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 ��آ�ة �������
�ن ا������ �)  �����(���وع � 2008 ���ا���

 
 

�ن ����� ا��و��  ��	� ا����ت �ي 	�د �� أ	�اد ��ات � �، إ%�	� إ�# �"��� 	! ��دة ا����ت وذ�
" ?��ن ا<�0ث" إ%�	� ;��(� أ�:ً� �8. ا��5�6 وا��4ات ا�(3)�2 إذا آ�0/ ا�.��(� 	! -,�ق *()'

! �ABE� F;��3 ا�.��(� وذ�� �(� �DD3' هAB ا�"�دة �� أ%�ار *:��� آ�0/ أو �� ����2 ا�"���4 ا��
!�G! ا	ت ��6وع ا��"��� �)- /(I)و� !J�K.! ا��0�4ن ا�	ر �L4ا� !	M� �� ��N ن��	3�0,�  : 

 
ا��TUص ا�(6(��,� ���2(���، ا��"��R، : " �8 إ%�	� ��3,� ا�"�Dرات ا����,�3	! ا�(�دة / 1

 ".((�رس وا�(KE!ا�I0#، ا�
 
 أ%,�K� Z ;��� �,6(� ���� ا��و�� ��	� ا����ت �).���Kت ا��ا�"� �� أ	�اد ��ات 45	! ا�(�دة / 2

8E()* ء -,�ق�K\ا��5�6 وا��4ات ا�(3)�2 أ . 
 . 	! ا��Dب ا��ا�� *�6 أ%,�/ ;��(� ?��ن <�0ث/ 3
4 /8J8 %� ا<0�30,� و;�اJ�6 �,6(� ا�.�ا* ���Iب ا��Dا� Z,%أ �^�T8 ا�Jا<��دة ا�.(�*,� وا�.�ا 

 . ����2ب
 
 

 ��6وع ا��0�4ن ا�(�	_ \8 و��  
 

 وزارة ا���ل 
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 �83 اa ا��`(� ا��`,8

�ن ا������ � 2008 ����)  �����(���وع ا���
 
 

 �K3� !��4�0Nر�� ا��3دان ا�E); م د-��ر��`�� Mً)*2005�4ر�� ا��E).� ا d,Jوو�� ر !K5ا�� d(.)�0ن  أ;�ز ا�
'L0 !ا�� : 

 

�ن و'�ء ا��)� '&� ا+* ا���
 
  و�"(� �' �� ��ر�j ا����,� *),' �K3�2008 ) �"���(ا��0�4ن ا�.J�K! "�3(# هBا ا��0�4ن  -1
 

����� 
 
2- �K3� !J�K.ا��;' ا����!1991 �"�ل ا��0�4ن ا� #(*  : 
 3	! ا�(�دة ) 1(

 : �وا���3,� ا�(E� ���4ا�G,� �:�ف ا�"�Dرات ا�.���ة 
 

 : �8E� �L4 :   ا��TUص ا�(6(���ن ���2(���
 

ًًNا*�ت ا�(3)�2 دو�,ً�: أوnKا� !	: 
 وا��Dو��آ�ل 1949 ا��TUص ا�(6(���ن �2(��� ا����,�ت ;Z,K ا�ر�� �"�م 

وه8 ا�.�`# وا�(�%# وا���p# �� أ	�اد ا��4ات . 1977ا<%�	! ا �ول �"�م 
اد ا��4ات ا�(3)�2 ا��B� أ��4ا أ-)8E�2 أو ا�(3)�2 وأ-�ى ا��2ب وا�(�0,�ن وأ	�

FD- *)# ا���4ل �ي �در��� �,r �2اD^أ 
 
 : 	! ا�nKا*�ت ا�r �2(3),� ا��و�,�) \�0,�(

ا��TUص ا�(6(���ن �2(��� ا�(�دة ا��I��I ا�(��6آ� �� ا����,�ت ;Z,K ا�ر�� 
� N  وه8 ا��TUص ا�1977�B وا����Dآ�ل ا<%�	! ا�0�I! �"�م �1949"�م 

���6آ�ن ��U�Dة 	! ا�*(�ل ا�"�ا)� ،�,J� 	8E, أ	�اد ا��4ات ا�(3)�2 ا��B� أ��4ا 
 8EK* ا�(�ض أو ا�.�ح أو FD3� ا���4ل �* ��n;�"ص ا��TU8، وا�E�2(-أ

�?u FD- ز أو �ي�.�`N. ا�ور;�ل ا��� �ا�(3"�, ��Bوآ . 
 

 
 R��"ا�� 

 
#I0ا� 

 
 ا�((�رس

 
!KE)ا� 

 

 . ر *� ?��ن ا<�0ث �)�L4�',(* !K.) �' ;,� ا�:�
 

�6* �K��Iا� �- #�` �(�vا� '� �L4� 
 

!2Lا�(.�ل ا� !	 wLT�)ا� �,r wT6ا� '� �L4� 
 

!2Lا�(.�ل ا� !	 wLT�)ا� wT6ا� '� �L4� 
 

 
 : 45	! ا�(�دة ) 2(

 : �:�ف ا��KD ا�.��� ا�G!) أ(
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)3 ( ���KDا*�ة أ`��م ا��� ��)ا) 2(و) 1 �	ا���4 أو ����� ا��و�� �� �ا�"(� � 'DU 8 ا�"(� أوJا�; !	 ����
 !	 '���K; /0اد ��ات ا��5�6 أو ا��4ات ا�(3)�2 إذا آ��	أ �ا���4 أذا آ�ن ا�.�0! � �� �vTا�.�اح أو ا�

 . -,�ق *()'
 ��F,��� 8 ا��KDد) ب(
 
 : 	! ا��Dب ا��ا�� *�6) 3(
 
 : �:�ف ا�(�دة ا�.���ة ا�G,�) أ(
 

 ��0)� /.�ن ا-��ث
 

آ� ا�-��,D���� �"�        Fً� ;��(� ?��ن ا<�0ث آ� �KE! أو �(�رس ��T�3م أي �� أو) 1 (-145
#I0x� �,;ر�Tا� �,(-�Kء ا���:*x� �(�أو ا��� �,Jn.دي إ�# ا����6' أو ا<زا�� ا�y� !ا�� . 

)                   2 (F��"� ن ا<�0ث��? F���� �� : 
 

  ؛ت وا��"��R إذا �FD3 	! و	�ة ا�3����E,(* !K.).� �(�ة *�K- �6ا) أ(
���3.� �(�ة N ��.�وز \Mث -�Kات �� ا��"��R 	! `��� ار���ب ا�.��(� �ول ) ب(

  ؛ ��ة
 . ���3.� ا�(��y 	! `��� ا�"�د) ج(
 
�.�ز �)(w,?�� F2- �)�2 ا�"(� 	! `��� ا�((�ر-� �)(�ة ا�و�#، و	! `��� ) 3(

 . -w,?�� F2 ا�"(� وا�(�Lدرة �)(�2ا�"�د �.F *)# ا�(�2(� 
 �"�د ���,F ا�(�اد) ب(
 
 
 :�"� ا��Dب ا����3 *�6 �:�ف ا��Dب ا�.��� ا����!) 4(
 

 ا��5ب ا��3�2 ��1
��� وا-'�دة ا��)���1 وا���ا�* ا��7�8 '���6ب��� ا���ا�* :� ا-

 
������ ا���ا�* :� ا-

 
 ����UNاك �� و*���4 أ�� آ� �� ����3�K� F' أ �"��F ��<*�ام أو ���3.� ا�(��y أو ��ي -187

 Mً)* �,,0�)ا���3ن ا� �أ�� �.(�*� � �% ';�� !.EK� ق أو�vKإ�5ر ه.�م وا-� ا� !	 A�,r
 n�n"� م أو�.Eا� ��B� !("	 �,.6� أو n�n"�� !:4� �)}K� *)8 �3,�-� دو�� أو �ا�3,�-� و* ABE� 

� ا�E.�م و��4م 	! ذات ا�3,�ق ��ي �� �B��,�G"�ل ا	ا�: 
  ً؛� *(�اآLTU ��4�Iً� أو أ) أ(
 ؛��"(� 	�ض أ`�ال �",�L4� �,-�� �,6 إهMك ;nء �� ا���3ن) ب(
�(�رس *)# wTU أو أآ�I ا��v(3ت ا�(�L)� �2_ ا�()�,� أو ���ض *),0���` 8Eً� �(�\Mً ) ج(

-Nص و�TU��� ر�.�Nا �,D- !	 ت�v(3ا� ABر-� ه�)� � ؛,�) ا��3Kء وا���5ل����2( �(� 	! ذ�
�D"� أو ��`� LTUً� أو �.(�*� �� ا���3ن �� ا�(6(��,� ���2(��� أو �4K)8E ��3ًا �� ا�(�4vK ) د( 

ون 	,�L� �Eرة ��6و*�، ��4��v أو ��?�ى، إ�# أي دو�� أ?�ى أو ���ن u?� وذ�� ا��! ��;�
 ؛���(����T �`��م ا��0�4ن ا��و�!
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0,� ��ي ^�رة أ?�ى �(� �Z��T ً� أو أآ�I أو .3� L� TU)هـ(�Dا����2 ا� �ًا ����U �ً0���` '��2�
  ؛ ا��4ا*� ا�-�-,� �)�0�4ن ا��و�!

��"(� إ��2ق أ����U 8 أو �"��0ة ���Uة، ��0,� آ�0/ أو wT6� ،�,3�0 أو أآAn.�2� ،�I ا�(�8E أو ) و(
� أو 0�0E,� أو ����0ن ;nًء ���v,- /2�K'، وN �6(� ذ�� ا��8 أو ا�("��0ة ا��K;(,� *� *���4ت ��

�E� �.,�0؛ 
� *�ض ا�(.K! *),' أ���ن �' ) ز (�E� أو ا�)�اط �� ذآ�، أو ،#I0ا�"� أ�� !	 Aم ا<آ�ا�T�3�

 �,D"ا�� �* n."� wTU #(* �4��3"�ل ا�	ا� /Dإذا ار�� �ً)J�� Aي ^�رة آ�0/، و�"� ا<آ�ا�إ�Mج �
A�%ر �؛* 

�ى ا��v(3ت ا�(�L)� �2_ ا�()�,� وذ�� �2()' *)# ار���ب �(�رس *)# wTU أو أآ�I إ` )ح(
���2(� Mً\�)� �ً0���` ',(* ض�	3! أو K; ���5 "� ذي	؛ 

 ���LTU Aً� أو أآ�I *)# ار���ب 	"� أو أ	"�ل ذات 3K; ���5! وذ�� �K,� ا��L2ل *)# )ط( 
'� �D��� FD3� "�ل أو	ا� � ؛أ��ال أو 	�ا�J أ?�ى ��4ء �)

��أة أو أآ�I <آ�اه�E *)# ا�K� �)2,� ا���\,� 	! ا������ ا�"��! �ي �.(�*� �� �n.�2 ا )ي( 
 ؛ا�(.(�*�ت ا�0��3,� أو Nر���ب ا�E�0آ�ت ;3,(� أ?�ى �)�0�4ن ا��و�!

 ��2م LTUً� أو أآ�I �� ا��4رة ا�D,���;,� *)# ا<0.�ب وذ�� دون ��Dر D5! أو *Mج ��)A�4 )ك(
 ؛,K� �,4'ا�wT6 ا�("K! و�(�ا	�4 `4

���4ف 	"Mً ذا wTU �% �),3; �",D5 أو أآ�I أو ��8r ذ�� ا�wT6 *)# أو أو��� ) ل(
; �",D5 "� ذي	ر-� �)� #(* ص�TUا�K�E��)"�-�� ���Eل ا��4ة أو ا���)"�-�� � ؛3,� وذ�

  wTU أو أآ���U �ً0���` �Iًا �� `8E��4 ا�-�-,� �FD3 ا8EJ�)�0 ���� أو ;(�*� *(�ًا��2م) م(
ABه �E��L� �*�).ا���� أو ا� �، وذ�� �-�Dب -,�-,� أو *��,� أو ���,� أو ��2دة أو �E�-Nاف �)

إ\K,� أو \�4	,� أو د�K,� أو ��")�K� �4ع ا�.dK أو �-�Dب أ?�ى N ��4ه�، ��# آ�ن ذ�� ا��2��ن 
�ي� �ًvD���ا ا��0�4نB! ه	ص *),' �LK� �"	 ؛ 

��v' أو �An.�2 ��-8 دو�� أو �K{(� -,�-,� أو إذن أو د*RD4� 8 *)# wTU أو أآ�I أو �T) ن(
8 ��ن هBا ا��"� -,),' 	! -,� ا�`�اث ا�"�د�� ر	M� R*��اف �� (* �* ،',(* �E���3� أو �EK�

 8-�� R	�� ه8 أو ���ن و;�ده8، أو�,L� �* ء �")���ت�v*ا����2 أو إ �8 �E0���2� ا��و�� �D�
 اN*��اف �BEا ا�RD4 أو اN`�.�ز أو ا�v�?Nف، - �"� أو أ\�Kء ذ��–ا��و�� أو ا�(K{(� ا�3,�-,� 

 �� �(��5 �,K�ص ����ة ز�TUء ا�Nyأو ه wT6ا ا�Bف `���ن ه�E� �و*� *)8 �'، ��# آ�ن ذ�
  ؛ ا�2(��� ا��! ���)�E ا��0�4ن

��4��3 ا�(�LKص ���� F	N Mً" إwTU �% �ً,0�30 أو أآ�I، �(�\� 	! D5,"�' أ�ً� �� ا�	"�ل ا) س(
�8J�� !3-y *)# ا�4(� وا��v,3ة ��Lرة �� �,.EK� F0�; *),�E 	! هAB ا�(�دة 	! إ�5ر 0{�م 

 . ;(�*� *��,� %� ;(�*� أو ;(�*�ت *��,� أ?�ى، وذ�� �K,� ا<��4ء *)# ذ�� ا�K{�م
 ا�F���� �4��3 *(�ًا 	"Mً �� ا�	"�ل ا�M إ0�30,� ا�?�ى ذات ا����v ا�((�\� �x	"�ل) ع(

ا�(�LKص *),�E 	! هAB ا�(�دة، وا�Bي �)2_ ���(.K! *),' �"��0ة ���Uة أو %�رًا ���pً� ���.83 أو 
�,3�K�2 ا�L��� . 

 
 �0ا�* ا-'�دة ا��)���1

 
 �"��F ��<*�ام أو ا�3.� ا�(��y أو ��ي *���4 أ�� آ� �� ����F أو ��6ع أو ��2ض *)# -188

)�  ��� ��أو ;�ا8J ار���ب ;��(�� �E��L� �,Kأو *��,� أو د� �,K\اد ;(�*� ���,� أو إ�	د أو ��
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��L4 إ��د��E أو إهMآJn; �E,ً� أو آ),ً� وذ�� 	! -,�ق -)�ك �EK.! وا-� ��;' %� �)� ا�.(�*�، 
�ي �� ا�	"و��4م 	! ذات ا�3,�ق �,�Gل ا��: 

 ؛ �LTU ��4ً� أو أآ�I �� أ	�اد ا�.(�*�)أ(
 ؛' أو %�ر ;�3ي أو *4)! ;8,3 ��	�اد �)� ا�.(�*��ى أو �B"��6ب أو �)2_ أذ) ب(
 �wTU �:T أو أآ�I �� أ	�اد ا�.(�*� *(�ًا �`�ال �",�L4� �,6 إهMآ�E آ),ً� أو ;Jn,ً�) ج(
  ؛ ���ض أي  ��ا�,� ��E�3ف �wTU �K أو أآ�I دا?� أ	�اد ا�.(�*� �� ا<0.�ب) د(
 .��4K ��5 أو أآ�I �� أ��5ل ا�.(�*� *�Kة إ�# أ��5ل ;(�*� أ?�ى) هـ(
  

 �0ا�* ا��6ب :� ا=>�8ص
 

�"��F ��<*�ام أو ���3.� ا�(��y أو ��ي *���4 أ�� آ� �� ����F 	! -,�ق n0اع �3)� دو�!  -189
�، و��4م 	! ذات ا�3,�ق ��ي �� ا�	"�ل ا�B� ')(* �� ،'� �ًvD���دو�! و �,r أو�,�G: 

 
 ؛���4 *(�ًا أي wTU أو أآ�I �� ا�(6(��,� ���2(���) أ(
�� ا�(6(��,� ���2(��� أو �"��)' �"��)� N إ0�30,�، ����4ع أ�8 ��0! أو �"Bب wTU أو أآ�I ) ب(

�L4� ',(* 8,3; !3�0 ا��L2ل *)# �")���ت أو ا*��اف �K'، أو ��pض *��4'، أو ����T' أو 
 �?u FD- إآ�اه' أو �ي �أي �0ع � #(* أ�0اع ��4مn,,)؛ا�� 

�"�ض LTUً� أو أآ�I <`�اث *�ه� ����3(�، أو *.n دا8J أو ��� �":� أو �5ف �� ) ج(
���U �vT� �,3�K�2' ا�.���3 أو ا�^ R��"� ة أو�	دي إ�# ا��y� �� ،�3.؛ ا�  

� ا���ا�� ا�wT6� �,LT6 أو أآ�I �� ا�(6(��,� ���2(��� و���L ?�^� ) د(E�K� لM? ��
Aر�� �� �v2�و �K,E� رة�L� '�(��"�؛ 

��� �4��5، �� ا�����E ) هـ(� �K,ره AB?��"�LTU �4ً� أو أآ�I �� ا�(6(��,� ���2(��� أو �An.�2 أو �
 �)}K� ر دو�� أو�D;إ �L4� ص�TUا� ����4 أو إ^��� أو ��ا^)� ا`�.�ز هBا ا�wT6 أو أو��

.(�*� أ�TUص *)# ا�4,�م ��"� أو ا�K��Nع *� 	"� دو�,� أو D5 wTU,"! أو ا*��Dري، أو �
'K* اج�	� ؛آ�6ط ^��� أو %(M3� !K�� هBا ا�wT6 أو �

� *�ض ا�(.K! *),') و(�E� أو ا�)�اط �� ذآ�، أو ،#I0ا�"� أ�� !	 Aم ا<آ�ا�T�3� ��B� إذا ا���ن 
� *)# n."� wTU *� ا��"D,� إ�Mج ��ي ^�رة آ�0/، و�"� ا<آ�اJ�� A(ً� إذا ار��D/ ا�	"�ل ا�4��3

A�%ر �؛* 
���LTU Aً� أو أآ�I �� ا�(6(��,� ���2(��� *)# ار���ب 	"� أو أ	"�ل ذات 3K; ���5! ) ز(

 ���-�"(�ل ا��4ة أو ا���E��)"�-�� ���E وذ�� ��L4 ا��L2ل *)# أ��ال أو أي 	�ا�J أ?�ى ��4ء �)
'� �D��� FD3� "�ل أو	؛ا� 

� �� ا�(6(��,� ���2(��� �� ا��4رة ا�D,���;,� *)# ا<0.�ب وذ�� دون ��2م LTUً�  أو أآI) ح(
'K� �,4,4` �4	ا�)� !K")ا� wT6ا� A�4(�� جM* أو !D5 ر�D�؛ 

�n.�2 ا��أة أو أآ�I �� ا�(6(��,� ���2(��� أآ�ه/ *)# ا��L4� �)2 ا���\,� 	! ا������ ) ط (
  ؛ ا�"��! �ي �.(�*� �� ا���3ن

أو أآ�I دون ا��T��3 *�6 �� ا�"(� 	! ا��4ات ا�(3)�2 أو �.(�*� �3)�2، أو �.Mً�5 �K ) ي(
  ؛ �:(' إ�,�E، أو ��T�3�' �)(�6رآ� ��Lرة 	"),� 	! ا�*(�ل ا���2,�

 ��3ًا �� ا�(D� �4vK"� أو ��`� LTUً� أو �.(�*� �� ا���3ن ا�(6(��,� ���2(��� أو �4K)8E) ك(
 ��4��v أو ��?�ى، إ�# أي دو�� أ?�ى أو ���ن u?� وذ�� ا��! ��;�ون 	,�L� �Eرة ��6و*�،

   ؛���(����T �)�0�4ن ا��و�!
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 ؛�LTU n.2ً� أو أآ�I �� ا�(,��)6� ���2(��� �r _��v,� ��6وع )ل(
 ��Lر `�(ً� أو �B�K *���4 ا<*�ام *)# wTU أو أآ�I �� ا�(6(��,� ���2(���، دون ��2آ(� )م(

أ����E آ�	� ا�:(��0ت ا�J�:4,� وا<;�اJ,� ا��! ���)�E ا��0�4ن �� �4D3� ��L�T� �)�2 ��ا*! 
  ؛ ا��و�!

�LTU �:Tً� أو أآ�I �� ا�(6(��,� ���2(��� �ي �0ع �� ا��.�رب ا�D,���;,� ا��! �D� Nره� ) ن(
�yدي إ�# �� ا�"Mج ا�Dv!، وN ��8 اMv%Nع ��E �(L)�2 ذ�� ا�wT6 أو أو��� ا��TUص وا��! 

 ؛"�ض ا��2L ا�0�D,� أو ا��vT� �,3�K ;8,3��ت أو �
�5ف �"�د �)�	�ة أو  أو أآ�I �� ا�(6(��,� ���2(��� ا�,"%�T� �3)�wTU  �v"�ض `,�ة ) س(

ا��! N   أو ا�")(,�ا�Dv,�أي �0ع �� ا��.�رب ا<^��� ��%�ار ^� �),3; �,2� M?ل إ;�اء 
��.� 	! ا�wT6(� #�6�3) ا�("K! وا��! N ("أو ا� أو �"��.� ا�-�Kن ،� ا��D)"��.�,Dvره� ا��

'2��L� ؛�.�ي 
 ���4 أو �Mً��4� F,L أ�M- #4`' أو �8 �"� ���� و-,)� �)�	�ع، �"� أن ���T� 8(3�3رًا أو ���ن )ع(

  .��;�دًا ?�رج �v0ق ا�"(),�ت ا����4,�
 
 ����F ا�	"�ل �"��F ���3.� �(�ة * �4� N� ��6*� �K- 	! -,�ق n0اع �3)� دو�! آ� ��) 2(

�,�Gا : 
��"(� `���ن أ-,� `�ب أو أي u wTU?� �� ا�(6(��,� ���2(��� �� ��2آ(�' أ��م ��2(� ) أ(

 ؛ا�:(��0ت ا�J�:4,� وا<;�اJ,� ا��! ���)�E ا��0�4ن ��L�T ��ا*! أ����E آ�	� 
 ؛ �"�د��*)# ا��T�� 	! ^��ف دو����8r أ-,� `�ب أو u wTU?� �� ا�(6(��,� ���2(��� ) ب(
��LTU 8rً� أو أآ�I �� ر*��� ا��و�� ا�("�د�� *)# ا��UNاك 	! ا�"(),�ت ا�"����3 ا�(�;�E ) ج(

 . %� دو�� ذ�� ا�wT6 أو ��ا�' ا�(3)�2
 

 �0ا�* ا��6ب :� ا�)).�ABت وا�6��ق ا=/�ى
 

أو F��"�  �,r ���3.� �(�ة * �4� N� ��6*� �K- آ� �� ����F 	! -,�ق n0اع �3)� دو�! -190
دو�! 	"M %� �(�)��ت �F;�)� ���)2��� ���)6 أ`��م ا��0�4ن ا��و�! ا�(�4Dv *)# ا�nKا*�ت 

�,�G"�ل ا	ا� �ي ��� و��4م 	! ذات ا�3,�ق ��B� ')(* �� ،�2(3)ا� : 
 ؛�FEK أ�� �(�)��ت �()�آ� �)�vف ا�("�دي ��L4 اN-�"(�ل ا�LT6! أو ا��()�) أ(
��vKق �((�)��ت ا��vف ا�("�دي أو ����3! *),�E أو ��Lدره� ��4��v �)2_ ���,�ًا وا-� ا) ب(

 ؛r,� ��6و*� و�"N �)� �,�3 ��4:,' ا�*(�ل ا�"����3
��2م ر*��� ا��vف ا�("�دي �� `8E��4 ا�0�0�4,� 	! ا��N.�ء إ�# ا�(�2آ8 وذ�� ����EJ�p أو ) ج(

�E���8 أEد*�و� �,��D4� ء�E0أو إ �E4,("�. 
 

����0ا�* ا��6��� ب :� ا��)��Bت ا-
 

 �"��F ���3.� �(�ة * �4� N� ��6*� �K- آ� �� ���� F	Mً" 	! -,�ق n0اع �3)� دو�! أو -191
�، ��"(�ًا U� ه.�م %� أ�TUص أو ���6Kت أو ��اد أو �B� ')(* �� ،'� �ًvD���دو�! و �,r

ا�M3م و	4ً� �`��م �,�Iق ا��8 و`�ات أو و-� ���T�3� �40 �J	�E� !م ا�(�3*�ة ا<0�30,�، أو `�� 
 .ا�(��2ة و�F;�)� ���)2��� ���)6 أ`��م ا��0�4ن ا��و�! ا�(�4Dv *)# ا�nKا*�ت ا�(3)�2
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�رةC6(.�ل ا��ا� D���+E' �7�8�0ا�* ا��6ب ا� 
 

 �"��F ��<*�ام أو ���3.� ا�(��y أو ��ي *���4 أ�� آ� �� ����F 	! -,�ق n0اع �3)� دو�! -192
� و��4م 	! ذات ا�3,�ق ��ي �� ا�	"�ل ا�G,�أو r,� د�B� ')(* �� ،'� �ًvD���و�! و : 

��"(� ��;,' ه.�م %� ا���3ن ا�(�,,0� �8E��L هAB أو %� أ	�اد ��,,0� N ��6رآ�ن ��U�Dة ) أ(
 ؛	! ا�*(�ل ا�"����3

����3، و���L  ��"(� ��;,' ه.�م %� ��ا�� ��0,� أو أ*,�ن أ?�ى �2(,� N ���6 أه�ا	ً� *)ب(
?�^� ا�(0�D! ا�(�rx� �LLTاض ا���K,� أو ا��"),(,�، أو ا�T,���، واG\�ر ا���ر�T,�، وا�*(�ل 

 ؛ا��K,�، وا�(�6�3,�ت وأ��آ� �.(� ا�(�%# وا�.�`#
 ��"(� ��E;(� و�ZL ا�(�ن أو ا��4ى أو ا�(�3آ� أو ا�(r !0�D,� ا�(2(,�، وا��! N ���6 )ج(

 ؛أه�ا	ً� *����3
�0' أن �* ��3� �J�3? *�%,� 	! ا �رواح أو إ^���ت �,� ا�(�0,,�، أو ) د(U �� ه.�م �U �)"��

 �,",Dvا� ��,D��� ���Uق و���5 ا�;� و�vKن ��0,�، أو �)2_ %�ر وا-� ا��,*��)2_ أ%�ارًا �
 ؛���ن إ	�ا5' وا%2ً� ���4,�س إ�# �.(� ا�(,nة ا�"����3 ا�(���"� ا�()(�-� ا�(�U�Dة

 ��4K أو ��p�3 و;�د wTU ��0! أو أآ�I �� ا��TUص ا�(2(,,�، <%��ء ا�2(��� *)# �40ط )هـ(
 ؛أو �5�K_ أو و`�ات *�K,"� ����3 �� ا�"(),�ت ا�"����3

��"(� �.��� ا�(�0,,� آ�-)�ب �� أ-��,F ا��2ب �8E0���2 �� ��اد ا<�r\� ا��! �EK* #Kr N ) و(
 ؛��)� إ��ادات ا<�r\� ���(����T �`��م ا��0�4ن ا��و�! ا<8EJ�4D� 8E�!0�30 *)# �,� ا�2,�ة أو *

�، وه� 	! ���� �,�دة أو -,�vة 	"),� *)# )ز(�B� ��� �")� أ� '0� �4D# أ`� *)# �,� ا�2,�ة و�
 ؛ا��4ات ا����"� �'، ����E� �,p ا�"�و أو ا�4,�م ��*(�ل `��,� *)# هBا ا�-�س

ً� �Mً��4 أو أآ�K� �I(,� إ�# دو�� أو ;,� �"�د �rرًا، �"� `()8E *)# ا��4I أو ���4 أو �LTU F,Lً� أو ?L() ح(
اN*��4د ��ن �� `8E4 ا�2(��� أو �� وا;�K� 8ED ا�F;�)� ���)2 أ`��م ا��0�4ن ا��و�! ا�(�4Dv *)# ا�nKا*�ت 

  ؛ا�(3)�2
�	,� ا��� �)(�0,,� ا�("K,,� أو �:�ورة ���� �����6 ا���3ن ا�(�0,,�، دون أن ���ن �BEا ا��� �� ��DرA ��) ط(

����3* . 
 

�رةC6� �6B+�0ا�* ا��6ب ا��7�8 '�+.�8ام و+��� وأ 
 

�"��F ��<*�ام أو ���3.� ا�(��y أو ��ي *���4 أ�� آ� �� ����F 	! -,�ق n0اع �3)� دو�!  193
� و��4م 	! ذات ا�3,�ق ��ي �� ا�	"�B� ')(* �� ،'� �ًvD���دو�! و �,r أو�,�Gل ا� : 

��T�3م -(ً� أو -y� �ً`Mدي ا-��Tا�' إ�# إM5ق أو ��0 ��دة �3((� �(� ��FD3 	! إ`�اث ا�(�ت أو �)2_ ) أ(
 ؛%�رًا ;�2L��� �ً),3 	! ا�`�ال ا�"�د��، �� ;�اء ?�ELJ�L ا�(3((�

�ت أو �)2_ %�رًا ;3,(ً� ��T�3م �rزًا أو -�MًJ  أو أي ��دة أو أي و-,)� أ?�ى �(� ��FD3 	! إ`�اث ا�() ب(
 ؛����2L 	! ا�`�ال ا�"�د��، �� ;�اء ?LJ�L' ا��40�T أو ا�(3((�

��T�3م ر^�^ً� �2{�رًا �� ا��Kع ا�Bي ��(�د أو �����E3� �v3 	! ا�.83 ا��6Dي وا�Bي �:�*Z ا��8 أو ) ج(
N �2,� إ`��5 آ��)� �.83 ا�.�ح ا�K* 8;�K' ��ون ;�وى، و��Lرة ?�^� ا��^�^�ت ذات ا��vpء ا�F(L ا�Bي 

�4(v�4ت �2،ا�(vأو ا� n؛زة ا��2اف 
 n� Nوم ��E أو ���ن  Nu��وأ��T�3م أ-)�2 أو �BاZJ أو ��اد أو أ-��,�E�",Dv� FD3� �,��` F أ%�ارًا زا�Jة ) د(

 . *�6ا����T)��� �E�",Dv� �,J �`��م ا��0�4ن ا��و�! ا�(�4Dv *)# ا�(�Kز*�ت ا�(3)�2


