
�� ا������ ا����� ا��د�� ���اد ا��و��، ا	� ا
	��ت ���� ���� إ�!�� �� ��� ر
��) ا'ول٢٦#� )� / �
) ا	6��7 ا5ي ا
	���3 ا�ول ا'2�اف ١٩٧٩أآ	�+ �87� ��+ ،

��٢٠٠٥�3 / ���ز٨#� ا������9 #�  

 

   ا����
� ا���د�ّ
� ����اد ا��وّ
� وا���ا�� ا��وّ
�ا�����ّ��
 

 ، ا��ول ا���اف �� ه� ا	������إن
�ـ��   إذ �� ���                      ��� 	�
���ا�
	 ��� ا����اض ا�����ّ�� و���	 ��� &��% ا���ول ��� #"���� ا�"	!�� ا� �وّ��� وا

،�����ام ا����� ��"	!� ا� �وّ�
	 �� ا)� & �*َ� �ُ �� �1	�0 �/�و.� �� ا�-�ا,� ا������� ا�

���ام ا������                  �	��	&� إ�2 #���� ا    وا�$ �#ً� ! ��  ���:�	ون ا���و�� و4�78 ا��6 ���&��	 ا� �وّ��� ��� أ&�4 ا)�
،�� ��"	!� ا� �وّ

��� ?�ّ�� ا�<�
��ر وأ�	�8> و;�	���           أن �)' �� ا#$&�ره�   وإذ 	��� �@�� �	� ���ّ��; ���ّA�أه ������ ا��	دّ	���� 
 ا�@��E و;�	�� ا��� ا��D � وا��و��،

ا����I ا�������ة ا���:����7 ���1�ن ا�����I وا����� ا����و����     و�@��	دئ ����G	ق  �7	?��� �(()' �((� ا#$&�ره((�  وإذ 
،	
�M ;�� ا�<�ار و.L!	ت ا��1ا!� ��� ا��ول وا��:	ون �� M:#و 

� �% أ.�S	ء   "  �� ��G	ق ا��I ا������ة #� P .��2 أن       ٢ �� ا��	دة    ٤ أن ا�-�7ة     �)' �� ا#$&�ره�   وإذ ��
�:�	ل              ��	� ����
�
I ا��و���� .�� ا�#	�!L. �� 	:��& �E�
�L7ل            ا�������L ا�را��T أو ا) ��T 	
���ا���ا��7�ة أو ا

�-� و�7	?� ا��I ا�����ة� ( �UV <&أو .�2 أي و ��دو ��� �� ،"ا���	
����ا��� ا��ا����� إ���2 ا�S��7	ء .���2 اYره��	ب ا����و��، ا������� ����7ار        �((*��وإذ �	� ����:� إ���2 اL��.Yن ا��

 ،�١٩٩٤ د���@/  آ	8�ن ا�ول٩ ا��_رخ ٤٩/٦٠ا�<�:�� ا�:	�� 
��Lء            �� ! ��   ور+&� �� #��L ا�U"	ر ا������� ا� 	&�� .� ا)#A<	ر ��� ا��/�وع ��	���اد ا� �وّ��� وا)


	 �1�رة ��� �/�و.� و#����e ا����اد ا� �وّ��� وا���ا��� ا� �وّ���، وإذ #c�;L أن             �	�:��.�2 ا���اد ا� �وّ�� وا
! f:@� g�@?ل أ	ا�.� hiه �� ��ّAد	��ا �� �� وD � ودو�� أ�j،ا���	

���ات           �*.� ��0/�, ا�.-�(,   وإذ �
� ��� ا���1	.� ا�:�	��� �.��	ل اYره�	ب �<���% أ6�j	�> و�*�	ه�h، وا�
�6
	 اYره	ب ا��و�� وا�<���� ا�� *��،/� �� ا�

�� #_دي دورًا �
�ً	 �� د.I ه��� .�م ا)8�/	ر ا� �وي و�6	��� اYره	ب،وإذ �.$/� ّAد	��ا ��  أن ا���	

��� �����اد      �� ! ��   ر+&�و ّAد	��ا ��� أن #�
LU �� Iل هhi ا)#A-	!ّ��، .�2 ا�1:�� ا�:	���، �� 7#��� ا���	
 ا� �وّ�� وا���ا�� ا� �وّ�� ا�������� �� ا���اض ا����ّ��،
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  �mن ا�<�ا,I ذات ا���1 ��	���اد ا� �و��� وا���ا��� ا� �و��� ه�� �@:��� ���! f	�n و��mن l���               ! �� وا�$ �#ً� 
                I,<��ا�ا hi6-�4 � �% ;��وث ه����M ا����ا��� ا�7	��8 2��. ،���,� M:# ، أو��	و�: ��,L� ذ #�ا���	2 ا#��إ ��	� �&	;

،	
 وآ/-
	 وا��:	!@� .��

�M ا��:	ون ا���و�� .��2 و�T% #��ا��� �ّ:	���، و��7	 ���7	8�ن ا���D � �4�6                   �� ! ��   ور+&� M:# �� �S��ا 
6# ،��ّ!	-A#(ا hi
�� ����اد ا� �وّ�� وا���ا�� ا� �وّ��،دو�� �Dف وو�7	 �ّAد	��ا �� -4 ا���	

8
��	 و�78
��	 .������8 2�    ���mن ! �((� وا�$ �#((ً� MUو �������ام ا�����اد ا� �وّ���� @���q أن #����6�4 ا ����ّ!	-A#(ا hiه�� 
 ��m�ن و#/4�q ا���ا�� ا� �وّ�� .��8 2� ��m�ن،

��-	ؤه	 �� ;���   أن lّ�� #�?�	ت ?�gq .�2 ا�1:�� ا��و�� �/mن ا�        وإذ ��رك  ��� و�<�ي اّAد	��ا ��	��
،��ّAد	��ا ���	ت �ّ:	�� ����	�� إ��UV 2 و���6 أن #���A إرj	دات �/mن ا���	,4 ا��:	?�ة �@��غ ��

    ������� ا�-ّ:	��� �����اد ا� �وّ��� وا���ا��� ا� �وّ��� ا��������� ��� ا����اض                     وإذ ُ�َّAد	��ا ����mن #���� ا���	
�_و��� ا��و��� ا���	,Mة ����t ا����اد ا� �وّ��� وا���ا��� ا� �وّ���؛ وإذ #-
�I أن #��t ا����اد وا���ا���              ا�:��6ّ�� ه� ��   

�� �/�vدة ،ّAد	� ���*4 # 	ل، ;�	� # 	ل، و

��� ا��/��4  	� 2�. : 
 ١ ا��	دة

  : هhi ا)#-	!�����اض
�G 	ء ��	 آ�	ن ا���       " ا���اد ا� �و�� " �:@	رة   ��17  )أ(���<�	وز         ا�@��#��8�م �	� ��� ا��	,��     ٨٠آ��M ا� *���ي ���> 

؛ وا���را���8�م ٢٣٣ أو ٢٣٥؛ وا���را���8�م ا�����Gى ���	� *����  ٢٣٣-؛ وا���را���8�م٢٣٨-���� ا�@��#����8�م 
         ���ا�����ي .����U 2 ا� *	,� ا���&�د �� ا�"@�:� .�ا �	 آ	ن � > .��U 46�j 2	م أو ��LSت �U	م؛ وأ

 �	دة #���ي .�2 وا;� أو أآ�G ��	 #�7م؛

�����ي .����2 أي ����� " ٢٣٣ أو ٢٣٥ا���را����8�م ا������Gى ����	� *���� " �:@���	رة ��1���7  )ب(��ا���را����8�م ا����iي 
  ���� ا� *����� إ��2 ا� *����         ٢٣٣ أو ٢٣٥ا� *���iع ه��<�����ة �������8@� ا 	�
 أو آ��
��	 �6���� #��6�ن ��

  ا���&�دة �� ا�"@�:�؛٢٣٨ إ�2 ا� *�� ٢٣٥ أآ@� �� �8@� ا� *�� ٢٣٨

��� وا��"� ��� و��	,� ا� 4�7 ��1�7             " ا� 47 ا� �وي ا��و��   " �:@	رة ��17  )ج(m� �����j 4�78 � ��� ا����اد ا� �و
                   	

�	ًء ��?����#<	وز أرا�T دو�� � /m ا�/� �، ���ءًا ���و&
�	 ��� ����� ���/	;� ��� #��t ا��و��� وا8

 إ�2 ���� ������I دا4U دو�� ا��&
� ا� 
	,��؛

���#@� ��> ��� �@�	ن و�:��ات          ��(����  " ا����� ا� �وي "ُ��17 �:@	رة     )د( 	� t�ذ �� 	اد     ) �ج ��	���I ���> إ8��
          I�# ر أو��T <�� ���� ��6، إذا��
�	، و � P����8
	 أو ا�MU أو 	

	 أو #�او��	�:��
	 أو ا�8�وّ�� أو �:	�<

 ا�:@f �>، أن �_دAي إ�2 اL"8ق آ�ّ�	ت آ@��ة �� اjY:	.	ت أو ا���اد ا��/ّ:�؛
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��1َ7  )هـ(ُ   ���6� "e����8
	            " ا�MU أو 	
�	�:���<�ي ا ����&> �T ���� 8�وي أو ��اد 8�و �v�:َ�أي �:4 ُ�َ
    ���E�@�ر أو ا���

���د �"��@� ���7	���jة أو ����� �@	���jة ?���� وأ���	ن ا�:��	���� أو ا�<��أو �78
��	 و�����6 أن 

8��<� ا��:�ض jY:	.	ت أو )L"8ق ��اد �/:�. 
 أ��١ ا��	دة

 4��vG������ �ّ:	���� و.	��ّ���� ا� "��	ق ������اد ا� �وّ����         أ����اض ه��hi ا)#-	!ّ���� ����    #ّAد	� ����	�; ���
#�����7 و#:
        I,<��ا�ا ����	ّ��؛ و�� � % و�6����ا���اض ا �� �����ا�������� �� ا���اض ا����ّ�� و����ا�� ا� �وّ�� ا���

�7 ���t ا���اد وا���ا�� .�2 ا�1:�� ا�:�	���؛ وآ�i�t ��� #����� ا��:�	ون ����	 ���� ا���                 A�:�ول ا���Dاف #��7�7ً	   ا��
�	ت	q�ا t���. 

 ٢ ا��	دة
١-                	�
8
�	 و�78MUو 	
�	�:���# "@� هhi ا)#-	!ّ�� .�2 ا���اد ا� �وّ�� ا�������� �� ا���اض ا����ّ�� أl 	ء ا

7���1 #"@��� ا���	د#��        ��"� أن ��j ��6� ،��ّ�����ا���اض ا �� ����� وا�-��7ة  ٤ و٣و.�2 ا���ا�� ا� �وّ�� ا���
�78
	 Lً78 8�و�ً	 دو��ً	٥ة  �� ا��	د٤ � . �� . �� هhi ا)#-A	t�# 2�. ��ّ! ا���اد ا� �وّ
�� �� دو�� �Dف .�t�# 2 ا��و��%7#  -٢ّAد	��ا ��  . آ	�4 ��_و�ّ�� إ8/	ء و# -�i و#:
� 8*	م ����	

��	 ?���ا;� ا����ول ا����Dاف ���&��e ه��hi ا)#-	!ّ���� ، ����    �����	  -٣� ���v
:�# ����� ���� ه��hi  .���ا ا)��Mا���	ت ا�

��h���-# �6 .�2 أ8> ���� ا��7�ق ا���	دّ�� �ي دو�� 	� ��ّ!	-A#(ا. 
���	,� ;��7�ق ا����ول ا����Dاف وا��Mا�	#
��	 و����_و��	#
	 D@��7ً	     ����� )أ( -٤ ����� ���� ه��hi ا)#-	!���� ���	 

 .��7	8�ن ا��و��، ) ���	 �7	?� و�@	دئ ��G	ق ا��I ا�����ة وا�7	8�ن ا�8Y	�8 ا��و��

	 ا�7�ات ا������ �� ا��1ا.	ت ا������ ;��e            )ب( � %�"S# ��) I6�# هhi ا)#-	!�� ا�8/"� ا�

�� ا����D ����"1@��7ً	 ����7	8�ن ا���8Y	�8 ا����و�� ا���iي ��I��6 ه��hi ا���8/"�؛ آ���	 ) I��6�# ه��hi ا)#-	!����  iه�� �����:#

	��ـّ
	 ا             � ���
	 ا�7�ات ا������ ��و�� �	 ��� إ�D	ر ��	ر� %�"S# ��
�	 !�ا.��      ا�8/"� ا��6�# gدا�� 	�� �������

 .أ�Uى �� ا�7	8�ن ا��و��

	          ��� )ج( �	�:���	� ����
��:�	ل ا�7�ة أو ا�� �� هhi ا)#-	!�� �	 ��m# �6و��> .�2 أ8> إذن �/�وع �	

 . �T ا���اد ا� �و�� أو ا���ا�� ا� �و�� ا�������� �� ا���اض ا������

�q	2T .� أ       ��� )د( �.�	ل ���� ��/�و.� أو ��S-� ?�-� ا���/�و.�ـّ� .��2            �� هhi ا)#-	!�� �	 
���ل دون ا���	آ�� ���&e !�ا��8 أ�Uى 	� 	ًS� .أ.�	ل #ـُ:�@� ��� �/�و.�، و��� �� هhi ا)#-	!�� أ

٥-                  hi4 ه��G�� ة	7@�) # "@� ه�hi ا)#-	!ّ��� .��2 ا����اد ا� �وّ��� ا��������� ��� ا����اض ا�:���6ّ�� أو ا����
�� .�4G� 2 هhi ا���ادا���اض و) .�2 ا��� .��ا�� ا� �وّ�� ا���
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  أ��٢ ا��	دة

١-         ����� "@��� .���2 ا�����اد ا� �وّ 	ً���,L� ����
���v 8*��	م ;�	���� �	د:�.���2 آ��4 دو���� ���Dف أن # ��/� و# -i��A و#
���
	، �� أ&4 �	 ��(�� �:T	��ا �� :وا���ا�� ا� �وّ

�� )أ(  	�;           �� ��UV 46�j !� و�� أي���ا �� ����Lء ���� ا��7	8��8، أl �	ء       ا���اد ا� �و��� أ6�j	ل ا)
8
	 و�78
	؛MUو 	
���ا�� ا

�:� وj	��� #��� إ�2 #����� ��6	ن ا����اد ا� �وّ��� ا��-�7�دة أو ا�����و!�                 )ب(  ��وآ-	�� # -�i #�ا��� 

	 . � ا)!�S	ء؛ و. ��	 #�6�ن ا����اد ��&��دة �U	رج أرا��T ا��و��� ا�"��ف،              .	&���وإ�2 ا

 ؛�٥ أن #�v�1ف و�7ً	 ���	ّدة �6�ن .�t�# 2 ا��و�
�e؛و;�	�� )ج(  ���  ا���اد ا� �وّ�� وا���ا�� ا� �وّ�� �� ا�


	و#�-�� )د(  ��e أو �8�#����� ��.	:jYا e!ا�:�ا . 
 : ، .�2 آ4 دو�� �Dف أن #7�م ��	 �����١ �:�ض # -�i ا�-�7ة  -٢

  �؛ و#:
�� إD	ر #/��:� ور!	�� ��I6 ا���	�� ا��	دّ�إ8/	ء )أ(  
�:� وا��!	��؛وإ8/	ء )ب(  �/�   أو #���� ��"�، أو ��"	ت، ����1ّ ��_و�� .� # -�i اDY	ر ا�
���� ������اد ا� �وّ���� وا���ا����     )ج(  ّAد	��ا ����وا#���A	ذ ���	,� ا�����ا��� ا��L,���� ا����Sورّ�� ���� أ&��4 ا���	

�� .ا� �وّ

	 ا�-�7#	ن          -٣� �S7# ��.��2 آ�4 دو��� ��Dف، دون ا����	س ��mي        ،   ٢ و ��١ �:�ض # -�i ا)��Mا�	ت ا�

���ّ�� ا��	����� ا��	ّ?���   	�;���UV I��6 ���� أ;��6	م ه��hi ا)#A-	!ّ����، أن #"@���A �	����7ر ا��:��7�ل وا������6 .��ّ���ً	 ا��@��	دئ ا�
���� ����اد ا� �وّ�� وا���ا�� ا� �وّّAد	��ا ��	���	�. 


	 أ��ا����أ�
  ا��و�����و��� : ا�

�� دا4U دو�� �	 .�t�# 2 ا��و�� آ	�4 ��_و��� إ8/	ء و%7#ّAد	��ا �� .# -�i و#:
� 8*	م ����	
  أ���ء ا���� ا��و�	ا����و���ت : ا��7�7 �0ءا�-&�أ

# ��e ��_و�ّ�� دو�� �	 .� �T�	ن ا���	��� ا�6	���� �����اد ا� �وّ��� .��2 .��ّ��	ت ا� 4�7 ا���و�� ����t ا����اد إ��2              
 .����I إ�2 دو�� أ�Uى ;�e ا)!�S	ء;�� ا8�7	ل هhi ا���_و�ّ�� .�2 ا� �� ا

�	ا���ر : ا��7�7 ��9ا�-&�أ��  ا�#"�! 	 وا��

��� ا��و��ّAد	��ا �����0 ه�iا ا�DY	ر و�T%     و� @��q  . ��_و�� .� إ8/	ء و#:
�� إD	ر #/��:� ور!	�� ��I6 ا���	� أن 
�I��7 و� 0 ا�  �� 	ً�	8* �v�S���� ا�� "@�7 وأن ّAد	��ا ��4    ��"�v@	ت ا���	�������اP�U أو ��� ذ��t ��� إ&��اءات ا�. 
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�q@ ��mآ��� ��� ا)���G	ل          و�� ������ .�2 ا���ا�� ا� �وّ�� و.��2 4�78 ا����اد ا� �وّ-��� 	�	*8 �v�S��
iا اDY	ر أن � 
���� و���	,4 إ8-��	ذ ا���"�v@��	ت      �����ّ���� أ���Uى، و���# ���7�l�1 أو أي و��U��� �@��� �	� ���7@" ��/�وط ا���ت وا	��@v�"����

 .�وط ا�� "@�7، ��	 �� ذ�t ��ض .7��	ت �ّ:	��وا�/
 ا��'#&� ا��%$� : ا��7�7 دالا�-&�أ

���q@ �   ���:A����:� وا��!��	��، و��/�������1ّ #��6�ن ����_و�� .��� # -���i ا��DY	ر ا��� �"���� �A���:# أن # ��/� أو ����و��� 
 ���و��� أن #�i��v   و� @��q   . �ة إ��
�	 �	����"� وا�6-�	ءة وا����ارد ا��	�ّ��� وا�@�/�ّ�� ا�6	���� �����	ء �	����_و�ّ�	ت ا����         

�L7ل �ّ:	ل ��� و�	,� ا���"� ا�����1ّ ��� ا��و��� و���� و��	,� أّ��� أ&
�Mة أ��Uى               �ا��"�ات ا�S� ���-6�	ن ا
	
���ا�� .��_و�� .� #�و�� ا�"	!� ا� �وّ�� أو ا

  -�,+ي ا�#�ا(�)���و��� : ا��7�7 ه�ءا�-&�أ

�q@ ���� ��� ا��و���    أن #��vد ��T�ح ��_و�ّ�	ت ّAد	��ا ��� . 	?� ا���	���� i�- #.   ��q@ � ���و��� أن #�mآ�� ���    و
               P�Uا���أن ا���_و��� ا��,���� .� # -�i ا���	��� ا��	د��� �����اد ا� �و��� أو ا���ا��� ا� �و��� �; 2��. %�7#	M,ي ا�

 ������� ).�4G ا��/���q أو ا�/	; ��(ذات ا���1 أو ��� ذ�t �� ا��l	,� ا�

  ا���ن���.� :ا��7�7 واو ا�-&�أ

�q@ �      	
���ه�	 و?��	8�"� �<��% ا�� *�	ت ا��: �� �� -�i ا���	�� ا��	د�� أن #��� ا�و���� ا��ا&@� �7G	��� ا���� و�
	
�i�- # 4-6ه	 �-:	��� �� ا�� *�� �6	�� I�. 

 ا�#�0!� : ا��7�7 زايا�-&�أ

�q@ ��� �� دو�� �	 أن #6�ن !	,��ّAد	��ا ��	���� ���
� . .�2 أ�	س I��7# ا��و�� ا��اه� ��
  ا��#�رجا��10 : ا��7�7 =�ءا�-&�أ

�q@ ���� وا�<	ذ�ّ��� ا� ��@ّ��              �
���رAج �% ��ا.	ة ا��I���7 ا���اه� ��� �
�� .�2 أ�	س 8ّAد	��ا ���"�v@	ت ا���	� %Tو 
    ����e ��اد 8�وّ 2�. �@A#��دون إذن أو .�2 #���e ��اد 8�وّ��� أو  ����اد وD@�:� ا���اد وا�:�ا!e ا������� ا��

�� .��ا�� 8�وّ
  ا��# �4ا��.�ع : ا��7�7 ��ءا�-&�أ

�q@ �       ���	���� e��	��	ت وأ���7�م .�2 .ّ�ة �� 	ً��
�� �� دو�� �	 �-ّAد	��ا ���"�v@	ت ا���	� �A�># ه��6ّ��� أو  ( أن
�v�q) #7 ّ�� و��دّ�� و# *��ّ�� أ�Uى��:�I1U 2�. �v �	 أن �4 .��
	 �� أ&4 #���7 أه�ا�>�	��� .e أو 

  ا�:6دة67آ�� : ا��7�7 <�ءا�-&�أ

�q@ ���G	ق ��� أن ا���"�v@�	ت ا�����vدة �4�6            ����آ�� ا�<�دة و��ا�� ���آ�� ا�<�دة و# -��iه	 ����q ا)� ��	�� %Tو 
���	ة�� ��ّAد	��ا ��	���� �@� �	� ��ّ
 .ا�8/"� ا��
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  ا�$6ارئ;($ : ا��7�7 آ�فا�-&�أ

�q@ � إ.�اد D �"U�ارئ �� أ&4 ا��A�1ي ���e ا���اد ا� �وّ�� دون إذن أو #���e ا���ا�� ا� �وّ��� أو ا����اد     
            P�Uا���ا� �وّ��، أو ��	و�� ا��7	م �i�t، آ�	 � @�q #"@�� هhi ا��"� .��8 2� �& �� I,L	�; %��& e8	M,ي ا�

 .وا���"	ت ا��: ّ��
 �!�ا�� : ا��7�7 	ما�-&�أ

�q@ �              ����
�_دAي آ/� ا� 7	ب . 
	 دون �1�#�0 إ��2 # �! ���� ا��:���	ت ا�ّA�� ���"�v@	ت ���	� %S# أن ��و��� 
���� ����اد ا� �وّ�� وا���ا�� ا� �وّّAد	��ا �� .ا���	

 ) # "@� أ;6	م هhi ا���	ّدة .��2 أي ���اد 8�وّ��� A��7#ر ا��و��� ا�"��ف .��2 ��8� �:�7�ل أ�8> )                   )أ( -٤
���� ا�����T�ع ��7���2S ا�-���7ة  ّAد	��ا ����
	 � *��	م ا���	.	S��UY ���&	;١  	��
��ّA�اد وآ�����ا t���# ���:�@D ة	ا.���� %��� ،

����6 أن #��#e�v .��2 أي �:�4 ���� �����ح ��>                 ��
	 ا� �@ّ�� وا�:�ا!e اjY:	.ّ�� و���ه	 �� ا�:�ا!e ا��و&	ذ�ّ�
�� ا�ُ�َ�&ََّ�
�
	ُ�َ�&v�T <vَه	 وا��I��7 ا��اه� ��� <. 

���� ا�����اد ا� �وّ���� ����� ا��	��T:� �;��6	م ه��hi ا����	دة ��7���2S ا�-���7ة ا�-�.ّ����    ) ب( 	�; ���q@ �و���7ً	 ) أ(
 .����	ر�	ت اYدارّ�� ا���1-�

 ٣ ا��	دة
  i������ ��% ا��7	8�ن ا���و��، ���6               #� آ4 دو�� �Dف ا��"�ات ا�� 	�@�، �� إD	ر !	8�8
	 ا���D � و���	 

�	ت ا��@� � �� ا������ ا�ول  - ��	، أl 	ء ا� 47 ا� �وي ا��و��، #���� ا���	��      #6-4 �	��7ر ا����6 .�   �� - .�2 ا���

��	 �	دا���t���# g ا����-� � أو  ��(�� �:��T	U ة�,	��D أو � �-��� ��������اد ا� �و���� ا���&���دة دا4��U إ!���
��	، أو .���2 ���

	
 .ا�"	,�ة #S"�% �:���� ا� t�# �� 47 ا��و�� أو إ��
 ٤ ا��	دة

١-  2���.      g��7�# ���! "���ف�ا ����و�����6 ا# I��� 	��� �����1�� ����اد 8�و���آ��4 دو���� ���Dف أن ) A�1��#ر أو #��mذن �
�	ت ا��@� � �� ا����� ا�ول����t ا���اد، أl 	ء ا� 47 ا� �وي ا��و��، .�2 ا���� ����� �� .#mآ��ات �mن ا���	

���اد ��اد 8�و�� �� دو��� �     .�2  -٢�������D gً	 ��� ه�hi ا)#-	!���       آ4 دو�� �Dف أن ) #���رد أو #mذن �	
����t ا�����اد، أl ��	ء ا� 4��7 ا� ���وي ا����و��، .���2  � ������� �������	 ���I #���6 ا��و���� ا�"���ف !��� m# g��7�#آ����ات ���mن ا���	

�	ت ا��@� � �� ا����� ا�ول�� .ا���
٣-  (                   �� �����D 	����� ����
	 ����اد 8�و��� � 7���� ���� دو��Tأرا �� ��	:�ور ا���	ف ��D ��دو ���  #��0 أ

هhi ا)#-	!��، ��اء �"��� ا�@� أو �� ا����ات ا��	,��� ا��ا����U أو .@�� �"	را#
�	 أو ��ا�8
�	، ��	 ��I #��6 ا��و���               

hi ا���اد ا� �و�� أl �	ء ا� 4�7 ا� ��وي ا���و��                 � ����� ��ا�"�ف !� g7�#، �	��7ر ا���ً���. �6	m# ،آ��ات �mن ا���	

�	ت ا��@� � �� ا����� ا�ول�� ..�2 ا���



Page 7 
 

�	ت ا���	��� ا��	د��� ا��@� �� ��� ا������ ا�ول                            #"@�  -٤����� ،� D���ا 	�
 آ4 دو��� ��Dف، ��� إ�D	ر !	8�8
�<�ي �78
	 �� &Mء �� #�t ا��و�� إ�M& 2ء �UV �� 8-� ا��و�� .@�� ا����	h ا��و���� أو                    ��.�2 ا���اد ا� �و�� ا�

  .ا��<	ل ا�<�ي ا��و��
�����ـ�v ������اد ا� �و���� .���2   ا��و���� ا�"���ف ا�����_و�� .��� #���7#��7�م  -٥� ����� ا��mآ����ات ا����� #-���� ���mن ا���	

�	ت ا��@� �� ��� ا������ ا�ول، و��7ً	 ��-��7ات             ����!�ـv% أن #��� ا����اد ا� �و���           ٣ إ��2    ١ا���� ������ ا���ول ا����� ،
��اء �"��� ا�@�� أو        ،	
��     ��ورًا .	��ًا �� أ!	���� ��!ـv% أن #��4U �"	را#
�	   �� ا����ات ا��	,�� ا��ا���U، أو ا�

t�i� 	ً7@�� ول��ا t�# مL.و�� ،	
  .و��ا�8
 إ��2 ا��و���   ١ �	)#-	ق ا���@	دل، أن # 47 ��_و��� ا��1�ل .�2 ا��mآ��ات ا��/	ر إ��
	 �� ا�-��7ة        �<�ز،  -٦


	 ا��و�� ا�����ردة-?�� 47 �	� �:�"S��"�ف ا�ا.  
٧-  ���        � ،��� <8m� �A�-�
	، ���	      �� هhi ا��	دة �	 �T2 أرا�. ��,	S7�ا 	
��mي �8� آ	ن، ��	دة ا��و�� وو)

����!Yا 	ي و���ه�<�ا 	
�	>� 2�. ��,	S7�ا 	
����	د#
	 وو) t�ذ ��.  
 ٥ ا��	دة


	، ا��: ّ�� �	���	,4 ا��ا!:�� ��� 8"�	ق ه�hi ا)#-	!ّ���؛                -١� �:�	�
� ا)#1A	ل ا�& �����#7�م ا��ول ا��Dاف �
� 	
� I�ِ:#ُو��ّAرi�!� ا	"��ّ�� �و��ا ��	آ��ل اLU �� ة أو�j	@� 	إ� t�وذ 	ًS:� 	
S:.  

��Lء ���� ا���/�وع .��2 ���اد 8�وّ��� أو                �� -٢� ;	�� و!�ع ��!� أو ��e أو أي �UV 46j �� أ6j	ل ا)
�� �:7�ل ���وث ذ�t، #7�م ا��ول ا��Dاف، و�7ً	 �7�ا�8 
	 ا��D ّ��� و�m!�21 !��ر ����6 .�           �
��7�I   و&�د #�� ،	ً��ّ�

t�ذ e�"# ��دو ���:	دة و;�	�� #�t ا���اد إ�2 أّ�  : و&> ا��1�صو.�2 .ا��:	ون وا���	.�ة �� ا
�i���v ا��و���� ا�"���ف ا��"���ات ا��L,���� ���@��	درة، ���� أ!���ب و!��g �����6، إ���2 إ���Lغ ا����ول        )أ(  #

          �j أو أي e��
	، ��!�ع ;	�� ��!� أو � :��@�و �
	 أن ا���  ����UV 46 ��� أ6�j	ل    ا��Uى ا�
            t�iوآ� ،t��ل ����وث ذ��7:� ����
��Lء ��� ا��/�وع .��2 ���اد 8�وّ��� أو و&��د #�. ��  –ا)

  إ�Lغ ا��آ	�� ا��و�ّ�� ��"	!� ا�iرّ�� وا�� *v�	ت ا��و�ّ�� ا��Uى ذات ا���1؛-ا)!�S	ء

 ا��:����	ت ����	   ��ى ا)L"Tع �i�t، #7�م ا���ول ا���Dاف ا��: ّ���، ;��e ا)!��S	ء، ��@�	دل             )ب(  
         ���	�; ���q� ،��1�ى ذات ا�Uّ�� ا��و��ت ا	*� ��و�% ا ��
	 و�% ا��آ	�� ا��و�ّ�� ��"	!� ا�iرّ ��
    2����:	دة ا���اد ا� �وّ��� ا��������L ;	و�� ا�/��، أو ا �� ��7��ا���اد ا� �وّ�� ا��
�vدة، أو ا�

���
	 .�2 �8� ��� �/�وع، آ�	 #7�م ��	 ��.:  

	؛# ��� ‘١‘    ��. �-�
�ده	 .@� ا�7 �ات ا������	��� و���ه	 �� ا�7 �ات ا��&  

    ‘٢‘ I�
	 ذ�t؛�7# � e�ِDُ 	� .�ة، إذا	���ا  

   ’٣‘ hL.رة أ�آi��ا�;�اث ا �>�� .T�	ن إ.	دة ا���اد ا� �وّ�� ا����و!� أو ا��-7�دة 8
 . ا��ول ا��Dاف ا��: �� و���� # -�i هiا ا��:	ونو#�7ر 
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�� �:7�ل ���وث #���e ���اد 8�وّ��� أو ����� �8�وي أو ��� ;	��� ;��وث �4�G ه�iا                   � -٣�
� ;	�� و&�د #
�v-�� ��% ا��Mا�	#
�	 ذات                 ��e #7�م ا��ول ا���Dاف، �m!�21 !��ر ����6 .��ّ��ً	 وو��7ً	 �7�ا�8 
�	 ا��D ّ��� و���	 ���ا�

��	�  :ا��� ��1�e& ا�7	8�ن ا��و��، ������ ا��:	ون .�2 ا� �� ا�
�� �:7�ل ���وث #���e ���اد 8�وّ��� أو ����� �8�وي                   )أ(  �
إذا آ	ن ��ى دو�� �Dف .�I ��&�د #

         ��� ���,L� ات��"U ��� hذ	��A#م اM����� دو�� أ�Uى، آ	ن .�t�# 2 ا��و�� ا�"�ف أن A�7#ر �	 
� أ&4 إ�Lغ هhi ا��و�� �� أ��ع و!g ���6 وآi�t، . � ا)!�S	ء، إ�Lغ ا��آ	�� ا��و�ّ�� ��"	!�    

�e؛��� ا�iرّ�� وا�� ّ*�	ت ا��و�ّ�� ا��Uى ذات ا���q� ��1 � % هiا ا�

�� ;	�� ;�وث #���e ���اد أو ���� 8�وي �� دو�� �Dف وإذا رأت #��t ا��و��� ا�"��ف أن        )ب(  
�� ا�����4 أن #S	ر دول أ�Uى إj:	.�	 �� &�اء ذ�t، آ	ن .��t��# 2 ا��و��� أن #���i، دون          

  ��� 	
&e ا��7	8�ن ا���و��، U"��ات �L,��� ��� أ&�4 ا���7	م، ��� أ���ع و!�g                     ا���	س �	��Mا�	#
��4 أن #�S	ر إ�j:	.�َ	 و��� أ&�4 ا���7	م، . �� ا)!��S	ء،              �� ����L��� ،�6غ ا��و�� أو ا��ول ا�
           e�!ا�:����8 ا�# ���q� ��1�ى ذات ا�Uا� ���و��ت ا	*� ��وا �����Lغ ا��آ	�� ا��و��� ��"	!� ا�iر

 �@#�� .�2 ذ�t أو #�-�-
	؛اjY:	.�� ا��

، آ�	ن .��2 آ�4 دو���         ) ب(و) أ(إذا g@�D دو�� ��Dف ���	.�ة، ��� ���	ق ا�-��7#�� ا�-��.����                  )ج(  
              0���� %�Tو �� g8	إذا آ 	ن �m/� 	ء !�اره	دون إ�" i���Dف و&> إ��
	 e�D ا���	.�ة أن #

���7#
	؛       �! ���7�I ا���	.�ة ا��"���� و�/mن 8"	ق و�jوط ا���	.�ة ا��� 	
 وأن #�"�� ا��و���   �
،�� ��7اره	 هiا؛ ا�"�ف ا�"	�@�، �@	�jة أو �� LUل ا��آ	�� ا��و��� ��"	!� ا�iر

�I # ����� ا��:��	ون ���/mن ���	 &��	ء ���� ا�-���7ات ا�-�.ّ����   )د(  ���.@��� ا�7 ���ات ا������	���ّ�� ) ج(إ���2 ) أ(
     	�
��. ��-v�l �	,� أو ��:���Aد   ا���ول ا���Dاف ا��: ّ���، .��2 ��8�      وA��7#ر  .و.@�� ! ��ات أ��Uى �

 .ا��Dاف، و���� # -�i هiا ا��:	ون
 ا��ول ا��Dاف و#�/	ور ���	 �� 
	 ;�e ا)!�S	ء، �@	�jة أو �� L�Uل ا��آ	��� ا��و�ّ��� ��"	!��       #�:	ون -٤

                 I�*ُ8ُ �����#و ��
ا�iرّ�� وا�� *v�	ت ا��و�ّ�� ا��Uى ذات ا���q� ،��1 ا��1�ل .��2 إر�j	دات ��/mن I��1�# و#:
�� ����اد ا� �وّ�� أl 	ء ا� 47 ا��و��ا���	ّAد	��ا ��. 

 ��و�� �Dف أن #�/	ور و#�:�	ون، ;��e ا)!��S	ء، ��% ا���ول ا���Dاف ا���Uى �@	��jة أو ���           �<�ز -٥
�� وا�� *v�	ت ا��و�ّ�� ا���Uى ذات ا�����q� ،��1 ا���1�ل .��2 إر�j	دات ��/           ّAرi�!� ا	"��ّ�� �و��ا ��	آ��ل اLU نm

         ������ �����اد ا� �وّّAد	��ا ��8
�	 و�78
�	     -I��1# و#:
� و#���� 8*	�
	 ا��D � ا��	ص �	���	MUو 	
���ا��� أl �	ء ا
	ً�ّA���-�� . و����ا�� ا� �وّ

 ٦ ا��	دة
١- i���v��� أ���� �:�����	ت     #ّA���� ���������v ���% !�ا�8 
��	 ا��D ّ���� ���� أ&��4 ;�	# ����,L� اف #���ا������Dول ا�����ا 

��اآ
	 ��� أي �8/	ط                #��7ّ	ه	�jل اL�U ��� ى أو��Uف أ��D ���دو ��� ���ّ!	-A#(ا hiم ه�	أ;6 e&��� ،	
��. �ً �َ#_� ،
 !���g دول أ��Dاف إ��2 � *��	ت دو���� أو إ��2 دول ����g أ�Dا��	 ��� ه�hi           وإذا .�i�- # <� %�"Sًا �
hi ا)#-	!ّ��� 

         �S�� ات�"U ذ	م ا#�M� ،	
�� #��t ا��:����	ت      ا)#-	!�� �:���	ت، �_#ِ� ً� إ�	ه	 .����� ���و) �<��ز �ّ���    .	ن ;�	
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دو�� ��Dف v��D g�v7�# ا�6���	ن �:����	ت ��� دو��� ��Dف أ��Uى أن A��7#م ه�hi ا��:����	ت إ��2 أ��Dاف l	���G إ)                         
 .���ا�t�# �7 ا��و�� ا�"�ف ا��Uى

٢-           �
	 ا��� ���ّ D	1��Y	ح . 
�	    ) ُ#�Mِم هhi ا)#-	!ّ�� ا��ول ا��Dاف ������ أّ�� �:���	ت ) #���0 �
�	 !�ا�8 
             ������ �����اد ا� �وّّAد	��ا ���8
	 أن ُ#َ:��Aض ���"�� أ���� ا��و��� ا��: ّ��� أو ا���	m�j ��� ت	����:� ���ا���ا���� أو أو أّ

�� .ا� �وّ
 ٧ ا��	دة

١- 2�.� D��ا 	
8�8	! e&��� ب	:7�ا ����# ����& ��� 	�� �v�:َ�  : آ4 دو�� �Dف أن #<:4 ا)ر#6	ب ا�ُ�َ
�:�	ً) أو Lً��78 أو #�����qًا �����اد    أي )أ( �����Lً	 أو ;���	زة أو ا����I دون إذن ���/�وع وُ���َ/4A6 ا��� 4��:� 

                     <��َ��4 أن ُ��َ�@eA، و��	ة أي P��j أو إ?�	�َ��
�	، وُ��َ�@eA، أو ُ� 	ً���8�و�� أو ��1�#ً	 �
�	 أو #�/
��6	ت أو �	�@��E؛���	� �� إ?	�� U"��ة أو إ��	ق أ�Tار &�ه�


	؛�و��! )ب( @��  ��اد 8�و�� أو 

�Lس )ج(  Uل؛وا	���� ا);�"� 	
  ��اد 8�وّ�� أو ا��1�ل .��

�/Lً�;َ 46 أو إر�	ً) أو Lً78 ����اد 8�وّ��� د�U�ً) إ��2 دو��� ��	 أو �Uو&�ً	 � 
�	 دون                    وأي )د(   4:� 
 إذن �/�وع؛

����4�q/��# ��� 4U ������ �8�وي      وأي  )هـ(  �����@� 4�:�  <���� e���T <��& ������ ��8�وي ، أو أي �:�4 �و
���@?-  ��. �. -          <���. e	e; هiا ا�-:4  � أو �:�ف ��> ?	;e هiا ا�-:4 أن ��� ا����&0 أن 

             ��E�@�	� ت أو	�6�����	� ���� و�	ة أي P�j أو إ��	ق إ?	�� U"��ة �> أو إ��	ق أ�Tار &�ه�
��6 هiا ا�-:4 !� ارe�6#ُ و��7	 ���7	8      I� 	� ،�:/� اد�ق �L"8( ت أو	.	:jY ض�:��ن 8��<� ا�


	 ا����� ا� �وي؛�T7% �� أرا� �� ا��D � ���و�� ا�"�ف ا�


	 أو ��mي 46�j                وأي )و(  �	�:����:�	ل ا��7�ة أو ا��	� ����
��� ا��D �. ���َ/�D 4A6@ً	 ���اد 8�وُّ 4:� 
�؛���� �UV �� أ6j	ل ا�

�� )ز(  �
  :وأي #
�:�	ل ‘١‘    ���@e �� و��	ة أي P��j أو إ?�	��> إ?�	��      �	�� ��U"���ة أو إ���	ق    ��اد 8�و

��6	ت أو �	�@��E أو �	ر#6	ب ا�<����� ا��@� �� ��� ا�-��7ة ا�-�.���                  ���	� ��أ�Tار &�ه�
 ،)هـ(

    ‘٢‘          ���v�.��-�-��7#�� ا�ا �� � v�@� ���، ��� أ&�4 إ&@�	ر أي    )ه�ـ (و ) ب(أو �	ر#6	ب أي &�
D P���j 2@�:��� أو ا.�@��	ري أو � *���� دو�ّ���� أو دو���� .���2 ا����7	م �-:��4 ���	 أو .���       

 ا)�� 	ع .� �:4 �	؛

 ؛)هـ(إ�2 ) أ( ار#6	ب أي &���� �@�v � �� ا�-�7ات ا�-�.ّ�� �� و��	و��  )ح(  
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��اآً	 �� أي &���� �@�v � �� ا�-�7ات ا�-�.ّ�� ��  )ط(  j4 اA6ـ/� ؛)ح(إ�2 ) أ(وأي �:4 ُ
�� )ر#6	ب &����    )ي(  �UV 	ً?	�jأ <A&��� *IA أو  P�j م �> أي�7�ٌ�َ@�v �� ��� ا�-��7ات    وأي �:4 

 ؛)ح(إ�2 ) أ(ا�-�.ّ�� �� 

I ���� ار#��6	ب أي &������ �@�v ��� ���� ا�-���7ات ا�-�.���� ����   وأي )ك(  ������ا���"� ) ح(إ���2 ) أ( �:��4 

 :�<��.� أ�j	ص �:���ن ��qض �/��ك، وهiا ا�-:4 �6�ن ��:��ًا وإ�	 أن
    ‘١‘ %7���M ا� �/	ط اY&�ا��� أو ا���qض اY&�ا��� ���<             M:# ف��
��.��، ;�G��	 ا8"��ى     �

إ��2  ) أ(ذ�t ا� �/	ط أو ا���qض .��2 ار#�6	ب &����� ُ�@�v �� ��� ا�-��7ات ا�-�.��� ���              
 ،)ز(

�Mام ا��<��.� ار#6	ب &����� ُ�َ@�v �� ��� ا�-��7ات ا�-�.��� ���           أو ‘٢‘    .	� I�:�7% �% ا�) أ( 
 ).ز(إ�2 

٢- 4:>#   ��# I,دة &��ا	��ا hiه �� � v�@��ا I,<�ا�ف ا�D ��آ4 دو       	�
��� ا�:�7	ب �:7���	ت � 	��@� #�ا.�2 ��
I,<�ا�ا t�� .ا�"@�:� ا��"��ة �

 ٨ ا��	دة
١-  i��
	 ا�S7	,�� .�2 ا�<��ا,I ا���اردة ��� ا���	دة        #�� ���  ٧ آ4 دو�� �Dف �	 !� ��Mم �� #�ا��� ��g@G و)

���	� :ا��	)ت ا�
�-� � أو. ��	  )أ(   ��  D	,�ة ��<�� �� #�t ا��و��؛ e6#�# ا�<���� �� إ!��t�# I ا��و�� أو .�2 �

�6�ن ��e6# ا�<���� ا��-��ض �� ر.	�	 #�t ا��و��. ��	  )ب(   . 
٢- 4G��	�            )ت	���ا ��� I,<��ا�ا hi2 ه���. ��,	S�7�ا 	
����i آ4 دو�� �Dف �	 !� ��Mم �� #�ا��� ��g@G و)# 

          S��6�ن ��
	 ��e6# ا�<���� ا��-��ض ��&�دا �� إ!���
	 و) #���>، ��7 ��، إ��2 أي ��� ا���ول    2١١ ا��	دة ا�
 .١ا��iآ�رة �� ا�-�7ة 

٣- (� D��ن ا�8	7�� 	رس و�7	�# ��,	 & ���@:� هhi ا)#-	!�� أ�� و)�# .  
٤- ��	TY	�        ��#�7-�رة �� ا�آi��اف ا�Dول ا���2 ا�ن      ٢ و ١ إ�8	�7�% ا�� 	!ً	ف، ا#����D ���46 دو�ز �>� ،

     2�. ��,	S7�ا 	
�� . ���	 #�6�ن ��/��آ� ��� 4�78 �8�وي دو���        ٧ا�<��ا,I ا���اردة ��� ا���	دة     ا��و��، أن #g@G و)

	 ا��و�� ا���1رة أو ا�����ردة-?��. 

 ٩ ا��	دة
 i��7#� % �mن ا�*��وف           # 	�� . ،	
�6�ن ��e6# ا�<���� ا��-��ض ��&�دا �� إ!��� �� ا��و�� ا�"�ف ا�

   	���� ،� D����ا 	��
8�8	! e��&��� �@������� ذ���t ا);�<��	ز، �S��# ���6�� و&���د h����qض   7#����S ذ���t، ا�����ا��� ا�� 	
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 I�������I .ا��7	��T	ة أو ا����
��	 .���L �	����	دة       و��، و. ��� ٨ دون #����Um إU"��	ر ا����ول ا��"����ب � 
��	 أن #g��@G و)
  .ا)!�S	ء، &��% ا��ول ا��: �� ا��Uى، �	���ا��� ا����iة ��7�2S هhi ا��	دة

 ١٠ ا��	دة

�6�ن ا��� ا�"�ف ا��و�� .�2  e6#�� �ا ���� #�7�م،  أن #����>،  ��I  إذا إ!���
�	،  ���  ��&��دا  ا��-���ض  <�
�G 	ء أي دون��>  ��;	���  ��>،  �@��ر  ) #���Um  أي ودون آ�	ن  ا�S�!  2��إ  	
#	"���  �1�� .��  �7	�T	��q�  <#ض  ا���

���D ى�#��% د. 	ا��8 و�7�7� t�# ��و��ا.  
 ١١ ا��	دة

١-  �@���S% ��#6@�ه	 ������I ��� أ��� �:	ه��ة ������I          �� .�اد ا�<�ا,I ا�    ٧ ا�<�ا,I ا��اردة �� ا��	دة      #: ��

��  .ا��<����� !	,��� ���� ا���ول ا���Dاف     :�����S%        و# I,ا��& 	
-�?�� I,<��ا�ا t��# ن #���رجm�� اف��Dول ا����ا 

4@7�  .��#6@�ه	 ������I �� أ�� �:	ه�ة �����I ا��<���� #@�م �� 
	 �� ا���
������I ���� دو���� ���Dف أ���Uى )     g��7�# دو���� ���Dف #<:��4 ا�������I ���/�وDً	 ��  إذا  -٢�� 	��@�D ه���ة	د �:���&

          	���� I������� 	ً��8�8	! 	ً��	���	ره	، أن #:�@� ه�hi ا)#-	!��� أUا e�; ، 	

	 �:	ه�ة �����I ا��<���� &	ز �� 	
"��#
I,<�ا�ا t��� ��:��
	 !	8�ن ا��و�� ا��"	َ�@� �	�����Iو�6�ن .��. P � ��  . ا�����U I	T:	 ��/�وط ا��Uى ا�

٣-  2�.                   	
-�?�� I,<��ا�ا hi�
 ا���ول ا���Dاف ا���� ) #<:�4 ا������I ��/�وD	 ��&��د �:	ه��ة أن #:���ف �
I����
	 !	8�ن ا��و�� ا��"	�َ@� �	���. P � ��
	 ره ً	 ���ا.	ة ا�/�وط ا� �� 	��� I������S% ��#6@�ه	 �� I,ا�&.  

�ول ا��Dاف، آ�	 ��� آ	g�8 !�� ارg�@6#ُ ) ���         آ4ُ &���� �� هhi ا�<�ا, ،I��qض ا�����I ��� ا�         #:	4�َ  -٤

�	 ا�S�7	,�� و��7ً	 ��-��7ة                    �� ���  6�١	ن و!�.
	 ���e �4 و�� أ!	��I ا��ول ا��Dاف ا��"���ب � 
�	 أن #g�@G و)

 .٨ا��	دة 
  أ��١١ ا��	دة

�<���ز، �����اض #�����I ا��<������ أو ا�����	.�ة ا�7	8�����8 ا���@	د����، ا.�@��	ر أي &������ ���� ا�<���ا     )   I,
����� أو &������ ار#��ـg@6ُ ����وا�%    ٧ا�� ��1�ص .��
��	 ���� ا����	دة  	�� ������>� ��1���� ���������� أو &�	�� ������&،

���	��. ��	��<�ز ر�� m/�� e�Dن #����I ا��<����� أو ا����	.�ة ا�7	8����8 ا���@	د���، �_��� .��4�G� 2           و�	� ( 
      �>� ��1��� ��������� أو &�	�� �����>� ����:������ أو &������ ار#�ـg@6ُ ����وا�%   ه�hi ا�<�����، ��<���د أ�8> 	�� �����

���	��. 
  �	ء١١ ا��	دة

��7�I ا����	.�ة ا�7	8����8                           ��� � ��� ه�hi ا)#-	!��� ��	 �-���v .��2 أ�8> �-��ض ا��Mا��	 ������I ا��<����� أو �
        ��# e��D نm�� د	�7���I ا���@	د�� إذا #���ت ��ى ا��و�� ا�"�ف ا��"��ب � 
	 ا�����I أ�@	ب و&�
� #�.�ه	 إ�2 ا).

�:���       ٧ا��<���� )ر�6#	�
I  ا�<��ا,I ا�� �1�ص .��
�	 ��� ا���	دة              �  أو e��D ا����	.�ة  ا�7	8����8 ا���@	د��� ����	 
���� إ���> أو ���@e د� �> أو & ����> أو           �
hi ا�<�ا,I !� !�م ���q ��	آ�� أو �:	!@� � P�j	 ��e@ ا�:�ق ا��iي �
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     � 	
��	>��8
	 أن #�� ��T% ا�/�P ا���iآ�ر �ي ��� ه�hi    أ?�> اlY � أو رأ�> ا���	��، أو �mن اmj �� e�"�
 .ا��@	ب

 ١٢ ا��	دة

 ا��:	���� ا�� �1-� ���    ٧ �ي P�j #��% �� ;7> د.�ى ��1د أي �� ا�<�ا,I ا��اردة �� ا���	دة             4-6# 
  .&��% ��ا;4 ا��.�ى

 ١٣ ا��	دة

	وى ا�< 	,��� ا�����.�� �����	    ا���ول ا���Dاف إ;��اه	 ����Uى أآ@�� !���ر ��� ا����	.�ة ���1د ا���.         #��7م   -١
�:�� �	�<�ا,I ا���اردة  ��� ا���	دة    ���6�ن ���ز#
�	 ��� أد��� )ز��� ����.	وى           ٧ 	�� �����# t��ذ ��� 	��� ،.  ��@" � و

  .!	8�ن ا��و�� ا��"	�@� �� &��% ا��	)ت
�:��دة   ا)��Mا�	ت ا�� 1�ص .��
	 ���&e أ�� �:	ه��ة أ��Uى، l 	,��� آ	g�8 أو �    ١ #�� أ;6	م ا�-�7ة     )  -٢

��I6، آ��ً	 أو &M,�ً	 ، ا���	.�ة ا���@	د�� �� ا���ر ا�< 	,���  .ا��Dاف، I6�# أو 
 أ��١٣ ا��	دة

 ���           ����I ��� أ&�4 7#���� ا���	����� 478 ا��6 ���&�	 ا� �و�� ���اض ���ّ��، ا�iي  	� ��ّ!	-A#(ا hiه �� 
���� ����اد ا� �وّ�� وا���ا�� ا� �وّّAد	��ا. 

 ١٤ ا��	دة

١-  I�:#   ���!	-#(ا hi4 ه���ِ:#ُ ��
	 ا�� ا��د��% دور��	 ��;	��� #��t     و��7�م  . آ4 دو�� �Dف ا��د�% �7�ا�8 
	 وأ8*�
  .ا��:���	ت إ�2 &��% ا��ول ا��Dاف

٢-  2�.                 ،	����. t��أ���6 ذ 	��G�;م أو)، و�ض أن #�7���-� �����& e�6#�� 	�
�� 2T	7� �� ا��و�� ا�"�ف ا�
��,	
 ا��و��� ا�"��ف أ��S	 ��;	��� ا� ��<�� ا� 
	,��� إ��2        و#�7�م  . ���.�ى إ�2 ا��ول ا��: �� �@	�jة��;	�� ا� ��<� ا� 


	 إ�2 &��% ا��ولq�@�  .ا��د�% ا�iي 
٣-  ��;           e�6#�� ��� �4�4 آ*�
	 أو �78
	 ���Aّ�ً	، و �M�# أو 	
���ا�� # "�ي ا�<���� .�2 ��اد 8�وّ�� أl 	ء ا


��	 ا�<������، أو ;���� # "���ي  ا�<������ ا��-����ض وا�����اد ا� �و�� g��@6#ُار �������� دا4��U أرا���T ا��و���� ا�"���ف ا�ّ
        �4�*�
�	                 ا�<���� .��2 ����� �8�وي و�� g�@6#ُار �����e�6# ا�<����� ا��-���ض دا4�U أرا��T ا��و��� ا�"��ف ا�

7�t�# �� �S ا��و��� ا�"��ف أن A��7#م �:�                  ���h���-# �6 .�2 أ8>  	� ��ّ!	-A#(ا hiه �� ��� ،������	ت #�:���v   ا�<�
��� .�	��.�ى ا�< 	,ّ�� ا� 	t�# �. �Ej ا�<�

 ١٥ ا��	دة

�/L6ن &Mءًا أ?�L �� هhi ا)#-	!��ا����7	ن  .  
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 ١٦ ا��	دة

١-                     ��� �����4 ا��iي ا.��:�� �ات �� ��ء 8-�	ذ ا� ��U �:� ،اف�Dول ا����2 .�7 �_#�� �إ %�٨��.� ا��د 
�:�اض # -���i ه��hi ا)٢٠٠٥������> /#����ز���
��	 ���� ;���f ا���@	&��� وآ	���M��& 4ء ا�� "���ق  ، )�#-	!���� و����ى �Lء�

iE �; ,�ة	��ا ��	��ء ا�T 2�. ن	7����وا.  
�� �ات �:��                         -٢ ���U ��. 	
#v��� �4�7# ( ���?	� ات����<�ز ���@��� ا���ول ا���Dاف أن #����1ر، .��2 �

 t�i� اح���7#�I ا! ���D �. 	
�-8 ��	q�� ى�U:�7 �_#��ات أ�ات �د. ،t�ذ%� .إ�2 ا��د

 ١٧ ا��	دة

١-  ��       ،	�
�-��� ه�hi ا)#-	!��� أو #"@�7� ��:�� ;	�� 8/�ء M8اع ��� دو���� أو أآ�G �� ا��ول ا��Dاف ���	 
                   ������ �������� وm� وض أو	�-���� ا��D �. اعM �� ���/	ور #�t ا��ول ا��Dاف ���	 �� 
	 ���q ا���?4 إ�2 #��#

�� ا�� 	ز.	ت #6�ن �7@�����  .� ��ى &��% ا��Dاف �� ا� Mاعأ�Uى �
�> .�2 ا� �� ا��@�� �� ا�-�7ة              ُ�:َ�ض  -٢�، � 	ًء .��e��D 2 أي ��Dف     ١ أي M8اع �� هiا ا�7@�4 #�:iر #��

                   <��� g�@�� ����و��:��ل ا�2 ��6��� ا��ل إ	��� .��ض M�8اع .��2 ا���I��6 و��I       وإذا .�� ذ�t ا� Mاع، .�2 ا���I�6 أو 
     S� �� ،اعM �اف �� ا�D�6 ا���
� �� #	ر�� e�D ا���I�6، �� ا)#-	ق .�I�* # 2 ا���I��6، &�	ز       #jأ ����ن 

                     ��� ��Gوا;��ا أو أآ ���:��ي �Dف أن �"�e إ�2 ر,�� ��6�� ا�:�ل ا��و���� أو ا����� ا�:�	م ����I ا������ة أن 
ا�:�	م ����;    I	�� S#	رب �D@	ت ا��Dاف �� ا� Mاع، #:"2 ا�و����� ��"��e ا����7م إ��2 ا�����        و�� .ا���6���

  .ا�����ة
�1�� .���2 ه��hi ا)#-	!���� أو !@��
��	 أو إ!�اره��	 أو  �<���ز  -٣��� �4��6 دو���� ���Dف أن #:���� و!��g ا���!���% أو ا�

8-�
	 ��m� ��Mي �� إ&�اءي #���� ا�� 	ز.�	ت ا�� �1�ص .��
��	 ��� ا�-��7ة              �@�:# ( 	
 أو ٢ا)S8�	م إ��
	 أ8
�� ا�� 	ز.�	ت � �1�ص .���> ��� ا�-��7ة              ���6
�	، و) #6�ن ا��ول ا��Dاف ا��Uى       ���� إزاء ��M��٢ ��&�اء �

  .دو�� �Dف #6�ن !� أ��ت #�-*	 .�2 ذ�t اY&�اء
٣ ��� دو�� �Dف أ��ت #�-*ً	 و�7ً	 ��-�7ة      �<�ز  -٤   ���7�� g�!أي و ��� c-�� إU"�	ر إ��I   2 أن #��e ذ�t ا�

t�i� %� .ا��د
 ١٨ ا��	دة

١-  0�-�!�� أ�	م &��% ا��ول �� ��7 ا��آ	�� ا��و��� ��"	!� ا�iر��� ��� ��� �	 و���          �	ب ا���!�% .�2 هhi ا)#-	     
  . و;�2 #	ر�� ��ء 8-	ذه	�١٩٨٠	رس / Vذار�7�٣ ا��I ا�����ة �� �8���رك ا.�@	را �� 

٢-  hiه	

	 أو !@��
	 أو إ!�اره	 �� &	e8 ا��ول ا���!:� .����. ���1��� �:T	U ��!	-#(ا . 
  .��، �:� ��ء 8-	ذه	، �-��;� )S8�	م &��% ا��ول إ��
	 هhi ا)#-	!#*4  -٣
�0 ���	ب ا���!���% .���2 ه��hi ا)#-	!���� أو ا)S��8�	م إ��
��	 أ���	م ا�� *���	ت ا��و����� وا�� *���	ت           )أ( -٤��-�

�"� أن #�6�ن أ��� � *��� ��� ه�iا ا�7@��4                     ��j ،��UV %�	�D 4 أو أي�	6�
	 D	�% ا�� ��اY!����� ا�



Page 14 
 

�-��	وض ��/mن ا#-	!��	ت دو���� ����     �6���8 ���� دول ذات ���	دة و  �	� ���:����1	ص �����	 U	� %�����#
	

	 هhi ا)#-	!��، و����ام #�t ا)#-	!	ت و#"@�7��/# ��  .ا���ر ا�


	 ه�، ��� ا���7�ق و#-��                #�	رس )ب(  ��
	، و�	?	1�Uا ��T ��Uا��ر ا�ت، �� ا��	*� ��ا t�# 
  .�Dاف�� ا���_و��	ت �	 # �@> هhi ا)#-	!�� إ�2 ا��ول ا�

�@��� أ���	ء                     . ��	 )ج(   	�8L.إ %�� #1@0 � *�� �� هiا ا���D 4�@7	 �� هhi ا)#-	!��� #���4 إ��2 ا��د
	
��. �@" � .ا��ول ا�.S	ء ��
	 وأ�ً	 �� ��اد هhi ا)#-	!�� ) 

�6�ن ���t ا�� *�� أي ?�ت ز�	دة .�2 أ?�ات ا��ول ا�.S	ء ��
	) )د(   .  
�1�� أو#�دع  -٥�  . ا�7@�ل أو اY!�ار أو ا)S8�	م ��ى ا��د�% ?6�ك ا�

 ١٩ ا��	دة

�1�� أو ا�7@��ل أو اY!��ار ا����	دي            �@��أ   -١�� 8-�	ذ ه�hi ا)#-	!��� ���� ا����م ا����lLG ��� #�	ر�� إ����اع ?�t ا�
%�  .وا�:/��� ��ى ا��د

٢-  �@� �	�         � 	�
:�� #�	ر�� إ���اع ?�t      إ�2 أ�� دو�� #�1ق .��2 ه�hi ا)#-	!��� أو 7#@�
�	 أو #�7ه�	 أو # �IS إ��
                  t�? ���و��ا t��# اع����@�أ 8-	ذ ا)#-	!�� ��� ا����م ا����lLG ��� إ ،���1�� أو ا�7@�ل أو اY!�ار ا��	دي وا�:/��ا�

	
�	�S8أو ا 	أو إ!�اره 	
7
	 أو !@����1#.  
 ٢٠ ا��	دة

����7مو .، �<���ز �ي دو���� ���Dف أن 7#����ح #:����Lت �
��hi ا)#-	!����    ١٦ ا�����	س �	����	دة  دون  -١ 4����:� ا�
 g�@�D أ��@��� ��� ا���ول ا���Dاف      ���ذا  .ا��7��ح إ�2 ا��د�% ا�iي �7�م ��را ��:���> .��2 &���% ا���ول ا���Dاف    

�Lت ا��7��;�، !�	م ا��د��% ���.�ة &���% ا���ول ا���Dاف إ��S�; 2�ر                      �:��� ا��د�% أن �:�7 �_#��ًا �� *� �� ا�
       ��. 4�7�����ً	 ���� #�	ر�� ?���ور ا���.�ات   ��_#�� ��� ذ���t ا�7@��4 �@���أ ��� ��.��� )  ����lLl. وأي  h�����:� 4���:# 

  .ا��_#�� ��G�l ��@��m &��% ا��ول ا��Dاف، �@	در ا��د�% إ�2 #:���> .�2 &��% ا��ول ا��Dاف
٢-                      ��� h> أو إ!��ار���4 أو !@���:�7
	 .��2 ا���1�# t�? دع�ف #���D ���2 آ�4 دو�@� إ� �	4 ���:��@�أ 8-	ذ ا�

 �� ��lLG�م ا���ا%�7
	 أو !@��
	 أو إ!�اره	 ��ى ا��د� �:��،  و����	  .#	ر�� إ��اع �G�l ا��ول ا��Dاف ?6�ك �1#
                              t�? "��ف�ا ���و��ا t��# <��� دع�ي #�i��م ا����ى ��� ا��Uف أ��D ���دو ����M�; 4 ا� -	ذ �	� �@� إ��2 أ�:���4U ا�

h> أو إ!�ار��4 أو !@��:�7
	 .�2 ا���1#.  
 ٢١ ا��	دة

١-  �D ��دو ���<�ز �%�  .ف أن # ��e �� هhi ا)#-	!�� ���&�> إU"	ر �6��ب �i�t إ�2 ا��د
���	 �� #	ر�� #��I ا��د�% ��U"	ر  -٢ ��8	�l,� و	ء �	S78ا �:� 	��1@0 ا)��8	ب �	ر.  
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 ٢٢ ا��	دة

��	رع %���� ��	 ا��ول &��% ��U"	ر ا��د: 
  #�!�% .�2 هhi ا)#-	!��؛آ4  )أ(

�1#�� أوآ4  )ب( t1� اع�� و !@�ل أو إ!�ار أو اS8�	م؛ إ

 ؛١٧ #�-c أو ��e �> و�7	 ���	دة وأي  )ج(
��7م �
	 � *�� و�7	 ��-�7ة ا�-�.�� وأ��  )د(# ��	� ؛��١٨ ا��	دة ) ج (٤ ر
  8-	ذ هhi ا)#-	!��؛و��ء  )هـ(


hi ا)#-	!��؛و��ء  )و(� 4�  8-	ذ أي #:�

 .٢١ ا��8	ب �:�� ���&e ا��	دة وأي  )ز(
 ٢٣ ا��	دة

  ������	وى  ا��iي  ا)#-	!����، ه�hi  أ?�4  دع#  <?���8 1�8	@������  ا�M��68Yوا  ���� وا�:������ وا���1 ��  وا��و
��4  ا��iي  ا�iر���  ��"	!��  ا��و����  ���آ	���  ا�:�	م  ا����� ��ى ا��<��، �� وا�-����8�� &���%  إ�����8  �!�1��  <� �  2	  

  .ا��ول
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 ا
	��� ا�ول

� ��������ت ا
�	��� ا
	�د�� ا
�ا�� �����
�و
� ا 
� ا  
�!�"
� ا
	��� ا� �# $� �
'	�اد ا
 �و�� آ	� ه 

  ١-  �S��	ت ا���	�� ا��	د�� ����اد ا� �و�     ــ#���� ا��1	e; �� 47 ا� ��وي ا���و��        ـــ� أl  ـــ� ��M��	ء ا�
��� 	�:  

��S% ا��?�ل إ��
	 ���!	��؛  )أ(     4 � "�7Uدا ��M�� �	� �@� إ�2 ��اد ا�-�E ا�G	��G، ا�

�� �� � "U ��7	�T:� ���ا!@�� ������ة ��� !@�4 ;��اس                    )ب(    M���	� �@� إ�2 ��اد ا�-�E ا�G	��8، ا�
                 g��# ��:!ا��ل ا�U���ط ا	دي ��> .�د ���ود �� �78	� M&	�� �D	و��8، و����أو أ&
Mة إ�6

��ى �:	دل �� ا���	�� ا��	د��؛��� %��� ر!	�� � 	�@� أو أي � "�7 #

�� دا4�U � "��7 ������ .��2 ���ار ��	 ه�� ����د ��-��E                  �	� �@� إ�2 ��اد ا�-�E       )ج(    M��ا�و�2، ا�
      I
�g &��ار#@l ص	�jرًا .�2 أ�17� ،t�وة .�2 ذL. ،	
ا�G	��8 أ.hL و�6�ن ا��?�ل إ��

  �@��
�ف  و� @�.  ��q	��7G و��ا!@
	 ;�اس �6�8�ن .�2 ا#1	ل و��l �7�ات ا���د ا�� 	� أن #��
د آ/� و� % أي ه<�م أو و?��ل ���� ��mذون ��> أو     ا���ا��� ا����دة ا����iة �� هiا ا��1   

��m� ��� eذون �> ����اد.  
 ٢-  ����	ت ا���	�� ا��	د�� ����اد ا� �و�� أl 	ء ا� 47 ا��و�� �	 ���� ��S�#:  
�I ا� 47 �� �4 ا#�	ذ ا;��	D	ت U	?� ��	 �� ذ��t         )أ(    � ،�G�	G���8 وا	G�ا ���E-�اد ا�2 ��إ �@� �	�

@�7 ����� ا������4 وا�������I وا� 	!��4، وا��?���ل إ���2 ا#-��	ق ����@� �����       و��T% #�#�@��	ت ����  
���� وأ8*���� ا��و���� ا�����1رة وا��و����    (�� ��:��T	��ا ���ا����j	ص ا�"@�:����� أو ا).�@��	ر

 ا�����ردة، ���د و!g و�6	ن وإ&�اءات ا8�7	ل ا���_و��� .� ا� 47؛

�I ا� 4�7 ��� ��4 ا#               )ب(    ����	ذ ا);��	�D	ت ا��	?�� ا�����دة أ.�hL          �	� �@� إ�2 ��اد ا�-�E ا�و�2، 
����� ا�G	����8 وا�G	����G، و�	��TY	�� إ���2 ذ���t ���� ���4 ����ض ر!	����     E-�اد ا�2 4��78 ������إ �@��� �	�
���ة �� !@�4 ;��اس ���ا���7 و��� ��4 أو�T	ع #6-�4 ا)#�1	ل ا�����l ��% !��ات ا���د                          ��

 ا�� 	�@�؛

�U 46�j	م أو ��LSت ا���	م، #��S��        �	� �@� إ�2 ا���را�8�م ا�"@�:� .�ا �	 آ�	ن � �> .��2               )ج(    
  2���. ����M# ت	4��78 آ���� ���� آ�������ام ��را���8�م إU"��	رًا ����@7ً	 .��� ا���/� � �����د   ٥٠٠;�	

	

	 و#mآ�� #�����?�� %!���7 �78
	 وا��!g ا����D.  
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�ا
	��� ا!�"
 

 ا��و�� ا��اد ���A@ :<�ول

 ا���
 ا�	�دة ا����
 )ج(ا������ ا������ ا�و�

 آ�� و��� أآ�� �� ٢ �� أ��  آ�� أو أآ��٢ )ب(� ����� )أ(
�	����م�  -١
٥٠٠��  

٥٠٠ ��� �� أو أ�� و
  ��١٥أآ�� �� 

 )ب( ��� ��� ٢٣٣-ا���را���م  -٢
 
 ���ى �&%$# "�را���م  -

  أو أآ�� ٢٣٥-"�% ٢٠
 ���ى �&%$# "�را���م  -

 و��� أ�� ٢٣٥-"�% ١٠
 ��٢٠ % 

"�را���م ���ى �-* ",+*وز   -
 ���. و�$/�ا���را���م ا

  %١٠ �&%$# أ�� ��
  �"-٢٣٥ 

 
  آ�� أو أآ��٥

��� أآ�� �� و آ�� ٥أ�� �� 
   آ��١
  
  
  

  آ�� أو أآ��١٠

 
 آ�� أو أ�� و��� أآ�� ١

   آ����١٥ 
  

 آ�� و��� ١٠أ�� �� 
   آ�� أو أآ��١أآ�� �� 

  
  آ�� أو أآ��١٠

 آ�� و��� أآ�� �� ٢  ��أ��  آ�� أو أآ��٢ )ب( ��� ��� ٢٣٣-"�را���م  -٣
٥٠٠��  

�� أو أ�� و��� آ ٥٠٠
  ��١٥أآ�� �� 

�و��د  -٤��  

  

9 أو �$8.، ــــ�م �%,&6ـ"�را��
�د >�; ـــأو :�ر"�م، أو و�

�اد ــ� ا�-ـــ�@,�ا?  �(ا<:�اء 
� ــــــ� Cـــ# "Bــا��A/*ر"

 )هـ( )د(%)١٠

 

  
�� ��> ��يا� * ا���آ�M آ	ن �	 .�ا ا�@��#��8�م &��%  )أ(M� .٢٣٨-ا�@��#��8�م �� ا��	,� �� ٨٠ .�2 
�47 أو ��	وي إj:	ع �����ى و��6 �-	.4 �� ا��/ّ::� ا���اد أو �-	.4 �� ا��/ّ::� ��� ا���اد) ب(  ��. ١٠٠ 

�	.�/راد 2�. ��	�� ��  .درع أي و&�د دون وا;� �
� @�q  )ج(  ��� اYدار���  ����	ر��	ت  و��7	ً  ا�"@�:��  ا��8�م وا���ر ا�G	���G  ا�-4U��#  ���T  ��E  ) ا����  ا�6���	ت  ;�	

  .ا���1-�
��ى أن ر�I  )د(�� ����	ر  أن ا�����دة،  ا�*��وف  I��7# �:� ���ول، ��6�ن ��8> �>، ا���?2 ه� هiا ا���	�# 

�� أ�Uى �T �E�� ا���اد #�t إدراج	���� ��  .ا��	د
���6  )هـ( ��-�# �E� اع�د أ8�!��ى ا�U1 -� ا���ا �� �E-�2  ا�����8  ا�و	G�4  وا�@!  %:ّ/����>  ��	  ���@e  ا����# 

��ى أ?���، ا8/"	ر�� ��اد ����� �E� وا;�ة 	� �; ��M���	.� /راد ١٠٠ .�2 ا��!�د �� اjY:	ع ����ى   2��. 
��	�� ��  .درع أي و&�د دون وا;� �

 


