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�$#�ر�� ا	���ود ا	!��ن	  

 

�� ذات ��آ� (ا�����ة ا������ ��� إن ر�
�ش "��آ� إن���
 $!#"!�� "1)���ودة �% 

!&
'( �$!� إ��&! ُ�(!ر وا��+ (�&! ا��!$*�  وا�(�آ� "2ا����ودة ��� إن ر�
�ش "��آ� % و)

�&!إ وا��(!ر (ا�5!ر/�� ��34!ر�� ا���رد $2'�&! ،")ا	��آ� "$ـ إ/�!ً.� !��") ر��!ا�34 "$ـ $*� 6

6��! إ��= وا��(!ر (ا�>&!;+ ���
��5م �9ر��ه! ��7 وا��+ �*$ ��) �E�)!9= أو" أB" C(ا�5َ�ُ!@? $<�

9<� ا��+و F� �5م أي�
 ��9ن أن �F ا�(�آ� و9<� "  ا�����ل ا���HI+ "ا�>&!;+ ا��

�� ا�34!ر���!K 9�� اO/!ل أ�N أ�2M ه+ �ن�9 ���ة ا���اد ��9ن وأن ا�2>!%� %��ب �Oا : 

 وا�Nة H>� )أ (� Q�ي ا��!رRا� C�M =� ا#"�+؛ ا�>&!;+ ا��
��5م F�'2$ ا�34!ر�� $(�اء 6

  و

 :��U�$ F�'�!5� +9Vد 9>�&+ ا��+ ا�'��ة )ب (

   أو ا����ود؛ ا�<�!ن هRا) 1(

   أو ؛ ا�����ل  $�ي $Iك /&!ز ���E� Xً! ���ن ���ود �W!ن أي) 2(


�ارات � أي �ُ X��Eم ���ود �W!ن أي) 3(
   أو ؛ ا�����ل  $�ي $Iك /&!ز إآ

�&! �>�2"ً! ���ن ا��+ ا#�!ن �*���!ت) 4(�% X� ��ك  /&!ز أو/و ا�34!رI$ ا�����ل $�ي ، 

 "). ا	!��ن %��ة "$ـ إ��&! وا��(!ر(

 $&! - ا�<�!ن  ��6ة أ[>!ء 6+ - ا�34!ر�� آ!)C إذاو )�E=؛ ��Uز . ا����ود ا�<�!ن هRا أن آ�!

�Nب أ����د @E4ً! (وا���اد ا�2>!%� 6+ ا�*E�� ا��>�2ص !&� ا�34!ر�� 6_ن ،)ا�<�!ن هRا 6+ %�

�َ
 أ[>!ء ا�34!ر�� اC��4�H 6_ذا   .ا�*�!�� أو ا#/aاء �E!$` أآ!)�H Cاء %��F ��9'� $�ون ل9ُ�َ4

9�� اO/!ل أ$*� $���ل 9>�&+ ا�<�!ن ��6ة 6_ن ا�<�!ن، ��6ةOا � ا��!دي ا���م $*� �*
 وا��

 وا�Nة H>� أو ا.�4�Hال �� Q�و$>!ًء ا#"�+، ا�(�اء 9!ر b�% ��M!'9���4�ُ ��9ن ا �$ 

 C�M ا�Rي ا���زع أو ا�4�X $_%!دة وا�E!;7 ا�(�آ�� =�IK $(�اء ��أو/و ا�34!ر �Nل أ��N 

 �BU ��ود�ا� ا�<�!ن Rاوه ،")ا	��آ� '��ل ��رد "$ـ $*� 6��! إ��= وا��(!ر ($�ي $Iك

4َ � ا.��aام ذ�F أآ!ن �Hاء ا�<�!ن؛ ��6ة أ[>!ء $= ا.��aامMِ` ل ��رد أو ا�(�آ���N ا�(�آ� .


�ي . ا����ود ا�<�!ن وهRا� b�% +�4وا�� ا�e`أو ا��*�!د آ fا��� +U�، ا��*�!د ا���ر��34!ر�� 

4` � g"ِ�ُأ أو �M �ِ6ُg ���)!9&! أ�N أو ا�34!ر�� آ!)C إذا أوMِ iٌ5� !� ��j ���*� � `4Mِ 
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 أو ا��@�$� أو ا.�H*�!ل �Hء $
f�ّ�9ُ B4 $3!ر�� أ�� ا�4�Hال ا�<�!ن ُ�3k+ و. ؛ا�(�آ�

 أو اoه�!ل أو ا���*�� ا.�H*�!ل �Hء أو N!دث أو ����ارة ا��*�ض أو ا��Eب أو ا�
�ا;`

 I5$ف �i5 أي $&! M!م Iت9*�� أو إ"NI!ت % ا�>!/�� ا�*��ب أو ا�p@!5 ا.�5�Hام

 ا�<�!ن هRا أن آ�! ا�34!ر��، �
g3 ���ث ا�Rي ا��!دي ا��� f�3k+ . ا�<�!ن وهRا ا�(�آ�،


�ي . ا����ود� b�% ��ف �*�ات أI5$ ،��ي و. ا�34!ر�
� b�% B3*ي ا�R7 ا�U<� % 


�ارات �X ا�34!ر�� ا�5�Hام
6��@� أو %�6�� �*�ات أو ��K!ت أو �>�U!ت أو إآ r�� s6ا�� 

!&��% �ًNأو "�ا ��j ردة�� � `4Mِ و ؛ا�(�آ�Fرت �! إذا ذ��M أن  ا�(�آ� Fذ� B3*ا� r�� 

ًَ!4� وIً>6  .ذا9&! ا�34!ر�� 6+ %%  Fآ!ن إذا 6_)= ذ� B� 6+ ا��
��5م  إK'!ق % )!U9ً! ا�*

�&! ا��>�2ص ا#�!ن $�*���!ت ا.��aام�% X� ��أو ا�34!ر ���Eا�� X� ن أي���  ���)!ت �


�ارات وأ�N  ، ا�����ل  $�ي $Iك /&!ز %�Iً��)� b ���ن Rيوا� $�ي $Iك ��Nل
 إآ

�!ت ،ا����oو)�� ا�(�ا;g آ�وت و $�ي، $IكU��$ك وI$ ي�$ �� و�9[�s و���K ا����4

�� ا�4�!)!ت��HIا� �E�*وا��(!ر ($&! ا��� !&��R ،")*�ي *(ك '��ل" $ـ $*� 6��! إ�<�Nو � a;!Uا� 

�ً! ا����ود ا�<�!ن ���ن أنj.7 6_ن ؛�  �� !ً�j. =(_6 �ء و	-	, 439� ،=E��Uز ��	�% 

�= ا	�>�ل آ9 9� ;: ا	�����9ت *�7ن ا	�ّ�رد أو ا	�$6� 3َّ5��ُ أو 	, ا	��1� ��0م ا����رة; 

 . *#�ر��, *1>�ص ا	��(ء د;<

 

�A� B9>�ص ه� وآ�� - ا	$#�ر�� ا��$�ال و��6ن; C% !��ن ه-ا	ه� - ا �$ ا	�'�9 ا	!�ر 

�D %��9 	, 0ّ�مُ� ا	-ي��� ���3 ا	���ود ا	!��ن ه-او.  ��9$� �� *$#�ر� 3� ا	!���Fت آ�%� �

 ا	��و�O�9F�6� P '�	� أو ��N CA�Nن أي ذ	, %C *�� ا	!�CA؛ أو ��KA ا	>��J ا�HIى

 *��م �Wط أو ��N CA�Nن أي أو/و *��U �A9ض أو ا���1ام Iي ا	�(�S� أو ا	�Rدة أو/و

 آ�� �RXه,، اI'�ال �: '�ٍل *7ي �\]�Zً ا	��آ� '��ل ��رد أو ا	��آ� �6Xن و	:. ا	��1	 �

�	 ,Fأ  _��$��9ت %�0اFً� أو 	cر*�ح %�0ا�6X �ًFن �a أ�Nار أ�� ;: �A�Xزل ا	!��ن ه-ا *��	 

�� �6Xن �F�9* �aت أو *�ا�P أ�� أوR\�ُ أو �	�0A� أو �F�1�ُ �d �9ت أيR��* �9 أو	�6X 

 أو اI;��ل ا0F#�ع أو ا	�%�رات %�0ان  أو ا	�F�9$ت أو �Pاا	$� 	��, ا��$�ال أو ا����ع

�C0 أو إر��ل %C اHO �قX �� ���Hت أو ا	�9R��*  �95ت أو ا	�#$�09ت �d ���آ3 أو *�F�9ت أ

 ا	��i 9: وأ ةاOدار و�9N haع أو *�ي *(ك '��ل أو ا	$���9Rت �d ا	�\���1� ا	�95

:��Hj�9 أو ا	�6X ha�	3��1، ا	أو ا �S�\1	�9 اU ،ة�W�$�	أو ا ،�$X���	9� أو اSا�R	أو ا 
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�k�1	ا C�	�6ن اX ���F :; أو �� أو �ا	��آ آ�hF و	� '�= ا	$#�ر��؛ أداء أو *����1ام ��>

�, Z'���	9� ��رآ9: �ا	��آ '��ل ��ردX ار�NI�990 وه-ا.  ا�	0>�د ا�	ا BA� أن D$#� 

�0ً9$#X و*>�ف  '���9ً؛ �mA	إذا ;�� ا hFآ� ,�X ار�NIا _	�#� �K*، أو =;�� ،�K* 9< أوaأ 

�K* اًء��=  أو ،)اOه��ل ذ	, %C *�� (ا	�0>�9�� ا	�\]�	9� أ��س ;�= د;�ى أو ، إ; 

�� ا	�(a� أ��س�a���	أو ا _ و	:.  إ�ا36W CS أو أ�F�a �Hن أي *��_ أو ا	!��ن *��

��6ن �9Uك �qف إزاء أو  إزاءك �ا	��آ �\]�	9�   - اI'�ال �: '�ل *7ي -  �R�Xوز �9ً;�� 

:� ,	)H �9*� أوF ,A; ��* Z وز�R�� ��� �����K ا	�C ا	$#�ر��Wأو ، ا � �6X إ'(ل �� ا	$#�ر

)��K�� BFr% Z ا	�,، و	�AR_).  أآ$� أ�� ��s tW C% !��ن ه-ا	ا CAu�\���90  أو �:  

��ل ��رد أي أو �ا	��آ ]�	9��\� إ	= وذ	, ا	�1>9� ا�kO*� أو ا	�%�ة ;:  ا	��آ� 	

 ��رد أو وآ(�KS أو ���K9 i أو ،ا	��آ� �F_ �: اOه��ل ه� B9% ا	\$_ ��6ن ا	-ي ا	��ى

ً�� ذ	, آ�ن إذا أو ا	��آ�، '��ل�F :; ار أي�aإ tq�H v	ِ��ُ :� _F� ���K9 i أو �ا	��آ 

� وZ.  ا	��آ� '��ل ��رد وأ وآ(�KS أو�� ��s tW C% !��ن ه-ا	�90 ا� �ا	��آ �\]�	9� 

C% �	�' �� إذا D��� �Nًرا *, 	ً�\ إ	= وذ	, B9%؛ �a h$$\X ا	$#�ر�� �6Xن وا	-ي ��دً�� أو 

�h$u ا	-ي ا	��ى B�� !�ر *7ن	آ�ن ا �ًRX�F :; _9; �� .*�	$#�ر

 

��#9, ا	���ود ا	!��ن ه-ا إن �aً�0' �a�9F�F ،�A9�� ز�R� أ�Hى ' �aً�0	�6X ,ن أن أ�ً!� و

 ا	����!�ت *��Au��Z�* �990ء Z J�\X ا	�S�R �: ا	�ول %$��HI  .wى دو	� �: �X �وت

�9sد�� �Wط أو ��Nن �$0= ز�CA ��ى أي إ	= *�90د J�\X أZ ا	�S�R و�: وا	���X$�، ا	

 ا	�S�R %�: ذ	, و;�= �9ًUZ، �نا	!� ه-ا �A* �9RX 3>�ص J�\X أZ أو ��ر��ن �9A�Nن

 '�6X ,a�0ن و	:.  ;�Z D$#AX ,9 أ;(� ا	�اردة ا�Au��Zءات أو ا	�90د *��6X wن أن

�9�� .*-	, ���s7ة ��39آ ا	���

 

�7 إن�
2�� $uي ا��E9 � `4َMِ ا�(�آ�  � �4�*� �$!v�$ !�ً��

���ًا 9� F�R$ ��2Eأو ا�� !�ً��
9 

2�� $uيE9 �Kأ  . 

 

 

U�وB  و?ل أنw�ُ اRا����ود ا�<�!ن ه !Eً6و � ���M+  7!)�) آ�!ن أي ا4�H*!د �X إ)���Uا ��Eا)
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 9>!زع�9
�b<v 6_)= ا�<�!ن هRا و$��/B.  ا��Eا) �ً� $*�Eد ا�5!"� ا�����ة ا#�7 �*!ه�ة آ�

X� ��X;!>4 ا��و��� ا�4� s� .ا����ود ا�<�!ن هRا %�b ا��43

 

�� أو $!@Iً ا����ود ا�<�!ن هRا �ص)2 � )2ً! ا%��4 �! وإذاj  ذ�F 6_ن $= اa�oام ���

 ا����ود ا�<�!ن آ` �U*` أو �34` � $=؛ اa�oام إ��!)�� و%�م ا�I34ن� ��j  ا����

 �� آ�! – %>= )!/ً�! $= ا.%��اد 6+ إM!'Kً! آ!ن إذا إ. - ا����ود ا�<�!ن  �wول وإ)�! $=؛ اa�oام

�� أو ا�i< `@!4ا� %�b ����ي . آ!نj  وا.��aا�!ت ا���Eق آ!�6 وw9ول $Rا9=، 439�E= ا����

 9*!رض أي ه>!ك آ!ن وإذا.���a�� !Eً4@ F�R و��9ن @�ف ��`� وأي ا����ود ا�<�!ن هRا $

�= �(��` �W!ن�% `Kف داIj ؛��6_)= ا�34!ر �*�� s� إ�+ ا����ود ا�<�!ن هRا ��وط 439

�= ���ن ا�Rي ا���ى�% `v� اهR و6+. ا��*!رض ��!N ��/�9 اRإ�+ ا����ود ا�<�!ن ه �kا�� 

���b�% B ا#@�اف ��اs6 ا�*�$�k9 �5
�a�� ا�>�U(oا b�% �5
 . ا�*�$�� ا�>

 

��-�X:إ    ،BH!<ك $�ي ا�����ل  ا��I$ ز!&/ X� �5م�
ن ا��kض � هzR ا�34!ر�� ه� أن 9

�` أو k)و$�ء ا�� C�4vا�� `��` و��/b ا��/�ع إ�b د�k)ء ا���$ `�
�4! ���ن ا��!ل –د��$ – 

F$ �"!5ك $�ي ا�����ل  ا�I$ ز!&U� �4H!<� ��ا�34!ر zRه C(!! إذا آ� ��ن أي . ����u� و�

 $!@Iً و. ��9ن ا�(�آ� $uي N!ل � ��34!ر��ا�5�Hام }�K أن �U*` هRا ا�<�!ن ا����ود 

�Wأ ��# �U��� آ>�kا� z!U9 أو Fه!U9 ����
�� آ>���U ا#�Nال �kأو ا� C(�9*�ض �&! أ �M ار

BH!<ك $�ي ا�����ل  ا��I$ ز!&/ ��j ارات�

 . .�5�Hام هzR ا�34!ر�� �X أي /&!ز أو  إآ

 

��9ن ا�(�آ� وآF�R   ":ر�\�ش إن ��W: 	���9" ا	k�1� *ـ 2004'�0ق ا	#$d ;: ;�م 

 ه7 أ"�!ب ا����U� s%!ت ��آ!ت $Iك $�ي ذات ا�*�I!ت وا��2ر وا����ز ذات ا���2

6+ ����� ا�*�I!ت ا��U!ر�� ا�5!"� $ـ  ��Nا��"����� ر�
�ش إن "و��9ن ". ر�
�ش إن ���

��� " aوب�|>إ"ور� %�I!ت U9!ر�� ُ�
K ��U!"� *�ي $و�*!ر $Iك" * إن ���

��&! 6+ دول أ�KىU
9 X�aا�� ��&! أو ���ن �U
 . $(�آ!ت $*�>&! وا��+ ��Uز 9
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