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   اس� ا�����ن و�$ء ا� 	/ �
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 .ا��س	����ری< �!�= �� ا���ی$ة 

 ���?�  

�� ه8ا ا�����ن م� �� ی�'B ا����ق م 3: @�4 -2: 

" CD� /	!و� �?"'E	ا� ا������" �!	/ ا�����ر وا������ ا�	�3 � م� ا�'CD �+��ا.

CD'"� �'$��4 ا�	' �	رات ا��*'�Gا ��   .ا�H"��ن وس�

مM"H  اLم�آ� ا� �م�" �!	/ ا�	�آ�Dت ا� �م� ودور ا���3	� ا�	H"�� وأي م*�ن @�4"

  .ی���د= ا��	��ر

 �N���� ر�O ��4$'رة ا��D. ���'وج�ب آ  

) ی�� .": ج	�T اLش�Eص ا�	�3 �� وا�	�'�ردی� �"����� أن ی*'�Dا .�Dرة 1(-3

  ."ا�'�O ��4$ر �����N" .": آ/ ."�D س���� م3'�� مN"�ً� أو م�'�ردة

(2)D ا� /	N� G �'ا� ���رة ا�	8آ�رة .": ا�	N*	� ا�	V�� ��'E ج	�T ."� ا����

)$3Dا� ��   .) ���N ا����ء �	�'��Wت ه8= ا�	�دة1

 ���� أو اXذا.�  -�5�4 اX.-ن .� ا�����Nا�� �� ��G ی��ز اX.-ن .� ا����

أو ا�'"�?Vی�ن أو أي ����ت X�� �%�4.-ن أو ا���3	� أو ا�	��ح أو اX.-��ت 



�� ا���دان أو ا�	 $ة أس�سً� ا�!?��� أو أي وس�"� أ�4ى م� وس��/ اX.-م ا��3ش �]

�� �!3"�.  

 ��"H	م�آ� ا� �م� ا�Lا ��G ی��ز ا�'��4$ �� اLم�آ� ا� �م�  - �5�5 ا�'��4$ 

��"H	ا�.  

ی��ز Lي ش�_� أن ی�BD �$ون أم� م� �O�6 .": أي  -6س"^� ا��BD �$ون أم� 

  .)5شE` ی��*� م�L �?��E*�م ا�	�دة (

) ������ م$ة G ���وز س'� 3م� یa��E أ�*�م ا�	�دة (ی �6� آ/  (1) -7ا� ����ت 

  .أش�� أو ��Hام� G ���وز 4	�	��� ج�3 أو ��� ���'�� م ً�

) ������ م$ة G ���وز �b-b أش�� أو 4ی �6� آ/ م� یa��E أ�*�م ا�	�دة (  (2)

�� ج�3 أو ��� ���'�� م ً��	b-b وز��� G ام��H�.  

) ������ م$ة G ���وز سD � أی�م أو ��Hام� �5م ا�	�دة (ی �6� آ/ م� یa��E أ�* (3)

  .G ���وز .!�ی� ج��3ً� أو ��� ���'�� م ً�

 c�ی��ز ��زی� ا���N أن ی�$ر ا�"�ا�c ا�-زم� �'3?�8 أ�*�م ه8ا  -8إ%$ار ا�"�ا

 .ا�����ن


