
� ا
	���ك ر�� ��� �� ���
�	��ت ا�����ل وا�)٦ ( �!�
٢٠٠٥ 


	���ت ر�� � )����٢٠٠٥  ) ٦  

� ا�����ك��� �� ��
	���ت ا$#"!�ل وا���  

  �- #,�م ا$#"!�ل وا����) ١٠((�درة )���' ا���دة ر�� 

� ا�����ك ر�� ��� ��)����٢٠٠٤ ) ٢٥  


� ا�����ك ���� ) �
	���ت ا$#"!�ل وا����( ���3 ه01 ا�"
	���ت :   ١ا���دة ��� ��  و8
�7 )�6 )5اء٢٠٠٤

 -٢٠٠٥ / ٣  /  �٢٠.   

� ا��=>>� ��6 اد#�0 �� ��  : ٢ا���دة#�
� ه01 ا�"
	���ت ا����A8ن �	A	��ت وا�
@�رات ا�"���� ?�<�� وردت 

 Cف ذ�FG 3	H ��8�!5ل ا��.  

 �
��Iا�����ك :              ا� �
���.  

 J�Kا��           :    �
��Iا� J�Kر .  


�   #,�م    :          ا��,�م  ��Iا� �� ��  . ا$#"!�ل وا��

 L=Mر��6        :       ا��G او �A	7 ا���Gدا ���Nم )���6 ر��!��( O	A8 -� 7آ.  

5�FH R� Sوات ا���� ا��!�رة H- آ7 ��	�  .أ : ٣ا���دة "� �A	رج ا����G ���N��6 ر�( L=Mا� O	إذا آ
� ا�=�رج ��8�Wت ا�!��م )"	C ا����6، و?�' ا�"���� �6�X!8�  :' ا�"��

  .FHوات آ��	� ��5ة $ �H 58Z	�6Y 3 وا?5 .١

  .�- ا�
Fوات �	8�6M- ا�<�#� وا�<��\ % )٥٠ ( .٢

٢٥ ( .٣( % C3 ذ�	H 58Z� �  .�- ا�
Fوات �	�5ة ا�"

� ا��!�ة   .ب� �6�	H وات ا���>�صF
�- ه01 ا���دة �5�J�K�� S ا���5 ) أ ()�`_��� إ�3 ا�

�دل  � ���  .�- �	C ا�
Fوة% ) ٥٠(FHوة إ_�

   


� �- �@7 أي ?���A أو ���
� أو ���Na أو :  ٤ا���دة ��Iا� �� -�	��
إذا و�c6 ا��H5ة إ�3 أي �- ا�


	�R ا�d>�ل H	3 ��ا�!� ا��J�K �"	@�� ا��H5ة، � �A	رج ا����G ���	� ���a� أو �eه�

�� ه01 ا����d أن 8!�ر �� 8	� J�K�	و�:  

�� ?�' ا .أN 1آ�ة�ف �)��  .�5ر�� ا��!�رة �R إذا �� �"7�d ا��6I ا�5ا��H أ��ة ا��

  .(�ف FHوة ا���� ا�"� 8!�ره� ا��J�K .ب

  

�">�ف �FH Rوة ا���� ا��!�رة آ��	�   .  أ:  ٥ا���دة  �A	رج ا����G ���Nأو ��م )���6 ر J�Kا�� O	إذا آ

'�? ��N 1آ�ة��8ت ا�!��م )016 ا����6 و�W� ا�=�رج ��  . ا��,�مH- آ7 ��	� 

�� �Gرج . ب�	� ���a� أو �eأو ه� ��Na� أو �
إذا و�c6 إ��R د�Hة �- �@7 أي ?���A أو ���

� �A	٥٠("!�_3 �ا��� (% �A	رج ا����G �6�X!8 �	�� 7آ -H R� ا��!�رة ���- FHوة ا��

�� ?�' ا��,�مN 1آ�ة�و.  

  


� ��:  ٦ا���دة ��Iا� S����6 �- اfرد#��--�5 J85ر"	� -�
�� ا 8N 0 وا��ر��N ر�� Rزو� -� �hFhو 

 آ�� �5�S  ، ا�3 ا���	�G �Aرج ا�@Fد�- ��Aن إ���"R، أو$د0 ��- ه� دون N- ا�<���� �MHة 

 �@�# 3	H 58Z� $ 3 أن	H R@"وآ R"
���- �O���A أ��ر %) ٢٠(�R أ��ر #!7 أ�"N0 وأ��ر 

 -� RhFhو Rزو� ��N0أن 8!5م ا`8>�$ت أو$د R�	Hو��تار و، و �� �6	�
"Nا � ا�"1اآ� ا�"

�N3 أ	H �	?أ��ر ا�� '�d�و ، R"	?سر�Y�@ا�� j=ا� �
N  '�? R� 0ا�5ر�� ا��!�ر �� و

  .ا��,�م 



� ا
	���ك ر�� ��� �� ���
�	��ت ا�����ل وا�)٦ ( �!�
٢٠٠٥ 

  


� �	L=M ا��
�ر أو ا���"5ب �	"5رJ8 . أ:  ٧ا���دة ��Iا� S�5� 0��N د ا��رF@رج ا��G -� ، �6�� وأ��ر

 Rزو� ��N�hFhأو$د0 �- و -N ره� ا�<���� ��- ه� دون�X? ���? ��
�MH  Rة � ����l�

 R�ر�Hوط إ�Y '�?أذه�)� وإ�8)� وR(وا#"5ا.  

5�S. ب  ��
��Iا�  -�
8 -���6��  ��n -� -��#ردf0  ا��N وأ��ر  أ��ر Rزو� ��N  -� �hFhو

 ��
���Rأو$د0 ��- ه� دون N- ا�<���� �MHة، وذ�C و�o ا��Mوط ا��اردة � 5!H.  

  


�ث ا�
�5K �>�ف : ٨ا���دة @�	� 0��N ا��ر �>
�� زو�R و�hFh �- او$د0 )��5ر�� وأ��ر�- ا�@N 

 أ��ر�- �O���A % ) ٣٠(  وآ"@H R	3 ان $ �H 58Z	3 #�@� أ�"
"R #!7 وأ��را����?�� 

 R�	Hه� و��Nت�@hت او إ���r( 3	H ل�<d1ر ا�
� ���? �� و�
Z8Z (�ف �	C ا����r@�ت ، و


�ض ����ا��� ��f3ا	H �ً@N��� 0ذ �� �8ا�=�$ J�Kا��   

   

� ا����6 ا�����N ��5ة �H 58Z	3 �5ة ا`���� ا��!�رة وذ�C )�@' �إذا ا_�r ا���Ov :   ٩ا���دة �	@!�ء 

 R� ف�<� �
	�R إh@�ت ذ��H -�? Cد�R و8!�ر ا��J�K ا�
Fوات ا�"��vوف �wر�K أو ��ه�ة 

  .H- ا�	���� ا�Zا5Kة

  

� ا����6 ا���N ���Nاء دا7G ا���	�A أو �Gر��6 )!�ار �- ا��J�K أو �- 8>5ر ا�"A	�:   ١٠ا���دة � O

R_��8.  

� ���6 ر���N وا�"� �8ى أ��hء ا�"� �d"8	�6 ا�L=M ا`_�����	�J�K اH"��د ا���!�ت : ١١ا���دة � 0��N 

 ��<=Mت ا��!����( o	
� و$ �"�N7 ا���
  .ا#�6 _�ور�8 �	

  

� أو �!� �85	�J�K أن �H58 :   ١٢ا���دة �	H \d@ات أو ا�!��م )�_�d� د `�!�ءF@رج ا��G -� (��=Yأ

�@N��� 08!�ره� ?�@�� �8ا �5�S ��6 وأ��ر ا���� ا�"� ��yة ا�"�A5د ا��d8 أن Rرات و��M"Nا.  

  

�� �	�A	O أو ا����5 )���6 ر���N دا7G ا���	�A :   ١٣ا���دة 	N 3 (�ف	H o��	�J�K أو �- R@��8 أن �8ا

  .�H �6	3 أن ��5د ه01 ا��	�� 5�H ا#"�6ء �	C ا���Y�@� ��6ةأو �Gر

  


� �1وFH R8وة . أ:   ١٤ا���دة ��Iا� S�5� R	�H Zرج ��آ�G ���N��6 ر�� R"8دy� ء��hأ L=Mا� ��إذا ��


� ���S ا���!�ت ا�=�(� )�!7 ��I7 ا��d"�ة ا����6، و�"� -H �	آ�� R� �!d"ا��� ��ا��

�� ��ا?5 �- ذوR8 ذه�)� �<��#R وأ�"
"R ا�3 ا��N 1آ�ة� Cذ� ���Aن ا�1ي 5d8د0 ذوو0 )�� 

  .وإ�8)� ���ا�!� ا�I<��ن

�""7�d . ب   �
��Iا� �� 7�
5 �
R أو ا��
�ر أو ا���"5ب �	��
� ا���n L=M اfرد#� ا��"�إذا ��


� ���S ا���!�ت ا�=�(� )�!7 ا�I<��ن ا�3 ا���Aن ا�1ي 5d8د0 ذوو0��Iا�.  

  


�:  ١٥ا���دة ��Iا� J�K5اء ر�
��ن )"���1 ه01 ا�"
	���ت وا�	A� ن���
 . وا���85ون ا��


