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س ا	�����ر�ن��	 �  ا	�ظ�م ا	دا�

 ��    1998أ�ر�ل  14 �� ا	�وا�ق �

  

  

  ھ�!�ت ��س ا	�����ر�ن :ا	�زء ا�ول

  ا����ح ا	دورات: ا	�ـ�ب ا�ول

�د ���س ا������ر
ن دور�
ن �� ا����، ���� ا�و�� 
وم ا����� ا :1ا	��دة �

� �ن ����

� �ن أ�ر
ل���
وم ا����� ا� �
���  .أ"�و�ر و���دئ ا�


رأس �&�� ا���ك ا����ح دورة أ"�و�ر :2ا	��دة .  

  .���� آ
�ت �ن ا�ذ"ر ا�)"
م '�د ا����ح "ل دورة :3ا	��دة 


)-ر ا������رون ���� ا����ح دورة أ"�و�ر �ر�د
ن ا����س ا�وط�� :4ا	��دة .  

  

  ا	�*�ب ا	�ؤ)ت: ا	��ب ا	'���

�� أول دورة ��� ��/
ب ���س ا������ر
ن �ول �رة أو ��د )ل ا����س  :5ا	��دة 
�دم أ"�ر ا������ر
ن ا�ذي ���0، و�� ����
3ل دورة أ"�و�ر '�د "ل ��د
د ���ث ا����س، 


0 �� ا��ن �� )��� �:
�0 أو إذا '�05 '�7ق �ر���7 �"�ب �ؤ5ت �� ا��ظ�ر �
��� أو �ن 
  .ا��;�ب ا�ر7
س


ر ا�����ت ا�;�/� ����;�ب ا�ر7
س  
��'د ا�ر7
س أو ا�ر7
س :6ا	��دة 
ا��ؤ5ت �� ��
  .وأ'-�ء ا��"�ب أر��� �ن ا�'-�ء ا�/:ر ���


�"ن أن ��ري �)ت إ�راف ا��"�ب ا��ؤ5ت أ
� �����5 ;�رج �و-وع  = :7ا	��دة 
  .ا��;�ب ر7
س و�"�ب ا����س


��ن ر7
س ا��"�ب ا��ؤ5ت 'ن أ���ء ا������ر
ن ا����;�
ن )�ب ا�&7)�  :8ا	��دة 
ا�ر��
� ا������ �ن �دن ا���ط� ا��;�/�، �م 
�Bر ����
ق ��ك ا�&7)� و��رھ� �� ا��ر
دة 

� �� �3����  .)-ر ا�����ا�ر��
� وإ

ط�C ر7
س ا��"�ب ا��ؤ5ت ���س ا������ر
ن '�� ا��رارات ا�/�درة 'ن  :9ا	��دة 

  .ا�ط�ون ا=��;��
�ا����س ا�د��وري �� �Bن 

  

  �*�ب ��س ا	�����ر�ن: ا	��ب ا	'�	ث

  

  �*و�ن �*�ب ا	��س: ا	-رع ا�ول

�� وا�را��� �ن 
��;ب �"�ب ���س ا��� :10ا	��دة ���
�ت ا���ر�
ن ا�-���� �����ر
ن ط�

ن �&�
ل ا����� �"ل �ر
ق) 38(ا��/ل ا����ن وا��  .�ن ا�د��ور '�� أ��س ا���


�"ون �"�ب ���س ا������ر
ن '�� ا��"ل ا����� :11ا	��دة :  
  ا�ر7
س -
  .ا�ول وا����� وا����ث وا�را�C وا�;��س: ;��� ;���ء ��ر7
س -

ن -���(� ��&�.  
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�� أ���ء -&�  

  

  *�-�/ ا����ب أ�.�ء �*�ب ا	��س: ا	-رع ا	'���


د'و ر7
س ا��"�ب ا��ؤ5ت أ'-�ء ا����س =��;�ب ر7
س ���س  :12ا	��دة 

  .ا������ر
ن ��D'&ن 'ن �� ��ب ا��ر�

�� ا�ر7
س ا��ؤ5ت��
ا��ر�
)�ت �� ��س ا����� و
��ن '��3 أو 
ط�ب �ن أ)د أ'-�ء  

�م �3ذا اD'&ن �م 
�رع �� ا��/و
ت�  .ا��"�ب ا��ؤ5ت ا�


� ا��ط��� �E'-�ء ا�ذ
ن  :13ا	��دة ��F��� ق ا=�5راع ا��ري

��;ب ا�ر7
س 'ن طر
�����
� ا����
� �� ا�دورة ا���F���ن، و

�"ون ��3م ا����س �� دور�.  

وإذا ���ووا �� ا��ن )"�ت إذا ���وى ا��ر�)ون �� ا�/وات ر� أ"�رھم ���، 
  .ا��ر'�


�ري ا��/و
ت "���� ودا;ل ��زل :14ا	��دة .  

��ن ا�ر7
س ا��ؤ5ت 'ن ا�م ا��ر� ا���7ز �ر���7 ا����س :15ا	��دة .  


���ر ا��"�ب ا��ؤ5ت �� ���'دة ا�ر7
س ا����;ب إ�� أن 
�م ��/
ب ���5  :�16دة ا	�
  .أ'-�ء �"�ب ا����س


ل ا����� ���رق 
�ري ا��;�ب ���5 أ'-�ء  :17ا	��دة �
را'� �
�3 ا��� �
�
ا��"�ب �"

ن �&��� �ن ا��/ل ا����ن وا����
�ت ا���رة ا�-���� ���ن ) 38(ا��"و�� �����س ط�

  .ا�د��ور
�دم "ل �ر
ق إ�� ا�ر7
س = �(7����Bء �ر�)
0، و�ر�ض "ل =7)� 
���وز  :18	��دة ا


  .'دد أ�رادھ� 'دد أ'-�ء ا��"�ب


�ري ا��/و
ت '�� ا�&7)� ��=�5راع ا��ري :19ا	��دة .  

�"ن أن 
�م ���� ا��;�ب ���5 أ'-�ء ا��"�ب ����/و
ت '�� =7)� �و)دة  :20ا	��دة 

  .أ'&ه ��11-�ن أ���ء ��
C ا��ر�)
ن وا����/ب ا���ررة ط��� ����دة 

�دم :21ا	��دة � �
  .ا��ر�
)�ت إ�� ا�ر7
س 5�ل ا����ح "ل ���� ا��;��
�� أ'-�ء 
�3د إ�
3م  :22ا	��دة &�
ر ا��ر�)
ن =;�
�ر F ن
��رى ا��ر'� �
ن ا��/و�

  .����3 �رز ا�/وات
 B��

� =��;� إ��و�� )��� و�ود �راغ �
  .ب ا��-و ا�ذي �
�د ذ�ك ا��راغ��س ا�"


�0 �� �را5�� '��
� ا��رز ا����ر إ�
�3 �� ا���دة  :23ا	��دة �
��دب "ل �ر
ق '-وا ���
  .أ'&ه 22

  .�ن ر7
س ا����س 'ن ��
�� ا=�5راع
� :24ا	��دة 

ط ر7
س ا����س �&�� ا���ك '��� ��"و
ن ھ
Lت  :25ا	��دة (
��د ا��;�ب ا��"�ب، 
  ا����س؛

و
ر�C إ�� �&�� ا���ك = �(7����Bء أ'-�ء ا��"�ب ورؤ��ء ا��رق ورؤ��ء ا���ن 
  .ا�دا��7، و
��N ذ�ك إ�� ا�وز
ر ا�ول
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  ا���0�0ت �*�ب ��س ا	�����ر�ن: ا	-رع ا	'�	ث

�ن 
)دد ا��"�ب �� �����0 ا�و�� ��د ا��;��0 ا;�/�/�ت "ل '-و  :26ا	��دة 

�ت ھذا ا��ظ�م ا�دا;��-��  .أ'-�07 )�ب �

�����5ت ا����س، "�� 
�3ر 
���C ا��"�ب �"��ل ا�/&)
�ت ��Oراف '��  :27ا	��دة 
  .'�� ��ظ
م ا��/�� اDدار
� وا����
� �����س وذ�ك ط��� ���روط ا�واردة �� ھذا ا��ظ�م

  .;���ء ا�ر7
س 'ن ھذا ا�;
ر �� )��� �:
�0 )�ب �ر�
�3م 
�وب :28ا	��دة 
�� )��� �:ور ��/ب ر7
س ا����س ���ب �ن ا����ب 
��;ب ر7
س �د
د  :29ا	��دة 


ن �&��� �ن ا��/ل ا����ن وا�����ن ا�د��ور، ) 38(����5 ا���رة ا��ذ"ورة �� ا���رة ا�

-��  .�ن ھذا ا��ظ�م ا�دا;�� 15إ��  �12ت ا�واردة �� ا��واد �ن وذ�ك و�ق ا��

�� ا��ظ�ر ا��;�ب ا�ر7
س ا��د
د 
��رس أ)د ا�;���ء، )�ب �ر�
�3م، ا;�/�/�ت 
 81و 79و 71و 35و  21: ا�ر7
س �������ء ا=;�/�/�ت ا���/وص '�
�3 �� ا��/ول

  .�ن ا�د��ور

ن ا��-و
� �� �"�ب ا����س وا��-و
� �� ا�)"و�� أو  :�30دة ا	�� Cا��� �����


  .ر���7 إ)دى ��ن ا����س

�ت ا��/ل ا���دس  :31ا	��دة -���� ��
-C ا��"�ب �دول أ'��ل ا����س ط�

  .�ن ا�د��ور) 56(وا�;��
ن 

��ن ا��"�ب 'ن �دول ا�'��ل ���رد و-�0 و
��:0 إ�� ا�وز
ر ا�ول ورؤ��ء ا��رق 

  .ورؤ��ء ا���ن


)رص ا��"�ب '�� �و�
ر ا��ن ا�دا;�� وا�;�ر�� �����س �وا�ط� )رس  :32ا	��دة 
  .ر��ل ا��ن ور��ل ا��ط��Q;�ص ���دب �ن ر��ل ا��وات ا����)� ا���"
� و


)دد ا��"�ب ا��دد ا�-روري ا�ذي 
ط�ب �ن ا�)"و�� ا��دا�0 �� ا�)رس ا�;�ر�� 
  .�����س

)رص ا��"�ب '�� ا��)��ظ� '�� ���
� ا����س وا����و=ت ا������ �0 :33ا	��دة .  

��ري ا�/�=ت ا����س و'&0��5 ا�;�ر�
� �وا�ط� ا�ر7
س، و�و�0  :34ا	��دة 
  .�را�&ت ا����س إ�� ا�)"و�� �وا�ط� ا�وز
ر ا�ول

  

  

  ��ظ�م ا	��0	3 ا2دار�/ وا	��	�/ �ن 	دن �*�ب ا	��س: ا	��ب ا	را�1


-C �"�ب ا����س ا�� :35ا	��دة  �

ر ا��/�� اDدار
ظ�� ا�;�/� ���ظ
م و��
  .وا����
� �����س


�"ن �'-�ء ���س ا������ر
ن ��د
م ا�5راح ��5ون )ول ا��ظ�م ا�����  :36ا	��دة 
�
  .ا�;�ص ��وظ�� ا����س أو ��د
�0 )�ب ا��ظ�م ا����� ا���م ��وظ
�� ا���و�


�"ن ���"�ب، '�د ا=�5-�ء، ا=����دة �ن �وظ�
ن ����
ن �Oدارة ا���و�
�،  :37ا	��دة 
  .ن طر
ق ا�D)�قوذ�ك '

�وم ا��
ن ا���م ����
ذ : 38ا	��دة 

ر اDداري وا����� �����س و

�3ر ا��"�ب '�� ا���
 .ا��رارات ا���;ذة و
��ق �
ن ا��/�� اDدار
� �)ت ��ؤو�
� ا��"�ب


-C ا��"�ب �
زا�
� ا����س و
ر���3 إ�� ا�)"و�� :39ا	��دة .  
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ر �ؤو�0 ا����
� :40ا	��دة �

-C ا����س �
زا�
�0 و.  

ر �)ت إ�راف �"�ب ا����س )�ب �ظ�م 
)دد ����-�ه 

�3ر ا��)���ون '�� ھذا ا���


ر ا����� واDداري �����س
  .�روط ا���


ل ا����� �"ل �ر
ق : 41ا	��دة �
ن ا����س ������
��د ا����ح دورة أ"�و�ر �ن "ل ��� 
�3ر أ�ل �"�ف دا;ل " ��ر
ن���� ا�"'-وا �د'� ) 20(�
��� ���� ��ر"ب �ن '�ر
ن 

�ر
رھ� �� ھذا � Cت ا���� ا���/ر�� و�ر�����( �

ن ��را��� و�/�
ا��داء �ن ��ر
R ا���
  .ا��Bن إ�� ا����س ��� �راءة ا�ذ�� ���)���
ن

  

  

  ا	-رق ا	�����/: ا	��ب ا	���س

  .�'-�ء ���س ا������ر
ن أن 
"و�وا �ر�5 :42ا	��دة 

)ق �ي '-و أن 
�;رط �� أ"�ر �ن �ر
ق وا)د، "�� = 
�"ن إ���ره '�� ا=����ء  =

  .إ�� �ر
ق ��
ن
"�
�ل 'دد "ل �ر
ق 'ن ا��� '�ر = 
  .'-وا) 12(ن أن 


�"ن أن 
���ب إ�� أي �ر
ق ا������رون ا�ذ
ن = 
���ون إ�� أي �ر
ق آ;ر.  


��N "ل �ر
ق إ�� ر7
س ا����س �ور ا��;��0، و'�د "ل ��د
د ���ث ا����س  :43ا	��دة 
=7)� ��-�ن أ���ء أ'-�07 ��3ورة ��و5
���3م وا�م ا�ر7
س ا���طق ����3م، و���ر ھذه 


ر ا�����
ن ���رقF ن
  .ا��وا7 �� ا��ر
دة ا�ر��
� �C أ���ء ا������ر
  .'�و�
� أن ا��رق ��"�ت، "�� 
��ن 'ن أ���ء رؤ���37
��ن ا�ر7
س ;&ل ���� 


ر 
طرأ '�� "ل  :44ا	��دة 

)�ط ر7
س ���س ا������ر
ن '��� �"ل ��"
ل أو �:

ر ����� 'ن ا������ أ)د ا�'-�ء �ن ا��ر
ق ا�ذي "�ن 
���� إ�
0، . �ر
ق
وإذا "�ن ھذا ا��:



ل�&�د أن �  ."ون ا��
�ن ا��و�0 إ�� ر7
س ا����س �و��5 �ن �دن ا������ر ا����
و�� )��� ا�;راط '-و �د
د، 
وC5 ا��
�ن �ن �دن "ل �ن ر7
س ا��ر
ق وا������ر 
ا����� ����ر، وإذا "�ن ا��ر 
���ق ��زل 
"ون ا��
�ن �و��5 �ن �دن ر7
س ا��ر
ق = 


رF.  

رات �� ا��ر

دة ا�ر��
�، و= 
���ر �7�3
� أي ا�;راط أو أي 'زل ���ر ��
C ھذه ا��:

 �

� أ
�م ا��وا�����أو أ
� ا������ إ= إذا ��ر �� ا��ر
دة ا�ر��
� وذ�ك �� ظرف ا�
����  .�&�;راط أو ا��زل أو ا=��

ه '�� أ'& 43و 42
��C �� �ط�ق ا��روط ا��)ددة �� ا���د�
ن  :45ا	��دة 

س ���
�ت ��د��ع 'ن ا��/�� ا��;/
� أو ا���3
� دا;ل ا����س�B� ن
  .ا������ر


س ���
�ت �/�� دا��7 أو �ؤ��5 دا;ل ا����س�B� 3م
�' C��
 ��".  
�د ا����'�ت ;�/� و�ط ���
� ا����س ;�ر�� 'ن �ط�ق أ�3زة ���س ' C��
و

  .ا������ر
ن ا����ر إ�
�3 �� ھذا ا��ظ�م ا�دا;��

م دا7ري ���'� ا�����ت  :46ا	��دة ��
د'و ر7
س ا����س ����� ا��رق �&���ق '�� �


ص أ��"ن ��وس أ'-�ء "ل �ر
ق ��"ل 
����ب �C ا��دد ا�ذي 
�"ون ��0/;��.  
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�ن ھذا ا��ظ�م ا�)ق �� ا��و�ر '��  43و  42"و�� ط��� ����د�
ن ���رق ا��� :47ا	��دة 

� دا;ل ��ر ا����س �ن �"��ب و��3ز إداري ���ظ
م �/��)�3 ��" �
إ�"��
�ت ��د
� و��ر

  .ا�دا;�
� �����ب �C 'دد أ'-�ء "ل �ر
ق
و
�و�� "ل �ر
ق ا;�
�ر �وظ�
0 �ن �
ن �وظ�� ا����س أو ;�ر�0 �����ق �C ر7
س 

  .ا������ر
ن���س 
�)دد �� ا��
زا�
� ا���و
� �����س ����N ا='���دات ا��ر/ودة �"ل �ر
ق 
�م )/ر 


ل ا������  .ا='���دات ا��ذ"ورة ��=ر�"�ز '�� �5'دة ا���
  .أ'&ه) 40(
�م إ���ق ا�����N و�ق ا��ظ�م ا�;�ص ا����ر إ�
0 �� ا���دة 

  

  ا	��ن ا	دا!�/: ـ�دسا	�ـ�ب ا	�

  �دد ا	��ن: ا	-رع ا�ول

  :��ن دا��7 ھ�) 6(
)دث ا����س أ���ء ���� '�و�
� �ت  :48ا	��دة 

� وا=����'
�؛ - 1����  ���� ا����
م وا��ؤون ا�
  ���� ا�;�ر�
� وا�)دود وا����طق ا��)��� وا�د��ع ا�وط��؛ - 2
  ���� ا�دا;�
� وا���3ت وا����'�ت ا��)�
�؛ - 3
  ���� ا����
� وا���3
زات وا��;ط
ط وا����
� ا��3و
�؛ - 4
  ���� ا��دل وا���ر
C و)�وق ا���Dن؛ - 5
6 - �
  .���� ا��&)� وا��ؤون ا=�5/�د

��
  :�;�ص "ل ���� �ن ا���ن ا����ر إ�
�3 أ'&ه ��� 
1 - ���

� وا=����'
�، و�;�ص ��� ����  :��� ا����
م وا��ؤون ا�
  .0 و�را)�0 و�"و
ن ا�طر وا��"و
ن ا����3ا����
م ���
C أ�وا'· 
5-�
� ا�/)� ؛·   
  ا���
�� وا�ر
�-�؛· 
  اD'&م �ن /)��� وإذا'� و���زة وا�/�=ت ؛· 

� وا��ر"ز ا��
����7 ا��:ر��؛· �������� �ن ��رح و;زا��ت و�را"ز �  ا�

�؛· �&�Dا�و�5ف وا��ؤون ا  

و�ؤون ا����5
ن وا����ون  ة وا�ط�و��ا��ؤون ا=����'
� و5-�
� ا��رأة وا��ر· 
  ؛ا�وط��

  .�ؤون ا����و�� و�
ش ا��)ر
ر· 
  ���� ا�;�ر�
� وا�)دود وا����طق ا��)��� وا�د��ع ا�وط�� - 2
3 -  ��
  :���� ا�دا;�
� وا���3ت وا����'�ت ا��)�
� و�;�ص ��� 
  ����س ا���3ت وا����'�ت ا��)�
� ا�;رى ؛· 
 ·

�؛ا��ؤون ا���د
� وا��رو�
�5Dوا�����س ا �  
  5وات ا��ن ؛· 

م اDداري؛· ��  ا��
  ا���Dش ا�وط��؛· 
  ا�را-� ا����'
�؛· 
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4 - ��
  :���� ا����
� وا���3
زات وا��;ط
ط وا����
� ا��3و
� و�;�ص ��� 
ا��
زا�
� ا����� وا��را5�� ا����
� و/رف ا��
زا�
�ت، ا���د وا�/رف، ا���ك ا��ر"زي، · 


ن، أ�&ك ا�دو��، ا��"��ب ا�;ز
�� ا���Bرض، ا������ ، ا�-را7ب، ا���رك، ا����
ل، ا�
وا��ؤ���ت ا���و�
� ا����
�، ا�/�دوق ا�;�ص ������
� ا��3و
�، ا��;ط
ط، ������ ���
ذ 

  ا��/وص ا������� ���;و//�؛

� ا����طر، ا��وا�Q، ا��دود، ا���ل ا��وي وا��ري وا��&)� ا����ر
�، ا��"ك ا�)د
د· 

  وا�طرق؛
  ا��ر
د، ا��وا/&ت ا���"
� وا�&��"
� وا��ؤ���ت ا���و�
� ا������ �3ذه ا���ط� ؛· 
  ا�D"�ن، إ'داد ا��راب ا�وط��، ا��"�� وا����
ر؛· 
  ا���3
زات ا=����'
� ا�)-ر
� وا��رو
� و���ط�ت �ؤ���ت ا����ء وا��3د�� ا��د�
�؛· 
 ·�7
  .ا��)��ظ� '�� ا��
  :ل وا���ر
C و)�وق ا���Dن و�;�ص ��� 
�� ���� ا��د - 5
 · �
ا���ظ
م ا��-��7، ا���ر
C ا��د�� وا�����7، ا���ر
��ت ا=��;��
�، ا�)ر
�ت ا��رد

 ،�

�، ا�وظ
�� ا���و��
وا�����، ا��ظ�م ا�دا;�� ����س ا������ر
ن، ا��وا�
ن ا���ظ
  .اD/&ح اDداري، )�وق ا���Dن

  :=�5/�د
� و�;�ص ��� 
������ ا��&)� وا��ؤون ا - 6
ا���Dج ا��&)� واD/&ح ا�زرا'�، �)و
ل و�وز
C ا������ت ا��&)
�، : ا��&)� · 

ا��
�ه وا�:���ت وا�را-� ا����'
� وأرا-� ا�"
ش وأرا-� ا�)��س وا�را-� 
  ا����ر���، ا��روات ا�)
وا�
� وا����
� ا��رو
� ؛


د
� وا�ط��5 وا����دن ا����رة وا=����5ت ا����ر
� وا�/· ����'� ا��/ر
� وا�/��'� ا��
  وا��"��ب وا��ؤ���ت ا���و�
� ا������� ��3 و�ؤون ا��:�ر�� ا���ط�
ن ���;�رج؛

  ا���:
ل؛· 
  �ؤون ا��)ر، ا��روات ا��)ر
� وا�/
د ا��)ري؛· 
 ·�(�
  .ا��

  

�ل أ'-�ء "ل ���� �ن ا����ن ا�دا��7 'ن ;��� '�ر '-وا : 49ا	��دة 
و= ) 15(= 

ز
د 'ن ;��� وأر��
ن '-وا )45.(  

  

  �*و�ن ا	��ن: ا	-رع ا	'���

�ن ھذا ا��ظ�م 'دد �ن ا����'د ��  43و �42"ون ط��� ����د�
ن  �"ل �ر
ق :50ا	��دة 
  ."ل ���� دا��7 
����ب �C ا��دد ا�ذي 
-�0 "ل �ر
ق

�������ر
ن ا�ذ
ن = 
���ون �ي �ر
ق )ق ا=�-��م إ�� ا����ن ا�دا��7 )�� 
/ل 'دد 
  .أ'&ه 49أ'-��37 إ�� ا��دد ا���رر �� ا���دة 


)ق ������ر ا=����ء �"�ر �ن ���� وا)دة، '�� أ�0 
�"ن أن ����ق 'ن  = :51ا	��دة 
 .ا����ن ا�دا��7 �����س ���ن �ر'
� �ن �
ن أ'-�ء ا����ن ا�دا��7

�"ل �����ر ا�)ق �� )-ور ����ت ا����ن وإن �م 
"ن '-وا ��3، و�0 أن 
�دي آراءه 
  .دون أن 
��رك �� ا��/و
ت
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و'�� ا������ر ا����/ل 'ن ا��ر
ق ا�ذي "�ن 
���� إ�
0 '�د ���
�0 "�-و �� ���� 

ن '-و آ;ر �د�0 دا��7 أن 
��)ب �ن
  .��ك ا����� إذا ط�ب ا��ر
ق ا�ذي ا��/ل '�0 ��

س ا������ر
ن 
��;ب ا����س رؤ��ء ا����ن �� أول دورة ��� ��/
ب ��� :52ا	��دة 
�ول �رة أو ��د )ل ا����س ا�ذي ���0 و�� ���3ل دورة أ"�و�ر '�د "ل ��د
د ���ث 


ل ا����� �"ل �ر
ق�  .ا����س �C �را'�ة ا���
�� ورا��� ���
� و���
-م �"�ب "ل ���� دا ��7��D-��� إ�� ر7
س ا�����، ;�
�� أول و


ل و;���� و��د�� ��ر7
س �م أ�
�� و���'دا �0 �م ���ررا و���'دا �0، وذ�ك '�� أ��س ��

C ا��رق��.  


���C �"�ب ا����� �)ت ر���7 ا�ر7
س ��ر��� أ'��ل ا����� وا=���ق '�� �-�ون 
  .ا����ر
ر ا���د�� إ�� ا����� ا����� ���م ا�����

  

  ا��د��ء ا	��ن 	����4ع: ا	-رع ا	'�	ث

�دورات �ن �دن رؤ���37 ����� وأر��
ن ��'� 5�ل ���د'� ا����ن ;&ل ا :53ا	��دة 
7
� إذا �ط�ب �دول أ'��ل ا����س ���ا=����ع، و
�"ن ���
ل �و'د ا=����ع �/�� ا��

  .ذ�ك

� أ
�م �ن �دن����  :أ�� ;�رج ا�دورات �
�م ا��د'�ء ا����ن 5�ل 

  ر7
س ���س ا������ر
ن ����درة ��0 أو �ط�ب �ن ا�)"و��؛ -
  � ا����
� ����درة ��0 أو �ط�ب �ن ��ث أ'-��37 ��د ا����رة �"���3؛ر7
س ا���� -


ص ا��ل '�د ا=�5-�ء إ�� ���ن وأر��
ن ��  ��'�،) 48(و
�وز �
=  �

�0 إ= إذا ط�ب ذ�ك أ"�ر �ن �/ف أ'-�ء ا����� ا�����B� ن إ�:�ء أي ا����ع أو"�


  .��'�) 48(وذ�ك 5�ل ا��ل ا���رر ����ن وأر��
ن 
�
  .�ر �� ا=��د'�ء إ�� �دول ا�'��ل

����ر "ل ���� أ�:���3 و�وزع أ'����3 �� �ط�ق ا���طرة ا��� )ددھ� ا�د��ور وا�-وا�ط 
  .ا���ررة �� ھذا ا��ظ�م ا�دا;��


ن  :54ا	��دة ��وا�ر���ء وا�;�
س /��)� �ن "ل أ��وع ��:�ل �;/ص أ
�م ا=
ا����ن وذ�ك �دة دورات ���س ا������ر
ن و��3 أن ����C �� أ
�م و�وا5
ت أ;رى إذا 

��ء �;//� =����'�ت ا��رق&��� /��ح 
وم ا��
  .ا�5-ت ا�-رورة ذ�ك و

  

  ا	6.ور وا	��5ب �� ا	��ن: 	-رع ا	را�1ا


�ب ا�'-�ء ا�ذ
ن �م 
)-روا ����ت ا����ن وھذا  :55ا	��دة F ر
= �د �ن ��ر
ا���ر
ر ���ره ا��ر
دة ا�ر��
� �� ا��دد ا��وا�� �&����ع، "�� ���ر ��س ا��ر
دة أ���ء 

0�
�B� C5ت و
�ظرا ��دم )-ور  ا�'-�ء ا�)�-ر
ن وا�:�7�
ن و��
ر "ذ�ك إ�� "ل �/و

� ا�'-�ء��Fأ.  

اذا �:
ب '-و أ"�ر �ن �&ث ����ت ��وا�
� و�دون 'ذر ���ول 'ن ا�����  :56ا	��دة 

�3 ا��ر �)
ط ر7
س ا����س '�����
 ا��� 
���� ا�
�3 ;&ل ��س ا�دورة، �Tن ا����� ا��� 

0���
و��د ا�����ره �ن 5�ل ر7
س ا����س وا����رة ا��"�ب 
���ر ا������ر ا����� . ��:
0-

& �ن ��ك ا�����، و
��ل ا��ر
ق ا�ذي 
���� إ�
0 '�� ��و�  .����ر ���
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�

��ن ر7
س ا����س 'ن ھذا ا��رار �� ا����� ا����� و
��ر �� ا��ر
دة ا�ر��.  
إذا د'ت ا�-رورة إ�� ا����ع ���� أو ���ن أ���ء ا��دة ا���/�� �
ن دورات : 57ا	��دة 


� ا��ط��� �'-�ء ا����� أو ا����ن ا��د'وة �واء "�ن ھذا ��F�م )-ور ا�(�
ا����س 
=����ع �ط�و�� �ن 5�ل ا�)"و�� أو 5رره ر7
س ���س ا������ر
ن ����درة ��0 أو �ط�ب ا

 .إ)دى ا����ن ا�دا��7
�د آ�ذاك �

� ا��ط��� �'-�ء ا����� 
ؤ;ر ا=����ع إ�� ���� �وا�
� و��F�إذا �م ��و�ر ا

  .��ن )-ر �ن ا�'-�ء

  

  ا����ص ا	ذ�ن �6ق 	7م 6.ور ا������ت ا	��ن: ا	-رع ا	���س


�وا ���دو�
ن ����
ن  :58ا	��دة ���
��وزراء ا�)ق �� )-ور أ�:�ل ا���ن، و�3م أن 
�وزارا�3م وا��ط�'�ت ا��� ��درج �)ت ��ؤو�
��3م، و���N أ���ؤھم و/���3م إ�� رؤ��ء 

�
  .ا���ن ا����
أي '-و �ن ا�)"و�� و
و�0 ھذا ا�ط�ب  
�وز �ر7
س "ل ���� أن 
ط�ب ا=����ع إ��

  .إ�� ا�وز
ر ا=ول �وا�ط� ر7
س ���س ا������ر
ن

�"ن ��وظ�� ا����س ا�����
ن ���ن وا��رق أن 
)-روا ا����'�ت ا����ن �Tذن �ن 
ر7
س ا����� ا����
� أو �ن ر7
س ���س ا������ر
ن أو �ن ر7
س ا��ر
ق ا�ذي 
���ون 

0
  .إ�

�"ل ���� ا�)ق �� أن �ط�ب �وا�ط� ر7
س ا����س ا��د'�ء ���ل 'ن  :59ا	��دة 
�دم ��3 'ر-� �� "ل 
ا����س ا�'�� ����Oش ا�وط�� وا��;ط
ط وا����س ا�'�� �����
م �

�3
��� ��B��.  

  

  ا	�0و�ت دا�ل ا	��ن: ا	-رع ا	��دس

ق أن 
ؤ�ل �/و
ت ا����� ��دم إذا ط�ب ��ث أ'-�ء ���� أو ر7
س �ر
 :60ا	��دة 
 �
��F�ب 'دم �و�ر ھذه ا���ت 

� ا�'-�ء 
ؤ;ر ا=����ع، وإذا �م 
�م �/و��Fور أ-(

ر أن ھذه F ،ن

�ري ا��/و
ت �� ا����� ا��وا�
� ���3 "�ن 'دد ا�'-�ء ا�)�-ر


��3 إ�� ا����� ا��� �����3 �� ��س ا�
وم، أو �� /��ح ا�
وم �B� ن"�

0ا����� �
  .ا�ذي 

"ون ا��/و
ت دا;ل ا����ن �� ���� �:��� إذا ط�ب أ)د أ'-�ءھ� أو  :61ا	��دة 

إ)دى ا��ر
ق ذ�ك و�ط�ق '�� ا������5 وا��/و
ت ا���7�3 و'�� �;��ف ا��/وص 

�ت ا�واردة �� -���ن ھذا ا��ظ�م  64إ��  60ا��واد �ن ا���رو-� '�� ا����� ��س ا��

 .ا�دا;��
إذا 5ررت إ)دى ا����ن 'دم ���
ل �داو=��3 ا��ر
� �� �)-رھ� 
�ب  :62ا	��دة 

�3�

�3 أن ��رر ھذا ا�Dراء �ر7
س ا����س �وا�ط� ر7�'. 

 .)ق ا��/و
ت �� ا����ن �;/� = 
�"ن ��و
-0 :63ا	��دة 

ر  إذا ���د�ت ا�/وات �Tن :64ا	��دة F ر�ت ���
ا�����B ا���رو-� '�� ا��/و

�3
  .�/�دق '�
�3 و�)�ل '�� ا����س ���ت �
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  �6.ر ���ت ا	��ن�: ا	-رع ا	���1

�3 ��
C ����ت ا����ن ��)ر
ر �)-ر ��/ل �"ل ���� :65ا	��دة ���. 
  


�ت ا���دة  :66ا	��دة -�� .أ'&ه ��58�د ا����ن ا����'���3 �/�� �ر
� �C �را'�ة �
 �3�7���'-�ء ا����س ا�)ق �� اDط&ع '�� �)�-ر ����ت ا����ن و"ذ�ك '�� "ل و

  .و����دا��3 ا��� ���� �)�وظ� �دى ا�����

أ'-��37 ����3 إ;��ر )ول �روط 
�وز ����ن ا�دا��7 أن �"�ف ��ض  :67ا	��دة 

ن أو �و-وع 
3م ا�����C أو 
���ق ����ط �ن أ��ط� �� ��
وظروف �ط�
ق �ص ��ر

  .ا�)"و��

�د ا������رون ا��"��ون ����3 اD;��ر ا����ر إ�
�3 أ'&ه ��ر
را �� ا��و-وع �ن أ�ل 

  .'ر-0 '�� ا����ن 5/د ���0��5 أو إ)���0 '�� ا����س �ر��0
����'���3 وا�;&/�ت ا����� 
�"ن ����� أن �/در �&�Fت ���ر �-�ون ا :68ا	��دة 

ا��� �و/�ت إ�
�3، و
�"ن �ر7
س ا����� أن 
د�� ��
���ت �� ��س ا��و-وع إ�� و��7ل 
  .اD'&م

�ر
را ��/& 
�-�ن )/
�� '�ل ���3م � �
�

-C رؤ��ء ا����ن '�د ��3
� ا���� ا���ر

ت 5
د ا�درس وا��� �م 
�م ا��ت �� ��3�B، و���N إ��  .� ر7
س ا����سوا��/وص ا��� �

  

  �6.�ر ���)�/ ��رو�� )��ون ا	��	�/ و)��ون ا	�0-�/ �� 	��/ ا	��	�/: ا	-رع ا	'��ن


ط وا����
� ا��3و
� �T'داد ا����ر
ر ��وم ���� ا����
� وا���3
زات وا��;ط :69ا	��دة 
�
  .ا�&ز�� ���3
ل ا��/�د�5 '�� ��رو'� ��5ون ا����
� و��5ون ا��/�

�دم ���� ا����
�، '�د ا=�5-�ء،  :70ا	��دة �� ���ن أ�ل ا�:�
� ا��ذ"ورة �� ا���دة ا����
C
ا�و��7ق  �وا�ط� �"�ب ���س ا������ر
ن �ط�ب 
ر�� إ�� ��"
��3 �ن اDط&ع '�� ��

 ��
��ت ا��
زا�
� ا����� و'��
�ت ا��
زا�
�ت ا���)�� وا�)����ت ا�;/و/
� �ط���� ��ا�����
�
����� ��

�ت ا����ون ا���ظ-����.  

  

  ا	��ن ا	�����/ ا	�ؤ)�/ 	�:�0 ا	6:�!ق: ا	��ب ا	���1

�� �)"�م ا��/ل ا����� وا�ر��
ن  :71ا	��دة 

� ) 42(�ط�����ن ا�د��ور �� ا���رات ا�

� ���س ا������ر
ن ��Fط�ب �ن أ�درة �ن �&�� ا���ك أو ����، ��"ل ���وا�را �����وا�


� �ؤ��5 ���/� ا�)��7ق و��
�ق ا��روط ا�واردة �� ا�د��ور و�� ا����ون ا���ظ
�� ���ن �

رھ�
�� ��
  .ا��)دد �طر


ل ا����� ���رق :72ا	��دة � .���Bف ���ن ��/� ا�)��7ق '�� أ��س ا���

�وز أن 
��رك �� أ'��ل ���� ���/� ا�)��7ق "ل �����ر ��ق أن ا�;ذت -ده  =

���
� �ن أ�ل 'دم ا)���ظ 0��Bرار ���� ����
  .إ�راءات �Bد


�ت 
�ت ���س ا������ر
 :73ا	��دة -��ن �� �Bن ���ر
ر ���ن ��/� ا�)��7ق و�ق �
  .ا����ون ا���ظ
�� ا�����ق �3ذه ا����ن


داع ��ر
رھ� �دى ر7
س ���س  :74ا	��دة T� 7ق���3 ���3 ���� ��/� ا�)���
  .ا������ر
ن ���رد ا���37�3 �ن ا����3 ا���وط� ��3
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  ا	��ن ا	'��!�/ ا	���ط/: ا	��ب ا	'��ن

  ��رج دورات ا	��س: ا	-رع ا�ول

  �را��م ا	:وا��ن    

�� �)"�م ا���رة ا�و�� �ن ا��/ل ا�;��س وا�;� :75ا	��دة 
�ن ا�د��ور ) 55(�
ن �ط�
 �� �

�"ن ��)"و�� أن �/در ;&ل ا���رة ا���/�� �
ن ا�دورات و�����ق �C ا���ن ا����
 �
"& ا�����
ن �را�
م 5وا�
ن 
�ب 'ر-�3 ��/د ا��/�د�5 �� أ���ء ا�دورة ا���د
� ا����

  .���ر���ن


ودع ��روع ا��ر�وم ����ون ��"�ب أ)د ا�����
ن و���5 :76ا	��دة  �
�0 ا����� ا����
0�B� �� 5رار ���رك �ا��و/ل إ� �
:� C������� ��3
�" ��.  

7
س ا����س أو ر7
س ا����� ا����
� أ'-�ء ا����� �&����ع �� 
��د'� ر :77ا	��دة 
��'� وذ�ك �ور إ
داع ��روع ا��ر�وم ����ون �ن �دن ) 24(أ�ل أ5/�ه أر�C و'�رون 

  .ا�)"و�� و��ت �
0 �� ��س ا�
وم

ل ر7
س ا����س �ص ا��رار ا���;ذ  :78ا	��دة (
�ن �دن ا����� '�� ���س ا��واب 


ط ا�وز
ر ا�ول '��� �ذ�ك(
 .و
إذا �م 
�Bت ا=���ق '�� ا��رار ا�ذي ا�;ذ�0 ا����� 
���ر �ط�ب �ن ا�)"و�� : 79ا	��دة 

7
� �;��ط� �ن أ'-�ء ا�����
ن���
ل ���� "��.  

��;�/� ��"ون ا����� ا��;��ط� 'ن ���س ا������ر
ن �ن أ'-�ء ا����� ا :80ا	��دة 
 .و
�م ا;�
�رھم �ن �دن �"�ب ا����س ��د ا����رة رؤ��ء ا��رق

���;ب ا����� ا��;��ط� �ن �
ن أ'-��37 ر7
�� ��3 و��7�� �0 و��ررا و�"ون  :81ا	��دة 
 .ر�3���7 و��ر ا����'�3 ������س ا�ذي أ)
ل '�
0 ا���روع �ول �رة

7
� ا��;��ط� �� ظر :82ا	��دة ����� أ
�م �ن 'رض ا��ر '�
�3 ��و�� ا����� ا�&�ف 

� �ن ا��/ل ا�;��س وا�;��
ن ����رة ا���� ��ا�5راح 5رار ���رك '�� ا����ن ا��;�/� ط�

 .�ن ا�د��ور) 55(

���ر ا=���ق ا���/وص '�
0 �� ا���رة ا�و�� �ن ا��/ل ا�;��س  :83ا	��دة 


ن) 55(وا�;��
ن �
 :�ن ا�د��ور �ر�و-� �� ا�)���
ن ا����
7
� ا��;��ط� �ن ا�5راح 5رار ���رك دا;ل ا��ل ا��-روب  -���إذا �م ���"ن ا����� ا�
  ��3؛
إذا ا�5ر)ت ھذه ا����� 5رارا ���ر"� دا;ل ا��ل ا��ذ"ور و�م �وا�ق '�
0 ا����ن  -

  .ا��ر����
� ا��;�/� �� )دود أر��� أ
�م

  

  أ'��ء ا	دورات: ا	-رع ا	'���

  ���ر�1 وا)�را�6ت ا	:وا��ن  

�ن ا�د��ور 
�داول ����� ) 58(ط��� �)"�م ا��/ل ا����ن وا�;��
ن  :84ا	��دة 
ا��ر���ن �������C �� "ل ��روع أو ا�5راح ��5ون �:
� ا��و/ل إ�� ا�����35 '�� �ص وا)د 

��
س ا������ر
ن '�د 'رض ا��ر '�
0 �ول �رة �� �ص 
�داول ���:وذ�ك "�� 
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��روع ا����ون ا���دم �ن ا�)"و�� أو �ص ا�5راح ا����ون ا����ل �� �دول أ'���0 �م 

ط ا�وز
ر ا�ول '��� �ذ�ك(

�0 ��د ا��/و
ت '�
0 '�� ���س ا��واب و(
.  

ا��/و
ت '�� ���رح ��5ون �م و-�0 �ول �رة أ��م ���س ا������ر
ن  ��د :85ا	��دة 

)�ل ھذا ا��ص �ن طرف ر7
س ���س ا������ر
ن '�� ر7
س ���س ا��واب �/)و�� 

 .��ذ"رة ��د
م ���ر 'ن و��3 �ظر ا����س
إذا �م 
�Bت إ5رار ��روع أو ا�5راح ��5ون ��د ���0��5 �ر�
ن �� "&  :86ا	��دة 

أو �رة وا)دة �� "ل ����3 إذا أ'��ت ا�)"و�� ا=�����ل 
�وز ��)"و�� ���ء ا�����
ن 
�ن ا�د��ور أن ���ل '�� ا����ع ���� ) 2ا���رة ) (58('�� ا��/ل ا����ن وا�;��
ن 

7
� �;��ط� �ن أ'-�ء ا�����
ن 
��ط ��3 ا�5راح �ص ���رك ��Bن ا�)"�م ا��� �� ���
  .زا�ت �)ل ;&ف


�ت ا���/وص ���; :87ا	��دة -��7
� ا��;��ط� و����ر أ'����3 و�ق ا�����ب ا����� ا�
 .�ن ھذا ا��ظ�م ا�دا;�� 81'�
�3 �� ا���د�
ن 

7
� ا��;��ط� '��  :88ا	��دة ���
�"ن ��)"و�� أن ��رض ا��ص ا�ذي ���ر)0 ا����� ا�
 .و��ا�����
ن 5Dراره و= 
�وز �� ھذه ا�)��� 5�ول أي ��د
ل إ= ��وا��� ا�)"

�ر  :89ا	��دة 
7
� ا��;��ط� �ن ا�5راح �ص ���رك أو إذا �م ���إذا �م ���"ن ا����� ا�
ا������ن ا��ص ا�ذي ا�5ر)�0 ھذه ا����� 
�وز ��)"و�� ������ ���5 ا�Dراءات �C ���س 

�� �ن ا��/ل ا����ن وا�;��
ن ���
�ت ا���رة ا�-���� ��  .�ن ا�د��ور) 58(ا��واب ط�

  

  ا	:وا��ن ا	��ظ���/: ا	-رع ا	'�	ث


� وا���د
&ت ا��د;�� '�
�3 و�ق ا��روط  :90ا	��دة �

�م إ5رار ا��وا�
ن ا���ظ
  .�ن ا�د��ور) 58(ا���/وص '�
�3 �� ا��/ل ا����ن وا�;��
ن 


�"ن ����س ا������ر
ن '�د 'رض ا��ر '�
0 �ول �رة �;/وص  = :91ا	��دة 
��روع أو ا�5راح ��5ون ��ظ
�� أن 
�داول �
0 أو 
/وت '�
0 إ= ��د �رور '�رة أ
�م 

)10 (0
  .'�� إ
دا'0 �د

� ا������� ����س ا������ر
ن إ= إذا )/ل  = :92ا	��دة �

�م إ5رار ا��وا�
ن ا���ظ

 .ا=���ق �
ن ���س ا��واب و���س ا������ر
ن '�� �ص �و)د

� إ= ��د �/ر
 ا����س ا�د��وري ��ط�����3 ا�د��ور
�"ن إ/دار ا��وا�
ن  =�
  .ا���ظ

  

  

  �ـدوة ا	رؤ��ء: ا	��ب ا	���1

  :��"ون �دوة ا�رؤ��ء �ن :93ا	��دة 
  ر7
س ���س ا������ر
ن؛ -
  ;���ء ا�ر7
س؛ -
  رؤ��ء ا���ن ا�دا��7؛ -
  رؤ��ء ا��رق؛ -
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���د'� �دوة ا�رؤ��ء �&����ع �ن �دن ر7
س ���س ا������ر
ن �� ا�
وم  :94ا	��دة 
  .وا���'� ا��� 
)ددھ�

��ظر �دوة ا�رؤ��ء �� �ر�
ب �دول أ'��ل ا����س و�� "ل ا�5راح 
���ق  :95ا	��دة 
�
� .���ظ
م �دول ا�'��ل �"�
& �������5 ا��)ددة �����


�"ن ��دوة ا�رؤ��ء أن ��دم ا�5را)�ت أ;رى.  

;�ر ر7
س ا����س ا�وز
ر ا�ول �
وم و��'� ا����ع �دوة ا�رؤ��ء، و
�"ن  :96ا	��دة 

��)"و�� أن ���ث �����3 �� ھذا ا=����ع، و
"ون �0 )ق ا��د;ل �� ا������5ت �
�دي �ظر 

� ا��� ���
�3ا�)"و�� �� �
ر �دول ا�'��ل و��-�  .�ظ
�0 وذ�ك �� ا�


/وت ر7
س "ل �ر
ق �
��� ��دد . �/و
ت��;ذ �دوة ا�رؤ��ء 5رارا��3 ��� :97ا	��دة 
���ء ا�����
ن ��3م إ�� �دوة ا�رؤ��ء����0 �
  .أ'-�ء �ر

  

  

  ��ظ�م ��ر أ���ل ��س ا	�����ر�ن: ا	�زء ا	'���

  أھ�/ ا	�����ر�ن: ا	��ب ا�ول

  ا4�2ن �ن ا	=.و�/ 	��س ا	�����ر�ن: ا	-رع ا�ول


�ت ا���/وص 
 :98ا	��دة -���م اD'&ن 'ن ا��-و
� �� ���س ا������ر
ن و�ق ا��
  .�ن ھذا ا��ظ�م ا�دا;�� 8و  7'�
�3 �� ا���د�
ن 


ن  :99ا	��دة �&��� �)"�م ا��/ل ا���دس وا�
�ن ا�د��ور، 
)�ل "ل '-و ) 36(�ط�
  ".�ر����� ����س ا������ر
ن"�ن أ'-�ء ���س ا������ر
ن ا�م 

ا����س  
�و�ر "ل ا������ر
ن '�� �ط��5ت ;�/� �3م ���م إ�
3م �ن �دن ر7
س
�
�د�و��3 �� "ل ا�ظروف ا��� ���و�ب ا���ر
ف �/��3م ا=����ر
  .و

  

  ا���7ء ا	=.و�/ ���س ا	�����ر�ن: -رع ا	'���ا	

إذا �م إ���ر ر7
س ا����س ��رار إ�:�ء ا��;�ب ��;ذ �ن �دن ا����س  :100ا	��دة 
ا�د��وري أ���ء ا�دورة �Tن ا�ر7
س 
��N ا����س ذ�ك ا��رار و
�Bر ���ره �� ا��ر
دة 

�
  .ا�ر��
�Tن ا�ر7
س 
�Bر ���ر ذ�ك ا��رار  وإذا �م ذ�ك أ���ء ا���رة ا���/�� �
ن دورات ا����س


ط ا����س '��� ��)وى ھذا ا��رار �� أول ���� �ن ا�دورة (
�� ا��ر
دة ا�ر��
� و

�ت �� )��� ا=������ أو ا�و��ة أو ��د
د ا���ث ا���/وص -��ا��وا�
� و
��ل ���س ا��


0 �� ا�د��ور�'.  
0 ��
�� ا���د
د  :101ا	��دة �
إذا أ�:� ا��;�ب '-و �ن ا����س أو ا��3ت '-و

&�
ن ا���/وص '�
0 �� ا��/ل ا����ن وا���2�رة �)ن ا�د��ور 38 (( ( C
�Tن ��

� ا���د�� �ن طر�0 �/� ��:�ة �� �م 
����ھ� '-و آ;ر، �� ظرف �
ا����ر)�ت ا���ر


�  أ�ل =����أ
�م ا��داء �ن ��ر
R اD'&ن 'ن إ�:�ء ا=��;�ب ا��ذ"ور و��ر ) 8(
���وز 
  .أ'&ه 100ا��رار ا����ر إ�
0 �� ا���دة 


ط ا����س '��� ��3  :102ا	��دة (
�دم ا=����=ت إ�� ر7
س ���س ا������ر
ن ا�ذي �
  .�� أ5رب و5ت
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ط ر7
س ا����س ا�وز
ر ا�ول '��� �"ل �(
 �� �3
راغ 
��U 'ن ا����ب ا����ر إ�

�ت ا�د��ور  و�� 100ا���دة -���� ����دھ� أ'&ه ���;ذ ا�)"و�� ا�Dراءات ا�&ز�� ط�

  .وا����ون ا���ظ
�� ا�����ق ����س ا������ر
ن

  

  

  د�د ا	'ث��: ا	-رع ا	'�	ث


ن  :103ا	��دة �&�
� �ن ا��/ل ا����ن وا�����ن ا�د��ور ) 38(ط��� �)"�م ا���رة ا�

��دد ��ث ���س ا������ر
ن "ل �&ث ��وات.  

) 48(�;/ص ���� 
�م اD'&ن '��3 ����� وذ�ك 5�ل ���ن وأر��
ن : 104	��دة ا

ن ����ر'� ا����'د ا��� �"ون �)ل ا�. ��'� �ن '�دھ������� .��د
د
ن ا�ول وا�

��ظم ا��ر'� ا�;�/� ������'د ا��� 
����3 ا���د
دان ا�ول وا����� ����درة  :105ا	��دة 

ن �&�
�ت ا���دة ) 2ا���رة ) (38(�ن ا��"�ب و�ق ا��/ل ا����ن وا�-���ن ا�د��ور و�

��
�� �ن ا����ون ا���ظ
�� ا�����ق ����س ا������ر
ن )���� ���  :ا�
�� ا��وا�
� =��;�ب ��ر -���
� ����� ا����ى ا��ر'� ا�;�/� �����د
د ا�ول ;&ل ا�دورة ا�

  ا����س �ول �رة ؛
-  �

� ����� ا���د�� ا��وا������رى ا��ر'� ا�;�/� �����د
د ا����� ;&ل ا�دورة ا�

  .=��;�ب ا����س �ول �رة

�وم : 106ا	��دة 
 ����ا��"�ب �و-C ا��ر�
��ت ا������� '�د ا���د
د ا�ول وا���د
د ا�
 .�ذ�ك

�وم أ)د ا����ء ��د ا����ح ا����� ا����
� ا�;�/� ���د
د ��ث ا����س : 107ا	��دة 

  .��D'&ن 'ن أ���ء ا������ر
ن ا�ذ
ن �
���3م ا���د
د

 .��ري '��
� ا��ر'� ;&ل ��س ا�����
��د
د إ= �� ���3ل دورة = ����3 '-و
� ا������ر
ن ا�ذ
ن ���3م ا� :108ا	��دة 

�� �� )��� ا���د
د ا�ول و�� ���3ل دورة أ"�و�ر �ن ا���� ا���د�� ���أ"�و�ر �ن ا���� ا�
����  .�� )��� ا���د
د ا�

  

  �6د�د �دول أ���ل ا	���ت ا	=��/: ا	��ب ا	'���


�"ون �دول أ'��ل ا����� ا����� ��� 
�� :109ا	��دة :  
  ا����ر
C أو ���ر)�ت ا��وا�
ن؛. 1
��ء؛. 2&�
وم ا�� �
  ا����7 ا���3
� �� ا����� ا���و'


�ت ا��روط ا���ررة ��-���ن ) 56(ا��/ل ا���دس وا�;��
ن  "ل ذ�ك -�ن �
  ا�د��ور؛

 إ;��ر ا����س �ن �دن ا��"�ب ��� ورد '�
0 �ن �را�&ت؛. 3

� ا�;رى ا���رو-� �ن �دن �"�ب ���س ا������ر
ن. 4�-�  .ا�

�رر ��ظ
م ا������5 )ول �دول ا�'��ل ���5راح �ن �دوة  :110ا	��دة 
���"�ب أن 

ن �ن أ'-��37 �� ��ظ
م ھ��0 ا������5 أن 
ط��وا ذ�ك، إ�� �Fل ���را��
ا�رؤ��ء �Tن �م 
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�����5 دا;ل ���س ��'� ���
ل ا��وا-
C �� �دول ا�'��ل، أو '�د ا��داء ا�
  .ا������ر
ن، و�� ھ��0 ا�)��� 
�ب '�� ا����س ا��/و
ت '�� ا�ط�ب دون �����5

ا����س 
د'و �&����ع ;���ء  إذا /ودق '�� ��ظ
م ا����T� ،��5ن ر7
س :111	��دة ا
ا�ر7
س ورؤ��ء ا��رق ورؤ��ء ا���ن ا��� 
�3�3 ا��ر و"ذ�ك ���ل ا�)"و�� 5/د ��ظ
م 

  .ا������5

�ررات ا��"�ب ا������� ���و5ت ا��;/ص ���د;&ت ;&ل ا�����ت  :112ا	��دة � N���
و�0 أن 
)دد ا�و5ت وا���'� ا��� �
�ري �
�3 . ا����ر)� �ن �د�0 �� �دول ا�'��ل

  .ا��/و
ت


و�0 ا�وز
ر ا�ول ط���ت ���
ل ا����ر
C ا��د�� ��3 �ن �دن ا�)"و��، : 219المادة 


� �� �دول أ'��ل ���س ا������ر
ن، و'�� ر7
س ا����س �و�"ون �3ذه ا�ط���ت ا���
أن 
;�ر �ذ�ك رؤ��ء ا����ن ا����
� ����ر ورؤ��ء ا��رق و
ط��3م '�� �/�3، "�� 

�3
;�رھم ���ر
R ا=��
  .��ع ا�ذي ���ده �دوة ا�رؤ��ء �� أ5رب و5ت ���ظر �

�ن ا�د��ور، ) 56(إذا ط��ت ا�)"و��، ط��� ���/ل ا���دس وا�;��
ن  :220المادة 


ر �دول أ'��ل ا����س �ز
�دة أو ��ص أو ��د
ل �ص أو 'دة �/وص ��T� 0ن ا�ر7
س 
:�
  .�دوة ا�رؤ��ء 
ط�C �"�ب ا����س '�� ذ�ك �ورا �
�;ذ 5رارا�0 ��د إ���ر

إذا ا���C �"�ب ا����س ���د
ل �دول ا�'��ل ��دول أ'��ل �"�
��  :221المادة 

وط�ب ر7
س ���� دا��7 أو ر7
س �ر
ق ���
ل ���رح ��5ون أو 5-
� 5د در�ت �ن �دن 
  .إ)دى ا����ن، ���� ا��"�ب أن 
��ل ذ�ك

  

  ��ر ا	���ت ا	=��/: ا	��ب ا	'�	ث

  ��/أ��م ا	���ت ا	=: ا	-رع ا�ول

��ء وا�ر���ء وا�;�
س ��د  :113ا	��دة &�
ن وا����د ا����س �����0 ا���و�
� أ
�م ا=�

  .ا�زوال

�د �����0 �� أ
�م و�وا5
ت أ;رى ��� �ط�ب �دول ا�'��ل ذ�ك�
  .و�0 أن 
�د ����ت �ر
�، و :114ا	��دة �
ذ�ك إ�� �ط�ب �ن 
�"ن ����س ا������ر
ن أن 

�د�0 ��ث أ'-�ء ا����س ا�ذ
ن 
�)�م )-ورھم �� �5'� ا����س 
ا�وز
ر ا�ول أو �ط�ب 
�ق �ن )-وره (�

ن ��د
م ط��3م، و
�ب '�� ا�ر7
س أن 
��دي '�� "ل '-و ����0 �(

  .�� ا�����

ر ا�ر7
س  :115ا	��دة ���
 �
'�د�� 
���3 ا���ب ا�ذي �ط�ب '�د ا�����ت ا��ر

�
 .ا����س )ول ا����7ف ا�����ت ا���و�
�رر ا����س �� �و-وع ��ر ا���ر
ر ا�"��ل ا����U 'ن �����5ت ا�����ت  :116ا	��دة 


ا��ر
�، و
�;ذ ھذا ا��رار ���ء '�� ط�ب �ن ا�)"و�� أو ��ث أ'-�ء ا����س �� ھذا 
  .Bنا��


ن وا�ر���ء  :117ا	��دة ��7
� /��ح أ
�م ا=���
� ا���
�د ����ت �"�
�����س أن 
  .وا�;�
س ا��;//� =����'�ت ا����ن إذا ا��و�ب ذ�ك ا��ت �� �دول ا�'��ل
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  ا�2راف �< ��ر ا	���ت ا	=��/: ا	-رع ا	'���


� ا��ط��� �'-�ء ا����س '�د ا����ح ا����� ا������  :118ا	��دة ��F�إذا �م �)-ر ا
�3 5-�
� ���و�ب ا��/و
ت 
ر�C ا�ر7
س ا����� ��دة �/ف ��'�
�.  

وإذا �م 
)-ر ��ث أ'-�ء ا����س '�د ا����7ف ا����� 
ر�C ا�ر7
س ا����� ��دة �/ف 
 .��'� أ;رى

ت ا��� ��
�3 وا������� ���س �دول ا�'��ل ا����ق، 
"��� و'�د ا����7ف ا����� وا�����
  .��ن )-ر �ن أ'-�ء ا����س

 ا�ر7
س ا����� و
�3ر '�� )�ن �
ر ا������5ت، "�� 
�3ر '��  :119ا	��دة ���

�ط�
ق ا��ظ�م ا�دا;�� و�را'�ة ��
C ��وده، و�0 �� "ل و5ت أن 
و5ف ا����� ��دة 5/
رة، 

س '�� ر�C ا�����ت و'�� ��ر
R ا���3���7، وإذا ر�ض "�� �0 أن 
ط�ب �وا��� ا����
  .ا����س ر�C ا����� و�ب ا=���رار �� ا������5

�0  :120ا	��دة 
إذا ط�ب أ)د رؤ��ء ا��رق ر�C ا����� 5/د ا����ور �C أ'-�ء �ر


ن '�� ا�ر7��

ب �ذ�ك ا�ط�ب و
ر�C ا����� ��دة �)دودة���
  .س أن 


را5ب ا����ء �)ر
ر ا��)�-ر، "�� 
را5�ون '��
�ت ا��/و
ت ا����ر '�0  :121ا	��دة 
�ر�C ا�
دي أو ا�و5وف أو ����داء ا��;/� أو ا���3ز ا���د �ذ�ك و"ذ�ك ���U7 ��7ر 

  .ا=�5را'�ت
  .'�� ا�ر7
س أن 
ر�C ا����� '�د )�ول أو�5ت ا�/&ة :122ا	��دة 

ط ا�ر7
س ا����س  :123ا	��دة (
5�ل ا��روع �� ا��داو�� )ول ��ط �دول ا�'��ل 


"ون 5د ورد '�
0 �ن �را�&ت �3م ا����س و
�"�0 '�د ا=�5-�ء أن 
�Bر  �� C
��� ���'
  .و�وز
��3 '�� ا�'-�ء �ط���3

  

  ��ظ�م ���ول ا	*4م �� ا	���ت ا	=��/: ا	-رع ا	'�	ث


�وز �ي '-و �ن أ'-�ء ا����س أن 
���ول ا�"��� إ= ��د �وا���  =: 124ا	��دة 
�رة ا����
� �ن ھذه ا���دة��� ��  .ا�ر7
س وذ�ك ط�


ن �� 'رض ����B أن 
���وا أ���ءھم �دى ا�ر7
س ا�ذي 
ر�ب �Fن ا�را
'�� ا������ر
  .ا����داة '�
3م 5/د ���ول ا�"&م ����وا��


ر ا������5ت ا��)ددة ز��
� �� �ط�ق �دول ا�'��ل، 
�"ن ��ر7
س    :125ا	��دة F ��
) 10(�دى '�ر أن 
Bذن �� �رح �و�ب ا��/و
ت ��ن ط��0 �ن ا������ر
ن ��دة = ��

  .د7�5ق

���ول ا�;ط
ب ا�"��� �ن ���ده أو �ن ا���/� إذا د'�ه ا�ر7
س �ذ�ك :126ا	��دة .  


� �� ا��د;&ت �����
�3ت إ�� ا�-وا�ط �� �"ل  :127ا	��دة ��ط� �ظ�م"�"ون ا���� "

�ت ا��ظ�م ا�دا;��-��
�ب أن ��/ب '�� �
ر ا����� وا�)رص '�� �ط�
ق �.  


� ط�ر�7  :128ا	��دة -��رؤ��ء ا��رق ا�)ق '�د �دا
� "ل ���� إ)�ط� ا����س '��� �
  .د7�5ق) 3(����وز �&ث  = �� �دة

  .و
�ب إ;��ر ا�ر7
س �3ذا ا�ط�ب �ر���� ��'� '�� ا�5ل 5�ل ا����ح ا�����

ن :129ا	��دة ��
 .�)/ر �ط�ق ��ط� �ظ�م �� د5
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���ق ����ظ�م ا�دا;�� و�
ر ا����� أو  إذا ��
ن أن �و-وع ��ط� �ظ�م = :130ا	��دة 
أ�0 
ر�� إ�� إ'�دة ا��ظر �ن �د
د �� �دول ا�'��ل ا���رر، ���� ا�ر7
س أن 
ط��ب 

��ل �"�ر  ا���"�م
����و5ف )
��، وإن �م 
��ل أ�ر ��دم ���
ل �د;�0 �� ا��)-ر وأن 
  .ا�/وت

ن إذا ط�ب أ)د ا�� :131ا	��دة �
����ر
ن ا�"��� ���)دث �� أ�ر ;�ص �0، ���
0 أن 

ذ�ك '�د ط�ب ا�"���، و= 
ؤذن �0 ���"&م إ= �� ��3
� ا�����، "�� = ��ط� ا�"��� �� أ�ر 
  .ا��3ت ا������5 �
0 �واء ����/�د�5 '�
0 أو �ر�-0


��� �;/ص �������5ت �دة ز��
� �)ددة 
�ب '�� ا���د;�
ن أ= : 132ا	��دة (

���وزوا �دة ا�"&�
 .م ا����و)� ��ر35م أو �3م �;/

 130"��� وC5 ���وز �� �دة ا�"&م أ�ر ا�ر7
س ��ط�
ق �� ورد �� ا���دة  :133ا	��دة 
  .�ن ھذا ا��ظ�م ا�دا;��

 .إذا أ�3� �ر
ق )/�0 �& 
�"ن أن 
���ول ا�"&م �ن �د
د

س أن 
��و '�د�� 
��م ا�5راح �ن �دن '-و �ر
ق ا��3ت )/� "&�0 ���ر7 :134ا	��دة 

 .ھذا ا=�5راح '�� ا����س و
�رع �� ا��/و
ت '�
0 �دون �����5

�"ن �ر7
س �ر
ق �
��� أ�3� )/� "&�0 أن 
ط��ب ��Tراء �/و
ت  = :135ا	��دة 

 .'�م إ= إذا "�ن �/و
�� ������� ����وع ���رح أو ��روع
�ر
ق ورأى ا�ر7
س أن �� )��� �� إذا ط��ت ا�ز
�دة �� ا�)/� ا��)ددة � :136ا	��دة 

��رح '�� ا����س ا�ز
�دة �� )/� ا�"&م ��ر
ق 

ر "��
� ��0 أن F ��ا��دة ا���ررة ���

���، و���C ا������5 )ول ھذا ا�ط�ب "�� ���C ز
�دة أ;رى �� �دة ���ول ا�"&م�.  

�ط�C ا����ن ���ر
رھ� ا��� ���رض '�� ا����� ا����� و�وزع '�� ��
C  :137ا	��دة 
  .ا������5 ��'� '�� ا�5ل 5�ل ا����ح) 48(ا������ر
ن ���ن وأر��
ن 

�دم ��رر ا����� ��;/� ����ر
ر ا��)-ر �ن 5�ل ھذه ا�;
رة و�0 أن : 138	��دة ا

0
���0 و
��ق '�
0 دون �&وة "� ����.  

ا����ن ا����
� ����ر إذا ��ط� ا�"��� ��وزراء ورؤ��ء ا��رق ورؤ��ء  :139ا	��دة 
  ذ�ك ط��وا


�  :140ا	��دة -���� �
�"ل �����ر )ق ا�رد '�� ا�)"و�� أو �����5 ��ر
ر ا����� ا����
  .ا���رو-�

 '�� ا���د;ل أ= 
;رج 'ن ا��و-وع ا�ذي ��ري )و�0 ا������5ت، وإ= :141ا	��دة 
���ر7
س أن 
ذ"ره �ذ�ك، �Tن �م 
ر�C ا��و-وع ���ر7
س أن 
���0 �ن ا=��ر��ل �� 
ا�"&م و"ذ�ك ا��Bن إذا "�ن ا��ر 
���ق ���د;ل �م 
Bذن �0 ا�ر7
س ���"&م أو ���د 

 .ا=��ر��ل �
0 ��د أن ط�ب ��0 ھذا ا�;
ر ا=���3ء �ن �د;�0
��دم ���
ل "&م ا������ر ا��;ل ����ظ�م ��ر7
س أن 
�Bر '�د ا=�5-�ء  :142ا	��دة 

ا�دا;�� �� ا��)-ر و�� ��ل وC7�5 ا����� وإ��5ل �"�ر ا�/وت وا��ر '�د ا=�5-�ء 
 .��دم ��ل ھذا ا�"&م '�� أ�واج اDذا'� وا����زة

5�ل ر�C ا����� 
;�ر ا�ر7
س ا����س ���ر
R ا����� ا������ و"ذ�ك ��دول : 143ا	��دة 
  .ا=�5-�ءأ'����3 '�د 
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  .�ط ��6.ر ا	���ت ا	=��/: ا	-رع ا	را�1


)رر إ�ر "ل ���� '�و�
� �)-ر �;�/ر 
��N إ�� ا������ر
ن :144ا	��دة .  
�دم إ�� ا�ر7
س أي ا'�راض �� ط�ب �/)
)0 ;&ل 

���ر ھذا ا��)-ر �7�3
� إذا �م 

�
  .ا���وع ا�ذي 
�� ��ر ذ�ك ا��)-ر �� ا��ر
دة ا�ر��


�د
0 ا������رون �ن �&)ظ�ت أو  :145ا	��دة  �� C

�رض '�� �"�ب ا����س ��
�دم /�)��3 ��ر�
ض أ��م �"�ب ا����س ا'�را-�ت �
�Bر ���و��3 أو ر�-�3 وذ�ك ��د أن 

  .د7�5ق) 10(= 
��:رق أ"�ر �ن '�ر 
وإذا �� أ;ذ ا��"�ب ��ك ا��&)ظ�ت أو ا='�را-�ت ��
ن ا='���ر، 
�رض ا�ر7
س '�� 
ا����س �/)
 ا��)-ر '�د ا����ح أول ���� ��� 5رار ا��"�ب �� ذ�ك ا��Bن و
�ت 

  .ا����س �� ا��ر دون �����5

ن "ذ�ك  :146ا	��دة ��
���ر ��
C �)�-ر ا�����ت �ر���3 �� ا��ر
دة ا�ر��
�، و

��ر أ���ء ��
C ا�'-�ء ا�ذ
ن ا;��رھم ا����س ���
��� '�0 �� ا����ن ا������ ��)"و�� 
�
  .و"ذ�ك �دى ا���ظ��ت ا��3و
� وا�دو�

  

  ��طرة ا	�0و�ت: ا	�ـ�ب ا	را�1


ن  :147ا	��دة �&�) 36(ا��/و
ت )ق �;/� = 
�"ن ��و
-0 ط��� ���/ل ا���دس وا�
  .�ن ا�د��ور


��ر 'ن ا��/و
ت إ�� �ر�C ا�
د أو ا�و5وف أو ا=�5راع ا���و�� '��  :148ا	��دة 
  .ا���/� أو �������ل ا���3ز ا���د �ذ�ك


��ت ا��;/
� 'ن طر
ق ا=�5راع ا�واردة �� ھذا ا��ظ�م ا�دا;�� 
�� )��� إ�راء ا���
�

"ون ا��/و
ت �ر.  

��رح ��5ون،  
�"ن ا��ط���� ��Tراء �/و
ت �ري '�� ��روع ��5ون أو :149ا	��دة �
 �3
'�� أ�0 
�)�م '�� /�)ب ا�ط�ب أن 
و- ا��زاء ا��� 
رFب �� ا��/و
ت '�

�
  .�ر

"ون ا��/و
ت �����ز�7 '�� �ص ��ر
�� إذا ط��ت ا�)"و�� ذ�ك أو  :150ا	��دة 

  .ا����� ا����
� ����ر
�T� ��ن ا��ط��"�

� ����زم -�راء �/و
ت �ز�7 '�� �ص ��ر
�� إذا ���ق ا��ر �

و'�� /�)ب ا�طب أن 
و- ا��واب أو ا��/ول ا��� 
ط�ب . ����3��5 ا��/و
ت ا��ز�7
 .��ز�7 ا��/و
ت '�
�3 �ر
ط� �وا��� ا����س '�� ذ�ك

 �
�رر ر7
س ا����� ��د ا����رة ا�)"و�� أو ا����� ا����
�� و�� ا�)�=ت ا�;رى 
 C�ت ا��/ل ا����
-��إ�"��
� ا��ت ��/و
ت وا)د أو ا���ز�7 وذ�ك �C �را'�ة �

  .�ن ا�د��ور) 57(وا�;��
ن 
�رر إ�راؤه، إ�� �;��ف  :151ا	��دة 

و�0 اD'&ن 'ن ا=�5راع ا���و��، '�د�� 

  .�"��ب ا��رق، و
)ول ھذا ا��رار دون ������ �;��ف ا������5ت
اD'&ن 
د'و ر7
س ا����س "��� ا������ر
ن إ�� و��د �رور ر�C ��'� '�� ھذا 

  .ا��ودة إ�� ���'دھم و
�رع �� ا=�5راع
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-C "ل . 
�م ا��/و
ت ��=�5راع ا���و�� ا���دي "���� و�/�� �ر
� :152ا	��دة 
�دم �0 �ن �دن ا�'وان، 
�����ر �ط��5 ا=�5راع ا�;�/� �0 �� /�دوق ا=�5راع ا�ذي 

�ر �ن �ط��5 وا)دة �"ل "B� و�وا/
  .��3مو
��C '�� ا�'-�ء أن 
 –أ'&ه  152'�� ا��"ل ا���
ن �� ا���دة  –'�د ا���3ء '��
� ا��/و
ت  :153ا	��دة 


ث 
��ن ا�ر7
س 'ن ا���3ء ا( �
��/و
ت، و���ل /��د
ق ا=�5راع إ�� ا���/� ا�ر��

��س ا�ر7
س وا����ء �����O� 0'&ن 'ن ا����U7 �)-ورھم.  

و�� )��� ا=����ع " ="و��دم ا��/�د�5 ���ظ " ��م"
��ر ����/�د�5 ���ظ  :154ا	��دة 
 ���"�"C����."  

�وم  :155ا	��دة 
�رر إ�راؤه '�� ا���/� 

ر�C إ�� ا=�5راع ا����� ا�ذي  �� ��
���0، و
-C "ل �����ر �ط�0�5 �� /�دوق ا=�5راع ا��
ن ����داء '�� "ل �����ر �

  .ا��و-وع '�� ا���/�

���ر )ق ا��/و
ت ��'� وا)دة 
�و�� ا����ء '�د �����3 �رز ا��ط��5ت �م 
��ن ا�ر7
س 

�
  .'ن ا���
�� �/�� ر��

�)�م �)ص =7)� ا��/و�
ن �� ا��/و
ت ا���و�� إذا "�ن ھ��ك �رق  :156ا	��دة 

  .ن ��3 و�
ن 'دد ا��/و�
ن�" ����C"و�ط��5ت " ��م"و�ط��5ت " ="�
ن �ط��5ت 
�رر  :157ا	��دة 
إ�راء �)ص ;&ل  –��د ا����رة ا����ء  –
�"ن ��ر7
س أ
-� أن 

  .ا�5راع '�و�� '�د

ل ���� أو )ذف �ص  :158ا	��دة �B� ط�ب�ق ���
إذا �� أ�ري ا��)ص )ول ا�5راع 

7�:�D ره أو��ون ='�"
�رر ا���رار ا�����= 

ر '�� ���5 ا������5، �B� 0 أي.  

� ا���رو-� '�� ا��/و
ت إذا �و�ر :159ا	��دة �-�ت '�� ��م ا��/�د�5 '�� ا�

 �
��F�3 ا�د��ور أ
� �-�

� ا����
� �E/وات ا����ر '��3، �������ء ا�)وال ا��� ��F�ا

�، و�� )��� ���دل ا�/وات �رة ���
��، و�� )��� ���دل ا�/وات 
��د ا��/و
ت �رة ��

�3

ر �/�دق '�F ر�ا���رو-� ��� �
-�  .أ;رى �Tن ا�

��ن ا�ر7
س 'ن �-�ون ا=�5راع �����س "������ :160ا	��دة :  

  "ذا= 'دد ا��/و�
ن ���م 
��وي • 
  "ذا= 'دد ا��/و�
ن �& 
��وي • 
 "ذا= 'دد ا������
ن 
��وي • 


��ن ا�ر7
س ��د ذ�ك 'ن ا����U7 ا��7�3
� =�5راع ا����س �T)دى ھ��
ن  :161ا	��دة 
  :ا����ر�
ن

 ................................'�� إن ���س ا������ر
ن /�دق  -
 ...........................إن ���س ا������ر
ن �م 
/�دق '��  -

 أي �را�C 'ن ا��/و
ت ��د ا;����0 :162ا	��دة /
 =.  

�ري إ�� '��  :163ا	��دة  �

��ت ا��;/
إن ا��/و
ت ا��ري ا�ذي ��م ;&�0 ا���

ن ھذا ا��ظ�م ا�دا;�� أو �� إ)دى � 155ا���/� ا�ر��
� ط��� ���روط ا��)ددة �� ا���دة 
 �3
ا���'�ت ا��;//� �ذ�ك، و
�ب '�� ا��"�ب أن 
��ن ���� 'ن ا���'� ا��� 
�م �

  .ا��/و
ت �
"ون ��
C ا������ر
ن '�� '�م �ذ�ك
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و�� ھذه ا�)��� ا�;
رة، '�� ا�ر7
س أن 
)دد ��'� ا����ح ا=�5راع و��'� ا;����0، 



��� ��رى ا��ر'� '�� ��� C-
ن �ن 
�3د إ�
3م ����3 ا��و5
C '�� =7)� ا��/و�
ن �م 

و��د ا���3ء '��
� . "ل �����ر �ط�0�5 �� /�دوق ا=�5راع �)ت �را5�� أ)د أ���ء ا����س
ا=�5راع 
�رز ا����ء ا��ط�7ق �م 
��ن ا�ر7
س 'ن ا����U7 و= ���:رق �دة "ل ا��/و
��ت 

  .�ا��ذ"ورة �� ھذه ا���دة أ"�ر �ن ��'

  

  ا	�����7ت وا	�@د���ت: ا	��ب ا	���س

ا�'-�ء ا�ذ
ن إن ا����
�3ت ا��� 
�"ن �و�
�33 �� ���س ا������ر
ن إ�� : 164ا	��دة 

�ت ھذا ا��ظ�م ا�دا;�� ھ�-��
;���ون �:  

  ا��ذ"
ر ����ظ�م؛ -
 ا��ذ"
ر ����ظ�م �C ا����
ل �� ا��)-ر؛ -
  ا����
0 ا�;�ص ا�����ر؛ -
- �
  .ا����
0 أ���ء ا����� ا���و�

�ر7
س ا����� و)ده ا�)ق �� ا��ذ"
ر ����ظ�م، و
ذ"ر ����ظ�م "ل ;ط
ب �5م  :165ا	��دة 

� 'ر��5 أو ��و
ش �ن �0�B أن 
;ل ����ظ�مB�.  


س �ي �����ر ذ"ر �و�وب �را'�ة ا��ظ�م �م '�د ����ول ا�"��� �دون ا��7ذان أن �
�/د �3ذا �)ض ا���ر
ر، إ= �� آ;ر ا�����، ا��3م إ= إذا 
�ط� ا�"��� �ن �
د
د وإن "�ن 


ر ذ�كF س
  .رأى ا�ر7

ذ"ر ����ظ�م �C ا����
ل �� ا��)-ر "ل �����ر ��ق �0 أن ذ"ر �و�وب �را'�ة ا��ظ�م 

  .�� ��س ا�����، �م �و�0 إ�� ا�ر7
س أو ��7�0 أ���ء ا����� ����ب أو ا��ذف أو ا��3د
د
إ�
0 ا����
0 �� ���� '�و�
� أن 
���ول ا�"��� �
�دي �������ر ا�ذي 
و�0  :166ا	��دة 


�م �ذ�ك�
ب '�0 �����را آ;ر ���
  .و��3 �ظره "�� �0 ا�)ق أن 
'�د�� 
�ر5ل أ)د ا������ر
ن )ر
� ا������5ت وا��/و
ت �� ا����س ��د  :167ا	��دة 

ز�&07 و
ر�ض ا=����ل ���ذ"
ر ����)��ظ� '�� ا��ظ�م، ���ر7
س أن 
ر�C  ا'�دا07 '�� أ)د
ا����� و
��د'� ا��"�ب �
�رض '�
0 �� /در 'ن ا������ر ا����� ����ر �ن إ;&ل 

  .����ظ�م
��رح '�� ا����س ا�Dراءات ا��� 
رى -رورة 
و�� ھذه ا�)��� 
�"ن ���"�ب أن 

��3 �� )ق ا��-و ا��;��ف
  .�ط�
�� )��� �� إذا ار�"ب �����ر ��)� دا;ل ���
� ا����س و;&ل ���� : 168ا	��دة 


  .� ��و5ف ا������5 و)
�7ذ 
;�ر ا�ر7
س أ'-�ء ا����س ��� ار�"�0 ز�
�3م'�و�
'�د�� 
ر�"ب ا������ر ��)� أ���ء ا��دة ا��� �"ون ا����� �
�3 �ر�و'� أو  :169ا	��دة 


ل، 
��ن ا�ر7
س ��� .� ا����� ا��وا�
� 'ن ا���)� ا����ر����د ر���3 �
�دم ا������ر ا��ر�"ب ����)� ا����ر إ�
�3 �� ا���د�
ن : 170ا	��دة 
 169و 168

 0
�' C��
أ'&ه إ
-�)��0 إذا ط�ب ��0 ذ�ك، و
�Bره ا�ر7
س ��:�درة �5'� ا�����، و
  .ا�;روج �ن ���
� ���س ا������ر
ن
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 ا	��06/ ا	�ر	����/: ا	�ـ�ب ا	�ـ�دس
و= ا��)ث '�0  = 
�"ن ������ أي '-و �ن أ'-�ء ���س ا������ر
ن :171ا	��دة 

 Cت ا��/ل ا�����
-��و= إ���ء ا���ض '�
0 و= ا'����0 و= �)�"��0 إ= �� �ط�ق �

ن �&�  .�ن ا�د��ور) 39(وا�

درس "ل �� 
���ق �ر�C ا�)/��� ا��ر����
� �ن �دن ���� ا��دل وا���ر
C  :172ا	��دة 

  .م ا�دا;���ن ھذا ا��ظ�) 48(و)�وق ا���Dن ا���/وص '�
�3 �� ا���دة 

�ب '�� ا����� ا��ذ"ورة �� ا���دة ا������، ��د ا��و/ل �ط�ب ر�C  :173ا	��دة 

ا�)/��� ا��ر����
� �� )ق �����ر ��، أن ����C إ�� ھذا ا�;
ر ا�ذي �0 ا�)ق �� أن 

ب '�0 أ)د ا������ر
ن D�داء و��3 �ظره أ��م ا����� ا��ذ"ورة�
. 


ل 
�ب '�� ���� ا�� :174ا	��دة �B� ط�ب�ن، إذا �و/�ت ���Dوق ا�دل وا���ر
C و)
ا'���ل أ)د ا������ر
ن أو �و5
ف ������0، أن ����C إ�� /�)ب ا=�5راح أو ا��وC5 ا�ول 


0 و"ذ�ك ا������ر ا�����C أو ز�
ل �0 �ن ا����س 
�و�� ا�"&م �د�0�'. 
ر ����ل = 
�ت إ= إذا 'رض '�� ا����س ط�ب ا��دول 'ن ������ ����� :175ا	��دة 


�ت ھذا ا��ظ�م ا�دا;��-���� �� �� ا�5راح ا�Dراج '�0، و��ري ا������5 )ول ذ�ك ط�
إذا ر�ض ا����س ط�ب ا'���ل �����ر أو ������0، �& 
�"ن ��د
م ��س  :176ا	��دة  

ا�ط�ب �ن �د
د �� ��س ا�دورة إذا "�ن ا��ر 
���ق ���س ا����ل ا��� "��ت �و-وع 
  .ب ا��ر�وضا�ط�

��)"و�� ا�)ق �� ا�5راح ���
ل ط���3 �ر�C ا�)/��� ا��ر����
� �� �دول  :177ا	��دة 

�ت ھذا ا��ظ�م ا�دا;��-���� ��  .أ'��ل ا����س ط�

 0
-��و�����س ا�)ق �� ا�;�ذ ��س ا�Dراء ���5راح �ن �دوة ا�رؤ��ء )�ب �� �
 .�ن ھذا ا��ظ�م ا�دا;�� 112و  111ا���د��ن 


��B� �����س أن 
�ت �� ا��دول 'ن ا'���ل أ)د ا������ر
ن و'ن ������0  :178ة ا	��د�

ن �&��ن ا�د��ور، 
�ب أن ���ل ا�ط���ت ا�را�
� إ�� ذ�ك ) 39(ط��� ���/ل ا����C وا�

���5راح �ن �دوة ا�رؤ��ء �� آ;ر �دول أ'��ل أ5رب ���� ���د ;�/� ������5 أ���7 
�ن ا�د��ور، ) 56(�� '�
�3 ط��� ���/ل ا���دس وا�;��
ن أ'-�ء ا����س و�واب ا�)"و

وا��داء �ن ��ر
R إ
داع ذ�ك ا�ط�ب و�وز
C 5رار ���� ا��دل وا���ر
C و)�وق ا���Dن �� 
�
7���� 0���
 .�T� ،0�Bذا �-ت '�رون 
و�� دون أن 
وزع 5رار ھذه ا����� �Tن ا��"�ب 

�دم �درس، �� ���� '�و�
�، "ل �ط�� :179ا	��دة �
 �
�� ��دم ر�C ا�)/��� ا��ر����
 .��3 �ر
ق أو '-و �ن ا����س

 –�ن �د
د  –
�"ن ��ظ
م ��ورة أو إ�راء �����5 ���ظر �� إ)��� ا�ط�ب  :180ا	��دة 

�ت ھذا ا��ظ�م ا�دا;��-�� .'�� ���� ا��دل وا���ر
C و)�وق ا���Dن '�& ��

رار ا����� ا��ذ"ورة ��دم ر�C ا�)/��� 
���ر ا�ط�ب ���و= '�د �/�د�5 ا����س '�� 5
�
 .ا��ر����

/در ا����س 5راره �� �Bن �� 
�ص '�
0 ھذا ا���ب ا�����ق ���)/���  :181ا	��دة 

ا��ر����
� ��د �����5 = ��ط� ا�"��� ;&��3 إ= ���رر ���� ا��دل وا���ر
C و)�وق 
و آ;ر 
�وب '�0 �م ;ط
ب �ؤ
د ا���Dن و���ل ا�)"و�� وا������ر ا����� ����ر أو '-

 .�ر�C ا�)/��� ا��ر����
� وآ;ر ���رض �� ذ�ك
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� ا�/وات ا����ر '��3 �'-�ء  :182ا	��دة ��FB� ���/(ا� Cا�5راح ر� �وت '�/


ن . ا����س�&�و= �)/ل �وا��� �"�ب ا����س ا���/وص '�
�3 �� ا��/ل ا����C وا�

)39 ( �
��Fت أ
 .أ'-�07 ا�)�-ر
ن�ن ا�د��ور إ= ��/و
  

  

  .�ط 6.ور ا	�����ر�ن �� ا	���ت ا	=��/: ا	��ب ا	���1

  .�������ر
ن ا�)ق �� أن 
��ذروا 'ن )-ور ���� '��� ��
�� :183ا	��دة 

�ب أن �"ون ط���ت ا='�ذار 'ن 'دم ا�)-ور �� ا�دورات ا���د
� �ر���� 
و��33 

  .ا����� ����ر إ�� ر7
س ���س ا������ر
نا������ر 

� إ�� ا������ر ا���:
ب �دون  :184ا	��دة ���" �3

و�0 ر7
س ���س ا������ر
ن ���

'ذر �&ث �رات 'ن ا�����ت ا���و�
� ;&ل ��س ا�دورة و
;�ر ر7
س ا��ر
ق ا�ذي 

���� إ�
0 ا����� ����ر �ذ�ك. 

ه، و�� )��� ا���رار ا������ر أ'& 184��د ا����
0 ا����ر إ�
0 �� ا���دة : 185ا	��دة 

�م ��=�5ط�ع ��� ا��:
ب 
��� ا��0 '�د ا����ح ا����� ا��وا�
�، و
/در ا�ر7
س ا��ر ��

  .'ن ���N ا���و
-�ت ا��ر/دة إ�
0 �)�ب 'دد ا�
�م ا��� وC5 ;&��3 ا��:
ب �دون 'ذر

  

  ��ظ�م ا	�وس �� )��/ ا	���ت: ا	��ب ا	'��ن


�وز د;ول �5'� ا�����ت إ= �������ر
ن و��وزراء و�وظ�� ا����س : 186ا	��دة  =
  .ا��ر;ص �3م �ذ�ك �ن 5�ل ا�ر7
س وا��;�ص ا�)���
ن ��ط��5 ����� �ن �دن ا�ر7
س

و= 
�وز ��:
ل ا���3ف ا����ل دا;ل ا�����ت ا���و�
� ودا;ل ا���'�ت ا��;//� 
  .=����'�ت ا����ن

و
)دد . 
��س ا������رون �� ا����ب ا��;/ص ���ر
ق ا�ذي 
���ون إ�
0 :187ا	��دة 

  .ق ا����'د ا�;�/� �"ل �����ر ���C �0 و
��N �وا�3�5 إ�� �"�ب ا����سا��ر


��س ا�وزراء �� ا��"�ن ا��;/ص �3م '�� ��ر�� �ن ��/� ا�ر���7  :188ا	��دة 
��'د ا�)"و��"و
��� �"��3م �� ا����س �."  


ن ا��� :189ا	��دة 
��د
ن �دى 
)دد ا�ر7
س �����ق �C ا��"�ب �"��� �;//� ��/)�

ن و��/)���
  .ا����س، "�� 
)دد ا���"ن ا��;//� ��د��و���


��س ا���وم �� /�ت ��م ����"�ن ا��;/ص �3م: 190ا	��دة .  
�وم ا�'وان ا��"��ون ����3ر '�� ا��ظ�م ��Bر �ن ا�ر7
س �طرد "ل  :191ا	��دة 


  .�ن ا���وم 
�رب 'ن �/�د�5 أو '"��3 أو 
;ل ����ظ�م دا;ل ا���'� �;ص

)�ل '�� ر7
س 5وة �رط� ا����س "ل �;ص �ن ا���وم 
)�ول أن 
�ر5ل ا������5ت 

  .و
�ت �� أ�ره �ورا

  

  �نا	�=����ت ا	���0/ 	��'�ل ��س ا	�����ر: ا	��ب ا	���1

��0 أو إر��ل و�ود �ن أ'-�T� 07ن �)د
د  :192ا	��دة �
إذا 5رر ا����س ا��داب �ن 
  .'دد ھؤ=ء ا������ر
ن 
�م ��رار �ن ا��"�ب
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ل �
�م ا��داب ا�و�ود ��را'�ة ا��;/ص و��دإ ا����ور �C ا��رق و�ط�
ق �5'دة ا���
  .ا����� ���رق


;ص ا�� ��

�م ا����
ق �
ن ����� ا��ر���ن � �
�
�5Dوا �

ل �� ا���ظ��ت ا�دو���
  .و��"ل �3ذه ا�:�
� ��ب ���ر"� �C ���س ا��واب


�0 ��ن 
ر
د �ن  :193ا	��دة 
�د '�� �ر
ق آ;ر �� ����

�وز �ي �ر
ق أن  =
  .أ'-�07، "�� 
��C '�� أي �����ر إ�داء �&)ظ�� 0��Bن �����ر آ;ر


ن �����ر
ن 
��ر"ون �� ���� ;�رج ���س إذا ا�5- :194ا	��دة 
� ا��ر ��
ا������ر
ن، �Tن ا���ط� ا����
� ����ر ���دم �ط�ب �� ھذا ا��Bن �وا�ط� ا�وز
ر ا�ول 
إ�� ر7
س ا����س ا�ذي 
و�0 �دوره ھذا ا�ط�ب إ�� ا����� ا��;�/� �� ���س 


ل. ا������ر
ن�
ن ھؤ=ء ا������ر
ن '�� أ��س ا���
ا����� 
��N ا�ر7
س  و��د ��
  .أ���ءھم إ�� ا�وز
ر ا�ول

�� ����� �����ون  :195ا	��دة 
�� وا�/د
�
�"ل ���س ا������ر
ن �C ا��ر�����ت ا��
  .وا�/دا�5 �)ت إ�راف ا��"�ب

�3 ��
C ا��رق �C �را'�ة ��دأ ) 12(��"ل ھذه ا���ن �ن ا��� '�ر 
'-وا ���رك �

ل ا����� ������� �ر���7 ھذه ا���ن�  .ا���

  

  

  

  

  ا	��ر�1: ا	�زء ا	'�	ث

  ���ر�1 و�:�ر�6ت ا	:وا��ن و.1: ا	�ـ�ب ا�ول

���ل �دى �"�ب ���س ا������ر
ن ���ر
C ا��وا�
ن ا��� ���دم ��3  :196ا	��دة 
�د��3 ا������رون و"ذا ا�5را)�ت و���ر
C ا��وا�
ن 
ا�)"و�� وا�5را)�ت ا��وا�
ن ا��� 


��3 ���س ا��واب(
  .ا��� 

��ن دا��7 �� أول ���� '�و�
� 'ن ا��&م ���ر
C وا5 C
�را)�ت ا��وا�
ن و��

 .ا��را�&ت ا�واردة '�� ا����س

�رض �"�ب ا����س "ل �ص ��دم �0 أ)د ا�'-�ء "���رح ��5ون : 197ا	��دة 

�دم 
����� ا��� ���
�3 درا��0، و'�د 'دم و�ود ���� �;�/� 
�3د �درا��0 إ�� و
وزع �م 
�
  .���� ��"ل ;/
/� ���ك ا�:�


�"ن أن ��رض ���ر
C ا��وا�
ن و���ر)�ت ا��وا�
ن �واء '�� ���� دا��7 أو �ؤ��5 
 .;&ل ا���رة ا���/�� �
ن ا�دورات

��)"و�� أن ���رد أو ��)ب ���ر
C ا��وا�
ن ا���د�� �ن �د��3 ��� ��ءت  :198ا	��دة 
  .ر
C �م 
/�دق '�
�3 ���س ا������ر
ن��دا�ت ��ك ا����

 .و�'-�ء ا����س ��س ا�)ق 5�ل ا��روع �� درا�� ا=�5راح

�0 '�� ���رد �� 
�و/ل ر7
س ا����س ��ص ��روع أو ���رح �5 :199ا	��دة (
�ون 

ا����� ا�دا��7 أو ا��ؤ��5 ا��;�/� 5/د ا�درا�� و�)-
ر 'ر-0 أ��م ا����� ا����� 
  .�����س
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أو ���رح ا����ون ���د
م ا��ص �ن 5�ل ا���3 ��دأ �����5 �ص ا���روع  :200ا	��دة 
 ���ا��� "��ت �/درا �0، ���ل ا�)"و�� ������� ���روع ا����ون، وا-C أو ���ل أو ��

 .وا-�� ���رح ا����ون

��C ا���د
م ������5 '��� إ����
� ���ص ��ط� ;&��3 ا��ر/� ����3 ا���  :201ا	��دة 


ب �� ا���3�
���ء ���3 ا��ص )ق ا���. 
��د ا������5 ا����� ���ص 
�رع �� ���0��5، ��دة ��دة، إ�� أن ����3  :202ا	��دة 

��5 ��
C ا��واد���. 
�ل 'ن أر�C و'�ر
ن : 203ا	��دة 
) 24(��د ا���3ء ا������5، ��دة ��دة، 
�ط� أ�ل = 

  .��'� �������ر
ن ���د
م ا���د
&ت "���� �� ا����ع ا����� ا�ذي 
�� ذ�ك ا��ل ا��)دد

)دد ��ر
R ا����ع ا :204ا	��دة  ��' 0
����� ا�ذي ��دم �
0 ا���د
&ت "���� و
وزع �

  .أ'-�ء ا����� �ص ��ك ا���د
&ت
�ل 'ن أر�C و'�ر
ن  :205ا	��دة 
�د
م ا���د
&ت ��Bل = � R
����C ا����� ��د ��ر

  .��'� ���ت �� �;��ف ا���د
&ت ا���د��) 24(

�م ا��ت �� ا��ص ا���روض ����/و
ت '�� �;��ف ا���د
&ت ا����ر)�  :206ا	��دة 

 .'�� ا��ص ا�/�� أو=، �م 
�� ذ�ك ا��/و
ت '�� �ص ا���دة �"����3
��د ا��ت �� ��
C ا��واد، ��دة ��دة، 
�م ا��/و
ت ا�����D '�� ا��ص  :207ا	��دة 

 .ا���7�3

�م ا��/و
ت ����"ل ا����� :208ا	��دة :  

 ا��وا��ون؛-
  ا����ر-ون؛-
  .ا������ون-


�"ن أ
-� أن 
��ل أ'-�ء ا����� 'دم ���ر"�3م �� ا��/و
ت و
��ل ذ�ك �� 
 .ا��)-ر
�� ا��)-ر و�� ا���ر
ر ا���دم  185ا��
���ت ا����ر إ�
�3 �� ا���دة  ���ت :209ا	��دة 

  .�ن �دن ا����� إ�� ا����� ا�����

���ق �درا��  :210ا	��دة  ��
�� )��� �� إذا أ'ر�ت ���� 'ن 'دم ا;�/�/�3 �


���ق ��روع أو ���ر ��
ح ��5ون أو ا��)ث �
0، أو وC5 �زاع �
ن ����
ن أو أ"�ر �
��رح '�� ا����س ��"
ل ���� �ؤ��5 �3ذا ا��Bن، وذ�ك ��د 
��=;�/�ص، �Tن ا�ر7
س 
 �
إ�راء �����5 
;/ص )ق ا�"&م �
�3 ��)"و�� و�/�)ب ا����رح و�رؤ��ء ا����ن ا����

  .����ر

س ���رض ��"�� ا=;�/�ص '�� ا����س �0���B، أ�� �� )��� ر�ض ا�5راح ا�ر7

و��;ذ ��س ا��دا�
ر �� )��� '�ز ا��"�ب �
ن دور�
ن 'ن )ل ا���"ل ��د أن 'رض 
0
�'.  

��رع ا����ن ا�دا��7 وا��ؤ��5 �� درا�� ���ر
C و���ر)�ت ا��وا�
ن  :211ا	��دة 
�� أ�3ر �ن ��ر
R . ا���رو-� '�
�3 �ور ا��و/ل ��3&�
ن ا��ت �
�3 �� أ�ل أ5/�ه ��
و

  .اD)��� ��"ون ��ھزة ��ر-�3 '�� ا����� ا�����
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�ر
را إ�� ر7
س ا����س 
��ره �� )��� ا�/رام ھذا ا� �
��ل 
ر�C ر7
س ا����� ا����
��رح ا��ل ا�ذي 
راه ������ �3�Dء درا�� ا��ص ا���روض 

ر، و;B��� �
������ب ا�دا'
�رر �"�ب ا����س أ�& �د
دا ���ت �
0 ��د ا�/رام ا��ل ا��د
د دون 
'�� ا�����، وآ�7ذ 

�ر
ر �د
د �ن ر7
س ا�� Cر�
���� ا����
� إ�� ر7
س ا����س 
"ون �و-وع ا��ت، 
  .�داو=ت ا��"�ب، و��رض ;&/�0 '�� ا����س �� ���� '���

��ر
ر ��رري ا����ن  :212ا	��دة � C
5�ل ا��روع �� ����3��5 �� 
�ب ط�C و�وز
  .��'� '�� ا�5ل) 48(ا����� ا����� ��دة ���ن وأر��
ن 


�ب أن �ر�ق �����ر
ر ��
C ا�5را)�ت ا���د
&ت ا���رو-� '�� ا����� أ���ء ����3��5 
 .5�ل ���
م ا���ر
ر

رى ا������5 )ول أي ��روع أو ���رح ��5ون '�� -وء ��ر
ر ���ل �� :213ا	��دة 

�3 ا��ر��
�د�0 إ�� ���س ا������ر
ن ��رر ا����� ا��� 
. 


�)ث ا�5راح أي ��د
ل و/ل ��د ���
م ا���ر
ر ا����ر إ�
0 �� ا���رة ا�و�� إذا  =
  .�ور�ن ا�د�) 57('�ر-ت ا�)"و�� �� �)�0 ط��� ���/ل ا����C وا�;��
ن 

'�د�� ��"ف أ
� ���� دا��7 أو �ؤ��5 '�� درا�� أي ��روع ��5ون أو  :214ا	��دة 
�� أن ��رب  –��رط /&)
��3 �ذ�ك  –���رح ��5ون 
"ون ا�)ق �
� ���� أ;رى دا��7 

3
و
�)�م '�� ا����� ا���د;�� أن ��
ن أن . � )ول ا��ص ا���روض'ن رF���3 �� إ�داء رأ
  .�&)ظ���3 ���� "ل ا��ص أو ��-0

0

ط ����� ��7ر أ'-�ء ا����س '��� ����د;ل ا��رFوب �(
 .و'�� ر7
س ا����س أن 
إذا �� 'رض �ص ��روع أو ���رح ��5ون '�� ���� ���دي �
0 رأ
�3 ��د  :215ا	��دة 

����� ا��;�/� ������ ا��ط�وب ���3 رأ
�3 أن ���ث ��ررا '��3 
)ق �0 درا��0 �ن �دن ا
)-ور أ�:�ل ا����� ا���"�� '�� درا�� ا��ص، "�� 
�"�0 أن 
�دي و��3 �ظره ���م 

  .ا����� ا��� أو�د�0
و���رر ا���� ا����
� ���درا�� )ق )-ور أ�:�ل ا����� ا��ط�وب ���3 رأ
�3 و�0 "ذ�ك 

 .� �ظر ����0)ق ا�د��ع 'ن و�3

ن ا����� ا�دا��7 ا��ط�وب ���3 رأ
�3 �� �ص ��روع ��5ون أو ���رح  :216ا	��دة ��

��5ون '-وا �ن �
ن أ'-��37 �����ر"� �� �"و
ن ���� �ؤ��5 �درا�� ا��ص ا��ذ"ور 
�3
 .ا��)�ل '�

ت �� ����C ا����� ا�دا��7 أو ا��ؤ��5 5/د �)-
ر درا�� أو ا�5راح ��د
& :217ا	��دة 
�Bن �ص �� وذ�ك 5�ل 
وم ا����� ا���و�
� ا��� 
)�وي �دول أ'����3 '�� درا�� 

  .��روع أو ���رح ا����ون
��ري ھذه ا����� ����3���5 )ول �وھر ا���د
&ت ا����ر)� 5�ل ا�/رام أ�ل أر��� أ
�م 


� �� ذ�ك إ�� ا����س�
�م ��دم ��ر
را �"�.  
  .�7�3 �� ا���د
&ت ا��ذ"ورةو
�رك �3ذا ا�;
ر )ق ا���ر
ر ا��

  

 ����ل ا	:.��� �� �دول ا����ل: ا	��ب ا	'�	ث
���ل ���ر
C و���ر)�ت ا��وا�
ن �� �دول أ'��ل ا����س ط���  :218ا	��دة 


�ت ا���دة -�� .�ن ھذا ا��ظ�م ا�دا;�� ��110
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و�0 ا�وز
ر ا�ول ط���ت ���
ل ا����ر
C ا��د�� ��3 �ن �دن ا�)"و��،  :219ا	��دة 

� �� �دول أ'��ل ���س ا������ر
ن، و'�� ر7
س ا�����س و�"ون �3ذه ا�ط���ت ا���

أن 
;�ر �ذ�ك رؤ��ء ا����ن ا����
� ����ر ورؤ��ء ا��رق و
ط��3م '�� �/�3، "�� 
�3

;�رھم ���ر
R ا=����ع ا�ذي ���ده �دوة ا�رؤ��ء �� أ5رب و5ت ���ظر �. 

�ن ا�د��ور، ) 56(إذا ط��ت ا�)"و��، ط��� ���/ل ا���دس وا�;��
ن  :220ا	��دة 

ر �دول أ'��ل ا����س �ز
�دة أو
�ص أو ��د
ل �ص أو 'دة �/وص ��T� 0ن ا�ر7
س  �:�


ط�C �"�ب ا����س '�� ذ�ك �ورا �
�;ذ 5رارا�0 ��د إ���ر �دوة ا�رؤ��ء.  
إذا ا���C �"�ب ا����س ���د
ل �دول ا�'��ل ��دول أ'��ل �"�
��  :221ا	��دة 

�دن وط�ب ر7
س ���� دا��7 أو ر7
س �ر
ق ���
ل ���رح ��5ون أو 5-
� 5د در�ت �ن 
 .إ)دى ا����ن، ���� ا��"�ب أن 
��ل ذ�ك

  

  ���)�/ ���ر�1 و�:�ر�6ت ا	:وا��ن: ا	��ب ا	را�1


�وز ا������5 و= ا��/و
ت '�� ��روع أو :222ا	��دة  =  0�
��رح ��5ون 5�ل ��د�

�ت ا�واردة �� ا��واد �ن -����� ���ن ھذا ا��ظ�م  217إ��  196إ�� ا����� ا��;�/� ط�

  .ا�دا;��

���دئ �����5 ا����ر
C ��=����ع إ�� ا�)"و�� و���د
م ��ر
ر ا����� ا����
�  :223ا	��دة 
 .����ر

���دئ �����5 ا����رح ��=����ع إ�� /�)�0 أو ا��وC5 ا�ول '�
0 و���د
م ��ر
ر ا����� أو 
�� أو ا��/و
ت أي �ص �-�د، و= ا����ن ا����
� و��د ذ�ك = 
�"ن أن 
)�ل '�� ا����5


�ت ا�د��ور-����ل أي �د;ل إ= إذا "�ن �و-وع ا��ص ا����رح درا��0 
;��ف �
 . ��"
 .أ� 0���D"�ن إ)��� ھذا ا����رح ا�;
ر '�� ا��/و
ت 5/د ا��B"د �ن أ�0 = ���ل ����0��5

�

�ب إ�:�ء ا��ص ا�ذي ��ق ��د �
��F�ا �رح '���  .0 �������5و���رد )/ول ا��

�"ن أن ��رض أ
� ����B '�� ا������5 أو ا��/و
ت ��د ا;���م  :224ا	��دة  =

ا������5ت ا����� إ= إذا رFب ر7
س �ر
ق أو ر7
س ���� أو '�ر أ'-�ء ا����س �� 
  .إر��ع ���وع ا��ص إ�� ا����� ا��;�/�


�)�م '�� ا����� أن و�� )��� 'دم ا��/�د�5 '�� ا�ط�ب ا��ذ"و ��ر �� ا���رة ا����

� �/ول ا��ص�  .��رع �� درا�� �


0  إذا "�ن ط�ب إر��ع �ص ��روع أو ���رح ��5ون إ�� ا����� �/�د�5: 225ا	��دة �'
��-� ا��/ل ا���دس وا�;��
ن �� �
��ن �دن ا�)"و�� أو "�ن ا��ر 
���ق ��ص ذي أ��

�0، ����و�0 ا����� ���درس )
�� '�� أن ) 56(( �� �
��ن ا�د��ور أو ط�ب ا����س ا���

)دد ا����س ��ر
R و��'� ��د
م ا���ر
ر ا��د
د �ن �دن ا����� ا��� أ)
ل '�
�3 ا��ص 5/د 


� �� �دول ا�'��لدرا��0، �  .و��)"و�� آ�ذاك أن �ط�ب ا=)���ظ �ذ�ك ا��ص �����
) 57(�'-�ء ا����س وا�)"و�� )ق ا���د
ل ط��� ���/ل ا����C وا�;��
ن :226ا	��دة 

 .�ن ا�د��ور
'�د�� ���رض ا�)"و�� �� ���رح ��5ون أو ��د
ل 5�ل ا��روع �� �����5  :227ا	��دة 

�� �
�ن ا�د��ور ��رض ) 53(��دة '�� ا���رة ا�و�� �ن ا��/ل ا����ث وا�;��
ن '�و�
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� �����س -�
� '�� ا����س، وإذا ;��ف ا����س رأي ا�)"و�� ���3 أن �ر�C ا�-�ا�
  .ا�د��وري، و����س ا������ر
ن ��س ا�)ق

إذا �� أ'��ت ا�)"و�� 'ن ��ر- �3��Bن ���رح ��5ون أو ��د
ل ;&ل  :228ا	��دة 
رأي ���س ا������ر
ن �� ا���رض ا�)"و��  ا������5 ���ر7
س أن 
و5ف ا������5 و
ط�ب

  .�� ا�و5ت ذا�0
و�� )��� 'دم ا��و/ل إ�� ا���ق �
ن ا�)"و�� و���س ا������ر
ن ��Bن ���رح أو ��د
ل 

  .�� ��و5ف �����5 ذ�ك ا����رح أو ا���د
ل و�ر�C ا���ز�� )�= إ�� ا����س ا�د��وري
ا����� ا��;�/� ���درا�� إ�� إ�:�ء ���رح، أو إذا �م ���دم '�د�� ����3  :229ا	��دة 

����U7 درا���3 �� ا�و5ت ا��)دد ��3، ���� ا�ر7
س أن 
ط�ب �ن ���س ا������ر
ن إ�داء 
  .رأ
0 �ورا ��د ا;���م ا������5

 0
و�� ا�)��� ا�و�� 
/وت ا����س '�� إ�:�ء ا����رح �ن �دن ا����� وإن �م 
/�دق '�
ا����س �/ول ا����رح أو= �Bول، و)�� �� )��� ���دل ا�/وات دا;ل ا����� 
���ول 


��5ش ھذا ا����رح.  

� �Tن ا����س 
���Bف ا������5 )ول �/ول ا��ص ا�/�� �����رح، ���و�� ا�)��� ا�
�3 ���رح ��م إ�� ا��"�ب، وإذا �
�دم �ن �
 �
�و�� )��� ��دد ا����ر)�ت ا��� )ظ
ت �����

 Cرح �ن �دن ا�����ا����س '�د ا����7ف ا����T� ،��5ن ا�ر7
س 
��ن 'ن 'دم 5�ول ا��
  .ا����س

���5ش �/ول ���ر)�ت و���ر
C ا��وا�
ن، ��دة ��دة، و
�ري ا��/و
ت : 230ا	��دة 
)دة، و�� ��س ا�و5ت ��ري ا������5 )ول ���ر
C ا���د
&ت  '�� "ل ��دة ���3 '��

  .ا������� �"ل ��دة "�� ��رض أ
-� '�� ا��/و
ت ط��� �3ذا ا��ظ�م ا�دا;��

�"ن ط�ب إر��ء ا��ت �� �/ل أو ��روع ��د
ل �ن �0�B أن 
ؤدي إ��  :231ا	��دة 


ر ��رى ا������5
:�.  
�0، و�� ا�)�=ت و
�)�م ا'���ر ذ�ك ا�ط�ب إذا ��د�ت �0 ا�)"و�� أو ا����� ا����
� �درا�

�� ا��ظر �ر7
س ���س ا������ر
ن�
  .ا�;رى 
�ن �
ر ا������5ت، أن 
�Bر �Tر��ع ��دة 
�"ن �ر7
س ا����س، -���� �) :232ا	��دة 

 C-
أو ��روع ا���د
ل ا�����ق ��3 إ�� ا����� ا����
� ���درا�� ���
د ا����ن �� درا��0، و
 .ا�ر7
س ا��روط ا��� 
�ب أن ����C ا������5 �� �ط��35


�رع �� ا��/و
ت '�� ��روع أو ���رح ��5ون ��د إ���ز '��
�  :233ا	��دة 
�� �0 ��'���ره ��روع ��د
ل ا��/و
ت '��(�� �
  .آ;ر ��دة إ-��

إذا �م ��دم أ
� ��دة إ-��
� 5�ل إ�راء ا��/و
ت '�� ��روع أو ���رح 
�-�ن ��دة 
��ل ��د 
وا)دة �Tن ھذا ا��/و
ت 
���ر ������� ����وع ذ�ك ا���روع أو ا����رح و= 

�
  .إ�راء ا��/و
ت أن ��)ق �0 أ
� ��دة إ-��
��)"و�� و�'-�ء ���س ا������ر
ن "ذ�ك ا�)ق �� ��د
م ��د
&ت )ول  :234ا	��دة 

 .ا��/وص ا��و-و'� �دى �"�ب ا����س
)ظ� �����ول �وى ���ر
C ا���د
&ت ا����ر '��3 "���� وا��و��5 �ن = � :235ا	��دة 

  .�دن أ)د أ/)���3 وا������ إ�� ا����س أو ا����� ا��;�/� ا��� 
�3�3 ا��ر
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��ل ا���د
&ت إ= إذا "��ت ��/ب '�� �ص 
و�د �)ت ا�درس أو إذا 5د�ت �� �Bن � =

�ود إ��  ��

���د
ل ��روع أو ���رح ��، وذ�ك ���-Dن . ا��واد اT� ���(ر ھذه ا�
F و��

و= 
�د;ل �وى ;ط
ب . 5�ول ا���د
&ت 
�رض '�� �ظر ا����س 5�ل ا����ح ا������5
 .���رض ��3 أو '-و �ن ا�)"و�� �م '-و �ن ا����� ا��;�/�

�د�وا ���د
&ت )ول ا��/وص ا��طرو)� '��  :237ا	��دة �

�"ن �������ر
ن أن 
  .أر��� أ
�م ��د �وز
��3 ا������5 �� ظرف

  :و��د ا�/رام ھذا ا��ل = ���ل �وى
  ���ر
C ا���د
&ت ا��� ��د��3 ا�)"و��؛. 1
���ر
C ا���د
&ت ا������� ����رة ����/وص ا��� �م ��د
��3 �ن �دن ا����� ا��"��� . 2

  ���درا��؛
�دن ا����س ;&ل ���ر
C ا���د
&ت ا������� ����رة ����/وص ا��� �م ��د
��3 �ن . 3

��؛��� ��5���  
  .أ'-�ء ا����س ��د
��3 �ن �د
د) 10/1(���ر
C ا���د
&ت ا��� 
�و�� '�ر . 4


�ت ا��/ل ا�)�دي  :236ا	��دة -��إذا ا�- أن ��روع ��د
ل 
د;ل -�ن �
  .�ن ا�د��ور �Tن ا����س 
ر�-0) 51(وا�;��
ن 

 �
و�� )��� ا=����س �Tن ا����س = 
�;ذ 5راره ا���7�3 إ= ��د ا����رة ر7
س ���� ا����
  .و��ررھ� ا���م

��ر
C ا���د
&ت ��د ا���3ء ا������5 )ول ا��ص 
�رع �� ا������5 )ول � :238ا	��دة 
  .ا�ذي ����ق �0 ھذه ا���د
&ت، و
/وت '�
�3 5�ل ا��/و
ت '�� ا��ص ا�/��

 ا�ر7
س ��������5 إ= )ول ���ر
C ا���د
&ت ا��� ��دم ��3 /�)��3 إ�� �"�ب ��
 =
  .ا����س
 :)و��3 )�ب ا��ر�
ب ا�����إذا ��ددت ���ر
C ا���د
&ت ��ري ا������5  :239ا	��دة 

ا�5را)�ت ا�D:�ء �م ���5 ا=�5را)�ت �C ا=��داء ��=�5را)�ت ا��� �;رج �ن ا��و-وع 
  ا��)دد؛

�دم ��3 �

� ����ر
C ا���د
&ت ا����دم ��3 �ن �دن ا�)"و�� '�� ا��� ���ط� ا���

C ا����د�
ن ا������رون وا��� �ر�� إ�� ��س اD/&ح، و�� ھذه ا�)��� ��ط� ا�"���� ��

  .���روع ��د
ل و
�ري �/و
ت وا)د '�� ��
C ھذه ا���د
&ت
��-� أو "&، ���ر7
س ا�)ق �� إذا 5د�ت ���ر
C ��د
&ت ���ددة �����
�  :240ا	��دة 


ن ����ر 5�ل 
أن 
�ر-�3 �� �����5 وا)دة ��ط� ا�"��� ;&��3 ����وا�� �������ر
ن ا����
  .'رض ��ك ا���د
&ت '�� ا��/و
ت

'�د�� 
�رض ��روع ��د
ل �� '�� ا������5 = ��ط� ا�"��� �
0، ��د  :241ا	��دة 
/�)ب ا���روع، �وى ��)"و�� �م �ر7
س ا����� ا����
� �درا��0 أو ����رر و�� آ;ر 

 .ا��ر ���"�م وا)د �ن "ل �ر
ق ���رض أو �ؤ
د �3ذا ا���روع
�/و
ت '�� ���وع ���ر
C أو ���ر)�ت 5وا�
ن أن 
�"ن �����س 5�ل ا� :242ا	��دة 


� )ول ���وع ا��ص أو �زء ��0، و
�م ذ�ك إ�� �ط�ب �ن ا�)"و�� أو ����رر �����5 

 .أ'-�ء ا����س) 10/1(ا����� ا����
� �دار�� ا��ص أو ر7
س �ر
ق أو '�ر 
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� ا��ذ"ورة �� ا���دة ا������ � :243ا	��دة �����د ا��/وص إ�� إذا ��ررت ا������5 ا�
 .ا����� ا��;�/�، و
�)�م '�� ھذه ا�;
رة أن ��دم ��ر
را �د
دا

أ'&ه = ���� ا�5را)�ت ا���د
&ت  237إن ا������5 ا����ر إ�
�3 �� ا���دة  :244ا	��دة 
  .ا��د
دة ا���د�� �ن �دن ا�)"و��


� ����/و
ت ا�;�������  .و����3 ا������5 ا�
��)"و�� أن ���ن -رورة ا�����ل درا�� ��روع أو ���رح ��5ون وذ�ك  :245ا	��دة 

C 5�ل ا;���م ا������5 ا����� �وا�ط� ط�ب �و�0 إ�� ر7
س ���س ا������ر
ن، و
ط�
0
  .ا�ر7
س ا����س �ورا '�� ھذا ا�ط�ب ���ت �

  

  ا���	�ب ا	���0رة : ا	��ب ا	���س

 طب ا	�0و�ت �دون ���)�/   
��)"و�� أو ا����� ا����
� �درا�� ��روع أو ���رح ��5ون، أن �ط�ب  :246ا	��دة 

و
و�0 ھذا ا�ط�ب إ�� . ون ���ق �����5 )ول ذ�ك ا���روع أو ا����رحإ�راء �/و
ت د

0 �ورا ا�)"و�� وا����� ا����
� ���درا���' Cط�
  .ر7
س ا����س ا�ذي 

إذا ا���ت ا�)"و�� وا����� ا����
� ���درا�� '�� إ�راء �/و
ت دون  :247ا	��دة 
�0 رؤ��ء ا��رق �م 
��ر 'ن  �����5 )ول ��روع أو ���رح ��5ون �Tن ذ�ك ا=���ق 
;�ر

 .طر
ق ا����
ق
و)
�7ذ ���ل ا�)"و�� '�� ���
ل ذ�ك ا����رح أو ا���روع �� �دول ا�'��ل ا�ذي �0  


ر أ�0 = 
�رع �� ا��/و
ت �دون �����5 إ= ��د F ،��

� أو �� �دول أ'��ل �"��ا���
�� أ
�م "���� '�� ا�5ل، ا��داء �ن 
وم اD;��ر �0، و�&�  .�د �وز
C ا����ر
ر ا�;�/� �0

�"ل �����ر )ق ا='�راض '�� ا��/و
ت '�� ��روع أو ���رح ��5ون  :248ا	��دة 
�دم ���/و
ت �دون �����5 و��رط أن 
"ون ھذا ا��ص ���& �� �دول ا�'��ل �ن �دن �
ا��"�ب �واء أ;�ر ا������ر �ذ�ك "���� 5�ل ا����ح ا����� ا��� ��ل ا��ص �� �دول 

إ��  238'����3 أو ��دم ='�را-0 ���روع ��د
ل ط��� ���روط ا���ررة �� ا��واد �ن أ
 .�ن ھذا ا��ظ�م ا�دا;�� 241

 .و)
�7ذ 
;�ر ا��"�ب �ورا ا�)"و�� وا����� ا����
� ورؤ��ء ا��رق �3ذا ا='�راض 
�ص إذا �م 
"ن ھ��ك ا'�راض أو ���زل ا������ر 'ن ا'�را-T� 0ن ذ�ك ا� :249ا	��دة 


�رض '�� ا��/و
ت �دون �����5.  

  

  ا	:راءة ا	�د�دة ��)�راح �ن �4	/ ا	�ك 	��روع أو �:�رح )��ون: ا	��ب ا	��دس
'�د�� 
ط�ب �&�� ا���ك 5راءة �د
دة ���روع أو ���رح ��5ون أو ��ض  :250ا	��دة 


ط ا�ر7
س ا����س '��� �;ط�ب ) 67(�/و�0 ط��� ���/ل ا����C وا���
ن (
�ن ا�د��ور 
 .�&�� ا���ك


B;ذ ا�ر7
س ��ظر ا����س �
�� إذا "�ن راF�� �� إر��ع ��روع أو ���رح  :251ا	��دة 
��، و�� )��� ا�ر�ض 
)�ل ��روع أو ���رح ��� 0

ر ا��� ��ت �F أ;رى ���� ���5ون إ�

0
 .ا����ون '�� ا����� ا��� ��ق ��3 أن ��ت �



29 

 

) 15(;��� '�ر  
�)�م '�� ا����� ا��;�/� أن = ����وز �� ��ك ا����3 :252ا	��دة 

�ت ا��واد . 
و�� '�� ا�"�ر-���� ��
� �� �دول ا�'��ل ط�-�و  109: و���ل ا�


�3 �ن ھذا ا��ظ�م ا�دا;�� 223�
  .و�� 
  

  ���)�/ ��روع )��ون ا	��	�/: ا	��ب ا	���1

  إ�داع ��روع )��ون ا	��	�/ 	دى ا	��س: ا	-رع ا�ول


ودع ��روع ��5ون ا����
� �دى �"�ب ���س ا������ر
ن �� ا��Vل ا��)ددة  :253ا	��دة 
�
����� ��

�ت ا����ون ا���ظ-���� �� .ط�

�د ا����س ���� ;�/� ��دم �
�3 ا�)"و�� ��روع ا����ون ا����� 5�ل  :255ا	��دة �

  .�/�إ)���0 '�� ا����� ا��;


��0  :254ا	��دة -��
C ا�و��7ق وا��
���ت ا��و-)� ����� �

ر�ق ��روع ��5ون ا����
��و���ت ا��� 
ر�"ز '�
�3 ��روع ا����ون و�/و�C� 0 �ذ"رة ��د
م ��-�ن ا����ب وا

  .ا����� وا��
��� ا����
� ��)"و��
�������ر
ن )ق ا=��
-�ح وا=�����ر 'ن "ل ���-� �� ��روع  :256ا	��دة 

 C�
�� ��3 /�� ���ود ھذا ا���روع �م 
�ا����ون ا�����، و�3م أن 
ط��وا �ن ا�)"و�� "ل و
  .أ'&ه 254-�ن ا��ر���ت ���3وم ا���دة إ
دا'�3 

  

  ���)�/ ��روع )��ون ا	��	�/ دا�ل ا	��ن: ا	-رع ا	'���


� ا����ر إ�
0 �� ا��/�
ن  :257ا	��دة ����� ��

�ت ا����ون ا���ظ-��ا'���را ��

�ن ا�د��ور ��و�� ���� ا����
� وا����
� ا��3و
� ) 51(وا�)�دي وا�;��
ن ) 50(ن ا�;��

�
  .درا�� ��روع ��5ون ا����

�وز �"ل ���� أن ��
ن '-وا ���3 5/د ا����ر"� �/�� ا����ر
� ��  :258ا	��دة 

�
 .أ'��ل ���� ا����
� أ���ء درا�� �/ول ��روع ��5ون ا����

�"ن ���رر ���� ا��� :259ا	��دة  �

�3 أ�ر ا��
زا���

� أن 
��د'� '-و ا����� ا��� �


ر �� ��ر
ره إ�� �&)ظ�ت ا�'-�ء ا��د'و
ن �ن �
ا���رو-� ��درس، و
�)�م '�
0 أن 
�
 .�د�0 �/�� ا����ر

�درس "ل ���� �ن ���ن ا����س ���ر
C ا��
زا�
�ت ا��ر'
� ��وزارات : 260ا	��دة 
  .ا��� �ر��ط ��;�/�/���3

��/و
ت دا;ل ھذه ا����ن 5�ل أن 
�م ا��/و
ت �� ���� ا����
� '�� ا��وارد = 
�م ا
 .وا�����ت ا�����


ره، و'�
0 أن 
-C �دى ر���7 : 261	��دة ا�
�دم "ل وز
ر �
زا�
� ا��ط�ع ا�ذي 

  :ا����� و��دد أ'-��37 ���� 
�-�ن '�� ا�;/وص


ر وا���3
ز؛��روع ا��
زا�
� ا��ر'
� �"ل ���/
��3 �� ����� ا��-
�  
  ا���د
م ا�"���� ���
زا�
� ؛-

�ت ا��
زا�
� و��ودھ�؛--�� ا�و��7ق وا��
���ت ا��و-)� ��
- �
ا�و��7ق ا�;رى ا��� 
ط��ب ��3 ا������رون �� �Bن ��د أو ���-� �� ا��
زا�

�
 .ا��ر'
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 ��رى �����5 '��� ���
زا�
� و���
��� ا�)"و�
� ا��ر��ط� ����ط�ع :262ا	��دة 
�
�

���3 ا���/-���م ���5ش أ�واب ا��
زا�
� و� ،�
  .�و-وع ا��
زا�
� ا��ر'

��وز
ر ا����� أن 
رد '�� ا������5 وا=�����رات �� ;��م ا����� ا��;//� �����ش 
 .و�0 أن 
;��ر ا��واب 'ن "ل 5-
� أو ��ط� '�� )دة

  .�وز
ر ا�����
��ن ر7
س ا����� 'ن ا���3ء ا������5 ��د �واب ا :263ا	��دة 

  

 ���)�/ ��روع )��ون ا	��	�/ �� ا	���ت ا	=��/: ا	-رع ا	'�	ث

�ت ا� :264ا	��دة -���� ��د��ور ��ري ا������5ت )ول ��روع ��5ون ا����
� ط�


� وا��ظ�م ا�دا;�� ����س ا������ر
ن����� ��
 .وا����ون ا���ظ
إذا ��رر إر��ع �/ل أو �/ول �ن ��روع ��5ون ا����
� ��درا�� �ن  :265ا	��دة 

�د
د �ن 5�ل ���� ا����
� أو �ن 5�ل ���ن ��3 ا�)ق �� إ'ط�ء و��3 �ظرھ� �Tن ھذه ا����� 
��
( �
و'�� �"�ب ا����س أن 
��ل ذ�ك �� أول �دول  �درس ا��/ل أو ا��/ول ا����

�
 .ا�'��ل ������ ا��وا�
��ري �����5 �;�/رة )ول ا='���دات ا��� �م 
ط�ب إد;�ل ��د
ل '�
�3  :266ا	��دة 

= �ن �دن ا�)"و�� و= �ن �دن ا������ر
ن و"ذ�ك إذا 5دم ��روع ���د
��3 �ن �دن 
�)"و�� أن 
���ول ا�"��� �3ذه ا������� '�� ا������ر
ن، و
�"ن �ي '-و �ن أ'-�ء ا

 .د7�5ق) 10(أ��س أن = 
���وز �د;�0 أ"�ر �ن '�رة 

  

  ا	�وا�:/ �< ا	�=�ھدات وا�D-�)��ت ا	دو	�/: ا	��ب ا	'��ـن

'�د 'رض ��روع ��5ون 
3دف إ�� ا��وا��� '�� ���ھدة أو ا���5
� دو�
�  :267ا	��دة 
&��� �ن ا��/ل ا�)�دي وا����
� وا����
�ت ا���ر�
ن ا�-��
ن �Tن ا����س 
در�0 )�ب ��

 .�ن ا�د��ور) 31(
'�د ا����ح ا����� ا��;//� ���وا��� '�� ا����ھدات وا=���5
�ت ��ظم  :268ا	��دة 

  .ا������5 )�ب ا��ر���U وا��ر�
ب ا��ذ
ن )ددھ�� ا��"�ب و�دوة ا�رؤ��ء
  
  
  

  	6*و�/ أ��م ��س ا	�����ر�ن��ؤو	�/ ا: ا	�زء ا	را�1

  ���)�/ ا	�ر���E ا	6*و��: ا	��ب ا�ول

�� �)"�م ا��/ل ا���
ن : 269	��دة ا
�دم ا�وز
ر ا�ول أ��م ) 60(�ط��
�ن ا�د��ور، 

ن �&�� ا���ك �'-�ء ا�)"و��، و
�رض ا��ر���U ا�ذي 
���س ا������ر
ن، ��د ��

0�

��زم �ط�.  


�ت ا����
���رى ����5 :270ا	��دة -��  :� ��روع ا��ر���U ا�)"و�� و�ق ا��
 ر7
س ا����س ا������5 ��د ��د
م ا�وز
ر ا�ول ���/ر
 ا�)"و��؛���
  


��د'� ر7
س ا����س �دوة ا�رؤ��ء، '�د ا=�5-�ء، ���ظ
م ا������5 ��د ���
ل أ���ء 

ن �� ا������5؛�Fا�'-�ء ا�را  


ن �������5
�ط� ا�ر7
س ا�"��� �E'-�ء ا�����.  
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'�د ا���3ء ��ك ا������5 
���ول ا�"��� ا�وز
ر ا�ول و'�د ا=�5-�ء أ)د أ'-�ء ا�)"و�� 

ب 'ن ا������5�
�.  

  

��س �و��� ����� 	6*و�/: ا	��ب ا	'����  

�ن ا�د��ور 
�م إ
داع ����س ) 77(ط��� �)"�م ا��/ل ا����C وا����
ن  :271ا	��دة 

0 ��)"و�� ����
م ����د ;�ص �0 إ�� ر7
س ا����س �� ���� '��� ��� 0

���  –�و�

  ".����س ا����
0" –ھذا ا�����د 

ر�ق ھذا ا�����د �&7)� �و�5
0 وأن 
��ل ��ث أ'-�ء ا����س '�� ا�5ل
�ب أن .  


�Bر ا�ر7
س ���ر أ���ء ا��و�5
ن '�� ����س ا����
0 ا�ذي 
��ر �ر��0 �� ا��)-ر. 

)ق �ي '-و �� ا����س أن 
وC5 أ"�ر �ن ����س وا)د �� ��س  :272ا	��دة  =

 .أو 
�)ب ��0 ��د إ
دا'0 �دى ا�ر7
سو= 
�"ن أن 
-�ف إ�
0 �و5
C �د
د . ا�و5ت

� ا��ط��� �E'-�ء  :273ا	��دة ��F�ت ا
 ا��وا��� '�� ����س ا����
0 إ= ��/و/� =

�� أ
�م "���� '�� إ
دا'0&� .ا�ذ
ن 
��Bف ��3م ا����س و�-� 

و�0 ا�ر7
س �ص ا����
0 إ�� ا�وز
ر ا�ول �ور �/�د�5 ���س  :274ا	��دة 

�ن ھذا  157إ��  152
0 و�ق ا�Dراءات ا���/وص '�
�3 �� ا��واد �ن ا������ر
ن '�
 .ا��ظ�م ا�دا;��


)دد ا��"�ب ��ر
R �����5 ����س ا����
C� 0 �را'�ة ا����3 ا���/وص  :275ا	��دة 
 .�ن ا�د��ور) 3ا���رة ) (77('�
�3 �� ا��/ل ا����C وا����
ن 

;/وص ����س ا����
0 ��ظم ا������5 ��د ��د
م �/ر
 ا�وز
ر ا�ول � :276ا	��دة 
  .���5راح �ن ا��"�ب و�دوة ا�رؤ��ء

�ب ا������5 �/و
ت�
 =.  

  

��س ا	ر)��/: ا	��ب ا	'�	ث�  

ن ا�د��ور 
�م �) 5ا���رة ) (77(ط��� �)"�م ا��/ل ا����C وا����
ن  :277ا	��دة 
  .إ
داع ����س ا�ر�5�� ����
م ����د ;�ص �0 إ�� ر7
س ا����س �� ���� '���

  ".����س ا�ر�5��"
��� ھذا ا�����د 

�ب أن 
ر�ق ا�����د �&7)� �و�5
0 وأن ���ل ��ث أ'-�07 '�� ا�5ل.  


�Bر ا�ر7
س ���ر أ���ء ا��و�5
ن '�� ����س ا�ر�5�� و
��ر �� ا��)-ر �ر��0. 

�وز ������ر وا)د أن 
وC5 أ"�ر �ن ����س ر�5�� وا)د �� ��س  :278ا	��دة  =

 .ا�و5ت

�"ن أن 
-�ف إ�� ����س ا�ر�5�� ا���دم أو 
�)ب ��0 أي �و5
C ��د  :279ا	��دة  =

 .إ
دا'0
و
�ب أن ��C ھذه ا������5 '�� . 
)دد ا��"�ب ��ر
R �����5 ����س ا�ر�5�� :280ا	��دة 

  .�� ا�
وم ا����C �ن ��ر
R إ
داع ا�����سأ��د أ�ل 
�رر �����5 ���ر"� ��3 
��ظم ا������5 �� )��� ��دد ������ت ا�ر�5��، و
�"ن ���"�ب أن 

�C ا��/و
ت '�� "ل ����س ر�5�� '�� )دة
 .��رط أن 
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�"ن �)ب ����س ر�5�� ��د ا��روع �� ���0��5 �ن �دن ا����س، : 281ا	��دة  =
�C ا��/و
تو
�ب أن ����
 .ر ��ك ا������5 إ�� أن 

�� ا�'-�ء ا�ذ
ن 
��Bف  :282ا	��دة �� �
��FB� =إ ��س ا�ر�5���� ��' �� ا��وا�/� =
 .��3م ا����س

�� أ
�م "���� '�� إ
داع ����س ا�ر�5�� :283ا	��دة &��C ا��/و
ت إ= ��د �-� 
 =.  
��ل أي ����س ر�5�� ��ده إذا و�5ت �/�د�5 ���س ا������ر
ن '�� ����س ا�
ر�5�� �& 

��� ��
  .ط
�
'��� ����  .�ؤدي ا��وا��� '�� ����س ا�ر�5�� إ�� ا������ ا�)"و�� ا��

  

  

/ ا	�-�7/: ا	��ب ا	را�1!��  ا

�د�0 ا������ر إ�� ا�وز
ر  :284ا	��دة 
�/د ����ؤال ا����3 ط�ب �واب 'ن �ؤال، 

�
و�� ا�)��� . �� ا����� ��)"و�� أو ا��
���ت ا�;�/� ا��ط�'
�ا�ول أو ا�وزراء )ول ا��

 C�
�و�� ا�وزراء ا��واب �)�ب ا��ط�'�ت ا��� � �
����دم ��وز
ر ا�ول و�� ا�
ا�و�� 
  .�)ت إ�را�3م أو و/�
�3م

�"ل �����ر ا�)ق �� ��د
م أ���7 ��3
�، و'�� ا������ر ا�ذي 
ر
د إ���ء  :285ا	��دة 
�دم �0 'ر-� �"�و�� إ�� ر7
س ا����س �
�و�� ھذا
ا�;
ر إط&ع  �ؤال ���3 أن 

0
 .ا�)"و�� '�
���ر ا��ر
دة ا�ر��
� ا����7 ا���3
� ا��� 
�و/ل ��3 �"�ب ا����س دا;ل  :286ا	��دة 

 .ا�دورات و;�ر��3
�ن ھذا ا��ظ�م ا�دا;��،  292و�
�� إذا )ول �ؤال ���3 إ�� �ؤال "����، ط��� ����دة 

  .ا ا��)و
ل
-م إ�� ا����7 ا�"���
� و
"��� ��)-ر اD'&ن 'ن ھذ
�� �)" :287ا	��دة 
�ن ) 3و 2ا���ر��ن ) (56(�م ا��/ل ا���دس وا�;��
ن �ط�

�
��ء ���ظر �� ا����7 ا���3&�  .ا�د��ور �;/ص ���� 
وم ا�
�دم ا����7 ا���3
� �ر7
س ���س ا������ر
ن �C 'رض �"�وب 'ن ا��ؤال�. 


��ن 'ن �وا-
C ا����7 ا���3
� '�د ا����ح "ل ����.  

)�ل ا��ؤال ا����3 '�� ا�)"و�� ���واب '�0 وذ�ك �� أ�ل = 
��دى  :288ا	��دة 


ز) 20(��
  .ا��ؤال �و)دة ا��و-وع 
و�� �ن ��ر
R ا��و/ل �0، و
��:� أن 

�وم ا��"�ب ����
ل ا����7 ا���3
� ا���ھزة �� �دول أ'��ل ����ت 
وم  :289ا	��دة 

��ء&� .ا�


� و���ل �� �دا
�  :290ا	��دة �Vا�ط�ر�7 أو ا �
�-���� ��
� ���7�E ا��������ط� ا���

�ت ا�واردة �� ا��واد �ن -�� .�ن ھذا ا��ظ�م ا�دا;�� 304إ��  302ا����� و��م و�ق ا��

��'� ) 24(�وزع ��7�5 ا����7 ا���ھزة 5�ل ��ر
R ا����� �Bر�C و'�ر
ن  :291ا	��دة 
 .'�� ا�5ل
إذا =)ظ �"�ب ا����س أن �ؤا= ��3
� �0 ط��C �;/� أو �)�� ��ز �0  :292ا	��دة 

  .أن 
)و�0 إ�� �ؤال "���� ��د �وا��� ا������ر وا-C ا��ؤال
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�� وأ�0 إذا =)ظ ا��� ���� �� 0�' ����Dت ا��� �
��"�ب أن �����را طرح �ؤا= ��3
 C-ا������ر وا ��
س ھ��ك أي '�/ر �د
د ��ز �0 �)و
�0 إ�� �ؤال "���� ��د �وا��

  .ا��ؤال

ق �C رؤ��ء ا��رق إ�� أ���7 ��
�3  :293ا	��دة ���� �
���"�ب أن 
/�ف ا����7 ا���3


�ت ا�واردة �� ا��واد �ن -��  .أو إ�� أ���7 = ��
�3 297إ��  ��5���294 '��� ���� ���

�3 �����5 �� �دول أ'��ل ا����� ���  :294ا	��دة �� �
'�د�� 
�م إدراج أ�3�� ��7


ن �� ا������5، �Fن ا�را
=7)� ��"�ب ���س ا������ر
ن ���ل �
�3 أ���ء ا������ر
�&�  .�ء ا��� �
��5ش �
�3 ا��ؤالو�:�ق ھذه ا�&7)� 5�ل ا����ح ���� 
وم ا�


� وا��واب '��3 �� �دا :295ا	��دة �Vم ا����7 ا

� ا�����، 
�ط� ا�ر7
س ��د ��د
�دم 'ر-� �� ظرف = 
���وز ;�س 
) 5(ا�"��� �/�)ب ا��ؤال ا�ذي ����0 ا������5 �

  .د7�5ق

) 10(� ����ر ا��واب 'ن ذ�ك ا��ؤال �� '�ر 
�و�� ا�وز
ر ا���� :296ا	��دة 
ا������5 ��'���ر =7)� ا������ر
ن  د7�5ق، و��د �واب ا�وز
ر 'ن ا��ؤال 
�ظم ا�ر7
س

  .د7�5ق) 5(ا������ أ���ؤھم '�� أ= 
���وز �د;ل ا������ر ;�س 
��د ا=����ع إ�� /�)ب آ;ر �ؤال ���ل 
�"ن ��ر7
س أن 
د'و ا����س  :297ا	��دة 

�ن ھذا ا��ظ�م  298إ�� ������ �دول أ'��ل ا����� و��� ����طرة ا�واردة �� ا���دة 
  .ا�دا;��


�  :298ا	��دة �V��7 ا����د إ��3ء ا��زء ا�����ق �� �
����ر ���� ا����7 ا���3
وا��زء ا�����ق ������7 ا��� ��
�3 �����5 '��� ������� ���5 ا����7 ا��در�� �� �دول 

�ط�'�ت أو ا�وزارات ا���ؤو�� '�3�� ����3 ��
�، وذ�ك و�ق ا�'��ل '�� أ��س ���
�
  :ا���طرة ا����

�دم ��;/� ��ؤا�0 �� ظرف 
���وز �&ث د7�5ق؛: أو=
  ��ط� ا�"��� �وا-C ا��ؤال �
�
���  ��ط� ا�"��� ��وز
ر ا����� ���واب 'ن ا��ؤال �� �دة = ����وز �&ث د7�5ق ؛: 
�����
ب '�� أ��س أ= 
��دى ھ: �
ب ��ط� ا�"��� �� ا���3
� �/�)ب ا��ؤال �����ذا ا���


ن؛���
ن ا��
  د5

ب ا������ر إذا رأى �ن �Bن ذ�ك ��د
م ا��و-
)�ت : را����
�"ن ��وز
ر ا�رد '�� ��


ن���
ن ا��
  .ا�-رور
� �� ظرف = 
���وز د5

ب '�0 : 299ا	��دة �

0 أن ��� �
إذا )�ل ���C دون )-ور /�)ب أ)د ا����7 ا���3

0�

ن ��ب �:�
  .أ)د ز�&07 �
7
� إ�� �ؤال ��و�ؤ;ر ا����B� �� ��5ن �ؤا�0 إ�� ا����� ا��وا�
� وإ= 
)ول �ؤا�0 ��

����".  

ب ': 300ا	��دة �
ن ا����7 إ= ا�وز
ر ا�ول وا�وزراء ا����
ون ����ر، و�� )��� = 


ب '�0 أ)د ز�&07 �ن ا�وزراء، �Tن �

ب ا�وز
ر ا�ذي 
0�3 ا��ؤال ����رة، 
�"ن أن :�

ث 
��ل �� ���3ل �دول أ'����3، ( �
�م 
��ل �ؤ;ر ا����0�B� �� ��5 إ�� ا����� ا��وا�


ط ا�وز
ر ا�و(
  .ل '��� �ذ�كو'�� ا�ر7
س أن 
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/ ا��F/ ا	���=�/: ب ا	���سا	��!��  ا


�  :301ا	��دة �-��د�وا ���7�B آ�
� إ�� ا���دة ا�وزراء ����ق ��

�"ن �������ر
ن أن 
�ر ��ھ���م ا�رأي ا���م ا�وط�� و����زم إ���ء ا�-واء '�
�3 �������ل B��� �7ط�ر �
ظر�

 .�ن 5�ل ا�)"و�� 'ن طر
ق ���س ا������ر
ن
N ر7
س ���س ا������ر
ن ا��ؤال ا��V إ�� ا�)"و�� ��د ا����رة 
�� :302ا	��دة 


ن '�� �ر��� 
رؤ��ء ا��رق ���رد �� 
�و/ل �0، و
��ق، '�د ا=�5-�ء �C ا�وزراء ا����
��ء&�
وم ا�� �
  .ا��ؤال ا��V وا��واب '�0 �� أول ���� �5د�� ���7�E ا���3

��ء، '�د ا=�5-�ء، ���7�E  :303ا	��دة &��;/ص ا���'� ا�و�� �ن ���� 
وم ا�

� ا���ر��� و�ق ا���طرة ا��ذ"ورة �� ا���د�
ن �Vن ھذا ا��ظ�م ا�دا;�� 298و  290ا�.  

/ ا	*����/: ا	��ب ا	�ـ�دس!��  ا

�)رر ا����7 ا�"���
� �ن 5�ل وا-�
�3، و
��ن ا�ر7
س �� �دا
� "ل ���� : 304ا	��دة 
  .�-�و��3 ا�����D، و���ر �� ا��ر
دة ا�ر��
� '��� 'ن


� إ�� ا�وزراء  :305ا	��دة /;� ��3� �

�"ن أن ��-�ن ا����7 ا�"���
� �و�
0 أ =
  .�و�0 إ�
3م ا��ؤالا�


ب ا�وز
ر ا��و�0 إ�
0 ا��ؤال ا�"���� �� �دة = ����وز '�ر
ن 
و�� : 306ا	��دة �

�� �)"�م ا���رة ا�;
رة �ن ا��/ل ا���دس وا�;��
ن �ن ��ر
R إ)��
) 56(� ا��ؤال �ط�

  .�ن ا�د��ور
���ر أ�و�� أ'-�ء ا�)"و�� �� ا��ر
دة ا�ر��
� ;&ل ا��3ر ا��وا��  :307	��دة ا

�
  .���ر ا����7 ا�"���

  

  ا	�6*�/ ا	=��: ا	��ب ا	���1


��;ب ���س ا������ر
ن �� ���3ل �
���0 �ن �
ن ا������ر
ن �/ف : 308ا	��دة 

�ت ا��/ول �ن -���� ��
�ت  92إ��  88أ'-�ء ا��)"�� ا���
� ط�-���ن ا�د��ور و��


�� ���)"�� ا���
�ا����ون ا���ظ. 

)ظ� ��='���ر أي ا�5راح 
ر�� إ�� ا������� أ��م ا��)"�� ا���
� إ= إذا : 309ا���دة  =

 C�ن) 4/1("�ن �و��5 �ن �دن ر
 .أ'-�ء ���س ا������ر
�ر�C ا�5را)�ت اD)��� '�� ا��)"�� ا���
� '�� ���س ا������ر
ن و'�� : 310ا	��دة 


ن '�
�3 أن ��د ��ر
رھ� دا;ل أ�ل = ���� ا��دل وا���ر
C و)��
�وق ا���Dن ا��� 

���وز �3را وا)دا. 

'�د�� �)�ل ا�5را)�ت اD)��� '�� ا��)"�� ا���
� �ن ���س ا������ر
ن  :311ا	��دة 
�درج �� �دول أ'��ل �"�ب ا����س �م �)�ل '�� ���� ا��دل وا���ر
C و)�وق ا���Dن 


ن '�
�3 أن ���ز ���
 .أ'&ه 310�ر
رھ� �� ا��ل ا���/وص '�
0 �� ا���دة ا��� 

/در ���س ا������ر
ن 5راره ��Bن ��ر
ر ا����� ا����ر إ�
�3 ��  :312ا	��دة 

0 'ن طر
ق ا��/و
ت ا��ري ا�ذي = 
��رك  311و  310ا���د�
ن �' ���رار ��م ا��وا��


ق أو ا�)"م�
0 ا�'-�ء ا�ذ
ن 
�3د إ�
3م ������ر"� �� ا������� أو � .ا��)
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��ل ا�5راح 5رار ا������� ا��و�0 -د أ'-�ء ا�)"و�� إ= إذا أ)رز  :313ا	��دة 
 =
�� أ'-�ء ا����س ��=�5راع ا��ري، �������ء ا�'-�ء ا�ذ
ن 
�3د إ�
3م �� �
��Fأ ��'


ق وا�)"م�  .������ر"� �� ا������� وا��)
  

  

  

  �:�.��ت ��0/: ا	�زء ا	���س

  

4)/ ��س ا	�����ر�ن ��	��س ا	د��وري: ا	�ـ�ب ا�ول�  


ن ر7
س ���س ا������ر
ن، ��د ا����رة �رق ا����س، �& :314ا	��دة �
�� أ'-�ء 
�ن ا����س أو ;�ر�0 �
"و�وا أ'-�ء �� ا����س ا�د��وري ط��� ���/ل ا����C وا����
ن 

 .�ن ا�د��ور) 79(
  .��م ا����رة �رق ا����س 'ن طر
ق رؤ��ء ا��رق :315ا	��دة 

�ت ا����ون ا���ظ
��  :316ا	��دة -��
�3ر ر7
س ���س ا������ر
ن '�� �ط�
ق �

�رارات ا�/�درة 'ن ھذا ا�;
ر ��� ��ا�����ق ������س ا�د��وري �� ا��وا�ب ا�����
  .ا������ر
نوا��ر��ط� ����س 

  

  ا)�راح �را�=/ ا	د��ور: ا	��ب ا	'���

��رح '�� �&�� ا���ك �را��� ا�د��ور، و= ��م : 317ا	��دة 
����س ا������ر
ن أن 
�� ا�'-�ء ا�ذ
ن 
��Bف  �/�د�5 ���س ا������ر
ن '�� ا�5راح ا��را��� إ=�������ق 

�ت ا��/ل ا�را�C ��د ا����7 -���� ��  .�ن ا�د��ور) 104(��3م ا����س ط�

  
  

  �=د�ل ا	�ظ�م ا	دا��: ا	��ب ا	'�	ث

 ھذا ا��ظ�م ا�دا;�� ���ذ ا����ول ��د أن 
�ت ا����س ا�د��وري ��  :318ا	��دة �/


ن ����
� �ن ا��/ل ا�)�دي وا������ �)"�م ا���رة ا�
�ن ) 81(�ط����0 ��د��ور �ط�

 .ا�د��ور

ر أ
� ��دة أو ��رة �ن ھذا ا��ظ�م ا�دا;�� إ= إذا ��دم �ذ�ك : 319ا	��دة 

�"ن �: =

 .���س ا������ر
نأ'-�ء ) 10/1('�ر 
�دم ���رح ��د
ل ا��ظ�م ا�دا;�� إ�� ���� ا��دل وا���ر
C و)�وق ا���Dن : 320ا	��دة 


 .�درا��0 و��د
م ��ر
ر ��0�B ور��0 إ�� �"�ب ا����س
�رر �"�ب ا����س ��ر
R �����5 ا���د
ل ������� ا����� :321ا	��دة 
. 


�ت ا�واردة �� ھذا ا��ظ�م ا�دا;�� ��م �����5 ا���د
&ت ������� ا����� و�ق ا-����
 .وا��ط��� '�� ���ر
C و���ر)�ت ا��وا�
ن

��د �وا��� ���س ا������ر
ن '�� ا���د
&ت ا�واردة '�� ا��ظ�م ا�دا;�� : 322ا	��دة 

و�0 ر7
س ا����س �ص ا���د
&ت ا��/�دق '�
�3 إ�� ا����س ا�د��وري �
�ت �� 

 .�ط�����3 �)"�م ا�د��ور
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 ا���د
&ت ���ذة ��د �/ر
 ا����س ا�د��وري ��ط�����3 ��د��ور :323	��دة ا�/� .  
  

  

< : �ب ا	را��1ا	���4)/ ا	��ن ��	��س اD)��0دي وا������D وا	��س ا
����6ت	  

  

�� �)"�م ا��/�
ن ا :324ا	��دة 
�ن ) 97(وا����C وا����
ن ) 94(�را�C وا����
ن �ط�
ا�د��ور ����س ا������ر
ن و���ن أن 
ط��وا ا=����رة �ن ا����س ا=�5/�دي 

� ا��� ��3 ط��C ا�5/�دي وا����'� وا����'دة �ن ا����س �-�وا=����'� �� ��
C ا�

ع �وا�ط� ر7
س ا�'�� ��)����ت �� �ط�ق ا;�/�/0 ��م ا��را�&ت ا������� ����و-و
  .ا����س

  

  

  

  �:�.��ت ���-/: ا	��ب ا	���س

ھذا ا��ظ�م ا�دا;�� �� ����  ��ت ا��وا��� �ن �دن ���س ا������ر
ن '�� :325ا	��دة 
��ء &� ).1998أ�ر
ل  14( �1418ن ذي ا�)��  16
وم ا�


��ر ھذا ا��ظ�م ا�دا;�� ��د ا��ت �� �0�B �ن �دن ا����س ا�د��وري، : 326ا	��دة 
 �-����ت �� ھذا ا���ر �ص و��ر
R ا���رر ا�/�در 'ن ا����س ا�د��وري ا�
و

  .����/ر
 ��ط����0 ��د��ور
  
 
 


