

و�� ا����� 
 


ي ا����ب ا����
 ا���� ا�ول

���ل ا����� 
 1ا���دة 

 ،!" ت�'ي أ:��م ه"ا ا����7ن 345 ا�ش�2ص ا��'ت��0 ب.�
 ش��، أی� آ��( )'ق ت$#
� أدا?<، و أی� آ�ن �7ع ا����و�� ا��> ی$#" ا�.�
 داخ��4، #و)�.� ا�ج' ا���'ر @<، وآ

�5�$� وا��Cت ا�Eا����و �Fت وخ�EGس��Eی�، وا
�ری�، و���وEت ا�C$��5 ا���4
� وا���ب7ی� وت7اب.��:G#و�� . ا�
آ�� ت�'ي 345 ا����وEت وا��Jس��ت ا���ب.� �4

�، و345 ا��.�و��ت :G@ ری� أو��5�$� أو تF �.إذا آ��( ت���> )�ب ،�4M�5ت ا�����وا�
�ت وا�����57ت.���، وا�$��ب�ت وا��
 . 345 اخ�Gف أ�7ا��5وا��'آ�ت ا��

 
 آ�� ت�'ي أ:��م ه"ا ا����7ن 345 ا����40 ا�"ی0 یPاو�7ن ��$� :'ة، و��O 345ع 
ا�2
��ت، وب��� �5م 345 ا�ش�2ص ا�"ی0 ارت��7ا ب.�
 ش��، وE ی
خ� ش���4 @> 

!G5أ �� .���ق أي ���ط �0 ا�$��)�ت ا����ر إ�
 
 2ا���دة  

 :345  ت�'ي أ:��م ه"ا ا����7ن أی�Tء 
 
 ا�ش�2ص ا�"ی0 یT.7ن أ�#��� @> ���و�� ��، ره0 إش�رة ا�Pب$�ء ��> ی�
�7ا - 1 

 إ��� �Z4�2 ا�2
��ت، س7اء آ�ن ذ�] ب��4Z �0 ر?Y ا����و�� أو ب'ض�!؛
 
 ا�ش�2ص ا�"ی0 �5
ت إ��� ���و�� وا:
ة ب���ش'ة �Z4�2 ا���57ت وب��4> - 2 

ش�2ص ی��رس7ن ��$��� @> ��M س ��� >��4�Z4�2 ا����4ت، إذا آ�ن هEJء ا�

ون ب���'وط وا�\�$� ا��> ت#'ض�� ت4] ا����و��؛ ا����و��، وی��

 
 . ا�ج'اء ا�����40 ب�$�ز���- 3 
 
 3ا���دة  

 ت_� @�aت ا�ج'اء ا`ت> ذآ'ه�، خ�ض.� �:��م ا��_�� ا�س�س� ا������ 45��، وا��> 

و�� ا���� �0 ض����ت E ی��0 بbي :�ل �0 ا�:7ال، أن� >45 c$ت�� ��5 ت : 

 
4�؛- 1 M�5ت ا�����  أج'اء ا����وEت وا��Jس��ت ا�.�7�� ا���ب.� �4
و�� وا�
 



  ا���Mرة؛- 2 
 
�؛- 3 ��  أج'اء ا����وEت ا��$
 
7ن ا���$7ن؛- 4 #MCا�  
 
�؛- 5 ?��$  أج'اء ا�C$��5 ا��
 
 .��4$3 ا��7اب7ن @> ا��$�ی�ت ا��.
ة �- 6 
 

 <@ >45 c$ی'د ا� �� ��م ه"ا ا����7ن، @> آ� ��:� ،!G5ت ا��"آ7رة أ�a#ا� gT2ت 
�� .ا��_�� ا�س�س� ا������ 45

 
 <@ �� یgT2 أی�T �:��م ه"ا ا����7ن، ا�ج'اء ا�����74ن @> ا����وEت ا��$7Cص 45

� .ه"! ا���دة، وا�"یE 0 ت�'ي ب����b أ�_���� ا�س�س
 

 .یgT2 �:��م ه"ا ا����7ن أج'اء ا����ع ا�.�م ا�"یE 0 ی�'ي 45�� أي 7��Oن آ�� 
 
 4ا���دة  

 �OG5 7ت ا�"ی0 ت'ب���
د 7��Oن خ�ص ش'وط ا����� وا���� ا���.��4 ب2
م ا��Mی 
) .ش�� بh:�C ا��

 

د 7��Oن خ�ص ا�.�OGت ب0 ا����40 وا�ج'اء وش'وط ا���� @> ا�����5ت ا��> Mی 


ي F'فت�P ب��بg ت�4�. 
 


ي  ی.��'، @> �
�7ل ا�#�'ة ا�و�3 أ ،!G5���G @> ا����ع ا�"ي ی��P ب��بg ت�4
 �.> یPاول :'@� ی
وی� ب���5
ة زوج< وأ�7F< و@'و5<، وب�.�( c2ف، آ� ش'F

خ��� ���5
ی0 345 ا�آi'، وی�.�)3 :'@�< إ�� ب�$�P< أو @> ���ن ی���� ب<، وذ�] 

 g$F اCO��
ی� ا��> ی�G� ��aت��ر @ .��$�7ج�ت ا���4

 
 ت��i$3 �0 ���ق ه"ا ا����7ن، ب���c� 3T ت$_�>، ی�2" ب.
 اس���رة ا��$_��ت 

0�a@ ،Gت ��$� �0 ا����4iت� 'i0 وا�ج'اء ا�آ4���4� � .ا���$
 

 �
ی
 ا�#�aت ا����ر إ��� أG5! ا��'وط ا����Mت'ا35 @> ت : 
 
�؛ أن ی�7ن - .�( �C2ا����� ا��.$> ش 
 



  أE ی�.
ى 5
د ا�ش�2ص ا�"ی0 ی��.0 ب�� خ��� أش�2ص؛- 
 
 أE ی���وز ا�
خ� ا��$7ي �����4 ا��.$> خ�Y �'ات ا��CM ا��.#� �0 ا�T'ی�� - 

 .345 ا�
خ�
 
 5ا���دة  


ی0 �0 
ی0 �0 ا��
ریh �0 أج� اlد��ج ا���$>، وآ"ا ا����# ت�'ي 345 ا����#
�ت ا���.��4 ب���.7یo 05 :7ادث ا���� وا��'اض ا���$�، ا�Tرج ا���$>، ا����
�

�� ی�.�4 ب�
ة ا����، وا�'ا:� @ �Fه"ا ا����7ن، وخ� ��$�Tت ا��> ت�Tوا����
 .ا�س�57�، وا�.��4 ا��$7ی� ا��Jدى 5$��، وأی�م ا�'ا:� وا�5�د وا����دم

 

<��iا���� ا� 
Zت.�ری 

 6ا���دة 
'ا آ� شc2 ا��Pم ب�"ل ���)< ا���$>، تM( ت�.� ���� وا:
 أو 5
ة ���40،  ی.
 أج

 .���ء أج'، أی� آ�ن �57<، و)'ی�� أدا?<
 

 c2ت ش��
.> أو ا���5ري، خ��F آ�ن أو �5��، ی��bج' خ�( c2آ� ش G��� 
 ی.
'iأو أآ 
 .ذات> وا:

 
 7 ا���دة 


ی'ي  ی.
 ا�ج'اء ا����ر إ��� @> ا�#�'ت0 ا�و�3 � ��: <@ ���i0 ا���دة ا�� ���iوا�
45�� ��Jو�� ت��� أ:��م ا����ب ا���i> �0 ه"ا ا����7ن، إذا  gس��، ت�J� ورؤس�ء


دون ��ب� 05 ���4��، ش'وط ش�� ا�ج'اء، ا���'رة @> ا����ب Mآ��7ا ه� ا�"ی0 ی
<��iا�. 

 
0، ��ب� 05 ر?Y ا����و
وا �.��، 05  آ�� ی�7ن هEJء ا�ج'اء ��Jو�O�.ا��> ت ��

ت��� ج�g أ:��م ه"ا ا����7ن، @�� ی�.�4 ب��ج'اء ا�"ی0 ج.74ا تM( إ�'ت��، إذا آ�ن 
��4C@ش'وط ش���4، و 

یM��4 وت .ی'جg إ��� و:
ه� أ�' ت��

 
 8ا���دة  

 ی.��' أج'اء ����40 ب�$�ز���، @> �
�7ل ه"ا ا����7ن، �0 ت7@' @�� ا��')�ن أد��!، 
�7� ت'ب��� ب�����4، وE 05 د��O �ون داع إ�3 ا��sM 05 وج7د أو ا��#�ء �OG5 ت�.

آ���7 ی���74ن أو E ی���74ن ���ش'ة وا�5�دی� تM( إش'اف �����4، وE 05 آ7ن 
ا���M ا�"ي ی.�74ن @< وا��.
ات ا��> ی��.����74 ���4 ��� أو E، وE 05 آ���7 

 Gش���4، آ h7ن، إ�3 ج���
أو ب.�T �0 ا��7اد ا�و�� ا��> ی���74ن ب��، إذا آ��7ا ی�
ی��'ون ت4] ا��7اد �0 ���$�P ش�� \� ی�.�7< ا��>ء ا��C$7ع، أو ی�����7�4 �0 



�P ا���� وی#'ض 45�� ا��Pود �$<، وE 05 آ���7 ی74CMن $��� ��� >$�7رد ی.
 :ب�b#��� 345 ا��7اد اlض�@� أو E ی74CMن 

 
 1 -
 إ��� بC#� ���ش'ة أو ب7اس�� ا��' بbن یJدوا، ���ء أج'، ش���M� Gب  أن ی.�

 ���و�� وا:
ة أو 5
ة ���وEت �0 ا����وEت ا���$� @> ا���دة ا�و�3؛
 
 2 - 't ��?�$أو أزواج�� أو أب 
5
 وا:��� � أن ی���74ا إ�� @'ادى وإ�� ب�.

 .ا��bج7ری0
 

s��iا���� ا� 
 أ:��م �5��

 9ا���دة 
�$g آ� �Y ب��M'ی�ت وا�7�Mق ا���.��4 ب�����رس� ا�$��ب� داخ� ا����و�� و@�  ی

ا��7ا�0 وا��_�� ا���ري ب�� ا�.�� آ�� ی�$g آ� �Y بM'ی� ا�.�� ب��$��� �����4 
 .و�vج'اء ا��$��0 ����4و��

 
�O�5lأو ا ،Y$�P ب0 ا�ج'اء �0 :s ا����G، أو ا�74ن، أو ا�، أو  آ�� ی�$g آ� ت�


ة، أو ا�'أي ا���س>، أو ا����Eء ا�$��ب>، أو ا��F ا�7)$>، أو ا����M ا�Pوج�، أو ا�.�

أ ت��@J ا�#'ص، أو 5
م ا��.���4 �� Zی'Mخ'ق أو ت >�b0 ش�ج���5>، ی�7ن Eا �Fا�
�� ی�.�4 ب�Eس�2
ام، وإدارة ا���� @ ����ل ا����� أو ت.�)> ��$�، Eس� <@ �iب���

�زات اEج���5�، وت7زی.��E0 ا�س�#�دة Eوا ،�O'وا���7ی0 ا���$>، وا�ج'، وا�� ،>
 .وا��
اب' ا��bدی��، وا�#�C �0 ا����

 
 : ی�'تh 05 ذ�] بC#� خ��F �� ی4> 

 
  :� ا��'أة @> إب'ام �5
 ا����؛- 1 
 
Pي ی�7م 345 ا����Eء، أو ا�$��ط ا�$��ب> �vج'اء؛- 2   �$g آ� إج'اء ت�
 
 3 - ،�' ��Pوج�، @> ا��T�Eم إ�3 ���ب� ��$t وج� آ��( أوP�� ،ا��'أة �: 

'ه� .وا����رآ� @> إدارت�� وت�
 
 10ا���دة  

 . ی�$g ت�2' ا�ج'اء �داء ا���� �O'ا أو ج�'ا
 
 11ا���دة  



�ت ا��_�� ا�س�س�، أو �5
 ا����، أو T��� � E ت7Mل أ:��م ه"ا ا����7ن دون ت��

ة ات#?�@ 'i0 أ:��م أآ�ا�.'ف  >5�، أو ا�$_�م ا�
اخ4>، أو �� ج'ى 45���� ا���� ا�O�

 .�vج'اء
 
 12ا���دة  

 30.000 إ�3 15.000 أG5! ب�'ا�� �0 9 ی.�hO ا����� 05 ���2#� أ:��م ا���دة 
 .و@> :��� ا�.7د، تZ5�T ا��'ا�� ا��"آ7رة أG5!. دره�

 
 أG5!، ت�2" @> :�< 7�5ب� 9#�'ة ا�و�3 �0 ا���دة  $5
 ���2#� ا�ج' �:��م ا�


ة �� ZO7ل ا��$�، ت�2" @> :�< 7�5ب� .  أی�م7ا��Gا����2#� خ Y#$� !و@> :��� ت�'ار

ة �� ZO715ا����ی7 . 

 
� 05 ا����?��� >4C@ 0ی�� ،�i��iا����2#� ��4'ة ا� Y#$� !و@> :��� ت�'ار . 

 
 30.000 إ�3 25.000 أG5! ب�'ا�� �0 10 ا���دة  ی.�hO ا����� 05 ���2#� أ:��م

 3 أی�م و6و@> :��� ا�.7د، تZ5�T ا��'ا�� وا���M بY�M ت�'اوح �
ت< ب0 . دره�
0
ى ه�ت0 ا�.�7ب�:yأش�' أو ب. 

 
 

 ا����ب ا�ول
�ت ا���.��4 ب�����O�#تEا 

 ا���� ا�ول
�5
 ا���� 
 ا���ب ا�ول
 @�'ة اEخ���ر

 13ا���دة 

 ا��'@0 إ���ء �5
 ا���� بyرادت< دون  @�'ة :� ���Gخ���ر ه> ا�#�'ة ا��> ی��0 خEا

oت.7ی Eأج� إخ��ر و. 
 

 Eخ���ر إEی��0 إ���ء @�'ة ا G@ ،�Oأس��57 @> ا���� 345 ا� '' أ�< إذا 3TO ا�جt 
 ��0، �� �� ی'ت�h خ�b ج� :ب.
 �$M< أ:
 أج4> اlخ��ر ا����

 
 -��O 0 ا���lء، إذا آ�ن ��a@ 0 ا�ج'اء ا�"ی0 ی���ض7ن أج7ره� ب��7م، أو  ی7�

 ا�س�7ع، أو آ� خ��� �5' ی7��؛
 
� أی�م ��O ا���lء، إذا آ�ن ��0 ی���ض7ن أج7ره� ب����'؛- ���\  



 
 - ،�
ر 5$< خ�b ج�Cام @�'ة اخ���ر!، دون أن ی'Cا� 
 إذا @�C ا�ج' �0 ش�4<، ب.

 .�0 أج� إخ��ر E ی��0 أن ت�� �
ت< 05 \���� أی�موج�( �< اEس�#�دة 
 
 14ا���دة  


دة ا��
ة آ�� ی4> Mا�� 't خ���ر ب��$��� �7�.4دEد @�'ة ا
Mت : 
 
  \G\� أش�' ب��$��� �v)' وأش��ه��؛- 
 
0؛- �
  ش�' و�ZC ب��$��� �2���4
 
 . خ��� �5' ی7�� ب��$��� �4.��ل- 
 


ی
 @�'ة اEخ���ر� . �'ة وا:
ة ی��0 ت
 

 �
دة ا��
ة، ا��
د ا����Mخ���ر، ب��$��� �7�.4د ا��Eوز @�'ة ا�� : E ی��0 أن ت�
 
 ی7�� وا:
ا 05 آ� أس�7ع ش�� 345 أE ت�.
ى أس�570 ب��$��� �7�.4د ا���'�� ��
ة - 

 ت�� 05 س�� أش�'؛
 
 . ش�'ا وا:
ا ب��$��� �7�.4د ا���'�� ��
ة ت#7ق س�� أش�'- 
 

5�، أو ا�$_�م ا�
اخ4> 345 �
د أ�O  ی��0 ���� ا���� ا�O�#ا����، أو ات 
�5 <@ c$ا�
!G5د ا��"آ7رة أ
 .�0 ا��

 
 <��iا���ب ا�  

 إ���ء �5
 ا���� 
 15ا���دة 

 ،
O�.�4� �����5
 ا���� 345 ا��'وط ا���.��4 ب�'اض> ا��'@0، وبbه4 �MF ZO7ت� 
7��O ده�
 .ن اP��Eا��ت وا�.�7دوب��M ا�.�
، وب���<، آ�� :

 
45��� �0 )'ف  gO7� 0ی' @> :��� إب'ام �5
 ا���� آ��ب�، وجh تM'ی'! @> �_

 'ا�ج' وا����� و��Cدق �MF 345 إ� ���?�T���O 0 ا���� ا���C�2، ویz#�M ا�ج

 ا�$_'ی0:bب. 

 
 16ا���دة  

��ز ش��l دة، أو
M� ة

دة، أو ��M� 't ة
0 ی�'م �5
 ا���� ��.� �. 



 

د ا��
ة @> ا�E�Mت ا��> E ی��0 أن ت�7ن @�� �OG5 ا���� M� ا���� 
 ی��0 إب'ام �5


دة ا��
ةM� 't. 
 


د ا��
ة @�� ی4> M� ا���� 
 : وت$E�: 'CMت إب'ام �5
 
 - ZO7ی�0 ا�� �� �� ،'�5
 ش�� ه"ا ا�خ ZO7خ' @> :��� ت{ ' إ:Gل أج' ��M أج

 ��ت�� 05 اlض'اب؛
 
� ���OJ؛- #  ازدی�د ���ط ا����و�� ب�
 
 -� . إذا آ�ن ا���� ذا )�.� �7س�
 


د Mا��> ت �?�$iس�Eت اE�Mا�����5ت وا� o.ة @> ب

د ا��M� ا���� 
 ی��0 إب'ام �5
 �4���40 وا��$_��ت ا�$��ب� �ب�7جc� h ت$_�> ب.
 اس���رة ا��$_��ت ا���$

G أو ب�iت� 'iج'اء ا�آv��� ش�� ج��5O�#3 اتT��. 
 
 17ا���دة  

$5
 @�| ���و�� �ول �'ة أو �Jس�� ج
ی
ة داخ�  ،�:G#ا� 't ی��0 @> ا�����5ت 

د ا��
ة، ��
ة أ�COه� س$� M� ا���� 
ا����و�� أو إ)Gق �$�7ج ج
ی
 �ول �'ة، إب'ام �5


ی
 �'ة وا:
ة�
د ا��
ةوی�C| ا�.�
 ب.
 ذ�] @> ج�g ا�E�Mت. �Oب�4� �4M� 't . 
 

 
' أن ا�.�
 ا���'م ��
ة أ�COه� س$� ی�C|، @> :��� اس��'ار ا�.�� ب< إ�3 �� ب.t 

د ا��
ةM� 't ا
 .أج�5 ،>4

 
 ،

ی�
د ا��
ة ��
ة س�� أش�' �Oب�4� �4M� ا���� 
 و@> ��Oع ا�#G:> ی��0 إب'ام �5


د ا��
ة345 أن E ت���وز �
ة ا�.�7د ا���'�� س$�0، وی�C| ا�.M� 't [ذ� 

 ب.�. 
 
 18ا���دة  

g وس�?� اl\��ت�� . ی��0 إ\��ت �5
 ا���� ب
 

�� . إذا آ�ن �5
 ا���� \�ب�� ب�����ب� أ5#> �0 رس7م ا���
 
 19ا���دة  

' 345 ا�7ض.� ا�����7� �����4، أو 345 ا���.� ا�����7� ����4و��، و345  إذا )'أ ت�
 ا��g، أو اlد��ج، أو ا�y@ ،�CF72ن ج�g ا�.�7د ا��> آ��( ا�خc ب��h اlرث، أو


ی
، ا�"ي �'، ت_� �O?�� ب0 ا�ج'اء وب0 ا����� ا�س�ری� ا��#.7ل :�3 ت�ری{ ا���



یZ42 ا����� ا���ب� @> اP��Eا��ت ا�7اج�� �vج'اء، وخ��F @> �� ی�.�4 ب��4~ 
 .� ا��Jدى 5$��ا�ج7ر، وا��.7ی�Tت 05 ا�#�C �0 ا����، وا�.�4

 

د ا��
ة وا�"ي ی�� ��4< @> إ)�ر ا�M'آ� M� 't ش�� 
 یz#�M ا�ج' ا��'ت�� ب.�

 Y#$ب ،�Tت آ���'آ�ت ا���بE�57 ا����و��ا�
اخ4� داخ� ا��Jس�� أو ا����و�� أو �
05 �5
 ش�4< وذ�] ب�o ا�$_' 05 ا���M4C أو ا�#'ع أو  �aا�$�ش h7ق وا����س�Mا�

$< ب��، و05 ا����م ا���$
ة إ�< �� �� ی�#� ا��'@�ن  345�Pای� ا��Jس�� ا��> ی�� ت.
'
ة �vج?�@ 'iأآ. 

 
s��iا���ب ا� 

 ا��Pا��ت ا�ج' وا�����
 20ا���دة 

>(�'!، أو 5
م ا:�Cإ)�ر ش�4< 05 @.4<، أو إه���<، أو ت� <@ EوJ�� ' . ی�7ن ا�ج
 
 21ا���دة  

�، أو �5
  ی���i ا�ج' �وا�' ا�����،��ت ا�����7� أو ا��$_Tق ا������� <@ 
5�، أو ا�$_�م ا�
اخ4>���� ا���� ا�O�#ا����، أو ات. 

 
�ت ا���$�OG7ص ا��$_�� �خC$4� �Tأی ' . ی���i ا�ج

 
 22ا���دة  

�4�م ب�����، �g رده� � > ی�h 345 ا�ج' ا���M@_� 345 ا�ش�ء وا�7س�?� ا�����4 إ�
 .���ء ا���� ا�"ي آZ4 ب<ب.
 ا�

 
 ی�bل ا�ج' 05 ض�ع ا�ش�ء، وا�7س�?� ا����#� ا�"آ'، أو ت4#��، إذا ت�0 ���4ض> ب�� 

�ع أو Tآ�� �7 ��� ا� ،'�ع أو ا��Z4 ��ت��ن 05 خ�b ا�جTی'ی�، أن ا�
�< �0 س��4 ت�
' ا���� ا��.
ة �<، أو خ�t <@ �?ء أو ا�7س�� .رج أو�Oت ا����ا��Z4 05 اس�.��ل ا�ش

 
0 05 :�دث @��?>، أو 7Oة �Oه'ة��ع ��تTأو ا� Z4إذا آ�ن ا�� ' . E ی�bل ا�ج

 

ی
 إ�� ی
ا �' ��M إ�O��<، أن ی�g4 ا����� 345 5$7ا�< ا�$5
 ت� ،' ی$��> 345 ا�ج

�F7ش.�ر ب���lا g� ��7�T� أو ب7اس�� رس��� 
 .ب
 

 23 ا���دة 
 .ة �0 ب'ا�� �7M ا��� و�0 ت�7ی0 ����' یv� �Mج'اء اEس�#�د

 
�ت اEس�#�دة �0 ه"ا ا���7ی0#
د ب$c ت$_�> ش'وط وآMت . 



 
 . ی�h 345 ا����� أن ی��4 ا�ج' ب���O ش��

 
<�
د ب$c ت$_Mت ا��> ت��� . ی�h أن ت�0�T ب���O ا���� ا��

 
' @> F#� ا�ج' ا���$
ی
 ب���O ا���� آ��4 :
ث ت�� .�، أو @> ��4~ ا�ج' ی�h ت

 
 24ا���دة  

 ی�h 345 ا�����، بC#� �5��، أن ی�2" ج�g ا��
اب' ا�Gز�� ���Mی� سG�� ا�ج'اء 
���� ب��ش��ل ا��> ی$�Pو��� تM( إ�'ت<، وأن ی��' 345 O ى
و���MF، وآ'ا����، �


ة، و345 اس����ب ا`داب ا�.��� داخ� �Mق ا�G'ا�5ة :�0 ا��74ك وا�خ�ا����و��. 
 

�ت ا���.��4 T345 ا���� ،��45< أی�T إ)Gع ا�ج'اء آ��ب�، �
ى ت��4 h� ی
 ��' ی�'أ 45 :ب���7اضg ا�����، و345 آ� ت�

 
���7 $5
 وج7ده�؛- �T�و �5���� ا���� ا�O�#ات  
 
  ا�$_�م ا�
اخ4>؛- 
 
( ا����؛- O7ا�  
 
  أس��h ت��� ا�'ا:� ا�س�57�؛- 
 
�ت ا�����7� وا��
اب' ا���.��4 بz#M ا��MC وا��G��، وب���O7ی� �0 خ�'  ا�- T���

 ا`Eت؛
 
�<، و���ن أدا?<؛- O7ا�ت7اری{ أداء ا�ج'، و  
 

وق ا���T4� <$(7ن اEج���5>؛- $Cب�� ��  ر�O ا���
 
 -� . ا���a ا��J�$� ض
 :7ادث ا���� وا��'اض ا���$
 
 25ا���دة  

 : دره� 05 ا�@.�ل ا����� 500 إ�3 300 �0  ی.�hO ب�'ا��
 

ی
ه� و@� ا��'وط ا��$7Cص 45�� @> ا���دة - �5
م ت�4� ب���O ا���� أو 5
م ت 

 ؛23



 
 -<�
دة ب$c ت$_Mت ا�����0 ب���O ا���� أي ب�ن �0 ا���Tم ت
5 . 
 

5
د ا�ج'اء ا�"ی0 �� ت'اع @> :��� أ:��م ا� h�: ��ا��'ا �، 345 ��23دة  ی��'ر ت��
 . دره�20.000أE ی���وز ���7ع ��4~ ا��'ا��ت 

 
 دره� 05 5
م إ)Gع ا�ج'اء �
ى ت����4 345 5000 إ�3 2000 ی.�hO ب�'ا�� �0 

' ی�'أ 45��24ا�����ت ا��$7Cص 45�� @> ا���دة  . أG5! و345 آ� ت�
 

�ت ا���دة T��� �#��2� 345 ا���'ت�� ��ا��'ا Z5�Tا�.7د، إذا ت�  @> 24 ت ���:

ور :�� ���?>C� � .ارت��ب �#Y ا�#.� داخ� ا��$� ا��7ا�

 

gا���ب ا�'اب 
 ا��#���

 26ا���دة 
� ا�ج' آ#���، )��( 345 ه"! ا��#��� أ:��م ه"! ا���دة �Mا���� 345 ت 
�5 c� إذا 

 . أد��!30 و29 و28 و27وا��7اد 
 

 05 GFو 'ا��#���، وأن ی��] س�G ���ب�� �4��4�ت  ی�h 345 ا�����، أن ی��4 ا�ج
< ا�.�4�ت ا���.��4 ب���#���@ 0 .ا���'رة �0 )'ف ا����4 ا�7�M�� ا���4#� ب�����، ت�

 
 27ا���دة  

 3_Mو��، أو ت

ره� ا�Cت ��O E0 إ�Tت� Eأ hات، وج
 إذا آ��( ا��#��� ت��7ن �0 س$
�����Tب. 

 
 28 ا���دة 



وق اlی
اع وا��
ب'، @> أج� خ��� �5' ی7�� �0 ت�ری{  ی�h إی
اع ا��#��� �$F ى
ت��4 ا����� ���، وی�h أن ی��ر إ�3 ه"ا اlی
اع @> ا���� ا��$7Cص 45< @> ا���دة 

26 � أG5!، وأن ی�i( ذ�] ب���دة إی
اع، ت7ضg ره0 إش�رة ا�.7ن ا���Z4 ب�#�
 .ا����

 
 29 ا���دة 

T.أو ب Gا��#��� آ hMی��0 س E  ��: 345 أو ب$�ء ،�.� '� إE ب'ض3 ا����� وا�ج
���Mر! ا��
Cت. 

 
 30 ا���دة 



 0
 یO7.7ن :�Pا بO 0ر ا�"ی�tء :�7ق ا����� و:�7ق ا��# تcC2 ا��#��� Eس�

وق اlی
اع وا��
ب'. ی
ی<$F ى
� gO7ی P� .ی.��' ب�)G ب��M ا����7ن، آ� :

 
 31 ا���دة 

 : دره� 05 ا�@.�ل ا����� 35000  إ�2000 ی.�hO ب�'ا�� �0 
 
$< ا�����ت ا���'ر 26 5
م ��] ا���� ا��$7Cص 45< @> ا���دة - �Tم ت
 أو 5


ه� @<؛ ت�
 
 ؛26 5
م ت�4� ا��F7 05 ا��#��� ا��$7Cص 45< @> ا���دة - 
 
، وا��> تP4م ا����� 28 5
م �'ا�5ة ا�ج� وا��'وط ا��$7Cص 45��� @> ا���دة - 
yاع ا��#��� ا���'رة @> ت4] ا���دة؛ب
 ی
 
، أو 5
م وض.�� ره0 إش�رة 28 5
م وج7د ش��دة اlی
اع ا��$7Cص 45�� @> ا���دة - 

 ا�.7ن ا���Z4 ب�#�� ا����؛
 
�P ا�$�7د أو ا��$
ات، ا��> ت� ت����4 345 س�� ا��#���، أو اس�.����� ��'ض - : 

 .شC2>، أو ��
 ا:��ج�ت ا����و��
 

 ب ا��2�Yا���
�5
 ا���� وإ���ؤ! ZO7ت 

 ا�#'ع ا�ول
�5
 ا���� ZO7ت 

 32ا���دة 
�5
 ا���� ���OJ أ\$�ء  ZO7ی� : 

 
  @�'ة ا�2
�� ا�.��'ی� اlج��ری�؛- 1 
 
�7�؛- 2 ��O إ\��ت� h�( �����iب�، ی�Fض، أو إ'�� '  ت�h ا�ج
 
ط ا��$7Cص 45�� @>  @�'ة �� ��O وضg ا��M�� :���4، و�� ب.
!، و@� ا��'و- 3 

 0  أد��!؛156 و154ا���دت
 
  @�'ة ا�.�P ا��OJ( ا�$�ت� 05 :�د\� ش�� أو �'ض ��$>؛- 4 
 
  أد��!؛277 و275 و274 @�'ات ت�h ا�ج' ا��$7Cص 45�� @> ا��7اد - 5 



 

ة اlض'اب؛- 6 �  
 
 7 -��OJ� �#Cق ا�����7> ����4و�� بGtlا . 
 


دM� ا���� 
' أن �5t  05 '_$ف ا�'Cد �<، ب
M74ل ا�ج� ا��Mة، ی$��> ب
 ا��
!G5ا�:��م ا�7اردة أ. 

 
 <��iا�#'ع ا�  

�ت إ���ء �5
 ا���� # آ
 33ا���دة 


د �4.�
، أو ب�����ء ا���� ا�"ي آ�ن M74ل ا�ج� ا��Mة ب

د ا��Mا���� ا�� 
 ی$��> �5
>� GM�. 

 
�م أ:
 ا��'@0 ب���yء �5
 ا���O hی��7ج  �T74ل أج4<، ت.7ی: ��O ،ة

د ا��M� �

 �a05 ا��'ف ا`خ'، أو ��ش �
ور خ�b ج�C'را، ب��ء ���lی�0 ا �� ���4'ف ا`خ'، �
 .7O 05ة �Oه'ة

 
� أG5!، ��4~ ا�ج7ر ا������M 05 ا�#�'ة ��iا�#�'ة ا� <@ > ی.�دل ا��.7یo ا����ر إ�


د �<ا���'او:� �� ب0 ت�ری{ إ���ء ا�.�
 وا�ج� ا�M�. 
 

 34 ا���دة 

د ا��
ة بyرادة ا�����، ش'ط �'ا�5ة ا�:��م ا�7اردة @> M� 't ا���� 
 ی��0 إ���ء �5

 .ه"ا ا�#'ع، و@> ا�#'ع ا�s��i أد��! ب�bن أج� اlخ��ر
 


د ا��
ة بyرادة ا�ج' 05 )'ی� اEس����� ا���Cدق 345 M� 't ا���� 
 ی��0 إ���ء �5
ا���� ا���C�2؛ وE یP4�< @> ذ�] إE ا:�'ام ا�:��م ا�7اردة �MF إ��T?�� �0 )'ف 

 .@> ا�#'ع ا�s��i أد��! ب�bن أج� اlخ��ر
 

 35 ا���دة 
 ی�$�C@ g ا�ج' دون ��'ر ���7ل إE إذا آ�ن ا���'ر �'ت��� ب�#�ءت< أو ب�74آ< @> 

س' ا����و�� @>  أد��!، أو ت��M< ض'ورة 39 وا���دة ���37ق ا�#�'ة ا�خ'ة �0 ا���دة 
 0 . أد��!67 و���66ق ا���دت

 
 36 ا���دة 

 E ت.
 ا��7ر ا����� �0 ا���'رات ا����E ��7ت�2ذ ا�.�7ب�ت ا��bدی�� أو ��C#4 �0 ا���� 
: 
 



  ا����Eء ا�$��ب> أو ���رس� ���� ا����i ا�$��ب>؛- 1 
 
ء ت4] ا�و�Oت، ب'ض3  ا����ه�� @> أ���� ���ب� خ�رج أو�Oت ا����، أو أ\$�- 2 

5� أو ا�$_�م ا�
اخ4>؛���� ا���� ا�O�#ت ات�Tب��� G�5 ا����� أو 
 
 )h4 ا��'ش| ����رس� ���� �$
وب ا�ج'اء، أو ���رس� ه"! ا�����، أو - 3 

 ���رس��� س�ب��؛
 
�ت - 4 T��� � ت�
ی� ش�7ى ض
 ا�����، أو ا����رآ� @> د�5وى ض
!، @> ���ق ت��

 ��7ن؛ه"ا ا��
 
 ا�.'ق، أو ا�74ن، أو ا��$Y، أو ا����M ا�Pوج�، أو ا���Jو��ت ا�.�?4�، أو - 5 


ة، أو ا�'أي ا���س>، أو ا��F ا�7)$>، أو ا��F اEج���5>؛ ا�.�
 
 ا�O�5l، إذا �� ی�0 �0 ش���b أن ت7Mل دون أداء ا�ج' ا��.�ق ���� ی$�س�< داخ� - 6 

 .ا����و��
 

 37 ا���دة 
'  یt bرت��ب< خ�E '��0 �����4 ات�2ذ إ:
ى ا�.�7ب�ت ا��bدی�� ا����� @> :� ا�ج

 � :ج�
 
  ا�l"ار؛- 1 
 
  ا��7ب{؛- 2 
 
Z 05 ا���� �
ة E ت�.
ى \���� أی�م؛- 3 O7أو ا�� ،<��iا� }  ا��7ب
 
 4 -g� ،ء�T�OEا 
 �'ا�5ة  ا��7ب{ ا�s��i، أو ا�$�� إ� 3��M4C، أو �Jس�� أخ'ى $5

' .���ن س�$3 ا�ج
 

 0�ت ا���دة 4 و3 ت��� 345 ا�.�7ب�0 ا�7اردت0 @> ا�#�'تT��� 0 ه"! ا���دة�62  
 .أد��!

 
 38 ا���دة 


أ ا��
رج @> ا�.�7ب��� �وی��0 �< ب.
 اس�$#�ذ ه"! .  ی��g ا����� ب�bن ا�.�7ب�ت ا��bدی�
 .�' ا�#�C @> ه"! ا�GC@ ���M ��'راا�.�7ب�ت داخ� ا��$� أن ی�7م ب#�C ا�ج'؛ وی.�

 
 39 ا���دة 



 ت.��' ب��iب� أخ��ء ج��� ی��0 أن تJدي إ�3 ا�#�C، ا�خ��ء ا����� ا��'ت��� �0 
 ' :)'ف ا�ج

 
 - <?��� ��: ���bر ب�
F ،���.، أو ا`داب ا�����س� ب���'ف، أو ا��� �M$ارت��ب ج 

 وس��M4� h'ی�؛
 
 < ض'ر ����4و��؛ إ@��ء س' ��$> ��� $5- 
 
  ارت��ب ا�@.�ل ا����� داخ� ا��Jس�� أو أ\$�ء ا����؛- 
 
  ا��'�O؛- 
 
  خ��� ا�����؛- 
 
  ا���' ا�.4$>؛- 
 
  ت.�)> ��دة �2
رة؛- 
 
�5
اء ب��T'ب؛- Eا  
 
  ا��h ا�#�دح؛- 
 
�5
ا وب
ون ��'ر؛-  >F�C0 اخ��ز ش�� ��  ر@o إ�
 
 -0� 'i'ر �آ��ون 
  أرب.� أی�م أو \���� أ��Cف ی7م خGل اl\$> �5' ش�'ا؛ ا���h ب
 
�� إه��ل @�دح؛- �5
ا أو �� �Pات أو ا`Eت أو ا��7اد ا�و���  إ��Mق ض'ر ج�� ب���
 
  ارت��ب خ�b�� bت 5$< خ��رة ��دی� ج��� �����4؛- 
 
 -��Gا���� وس <@ ��Gا�� z#M� ��5زم ات��Gت ا��� ا��Jس�� ت'ت�(  5
م �'ا�5ة ا��.4

 5$�� خ��رة ج���؛
 
  ا��M'یo 345 ا�#��د؛- 
 
�5
اء ا��
�> ا��7ج< ض
 أج' أو ���� أو �0 - Eوا Z$.0 أ�7اع ا��اس�.��ل أي �7ع  

 .ی$7ب �4O'.� >$5 س' ا����و��
 



 'TM� 'ی'Mس�� وتJا�� ' ی�7م �#�� ا���� @> ه"! ا����M ا�خ'ة ب�.�ی$� �4O'5 س
���bب�. 

 
 ���40دة  ا

�� ا��'ت��� ض
 ا�ج' �0 )'ف ا����� أو ر?Y ا����و�� �� ی.
 �0 ب0 ا�خ��ء ا�
 :أو ا��Jس��، �� ی4> 

 
  ا��h ا�#�دح؛- 
 
�5
اء ا��7ج< ض
 ا�ج'؛- Eوا Z$.0 أ�7اع ا��اس�.��ل أي �7ع   
 
  ا��M'ش ا��$�>؛- 
 
 . ا��M'یo 345 ا�#��د- 
 

��� '4< ب��h أ:
 ا�خ��ء ا�7اردة @> ه"! ا���دة @> :��� \�7ت  وت.��' ���درة ا�ج

اه�، ب��iب� @�C ت.�#>:l ارت��ب ا�����. 

 
 41 ا���دة 

 oب���.7ی >������ ،� ی�M ��4'ف ا���T'ر، @> :��� إ���ء ا��'ف ا`خ' �4.�
 ت.�#
 .05 ا�T'ر

 

�� 05 :���� ا�����M @> ا������� E0 أن ی�$�ز�� ب���.7ی�Tت ا�$�ت��  E ی���4� 0'@

E أم � .05 إ���ء ا�.�
 س7اء آ�ن ا���lء ت.�#
 

 |4C'ة ا����7ء إ�3 � ی��v� 0ج' ا�"ي @�C 05 ا���� ���h ی.��'! ت.�#� ا�4

ي ا��$7Cص 45< @> ا�#�'ة  أد��! �0 أج� ا�'ج7ع إ�3 ش�4< 532 �0 ا���دة 4ا����

o7ل 345 ت.7یCMأو ا�. 
 

� اس�Gم ��4~ ا��.7یo �0 )'ف ا�ج'  @> :��� ا�7CMلF7ت gO7ی ،o345 ت.7ی 
 ���وا����� أو �0 ی$7ب 5$<، وی�7ن ��Cد�MF 345 �O إ��T?< �0 )'ف ا�

 .ا���C�2، ویO7.< ب��.�Z ا�.7ن ا���Z4 ب�#�� ا����
 

' �Oب� �0.�4 tو �
ي ���? ی.��' اEت#�ق ا�"ي ت� ا���F7 إ�< @> إ)�ر ا�4C| ا����
 .�م ا���Mآ�أ�
 

 ���Mم ا����د75ى أ g@ر '
ي، یv� �Mج @> :��� ت."ر أي ات#�ق ب7اس�� ا�4C| ا����
ا���C�2، ا��> ��� أن ت��M، @> :��� \�7ت @�C ا�ج' ت.�#�، إ�� بyرج�ع ا�ج' إ�3 



 05 ZC�4< 345 أس�س أج' ش�' و���د 
Mر ی'T05 ا� o�7< 345 ت.7یC: ش�4< أو
 . ش�'ا36جPء �0 ا��$� 345 أن E ی�.
ى س�Z آ� س$� ��5 أو 

 
 42 ا���دة 


 �g ���� ج
ی
، أ�F| ه"ا ا����� O�.ت �\ ،��5
 ا���� بC#� ت.�# ' إذا أ��3 ا�ج
���T�$� �.< @> ت��M ا���Jو�� 05 ا�T'ر ا�G:� ب������ ا���ب�، وذ�] @> ا�:7ال 

 � :ا����
 
  ا�ج' �0 ش�4<؛ إذا \�( أ�< ت
خ� �0 أج� إخ'اج- 1 
 
  إذا ش�� أج'ا �g �45< أ�< �'ت�� ب.�
 ش��؛- 2 
 
 3 - 
�5 h'ت��� ب���� }خ' ب�7ج�زال  ��أن �45 أ�<  
 إذا اس��' @> ت��� أج' ب.

 .ش��
 


ی
 @> ا����M ا�خ'ة، إذا �45 ب���' ب.
 إ���ء �5
 ا���� � ت$�#> ��Jو�� ا����� ا�

د ا��
ة، أو ب��C'ام أج� بC#� ت.�#� �0 )'ف ا�جM� 74ل أج4< إذا آ�نMب ��إ ،'


د ا��
ةM� 't خ��ر إذا آ�نlا. 
 

� ا��'ارات ا��> ی�2"ه� ا����� @> إ)�ر ���رس� س��4< ?�Tا����4 ا�� ��Oا'�� gT2ت 
� .ا��bدی�

 

s��iا�#'ع ا� 
 أج� اlخ��ر

 43ا���دة 

د ا��
ة، بyرادM� 't ا���� 
ة �$#'دة، ��$� 345 ا:�'ام أج� اlخ��ر،  ی�7ن إ���ء �5


ر خ�b ج�� 05 ا��'ف ا`خ'Cی �� ��. 
 

�، أو �5
 ا����، أو � ی$_� أج� اlخ��ر و�
ت< ب���3T ا�$7Cص ا���'ی.�، أو ا��$_
5�، أو ا�$_�م ا�
اخ4>، أو ا�.'ف���� ا���� ا�O�#ات. 

 
5�، أو ا�$_�م  ی�7ن ب�)G ب�7ة ا����7ن، آ� ش'ط @> �5
 ا�������� ا���� ا�O�#أو ات ،


د أج� اlخ��ر @> �
ة ت�� ��5 :
دت< ا�$7Cص ا���'ی.�، أو Mاخ4>، أو ا�.'ف ی
ا�
�� .ا��$_

 
0 \���� أی�م� �Oخ��ر @> أlد أج� ا
Mا�:7ال آ� ش'ط ی g . ی�7ن ب�)G @> ج�

 




 بbج� اlخ��ر @>  .:��� ا��7ة ا���ه'ة ی.#3 ا����� وا�ج' �0 وج7ب ا���
 

 44 ا���دة 

 . ی�
أ س'ی�ن أج� اlخ��ر �0 ا�7م ا��7ا�> ���4~ O'ار إ���ء ا�.�

 
 45 ا���دة 

 : ی�ZO7 أج� اlخ��ر أ\$�ء @�'ة 
 
5�P ا�ج' ���OJ 05 ا���� إذا ت.'ض ��Mد\� ش��، أو ��'ض ��$>؛- 1   
 
 ا��'وط ا��$7Cص 45�� @>  �� ��O وضg ا��M�� ���4�M، أو �� ب.
!، و@�- 2 

 0 . أد��!156 و154ا���دت
 

 46 ا���دة 
�ت ا��$7Cص 45�� @> ا���دة Tت��� ا���� E 45 ا���� 
$5
�� ی$��> �5 !G5أ 

)OJا�� P�
د ا��
ة، أو ا���'م �0 أج� إ���ز ش�� �.0، خGل @�'ة ا�.M�. 
 

 47 ا���دة 
 .�ر، ا:�'ام ج�g ا��Pا��ت��� ا�����د�� ی�h 345 ا����� وا�ج'، خGل أج� اlخ�

 
 48 ا���دة 


 ا��sM 05 ش�� }خ'، 345 أن CO ،h
 ا�ج' أ\$�ء أج� اlخ��ر، �0 رخc ا��� ی��#
 .یJدى �< 5$�� ا�ج' ا�"ي ی���ض�! 05 أو�Oت ش�4< ا�#.4>، أی� آ��( )'ی�� أدا?<

 
 49 ا���دة 


د رخ�C ا���h ا��$7Cص 45�� @> ا���M7م، 345 48دة  ت أG5! @> س��50 @> ا�
0 س��5 @> \G\ أو ،
أE ت�.
ى ا�و�Oت ا��'خc ب�� \���> س��5ت @> ا�س�7ع ا�7ا:

�0 ی7�� ��7ا�\G\ 0� آ� @�'ة. 
 

' أ�< إذا آ�ن ا�ج' ی���� @> ���و��، أو �Jس��، أو ورش ی�.
 ���@� ت#7ق t 

5 <@ �#$C� �$ی
اد ا��4
ی�ت، أ��0 �< ا���h أربg س��5ت �5'ة آ74��'ات 05 �

� �'ت0 @> ا�س�7ع، أو \���> س��5ت ������ �'ة @> ا�س�7ع، خGل ا����5ت �����
 .ا���CC2 ����4 @> ا����و��، أو ا��Jس��، أو ا�7رش

 
 50 ا���دة 


د �
ة ا���h ب�ت#�ق ب0 ا����� وا�ج'، و$5
 ا�T�OEء ت�رة ب�خ��ر ا�����،Mت  
���$ .وت�رة ب�خ��ر ا�ج'، ت$�وب� ب

 



45< @> ه"!  h� ی$��> ا��M @> ا���h ب��'د :7Cل ا�ج' 345 ش�� ج
ی
، وی
آ�� ی$��> ه"ا ا��M إذا . ا����M إ:�)� ���4< ��45 ب"�] تM( )�?�4 إ���ء أج� اlخ��ر

c @�'ات ت��< �sM�4 05 ش��C205 ت ' .تZO7 ا�ج
 

 51 ا���دة 
hام  ی�'ت'Cا� ��O خ��ر، أوlة، دون إ��5ء أج� ا

د ا��M� 't ا���� 
 05 إ���ء �5


ت<، أداء ا��'ف ا���Jول 05 ا���lء، ت.7ی�T 05 اlخ��ر ��4'ف ا`خ'، ی.�دل ا�ج' �
ا�"ي آ�ن �0 ا��#'وض أن ی���ض�! ا�ج'، �7 اس��' @> أداء ش�4<، �� �� ی�.�4 ا��' 

� .بy�2 ج�
 

 gا�#'ع ا�'اب
�C#05 ا� oا��.7ی 

 52ا���دة 
$5
 @4C<، ب.
 �TO?< س��  �Tة، ت.7ی

د ا��M� 't ش�� 
 ی���M ا�ج' ا��'ت�� ب.�
أش�' �0 ا���� داخ� �#Y ا����و��، بC'ف ا�$_' 05 ا��'ی�� ا��> ی���ض3 ب�� أج'!، 

 .و05 دوری� أدا?<
 

 53 ا���دة 
 جPء �0 ا��$� �0 ا���� ا�#.4>، ��  ی.�دل ��4~ ا��.7یo 05 ا�#�C، 05 آ� س$�، أو

 :ی4> 
 
�؛96 - �
O0 ا��س$7ات ا�و�3  Y�2ا� c2ی ��0 ا�ج'ة، @> �س��5   
 
� ا���'او:� ب0 ا��$� ا���دس� 144 - �
Oة ا�'�@ c2ی ��0 ا�ج'ة، @> �س��5  

 وا�.�ش'ة؛
 
� ا���'او:� ب0 ا��192$ - �
Oة ا�
� c2ی ��0 ا�ج'ة، @> �دی�  س��5 �Mا� �

 �5'ة وا��2��� �5'ة؛
 
� ا��> ت#7ق ا��$� ا��2��� �5'ة240 - �
Oة ا�
� c2ی ��0 ا�ج'ة، @> �س��5  . 
 

5�، أو ا�$_�م ا�
اخ4> 345 ���� ا���� ا�O�#ا����، أو ات 
�5 <@ c$ی��0 ا� 
'
ة �vج?�@ 'iت أآ�T���. 

 

 أی�T، و@� ا��7ا�0 وا��_�� ا���ري ب�� ا�.��، �0 ا��.7یo  ویv� �Mج' أن ی��#

�4�05 @�
ان ا���� �س��ب ا�C�Oدی� أو ت�$7�7ج� أو ه. 
 



 54 ا���دة 
 : ت
خ� ض�0 �
د ا���� ا�#.4>، �� ی4> 

 
  @�'ات ا�.��4 ا��$7ی� ا��Jدى 5$��؛- 1 
 
 2 - 0 أد��!، و@�'ة 154 و153 @�'ات اس�'ا:� ا�$7ا@Y ا��$7Cص 45�� @> ا���دت

�5
 ا���� ا��$7Cص 45�� @> ا���دة ت7 ZO156أد��!؛  
 

ة 5�P ا�ج' 05 ا���� 5�Pا ���OJ، ب��h :�د\� ش��، أو �'ض ��$>؛- 3 �  
 
 4 - 't ا��'ض hذون ب<، أو ب��bا�� h�5
 ا����، وEس�� أ\$�ء ا��� ZO7ة ت
� 

� ���OJ ب�7جO h'ار ا�$�ت� 05 :�د\� ا���� أو ا��'ض ا���$>، أو ب��h إGtق ا����و�
 .إداري، أو ب#.� 7Oة �Oه'ة

 
 55 ا���دة 

 0$\Eا g ی�
ر ا��.7یo 05 ا�#�C 345 أس�س �.
ل ا�ج7ر ا�����ض�ة خGل ا�س�ب
 .وا���20 ا���ب�� ���ری{ ا���lء

 
 56 ا���دة 


 ا�د�3 ا�����7Mدون ا� �C#05 ا� oی' ا��.7ی
��� 
>  E ی��0 أن ی�7ن ا�ج' ا��.��
 . أد��!v�356ج' ا��$7Cص 45< @> ا���دة 

 
 57 ا���دة 

 ی.��
 @> ت�
ی' ا��.7یo 05 ا�#�C �0 ا���� ا�ج' ب�.$�! ا�س�س>، �g ت7اب.< 
 :ا���$� أد��! 

 
 : ا����@�ت، وا��.7ی�Tت ا��'ت��� ب����� ب�س�i$�ء �� ی4> - 1 
 
 ن ت��4�M ا�ج' ب��h ش�4<؛ا�����~ ا����'دة ت��� ���CریZ أو �$#��ت س�� أ)  أ
 

ا��.7یo ا��Jدى 05 ت ��M��Jو��، ب�س�i$�ء ا��.7ی�Tت 05 ا����م، آ���.7یo )  ب
���57؛� Y ا��Jدى �'?�O'@ Y، أو �'?

 
� أو ا��2'ة؛)  ج$Tت 05 ا�ش��ل ا���Tا��.7ی 
 
� أو ا��2'ة؛)  د$Tت 05 ا�ش��ل ا���Tا��.7ی 
 



!  (v� �57@
ج'، إذا :� � ��OJ��M أج' }خ' ی$��> إ��a@ 3 أ345 �0 ا��.7ی�Tت ا��
5
ا ا��.7ی�Tت 05  �� ،�?�$iأو اس� ،��OJ� �#Cب '@�a<، أو 05 ش�� أ��P! ا�ج

 ا����5ت اlض�@�؛
 
�؛- 2 $  ا�#7ا?
 ا�.
 
 . ا�.���7، وا�74Mان- 3 
 

 58 ا���دة 

وب ا�ج'اء وا% 100 ی'@g ب$��� $�� �Mا���� oا��.7ی 
����i ا�$��ب> ب�����و�� $5

 ���ت ا��$7Cص 45Tاب��، و@� ا����
وج7د!، ا�"ی0 ی#74Cن �0 ش���4 خGل �
ة ا��
 . أG5!53@> ا���دة 

 
 59 ا���دة 

$5
 @4C< ت.�#� �0 ا��.7یo 05 ا�T'ر وا��.7یo 05 أج� اlخ��ر  '
 ا�ج ی��#
 0 . أG5!51 و41ا��$7Cص 45��� 345 ا��7ا�> @> ا���دت

 
05 @�
ان ا���� o0 ا��.7ی� 
 . آ�� ی��#

 
 60 ا���دة 

 أG5! إذا وجh �< راتh ا��72خ� v� �: E 59ج' @> ا��.7ی�Tت ا�7اردة @> ا���دة 
� ا���� $5526
 بt74< س0 ا����5
 )��� ���دة O�#ا���� أو ات 
�5 c� إذا Eأد��!، إ 

T��� 345 <4اخ
5�، أو ا�$_�م ا����
ة �vج'ا�?�@ 'iت أآ�. 
 

Y��2ا�#'ع ا� 
 ا�#�C ا��bدی�>

 61ا���دة 
 Eو ،�C#05 ا� oخ��ر، ودون ت.7یl'ا�5ة أج� ا�0 ا����، دون � ' ی���C@ 0 ا�ج

�� .ت.7یo 05 ا�T'ر، $5
 ارت��ب< خ�b ج�
 

 62 ا���دة 
> �0 )'ف  ی��C@ ��O ،h ا�ج'، أن ت��ح �< @'�F ا�
@�ع 05 �#�< ب�Eس���ع إ�

ا����� أو �0 ی$7ب 5$< ب7TMر �$
وب ا�ج'اء أو ا����i ا�$��ب> ب�����و�� ا�"ي 
 0ی��2ر! ا�ج' ب$#�<، وذ�] داخ� أج� E ی�.
ى \���� أی�م اب�
اء �0 ا���ری{ ا�"ي ت�

>< ارت��ب ا�#.� ا��$�7ب إ�@. 
 



ن، وت��4 ���2 �$<  یM'ر �TM' @> ا��7ض7ع ���O 0 إدارة ا����و��، یO7.< ا��'@�
' .إ�3 ا�ج

 
 . إذا ر@o أ:
 ا��'@0 إج'اء أو إت��م ا����'ة، ی�� ا�4�7ء إ�3 �#�� ا����

 
 63 ا���دة 

 أG5! أو ��'ر ا�#�C إ�3 ا�ج' 37 ی��4 ��'ر ا�.�7ب�ت ا��bدی�� ا�7اردة @> ا���دة 
 g� ��7�T� أو ب7اس�� رس��� ،�Fب� و��� 
إش.�ر ب����F7 داخ� ا��.$> ب���' ی
ا ب

 .أج� \���> وأرب.0 س��5 �0 ت�ری{ ات�2ذ ا���'ر ا��"آ7ر
 

45< h5ء  gآ�� ی� ،�C#4� 7ل���'ر ��ء إ\��ت وج7د h5 345 �5ت� ا����� gی� 
>4��� ' .اl\��ت $5
�� ی
5> ���درة ا�ج

 
 64 ا���دة 

 .Z ب�#�� ا���� ت7ج< ���2 �0 ��'ر ا�#�C أو رس��� اEس����� إ�3 ا�.7ن ا���4
 

 ،> ی�h أن ی�0�T ��'ر @�C ا�ج' ا�س��ب ا���'رة Eت�2ذ!، وت�ری{ اEس���ع إ�
 . أG5!62�'@�� ب���TM' ا����ر إ�< @> ا���دة 

 
 . E ی�����M�4� 0 أن ت$_' إE @> ا�س��ب ا�7اردة @> ��'ر ا�#�C و�'و@<

 
 65 ا���دة 

7ى ا�#�C أ��م ا�����M ا���C�2، @> أج�  ی�h، تM( )�?�4 س�7ط ا��M، ر@g د5
�C#ب��'ر ا� ' .ت�.0 ی7�� �0 ت�ری{ ت�F7 ا�ج

 
 . أG5!63 ی�h ا�$c 345 ا�ج� ا��"آ7ر أG5! @> ��'ر ا�#�C ا�7ارد @> ا���دة 

 
 ا�#'ع ا���دس

4� أو ا�C�Oدی� وإGtق ا����وEت� ا�#�C �س��ب ت�$7�7ج� أو ه
 66ا���دة 

� أو  ی�h 345 ا�:G#ت ا�EGس��Eأو @> ا ،�5�$Cری�، أو ا������� @> ا����وEت ا��

ی� ا�"ي ی��� ا�5�دی� �5'ة أج'اء 5�$� ا���4Cت ا�Eو���ا���ب7ی� وت7اب.��، أو @> 
4� أو �� �أو أآi'، وا�"ي ی.�Pم @�C ا�ج'اء، آG أو ب.�T، �س��ب ت�$7�7ج� أو ه

C�O0 ب�����و�� ی��\��4، أو �س��ب ا40 ا�$��بiوب> ا�ج'اء وا���
�دی�، أن ی�4~ ذ�] ��$
$5
 وج7ده� ��O ش�' وا:
 345 ا��O �0 ت�ری{ ا��'وع @> ���'ة ا�#�C، وأن 
 ��یPوده� @> �#Y ا�O7( ب���.74��ت ا�T'وری� ا��> ��� �OG5 ب���7ض7ع، ب�� @



0، وا�#�'ة ا��> ی.�Pم @�� ا��'وع @> أس��ب ا�#�C، و5
د و@�aت ا�ج'اء ا��.$
�C#ا�. 

 
45< أی�T اس���رت��، وا��#�وض �.�� �0 أج� ت
ارس اlج'اءات ا��> �0  h� وی

ش���b أن ت7Mل دون ا�#�C، أو تZ#2 �0 }\�ر! ا���4�، ب�� @�� إ����� إ�5دة اlد��ج 
 .@> �$�hF ش�� أخ'ى

 

وب> ا�ج'اء @> ا����$� �M� ا����و�� �$�� �Mد ا�ج'اء ب�� 05  ت
5 
وEت ا��> یPی

 .خ��0 أج'ا
 

 >.O7ا����ورات وا��#�وض�ت ا��"آ7رة ی �?��� > تM'ر إدارة ا����و�� �TM'ا ت
ون @
 <�4Olوب ا
ا��'@�ن، وت��4 ���2 �$< ��$
وب> ا�ج'اء، وت7ج< ���2 أخ'ى إ�3 ا��$

 .ا���Z4 ب�����
 

 67 ا���دة 
 أG5!، آG أو 660 @> ا����وEت ا����ر إ��� @> ا���دة  ی��C@ ZO7 ا�ج'اء ا�.��4

 h�4� أو �� ی��\��4، أو �س��ب ا�C�Oدی�، 345 إذن ی�ب.�T، �س��ب ت�$7�7ج� أو ه
4� @> أج� أ�CO! ش�'ان �0 ت�ری{ ت�
ی� ا��h4 �0 )'ف Olا�.���� أو ا ��أن ی��4< �5

4�> ا���Z4 ب����Olوب ا
 .�ا����� إ�3 ا��$
 

 g� ا����ورات وا��#�وض 'TMوری� وب�'Tت�ت ا���\lا g�� ی�7ن )h4 اlذن �'@�� ب
 . أ66!G5��4i> ا�ج'اء ا��$7Cص 45< @> ا���دة 

 
 @> :��� ا�#�C �س��ب ا�C�Oدی�، ی�7ن ا�� h4�G5 ،��@'وة 345 ا�7\�?� ا��"آ7رة 

 � :أG5!، ب�l\��ت�ت ا����
 
  ا�C�OEدی� ا��> ت��
5> ت��� ���'ة ا�#�C؛ ت�'ی' ی�0�T ا�س��ب- 
 
  ب�ن :7ل ا�7ض.� ا�C�OEدی� وا����� ����4و��؛- 
 
 . ت�'ی' یT.< خ�' @> ا���Mس�� أو �'اhO @> ا���Mب�ت- 
 

4�> ا���Z4 ب����� أن ی�'ي آ� ا�ب�Mث ا��> ی.��'ه� ض'وری� Olوب ا
 ی�h 345 ا��$
 E داخ� أج� ،Z4ء وأن ی7ج< ا���T5إ�3 أ ،h44< ب���F70 ت�ری{ ت�ا 
ی�.
ى ش�'ا وا:

!G5د أ
Mا�ج� ا�� <@ ��@ sراس��� وا��
� �4Olا�.���� أو ا ��ی'أس�� �5 ��4Oإ �$��. 
 

4� �.G4 و��$� 345 ا��FG2ت وا�OE'ا:�ت Olا�.���� أو ا ��ار �5'O أن ی�7ن h� ی
 .ا��> ت4F7( إ��� ا�4�$� ا��"آ7رة



 
 ��68دة  ا�

� ا����ر إ��� @> ا���دة �4Olا �$�40 05 ا����4ت 67 ت��7ن ا�4i�� 0� !G5أ 
4���40 وا��$_��ت ا�$��ب� �vج'اء � �40 05 ا��$_��ت ا���$i��و �اlداری� ا��.$

Giت� 'iا�آ. 
 

<�'ه� ب$c ت$_� ت�#$�� وآ
د أ�T5ء ا�4�$� و)'ی�� ت.Mی . 
 

 69 ا���دة 
�، E66 ی��| بGtyق ا����وEت أو اEس��EGت ا��"آ7رة @> ا���دة  ?Pأو ج � أG5!، آ4

 <@ Eا�ج'اء، إ �C@ 3دي إ�J' ا�س��ب ا�7اردة @> �#Y ا���دة، إذا آ�ن سt س��ب�
� �.�� �7ا�4F ���ط ا����و��، وب$�ء 345 إذن ی��4< �5�� ا�.���� Mت ا��> ی��E�Mا�

( �4Ol0 أو ا
دة @> ا���دتMا����'ة ا�� Y#$� ���6667 و!G5أ . 
 

 70 ا���دة 

 ا�ج'اء $5
 @7C: ���: <@ ��4Cل ا����� 345 اlذن أو 5
�< )��� �7�4اد  66 ی��#

 أG5! �0 ا��.7یo 05 أج� اlخ��ر، و05 ا�#�C، ا��$7Cص 45��� 345 69 و67و
 0 . أG5!52 و51ا��7ا�> @> ا���دت

 
:��� ا�#Y#$� ���( �C ا��7اد، ودون ا�7CMل 345 اlذن ا��"آ7ر، @yن ا�ج'اء  أ�� @> 


ون �0 ا��.7یo 05 ا�T'ر ا��$7Cص 45< @> ا���دة �7E 0 ی��#C#41ا�� !G5أ 
��O7�Mا:�#���� ب g� ��4ی�� إرج���5 إ�3 ش� �� �� <?�TO ��: 345 ب$�ء Eإ. 

 
4C7ء إ�3 ا��
ي )��� ���4دة  ی�7ز �����4 وا�ج'اء ا�4 أG5! أو ا�4�7ء 41| ا����

 .إ�3 ا�����M ��4( @> ا�$Pاع
 

 71 ا���دة 
 g� ،�$�� �a@ ��� �.س�� @> ا����و�� ت�J� ذون ب< ب��$��� إ�3 آ�bا�� �C#ی��ش' ا� 

 :�'ا�5ة ا�.$�F' ا�7اردة أد��! 
 
�؛- �
Oا�  
 
  ا���� ا���$�؛- 
 
 -� . ا���5ء ا�.�?4
 

gی���  �� ا�ج'اء ا��#7�7Cن ب��و�7ی� @> إ�5دة ت����4، و@� ا��'وط ا��$7Cص 45
 . أد��!508@> ا���دة 



 

gا�#'ع ا���ب 
 ش��دة ا����

 72ا���دة 
 ' ی�h 345 ا�����، $5
 ا����ء �5
 ا����، تM( )�?�4 أداء ت.7یo، أن ی��4 ا�ج

� أی�م���\ !�COش��دة ش�� داخ� أج� أ. 
 

Cأن ی�� h�' @> ش��دة ا����، 345 ذآ' ت�ری{ ا���Mق ا�ج' ب�����و��، وت�ری{  ی
0 ش��دة . ���درت< ���، و�$�hF ا���� ا��> ش���4�T0، ت' أ�< ی��0، ب�ت#�ق ا��'@t

 .ا���� ب���ت ت�.�4 ب���JهGت ا���$� �vج'، وب�� أس
ى �0 خ
��ت
 

� و�7 اش��4( 5�' ت4] ا�7اردة  ت.#3 ش��دة ا���� �0 رس7م ا���t ت أخ'ى���34 ب
!G5أ ���i0 ��5رة . @> ا�#�'ة ا��T5#�ء ا����دة ا��> ت�lام"وی��� اP0 آ� ا��� ': "

�.�( �#Cا���� ب 
��t أخ'ى ت�i( إ���ء �5F أو أي. 
 

0��iا�#'ع ا� 
� آ� :��ب#Cت �F7ت 

 73ا���دة 
� آ� :��ب "#C05 ت �F7ا�"ي ی��4" ا�� �F7إ���ء ه7 ا�� 
$5 ،����4� '< ا�ج

� آ� ا�داءات ت��ه<#Cت 
CO [آ�ن، وذ� hي س�� 
 .ا�.�
 

 �C#4� ���( ،|4F آ� إب'اء أو G(ت وا�.�7د، ی�$�زل 1098 ی.��' ب���اP��E7ن ا��O 0� 

ت< ب#.� ت$#" ا�.�
 أو ب#.� إ���?<?�#� h05 أي أداء وج '< ا�ج@. 

 
 74 ا���دة 

�4?�( )Mت h�� آ� :��ب، ا�����ت ا�����  ی#Cت �F70 ت�Tن، أن ی�Gا��� : 
 
� ا�$��?� ���M4ب، �g ب�ن �#v� �Cداءات؛- 1 #Cا�� 
CO >4�7ع ب��@
  ا���4~ ا��
 

د @> س�0 ی7��، ���7ب� ب�2 واض| ت��� O'اءت<؛- 2 Mا�� �Mأج� س�7ط ا�  
 
� �M'را @> �_'ی0 ی- 3 F7ش�رة إ�3 آ7ن ا��lا ' .��4 أ:
ه�� �vج
 

� ����O7 ب.��رة F7345 ا�� 'g ا�جO7أن ی�7ن ت h� ".O'أت ووا@�(" ی
 

 ��O 0� Z�.ب�� �.O7� آ� :��ب �#Cت �F7أن ی�7ن ت ،� ی�h، إذا آ�ن ا�ج' أ�
 . أد��!532ا�.7ن ا���Z4 ب�#�� ا����، @> إ)�ر ا�4C| ا��$7Cص 45< @> ا���دة 



 
 75 ا���دة 
.< ی��0 O7�� �� خGل ا���0 ی7�� ا����F705 ا�� gا��'اج. 

 
� إ�� بyبGغ ا����� ب7اس�� رس��� � ��7�T�g إش.�ر F705 ا�� gإ\��ت ا��'اج h� ی

���Mى ا��
وE ی.�
 ب��7س�4 ا�����i ��4'اجg إE إذا :
د . ب����F7، أو ب'@g د75ى �
�� ا�ج' �Z4�2 ا�7�Mق ا��> ��زال ������ ب@��. 

 
 76 ا���دة 

 >�7� أو ا�"ي E ی��0 أن ی�'ي 45��O �#C5$< ب gا��'اج gOا�"ي و �F7ب��� 
 E ی.�
>@ �$� ب������~ ا���F7د ت'� .أج� ا���7ط إE ب����5ر! �

 
 �C#4� ���( ،|4Cب'اء أو ا�l1098 ی.��' ا �� �7��O 0ن اP��Eا��ت وا�.�7د، ��'د و\

�@ �$ .�ب������~ ا���
 

 0� ،<?�TO ��: 4| أوF hب�7ج �C#05 ا� ' ت.#3 ا��.7ی�Tت ا��> ی���ض�ه� ا�ج
��
وق ا���T4� <$(7ن اEج���5> ورس7م ا���$Cخ� وواج��ت ا�
 .ا�T'ی�� 05 ا�

 

gا�#'ع ا���س 
 س�0 ا�ج' ب��h ش�4<

 77ا���دة 
Gإخ >45 hش�4<، وج hس�$3 ب�� 'ؤه� وإرج���5  إذا وضg ا����� ره0 إش�رة ا�ج

إ�3 ا����� @> أج� أG\ !�CO\� أش�' �0 ت�ری{ إ���ء ا�.�
 أی� آ�ن س�h ا���lء، وذ�] 
'� �vج' 05 آ� ی7م تbخ�7 .تt �4?�( )M'ا�� ت�
ی
ی� E ت�.
ى ربg ا�ج'ة ا�

 

 ا�#'ع ا�.�ش'
�ت زج'ی�T��� 

 78ا���دة 
 : دره� ��5 ی4> 500 إ�3 300 ی.�hO ب�'ا�� �0 

 
 - 0�ت ا���.��4 ب�lخ��ر ا��$7Cص 45�� @> ا���دتTم ا:�'ام ا����
 ؛51 و5 43
 
، أو ا����ح ب��� 48 اE��$�ع 05 �$| رخc ا���h ا��$7Cص 45�� @> ا���دة - 

 ت�h ت�� 05 ا���� ا��$7Cص 45�� @> ا���دة ا��"آ7رة؛
 
 ؛���52دة  5
م أداء ا��.7یo 05 ا�#�C �0 ا���� ا��$7Cص 45< @> ا- 
 



 ؛53 5
م ت�
ی' ��4~ ا��.7یo 05 ا�#�C و@� أ:��م ا���دة - 
 

وب ا�ج'اء وا����i ا�$��ب> - $�� �Mا���� �C#05 ا� oی�دة @> ا��.7یPا� �5
م ت�� 

 ؛58ب�����و��، ا��$7Cص 45< @> ا���دة 
 
و 5
م  ره0 إش�رة ا�ج'، أ72 5
م وضg ش��دة ا���� ا��$7Cص 45�� @> ا���دة - 

$�� ب��� �0 ا�����ت ا��$7Cص 45�� @> ا���دة ا��"آ7رة، أو 5
م ت�4��� داخ� �Tت

د @> �#Y ا���دة؛Mا�ج� ا�� 

 
5
د ا�ج'اء ا�"ی0 �� ت'اع @> :��� أ:��م ا��7اد ا`�#�  h�: ��ا��'ا � ی��'ر ت��

 . دره�20.000ا�"آ'، 345 أE ی���وز ���7ع ا��'ا��ت ��4~ 
 

 بbو�7ی� 5000 وhO2000 ب�'ا�� ی�'اوح �����4 ب0  ی.�-  دره� 05 5
م ا���

 ؛71ا�5lدة إ�3 ا���� ا��$7Cص 45�� @> ا�#�'ة ا�خ'ة �0 ا���دة 
 

 بb:��م ا��7اد 20.000 إ�3 10.000 ی.�hO ب�'ا�� �0 -  66 دره� 05 5
م ا���
 .69 و67و
 

 ا���ب ا���دس
 �7س� @> ا����رة وا�C$��5ا�7آ� ا����7ل أو ا����i أو ا

 79ا���دة 
� ا����ري أو ا� <5�$C�GM �<، أی� آ�ن ا�ZF7 ا�"ي iی�7ن ا��� 
�5
 ش�� آ� �5 
 ی.
 0أ�5> �<، وا���'م ب0 ا�7آ� ا����7ل، أو ا����i، أو ا�7س�، ���� آ��( F#�<، وب

س�( 5$<، @> ���4< @> ا�C$��5 أو ا����رة، س7اء �c ا�.�
 F'ا:� 345 ذ�] أم 
 � :ا�:7ال ا��> ی�7ن @�� ا�7آ� ا����7ل، أو ا����i، أو ا�7س

 
  ی.�� ���Mب ���� وا:
 أو 5
ة ���40؛- 
 
  ی��رس @.4� ��$�< و:
ه� بC#� ����'ة؛- 
 
� ا����ري، أو ا�C$�5>، أو ا�2
��ت، أو - iا��� �.
د )�Mت ت��اPت��� ب���4< ب���'� 

�4g أو ��4'اء، وا���� ا��> ی�h أن ی��رس @�� ���)<، أو @�aت ا��g?�T ا��.'وض� �
>� ��M.��، و���� ا�داءات ا����� ��ب���.� Z4ب$�ء ا��> آPا�. 

 
 E ت7Mل ا�:��م ا���$� أG5!، دون وج7د ش'وط ت��| �74آ� ا����7ل، أو ا����i، أو 

��ش'ة 4�5�ت ت��ری� ���Mب< ا�7س� @> ا����رة أو ا�C$��5 ب�Pاو�� ��$� أخ'ى، أو ب�
<C2ا��. 



 
 E ت�'ي أ:��م ه"! ا���دة 345 ا�ج'اء ا�"ی0 ی�4#7ن 5'ض�، إض�@� إ�3 ش���4 داخ� 


دا، �g ت��M ا����و�� M� ��4�� ��@ ��$5 ب$�ء، ی���ض7نPى ا�
ا����و��، ب����م ب���ع �
7�<��CریZ ا��$��، ویPاو�7ن ���)�� تM( �'ا��O ا����� وت7ج�< ا�. 

 
 80 ا���دة 

 . أG5! ���7ب�79 ی�h أن ت�7ن ا�.�7د ا���$� @> ا���دة 
 


دة، و@> M� 't ة

دة، أو ��M� ة
 ت�'م ه"! ا�.�7د :�h اخ��ر ا��'@0، إ�� ��
 �O�#3 اتTد ب���
Mخ��ر ا��l345 أج� ا �C$0 أن یا����M ا�خ'ة ی�.0 345 ا��'@

خ4>، أو ب�7جh ا�.'ف، 345 أE ی�� @> ج�g ا�E�Mت 05 ش�� ج��5�، أو ا�$_�م ا�
ا

دة @> ا���دة Mة ا��
 . أG5!43ا��

 
 . ی��0 اش�'اط @�'ة اخ���ر، 345 أE ت�.
ى �
ت�� س�� أش�'

 
 81 ا���دة 

0 ا�.�
 ا��$7Cص 45< @> ا���دة �T79 ی��0 ت � أG5! ش')� ی�$g 345 ا�7آ
 �5�$�، أو �$���ت �.$�، ا����7ل، أو ا����i، أو ا�7سF ری� أو��� ���وEت تiت�



ة س'ی�ن ا�.��. 
 

 c$ب g$وإذا �� ی��2 ا��'@�ن 05 ا�� ،g$345 ذ�] ا�� c$ا ی
 إذا �� ی�0�T ا�.�
 ب$
 >$5
 ا�T�OEء، أن ی
رج� @< ب$
ا ی�$�ن @ ���45 0F'ی| @> ا�.�
، @�y< ی�.

5�$�، أوCری�، أو ا��� ا��$���ت ا��> آ�ن ا�7آ� ا����7ل، أو ا����i، أو ا����وEت ا��
� ���وEت، أو �$���ت iرت��ط ب��Eم ا
ا�7س� ی���4i إ��t 3ی� إب'ام ا�.�
، �g ت.�
! ب.


ة س'ی�ن ا�.�
، إE بyذن ���� �0 ا������ �4 .ج
ی
ة، )
 

 82 ا���دة 
و ا����i، أو ا�7س� بyرادة  ت�� ت�7ی� ا`\�ر ا�$�ت�� 05 إ���ء �5
 ا�7آ� ا����7ل، أ

 :أ:
 ا��'@0، 345 ا�$7M ا����> 
 
  E ی�'تh 05 ا���lء أي ت.7یo إذا ت� خGل @�'ة اEخ���ر؛- 1 
 
 2 - � إذا ت� ا���lء ب#.� ا�����، ب.
 ا���Tء @�'ة اEخ���ر، وجh �'ا�5ة ا�:��م ا����
: 
 

 Eة، و:  أو

د ا��M� 't 
0 أد��! إذا ت.�4 ا��' ب.����Mا�5ة ا�'� hج: 
 



5
م �'ا�5ة أج� اlخ��ر، ی���M ا�7آ� ا����7ل، أو ا����i، أو ا�7س� ���ء )  أ 
$5
' ا����ش'ة ا��> آ�ن �0 ا��#'وض t ا����ش'ة أو 
g ا�#7ا?��أج'!، ا���4~ ا���
ر ��
ا �

45�� خGل أج� اlخ��ر؛ �CMأن ی 
 

��M ا��.7یo 05 ا�T'ر وا��.7یo 05 ا�#�C، @> :��� ا���lء ا��.�#>، ی�)  ب
 0 . أG5!52 و41ا��$7Cص 45��� 345 ا��7ا�> @> ا���دت

 
 �
د ا��
ة، ی���M ا�7آ� ا����7ل، أو :  \��M� 
إذا ت.�4 ا��' ب����lء ا����� �.�

 � :ا����i، أو ا�7س
 
' ا����ش'ة ا��> آ�ن �0 ا��#')  أt ا����ش'ة أو 
45�� :�3 ��4~ ا�#7ا? �CMوض أن ی

45�� ا�ج' 345 إ\' إ���ء  �CMا��> ی 
ا����ء ا�.�
 ب����5ره� أج'ا، G5وة 345 ا�#7ا?
 ا�.�
؛

 
 . أG5!33ت.7ی�T 05 ا�T'ر، و@� ا��'وط ا��$7Cص 45�� @> ا���دة )  ب
 

 83 ا���دة 
�ء أي �5
  ی�M �74آ� ا����7ل، أو ا����i، أو ا�7س� ا�7CMل 345 ت.7یo 05 إ��

 �
د ا��
ة، @> ا�:7ال ا����M� ة أم

د ا��M� 't س7اء آ�ن ،> :ی�7ن )'@� @
 

د ا��
ة ��O :74ل أج4< ب#.� - 1 M� 

د ا��
ة، أو ا�.�M� 't 
 إذا ت� إ���ء ا�.�

' أن ی�7ن س��< خ�b ج���، �Fدرا 05 ا�7آ� ا����7ل، أو ا����i، أو t 0� ،ا�����
 ا�7س�؛

 
 إذا ا���3 ا�.�
 ب��h ت.'ض ا�7آ� ا����7ل، أو ا����i، أو ا�7س� ��'ض أو - 2 

 :�د\�، ��� ���$5 5�P آ4> ودا?� 05 ا����؛
 

د- 3 �
د ا��
ة، و�� یM� 
 . إذا ا���3 أج� ا�.�
 

 84 ا���دة 
 أG5!، 05 ا��.7یo ا�����M ب��h 83 ی��P ا��.7یo ا��$7Cص 45< @> ا���دة 


د ا��
ة، و05 ا��.7یo ا�����M @> :��� ا���lء ا���lء ا��M� 't 
�.4� <#�.

د ا��
ة آ�� :
دت��� ا���دة M� 
 . أG5!82ا����� �4.�

 
 85 ا���دة 

 أG5! 345 أس�س ا��CM ا��> ت.7د 83 یh��M ��4~ ا��.7یo ا����ر إ�< @> ا���دة 
� �74آ� ا����7ل، أو ا����i، أو ا�7س�، ت�.� �هC20 ش�ب$�ء ا�"ی0 ج���4، Pا� ��



s ا����، وا�.
د، �g �'ا�5ة ا�داءات ا��F�2، ا��> �$M( �< �$#Y ا���ی�، )7ال �
ة :
>5
د ا�Pب$�ء ا���ب�h��� 0 ی.7د إ� <@ c�$وآ"ا ا� ،
 .س'ی�ن ا�.�

 
����� oار ذ�] ا��.7ی
�� 

یMت g$ی� . 

 

د ا��
ة، أو إ���M� 't 

د ا��
ة ��O ا�C'ام أج4< ب��h  إذا ت� إ���ء ا�.�M� 
ء ا�.�

 .و@�ة ا�7آ� ا����7ل، أو ا����i، أو ا�7س�، }ل ا��.7یo إ�3 ور\�<
 

<��iا���� ا� 
�5
 ا����و�� �0 ا���)0 

 86ا���دة 
0 " �5
 ا����و�� �0 ا���)0 "� Eو���4> Fول أ��� !�Tب��� Z47ب ی���� 
ه�5 7

 .��ل، أو أن ی$�P �< خ
�� �0 ا�2
��تا���)0 بbن ی�7م �< ب��� �0 ا�ش
 

4�، و�� Fا����و�� ا� |��F <@ [0 ا���)0 آ��4 آ�ن ذ��ا����و��  
 ی�� ا�4�7ء إ��5 3
 .ی� 0�G2 ب7�Mق أج'ا?��

 
 87 ا���دة 

g أ:��م ه"ا ا����7ن، ��
 ب ی�h 345 ا����ول �0 ا���)0 ب >�#C���G، ا���
�� ا���.��4 ب����Tن اEج���5>، و:7ادث ا���� وب��$7Cص ا���'ی.� وا��$_

� .وا��'اض ا���$
 

 hري، وج��
ا @> ا���� ا����ري، وh:�F E أ�F ت إذا �� ی�0 ا����ول �0 ا���)0 ��
45< أ:��م ا����ب ا���i> �0 ه"ا  c$ت ��'ا�5ة �4> ا���' 345 F345 ا����ول ا�

 .ا����7ن @> شbن ا�ج'اء
 

 88 ا���دة 
5 h�34 ا����ول �0 ا���)0 أن ی0�T ب���O ا���� وور�O ا�داء، ا��$7Cص 45���  ی

 0� ا���4#� 370 أG5! و23@> ا���دت�7�Mده� ا����4 ا�
Mت ا��> ت��� أد��!، ا��
 .ب�����

 
 89 ا���دة 


وق $C2')� @> ا�$� Eري و��
ا ب����� ا�� إذا أ�5' ا����ول �0 ا���)0، و�� ی�0 ��
��T4ن اEج���y@ ،<5ن ا����ول ا�4F> ی |�C��JوE 05 ا�7@�ء ب�P��Eا��ت ا�7)$> �

ا����� @> ج�g ا�E�Mت، و@> :
ود ا�����~ ا���'ت�� ب"��< ���C| ا����ول �0 ا���)0 
ت��! ا�ج'اء ا�"ی0 ی���74ن ���Mب ه"ا ا�خ'، س7اء أ��Pت ا�ش��ل أو ا�2
��ت @> 



��Mت��، أو @> �Jس��ت أو ���M4ت ��( ���4 �<، أو إذا �Jس��ت ا����ول ا�4F> أو �4
 :أ��Pه� أج'اء ی���74ن ب�$�ز��� 

 
�ت ا�7اردة @> ا���دة - Tا�5ة ا����'� g� ،أد��!؛91 أداء أج7ره�  
 
  ا��.7یo 05 ا�.��4 ا��$7ی� ا��Jدى 5$��؛- 
 
  ا��.7ی�Tت 05 ا�#�C �0 ا����؛- 
 

وق ا���T4� <$(7ن اEج���5>؛ د@g اEش�'اآ�ت ا�7اجh أداؤه- $Cإ�3 ا� � 
 
 . د@g ا�'س� ا��2ص ب����7ی0 ا���$>- 
 

 ی�7ن ا����ول ا�G5 ،<4Fوة 345 ذ�]، ��JوE 05 ا��.7یo 05 :7ادث ا���� 
 .وا��'اض ا���$�، إذا أ��Pت ا�ش��ل أو ا�2
��ت @> �Jس��ت<، أو @> ���M4ت��

 
 90 ا���دة 


وق ا���T4� <$(7ن اEج���5>، $5
 إ��5ر ا����ول  یv� �Mج'اء ا���T'ری0$C4و� ،
 أG5!، إ�O�� د75ى 345 ا����ول 89�0 ا���)0، @> ا�:7ال ا��$7Cص 45�� @> ا���دة 

 .ا�4F>، ا�"ي أ��P ا���� ���Mب<
 

 91 ا���دة 
 > E ی�bل ا����ول ا�4F> 05 أداء أج7ر أج'اء ا����ول �0 ا���)0، إE إذا وج< إ�
4�، أو ا�.7ن ا���Z4 ب�#�� ا����، خGل Mداری� ا��lء ا�ج'اء، أو ا����4 اEJه

ا���0 ی7�� ا��7ا�� ���ری{ اس���Mق ا�ج7ر، ا��> �� تJد 05 ا���' ا�خ' أو ا����2 
 .�5' ی7�� ا�خ'ة، إش.�را ی�2'! ب.
م أداء ا����ول �0 ا���)0 أج7ر أج'ا?<

 

s��iا���� ا� 
5�ا��#�وض� ا���� 

 92ا���دة 
" �5���ه> ا�7Mار ا�"ي ی�'ي ب 0��4i> ا��$_��ت ا�$��ب� �vج'اء " ا��#�وض� ا�

G �0 ج��، وب0 ���� أو 5
ة iت� 'iج'اء ا�آv� �G أو اEت�Mدات ا�$��بiت� 'iا�آ
4���40 �0 ج�� أخ'ى، ب�
ف � �40 أو ��4i> ا��$_��ت ا���$���: 

 
 -0�Mوت 

یM؛ ت�  �'وف ا���� وا����
 
  ت$_� ا�.�OGت ب0 ا����40 وا�ج'اء؛- 



 
 ت$_� ا�.�OGت ب0 ا����40 أو �$_��ت�� �0 ج�� وب0 �$_�� أو 5
ة �$_��ت - 

G �0 ج�� أخ'ىiت� 'iج'اء ا�آv� � .���ب
 

 93 ا���دة 
5� �0 ی�4i< آ��ب�، وی�$g 345 ا�����'ف ا`خ'  ی.0 آ� )'ف @> ا��#�وض� ا�

�i�5'اض 345 ه"ا ا���Eا. 
 

 94 ا���دة 
5� أن ی�
م ��4'ف ا`خ' ا��.74��ت وا�����ت ��� ی�h 345 آ� )'ف @> ا��#�وض� ا�

 .ا��> ی����4، وا�T'وری� ����� إج'اء ا��#�وض�
 

 95 ا���دة 
 �5� ب7Cرة ���ش'ة 345 ا����7ی�ت ا������� : ت�'ى ا��#�وض� ا�

 
G ب�����و��؛: ���و��  ���7ى ا�- iت� 'i0 ���ب�ت ا�ج'اء ا�آ ب0 ا����� وب
 
4���40 وب0 ا��$_��ت ا�$��ب� :  ���7ى ا����ع - � �ب0 ا����� أو ا��$_��ت ا���$

G ب�����ع؛iت� 'iج'اء ا�آv� 
 
4���40 وب0 ا��$_��ت ا�$��ب� �vج:  ا����7ى ا�7)$> - � �'اء ب0 ا��$_��ت ا���$

G 345 ا����7ى ا�7)$>iت� 'iا�آ. 
 

 . ی��0 ��� )'ف أن ی��.0 أ\$�ء ا��#�وض� ب�0 ی��ء �0 ا������ری0
 

 96 ا���دة 
5� 345 ���7ى ا����و�� وا����ع �'ة آ� س$���� . ت�'ى ا��#�وض� ا�

 
5� 345 دوری� ���ی'ة lج'اء ه"! ا��#�وض�����ت ا�O�#تEا <@ cC$ی��0 ا�� . 

 
�'ى �'ة آ� س$� أو آ��4 د5( ا�T'ورة إ�3 ذ�] �#�وض�ت ب0 ا�7�M�� وا��$_��ت  ت

G 345 ا����7ى ا�7)$> ��4
اول iت� 'iج'اء ا�آv� �4���40 وا��$_��ت ا�$��ب� �ا���$
 .@> �Z4�2 ا��4#�ت ا�C�OEدی� واEج���5� ا��> ت�� ���5 ا����

 
 97 ا���دة 

 <@ ht'م ا��'ف ا�"ي یP4ن ی7ج< إخ��را إ�3 ا��'ف  یbورة، ب'Tا� 
ا��#�وض، $5
�F7ش.�ر ب���lا g� ��7�T� ا`خ'، ب7اس�� رس���. 

 



 Y#$إ�3 ا��'ف ا`خ'، وب >#O7� ~4خ��ر أن ی�lا > ی�h 345 ا��'ف ا�"ي وج< إ�
 .ا��'ی�� ا��"آ7رة أG5!، داخ� أج� س�.� أی�م �0 ت�ری{ ت4F7< ب�lخ��ر

 
 98 ا���دة 
5�، داخ� أج�  ی��0 ���
دا، ب�ت#�ق ���'ك، ت�ری{ ب
ء ا��#�وض� ا�M0 أن ی@'�4�

 345 <��iا��'ف ا�ول ب�7ا@�� ا��'ف ا� �F7ری{ ت��� �خ��� �5' ی7�� ا��7ا�
 .ا��#�وض

 
 E0 ا��#�وض، 345 أس�س أ�ء ����E'ك، ت�ری{ ا���دا، ب�ت#�ق 
M0 أن ی ی���4� 0'@

 . �5' ی7�� �0 ت�ری{ ب
ء ا��#�وض�ی�.
ى @> ج�g ا�:7ال خ���
 

� ا����#4 �7�Mإ�3 ا����4 ا� !G5أ �� ت7ج< ���2 �0 اEت#��Oت ا����'آ� ا����ر إ�
 .ب�����

 
 99 ا���دة 

 0@'�4� ،�� ا��.$�7�Mا���4#� ب�����، أو ا����4 ا� ��7�Mت7@' ا����4 ا� 
'ه�، ����� ا���#�وض0 ا�C:lءات وا�����ت ا�C�OEدی� واEج�tو �5� وا���$��

�5��� .إج'اء ا��#�وض� ا�
 

 100 ا���دة 
5� @> �TM' أو ات#�ق یO7.< ا��'@�ن، وت7ج< ���2 �$< ��� ت
ون ���?� ا��#�وض� ا�

� ا���4#� ب�����، ا��> ت7ج< ���2 �$< إ�3 ��Y4 ا��#�وض� �7�Mإ�3 ا����4 ا�
�5��� .ا�

 
 101 ا���دة 


ث �
ى ا���4Mإس�  ی )Mت Y4�� ا���4#� ب����� ��7�Mا��#�وض� "� ا� Y4��
�5��� :، ی.�
 إ�< ب�� ی4> "ا�

 
5�؛- ���  ت�
ی� ا�O'ا:�ت �0 أج� ت$�� ا��#�وض� ا�
 
 - ��5�، وت.����، وEس����ت ا���� ا�O�#إب'ام ات g� ت�
ی� ا�O'ا:�ت ب�bن ت�

�� 05 

 ا�7)$> أو ب��$��� ����4وEت ا��> ت��� �� یPی.Cس7اء 345 ا� ،'?�> أج
 ا����5>؛

 
� ش�� ج��5� آh4( ��4 �$< ذ�]؛- O�#ب$7د ات '  إ��5ء ا�'أي :7ل ت#�
 
 -�5����4 ا��#�وض� ا�CM� د ا��$7ي'� . دراس� ا�
 



 102 ا���دة 
5� ا�7زی' ا���Z4 ب����� أو �0 ی�4i<، وی��7ن �0 ��� ی'أس ��Y4 ا��#�وض� ا�

5 04i�� �4���40، وا��$_��ت ا�$��ب� �40 05 ا��$_��ت ا���$i��دارة، وl0 ا
 .�vج'اء

 
 ی��0 �'?Y ا���Y4 أن ی
75 ����4رآ� @> أش���< آ� شc2 ی'ا35 @> اخ��ر! �� 

Y4� .ی���g ب< �0 آ#�ءات @> ���ل اخ��F�Cت ا��
 

 103 ا���دة 

د ب$c ت$_�>، ا��T5ء ا���7�7ن ��4�Y4، و5
دهMو)'ی��  ی ،��$� ت.#�، وآ

Y4�' ا�� .ت�
 

gا���� ا�'اب 
�5���� ا���� ا�O�#ات 

 ا���ب ا�ول
5� وش���4���� ا���� ا�O�#ات Zت.'ی 

 104ا���دة 
" �5���� ا���� ا�O�#4> "اتi�� 0، ه> �5
 ج��5> ی$_� �OG5ت ا����، وی�'م ب

G، أو 5
ة �$iت� 'iج'اء ا�آv� �G، أو �$_�� ���بiت� 'iج'اء ا�آv� �_��ت ���ب
�، أو C2ش �#Cون ب
O�.0 ی�ات�Mدات��، �0 ج��، وب0 ���� وا:
، أو 5
ة ���4

4���40 �0 ج�� أخ'ى� �$_�� �4���40 أو 5
ة �$_��ت ��$�4> i��. 
 

5� ���7ب����� ا���� ا�O�#ن، أن ت�7ن اتG�4 ا���?�( )Mت ،h� . ی
 

 105 ا���دة 
Tت�  ��5� ا�:��م ا���.��4 ب.�OGت ا���� وEس���� ا���� ا�O�#0 ات�: 

 
 :F�$5' ا�ج' ا����� 345 آ� @�a �0 ا�#�aت ا���$� وه> - 1 
 
ا��.��Gت ا���4�4� ا���.��4 ب�Z4�2 ���7ی�ت ا��JهGت ا���$�، وت��� ه"! )  أ


 ا�د�3 �ج' ا�ج' ا�"ي E ی�Mت 345 أس�س ا�G��.ا�� 

یMت 
CO ،تGهJ� 345 '@7
�
 ا�د�3 �ج7ر ب��a@ <Oت ا�ج'اء، :� h�JهGت�� ا���$Mا�. 

 
�� ا���� ت��T> ا����واة @> )  بO <@ أ ا�"ي ی.��' أن ا����واة
�ت ت��� ا���#آ


 ت$�b @> ه"ا O <7ب�ت ا��.Cج'اءات ا����.� ���7ی� ا�lا c2ی ��ا�ج'، وذ�] @
 .ا��bن

 




ی
 ���7ی�ت ا��JهGت ا���$�، وخ��F  ا�.- 2 M345 ت 
$�F' ا�س�س� ا��> ت��5
 �$�� ا�����ت ا���.��4 ب�����دات ا���$�، أو ب�'ه� �0 ا����دات؛

 
 ش'وط وأ���ط ت��� ا�ج'اء و@��4C، 345 أE ت$�7ي ا�:��م ا���'رة @> ه"ا - 3 

 � ا��> ی'ht @> ا����Eء إ���؛ا��bن، 345 �� ی�Y :'ی� ا�ج'، @> اخ��ر ا�$��ب
 
 4 - Gی��4، وإ���?�� آ
5�، وت.���� ا���� ا�O�#'اج.� ات�ج'اءات yا�:��م ا���.��4 ب 

 أو ب.�T؛
 
 5 - ،�5��� اlج'اءات ا���#� 45�� ب0 ا��'@0 ���7ی� �Pا�5ت ا���� ا�#'دی� وا�


ث ب0 ا����40 وا�ج'اء ا��'ت��0 ب�EتMت 
O <؛ا���O�# 
 
 6 - ،���� اEج���5� وا���$O'ت ��Mف إ�3 ت
 ت$_� ت�7ی0 ����' �#�?
ة ا�ج'اء، ی�

0 �.�ر@�� ا�.��� وا���$�، و�Gء���� �g ا���7رات ا���$7�7ج�؛�Mوإ�3 ت 
 
  ا��.7ی�Tت؛- 7 
 
  ا����� اEج���5�؛- 8 
 
  ا��MC وا��G�� ا���$�؛- 9 
 
 ��؛ �'وف وش'وط ا��- 10 
 
  ا����Gت ا�$��ب�؛- 11 
 
 12 -� . ا��Jون اEج���5
 

 106 ا���دة 
5�، ا���م بyی
ا��5، ���� ا���� ا�O�#ات "� ب�$#� ی�h 345 ا��'ف ا�'اht @> ا��.


ى آ��ب� ض�� ا�����M اEب�
ا?� ا��> ت
خ� ض�0 دا?'ة �#7ذه� ا���آ0 � ،Zری�C� دون
� ا���4#� ب�����ا��> س���� @��، و�
ى ا���7�M��4 ا�. 

 
 
� ا���4#� ب����� $5�7�Mوا����4 ا� �
ى ا�����M اEب�
ا?� ��T0 آ��ب� ا��ت�7م آ�  

�، ب��4� و�F 05 اlی
اعO�#تEت��4 ا. 
 

 107 ا���دة 
�5���� ا���� ا�O�#'اج.� ت�'أ 345 ات�أو  ،' . ت��� أ:��م ا���دة ا���ب�� 345 آ� ت�

 



 ا���i>ا���ب 
��5� وأ)'ا@�� وا��T�Eم إ����� ا���� ا�O�#إب'ام ات 

 108 ا���دة 

وا O�.0 أن ی�4���4� ��_$� <4i��� أو Giت� 'iج'اء ا�آv� � ی��4i��� 0> �$_�� ���ب

 ��ت ا����Tى ا����
 :ب�س� ������57 ب$�ء 345 إ:
 
� ا�$��ب� �ج'اء، أو ا��$_�� ا���$�  ا�:��م ا�7اردة @> ا����7ن ا�س�س> ��4] ا��$_�- 

4���40؛� 
 
 -04���4� � . O'ار خ�ص ��4] ا��$_�� ا�$��ب� �vج'اء، أو ا��$_�� ا���$
 

�ت، Tب ه"! ا�����t <@ )�'إذا أب ،�MMF �5���� ا���� ا�O�#ت�7ن ات <�� ،h� ی

اوEت خ��F �0 )'ف ا����40 ا��.$� 
 .0ا��7ا@�� 45��، ب.

 

ی
 )'ق إج'اء ه"! ا��
اوEتMت � . ت�3�7 ا��$_�� ا��.$

 
 109 ا���دة 

G، أن ت�
م )��4 iت� 'iج'اء ا�آv� �4���40 أو ��4$_�� ا�$��ب� � ی��0 ��4$_�� ا���$
� ش�� O�#0 أج� إب'ام ات���4�2، � �$�� gج� 
CO �C�2ا�� ��7�Mإ�3 ا����4 ا�

�h 345 ه"ا ا��h4 @> أج� أG\ !�CO\� أش�'و345 ه"! ا����4 . ج��5� .أن ت
 

 110 ا���دة 
4���40، أو ��� ����، � � ی��0 ��� �$_�� ���ب� �vج'اء، أو ��� �$_�� ��$

��Y )'@� �0 أ)'اف �Jس�� ،�� ش�� ج��5O�#إ�3 ات ��:E م��T�Eا. 
 

� ا����  ی�4~ ا��T�Eم ب'س��� � ��7�T�g اlش.�ر ب����F7، إ�3 أ)O�#اف ات'
� ا��"آ7رةO�#تEا?'ت�� ا
5�، وإ�3 آ��ب� ا���T ب������M اEب�
ا?� ا�$�@"ة ب��� .ا�

 
5� ��@"ا اب�
اء �0 ا�7م ا��7ا�> ���4�< و@�� ���� ا���� ا�O�#م إ�3 ات��T�Eا 
 ی.

 .�:��م ا�#�'ة ا���ب��
 

s��iا���ب ا� 
5���� ا���� ا�O�#ات ���ل ت���� � ودخ���7 :P ا����

 111 ا���دة 
5� ��@"ة، إ�� @> ا����و�� ���� ا���� ا�O�#345 أن ات �C$0، أن ی ی�h 345 ا��'@

 ج���5 .F 345 [س��ت ت�ب.� ���، وذ�J� ة
ب'����، أو @> �Jس�� وا:
ة أو 5

$�، أو �$_�� �.$�، أو @> ج�g ا��'اب ا�7)$>.� �4M�. 



 
5� ��C @> ه"ا ا��bن، @���y ت�7ن ��@"ة @> دا?'ة  إذا �� ت�0�T ات���� ا���� ا�O�#


ی��، )��� ���4دة � ��Tب���ب� ا� �O�#تEا��> أود5( ا ���Mص ا���C106اخ�!G5أ . 
 

5� ��@"ة @> دا?'ة اخ��Cص ����M أخ'ى، إE إذا أود��5 ���� ا���� ا�O�#ت�7ن ات E 

ى ت� ��T0 ب���ب� ا� .4] ا�����MآG ا��'@

 
 112 ا���دة 

 �5���� ا���� ا�O�#ات <@ �� : یP��G� gT2ا��ت ا��$7Cص 45
 
 ا��$_��ت ا�$��ب� �vج'اء ا��> وO.��� أو ا��T( إ���، وا�ش�2ص ا��$��7ن إ�3 ت4] - 

 ا��$_��ت ا�$��ب�، أو ا�"ی0 ی7M�Cن أ�T5ء @��؛
 
 -��#C7ه� ب.O؛ ا����� أو ا����74ن ا�"ی0 و�C2ا�� � 
 
 -��4���40 ا��> وO.��� أو ا��T( إ�� � . ا��$_��ت ا���$
 

 113 ا���دة 
5� ا��> ا��Pم ب�� ا�����، 345 7�5د ا���� ���� ا���� ا�O�#ت ات�T��� ت�'ي 

 .ا���'�� �0 )'@<
 

5� �P4�� @> آ� ���و�� أو �Jس�� ی����4 ���ل ���� ا���� ا�O�#ت�7ن أ:��م ات 
��
ة �vج'اء @> 7�5د ش���4ت��?�@ 'iت أآ�T��� ت�0 ه$�ك �� �� ،�. 

 
 114 ا���دة 

P ا����� ب�����ء ا�7م ا�s��i ا��7ا�> ���ری{ إی
ا��5 : �5���� ا���� ا�O�#خ� ات
 ت
� ا���4#� ب������7�Mى ا����4 ا�
�. 

 
 gا���ب ا�'اب  

5� وإ���ؤه� ���� ا���� ا�O�#ة ات
� 
 115 ا���دة 


دة، أو ��
ة إ���ز M� 't ة

دة، أو ��M� ة
�� �5���� ا���� ا�O�#ی��0 إب'ام ات 
0 .��'وع �.

 
 116 ا���دة 

0
دة ا��
ة، @> أي وO(، بyرادة أ:
 ا��'@M� 't �5���� ا���� ا�O�#ی��0 إ���ء ات . 
 



5� إ�3 ج�g أ)'ا@��، وإ�3 آ���� ا���� ا�O�#إ���ء ات ~��ب� ض�� ا�����M  ی�h ت�4

د ���l?�� ب��' Mا���ری{ ا�� ��O [ا���4#� ب�����، وذ� ��7�Mوإ�3 ا����4 ا� ،�ا��.$

�O345 ا�. 
 

 hه> س� �5���� ا���� ا�O�#أ:��م ات o.اج.� ب'� <@ ��t'أ�< إذا آ��( ا� 't 
�ا���lء، وجh إر@�ق و\�� ا���lء ب��'وع ا��.
یGت ا��P�g إدخ���� 345O�#تEا . 

 
 117 ا���دة 

G، وإ�� 5
ة iت� 'iج'اء ا�آv� �
 إ�� 5
ة �$_��ت ���ب�� إذا آ�ن أ:
 ا��'@0 ی
 E ة

دة ا��M� 't �5���� ا���� ا�O�#ن اتy@ ،04���4� �40 أو �$_��ت ��$���

iت� 'iج'اء ا�آv� �G، أو }خ' ت$��> إE ب�42> }خ' �$_�� ���ب� �0 ا��$_��ت ا�$��ب
4���40 �0 ت4] ا��$_��ت، 05 � ����� �0 أو�a] ا����40، أو }خ' �$_�� ��$

�O�#تEا. 
 

4���40، ب.
 ت42> إ:
اه� � � ی��O��� 0> ا��$_��ت ا�$��ب� �vج'اء وا��$_��ت ا���$
5�، أن ت�7م ب
وره�، خGل ا�.�'ة أی�م ا��7ا�� ����4F7 ب���� ا���� ا�O�#ار 05 ات'�

� إ�3 ا�)'اف ا�خ'ى، @> ا���ری{ ا�"ي :
دت< أول O�#تEء ا���yاره� ب'O ~ا���lء، ب��4
�O�#تE0 ت42( 05 ا4���4� � .�$_�� ���ب� �vج'اء أو أول �$_�� ��$

 
 118 ا���دة 

 Giت� 'iج'اء ا�آv� �5� �0 )'ف �$_�� ���ب���� ا���� ا�O�#345 إ���ء ات hی�'ت 
g ا��T5ء ا��$��0 إ�3 أو��4���40، إ���ؤه� ب�7ة ا����7ن ب��$��� �� �$�� ��_$� 

Z��2� آ� ات#�ق �t0 ر4���4� � .ت4] ا��$_�� ا�$��ب� �vج'اء أو ا��$_�� ا���$
 

 119 ا���دة 

دة \Gث س$7اتM� ة
5� ا���'�� ������ ا���� ا�O�#ة ات
 . E ی��0 أن ت���وز �

 

دة ا��
ة س�ری� ا��#.7ل ب.
 :74ل أج��4، ش���b  ت_� }\�رMا�� �5���� ا���� ا�O�#ات 


دة ا��
ةMا�� 't �O�#تEن اbذ�] ش <@. 
 

 120 ا���دة 
5� ا���'�� ��
ة إ���ز ��'وع �.�O 0?�� إ�3 :0 ا����Eء ���� ا���� ا�O�#ت_� ات 

 .�0 ه"ا ا���'وع
 

 121 ا���دة 
�O�#ا��>  إذا :� أج� ات g@�$0 ا���س�#�دة Eا�ج'اء ب� z#�:ا ،)5� أو أ����� ا���� ا�

 345 c$ی ��، �� �� ی�'م ات#�ق ج
ی
، @'دی� آ�ن أو ج��5O�#تEت4] ا hاآ���7ه� ب�7ج

 ���C| ا�ج'اء .�$�@g أ@



 

Y��2ا���ب ا� 
�5���� ا���� ا�O�#ات " ت$#

 122 ا���دة 
 �4���40، أو ات�Mدات��، إذا  ی�h 345 ا��$_��ت ا�$��ب� ��vج'اء، أو ا��$_��ت ا���$

� �� ب�( س�ری� ا��#.7ل، O�#تEم ه"! ا��:bب 
� ش�� ج��5�، أن ت��O�#ارت��( ب�ت
����bه� ب"
 ی�2 ب�$#O �� وأن ت�#�دى آ�. 

 
4���40 وات�Mدات��، ض��ن� � ت$#"  ت���M ا��$_��ت ا�$��ب� �vج'اء وا��$_��ت ا���$

��@ �$�Tت ا����اP��Eود ا
: <@ �O�#تEا. 
 

 123 ا���دة 
4���40، و�Gت�Mدات، ا��'ت��� � � ی��0 ��4$_��ت ا�$��ب� �vج'اء، و��4$_��ت ا���$

 �'ه� �0 ا��$_��ت ا�$��بt 345 ،د75ى ب�س��� ا��2ص �� ش�� ج��5�، أن ت�O�#ب�ت
�4� ��، أو �vج'اء، أو ا��$_��ت ا���$O�#تEدات، ا��> ه> )'ف @> ا�MتE0، أو ا4��

345 أ�T5ء ت4] ا��$_��ت أو 345 أ�T5?�� أ�#���، أو 345 س�?' ا�)'اف ا�"ی0 
�، ���4�M 345 ت.7ی�M� ��5 ��T ب�� �0 ض'ر، ب��h �� أخ74ا ب< �0 O�#تEارت��7ا ب�

 .ا��Pا��ت
 

 124 ا���دة 
� ش�� ج��5�، أن ی��7ا د75ى 345 ب�O>  ی��v� 0ش�2ص ا�"ی0 ارت��7ا ب�ت#O�

4���40، أو اEت�Mدات، � �ا�ش�2ص، أو ا��$_��ت ا�$��ب� �vج'اء أو ا��$_��ت ا���$
�، ���4�M 345 ت.7ی�M� ��5 ��T ب�� �0 ض'ر، ب��h �� أخ74ا ب< O�#تE0 ب�ا��'ت��

 .�0 ا��Pا��ت �7Mه�
 

 125 ا���دة 
4���40،  ی��v� 0ش�2ص، و�$�4_��� �ت ا�$��ب� �vج'اء، و��4$_��ت ا���$

� ش�� ج��5�، أن ی'@.7ا آ� ا�
�5وى ا��> ت$�b 05 ت4] O�#0 ب�تو�Gت�Mدات، ا��'ت��

ة آ� 7T5 �0 أ�T5?��، دون :�ج� إ�3 اlدEء ب�#7یo خ�ص �0 ا��.$> ?�#� ،�O�#تEا


 أش.' ب��
75ى وO 'وی�M ��4.$> . �� ی.�'ض 45��ب���'، ش'ط أن ی�7ن ه"ا ا�خ
 ��، و@> أي وO( @> ا�
75ى، ا��> أ�O���� ا��$_�� ا��.$C2خ� ش
ب���' أن ی�

��?�O 75ى
 .ب�س�<، �� دا�( ا�
 

 126 ا���دة 
4���40، أو اEت�Mدات، � � إذا أ�Oم شc2، أو �$_�� ���ب� �vج'اء، أو �$_�� ��$

� ش�� ج��5� د75ىO�#ا��'ت��� ب�ت <O��� 0��أ ،�� ش�� ج��5O�#05 ات �aش�� 
 ،�O�#تEؤه� ب��T50 ا��'ت�� أ4���4� �ا��$_��ت ا�$��ب� �ج'اء، أو ا��$_��ت ا���$



 �5���أن ت�
خ� @> ا�
75ى @> أي وO(، �� دا�( ا�
75ى �O?��، ا���5را ��M4C�4 ا�

 ت.7د 345 أ@'اده� ب��h :� ا�$PاعO <ا��. 

 
 127 ا���دة 

  3Tب��� �5���� ا���� ا�O�#0 ا�)'اف ا��'ت��� ب�ت5� ب���ت�7ى �Pا�5ت ا���� ا�
5�، وذ�] إذا �� ���ا����ب ا���دس �0 ه"ا ا����7ن ا���.�4 ب��7ی� �Pا�5ت ا���� ا�

�ت خ��F @> ه"ا ا��bنT��� �5���� ا���� ا�O�#0 ات�Tت�. 
 

5�، و@�  ت�7ى �Pا�5ت ا���� ا�#'دی� ب0 ا�)'اف ا����� ا���� ا�O�#ت��� ب�ت'�
� أ:���� ت�.�4 O�#تE0 ا�Tت� �� ��ن، bا��.�7ل ب�� @> ه"ا ا�� �ا�:��م ا���'ی.

 .ب��7ی� ت4] ا�$Pا�5ت
 

 128 ا���دة 
 hب�7ج ���ت ا���$
ة إ�:GCا����، إض�@� إ�3 ا� � ت�$
 إ�3 ا�75ان ا���#40 ب�#�

� �532ا���دة :GF ،!أد�� �5���� ا���� ا�O�#ت ات�T��� � .'ا��O ت��
 

 129 ا���دة 
� ا���� 500 إ�3 300 ی.�hO ب�'ا�� �0 O�#ت ات�T��� م ا:�'ام
 دره�، 5 05

�5��� .ا�
 

� ا���� O�#أ:��م ات � ت��'ر 7�5ب� ا��'ا�� ب�.
د ا�ج'اء ا�"ی0 �� ی'اع @> :��� ت��
5�، 345 أE ی���وز ���7ع ا����� . دره�20.000'ا��ت ا�

 

 ا���ب ا���دس
 أ:��م ��#4�2

 130 ا���دة 
 ���bن ب�G5ق إ�Cإ� ،�5���� ا���� ا�O�#ات � ی�h 345 ا��Jس��ت ا��> ی����4 ت��

� .@> ا���آ0 ا��> ی��ش' @�� ا����، و@> ا��GMت ا��> ی�� @�� ا����
 

� ا��O�#ن، إ�3 وج7د اتG5lش�رة @> ه"ا اlا h�5�، وإ�3 ا�)'اف ا��O7.�  ی����� ا�
45��، وت�ری{ إی
ا��5، وا����ت ا��> أود5( �
ی��. 

 
� ره0 إش�رة ا�ج'اءO�#تE0 ا� '_� gوض h� . ی

 
 131 ا���دة 



' 345 ا�7ض.� ا�����7� �����4، أو 345 ا���.� ا�����7� ����4و��، آ��  إذا )'أ ت�
5� ت_� �O?�� ب0 أج'اء ا����و�� ، @yن اتC�19( 345 ذ�] ا���دة ���� ا���� ا�O�#



ی� .وا����� ا�
 

 132 ا���دة 
 : دره� 05 ا�@.�ل ا����� 5000 إ�3 2000 ی.�hO ب�'ا�� �0 

 
' ا���آ0 130 5
م إ��Cق اG5lن ا��$7Cص 45< @> ا���دة - t <@ >O�Cأو إ� ،

 ا���$� @> ه"! ا���دة؛
 
0 اG5lن،- �Tم ت
  ب��� �0 ا�����ت ا��> �C( ا���دة ا��"آ7رة 345 اlش�رة إ���؛ 5
 
� ا���� - O�#0 ات� '_� g0 وج7ب وض�ا���دة ا��"آ7رة  >45 )C� ب�� 
5
م ا��� 

5� ره0 إش�رة ا�ج'اء��� .ا�
 

gا���ب ا���ب 
5� وإ���ؤه����� ا���� ا�O�#ل ات��� � ت.�

 133 ا���دة 
 �O�#ا�ب7اب  إذا آ��( ات <@ ��5�، ا���'�� و@� ا��'وط ا��$7Cص 45���ا���� ا�

 345 h�ا���ب�� �0 ه"ا ا����، ت�� �� E ی�� i4\ 05> ا�ج'اء ا���ب.�y@ ،�$��4� 0< ی
�ت�� ب�'ار 345 ���7ع ا����وEت T��� �� ا���4#� ب����� ت.��7�Mا����4 ا�

���$� ذات��، س7اء @> ���ق �$��� وا��Jس��ت ا��> ی���� @�� أج'اء ی��رس7ن ا
$�، أو @> ���7ع ت'اب ا�����4.�. 

 
5�، ا���'�� و@� ا��'وط ا��$7Cص 45�� @> ا�ب7اب ���� ا���� ا�O�#إذا آ��( ات 
ا���ب�� �0 ه"ا ا����، ت�� �� E ی�� 05 خ��0 @> ا���?� �0 ا�ج'اء، @�y< ی��0، 

� ا���4#� ب�7�M0 ا����4 ا��0 ب�'ار 4���4� ������، ب.
 اس���رة ا��$_��ت ا���$
�ت�� T��� �5�، ت.����G، و��Y4 ا��#�وض� ا�iت� 'iج'اء ا�آv� �وا��$_��ت ا�$��ب
إ�3 ���7ع ا����وEت وا��Jس��ت ا��> ی���� @�� أج'اء ی��رس7ن ا���$� ذات��، س7اء 

 .@> ���ق �$��� �.$�، أو @> ج�g ت'اب ا�����4
 
 ���134دة  ا

�4Fا���� ا� �O�#دة، ب�����ء ات
5� ا������� ا���� ا�O�#تE � . ت$��> ا�C#� اP�lا�
 

 <��iا����ب ا� :' ش'وط ا���� وأج' ا�ج
<��iا����ب ا� 



' ش'وط ا���� وأج' ا�ج

 ا���� ا�ول
 أ:��م �5��
 ا���ب ا�ول

 @�| ا����وEت
 135ا���دة 

�.�( ،c2345 آ� ش h��ت ه"ا ا����7ن، ی'ی
 @�| یT���� gT2آ�ن أو ا���5ری�، ی 
 Z4ب"�] إ�3 ا�.7ن ا��� �Mی'Cم ت
���و�� أو �Jس�� أو ورش، ی��� @< أج'اء، أن ی�

<�
دة ب$c ت$_Mت ا��� .ب�#�� ا����، و@� ا��'وط وا���4
 

  136ا���دة 
 135د ذآ'! @> ا���دة  ی�h 345 ا����� أن ی�
م أی�T، تC'ی �M���C�4� G\'ی| ا�7ار

 � :أG5!، @> ا�:7ال ا����
 
  إذا اP�5�( ا����و�� ت��� أج'اء ج
د؛- 1 
 
'ت ا����و�� �7ع ���)�� وه> ت��� أج'اء؛- 2 t إذا  
 
  إذا ا���4( ا����و�� إ�3 ���ن }خ' وه> ت��� أج'اء؛- 3 
 
0؛- 4 O7.� أج'اء �  إذا O'رت ا����و�� ت��
 
 ا����و�� ت��� أج'اء ب�.����4، \� �5
ت بbش����� آG أو ب.�T إ�3 أج'اء  إذا آ��(- 5 

 ی���74ن ب�$�ز���، أو إ�3 ���ول �0 ا���)0؛
 
 6 -)OJا�� � . إذا آ��( ا����و�� ت��� أج'اء 05 )'ی� ���و�� ا����
 

 137 ا���دة 
 .G5! أ136 و135 دره� 05 ���2#� ا���دت0 5000 إ�3 2000 ی.�hO ب�'ا�� �0 

 

<��iا���ب ا� 
 ا�$_�م ا�
اخ4>

 138ا���دة 
 0 ی�h 345 آ� ����، ی��� ا�5�دی� �� E ی�� 05 �5'ة أج'اء، أن یgT خGل ا��$�

0 �#�| ا����و�� أو ا��Jس��، �_��� داخ4�، ب.
 ا)Gع �$
وب> ا�ج'اء �ا��7ا�



0 ب�����و�� $5
 وج7ده�، 45<، وأن ی7ج�<40 ا�$��بiوا��� ��7�Mإ�3 ا����4 ا� 
> .ا���4#� ب����� �0 أج� ا��7ا@�� 45

 
 <@ �� یgT2 آ� ت.
ی� �4$_�م ا�
اخ4>، ���4�ت اEس���رة وا��7ا@�� ا��$7Cص 45

 .ا�#�'ة ا���ب��
 

 139 ا���دة 
� ا���4#� ب�����، ب�Eس���رة �g ا��$_��ت ا�$��ب� �vج'اء �7�Mت�3�7 ا����4 ا� 

Giت� 'iأن ا�آ h�
ی
 ��7ذج ا�$_�م ا�
اخ4>، ا�"ي یM0، ت4���4� � وا��$_��ت ا���$
 c0 345 ا�خ�Tی�: 

 
  أ:���� �5��، ت�.�4 ب���� ا�ج'اء، و�_�م ا�#�C، وا�.��، وا�����ت؛- 1 
 
 2 - �MF 345 �_@�Mوب��� ،� أ:���� خ��F، ت�.�4 ب�$_� ا����، وب���
اب' ا��bدب

����Gا�ج'اء وس. 
 

وث ا�O�5l ا�$�ت�� 05 :�د\� ش�� أو - 3 : 
$5 � أ:��م ت�.�4 ب�$_� إ�5دة ا��bه

 .�'ض ��$>
 

 ی.��' ا�$�7ذج ا����ر إ�< @> ا�#�'ة ا�و�3 �0 ه"! ا���دة، ب��iب� �_�م داخ4> ب��$��� 
 .�J�4س��ت ا��> ت��� أ�O �0 �5'ة أج'اء

 
 140 ا���دة 

� ا�M345 ا����� أن ی h�ج'اء ��45 ب��$_�م ا�
اخ4>، وأن ی�7م بO�C�y< @> ا����ن  ی
 .ا�"ي ا��5د ا�ج'اء دخ�7<، و@> ا����ن ا�"ي تJدى @< �5دة أج7ره�

 
>$� h4ب� ' . ت��4 ���2 �0 ا�$_�م ا�
اخv� <4ج

 
�ت ه"ا ا�$_�م �0 )'ف ا����� وا�ج'اء 345 :
 س7اءT��� ا:�'ام h� . ی

 
 141 ا���دة 


د @> ا�$_�م ا�
اخ4>، ا��'وط وا����ن،  ی�h 345 اM0 ی$7ب 5$< أن ی�أو  �����

ة، ب�h4 �$<، إ�� ب�#'د! أو ر@�� : 345 'وا�ی�م، وا����5ت ا��> ی����� @�� آ� أج

وب> ا�ج'اء أو ا����i ا�$��ب> ب�����و�� $5
 وج7د!، 345 أE ت�� أی�م اEس����ل $� 
أ:

 .05 ی7م وا:
 @> آ� ش�'
 
 ���142دة  ا

 : دره� 05 ا�@.�ل ا����� 5000 إ�3 2000 ی.�hO ب�'ا�� �0 



 
 ؛138 5
م وضg �_�م داخ4> خGل ا�ج� ا���'ر @> ا���دة - 
 
5
م ا)Gع ا�ج'اء 345 ا�$_�م ا�
اخ4>، أو 5
م إ�O�C< أو إ�E 7M� 345 >O�C ی��ب� -  

 ؛140�� O'رت< ا���دة 
 

ی
 ا����� ی7�� Eس- Mم ت
5  ������ل آ� أج' �0 أج'ا?<، و@� ا��'وط ا��$7Cص 45


ة تPی
 345 ا��
ة 141@> ا���دة � 
< إE ب.@ '
ی
! ی7�� E یbت> دور ا�جMأو ت ،

دة @> ت4] ا���دةMا��. 

 
<��iا���� ا� 


ث و:��ی� ا��'أةMی� ا���: 
 ا���ب ا�ول

 س0 ا���7ل @> ا����
 143 ا���دة 


اث، و���7�O E @> ا����وEت، أو �
ى ا����4��O ،0 ب��t74 سE  0 ی��0 ت��� ا�:
 .خ�Y �5'ة س$� آ���4

 
 144 ا���دة 

 ی�M �7.4ن ا���Z4 ب�#�� ا����، أن ی�h4 @> أي وO(، 5'ض ج�g ا�ج'اء 
 h�( 345 ،0O�.ا�ج'اء ا�� gوا�:
اث ا�"ی0 ت�� س$�� 05 \���� �5'ة س$�، وج�


 ا����M �0 أن ا���� ا�"ي ی.�
 ب����#3 ت�بg �74زاCO ،�رة ا���4#� ب���MC ا�.�7�
���O�5إ g� hی�$�س E أو ،���O�( ی#7ق E ،�� .ب< إ�

 
 0� 0O�.اث وا�ج'اء ا��
 ی�M �7.4ن ا���Z4 ب�#�� ا����، أن یb�' ب5y#�ء ا�:

cM@ �� ��Tد ب�h4 ا���� دون إخ��ر، إذا أب
ى ا���h رأی� ���ب�� �'أی<، وأج'ي 45
 .�0 ذوی��

 
 145 ا���دة 

 � ی�$g ت��� أي :
ث، دون ا��i�$� �5'ة، ��Gi، أو ���C2 @> ا�.'وض ا�.�7�

د ���M?E ب$c ت$_�>، دون إذن ���7ب ی��4< Mت ا��> تEا����و ��O 0� ��
ا���

����� ا�.7ن ا���Z4 ب�#�� ا����، ب7C2ص آ� :
ث 345 :
ة، وذ�] ب.
 اس���رة 
 .> أ�'!و�
 

h، إ�� �0 ت��4ء �#�<، وإ�� ب�h4 �0 آ� ش c2�Jه� ��"ا � ی�M ��"ا ا�.7ن أن ی��
 .ا��'ض، اlذن ا�"ي س�� �< أن س�4< @> ه"ا ا��bن

 



 146 ا���دة 
 ی�$g ا���م ب�� إش��ر اس���G>، ی�
ف إ�3 جh4 ا�:
اث ��.�)> ا���0 ا�#$�، وی�'ز 

 .)�ب.�� ا��'ب|
 

 147 ا���دة 
�$g 345 أي شc2 أن ی�Z4 أ:
ا\� دون ا��i�$� �5'ة س$� بbداء أ�.�ب خ�'ة، أو  ی

ا���م بM'آ�ت ب�74ا��، أو ا��7ا?�، أو أن ی.�
 إ��� بbش��ل ت��� خ�'ا 345 :�ت��، 
��OGأو أخ ،���MF أو. 

 
 ی�$g أی�T 345 أي شc2، إذا آ�ن ی�M'ف ��$� ب�74ان، أو أ�.��ن، أو �5رض 

أو �
ی' س'ك أو �3�4 ��$��، أن ی��� @> 5'وض< أ:
ا\� دون ا���دس� :7ا��ت، 
 .�5'ة

 
 148ا���دة 

 أG5!، أن ی�7@' 345 147 ی�h 345 آ� �0 ی�.�)3 ��$� �0 ا���0 ا���$� @> ا���دة 
��{ �0 7�5د وEدة ا�:
اث ا�"ی0 ی�3�7 ت7ج���، أو ب���Oت ت.'ی#�� ا�7)$�، وأن 

 ه7ی��� ب��'د )���4 �0 )'ف ا�.7ن ا���Z4 ب�#�� ا����، أو �0 ی
�> ب�� ��i( ب��
�4Mداری� ا��lا����4ت ا. 

 
 149ا���دة 

4�، @> :��� ���2#� أ:��م Mداری� ا��lا����، أو ا����4ت ا � ی�h4 ا�.7ن ا���Z4 ب�#�
،  أ ،!G5� 0�b�7ري ا��7ة ا�.�7��، ا��
خ� ��$g إ�O�� ا�.'ض148 إ�3 145ا��7اد 

 .وت�Mط ا�$�ب� ا�.��� ��45 ب"�]
 

 150 ا���دة 
 : دره� ��5 ی4> 5000 إ�3 2000 ی.�hO ب�'ا�� �0 

 
 ؛145 5
م ا��7@' 345 اlذن ا��$7Cص 45< @> ا���دة - 
 
�ت ا���دة - Tب��� 
 ؛146 5
م ا���
 

ى ا�ش�2ص ا����ر 148 5
م ا��7@' 345 ا�7\�?� ا��$7Cص 45�� @> ا���دة - � 

إ��� @> ه"! ا���دة، أو 5
م إدE?�� ب�4] ا�l �?�\7\��ت ه7ی� ا�ج'اء ا�:
اث ا�"ی0 
��� .ی�7�7ن ت7ج

 
�ت ا��$7Cص 45�� @> 500 إ�3 300 ی.�hO ب�'ا�� �0 T��2#� ا�����دره� 05  

 .147ا���دة 
 



ا���دة  ت��'ر 7�5ب�ت ا��'ا�� ب�.
د ا�ج'اء ا�:
اث ا�"ی0 �� ت'اع @> :��� أ:��م 
 . دره�20.000، 345 أE ی���وز ���7ع ا��'ا��ت ��4~ 147

 
 151 ا���دة 

 .143 دره� 345 ���2#� ا���دة 30.000 إ�3 25.000 ی.�hO ب�'ا�� �0 
 

 0 أش�' أو 3 أی�م و6 و@> :��� ا�.7د، تZ5�T ا��'ا�� وا���M بY�M ت�'اوح �
ت< ب
0
ى ه�ت0 ا�.�7ب�:yب. 

 

<��iا���ب ا� 
  ا��7��:��ی�

 152 ا���دة 
 ت���g ا�ج'ة، ا��> \�( :���4 ب���دة )��، بyج�زة وEدة �
ت�� أرب.� �5' أس��57، 

5�، أو ا�$_�م ���� ا���� ا�O�#ا����، أو ات 
�5 <@ 
�ت أ@T��� ت�0 ه$�ك �� ��
 .ا�
اخ4>

 
 153ا���دة 

 .��.� ا����4C ا��> ت4> ا�7ضE g ی��0 ت��� ا�ج'ات ا�$7ا@Y أ\$�ء @�'ة ا�س�بg ا�
 

 ی��' ا����� 345 ت#2Z ا�ش��ل ا��> ت�Z4 ب�� ا��'أة ا�ج'ة أ\$�ء ا�#�'ة ا�خ'ة 
 .���M4، و@> ا�#�'ة ا�و�h�5 3 ا�E7دة

 
 154 ا���دة 

 gا�7ض gO7ت�ری{ ت ��O ئ
 :� ��4'أة ا�ج'ة، أن تZO7 س'ی�ن �5
 ا���� @�'ة ت��
 .�> ب.
 ت�ری{ ا�7ضg ب��.� أس�بgب��.� أس�بg، وت$�

 
 إذا \�( ب���دة )�� ��7ء :��� �'ض�، 05 ا���M أو ا�$#�س، ت�.� �0 ا�T'وري 

 ،�إ)��� @�'ة تZO7 ا�.�
، زی
ت @> @�'ة إج�زة ا�E7دة �
ة اس��'ار ت4] ا����M ا��'ض
� أس�ب��O g ت�ری{ تgO7 ا�7ضg، وأر���\ ZO7ى @�'ة ا��
ب.� �5' أس��57 345 أE ت�.

gت�ری{ ا�7ض 
 .ب.
 

�5
 ا����  ZO7ة ت'�@ 
 إذا وض.( ا�ج'ة :���O ��4 ت�ری2< ا���gO7، أ��0 ��� ت�
ی
��� ��Mا���� ZO7ة ا��
� ��O'إ�3 أن ت����� ا�رب.� �5' أس��57 ا��> ت���. 

 
 155 ا���دة 



7ج< إ�3 ا�����، رس���  ی�h 345 ا�ج'ة ا��> وض.( :���O ��4 ت�ری2< ا���gO7، أن ت
�ب��، وب����ری{ ا�"ي ت$7ي @< اس�a$�ف t hش.�ر! ب��l ،�F7إش.�ر ب��� g� ��7�T�


 .ا���� �0 ج
ی
 

 156 ا���دة 
 یv� �M�� ا�ج'ة، أE ت��Z�b ش���4 ب.
 �T> س�.� أس�بg 345 ا�7ضg، أو أرب.� 

'ی�� أن ت�.' �����4 @> �5' أس��57 $5
 ا�T�OEء، وذ�] �ج� ت'ب� �7�7ده�، ش
و@> ه"! ا�y@ ،���Mن @�'ة تZO7 . أج� أ�CO! خ��� �5' ی7�� �0 ا����ء إج�زة ا��7��

 .ا�.�
 E ت���وز ت�.0 ی7��
 


@�57 ا�ج' ��
ة س$� � 't �4�5 0� س�#�دةEا����� ا g� ة ب�ت#�ق' ی��v� 0م ا�ج
 .��'ب� �7�7ده�

 
Z ا����ر إ��� @> ا�#�'ت0 ا�و�3  ت��Z�b ا�م ا�ج'ة ش���4 بO7ا����ء @�'ة ا�� 
.

� �0 ه"! ا���دة��iه�. وا�
�5 ZO7ت ��O ا��> اآ������ 

 �0 ا�#7ا? .وت��#
 

 157ا���دة 
45�� أو ت7ج< إ�3  h� ی��v� 0م ا�ج'ة، ا�.
ول 05 اس�a$�ف ش���4، و@> ه"! ا����M ی

�5
ه� ZO7ا����ء @�'ة ت ��O ،��4��� g� ��7�T� رس��� ،�O345 ا� ��ب���2 �5' ی7 
اlش.�ر ب����F7، ت�.'! @�� ب���b �0 ت��Z�b ش���4 ب.
 ا����ء �
ة ا��ZO7 ا��"آ7رة 

 أG5!، وE یP4��� @> ذ�] �'ا�5ة أج� اlخ��ر، وE أداء ت.7یo 05 156@> ا���دة 
 .إ���ء �5
 ا����

 
 158 ا���دة 

 أ\��( :���4 ب���دة )��، أن ت�'ك ش���4 دون إخ��ر، وE  ی��v� 0ج'ة ا��M��، إذا

05 5
م اlخ��ر، وE 05 إ���ء ا�.� oدی� ت.7یbت ���P4ی. 

 
 159 ا���دة 

 E ی��0 �����4 إ���ء �5
 ش�� ا�ج'ة، ا��> \�( :���4 ب���دة )��، س7اء أ\$�ء 
 .ا���M، أو ب.
 ا�7ضg بbرب.� �5' أس��57

 
���� إ���ء �5
 ش�� ا�ج'ة أ\$�ء @�'ة تO7#�� 05 ا���� ب��h ��7ء  آ�� E ی��0 �4

� .:��� �'ض� 05 ا���M أو ا�$#�س، ����i ب���دة )�
 

' أ�< ی��0 �����4 إ���ء ا�.�
، إذا أ\�( ارت��ب ا��.$� ب���' خ�b ج���، أو t 
�lار ا'O ة'��ء أ\$�ء @�'ة تv� ZO7س��ب ا�خ'ى ا�����7� ��C#4، ش'ط أE ت�4~ ا�ج

 0 أG5!، وE ی�7ن ��"ا ا���lء أي 156 و�5154
 ا���� ا��$7Cص 45�� @> ا���دت
 .أ\'، خGل ت4] ا�#�'ة



 
 160 ا���دة 

 إذا ب�4( ا�ج'ة O'ار @��O ��4C أن ت�i( :���4 ب���دة )��، أ��0 ���، @> أج� 
�Mإ\��ت ا� ،�C#ار ا�'O ��tG0 إب� ��ت7ج��� خ��� �5' ی7 ،�� ب7اس�� ش��دة )�

�F7ش.�ر ب���lا g� ��7�T� إ�3 ا����� ب'س��� . g� ،G(ب� [�"� ���� �C#ا� |�Cوی
� �0 ا���دة ��iت ا�#�'ة ا��T��� 'ا�5ة�159. 

 

د ا��
ة، ب74Mل أج4<Mا���� ا�� 
 . E ت7Mل أ:��م ا���دت0 ا���ب��0، دون ا����ء �5

 
 161 ا���دة 


ى ا\$> �5' ش�'ا، �0 ت�ری{ اس�a$�@��  یv� �Mم� 345 ،� ا�ج'ة، أن ت���g ی7�
ا���� إ\' ا�7ضg ب�س�'ا:� خ��F، یJدى 5$�� ا�ج' ب����5ره� و��O �0 أو�Oت ا����، 

ت�� �ZC س���F �5:�، و�ZC س��5 ��'ا، ��> ت'ضg �7�7ده� خGل أو�Oت ا����� .

 .:� ا��.�7ل ب�� @> ا����و��وت�7ن ه"! ا����5 �����4 05 @�'ات ا�'ا
 

 �CC20 ه"! ا����5 ا���س�#�دة Eا����� 345 ا g� �#ة، أن ت�' ی��v� 0م ا�ج
 .�4'ض��5 @> أي وO( �0 أی�م ا����

 
 162 ا���دة 

t P'@� خ��F �4'ض��5 داخ� آ� ���و��، أو 345 ��'ب� �$�� ���ش'ة، إذا �� ی�h ت
 .0 أج'ة، ت���وز س$�0 ا���دس� �5'ةآ�ن ی���� @�� �� E ی�� 05 خ��

 
 . ی��0 اس�.��ل t'ف ا�'ض��5 روض� �)#�ل ا�ج'ات ا�.��Gت ب�����و��

 

ی
 ش'وط 7�Oل ا�'ضg وt'ف إرض�ع Mت ،�� ا���4#� ب������7�Mت�3�7 ا����4 ا� 

�MCت�� ا���P4��� '
، وش'وط :'اس� ا���$�، وت7@ .ا��7ا�
 

  163ا���دة 
Pه�  ی��0 إ�����ء دار ����TM4 ب���ه�� 5
ة ���وEت ����وزة ب�$��� �.$� �g ت

��?Gو@� ا�_'وف ا��. 
 

 164 ا���دة 
 .163 إ�3 152 ی�7ن ب�)G ب�7ة ا����7ن، آ� ات#�ق ی$�@> أ:��م ا��7اد �0 

 
 165 ا���دة 

 : دره� 05 ا�@.�ل ا����� 20.000 إ�3 10.000 ی.�hO ب�'ا�� �0 
 



�5
 ش�� أج'ة :���، أ\��( :���4 ب���دة )��، أو �#��ء، وه> @> @�'ة  إ���ء - 
 ؛159ا�رب.� �5' أس��57 ا��7ا�� �74ضg، خ�رج ا�:7ال ا��$7Cص 45�� @> ا���دة 

 
  ت��� ا�ج'ة، وه> �#��ء، @> @�'ة ا���.� أس�بg ا��7ا�� �74ضg؛- 
 
�5
 ش�� ا�ج'ة، خG@� �:��م -  ZO7ت o@؛154ا���دة  ر 
 

 : دره� ��5 ی4> 5000 إ�3 2000 ی.�hO ب�'ا�� �0 
 
 ر@o ت��g ا�م ا�ج'ة، ب#�'ة اEس�'ا:� ا��F�2، ا������M ���، خGل أو�Oت - 

 ؛161ا����، �0 أج� إرض�ع �7�7ده�، أ\$�ء ا��
ة ا��$7Cص 45�� @> ا���دة 
 

 بb:��م ا���دة - 
اث 162 5
م ا���:yم ، ا���.��4 ب
ا��'@� ا��F�2 ب��'ض��5، و5

 P��� ا���ري ب�� ا�.��، @�� ی�.�4 ب�'وط 7�Oل ا�'ضg، وت�
 ب��$7Cص ا��$_ا���
�MCت�� ا���P4��� '
، و:'اس���، وت7@ .t'ف إرض�ع ا��7ا�

 

s��iا���ب ا� 
0 و:��ی���O�.ا�� � أ:��م خ��F ب���

 166 ا���دة 
��� ،�O�.� |�Fأ 'h �0 ا�س��ب، ب�$hC ش�4< وی�$
 إ�< ش�� یG?�  یz#�M آ� أج

 

ة ا�O�5l أو ���.� ا����، وذ�] ب.M� [إذا ت."ر ذ� E4<، إ�7ع إ�O�5< ب.
 إ�5دة تbه
�MCا� z#:و ��Gا�� �$� .أخ" رأي )�h ا���� أو �

 
 167 ا���دة 

� 

 ت.'ض�� �ض'ار، أو تPیO 0 @> أش��لO�.ا�ج'اء ا�� �
ة إ���O�5 ی�$g ت��: 0. 
 

 168 ا���دة 
0 ا�"ی0 ی$7ي O�.ا���>، ا�ج'اء ا�� cM#345 ا�����، أن ی.'ض 345 ا� h� ی

��4 .ت��
 

 . ی�'ي )�h ا���� ه"ا ا�#cM بC#� دوری� ب.
 آ� س$� �0 ا����
 

 169 ا���دة 
�م ا�ج'اء O � ی�h 345 ا����� أن ی��P أ��آ0 ا���� ب��7�7ج�ت ا�Gز�� ����

� وا��G�� ا���$� اMCی� ا��O7آ� ش'وط ا� '0 ب����4، وأن یM'ص 345 ت7@O�.��
 .��EJء ا�ج'اء

 



 170 ا���دة 
� ا����واة ا�#.4� @> ا�#'ص وا��.���4 �Mف ت
 E ت.��' ا��
اب' اlی��ب� ا��> ت���

'ه�t 
Pی� ض'ه� �0 ا�ج'اء ب��iب� ت
اب' ت�t0 وO�.0 ا�ج'اء ا�� . �0 ا�ج'اءب
 

 171 ا���دة 
 إ�3 166 دره� 05 ���2#� أ:��م ا��7اد �0 5000 إ�3 2000 ی.�hO ب�'ا�� �0 

169. 
 

gا���ب ا�'اب 
G ت��� ا�$��ء وا�:
اث �

 172ا���دة 
 ی��0 ت��� ا�$��ء، �g ا�خ" ب.0 ا���5Eر وض.�0 ا�MC> واEج���5>، @> أي ش�� 

 ،<4�g �'ا�5ة اEس�i$�ءا� �
د ب$c ت$_�>، ب.
 اس���رة ا��$_��ت ا���$Mت ا��> ت
Giت� 'iج'اء ا�آv� �4���40 وا��$_��ت ا�$��ب�. 

 
<4
د �c ت$_�> ا��'وط ا�7اجh ت7@'ه� ����� ت��� ا�$��ء @> أي ش�� �Mی . 

 
 ی�$g ت��� ا�:
اث دون س0 ا���دس� �5'ة @> أي ش�� � <4�g �'ا�5ة أ:��م 

 . أد��!176 و175ت0 ا���د
 

�، آ� ش�� یJدى @�� ب0 ا����5 ا���س.� :G#ا� 't ا�$��)�ت <@ �4� Gی.��' ش� 
�:��F وا���دس� G�. 

 
 G� �$��i0 ا����5 ا��، آ� ش�� یJدى @�� ب:G#ا�$��)�ت ا� <@ �4� Gی.��' ش� 

�:��F ����2وا�. 
 

 173 ا���دة 
0 345 ا��Jس��ت ا��> ت��M 172 ا�و�3 وا��i��i �0 ا���دة  E ت�'ي أ:��م ا�#�'ت

 345 ��C$� ��ا�T'ورة أن ی�7ن ا�$��ط @�� ��7اGF أو �7س��، أو أن ی�7ن ا���� @
� س'ی.� :G@ �F�M� ام
5
اد، أو 345 اس�2l7اد @> )7ر ا�أو  ،�اس�.��ل �7اد أو�

Z4ا��. 
 

 ،�?�$iس�� �_'وف اس�Jإذا ت.'ض( ا��  hأو ب�� ،��(��� hب�� ��إ ��وت."ر 45
 Z40 �7.4ن ا�����ء ا�7ارد @> ا�#�'ة ا���ب��، أ�$iس�E0 ا�س�#�دة Eش���4 ا �.�(

�ت ا����ر T0 ا�����س�#�دة Eا ��� |� خ��F، ت�?�$iاس� �Cرخ ��M$� ا���� �ب�#�
 .إ��� @> ت4] ا�#�'ة

 



 174 ا���دة 

ا:vأن ت��ح �4$��ء و� h�ث، @�'ة را:� ب0 آ� ی7�0 �0 ا���� ا�4E ،<4 ت�� 05  ی


دة @> ا���دة M� <آ�� ه �4إ:
ى �5'ة س��5 ��7ا��، ت��� �Pو�� @�'ة ا���� ا�4
172!G5أ . 

 
 <@ ��' أ�< ی��0 ت#2o ه"! ا��
ة إ�3 �5' س��5ت @> ا��Jس��ت ا����ر إ�t 

 . أG5!173ا���دة 
 

 175 ا���دة 
�، @> :��� ب���� ��ت�� 7O 05ة �Oه'ة أو تZO7 �5رض، E ی���> )�ب.�  ی��0 ����4

� �0 ا���دة ��iأ:��م ا�#�'ة ا� Z��20 أی�م 173دوری�، أن ی�ض�ع  ��ود 
: <@ ،!G5أ 
 .ا����، ش'ط أن ی�.' ����� ب"�] ا�.7ن ا���Z4 ب�#�� ا����

 
 176 ا���دة 

�� یc2 ا�:
اث 172ة ا��i��i �0 ا���دة  ی��0 �����4، أن ی Z��2���OJ أ:��م ا�#�'@ ،
4�5�ت  �دون ا���دس� �5'ة، $5
�� ی��T> ا��' ات��ء :7ادث وش�� ا�7O7ع، أو ت$_

�.O7�� 0ح خ��?' �� ت�GFة، أو إ
��. 
 

g ا�7س�?�، ا�.7ن �� ی�h 345 ا�����، ا�"ي یZ��2 ت4] ا�:��م، أن ی�.' @7را، ب
 .] اEس�i$�ءا���Z4 ب�#�� ا���� ب"�

 

ود ��4 وا:
ة: <@ Eء، إ�$iس�Eی��0 �����4 ا�.�� ب�"ا ا E . 

 
�O�.� ' . E ی��0 �����4 أن ی.�� ب�"ا اEس�i$�ء، إذا آ�ن ا�ج

 
 17ا���دة 

 : دره� 05 ا�@.�ل ا����� 500 إ�3 300 ی.�hO ب�'ا�� �0 
 
 -@ G> ا����M ا���$� @> ا�#�'ة  ت��� ا�$��ء، وا�:
اث دون ا���دس� �5'ة، �

، دون ا�7CMل 345 اlذن اEس�i$�?> ا��$7Cص 45�� @> ت4] 173ا�خ'ة �0 ا���دة 
 ا�#�'ة؛

 
 - <@ ��� �0 ا�'ا:� ا��$7Cص 45�
�، ب���
ة ا�:G#ا� 't ا�$��)�ت <@ ،
5
م ا��� 

0 �0 أی�م  وا���.0 إت�:��� �4$��ء، وا�:
اث، @�� ب0 آ� ی7�174ا���دة 0 ��7ا�
 .ا����

 
 ت��'ر 7�5ب�ت ا��'ا�� ب�.
د ا�$��ء وا�:
اث ا�"ی0 �� ی'اع @> :��� ت��� أ:��م 

 . دره�20.000ا���دت0 ا��"آ7رت0، 345 أE ی���وز ���7ع ا��'ا��ت 



 
 178 ا���دة 

 : دره� ��5 ی4> 5000 إ�3 2000 ی.�hO ب�'ا�� �0 
 
5
م ت7ج< إش.�ر ���� إ�3-   �� ا�.7ن ا���Z4 ب�#�� ا���� @> ا����M ا��$7Cص 45

� 175@> ا�#�'ة ا�و�3 �0 ا���دة ��iا�#�'ة ا� <@ >، أو ا�.�� ب�Eس�i$�ء ا��$7Cص 45
 �0 ه"! ا���دة، دون ا�7CMل 345 إذن ���� �0 ا�.7ن ا��"آ7ر؛

 
 -
: 
5
م ت7ج< اlش.�ر ا�#7ري إ�3 ا�.7ن ا���Z4 ب�#�� ا���� $5  ���Mوث ا�

، أو اس�.��ل ا��'خc ا����7ح ب< اس�.��E ت#7ق 176ا��$7Cص 45�� @> ا���دة 

دة @> ا�#�'ة ا��i��i �0 ه"! ا���دة؛Mة ا��

ت< ا��� 

 
�ت أ:��م ا�#�'ة ا�'اب.� �0 ا���دة - Tب��� 
176 5
م ا���. 
 

Y��2ا���ب ا� 
��F�2 ب���� ا�ش��ل ا���$�57 345 ا�$��ء وا�:
اث وا�:��م ا

 ا�$��ء وا�:
اث
 179 ا���دة 

0، @> ا�����g، و@> O�.�5'ة، وا�$��ء، وا�ج'اء ا�� �$��iاث دون ا�
 ی�$g ت��� ا�:
� ا��> تJدى @> أ7tار ا��$�ج�@7� .ا�ش��ل ا�

 
 180 ا���دة 


 ت.� ��7ه�، أو ت��ه� @> ت#�O �5'ة @> أش��ل �$��iاث دون ا�
�O  ی�$g ت��� ا�:
0، س7اء آ��( ه"! ا�ش��ل 345 س�| ا�رض أو @> ج7@��O�.� إذا آ��7ا ���O�5إ. 

 
 181 ا���دة 

0 @> ا�ش��ل ا��> O�.�5'ة، وا�$��ء وا�ج'اء ا�� �$��iاث دون ا�
 ی�$g ت��� ا�:

 ی�2 ب�`داب ا�.���O �� ��$5 hی�'ت 
O أو ،���O�( أو ت#7ق ،�� .ت��� ��2)' ب���� 45

 
 <�
د �M?E ه"! ا�ش��ل ب$c ت$_Mت. 
 

 182 ا���دة 
 ��� �� ی�h أن ی�7@' @> آ� �5�O �0 ا����5ت داخ� ا��Jس��ت ا��> ت�3�7 ا�$��ء @
ا��g?�T وا�ش�ء، أو 5'ض�� 345 ا����7ر، 5
د �0 ا����5
 �Gس�'ا:� ی��وي 5
د 

 .ا�$��ء ا�ج'ات ب��
 

Pة 05��� 
 . ت4] ا��> ت7ضg ره0 إش�رة ا�Pب$�ء ی�h أن ت�7ن ه"! ا����5



 
 183 ا���دة 

 : دره� 05 ا�@.�ل ا����� 500 إ�3 300 ی.�hO ب�'ا�� �0 
 
 ت��� أ:
اث �� ی�7�4ا ا��i�$� �5'ة، و���ء، @> ا�ش��ل ا��> ت��ش' @> ا�����g و@> - 

 ؛179أ7tار ا��$�ج� خG@� ���4دة 
 
��ل، س7اء 345 س�| ا�رض أو @> ج7@��  ت��� أج'اء دون ا��i�$� �5'ة @> أش- 

، وآ"ا @> ا�ش��ل ا����ر إ��� 180ت.� ��7ه� أو ت��ه� @> ت#��O إ���O�5 خG@� ���4دة 
 .181@> ا���دة 

 
 0 ت��'ر 7�5ب�ت ا��'ا�� ب�.
د ا�ج'اء ا�"ی0 �� ی'اع @> :��� ت��� أ:��م ا���دت

 . دره�20.000��4~ ا���ب��0، 345 أE ی���وز ���7ع ا��'ا��ت 
 

5
، أو 5
م ت7@'ه� 5000 إ�3 2000 ی.�hO ب�'ا�� �0 ��� ' دره� 05 5
م ت7@
، داخ� آ� �5�O �0 ا����5ت ا��> ت��ش' @�� 182ب��.
د ا��$7Cص 45< @> ا���دة 

 .ا�ج'ات ش�0�4 ب���Jس��ت ا����ر إ��� @> ت4] ا���دة
 

s��iا���� ا� 

ة ا����� 
 ا���ب ا�ول


 ة ا���� ا�.�دی��
 ا�#'ع ا�ول

ی
 ا��
ةMت 

 184 ا���دة 

ة ا���� ا�.�دی� ا���'رة �vج'اء @> � �:G#ا� 't د @> ا�$��)�ت
Mس��5 2288 ت 

 . س��5 @> ا�س�7ع44@> ا��$� أو 
 

 ی��0 ت7زیg ا��
ة ا��$7ی� اlج���� ����4 345 ا��$� :�h :�ج�ت ا����و�� ش'ی�� 
ا�.�� ا�.�دی� �5' س��5ت @> ا�7م �g �'ا�5ة اEس�i$�ءات ا����ر إ��� أE ت���وز �
ة 

 .192 و190 و189@> ا��7اد 
 

 <@ �:G#ة ا���� ا�.�دی� @> ا�$��)�ت ا�

د �Mأ 345 2496 تP� س��5 @> ا��$�، وت
@�'ات، :�h ا������4ت ا�T'وری� �P�4رو�5ت، و@� �
د ی7��، ت�3�7 ا����4 

C�2ا�� ��7�M0 وا��$_��ت ا�4���4� �
ی
ه�، ب.
 اس���رة ا��$_��ت ا���$Mت �
Giت� 'iج'اء ا�آv� � .ا�$��ب



 
 0� �:G#ا� 't ة ا���� @> ا�����5ت
� c E ی�'تh أي ت#2o �0 ا�ج' $5
 ت�4

 . س��5 @> ا��$�2496 إ�3 2700 س��5، و@> ا����ع ا�#G:> �0 2288 إ�3 2496
 


د اlج'اءاMوس�  �� ��"! ا���دة ب$c ت$_�>، ب.
 اس���رة ا��$_��ت ا���$�ت ا����
Giت� 'iج'اء ا�آv� �4���40 وا��$_��ت ا�$��ب�. 

 
 185 ا���دة 

 ی���O74� ،����4� 0ی� �0 ا�ز��ت ا�
وری� ا�.�ب'ة وب.
 اس���رة �$
وب> ا�ج'اء 
0 ب�����و�� $5
 وج7ده�، ت7زیg ا�40 ا�$��بi���4 345 وا���� �
ة ا��$7ی� اlج����

ا��$� :�h :�ج�ت ا����و�� ش'ی�� أE ت���وز �
ة ا�.�� ا�.�دی� �5' س��5ت @> 
 .ا�7م

 
 E ی�'تh 05 ه"ا اlج'اء أي ت#2o �0 ا�ج' ا���'ي وی��0 �����4، ب.
 اس���رة 

� c4وج7ده�، أن ی� 
0 ب�����و�� $540 ا�$��بiوب> ا�ج'اء وا���

ة ا���� �$� 0

وث أز�� : 
ا�.�دی� و�#�'ة ���4C أو �$#E �4C ت���وز س�0 ی7�� @> ا��$�، وذ�] $5

 .ا�C�Oدی� �5ب'ة ����و��< أو �_'وف )�ر?� خ�رج� 05 إرادت<
 

�0 ا�ج' % 50 یJدى ا�ج' 05 �
ة ا���� ا�#.4� 345 أE ی�� @> ج�g ا�E�Mت 05 
�ت T��� ت�0 ه$�ك �� ��ج'اءا�.�دي v� ة
?�@ 'iأآ. 

 

دة @> ا�#�'ة ا�و�3 Mت< 05 ا�#�'ة ا��
� 

ة ا���� ا�.�دی� تPی� 0� c إذا آ�ن ا���4

 
0 ب�����و�� $540 ا�$��بiوب> ا�ج'اء وا���
أG5!، وجh اEت#�ق ب0 ا����� و�$
c .وج7ده� :7ل ا�#�'ة ا��> س���'��O ه"ا ا���4

 

ة ا���� ا�.�دی� إE بyذن  و@> :��� 5
م ا���F7 إ�3 � 0� cأي ات#�ق، E ی��| ب����4


دة @> ا���دة M���4'ة ا��� ���( �4Olا�.���� أو ا ��67ی��4< �5!G5أ . 
 

 186 ا���دة 

ة ا���� ا�.�دی� ی��� ا�5�دی� �5'ة أج'اء � 0� c إذا آ�ن ا����� ا�"ي ی.�Pم ا���4


45< أن ی�4~ ذ�] ��$ hوج ،'iأو أآ 
0 ب�����و�� $540 ا�$��بiوب> ا�ج'اء وا���
 Y#� <@ وده�Pوأن ی ،cوج7ده�، ��O أس�7ع 345 ا��O �0 ت�ری{ ا��'وع @> ا���4
��$5 hات�2ذه� وا`\�ر ا��> ی��0 أن ت�'ت g�Pج'اءات ا��lت :7ل ا��ب�� ا��.74 )O7ا�. 

 
04iوب> ا�ج'اء وا���
0 ب�����و�� $5
  ی�h 345 ا����� أی�T اس���رة �$ ا�$��ب

 Z#2ة ا���� ا�.�دی�، أو ی
� 0� cوج7ده� @> آ� إج'اء �0 ش�b< أن ی7Mل دون ا���4
� .�0 }\�ره� ا���4

 



 
0 @> ا����وEت ا��> یPی40 ا�$��بiوب> ا�ج'اء وا���
$� �M� ا����و�� �$�� �Mت 
5
د ا�ج'اء 05 خ��0 أج'ا ��@. 

 
 187 ا���دة 
45�� أس��ب ت�$� ا���5د  ی�$g ا ��Mت ا��> تEا����و <@ Eإ hO�.ب���$�وب أو ب��� ����

 .ه"ا ا�$�� �0 ا����
 

s ی��J�4� 3$س�� أن ت��3 "ب����� ب���$�وب" ی'اد Mا��'ی�� ا��> ی$_� ب�� ا����، ب ،
 3COا� 
Mا� ،'' أن ت���وز، �
ة ش�� آ� أجt 0� ،أی�م ا�س�7ع g�#�7:� @> ج�

 .ا�����7> ��
ة ا����
 

s تJدی< @'ق ش�� ت�.�hO "ب����� ب���.�hO" ی'اد Mا��'ی�� ا��> ی$_� ب�� ا����، ب ،
 
ا�7ا:
ة ت74 ا�خ'ى، 345 أس�س أن ا�ج'اء E ی�7Tن ج�.� @�'ة را:��� @> وO( وا:

 .خGل �#Y ا�7م
 

 188 ا���دة 
ز ا��
ة ا���'رة ��� @'�O \���>  ی�$g، @> :��� ا���� ب0 @'ق ����ب.�، أن ت���و

وی$��> أن ت�7ن ه"! ا��
ة �� ،�4C�g ا��ZO7 �#�'ة اس�'ا:� E . س��5ت @> ا�7م
 .ت�.
ى ا����5

 
 189 ا���دة 

 ی��0، @> :��� تZO7 ا���� ج��5� @> �Jس�� أو @> جPء �$�� �س��ب �5رض� أو 
� Eس�
راك س��5�7ت ا���� ا��T?.� ب.
 اس���رة ��7ة �Oه'ة، ت�
ی
 @�'ة ا���� ا�

0 ب�����و�� $5
 وج7ده�40 ا�$��بiوب> ا�ج'اء وا���
$�. 
 

 : ی�$g @> آ� ا�:7ال 
 
 - 0� 'i؛30 ا�.�� �آ�.?�Tراك ا����5ت ا�
  ی7�� @> ا��$� Eس�
 
  أن ت#7ق �
ة ا���
ی
 س��5 @> ا�7م؛- 
 
 - ��7 . س��5ت10 أن ت#7ق �
ة ا���� ا�
 

 190ة  ا���د
 <Tت�� ��
 إذا آ�ن ا���� ا�"ي یJدی< أج'اء @> �Jس�� ��، ش�G ����.� أGF، أو $5

 g� ،س��J�4� 3 5$�� �4$��ط ا�.�م$t E �4'ی� أو ت��TMدی� أش��ل تbورة ت'Tا�
اس����M إ���زه� @> :
ود �
ة ا���� ا�.�دی�، @�y< ی��0 ت�
ی
 @�'ة ش�� ا�ج'اء 



" ت4] #$�� 0CC2وز ا�#�'ة ا����ا�ش��ل إ�3 �� ب.
 ا��
ة ا�.�دی� ا��"آ7رة، 345 أE ت�
3COأ 
M7م آ .ا���
دة ا\$�> �5'ة س��5 @> ا�

 
 191 ا���دة 

 ت$CM' اEس�i$�ءات ا���.��4 ب���وز �
ة ا���� ا�.�دی�، @> ا�ج'اء ا�"ی0 ی#7ق س$�� 
' أ�< ی��0 أن ت�'ر اس�i$�ءات أخ'ى ت�. \���> �5'ة س$�t 0�� 345 ا�:
اث ا�����

'ه� �0 t�5 ا�'ض��5، و�Oو ،�س( �5'ة س$�، ب��$��� �4����40 ب����M4C ا���
 <�O'ا�0 ب����2زن، و
ة أج'اء ا��Jس�� وG?�5ت��، وا�����4?�#� �\
Mا�� |��Cا��

 .ا�7TMر، وس.�ة ا����تh، و�$_#> أ��آ0 ا����، و�0 إ��� �0 ا�75ان
 

 192 ا���دة 
 ت�h4 ا��' ا���م @> ���و�� ��، بbش��ل ���.��4 ت��T> ا�T'ورة إ���زه� @7را،  إذا


ات .� 0� Z4ت ��ح GFة، أو إ
�� '�0 أج� ات��ء أخ��ر وش��، أو ت$_� ت
اب

ة ا���� � 
Pات��، أو ب$�ی�ت��، أو ��#�دي @��د ب.o ا��7اد، ج�ز ت�
ی��ا����و��، أو ت

ا���� )�4 ی7م وا:
، \� ت�
ی
ه� ب���50، خGل ا�ی�م ا�Gi\� ا�.�دی�، ب�Eس��'ار @> 
 .ا��> ت4> ذ�] ا�7م

 
 193 ا���دة 

 0 أG5!، 192 و190 یJدى ا�ج' 05 ا����5ت ا��> ت�T> @> ا����، )��� ���4دت
ب�.' ا�ج' ا��Jدى 05 �
ة ا���� ا�.�دی�، إE إذا ت� إ��5ء ا�ج' @> ���ب��4 را:� 

 ،�Tأو إذا آ��( ت4] ا����5ت ت.7ی: 
 
 - )Oا��.�م ی��42 و )O<، إذا آ�ن و��4 ��$�ول وج�� ).��� ' ��'رة ��5lء ا�ج

 ا����؛
 
s ت��ب� س��5ت :7Tر، E س��5ت ش�� - Mا���� ا�����.�، ب �.�( ��Mة ب
.� 

ی< @.4>، وذ�] إذا ت442( س��5ت ا���� @�'ات اس�'ا:� )7ی�4، خ�F7C ا���� ا�"ي یJد
ا��7اب7ن @> ا��$�ی�ت ا��.
ة �0��4، وا��'ا7�Oن، وا�M'اس، وا�����74ن @> ا����و�� 

 .بy)#�ء ا�M'ی�، أو ب�7زیg ا��$Pی0، وا�����74ن ب����M4C ا���� ����4و��
 

 194 ا���دة 
�ت ت��� ا��7اد #� ا���4#� ب����� آ�7�Mد ا����4 ا�
Mوآ"ا 192 إ�3 187 ت ،!G5أ 

�� ا���� :�h ا���$�، أو 196ا���دة : <@ <?�$iس�Eا 
 أد��! @�� یc2 ا��Pای
ا�C$��5، أو ا����رة، أو ا�Z$C ا���$> 345 ���7ى ا��'اب ا�7)$>، أو 345 ���7ى 

 'iج'اء ا�آv� �4���40 وا��$_��ت ا�$��ب� �0، ب.
 اس���رة ا��$_��ت ا���$.� �4Oإ
Giت�. 

 
 195 ا���دة 



g ا����وEت أو ا��Jس��ت أو ��.o  ی��0 �.��� ��� cأن ی'خ �4Olا�.���� أو ا
 )O7ت �أجPاءه�، ا��> ت�.�)3 ��$� أو :'@� وا:
ة أو ��$� أو :'@� ��'اب��، ب���

�� ی�.�4 ب���5ت @�| أب7اب�� �7�.4م، وإ��OGt، أو ت��� �_�م ت�$�وب @< ت4] @ ،
:7�
( ا�#�| O7س��ت تJت وا��Eا����و �\G\ 05 ی�� E �� [�"ب hی��� ��
واGtlق، $5

أرب�ع ا�ج'اء وا����40 ا�"ی0 ی��رس7ن �#Y ا���$� أو ا�M'@�، أو ��$� أو :'@� 
4�، أو دا?'ة، أو ج���5، أو ���).�، أو Oدا?'ة ����5، أو إ <@ ،o.ب� ��T.ت��� ب'�

0.� <:. 
 

<��iا�#'ع ا� 
� ا����5ت اlض�@

 196 ا���دة 
�� ��M4C و)$�، أو زی�دة  ی�Tت�� Eت أن ت7اج< أش��E345 ا����و ��M0، إذا ت�

�� ا����، ت��� أج'ا?�� خ�رج �
ة ا���� ا�.�دی�، و@� ا��'وط ا��> : <@ �?�$iاس�

د ب$c ت$_�>، ش'ط أن ت
@g ��� ب�lض�@� إ�3 أج7ره�، ت.7ی�T 05 ا����5ت Mس�

� .اlض�@
 

 197 ا���دة 

ة �5��196ت اlض�@� ا��> ی$�P ا���� @�� ت���� ���4دة  تh��M ا�� 
 أG5!، ب.

 0 192 و190ا���� ا�س�57� ا�.�دی�، �g �'ا�5ة ا����5ت ا��$�Pة و@�� ���4دت
!G5أ. 

 
' . ت.��' س��5ت إض�@�، س��5ت ا���� ا��> ت���وز �
ة ا���� ا���'رة �5دة ���� ا�ج

 
 198 ا���دة 

 .یo 05 ا����5ت اlض�@�، د@.� وا:
ة �g ا�ج' ا�����M یJدى ا��.7
 

 199 ا���دة 
 �� س��5 2288 ت.��' @> :�� س��5ت ا���� اlض�@�، ب��$��� ����4وEت ا��> ت��� @

' ����و خGل ا��$�، س��5ت ا���� ا��> ت���وز ی7�� �5' س��5ت، t ��ش�� ت��
 .وتh�M اب�
اء �$��

 
�ت ا���� اlض�@�، س��5ت ا���� ا��> ت$�P س$7ی� اب�
اء �0  ت.��' @> :�� س�5

 .، وتh�M اب�
اء �$��2289ا����5 
 

 200 ا���دة 
 ت.��' @> :�� س��5ت ا���� اlض�@�، آ� س��5 ش�� ت$�P خGل ا�س�7ع، خ�رج أو�Oت 

أو ا����، ب��$��� �vج' ا�"ي �� ی���� ا�س�7ع ب���4<، إ�� ب��4C@ h< 05 ا����، 



اس�����<، أو اس�#�دت< �0 ا�.��4 ا��$7ی� ا��Jدى 5$��، أو ت.'ض< ��Mد\� ش�� أو 

 �Jدى 5$< ا�ج'، أو �0 ی7م �4�5 .��'ض ��$>، أو اس�#�دت< �0 ی7م 5

 
 . ی�'ي �#Y ا���M، 345 ا�ج' ا�"ي أ��M ب����� خGل ا�س�7ع

 
 201 ا���دة 

05 ا����5ت اlض�@�، % 25!، زی�دة ������  تJدى �vج' آ#�� آ��( )'ی�� أداء أج'
 0�، و@�� ب:G#ا� 't ا�$��)�ت <@ Gإذا �TOه� @�� ب0 ا���دس� ��F:� وا���س.� �

�، و:G#ا�$��)�ت ا� <@ G� �$��iوا� �:��F ����20 ا���س.� % 50ا�إذا �TOه� @�� ب
��، و@:G#ا� 't ا�$��)�ت <@ �:��F وا���دس� GG وا��2��� �� �$��i0 ا�� ب

�:G#ا�$��)�ت ا� <@ �:��F. 
 

، إذا 3TO %100وإ�3 % 50 ت'@g ه"! ا�Pی�دة 345 ا��7ا�> ب��$��� �4#�'ت0 إ�3 
ا�ج' ا����5ت اlض�@� @> ا�7م ا��cC2 �'ا:�< ا�س�57�، :�3 و�7 5'ض( �< 

�Tب'ا:� ت.7ی � .@�'ة ا�'ا:� ا�س�57
 

 202 ا���دة 
 :یh��M ا��.7یo 05 ا����5ت اlض�@� 345 أس�س ا�ج' وت7اب.<، ب�س�i$�ء �� ی4>  
 
  ا��.7ی�Tت ا�.�?4�؛- 1 
 
�� ی�.�4 ب��ج'اء ا�"ی0 ی��7ن أج'ه� �0 ا�74Mان @h�M؛- 2 @ E74ان، إMا�  
 
 . ا�����~ ا����'دة ت��� ���CریZ أو �$#��ت س�� أن ت��4�M ا�ج' ب��h ش�4<- 3 
 

s��iا�#'ع ا� 
�ت زج'ی�T��� 

 203 ا���دة 
 : دره� 05 ا�@.�ل ا����� 500 إ�3 300 ی.�hO ب�'ا�� �0 

 
 ؛184 ت��وز �
ة ا���� ا��$7Cص 45�� @> ا���دة - 
 

 بb:��م ا���دة -  ؛187 5
م ا���
 

 ا��$7Cص 45< @> ا���دة - Mا� ،�O'@ ��� ة ا���� ا���'رة
 ؛188 ت��وز �
 

 بb:��م ا���دة  5
م -  ؛189ا���



 

 ا��$7Cص 45< @> ا���دة - Mة ا���� ا�
 ؛190 ت��وز �
 
� ب�7جh إ����� اEس�i$�ء - T05 س��5ت ا���� ا��� �Mم إض�@� ا�ج' ا����
5 


ة ا���� 192 أو ا���دة 190ا�
ا?� ا��> ت���M ا���دة � 05 �Mإ�3 ا�ج' ا���� ،
 ا�.�دی�؛

 

 ا����50 خGل �
ة ا�Gi\� أی�م ا��$7Cص 45�� @> ا���دة  ت��وز �
ة ا��- : ��


ة ا���� ا�.�دی� إ�3 �� ب.
 ا���Tء ذ�] ا��
؛192� 
 ، أو ت�
ی
 
، أو أداء زی�دة 196 5
م أداء ت.7یo 05 ا����5ت اlض�@� ا����ر إ�< @> ا���دة - 


دة @> ا���دة Mب�� �4$��� ا����� 't201؛ 
 
�.7یo ا�����M 05 ا����5ت اlض�@� 7M� 345 یZ��2 أ:��م ا���دة  ا:���ب ا�- 

202. 
 
 ت��'ر 7�5ب�ت ا��'ا�� ب�.
د ا�ج'اء ا�"ی0 �� ی'اع @> :��� ت��� أ:��م ا��7اد - 

 . دره�20.000ا����#� ا�"آ'، 345 أE ی���وز ���7ع ا��'ا��ت 
 

 204 ا���دة 

 بb:��م ا���دت0  دره�20.000 إ�3 10.000 ی.�hO ب�'ا�� �0 185 05 5
م ا��� 

 .186و
 

<��iا���ب ا� 
� ا�'ا:� ا�س�57

 205 ا���دة 
 ی�h ت��g ا�ج'اء ب'ا:� أس�57� إ�Pا�� ت���'ق �
ة أد��ه� أربg و�5'ون س��5، 

� .ت h�M� 0�ZC�$ ا�4� إ� 3�ZC�$ ا�4
 

 206 ا���دة 
ا���(، أو ا�:
، أو ی7م ا��7ق  ی�h أن ت�7ن ا�'ا:� ا�س�57� ی7م ا���.�، أو 

 .ا�س�57>
 

 . ت.�3 ا�'ا:� ا�س�57� @> �#Y ا�O7( ��� ا�ج'اء ا�����40 @> ا��Jس�� ا�7ا:
ة
 

 207 ا���دة 



 
O <#�7:� ب�س��'ار �7�.4م، أو ا���أن ت_�  ��(��� <Tس��ت ا��> ی��J�4� 0ی�� 
Gض'را �7�.4م، أن ت.�> �ج'ا?�� آ ��(��� ZO7ت hی�� � أو ب.�T، ا�'ا:� ا�س�57

��$ .ب���$�وب @�� ب
 

 ��(��� <@ ZO7دي أي تJی 
O <س��ت، ا��Jأ:��م ا�#�'ة ا���ب�� 345 ا�� �Tت�'ي أی 
g، أو $Cأو ا��7اد ا��> ه> @> )7ر ا�� ،�إ�3 خ��?'، �_'ا ��7ن ا��7اد ا�و�

��.� ا��> ی�7م 45�� ���)��، �.'ض� ب��:G#ا� �F�Mأو س'ی.� ا�#��دا�� Z4�4� �. 
 

 208 ا���دة 
� ا���4#� ب�����، G5وة 345 اEس�i$�ء ا��$7Cص 45< @> ا���دة �7�Mی��0 ���4�4 ا� 

207 'iج'اء ا�آv� �4���40 وا��$_��ت ا�$��ب� � أG5!، ب.
 اس���رة ا��$_��ت ا���$
G، أن ت'خJ�4� cس��ت ا��> ت��
م إ��� ب�h4 @> ا��7iض7ع، @> أن ت��0 أج'اءه� ت�

��$ .�0 اEس�#�دة �0 ا�'ا:� ا�س�57� ب���$�وب @�� ب
 

g ا���'رات ا��> ت��0 �0 ت�
ی' �
ى ض'ورة �� ی�h أن ی�7ن ا��h4 �'@�� ب
 .ا��'خc ب��.�� ب"�] اEس�i$�ء

 
 209 ا���دة 

� ت�4< ا���M4C  أG5! وت�.� ��208 ی.�3 ا��'خc، و@�� ����4'ة ا�7اردة @> ا���دة 
 أG5!، 208ا�C�OEدی� وا��$�@�� �J�4س��، إذا آ�ن اEس�i$�ء ا��"آ7ر @> ا���دة 


ی
 ب���Jس���5
د آ�ف �0 ا�ج'اء ی��0 �0 ت��� �_�م ا���� ا� � .سJدي إ�3 ت��
 

 210 ا���دة 
��4� �� ا���4#� ب�����، ب.
 اس���رة ا��$_��ت ا���$�7�M0  ت�3�7 ا����4 ا�4�

 ،�� ت��� �_�م ا�'ا:� ا�س�57#
ی
 آMت ،Giت� 'iج'اء ا�آv� �وا��$_��ت ا�$��ب
4�، أو O0 ا��7ج7دی0 @> دا?'ة ����5، أو إ$5
�� ی�h4 ذ�] �� E ی�� i4\ 05> ا����4

ج���5، أو ����57 ج���5ت، أو :> �.0، �0 ج��، و�� E ی�� i4\ 05> ا�ج'اء ا�"ی0 

دا، أو ی��رس7ن �M� ��7ی �#Y ا���$�، �0 ج�� أخ'ى، إذا آ�ن ی7م را:��� ا�س�57

��$
ون �0 ا�'ا:� ا�س�57� ب���$�وب @�� ب .إذا آ��7ا ی��#
 

 211 ا���دة 
 0
د ب$c ت$_�>، )��� ����4دئ ا�7اردة @> ا���دتM206 و205 ت 
 أG5!، وب.

4���40 وا��$_��ت� �G، ا��
اب' اس���رة ا��$_��ت ا���$iت� 'iج'اء ا�آv� � ا�$��ب
ا�7اجh ات�2ذه� ب��$��� �4'ا:� ا�س�57� ا�����a@ o.�� ��Mت ا�ج'اء، �g �'ا�5ة 

 .ا�_'وف ا��F�2 ب����4
 

 212 ا���دة 



 ی��0 وZO ا�'ا:� ا�س�57�، @> ا�E�Mت ا��> ت�'ره� )�.� ���ط ا��Jس��، أو ا��7اد 
' �5دی� @> :�� ا����ا����.��4، أو إ���ز t أو زی�دة ،���� .أش��ل اس�.

 
 �4���40 وا��$_��ت ا�$��ب� �
د ب$c ت$_�>، ب.
 اس���رة ا��$_��ت ا���$Mت 

� ت��� أ:��م ا�#�'ة ا���ب��#G، آiت� 'iج'اء ا�آv�. 
 

 213 ا���دة 
ا:
، أن تo#2  ی�� ��� 0�Jس�� ت�| �ج'ا?�� �TOء را:��� ا�س�57� @> وO( و

���، ا��> Cأش��ل ا� g��@�'ة ا�'ا:� ا�س�57� إ�ZC� 3 ی7م، �vش�2ص ا���#40 ب
5� �vج'اء، وا��> ت.��' ض'وری� ��#�دي ���ی�h أن ت$�P ب��T'ورة @> ی7م ا�'ا:� ا�

 .أي تbخ' �0 ش�b< أن ی.'�O �7ا�4F ا���� ب��� �5دي
 

 214 ا���دة 
� ا�س�57� 345 ا�:
اث دون س0 ا��i�$� �5'ة، وE  345 E ی��� �_�م وZO ا�'ا:

 c$دة ب
M0، وذ�] @> ا�:7ال ا��O�.345 ا�ج'اء ا�� Eا�$��ء دون ا�.�'ی0، و
<� .ت$_

 
 215 ا���دة 

� داخ� Tرا:� ت.7ی ��T ی�h إ��5ء ا�ج'اء ا�"ی0 ت� وZO را:��� ا�س�57� أو ت#2
 .أج� E ی�.
ى ش�'ا

 
� ا����ر إ��� @> ا�#�'ة ا���ب��، �
ة ا�'ا:� ا�س�57�  ت.�دل �
ةTا�'ا:� ا��.7ی 
�@7O7ا��. 

 
� ا���4#� ب�����، �7�Mده� ا����4 ا�
Mت ا��> ت�#� و@� ا��Tت72ل ا�'ا:� ا��.7ی 

Giت� 'iج'اء ا�آv� �4���40 وا��$_��ت ا�$��ب� � .ب.
 اس���رة ا��$_��ت ا���$
 

 216 ا���دة 
 : دره� 05 ا�@.�ل ا����� 500 إ�3 300ی.�hO ب�'ا�� �0  
 
g أج'اء ا��Jس�� - ��
 بP�yا�� إت�:� ا�'ا:� ا�س�57�، أو 5
م إت�:��� �5
م ا��� 

 0� 206 و205ا�7ا:
ة، و@� ا��'وط ا��$7Cص 45�� @> ا���دت�

ت�� ا�� s: 0� 
 وا�7م ا���'ر ���، وتPا�0 و�TO )O?��؛

 
 -
45�� ا���دة  5 )C� ا�'ا:� آ�� 

یMب�'ق ت 
 ؛210م ا���
 
45�� ا���دة -  )C� آ�� �
 ب�'وط ت#2o ا�'ا:� ا�س�57 ؛213 5
م ا���
 




 بM_' وZO ا�'ا:� ا�س�57� @> :� ا�:
اث ا�"ی0 ه� دون ا��i�$� �5'ة - 5
م ا��� 
0 آ�� �C( 345 ذ�O�.؛214] ا���دة وا�$��ء دون ا�.�'ی0 وا�ج'اء ا�� 

 
� أو إت�:��� 7M� 345 یZ��2 أ:��م ا���دة - Tم إت�:� ا�'ا:� ا��.7ی
5 215. 
 

 ت��'ر 7�5ب�ت ا��'ا�� ب�.
د ا�ج'اء ا�"ی0 �� ی'اع @> :��� ت��� أ:��م ا��7اد 
 . دره�20.000ا��"آ7رة، 345 أE ی���وز ���7ع ا��'ا��ت ��4~ 

 

s��iا���ب ا� 
5�د ا��Jدى 5$�� و@> أی�م ا�.��ا�'ا:� @> أی�م ا� 

 217 ا���دة 
 c$ب ���M?E دة
Mدى 5$�� وا��Jد ا��� ی�$g 345 ا����40 ت��� ا�ج'اء أی�م ا�5

 .ت$_�> وأی�م ا�.��
 

 218 ا���دة 
 ی��0 أن ی��'ر ج.� ی7م ا�.��4 ی7�� یJدى 5$< ت.7یo ب����5ر! و��O �0 أو�Oت ا���� 

 .ا�#.4>
 

 219 ا���دة 

 ا��Jدى  ی���ض3 ا�ج' ا�"ي یh��M أج'! ب�����5 أو ب��7م، ت.7ی�T 05 ی7م ا�.

5$< ی��وي �� آ�ن س���ض�! �7 ب�> @> ش�4<، ب�س�i$�ء ا��.7ی�Tت ا��> تJدى �< 05 
 .ا���2)'، أو Eس�'داد ��CریZ أو �#��ت س�� �< أن ت��4�M ب��h ش�4<

 
 

 �0 �4�5 ا�.
 ���ش'ة أو إذا  یv� �Mج' أن ی��#ا��Jدى 5$�� إذا اش��� ��O ا�.


 .اش��� ��
ة \G\� �5' ی7�� خGل ا���' ا���ب� �7م ا�.
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 ا��Jدى 5$< ا����v� �Mج' ا�"ي یh��M أج'! 345 
د ا��.7یo 05 ی7م ا�.Mی 

ا�ج'، أس�س ا���� ا��$�P أو ا��'دودی� أو ا���.� ب�.
ل جPء �0 س�� و�5'ی0 �0 
 
45< �0 ش�4< ا�#.4>، خGل ا���� وا�.�'ی0 ی7��، ا��> س��( ی7م ا�. �C: ا�"ي

 .ا��Jدى $5<
 

 221 ا���دة 
 E >�y@ ،'، أو ا�����ا@�، 345 أس�س ا�س�7ع، أو ا����2 �5' ی7Pد ا�ج' ج
 إذا :

5
م اEش���ل @>  hد ��"! ا�#�'ات، ب��
M345 ا�ج' ا�� c�� ی��0 إج'اء أي 
ی7م 5
>$5 oدى 5$<، أو ی7م �4�5 :�3 و�7 �� ی��'ر أداء ت.7یJ�. 

 



 222 ا���دة 

 ا��Jدى 5$<، أو ی7م ا�.��4 ا�"ي ت�'ر أن ی�7ن �Jدى 5$<، ا�7م  إذا �Fدف ی7م ا�.

 0< ا�ج' ا����ر إ�< @> ا���دت@ 
 أG5! �0 را:�< ا�س�57� 220 و219ا�"ي ی��#
_� ��Mب >� ��M7م، ا�����م ا��$�وب، وجh 345 ا����� أن یJدي �< ت.7ی�T 05 ذ�] ا�

45�� ا���دة  c$219و@� ا��'وط ا��> ت!G5أ . 
 

 223 ا���دة 
 ��
 ا��Jدى 5$<، أو ی7م ا�.��4، @> ا��Jس��ت ا��> ت�7ن @ ی��0 اEش���ل ی7م ا�.

��> ات�.( �_�م �7ا�4F ا���� أ�'ا ض'وری�، �_'ا ���.� ش���4، أو @> ا��Jس��ت ا
� .ا��$�وب 345 ا�'ا:� ا�س�57

 
�ت @> ا��Jس��ت ا��> ت�g ا��7اد ا��"ا?� ب����P?�، آ�� Tا���� Y#� � ی��0 ت��
ی��0 أن ت��س 345 ذ�] ا����ه> وا�����5 وا�#$�دق و�Jس��ت ا��'@< وا��Jس��ت 

gت�� E س��تJإذا آ��( ه"! ا�� ،Z47اد س'ی.� ا���م ا��$�وب 345 ا��> ت��.�� �_� 
� .ا�'ا:� ا�س�57

 
 224 ا���دة 

 أG5!، أن یJدي 223 ی�h 345 ا�����، @> ا�E�Mت ا��$7Cص 45�� @> ا���دة 

 ا��Jدى 5$<، أو ی7م ا�.��4 ا�"ي ت�'ر أن ی�7ن �Jدى �ج'ا?< ا�"ی0 ی���74ن ی7م ا�.

� أد��iا�#�'ة ا� <@ ����!، ت.7ی�T إض�@�، زی�دة 345 5$<، ب�س�i$�ء ا�ج'اء ا����ر إ�
ا�ج' ا�����M ��� 05 ا���� ا�"ي �O�7ا ب<، وی�7ن ��
ار ذ�] ا��.7یo، ���وی� 


ار ه"ا ا�ج'���. 
 


 ا�ج'اء ا�"ی0 تJدى ��� أج7ره� آ��4 أو ب.��T 345 أس�س ا�74Mان، �0 ی7م  ی��#
� یJدى 5$< ا�ج'، :�3 و�7 ض�0 ��� ا����� أج'اTف ی7م را:� ت.7ی�Tأد�3، وی 

� إ�3 ���4�5 ا��$7ی� ا��Jدى ��$5Tا�'ا:� ا��.7ی. 
 

 225 ا���دة 
 ی��0، ب�ت#�ق ب0 ا����� وآ� أج' �0 ا�ج'اء ا����ر إ��� @> ا�#�'ة ا�و�3 �0 


 �Jدى 5$<، أو ی7م �4�5، اس��
ال ا��.7یo 224ا���دة  أG5!، ت� ت��4< ی7م 5
 <@ >
 �$�� اlض�@> ا��$7Cص 45� �Jدى 5$��، وی��#Tا���دة، ب'ا:� ت.7ی Y#�

� �0 ا���دة ��iا�#�'ة ا� <@ �� .224ا�ج' )��� ��4'وط ا��$7Cص 45
 

 226 ا���دة 
45< أن یJدي ���، 217 إذا ش�� ا�����، أج'اء! آ��4 أو ب.��T خG@� ���4دة  hوج ،
 �T7م، ت.7ی .�0 ه"ا ا�ج'% ����100< إض�@� إ�3 ا�ج' ا�����M ��� 05 ذ�] ا�

 
 227 ا���دة 



0 ب�����و�� $5
 وج7ده�، 40 ا�$��بiوب> ا�ج'اء وا���
 ی��0، ب.
 اس���رة �$
0 ی7�� \Giل ا�Gرك خ
اس�
راك س��5ت ا���� ا��T?.� ب��h ی7م ا�.��4، ش'ط أن ت��

< ا��7ا�� ���ری{ ت4] ا�.��4، وأE ی��ش' اEس�
راك @> ا�7م ا�"ي ی@ 
�h أن ی��#
ا�ج' �0 را:�< ا�س�57�، وE أن یJدي ذ�] إ�3 ت��وز �
ة ا���� �5' س��5ت @> 

 .ا�7م
 

 E >أ� 't ،س��Jا�"ي ا��5دت< ا�� � ی��0 أن ی�g اEس�
راك @> ی7م ا�'ا:� ا�س�57

 �Jدى $5< .ی��0 ���ش'ة ه"ا اEس�
راك إذا �Fدف ی7م ا�'ا:� ا�س�57� ی7م 5

 
 ی�h 345 ا�����، أن ی�4~ آ��ب� إ�3 ا�.7ن ا���Z4 ب�#�� ا����، ا��7اری{ ا��> 

 .س��ش' @�� اEس�
راك
 

 228 ا���دة 
 یJدى ا�ج' 05 ا����5ت ا����
رآ� ب$#Y ا��'وط ا��> یJدى ب�� 05 س��5ت ا���� 

 .ا�.�دی�
 

 229 ا���دة 
�O�#ات h�: ،�:0 ا�'ا�ون 
5�، أو ا�$_�م ا�
اخ4>،  إذا آ�ن ا�ج'اء ی��#��� ا���� ا�

' ا�5�د ا��Jدى 5$�� ا��> :
دت و@�� ���4دة t د�، أو 217أو ا�.'ف، أ\$�ء أی�م أ5
4�، وجh اس�
راك ا����5ت M� اث
4� أو أ:M� $�س��ت�74ل : �Fأی�م ��5، خ�

ء أج' ، س7اء ت'تh 05 ذ�] أدا227ا��T?.�، و@� ا��'وط ا��$7Cص 45�� @> ا���دة 
E أم. 

 
 230 ا���دة 

 : دره� 05 ا�@.�ل ا����� 500 إ�3 300 ی.�hO ب�'ا�� �0 
 
  ت��� ا�ج'اء @> أی�م ا�5�د ا��Jدى 5$�� و@> أی�م ا�.��؛- 
 
5
م أداء ا�ج' 05 أی�م ا�.�� ا��> ت�'ر ا�داء 5$�� ب����5ره� أو�Oت ش�� @.4> )��� -  

 ؛��4�218دة 
 
 ؛7.�219یo و@� أ:��م ا���دة  5
م ت�
ی' ا�- 
 
 إ�3 أج'اء ا��Jس��ت ا����ر 224 5
م أداء ا��.7یo ا��$7Cص 45< @> ا���دة - 

  ا�"ی0 اش��74ا ی7م �4�5 ی�.�� @< ا���� ویJدى 5$< ا�ج'؛223إ��� @> ا���دة 
 
� �0 ا���دة - ��iا�#�'ة ا� <@ ��� ا��$7Cص 45Tم إت�:� ا�'ا:� ا��.7ی
@>  و5 224

 ، أو إت�:��� 7M� 345 یZ��2 أ:��م ا���دت0 ا��"آ7رت0؛225ا���دة 



 
 ؛226 5
م أداء ا��.7یo ا��$7Cص 45< @> ا���دة - 
 
 - 0 اس�
راك س��5ت ا���� ا��T?.� ب��h �4�5، و@� ش'وط تZ��2 أ:��م ا�#�'ت

� �0 ا���دة ��i؛227ا�و�3 وا� 
 
��� ب���7اری{ ا��> ت�'ر @�� ���ش'ة اEس�
راك،  5
م إبGغ ا�.7ن ا���Z4 ب�#�� ا�- 

 ؛227أو إG5م ا�.7ن ا���Z4 ب���#��، 7M� 345 یZ��2 أ:��م ا�#�'ة ا�خ'ة �0 ا���دة 
 
 ؛228 ا�داء 05 س��5ت ا���� ا����
رآ�، 7M� 345 یZ��2 أ:��م ا���دة - 
 

 ت��� أ:��م ه"ا ا���ب  ت��'ر 7�5ب�ت ا��'ا�� ب�.
د ا�ج'اء ا�"ی0 �� ی'اع @> :���
 . دره�34520.000 أE ی���وز ���7ع ا��'ا��ت 

 

gا���ب ا�'اب 
 ا�.��4 ا��$7ی� ا��Jدى ��$5

 ا�#'ع ا�ول

ة ا�.��4 ا��$7ی� ا��Jدى ��$5� 

 231 ا���دة 
 Y#� ى
 ی���M آ� أج'، 3TO س�� أش�' ���4C �0 ا���� @> �#Y ا����و�� أو �

0 �5
 ا�����، �4�5 س$7ی� �Jدى�Tی� �� ��7 أد��!، M$ت�� 345 ا�

د �M5$��، ت 

ة ?�@ 'iت أآ�T��� ،اخ4>، أو ا�.'ف
5�، أو ا�$_�م ا����� ا���� ا�O�#ا����، أو ات: 

 
  ی7م و�ZC ی7م �0 أی�م ا���� ا�#.4> 05 آ� ش�' �0 ا����؛- 
 
��ج'اء ا�"یE 0  ی7��ن �0 أی�م ا���� ا�#.4> 05 آ� ش�' �0 ا����، @�� ی�.�4 ب- 

 .ی���وز س$�� ا��i�$� �5'ة
 

 232 ا���دة 
 ی�Tف، إ�3 �
ة ا�.��4 ا��$7ی� ا��Jدى 5$��، ی7م و�ZC ی7م �0 أی�م ا���� ا�#.4>، 

' ���4C، 345 أE تJدي ه"! t �4 أوC�� س$7ات Yت�� خ�
05 آ� @�'ة ش�� آ���4، �
G\ 0� 
��7ع �
ة ا�.��4 إ�3 أزی� g@ض�@� إ�3 رl0 أی�م ا���� ا�#.4>ا� ��0 ی7\. 

 
 233 ا���دة 


 اس�#�د �0 �4�5< ا��$7ی� O '
دة، وجh أن ی�7ن ا�جM� ة
 إذا أب'م �5
 ش�� ��

 .ا��Jدى 5$�� ب�����O ،��4 ا����ء أج� ذ�] ا�.�

 



 234 ا���دة 

دMا�� ��
O05 ا� �ة @>  ت�
ر @�'ة ا���� ا��> ی�'تh 5$�� ا��M @> ا�.��4 اlض�@

 أG5!، إ�� �0 ت�ری{ ب
ای� اس���Mق ا�.��4 ا��$7ی� ا��Jدى 5$��، وإ�� $5
 232ا���دة 
05 5
م ا����g ب��.��4  oا��.7ی �: '$5
�� ی72ل ه"ا ا�خ ،
ت�ری{ ا����ء ا�.�

 .ا��$7ی� ا��Jدى ��$5
 

 235 ا���دة 
�Jدى 5$�� و5
د أی�م  ی�Tف إ�3 �
ة ا�.��4 ا��$7ی� ا��Jدى ��$5 5
د أی�م ا�5�د ا�

 .ا�.��، ا��> ی�Cدف :���74 @�'ة ا����g ب��.��4 ا��$7ی� ا��Jدى ��$5
 

 . E تh��M ا��O7#�ت 05 ا���� ب��h ا��'ض، ض�0 @�'ة ا�.��4 ا��$7ی� ا��Jدى ��$5
 

 236 ا���دة 
' أی�م ا�'ا:� ا�س�57�، وأی�م ا�5" بbی�م ا���� ا�#.4>" ی'اد t <د ا�ی�م ا��> ه�

 .ا��Jدى 5$��، وأی�م ا�.�� ا��> ی�.�� @�� ا���� @> ا��Jس��
 

 237 ا���دة 
 أG5!، ا�#�'ة ا��> ی�7ن @�� 231ا����ر إ��� @> ا���دة " ب�
ة ا���� ا����4C" ی'دا 

ا�ج' �'ت��� ب���4< ب.�
 ش��، و�7 آ�ن �7O7@� )��� �4#�'ات ا�Y�2 ا�و�3 �0 ا���دة 
32!G5أ . 
 

 �238دة  ا��

ة ا�.��4 ا��$7ی� ا��Jدى 5$��، �'ا�5ة �� ی4> � 

یMت 
$5 h� : ی

 
  ت.
 س�� و�5'ون ی7�� �0 ا���� ا�#.4> ب��iب� ش�' �0 ا����؛- 
 

ت�� - � ،�4C�� 't �4 أوC�� آ� @�'ة ش�� 
' 191 ت.t س��5 @> ا�$��)�ت 

�، و:G#ب� ش�' 208ا��iب� ،�:G#0 ا���� س��5 @> ا�$��)�ت ا��. 
 

 239 ا���دة 
$5
 ا:���ب �
ة ا�.��4 ا��$7ی� ا��Jدى 5$��، ا���5ر ا�#�'ات ا��"آ7رة أس4#<  h� ی

 :ب��iب� @�'ات ش�� @.E ،<4 ی��0 إس��)�� �0 �
ة ا�.��4 ا��$7ی� ا��Jدى ��$5 
 
 @�'ات ا�.��4 ا��$7ی� ا��Jدى 5$��، ا������M 05 ا��$� ا�#�ر)�، أو ا�#�'ة - 

 ��M 05 أج� اlخ��ر ب��#�C 05 ا����؛ا����
 
 - <@ ���5
 ا���� �7O7@�، وذ�] @> ا�E�Mت ا��$7Cص 45 �� ا�#�'ات ا��> ی�7ن @

 أو ب��h ا��.�� 05 ا����، أو ب��h ا�����ت 32 �0 ا���دة 5 و4 و3 و2 و1ا�#�'ات 




ت�� �5'ة أی�م @> ا��$�، أو ب��h إGtق ا��� 
Jس�� ���OJ ا��'خc ب�� �� �� ت�.
 .ب����TO ��: 3T?> أو O'ار إداري،أو 7Oة �Oه'ة

 
 240 ا���دة 

 ی��0 ت�P?� ا�.��4 ا��$7ی� ا��Jدى 5$��، أو ا���g ب0 أجPاء �0 �
ده�، 345 �
ى 
0، إذا ت� ذ�] ب�ت#�ق ب0 ا�ج' وا����������� 0وت�� اlش�رة إ�3 ذ�] @> س�� . س$�

 . أد��!246ا��$7Cص 45< @> ا���دة ا�.�� ا��$7ی� ا��Jدى ��$5، 
 

 241ا���دة 
�، إ�3 �
ة ا�.��4 ا��$7ی� ا��Jدى ��$5Tی��0 إض�@� أی�م ا�'ا:� ا��.7ی . 

 
 242 ا���دة 

 ی�7ن ب�)G، آ� ات#�ق 345 ا��$�زل ا����� 05 ا��M @> ا�.��4 ا��$7ی� ا��Jدى ��$5، 
 . ت.7یoأو 345 ا��42> 05 ا����g ب��، و�7 آ�ن ذ�] ���ب�

 
 243 ا���دة 

 >
ة ا�.��4 ا��$7ی� ا��Jدى 5$��، وب0 أج� اlخ��ر ا��$7Cص 45� 0P ب ی�h ا���
 .43@> ا���دة 

 
 <��iا�#'ع ا�  

 ��� @�'ة ا�.��4 ا��$7ی� ا��Jدى 5$�� وت$_
 244 ا���دة 

 .�$� ی��0 اEس�#�دة �0 ا�.��4 ا��$7ی� ا��Jدى 5$��، خGل أی� @�'ة �0 @�'ات ا�
 

 
� ا���4#� ب�����، وب.�7�M0 ا����4 ا��ب�'ار  ،�4Oی�، أو ����5، أو إEد @> آ� و
Mت 
G، ا�#�'ات iت� 'iج'اء ا�آv� �4���40 وا��$_��ت ا�$��ب� �اس���رة ا��$_��ت ا���$

� وا���ب7ی� وت7اب.��، :G#ت ا�EGس��Eج'اء ا�"ی0 ی���74ن @> اv� 0ی�� E <ا��
Eدى 5$��اJ0 ا�.��4 ا��$7ی� ا��� ���Gس�#�دة خ. 
 

 245 ا���دة 
 04iوب> ا�ج'اء وا���

ی
 ت7اری{ ا�.��4 ا��$7ی� ب.
 اس���رة �$Mی�3�7 ا�����، ت 

0 ب�����و�� $5
 وج7ده�
 �TOء . ا�$��بCO ��4��� درة ا�ج'اء���ت7اری{  

یMوی�� ت
0 ب���'، �g �'ا�5ة ا����M ا�.�?4� ��4�5 ا��$7ی� ا��Jدى 5$��، ب.
 اس���رة ا��.$

� @> ا����و���
Oة ا�
 .�vج'اء، و�
 

 
CO ،درت�����ی� ت7اری{ 
0 ب���'، إ�� ت�' أ�< ی��0، $5
 :7Cل ات#�ق �g ا��.$t 
 ��O ،345 ا����� أن ی�7م h��TOء ��4�5 ا��$7ی� ا��Jدى 5$��، و@> ه"! ا����M، ی

| ا���C4 وا���� ا��$7Cص 45��� @> ا���دة ���درة ا�ج'، بMC�246 ��أد��!، وإ 



تbخ' ت7اری{ ا����درة، و@> ه"! ا����M ی�h 345 ا����� أن ی�7م، @> أج� أ�CO! ا�7م 

 �TOء �4�5< ا��$7ی� ا��Jدى CO ،>4��� 'ا�"ي آ�ن ��'را @> ا��
ای� ����درة ا�ج

' 345 ا� .��C4 أو ا����5$��، بyدخ�ل �� یP4م �0 ت�
 

 �0 ا����ر إ���� @> ا�#�'ة ا����#� بyش.�ر ا�.7ن ا���Z4 ب�#����Mی�7م ا����� @> ا� 
�F7إش.�ر ب��� g� ��7�T� وذ�] ب7اس�� رس��� ،' .ا���� ب����

 
 246 ا���دة 

 ی�h ا)Gع آ� �0 �< :� @> ا�.��4 ا��$7ی� ا��Jدى 5$��، 345 ج
ول ا����درة، وذ�] 
� ش�� ج��5� أو �_�م ��O ت�O�#ات c$ت �� �� �O345 ا� ��0 ی7\Giری{ ا����درة ب


ة �vج'، وی�i( ج
ول ا����درة @> ���ن ا��5د ا�ج'اء ?�@ 'iت أآ�T��� 345 <4داخ
 .ارت�د! @> أ��آ0 ا���� وخ��F @> ا����تh، وا����7د�5ت، وا�وراش

 
gی7ض �� ب�س��'ار ره0 إش�رة ا�ج'اء،  ی�h أن ی0�T ج
ول ا����درة، @> س

 .وا�75ان ا���#40 ب�#�� ا����
 


د @> ا�#�'ة ا�و�3 Mل ا�ج� ا��Gخ ��� ج
ول ا����درة @> ا���C4 و@> ا��� ی�� ت�
 .�0 ه"! ا���دة

 

s��iا�#'ع ا� 
 ش'وط إGtق ا��Jس��ت ب�$�س�� @�'ة ا�.��4 ا��$7ی� ا��Jدى ��$5

 247ا���دة 
�، إذا ا�O'�( ا�.��4 ا��$7ی� ا��Jدى 5$��، ب�Gtlق ا��4> أو ا��P?>  ی�h 345 ا����

 .�J�4س��، إش.�ر ا�.7ن ا���Z4 ب�#�� ا���� ب"�]
 

 ی�h @> ه"! ا����M، أن ی���ض3 ج�g ا�ج'اء، ت.7ی�T 05 ا�.��4 ا��$7ی� ا��Jدى 
 .ری{ اGtlق5$�� ی.�دل �
ة اGtlق، أی� آ��( ا��
ة ا��> 7TOه� @> ا���� :�3 ت�

 
 248 ا���دة 

 '�bب�����، أن ی Z4ا��� <�4Olوب ا
4�، ب.
 أخ" رأي ا��$Olا�.���� أو ا ��ی��0 �.� 

وث تPا�0 @> إGtق ا��Jس��ت ا��Pاو�� M� ت#�دی� ،��$ا��Jس��ت بyج'اء ت$�وب @�� ب

�4Ol�5 �#���، أو ا�.����، أو ا��� .�$��ط وا:
، @> ���ق ا�
 


د Mا��$�وب  ت ��0، \� ی.'ض ب'���ت ت$_� ذ�] ا��$�وب ب�ت#�ق ا����40 ا��.$#آ
4�> ا���Z4 ب�����، وإذا �� Olوب ا
4�، ب.
 أخ" رأي ا��$Olا�.���� أو ا ��345 �5


ی
 @�'ة ا�.�� ا��$7ی� Mت 'ی�CM اEت#�ق، أو إذا �� ی7ا@� 45< ا�.���، ت3�7 ه"ا ا�خ
 .ا��Jس��تا��Jدى ��$5 ��4] 



 

gا�#'ع ا�'اب 
 ا��.7یo 05 ا�.��4 ا��$7ی� ا��Jدى ��$5


05 5
م ا����g ب�� @> :��� إ���ء ا�.� oوا��.7ی 
 249 ا���دة 

 ی���M ا�ج' أ\$�ء �4�5< ا��$7ی� ا��Jدى 5$��، ت.7ی�T ی��وي �� آ�ن س���ض�! �7 
 .ب�> @> ش�4<

 
 250 ا���دة 

ی� ا��Jدى 5$�� �0 ا�ج' وت7اب.<، س7اء آ��( ��دی�  ی��7ن ا��.7یo 05 ا�.��4 ا��7$
�$ .أو 5

 
 251 ا���دة 

 إذا أ�3T ا�ج' �� E ی�� 05 س�� أش�' ����ب.� @> خ
�� ���و�� وا:
ة، أو ���� 
وا:
، \� أ��3 �5
 ش�4< دون اEس�#�دة �0 �4�5< ا��$7ی� ا��Jدى 5$�� ب�����4، أو 

$5
 ا�T�OEء، ا�.�� ا��$7ی� ا h0، وج��'C$0 ا����Jدى 5$�� ا������M �< 05 ا��$�
05 5
م ا����g ب��.��4 ا��$7ی� ا��Jدى 5$��، أو 05 أ��Oط ا�.�� ا��$7ی�  oت.7ی >�

��$� 
 .ا��Jدى 5$�� ا��> �� ی��#
 

 ی.�دل آ� جPء �0 ش�' ا���� ا�"ي ب
أ! ا�ج'، ش�'ا آ��G �0 ا����، ی�h �'ا�5ت< 
 .��.7یo 05 ا�.��4 ا��$7ی� ا��Jدى $5��$5
 ا:���ب ��4~ ا

 
 252 ا���دة 

05 5
م ا����g ب��.��4 ا��$7ی� ا��Jدى  �Tش�4<، ت.7ی 
$5
 إ���ء �5 ،' ی���M ا�ج
5$��، ی��وي :�h ا�:7ال، ی7�� و�ZC ی7م أو ی7�0 05 آ� ش�' أت�< @> ا����، 


ى �#Y ا�����، أو @> �#Y ، وذ�] إذا أ\�( أ�< اش��� 238آ�� ت� ت.'ی#< @> ا���دة �
 .ا����و�� @�'ة ت��وي 345 ا��O ش�'ا �0 ا����

 
 253 ا���دة 

 ��Mب ،�.���� �#Cت، وبEو���ة 
 إذا \�( أن ا�ج'اء ا�"ی0 ی���74ن ب���$�وب @> 5
 E ة
�4 �
ى �#Y ا����� أو �#Y ا����و��، �C�� 't �#Cاش��74ا ب 
O ،��4ش� �.�(

0 ی7�� �0 أی�م ا���� ا�#.�y@ ،<4< ی�h 345 ا����� أو ا����و��، ت�� 05 س�� و�5'ی
05 5
م ا����g ب��.��4 ا��$7ی� ا��Jدى  �Tدي ��� ت.7یJأن ی ،�@> ���ی� آ� س$� ش��
 �4C�� 7ه�TO ،��70 س�� و�5'ی0 ی�ی7م، 05 آ� @�'ة  ZC5$��، ی.�دل أج' ی7م و�

' ���4C @> ا���� ا�#.4>t أو. 
 



05 5
م ا����g  ی���M ا�ج �Tاء ا�"ی0 ت�� أ��5ره� 05 \���> �5'ة س$�، ت.7ی'
ب��.��4 ا��$7ی� ا��Jدى 5$��، ی��وي أج' ی7�0 05 آ� @�'ة �0 س�� و�5'ی0 ی7�� 

�4C�� 't �4 أوC�� ،<4.#0 ا���� ا��. 
 

 254 ا���دة 
05 5
م ا����g ب��.��4 ا��$7ی� ا��Jدى 5$��، أی� آ��( ا� oا��.7ی �Mس��ب ا��>  ی��

 .أدت إ�3 إ���ء �5
 ا����
 

 255 ا���دة 
45< ت��! ���4<، و@�  hخ��ر ا�7اجl'ا�5ة �ج� ا�ش�4<، دون  
�5 ' إذا أ��3 أج

 أG5!، أ��0 �����4 إج'اء ����F ب0 43ا��'وط ا��$7Cص 45�� @> ا���دة 
l05 أج� ا o0 ا��.7ی .خ��را��.7یo 05 ا�.��4 ا��$7ی� ا��Jدى 5$��، وب

 
 256 ا���دة 


 �0 ا�.��4 ا��$7ی� 24
�� ا�.��'ی�، ��O أن ی��#� h4( ا�"ي ' یJدي ا����� �vج
05 5
م ا����g ب�"! ا�.��4، وذ�] $5
 ���درت< ا����و�� �Tدى 5$��، ت.7یJا��. 

 
 257 ا���دة 

J0 �4�5< ا��$7ی� ا��� 
دى 5$��،  یJدي ا����� �7ر\� ا�ج' ا�"ي ت��O <@7 أن ی��#
05 5
م ا����g ب�"! ا�.��4، وا�"ي آ�ن �0 :�< أن ی���ض�! �7 أ��> ا�.�
 ی7م  �Tت.7ی

 .و@�ت<
 

 258 ا���دة 
 05 oب ا��.7ی��Mب �F�2ت ا��#
ی
 ا��Mا���4#� ب����� ت ��7�Mت�3�7 ا����4 ا� 

05 5
م ا����g ب��، و@� ا����دئ ا� oدى 5$��، وا��.7یJ7اردة @> ا�.��4 ا��$7ی� ا��
 .ه"ا ا�#'ع

 

Y��2ا�#'ع ا� 
 >?�#أداء ا��.7یo 05 ا�.��4 ا��$7ی� ا��Jدى 5$�� وض��ن اس�

 ب����ز
 259 ا���دة 

 یJدى ا��.7یo 05 ا�.��4 ا��$7ی� ا��Jدى 5$��، @> أج� أ�CO! ا�7م ا�"ي ی��� ب
ای� 
 .�4�5 ا�ج' ا��.$> ب���'

 
 260 ا���دة 



05 5
م ا�� oدى ا��.7یJ7ص  یC$0 ا�����Mدى 5$��، @> ا�Jب��.��4 ا��$7ی� ا�� g��
 0 أY#� <@ ،!G5 ا�O7( ا�"ي ی���4 @< ا�ج' ا�"ي 252 و45251��� @> ا���دت

 .أ��> �5
!، }خ' أج' �<
 

 261 ا���دة 
 �C#ت ا��T���� �@Gخ ،'
 ا�ج �0 ا�_�' ا��'یZ ا���7ن ����7ن 1248 ی��#


 اس�#�ء �� ا�.�7د واP��Eا��ت،CO ،ا��"آ7ر �C#ز ا�'ت�� ا�و�3 ا���'ر @> ا�� �0 ا��
05 5
م ا����g ب��، س7اء  oدى 5$��، أو ت.7یJ05 ا�.��4 ا��$7ی� ا�� o0 ت.7ی� >�

E دى 5$��� أمJ0 ا�� .ت� ض� ا�.��40 ا��$7ی�
 

 ا�#'ع ا���دس
 �$g ت��� ا�ج'اء أ\$�ء @�'ة ا�.��4 ا��$7ی� ا��Jدى ��$5

 262 ا���دة 
 ی�$g 345 آ� ����، أن ی.�
 إ�3 أج' �0 أج'ا?< بbداء ش��، أ\$�ء اس�#�دت< �0 �4�5< 

 .ا��$7ی� ا��Jدى 5$��، ب���ب� أو ب
ون ���ب�، و�7 آ�ن ا���� خ�رج ا����و��
 

 ی�$g 345 آ� ����، أن ی.�
 إ�3 أج' �0 أج'اء ���و�� أخ'ى، ب��� یJدی< أ\$�ء 
 .��Jدى 5$��، وه7 ی.�4 أن ه"ا ا�ج' @> �4�5 س$7ی� �Jدى 5$���4�5< ا��$7ی� ا

 
 263 ا���دة 

 Eأش�� P� ی�$g 345 أي أج'، أ\$�ء اس�#�دت< �0 �4�5< ا��$7ی� ا��Jدى 5$��، أن ی$
 .ب���ب� خGل �4�5<

 
 gا�#'ع ا���ب  

� أ:��م خ��F ب��ج' ا������ ب�$�P<، وب��7آ
� @> ا����رة وا�C$��5  ا����7ل أو ا����i أو ا�7س 

 264ا���دة 
 ی���M ا�7آ� ا����7ل، أو ا����i، أو ا�7س� @> ا����رة وا�C$��5، ا�"ي ی��رس 

 أG5!، ت.7ی�T 05 �4�5< 85 إ�3 79��$�< و@� ا��'وط ا��$7Cص 45�� @> ا��7اد 
l\$> ا��$7ی� ا��Jدى 5$��، یh��M �< 345 أس�س ��7س� ا�ج'، ا�"ي ت��ض�! خGل ا

$5
 ا�T�OEء، ا�����~ ا����'دة ت��� . �5' ش�'ا، ا��> س��( ا�.��4 ،>$� �C2وت
 .���CریZ أو �$#��ت س�� أن ت��4�M ا��.$> ب���' ب��h ش�4<

 
 <$.�4� ��Mت ا����E7�.4~ ا��� <@ o E ی��0 أن ی�'تh 05 أداء ه"ا ا��.7یo، ت#2


، ب�� h�� �Oم ب< �0 ش�� ��O ���درت< ب���'، و@� ا��'وط ا��$7Cص 45�� @> ا��.
 .ا���� ���Tء �4�5<

 



 @> :��� ت.
د ا����40 ا�"ي ی���� ���Mب�� ا�ج' ا������ ب�$�P<، أو ا�7آ� ا����7ل 
أو ا����i أو ا�7س� @> ا����رة وا�y@ ،�5�$Cن �57
 اEس�#�دة �0 ا�.��4 ا��$7ی� 


م ���� �<O0 )'ف أ�د 
Mدى 5$�� یJا��. 
 

0��iا�#'ع ا� 
 أ:��م خ��F ب��ج'اء ا���Cب0 ب�Mد\� ش�� أو ب�'ض ��$>

 265 ا���دة 
 ی�h 345 ا�����، أن یJج� إ��5ء ا�.��4 ا��$7ی� ا��Jدى v� ��$5ج' ا���Cب ب�Mد\� 

 .ش�� إ�3 أن ی�a�4 ج':<
 


  E تh��M ا�����~ ا��> تJدى 345 أس�س ا��.7یo ا�7�> إ�3 ا�ج' ا���Cب، 5$
 gم ا����
5 05 oدى 5$��، أو ا��.7یJ05 ا�.��4 ا��$7ی� ا�� oار ا��.7ی
�� 

یMت

 .ب��
 

 266 ا���دة 
h أج' ب�Mد\� ش��، وا���g ب.
 ا���aم ج':< 05 ا���� ب�����و�� ا��> آ�ن Fإذا أ 
05 5
م ا����g ب��.��4 ا��$7ی�  oدى �< ت.7یJأن ی hب�<، وج�Fإ )Oی���� ب�� و

$��، @> �#Y ا�O7( ا�"ي تJدى �< @< }خ' د@.� �0 ت.7یT< ا�7�> )��� ا��Jدى 5
� .���4'یg ا��.�7ل ب< @> :7ادث ا���� وا��'اض ا���$

 
 267 ا���دة 

 0�ت ا���دتT��� $>266 و265 ت�����ض '� ���: <@ !G5أ . 
 

gا�#'ع ا���س 
�ت زج'ی�T��� 

 268ا���دة 
 :ره� 05 ا�@.�ل ا�����  د500 إ�3 300 ی.�hO ب�'ا�� �0 

 
05 5
م ا����g ب�� -  oا��.7ی o@دى 5$��، أو رJإ��5ء ا�.��4 ا��$7ی� ا�� o@ر 

� �0 ا���دة 239 و235 و232 و05231 ا��
ة ا���'رة @> ا��7اد ��iوا�#�'ة ا� 
 ؛240

 

 بb:��م ا���دة -  ؛247 5
م ا���
 
0  5
م أداء ا��.7یo ا�����M 05 ا�.��4 ا��$7ی-  �249 ا��Jدى 5$�� )��� ���4دت
 ؛264و
 



05 5
م ا����g ب��.��4 ا��$7ی� ا��Jدى 5$�� )��� �7�4اد -  oم أداء ا��.7ی
5 251 
 ؛266 و257 و256 و253 و252و
 
�ت ا���دة - Tب��� 
262 5
م ا���. 
 

  ت��'ر 7�5ب�ت ا��'ا�� ب�.
د ا�ج'اء ا�"ی0 �� ی'اع @> :��� ت��� أ:��م ا��7اد
 . دره�20.000ا���ب�� ا�"آ'، 345 أE ی���وز ���7ع ا��'ا��ت 

 

Y��2ا���ب ا� 
اlج�زات ا��F�2 ب�.o ا��$�س��ت ورخc ا���h ا���$7:� �س��ب 

�C2ش 
 ا�#'ع ا�ول

 اlج�زة ب�$�س�� ا�E7دة
 269 ا���دة 


 آ� أج' �0 إج�زة �
ت�� \G\� أی�م، ب�$�س�� آ� وEدة ا���M 345 وی�'ي ه"ا.  ی��#
 .ا�ج' ا�"ي اس�G#( �M4 ب$��<

 
' ���4C، ب�ت#�ق ب0 ا����� وا�ج'، 345 أن t �4 أوC�� �\Giی��0 أن ت�7ن ا�ی�م ا� 

 .ت�3T وج7ب� @> �
ة ش�' �0 ت�ری{ ا�E7دة
 

 إذا �Fدف و7Oع ا�E7دة، ا�#�'ة ا��> ی�7ن @�� ا�ج' @> �4�5 س$7ی� �Jدى 5$��، أو 
 ب��h �'ض، أو :�د\� أی� آ�ن ���57، أض#( إ�3 ا�.��4 ا��$7ی� أو إج�زة @> إج�زة

 .ا��'ض أو ا��Mد\� إج�زة ا�ی�م ا�Gi\� ا��"آ7رة
 

 270 ا���دة 
 ی���M ا�ج' خGل أی�م إج�زت< ا�Gi\�، ت.7ی�T ���وی� �vج' ا�"ي آ�ن س���ض�! �7 

 .ب�> @> ش�4<
 

� ،'0 )'ف ���4<، $5
 :74ل �57
 أداء ا�ج' ا�"ي ی4>  یJدى ه"ا ا��.7یo إ�3 ا�ج
��
�م ا�ج' ب�lدEء ب7\�� ا�E7دة ا�����4 �0 )'ف ض�ب� ا����M ا��O ش'ة���. 

 

وق ا���T4� <$(7ن اEج���5>، @> :
ود $C0 ا��ا��"آ7ر،  oا����� ا��.7ی gی��'ج 


وقا���Z ا��2ص ب��4~ اEش�'اآ�ت ا���'ی� ا��
@�57 إ�3 ه"ا$Cا� . 
 

<��iا�#'ع ا� 
 إج�زة ا��'ض



 271 ا���دة 
 ی�h 345 آ� أج'، ت."ر 45< ا�M��Eق ب��4< ب��h �'ض أو :�د\�، أن ی�'ر ذ�]، 
وی�.' ���4< خGل ا����i> وا�رب.0 س��5 ا��7ا�� �"�] إE إذا :��( ا��7ة ا���ه'ة 

 .دون ذ�]
 

 0� 'iب أآ�أرب.� أی�م، إخ��ر ���4< ب���
ة ا���4��M  ی�h 345 ا�ج'، إذا اس��' ا��
�ب<، إE إذا ت."ر 45< ذ�]t ت�'ر ��ب<، واlدEء �< ب���دة )���. 

 
 ' ی��0 �����4 أن ی.�
 345 �#��<، إ�3 )�h ی��2ر! ب$#�<، بbن ی�'ي 345 ا�ج


دة @> ا����دة ا���� ا��
�3 ب�� �0 Mا�� h� ��Tدا، داخ� �
ة ا����( �CM@ ��O
' .ا�ج

 
 272 ا���دة 

' ا��'ض t ب< ��'ض�t إذا زاد ،� ی��0 �����4 أن ی.��' ا�ج' @> :�� ا�����
 �\G\ ل @�'ةGخ �' :�د\� ا����، 345 ��?� و\���0 ی7�� ��7ا�t �\د�M� ا���$>، أو


رت< 345 اEس��'ار @> �Pاو�� ش�4<O ' .��?� وخ��� وس�0 ی7��، أو إذا @�
 ا�ج
 

 273 ا���دة 
' :�د\� t �\ا��'ض ا���$>، أو :�د 't ض'� hب ب��� E یJدى ا�ج' 05 ا��

 ،�5���� ا���� ا�O�#ا����، أو ات 
�5 c$ی �� ��ا����، أی� آ��( دوری� أداء ا�ج'، 
 .أو ا�$_�م ا�
اخ4> 345 خGف ذ�]

 

s��iا�#'ع ا� 
 ب.o ا�����ت

 274 ا���دة 
0� '
 ا�ج
د �
ده� آ�� ی4>  ی��#Mوت ،� : رخc ت�h، ب��h أ:
اث 4?�5

 
 : ا�Pواج - 1 
 
 - ' أرب.� أی�م؛:  زواج ا�ج
 
 ی7��ن؛:  زواج أ:
 أب$�ء ا�ج'، أو أ:
 رب�?�< - 
 
 : ا�7@�ة - 2 
 
 و@�ة زوج ا�ج'، أو أ:
 أب$�?<، أو أ:#�د!، أو أ�7F<، أو أب$�ء زوج< �0 زواج س�ب� - 

 �م؛\G\� أی: 



 
 - 
 و@�ة أ:
 إخ7ة، أو إ:
ى أخ7ات ا�ج'، أو أ:
 إخ7ة أو إ:
ى أخ7ات زوج<، أو أ:

 .ی7��ن: أ7Fل زوج< 
 
 : ت���ت أخ'ى - 3 
 
 ی7��ن؛:  ا���2ن - 
 
�7#< �0 ا�ب$�ء - �� 
 .ی7��ن:  4�5� ج'ا:� ت�'ى �P4وج، أو �:
 

 275 ا���دة 
�
 ا�ج' �0 رخc ا���E hج�ز ا���Mن أو ���Tء ت
ریh ری�ض> و)$>، أو  ی��#

� .����4رآ� @> ���راة رس�� دو��، أو و)$
 

 276 ا���دة 
 أG5!، إ�a#� Eت ا�ج'اء E 274 یJدى ا�ج' 05 ا�����ت ا��$7Cص 45�� @> ا���دة 

� ا���� O�#ا����، أو ات 
ا�"ی0 ی���ض7ن أج7ره� ش�'ی�، �� �� ی$c 345 خGف ذ�] �5
�5�، أو ا�$_�م ا�
اخ4>ا���. 
 

 �
ود ا����Mأد��! @> ا� ��' أن ا�ج' یJدى 05 ا�����ت ا��$7Cص 45t : 
 
  ی7�0 05 زواج ا�ج'؛- 
 
 . ی7م وا:
 @> :��� و@�ة زوج ا�ج'، أو أب<، أو أ�<، أو أ:
 أب$�?<- 
 

 277 ا���دة 
T57ا أج'اءه�، ا�"ی0 ه� أM$0 أن ی�5�،  ی�h 345 ا����4����ء @> ا�����Y ا�

��4h �0 أج� ا����رآ� @> ا����4ت ا�.��� ��"! ا�����Y، وا�4��ن ا���ب.� ��� � �Cرخ
�� .وا�"ی0 ه� أ�T5ء @

 
 E یJدى ا�ج' 05 ا�����ت ا��$7Cص 45�� @> ا�#�'ة أG5!، �� �� ی�� اEت#�ق 345 

 .خGف ذ�]
 

h ا�����ت ا����ر إ��� @> ه"! ا���دة، �g  ی��0 اس�
راك س��5ت ا���� ا��T?.�، ب��
 s��i0 ا���� ا��ا���ب ا�ول  <@ ���ت ا���.��4 ب�
ة ا����، ا����ر إ�Tا�5ة ا����'�

 .�0 ا����ب ا���i> �0 ه"ا ا����7ن
 



gا�#'ع ا�'اب 
�ت زج'ی�T��� 

 278 ا���دة 
 : دره� ��5 ی4> 500 إ�3 300 ی.�hO ب�'ا�� �0 

 
$5
 ا�E7دة، أو ت72ی� إج�زة 7M� 345 یZ��2 أ:��م  ر@o إ��5ء ا-  ��Mج�زة ا����l

 ؛269ا���دة 
 
، أو أداؤ! ب�'وط تZ��2 ب�
ة 270 5
م أداء ا��.7یo ا��$7Cص 45< @> ا���دة - 


دة @> ه"! ا���دة؛Mة ا��
 أد�3 �0 ا��
 
274 5
م ا��'خc بbی�م ا���h ا��$7Cص 45�� @> ا���دة - c ب�
ة أد�3 ، أو ا��'خ


دة @> ه"! ا���دة؛Mة ا��
 �0 ا��
 
، أو أداء 276 5
م أداء ا�ج' 05 أی�م ا���h @> ا����M ا��$7Cص 45�� @> ا���دة - 

45< ه"! ا���دة )C� ��5 أج' ی��. 
 

 ت��'ر 7�5ب�ت ا��'ا��، ب�.
د ا�ج'اء ا�"ی0 �� ی'اع @> :��� ت��� أ:��م ا��7اد 
 . دره�E20.000 ی���وز ���7ع ا��'ا��ت ا���ب�� ا�"آ'، 345 أ

 

 ا���ب ا���دس
��Oا��'ا 

 279 ا���دة 
 0� s��iأ:��م ا���� ا� � ی�h 345 ا�����، ����0 ا����4ت ا���C�2 �0 �'ا��O ت��

ا����ب ا���i>، أن ی��] ج�g ا����$
ات ا����.��4 آ7س�?� ��4'ا��O واl\��ت، و@� 
�ت ا�#� ا��Cدرة ا���4�ت، وت�.� ��4�
دة @> ه"ا ا����7ن، و@> ا�$7Cص ا��$_M�

>�����. 
 

 280 ا���دة 
 دره� 05 5
م ��] ا�7\�?� ا����ر إ��� @> 5000 إ�3 2000 ی.�hO ب�'ا�� �0 

 . أG5!279ا���دة 
 

gا���� ا�'اب 
����Gا�ج'اء وس �MF z#: 

 ا���ب ا�ول
 أ:��م �5��



 281 ا���دة 
ی��' 345 �_�@� أ��آ0 ا����، وأن یM'ص 345 أن ت�7@' @��  ی�h 345 ا�����، أن 

 �Fا�ج'اء، وخ� �MF 345 ظ�#M4� ��زGا� ��G��4ت ا�����و ،�MCی� ا��O7ش'وط ا�
 0� o�� ی�.�4 بbج�Pة ا��O7ی� �0 ا�M'ا?�، وا��lرة، وا��
@�a، وا���7ی�، وا��#2@

�، واس�.��ل ا��'اوح، وا���ء ا��'وب، وأب��Tا� !�� Zی'Cوت ،oر ا��'ا:
ا�#GTت، و��! ا����، وا�ت'ب�، وا�ب2'ة، و���7د�5ت �GبY ا�ج'اء، و����Gت��، 


ه�O'ا�و. 
 

� �5دی�، وأن ی7@' # ی�h 345 ا�����، أن ی0�T تPوی
 ا�وراش ب����ء ا��'وب ب�
��?G� �MF �@و�'و ،�#�� �vج'اء ���آ0 �_@. 

 
 282 ا���دة 

Pا ی0�T سG�� ا�ج'اء، وی��� ش��  ی�h أن�� ت�7ن أ��آ0 ا����، ���Pة ت
0 ا�����40 ب��O�.ا�ج'اء ا��. 

 
 ،�#�، ووس�?� ا��
@�a، وا��lرة، وا�دوات ا�#2F7ة ا��Pت، وأج�E`أن ت�7ن ا h� ی
��Pة ب7س�?� ��O74ی�، ذات @.��� �.�'ف ب��، وأن ت7@' ��� أض�0 � ،�4�iوا�دوات ا�


 ی�'تh 05 اس�.����� �0 خ�' 345 ا�ج'اءO ��� ن ا����$�، ت#�دی���ش'وط ا�. 
 

 283 ا���دة 
��ر ا`Eت، أو أجPاء ا`Eت، ا��> ت��� خ�'ا 345 ا�ج'اء، وا��> aش'اء أو اس� ،g$ی� 

ت�7@' أGF 345 وس�?� ��O74ی� ذات @.��� �.�'ف ب��، دون أن ت�7ن ه"! ا`Eت، أو 
 .Eت، ���Pة ب�"! ا�7س�?�أجPاء ا`

 
 284 ا���دة 

 ی�h أن ی�7ن ا�ج'اء ا�"ی0 ی���74ن @> ا`ب�ر، أو أ��بh ا���ز، أو O$7ات ا�
خ�ن، أو 

 ت7�Mي �t 345زات ض�رة، ��
ودی0 O ةPأو ا�:7اض، أو أي أج� ،o}ب�ر ا��'ا:

$Oا� ��0 بbی� وس�4 أخ'ى �0 وس�?� ا���ن ب�� @�M� ب'ب�ط، أو�Oا�7ا �.. 
 

 285 ا���دة 
 ی�h أن ت�7ن ا`ب�ر، وا��$�@"، أو @��Mت ا���7ط ��M)� ب��ج�ت، وأن ت�7ن ا��M'آ�ت 

$�، و���Pة �� ��Gأن ت�7ن ا�� h�� آ�� یOوا P7اجMب ��M� ب.7ازل، أو �(�M�
ب
راب��4F P و7Oی�، وأن ت�7ن س��Eت ا��$�ء ��M)� ب7Mاج��4F P ی�4~ ارت��5�# 

0 س$���'ا 345 ا��Oت�.. 
 

 286 ا���دة 
 ی�h أن ت�7ن ا���g ا���M'آ� �0 ا`Eت، آ�7ا5
 ا��M'ك ودوا��<، وا�.�Gت، وأذرع 
�، وا���$$�ت، و��2ری� أو أس�)0 اE:���ك، ���Pة ب7س�?� ��O74ی� أو �.Pو�� F7ا��



�، إذا آ��(. 05 ا�ج'اء�
 ت.�' أ��آ0 ا����، وت��س 345 ذ�] ا��7ر، أو ا���Mل ا��.
�4O�� 'ی0، ب7اس�� ب�'ات��0 � �Ob0 ا�رض> ب�'@�57 �أو ت��.�� . 

 
 ی�h ت7@' أج�Pة �E�� ��?Gت، وأن ت7ضg ه"! ا�ج�Pة ره0 إش�رة ا�ج'اء، 

��� �G��� ا��7ر وه> @> :��� اش���ل$���. 
 

 287 ا���دة 
M��� 345 ا�����، ا����ح �ج'ا?< ب�س�.��ل g$ت  ی�E{ ة، أوP7اد، أو أج��ات، أو 'T

'�24� ����Gأو ت.'ض س ،���MCر ب'Tا� �M4ت 
O ���bب �C�2ت'ى ا����4 ا��. 
 

 ی�$g أی�T، 345 ا�����، ا����ح �ج'ا?< بbن ی��.�74ا، ب�'وط ت�$�@3 وا��'وط 

 ت�M4 ا�T'ر O ،تE{ ة، أوP7اد، أو أج��ات، أو 'TM��� ،<�
دة ب$c ت$_Mا��

���MC�24'ب� ����Gأو ت.'ض س ،. 
 

 288 ا���دة 
 ی�h 345 ا�����، إذا آ��( ت'آ�� ا��$���ت ا����.��4 ت�0�T �7اد، أو ���TM'ات 

خ�'ة، أن ی�bآ
 �0 أن Gtف ت.����a ی��M تM"ی'ا ���7ب�، ی$�< إ�3 خ�7رة اس�.��ل ت4] 
 .ا��7اد أو ا����TM'ات

 
 289 ا���دة 

�ج'اء 345 ا�:��م ا�����7� ا���.��4 ب�E:�'اس �0 خ�'  ی�h 345 ا�����، أن ی�g4 ا
45< أن ی�C4 @> ���ن �$�سh �0 أ��آ0 ا����، ا��> ا��5د ا�ج'اء . ا`Eت h�وی

< إ�3 @ 'دخ���7، إ��G5 س�� ا��'اءة، یM"ر �0 ��2)' اس�.��ل ا`Eت، وی�
�)�ت ا��> ی�h ات�2ذه� @> ه"ا ا��bن�:Eا. 

 
� ����i @> ������  ی�$g 345 أ?�O7أن ت�7ن وس�?��4 ا� 't 0� ��{ ��.أن ی�� ،'ي أج

��45< أن ی.�� ه"! ا�7س�?� ا��> ج�Pت ب�� ا`�� ا��> ی���� 45 g$وی� ،hا��$�س. 
 

� ا��> ج�Pت ب�� ?�O7أن ت�7ن وس�?��4 ا� 't 0� ��{ ب�س�.��ل ' ی�$g ت�4Z أي أج
45�� @> ������ ا��$�س ���i�h. 

 
 >��Gأو س >�MF أن ت.'ض ���b0 ش�ت E7�: وی� أي
 ی�$g ت�4Z أي أج' بbن ی��M ی

'�24�. 
 

 290 ا���دة 
��4 ��4�م  ی�h 345 ا�����، أن ی.'ض �cM#4 ا���> ا�ج'اء ا�"ی0 ی$7ي ت��

45�� ب.
 ذ�]  ��Mوأن ی ،���� <�( cM@ إج'اء hت��7ج hF�$� ���� ش��ل، أوbب
 .#cM بC#� دوری�إج'اء ه"ا ا�



 
 291 ا���دة 

 ' ی�h 345 ا�����، أن یJدي إ�3 ا�ج'اء أج' ا�O7( ا�"ي ی��7T< �0 أج� ت$#" ا��
اب
 .ا��> ت#'ض�� 45�� 7Oا5
 :#z ا��MC، ب����5ر! و��O �0 أو�Oت ا����

 
 292 ا���دة 

� ا�.��
ی
 ا��
اب' ا����Mا���4#� ب�����، ت ��7�Mی�.�4  ت�3�7 ا����4 ا� ��@ ،��
� 291 إ�3 281ب�����دئ ا��$7Cص 45�� @> ا��7اد �0 � أG5!، وا��
اب' ا����

� ب.o ا���0 F7Cخ >Tت�� �� ���Mه"! ا� <@ �ا��F�2 ب�4] ا����دئ، �'ا5
 .وا�ش��ل �0 �����4ت

 
 293 ا���دة 

Gا�� 
� ا���.��4 ب�7ا5F7C2ت ا���5
م ا���iل ا�ج'اء �4.�4 
�� و:#z ا��MC،  ی.
�ت Tه"ا ا����7ن وا���� >وه� یJدون ب.o ا�ش��ل ا��2'ة، ب���#�7م ا�"ي ی.$

ا��Cدرة @> شbن ت���<، خ�b ج���، ی��0 أن ی�'ت��4C@ >$5 h �0 ا���� دون 
 345 ��7��O �#إخ��ر، وE ت.7یo 05 ا�#�C، وE 05 ا�T'ر، إذا س�� ا)��5G ب�

4��289�ت ا��$7Cص 45�� @> ا���دة ت4] ا��.4��ت و@� ا�!G5أ . 
 

 294 ا���دة 
 ی�h أن ت0�T ش'وط ا��G�� و:#z ا��MC، ا��> ت��ش' @> إ)�ره� ا�ش��ل @> 
� وأ�$� �vج'اء ت���> )�ب.� MF �@وی� �'و��ا��$�ج� وا�����g، وا��$��ت ا��

��
دة ب$7Cص ت$_Mت ا���Tءم وا����Gوت� ،�F7Cخ. 
 

 295دة  ا���
� ا���ری� 345 ا�ج'اء ا�����40 ب�$�ز���، MCا� 

د ب���c� 3T ت$_�> ا��7ا5Mت 

��P$� Eون أش��P� .واP��Eا��ت ا��$7)� ب�����40 ا�"ی0 ی��$
 

 296 ا���دة 
 : دره� ��5 ی4> 5000 إ�3 2000 ی.�hO ب�'ا�� �0 

 

 بb:��م ا���دة -  ؛281 5
م ا���
 
P أ��آ- ��، أو 5
م ت7@' وس�?� ا���ن 0282 ا���� ب�� ی7ا@� أ:��م ا���دة  5
م ت

 ؛286 إ�3 284ا���'رة @> ا��7اد 
 

 بb:��م ا���دة - 287 5
م ا���. 
 

 297 ا���دة 



�ت ا��$7Cص 20.000 إ�3 10.000 ی.�hO ب�'ا�� �0 Tب����� 
 دره� 05 5
م ا���
 .291 و290 و289 و288 و45283�� @> ا��7اد 

 
 298ا���دة  

�ت ا��7اد T��� �#��2� 0 أج��ب��.�7ب�ت  ���: ���Mرت ا��
F282 و281 إذا أ 

د ب�lض�@� إ�3 ذ�]، ا�ج� ا�"ي ی�h أن ت$#" @< ا�ش��ل 286 و285وMت ���y@ ،

��Mور ا�
F }0 ت�ری�وز ه"ا ا�ج� س�� أش�' �� .ا�7اجh إ���زه�، 345 أE ی�
 

� أی� ���2#� ج
ی�
د )��� �:��م ا�#�'ة  ی�$g ت�M�4 ا�ج� ا�"ي ی( ،hا��� Y#$� ة

 .ا���ب��

 
 299 ا���دة 

 <@ ���ت ا��7اد ا���ب��، ا��$7Cص 45T��� �#��2� 05 ت ا���'ت����ا��'ا Z5�Tت 

ور C� 0�ه"ا ا���ب @> :��� ا�.7د، إذا ت� ارت��ب أ@.�ل ���\�4 داخ� ا��$�0 ا��7ا�

<?��� ��:. 
 

 300 ا���دة 
�، ا���.��4 ب�'ا�5ة ��ت ا���'ی.�، أو ا��$_Tخ'ق ا���� ���: <@ ،���M�4� 0ی�� 

 )OJق ا��Gtl'و�� ب�'ار ا��دا��، lر :���� ب�
Cأن ت ،�MCا� z#:و ��Gش'وط ا��

ة E ی��0 أن ت�� 05 �5'ة أی�م، وE أن ت���وز س�� أش�'، س7اء � �4�J�4س��، )

ری� أم E، وی��7جh اGtlق �'ا�5ة ا��$g ا����ر إ�< @> ا�#�'ة آ��( ���'ة ا�l"ار س�
� �0 ا���دة ��i90ا�<?�$��ت، ت��� .  �0 ا����7ن ا�Tم ا:�'ام ه"! ا����
و@> :��� 5

 �C#ا� <@ �� . �0 ا����7ن ا��$�?>324ا�.�7ب�ت ا��$7Cص 45
 


ر :���� ب�Gtlق ا�$Cا�.7د، أن ت ���: <@ ،���M�4� 0س�� و@��  ی��J�4� <?��
 04C#4�90324 و<?�$� . �0 ا����7ن ا�

 
 301 ا���دة 


ة اGtlق ا��OJ(، @> أداء �� ی���M< أج'اؤ! �0 � �4 ی�h 345 ا����� أن ی���'، )
� آ��7ا ی���ض��O ���7 ت�ری{ اGtlق$ .أج7ر، وت.7ی�Tت، و@7ا?
 ��دی� أو 5

 
C@ 3وأدى إ� �� ا�ج'اء �0 ش���4، وجh 345 ا����� أن  إذا أ�F| اGtlق ���?

 oا����، ب�� @> ذ�] ا��.7ی 
یJدي ��� ا��.7ی�Tت، ا��> ی�����7�M @> :��� إ���ء �5
 .05 ا�T'ر

 

<��iا���ب ا� 
 ا�:��م ا��F�2 ب$�� ا��'ود ا��> ی#7ق وز��� )$�



 302ا���دة 
 74t'ام، أی� آ��( وس�4  ی�h 345 آ� �0 ی'س� )'دا أو شE �a ی�� وز�< 05 أ�Z آ

ا�$�� ا��'اد اس�.�����، أن ی�0 345 ��' ا��'د وز�<، و)�.� �7�Mا!، وا�7ضg ا�"ي 
0Mأ\$�ء ا�� >وی�h أن ی�7ن ذ�] ���7ب� 345 ا�7ج< ا��2رج> . ی$��> أن ی�7ن 45

<�
د ب$c ت$_Mت ا��> ت�# .��4'د بM'وف واض�M و\�ب��، :�h ا��
 

Eی��0 @> ا�:7ال ا  
��، أن ی�
ر :Oا د

یMا�7زن ت 

یMت ��.� h.Cا��> ی ،�?�$iس�
>�. .أ3CO �74زن ا����� 345 ا��'د ب$�ء 345 :��<، و)�

 
 0�ب ه"ا ا�خ'، آ��ب� ا�����ت ا����ر إ��� @> ا�#�'تt ���: <@ ،ا��'س� � ی�3�7 وآ

!G5أ. 
 

 303ا���دة 
0 5
م آ��ب� ا�����ت ا��$7Cص 45�� @>  دره� 50005 إ�3 2000 ی.�hO ب�'ا�� �0 

 345 ��' ا��'د، أو 5
م آ��ب��� 345 ا�$7M ا��$7Cص 45< @> �#Y 302ا���دة 
���� ا���.��4 ب���� .ا���دة، أو @> ا�$7Cص ا��$_

 

s��iا���ب ا� 
���4� � ا����C| ا���

 304 ا���دة 
�4 ����4 �
ى ���� ��( |��C� اث
 : ی�h إ:

 
�  ا��- 1 :G#ت ا�EGس��Eی� وا
5�$� وا����ری� و���وEت ا�C$��5 ا���4Cت ا�Eو��

 وا���ب7ی� وت7اب.��، إذا آ��( ت��� �� E ی�� 05 خ��0 أج'ا؛
 
 2 - �:G#ت ا�EGس��Eی� وا
5�$� وا����ری� و���وEت ا�C$��5 ا���4Cت ا�Eا����و 

��ش'ون أش��E ت.'ض ا�ج'اء ���2)' ا��'اض وا���ب7ی� وت7اب.��، وا����40 ا�"ی0 ی
� .ا���$�، ا��> :
ده� ا���'یg ا���.�4 ب���.7یo 05 :7ادث ا���� وا��'اض ا���$

 
 305 ا���دة 


ی� واEس��EGت 5�$� وا����ری� و���وEت ا�C$��5 ا���4Cت ا�E345 ا����و h� ی
 0� �Oوا���ب7ی� وت7اب.�� ا��> ت��� أ �:G#ا� ��( |��C� ��ث إ
Mا أن ت'خ��0 أج

 ��7�Mا����4 ا� ��O 0� دة
Mآ�، و@� ا��'وط ا��'��� ��( |��C� �4 أو�������4 �
 .ا���4#� ب�����

 
4�> ا���Z4 ب����� 345 اخ���F�C ا��'اب> وا���$>، ب.
 �7ا@�� Olوب ا
 ی7ا@� ا��$

 .ا���h ا���Z4 ب�#�� ا����



 
� ا����'آ� ب0 ا����وEت، أن ت��� 7T5ی� آ� ���و�� داخ�4  ی�h 345 ا���M4C ا���

4�> ا���Z4 ب����� خGف ذ�]Olوب ا
 .@> ���ق اخ���F�C، �� �� ی' ا��$
 

 306 ا���دة 
 345 h�
 ا�د�3 �0 ا�O7( ا�"ي یMا� 

یMا���4#� ب�����، ت ��7�Mت�3�7 ا����4 ا� 

h، أو أ)��ء ا����، ت�'ی�< �vج'اء،�( ��P ب0 ا����وEت ا��> E ی3�2 @ �g ا���
�Fب� خ��O'� ��5�Tإخ h� .�MF 345 ا�ج'اء، وب0 ت4] ا��> ی

 
� �����4 )��� ���4دة �( �M4C� ث
Mأن ت �� 304 ی�h 345 ا����وEت ا��#'وض 45

 .أG5!، أن ت�7@' 345 )�h ش�� )�4 س��5ت ا����
 

 307 ا���دة 
 �M4Cا�� Y. ا���� ا������4 أو ا����'آ� ب0 ا����وEت، إدارة ا���M4C ی�3�7 ر?

45< أن ی7ج< س$7ی�، ت�'ی'ا :7ل ت$_� ا���M4C، وس'ه�، وت
ب'ه� ا����> 05  h�وی
 �ا��$� ا�#�ر)�، إ�3 آ� �0 ا�.7ن ا���Z4 ب�#�� ا����، وإ�3 ا���h ا���Z4 ب�#�

40 ا�$��iوب> ا�ج'اء وا���
0 ب�����و�� $5
 وج7ده�، وإ�3 �$�دیh ا����، وإ�3 �$ب
<��� ا��> ی�'ي 45�� ا�$_�م ا��$�� .ا��G��، إذا ت.�4 ا��' ب�����وEت ا��$

 
� ا���4#� ب������7�Mا����4 ا� ��O 0� 'د ��7ذج ه"ا ا���'ی
Mی . 

 
 308 ا���دة 

Zری�C� ،تE0 ا����و ت$_� ا���M4C  ت���M ا����و�� أو ا���M4C ا���� ا����'آ� ب
h ا������� cC2داء ا�ج' ا��bوت��#� ب ،����O'ا�و � .ا���

 
 309 ا���دة 

 �����4، )�h أو أآi'، ی�45 �4� �". أ)��ء ا����" ی��' 345 س' ا����C| ا���
���#�bب ������أن ی��ش'وا  ��45 h� .وی

 
 310 ا���دة 

40 345 ش��دة تF�: ،أن ی�7ن أ)��ء ا���� h� .)�i أ��� �7C�2ن @> h( ا���� ی
 

 ��� �C'خ�ا�)��ء، و �a40 @> ج
ول ه� ی�h 345 أ)��ء ا���� أن ی�7�7ا ��
hاو�� ا��Pب�. 

 
 311 ا���دة 

345 )�h ا���� ا�ج$�>، أن ی�7ن :�GF، إض�@� إ�3 �� ذآ' @> ا���دة  h� 310 ی
�ت ا��F�2 بTا���� <@ >� ا�ج��hأG5!، 345 ا��'خc ا��$7Cص 45���. 



 
 312 ا���دة 

 
 ی'ت�� )�h ا���� ب������، أو ب'?Y ا���M4C ا���� ا����'آ� ب0 ا����وEت، ب.�
�ت ا���$�OGأخ �� .ش�� ت'ا35 @< ا��7ا5
 ا��> ت�7م 45

 
 313 ا���دة 

 0 ی�h أن ی�7ن، آ� إج'اء تbدی�>، ی.�Pم ا����� أو ر?Y ا���M4C ا���� ا����'آ� ب
 �ا����وEت ات�2ذ! @> :� )�h ا����، �7ض7ع O'ار، ی7ا@� 45< ا�.7ن ا���Z4 ب�#�

 .ا����، ب.
 أخ" رأي ا���h �#�� ا����
 

 314 ا���دة 
345 )�h ا����، @> ج�g ا�_'وف، أن یJدي ����< ب�� اس��Gل و:'ی�، س7اء  h� ی

 .ات ا��F�2 ب��$�<إزاء ا����� أو ت��! ا�ج'اء، وأE ی'ا5> إE ا���5Eر
 

 315 ا���دة 
 ی�h أی�T 345 ا����C| ا���� ����4، ا������4 أو ا����'آ� ب0 ا����وEت، أن 

40 345 إج�زة F�: 00، أو ��'ضت��.0 @> ج�g أو�Oت ا����، ب���5
ی0 اج���5
ا�
و��، و�'خc ��� و@�� ���4'یg ا���ري ب< ا�.��، @> ���رس� أش��ل ا����5
ة 

5
ده� ت�.� �.
د ا�ج'اء ا��7ج7دی0 @> ا����و��. ���ا� ،<�
د ب$c ت$_Mوی. 
 

 316 ا���دة 
<�
د ب$c ت$_Mا��> ت 
 . ی�h إ:
اث ��M4C :'اس� )��، )��� ��4'وط وا��7ا5

 
 317 ا���دة 

 ��@ P� ی�h ت�40 أج'ی0 345 ا��O �0 ا�ج'اء ا�"ی0 ی.�74ن داخ� آ� ورش� ت$
 .ت�$�ت وأس��h اlس.�ف ا�و�> ا����.��أش��ل خ�'ة، 

 
 00 ���م ا���'ض�?�O � E ی��0 ا���5ر ا�ج'اء ا�"ی0 ت� ت�7ی$�� ���
ی� اlس.�@�ت ا�و�

 . أG5!315ا����ر إ��� @> ا���دة 
 

 318 ا���دة 
�، ی���i @> إج'اء ا�#7Mص ا���� ا�7اج�� 345 ا�ج'اء، ?�Oا���� دورا و h یJدي )�

� خMCا� ���M4� ا���� hF�$� ��ءG� 0� 
��F ا�#cM ا���> ا�'ا�> إ�3 ا��bآ
 ��
 یT' ب���MC ب��h ا����، وEسO �� آ� ���$��vج'اء $5
 ب
ای� ت����4، وإ�3 ت

� �vج'اءMCا� ���Mوى، وا�
 .ب�'ا��O ش'وط ا�$_�@� @> ���ن ا����، و��2)' ا�.
 

 319 ا���دة 



$5
  ی��0 ���h ا����  �����، ت�
ی� G5ج�ت �vج'اء @> ا�:7ال اEس�.?�$iاس� �#Cب
و7Oع :7ادث أو ��7ر أ�'اض داخ� ا����و��، وإس.�ف آ� أج' ت.'ض ��Mد\� ش��، إذا 

 .آ��( ا��Mد\� E تJدي إ�3 تZO7 ا�ج' 05 ش�4<
 


 :'ی� ا�ج' @> اEس�.��� ب����' أ�< E ی��0 @> ج�g ا�:7ال ت�t  !ا�"ي ی��2ر h
 .ب$#�<

 
 320 ا���دة 

 ی�7ن )�h ا���� �Jه�OE G'اح ت
اب' @'دی�، آ��$�� �0 ش�� إ�3 }خ'، أو ت7Mی� 

رت< Oو ،'�$hC ا����، إذا آ��( ت4] ا��
اب' ت�'ره� ا���5رات ت�.�4 خ��F ب�0 ا�ج

�MCو:���< ا� ،��M345 ا�� ��
 .ا��
 

45< إذا ر@o . ت4] ا����':�ت ب.0 ا���5Eر ی�h 345 ر?Y ا����و��، أخ"  h�وی
 .ا�.�� ب��، ب�ن ا�س��ب ا��> :��( دون ا�خ" ب��

 

ار Fم ات#�ق، إ
 ی�3�7 ا�.7ن ا���Z4 ب�#�� ا����، @> :��� :
وث F.7ب�ت أو 5

 .O'ار @> ا��7ض7ع، ب.
 أخ" رأي ا���h �#�� ا����
 

 321 ا���دة 
h ا���� ب
ور ا�( g4�Tی  ،|��Cب��$��� ��دارة، ورؤس�ء ا�� �F7Cس���ري، خ

 ��� ی�.�4 ب��M'ص 345 ت��� ا��
اب' ا����@ �� :ور?Y ا���M4C اEج���5�، Eس
 
  �'ا��O ش'وط ا�$_�@� ا�.��� @> ا����و��؛- 
 
  و�Oی� ا�ج'اء �0 ا�7Mادث، وج�g ا�ض'ار ا��> ت�
د ���MF؛- 
 

ى �Gء�� �$- � ��O'ا�؛ '� �vجMCا� ���M4� ا���� hC 
 

\�، و�Gء�� - Mات ا����P���� ی�.�4 ب���$�ی�ت وا��@ �F0 �'وف ا����، وخ��Mت 

ت�$�ت ا���� �7��4ی0 ا����> �vج'، واس��.�د ا����TM'ات ا��2'ة، ودراس� وت'ة 
 .ا����

 
 322 ا���دة 

 : ی�h اس���رة )�h ا���� @> �� ی4> 
 
 � ا���.��4 ب���$_� ا���$> ��M4C�4 ا���� ����4؛ ا����?- 1 
 

ی
ة �����ج؛- 2 �  ا���$�ت ا�



 

ی
ة- 3 � . ا��7اد وا����TM'ات ا�
 

 323 ا���دة 
h ا���� 345 ت'آ�� ا��$���ت ا��> ی��.���4 @> �( g4ا����و�� أن ی� Y ی�h 345 ر?

 .���و��<
 


345 )�h ا���� أن یz#M أس'ار ا��. h�5�$� وا���$�، وآ"ا أس'ار ت'آ��  یCات ا�
 .ا��$���ت ا����.��4

 
 324 ا���دة 

345 )�h ا���� أن یC'ح، و@� ا��'وط ا��$7Cص 45�� @> ا���'یg ا���ري  h� ی
ب< ا�.��، ب�� :��� �E�: 0ت ا��'اض ا���$� ا��> �45 ب��، وآ"�] ا�5'اض أو 

� ���F ��� 'اض ا��> ی��0 أن ت�7ن�ا��$�. 
 

 325 ا���دة 
 �M?E 0�Tب�س��'ار، ت� ��$M���4و��، ی.�� 345 ت� �Oا���� ب��] ب�� h ی�7م )�

ا�خ��ر وا��'اض ا���$� إن وج
ت، و5
د ا�ج'اء ا��.'ض0 ���ت< ا�خ��ر 
 .وا��'اض

 
 ت7ج< ه"! ا�����O �����4 و�4�$� :#z ا��MC وا��G��، وت7ضg ره0 إش�رة ا�.7ن 

 .Z ب�#�� ا���� وا���h �#�� ا����ا���4
 

 326 ا���دة 
 0� ،>� | ی�h 345 ر?Y ا����و��، أن ی�
م ���h ا����، ج�g ا����Gت ا��> ت�


ى اس�#�ء ا����و�� ��'وط ا����، و@> ��
���� ا��.4��ت ا��F�2 ا��> � ��O'ا�ج��، 
��$5
 إ� ،�MCا� z#:و ��Gا�� 'ز أش��ل خ�'ة �0 �7ع تsM 345 ا����] ب�
اب

 أG5!، وت�| �<، �0 ج�� أخ'ى، ا��.�ون �g 293ا�ش��ل ا����ر إ��� @> ا���دة 

! @> ش�4< .ا�)��ء ا���?�G5 345 0ج ا�ج'اء، و�g آ� �0 ی��0 أن ی#

 
 327 ا���دة 

،���4� ��( �M4C� ی��
  ی�h @> ا����وEت ا��P4�� بbن ت�7ن �
 

h ا����  إخ�Tع ا�ج'اء ا����( ��0 أد��! �#cM )�> ی�'ی< 45$: 
 
  آ� أج'، ��O ب
ای� ت��4<، أو @> أ3CO ا`ج�ل ��O ا���Tء @�'ة اEخ���ر؛- 1 
 



 2 - �$��iج'اء ا�"ی0 ب7�4ا ا�v� ���$آ� ا\$> �5' ش�'ا، ب�� �Oة 345 ا�'� ،' آ� أج
 � 05 \���> �5'ة س$�؛�5'ة أو ت��وزوه�، وآ� س�� أش�'، ب��$��� ��0 ت�� س$�

 
�، وا��.�7ب، - 3 ��i0 ��� )#� دون س0 ا��و ،���M، وا���ی�.'ض ��2'  
O ' آ� أج


ی
 دوری���؛Mا���� ت h وا��.�ق، ب.
 آ� @�'ة ی�'ر )�
 
 4 - � : آ� أج'، @> ا�:7ال ا����
 
 -t 'ض�د\� ش�� أو �: 't �\د�: h��� ،g�ب أآ 'i�G\ 0\� أس�بt 
' �'ض  ب.

 ��$>؛
 
�ب ���h :�د\� ش�� أو �'ض ��$>؛- t 
  ب.
 
  ب.
 ت�'ار ا���ب ���MF h>؛- 
 

�ت ه"! ا���دةT��� ��ت ت��#� ا���4#� ب����� آ�7�Mد ا����4 ا�
Mت . 
 

 328 ا���دة 
 ی��0 ���h ا����، $5
 ا�T'ورة، أن ی���h بbن ت�'ى �vج'، 345 �#�� ا�����، 

�4$5
 ب
ای� ت��7M@>4ص ت�� . 
 

4� ا��> ی���h ب�� )�h ا���� خGل زی�رات<  تY#$� gT2 اlج'اء، ا�#7Mص ا����
ا��#�
ی�، :$�� ت
75 ا�T'ورة إ�3 إج'ا?��، ب�
ف ا��sM 05 ا��'اض ا���$� أو 

 .ا��.
ی�
 

 329 ا���دة 
ج'اء، ب����5ر!  یJدى ا�ج' 05 ا�O7( ا�"ي اس�P4��< ا�#7Mص ا���� ا���'اة 345 ا�

 .و��O �5دی� �0 أو�Oت ا����
 

 330 ا���دة 
 �P ا���آ0 ا���M4C�4� �CC2 ا������ ا���4#� ب����� ش'وط ت�7�Mد ا����4 ا�
Mت 

0 5
ة ����4، س7اء آ��( ا�#7Mص ت�'ى داخ� ا����و��، أو @> �'آP ���'ك ب
 .���وEت

 
 331 ا���دة 

�، إ��\ �ذا آ�ن ��M4C�4 ا���� �0 ا�ه�� �� ی�#> �����  ی�h إ:
اث 5�دة )�
0 بO7( آ�����(. 

 



gا���ب ا�'اب 
�h( Y4 ا����� 

� وا��O7ی� �0 ا���2)' ا���$
 332 ا���دة 

� ا���4#� ب�����، ��Y4 اس���ري ی��3 �7�Mى ا����4 ا�

ث �Mی " h( Y4��
�ا�O'ا:�ت و}راء �0 أج� وت�7ن ����< ت�
ی� " ا���� وا��O7ی� �0 ا���2)' ا���$

 �MCا� z#: c2ی �����4، و@> آ� � �ا�$�7ض ب�#��� )h ا����، وا����C| ا���
� .وا��G�� ا���$� وا��O7ی� �0 :7ادث ا���� وا��'اض ا���$

 
 333 ا���دة 

 ی'أس ��h( Y4 ا���� وا��O7ی� �0 ا���2)' ا���$� ا�7زی' ا���Z4 ب����� أو �0 
4���40، وا��$_��ت ی$7ب 5$<، وی��7� �40 05 اlدارة و05 ا��$_��ت ا���$i�� 0� ن

Giت� 'iج'اء ا�آv� � .ا�$��ب
 

 ی��0 �'?Y ا���Y4، أن ی
75 ����4رآ� @> أش���<، آ� شc2 ی'ا35 @> اخ��ر! �� 
Y4� .ی�7@' 45< �0 آ#�ءات @> ���ل اخ��Cص ا��

 
 334 ا���دة 


د أ�T5ء ا���Y4، و)'ی�� Mی <�' ا���Y4 ب$c ت$_� ت�#$��، وآ .ت.
 

 335 ا���دة 
 : دره� ��5 ی4> 5.000 إ�3 2.000 ی.�hO ب�'ا�� �0 

 
�ت ا���دة - T���� ���( �4���� ��( �M4C� اث
 ؛304 5
م إ:
 
� �����4 أو ���'آ� )��� ���4دة - �( �M4C� اث
305 5
م إ: �@Gا\�� خ
 أو إ:

��O 0� دة
Mا���4#� ب�����؛��4'وط ا�� ��7�Mا����4 ا�  
 
� ���'آ� ت
خ� @> ���ق - �( �M4C� <@ س��J� و�� أو���7ی� T5 o@ر 

�ت ا���دة T���� ���( ،��F�C؛305اخ� 
 
 - 0 ؛311 و310 ت��� أ)��ء E ت�7@' @�� ا��'وط ا��$7Cص 45�� @> ا���دت
 
، أو 5
م إدارت�� و@� 316ة  5
م إ:
اث ��M4C ا�M'اس� ا��$7Cص 45�� @> ا���د- 


دة ب$c ت$_�>؛Mا��'وط ا�� 
 
�4 )�h ا���� @> أداء ا����م ا�7اج�� 45< ب���3T ه"ا ا����7ن؛- O'5  



 
322 5
م اس���رة )�h ا���� @> ا����?� وا���$�ت ا��$7Cص 45�� @> ا���دة -  ،

 و5
م إ)5G< 345 ت'آ�� ا��$���ت ا��> ت��.�� @> ا��Jس��؛
 

 بb:��م ا���دة -  ؛329 5
م ا���
 
�ت ا���دة - T���� �@G�4 س��5ت ا���� خ( h ؛306 5
م ا��345 '@7 )�
 
 إ�3 ا�.7ن ا���Z4 ب�#�� ا����، 307 5
م إرس�ل ا���'ی' ا����ر إ�< @> ا���دة - 

0 ب��40 ا�$��بiوب> ا�ج'اء وا���
���و�� وإ�3 ا���h ا���Z4 ب�#�� ا����، وإ�3 �$
$5
 وج7ده�؛ 

 
0 وا���'ض0 ا����ر إ��� @> ا���دة - ، أو 5
م 315 5
م وج7د ا����5
ی0 اEج���5


د! ا�$c ا��$_�>؛Mی ���دا 
5 �O، أو آ���7 أ��آ� )O7س�.��� ب�� بEا 
 
�ت ا��7اد - Tب��� 
 .331 و328 و327 5
م ا���
 

Y��2ا���ب ا� 
�MCا� z#:و ��Gن ا����� 

 336دة  ا���
5�$� وا����ری� و���وEت Cت ا�Eى ا����و
� �MCا� z#:و ��Gن ا���� ی�h إ:
اث �
� وا���ب7ی� وت7اب.��، وا��> ی���� @�� خ��7ن :G#ت ا�EGس��Eی� وا
ا�C$��5 ا���4

�Oا 345 ا�' .أج
 

 337 ا���دة 
 0� �MCا� z#:و ��Gا�� �$� : ت��7ن �

 
 $<، ر?��؛ ا����� أو �0 ی$7ب 5- 
 
5
م وج7د!، ��$
س أو إ)�ر ت�$> ی.�� ب�����و��، -  
 ر? Y��M4C ا��G��، و$5

 ی.$< ا�����؛
 
h ا���� ب�����و��؛- �(  
 

وب0 ا\$v� 0ج'اء ی�� ا���2ب��� ���O 0 ا��$
وب0 ا���2�$0؛- $�  
 
0 ا\$0 ب�����و�� $5
 وج7ده��- 40 ���بi�� أو �i�� . 



 
4�$�، أن ت
75 ����4رآ� @> أش����� آ� شc2 ی$��> إ�3 ا����و�� ی�7@' 345  ی��0� 

 0�
ا��#�ءة وا��2'ة @> ���ل ا��MC وا��G�� ا���$�، خ��F ر? Y��M4C ا����2
 .أو �
ی' إدارة ا���lج ب�����و��

 
 338 ا���دة 

 : ی.�
 إ�3 ��$� ا��G�� و:#z ا��MC، ا���م خ��F ب�� ی4> 
 
 ���Cء ا���2)' ا���$� ا��> ت��
د أج'اء ا����و��؛ اس- 
 
��ل ا��G�� و:#z ا��MC؛- � <@ ��  ا�.�� 345 ت��� ا�$7Cص ا���'ی.� وا��$_
 
��� اس�.��ل ا�ج�Pة ا��.
ة ��O7ی� ا�ج'اء �0 ا���2)' ا���$�؛- F 0�: 345 'ا���  
 
 -M�داخ� ا����و�� و �a���؛ ا���' 345 ا�M#�ظ 345 ا�� 
 
 اlی.�ز ب�ت�2ذ آ� ا����درات ا��> ت�� 345 ا�7C2ص �$�ه� ا����، و)'O<، وا����ء - 

 ا��.
ات، واخ��ر ا�دوات، وا`Eت ا�T'وری� ����4 ا��G?�� ����4؛
 
0 �0 أج'اء ا����و��؛- O�.ا�� �  ت�
ی� ا�OE'ا:�ت ب�bن إ�5دة تbه
 
 - � ����4؛ إب
اء ا�'أي :7ل س' ا���M4C ا���
 
 ت$�� اl:��س بT'ورة ات��ء ا���2)' ا���$�، وروح ا�M#�ظ 345 ا��G�� داخ� - 

 .ا����و��
 

 339 ا���دة 
�$� ا��G�� و:#z ا��MC اج����5ت��، ب�س�
�5ء �0 ر?��� �'ة آ� \G\� أش�'، � 
 ت.�

 .وآ��4 د5( ا�T'ورة إ�3 ذ�]
 

:�د\� ت'ت�(، أو آ�ن �0 ا����0 أن ت�'تh  ی�h 345 ا�4�$� أی�T أن ت���g 345 إ\' آ� 
 .5$�� 75اhO خ�'ة

 
 ت.�
 اEج����5ت داخ� ا����و��، @> ���ن �G?�، وخGل أو�Oت ا����، آ��4 آ�ن ذ�] 

�$���. 
 

 . یJدى ا�ج' 05 ا�O7( ا���3T @> اEج����5ت ب����5ر! وO( ش�� @.4>
 



 340 ا���دة 
 
$5 ��Mإج'اء ت ،�$�و7Oع آ� :�د\� ش�� �:
 ا�ج'اء، أو إ�Fب�<  ی�h 345 ا�4

<$�� g$>، أو ب�'ض ذي )�ب��ب�'ض . 
 

 ،�$�� ا��$7Cص 45< @> ا�#�'ة ا���ب��، 7T5ان �0 أ�T5ء ا�4�Mی�3�7 إج'اء ا�� 
0 45��� أن یT.� ت�'ی'ا ���ب�� ی��i أ:
ه�� ا�����، وی��i ا`خ' ا�ج'اء، وی�.


د ���O 0 ا���4M4$�7ذج ا��� ��@ ).Oا���4#� ب�����، :7ل ا�_'وف ا��> و ��7�Mا� �
 .:�د\� ا����، أو ا�Flب� ب���'ض ا���$>، أو ب���'ض ذي ا���بg ا���$>

 
 341 ا���دة 

 Z4ا��� h ی�h 345 ا�����، أن ی�.s إ�3 ا�.7ن ا���Z4 ب�#�� ا����، وإ�3 ا���
���دة ا���ب��، خGل ا����2 ب�#�� ا����، �_'ا �0 ا���'ی' ا��$7Cص 45< @> ا

�5' ی7��، ا��7ا�� �7O7ع :�د\� ا����، أو ��.�ی$� ا��'ض ا���$>، أو ا��'ض ذي 
 .ا���بg ا���$>

 
 342 ا���دة 

345 ��$� ا��G�� و:#z ا��MC، أن تgT ت�'ی'ا س$7ی�، @> ���ی� آ� س$�  h� ی
 .ش���، :7ل ت�7ر ا���2)' ا���$� ب�����و��

 

د ��7ذجMی  Z4إ�3 ا�.7ن ا��� >� ه"ا ا���'ی' ب$c ت$_�>، وی�h 345 ا����� ت7ج

ب�#�� ا����، وإ�3 ا���h ا���Z4 ب�#�� ا����، خGل أج� أ�CO! ا���.7ن ی7�� 
 .ا��7ا�� ��4$� ا��> وضg ب����b ا���'ی'

 
 343 ا���دة 

���،  ی0�T @> س�� خ�ص، ی�h وض.< ره0 إش�رة ا�75ان ا���#40 ب�#�� ا�
 :وا���h ا���Z4 ب�#�� ا����، �� ی4> 

 
 ��Mض' اEج����5ت ا��> ت.�
ه� ��$� ا��G�� و:#z ا��MC @> :��� و7Oع :7ادث - 

 خ�'ة؛
 
  ا���'ی' ا��$7ي :7ل ت�7ر ا���2)' ا���$� داخ� ا����و��؛- 
 
 -� . ا��'���� ا��$7ي ��O74ی� �0 ا���2)' ا���$
 

 344 ا���دة 
 05 hO�.0  ی� ��م ه"ا ا���ب ب�'ا��:bب 
 . دره�5.000 إ�3 52.000
م ا���

 



Y��2ا���� ا� 
 ا�ج'

 ا���ب ا�ول

ی
 ا�ج' وأداؤ!Mت 

 ا�#'ع ا�ول
 أ:��م �5��

 345 ا���دة 
 g� ،�� ش�� ج��5O�#3 اتTش'ة، أو ب������0 
د ا�ج' بM'ی�، ب�ت#�ق ا��'@Mی 


 ا�د�3 ا����v� <�7ج'�'ا�5ة ا�:��م ا�����7� ا���.��4 بM��. 
 

 ���Mت�7( ا�� ،!G5ت ا�7اردة @> ا�#�'ة أ�T0 و@� ا����
د ا�ج' ب0 ا��'@Mإذا �� ی 

ی
! و@� ا�.'فMت .!�T0 أ���� ارت
د س�ب�� ا@�'ض @> ا��'@M� 'وإذا آ�ن ه$�ك أج. 

 
 346 ا���دة 

 ��O 0، إذا ت��وت�$�P @> ا�ج' ب0 ا� .ا���� ا�"ي یJدی��< ی�$g آ� ت�
 

 347 ا���دة 
 h��� )O7ع ا���� @> ���ن ا����، @> :��� ضTة ا��> ی�
 یJدى �vج'، 05 ا��

45�� ا�ج' ا�.�دي h��Mا��> ی Yا�س Y#� 345 ب$�ء h��Mخ�رج 05 إرادت<، أج' ی. 
 

' أ�<، إذا آ�ن ا�ج' ی���ض3 أج'! 345 أس�س ا���.�، أو ا���� ا��Jدى، أt  و
ا��'دودی�، وجh �< 05 ذ�] ا�O7( ا�g?�T، أج' یJدى �< 345 أس�س �.
ل أج'! خGل 


 ا�د�3 ا����v� <�7ج'Mی�� ذ�] 05 ا� Eا���ب��، 345 أ ��ا���� وا�.�'ی0 ی7. 
 

�، راج.� �س��ب خ�رج� 05 إرادة :G#ا� 't (، @> ا�$��)�تO7ع ا�� إذا آ�ن ض
bب <Tا��� )O7ن ا�y@ ،'
ة ا�ج' ویJدى 5$< 345 أس�س ا�ج?�#� h�Mآ0 ا���� ی��

 .ا�ج'ة ا�.�دی�
 

 't ت ج7ی�E�: hا���� ب�� '�، ت7@:G#إذا ت."ر 345 ا�����، @> ا�$��)�ت ا� 
 
�y@ ،�@7�bن ا�ج' ا�"ي ی�7ن ره0 إش�رة ا����� )�4 ا���Cح و�� ب.
 ا�Pوال ی��#

 . ب���4<�0 أج'ة �ZC ی7م إذا �� G(�5 ا�7م
 

� إذا �� G(�5 خGل �ZC ی7م @���7 . وی���ضi4\ 3> ا�ج'ة ا�
 

 348 ا���دة 



 <5���' ا��Jدى 5$��، @> :��� ا��ZO7 ا�t �.?�Tرآ( س��5ت ا���� ا�
 إذا اس�
 ���ج'اء ا����و�� 05 ا���� �س��ب �5رض� أو ��7ة �Oه'ة، وجh أداء ا�ج' 5$�� ب���


ة �vج'ا�.�دی�، �� �� ت�0 ?�@ 'iت أآ�T��� ه$�ك. 
 

 349 ا���دة 
�، ب��$��� ��5��4ت :G#ا� 't أ:��م ا���دة ا���ب��، 345 ا�$��)�ت �Tت�'ي أی 

ا�Pا?
ة 05 ا����i> س��5ت ا�و�3، إذا أس#' ت7زیg س��5ت ا���� 345 أی�م ا�س�7ع، 05 
� إ�3 أزی
 �0 \���> س��5ت @> ا�7م�7
ة ا���� ا�� g@ر
 . ا�7ا:

 
 350 ا���دة 

 0� 
�، ب�7جh ب$�
Oا�ج' 345 أس�س ا� >� h��Mی �� �� ،'
 آ� أج ی�h أن ی��#

د Mت ��
Oوة ا�G5 0� ،�� ش�� ج��5O�#ا����، أو �_�م داخ4>، أو ات 
ب$7د �5

 :������ 345 ا�$7M ا����> 
 
 �0 ا�ج' ا��Jدى �<، ب.
 �TO?< س$�0 @> ا����؛% 5 - 
 
 �0 ا�ج' ا��Jدى �<، ب.
 �TO?< خ�Y س$7ات @> ا����؛% 10 - 
 
 �0 ا�ج' ا��Jدى �<، ب.
 �TO?< ا\$�> �5'ة س$� @> ا����؛% 15 - 
 
 �0 ا�ج' ا��Jدى �<، ب.
 �TO?< �5'ی0 س$� @> ا����؛% 20 - 
 
 .�0 ا�ج' ا��Jدى �<، ب.
 �TO?< خ��� و�5'ی0 س$� @> ا����% 25 - 
 

 351 ا���دة 
 أG5!، @�'ات ا�2
�� ا��> أداه� ا�ج' ���4C، 350ی'اد ب����� ا����ر إ�< @> ا���دة  

' ��Y#� <@ �4C ا����و�� أو �
ى �#Y ا�����t أو. 
 

�، إذا آ��( �
Oوة ا�G5 ق��Mس�E ،�4C�� 't �4 آ��( أوC�� ،��
 E ی.�
 ب#�'ات ا�2

 أدخ4( $5
 ا:���ب ا���4~ ا�"ي س�� �vجO 0� �C#05 ا� >Tت.7ی 
' أن ت�$5 >�4

> .ا����، وذ�] ب��$��� �vج' ا�"ي @�C �0 ا���� \� �5د إ�
 

 352 ا���دة 
E s ی��0 إس��)�� �0 �
ة ا���� ا��.�
 ب��، Mات ش�� @.4>، ب'�@ ،� ت.
 ا�#�'ات ا����

 ��
Oوة ا�G5 72ی���: 
 
�5
 ا���� ا��$7Cص 45�� @> ا-  ZO7؛���32دة  @�'ات ت!G5أ  
 



  ا�.��4 ا��$7ی� ا��Jدى 5$��؛- 
 
 - ���Mه'ة، آ�O 7ةO �.#ب �?Pأو ج � ا����Eع ا��OJ( 05 ا���� ب��h تZO7 ا����و�� آ4

 ا��7ارث، أو تZO7 ت�ر آ�'ب�?>، أو ت#2o، أو خ�Cص @> ا��7اد ا�و��؛
 
 -��: 3Tه'ة أو ب����O 7ةO h���4و�� ب��� )OJق ا��Gtlار إداري ا'O أو <?�TO . 
 

 353 ا���دة 
�، ا�ج' ب�.$�! ا�س�س> وت7اب.<، وا�Pی�دات �
Oوة ا�G5 ا:���ب 
 ی'ا$5 35

 :ا������M 05 ا����5ت اlض�@�، ب�س�i$�ء �� ی4> 
 
  ا��.7ی�Tت ا�.�?4�؛- 1 
 
  ا�74Mان، �� �� ی�.�4 ا��' ب��ج'اء ا�"ی0 ت��C' أج7ره� 45<؛- 2 
 
ا����@�ت ا��> ت�$| إ�� 345 أ��Oط، وإ�� د@.� وا:
ة @> ���ی� ا��$�، أو @> ���ی�  - 3 

ا��$� ا�����، ب�� @�� ا����@�ت ا���
رة 345 أس�س ���� �7aی� �0 أرب�ح ا����و��، أو 
 �0 ر �O��.�Gت��؛

 
 4 - �� ،>.O7ی��0 ت Eل، و���:Eا gا����ه��ت @> ا�رب�ح، وآ� ت�'ع ی��� ب��ب  ��

5�، أو ا�$_�م ا�
اخ4>؛���� ا���� ا�O�#ا����، أو ات 
 ی7ج
 �� یZ��2 ذ�] @> �5
 
 5 - 05 ' : ا��.7ی�Tت أو ا��$| ا��> تJدى �vج
 
  اس�'داد ��CریZ أو �#��ت س�� أن ت��4�M ب��h ش�4<؛- 
 
  ا���Jو��؛- 
 
  وض.� F.��؛- 
 
� أو خ�'ة؛- $T� ز أش��ل��  إ�
 
 6 -oأ345  ا��.7ی �a@ 0� hC$� <@ 'خ{ '$5
 : >�74� ��OJ��M أج ' ا���$7ح �vج

 Gش� h4ا��> ت�� hF�$0 ا��� hC$� <@ ��OJ� '��a@ 0<، وآ"ا 05 ش�� أ��P! ا�ج
�?�$iاس�. 

 
 354 ا���دة 



 إذا آ�ن ا�ج' ی���ض3 أج'! آ4< أو ب.T< 345 أس�س ا�$��� ا��7aی� @> ا�رب�ح، أو 
� 345 أس�س �.
ل ا�ج' ا�.���7، أو ا�
Oوة ا�G5 >� )���:دودی�، أو ا���.�، ا'��

45< خGل ا�ش�' ا�Gi\� ا���ب�� ���ری{ اس�O��M< ��"! ا�.Gوة �C: ا�"ي <@�Cا�. 
 

 355 ا���دة 
� ب$#Y ا��'وط ا��> یJدى ب�� ا�ج'�
Oوة ا�G5 دىJت . 

 

<��iا�#'ع ا� 

 ا�د�3 ا����v� <�7ج'Mا� 

 ��356دة  ا�
 05 ،�:G#ا� 'tو �:G#ج'، @> ا�$��)�ت ا�v� <�7ا�د�3 ا���� 
Mی��0 أن ی�� ا� E 
4���40 وا��$_��ت � �
د ب$c ت$_�>، ب.
 اس���رة ا��$_��ت ا���$Mا�����~ ا��> ت

Giت� 'iج'اء ا�آv� � .ا�$��ب
 

 357 ا���دة 

 ا�د�3 ا����v� <�7ج'، @> ا�$Mا� h��Mدة �<  ی
Mا�� ���، ت�.� ��4:G#ا� 't ت�(��

� ا���ري ب�� ا�.��، وی
خ� @> :��ب< ا�74Mان، و���Gت ا�ج' ��ت ا��$_Tا���� <@
�$ .��دی� آ��( أو 5

 

 ا�د�3 ا����v� <�7ج'Mض�0 ا� �:G#ا�$��)�ت ا� <@ �$ . E تh��M ا�#7ا?
 ا�.

 
 358 ا���دة 


 ا�د�3 اMب�� 
Cج'اء  ی�v� 0�Tوا�"ي ی ،'� ا����v� ��Mج�
����v� <�7ج' ا���� ا�

رة ش'ا?� �$�س�� ����ی'ة ت�7ر ���7ى ا�س.�ر وا����ه�� @> O Z.Tخ� ا�
ذوي ا�

 .ا��$�� ا�C�OEدی� واEج���5� وت�7ی' ا����و��
 


 ا�د�3 ا����v� <�7ج' Mا� h��Mی : 
 
 -5 ،�:G#ا� 't 34 أس�س أج' س��5 ش�� @> ا�$��)�ت. 
 
�، ا�ج' ا��Jدى 05 ی7م ش��- :G#ا�$��)�ت ا� <@ . 
 

 359 ا���دة 
 یv� �Mج' ا�"ي ی���ض3 أج'! 345 أس�س ا���.�، أو ا���� ا��Jدى، أو ا��'دودی�، 

�� ا���� : <@ c�� ث
Mی �� ��ج'، v� <�7ا�د�3 ا���� 
Mا� �Oأن ی���ض3 345 ا�
ن ی$�h إ�3 س�h خ�رج 05 ا���� وذ�] إذا \�( ب$�ء 345 �.�ی$� ی�7م ا��$�E ،P ی��0 أ



'و@> ه"! ا�E ،���M ی���M . ب�� خ�' ���7ل، أن س�h ا�$�c ی.7د ���ش'ة إ�3 ا�ج
G.@ !P� .ا�ج'، إE ا�ج' ا�"ي ی�$�س h�g ا���� ا�"ي أ�

 
 360 ا���دة 

و ج��5�، ی'�> إ�3 ت#2o ا�ج'، إ�3  ی�7ن ب�)G ب�7ة ا����7ن آ� ات#�ق، @'دی� آ�ن أ

 ا�د�3 ا����v� <�7ج'Mدون ا� ��. 

 

s��iا�#'ع ا� 
�ت زج'ی�T��� 

 361 ا���دة 
 : دره� ��5 ی4> 500 إ�3 300 ی.�hO ب�'ا�� �0 

 
� ا��$7Cص 45�� @> ا���دة - �
Oوة ا�G5 م أداء
، أو أدا?�� ب�� دون ا���5 350 ~4


د @> �#Y ا���دMت��ب� أ:��م ا��7اد ا�� E ؛355 إ�3 352ة، أو ا:���ب�� ب�'ی�� 
 
، أو 349 و348 و347 5
م ا�داء 05 س��5ت ا���� ا��$7Cص 45�� @> ا��7اد - 

 أدا?�� ب�� E ی��ب� أ:��م ا��7اد ا`�#� ا�"آ'؛
 

 ا�د�3 ا����v� <�7ج'، خG@� ���4دة - Mم أداء ا�ج'، أو أداء أج' ی�� 05 ا�
 ؛5 356
 

 ا�د�3 359 5
م أداء ا�ج' �vج' ا����ر إ�< @> ا���دة - Mأو إ��5?< أج'ا دون ا� ،

 E <ا�� ���Mت4] ا���دة، وه> ا� <@ ��' ا����M ا��$7Cص 45t <@ ،'جv� <�7ا����
G.@ !وا���� ا�"ي أدا hا�ج' ا�"ي ی�$�س Eإ ��@ ' .ی���M ا�ج

 

د ا�ج'اء ا�"ی0 �� ی'اع @> :��� ت��� أ:��م ا��7اد  ت�'ر 7�5ب�ت ا��'ا�� ب�.

 . دره�20.000ا��"آ7رة، 345 أE ی���وز ���7ع ا��'ا��ت 
 

$5
 ا�$Pاع، إذا �� تJد ا�����~ ا������O ��M ا�.��د ا��y@ ،��4ن  >�y@ ،[وة 345 ذ�G5 

 ا�د�3M'، ب�� ی.�دل ا��ا��.$> ب�� ' ا����v� <�7ج' ا�����M ت�T>، ت�.� ��h4 ا�ج

<�7��O hدون س� �T.أو ب Gت �< آP� .�0 ا�����~ ا��> ا:�
 


 بb:��م ا���دة 05 5
م ا��� hO�.0 346 ی� ��دره�30.000 إ�3 25.000 ب�'ا . 
 

!G5ا��"آ7رة أ ��ا��'ا Z5�Tو@> :��� ا�.7د ت . 
 

<��iا���ب ا� 
 أداء ا�ج7ر



 362 ا���دة 
 . ا���'ب�، ر�t آ� ش'ط �Z��2 ی�h أن تJدى ا�ج7ر ب��.��4

 
�، @> ا���0 أو @> ا����وEت ا��> ج'ى @�� ا�.'ف $5 
 ی��0 أن ت.�v� 3ج'اء @7ا?

 .ب"�]
 

 363 ا���دة 

ة أ�COه� س�� � ���$ ی�h أداء ا�ج' �4.��ل 345 ا��O �'ت0 @> ا���'، ت#�C ب

0 أج'ه� �'ة @> �
 .ا���' 345 ا��5�O'ة ی7��، آ�� ی�h أن یJدى �2���4
 

40، وا�7س��ء @> ا����رة i0، وا����7� ی�h أداء ا�.�E7ت ا������M �74آGء ا���
�Oأش�' 345 ا� �\G\ 'ة آ���5، �$Cوا�. 

 
 364 ا���دة 

��ز �l دى، أو ا��'دودی�J' ب����� 345 أس�س ا���.�، أو ا���� ا���ی��0، إذا ت.�4 ا� 

ی
 ت7اری{ أداء ا�ج'، 05 ت'اض ب0 أي ش�� ی��h4 أزی
 �0 خ���M، ت���5' ی7 

 sM، ب��آ� خ��� �5' ی7 ����� �(��Oوج7ب� أ 'ا��'@0، ش'ط أن ی���ض3 ا�ج
��ز!�yم ب�O ا���� ا�"ي >�4��� � .ی��7@> أج'! آ��G خGل ا����2 �5' ی7�� ا��7ا�

 
 365 ا���دة 

 أس�س ا����5، أو ا�7م، خGل ا�ربg  ی�h أداء ا�ج' �vج' ا�"ي ی���ض3 أج'! 345
 �0 وا���.0 س��5 ا��7ا�$\lل اG4< 05 ش�4<، وخC#� �وا�.�'ی0 س��5 ا��7ا�

 .����درت< ���4<، إذا ت'ك ���4< �0 ت��4ء �#�<
 

 366 ا���دة 
' . ی�$g أداء ا�ج' ی7م را:� ا�ج

 
' أ�< ی��0 أداء ا�ج7ر @> ذ�] ا�7م، ب��$��� �ج't  و�� ب$�ء، أو أش��ل���اء 

�، إذا آ�ن ی7م ا�'ا:� ی7ا@� ی7م س7ق، ش'ط أن تJدى إ��� ا�ج7ر، ��O ا����5 �7�5
�:��F �.ا���س. 

 
 367 ا���دة 

�، أداء ا�ج7ر 05 آ� س��5 �0 س��5ت ا���� �vج'اء :G#ا� 't ا�$��)�ت <@ ،h� ی
$�، إذا �� ت�0 ه"!.� � ا����5ت، �7ز�5 داخ� ا����و�� خGل ا�"ی0 ی���74ن ��
ة ز�$

����� ��74.� �# .ا�س�7ع، ب�
 

 E ت�'ي أ:��م ا�#�'ة ا���ب�� 345 ا�ج'اء ا�"ی0 ی���ض7ن أج7ره� 345 أس�س ا���.� 
أو ا���� ا��Jدى، أو ا��'دودی�، أو ا�.���7، وE 345 ا�"ی0 ی���ض7ن أج'ا \�ب�� �'ة @> 



��'، وE 345 ا�"ی0 یJدون ش�G ی�."ر �.< ا��.��� 345 ا�س�7ع، أو ا�س�570، أو ا�
 .أس�س ا����5

 
 368 ا���دة 


د M7م وا����5 وا����ن ا�� ی�h 345 آ� ����، أن ی. <@ 04��C4، 05 ا���ری{، وا�
�� ا�ج7ر، وا���Oط ا������ $5
 ا�T�OEء، وی$��> أن ی�7ن ذ�] @ g@
��� دوری� ت

45< آ> ی_� س�� ا��'اءةاG5lن ����i ب��� ��ه' z@�Mوأن ی ،. 
 

 ی�7ن ا�75ان ا���4#7ن ب�#�� ا����، �Jه40 ��.�ی$� 4�5�ت أداء ا�ج7ر 
 .وا������ت

 
 369 ا���دة 

 �C40 ا����5 ا��.04 5$�� @> ا���اء 
 ی�h ا��'وع @> 4�5� أداء ا�ج7ر، اب�
���5 ا��> :
دت ����Eء ش��  أG5!، وإت����� ب.
 ا�368ا��$7Cص 45< @> ا���دة 

�� 345 ا�آi'، �� �� ی�0 ذ�] ��."را ب��7O hة �Oه'ةO0 د\Giب ' .ا�ج
 

' أ�< ی��75v� 0ان ا���#40 ب�#�� ا����، أن ی��7Mا ب���وز أ:��م ه"! ا���دة، t 
�، وأوراش ا��$�ء، وا�ش��ل ا�.�7��، وا��.����� ا��> إذا ت.�4 ا��' ب�����وEت ا��$

' .ت���� ب�س��'ار، وب�����وEت ا��> ی���� @�� أآi' �0 ��?� أج
 

 ی�h أن ی��'س� ا�داء دون ا����ع، ب��$��� �ج'اء ا��Jس�� ا�7ا:
ة، أو ا�7رش� 
 .ا�7ا:
ة

 
 ت�'ي أ:��م ه"! ا���دة 345 4�5�ت ا�داء، س7اء ا���.��4 بC'ف ا�ج7ر، أو ا���.��4 

 .�، ا��> تJدى ب0 آ� @�'ت0 ����ب.�0 �0 @�'ات ا�داءب
@g ا���Oط ا�����
 

 370 ا���دة 
ور�O " ی�h 345 آ� ����، أن ی��4 أج'اء! $5
 أداء أج7ره�، و\�� إ\��ت ت��3 

� ا���4#� ب�����"ا�داء�7�Mده� ا����4 ا�
Mت ا��> ت��� .، وأن ی�T$�� وج7ب� ا��
 

<@ >�: 05 ' ا�ج' وت7اب.< ا���7ل ا��Cدر �$< �7ر�O ا�داء  E ی.��' ت$�زE �0 ا�ج
z#Mج أو ت��وی�'ي ه"ا ا���M و�7 ذآ' ا�ج' @> ذی� . ا����T$� �74@�ء ب��ج' دون ا:�

 .����57 بy�O ">?�T'ئ و7Fدق 45<"ا�7\�� ��5رة 
 

 371 ا���دة 
@>  ی�h 345 آ� ����، أو �0 ی$7ب 5$< أن ی��] @> آ� �Jس�� أو جPء �$��، أو 

� ا���4#� ب�����" د@�' ا�داء"آ� ورش�، د@�'ا ی��3 �7�Mد ��7ذج< ا����4 ا�
Mت. 
 



 372 ا���دة 
 ی��0 ب�h4 �0 ا����� اEس�.�ض� 05 د@�' ا�داء، ب����5د أس��h ا���Mس�� 

ا�����t7'ا@� أو ا��.74��ت�، أو أی� وس�4 أخ'ى �0 وس�?� ا��'ا��O، ی'اه� ا�.7ن 
� ا���� آ#�4 بbن ت�7م ���م ذ�] ا�
@�'ا���Z4 ب�#�. 

 
 373 ا���دة 

>��#O0 ت�ری{ إ�0 آ�� ی�h .  ی�h 345 ا����� اE:�#�ظ ب
@�' ا�داء �
ة E ت�� 05 س$�
 ��Oأو ب7س�?� ا��'ا �45< اE:�#�ظ ب���$
ات ا���Mس�� ا�����t7'ا@�، وا��.74��ت


ة E ت�� 05 س$�0 �0 ت�ری{ ا���5د ت4] ا�خ'ى ا��> ت�7م ���م د@�' ا�داء، �
 .ا����$
ات أو ا�7س�?�

 
 374 ا���دة 

 ��Oأو وس�?� ا��'ا � ی�h وضg د@�' ا�داء أو ا����$
ات ا�����t7'ا@�، وا��.74��ت
ا�خ'ى ا��> ت�7م ����<، ره0 إش�رة ا�75ان ا���#40 ب�#�� ا����، و�#��> 


وق ا���T4� <$(7ن اEج���$Cا�)Oأي و <@ �� .5>، ا�"ی0 ی��$�� )h4 اG(Eع 45
 

 375 ا���دة 
 : دره� ��5 ی4> 500 دره� إ�3 300 ی.�hO ب�'ا�� �0 

 
�ت ا�#�'ة ا�و�3 �0 ا���دة - T���� ���( ،�' ا�.��4 ا���'بt �4�.أداء ا�ج7ر ب 

 ؛362
 

دة @> ا��7اد - Mی��ب� ا��'وط ا�� E >365 و364و 363 أداء ا�ج7ر 345 وج 
�<؛369 و367 و366وO7ا�<، و�<، وأی�����وری� ا�داء، و
 ، ا���.��4 خ�F7C ب
 
، أو إ��Cق E 7M� 345 ی��ب� 368 5
م ت.4� اG5lن ا��$7Cص 45< @> ا���دة - 

 ا��.4��ت ا�7اردة @> �#Y ا���دة؛
 

د- Mت ا�����$�� ا���Tم ت
ة �0 �
ن ا����4  5
م ت�4� ا�ج'اء ور�O ا�داء، أو 5

� ا���4#� ب�����، ا��$7Cص 45�� @> ا���دة �7�M؛370ا� 
 
5
م ��] د@�' ا�داء أو وس�4 ا��'ا��O ا���?�� ����< وا����زة �0 �
ن ا�.7ن -  

 7M� 345 >���� ��?ا��� ��O�4 ا��'اا���Z4 ب�#�� ا����، أو ��] د@�' ا�داء، أو وس
� ا���4#� ب�����، أو 5
م اE:�#�ظ ب
@�' E ی��ب� ا�:��م ا��> :
دت��7�Mا����4 ا� �


دة، أو 5
م وضg د@�' ا�داء، أو �� ی�7م Mة ا��
ا�داء أو ب��7\�?� ا��> ت�7م ����<، ا��

وق ا���T4� <$(7ن $C#��> ا��ا����، و �����< ره0 إش�رة ا�75ان ا���#40 ب�#�

�ت ا��7اد T���� ��@ج���5> وE؛374 و373 و372 و371ا 
 



 362 ت��'ر 7�5ب�ت ا��'ا�� ب�.
د ا�ج'اء ا�"ی0 �� ی'اع @> :��� ت��� أ:��م ا��7اد 
 20.000 345 أE ی���وز ���7ع ا��'ا��ت 370 و369 و367 و365 و364 و363و

 .دره�
 

s��iا���ب ا� 
>��O'ا�74ان وMا� gت7زی 

 376 ا���دة 
� �0 ا���� ~���� gإذا آ�ن ا����� ی���  ���
Pب$�ء ب'س� ا�74Mان، ���ء ا�2
�� ا��> ی�

أج'اؤ! @> ا�#$�دق، وا����ه>، وا�����5، وبC#� �5��، @> س�?' ا��Jس��ت ا����ری�، 
�� ��i ت4] ا�����~، @yن آ� �� ی4CM< ا����� �0 ����~ 345 ذ�] ا�س�س، @ gا��> ت���

4M~، ب'س� ا�����0 � 
7ان، ی�h أن تJدى ب�����4 إ�3 وآ"�] آ� �� ی���4! ا�ج' ی
ا ب
 .ج�g ا�ج'اء ا�"ی0 ی���74ن ب�ت�Cل �g ا�Pب$�ء

 

 �0 ا�����~ ا����4CM ب'س� ا�74Mان . ی�$g 345 ا����� أن ی��#

 
 377 ا���دة 

 ی�h أن ت7زع، آ� ش�' 345 ا��O، ا�����~ ا����7ض� �0 ا�Pب$�ء ب'س� ا�74Mان ���ء 

دة �.�4� أداء ا�ج7را�2
��، @> ا����ن، وا�7م، وMا����5 ا��. 

 
 378 ا���دة 

 ��
 ا�د�3 ا����v� <�7ج'، @> ا��Jس��ت ا��> ی���� @M74ان، دون ا�Mار ا�
 إذا آ�ن ��
أج'اء E ت��7ن أج7ره� إE �0 ا�74Mان أو �0 ا�74Mان ب�lض�@� إ�3 أج' أس�س>، وا�"ي 


 أو ی���.< ا����� �0 ا�Pب$�ء، وجh 345 ا����� أن ی
@g ی��7�4< �0 ا�Pب$�ء ی
ا ب

 ا�د�3 ا����v� <�7ج'M4� ا���� ا����� �� .إ�

 
 إذا �� ی�4~ ���7ع ا�����~ ا����7ض� �0 ا�Pب$�ء، ب'س� ا�74Mان، ��4~ ا�ج' ا���#� 
45< �g ا�����، وجh 345 ه"ا ا�خ'، أن ی
@v� gج'اء، ا���� ا����� ��"ا ا�ج'. 

 
 379 ا���دة 

  0 376ی�$g 345 ا�����، أو �0 ی�7م ����<، @> ا��Jس��ت ا����ر إ��� @> ا���دت
 أG5!، أن ی��M أج'ا �0 أج'ا?< 345 أن یJدي إ�< ���ب� ت��4<، س7اء @> 378و

 Zری�C� د@.�ت 345 أس�س أت�وى، أو ،!"�M_� إب'ام �5
 ا����، أو $5
 ت$#
 .���'ج.�، �ي س�h آ�ن

 
 380 ا���دة 

�ت ا�#�'ة ا�و�3 �0 5000 إ�3 2000ی.�hO ب�'ا�� �0  T��� �#��2� 05 دره� 
�ت ا�#�'ة ا�و�3 �0 ا���دة 376ا���دة T���ت ا���دة 378 و�T���379 و. 



 
 381 ا���دة 

� �0 ا���دة 500 إ�3 300 ی.�hO ب�'ا�� �0 ��iت ا�#�'ة ا��T��� �#��2� 05 دره� 
378. 

 
�ت ا�#�'ة  ت��'ر 7�5ب�ت ا��'ا��T��� �، ب�.
د ا�ج'اء، ا�"ی0 �� ی'اع @> :��� ت��

� �0 ا���دة ��iت 378ا���7ع ا��'ا�� . دره�20.000 345 أE ی���وز �
 

 0� ���iا�#�'ة ا� <@ �� G5وة 345 ذ�]، @> ا�:7ال ا��> ت�7ن @�� ا�����4 ا����ر إ�
$5
 ا�$Pاع إذا �� تJد ا�����~ ، ا���.��4 ب��ج' ا���#� 45< �g ا��378ا���دة  >�y@ ،���

ا������O ��M ا�.��د ا��y@ ،��4ن ا�����M ت�T> ت�.� ��h4 ا�ج' ا��.$> ب���'، 
<�7��O hدون س� ،�T.أو ب Gت �< آP� .ب������4 ا��> ا:�

 

gا���ب ا�'اب 
 ض��ن أداء ا�ج'

 ا�#'ع ا�ول
 ا�
ی7ن ا�����زة ض���� �داء ا�ج'

5 oوا��.7ی�C#0 ا� 
 382 ا���دة 

 �C#ت ا��T���� �@Gا�ج'اء، خ 
 �0 ا�_�' ا��'یZ ا���7ن ����7ن 1248 ی��#

 اس�#�ء �� CO ،ا��"آ7ر �C#ز ا�'ت�� ا�و�3 ا���'رة @> ا��اP��Eا��ت وا�.�7د، �0 ا��

 .��� �0 أج7ر، وت.7ی�Tت، @> ذ�� ا����� �0 ج� g�E7�$ت<
 

�ز، و���  ت�7ن ا��.7ی�Tت ا������Eا Y#$��7 ب���0 ا����، � �C#05 ا� ���7� ا�$�ت
 .�#Y ا�'ت��

 
 383 ا���دة 

 ،�
 ا�ج'اء، ا�"ی0 ی����4 ���ول أو �0 رس( 45< F#��ت إ���ز أش��ل 7�5� ی��#
 �C#ز ا��2ص، ا���'ر @> ا����E0 ا�490 >�، ا���Cدق 45�
 �7��O 0ن ا����'ة ا��

 28 (1394 �0 ر��Tن 11 ب��ری{ �i474-74-1ب� 7��Oن ر�O ب��_�' ا��'یZ ب�
 ).1974س����' 

 
 384 ا���دة 

 h:�F 345 ش'ة���7ا د75ى � یv� �Mج'اء، ا�"ی0 ی����4 ���ول @> ا��$�ء، أن ی�
 �C#ا� <@ �$ �0 780ا��$�ء، @> :
ود �� 45< ����4ول �0 دی7ن، و@� ا��'وط ا���

 .ن اP��Eا��ت وا�.�7دا�_�' ا��'یZ ا���7ن ����7



 

<��iا�#'ع ا� 
 ا���OEع �0 ا�ج'

 385 ا���دة 
45�� �ج'ا?�� �0 أج7ر،  ��0  E ی��0 �4���40، أن ی�'وا ���Mب�� أي ����F، ب


 ی�7ن 345 هEJء ا�ج'اء �0 دی7ن �#�?
ت��، ���ب� �
ه� ب�Z4�2 ا�74ازم أی� O �� 0وب
 :آ�ن ���57، ب�س�i$�ء 

 
 دوات أو ا��.
ات ا�Gز�� ����4؛ ا�- 1 
 
�5
ت<؛- 2  <@ 
  ا��7اد وا�74ازم ا��> ت����4 ا�ج'، وا��> ت7ج
 
 . ا�����~ ا��
@�57 إ�< �����، ��'اء ت4] ا�دوات وا��.
ات وا��7اد وا�74ازم- 3 
 

 386 ا���دة 

م �ج'ا?< س�#4 ����، أن ی��'د س4#�< إE 345 ش��O ،���� ی��0 �ي E  ،ط��Oأ 

E s ی���وز ا���� ا�����g �5' ا�ج' ا�"ي :� أداؤ!M0 أج7ره� ت���5، ب� gت���. 
 

�P، و05 ا��Pء M4� 0 ا�ج' ا���ب��ء P� ی��P ا���� ا�����g 345 ه"ا ا�س�س، 05 ا�
 .ا�"ي ت�7ز @< ا�7Mا��، آ�� :
دت< أ:��م ا�#'ع ا�s��i أد��!

 
� ا��E �#4 ت.
 ا���Oط ا������ �0 ا�ج�O 0� ،'. 

 

s��iا�#'ع ا� 
'�4
ی0 �
ى ا��� �� P�: 

 و:7ا�� ا�ج7ر
 387 ا���دة 

�P 345 ا�ج7ر ا������M �ي أج'، ���� آ�ن ���57 و�����4، إذا آ��( Mی��0 إج'اء ا� 
�P ا�$�h ا����� �0 ا�ج' ا��$7ي Mوز ا���دی$� �< 345 ���� وا:
 أو أآi'، 345 أE ی�

: 
 

 ا�د�3 ا�����7>  جPءا- Mا��> ت�� 05 أرب.� أض.�ف ا� �CM0 ا��ءا P0 �5'ی0 ج� 

 �vج'، أو ت.�دل ه"! ا�$���؛
 
 - �
 ا�د�3 ا����v� <�7ج'، وت�� 05 \���Mا��> ت#7ق أرب.� أض.�ف ا� �CM�5' ا� 


 ا�د�3 ا����v� <�7ج'، أو ت.�دل ه"! ا�$���؛Mأض.�ف ا� 



 

 ا�د�3 ا����v� <�7ج'، وت�� 05 ا\$>  خ�Y ا��CM ا��> ت#7ق \- Mأض.�ف ا� ����


 ا�د�3 ا����v� <�7ج'، أو ت.�دل ه"! ا�$���؛M4� �#.�5' ض 
 

 ا�د�3 ا����v� <�7ج'، وت�� 05 س�� - M4� �#.ا��> ت#7ق ا\$> �5' ض �CMا� gرب 


 ا�د�3 ا����v� <�7ج'، أو ت.�دل ه"! ا�$���؛M4� �#.�5' ض 
 

 ا�د�3 ا����v� <�7ج'، وت�� 05 �5'یs4\  0 ا- M4� �#.ا��> ت#7ق س�� �5' ض �CM�


 ا�د�3 ا����v� <�7ج'، أو ت.�دل ه"! ا�$���؛M4� �#.ض 
 

 ا�د�3 - M0 ا��0 ا�ج' ا��$7ي، ا��> ت#7ق �5'ی0 ض.#� � �CM4� ���$ب�� 
: E 

 .ا����v� <�7ج'
 

 388 ا���دة 
�ت اT��� 345 وةG5 ،0ود ���387دة  ی��
 أG5!، :7ا�� :�C أخ'ى �0 ا�ج'، @> :

0�P، وذ�] ���� آ�ن 5
د ا�
ا?$M4� �4ا���ب ���#� �CMا�. 
 

 389 ا���دة 
$5
 ا:���ب ��4~ ا���OEع، أE ی��C' ا���Mب 345 ا�ج' ا�س�س>، ب� ی�h أن  h� ی

 � :ت
رج @< آ"�]، ج�g ت7اب.<، ��5
ا ا�����~ ا����
 
 .7ی�Tت، واlی'ادات، ا��> �c ا����7ن 345 5
م ج7از :�Pه�؛ ا��- 1 
 
  ا�����~ ا����'دة ت��� ���CریZ أو �$#��ت س�� أن ت��4�M ا�ج' ب��h ش�4<؛- 2 
 
  ا��.7یo 05 ا�E7دة؛- 3 
 
  ا��.7یo 05 ا���0؛- 4 
 
  ا��.7ی�Tت ا�.�?4�؛- 5 
 
�5
 ا���- 6  <@ ��5�، أو  ب.o ا��.7ی�Tت ا��$7Cص 45���� ا���� ا�O�#أو ات ،�

ا�$_�م ا�
اخ4>، أو ی�T> ب�� ا�.'ف، وذ�] ��i ا��.7ی�Tت ا��Jداة @> ب.o ا��$�س��ت، 
� .و�$�� ا�5�د ا�
ی$

 
 390 ا���دة 



� واج�� ا�داء ش�'ی�، C2و�� ا�:7ال ا��
 إذا آ��) ا�$#�� ا����P4� ��Mوج ���( ��
� ش�'، ��C: 0 ا�ج' ا��> E ی��0 :�Pه�، س7اء س
دت �Pم ا���Oع �����4 بbآ�4<، آ

�4
ی0 �
ى ا��'، أو 05 )'ی� :7ا�� ا�ج'� �� P� .ه"! ا�$#�� 05 )'ی� :
 

�P إ�3 ذ�] ا���OEع، إ�� ض���� M4� �4ا�ج' ا���ب �C: ف�Tء، أن ت�T�OEا 
 ی��$5 0
س
ادا �
ی7ن وج�( �
ا?$0 �74@�ء ب�Eس��O��Mت ا���bخ'ة �0 ا�$#�� �g ا���CریZ، وإ�� 

0 .�5دی0، أو �.�'ض
 

 391 ا���دة 
�ت ا���دت0 500 إ�3 300 ی.�hO ب�'ا�� �0 T��� �#��2� 05 ،386 و385 دره�. 

 
 0 ت��'ر 7�5ب�ت ا��'ا�� ب�.
د ا�ج'اء ا�"ی0 �� ی'اع @> :��� ت��� أ:��م ا���دت

 . دره�20.000، 345 أE ی���وز ���7ع ا��'ا��ت 386 و385
 

Y��2ا���ب ا� 

ی�تCا���� 

 392 ا���دة 
 : ی�$g 345 آ� ���� 

 
�� �ج'ا?< أو ذوی��، بg?�T، أو س4.� أی� آ�ن - @ g
ی� ی�C��� ،>س��Jب� �M4أن ی 

' ���ش'؛t ش'ا أو��� g ���57، س7اء آ�ن ا��
 
 -5 '4��  أن ی#'ض 345 أج'ا?<، إ�#�ق آ� أو ب.o أج7ره� @> ا����ج' ا��> ی�

 ب�Eب��ع �$��؛
 
 أن ی�3�7 ب$#�< ا�داء 05 أج'ا?<، �
ى ا�ش�2ص ا�"ی0 ی�Pود �$�� هEJء ا�ج'اء، - 

 .�� �� ی�#� ا��'@�ن آ��ب� 345 خGف ذ�]
 

�، ب���yء �
ده� ا�$7Cص ا��$_Mو@� ا��'وط ا��> ت ،c' أ�< ی��0 ا��'خt 
،�:G#ت ا�EGس��Eی�ت @> ا�وراش، وا
C��� ،أو @> ا��$�ج� ،�5�$Cت ا�Eأو ا����و 

 ��
ی�ت ض'وری� ��4.Cت�7ی0، إذا آ�ن إ���ء ت4] ا���� P'آ�ة 05 
أو ا�����g ا��.
� �vج'اء�7 .ا�

 
 393 ا���دة 

' ���ش'ة، t ش'ة أو��� �#Cب ،g ی�$g 345 آ� ��Jول �< �#7ذ 345 ا�ج'اء، أن ی�
 ،��� ا�'ب|�ج'اء ا����و�� ا��> ی���� @�Mت �وإذا . �� اش�'ا! �0 �7اد أو سg4 ب$

 .وP� gOاع :7ل ذ�]، @���$� 345 ا���?g @> إ\��ت 5
م :�7C< 345 أي رب| �0 ��.�ت<



 
� �0 �$�7ج<، أن F�M� >?ا����� �ج'ا g$5
�� ی� ،�:G#ا�$��)�ت ا� <@ h� ی

Mا�� ��O 05 '.ا�� 
7Cل $5
 إ���ج<، آ�� ی�.'ه� ب�'اض> ا��'@0، 345 أE یPی
� ا���.��4 ب��س.�ر�
د! ا�$7Cص ا�����7� وا��$_Mت. 

 
 394 ا���دة 

�ت أ:��م ه"ا ا���ب ب�'ا�� �0 T��� �#��2� 05 hO�.دره�5000 إ�3 2000 ی . 
 

 ا���ب ا���دس
 ت��دم ا�
�5وى ا�$�ش�OG5 05 �aت ا����

 395 ا���دة 
�� 05 7�5د ا���� ا�#'دی�، و05 7�5د ا��
ریh  ت���دم ب�'ور س$�0 آ� ا�7�Mق ا�$�ت

�0 أج� اlد��ج ا���$>، و05 7�5د ا��
رج ا���$>، و05 ا�G2@�ت ا�#'دی� ا��> ��� 
�OG5 ب�"! ا�.�7د، أی� آ��( )�.� ه"! ا�7�Mق، س7اء آ��( ��ب.� 05 ت$#" ه"! ا�.�7د 

 .أو 05 إ���?��
  

 s��iا����ب ا� :
وب7 ا�ج'اء و��$� ا����و�� ا�$��ب�ت ا���$� و�$
 وا���74iن ا�$��ب7ن داخ� ا����و��

s��iا����ب ا� 
 ا�$��ب�ت ا���$� و�$
وب7 ا�ج'اء

 و��$� ا����و�� وا���74iن ا�$��ب7ن داخ� ا����و��
 ا���� ا�ول

� ا�$��ب�ت ا���$
 ا���ب ا�ول
 أ:��م �5��

 396 ا���دة 
�ت ا�#�C ا�s��i �0  ت�
ف ا�$��ب�ت ا���$�، ب�lض�@� إ�T��� >45 c$ت ��3 

ا�
س�7ر، إ�3 ا�
@�ع 05 ا����C| ا�C�OEدی� واEج���5� وا��.$7ی� وا���$�، ا�#'دی� 
5�، ��a#4ت ا��> تJ)'ه�، وإ�3 دراس� وت$�� ه"! ا����C| وت�7ی' ����$�� وا�

0 ب��('2$�4� <@��iس� ا�7. ا����7ى ا���4� 'TM0 آ�� ت��ه� @> ا��
ا�� @> ا��$(
وت����ر @> ج�g ا�G2@�ت، وا���Tی� ا��> ��� ارت��ط ب���ل . ا�C�OEدي واEج���5>

��CC2ت. 
 

 397 ا���دة 



 ،o.ا�� ��T.ون بJخ� @> ش
4���40 و�vج'اء أن ت�� � ی�$g 345 ا��$_��ت ا���$
'ه� وإدارت' ���ش'ة @�� یc2 ت�7ی$�� وت�t ش'ة أو��� �#Cس7اء ب��. 

 
 ی.��' �0 ب0 أ��5ل ا��
خ� ا����ر إ��� @> ا�#�'ة أG5!، آ� إج'اء ی'�> إ�3 إ���ء 

 ،00 45�� ا����� أو �0 ی$7ب 5$<، أو �$_�� �0 �$_��ت ا����4����ب�ت �vج'اء ی�

 وض.�� تM( �'ا��O ا����� CO ،ا�$��ب�ت !"�� !'t > أو���ی� د�5 
أو ی�
ف إ�3 ت�

 .$_��ت ا����40أو �$_�� �0 �
 

 398 ا���دة 
 0 ی��0 تbسY ا�$��ب�ت ا���$� ب�� :'ی�، ب�o ا�$_' 05 5
د ا�ج'اء ا�����4

ب�����و�� أو ب���Jس��، �0 )'ف أش�2ص ی�.�)7ن ��$� أو :'@� وا:
ة، أو ��$� أو 
:'@� ی��< ب.��T ب.�T، أو �'ت��� ب.��T ب�.o، و�.
ة �g$C �$�7ج�ت أو ت�
ی� 

$�، و@� ا��'وط ا��$7Cص 45�� @> ه"ا ا����7نخ
��ت .�. 
 

 ��45 gOا��> و � ی��0 �4���40 وا�ج'اء أن ی$2')7ا بM'ی� @> ا�$��ب� ا���$
 .اخ��ره�

 
 399 ا���دة 

 ��M��C� ارس
 ی��0 �4$��ب�ت ا���$� أن ت����، وت���ور @�� ب$�� ب�� :'ی�، ��
 .ا����'آ� وا�
@�ع ��$5

 
 400 ا���دة 

0 . ی��0 �4$��ب�ت ا���$�، أن ت$2'ط @> �$_��ت ���ب� دو�� �vج'اء أو �4���4
 

 401 ا���دة 
 ی��v� 0ش�2ص، ا�"ی0 ا���.7ا  05�Pاو�� ��$��� أو :'@���، أن ی�M#_7ا ب.7Tی��� 
@> ا�$��ب� ا���$� ا��> آ��7ا �2$')0 ب��، إذا س�� ��� أن ��رس7ا ��$��� أو :'@��� 


ة E ت�� 05 س�� أش�'ت4]� ،. 
 

 402 ا���دة 
 ی��7T5 ��� 0 @> ���ب� ��$�، أن ی$�hM �$�� @> أي وO( ش�ء، ر�t آ� ش'ط 

� ،Z��2�g �'ا�5ة :� ا�$��ب� ا���$�، @> ������ ا��.$> ب���'، بbداء واجh اEش�'اك 
 .05 ا���� أش�' ا��7ا�� ��'ار ا���Mب<

 
 <��iا���ب ا�  
Eا �C2ا�� � ���5ری� �4$��ب�ت ا���$

 403 ا���دة 
� ا���5Eری�، إذا تbس�( و@� أ:��م ه"ا ا����7نC2345 ا�� ،� . ت�CM ا�$��ب�ت ا���$



 
 404 ا���دة 

�، وب���M @> ا����ض>�
وی��0 ��� أن ت��رس، .  ت���g ا�$��ب�ت ا���$�، ب��ه4� ا��
��7��O ��، ج�g ا�7�Mق ا��> ی���g ب�� ض�0 ا��'وط واlج'اءات ا��$7Cص 45


ى ا���Mآ�، @> آ� �� �< �OG5 ب����5ل ا��> ت�M4 ض'را � <�
ا�����h ب���M ا��
5� �vش�2ص ا�"ی0 ت.�� 345 ���' ���ش' ب�����C| ا�#'دی� أو ا�t ش'ا أو���

��4iا��> ت�3�7 ت� �@'M4� ��4$�، أو� �5���'ه�، أو ب����M4C ا�(bت. 
 

 405 ا���دة 
 إذا )h4 أ:
 )'@> �Pاع ��$> �.'وض 345 ا���Tء رأي ا�$��ب�، وجh 345 ه"! 

ا�خ'ة وضg رأی�� ره0 إش�رة ا��'@0، ا�4"ی0 ی��$���، أن ی�4.� 45<، وأن ی����4 
>� �$�Tا��� �� .���2 �0 ا�7\

 
 406 ا���دة 

' . 75ض ی�M �4$��ب�ت ا���$�، أن ت�� [4�E7�$ت أو ��5رات، ب.7ض أو ب�
 

 407 ا���دة 
�P ا��E7�$ت وا�.��رات ا�Gز�� Eج����5ت ا�$��ب� ا���$�، وخPا��ت Mب ��Mی��0 ا� E 

� .آ����، وآ� �� ه7 ض'وري ���40 دروس @> ���ل ا��
ریh ا���$> وا���i@� ا�.���
 

 408 ا���دة 
 � : ی��0 �4$��ب�ت ا���$

 
��O c �0 �7ارده�، �Ol�� ���آ- 1 C2ت  �0 بb\��ن �$�س��، و�OE$�ء g�O أرض

��؛@ 0('2$�4� �MCوا� ،��

 إ���ء أ��آ��i4� 0@� وا��'@<، و��دی0 ��4'ب� ا��CO 
 
 إ���ء، أو إدارة ���ریg اج���5� أو ��$�، آ���.�و��ت وF$�دی� ا���T�0، أو - 2 

'ه�؛t أو ،�#F ت��2�3 - 0� gری���� �ا�$7ع ا����ر إ�< @>  ت�
ی� إ���5ت ���
 �0 ه"! ا���دة؛) 2(ا�#�'ة 

 
  ت�
ی� إ���5ت ���� ��4.�و��ت ا��> ی�� تbس��� )��� ���4'یg ا���ري ب< ا�.��؛- 4 
 
  إ���ء وت
ب' �'اآv� Pب�Mث وا�
راس�ت وا���7ی0؛- 5 
 

ار ��'ات ت.$3 ب�Jون ا���$�- 6 Fإ . 
 

 409 ا���دة 



،�P ��� ذ�]،  ی��0 �4$��ب�ت ا���$� ا���م ب��.�4�ت ا�����، إذا آ�ن ���7��O ا�س�س> ی
 ��?�T50 أ :ش'ط أE ت�#' ه"! ا�.�4�ت، 05 @7ا?
 ی�� ت7زی.�� @�� ب

 
 ش'اء ج�g �� ه7 ض'وري ��� آ> ت��رس ��$���، �0 �7اد أو��، وأدوات، - 1 


 آ'ا?��، أو إ�5رت��، و�.
ات، و}Eت، وأس�
ة، وب"ور، وأt'اس، ودواب، وأG5ف،Cب� 
 أو ت7زی.�� ب0 أ�T5?��، ��> ی��رس7ا ��$���؛

 
 ا��7س� ����� @> بg �� ی$��< أ�T5ؤه� �0 ش���4 ا��C2>، أو �0 اEس��EGت - 2 

' وس�?� ا��g ب�Oy�� ا��.�رض، وت7زیg ا��G5lت، وا�$�'ات، �ا���ب.� ���، وت
g ا����4ت، واlرس���ت، ش'ط�� . أE ت�3�7 ذ�] ب�س��� وE ت )M��Jو����وت

 
 410 ا���دة 

 ،��$ ی��0 �4$��ب�ت ا���$�، أن ت
75 أ�T5ءه�، إ�3 تbسY ج�.�ت ت.�ض
ی� @�� ب
 .)��� ���4'یg ا���ري ب< ا�.��

 
!G54#�'ة ا�و�3 أ� ���( ��� . E ی��0 :�P أ�7ال ا��.�ض
ی�ت ا��> ی�� تbس

 
hMا�� ،c2ش ��� �Mت  ی�.�� �0 ���ب� ��$�، أن یz#�M ب7T5 <@ >�Mی� ا�

� .ا��.�ض
ی�، ا��> س�ه� @�� ب�� أدى �0 اش�'اآ�ت أو أداءات ���
 

 411 ا���دة 
� G5��ت�� ا�$��ب�، أو ش�رات��، إذا اس�7@( اlج'اءات � ی��0 �4$��ب�ت ا���$�، ت�

5�$�ا��$7Cص 45�� @> ا���'یg ا���.�4 ب��Mی� ا���4� اC� . ���و��� أن ت���] ب��4
g7ص ذ�] ا���'یC� 3أو ا���رات، اس�$�دا إ� ،� .ا�����4، ��4] ا�.G��ت ا�$��ب

 
 ی��0 وضg ت4] ا�.G��ت ا�$��ب�، أو ا���رات، 345 ج�g ا��$���ت، أو ا��.'وض�ت 

 .ا����ری�، إ\��ت� ��$���a، أو ��4'وط ا��> F$.( ب��
 

Eا����و g��ت، أو �vش�2ص ا�"ی0 ی.'ض7ن ت4] ا��$���ت ��4g، أن ی��.�74ا  ی��0 �
 .ت4] ا�.G��ت ا�$��ب�، أو ا���رات

 
 412 ا���دة 

 ی�g، �0 یPور ا�.G��ت ا�$��ب�، أو ا���رات، أو ی���C4 ب��5�T، أو ی�4
ه�، أو 
Y، تM( )�?�4 ا�.�7ب�ت ا������ ب���3T ا�$7Cص ا���'ی.�
� ی��.���4 ب$� ا��

�5�$Cا� � .ا���.��4 ب��Mی� ا���4
 

 413 ا���دة 



 إذا ت� :� ا�$��ب� ا���$� 05 )7ا5� ���O 0 أ�T5?��، أو ب������7��O 3T ا�س�س>، 
 ،���M��� 3���7 ا�س�س>، أو إ���O <@ 00 ا��"آ7ری�Mول إ�3 ا����J��4ت�� ت���ن y@


ده� ا���g ا�.�م @> ه"Mا��> ی 
ا ا��bن، $5
 س�7ت ا����7ن ا�س�س> ب$�ء 345 ا��7ا5
 .05 ذ�]

 
��$�� ب@ 0 . E ی��0 بbي :�ل ت7زیg ت4] ا������4ت 345 ا��T5ء ا��2$')

 
�، أ�����M�4� 0 أن ت�T> ب��5yء ت4] ا������4ت إ�3 ?�TO � إذا ت�'ر :� ا�$��ب� ا���$

 >��، )��� �������7 ا�س�س>، أو أن ت�T> بh�M �� ت�4�M��� 
�'وف ا�$�ز��، $5
 .س�7ت ا����7ن ا�س�س>، أو $5
 ت."ر ت��� أ:���<

 

s��iا���ب ا� 
 تbسY ا�$��ب�ت ا���$� وإدارت��

 414 ا���دة 
 ی� 345 h��4i> ا�$��ب� $5
 تbس���، أو ا��c2 ا�"ي ی�4#�7< ب"�] أن ی7دع �
ى 

4�، ���ب� و�F إی
اع ی��4 @7را Mداری� ا��lا����4 ا hت��� '_� 345 'أو ���ب� ا��bش
�0 ا��Z4 @> ا��_�ر ت�4� ا��F7، أو أن ی7ج< إ��� ب'س��� � ��7�T�g إش.�ر 

 �F7ب���: 
 
 ا����7ن ا�س�س> �4$��ب� ا���$� ا��P�g تbس���، وا�"ي ی�.0 أن ی�7ن ���ب�� ��
ف - 

T50 ا�
د 345 ا�7C2ص، ت$_��� ا�
اخ4>، وش'وط ت.M0 ا�$��ب�، وأن ی�ء ا���#4
'ه�، وآ"ا ش'وط ا2�E'اط @��، وا�M��Eب �$��؛ بyدارت��، أو ت�

 
' شJو���، أو إدارت��، و@� -  ا���?�� ا����v� �4ش�2ص ا�"ی0 �5
 إ���، ب��

�ت ا�����7� ا��$7Cص 45�� @> ا���'یg ا���ري ب< ا�.��Tا����. 
 

 415 ا���دة 
 أ !G5���O 0 ا�ش�2ص ا����ر إ��� @> ا�#�'ة 414دة  ت7ج< ا�7\�?� ا��"آ7رة @> ا���

 s.ا��> ت� ،�4Mداری� ا��lا����4 ا hت���ا���دة، @> أرب.� �_�?'، إ�3  Y#� 0� 3ا�و�
'ا �$�� إ�3 وآ� ا��4]_�. 

 
4�> ا���Z4 ب�����Olوب ا
 . آ�� ت7ج< ���2 خ���� �Y#� ��O 0 ا�ش�2ص إ�3 ا��$

 
 .7\�?� �0 واج��ت ا��$�' ر�t آ� ت�'ی g�Z��2 ت.#3 ج�g ه"! ا�

 
 416 ا���دة 



 ،�'ه� �0 ج$�� ��'ب ی�h أن ی�7ن ا��T5ء ا���4#7ن بyدارة ا�$��ب�ت ا���$� وت�
� بbی� 7�5ب� س�0 أو ?��� ��' �7�Mم 45t ،�� وا���س�
0 ب��O7�M ا��.����

 ��، ا�$hC، خ��� ا�����، ا�Pور واlدEء ا��'Y�: :O ��@"ة، ب��h إ:
ى ا��'ا?� ا����
ب<، تM'یF�O o'ی0 345 ا�#��د، ا����5
ة 345 ا�#��د، اEت��ر @> ا��2
رات أو 

اس�.�����، وآ"ا ب��h ���2#� ا���'یg ا���.�4 ب���'آ�ت، وإس�ءة ا��C'ف @> أ�7ال 
 .���'آ�

 
 417 ا���دة 


ر ض
! أF 7T5 < ب�7ة ا����7ن، آ�����0 �د '�' ���ب� أو إدارت��،  ی\$�ء ت�7< ت�
 . أG5!416:�� ���?>، ب��h ارت��ب< أ:
 ا�@.�ل ا����ر إ��� @> ا���دة 

 
 418 ا���دة 

�ت T��� �@ب�����، و Z4ا��� <�4Olوب ا
4�، وا��$Mداری� ا��lإش.�ر ا����4 ا h� ی
 0'ات ا��> ت�'أ 345 ا��415 و414ا���دت�a ا���'ة �4$��ب�  أG5!، ب�� ا���

 .ا���$�، أو ���7��O 345 ا�س�س>
 

 419 ا���دة 

 ا����رآ� CO h
 ا����i ا�$��ب> ب�����و��، ب.
 ات#�ق �g ا�����، �0 @�'ات ت� ی��#

� .@> دورات ت�7ی$�، أو �Jت�'ات، أو �
وات، أو ���ءات ���ب� و)$� ودو�
 


ود خ: <@ h' ���4C @> ا��$� ��  یJدى ا�ج' 05 @�'ات ا���t �4 أوC�� أی�م ���
 .�� ی�� اEت#�ق 345 �
د أ)7ل ب0 ا����i ا�$��ب> وا�����

 

gا���ب ا�'اب 
� ات�Mدات ا�$��ب�ت ا���$

 420 ا���دة 
 ی��0 �4$��ب�ت ا���$�، أن ت���� @> إ)�ر ات�Mدات، أو @> آ� ت$_� ���\�، آ#�� آ��( 

>� .ت��
 

g ا�7�Mق، ا����72 �4$��ب�ت ا���$�، ب�7جh  ت���g ات�Mدات ا���$��ب�ت ا���$�، ب
 .ا���� ا�ول �0 ا����ب ا�s��i �0 ه"ا ا����7ن

 
  421 ا���دة 

 ت�'ي أ:��م ا���ب ا�s��i �0 ا���� ا�ول �0 ا����ب ا�s��i �0 ه"ا ا����7ن، 345 
����\�4، أی� آ��( ات�Mدات ا�$��ب�ت ا���$�، وبC#� �5��، 345 س�?' ا��$_��ت ا

��� .ت��
 



 ،>� ی�h ا�$c @> ا����7ن ا�س�س>، ��� ات�Mد، أو آ� ت$_� ���\�، آ#�� آ��( ت��
 .345 ا��7ا5
 ا��> ت$_� ه"ا اEت�Mد

 
  422 ا���دة 

 ت�g ات�Mدات ا�$��ب�ت ا���$� تM( )�?�4 ا�.�7ب�ت ا���'رة @> ا���ب ا���دس �0 ا���� 
 .s��i �0 ه"ا ا����7نا�ول �0 ا����ب ا�

 
  423 ا���دة 

v� Gج'اء @> ا���aت، وا�ج�Pة اEس���ری�، iت� 'iا�آ � ت��i ات�Mدات ا�$��ب�ت ا���$

د! ا�$7Cص ا���.��4 ب�"! ا���aت وا�ج�PةMت ��و@� . 

 
 424 ا���دة 

ن ت�3�4 إ���5ت  ی��E 0ت�Mدات ا�$��ب�ت ا���$� أو �ي ت$_� ���\�، أی� آ��( ت���<، أ
 Zری�C� 0� ءPآ� أو ج ����� ،��0 ا�
و��، @> ش�� 5$>، أو @> ش�� ���ه�� ���
0 �4.�� �
ی��، أو � 0��CریZ ا����� �M4ا�)'، أو ا�� o.'ات��، وأج7ر ب��آ'اء 

��?�T5ة أ
 .ا���.��4 ب����i@� ا�.����، ا��$_�� �#�?
 

 .t'اض ا��> �$M( �0 أج��4 ی�h أن تC'ف ا���5lت ا��"آ7رة @> ا�
 

 1379 �0 ش7ال 17 ا��Cدر @> 1-59-271 �0 ا�_�' ا��'یZ ر�O 7 خG@� ���4دة 
4
و��، @yن �'اF ��O'ف ا���5lت ا��> ) 1960 أب'ی� 14(� �ا��$_� ��4'ا��O ا����

 <4i�� 7ی�T5ض، و�O ب'?�س� �$�ت�
��� ا�
و�� Eت�Mدات ا�$��ب�ت ا���$�، ت�7م ب�� �
�'ه� ب$c ت$_�>. ا�7زارات ا��.$� ت�#
د ت�7ی0 ه"! ا�4�$� وآMوی. 

 

د Mت 'F�$5 0 ه"! ا���دة 345 أس�س�ا�#�'ة ا�و�3  <@ �� ت�$| ا���5lت ا����ر إ�

<� .ب$c ت$_
 

Y��2ا���ب ا� 
Giت� 'iا�آ � ا��$_�� ا�$��ب

  425ا���دة 
 Giت� 'iا�آ �
ی
 ا��$_�� ا�$��بM��  �� ���5رE0 ا
 ا�7)$>، ی�.0 ا�خ" ب..C345 ا�

 :ی4> 
 
��7ع 5
د �$
وب> ا�ج'اء ا���2�$0 @> % 6 ا�7CMل 345 - � 0� �O345 ا�

 ا����50 ا�.�7�> وا��2ص؛
 
  اEس��Gل ا�#.4> �4$��ب�؛- 



 

ی� �4$��ب�- O�.رة ا��
 . ا��
 

7��� 345 Giت� 'iا�آ �
ی
 ا��$_�� ا�$��بM��  "0 ا�خى ا����و�� أو ا��Jس��، ی�.
 :ب.0 ا���5Eر �� ی4> 

 
��7ع 5
د �$
وب> ا�ج'اء ا���2�$0 345 % 35 ا�7CMل 345 ���� - � 0� �O345 ا�


 ا����و�� أو ا��Jس��؛.F 
 

ی� �4$��ب�- O�.رة ا��
 . ا��
 

 ا���ب ا���دس
�ت زج'ی�T��� 

 426 ا���دة 
��ب� ا���$�، ب��h ���2#� أ:��م ه"ا ا����، أو اlخGل  إذا \�( وج7د ��'ر ��M ا�$

 .ب������7 ا�س�س>، @yن :E ��4 ی�g إ E���O 0 ا���Tء، وب�����س �0 ا�$�ب� ا�.���
 

 � : ی��0 ا���M ب�M ا�$��ب� ا���$� @> ا�:7ال ا����
 
� أو ا�M'@�  اش�'اك أش�2ص @> تbسY ا�$��ب� ا���$�، �g أ��� E ی�.�)7ن ا���$- 

ذات��، أو ��$� أو :'@� ����ب��، أو ��$� أو :'@� ��'اب�� ب.��T ب�.o، ت��ه� @> 
 ؛398إ5
اد �$���ت �.$� أو ت�
ی� خ
��ت �.$�، آ�� �C( 345 ذ�] ا���دة 

 

ه� ب�����7ن ا�س�س> ا��$7Cص 45< @> ا���دة - ، أو 7�Oل أش�2ص 414 5
م ت�

' شJون ا�$��ب� ا����، أو إدارت��، ر�t أ��� E ی��7@7ن ا��'وط ا��$7Cص ���$
45416�� @> ا���دة . 

 
 427 ا���دة 

 ،���#F )7ه�، أی� آ��@'C�� ی'وه�، أو
 ی.� hO�Jس�7 ا�$��ب�ت، أو رؤس�ؤه�، أو �
 : دره�، @> ا�:7ال ا����� 20.000 إ�3 10.000ب�'ا�� �0 

 
 -�T50 أ?��، ب.
 :��4، س7اء آ�ن :� ا�$��ب� ب�خ��ر �0  ت7زیg �����4ت ا�$��ب� @�� ب

� �0 ا���دة ��iت ا�#�'ة ا��T���� �@G���7 ا�س�س>، وذ�] خ��O 345 أم ب$�ء ��?�T5أ
413. 

 

ی0 �0 ت7زیg �����4ت ا�$��ب� أن ی�7�7ا ب'ده� . ی�h @> ه"! ا����M 345 ا����#

 



5
م إی
اع و\�?� تbسY ا�$��ب� �
ى ا����4 ا-   ��4� أو 5
م ت7ج��� إ�Mداری� ا��l
 ؛414خG@� ���4دة 

 
 �@Gب����� خ Z4ا��� <�4Olوب ا
345 5
م إرس�ل و\�?� تbسY ا�$��ب� إ�3 ا��$ hO�.ی 

�ت ا���دة T����415 0� ��دره��1000 إ�3 500 ب�'ا . 
 

!G5ا��"آ7رة أ ��ا��'ا Z5�Tو@> :��� ا�.7د ت . 
 

 428 ا���دة 
� hO�.ی  ،���Jس�7 ا�$��ب�ت، أو رؤس�ؤه�، أو �
ی'وه�، أو ��C'@7ه�، أی� آ��( ت��

 : دره� ��5 ی4> 30.000 إ�3 25.000ب�'ا�� �0 
 
 أG5!، 426 اEس��'ار @> ���رس� ������ @> ت4] ا�$��ب� ب.
 أن ت� :��4 )��� ���4دة - 

' ��'و�5؛t �# أو إ�5دة تbس��� ب�
 

 بb:��م ا-  .���397دة  5
م ا���
 

.> أو �.$7ي �O'5 ���رس� ا��M ا�$��ب>�( c2ا�.�7ب� آ� ش Y#$ب hO�.ی . 
 

!G5ا��"آ7رة أ ��ا��'ا Z5�Tا�.7د ت ���: <@ . 
 

 429 ا���دة 
 463، 428، 427، 361، 151، 12 ت���M :��� ا�.7د ا����ر إ��� @> ا��7اد 


ور  �0 ه"ا ا����7ن إذا ارت��( ا�@.�ل ا��.�hO 5465وC� 0�4�� داخ� ا��$�0 ا��7ا�
<?��� ��:. 

 

<��iا���� ا� 

وب7 ا�ج'اء$� 

 ا���ب ا�ول

وب> ا�ج'اء$� ���� 

 430 ا���دة 
 ی�h أن یh2�$، ب���'وط ا��$7Cص 45�� @> ه"ا ا����7ن، �$
وب7ن 05 ا�ج'اء، @> 

0ج�g ا��Jس��ت ا��> ت��� ا�5�دی� �� E ی�� 05 �5'ة أج'اء دا?�. 
 

 431 ا���دة 
 ی��0، ب��$��� �J�4س�� ا��> ت��� أ�O �0 �5'ة أج'اء دا?�0، ات��ع �_�م �$
وب> 

 .ا�ج'اء، وذ�] ب���3T ات#�ق آ��ب>



 
 432 ا���دة 


وب> ا�ج'اء @> $� ���� �iت�� : 
 
 - gت�'ی � ت�
ی� ج�g ا����ی�ت ا�#'دی�، ا���.��4 ب_'وف ا���� ا�$�ت�� 05 ت��

5� أو ا�$_�م ا�
اخ4>، إ�3 ا�����، إذا �� ا���� ���� ا���� ا�O�#ا����، أو ات 
أو �5
 ت�g اEس���ب� ��� ���ش'ة؛

 
 -���bف ب�G2ا����، إذا اس��' ا� � . إ:��� ت4] ا����ی�ت إ�3 ا�.7ن ا���Z4 ب�#�
 

 433 ا���دة 

د 5
د �$
وب> ا�ج'اء 345 ا�$7M ا����> Mی : 

 
 :ء إ�3 خ��� و�5'ی0 أج'ا  �0 �5'ة أج'ا- 
 


وب أ4F> و�$
وب ��?h؛ * $� 
 
 : �0 س�� و�5'ی0 أج'ا إ�3 خ��0 أج'ا - 
 

4�ن و�$
وب�ن ��?��ن؛ * Fوب�ن أ
$� 
 
 - ' : �0 وا:
 وخ��0 أج'ا إ�3 ��?� أج
 


وب0 �7اب؛ * $� �\G\0 و4F0 أ
وب$� �\G\ 
 
 - :0 وخ��0 أج'ا  �0 ��?� أج' وأج' وا:
 إ�3 ��?�
 
0 وخ��� �$
وب0 �7اب؛* 4F0 أ خ��� �$
وب
 
 - '?�0 ووا:
 وخ��0 أج'ا إ�3 خ����?� أج��0 � : 
 
0 وس�.� �$
وب0 �7اب؛* 4F0 أ س�.� �$
وب
 
  �0 خ����?� أج' وأج' وا:
 إ�3 أ�Z أج'؛- 
 
0 وت�.� �$
وب0 �7اب؛* 4F0 أ ت�.� �$
وب
 



أ4F>، و�$
وب ��?h، 05 آ� ����57 إض�@�، ت��7ن �0 خ����?�  ی�Tف �$
وب 
' .أج

 

<��iا���ب ا� 
 ا���2ب �$
وب> ا�ج'اء

 ا�#'ع ا�ول

اب��Eة ا
� 

 434 ا���دة 
<�
ی
ه� ب���c� 3T ت$_Mة ی�� ت

وب7 ا�ج'اء ��$� h2�$ی . 

 

وب7 أج'اء ا��Jس��ت ذات ا�$��ط ا��7س�> ��
ة ا��7س�$� h2�$ى و.  ی'�ی�h أن ی

 .ا���2ب�� @�� ب0 ا�7م ا���دس وا���20 وا�7م ا���0 �0 ا@���ح ا��7س�
 



ی� . ت�7ن �
ة ا��
اب �$
وب> ا�ج'اء �Oب�4� �4
 

 435 ا���دة 
 ت$��> ���م �$
وب ا�ج'اء ب7@�ت<، أو ب�hM ا���i �$< أو ب�س�����<، أو ب�t74< ا��0 


ور :�� 45< �0 ا�:��م ا����ر إ��� @> ا�����7> �5���4
، أو ب���yء �5Cش�4<، أو ب 

 . أد��!438ا���دة 

 

ة � ZC� ور'� 
 ی��0 إ���ء ���� �$
وب ا�ج'اء ب�hM ا���i �'ة وا:
ة @�� ب.

0
اب ب�'ار ��Cدق �MF 345 إ��T?< ی��i4\ !"2 ا�ج'اء ا�$�خ���Eا. 
 

 436 ا���دة 
�� ����< ���h �0 ا�س��ب ا�7اردة @> ا���دة  إذا تZO7 ا��$
وب ا� 05 ،<4F�Pاو

435 ،� أG5!، خ4#< ا��$
وب ا�$�? h��a@ 0< ا���$�، وا�"ي ی$��> إ��M?E 3< ا�2��Eب
>4M� �: 7 ا�"يT.اب ا�
4�، إ�3 أن ت$��> �
ة ا��Fوب� أ
$� ،"?
$5 |�Cوی. 

 

<��iا�#'ع ا� 
| ا�ه4� ��2��Gب و��4'ش

 437 ا���دة 
 h2�$0  ی�0 ج��، وا�)' وأش��ه�� �0 �

وب7 ا�ج'اء، ���O 0 ا�.��ل وا����2$�

 .ج�� أخ'ى
 

�ت O�#أو ات ،��ت ش�� ج��5O�#ات hت ا�$�خ��، وت�7ی$��، ب�7ج�a5
د ا�� ' ی��0 ت�
 .ت�'م ب0 ه�aت ا����40 وه�aت ا�ج'اء



 
345 ت7زیg ا�ج'اء ا��T5ء  ی�#� ا����� وا�ج'اء 345 ت7زیg ا��Jس��ت ب�����و��، و
5
م :7Cل اEت#�ق، . ب0 ا���aت ا�$�خ��، و345 ت7زیg ا����5
 ب0 ه"! ا���aت 
و$5

���$� ب�Mا����، ا�� � .ی�3�7 ا�.7ن ا���Z4 ب�#�
 

 438 ا���دة 
 ی
خ� @> 5
اد ا�$�خ�0، آ� أج'، ذآ'ا آ�ن أو أ�3i، إذا أآ�� س0 ا���دس� �5'ة، 

 E �� 3TOأي :�� ���?>، و >
ر 45Cس��، و�� یJ0 ا���� @> ا���ی�� 05 س�� أش�' 
 't �?ا'�إ�� ب.�7ب� ج$�?�، أو ب.�7ب� :�Y ��@"ة، �0 أج� ج$�ی� أو ج$�M، ب�س�i$�ء ا�

 .ا�.�
ی�، �� �� ی'د ا���5ر!
 

 ی.��' $5
 ت��� ا�#�'ة ا���ب�� �0 ه"! ا���دة، @> ا��Jس��ت ذات ا�$��ط ا��7س�>، 
' ا���7ا�F خGل ا��7اس� ا�#�ر)� ب��iب� t 0 ا����� ��0 ی7�TOء ��?� وس�� وخ��

 .س�� أش�' �0 ا����
 

 439 ا���دة 
� ا���'ب� ا�����7ن �5'ی0 س$� آ���4 �$� یJه� ��4'ش| ��2��Gب�ت، ا�$�خ�7ن ذوو ا�

س�i$�ء أ7Fل وا�"ی0 س�� ��� أن اش��74ا @> ا��Jس��، ��
ة ��E �4C ت�� 05 س$�، ب�
 .ا�����، و@'و5<، وإخ7ت<، وأ��Fر! ا����ش'ی0

 
 ی.��' $5
 ت��� ا�#�'ة ا���ب�� �0 ه"! ا���دة، @> ا��Jس��ت ذات ا�$��ط ا��7س�>، 
' ا���7ا�F ب�� خGل ا��7س� ا�#�رط، ب��iب� س$� t 0 ا�����?� وأرب.� أی�م ��ء �TO

 .�0 ا����
 

s��iا�#'ع ا� 
�اlج'اءات ا�2��Eب 

 ا���� ا�#'5> ا�ول
� ا�74ا?| ا�2��Eب

 440 ا���دة 
5
اد ا�74ا?| ا�2��Eب�، وأن ی�7م ب��O�C�y و@� اlج'اءات y345 ا����� أن ی�7م ب h� ی

� ا���4#� ب�����، 345 أن ت��M ا�74ا?| ا��.
ة �7�Mده� ا����4 ا�
Mوا��7اری{ ا��> ت
g ا�.O7ا�����، ت gO7ت hا����وج7ب�، إ�3 ج�� � .7ن ا���Z4 ب�#�

 
 441 ا���دة 

4< خGل \���� أی�م � ی��0 ��� أج'، �� ی
رج إس�< @> ا�74ا?| ا�2��Eب�، أن ی�h4 ت�
 .�0 ت�ری{ إ��Cق ه"! ا�74ا?|

 



 hإس� ��خ ��� إس�<، أن ی���h خGل �#Y ا�ج�، إ�� ت�� ی��0 ��� أج'، س�� ت�
5 h4<، وإ�� ب��������� ی�� ت�� .34 إس� شE c2 :� �< @> ا���

 
 442 ا���دة 

0 . ت��� ا��.'ض�ت 345 ا�74ا?| ا�2��Eب� @> س�� یT.< ا����� ره0 إش�رة ا�$�خ�
 

 ی�h 345 ا����� أن ی�0 آ��ب�، @> ا���� ا��$7Cص 45< @> ا�#�'ة ا���ب�� �0 ه"! 
ا?| ب7اس�� ا����C4ت، ا��'ار ا���دة، خGل أج� ا�.�'ة أی�م ا��7ا�� ���ری{ إG5ن ا�74

 .ا�"ي ات2"! @> شbن ت4] ا��.'ض�ت
 

 443 ا���دة 
 ی�M ��� أج' �0 أج'اء ا��Jس��، أن ی�
م ).$� @> ا�74ا?| ا�2��Eب�، و@� ا��'وط 

� أی�م ا��7ا�� C�E'ام ا�ج� 454ا��$7Cص 45�� @> ا���دة ���iل ا�Gأد��!، وذ�] خ 
� �0 ا���دة ا��$7Cص 45< @> ا�#�'ة��i442 ا�!G5أ . 

 

<��iا���� ا�#'5> ا� 
� �7ا?| ا��'ش| وا�4�$� ا�2��Eب

 444 ا���دة 
0، وا��$
وب0 ا�$7اب، أن ی7د75ا 4F0 ا�hF�$�� 0 ا��$
وبM345 ا���'ش h� ی

��$� '_� 345 gO7ى ا����� ا�"ي ی
 .�7ا?| ا��'ش| ���ب� و�F إی
اع �
 

� ت��4 �7ا?| ا��'ش|، @�y< ی�� إرس���� إ�< ب7اس�� ا��'ی
  @> :��� ر@o ا����
�F7ش.�ر ب���lا g� 7ن�Tا�� . Z4$�� إ�3 ا�.7ن ا����ت7ج< ���2  ���Mو@> ه"! ا�

 .ب�#�� ا����
 


ده� Mج'اءات، وداخ� ا`ج�ل ا��> تlا�����، و@� ا ��O 0� اد ا�74ا?| ا��"آ7رة
 ی�� إ5
� ا���4#� ب�7�Mا����4 ا������. 

 
 445 ا���دة 


ث �
ى آ� �Jس�� ��$� ت��3 M�2ب�ت" ت��Eا �$��" ،>4i0 ی��0 ا����� أو �ت��7ن  ،
 .بC#�< ر?��، و� 0���i 05 آ� �M?E �0 ا�74ا?| ا�2��Eب� ا��.'وض�

 
0 أ�T5ء  ت�Z4 ه"! ا�4�$� ب�����M �0 �7ا?| ا��'ش�Mت، وت�7م، إض�@� إ�3 ذ�]، ب�.

 .تh ا��7Cی(، وب��4��� ا�74ا?| ا�2��Eب����h، أو ���
 

 446 ا���دة 



 أد��!، �7ا?| 455 ی�h 345 ا����� أن ی�C4 @> ا���آ0 ا��$7Cص 45�� @> ا���دة 
0 وا��$
وب0 ا�$7اب4F0 ا�0 ����م ا��$
وبMا���'ش. 

 

s��iا���� ا�#'5> ا� 
� ا�.�4�ت ا�2��Eب

 447 ا���دة 
 .ن ی�'ي ا���2ب�ت �$
وب> ا�ج'اء ی�h 345 ا�����، أ

 
� ا����#4 �7�Mده� ا����4 ا�
Mج'اءات ا��> تl�2ب�ت و@� ا��7اری{، وا��Eي ه"! ا'� ت

 .ب�����
 

 448 ا���دة 
5
ة �O 345 ا�$��>، وب$�ء �iوب> ا�ج'اء، )��� ��'ی�� ا���
 ی�h إج'اء ا���2ب �$

 .ا��.
ل ا�345، وأخ"ا ب��OE'اع ا��'ي
 
 ��449دة  ا�

�M، @> ا�
ورة ا�و�3 �0 ا�OE'اع، إE إذا آ�ن 5
د MF �2ب�ت \�7ت���Eا �?��� )�iت E 
04�5
د ا�$�خ�0 ا��� ZC� �O0 ی��وي 345 ا� .ا��7Cت

 
و$5
?" ت.
 ���?� .  إذا �� ت���M ه"! ا�$���، أج'ي ا�O'اع \�ن @> أج� أ�CO! �5'ة أی�م

MF �2ب�ت \�ب�� \�7ت���E0ا� �0 ا�OE'اع، ���� ب4~ 5
د ا��7Cت��iورة ا�
 .�M @> ا�
 

 <@ �� ت.04 ���?� ا�2��Eب�ت @7ر ا����ء 4�5� ا�#'ز، وت�C4 @> ا���آ0 ا��$7Cص 45
 . أد��!455ا���دة 

 
 ،� ی��4 ر?Y ا����و�� �� �2� 0�TM' ���?� ا�2��Eب�ت إ� 3���i آ� �M?E ا���2ب

�.7ن ا���Z4 ب�#�� ا���� @> أج� أ�COه� ا�ربg وا�.�'ی0 وی7ج< ���2 �$< إ�3 ا
 .س��5 ا��7ا�� G5lن ا�$��?�

 
 450 ا���دة 

 ��45 )4C: <ا�� �5
 ی.�دل 5
ده�، 5
د ا��.
Eت ا�2��Eب��� ،�M?E ��� cC2ت 
�M?Gا�. 

 
Eا �a���2ب�  ی��وي ا��.
ل ا�2��Eب>، ���7ع 5
د ا�7Fات ا��> �5' 5$�� ��خ�7 ا��

345 5
د ا����5
 ا���.0 ش���4 ��7��� ،�MMF ا' .ت.�
 



 345 
5
 �� ت���، @yن ا����5
 ا������، ت�$��� ) إذا ت."ر ش�� أي ��.
، أو إذا ب�
 .أس�س ا��.
ل ا�345

 
345 5
د  ،�M?E 7ات ا��> أ:'زت�� آ�Fد ا�
 �7CM4ل 345 ا��.
ل ا�345، ی��� 5

� �CC2ا�� 
 .��، \� ت�Tف و:
ة إ�3 ه"ا ا�.
دا����5
 

 ،"?
45��، وب. �CMت ا��E
 ت'ت h�Z4�2 ا�74ا?| ت'ت�� ت$�ز��، ت�.� ��$�cO ا��.
E
' ���7ل، إ�3 ا��M?G ا�345 �.t 
 .ی�'ع @> إس$�د أول ��.

 
' ا������7، :�3 }خ' t 
 ت��بg ا�.�4� ب$#Y ا��'ی��، @�� یc2 آ� ��.
 �0 ا����5


.��. 
 


 وا:
 ش�t'، أس$
 ه"ا .�� Eإ ،
 إذا ت��وت ��M?Eن @> ا��.
ل، و�� ی�� �0 ا����5
 .ا���.
 إ�3 ا��M?G ا��> أ:'زت 345 أآ�' 5
د �0 ا�7Fات

 
 Eإ ،
45��، و�� ی�� �0 ا����5 �CM7ات ا��Fا� s إذا ت��وت ��M?Eن 5
دا �0 :


 وا:
 ش�t'، أس$
 ذ�] ا���.
، إ�3 أآ�'.�� 0Mا���'ش )�$iس$�) ب���. 
 


ة، :�h ا��'تh ا�"ي س�74ا ب< : 345 �M?E ه�، ب����5ر آ�
 ی.�3 ا���'ش7Mن ���5
�M?Gت4] ا� <@. 

 

وب ��?h، ی"آ' آ� �$��� ب�س�<، $� ،<4Fوب أ
$5
 إG5ن ا�$��?�، ی.0 ب���h آ� �$ 

| .وذ�] :�h رت��< @> �M?E ا��'ش
 


وب أ4F> وا:
، و�$
وب ��?h وا:
، �#�a أج'اء إذا اC�O'ت ا�2��Eب�ت$� 0 ، 345 ت.
وا:
ة أو أآi'، و�� ت�0 ت7ج
 س7ى �M?E وا:
ة ا��h2 ا��$
وب ا�4F> وا��$
وب 

وإذا ت.�د�( ا�7Fات، أ045 @7ز أآ�' . ا�$�?h، ا�4"ان أ:'زا 345 اآ�' 5
د �0 ا�7Fات

وب أ <4F�g ��?�<، أ$� hC$�� �$0 سMا���'ش' .ی� آ��( س0 ه"ا ا�خ

 

gا���� ا�#'5> ا�'اب 
�?P� ا�2��Eب�ت ا�

 451ا���دة 
0�0 ا�������Mس��، @> ا�Jداخ� ا�� �?Pإج'اء ا���2ب�ت ج h� :ی

 
0 ���a ا���2ب� إ�3 -10 وا��$
وب0 ا�$7اب، ا���ب.4F0 ا�5
د ا��$
وب o#2إذا ا� 

�� ش�7ر :
ث ���h �0 ا�س���� ،ZC$ب؛ا� 
 



2- 00 وا��$
وب4F0 ا�5
د ا�ج'اء إ�3 :
 ی��
5> ا�Pی�دة @> 5
د ا��$
وب 
 إذا تPای
 .ا�$7اب

 
< �����4 أن @ 0�، @> اج� \G\� اش�' �0 ا�7م ا�"ي ی��?P�ی�h إج'اء ا�2��Eب�ت ا�


 تPای
 تPای
ا ی�.� �0 اO د ا�ج'اء

 ا�o#2 إ�3 ا�$ZC، أو أن 5O 0�Gزم 5
د ا��$
وب
0 .ا���2ب �$
وب0 إض�@

 
� خGل ا�ش�' ا���� ا��> ت��� ت�ری{ ا�2��Eب�ت ?Pی��0 إج'اء ا���2ب�ت ج E >ا� 't

 .ب���Jس��
 

 452ا���دة 
 0� )��� �4#�'ت?P� 2 و 1ت$��> �
ة ا��
اب ا��$
وب0 ا�"ی0 ا��7�2ا خGل ا�2��Eب�ت ا�

 �2��432ب�ت ا�7اجh إج'اؤه� G�5 ب����دة  أG5!، ب74Mل ت�ری{ ا451E�0 ا���دة 
!G5أ. 

 

Y��2ا���� ا�#'5> ا� 
� ا��$�ز�5ت ا�2��Eب

 453 ا���دة 
� ا��7ا�� G5lن ���iل ا�ی�م ا�Gخ ،�ی�M ��� ��خh، أن ی�.0 @> ا�.�4�ت ا�2��Eب

�� ا�2��Eب�ت��. 
 

 454 ا���دة 
!، وا��.0 ا��$7Cص 45< @> ا���دة  أ443G5ی�
م ا��.0 ا��$7Cص 45< @> ا���دة 

453 ���Mب��� ��Tى آ��ب� ا�
� ،Zری�C� دون �� أG5!، ب7اس�� ���ل ی7دع وی�
 .اEب�
ا?�، ا��> ی7ج
 @> دا?'ة �#7ذه�، ا����ن ا�"ي ج'ت @< ا�2��Eب�ت

 
�� .ت�( ا�����M خGل ا����2 �5' ی7�� ا��7ا�� ���ری{ ت�
ی� ا����ل إ�

 
�ب�ی�h أن ت�t 7ری� أمT: درة�C$�� ا��ا�:7ال، س7اء  gوE ی��� . 4~ ا�:��م @> ج�

 �C#ا� <@ �� و�� 353@�� ا��.0 إE ب��$�o، ا�"ي ی�
م، و@� ا��'وط ا��$7Cص 45
��
 .ی4< �7��O 0ن ا����'ة ا��

 

s��iا���ب ا� 
 �Pاو�� ���م �$
وب> ا�ج'اء

  455ا���دة 
 gT345 ا�����، أن ی h�ره0 إش�رة �$
وب> ا�ج'اء، ا����ن ا�Gزم ����$7ا �0 أداء ی


 اج����5ت���.� �� .������، وEس



 
 ������ <Tت ا��> ت�����ی��0 ��$
وب> ا�ج'اء، أن ی.4$7ا ب7اس�� ا����C4ت، ا��
إب��tG إ�3 �45 ا�ج'اء، @> ا���آ0 ا��> یT.�� ا����� ره0 إش�رت��، وآ"�] @> 


اخ� أ��آ0 ا�����. 
 

 .ی��0 ��� أی�T اس�.��ل آ� وس�?� اlخ��ر ا�خ'ى، ب�ت#�ق �g ا�����
 

 456ا���دة 

وب> ا�ج'اء ا�O7( ا�Gزم، ����$�� �0 أداء ������ $�� |ی�h 345 ا�����، أن ی�

داخ� ا��Jس�� وخ�رج��، وذ�] @> :
ود خ��� �5'ة س��5 @> ا���'، ب��$��� ��� 

وب، �� �� ت�M �'وف $� ،)O7اج' ذ�] ا� ��� دون ذ�]، و45< أن یJدي إ�?�$iاس�

 .ب����5ر و��O �0 أو�Oت ا���� ا�#.4>
 

ی��0، ب�ت#�ق ب0 ا����� و�$
وب> ا�ج'اء، ت$_� اس�.��ل ا�O7( ا��EJ�� cC2ء 
0 ��4�ن ب������ .ا��$
وب

 
 457ا���دة 

4� آ�ن ی�h أن ی�7ن آ� إج'اء تbدی�>، ی.�Pم ا����� ات�2ذ! @> Fوب ا�ج'اء، ا
$� �:
أو ��?��، �7ض7ع ��'ر، ی7ا@� 45< ا�.7ن ا���Z4 ب�#�� ا����، إذا آ�ن ه"ا اlج'اء 

ی'�> إ�3 ��� ا��$
وب أو ��?�< � 0��M4C إ�3 أخ'ى، أو �0 ش�� إ�3 }خ'، أو إ�3 
>$5 >4C@ 05 ش�4<، أو >#O7ت. 

 
 458ا���دة 


��ء �$
وب> ا�ج'اء، خGل 457ت�'ي ا����'ة ا�7اردة @> ا���دة O �: <@ ،!G5أ 
 �M4C� 0� ��4�� 3> إ��إج'اء ی' �M� اب��، إذا آ��7ا
س�� اش�' �0 ت�ری{ ا����ء ا��

>$5 ��4C@ 05 ش���4، أو ��#O70 ش�� إ�3 }خ' أو إ�3 ت�إ�3 أخ'ى، أو . 
 

�2��E 0ب�ت �$
وب> ا�ج'اءMا����'ة @> :� ا���'ش Y#�  ا�74ا?| وض. آ�� ت�'ي g
 .ا�2��Eب�، وت_� س�ری� )G\ �4\� أش�' �0 ت�ری{ إG5ن ���?� ا�2��Eب�ت

 
 459ا���دة 


وب $� �: <@ )OJا�� ZO7ا�� E�: أن ی�'ر ،���ی��0 �����4، @> :��� ا�b�2 ا�
 g�Pدی�> ا��bج'اء ا��lا���� ب� �ا�ج'اء، و45< أن ی�.' @7را، ا�.7ن ا���Z4 ب�#�

 .ات�2ذ!
 

 0 458 و 457ی�h 345 ا�.7ن ا���Z4 ب�#�� ا����، @> ا�E�Mت ا�7اردة @> ا���دت
� أی�م ا��7ا�� lش.�ر!���iل ا�Gخ o@'ار!، ب���7ا@�� أو ا�'O "2أن ی� ،!G5أ . h�وی

G4.� !ار'O أن ی�7ن. 



 
 460ا���دة 

�، �'ة آ� ش�' ی�h 345 ا�����، أو �0 ی$7ب 5$<، أن ی����� �$
وب> ا�ج'اء ج��5
45< أن ی������4 ب� h4�E�: <@ ��$ت اEس�.��ل h� .345 ا��O، آ�� ی

 
 ���#C@'ادى، أو ب ��وب> ا�ج'اء، إ
ی�h 345 ا�����، أو �0 ی$7ب 5$<، أن ی����� �$
40 05 آ� �Jس��، أو ورش، أو ��M4C، أو :�h اEخ��Cص ا���$>، وذ�] ت�.� i��

������T�4ی� ا��> ی'ی
ون �.��. 
 

ی��0 �$�4
وب0 ا�$7اب، أن یTM'وا @> ج�g ا�:7ال، اEج����5ت ا��> ی.�
ه� 
�77ن �g ا�����Fوب7ن ا�
 .ا��$

 
 461ا���دة 

 ،�?�$iا @> �'وف اس�
5�� ،0�7ی��4 �$
وب7 ا�ج'اء ���O ،����4 ت�ری{ اEس����ل ب
و345 ا����� أن ی
ون . ج'اء�"آ'ة آ��ب�، ت�0�T بyی��ز، �7ض7ع ش��ی� ا�ج' أو ا�

 E ج7اب< 05 ا��"آ'ة، @> اج� �Tأی >@ �����2 �$�� @> س�� خ�ص، ی�h أن ی�
 .ی$��> أن ی���وز س�� أی�م

 
ی�h أن ی7ضg ا���� ا��"آ7ر ره0 إش�رة �0 ی'ی
 اG(Eع 45< �0 أج'اء ا��Jس�� 

��5ت ا����، وره0 )�4 ی7م وا:
 �0 أی�م ا����، 05 آ� خ��� �5' ی7��، وخ�رج س
 .إش�رة ا�.7ن ا���Z4 ب�#�� ا����

 

gا���ب ا�'اب 
�ت زج'ی�T��� 

 462ا���دة 
 : دره�، 05 ا�@.�ل ا�����5000 إ�3 2000ی.�hO ب�'ا�� �0 

 
- 345 ��O�Cاده� أو إ�
5
اد ا�74ا?| ا�2��Eب�، و5
م إ���O�C، أو إ5yم ا����� ب�O م
5 

 ؛7M�440 یZ��2 أ:��م ا���دة 
 
 ره0 إش�رة ا�$�خ�0، أو 442 5
م وضg س�� ا��.'ض�ت ا��$7Cص 45< @> ا���دة -

0 ا���� خGل �Tم ت
� ا��.'ض�ت ا���
�� @> شbن ا�74ا?| ا�2��Eب�، أو 5�5
م ت�

د @> �#Y ا���دة ا��'ار ا���2" @> شbن ت4] ا��.'ض�ت؛Mا�ج� ا�� 

 
-� 0Mق �7ا?| ا���'ش�Cل ا����� إ��#tإ  ��O�C0 وا�$7اب، أو إ�4F0 ا����م ا��$
وب

�ت ا���دة T���� �@Gخ ،��� �CC2$� ا����ا� 't <@446؛ 
 




دة lج'اء ا�2��Eب�ت أو ب�'ق ت$_��� خG@� ���4دة -Mب���7اری{ ا�� 
 ؛5447
م ا���
 
 ره0 إش�رة 455 5
م وضg ا����ن ا��G� cC2ج����5ت، ا��$7Cص 45< @> ا���دة -

c أ��آ0 ا�C�lق ا�����ت ا��$7Cص 45�� @> �#Y ا���دة؛C2م ت
 ا��$
وب0، أو 5
 

 بb:��م ا���دة - ا���.��4 ب��O7( ا�Gزم إت�:�< �$�4
وب0 �داء ������، 456 5
م ا���

 وب7ج7ب أداء اج' ذ�] ا�O7( ��� ب����5ر! و��O �0 أو�Oت ا����؛
 
 و 460ا��'وط ا��$7Cص 45�� @> ا���دت0  ر@o اس����ل �$
وب> ا�ج'اء و@� -

 :  دره� ��5 ی4>20000 إ�3 10000ی.�hO ب�'ا�� �0 . 461
 
- �#ا��Y أو ��Mو�� ا��Y بM'ی� ا���2ب �$
وب> ا�ج'اء، أو بbداء ������ ب�

�M؛MF 
 
0 ا��$7Cص 45��� @> ا���دة -���Mا� <@ �?Pم إج'اء ا���2ب�ت ج
 أو 5
م 5451

 اخ� ا`ج� ا��$7Cص 45< @> �#Y ا���دة؛إج'ا?�� د
 

 ب�����'ة ا�7اردة @> ا��7اد - @> ا�E�Mت ا��$7Cص 459 و 458 و 457 5
م ا���

45�� @> �#Y ا��7اد، 
 
، أو 5
م 461 5
م ��] ا���� ا��2ص و@� ا��'وط ا��$7Cص 45�� @> ا���دة -

� ا���'رة @> �## .Y ا���دةا����ح �vج'اء ب�G(Eع 45< ب���
 

 463ا���دة 
 دره� 05 5
م إج'اء ا�2��Eب�ت ا��$7Cص 30.000 إ�3 25.000ی.�hO ب�'ا�� �0 
45447�� @> ا���دة . 

 
!G5ا��"آ7رة أ ��ا��'ا Z5�Tو@> :��� ا�.7د ت. 

 
s��iا���� ا� 
�$� ا����و��� 

 464ا���دة 
$�� �Oا 345 ا�'
ث @> آ� ���و�� ت��� ا�5�دی� خ��0 أجMاس���ری� ت��3 ت �" �$��

 ".ا����و��
 

  465ا���دة 
 :ت��7ن ��$� ا����و�� �0



 
  ا����� أو �0 ی$7ب 5$<؛-
 

وب0 ا\$v� 0ج'اء ی�� ا���2ب��� ���O 0 ا��$
وب0 ا���2�$0؛-$�  
 
0 ا\$0 ب�����و�� $5
 وج7ده��-40 ���بi�� أو �i�� . 
 

 466ا���دة 
4�$� ا����و�� ی.�
 إ��� ب�����?� ا�����@> إ)�ر ا����م اEس���ری� �: 

 
4� وا���$7�7ج� ����4و��؛-�'ات ا��  ا���
 
�4 اEج���5� ����4و�� $5
 إO'اره�؛-CMا�  
 
� ا���lج� ����4و�� ووس�?� ر@g ا��'دودی�؛-�  اEس�'ات
 

ة ا�ج'اء وا���' 345 ت$#"ه�؛-?�#� �  وضg ���ریg اج���5
 
� ا��
رج وا��
ریh �0 أج� اlد��ج ا���$> و�7M ا��� وا���7ی0 ا�����'  ب'���-

 .�vج'اء
 

ی�� تPوی
 أ�T5ء ��$� ا����و�� ب�� ا�����ت وا�7\�?� ا�T'وری� ����$�� �0 ا���م 
�� .ب�����م ا��7آ��7 إ�

 
 467ا���دة 

�$� ا����و�� �'ة آ� س�� اش�' وآ��4 د5( ا�T'ورة إ�3 ذ�]� g��� .ت
 

ی��0 �4�$� أن ت
75 ����4رآ� @> أش����� آ� شc2 ی$��> إ�3 ا����و�� ی�7@' 345 
 .ا��#�ءة وا��2'ة @> ���ل اخ��F�Cت��

 
 468ا���دة 

 .یP�4م أ�T5ء ��$� ا����و�� ب��M#�ظ 345 ا��' ا���$>
 

  469ا���دة 
�ت ه"ا ا����20000 إ�3 1000ی.�hO ب�'ا�� �0 T��� �#��2� 05 دره� . 

 

gا���� ا�'اب 



 ا���74iن ا�$��ب7ن داخ� ا����و��
 470ا���دة 

G وا��> :4C( 345 اآ�' 5
د �0 ا�7Fات @> ا�2��Eب�ت iت� 'i4$��ب� ا�آ� �Mی
ا���$� ا�خ'ة داخ� ا����و�� أو ا��Jس�� أن ت.0، �0 ب0 أ�T5ء ا����h ا�$��ب> 

 040 ���بi�� أو Gi�� ،س��J0 أد��!ب�����و�� أو ا��
ول ا���� .���، :�h ا�
 

  أج'250 إ�3 100�0 
  ���i ���ب> وا:
؛

  
 500 إ�3 251�0 

  ��Giن ���ب�ن ا\$�ن؛2 
  

 2000 إ�3 501�0 
0؛3 40 ���بi��  
  

 3500 إ�3 2001�0 
40 ���ب0؛4 i��  
  

 6000 إ�3 3501�0 
0؛5 40 ���بi��  
  

  @�� @7ق6001�0 
 640 ���بi�� 0؛ 
  
 

 471ا���دة 
 �0 ه"ا ا����7ن ب�����م 396ی.�
 إ�3 ا����i ا�$��ب> داخ� ا����و��، ت���� �:��م ا���دة 

� :ا����
 
  ت�
ی� ا��Z4 ا����4> �����4 أو �0 ی$7ب 5$<؛-
 
5� وإج'اء ا��#�وض�ت :���7؛-���  ا�
@�ع 05 ا�����h ا�
 
-�5����ت ا�O�#تEا����ه�� @> إب'ام ا . 
 

 472ا���دة 




وب7 $� ��$� 

 ا���74iن ا�$��ب7ن �Y#� 0 ا����Gت وا���Mی� ا��> ی��#ی��#
 .ا�ج'اء ب���3T ه"ا ا����7ن

 
 0� 
إذا آ�ن �$
وب ا�ج'اء یPاول @> �#Y ا�O7( ���� ا����i ا�$��ب>، @��< ی��#

ة ب'س� ���رس� ا����Gت وا���Mی� ا��$7Cص 45�� @> ا�#�'ة ا�و�3 �0 ه"! ا���د
��@ 0 .إ:
ى ا�����

 
 473ا���دة 

 345 0�2�$0 داخ� �#Y ا��Jس��، ی�.�0 0 و�$
وب40 ���بi�� 
@> :��� ت7اج
 
ا�����، آ��4 ا3T�O ا��Mل ذ�]، ات�2ذ اlج'اءات ا��E 3�: ��?G ی��.�� ت7اج

0 �0 ج�40 ا�$��بiض.�ف دور ا���l �4g ا��$
وب0 ا���2�$0 آ7س��، و:�3 ی�� ت�
�4v� 0ج'اء �0 ج�� أخ'ىi0 ا��� .ا��.�ون ب0 ه�ت0 ا��Jس��

 
 474ا���دة 

�ت ه"ا ا���� ب�'ا�� �0 T��� �#��2� 345 hO�.دره��30.000 إ�3 25.000ی . 
  
  

 gا�ج'اء: ا����ب ا�'اب � ا�7س�)� @> اEس�2
ام وت��
gا����ب ا�'اب 

�  ا�ج'اءا�7س�)� @> اEس�2
ام وت��
 ا���ب ا�ول

 ا�7س�)� @> اEس�2
ام
 ا�#'ع ا�ول
 أ:��م �5��

  475ا���دة 

 ب��7س�)�، @> أ:��م ه"ا ا���ب، ج�g ا�.�4�ت ا���د@� إ�3 ت��� ا����ء ا�.'ض Cی�
 0� 0��ل ا�����، وآ"ا ج�g ا�2
��ت ا����
�� ����h ا���� وا����4� <@ h4وا��

 .� اlد��ج ا���$>أج� إ�.�ش ا����� وت$�
 

 476ا���دة 

ث ��"! ا���ی� ���O 0 ا����4 Mت |��C� 05 )'ی� �ت�� ا�7س�)� @> ���ل ا����

� ا���4#� ب������7�Mا�. 
 

����� 0 .ت�7ن ا�2
��ت ا��> ت�
��� ه"! ا����C| �����> ا���� و �4���4
 

  477ا���دة 



� أن ت��ه� @F7C2ا� �> ا�7س�)� ب.
 ا�7CMل 345 ی��0 أی�T �7آ�Eت ا����
� ا���4#� ب������7�M0 ا����4 ا�� c .ت'خ

 

اه�:yأو ب ��، آ� شc2 ا���5ري ی�7م ب����5ل ا����F7C2ا� �
 ب7آ��� ا����Cی�: 

 
ا���'یh ب0 )��4ت و5'وض ا���� دون أن ی�7ن ا���?� ب��7س�)� )'@� @> �OG5 ) أ


 ت$�b 05 ذ�]؛O <ا���� ا�� 
 
ی� أي خ
�� أخ'ى ت�.�4 ب���sM 05 ش�� أو ت'�> إ�3 اlد��ج ا���$> �����> ت�
) ب

 ا����؛ 
 
" ا����.��" ت��� أج'اء ب�
ف وض.��، ���OJ، ره0 إش�رة شs��\ c2 ی��3 ) ج


د ������ وی'اhO ت$#"ه�Mی. 
 

  478ا���دة 
P ی�7م 345 أس�س ا�.'ق، أو � آ� ت�F7C2ا� �ا�74ن، أو ی�$g 345 وآ�Eت ا����

ا��$Y، أو ا�
ی0،أو ا�'أي ا���س> أو ا��F ا�7)$>، أو ا��F اEج���5>، �0 ش��< 
�
ان ا���� .ا��Y ب��
أ ت��@J ا�#'ص وا��.���4 @> �

 
P �0 �$��4 ا����Eء ا�'ا�> إ�3 � ا���F7C2ا� �ی�$g أی�T 345 وآ�Eت ا����

5�ا�M'��ن �0 ا�M'ی� ا�$��ب� أو ا��#�وض� ا����. 
 

5
ة ���� �CCوض.( خ ��ز ب'ا��P ی�، ت�
ی� خ
��ت خ��F أو إ�E ی.��' إج'اء ت�
 .)���> ا���� ا�آi' :'���� @> س�ق ب��iM 05 ا����

 
  479ا���دة 

 �F7C2ا� �� �����> ا���� ���O 0 وآ�Eت ا����C2ت ا�����ی�h أن ت�� �.���� ا��
�ة ا�Mت'ا5> ا:�'ام ا� �#0 ب���'، �g ا�C�Oره� 345 ا����?� ا��> ب�$.�4� �F�2

� .ت'ت�� ب�JهGت�� وخ�'ت�� ا���$
 

  480ا���دة 
� أن ت���ض3 �0 )���> ا���� ب7Cرة ���ش'ة أو F7C2ا� �ی�$g 345 وآ�Eت ا����

Zری�C� أی� أت.�ب أو ،�� أو آ4?Pش'ة ج��� 't. 
 

  481ا���دة 
 أG5! إE �7آ�Eت ���477رس� ا��$7Cص 45< @> ا���دة E ی��0 إ��5ء ا��'خc ب��

� ا��> E ی�� رأس����� @> ج�g ا�:7ال 05 F7C2ا� � . دره�100.000ا����
 



� ب.�7ب� ��42 ب���'ف ?��� ��E ی��0 �$| ا��'خc أو اE:�#�ظ ب< �#�?
ة ا��7�Mم 45
 .أو ب.�7ب� :�Y ت�.
ى �
ت�� \G\� أش�'

 
� ی��0 أن ی���7�Mا����4 ا� ��O 0� دة
M� ب�����رس� 345 أ���� cC' ا��'خ

 .ا���4#� ب�����
 

  482ا���دة 
 '
وق اlی
اع وا��
ب$F ى
� �� أن ت7دع آ#��� ���F7C2ا� �ی�h 345 وآ�Eت ا����


 ا�د�v� 3ج'50ی��وي �����4 M4� ا��$7ی� � . �'ة ا���� اlج���
 

  483ا���دة 
�Tأن ی� h� :0 اlذن ب�����رس� ی

 
- <@ ��
وق اlی
اع وا��
ب' ت�i( إی
اع ا��#��� ا��$7Cص 45$F 0� ��4�� ش��دة 

  أG5!؛482ا���دة 
 
- g�Pا�$��ط ا�� �.
ی'ه�، و)�� � �.74��ت خ��F ب��7آ���، وEس�� 5$7ا���، وج$�


ه� @> ا���� ا��ري، و ���7��O�Pاو��<، و���ذج ا�.�7د ا��> س���.���4، ور�O ت���
 .ا�س�س> و��4~ رأس����� ور�O :��ب�� ا��$�>

 
4� وخ��F ر�O ا2�E'اط @> ی��0 ������ ا�7آ�Eت ا��.$�، @> آ� :0، ب�.74��ت ت��


وق ا���T4� <$(7ن اEج���5>$Cا�. 
 

' ی�'أ E :�� 345 ا�����ت ا����ر إ��� @> ا�#�'ة ا�و�3 إ�3 ا����4 ی�4~ آ� ت�
� ا��> رخC( �74آ��� ب���رس� ���)��ا�7�M�. 

 
  484ا���دة 

ی�h 345 ا�7آ�Eت ا��'خc ��� ب�Pاو�� ���)��، أن ت�.s، @> ��� آ� س�� أش�'، إ�3 
 05 GC#� �#أ������، آ� >ا����C| ا���4#� ب������ ا�7اO.� @> ا����ن ا�"ي ت��ش' @


����، ی�0�T 345 ا�7C2ص، أس��O <ت ا����
ء و5$�وی0 ا����40 ا�"ی0 )7�4ا ا�2
0 �
ی�� و5$�وی$�� 4��$�� ا��
خ� �#�?
ت��، وآ"ا ا�س��ء ا�����4 �����> ا���� ا���

 .وش��دات��، و��$��، وا�س��ء ا�����4 �����> ا���� ا�"ی0 ت� ت����4 05 )'ی���
 

  485ا���دة 
� أن ی��7�4ا أو F7C2ا� ����� ی�$ 345 g��Jو�> وآ�Eت ا����O 
ی�7�4ا $5

 .ب.�4�ت ا����� ودا?g أو آ#�Eت أی� آ�ن ���57
 

  486ا���دة 




د ��7ذج< ���O 0 ا����4 Mی G�� أن ت��] سF7C2ا� �ی�h 345 وآ�Eت ا����

ى ا:�'ام � 0� ��M�4� وری�'Tا� ��Oإج'اء ا��'ا 
CO [ا���4#� ب�����، وذ� ��7�Mا�

�ت ه"ا ا���بT���. 
 

  487ا���دة 
� ا���4#� ب������،ب�'ار �.�4 �7�Mن ا����4 ا�
ی��0 سhM اlذن ب�����رس� �0 �

oودون ت.7ی. 
 

  488ا���دة 
 hMس 
� أو $5F7C2ا� �ی�����M�4� 0 ا���C�2، @> :��� إ��5ر وآ��� ا����

�5 ا��'خc �$�� دون ا�7@�ء ب���Pا��ت�� إزاء أج'ا?��، أن تb�' ب�س�.��ل ا��#���، ا��7د

وق اlی
اع وا��
ب' )��� �:��م ا���دة $F ى
 �داء �� ت'تh @> ذ���� ��482 0


وق ا���T4� <$(7ن اEج���5>$C4� ة ا�ج'اء أو
 .�����Mت س7اء �#�?
 

  489ا���دة 
 g� ا���4#� ب�����، ج��7�Mن ا����4 ا�
ت.'ض، �Pو��، 345 ا��bش'  ا����� �0 �

�7�5د ا���� �4.�� ب���2رF7C2ا� � . ج، ا���'�� �0 )'ف وآ�Eت ا����
 

0 �5
 ش�� �4.�� ب���2رج، � 

د ا���CریZ ا��> ی��0 أن ی���4�M ا�ج' ا����#Mت
 h4( ��5ا
و@�� ��'وط د@�' تG�Mت تP�4م ا�7آ�Eت ا��.$� ب�:�'ا�<، وذ�] �
ى إی

 .ا��'خc ب�����رس�
 

� ا���4#� ب����� ��7�Mد ا����4 ا�
Mت'�@
 .�7ذج ه"ا ا�
 

  490ا���دة 
� ا��> ت�7س� @> إب'ام �5
 ش�� ب���2رج �#��ت إرج�ع F7C2ا� �ت���M وآ��� ا����
��4 @> :��� 5
م ت$#" ا�.�
 �س��ب خ�رج� �Mا��> ت Zری�C7)$< وآ"ا آ� ا��� 'ا�ج

 .05 إرادت<
 

  491ا���دة 
#�� آ�ن ���57، وا�"ي ی
رج ض�0 ی�h 345 ا���Jول 05 ج'ی
ة، أو ���4، أو ��'ة، آ

 0إ��G5ت�� 5'ض� أو )��4 ی�.�4 ب�����، أن ی�
م �75ان ت#�� ا���� و�#�7�4
� ا���4#� ب�����، ب$�ء 345 �7�Mن ا����4 ا�
� 0� �\
Mا�� �M4C0 ب���ا���#4

)���4،ج�g ا�����ت ا�Gز�� :7ل أس��ء و5$�وی0 أ�MFب 5'وض و)��4ت ا����� ا��> 
 .�T$�� اG5lنت
 

<��iا�#'ع ا� 



� ا�7آ�Eت ا�#$
  492ا���دة 

� ا���4#� ب�����، �7�M0 ا����4 ا�� cی��0 �7آ�Eت ا�#$��0 ب.
 :���7C 345 ت'خ
�، أو �.�رض �0 @> ا����رح، أو ا�ج7اق ا��7س��$@ �أن ت�7م ���ء ���ب�، ب���

 .3 ذ�] �0 ���وEت ا��'@<�$�57ت، أو ا��$��، أو ��دی0 ا��'ك، و�� إ�
 

 g� ا���4#� ب�����، ج��7�M345 ا����4 ا� �����ت أن ت.'ض، E345 ه"! ا�7آ� h�ی
 0��$@ �45��، إذا آ�ن ا��'ض �$�� ت�� '
 ا��bشCO ،���ا�.�7د ا��> ت7س�( @> إب'ا

� �0 ج$�� أج$�� �0 )'ف ���وEت �4.'ض ا��> تPاول ���)�� ب����'ب، أو ت��
0 �0 ج$�� ��'ب� �0 )'ف ���وEت ���\�4 تPاول ���)�� ب���2رج��$@. 

 
  493ا���دة 

ی���M ا����74ن و:
ه� �� ت��4< وآ�Eت ا�#$��0 �0 إت�وات، و�Y 345 ا�ش�2ص 
 .ا�"ی0 وgO ت����4 أداء أي ���ب�

 
 :E ی��0 أن ی#7ق ��4~ ا�ت�وة 

 
  ی7��؛E 15 ت���وز �0 أج' ا�#$�ن 05 @�'ة ا��Pام % 2 -
 
- 5 %  0  ی7�� وش�'ا وا:
ا؛15�0 أج' ا�#$�ن 05 @�'ة ا��Pام ت�'اوح �� ب
 
 .�0 أج' ا�#$�ن 05 @�'ة ا��Pام ت#7ق ا���' % 10 -
 

' ا�< ی��0 �74آ�Eت أن ت���h ب$�h أ345 �0 ذ�]، إذا ت.�4 ا��' ب���Pا��ت ش�� t

 ا�د�3 ا����v� <�7ج' �
ت�� 05 ش�'، وآ�ن ا�#$�ن ی���ض3 أج'اMی#7ق ض.#> ا� � ی7�

' أن ت�.
ى ا�$��� t 0� 10ا���'ي. %  
 

  494ا���دة 
 . دره�30.000 إ�3 25.000 ب�'ا�� �0 478ی.�hO 05 ���2#� أ:��م ا���دة 

 
 20.000 إ�3 10.000ی.�hO 05 ���2#� ا�:��م ا�خ'ى �0 ه"ا ا���ب ب�'ا�� �0 

 .دره�
 

 .تZ5�T ا��'ا��ت ا��"آ7رة أG5!و@> :��� ا�.7د 
 

<��iا���ب ا� 
)OJا�� � ا�:��م ا���.��4 ب���وEت ا����



 495ا���دة 
 'Cی�� �
 ب���وEت ا����� ا��OJ( آ� شc2 ا���5ري ����� 05 ا����4 ا�.�7�Cی�

 . أG5!4�5477< 345 ���رس� ا�$��ط ا����ر إ�< @> ا�#�'ة ج �0 ا���دة 
 

� ا��O7( هEJء ا�ج'اء، �g أداء أج7ره�، وا�7@�ء ب�� اP��Eا��ت ت��� ���و�� ا����
05 ��
 ا���� �aا�$�ش � .ا�����7

 
  496ا���دة 

4� �vج'اء iت ا����aی4�b ا����.�� إ�3 إج'اء ���و�� ا����� ا��OJ( ب.
 اس���رة ا��
' دا?�� ت��3 t ش��لbم ب� :�Eت ا����� @�� @> :" ���م"داخ� ا����و�� �0 اج� ا��

 
�5
 ا����، �� �� ی�0 – 1 ZO7ب<، أو @> :��� ت�t ���: <@ 'خ{ ' إ:Gل أج' ��M أج

 ا��ZO7 ��ت�� 05 اlض'اب؛
 
  ا��Pای
 ا��OJ( @> ���ط ا����و��؛– 2
 
  إ���ز أش��ل ذات )�بg �7س�>؛– 3
 

د ا��
ة  إ���ز أش��ل اس��' ا�.'ف 345 5
م ا�4�7ء @�� إ�3 �5
 ش��– 4M� 't 

.� ا�����( hب��. 
 

�ت ه"ا ا���بT���� �� ا��'آh ت.$3 ب���g ا����� ا��4\G\ �C�2� �$�
ث �Mت. 
 

<�
د ت�7ی0 ه"! ا�4�$� و)'ی�� ��4�5 ب$c ت$_Mی. 
 

  497ا���دة 
E ی��0 ا�4�7ء إ�3 إج'اء ���و�� ا����� ا��O7( �0 أج� إ���ز أش��ل ت���> خ�7رة 

�Fخ�. 
 

  498ا���دة 
إذا �O�( ���و�� ب#�C ب.o أو آ� أج'ا?�� �س��ب ا�C�Oدی�، @��< E ی��$�� �4�7ء إ�3 

 
إج'اء ���و�� ا����� ا��OJ( خGل ا��$� ا��7ا�� ���ری{ ا�#�C ��7اج�� ا��Pای
�ت ا���دة T��� ا�5ة'� g� ط ا����و����� <@ )OJأد��!508ا�� . 

 
�$� 345 g$ی$��� ه"ا ا���C#ا���� ا��> ش���4 إج'اء ا� hF. 

 
  499ا���دة 



45�� أن ت�'م  h�إذا وض.( ���و�� ا����� ا��O7( أج'ا ره0 إش�رة ���.��، @��< ی
 � :�g ا����.�� �5
ا آ��ب� @> ه"ا ا��bن، ی�0�T ا�����ت ا����

 
4�7ء إ�3 أج' �OJ(؛-� hا��7ج hا���  
 

ة ا����� و���ن ت$#"ه�؛-�  
 

د آ���ب� �7ضg ا�ج' ره0 إش�رة ا����.�� -Mا���4~ ا��. 
 

  500ا���دة 
 :E ی�7ز أن ت���وز �
ة ا����� 

 
�5
 ا�ج' ا�"ي :� �4M< ا�ج' ا��OJ( آ�� ه7 ��0 @> ا�#�'ة - ZO7ة ت
� 1 0� 

 ؛496ا���دة 
 

ی
 �'ة وا:
ة @> ا����M ا���$� @> ا�#�'ة -�  �#Y ا���دة؛ �G\20\� أش�' �Oب�4� �4
 
- 00 @> ا�#�'ت�$0 ا������Mا� <@ 

ی�' �Oب�4� �4t '4 و 3 س�� أش� Y#� 0� 

 . ا���دة
 

  501ا���دة 
یM'ر آ��ب�، ا�.�
 ا�"ي ی'ب� ���و�� ا����� ا��OJ( ب�� أج' �0 ا�ج'اء ا�"ی0 ت� 

 .وض.�� ره0 إش�رة ا����.��
 

 :ی�h أن ی���� ه"ا ا�.�
 345 �� ی4> 
 
  أG5!؛499 ا�����ت ا�7ارد ذآ'ه� @> ا���دة -
 
  �JهGت ا�ج'؛-
 

�ت أدا?<؛# ��4~ ا�ج' آ
 
  @�'ة ا���'ب�؛-
 
  �7اF#�ت ا��$hC ا�"ي س��4< ا�ج'؛-
 

وق ا���T4� <$(7ن -$Cا� <@ '� ا�ج� ر�O ا�2'اط ���و�� ا����� ا��OJ(، ور�O ت�

 اEج���5>؛



 
3 و)$< ���O 0 ���و�� ا����� ا��OJ( إذا آ��( ا����� ت$�P  ش'ط إ�5دة ا�ج' إ�-

 .خ�رج ا���'ب
 

ی�h أن ی$c ا�.�
 345 ج7از ت��� ا�ج' ���O 0 ا����و�� ا����.��4 ب.
 ا����ء 
 .ا�����

 
 502ا���دة 

 :E ی��0 أن ت�.
ى @�'ة ا���'ب�
 

ة ت�� 05 ش�'؛* �� ��'�� 
 ی7�0 إ\$0 إذا آ�ن ا�.�
 
 *G\0 ش�' وش�'ی0؛
ة ت�'اوح ب�� 
 \� أی�م اب'م ا�.�
 
 .خ��� أی�م إذا آ��( �
ة ا�.�
 ت#'ق ش�'ی0* 
 

  503ا���دة 
 أ !G5��Jو�> ���وEت E487 ی.#> سhM ا��'خc ا��$7Cص 45< @> ا���دة 


وق ا���T4� <$(7ن $Cت��  إزاء أج'ا?�� وإزاء ا���اP0 ا��� )OJا�� �ا����
 .اEج���5>

 
  ���504دة ا

� ا��#�4 ب��Tن ?��Mوا� �?�O7ا� 'ی�h 345 ا����و�� ا����.��4 أن ت�2" آ� ا��
اب
0 �
ی��0 ا�.��4�OJا�ج'اء ا�� ��Gوس �MF ی���:. 

 
ت�7ن ا����و�� ا����.� �4��Jو�� 345 ت��0 هEJء ا�ج'اء ض
 :7ادث ا���� 

� .وا��'اض ا���$
 

  505ا���دة 
�2� 345 hO�.0 ی� ��دره��5000 إ�3 �2000#� أ:��م ه"ا ا���ب ب�'ا . 

 
  506ا���دة 


ور ه"ا ا����7ن أن F ��O ��(��� 'ا��> ت��ش �F7C2ا� �ی�h 345 وآ�Eت ا����
ت�2" @> اج� E ی�.
ى س�� اش�' �0 ت�ری{ ��'ة ب���'ی
ة ا�'س�� آ� اlج'اءات 

�تT��� >Tت�� ��و@�  ��� .<ا��#�4 ب��7ی� وض.
 

 'TM� 345 م ا�#�'ة ا���ب�� وب$�ء��:bب 
5
م ا��� ���: <@ �C�2ا�� ���M�4� 0ی��
�F7C2ا� � .�#�� ا���� أن تb�' بGtyق وآ��� ا����



 

s��iا���ب ا� 
 ت��� ا�ج'اء

  507ا���دة 
ی��� آ� ���� �0 ی��Mج إ��� �0 ا�ج'اء، و@� ا��'وط ا��$7Cص 45�� @> ه"ا 

� @> ذ�] @��، �� ی�7@' 45< )���7 ا���� � 0�JهGت، و�� �
ی�� �0 ا����ب، �'ا5
� .خ�'ات، وتPآ�ت ��$

 
  508ا���دة 

5
م وج7د  
$5 0�OJ0، أو ا��ی�h 345 ا�����، أن ی.�> ��
��ء ا�ج'اء ا�
ا?�
0، س7اء �$�� ا�"ی74C@ 0ا �0 ش���4 �$" .� cC2��4 @> تا�
ا?�0، أس��� @> ت��

� �Oأ )OJ� ZO7�� أو ،cC2ا��> ی����4 ذ�] ا�� hF�$د ا��
5 o0 س$�، ب��h ت#2
 .@> ���ط ا����و�� آ��4، أو ی.��T أو ا�"ی0 د5( ا�T'ورة إ�3 ت.7ی��T ب��h �'ض��

 
ی�h 345 ا�ج'اء، @> ج�g ا�:7ال، أن ی7�M�4ا ب�$�hF ش���4، @> ا���ری{ ا�"ي 


د! ��� ا�����:. 
 

  509ا���دة 
5 h�34 ا�����،أن ی��� أج'اء �0 �.�7ب> ا�M'ب، أو ا����، أو ��0 خ7�7ا F#� ی

��4
��ء ا���Mرب0، إذا )h4 ا�.7ن ا���Z4 ب�#�� ا���� ت��O 0� 0، وآ"ا .���و�
 

' أن ا����� E ی�7ن �P4�� ب���� ���� �0 ا�ج'اء ا��$��0 إ�3 ت4] ا�#�aت ت#7ق t
0�5' 5
د ا�ج'اء ا�
ا?�. 

 
  �510دة ا��

یv� �Mج' ا�"ي ت'ك ش�4< �داء ا�2
�� ا�.��'ی�، أن ی.7د إ� 3�hC$ ش�4<، أو إ�3 
�$hC }خ' �Y#� 0 ا���$� داخ� ا����و��، $5
 ت."ر إ�O�M< ب�$�C< ا���ب�، ش'ط أن 

 ��
ی��
م ب�h4 إ�3 ا����� @> ا��7ض7ع، خGل ا���' ا��7ا�> ���ری{ ا����ء ا�2
 .`ج�لا�.��'ی�، @> أ3CO ا

 
  511ا���دة 

 أG5!، أن 510 إ�3 507ی�h 345 ا�����، ا�"ي ی��� أج'اء )��� �:��م ا��7اد �0 
ی�g4 345 ذ�]، @> أج� \���� أی�م، ا���M4C ا���4#� ب������ ا�7اO.� @> ا����ن ا�"ي 

>(��� > .ی��ش' @
 

gا���ب ا�'اب 
 ت��� ا�ج'اء ا����رب� ب���2رج



  512ا���دة 
 h���74ا @�� �$�hF ش�� بbج'، ی� �345 ا�ج'اء ا����رب� ا���7ج�0 إ�3 دو�� أج$�


ى ا�
و�� ا����ج' � �C�2ا�� |��Cا�� ��O 0� ��أن ی�7@'وا 345 7�5د ش�� �Jش' 45
� ا���'ب� ا���4#� ب������7�Mا����4 ا� ��O 0�و ،�� .إ�

 
�ت ا���.O�#تG� ب�����أن ت�7ن ت4] ا�.�7د  h�
 ا�.���4 ا���'�� �g دول أو �g ی��4 ب��
�تO�#تE0، @> :��� وج7د ت4] ا .ه�aت ا����4

 
 ،�� ا���4#� ب����� 345 اخ��ر ا����ج'ی0 ب$�ء 345 أه4��� ا���$�7�Mت.�� ا����4 ا�

�MCوا�. 
 

g� � آ�� ت�7م ب�� اlج'اءات اlداری� ا�T'وری� ��7ج��� إ�3 ب4
ا Eس����ل، ب�$�
0 .اlدارات وا����40 ا��.$

 
  513ا���دة 

ی�G5 ،hوة 345 �5
 ا���� ا����ر إ�< @> ا���دة ا���ب��، أن ی�7@' ا�ج' ا���'ب> 
 :����درة ا��'اب ا�7)$> 345

 
  ش��دة )�� E ی�.
ى ت�ری{ ت�4��� ش�'ا وا:
ا؛-
 
 . ب4
 اEس����ل ج�g ا�7\�?� ا��> ت��7ج��� ا��_�� ا���ري ب�� ا�.�� @>-
 

  514ا���دة 

ة أ�COه� س�� �� ،<�P$� خ�دم ��MF <$(7345 ا����� ا�"ي ی��در ا��'اب ا� h�ی

$5
 ا�T�OEء، ��CریZ . أش�'، أن ی�.�
 ب���M �#��ت إرج�5< إ�3 و)$< ��Mآ�� ی�
 .اس��#�?< @> :��� �'ض<، أو ت.'ض< ��Mدث

 
� ا���4#� ب����� ب��7�Mا����4 ا� z#�Mت c$د ب
Mر و@� ا�$�7ذج ا��'Mا�� 
"ا ا��.�

<� .ت$_
 

  515ا���دة 
 . دره�5.000 إ�3 2.000ی.�hO 05 ���2#� أ:��م ه"ا ا���ب ب�'ا�� �0 

 

Y��2ا���ب ا� 
hا�ج'اء ا�ج�� � ت��

  516ا���دة 



 ��O 0� �C345 رخ �CMأج$�>، أن ی 'ی�h 345 آ� ���� ی'ht @> ت��� أج
� ا�7�Mا����ا����4 ا� 
�5 345 gة ت7ض' .���4#� ب����� ت��4 345 ش�� تbش

 
 .ی.��' ت�ری{ ا��bش'ة ه7 ت�ری{ ب
ای� �5
 ا����

 

ث @> ا�.�
 �b�4ش'ة ا����ر إ��� @> ا�#�'ة ا�و�3 �0 ه"! ا���دةMی ' .یgT2 آ� ت�

 
)Oآ� و <@ �Cا�'خ hMا���4#� ب����� أن ت� ��7�Mی��0 ���4�4 ا�. 

 
  517ا���دة 


د! ا����4 Mب�� �4$�7ذج ا�"ي ت��� ،hا���� ا��2ص ب��ج�� 
ی�h أن ی�7ن �5
� ا���4#� ب������7�Mا�. 

 
  518ا���دة 

 516ی�h أن ی�0�T ا�.�
 ر@o �$| ا�'خ�C ا��"آ7رة @> ا�#�'ة ا�و�3 �0 ا���دة 
4
 ا�"ي آ�ن أG5!، ا��Pام ا����� ب� ��M��CریZ 75دة ا�ج' ا�ج$�> إ�3 ب4
!، أو ا��

>@ � .ی�
 

 519ا���دة 
4� أو M�5ت ا�����E ی��0 ��0 رس( 45< F#��ت 7�5��، أ��Pت ���Mب ا�
و�� أو ا�
ا����وEت أو ا��Jس��ت ا�.�7��، أن ی��'د ��4~ ا��#��� ا����� ا�"ي س�� �< إی
ا5<، 


�<، إE ب.
 اlدEء ب���دةO ا�"ي <C2�4� � إداری� ت� �4���O 0 وE إ5#�ء ذ�� ا��#
4�> ا���Z4 ب�����،ت�i( أداء ��CریZ 75دة ا�ج'اء ا�ج��h ا�"ی�O 0م Olوب ا
ا��$

 .ب�����4 �0 خ�رج ا���'ب و�� 45< � 0�����Mت �ج'ا?<
 

 ا���ب ا���دس
�ت �5��T��� 

  520ا���دة 
�ت ا�
و�� ا���.
دة ا�)'اف أوO�#تEء، أ:��م ا�T�OEا 
� ا��$�7رة ت'ا$5 ،35?�$iا� 

 hا�ج'اء ا�ج�� �)��� �7���4ن، وا���.��4 ب���� ا�ج'اء ا����رب� @> ا��2رج، أو ب���
 .@> ا���'ب

 
  521ا���دة 

 : دره� 05 ا�@.�ل ا�����5.000 إ�3 2.000ی.�hO ب�'ا�� �0 
 
�> E ، أو ت��� أج' أج516$ 5
م ا�7CMل 345 ا�'خ�C ا��$7Cص 45�� @> ا���دة -

 ی�7@' ت4] ا�'خ�C؛



 
 ؛517 ت��� أج' أج$�> E ی��ب� �5
ة ا�$�7ذج ا��$7Cص 45< @> ا���دة -
 
- 0 ؛519 و 518 ���2#� أ:��م ا���دت
 

gا���ب ا���ب 
� ا���Y4 ا��l 345.�ش ا����

�� �l.�ش ا�����4Ol7ی� وا�� وا�����Y ا�
  522ا���دة 

� ا���7�Mى ا����4 ا�

ث �M4#� ب����� ی��3 ی� "� ".ا���Y4 ا��l 345.�ش ا����
 

 <@ ��7�Mس� ا��ت�7ن ���� ا����l Y4.�ش ا����� اس���ری�، وی.�
 إ�< ب�$�� س
��ل ا�����، وإب
اء ا�'أي @> ج�g ا���Tی� ا��> ت�� ا����� 345 ا����7ى ا�7)$>، �

�� ی4>@ �Fوخ�: 
 
-�7�Mس� ا����ل ا�����؛ ا��7ج��ت ا�.��� ��� <@ � 
 
��ل إد��ج ا����ب وت
ب' س7ف -� <@ �Fوخ� ،� اlج'اءات ا��> ت�
ف �l.�ش ا����

 ا�����؛
 

 :آ�� ی.�
 إ�< ب�� ی4>
 
  ا����ه�� @> ت�7ی' ا�7Mار وا����ور ب0 أ)'اف ا���lج؛-
 
� إج'اءات إ�.�ش ا����� وت
ب' س7ق ا�����، خ��F ت4] ا��> -ت3�4 ا�
�5  ت��g وت�

 وا����5
ة �0 )'ف ا�
و��؛
 
 دراس� وض.� وإ�����ت ا����� ب�����ع ا�.�7�> وش�< ا�.�7�> وا����ع -

 ا��2ص،ب$�ء 345 ا��.74��ت ا��> ی��F7 ب�� �0 )'ف اlدارات وا���aت ا��.$�؛
 
- Y4� إ5
اد ت�'ی' س$7ي :7ل وض.� أ@�ق ا����� ی'@7�M4� g�� ��#�57 ب�راء ا��
 ���':�ت<؛و
 
4�، ذات -Mوا�� � ا��$�� وا��.�ون �g ج�g ا�4��ن وا���aت ا����CC2، ا�7)$

 �ا�.�OG ب��Tی� ا�$�7 ا�
ی��'ا@> وا��.4� وا���7ی0 وا�����، و�TOی� ا��$�� اEج���5
 ب��� �5م؛

 



4�  إ5
اد وا�O'اح ب'ا�� وخ�� ج�7ی� ����4� ت'ت�P 345 ا��'اآ� وا����ه�� ا�#.-
04M0 ا�� .��Z4�2 ا���
خ4

 
  523ا���دة 

وی��7ن .ی'أس ا���Y4 ا�E 345 �.�ش ا����� ا�7زی' ا���Z4 ب����� أو �0 ی$7ب $5<
 �4���40 وا�$��ب�ت ا���$� �40 05 ا��$_��ت ا���$i��دارة وl0 05 ا4i�� 0�

Giت� 'iج'اء ا�آv�. 
 

،��$
د أ�T5ء ا���Y4، و)'ی�� ت.Mی<�' ا���Y4 ب$c ت$_� ت�# . وآ
 

ی��0 �'?Y ا���Y4 أن ی
75 ����رآ� @> إش.��<، آ� شc2 �< آ#�ءة وخ�'ة @> 
Y4���ل اخ��F�Cت ا���. 

 
  524ا���دة 

ث Mت"�ب���ر ج��ت ا�����4، ت.�� تM( ر?�س� �5�� " ����Y ج�7ی� �l.�ش ا����

4� �'آP ا���� أو �0 ی$7ب $5Olب���ر "<،ا�.���� أو ا �� �l.�ش ا�����4Oإ Y���و�
���Oت أو ا�E��.ر?�س� ��5ل ه"! ا� )Mا�����4، ت.�� ت ���Oوأ �4Oت وإE��5. 

 
 :ت�7ن ���� ه"! ا�����Y اس���ری� وی.�
 إ��� ب�� ی4>

 
  إب
اء ا�'أي ب��ن �TOی� ا����� واlد��ج ا���$>؛-
 
� ود�5 ا����وEت ا��C'ى وا���7س��، وت.PیP  ت�
ی� ا�OE'ا:�ت ا��#�4 ب�y.�ش ا-����

4�؛Mا�� � �Gء�� ا���7ی�M� 0ج�ت س7ق ا����
 
�� ی�.�4 بyج'اءات إ�.�ش ا�����، ا��> -@ ��45 �CMا�$��?� ا�� � ا����ه�� @> ت�

 ت3�4 ا�
�5 وا�����
ة �0 )'ف ا�
و��؛
 
4� @> س7ق ا�����؛ ت$�� ا�7Mار وا����ور وا��'اآ� ب 0�Z4�2 ا��-M� 0
خ4� 
 
- �t�Fو �4� �4$�7ض ب�7ق ا����M� � ا��$�� وا��.�ون � g�Z4�2 ا�)'اف ا��.$

 .ب'ا�� ���'آ� @> ه"ا ا����ل
 

�4�Y4 ا�345 � g@'اد ت�'ی' س$7ي ی
5yب ��4���Y ا���7ی� �l.�ش ا����� 
آ�� ی.�
�� �#�57 ب�����':�ت وا����ریg ا��#�4 ���.�ش ا�����، :7ل �TOی� و}@�ق ا����

� .ب�y.�ش ا����
 

  525ا���دة 



 05 04i��دارة،وl0 05 ا4i�� 0� �� �l.�ش ا�����4Ol7ی� وا��ت��7ن ا�����Y ا�
Giت� 'iج'اء ا�آv� �4���40 وا�$��ب�ت ا���$� � .ا��$_��ت ا���$

 
آ� شc2 �< آ#�ءة وخ�'ة @> ���ل ی��0 �'?Y ا���Y4 أن ی
75 ����4رآ� @> أش���< 

Y4� .اخ��F�Cت ا��
 

' أ��5ل ا���Y4 ب�'ار ���'ك �74زی' � ت�#$�� وآ
د أ�T5ء ا���Y4 و)'ی�� ت.Mی
� .ا���Z4 ب����� وا�7زی' ا���Z4 ب��
اخ4

 

0��iا���ب ا� 

 س0 ا����5

  526ا���دة 
0' أ�<.ی�h أن ی�Mل إ�3 ا����5
 آ� أج' ب4~ س0 ا���t ،س��'ار @> ا����Eی��0 ا 

 0� h4ا���4#� ب�����،ب� ��7�Mار ت�2"! ا����4 ا�'O 345 وز ه"! ا��0، ب$�ء��ب.
 ت
' .ا����� وب�7ا@�� ا�ج

 

د س0 ا����5
 @> خ�Y وخ��0 س��، @�� یc2 أج'اء ا��$�ج� ا�"ی0 ی7��iن أ��� Mی

�Oس$7ات 345 ا� Y�4 خ� .اش��74ا @> ب�)0 ا�رض )
 
Jخ' اl:��� إ�3 ا����5
، إ�3 ت�ری{ اآ���ل �
ة ا����0، ب��$��� إ�3 ا�ج'اء ا�"ی0 �� ت

 hدة ب�7ج
M0 ا��
 7TOا @�'ة ا����O 0ی�7�7ا $5
 ب��t74 س0 ا���0 أو ا���2
 �C#53ا� �Oر Zا��'ی ' �0 ج��دى ا`خ'ة 15 ا��Cدر @> 1.72.184 �0 ا�_�
 .ب$_�م ا���Tن اEج���5>ا���.�4  )1972 ی�77ز 27 (1392

 
  527ا���دة 

 ��
وق ا���T4� <$(7ن اEج���5>، @$Cا� !����ج ت��! ا����40، أو ات�:Eی��0 ا E

ی
 س0 ا�ج'اء، إE ب.�7د ا�E7دة، أو ب��?' ا�7\�?� ا��> ت�7م ������، وا��> Mت c2ی

0 ب���' أن أد�7ا ب�� �
ى ت����4، وا:�#z ب�� @ .> �4#�ت��س�� ��4.$
 

  528ا���دة 
 526ی�h 345 ا����� أن ی��� أج'ا ��M آ� أج' أ:� إ�3 ا����5
، G�5 ب����دة 

!G5أ. 
 

  529ا���دة 
 . دره� آ� �0 خ��Z أ:��م ه"ا ا���ب5.000 إ�3 2.000ی.�hO ب�'ا�� �0 

  

 Y��2ا����ب ا� :��Oة ا��'اPأج� 



Y��2ا����ب ا� 
��Oة ا��'اPاج� 

 ولا���ب ا�
 ا�75ان ا���4#7ن ب�#�� ا����

  530ا���دة 

دة @> ه"ا ا����7ن، إ�3 �#��> و�'ا�O> ا���� Mا����، ض�0 ا��'وط ا�� �ی.�
 ب�#�

وا��Jون اEج���5�، وا�3 �#��> و�'ا�O> ا��7ا�0 اEج���5� @> ا�#G:�، وا�3 
�، ا�75ان ا���ب.0 ��دارة ا���4#� ب���.�دن @�� ی�.�4 ب�#���� ا���� ب�����وEت ا��$

�ت ا��> :GCا� ��وا�3 آ� ا�75ان ا�"ی0 آ4#��� إدارات أخ'ى ب�"! ا�����، أس$
ت إ�
 ،��$�� ������، و:�h ا��'ی�� ا��> وز5( ب�� ت4] اlدارات اEخ��F�Cت @�� بTت��

 .وت�.� �$7ع ا����وEت أو ا��Jس��ت
 

J7 ا���� وا���O'ا�7 و��#� g4�T0 یون اEج���5� و�#��7 و�'ا7�O ا��7ا�
 ��اEج���5� @> ا�#G:� @> ���ق ������،ب�'ا��O ت��� ا�$7Cص ا�����7� وا��$_
 
4�، �� �� ت�$M�5ت ا�����ا��.�7ل ب�� @> ا����وEت وا��Jس��ت ا���ب.� �4
و�� و�4

 .ه"! ا����� ب$c خ�ص إ�3 أ75ان }خ'ی0
 

  531ا���دة 
0 ا��$7Cص 45�� @> ا�_�' ا��'یZ یJدى ا�75�ان ا���4#7ن ب�#�� ا���� ا�

��Tض' ا��M� 'ی'M�� 0�C$0 ا��0 ا�7اجh أداؤه� 345 ا��#�7� .ا���.�4 ب��
 

 '�ت ا��F�2 بz#M ا��' ا���$>، ا�7اردة @> ا�_�T���4� ء ا�75انEJه gT2ی
 �Oر Zدر @> 1.58.008ا��'ی�Cب� ا�$_�م ) �1958'ای' @24 (1377 ش.��ن 4 ا��iب�

>�'! وت�� .ا�س�س> ا�.�م ��74#� ا�.�7��، آ�� وgO ت�
 

 ���( ،��ی.�hO ا�75ان ا���4#7ن ب�#�� ا���� 345 إ@��ء ا�س'ار ا��> ا)7.4ا 45
 �C#0 ج��دى ا`خ'ة �446:��م ا��1962 �7@��'26 (1382  ( !'آ�� وgO ت�

�$iس�lا�5ة ا'� g� ،>� .ءات ا����ر إ��� @> ا�#�C ا��"آ7روت��
 

 .ا����ر إ��� @> ا�#�C ا��"آ7ر
 

  532ا���دة 
� :ت$�ط ب��75ان ا���#40 ب�#�� ا���� ا����م ا����

 
� ا���.��4 ب�����؛-1�  ا���' 345 ت��� ا�:��م ا���'ی.� وا��$_
 



2- g�ا�7س�?� ��'ا�5ة  إ��5ء ا����40 وا�ج'اء �.74��ت و��C?| ت�$� :7ل أ�
 ا�:��م ا�����7�؛

 
�ت – 3Tوز @> ا������� ا���4#� ب����� ��45 ب�� ��c أو ت�7�Mإ:�)� ا����4 ا� 

� ا��.�7ل ب��؛� ا���'ی.� وا��$_
 
��ل �Pا�5ت ا���� ا�#'دی�– 4� <@ |��Cت ا��Eو�M� إج'اء . 
 

< )'@� ا�$Pاع، ویTی� 'TM� تEو�Mر @> ش�ن ه"! ا��'Mی Z4ا�.7ن ا��� Z�.ب�� >.O7
<. ب�#�� ا����@ �$ .وت�7ن ��"ا ا��7O 'TMة اlب'اء @> :
ود ا�����~ ا���

 
  533ا���دة 

ی'خ75v� cان ا���#40 ب�#�� ا����، إذا آ��7ا ی74�Mن ا�7\�?� ا��> ت�i( ا����م 
 :ا��7آ��7 إ���،@> أن 

 
� ا����،@> أي  ی
خ74ا بM'ی�، ودون س�ب� إG5م آ� �Jس�� – 1��#� ��Oا'�� gT2ت

0 �� أو ���ر؛� )Oو 
 
2 – h��4 س��Mآ0 ا��> ی��ا� g ی
خ74ا @�� ب0 ا���دس� ��F:� وا�.�ش'ة �G، ج�

� ا����، وآ"ا ج�g ا���آ0 ا��> ی.�� ��#� ��O345 ا@�'اض أ��� خ�ض.� ��'ا >وج
�� أج'اء ی���74ن @> �$�ز���@. 

 
' أ�<، $5
�� یt ا���� ��P ش�� @> ��M ���7ن E ی��75v� 0ان ا���#40 ب�#�$

> .دخ�7< إE ب.
 إذن س�آ$
 
 ی��ش'وا آ� أ�7اع ا��'ا��O، وا��sM، وا��M'ي،ا��> ی'و��� ض'وری� �b�4آ
 �0 أن – 3

� ����� @.G،إ�� @'ادى، أو ب�Eس�.��� ب�2'اء @> ا����Eت �ا�:��م ا�����7� وا��$_
��ءا�.�4� :وی��0 ��� بC#� خ��F أن. وا���$� آ���h وا��$
س� وا��

 
ی��#�'وا ا����� أو أج'اء ا��Jس��، 345 :
ة أو ب7TMر ش�7د، :7ل ج�g ) أ

� ا���.��4 ب�����؛� ا��Jون ا���.��4 ب���� ا�:��م ا�����7� وا��$_
 
�> أوجh ا���'یg ا���.�4 ی�7�4 اG(lع 345 ج�g ا�
@�ت'، وا���Gت، وا�7\�?�، ا�) ب

ب����� �����، ��7��Mا �0 �
ى ���ب���� �v:��م ا�����7�، و��� أن ی��$�72ه�، أو 
 أن یbخ"وا ��C24ت �$��؛ 

 
یb�'وا ب�C�yق ا��G5lت ا��> ت7جh ا�:��م ا�����7� 5'ض�� 345 ا��_�ر، وب7ضg ) ج


ى ا��Jس��؛���C4ت ت
ل 345 اس� و5$7ان ا�.7ن ا���Z4 ب�#�� ا� ���� 



 
� ا���ري ب�� ) د�یbخ"وا �.�� و@� ا��'وط ا��$7Cص 45�� @> ا�$7Cص ا��$_

 ���7�ا�.��، 5$�ت �0 ا��7اد ا�و��، و�0 ا��7اد ا��> ی��.���4 ا�ج'اء، أو ی.��
��4Gت 45Mإج'اء ت 
CO ،ي
 .ب��ی

 
4Gت 345 �#�� ا�����، وی�� إخ��ر! ب$��Mى ه"! ا��'�4GتتMت4] ا�� �?. 

 
  534ا���دة 

���� بPی�رة �0 زی�رات ا��'ا��O، أن O 0ی�h 345 ا�75ان ا���#40 ب�#�� ا����، :
 �
 یT' ب#.��O ش.�رlی.��'وا أن ه"ا ا �� ��0 ی$7ب 5$< ب7ج7ده�، �ی�2'وا ا����� أو 

��Oا��'ا. 
 

Pب ����O 0ی�رة �0 زی�رات ا��'ا��O، أن ی�h 345 ا�75ان ا���#40 ب�#�� ا����، :
 .یM'روا ت�'ی'ا 05 آ� زی�رة ی�7�7ن ب��

 
� ا���4#� ب����� ��7ذج ه"ا ا���'ی'�7�Mد ا����4 ا�
Mت. 

 
  535ا���دة 

�ت وا��Pا��ت ا�75ان ا���#40 ب�#�� ا���� وا��$7Cص :GCا�:��م ا���.��4 ب 
ت��
 أد��!، إ�3 ا�)��ء 539"ا أ:��م ا���دة  أG5!، وآ533 و 532 و 45530�� @> ا��7اد 

>CC2ا����، آ� ���ق ت � . وا���$
س0 ا���#40 ب�#�
 

ی'خv� c)��ء ب�#�� ا����، �0 أج� ا��O7ی� �0 ا��'اض ا���$�، ب�ن ی�7�7ا 
5$�ت �0 ا��7اد  ،��ب#cM اlج'اء وان یbخ"وا �.��، و@� ا��'وط ا��$7Cص 45

��> ی��.���4 ا�ج'اء، أو ی.������7 ب��ی
ي، و�0 ا��7اد ا�.���� ا�و��، و�0 ا��7اد ا
��4Gت 45Mإج'اء ت 
CO ،ا��$�ج� hب���ن ا���� وب�'ادی . 

 
4GتMت 345 �#�� ا�����، وی�� إخ��ر! ب$��?� ت4] ا��G4Mى ه"! ا��'� .ت

 
  536ا���دة 

.4� >CC2ی G�7ن ا���Z4 ب�#�� ی�h 345 ا����� أو �0 ی$7ب 5$<، أن ی#�| س
< ا��$���ت وا��G:_�ت ا��> ی7ج��� $5
 ا�T�OEء إ�3 ا�����، @ 0�Tا����، آ> ی

 0 . أد��!540 و 539ت���� ���4دت
 

<�
د ب���c� 3T ت$_Mت ت� .ت7ج< ه"! ا��$���ت وا��G:_�ت و@�� ���4
 

و@> آ� @'ع، ی�h ��] س�� �$#Y ا���ی� @> آ� �Jس��، و@> آ� ���M4 ت�ب.� ���، 
 .و@> آ� ورش



 
  537ا���دة 

 
ی�h 345 ا����� أو �0 ی$7ب 5$<، أن ی
�> �75vان ا���#40 ب�#�� ا����، $5
 .تM'ی' ا��TM'، ب7\�� ت.'ف ب�7ی�< ا�����4

 
  538ا���دة 

 :ی�h 345 ا����� أو �0 ی$7ب 5$< أن 
 
1 –���� hت وا�7\�?� ا�7اجG�g ا�
@�ت' ، وا����� إذا )h4 ا�75ان ا���4#7ن  ی
�3 ب

ب�#�� ا���� اG(lع 45�� ، وأن ی�2" ج�g ا��'ت��ت ا�Gز�� ��bت3 ت�
ی� ت4] ا�
@�ت' 
�ب<؛ t <@ 7ت وا�7\�?�، و�G� وا��

 
  ی.
 �O?�� ب��وراش ا����OJ، وی�.��4 ره0 إش�رة ا�.7ن ا���Z4 ب�#�� ا����؛– 2
 
� ا����،ب�@���ح آ� ورش ی���� @< �� E ی�� 05  ی�2' آ��ب�، ا�.7ن ا���Z4 ب– 3�#�

 �5'ة أج'اء �آi' �0 س�� أی�م؛
 
h4�� h ا�.7ن ا���Z4 ب�#�� ا���� وان یPود! ب�� ا��.74��ت وا��.��ت – 4� ی��

 .ذات ا��4C ب���� 7��Oن ا����
 

<��iا���ب ا� 
 ض�� ا����2#�ت

  539ا���دة 
 �ا����، ب�.�ی$� ا����2#�ت ا���.��4 بb:��م ه"ا ا����7ن، ی�7م ا�75ان ا���4#7ن ب�#�

��� @> ��Mض'ة ی7\� ب����7�T إ�3 أن �iوت ،>�� ا��Cدرة ب�����ت ا��$_Tوا����
��@ �� Y�5 )�iی. 

 
ی��EJ�� 0ء ا�75ان، ��O ا�4�7ء إ�3 تM'ی' ا���Mض'، أن ی7ج�7ا ت$���ت أو �G:_�ت 

4���40 ا�"ی0 ی��2#7ن ا��!G5ا�#�'ة ا�و�3 أ <@ �� .:��م ا����ر إ�
 

45�� أن یM'روا ه"! ا���Mض' @> \G\� �_�?'، ی7ج< وا:
 �$�� ���ش'ة إ�3  h�ی
 |��Cی'ی� ا���� ب���
4�> ب�����، وا���i> إ�3 �Olوب ا
ا�����M ا�� �C�2���O 0 ا��$

 .ا��'آPی�، ویz#�M ب��$_' ا�s��i @> ا��Z4 ا��2ص ب���Jس��
 

  540ا���دة 
E ی��0 �7.4ن ا���Z4 ب�#�� ا����، أن یM'ر �TM' ض�� @> :��� اlخGل ب��:��م 

د Mام ا�ج� ا��'Cا� 
� ا���.��4 ب���G�� و:#z ا��MC، إE ب.�ا���'ی.� أو ا��$_



�����4 @> ت$�< ی7ج�< إ�< �����، إذا آ�ن ذ�] اlخGل،E ی.'ض �MF اlج'اء أو 
����G�2' :�لس� . 

 

د Mی ��
ی�h أن یbخ" ا�.7ن ا���Z4 ب�#�� ا���� �'وف ا��Jس�� ب.0 ا���5Eر $5

s ت�
أ �
ت< ا���OG �0 أد�3 Mي :�ل أن ی�� 05 أرب.� أی�م، بbی��0 ب E ذ�] �ج�،ا�"ي
� ا���ري ب�� ا�.�� إزاء آ� :��� �0 ا�E�Mت��ت ا��$_Tرت�� ا����'O ة
�. 

 
 541ا���دة 

� ا���4#� ب�����، ��O ا�C'ام �7�Mا����و��، أن ی7ج< ت_��4 إ�3 ا����4 ا� Yی��0 �'?
 3COأ <@ >
د �< @> ا��$�<، خGل ا����2 �5' ی7�� �0 ت�4> ه"ا ا��$�Mا�ج� ا��

 .ا`ج�ل
 

'TMاد ا��
 .ی�'تh 345 ت�
ی� ا��_�4 إی��ف إ5
 

� ا���4#� ب����� إ�3 ا��.�7�Mداری�، ت�4~ ا����4 ا�lت ا�$> ب���' O'اره� و@� ا���4
 . وی7ج< إ�3 ا�.7ن ا���Z4 ب����� إش.�ر ب"�]

 
  542ا���دة 

ی�h 345 ا�.7ن ا���Z4 ب�#�� ا����، أن ی$�< ا����� ب�ت�2ذ ج�g ا��
اب' ا�Gز�� 
،��Gوب���،�MCا� z#Mا���.��4 ب ���ت ا���'ی.� أو ا��$_Tب����� >�Gإخ 
 @7را، $5

 . إخEG ی.'ض �MF ا�ج'اء أو سG���� ��2' :�ل
 

إذا ر@o، أو ه��، ا����� أو �0 ی�4i< اE���iل �vوا�' ا��7ج�� إ�< @> ا��$�<، @�ن 
< ا��$�ع ا����� 05 اE���iل @ )�iا ی'TM� ر'Mا����، ی �ا�.7ن ا���Z4 ب�#�

> .��7�Tن ا��$�
 

  543ا���دة 
� ا���� ا��' @7را إ�3 ر?Y ا�����M اEب�
ا?� �O >�#Fض� ی7ج< ا�.7ن ا���Z4 ب�#�

 . أv�542!G5�7ر ا����.��4 ب���3T ���ل �'@7ق ب���TM' ا����ر إ�< @> ا���دة 
 

و�< أن . یb�' ر?Y ا�����M اEب�
ا?� ب�� ا��
اب' ا��> ی'اه� �l ��?Gی��ف ا��2' ا��Mل

ی
 ا��
ة ی�$| ا����� أجG ��"! ا���ی�، آ�� �Mت g� ،ء�T�OEا 
< أن یb�' ب�Gtlق $5

 .ا�T'وری� �"�] اGtlق
 

  544ا���دة 
ی�h 345 ا����� أن یJدي �vج'اء، ا�"ی0 تO7#7ا 05 ا���� ب��h اGtlق ا��$7Cص 

� �0 ا���دة ��iا�#�'ة ا� <@ > أG5!، أج7ره� 05 �
ة تZO7 ا����، أو 45543 05
�@�'ة إGtق ا��Jس�� آ4?Pأو ج �. 



 
  545ا���دة 

 أG5!، دون أن 544 إ�3 540إذا اس�$#"ت اlج'اءات ا��$7Cص 45�� @> ا��7اد �0 
h ا����� ��� أ�' ب<، @�ن ا�.7ن ا���Z4 ب�#�� ا����، یM'ر �TM'ا ج
ی
ا �ی��

 . ی7ج< إ�3 وآ� ا��4]
 

� ا��TM'، خGل �
ة E ت���وز \��Mا��4]، أن ی �� أی�م �0 ت�ری{ ی�h 345 وآ�
�ت ا�Pج'ی� ا��$7Cص Tا���� "?
ا���F7 ب<،إ�3 ا�����M اEب�
ا?�، ا��> ت��� $5

45�� @> ا���ب ا�ول �0 ا���� ا�'ابg �0 ا����ب ا���i> �0 ه"ا ا����7ن. 
 

s��iا���ب ا� 
�ت زج'ی�T��� 

  546ا���دة 
�ت ه"ا  دره�، �0 ی7Mل دون 30.000 إ�3 25.000ی.�hO ب�'ا�� �0 T��� �ت��

 �� ا��Cدرة ت���� �<،وذ�] ب�.� ا�75ان ا���#40 ب�#������7ن أو ا�$7Cص ا��$_
45�� �.< ا���م ب������ �Mی�� gا���� @> وض. 

 
!G5ا��"آ7رة أ ��ا��'ا Z5�Tو@> :��� ا�.7د ت. 

 
  547ا���دة 

0 دره� 05 ا���#��20 ا��5.000 إ�3 2.000ی.�hO ب�'ا�� �0 ���: 
 
 ؛536 5
م @�| س�� ا�l"ارات ا��$7Cص 45< @> ا���دة -
 
- 0�ت ا���دتT���� ل�i��Eم ا
 .538 و5 537
 

gا���ب ا�'اب 
 أ:��م زج'ی� ��#4�2

  548ا���دة 
 ���ت ه"ا ا����7ن، وا�$7Cص ا��$_T���� �#��205 ا�@.�ل ا�� �ی�7ن ��JوE ج$�?

أو �
ی' أو ر?Y )��� ���4دة ا���ب.� أG5!، ی�7ن �< داخ� ا��Cدرة ت���� �<، آ� ���� 
ا��Jس��، وب�#7یo �0 ا�����، اEخ��Cص وا����4 ا���@�، ���M ا�ج'اء 

�� ا:�'ام ا��.4��ت Tوری� ا��> ی��'Tإش'ا@<، 345 ا����5 ا� )M0 تا��7ض57
�� .ا�����7� وا��$_

 
� 05 ا�:��م ا�
� EوJ�� 0 �< ی.��' ا�������Cدرة 345 ا��
ی'ی0 وا���'ی0، وا���ب.
 .بbداء ا���CریZ، وا��.7یo 05 ا�T'ر



5�: ا����ب ا���دس��� ت�7ی� �Pا�5ت ا���� ا�
�5��� ت�7ی� �Pا�5ت ا���� ا�

 ا���ب ا�ول
�ت �5��T��� 

  549ا���دة 
"�5���ن أ:
 ، ه> آ� ا�G2@�ت ا�$�ش�a ب��h ا����، وا��> ی�P�"7ا�5ت ا���� ا�

 ،�أ)'ا@�� �$_�� ���ب� أو ج��5� �0 ا�ج'اء،وی�7ن ه
@�� ا�
@�ع  05���C| ج��5
� ��EJء ا�ج'اء$��. 

 
 
5� آ� ا�G2@�ت ا�$�ش�a ب��h ا���� وا��> ی�7ن أ:���آ�� ت.
 �Pا�5ت ا���� ا�
4���40، وی�7ن ه
@�� ا�� �
@�ع أ)'ا@�� ���� وا:
، أو 5
ة ���40، أو �$_�� ��$

04���40 ا��.$� � . 05���C| ا����� أو ا����40 أو ا��$_�� ا���$
 

  550ا���دة 
� ا��$7Cص 45�� @> ه"ا �Mوا�� |��C'ة ا�����و@�  �5���ت�7ى �Pا�5ت ا���� ا�

 .ا��bن
 

<��iا���ب ا� 
|��Cا�� 

 ا�#'ع ا�ول
 ��Mو�� ا����C| 345 ���7ى

� ا������#� 
  551ا���دة 
� خGف ب��h ا����، �0 ش�b< أن یJدي إ�P� 3اع ج��5>، �7ض7ع ��Mو�� ی�7ن آ

 Z4أو ا�.7ن ا��� ،�4Olى ا�.���� أو ا
���C�4|، ت�� أ��م ا��$
وب ا���Z4 ب����� �
 sM�4� �� �sM�4 وا���M��C أو ا�4�$� ا�7)$�4Olا �$�ب�#�� ا���� أو أ��م ا�4

 565 و556 وG552ف ا����5>، )��� �7�4اد وا���M��C، وذ�] ب$�ء 345 �57� ا�2
 .أد��!

 
  552ا���دة 

إذا آ�ن ا�G2ف ا����5> ی�� أآi' �0 ���و��، @�ن ��Mو�� ا����C| ت�'ى أ��م ا��$
وب 
�4Olى ا�.���� أو ا
 .ا���Z4 ب����� �

 
إذا آ�ن ا�G2ف ا����5> ی�� ���و�� وا:
ة، @�ن ��Mو�� ا����C| ت�'ى أ��م ا�.7ن 

 .��Z4 ب�#�� ا����ا�



 
  553ا���دة 

� وذ�] �ی�� ا��'وع @7را @> ����M ا����C|، س7اء ب���درة �0 ا��'ف ا�'اht @> ا��.

د @< ��� ا�G2ف، أو ب���درة �0 ا��$
وب ا���Z4 ب����� �
ى ا�.���� أو Mب���ل ی

4�، أو �0 ا�.7ن ا���Z4 ب�#�� ا���� @> ا����و��Olا. 
 

  554ا���دة 
4� وا�.7ن ا���Z4 ب�#�� ا���� Olى ا�.���� أو ا
ت��g أ��م ا��$
وب ا���Z4 ب����� �

 . أد��!560 و559 و558ا����'ة ا��$7Cص 45�� @> ا��7اد 
 

  555ا���دة 
 Z4أو ا�.7ن ا��� ،�4Olى ا�.���� أو ا
یM'ر، :�h ا�:7ال، ا��$
وب ا���Z4 ب����� �

< �� ت�F7 إ�< ا�)'اف ب�#�� ا���� @7را، @> خ��م @ )�iا ی'TM� ،|4Cج��4ت ا�
�ب��t 
 .�0 ات#�ق ت�م،أو جP?>، أو 5
م ا����C|، وآ"ا 5
م :7Tره� $5

 
 ،�4Olى ا�.���� أو ا
یgO7 ا��h�: ،'TM ا�:7ال، �0 )'ف ا��$
وب ا���Z4 ب����� �

)'اف ا��.$�، أو أو ا�.7ن ا���Z4 ب�#�� ا����، وا�)'اف، وت��4 ���2 �$< إ�3 ا�
$5
 ا�T�OEء �� .ت�4~ إ�

 
  556ا���دة 

4�> ا���Z4 ب����� �
ى Olوب ا
إذا �� ت�#' ��Mو�� ا����C| 05 أي ات#�ق، @�ن ا��$
 �\G\ ا�)'اف، ی��در داخ� اج� 
4� أو ا�.7ن ا���Z4 ب�#�� ا����، أو أ:Olا�.���� أو ا

� �sM�4 وا���M��Cأی�م، ب'@P� gاع ا���� ا����5> إ��م �4Olا �$� .ا�4
 

<��iا�#'ع ا� 
�M��Cوا�� sM�4� ��4Olا �$� ا�4

 557 ا���دة 
�$� ت��3 � �4Oى آ� ����5 أو إ

ث �Mت "�M��Cوا�� sM�4� ��4Olا �$�، ی�'أس�� "ا�4

 �40 05 اlدارة وا��$_��ت ا���$i�� 0� وت��7ن ب�����وي ،�4Olا�.���� أو ا ���5
�Giت� 'iج'اء ا�آv� �4���40 وا��$_��ت ا�$��ب. 

 
4�> ا���Z4 ب�����Olوب ا
 . ی�3�7 آ��ب� ا�4�$� ا��$

 
 558 ا���دة 

 <@ ،�O'اع، ب7اس�� بP$أ)'اف ا� �M��Cوا�� sM�4� ��4Olا �$� ی��
5> ر?Y ا�4
4� <5��� .��� إ�3 ا�4�$�أج� E ی�.
ى \���� وأرب.0 س��5 �0 ت�ری{ ر@g ا�$Pاع ا�

 



 GهJ� �C27ا 5$�� ش�� أ��م ا�4�$�، أو أن ی$C274ا شi345 ا�)'اف، أن ی� h� ی
 .lب'ام ات#�ق ا����C|، إذا :�ل دون :7Tره� س��O hه'

 
 >� ��7��O Gi�� >$5 ب
 ی�h 345 آ� شc2 ا���5ري، إذا آ�ن )'@� @> ا�$Pاع، أن ی$�

|��Cإب'ام ات#�ق ا�� �:GF. 
 

�0 �ي )'ف أن ی�7ن �Jازرا ب.7T �0 ا�$��ب�، أو ا��$_�� ا���$� ا��> ی$��>  ی�
 .إ���، أو ب�$
وب �vج'اء

 
 559 ا���دة 

 �M��Cوا�� sM�4� ��4Olا �$� ی�M ��� )'ف �0 ا�)'اف أن ی��
م إ�3 ر?Y ا�4

ی< � 0�G:_�ت� ��0 �Tت� � .ب�"آ'ة آ��ب

 
 . ���2 �0 ه"! ا��"آ'ة إ�3 ا��'ف ا`خ' ی�h 345 ر?Y ا�4�$� أن ی�4~

 
 560 ا���دة 

 �� �sM�4 وا���M��C ب�"ل ج�
ه� ���7ی� �Pاع ا���� ا����5>، ب��4Olا �$� ت�7م ا�4
ا���F7 إ�3 ات#�ق ب0 ا�)'اف، وذ�] داخ� أج� E ی�.
ى س�� أی�م �0 ت�ری{ ر@g ا�$Pاع 

�� .ا����5> ����4 إ�
 

 561 ا���دة 
 gأوض�ع  ی��� <C��� ت�:GCا� gوسbب �M��Cوا�� sM�4� ��4Olا �$�ر?Y ا�4

<5���0 ب$Pاع ا���� ا�وی��0 �< أن یb�' بyج'اء . ا����وEت وأوض�ع ا�ج'اء ا��.$
ج�g ا�ب�Mث وا��M'ی�ت �
ى ا����وEت وا�ج'اء ا�.��40 ب��، وأن ی�h4 �0 ا�)'اف 

وی��$< . ت، آ#�� آ�ن ���57، ا��> ی��$< أن ی��$' ب��ت�
ی� آ� ا����$
ات، أو ا��.74��
 .أن ی��.0 ب�2'اء أو بbي شc2 }خ' ی'ى @�?
ة @> اEس�.��� ب<

 
 562 ا���دة 

 �OG.ت ذات ا���ات وا��.74
 ی�h 345 أ)'اف ا�$Pاع ت�
ی� آ� ا����Gت وا����$
�M��Cوا�� sM�4� ��4Olا �$� .ب��$Pاع، وا��> ت����4 ا�4

 
 563 ا���دة 

 ی�h @> خ��م ج��4ت ا�4C|، إ\��ت �� ت�F7 إ�< ا�)'اف �0 ات#�ق ت�م، أو جP?>، أو 
�ب��، @> �TM' یM'ر @7راt 
5
م ا����C|، وآ"ا 5
م :7Tره� $5. 

 
 یgO7 ا��TM' �0 )'ف ر?Y ا�4�$� وا�)'اف، وت��4 ���2 �$< إ�3 ا�)'اف 

$5
 ا�T�OEء �� .ا��.$�، وی�4~ إ�
 



� �sM�4 وا��y@ �M��Cن ا�$Pاع ی�Mل �4Olا �$� إذا �� ی�CM ات#�ق 345 ���7ى ا�4
 . أد��! داخ� أج� \G\� أی�م564���ش'ة إ�3 ا�4�$� ا����ر إ��� @> ا���دة 

 

s��iا�#'ع ا� 
�M��Cوا�� sM�4� � ا�4�$� ا�7)$

 564 ا���دة 
� ا���4#� ب����� ��$� ت�7�Mى ا����4 ا�

ث �M3  ت��" sM�4� �ا�4�$� ا�7)$

�M��C0 "وا���0 ی$7ب 5$<، وت��7ن ب�����وي �ب����� أو  Z4ی�'أس�� ا�7زی' ا��� ،
 'iج'اء ا�آv� �4���40 وا��$_��ت ا�$��ب� �40 05 اlدارة وا��$_��ت ا���$i��

Giت�. 
 

�ر! ��  ی��0 �'?Y ا�4�$�، أن ی��
7TM� <5ر أش����� آ� شc2، ی'ا35 @> اخ�
�$� .ی���g ب< �0 آ#�ءات @> ���ل اخ��F�Cت ا�4

 
 . ی�3�7 آ��ب� ا�4�$� ا�7)$� �sM�4 وا���M��C ر? Y��M4C ت#�� ا����

 
 565 ا���دة 

 0�0 ا�������Mا� <@ �M��Cوا�� sM�4� � : ی'@g ا�$Pاع إ�3 ا�4�$� ا�7)$
 
 -Oت أو أE��5 ة
� أو إ�3 ���7ع ا��'اب  إذا ا��
 �Pاع ا���� ا����5> إ�5 3��

 ا�7)$>؛
 
 -�M��Cوا�� sM�4� ��4Olا �$� . إذا �� ی�CM أي ات#�ق ب0 أ)'اف ا�$Pاع أ��م ا�4
 

 566 ا���دة 
� �sM�4 وا���M��C، أو ا�)'اف ا��.$�، 5'ض ا�$Pاع 345 �4Olا �$� ی�3�7 ر?Y ا�4

�M��Cوا�� sM�4� � .أ�_�ر ا�4�$� ا�7)$
 

� �sM�4  ت��ش' ه"�4Olا �$�! ا�4�$� ������، و@� ا����'ة ا���'رة �.�� ا�4
 . أG5!561 و560 و559 و558وا���M��C @> ا��7اد 

 

s��iا���ب ا� 
��Mا�� 

 ا�#'ع ا�ول
��Mة ا��'��� 

 567 ا���دة 



 �� �sM�4 وا���M��C وأ��م ا�4�$� ا�7)$�4Olا �$� إذا �� ی�CM أي ات#�ق أ��م ا�4
M�4� ه�
s وا���M��C، أو إذا ب�> خGف ب�bن ب.o ا�$��، أو إذا تZ42 ا�)'اف أو أ:

� ب.
 �7ا@�� �M5> ����4 إ�3 ا�����05 ا�7TMر، ی��0 �4�$� ا��.$� إ:��� ا�$Pاع ا�
 .أ)'اف ا�$Pاع

 
 sM�4� �� �sM�4 وا���M��C أو ر?Y ا�4�$� ا�7)$�4Olا �$�� ر?Y ا�4Mی 


$5 ،�M��Cی' وا��'M�� � ا�T�OEء، إ�3 ا���M خGل ا����i> وا�رب.0 س��5 ا��7ا�
ا��TM'، ا��Z4 ا���.�4 ب�7ض7ع ا�$Pاع ا����5> ����4، �'@�� ب���TM' ا��M'ر �0 

��4�O. 
 

 568 ا���دة 

ر Cم ت��: ��?�O 0ض� ،��$� إ�3 :�� ی��2ر! ا�)'اف ب�ت#�ق ب�Mج'اء ا��yب 
 ی.�

 .Z ب�����ب�'ار �74زی' ا���4
 

4���40 وا��$_��ت � � ی�� إ5
اد �M?E ا���Mم ا���5دا 345 ا�O'ا:�ت ا��$_��ت ا���$
Giت� 'iج'اء ا�آv� � .ا�$��ب

 
 ی'ا35 $5
 وض�M?E g ا���Mم �� �c2�4 �0 س��4 �.$7ی�، و���< �0 آ#�ءات 

 .واخ��F�Cت @> ا����ل ا�C�OEدي واEج���5>
 

 . �'ة آ� \Gث س$7ات ت'اج�M?E g ا���Mم
 


د ت.7یh�: ��M4� o ا��7ا5
 ا���ري ب�� ا�.��Mی . 
 

 569 ا���دة 
 Z4ن ا�7زی' ا���y@ ،آ�ن hي س�� ،��Mر ا�� إذا ت."ر ت�F7 ا�)'اف إ�3 ات#�ق 345 اخ�

 أG5!، @> أج� \���� 568ب�����، ی. ���: 0�Y#� 0 ا���?�� ا��"آ7رة @> ا���دة 
 .وأرب.0 س��5

 
 570 ا���دة 

�، @> أج� أ�CO! أرب.� أی�م �0 ت�ری{ O'�5ء ا�)'اف، ب7اس�� ب
 ی�7م ا���M ب�س�
'TMا�� > .ت�4

 
�7�، إذا ��O Gi�� ��$5 7ا�� أ��م ا���M، أو أن ی$C274ا شi345 ا�)'اف، أن ی� h� ی

 .:�ل دون :7Tره� س��O hه'
 

�7� ی�h 345 آ� شc2 ا���5ري، إذا آ�ن )'@� @> ا���O Gi�� >$5 h .$Pاع، أن ی$
 



 �$��ت ا����72 �'?Y ا�4:GCا� Y#� 345 ،>���� 0 أج� أداء� ،��Mی�7@' ا� 
� �sM�4 وا���M��C @> ا���دة �4Ol561ا!G5أ . 

 
 571 ا���دة 

 �OG.ت ذات ا���ات وا��.74
 ی�h 345 أ)'اف ا�$Pاع ت�
ی� آ� ا����Gت وا����$
 .ی����4 ا���Mب��$Pاع، وا��> 

 
 572 ا���دة 

5� ا���.��4 ب�#�' أو ��� ی�( ا���M، ا���5دا 7O 345ا5
 ا����7ن، @> �Pا�5ت ا���� ا�

ی�O�.أو ا�� �� .ت$#" ا�:��م ا���'ی.�، أو ا��$_

 
5� ����4، ا��> �� ت'د ��� ی�( ا���M، ت�.� ��7ا5
 ا�C�lف، @> ب�O> ا�$Pا�5ت ا�


ی�ب����b أ:��م ت�O�.أو ت ،�� .'ی.� أو ت$_
 

 573 ا���دة 
 ،|��Cم ا��
5 'TM� <@ رج�
 E ی�( ا���M، إE @> ا��7ض�57ت وا�OE'ا:�ت ا��

 ،�M��Cوا�� sM�4� �� �sM�4 وا���M��C أو 05 ا�4�$� ا�7)$�4Olا �$�ا��Cدر 05 ا�4
5
م ا����C|، وا 'TM� 'ی'Mت 
 .�$�ت�� 05 ا�G2فو@> ا�g?�O7 ا�خ'ى ا��> :
\( ب.

 
 574 ا���دة 

�> داخ� أج� E ی���وز أرب.� أی�م �0 ت�ری{ �7iل ا�)'اف �Mار! ا��'O ��Mر ا�
Cی 
 .أ���<

 
 ی�h أن ی�7ن O'ار ا� ��M�G4.، وأن ی�v� ~4)'اف داخ� ا�ربg وا�.�'ی0 س��5 �0 

�F7ش.�ر ب���lا g� ��7�T� ور!، ب7اس�� رس���
F }ت�ری. 
 

 ���i>ا�#'ع ا
���Mا��.0 @> ا��'ارات ا�� 

 575 ا���دة 
5� إE أ��م ���� ا��Cدرة @> �Pا�5ت ا���� ا���Mی��0 ا��.0 @> ا��'ارات ا�� E 

 .ا��'@� اEج���5� ب����Y4 ا�345، )��� ����4'ة ا��$7Cص 45�� أد��!
 

 576 ا���دة 
�، وت��Mت �@'t م���ا�345  Y4��( ب�"! ا�C#� @> ا��.7ن،  ت�3�7 ا��'@� ب���

 
ب��h ا���� @> اس�.��ل ا����4، أو ب��h خ'ق ا����7ن، ا��> ت�
��� ا�)'اف ض
���Mا��'ارات ا��. 

 



 577 ا���دة 
� @> أج� خ��� �5' ی7�� �0 ت�ری{ ��Mم ا��.7ن @> ا��'ارات ا��
 ی�h أن ت�

��� .ت�4
 

����F7، وت7ج< إ�3 ر?Y ا��'@�  ی�
م ا��.0 ب7اس�� رس��� � ��7�T�g إش.�ر ب
���Mا��. 

 
�4 5
م ا���7ل، أن ت�0�T ا�'س��� أس��ب ا��.0، وأن ت�7ن �'@�� ?�( )Mت ،h� ی

> .ب$��2 �0 ا��'ار ا���.7ن @
 

 578 ا���دة 
 g@0 ت�ری{ ر� ��7ن ی7\G\ !�COاره� @> أج� أ'O ���Mر ا��'@� ا��
Cأن ت h� ی

�� .ا��.0 إ�
 

~�> ا��Cدر 05 ا��'@� إ�3 ا�)'اف خGل ا�ربg وا�.�'ی0  ی�h ت�4�Mا��'ار ا�� 

ور!F }0 ت�ری�س��5 . 

 
 579 ا���دة 

 �Mأن ت ��45 hوج ،>T.آ4< أو ب <��Mا��'ار ا�� o�$ب ���Mا��'@� ا�� )TO إذا 
 0 569 و568ا�$�ز�� إ�3 :�� ج
ی
، ی.0 و@� ا��'وط ا��$7Cص 45�� @> ا���دت

G5أ!. 
 

 580 ا���دة 
 >
ی
، ا��Cدر 05 ا���M، وا���.7ن @�� ب$�o ا��'ار ا���Mا��'@� ا�� )TO إذا 
<40 ��'ر �0 ب0 أl ،��?�T5ج'اء بsM ت��45�� ت. h'ة أخ'ى، وج� �����أ. 

 
 ،<��iا� o�$ار ا�'O ور
C� �0 ی7�� ا��7ا�\Giف ا�'� <@ ،���Mر ا��'@� ا��
Cت 

��Mارا ت'O0.�4� ب��O 't �. 
 

gا���ب ا�'اب 
���Mوا��'ارات ا�� |��Cت ا���O�#ات " ت$#

 581ا���دة 
 <@ ���> 7Oة ت$#"ی� و@� ا��7ا5
 ا��$7Cص 45�Mو��4'ار ا�� |��Cت#�ق ا��E ی�7ن 

��
 .ا����'ة ا��
 

 ،�M��Cوا�� sMا�� �$�
ى آ��ب� �� <��Mوا��'ار ا�� |��Cات#�ق ا�� �Fأ z#Mى  ی
أو �
 .آ��ب� ا�h�: ،��M ا�:7ال



 

Y��2ا���ب ا� 
 أ:��م ��#4�2

 582 ا���دة 
 hدة ب�7ج
Mا�� ��Mأو ا�� ،|��Cإج'اءات ا�� � E ت7Mل أ:��م ه"ا ا����ب، دون ت��

� ش�� ج��5�، أو �_�م أس�س> خ�صO�#ات. 
 

 583 ا���دة 
��7� �7i�4ل أ��م ا�4��O �#Cا�)'اف ب 
� �sM�4 وا���M��C،  إذا اس�
5> أ:�4Olا �$

 <@ ،���Mم ا��'@� ا����أو أ ،��Mم ا���أو أ ،�M��Cوا�� sM�4� �أو أ��م ا�4�$� ا�7)$
 h' أن ی�7ن �
ی< 5"ر ���7ل ودون أن ی$t 0� 'TM4> و�� ی:��� إج'اء بsM ت��

�7�، @yن ر?Y ا�4�$� ا��.$�، أو ا���M، یM'ر ت�'ی'ا @>��O Gi�� >$5 ،ا��7ض7ع 
4< إ�3 ا�$�ب� ا�.���Mب����� ا�"ي ی Z4وی7ج�< إ�3 ا�7زی' ا���. 

 
  584 ا���دة 

 أG5!، @�ن ر?Y 561إذا ا��$g أ:
 ا�)'اف 05 ت�
ی� ا�7\�?� ا����ر إ��� @> ا���دة 
�$� ا��sM وا���M��C ا��.$�، أو ا���M ی.
 ت�'ی'ا @> ا��7ض7ع، وی7ج�< إ�3 ا�7زی' �

 Z4ا�����ب� ا�.��4< إ�3 ا�$Mب����� ا�"ي ی. 
 

  585 ا���دة 
 0�ت ا���دت0 20.000 و 10.000ی.�hO ب�'ا�� ت�'ا�| بT��� �#��2� 05 دره� 

 . أG5!584 و583
  

 gا����ب ا���ب :��ت خ���T��� 
gا����ب ا���ب 

��ت خ���T��� 
 586 ا���دة 

�ت ا����2#� �<، أو ا��> ت�.�4  ت$�{ اب�
اء �0 ت�ری{ س'ی�ن ه"ا ا����7ن ج�Tا���� g
 ��$� �Fا��7ض7ع، وخ� Y#$ب: 

 
 *  � :���تh ا����
 
وا���.�4 ) 1921 س����'  1340) 27� 0�M'م 24 ا�_�' ا��'یZ ا��Cدر @> - 

 ب���تh ت��� ا�.��ل؛
 



 - �Oدر @> 319-66 ا��'س7م ا���4> ر�C14 (1387 ج��دى ا�و�3 8 ا� Y��tأ 

 ا�.���4ب�) 1967
 ا�.���4 و��Y4 أ4� 3454� 0� .bن إ:
اث �

 
 :ا��#�Eت  * 
 
وا���.�4 ) 1936 ی�77 18 (1355 �0 ربg ا�ول 28 ا�_�' ا��'یZ ا��Cدر @> - 

 .ب���#�Eت
 
 : ا�.��4 ا��$7ی� ا��Jدى ��$5 - 
 
��4 وا���.�4 ب��.) 1946 ی$�ی' F 1365) 9#' 5 ا�_�' ا��'یZ ا��Cدر ب��ری{ - 

 .49 إ�3 47 و�0 46 إ�3 41ا��$7ی� ا��Jدى 5$��، ب�س�i$�ء ا�#7Cل �0 
 
 :اlج�زات اlض�@� ا����72 ب�$�س�� ا�E7دة * 
 
وا�'ا�> ) 1946 أآ�7ب' 22 (1365 �0 ذي ا��.
ة 25 ا�_�' ا��'یZ ا��Cدر @> - 

آ�ن أج'ا أو إ�3 ت72ی� رب ا�س'ة إج�زة إض�@� آ��4 رزق �7�7دا @> آ$Z ب�<، إذا 
��7#� أو ��75 �0 أ75ان ا����C| ا�.�7��، وذ�] @�� ی�.�4 ب��ج'اء ا�����70 ب�"! 

 .ا��
و��
 
�5
 ا���� * : 
 
وا���.�4 ) 1940 ��ي 7 (1359 �0 ربg ا�ول 26 ا�_�' ا��'یZ ا��Cدر @> - 

�5
 ش���4؛ o�$ام ا�ج'اء وب
 ب�س�2
 
��  �25 ا�_�' ا��'یZ ا��Cدر @> - Mوا���.�4 ) 1945 �7@��' 21 (01364 ذي ا�

بyد��ج وإ�5دة اس�2
ام وت�$�a ا���':0 �0 ا�2
�� ا�.��'ی� وا���$�ء وا���.
ی0 
 و�0 345 ش�آ���4؛

 
وا���.�4 ب�ج�ل ) 1951 ی�77 20 (1370 �0 ش7ال 25 ا�_�' ا��'یZ ا��Cدر @> - 

 اlخ��ر @> ���ل إج�رة ا�2
��؛
 
 أY��t 14 (1387 ج��دى ا�و�3 8 ا��Cدر @> 316-�466> ر�O  ا��'س7م ا��- 

0؛) 1967�

ث ب�7ج�< ت.7ی�C@ 05 o ب.�a@ oت ا����2M7ن ی��O ب��iب� 
 
 - �Oدر @> 314-66 ا��'س7م ا���4> ر�C14 (1387 ج��دى ا�و�3 8 ا� Y��tأ 

5�$� وا����ری� ) 1967Cت ا�Eط ا����و��� ��داy7ن ی�.�4 ب��O ب��iب� �C#وب
���
2���. 



 
 *  �5����ت ا���� ا�O�#ات: 
 
 - �Oر Zا��'ی ' أب'ی� 17 (1376 �0 ر��Tن 16 ا��Cدر @> 1-57-067 ا�_�

1957 (�5���� ا���� ا�O�#وا���.�4 ب�ت. 
 
 - �Oر Zا��'ی ' �7@��' 29 (1380 ج��دى ا`خ'ة 10 ا��Cدر @> 1-58-145 ا�_�


اث ��Y4 أ5) 1960:yا���.�4 ب�5����ت ا�O�#تG� 34. 
 

 :اEس���ن  * 
 
وا�"ي ی$_� ) 1934 �7@��' 15 (1353 ش.��ن 7 ا�_�' ا��'یZ ا��Cدر @> - 

 ب�7ج�< اEس���ن ب����'ب؛
 

 وت_� أ:��م ه"ا ا�_�' ا��'یZ س�ری� 345 ا�ش�2ص ا�"ی0 ��7ا @> 5
اد ا�ج'اء 
0 @> ا���دة ا��i��i �0 ه"! ا��
و��$ .ا���

 
 :ا���'ة  * 
 
وا�"ي ت$_� )  1369) 8 '��@7� 1949� 0�M'م 16 ا�_�' ا��'یZ ا��Cدر @> - 

 .ب�7ج�< ه�'ة ا�ج'اء ا����رب�
 

 : ا�'ا:� - �
ة ا���� -ض7اب� ا����  * 
 
وا���c$� 0�T ) 1947 ی�77 2 (1366 �0 ش.��ن 13 ا�_�' ا��'یZ ا��Cدر @> - 

 ض7اب� ا����؛
 
 - Zا��'ی ' أب'ی� 24 (1393 �0 ربg ا�ول 20 ا��Cدر @> 1-72-219ر�O  ا�_�

0 وأداء أج7ره�؛) 1973:G#ا�.��ل ا� �
د ب�7ج�< ش'وط ت��M7ن ت��O ب��iب� 
 
وا�"ي ) 1936 ی�77 18 (1355 �0 ربg ا�ول 28 ا�_�' ا��'یZ ا��Cدر @> - 


ة ا����؛� !�Tب��� ��Tت 
 
وا���.�4 ب��'ا:� ) 1947 ی�7�T1366) 21 7ن  ر�2 ا�_�' ا��'یZ ا��Cدر @> - 

 .ا�س�57� وب��'ا:� @> أی�م ا�.��
 

 *  0�
� ا����2iت�: 
 



 - �Oر Zا��'ی ' 29 (1382 �0 ج��دى ا�و�3 29 ا��Cدر @> 1-61-116 ا�_�
0 داخ� ا����وEت) 1962أآ�7ب' �
 .وا���.�4 ب��$�ب� 05 ا����2

 
 :ا�ج7ر  * 
 
وا���.�4 ) 1936 ی�77 18 (1355 �0 ربg ا�ول 28'یZ ا��Cدر @>  ا�_�' ا��- 

0؛�

 ا�د�3 أج7ر ا�ج'اء وا����2Mب�� 
 
وا���.�4 ) 1941 أب'ی� 12 (1360 �0 ربg ا�ول 14 ا�_�' ا��'یZ ا��Cدر @> - 

 ب$_�م ا�ج7ر؛
 
وا�"ي ) 1941 ی�77 7 (1360 �0 ج��دى ا�و�3 11 ا�_�' ا��'یZ ا��Cدر @> - 

 ی$_� ب�7ج�< :�P ا�
ی0 و:7ا�� ا�����~ ا������M أج'ا 05 ش�� أ����M� Pب ����؛
 
وا�"ي ی��� ) 1941 أآ�7ب' 16 (1360 �0 ر��Tن 24 ا�_�' ا��'یZ ا��Cدر @> - 

) 1941 أب'ی� 22 (1360 �0 ربg ا�ول 14ب�7ج�< ا�_�' ا��'یZ ا��Cدر @> 
 وا���.�4 ب$_�م ا�ج7ر؛

 
 -' أآ�7ب' 31 (1379 �0 ربg ا`خ' 28 ا��Cدر @> 1-59-352 ا��'یZ ر�O  ا�_�

 ا���.�4 ب��'@g ا�.�م �vج7ر ت�.� ��Gء ا��.��؛) 1959
 
وا���.�4 ) 1939 دی���' 20 (1358 ذي ا��.
ة 8 ا�_�' ا��'یZ ا��Cدر @> - 

�؛�P$� Eون أش��P�
ی
 أج' ا�ج'ات وا�ج'اء ا�"ی0 ی$Mب� 
 
 -'وا���.�4 ) 1942@�ت| ��ي  (1361 �0 ربg ا`خ' 15 ا��'یZ ا��Cدر @>  ا�_�

 ب�7زیg ا�74Mان و�'ا��O< وب���yء ا�ت�وى ا��> ی����T ا����74ن؛
 
وا���.�4 ) 1953 ی$�ی' 24 (1372 ج��دى ا�و�3 8 ا�_�' ا��'یZ ا��Cدر @> - 


 ا�.��4
ی�ت وا����و�� ب��Cب ا�ج7ر وأدا?�� وب�������M0 ب�ا����و��  
�، و�5
 ا���)0؛

 
 *  ���4� � :ا����C| ا���
 
 - �Oر Zا��'ی '�� 10 ا��Cدر @> 1-56-093 ا�_�M7 8 (1376 ذي ا� ی�7

 .ب�bن ت$_� ا����C| ا���� ا��F�2 ب�����) 1957
 



 - �Oدر @> 2-56-248 ا��'س7م ر�C18 ا�h0 رج�1958 @�'ای' 8 (1377  (
�� 10 ب��ری{ �O093-56-1 ب���� ا�_�' ا��'یZ رM7 8 (1376 ذي ا� ی�7

 .ب��ن ت$_� ا����C| ا���� ا��F�2 ب�����) 1957
 

 *  �Fأ�_�� خ�: 
 
�� 19 ا�_�' ا��'یZ ا��Cدر @> - M0 ذي ا��وا���.�4 ) 1948 أآ�7ب' 23 (1367 


د ب�7ج�< ا�.�OGت ب0 ا�ج'اء ا�"ی0 ی�.�)7ن ��$�Mری� ب��$_�م ا�$�7ذج> ا�"ي ت�� ت
5�$� أو :'ة وب0 �����4؛F أو 

 
وا��$_� ) 1943 ��ي 21 (1362 �0 ج��دى ا�و�3 16 ا�_�' ا��'یZ ا��Cدر @> - 

 ���$� ا�7آ� ا����7ل وا����i وا�7س� @> ا����رة وا�C$��5؛
 
 -� . ت_� أ:��م ه"ا ا�_�' س�ری� ا��#.7ل @�� یc2 :7ادث ا���� وا��'اض ا���$
 
25' ا��'یZ ا��Cدر @>  ا�_�-  ��M0 ذي ا��وا���.�4 ) 1938 @�'ای' 26 (1356 

 .ب���2
�> ا��'آ�ت ا��'خc ��� @> إ���ج ا���'ب�ء أو ت7زی.��
 

 *  � :ا�$��ب�ت ا���$
 
 - �Oر Zا��'ی '�� 18 ا��Cدر @> 1-57-119 ا�_�M0 ذي ا��7 16 (1376  ی�7

1957 (� .@> شbن ا�$��ب�ت ا���$
 

:��م ه"ا ا�_�' س�ری� @�� ی�.�4 ب$��ب�ت ا��#�70، وآ"ا آ�@� ا���aت ا���$�  ت_� أ
 .ا��> E ی��� 45�� ه"ا ا����7ن

 
 *  �5��� :�Pا�5ت ا���� ا�
 
وا���.�4 ) 1946 ی$�ی'  1365) 19�F 0#' 15 ا�_�' ا��'یZ ا��Cدر @> - 

�5���� ب7C2ص �Pا�5ت ا���� ا��Mوا�� �M��Cب���. 
 
*  
 : س0 ا����5
 
 - �Oر Zا��'ی ') 1982 ��ي 6 (1402 �0 رجh 11 ا��Cدر @> 1-81-314 ا�_�

 �Oا����7ن ر "
ی
 س0 إ:��� ا�ج'اء 345 ا����5
 7-80ی�0�T ا��' ب�$#Mا���ض> ب� 
 .وإ�Pام ا��Jاج' ب�س�2
ام �0 یZ42 ا��$��.0 05 ا���� ب��h ذ�]

 
 587 ا���دة 



ب���� ا�_��?' ا��'ی#� وا��'اس� ا���4� ب��iب� 7Oا�0،  ت_� ا�$7Cص ا��Cدرة 
وا�_��?' ا��'ی#� ا��Cدرة ب��iب� 7Oا�0 ا����ر إ��� @> ا���دة ا���ب��، س�ری� ا��#.7ل 

 .ب �#C���OJ، �� �� ت�.�رض �g أ:��م ه"ا ا����7ن
 

 588 ا���دة 
"ا ا����7ن، وا��>  ت_� ا��'اجg ا��> ت�' إ�3 أ:��م ا�$7Cص ا����4ة ب�7جh ه

�، س�ری� 345 �
�E7ت�� �0 ا�:��م ا�7اردة @> �ت��T$�� ا�$7Cص ا���'ی.� أو ا��$_
 .ه"ا ا����7ن

 
 589 ا���دة 

 ی�'ي �#.7ل ه"ا ا����7ن ب.
 ا�C'ام أج� س�� أش�' �0 ت�ری{ ��'! @> ا��'ی
ة 
� .ا�'س�

  
 


