت

  )٨($�دة 
  .ا7��ل ا�	3 ی)�م ��� ا�	��� ����ن ت	�N9 �	.�رت> ت�� أ��w ت.�ری� - ١
٢ - Xذ� ��r YHF.�رت> م� �! ی	9)� ���J ی)�م �> ا�	��� ی�� م	 Jآ. 
  

  )٩(م�دة 
�f ت.�ری� ��� ا ����w ی� �K	أو م.�د م� ���� س�اء آ�ن م���� �  .�aارع م�	.�ت ا7رض ا�	3 یaر

  
  

  ا�,KL ا����)
  ا���ج1 
  
  )١٠($�دة 

  :ی��ن ت���ا
�f ت.�ری� - ١ <��%p> و��اف ��س�	"b9; و�> ا  .آJ م# یaاول 
�9�� 34 ا�)�ان�# ا��	�9)� �����آ�ت أی� آ�ن  - ٢آJ ش�آ� ت	RB أ"� ا7ش��ل ا�����ص 

 .Rي أن��Y ا���آ� م# أ�9>ا��8ض ا�
  
  )١١($�دة 

١ - ��H.�رة م��ی� آ�ن أو أ��	او�� ا�a�� fی��ن أه:  
و�� آ�ن &�ن�ن ا��و�� ا�	3 ی�	�3 إ���� , م# �Y89 س�> إ"�ى و��ی# س�� آ�م�9   ) أ(

  .�.�%�	> ی�	�H &�ص�ا 34 هmR ا�%#
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�� �.�%�	> وذ�X م# أآ�J ا��Fم�� ��ة �����وط ا��)�رة 34 &�ن�ن ا��و�� ا�	3 ی�	�3 إ�) ب(�
��	B�ی� ا����ا� ���p�9; إذن م# ا��� ا���pل �. 

w ی.�ز ��# ت)J س�> # ث��ن3 ��ة س�� أن یaاول ا�	.�رة 34 م��و�� آ�ن &�ن�ن ا��و�� ا�	3  - ٢
  .ی�	�3 إ���� �.�%�	> ی�	�H راش�ا 34 هmR ا�%# أو ی.�a �> اwت.�ر

 ا���م�9 �9)��م �.��� ا�	���4ت ا�)�ن�ن�� ا�	3 ت)	}��� ت��ن �9)�ص� ا��Zذون �> 34 اbت.�ر ا7ه��9 - ٣
 .ت.�رت>

  )١٢($�دة 
١ - ��أو , إذا آ�ن ���8�9 أو �9�p.�ر �9> م�ل 34 ت.�رة ��ز �9��p�� أن تZم� �/خ�اج م��> م�

<	p9ت)}3 �> م� ��و4)� � ���4 mار��	س��.  
٢ -  kا���ئ e��أن ت k.�رة و�	ار 34 ا���	سw�� ���p�ر إذا أم�ت ا��.p�ا����8 أو ا� #

�9> إذن� م�9)� أو م)��ا �9)��م ���	���4ت ا�	3 ت)	}��� ا�	.�رة. 
�� س�ء إدارة ا���ئk ا��Zذون �> 34 اbس	��ار 34 ت.�رة  - ٣�إذا �Vأت أس�Hب ��ی� ی�B; م

ا����8 أو ا��p.�ر �9> ��ز �9��p�� أن ت%kp اbذن أو أن ت)��m وذ�X دون إخfل 
�� ا���8 "%# ا�������p)�ق ا�	3 اآ	H%. 

٤ -  kp�9> أو سآJ أم� ی��ر م# ا���p�� 34 شZن اwس	��ار 34 ت.�رة ا����8 أو ا��p.�ر 
 .ی.m��& k 34 ا�%.J ا�	.�ري ون��m 34 ص�K�p ا�%.J, اbذن أو ت)���m أو ت���K ا�	.�رة

  
  )١٣($�دة 

<�9f ی9	aم إw 34 "�ود أم�ا�> 4, إذا أم�ت ا���p�� ��wس	��ار 34 ت.�رة ا����8 أو ا��p.�ر 
وی.�ز ش�� إf4س> 9; أw ی��J اf4bس ا7م�ال ��r ا��%	F��ة 34 , ا��%	F��ة 34 هmR ا�	.�رة

9; اf4bس أث� ����%�H ا�; شB< ا����8 أو ا��p.�ر , ا�	.�رة kت�	ی w ���pا� mRو34 ه
<�9.  

  )١٤($�دة 
��ی�x! أه��9 ا���أة ا��	aو�� ��aاو�� ا�	.� - ١	�%�.� ��  .رة &�ن�ن ا��و�� ا�	3 ت�	�3 إ��
٢ -  ��4/ذا آ�ن ا�)�ن�ن , یK	�ض 34 ا�aو�� ا��H��7 ا�	3 تp	�ف ا�	.�رة أن�� تaاو��� �/ذن زو�

 N��%إذن> ا� kp.�رة أو س	> ا�	اف زو��	9; إ"	�اض bوج اa9� a�.ی N�H�	ا� kا��ا�
	�اض أو سkp اbذن 34 ا�%.J ا�	.�ري bا ��& kو� J.%ا� �K�p34 ص mون�� , wو

 .ی��ن ��	�اض أو سkp اbذن أث� إw م# ت�ریo إت��م هRا ا����
�� ا���8 "%# ا���� - ٣H%	3 اآ	ق ا��(pذن 34 ا�bا kpاض أو س�	bی�ث� ا w. 

  
  )١٥($�دة 

١ -  Yإذا آ�ن wل ا7م�ال إ��Kم ان�x�� �(4و Yو�aت ��یK	�ض 34 ا�aو�� ا��H��7 ا�	���ة أن
  .�ر�V ا������ ��# ا�aو��# ت�< 9; خfف ذ�Xا���

9; ا���8 ������ر�V ا������ ��# ا�aو��# إw إذا أش��ت �)��ه� 34 ا�%.J ا�	.�ري  - ٢ �	pی w
J.%ا� �K�p34 ص ���B9ون�� م. 

ی.�ز ���89 34 "��� إه��ل ش�� ا����ر�V ا������ ��# ا�aو��# أن یYHF أن ا�aواج &� ت! و4)�  - ٣
 .آ�F مfئ�� ���p9	> م# ن�xم ان��Kل ا7م�ال���xم م��3 أ

9; ا��p��� ��8! ا���در خ�رج م�� ا�)�3y ��ن��Kل ا7م�ال ��# ا�aو��# إw م#  - ٤ �	pی w
J.%ا ا�Rه �K�p34 ص <�B9.�ري ون�� م	ا� J.%34 ا� m��& oت�ری. 

  
  )١٦($�دة 

  .w ت%�ي أ"��م ا�)�ن�ن ا�	.�ري 9; أر��ب ا��pف ا����8ة - ١
���p9ل 9; م)�ار , # أر��ب ا��pف ا����8ة آJ م# یaاول "��4 ذات نK)�ت زه��ة ی�� م - ٢

 .م# ا��خJ ی�م# م��ش> ا���م3
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  )١٧($�دة 
�9�! اbت.�ر ��)	}; &�ان�# أو ��ائe أو أنx�� خ�ص� إذا زاول ا�	.�رة أ"� ا7ش�Bص ا���xpر 

  .ا	�H ت���ا وس�ت �9> أ"��م ا�)�ن�ن ا�	.�ري
  
  )١٨($�دة 

 ��# ث�Hت f{4 خ�h >Bا وراء ش�		ر أو م%��تYHF ص�K ا�	��� ��J م# ا"	�ف ا�	.�رة ��س! م%	
  .�B�9< ا��xه�

  
  )١٩($�دة 

�� 34 ا���p أو 34 م���رات أو 34 اbذا� أو �fن b�� ��9p	# ی���4 ���	ا� �Kض ص�	Kت
ت أن م# ان	Jp ا���K ا��Rآ�رة �! وی.�ز ن3K هmR ا�)�ی�� �/ث�H, ا�	aK9ی�ن أو �Zی� وس��9 أخ�ى 

f�  .یaاول ا�	.�رة 4
  

  )٢٠($�دة 
وم� ذ�X ت%�ي أ"��م هRا ا�)�ن�ن w . ;9 تYHF ص�K ا�	��� ��9و�� و��rه� م# أش�Bص ا�)�ن�ن ا���م

  .ا7��ل ا�	.�ری� ا�	3 تaاو��� إw م� ی%	�F; ��< خ�ص
  

  
Rا���� KL,ا�  

  ا���Sت1 ا����ری�
  
  )٢١($�دة 

J ت��� ی.�وز رأس م��> ا��%	F�� 34 ا�	.�رة ��ی# أ�� ���> أن ی�%X ا���4ت� ا�	3 9; آ
�� ت.�رت> وأه��	�� و9; و�> ا���Bص د4	�ي ا���م�� وا�.�د ���ی)� ت�JK ���ن �HV ��ت%	a9م

  .م�آma ا����3 وم��> م# ")�ق وم� �9> م# دی�ن م	�9)� ���	.�رة
  

  )٢٢($�دة 
���� ا�����9ت ا�	.�ری� ا�	3 ی.�ی�� ا�	��� وآX�R م%���pت> ا�����B وی	! ت)�� 34 د4	� ا���م��  - ١

  .ا�)�� ی�م� ��4م� تf��K ��س	��Fء ا��%���pت ا�����B �4.�ز أن ت)�� إ���w ش��ا �4��ا
. �9	��� أن ی%	��J د�4ت� ی�م�� م%��ة bث�Hت تf��Kت ا7ن�اع ا��B	�K9 م# ا�����9ت ا�	.�ری� - ٢

�pا� mRو34 ه��x	ات م��	ا���م�� 34 4 �	��9ت 34 د4��4/ذا �! ی	�H . �� ی�	K; �)�� إ����3 ��mR ا�
 .هRا ا��bاء ا	�H آJ د4	� م%�� د4	�ا أص��9

  
  )٢٣($�دة 

� ا�����دة ��ى ا�	��� h 34خ� س�	> ا������ أو ���ن إ����3  - ١�{Hا� J��Kا�.�د ت �	ی)�� 34 د4
�� إذا آ�نY تf��Kت�� واردة ��و34 هmR ا����p ت�	�H تX9 ا���4ت� أو . ��4ت� أو &�ائ! م%	)�9

  .ا�)�ائ! �aءا م	��� ��4	� ا�.�د ا7ص39
 .ت)�� 34 د4	� ا�.�د ص�رة م# ا���aان�� ا�%��ی� و"%�ب ا7ر��ح وا�B%�ئ� - ٢
  

  )٢٤($�دة 
��� ���رة م# ا���اسfت وا��H&��ت و��rه� م# ا��ث�ئN ا�	3 ی�س9K	pأن ی ���	9; ا� �� أو ی	9%�

�� ا���ا���. ����ن ت	�N9 �	.�رت>�� ���ی)� م�	x�� ت%�J مKpوی��ن ا�.  
  

  )٢٥($�دة 
ی.k أن ت��ن ا���4ت� ا�	.�ری� خ���� م# أي �4اغ أو ش�k أو م�p أو آ	��� 34 ا���ام� أو ��#  - ١

  .ا�%��ر
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٢ -  �pKص Jوأن ی�&� آ ���م�	k ا�%.J ی.JH& k اس	���ل د4	�ي ا���م�� وا�.�د أن ت�&! ص�pKت
 .ا�	.�ري  وأن ی}� 9; آJ ص�pK خ�ت! م�	k ا�%.J م� ���ن �د ص�pKت ا��4	�

ی.k ت)�ی! د4	�ي ا���م�� وا�.�د 34 ن��ی� ا�%�� ا������ �9	��� ا�; م�	k ا�%.J ا�	.�ري  - ٣
�د ا���pKت ا�	3 اس	��Y9 خfل ا�%�� ;9 Nی��	9; . �9 k.ی �	ت ا��4�pKء ص��و�� ان	

 .)�ی�> ا�; م�	k ا�%.9� J	Zش�� �9> ��� ی��K ان	��ء ص�pKت>ا�	��� ت
٤ -  J.%ا� k	ي ا���م�� وا�.�د ا�; م��	.� ت)�ی! د4	�> 34 "��� و&� ن��ط ا�	أو ورث ���	9; ا�

���9K& ��Kی ��� ����9 .ا�	.�ري �9	Zش�� 
9�� ا���Hك ی.�ز �)�ار م# ا��زی� ا��B	< و�y أ"��م خ�ص� �	��x! ا���4ت� ا�	.�ری� ا�	3  - ٥��ت%	

�� ا�)�ار��� .أو ا���آ�ت ا�	3 ی
  
  )٢٦($�دة 

9; ا�	��� أو ورث	> ا"w	�Kظ �����4ت� ا�	.�ری� وا��ث�ئN ا���ی�ة �9)��د ا��اردة ��� م�ة  - ١ k.ی
<9K& ئ> أو��  .خ�^ س��ات ت�Hأ م# ت�ریo ا�	Zش�� 9; ا��4	� ��ن	

� ص�ر ا���اسfت وا��H&��ت و��rه� - ٢K" �{أی !��9 م�ة خ�^ س��ات م# ت�ریo إرس���� أو و
 ��, ��w م# ا7صJ) م���و9�4!(وی.�ز ��! ا"b	�Kظ �9��ة ا��Rآ�رة �����ر ا����8ة . ت9%�

 ��� ا�)�ا�� واس	���xK"اده� و�وی��ن �	X9 ا���ر ".�� ا7صJ 34 اbث�Hت إذا رو; 34 إ
 .وا�}�ا�| ا�	3 ی��ر ��� &�ار م# وزی� ا���ل

  
  )٢٧($�دة 

Xذون�# 34 ذ�Z�ا� ���	م3 ا��B	%م JH& #.�ری� م	3 ت�ون 34 ا���4ت� ا�	34 "�! ا�)��د , ا�)��د ا� �H	�ت
 <%K�� ���	ا� ��9; خfف ذ�X, ا�	3 ی�ون Jإذا أ&�م ا���� w> إ�9�� Yدون ��  .ویK	�ض �4�� أن

  
  )٢٨($�دة 

� ا�	��� �	)�ی! د�4ت�m إ���� ی.�ز �9��p�� ���ء k9V ;9 ا��B! أو م# ت9)�ء ذات�� أن تZم - ١
���9�� أو ��اس�� . wس	fBص م� ی	�a���� N9اع ا����وض %K�� 9; ا���4ت�و�9��p�� أن ت��9 

X�R� <���  .خ��H ت
w ی.�ز �9��p�� أن تZم� ا�	��� �/fVع خ��> 9; د�4ت�m إw 34 ا����ز�ت ا��	�9)� ���	�آ�ت  - ٢

 .وم�اد ا7م�ال ا����� وا���آ�ت
 .9! ا���4ت� 34 "��� اf4bس أو ا��e9 ا��ا&3 م�> �9��p�� أو 7م�# ا�	�9K%� أو ���ا&k ا��e9ت% - ٣
�9�� ��ز �9��p�� ا	�Hر ذ�X &�ی��  - ٤إذا ام	�� ا�	��� دون Rر م)�Hل # ت)�ی! د�4ت�fV�� mع 

9; ص�p ا��&�ئ� ا����9ب إث�Hت�� م# ا���4ت�. 
  

  )٢٩($�دة 
9; م�K��B ا7" k&���9�� 34 هRا ا�J�K أو 34 ا�)�ارات ا�	3 ت��ر ت�R�Kا ���ی, ��م ا�����ص 

# م�ئ� ���> وw تaی� 9; أ�� ���> J(ت w �8ام��.  
  

  
Tا�1ا� KL,ا�  

  ا��K ا����ري
  
  )٣٠($�دة 

  .ی�� 34 ا�.�� اbداری� ا��B	�� س.J ت)�� �4> أس��ء ا�	.�ر أ�4ادا آ�ن�ا أم ش�آ�ت - ١
٢ - �	� N9���# ��ا�k ا�)�� 34 ا�%.J ا�	.�ري وم�ا�� ا�)�� وا���Hن�ت ت%�ي �4�� ی	y�Bا� #��

ا�)�ان�# وا�)�ارات , ا�fزم &��ه� وش�k ا�)�� وا�.aاءات ا��)�رة 9; م�K��B هmR ا7"��م 
X�R� ص��Bا�. 
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  )٣١($�دة 
��H��ت وا�fاس��ا� ���9> و34 �pم ��9; وا� #�H.�ري أن ی	ا� J.%��� ��& #م J9; آت 

  .ا��	�9)� �	.�رت> اس�> ا�	.�ري وم�	k ا�%.J ا�	.�ري ا��)�� �> ور&! ا�)��
  

  )٣٢($�دة 
وJ�� . 34 شB< أن یJ�p م# م�	k ا�%.J ا�	.�ري 9; ص�رة م%	���B م# ص�pK ا�)�� - ١

��H9دة س���م ا�)�� ی��; ا���	k ش ���".  
٢ - ;9 :w ی.�ز أن ت�	�J ا���رة ا��%	���B م# ص�pK ا�)�� 

	�Hرأ"��  ) أ(wس إذا "�! ��د اf4bا ��  .م ش
 .أ"��م ا�p.� إذا "�! ��4�>) ب(

  
  )٣٣($�دة 

ت��ن ا���Hن�ت ا��)��ة 34 ا�%.J ا�	.�ري ".� 9; ا���8 م# ت�ریo &��ه� 34 ا�%.J م� �!  - ١
Xذ� ��r ;9  .ی�< ا�)�ن�ن 

�m إw إذا w ی.�ز اb"	.�ج 9; ا�Z� ��8ي ���ن وا�k ا�)�� 34 ا�%.J ا�	.�ري و�! ی	! &� - ٢
9! ا���8 ��}��ن ا���Hن YHث. 

٣ -  ��y�K3 ی	ام�ت ا�a	�bم# ا J9p	9� .�ري	ا� J.%34 ا� m��& م��� X%�	أن ی ���	ی.�ز �9 w
# م��مfت> م� ا�K�� ��8	> ت���ا Z3 ت��	�9> ا�)�ن�ن أو ا�. 

  
  

7$�Vا� KL,ا�  
  ا�"��1

  
  )٣٤($�دة 

١ -  >�B)��� ت��م# ا7م�ال ا� ���aاو�� ت.�رة م���� وی.k أن ت	}�# ��� ا��	.� م.��
  .اwت��ل �����fء وا�%��� ا�	.�ری�

ی.�ز أن ی	}�# ا��	.� ��ص� م���ی� أخ�ى آ�wس! ا�	.�ري وا�%�� ا�	.�ری� وا��fم�ت  - ٢
ا�	.�ری� و��اءات اbخ	�اع وا��س�م وا����ذج ا������ وا�Np 34 اbی.�ر و")�ق ا�����9 

N"و ���Kا7د��� وا�� . ا�����4 وت�خ�< اwس	f8ل وا����
وی.�ز أن ی	}�# ا��	.� ا�H}�ئ� وا7ث�ث واllت وا�7�aة وا����ات و��rه� م# ا�����ت  - ٣

 .ا�fزم� wس	f8ل ا��Jp ا�	.�ري 
  

  )٣٥($�دة 
# اwت��ل -إذا �! ی�H# ا��	��&�ان ا����ص� ا�	3 ی	��Z م��� ا��	.� مJp ا��)� اش	�J ا��	.� f{4 

��� م���ي أو م�دي ی��ن wزم� wس	f8ل ا��	.� 9; ا���> -�����fء وا�%��� ا�	.�ری� J9; آ 
  .ا�Rي &��m ا��	��&�ان

  )٣٦($�دة 
  .f4 ی��ن هRا ا��)�ر ���ا 34 م	.�m, إذا آ�ن ا�	��� م���� �9�)�ر ا�Rي یaاول �4> ا�	.�رة 

  
  )٣٧($�دة 

> ن)J م���9 ا��	 - ١�yت��ف ی��ن م� Jآ k.ی <�f8	اس ���Z�9> أو ت 3�� N" أو إن��ء �.
fV�� آ�ن wوإ ���	أن ی��ن م�.  

ی)�� ا�	��ف 34 ا��	.� و)� ت���Z اس	�f8> 34 س.J خ�ص ی��ر �	��x�> &�ار م# ا��زی�  - ٢
� ���	k ا�%.J ا�	.�ري Kpوی >	B�ا�. 

k أن ی�	�J هRا ا���� وی., ی��� ت��ف ا��	.� وت���Z اس	�f8> ���)�� 34 ا�%.J ا�	.�ري  - ٣
9; ا���Hن�ت اlت��: 
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  .أس��ء ا��	��&�ی# و��وی��! و��%��ت�!  ) أ(
 .ت�ریo ا��)� ون�>) ب(
9; أن ی��9�� ا��)�) ج( NK3 ات	ص� ا����  .ن��ط ا��	.� و��ان> وا�
�9�� وآ���K س�اد ��&3 ا�F�# أو أ��ة  ) د( NK	�ا��7ة ا� ��أو &� ��Hا� ��ا�F�# وم� د�4 م�> 

  .wس	f8لا
��ات ا��	��9 ����	.�) هـ(�  .اwت�K&�ت ��Zن ا��)�د وا�	
  .اwت�K&�ت ا��	�"�� �(9	�Kظ ا��Hئ� �Np ا�o%K أو �Np اbم	��ز) و(

  
  )٣٨($�دة 

w ت�	)J م���9 ا��	.� �4�� ��# ا��	��&�ی# أو ����%�H ا�; ا���8 إw م# ت�ریo &�� ا�	��ف 34  - ١
�B9ون�� م X�R� ص�Bا� J.%.�ريا�	ا� J.%ا� �K�p34 ص �. 

�� ���xم خ�ص ��9�� أو ا�	%.�f4 J ی)�م ش�� ا�	��ف  - ٢yص� خ��� ;9إذا اش	�J ا��	.� 
 ;934 ا��	.� 34 ص�K�p ا�%.J ا�	.�ري م)�م ا���� أو ا�	%.�J ا��Bص إw إذا ن< ا�)�ن�ن 

Xذ� ��r. 
  

  )٣٩($�دة 
��ات ا���ش�� # ا��)�د ا��	�w �9 یJp م# Y�h إ��> م���9 ا��	.� مJp ا��	��ف 34� ا�p)�ق وا�	

Xذ� ��r ;9 NKإذا ات wإ �.	����.  
  

  )٤٠($�دة
 ��تH); ذم� ا��	��ف م����8 ����ی�ن ا��	��9 ����	.� وا�	3 ی��ن ت�ریo إن��ئ�� س��)� 9; ش

��  .ا�	��ف إw إذا أ��أm ا��ائ��ن م�
  

  )٤١($�دة 
4 ���93 ��ب اf4bس ی.�ز ��Hئ� ا��	.� ا�Rي �! ی%	�ف ا�F�# ���م9> اس	��Fء م# ا7"��م ا�����ص 

 34 <(p� .� أو	�داد ا��	واس o%K34 ا� <(p� ي�	���9%� ا�Kا��ائ��# 34 ت ���� ;9اb"	.�ج 
 wو ���Rا ا�Np أو ذاك 34 )� ا���H وذآ� ص�ا"� 34 ا��B9< ا�Rي ش� �K	"ز إذا آ�ن &� ا��	مbا

9; ا����ص� ا�	3 ش�9��ی)� ا�o%K أو اbم	�� wز إ.  
  

  )٤٢($�دة 
١ -  fث��م �Vاول ن��aأن ی <�f8	اس ���Z	� > ا�; ا���8 أو	م��9 J(�� �.	�# ت��ف 34 ا��ی.�ز � w

9; خfف  NKإذا أت wل إf8	سb���9 أو ا�إ��> ا� Y�h #�� ر�y ���9 kت�	ی ��K��� �.	�ط ا�����
Xذ�.  

9; م�ة أ&Jی%�ى هRا ا��xp ���ة �� س��ا - ٢ NK	ف م� �! ی��	ا� �� .ت م# ت�ریo ش
  

  )٤٣($�دة 
  
١ -  ���Z.� وره�> وت	�ن ��� ا�Zت%�ي 34 ش J�Kا ا�R34 ه ���9م�  م�ا�ة ا7"��م ا�����ص 

X�R� ص��Bا�)�ان�# وا�)�ارات ا� <�f8	إس.  
م وا����ذج آ�� ت%�ى 34 شZن ا7س��ء ا�	.�ری� وا�%��ت ا�	.�ری� وا��fم�ت ا�	.�ری� وا��س� - ٢

ا������ و��اءات اbخ	�اع و��r ذ�X م# ��ص� ا�����9 ا������ أو ا�����9 ا7د��� ا�)�ان�# 
X�R� ص��Bوا�)�ارات ا�. 
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  ا�,KL ا��دس
  س�ق اBوراق ا�"����

  )ا���ر��(
  
  )٤٤($�دة 

  .ت�	�H س�ق ا7وراق ا������ ش��B ا	�Hری� - ١
٢ - ;9 إن��ء ا�%�ق ون�xم> ا��اخ39 ا�)�ان�# وا�)�ارات م� م�ا�ة أ"��م هRا ا�J�K ت%�ى 

X�R� ��x��ا�. 
  

  )٤٥($�دة 
١ -  wره� إ��w ی.�ز ا�	��مJ 34 س�ق ا7وراق ا������ ����%�H ا�; ا����ك ا���ر�� �.�اول أس

fV�� ف��	آ�ن ا� wوإ ��� J��  .��س��V س�%�ر م)�Hل �9
٢ - �fئ> إw إذا آ�ن م�y�K 34 إ��ائ�� م# وw ی.�ز �9%�%�ر إ��اء ���9ت 34 ا�%�ق �p%�ب 

4/ذا أ��ى ا�%�%�ر ا�����9 دون هRا ا�	�Kی� ��ز �9���J . ا����� J���k ت�Kی� خ�ص م�	�ب
���� أو ر4}��H&. 

  
  )٤٦($�دة 

ت��ن ا�����9ت ا��}��4 ا�; أ�J ص�p�p و�� &�� ا��	��&�ون م��� أن ت�ول ا�; م.�د ا�	aام ���4 
ن ت�)� ا�����9 34 س�ق ا7وراق ا������ وأن ت	�N9 ����ك م�ر�� 34 ��اول �4وق ا7س��ر ���ط أ

>	B���9ت &�ار م# ا��زی� ا���  .أس��ر هRا ا�%�ق وی��ر �	��x! هmR ا�
  

  
  ا���ب ا����)

  اY��6ا$�ت وا��+�د ا����ری�
  أح�Jم ��$�

  
  )٤٧($�دة 

 ی�< ا�)�ن�ن أو اwت�Kق ��r ;9 ی��ن ا��9	aم�ن م�� ��ی# ت.�ري م	}�م��# 34 هRا ا��ی# م� �! - ١
Xذ�.  

 .وی%�ى هRا ا��p! 34 "��� ت��د ا��fKء 34 ا��ی# ا�	.�ري - ٢
  

  )٤٨($�دة 
w ت�	�H آ���K ا��ی# ا�	.�ري �f ت.�ری� إw إذا ن< ا�)�ن�ن 9; ذ�X أو آ�ن ا��J�K ���� أو آ�ن  - ١

  .ت���ا و�> م��p9 34 ا��ی# ا����Kل
 ت.�ی� ا���ی# م� �! ی	NK – و�� آ�ن ��r م	}�م# –ی� أن ی�k9 ا��w J�K ی.�ز 34 ا�����K ا�	.�ر - ٢

Xذ� ��r ;9. 
 

  )٤٩($�دة 
 J��(م ����ل أو خ�م�ت ت�خJ 34 ن��V> ا�	.�ري ا4	�ض ان> &�م �Z� ��8ب ا��%p� ���	اذا &�م ا�

�9��ف، 4/ذا �! ی��� �ف &�ر ا�)�3y ا�� �(HV ض���^ ذ�X، وی�� ا� YHFض م� �! ی�  .�ض
  

  )٥٠($�دة 
���> ا�	.�ری� - ١Z� N9�  .ت�	�H ت.�ری� ا�)�وض ا�	3 ی�)�ه� ا�	��� ����ن ت	
�� م#  - ٢���ئ� � !�	Hئ> ��ز �> م���f�اذا ا&	}Y م��� ا�	��� اداء م���H او م��ری� �p%�ب 

Xذ� ��r ;9 NK	م� �! ی �� .ی�م ص�4
9; م)��J ا&Jیk%p ا���ئ� و4)� �%9�� ا�Rي ی	��مJ �> ا�X�H ا���آaي، - ٣ NK	م� �! ی . 



 13 

ی�دي ا���ئ� 34 ن��ی� آJ س�� إذا آ�ن ا��ی# م��w fآ�F م# س�� و34 ی�م اwس	p)�ق إذا آ�ن  - ٤
Xذ� ��r ;9 .J�w س�� أو ا&J م� �! ی	NK أو ی.� ا���ف 

  
  )٥١($�دة 

�ت>، وم� ذ�X ا���H9ت وا�	�Kی}�ت ا���درة م# ا�	��� 34 ش��ن ت	�V���� N9> ا�	.�ري w ت�)}3 ��4
�9�! أي  Np	%ی w ���pا� mR.�رة، و34 ه	ار 34 ا���	سwم ا�ی.�ز ��رث	> إ��8ؤه� إذا &�روا 

kد م��س���! 34 ا�8�bء 34 م�	Hr�� رث��م� ا� �&��  .ت��ی� إذا أخ��وا ا��	
  

  )٥٢($�دة 
 �����> w ی.�ز �%kH اwس	f8ل أو ا�H8# أن ی�k9 ا�	��� إ���ل ا��)�د ا�	3 ی�HمZ� N9�����ن ت	

�9> ��)	}�ه� kت�	3 ت	ام�ت ا�a	�w.�ری� أو إن)�ص ا	ا�.  
  

  )٥٣($�دة 
١ -  kم# ��4ل ا�%�� و� J�4 او #��إذا آ�ن مJp ا�w	aام ا�	.�ري ت%�9! ش� خfل م�س! م

4/ذا �! ی��� . ا����ع ا�; ا���ف ا�%�ئ� 34 م��ن ا�	�9%! �	���# ا��&Y ا�Rي ی.k ان ی	! �4>
�ف وJ�Kس! او ا���ی� ا���  .�k ان ی	! ا�	%�9! 34 و&Y م��سJH& k ن

ی�	�H ا���ف ا�%�ئ� 34 م��ن ا�	%�9! �4�� ی	���K��� N9 &��س ا�H}�ئ� او وزن�� او �ه� او  - ٢
Xذ� ��r ;9 NK	م� �! ی �(� .آ�9�� م	��� �9

  
  )٥٤($�دة 

��ی� ا�	��� ا���ديإذا آ�ن مJp ا�w	aام ا�	.�ري أداء �J و�k أن یRHل �4> ا���ی #.  
  

  )٥٥($�دة 
 Xذ� ��إذا �# ��H9ء 34 ا�	�R�K ا�J م��# وان)}; هRا اJ�7 دون أن ی�Hأ ا���ی# ا�	�f4 ،R�K ی.�ز �> �

<��H& ;9  .إ��Hر ا��ائ# 
  

  )٥٦($�دة 
y�Kم� ی R�K�	� ��� أ"� ا��	��&�ی# �o%4 Np ا��)� خfل م�ة م���� 4)��م> خfل س�ی�نK	"�9> إذا ا <

o%Kا� N" <�  .ا��)� م# ا�	aام�ت أو &��H> &��م ا��	��&� اlخ� �	�R�K ا�	aام�ت> ی%)| 
  

  )٥٧($�دة 
w ت.�ز ا������H ���4ء ا�w	aام�ت ا�	.�ری� إw 34 س��ت ا���J ا�	3 ی�pده� ا�)�ن�ن أو ا��9ائe أو 

�9�� ا���ف  .ا�	3 ی.�ى 
  

  )٥٨($�دة 
رm 34 ا���اد ا�	.�ری� �/نRار رس�3 او ��	�ب م%.J م��pب ��9! ی��ن إRار ا���ی# أو إخ��

 ��r أو ت�9^ أو �4آ^ أو ��&�H� خ��رbار أو اRwل أن ی��ن ا�.�ا��ص�ل، وی.�ز 34 أ"�ال اwس	
��  .ذ�X م# وس�ئJ اwت��ل ا�%�ی

  
  )٥٩($�دة 

�� ا�}�ورة و���ط �م w ی.�ز �9��p�� م�e ا���ی# ���	aام ت.�ري م��9 ��4�9ء �> أو ت)%��>  wإ
  .إ��pق �yر �%�! ����ائ#

  
  )٦٠(م�دة 

Xف ذ�f9; خ NKاذا ات wا R�K�	م# ا� w�� <�9 NK	�ی� ا���  .w ی.�H ا��ائ# �H& ;9ل م�9H ا�	
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  )٦١($�دة 
ا���4ء ��ی# ت.�ري ��# ی�pز س�� ا��ی# م�ش�ا ��� <�9	��B< أو ��# یp�J م����B م#  - ١

ن�ئH> ی�Hئ ذم� ا���ی# إw إذا اثYH ا��ائ# أن ا���ی# �! ی)! ���	�pي ا���9� 34	N(p ا��ائ# أو م# 
  .م# ص�p ا���4ء

٢ - Xف ذ�fخ YHF> م# ا��ی# م� �! ی	9; ��اءة ذم .و��د س�� ا��ی# 34 "��زة ا���ی# &�ی�� 
  

  )٦٢($�دة 
  .ر ا��ی# م�ئ� أ�� ���>34 ا���اد ا�	.�ری� ی.�ز ��9ائ# أن ی�k9 د�4 ا��ی# ���X إذا ��وز م)�ا

  
  )٦٣($�دة 

�� اس	���ل هRا  - ١ ^�94 J�7�9ل ا" JH& <� ذون� 34 ا���4ءZی# م��وآ�ن ا� fإذا آ�ن ا��ی# م��
ا�Np أن یa� !�Bءا م# ا��ی# إw ���ا4)� ا��ائ# م� �! ی��� ن< ا�)�ن�ن أو �ف ی)}3 

X��8 ذ��.  
JH "�9ل اJ�7، 94> أن ی.�H ا��ائ# �H& ;9ل وإذا آ�ن ا���ی# ��r مZذون 34 ا���4ء ����ی# & - ٢

# ا��ی# "	; ان	��ء اJ�7 أو إ��ائ> م# ردm إن آ�ن &�  Np	%�ئ� ا���هRا ا���4ء إذا د�4 �> ا�
Xف أو ن< 34 ا�)�ن�ن ی)}; ���8 ذ�� .د�4 م)�م�، م� �! ی��� ات�Kق أو 

  
  )٦٤($�دة 

�� م� �! ی�< ا�)�ن�ن أو اwت�Kق ی%	Np ا���ئ� # ا�	Zخ�� 34 ا���4ء ����ی�ن ا�	&�(p	.�د اس�ری� ��.
Xذ� ��r ;9وw ی.�ز 34 أی� "�ل أن ی��ن م.��ع ا���ئ� ا�Rي ی	)�m�y ا��ائ# اآ�F م# م�9H ا��ی# . 

Xذ� ��r ;9�9> ا���ئ� إw إذا ن< ا�)�ن�ن أو ��ى ا���ف  k%	"ي اRا�.  
  

  )٦٥($�دة 
��� إذا آ�ن wم� آJ صX ی��ن م9p> د�4 م�9H م# ا��)� - ١x	��� <د أو ت%�9! �}�ئ� ی.�ز ت�او�

  .ا��ائ# أو ������و�� إن آ�ن ��pم9>
��� ا���&J �9����9 أو ا����و�� ان	)�ل ���� ا�p)�ق ا���ش�� # ا��X إ�;  - ٢x	9; ا� kت�	ی

 ."�م9> ا�.�ی�
٣ -  X34 ا�� Y��Fا� Np��� ا���4ء ��x�# ا�����9 ی}�9� J&ا��� ���x	د و34 "��� ا���34 م�

���x	ا� Y&و Np9; و��د ا�9; &�� ا�}��ن  NK	ق م� �! ی�(p	سwا. 
���9 ت.�ری� ا�	aم ا���&��ن �9> ���	}�م# ����! م� �! ی�< ا�)�ن�ن  - ٤ �Hس���� Xإذا أن�� ا��

Xذ� ��r ;9 .أو اwت�Kق 
f&�ت ش���B خ� - ٥ ;9 ���H��4ع ا����� Xا�� J9; "�م �	pی# أن ی��ی.�ز �9 w ص�

9; ا��X-����� ا��X أو ��pم�9> ا�%��)�# م� �! ی�# &�� "�م9> <���" Y&ار - و�ybا 
 .�����ی# أو آ�ن ا���4 ی	�N9 ��)< أه��9 ا���ی#

٦ - >��B	��� <�9 .ی.�ز �9��ی# أن ی�	�� # ا���4ء ����X إذا �! ی�د إ��> م�ش�ا 
�م ا��Bص� �}��ع ا7وراق ت%�ي ��y ;9ع ا����ك ا����ر إ���� 34 هmR ا���دة ا7"� - ٧

Xذ� ��r ;9 .ا�	.�ری� م� �! ی�< ا�)�ن�ن 
  

  )٦٦($�دة 
4�J ی���B ا���دات وا7ص�ل ا����� 34 ا����مfت  - ١ Jآ �ی�	�H م����r �%4 م��و

fم�ت ا���8 أو 9; اس�>  ;9	�اء wص ا��B9; و�> ا� X34 ذ� J.�ری�، وی�خ	ا�
أو 9; أس�ارm ا������ ا�	3 ی�N" X9 اس	F��ره�، ا�	.�ري أو 9; ��اءات اwخ	�اع 

4�J أو اد�ء  Jآ X�Rوآ m�� J��9; إذا� أس�ارm أو ت�ك ا� m�.	م�9# 34 م��وت�pی� ا�
��ف ا�F)� 34 م���> أو 34 y.�ت> أو إ	.� أو 34 م�	�34 ا� ^H9ن> إ"�اث ا�Zی��ن م# ش

  .ا�)�ئ��# 9; إدارت> أو 34 م�	.�ت>
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٢ - ��r �%4م�� Jآ�����ی� ا�}�ر ا����! 	� ��9 -و�9��p�� أن ت)};. م��و� تa9م �4
# ا�	��ی� f{4- �9> 34 إ"�ى9; نK)� ا����pم  !�pا� >B9زا�� ا�}�ر و���� م/� 

 .ا���p ا���م��
  

  )٦٧($�دة 
�� &JH آJ م# ی�y <(p9ر ��ن3 أو م�دي ی�pث> ا���	� إذا اثYH هRا  - ١ی%Zل م�	� ا�9%�� وم�ز

 >Bا���	��34 ا� k� kH%� Zأن ا�}�ر ن�.  
٢ - �H�� إذا �! ت�اع 34 ت����> أو ص��> أو ت�آ�H> أو - و9; و�> ا���Bص-ی��ن ا���	� م

إ�ادf� mس	�fك أو "xK> أو ت��H	> أو �Vی)� �y> أو �Vی)� اس	����> ا����p ا�����4 ���� 
< .و&�ع ا�}�ر أو �9	��H> إ�; ا"	��ل و&�

 :ةو34 "�! هmR ا���د - ٣
�   ) أ(K9� ��("ی�	��34 " ا� ��� Yy�ص�ن� ا�9%�� ا�Rي أ�ه� 34 ه��	�� ا����ئ�� ا�	3 

ا�	�اول س�اء أآ�نY ���� اa�7اء ا�	3 ت	�آk م��� ا�9%�� م# ص��> ام اس	��ن �a�Zاء 
� إ�; ت���3 ا���	�K9ی���ف ا� wم# ص�� ا���8، و.  

� ) ب(K9� ��(زع" ی��ا� " ���م%	�رد ا�9%�� �fت.�ر �4� 34 �وت��� ا�.��9 ا�Rي ی)�م �	�زی
����9ت ��� ���	.aئ�� <%Kن Y&ئ� و�� &�م 34 ا��a.	9; ت.�ر ا� ��9p�. ا�%�ق ا� ��آ

 k����� ��� ت��� ا�	.aئ� إذا آ�ن ی�9! أو آ�ن م# وا�H> ا ن ی�9! و&Y ��� ا�9%K9ا� J�ی�
�9> ت��� �دي ی��رس Kآ�ن ی ��� Xة 34 ذ��H���� س9�� م# ا���ع نK%> ا�����د ���، وا�

�� .�� و�� 34 ا��xوف ذات
ی.�ز �9��; ت���> د�ى ا��%����� إ�; ا���	� أو إ�; ا���زع أو إ����� م�� دون ت}�م#  - ٤

���، وإذا آ�ن  م�آa أ��ل ا���	� أو ا���زع م���دا خ�رج م�� ��زت م)��yت> أم�م ���
 .�� أو وآ��� أو م�	kا���p�� ا����ی� ا�	3 ی��� �> ��ائ�ت�� �4ع أو م�

9! ا��}�ور ��pوث ا�}�ر  - ٥ oث س��ات م# ت�ریf}3 ث�%����� ��ى ا��ت	)�دم د
 J��و����B< ا��%��ل �> وت%)| هmR ا���ى ��ن)}�ء خ�^ ��ة س�� م# ی�م و&�ع ا�

 .��r ا����وع
و ت�pی�ه� ی)� ��fV آJ ش�ط او ���ن ی��ن م# شZن> إ�Kء ا���	� أو ا���زع م# ا��%����� أ - ٦

�� .أو ت��KB م�ة ت)�دم
  

  )٦٨($�دة 
��مfت�! ا�	.�ری� ��}3 �� �(9��� وا��	Hا� !�{�� JH& .�ر	ام�ت ا�a	ا� #ت	)�دم ا���ى ا���ش�� 
س�H س��ات م# ت�ریo "�9ل م���د ا���4ء ���w	aام إw إذا ن< ا�)�ن�ن 9; خfف ذ�X وآX�R ت%)| 

  . ا���درة 34 تX9 ا���وى��}3 �� س��ات ا7"��م ا����ئ��
  

  )٦٩($�دة 
١ -  ��r ;9�� ����V �4ق اbث�Hت م� �! ی�< ا�)�ن�ن 	��& Y.�ری� أی� آ�ن	ام�ت ا�a	�wی.�ز ا

Xذ�.  
٢ -  mR.�ری� ی.�ز 34 ه	اد ا���34 ا� ���	ت �����Hثbا�)�ن�ن ا ���4 k3 ی��	ت ا�w�pا ا�� ���4

�9> د��J آ	��3  J�	م� اش ^� .أو إث�Hت م� ی.�وز هRا ا����J ����4 ا���قا���اد إث�Hت 
٣ -  oری�	ا ا�Rو�� �! ی�# ه ��B9; ا���8 34 ت�ریت��ن ا7وراق ا�����4 34 ا���اد ا�	.�ری� ".� 

^�� .ث��	�، م� �! ی�	�ط ا�)�ن�ن ث�Hت ا�	�ریo، وی�	�H ا�	�ریo ص�p�p "	; یYHF ا�
  

  )٧٠($�دة 
�9�� م	; آ�نY م	�9)� ی.�ز &�Hل ا���4ت� ا�	.�ری� ��ث�Hت 34 ا���وى ا��)�م� م�� �	.�ر او ا��)�م� 

�! ا�	.�ری�، وذ�X و4)� �)�ا� اlت�����Z�:  
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��، وم� ذ�w X ی.�ز ��# ی�ی� أن   )أ (H"9; ص�ت��ن ا���Hن�ت ا��اردة �����4ت� ".� 
 ��ی%	9B< م# هmR ا���4ت� ا�����)� w"��م ا�)�ن�ن د��K�� f%> أن ی.aئ م� ورد �

  .م# ���ن�ت
ت��ن ا���Hن�ت ا��اردة �����4ت� ا�����)� w"��م ا�)�ن�ن ".� ���"k هmR ا���4ت� 9; )ب (

خ��> ا�	���، إw إذا ان)}�� ا���H� !�Bن�ت واردة ���4ت�m ا�����)� w"��م ا�)�ن�ن 
��	pم ص� ;9 .أو أ&�م ا����Z� Jي �Vیh Nخ� 

# إذا آ�نY د�4ت� آJ م# ا��B��# م���)� 7"�� )ج ( ��م ا�)�ن�ن وأس�Kت ا�����)� ���
9; ا���p�� أن ت�k9 د��f اخ� kو� ،�� .ت��&� ���ن�ت

إذا اخ	YK9 ا���Hن�ت ا��اردة ���4ت� ا��B��# وآ�نY د�4ت� أ"�ه�� م���)� 7"��م   )د (
ا�)�ن�ن ود�4ت� اlخ� ��r م���)�، ��4��Hة ��� ورد �����4ت� ا�����)� إw إذا أ&�م 

 Jا���� !�Bا���وی%�ى هRا ا��p! إذا &�م أ"� ا��B��# د�4ت� . 9; خfف م� ورد �
 .م���)� و�! ی)�م اlخ� أی� د�4ت�

  
  )٧١($�دة 

ی.�ز 34 ا���اد ا�	.�ری� اwت�Kق 9; ا�	JH& !��p &��م ا��aاع او ��� &��م> م� م�ا�ة ا7"��م 
�9�� 34 ا�)�ان�# ا��Bص�  .ا�����ص 

  
  ا�,KL اBول
����Jا�� K+ج���  

  )٧٢($�دة 
١ -  �������ری� م�� ا��� 34 ��)� ��)J ت�������� wس	�Bام J9; آ J�Kا ا�Rت%�ى أ"��م ه

 #�	��pة 34 ا��H wأم داخ��9 و ���� ����9&bود ا�pا� �Hس�اء أآ�ن هRا ا��)J دو��� ی)� 
!�  .�.�%�� أ�Vاف اwت�Kق أو ���pل إ&�م	

٢ - Kات J9; آ J�Kا ا�Rت%�ى أ"��م ه ��آ �( #�y أو J(	%م �(��ق ��)J ا�	�������� ی�Hم �
 .hخ�

  
  )٧٣($�دة 

 m�{	(�� ����Zن ی�)� J�J��( م��9م�ت ���4 إ�; ) م�رد ا�	��������()� ن)J ا�	�������� ات�Kق ی	
wس	�Bام�� �V 34ی)� ���4 خ�ص� wن	�ج س9�� م���� أو ت��ی�ه� أو �	�آ�k أو ) م%	�رد ا�	��������(

wh J�8.�ر ت��	أو اس ���Zم.�د ��� أو ش�اء أو ت ��������	� f(ن �H	�ت أو أ��aة �	)�ی! خ�م�ت وw ی
�� إw إذا ورد ذ�X آ.aء . ا��9%����وw ��� ا��fم�ت ا�	.�ری� أو ا7س��ء ا�	.�ری� أو ا�	�خ�< ��س	

<� ��Hت��������، أو آ�ن م�ت J(ن �(  .م# 
  

  )٧٤($�دة 
  .�	�������� م�	��� وإw آ�ن ��fVی.k أن ی��ن )� ن)J ا - ١
�� ا�	3 ت�)J إ�; م%	�رد ا�	�������� - ٢�9; ���ن ��ص� ا�����4 وت�ا� �(�. وی.k أن ی�	�J ا�

وی.�ز أن ی�د ذآ� هRا ا���Hن م����p ��راس�ت ا�.�وى وا�	��9��ت وا�	�����ت 
 ا��ث�ئN ا����py وا��س�م�ت ا����س�� وا��Bائ| وا���ر و��ام� ا��pسk ا3�l و��rه� م#

�)� وت�	a� �Hءا م�>��� N4ت� N"f�4 34 م���9�. 
  

  )٧٥($�دة 
ی.�ز إ���ل آJ ش�ط ی�د 34 )� ن)J ا�	�������� وی��ن م# شZن> ت)��� "�ی�  ا��%	�رد 34 

<�fن bج أو ا�	نbی� ا��وی��NH  ذ�X ���> ا���Bص 9; . اس	�Bام�� أو ت��ی�ه� أو ت
�� إ�aام ا��%	�رد �Zم� م�� یZت3ا���وط ا�	3 ی��ن �yم�:  

  .&�Hل ا�	p%���ت ا�	3 ی�خ9�� ا���رد 9; ا�	�������� وأداء &��	��  )أ (
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"�x إدخ�ل تp%���ت أو ت��یfت 9; ا�	�������� �	fئ! ا��xوف ا����9p أو )ب (
��وف م��Zة ا��%	�رد، وآ�x" X�R ا���pل 9; ت�������� أخ�ى م��ث�9 أو 

 .� مJp ا��)�م���%4 �9	�������
 .اس	���ل fم�ت ت.�ری� م���� �	���a ا�%�9 ا�	3 اس	�BمY ا�	�������� 34 إن	���� )ج (
 .ت)��� ".! اbن	�ج أو ث��> أو آ���K ت�زی�> أو ت��ی�m  )د (
) m(  �� .اش	�اك ا���رد 34 إدارة م��Zة ا��%	�رد أو ت�خ9> 34 اخ	��ر ا���م�9# ا��ائ��# �
wت ا�7�aة أو &�� ا���8ر �	�J�8 �	�������� م# ش�اء ا���اد ا��Bم أو ا����ات واl  )و (

�� دون ��rه���� .ا���رد و"�m أو م# ا�����ت ا�	3 ی
�! )ز (���9; ا���رد أو ا7ش�Bص ا�Rی# ی <��� 34 Jآ��	ج أو ا��	نbا ��� ��& . Xوذ�

آ9> م� �! ی�# أي م# هmR ا���وط &� وردت 34 )� ن)J ا�	�������� �)�� "��ی� 
 .��	�، أو ر�ی� م��p9 ��ی� وم��و� ���رد ا�	��������م%	�3�9 ا�

  
  )٧٦($�دة 

  :ی9	aم م�رد ا�	�������� �Zن ی��� �9�%	�رد 34 ا��)� أو خfل ا���Kو�yت ا�	3 ت%NH إ��ام> �� ی39
# اس	�Bام ا�	�������� و9; و�> ا���Bص م� ی	�N9 م��� ������H   )أ ( Z3 &� ت��	خ��ر ا�bا

9; م� ی�9�> م# وس�ئJ أو ا���p ا���م�  <�أو سfم� ا7رواح أو ا7م�ال، و�9> أن ی�9
  .wت)�ء هmR ا7خ��ر

ا���وى ا�)}�ئ�� و��rه� م# ا��)�Hت ا�	3 &� ت��ق اس	�Bام ا�p)�ق ا��	��9 ���	��������   )ب (
 .w س��� م� ی	�N9 م��� ��Hاءات اwخ	�اع

 .������أ"��م ا�)�ن�ن ا��Z�� 39pن ا�	��یe �	��ی� ا�	��  )ج (
  

  )٧٧($�دة 
ی9	aم ا���رد �Zن ی)�م �9�%	�رد ا����9م�ت وا���Hن�ت و��rه� م# ا��ث�ئN ا����K  ا�fزم�  - ١

 J�8�	� زم�fا� ���Kم�ت ا��Bرد م# ا��	%�ا� <H9م� ی� X�R، وآ��������	ب ا���wس	�
kری�	ة وا��HBص ا���B9; و�> ا�  .ا�	�������� و

9; ا�	�������� خfل م�ة آ�� ی9	aم ا���رد �Zن ی�9! ا� - ٢ ���%	�رد ���	p%���ت ا�	3 &� ی�خ9
Xم�> ذ� k9V رد إذا�	%�ت إ�; ا����%p	ا� mRه J(وان ی� �(� .س�ی�ن ا�

  
  )٧٨($�دة  

 �Zن ی)�م �9�%	�رد ���ء H9V ;9> &�� ا���8ر ا�	3 ی�	.�� - �Vال م�ة س�ی�ن ا��)�-ی9	aم ا���رد
�� اwlت أو ا�7�aة ا�	��	pا�)�� 34 وت mRه �	ی� w رد��م���ت> وإذا آ�ن ا� J�834 ت� J��3 ت%	

���9  .م���ت>، و�k أن ی�9! ا��%	�رد ����در ا���pل 
  

  )٧٩($�دة 
ی9	aم ا��%	�رد �Zن ی%	�Bم 34 ت�J�8 ا�	�������� �م#�9 9; &�ر م# ا��رای� ا����K وان ی%	��# آ9�� 

خ	��ر ه�wء ا���م�9# او ا��HBاء م# ا����ی�# ا��)���# a� 34م ا7م� ��HBاء #���4، 9; أن ی��ن ا
  .م�� أو 34 ا��Bرج آ9�� آ�ن ذ�X م	�"�

  
  )٨٠($�دة 

  .ی9	aم ا��%	�رد �Zن ی��9 ا���رد 9; أ"��م ا�	��ی��ت ا�����V ا��	�9)� ��س	��اد ا�	��������
  

  )٨١($�دة 
�9�� إw ���ا4)� م�رده�w ی.�ز �9�%	�رد ا��aول ���89 # ا�	�������� ا�	3 " J�.  
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  )٨٢($�دة 
�9�� 34 ا�����د وا����ن  - ١ J3 ت�خ	ت ا����%p	وا� ��������	ا� J��(رد ���4 م�	%�م ا�a	9ی

����9 NK	�ا�.  
ی.�ز أن ی��ن ا��)��J م�89H إ������ ی�دى د4�� وا"�ة أو 9; د4��ت م	��دة، آ�� ی.�ز أن  - ٢

 ا��%	F�� 34 ت�J�8 ا�	�������� أو ن���H م# �ئ� هRا ی��ن ا��)��J ن���H م# رأس ا���ل
J�8�	ا�. 

وی.�ز أن ی��ن ا��)��J آ��� م���� م# ا�9%�� ا�	3 ت%	�Bم ا�	�������� 34 إن	���� أو م�دة  - ٣
��  �	��ی�ه� إ�; ا���رد� .أو��� ی�	.�� ا��%	�رد وی	

  
  )٨٣($�دة 

9; س�ی� ا�	�������� ا - ١ �x4�p���� رد�	%�م ا�a	9ت ی���%p	9; س�ی� ا��9�� و J�p3 ی	�
 Xا�%�ی� س�اء و&� ذ� mRإ��4ء ه # Zي ی��Rی� ا�}�ر ا����9��، وی%Zل # ت J3 ت�خ	ا�

Xذ� ��  .34 م�"�9 ا�	�Kوض 9; إ��ام ا��)� أو �
9; س�ی� ا�	p%���ت ا�	3 ی�خ9�� ا��%	�رد وی�)9�� إ��>  - ٢ �x4�p���� رد��م ا�a	9ی X�Rوآ

# إ��4ء هmR ا�%�ی�����k ش�ط 34  Zي ی��Rی� ا�}�ر ا��� .ا��)�، وی%Zل ا���رد # ت
  

  )٨٤($�دة 
ی.�ز اwت�Kق 9; أن ی��ن ��%	�رد ا�	�������� و"�N" m اس	�Bام�� واwت.�ر 34 اbن	�ج و���ط أن 

�9�� ا����4ن NK	دة ی�pة م��و� ����  .ی�pد هRا ا�Np ����)� ��8ا��4 م
  

  )٨٥($�دة 
رد م���)�  ا�	�������� وا��ث�ئN ا���4)� ��� ���9وط ا�����H 34 ا��)�، آ�� ی}�# ی}�# ا��� - ١

�9�� �����اص�Kت ا�����H 34 ا��)�، م� �! ی	NK آ	���  NK3 ات	م�ت ا��Bأو أداء ا� ��إن	�ج ا�9%
Xف ذ�f9; خ. 

�� یNp9 ا7ش�Bص وا7م�ال م - ٢ ���# �yر ی%Zل آJ م# ا���رد وا��%	�رد ���8 ت}�م# ���
��(�Hت� # .ن�ش� # اس	�Bام ا�	�������� أو # ا�9%�� ا���ت.� 

  
  )٨٦($�دة 

)� ن)J ا�	�������� ��� ان)}�ء خ�^ س��ات م# ت�ریo ا��)� أن ی�k9 إن��ء أو  34�V #م J�� ی.�ز
��ی9�� ��� یfئ! ا��xوف اw&	��دی� ا���م� ا�)�ئ�� وی.�ز ت��ار ت)	� <V34 ش�و �xدة ا����ی! هRا ا 

9; م�ة أخ�ى NK	^ س��ات م� �! ی�خ Y{(ان ��آ9 k9ا��.  
  

  )٨٧($�دة 
)� ن)J ا�	�������� ا����ر  - ١ # Z3 ت��	ت ا��تB	< ا���pآ! ا����ی� ���J�K 34 ا����ز

م# هRا ا�)�ن�ن، وی.�ز اwت�Kق 9; ت%�ی� ا��aاع ودی� أو ���یN ت��p! ) ٧٢(إ��> 34 ا���دة 
  .7"��م ا�)�ن�ن ا����يی.�ى 34 م�� و4)� 

٢ -  Jي وآ���أ"��م ا�)�ن�ن ا� k���� اعaع ا���y34 م� J�Kا7"�ال ی��ن ا� ���و34 �
fV�� �(ی Xف ذ�f9; خ .ات�Kق 

  
  ا�,KL ا����)
  ا���T ا����ري

  أح�Jم ��$�: ا�,1ع اBول
  )٨٨($�دة 

)�د ��� ا�H}�ئ - ١ ;9 wع إ�Kا ا�R34 ه ���9� ا�	3 ی�Hم�� w ت%�ى ا7"��م ا�����ص 
Xذ� ��r ;9 .ا�	.�ر �4�� ����! ����ن ت	�N9 ���	.�رة م� �! ی�< ا�)�ن�ن 



 19 

 ���& Yوآ�ن ���وآw X�R ت%�ى تX9 ا7"��م إw إذا آ�ن ا��Hل ا��)��9� J���H ن)�ا أو آ�ن ن)�ا و
  .ا�.aء ا����3 أدن; م# ا�.aء ا��)�ي

٢ - Kتw.�ری� ا��و��� أ"��م ا	ع ا���H9; ا��&��ت ا��و��� ��Zن هmR ا���Hع وا���R4ة 34 م�� ت%�ي 
وآX�R ا7�اف ا�%�ئ�ة 34 ا�	.�رة ا��و��� وا�	K%��ات ا�	3 أ�ت�� ا���x��ت ا��و��� 
�9����p9ت ا��%	���9 34 تX9 ا�	.�رة ا��و��� وا�	K%��ات ا�	3 أ�ت�� ا���x��ت ا��و��� 

�� ا��)��9����p9ت ا��%	���9 34 تX9 ا�	.�رة إذا أ"�ل إ��. 
  

  )٨٩($�دة 
��� 4/ذا �! ی�#  - ١��� Jم���� ا�Rي ی.�ى �9> ا�	%��� ��Hا� �(�إذا �! ی�pد ا��	��&�ان ا�F�# ان

�� ا��	�اول 34 ا�%�ق%��H4 Nس�� Jم����� ت���.  
�Rا ا�%�� وK9� �(4)�ة ا�%��)�  - ٢� Rا7خ kا�%�ق أو إذا و� ��%� ��H9; أن ی��ن ا� NKإذا ات

| س�� ا�%�ق 34 ا�aم�ن وا����ن ا�R9ی# ت! �4��� ا��)� إw إذا &}; اwت�Kق أو ��4��Hة ��	�س
وإذا ت��د . ��ى �ف ا�	.�رة ��r ;9 ذ�X أو ت�H# م# ا��xوف و��ب ا	��د س�� hخ�

 .س�� ا�%�ق ��4��Hة ���%�� ا��س|
  

  )٩٠($�دة 
��H�# ا��ی� ث�pی� ا���8 34 ت�Kی� 34. ی.�ز ت�p	��� !(د 4/ذا �! ی�� ا�����د ا���pد �> او 34 ا���

 ����م ا�	�pی�، و�k ا	��د ا�%�� ا��	�اول 34 ا�%�ق 34 ا�aم�ن وا����ن ا�R9ی# ت! �4 �� kس���ا�
  .ا��)� م� �! ی	�H# م# ا��xوف أو م# �ف ا�	.�رة و��ب ا	��د س�� hخ�

  
  )٩١($�دة 

���34 إw إذا اتNK أو ��ى ا���ف ��r ;9 إذا آ�ن ا�F�# م)�را 9; أس�س ا��زن ��4��Hة ����زن ا
Xذ�.  

  
  )٩٢($�دة 

9; أن ی��ن �9��	�ي ت�pی� ش�J ا����H أو ".�> أو ��r ذ�X م# ا7وص�ف  - ١ NKإذا ات
�م  �� kد م��س���9> أو 34 م� NK	�د ا���ا����aة �>، و�k أن ی)�م ��Rا ا�	�pی� 34 ا���

  . أن ی�k9 ا�o%K وا�	��ی�اwت�Kق 9; م���د م��# وإw ��ز ��H9ئ�
و��H9ئ� ��� ان)}�ء ا�����د ا����ر إ��> 34 ا�K)�ة ا�%��)� ت�pی� أوص�ف ا����H و���p� �(4ت  - ٢

��� !9�وی��ن هRا ا�	�pی� ن��ئ�� إذا �! ی�	�ض �9> ا���	�ي خfل . ا���	�ي ا�	3 ی���> ا�
<� mإخ��ر oی�م� م# ت�ری �� .خ�%� 

  
  )٩٣($�دة 

�� ا����H أو . م���د �9	%�9!إذا �! ی�pد  - ١�HV مa9	%م� �! ت �(�و�k أن ی	! ا�	%�9! ��.�د إ��ام ا�
  .ی)}; ا ���ف �	�pی� م���د hخ�

9; أن ی��ن �9��	�ي ت�pی� م���د ا�	%�9! ا�	aم ا��Hئ� ���	%�9! 34 ا�����د ا�Rي  - ٢ NK4/ذا ات
 ��H�ا� ���HV ���ادm �9	%�9!ی�pدm ا���	�ي م� م�ا�ة ا���ة ا�	3 ت%	a9مb. 

  
  )٩٤($�دة 

١ -  Y> آ�ن��9%	� #��إذا &�م ا��Hئ� ���ء k9V ;9 ا���	�ي �/رس�ل ا����H إ�; ��r ا����ن ا��
�� ا��fك 9; ا���	�ي م# و&Y ت%�9! ا����H إ�; م# ی	��; ن)9>، إw إذا اتNK أو ن< Hت

Xذ� ��r ;9  .ا�)�ن�ن 
٢ - �r 34 ��H�ت%�9! ا� ��� ا����ن ا����# �	�R�K ا���H ت��ن 9; ا���	�ى ا����ری� ا�	3 ی)	}�

Xذ� ��r ;9 .إw إذا اتNK أو ن< ا�)�ن�ن 
٣ -  Np9ی �� w��%آ�ن م J(ن ا��Z�� ي�	��ت ا����9�إذا خ��� ا��Hئ� دون �yورة م9.�� ت

�K��B�ا� mRه kH%� ر�y #م ��H�ا�. 
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  )٩٥($�دة 

�� ت%�9! ا����H ��� ی��أ �9> م# ن)< أ �	�  .و ت�9 ی)}; ا���ف ���	%�مw<�4 e ی
  

  )٩٦($�دة 
�(�994��	�ي أن ی��� m��B	�R�K خfل م�ة م��س�H . إذا �! ی)! ا��Hئ� �	%�9! ا����H 34 ا�����د ا���pد 34 ا�

 ;9 ��H�9� Jث��9; ش� م J�pي أن ی�	��ة، ��ز �9��ا� X9ل تfخ ��H�ئ� ا��Hده�، 4/ذا �! ی%9! ا��pی
�9> وم� د4�> �p%# ن�� ���p9ل 9; ذ�X ا��3"%�ب ا��Hئ� وان  NK	�ا� #�Fق ��# ا��K��� <Hءی��� .

 أن ی���k - وان �! ی�	� 4�f ش��� م��ثf �>- آ�ن �9���H س�� م��9م 34 ا�%�ق ��ز �9��	�يوإذا
�9> وس�� ا�%�ق 34 ا���م ا���pد �9	%�9!، و�9��	�ي ��w م# ذ NK	�ا� #�Fق ��# ا��K��� ئ��Hأن ا� X�

�9> ا	�Hر ا��)� مK%�خ�، و�> 34  kت�	خ��ر یbم# ا ����ی��B ا��Hئ� �Zن �م ا�	%�9! خfل ا���ة ا��
  .هmR ا����p أن ی�k9 ا�	��ی� إن آ�ن �> م)	};

  
  )٩٧($�دة 

9; د4��ت ��ز �9��	�ي أن ی�k9 ا�o%K إذا �! ی)! ا��Hئ� �	%�9! إ"�ى  ��H�9; ت%�9! ا� NKإذا ات
��9; ا��4 kإذا ت�ت wإ ��9; ا��4��ت ا�	3 ت! ت�9%� o%Kی%�ى ا� w�9>، و NK	�د ا���ت 34 ا���

��� ا���y ��Hر �%�! �9��	�يHت.  
  

  )٩٨($�دة 
� ���89 4/ذا �{Hا� ��� ����9> ��ز ��H9ئ� ��� اRار ا���	�ي أن ی NK	�د ا���إذا �! ی��4 ا�F�# 34 ا���

�9> آ�ن م# "N ا��Hئ� م����H ا���	�ي ����Kق���p� Y%# ن�� �F�# ا&J م# ا NK	�ا� #�F� . وإذا آ�ن
� س�� م��9م 34 ا�%�ق �H994ئ��{H9�-f�4 ��Hدة ا�� أن ی���k ا���	�ي ����Kق ��# -  وان �! ی)! �/

#�F�4 ا��� #��� 34 ا�%�ق 34 ا���م ا���{Hا� ���9> وس NK	�ا� #�Fا�.  
  

  )٩٩($�دة 
� مRآ�را ی.�ز �9��	�ي ا�Rي - ١�{H��� ��ئ�& mء�� د�4 ا�F�# ���م9> أن ی�k9 م# ا��Hئ� إ

�4�� أن ا�F�# &� د�4.  
٢ -  Xذ� ��� ا�	3 ت9%��� م# ا��Hئ� �94^ �> ��{Hا� ��ئ�& ���y ي ص�ا"� أو�	��ا� JH& إذا

��	�اض 9; ا���Hن�ت ا�	3 وردت �w9; . ا�م ا	�اض ا���	�ي  ����y w�H& �H	�وی
 .خfل ��ة أی�م م# ت�ریo ت9%���ا�)�ئ�� 

 
  )١٠٠($�دة 

�ی}�  - ١ ;9إذا ر�4 ا���	�ي ت%9! ا����H ��ز ��H9ئ� ��� إث�Hت "��� ا����H أن ی�Z� k9م� 
�� ا���	�ي، آ�� ی�pد � ��Bده� وی�pان)}�ء  م�ة ی ��� <�م# ا�)�3y ا��B	< اbذن 34 ��

�H� م�Zوی.�ز �> أن ی ،��Hإ��اء ا� ��K3 آ�y�(�9 ا��� اwش��ء ا�)���9 �	�9 س�ی� دون ت�pی� م
  .أو إخ��ر

9; ا��Hئ� إی�اع "���9 ا����H خaان� ا���p�� "	; ی%�ى ا��aاع ���> و��# ا���	�ي إذا آ�ن  - ٢
 .ا���	�ي &� د�4 ا�F�# ���م9>

  
  )١٠١($�دة 

١ - H��9> أو أن �>  NK	ه� م ��م J&ا <K> أو ص�	��أن آ ��H�ت%�9! ا� ��� #�Hإذا ت ��r <أو ان �
 # Zإذا ن� wإ o%K��� ي�	��ی)}; �9 f4 ،ه��{	(�� �(�م���N ���9وط أو ا����� ا�	3 ت! ا�
ا��)< أو ا���k أو �م ا�����)�، �م صf"�� ا����H ��89ض ا�Rي أ�m �> ا���	�ي أو 
 k9V �4ر �� 3K	وی� ،o%Kف ی)}; ����ب ا��ص���� ت��یK>، م� �! ی��� ات�Kق أو 

  .o%K �/ن)�ص ا�F�# دون إخfل �Np ا���	�ي 34 ا�	��ی�ا�
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٢ -  ��9; ا���	�ي أن ی��B ا��Hئ� ����د ا��)< أو ا���k أو �م ا�����)� خfل خ�%� 
 #�Fأو إن)�ص ا� o%Kى ا��ی�م� م# ت�ریo ت%�9! ا����H إ��> ت�9%�� 4���9، و�9> أن ی)�! د

 .خfل س	�# ی�م� م# ت�ریo هRا ا�	�9%!
�! ی)� اbخ��ر أو �! ت��4 ا���ى خfل ا�����د ا�����ص �9> 34 ا�K)�ة ا�%��)� س)| إذا  - ٣

 ."N ا���	�ي 34 إ&�م	�� إw إذا اثYH ا��8 م# ��نk ا��Hئ�
٤ - 39�K%�9! ا�	ا� oم# ت�ری �� .و34 ���� ا7"�ال ت%)| ا���ى ��ن)}�ء س	� اش
٥ - 4 ���93 هmR ا���دة، آ�� ی.�ز ا�Kء وی.�ز اwت�Kق 9; ت��یJ ا���ا�� ا�����ص 

�� .ا���	�ي م# م�ا�ت
  

  )١٠٢($�دة 
f4 <�9 ی)}; ��H9ئ�  - ١ NK	�)�ار ا��9; ا��� ت%�9! ا����H �9��	�ي ان آ��	> تaی� � #�Hإذا ت

 mإخ��ر oی�م� م# ت�ری ����س	�داد ا�aی�دة إw إذا ر�4 ا���	�ي ت���9 ا�F�# خfل خ�%� 
  .����د  ا�aی�دة

٢ - H(ت w ي�	��9� ��H�ت%�9! ا� o# ی�م� م# ت�ری�	ان)}�ء س ��J د�ى ا��Hئ� ��س	�داد ا�aی�دة �
��9� .ت�9%�� 4

�9�� 34 هmR ا���دة، آ�� ی.�ز إ�Kء ا��Hئ� م#  - ٣ی.�ز اwت�Kق 9; ت��یJ ا���ا�� ا�����ص 
�� .م�ا�ت

  
  )١٠٣($�دة 

# ث�# م - ١ ��KB	م ا����� إ�دة ا���H إذا آ�ن ا����H ی.�ز اwت�Kق 9; إ�aام ا���	�ي � #��
fم� ت.�ری� م%.�9 ت��aه�، وی.�ز �9��p�� أن ت)}; �f�Hن هRا ا���ط إذا  ����pت ��س9

3H�  .آ�ن ا����H م# ا�%�9 ا�}�وری� �fس	�fك ا��
w ی9	aم خ�K9ء ا���	�ي ���ا�ة ا���ط ا����ر إ��> 34 ا�K)�ة ا�%��)� إw إذا 9��ا �> أو آ�ن  - ٢

4<� !9� .3 م)�وره! ا�
  

  ا�,1ع ا����)
  أح�Jم خ��� ���* أ��اع ا����ع ا����ری�

  )١٠٤($�دة 
  .ت%�ى أ"��م هRا ا��Kع إذا آ�ن )� ا���H ت.�ری� ����%�H إ�; �4�V> أو إ�; أ"�ه�� 4)|

  
١- ^�+���� Tا��� 

  
  )١٠٥($�دة 

١ - !�pی.�ز ا� f4 <�9 NK	�ا� #�Fي أ"� أ&%�ط ا��	��ان> &�م إذا �! ی��4 ا� #�Hإذا ت ��Hا� o%K� 
��# 34 ا���ئ� م# ا�	aام�تH%� وس�خ R�K�	�<. 

�� اس	�aال م� ی��دل  - ٢� ��{H& 3	ئ� ا7&%�ط ا��Hأن ی�د ا� k.ی ��Hا� o%K� !�pو34 "��� ا�
 ��r ل���أ��ة اwن	�Kع �����4�yb�� ��H إ�; ت��ی� # ا�	�9 ا�Rي �kH%� <(p اwس	

fآ fV�� �(دي، وی�� . ات�Kق 9; تp��J ا���	�ى ا�	aام�ت اش� م# ذ�Xا�
٣ -  wا إR4ی��ن ن� w <&�(p	د اس���م د�4 أ"� ا7&%�ط 34 م� ��اwت�Kق 9; "�9ل ا�F�Z� #آ�9> 

J&79; ا .إذا ت�9B ا���	�ي # د�4 &%��# م		����# 
  

  )١٠٦($�دة 
� ا��Hئ� �����9 ا����H "	; أداء أ&%�ط ا�F�Z� #آ�9 - ١K	"داء إذا اZ� ���9�ا� mRي ه�	��ا� k%	اآ ��

�� هfك ا����H م# و&Y ت%�9�> إ��>Hي ت�	��ا� J�p	ا�)%| ا7خ��، وی.  
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�9�� 34 ��ب اf4bس w ی��ن ش�ط ا"w	�Kظ �������9  - ٢م� �م اbخfل ��7"��م ا�����ص 
;9 Nوس�� Yث�� oإذا آ�ن ا���ط م�ون� 34 ور&� ذات ت�ری w9; ا���8 إ "N ا���8 أو ن�R4ا 

��H�9; ا�9; إ��اءات ا�	�R�K ا�	3 ی	RBه� ا��ائ��ن . 
  

  )١٠٧($�دة 
�� إw �/ذن م�	�ب م# ا��Hئ�  - ١���Z� أداء ا7&%�ط JH& ��H�ف 34 ا���	ي ا��	��ی.�ز �9 w

 !9 YHئ� إذا اث�Hا� N" 34 اR4ی��ن ن� w !�pا ا�R�� �K��B���� ي�	��ت��ف ی.�ی> ا� Jوآ
  .> و&Y إ��اء ا�	��ف ���م أداء ا�F�Z� #آ�9>ا��	��ف إ��

٢ -  kو���8 إذن م�> أن ی��� ����H9ئ� �� ت��ف ا���	�ي 34 ا��JH& ��H أداء أ&%�ط ا�F�Z� #آ�9
 .ا���	�ي �Zداء ا7&%�ط ا��H&�� �4را

٣ -  w و��8ام� ��ی��&k ا���	�ي �� م�K��B أ"��م ا�K)�ة ا7و�; ���Hp^ م�ة w ت.�وز س	� اش
 م��ر ١٨وی%�ى 9; هmR ا�.�ی�� "�! ا���دة .  ���> أو �/"�ى ه�ت�# ا��)��	�#٥٠٠ت.�وز 

 .م# &�ن�ن ا��bاءات ا�.��ئ��) أ(
  .وتZم� ا������ ا���م� ��&� ت�R�K ا��)��� إذا ت! ا��e9 أث��ء ت�R�Kه� و�� ��� ص��ورة ا��p! ��ت�

 
�1ی_ ا��L,�� أو ا�"Yای�ة ا��(��� -٣� Tا��� 

  
  )١٠٨($�دة 

١ -  ## ث�# ا�%�9 ا����و��H9� �y 34 ا�	���K م)	�ن� �> ���ن  #9�9; ا�	��� أن ی k.ی
��K�	9; ا� N��%ا� ���39 ا�Rي آ�نY ت�Hع �> هmR ا�%�9 خfل ا��Kا� #�Fا�.  

٢ - �{KBر م��fن # ��� ا�Z� �9%سbن> اZإ��اء م# ش Jآ ���س��ا� ��K�	34 "�! ا� �H	� .ی
  

  )١٠٩($�دة 
	��� أن ی��H ���یN ا��aای�ة ا�����9 ا���r �9% ا��%	���9 ا�	3 ی	��� �4�� إw w"� ا7س�Hب w ی.�ز �9

fن # ا�%JH& kH ا��aای�ةbت�� ���ط اlا:  
  .ت���K ا��	.� ن��ئ��  )أ (
 .ت���K أ"� �4وع ا��	.�)ب (
�4�� ا��	.� )ج ( Jم�� .ت���K ا�	.�رة 34 أ"� ا7ص��ف ا�	3 ی	
�  )د ( ��H3 ی��	ا�%�9 ا� ��Kبت��Hم# ا7س Xذ� ��r أو mأو ت%�ب م�� Nی�" kH%� k. 
) m(  �F9; ا7آ #��Hل أسf! خ	9; أن ت ."��� ا�	���K ا���س���، 

  
  )١١٠($�دة 

  .w ی.�ز ��� ا�%�9 ا��%	����� �9�aای�ة ا�����9 إw ��اس�� خ��H مF�# م)�� 34 ا�%.J ا��Bص - ١
 ��J شB< "}�رm و�� اش	�ط �p}�ر ی)�� ������ ��H�aای�ة ا�����9 آJ ��� اخ	��ري ی.�ز - ٢

 .ا��aای�ة د�4 م)��J أو ا&	�� ا�p}�ر �V ;9ئ�K م���� م# ا7ش�Bص
  

  )١١١($�دة 
9; ا���	�ي ا�Rي ت�س� �9> ا��aای�ة أن ی��4 ن�� ا�F�# 34 �9%� ا��aای�ة وان ی��4  - ١

�� ت%�9! ا����H إ��>، وی.k أن ی	! ا�	%�9! خfل ثfث� أی�م م# ت 3&�Hای�ة، ا�a�ء ا����ریo ان	
Xف ذ�fخ ��Hا� k��V # ش�وط�}	م� �! ت.  

إذا �! ی��4 ا���	�ي ا��H&3 م# ا�F�# أو إذا �! یp}� �	%9! ا����H 34 ا�����د ا����ر إ��> 34  - ٢
9; م%����	> ���یN ا��aای�ة ا�����9 أی}� وw ت)JH ا��aای�ة  ��Hدة ا��ا�K)�ة ا�%��)� و�k إ

 .م�>
# إذا رسY ا�� - ٣ �9B	�ي ا��	��م ا�a	ای�ة ا7و�; ا�a�34 ا� #�Fم# ا� J&ا #�F� ن���Fای�ة ا�a

��Hا� k���� ی�دةa��4 ،�Hاآ #�F� ن���Fای�ة ا�a�ا� Yق، وإذا رس�K��� �4ا��. 
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  )١١٢($�دة 
  -:w ی.�ز ���HB9 ا��F�# أن ی�	�� # إرس�ء ا��aای�ة إw 34 ا���p	�# اlت�	�#

9; شB< وا"�إذا ا&	��ت ا��aای�ة  ) أ( ��9; ا�9% .  
 .إذا �! ت�J ن	�.� ا��aای�ة إ�; ا�F�# ا7س�س3  ) ب(

  
  )١١٣($�دة 

w ی.�ز ����k ا���H او ���HB9 ا��F�# اwش	�اك ��K%> أو ��س�m��r �V 34 ا��aای�ة 9; ا��9% 
��H9� �yو��  .ا��

  
  )١١٤($�دة 

 ������ ���HB9 ا��F�N" # ام	��ز �%kH م� ی%	p)> م# ا�� أو �9; ث�# ا�%�9 ا�	3 ی	��; ��
���9�  .����aای�ة ا�

  
  �+� ا���ری� -٣

  
  )١١٥($�دة 

9; "� أدن; و"� أ&�; ��9��� ا�	3 ی9	aم ا���رد �	�ری�ه� ��ز ����k ا�	�ری� ت���# ا�����  NKإذا ات
 �p9; ا� NKوإذا ات ،kد م��س���� ا���رد ���� ��Bی# وان ی�pم> ���ط أن ت)� ��# ا�a93 ت	ا7دن; ا�

�9>، وان  NK	�ا7دن; ا� �pا� # J(ت w م> ���ط أنa93 ت	ا� ���ا�� #���و"�m، آ�ن ����k ا�	�ری� ت
kد م��س���� ا���رد ���� ��Bی.  

  
  )١١٦($�دة 

١ -  wی9> إ��9; ا�J �9	�ری� ��4��Kوض أن J�w م��وط ����e ا���f4 ،#�4 ی.�ز ت NKإذا ات
���  .���yئ

9; أن ی� - ٢ NKد وإذا ات���ن ����k ا�	�ری� ت�pی� ا�J ا�	�ری� و�k أن ی��B ا���رد ���
mد�pي یRا� J�7�� kم��س. 

9; ا�J ا�	�ری� ��ز ��J م# ا����4# إن��ء ا��)� 34 أي و&Y ���ط إخ��ر  - ٣ NK	وإذا �! ی
kد م��س�� .ا���ف اlخ� ���

  
  )١١٧($�دة 

	�ری�ات ا��وری� f4 ی.�ز ���9ف اlخ� o%4 إذا ت�9B أ"� ا���#�4 # ت�R�K ا�	aام�ت> ��Zن أ"� ا�
��ف ا�F)� 34 م)�رة ا���ف yر �%�! �> أو إ�y إ"�اث R�K�	ا� # �9B	ن ا�Zإذا آ�ن م# ش wإ �(�ا�

��x	رة م���� �("fری�ات ا��	ا� R�Kار 34 ت���	سw9; ا R�K�	ا� # �9Bي تRا�.  
  

  )١١٨($�دة 
 م# ا�	��&� م� ��r ا���رد 9; ش�اء �}�ئ� أو ا���pل w ی.�ز اwت�Kق 9; م�� k��V ا�	�ری�

)� ا�	�ری� إw ���ة w ت.�وز خ�^ س��ات م#  Jpم�ت م�Bئ� أو ا��{H9� �9ث��9; خ�م�ت م J��(��
ت�ریo ا��)�، وذ�X أی� آ�نY ا���aات ا�	3 ی)�ره� ا���رد ����k ا�	�ری�، وآJ ات�Kق 9; م�ة أ�Vل 

w^ س��ات، و�إ�; خ �KBیeق ص�ی�Kة وا"�ة و��ت��و� ���� ان	��ئ� wة إ��ی.�ز ت.�ی� ا� .  
  

Rا���� KL,ا�  
  

  ا�1ه% ا����ري
  

  )١١٩($�دة 
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9; آJ ره#  Jا ا7صR.�ري ت%�ى أ"��م ه	خ�ص� م# ا��ه# ا� �م� م�ا�ة ا7"��م ا�	3 ت�x! أن�ا
  .ی	)�ر 9; م�ل م�)�ل y��ن� ��ی# ی�	�H ت.�ری� ����%�H إ�; ا���ی#

  
  )١٢٠($�دة 

 ا���ه�ن إ�; ا��ائ# ا���ت�# أو إ�; ءی�	�ط ���Kذ ا��ه# N" 34 ا���8 أن ت�	)J "��زة ا��3 - ١
 ا���ه�ن 34 "��زة م# ت%9�> م���� "	; ان)}�ء ء�ل ی���> ا��	��&�ان وان یH); ا��3

  .ا��ه#
 : ا���ه�ن 34 ا�w�pت اlت��ءی��ن ا��ائ# ا���ت�# أو ا���ل "�ئaا �3�9 - ٢

	)�د إن ا��3إذا وy  ) أ(w9; ا  . ص�ر 34 "�اس	>ء� تYp ت����K��� <4 تp�J ا���8 
 . ا���ه�ن وی��3 "�ئma دون N" m��r ت%9�>ءإذا ت%9! ص�� ی�JF ا��3  ) ب(

�� ا���8 ا	�H ت�9%!  - ٣ ��4��، وإذا آ�ن ا��X م�د �	��F%�9! ا����ك ا�	ق ��(pزة ا���" J(	ت�
���ط أن ی��ن ا��X م���� 34 اbی��ل ت����� ن���4 إی��ل اbی�اع �����F ت%�9! ا��X ذات> 

 ���pا� mRو34 ه ،#����� وان ی�y; ا���دع  ����p� mزة ا��p� X%�ب ا��ائ# ا���ت.9�
9; ا��ه#  Nس�� kH%� <��%p� Xا�� ^H" 34 <� N" Jآ # ;9Bت �& m��ی�	�H ا���دع 

p� Xزة ا����" <��H& �� Npا ا�R�� �K	"م� �! ی�# &� ا#� .%�ب ا��ائ# ا���ت
  

  )١٢١($�دة 
9; سJ�H ا��ه# وت)��  - ١ ��ی	! ره# ا�p)�ق ا���F	� 34 ا����ك اwس��� ��pا��  یRآ� �4�� إن

X3 أص�رت ا��	ا� ��  .34 د�4ت� ا�.
��� یRآ� �4> ان> ��9ه# أو أی� �Hرة أخ�ى  - ٢x	� م�w 34 ا����ك �	��Fق ا��(p! ره# ا�	وی

Xذ� ��Kت. 
���ر إ��> 34 ا�K)�ت�# ا�%��)	�# ن�R4ا N" 34 ا���ی# دون "��� إ�; إfن> وی��ن ا��ه# ا� - ٣

<��H& ه# أو����. 
  

  )١٢٢($�دة 
١ -  N" 34 .�ري	ذ ا��ه# ا��K�� ط�	ی� w �(��%دة ا���34 ا� ���9م� م�ا�ة ا7"��م ا�����ص 

  .یoا���8 أن ی��ن م�	��� أو أن ت��ن ا��ر&� ا�	3 ی�ون �4�� ا��ه# ث��	� ا�	�ر
وی.�ز إث�Hت ا��ه# ا�	.�ري �4�� ��# ا��	��&�ی# و����%�H إ�; ا��V �4��� ��8ق اbث�Hت أی�  - ٢

 .آ�نY &��� ا��ی# ا��}��ن ����ه#
  

  )١٢٣($�دة 
9; ا��ائ# ا���ت�# أن ی%9! ا���ی#-Xم�> ذ� k9V �4> م�ه�� ا��3- إذا #�Hی wء إی�� < ا���ه�ن ون�

  .ا����aة �>وم)�ارm و��r ذ�X م# ا���Kت 
  

  )١٢٤($�دة 
 ا���ه�ن ش� hخ� م# ءإذا ت�تk ا��ه# 9; م�ل م9F; �); ا��ه# &�ئ�� و�� اس	�Hل ����3 - ١

<  .ن�
 ی%	�Hل �> m��r ���ط أن أن ا���ه�ن م# ا7م�ال ��r ا����9F ��ز �9��ی# ءوإذا آ�ن ا��3 - ٢

)� ا��ه# وان ی)JH ا��ائ# ا���ت�# ا��Hل 34 X9; ذ� �(K	ی��ن م. 
  

  )١٢٥($�دة 
9; ا��3 �x4�p�9� زم�fاءات ا���bا��� وا�	ا� ���أن ی)�م �. #� ا���ه�ن ء9; ا��ائ# ا���ت

9; أن ءوص��ن	>، و�9> أن ی%	�p� 34%�ب ا���ی# ا�p)�ق ا��	��9 ����3 <� آ)�H &��	> وت�ا�
�B! أوw م# &��� م� ی�B! م� ی)H}> م# ا���9H ا��}��ن ����ه# و�� �! ی�# &� "J ا�9>، وی��ن ا�

 ;9 NK	ا��ی# م� �! ی Jائ� ث! م# اص��9; ا��� وص��ن	> م# ا����ری� ث! م# ا� �x4�p�34 ا� <(Kأن
Xذ� ��r.  
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  )١٢٦($�دة 

�� ان)}�ء  - ١� #�إذا �! ی��4 ا���ی# ا��ی# ا��}��ن ����ه# 34 م���د اس	p)�&> آ�ن ��9ائ# ا���ت
��ی}� ت)�م إ�; ا�)�3y ا��B	< خ�%� أی�م م# ت�ریo ت���9 ا���ی# ���� k9�4ء أن ی��

  . ا���ه�ن آ9> أو ��}>ء�����p�� ا�	3 ی)� 34 دائ�ت�� م��V> ا7م� ���H ا��3
�� ان)}�ء خ�%� أی�م م# ءw ی.�ز ت�R�K ا7م� ا���در م# ا�)���H� 3y ا��3 - ٢� wه�ن إ��ا� 

Rي ی.�ي �4> ا���H وت�ریB> ت�ریo ت8�9H> إ�; ا���ی# وا��J�K إن و�� م� ���ن ا����ن ا�
<	 .وس�

٣ -  3y�(إذا أم� ا� w���9 إ���� ا�)�3y و����aای�ة ا���ی.�ي ا���H 34 ا�aم�ن وا����ن ا�Rی# 
 ا���ه�ن م	�اوw 34 س�ق ا7وراق ا������ أم� ا�)�3y ء��ت�Hع �Vی)� أخ�ى وإذا آ�ن ا��3

�9� #���H(�س�ة ا����4 أ"� ا�%���> 34 هmR ا�%�ق ���H���� J�. 
ی%	�34 ا��ائ# ا���ت�# ���یN ا7و��ی� دی�> م# اصJ و�ئ� وم��ری� م# ا�F�# ا���ت� م#  - ٤

��Hا�. 
  

  )١٢٧($�دة 
�ة أم�ال، آ�ن م# "N ا��ائ# ا���ت�# ت���# ا���ل ا�Rي ی.�ي �9> ا���H م� �!  ;9إذا ت)�ر ا��ه# 

��r ;9 ذ�X أو آ�ن م# شZن> إ��pق �yر �����ی# NK	و4. ی ��Hا� J�ی.�ز أن ی� w ا7"�ال ���3 �
#�  .إw م� ی�3K ��4�9ء �Np ا��ائ# ا���ت

  
  )١٢٨($�دة 

 ا���ه�ن 34 ا�%�ق ��p\ اص��r eH آ�ف �}��ن ا��ی# ��ز ��9ائ# ءإذا ن)< س�� ا��3 - ١
ا���ت�# أن ی��# �9��ی# م���دا م��س�H �	���9 ا�}��ن، 4/ذا ر�4 ا���ی# ذ�X أو ان)}; 

9; ا��3ا�����د ا�� RKأن ی� #� ا���ه�ن ء�pد دون أن ی)�م �	���9 ا�}��ن ��ز ��9ائ# ا���ت
�9�� 34 ا���دة م# هRا ا�)�ن�ن وی�	)J ا��ه# إ�; ا�F�# ) ١٢٦(��ت�Hع ا��bاءات ا�����ص 

��Hا���ت� م# ا�.  
9�fك أو ا�	�9 أو آ�نY ص��ن	> ت%	a9م نK)�ت ��ه�x ءوإذا آ�ن ا��3 - ٢� �y��و�!  ا���ه�ن م

 ;9ی�Z ا���ی# ت)�ی! ش� hخ� ���>، ��ز ��J م# ا��ائ# ا���ت�# وا���ی# أن ی�Z� k9م� 
 J(	3 وی�y�(ا� ������ی}� م# ا�)�3y ا��B	< ا�	�خ�< �> 34 ���> �4را �Zی� �Vی)� ی

��Hا���ت� م# ا� #�Fا��ه# إ�; ا�. 
  

  )١٢٩($�دة 
���م اس	��Kء ی��ن ��fV آJ ات�Kق ی�Hم و&Y ت)�ی� ا��ه# أو � ���" 34 #� ت)�ی�m ی��; ا��ائ# ا���ت

 ا���ه�ن أو 34 ���> دون م�ا�ة ا��bاءات ا�����ص ءا��ی# �� "�9ل أ�9> ا�Np 34 ت�X9 ا��3
�9�� 34 ا���دة   .م# هRا ا�)�ن�ن) ١٢٦(

  
Tا�1ا� KL,ا�  

  ا6ی�اع S) ا�"��د��ت ا���$�
  )١٣٠($�دة 

�� اbی�اع 34 ا��%	�د�ت ا���م�  - ١xKp� ��� ��)	}�m م%	F�� ا��%	�دع �	9%! �}��)� ی	
��9F�3 ت	ا����ك ا� ;{	(�� ��  .�p%�ب ا���دع أو �p%�ب م# ت�ول إ��> م��9	�� أو "��زت

w ی.�ز إن��ء أو اس	F��ر م%	�دع �م �> "N إص�ار ص��ك ت�JF ا�H}�ئ� ا���د� وت��ن  - ٢
� ا��B	�� و4)� ���9وط وا7و�yع ا�	3 ی��ر إw �	�خ�< م# ا�.�� اbداری. &���9 �9	�اول

���� &�ار م��. 
�� ا�}�ائk أو ا��س�م  - ٣�9; إی�اع �}�ئ� �! ت��4  J�Kا ا�Rأ"��م ه N�H34 ت� ;ت�ا

�9�� 34 ا�)�ان�# ا��Bص� �X�R وا�)�ارات ا���درة �	�R�Kه� .ا�.��آ��، ا7"��م ا�����ص 
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�� ��"��م ا� - ٤yم� خ�� ��9�� 34 هRا ا�J�K م��Zة اwس	��اع ا�	w 3 ی�	�H م%	�د����ص 
� ت��ن &���9 �9	�اول�{Hا� JF�إص�ار ص��ك ت �� .w ی��ن م# ")

  
  )١٣١($�دة 

�م� أن ی�م# �y <�9 أخ��ر ا��pیN ��ى إ"�ى ش�آ�ت  - ١ �9; م# ی%	F�� م%	�د k.ی
  .�ا�	Zم�# وی��J هRا ا�	Zم�# ا�H}�ئ� ا�����دة ����%	�دع �p%�ب ا��8

وم� ذ�w X ی��J ا�	Zم�# ا�H}�ئ� ا���د� أ"� ا��%	�د�ت ا���م� ا�����دة 34 م���ء ��pي  - ٢
 Nی�pأخ��ر ا� �y ي أو ��ي�p� #م�Z	� �{أی ����م� ��{Hا� Yأو م���ء ��ي إذا آ�ن
 kه� ا��ا� m�"م�# وZ	ا ا�Rي أو ا�.�ي آ�ن ه�pHم�# ا�Z	ل س�ی�ن ا�fدث خ�p4/ذا و&� ا�

	� <(�Hت� ��� wدع إ�	%�9; ا�� م����� ���	Zم�# �{Hت��� ا� wی}�ت، و��%�ی� ا�	
 .ان)}�ء م�ة س�ی�ن ا�	Zم�# ا��pHي أو ا�.�ي أو �م آ�Kی� هRا ا�	Zم�# �	���8 ا�}�ر

  
  )١٣٢($�دة 

١ -  �� ا���د�{Hا� ���HV # �p�pم ���ن�ت ص��ی9	aم ا���دع �Zن ی)�م إ�; ا��%	�دع ا�
�� وم)�اره�  . و&��	��ون�

���ت  - ٢ Rواخ <��%p� دع�	%�9� Y�93 س	ا� ��{Hا� >p4 34 Npا� Y&و Jدع 34 آ��و�9
X# ا���8 م# ذ����وت �� .م�

  
  )١٣٣($�دة 

١ -  ��� ا���د� وص��ن	�� ��� w ی.�وز &��	�{Hا� �K" # w��%دع م�	%�ا� ��F	%ی��ن م
  .ا�	3 &�ره� ا���دع

٢ -  Np9ی ��# وw ی%Zل م%	F�� ا��%	�دع  Xذ� Zك أو ت�9 أو ن)< إذا ن�fم# ه ��{H���
���� أو "aم	�H�� أو �k ذات3 �4�� أو 34 آ���K ت�{Hا� ���HV ة &�ه�ة أو�&. 

  
  )١٣٤($�دة 

��%	F�� ا��%	�دع أن ی�k9 م# ا�)�3y ا��B	��� >��p�� ا�	3 ی)� 34 دائ�ت�� ا��%	�دع، إص�ار 
� ا���د� إذ�{Hا� ��H� �{ی� ;9ا آ�نY م��دة �	�9 س�ی� وی��# ا�)�3y آ���K إ��اء ا���H أم� 

#�Fف 34 ا���	وا�.  
  

  )١٣٥($�دة 
١ -  k���� �4ت��	ه� م# ا���rوا��ه# و ��H��� �� ا���د�{H9; ا� Jم��ی.�ز �9��دع ا�	

  .ا����ك ا�	3 ی��ره� ا��%	�دع ا���م
� ا - ٢�{Hدع ��ه# ا���9� �yدع أن ی)�م &�و�	%�ا� ��F	%�� ی> و�> ان وی.�ز�� ����د

��9F�ي یRا��ه# ا� X�� Jم�� .ی	
�9�� و�4ء ��9ی# ا���ه�ن  - ٣ R�K�	م� او ا���w ی.�ز ره# ا�H}�ئ� ا���د� 34 ا��%	�د�ت ا�

�9�� 34 شZن ا��ه# ا�	.�ري .إw ��ت�Hع ا7"��م ا�����ص 
  

  )١٣٦($�دة 
�� وآ��	�� ی	%9! ا���دع إی��ل إی�اع ی�H# �4> اس�> وم��	> وم��V> ون - ١	��HVو ��{Hع ا��

و��r ذ�X م# ا���Hن�ت ا�fزم� �	���# ذات�	�� و&��	�� واس! ا��%	�دع ا���د� �4> واس! 
�� ا��س�م وا�}�ائk ا��%	p)� م# � Y�ا���آ� ا���م�� 9; ا��%	�دع وم� إذا آ�نY &� د4

�م>.  
9; ���� ا���Hن�ت ا��Rآ� - ٢ J�	ره# ی� Xی�اع صbی��ل ا/� N4ی�اعی�bرة 34 إی��ل ا. 
٣ -  #� إ�; م.���ت م	��دة وا���pل 9; إی��ل إی�اع وصX ره# �{Hئ� ا�a.دع ت��9�

�� .آJ م.��� م�
� ا��%	�دع ���رة NHV ا7صJ م# إی��ل اbی�اع وصX ا��ه# - ٤K	pی.  
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  )١٣٧($�دة 
١ - 9F�ش��ء ا�wره# م# ا Xإی��ل إی�اع وص ���� ا���د� وا��9%! �{Hا� Yز إذا آ�ن�� ��

 34 X9; ذ��� إذا آ�ن م���ص� 	Kوص ��� أخ�ى م# ن��{� ���9��دع أن ی%	�Hل �
 Xی��ل أو ا��bا Jق "�م�(" ���� J(	ت� ���pا� mRا��ه#، و34 ه Xی�اع وصbإی��ل ا

� ا�.�ی�ة�{Hزات> إ�; ا���	وام.  
� ا����9F س� - ٢�{Hم# ا� ���آ #ئ�H 34 آ��� ی.�ز أن ی��ر إی��ل اbی�اع وصX ا��ه# 

�Hاآ. 
  

  )١٣٨($�دة 
١ - mدع أو 7م���ا��ه# ��س! ا� Xی�اع أو صbی.�ز أن ی��ر إی��ل ا.  
��� م	�#�9  - ٢� ���x	��� زل��	دع ��ز �> أن ی��م� ا�w #ا��ه Xی�اع أو صbإذا آ�ن إی��ل ا

#�9�Kأو م�. 
٣ - � J�" يRا� ���x	ا� ��& k9ره# أن ی� Xإی��ل إی�اع أو ص <� ��> م� ���ن ی.�ز ��# �

 .م��V> 34 د�4ت� ا��%	�دع
  

  )١٣٩($�دة 
١ - ��x�9; ت�&�� ا� f�	ا��ه# م�رخ� وم� Xی�اع أو صbإی��ل ا ���xأن ی��ن ت k.ی.  
��� ���4�yb إ�;  - ٢x	ا� J�أن ی� kی�اع و�bإی��ل ا # f�Kا��ه# م� Xص ��وإذا �

�9�� 34 ا�K)�ة ا�%��)� 9; ���ن ���9H ا��ی# ا��}��ن ����ه# م# اصJ ا���Hن�ت ا�����ص 
�� إ��> ا7ول أن ی�Hدر إ�; x�9; ا�و�ئ� وت�ریo اس	p)�&> واس! ا��ائ# وم��	> وم��V>، و
 ;9 X�R� ش��Z	دع وا��	%�34 د�4ت� ا� ���x	ا ا�Rا��ه# و���ن�ت ه Xص ���xت ��& k9V

 .صX ا��ه#
٣ - �xت ��& k9ا��ه# أن ی� Xص ���xت ���� إ��> ا7ول x�9; ا��� صX ا��ه# وا���Hن�ت 

9; صX ا��ه# X�R� ش��Z	دع وا��	%�34 د�4ت� ا� ���x	��� �(9� .ا��	
  

  )١٤٠($�دة 
١ - �� ا���د�{H9; ا�  .��pمJ صX ا��ه# دون إی��ل اbی�اع "N ره# 
� ا���د� ���ط أن ی��4 ا��ی#  - ٢�{Hا� kpس N" #ا��ه Xی�اع دون صbإی��ل ا Jم�pو�

ن م%	Np ا7داء 4/ذا �! ی�# ا��ی# م%	Np ا7داء، ��ز �> سkp ا��}��ن ����ه# إذا آ�
 mائ��� &JH "�9ل م���د اس	p)�ق ا��ی# إذا أودع ا��%	�دع م�89H آ���4 �	���8 ا��ی# و�{Hا�

J�7�9ل ا" ;	" .<{H(� #ا��ه Xص J)�م "�م	ا��ی# و�! ی Np	إذا اس !�pا ا�Rوی%�ى ه. 
a� ;9ء م# - ٣ kp%ا� ��	9وی.�ز أن ی)Hإی�اع م ��� ��{Hء� ا�a.ا ا�Rم� ه kس��	ی . 

  
  )١٤١($�دة 

# إی��ل  f�Kا��ه# م� Xص Jم�p� ق ��ز�(p	سwد ا��إذا �! ی��4 ا��ی# ا��}��ن ����ه# 34 م�
�9�� 34 شZن ا��ه# ا�	.�ري� ا���ه�ن� ��ت�Hع ا��bاءات ا�����ص �{Hا� ��� k9ی�اع أن ی�bا.  

  
  )١٤٢($�دة 

� ��7و��ی� 9; ا��ائ��# ا���دی�# ��� خ�! ی%	�4; ا�� - ١�{H# ا��م# ث <(" #�ائ# ا���ت
  :ا�����H اlت��

�  ) أ(�{H9; ا� �(p	%�وا��س�م ا� kا�}�ائ.  
�) ب(Kpم# م��ری� ا� Xذ� ��rو ��� وإی�ا�{Hم��ری� ��� ا� . 

� أودع ا���9H ا�aائ� 9; م - ٢�{Hا� ��� Y&ا و�y�" ی�اعbإی��ل ا Jإذا �! ی�# "�م <(p	%ی �
 ."�مJ صX ا��ه# خaان� ا���p�� ا�.aئ�� ا�	3 ی)� 34 دائ�ت�� ا��%	�دع
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  )١٤٣($�دة 
١ -  ��{H9; ا� R�K�	ا� ��� wی# إ��x�ی# أو ا���9; ا�w ی.�ز ��pمJ صX ا��ه# ا����ع 

  .ا���ه�ن� وث�Hت �م آ�Kی� "���9 ا���H ��4�9ء ��ی�>
٢ - ��ی# خfل خ�%� x�9; ا�� وإw س)| "N ی��ن ا����ع �{Hا� ��� oی�م� م# ت�ری ��

 .ا��pمJ 34 ا����ع
��ی# إذا �! ی�Hش�  - ٣x�9; ا�و34 ���� ا7"�ال ی%)| "N "�مJ صX ا��ه# 34 ا����ع 

� ا���ه�ن� خfل ثfث�# ی�م� م# ت�ریo اس	p)�ق ا��ی#�{H9; ا� R�K�	إ��اءات ا�.  
  

  )١٤٤($�دة 
� آ�ن ��pمJ إ�{H9� إذا و&� "�دث �� Np	%ي یRم�# ا�Z	�9 ا�H9; می��ل اbی�اع أو صX ا��ه# 

��{H9; ا�  .و&�ع هRا ا��pدث ���� ا�p)�ق ا��)�رة �> 
  

  
  )١٤٥($�دة 

��# �yع أو ت�9 م�> إی��ل اbی�اع أن ی�k9 م# ا�)�3y ا��B	��� >��p�� ا�	3 ی)� 34  - ١
b> ص�رة م# ا�%�9	ی}� �� ;9ی��ل ا�}�ئ� أو ا�	��� دائ�ت�� ا��%	�دع إص�ار أم� 

 oم# ت�ری �����ط أن یYHF م��9	> �> م� ت)�ی! آJ�K، وت�Hأ ذم� هRا ا��J�K ��ن)}�ء س	� اش
���H�ا� ��{Hداد ا��	اس k9�� �")�م أ	دون أن ی ���Kت)�ی! ا��.  

٢ -  ����# �yع م�> صX ا��ه# أن ی�k9 م# ا�)�3y ا��B	��� >��p�� ا�	3 ی)� 34 دائ�ت
�ی}� ���4ء ا��ی# ا��}��ن ����ه# �� "�9ل ا�9> ���ط أن ا��%	�دع إص� ;9ار أم� 

f�Kا�}�ئ�، وان ی)�م آ X�9� <	��9م YHFا . یR# ص�ر ه�ا7م� آ�ن � R�K�	� #ی��4/ذا �! ی)! ا�
�9�� ��Zن � ا���ه�ن� ��ت�Hع ا��bاءات ا�����ص �{H9; ا� RKأن ی� <p���� ا7م�

��� X.�ري، وذ�	34 د�4ت� ا��ه# ا� ��& �& X9; ا�� J�" يRا7ول ا� ���x	ط أن ی��ن ا�
م# هRا ا�)�ن�ن وت�Hأ ذم� ا��J�K ) ١٣٩(ا��%	�دع و4)� 7"��م ا�K)�ة ا��Fن�� م# ا���دة 

��ن)}�ء س	� اش�� م# ت�ریo اس	p)�ق ا��ی# دون أن ی	RB م# ص�ر ا7م� ����p> إ��اءات 
��{H9; ا� R�K�	ا�. 

  
  )١٤٦($�دة 

�� إ - ١��� k9V دع�	%�ا� ��F	%�� ی�اع ��زbا �(�� ان	��ء  ��{Hدع ا���د ا��	ذا �! ی%
 ���H�ا� ��H4; م# "���9 ا��	.�ري وی%	ن ا��ه# ا�Z34 ش ���9��ت�Hع ا��bاءات ا�����ص 

��	B�ا� ���p�ان� ا�aخ <  .ا��%	p)� �> وی%9! ا��H&3 إ�; ا���دع أو ی�د
٢ -  <�934 ا�K)�ة ا�%��)� إذا آ�ن )� اbی�اع ��r م�pد ا���ة وان)}Y ی%�ى ا��p! ا�����ص 

� أو ی�Hى رHr	> 34 اس	��ار )� اbی�اع�{Hداد ا��	دع اس��ا� k9س�� دون أن ی�. 
  

  )١٤٧($�دة 
# خ�%� whف ���> وw تaی� 9; خ�%�# أ�� ���> أو  - ١ J(ت w و��8ام� ^Hp��� k&��ی

�م� دون ا���pل 9; ا�	�خ�< �/"�ى ه�ت�# ا��)��	�# آJ م# ان ��Z أو اس	J8 م%	�د
  .م# هRا ا�)�ن�ن) ١٣٠(ا����ر إ��> 34 ا�K)�ة ا��Fن�� م# ا���دة 

٢ -  �"Z� <�4 دة����ئ� ا��{Hدع وإی�اع ا��	%�ق ا�fr/� دان�b�� !�pم� 34 "��� ا�Zأن ت ���p�9�
9; نK)� ا����pم �9> و9; ذم� Xوذ� ،���� أو ا��%	�د�ت ا���خ< ���pصw �� ت�9%�

J�Kا ا�Rو4)� ��"��م ا��اردة 34 ه !���%p� �� .ا�	��ف �4
 �(K9; نوتZم� ا���p�� ���� ا��p! ش�م��H� fن م�&� ا��%	�دع ا�.�ی� 34 ص�K�p ی�م�� 

<�9  .ا����pم 
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7$�Vا� KL,ا�  
  ا��آ��� ا����ری�
  ا�,1ع اBول
  أح�Jم ��$�

  )١٤٨($�دة 
  

  .� ا�	.�ری� إذا آ�ن ا��آ�J مp	��4 إ��اء ا����مfت ا�	.�ری� �p%�ب ا���8ت�NH أ"��م ا��آ��
  

  )١٤٩($�دة 
  .إذا أ��Y ا��آ��� ا�	.�ری� م�f4 �(9 ت���ف إw إ�; ا����مfت ا�	.�ری� - ١
��م�9 ت.�ری� م���� ��ز ��9آ�J ا�)��م �.���  - ٢�� ���B.�ری� م	ا��آ��� ا� Y��وإذا أ

 .هmR ا����م�9 دون "���   إ�; إذن م# ا���آJا7��ل ا�fزم� ��bاء 
  
  

  )١٥٠($�دة 
١ - ��Z� .�ری�	ت��ن ا��آ��� ا�.  
ی%	Np ا��آ�J ا�	.�ري ا��7 ��.�د إ��ام ا��K)� ا�	3 آ�9 ���، وآX�R ی%	Np ا��7 إذا  - ٢

Jآ��ی��� إ�; ا� kH%� �(Kر إ��ام ا��R� .اثYH ت
)� w ی%	Np  ا��آ�J أ��ا وان�� ی%	Np ت��ی}� ��r 34 ا���p	�# ا����ر إ����� 34 ا�K)�ة ا�%�� - ٣

# ا�.�� ا�Rي �HV <�R)� ��� ی)}; �> ا���ف ا�	.�ري. 
9; ا�� ا��آ�J ) ٧٠٩(اس	��Fء م# أ"��م ا�K)�ة ا��Fن�� م# ا���دة  - ٤ NKن3 إذا ات��م# ا�)�ن�ن ا�

3y�()�ی� ا�	ا ا��7 �Rه �{Bی f4 .�ري	ا�. 
  

  )١٥١($�دة 
9; ا��آ�J ات�Hع  - ١�(Kر�4 ا�� Jآ��ل ��ز �9�H(دون م%�غ م ��K4/ذا خ�� ،Jآ��ت ا����9�  .ت
4�9; ا��آ�J تZخ�� إ��ام�� وk9V ا�	��9��ت  - ٢ �(Kن ا��Z�� Jآ��ت م# ا����9�وإذا �! ت��� ت

 J��م# ا���آJ إw إذا آ�ن تZخ�� ا��K)� یNp9 ا�}�ر �����آJ او آ�ن ا��آ�J م�y�K 34 ا�
 .���8 ت��9��ت م�>

  
  )١٥٢ ($�دة

إذا آ�نY ا�H}�ئ� أو اwش��ء ا�	3 ی�pزه� ا��آ�p� J%�ب ا���آJ م��دة �	�9 س�ی� أو ���Hط 34 
 >	B�3 ا�y�(م# ا� k9أن ی� J�994آ� kد م��س��ا�)��� و�! ت�9> ت��9��ت م# ا���آZ�� Jن�� 34 م�

��� ����H� �{ی� ;9�� �����p�� ا�	3 ی��� 34 دائ�ت�� م�آa أ���> إص�ار أم� �������K ا�	3 ی
3y�(ا�.  

  
  )١٥٣($�دة 

�دی� و�!  ��r م��ری� k9�	ی mد �> إ��> إذا آ�ن إ��اؤ�����9آ�J أن ی�	�� # إ��اء ا���J ا��
 mRه J9; أن ی�دي ا��آ�ی�س9�� إ��> ا���آJ، إw إذا اتNK أو ��ى ا�	��مJ ا�%��N ��# ا���#�4 

  .ا����ری�
  

  )١٥٤($�دة 
�9> إخ��ر ا���آX�R� J �4را، و34 هmR إذا ر�4 ا��آ�J إ� kإ��>، و� ����د ���اء ا��K)� ا��

 ;	" Jآ��ب ا��%p� زه��p3 ی	ش��ء ا�wه� م# ا��rئ� و�{H9; ا� �x4�p�ا� J9; ا��آ� k.ی ���pا�
��4/ذا �! ت�J ا�	��9��ت 34 م���د م��سk ��ز ��9آ�J أن ی�k9 م# ا�)�3y . ت�9> ت��9��ت> ��Zن

� >	B�ئ� أو ا��{Hی}� �/ی�اع ا�� ;9����p�� ا�	3 ی��� 34 دائ�ت�� م�آa أ���> إص�ار أم� 
3y�(ا� <���  .اwش��ء �� أم�# ی
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  )١٥٥($�دة 
ا��آ�J م%��ل # هfك أو ت�9 ا�H}�ئ� وا7ش��ء ا�	3 ی�pزه� �p%�ب ا���آJ إw إذا ن	�  - ١

 <�4 <��# سw kH ی� ��9آ�J أو �	��  Xذاتأوذ� k� #� أو ا��3 �{Hء3 34 ا�.  
w ی9	aم ا��آ���� J	Zم�# 9; اwش��ء ا�	3 ی�pزه� �p%�ب ا���آJ إw إذا k9V ا���آJ م�>  - ٢

�� ا��3�HV <مa9	%ف أو ت�� .ءذ�X أو آ�ن إ��اء ا�	Zم�# م�� ی)}; �> ا�
  

  )١٥٦($�دة 
١ -  wإ �� :34 ا�w�pت اlت��w ی.�ز ��9آ�J أن ی)�! ن�4�V <%K ث�ن�� 34 ا��K)� ا����9 �/��ام

  .إذا أذن �> ا���آJ 34 ذ�X  )أ (
 .إذا آ�نY ت��9��ت ا���آZ�� Jن ا��K)� ص�ی�p وم�pدة ونRKه� ا��آ�J ��&�)ب (
��  )ج (�� س�� م�pد 34 ا�%�ق واش	�اه� ا��آ�J أو ��� ��9%� N9�إذا آ�نY ا��K)� ت	

���Rا ا�%�.  
  .��ا ن��x ا��آ���w ی%	Np ا��آ�J 34 ا�w�pت ا��Rآ�رة 34 ا�K)�ة ا�%��)� أ - ٢

  
  )١٥٧($�دة 

)� ا��آ��� و9; ا���اسfت و��rه�  ;9ی.�ز ���89 ا�Rي ی	��مJ م� ا��آ�J أن ی�k9 اfVwع 
J)��ة �%��9 ا��آ��أو ا� �	HF�ا� N9; . م# ا��ث�ئوw ی.�ز اw"	.�ج 9; ا���8 ���)��د ا��اردة 

��9! ا���8 ��� و&Y ا�	 YHإذا ث wإ Jس��9 ا��آ��&.  
  

  )١٥٨($�دة 
١ - <��%p� ��9�� ����K)�ت ا�	3 ی�Hم Jآ��ا� |�pأن ی J9; ا��آ�.  
٢ -  Jم���9> أو ا�Rي ی.�ى �9> ا���ف أو ا�	 NK	�د ا���و9; ا��آ�J أن ی)�م �9��آJ 34 ا���

# ا7��ل ا�	3 ی.�ی�� �Rم	> ���%" ������ N��%ب م���)� . ا��%pا ا�Rأن ی��ن ه k.وی
�� ���ن�ت ��r ص�p�p، ��ز �9��آJ ر�4 ا��K)�ت ا�	3 ت	�p9� N9)�)�، 4/ذا  #ت}�# 

��ی�، وw ی%	Np ا��آ�J أ��ا # ا��K)�ت 	��� �H����34 ا� <(" # f{4 ن�ت��Hا� mRه ���
 .ا��Rآ�رة

  
  )١٥٩($�دة 

# ")> 34 ا�Hp^ ام	��ز 9; ا�H}�ئ� و��rه� م# اwش��ء ا�	3 ی�س9�� إ��>  - ١ f{4 J�9آ��
�� ��ی> أو ی9%��� �>ا���  .آJ أو ی�د

٢ -  ��rو <� ��y�(أو ی Jآ��ا� # ���ی}�# اwم	��ز ا�� ا��آ�J وا����ری� وا�����H ا�	3 ی�4
ذ�X م# ا�����H ا�	3 ت%	Np ��9آ�kH%� J ا��آ��� س�اء أنJH& Y(K ت%�9! ا�H}�ئ� أو اwش��ء أو 

Jأث��ء و��ده� 34 "��زة ا��آ�. 
٣ - # أ��ل ت	�H��� N9}�ئ� أو اwش��ء ا�	3 ی	)�ر اwم	��ز دون ا Zإذا آ�ن ا��ی# &� ن� ��ر ��H	

��m أو  ��w تaال 34 "��زة ا��آ�J أو �H}�ئ� أو أش��ء أخ�ى سNH إرس���� إ��> أو إی�ا
<� �� .ت�9%�

  
  )١٦٠($�دة 

 أو 7ش��ء w ی��ن ��9آ�J اwم	��ز ا����ر إ��> 34 ا���دة ا�%��)� إw إذا آ�ن "�ئaا �H}�ئ� - ١
Jآ��ب ا��%p� .ت��lت اw�pزة 34 ا���pا� mRه N(p	وت: 

  .إذا ت%9! ا��آ�J ا�H}�ئ� أو اwش��ء 4�f  )أ (
�Y تYp ت��4> 34 ا�.��ك أو 34 مaBن �م أو خ�ص)ب (yإذا و. 
 .إذا آ�ن ی�pزه� &JH وص���� ��)	}; س�� شp# أو أی� وث�)� ن)J أخ�ى )ج (
  .p# أو أی� وث�)� ن)J أخ�ىإذا ص�ره� و�J "�ئaا ��� ��)	}; س�� ش  )د (

٢ -  Jز ا��آ���	ام J(	ى ان�	��إ�; ا� Y�9ز وس��	مwا ���9إذا ���Y ا�H}�ئ� أو اwش��ء ا�	3 ی)� 
#�Fإ�; ا�. 
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  )١٦١($�دة 

 kری� ا�)}�ئ�� وا�}�ائ���ا ا��ام	��ز ا��آ�J ا�	.�ري م)�م 9; ���� اwم	��زات ا7خ�ى م� 
  .وا��س�م ا��%	p)� ��9و��

  
  )١٦٢(ة $�د

١ -  R�K�	.�ري إ��اءات ا�	ا� Jدة 34 "��زة ا��آ�����ئ� وا7ش��ء ا��{H9; ا� R�K�	34 ا� �H	ی
  . ا���ه�ن ره�� ت.�ری�ء9; ا��3

٢ -  ���9 R�K�	3 34 "��زت> ��ز �> ا�	ش��ء ا�wئ� أو ا�{Hا� ��H� �K9م� Jإذا آ�ن ا��آ� Xوم� ذ�
�� دون "��� إ�; ات�Hع ا��bاءات ا����ر��H� R�K�9> ت� إ���� 34 ا�K)�ة ا�%��)� إw إذا ت�Rر 

��Hن ا�Z34 ش Jآ��ت ا����9� .ت
  

  )١٦٣($�دة 
)� ا��آ��� ا�	.�ری� إن��ء ا��)� 34 آJ و&Y، وw ی%	Np ا�	��ی� إw إذا و&�  34�V #م J�� ی.�ز

kم��س ��r Y&أو 34 و Nدن إخ��ر س�� �(�k أن ی%	�� إن��ؤm وإذا آ�ن ا��)� م��# ا���ة و�. إن��ء ا�
  .إ�; سkH ��ي وم)�Hل وإw اس	Np ا�	��ی�

  
  )١٦٤($�دة 

 <8�9Hت> وت�y�(وت.�ز م <� ��Vم� ��إذا �! ی�# �9��آJ م�V# م��9م 34 م�� ا	�H م�V# وآ�9> �
7��ل ا�	3 ی.�ی�� ا��آ�p� J%�ب م�آ9>�� N9�  .��7وراق ا�)}�ئ�� ا��س��� �4>، وذ�X �4�� ی	

  
  )١٦٥($�دة 

X�R� ص��B.�ری� 34 م�� ا�)�ان�# وا�)�ارات ا�	ل ا��آ��� ا���Z� �8ل	شwا !�x�	� N9�  .ت%�ى �4�� ی	
  

  ا�,1ع ا����)
  ��* أ��اع ا��آ��� ا����ری�

 ا��آ��� ����"��� -١
  

  )١٦٦($�دة 
١ - Jآ��ب ا��%p� > ت���4 &�ن�ن���ن ی.�ى ��سZ� Jا��آ� m�{	(�� ���)� ی	 �����  .ا��آ��� ���
9; ا��آ��� �������� ���4�yb إ�; ا7"��م ا���م� ��Zن ا��آ��� ا�	.�ری� ا7"��م وت%�ى - ٢ 

�9�� 34 ا���اد ا�	���� .ا�����ص 
  

  )١٦٧($�دة 
١ -  ;9 k9; م�> و�Z� ى�	أو اش Jآ��ا� mي "�دRا� #�Fم# ا� J&Z� �������� Jإذا ��ع ا��آ�

 34 X�R� Jا��آ� ��Bأن ی �(Kإن أراد ر�4 ا�� Jآ��ا� �H	> ��� وإw ا�9ا&�ب و&Y م# 
#�F9� f��&.  

٢ - #�F�4ق ا� J�pت �������� Jا��آ� JH& إذا �(Kر�4 ا�� Jآ��ی.�ز �9 wو. 
  

  )١٦٨($�دة 
١ -  Jآ��ا� <H9V يR��9ع أو ا���� ا�� �K��Bم ��{� Jآ��ب ا��%p� �������� Jى ا��آ��	إذا اش

����H(� مa9ی f4.  
� م���)� - ٢�{� Jى ا��آ��	وإذا اش wإ Jآ��م ا�a9ی f4 �Hاآ ������9 و��# ����ا� ��{H9� 

��H9V 3	ا� ���ل ا���H(� .���� أو ر4}��H& #�� ر��Bا� Jآ��ی��ن �9 J&ا ���ا�� Yأم� إذا آ�ن. 
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  )١٦٩($�دة 
 ،Jآ��إ�; ا� ��K��دت ا�� ،Jآ��3 "�ده� ا�	م# ا���وط ا� J{4وط ا��� �������� Jا��آ� �&��إذا ت

  .�J أن ی)�م "%��> 9; أس�س ا���وط ا�p)�)� ا�	3 ت�Y ا��K)� ��)	}�ه�و9; ا��آ
  

  )١٧٠($�دة 
����� ا�����H��� �9 ا���	�ي f�h ��4�9ء ���F�# أو &%�> �9> ���8 إذن م#  - ١��� Jا��آ� eإذا م�

 Jی.�ز ��9آ� ���pا� mR�4را، و34 ه <���Z� #�Fداء ا�Z� Jا��آ� kأن ی��� Jآ��ز �9�� ،Jآ��ا�
;9� ��Kق ا�F�# إذا ت�Y ا��F� �(K�# أK	pأن ی ��������.  

����� أن ی��e اJ�7 أو ی)%| ا�F�# ���8 إذن م# ا���آJ إذا آ�ن  - ٢��� Jی.�ز ��9آ� ،Xوم� ذ�
 Jآ��ت ا����9�ا���ف ا�	.�ري 34 ا�.�� ا�	3 ت! �4�� ا���H ی)}; �X�R إw إذا آ�نY ت

J.� .ا���ی�p تa9م> ���F� ��H�# م
  

  )١٧١(ة $�د
����� �F�# م�.f4 ،J ی.�ز �9��آJ أن ��� Jو��ع ا��آ� Jم�� #�F� ��H��� Jآ��ت ا����9�إذا &}Y ت
 #�Fداء ا�Z� �������� Jم ا��آ�a	9ی ���pا� mRو34 ه <���� "�9ل اJ�7 ا�Rي  wإ #�Fداء ا�Z� <Hی���

J���ا� ��H9; أس�س ا�.  
  

  )١٧٢($�دة 
����� ت - ١��� Jی.�ز ��9آ� w #م ��9; ا�H}�ئ� ا�	3 ی	9%� ��y��.�ری� ا�	م�ت ا�f����8 ا�

  .ا���آJ أو �p%��> إw إذا ت! ذ�X 34 "�ود ا�)�ن�ن وآ�ن مZذون� 34 ذ�X ص�ا"�
٢ -  #�K9	B�9 �}�ئ� م# ��^ وا"� وم�س�9 ا��> م# م�آ�9# م�ا �.aئ�" �������� Jوإذا آ�ن ا��آ�

� م��� ���ن� م��{� J9; آ .�aا ���و�k ان ی}� 
  

  )١٧٣($�دة 
١ -  Jآ��م�> ا� k9V إذا wوإ <��%p� �&������� أن ی��ح ��س! ا���آJ ا�Rي ی	��� Jی.�ز ��9آ�

�� ا��آ��� م� دام . �م ا4b}�ء ��س�>�HV 34 ���8ت Jآ��4}�ء ��س! ا�b9; ا kت�	ی wو
  .ا��آ�J ی�Hم ا��)� ��س�>

����� ا4b}�ء إ�; ا���آJ ��س! - ٢��� J9; ا��آ� Xم�> ذ� Jآ��ا� k9V إذا <� ا���8 ا�Rي ت��&� م
 R�Kم�� ت��y mر�H	# ا4b}�ء ��س! ا���8 دون م%�غ م)�Hل ��ز ا �������� Jا��آ� ��	4/ذا ام

�(Kا��. 
  

  )١٧٤($�دة 
١ -  JH& ش�ة�Hا ا���8 مRم هa	9ی ��آ ،<������ م�Hش�ة &JH ا���8 ا�Rي ت��&� م��� Jم ا��آ�a	9ی

�������� Jا��آ�.  
����� ا����ع 9; ا���آJ وw �9��آJ ا����ع 9; ا���8  - ٢��� Jم� ا��آ� �&����^ ���89 ا�Rي ت

Xذ� ��r ;9�ى م�Hش�ة م� �! ی�< ا�)�ن�ن ��. 
  

  )١٧٥($�دة 
١ -  kأن ی��� Jآ��ى، ��ز �9�	��م# ا� #�Fا� �H& JH& ��H��� �9��ا� �������� Jإذا أ94^ ا��آ�

  .�>ا���	�ي م�Hش�ة �Zداء ا�F�# إ�
����� ا����9 �����اء &JH ت%9! ا����H، ��ز �9��آJ أن ی���k ا��Hئ�  - ٢��� Jوإذا أ94^ ا��آ�

 .م�Hش�ة �	%�9! ا����H إ��>
  

  )١٧٦($�دة 
����� و�4ء ا���8 ا��	��&� م�> ���	aام> إw إذا تp�J هRا ا�}��ن ص�ا"�  - ١��� J# ا��آ��ی} w

  . ا�.�� ا�	3 ی��رس �4�� ن��V>أو ن< �9> ا�)�ن�ن أو آ�ن م�� ی)}; �> �ف
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�م و��د ات�Kق أو �ف  - ٢ �� ���p�ا� mد�pا�}�م# أ��ا خ�ص� ت �������� Jا��آ� Np	%ی
 .34 شZن>

  
  وآ��� ا��+�د -٣

  
  )١٧٧($�دة 

 ،����وآ��� ا��)�د )� ی9	aم ����H> شZ� >Bن  ی	��; 9; و�> اwس	��ار و34 م��)� ن��ط م
K)�ت ��س! ا���آJ و�p%��> م)��J ا��، وی.�ز أن ت��J م��	> ت�R�Kه� ا�	�وی� وا�	�Kوض وإ��ام ا��

<��%pو� Jآ��س! ا���.  
  

  )١٧٨($�دة 
 J�p	ل ویf(	سw9; و�> ا ��ی	��; وآ�J ا��)�د م��رس� أ��ل ا��آ��� وادارة ن��V> ا�	.�ري ��Zن

<Vدارة ن��w زم�fو�4ت ا����ا� m�"و.  
  

  )١٧٩($�دة 
)�د وا"� 34 ذات ا����)� و�Rات ا��Kع م# ا����ط، آ�� w ی.�ز �9��آJ أن  Jم# وآ� �FآZ� #��ی%	

 X)�، وذ����رس ذات ا����ط و34 ذات ا���ة تZم# م�� �Fآw fد أن ی��ن وآ��(�w ی.�ز ��آ�J ا�
Xذ� ��r ;9  .آ9> م� �! ی	NK ا����4ن ص�ا"� 

  
  )١٨٠($�دة 

)� وآ��� ا��)�د ����	���، و YHFأن ی k.وم��)� ی J�4> ���> خ�ص "�ود ا��آ��� وا�� ا��آ� #�Hان ی
  .ن��V> وم�ة ا��)� اذا آ�ن م�pد ا���ة

  
  )١٨١($�دة 

إذا اش	�ط 34 ا��)� أن ی)�! وآ�J ا��)�د م�Hن3 �9��ض أو م�Bزن �9%�9 أو م���ت ����9ن� أو 
# خ�^ س��ات �(�  .اbصfح f4 ی.�ز أن ت)J م�ة ا�

  
  )١٨٢($�دة 

��آ�J ا��)�د أن ی)�H ")�ق ا���آJ، إw إذا أ�; �> ا���آJ هRا ا�Np و34 هw mR ی.�ز  - ١
  .ا�w ���p ی.�ز ��9آ�J أن ی��e ت�KB}� أو أ�fً دون ت�خ�< خ�ص

٢ -  �H	�وی.�ز ��آ�J ا��)�د أن ی	9); ا���H9ت ا��	�� �(9	�R�K ا��)�د ا�	3 ت�Hم # �Vی)>، وی
�� �(9� .mR ا��)�د وا�	3 ت)�م م�> أو �9> 34 م��)� ن��ط ا��آ�Jم�fF ���آ9> 34 ا���وى ا��	

  
  )١٨٣($�دة 

١ - J�9> ��9آ� NK	�داء ا��7 ا�Z� Jآ��م ا�a	9ی.  
٢ - �(Kا�� ��م��ی� م# &� �H%ا ا��7 نR9; أس�س . وی.�ز أن ی��ن ه �H%ا�� mRه k%	pوت

Xذ� ��r ;9 NK	ء م� �! یf�� .س�� ا���H إ�; ا�
  

  )١٨٤($�دة 
Yإذا آ�ن # وآ��� ا��)�د م)��رة 9; وآ�J وا"� 34 م��)� م���� اس	Np وآ�J ا��)�د ا��7 

ا��K)�ت ا�	3 ی�Hم�� ا���آJ م�Hش�ة أو ��س�m��r �V 34 هmR ا����)� و�� �! ت�Hم هmR ا��K)�ت 
Xذ� ��r ;9�3 هRا ا��آ�J، م� �! ی	NK ا����4ن ص�ا"� %�.  
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  )١٨٥($�دة 
 -وان یaودm ���> خ�ص. �J ���� ا����9م�ت ا�fزم� �	�R�K ا��آ���9; ا���آJ أن ی)�م ��9آ

9; ت�وی� ا��9%  <������اص�Kت ا�%�9 وا����ذج وا��س�م وا��fم�ت و��r ذ�X م# ا���Hن�ت ا�	3 ت
��  .م��yع ا��آ��� وت%�ی)

  
  )١٨٦($�دة 

9; ")�ق ا���آJ، و�> ات�Bذ ���� ا��bاءا �x4�p���� د�(�ت ا�	��xKp ا�fزم� ی9	aم وآ�J ا�
<Vا�%�ق 34 م��)� ن�� ���p� ص��Bن�ت ا���H��� <9ود م�آa�9> أن ی9; هmR ا�p)�ق، و �x4�p�9�.  

  
  )١٨٧($�دة 

 Xا��آ��� و�� آ�ن ذ� R�Kت� �Hس���> ��9w ی.�ز ��آ�J ا��)�د أن یRی� أس�ار ا���آJ ا�	3 ت�J إ�; 
�� ان	��ء ا��f&� ا��)�ی��.  

  
  )١٨٨($�دة 

�)� وآ��� ا��)�د ����p9 ا����4# ا���	�آ� 4/ذا آ�ن ا��)� ��r م�pد ا���ة f4 ی.�ز ت - ١�
�9��آJ إن��ؤm دون خ�Z م# ا��آ�J وإw آ�ن مa9م� �	��ی}> # ا�}�ر ا�Rي �p)> م# ��اء 

<�a .Xذ� ���Bق ی�Kات Jآ J�Hوی.  
٢ - ## ا�}�ر ا�Rي أص��> إذا نaل  Jآ��ی� ا���	� Jم ا��آ�a	9ی ��آ ��r Y&ا��آ��� 34 و 

 .م��سk و���8 Rر م)�Hل
  

  )١٨٩($�دة 
١ -  34 Npا� Jء ا�9>، ی��ن ��9آ����� ان	 mم ت.�ی�� Jآ��ة، ورأى ا���د ا��pم �(�إذا آ�ن ا�

Xذ� ���Bق ی�K3، و�� و�� اتy�(ا� mی� ی)�ر��  .ت
 .وی�	�ط wس	p)�ق هRا ا�	��ی� - ٢

  .��ء ت�R�K ا��)�أw ی��ن &� و&� خ�Z أو ت)��� م# ا��آ�J أث  )أ (
أن ی��ن ن��ط ا��آ�J &� أدى إ�; ن.�ح ��ه� 34 ت�وی� ا�9%�� أو زی�دة �د )ب (

 .ا���fء
٣ -  34 mد��وی�ا; 34 ت)�ی� ا�	��ی� م)�ار م� �Np ا��آ�J م# �yر وم� أ�4دm ا���آJ م# �

 .ت�وی� ا�9%�� وزی�دة ا���fء
  

  )١٩٠($�دة 
ة ا�%��)� ��}3 ت%��# ی�م� م# و&Y ان	��ء ت%)| د�ى ا�	��ی� ا����ر إ���� 34 ا���د - ١

�(�  .ا�
)� وآ��� ا��)�د ��ن)}�ء س�	�# 9; ان	��ء  - ٢ #وت%)| ���� ا���وى ا7خ�ى ا���ش�� 

 .ا��f&� ا��)�ی�
  

  )١٩١($�دة 
 #اس	��Fء م# &�ا� اwخ	��ص ا��اردة 34 &�ن�ن ا���ا4��ت تB	�x�� > ���� ا����ز�ت ا���ئ�� 

)� وآ��� ا��(��)�د ا���p�� ا�	3 ی)� 34 دائ�ت�� مJp ت�R�K ا�.  
  

  ا�,KL ا��دس
1ة"  ا�

  )١٩٢($�دة 
# �Vف ث�ن ��bام )� م��# وا�	�س| 34  \pH��� >B�� %�ر�ا�% m�{	(�� ���ا�%�%�ة )� ی	

  .إ��ام>
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  )١٩٣($�دة 
ی)}; �> ا���ف، 4/ذا �! ی��� إذا �! ی��# ا�� ا�%�%�ر 34 ا�)�ن�ن او 34 اwت�Kق و�k ت����> و4)� ��� 

�� ��� ��R> ا�%�%�ر م# ��� وم� اس	�8&> م# و&Y 34 ا�)��م  �����J ا����9 �>H3 تy�(ا� mف &�ر�.  
  

  )١٩٤($�دة 
١ -  kH%� �(�w ی%	Np ا�%�%�ر ا��m إw إذا أدت وس�V	> إ�; إ��ام ا��)�، وإذا �! ی	! إ��ام ا�

  .�%�ر �� ��R> م# ���ت��Y م# y�4> ��ز �9��p�� أن ت��ض ا�%
٢ - <{� .وی%	Np ا�%�%�ر ا��7 ��.�د إ��ام ا��)� و�� �! ی�RK آ9> أو �
9; ش�ط وا&� f4 ی%	Np ا�%�%�ر ا��m إw إذا تN(p ا���ط - ٣ �(9� .إذا آ�ن ا��)� م
إذا آ�ن أ"� hث�ر ا��)� ی	�&� 9; إت��م إ��اء &�ن�ن3 م��# آ��	%.�J 34 ��� ا��)�ر أو ا�)��  - ٤

  .�ه# ا��س�3 اس	Np ا�%�%�ر ا��m ��.�د إ��ام ا��)� ا�w	�ائ343 ا�
  

  )١٩٥($�دة 
إذا o%4 ا��)� ا�Rي ت�س| ا�%�%�ر 34 إ��ام> ��ز �> ا�����m��Z� �H أو ا"w	�Kظ ����7 إذا آ�ن &� 

<Hا�.%�! 34 ��ن Z�Bا��8 أو ا� YHإذا ث wإ <{H&.  
  

  )١٩٦($�دة 
ر إذا آ�ن ��r م	��سk م� ا�.�� ا�Rي ��R> إw إذا د�4 ا��7 ی.�ز �9��p�� أن ت�KB ا�� ا�%�%�

�9> ��� إ��ام ا��)� ا�Rي ت�س| ا�%�%�ر 34 إ��ام> NK	�ا�.  
  

  )١٩٧($�دة 
�� أ��ا� Np	%ی f4 ن�ن��& �  .إذا ت�س| ا�%�%�ر 34 إ��ام صK)� م���

  
  )١٩٨($�دة 

١ - 4 �(�  .3 ا�%�3 إ�; إ��ام>w ی%	Np ا�%�%�ر ا��7 إw م�# y�4> م# 34�V ا�
٢ -  # ���وإذا ص�ر ا�	�Kی� م# ا����4# آ�ن آJ م���� م%��JH& w ا�%�%�ر ���8 ت}�م# ���

9; أن ی	p�J أ"�ه�� اZ� ��7آ�9> ������ ���4 �(K�9> و�� ات Np	%�د�4 ا��7 ا�. 
  

  )١٩٩($�دة 
�� 34 ت�R�K ا���J ا���(K3 أن	ری� ا����داد ا��	%�ر اس�ی.�ز �9% w 34و ،X9; ذ� NKإذا ات w�9 �> إ

�(�  .هmR ا����p ی%	Np ا�%�%�ر ا����ری� و�� �! ی�Hم ا�
  

  )٢٠٠($�دة 
9; ا���Z� #�4م�ن� وان  �(Kض ا����9; ا�%�%�ر و�� �! ی�# م�y�K إw م# أ"� 34�V ا��)� أن ی

H& w��%%�ر م�وی��ن ا�% ،�(Kا�� # ���9�9; ���� ا��xوف ا�	3 ی ���K&ی��ر م�> ی� �� ���9
!�%� Zأو خ� �r #م.  

  
  )٢٠١($�دة 

 ،X34 ذ� �&��w ی.�ز �9%�%�ر أن ی)�! ن�4�V <%K 34 ا��)� ا�Rي ی	�س| 34 إ��ام> إw إذا أ��زm ا��	
  .و34 هmR ا�w ���p ی%	Np ا�%�%�ر أي ا��

  
  )٢٠٢($�دة 

> م# م%	��ات أو أوراق أو ی%Zل ا�%�%�ر # ت��ی� ا�}�ر ا����! # هfك أو 4)�ان م� ی	9%�
9)� ����)� ا�Rي ی	�س| 34 إ��ام> إw إذا اثYH ا�)�ة ا�)�ه�ة�  .أش��ء م	
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  )٢٠٣($�دة 
w ی}�# ا�%�%�ر ی%� 34�V ا��)� ا�Rي ی	�س| 34 إ��ام>، وw ی%Zل # ت�R�K ا��)� أو # &��� أو 

  .3 ��نH>ص�� ا�H}�ئ� ا��	�9)� �> إw إذا ثYH ا��8 أو ا�Z�B ا�.%�! 4
  

  )٢٠٤($�دة 
إذا أن�ب ا�%�%�ر m��r 34 ت�R�K ا���J ا����9 �> دون أن ی��ن م�خ�� �> 34 ذ�X آ�ن  - ١

�J ا���ئk آ�� �� آ�ن هRا ا���J &� ص�ر م�> وی��ن ا�%�%�ر ون�ئH> م	}�م��#  # w��%م
  .34 ا��%�����

�> دون أن ی��# �> شB< ا���ئ - ٢ k%�ر 34 إ&�م� ن�ئ�%�ر وإذا رخ< �9%�ی��ن ا�% f4 ،k
# خ��> 34 اخ	��ر ن�ئH> أو # خ��> �4�� أص�رm �> م# ت��9��ت wإ w��%م. 

و34 ���� ا7"�ال ی.�ز ��# �4ض ا�%�%�ر و���ئk ا�%�%�ر أن ی��� آJ م���� م�Hش�ة  - ٣
9; اlخ�. 

  
  )٢٠٥($�دة 

��K9# �> إw إذا إذا �4ض �ة س��س�ة ��)� وا"� آ�ن�ا م%����# ���	}�م# # ا���J ا�� - ١
  .رخ< ��! 34 ا���J م��Kدی#

وإذا �4ض أش�Bص م	��دون س�%�را وا"�ا 34 �J م�	�ك ����! آ�ن�ا م%����# ���	}�م#  - ٢
Xذ� ��r ;9 NK	ی� م� �! ی�K	ا ا�R��� ی%	p)> ت�R�Kا � <9H&. 

�ة س��س�ة و�! ی��# ��J م��! ا�� م%	)J اس	Np آJ م��! ن� - ٣ Jخ�	� �(���H 34 وإذا ت! ا�
�(� .ا��7 ا���	�ك ��%�H م� ��R> م# ��� 34 إ��ام ا�

  
  )٢٠٦($�دة 

١ -  �(9�� ا��ث�ئN ا��	Kpوان ی <��9; ا�%�%�ر أن ی)�� 34 د�4ت�m ���� ا����مfت ا�	3 ت�Hم �%
�� م# ا��	��&�ی#H9ی� #�� Jا7ص NHV ص�را Xذ� Jم# آ ;���� وان ی� . mR9; هوت%�ى 

  . ا�	.�ری�ا���4ت� أ"��م ا���4ت�
٢ -  JH(�9 إ�; أن ی	م� �! ت�# &���9 �9 ����9; ا�%�%�ر ا"w	�Kظ ��� k.ی ������� ��H34 ا�

��� أو ت%�ى ���� ا����ز�ت ��ZنKpدون ت ��{Hي ا��	��ا�. 
  

  )٢٠٧($�دة 
X�R� ص��B34 ا�)�ان�# ا� ���9  .ت%�ى 9; ا�%�%�ة 34 س�ق ا7وراق ا������ ا7"��م ا�����ص 

  
KL,ا�T��   ا�

K+�ا�  
  أح�Jم ��$�

  
  )٢٠٨($�دة 

 #��)� ا��)J ات�Kق ی9	aم ��)	}�m ا���&Z� Jن ی)�م ��س�ئ9> ا��Bص� ��)J شB< أو ش� إ�; م��ن م
  .م)��J أ��ة

  
  )٢٠٩($�دة 

١ -  J(أن�اع ا�� ���9; � J�Kا ا�R34 ه ���9�ا ا��)J ا��pHي ت%�ى ا7"��م ا�����ص  ���4
  . �! ی�< ا�)�ن�ن ��r ;9 ذ�Xأی� آ�نY ص�K ا���&J م�

٢ -  mRأخ�ى م� �! ت�# ه ���HV #��9ت م� <� Yن�	و�� ا& J(9; ا��آ�� ت%�ى تX9 ا7"��م 
�&�� .ا�����9ت ه3 ا��8ض ا��ئ�%3 م# ا�	
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  )٢١٠($�دة 

ی	! )� ا��)J و)� ا��آ��� �������� �J(�9 ��.�د اwت�Kق، وی.�ز إث�Hت ا��)� ����V �4ق  - ١
  .�)�رة &�ن�ن�اbث�Hت ا�

 . مJp ا��)J ی�� &w�H م�> ��ی.�ب ا���در م# ا���سJءت%9! ا���&J ا��3 - ٢
آ�� ی�	�H ص��د ا��اآk إ�; وس��9 ا��)w�H& J ��ی.�ب ا���در م# ا���&J إw إذا ثYH أن ن��  - ٣

J(ا�� �( .ا��اآk �! ت	.> إ�; إ��ام 
  

  )٢١١($�دة 
١ - �)�د ا�	3 ی�Hم��، ان�)� ا��)J ��)	}; ا7ن��ذج ا�Rي إذا آ�ن �J&��9 اآ�F م# أن��ذج وا"� �9

9; ش�وط خ�ص� J�	خ� ی�h ذج��ع أن�H9; ات NK	م�، م� �! ی��  .ی	}�# ا���وط ا�
٢ - ���9 J�	3 ی�	ئ� ا���وط ا�a.ی.�ز ت f4 ذج خ�ص��ع أن�H9; ات NKوإذا ات. 

  
  )٢١٢($�دة 

ا آ�ن ا���&J مp	��ا ن�� م# ا��)J أو اس	F��ر إذا آ�ن ا���&J مp	��ا ن�� م# ا��)J أو اس	F��ر إذ
خ��ط ن)J م����، ا�	aم �)�Hل آJ م� ی)�م إ��> م# �H9Vت ا��)J إw إذا آ�ن ا��k9 م�K��B ���9وط 

����> 34 إ"�اث��	� wن �> وZش w ب�Hسw mR�Kت� J&9; ا���  .ا��)�رة �J(�9 او ت�Rر 
  

  )٢١٣($�دة 
١ -  <���  .وا4��ل ت����> ا�	3 ت)� م��! أث��ء &��م�! ��Bم�ت�!ت��J م%����� ا���&J أ4
٢ - J(ا�� �( ;9 �Hت�	�ام�ت ا�a	�wا R�K34 ت� J&م> ا����B	%ی >Bش Jآ �� .وی�	�H ت��
٣ - <�� .وی)� ��fV آJ ش�ط ی)}; �/�Kء ا���&J م# ا��%����� # أ4��ل ت��

  
  )٢١٤($�دة 

# w ی�	�H م# ا�)�ة  ا�)�ه�ة 34 )�د ا��)J انK.�ر - ١ �� وس�ئJ ا��)J أو ا"	�ا&�� أو خ�و�
�9�� أو ت��دم�� أو ��r ذ�X م# ا��pادث ا�	3 ت��� إ�; ا7دوات أو ا�)}�Hن ا�	3 ت%�� 
 J��9� ��	�"fن ص��{� ���pا� RBان> ات YHو�� ث J(ا�� R�K34 ت� J&ا��� ��9��اwlت ا�	3 ی%	

  .و���� م� ت�pث> م# �yر
�)�ه�ة ا��pادث ا�	3 ت��� إ�; و�4ة ت���3 ا���&Z.4 Jة أو إص��	�! وآw X�R ی�	�H م# ا�)�ة ا - ٢

�� ��ن3 أو )39 أث��ء ا���J و�� ثYH أن ا���&J اتRB ا����p �}��ن ���&	�! ا��Hن�� {�
��9(� .وا�

  
  )٢١٥($�دة 

 kH%� <� #��# ت��ی� ا�}�ر ا���ش� # ت���J ا��)J أو اwن�pاف # ا���یN ا�� J&ل ا���Z%ی w
  .ا��ywار إ�; ت)�ی! ا��%��ة 7ي شB< م�ی� أو م��ب أو 34 خ��

  
  )٢١٦($�دة 

4�J أو ام	��ع ی)� م# ا���&J أو م# ت����> �)�� إ"�اث  - ١ Jآ J(ی)�� ����8 34 م�اد ا��
  .ا�}�ر

�ن� م)�ون� �/دراك  - ٢�� <��4�J أو ام	��ع ی)� م# ا���&J أو م# ت�� Jا�.%�! آ Z�B��� ��(وی
�� م# �yر��� &� ی�.! � . 
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  ا�,1ع اBول
  �+K ا=!��ء

  )٢١٧($�دة 
  

9; ا���سJ أن ی)�م �J&��9 ���ن�ت # اس! ا���سJ إ��> و��ان> وا����ن ا����9ب اbرس�ل  - ١
 ��rو ��إ��> ون�ع اwش��ء مJp ا��)J ووزن�� و".��� وآ�a" ��Kم�� و�د ا���ود ا�	3 ت��9

�� ا���&H93 &� ی�	ن�ت ا���Hم# ا� Xذات�� ا��3ذ� #���  .ءJ أو ی)�ره� ا�)�ن�ن �	
٢ - ���م ص�p ا���Hن�ت ا�	3 ی)�م�� أو �م آ�Kی	 ## ا�}�ر ا�Rي ی�.!  Jس��ل ا�Z%ی. 

  
  )٢١٨($�دة 

 :إذا "�رت وث�)� ن)J و�k أن ت�	�J ���> خ�ص 9; ا���Hن�ت اlت�� - ١
  .م��ن وت�ریo ا��ث�)�  )أ (
����� �J(�9)ب (��� Jإ��> وا��آ� Jس��ء ا���إن و�� -أس-!� . و��وی�
 .م��ن ا�)��م وم��ن ا��ص�ل )ج (
 مJp ا��)J آ�زن> و".�> وآ�a" ��Kم> و�د ا���ود ءا���Hن�ت ا��Bص� �	���# ا��3  )د (

 . وت)�ی� &��	>ءوآJ ���ن hخ� ی��ن wزم� �	���# ذات�� ا��3
) m(  J(ش�ة ا���H�� #�� .ا�����د ا��
9; ا���سJ أو ا���سJ أ��ة ا��)J و��rه� م# ا����ری� م� ���ن م� إذا آ�نY  )و ( �(p	%م 

 .إ��>
ا���وط ا��Bص� ����p# أو ا�	�Kی� ون�ع ا�����ت ا�	3 ت%	�Bم 34 ا��)J وا���یN ا�Rي  )ز (

> وت�pی� ا��%����� و��r ذ�X م# ا���وط ا��Bص� ا�	3 &� ی	}���� ات�Kق �Hات k.ی
J(ا��.  

٢ -  <� .م�>و�9��سJ أن ی�k9 م# ا���&J ت%�9�> ن%�B م# وث�)� ا��)J م�&
  

  )٢١٩($�دة 
.  مJp ا��)Jءإذا �! ت�pر وث)� ن)J ��ز �9��سJ أن ی�k9 إ��ءm إی��w م�&�� م# ا���&J �	%9! ا��3

9; ا���Hن�ت ا�����4 �	���# ذات�� ا��3 f�	ی��ل م�رخ� وم�bأن ی��ن ا k.ءویJ(وا��ة ا�� .  
  

  )٢٢٠($�دة 
وت	�اول ا��ث�)� HV)� �)�ا� "�ا�� . �m أو ��p9مJی.�ز أن ت�pر وث�)� ا��)J ��س! اشB< م��# أو 7م

��� إذا آ�نY ��م� و������و�� إذا x	و��� ���اس Yن3 إذا آ�ن��34 ا�)�ن�ن ا� ���9ا�Np ا�����ص 
Jم�p9� Yآ�ن.  

  
  )٢٢١($�دة 

Xت ذ��Hن�ت إث��Hا� mRه ���Bم� ی ;  .وث�)� ا��)J ".� �4�� ورد ��� م# ���ن�ت، و9; م# ی�
  

  )٢٢٢ ($�دة
 mRه JH& إذا wإ <�)� ا��)J وw ی	p�J ا�w	aام�ت ا���ت.�  #w تYHF �9��سJ إ��> ا�p)�ق ا���ش�� 

���y ام�ت ص�ا"� أوa	�wق وا�(pإ��> . ا� Jس��ص ت%9! ا���B9; و�> ا� ����y w�H& �H	�وی
  .ت ��Zن> مJp ا��)J أو ا������H �	%�9�> أو �/ص�ار ت��9��ءوث�)� ا��)J أو ا��3

  
  )٢٢٣($�دة 

# .  وا��ث�ئN ا�fزم� �	�R�K ا��)Jء9; ا���سJ أن ی%9! ا���&J ا��3 - ١ w��%م Jس��وی��ن ا�
�(�(p9� ���� أو إس�ءة . �م آ�Kی� هmR ا��ث�ئN أو �م م���)	��y # w��%م J&وی��ن ا���

������  .اس	
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٢ - 9 kو� J&ا��� kادا خ�ص� م# ��ن��; ا���سJ إخ��رJH& X�R� m ت%�9! وإذا ا&	}; ا��)J اس	
 . إ��> ��&Y آ�فءا��3

��r ;9 ذ�Xءی��ن ت%�9! ا��3 - ٣ NK	م� �! ی J(ا�� �(�� #��  . مJp ا��)J 34 مJp ا���&J ا��
  

  )٢٢٤($�دة 
�� ا��3 - ١�HV Y{	&أن ی)�م ءإذا ا Jس��9; ا� kم>، و�a" أو <	�H� إ�اد� J(�9� m	K�98> أو ت

 ا�	�9 وw ت��ض ا7ش�Bص أو ا7م�ال ا7خ�ى ا�	3 ت�)J م�> أو���K��� X�R ت)�> ا��fك 
�9}�ر، وإذا آ�نY ش�وط ا��)J ت%	a9م ات�Hع �Vی)� م���� 34 ا�	��98 أو ا�	���H أو ا�apم 

��9; ا���سJ م�ا�ت kو�.  
# ا���k 34 ا�	��98 أو ا�	���H أو ا�apم - ٢ Z3 ت��	ار ا��y7ا # w��%م Jس��وی��ن ا� .

Xوم� ذ� J&وی��ن ا��� ،k����� <�9# هmR ا�y7ار إذا &JH ا��)J م�  w��%م J&ی��ن ا��� 
9; ا���&J ا���دي 3KBی w ��إذا آ�ن ��ه�ا أو آ�ن م k����� ����. 

وw ی.�ز �J&��9 أن ی�3K م%����	> # هfك أو ت�9 أ"� اwش��ء ا�	3 &�م ��)9�� �/ث�Hت أن  - ٣
�k 34 ت��98 ش # Z9; ا�}�ر ن�� hخ� أو ت��H	> أو a" 34م>، وی)� ��fV آJ ات�Kق 

Xف ذ�fخ. 
  

  )٢٢٥($�دة 
9�� �9	N(p م# "��	�� وم# ص�p ا���Hن�ت ا�	3 أد�;  - ١K�9ب ن��ش��ء ا�wا >p4 34 Npا� J&��9�

���� ا���سZ�� Jن�.  
وإذا ا&	}; ا�pK< �4 ا�K9r7 أو ا7و�� و�k إخ��ر ا���سp� J}�ر ا�pK< 4/ذا �!  - ٢

p9; ی}� 34 ا�����د ا����# �X�R، ��ز �J&��9 إ��اء ا�pK< ���8 "}�رm و�J&��9 ا����ع 
>pKری� ا����إ��> � Jس��أو ا� Jس��ا�. 

 w ت%�e ��)9> دون �yر، ��ز �J&��9 ر�4 ا��)J أو ءوإذا ت�H# م# ا�pK< أن "��� ا��3 - ٣
�9����p� < ا��3� Jس��إ&�ار م# ا� Rاخ ��� mR�Kئ> ���ءت��yت "��� ا��3 ور�Hإث k.وی ،J(ء� 

J(34 وث�)� ا�� Jس��وا&�ار ا�. 
  

  )٢٢٦($�دة 
� ی��K ان> ت9%��� ����p ���ة وم���)� ���H9ن�ت ا��Rآ�رة 34 Kpدون ت ��ت%9! ا���&J اwش��ء ا����9ب ن)9

4��9> اbث�Hت Xذ� ^� ;  . وث�)� ا��)J 4/ذا اد
  

  )٢٢٧($�دة 
��r ;9 ذ�X 34 وس�ءی9	aم ا���&p�� J# ا��3 - ١ NK	م� �! ی J(�9 ا��.  
٢ -  R�Kت� J&ا��� JH& إذا Xوم� ذ� ،J&ا��� <�9; أن ی)�م ا���سf4 #p���� J ی%Zل  NKوإذا ات

 ;9 Jا���� J&ی)�! ا��� ;	" �p�pت! و4)� ��ص�ل ا�� �& #pض أن ا���	K�4 �Kpدون ت J(ا��
Xذ� ^�. 

٣ - � J(9; وس��9 ن #pأن ی��ن ا�� Jس��ا� k9V إذا w��%م J&ی��ن ا��� f4 ،������اص�Kت م
�� م# �yر������ ی�.! # اس	. 

  
  )٢٢٨($�دة 

١ -  J{4ع ا�Hات kو� #���V ;9یN م NK	�9> 4/ذا �! ی NK	�ا� Nا���ی �H	أن ی J&9; ا���
  .ا���ق

٢ - Xورة ت9.�> إ�; ذ��y �9> إذا و��ت NK	�ا� Nأن ی��8 ا���ی J&��9� ی.�ز Xو34 . وم� ذ�
�pا� mRه wإ Nت���8 ا���ی ## ا�	Zخ�� أو m��r م# ا�y7ار ا�	3 ت�.!  J&ل ا���Z%ی w ��

 �H����34 ا� Npأی}� ا� J&��9و� <��إذا ثYH ا��8 أو ا�Z�B ا�.%�! 34 ��نH> أو 34 ��نk ت��
Xذ� # .������و�4ت ا��4�yb ا���ش�� 
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  )٢٢٩($�دة 
)� ا��)ءی}�# ا���&J سfم� ا��3 - ١ R�Kأث��ء ت� J.  
9; ا��3 - ٢ �x4�p�ا� Y{	&أو ءإذا ا �� أث��ء ا���یN إ�دة ا�apم أو إصfح ا�K9r7 أو زی�دت

9; ا���&J ا�)��م ��� واداء م� ت%	a9م>  kا��� ا�}�وری�، و��	م# ا� Xذ� ��r أو ��{�KBت
 Zإ�; خ� ��9; ا���سJ أو ا���سJ إ��> م� �! ی�# ذ�X را� ��م# م��ری� 9; أن ی��� �

وم� ذ�w X ی9	aم ا���&J ���)��م ���	�ا��� ��r ا���	�دة 34 ا��)J آ�ش ا���Hت �����ء أو . &Jا���
Xذ� ��r ;9 NK	م� �! ی <� ��Hم�ت ا���Bان أو س)�> أو ت)�ی! ا���pم ا���Vإ. 

  
  )٢٣٠($�دة 

��r ;9 ذ�ءی9	aم ا���&� J	�Kی� ا��3 - ١ NK	وص��> م� �! ی�< ا�)�ن�ن أو ی �� J(ا�� Jpم  X
# ا�}�ر ا�Rي ی)� �%kH ا�	�Kی� J&ل ا���Z%ی w ا7خ��ة ���pا� mRو34 ه.  

٢ -  ��r ;9و34 ���� ا7"�ال ی	p�J ا���&J م��ری� ا�	�Kی� م� �! ی	NK أو ی.�ى ا���ف 
Xذ�. 

  
  )٢٣١($�دة 

 و�������د ءإذا �! ی�# ا�	%�9! وا��H 34 مJp ا���سJ إ��> 4�9; ا���&J أن یm��B ��ص�ل ا��3 - ١
  .Rي ی%	��� خ�f> ا�p}�ر �	%9�>ا�

.  34 ا�����د ا�Rي ��> ا���&J وا�w	aام ����ری� ا�	aBی#ء9; ا���سJ إ��> ت%9! ا��3 - ٢
�� ان)}�ء هRا ا�����د أن ی�)J ا��3� J&��9��4ءو��yأ��ة إ J��(إ��> م Jس��ا� Jpإ�; م . 

# تءو�9��سJ إ��> p4 k9V< ا��3 - ٣ J&ا��� ��	> 4/ذا ام�ت%9 JH&  <� ز�� Xم# ذ� <����
 .ءر�4 ت%9! ا��3

  
  )٢٣٢($�دة 

 34 "��زة ا���&J أن یZم�w�� mم	��ع # م�Hش�ة ا��)J أو ءی.�ز �9��سJ أث��ء و��د ا��3 - ١
 إ��> أو �	����> إ�; شh >Bخ� ��r ا���سJ إ��> ا7ص39 أو إ�; م��ن ء��&K> وا�دة ا��3

��سJ&��9� J أ��ة م� ت! م# ا��)h Jخ� أو ��r ذ�X م# ا�	��9��ت ���ط أن ی��4 ا�
وإذا آ�ن ا���سJ &� . وا����ری� وت��ی}� �� یp9)> م# �yر �%kH ا�	��9��ت ا�.�ی�ة

 ��ت%9! ن%�B م# وث�)� ا��)J و�k أن ی)�م�� إ�; ا���&J ���ون �4�� ا�	��9��ت ا�.�ی�ة م�&
��9��9�� م# ا���سJ وإw آ�ن �J&��9 اwم	��ع # ت�R�K هmR ا�	  .�ت

٢ - 3���� �(9� مJp ا��)J إ�; ا���سJ إ��> ��.�د ت%�9�> ءی�	)J ا�Np 34 إص�ار ا�	��9��ت ا��	
J(ت ا�.�ی�ة . وث�)� ا�����9�وی.k 34 هmR ا����p أی}� ت)�ی! ا��ث�)� إ�; ا���&J ���ون �4�� ا�	

�9�� م# ا���سJ إ��> وإw ��ز �J&��9 اwم	��ع # ت�R�Kه� �� .م�&
�� وص��> وk9V ا���سJ إ��> ءار ت��9��ت ��ی�ة ت	�N9 ����3وw ی.�ز إص� - ٣� J(ا�� Jpم 

 .ت%9�> أو إخ��رp��� m}�ر �	9%�>
  

  )٢٣٣($�دة 
م# هRا ) ٢٣٢(9; ا���&J ت�R�K ا�	��9��ت ا���درة إ��> م�# �> ا�Np 34 إص�اره� HV)� 7"��م ا���دة 

 ;9ا���&J ت�R�Kه� أو آ�ن م# شZن ت�R�Kه� ا��yاب ا�)�ن�ن إw إذا آ�نY ت���B ش�وط ا��)J أو ت�Rر 
9�� ا���&kH%� J ء"�آ� ا��)J أو آ�نY &��� ا��3�p	3 ی	ری� ا�������8 ا�	3 �Kت� w J(ا�� Jpم 

# ت�R�Kه�  <9; ا���&J أن ی��B م# أص�ر ا�	��9��ت ا�.�ی�ة ��م	�� k.ا7"�ال ی mRه�، و34 هR�Kت�
  .&J م%��w إذا ام	�� # ا�	�R�K دون م%�غوسkH هRا اwم	��ع، وی��ن ا���

  
  )٢٣٤($�دة 

 أو "}� وام	�� # ت%9�> ءإذا ت�&� ا��)J أث��ء ت�mR�K أو �! یp}� ا���سJ إ��> �	%9! ا��3 - ١
9; ا���&J أن ی�Hدر إ�; إخ��ر  k�9> و� �(p	%�ری� ا����وا� J(د�4 أ��ة ا�� #أو 

م# هRا ا�)�ن�ن ی9	aم ا���&J ) ٢٣٢(م# أ"��م ا���دة واس	��Fء . ا���سX�R� J م� k9V ت��9��ت>
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�	�R�K ا�	��9��ت ا�	3 ت�9> م# ا���سJ و�� ت�Rر 9; ا���سJ ت)�ی! ن%�B وث�)� ا��)J ا�	3 
J&م# ا��� ��  .ت9%�

٢ -  >	B�3 ا�y�(م# ا� k9أن ی� J&��9� ز�� kد م��س��وإذا �! ت�J ت��9��ت ا���سJ خfل م�
Hثw �Fأو اآ ��Hخ #����� أم�# �p%�ب ا���سJ و9; ء�ت "��� ا��3ت < واbذن �> 34 إی�ا

�� إذا آ�ن ا��3���9�fك أو ا�	�9 أو ه�Hط ا�)��� ءم%����	> أو ���> �������K ا�	3 ی� �y�� م
 .أو آ�نY ص��ن	> ت	�k9 م��ری� ��ه�x، وإی�اع ا�F�# خaان� ا���p�� �p%�ب ذوي ا��Zن

  
  )٢٣٥($�دة 

١ - �� Jس��م ا�a	99; أن ی NK	م� �! ی J&��9� �(p	%�ری� ا����ه� م# ا���rو J(�4 أ��ة ا��
9�� ا���سJ إ��>�p	ی.  

9; أن ی	p�J ا���سJ إ��> أ��ة ا��)J أو ��rه� م# ا����ری� آ�ن آJ م#  - ٢ NKوإذا ات
J&ا��� JH& #م�{	��� ��� .ا���سJ وا���سJ إ��> م%����# # د4

  
  )٢٣٦($�دة 

  .ن)J م� ی�X9 �)�ة &�ه�ة م# اwش��ء ا�	3 ی)�م ��)9��w ی%	Np ا���&J أ��ة 
  

  )٢٣٧($�دة 
  .إذا "��Y ا�)�ة ا�)�ه�ة دون ا��Hء 34 ت�R�K ا��)f4 ،J ی%	Np ا���&J أی� أ��ة - ١
٢ - J(أ��ة م� ت! م# ا�� wإ J&ا��� Np	%ی f4 ،J(ا�)�ة ا�)�ه�ة دون م�اص�9 ا�� Y��" وإذا. 
����H ����ری� ا��p# وا�	�Kی� و��rه� م# ا����ری� و34 ���� ا7"�ال ی.�ز �J&��9 ا�� - ٣

  .ا�}�وری�
  

  )٢٣٨($�دة 
 #�� J()�رة 34 ش�وط ا���أو ا� ���9 NK	�ا� J(م# أ��ة ا�� �Fداد م� د�4 اآ�	س�� �H����ا� N" ی��ن

  .د�4 ا��7ة
  

  )٢٣٩($�دة 
�����H ا�	3  مJp ا��)w Jس	��Kء أ��ة ا��)J وا����ری� و��rه� م# اء�H" J&��9^ ا��3 - ١

J(ا�� kH%� <� Np	%ت.  
9; ا��3 - ٢ R�K�	ا���ت� م# ا� #�F9; ا� مJp ا��)w Jس	��Kء ���� ا�����H ءو�J&��9 ام	��ز 

<� �(p	%�ه�ن� ره�� ت.�ری�. ا���ش��ء ا�w9; ا R�K�	إ��اءات ا� R�K�	ا ا�R34 ه �H	وی. 
  

  )٢٤٠($�دة 
ءی%Zل ا���&J م# و&Y ت%9�> ا��3 - ١ J(ا�� Jpم  ## هfآ> آ��9 أو �aئ�� و# تK9> و

  .ا�	Zخ�� 34 ت�9%�>
 مJp ا��)J 34 "�! ا����X آ��9 إذا �! ی%9�> ا���&J أو �! ی��B ا���سJ إ��> ءی��ن ا��3 - ٢

���p}�ر �	%9�> خfل ثfث�# ی�م� م# ان)}�ء ا�����د ا����# �9	%�9! أو م# ان)}�ء ا�����د 
�� إذا �! ی��# م���د �9	%�9!ا�Rي ی%	�8&> ا���&J ا���دي 34 ا��%Kوف ن�xو�� 34 ا� �� J(. 

  
  )٢٤١($�دة 

# هfك ا��3 J&ل ا���Z%ی wء <����� ت%�9�> إ�; ا���سJ إ��> أو وآ�9> أو إ�; ا7م�# ا�Rي ی� <K9أو ت 
  .، إw إذا ثYH ا��8 أو ا�Z�B ا�.%�! م# ا���&J أو م# ت����>ءا�)�w 3yس	��اع ا��3

  
  )٢٤٢($�دة 

١ - w3ا�� Np9ی �� J&ل ا���Z%م� ء ی J(أث��ء ا�� !.pم# ن)< 34 ا��زن أو ا� <	��HV !�p� دة� 
# سh kHخ� Zأن ا��)< ن� YHFی !�.  
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٢ -  e%�م	�ود "�د ا��)< ا��V ت أو��ة أش��ء م)%�� إ�; م.�� J�ت� J(وث�)� ا�� Yوإذا آ�ن
���9; و�> اwس	)fل 34 �4> 9; أس�س وزن آJ م.��� أو آ�V Jد إذا آ�ن ا��زن م �

<���� .وث�)� ا��)J أو آ�ن م# ا����# ت
  

  )٢٤٣($�دة 
# هfآ> أو تK9> إw إذا ثYH ا��8 ءإذا ن)J ا��3 J&ل ا���Z%ی f4 <إ�� Jس��أو ا� Jس��34 "�اس� ا� 

<��  .أو ا�Z�B ا�.%�! م�> أو م# ت��
  

  )٢٤٤($�دة 
 مJp ا��)J أو تK9> أو ا�	Zخ�� 34 ت%�9�> إw ءw3 ی.�ز �J&��9 أن ی�3K م%����	> # هfك ا�� - ١

  . أو خ�� ا���سJ أو ا���سJ إ��>ء�/ث�Hت ا�)�ة ا�)�ه�ة أو ا���k ا�Rات3 34 ا��3
إذا اثYH ا���&J أ"� ا7م�ر ا��Rآ�رة 34 ا�K)�ة ا�%��)� ��ز �9��; ن)� هRا اbث�Hت �/&�م�  - ٢

<HH%� ث�p9; أن ا�}�ر �! ی Jا����. 
  

  )٢٤٥($�دة 
  . آ��9 أو �aئ�� أو تK9>ءی)� ��fV آJ ش�ط ی)}; �/�Kء ا���&J م# ا��%����� # هfك ا��3 - ١
�Kء م# ا��%����� آJ ش�ط ی��ن م# شZن> إ�aام ا���سJ أو ا���سJ إ��>  - ٢b34 "�! ا ��وی

 Jس��ول ا�a�� ;{(ش�ط ی Jآ X�Rوآ ،J&م%����� ا��� �y #م�Z	ت ا��(Kن �����4 آJ أو �
Jس��9; ا��3أو ا�# ا�p)�ق ا���ش�� # ا�	Zم�#  J&��9� <ء إ��J(ا�� �V�Bم �y . 

  
  )٢٤٦($�دة 

١- K���)� ی��ز : 
 آ��9 أو �aئ�� أو تK9> ���ط أw ی)J ءأن ی�	�ط ت�pی� م%����� # هfك ا��3  ) أ(

 Jوآ ��� ا���)��� 34 م��ن وزم�ن ن)9�{Hا� ��ث9\ &� # <�9 NK	�ی� ا���ا�	
# هRا ا��p یaاد إ��>ات�Kق 9; ت��ی� ی J(.  

  .أن ی�	�ط إ�Kءm آ��9 أو �aئ�� م# ا��%����� # ا�	Zخ��) ب(
�Kء م# ا��%����� أو ت�pی�ه� م�	��� 34 وث�)� ا��)J وإw ا	�H آZن  - ٢bأن ی��ن ش�ط ا k.وی

�، و�k أن ی��ن ا���ط وا�py . �! ی�#�Hذج م���9; نوإذا آ�ن )� ا��)J م�pرا 
��K��� ���	ن �! ی�#وم�Zا���ط آ �H	� . ت%	�3 اwن	m�H وإw ��ز �9��p�� أن ت

�Kء م# ا��%����� أو ت�pی�ه� إذا ثYH ص�ور �r أو  - ٣bط ا��� J&ا��� X%�	ی.�ز أن ی wو
<�� .خ�Z �%�! م�> أو م# ت��

  
  )٢٤٧($�دة 

; أس�س  أو ت�9 دون أن ت��ن &��	> م���H 34 وث�)� ا��)J، &�ر ا�	��ی� 9ءإذا هX9 ا��3 - ١
Xذ� ��r ;9 NKإذا ن< ا�)�ن�ن أو ات w34 م��ن ا��ص�ل وزم�ن>، إ ��(�(p> ا�	�. &� ��و�4

�� ت)�ی� ا�	��ی� &��� ا��)< ا��	%�مe �4> و4)� �9��دة  ;�ا "��� ا��fك ا��39، ی�ا
  .م# هRا ا�)�ن�ن) ٢٤٢(

زع 34 هmR ا�)��� وان یYHF  م���H 34 وث�)� ا��)J، ��ز �J&��9 أن ی��ءوإذا آ�نY &��� ا��3 - ٢
3�9� ��(�(pا� ��ت ا�)��Hثbق ا�V �4ء���. 

# هfك م�  - ٣ J&ل ا���Z%ی w ،<��و�4�� �ا "��	3 ا��8 وا�Z�B ا�.%�! م# ا���&J أو م# ت��
�� ����Fش��ء ا�wم# ا Xذ� ��r أو �pإ��> ��)9> م# ن)�د أو أوراق م���� أو م.�ه�ات أو ت 

 .���سZ�� Jن�� و&Y ت�9%��� م# ���ن�ت آ	����إw �)�ر م� &�م> ا
  

  )٢٤٨($�دة 
  .w ی.�ز ا�.�� ��# ا�	��ی� # ا��fك ا��39 وا�	��ی� # ا�	Zخ�� - ١
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وw ی)}; ���	��ی� # ا�	Zخ�� 34 "��� ا��fك ا�.aئ3 إ�H%���� w إ�; ا�.aء ا�Rي �!  - ٢
X9� .ی

9; م� ی%	Np 34 "��� هfك و34 ���� ا7"�ال w ی.�ز أن یaی� ا�	��ی� ا�Rي ی)};  - ٣ <�
 . آ��9ءا��3

  
  )٢٤٩($�دة 

# ا�	�9 أو ءإذا ت�9 ا��3 J&��� م%����� ا Y	H�89ض م�> وث� �pص�� �� أو تZخ� وص��> ��p\ �! ی
# ا��3 <� ;9B	ی� أن ی�� م)��J ا���pل 9; ت��ی� ی)�ر 9; أس�س ءا�	Zخ��، ��ز ����k ا�	

  . آ��9ءهfك ا��3
  

  )٢٥٠($�دة 
9; ا���&J ءإذا د�4 ا�	��ی� �%kH هfك ا��3 - ١ kا���4ء، و� oل س�� م# ت�ریfث! و�� خ 

 ود�ت> �p9}�ر ����ی�	> ءأن یX�R� ��B �4را م# &�H ا�	��ی� م� إfم> ����p ا��3
 �H& #ر م��	اخ k%" ي و�� �4> أو 34 م��ن ا�)��م أو 34 م��ن ا��ص�لRن ا����34 ا�

  .ا�	��ی�
J م# &�H ا�	��ی� ت��9��ت> خfل خ�%� �� ی�م� م# ت�ریo ت%9�> اbخ��ر أو 4/ذا �! ی�س - ٢

��ی�� 34 ا�����د ا�Rي "�دm ا���&J، أو "}� ور�4 اس	�داد �9� �{pت و�! ی���9�أرسJ ا�	
 . ��ز �J&��9 ا�	��ف �4>ءا��3

�� خ�ءوإذا k9V م# &�H ا�	��ی� اس	�داد ا��3 - ٣� <{H& يRی� ا���! ، و�k أن ی�د ا�	
 .ءا����ری� وم)��J ا�}�ر ا�Rي "�ث �%kH ا�	Zخ�� 34 ت%�9! ا��3

  
  )٢٥١($�دة 

� ی%)| ا�Np 34 ا����ع 9; ا���&kH%� J ا�	�9 أو ا��fك ءت%9! ا��3 - ١Kpدون ت J(ا�� Jpم 
 وی)�! ا���ى 9; ا���&J خfل ت%��# ی�م� م# ءا�.aئ3 م� �! یYHF ا���سJ إ��> "��� ا��3

  .ت�ریo ا�	�9%!
��م &�Hل ا���ى وK9� �(4)�ة ا�%��)�و - ٢� X%�	ا� J&��9� ی.�ز w: 

# �r أو خ�Z �%�! ص�ر م# ا���&J أو م#   ) أ( Z�9 ن�	ك أو ا�f�إذا ثYH أن ا�
<��  .ت��

 .إذا ثYH أن ا���&J أو ت����> ت���وا إخ�Kء ا��fك ا�.aئ3 أو ا�	�9) ب(
هmR ا���دة �����4 أ"� ر��ل اbدارة  ا����ر إ��> 34 ا�K)�ة ا7و�; م# ءی��ن إث�Hت "��� ا��3 - ٣

�ی}� ;9���> ا�)�3y ا��B	Z� >م� � ��Hأو خ. 
  

  )٢٥٢($�دة 
١ - �K�	� k&��)� ن)J وا"� آ�ن آJ م��! م%��w ���	}�م# م� Rإذا &�م �ة ن�&#�9 9; ا�	 

9; اlخ�ی# &JH ا���سJ أو ا���سJ إ��> آ�� �� آ�ن &� &�م �	�mR�K و"�m وی)� ��fV آJ ش�ط 
Xف ذ�fخ.  

 وإذا د�4 أ"� ا���&�9# ا��	��&�H# ا�	��ی� أو k��V �> رس��� آ�ن �> ا����ع 9; ا���&#�9 )∗( - ٢
9; اlخ�ی#  !�اlخ�ی# ��%�H م� ی%	p)> آJ م��! م# أ��ة ا��)J، وت�زع "�� ا���%� م�

���}�ر �! ی)� 34 وی�K; م# اwش	�اك 34 تp�J ا��%����� ا���&J ا�Rي یYHF أن ا. ����%�H ذات
J(ص �> م# ا���Bء ا�a.ا�. 

  
  
  
  

                                                

ة ا������  (∗)����
راك ا�����ر ����  .٢٧/٩/١٩٩٩"! ) ���ر (٣٨ ا��
د -����� �
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  )٢٥٣($�دة 
 ،J(ا�� kH%� �(p	%�ا� ���H���� <إ�� Jس��ا� �Hم��� # <�9ی%Zل ا���&J ا7خ�� &JH ا���&�9# ا�%��)�# 
�! وات�Bذ ا��bاءات ا�)�ن�ن�� wس	��Kئ�� ��� 34 ذ�X اس	���ل "N اwم	��ز � �������� ��9��pت N" <و�

  . م��yع ا��)Jء��39; ا
  

  )٢٥٤($�دة 
)� ن)J اwش��ء ��}3 س�� ت�Hأ م# ت�ریo ت%�9! ا��3 - ١ # إ�; ءت	)�دم آJ د�ى ن�ش�� 

 وت%�ى ا���ة ءا���سJ إ��> أو إ�; ا�.��ك أو إ�; ا7م�# ا�Rي ی���> ا�)�w 3yس	��اع ا��3
ا�K)ـ�ة ا��Fن�� م# ا���دة 34 "��� ا��fك ا��39 م# ت�ریo ان)}�ء ا�����د ا�����ص �9> 4ـ3 

  .م# هRا ا�)�ن�ن) ٢٤٠(
آ�ـ� ت	)ـ�دم دـ�ى ا���&ـJ 34 ا����ع 9; ا���&�9# ا��	��&�Hـ# و4)ـ� �K9)ـ�ة ا��Fن�� مـ# ا��ـ�دة  - ٢

)٢٥٢ ( <	Hم��� oی� أو م# ت�ری��م# هRا ا�)�ن�ن ��}3 ت%��# ی�م� م# ت�ریo ا���4ء ���	
 .�> رس���

٣ - ��� X%�	ی.�ز أن ی w أو �r <��	)�دم ا�����ص �9> 34 هmR ا���دة م# ص�ر م�> أو م# ت��
!�%� Zخ�. 

  
  ا�,1ع ا����)
  �+K ا�V!Bص

  
  )٢٥٥($�دة 

�9> أو ا����# 34 ��ائe ا��)J وا�Rي ی)};  - ١ NK	�د ا���ی9	aم ا��اآZ� kداء أ��ة ا��)J 34 ا���
  .�> ا���ف

٢ - J(���� �(9� .و�9> ات�Hع ت��9��ت ا���&J ا��	
  

  )٢٥٦(�دة $
١ -  ;9إذا "��Y ا�)�ة ا�)�ه�ة دون م�Hش�ة ا��)J أو &�مJH& Y م�Hش�ت> ��وف ت.�9> خ��ا 

J(أ��ة ا�� Np	%ی wو J(ا�� R�Kم ت�� kH%� ی���  .ا7رواح، f4 ی9	aم ا���&Z� Jداء ت
9; ا7رواح أث��ء ت�R�K ا��)f4 J ی%	Np ا���&J ا��7 - ٢ ��Bا�)�ة ا�)�ه�ة أو ا� Yوإذا &�م wة إ

J(ي ت! م# ا��Rء ا�a.ا� #. 
  

  )٢٥٧($�دة 
١ -  R�K�	� #����و�> &JH ا���م ا��� J&ا��� ��Bأن ی kش�ت> و��Hم JH& J(ا�� # kل ا��اآ�إذا 

 JH& Jآ�ر ���ط أن ی�R�خ��ر 34 ا���م ا�bا J�ا��)J، وی.�ز 34 أ"�ال ا�}�ورة 
J(ا�� R�K�	� ����  .ا�%�� ا��

 .�K9)�ة ا�%��)� f4 ی%	Np ا���&J أ��ة ا��)Jإذا "�J اbخ��ر و4)�  - ٢
�9> ا��7ة آ�م�9 إw إذا آ�ن �و�>  - ٣ Y(p	ش�ت> اس�Hم ��� J(م�اص�9 ا�� # kل ا��اآ�إذا 

J(ي ت! م# ا��Rء ا�a.أ��ة ا� w�9> إ Np	%ت f4 ورة�{�. 
  

  )٢٥٨($�دة 
p}� ا��اآk 34 ا�����د ا����# �J(�9 م# هRا ا�)�ن�ن، إذا �! ی) ٢٥٧(م� �م اbخfل �Z"��م ا���دة 

�� ��ز �> ت�R�K ا��)J 34 م���د N"w إw إذا اتNK أو ��ى ��9> ا��7ة آ�م�9، وإذا آ�ن &� د4 Y(p	اس
Xذ� ��r ;9  .ا���ف 

  
  )٢٥٩($�دة 

 kز ��9اآ�� ،J(34 ا�� ��9��إذا ت��J ا��)kH%� J ی��� إ�; ا���&J أو ت����> أو ا��س�ئJ ا�	3 ی%	
�9>، و�> ا NK	�ن ا����م��ری� إی���> إ�; ا� J&ا��� J�p	ی ���pا� mRأخ�ى، و34 ه J(ر وس��9 ن��	خ
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ان یB	�ر اwن	�xر "	; ت��د "�آ� ا��)J، و34 هmR ا�w ���p ی.�ز إ�aام> �Zداء أی� أ��ة إ��4�y م� 
�م اbخfل �Np ا��اآk 34 ا�	��ی� 34 ا���p	�# إذا آ�ن م)	�.  

  
  )٢٦٠($�دة 

 <� ��ی.�ز ا��aول # ���&� ا��)JH& J م�Hش�ت> إw إذا آ�نY ا���H&� ��س! ا��اآk ورو3 34 إ��ئ
���Bرات ش�H	  .ا

  
  )٢٦١($�دة 

إذا ا��y ا��اآk إ�; اس	���ل م��ن 34 در�� أدن; م# ا��ر�� ا�����H 34 ���&� ا��)J ��ز  - ١
  .�> م����H ا���&J ��د ا��Kق ��# أ��ت3 ا��ر�	�#

 د�4 ا��اآk أ��ة إ��4�y م)��J مaای� خ�ص� ��ز �> ا������H ��د هmR ا��7ة إذا �! ی�� وإذا - ٢
�� .ا���&J ا��aای� ا�	3 ت)��9

  
  )٢٦٢($�دة 

�H" J&��9^ أم	�� ا��اآy k��ن� ��wة ا��)J  و��rه� م# ا�����H ا��%	kH%� �(p ا��)J و�J&��9 ام	��ز 
 mR9; ه R�K�	ا���ت� م# ا� #�F9; ا�J(ا�� kH%� <� �(p	%�ا� ���H�ا� ���ء ��K�	سw ��وی	�H 34 . ا7م	

9; اwش��ء ا���ه�ن� ره�� ت.�ری� R�K�	ن إ��اءات ا�Zا ا��Rه.  
  

  )٢٦٣($�دة 
١ -  eآ�ر 34 ��ائR��9> ا� NK	�د ا���ی9	aم ا���&J(�� J ا��اآk وأم	�	> إ�; م��ن ا��ص�ل 34 ا���

��م ا�	���# ی.k ت�R�K ا��)J 34 ا�����د ا�Rي ی%	�8&> ا��)J أو ا�Rي ی)}; �> ا���ف، و �
  .ا���&J ا���دي إذا و�� 34 نK^ ا��xوف

٢ - mر�{p� kا��اآ �� - إن أم�#-ی.�ز �JH& J&��9 م�Hش�ة ا��)J أو أث��ء ا���یN أن یpK< أم	
J(وط ا����� �� .�9	N(p م# م���)	

  
  )٢٦٤($�دة 

١ -  R�Kأث��ء ت� kم� ا��اآf%� J&# ا����ی} J&ء ا����K)� ا��)J، وی)� ��fV آJ ات�Kق ی)}; �/
  .م# هRا ا�}��ن

)� ا��)J ا�K	�ة ا��ا&�� ��# ش�وع ا��اآk 34 ا����د إ�; وس��9 ا��)J 34 م��ن  - ٢ R�Kت� J�ی�
 J�ی� J(ة ��&�ف وس��9 ا����ا�)��م ونaو�> م��� 34 م��ن ا��ص�ل، و34 "��� و��د أرص�K م

)� ا��)J ا�K	�ة R�Kإ�; ا��ص�� 34 م��ن ا�)��م وخ�و�> م# ت� kدخ�ل ا��اآ #�� �� ا��ا&
 J�ی� f4 N34 ا���ی J(}; ا7م� ت���8 وس��9 ا��	ا��ص�� 34 م��ن ا��ص�ل، وإذا ا&

<�� .ا�}��ن 4	�ة ان	)�ل ا��اآk م# وس��9 ن)J إ�; أخ�ى ��r 34 "�اس� ا���&J أو ت��
  

  )٢٦٥($�دة 
%� K���ل ا�c  :ی

  .ا��ص�لا�	Zخ�� 34   ) أ(
)� ا��)J م# أ�yار ��ن�� أو ��r ��ن��  ) ب( R�Kأث��ء ت� kا��اآ Np9م� ی. 

  
  )٢٦٦($�دة 

 kا��اآ Np93 ت	ن�� ا��Hا� ��r ن�� أو�Hار ا��y7ا #w ی.�ز �J&��9 أن ی�K; م%����	> # ا�	Zخ�� أو 
kت ا�)�ة ا�)�ه�ة أو خ�� ا��اآ�Hث/� wإ J(ا�� �( R�Kأث��ء ت�.  

  
  )٢٦٧($�دة 

ی)� ��fV آJ ش�ط ی)}; �/�Kء ا���&J آ��9 أو �aئ�� م# ا��%����� �� یNp9 ا��اآk م#  - ١
  .أ�yار ��ن��
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٢ -  ���Kء م# ا��%����� آJ ش�ط ی��ن م# شZن> إ�aام ا��اآk ���4 أو �b34 "�! ا �H	�وی
 34 <&�(" # J&��9� kا��اآ <H���� لaش�ط ی� Jوآ J&م%����� ا��� �y #م�Z	ت ا��(Kن

 .	Zم�# �y أخ��ء ا���&Jا�
  

  )٢٦٨($�دة 
١ -  #ی.�ز �J&��9 أن ی�	�ط إ�Kءm آ��9 أو �aئ�� م# ا��%����� ا���ش�� # ا�	Zخ�� أو 

kا��اآ Np93 ت	ن�� ا��Hا� ��r ار�y7ا.  
�Kء م# ا��%����� أو ت�pی�ه� م�	��� وإw ا	�H آZن �! ی�#، وإذا  - ٢bأن ی��ن ش�ط ا k.وی

� و�k أن ی��ن ا���ط وا��H وم�	��� �����K آ�ن )� ا��)J م�pرا�Hذج م���9; ن 
 .ت%	�; اwن	m�H، وإw ��ز �9��p�� أن ت�	�H ا���ط آZن �! ی�#

�Kء م# ا��%����� أو ت�pی�ه� إذا ثYH ص�ور �r أو  - ٣bط ا��� J&ا��� X%�	ی.�ز أن ی wو
<�� .خ�Z �%�! م�> أو م# ت��

  
  )٢٦٩($�دة 

9; ا��اآk "�اس� ا - ١ # J&ل ا���Z%ی wو ،<�7م	�� وا���pان�ت ا�	3 ی�خ< �> 34 ن)9�� م
<���� م# أ�yار إw إذا اثYH ا��اآk ص�ور خ�Z م# ا���&J أو م# ت��(p9ی ���� أو ��y.  

# ا�}�ر ا�Rي یNp9 ا���&J أو ت����> أو ا�kH%� ��8 ا7م	�� أو ا���pان�ت ا�	3  - ٢ kل ا��اآZ%ی
<� .ی�)9�� م

٣ -  ;9 .ن)J ا7م	�� ا�	3 تJ&��9� !9% ا7"��م ا��Bص� ��)J اwش��ءت%�ى 
  

  )٢٧٠($�دة 
)� ا��)J ا�	aم ا���&J ��ت�Bذ ا�	�ا��� ا�fزم�  - ١ R�Kض أث��ء ت���� kأو أص� kإذا ت�4; ا��اآ

9; أم	�	> إ�; أن ت%9! إ�; ذوي ا��Zن �x4�p�9�.  
�> أن ی	�خJ ���ا&�H ا�	�ا��� ا�	3 إذا و�� أ"� ذوي ا��Zن �� و&�ع ا���4ة أو ا���ض ��ز  - ٢

 .ی	RBه� ا���&J وان ی�k9 م�> إ&�ارا ����د أم	�� ا��اآk 34 "��زت>
  

  )٢٧١($�دة 
 J&9; ا����! ت�R�Kا �w	aام ����K)�، إ&�م� د�ى ا��%����� ���ی.�ز ��رث� ا��اآk و��ش�Bص ا�Rی# ی

��ی� # ا�}�ر ا�Rي أص�ب م�رث�! أو �ئ	��� <	H����� ش�ة�Hدث م�pا���4ة اث� ا� Y�9�! س�اء و&
<  .أو ��� ان)}�ء 4	�ة زم��� م# و&�

  
  )٢٧٢($�دة 

١ -  J&ا��� �Hم��� ���yوی��ن م� ،J(ا�� �( # Zى ت���ت	)�دم ��}3 س�	�# آJ د
��ی� # و�4ة ا��اآk أو أص��	> ��yZار ��ن��، وت%�ى هmR ا���ة 34 "��� ا���4ة م# 	���

��، و  .34 "��� اbص��� ا��Hن�� م# ت�ریo و&�ع ا��pدثت�ریo و&�
)� ن)J ا7ش�Bص - ٢ # Zى أخ�ى ت���وت%�ى هmR ا���ة 34 . وت	)�دم ��}3 س�� آJ د

�م ا�	���# م# ا�����د ا�Rي آ�ن ی%	�8&> ا���&J ا���دي 34  ��ا�����د ا����# ��9ص�ل، و
��%Kوف ن�xو�� 34 ا� �� J(ا��. 

٣ - 	��� X�%	ی.�ز أن ی w أو �r <��)�دم ا�����ص �9> 34 هmR ا���دة م# ص�ر م�> أو م# ت��
!�%� Zخ�. 

  
Rا�,1ع ا����  

K+�)� ���"���� �ا��آ��  
  )٢٧٣($�دة 

١ -  J(�� �()� ی9	aم ��)	}�m ا��آ�Z� Jن ی�Hم ��س�> و�p%�ب م�آ9>  J(�9� �����ا��آ��� ���
9���Rا ا��)Jأش��ء أو )� ن)J أش�Bص و�Zن ی)�م # اw&	}�ء ���� ��Hت��ت ا���.  
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٢ - J(ا�� �(����� ا��)J ��س�ئ9> ا��Bص� ا	�H ن�&f وت%�ى �9> أ"��م ��� Jإذا ت��; ا��آ�. 
  

  )٢٧٤($�دة 
�9�� 34 ا���اد ا�	���� ت%�ى 9; ا��آ��� �������� �J(�9 ا7"��م ا��Bص� �ا ا7"��م ا�����ص  ���4

������)� ا��آ��� ����.  
  

  )٢٧٥($�دة 
)� ا��)J ���ط أن ی�د ا���آJ ی. Jم ا��آ��Hأن ی JH& J(ا�� k9V إ��8ء Y&و J34 آ Jآ��ز �9�

J��� &�م �> م#  <y��9�� ا��آ�J وان ی�p3 ت	ری� ا����ا�.  
  

  )٢٧٦($�دة 
��د ا��)J واخ	��ر  - ١��� ������� �J(�9 ت�R�K ت��9��ت م�آ9> خ�ص� م� ت�N9 م���� J9; ا��آ�

>ا���&J وا���یN ا���Hات kا�.  
٢ -  NK3 ات	أزی� م# ا��7ة ا� J(أن ی)�� 34 "%�ب م�آ9> أ��ة ن J(�9� �������� Jی.�ز ��9آ� wو

J&م� ا��� ���9�	> إ�; ا���آJ م� . Kد م����9> ا��آ�J م# مaای� م# ا���&J ت J�pم� ی Jوآ
Xف ���8 ذ���)� ا��آ��� �������� أو ی)}; ا� 34 NK	ی !�. 

  
  )٢٧٧($�دة 

����� �J(�9 سfم� ا��اآk أو ا��3ی}���� Jء# ا��آ� ��r ;9 م��yع ا��)J، وی)� ��fV آJ ات�Kق 
Xذ�.  

  
  )٢٧٨($�دة 

����� �J(�9 م# و&Y ت%9�> ا��3 - ١��� Jل ا��آ�Z%ئ�� أو ءیa� آ> آ��9 أوfه # J(ع ا���yم� 
�Hت ا�)�ة ا�)�ه�ة أو # تK9> أو ا�	Zخ�� 34 ت%�9�>، وw ی.�ز أن ی�K; هmR ا��%����� إw �/ث

  . أو خ�Z ا���آJ أو ا���سJ إ��>ءا���k ا�Rات3 34 ا��3
٢ -  mRه ;Kی.�ز أن ی� wن��، و�� ��r ار ��ن�� أو�yم# أ Jل ا��آ�Z%ص ی�Bا7ش J(و34 ن

kا��اآ Zت ا�)�ة ا�)�ه�ة أو خ��Hث/� w%����� إ�ا�. 
  
  

  )٢٧٩($�دة 
١- de�� T+ی: 

��  )أ (��� Jء ا��آ��K م��yع ء��� م# ا��%����� # هfك ا��3آJ ش�ط ی)}; �/
<K9ئ�� أو تa� آ��9 أو J(ا��.  

  .آJ ش�ط ی)}; �/�Kئ> م# ا��%����� �� یNp9 ا��اآk م# أ�yار ��ن��)ب (
�Kء م# ا��%����� آJ ش�ط ی��ن م# شZن> إ�aام ا���سJ أو ا���سJ إ��> 34  - ٢b34 "�! ا ��وی

 آJ أو ��� نK)�ت ا�	Zم�# �y م%����� ا��آ�J ن)J اwش��ء أو ا��اآk 34 ن)J ا7ش�Bص ���4
 # �������� J�9آ�� kإ��> أو ا��اآ Jس��أو ا� Jس��ا� <H���� لaش�ط ی� Jوآ J(�9� ��������

J(ا�� �V�Bم �y <ي أ��مRم�# ا�Z	ا� # .ا�p)�ق ا���ش�� 
  

  )٢٨٠($�دة 
����� �J(�9 أو  - ١��� Jا�.%�! م# ا��آ� Z�B3 ا��8 وا�	ا "��� ���4 J&أو م# ا��� <��م# أ"� ت��

����� �J(�9 أن ی�	�ط��� Jی.�ز ��9آ� ،<��  :أو م# أ"� ت��
 م��yع ا��)J آ��9 أو �aئ�� أو تK9> ���ط أw ی)J ءت�pی� م%����	> # هfك ا��3  )أ (

 Jوآ ،��� ا���)��� م# م��ن وزم�ن ن)9�{Hا� ��ث9\ &� # <�9 NK	�ی� ا���ا�	
# ه J(ی� ی�� .Rا ا��p یaاد إ��>ات�Kق 9; ت

 . إ�Kءm آ��9 أو �aئ�� م# ا��%����� �� یNp9 ا��اآk م# أ�yار ��r ��ن��)ب (
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 . إ�Kءm آ��9 أو �aئ�� م# ا��%����� # ا�	Zخ�� )ج (
�Kء م# ا��%����� أو ت�pی�ه� م�	��� وإw ا	�H آZن �! ی�#، وإذا آ�ن  - ٢bأن ی��ن ش�ط ا k.ی

� و�k أن ی��ن ا���ط وا�py وم�	��� )� ا��آ��� �������� �J(�9 م�pرا�Hذج م���9; ن 
 .�����K ت%	�; اwن	m�H وإw ��ز �9��p�� أن ت�	m�H آZن �! ی�#

  
  )٢٨١($�دة 

 J�� X�Rوآ ،J��)� ا� #��J م# ا���آJ وا���&J ر��ع م�Hش� 9; اlخ� �9����p��� �H)�ق ا���ش�� 
Hر��ع م J&إ��> وا��� Jس��أو ا� kم# ا��اآ ���آ�رة، و34 �R�ق ا��(p��� �H����9� خ�l9; ا�ش� 

����� �J(�9 34 ا���ى��� Jإدخ�ل ا��آ� k.ا7"�ال ی.  
  

  )٢٨٢($�دة 
����� أ��ة ا��)J" J&��9� J م9p> �4�� �> م# ")�ق��� Jإذا د�4 ا��آ�.  

  
  )٢٨٣($�دة 

)� ا��آ��� �������� �J(�9 ا7 #�9�� 34 ا���دت�# ت%�ى 9; ت)�دم ا���وى ا���ش�� "��م ا�����ص 
  .م# هRا ا�)�ن�ن) ٢٧٢، ٢٥٤(

  
Tا�,1ع ا�1ا�  

  أح�Jم خ��� �(�+K ا���ي
  

  )٢٨٤($�دة 
ی)�� ����)J ا�.�ي 34 هRا ا��Kع ن)J ا7ش�Bص أو ا7م	�� أو ا�H}�ئ� �����ئ�ات ���ف  - ١

eا��� N�(pت.  
٢ - 4 <�� ا7م	�� اwش��ء ا�	3 ی.�ز �9��4�% "�9�� مK9� ��(ن 34 وی��	� J&��9� !9%3 ا���ئ�ة وت

� اwش��ء ا����8ة وا�����B ا�	3 تH); 34 "�اس� K9ا ا�Rه J�ی� wو ،�K%> أث��ء ا�	اس�"
�K%أث��ء ا� kا��اآ. 

  
  )٢٨٥($�دة 

  .ت%�ى 9; ا��)J ا�.�ي ا��و�3 أ"��م اwت�K&��ت ا��و��� ا���R4ة 34 م�� - ١
�9�� 34 وت%�ى 9; ا��)J ا�.�ي ا��اخ39 أ"��م هRا  - ٢ا��Kع وا7"��م ا��Bص� ا�����ص 

 .ا���اد ا�	����
ی��ن ا��)J ا�.�ي داخ��9 إذا آ�نY ا��)�	�ن ا�����	�ن ��ت�Kق ا��	��&�ی# �9)��م وا��ص�ل  - ٣

�� م�8درة ن)�� ا��ص�ل إ�; م� وراء � ��وا&�	�# 34 م�� و�� آ�نY ا���ئ�ة ت�اصJ ر"9	
 .ا��pود اb&�9��� ا����ی�

  
  )٢٨٦($�دة 

ی.k أن ت	}�# وث�)� ا��)J ا�.�ي ���ن� یZ� ��Kن ا��)J ی)� و4)� 7"��م ا��%����� ا���pودة  - ١
�mR ) ٢٩٢(ا�����ص m��9 34 ا���دة � X%�	ا� J&9; ا���م# هRا ا�)�ن�ن، وإw ام	�� 

  .ا7"��م
٢ - �9�� أو 9; ا���&J ا�.�ي ا�	N(p م# اس	��Kء ا��%��4ی# 9; ا���ئ�ة وا�H}�ئ� ا����pن� 

� ا��%��4ون ���pزت�� أث��ء ا�%�K ���9وط ا�fزم� ��9��د 9; ا���ئ�ة آ�� K	p3 ی	ا�
J(ا�� eی)�ره� ا�)�ن�ن و��ائ. 

  
  )٢٨٧($�دة 

ی%Zل ا���&J ا�.�ي # ا�}�ر ا�Rي ی�pث 34 "��� و�4ة ا��اآk أو إص��	> �.�وح أو �Zي �yر 
��ء و��د ا��اآk 34 "�اس� ا���&J أو ت����> داخJ ��نh 3خ� إذا و&� ا��pدث ا�Rي أدى إ�; ا�}�ر أث
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م��ر ا�)��م أو 34 ا���ئ�ة أو داخJ م��ر ا��ص�ل أو 34 أي م��ر أو م��ن hخ� ت�H| �4> ا���ئ�ة 
  .اخ	��را أو ا��yارا

  
  )٢٨٨($�دة 

�� إذا و&�  - ١K9ئ� أو ت�{Hأو ا� ��ی%Zل ا���&J ا�.�ي # ا�}�ر ا�Rي ی�pث 34 "��� هfك ا7م	
  .�pدث ا�Rي أدى إ�; ا�}�ر أث��ء ا��)J ا�.�يا�

٢ -  Jداخ <��ی��J ا��)J ا�.�ي ا�K	�ة ا�	3 ت��ن �4�� ا7م	�� أو ا�H}�ئ� 34 "�اس� ا���&J أو ت��
 <�4 |H�م��ر ا�)��م أو أث��ء ا����ان أو داخJ م��ر ا��ص�ل أو 34 أي م��ر أو م��ن hخ� ت

 .ا���ئ�ة اخ	��را أو ا��yارا
J ا�.�ي ا�K	�ة ا�	3 ت��ن �4�� ا7م	�� أو ا�H}�ئ� مJp ن)J ��ي أو ��pي أو w ی��J ا��) - ٣

ن��ي ی)� خ�رج ا����ر إw إذا آ�ن هRا ا��)w Jزم� ��p# ا7م	�� أو ا�H}�ئ� أو �	�9%��� أو 
9�� م# �Vئ�ة إ�; أخ�ى ت�R�Kا ��)� ا��)J ا�.�ي(��. 

  
  )٢٨٩($�دة 

9; ا�	Zخ�� 34 وص�ل ا��اآk أو ا7م	�� أو ی%Zل ا���&J ا�.�ي # ا�}�ر ا�Rي ی	 - ١ kت�
  .ا�H}�ئ�

 أو یm��B >ت�	�H 34 "�! ا������ ا7م	�� أو ا�H}�ئ� ا�	w 3 ی9%��� ا���&J �9��سJ أ�� - ٢
 #������p}�ر �	9%��� خfل ثfث�# ی�م� م# ت�ریo ان)}�ء ا�����د �9	%�9!، و34 "��� �م ا�	

�8&> ا���&J ا�.�ي ا���دي 34 ا��)J إذا و�� 34 نK^ م# ت�ریo ان)}�ء ا�����د ا�Rي ی%	
 .ا��xوف

  
  )٢٩٠($�دة 

 أو ءw ی.�ز �J&��9 ا�.�ي ن3K م%����	> إw �/ث�Hت ا�)�ة ا�)�ه�ة أو ا���k ا�Rات3 34 ا��3 - ١
kإ��> أو ا��اآ Jس��أو ا� Jس��خ�� ا�.  

٢ - ; ن3K هRا اbث�Hت �/&�م� إذا اثYH ا���&J أ"� ا7م�ر ا��Rآ�رة 34 ا�K)�ة ا�%��)� ��ز �9��
9; أن ا�}�ر �! ی�pث �%kH هRا ا7م� أو ان> �! ی�# ا�%kH ا��"�� 34 إ"�اث  Jا����
ا�}�ر، و34 هmR ا����p ا7خ��ة ی�KB ا�	��ی� ��%�H ا�}�ر ا�Rي ی�%k إ�; ا7م� ا�Rي 

 .أثH	> ا���&J ا�.�ي
  

  )٢٩١($�دة 
أو ا�����B ا�	3 تH)�; 34 "�اس� ا��%��4 أث��ء ا�%�K إw w ی%Zل ا���&J ا�.�ي # اwش��ء ا����8ة 

<��  .إذا اثYH ا��%��4 ص�ور خ�Z م# ا���&J أو م# ت��
  

  )٢٩٢($�دة 
9; ا���&J ا�.�ي م�ئ�  - ١ <� !�pي یRی� ا���w ی.�ز 34 "��� ن)J ا7ش�Bص أن ی.�وز ا�	

;9  . ت.�وز هRا ا���9Hوخ�%�# أ�� ���> ����%�H إ�; آJ م%��4 إw إذا اتNK ص�ا"� 
٢ -  Jآ # ��و34 "��� ن)J ا7م	�� وا�H}�ئ� w ی.�ز أن ی.�وز ا�	��ی� خ�%�# ���

�� ت%�9! ا7م	�� أو ا�H}�ئ� إ�; ا���&J ان> ی�N9 أه��� . آ����9ام Jس��9# ا�وم� ذ�X أ
�4�yم# أ��ة إ J&ا��� <H9ود�4 م� ی� ��� خ�ص� 9; ت�9%��� 34 م��ن ا��ص�ل ن�xا �)��	

�9�� ا���س إw إذا اثYH ا���&J Jن��x ذ�X، ا�	aم ا���&Z� Jداء ا�	��ی� ��)�ار ا�)��� ا�	3 أ
3�9� �(�(pا� ��ت.�وز ا�)� �� .ءأن

٣ -  w �K%%��4 أث��ء ا��34 "�اس� ا� ;(H3 ت	ا� ���Bش��ء ا����8ة أو ا��wإ�; ا �H%و����
 .�ء خ�%��ئ� ���>ی.�وز ا�	��ی� ا�Rي یJ�� <� !�p م�4�% # تX9 اwش�

�9�� 34 هmR ا���دة إذا ثYH أن  - ٤وw ی.�ز �J&��9 ا�.�ي ا�	�%� X	�pی� ا��%����� ا�����ص 
 ��(� !�Kدی� و��ئZئ> أث��ء تfأو وآ <��4�J أو ام	��ع م# ا���&J أو م# ت�� #ا�}�ر ن.! 

 .إ"�اث ا�}�ر أو ���ن� م)�ون� �/دراك ا"	��ل و&�ع ا�}�ر
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  )٢٩٣($�دة 

ا أ&��Y د�ى ا�	��ی� 9; أ"� ت���3 ا���&J أو أ"� وآfئ> ��ز �> ا�	�%� X	�pی� إذ - ١
�9�� 34 ا���دة �J ا�Rي ا"�ث ) ٢٩٢(ا��%����� ا�����ص Kأن ا� YHا ا�)�ن�ن إذا ثRم# ه

<	Kدی� و��Zا�}�ر و&� م�> أث��ء ت.  
4�J أو وw ی.�ز �	��� ا���&J أو وآ�9> ا�	�%� X	�pی� م%����	> إذا ثYH أ - ٢ #ن ا�}�ر ن.! 

ام	��ع م�> أث��ء تZدی� و��K	> �)�� إ"�اث ا�}�ر أو ���ن� م)�ون� �/دراك ا"	��ل و&�ع 
 .ا�}�ر

٣ -  #k��V <�9 ا�	��ی� م# ا���&J وت����> ووآfئ>  J�pع م� ی��ی.�ز أن ی�ی� م. wو
�9�� 34 ا���دة  .م# هRا ا�)�ن�ن) ٢٩٢(ا��pود ا�����ص 

  
  )٢٩٤($�دة 

)� ��fV آJ ش�ط ی)}; �/�Kء ا���&J ا�.�ي م# ا��%����� أو �	�pی�ه� ا&J م# ا��pود ی - ١
�9�� 34 ا���دة   .م# هRا ا�)�ن�ن) ٢٩٢(ا�����ص 

�Kء م# ا��%����� آJ ش�ط ی��ن م# شZن> إ�aام ا��%��4 أو ا���سJ إ��>  - ٢b34 "�! ا �H	�وی
J&م%����� ا��� �y #م�Z	ت ا��(Kن �� ا�.�ي وآJ ش�ط ی�aل ����H> ا��%��4 ���4 آJ أو �

J(أخ��ر ا�� �y #م�Z	34 ا� <&�(" # J&��9� <إ�� Jس��أو ا�. 
  

  )٢٩٥($�دة 
� ی%)| ا�Np 34 ا����ع 9; ا���&kH%� J ا��fك ا�.aئ3 او ا�	�9 Kpئ� دون ت�{Hأو ا� ��ت%9! ا7م	

ی)�! ا���ى خfل ت%��# ی�م� م# ت�ریo م� �! یYHF ا��%��4 أو ا���سJ إ��> "��� ا7م	�� أو ا�H}�ئ� و
�9�� 34 ا�K)�ت�# ا��Fن�� وا��F��F م# ا���دة ) ٢٥١(ا�	%�9!، وت%�ى 34 هRا ا��Zن ا7"��م ا�����ص 

  .م# هRا ا�)�ن�ن
  

  )٢٩٦($�دة 
١ -  J&ا��� �Hم��� ���yا�.�ي ی��ن م� J(ا�� �( #ت	)�دم ��}3 س�� آJ د�ى ن�ش�� 

��ی� # هfك ا7	�����K9ئ� أو ت�{Hوا� ��وت%�ى هmR ا���ة 34 "��� ا��fك ا�.aئ3 او . م	
م# هRا ) ٢٥٤( م��yع ا��)J وK9� �(4)�ة ا7و�; م# ا���دة ءا�	�9 م# ت�ریo ت%�9! ا��3

ا�)�ن�ن، و34 "��� ا��fك ا��39 م# ت�ریo ان)}�ء ا�����د ا�����ص �9> 34 ا�K)�ة ا��Fن�� 
  .�)�ن�نم# هRا ا) ٢٨٩(م# ا���دة 

٢ -  J&ا��� �Hم��� ���yا�.�ي ی��ن م� J(ا�� �( #ت	)�دم ��}3 س�	�# آJ د�ى ن�ش�� 
وت%�ى هmR ا���ة 34 "��� ا���4ء م# . ���	��ی� # و�4ة ا��%��4 أو إص��	> ��yZار ��ن��

��، و34 "��� اbص��� ا��Hن�� م# ت�ریo و&� ا��pدث .ت�ریo و&�
)� ا��)J ا�.�يت	)�دم ��}3 س�� آJ د�ى أخ� - ٣ # Zد . ى ت����وت%�ى هmR ا���ة م# ا���

ا����# ��ص�ل ا���ئ�ة، و34 "��� �م ا�	���# ت%�ى م# ا�����د ا�Rي ی%	�8&> ا���&J ا�.�ي 
 .ا���دي إذا و�� 34 نK^ ا��xوف

w ی.�ز أن ی	�%X ���	)�دم ا�����ص �9> 34 ا�K)�ات ا�fFث ا�%��)� م# هmR ا���دة م#  - ٤
 .�> أو م# ت����> أو م# وآfئ> �r أو خ�Z �%�!ص�ر م

  
  )٢٩٧($�دة 

١ -  k��V YHإذا اث wإ w��%ا�.�ي م J&ی��ن ا��� f4 ن�.���� J(9; أن ی��ن ا�� NKإذا ات
 mRئ> و34 هfأو وآ <��# خ�Z ص�ر م# ا���&J أو م# أ"� ت�� Zی� أن ا�}�ر ن���ا�	

<�� ٢٩٢ أو ��آ�9> ا�	�%� X	�pی� ا��%����� و4)� �9��دة ا����p ی.�ز أی}� �J&��9 ا�.�ي أو �	��
  .م# هRا ا�)�ن�ن

٢ - J(�4 ا���	pم J&م.�ن�� إذا آ�ن ��ون أ��ة و�! ی�# ا��� J(ی��ن ا�� . �H	4/ذا آ�ن مp	��4 ا
 .ا��)��r J م.�ن3 و�� آ�ن ���8 أ��ة
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  )٢٩٨($�دة 

�9�� 34 ا� م# هRا ا�)�ن�ن أی� آ�ن ٢٩٢��دة ت��ن م%����� ا���&J ا�.�ي 34 ا��pود ا�����ص 
ا7س�س ا�)�ن�ن ا�Rي ت)�م �9> د�ى ا��%����� وأی� آ�نY ص�K ا���Bم �4�� أو �ده! أو م)�ار م� 

  .ی��H9ن م# ت��ی}�ت
  

  )٢٩٩($�دة 
١ - ��  .�)�ئ� ا���ئ�ة ا���9% 9; ���� ا7ش�Bص ا�����دی# �4
9; و�� - ٢ kت�	أو أي ش� ی >Bو�> أن ی)�ر إخ�اج أي ش ��دm 34 ا���ئ�ة خ�� 9; سfم	

�� .أو إخfل ا���xم �4
�� أو  - ٣{�و�> أث��ء ا����ان أن ی)�ر �� اw&	}�ء إ�)�ء ا7ش��ء ا����pن� 34 ا���ئ�ة أو �

Y&ا���ئ�ة 34 ا&�ب و ��F	%م# ی X�R� ��B9; أن یو�9> أن ی�Hأ �/�)�ء ا7ش��ء . و&�ده�، 
� .&�9�9 ا�)��� آ9�� آ�ن ذ�X م%	��

# هfك اwش��ء ا�	3 ی)�ر &�ئ� ا���ئ�ة إ�)�ءه� �%fم� ا���ئ�ة - ٤ w��%م J&وی��ن ا���. 
  

Rا���ب ا����  
  �"(��ت ا����ك

  
  )٣٠٠($�دة 

م# هRا ا�)�ن�ن، ت%�ى أ"��م هRا ا��Hب 9; ) ٣٦١(م� م�ا�ة م� ت)�رm ا�K)�ة ا��F��F م# ا���دة 
�� هmR ا�����9تا�����9ت ا�	3 ت�)�ه� ا���Hك م� �fئ�� ت.�HV Yت.�ر وأی� آ�ن ��r را آ�ن�ا أو�.  

  
  ودی�� ا��+�د -١

  
  )٣٠١($�دة 

ودی�� ا��)�د )� ی�Bل ا�X�H م���9 ا��)�د ا���د� وا�	��ف �4�� ��� ی	NK ون��V> م� ا�	aام> 
�(�9�� �9��دع HV)� ���وط ا�Fد م��.  

  
  )٣٠٢($�دة 

����9ت ا�	3 ت	! ��# ا�X�H وا���دع او ��# ا�X�H وا���8 یK	e ا�X�H �9��دع "%��� ت)�� �4> ���� ا�
  .�p%�ب ا���دع

  
  )٣٠٣($�دة 

)� ودی�� ا��)�د "N �9��دع 34 سkp م���H م# "%�ب ا��دی�� إذا �! ی�#  - ١ ;9 kت�	ی w
  .رص�� هRا ا�p%�ب دائ��

�9�� أن ص�ر رص�� "%�ب ا��دی�� م�ی� - ٢ kدع ت�ت��ب ا��%p� ��9ت� X�Hإذا أ��ى ا� �
ma%�ی� م�آ	دع �4را ���إخ��ر ا� X�H9; ا� kو�. 

  
  )٣٠٤($�دة 

ی�سJ ا�X�H ���ن� ���p%�ب إ�; ا���دع م�ة 9; اJ&7 آJ س�� إw إذا &}; اwت�Kق أو ا���ف  - ١
وی.k أن ی	}�# ا���Hن ص�رة م# ا�p%�ب ��� hخ� . �/رس�ل ا���Hن اآ�F م# م�ة خfل ا�%��

J"��وم)�ار ا��ص�� ا� <� ��&.  
٢ -  N9�9r ;9| أو س�� أو ت��ار وذ�X �4�� ی	 ���Hب و�� آ�ن م�%pا� e�p�	� k9V أي JH(ی w

�9�� اآ�F م# ثfث س��ات م� �! ی��B ا���دع ا�X�H خfل هmR ا���ة ���م ���)��د ا�	3 م}; 
 .ت%9�> ���ن� �p%��> و4)� ��و�yع ا��Rآ�رة 34 ا�K)�ة ا�%��)�
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  )٣٠٥($�دة 
١ - �� ����r ;9 ذ�Xت�د ا��دی NK	م� �! ی k9ا��ائ# . .�د ا�� mف 34 رص����	ا� N" دع��و�9

J�79; "�9ل ا9; إخ��ر س��N أو  Npا ا�Rل ه���  .أو a� 34ء م�>، م� �! ی�N9 اس	
٢ -  JH& داده��	ا��رث� اس k9م� �! ی� �(�اذا ت�4; ا���دع ت%	�� ا��دی�� &�ئ�� و4)� ���وط ا�

�� ."�9ل ا�9
  

  )٣٠٦($�دة 
��r ;9 ذ�Xی� NK	ب م� �! ی�%p�4> ا� e	4 يRا� X�H34 �4ع ا� Jم��  .�ن ا�	
  

  )٣٠٧($�دة 
# ا�p%���ت  f(	%م ��إذا ت��دت "%���ت ا���دع X�� 34 وا"� أو 34 �4و> ا	�H آJ "%�ب م�

  .ا7خ�ى
  

  )٣٠٨($�دة 
١ -  !�9; ی.�ز أن یK	e ا�X�H "%��� م�	�آ� ��# ش��B# أو اآ�F ���	%�وي �4�� ��� NK	م� �! ی

Xذ� ��r.  
٢ -  wب إ�%pا ا�Rم# ه kp%ی.�ز ا� wو ����� <��pأص k9V ;9یK	e ا�p%�ب ا���	�ك ���ء 

Xف ذ�f9; خ NK	م� �! ی ����� !� .���ا4)	
٣ -  X�H9; ا� kو� !�إذا اخ�� أ"� أص�pب ا�p%�ب ا���	�ك ا�X�H آ	��� ����د خfف ���

�! ر�yء أو &}�ءت.��� ا�p%�ب "	; ت	! ت%�ی� ا�fBف ���. 
٤ - �" ;9 a.pك س�ى ا��	��ب ا��%pب ا��p9; رص�� أ"� أص a." �&ز �إذا و�.p�ا� 

a.p��� X�Hغ ا�fب ی�م إ��%p�9> م# رص�� ا�و9; ا�X�H و&� ا�%kp م# ا�p%�ب . 
9�! ���a.p خfل م�ة F�أو م# ی <��pوإخ��ر أص ���9ا���	�ك ��� ی%�وى ا���p ا��p.�ز 

 .خ�%�  أی�مw ت.�وز 
9; ا��H&�# إخ��ر  - ٥ kك أو 4)� ا7ه��9 ا�)�ن�ن�� و��	��ب ا��%pب ا��pإذا ت�4; أ"� أص

 oة أی�م م# ت�ری���! 34 اس	��ار ا�p%�ب وذ�X خfل م�ة w ت.�وز 	Hrو�� X�R� X�Hا�
� ا���4ء أو 4)�ان ا7ه��9، و9; ا�X�H و&� ا�%kp م# ا�p%�ب ا���	�ك "	; ی	! ت�pی� ا��رث

 .أو ت���# ا�)�! 9; م# 4)� أه�9	> ا�)�ن�ن��
  

  )٣٠٩($�دة 
إذا اص�ر ا�X�H د4	� ت���4 و�k أن یRآ� 34 ا��4	� اس! م# ص�ر ����p> وان ی�ون 34  - ١

 X�Hم# م��� ا� ���9ا��4	� ا����4�ت وا��%���pت، وت��ن ا���Hن�ت ا��اردة ����4	� ا���&� 
f�  .&� ��# ا�X�H وم# ص�ر ا��4	� ����p>".� م# إث�Hت تX9 ا���Hن�ت 34 ا�

ی.�ز إص�ار د4	� ت���4 ��س! ا�)�ص�، وی��ن �9)�ص� و��J شh >Bخ� "N اbی�اع 34 هRا  - ٢
�9�� 34 ا�)�ن�ن .ا��4	�، وw ی��ن �9)�ص� "N ا�%kp م�> إw و4)� ��"��م ا�����ص 

  
  ودی�� ا��JLك -٣

  
  )٣١٠($�دة 

��r ;9 ذ�wX ی.�ز �X�H9 أن ی%	��J ا�p)�ق ا�� NK	ی> م� �! ی�� �  .�ش�� # ا����ك ا���د
  

  )٣١١($�دة 
١ - ��Z� <دع ��ی��ی� ا��� �9; ا����ك ا���د �x4�p�ل 34 ا�RHأن ی X�H9; ا�وw ی.�ز . 

Xذ� ��r ;9  .اwت�Kق 
٢ - Xم ذ�a9	%ی kH%� wإ �# "��زة ا����ك ا���د ;9B	ن ی X�H9� ی.�ز wو. 
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  )٣١٢($�دة 
١ - Hم ا�a	99ی��ئ� ا��X أو أر��"> و&��	> إذا اس	Np أو اس	 �H(� X�X خ�h �9Hم Jآ X�Rوآ 

Xذ� ��r ;9 NK	م� �! ی Xا�� kH%� Np	%دع. ی��34 "%�ب ا� ���H�ا� X9وت)�� ت.  
٢ - �p)�ر م�	3 ی	ا� X���� �9�	�ق ا��(p9; ا� �x4�p�9� زم�w ��9� J�� ا�)��م X�H9; ا� �و

f� <�)�ی	آ ،J��(�4 &%�ئ! أر��ح ��ی�ة إ��>�> دون م�yb م أو�	ا7خ �y�� ال أو�H	س. 
  

  )٣١٣($�دة 
9; ا�X�H أن ی��B ا���دع ��J أم� أو "N ی	�X���� N9 وی%	a9م ا���pل 9; م�ا4)	> أو 

mر��	9; اخ9; ا�X�H أن . ی	�&�  kو� kس���ا� Y&دع 34 ا����ت ا����9�4/ذا �! ت�J ت
9; ا���دعی	��ف 34 ا�Np ��� ی��د �� �K�� . �����# ا� f{4 ری����دع ا���ا� J�p	وی

  .ا���دی�
  

  )٣١٤($�دة 
ی9	aم ا�X�H ��د ا����ك ا���د� ��.�د أن ی�k9 م�> ا���دع ذ�X م� م�ا�ة ا��&Y ا�Rي  - ١

  .ی)	}�> إ�اد ا����ك ��9د
٢ -  ��م� �! ی	NK أو ی��ن ا��د 34 ا����ن ا�Rي ت! �4> اbی�اع، وی9	aم ا�X�H ��د ا����ك �Rات

 .ی)}; ا�)�ن�ن ��د ص��ك ��%�� أو ص��ك أخ�ى
  

  )٣١٥($�دة 
ی��ن ا��د ���دع ا��X أو ��K9Bئ> أو ��# ی���> ه�wء ا7ش�Bص و�� ت}�# م� ی��K م��9	>  - ١

��89�.  
9; ا�X�H إخ��ر ا���دع م�Hش�ة واwم	��ع  - ٢ kدع و���ا� Xق ا���(p	اس >Bش ;إذا اد

# رد ا��X إ��> "	; ی Xق ا���(p	3 اس�3 ا��aاع ��Zن> ر�yء أو &}�ء، و9; م�	�
 .إ&�م� د�اm خfل ثfث�# ی�م� م# ت�ریo اwد�ء وإw ا	�H اwد�ء آZن �! ی�#

  
  تcج�1 ا�YVا%5 -٣

  
  )٣١٦($�دة 

 ��Z	%�ت��ف ا� Ypت ������ ��)	}�X�� m م)��J أ��ة ���y خaان� م�ت���Z ا�aBائ# )� ی	
  .ة م�pدة�fن	�Kع ��� م�

  
  )٣١٧($�دة 

١ -  w X�Hوا� ��Z	%�ا ا��� ا�� X�H�K	�ح hخ� و�4�� K	pوی ��Z	%�ان� إ�; ا�aBح ا��	Kی%9! م
  .ی.�ز ت%�9! ن%�B م# ا�K	�ح 7ي شh >Bخ�

 . یH); ا��K	�ح ا�Rي ی9� !9%�%	��Z مX�H9� ��9 وی.k ردm إ��> �� ان	��ء ا��bرة - ٢
 .��Z أو وآ�9> ا��Bص 34 اس	���ل ا�aBان�وw ی.�ز �X�H9 أن یZذن ���8 ا��%	 - ٣

  
  )٣١٨($�دة 

١ - ��9; مp	�ی�ت �x4�p�ان� وا�aBم� ا�fن س��زم� �}fا��� ا��	ذ ا��Bات X�H9; ا�.  
 .وw ی.�ز �9�%	��Z أن ی}� 34 ا�aBان� أش��ء ت��د سfم	�� أو سfم� ا����ن ا�Rي ت��� �> - ٢
9; ا�X�H أن إذا ص�رت ا�aBان� م��دة ���B أو ت�H# أن�� ت - ٣ k9; أش��ء خ��ة و�p	�ي 

 �{p4/ذا �! ی ،���� أو �%kp اwش��ء ا���Bة م�r�4اw ر�{p��� �4را ��Z	%�ا� ��Bی
 ;9ا��%	��Z 34 ا�����د ا����#، ��ز �X�H9 أن ی�k9 م# ا�)�3y ا��B	< إص�ار أم� 

�� أو سkp اwش��ء ا���Bة م�rان� وا�4اaBا� e	4 34 <� ذنb�� �{ی��� وذ�p� X}�ر م# 
 ��Bان�، وإذا آ�ن ا�aBی�ت ا��	pآ� �4> مRت ��ی���> ا�)�X�R� 3y، وی�pر مp}� ����ا&
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�� أو سkp ا7ش��ء ا���Bة م��� دون rان� وا�4اaBا� e	4 <	����%9; م"�w، ��ز �X�H9 و
3y�(إخ��ر أو أذن م# ا�. 

  
  )٣١٩($�دة 

١ - �� ان)}�ء ثfث�# ی�م� إذا �! ی��4 ا��%	��Z أ��ة ا�aBان� 34 م�ا� X�H9� ز�� ��&�(p	اس ��
م# إخ��رm �����4 أن ی�	�H ا��)� م�	��� م# ت9)�ء نK%> وی%	�د ا�X�H ا�aBان� ��� إخ��ر 

���� وإ�4اغ مp	�ی�تp	K� ر�{p��� ��Z	%�ا�.  
وإذا �! یp}� ا��%	��Z 34 ا�����د ا���pد، ��ز �X�H9 أن ی�k9 م# ا�)�3y ا��B	< إص�ار  - ٢

�ی}� ��bذن �> 4 34	e ا�aBان� وا�4اغ مp	�ی�ت�� �p}�ر م# ی���> �X�Rأم ;9 � .
 ��وی�pر مp}� ����ا&�� تRآ� �4> مp	�ی�ت ا�aBان�، و�3y�(9 أن یZم� �/ی�اع ا��p	�ی�ت 

X�R� <��� .ا�X�H أو �� أم�# ی
 

  )٣٢٠($�دة 
�� wس	��Kء ا��7ة و �H" N" X�H9^ مp	�ی�ت ا�aBان�، و�> "N ام	��ز 9; ا�F�# ا���� #��ت� 

<� �(p	%�ری� ا����ا�.  
  

  )٣٢١($�دة 
  .ی.�ز ت�&�� ا�a.p ا�	3xKp أو ا�a.p ا�	�R�Kي 9; ا�aBان� - ١
ی�&� ا�� a.p	��9H ا�X�H م}��ن ا�%�� ا�Rي ی	! ا�� a.p���H>، م� ت�K�9> ���	)�ی� �� إذا  - ٢

9�> هRا ا�	��9H أن ی��B ا��%	��Z آ�ن ی��� خaان� �9�p.�ز �9>، و9; ا�X�H ��.�د ت%
 .�4را �	�&�� ا�a.p وان ی���> م# اس	���ل ا�aBان�

٣ -  ;9إذا آ�ن ا�a.p ت��xKp، ��ز �9�%	��Z أن ی�k9 م# ا�)�3y ا��B	< إص�ار أم� 
X�R� 3y�(ان� 34 "}�ر م# ی���> ا�aBی�ت ا��	pم ��� kpخ�< �> 34 س�	ی}� ����. 

aم ا�K� X�H	e ا�aBان� وا�4اغ مp	�ی�ت�� �p}�ر ا�a��p أو م# وإذا آ�ن ا�a.p ت�R�Kی� ا�	 - ٤
��د ا�Rي "�د �K	e ا�aBان� وت.�د مp	�ی�ت�� وت9%! ����� ��Z	%�ا� ��Bوی ،X�R� 3y�(ی���> ا�
 34 ���9�� و4)� ��"��م ا�����ص �إ�; ا�X�H أو إ�; أم�# ی���> &�3y ا�	�R�K "	; ی	! ��

 .�	.�ری�&�ن�ن ا���ا4��ت ا���ن�� وا
وإذا آ�ن ���aBان� أوراق أو وث�ئw N ی��9�� ا���H و�k ت�9%��� إ�; ا��%	��Z 4/ذا �! ی�#  - ٥

�� ا��%	��Z أو ورث	> H9ی� ;	" ��xKp� X�Hإ�; ا� ��"��yا و&4 Y	e ا�aBان� و�k ت�9%�
س��ات وإذا �! ی	)�م ا��%	��Z أو ورث	> wس	fم ا7وراق أو ا��ث�ئN ا����ر إ���� خfل خ�^ 

mم� ی�ا ���ض ا7م� 3y�& ;9 ا7م�ر ا��&	�� ��)�ر ��Zن 34 Npا� X�H9� ی��ن. 
  

  )٣٢٢($�دة 
X�H9� <�� #Vخ� م�h 34 <إذا و�> إ�� �p�pان� صaBا� ��Z	%ی��ن إخ��ر م.  

  
  )٣٢٣($�دة 

�	pان� أو إ�4اغ مaBا� e	4 X�H9� ی.�ز w ،34 ا�)�ن�ن ���9ی�ت�� إw �/ذن �4�� �ا ا�w�pت ا�����ص 
  .م# ا��%	��Z أو �p}�رm أو ت�R�Kا ��p! أو أم� ص�در م# ا�)�3y ا��B	< أو م# ا������ ا���م�

  
 ره% اBوراق ا�"����

  
  )٣٢٤($�دة 

  .ت%�ى 9; ره# ا7وراق ا������ &�ا� ا��ه# ا�	.�ري وا7"��م ا�	����
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  )٣٢٥($�دة 
9; ا��ه# 4/ن> ی�	�H "�ئaا إذا آ�ن ا��ائ# ا���ت�# "�ئaا ��وراق ا� - ١ Nخ� س��h kH%� ه�ن���

�� ��صK> دائ�� م�ت��� ��.�د إن��ء ا��ه#�.  
٢ -  34 <� N" Jآ #ی�	�H ا���8 ا�Rي ��> ا��	��&�ان ���pزة ا7وراق ا���ه�ن� ان> ت��زل 

�� &��H> "��زة ا7وراق  Npا ا�R�� �K	"9; ا��ه# م� �! ی�# &� ا Nس�� kH%� ��%H"
 .�ن� �p%�ب ا��ائ# ا���ت�#ا���ه

  
  )٣٢٦($�دة 

 wن ����ه# إ��}��4ء ا��ی# ا��� ��إذا آ�نY ا7وراق ا���ه�ن� م)�م� م# ��r ا���ی# f4 ی9	aم م���
���� f�Kآ <Kص��.  

  
  )٣٢٧($�دة 

9; ا���ی# k�9ه# و�� ��ذا  إ-إذا �! ت�# ا�)��� ا���م�9 ��9ر&� ا������ ا���ه�ن� &� د4�Y و&Y ت)�ی�
 أن ی)�م إ�; ا��ائ# ا���ت�# ا��)�د ا�fزم� ��4�9ء ��Rا ا�.aء &JH م���د -a.��� k��Vء ��r ا����4ع

اس	p)�&> ���م�# 9; اJ&7 وإw ��ز ��9ائ# ا���ت�# أن ی�k9 ��� ا��ر&� ��ت�Hع ا��bاءات 
�9�� 34 ا���دة ا���H ا�.aء ��r م# هRا ا�)�ن�ن ث! ی��4 م# ا�F�# ا���ت� م# ) ١٢٦(ا�����ص 

#�F3 م# ا�&�Hا��ه# إ�; ا� J(	ا��ر&� وی� ���4ع م# &���ا�.  
  

  )٣٢٨($�دة 
�ئ� ا��ر&�  ;9یH);  ام	��ز ا��ائ# ا���ت�# &�ئ�� ���تH	> �4�� ��# ا��	��&�ی# و����%�H إ�; ا���8 

���� اس	�fآ�� و9; ا7وراق ا�	3 ت%	�Hل � ��	��& ;9  .ا���ه�ن� ومp9)�ت�� و
  

(S1L"ا� K+�ا�  
  

  )٣٢٩($�دة 
  

ا��)J ا����34 ���9 ی)�� ا�X�H ��)	}�ه� م�89H م���� 34 ا�.�نk ا���ی# م# "%�ب اlم�  - ١
 .����)J ���ء 9; أم� آ	��3 م�> و34 ا�.�نk ا��ائ# م# "%�ب hخ�

  :وی.�ز ��mR ا�����9 إ��اء م� یZت3
��ى ا�X�H ذات> أو ��ى ����#  ن)J م�9H م��# م# شB< إ�; hخ� ��J م���� "%�ب -)أ(

#�K9	Bم.  
 ن)J م�9H م��# م# "%�ب إ�; hخ� آfه�� مK	�ح ��س! اlم� ����)J ��ى ا�X�H ذات> أو -)ب(

#�K9	Bى ����# م��.  
وم� ذ�w X ی.�ز أن ی��ن أم� . ی�x! اwت�Kق ��# ا�X�H واlم� ����)J ش�وط إص�ار ا7م� - ٢

 .ا��)�p� Jم9>
 ی	)�م ا��%	Z� <%K�� ��Kم� ا��)J إ�; ا�w�� X�H م# ت8�9H> إ��> م# اlم� ی.�ز اwت�Kق 9; أن - ٣

J(����. 
  

  )٣٣٠($�دة 
إذا ت! ا��)J ا����34 ��# �4�# �X�H9 أو ��# ����# مB	�K9# و�k ت)�ی! أي ا	�اض ص�در م# 

��K	%�ي ی��� �> "%�ب ا�Rا� X�Hع أو ا��Kإ�; ا� J(ا ا��Rن هZ�� ��8ا�.  
  

  )٣٣١($�دة 
 X�Hم� ا� NK	ی ���H9; م9; م���H م)��ة 4�f 34 "%�ب اlم� ����)J أو  J(ی.�ز أن ی�د أم� ا��

����9; &��ه� 34 "%��> خfل م�ة م.  
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  )٣٣٢($�دة 

ی	�X9 ا��%	��K ا�)��� مJp ا��)J ا����34 م# و&Y &��ه� 34 ا�.�نk ا��ائ# م# "%��>  - ١
 .أن ی	! هRا ا�)��وی.�ز ��م� ا����ع 34 أم� ا��)J إ�; 

9; أن ی	)�م ا��%	Z� <%K�� ��Kم� ا��)J إ�; ا�f4 ،X�H ی.�ز ��م� ا����ع 34  - ٢ NKوإذا ات
 . م# هRا ا�)�ن�ن٣٣٧ا7م�، وذ�X م� م�ا�ة م� ت)}; �> ا���دة 

  
  )٣٣٣($�دة 

4�f 34 ا�.�نk یH); ا��ی# ا�Rي ص�ر أم� ا��)J و�4ء �> &�ئ�� �	Zم���ت> ومp9)�ت> إ�; أن ت)�� ا�)��� 
��K	%�ا��ائ# م# "%�ب ا�.  

  
  )٣٣٤($�دة 

ی.�ز اwت�Kق 9; إر��ء ت�R�K أوام� ا��)J ا���درة م# ن�ع ا7م� أو ا��)�م� م# ا��%	��K م�Hش�ة إ�; 
�� وا���درة 34 ذات ا���م  .hخ� ا���م �	�R�Kه� م� ��rه� م# ا7وام� ا�	3 م# ن�

  
 )٣٣٥($�دة 

ء �Zم� ا��)J ا&J م# ا�)��� ا��Rآ�رة 34 هRا ا7م� وآ�ن ا7م� م���� م# إذا آ�ن م)��J ا���4 - ١
  . اlم� ����)J ��ز �X�H9 أن ی��4 ت�R�K ا7م� 9; أن ی��B اlم� �X�R دون إ���ء

وإذا آ�ن أم� ا��)J م)�م� م# ا��%	��K م�Hش�ة &�� ا�p� X�H%��> ا��)��J ا���&< م� �! ی��4  - ٢
Xذ� ��K	%�ا� .H9; ا��X أن ی�ش� 9; أم� ا��)J �)�� ا��)��J ا���&< أو �����4 ا���در و
��K	%�م# ا�. 

ویH); ��م� ����)N" J ا�	��ف 34 ا��)��J ا���&< إذا ر�4 ا�X�H ت�R�K ا7م� أو ر�4  - ٣
<��%p� >&ا��� J��(�ا� ��& ��K	%�ا�. 

  
  )٣٣٦($�دة 

)�ی�> ا	�H ا7م� 34 "�ود ا��)�ار ا�Rي �! ی�RK إذا �! ی�RK ا�X�H أم� ا��)J 34 أول ی�م �J ت�ل ���م ت
9; م�ة أ�Vل م# ذ�X و�k أن ی}�ف . آZن �! ی�# وی.k ردm إ�; م# &�م> م)��J إی��ل NKوإذا ات

  .أم� ا��)J ا�Rي �! ی�RK إ�; ا7وام� ا�	3 ت)�م 34 ا7ی�م ا�	���� خfل تX9 ا���ة
  

  
  )٣٣٧($�دة 

م� أن ی�	�ض 9; ت�R�K أم� ا��)J و�� ت%9�> ا��%	��K إذا اش�� إf4س ا��%	��K ��ز �� - ١
<%K��.  

٢ -  JH& X�Hإ�; ا� Y3 أص�ره� إذا &�م	ا� J(أوام� ا�� R�Kم� دون ت�lس اf4إ ��وw ی�pل ش
�� اf4bس�� !�pص�ور ا� oت�ری. 

  
  ا=��"�د ا���دي

  
  )٣٣٨($�دة 

١ - ��K	%�ت��ف ا� Ypت m�{	(�� X�Hی}� ا� �(	��د ا���دي w�9 اHد�4 34 "�ود م Jوس�ئ 
#��  .م

٢ - ����	��د ���ة م���� أو ��r مwا e	Kی. 
  

  )٣٣٩($�دة 
١ -  JH& ��K	%�ش�ط إخ��ر ا� ،Y&و J34 آ mإ��8ؤ X�H9� ز�� ����	��د ���ة ��r مwا e	4 إذا

Xذ� ��r ;9  .ا�����د ا�Rي ی���> ا�X�H ����8ء ����ة أی�م 9; اJ&7 م� �! ی	! اwت�Kق 



 57 

	��د ا��K	�ح ���ة ��r م���� م��89 ��ن)}�ء س	� اش�� م# ت�ریo و34 ��� - ٢wا �H	�� ا7"�ال ی
<9�� .إخ��ر ا��%	K� ��K	p> دون أن ی%	

  
  )٣٤٠($�دة 

	��د ���ة م���� f4 ی.�ز �X�H9 إ��8ؤJH& m ان)}�ء هmR ا���ة إw 34 "��� و�4ة ا��%	��K أو wا e	4 إذا
# ا��4 <K&�9> أو ت� �.pل ا����� و�� �! ی��ر "�! ���� إf4س> أو ص�ور خ�Z �%�! م�> 34 اس	

	��دwا.  
  

  ا=��"�د ا�"���ي
  

  )٣٤١($�دة 
�� ا�� X�H�(	K� m�{	e ا	��د ���ء k9V ;9 أ"� �fئ>  - ١�	��د ا��%	��ي )� ی	w; (ا�وی%

� م�)��) وی%�; ا��%	��K(����e شh >Bخ� ) اlم��{� JF�ات ت��	ن م%��ة �}��� أو م
J(�9�.  

# هRا  - ٢ ��Hأ�� X�Hا� ;(Hوی ،<HH%� د��	wا e	4 يRا� �(�# ا� J(	%ي م��	%�د ا���	wا �(
�(� .ا�

ت%�ى �4�� �! ی�د 34 شZن> ن< خ�ص 34 هRا ا��Kع ا�)�ا� ا��اردة ��7�اف ا���"�ة  - ٣
	��دات ا��%	��ی� ا���درة م# �4�r ا�	.�رة ا��و���f�. 

  
  )٣٤٢($�دة 

	��د wا e	4 �( 34 ���9 NK	�ا� !�Bل وا��H(ش�وط ا���4ء وا� R�K�	� د��	wا e	4 يRا� X�Hم ا�a	9ی
	��دwا e	4 ات م���)� ���وط��	%�ا� Yإذا آ�ن.  

  
  )٣٤٣($�دة 

	��د ا��%	��ي &��f ����8ء أو ��ت� J��& ��r ����8ء - ١wی.�ز أن ی��ن ا.  
٢ - �8��� J��& ��r د��	w> ����8ءوی��ن ا	9; &���9 .ء إw إذا اتNK ص�ا"� 

  
  )٣٤٤($�دة 

 J34 آ X�H9� وی.�ز ،��K	%�ا� JH& X�H9; ا�	��د ا��%	��ي ا�)��J ����8ء أي ا�	aام w9; ا kت�	ی w
و&Y ت��ی9> أو إ��8ؤm م# ت9)�ء نK%> أو ���ء k9V ;9 اlم� دون "��� إ�; إخ��ر ا��%	��K م� �! ی�# 

  .�R�K&� ت! ا�	
  

  )٣٤٥($�دة 
١ -  Jم�" Jوآ ��K	%�ا� JH& ش�ا�Hوم ���	��د ا��%	��ي ا��Hت &�w34 "��� ا X�Hام ا�a	ی��ن ا�

<H%� د��	wا e	4 يRا� �(� ."%# ا���� �X�9 ا�Rي سkp ت�R�Kا �9
	��د ا��%	��ي ا��Hت أو ت��ی9> إw ��ت�Kق ���� ذوى ا��Zن �4> - ٢wی.�ز إ��8ء ا wو. 

  
  )٣٤٦($�دة 

١ -  JH& ش�ة�Hوم ���	��د ا��%	��ي ا��Hت م# ��h Xخ� ی9	aم ��ورm ���رة &�wی�� اZی.�ز ت
��K	%�ا�.  

٢ -  ��K	%�إ�; ا� Jس��ت ا��Hي ا���	%�د ا���	wا e	K� خ��رbم.�د ا �H	� �Vیw# X�� N ی
	��دf� X�Hا ا�Rی��ا م# هZخ� تh. 

  
  )٣٤٧($�دة 

	��د9; ا�X�H أن ی	N(p م# م���)� ا��%	 - ١wا e	K� م�lت ا���9�  .��ات �	
٢ - <��Hأس ���Hم� �4را �����4 مlا ��Bأن ی kات و���	%�ا� X�Hوإذا ر�4 ا�. 
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  )٣٤٨($�دة 

  .w م%����� 9; ا�X�H إذا آ�نY ا��%	��ات 34 ��ه�ه� م���)� �9	��9��ت ا�	3 ت9)�ه� م# اlم� - ١
� ا�	4 3	e ا - ٢�{H��� N9���وw ی	p�J ا�X�H أي ا�	aام ی	HH%� د��	w. 

  
  )٣٤٩($�دة 

	��د ا��%	��ي وw ت.aئ	> إw إذا آ�ن ا�X�H ا�Rي 4	p> مZذون� 34 ت�pی9> آ9> أو wا Jی�pی.�ز ت w
�}> إ�; شB< أو إ�; ���9 أش�Bص ��r ا��%	��K ا7ول ���ء 9; ت��9��ت ص�درة م# هRا �

wو X�H�9> ا� N4إذا وا wإ Jی�p	! ا�	ی wو ،��K	%�ا� ��r ;9 NK	م�ة وا"�ة م� �! ی wإ Jی�p	ی.�ز ا� 
Xذ�.  

  
  )٣٥٠($�دة 

 oم# ت�ری ��	��د خfل س	� اشwا e	4 )� ���وط����ات ا���	%�ا� ���& X�Hم� إ�; ا�lإذا �! ی��4 ا
9; اwش��ء  R�K�	ع إ��اءات ا��Hت�� ��{H9; ا� R�K�	ا� X�H9� ات، ��ز��	%�ا� X98�9> ��ص�ل تHت

  .�ن� ره�� ت.�ری�ا���ه
  

٨-�LVا�   
  

  )٣٥١($�دة 
١ -  34 ��K	%�اول إ�; ا��	9� J��& Xص ��ن ی��4 م)�م� &�Z� m�{	(�� X�Hا� ���ا��B! ات�Kق ی	

 ���ا��X م)��J ن)J م��9	> إ�; ا�X�H م� ا�	aام ا��%	��K ��د ا�)��� اwس��� إ�; ا�X�H إذا �! ی�4
  .ا���ی# ا7ص39

٢ - �9� <�# ا������ إن آ�نY ی�B! ا�X�H م�� ی�4 f{4 X�9 ا��Hم# م �H%ن !�Bم# ا� ��K	%
�Vم��و. 

  
  )٣٥٢($�دة 

 �F9; أس�س م�ة اآ9; أس�س ا���ة م# ت�ریo ا��B! "	; ت�ریo اس	p)�ق ا��X أو  �H%ا�� k%pت
 JH& <{H& د م��� ��K	%�ا� ���م# ذ��H%���� X إ�; ���9ت ا��ه# و��rه� م# ا�����9ت ا�	3 ت	}�# ت

"Xا�� J�9ل ا�.  
  

  )٣٥٣($�دة 
  .ی9	aم ا��%	Z� ��Kن ی�د إ�; ا�X�H ا�)��� اwس��� �X�9 ا�Rي �! ی��4

  
  )٣٥٤($�دة 

�JH& X�H9 ا���ی# ا7ص39 34 ا��X وا��%	��K و��rه�� م# ا��9	aم�# اlخ�ی# ���� ا�p)�ق  - ١
  .ا���ش�� # ا��X ا�Rي خ��>

٢ -  J(	%م N" ��K	%�ا� JH& Xذ� # f{4 X�H9ال م� و�a�	دون اس ���34 اس	�داد ا�����H ا�	3 د4
خ��> ا�X�H م# ن%�H وم� &H}> م# ����، وی��ن �X�H9 اس	���ل هRا ا�Np 34 "�ود 

��� .ا����ك ��r ا����4� أی� آ�ن سkH اwم	��ع # د4
  

  خ��ب ا�/"�ن -٩
  

  )٣٥٥($�دة 
١ -  >Bش k9V ;9�� م�	�ب ی��ر م# ا�X�H ���ء ����4 م�9H ) اlم�ی%�; (خ��ب ا�}��ن ت

��# ��h >Bخ� 	9� J��& أو #��، إذا k9V م�> ذ�X خfل ا���ة ا������ 34 )ی%�; ا��%	��K(م
�yر��  .ا���Bب ودون ا	�اد �Zی� م
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ت%�ى �4�� �! ی�د ��Zن> ن< أو �ف 34 هRا ا��Kع  ا�)�ا� وا���دات ا�%�ئ�ة 34 ا����مfت  - ٢
 .ا��و��� ��Zن خ��ب ا�}��ن

  
  )٣٥٦($�دة 

ی.�ز �X�H9 أن ی�k9 تZم��� م)��J إص�ار خ��ب ا�}��ن، وی��ن هRا ا�	Zم�# ن)�ا أو ص��آ� أو �}�ئ� 
��K	%�ا� JH& <(" #  .أو ت��زw م# اlم� 

  
  )٣٥٧($�دة 

 X�Hو���ط أن ی��ن ا� ،X�Hا4)� ا���� wن إ��ب ا�}��B� ا��ارد <(" #w ی.�ز �9�%	��K ا�	��زل 
��ء هmR ا���ا4)�مZذون� م# &JH اlم� �/.  

  
  )٣٥٨($�دة 

w ی.�ز �X�H9 أن ی�	�� # ا���4ء �9�%	kH%� ��K ی��� إ�; f&� ا�X�H ��7م� أو إ�; f&� ا7م� 
��K	%����.  

  
  )٣٥٩($�دة 

١ -  ��K	%�م# ا� k9V ن��ل م�ة س�ی�ن خ��ب ا�}fإذا �! ی�9> خ ��K	%�ا� JH& X�Hأ ذم� ا��Hت
9; م�ه������4 إw إذا اتNK ص�ا" X�Hا� N4ة ت9)�ئ�� أو وا��ا� X99; ت.�ی� ت �.  

ی9	aم ا�Z� X�Hن ی�د ��م� 34 ن��ی� م�ة س�ی�ن خ��ب ا�}��ن م� &�م> م# تZم�# ���p9ل  - ٢
9; هRا ا���Bب. 

  
  )٣٦٠($�دة 

9H�)�ار ا��م� �l9; ا�9> 34 خ��ب ا�}��ن ��ز �> ا����ع  NK	��9 ا�H�ا� ��K	%�9� X�Hإذا د�4 ا� �
<�  .ا����4ع و�ئ�m م# ت�ریo د4

  
  

  ا�#�ب ا���ري -١٠
  

  )٣٦١($�دة 
ا�p%�ب ا�.�ري )� ی	� NK�(	�4�V m�{ن 9; أن ی)��ا 34 "%�ب # �VیN م��4�ت  - ١

# ا�����9ت ا�	3 ت	! ������ ��p\ ی%	��}�ن # ت%�ی�  Z3 ت��	اخ�9 ا��ی�ن ا��	د�� وم�H	م
;9� �	%�ی� وا"�ة ت)� �Hا��ی�ن ت mR9>هK& ��  . ا�p%�ب 

w ی�	�H "%��� ��ری� اwت�Kق 9; أw ت�Hأ م��4�ت أ"� ا����4# إw "�# ت�	�3 م��4�ت  - ٢
 .ا���ف اlخ�

 .ت%�ى أ"��م هRا ا��Kع 9; آJ "%�ب ��ر و�� �! ی�# أ"� ا���#�4 ���� - ٣
�9�� 34 ا���دة  - ٤ م# هRا ا�)�ن�ن 9; ا�p%�ب ا�.�ري) ٣٠٨(ت%�ى ا7"��م ا�����ص 

X�Hح ��ى ا��	K�ك ا��	��ا�. 
  

  )٣٦٢($�دة 
  .w ت)JH ا���Kدات ا��)��ة 34 ا�p%�ب ا�.�ري ا�	.aئ� &JK& JH ا�p%�ب واس	�Bاج ا��ص�� - ١
 .وw ت.�ز ا��)�ص� ��# م�Kد 34 ا�p%�ب وم�Kد hخ� 34 نK^ ا�p%�ب - ٢

  
  )٣٦٣($�دة 

(9�����9 ا������ ��Rا ا��ی#&�� ا��ی# 34 ا�p%�ب ا�.�ري w ی�pل دون اس	���ل ا�p)�ق ا��	��� �.  
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  )٣٦٤($�دة 
إذا ان)}; ا�)�� 34 ا�p%�ب ا�.�ري أو خ�K م)�ارN"w kH%� m ��خ��> ا�p%�ب و�k إ��8ء &��m أو 

X�R� ��Hب ت�%pا� Jی��  .ت�KB}> وت
  

  )٣٦٥($�دة 
�9�� ی.�ز و&� ا�p%�ب م�&	� أث��ء س����H� mن م�آa آJ م# ا����4# وذ�X 34 ا���ا�� ا�	3 NK	ی 

�� ا��&�  ��xي &� یRا��ائ# ا� mف 34 رص����	ف أن ی�V J�� ده� ا�)�ن�ن وی��ن�pا����4ن أو ی
Xذ� ��r ;9 NK	م� �! ی Y&34 أي و Y&��ا�.  

  
  )٣٦٦($�دة 

��r ;9 ذ�X ویk%p ا���ئ� و4)�  - ١ NKإذا ات wئ�ا إ�w ت�	� ا����4�ت 34 ا�p%�ب ا�.�ري 
� Jم��%9�� ا�Rي ی	�J&ا J��(9; م NK	م� �! ی <&�(p	اس Y&ي وaآ��ا� X�Hا� <.  

 .w ی.�ز "%�ب �ئ� 9; ا���ائ� إw إذا آ�ن ا�p%�ب ��ری� ��# ��X وشh >Bخ� - ٢
  

  )٣٦٧($�دة 
١ -  34�V #�� !	3 ت	ل ا���f&�ت ا7 #ت)�� 34 ا�p%�ب ا�.�ري ���� ا��ی�ن ا���ش�� 

Z	� ���pا��ی�ن م� mRب م� �! ت�# ه�%pا���&�Kم���ت &�ن�ن�� أو ات.  
وم� ذ�X ی.�ز &�� ا��ی�ن ا���� ���p	Zم���ت ات�K&�� س�اء أآ�نY تX9 ا�	Zم���ت م)�رة م#  - ٢

 ���pا� mRو34 ه ،X9; ذ�ا���ی# أم م# ا���8 34 ا�p%�ب ا�.�ري إذا اتNK ���� ذوى ا��Zن 
��}��ن دون ا	�Hر ��� ی�	)J ا�	Zم�# �}��ن رص�� ا�p%�ب ا�.�ري �� &9K> ��)�ار ا��ی# ا

9; ا���8  �	pی wو Xذ� ��r ;9 NKإذا ات wب أث��ء ت�9�8> م# ت���8ات إ�%p9; ا�ی��أ 
�� .��ن	)�ل ا�	Zم�# إ�; رص�� ا�p%�ب إw م# ت�ریo ش��m إذا آ�ن ا�)�ن�ن ی%	a9م هRا ا��

  
  )٣٦٨($�دة 

١ - K9	Bت مf���، أو أش��ء &��� ��ز ��4��9# إذا ت}��Y م�Kدات ا�p%�ب دی�ن� ن)�ی� م)�م� �
 34 Jث��	ا� ;9; إدخ���� 34 ا�p%�ب ���ط أن ت)�� 34 أ&%�م م%	)�9 ی�ا �(K	أن ی
 �xK	pد أ&%�م> م��ا����4�ت ا�	3 ت	}���� وان ی��ح ا����4ن �H)�ء ا�p%�ب رr! ت

 .��"�ت>
٢ - \�p� ����� ���4 Jی�p	9� �9��&  �9(	%�أن ت��ن أرص�ة ا7&%�م ا� k.ي ویRا� Y&# 34 ا����ی 

 ."�دm ا����4ن أو �� &JK ا�p%�ب 9; ا7آ�F إ��اء ا��)�ص� ����� wس	�Bاج رص�� وا"�
  

  )٣٦٩($�دة 
١ - ��وی.�ز &JH& <9K ان	��ء ا���ة ��ت�Kق . إذا "�دت م�ة �p9%�ب ا�.�ري و�9K& k> ��ن	��ئ

  .ا���#�4
٢ - � Y&و J9> 34 آK& ب ا�.�ري ��ز�%p9� د م�ة�pة وإذا �! ت�/رادة أي م# ا����4# م� م�ا

�9�� ا���ف�9�� أو ا�	3 ی.�ى  NK	�خ��ر ا�bا �� .م�ا
و34 ���� ا7"�ال ی)JK ا�p%�ب ا�.�ري ���4ة أ"� �4�V> أو ش�� إf4س> أو إ%�رm أو  - ٣

<�9 �.pا�. 
 

  )٣٧٠($�دة 
 NK	م� �! ی w�" 9>، وی��ن دی# ا��ص��K& ����r ;9 ذ�X أو آ�ن ی%	�Bج رص�� ا�p%�ب ا�.�ري 

�� ا�����9ت ا��ا�k &��ه� 34 ا�p%�ب w یaال ��ری� وآ�ن م# شZن &��ه� ت��یJ م)�ار ا��ص��، �
  .و34 هmR ا����p ی��ن دی# ا��ص�� "�w م# ا���م ا�	��l 3خ� &�� ت%	a9م> تX9 ا�����9ت
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  )٣٧١($�دة 
 �H	ا�p%�ب م)��� 34 ن��ی� ا�%�� ا������ إذا آ�ن ا�p%�ب ا�.�ري مK	�X�� #�� �" و�Vف hخ� ا

�X�H9 وw ی�	�H هRا ا�)�� &p9� fK%�ب وان�� یJx مK	�"� وی�"J رص��m إ�; نK^ ا�p%�ب ا�Rي 
<�  .ی%	Zن� "�آ	> 34 ا���م ا�	��3 �)�

  
  )٣٧٢($�دة 

JK& o ت%�ى  ا�)�ا� ا���م� 9; ت)�دم دی# ا��ص�� و�ئ�m ویk%p ا���ئ� 9; دی# ا��ص�� م# ت�ری
Xذ� ��r ;9 NK	ب م� �! ی�%pا�.  

  
  )٣٧٣($�دة 

ی.�ز ��ائ# أ"� 34�V ا�p%�ب ت�&�� ا�a.p أث��ء س�� ا�p%�ب 9; ا��ص�� ا��ائ# ���ی�> و&Y ت�&�� 
 aم�آ #ا�a.p و34 هmR ا����p ی.�ى ا���ف ا��K	�ح ��ی> ا�p%�ب م�aان� م�&	� �p9%�ب ����9 

a.pت�&�� ا� Y&�9> و  .ا��p.�ز 
  

  )٣٧٤($�دة 
� ا��ائ��# 34 ت%�9K	Z� <ي ره# ��9; �إذا أ94^ أ"� 34�V ا�p%�ب ا�.�ري f4 ی.�ز اw"	.�ج 

 ;9�� ا�	�ریo ا�Rي ��	> ا���p�� ��9&�ف # ا���4 �}��ن دی# ا��ص�� ا��p	�J، أم�ا�>ت)�ر � 
 ان -��� ی	��K��� N9قوذ�X 34 "�ود ا��ص�� ا���ی# و&Y ت)�ی� ا��ه#، وی.�ز اw"	.�ج ����ه# 4

9! ا��ائ# و&Y -و�� YHاذا ث wب إ�%pا� JK& Y&و ��xي یRا ا��ص�� وم)�ار ا��ص�� ا�Rم)�ار ه #�� 
  .ت)�ی� ا��ه# �	�&� ا���ی# # ا���4

  
  )٣٧٥($�دة 

اذا &��ت "���9 خ�! ور&� ت.�ری� 34 ا�p%�ب ا�.�ري و�! ت��4 &��	�� 34 م���د اwس	p)�ق  - ١
  .��ر&�، و�� ��� ش�� إf4س م# &�م�� ��B9!، إ��8ء ا�)�� �/��اء &�� �%��3ز ��# خ�! ا

٢ -  ��w ی.�ز إ��اء ا�)�� ا���%3 إw �4�� ی	�N9 ��7وراق ا�	.�ری� ا�	3 �! ت��4 &��	�� 34 م�ا
Xذ� ��r ;9��، وی)� ��fV آJ ات�Kق &�(p	اس. 

  
  )٣٧٦($�دة 

9r ;9| أو س�� أو ت��ار w ت)JH ا���ى �	�e�p ا�p%�ب ا�.�ري و��  - ١ ���Hم k9آ�ن ا��
�9�� اآ�F م# ثfث س��ات، إw إذا "�J خfل ا�)��د، وذ�X �4�� ی	�N9 ���)��د ا�	3 م}; 
 YHFب أو إذا �! ی�%pا� e�p�	� <�%�	� خ�lب إ�; ا�%p34 ا��V �"ة إخ��ر م# أ��ا� mRه

 X�Hم# ا� N9	ی !� J���  .خfل ا���ة ا��Rآ�رة أي ���ن �p%��>34 "��� ا�p%�ب م� ا�X�H أن ا�
٢ -  34 Np�4> ا� Zي ی��R^ س��ات م# ا���م ا��ى ��ن)}�ء خ�و34 ���� ا7"�ال ت%)| ا��

 .ت�e�p ا�p%�ب
  

  )٣٧٧($�دة 
إذا آ�ن ا�p%�ب ا�.�ري مK	�"� ��ى ��f4 X ی.�ز �X�H9 إ��ء ���ن�ت أو م��9م�ت # ر&! ا�p%�ب 

"��� wإ m> أو رص��	و�4ت> أو أو "�آ ��� !�k ا�p%�ب أو وآ�9> ا��Bص أو ��رث	> أو ا���ص; �
  . 34 شZن س�ی� ا�p%���ت١٩٩٠ �%�� ٢٠٥و4)� 7"��م ا�)�ن�ن ر&! 

 
Tا���ب ا�1ا�  

  اBوراق ا����ری�
  

  )٣٧٨($�دة 
ت%�ى أ"��م هRا ا��Hب 9; ا���w��Hت وا�%��ات wم� وا�����ت و��rه� م# ا7وراق ا�	.�ری� 

�� ا7��ل ا�	3 أن��Y م# ا�9��ا7خ�ى�HV أو ��  . أی� آ�نY ص�K ذوي ا��Zن �4
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  ا�,KL اBول
�����"Jا�  

 ا��6ار -١
  

  )٣٧٩($�دة 
9; ا���Hن�ت اlت�� ����H�ا�� J�	ت� :  

��" آ�����H"آ9��   )أ (� k	3 آ	و����89 ا� X# ا��	34 م.  
9; ش�ط ���4ء م�9H م��# م# ا��)�د  )ب ( N9� .أم� ��r م
 ).ا��%�pب �9>(> ا���4ء اس! م# یa9م  )ج (
 .م���د اwس	p)�ق  )د (
) m(  م��ن ا���4ء. 
 ).ا��%	��K(اس! م# ی.k ا���4ء �> أو wم�m   )و (
 .ت�ریo وم��ن إص�ار ا�������H  )ز (
9; ن�p م)�وء) ا�%�"k(ت�&�� م# اص�ر ا�������H   )ح (. 

  
  )٣٨٠($�دة 

�� آ�����H إw 34 ا�w�pت  م# هRا ا�)�ن�ن w ی٣٧٩ا��X ا�3��B م# أ"� ا���Hن�ت ا��Rآ�رة 34 ا���دة 
  :اlت��

�9��  )أ (  .إذا خY9 ا�������H م# ���ن م���د اwس	p)�ق ا	�Hت م%	p)� ا���4ء ��ى اfVwع 
وإذا خY9 م# ���ن م��ن ا���4ء ا	�H ا����ن ا���H# �.�نk اس! ا��%�pب �9> م��ن� ��4�9ء   )ب (

Y&ا�� ^K�9> 34 ن .وم�9� ��V��p%ب 
 . اbص�ار ا	�Hت ص�درة 34 ا����ن ا���H# �.�نk ت�&�� ا�%�"kوإذا خY9 م# ���ن م��ن  )ج (

  
  )٣٨١($�دة 

١ - <%Kن k"�%م� ا�w ����H�ا�� kpی.�ز س.  
٢ - k"�%9; ا� ��Hpوی.�ز س. 
�� �p%�ب شh >Bخ� - ٣Hpوی.�ز س. 

  
  )٣٨٢($�دة 

#Vم� �� ی.�ز أن ت��ن ا�������H م%	p)� ا���4ء 34 م�V# شB< م# ا���8 س�اء 34 ا�.�� ا�	3 �
  .ا��%�pب �9> أو 34 أی� ��� أخ�ى

  
  )٣٨٣($�دة 

�9�� أن  - ١ی.�ز �%�"k ا�������H ا��%	p)� ا���4ء ��ى اfVwع أو ��� م�ة م���� م# اfVwع 
��# ا���9H ا��Rآ�ر �4 f�Kئ�ا م��  .ی�	�ط 

 .وی�	�H هRا ا���ط 34 ا���w��Hت ا7خ�ى آZن �! ی�# - ٢
٣ -  ،����H�ئ� 34 ا���� .4/ذا خY9 م�> ا	�H ا���ط آZن �! ی�#وی.k ���ن ا�
9; ت�ریo أخ� - ٤ NK	م� �! ی ����H�إص�ار ا�� oئ� م# ت�ری�� .ویk%p ا�

  
  )٣٨٤($�دة 

��4��Hة �� اwخ	fف �����	�ب ����pوف - ١ ،��  .إذا آ	k م�9H ا����p��� ����Hوف وا7ر&�م م
٢ - wا ���ة م�ات ����pوف أو ��7ر&�م ��4��Hة  �9H�ا� k	�89وإذا آHم ��9&Z� فf	خ. 
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  )٣٨٥($�دة 
 ����H�9; ا�� !�ت��ن ا�	aام�ت ن�&�3 ا7ه��9 ا�Rی# ��%�ا ت.�را و�ی�3 ا7ه��9 ا���ش�� # ت�&���ت

|(4 !�  .آ%�"�H# أو &���9# أو �yم��# ا"	����V# أو �Zی� ص�K أخ�ى ���H%���� �9V إ��
  

  )٣٨٦($�دة 
�! أه��9 ا�w	aام ��� أو ت�&���ت مaورة أو 7ش�Bص إذا "�Y9 ا�������H ت�&���ت أش�Bص � Y%��

�� أو ��# و&�Y ا���Z� ����Hس��ئ�!، 4/ن ��pصw ب أخ�ى�Hسw م�a9م ��r ت��وه���# أو ت�&�
�p�pص Xم� ذ� ;(Hت ���9 #��  .ا�	aام�ت ��rه! م# ا���&

  
  )٣٨٧($�دة 

  .	3 ص�رت �4��یB}� ش�J ا�w	aام�ت ����k ا�������H �)�ن�ن ا��و�� ا� - ١
٢ -  �pة 34 ص�(Kر إ��> 34 ا����ا�)�ن�ن ا� k���� fش� e�pص ��r امa	�wإذا آ�ن ا Xوم� ذ�

 .ا�w	aام�ت ا�f")� ا�	3 ت��� Z���k ا�������H 34 م��
  

  )٣٨٨($�دة 
١ - <	�%�.� ��  .ی��� 34 ت�pی� أه��9 ا��9	aم ����k ا�������H إ�; &�ن�ن ا��و�� ا�	3 ی�	�3 إ��
 ا�)�ن�ن ا��ا�k ا�	�N�H ی�	�H ا��9	aم ����k ا�������H ن�&< ا7ه��9 4/ن ا�	aام> وإذا آ�ن - ٢

9; ا�������H 34 دو�� ی�	m�H  &�ن�ن�� آ�مJ ا7ه��9 <� .یH); ص�p�p إذا و�y ت�&�
  

  )٣٨٩($�دة 
م# ی�&� آ�����H ن���� # شh >Bخ� ���8 ت�Kی� م�> ی9	aم ش� ���B���k ا�������H 4/ذا  - ١

  . Y�h إ��> ا�p)�ق ا�	3 آ�نY ت�ول إ�; م# اد; ا������ �>أو�4ه�
9; ا���ئk إذا ��وز "�ود س�9	> - ٢ !�pا ا�Rوی%�ى ه. 

  
  )٣٩٠($�دة 

�� وو�4ءه� - ١��H& ����H�ا�� k"# س��ی}.  
٢ -  �H	�وی.�ز �> أن ی�	�ط إ�Kءm م# y��ن ا�)�Hل، وآJ ش�ط �/�Kئ> م# y��ن ا���4ء ی

 .آZن �! ی�#
  

  
   ا��'1�9-٢

  
  )٣٩١($�دة 

١ - ���x	��� اول�	م� ت�� ���p%م ��  .آJ آ�����H و�� �! ی��ح �4�� إن
�Hرة  - ٢ k"�%ا� ��أو أی� �Hرة أخ�ى " ��%Y ��م�"w  ی.�ز ت�اول ا�������H ا�	3 ی}� �4

�9�� 34 ا�)�ن�ن ا���ن3 م� م� ت��K هRا ا����; إw ��ت�Hع إ��اءات "�ا�� ا�Np ا�����ص 
�9�� م# kت�	ث�ریh . 

��� إ�;  - ٣x	ی.�ز ا� ��آ ،��9H(او �! ی ����H�ا�� JH& �9> س�اء��� إ�; ا��%�pب x	ی.�ز ا�
��� ا�������H م# ��ی�xء تwه� ���خ�، وی.�ز �.h مa	9أو أي م k"�%ا�. 

  
  )٣٩٢($�دة 

��� ی�	�H آZن �!  - ١x	�9> ا� N9�9; ش�ط، وآJ ش�ط ی N9���� ��r مx	ان ی��ن ا� k.ی
  .ی�#

��� ا�.aئfV�� 3وی�� - ٢x	ن ا�. 
٣ -  ���x	ا� �H	����ا 9; ���ض" ��pم9>"ویxت. 
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  )٣٩٣($�دة 
١ -  ���� أو 9; ور&� م	��9 �%Kن ����H�9; ا�� ���x	ا� k	وص�9"ی� "��x�ا� <�  .وی�&
٢ -  ��x�9; ت�&�� ا��ـ� إ��ـ> آ�ـ� ی.ـ�ز أن ی)	�ـ� x�ـ� اسـ! ا���x	آـ� 4ـ3 ا�Rی wوی.ـ�ز أ

 )� ;9 ���x	ضا��� ( ��� ;9 k	ا7خ��ة أن ی� ���pا� mR34 ه ���x	ا� �p�� ط�	وی�
 .ا�������H أو 9; ا��ص�9

  
  )٣٩٤($�دة 

١ - ����H�9; ا����� ���� ا�p)�ق ا���ش�� x	ا� J(ی�.  
٢ - Jم�p9� 9; ���ض ��ز ���x	وإذا آ�ن ا�: 

  .أن ی�f ا���Hض ��	��� اس�> أو اس! شh >Bخ�  )أ (
�� ا�������H م# ��ی� )ب (xخ�أن یh >B9; ���ض أو إ�; ش. 
��ه� )ج (xض و�� �! ی��Hا� f�خ� دون أن یh >Bإ�; ش ����H�أن ی%9! ا��. 

 
  )٣٩٥($�دة 

١ - Xذ� ��r ط�	وو�4ءه� م� �! ی� ����H�ل ا���H& ��x�# ا��ی}.  
���ه� م# ��ی�، و34 هmR ا�w ���p ی��ن مa9م� ���}��ن &JH م# ت�ول  - ٢xت �x" <� وی.�ز

���x	� ����H�إ��> ا��N"w . 
 

  )٣٩٦($�دة 
١ -  ��r ات���x9%�9 م# ت%� ���4 Npا� k"ان> ص� YH3 إذا اثی�	�H "�ئa ا�������H "�م9�� ا���

���ات ا������� 34 هRا ا��Zن آZن x	ا� �H	����ا 9; ���ض، وتxخ�ه� تh و�� آ�ن ��م�)�
�x	ا ا�R9; ه��� hخ� ا	�H ا���&� x9; ���ض ت ���x	ا� k(�� ان> ه� �! ت�#، وإذا أ

9; ���ض ���x	��� ����H�34 ا�� Npل إ��> ا�h يRا�.  
�4�� K9� �(HV)�ة  - ٢ <(" YHإذا اث ��� 39B	��� Jم�pم ا�a9ی f4 ����H�زة ا����" >Bإذا 4)� ش

���%� Zخ� ���9�9�� �%�ء ن�� أو ارت�k 34 سJ�H ا���pل  J�" �& إذا آ�ن wا�%��)� إ. 
  

  )٣٩٧($�دة 
�9> د�ى �������H أن یp	� ) ٣٨٥( �Z"��م ا���دة م� �م اbخfل Y��&# أ�ا ا�)�ن�ن ��^ �Rم# ه

�� أو ��pم�9�� ا�%��)�# م� �! ی�# &�� H"�%� ���Bت> ا���&f ;9 ���H��4ع ا����� ��9; "�م9
�9�� ا�ybار �����ی# <���" Y&و Jم�pا�.  

  
  )٣٩٨($�دة 

�Hرة  - ١ ;9 ���x	ا� J�	"إذا اش� ��ا�)�J��p	9 " أو"�H(9� ���(أو "ا� ،"Jآ��	أو أي ���ن " �9
hخ� ی��K ا�	�آ�J ��ز ��p9مJ اس	���ل ���� ا�p)�ق ا���ش�� # ا�������H و��# w ی.�ز �> 

Jآ��	ا� J�H9; س wه� إ���xت.  
٢ -  ��و��^ �9�9	aم�# 34 هmR ا����p اw"	.�ج 9; ا��pمJ إw �����4ع ا�	3 ی.�ز اw"	.�ج �

9; ا���x�. 
٣ - <�9 �.pأو ا� Jآ���4ة ا��� ���x	ا� �� .w ت�)}3 ا��آ��� ا�	3 ی	}��

  
  )٣٩٩($�دة 

�Hرة  - ١ ;9 ���x	ا� J�	ن"إذا اش��9}� ���9ه#"أو " ا�)�� ��ا��ه# " ا�)� ��Kخ� یh أو أي ���ن
�H	 ��ز ��p9مJ اس	���ل ���� ا�p)�ق ا���ش�� # ا�������H، وم� ذ�X إذا ��� ا�������H ا

Jآ��	ا� J�H9; س fص�" ���x	ا�.  
٢ -  ���Bا�� !�f&�ت ;9 ���H��4ع ا����� Jم�p9; ا�و��^ �9�9	aم�# ���������H اw"	.�ج 

9; ا�������H ا�ybار �����ی#، وت��ن "��ی�  <���" Y&و Jم�pم� �! ی�# &�� ا� ��x����
 .ا��pمJ 34 هRا ا��Zن 34 "�ود دی�> ا��}��ن ����ه#
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 )٤٠٠($�دة 

١ -  N"fا� ���x	�9>، أم� ا� N��%ا� ���x	ث�ر ا�h �	ق ی��(p	سwد ا����� N"fا� ���x	ا�
Npث�ر "�ا�� ا�h wإ �	ی� f4 م ا���4ء�  .w"	.�ج 

��� ا�3��B م# ا�	�ریo ان> "�JH& J ان)}�ء ا�����د ا���pد ���J اw"	.�ج  - ٢x	ض 34 ا��	Kی
Xذ� ��r YHFم� �! ی. 

  
  $+��K ا���Sء -٣

  
  )٤٠١ ($�دة

9; س�"k ا�������H أو م# سp� YHp%��> أن ی��� ��ى ا��%�pب �9> م)��J و�4ئ�� وی%Zل 
��ي ا�������H و"�م9�� دون ��rه! # إی.�د م)��J ا���4ءxم JH& m��r ب�%p� k"�%ا�. 

  
  )٤٠٢($�دة 

4 kp%��� أو ��م� k"�%9� �9> م�ی��3 م���د ی�	�H م)��J ا���4ء م���دا إذا آ�ن ا��%�pب 
����H��9 ا��H�� J&7�� ا7داء وم%�و Np	%�9 م# ا��)�د مH�� ����H�ق ا���(p	اس.  

  
  )٤٠٣($�دة 

ی�	�H& �Hل ا�������H &�ی�� 9; و��د م)��J ا���4ء ��ى ا�)��J، وw ی.�ز ن)� هmR ا�)�ی��  - ١
Jم�p��� ���9f&� ا��%�pب  34.  

س�اء "��H& Jل ا�������H أم �! یJ�p أن و9; ا�%�"k و"�m أن یYHF 34 "��� اbن��ر  - ٢
ا��%�pب �9> آ�ن ��ی> م)��J ا���4ء 34 م���د اwس	p)�ق 4/ذا �! یYHF ذ�X آ�ن �yم�� ��4�9ء 
و�� �J اw"	.�ج ��� ا�����د ا���pد &�ن�ن�، 4/ذا اثYH ا�%�"k و��د ا��)��J واس	��ار 

�J اw"	.�ج <�4 k.ي آ�ن یRد ا��� ��ئY ذم	> ��)�ار هRا ا��)��J م� �! و��دm "	; ا���
<	p934 م� J�� .ی�# &� اس	

  
  )٤٠٤($�دة 

١ - #�H&��  .ت�	)J م���9 م)��J ا���4ء ��p! ا�)�ن�ن إ�; "��9 ا�������H ا��	
9; هRا ا��)��J ا���&< ����  - ٢ Jم�p9� آ�ن ����H�ا�� ��م# &� J&ا���4ء ا J��(وإذا آ�ن م

� J��(�9; ا�����مJ، وی%�ى هRا ا��p! إذا آ�ن م)��J ا���4ء دی�� م	��ز� ا�p)�ق ا��)�رة �> 
����H�ق ا���(p	اس ���9> او ��r "�ل . 

  
  )٤٠٥($�دة 

9; ا�%�"k، و�� �J اw"	.�ج ��� ا�����د ا���pد �> &�ن�ن�، أن ی%9! "�مJ ا�������H ا��%	��ات 
� e�p9; و�> ص  .�ى ا��%�pب �9>ا�fزم� ���p9ل 9; م)��J ا���4ء، ا�����د 

  
  )٤٠٦($�دة 

إذا أ94^ ا�%�"k و�� &JH "�9ل م���د اس	p)�ق ا����p994 ����HمJ دون m��r م# دائ�3 ا�%�"k اس	��Kء 
<�9  .")> م# م)��J ا���4ء ا�����د 9; و�> صe�p ��ى ا��%�pب 

  
  )٤٠٧($�دة 

J هRا ا��ی# 34 إذا أ94^ ا��%�pب �9> وآ�ن م)��J ا���4ء دی�� 34 ذم	> �k"�%9 دخ - ١
�%�9K	م���دات ا�.  

 ت.�ری� أو أوراق م���� أو ��r ذ�X قأم� إذا آ�ن �k"�%9 ��ى ا��%�pب �9> �}�ئ� أو أورا - ٢
م# ا7م�ال ا�	3 ی.�ز اس	�داده� w �(HV"��م اf4bس وآ�نY هmR ا7م�ال م���B ص�ا"� 

��أو y��� ���4ء ا����p994 ����HمJ ا7و��ی� 34 اس	��Kء ")> 34	��& .  
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  )٤٠٨($�دة 
١ -  oت�اری kت�ت� ;�ة آ�w��Hت 9; م)��J و�4ء وا"� w ی�3K ���4ئ�� آ9�� ��4ا YHpإذا س

 Jآ�ر، وی��ن "�مR�ا���4ء ا� J��(م# م !��� �4�� ی	�p� N9)�ق "�م�9�� 34 اس	��Kء دی�نHpس
m��r ;99; ت�اریo ا���w��Hت ا7خ�ى م)�م�  ��Bت�ری N��%ا� ����H�ا��.  

٢ - <�9 .4/ذا سYHp ا���w��Hت 34 ت�ریo وا"� &�مY ا�������H ا�	3 تp��H& Jل ا��%�pب 
 .وإذا �! تp�J أی� آ��H& ����Hل ا��%�pب �9> &�مY ا�������H ا�	3 خ�< ��� م)��J ا���4ء - ٣
9; ش�ط �م ا�)�Hل 4	Zت3 34 ا���ت�H ا7خ��ة - ٤ J�	3 ت�	ت ا�w��H�أم� ا��. 

  
   ا�+��ل-٤

  
  )٤٠٩($�دة 

 <�V�9> 34 م��� "	; م���د اwس	p)�ق ت)�ی��� إ�; ا��%�pب � aئ�" Jو�� ����H�ا�� Jم�p� ی.�ز
����H(�.  

  
  )٤١٠($�دة 

  .ی.�ز �%�"k ا�������H أن ی�	�ط ت)�ی��� ��H(9ل 34 م���د ی�pدm أو ���8 ت�pی� م���د - ١
 و�y هRا ا���ط إذا آ�نY و�k"�%9 أن ی�	�ط �م ت)�ی!  ا����H(9� ����Hل، وم� ذ�w X ی.�ز - ٢

 Jpا���4ء 34 م �(p	%م Y�9> أو آ�نا�������H م%	p)� ا���4 �� شh >Bخ� ��r ا��%�pب 
 ����hخ� ��r ا��Jp ا�Rي ی��� �4> م�V# ا��%�pب �9> أو آ�نY م%	p)� ا���4 ��� م�ة م

���9 .م# اfVwع 
٣ -  k"�%9أنو�JH& ل�H(9� ����H�م ت)�ی! ا��� . م���د م��# ی�	�ط أی}� 
�� أن ی�	�ط ت)�ی! ا����H(9� ����Hل 34 م���د ی�pدm أو ���8 ت�pی� م���د، م� �! ی�#  - ٤xم Jو��

 .ا�%�"k &� اش	�ط �م ت)�ی��� ��H(9ل
  

  )٤١١($�دة 
�9�� ی.k ت)�ی��� ��H(9ل خfل  - ١ا�������H ا��%	p)� ا���4ء ��� م}; م�ة م���� م# اfVwع 

��Bس�� م# ت�ری.  
 .k ت)��� هRا ا�����د أو إ��V	>و��%9" - ٢
�� ت)��� هRا ا�����د - ٣xم Jو��. 

  
  )٤١٢($�دة 

ی.�ز �9��p%ب �9> أن ی�k9 ت)�ی! ا����H(9� ����Hل م�ة ث�ن�� 34 ا���م ا�	��3 �9	)�ی! ا7ول،  - ١
  .وw ی)JH م# ذوى ا����p9 اwد�ء �Zن هRا ا��k9 &� ر�4 إw إذا ذآ� 34 اw"	.�ج

�� �9��p%ب �9>وw یa9م "�مJ ا� - ٢� 39B	��� ل�H(9� )�م��ا� ����H��. 
  

  )٤١٣($�دة 
١ -  �K9� وی�دى ،��%Kن ����H�9; ا��أو �Zی� �Hرة أخ�ى ت��K م���m " م)�Hل"ی�	k ا�)�Hل 

<�9  .وی�&�> ا��%�pب 
٢ - ����H�9; ص�ر ا�� <� .وی�	w�H& �H م.�د و�y ا��%�pب �9> ت�&�
�9�� أو آ�نY وا��H ا�	)�ی! 4/ذا آ�نY ا�������H م%	p)� ا�� - ٣�4ء ��� م�ة م���� م# اfVwع 

 wي و&� �4> إRل �����م ا��H(ا� oن ت�ری��� k9; ش�ط خ�ص، و���H(9ل 34 م�ة م���� ���ء 
إذا أو�k ا��pمJ ���ن ت�ریo ا�)�Hل ���م ت)�ی! ا�������H، 4/ذا خf ا�)�Hل م# ا�	�ریo ��ز 

Jم�p9�-9; ")�&> 34 ا ���K" k"�%9; ا���ی# وx�9; ا� إث�Hت �م و��د -����ع 
  .ا�	�ریo ��"	.�ج ی��J 34 و&Y ی��ن �4> م.�ی�
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  )٤١٤($�دة 
a� ;9ء  - ١ m��& <�99; ش�ط، وم� ذ�X ی.�ز �9��p%ب  N9�ی.k ان ی��ن ا�)�Hل ��r م

����H��9 ا��Hم# م.  
٢ -  �H	�ر�H(9� �{4ل، وم� ذ�X یH); وآJ ت��یh Jخ� ���Hن�ت ا�������H ی)� 34 ص��8 ا�)�Hل ی

<��H& �8> ص�	��ت} ��م� �a9م J��(ا�. 
  

  )٤١٥($�دة 
اذا �# ا�%�"k 34 ا�������H مfp ��4�9ء ��r م�V# ا��%�pب �9> دون ان ی��# اس!  - ١

 �H	�� ا�)�Hل، 4/ذا �! ی���> ا <����ا��B< ا�Rي ی.k ا���4ء ��m ��ز �9��p%ب �9> ت
  .a9م� �����4 34 م��ن ا���4ءا��%�pب �9> ا�)��J م

٢ -  #��واذا آ�نY ا�������H م%	p)� ا���4ء 34 م�V# ا��%�pب �9> ��ز �> �� ا�)�Hل ان ی
��ان� 34 نK^ ا�.�� ا�	3 ��� م��V> ��)� �4> ا���4ء. 

  
 )٤١٦($�دة 

١ - ��&�(p	د اس��  .اذا &JH ا��%�pب �9> ا�������H ص�ر مa9م� ���4ء &��	�� 34 م�
�م ا���4ء ی��ن ��p9مJ و�� آ�ن ه� ا�%�"k نK%> م����H ا��%�pب �9> ا�)��J  و34 "��∗ - ٢ �

 م# ٤٤٤، ��٤٤٣�ى م�Hش�ة ن�ش�� # ا���J�� ����H م� ت.�ز ا������ <� �H���k ا���دت�# 
  .هRا ا�)�ن�ن

  
  )٤١٧($�دة 

�y�4 اذا ش�k ا��%�pب ��H& <�9> ا���	�ب 9; ا���JH& ����H رده� ا	�H ا�)�Hل م� - ١
^��  .وی�	�H ا���k "�صJH& f رد ا�������H م� �! یYHF ا�

9�! 34 "�ود  - ٢H& مa	ا� <��H(� ���	او اي م�&� اخ� آ Jم�p�9> ا�وم� ذ�X اذا اخ�� ا��%�pب 
 .هRا ا�)�Hل

  
٥-(eا�/"�ن ا=ح���   

  
  )٤١٨($�دة 

١ - 3V��	"م# ا�y #م <{�  .ی.�ز y��ن و�4ء م�9H ا�������H آ9> او �
٢ - Rوی��ن ه����H�ا ا���� .ا ا�}��ن م# اي شB< و�� آ�ن م�# و&

  
  )٤١٩($�دة 

9; ا�������H او 9; وص�9 - ١ 3V��	"wن ا��ا�} k	ی�.  
او �Zی� �Hرة اخ�ى ت��K هRا ا����; وی�&�> " �9}��ن ا"w	��3V"وی�دي ا�}��ن ���Hرة  - ٢

 .ا�}�م#
٣ -  ����H�9; ص�ر ا��م� �! ی�# هRا ا�	�&�� وی%	�Kد هRا ا�}��ن م# م.�د ت�&�� ا�}�م# 

k"�%�9> او م# ا� .ص�درا م# ا��%�pب 
٤ - k"�%9� fن "�ص��ا�} �H	 .یRآ� 34 ا�}��ن اس! ا��}��ن، واw ا

  
  )٤٢٠($�دة 

  .ی9	aم ا�}�م# ا"w	����K����� 3V ا�	3 ا�	aم ��� ا��}��ن - ١
٢ - w fV�� <��y يRام ا�a	�wو�� آ�ن ا �p�p3 صV��	"wام ا�}�م# اa	اخ� وی��ن ا� kHي س

J34 ا��� k� ��r. 

                                                
  .٢٧/٩/١٩٩٩في ) مكرر (٣٨ العدد - مصصحة باالستدراك المنشور بالجريدة الرسمية ∗
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�� &JH آJ م9	aم ��)	};  - ٣�وإذا أو4; ا�}�م# ا"w	��3V ا���Y�h ����H إ��> ا�p)�ق ا���ش�� 
 .آ�����H ت.�m ا��}��ن

  
   ا=س�#+�ق-٦

  
  )٤٢١($�دة 

 :ی.�ز سkp ا�������H م%	p)� ا���4ء - ١
  .��ى اfVwع  )أ (
�� م�ة م���� م# اfVwع  )ب (�. 
 .یo اص�اره���� م�ة م���� م# ت�ر  )ج (
  .34 ت�ریo م��#  )د (

٢ -  ��ا���w��Hت ا���	��9 9; م�ا�� اس	p)�ق ��r ا��Rآ�رة 34 ا�K)�ة ا�%��)� او 9; م�ا
�9V�� ت��ن �H&�� .اس	p)�ق م	

  
  )٤٢٢($�دة 

ا�������H ا��%	p)� ا���4ء ��ى اfVwع ت��ن وا��H ا���4ء ��.�د ت)�ی���، وی.k أن ت)�م  - ١
��ی# ��4�9ء خfل س�� م# ت�x�9و� <	��Vد او إ��ریo إص�اره�، و�k"�%9 ت)��� هRا ا���

m���(ت.  
٢ -  ،#���k"�%9 أن ی�	�ط �م ت)�ی! ا�������H ا��%	p)� ا���4ء ��ى اfVwع &JH ان)}�ء ا�J م

J�wا اRاء م# "�9ل ه�	)�ی! ا�	د ا��� .و34 هmR ا����p یk%p م�
  

  )٤٢٣($�دة 
ا��H ا���4ء ��� م�ة م# اfVwع م# ت�ریo ا�)�Hل او م# ت�ریo ی�Hأ م���د اس	p)�ق ا�������H ا�� - ١

  .اw"	.�ج
4/ذا �! ی��J اw"	.�ج ا	�H ا�)�Hل ��r ا���رخ "�ص�H%���� f ا�; ا�)��J 34 ا���م اwخ��  - ٢

 .م# ا�����د ا��)�ر �	)�ی! ا����H(9� ����Hل
  

  )٤٢٤($�دة 
١ - oر م# ت�ری���� او ���ة ش�� ���p%�ا� ����H�ی��ن ا�� ���9 اص�اره� او م# ت�ریo اfVwع 

 34 J��(م oری�	�4> ا���4ء، 4/ذا �! ی��� �9 k.ي یRا� ���� 34 ا�	�ریo ا��)��J م# ا��&�(p	اس
  .هRا ا���� آ�ن اwس	p)�ق 34 ا���م اwخ�� م�>

�� ون�� ش�� أو ���ة ش��ر ون�� ش�� م# ت�ریo إص�اره� أو  - ٢�� ����H�ا�� YHpوإذا س
�9��، و�k ا��Hء �p%�ب ا����ر آ�م�9م# ت�ر .یo اfVwع 

وإذا آ�ن اwس	p)�ق 34 أول ا���� أو 34 م�	�K> أو h 34خ�m آ�ن ا��)��د ا���م ا7ول أو  - ٣
�� .ا��Bم^ �� أو ا7خ�� م# ا��

�Hرة  - ٤ 3�� .خ�%� �� ی�م�" ن�� ش��"وت
  

  )٤٢٥($�دة 
١ - ��# و34 م��ن یB	�9 �4> ا�	)�ی! # ت)�ی! م��ن إذا آ�نY ا�������H م%	p)� ا���4ء 34 ت�ریo م

  .إص�اره� ا	�H ت�ریo اwس	p)�ق م�pدا و4)� �	)�ی! م��ن ا���4ء
وإذا سYHp ا�������H ��# م��ن�# مB	3K9 ا�	)�ی! وآ�نY م%	p)� ا���4ء ��� م�ة م���� م#  - ٢

 ا���4ء وی�pد ت�ریo إص�اره� و�k إر��ع ت�ریo إص�اره� إ�; ا���م ا��)��J 34 ت)�ی! م��ن
X�R� �(4ق و�(p	سwد ا�� .م�

 .یk%p م���د ت)�ی! ا���w��Hت و4)� ��"��م ا��)�رة 34 ا�K)�ة ا�%��)� - ٣
وw ت%�ى هmR ا7"��م إذا ات}e م# ش�وط ا�������H أو ���ن�ت�� ات.�m ا�)�� إ�; ات�Hع أ"��م  - ٤

 .أخ�ى
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  ا���Sء-٧
  

  )٤٢٦($�دة 
�4ء 34 ت�ریo م��# أو ��� م�ة م���� م# ت�ریo إص�اره� أو 9; "�مJ ا�������H ا��%	p)� ا�� - ١

�� أو 34 أ"� ی�م3 ا���J ا�	����# &�(p	�4�9ء 34 ی�م اس� ���9�� أن ی)�مم# ت�ریo اfVwع 
�Rا ا���م�.  

 .ی�	�H ت)�ی! ا�������H إ�; إ"�ى �rف ا��)�ص� ا���	�ف ��� &�ن�ن� 34 "�! ت)�ی��� ��4�9ء - ٢
  

  )٤٢٧($�دة 
�9�� ��� ی��K ا���4ءو4;أإذا  - ١ ��  . ا��%�pب �9> ا�������H ��ز �> اس	�داده� م# "�م9�� م�&
 .w ی.�ز ��pمJ ا�������H أن ی�	�� # &�Hل ا���4ء ا�.aئ3 - ٢
٣ -  ����Bم mء��وإذا آ�ن ا���4ء �aئ�� ��ز �9��p%ب �9> أن ی�k9 إث�Hت> 9; ا�������H وإ

<�. 
٤ - �rی# و��x�وا� k"�%أ ذم� ا��Hوت ،���ه! م# ا��9	aم�# 34 ا�������H �)�ر م� ی��4 م# &��	

�J اw"	.�ج # ا�)�ر ��r ا����4ع �� .و9; "�م9
  

  )٤٢٨($�دة 
�� &JH م���د اwس	p)�ق - ١	��& �H& ;9 ����H�ا�� Jم�" �H.ی w.  
٢ - Xذ� ��Hت J�pق ت�(p	سwد ا�� .وإذا أو4; ا��%�pب JH& <�9 م�
٣ - wد ا��س	p)�ق دون م��ر�y ص�p�p ی�Hئ ذم� ا���4; إw إذا و&� م�> و�4ء ا�������H 34 م�

 N(p	��� مa9م ��r <ات و������x	ا� J%9%م ت�x	م# ان Nث�	�9> أن ی%�r أو خ�Z �%�!، و
��ی#x�ت ا��� .م# ص�p  ت�&�

  
  )٤٢٩($�دة 

#9 ��� أس - ١����9 أ����H یa9م أن ت��ن م# ا���fت ا��� ����H��9 ا��Hم k"�%ا� #���ر إذا 
9; ��از ا���4ء  ����H�إذا ن< 34 ا�� w�9 إ��ص�ف م��9p، و�k ا���4ء 34 م�� ��mR ا�
���9 ا��k%" ���V س�� ا���H أو ا�K&bل أو ا�	�pیfت ��ى ا�X�H ا���آaي ��� ��	��(�
 ،����H��9 ا����ا����ي  أو "%k س�� ا�����Hت إذا �! ی�9# ا�X�H ا���آaي س�� ت�pیfت �

 34 Xا ا���وذ�R! ا���4ء 34 ه	ق 4/ذا �! ی�(p	سw�9 می�م اH�� �H����ر ��# ا���Bا� �� آ�ن ��pم9
  .ا�������H م)�م� ������9 ا��k%" ���V ا�%�� ا����ر إ��> ی�م اwس	p)�ق أو ی�م ا���4ء

٢ -  ��	��& #�� 34 ��9 اbص�ار 	��& �9	Bآ� وت�	م� ���ت% J�p�9 ت��� ����H��9 ا��Hم #�إذا 
 .��9 ا���4ء ا4	�ض أن ا��)��د ��9 ��9 ا���4ء34 

  
  )٤٣٠($�دة 

١ -  ���p�ان� ا�aخ ��89Hإی�اع م ��إذا �! ت)�م ا�������H ��4�9ء 34 ی�م اwس	p)�ق ��ز ��J م�ی# �
  .ا�	3 ی)� 34 دائ�ت�� م��ن ا���4ء، وی��ن اbی�اع 9; نK)� ا��pمJ وتYp م%����	>

�)� یRآ� �4�� إی�اع ا���9H وم)�ارm وت�ریo إص�ار ا�������H ی%9! &9! آ	�ب ا���p�� ا���دع وث - ٢
<	p9��� Jق واس! م# "�رت 34 ا7ص�(p	سwا oوت�ری. 

9; ا���ی# ت%�9! وث�)� اbی�اع إ��> م)��J ت�9%!  - ٣ kی# �����4ء و���ا� Jم�pا� k��V 4/ذا
�9�� ��&�ع ا���4ء ����k وث�)� اbی�اع، و��p9م�H& J ا���9H م# &9! ا�������H م�> م�ش�ا 

 <�9 kو� Jم�pی�اع إ�; ا�bی# وث�)� ا��ا��ث�)�، 4/ذا �! ی%9! ا� mRه k���� ���p�ب ا��	آ
<� ����H�ا�� ��و�4ء &�. 

  
  )٤٣١($�دة 

<�9 �.pأو ا� ���� أو إf4س "�م9��y ���" 34 wإ ����H�9; و�4ء ا��	�اض wا JH(ی w  
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  )٤٣٢($�دة 
١ -  ����H�آ Y�y إذا kان ی��� ��	��& Np	%�� ز�� o%ة ن���r م)���H وآ�نY م�pرة م# 

  .�����4ء ����k إ"�ى ا��%o ا7خ�ى
Y ا��%�B ا�	3 تp�J ص��8 ا�)�Hل f4 ت.�ز  - ٢�yو o%ة ن�وإذا آ�نY ا�������H م�pرة م# 

ا������H ���4ئ�� ����k إ"�ى ا��%o ا7خ�ى إZ� wم� م# ا�)�3y ا��B	< و���ط ت)�ی! 
KآJ�. 

  
  )٤٣٣($�دة 

����H�م�> آ Y�y #�� ی.�ز-���H(م ��r أو ���H(ا7خ�ى أن - م o%# م# ت)�ی! إ"�ى ا����	و�! ی 
f�Kوان ی)�م آ ��  .ی%	��ر أم�ا م# ا�)�3y ا��B	< ���4ئ�� ���ط أن یYHF م��9	> �

  
  )٤٣٤($�دة 

١ - � �H����ا� ��� �� ا�K)�ة ا��Fن�� 7"��م�� و4)� 34 "��� اwم	��ع # و�4ء &��� ا�������H ا�}�ئ
9; ")�&> أن ٤٣٣ وا"��م ا���دة ٤٣٢م# ا���دة  �x4�p�9� ��9; م��� k.ا ا�)�ن�ن یRم# ه 

��ی# x�وا� k"�%9� <�9�یYHF ذ�X 34 ا"	.�ج ی�pرm 34 ا���م ا�	��3 �����د اwس	p)�ق وی
  . م# هRا ا�)�ن�ن�����٤٤٠ی)� و34 ا���ا�� ا��)�رة 34 ا���دة 

٢ -  3y�(ار أم� ا���	ر اسR�وی.k ت�pی� اw"	.�ج 34 ا�����د ا��Rآ�ر 34 ا�K)�ة ا�%��)� و�� ت
kس���ا� Y&34 ا��. 

  
  )٤٣٥($�دة 

١ -  ��ی.�ز ����X ا�������H ا�}�ئ�� ا���pل 9; ن%�B م���، وی��ن ذ�X ������ع إ�3 م# �
��ون	> واbذن �> ��س	���ل�� ��x�ا ا�Rم هa	9وی ،����H�إ��> ا�� ��x�ا� �H> 34 م����اس 

k"�%إ�; ا� Jی� ;	" ��xإ�; م ��xم# م  �H����ا� mR34 ه X���وی�&; ا� ،N��%ا�.  
٢ -  ���9�� ا�	Zش�� � k"�%م# ا� ��%9�ا� ����H�ا�� �B%9; ن m���xت ���	�� ��xم Jم آa	9وی

 .��� ی��K إن�� ��ل �4&�
 .�)�3y ا��B	< و���ط ت)�ی! آJ�Kوw ی.�ز k9V ا���4ء ����k هmR ا��%�B إZ� wم� م# ا - ٣
٤ - �� .وت��ن ���� ا����و�4ت 9; م��X ا�������H ا�}�ئ

  
  )٤٣٦($�دة 

ا���4ء 34 م���د اwس	p)�ق ���ء 9; أم� ا�)�3y 34 ا7"�ال ا����ر إ���� 34 ا���اد ا�%��)� ی�Hئ ذم� 
  .ا���ی#

  
  )٤٣٧($�دة 

�Fة ا��(K�9> 34 ا� م# هRا ٤٣٥، ٤٣٣ وا���دت�# ٤٣٢ن�� م# ا���دة ی�)}3 ا�	aام ا��J�K ا�����ص 
�� م����H او د�ى�fخ J�pث س��ات إذا �! تf}3 ث�ا�)�ن�ن �.  

  
 
 

   ا�1ج�ع-٨
  

  )٤٣٨($�دة 
١ -  k"�%ی# وا���x�9; ا��م و�4ئ�� 34 م���د اwس	p)�ق ا����ع  �� ����H�ا�� Jم�p�

��  .و��rه! م# ا��9	aم�# �
 : اlت��ا7"�ال���د اwس	p)�ق 34 وی.�ز ��p9مJ ا����ع &JH م - ٢

  .اwم	��ع ا��39 أو ا�.aئ3 # ا�)�Hل  )أ (
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# ا���4 و�� �! یYHF )ب ( <K&أو ت� ،J��& ��r أو ����H��9� آ�ن f��& <�9إf4س ا��%�pب 
9; أم�ا�> ".aا ��r م.� a.pأو ا� ،!�p�. 

�م  ت)�ی��� ��H(9ل )ج ( �� .إf4س س�"k ا�������H ا����وط �4
٣ - J�� ی# ب، وی.�ز��H34 ا� ���H�ت ا�w�pق 34 ا��(p	سwد ا�� �yم# �� ا����ع JH& <�9 م�

 <�Vم� ���ـ م# ا�K)�ة ا�%��)� أن ی)�م إ�; ا�)�3y ا��B	��� >��p�� ا�	3 ی)� 34 دائ�ت
 3y�(�9 ��4�9ء، 4/ذا رأى ا���ی}� ��k9 م��p م <�9وخfل ثfث� أی�م م# ت�ریo ا����ع 

9�� "�د 34 أم�m ا�����د ا�Rي ی.k �4> ا���4ء ���ط أw ی.�وز ا�	�ریo ا����# م�Hرا ���e ا��
 .�fس	p)�ق، وی��ن هRا ا7م� ن��ئ��

  
  )٤٣٩($�دة 

ی��ن إث�Hت اwم	��ع # &�Hل ا�������H أو # و�4ئ�� ��"	.�ج �م ا�)�Hل أو ا"	.�ج �م  - ١
  .ا���4ء

٢ - ∗�p�ا� ���J ا"	.�ج �م ا�)�Hل 34 ا���ا k.)�ی!  ی	ل، 4/ذا و&� ا��H(9� ����H�)�ی! ا��	دة �
 م# هRا ا�)�ن�ن 34 ا���م ا7خ�� م# ا�����د ٤١١ا7ول ��H(9ل وK9� �(4)�ة ا7و�; م# ا���دة 

 .ا���pد �9	)�ی!، ��ز �J اw"	.�ج 34 ا���م ا�	��3
٣ - ���J ا"	.�ج �م ا���4ء # ا�������H ا��%	p)� ا���4ء 34 ی�م م��# أو � k.ی ���� م�ة م

�9�� خfل أی�م ا���J ا7ر��� ا�	���� ���م م# ت�ریo إص�اره� أو م# ت�ریo اfVwع 
�J ا"	.�ج �م ا���4ء . اwس	p)�ق kع و�fVwا���4ء ��ى ا �(p	%م ����H�ا�� Yوإذا آ�ن

 .و4)� ���9وط ا��K��� ���H)�ة ا�%��)� ��Zن ا"	.�ج �م ا�)�Hل
�J ا"	.�ج �م ا���4ءی�8; ا"	.�ج �م ا�)�Hل - ٤ ## ت)�ی! ا�������H ��4�9ء و . 
٥ -  a." ��&أو ت� ،J��& ��r أو ����H��9� f��& ا���4 س�اء آ�ن # <�934 "��� ت�&� ا��%�pب 

 ����H�ت)�ی! ا�� ��� w9; ا�}�م��# إ��r م.� 9; أم�ا�>، w ی.�ز ��pمJ ا�������H ا����ع 
� �� .J ا"	.�ج �م ا���4ء�9��p%ب �9> ���4ئ�� و�

٦ -  ���" 34 X�Rوآ ،J��& ��r أو ����H��9� f��& �9>، س�اء آ�ن34 "��� ش�� إf4س ا��%�pب 
ش�� إf4س س�"k ا�������H ا����وط �م ت)�ی��� ��H(9ل ی��ن ت)�ی! "�! ش�� اf4bس آ���4 

 .�	���# ا��pمJ م# اس	���ل ")�&> 34 ا����ع 9; ا�}�م��#
  

  )٤٤٠($�دة 
�� أو ���م و�4ئ�� خfل أی�م  - ١��H& م��� k"�%ه� �> وا���9; "�مJ ا�������H أن ی��B م# �

 Y9�	ل أو ��4�9ء إذا اش�H(9� ����H�ج أو ���م ت)�ی! ا���.	"wا J�ا���J ا7ر��� ا�	���� ���م 
�� خfل ی�م3 ا���J ا�	����# ���م ت9%�> . 9; ش�ط ا����ع �f م��ری�xم J9; آو

خ��ر أن ی��B ��ورm م# ��� �> ا�������H �	%9�> هRا اbخ��ر م���H �> أس��ء م# &�م�ا ا7
�� "	; ا�%�"k، وی�Hأ ا�����د xإ�; م ��xا م# مRوه� ،!���wخ��رات ا�%��)� و��وی�

<�9 N��%ا� ��x�خ��ر م# ا�bي ت%9! �4> اRا� oری�	م# ا� ��xم Jإ�; آ �H%����.  
9; ا���K9� �(HV ����H)�ة ا�%��)� و�k أی}� إخ��ر �yم�> وم	; اخ�� أ"� ا���& - ٢ #��

 .ا"w	��3V 34 ا�����د ذات>
٣ -  ��x�خ��ر ا�/� ;K	م)�وءة اآ ��r 9> أو���ی# ��ان> أو ���> ���ی)� م.x�أ"� ا� #�Hإذا �! ی

<�9 N��%ا�. 
�9> اbخ��ر أن ی)�م �> ���Bب م%.J أو ��H&�� أو ت�9^ او �4آ^  - ٤ k# و��ی� و�Z� أو

 و�� ��د ا�������H ذات��، و�9> إث�Hت &��م> ��wخ��ر 34 ا�����د ا��)�ر �>، أخ�ى�Vی)� 
وی�	�H ا�����د م��� إذا س9! ا���Bب ا��%.J أو ا��H&�� إ�; إدارة ا��Hی� أو ا��Hق 34 ا�����د 

 .ا��Rآ�ر
�9> اbخ��ر إذا �! ی)! �> 34 ا�����د ا��)� - ٥ kت%)| ")�ق م# و� w ��ر �>، وان�� یa9م> 

����H��9 ا��Hی� م��9; إه���> ���ط أw ی.�وز ا�	 kت�	�ی� ا�}�ر ا��� .اw&	}�ء ت

                                                
  .٢٧/٩/١٩٩٩في ) مكرر (٣٨ العدد -مصححة باالستدراك المنشور بالجريدة الرسمية  ∗
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  )٤٤١($�دة 
�� أو �yم# ا"	��3V أن ی�K; ا��pمJ م# �J ا"	.�ج �م ا�)�Hل أو  - ١xم Jو�� k"�%9�

9; ا�������H ش� k	ل ")> 34 ا����ع إذا آ���ا����ع �f "ط ا"	.�ج �م ا���4ء �� اس	
  .أو أي ش�ط hخ� ی��K هRا ا����; وو&� ا���ط" ��ون ا"	.�ج"أو " م��ری�

وw ی�K; هRا ا���ط ا��pمJ م# ت)�ی! ا�������H 34 ا���ا�� ا��)�رة وw م# �J اwخ��رات  - ٢
Xت ذ��Hإث ����م م�ا�ة هmR ا���ا� Jم�pا� m�.ت X%�	9; م# ی .ا�fزم�، و

9; آJ ا���&��# أم� إذا آ	H> أ"� إذا آ	k ا�%�"k ش�ط - ٣ mث�رh م��ری�، س�ت f� ا����ع 
m�"�9> و mث�رh س�ت ،#��V��	"wی# أو ا�}�م��# ا��x�ا�. 

٤ -  m�"و J�pت Xذ� !r.��� ر	ا" Jم�pا� J�وإذا آ�ن ا�%�"k ه� ا�Rي و�y ا���ط و
�� أو �yم# ا"	��3V ��ز ا���xری�، أم� إذا آ�ن ا���ط ص�درا م# م���ا� ���9; ��ع 

J�  .ا���&��# اlخ�ی# ����ری� اw"	.�ج إن 
  

  )٤٤٢($�دة 
١ - ��  .ا7ش�Bص ا��9	aم�ن ����k آ�����H م%����ن ���	}�م# &JH "�م9
و��pمJ ا�������H ا����ع 9; ه�wء ا��9	aم�# م��Kدی# أو م.	���# دون أن یa9م ���ا�ة  - ٢

!� .ت�ت�k ا�	aام�ت
٣ -  ;9 .ا�������H إذا د�4 &��	��ویYHF هRا ا�J�� Np م�&� 
٤ -  #�("w و�� آ�ن�ا #�&�H9; ا�ا���ى ا��)�م� 9; أ"� ا��9	aم�# w ت�pل دون ا����ع 

 .�9�9	aم ا�Rي و��Y إ��> ا���ى ا�	�اء
  

  )٤٤٣($�دة 
  -:��pمJ ا�������H م����H م# �> "N ا����ع �9> ��� یZت3

�9>اصJ م�9H ا�����r ����H ا��)���H أو ��r ا���4  )أ ( NK	�ئ� ا���� م� ا��.  
 .ا���ئ� مp%��� و4)� �%9�� ا�Rي ی	��مJ �> ا�X�H ا���آaي وذ�X ا�	�اء م# ی�م اwس	p)�ق  )ب (
 .م��ری� اw"	.�ج واwخ��رات وا��م�8 و��rه�  )ج (
34 أ"�ال ا����ع &JH م���د اس	p)�ق ا�������H ی.k أن ی%	�aل م# &��	�� م� ی%�وى س��   )د (

o3 34 ت�ری�ا��س !�Bا�Jم�pا� #Vي ی)� �4> م�Rن ا����ا����ع ��� . 
  

  )٤٤٤($�دة 
  :ی.�ز ��# أو4; ا�������H م����y �Hم��> ��� یZت3

  .ا���9H ا�Rي أوm�4  )أ (
�ئ� هRا ا���9H مp%��� م# ی�م ا���4ء و4)� �%9�� ا�Rي ی	��مJ �> ا�X�H ا���آaي  )ب (. 
9��  )ج (�p3 ت	ری� ا����ا�. 

  
  )٤٤٥($�دة 

١ - ����H��� k��V مa	9م J�� ���" 34 k9أن ی� ��� �H����9� �4��9; و�> ا����ع أو آ�ن م%	 
m�4و ��� ����Bج وم�.	"wا ���  .&��م> �����4ء ت%�9! ا�������H إ��> وم

٢ - <� �("fات ا����x	وا� m���xت kأن ی�� ����H�أو4; ا�� ��xم Jو��. 
  

  )٤٤٦($�دة 
 ��r # أو4; ا�)�ر�ئ3 ی.�ز �a� ل�H& ��ا��)�Hل م# &��� ا�������H أن ی�k9 إث�Hت 34 "��� ا����ع �

# ذ�X أن ی%9�> ص�رة  f{4 Jم�p9; ا� k.وی ،<� ����B> م�وت%�9 ����H�9; ا��هRا ا���4ء 
�9�� م�> وان ی%9�> اw"	.�ج ت����� �> م# اس	���ل ")> 34 ا����ع  ��NHV ا7صJ م# ا�������H م�&

m��r ;9.  
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  )٤٤٧($�دة 
١ - Jت%)| ")�ق "�م J��(ا ا����ی# وا�%�"k و��rه! م# ا��9	aم�# م� x�ا� JH& ����H�ا�� 

 -:��}3 ا���ا�� ا������ ��bاء م� ی39
 
  .ت)�ی! ا���w��Hت ا��%	p)� ا���4ء ��ى اfVwع أو ��� م�ة م���� م# اfVwع  )أ (
�J ا"	.�ج �م ا�)�Hل أو ا"	.�ج �م ا���4)ب (. 
9; ش�ط ا����ع �f م��ری�ت)�ی! ا�������H ��4�9ء 34 "��� اش	 )ج ( �����. 

وم� ذ�w X ی��K ا�%�"k م# هRا ا�%)�ط إw إذا اثYH ان> أو�� م)��J ا���4ء 34 م���د  - ٢
<�9 .اwس	p)�ق، و34 هmR ا�w ���p ی�p9� ;(HمJ إw ا����ع 9; ا��%�pب 

�pمJ 34 وإذا �! ت)�م ا����H(9� ����Hل 34 ا�����د ا�Rي اش	�V> ا�%�"k س)�Y ")�ق ا� - ٣
 k"�%رة ا���ط أن ا��H�م ا�)�Hل و�م ا���4ء 9; ا�%�اء اw اذا ت�H# م#  kH%� ا����ع

m�"ل و�H(ن ا���y #م <%Kء ن�K  .�! ی)�� م�> س�ى إ
��� م���دا �	)�ی! ا����H(9� ����Hل، 94> و"�m ا�4bدة  - ٤x	ط 34 ا��	ي اشRه� ا� ��x�إذا آ�ن ا�

 .م# هRا ا���ط
  

  )٤٤٨($�دة 
ذا "��Y &�ة &�ه�ة دون ت)�ی! ا�������H أو �J اw"	.�ج 34 ا���ا�� ا��)�رة �X�R ام	�ت إ - ١

��  .هmR ا���ا
و9; ا��pمJ أن ی��B دون إ���ء م# ��� �> ا�������H ���)�ة ا�)�ه�ة وان یYHF هRا اbخ��ر  - ٢

م# ) ٤٤٠(ة م�رخ� وم�&�� م�> 34 ا�������H أو 34 ا��ص�9 وت	J%9% اwخ��رات و4)� �9��د
 .هRا ا�)�ن�ن

٣ -  J��� زوال ا�)�ة ا�)�ه�ة ت)�ی! ا����H(9� ����Hل أو ��4�9ء دون إ���ء ث! � Jم�p9; ا�و
 .اw"	.�ج �� اw&	}�ء

إذا اس	��ت ا�)�ة ا�)�ه�ة wآ�F م# ثfث�# ی�م� مp%��� م# ی�م اwس	p)�ق ��ز ا����ع  - ٤
 ����H�م�# دون "��� إ�; ت)�ی! ا��a	9�9; ا� .أو �J اw"	.�ج

إذا آ�نY ا�������H م%	p)� ا���4ء ��ى اfVwع أو ��� م�ة م���� م# اfVwع س�ى م���د  - ٥
ا�fFث�# ی�م� م# ا�	�ریo ا�Rي اخ�� �4> ا��pمJ م# ��� �> ا�������H ���)�ة ا�)�ه�ة و�� و&� 

����H�ت)�ی! ا�� ��; م���د ا�fFث�# ی�م� إذا وتaاد م�ة اfVwع 9. هRا ا�	�ریJH& o ان	��ء م�ا
���9 .آ�نY ا�������H م%	p)� ا���4ء ��� م�ة م���� م# اfVwع 

w ی�	�H م# ا�)�ة ا�)�ه�ة ا7م�ر ا��	�B�� �9< "�مJ ا�������H أو ��# آK9> �	)�ی��� أو  - ٦
��J اw"	.�ج�. 

  
  )٤٤٩($�دة 

�� ا"	.�ج �م ا���4ء أن ی��9; أم�ال ی.�ز ��pمJ ا�������H ا�����ل  ���K��8 آ� ��xKpا تa." �&
�� أو ا�}�م# ا"w	��3V أو ��rه! م# ا��9	aم�# ���������H م� x�أو ا� J��(أو ا� k"�%م# ا� Jآ

  .م�ا�ة ا7"��م ا��)�رة 34 &�ن�ن ا���ا4��ت ا���ن�� وا�	.�ری�
  

٩-Kا���خ  
  أح�Jم ��$�: أو=

  
  )٤٥٠($�دة 

١ - y ه� أو��xأو م ����H�ا�� k"�%� �� ��9�� أو ���4ء &��	H(�� ��Bش #���م��� ا"w	��3V أن ی
  .اw&	}�ء

٢ -  �4��وی.�ز &�Hل ا�������H أو و�4ؤه� م# شB< ی	�خ� J���p9 أي م�ی# ��� ی��ن م%	
�9�� 34 ا���اد ا�	���� .����9ع �9>، وذ�X م� م�ا�ة ا���وط ا�����ص 
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٣ - �p%�ا� Yم# ا���8 و�� آ�ن Jخ�	�ی.�ز أن ی��ن ی.�ز أن ی��ن ا� ��آ ،J��(ا� ��r <�9ب 
J��(��� <�9 .ا��	�خJ أي شB< م9	aم ���������H م� �ا ا��%�pب 

9; ا��	�خJ أن ی��B م# و&� ا�	�خ� J��p9	> خfل ی�م3 ا���J ا�	����# وإw آ�ن  - ٤ k.وی
9; إه���> م# �yر ���ط أw ی.�وز  kت�	ی� م� ی���� اw&	}�ء # ت w��%م

 . م�9H ا�������Hا�	��ی�
  

  ا�+��ل �����خK: ث����
  

  )٤٥١($�دة 
١ -  N" ،ل�H(ة ا�aئ�� ����H�آ Jم�p� ��ی.�ز ا�)�Hل ���	�خJ 34 ���� ا7"�ال ا�	3 ی��ن �4

��&�(p	د اس��  .ا����ع &JH م�
�� اw&	}�ء 34 م��ن و�4ئ�� �p9� ^�94مJ أن  - ٢ ��9�� أو ی�4; &��	H(م# ی ����H�34 ا�� #�إذا 

9; ا���&��# ا�f")�# �> إw ی���  wو #���9; م# ص�ر �> هRا ا�	 ��&�(p	د اس��&JH م�
 Jم�pا� YHواث ����H& # >Bا ا��Rه ��	وام ���� أو ���4ئ��H(� #�إذا &�م ا�������H إ�; م# 

 .هRا اwم	��ع ��"	.�ج
٣ -  <&�(" �(4 <9H& 4/ذا ،Jخ�	ل ����H(34 ا7"�ال ا7خ�ى ر�4 ا� Jم�p9د و���34 ا����ع &JH م�

<� #�("fا� #�� .اwس	p)�ق م# "�J ا�	�خ� J��p9	> و9; ا���&
  

  )٤٥٢($�دة 
9; ا�������H وی�&�> ا��	�خJ وی�H# �4> اس! م# "�J ا�	�خ� J��p9	>، 4/ذا  Jخ�	ل ����H(آ� ا�Rی

k"�%ا� �p9��� fص�" �H	  .خf ا�)�Hل ���	�خJ م# هRا ا���Hن ا7خ�� ا
  

  )٤٥٣($�دة 
١ -  <	p9��� Jخ�	ا� J�" #�� #�("fی# ا���x�وا� ����H�ا�� Jم�" JH& Jخ�	��� J��(م ا�a	9ی

  .��7و�> ا�	3 ی9	aم ��� هRا ا7خ��
ی.�ز ��# "�J ا�	�خ� J��p9	> و�}�م��> 9; ا��r! م# "��ل ا�)�Hل ���	�خJ أن  - ٢

�9�� 34 ا���دة  م# هRا ا�)�ن�ن �	%�9! ٤٤٣یa9م�ا ا��pمJ 34 م)��J و�4ء ا�����H ا�����ص 
 .ا�������H واw"	.�ج وت)�ی! م�H(� ����B ا�����H ا��Rآ�رة

  
  ا���Sء �����خK: ث����

  
  )٤٥٤($�دة 

�� "�9ل م���د  - ١ ��ی.�ز و�4ء ا�������H ���	�خJ 34 ���� ا7"�ال ا�	3 ی��ن �4�� ��pم9
��  .اwس	p)�ق أو &N" <��9" JH ا����ع 9; ا��9	aم�# �

9; م# "�J ا�	�خ� J��p9	> أداؤmوی��ن - ٢ k.ي آ�ن یR�9 ا�H�ا� Jداء آZ� ا ا���4ءRه . 
وی.k أن ی)� ا���4ء 9; ا7آ�F 34 ا���م ا���F\ 7خ� ی�م ی.�ز �4> �J ا"	.�ج �م  - ٣

 .ا���4ء
  

  )٤٥٥($�دة 
�� اw&	}�ء م�V# 34 م��ن  - ١ ��ا���4ء إذا آ�ن ��# &�9Hا ا�������H ���	�خJ أو ��# ���ا ���4ئ

��wء ا7ش�Bص ����� ���4ئ�� و�9> أن ی)�م ���J ا"	.�ج � ����H�ت)�ی! ا�� Jم�p9; ا� kو�
�م ا���4ء إذا �aم ا��pل 34 ا���م ا�	��3 9; ا7آw �Fخ� ی�م ی.�ز �4> �J هRا اw"	.�ج. 

 م# "�J وإذا �! ی��J اw"	.�ج 34 هRا ا�����د ��ئY ذم� م# �# ا���4; �� اw&	}�ء أو - ٢
>Bا ا��R�� #�("fی# ا���x�أ ذم� ا��Hت X�Rوآ ،<	p9��� Jخ�	��� ����H�ا�� <��H&.  
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  )٤٥٦($�دة 
اذا ر�4 "�مJ ا�������H ا���4ء ���	�خJ 4)� ")> 34 ا����ع 9; آJ م# آ�نY ذم	> ت�Hأ ��Rا 

  .ا���4ء
  

  )٤٥٧($�دة 
١ - ����H�9; ا�� ����Bم ���	�� Jخ�	ن ا���4ء ������ k.ی ،<	p9��� ا���4ء J�" #م ���4 #�� ی

k"�%ا� �p9��� fص�" Jخ�	ا���4ء ��� �H	  .4/ذا خY9 ا������B م# هRا ا���Hن ا
٢ - Jخ�	4; �����9� J� .ی.k ت%�9! ا�������H واw"	.�ج إن 

  
  )٤٥٨($�دة 

�� &JH م# "�J ا���4ء  - ١�ی�	%k م# أو4; آ�����H ���یN ا�	�خJ ���� ا�p)�ق ا���ش�� 
p9��� ;4��9� ی.�ز w Xوم� ذ� ،����H�ا�� k���� >Bا ا��Rه m�.م�# تa	9�ا� JH&و <	

��� ا�������H م#  ��ی�xت Jخ�	���.  
٢ - <	p9��� ا���4ء J�" #�� #�("fی# ا���x�أ ذم� ا��Hوت. 
�د  - ٣ �H9; ا���4ء م�> إ��اء اآ kت�	م# ی J{4 Jخ�	9; ا���4ء ���إذا تaا"! �ة أش�Bص 

�mR  ا�)��ة م� 9�X�R� < یK)� ")> 34 ا����ع و. م# ا��9	aم�#� �K��B���� �4�9ء� Jخ�	م# ی
9; م# آ�نY ذم	> ت�Hأ و�� رو�Y ا�)��ة. 
  

١٠-g   ت��د ا��
  

  )٤٥٩($�دة 
١ - �{�� ��{�� Nدة ی�����  .ی.�ز سkp ا�������H م# ن%o م	
٢ - wوإ �� ا	�Hت آJ وی.k أن ی��y 34 م	# آJ ن%�B ر&��� و�د ا��%o ا�	3 "�رت م�

�� .ن%�B آ�����H &�ئ�� �Rات
٣ -  ;9 ����J "�مJ آ���r ����H مRآ�ر �4�� إن�� سYHp م# ن%�B و"��ة أن ی�k9 ن%�B م�

<	(Kن . ��x�ون> ��ى ا����9> تX�R� �(�(p أن یZ.9 إ�; م# ���ه� �> ا�Rي ی9	aم �Zن ی k.وی
k"�%; ی�&; إ�; ا�	ا "Rوه� ،N��%ا�. 

�� آ	���  - ٤xم J9; آ9; ا��%o ا�.�ی�ةو m���xت. 
  

  )٤٦٠($�دة 
١ -  J�Hا ا���4ء یRأن ه ���4 �Vم� و�� �! ی�# م��وR9� ئ�Hم ��B%إ"�ى ن ;{	(�� ����H�و�4ء ا��

اث� ا��%o ا7خ�ى، وم� ذ�X یH); ا��%�pب �9> م9	aم� �����4ء ��)	}; آJ ن%�B و&� 
�9�� ���)�Hل و�! ی%	�ده�.  

٢ - ��H�ا�� o%ن ���� ا�Rي �x�م�ن ا�a9ن �> م�("fون ا���x�ا� X�Rوآ #�K9	Bص م�B7ش ��
 .��)	}; آJ ا��%o ا�	3 تp�J ت�&���ت�! و�! ی%	�دوه�

  
  )٤٦١($�دة 

 X9ي ت��ن تRا� >Bا7خ�ى اس! ا�� o%9; ا�� #�Hل أن ی�H(� ����H�ا�� o%إ"�ى ن J9; م# أرس
 37ی� ن%�B أخ�ى، 4/ذا ر�4 ا��%�B 34 "��زت> و9; هRا ا��B< أن ی9%��� ��p9مJ ا���

  :ت�9%��� f4 ی��ن ��p9مN" J ا����ع إw إذا �J ا"	.��� یRآ� �4>
��  ) أ(� <H9V !rل �! ت%9! �> ر�H(9� Y93 أرس	ا� �B%أن ا��.  
 .وان ا�)�Hل أو ا���4ء �! ی� J�p���k ن%�B أخ�ى) ب(
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   ا��Lر-١١
  

  )٤٦٢($�دة 
١ - ��  .��pمJ ا�������H أن ی�pر ص�را م�
���ات و���ن�ت أخ�ى، ی.k أن ت� - ٢xم# ت J�pوم� ت ����H�ا�� Jصw م���ن ا���ر م���)� ت�

Jم# ا7ص o%ا�� m�� 3��4�� ا��p ا�Rي ی�	 #�Hأن ی k.ی ��آ. 
٣ -  ���xت ����� ا���رة وy��ن�� ا"�	���K����� ��V ا�	3 ی.�ى �xأوی.�ز ت Jن ا7ص��y 

��%Kث�ر نlو��. 
  

  )٤٦٣($�دة 
١ - ���H�34 ص�رة ا�� #�H3 ی� اس! "�ئa ا7صJ، و9; هRا ا��pئa أن ی%9! ا7ص�p9� JمJ ا���

  .���9رة
��ی�� أو  - ٢x9; م# ت�9%�f4 < ی��ن ��pمJ ا���رة "N ا����ع  Jا7ص a"�ئ ��	وإذا ام

<H9V ;9 .�yم���� ا�"w	��V# إw إذا �J ا"	.��� یRآ� �4> أن ا7صJ �! ی%9! إ��> ���ء 
٣ -  k( J9; ا7ص k	رة إذا آ�H�J ا���رة  JH& Jص�pا7خ�� ا� ���x	ا�" w نlا Rم�

9; ا���رة wإ ���x	ا� e9; " ی� k	ی� ���xت J�4 ،;��أو أی� �Hرة اخ�ى ت��K هRا ا��
�� ذ�X ی�	�H آZن �! ی�#� Jصwا. 

  
١٢-hا��#1ی   

  
  )٤٦٤($�دة 

�	�pی� ��� ورد 34 ا��	# ا���pف، إذا و&� ت�pی� 34 م	# ا�������H ا�	aم ا���&��ن ا�f")�ن ��Rا ا
  .أم� ا���&��ن ا�%��)�ن a9�4م�ن ��� ورد 34 ا��	# ا7ص39

  
  ا��+�دم -١٣

  
  )٤٦٥($�دة 

9�� ��}3 ثfث س��ات م# ت�ریo اwس	p)�ق - ١��& m�.ت ����H�ا�� #  .ت	)�دم ا���وى ا���ش�� 
٢ -  o3 س�� م# ت�ری{�� k"�%ا� JH&ی# و��x�ا� JH& Jم�pوى ا��اw"	.�ج ا���pر وت	)�دم د

 f� 9; ش�ط ا����ع ����H�ا�� Y9�	ق إذا اش�(p	سwا oد ا�)�ن�ن3 أو م# ت�ری��34 ا���
 .م��ری�

�� و&JH ا�%�"k ��}3 س	� اش�� م# ا���م ا�Rي  - ٣Hا� !�{�� JH& #ی��x�وى ا��وت	)�دم د
<�9�� ا�������H أو م# ی�م إ&�م� ا���ى x�أو4; �4> ا�. 

  
  )٤٦٦($�دة 

�9�� 34 ا���دة ا�%��)� إw م# ت�ریh oخ� إذا  - ١أ&��Y ا���ى f4 ت%�ى م�د ا�	)�دم ا�����ص 
  .إ��اء صe�p 34 ا���ى

آ�� w ی%�ى ا�	)�دم ا��Rآ�ر إذا ص�ر "�! ����ی# أو أ&� �> ا���ی# 34 س�� م%	)J إ&�ارا  - ٢
�9> ت.�ی� ا��ی# kت�	ی. 

  
  )٤٦٧($�دة 

  .	)�دم ا���ى اث� إ�H%���� w إ�; م# ات9H& RB> ا��bاء ا�)��V �9��ةw ی��ن wن)��ع ا���ة ا��)�رة �
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  ا�,KL ا����)
1$= ��  ا�

  
  )٤٦٨($�دة 

  :ی�	�J ا�%�� wم� 9; ا���Hن�ت اlت��
أو أي �Hرة أخ�ى ت��K هRا ا����; م�	��� 34 م	# ا�%�� " س�� wم�"ش�ط ا7م� أو �Hرة   )أ (

��� k	3 آ	�89 ا����.  
�� ��r  )ب (�9; ش�ط ���4ء م�9H م��# م# ا��)�دت N9� . م
 .ت�ریo اwس	p)�ق  )ج (
 .م��ن ا���4ء  )د (
) m(   mا���4ء �> أو 7م� k.اس! م# ی)��K	%�ا�.( 
 .ت�ریo وم��ن إن��ء ا�%��  )و (
 ).ا���pر(ت�&�� م# ان�Z ا�%��   )ز (
  

  )٤٦٩($�دة 
wم� إw س��ا �H	�  : 34 ا7"�ال اlت��ا��X ا�3��B م# أ"� ا���Hن�ت ا��Rآ�رة 34 ا���دة ا�%��)� w ی

  .إذا خf ا�%�� 7م� م# ���ن م���د اwس	p)�ق ا	�H وا�k ا���4ء ��ى اfVwع  )أ (
وإذا خf ا�%�� 7م� م# ���ن م��ن ا���4ء أو م�V# ا���pر ا	�H مJp إن��ئ> م��ن� ��4�9ء �>   )ب (

mر�p�� ��Vوم�. 
 .�ن ا���H# �.�نk اس! ا���pروإذا خf ا�%�� 7م� م# ���ن م��ن إن��ئ> ا	�H م��Z 34 ا���  )ج (

  
  )٤٧٠($�دة 

ت%�ى 9; ا�%�� 7م� أ"��م ا�������H ���)�ر ا�Rي w ت	��رض �4> م� م�ه�	>، وت%�ى ���> خ�ص 
  :ا7"��م ا��	�9)� ����%�ئJ اlت��

  .ا7ه��9 -
- ���x	ا�. 
ن ا	�H ا�}��ن ا"w	��3V م� م�ا�ة ان> اذا �! یRآ� 34 ص��8 ا�}��ن اس! ا��9	aم ا��}�� -

 .ا�}��ن "�ص� f���p9 م�pر ا�%��
 .اwس	p)�ق -
	�اض 9; ا���4ء -wوا Jخ�	ا���4ء وا���4ء ���. 
 .ا����ع واw"	.�ج -
- o%د ا���� .ا���ر وت
 . ا�	�pی� -
 .ا�	)�دم -

 
  )٤٧١($�دة 

١ - ����H�ا�� J��& <� مa	9ي یR9; ا���> ا�  .ی9	aم م�pر ا�%�� 7م� 
���4ء ��� م�ة م���� م# اfVwع إ�; ا���pر 34 ا�����د ی.k ت)�ی! ا�%�� 7م� ا��%	Np ا - ٢

 م# هRا ا�)�ن�ن �9	Zش�� �9> ��� ی��K اfVwع �9>، وی.k ٤١١ا�����ص �9> 34 ا���دة 
وت�Hأ م�ة اfVwع م# ت�ریo هRا ا�	Zش��، واذا . أن ی��ن ا�	Zش�� م�رخ� وم�&�� م# ا���pر

Hإث kش�� و�Z	ا� �yو #�ت ام	��> ��"	.�ج وی�	�H ت�ریo هRا اw"	.�ج ام	�� ا���pر 
 .��ای� �%�ی�ن م�ة اfVwع
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Rا���� KL,ا�  
i�jا�  

  ا��6ار -١
  

  )٤٧٢($�دة 
 ����H�أ"��م ا�� X9; ا���34 ا��%�ئJ ا�	3 �! ت�د ��Zن�� ن��ص خ�ص� 34 هRا ا�J�K ت%�ى 

<	��HV رض �4> م���  .���)�ر ا�Rي w ت	
  

  )٤٧٣($�دة 
9; ا���Hن�ت اlت��ی.k أن ی�	� Xا��� J:  

��  )أ (� k	3 آ	و����89 ا� X# ا��	34 م ���	م� Xش� ��آ9.  
9; ش�ط ���4ء م�9H م��# م# ا��)�د م�	��� ����pوف وا7ر&�م  )ب ( N9� .أم� ��r م
 .اس! ا�X�H ا��%�pب �9>  )ج (
 .م��ن ا���4ء  )د (
) m(  Xوم��ن إص�ار ا��� oت�ری. 
 .اس! وت�&�� م# اص�ر ا���X  )و (

  
  )٤٧٤($�دة 

 Xدة ا����آ�رة 34 ا�R�ن�ت ا���H3 م# أ"� ا���Bت ٤٧٣ا�w�p34 ا� wش��� إ �H	� م# هRا ا�)�ن�ن w ی
  :اlت��

إذا آ�ن ا���X خ���� م# ���ن م��ن ا���4ء ا	�H م%	Np ا���4ء 34 ا����ن ا�Rي ی��� �> ا���آa   ) أ
<�9  .ا��ئ�X�H9� 3% ا��%�pب 

 .ن> ص�ر 34 م�V# ا�%�"kاذا خf ا���X م# ���ن م��ن إص�ارm ا	�H ا  ) ب
  

  )٤٧٥($�دة 
X�� ;9، وا��X ا��%�pب 34  wإ <Hpی.�ز س w ��ا���X ا���در 34 م�� وا��%	Np ا���4ء �4

X�� ��r ;9 أو ا���pر ��r ;9 ن��ذج ا�X�H ا��%�pب w <�9 ی�	�H ش��� Xص�رة ش�.  
  

  )٤٧٦($�دة 
 ب ��4��Hة �� اwخ	fف ت��ن �����9H ا���	�إذا اخ	�9 م�9H ا���X ا���	�ب ����pوف و��7ر&�م

  .����pوف
  

  )٤٧٧($�دة 
 -:ی.�ز اش	�اط و�4ء ا���X إ�; - ١

  .شB< م%�; م� ا��< ص�ا"� 9; ش�ط ا7م� أو ��ون ا��< 9; هRا ا���ط  )أ (
 ."�مJ ا���X  )ب (

أو أی� �Hرة " أو ��pم9>"ا���X ا��%�pب ����p9 شB< م%�; وم���ص �4> �Hرة  - ٢
 .ا����; ی�	�H ش��� ��pم9>أخ�ى ت��K هRا 

 .ا���X ا�Rي w یRآ� �4> اس! ا��%	��K ی�	�H ش��� ��pم9> - ٣
٤ -  ��K	%�9� wی��4 إ wاول و�	9� J��& ��r 9; ش�ط J�	��ا���4ء 34 م�� وا� Np	%�ا� Xا���

 .ا�Rي ت%9�> م)	�ن� ��Rا ا���ط
  

  )٤٧٨($�دة 
١ - <H"7م� س� Xا��� kpی.�ز س.  
٢ - Bب ش�%p� <Hpی.�ز س ��خ�آh >. 
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٣ -  ;99; أ"� �4و> أو م# �4ع  X�� #م <Hp34 "��� س wإ <H"9; س� <Hpی.�ز س wو
 .�4ع hخ� ���ط إw ی��ن ا���X م%	Np ا���4ء ��pم9>

  
  )٤٧٩($�دة 

 X9; ا��� !�ت��ن ا�	aام�ت ن�&�3 ا7ه��9 ا�Rي ��%�ا ت.�را و�ی�3 ا7ه��9 ا���ش�� # ت�&���ت
��ی# أو xأو م #�H"�%4)|آ !�  .�yم��# ا"	����V# أو �Zی� ص�K أخ�ى ���H%���� �9V إ��

  
  
  

  )٤٨٠($�دة 
�! أه��9 ا�w	aام �> أو ت�&���ت مaورة أو 7ش�Bص وه���# � Y%�� ص�Bت أش��إذا "�J ا���X ت�&�
�� wس�Hب أخ�ى أو ��# و&� ا���Z� Xس��ئ�!، 4/ن ا�	aام�ت ��rه! م# ��pصw م�a9م ��r ت��او ت�&�

�9> تH); م� ذ�X ص�p�pا�� #��&�.  
  

  )٤٨١($�دة 
١ - ��  .یB}� ش�J ا�w	aام ����k ا���X �)�ن�ن ا��و�� ا�	3 ص�ر �4
وم� ذ�X إذا آ�ن ا�w	aام ��r صe�p ش�� f���k ا�)�ن�ن ا����ر إ��> 34 ا�K)�ة ا�%��)�  - ٢

ص�p و���> صe�p ش�f و4)� 7"��م ا�)�ن�ن ا����ي، f4 ی��ن ��H> ا���39 اث� 34 
 .ا�w	aام�ت ا�f")� ا�	3 ت��� Z���k ا���X 34 م��

  
  )٤٨٢($�دة 

�9> ص��8 ا�)�Hل ا	�Hت آZن �! ت�# - ١ YH	4/ذا آ Xل 34 ا����H& w.  
	��د، وی��K هRا  ا�	Zش�� و��د  - ٢w�� <�9وم� ذ�X ی.�ز ت)�ی! ا���9� X��p%ب 9� <�9	Zش�� 

9; ص�ر م)��J ا���4ء ��ى ا��%�pب �9> 34 ت�ریo ا�	 <�9Zش��، وی�	�H ت�&�� ا��%�pب 
 .ا���X ا	��دا �>

٣ - <	��& �4�� ;Kو�4ء ی� J��(اذا آ�ن ��ی> م Xد ا�����	 .w ی.�ز �9��p%ب �9> ر�4 ا
	��د م.��ا ��ى ا��%�pب �9> وتYp م%����	>  - ٤w�� <�9ویH); م)��J و�4ء ا���X ا���ش� 

 .)�ی! ا���X ��4�9ء����p9 ا��pمJ ا�; "�# ان	��ء م�ا�� ت
  

  )٤٨٣($�دة 
  .ی�	�H ش�ط ا���ئ� 34 ا���X آZن �! ی�#

  
  )٤٨٤($�دة 

 X�� �(9; ا���4ء �> 34 م X�9> ا��< 34 ا���ی.�ز ����k ات�Kق خ�ص ��# ا�%�"k وا��%�pب 
  .hخ�

  
  )٤٨٥($�دة 

�  .	�H آZن �! ی�#ی}�# ا�%�"k و�4ء &��� ا���X، وآJ ش�ط ی�K; �> ا�%�"k نK%> م# هRا ا�}��ن ی
  

  )٤٨٦($�دة 
  .ی	�اول ا����p� Xم9> ��.�د ا�	�9%! - ١
٢ -  f��& 9; ش�ط ا7م� أو �! ی�< ی��نا���X ا����وط د4�> ��B< م%�; س�اء ن< �4> 

���x	��� اول�	9�. 
ا���X ا����وط د4�> ��B< م%�; وا���	�ب �4> �Hرة ��^ ��م� أو أی� �Hرة أخ�ى ��Rا  - ٣

�9�� 34 ا�)�ن�ن ا���ن3 م� م� ا����; w ی.�ز ت�او�> إw ��ت�Hع أ"��م "�ا�� ا�Np ا�����ص 
9; هmR ا��pا�� م# hث�ر kت�	ی. 
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��� ا���X م# ��ی� - ٤xء تw����� ا���k"�%9� X أو 7ي م9	aم hخ�، وی.�ز �xی.�ز ت. 
  

  )٤٨٧($�دة 
��� ی�	�H آZن � - ١x	�9> ا� N9�9; ش�ط وآJ ش�ط ی N9���� ��r مx	ی��ن ا� ;(Hی�# وی !

�p�pص ���x	ا�.  
٢ - fV�� 3ئa.ا� ���x	ی��ن ا�. 

  
  )٤٨٨($�دة 

 ��x�9; ت�&�� ا�9; ا���X نK%>، وی.�ز أن ی)	��  ���x	ا� k	9; ���ض"ی� ���x	ط " ا��	وی�
Xا��� ��� ;9��� أن ی	! x	ا ا�Rه �p��.  

  
  )٤٨٩($�دة 

١ - ��x�إ�; ا� Xا��� #��� ���� ا�p)�ق ا���ش�� x	ا� J(إ��>ی� .  
٢ - Jم�p9� 9; ���ض ��ز ���x	إذا آ�ن ا�: 

  .أن ی�� ا���Hض ��	��� اس�> أو اس! شh >Bخ�  )أ (
�� ا���X م# ��ی� 9; ���ض أو إ�; شh >Bخ�  )ب (xأن ی. 
��m  )ج (xض و�� �! ی��Hا� f�خ� دون أن یh >Bإ�; ش Xأن ی%9! ا���. 

  
  )٤٩٠($�دة 

١ - r ;9 NK	9; ی�� ا���4ء �)��� ا���X م� �! x�# ا��ی}Xذ� ��.  
��� ا���X م# ��ی� - ٢xت �x" ��x�9� م# . ی.�ز JH& ن��م� ���}a9ی��ن م w ���pا� mRو34 ه

N"w ���x	� Xا��� !� .ی�ول إ��
  

  )٤٩١($�دة 
 �����ات ا��اردة �������r X م�)�x	ا� Y; آ�ن	3 م��� ان> "�م9> ا���x	9� J��(ا� Xا��� aئ�" �H	�ی

���ا 9; ���ض، xخ�ه� تh ن �! ت�#، وإذا و�� آ�نZن آZا ا��R34 ه �H	����ات ا������� تx	وا�
 Xل إ��> ا���h يRان> ه� ا� ���x	ا ا�R9; ه��� hخ�، ا	�H ا���&� x9; ���ض ت ���x	ا� k(ا

9; ���ض ���x	���.  
  

  )٤٩٢($�دة 
�� م%��HV w)� 7"��م ا����ع، وw w ی	�تx�ا� J���� ا���	�ب 9; ش��p� Xم9> ی.x	ا ا�R9; ه k

��� أن ی��� ا��X ش��� lم�x	ا�.  
  

  )٤٩٣($�دة 
�> إw إذا  39B	��� Xا ا���Rل إ��> هh #م مa9ی f4 ���x	9� J��& أو Jم�p9� Xزة ش���" >Bإذا 4)� ش

�9> �%�ء ن�� أو ارت�k 34 سJ�H ا���pل �9> خ�Z �%��� و���ط J�" �& آ�ن- X34 "��� ا��� 
���x	9� J��(ا�-HFدة  أن ی��7"��م ا� �(HV <�4 <(" Yا ا�)�ن�ن٤٩١Rم# ه .  

  
  )٤٩٤($�دة 

�9> د�ى ����k ش�X أن یp	� ٤٧٩م� �م اbخfل �Z"��م ا���دة  Y��&# أ�ا ا�)�ن�ن ��^ �Rم# ه 
f&�ت> ا��k"�%� ���B ا���X أو ��pم�9> ا�%��)�# م� �! ی�# &��  ;9 ���H�9; "�م9> �����4ع ا�

�" Y&و Jم�pی#ا���ار ����ybا X9; ا��� <��.  
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  )٤٩٥($�دة 
�Hرة  - ١ ;9 ���x	ا� J�	إذا اش)J��p	9� ���(خ� ) ا�h أو أي ���ن Jآ��	أو �9 �H(9� ���(أو ا�

 m���xی.�ز �> ت w #و�� ،Xا��� #ی��K ا�	�آ�J، ��ز ��p9مJ اس	���ل ���� ا�p)�ق ا���ش�� 
Jآ��	ا� J�H9; س wإ.  

34 هmR ا����p اw"	.�ج 9; "�مJ ا���X إw �����4ع ا�	3 ی.�ز اw"	.�ج و��^ �9�9	aم�#  - ٢
��x�9; ا� ���. 

٣ - <�9 �.pأو ا� Jآ���4ة ا��� ���x	ا� �� .w ت�)}3 ا��آ��� ا�	3 ی	}��
  

  )٤٩٦($�دة 
�� ان)}�ء م���د ت)�ی!  - ١� Jص�pا� ���x	ا� X�Rج أو م� ی)�م م)�م> وآ�.	"f� N"fا� ���x	ا�

w Xن3ا�����34 ا�)�ن�ن ا� ���9�9��� إh wث�ر "�ا�� ا�Np ا�����ص  kت�	ی .  
٢ -  JH& ج أو م� ی)�م م)�م> أو�.	"wا J� JH& J�" <ان oری�	3 م# ا���Bا� ���x	ض 34 ا��	Kی

Xذ� ��r YHFم� �! ی Xد ت)�ی! ا����� .ان)}�ء م�
� تaوی�ا - ٣ J�" 4/ذا ،���x	ا� oی.�ز ت)�ی! ت�ری w. 

  
  ���Sء $+��K ا-٢

  
  )٤٩٧($�دة 

9; س�"k ا���X أو م# سkp ا���p� X%��> أن ی��� ��ى ا��%�pب �9> م)��J و�4ء  - ١
 J��(إی.�د م #��ی# وا��pمJ دون ��rه! x�ا� JH& m��r ب�%p� k"�%ل ا�Z%وی ،Xا���

  .ا���4ء
k أو  م# هRا ا�)�ن�ن ی��ن م)��J ا���4ء م���دا إذا آ�ن �9%�"٥٠٣وم� م�ا�ة "�! ا���دة  - ٢

��م� ���%kp ��ى ا��%�pب �9> و&Y إص�ار ا���X م�9H م# ا��)�د م%	Np ا7داء م%�و 
 #�� 3��y أو eق ص�ی�Kتw �(HV Xش� k���� <�4 ف��	ا� aو��ئ X�9 ا���H�� J&7��

<�9 .ا�%�"k وا��%�pب 
  

  )٤٩٨($�دة 
�� اbن��ر أن ا��%�pب �9> آ�ن ��ی YHFأن ی m��r دون k"�%9; ا�> م)��J ا���4ء 34 و&Y إص�ار 

ا���X، 4/ذا �! یYHF ذ�X آ�ن �yم�� و�4ء ا���X و�� �J اw"	.�ج أو م� ی)�م م)�م> ��� ا�����د 
 <�4 k.ي آ�ن یRد ا���ا���pد &�ن�ن�، وإذا اثYH ا�%�"k و��د م)��J ا���4ء واس	��ار و��دm "	; ا���

�J اw"	.�ج أو م� ی)�م م)�م>، ��ئY ذم	> ��<	p934 م� J��  .)�ار هRا ا��)��J م� �! ی�# &� اس	
  

  )٤٩٩($�دة 
١ - #�H&��  .ت�	)J م���9 م)��J ا���4ء ��p! ا�)�ن�ن إ�; "��9 ا���X ا��	
9; ا��)��J ا���&< ���� ا�p)�ق  - ٢ Jم�p9� آ�ن Xا��� ��م# &� J&ا���4ء ا J��(إذا آ�ن م

Jا���م J��(�9; ا� .ا��)�رة �> 
٣ -  J��(�ر�4 ا� Jم�p9�<�9�9> ا��%�pب  <y�و��p9مJ ان ی)H}>، و34 هmR , ا���&< إذا 

 ����B> م�ت%�9 Jم�pم# ا� k9�4ع وی����9 ا�H���� X9; ا��� <�9ا����p ی�ش� ا��%�pب 
3&�Hء ا�a.ا� #��J اw"	.�ج أو م� ی)�م م)�م>  � Jم�pوی)�م ا� <�. 

٤ - ��V��	"wی# وا�}�م��# ا��x�أو ا� k"�%أ ذم� ا��Hا���&< 34 "��� ا���4ء وت J��(�ر ا��(� #
X9; ا��� X�R� ش��Z	وا� <�. 

  
٣- (eا�/"�ن ا=ح���  

  
  )٥٠٠($�دة 

١ - 3V��	"م# ا�y #م ��{�  .ی.�ز y��ن ا���4ء �)��� ا���X آ9�� أو �
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٢ -  #��وی.�ز أن ی)�م هRا ا�}��ن م# ا���8 �� ا��%�pب �9>، آ�� ی.�ز ت)�ی�> م# أ"� ا���&
X9; ا���. 

  
  )٥٠١($�دة 

١ - X9; ا��� 3V��	"wن ا��ا�} k	ی�.  
أو �Zی� �Hرة أخ�ى ت��K هRا ا����;، وی�&�> " �9}��ن ا"w	��3V"وی�دي ا�}��ن ���Hرة  - ٢

 .ا�}�م#
٣ - X9; ص�ر ا��� .وی%	�Kد ا�}��ن ا"w	��3V م# م.�د ت�&�� ا�}�م# 
٤ - �%9� fن "�ص��ا�} �H	 ."kویRآ� 34 ا�}��ن ا"w	��3V اس! ا��}��ن وإw ا

  
  )٥٠٢($�دة 

  .ی9	aم ا�}�م# ا"w	����K����� 3V ا�	3 ا�	aم ��� ا��}��ن - ١
وی��ن ا�	aام ا�}�م# ا"w	��3V ص�p�p و�� آ�ن ا�w	aام ا�Rي y��fV�� < 7ي سh kHخ�  - ٢

J34 ا��� k� ��r. 
٣ -  Jن وآ��}�ا� JH& <�وإذا أو4; ا�}�م# ا"w	��3V &��� ا���Y�h X إ��> ا�p)�ق ا���ش�� 

 .aم ����k ا���JH& X هRا ا��}��نم9	
 

  ا���Sء -٤
  
  )٥٠٣($�دة 

  .وآJ ���ن ی���B ذ�X ی�	�H آZن �! ی�#, ی��ن ا���X م%	Np ا���4ء ��.�د اfVbع - ١
٢ -  X> وذ��34 ی�م ت)�ی mو�4ؤ kو� mص�ارb oری�	�4> آ #�H�ا���م ا� JH& �4�9ء� Xوإذا &�م ا���

�Hت وا����ش�ت f4 ت��4 &��	�� إw 34 ا�	�ریo ا���H# ��س	��Fء ا�����ت ا���pم�� ا��	�9)� �����ت
�� آ	�ریb oص�اره��. 

  
  )٥٠٤($�دة 

١ - ��  .ا���X ا��%�pب 34 م�� وا��%	Np ا���4ء �4�� ی.k ت)�ی�> ��4�9ء خfل ثfث� أش
وا���X ا��%�pب 34 أي �h �9خ� خ�رج م�� وا��%	Np ا���4ء �4�� ی.k ت)�ی�> ��4�9ء خfل  - ٢

�� .أر��� أش
٣ - X34 ا��� #�H�ا� oری�	# م# ا��	ت�# ا�%��)�(Kم# ا� Jآ�ر 34 آR�د ا��� .ی�Hأ س�ی�ن ا���
 .ی�	�H ت)�ی! ا���X ا�; إ"�ى �rف ا��)�ص� ا���	�ف ��� &�ن�ن� 34 "�! ت)�ی�> ��4�9ء - ٤
  

  )٥٠٥($�دة 
�ی! م��ن إذا سkp ا���X ��# م��ن�# مB	3K9 ا�	)�ی! أر�� ت�ریo إص�ارm ا�; ا���م ا��)��J 34 ت)

  .ا���4ء
  

  )٥٠٦($�دة 
إذا آ�ن ا���X م%	Np ا���4ء 34 م�� f4 ی.�ز �X�H9 ا��%�pب �9> اbم	��ع # ا���4ء �> م	; 

  .آ�ن ��ی> م)��J و�4ء و�� ان)}; م���د ت)�ی�>
  

  )٥٠٧($�دة 
١ - <�9 �.pس "�م9> أو ا�f4أو إ <��y ���" 34 wإ Xاض 34 و�4ء ا����	bا JH(ی w.  
9; م�p�� ا7م�ر وإذا - ٢ #��	�اض 9; ا��r! م# هRا ا��xp 7س�Hب أخ�ى تbا J�" 

	�اض و�� 34 "��� &��م د�ى bا k��� ;{(أن ت Jم�pا� k9V ;9ا��%	�.�9 ���ء 
 .أص��9
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  )٥٠٨($�دة 
 ;9 kت�	3 ت	ی�ث� 34 ا7"��م ا� w Xإص�ار ا��� ��و�4ة ا�%�"k أو 4)�ان> ا7ه��9 أو إf4س> �

  .��Xا�
  

  )٥٠٩($�دة 
١ - ���ة ش���ت 34 و&Y وا"� وآ�ن م)��J ا���4ء ��r آ�ف ���4ئ Yة , إذا &�م�و�k م�ا

  .ت�ت�k ت�اریo إص�اره�
٢ -  �H	وإذا آ�نY هmR ا�����ت م����K م# د4	� ش���ت وا"� وتp�J ت�ریo إص�ار وا"� ا

 m��r JH& ص�درا ��ر& NHا7س Xم# . ا��� ����Kا�����ت م Yوإذا آ�ن kو� �K9	Bد�4ت� م
�89Hم J&7ا X����� wا���4ء أو. 

  
  )٥١٠($�دة 

١ - #��و�k ا���4ء ��Rا ا��)� إذا آ�ن , إذا اش	�ط ا���4ء ���9H ا���X 34 م�� ��)� أ��3H م
  .�k"�%9 ��ى ا��%�pب �9> م)��J و�4ء �>

٢ - � k"�%9� دون أن ی��ن #���ى وإذا اش	�ط ا���4ء ���9H ا���X 34 م�� ��)� أ��3H م
��ز ا���4ء ������9 ا����ی� و4)� �%�� ا���ف , ا��%�pب �9> م)��J ا���4ء ��Rا ا��)�

��� #9�ت�pیfت ��ى ا��%�pب �9> و&Y ت)�ی! ا���X ��4�9ء إذا و�� �� ا��%�pب / ا��
�9> م)��J و�4ء ��mR ا����9 م� �! ی��4 ا��pمJ هRا ا���4ء. 

٣ -  Xت)�ی! ا��� Y&! ا���4ء و	)�ی! , إذا �! ی	ا���ف ا�%�ري ی�م ا� ��آ�ن ��p9مJ ا���Bر ��# س
  . أو و&Y ا���4ء" إ&�Kل"

 4/ن> إذا �! ی��� س�� م�9� #9	�pیfت �4	! ت�N�H ٣ , ٢و34 م.�ل ت�N�H "��; ا���Hی# 
  .س�� ا�����Hت

 إذا &�م ا���X �9��ة ا7و�; ��� إن)}�ء م���د ا�	)�ی! آ�نY ا���Hة �%�� ا���ف ا�%�ري 34 - ٤
  .ا���م ا�Rي ان	�; �4> م���د ا�	)�ی!

٥ -  �9� 34 <	��& #إذا �# م�9H ا���X ��)� یp�J ت%��� م�	�آ� وتB	�9 &��	> 34 ��9 اbص�ار 
 .ا���4ء ا4	�ض أن ا��)��د ن)� ��9 ا���4ء

إذا �# م�9H ا���X ��)� یp�J ت%��� م�	�آ� م# �fت أ����H مB	�K9 ��^ م# ����� ن)� ��9  - ٦
آ�نY ا���Hة ���ع ا����9 ا�����دة �p%�ب ا�%�"k ��ى ا�X�H ا��%�pب �9> أو 9; ا���4ء 

��9 تp�J اwس!  k"�%ت ا����%p� إذا �! ی��� Xي ص�ر �4> ا���R�9 ا�H�9 ا��أس�س 
4/ذا ت��دت ا���fت ا�����دة �p%���ت ا�%�"k ��ى ا��%�pب �9> وت�Rر ت�pی� . ا���	�ك

��X ی	! ا���4ء �)��� ا���X م# ا����9 اJ&7 &��� ویJ�p آ9> م� �! ا����9 ا��)��دة 34 ا�
 .ی��4 ا��pمJ س�اد &��� ا���X و� �(4	X9 ا7س^

  
  )٥١١($�دة 

�9�� 34 ا���اد م#  - ١ ٤٣٦ ا�; ٤٣٣ت%�ى ��y ���" 34ع ا���X 7م� ا7"��م ا�����ص 
  .م# هRا ا�)�ن�ن

ا���X 7م� ��}; س	� أش�� م# ت�ریo ی�)}; ا�	aام ا��J�K ا�Rي ی)�م ��y ���" 34ع  - ٢
�� م����H أو د�ى�fخ J�pا���ف إذا �! ت. 

  
  )٥١٢($�دة 

9; ا���4ء �)��	>  - ١ <�9إذا �yع ش��p� Xم9> أو هX9 ��ز �����> أن ی�	�ض ��ى ا��%�pب 
 ;9 �	�اض 9; ر&! ا���X وم89H> واس! س�"H> وآJ ���ن hخ� ی%�wا J�	أن ی� k.وی

�9> وا��xوف ا�	3 أ"�m�(K� YV أو هfآ> وإذا ت�Rر ت)�ی! ��� هmR ا���Hن�ت و�k ا�	��ف 
Xب ذ��Hذآ� أس .��  .وإذا �! ی�# �9��	�ض م�V# 34 م�� و�k أن ی��# �> م���V مB	�را �

٢ -  maئ�p� Xا��� ��ا���4ء �)� #�9> اbم	��ع  kاض و��	b�9> اوم	; ت9); ا��%�pب 
 Xو�4ء ا��� J��(م k��.وتm34 أم� J�Kا�; أن ی. 
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وی)�م ا���	�ض ���� ر&! ا���X ا��K)�د أو ا����X وم89H> واس! ا�%�"k واس! ا��%�pب  - ٣
�9> واس! ا���	�ض و��ان> 34 إ"�ى ا���p ا���م��  , ;9وی��ن ��fV آJ ت��ف ی)� 

�� ت�ریo هRا ا����� Xا���. 
  

  )٥١٣($�دة 
> أ - ١��y ���" 34 <9م�p� Xا��� aئ�p� ي ی.�زRاض ا��	b�9> 34 ان ی��زع ��ى ا��%�pب 

	�اض وا"b	�Kظ . &�م ���� ا���4ء �>wل ا��p� X9; ا���و9; ا��%�pب �9> أن ی�ش� 
  .���رة م�> ث! ی��B ا���	�ض ��س! "�ئa ا���X و��ان>

�9! ا��ص�ل ����ب ر�4 د�ى اس	p)�ق  - ٢� J.%ب م�	ض ���	�و9; "�ئa ا���X إخ��ر ا��
 Xخ��را���b> ا�ت%9 oث�# ی�م� م# ت�ریfل ثfب "��زة . خ�H9; أسوی�	�J اbخ��ر 

��Bوت�ری Xا���. 
وإذا �! ی��4 ا���	�ض د�ى اbس	p)�ق خfل ا�����د ا�����ص �9> 34 ا�K)�ة ا�%��)�  - ٣

	�اضbا k��� 3{(أن ی Xا��� aئ�" k9V ;93y�& ;9 ا7م�ر ا��%	�.�9 ���ء  #��. ت
 .���p ی�	�H "�ئa ا����H%���� X ا�; ا��%�pب �9> م���> ا���3و34 هmR ا�

٤ -  #�� w> إ	��9> أن ی��4 &�وإذا ر�4 ا���	�ض د�ى اس	p)�ق ا���f4 X ی.�ز �9��p%ب 
�9�� م# ا���#�4 ی	)�م �> م# ا��B���p� #! ن��ئ3 �����9 ا���X أو �	%�ی� ودی� م��ق 

 .ت)� �> �������9
  

  )٥١٤($�دة 
	�اض ا�����ص �9> 34 ا���دة إذا ا - ١bا oم# ت�ری �� م# هRا ا�)�ن�ن ٥١٢ن)}Y س	� أش

��ز �9��	�ض أن ی�k9 م# ا���p�� اbذن �> , دون أن ی	)�م "�ئa ا���9� X�����H �����4ء
X�9 ا���Hم �H(� . #م ���p�ا� N(p	أن ت ��وی��ر هRا ا��p! 34 م�ا��� ا��%�pب �9> و�

  .���X م���9 ا���	�ض 9; ا
�� ور4}	�� ا���p�� , وإذا �! ی��4 ا���	�ض ا���ى ا����ر إ���� 34 ا�K)�ة ا�%��)� - ٢�أو ر4

k"�%ا7ص�ل م# "%�ب ا� kا���4ء 34 ��ن J��(م ��& ���9; ا��%�pب �9> أن ی kو�. 
  

  )٥١٥($�دة 
١ - X9; ص�ر ا���  .�%�"k ا���X أو "�م9> أن ی%���y�� m خ��# م	�ازی�# 
�م� أو خ�ص�ی��ن ا�	%�� - ٢ �. 
��� آ9��  - ٣��� k	م# أي ���ن أو إذا آ #��Bم� ��# ا� fإذا خ)X�� ( اR�أو أي �Hرة أخ�ى �

 .م��# ی�H# ا���B# آ�ن ا�	%��� خ�ص�) ��X(أم� إذا آ	k اس! . ا����; آ�ن ا�	%��� �م�
 ا�; أم� ا�	%��� ا��Bص f4 ی.�ز ت�pی9>. وی.�ز ت�pیJ ا�	%��� ا���م ا�; ت%��� خ�ص - ٤

 .ت%��� �م
 .ا���	�ب ��# ا���B# آZن �! ی�#) ا�X�H(ی�	�H ش�k ا�	%��� أو ش�k اس!  - ٥
  

  )٥١٦($�دة 
w ی.�ز �9��p%ب �9> 34 "��� ا�	%��� ا���م أن ی��4 &��� ا���X إw إ�; ��X أو إ�; أ"�  - ١

�fئ>.  
٢ -  wإ Xا��� ��ص أن ی��4 &��B%��� ا�	�9> 34 "��� ا�إ�; ا�X�H ا���	�ب وw ی.�ز �9��p%ب 

#��B> ��# ا��اس , <� J���وإذا آ�ن هRا ا�X�H ه� نK%> ا�X�H ا��%�pب �9> ��ز ا���4ء �
 J���وی.�ز �X�H9 ا���	�ب اس�> ��# ا���B# أن . ���یN &�� &��� ا���X 34 "%�ب هRا ا�

��� ت�آ�39xت k���� Xا��� ���& �H(� خ�h X�� ;إ� ��� .ی
آ�� w , ! ش��� م%��ا ���4ء &��	> إw م# أ"� �fئ> أو م# ��h Xخ�وw ی.�ز �X�H أن ی	9% - ٣

 .ی.�ز �> أن ی)�H &��� هRا ا���p� X%�ب أش�Bص hخ�ی# ��rه��
٤ -  J�pإذا آ�ن ی wإ m�9> و�4ؤإذا "�J ا���X أآ�F م# ت%��� خ�ص وا"� f4 ی.�ز �9��p%ب 

 .ت%���ی# وآ�ن أ"�ه�� �	�& J��p�	�4�r 34 < م)�ص�
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# ت��ی� إذا  - ٥ w��%دة آ�ن م��ا� mR34 ه ���9خ��� ا��%�pب �9> ا7"��م ا�����ص 
X�9 ا���Hی.�وز م w ��� ا�}�ر. 

34 "�! هmR ا���دة آJ شB< �> "%�ب ��ى ا��%�pب �9> و"�J م�> ) ��J(ی)�� ��9��  - ٦
9; د4	� ش���ت أو آ�ن م# ")> ا���pل 9; هRا ا��4	�. 

  )٥١٧($�دة 
١ -  k"�%� رة ی.�ز�H m9; ص�ر�9)�� 34 (ا���X أو "�م9> أن ی�	�ط �م و�4ئ> ن)�ا �Zن ی}� 

و34 هmR ا�w ���p ی��ن �9��p%ب �9> إw ت%�ی� , أو أی� �Hرة أخ�ى ��Rا ا����;) ا�p%�ب
وت)�م . &��� ا���X ���یN &��د آ	���� آ��)�� 34 ا�p%�ب أو ا��)J ا����34 أو ا��)�ص�

 mRه N%�ی� ���ی	ا�)��د م)�م ا���4ءا�.  
�Hرة  - ٢ k��� �	� ).�9)�� 34 ا�p%�ب(w ی
# ت��ی�  - ٣ w��%دة آ�ن م��ا� mR34 ه ���9وإذا خ��� ا��%�pب �9> ا7"��م ا�����ص 

X�9 ا���Hی.�وز م w ��� ا�}�ر . 
  

   ا�1ج�ع-٥
  

  )٥١٨($�دة 
  
��ی# و��rه! م# ا��9	aم�# �>  - ١x�وا� k"�%9; ا�إذا &�م> خfل ��pمJ ا���X ا����ع 

# اb"	.�ج . م���د ا�	)�ی! و�! ت��4 &��	> وأثYH اbم	��ع # ا���4 ��"	.�ج �y�وی.�ز 
Xت)�ی! ا��� Y&�9> م� ذآ� و. إث�Hت اbم	��ع # ا���4 وس��H� <HHن ی��ر م# ا��%�pب 

�ر وی��ن ا���Hن م�رخ� وم�	��� 9; ا���X نK%> ومRیf �	�&�� م# أص�رm وی.�ز أن ی�
هRا ا���Hن 9; أن��ذج خ�ص أو م# �4�r م)�ص� 9; أن یRآ� �4> أن ا���X &�م 34 ا�����د 

 .و�! ت��4 &��	>
w ی.�ز اbم	��ع # إص�ار ا���Hن ا����ر إ��> 34 ا�K)�ة ا�%��)� إذا H9V> ا��pمJ و�� آ�ن  - ٢

9; ش�ط ا����ع �f م��ری� J�	ی� Xم �/ص�ار . ا���a	9�9� ی.�ز Xوم� ذ� k9V ن��Hا�
 .م�w �9 ت.�وز ی�م ا���J ا�	��3 �	)�ی! ا���X و�� &�م 34 ا���م ا7خ�� م# م���د ا�	)�ی!

٣ -  JH& دة��ا� mRة ا7و�; م# ه�(K34 ا� ���9وی.k إث�Hت اbم	��ع # ا����K����� �4 ا�����ص 
 اbم	��ع # ا���4 4/ذا &�م ا���h 34 Xخ� ی�م م# هRا ا�����د ��ز إث�Hت. إن)}�ء م���د ا�	)�ی!

 .34 ی�م ا���J ا�	��3 �>
  

  ) ٥١٩($�دة 
��م و�4ء &��	>� k"�%إ��> وا� m��9; "�مJ ا���X إخ��ر م# � , ��Bأن ی ��xم J9; آو

 Xإ��> ا��� ���9�� 34 ا���دة , ��ورm م# �وت%�ى 9; هmR اbخ��رات ا7"��م ا�����ص 
  . م# هRا ا�)�ن�ن٤٤٠

  
  )٥٢٠($�دة 

�9�� ) ا����ع �f م��ری�(ن ی�	k 34 ا���X ش�ط ی.�ز أوت%�ى ��ئR ا7"��م ا�����ص 
  . م# هRا ا�)�ن�ن34٤٤١ ا���دة 

  
  ) ٥٢١($�دة 

  .ا7ش�Bص ا��9	aم�ن ����k ش�X م%����ن ���	}�م# &JH "�م9> - ١
٢ -  kة ت�ت��و��p9مJ ا����ع 9; ه�wء ا��9	aم�# م��Kدی# أو م.	���# دون أن یa9م ���ا

 .aام�ت�!إ�	
 .ویYHF هRا ا�J�� Np م9	aم 34 ا���X إذا د�4 &��	> - ٣
٤ -  #�("w و�� آ�ن�ا #�&�H9; ا�وا���ى ا��)�م� 9; أ"� ا��9	aم�# w ت�pل دون ا����ع 

 .�9�9	aم ا�Rي و��Y إ��> ا���ى إ�	�اء
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  )٥٢٢($�دة 
  :��pمJ ا���X م����H م# �> "N ا����ع �9> ��� یZت3

  .� ا����4عأصJ م�9H ا����r X  ) أ(
 .ا���ئ� مp%��� م# ت�ریo ت)�ی! ا���X و4)� �%9�� ا�Rي ی	��مJ �> ا�X�H ا���آaي) ب(
  .م��ری� اb"	.�ج أو م� ی)�م م)�م> وم��ری� اbخ��رات وا��م�8 و��rه�) �ـ(

  
  )٥٢٣($�دة 

  :��# أو4; &��� ا���X م����y �Hم��> ��� یZت3
  .ا���9H ا�Rي أوm�4  ) أ(
 . م# ت�ریo ا���4ء و4)� �%9�� ا�Rي ی	��مJ �> ا�X�H ا���آaي�ئ� هRا ا���9H مp%���) ب(
9��) �ـ(�p3 ت	ری� ا����ا� .  

  
  )٥٢٤($�دة 

�� أن ی�k9 34 "��� &��م>  - ١� �H����9� �4����J م9	aم k��V ���4ء &��� ا���X أو آ�ن م%	
m�4أو ��� ����Bج أو م� ی)�م م)�م> وم�.	"bا <�  .�����4ء ت%�9! ا���X إ��> وم

���ات ا�f")� �>و - ٢x	وا� m���xت kأن ی�� Xا��� ��أو4; &� ��xم J��. 
  

  )٥٢٥($�دة 
 ;9 ���K��8 آ� ��xKpا تa." �&م ا���4ء أو م� ی)�م م)�م> أن ی����pمJ ا���X ا�����ل �> ا"	.�ج 
�� أو ا�}�م# ا"b	��3V وذ�X ���ا�ة ا7"��م ا��)�رة ��Zن هRا x�أو ا� k"�%م# ا� Jأم�ال آ

  .ا�a.p 34 &�ن�ن ا���ا4��ت ا���ن�� وا�	.�ری�
  

  ) ٥٢٦($�دة 
١ -  ��إذا "��Y &�ة &�ه�ة دون ت)�ی! ا���X ��4�9ء أو �J اb"	.�ج أو م� ی)�م م)�م> 34 ا���ا

��  .ا��)�رة �X�R ام	�ت هmR ا���ا
�ر و9; ا��pمJ أن ی��B دون إ���ء م# ��� �> ا���X ���)�ة ا�)�ه�ة وأن یYHF هRا اbخ� - ٢

Xم�> 34 ا��� �� . م# هRا ا�)�ن�ن٤٤٠وتJ%9% اbخ��رات و4)� �9��دة , م�رخ� وم�&
�� زوال ا�)�ة ا�)�ه�ة ت)�ی! ا���X ��4�9ء دون إ���ء و�J اb"	.�ج أو م� ی)�م  - ٣� Jم�p9; ا�و

 .م)�م> �� اb&	}�ء
&�م �4> ا��pمJ �/خ��ر إذا اس	��ت ا�)�ة ا�)�ه�ة أآ�F م# ثfث�# ی�م� مp%��� م# ا�	�ریo ا�Rي  - ٤

م# ��� �> ا���X �)��م ا�)�ة ا�)�ه�ة و�� و&� هRا ا�	�ریJH& o ان)}�ء م���د ت)�ی! ا���X ��ز 
ا����ع 9; ا��9	aم�# دون ا����p إ�; ت)�ی! ا���X أو �J اb"	.�ج أو م� ی)�م م)�م> إw إذا 

 .آ�ن "N ا����ع م�&�� �4���k ا�)�ن�ن ���ة أ�Vل
٥ -  �H	�م# ا�)�ة ا�)�ه�ة ا7م�ر ا��	�B�� �9< "�مJ ا���X أو ��# آK9> �	)�ی�> أو ���J وw ی

 .اw"	.�ج أو م� ی)�م م)�م>
  

  ) ٥٢٧($�دة 
  

� "�مJ ا���p� X)> 34 ا����ع 9; ا�%�"k و�� �! ی)�م ا���X إ�; ا��%�pب �9> أو �! ی)! K	pی
إw إذا آ�ن ا�%�"k &� &�م م)��J ا���4ء و�J هRا , ���J اb"	.�ج أو م� ی)�م م)�م> 34 ا�����د ا�)�ن�ن3 

���r J م�%�ب K� J��(�ث! زال ا� Xد ت)�ی! ا�����ا��)��J م���دا �� ا��%�pب �9> "	; ان)}�ء م�
k"�%إ�; ا�.  
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  )٥٢٨($�دة 
9; و�4ء ش�X زور �4> ت�&�� ا�%�"k أو  - ١ kت�	ي یR�9> و"�ة ا�}�ر ا�ی	p�J ا��%�pب 

�� <�4 Y4�"k"�%أي خ�� إ�; ا� �H%# ن��ن�ت> إذا �! ی� . �H	�وآJ ش�ط 9;  خfف ذ�X ی
  .آZن �! ی�#

9; د4	� ا�����ت  - ٢ �x4�p�ل 34 ا�RHص إذا �! ی��B9; و�> ا� Z�Bم k"�%ا� �H	�وی
 .ا��%9! إ��> ��ی� ا��B< ا���دي

��ی# أو ا�}�م��#  - ٣x�ت ا���ا"w	����V# وw وw ی9	aم ا��%�pب ��� <�9	N(p م# ص�p ت�&�
 .ی%Zل # تaوی�ه�

  
٦- hا��#1ی  

  
  )٥٢٩($�دة 

إذا و&� ت�pی� 34 م	# ا���X ا�	aم ا���&��ن ا�f")�ن �9	�pی� ��� ورد 34 ا��	# ا���pف، أم� 
  .ا���&��ن ا�%��)�ن 9�4	aم�ن ��� ورد 34 ا��	# ا7ص39

  
  )٥٣٠($�دة 

9; ن��ذج ش���ت  - ١ J�	ا ی��	9> د4���� م# خaائ�> أن 9; آX�� J ی9%! H���� �4�9� 9; ���ض
9; آJ ن��ذج م��� ر&! ا���X واس! ا�X�H أو أ"� �4و> واس! ا����J ا�Rي ت%9! ا��4	�  k	ی�

  .ور&! "%��>
ی�	�H ا�)�Hل ا���یe أو ا�}��3 م# ا����J ���� ا�p%�ب ا��وري ا�Rي ی�س9> إ��> ا�X�H إ��اء  - ٢

���B! أو ا�4�yb م# م���H ا�����ت، وی��ن &y w�H���� �Rم� ا�X�H م�� &��m 34 هRا ا�p%�ب �
 oث�# ی�م� م# ت�ریfل ثfب خ�%p9; آ�� ا� J���9; و�> ا���Bص �م ا	�اض ا�

�� خ��� 9; . ت9%�>��� &�Hل آ�� ا�p%�ب أن ی�د إ�; ا����J ا�����ت ا�	3 د4� X�H9� وی.�ز
� �	%.�fت م��رة ��mR ا�����تK	pب وان ی�%pا�<p���� �9آ�م ��." �� . ت��ن �

  
  ا��+�دم -٧

  
  )٥٣١($�دة 

��ی# و��rه! م# ا��9	aم�# ���4 &���  - ١x�وا� k"�%9; ا�  Xا��� Jوى ر��ع "�م�ت	)�دم د
  .ا���X ��}3 س	� أش�� م# ت�ریo ت)�ی�> ��4�9ء أو م# ت�ریo ان)}�ء م���د ت)�ی�>

٢ - f}3 ث��9> �9; ا��%�pب  Xا��� Jى "�م�ث س��ات م# ت�ریo ت)�ی�> ��4�9ء أو وت	)�دم د
 .م# ت�ریo ان)}�ء م���د ت)�ی�>

9; ��� اlخ� ��}3 س	� اش�� م# ا���م ا�Rي أو4;  - ٣ !�{�وت	)�دم د�وى ر��ع ا��9	aم�# �
 .�4> ا��9	aم &��� ا���X أو م# ی�م م���H	> &}�ئ�� �����4ء

٤ - 4 ���93 هmR ا���دة إw م# ت�ریh oخ� إ��اء إذا أ&��Y ا���ى f4 ت%�ى م�ة ا�	)�دم ا�����ص 
 .34 ا���ى

٥ -  <�9 kت�	د إ&�ارا ی�Kی# �%�� م���)�دم إذا ص�ر "�! ����ی# أو ا&� �> ا�	ا ا�Rت%�ى م�ة ه wو
mت.�ی�. 

�9�� 34 ا�)�ن�ن ا���ن3 - ٦ .ت%�ى 9; ان)��ع هRا ا�	)�دم أو و&K> ا7"��م ا�����ص 
  

  )٥٣٢($�دة 
)�دم د�ى ا������H �)��	> أن ی���k ا�%�"k ا�Rي �! ی)�م م)��J ا���4ء أو ی.�ز ��pمJ ا���X رr! ت

 �H����ا� mRت���> ه Jم�p9� ی.�ز X�Rوآ N" <د م� أث�ى �> ���8 و��� <{�&�م> ث! اس	�دm آ9> أو �
N" <إث�اء ���8 و� N(pی ��xم Jإ�; آ.  
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   ا��+���ت-٨

  
  )٥٣٣($�دة 

١ - fث # J(ت w 3	�8ام� ا���� k&��ث� whف ���> وw ت.�وز ��ة whف ���> آJ م��� ی
��ا أ"� ا47��ل اlت�� kارت� X�H���: 

��م و��د م)��J و�4ء �X��9 أو ����د م)��J و�4ء ا&J م# -)أ(� �(�(pف ا�f9; خ eی��	ا� 
<	��&.  

  .�e ا���4 �%�ء ن�� و�4ء ش�X �> م)��J و�4ء آ�مJ أو �aئ3 و�! ی)�م ��Zن> ا	�اض صp-)ب(
 م# هRا ٥١٨ اwم	��ع # و�y أو ت%�9! ا���Hن ا����ر إ��> 34 ا�K)�ة ا7و�; م# ا���دة -)ج(

  .ا�)�ن�ن
�9�� 34 ا���دة -)د(9; ا���Hن�ت ا�����ص  J�	ی� w ش���ت �	ء د4f�� م# ٥٣٠ ت%�9! أ"� ا�

  .هRا ا�)�ن�ن
# س - ٢ !��9�اد ا��)���ت ا������ ا����pم وی��ن ا�X�H م%��w ���	}�م# م� م���K> ا����pم 

���. 
  

  )٥٣٤($�دة 
١ -  kم# ارت� Jآ #�	��(�ی��&k ا�Hp^ و��8ام� w ت.�وز خ�%�# أ�� ���> أو �/"�ى ه�ت�# ا�

��ا أ"� ا47��ل اlت��: 
  .إص�ار ش�X ��^ �> م)��J و�4ء &��J ���9ف  )أ (
e ا��H&3 اس	�داد آJ ا��ص�� أو ��}> أو ا�	��ف �4> ��� إص�ار ا����p� X\ ی�H)ب (

Xا��� ��3 �)�Kی w. 
�9> ���م ص�ف ا�����r 34 X ا�w�pت ا��)�رة &�ن�ن� )ج ( .إص�ار أم� �9��p%ب 
  .ت�pی� ش�X أو ا�	�&�� �9> �%�ء ن�� 9; ن�p ی�pل دون ص�4>  )د (

٢ -  f&ا ن����xش��� ت m��8� ���9�� 34 ا�K)�ة ا�%��)� آJ م# ��)��� ا�����ص ��� k&��ی
� م%	Np ا���p� �4م9> م� 9�Z� <ن> ��^ �> م)��J و�4ء ی3K ���مJ &��	> �9����9 أو س9�> ش��

 .أو ان> J��& ��r ���9ف
٣ -  <�9 !�pا� o^ س��ات م# ت�ری�ل خfا�.�ائ! خ mRد ا�.�ن3 إ�; ارت��ب إ"�ى ه�وإذا 

 .ن��ئ�� 34 أي م��� ت��ن ا��)��� ا�Hp^ وا��8ام� ا�	w 3 ت.�وز م�ئ� أ�� ���>
٤ - �9�9�� 34 هmR ا���دة أن ی�k9 م# و�9�3�. > و��آ�9> ا��Bص 34 ا�.�ائ! ا�����ص 

�9�� ا���ى إث�Hت صp9> م�  Yا7"�ال و34 أی� "��� آ�ن k%p� ���p�م� أو ا���ا������ ا�
!� .ا��	

9; ا��e9 ان)}�ء ا���ى ا�.��ئ�� و�� آ�نY م��4� ���یN اwد�ء ا���Hش�، وتZم�  kت�	وی
 .� ��&� ا��)��� إذا ت! ا��e9 أث��ء ت�R�Kه� و�� ��� ص��ورة ا��p! ��ت�ا������ ا���م

  
  )٥٣٥($�دة 

ی��&k ��8ام� w ت.�وز أ�� ���> ا��%	��K ا�Rي یJ�p �%�ء ن�� 9; ش�X ��^ �> م)��J و�4ء، س�اء 
��� أم ا	�Hری��HV ��Bأآ�ن ش X34 ذ�.  

  
  )٥٣٦($�دة 

��� ا���X أو �/"�ى ه�ت�# ا��)��	�# آJ م# اد; �%�ء ن�� ی��&Hp��� k^ و��8ام� w ت.�وز ن�� &
  .تaوی� ش�X و"�! ن��ئ�� ���م ص�p هRا اwد�ء
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  )٥٣٧($�دة 
�9�� 34 ا���دة  - ١ م# هRا ٥٣٤إذا &}Y ا���p�� ��bدان� 34 إ"�ى ��ائ! ا���X ا�����ص 

K�p�9> 34 ص9; نK)� ا����pم  !�pم� ���� ا�Zأن ت ��� ی�م�� وی.k أن ا�)�ن�ن ��ز �
��� <�9 .ی	}�# هRا ا���� اس! ا����pم �9> وم��V> وم��	> وا��)��� ا����pم 

وی.�ز �9��p�� 34 "��� ا���د أن تZم� �%kp د4	� ا�����ت م# ا����pم �9> وم�� إ��ئ>  - ٢
��، وت	��; ا������ ا���م� ت��9H هRا ا7م� إ�; ���� ا���Hك��� .د�4ت� ش���ت ��ی�ة ���ة ت

  
  )٥٣٨($�دة 

�9�� 34 ا���اد  م# هRا ا�)�ن�ن 9; ٥٣٥، ٥٣٤، ٥٣٣ت�&� ا�.aاءات ا��)�رة �9.�ائ! ا�����ص 
 X��� N9�9> �4f او ش�ی�� 34 ��ی�� م# هmR ا�.�ائ! ت	�آJ م# ی�ت�k خ�رج م�� 4�f ی.

�9> 34 ا��و�� ا�	3 و& k&�����r J مKا ا�R34 م��، و�� آ�ن  ه X�� ;9�4��م%�pب  �.  
  )٥٣٩($�دة 

، م# هRا ا�)�ن�ن ٥٣٤ی.�ز ��pمJ ا���X ا�Rي اد; م�ن�� 34 ا���ى ا�.��ئ�� وا��)�م� ت��H)� �9��دة 
أن ی�k9 ا��p! �> ���)�ر ��r ا����4ع م# &��� ا���X، وت%�ى 9; هRا ا��k9 وا���# �4> أ"��م 

���H	ن�� ا���ى ا��  .ا��
  

Tا�1ا� KL,ا�  
  أح�Jم $1�jآ�

  
  )٥٤٠(دة $�

ی�pر ا"	.�ج �م ا�)�Hل أو �م ا���4ء و4)� �9)�ا� ا��)�رة 34 &�ن�ن ا���ا4��ت ا���ن�� وا�	.�ری� 
  .wوراق ا��p}�ی# 34 م�V# ا��9	aم �)�Hل ا��ر&� ا�	.�ری� أو ���4ئ�� أو h 34خ� م�V# م��وف �>

  
  )٥٤١($�دة 

# ا���Hن�ت ا��ا�k ذآ�ه� 34 أو f{4 ج�.	"wا J�	9; ص�رة "���4 ��9ر&� ی�راق ا��p}�ی# 
 ��rء و�{	&wا �� �����ه� وy��ن�� ا"	����V وو�4ء &��	xوت ����H(� خ�ص ��ا�	.�ری� وآJ م� ورد �
ذ�X م# ا���Hن�ت، آ�� ی.k أن ی�	�J اw"	.�ج 9; ا�	��H(� <�Hل ا��ر&� أو و�4ئ�� و إث�Hت "}�ر أو 

Hل أو ا���4ء واس�H(�9> ا�# و�y اbم}�ء أو اwم	��ع �> ��rب م#  a.���� وا���ب اwم	��ع 
  .وم)�ار م� د�4 م# &��� ا��ر&� 34 "��� ا���4ء ا�.aئ3

  
  )٥٤٢($�دة 

�9�� 34 ا�)�ن�ن  .w ت)�م أی� ور&� أخ�ى م)�م اw"	.�ج إw 34 ا7"�ال ا�����ص 
  

  )٥٤٣($�دة 
9; ا��p}� ا����9 ���J اw"	.�ج ت�ك ص�رة م�> �� - ١<	�  .# "�ر 34 م�ا�
٢ -  34 ��Bت�اری kة ت�ت��و9; ا��p}�ی# &�� أوراق اw"	.�ج �	��م�� ی�م� ��4م� م� م�ا

 .س.J خ�ص ی��ر �	��x�> &�ار م# وزی� ا���ل
  

  )٥٤٤($�دة 
9; &9! ا��p}�ی# خfل ا7ی�م ا����ة ا7و�; م# آJ ش�� أن ی�سJ إ� - ١; J.%ا� k	م� 

�J اw"	.�ج &�ئ�� ��"	.���ت �م ا���4ء ا�	3 "�ره� ا�	.�ري ا���ئ# 34 دائ�ت> م��ن 
# ا���w��Hت ا��)���H وا�%��ات wم� N��%ا� ��  .خfل ا��

 :وی.k ان ت�	�J هmR ا�)�ئ�� 9; ا���Hن�ت اlت�� - ٢
  .ت�ریo اw"	.�ج  )أ (
 .اس! ص�"k ا�������H وم��	> وم��V>)ب (
 .��V>اس! م�pر ا�%�� 7م� أو اس! &��J ا�������H وم��	> وم )ج (
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 .ت�ریo اwس	p)�ق  )د (
) m(  أو ا�%�� 7م� ����H��9 ا��Hم. 
 .مB9< أس�Hب اwم	��ع # ا���4ء ا�	3 ذآ�ه� ا���ی# و&Y ت�pی� اw"	.�ج  )و (

٣ -  J�� ة ا�%��)�، وی.�ز�(Kآ�رة 34 ا�R�ن�ت ا���Hا �)�� ا��	.�ري د4	ا� J.%ا� k	م� X%�ی
�9�� م)��J ا��س�م ا��)�رة، وی)�م م�	k ا�%.J ا�	.�ري ���J ن��ة شB< اfVwع 

 .ت	}�# تX9 ا���Hن�ت
  

  )٥٤٥($�دة 
�� 34 م��Zة ا���ی#  - ١�H�9 ا7س��إذا واN4 اس	p)�ق ا��ر&� ا�	.�ری� ی�م ��9 رس��� أو ی�م ا�

  .f4 ی.�ز ا������H ���4ء ا��ر&� إw 34 ی�م ا���J ا�	��3
٢ -  ����H(9ل أو ا���4ء أو �J اw"	.�ج وw ی.�ز ا�)��م �Zي إ��اء ی	�N9 ����ر&� ا�	.�ری� �	)�ی�

J� .إw 34 ی�م 
٣ -  �9�وإذا "�د ���J أي إ��اء ی	�N9 ����ر&� ا�	.�ری� م���د م��# وواN4 ی�م> ا7خ�� ی�م 

�� 34 م��Zة ا���ی# ام	� ا�����د إ�; ا���م ا�	��3�H�9 ا7س�� .رس��� أو ی�م ا�
٤ - <99B	3 ت	�9 ا��� .تk%p 34 آJ م���د أی�م ا�
٥ -  ;9wة وإZ���34 ا� ���H�9 ا7س�� آJ ت��� أن ی�9# 34 م��ن ��رز 34 م��Zت> # ی�م ا�

  .     ا4	�ض ان> ی�م ا�.��� م# آJ أس�Hع
  

  )٥٤٦($�دة 
 ��w ی�خJ 34 "%�ب ا���ا�� ا�)�ن�ن�� أو اwت�K&�� ا��	�9)� ��7وراق ا�	.�ری� ا���م ا7ول م�

  .وی��J ا�����د ��ن)}�ء hخ� ی�م م�>
  

  )٥٤٧($�دة 
 34 wإ ��� N9�w ی.�ز �9��pآ! أن ت��e م��9 ��4�9ء �)��� ا��ر&� ا�	.�ری� أو �9)��م �Zي إ��اء م	

�9�� ا�)�ن�ن  .ا7"�ال و34 ا��pود ا�	3 ی�< 
  

  )٥٤٨($�دة 
�4�� ا�)�ن�ن ا�	�&�� 9; ا��ر&� ا�	.�ری� ��bم}�ء  ی.�ز أن ی)�م  - ١ k9�	3 ی	34 ا7"�ال ا�

  .أو ���� اbص�H م)�م هRا اbم}�ءا��Bت! 
و34 ���� ا7"�ال ی.k أن ی��ن ا�	�&�� م)�وءا أو ی%�J م�> ا�	��ف 9; اس! ا���&�  - ٢

 .و�)H> وإw ��ز �9��p�� أن ت�	�H ا�	�&�� آZن �! ی�#
�� �Zن ص�"k ا��Bت! أو  - ٣� �(p9�9; ا��ص�9 ا�إذا ش�� ش�ه�ان 9; ا��ر&� ا�	.�ری� أو 

9! ��}��ن ا�w	aام ام	�� 9; ا���&� ا��H�� و�y خ� ;9ت�> أو ���	> أم�م�� وه� 
mآ�اb^ وا���	3 ا�	ء "����F	س�� Xن، وذ���}�ا ا�R�� <�9 .اwد�ء ���م 

  
  )٥٤٩($�دة 

�H& ;9ل ا��ائ# ت%9! ور&� ت.�ری� و�4ء ��ی�> ت.�ی� هRا ا��ی#  kت�	ی wwإ ��& m�.ح ات�yو #�Hإذا ت 
  .�; إ"�اث ا�	.�ی�ا��	��&�ی# إ
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7$�Vا���ب ا�  
H�$ (ا��ا� k)Lس وا�dS6ا  

  ا�,KL اBول
  !19 اdS6س

  
  )٥٥٠($�دة 

ی�� 34 "��� إf4س آJ ت��� مa9م ����k أ"��م هRا ا�)�ن�ن �/م%�ك د�4ت� ت.�ری� إذا ت�&�  - ١
# دی�ن> ا�	.�ری� اث� ا��yاب أ���> ا������.  

9; ا�	�&� # ا���4 اث - ٢ kت�	ی w9; و� &JH ص�ور "�! ش�� اf4bس، م� �! ی�< ا�)�ن�ن 
Xذ� ��r. 

  
  )٥٥١($�دة 

ی.�ز ش�� إf4س ا�	��� ��� و�4ت> أو ا	aا�> ا�	.�رة إذا ت�4; أو ا	aل ا�	.�رة وه� 34  - ١
"��� ت�&� # ا���4، وی.k ت)�ی! k9V ش�� اf4bس خfل ا�%�� ا�	���� ��4�9ة أو ا	aال 

هRا ا�����د 34 "��� ا	aال ا�	.�رة إw م# ت�ریo ش�k اس! ا�	��� م# وw ی%�ى . ا�	.�رة
  .ا�%.J ا�	.�ري

ی.�ز ��رث� ا�	��� k9V ش�� إf4س> ��� و�4ت> م� م�ا�ة ا�����د ا��Rآ�ر 34 ا�K)�ة ا�%��)�،  - ٢
 34 J�Kث! ت !�4/ذا ا	�ض ��� ا��رث� 9; ش�� اf4bس و�k أن ت%�� ا���p�� أ&�ا�

 . ����p9 ذوي ا��Zنا��k9 و4)�
٣ -  #Vخ� م�h 34 �9�� إ�; ا��رث� ���	س 34 "��� و�4ة ا�f4bا ��ت�9# ص�K�p د�ى ش

;4�	�9�. 
  

  )٥٥٢($�دة 
وی.�ز �9��p�� أن ت)}; . ی��� إf4س ا�	��� ���ء H9V ;9> أو k9V أ"� ا��ائ��# أو ا������ ا���م�

���� اf4bس م# ت9)�ء ذات��.  
  

  )٥٥٣($�دة 
١ - 9 k.ا���4 ی # <K&ت� oی�م� م# ت�ری ��; ا�	��� أن ی�k9 ش�� إf4س> خfل خ�%� 

 ��� N4ا���4 وت� #وی��ن ا���K�p�� k9 ت�دع &9! آ	�ب ا���p�� تRآ� �4> أس�Hب ا�	�&� 
 :ا��ث�ئN اlت��

  .ا���4ت� ا�	.�ری� ا��ئ�%��  )أ (
 .ص�رة م# hخ� م�aان�� و"%�ب ا7ر��ح وا�B%�ئ�)ب (
# ا�%�	�# ا�%��)	�# 9; ت)�ی! k9V ش�� ���ن إ����3 ���� )ج ( ���Bو�4ت ا����

Xم# ذ� J&ا Y.�رة إذا آ�ن	��8> ���	م�ة اش # .اf4bس أو 
���ن ت39��K ��� ی��9> م# )�رات وم�)�wت و&��	�� ا�	)�ی��H 34 ت�ریo ا�	�&� #   )د (

 . خ�ر���ا���4، وآX�R ا�����H ا��)�ی� ا���د� ��س�> ��ى ا���Hك س�اء 34 م�� أو
) m(   م���تZ	وا� !����ن �Zس��ء ا��ائ��# وا���ی��# و��وی��! وم)�ار ")�&�! أو دی�ن

�� .ا�}�م�� �
���ن ��w"	.���ت ا�	3 "�رت �y ا�	��� خf ا�%�	�# ا�%��)	�# 9; ت)�ی! k9V   )و (

 .ش�� اf4bس
�، وإذا ت�Rر ی.k أن ت��ن ا��ث�ئN ا����ر إ���� 34 ا�K	�ة ا�%��)� م�رخ� وم�&�� م# ا�	�� - ٢

 <�9 kو� �� . أس�Hب ذ�Xإی}�حت)�ی! ��� هmR ا��ث�ئN أو اس	��Kء ���ن�ت
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  )٥٥٤($�دة 
�� إf4س م�ی�> ا�	���،  - ١�� !�pا� k9اع "�ل ا7داء أن ی�aدائ# ��ی# ت.�ري خ�ل م# ا�� J��

	.�ری� وی��ن ��9ائ# ��ی# م�ن3 "�ل هRا ا�Np إذا اثYH أن ا�	��� &� ت�&� # د�4 دی�ن> ا�
# دی�> ا���ن3 f{4 ���pا�.  

وی��ن ��9ائ# ��ی# J�h ا�k9V 34 Np ش�� اf4bس إذا �! ی�# ���ی�> ا�	��� م�V# م��وف  - ٢
34 م�� أو إذا �.Z إ�; ا��Kار أو اN9r م	.�m أو ش�ع 34 ت��K	> أو ��ى ت���4ت �yرة 

 .�ن> ا�	.�ری� ا������pائ��> ���ط أن ی)�م ا��ائ# م� یYHF أن ا���ی# ت�&� # د�4 دی
٣ -  ��Kی ��� ���pم� ��	B�ا� ���p�ب ا��	ت�دع &9! آ �K�p�� <س م�ی�f4إ ��وی�k9 ا��ائ# ش

9; سJ�H ا7م�ن� �p%�ب م��و�4ت ن�� ا��p! ا���در  ���p�ان� ا�a�9 أ�� ���> خHإی�اع م
xا� ���4 #�Hزم� ویfا� ��xKp	اءات ا���bذ ا�Bات ���4 k9س، ی�f4bا ���وف ا�	3 ی%	�ل ��

9; ت�&� ا���ی# # د�4 دی�ن>، وی�pد &9! آ	�ب ا���p�� ا&�ب ��x�� �%9 ا���ى  ��م�
#9 ��� ا���ی#� .وی

  
  )٥٥٥($�دة 

�9> م# �rام�ت ���ئ�� أو �yائk أو  Np	%د�4 م� ی # <K&ت� kH%� ���	س ا�f4إ ��w ی.�ز ش
��  .رس�م أو تZم���ت ا�	��

  
  )٥٥٦($�دة 

١ - H9V إذا ��Y ا������ ا���م� ش�� إf4س ا�	��� أو إذا رأت ا���p�� ش�� إf4س> م# ت9)�ء ذات
9; &9! ا��	�ب أن ی��9> ���م ا�.�%9 kو�.  

34 "��� و�4ة ا�	��� أو ا	aا�> ا�	.�رة w ی.�ز �9��p�� أن ت��x 34 ش�� إf4س> م# ت9)�ء  - ٢
��د ا����ر إ��> 34 ا�K)�ة ا7و�; م# ذات�� أو ���ء k9V ;9 ا������ ا���م� ��� ان)}�ء ا���

 . م# هRا ا�)�ن�ن٥٥١ا���دة 
  

  )٥٥٧($�دة 
ی��B &9! ا��	�ب ا������ ا���م� ��k9 ش�� اf4bس وw ی�pل �م "}�ره� أو �م إ��اء ا��أي دون 

  .ا��p! 34 د�ى اf4bس
  

  )٥٥٨($�دة 
9; أم�ال ی.�ز �9��p�� ا��B	�� ���x د�ى اf4bس أن تZم� ��ت�Bذ �x4�p�9� زم�fا��� ا��	ا� 

ا���ی# أو إدارت�� إ�; أن ی	! ا�J�K 34 ا���ى، آ�� ی.�ز أن ت	RB م# ا��bاءات م� ی����� م# 
# ا���4 <K&ب ت��Hواس �����ی# ا���ا� ���p� �V�"bا.  

  
  )٥٥٩($�دة 

�� اf4bس ا���p�� ا�w	�ائ�� ا�	3 ی)� 34 دائ�ت�� م�V# ت.�ر - ١�� >	Bی#، 4/ذا �! ت��ي �9
  .ی�# �> م�V# ت.�ري آ�نY ا���p�� ا��B	�� ه3 ا�	3 ی)� 34 دائ�ت�� مJp إ&�م	> ا���	�دة

٢ -  ��وم� �م اbخfل ��wت�K&�ت ا��و��� ا���Fئ�� أو ا��	��دة ا�V7اف ا���R4ة 34 م�� ی.�ز ش
> 34 دو�� أ����H إf4س ا�	��� ا�Rي �> 34 م�� �4ع أو وآ��� و�� �! ی��ر "�! ���� إf4س

 ���� اf4bس 34 م�� ه3 ا�	3 ت)� 34 دائ�ت�� ��	B�ا� ���p�ت��ن ا� ���pا� mRو34 ه
 .ا��Kع أو ا��آ���

  
  )٥٦٠($�دة 

١ - �%�9K	ا� #  .ت��ن ا���p�� ا�	3 ش��ت اf4bس مB	�� ���x ���� ا���وى ا���ش�� 
9; و�> ا���Bص إذا آ�ن - ٢ �%�9K	ا� #Y م	�9)� �/دارت�� أو آ�ن وت�	�H ا���ى ن�ش�� 

�4�� ی)	}; ت�N�H أ"��م اf4bس، وw ی��J ذ�X ا���وى ا���ش�� # ا��ی�ن ا�	3  J�Kا�
���99; ا���8 أو ���89  �%�9K	9�. 
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  )٥٦١($�دة 

١ -  ،�%�9K	9� أم��� #��ت�pد ا���p�� 34 "�! ش�� اf4bس ت�ری�B م�&	� �9	�&� # ا���4، وت
وتZم� ���y ا7خ	�م 9; مJp ت.�رة . ��p�� ����ن &�9� ��y	�9K%�وتB	�ر أ"� &}�ة ا�

  .ا���ی#
٢ -  wی#، و��ا� >B9; ش �Kp	9� زم�fاءات ا���bذ ا�Bم� ��تZا�}�ورة، أن ت �� ،���p�9و�

ی.�ز �9��p�� أن تZم� ��Rا ا��bاء 34 "�! ش�� اf4bس إذا k9V ا���ی# ش�� إf4س> 
 . م# هRا ا�)�ن�ن34٥٥٣ ا�K)�ة ا7و�; م# ا���دة خfل ا�����د ا����ر إ��> 

٣ - mس �4ر ص�ورf4bا �� .وی�سJ &9! آ	�ب ا���p�� إ�; ا������ ا���م� م��B9 م# "�! ش
  

  )٥٦٢($�دة 
١ -  oت�ری �H	إذا �! ی��# 34 "�! ش�� اf4bس ا�	�ریo ا�Rي ت�&� �4> ا���ی# # ا���4 ا

# ا���4ص�ور "�! ش�� اf4bس ت�ری�B م�&	� �9	� �&.  
٢ -  o�4> ت�ری #��وإذا ص�ر "�! ش�� اf4bس ��� و�4ة ا���ی# أو ��� ا	aا�> ا�	.�رة و�! ی

 .ا�	�&� # ا���4 ا	�H ت�ریo ا���4ة أو ا	aال ا�	.�رة ت�ری�B م�&	� �9	�&� # ا���4
4�J أو &�ل أو ت��ف ی��ر م#  - ٣ J�� �4ا�� #ت%	��# ا���p�� 34 ت���# ت�ریo ا�	�&� 

 ��r J.�ري ��س�ئ	ا� <Vار 34 ن����	سwإ�; ا <��ا���ی# وی��� # ا��yاب أ���> أو س
9;. م��و� أو �yرة ��ائ��> X34 ذ� Jب أو -وی�خ�� و�> ا���Bص ش�وع ا���ی# 34 ا�

�� �B%�رة أو )� &�وض ���وط ��ه�x أو ا��خ�ل 34 �اwن	�pر، أو إخ�Kء أم�ا�> أو ��
 .م}�ر��ت �Vئ��

  
  )٥٦٣ ($�دة

ی.�ز �9��p�� م# ت9)�ء ذات��، أو ���ء k9V ;9 ا������ ا���م� أو ا���ی# أو أ"� ا��ائ��# أو  - ١
# ا���4 وذ�X إ�;  �&�	9� Y&��ا� oری�	ا� Jی��أم�# ا�	�9K%� أو ��rه! م# ذوى ا����p9، ت

 �(HV ���p�ب ا��	9! آ& �((p�ا��ی�ن ا� ��إی�اع &�ئ oة أی�م م# ت�ری���K9)�ة ا7و�; ان)}�ء 
# ٦٥٣م# ا���دة  �&�	9� #�� م# هRا ا�)�ن�ن و��� ان)}�ء هRا ا�����د ی��� ا�	�ریo ا��
  .ا���4 ن��ئ��

٢ -  ;9و34 ���� ا7"�ال w ی.�ز إر��ع ت�ریo ا�	�&� # ا���4 إ�; اآ�F م# س�	�# س��)	�# 
�� اf4bس�� !�pص�ور ا� oت�ری. 

  
  )٥٦٤($�دة 

١ - �p�ب ا��	�9%� �4ر ص�ور ی)�م &9! آK	س �/خ��ر أم�# ا�f4bا ���� !�p3 أص�رت ا�	ا� ��
�%�9K	ل ا����9! ا��ص�ل ���Hش�ة أ� J.%ب م�	�� !�pا�.  

٢ -  J.%ا���4 34 ا� #��یJ ت�ریo ا�	�&� 	� !�pا� X�Rوآ !�pا� ��و9; أم�# ا�	�9K%� ش
 .ا�	.�ري

�� ا���p�� 34 "�! ش�� وی	��; أم�# ا�	�9K%� ن�� مB9< ا��p! 34 ص�K�p ی�م�� ت - ٣���
 >B9�ا� J�	وی� !�p��� mإخ��ر oة أی�م م# ت�ری��اf4bس، وی.k أن ی	! ا���� خfل 
 J.%34 ا� m��& !&ور <�V9^ وم�K�9; اس! ا�ا��Rآ�ر �4�� ی	��p� N9! ش�� اf4bس 

# ا� �&�	9� Y&��ا� oری�	وا� mص�ور oوت�ری !�p3 أص�رت ا�	ا� ���p�.�ري وا�	�4 ا��
�%�9K	3 ا�y�& !واس . # f{4 ا���� J�	��4 �4ا�� #و34 "��� ت��یJ ت�ریo ا�	�&� 

���p�ا� <	�� .ا���Hن�ت ا��Rآ�رة 9; ا�	�ریo ا�.�ی� ا�Rي 
٤ -  <�B9س، &�� مf4bا ��و9; أم�# ا�	�9K%�، خfل ثfث�# ی�م� م# ت�ریo إخ��ر�p� m! ش

�9�. ��س! ���� ا��ائ��#� k	م� J34 آ kت�	ی w9^، وK�9� ر�(� ا��)�ري ی��� 34 دائ�ت> 
9; هRا ا�)�� أي "h Nخ� �.��� ا��ائ��#. 
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  )٥٦٥($�دة 
١ -  ���p�س أم�م ا�f4bا ��ی.�ز ��J ذي م��p9 م# ��r ا���Bم أن ی�	�ض 9; "�! ش

 <�9 #�V �& #م� �! ی� ،�p34 ا�� mن�� oث�# ی�م� م# ت�ریfل ثf3 أص�رت> خ	ا�
	�اض إ�; ا���p�� ا�	3 ت��x اwس	���ف��wسwف �4��4 ا���	.  

	�اض ٥٦٣وم� �م اbخfل �Z"��م ا�K)�ة ا7و�; م# ا���دة  - ٢wد ا�� م# هRا ا�)�ن�ن ی��ن م�
34 ���� ا7"��م ا���درة 34 ا���وى ا���ش�� # ا�	�9K%� ثfث�# ی�م� م# ت�ریo ص�وره� 

� .�د م# ت�ریo ش��ه�م� �! ت�# وا��H ا���� �4%�ى ا���
وی%�ى 9; م���د اس	���ف ا��p! ا���در 34 د�ى ش�� اf4bس وm��r م# ا7"��م  - ٣

�� أ"��م &�ن�ن ا���ا4��ت ا���ن�� �ا���درة 34 ا���وى ا���ش�� # ا�	�9K%� و�Vی)� ر4
 .وا�	.�ری�

  
  )٥٦٦($�دة 

 J.�  .�f آ���K م� �! ی�< ��r ;9 ذ�Xت��ن ا7"��م ا���درة 34 د�وى اf4bس وا��H ا���Kذ ا��
  

  )٥٦٧($�دة 
34 Nی�V يZ� #�  : w ی.�ز ا��

  
��  )أ (H&أو م�ا ��  .ا7"��م أو ا�)�ارات ا��Bص� �	���# أو اس	�Hال &�3y ا�	�9K%� أو ام��
 .ا7"��م ا���درة 34 ا���# 34 &�ارات &�3y ا�	�9K%�)ب (
9; شB< ا�� )ج ( �x4�p�9^ا7وام� ا���درة �/��8ء إ��اءات ا�K. 
ا7"��م ا���درة ��&� إ��اءات ا�	�9K%� إ�; "�# ا�J�K 34 ا���# 34 &�ار &�3y   )د (

�� .ا�	Z�� �%�9Kن &�Hل ا��ی�ن أو ر4}
) m(  �	&م� �� .ا7"��م ا���درة ��Zن &�Hل ا��ی�ن ا��	��زع �4

  
  )٥٦٨($�دة 

bا ���9> م# دی�ن ت.�ری� &JH أن ی�pز "�! ش Np	%م� ه� م ���ی# ���س &�ة إذا أو4; ا�f4
 ا��)}; �> و�k أن ت)}; �/��8ء "�! ش�� اf4bس 9; أن ی	p�J ا���ی# آ��4 م��ری� ءا��3

  .ا���ى
  

  )٥٦٩($�دة 
 �yأو و mس ون��f4bا !�" ��إذا �! ت��� 34 ا�	�9K%�، و&Y ش��ه�، ن)�د "��yة ���ا��� ش

 ^9K�ا� >B9; ش �Kp	أو ا� ���و�k د�4 هmR ا����ری� م# م�9H ا7خ	�م 9; أم�ال ا��9K^ أو ر4
�� k��V ش�� اf4bس ا�����H �����دة  م# هRا ا�)�ن�ن وی%	�د k��V ش�� ٥٥٤/٣ا7م�ن� ا�	3 أود

 3y�(� ی.�ز ���9%�، آK	ا� Jا��ائ��# م# أول ن)�د ت�خ ���9; ��� ��wم	��ز �اf4bس ا�����H ا�	3 د4
�� أم�ا� ��H� درة�H���� م�Z�9%� أن یK	ری�ا����ا� mRه ��  .ل ا�	�9K%� ���ا�

  
  )٥٧٠($�دة 

١ -  w �9> ��8ام� !�pأن ت ��إذا k9V ا���ی# ش�� إf4س> و&}Y ا���p�� ���4 ا��k9 ��ز �
�� ان> ت��� اص���ع اf4bس� #�Hف ���> إذا تwh �%�ت.�وز خ wأ�� ���> و # J(ت.  

٢ - �4�� ���p�ا� Y{&س وf4bا ��9; وإذا k9V أ"� ا��ائ��# ش !�pأن ت �� ا��k9 ��ز �
9; نK)	> 34 ا���p ا�	3  !�pة ا�%��)� و���� ا��(K34 ا� ���9ا��ائ# ����8ام� ا�����ص 
 Np� لfخbم ا��� ان> ت��� اbس�ءة إ�; س��� ا���ی# ا�	.�ری�، وذ�X م� � #�Hإذا ت ،�����ت

 .ا���ی# k9V 34 ا�	��ی�
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  ا�,KL ا����)
  ن ا��,(��ا�V!Bص ا�lی% ی�ی1و

  
  )٥٧١($�دة 

  ".أم�# ا�	�9K%�"ت��# ا���p�� 34 "�! اf4bس وآ�b fدارة ا�	�9K%� ی%�;  - ١
٢ -  k&ا��9^ او ا�K�ا� k9V ;9وی.�ز 34 آJ و&3y�(� Y ا�	�9K%� م# ت9)�ء نK%> أو ���ء 

 .ا7م� �/�4�y أم�# أو اآ�F ���ط أw یaی� �ده! 9; ثfث�
 .	�9K%�ت &�ار م# ا��زی� ا��B	<ی��ر �	��x! م��� أم��ء ا� - ٣

  
  )٥٧٢($�دة 

w ی.�ز أن ی��# أم��� �9	�9K%� م# آ�ن زو�� �9�9K^ أو &�ی�H �> إ�; ا��ر�� ا��ا��� أو م#  - ١
آ�ن خfل ا�%�	�# ا�%��)	�# 9; ش�� اf4bس ش�ی�� �> أو م%	�Bم� ��m أو م�pس�H �> أو 

<� fوآ�.  
b�� <�9دان� 34 ���ی� أو �p�� 34 وآw X�R ی.�ز أن ی��# أم��� �9	 - ٢ !�pا� NH�9%� م# سK

 .م�س� �����ف وا7م�ن�
  

  )٥٧٣($�دة 
١ -  ���� 34 ^9K�ا� #�9�� وی��ب  �x4�p��9%� وا�K	�9%� �/دارة أم�ال ا�K	ی)�م أم�# ا�

  .ا���وى وا7��ل ا�	3 ت)	}��� هmR اbدارة
 ت�&! ص��	�9)� �/دارة ا�	�9K%� 34 د4	� خ�ی�ون أم�# ا�	�9K%�، ی�م� ���م، ���� ا7��ل ا - ٢

mء���9�� &�3y ا�	�9K%� ت�&��> أو خ	�> وی�ش� 34 ن��ی� ا��4	� ��� ی��K ان	 .ص�pKت> وی}� 
٣ -  ^9K�9و�  ،Y&و J34 آ �	ا ا��4R9; هوی.�ز �9��p�� و�)�3y ا�	�9K%� و�9��ا&k اfVwع 

�%�9K	3 ا�y�& #�9> �/ذن م .أی}� اfVwع 
  

  )٥٧٤ ($�دة
١ - !�  .إذا ت��د أم��ء ا�	�9K%� و�k أن ی���9ا م.	���# وی%��Zن ���	}�م# # إدارت
٢ -  mRو34 ه ،#���� إ�; أ"�ه! ���J م��! أو أن ی��� J��وی.�ز �)�3y ا�	�9K%� أن ی)%! ا�

# ا���J ا�Rي ی��9 �> wإ w��%�9%� مK	ی��ن أم�# ا� w ���pا�. 
٣ - �H�9%� أن ی��K	وی.�ز 7م��ء ا� wو ،!���د ��� إ����� 34 ا�)��م ��7��ل ا��Hا� !�{�ا �

 <H�9%� ون�ئK	ی��ن أم�# ا� ���pا� mR�9%�، و34 هK	3 ا�y�& #ذن م/� wإن��� ا���8 إ !�ی.�ز �
 .م%����# ���	}�م# # ا7��ل ا��Rآ�رة

  
  )٥٧٥($�دة 

9; أ��ل ام� �%�9K	3 ا�y�& اض ��ى�	wا k&ا��9^ و�9K�9� 9; ی.�ز kت�	وی ،���� &JH إت��م�
	�اض خfل خ�%� أی�م م# w�9%� 34 اK	3 ا�y�& J�Kأن ی k.وی ،J��	�اض و&� إ��اء ا�wا

  .ت�ریo ت)�ی�>، وی��ن &�ار &�3y ا�	�9K%� وا�k ا���Kذ �4را
  

  )٥٧٦($�دة 
ا&k، أن تZم� ��aل ی.�ز �9��p��، م# ت9)�ء ذات�� أو ���ء 3y�& k9V ;9 ا�	�9K%� أو ا��9K^ أو ا���

  .أم�# ا�	�9K%� وت���# m��r أو �/ن)�ص �د ا7م��ء إذا ت��دوا
  

  )٥٧٧($�دة 
١ -  #�%�9 ��� أن ی)�م ا7م�# ت)�ی�ا K	3 ا�y�& #�9%� �)�ار مK	ب وم��ری� أم�# ا���ت)�ر أت

  .إدارت>
ا��Rآ�ر 34 وی.�ز �)�3y ا�	�9K%� أن یZم� ���ف م���H 7م�# ا�	JH& �%�9K ت)�ی! ا�	)�ی�  - ٢

<��� .ا�K)�ة ا�%��)� خ��� م# أت
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وی.�ز ��J ذي شZن ا���# أم�م ا���p�� 34 &�ار &�3y ا�	�9K%� ا��Bص �	)�ی� أت��ب أم�#  - ٣
<K�9%� وم��ریK	ا�. 

  
  )٥٧٨($�دة 

١ -  �%�9K	إدارة ا� �H&)�رة ����ص خ�ص� م�ا��4 إ�; ا�%��9ت ا��yb�� �%�9K	3 ا�y�& ;��	ی
9; أم�ا���وم�x"f س�� إ��اءات �x4�p�9� زم�fا��� ا��	ذ ا��Bوا7م� ��ت ��.  

�ت - ٢��	�w; رئ�س� ا��	34 ا�)�ن�ن وی ���H�ع 34 ا7"�ال ا���	�wا��ائ��# إ�; ا � .وی�
وی)�م �9��p�� آJ ثfث� اش�� ت)�ی�ا # "��� ا�	�9K%�، آ�� ی)�م ��� ت)�ی�ا # آJ نaاع  - ٣

�� . ا�J�K �4>ی	���� N9	�9K%� وی��ن م# اخ	��ص
و�> 34 آJ و&Y اس	��ء ا��9K^ أو ورث	> أو وآfئ> أو م%	�Bم�> أو أي شh >Bخ� �%��ع  - ٤

�%�9K	34 ش��ن ا� !� .أ&�ا�
  

  )٥٧٩($�دة 
 3y�(93 ���وره�، و���	34 ا���م ا� ���p�ب ا��	�9%� &9! آK	3 ا�y�& 3 ی��ره�	ت�دع ا�)�ارات ا�

8�9�� إ�; ا7شH	� ب�	م� &9! ا��Z9! أن ی��!، وی��ن ا�	��9H ��	�ب م%.J م��pب �����Bص ا�Rی# ت
8�9�� ���ی)� أخ�ىH	� �%�9K	3 ا�y�& إذا ن< ا�)�ن�ن أو أم� wا��ص�ل، إ.  

  
  )٥٨٠($�دة 

١ -  Xذ� ��r ;9w ی.�ز ا���# 34 ا�)�ارات ا�	3 ی��ره� &�3y ا�	�9K%� م� �! ی�< ا�)�ن�ن 
  .او آ�ن ا�)�ار م�� ی.�وز اخ	��ص>

ا���# ���K�p ت�دع &9! آ	�ب ا���p�� وت�R� #9وى ا��Zن خfل ��ة أی�م م# ت�ریo ی)�م  - ٢
 3y�& ك�	ی� w9; أk%" ;9 ا7"�ال، وت�m�x ا���p�� 34 أول ��%9،  ��9H	ی�اع أو ا�bا
 J�K; ت	ا�)�ار " R�Kت� #�ا�	�9K%� ا�����ن 34 &�ارm 34 ن�x هRا ا���#، وی�&� ا��

 .�! تZم� ��س	��ار ت�mR�Kا���p�� 34 أم�m م� 
# خ�%��ئ� ���>  - ٣ J(ت w �8ام�� #9; ا��� !�pأن ت ��إذا رY{4 ا���p�� ا���# ��ز �

�%�9K	3 ا�y�& ار�& R�Kت� J����� أن ان> ت��� ت� #�Hإذا ت <��� ;Kت.�وز أ� wو. 
  

  )٥٨١($�دة 
١ - �p�م# &}�ة ا� m��r �%�9K	3 ا�y�(� ل�H	%أن ت ،Y&و J34 آ ���p�9���.  
٢ - �%�9K	3 ا�y�& # .و34 "��� ا���8ب ا���&Y ی��# رئ�^ ا���p�� أ"� &}�ت�� ����ب 

  
  )٥٨٢($�دة 

١ - X�R� !�%Kن أن�pی# ی�شRم# ��# ا��ائ��# ا� �Fأو اآ �H&�9%� م�اK	3 ا�y�& #��  .ی
	�اض 9; &�ار &�3y ا�	�9K%� ا��Bص �	���# ا���ا&k دون  - ٢wدائ# ا J9^ و��K�9� وی.�ز

kت�	أن ی ،<%K�9%� نK	3 ا�y�& ;اض إ��	wا�)�ار، وی)�م ا R�Kاض و&� ت��	w9; ا 
�9; و�> ا�%� <�4 J�Kأن ی k.وی. 

  
  )٥٨٣($�دة 

 <� �H9^ أو &�یK�9� زو�� ،�H&م�ا #��	�Hري ا��wا >Bا�� # kأو ا���ئ k&ا��ی.�ز أن ی��ن ا� w
��  .إ�; ا��ر�� ا��ا�

  
  )٥٨٤($�دة 

١ - �� ،k&ا��)�ی� ی)�م ا�	ان�� وا�a��ا� >pK� )�رة �>، ����ص خ�ص���4 إ�; ا�%��9ت ا��yb
 ;9�� &�3y ا�	�9K%� 34 شZن ا��&��� � <K93 ی�	م ا���ا��)�م�# م# ا���ی# و��r ذ�X م# ا��

X�9%� 34 ذ�K	3 ا�y�& ون���  .أ��ل أم����، وم
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# إی�ادات�� و�9��ا&k أن ی�k9 م# أم�# ا�	�9K%� إی}�"�ت # س�� إ��اءات�� و - ٢
��� �(9� .وم��و�4ت�� و"��� ا���وى ا��	

  
  )٥٨٥($�دة 

١ -  ;9�9>، وم� ذ�X ی.�ز �9��p�� أن ت)�ر �> م��Z4ة إ������  ��xأ��ا ن k&ا��ا� ;y�(	ی w
X�R� e�%�9%� تK	9� �����ا� ���pا� Yدي وآ�ن� ��r ا���9> ذا ��ل �.  

٢ - �%�9K	3 ا�y�& #ار م�(� k&ا��ل ا�a .وی.�ز 
# خ��> ا�.%�! - ٣ wإ k&ا��ل ا�Z%ی wو. 

  
Rا���� KL,ا�  
  mث�ر اdS6س

  mث�ر اdS6س ������ إ�A ا�"�ی% -١
  

  )٥٨٦($�دة 
ی.�ز �9��p�� ���ء 3y�& k9V ;9 ا�	�9K%� أو ا������ ا���م� أو أم�# ا�	�9K%� أو ا���ا&k أن  - ١

9; شB< ا��9K^ أو ����> م# م�8د �Kp	��� ء�{	&wا ��رة ا�fHد ���ة م�pدة &���9 تZم� 
mR�K9! و&� ت�x	9; ا� kت�	ا ا7م� دون أن یR9! م# هx	9^ أن یK�9.�ی�، و�	9�.  

9; شB< ا��9K^ أو أم� ا���� م# م�8درة  - ٢ �Kp	إ��8ء ا� Y&و Jأن ت)�ر 34 آ ���p�9و�
 .ا�fHد

  )٥٨٧($�دة 
%�9K	أم�# ا� ��Bدون أن ی <�Vم� # k�8	9^ أن یK�9� ی.�ز w <� ی.�ز wو ،mو��د Jp�� ���	آ �

�%�9K	3 ا�y�& #ذن م/� wإ <�Vأن ی��8 م�.  
  

  )٥٨٨($�دة 
w ی.�ز ��# ش�� إf4س> أن ی��ن ن�خ�H أو }�ا 34 ا��.��^ ا������� أو ا��.��^ ا����9p أو  - ١

ا��8ف ا�	.�ری� أو ا������ أو ا��)���ت ا������، وw أن ی��ن م�ی�ا أو }�ا 34 م.9^ 
��ل ا���Hك أو ا��آ��� ا�	.�ری� أو ا�	��ی� واwس	��اد أو إدZ� J8	أن ی� wارة أی� ش�آ� و

ا�%�%�ة 34 ��� أو ش�اء ا7وراق ا������ أو ا���� ��H�aاد ا��3�9، آJ ذ�X م� �! ی�د إ��> 
mر�H	 .ا

٢ - �p�9� ی.�ز X34 إدارة أم�ا�>، وم� ذ� m��r  #�� وw ی.�ز ��# ش�� إf4س> أن ی��ب 
!�9; ذ��y Xر � kت�	ا�)�� إذا �! ی mدwذن> 34 إدارة أم�ال أوZأن ت ��	B�ا�. 

  
  )٥٨٩($�دة 

١ -  �H	�تJ8 ی� ا��9K^ ��.�د ص�ور "�! ش�� اf4bس # إدارة أم�ا�> وا�	��ف �4��، وت
mص�ور ��  .ا�	���4ت ا�	3 ی.�ی�� ا��9K^ 34 ی�م ص�ور "�! ش�� اf4bس "�ص�9 �

9; ا���8 إw ���)�� أو ا�	%.�J أو ��r ذ�X م# ا��bاءات إذا آ�ن ا�	��ف  - ٢ <� �	pی w ��م
� ا��ائ��# إw إذا ت! ا��bاء &JH ص�ور "�! ش�� اf4bس��9; � .f4 ی%�ى 

# إدارة أم�ا�> وا�	��ف �4�� دون &��م> ����bاءات ا�fزم�  - ٣ ^9K�ی� ا� Jr ل�pی w
<&�(" ;9 �x4�p�9�. 

  
  )٥٩٠($�دة 

١ - w #ء م��> م�K�	�9> م# دی�ن او اس9^ ��� ص�ور "�! ش�� اf4bس ا���4ء ��� K�9� ی.�ز 
  .")�ق

٢ -  ��&�(p	د اس���� "�9ل م� ��وم� ذ�X إذا آ�ن ا��9K^ "�مf ��ر&� ت.�ری� ��ز ا���4ء �> �)��	
 . م# هRا ا�)�ن�ن٤٣١إw إذا �رض أم�# ا�	�9K%� 34 هRا ا���4ء HV)� �9��دة 
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  )٥٩١($�دة 
w ت)� ا��)�ص� ��� ص�ور "�! ش�� اf4bس ��# م� �9�9K^ م# ")�ق وم� �9> م# ا�	aام�ت إw إذا 
 kHس #و�� ارت�Hط ������، وی��� اwرت�Hط 9; و�> ا���Bص إذا ن�Zت ا�p)�ق وا�w	aام�ت 

  .وا"� او ش�9�� "%�ب ��ر
  

  )٥٩٢($�دة 
� �9�9K^ 34 ی�م ص�ور "�! ش�� اf4bس ی��Jr J ا��� ���� ا7م�ال ا�	3 ت��ن م�9 - ١

  .وا7م�ال ا�	3 ت�ول إ��> م��9	�� وه� 34 "��� اf4bس
 -:وم� ذ�w X ی��Jr J ا��� م� یZت3 - ٢

�ن� ا�	3 ت	)�ر �9�9K^  )أ (bن�ن� وا�& ���9 a.pی.�ز ا� w 3	ا7م�ال ا�.  
 .ا7م�ال ا����9آ� ���8 ا��9K^)ب (
 .ا�> ا�����Bا�p)�ق ا��	�B�� �9< ا��9K^ او �Z"� )ج (
)� تZم�# صe�p أ��م> ا��JH& ^9K ص�ور "�!   )د ( 34 ��K	%�9� Np	%3 ت	ی}�ت ا���ا�	

ش�� اf4bس وم� ذ�X ی9	aم ا��%	Z� ��Kن ی�د إ�; ا�	�9K%� ���� أ&%�ط ا�	Zم�# ا�	3 
# ا���4 م� �! ی�< ا�)�ن�ن  �&�	9� ���p�ا� <	���� ا��9K^ ا�	�اء م# ا�	�ریo ا�Rي �د4

r ;9Xذ� ��. 
  

  
  

  )٥٩٣($�دة 
 !��� أن ی%	�4; دائ�� ا���رث ")�&� wإ ��9; أم�ا� N" <ی��ن ��ائ�� f4 9^ ت�آ�K�إ�; ا� Y�h إذا

�%�9K	9; أم�ال ا� N" رث أي��ی��ن ��ائ�3 ا� wا7م�ال، و mRم# ه.  
  

  )٥٩٤($�دة 
ا�%�� �4�� م� w ی.�ز ��� ص�ور "�! ش�� اf4bس ر�4 د�ى م# ا��9K^ أو �9> أو  - ١

 :اس	��Fء م� یZت3
  .ا���وى ا��	�9)� ��7م�ال وا�	���4ت ا�	w 3 ی��9�� Jr ا���  ) أ(
��ل ا�	�9K%� ا�	3 ی.�a ا�)�ن�ن �9�9K^ ا�)��م ���) ب(Z� �(9� .ا���وى ا��	
  .ا���وى ا�.��ئ��) ت(

٢ - �� أن تZذن ی.�ز �9��p�� أن تZذن �/دخ�ل ا��9K^ 34 ا���وى ا��	���� �(9	�9K%�، آ�� ی.�ز �
�� .�/دخ�ل ا��ائ# 34 هmR ا���وى إذا آ�نY �> م��p9 خ�ص� �4

٣ -  ���Bا�>  ا���"Z� أو <�B�� �(9��9> د�ى ���ئ�� أو د�ى م	 Y�إذا ر�4 ا��9K^ أو ر4
�H9V ;9ت م���� Y9�	إذا اش ���4 �%�9K	إدخ�ل أم�# ا� kو�. 

  
  )٥٩٥($�دة 

9^ ��� ش�� إf4س> ���	K�9; ا���ی� # �yر أ"�ث> ���89 ��ز �9���pم �> ا��خ�ل 34 إذا "�! 
^9K�م� ا� m�Vت�ا YHF)}; �> م� �! ی�ی� ا���	��� �%�9K	ا�.  

  
  )٥٩٦($�دة 

�%�9 ��� س��ع أ&�ال أم���� أن ی)�ر إ�ن� �9�9K^ ت��ف م# أم�ال  - ١K	3 ا�y�(� ی.�ز
!����  .ا�	�9K%� ���ء H9V ;9> أو k9V م# ی

�ن� وwم - ٢bا k9V #�� ;9 kت�	�9%� دون أن یK	3 ا�y�& 9! م# ت)�ی�ه� أم�مx	�9%� ا�K	ا� #�
�ن�ذ�X و&� ص�ف bا. 

ی.�ز 34 آJ و&3y�(� Y ا�	�9K%� م# ت9)�ء ذات> أو ���ء k9V ;9 أم�# ا�	�9K%� أن ی��ل  - ٣
<%K�9%� نK	3 ا�y�& ا ا�)�ار أم�مR9! م# هx	وی.�ز ا� ،���ن� أو أن یZم� �/��8ئbم)�ار ا. 
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9; ا��e9 &�ة ا��3ء ا��)};، وإذا �! ی)�  - ٤ Nی��	; "�ز "�! ا�	ن� م�bی�&� ص�ف ا
�ن� ��.�د &��م "��� اwت�pدbی�&� ص�ف ا e9ا��. 

  
  )٥٩٧($�دة 

 م# هRا ا�)�ن�ن ی.�ز �9�9K^ ��ون إذن، أن ی��رس ت.�رة ��ی�ة ���8 ٥٨٨م� م�ا�ة "�! ا���دة 
�Rی# ت��Z دی�ن�! ����س�H هmR ا�	.�رة ا7و��ی� 34 اس	��Kء ")�&�! م# أم�ال ا�	�9K%� وی��ن ��9ائ��# ا

��  .أم�ا�
  

  )٥٩٨($�دة 
 #� ا��ائ��# ���	���4ت ا�	���� إذا &�م ��� ا���ی# ��� ت�ریo ا�	�&� ��� ��w ی.�ز ا�	�%X 34 م�ا�

�� اf4bس�� !�pا� JH&ا���4 و:-  
�� م� �ا ا���ا  )أ (�ت أی� آ�ن ن��H	ا� eفم����9�� ا�  .ی� ا����8ة ا�	3 ی.�ى 
 و�4ء ا��ی�ن &JH "�9ل اJ�7 أی� آ�نY آ���K ا���4ء، وی�	�H إن��ء م)��J و�4ء ور&� ت.�ری� �! )ب (

J�7�9ل ا" JH& 34 "�! ا���4ء ��&�(p	د اس�� .یJp م�
�9>، وی�	�H ا���4ء ���یN ا7وراق ا�	.�ری� أو )ج ( NK	���8 ا��3ء ا�� ���pو�4ء ا��ی�ن ا� J(ا�� 

 .ا����34 34 "�! ا���4ء ����)�د
آJ ره# أو تZم�# اتh 3&�Kخ� وآX�R آJ اخ	��ص ی	)�ر 9; أم�ال ا���ی# y��ن� ��ی#   )د (

9; ا�	Zم�# Nس��. 
  

  )٥٩٩($�دة 
 م# هRا ا�)�ن�ن وخfل ا�K	�ة ا����ر ٥٩٨آJ م� أ��اm ا��9K^ م# ت���4ت ��r م� ذآ� 34 ا���دة 

 !�pی.�ز ا� ���4 ��� ا��ائ��# اذا آ�ن ا�	��ف �yرا ��� وآ�ن إ����� ����م ن�Kذm 34 م�ا��
# ا���4 ^9K�&� ا��	ف ���	و&�ع ا� Y&9! و�  .ا��	��ف إ��> ی

  
  )٦٠٠($�دة 

�� اf4bس f4 ی.�ز أن ی%	�د �� !�pا� JH&ا���4 و #إذا د4�Y &��� ور&� ت.�ری� ��� ت�ریo ا�	�&� 
a9م ا�%�"k أو م# سYHp ا��ر&� ا�	.�ری� �p%��> ��د ا�)��� ا����4� م# ا��pمJ م� د�4 �>، وان�� ی

# ا���4، وی)� ا�w	aام ����د 34 "��� ا�%��  ^9K�&� ا��	.�ری� �	إن��ء ا��ر&� ا� Y&9! و�إذا آ�ن ی
# ا���4 ^9K�&� ا��	9; ا�%�� � <���" Y&9! و��� ا7ول إذا آ�ن یx�9; ا�  .��م� 

  
  )٦٠١($�دة 

��م ن�Kذه� ")�ق - ١� !�pی# ی.�ز ا���9; أم�ال ا� ا��ه# أو اwم	��ز أو اwخ	��ص ا��)�رة 
� ا��ائ��# إذا &��ت ��� ت�ریo ا�	�&� # ا���4 و��� ان)}�ء ثfث�# ی�م� م# ��� ��34 م�ا�

  .ت�ریo ت)�ی� ا��ه# أو اwم	��ز أو اwخ	��ص
 أو اwخ	��ص ا�Rي "�! ���م ن�Kذm یZخR ا��ائ# ص�"k ا��ه# أو اwخ	��ص ا�	��3 ��9ه# - ٢

 #�Fآ�ر م# ا�R�ا��ائ# ا� ;��� ا��ائ��# م�ت�H هRا ا�	Zم�# وم� ذ�w X ی��� ��34 م�ا�
�9> ��8ض ن�Kذ ا��ه# أو  J�pم� آ�ن ی wم�# إZ	�9> ا�ا���ت� م# ��� ا���ل ا��)�ر 

 .اwخ	��ص ا�%��N وی�ول ا��Kق إ�; ���� ا��ائ��#
  

  )٦٠٢($�دة 
� ا��ائ��# ا�	aم ا��	��ف إ��> �Zن ی�د إ��>  - ١��� N" 34 ذ أي ت��ف�Kم ن��إذا "�! �

�9> م# ا��9K^ ��)	}; هRا ا�	��ف أو &��� ا��3 J�" �9%� م�K	ءا�  ،<{H& Y&و 
�H(ا� oم# ت�ری mر��أو ث <{H& ائ� م��  .آ�� یa9م ���4 

 �9�9K^ إذا و�� هRا ا���ض وی��ن �9�	��ف إ��> ا�Np 34 اس	�داد ا���ض ا�Rي &�م> - ٢
� ا��ائ��# ��� kف إ��> أن ی�����	�ا� N" #�9%�، 4/ذا �! ی��� آ�ن مK	34 ا� <����
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�9�� م# ا�	��ف وان ی�	�ك 34 ا�	�9K%� ��صK> دائ�� �دی� ��� �� ا�	3 �دت K�����
��K��ا� mRه ��9; &� .یaی� 

  
  )٦٠٣($�دة 

 k9أن ی� m�"�9%� وK	ا��ائ��# اذا و&� ی.�ز 7م�# ا� ���� N" 34 #ی��ذ ت���4ت ا��Kم ن�
ا�	��ف &JH ص�ور "�! ش�� اf4bس وذ�X وw �(4"��م ا�)�ن�ن ا���ن3، وی%�ى ا��p! ا���در ���م 

<���" ��  .ن�Kذ ا�	��ف N" 34 ���� ا��ائ��# س�اء ن�Zت ")�&�! &JH "��ل ا�	��ف او �
  

  )٦٠٤($�دة 
 #�9�� 34 ا���اد ت%)| ا���وى ا���ش��  ٦٠٣ وا���دة ٦٠١ إ�; ٥٩٨ت�N�H ا7"��م ا�����ص 

�� اf4bس�� !�pص�ور ا� o# م# ت�ری�	}3 س��ا ا�)�ن�ن �Rم# ه.  
  

   mث�ر اdS6س ������ إ�A ا��ا5��% -٢
  

  )٦٠٥($�دة 
١ -  ��w ی.�ز ��9ائ��# ا���دی�# أو ا��ائ��# أص�pب ")�ق اwم	��ز ا���م� ��� ص�ور "�! ش

  .f4bس إ&�م� د�وى �4دی� 9; ا�	�9K%� أو ات�Bذ أی� إ��اءات &}�ئ�� أخ�ى �yه�ا
9; ص�ور "�! ش�� اf4bس و&� ا���وى ا��Kدی� ا��)�م� م# ا��ائ��#  - ٢ kت�	ی X�Rوآ

ا��Rآ�ری# 34 ا�K)�ة ا�%��)� وو&� إ��اءات ا�	�R�K ا�	3 ��أه� ه�wء ا��ائ��ن &JH ص�ور 
)�ر ا��9K^ ��ز اwس	��ار 34 إ��اءات "�! ش�� اf4bس وم ��H� د ی�م�pإذا ت Xذ� �

�%�9K	3 ا�y�& #ذن م/� R�K�	ا�. 
٣ -  ;9أم� ا��ائ��ن ا���ت���ن واص�pب ")�ق اwم	��ز ا��Bص� وا��pص�9ن 9; اخ	��ص 

 ،�%�9K	أم�# ا� ��أم�ال ا���ی# �4.�ز ��! إ&�م� ا���وى ا��Kدی� أو اwس	��ار �4�� 34 م�ا�
!��9�� تZم���ت .آ�� ی.�ز ��! ا�	�R�K او اwس	��ار �4> 9; ا7م�ال ا�	3 ت)� 

  
  )٦٠٦($�دة 

�دی� أم م}��ن�  Y9^ س�اء أآ�نK�9; ا��� اf4bس ی%)| ��hل ���� ا��ی�ن ا��)�ی� ا�	3 �� !�pا�
  .��م	��ز �م أو خ�ص

  
  )٦٠٧($�دة 

�� اf4bس ی�&� س�ی�ن �ائ� ا��ی�ن ا�� !�pت.�ز ا� wا��ائ��# 4)| و ���دی� ����%�H إ�; ����
��ائ� ا��ی�ن ا��}��ن� ��ه# أو ام	��ز أو اخ	��ص إw م# ا�����H ا���ت.� م# ��� ا7م�ال � �H����ا�
�� اf4bس �� !�pص�ور ا� JH& �(p	%�ائ� ا����9�� ا�	Zم�# وی%	�aل اصJ ا��ی# أوw ث! ا�ا�	3 ی)� 

 �(p	%�ائ� ا����� ص�ورmث! ا��.  
  

  )٦٠٨($�دة 
# ا���ة م#  Np	%�ئ� ا����9��p�� أن ت%	�aل م# ا��ی# اJ�l ا�Rي �! ی�	�ط �4> �ئ� م�89H ی��دل ا�

�� اf4bس إ�; ت�ریo اس	p)�ق ا��ی#�� !�pا� oت�ری. 
 

  )٦٠٩($�دة 
9; ش�ط �4سo، م� ت)�ی! آJ�K، أم� ا �(9�9; ی.�ز اwش	�اك 34 ا�	�9K%� ����ی�ن ا�� �(9���ی�ن ا��

�� 34 ا�	�زی��ت إ�; أن ت	�H# ن	�.� ا���طHن�� k�.�4 �&ش�ط وا.  
  

  )٦١٠($�دة 
9; هRا  - ١ kت�	ی f4 !س أ"�هf4إ �� اث� اf4bسإذا و��  ���9 م9	aم�# ��ی# وا"� وش

Xذ� ��r ;9  .����%�H إ�; ا��9	aم�# اlخ�ی# م� �! ی�< ا�)�ن�ن 
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9; ا��9	aم�# اlخ�ی#وإذا ت! ا��e9 م� ا��9	aم  - ٢ <Vت%�ى ش�و f4 ^94ي أRا�. 
  

  )٦١١($�دة 
إذا اس	�4; ا��ائ# م# أ"� ا��9	aم�# ��ی# وا"� �aءا م# ا��ی# ث! أ94^ ��&3 ا��9	aم�# أو أ94^ أ"�ه! 
f4 ی.�ز ��9ائ# أن ی�	�ك 34 ا�	�9K%�ت إ�H��� w&3 م# دی�> ویH); مp	p� �xK)> 34 م����H ا��9	aم 

����r ا�� m�4و ���9%� �Kت Jك 34 آ�	م أن ی�a	9�ا ا�R�9^ ��Rا ا��H&3، وی.�ز �K�.  
  

  )٦١٢($�دة 
١ -  J�� �%�9Kت Jك 34 آ�	وا"�ة، ��ز ��9ائ# أن ی� ��إذا أ94^ ���� ا��9	aم�# ��ی# وا"� د4

  .دی�> إ�; أن ی%	��4>، �	��م>، م# اصJ و�ائ� وم��ری�
٢ -  �%�9K9; ت��وw ی.�ز �	�9K%� ا����ع � .أخ�ى ��� أو4	> 
�دت ا�aی�دة إ�; ت�9K%� م#  - ٣ <��9> ا��ائ# یaی� 9; دی�> وت�ا� J�" ع م���وإذا آ�ن م.

�دت  kت��	ا ا�Rی# 4/ذا �! ی��� ه���� !�ی��ن م�w�K م# اlخ�ی# �k%p ت�ت�k ا�	aام�ت
 .ا�aی�دة إ�; ا�	�9K%�ت ا�	3 د4�Y اآ�F م# "�	�� 34 ا��ی#

  
٣-dS6ث�ر اm أ�#�ب Aإ� ��  س ����

  ا��ی�ن ا�"/"��� �1ه% أو ا$���ز �(A $�+�ل
  

  )٦١٣($�دة 
w ت�رج أس��ء دائ�3 ا��9K^ ا��pئaی#، ���> &�ن�ن3، 9; ره# أو ام	��ز خ�ص 9; م�)�ل 34 

9; سJ�H ا�	Rآ�ة wا��ائ��# إ ����.  
  

  )٦١٤($�دة 
ن م# &�3y ا�	�9K%�، د�4 ا��ی# ا��}��ن ی.�ز 7م�# ا�	�9K%� 34 آJ و&Y و��� ا���pل 9; إذ
  .��ه# أو اس	�داد ا7ش��ء ا���ه�ن� �p%�ب ���� ا��ائ��#

  
  )٦١٥($�دة 

9; أم�#  - ١ kی.�وز ا��ی#، و� #�F� #�إذا ��� ا���)�ل ا���ه�ن ���ء k9V ;9 ا��ائ# ا���ت
J&ا #�Fا��ائ��#، وإذا آ�ن ا� � م# ا��ی# اش	�ك ا�	�H& �%�9K ا��)�ار ا�aائ� �p%�ب ���

 �(HV N(" �& <دی� ���ط أن ی��ن دی��ا��ائ# ا���ت�# ����H&3 �> 34 ا�	�9K%� ��صK> دائ�� 
  .w"��م هRا ا�)�ن�ن

وی.�ز wم�# ا�	�9K%� أن ی�Rر ا��ائ# ا���ت�# ��	�ب م%.J م��pب ��9! ا��ص�ل ����ب  - ٢
9; ا7ش��ء ا���ه�ن�  R�K�	9� اءات ا�)�ن�ن����bذ ا�Bات RB	د 4/ذا �! ی�pتwء "��� ا��&JH ان	

 3y�& �9 &�ارHه�ن�، وی��ت ا�w�(��ا� ��H� �%�9K	ذن 7م�# ا�bا ،mأو إخ��ر #�ا��ائ# ا���ت
 #�9; ا�� kت�	34 ا�)�ار، وی #�ا�	�9K%� ��7ذن إ�; ا��ائ# ا���ت�# وی.�ز ��Rا ا��ائ# ا��

X��8 ذ�� ���p�م� ا�Zم� �! ت ��Hا� R�Kو&� ت�. 
  

  )٦١٦($�دة 
�%�9 ��� اس	�Rان &�3y ا�	�9K%� أن ی��4 خfل ا7ی�م ا����ة ا�	���� ���ور  - ١K	9; أم�# ا�

�� اf4bس م�� ی��ن تYp ی�m م# ن)�د ا�	�9K%� و����r! م# و��د أي دی# hخ�، �� !�pا�
�� اf4bس # م�ة ثfث�# �� !�pص�ور ا� JH& �(p	%�ا� ���H�ت وا��Hت��ی�م� ا��7ر وا�

 kا��ی�ن و� mRزم� ���4ء هf�9%� ا��)�د ا�K	9^، 4/ذا �! ی�# ��ى أم�# ا�K�م�9# ��ى ا���9�
�� 34 م�ت�H اwم	��ز(H%�9%� و�� و��ت دی�ن أخ�ى تK	ا� Jا���4ء م# أول ن)�د ت�خ.  

وی��ن �9����H ا��%	p)� ���9ائ� ا��Rآ�رة وا�aائ�ة 9; م� ت)�م م�ت�H اwم	��ز ا��)�رة  - ٢
 .ن�ن�&�
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  )٦١٧($�دة 
 م# هRا ٦٢٤ی��ن �9���� 34 "��� إن��ء إی.�ر ا��)�ر ا�Rي ی��رس �4> ا��9K^ ا�	.�رة HV)� �9��دة 

# ا�%�� ا�%��)� 9; ص�ور "�! ش�� اf4bس و# ا�%��  <� �(p	%�ن ا��7ة ا���ز �}��	ا�)�ن�ن ام
 أو ن)J� Y9 ا����� مp	p� �xK)> 34 ا�.�ری�، وإذا ���Y ا���)�wت ا�����دة 34 ا���# ا�����ة

  .اwم	��ز
  

  )٦١٨($�دة 
 �(p	%�ا� �Hدی# ا�}�ی wإ ��9;   اخ	fف أن�ا kا�}�ائ kH%� م���p9� )�ر�ز ا���	مwا J�ی� w
�� اf4bس، وت�خJ ا�}�ائk ا7خ�ى �� !�p9; ص�ور ا�# ا�%�	�# ا�%��)	�#  ^9K�9; ا�

�Kت ��ص��  .� دی�ن� �دی�ا��%	p)� 34 ا�	�زی
  

  )٦١٩($�دة 
 �%�9K	ا� Jام أول ن)�د ت�خ�B	ء ��س�{	&wا ��ی.�ز �)�3y ا�	�9K%� ���ء 9; ا&	�اح أم���� أن یZم� 
34 ا���4ء �p)�ق ا��ائ��# ا�Rی# ��! ام	��ز 9; م�)�wت ا��9K^ ���ط أن ت��ن أس��ؤه! &� وردت 

 �� م# هRا ٦٥٥ا����ر إ���� 34 ا�K)�ة ا7و�; م# ا���دة ���)�ئ�� ا����ئ�� ��9ی�ن ��r ا��	��زع �4
�4�� ��p! ن��ئ3 J�Kا� ��� wی.�ز ا���4ء إ f4 ز��	مw34 ا �  .ا�)�ن�ن، وإذا "�Y9 م��ز

  
٤-Aإ�  ��   mث�ر اdS6س ����

  أ�#�ب ا��ی�ن ا�"/"��� �1ه% أو ا$���ز
  أو اخ��Lص �(A �+�ر

  
  )٦٢٠($�دة 

(��رات &JH ت�زی� ث�# ا���)�wت أو "�J ا�	�زی��ن م�� آ�ن ��9ائ��# إذا "�J ت�زی� ث�# ا�
�� م# ث�# {�ا���ت���# أو ا���	�زی# أو ا��pص#�9 9; اخ	��ص ا�Rی# �! ی%	��4ا ")�&�! آ9�� أو �
 N9�3 ��! م� ا��ائ��# ا���دی�# 34 ت�زی� ا7م�ال ا�	3 ی	&�H��� آ�ا�	م�# أن ی�Z	��� �9�p�رات ا��(�ا�

 ��� ا��ائ��# ���ط أن ت��ن دی�ن�! &� "))w �(HV Y"��م هRا ا�)�ن�ن���� N" .  
  

  )٦٢١($�دة 
إذا أ��ى ت�زی� وا"� أو اآF� �F�# ا���)�wت &JH ت�زی� ث�# ا��)�رات آ�ن ��9ائ��#  - ١

 !�ا���ت���# أو ا���	�زی# أو ا��pص#�9 9; اخ	��ص أن ی�	�آ�ا 34 ا�	�زی��ت ��J دی�ن
�! 34 هmR ا�	�زی��ت إ�; ���ط أن ت��نHن�� k�.ا ا�)�ن�ن، ویRم ه��"w �(HV Y((" �& 

  ."�# إ��اء ا�	%�ی� ا����ئ��
و��� ��� ا��)�رات وإ��اء ا�	%�ی� ا����ئ�� �k%p م�اتk ا��ائ��# ا���ت���# وا���	�زی#  - ٢

واص�pب ")�ق اwخ	��ص w ی.�ز ��# ت�ه9> م�تH	��p9� <ل 9; آJ دی�> م# ث�# 
�(��� اس	�aال ا��)�ار ا�Rي ��k �>، وی�د هRا ا��)�ار إ�; ا�� wا��ی# إ �H& ،آ�رةR�رات ا�

� ا��ائ��# ا���دی�#���. 
وإذا آ�نY م�ت�H ا��ائ# ا���ت�# أو ا���	�ز أو ص�"N" k اwخ	��ص w ت�ه9> إ��p9� wل  - ٣

a� ;9ء م# دی�> آ�ن م# ")> اwش	�اك 34 &%�� ا��8م�ء ����H&3 �> م# ا #�Hی#، وإذا ت��
�9> وم� ��p� k%��> یaی� 9; م)�ار دی�> و�k اس	�aال  J�" ئ�� أن م����� ا�	%�ی� ا��

 .ا�.aء ا�aائ� وردm إ�; ���� ا��ائ��# ا���دی�#
  

  )٦٢٢($�دة 
ا��ائ��ن ا���ت���ن أو ا���	�زون أو أص�pب ")�ق اwخ	��ص ا�Rی# w ی�9�pن 9; ش� م# ث�# 

�mR ا���K ���� اlث�ر ا��)�رات ا�	3� !��9�9�� تZم���ت�! ی�	�Hون دائ��# �دی�# وت%�ى  ت)� 
  .ا���ش�� # أ��ل ���� ا��ائ��# و# ا��e9 ا�)}�ئ3 إن و&�
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٥-n19! K�� �$1�"ا� �#�#Lا��+�د ا� (S سdS6أث1 ا   
  

  )٦٢٣($�دة 
١ - Hم� �9.�نa9�د ا��(��� اf4bس o%4 ا��� !�p9; ا� kت�	ی w ���4 �4�V ^9K�3 ی��ن ا�	ا� #�

���Bرات ش�H	  .إw إذا آ�نY &�ئ�� 9; ا
٢ -  ،o%Kا� k9خ� أن ی�lز ���9ف ا�� mR�K34 ت� ��	أو �! ی% �(�وإذا �! ی�RK أم�# ا�	�9K%� ا�

وآJ &�ار ی	mRB أم�# ا�	Z�� �%�9Kن ا��)� ی.k أن ی��ض 3y�& ;9 ا�	Z�� �%�9Kذن �>، 
 .ی��# 7م�# ا�	�9K%� م��9 م��سb �Hی}�ح م�&K> م# ا��)�وی.�ز ���9ف اlخ� أن 

٣ -  ;99; ا�o%K اw اذا ن<  kت�	�ی� ا���و�9�	��&� اwش	�اك 34 ا�	�9K%� آ�ائ# �دي ���	
 .ا"	�Kظ ا�	��ی� ��wم	��ز ا��)�ر �> &�ن�ن�

  
  )٦٢٤($�دة 

١ - kت�	ی f4 .�رة	رس �4> ا���ي یRر ا��(��� إذا آ�ن ا��9K^ م%	��Zا �9�� !�p9; ص�ور ا� 
اf4bس إن��ء ا��bرة أو "�9ل ا��7ة # ا���ة ا��	w ��(Hن)}�ئ��، وآJ ش�ط 9; خfف 

  .ذ�X ی�	�H آZن �! ی�#
9; ا���)�wت ا�����دة 34 ا��)�ر و�! ی�# ا�	�R�K &� ت!  - ٢ R�K�	&� ��أ 34 ا� ����وإذا آ�ن ا�

K�	و&� ا� kس و�f4bا ���� !�pص�ور ا� ���R ���ة س	�# ی�م� م# ت�ریo هRا ا��p! م� 
 ��م اbخfل �Np ا����� 34 ات�Bذ ا��bاءات ا�	��xKp وk9V 34 إخfء ا��)�ر و4)� �9)�ا

 �%�9K	3 ا�y�(� م�، وی.�ز�� یZم� ��س	��ار و&� ا�	�Hr�� R�K	> 34 إن��ء ا��bرة أو أنا�
�� .اwس	��ار �4

ار 34 ا��bرة و�k أن ی��4 ا��7ة ا��	Zخ�ة وان ی)�م y��ن� وإذا &�ر أم�# ا�	�9K%� اwس	�� - ٣
آ���4 ��4�9ء ����7ة ا��%	)�9H، وی.�ز �9���� أن ی�k9 م# &�3y ا�	�9K%� إن��ء ا��bرة إذا 
 �%�9K	أم�# ا� �Hr�� mإخ��ر oی�م� م# ت�ری ��آ�ن ا�}��ن ��r آ�ف وذ�X خfل خ�%� 

 .34 اwس	��ار 34 ا��bرة
�%�9 ��� ا���pل 9; إذن م# &�3y ا�	�9K%� ت���Z ا��)�ر م# ا�V�H# او ا�	��زل و7م�#  - ٤K	ا�

9�f&� ��# ا����X وا��%	��Z و�� آ�ن ا��9K^ م���� م# � ��x��ی.�ر و4)� ��"��م ا�bا #
9; ذ��y Xر �9���� kت�	ی wی.�ر ���ط أbا �( ;{	(�� Xذ�. 

  
  )٦٢٥($�دة 

ن )� ا�����r J م�pد ا���ة ��ز �9��مJ وwم�# ا�	�9K%� إن��ء ا��)� إذا أ94^ رب ا���J وآ� - ١
J���9�� 34 &�ان�# ا� .م� م�ا�ة ا7"��م ا�����ص 

��ی� إw إذا آ�ن اbن��ء ت�%��K أو ���8 	��� �%�9K	ا� �Hم��� ���pا� mR34 ه Jم��وw ی.�ز �9
  .م�ا�ة م�ا�� اbخ��ر

ة f4 ی.�ز إن��ؤm إw إذا ت)�ر �م اwس	��ار 34 ا�	.�رة، وإذا آ�ن )� ا���J م�pد ا��� - ٢
��ی�	��� �%�9K	ا� �Hم��� ���pا� mR34 ه Jم�� .وی.�ز �9

9��مJ وK9� �(4)�ت�# ا�%��)	�# اwم	��ز ا��)�ر �> &�ن�ن� - ٣� Np	%�ی� ا��� .ی��ن �9	
  

   ا=س�1داد-٦
  

  )٦٢٦($�دة 
 تYHF �> م��9	�� أو "N اس	�داده� و&Y ش�� ��J شB< أن ی%	�د م# ا�	�9K%� ا7ش��ء ا�	3 - ١

  .اf4bس
�%�9، ��� اخR رأى ا���ا&k وا���pل 9; إذن م# &�3y ا�	�9K%� رد  - ٢K	وی��ن 7م�# ا�

 إ�; م���> أو ص�"k ا�Np 34 اس	�دادm، وإذا رk9V �4 اwس	�داد ��ز ����H> ءا��3
���p�9; ا��ض ا��aاع . 
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  )٦٢٧($�دة 
�� �p%�ب ی.�ز اس	�داد ا7 - ١��� J�7 أو ��9; سJ�H ا��دی ،^9K�دة 34 "��زة ا�����ش��ء ا�

��� �%�9K	إ��>، ���ط أن ت��� 34 ا� �� .م����� أو J�7 ت�9%�
 �! ی�# &� ت! ا���4ء �> ن)�ا أو ��ر&� ت.�ری� أو ���یN إذاآ�� ی.�ز اس	�داد ث�# ا�H}�ئ� 

  .&��m 34 "%�ب ��ر ��# ا��9K^ وا���	�ي
٢ - ;9 . ا��%	�د ان ی�w �4م�# ا�	�9K%� ا�p)�ق ا��%	9� �(p�9K^و
 .وإذا آ�ن ا��9K^ &� أودع ا�H}�ئ� ��ى ا���8 ��ز اس	�داده� م�> - ٣
وإذا ا4	�ض ا��9K^ ��ه# ا�H}�ئ� وآ�ن ا��ائ# ا���ت�# w ی�9! و&Y إن��ء ا��ه# ���م م���9  - ٤

�� و�4ء ا��ی# ا��}� wداده� إ�	ی.�ز اس f4 ��� ^9K�ن ����ه#ا���. 
  

  )٦٢٨($�دة 
١ -  ^9K�إ�; ا� ��%9�، ا���ه� م# ا7وراق ذات ا�)���r.�ری� و	داد ا7وراق ا��	ی.�ز اس

Y��� ���4ء م��# إذا و��ت ��� 34 ا�	�9K%� و�! ت�# &��	�� &� د4���B	� أو ��9��p	�.  
 .�داد ذات�	��وw ی.�ز اس	�داد أوراق ا��)� ا���د� ��ى ا��9K^ إw إذا اثk��V YH اwس	 - ٢

  
  )٦٢٩($�دة 

�� إf4س ا���	�ي،  - ١�� !�pص�ور ا� JH& �(�)� ا��p� ��H! أو ��)	}; ش�ط 34 ا� o%4 إذا
����� 34 ا�	�9K%� ���ط أن ت��� {�  .��ز ��H9ئ� اس	�داد ا�H}�ئ� آ9�� أو �

�� ص�ور "�! ش�� اf4bس ���ط أن ت��ن د�ى  - ٢� o%Kداد و�� و&� ا��	سwوی.�ز ا
 .	�داد أو د�ى ا�o%K &� ر4�JH& Y ص�ور هRا ا��p!اwس

  
  )٦٣٠($�دة 

١ - ��%H" <� ئ�، ��ز�Hال ��ى ا�aت w ئ��{Hا� Yوآ�ن #�Fد�4 ا� JH& ي�	��إذا أ94^ ا�.  
وإذا أ94^ ا���	�ي ��� إرس�ل ا�H}�ئ� إ��> و&JH دخ���� م�Bزن> أو مaBن وآ�9> ا����9  - ٢

 ،����، ��ز ��H9ئ� اس	�داد "��زت��H� أو ،��وم� ذ�w X ی.�ز اwس	�داد إذا 4)�ت ا�H}�ئ� ذات�	
J(���9 أو ا���ا� Nوث�ئ k���� ،^��8 ت���� ،�� .ت��ف �4�� &JH وص��

�%�9، ��� اس	�Rان &�3y ا�	�9K%�، أن ی�k9 ت�9%!  - ٣K	ا7"�ال ی.�ز 7م�# ا� ���و34 �
�9>، 4/ذا �! ی�9 NK	�ا� #�Fئ� ا��H9� �4ئ� ���ط أن ی��{Hئ�  ا��H9� ز�� X�9%� ذ�K	أم�# ا� k

�%�9K	اط �> 34 ا��	شwی� وا�� .أن ی	�%p� X)> 34 ا�o%K وk9V ا�	
  

  )٦٣١($�دة 
١ -  ،����H� �9��زن وآ�9> ا��Bزن> أو م�Bئ� م�{Hدخ�ل ا� ��إذا أ94^ ا���	�ي &JH د�4 ا�F�# و�

  .)> 34  اwم	��زf4 ی.�ز ��H9ئ� أن ی�o%4 k9 ا���H أو اس	�داد ا�H}�ئ�، آ�� ی%)| "
٢ -  w ���9 mز��	ظ ��م�K	"wئ� او ا�{Hداد ا��	ئ� م# اس�H# ا����ن> تZش�ط ی��ن م# ش Jوآ

� ا��ائ��#��9; � <� �	pی. 
  

  )٦٣٢($�دة 
 إ�; ٦٢٦ت	)�دم د�ى اwس	�داد ا�	3 ت��> إ�; أم�# ا�	�9K%� 34 ا�w�pت ا��Rآ�رة 34 ا���اد م# 

��  م# هRا ا�)�ن�ن ��}; س٦٣٠����� م# ت�ریo ن�� "�! ش�� اf4bس 34 ا���K�p ا���م�� ا�	3 ت
 . م# هRا ا�)�ن�ن٥٦٤ا���p�� وK9� �(4)�ة ا��F��F م# ا���دة 
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Tا�1ا� KL,ا�  
�  إدارة ا��,(�

١-�   إدارة $�ج�دات ا��,(�
  

  )٦٣٣($�دة 
  .wت>ت��y  ا7خ	�م 9; م�pل ا��9K^ وم��تH> وخaائ�> ود�4ت�m وأورا&> وم�)� - ١
�� اf4bس، و�> أن ی��ب أ"�  - ٢�� !�pم �4ر ص�ور ا��	ا7خ �y�� �%�9K	3 ا�y�& وی)�م

م��3K ا���p�� �X�R، آ�� ی)�م �/�fغ رئ�^ آJ م�p�� ی��� 34 دائ�ت�� م�ل �9�Z�� ^9Kم� 
 .���ب م# ی)�م ���y ا7خ	�م 9; هRا ا���ل

٣ -  ^9K��9%� إم��ن ��د أم�ال ا�K	3 ا�y�(� #�Hء وإذا ت�H# ی���>، ا��34 ی�م وا"� ��ز �> أو �
 .34 ا�.�د �4را دون "��� إ�; و�y ا7خ	�م

٤ -  3y�(� �{p�اء، وی%9! ا���bا اR�وی�pر م�y�� �{p ا7خ	�م أو ���.�د ی�&�> م# &�م �
�%�9K	ا�. 

  
  )٦٣٤($�دة 

��!، وی����# &�w 3y ی.�ز و�y ا7خ	�م 9; ا���f^ وا���)�wت ا�}�وری� �9�9K^ و��# ی
^9K��9%� وا�K	3 ا�y�& #م Jآ ���  .ا�	�9K%�� هmR ا7ش��ء وت%9! إ�; ا��9K^ �)�ئ�� ی�&

  
  )٦٣٥($�دة 

١ -  �yم و��� ،�%�9K	أم�# ا� k9V ;9ی.�ز �)�3y ا�	�9K%� أن یZم�، م# ت9)�ء نK%> أو ���ء 
# ا7ش��ء اlت�� ��� :ا7خ	�م أو ��4

  .ا���4ت� ا�	.�ری�  )أ (
 و��rه� م# ا7وراق ا�	3 ت%	Np ا���4ء 34 م���د &�یk أو ا�	3 تp	�ج ا7وراق ا�	.�ری�)ب (

���4 �	��Fق ا��(p9; ا� �x4�p�9� إ�; إ��اءات. 
 .ا��)�د ا�fزم� ���9ف 9; ا����ن ا����9� �9	�9K%� )ج (
ا7ش��ء ا�)���9 �	�9 س�ی� أو ��)< ��J 34 ا�)��� أو ا�	3 ت)	}; ص��ن	�� م��ری�   )د (

�xه��. 
) m(  ار 34 ت�9�8>ا7ش��ء ا���	سw.� إذا ت)�ر ا	�ا� J�8�	� زم�f. 

وت.�د ا7ش��ء ا��Rآ�رة 34 ا�K)�ة ا�%��)� �p}�ر &�3y ا�	�9K%� أو م# ی���> �X�R، وت9%!  - ٢
��� .wم�# ا�	�9K%� �)�ئ�� ی�&

  
  )٦٣٦($�دة 

١ - ^9K�ء 34 ��د أم�ال ا��H9� م�	�4 ا7خ�� ،��  .یZم� &�3y ا�	�9K%�، ���ء k9V ;9 أم��
 .وی.k أن ی�Hأ ر�4 ا7خ	�م وا�.�د خfل ثfث�# ی�م� م# ت�ریo ص�ور "�! ش�� اf4bس - ٢

  
  )٦٣٧($�دة 

١ -  ،���p�ا� k�9%� وآ�تK	وأم�# ا� X�R� <�9%� أو م# ی���K	3 ا�y�& ر�{p� ا�.�د J�pی
  .وی.k أن ی��B �> ا��9K^ وی.�ز �> ا�p}�ر

٢ - 9K	3 ا�y�& �����%� أو م# ن��> �X�R وأم�# ا�	�9K%�، وت�pر &�ئ�� ��د م# ن%B	�# ی�&
�%�9K	ا7خ�ى ��ى أم�# ا� ;(Hوت ،���p�ب ا��	&9! آ ��وت�دع إ"�اه ���p�ا� kوآ�ت. 

٣ - ��� Y��9�� ا7خ	�م أو ا�	3 ر4 �y3 �! ت�	ا7م�ال ا� ��آ� 34 ا�)�ئRوت. 
 .وت.�ز اwس	��ن� ���HB 34 إ��اء ا�.�د وت)�ی! ا7م�ال - ٤
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  )٦٣٨($�دة 
 ش�� اf4bس ��� و�4ة ا�	��� و�! ت�pر &�ئ�� ��د ����س�H ا���4ة، أو إذا ت�4; ا�	��� ��� ش�� إذا

إf4س> و&JH ا��Hء 34 ت�pی� &�ئ�� ا�.�د أو &JH إت��م��، و�k ت�pی� ا�)�ئ�� �4را او اwس	��ار 34 
�  .� إخ��ره! ���p}�رت�pی�ه� �������K ا�����H 34 ا���دة ا�%��)� وذ�p� X}�ر ورث� ا��9K^ أو �

  
  )٦٣٩($�دة

 ��Kی ��ا�.�د � ��ی� &�ئ���%�9، ��� ا�.�د، أم�ال ا��9K^ ود�4ت�m وأورا&> وی�&� 34 نK	%9! أم�# ا�	ی
Xذ�.  

  
  )٦٤٠($�دة 

١ - ����K&/� �%�9K	3 ا�y�& إن ی)�م ��� w�9%� إK	.�ری� إ�; أم�# ا�	ی.�ز ت%�9! ا���4ت� ا� w.  
9%� إ&�Kل ا���4ت� ا�	.�ری�، 4/ذا �! یp}� و�k د�ت> م�ة وی�; ا��9K^ إ�; "}�ر � - ٢

mا���4ت� ���8 "}�ر Y9K&أ wخ��ر وإbا oث� أی�م م# ت�ریfل ثfر خ�{pأخ�ى إ�; ا�. 
٣ -  3y�& ��9H(ب ی�Hسw wل ا���4ت� إ�K&ر �9%� إ�{p� m��r <� k9^ أن ی��K�9� ی.�ز wو

�%�9K	ا�. 
  

  )٦٤١($�دة 
١ -  ^9K�9! اذا �! ی�# ا�& ��9��، وإی�ا��9; أم�# ا�	�9K%� أن ی)�م � kان��، و�a��م ا��& �&

���p�ب ا��	آ.  
٢ -  ��{4 �%�9K	ش��8>، و7م�# ا�Z� �(9�وی	%9! أم�# ا�	�9K%� ا��س�ئJ ا��اردة ��س! ا��9K^ وا��	

���9 .وا"w	�Kظ ���، و�9�9K^ اfVwع 
  

  )٦٤٢($�دة 
9; ")�ق ا��9K^ ��ى ا���8، وی���k ی)�م أم�# ا�	�9K%� �.��� ا7��ل ا - ١ �x4�p�9� زم�f�

���mR ا�p)�ق وی%	��4�.  
)�رات م�ی��>، إذا �! ی�# ا��9K^ &� أ��ى  - ٢ ;9 ����و�9> أن ی��K م� �9�9K^ م# ")�ق 

 .ا�)��
  

  )٦٤٣($�دة 
١ - K	3 ا�y�(� ی.�ز Xی�، وم� ذ����w �%�9 ی.�ز ��� أم�ال ا�	�9K%� خfل 4	�ة ا��bاءات ا�	�

���ء k9V ;9 ام���� أن یZذن ���H ا7ش��ء ا�)���9 �	�9 س�ی�، أو ��)< ��J 34 ا�)���، أو 
 ��H�9%� إذا آ�ن ا�K	أم�ال ا� ��H� ذنbی.�ز ا ��آ ،�xم��ری� ��ه ��ا�	3 ت)	}; ص��ن	
�� م�آ�ا ��9ائ��# أو Kن N(pی ��Hأو آ�ن ا� ،��wزم� ���p9ل 9; ن)�د ���9ف 9; ش��ن

�� إخ��ر ا����H��� ^9K وس��ع أ&�ا�>�� wا7خ��ة إ ���p34 ا� ��H��� ذنbی.�ز ا w9^، وK�9.  
�� &�3y ا�	�9K%�،ا م� ��� ا��)�ر k.�4 أن ی	! HV)� ��"��م  - ٢���وی	! ��� ا���)�ل �������K ا�	3 ی

^9K�رات ا��(�9�� 34 &�ن�ن ا���ا4��ت ا���ن�� وا�	.�ری� ��Zن ���  .ا�����ص 
ی.�ز ا���# أم�م ا���p�� 34 ا�)�ار ا���در م# &�3y ا�	��H� �%�9K أم�ال ا��9K^ خfل  - ٣

 .4	�ة ا��bاءات ا�	����ی�
  

  )٦٤٤($�دة 
�%�9 ��� اخR رأي ا���ا&k وس��ع أ&�ال ا��9K^ أو إخ��رm، أن یZذن 7م�#  - ١K	3 ا�y�(� ی.�ز

�� N9��	�9K%�، و�� آ�ن خ�ص� �p)�ق أو ا�	e9���� �%�9K أو �)�Hل ا�	��p! 34 آJ نaاع ی	
  .د�وى )�ری�

4/ذا آ�ن ا��aاع ��r م��# ا�)���، أو آ�نY &��	> تaی� 9; خ�%� whف ���>، f4 ی��ن  - ٢
 ^9K�ا� ;9; ش�وV>،  وی� �%�9K	ا� ;y�& Nت��ی ��� wا إR4ن�  !��p	ل ا��H& أو e9ا��

	�اy> أي ن> إذا "}�، وw ی��إ�; ا�p}�ر �� ا�	��یN وی%�� &�y; ا�	�9K%� أ&�ا�w 
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9; . أث�  Nی��	�9%� إذا ص�ر ���4 ا�K	ا� ;y�& 34 &�ار ���p�أم�م ا� #�وی.�ز ا��
!��p	أو ا� e9ش�وط ا��. 

�9> إw �����وط  - ٣ ��89� Np� ار�&b9^، أو اK�9� N" #وw ی.�ز 7م�# ا�	�9K%� ا��aول 
 .ا�����H 34 هmR ا���دة

  
  )٦٤٥($�دة 

١ - 3y�(� ذنZأن ی ،k&ا��رأي ا� Rاخ �� ا�	�9K%� ���ء k9V ;9 أم���� أو k9V ا��9K^ و�
  .��wس	��ار 34 ت�J�8 ا��	.�، إذا ا&	}Y ذ�X ا����p9 ا���م� أو م��p9 ا��9K^ أو ا��ائ��#

٢ -  #���وی��# &�3y ا�	�9K%� ���ء 9; ا&	�اح أم���� م# ی	��; إدارة ا��	.� وأ��m، وی.�ز ت
�ن�ا��9K^ ��داbا # f�9> ��ی J�pي یRا��7 ا� �H	� .رة، وی

٣ -  �%�9K	3 ا�y�& ;ی� إ���9; م# ی��# ��دارة، و�9> أن ی)�م ت)�ی�ا ش �%�9K	وی��ف أم�# ا�
# س�� ا�	.�رة. 

وی.�ز �9�9K^ و7م�# ا�	�9K%� ا���# أم�م ا���p�� 34 &�ار &�3y ا�	�9K%� ���4 اbذن  - ٤
 .	.���wس	��ار 34 ت�J�8 ا��

  
  

  )٦٤٦($�دة 
 ،X34 ذ� !�9F��� !ا أ"�ه�Hأن ی�� !�34 "��� و�4ة ا��9K^ ی)�م ورث	> م)�م> 34 إ��اءات اf4bس، و�
aل  Y&و J3 34 آy�(9و� ،!�9F�إن��� م# ی ��4/ذا �! ی	K)�ا ��ز �)�3y ا�	�9K%� ���ء k9V ;9 ام��

m��r #���  .م# أن�k وت
  

  )٦٤٧($�دة 
�� خaان� ا���p�� أو ��X ی���> &�3y ا�	�9K%�، ت�دع ا�����H ا�	3  - ١��%p� �%�9K	أم�# ا� ��9�pی

�F9; ا7آ .وذ�X 34 ی�م ا�	J��p أو 34 ی�م ا���J ا�	��3 
��ی� ی)�ر3y�& m ا�	�9K%� إذا تZخ� 34 اbی�اع	� �%�9K	م أم�# ا�a9وی.  

  .�%� أی�م م# ت�ریo اbی�اعو�9> أن ی)�م إ�; &�3y ا�	�9K%� ���ن� �������H ا��Rآ�رة خfل خ
٢ -  3y�& #م� مZ� w�9%� إK	ب ا��%p� ��8ا� <وw ی.�ز سkp تX9 ا�����H أو ��rه� م�� ی�د

�%�9K	ا�. 
  

  )٦٤٨($�دة 
١ -  ;9�%�9 ��� اخR رأي ا���ا&k أن یZم� �/��اء ت�زی��ت K	3 ا�y�(� ا�}�ورة ��ی.�ز 

�9�� ا��ائ��# ا�Rی# "))Y دی�ن�!، وی��ن ا�	�زی� ��)	}; &�ئ�� ی��ه� أم�# ا�	�9K%� وی�ش� 
  .&�3y ا�	�9K%� �/��اء ا�	�زی�

وی.�ز �9�9K^ و��J ذي م��p9 ا���# أم�م ا���p�� 34 &�ار &�3y ا�	�9K%� ا��Bص  - ٢
 .�/��اء ت�زی��ت 9; ا��ائ��#

  
  )٦٤٩($�دة 

١ -  oث�# ی�م� م# ت�ریfل ثf�9%� خK	3 ا�y�& ;�9%� أن ی)�م إ�K	9; أم�# ا� #���	��� mإخ��ر
 #���ت)�ی�ا # أس�Hب اf4bس و"��� ا�	�9K%� ا��xه�ة و��و4��، وی.�ز �)�3y ا�	�9K%� ت

  .م���د hخ� �	)�ی! هRا ا�	)�ی�، و9; ا�)�3y إ"��� ا�	)�ی� م� م�x"fت> إ�; ا������ ا���م�
9; أم�# ا�	�9K%� أن ی)�م إ�; &�3y ا�	�9K%� ت)�ری� # "��� ا� - ٢ k.ی ��آ ��	�9K%� 34 م�ا

3y�(ده� ا��pدوری� ی. 
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   ت#+�_ ا��ی�ن-٢
  

  )٦٥٠($�دة 
9; ���� ا��ائ��# و�� آ�نY دی�ن�! م�� ���p	Zم���ت خ�ص� أو آ�نY ث��	� �Z"��م ن��ئ�� )∗( - ١ 

�� اf4bس م%	��ات دی�ن�! م���H� ���pن �� !�pص�ور ا� k( �%�9K	ا أم�# ا���أن ی%9
�9; أس�س س�� ا���ف ��mR ا��ی�ن وتZم���ت ���V�9 ا����� إن و��ت وم)�اره� م)�م� ���

ا���9# ��ى ا�X�H ا���آaي ���� أو إ&w�K أو ت�pیfت أو �����ت إذا �! ی��� س�� ت�pیfت 
�� اf4bس�� !�pی�م ص�ور ا�. 

  .وی�pر أم�# ا�	�9K%� إی��w �	%9�> ا���Hن وم%	��ات ا��ی#
 .��ات ����Hی� ا��%.J م� 9! ا��ص�لوی.�ز إرس�ل ا���Hن وا��%	 - ٢
٣ - ���p��9%� 34 دائ�ة ا�K	ر 7م�# ا��	Bم Jpم #��� .وی.k ا ن ی	}�# ا���Hن ت
�� ���ة س�� م#  - ٤� w��%�9%�، وی��ن مK	ا� JK& ��وی��� أم�# ا�	�9K%� ا��%	��ات إ�; ا��ائ��# �

�%�9K	ا� oت�ری. 
  )٦٥١($�دة 

ة أس��ؤه! 34 ا���aان�� م%	��ات دی�ن�! خfل ا7ی�م إذا �! ی)�م ���� ا��ائ��# ا��)�� - ١
9; أم�# ا�	�9K%� ا����  kو� ،�pس 34 ا��f4bا ���� !�pا� ���� ����	ة ا����ا�
 !��4را 34 ا���K�p ا���م�� ا�	3 ن�� �4�� "�! اf4bس ���ة ا��ائ��# إ�; ت)�ی! م%	��ات

 .م���H��� ���pن ا����ر إ��> 34 ا���دة ا�%��)�
و9; ا��ائ��# ت)�ی! م%	��ات دی�ن�! م���H��� ���pن خfل ��ة أی�م م# ت�ریo ا����  - ٢

34 ا���p، وی��ن هRا ا�����د أر���# ی�م� ����%�H إ�; ا��ائ��# ا��)���# خ�رج م��، 
 .وw ی}�ف إ�; أي م# هmR ا�����دی# م���د �9��4�%

  
  )٦٥٢($�دة 

  .ا���ا&k و�p}�ر ا��9K^ أو ��� إخ��رp��� m}�ریN(p أم�# ا�	�9K%� ا��ی�ن ����ون�  - ١
٢ -  �p9^ 34 صK�أو ا� k&ا���9%� أو ا�K	أو 34 أ"�وإذا ن�زع أم�# ا� mا��ی�ن أو 34 م)�ار 

9; أم�# ا�	�9K%� إخ��ر ا��ائ# �4را �X�R و��9ائ# ت)�ی! إی}�"�ت آ	���� أو  kن�ت> و���y
 .ش�Kی� خfل ��ة أی�م م# ت�ریo ت%9! اbخ��ر

9; اخ	fف  - ٣ kا��س�م وا�}�ائ kH%� م���p9� �(p	%�ا�%�اد ا� �Hا��ی�ن وا� �{Bت wو
N�(p	اءات ا���b �� .ان�ا

  
  )٦٥٣($�دة 

9; ���ن  - ١ J�	ت� ���� اwن	��ء م# تN�(p ا��ی�ن &�ئ�� �� ���p�ب ا��	�9%� &9! آK	ی�دع أم�# ا�
mإن و��ت، وم� ی�ا ���4 ��� أو ر4}��، آ�� ی�دع ��%	��ات��، واس�Hب ا����ز��H& نZ�� 

آ�Z� �Kس��ء ا��ائ��# ا�Rی# ی��ن أن ��! تZم���ت خ�ص� 9; أم�ال ا��9K^ م���H م)�ار 
��9 .�دی�ن�! ون�ع تZم���ت�! وا7م�ال ا��)�رة 

�� اf4bس،  - ٢�� !�pن�� ا� oم# ت�ری �F9; ا7آوی.k أن ی	! هRا اbی�اع خfل س	�# ی�م� 
wا �� .&	}�ء إ���V ا�����د �)�ار م# &�3y ا�	�9K%�وی.�ز 

و9; أم�# ا�	�9K%� خfل س	� أی�م م# ت�ریo اbی�اع أن ی��� 34 ص�K�p ی�م�� ���ن�  - ٣
����p>، و�9> أن ی�سJ إ�; ا��9K^ وا�; آJ دائ# خfل هRا ا�����د ن%�B م# ا�)�ئ�� 

�� م# آ��H& 3 ی�ى	ا� ���H�آ�ری#، م� ���ن ا�R�دی#وا���� ا� J. 
٤ - ���p�ب ا��	9! آ(� #� .و��J ذي م��p9 اfVwع 9; ا�)�ئ�� وا���� ا���د

  
  
  

                                                

راك ا���� (∗)���
ة ا������ ����� �����  .٢٧/٩/٢٠٠٠"! ) ���ر (٣٨ ا��
د -�ر �
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  )٦٥٤($�دة 
�9�9K^ و��J دائ# ورد اس�> �)�ئ�� ا��ی�ن أن ی��زع 34 ا��ی�ن ا���ر�� ��� خfل ��ة أی�م م# 

# "��ل اbی�اع، وت%9! ا����ز� إ�; &9! آ	�ب ا���p�� أو  �pا���� 34 ا�� oإ��> ت�ری Jت�س
 ;9�� �4را y��9! ا��ص�ل أو ��H&�� أو ت�9^ أو �4آ^ و9; &9! ا��	�ب � ���pم� J.%ب م�	��

  .&�3y ا�	�9K%� وw ی}�ف إ�; هRا ا�����د م���د �9��4�%
  

  )٦٥٥($�دة 
�%�9 ��� ان)}�ء ا�����د ا�����ص �9> 34 ا���دة ا�%��)� &�ئ�� ن��ئ��  - ١K	3 ا�y�& �{ی

��r  ی�ن���� mRات ه��	م% kpي ی�Rن ا���H9; ا� �%�9K	وی�ش� أم�# ا� ،�� ا��	��زع �4
���� وم)�ار م� &JH م# آJ دی# م���H& ��Kی ��ا��ی�ن �.  

٢ - � .وی.�ز �)�3y ا�	�9K%� ا	�Hر ا��ی# م	��ز� �4> و�� �! ت)�م ��Zن> أی� م��ز
م� م# ت�ریo ان)}�ء م���د وی3y�& J�K ا�	�9K%� 34 ا��ی�ن ا��	��زع �4�� خfل ثfث�# ی� - ٣

 ;9ا����ز�، وی��B &9! آ	�ب ا���p�� ذوى ا��Zن �����د ا�.JH& �%9 ان�)�ده� �fFث� أی�م 
J&7ا. 

  
  )٦٥٦($�دة 

١ -  Xل ا��ی# أو ر4}>، وذ��H(� �%�9K	3 ا�y�& #34 ا�)�ار ا���در م ���p�أم�م ا� #�ی.�ز ا��
�نY &��� ا��ی# تaی� 9; ا����ب اwن	��ئ3 خfل ��ة أی�م م# ت�ریo ص�ور ا�)�ار، إذا آ

 ���p�إذا أم�ت ا� w�9%� إK	و&� إ��اءات ا� #�9; ا�� kت�	ی wئ��، وa.ا� ���p�9�
��K&��.  

٢ - m�9 ت)�رH�� �	&ل ا��ی# م��H(� ;{(أن ت #� .وی.�ز �9��p�� JH& ا�J�K 34 ا��
٣ - ��H(� ئ�� أو�� .>وw ی.�ز ا���# 34 "�! ا���p�� ���4 ا��ی# ن
 .وإذا آ�ن ا���# 34 ا��ی# م	�� �(9	Zم���ت> و���H& k> م�&	� ��صK> دی�� �دی� - ٤
٥ - �%�9K	34 إ��اءات ا� �	ئ�� أو م�&�� .وw ی�	�ك ا��ائ# ا�Rي �! ی)JH دی�> ن

  
  )٦٥٧($�دة 

w ی�	�ك ا��ائ��ن ا�Rی# �! ی)�م�ا �H9Vت�! 34 ا���ا�� ا��)�رة 34 ا�	�زی��ت ا�.�ری�، وان��  - ١
��� ا����ز� أم�م &�3y ا�	�9K%� إ�; أن ی�	�3 ت�زی� ا��)�د وی	p��9ن م��ری� ی.�ز� 

�  .ا����ز
9; ا����ز� و&� ت�R�K ا�	�زی��ت ا�	3 أم� ��� &�3y ا�	�9K%�، وم� ذ�X ی.�ز  - ٢ kت�	ی wو

�ی�ا ��9ائ��# ا��Rآ�ری# اwش	�اك 34 ا�	�زی��ت ا�.�ی�ة �������H ا�	3 ی)�ره� &�3y ا�	�9K%� ت)
��! إ�; "�# ا�J�K 34 ا����ز��" !�� �Kp، وت�	م�&. 

�� ذ�f4 X ی.�ز ��! ا������p� �H< 34 ا�	�زی��ت ا�	3 ت�Y، وان��  - ٣� !�وإذا ثH	Y دی�ن
 !�ی.�ز ��! ن یZخRوا م# ا�����H ا��H&�� دون ت�زی� أن��H دی�ن�! ا�	3 آ�نY ت�ول إ���! �� أن

 .اش	�آ�ا 34 ا�	�زی��ت ا�%��)�
  

   �,K ا��,(�� ���م آ,�ی� اB$�ال-٣
  

  )٦٥٨($�دة 
9; ا��e9 أو &��م "��� اwت�pد،  - ١ Nی��	ا� JH& ی� ا7م�ال�Kم آ��� �%�9K	ل ا���إذا و&YK أ

��9K(� م�Z�9%� أن یK	9; ت)�ی� م# أم�# ا�  .��ز �)�3y ا�	�9K%� م# ت9)�ء نK%> أو ���ء 
�%�9 ���م آ�Kی - ٢K	ا� JK& 9; &�ار kت�	ذ وی�B34 ات Npدائ# ا� Jد إ�; آ��� أم�ا��� أن ی

^9K�ا� �y دی��Kوى ا�� .ا��bاءات وم�Hش�ة ا��
٣ -  ;99; أم�ال ا��9K^ ���ء  R�K�	�9%� ��ز �> ا�K	ئ�� 34 ا���وإذا آ�ن دی# ا��ائ# &� ")N ن

K�	ا ا�R�� N9� .�Rش��دة م# &�3y ا�	�9K%� ��)�ار دی�>، ت�	� �H����F "�! ن��ئ3 �4�� ی	
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  )٦٥٩($�دة 
١ -  JK& �9%� إ��8ء &�ارK	3 ا�y�& #م Y&و J34 آ k9أن ی� �p9ذي م� J9^ و��K�9� ی.�ز

�%�9 ���م آ�Kی� أم�ا��� إذا أثYH و��د م�ل آ�ف ������ م��ری� أ��ل ا�	�9K%� أو إذا K	ا�
X�R� ��4�89 آ�H�9%� مK	س9! 7م�# ا�.  

�دة 4	e آ�� ی.�ز �)�3y ا�	�9K%� أن یZم� م# ت9)�ء  - ٢/� �%�9K	أم�# ا� k9V ;9نK%> أو ���ء 
�� .ا�	�9K%� واwس	��ار 34 إ��اءات

و34 ���� ا7"�ال ی.k أن ت��4 ��7و��ی� م��ری� ا��bاءات ا�	3 ت�K9� �(HV Y)�ت�#  - ٣
 .ا�%��)	�#

  
7$�Vا� KL,ا�  
�  ا���9ء ا��,(�

   ا���9ء ا��,(�� �Yوال $L(#� ج"��� ا��ا5��%-١
  

  )٦٦٠($�دة 
�%�9 ��� و�y ا�)�ئ�� ا����ئ�� ��9ی�ن ا����ر إ���� 34 ا���دة K	3 ا�y�(م� �٦٥٥Zا ا�)�ن�ن أن یRم# ه 

 Y((pی# تRدی�ن ا��ائ��# ا� Jان> أو4; آ YH�9%� إذا اثK	ء ا���34 آJ و&Y ���ء k9V ;9 ا��9K^ �/ن
K	أو ��ى أم�# ا� ���p�ب ا��	�9%� أو ان> أودع &9! آK	34 ا� !��9%� ا�����H ا�fزم� ���4ء تX9 دی�ن

  .ا��ی�ن م# أصJ و�ائ� وم��ری�
  

  )٦٦١($�دة 
١ -  ;9�� اfVwع � wا��ائ��# إ ���� �p9وال م�a� ��w ی.�ز �)�3y ا�	�9K%� أن یZم� �/ن��ئ

  .ت)�ی� م# أم�# ا�	�9K%� ی�H# �4> تN(p أ"� ا����V# ا����ر إ����� 34 ا���دة ا�%��)�
٢ - %�9K	3 ا��� ا��ائ��# وت�	��� �p9وال م�a� ��� ��.�د ص�ور &�ار &�3y ا�	�9K%� �/ن��ئ

<&�(" ���� ^9K�ا� ��� .وی%	
  

   ا�L(k ا�+/�5)-٢
  

  )٦٦٢($�دة 
�ة ا��ائ��# ا�Rی#  - ١�� ���p�ب ا��	آ JH& م�Zأن ی e9ی# ا����ا� k9V �9%� إذاK	3 ا�y�& ;9

  .ا��Y9H&e9 دی�ن�! ن��ئ�� أو م�&	� �p}�ر ا���او�� 34 
وت��> هmR ا���ة، 34 "��� �م "��ل أی� م��ز� 34 ا��ی�ن، خfل ا7ی�م ا�B�%� ا�	����  - ٢

�9�� 34 ا���دة  م# هRا ا�)�ن�ن و34 "��� �y��٦٥٥ ا�)�ئ�� ا����ئ�� ����ی�ن ا�����ص 
�� ی�م� ا�	���� wن	��ء م���د ا���# h 34خ�  �%�Bل ا�fة خ�"��ل ا����ز� ت��> ا��

&�� .�ار �)�3y ا�	Z�� �%�9Kن &�Hل ا��ی�ن أو ر4}
و9; أم�# ا�	�9K%�، خfل ا�����د ا�����ص �9> 34 ا�K)�ة ا�%��)�، أن ی)�م ���� ا���ة  - ٣

 .�p}�ر ا���او�� 34 ا��e9 34 ا���K�p ا���م�� ا�	3 ن�� �4�� "�! ش�� اf4bس
  

  )٦٦٣($�دة 
١ -  �%�9K	3 ا�y�& ئ�س��� e9ا�� ����� �(����ت����  .34 ا����ن وا�aم�ن ا�R9ی# ی
٢ - e934 ا�� ���	آ #�y�Kء مfأو ��آ !�%KنZ� ��� .ویp}� ا��ائ��ن ا�.�
٣ -  ��9H(ب ��ی� ی�Hسw wإ m��r <� kی.�ز �> أن ی�� wو ،���وی�; ا��9K^ إ�; "}�ر ا�.�

�%�9K	3 ا�y�&. 
  

  )٦٦٤($�دة 
١ - f�	م� e9ا�� ���9; "��� ا�	�9K%� وم� ت! ��Zن�� م# ی)�م أم�# ا�	�9K%� ت)�ی�ا إ�; �� 

  .إ��اءات، وم)	�"�ت ا��9K^ 34 ا��e9 ورأى أم�# ا�	�9K%� 34 هmR ا��)	�"�ت
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��� ا��e9 وی%9! م�&�� م�> ا�; &�3y ا�	�9K%� وت%�� أ&�ال  - ٢�� �%�9 34K	9; ت)�ی� أم�# ا�	وی
��� .ا��9K^ إن "}� وی�pر &�3y ا�	�9K%� مp}�ا ��� ت! 34 ا�.�

  
  )٦٦٥(دة $�

w ی)� ا��e9 إw ���ا4)� أ��H9r ا��ائ��# ا�Rی# &Y9H دی�ن�! ن��ئ�� أو م�&	� ���ط أن ی��ن�ا  - ١
"�ئaی# �3F9F &��� هmR ا��ی�ن، وw یk%p 34 ه�ت�# ا�H9rw	�# ا��ائ��ن ا�Rی# �! ی�	�آ�ا 34 

!�  .ا�	��یY آ�� w تk%p دی�ن
9; ا��e9 �����اس�9 - ٢ Yی��	ی.�ز ا� wو. 

  
  )٦٦٦(دة $�

١ -  Yی��	أو ا� e9ت ا��wاك 34 م�او�	شwن�� ا�F9^ و7&�ر�> إ�; ا��ر�� ا�K�وج ا�a� ی.�ز w
<V9; ش�و.  

وإذا نaل أ"� ه�wء ا��ائ��# ا����ر إ���! 34 ا���دة ا�%��)� # دی�> إ�; ا���8 ��� ص�ور  - ٢
�� اf4bس f4 ی.�ز �9�	��زل إ��> اwش	�اك 34 م�اوwت ا���� !�p�9>ا� Yی��	أو ا� e9. 

  
  )٦٦٧($�دة 

١ -  Yی��	اك 34 ا��	شw9^ اK�9; أم�ال ا�w ی.�ز ��9ائ��# أص�pب ا�	Zم���ت ا������ ا��)�رة 
9; ا��e9 ��ی�ن�! ا��}��ن� ���	Zم���ت ا��Rآ�رة إw إذا ن��aا # هmR ا�	Zم���ت م)�م�، 

�� ی)��J ث9\ ا��ی#، وی.�ز أن ی��ن ا�	��زل م)��را a� ;9ء م# ا�	Zم�# ���ط  J(ی wأ
  .ویRآ� ا�	��زل 34 مp}� ا�.�%9

9; ا��e9 دون أن ی��ح  - ٢ Yی��	ة ا�%��)� 34 ا��(Kآ�ری# 34 ا�R�ك أ"� ا��ائ��# ا��	إذا اش
<���Z� #م�Z	ا� # wت��ز Xذ� �H	 .���	��زل # تZم��> آ9> أو ��}> ا

٣ - ��9> و34 ���� ا7"�ال w ی��ن ا�	��زل # ا�	Zم�# ن Y&وص� e9إذا ت! ا�� wئ�� إ�
���p�ا�. 

�د ا�	Zم�# ا�Rي ش�9> ا�	��زل - ٤ e9ا�� Jوإذا ا��. 
  

  )٦٦٨($�دة 
١ - ��rw آ�ن w�9> وإ Yی��	ا� ��  .ی�&� مp}� ا��e9 34 ا�.9%� ا�	3 ت! �4
�9��� 34 ا���دة  - ٢ م# هRا ا�)�ن�ن تY9�Z ٦٦٥وإذا �! ت	�ا�4 إ"�ى ا�H9rw	�# ا�����ص 

 .�� م�ة وا"�ة ���ة ��ة أی�ما���او
٣ -  wإ e9ا�� �{pا م��وی.�ز ��9ائ��# ا�Rی# "}�وا ا�w	��ع ا7ول أو آ�ن�ا م��9F# �4> وو&

9; ا��e9 34 ا�w	��ع ا7ول &�ئ��  !�یp}�وا ا�w	��ع ا��Fن3، و34 هmR ا����p تH); م�ا4)	
��Zن ا��e9 34 ا�K	�ة ��# ون�R4ة 34 ا�w	��ع ا��Fن3 إw إذا "}�وا هRا 34 م)	�"�ت> 

#���	�wا. 
  

  )٦٦٩($�دة 
 34 ^9K�م� ا� N�(p	^، وإذا ��أ ا����	س ���f4bا ���(�� <�9 !�" ^9Kم� م e9ا�� �(w ی.�ز 

e934 ا�� �xا�� J��Zت k^ و����	س ���f4bا ��ی��.  
  

  )٦٧٠($�دة 
9^ ��)��� اf4bس ���	)��� دون ا��K�9; ا� !�pل ا��pی w 34 ^9K�م� ا� N�(p	وإذا ��أ ا� ،<�e9 م

<�4 �xا�� J��Zأو ت e934 ا�� �x)��� ��ز ��9ائ��# ا��	س ���f4bا ��ی��.  
  

  )٦٧١($�دة 
آ�� ی.�ز أن ی	}�# إ��اءm م# �aء . ی.�ز أن ی	}�# ا��e9 م�e ا���ی# f�h ���4ء ا��ی�ن - ١

  .م# ا��ی#
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9; أw وی.�ز أن ی�)� ا��e9 ���ط ا���4ء إذا أی%� ا� - ٢ ،e9ا�� �( 34 #����ی# خfل م�ة ت
9; ا��e9، وw ی�	�H ا���ی# &� ای%� إw إذا زادت  Nی��	ا� o^ س��ات م# ت�ری�ت.�وز خ

J&79; ا .&��� م���دات> 9; دی�ن> ��� ی��دل ��ة 34 ا���ئ� 
٣ - e9ش�وط ا�� R�Kن ت���{� �Fأو اآ J�Kا ت)�ی! آ�V�	و��9ائ��# أن ی�. 

  
  )٦٧٢($�دة 

ی.�ز ��J دائ# �> "N اwش	�اك 34 �J ا��e9 أن ی3y�& �9H ا�	�9K%� آ	��� ��� ��ی> م#  - ١
e9ا�� �{p9; م  .ا	�اض 9; ا��e9 واس��H> وذ�X خfل ��ة أی�م م# ت�ریo ا�	�&�� 

و3y�& ;9 ا�	�9K%� خfل ثfث� أی�م م# ت�ریo ان)}�ء ا�����د ا�����ص �9> 34 ا�K)�ة  - ٢
9; ا��e9، وذ�X ا�%��)� أن  Nی��	س �9f4bا ��ی�سJ مp}� ا��e9 إ�; ا���p�� ا�	3 ش

	�ا�yت ا�	3 w�� و���ن e9�9%� ورأی> 34 ش�وط ا��K	ا� ���" # 3y�(م� ت)�ی� م# ا�
����Hوأس e99; ا�� Yم�&. 

  
  )٦٧٣($�دة 

١ -  ;9ا��e9 �	�ریo ی)�م &9! آ	�ب ا���p�� �/خ��ر ا��9K^ وا��ائ��# ا�Rی# &�م�ا ا	�ا�yت 
e99; ا�� Nی��	ا� k9V 34ت و�yا�	wا mR34 ه �x�9� 3 "�دت	ا�.9%� ا�.  

9; ا���p� e9! وا"� ی��ن ن��ئ��  - ٢ Nی��	ا� k9V 34ت و�yا�	w34 ا ���p�ا� J�Kوت
<�9 Nی��	أم ���4 ا� e99; ا�� Nی��	ل ا��H(� س�اء أآ�ن 

9; ا��e9 و��  - ٣ Nی��	أن ت��4 ا� ���p�9� إذا وی.�ز Xاض وذ��	�! ی)�م ��Zن> أي ا
Xر ذ��Hا��ائ��# ت �p9م� Yم� أو آ�ن�� .و"�ت أس�Hب ت	���� J���p9 ا�

9; ا��e9 م�ا&�H أو اآ�F ��ش�اف 9; ت�R�K ش�وط  - ٤ Nی��	34 "�! ا� ���p�ا� #��وت
e9ا��. 

9; ا���	�ض ��8ام� w ت - ٥ !�pا� ��	�اض 9; ا��e9 ��ز �wا ���p�ا� Y{4وإذا ر J(
 . خ�%� whف ���> إذا ت�H# ان> ت��� تZخ�� و&�ع ا��e9ز# أ�� ���> وw ت.�و

  
  )٦٧٤($�دة 

� ا��ائ��# و�� �! ی�	�آ�ا 34 إ��اءات ��� !�9; ا��ائ��# ا�Rی# ت	��Z م� e9ت%�ى ش�وط ا��
<�9  .ا��e9 أو اش	�آ�ا �4�� و�! ی�ا4)�ا 

  
  )٦٧٥($�دة 

١ - 9 Nی��	ا���در ��� !�pا� ���� "�! اf4bس، وی�	�J ی�� ��; ا����K����� e9 ا�	3 ی�
9; اس! ا���ی# وم��V> ور&! &��m 34 ا�%.J ا�	.�ري  �pي ی��� 34 ا��Rا� >B9�ا�

e9ه! ش�وط ا��Z� >B9وم e99; ا�� Nی��	ا� !�" oوت�ری.  
٢ -  ��& e99; ا�� Nی��	��� !�pص�ور ا� oة أی�م م# ت�ری��و9; أم�# ا�	�9K%� خfل 

�9�� ا��)�ري ی)� 34 م� k	م� Jا��ائ��# 34 آ # �Hن�ئ <Kص�� e9ا�� k&س! م�ا�� <�B9
9; هRا ا�)�� إن��ء ره# 9; ا��)�رات ا��Rآ�رة �}��ن  kت�	9^، ویK�9� ر�(دائ�ت> 
 k&ا��وی)�م ا� ،Xذ� ��r ;9 e934 ا�� NK	م� �! ی e9ا�� !��9")�ق ا��ائ��# ا�Rي ی%�ى 

 .�R�K ش�وط ا��k���e9 ا��ه# ��� ت
٣ -  !�" >B9ة ا�%��)� &�� م�(Kآ�ر 34 ا�R�د ا���9; أم�# ا�	�9K%� خfل ا��� k.ی X�Rوآ 

# ا��ائ��# 34 م�	k ا�%.J ا�	.�ري ا�Rي  �Hن�ئ <Kص�� k&ا��س! ا��� e99; ا�� Nی��	ا�
ع أو ی)� 34 دائ�ت> م	.� ا��9K^ و34 آJ م�	J.%9� k ا��Rآ�ر ی��ن �9�9K^ 34 دائ�ت> �4

9; هRا ا�)�� إن��ء ره# 9; ا��	.� �}��ن ")�ق ا��ائ��# ا�Rی#  kت�	أو وآ���، وی k	م�
 ����r ;9 ذ�X، وی)�م ا���ا&k��� k ا��ه# � e934 ا�� NK	م� �! ی e9ا�� !��9ی%�ى 

 .ت�R�K ش�وط ا��e9، وت%�ى 34 شZن هRا ا��ه# ا7"��م ا��Bص� ��ه# ا��	.�
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  )٦٧٦($�دة 
١ - � م# هRا ا�)�ن�ن تaول ���� hث�ر اf4bس ٥٨٨ا س)�ط ا�p)�ق ا����ر إ���� 34 ا���دة �4�� 

e99; ا�� Nی��	ور "�! ا����.  
٢ -  3y�& ر�{p� ب�%pا ا�Rم��&�� ه J�pم��، وت�	�9%� أن ی)�م "%��� خK	9; أم�# ا�و

�%�9K	ا�. 
م�> ����k إی��ل، وw ت�	�3 م��� أم�# ا�	�9K%� وی%	9! ا��9K^ أم�ا�> ود�4ت�m وأورا&>  - ٣

# هmR ا7ش��ء إذا �! ی%	9��� ا��9K^ خfل س�� م# ت�ریo إ&�ار  w��%�9%� مK	ی��ن أم�# ا�
 .ا�p%�ب ا�B	�م3

٤ - <�4 J�4 اعaم� ت)�م، وإذا &�م ن ���ا �.�{p�9%� مK	3 ا�y�& ر�pوی. 
  

  )٦٧٧($�دة 
١ - 34 ^9K��9> "�! �/دان� ا� Nی��	ا� �� إ"�ى ��ائ! اf4bس یJ�H ا��e9 إذا ص�ر �

^���	���.  
�9> ت���^ ن�ش� # إخ�Kء م���دات ا��9K^ أو  - ٢ Nی��	ا� ��� ��وآX�R یJ�H ا��e9 إذا �

ا���8��H 34 دی�ن>، و34 هmR ا����p ی.k أن ی��ن k9V إ���ل ا��e9 خfل س	� اش�� م# 
�� �4> ا�	���^ وإw آ�ن ا����r k9 م)�Hل، و���� ا7"�الxي یRا���م ا� k9V ی��ن w 
e99; ا�� Nی��	ا� o# م# ت�ری�	ان)}�ء س� �� .إ���ل ا��e9 م)w�H إذا &�م �

٣ - <Vش�و R�K# ت��ي ی}Rا� J�Kاءة ذم� ا���� e99; إ���ل ا�� kت�	ی. 
٤ - e9ى إ���ل ا��� .تB	< ا���p�� ا�	3 أص�رت "�! ش�� اf4bس ���x د

  
  )٦٧٨($�دة 

�9> إذا ��أ ا�	N�(p م� ا��9K^ 34 ��ی�� Y��&أو إذا أ e99; ا�� Nی��	ا� �� اf4bس ���	���^ �
 ��9; ا��e9، ��ز �9��p�� ا�	3 أص�رت "�! ش Nی��	ا� ��ا���ى ا�.��ئ�� 34 هmR ا�.�ی�� �
 �x4�p�9� م# ت�ا��� mذ م� ت�ا�Bم� ��تZأن ت ،�p9ذي م� Jم� أو آ��اf4bس، ���ء k9V ;9 ا������ ا�

� ا�	N�(p أو ت)�ر �Zن w و�> 9; أم�ال ا���ی#، K" ا�)�ن�ن، إذا ت)�ر !�p� ،ا����	ا� mRوت89; ه
^9K�اءة ا��H� !�" ى أو�  .w&�م� ا��

  
  )٦٧٩($�دة 

١ -  ��إذا �! ی)! ا��� ^9K	�R�K ش�وط ا��e9 ��ز B%4 k9V> م# ا���p�� ا�	3 أص�رت "�! ش
  .اf4bس

o%4 ;9 ا��e9 ��اءة ذم� ا��J�K ا�Rي  - ٢ kت�	ی wا وRت���9 ه k.وی ،<Vش�و R�K# ت��ی}
e9ا�� o%4 k9V ���4 �x3 ی�	ر ا�.9%� ا��{p� J�Kا��. 

  
  )٦٨٠($�دة 

١ -  ���p�9و� ،��ت��# ا���p�� 34 ا��p! ا���در �f�Hن ا��e9 أو 9� ��y�& <B%4	�9K%� وأم��� �
^9K�9; أم�ال ا�  .أن تZم� ���y ا7خ	�م 

 ت�ریo ص�ور ا�f�H� !�pن ا��e9 أو �B%K> أن و9; أم�# ا�	�9K%� خfل خ�%� أی�م م# - ٢
�%�9K	3 ا�y�& ����� .ی��� مB9< هRا ا��p! 34 ص�K�p ی�م�� ی

٣ -  ^9K�39 7م�ال ا���د ت��� J��� ،X�R� <3 أو م# ی���y�(ر ا��{p� ،�%�9K	وی)�م أم�# ا�
��4�yان�� إaوی}� م�. 

�� و��b �(4اءات تN�(p وی�� أم�# ا�	�9K%� ا��ائ��# ا�.�د �	)�ی! م%	��ات دی� - ٤(�(p	� !�ن
 .ا��ی�ن

٥ -  k.ی Xوم� ذ� ،����H& NH3 س	ا��ی�ن ا� N�(pد ت��وتN(p �4را ا��ی�ن ا�.�ی�ة دون ان ی
����د ا��ی�ن ا�	3 د4�Y ���م9�� وت��KB ا��ی�ن ا�	3 دa� �4ء م�H	اس. 
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  )٦٨١($�دة 
9; ا��e9 و&JH إ� - ١ Nی��	ا� �����> أو B%4> ت��ن ن�R4ة 34 ا�	���4ت ا��pص�9 م# ا���ی# �

 34 ���9�م ن�Kذه� 34 ")�! إHV w)� ��"��م ا�����ص  k9V !�"N ا��ائ��#، وw ی.�ز �
  . م# ا�)�ن�ن ا���ن٢٣٧3ا���دة 

٢ -  o# م# ت�ری�	}3 س��ة ا�%��)� ��(K34 ا� ���9ت%)| د�ى �م ن�Kذ ا�	��ف ا�����ص 
<B%4 او e9إ���ل ا��. 

  
  )٦٨٢($�دة 

  .إ�; ا��ائ��# ��� إ���ل ا��e9 أو B%4> دی�ن�! آ�م�9 وذ��H%���� X إ�; ا��9K^ 4)|ت��د  - ١
وی�	�ك ه�wء ا��ائ��ن 34 ���� ا��ائ��# ��ی�ن�! ا7ص��9 آ�م�9 إذا �! ی��ن�ا &� &H}�ا ش���  - ٢

 <�9م# ا�)�ر ا�Rي ت)�ر ��! 34 ا��e9 وإw و�k ت��KB دی�ن�! ا7ص�H%�� ��9 م� "��9ا 
 .)�ر ا��Rآ�رم# ا�

ت%�ى ا7"��م ا��Rآ�رة 34 ا�K)�ت�# ا�%��)	�# 34 "��� ش�� إf4س ا���ی# م�ة أخ�ى &JH أن  - ٣
<B%K� أو e9ی��ر "�! �/���ل ا��. 

  
   ا�T$ k)L ا��A)V �% اB$�ال-٣

  
  )٦٨٣($�دة 

١ -  ���� وت�زی� ث����H� ��{�9; أن ی	9B; ا���ی# # أم�ا�> آ9�� أو � e9ا�� �(�ی.�ز أن ی
9; ا��ائ��#.  

یH	� �4�� ی	�N9 ���وط هRا ا��e9 وhث�رm وإ����> وB%4> ا7"��م ا��Bص� ����e9 ا�)}�ئ3  - ٢
���� وادارت� ;9B3 ت	ف 34 ا7م�ال ا���	م# ا� � .وم� ذ�X یJx ا���ی# م���

�� ا���ی# وی�زع ث���� HV)� �9)�ا� ا��)�رة ���H وت�زی� أم�ال  - ٣� ;9B	3 ی	ع ا7م�ال ا��Hت
 .ا��9K^ 34 "��� اwت�pد

�� ا���ی# ی.�وز ا��ی�ن ا������9 م�> و�k رد  - ٤� ;9B3 ت	ا7م�ال ا� ��� # #�Fإذا آ�ن ا�
 .ا��)�ار ا�aائ� إ��>

  
   ات#�د ا��ا5��%-٤

  )٦٨٤($�دة

  :ی��� ا��ائ��ن 34 "��� ات�pد ��p! ا�)�ن�ن 34 ا�w�pت اlت��

  .إذا �! ی�k9 ا���ی# ا��e9  )أ (

�9>إذا k9V ا���  )ب ( Nی��	ا� ���p�ا� Y{4ور4}> ا��ائ��ن أو ر e9ی# ا�� 

 .إذا "�J ا���ی# 9; ا��e9 ث! ا��J  )ج (
  

  )٦٨٥($�دة 

ی�� &�3y ا�	�9K%� ا��ائ��# إث� &��م "��� اwت�pد �9��او�� 34 ش��ن ا�	�9K%� وا���x 34 إ�)�ء  - ١
��# أص�pب ا�	Zم���ت أم�# ا�	�9K%� أو تm���8، وی%�; 34 هmR ا���"�9 أم�# اwت�pد و��9ائ

 kت�	دون أن ی Yی��	ت وا�wاو��ا� mRاك  34 ه�	شw9^ اK�9; أم�ال ا�ا������ ا��)�رة 
!�9; ذ�X س)�ط تZم���ت.  

٢ -  #���3y�& ;9 ا�	�9K%� ت k�9%� و�K	ی# ت���8 أم�# ا��y�pا��ائ��# ا� ��H9rإذا &�رت أ
 .m��r �4را
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9; أم�# ا�	�9K%� ا�%��N أن ی)�م إ�;  - ٣ �%�9K	3 ا�y�& <���أم�# اwت�pد 34 ا�����د ا�Rي ی
# إدارت> وی��B ا���ی# �����د ت)�ی! ا�p%�ب ���%" mر�{pو�. 

  

  )٦٨٦($�دة 

ی�خR رأي ا��ائ��# خfل ا�w	��ع ا�����ص �9> 34 ا���دة ا�%��)� 34 أم� ت)�ی� إ�ن� م#  - ١
!����  .أم�ال ا�	9� �%�9K�9K^ أو ��# ی

٢ - �H9rأ Y(49; إذا وا kو� !�����ن� �9�9K^ أو ��# یb9; ت)�ی� ا� ا��ائ��# ا��y�pی# 
�ن�bم)�ار ا #����%�9، ��� اخR رأي أم�# اwت�pد ورأي ا���ا&k، تK	3 ا�y�&. 

���# م)�ار  - ٣	� �%�9K	3 ا�y�& 34 &�ار ���p�أم�م ا� #�وی.�ز 7م�# اwت�pد، دون m��r، ا��
�ن�، و34 هmR ا����p ی��ف bا#��ن� ��# ت)�رت �> إ�; "�# ا�J�K 34 ا��bن�� ا. 

  
  )٦٨٧($�دة 

١-  wإ JH& #م Xذون� 34 ذ�Zی# و�� آ�ن م��ار 34 ت.�رة ا���	سbد ا�pتbی.�ز 7م�# ا w
 k.�89، ویHدا وم��� ا���pل 9; ت�Kی� ی��ر ���H9rZ ت�JF ثfث� أر��ع ا��ائ��# �

wت�pد وا�����H ا�	3 ی.�ز �> اس	H)�ؤه� تYp أن ی��# 34 ا�	�Kی� م�ت> وس��9 أم�# ا
  .ی�� m	�J�8 ا�	.�رة

٢- <�9 �%�9K	3 ا�y�& Nت��ی ��� w.�رة إ	ار 34 ا���	سw�� ی��K	ا� R�Kی.�ز ت� wو. 
وإذا ن�Zت # اwس	��ار 34 ا�	.�رة ا�	aام�ت تaی� 9; أم�ال اwت�pد وآ�ن ا��ائ��ن  -٣

�رة م%����# 34 أم�ا��! ا��Bص� دون ت}�م# ا�Rی# وا4)�ا 9; اwس	��ار 34 ا�	.
# ا�aی�دة ���ط أن ت��ن ن�ش�� # أ��ل ت�خJ 34 "�ود ا�	�Kی� ا���در  !����

 .م��!، وت��ن م%����� آJ دائ# ��%�H دی�>
  

  )٦٨٨($�دة 
7م�# اbت�pد ��� م�)�wت ا��9K^ وم	.�m واس	��Kء م� �> م# ")�ق أم� ��� )�رات  -١

  .ن ی	! �/ذن م# &�3y ا�	�9K%�ا��k.�4 ^9K أ
)�رات ا��JH& ^9K &��م "��� اwت�pد آ�ن 7م�#  -٢ ;9 R�K�	إذا �! ی�# &� ��ئ 34 ا�

�9> ا��Hء 34 ذ�X خfل ا7ی�م ا����ة  k.وی ،���9 R�K�	ا� N" m��r د دون�pتwا
R�K�	ا� J��Z	� �%�9K	3 ا�y�& م�Zد م� �! ی�pتw)��م "��� ا� ����	ا�. 

 وی.�ز 7م�# اbت�pد ا��e9 أو &�Hل ا�	��p! 34 ���� ")�ق ا��9K^ ���ط م�ا�ة )∗( -٣
�9�� 34 ا���دة   . م# هRا ا�)�ن�ن٦٤٤ا7"��م ا�����ص 

  
  )٦٨٩($�دة 

١- �%�9K	3 ا�y�& �����  .ی.�ى ��� م�)�wت ا����K����� ^9K ا�	3 ی
�9�� 34 &�ن�ن ا� -٢��ا4��ت ا���ن�� وی.�ى ��� ا��)�رات و4)� ��"��م ا�����ص 

^9K�ر ا��(  .وا�	.�ری� ��Zن ��� 
٣-  ��� w3 إ����9 إ�Hم J��(وا"�ة م ��وw ی.�ز 7م�# اwت�pد ��� م���دات ا�	�9K%� د4

�%�9K	3 ا�y�& انR�	إس.  

                                                

ة ا������ (∗)����
راك ا�����ر ����  .٢٧/٩/٢٠٠٠"! ) ���ر (٣٨ ا��
د - ����� �
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ی.�ز ��J ذي م��p9 ا���# 34 &�ار &�3y ا�	Z�� �%�9Kن ت���# آ���K ��� م�)�wت  -٤
9; ا���# و&� ا��9K^ أو اbذن ���H أم�ا�> د kت�	3، وی����9 إ�Hم J��(وا"�ة م ��4

X��8 ذ�� ���p�إذا أم�ت ا� wا�)�ار إ R�Kت�. 
  

  )٦٩٠($�دة 
١-  <���ی�دع أم�# اwت�pد ا�����H ا���ت.� # ��� أم�ال ا��9K^ خaان� ا���p�� أو ���� �

�F9; ا7آ J��p	9� 3��	ا� J��  .&�3y ا�	�9K%� وذ�X 34 ی�م ا�
# اwت�pد إ�; &�3y ا�	�9K%� ���ن� ش��ی� # "��� ا�	���K وم)�ار ا�����H وی)�م أم� -٢

 <�ا���د� وw ی.�ز سkp هmR ا�����H إZ� wم� م# &�3y ا�	�9K%� او ���X ی�&
 .ا�)�3y وأم�# اwت�pد

  
  )٦٩١($�دة 

١-  �%�9K	9^ ا��س�م وم��ری� إدارة ا�K�أم�ال ا� ��� #ت%	�aل م# ا�����H ا���ت.� 
�!، وا�����H ود����ن�ت ا��)�رة �9�9K^ و��# یbا��ائ��# وا �ی�ن دائ�3 ���

�((p�ا� !�  .ا��%	p)� ��9ائ��# ا���	�زی#، وی�زع ا��H&3 ��# ا��ائ��# ��%�H دی�ن
٢-  34 J�Kی ;	" �Kpوت �	م�& Y9H& 3	وا��ی�ن ا� ��وت.�k "�� ا��ی�ن ا��	��زع �4

�� .شZن
  

  )٦٩٢($�دة 
9K	3 ا�y�& م�Z9; أم�# ی�%� �/��اء ا�	�زی��ت ��# ا��ائ��# وی��# م)�ار ا���9H ا�Rي ی�زع، و

�� اw&	}�ء، أن یZم� &�ار ا�	�زی� 34  ،�%�9K	3 ا�y�(و� ،X�R� #د إخ��ر ا��ائ���pتwا
�����  .ص�K�p ی�م�� ی

  
  )٦٩٣($�دة 

ا��ائ# س�� ا��ی# w ی.�ز 7م�# اwت�pد ا���4ء ���p ا��ائ# 34 ا�	�زی��ت إw إذا &�م  -١
�  .م�ش�ا � <�9	p)�)> و&��H>، وی�ش� 9; س�� ا��ی# �������H ا����4

٢-  ��وإذا ت�Rر 9; ا��ائ# ت)�ی! س�� ا��ی# ��ز �)�3y ا�	�9K%� أن یZذن ���4 دی�> �
<��H& #م N(p	ا�. 

9; &�ئ�� ا�	�زی� -٣ ����Bا��ائ# م ;�� .و34 ���� ا7"�ال ی.k أن ی
  

  )٦٩٤($�دة 
9; أم�# اwت�pد إذا  kو� ��K�	د دون إن.�ز ا��pتwم "��� ا��& oم# ت�ری ��ان)}Y س	� اش

 Jخ�� 34 إن.�زه�، وی�سZ	ب ا��Hوأس ��K�	ا� ���" #أن ی)�م إ�; &�3y ا�	�9K%� ت)�ی�ا 
�)�3y هRا ا�	)�ی� إ�; ا��ائ��# م� د�ت�! ��f	��ع ����&�	>، وی��ن ا��bاء آX�R آ9�� 

  . اش�� دون أن ی�.a أم�# اwت�pد أ��ل ا�	���Kان)}Y س	�
  

  )٦٩٥($�دة 
١-  ،�%�9K	3 ا�y�& ;م�� إ��	خ �ً��%" ��K�	ل ا���ی)�م أم�# اbت�pد ��� اwن	��ء م# أ

 ��B>، وی	&����ع ���	�f� !�وی�سJ ا�)�3y هRا ا�p%�ب إ�; ا��ائ��# م� د�ت
mع و�> "}�ر��	�wا اR�� ^9K�ا�.  

 وت�	�H ا�	�9K%� م�	��� ��p! ا�)�ن�ن ��� ا����د&� 9; ا�p%�ب ا����ر وی�Jp اwت�pد -٢
 .إ��> 34 ا�K)�ة ا�%��)�
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# ا���4ت� وا��%	��ات  -٣ �%�9K	ء ا���وی��ن أم�# اwت�pد م%��w ���ة س�� م# ت�ریo ان	
 .وا7وراق ا��%9�� إ��>

  
  )٦٩٦($�دة 

4 Npد ا��pتwء "��� ا��9; ا���ی# ���p9ل 9; ا��H&3 م# ی��د ا�; آJ دائ# ��� ان	 R�K�	3 ا�
R�K�	ا ا�R�� N9�  .دی�>، وی�	�H& �Hل ا��ی# 34 ا�	� �%�9K����F "�! ن��ئ3 �4�� ی	

  
  ا�,KL ا��دس

  ا6ج1اءات ا�"1L�Vة
  

 )٦٩٧($�دة 
 �%�9K	3 ا�y�(� %�# أ�� ���> ��ز�9; خ�� ��د أم�ال ا��9K^ أن &��	�� w تaی� � #�Hإذا ت

)�ء نK%> او ���ء k9V ;9 م# أم�# ا�	�9K%� أو أ"� ا��ائ��# أن یZم� ���%�� 34 إ��اءات م# ت9
�9�� 34 هRا ا��Hب م���� آ�� ی39  :ا�	�9K%� وw �(4"��م اf4bس ا�����ص 

�9�� 34 ا�K)�ة ا7و�; م# ا���دة   )أ ( وا���دة ٦٤٩ت�KB إ�; ا���� ا���ا�� ا�����ص 
 م# هRا ٦٥٥ وا�K)�ة ا��F��F م# ا���دة ٦٥٤ وا���دة �٦٥٣��دة  وا�K)�ة ا��Fن�� م# ا٦٥١

  .ا�)�ن�ن
�4��  )ب ( #��9� �9��& ��r �%�9K	3 ا�y�& &�ارات ���ت��ن �. 
 .w ی��# م�ا&9� k	�9K%�  )ج (
�� ی�; ا��ائ��ن �9��او�� 34 ا��e9 خfل خ�%�   )د ((�(pت ��34 "��� ا����ز� 34 ا��ی�ن 

�Kء م# ا��� .J 34 ا����ز�أی�م م# ت�ریo اwن	
) m(   3y�& <�9ی��ن ا��e9 ن�R4ا ��.�د ا���ا4)� �9> 34 ا�	��ع ا��ائ��# وی.k أن ی��ق 

<�9 .ا�	�9K%� 34 هRا ا�w	��ع وw ی)JH أي ا	�اض 
�� &��م "��� اwت�pد  )و ( �%�9K	ی��8 أم�# ا� w. 
 .�%�w ی.�ى إw ت�زی� وا"� 9; ا��ائ��# ��� اwن	��ء م# ��� أم�ال ا�	9K  )ز (

  
  ا�J�K ا�%���

  إdSس ا�1jآ�ت
  

  )٦٩٨($�دة 
  .ت%�ى 9; إf4س ا���آ�ت ا7"��م ا��Rآ�رة 34 هRا ا��Hب وا�)�ا� ا�	����

  
  )٦٩٩($�دة 

�ا ش�آ�ت ا���pص�، ت�� 34 "��� إf4س، آJ ش�آ� اتRBت أ"� ا7ش��ل  -١ ���4
# د�4 دی�ن�� إث�  YK&34 &�ن�ن ا���آ�ت إذا ت� ���9�� ا�����ص ���ا��yاب أ

X�R� ی��ر !�p� ��  .ا������، ویa9م ش�� إf4س
٢- ��K�	34 دور ا� Yس ا���آ� و�� آ�نf4إ �� .وی.�ز ش
  

  )٧٠٠($�دة 
١-  X�R� 9; إذن�� ا���pل � wإ ��w ی.�ز �9��JF ا�)�ن�ن3 ���9آ� أن ی�k9 ش�� إf4س

  .م# أ��H9r ا���آ�ء أو م# ا�.���� ا���م� "%k ا7"�ال
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 م# هRا ا�)�ن�ن إ�; &9! آ	�ب ا���p�� ٥٥٣م ا���K�p ا����ر إ���� 34 ا���دة  ت)�)∗( -٢
ا�	3 ی)� 34 دائ�ت�� ا���آa ا��ئ�%3 ���9آ�، 4/ذا آ�ن هRا ا���آa م���دا خ�رج 
م�� و�k ت)�ی! ا���K�p ا�; &9! آ	�ب ا���p�� ا�	3 ی)� 34 دائ�ت�� م�آa اbدارة 

39p�ا�.  
٣- 9 �K�pا�� J�	أن ت� k.ی# خ���ا م# ویRوا� #����p}�م��# ا�	�ء ا���آ�ء ا���أس ;

 ��# ا���4 م� ���ن م�V# آJ ش�یX م	}�م# و��%�	> وت�ریo ش ��K&ت� ��ا���آ� �
  .خ�و�> م# ا���آ� 34 ا�%.J ا�	.�ري

  
  )٧٠١($�دة 

ی.�ز ��ائ# ا���آ� k9V ش�� إf4س�� و�� آ�ن ش�ی�� �4��، أم� ا���آ�ء ��r ا��ائ��#  -١
�! ا��Kدی� k9V ش�� إf4س ا���آ�f4 ی	K�� !�  ..�ز �

  .إذا k9V ا��ائ# ش�� إf4س ا���آ�، و�k اخ	��م آ��4 ا���آ�ء ا��	}�م��# -٢
  

                                                

ة ا������ (∗)����
راك ا�����ر ����  .٢٧/٩/١٩٩٩"! ) ���ر (٣٨ ا��
د - ����� �
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  )٧٠٢($�دة 
ی.�ز �9��p�� م# ت9)�ء ذات�� أو ���ء k9V ;9 ا���آ� أن ت��J ا���x 34 ش�� إf4س�� ���ة 

�آaه� ا����3 أو إذا ا&	}Y م��p9 اw&	��د w ت.�وز ثfث� اش�� إذا آ�ن م# ا��p	�J د! م
9; م���دات ا���آ�ا�)�م3 ذ�X، و�9��p�� أن ت �x4�p�م# ت�ا��� ا� mذ م� ت�ا�Bم� ��تZ.  

  
  )٧٠٣($�دة 

١-  J�وی� ،��إذا ش�� إf4س ا���آ� و�k ش�� إf4س ���� ا���آ�ء ا��	}�م��# �4
# ا���4 إذا k9V ش�� اf4bس ا���یX ا��	}�م# ا�Rي خ�ج م# ا���آ� ��K&ت� ��� 

 J.%34 ا� Xخ�وج ا���ی ��ش�� إf4س ا���آ� &JH ان)}�ء س�� م# ت�ریo ش
  .ا�	.�ري

وت)}; ا���p�� ��p! وا"� ���� إf4س ا���آ� وا���آ�ء ا��	}�م��# و�� �! ت�#  -٢
�� إf4س ه�wء ا���آ�ء�� ��	Bم. 

��	}�م��# &���y وا"� وأم��� وا"�ا وت��# ا���p�� �	�9K%� ا���آ� وت�9K%�ت ا���آ�ء ا -٣
أو اآ�F، وم� ذ�X ت��ن آJ ت�9K%� م%	)�9 # ��rه� م# ا�	�9K%�ت م# "�\ 

�� .م���دات�� وخ��م�� وإدارت�� وتN�(p دی�ن�� وآ���K ان	��ئ
  

  )٧٠٤($�دة 
إذا k9V ش�� إf4س ا���آ� ��ز �9��p�� أن ت)}; أی}� ���� إf4س آJ شB< &�م  -١

mRر ه�	س Ypت ��ص وت��ف 34 أم�ال ا���آ� آ�Bا� <��%p� ل ت.�ری���Z� ا���آ� 
  .�� آ�نY أم�ا�> ا��Bص�

9; اJ&7 م# دی�ن��، ��ز % ٢٠وإذا ت�H# أن م���دات ا���آ� w ت�K; ���4ء  -٢
�9��p�� ���ء 3y�& k9V ;9 ا�	�9K%� أن ت)}; �/�aام أ}�ء م.9^ اbدارة أو 

�{	��� !�{�م# ����! أو ���8 ت}�م# ���4 دی�ن ا���آ� آ9�� أو ا���ی�ی# آ9�! أو �
�� إw إذا اثH	�ا ان�! ���Rا 34 ت���� ش��ن ا���آ� ��ی� ا���J ا��pی<{��. 

وی.�ز �9��p�� م# ت9)�ء ذات�� أو ���ء 3y�& k9V ;9 ا�	�9K%� أن ت)}; �/س)�ط  -٣
�9�� 34 ا���دة 9^ إدارة  م# هRا ا�)�ن�ن # أ}�ء م.٥٨٨ا�p)�ق ا�����ص 

ا���آ� أو م�ی�ی�� ا�Rی# ارت��Hا أخ��ء �%��� أدت إ�; ا��yاب أ��ل ا���آ� 
# ا���4 ��K&وت�. 

  
  )٧٠٥($�دة 

ی)�م ا���JF ا�)�ن�ن3 # ا���آ� ا�	3 ش�� إf4س�� م)�م�� 34 آJ أم� ی%	a9م �4>  -١
م���� ا�)�ن�ن اخR رأي ا��9K^ أو "}�رm، و�9> ا�p}�ر أم�م &�3y ا�	�9K%� أو أ

  .م	; k9V م�> ذ�X واbدwء ��� ی�k9 م# م��9م�ت أو إی}�"�ت
  

  )٧٠٦($�دة 
 !��%�9 ��� اس	�Rان &�3y ا�	�9K%� أن ی���k ا���آ�ء ���4 ا��H&3 م# "��K	ی.�ز 7م�# ا�
 ;9 �H����ا� mRم� �)�� هZ�9%� أن یK	3 ا�y�(و� ،<&�(p	د اس��34 رأس ا���ل و�� �! یJp م�

  .م ���4ء دی�ن ا���آ�ا�)�ر ا�fز
  

  )٧٠٧($�دة 
w تB}� س��ات ا�)�ض ا�	3 أص�رت�� ا���آ� ��bاءات تN�(p ا��ی�ن، وت)JH هmR ا�%��ات 
�� اbس��� ��� إس	�aال م� ت��ن ا���آ� &� د4�	> م���، وإذا اش	�ط أداء م��Z4ة �� ا���4ء 	��(�
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�� ا�.aء ا�Rي اس	Np م# ا����Z4ة "	; �%�� ا�)�ض و��H& kل ا�%�� �)��	> اbس��� م}��4 إ��
�� اf4bس�� !�pص�ور ا�.  

  
  )٧٠٨($�دة 

  .ت��y م)	�"�ت ا��e9 ���ا4)� أ��H9r ا���آ�ء أو ا�.���� ا���م� k%" ;9 ا7"�ال -١
��� ا��ائ��# -٢�� 34 e9"�ت ا���	ا���آ� ت)�ی! م) # .وی	��; ا���JF ا�)�ن�ن3 

  
  )٧٠٩($�دة 

آ� أص�رت س��ات &�ض ت.�وز &��	�� ث9\ م.��ع دی�ن�� f4 إذا آ�ن ا��e9 خ�ص� ���
9; ش�وV> ا�.���� ا���م� �.��� م���3 هmR ا�%��ات،  Y(4إذا وا wإ e9ا�� ��pی.�ز م�

  .وت��J د�ة ا��ائ��# إ�; ا�w	��ع �9��او�� 34 ا��e9 إ�; ا ن ت��ر تX9 ا���ا4)�
  

  )٧١٠($�دة 
١- �pتw�� �9%� ا���آ�Kت Y�د وت! ا��e9 م� وا"� أو اآ�F م# ا���آ�ء ا��	}�م��# إذا ان	

f4 ی.�ز ت��B< أم�ال ا���آ� ��4�9ء ���وط هRا ا��e9 أو �}��ن ت�R�Kه�، وی�Hأ 
9; ا��e9 م# ا�	}�م# J�" يRا� Xا���ی.  

وإذا ت! ا��e9 م� ا���آ� وان	�Y ت�9K%�ت ا���آ�ء ا��	}�م��# ��wت�pد اس	��ت  -٢
# ���� أم�ا���ا���آ� &�ئ�� إw إذ 39B	ه� ا� e9ع ا���yا آ�ن م�. 

٣-  m��r # f(	%م e9ص Jآ �H	وإذا ان	�Y ت�9K%� ا���آ� وت�9K%�ت  ا���آ�ء ����e9 ا
9; دائ�3 ا�	�9K%� ا��Bص� �> wإ <Vت%�ى ش�و wو. 

  
  )٧١١($�دة 

�� ��wت�pد، وم� ذ�X ی.�ز "J هmR ا���آ� إذا 	%�9Kء ت��ت�H# أن م� �); م# w تJp ا���آ� ��ن	
9; و�> م.� ������� أ��	�3 �Kی� w د�pتwا ��Kت� ��� ��  .م���دات

  
  ا�,KL ا���$%

  رد ا=����ر ا����ري
  

  )٧١٢($�دة 
 �(HV ^9K�ا� # Y�(3 س	ق ا��(pا� ���ا�)�ن�ن � !�p� د���ا "��� اf4bس ���	���^ ت ���4

  . س��ات م# ت�ریo ان	��ء ا�	�9K%� م# هRا ا�)�ن�ن ��� ان)}�ء ثfث9�٥٨٨��دة 
  

  )٧١٣($�دة 
	�Hر إ�; ا��9K^ و�� �! ی�)� ا�����د ا�����ص �9> 34 ا���دة ا�%��)� إذا wد ا�� !�pا� k.ی

  .أو4; ���� دی�ن> م# اصJ وم��ری� و�ائ� م�ة w تaی� 9; س�	�#
د إ��> ا	�Hرm و���� إw وإذا آ�ن ا��9K^ ش�ی�� م	}�م�� 34 ش�آ� "�! ���� إf4س�� f4 ی�

  .إذا أو4; ���� دی�ن ا���آ� م# اصJ وم��ری� و�ائ� م�ة w تaی� 9; س�	�#
  

  )٧١٤($�دة 
	�Hر إ�; ا��9K^ و�� �! ی�)� ا�����د ا�����ص �9> 34 ا���دة wد ا�� !�pم# ٧١٢ی.�ز ا� 

  -:هRا ا�)�ن�ن 34 ا���p	�# اlت�	�#
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9; صe9 م# دا  ) أ( ^9K�ا� J�" 9; إذا !�pا ا�Rوی%�ى ه ،<Vش�و RKئ��> ون
 e99; ص Xا ا���یRه J�" إذا ��ا���یX ا��	}�م# 34 ش�آ� "�! ���� إf4س

<Vش�و RKخ�ص �> ون.  
إذا اثYH ا��9K^ أن ا��ائ��# &� أ��ءوا ذم	> م# ���� ا��ی�ن أو ان�! ا����ا 9;   ) ب(

mر�H	 .ا���ا4)� 9; رد ا
  

  )٧١٥($�دة 
ئ��# # &�H دی�> أو آ�ن �rئ�H أو ت�Rر م���4 م��V> ��ز إی�اع ا��ی# خaان� إذا ام	�� أ"� ا��ا

>��B	ر م)�م ا��H	wد ا�� N9�  .ا���p�� وت)�م ش��دة اbی�اع �4�� ی	
  

  )٧١٦($�دة 
	�Hر إ�; ا��9K^ ا�Rي ص�ر b�� !�" <�9دان� 34 إ"�ى ��ائ! اf4bس  -١wی�د ا w

���(��� ت�R�K ا�� w)��� إ	3 ���{�� ���� أو ان)}�ئ� �K ا����pم ��� أو ص�ور 
  .ا���ة

	�Hر إ�; ا��9K^ ا�Rي ص�ر b�� !�" <�9دان� 34 إ"�ى ��ائ! اf4bس  -٢wی�د ا wو
�� ان)}�ء م�ة خ�^ س��ات م# ت�ریo ت�R�K ا��)��� ا����pم ��� أو � wإ ^���	���

��� �K .ص�ور 
٣- �(Kآ�رة 34 ا�R�ا7"�ال ا� ���9^ و34 �K�ر إ�; ا��H	wی.�ز رد ا w #�	(��%ت�# ا�

إw إذا آ�ن &� و4; ���� ا��ی�ن ا������9 م�> م# اصJ وم��ری� و�ائ� م�ة w تaی� 
9; س�	�#، أو أ��ى ت%�ی� ��Zن�� م� ا��ائ��#. 

  
  )٧١٧($�دة 

9^ ��� و�4ت> ���ء k9V ;9 أ"� ا��رث� وذ�HV X)� ��"��م K�ر إ�; ا��H	wص ی�د ا����ا�
�9�� 34 ا���اد ا�%��)�.  

  
  )٧١٨($�دة 

	�Hر م�4)� �> ا��%	��ات ا���ی�ة �> إ�; &9! آ	�ب ا���p�� ا�	3  -١wرد ا k9V ی)�م
  .أص�رت "�! ش�� اf4bس

 وی�سJ &9! آ	�ب ا���p�� �4را ص�رة م# ا��k9 إ�; ا������ ا���م� -٢
و ت�زع 34 دائ�ة وی��� مB9< ا��k9 34 إ"�ى ا���p ا���م�� ا�	3 ت��ر أ -٣

9; نK)� ا���ی# ���p�ا� . k.أنوی oی# وت�ری��اس! ا� J >B9�ا ا�Rه J�	ی� 
9; ا��ائ��# �	)�ی!  <�H�	�9%� وا�K	ء ا���ص�ور "�! ش�� اf4bس وآ���K ان	

 .ا	�ا�yت�! إن آ�ن ��� م)	};
  

  )٧١٩($�دة 
# ت�ریo ت9%��� ص�رة k9V رد ت�دع ا������ ا���م� &9! آ	�ب ا���p�� خfل ثfث�# ی�م� م

 34 ^9K�9; ا�9; ���ن�ت # ن�ع اf4bس وا7"��م ا�	3 ص�رت  J�	ر ت)�ی�ا ی��H	wا
  .��ائ! اf4bس أو ا���pآ��ت أو ا�	p)�)�ت ا�.�ری� م�> 34 هRا ا��Zن

  
  )٧٢٠($�دة 

	�Hر خfل ثfث�# wرد ا k9V ;9 �yا�	ی�م� م# ت�ریJ�� o دائ# �! ی%	�ف ")> أن ی)�م ا
	�اض �	)�ی� آ	��3 ی)�م إ�; &9! آ	�ب ا���p�� م�4)� �> wوی��ن ا ،�p34 ا�� k9ن�� ا��

  .ا��%	��ات ا���ی�ة �>
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  )٧٢١($�دة 

�� ان)}�ء ا�����د ا�����ص �9> 34 ا���دة ا�%��)� �/خ��ر ا��ائ��# � ���p�ب ا��	ی)�م &9! آ
�H	wرد ا k9V 34 ت�yر��  .ر �	�ریo ا�.9%� ا���pدة ���x ا��k9ا�Rی# &�م�ا م

  
  )٧٢٢($�دة 

	�Hر ��p! ان	��ئ3 -١wرد ا k9V 34 ���p�ا� J�Kت.  
�� ان)}�ء س�� م#  -٢� w> م# ��ی� إ�ی.�ز ت)�ی f4 ،k9�4 ا���� ���p�ا� Y{& وإذا

�pص�ور ا� oت�ری!. 
  

  )٧٢٣($�دة 
Z�� ^9K�ت ا��(�(pر ت�H	wرد ا k9V 34 J�Kا� JH& Yس أو إذا أ��یf4bن إ"�ى ��ائ! ا

 ;99; ا������ ا���م� إخ��ر ا���p�� �4را، و kو� ،X�R� ى ا�.��ئ����9> ا�� Y��&أ
	�Hر "	; ان	��ء ا�	p)�)�ت أو ص�ور ا��p! ا����ئ3 wرد ا k9V 34 J�Kأن ت�&� ا� ���p�ا�

  .34 ا���ى ا�.��ئ��
  

  )٧٢٤($�دة 
	�Hر إذا ص�ر 9; ا���ی# "�! ��bدان� 34 wد ا�� !�pص�ور ا� ��إ"�ى ��ائ! اf4bس �

	�Hر إw �����وط w9; رد ا Xذ� ��ا	�H هRا ا��p! آZن �! ی�#، وw ی.�ز �9��ی# ا���pل �
�9�� 34 ا���دة   . م# هRا ا�)�ن�ن٧١٦ا����ص  

  
Tا���س KL,ا�  

  ا�L(k ا��ا�) $% اdS6س
  

  )٧٢٥($�دة 
 ی�ت���r k أو خ�� w ی��ر # ا�	��� ا���دي أن ��J ت��� ی.�ز ش�� إf4س> و�! -١

ی�k9 ا��e9 ا��ا&3 م# اf4bس إذا اY���y أ���> ا������ ا��yا�� م# شZن> أن 
# ا���4 <K&ی�دى إ�; ت�.  

و�9	��� ا�Rي ت�&� # د�4 دی�ن>، و�� k9V ش�� إf4س>، أن ی�k9 ا��e9 ا��ا&3 م#  -٢
�رة 34 ا�K)�ة ا�%��)� و&�م k9V ا��e9 خfل اf4bس إذا ت�ا�4ت �4> ا���وط ا��Rآ

 . م# هRا ا�)�ن�ن٥٥٣ا�����د ا�����ص �9> 34 ا���دة 
و�4�� �ا ش�آ�ت ا���pص� ی.�ز م�e ا��e9 ا��ا&3 م# اf4bس ��J ش�آ� ت�ا�4ت  -٣

�9�� 34 ا�K)�ت�# ا�%��)	�#، وم� ذ�w X ی.�ز م�e هRا �4�� ا���وط ا�����ص 
 .34 دور ا�	���Kا��e9 ���9آ� وه3 

  
  )٧٢٦($�دة 

١-  �K�� .�رة	زاول ا� �& kإذا آ�ن ا���� wس إf4bا��ا&3 م# ا e9ا�� k9V JH(ی w
 <�9 <y�Kت ��ة ���ا� mRل هfو&�م خ k99; ت)�ی! ا��م%	��ة خfل ا�%�	�# ا�%��)	�# 

  .ا7"��م ا��Bص� ���%.J ا�	.�ري و�����4ت� ا�	.�ری�
٢-  k9V ی.�ز ���9آ�ء wو ��H9rم# أ X�R� 9; إذن�� ا���pل � wا��ا&3 إ e9ا��

 .ا���آ�ء او م# ا�.���� ا���م� k%" ;9 ا7"�ال
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  )٧٢٧($�دة 
��# hل إ���! ا��	.� ���یN اbرث أو ا��ص�� أن ی��H9ا ا��e9 ا��ا&3 إذا &�روا  -١

  .ا��e9اwس	��ار 34 ا�	.�رة وآ�ن ا�	��� &JH و�4ت> م�# ی.�ز ��! ا���pل 9; هRا 
٢-  oم# ت�ری ��وی.k أن ی�k9 ا��رث� أو ا���ص; إ���! ا��e9 ا��ا&3 خfل ثfث� اش

 ;9 kو� ،e9ا�� k9V ;9 ����� !�ا���4ة وإذا �! ی	NK ا��رث� أو ا���ص; إ��
 �p9��� �(4�4> و J�Kث! ت e9ا�� k9V 34 !�ا���p�� أن ت%�� أ&�ال م# �رض م�

 .ذوى ا��Zن
  

  )٧٢٨($�دة 
  .�9��ی# أث��ء ت�R�K ا��e9 أن ی�k9 م�p> صh �p9خ�w ی.�ز 

  
  )٧٢٩($�دة 

 f4 ،سf4bا��ا&3 م# ا e9���� خ�h k9Vی# و��س ا�f4إ ���� k9V ���p�إذا &�م إ�; ا�
e9ا�� k9V 34 J�Kا� ��� wس إf4bا ��  .ی.�ز ا�k9V 34 J�K ش

  
  )٧٣٠($�دة 

wا ���p�ب ا��	ا��ا&3 إ�; &9! آ e9ا�� k9V �4> ی)�م #�Hس یf4bا ���� ��	B�ائ�� ا��	�
أس�Hب ا��yاب ا7��ل وم)	�"�ت ا��e9 وy��ن�ت ت�R�Kه�، وإذا �! ی	��# ا����k م# ت)�ی! 

Xب ذ��Hن أس��� kو� ��{�  .آJ هmR ا���Hن�ت أو �
  

  )٧٣١($�دة 
�(; ا�L(k ا��ا�) $� یcت)� _S1ی:-  

  .ا��ث�ئN ا���ی�ة ���H9ن�ت ا��Rآ�رة  �4>
ة م# م�	k ا�%.J ا�	.�ري تYHF &��م ا�	��� ��� تy�K> ا7"��م ا��Bص� ���%.J ش��د

e9ا�� k9V ;9 .ا�	.�ري خfل ا�%�	�# ا�%��)	�# 
ش��دة م# ا��4�8 ا�	.�ری� ت��K مaاو�� ا�	.�رة ���K م%	��ة خfل ا�%�	�# ا�%��)	�# 

e9ا�� k9V ;9. 
# ا�%�	�# ا�%��)	�# k9V ;9 ا��e9ص�رة  م# ا���aان�� و"%�ب ا7ر��ح وا�B%�ئ� . 

e9ا�� k9V ;9 .���ن إ����3 ������و�4ت ا�����B 34 ا�%�	�# ا�%��)	�# 
e9ا�� k9V �� ��H)�ی	ا� �� .���ن ت39��K ��7م�ال ا���)��� و��r ا���)��� و&��	

ا�}�م�� ���ن �Zس��ء ا��ائ��# وا���ی��# و��وی��! وم)�ار ")�&�! او دی�ن�! وا�	Zم���ت 
���. 

9; ذم� م��و�4ت ن�� م� ی��ر م#  ���p�ی�� ا�a�9 أ�� ���> خHإی�اع م ��Kم� ی
 .أ"��م

# ا��ث�ئN ا��Rآ�رة 34 ا�K)�ة  f{4 <� N4أن ی� kخ�ص� ���آ� و� k9وإذا آ�ن ا��
�9�� م# م�	k ا�%.J ا�	.�ري ا�%��)� ص�رة م# )� ا���آ� ون�xم�� م��&� 

� �	HF�ا� Nوا��ث�ئ k9�� م�����K م)�م ا��k9 وص�رة م# &�ار ا���آ�ء أو ا�.���� ا�
!� .ا��e9 و���ن �Zس��ء ا���آ�ء ا��	}�م��# و��وی��! و��%��ت

�� أو {�وی.k أن ت��ن تX9 ا��ث�ئN م�رخ� وم�&�� م# k��V ا��e9، وإذا ت�Rر ت)�ی! �
Xب ذ��Hأس k9# ا���}	أن ی kو� �� .اس	��Kء ���ن�ت

  
  

  )٧٣٢($�دة 
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١-  ;9 �x4�p�9� زم�fا��� ا��	ذ ا��Bم� ��تZأن ت e9ا�� k9V 34 �x3 ت�	ا� ���p�9�
k934 ا�� J�Kی# إ�; "�# ا���أم�ال ا�.  

وی.�ز �9��p�� أن ت	RB م# ا��bاءات م� ی����� م# ا���p� �V�"b ا���ی# ا������  -٢
�� .واس�Hب ا��yا�

fن�� و9; و� -٣ ��r 34 e9ا�� k9V 34 ���p�ا� �x34 وت� J�Kل، وت�.�> اwس	
 .ا���p� k9! ان	��ئ3

  
  )٧٣٣($�دة 

  -:ی.k أن ت)}; ا���p�� ��k9V �4 ا��e9 ا��ا&3 34 ا7"�ال اlت��
�9�� 34 ا���دة  م# هRا ا�)�ن�ن ٧٣١إذا �! ی)�م k��V ا��e9 ا��ث�ئN وا���Hن�ت ا�����ص 

  .أو &�م�� ن�&�� دون م%�غ
9; ا�	��� ��bدا !�pا� NHوی� إذا سa	ا� ��^ أو 34 ��ی���	س ���f4bن� 34 إ"�ى ��ائ! ا

أو ا�%�&� أو ا���k أو خ��ن� ا7م�ن� أو إص�ار ش�X ��ون م)��J و�4ء أو اخ	fس 
mر�H	 .ا7م�ال ا���م� م� �! ی�# &� رد إ��> ا

 .إذا ا	aل ا�	.�رة أو �.Z إ�; ا��Kار)  ج(
  

  )٧٣٤($�دة 
# أ�� إذا &}Y ا���p�� ��k9V �4 ا�� J(ت w �8ام�� ���	9; ا� !�pا��ا&3 ��ز أن ت e9

�� ان> ت��� اbی��م ����yاب أ���> أو إ"�اث � #�Hف ���> إذا تwh �%�9; خ���> وw تaی� 
��  .ا��ywاب �4

  
  )٧٣٥($�دة 

  .إذا &}Y ا���p�� ��H(ل ا��e9 ا��ا&3، و�k أن تZم� ��4		�ح ا��bاءات - ١
 :� یZت3وی.k أن ی	}�# ا��p! م -٢

  .ن�ب أ"� &}�ة ا���p�� ��ش�اف 9; إ��اءات ا��e9  ) أ(
��  ) ب(	� .ت���# أم�# أو اآ� �F��Hش�ة إ��اءات ا��e9 وم	��

وی.�ز �9��p�� أن تZم� 34 "�! ا4		�ح إ��اءات ا��Z� e9ن ی�دع ا���ی# خaان�  -٣
ا���p�� أم�ن� ن)�ی� ���ا��� م��ری� ا��bاءات، وی.�ز أن ت)}; ا���p�� �/��8ء 

�� إذا  �! ی�دع ا���ی# ا7م�ن� 34 ا�����د ا�Rي ��	>إK&�� أو e9اءات ا����. 
  

  )∗∗∗∗()٧٣٦($�دة 
ی��# أم�# ا��e9 م# ��# ا7ش�Bص ا���خ< ��! 34 مaاو�� م��� أم�# ا�	�9K%�، وت%�ى 34 

�9�� 34 ا���دة   . م# هRا ا�)�ن�ن٥٧٢هRا ا��Zن ا7"��م ا�����ص 
  

  )∗∗∗∗∗∗∗∗()٧٣٧($�دة 
;9�9�� 34 ت%�ى  ا�)�ارات ا�	3 ی��ره� ا�)�3y ا����ف 9; ا��e9 ا7"��م ا�����ص 

  . م# هRا ا�)�ن�ن٥٨٠، ٥٧٩ا���دت�# 
  
  
  

                                                

ة ا������ (∗)����
راك ا�����ر ����  .٢٧/٩/١٩٩٩"! ) ���ر (��٣٨
د  ا- ����� �


ة ا������ (∗∗)����
راك ا�����ر ����  .٢٧/٩/١٩٩٩"! ) ���ر (٣٨ ا��
د - ����� �
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  )٧٣٨($�دة 
١- m�4ر ص�ور <����  .ی��B &9! ا��	�ب أم�# ا���p��� e9! ا���در �	
وی)�م أم�# ا��e9 خfل خ�%� أی�م م# ت�ریo اbخ��ر �)�� ا��p! ��4		�ح إ��اءات  -٢

�ة ا��ائ��# إ�; ا�w	��ع 34 ا�� ���pم� <�B9.�ري ون�� م	ا� J.%34 ا� e9��
�� ا�)�3y ا����ف��� .ص�K�p ی�م�� ی

و9; أم�# ا��e9 أن ی�سJ 34 ا�����د ا��Rآ�ر 34 ا�K)�ة ا�%��)� ا���ة إ�; ا�w	��ع  -٣
!� .م�4)� ��� م)	�"�ت ا��e9 إ�; ا��ائ��# ا����9م� ��وی�

  
  )٧٣٩($�دة 

�م ا�)�3y ا����ف �4ر ص�ور ا��p! ��4		�ح إ��اءات ا��JK(� e9 د�4ت� ا���ی# ی) -١
���9 <�  .وو�y ت�&�

٢-  !�pور ا���� mإخ��ر Y&م# و �وی�Hش� أم�# ا��e9 خfل أر�� و��ی# س�
���p�ا� kی# وآ�ت��ر ا��{p� إ��اءات ا�.�د. 

  
  )٧٤٠($�دة 

�e9 &�ئ�� 9; إدارة أم�ا�> �/ش�اف یH); ا���ی# ��� ص�ور ا��p! ��4		�ح إ��اءات ا� -١
أم�# ا��e9، و�> أن ی)�م �.��� ا�	���4ت ا���دی� ا�	3 ت)	}��� أ���> ا�	.�ری�، وم� 
 !�pص�ور ا� ���ت ا�	3 ی.�ی�� ا���ی# ��H	��� #9; ا��ائ��ذ�w X ی.�ز اw"	.�ج 

  .ا��Rآ�ر
ن ی�)� ص�p9 أو ره�� م# وw ی.�ز �9��ی# ��� ص�ور ا��p! ��4		�ح إ��اءات ا��e9 أ -٢

 ��� wدی� إ��أي ن�ع أو أن ی.�ي ت���4 ن�&9� f�w ���9 ت%	a9م> أ���> ا�	.�ری� ا�
 <� �	pی w Xف ذ�f9; خا���pل 9; إذن م# ا�)�3y ا����ف، وآJ ت��ف ی	! 

9; ا��ائ��#. 
  

  )٧٤١($�دة 
.�د ا��p! ��4		�ح ت�&� ���� ا���وى وإ��اءات ا�	�R�K ا������ إ�; ا���ی# �� -١

إ��اءات ا��e9، أم� ا���وى ا����4� م# ا���ی# وإ��اءات ا�	�R�K ا�	3 ��ش�ه� 
���4 e9س�ری� م� إدخ�ل أم�# ا�� ;(H	4.  

وw ی.�ز ��� ص�ور ا��p! ��4		�ح إ��اءات ا��e9 ا�	�%JH& X ا��ائ��# �)�� ا��ه�ن  -٢
 .ی#و")�ق اwم	��ز واwخ	��ص ا��)�رة 9; أم�ال ا���

  
  )٧٤٢($�دة 

9; ص�ور ا��p! ��4		�ح إ��اءات ا��e9 "�9ل ��hل ا��ی�ن ا�	3 9; ا���ی# أو  kت�	ی w
  .و&� س�ی�ن �ائ�ه�

  
  )٧٤٣($�دة 

إذا أخK; ا���ی# ��� ت)�ی! k9V ا��a� e9ءا م# أم�ا�> أو أتK9> أو أ��ى �%�ء ن�� ت���4ت 
 م# هRا ا�)�ن�ن ت)}; ا���p�� م# ت9)�ء ٧٤٠دة �yرة ����ائ��# أو ت���4ت مw �K��B"��م ا���

e9�8ء إ��اءات ا���/� ��  .ذات
  

  
  

  )٧٤٤($�دة 
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9; ���� ا��ائ��# و�� آ�نY دی�ن�! ��r "��� أو م}��ن� �	Zم���ت خ�ص� أو ث��	�  -١
 !�pا� >B9ن�� م oة أی�م م# ت�ری���Z"��م ن��ئ�� أن ی%9��ا أم�# ا��e9 خfل 

e 34 ا���p م%	��ات دی�ن�! م���H� ���pن هmR ا��ی�ن ��4		�ح إ��اءات ا��9
 #9�9; أس�س س�� ا���ف ا�� ���V�9 ا����وتZم���ت�� إن و��ت وم)�اره� م)�م� ���
��ى ا�X�H ا���آaي ���� أو إ&w�K أو ت�pیfت أو �����ت إذا �! ی��� س�� ت�pیfت 

�# ا��e9 ��	�ب م%.J ی�م ص�ور ا��p!، وی.�ز إرس�ل ا���Hن وا��%	��ات إ�; أم
�9! ا��ص�ل� ���pم�.  

وی��ن ا�����د ا��Rآ�ر 34 ا�K)�ة ا�%��)� ثfث�# ی�م� ����%�H ا�; ا��ائ��# ا��)���#  -٢
 .خ�رج م��

 .وw ی}�ف إ�; ا�����د ا��Rآ�ر 34 ا�K)�ت�# ا�%��)	�# م���د �9��4�% -٣
  

  )٧٤٥($�دة 
١- <�9�� ان	��ء ا�����د ا�����ص � e9دة ی}� أم�# ا����ا ا�)�ن�ن ٧٤٦ 34 ا�Rم# ه 

&�ئ�� �Zس��ء ا��ائ��# ا�Rی# �H9Vا اwش	�اك 34 إ��اءات ا��e9 و���ن� ��)�ار آJ دی# 
 <��H& نZ�� m> ان و��ت وم� ی�ا��3 ت}	م���ت ا�Z	وا� m3 ت�ی�	ات ا���	%�9; "�ة وا�

  .أو ر4}>
 ت���9 م%	��ات أو و7م�# ا��e9 أن ی�k9 م# ا��ائ# ت)�ی! إی}�"�ت # ا��ی# أو -٢

 .ت��یJ م)�ارm أو ص�Kت>
  

  )٧٤٦($�دة 
١-  �F9; ا7آ9; أم�# ا��e9 إی�اع &�ئ�� ا��ی�ن &9! آ	�ب ا���p�� خfل أر���# ی�م� 

e9ح إ��اءات ا���		ص�ور "�! ا4 oد . م# ت�ری��وی.�ز �� اw&	}�ء إ���V هRا ا���
  .�)�ار م# ا�)�3y ا����ف

�م ا�	��3 ��ی�اع ���� ���ن ���pل اbی�اع 34 ص�K�p ی�م�� وی)�م أم�# ا��e9 34 ا�� -٢
 e9أم�# ا�� Jف، وی�س���3 ا�y�(ا� ����� ا���ی# وا�; آJ دائ# ن%�B م# &�ئ�� إ�;ی

�� م# آJ دی#��H& 3 ی�ى	ا� ���H�ا��ی�ن و���ن ا�. 
٣- ���p�ب ا��	9! آ& � .و��J ذي م��p9 اfVwع 9; ا�)�ئ�� ا���د

  
  )٧٤٧($�دة 

��ی# و��J دائ# ورد اس�> �)�ئ�� ا��ی�ن أو ی��زع 34 ا��ی�ن ا���ر�� ��� خfل ��ة أی�م �9
# "��ل اbی�اع، وت)�م ا����ز� إ�; &9! ا��	�ب وی.�ز  �pا���� 34 ا�� oم# ت�ری

  .إرس���� ��	�ب م%.J أو ��H&�� أو �	�9^ أو �4آ^، وw ی}�ف إ�; هRا ا�����د م���د �9��4�%
  

  )٧٤٨($�دة 
ی}� ا�)�3y ا����ف ��� ان)}�ء ا�����د ا�����ص �9> 34 ا���دة ا�%��)� &�ئ��  -١

 <��H& ��Kی ��ص ����ی# ��Bن ا���H9; ا��9�� وی�ش� ن��ئ�� ����ی�ن ��r ا��	��زع 
  .وم)�ار ا��)�Hل م�>

٢- ��9> و�! ی)�م ��Zن> أی� م��ز � .وی.�ز �3y�(9 ا����ف ا	�Hر ا��ی# م	��ز
٣-  J�Kوی oث�# ی�م� م# ت�ریfل ثfخ ���9ا�)�3y ا����ف 34 ا��ی�ن ا��	��زع 

� .ان)}�ء م���د ا����ز
٤-  ،J&79; اوی��B &9! آ	�ب ا���p�� ذوي ا��Zن �����د ا�.JH& �%9 ان�)�ده� �fFث� أی�م 

m�4ر ص�ور �89�! ا�)�ار ا���در 34 ا����زHی ��آ. 
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  )٧٤٩($�دة 
١- 4 ���p�أم�م ا� #�3 ا�)�ار ا���در م# ا�)�3y ا����ف �)�Hل ا��ی# أو ی.�ز ا��

X�R� ���p�إذا أم�ت ا� wإ e9و&� إ��اءات ا�� #�9; ا�� kت�	ی wر4}>، و.  
وی.�ز �9��p�� JH& ا�J�K 34 ا���# أن تZم� �)�Hل ا��ی# م�&	� ���9H ت)�رm وw ی.�ز  -٢

 .&�Hل ا��ی# م�&	� إذا أ&��Z�� Yن> د�ى ���ئ��
9; ا��ی# م	�� �(9	Zم���ت> و���H& k> م�&	� ��صK> دی�� �دی�وإذا آ�نY ا -٣ � .����ز

  
  )٧٥٠($�دة 

 34 !�w ی.�ز أن ی�	�ك 34 إ��اءات ا��e9 ا��ا&3 ا��ائ��ن ا�Rی#  �! ی)�م�ا م%	��ات دی�ن
  م# هRا ا�)�ن�ن وw ا��ائ��ن ا�Rی# �! ت)JH دی�ن�! ن��ئ��٧٤٤ا�����د ا�����ص �9> 34 ا���دة 

  .او م�&	�
  

  )٧٥١($�دة 
ی��# ا�)�3y ا����ف ��� اwن	��ء م# تN�(p ا��ی�ن م���دا �b	��ع ا��ائ��# �9��او�� 34 
م)	�"�ت ا��e9، وت�سJ ا���ة إ�; "}�ر هRا ا�w	��ع إ�; آJ دائ# &JH دی�> ن��ئ�� أو 

����  .�م�&	�، وی.�ز �3y�(9 ا����ف أن یZم� ���� ا���ة إ�; ص�K�p ی�م�� ی
  

  )٧٥٢($�دة 
١-  ;9ی�دع أم�# ا��e9 &9! آ	�ب ا���p�� JH& ا�����د ا����# �w	��ع ا��ائ��# �B�%� أی�م 

 Npا� !�اJ&7 ت)�ی�ا # "��� ا���ی# ا������ واس�Hب ا��yا��� و���ن� �Zس��ء ا��ائ��# ا�Rی# �
 e9)�ی� رأي أم�# ا��	# ا��}	أن ی k.وی ،e9اك 34 إ��اءات ا���	شw34 ا���وط 34 ا

e9�9� #ی��ا� ��  .ا�	3 ا&	�"
وی.�ز ��J ذي م��p9 أن ی�k9 م# ا�)�3y ا����ف اbذن �> ��fVwع 9; ا�	)�ی�  -٢

 .ا��Rآ�ر
  

  )٧٥٣($�دة 
  .ی	��; ا�)�3y ا����ف رئ�س� ا�	��ع ا��ائ��# -١
٢-  ،<%K�� #ی��ا� �{pأن ی k.ع، وی��	�w34 "}�ر ا fوآ� <�وی.�ز ��9ائ# أن ی)�! 

�Rر ی)9H> ا�)�3y ا����فوw ی� wم�> إ w�� ر�{p34 ا� fوآ� <� ..�ز أن ی)�! 
�� تfوة ت)�ی� أم�# ا��e9 ا����ر إ��> 34  -٣� wإ e9او�� 34 ش�وط ا����ت.�ز ا� wو

 .ا���دة ا�%��)�، وی.�ز �9��ی# ت��یJ ش�وe9�9� <V أث��ء ا���او��
  

  )٧٥٤($�دة 
١-  ��H9rا4)� أ��� wإ e9ی)� ا�� w ط أن��� �	ئ�� أو م�&��ا��ائ��# ا�Rی# &Y9H دی�ن�! ن

ی��ن�ا "�ئaی# �3F9F &��� هmR ا��ی�ن، وk%p� w 34 ه�ت�# ا�H9rw	�# ا��ائ��ن ا�Rی# �! 
!�  .ی�	�آ�ا 34 ا�	��یY آ�� w تk%p دی�ن

واذا آ�ن ا��e9 خ�ص� ���آ� أص�رت س��ات &�ض و�k م�ا�ة ا7"��م  -٢
�9�� 34 ا��� . م# هRا ا�)�ن�ن٧٠٩دة ا�����ص 

  
  )٧٥٥($�دة 

 م# هRا ٦٦٦ی%�ى 9; ا��e9 ا��ا&3 م# اf4bس ا��xp ا�����ص �9> 34 ا���دة  -١
  .ا�)�ن�ن
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٢-  e99; ا�� Yی��	34 ا� �����وت%�ى 34 شZن اش	�اك ا��ائ��# أص�pب ا�	Zم���ت ا�
�9�� 34 ا���دة  . م# هRا ا�)�ن�ن٦٦٧ا7"��م ا�����ص 

  
  )٧٥٦($�دة 

�9> واw آ�ن ��rwی -١ Yی��	ا� ��  .�&� ا��e9 ا��ا&3 34 ا�.9%� ا�	3 ت! �4
�9��� 34 ا���دة  -٢ م# هRا ا�)�ن�ن ٧٥٤واذا �! ت	N(p إ"�ى ا�H9rw	�# ا�����ص 

�9 ���ه�، وت%�ى 34 هmR ا����p ا7"��م ا�����ص �تY9�Z ا���او�� ��ة ای�م w م
�9�� 34 ا�K)�ة ا��F��F م# ا���دة  . م# هRا ا�)�ن�ن٦٦٨

  
  )٧٥٧($�دة 

ی�pر مp}� ��� ت! 34 �9%� ا��e9 ی�&�> ا�)�3y ا����ف وأم�# ا��e9 وا���ی#  -١
  .وا��ائ��ن ا��y�pون

ی.�ز ��J دائ# �> "N اwش	�اك 34 م�اوwت ا��e9 أن ی�9H ا�)�3y ا����ف آ	���  -٢
ریo ا�	�&�� ��� ��ی> م# ا	�اض 9; ا��e9 وأس��H> وذ�X خfل ��ة أی�م م# ت�

e9ا�� �{p9; م. 
�� أی�م م# ان)}�ء ا�����د ا�����ص �9> 34 ا�K)�ة  -٣Hل سfف خ���3 ا�y�(9; ا�و

ا�%��)� أن ی�سJ مp}� ا��e9 إ�; ا���p�� ا�	3 اص�ر ا7م� ��4		�ح إ��اءات 
# "��� ا��9K^ ا������ واس�Hب  3y�(م� ت)�ی� م# ا� X�9>، وذ� Nی��	9� e9ا��

9; ا��e9 ا��yاب أ Y3 &�م	ت ا��yا�	w�� و���ن e9وش�وط ا�� <���
����Hواس. 

  
  )٧٥٨($�دة 

١ -  e99; ا��ی)�م &9! آ	�ب ا���p�� �	��9H ا���ی# وا��ائ��# ا�Rی# &�م�ا ا	�ا�yت 
��د ���- J�� وی.�ز ،e99; ا�� Nی��	ا� k9Vت و�yا�	wا mRه �x�� 3 "�دت	ا�.9%� ا� 

  .9%�ذي م��p9 "}�ر هmR ا�.
9; ا���p� e9! وا"� ی��ن  - ٢ Nی��	ا� k9V 34ت و�yا�	w34 ا ���p�ا� J�Kت

<�9 Nی��	أم ���4 ا� e99; ا�� Nی��	ل ا��H(� ئ�� س�اء أآ�ن�� .ن
9; ا��e9 و�� �! ی)�م ��Zن> أي ا	�اض إذا  - ٣ Nی��	أن ت��4 ا� ���p�9� ی.�ز

 .# ت�Hر ذ�Xو��ت أس�Hب ت	���� J���p9 ا���م� أو ����p9 ا��ائ��
٤ -  w ض ��8ام��	�9; ا�� !�pا� ��	�اض 9; ا��e9 ��ز �wا ���p�ا� Y{4إذا ر

e9خ�� ا��Zت ���# أ�� ���> وw تaی� 9; خ�%� whف ���> إذا ت�H# ان> ت J(ت. 
  

  )٧٥٩($�دة 
آ�� ی.�ز أن ی	}�# . ی.�ز أن ی	}�# ا��e9 ا��ا&3 م�e ا���ی# w��h ���4ء ا��ی�ن - ١

  .�ی# م# �aء م# ا��ی#إ��اء ا��
وی.�ز أن ی�)� ا��e9 ���ط ا���4ء إذا أی%� ا���ی# خfل م�ة ت��# 34 ش�وط  - ٢

9; ا��e9، وw ی�	�H ا���ی# &�  Nی��	ا� o^ س��ات م# ت�ری�ت.�وز خ w9; أ e9ا��
J&79; ا�9> ��� ی��دل ��ة 34 ا���ئ�  �Hت�	�9; ا��ی�ن ا� .أی%� إw إذا زادت م���دات> 

٣ - e9ش�وط ا�� R�K�	� 3�B3 أو ش�� .و��9ائ��# أن ی�	��Vا ت)�ی! y��ن 
  

  
  

  )٧٦٠($�دة 
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١ -  !�" ��9; ا��e9 ا��ا&3 و4)� ��"��م ا��)�رة �� Nی��	ا���در ��� !�pا� ��ی�
  .اf4bس

9; اس! ا���ی# وم��V> ور&!  - ٢ �pي ی��� 34 ا��Rا� >B9�ا� J�	أن ی� k.وی
p�.�ري وا�	ا� J.%34 ا� m��&Nی��	ا� !�" oوت�ری e99; ا�� Y&3 ص�	ا� ���. 

  
  )٧٦١($�دة 

١ -  ���� ;9 <�9 Nی��	��� !�p.�د ص�ور ا��س �f4bا��ا&3 م# ا e9ی%�ى ا��
�دی� وw �(4"��م اf4bس و�� �! ی�	�آ�ا 34 إ��اءات> أو �!  !�ا��ائ��# ا�Rی# ت�	�H دی�ن

<V9; ش�و  .ی�ا4)�ا 
���ی��ن ا��	}�م��ن م� ا���ی# أو آfKؤm 34 ا��ی# وم� w ی��K م# ا��e9 ا��ا&3 ا - ٢

# دی�ن  !�ذ�X إذا و&� ا��e9 م� ش�آ� أ�4د م# ش�وV> ا���آ�ء ا��%����ن 34 ���� أم�ا�
Xذ� ��r ;9 e9ا�� �( .ا���آ� إw إذا ن< 34 

٣ -  !�pص�ور ا� ��9; ا��ی�ن ا�	3 ن�Zت � wو �(K9; دی# ا�� e9ی%�ى ا�� wو
 .إ��اءات ا��4��e9		�ح 

  
  )٧٦٢($�دة 

9; ا��e9 أن ت��e ا���ی# ���ء w��h �H9V ;9 ��4�9ء  - ١ Y&3 ص�	ا� ���p�9� ی.�ز
 J�7ا ���p�ا� ��p��3 ت	ل ا���lت.�وز ا wh ط��� e9ا�� ���9����ی�ن ا�	w 3ی%�ى 

e9)�ر 34 ا���ا�.  
9; ا��e9 "�م�ن ا���ی# م# ا��lل ا� - ٢ Nی��	9; ا� kت�	ی wم�ى و ��	3 ت��ن أ�

e9)�ر 34 ا���ا� J�7م# ا. 
  

  )٧٦٣($�دة 
9; ا��e9 ���ء 9; ت)�ی� م# ا�)�3y ا����ف  - ١ Nی��	34 "�! ا� ���p�م� ا�Zت

��س	H)�ء أم�# ا��e9 أو �	���# ر&�k م# ��# ا��ائ��# أو م# ��rه! ���ا&�H ت�R�K ش�وط 
  .وطا��e9 وا�fغ ا���p�� ��� ی)� م# م�K��Bت ��mR ا���

9; ا��e9 خfل ��ة أی�م م# اwن	��ء م#  - ٢ Y&3 ص�	ا� ���p�م# ا� k�&ا�� k9ی�
 34 ���9ت�R�K ش�وط ا��e9، ا�JK(� !�p ا��bاءات، وی��� هRا ا����K����� k9 ا�����ص 

 . م# هRا ا�)�ن�ن٧٣٨ا���دة 
ی��K وی��ر ا�JK(� !�p ا��bاءات خfل ثfث�# ی�م� م# ت�ریo ا���� 34 ا���p، و - ٣

 .م�B9> 34 ا�%.J ا�	.�ري
  

  )٧٦٤($�دة 
�9> ت���^ م# ��نk ا���ی#  - ١ Nی��	ا� ��� ��یJ�H ا��e9 ا��ا&3 م# اf4bس إذا �

 34 �8��H�ا� ���وی�	�H ت���%� 9; و�> ا���Bص إخ�Kء ا7م�ال واص���ع ا��ی�ن وت
  .م)�اره�

٢ - �xي یRم# ا���م ا� ��� �4> ا�	���^ وإw ی.k أن ی�k9 إ���ل ا��e9 خfل س	� اش
آ�ن ا����r k9 م)�Hل، و34 ���� ا7"�ال w ی��ن ا��k9 م)w�H إذا &�م ��� ان)}�ء س�	�# 

e99; ا�� Nی��	��� !�pص�ور ا� oم# ت�ری. 
٣ - e9ل ا�����/� !�pا� JH& !� .وw یa9م ا��ائ��ن ��د م� &m�{H م# دی�ن
9; إ���ل ا��e9 ��اءة ذم� ا��J�K ا�Rي ی}� - ٤ kت�	وی<Vش�و R�Kت� #. 

  
  )٧٦٥($�دة 

١ -  e9ا�� o%K� ;{(أن ت e9�9> ش�وط ا���9��p�� ���ء k9V ;9 آJ دائ# ت%�ى 
 -:34 ا7"�ال اlت��

�9��  )أ ( NKات ��آ e9ی# ش�وط ا����ا� RKإذا �! ی�.  
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9; ا��e9 ت���4 ن�&f �����9 م	.�m   )ب ( Nی��	ا� ��إذا ت��ف ا���ی# �
 .دون م%�غ م)�Hل

  . وت�H# ان> w ی�	�x ت�R�K ا��e9 أو إت��م ت�mR�Kإذا ت�4; ا���ی#  )ج (
٢ - e9ا�� o%K� !�pا� JH& !� .وw یa9م ا��ائ��ن ��د م� &m�{H م# دی�ن
٣ -  k.وی ،<Vش�و R�K# ت��ي ی}Rا� J�Kاءة ذم� ا���� e9ا�� o%4 ;9 kت�	ی wو

e9ا�� o%4 k9V ���4 �x3 ی�	ر ا�.9%� ا��{p� J�Kت���9 ا��. 
  

  )٧٦٦($�دة 
)�3y ا����ف 9; ا��e9 ا�� آJ م# أم�# ا��e9 وا��&�k إذا آ�ن م# ی)�ر ا� - ١

m3 ���ور��	34 ا���م ا� ���p�ب ا��	ن &9! آZا ا��R3 34 هy�(ا��ائ��#، وی�دع &�ار ا� ��r.  
	�اض 9; ا�)�ار أم�م ا���p�� خfل خ�%� �� ی�م�  - ٢wا �p9ذي م� J�� وی.�ز

	�اض ن��ئ��م# ت�ریo اbی�اع، وی��ن ا��p! ا���در w34 ا. 
  

  )٧٦٧($�دة 
 !�pم� 34 ا�Zأن ت e9ف 34 ا�����3 ا�y�(9; ت)�ی� م# ا�ی.�ز �9��p�� م# ت9)�ء ذات�� أو ���ء 
9> ���ا ��)JK إ��اءات ا��e9 ���ف م��Z4ة إ������ �k�&�9 إذا آ�ن م# ا��ائ��# وت�H# ان> �Rل 34 

R� e�%ت �����ی# ا���ا� ���" Yدي وآ�ن� ��rX�.  
  

  ا�,KL ا���!1
H�$ (ا��ا� k)Lس وا�dS6ج1ا�5 ا  

  
  )٧٦٨($�دة 

�9�� 34 &�ن�ن ا��)���ت  .ت%�ى 34 شZن ��ائ! ا�	��K^ ا7"��م ا�����ص 
  

  )٧٦٩($�دة 
  -:ت%�ى 34 شZن ��ائ! ا��e9 ا��ا&3 م# اf4bس ا7"��م اlت��

# س	� أش�� إذا - ١ J(ت w م�ة ^Hp��� #ی��ا� k&�� :ی
�� أو ��r; 34 ت)�ی�ه� �)�� ا���pل أخK; �%�  )أ ({�ء ن�� آJ أم�ا�> أو �

e99; ا��.  
 م���� أو م��8; 34 دی�> ی�	�ك 34 أوت�ك �%�ء ن�� دائ�� ��ی# وه�3   )ب (

Xأو م��> م# ذ� ���9 Yی��	وا� e9ت ا��wم�او. 
  .أJKr �%�ء ن�� ذآ� دائ# 34 &�ئ�� ا��ائ��#  )ج (

٢ - � ���9��K)�ة ا�%��)� إذا اش	�ك �%�ء ن�� 34 ی��&k ا��ائ# ����)��� ا�����ص 
�9> وه� م���ع م# هRا اwش	�اك، أو آ�ن دی�> م��8; �4>، أو  Yی��	وا� e9ت ا��wم�او

e9> م� ا��	ت��ی J��(ای� خ�ص� مaخ� مh >Bی# أو أي ش��ر �> ا��&. 
# س	� اش�� أم�# ا��e9 ا�Rي &�م أو ا&� �%�ء ن��  - ٣ J(ت w م�ة ^Hp��� k&��ی

# "��� ا���ی#���ن �p�pص ��r ت�. 
  

  )٧٧٠($�دة 
9; إ&�م� ا���ى ا�.��ئ�� ��f4bس ���	���^ او ���	)��� أي ت��یJ 34 ا7"��م  kت�	ی w

Xذ� ��r ;9  .ا��Bص� �/��اءات ا�	�9K%� إw إذا ن< ا�)�ن�ن 
  

  )٧٧١($�دة 
١ - %�9K	9; أم�# ا� k.9^ یK�9; ا�� أن ی)�م ������9 34 "��� إ&�م� ا���ى ا�.��ئ�� 

 N9�ا���م� أو �9��p�� آJ م� ت�H9> م# وث�ئN أو م%	��ات أو م��9م�ت أو إی}�"�ت ت	
�%�9K	���. 
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وتH); ا��ث�ئN وا��%	��ات ا��Rآ�رة أث��ء ا�	N�(p أو ا���pآ�� ��ى ا������ ا���م� أو  - ٢
; ا���ی# أو ورث	> 9; ا���p�� وت�د ��� ان	��ء ا�	N�(p أو ا���pآ�� إ�; أم�# ا�	�9K%� أو إ�

 ."%k ا7"�ال
  

  )٧٧٢($�دة 
إذا آ�نY ا�.�ی�� ت	�N9 ��ت�Kق )�m ا���ی# أو أي شB< م� أ"� ا��ائ��# ���e هRا ا��ائ# مaای� خ�ص� 
9; ا��e9، ��ز �9��p�� ا�.��ئ�� أن ت)}; م# ت9)�ء ذات�� �/���ل هRا اwت�Kق  Yی��	ا� J��(م

� <�9�(	m�{ و�� ص�ر ا��p! 34 ا�.�ی�� ����Hاءة، و�9��p�� أن ت)}; و�/�aام ا��ائ# ��د م� اس	� ;�
  .أی}� ���ء k9V ;9 ذوى ا��Zن ���	��ی� �� اw&	}�ء
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  ا���ب ا����)
  S) أ��اع ا��+�د ا����ری�

  )١(ا�,KL اBول
  S) ا�1jآ�ت

  
  : ا���آ�ت ا�	.�ری� ا���	�Hة &�ن�ن� ثfث� أن�اع-١٩$�دة 

  .� ا�	}�م#ش�آ: ا���ع ا7ول
  .ش�آ� ا�	�ص��: ا���ع ا��Fن3
\��F: ا���ع ا���%�ه�ش�آ� ا�.  

  
 #�� ���9 NK	�ن3 وا���وط ا���34 ا�)�ن�ن ا� ���H�م�� ا����وت	�H 34 هmR ا���آ�ت ا7ص�ل ا�

  .ا���آ�ء وا�)�ا� اlت��
  

; و�> ا���آ� ����!  ش�آ� ا�	}�م# ه3 ا���آ� ا�	3 ی�)�ه� اث��ن أو اآ�F �)�� اwت.�ر 9-٢٠$�دة 
�����ان م��Bص ی��ن اس�� ��.  

  
  . اس! وا"� م# ا���آ�ء أو اآ�F ی��ن ��ان� ���9آ�-٢١$�دة 

  
�9�� -٢٢$�دة ��ات�� و�� �! یJ�p و�y اbم}�ء � ا���آ�ء 34 ش�آ� ا�	}�م# م	}�م��ن �.��� ت

  .إw م# أ"�ه! إن�� ی�	�ط أن ی��ن هRا اbم}�ء ����ان ا���آ�
  

 ش�آ� ا�	�ص�� ه3 ا���آ� ا�	3 ت�)� ��# ش�یX وا"� أو اآ�F م%����# وم	}�م��# و��# -٢٣ة $�د
  .ش�یX وا"� أو اآ�F ی��ن أص�pب أم�ال �4�� وخ�ر��# # اbدارة وی%��ن م�ص�ن

  
 ت��ن إدارة هmR ا���آ� ����ان ویa9م أن ی��ن هRا ا����ان اس! وا"� أو اآ�F م# ا���آ�ء -٢٤$�دة 

  .��# ا��	}�م�#ا��%��
  

 وإذا و��ت �ة ش�آ�ء م	}�م��# ودخY9 أس��ؤه! 34 ��ان ا���آ� س�اء آ�ن�ا آ9�! -٢٥$�دة 
9; ذم� ا�.��� ����4آ� ت��ن ش�آ� ت}�م#  �Fأو اآ !�م�ی�ی# ��� م�� أو آ�ن ا���ی� ��� وا"� م�

���! وش�آ� ت�ص�� ����%�H 7ر��ب ا���ل ا��Bر��# # إدارت� �H%����.  
  

��ان ا���آ� اس! وا"� م# ا���آ�ء ا���ص�# أي أر��ب ا���ل -٢٦$�دة  34 Jی.�ز أن ی�خ w 
  .ا��Bر��# # اbدارة

  
 ا���آ�ء ا���ص�ن w یa9م�! م# ا�B%�رة ا�	3 تJ�p إw �)�ر ا���ل ا�Rي د4��m أو ا�Rي -٢٧$�دة 

  .آ�ن یa9م�! د4�� إ�; ا���آ�
  

  .ا �f م	�9)� �/دارة ا���آ� و�� ���ء 9; ت�آ�J وw ی.�ز ��! أن ی���9-٢٨$�دة 
  

 إذا أذن أ"� ا���آ�ء ا���ص�# ��خ�ل اس�> 34 ��ان ا���آ� خ�4f ��� ه� م���ص 34 -٢٩$�دة 
��ات ا���آ�٢٦ا���دة �  . ���4ن مa9م� 9; و�> ا�	}�م# �.��� دی�ن وت
�9)� �/دارة ا���آ� ی��ن مa9وم�  وآX�R إذا �J أي وا"� م# ا���آ�ء ا���ص�# �f م-٣٠$�دة 	

mي أ��اRا� J����ات�� ا�	3 ت�	� م# ا��9; و�> ا�	}�م# ��ی�ن ا���آ� وت.  
  

                                                
ن�ن ر-; ١٣/١١/١٨٨٣ ا�:�9 ا2ول �. ا�7ب ا�5ن! وا�0ص ���آت ا2ش0ص �. -ن�ن ا���رة وا��در "!  (1)<�� =>?� ��@ 
 ��A ا��دة ا2و�= ١٧/١٩٩٩<7B C��.  
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�د  k%" ;9 ��{���ات ا���آ� أو ��وی.�ز أن یa9م ا���یX ا��Rآ�ر 9; و�> ا�	}�م# �.��� ت
  .و�%�م� أ���> وk%" ;9 ائ	��ن ا�kH%� <� ��8 تX9 ا7��ل

  
9; ذ�X  -٣١$�دة  kت�	ی f4 �x"fأو م ���	Kأو أ��ى ت eص�# ن��ئ��إذا أ��ى أ"� ا���آ�ء ا�

  .ءإ�aام> ��3
  

  . ش�آ� ا��%�ه�� w ت���ن ��س! ا���آ�ء وw ��س! أ"�ه!-٣٢$�دة 
  

�9�� ا��8ض ا��)��د م��� آ���ان ���-٣٣$�دة  N9ی� ��وان .  
  

J م��9م س�اء آ�ن�ا م# ا���آ�ء أو م# ��rه!  ت��ط إدارة هmR ا���آ� ��آfء إ�; ا�-٣٤$�دة 
�! م��"� �> 34 ن�xم ا���آ� أو و�� ش�ط ی)}; ���م �����! و�� آ�ن ت�aو���Zة أو w وی.�ز 

!��a.  
  

��ت�! أي w -٣٥$�دة  ;9 J�"ي أRا� J��# و�4ء ا� wی�ون ��%�ا م%����# إ��ء ا�fء ا��آwه� 
9; م� ی.�ون> م# اbدار kت�	3ی�� !���ات ا���آ� إ�aام� خ�ص� ءة إ�aام�	� >	Bی ��م� �4 

  .�Zش�Bص�! أو 9; و�> ا�	}�م#
  

�4��-٣٦$�دة  !�  . ا���آ�ء 34 هmR ا���آ� w یa9م�! م# ا�B%�رة إw �)�ر م%�ه�	
  

  . رأس م�ل ش�آ� ا��%�ه�� ی	.aأ إ�; اس�! م	%�وی� ا�)��� وآX�R إ�; أ�aاء أس�! م	%�وی�-٣٧$�دة 
  
 ی.�ز أن ی��ن س�� ا7س�! 34 ص�رة س�� ��pم9> و34 هmR ا����p یJ�p ا�	��زل # ا�%�� -٣٨دة $�

  .�	%�9�> م# ی� إ�; أخ�ى
  

 وتYHF م���9 ا7س�! �)��ه� 34 د�4ت� ا���آ� وی��ن ا�	��زل # هmR ا7س�! ��	��� 34 -٣٩$�دة 
�9�� إم}�ء آJ م# ا��	��زل وا��	� �yآ�رة ی�R�9; م�ی� ا���4ت� ا��زل �> أو إم}�ء وآ�9�� و

9; ���m إذا �! ی�| س��ًا hخ� ��ی�ا  .ا���آ� أن یRآ� ذ�X 34 ه�م� ا�%�� ا7ص39 أو 
  

9; ا���وط -٤٠$�دة  Nی��	ی�ي ����Bا� kم� ی��ر م# ا�.�نZ� wإ ��%�ه�ی.�ز إی.�د ش�آ� ا� w 
��  .ا����ر�� 34 )� ا���آ� و���	�خ�< �	���9

  
���� ش�آ�ت ا��%�ه�� ا�	3 ت�س^ ���)�� ا����ي ی.k أن ت��ن م��ی� وأن ی��ن  -٤١$�دة 

  .م�آaه� ا7ص39 ���)�� ا��Rآ�ر
  

 أی}� أن ی��ن رأس م�ل ش�آ�ت ا�	�ص�� م	.aئ� إ�; اس�! ��ون إخfل ���)�ا�  وی��ز-٤٢$�دة 
  .ا��)�رة ���ع هmR ا���آ�

  
�� إ�; اس�! أو أ�aاء اس�! &��� آJ وا"� م���  w ی.�ز 7ي ش�آ� أن ت.aئ رأس م-)١(٤٣$�دة ��

��ت م��ی���� ��  .ا&J م# أر�
  

ت��ن س��ات ا7س�! 34 ش�آ�ت ا�	�ص�� �Zس��ء أر����� "	; ی��4 ن�� &��	�� وی��ن  -٤٤$�دة 
  .ا��%�ه��ن وا7ش�Bص ا��	��زل ��! �Zس��ئ�! م%����# إ�; إت��م ا���4ء ��Rا ا����

  

                                                
ن�ن ر-;  (1)<�� ��
��  ٧٨ ��D� د -١٩٤٣
  .١٩٤٣ أ@HID ��� ١٢ "! ٩٢ ا��-FG ا������ ا��
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7م� ا���خ< �/ی.�د ش�آ� ا��%�ه�� &�ر ا���9H ا�fزم د4�� م# آJ م��! ����ن  ی��# 34 ا-٤٥$�دة 
�� ذ��p� XمJ س��m وی�V �9Bف ا��%�ه! أو ا��	��زل إ��> ا�Rي آ�ن ا�%�� ��س�>� !�  .ا�%

  
 وی��ن )� ش�آ�ت ا�	}�م# وش�آ�ت ا�	�ص�� ����	��� وی.�ز أن ت��ن م��ر�V آJ -٤٦$�دة 

 ��r أو ���رس ���  .رس���م�
  

 وی��ن ا��bاء آX�R 34 ا����ر�V ا�	3 ی9	aم ��� ا��	��&�ون ا�%�3 ���وط م���� 34 -٤٧$�دة 
  .ا���pل 9; ا��خ�� ا�fزم� bی.�د ش�آ� ا��%�ه��

  
 وی%9! مB9< م��ر�V ش�آ� ا�	}�م# أو ش�آ� ا�	�ص�� إ�; &9! آ	�ب آJ م# ا���pآ! -٤٨$�دة 

�� ��%.J 34 ا�%.J ا���� �X�R وی�9# ا�w	�ائ�� ا�	3 ی��� 34 دائ�ت�� م�آa ا���آ� أو �4ع م# �4و
fن�ت ا�)}�ئ���� ���p�ة 34 ا���  .��9)� م�ة ثfث� اش�� 34 ا��9"� ا��

  
 ویa9م أی}� در�� 34 إ"�ى ا���p ا�	3 ت��H 34 م�آa ا���آ� ا��Rآ�رة وت��ن م��ة -٤٩$�دة 

 #�	K�pن�ت ا�)}�ئ�� أو 34 صfbء ���� ا�K�	ی# اس�&����ن 34 م�ی�� أخ�ى وی.�ز ��J م# ا��	Hت�
  .هRا ا��bاءات

  
9; أس��ء ا���آ�ء وأ�)���! وص�Kت�! وم%�آ��! م� �ا ا���آ�ء  -٥٠$�دة  >B9�ا ا�Rه J�وی�

أر��ب ا7س�! ا���8 م%����# 34 ش�آ� ا��%�ه�� وا���آ�ء أص�pب ا7م�ال ا��Bر��# # اbدارة 34 
  .ش�آ� ا�	�ص��

  
��ان ا���آ� و9; ���ن أس��ء ا���آ�ء ا��Zذون�# ��bدارة وی��y اbم}�ء 9; ذم� ا���آ�  ;9و
 ;99�� ��7س�! أو ���K رأس م�ل ���آ� ا�	�ص��، و��pم تa9أو ی Y9�" 3	ا� ���H�9; م)�ار ا�و

�  .����ن و&Y ا�	�اء ا���آ� وو&Y ان	��ئ
  

34 م�ة خ�%� �� ی�م� م# ت�ریo و�y اbم}�ء 9;  ی.k اس	��Kء هmR ا��bاءات -٥١$�دة 
��rw ا���آ� Yآ�ن wوإ �Vر���ا�.  

  
  . وم� ذ�X یaول هRا ا�f�Hن إذا أ9# ا��B9< ا��	)�م ذآ�k9V JH& m ا�X�R� !�p ا�f�Hن-٥٢$�دة 

  
�!  w ی.�ز ���9آ�ء أن یp	.�ا ��Rا ا�f�Hن ��r ;9ه! وان�� ��! اw"	.�ج �> 9; -٥٣$�دة {��
�{��.  

  
 إذا "�! ���f�Hن ی	�H 34 ت%�ی� ")�ق ا���آ�ء 34 ا7��ل ا�	H9V JH& Y9�" 3> ن< -٥٤$�دة 

��  .ا����ر�V ا�	f�H� !�" 3ن
  

9; إ��8-٥٥$�دة  kت�	ی w ص�� وأر��ب ء�	ب ا7م�ال 34 ش�آ� ا��pر ا���آ�ء أص�H	 ا���آ� ا
  . م� 9; و�> ا�	}�م#ءا7س�! 34 ش�آ� ا��%�ه�� ان�! م9	aم�ن ��3

  
9; -٥٦$�دة  mإم}�ء m9; ی� إذا آ�نY م��ر�Vت ا���آ� رس��� ی}� ا��Zم�ر ا�Rي ت�pرت 

<�9��� م# ا���یX ا�Rي ی�B99; م��  وأم� إذا آ�ن��r Y رس��� ���4ن اbم}�ء �B9م.  
  

.�ده� وی��ن إfن  یa9م إfن ا����ر�V ا�w	�ائ�� ���آ� ا��%�ه�� ون�xم�� وا7م� �/ی-٥٧$�دة 
 Xذ� J�p34 إ"�ى ا�.�ائ� وان �! ی mون�� �Kنh #����9)> 34 ا���p�� ا�w	�ائ�� م�ة ا��&Y ا��	� Xذ�

�9�! ا�	��ی}�ت أی}� YH}�م# وو�	9; و�> ا� ��  .أ�aم م�ی� ا���آ� ��ی�ن
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ر م# ا���آ�ء  إذا &�� اwس	��ار 9; ا���آ� ��� ان)}�ء م�ت�� ی.k إث�Hت ذ�X �/&�ا-٥٨$�دة 
 o%4 #�{ق ت�Kات Jار و34 آ�&bا اRاد ا�%��)� 34 ه��)�رة ����اءات ا���bء ا�K�	اس k.وی ���	����
ا���آ� &JH ان)}�ء م�ت�� ا������ 34 ا����ر�V ا���س%� ��� و34 آJ ت�HیJ 34 ا���آ�ء ا��	}�م��# أو 

3 ی��ن ���89 �4�� شZن و34 آJ ت���8 خ�وج أ"�ه! م��� و34 ���� ا���وط او اwت�K&�ت ا�.�ی�ة ا�	
��ان ا���آ� وان �! ت%	�ف تX9 ا��bاءات 34 أم� م# هmR ا7م�ر ���4ن ��rw �����وط  J34 آ

  .ا�%��N ذآ�ه�
  

 وزی�دة 9; أن�اع ا���آ�ت ا�fFث� ا�%��� ذآ�ه� ت�	�H أی}� �k%p ا�)�ن�ن ا���آ�ت -٥٩$�دة 
��ان ش�آ� وه3 ا��%��ة ���آ�ت ا���pص�ا�	.�ری� ا�	3 ��^ ��� راس م�ل ش� wآ� و.  

  
 تB	< هmR ا���آ�ت ���J وا"� أو اآ�F م# ا7��ل ا�	.�ری� وت�ا; 34 ذ�X ا���J و34 -٦٠$�دة 

ا��bاءات ا��	�9)� �> و34 ا��p< ا�	3 ت��ن ��J وا"� م# ا���آ�ء 34 ا7ر��ح ا���وط ا�	3 
���9  .ی	K)�ن 

  

  .�pص�# )�ا م� ا���8 ی��ن م%��w �> دون m��r م# )� م# ا��-٦١$�دة
  

9; ��� 34 هmR ا���آ�ت ت��ن &�ص�ة 9;  -٦٢$�دة �� ا���آ�ت H� 3	ت ا��Hق وا��ا��(pا�
 #��# أ��ل  ا���آ� س�اء "�Y9 م��! م��Kدی# أو م.	� Z3 ت��	رة ا��%Bأو ا� !�&%�� ا7ر��ح ���

!�Vش�و k%" ;9.  
  

  .و��د ش�آ�ت ا���pص� �/��از ا���4ت� وا�����Bت ی.�ز إث�Hت -٦٣$�دة 
  

  . w یa9م 34 ش�آ�ت ا���pص� ا�	.�ری� ات�Hع ا��bاءات ا��)�رة ���9آ�ت ا7خ�ى-٦٤$�دة 
  

# أ��ل ا���آ� م# ا���وى 9; ا���آ�ء ا���8 مZم�ری# �	���K ا���آ� أو -٦٥$�دة  Zم� ن� Jآ 
9; ا�)�ئ��# م)�م�! ی%)| ا�Np 34 إ&�م Yء م�ة ا���آ� إذا آ�ن��	> ��}3 خ�^ س��# م# ت�ریo ان	

 o%4 #�{	�ق ا��Kتwن اf�4�� م�ت�� أ��K����� Y�9 ا��)�رة &�ن�ن� أو م# ت�ریo إ �	HF�ا� �Vر���ا�
  .ا���آ�

وت	�H 34 ذ�X ا�)�ا� ا����م�� ا��)�رة �%)�ط ا�Np ��}3 ا���ة م� م�ا�ة ا�)�ا� ا��)�رة 
��  .wن)��
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