
  

  د
	ـ�ر �ـ���ـ�
 �7�� ” ا������ ا������ ا������“أ��ر �  1951 أآ	��

$�%�  �)$ ا' ا��%�& ا�
  (*ـ�(�

��6 و��ا��1 ا�/�ب و�4ّان ا���	���& �����0 ��ا��1 �����0 ��/�زي �� ,���� و���� � &) ����� ��9 7�8�) &:;

�)�� �=رادة ا' >.  

<��@ ا A�B ا��4م �*Bق و�EFا ���7 ا����� ) 1(:�د �I�0� ا���ي Jا� �
�ج ا���) M:�� إدر10 ا���Kي ا���( O: �����
 ����� A�B �0ر�	
  .و;�دت �� هQJ ا������ ا������ ا�	<
�)�� (��P د

0�P& دو�� د�0*�ا��� ()	*�� ذات 
��دة ](& ا��%�ة ا�*�(�� و�Zن ا��Y<;��� ا��ا���X وW�K و
�UV ا����ع  A�Bو
�آ	Iا���م ا�� ��AB ا���6 ا6F	�Zدي وا,F	���B وا�[�  .� وUEP إ�6(� ا���ا�� و�a& (��دئ ا�:��0 وا��)�واة وا_�Xء و

�Pل A�B ا' (��M ا���M ، و���b و6�ر;� هJا ا��
	�ر ������P ا������ ا��	:�ة Fا ���2(و(  
____________________________________  

:�دي) 1(Fم ا�gا�� A/*�;�ن ر6$ أ����1963 �)�� 1 .   
)2 ( Aا��و�� إ� $
   .1963 �)�� 1���*�;�ن ر6$ ” ا�����P ا������ ” �Bل ا

  ا�ZEـU اjول
�K�� $P:م ا��g;ا��و�� و UP8  

  )1(ا���دة 

��د�K وB F& أي ,4ء (& أرا�K�b. ����� دو�� %�ة ()	*�� ذات 
��دة  &B ��0ز ا��4ول F.  

  )2(ا���دة 
  .” ا�����P ا������ ” � (���P ورا��k و;�K)�g ;���� و)�A ����� دو�
  )3(ا���دة 

 ��*0��jو6)$ (& ا�*�رة ا ���  .ا�����P ا������ ,4ء (& ا���& ا��
  )4(ا���دة 

  :%�ود ا�����P ا������ ه� 
 F��8 : n
  .ا��:� اj��o ا��	�
 �6�  .ا����Kر�0 ا������ ا��	:�ة و,��Kر�0 ا�)�دان : 8
����, :  �Vوا��4ا �  .,��Kر�0ت ا�)�دان و�Iد وا����
 ���p :�V1 و ا��4ا;�  

  )5(ا���دة 
  .ا_
qم د0& ا��و�ـ� 

  )6(ا���دة 
  .��0& ��8ر ا��و�� و;��Iه� ا����� �*�;�ن 

  )7(ا���دة 
 ��rا ���jوا UPIا� A�B ن ا���$ ا������P0:  

qBاز�0 أ�	أ��ان ( �kqk A�B $(*0و �b�B �E�b ���� �aXj��
�د j�� ��%jد . ه� ا�
jن ()�%� ا���ن ا�PA�B أن 
 ��8jا �
��X o��آ�آ7 أ ����� &�� o��ل أqه A�B �Y
�0& وأن 0:	�ي �� وXrوي (���ع ()�%� ا���;�& ا�(.  

  ا�ZEـU ا��9;ـ�
7�Iق ا��*%  

  )8(ا���دة 
�� ����� و��1 �� ,�)�� أو ر�0�B أ, $�*) t]8 Uآ ����� ��	�0 ��rوط ا�Iأ%� ا� ��� ���  :���� إذا 

1 . ����� ��  .أن �P0ن �6 و�� 
2 . ����� ��  .أن �P0ن أ%� أ��0� و�� 

��ات إ�B �)�6د�0 . 3 �IB &B U* F ة�) ����� ��  .أن �P0ن �6 أ�6م 

  )9(ا���دة 
�وط ا�qز(� FآI*�;�ن ا��د �:�ا�Bة أ%�Pم ا���دة ا��9(�� (& هJا ا��
	�ر ) v) تq�K( �� w��	)�ب ا���)�� ا������ و

 U* F د�0 ���ة�B �)�6إ ����� �����& ا�0J& ه$ (& أ�U ���� وjوFده$ وj���ء ا�Y6jر ا������ و�x,�;7 ا�0J& أ�6(�ا 	/���
�0& اX	��ر ا���)�� ا�Xjء اF[K� ز���� ، �K��
��ات ��B ا��� U�JKا ا��
	�ر و(� زا��ا (*���&  �IB &B وط�I�� �*�� ������

 �   .1952ا������ �� ا�*�;�ن A�B أن ���Y0ا اآ	)��qX �Kل qkث 
��ات �	�ئ (& أول 0��0
  )10(ا���دة 

�ى Xا���)�� ا������ وأ�0 ,�)�� أ &�� v��0ز ا��� F.  
  )11(ا���دة 

�ص و���� K��B$ (& ا������ن ��ى ا�*�;�ن 
�اء ، وه$ (	)�وون �� ا�	�	v ���:*�ق ا���;�� وا�)��
�� وEا� [��P ��
� أو ا��/� أو ا�9�وة أو ا��)7 أو اrراء Zه7 أو ا���J7 ا��0& أو ا���(� Mذ� �� $K��� 4��� F �)ا��� @���P	ا��ا,��ت وا�

 ��B��	,Fوا ��
  .ا�)��
  )12(ا���دة 

  .ا�:��0 ا����EP) ��Z]I و,��v ا8j[�ص (	)�وون �� ا�:���0 أ(�م ا�*�;�ن 
  )13(دة ا���

�ض 
q(� ا�)�Pن أو ��وف ا�	� �6 gارئ أو ا���ازل أو ا��Yت ا�F�% ���ض ا�)[�ة A�B أ%� إF ���,7 ا�*�;�ن E F
 �YX Aإ� $Ka��.  

  )14(ا���دة 
  .�t]8 UP ا�:� �� ا�F	��ء ���:�آ$ و�*� �P%jم ا�*�;�ن 



  )15(ا���دة 
���0 إ�A أن O�9 إد� ��	�0 ��0��� $K	) t]8 Uآ �(E; &B ع���ور�0 ���aت ا��;��aا� �K�� �� &)[ا;	� �6;�;� �� (:�آ�� 


	��V��9 ا�	� �K��B t�0 ا�*�;�ن Fال ا�%jا �� Fإ ����B ن ا��:�آ���P  .و
  )16(ا���دة 

 �6q��0ز إ� Fا�*�;�ن ، و �K��B t�0 �	ـ�ال ا�%jا �� Fإ �I�	E�70J أ%� وF F ��0ز ا�*�A�B o أي إ;)�ن أو %�)� أو 
 �� &�K) ب�*B إ;4ال.  

  )17(ا���دة 
 ���*B v6� F M�Jآ ، �K��B t�0 يJور ا�*�;�ن ا��Z� �*%qل ا����jا A�B Fب إ�*B F�6;�ن و A�B ء��� Fإ ���*B F��0 و�, F

 ��0��Jة وO6 ار�Pب ا���; O;آ� �	ا� ��أ�8 (& ا��*�.  
  )18(ا���دة 

� ��B� ا_�6(� �� ,�K (� أو أن 4�0م ��_�6(� �� (�Pن (��& أو F ��0ز �<ي %�ل إ���د ���g:� (& ا���0ر ا������ وF ��0ز أن 
�� اj%�ال ا�	� �K���0 ا�*�;�ن  Fإ ����� �� U*�	ا� &) ���).  

  )19(ا���دة 
 ��E�P���ا�*�;�ن و ���� اj%�ال ا������  Fإ �KI�	E Fو �K��X��0ز د q� ، �)���� ���)�آ& % �K��B ص�Zا���.  

  )20(ا���دة 
��0 ا�[�Y��ت وا�����6ت وا���ا�qت ا�	���E;�� و,��v ا���ا
qت A�B اX	qف ��ره� وو
��K�V ، وF �0ـ�ز (�ا�6	�K أو 
 UEP

�� ا�:�Fت ا�	� �K��B t�0 ا�*�;�ن  Fه� إ��X>.  
  )21(ا���دة 

�م ا��و�� ,��v اjد�0ن 	:��0 ا��*��ة وا�*��م %��0 اBF	*�د (�Y*� و% �Kbأر ��وا��Jاه7 وUEP ������& و�x,�;7 ا��*���& 
��0�� اrداب  Fم ا���م و�g���� Mذ� U]0 F أن A�B د�0نjا �V��I�.  

  )22(ا���دة 
��ق وا��
�UV و�F &P ��0ز إ
�ءة ا
	���ل هQJ ا�:Yا� v���� �	Bرأ0� وإذا &B اب�B_ا t]8 UPو� ���EP) �PE�0 ا��% �0

���� 0[��@ ا���gم ا���م أو ��0�� اrداب .  
  )23(ا���دة 

�� %�ود ا�*�;�ن  ���EP) �B��Yوا� ���:Z�0 ا��%.  
  )24(ا���دة 

�ى أو Xت أ�B��Y) أو ����:Zأو ا� ����� ا
	���ل أ�0 �/� �� ا����(qت ا�[��� أو اj(�ر ا�����0 أو ا�9*� �0��t]8 UP ا�:
�� ا,F	���Bت ا���(� .  

  )25(��دة ا�
  .%� اF,	��ع ا�)��� (�EPل �� %�ود ا�*�;�ن 

  )26(ا���دة 
0�P& ا������ت ا�)���� (�EPل وآ���E ا
	���ل هJا ا�:� �K���0 ا�*�;�ن  �%.  

  )27(ا���دة 
�0�ض �K$ (& ا���Iن وذ� M�P	���ت (���6 �<
��KV$ ، أ(� ([���� ا�)��Yت �����اد أن 0[����ا ا�)��Yت ا���(� �x� $
�� 

�Pن إ���K�� Fت ا���g(�� أو ا8j[�ص ا������0  q� v�)ا����.  
  )28(ا���دة 

 &) �K	��6ر O: �V�I;=� w�(
��� و��� ���I� (& ا���ارس ا� ��� Q�I; A�B ا��و�� U��ا�	���$ %� �UP ���� و
 7;�,xا���ارس ا�[��� ������& و�.  

  )29(ا���دة 
�g���� U]0 $� �) �  .م ا���م أو ��0ف اrداب ، و�P0ن ��g$ أ(�ر ا�	���$ ا���م ���*�;�ن ا�	���$ %

  )30(ا���دة 

��� . ا�	���$ اjو�� إ�4ا(� ������& (& ���& و���ت ��� ا���ارس ا� �;��) �Vا�	�Fو�� واj$ ا���	وا�.  

  )31(ا���دة 
�� %�ود ا�*�;� Fإ �P�) ���ف Z	ا� &) Mا���� v��0 q� �)�% ��P���� ��ن وF 4�0ع (& أ%� P�)� إ F�7�( ا�����E ا���(� 

 Fد�B �a0�� ��B �a0���ط I�و ��� �K��B ص�Zا��� ��E�P���ا�*�;�ن و ��  .اj%�ال ا������ 
  )32(ا���دة 

  .B*��� ا���Zدرة ا���(� �x(�ال (:�gرة 
  )33(ا���دة 


� ����	�v وه� �� %�A ا��و�� �
jآ& ا��ة ه� ا�
jا .�:  .� ا��و�� ا�4واج و��B v�I�و
  )34(ا���دة 


�� ��:��ة ا6F	�Zد�0 وه� (I/�ل �:���0 ا��و�� و%� ����v ا������& �
jا �� (& ا�����Z�B Uا��� . U��� د 0*�م�� UPو�
  .ا�:� �� أ,� �Bدل 

  )35(ا���دة 
 �� �Iا���� &) �VF ى�	() ���� UP� ن�P)_ر ا�*� ����U ا��و�� A�B أن 0	� ��
jو.  

  ا�ZEـU ا���9ـ�
��B� اjول وا��9;� ���*�;�ن ر$6 ( E� UZEا ا�Jا���اد 1963 �)�� 1ا�/� ه U�I039 و 38 و 37 و 36 ، و.(   

vـ�ا�  ا�ZEـU ا�
  ا�)��Yت ا���(�

  )40(ا���دة 
���A ود��0 اj(� ، واj(� (�Zر ا�)��Yت  �  .ا�)��دة ' وه� �=راد

  )41(ا���دة 
�I	ا� �Y�(ا� �)j1 ا��) v) اك�	8F�� Mه� ا���F�	0 ���0 . �,ا�� A�B �)jه� (��1 ا�و�Z0ر ا���M ا�*�ا;�& ��� أن 0*

  .ا����& �� هJا ا��
	�ر 



  )42(ا���دة 
  .ا�)��Y ا�	�0 �0J�E	�Fه� ا���A�B M %�ود هJا ا��
	�ر 

  )43(ا���دة 
�ىXjا����� وا��:�آ$ ا ��P:ه� ا��F�	 ��V�a*ا� �Y�(ا� Mا��� $
�� %�ود ا��
	�ر و�� ا�*�;�ن و�� �K)�P%ر أ�Z  . ا�	� 

  ا�ZEـU ا�[�(ـ1
Mا��ـ�ـ  
  )44(ا���دة 

�ا�Bة (� ,�ء �����دة ) v)40 ���ن ا�)��دة أ(�;� اM���� �)j (:�� إدر10 ا���Kي ا�)��
� j $kوFدQ ا�Jآ�ر (& ���Q اjآ� 
 �*�� ��� �*�� ���jآ�.  

  )45(ا���دة 
�ش ا��B ���0& ا�����P& ا��Zدر0& )x� �*�� �kورا �P��22 �E� &) 1374 ا��9;� 25هـ ، و v��هـ 1376 (& ر.  

�0& ا�����g& ��را�k ا���ش ذا ��/� د
	�ر�0 )j0& اJه &) Uآ �  .و�0	�

  )46(ا���دة 
(��) v�	�0 �� @�X &����� %��� و��ة ا���M و��X ا���ش ���م و,�د (& 0[�@ ا���M أو ���م  ��� ا���Iخ وا���اب 

�ة أ�0م �:�aر �kqk أر��ع أ�aBء آU (& ا����)�& IB وز��	 F ة�) �� �� @�X &���	� ة�Bون د��را و���آ� 	I) �(�,
 U6jا A�B . ا���م �E��=ذا �$ 0	)& اXF	��ر �� ا�����د ا��	*�م  &0�b�:ء ا��aBj�9 ا�k ����p>� ���B O0�Z	ي ا��و�0

�ع I0 �IB ا��)��� ا�:�دي ����pj��(& ا����)�& و Uء آ�aBj �*�Y�0 ا���. ا����)�ن (�	���& �� اXF	��ر �:�aر اjآ9
 Mا��� &��� $	0 A	% را�����	�v ا����1 ا�*�$0  q:�) وان آ�ن (��1 ا���اب.  

  )47(ا���دة 
�� أ(�م (��1 ا���Iخ وا��rر�0 0*)$ ا����& ا�	

�Y	� ا�� Mا��� ��آ� U�6 أن 8��0	I) �(�, ��  :�اب 

 ” &B ع��أ6)$ ��' ا���g$ أن أ%	�م د
	�ر ا��qد و�6ا;���K وأن أ�Jل آU (� ��ي (& �6ة ���:��A�B �g ا
	*qل ����� وا��
 �K�bأرا �)q
 ”.  

  )48(ا���دة 
	
� ا���Y�
 �
�ر�0 أن �B ��V�; &��0� أو أآ9� ��0ز ����M إذا أراد ا�	/�B 7& ����� أو %�ث (� 6��0� أو ���0� (]6	� (& (��ر

 ��B ��0ب &) Aإ� �Ka0�E Mى ا����  .��*��م ����ا,��ت و(��ر
� ا�:*�ق وا�)��Yت ا�	� 0
  )49(ا���دة 

 ���qه �)�B �IB ��;��k م�� M���� �8�
& ا�.  
  )50(ا���دة 

� ا��
	�ر0�Y�
 �
��6�ا أو إذا %�ث (� 6��0� أو ���0� (& (��ر Mإذا آ�ن ا��� ����& ;�7V أو أآ9 &) �(E�� &P�	0 $و� �
 ��Y�
���A (��1 ا��زراء ���ا�*� (��1 اj(� أن ��0& و��� أو (��1 و���0 ��*��م ��ا,��ت ا���M و(��ر
� %*�6� و

 ��Y�
 �
� �q,	�. إ�A أن ���0 
& ا���8 أو إ�A أن w�Z0 �6درا A�B (��ر�Bد O�,و �*��) ��p �)jع وإذا آ�ن (��1 ا�
���& ا���� أو (��1 ا�����0  $	0 A	% را�����	�v ا����1 ا�*�$0  q:�) أ(� إذا آ�ن (��1 ا���اب ،.  

  )51(ا���دة 
 Q��B &) &���رjا $�ش أو و��� أو �aBا �� (��1 ا�����0 إF إذا آ�ن ����� ()��� و�6 أ��� ��V�; t]8 أي &���F ��0ز 

� أ;�p ، ديq*�0$ ا���	ب ا��(:� Q��B &) &0�Iا�:�د�0 وا�� $� ��0ز ���& أ%� ا�Jآ�ر (& أ�aBء ا���O ا����M إذا آ�ن �6 أ
  .�:)�ب ا�	*�0$ ا���qدي 

  )52(ا���دة 
 O:(& %�& و��ة ا���M إ�A أن 0]دى E�X� أو ا���� أو أ�aBء (��1 ا�����0 ا����& ا��
	�ر�0 40اول (��ـ1 ا��زراء 

	
  .�ر�0 ��
$ اj(� ا������ ()����	� 
��Yت ا���M ا��
  )53(ا���دة 

 �(�, ���� أ(�م (��)� ا���Iخ وا���اب r(� �$ 0*)$ ا����& ا ��Z�) �0ء (��1 ا�����aBأ &) �aB ا���� أو A��	0 F
�آ� 	I):  

���� وا����ع B& أ6)$ ��' ا���g$ أن أ%	�م د
	�ر ا��qد و�6ا;���K وأن أ�Jل آU (� ��ي (& �6ة ���:��A�B �g ا
	*qل �” 
 M���� �Z�]) وأن أآ�ن �K�bأرا �)q
“.  

 M���0� ا��� t]8 أو أ(�م Mا����& أ(�م ا��� QJه $(*��  .أ(� ;�7V ا���ش 
  )54(ا���دة 

����0 أن �P0ن و��� أو �aBا �� (��1 ا�����0I�� ه���  �aB أو أي �وإذا آ�ن ;�7V ا���ش �aBا �� ه��� . F ��0ز ���ز0
� ���0�I�ك �� أ��Bل �M ا����K أ��kء ��6(� ������ ا���ش 	I0 q.  

  )55(ا���دة 
 ، أو إذا %�ث (� ���0� (& ا�*��م ���Kم أ���B� آ��� 50�� %��� و��ة ا���� أو �aB (��1 ا�����0 ا����& ���,7 ا���دة 

� �X� �Z]8 &��0 أن �)j1 ا��) �*��� (��1 ا�����0 �����1 ا��زراء ���ا �aا���اد أو آ� ���وط ا��Jآ�رة I��� ��B F�
� �q,	��ع 54 و 53 و 51�Bد O�,و �*��) ��p �)jا����1 .  ، وإذا آ�ن (��1 ا v�	��� q:�) أ(� إذا آ�ن (��1 ا���اب

���& ا���� أو �aB (��1 ا�����0  $	0 A	% را��  .ا�*�$0 
  )56(ا���دة 

��& ([�ZZت ا���M وا���O ا����M �*�;�ن  .Fو �)jار (& (��1 ا�*� �K�� (�ة %�P� و�P�0 &P& ز�0د �KZ*; و0:�د .  ��0ز
 Mت ا����ZZ]) &) JX[��ت وأو���ء ا���ش A�B أن �  .ا�*�;�ن (

  )57(ا���دة 
�� %��� ر��0�a6 v (& ,�;7 ا�[��� ا�����P أو �bه�  v�	�g$ �*�;�ن �6ا�B ا_,�اءات ا�*��V�a ا�	� 7�0 أن .  

  )58(ا���دة 
  .ا���M ه� ا��1�V اA�Bj ���و�� 

  )59(ا���دة 
� ()��ل �pن و�Z) Mا���.  

  )60(ا���دة 




�Y	� ��ا
�Y وزراV� وه$ ا��)����ن  Mا��� A��	0.  
  )61(ا���دة 

 �)j1 ا��) �*���X �8رج ����� إF ��� (�اB Mا��� A��	0 F.  
  )62(ا���دة 

  .ا����Z0 Mق A�B ا�*�ا;�& و�Z0ره� 
  )63(ا���دة 

��U0 أو ��K� U�Y أو إ�EBء (& �J�Eه� ���  .ا���va0 M ا���اwV ا�qز(� �	�J�E ا�*�ا;�& ��� ��1 
  )64(ا���دة 

�ا
�$ �P0ن ) �K;>I� ر�Z0 ا�:� أن M������ا��� ()	���� و�$ P0& (��1 اj(� (��*�ا  7�Y	 ��V��9	
إذا ��أت أ%�ال ا
E��]) ن�P F أن A�B �6ة ا�*�;�ن �K� ر�	
�� أول ا,	��ع �� ، �=ذا . � �P%jم ا�� �)j1 ا��) A�B $�
�ض هQJ ا���ا�و

�ض أو �$ 0*�ه� أ%� ا����)�& زال (� آ�ن ��K (& �6ة ا�*�;�ن � $�.  
  )65(ا���دة 

�ورة أن v��0 ا����aا� ��B �ر و��	
)�& (�� E0		w ا���M دورات (��1 اj(� و�KaE0 وU:0 (��1 ا���اب و�*� �P%jم ا��
  .��:� أ(� ه�م 

  )66(ا���دة 
 Mورة ذ��b د�0 إذا رأى�B ��p ت�B��	,ا Aإ� �)j1 ا��) �B�0 أن M���� . �K�a� �a0��� M7 ذ��� A	) �a0أ Q�B�0و

� ا���دي �p ع��	,Fا o� Mء ا����)�&، و��0& ا����aBj �*�Yا�� ����pjا.  
  )67(ا���دة 

�B �)jا;�*�د (��1 ا U�,> M���� ون��د ا��ا%� �*�;Fدور ا ���ر P	0 أن F�0(� و &�kqk &B U�,>	�04 (�ة ا�A أ;� F ��0ز أن 
  .(�ا�*� ا����)�& 

  )68(ا���دة 
 ، �K�)وأ �K�bأرا �)q

��دة ا��qد و �0��% �K	�K)ا������ ، و �Pا���� ��ا���M ه� ا�*��V اv���� A�Bj ا�*�ات ا��)�:� 

  .j(& وI	�U ا���� و�6ات ا
  )69(ا���دة 

�)j1 ا��) �*�  .��0& ا���M ا�:�ب و�0*� ا�w�Z و�0�م ا����ه�ات و�Z0ق �K��B ��� (�ا
  )70(ا���دة 

�اره� أو إ�/�ءه� �	
�ر ا*�� �)j1 ا��) A�B ������� و%��� ا��Yارئ A�B أن �0�ض إqBن ا�P%jم ا���ا���M ��0& ا�P%jم ا��
�p ��� دور اF;�*�د و,7 د�Bة (��1 اj(� �q,	��ع A�B و,� ا�)��B ، وإذا وv6 ذ�M ا_qBن .  

  )71(ا���دة 
�فI�8رات ا� &) Mذ� ��pو ��
7 ا���;�� ��:�gر . ا���WI�0 M وw��0 ا�j*�ب واjو�  .أ(� إ;�Iء ا�

  )72(ا���دة 
*��K$ أو U�*0 ا
	*��	K$ ���ء A�B (� ا���M ��0& ر1�V ا��زراء و�� أن 0*��� أو U�*0 ا
	*��	� (& (��Z� و��0& ا��زراء و0

�0���B �b� ر1�V ا��زراء .  
  )73(ا���دة 

 �0�� ����,jا ��
�0���B �b� وز0� ا�[�ر,�� وU�*0 اB	��د رؤ
�ء ا����9ت ا�)�� �) A�B ء���ا�����9&  U�*0��0& و Mا���.  
  )74(ا���دة 

�*� �P%jم ا�*�;�ن ا���WI�0 M ا��w��Z ا���(� و��0& آ��ر ا�����E& وK�4�0$ و.  
  )75(ا���دة 

)M ا����� ��
$ ا���M و�*� ��*�;�ن .  
  )76(ا���دة 

 Mا��� �*�  .P% JE�0 F$ ا_�Bام ا��Zدر (& أ��P:) �0 ����� إF ���ا
  )77(ا���دة 

  .����M %� ا���E و[�E@ ا��*��� 

  ا�ZEـU ا�)�دس
  ا�ـ�زراء
  )78(ا���دة 

�0���B �b� ر1�V ا��زراء 0]�@ (��1 ا��زراء (& ر1�V ا�� �) A�B ء��� $K���� Mى ا����0 &0Jزراء و(& ا��زراء ا�.  
  )79(ا���دة 

 Mأ(�م ا��� ��rا����& ا $K����) ل��Bأ $K��� U�6 1 ا��زراء وا��زراء�V0*)$ ر:  
 ”��Z) ABر وا�*�;�ن، وأر�	
  .” w ا�7�I ر�0�B آ�(�� ا6)$ ��' ا���g$ أن أآ�ن ([��Z ����& وا���M، وان ا%	�م ا��

  )80(ا���دة 
�ورة وزراء ��ون وزارة aا� ��B &��0 أن M����.  

  )81(ا���دة 
���� F��0 ا��زارة إ F.  

  )82(ا���دة 
 Mا���� Oء ا����aB��0 ا��زارة أ%� أ F.  

  )83(ا���دة 
 �)j�0 (��1 ا�aBا��زارة و &�� v��0ز ا���.  

  )84(ا���دة 
  . إدارة ,��v ��8ن ا��و�� ا��ا���X وا�[�ر,�� ُ��ط ����1 ا��زراء

  )85(ا���دة 
�� ��8ن ا��و�� �E�� 7�0ذه� أن �K��B v6�0 ر1�V ا��زراء وا��زراء ا��[	�Zن  M���6ت ا���� . &) AE�01 ا��زراء و�Vو��0& ر
Mا��� �K�6�0 $�
�ا�� $K����) &) $ؤه�EBوإ $K����� (��P، أ(� ا��زراء ���Pن )>� ��Z�) 1 ا��زراء�Vور .  



  )86(ا���دة 
 ��آ� B& ا�)��
� ا���(� ���و�� وآU ()��ل B& أ��Bل وزارا	I) �����() 1 ا���اب��) Q��  .ا��زراء ()����ن 

  )87(ا���دة 
ن إذا 6�ر (��1 ا���اب �<v��, ����p ا�aBjء ا�0 &0J	K�) @�>$ ا�����B 1م ا�9*� ����زارة و,�K��B 7 أن )	*�U ، وإذا آ�

  .ا�*�ار ���X �<%� ا��زراء و,��B 7� اB	4ال ا��زارة 
 ��<آ9 ��V�; �IB �(�X �� م�*�اع ���م ا�9*� ��0:� آ�ن أو ���b إF إذا 	6F7 ا�� ��� (��1 ا���اب g�0 F��0ز أن . و Fو

�� Fإ ��B راءrا JX[ F�0� ، و�*�ح هJا ا��I6����� 7�Y إ F��� ��k;�� أ�0م (& �0م Y0 ��� �I6م ا������ &) &�)�0 �.  
  )88(ا���دة 

�آ�ا �� ا�	O0�Z إF إذا آ�;�ا 	I0 ��0ز أن Fم ، وqPوا ,�)�ت ا����)�& ، و7�0 أن 0)���ا آ��� ����ا ا��a:0 زراء أن���
�
	��;� ��& 0[	�رون (& (���E وزارK$ أن ����0ه$ K�B$ ، و�UP (��1 أن 7�Y0 (& أي وز0Fا $Kء ، و��aBر أ�a% 

�ورة aا� ��B ��(�,.  
  )89(ا���دة 

� ,��v ا��زراء (*���& أو ()	*���& �	�0 �	��*	
�� %��� إ���6 ر1�V ا��زراء أو ا.  
  )90(ا���دة 

�وا أو 0)	<,�وا ���8 	I0 أو أن ��K) �0ا أ�
�ى �� أ��kء ���K$ ا�:P$ أو أن ��0رXأ �)�B �Eا أ�0 و�����	��0ز ���زراء أن 0 F
8�ة �� (& أ(��) ��p ة أو�qك ا��و�� أو 0],�وه� أو ����0ه� ���8 (& أ(�ا�K$ أو �a0�*0ه� ��B�، وF أن ��X�0ا ��Zرة (��8

ا�	��Kات وا�����Z6ت ا�	� �*�ه� ا_دارة ا���(� أو ا��]
)�ت ا�[���b _دارة ا��و�� أو (�ا�6	�K ، آ�� F ��0ز �K$ أن �P0;�ا 
��ري أو (��� أ�aBء �� (��1 إدارة أ�0  U�B �� ������آ�ا ا8	�اآ� 	I0 آ� أو أن�8.  

  )91(ا���دة 
��ت ر1�V ا��زراء �*�;�ن �:�د (.  

  )92(ا���دة 
 $KEVد�0 و��> �� $Vا�, &) $K�) v*0 ���� $K:�د �*�;�ن ()�����ت ا��زراء ا���;�� وا��4ا��V ، و��0*� اK)�K$ و(:�آ��.  

  ZEـU ا�)��vا�
�)j1 ا��)  

  )93(ا���دة 
  .(��1 ا���Iخ و(��1 ا���اب : (��1 ا0 �)j	�Pن (& (��)�& 

�ع اjولEا�  
  (��1 ا���Iخ

  )94(ا���دة 
 Mا��� $K���0 ا�aB &0�IBو ���خ (& أر��I0]�@ (��1 ا�.  

  )95(ا���دة 
   . )1963 �)�� 1أ�/�O هQJ ا���دة ���*�;�ن ر$6 ( 

  )96(ا���دة 
�	I0 &���	�0م ا� ��
 U* Fن ����� وأ�P0 ب ، أن�]	;F�6;�ن ا ���وط ا��*�رة Iا� A�B خ ، ز�0دة��I1 ا���) �aB ��ط 

  .B& أر���& 
�� (�qد�0 
  )97(ا���دة 

 &����ض ;	��� اF;	[�ب A�B ا����� M	�K��B �0�Z و�P0ن ���0& ا���M ر1�V (��1 ا���Iخ ، و�0	[7 ا����1 وآ���& و
�V�  .1 وا;	[�ب ا��آ���& ���ة 
�	�& و��0ز إ�Bدة ���& ا��1�V وا;	[�ب ا��آ���& ا�

  )98(ا���دة 
� (& ا�aBjء �) OK	;ات، و(& ا��
 v�أر Uخ آ��Iا� @Z; ر��	Xات، و��0د ا��
 �;��k خ��I1 ا���) �� �0�aة ا���)

�����  .��0ز إ�Bدة 
  )99(ا���دة 

6@ ,�)�� (�� �0	�v (��1 ا���Iخ ��B ا,	��ع (��1 �  .ا���اب و
�ع ا��9;�Eا�  

  (��1 ا���اب
  )100(ا���دة 

�اع ا�)�ي ا���م *) A�B	Aa أ%�Pم �6;�ن اF;	[�ب 	6F�� $K��]	;ى ا�  .0]�@ (��1 ا���اب (& أ�aBء �0
  )101(ا���دة 

�0& أ��E (& ا�)�Pن أو B& آU ,4ء (& هJا ا���د ��0IB Uآ &B �%7 واV�; س�
  .وز ;EZ� 0:�د �Bد A�B أ
  )102(ا���دة 


�� (�qدA�B �0 ا��,� ا����& �� ا�*�;�ن، و��0ز ����أة أن ��رس هJا ا�:�  &0�IBب %� ������& ا����/�& إ%�ى و�]	;Fا
�وط ا�	� �K�a0 ا�*�;�ن I�� �*�  .و

  )103(ا���دة 
 7Vا��� ���ط 	I0:  

1 (q*�0$ ا���	7 ا�(% Q��B &) ��
 &�kq9ا� $  .دي أن �P0ن �6 أ
  .أن �P0ن ا
�� (�ر,� �<%� ,�اول اF;	[�ب ) 2
3 ( Mا���� Oء ا����aBأ &) ن�P0 F أن.  

�� �6;�ن اF;	[�ب  �K��B ص�Zى ا����Xjوط ا�Iا� Aإ� ���b_�� Mوذ�.  
  )104(ا���دة 

 Mذ� U�6 1ا���� U:0 $� �) ات��
 v�ة (��1 ا���اب أر�).  
  )105(ا���دة 

(�V1 ا���اب ر��) [7	�0$K��]	;دة ا�Bدي و��0ز إ�B دور ا;�*�د Uأول آ ��  .� ووآ���& 
  )106(ا���دة 



�)j1 اE; U,ي ��0� (& أJا����1 ا� U% ��0ز q� �  .إذا %U (��1 ا���اب �� أ(
  )107(ا���دة 

�اء ا;	[���ت ,��0ة �� (���د F 0	��و,_ &��Xة ا����Bد A�B U�	I0 1 ا���اب 7�0 أن��) U:� در�Zا� �)jا �K8أ �kqk ز
�0& �0(� ا�	���� �	��م اF;	[�ب Iا�� ��:��0 (���د F,	��ع ا����1 ا����0  A�Bو.  

�ع ا����9Eا�  
&�(����� �)�B م�P%أ  

  )108(ا���دة 
:��0 وآ��	� �*�� أو 8�ط  ����  .�aB (��1 اU9�0 �)j ا�7�I آ�� وF ��0ز �����X� و�Y�(�� F ا�	� 

  )109(ا���دة 
ا��� v���0�aB & (��1 ا���Iخ و�0�aB (��1 ا���اب ، و���� �Bا ذ�M 0:�د �6;�ن اF;	[�ب أ%�ال �Bم ا���F v ��0ز 
�ى Xjا.  
  )110(ا���دة 

 ��rت ا����& ا�(�, �B�6 �� �ً��B $K�) U0*)$ آ $K��B �0 وا���اب�aBخ و��Iء (��)� ا��aBأ A��	0 أن U�6:  
 ”�Z�]) أن أآ�ن $�gا�� '�� $(ق أ6�Zوا� �;�)j�� ����Bد وأن أؤدي أqر و�*�ا;�& ا���	
��� �)�  .“ ����& و����M و(:	

  )111(ا���دة 
�ار �Z0ر �<�9�k ����p ا�aBjء *� Fإ ����� ��ا���� ��	� Fو ��Xا��ا �)�g�� �*��� �:� ا;	[�ب أV�aB� و 1��) Uآ UZE0

	XFا اJK� �K�0 ا����1 و��0ز أن $K�) @�>	0 &0J*�;�ن ا��ى �Xأ �Y�
 Aص إ��Z.  
  )112(ا���دة 

 v�	�0 Mذ� Aذا �$ �0ع إ�=� ،�����; �K8 &) ولjع ا��
jل اqX �0ا���د ��(�, �*B A�0 إ���
 �)j1 ا��) Mا��� �B�0
 �(E; �KIا� &) �� A�B و�0وم دور ا;�*�دQ ا���دي إذا �$ U:0 (��1 ا���اب (�ة �X)� أ .K8�P:$ ا�*�;�ن �� ا���م ا���8

 Qا;�*�د o� Mو��0& ا��� U6jا.  
  )113(ا���دة 

8��B وا�*�ارات ا�	�  ��p ع��	,F��� ا�4(& ا�*�;�;� �p ��أدوار اF;�*�د وا%�ة �����)�& �=ذا ا,	�v أ%�ه�� أو آqه�� 
�Zر ��� ����� �:P$ ا�*�;�ن .  

  )114(ا���دة 
���K� �*��0 ��K�) qأن آ A�B ����B &�(ر (� إذا ,�)�ت ا������ة (& ا�aBjء ��*IB أو �)�P:7 ا��� A�B ء����0 �
 

����B �0 أو�
 �(�, ���ي ��وح أ(�(� Yع ا���bا��� �� �I6ا���� O;آ�.  
  )115(ا���دة 

 �K�,ع (& أ��	,q� �Bد �	ت ا��B�bا��� ��p ��� ا���د�0 �p ��� دورا �g�0 أن �)�P:ا� �*�� (�ا�/� �)j1 ����1 ا��.  
  )116(ة ا���د

6�ارا  J]	0 ي (& ا����)�& أنj ��0ز Fح ا���)� و�		�� أ����p ا�aBjء ��B اa% إذا Fت ا����)�& �:�:� إ�(�, ��	� F
 �V�aBأ ����pار أ�� ا���)� ��B ا[�ذ ا�*a% إذا Fإ.  

  )117(ا���دة 
	Iال ا���%jا ��p �� &0�b�:ا� ����p>� &�(ا���� &) Uآ ���Zر ا�*�ارات  �B ات��jوت ا�(�ط ���K أ���X ����p ، وإذا 

 �b���) ���� ا�Jي %O�Z ا���او�� )jا.  
  )118(ا���دة 

��Xا��ا �)�g; �K���0 �	0*� ا��Y�� �*�  .�P0ن O0�Z آU (& ا����)�& �� ا��)�UV ا����و��B �b� و
  )119(ا���دة 

��� ا���� �g��وع �6;�ن U�6 أن I) &(& ا����)� U�6��0 آ F��Xم ا��ا�gا�� Aa	*�� �Z	]ن ا��.  
  )120(ا���دة 

 �Xr1 ا����1 ا�Vر Aإ� �(�Vر ��أ%� ا����)�& ���0  Q��وع �6;�ن 0*I) Uآ.  
  )121(ا���دة 

�K�� ا��ورة ذا ��;�k ��0�*�وع �6;�ن ر�a� أ%� ا����)�& F ��0ز I) Uآ.  
  )122(ا���دة 

�زراء أ
��� وا
	��ا��ت وذ�A�B M ا��,� ا�Jي  &��0�����gم ا��ا�aB UP� UP� ��X (& أ�aBء (��1 اj(� أن �0,� إ�A ا�

	���ل . (��1 Fا %��� ا�B ���� M�0� وذ��*�� ا
	��اب (� إ F��� ��k;�� أ�0م A�B اU6j (& �0م  �I6ي ا������ Fو


	��اب Fو,� إ��� ا &) �*��ط (�اI�و.  
  )123(ا���دة 

Xا��ا �)�g�� �*��� %�ود اX	UP� ���Z (��1 و UX� ����) UV�() �� �*�*:  .�� أن �0�ي 
  )124(ا���دة 

�ا�Bة أ%�Pم ) v) Mوذ� ��K� ����	ا����ن ا� ������ ��0ون (& اrراء �� ا����)�& أو  �)jء (��1 ا�aBة أJX��0ز (]ا F
 ��Xا��ا ��K)�g;.  

  )125(ا���دة 
�ار ���K إذا آ�;O �6 ��أت ;:� أي �aB (& أ�aBء (��1 اj(� وF F ��0ز أ��kء دورة اF;�*�د ا[�ذ إ,�اءات ,��	
Fأو ا ��V�

���� �Bا %��� ا�	��1 �������0  Mه� ��، وذ� v��	ذن ا����1 ا�=� Fإ ���B o�*ا�.  
  )126(ا���دة 

 &0Jء ا��aBjا Mذ� &) A�9	(0و ، $K	0�aB ة�) ء��kأو ;���8& أ ��
0	*��ون (���w��0 F ��)�P% 7 أ�aBء (��1 اj(� أو
 �0�P(وا�����8& ا�� ��
7 واjو���0�aB v) A (��1 اj(� ، ا���	 F.  

  )127(ا���دة 
 $K�) @�>	0 &0Jء ا��aBjا v��, ����p>� ار ا�)*�ط�0:�د �6;�ن اF;	[�ب أ%�ال 
*�ط �0�aB أ%� أ�aBء (��1 اj(� و�Z0ر 6

�aا�� �� v��	ا����1 ا�.  
  )128(ا���دة 

��0 ا�	���& أو اF;	[�ب ��*� �P%jم هJا ا��
	�ر وذ�qX Mل �kqk إذاY� �aB �� ر�	0[ �)jء (��1 ا�aBأ%� أ ��*) qX 
 ،�E�
�وم ;���� �aB (��1 ا���Iخ ا����0 إF إ��0�K; A (�ة  Fا��*��، و ��]� �)�P:�0م إ��8ر ا����1 ا� &) �K8أ



  .اب ��;	�Kء (�ة ا����1 و�	�K ;���� ا���a ا����0 �� (��1 ا���
  )129(ا���دة 

� ا��kq9 ا�)��*� ;F	�Kء (�� و�� %��� �Bم إ(�Pن إ,�اء اF;	[���ت �� ا�����د K8jل اqX ت ����1 ا���اب���]	;Fي ا��
�p$ (& ا�P%jم ا��اردة ��� Mآ�رة ، وذ�Jت ا�����]	;Fا &�% Aإ� �	�104�� ا���دة ا��Jآ�ر ��ن (�ة ;���� ا����1 ا�*�$0 .   

  )130(ا���دة 
 ،$K�) �K	� &0Jء ا��aBj�0 ا�aB ء (�ة�K	;ر�0 ا�	*� ��ا�)� �kq9ا� �K8jل اqX خ��Iء (��1 ا��aBأ @Z; �0�� 7�0

���& ا�aBjء ا���د  &�% Aا� $K�) OK	;0& اJء ا��aBj�0 ا�aB ت�	آ�ر ا(Jا�����د ا�� ���=ن �$ 0	�)� ا�	���0 .  
  )131(ا���دة 

�ي إF ��� ا;	�Kء (�ة (��1 ا���اب ا�Jي 6�ره� ( F �K����ت أ�aBء (��1 اA�B �)j أن آU ز�0دة �P) *�;�ن�د �:.  
  )132(ا���دة 

 ����Bد�0 أ> �� ��0*� ا�)�� ��� ����) ��Xا��ا �)�g; 1��) Uآ va0.  
  )133(ا���دة 

�(��) UXدا ���ار A�B 0*�م ر1�V آ) U& ا���� &�(��E: ا���gم *	
Fل ا����1 أو ا�X�0 �6ة ()�:� دj ��0ز Fو 
 �(�Vر &) 7�Y� Fإ ��ا��أ &) ���*).  

  )134(ا���دة 
 oVا�وA�B ا��زراء . F ��0ز j%� أن 0	*�م �7�Y إ�A (��1 اj(� إF آ	��� و�����1 أن U�:0 إ�A ا��زراء (� 0*�م إ��� (& ا��

a ��B �)زqت ا��%�a0_أن 0*�(�ا ا Mآ��� ��7 ا����1 ذ� oVا�  .��	� هQJ ا��
  )135(ا���دة 

  �Z0ق ا���A�B M ا�*�ا;�& ا�	� 0*�ه� (��1 اj(� و�Z0ره� qXل �kqk& �0(� (& إ��Kpq إ���
  )136(ا���دة 

���، وA�B ا����1 �� هQJ ا�:��� �gدة ا���Bإ �)j7 (& (��1 ا�Y0 ل ا���ة ا��:�دة _��ار ا�*�;�ن أنqX M���� �:� 
ا�*�;�ن (& ,��0 ، �=ذا أ6��k Q;�� ���ا�*� �9�k ا�aBjء ا�0 &0J	K�) @�>$ آU (& ا����)�& ��ق ��B� ا���M وأ��رqX Qل 

� إ��� �Xjار ا��=ذا �Bد . �kqk& �0(� (& إ�qغ ا�* �(E; د�*�;Fدور ا �� ��� �gا�� v�	)ا��9�9& ا &) U6أ ����pjا O;ذا آ�=�
�� د �)j(& ا����)�& ��ق (��1 ا Uآ $K�) @�>	0 &0Jء ا��aBjا v��, ����p>� وع�Iا�� Mار ذ��� إ�A إ6X� ور ا;�*�د

  .��B� ا���M وأ��رqX Qل �kqk& �0(� (& إ�qغ ا�*�ار إ���
  )137(ا���دة 

�هI; �0ر� &) �)�0 &�kqk ء�a*;ا ���ا������  �Pا���� ���Jة �; Mأ��ره� ا��� �	ا�*�ا;�& ا� w�Z ���
��� ا����0 ا� � .
� . و��0ز ;*t هJا ا�����د أو إ���	� ���X tص �� هQJ ا�*�ا;�& IB �(�X لqX ���
�� ا�*�ا;�& �� ا����0ة ا�I; 7�0و

�ر�0 إ��اره�  &) �)�0.  
  )138(ا���دة 

�I;=� 4ا;�� أو����� ���X �K�) ا (� آ�ن�B &�;اح ا�*�ا��ا7V أو �	���K�0 أو ا_�EBء ����M و����)� ا���Iخ وا���اب %� ا6	aء ا�
�ا%� ����M و����1 ا���اب 	6�� �KV�/أو إ� �Ka�� &).  

  )139(ا���دة 

� ر1�V (��1 ا���اب �V��1�V (��1 ا���Iخ و�� %��� ��p�� 0	��A ا�� �
�V��Pن ا� ��[) ���K� ا����)�ن v�	,آ��� ا

.  
  )140(ا���دة 

� �:�:� إF إذا ��� ,�)�ت ا��] F ���ت ا����pj ا���aBj �*�Yء آU (& ا����)�& ا��0 &0J	��K�) @�> ا��]��.  

  ا�UZE ا��9(&
��V�a*ا� �Y�(ا�  

  )141(ا���دة 

�م �UPI ا��:��P ا����� (& ر1�V و�a6ة ����0ن �� .$K����) $K��� U�6 Mو0]دون ا����& أ(�م ا���.  

  )142(ا���دة 
�K�a6ا����� و ��P:1 ا���Vد�0 0:�ل رq�) ��
 &�	
  . إ�A ا�	*���B �B إ���(�X $K) و

  )143(ا���دة 
�K���Z	Xى و��0& ا�Xjء ا�a*ت ا��K, 7�  .0:�د ا�*�;�ن اX	���Zت ا��:��P ا����� ، و0

  )144(ا���دة 
�ا�Bة ����gم ا���م واrداب) �0�
 �K��, ��P:رت ا���  .,�)�ت ا��:�آ$ ����B، إF إذا 6

  )145(ا���دة 
� �6���& ���4ل وذ�A�B M ا��,� ا����& �� ا�*�;�ن ا�*�p $ا�*�;�ن، وه ��/� $KV�a6 �� $K��B ن�Y�
 F*��ن و	ة ()�a.  

  )146(ا���دة 
 $K�0د>  .��0& ا�*�;�ن 8�وط ���& ا�*�aة و;*�K$ و

  )147(ا���دة 
�K و��	 �K����a*ء ���Z	Xا���(� وا ��ا���� �Eا�*�;�ن و�� $g�0.  

  )148(ا���دة 
�وط ا�	� 0*�ره� ا�*�;�ن I�� �*�  .�P0ن ���& أ�aBء ا������ ا���(� �� ا��:�آ$ و<دK�0$ وK�4B$ و

  )149(ا���دة 
 �K���ه� ���& 0	���ن ا�*�aء ���وط ا��ا,7 Iوا� �K���Z	X�0 و��0& ا�P(7 ا��:�آ$ ا����  .g�0$ ا�*�;�ن 

   ) .1963 �)�� 1 ���*�;�ن ر6$ 158 و 157 و 156 و 155 و 154 و 153 و 152 و 151 و 150أ�/�O ا���اد ( 

vـ
  ا�ZEـU ا�	�
  ا���gم ا�����

  )159(ا���دة 
 �*�A�B &0 ا�KZ:E� U6j واB	��ده� وKI� اء ا�)�� ا�������	�ا U�6 (�j1 ا��) Aوع ا���4ا;�� ا���(� إ��I) $0�* 7�0

  .�ن ا���4ا;�� ���ً� ���ً� ، و0:�د ��ء ا�)�� ا������ �*�;



  )160(ا���دة 
 F1 ا���اب أو��) ��0�ه� �*�Pن (���I6 ا���4ا;�� و.  

  )161(ا���دة 
0� ا���4ا;�� �*�اغ (& Eا� U�6 �)jدور ا;�*�د (��1 ا o�  .F ��0ز 

  )162(ا���دة 

�م (��P اB	��دا�) 7,��� w	E���K ا���4ا;�� U�6 ��ء ا�)�� ا������  �* F �	ال ا��%jا v��, �� A�B ـ�	�0 (]6�K8 ت

 �0�K; ���و��ت و�*� ��*�ا;�& ا����Jة Zا�� �E�� (& اB	��دات ا�)�� ا�)��*�، و��A ا_0�ادات وIB ��kس ,4ء (& ا�
أ
  .ا�)�� ا������ ا�)��*� 

  )163(ا���دة 
 �)j(��1 ا ��7�0 أن 0<ذن  �K� ات ا��اردة�� وارد �����4ا;�� أو زاA�B �V ا�	*�0�p وف�Z) Uآ��� آ M�Jا;� آJ�	
، و7�0 ا

� (& أ��اب ا���4ا;�� X� Aب إ��� &) ���) U*; �0أر.  
  )164(ا���دة 

 �X� Aب إ��� &) ���) U*;4ا;�� و�����واردة  ��p ت ,��0ة���وZ) �0�*�ة %U (��1 ا���اب 	� ����0ز ���� ��& أدوار اF;�*�د و
Bو ����	ورة ()�a� Mاب ا���4ا;�� إذا آ�ن ذ���أ &) F د���) �� �)j1 ا��) A�B ض�� ��P�) $�
8�ط أن �P0ن ���ا A�

� (& ا,	��B� ا�	��� KIوز ا���	0.  
  )165(ا���دة 

�JE إF إذا أ6�ه�  Fو ��V��9	
	�a& (�ارد و;E*�ت ا ��
 &) ��وع (�4ا;�� ا
	j ��V��9آ9I) vbورة و�aا� ���% ����0ز 
 �)j1 ا��).  

  )166(ا���دة 
0�ا ��	��� هQJ ا���ا��6 0*�م د�0ا�* �)j1 ا��) Aو0*�م إ� �)�P:ت ا���ا��6 %)���� ��
و:�د �*�;�ن اX	���Zت . ن ا��:�

 �K
  .ا���0ان و��PI� و�6ا�B ا���ا��6 ا�	� ��0ر
  )167(ا���دة 

���0 أو ���K�0 أو إ�/�ؤه� إF �*�;�ن b ض����. F ��0ز  7Vا�aء أ%� (& أداء ا��EB��0ز إ Fا�*�;�ن و ��� اj%�ال ا������ �p  .
�� %�ود ا�*�;�ن  Fم إ�
�  .آ�� F ��0ز ��P@ أ%� �	<دW8 �0 (& اj(�ال وا�

  )168(ا���دة 
�� %�ود ا�*�;�ن Fة إ>��P) أو �;�Bأو إ o0��0� (��ش 4X A�Bا;� ا�:�P(� أو �*  .F ��0ز 

  )169(ا���دة 
 7�	0 �K� Fو �)��B ض�6 �*B ��0ز F �)j1 ا��) �*�
�� أو 
��ات (*��� إF ���ا ��  .��B� إ;�Eق (���� (& ا�[4ا;� 

  )170(ا���دة 
  .0:�د ;�gم ا��*� �*�;�ن

  )171(ا���دة 
�ار �Z0ر (& ا����)�& *� U:0 ��;اب ا���4ا��ب (& أ�� �0�* A�B خ��I& (��1 ا���اب و(��1 ا���ف q]ا� $P:	
إذا ا

j�� ��[) ���K� &���	�) �*�Yا�� ����p.  
  )172(ا���دة 

� ذ�M (& اj(�ال و�*� �P%jم ا��
	�ر وا�*�ا;�& �pم و�
��ا7V وا�aا� ���Z% �K��]ول ��[4ا;� ا���(� ,��v إ0�ادات ا��و�� ��� 
.  

   ) .1963 �)�� 1 ���*�;�ن ر6$ 175 و 174 و 173أ�/�O ا���اد ( 

�  ا�ZEـU ا���8ـ
  ا_دارة ا��:���

  )176(ا���دة 
 ���:) 1���) �K�� UPI*)$ ا�����P ا������ إ�A و%�ات إدار�0 و�*� ��*�;�ن ا�Jي �Z0ر �� هJا ا�I<ن ، و��0ز أن 

  .و(���1 ����0 ، و0:�د ا�*�;�ن ;�Yق هQJ ا��%�ات آ�� g�0$ هQJ ا�����1 
   ).1963 �)�� 1 ���*�;�ن ر6$ 185 و 184 و 183 و 182 و 181 و 180 و 179 و 178 و 177أ�/�O ا���اد ( 

�IB ا�:�دي UZEا�  
�)�B م�P%أ  

  )186(ا���دة 

��� ���و�� �  .ا��/� ا������ ه� ا��/� ا�

  )187(ا���دة 
���
�:�د �*�;�ن اj%�ال ا�	� ��0ز ���K ا
	���ل �/� أ,���� �� ا����(qت ا�.  

  )188(ا���دة 
  .������P ا������ ���B	�ن ه�� ��ا��1 و��/�زي 

  )189(ا���دة 
)��$ ا����(�& ا���د�0&  �B�6ت ا��و��� وا�*�ا;�& �6ا�EFد ا�:)��$ ا�q,��& ا�)��
��& (:�gر، و.  

  )190(ا���دة 
  .F ��0ز إ���د اj,�;7 إ�P%j �*�� Fم ا�*�;�ن 

  )191(ا���دة 
  .0:�د �*�;�ن ا��vb ا�*�;�;� �x,�;7 و�*� ����دئ ا�*�;�ن ا��و�� 

  )192(ا���دة 
�a& ا� ��Z]Iا� $Kم أ%�ا��g; ام�  .�و�� �/�� ا��)���& ا%	
  )193(ا���دة 

  .w��0 F ا���E ا���م إF �*�;�ن 
  )194(ا���دة 

:�د �*�;�ن ��0*� إ;�Iء و��g$ ا�*�ات ا����0 وا��:��0 وا����0 .  



  )195(ا���دة 
���� ، F ��0ز �<�0 %�ل �P% U�Y$ (& أ%�Pم هJا ا��
	�ر إF أن �P0ن ذ�M و6	�� �� ز(& ا�:�ب أو �� أ��kء ��6م ا�P%jم ا��

�وط ا��*�رة Iا� Qا;�*�د ���ت �� A	) �)jا;�*�د (��1 ا U�Y�وA�B ا��,� ا����& �� ا�*�;�ن ، وA�B أي %�ل F ��0ز 
�� هJا ا��
	�ر .  

  )196(ا���دة 
�ى ����M و�UP (& ا����)�& ا6	�اح �*�w هJا ا��
	�ر �	��U0 أو %Jف %P$ أوXم أ�P%أ ���bأو إ �)�P%أ &) �  . أآ9

  )197(ا���دة 
F ��0ز ا6	�اح �*�w ا�P%jم ا�[��� �UPI ا�:P$ ا����P و���gم ورا�k ا���ش و���:P$ ا������ و����دئ ا�:��0 وا��)�واة 

  .ا�	� �K�EP0 هJا ا��
	�ر
  )198(ا���دة 

 ����pj�� &�(ا���� &) Uر آ�Z0 ر�	
�*�w هJا ا�� U,j ��� $k ، �B�b�) �0�:	�و ��ورa� ارا�6 ����, �V�aBj �*�Yا��
 &) Uآ ���اع 	6Fوا �I6ا���� wZ Fو ،�K;>8 ���:� ا��)�UV ا�	� ه� (:�� U	��Z0 w�*ر ا����)�ن 6�اره�� 

�ط �Z:� ا�*�ارات أن �Zر �<�kqk ����p أر��ع ا	I0و ، �V�aBد أ�B ع��أر �kqk �a% إذا Fا����)�& إ Uآ �� &0�b�:ء ا��aBj
 Mا��� �K��B ق�Z0 (& ا����)�& وأن.  

  )199(ا���دة 
   )1963 �)�� 1أ�/�O هQJ ا���دة ���*�;�ن ر$6 ( 

  )200(ا���دة 
 ����� Aة إ��,�Kن ا���;�*� $g�.  

�IB �;�9ا� UZEا�  
  أ%�Pم ا;	*���� وأ%�Pم و6	��

  )201(ا���دة 
*�ار (& (��1 ا��زراء إ�A أن �Z0ر �6;�ن ا_دارة ا��:��� *� A�( ��(�Vو%�ات إدار�0 ر �IB Aا������ إ� �Pا���� $( .

 �P�) م�
��� &��0 @��) �K�) Uأس آ�  .و0
  )202(ا���دة 

 �V�aBأ &) �aB U�0 آ�aB �K	�  .Ug0 (��1 ا���Iخ  ��V�6�	��PI� ا�:��� إ�A أن 
  )203(ا���دة 

   )1963 �)�� 1أ�/�O هQJ ا���دة ���*�;�ن ر$6 ( 
  )204(ا���دة 


�ر�0 ���*�ر ا�Jي  Ug�� أي ,4ء (& ����� و�E; O6ذ هJا ا�*�;�ن  �K� ت ا�����ل�;qB_وا ����0ت واjوا(I	ا�*�ا;�& وا� v��,
�ى X��0ت أ�I �K� ل��	(F 0	��رض (v أ%�Pم ا�	��U0 ا��
	�ري ا��)	:�ث ، وذ�M إ�A أن �*�a أو �/A أو ��ل أو 

�� �*�  .*�ا�B ا������ �� هJا ا��
	�ر)& و
   ) .1963 �)�� 1 ���*�;�ن ر6$ 213 و 212 و 211 و 210 و 209 و 208 و 207 و 206 و 205أ�/�O ا���اد ( 

 �%j�0م ا �� 1371 ا��:�م ا�:�ام 6وO�b ا������ ا������ ا������ وأ6�ت هJا ا��
	�ر �� ,�)	�K ا����*�ة �����0 ��/�زي 
 ���� 1951  أآ	���7ا���ا Q�I��و $gا��� Mا��� ��qة ��%7 ا���a% Aإ� ��� و�KBت إ�A ر�K(�V و;���V� �=��ارQ ور

 ������ ���
�  .ا����0ة ا�
 �%j�0م ا �� أآ	��� 7 ا���ا�� 1371 ا��:�م ا�:�ام 6�J�Eا �*�ار ا������ ا������ �6 أ��ر;� هJا ا��
	�ر �����0 ��/�زي 

1951.   

 1�V��أ���: ;�7V ا�P���أ%�� أ &� �P  
 1�V���Vـ� 7V�; :7��8 ا� ��B  


��د ا����$: ر1�V ا������ ا������ jا��أ ��:)  
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