
  
 

 ��ا���

��ن ��اءات ا����اع وا����م وا���
ذج ا���
	�� ا�����
� 

#1959
رس  30 '���ن ر
�   �,+ن1959 �*�� 8 ـ 
 وا����م وا���
ذج ا���
	�� ��اءة ا����اع

�/8 إدر45 ا3ول #�1 ا�����0 ا������ ا���/.ة 
��ر #:�4 ا�,��خ ��	 
����ن ا?<� ��= و�>. ;.

Aو#:�4 ا���اب ا�>� = وأ;.ر

 ا��
ب ا3ول
 ا�C�D ا3ول
 ��اءة ا����اع


�GH��G� Cل ( أ(  -1   #
دة� .5.I ر
��ن K5. ا���ا	
 آC ا��0

 N��O�� N�K�5 هLا ا�>��P 

	�� #*�/.�Q ام�; CR

ت ;�
	�� I.5.ة ام ��Oق او و�:���� 
<�K�# ن
 ا���
	� ��اء اآ

Pو�K# ��	
�; CR
 .����O� .5.I N��Oق او و�
 :VIء #�= �P ا�/
���8 ا?<������K5 � 8 ا����اع I.5.ا آ�= او )ب) 

1- X5ر
> 8# �<�

ل  إذا آ
ن �Gل ا��Y*�8 ��� ا�*�Kا�� N�� .�<>.Z�[ '5 ا���اءة 
8	 �\] .�
 او آ
ن ���� �P ����	 �D�� ا����اع  �P ^K5ات أذ�,� �P =8 ر��	او  =D;و

�/�c �05ن �P إ0#
ن ذوي ا���Yة  �Lي �,� #8 ا���aح����
 او آ
ن ا��;_ او ا���' ا
=�GHا��. 

2- �<�

رZ�[ '5.<> X5 ا���اءة �. ��N إ;.ار ��اءة  إذا آ
ن �Gل ا��Y*�8 ��� ا�*> 8#

 	8 ا����اع او 	VI 8ء #�=���� �P  .��=، او آ
ن �<f =إ�� ^�g 8# ��H� ع او��Yا�� ��H�

 .�اع ذا<= او 	VI 8ء #�= �P ا��.ة ا��Lآ�رةا��� ����H�� N ان ]�Z ��اءة 	8
��ن <��h ��اءة )أ (  -2   #
دة
0
م هLا ا�>fi 
<Pا����اع و. 


 )ب) �	 
 :5+<� � 5:�ز #�/\

م -1k�داب او ا�?

 إ�Gل �\�GH8 ا��	,+ �ت ا��� 5

م ا����ا	Kا�. 

2- ���Oا� ���
<K�5 وا�Ll3
� �;
Yا� ��R
�^   او ا���آ�
تا����ا	
ت ا����0
ا���.��� إ� إذا آ
ALه �Pو �;
� ��R
ا�/
�� ا���3ة � <���ف  هAL ا����:
ت <���O� mق او 	���
ت آ���

�<5�[ oف ا����> C� 

 ا���اءة ا�o ا����:
ت ذا<\\K�;. 

ت -3   #
دة#GKا� Z�0# ���K5 ن��
0
م هLا ا�>fأ L�D��� N�K�5 
��P  op�<�� +,�ر�5 ا��
ا��:

�
ت ا��:
ر�5 ر�' ) أ( P>�ة q2 ا��
دة #GKن ا���
���0#
 ���اءات *�1956��  8#40  
0
م هLاf3 
ً<Pو ��	

A  ا����ا	
ت وا����م وا���
ذج ا���p�<�� ا��� <�.ر hRن وا���ا��
ا�>

 Z�0ذ�1 ا�� o�*5 أن o�	–��0�5 ا���
�f Z�0#  �5ر
 .ا���
	�� وا��:

ص ا?<� �� -4   #
دةYw3اءةا�� Z�[ Nf '\� '\�
 :ا����اع 

 ا������ن -1
2- 
\�P '\� 85Lاو ا� 
���� �P 85 5>���نLا� Z�
I3ر�5 ا

ت ;�
	�� او <:*�x#. 

3- ��#
K# 
���� C#
K> .�� oن ا�����85 5Lا� Z�
I3د او �05ن �\'  اGاو 5>���ن ���1 ا�� Cyا��
�<�<f C/# 
\�P. 


ت او ا�� ا�,�آ
ت او -4�K�:ر او ا�

ت أر�
ب ا���
	� او ا����:�8 او ا��:	
�I ت او
*�x

ل�Kا� ���Y,�
� �K���# ^�

#�� ا��o�# Cy آK# 
���� C#
K> دG� او 
���� �P 4�x> ا��� 

�5��Kا��. 
5- �#
Kا� h�
 .ا���

�= وإذا آ
ن ا����اع ���:� 	�C  �05ن ا�/�P N ا���اءة �����Yع او ��8 -5   #
دة�<f =إ�� ^�g
�P N/ن ا�

ص آYw.ة أ	ك ��8 ��,#  '� 

وي ���\' #*��

 �wآ� و�K��I '\� ا���اءة

.�
ص آ# C�D�5  C<�*# '\>�ا 	�G� oف ذ�1 أ#
 إذا آ
ن Yw.ة أ	ا����اع  oا� C;�>
 .أودع ]��= ��C ا?��85 	8 ا?�� �0�Pن ا�/�P N ا���اءة ��8


 ��g ا�0,_  -6   #
دة�Yw ص
Yw3ا .f8 ا���اعإذا آ�_ أ	ا���3 ذ�1   C��#8�K و
1�Lا ا����اع <�0ن �}ول وآLه o�	 ��>ا�/>�ق ا���� m��:P  ا�/>�ق m��I C�Kا� Zf
��

#C او ا��*�Y.مKا� 
\Q./�*5 ت ا���

�C�K ا���0_ �= ا����<�� 	�o ا����ا	� =#
��
ء �Qأ. 

5./> �P م.Y�*او ا�� C#
Kاو ا� C�Kا� Zf

#C  .وإذا f.ث �Gف ��8 ;Kل ا���0_ ا�
ا3	�

#C اوKاو ا� C�Kا� Zf

ز ��I 
ا��*�Y.م ا���:
ء ا�o ا��/��0  او ا��*�Y.م ا�>�
م �\

ا���اءة و�= ا �I	�o ا���ا	= m��I �P   وL5آ� ا�' ا����Yع �P  .ا���P C�D�� ���Y ذ�1

دل #�8 آ�D=  ا�/
�ت P{ذا �'  ND�5	�o هLا ا�I3 آ
ن �=	 ~5�K> �P N/8 ا�	ا�0,_ 

C�Kا� Zf
 .ا����اع او 8# ;

دة#   7- �P  ط
,� 8�a �05ن ا����اع 
��l ا�f3ال ا��اردة �P ا��
دة ا�*
�>� و	�.#


ر ��8 ا��GHل  ا���,+ة�Yا� C�Kا� Zf

 ا����Yع �05ن ��\� N/ا��� �;
Yاو ا� �#
Kا�




دل ��Y��� =KP.5ع 	�o  ا����اع	 ~5�K> C�
 ان �5' ا����
ر �Gل �QGQاو �wاء ا���اءة #>

ر ���h ا���اءةO�iا X5ر
> 8# �\wا. 


دة#   8- A��l دون 
\0�
 .ا�/�P N ا��GHل ا����اع �:��m ا��Oق <�Yل ا���اءة #

ل ا�Gز#�  � 5*�ي 0f' ا���اءة 	�o #8 آ
ن -9   #
دة�	3

م ��
 او �	
CH�*5 ا����اع ;�

�[ '5.<> C�� ��� 8*/� =�GH���Z  ت
I
ا���اءة �0�Pن �= ا�/�P N ا��GHل ا����اع �/
N/ا ا�Lه C<�5 دون ان =>+,�# 
 .#*�>G 	8 ا���,+ة ذا<\

��� ا����<�� 	�o )أ (  -#10
دة ��

ر ا�>Q?أ ا.�>  Z�[ '5.<> X5ر
#�h ��اءة ا����اع 8# <
�Z <:.5.ه
 #�ة و��
Zf ا���اءة ا�/�P N ] ا���اءة و<�0ن #.ة ا���اءة ��*� 	,�ة ���
Z�O5 ا��:.�P .5 ا�*�� ا���3ة وان �y5^ ان  واf.ة ��.ة � <�:
وز ��4 ���ات �,�ط ان

=�# 8:5 '� =�
<= ����Gاع أه��� �
;� وا<D� .��Qة <��
�m# Z #:\�دA و
0
م ا�D>�ة  )ب) f3 
<Pو h��> ب(ا���اءات ا���)  '���ن 2ر
��� #8 هLا ا�>
yدة ا�
 #8 ا��

Qg ي�*>���
� ��l ات��,� �	ة .�� 

ره .5.:���. 
0
م ا��
د<�8  -11   #
دةf3 
<Pو Z�O5 ا���اءة ان Zf
��ن ��اءة   #148 و 513:�ز ��
هLا ا�>


ت 	�o ا����اعP
aت او إ

�� إد�
ل <G5.Kت او </*��f �P ��P
aع ا���اءة ا3;���  إ�a�#
P
aiن ا���اءة ا
P ���;3ا���اءة ا ^�Hذا أ�}P�H�> � ��  Z�*� ���;3ء ا���اءة ا
Hن إ�
إ� إذا آ

 .	.م دmP ا����م

دة#   12- �/RGد ا�./>  .�	 =KPد ZIا��ا ��

ت ا���' ا�3�P ن��
ا���L\� �5L�Dا ا�>


��P وآ1�L </.د  <>.Z�[ '5 ��اءةaiاءة ا����اع ا�� Z�[و 
ا����اع ا3;��� و]�Z <:.5.ه

ت�P �5��*ا����م ا�. 

��ا�
yا� C�D 
 إ�Iاءات ]�Z ا���اءة


دة#   13- Z�[ د  5>.م
���
رة ا��
��� وا�k� oا� =��<f =إ�� ^�g 8�# ع او��Yا���اءة #8 ا��
�5���
�  �5
�f Z�0# oا� Z�Oا� ��
fرة إ
k�ا� ALه o�	و =�#
�
 #/C إ\�P .I�5 ا���

د ا��]�� i;.ار ا ا�����0���0
م هLاا���
	�� وا��:
ر�5 ��زارة ا�f3 
<Pن ���اءة و��
 .ا�>

 �/RGا� 

ع وا�,�وط ا��� </.دهaو{� 
ً<Pو Z�Oأن 5>.م ا� Z:5 ن و��
 .ا���L\� �5L�Dا ا�>
 .واf. و� 5:�ز ان Z�[ 8�p�5 ا���اءة اآ�y #8 ا���اع 

Z�O� NP�5  C��,5 ا���اءة و;_ <���G� ����Dاع و]�5>� ا���GH= وZ:5 ان -14   #
دة

 وNP�5ا��;_ �\�5
�f ا�,+ن Zf
; Z�O5 ا�:.5.ة ا��� �;
�Kا� o�	 �/a5>� وا�O  Z�Oا�

�5L�D�ا�� �/RGا� 

ء وذ�1 آ�= �
���D�0 ا��� </.دهp����ن ر�' ا����اع 	�. ا�
 .�\Lا ا�>

دة#   15- X5ر

�Z ا���اءة ان 5>�م �
��GHل ا���ا	= 8# <O� 5:�ز  o�	 Z�O5' ا�.<>

A.fر�5و. #*�����= و

�5 ا�����0 ا���
	�� وا��:�f Z�0# C�/�5 �  18 ذ�	أ�5 #*����� 
��ن
 .إذا رP~ ا�Z�*� Z�O #8 ا��3
ب ا��>�رة �\Lا ا�>


) q/D5)3 ا��Z�0 ا��,
ر إ��= �P ا��
دة  -16  #
دة�# N</��� =>
<P�#ا���اءة و Z�[ 
��5: 

0
م ا��
دة  -1f3 
<Pم و.<# Z�O13(ان ا� (�
 .�ن#8 هLا ا�>
�. <'  ان ا��;_ -2 =�وا���' 5��ران ا����اع �h�*> ��D�0 3ر�
ب ا���
	� ���AL�D وا

o�	 N5.��5 ا��L�D�ا�� �/RG�

���D�0 ا������ �� q�Y# ��P ���� 8# دة
 .ذ�1 �,\

 واردة �P ا�5�O� Z�O>� #/.دة ان -3\�5
�f ا�,+ن Zf
; Z�O5 ا�����0ة ا��� �;
�Kا� 

�/aووا. 

�5 ا�����0 ا���
	�� وا��:
ر�5 ان �05_ ا�GOب -17   #
دة�f Z�0��  ت ا���G5.Kاء ا���I}�

�<�
0
م ا��
دة ا�*f3 
<Pو Z�
Oا� o�	 
\�
وذ��P 1 [�ف ا��.ة ا���  �5ى و�Iب إد�
Z�
Oذا �' 5>' ا�}P ن��

ز� 	L\�   8ا ا�Iiاء ا	��� </.ده
 ا�RG/� ا���L\� �5L�Dا ا�>��# 

��ار ا��Z�0 �,+ن و�� .]��= 8# '�k�5 ان Z�
O  �P 
ا��G5.Kت أ#
 ا��:�� ا�����ص 	��\

ع) 20(ا��
دة a3و
��ن وذ�1 �
 .و�P ا���ا	�. ا��� </.ده
 ا�RG/� ا����5L�D #8 هLا ا�>

#8 هLا  (13) إذا <�ا�Pت Z�[ �P ا���اءة ا�,�وط ا�����ص 	��\
 �P ا��
دة -#18
دة 

� Z�0م ا��
���ن 

�5�O>� ا��� </.ده
 ا�RG/�ا�>� Z�O8 ا�	ر 
\wi �5L�D�ا��. 

#19
دة - ��	

�5 ا�����0 ا����f Z�0�� ن أن 5>.م+w ذي C0� د  5:�ز
Kا��� �P �5ر
وا��:
�P =�aر
K�� 
ً��

رًا آ�O�5 إ�L�D�ا�� �/RGا� Aي </.دLا  ا�Lه C��,5 أن Z:5إ;.ار ا���اءة و

�aر
Kب ا��

ر 	�o أ��O�iا. 
#20
دة - �P C�D>  �5وز Z�[ o�	 ء

ر:� �a�� C0,> �>�ار 5�.رA #:�4 ا��زراء ��Kا��


د ا��]�����5
  ا�
p<وا� m5�,4 إدارة ا���Rه' ر.fء �05ن أ
p	أ �QGQ 8# ��:و<��0ن ا��
 .وا��:�� أن <*�8�K ��أي ذوي ا���Yة �D]�# 8# ا�/�0#� و��lه' ��زارة ا�K.ل


 أ#
م ا��/��0 ا�� ا�>�ارات -#21
دة \�P 8KO5:�ز ا� �aر
Kأو ا�� '�kا�� �P ��:درة #8 ا��


��Kا� �P ��0/ا�� C�D>و 

ر ;
Zf ا�,+ن �\Oإ� X5ر
> 8# 

د ���#�5 8ًK�# �P �5د
 ا�</


ل:Kا��� =Iو o�	 8KOا�. 

 �05ن �>�ار 8# -#22
دة \�P N/ا� Zf

د ا��]�� و5,\� هLا #�h ا���اءة ����� وز�5 ا�

�/RGا� 
 .ا����5L�D ا�>�ار �
���D�0 ا��� <���\




�5 ا�����0 ا���
	�� وا��:
ر�5 أن -#23
دة �f Z�0�� �\] ع  إذا
P.ون ا�x,� ص
ا����اع �

ع �PرًاP.وزارة ا� m�O5 أن ���KP �5�0*	 ����
NR ا���/>�  أو أن �= Qا���اءة وا�� Z�[ o�	

=�. 
 �\wأ �QGQ ف�] �P ع
P.ا���اءة   #8و��ز�5 ا� h�# �P �aر
Kا���اءة ا�� Z�[ '5.<> X5ر
>


��w Cاء ا����اع #�=<# Z�
O�� =�GHا�� o�	 =K# ق
D>أو ا�. 

 أن -#24
دة \�f

�Z ��اءة ا����اع أو ��O� ت  5:�ز
D;ا�# C5.K�� 
ً��[ ^�5>.م �P أي و

C5.Kه�� ا��

ن #�� m# =د ا����اع أو ر��x5 ط أ��,� =�
ي ا��C5.K ا�o ا��*
س وأ��
Z�Oا ا�Lن ه+w �P m��>ا<�� ا����اع وL� ا���اءة Z�O� �;
Yاءات ا��Ii4 اD�. 


 و	�qYw C0�  o أن  C�/5	�o ;�رة 8# ]��
ت -#25
دة \� �;
Y.ات ا��ا���اءة وا��*�

ت C:� 8# ��اءة ا����اع و�= آ1�L أنI�Y�*#  C:*.ات وا��ت وا��*�
��Oا� o�	 m�O5


ع  �
���D�0 ا������ �P ا�RG/� ا����5L�Dوذ�1 P.ون ا�x,� ص
و5,��ط أ� �05ن ا����اع �
�5�0*	 ���� .���KP وإ� <�0ن �= 

c�
yا� C�Dا� 

ل #���0 ا���اءة<�� ا

\��	 V:/وا� 
 وره�\


دة# ��0�# -26 C<��> 1�Lوآ 

����اث ا�/�P N ا���اءة وm��I ا�/>�ق ا����<�� 	��\� C<��5 

 ��Kض و��l 	�ض آ�
 5:�ز ره�\
ا��\pK� أو 
 .��اع آ�\

8 -#27
دة ��Rه� #>�ر  5:�ز ��.ا 
�� 
ً<P\' و�5.�� �;
Yاءات ا����اع ا��� o�	 واV:/5 أن
��ن
� �P  Z�0# oDK5و ��H8 �.ى ا���5.��� 
# V:f >��� أو�ن ا��

ت �/:V ا3	�KPا���ا

�5
�f =�#ذ �P 
��ار ا��/:�ز �.5= ��}� �<�Kم ا���
0f3ري #8 ا
��C  ا�����0 ا���
	�� وا��:
�5
�f Z�0�� ادVا�� o��# �p/#و V:/8 ا��K5 8 أنRا�.ا o�	 Z:5=، و��	ا��/:�ز  

��C ا���H إ� 8# 

 �P ا�*:C و� 5/�� �\��\� ��w+��� �5ر

رX5  ا�����0 ا���
	�� وا��:>
��w+ذ�1 ا��. 

28
دة #- C;3ا .�� �P أو 
���� �P ا����اع CH�*5 '� إذا  h�# X5ر
�Gل GQث ���ات 8# <

ةH�# ا���اءة أ;�/^ ا���اءة. 


د ا�����ص 	��=  إذا رgى -#29
دة Kات ا����P 'lر�5 ر

�5 ا�����0 ا���
	�� ا��:�f Z�0#
ر�I 	8 إرادة ;
Zf ا�*
�>� أن 	.م ا��GHل ا����اع mI�5 ا�o أ��
ب �
 �P ا��
دة


زI ا���اءة Cا3آ� =Iا�� o�	 ل ا����اعGH��� 8���� وز
:�> � ��\# h��5 أن =�. 

ر�5 �
��GHل -30 #
دة�Iت ا�/�0#�� ر��� إ

د ا��]�� #�h ا�:\��� 5:�ز �>�ار #8 وز�5 ا�


ع ا��]��P.�

#� أو �Kا� �KD���
� N�K�> ب
 .ا����اع وذ���3 1
 ALه �Pا و �P�K�� ~5�Kدل و�05ن <>.�5 ا��
	 ~5�K> �P N/ا���اءة ا� Zf
�f3ال �05ن ��


) 20(ا�����ص 	��\
 �P ا��
دة  ا��:����Kم ا��/��0 ا�
��ارا<\
 أ# 8# '�kو�05ن ا�� 
'�k���� ��:ار ا����
رX5 إ	Gن > 8# 
 .ا�</
د�5 و�P [�ف ���#�5 8ً

C�Dا� mا��ا� 
Oء ��اءة ا����اع و�
\��
ا\�G 

#31
دة - o�	 ��>ا�/>�ق ا���� �p<�> ��>?ال ا�f3ا �P اءة ا����اع��: 

 ��اءة  - أ\��Y> �5 ا���

ء #.ة ا�/�p<���ن ا

�wة #8 هLا ا�>Kدة ا�

 ��q ا��ً<Pا����اع و. 


زل ;
Zf ��اءة  - ب�> 
 .ا����اع 	�\


VR �>�ة ا�,�ء ا��>GO�� =� �pن ا���اءة - جf '0f ور.;. 

 	.م - د\�
 .دmP ا����م ا��*�/>� �P #.ة ��� w\�ر 8# <
رX5 ا��/>


���D�0 ا��� <���\
 ا�RG/� ا����5L�D و8�K5 	8 ا���اءة � �<�
 .ا����\�� �P ا�f3ال ا�*

�5 ا�����0 ا���
	�� وا��:
ر�5 و�C0 ذي w+ن ان Z�O5 ا�o ا��/��0 -32 #
دة�f Z�0�� 


 ا�</
د�5 ا�/0' �{��Kدة ا�
0
م ا��f3 �D�
Y# ^/�# .�
ل ا���اءة ا��� <�0ن O�)1)  ة�<P)ب (
 '�
ء هAL) 1(وا��
دة أ P>�ة ب رH�}� Z�0ن و5>�م ا����
ا���اءات #�o <>.م �=  #8 هLا ا�>

=� �p<ة ا�,�ء ا���<� VR
f 1�L� '0f. 
�� ا��
ب
yا� 

��	
 ا����م وا���
ذج ا���

 N��O�� N�K�5 هLا ا -#33
دة ��Pن��

 آ�OY�� Z�>�> Cط  �>ً�	
�; 
ًIذ������K5 ر��ً
 أو 


��ن أو ���H أ��ان� '*I C0w Cأو  وآ ���g ������ �	

ج ا�����iا �P =#ا.Yو�5' ا��
 .5.و�5 أو آ��
و�5


دة# 34- o�*5 C:� �y�
yدة ا�

د ا��]�� �
��Z�0 ا��,
ر إ��= �P ا����� 5�,+ ��زارة ا�
 '�

ذج ا���
	��  �:C ا����م وا–����–m��Iو ��	
  ��*:�C ا����م وا���
ذج ا���

��ن وا�>�ارات ا��� <�.ر <�L�Dًا
0
م هLا ا�>f3 
ً<Pو 
\� �<�Kت ا���
�
 .�= ا���

ع -#35
دة a3و
� ���

رة ا��k� oذج ا����ا���' أو ا� C�:*> Z�[ وا�,�وط  5>.م

�

��ا�����ص 	��\
 �P ا�RG/� ا���L\� �5L�Dا ا�>f}� رة
k�ا� ALن و<>�م ه�  oا� Z�Oا�
�*�

 وf.ة #�:\	��:# �P آ�رLا�� Z�0ا��. 

#36
دة - Z�[ ~P5:�ز ر �  �P 

ع وا�,�وط ا��,
ر إ��\aا3و =R
Dم ا���.K� إ� C�:*ا��



��ار ا��Z�0 أ#
م ا��:�� ا�����ص  ا��
دة ا�*
�>� و5:�ز 8# '�k�5 أن C�:*ا�� Z�
O�

 ا�</
د�5  (20(	��\
 �P ا��
دة ��Kم ا��/��0 ا�
��ار هAL ا��:�� أ# �P 8KO5:�ز �= ا� 
آ�

�= �>�ار ا��Z�0 أو ا��:�� وذ��P 1 [�فG	إ X5ر
> 8# 
ً#�5 8���. 

�Z ��:�د -#37
دة Oا� �OK5  �/RGا� 

ت ا��� </.ده�

دة <,�� C	�o ا���\w C�:*ا��

��ن

ر ا��*:�C ا���L\� �5L�Dا ا�>Qg و<�.أ 
ً�P��*# ن

رX5 <>.5' ا�Z�O إذا آ> 8# 
�����

ع ا��� <>�ره
 ا�RG/� ا�����wG�.  �5L�Dا]
ت ا�>aو{� 
ً<Pو C�:*8 ا���K5و. 

#38
دة - qYw C0� C:*ت أو ;�رًا #8 ا�
I�Y�*# Z�O5 أن. 
ا����ذج  �:f	�o ا���H إ� �K. ا��+�P =� ��w  � �05ن �>C #���0 ا���' أو -#39
دة 


���D�0 ا��� <>�رAا�� A�,� .ا�RG/� ا���C:* �5L�D و
��� ا����<�� 	�C�:*> o ا���' أو -#40
دة ��
ا����ذج ��4 ���ات <�.أ  #.ة ا�/�
�5 ا�>

8�>.5.I 8�>.# �5
	�o ا���ا�� إذا �.م  8# <
رZ�[ X5 ا��*:�C و80�5 أن <*��� ا�/�

��:.G� �P .5ل ا�� 
#8 آC #.ة وذ�1 �
���D�0  *�� ا���3ة#
�1 ا���' أو ا����ذج ]��ً

�5L�D�ا�� �/RGا� 
 .ا��� <���\
#41
دة - �/RGا���' أو  <��8 ا� C�:*> Z�[ '5.<> .�	 
\KPد ZI�5 ا����م ا��اL�D�ا��

Z�[ ذج أو���ا��:.5. ا�. 

ص �
�' ��l qYw ا��
�1 ا�/>�>� -#42
دة Yا� C�:*ا�� ZO,� Z�05>�م ا��  '����


 ا�</
دL\� �p<5 �5اأو ا����ذج��K8 ا��/��0 ا�# �R
\� '0f =� م.<> o�#  ZO,ا�. 

ء �D*= أو ��
ء 	�Z�[ o ذوي <�> 8# ZO,ا ا�L\� Z�0ا�,+ن و5>�م ا��. 
#43
دة - 

ع ا��� <>�رهaو{� 
ً<P= و�	,� �ا� Z:5 A.5.:> او C�:*ا�� ZOw  �/RGا�

�5L�D�ا��. 
c�
yب ا�
 ا��
 ا�C�D ا3ول

0
م #fآ�أ��, 
#44
دة - m#  �#ا�H�

�/�4 و�� Z�
K5 ��g ن��
�
 أي \��	 q�5 .w>��� أ	ل �+�5 G�iم ا.	


 ا���ً\��I 85�,	ت و
\��I ,�ة	اوح ��8 ��>: 
��. #��aع ا���اع #�/^ 	�= .1 8# Cن آ��
0
م هLا ا�>f3 
ً<Pاءة و��. 

2. '> �	
��. #��aع ر�' أو ���ذج ;� 8# C3 آ 
ً<Pن<*:��= و��
0
م هLا ا�>f. 
8# �
ع أو 	�ض ����m أو ���:
ول او .3 Cت  آ

ز �>�. ا�<:
ر #��:f رج أو
Yا���رد #8 ا�

�	
#>�. # m	��o�# ،1�L� = آ
ن ا����اع أو ا���' أو  #>�.ة أو #�اد 	��\
 ر�' ���ذج ;�
�P Gً:*# ذج���ا� 
����. 

4. �G	iت أو ا

ت ا��:
ر�5 أوآC #8 و Nf ��H� ma	�o ا����:#GKت او ا�
أدوات ا�����K أو  

ت <xدي ا�o ا�	�>
د �/���= 	�o ��اءة ا���اع أو�

  ��l ذ�1 ��ًIذ�����*:��= ر��ً
 أو 


ً�	
�;. 

#45
دة - �k�
ء �Qذج أ���اءة ا����اع أو ا���' أو ا��� Zf
ا�.	�ى اiدار�5 أو  و5:�ز ��

 ا�</
د�5 أوا�:�
��R أن 5*��.ر #8 ر4�R ا��/�0��Kذ  � ا�
Y>
ا��/��0 ا�:�
��R أ#�ًا �

mR
pت أو ا��
ا��>�.ة وا?�ت وا3دوات ا���  ا�Iiاءات ا��/��kD و�
;� �/:V ا����:
mR
pب ا�:���5 وا��

رج أ�Q وروده
 ا��Y.#^ أو �. <*�Y.م ار<0Yا��*��ردة #8 ا�. 


ذ #
 <>.م #8 ا����ذج و5:�ز ��
Zf ��اءة ا����اع أو ا���' أو Y>
 ان 5*��.ر ا�#3 �

  Z:5	���P = هAL ا�/
�� أن 5>�م ��mP  ا�Iiاءات ��C رmP أي د	�ى إدار�5 أو��
��R وإ�I

��� أ5
م 	.ا أ5
م #�ا	�.  د	�اA اiدار�5 أو ا���
�wة أو
�Q ف�] �P ��
���� A�0اw '5.<��
L�D�> X5ر
> 8# �P

Zf ا�,+ن ا3#� وإ� ��O^ هAL ا�Iiاء ا��*; mP�5و 
\*D�ات 8# <�>
ء 

ALذ ه
Y>

دة دا�� 	�C�:*> o ا����اع أو ا���' أو  ]��= �\,� �	�D,# �p5�K� اءات�Iiا
 .ا���
	� ا����ذج


ذ هAL ا�Iiاءات �.ب Y>

ء أن C�,5 ا3#� ا��
در �p��
و��  و5:�ز 	�. ا�K�� �yأو أآ ����
AL�D�> �P �p/ا��. 


 ا�</
د5�5:�ز �� -#46
دة ��Kء  �/��0 ا�
�w3درة ا
أو ا��/��0 ا�:�
��R ان </0' ���
.K� 
��P V:/> ت أو ا��/:�زة أو ا���
p5�Kت أو ا��

 #8 ا��Hا#\��Q الV����  
\�P ا����ف 


 .ا��/��0 #�
��� �+ي ]�5>� أ��ى <�اه
 
# C0� �#+> أن 

ء و�\p��
 	�. ا�\PG>}� �#+> أن 

�� ا�/N�� '0 آ�
 أن �\f �P o�f 


ًp5و5:�ز ���/��0 أ �R
أن <+#� ��,� ا�/5�I �P '0.ة  �
���اءة �K.م <�ا�P رآ8 ا�>�. ا�:�
�D>� ا��/�0م 	��= o�	 �yة أو أآ.fوا. 

��ن -47 #
دة
� �P 
��ن وا�:�اR' ا�����ص 	��\
 <���K ا�:�اR' ا�����ص 	��\
 �P هLا ا�>
 '�
ت ا��:
ر�5 ر#GK40(ا���8 ا3ول) 1956  �*���Dا� �P 
��  وا�:�اR' ا�����ص 	��\
yوا�

��Q
�# 'Rا�I ت ا�����
��<Kن ا���
� 8# ��
yب ا�

#8 #8 ا��0yب ا�
 .�P ا��Kد #8 ا��
��
yا� C�Dا� 
��#
0
م ��fأ 

�5 -#48
دة L�D�ا�� �/RGا� �P q�5  ����0
م ا��� <CD0 ا�/�
�5 ا��f3ا o�	 ن��
�\Lا ا�>




رض ا3ه��� أو ا�.و��� ا���  
ت أو ا����م أووا����ا	Kا�� �P �aو�Kا�� ��	
ا���
ذج ا���
�P أو 
���� �P م
<> Cyا�� ��#
K# 
���� C#
K> د ا���Gى ا��.fإ.  AL8 ه��K�� و5�.ر 


رض ��ار 8#Kا�� ��د ا��]
��� .وز�5 ا�

#�� ا��Gد  إذا �.م ]�Z ��/��ل 	�o ��اءة ا����اع وإf.ى -#49
دة K# 
���� C#
K> ا���

�\' أن 5>.#�ا ]��ً
 	8  ا��Cy 5:�ز �Lوي ا�,+ن أو وآRG\' ا������8 أو ��8�<f '\إ�� ^�g
�/RGا� =���> 
�� 
ً<Pا ا����اع وLه  �P 

ع وا�,�وط ا�����ص 	��\aو{� 
ً<P�5 ووL�D�ا��

��ن وذ�G� 1ل ��� 8#

رX5 <>.5' ا��P Z�O ا���. اI3 هLا ا�>>���. 

ًء 0f 8#' ا��
دة  �yة ) 1(وا���<Pو;_  #8) ب( �,���ن � Z�[ �P �Qx5 ا���اءة 
هLا ا�>

��g Z�[ '5.<> أو =�
�Kا����اع أو ا��  �<�
	�= �Gل ا��.ة ا�����ص 	��\
 �P ا�D>�ة ا�*
وا���
ذج ا���
	�� 	�o أن <�0ن ا��.ة ��� أw\�  و5*�ي 0f' هAL ا��
دة 	�o ا����م


> 8#.�� �P C�:*ا�� Z�[ '5.<> X5ر �K�
 .اC;3 وذ�m# 1 	.م اG�iل �/0' ا��
دة ا��
1 -#50
دة �
ا���اءة ا��Y.ام ا����اع �P و�
CR ا��>C ا���ي وا��/�ي  � CY5 �/>�ق #


  وا�:�ي ا��
�fi �K.ى���� �P 

�� و�Iدهf �P 1وذ� Cyا�� ��#
K# 
���� C#
K> د ا���Gا��
��� أx# �D�و� �aر
	. 

��ن 	�o ا����ا	
ت وا����م وا���
ذج -#51
دة 
0
م هLا ا�>fأ N�O�>  m���> ا��� ��	
ا���
��� و�^ ا�C�K �= �,�ط <>.Z�[ '5 ��اءة��

�5 ا�>�/�
ا����اع أو <*:�C ا���' أو  �

 ا�/�
�5 ا�*
�>� �P #.ة ا�/�
�5 ا��� ا����ذج G� �Pل ����8 #8 ذ�1 ا��
رX5 و<.�C #.ة
��ن
0
م هLا ا�>fأ 
\��Y>.  


��y أن 5>.#�ا �
�Lات أو  � -#52
دة yدة ا�
5:�ز ���[�D ا��Z�0 ا��,
ر إ��= �P ا��
�Oا���
�  ��	

ت ��/��ل 	�o ��اءات ا����اع أو ]��
ت <*:�C ا����م أو ا���
ذج ا�����[

��Z�0  إ�� �#.Yآ\' ا��> X5ر
> 8# C� .ا��Lآ�ر�GQ �p# .Kث ���ات 	�o ا3
0
م ا���N��O�� �<�K هLا -53 #
دةf3ن ا

د ا��]�� �> �/R�L�Dي ������ 5�.ر وز�5 ا�

��5 
# o�	 ص
� =I�� �/RGا� ALه q�>ن و��
 :ا�>

�Iiاءات اiدار�5 وma ا�,�وط وا���ا	�. .1� �<�Kا���. 


ر ا�����ص .2\wi
� �<�Kع وا�,�وط ا���
aن ا3و��
 .	��= �P هLا ا�>

;� ��*��' ا���ر وا�,\
دات و����Y_ ا3	�
ل .3Yات ا����م ا���w+وا��. 


ت ا�.و��� -#54
دة ��
D>م ا�
0fأ N��O> ا���O5 وي ا�,+ن أنL� ��0  5:�ز���
� �;
Yا�
�5
�^ أآ�y ر	
��ن ا���
	�� ا��� <�0ن ����
 #���p إ��\
 إذا آ
0
م هLا ا�>f8 أ# '\/�
���. 


د ا��]�� <�L�D هLا	�o وز�5 -#55
دة ���
رX5   ا�> 8# �\wأ ��� .K� =� C�K5ن و��
ا�>
�,��P A ا�:�5.ة ا������ 
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