
 �� ا�
	�� ا�������
  ����ن �

 ا���ب ا�ول


� �	���ه��� ��  "� ا�
! ��ت ا�ــ

   )1( ��دة 

�'� أو ا�,+ض �( )! ��'��
�8+ة "� ا7داب وا�� �ن وا�/��م أ�� آ�ن ��ع ه23 ا�
! ��ت أو 0�+1 ا��/��+ . '� أو أه�
 ه3ا ا����0ن �	��� ا�
! ��ت ا���
�9 :�
��.  

!
�� �ً��	� +���0 ا��A/( A . @�DEد ا��C�DEت �� �A0� Bم ا���A@ .�� ?�+ ذ�=و�/�FG9 A�
K إJ إذا ��م ا�H8. ��. @��A ذ�= و�/F�9 � !
���ري ا�3ي DF@ ا�.Jأو ا �/��Nا� OPQا� � .  

"�0Rم وا�C.Sره� وز�+ اA!� �UC� �ً0"ت و�� !
  .و���DE( B@ ا�

   )2( ��دة 

��	� V�W �!9 ��
�
@ ا�Q(�:  

9��8
  .ا�
! ��ت ا�

 "� " �ن ا�+BF وا��!��+ �NP��9ط أو ا���ان أو ا���+ أو ا� �Y أو ا�/
�رة�WاAت ا��� !
  .ا�

�'�[�
��^+ات وا�NP[ وا�
�ا.\ و�� �
  .ا�
! ��ت ا��� )��0 _���ً� آ��

�0�F�
 وا�
E+���ت ا���+E
  .ا�
! ��ت ا�

�0 �Fاء ا��+�Y �����9ظ�F�
0�+ن 9'�ا�
! ��ت ا�( B� أو .  

�U�
 �Eوا�   .ا�
! ��ت ا���)�?+ا"�

  ).ا�+�Fم ا�8+وآ� ( ا�P+اbU ا�D,+ا"� وا�
�1�NPت 

0 D��9,+ا"�� أو ا���N?+ا"�� أو ا�/��م�/�

 ا�ED
  .ا�
! ��ت ا�

  .ا�
! ��ت ا��� )	دى 9�+آ�ت أو �NWات و)�8ن �/Aة ��دّ�ً� �Wd+اج

0 ���9 �ن ا�/�
�0ا�
! ��ت ا���N��.  

�8 أو ا������gن�FCا�  اSذا.NFأو )3اع �9ا �ً!�!W A/( ��  .ا�
! ��ت ا�

9 أو ا�!�ت أو ا�+BF أو ا��!��+ أو ا��+آ�� Ki�9 .�م �	��� ا�
! ��ت ا��� ��8ن �h'+ ا��/��+ . '� ا�8��
�
@ ا�Q(و.  

��C/�8ري �( ا��
�gًا 9�N9: ا9��� آ�ن �� � !
  .ت ا���Dر� ا��� �E+ي .��'� ����ن ا�/��Cت ا���Dر�و�/��+ . �ان ا�

   )3( ��دة 

���+2 أو 9�/K��A أو K�+Q9 أو ��9�/��� .��G9 Kي �����K �( ��ن �( أ��ان ا�دب أو ا�� �ن أو ا�/��م إ�� ��ن Wj+ أو �( ��م 9��K!�P أو 9��K أو 9
i+( أو � !
 �( ��م 9�/+�[ ا���
���9 :�
��

" 2+'h( رة�VA�Ai @8_ � . ء�Q�� ةA�Ai ر�V �0ط��+)[ .��'� � : ا�,�+ �( ا�� J �"ا���)�?+ا � !
وذ�= آ�A. :� Kم اCWSل 9��0ق �	�� ا�
! � ا���V .�� أن ��0ق �	�� ا�

  .ا�
!�ر و�� أ3Wت ه23 ا�!�ر ا�A�ADة �( ذات ا�
8ـ�ن و9!� V�Wـ "� ذات ا�h+وف ا��� أ3Wت "�'� ا�!ـ�رة ا�و��

   )4( دة ��

 ��
�
@ ا�Q( J:  



Jًآ@ �! �- أو ��	�0ق ��
�.�ت وذ�= �: .Aم ا�
�Eس 9D
��رات ا�Q/+ وا� R+ وا�
��0�F و?�+ه� �( ا�P
�Bh �! ��ت .Aة آ ( ��
�.�ت ا�D
  . ا�


�.�ت ا�
! ��ت ا��� Y�j إ�� ا�
�= ا�/�م–]���ً� D� .  

 �ًR��[–)آ !�ص ا��0ا�� �
F+ا� �U�[ت ا���.�
D� �
F+ا� �U�[ا�� +U�Fو �U�q0وا���8م ا�   . وا�
+اB�F وا���اrU واJ)����ت ا�Aو��

��
��� ا��E� +Wj �!P_ د�'D� أو أي ]�(+�9��8ر أو ا�Jإ�� ا :i+� ]�E9 ةg�
�� Yإذا آ�� ��
� ا�3آ+ ��9���F ت�.�
D
�: ا�
�  .و�: ذ�= )

���Rا���ب ا�  

��	
  "� ��0ق ا�

  ا��!@ ا�ول

أ��8م��.   

   )5( ��دة 

�,Cل ا�
Q+و. و�D� Jز �,�+2 ���_+ة ه3ا ا��� دون FJ1+ق ا )� �,Cل �! �G9 �ً���� Kي 0�+1Fا �" ��
	�� و�2A ا��� "� )K� !� +Q� +�+0 و"� )/��( 0�+1 ه3ا ا� Q+ و�K و�2A ا���

K��P� )
  .إذن آ��9�F �9� � K أو �

   )6( ��دة 

�FJا �" ��	

( �� ا�q�  :,Cل�

Jًأو - A�s9ى ا�!�ر ا7)�V�Wرة و�V �G9 ر ���_+ة�'
Dإ�� ا� � !
  : �0@ ا�

Cا� 
� أو �0@ اSذا. �Eي أو ا�+�Eا�����س ا� NFم أو ا�!�ت أو ��!�ر أو ��/+ض �9اC8�� �8�FCا� 
�R@ ا�
E+�� أو ا�/+ض ا�/� � أو اSذا.��8 ا��Cوة ا�/� � أو ا�����: ا�
��0�F أو ا��F

 ا������gن A/9 و^/'� "� ��8ن .�مNF�8+ ا�!�ت أو �9ا� NF�9ا.  

�ً���[ - 0�+1 �G9 ا���)�?+ا"� أو ا�![ "� ��ا�[ أو +��!� أو ا�+BF أو ا���+ أو ا�.��Nا� �ر .( 1+��'
Dول ا�� �0 ?�+ ���_+ة �V tE 9ر � K )�8ن "� ��+N9 ر�'
Dإ�� ا� � !
 �0@ ا�


��U أو 9,�+ ذ�= �( ا�N+قأW+ى �( 1+ق ا�� �Eا���)�?+ا"� أو ا� +Q ا� �أو .( 1+� 
ED
 أو ا��N�NP�  . �ن ا�

   )7( ��دة 

�����K إ�� �, أW+ى �: �+ا.�ة أ��8م ا�
�دة ا�
i+( �" �����+ .�� �! �K، و�K و�2A ا��
	�� و�2A إد�Wل �� �+ى �( ا��/�A@ أو ا���.  

�ًv�_ +_��� ز �,�+2 أن�D� JوK��P� )
 إs9 Jذن �8��ب � K أو �R��Rدة ا��
  . �( ذ�= أو أن ���_+ �Vرة أW+ى �( ا�!�ر ا�
 !�ص .��'� "� ا�

   )8( ��دة 

� 9 ���+Bi ه3ا ا�

 ذ�= ا�
! � إ�� ا��, ا�/+�9 إذا �B ���_+ ا�
	�� أو ا�i+( �" ى+Wأ �� iأ  �� ا�
	�� و�� �( )+K� !� Bi إ�� �,��
� �'� ?�+A� �" 2ى ]Cث ) NFأو �9ا KE

Bi+�

! � أو ا��� +Q� أول tات �( )�ر�� F.  

   )9( ��دة 

K� !� �" +��,( أي �3ف أو : 

	�� و�2A ا��� "� أن � E[ إ��K� !� K و"� أن �A": أي ا.�Aاء .�� ه3ا ا��� و�K آ�3= أن ���.  


 ا�
! � �: ذآ+ i+( �" +��,�
 ��Eس .�� أ�K إذا �!@ ا��3ف أو ا�i+��+Bi اS_�رة إ�� ��ا1( ا��3ف أو ا��,��+ أو )+)[ .�� ا�
ذ�= "C ��8ن ��
	�� ا��� "� � /K إJ إذا أ?�@ ا�

 ا�
	�� و���8�K ا�� �/
E9.  

   )10( ��دة 



�'Aف �Q+ه� �D� Jز ا��gD .�� �� ا�
	�� وإ�
� ��Dز ا��tE� ��. gD ا�
! � ا�3ي )Q� B+2 و�D� Jز ا��gD .�� ا�
! ��ت Fا Kأ� /1�� �!9 Y�R� B� �� ه�+Q� @�� �'���V ت�
� ��ا�

K(�"و @��.  

   )11( ��دة 

�!ـ@ "� ��h+ ذ�= رFـB أو �9�0@ ����� J دام �� FرA� ص أو�W ىA� أو � �/
i �" أو ��U�. ع�
�iأو إ��0ء2 "� ا K��R
  .�D� Jز ��
	�� K� !� +Q� A/9 أن �
 : إ�K.�0 أو )

F�
�8 أو ا�������gن ا��� "� إ��0ع ا�
! ��ت �) ?�+ أن g�(م A9": أي �9�0@ .( �� و��FCا�  ��Aو� أو ا�_�Pص ا�/�� ا�W+ى .Aا "+ق اSذا./9��8+� و?�+ه� �( ا��+ق ا�E/�0 ا��0ات ا��

�!@ "� ��h+ ذ�= رBF أو �9�0@ ����� J دام �� ��	
  .ا�

   )12( ��دة 

 @
/9 OP_ ذ�=إذا ��م )� K/ 
��D� C" xز ��
	�� أن �

��K ا�PQ!� ا�/�FJ =ر وذ��Q � � !� )� ةA�وا PE�.  

   )13( ��دة 

����Fت ا�0!�+ة إذا .
�A!09 Y ا� A0 أو ا�ADل أو ا����0R أو ا��WJر �� دا��Q( Y+ إ�� ا�
! � واBF ا�
	�� إذا آ�ن�Jت واC����  . �/+و"�D� J�ًز ��
	�� Q� A/9+ ا�
! � �h+ ا�

   )14( ��دة 

�'���	�  وا�O!0 ا�0!�+ة ا��� ) Q+ "� ا�!�� وا� Q+ات ا�Aور� ا�W+ى دون ��ا"0�E�E
 وا�د�9 أو ا�� � أو ا�+وا��ت ا��
  .�D� Jز ��!�� وا� Q+ات ا�Aور� أن ) 0@ ا�
J�0ت ا�/�

�!+ًاP� أو �ًE��0� +Q ( أن  أو gi�� �ً���9ًا �( ا�
! ��ت أو ا�8�[ أو ا�+وا��ت أو ا�O!0 9,�+ إذن �( �	���'� و9,�+ ا��q0ء ا�
Aة ا�
 !�ص .��'� "� و��D� )8ز ��!�� أو ا� Q+ات ا�Aور�

 �( ه3ا ا����0ن ��Rدة ا��
  .ا�

 ا� �Aأو ا� �
�!�د� أو ا�/��Jوا �F��Eت ا��Q�� 
��9 V�Pت ا�J�0
�h+ ا� 0@ و��Dز ��!�� وا� Q+ات ا�Aور� أن ) 0@ ا�� �� ����� )Q,@ ا�+أي ا�/�م "� و�Y �/�( �� دام �B �+د "� ا�!�

  .V+ا�

09�Eذآ+ 0���9+ات ا� �
 ا� 0@ أو �Q+ ا����س أو ?�+2 ���� �" �ً
Uدا ]Dو�  ا���Wر ا�/�د�/��1 �'� �� ا����P
 ا�
0+رة "� ه3ا ا����0ن ا���Wر ا����� وا���ادث ا���
�
@ ا�Q( Jذآ+ و 

K��	� :و� A� إن آ�ن ��	
 واBF ا��  .ا�
!Aر 9!� وا^

   )15( ��دة 

  واSدار��/�+Q���^+ات وا���د�y ا��� )��0 "� ا��E�Dت ا�/� � ��'��vت ا�
�8 أو ا������gن دون إذن ا�
	�� أن ) Q+ أو )��F ��. :�3@ ا��WSر ا�NP[ وا��FCا� ��Dز ��!�� واSذا.


�.�ت ا�iJـ� ���0 �( �ـ+ا"/�ت وا� +Q� K � دون إذن �ًqز �'� أ��D� ـ�
 إ�� ا�/�� آ'i�� yات وا���د�+^��
 �� دا�Y ه23 ا�NP[ وا�� �Aوا� �.�
�iJوا �F��Eوا�  وا�د�9 وا�� ��
�/�

 "� �Aود ا����0ن� �. �U�q�.  

   )16( ��دة 


�.�ت K�NW أو ��8�K(J�0ن ��
	�� و�2A "� ا���ال ا�
 !�ص .��'� "� اD� +Q� �" ��09��( ا��Eد)�( ا��
�.  

   )17( ��دة 

 و"� آ�[ ا�دب وا���ر�t وا�/��م وا�� �ن�FراAا� ]�  :���ح "� ا�8

0@ �0���Nت �!�+ة �( ا�
! ��ت ا��� �F� �Q+ه�) أ �.  


 أو ا���)�?+ا") ب ED
 أو ا��N�NP�8��ب�0@ ا�
! ��ت ا��� �F� �Q+ه� "� ا�� �ن ا�
 Q9+ط أن �0!+ ا� g�� �� ��. @0م ���^�r ا��.  

)���	

�ء ا�F�0ل . '� وأ 

�: ا���ال أن �3آ+ �9^�ح ا�
!�در ا�i �" ]Dو�.  

   )18( ��دة 



��	
9
� ����P ذ�= .�� أ�K إذا �Aد ا� ��	
 ��.Aًا �� �D� C" +Qز �Q+ ا�
! � ��@ ا��q0ء ا�
�.A ��ر] ا�
	�� و�AهB ا��� "� )� +Q� +�A0	���K( ا��� ��V�� B� �� K(��� �" +Q ( B ا�

  .ا�
3آ�ر

   )19( ��دة 

�+آً� و��ت أ�A ا�
	���( دون أن ��+ك وار]ً� أو ��s" K� �Vن �!��K �	ول إ�� Q� � !
�,Cل ا�
��� ا�
�Qر إ��'� "� ه3ا ا����0ن "sذا آ�ن ا�FJة ��0ق ا+_��� �" ����ر] ا�
	�� و�AهB ا�

" KUذ�=_+آ� ���P� ا)��ق Ai�� B� �� B'��W أو ���G�  .� ا�

   )20( ��دة 


A. :�)8 ( )�Eم اCWSل 9�B8 ا�
�دة W ). �'.�
D� �" ��
� .�� و"�ة ا�
	�� .�� أA� @0( Jة ا� F )�+Q.و E
W �q
�,Cل ا�
��� ا�
 !�ص .��'� "� ه3ا ا����0ن 9FJ�0ق ا� �q0 (

 � !
�� +Q� أول tر��( )�  F أول tأ �( )�ر�A�( ات� F H
W �q
� �q0 ه23 ا���0ق 9" �ً�ّ�j Cً0� +|� 
0�!+ "�'� .�� �D+د �0@ ا�� �� ا��U�
 �Eوا� 
! ��ت ا���)�?+ا"��� �E ��9 Kأ� ��.

� !
�� +Q�.  

��+آ�( "sذا آ�ن �V�[ ا�Q
�+آ �( )�ر�t و"�ة Wj+ �( �09 ��ً� �( ا�Q
 �( و)�E[ ا�
Aة "� ا�
! ��ت ا� F )�[C[ �q
9 ���
�,Cل ا�FJ�0ق ا� Yq0ا� �ًV�W أو �ً��. �ً�� /� �ً!P_ �

� !
�� +Q� أول tر��(.  

   )21( ��دة 

�CW K��!P_ ). �Q8� B� �� ه�+Q� ��.  F )�+Q.و E
W �q
�/�ر 9E� BF�9و ��	

! ��ت ا��� ) Cً�? +Q �( اBF ا��� �E ��9 ���
�,Cل ا�FJ�0ق ا� �q0 ( ��
��A� ]Eة ا��" ،�'

09�Eدة ا��
  .و"0ً� ���0+ة ا�و�� �( ا�

   )22( ��دة 

 �( ا�
�دة ���Rا��0+ة ا� B8� .�� و"�)K وذ�= �: .Aم اCWSل 9 F )�E
W �q
9 ��	
 إ�� ا�
! ��ت ا��� ) Q+ �ول �+ة A/9 و"�ة ا��E ��9 ��
��'� �Aة ا� ()20.(  

   )23( ��دة 

 أن ا�!��r ا�/�م �0�Q� �q+ ا�
! � "�K أن ��N[ إ��'B ) 19و18(ر] أو �( ���P ا�
	�� ا���0ق ا�
 !�ص .��'� "� ا�
�د)�( إذا �B ���_+ ا��"�0Rم وا�C.Sه3ا ا����0ن ورأى وز�+ ا )�

�/AادهQ �� B+ أو V+��اFا ). ��	
��ن ���ً� �( )�ر�t ا��N[ و�B �/+ب ��W ا�F �q0ذا ا�s" @DE� ب��89 2+Q� )� =�39 +ار أ�A!�Fا A/9 3آ�رة
��9� �.'K . B آ�ن �K ���_+ة ا���0ق ا� 

"�0Rم وا�C.S0+ وزارة ا� �'(+U0: "� دا� �� ا��UاA�9Jا 
8�
  .رH�U ا�

Aآ@ ذ�= �: .ـ ،]�Nا� tر��( )� 
�A� �" 2ة �/��0�� Bو� +Q د إ�� �1[ ا��/�
��9�Dا "� ا�Fإذا ا �ًqأ� ��  .م اCWSل 9�� ا��ر] أو ا�x��/( �" ��P .�دلو��8ن �K ه3ا ا�

   )24( ��دة 

 ��. ��	

! � ��Aءًا ���Eب ا�
Aة x,9 ا� h+ .( إ.�دة ا� Q+ إJ إذا أدW@ ا��� +Q� 3 أولP�9 �( )�ر�Q� t+ ا�
! � و"0ً� ���8م ه3ا ا����0ن ��E�� ��
�"� ا���ال ا��� )�Aأ "�'� �Aة ا�

A/( دة�.Sا A . K� !ًا�A�Ai �ً� !� 2ر���
8( ا.� y��9   .�Cت �iه+�

��E� �" Cً0ب ا�
AدE� �ً� !� A�D� ء أوgi @آ +����8ن �( .Aة أgiاء أو �A�Dات �Q+ت � �!� و.�� "�+ات "�/� � !
  ."sذا آ�ن ا�

���Rا��!@ ا�  

 x/�9 ا�
! ��تV�W أ��8م  

   )25( ��دة 

J y��9 � !� ���G( �" ص�P_ة أA. ك+� J إذا ا_�����9��Eوي "�
� B' �9 إJ إذا ا)�� .�� ?�+ ذ�=، و"� ه23 ا� � !
��ب ا�Vأ :�
Dا� +���+ك ا.Q

8( "!@ �!�[ آ@ � 'B "� ا�/
@ ا�� 

!�Wا )� K�" @!�8ن ا��� B' �9 فCW :ذا و�s" )آ�+�Q

�: ا�
	���( ا�i �9)��ق Jإ ��	
 .�� �� ا��(+�
 وذ�= �: .Aم اCWSل G9��8م ��Dز ��AهB ���_+ة ا���0ق ا��UاA�9Jا 
8�
�ص ا�

�+آ�( "� ا�����G ا��� "� ر": ا�A.�وى . A و��ع أي ا.�Aاء .�� �� ا�
	��34و 33و 32و 30و 29و 27ا�
�اد Q
  . و�8@ �( ا�

   )26( ��دة 



�+ك آ�ن Q

8( "!@ �!�[ آ@ � 'B "� ا�/
@ ا�� y��9 � !� ���G( �" ص�P_ة أA. ك+��,Cل إذا ا_F�9 =ذ� +q� Jط أ+Q9 ةA� ��. K9 Bه�F ء ا�3يgDل ا�C,�Fا �" ���B' � @8 ا�

��� .�� ?�+ ذ�=� B� �� ك+�Q
  .ا�
! � ا�

   )27( ��دة 

" K�" )آ�+�Q

@ ا�. }�A و� K(إدار Y�( 2+Q 9 @�8�9��OP_ K�i ��1/� أو ا.���ري � .�
i K/^ك "� و+�Q� ا�3ي � !

�.� ه� ا�Dا� � !
� ا�'Aف ا�/�م ا�3ي �!A إ��K ه3ا ا�OPQ ا�

�+آ�( و)
��A� ��. 2gةQ

@ آ@ �( ا�. @!" )8
� J y��  .ا���N/� أو ا�
/ �ي 9

��	

K �	��ً� و��8ن �K و�2A ا��� "� ���_+ة ��0ق ا�hو� � !
���ري ا�3ي وKi إ�� ا9��8ر ه3ا ا�.Jأو ا �/��Nا� OPQا� +��  .و�/

   )28( ��دة 

��+ أن ا� �_+ �'� �A "�ض �( ا�
	�� "� ���_+ة ا���0ق ا�
0+رة "� ه3ا ا����0ن �� �B � ![ ا�
	�� وآ�Wj Cً+ و�/�( "� ا�
! ��ت ا/� ،��	

@ اBF ا��( J ���/�رًا أو ا�E� �ً
Fا @
�( ���

K��V Y�Rو� K��!P_.  

   )29( ��دة 

 ��8ن �
	�� ا�NQ+ ا�
��0�F و�2A ا��� "� ا��+O�W "� ا�داء ا�/� � ��
! � آ�K أو 9� ��23 أو Q 9+2 أو 9/
@ �A. :� K � tEم اCWSل �U� ,�0 ا��F�
�+اك "� )���G �! ��ت ا�_Jا ��� �"

9�� �	�� ا�NQ+ ا�د�9.  

2A�و K9 ص�Pا� +NQا� +Q� �" ����� .�� ?�+ ذ�=و��8ن �
	�� ا�NQ+ ا�د�9 ا�� B� �� +ـWj �0�F�� � !
  .، .�� أ��D� J Kز �K ا��!+ف "� هـ3ا ا�NQ+ ���8ن أF�Fـً� �

   )30( ��دة 

 ��8ن �
	�� ا�NQ+ ?�+ ا�
��0�F ا��� "� ا�'9�Q

�: ا�
! ��ت ا�i �"�0 و�F�
9 9��!
�/+ا^�ت ا�FJ�0 و"� ا�F�
��9 9��3 9�+آ�ت �!� ( ���+O�W ��9داء ا�/� � "� ا�
! ��ت ا�

��� .�� ?�+ ذ�=� B� �� ك+�Q

! � ا��� K9�Q� � !� �" @
/�E� Jط أ+Q9 ه�A��0 و�F�
�+ك آ�K و9� ��23 و9/
@ �K � tE و��8ن �
	�� ا�NQ+ ا�
��0�F �� ا��!+ف "� ا�Q

 !� ا���.  

   )31( ��دة 

d� A/

��U أو ا�
! � ا� �Eا� � !
�8 أو ا������gن�/��+ _+����G( �" �ً8 ا��FCا�   :ذا.

Jًأو -}���+��� 9��8
  . �	�� ا��E �ر�� أو �V�[ ا��8+ة ا�

�ً���[ -�ً
UC� K�/D� @8Q9 د�i�
�+�+ ا�
! � ا�د�9 ا��  . �( ��م 9

�ًR��[ -ار��  . �	�� ا�

  . وا^: ا�
��0�F إذا ��م W �'/^�9!�!ً� �'3ا ا�,+ض- را9/ً�

�ًE��W- �i+Pً� �(  ا�
P+ج إذا bE9 ر��9E� أو �ًNE�� ن��g����8 أو ا��FCا� 
��U أو ا�
! � ا�
/d� Aذا. �Eا� � !
��0� ا�
! � وإذا آ�ن ا���  و��م 9/
@ إ��9�D �( ا� ��� ا��8+���/"

A�ADا� � !
�+آ� "� ا�Q� �9�Eا� � !
��+ �	�� ه3ا ا�/�" K��. �9�F +Wj � !�.  

   )32( ��دة 



	�� ا��E �ر�� و�� � !
�8 أو ا������gن ر?B �/�ر^ وا^: ا��FCا� 
��U أو ا�
/d� Aذا. �Eا� � !

/�( ا��� "� .+ض ا��D� ج+P
�+�+ ا�
! � ا�د�9 و�
	�� ا���ار و���( ��م 9

���G� .�� ا_�+اآK "� ا��(+�  .ا�د�9 ا���V أو وا^: ا�
��0�F وذ�= �: .Aم اCWSل 9
� ��/�رض �( ��0ق �

��	
��� .�� ?�+ ذ�=و�� B� �� ن��g����8 أو ا��FCا� 
� أو اSذا. �Eى ?�+ ا�+Wأ 0�+N9 K� !� +Q� �" ��  . ا�NQ+ ا�د�9 أو ا�NQ+ ا�
��0�F ا�

   )33( ��دة 

C" @
)
�م �� �K!P �( ا�/s9 ن .( ا���0م��g���
��U أو �! � �dذا. أو ا� �F � !� ���G( �" )آ�+�Q

�ل ا�gDء ا�3ي أ�2gD إذا ا�� : أ�A ا�/�Fآ�( �( ا+�Q
�+)[ .�� ذ�= � : ���9 ا�� 

���G� .�� ا_�+اآK "� ا��(+�� : �( ��0ق �

�� �
  .وذ�= �: .Aم اCWSل 9



   )34( ��دة 

0�� ه3ا ا����vE� @
����0� ا�
! � أو �( ����
��U أو اSذا.� أو ا��������g ا�OPQ ا�3ي � �Eا� � !
�� �ًD� � +��/�  ا����8���
� �ول �	��� ه23 ا�
! ��ت ا��U�F@ ا�
�د� وا�� �" :qو� ��

Kiا+Wإ ��0���ج ا�
! � و)�s9.  

KPE� ��.و b�+Q�0ق ا� �_+ .�� ا�� 
��U و)�8ن �K آ�" �Eا� � !

ً� ��_+ًا ��Uدا }� 
  .و�/��+ ا�

���	� ). �ً�U�� �'��. ���
�,Cل ا�
! � ا�Fة اA� �1ل }� 
�,K�C دون إCWل 9��0ق �	��� ا�
! ��ت ا�د�9 و��8ن ��Fوا � !

��U و.B'��W ) "� ا��(Jق .�� .+ض ا� �Eا� � !
 ا�

2+�? ��. ���� B� �� =آ@ ذ� E��0
�0 ا��F�
  .وا�

   )35( ��دة 

�8 وا������gن ا��� "� إذا. ا�
! ��ت ا��� )/+ض أو )�FCا�  ا�
 �ط 9'� اSذا.�
F+ت ا��v�'�� )� ت�v�'�8( ه23 ا�
( ��: "� ا�
�Eرح أو "� أي ��8ن .�م Wj+ و.�� ��A+ي ه23 ا��8 

  .)+)�[ ا��U�F@ ا�� � ا�Cز� �'23 اSذا.

 K � �8ن ا�3ي �3اع
�,@ ا�E
� ]F� � x��/( و.��'� أداء K��W أو ��	
  .ا�
! � إذا آ�ن ��3= �0��qو.�� ه23 ا�'��vت إذا. اBF ا�
	�� و. �ان ا�
! � وأداء )/��x .�دل ��

   )36( ��دة 

��� .�� ?�+ ذ�=، وE� J+ي ه3ا ا��B8 إذا آ�ن �Q+ ا�!�رة � B� �� Bه+��!�
( ��م 9/
@ �Vرة أن �/+ض أو � Q+ أو ��زع أV@ ا�!�رة أو �tE � '� دون إذن ا�_�Pص ا��3( ��م 9� ��� J

��/�( Yأو إذا آ�� �ً �. Y/ادث و��� �F� 
9 B( A� 09�Eا� ��� ا�/�� و�: ذ�= �D� Jز "� ا���!
�� �AW �Y �39= ا��N�Eت ا�/��
F أو �
�/�ن Q9'+ة .��
�
��( أو أ_�Pص �Fل ر�i+9 

�K أو ���9ر2/
E9 أو K�R
  ..+ض �Vرة أو )Aاو�'� إذا )+)[ .�� ذ�= ��Eس Q9+ف ا�OPQ ا�3ي )


r �39= ا�
!�ر �� �x0� B اJ)��ق 9,�+ ذ�= و)E+ي ا���8م .�� ا�!ـ�ر أّ�ً� و��OPQ ا�3ي )
K�R ا�!�رة أن �Gذن Q 9+ه� "� ا�E� Bو��� ��� �[�

�� وا�
CDت و?�+ه� �( ا� Q+ات ا�!

 أW+ى��Fأو ��ـ+ أو و BF9'ـ� �( ر Y�
. ��0 ا��+Nا� Yآ��.  

   )37( ��دة 

  .ون إذن ا�
+F@ إ��K إذا آ�ن �( _Gن ا� Q+ أن ���� K9 ^+رًا��
	�� و�2A ا��� "� �Q+ رK�U�F و��D� J )8ز ���_+ة ه3ا ا��� د

y��Rا��!@ ا�  

)���	
  "� �0@ ��0ق ا�

   )38( ��دة 

�,Cل ا�
 !�ص .��'� "� ا�
�اد FJأن � 0@ إ�� ا�,�+ ��0ق ا ��	
�+)[ .��K إ.�Nء ا7 و6 "0+ة ]��� و��5� J �0ق��� "� ���_+ة �� Wj+ "0+ة ]��� �( ه3ا ا����0ن .�� أن �0@ أ�A ا��.  

K��8ل و�C,�FJة اAو� K � ا2 وا�,+ضA� ف �: ��9ن+!��� C� ا��!+ف أن ��8ن �8��9ً� وأن ��Aد "�V K+ا� و��9��!�@ آ@ �� ��8ن ���+ط �!Qو�.  

K�" ف+!�

��K ا��� ا�/�Fا @�N/( K�G_ )� @
� : .( أي .
  .و.�� ا�
	�� أن �

   )39( ��دة 

  .9و)  "0+ة أو��7(و )  "0+ة أو��5(!+ف "� ا���0ق ا�
 !ـ�ص .��'� "� ا�
ـ�اد �0: 1�9ـCً آ@ )

   )40( ��دة 

�ً�Ugi أو Cًف آ��+!��,Cل أو A�9ل �/��م �Fاء آ�ن ا�FJا K � }(� اد ا�+�Sا �" ��E� 
	�� أن ��!+ف "� �K��0 .�� ا�
! � .�� أ�Fس ��Qرآ��.  


	�� .Cوة .�� و�: ذ�= "K�s إذا )��( أن اJ)��ق�� �q0� أن )�"+Nا� ��!� )�9 9��0ق ا�
	�� أو أr�V آh� =�3+وف 1+أت A/9 ا��/���i Aز ��h�� �ً/�( �^�0+وف وA/9 ا�
�از� �ً��D� آ�ن 

� !
�,Cل ا�Fا )� }�  .�� ا)�� .��gD9 Kء �( ا�+r9 ا�!�"� ا�3ي � 



   )41( ��دة 

i��
�ع إ�D� �" ��	
��+ Cً1�9 )!+ف ا�/�@�0�E
  .K ا��8+ي ا�

   )42( ��دة 

 أن �
8( ا�
	�� �( �PE'� أو ��0'� أو .+^'� PE ه23 ا� �8�� Kإ�� Y�0� �( ا�
! � أ�ً� آ�ن ��.K �0@ �� ا�
	�� .�� أ��D� J Kز إ�gام �( ا���Vا� PE ف "� ا�+!��+)[ .�� ا�� J

��� .�� ?�+ ذ�=� B� �� Kوذ�= آ�.  

   )43( ��دة 


	�� و�����
�,Cل ا�FJ�0ق ا� �" K"+!( B?+9 K��. �[ �! �K �( ا��Aاول أو s9د�Wل ا��/C�Aت ا��Dه+�E9 B8� ا��UاA�9Jا 
8�
  .�2A إذا 1+أت أ��Fب أد�9 �NW+ة أن ��N[ �( ا�


8�
�,Cل ا�
��� )/��qً� .�دA0( Jًر2 ا�FJ�0ق ا� Kإ�� Y�j )� x��/�9 ����Aد2 وإJ زال آ@ و��gم ا�
	�� "� ه23 ا�( @iل أCW �ً�A0� x��/� و��8ن �'� أن )�g�s9 B8ام ا�
	�� أداء ه3ا ا�


8�
  .أ]+ ���B8 أو )B�A0 آ��@ )K��0 ا�

y��Rا���ب ا�  

  ا��!@ ا�ول

  "� اiS+اءات

   )44( ��دة 


! � ا��� ���!�( �Vاء و+is9 +�G� ن أنGQ9 �ء .�� �1[ ذوي ا� �UاA�9Jا 
8�
3ي �Q+ أو أ.�Q� +�? Ki�9 2+Q� A+وع أو ��9�gD .�� ا�
! � ا���V أو �KPE أو �VرH�U+� 2 ا�

� !
 إS J.�دة �Q+ ا����V +�? 3آ�رة
�P+اج �Q9 K � tE+ط أن )�8ن ا�
�اد ا�Fأو ا � !

@ "� إ.�دة �Q+ ذ�= ا�/�E( ��  .وآ�3= .�� ا�
�اد ا�


�R@ وا�0�Sء �9( ا���0�S�9 Oع وا�P� �
9�!+ ا�S+اد ا� �){ �( ا� Q+ أو ا�/+ض و)���: ا��K��. gDو"� +�G� أن 
8�

'�ر ��Dز �+H�U ا�D�.  

�F� � ��8 ��9� ����W 3+ أو أآR+ وأن ��+ض .�� ا���N[ إ�Aاع آ���
�q+ ا�
 و��Dز أن � O ا��+ .�� أن �/�ون ا�q�+. ��. رA!� +ا�9+ 9 �ء .�� أ�A�  .و)�3P ه23 ا�

 �E9.�ت ا�����~ وأ��م ا�/CNتوE( J+ي .V�Pا� ��A
  .�� ه23 اiS+اءات أ��8م ����ن ا�
+ا"/�ت "� ا�
�اد ا�

K� +[زال آ@ أ Jور ا��+ وإA!� ���� .Q+ ���ً� ا�E
Pل ا�CW !�P
8
 ا��
  .و�D[ أن �+": ا���N[ د.�ى ا�
�^�ع إ�� ا�

  )45( ��دة 

 K � B�h���D� Kز �
( AVر ^2A ا��+ أن �
9�A��G ا��+ أو إ�,�KU آ�ّ�ً� أو Ugiّ��ًً أو 9�/��( ��رس )�8ن �' �q0� اع أنg ع أ��ال 1+"� ا��
F A/9 ���8
 ا�7+ و�K "� ه23 ا��
أ��م رH�U ا�

8
 إ�� أن ��
�@ ا� gاع .�� أن ��دع ا�S+اد ا� �){ "� gWا� ا�� � !
�� tE� اج+P�Fأو ا .� V أو .+ض أو +Q� إ.�دة!�P
8
 ا��
  .�!@ "� أV@ ا� gاع �( ا�

   )46( ��دة 


�Q9 2+Q� �" Y+ط /�Fا ��8
 ا�
N+وح أ���'� أV@ ا� gاع 9 �ء .�� �1[ ا�
	�� أو �( ��0م �K��0 أن ��9 +�G)Cف �tE أو �Vر ا�
! � ا�3ي �Q� +�? Ki�9 +Q+وع وا�
�اد ا��
��Dز ��

+Wj @
/� ���V �8ن( Jأ.  

G( أن 
8�
8
 JًA9 �( ا��+ s9)Cف أو ),��+ ا�
/��B أن )�B8 و���
0 ا�N+ف ا�
�vEل و.�� أ��D� Kز ���� ��. Kوذ�= آ� @
/�� ���V +�? �'�/i اد أو�
9�,��+ �/��B ا� tE وا�!�ر وا� +�

�	

	�� �( )/���qت وذ�= ��� آ�ن �� ا��� K9 �q0( �
���h .�� ه23 ا�_��ء و"�ء ��9�Y��R ا��gD ا� ��	
��( �( )�ر�t ا��B8 وQ9+ط .Aم اCWSل 9��0ق ا� F ). @0( ة+�" A/9 �q0 � �

  .9 "0+ة أو�� و 7 "0+ة أو�� و 5ا�
 !�ص .��'� "� ا�
�اد 

�B8 ا�
�دة � ���P
��9 � !� ]�+/�9 �ًV�W اعg إذا آ�ن ا� Kب و"�ء8و.�� أ�+/
���h .�� ا�
! � ا��9�Y��R ا��gD ا� B8�8
 �( )/���qت ا��!+ .�� ا��

� )K9 �q0 ا�� .  

 �U�q0و"�ت ا�+!
 A/9 ا����ز ا��(+
��Dز .��'� �G)� "� ا�

( �9: ا�_��ء و.�� ا� �0د ا�[ �"�V ��. ز��� إ�� د� K ا� �_� .( �K0 "� ا��/��x ا��E ��9 ��	
و"� آ@ ا���ال ��8ن ��

�� )�= ا�_��ء و����Vو Kh��� �� ( ��  .!�@ )�= ا�
���~وا�
!+و"�ت ا�



  )47(��دة 

0ً� ��
�دة ��N( gD� @�� ����

�)K ور�D� J10 A� K��Fز G9ي ��ل أن )�8ن ا��

�ري ا�3ي )�8ن )!/
 .�� ��0ق ا�
	�� ا�h"��
 �) ه23 ا����0ن وJ أن �C(�9 �q0"'� أو �!�در)'� A!09 ا�


�Q� +�? Ki�9 Y+وع/�Fا.  

���Rا��!@ ا�  

  "� ا�gDاءات

   )48 (��دة 

 K� i آ@ �( ار)8[ أ�A ا�"/�ل ا7)�U�
E
W ��. A�g( Jو �ً'� i )�+Q. ). @0( J   - :�/��[ 9,+ا�

Jًاد - أو�
  . �( ه3ا ا����0ن9 و 7 و 6 و 5 �( ا.�Aى .�� ��0ق ا�
	�� ا�
 !�ص .��'� "� ا�

0�+1 آ��Y أو أد- ]���ً� �G9 ر�'
D�9ع أو .+ض ����: أو أذاع .�� ا� )� A��0���9 K
  .W@ إ�� أرا^� ا�Aو� أو أW+ج � '� �! �ً� �A�0ًا �: .�

�ًR��[ -رج�P�� �' � ا��� �0+ره� ه3ا ا����0ن وآ3ا �) �9.'� أو AVره� أو ���( _��
�
�'� ا�Qرج و)�Pرة "� ا��Q � د �! ��تCا�� �" A�� (� .  

 +Q �� !!P

�: ا�دوات ا�i درة�!
9 �q0( أن 
8�
 ���8م ا�
�اد و��Dز �����P

�: ا� tE 10 و 8 و 7 و 6?�+ ا�
Q+وع ا�3ي و�: ��9i وآ�3= �!�درة +Q 3ا ا�'� Jإ r�!( J �� ا�


�+Dا� @��.  

 "� ا�[�
���8م .��K و)/��+ ا�D+اBU ا�
�Qر إ��'� "� ه23 ا�
�دة �
0 ا��� ��. +Rة أو أآA�ة واA�+i �" B8�  .�/�دآ
� ��Dز �'� أن )Q 9 +�G+ ا�

  ا���ب ا�+ا9:

���0� وا�����W أ��8م  

   )49( ��دة 

  و�/��[ .�� .Aم اA�Sاع 9,+ا�"�0Rم وا�C.Sوزارة ا �" � !

tE� H �( ا�W +Q ا� tل _'+ �( )�ر�CW أن ��د.�ا �' � tE� @
. ��+1 ). +Q �� A/( ���D[ .�� ��_+ي ا�
! ��ت ا�

CWدون إ �ً'� i )�+Q.و E
W وز�D( JtE اع ا�Aب إ��i�9 ل.  

�+)[ .�� .Aم اA�Sاع اCWSل 9��0ق ا�
	�� ا��� �0+ه� ه3ا ا����0ن وE( J+ي ه23 ا���8م .�� ا�
! ��ت ا�
 �Qرة "� ا�!�� وا�
CDت ا�Aور� إJ إذا �Q+ت ه23 ا�
! ��ت .�� � Jو

  .ا��+اد

   )50( ��دة 

8 ا����� وآ�3= .�� �! ��ت ا�
	���( ا������( ا��� ) Q+ أو )E+ي أ��8م ه3ا ا����0ن .�� �! ��ت ا�
	���( ا��

 ا�Aو� وا���i[ ا��� ) Q+ أو )
R@ أو )/+ض �ول �+ة "� ا��E D9 )�/�
�



�'� ه3ا ا����0ن إJ إ�� C" �� iأ A�9 �" ول �+ة� +Q ( ��
R@ أو )/+ض �ول �+ة "� A�9 أi �� أ�� �! ��ت ا�
	���( ا���i[ ا�( Aه3ا ا��� @
Q� ط أن+Q9و �� iا� Aا��� �" �
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