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� ����� ���� ��ا���ت ����، و	��اض أ��ى����ن ���  .��$#�" وا���ت ����، و������ وا���ت ���� �! ��، و��
  

���1 )� ا��0/.�س،�, ا+���د( )� �'�&�'� ،��0�3�ة ا	����  � ا���7خ وا��اب )� ا��4��ت ا�
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  ����� ا������ ا������ت ا������� – 3ا��Hب 

  
 �I2(. 301ا��Lا��  

����0ت ا��DE)��"�'�ز اA@�رة إ�= ه;ا ا���ب :ـ�  1". �/�ن �#�; ا�#� �� ا�
  

 �I302ا��.  M(ر���  
  :	��اض ه;ا ا���ب

)1(  ����� K�7����P ه;ا ا��D/�ن و�N�O /�);ا )� �� �$M " ا�#�ق": ,���ات 	ي ا�#�ق ����Rت أو ���� ��أ
3�ة��  .ا��4��ت ا�

 
)2(  �����: �OD�ُ" ������UAأو ا ���U	اد ا���و�� �Zف] ا�$�W� :��, ا	+�اق[ا�: �W�$ا� "–  

��؛  .أ �Uأ ��� أي ��ض �[ أه
 
������؛ أو  .ب Uإ ��� أي ��ض �[ أه

 
أ+R(؛ �, اآ��7)[ أول ) ب(أو ) أ(أ��  �a� أو �`ء �1 ��ض ��7ر إ��[ )� ا�#1���D ا�#�+���1   .ج 

�� �K�  1 ه;( ا��و�� ا��aف�O�ا� d:ا�e� fe$�و	��اض ه;( .  ��ة دا�K دو�� �Zف و
 –ا�#�Dة 

 
�� إ4 إذا آ�ن ه;ا ا�.�ض  .1�Uأ ����'�ز أن ُ����� أي ��ض ���h �[ أه 4–  
 

 �D)��؛�[ أه��� U  . أ
 
� +�= ا	 K؛ و 250+��(   . بk 
 
�� أو   . ت�k ت�����، أو �#��+ِ P�D�, اآ�K07: ](�7 +�دي /��'� أ+��ل �

 َ+�h�َ�، أو اk��70ف +�= Nak ا	رض أو �m3 ا���ء؛ و
 

������، إ4 إذا آ�ن ه;ا ا�.�ض  .2Uإ ����'�ز ا+���ر أي ��ض ��hً� �[ أه 4–  
 



�+  . أW ��� أو ���  f��[ أه��� ����اث ا�P�7� �(�DE ) ب(�، و �1 إ/��ج �'�
��`ة، أو /�ر�[ ا�&���، أو إ��qk[ )� ���)� أ�Wل أو ��aر ��� :&�W P#��[ ا�

P�7ا� rذ� s� .أو ��ر
 

)3(  �����: �OD�ُ"����P ا�D&, " ا��': mu7/ُأ ��وا� ��(�DE�0ت ا������� �� 2. 206ا��'� اk4��7ر
 
)4(  �����: �OD��1  �/�ن ا����)�  �483ف ا�ُ��Kkَ إ��[ آ�� ��ى ����#[ )� ا�D&, ا�a" ا�ُ��Kkَ إ��["ُ

 � ).U.S.C. 1483 19ا��D/�ن ( 1930ا�'��آ�� �&
 

)5(  �����: �OD��� و " ا�#�4 ��"ُ�O� اد و���kا fا�#� �� ا���/&�0 :7}ن ا���ا:�� ا��ا�P ا�$�ذه� ��z3 و �
����0ت ا��a: ��(�DEق ��� ��7و+�، وا��� ا	�, /KD ���0� ا�z�� ������ ا���!���� �, ا+���ده� )� ا�

3�ة ����:�� وا����م وا��DE)� )� دور��q ا�&�دk� +�7ة�� .ا�
 

)6(  ����� K�7�"��(�DE�0ت ا������1 ا�4#� ��، " ك"إ�= " أ"، ا�#�Dات 1ا�faD ا��� ��ى و�q#W )� ا���دة " ا�
��� ,� �  faDا� r�� 1� ���� إذا آ�/m أ+ �z�ا :q;( ا�P/�� 1� �#O أ�� دو�� �Zف :�Oف ا���3� �q�

 .	��اض ��r ا���دة
 

)7(  �����: �OD�ُ"������Uأو إ ���Uاد أ��ّ�� آ���و�� �Zف " ا���اد ا�: �W�� ������Uأو إ ���Uاد أ�� ��أ
 ��� �� �q��+ ��a� –و

 
 أ/�q   .أ 

1. �3�ة، أو�.�q�a ا�#�ق :���P ه;ا ا��D/�ن أN�W /�);ا )� �� �$M ا��4��ت ا�� 
 
2.  ,&Dا� P��� ، و��A fe$�304اء �Zرئ :
 

�1 ا�D&,   .ب h ��z/	ء +�= ا�: m305ُأدر�. 
 

)8(  �����: �OD�ُ"���:[" ا��ز�� .وز�� ا�$`ا/� أو �1 
 
)9(  �����: �OD��m إ�= ا�4#� ��" ا��و�� ا��aف"ُe/أو ا m��  أو =�+ m د�W �دو� �� .أ

 
)10(  ����� K�7�3�ة"���دة و��Z�D� آ������� وأ�� أراض أو �Da� ��0ن ا��4��ت ا��4��ت " ا��4��ت ا����ا�

3�ة �&!و�� +�q�� R+ 1 ا�$�ر����� .ا�
 

)11(  �����: �OD�3�ة"ُ�� –" ��ا1Z )� ا��4��ت ا�
 

3�ة؛  .أ ��&�� ا��4��ت ا�� K�3� أي )�د ه� ��ا1Z )� أو 
 
��q أو ه� ��  .ب �z� ,� ��/�/�  �uأو ه� �a:أو @�اآ� أو را �&k!� ����دة :���P  �ا/�1 أ

3�ة أو أ�� و4��؛ أو�� ا��4��ت ا�
 
�� �1 ا��4��ت  .ج 	 ���0� �� .أ�� دا��ة أو وآ��� أو ه�u� )� ا���03� ا�#�را��� أو )� أ

 
 �Iا���دة   3. 303ا�� ����� O�0 9ا�����ت ������Pا /*.  

  
   –�R�S ا���ا���   .أ 



 
�, P�Z إ� – �2Bرة �0*� 4 -1�D� �3�ة �1 أ�� دو�� �Zف :�ء إذا  �ر ا�����، :���= ا��4��ت ا�

  –�1 ا�4#� ��  9+�= ا���دة 
 

�� أو   .أ �U	اد ا���و�� ا��aف ���ض ��$Pq/ P�&: �a ا��� �(�DEاث ا����أن ا�
�و�� ا��aف؛ و��: �W�$ا� ������UAا 

 
�� ���ا�qU   .ب ��� Kا�4#� �� �1 أ� f� =@��أن ا��و�� ا��aف  � ا�$;ت ��ا:�� ��

�(�DE؛ وا� 
 
 أن  .ت
 

1.  ,&Dدة )� ا��3��� أو  ���a�307  ��د ا��اردات ا��U	اد ا����: ����� �� �(
 ��U���� �f  ��د ��k �qD��a� ,� ف، إذا�aو�� ا�������� ا�$�: �W��r ا�UAا

1 ��ة ��r�� P/�� 1� ،���D ا��ول �h ه�;�#��ى �#�;ه�، أو �k'�ي �
)�(�Z 4ًدو m/إذا آ� ��+ �z#�دة �'�رة ) أم �O: 4ف ا�� �q� K0� ��ا�

�� )� ذ�r ا��ع �1 ا���اد، ���kد :#���ة آ���ة ��q )� ردع ���� q� اد���kا
 /��a� Pqة، و

 
3�دة )� ذ�r ا�m&�� ,&D ���)�ة؛  .2��ة ����a� 1 ا���Dد ا�� K أ ���R+ ��:ا��

 و
 

3�دة )� ا�D&,   .ث���@= �r�� �( f ا��zو 307أن ����a  ��د اk4���اد ا��� ����ف ا�
����0ت ا��DE)�� :�1 ا��ول 	��اض ��f ا��و�� )� ���دل ا��'�ا��N��O ا����� ��
 ;$����� و�DU)�� و�������؛ �'�ز ������ �/;اك، وو)�D 	��0م ه;ا ا�#KO، أن �+

 ).2(ا��Aاءات ا��� �'�ي و�q#W )� ا�#�Dة 
 

2- 5 -���'�ز ����)1(	��اض ا�#�Dة  – �R�S ا�( ،�D�� �� أن 
 

3�دة )� ا�D&,   .أ ����� �f دو�� �Zف �1 أ����a� K  ��د اk4���اد ا�U � �#307ا�  =�+
�و�� ا��aف وا��� ��&��q�q/ P )� /�7ء ��: �W�$ا� ������UAأو ا ���U	اد ا��ا�

�( )� ا�#�Dة ���و�� ا��aف آ�� ��ى �3�� �(�DEاث ا����؛ )أ)(1(ذ�r ا�$�a +�= ا�
 أو

 
�د ا	�Zاف �f ا��و�� ا��aف و�f دو�� وا��ة أو أآ�E ا�#� � �  .ب ��) ��+ �z:�Oف ا�

3�ة :����[ :�r�� ���a ا���Dد، و��Dم ) إذا آ�/m دو�� �Zف أم 4��و��Dم ا��4��ت ا�
����� :��r ا���اد �� �( ،��U�� .ا��ول ا	��ى :����a  ��د �

 
3�ة :���P ا���دة �'P�Z K0� P �1 دو�� �Zف إ�= ا��4��ت ا� – ا��H�Rت -3���1 ا�4#� �� أن  9

 K��&�3�د ا�� ��f ا��� ���)�q ا��و�� ا��aف وا��� �: ��W �q��r ا�� �a� �0ن �7#�+� :���ن�
���P ا�#�Dات ا�#�+�� : �q/{7: ا�$�ذ  �ار P'� ).1�)1 ا�#�Dة ( د(إ�= ) أ(ا��� 

 
4- 5 �����.� أن �&�= ا – ا��#�; ه;ا ا�D&, ا�#�+�، � ������ إ�= ا��O3ل +�= ا��`ام �1 +

������ ا�$��q: �W )� ��وف 4 ��Dد UAوا ���U	اد ا����ح :���دل ا�&��: ����ا��و�� ا��aف ا�
�a$�� �(�DEا� �qUا��� "� .)��q ذ�r ا����دل إ�= ���

 



� أي ا�#�ق :���P ا�D&, ا�#�+�  – *Fة ا����ذ  .ب D����'�وز )��ة /#�) أ(4 �'�ز ������ أن  ���q/ )ذ
�ات ا+���را �1 ��ر�s د��ل ذ�r ا�4#�ق ��` ا�#�ذ )� �� �$M ا��4��ت k ��)��ة ا�$

3�ة�� .ا�
 
 – ���د F�0 O�0 ا�����Pت  .ج 

 
��� أو ����د ا	�Zاف آ�� ه� ��Oح :�ء  – �2Bرة �0*� -1U أي ا�#�ق �D���'�ز ������ أن  4

3�دة )� ا�D&, إ4 إذا آ�ن ����a  ��د ا) أ(+�= ا�D&, ا�#�+� ������  k4307���اد ا� �� �(
3�ة �������� ا�$�: �W��r ا��و�� ا��aف ا���  �����Z m إ�= ا��4��ت ا�UAأو ا ���U	اد ا����:

�� ����a� f  ��د ����U� ��ى �#�;ه�، أو �k'�ي  9:���P ا���دة �k ,���1 ا�k �� �#�4ف 
#�;ه� ، �r�� P/�� 1 ا��ول �)z�� إذا آ�/m دو�Z 4ً)� أم �O:4ف ا�+ � ( �q� K0� ��ا�

�� )� ذ�r ا��ع �1 ا���ادq� اد���kدة �'�رة ا�#�. 
 
���ء �����د -2Sة  – ا�D#ا� ]��+ mO/ �� ,ا�#� � إذا  �ر أن )1(+�= ر� �D���'�ز ������ أن  ،

D� 4 اد وه����� )� ه;ا ا��ع �1 ا�q� اد���kده� �'�رة ا�#�: �q� �� �دو� N�ّ���م :�#�;، أو 4 ُ
 –أ/�k �qف ��Dم :�#�;،  ��د ����U�، و�10 

 
 ه;( ا���Dد ��&m ذات �hورة ��ه��� ��دع و��a� Pq/ fh، و  . أ

 
3�دة )� ا�D&,   . ب��� �f  ��د ����U� ��ى �#�;ه�، أو ���a�307  ��د اk4���اد ا��k ،

�� إذا (�kف �'�ي �#�;ه�، �P/�� 1 دول أ��ى + �z) آ�/m دو�Z 4ً)� أم �O:4ف ا�
 �( �q� ة آ���ة��� )� ذ�r ا��ع �1 ا���اد، ���kد :#��q� اد���kدة �'�رة ا�#� �q� K0�

��a� Pq/ fhردع و. 
 

�A ا�����Pت 6  .د ��B اد)�SPد ا��� V���� .–  �( ذ�#إذا  �ر ا�����، :�� د��ل ا�#�ق �� ��` ا�
3�ة، أن +�دا �1 ا	����� ��r ا	�Zاف ا��� ��k (�Zاف )� ذ�r ا�4#�ق �� �$M ا��4��ت ا�

������ )2)(ج(و�q#W )� ا�D&, ا�#�+� UAوا ���U	اد ا���� )� ا�q� اد���kرة ا�'� �q� ��وا� ،
 –ا��� �.�q�a ا�4#�ق 

 
�ه� )�  -1���1 )��ة ز��� ����D�،  ��دا +�= اk4���اد ��0ن ���� ��U��r ا��� �, �3h ،;#ِْ� ,�

 ,&Dأو307ا� ، 
 

2-  fhة آ���ة )� ردع و���( ���D� 4م :�#�; �KE ه;( ا���Dد :K07 ُ��ٍض، :� 4 ��3��D3 +1 ذ�r أ
 P�����، �D�kم ا����� �/;اك :����� �#�;  ��د اk4���اد :��/��a� Pq )� ا��و�� ا��aف ا�

 ,&D307ا� ��k�� ��3�3O� ول إ��اًء� .إ�= أن ��$; ا�
  
3�ة �#��ات إF(F�� –  4 ��(�h ا�����Pت 7  .( ��4��ت ا���� ��&� أي ا�#�ق /�); :������'�ز ������ �

�ات، إذا  �ر ا����� أن k ��� =�+ �q� Kآ ��`�– 
 
� ا�4#�ق 4 �`ال ���U�، ) 1)(أ(ا���ا�K ا���7ر إ���q )� ا�D&, ا�#�+�  -1D+ :��رت ��ا� ,&Dه;ا ا� �(

 و
 
2-  P���: ������� P�k أي ���� ).د(ا�D&, ا�#�+� أ/[ 4 

 
�(اءات 8  .و Wا�#�+�  – ا ,&Dف )� ا��W�� ه� ����m أ�� دو�� �Zف :P�a آD� أو إذا )أ(إذا ،

� أي ا�#�ق :���P ا�D&, ا�#�+� �����Dم ا����� ) هـ(ا ��ح ا����� � ،,&D1 ه;ا ا��– 



 
�7 ����.� +1 ه;ا ا�P�a أو ا4 ��اح )� ا�&'K ا�#�را��  -1:)Federal Register(؛ و 
 
�, إ�= ا��'� ������ت ���O$: ��kص ا�P�a أو ا4 ��اح  -2�D�:) ،��	ا ��a/إذا ا ،rذ� �( ��:

 ,&Dا� P���#�; إ��اءات �Zر�� :� M$��1�0 ) ������304ت �1 ا��و�� ا��aف )� �� ��
 ,&Dا� P���: �qم :�ا������D1 ا�� � ؛ و)و(306ا��'

 
� ا�$�ذ إ��اء :$�Oص ا�P�a أو ا4 � -3�اح، :}�; :��1 ا4+���ر و��qت ا��z وا�����Wت +

 ��� �Wدر +1 ا��'�D� ا��اردة )� أي–  
 

���P ا�D&,   . أ: �:��a� �0ن� �1 ه;ا ا���ب، و) 2(أو ) 1)(و(306
 

�[ إ�= ا�����  �K ا/��qء ��ة ا�ـ   . ب��D� ,������ ا:��اًء �1 ا���م ا�;ي  �م )�[  150
���P ا�#�Dة ا����� ������ت :$�Oص ا�P�a أو ا4: ��م إ�= ا��'ّD� ).2( ��اح ا�

 
�(اء ا�(���S 9  .ز Wت 0/ ا�*���* – 

 
��Dم )��q ا�����  – �2Bرة �0*� -1 ���� ��  –)� أ
 

� ا�#�ق و)D�� �D&, ا�#�+�   . أ���� أو �D�:)أو)هـ(أو ) أ ، 
 
��ا إ�= ا��0/.�س :304����a  ��د اk���اد :���P ا�D&,  10  . ب�D� م ا������D�k ،

� ا�$�ذ ه;ا ا��Aاء:&�+� �:. 
 

2- )()��م :���P ا�#�Dة  – ا�D��� ا��D�1 ا��e���'P أن )1 (– 
 

�((وr�;� �#W ا��Aاء   . أD+ ,� أي ا�#�ق M/ rذ� �( ��:(، 
 
:�1 ه;ا ا��Aاء وو��qت ا��z وا�����Wت ا��اردة )� أي ) إن ُو��ت(ا�#�وق   . ب

�� �1 ا��'� آ�ن +�= ا����� أن �}�;( :��1 ا4+��Dر، و��� 
 

 .���رات ه;( ا�#�وق  . ت
 

���Xت ا��.�� -3B ������ �Wدر +1 ا��'� و����1 أن �}�;(  – ا�����*�ت ا���D� 1 أي�e� إذا
��ا إ�= �D� م ا������D�k ،ه;ا ا�4#�ق �D+ ,��� ا�#�ق، و�10 �, D�: �ً�W�� ر���ا����� :��1 ا4+

� �KE ه;ا ا�4#�قD+ م��1 أ��kب +e�� .ا��0/.�س 
 
�(اد �I304 .11 ا��SPا O�0 رئ �����د�Rا� ���� .ا�

� :�����  – ��()M ا��]Z ا��Rرئ  .أ OD�، 	��اض ه;ا ا�D&,، و)� �� �$M "ا��fh ا��aرئ"ُ
�� دو�� �Zف، أن ��r ا���اد{: �W�� ������Uأو إ ���Uاد أ�� ��  –أ

 
1- ���E و��q أه��� ��#q, ��ر�s ا���7�� m#7�ُاآ ��اد ا���� وه� )� ��a �1 ا�Pq ه� /�ع �1 ا�

 أو ا��r�0# أو ا�����E أو ا��0&�؛ أو
 



2-  �( f ��10 ����##O: �q��q  �د�� �f �� 1 ُ����ف :}/[ ذو أه��� �DU)�� +���� إذا آ�ن ه;ا ا���
����� ا	ز�� أو ��@r أن ��0ن : �a� 0&� وه��أو ا� �E���أو ا� r�0#�أو ا� Pq��a �1 ا�

 آ;�r؛ أو
 

�� �DU)� أو ��eرة ����، أ�a� �( �q�'k N�W �1 ا�Pq أو ا��r�0# أو �K07 �`ءا �1 : -3�D
 ���a�ا� ,q&�k و��� ،r�;�0ن آ������ ا	ز�� أو ��@r أن : �a� 0&�، وه��أو ا� �E���ا�

 ,&Dه� )� ا����، آ��� أو �`���، )� �M��D ا��وا)q� f;ا 307ا��! ��D� mد اk4���اد آ�� ��ى �3
r�0#�أو ا� Pq .أو ا�����E أو ا��0&� ا�

 
�(اء ا�(���S 12  .ب Wا�#�+�  – ا ,&Dا+�ة ا��� f�)ج( ��a�، إذا  �ر ا����� أن و�Z �ً�hر�� 

�� دو�� �Zف، �'�ز ������ أن ���a  ��د {: �W�� ������Uأو إ ���Uاد أ�� ��:$�Oص أ
 ,&D3� )� ا�h������� :��r ا���اد 307اk4���اد ا� �� �(.  

 
 – ا�\Fود  .ج 

�� دو��  4 -1{: �W�$ا� ������UAأو ا ���U	اد ا����: ����� �� �( ,&Dه;ا ا� ;#��'�ز ������ أن 
 �( ]#Wورد و ��3�ة آ�������Z m إ�= ا��4��ت ا�  ��Zف إ4 إذا آ�/m ه;( ا��و�� ا��aف  

 ,&Dرئ)أ(303ا��Z fhا�$�ذ  �ار :���د و ,+� .، وزودت ا�������ت ا��� �
 
� ا�$�ذ إ�� -2�� دو�� �Zف، �}�; ) ب(اء :���P ا�D&, ا�#�+� +{: ����� �� �( ،,&D1 ه;ا ا��

 ,&Dا� P����� ا��'� ا����aب :�D� �( ت ا��اردة��W��وا� �zا����� :��1 ا4+���ر و��qت ا�
��م إ�= ا�����  �K ا/��qء ��ة ا�ـ ) 3)(و(306 ُ �  ���D�اء �1 ا���م ا�;ي  90إذا آ�ن ا������ ا:�

�  ,&Dا� P���: �:$�Oص P�Z ا��و�� ا��aف ) 2)(و(303م )�[ ا����� ا�������ت إ�= ا��'
 ,&Dا� P��� ).أ(303:

 
3- 13  ,&Dف )� ا��W�� ه� ���1 ه;ا ا���ب، :���P ه;ا  4307 �'�ز ����a أ��  ��د واردات، آ

 ��� =�+ ���ة �`��� دو�� �Zف �{: �W�� ������Uأو إ ���Uاد أ�� =�+ ،,&Dا� ��ات :�k
 ,&Dا� P���3�ة :���, ا�P�a �1 ا��و�� ا��aف إ�= ا��4��ت ا��D� s�و�'�ز ).  أ(��303ر

�ات إ�h)�� إذا  �ر ا����� أن ا��fh ا��aرئ 4 �`ال k ثRE� ة��د ه;( ا�#�ّ�������� أن 
������UAأو ا ���U	اد ا���$M ا� �� �( �D�aا��Aاء،  :�� أن ا�����،  �K أن ��$; ه;ا.  �

3�د )�[ ���q���W، وا	��kب ا��ا+�� إ�= ��r ا�����Wت، � ��� �1 ا��'�D� �( �z��P�a و
�� �Rل �D�ا����� ه;ا ا� =D�� د ا��اردات ه;(، إذا��  �������� �O$:90ص �. 

 
��ن �#��ل 14 -4�k أ��� ����a  ��د ا��اردات :���P ه;ا ا�D&,، آ��� أو �`���، إذا :�&��'�ز أن  

 ,&Dا� P���: ������UAأو ا ���U	اد ا��أو ا�#�ق �f دو�� �Zف  15 203ا�#�ق، :$�Oص ا�
 K�  ن ه;ا ا�4#�ق���k أ����D[، +�= أن �O� =�+ �(7}/[ ووا: ]��م رأ  ���0ن �'�� ا���7خ  

�� ����a  ��د ا��اردات ه;( ).  3(ا/��qء �#��ل  ��د ا��اردات :���P ا�#�Dة �&�و�'�ز أن 
�� ا�4#�ق �kري ا��#��ل�kا ����Z . 

 
 �Iارئ.  16 305ا���Rاءات ا�)�  .����/ ا���اد ا�� �^�R[� ا�����Pت أو إ

 ,&Dا� P����أ /#�ذ أي ا�#�ق :��303:�� أن  ,&Dا� P���� 304، أو أي إ��اء �Zارئ ��, ا�$�ذ( :�: ،����Dم ا��ز ،
� ،��0��� وآ��� ا�������ت ا	���� f� �7ور�ا� ����  K�7��ار /�zم Wل إR� 1) آ�ن ��E�� ،�q�ا������Dم : ��آ

��k�� rاء) ذ���Aا rا�4#�ق أو ذ� rذ� �q�a.��و�� ا��aف وا��� ��: �W�$ا� ������UAأو ا ���U	اد ا����:  .
���، @�ط أن ��0ن آ�k Kد  ,�R� ��O� ي	أو  �q+�� �D(ت و�������'�ي و�'�ز ���ز�� أن �&�د ه;( ا�

��ن e� ��(ر�� آ��: �D� ود RO#� ,&Dه;ا ا� P���:)1 ( ,&Dا� P���k�dD( ��a +�=  307أن  ��د ا��اردات :
������ ا��� �.�q�a ا�4#�ق أو ا��Aاء ا��aرئ؛ و UAوا ���U	اد ا��أن ����.� ��k �#Oف ُ��a= إ�= ) 2(ا�

q� fe$�k ��اد ا���  .;( ا���Dدا��&��رد�1 و���ه, :$�Oص ��ه�� ا�



  
 �Iت ا������� 17. 306ا������6ر)� ����SPا��.�� ا  

����0ت ا��DE)�� – إ��6ؤه�  .أ ��� ����, إ/�7ء ا��'� اk4��7ر.  
 
  – ا���a)�  .ب 

 
1-  1� ���� �11��0ن ا��' ��q, ا����� آ��� :+�eا 

 
�REن �N��O ا������  . أ� .+�eان 

 
اA/&�ن أو +�, ا	+�اق ا���7�� URU� أ+�eء ���اء )� �'�4ت +�, ا��Uر أو +�,   . ب
)������UAا (��W أو �'�4ت ذات. 

 
������ و���ه� �1   . تUAوا ���U	�0ت ا����URU� أ+�eء ���اء )� ا������ت ا��و��� ��

��(�DE�0ت ا����� .ا�
 

���Eن �N��O ا�'��qر  . ث� .URU� أ+�eء 
 

��, ا���Dم :�������ت :���P ا�#�Dة  -2)1) 1�e� ::}��kب 
 

�+� ���aD+�ت ا����� وا��aD+�ت ا�$�W� )� ا����دل ��E  . أ���N��O ا��� �#O� R�
������، وUAوا ���U	اد ا�� ا��و�� ��

 
���   . ب�� Aا ������1 آK �1 ه;( ا��aD+�ت، ��N��O ا��!k&�ت وا�h ،�#O� R�E��

���3� .وا�
 
  

3-    
  . أ

�ات، و�'�ز إ+�دة ���18 k ثRU ة��� ��ة وا��ة أو ��, ����1 أ+�eء ا��'�� ,q�
�Eر .  أآ�و)� �� �$M ا������ت 	ول ��ة، ��Dم ا����� ، +�= أ�kس �����E 	آ��  

�ات، وأر:�� أ+�eء k ثRU ة��� ,q� Kم آ�$�����، :�����ر أر:�� أ+�eء + 10��
� وا��ةk ة��� ,q� Kم آ�$���1، و:�D� ا	+�eء k ة��� ,q� Kم آ�$�و��0ن ا�����1 .  

�ات:k ثRU ة��� rذ� ��. 
 
   . ب
�ة  19 .1�� @��� )� ا��'� :�	��kب /#&[ �KE ا�����1 ا	��W، و���D� أي K.@ ,��

PO��ء ��ة @.K ذ�r ا�Uا����7 أ f 1، إذا و����ا� r�;� ��D���و�'�ز 	ي .  ا�
� ا/��qء ��ة ����[ إ�= أن ��, �: �+�e )� ا��'� أن ��اKW ا�$��� آ��e )� ا��'

�$�#[إ+� 1 �1���� ,�� .دة ����[ أو إ�= أن 
 
2. �q��e+1 :�1 أ� ���Dم ا����� :����1 ر��� �ّ�'. 

 
�" أ+�eء ا��'� +1 أ�� /#�Dت )���� ���q/�#�0 )� أداء وا���ت ا��'� – ا�����ت  .ج��� ,��k. 

 
� �k 1�� أ+�eء. أداء ا+��0ل  .د'�ّ� �/�/�Dب ا��Oا��'� :}�����  وُ��$; آK  �ارات.  ���0ن ا�

1���O��1 ا��h�3ء ا��e+	ات ا�Wأ. 



 
 .ا�����dن واWدارة  .هـ

 
�ة   .1+�&����ت ا��+, اAداري وا�#� وا�� �'�� ��0��� وآ��� ا�������ت ا	���� �(���kف 

�q��Z�7/ أداء Kل �1 أ��D�� K07: �q���3� 10 أن���را��� .  ا��� ( �uه� ��و�'�ز ����� أ
�" +1 ا�$���ت، أ�� �1 أ��ى، :�ء +��� K:�D� ،��ب إ�= ا��'���= P�Z �1 ا��'�، أن 

�ة +�&��ة ا��'� +�= أداء و���#�q، وأن ��)� ا�������ت وا�+�&�� �u�qا� r�� �( 1ا������
�q��Z�7�10 أن �3����q ا��'� :�D�� K07ل �1 أ�K ا���Dم :� .ا��� 

 
2.  Z =�+ ء�: �q��+��� ا��'� ا��D�� P�a� ����� وآ��� ا�������ت ا	����0�، أو +�� 1� P�

� ا����عD+ ��a� �q��e+أ ������. 
 

  
 ���ر)( ا��.��  .و

 
1.   ,&Dه� ��7ر إ��[ )� ا� ���$M آP�Z K �1 دو�� �Zف آ �� �( ،�، )أ(�D�303م ا��'

 ,&Dا� �( �q�7ر إ��������) 1)(أ(��:303���D3 )� ا��&��K ا� ���( �qhا���kو��  وا���:
 Nh�� ���D� اد� –ا��aف أو :��P�a، آ�� ��Dم :�+

 
 /���� ه;ا ا����D3 واk4���اض؛  .أ 

 
�$M آR �1 ا��ول ا��� ���رس �'�رة   .ب  �� �( �qإ�� m�W�� ��ا� ����ا�

�� )� ا���اد ذات ا��O�؛ وq� اد���kا 
 

��f� ،�q���W ا	��kب ا������ �;��O$: ،rص �� إذا آ�ن �1 ا��eوري   .ت
+ ,&Dا� P���� ا�#�ق �f ا��و�� ا��aف :D303)أ.( 

 
2.   ,&Dا� P���: )��������� :K0 ا�#�ق �D��ح ا����� � �� �( ،��اد )هـ(�D�303م ا��'+�: ،

� ا�4#�ق أم ���� �.���� ��رد )�[ ��f� ،�q���W ا	��kب ا������ �;�r، :7}ن �� إذا آ�ن �D�
4. 

 
3. �( �'� ���� Kآ �( ،��q ا��'� أن ه�ك و�Z fhرئ  ��, :���P ا��D� ,&Dم ا��'

304 �.���� ��رد )�[ ��f� ،�q���W ا	��kب ا������ �;�r، :7}ن �� إذا آ�ن �D� اد�+�: ،
 ,&Dا� P����304#�; إ��اء �Zارئ : . ,&Dا� P���: �q��Z �( ف�Z �دو� ��وإذا أ@�رت أ

�م و��) أ)(303(+ �د ذ�r ا���D� ،fhم ا��'� إ�= و��د و�Z fhرئ، و �رت ا��'
�� ��رد )�[ أ��kب ه;ا ا��Dار�D� اد�+�:. 

 
4.  ,&Dا� P���� أي ا�#�ق :���� أو �D�: ]�( �Wو�� ��( ا��'�� ���D� د )� أي�&�

303 ,&Dا� P��� –، 304، أو �#�; إ��اء �Zرئ :
 

� ��r ا��7وط ا��� ����� ا��'� أن إدرا��q )� ذ�r ا�4#�ق، أو ��qD��a )� �  .أ 
#�; /�ا�� ا�4#� ��؛ و�� ,�Rوري و��h ،;�#����� :;�r ا�� 

 
#� و)�   .ب O� ،ف�aو�� ا����: �W�$ا� ������UAأو ا ���U	اد ا����r ا�

 �q�a.���، وا��� �'P أن �R� ���� ��ا( ا��' ��O� أو و)� أي �q+�/
 .ذ�r ا�4#�ق أو ذ�r ا��Aاء



 
�'�ي إذا ا���� أي +�e )� ا��'� )� ا�� .5 ���D� أي �( ��{&� ��أي :$�Oص أ

��Nh )�[ ا	��kب ا���  �/��: ���إ+�اد( :���P ه;ا ا�D&, ا�#�+�، �'�ز �q;ا ا���e أن 
]�� و����� �`ءا ��D�ا� f� ه;ا ا����ن �(�� .د+m إ�= ذ�r ا�4�Rف )� ا��أي، و�kف ُ

 
6. 20 ���D� Kإ�= ا��0/.�س وإ�= ا����� /&$� +1 آ ��م ا��'D�  P�����Dم :�+�اد( :

 .ه;ا ا�D&, ا�#�+�
 

 – ا��(ا��� ا�� ���م B[� ا��.�� 21  .ز
 

��ا��� ���ا�W� �#����� ا�4#� �ت ا����Dدة :���P ا�6B –  ,&D�f �0م  .1: � �D�303م ا��'
 P���#�;ه� :� ,��3�ة، و��Aاءات ا��aارئ ا��� ��ا��� :�أ /#�ذه� )� �� �$M ا��4��ت ا�

 ,&D304ا�. 
 

�(اء */ ���A ا��.��  .2Wا���  – ا�� –إذا  �رت ا��'�، /��'� ه;( ا�
 

���P ا�D&,   .أ : ،�ً��k ك�، ������  ��د اk4���اد ا��� �, )د(303أن ه
���P ا�#�ق؛ أو: �qh�( 

 
�( أو   .ب D+ =إ� m+د ��اض ا���	ا �D3�أن أي ا�#�ق أو إ��اء �Zارئ �, 

#�;(؛ أو� 
 

�'P ا�$�ذه� )� ه;ا ا���ب �1 أ�K ا��#�; أن ه�ك �.���ات �h  .ت ��ور
�ه� أن + �3�ة :���P ا�4#� ��؛ �'�ز ��'��ا�K��0 �4�`ا��ت ا��4��ت ا�

��ا إ�= ا��0/.�س وا����� و���ض )�[ ���q���W ������  ��د �D� م�D�
 .ا��اردات ه;( أو ��3&�1 )����� أي ا�#�ق أو إ��اء �Zارئ أو ه;ا ا���ب

 
�6ر)� ا��Fرا�����22  .حSPرا���  – ��ن ا��.�� ا��د  �/�ن ا��'� اk4��7ر�� ا�#: ���a +�= ا��'�

) �����ء أن @�وط ا	 &�م ا�#�+�� )1، ا���U.S.C. �3 5؛ 463-92ا��D/�ن ا��E�k�: ،)و ) أ
��+�ت ا��#����، وا������(�1 ذ�r ا��D/�ن  11وا�D&,  1�10 ا�D&, ) ب(��4�: �D����ا������،  ا�

��qر'�� ���Uر، و��)�� ا���q���Dر ا����� أو �1 ) و��7رآ� ا�' ���+ ،�1 ���a +�= ا��'�
�� )� إ��اءات ��ّ�[ أن ا��70 +1 ا��&��K ا���ّ�[ وإ�= ا�3� ا�;ي ��Dر( ا����� أو �1 ��

�#�و�hت ا�$�W� ا��'� �kف �&�� إ�= ا	ه�اف ا��#�و�h� ����03� أو ��ا #�q ا��#�و�h� )� ا�
�ه�D�� ّ�ل ه;ا ا���ب$��� ا�#� �ت {:. 

 
 – ا�����*�ت ا�I()�  .ط

  
�� )� ذ�r ا	�kار (�1 ��, ا��70 +1 أ�� ������ت  – 6B�f �0م .1:

�����q ا��aDع ) ا��'�ر�� وا�������ت ا��'�ر�� أو ا������ ا�$�W�O� أو ا�&�D�وا��� 
������� ا�$�ص :�k K07ي إ�= �&!و�� أو ���#� ا��4 �� �( �3�ة أو إ�= ا��'��ت ا�

�ا + �� M$@ إ�= أي ��&!و���ت ا��':– 
 

�� وآ��� ا�������ت   .أ �3�ده, �� 1�3�ة ا�;���&!و�� و���#� ا��4��ت ا�
 ا	����0�؛ و

 



أ+�eء �'� ا��aق وا��K��k )� �'�� ا��اب ا	����0 و�'� ا������ )�   .ب 
3�ده, ر��� أي �1 ه���1 ا��'��1، و���#� أي �1 � 1��'�� ا���7خ ا	����0، ا�;
3�ده, ا�����، آ� ُ�&�$�م ا�������ت )� �� �[ �W� :���#�وض � 1�ه���1 ا��'��1 ا�;

�ه�؛ و +�= ا�#� �ت أو /�Z�7ت أ��ى �$�ل ه;اD�� ا���ب 
 

 .ا��'� ا��� ��, إ/�7ؤه� :���P ه;ا ا���ب  .ت
 

���k K07: �qي �&!و�� أو  – ا�����*�ت ا�\��*��  .2D���, ا��70 +1 ا�������ت ا���  4
�� وآ��� ��ره� �O��� ا��� z/	ا f� =@���� ��3�ة إ�= ا��'� إ4 :�����#� ا��4��ت ا�

�0�، :�� ا��7��� )�uت ا�������ت ا��� .  �ور �f ا��'�ا�������ت ا	��z/	د ه;( ا�3�kو
 ،f �����;ة :��1 ا4+���ر ��ى ا��eر ا�;ي ُ ،��� �P/�� 1 ا��'�k ة أو��ّD� ������ P�a��

3�ة��و�&��D�� K07:  . Nل، أن ��D3[ ا��70 ا���� +1 ه;( ا�������ت :�N��O ا��4��ت ا�
��: ،10��ر �  =O {: ،��z/	)�اد ه;( ا	ا f� ���7ور ذي ا��.`ى �P/�� 1 أ+�eء ا��'

�ه�D�� ّ�ل ه;ا ا���ب$� .ا�;��k 1��U{ون :��4#� �ت ا��D���� ا��� 
 

��وض  .ي�� �R�S د���F0 –  Nم و&��'�ز �#&�� أي @�� )� ه;ا ا�#KO :�+���ر( �$�ل أو  4
أ�� �#�و�hت +�= أي ا�#�ق :����7رآ� ���@�ة )� ) +�ا ا���Oح �q, أو ا��}ذون �q,(	ي )�د 

)�D�� ل ه;ا ا���ب�$�. 
 

 �Iا��اردات 23. 307ا�� O�0 �[د *�(و���  
���P ا�V�&�� –  ,&D ا�F2)( ا��6(وع  .أ : ������Uأو إ ���Uاد أ���'�ز اk���اد ا���اد ا��� �, �����q آ 4

��ه� �1 ا��و�� ا��aف 305�O� ,� ��إ�= ا��4(، وا� ���O�اء آ�ن ه;ا ا��kأ��ى �q� ة أو�3��، إ�= )��ت ا�
 � �� K07� 4 ���O�ن ه;ا ا�{: �D� أ��ى �D�Uدة أو و�q@ ف�aو�� ا���رت ا�Wة، إ4 إذا أ�3��دا�K ا��4��ت ا�

  .��Dا/�1 ا��و�� ا��aف
 
������ ��� – إ�(اءات ا�.��رك �� ��kب ا��&�V  .ب Uأو إ ���Uاد أ�� �در  إذا آ�ن ا�ُ��Kk إ��[ 	�� ��اد ��ّ�� آ

� د��ل ه;( ا���اد + ،����م إ�= �&!ول ا�'��رك ا�D�  –+�= أن 
 
�7��Z[ ا�D&, ا�#�+�  .1 �� ؛ أو)أ(ا��q7دة أو ��� ذ�r �1 ا�����U ا��Oدر +1 ا��و�� ا��aف :
 
��ه� �1 ا��و�� ا��aف  .2�O� ,� اد�� –د����h��ُ R +�= أن ه;( ا�
 

�ات  �K ��ر�s د��ل ه;  . أk �7+ 1+ KD� 4 ة��( ا���اد، و+�= أن ا�M$7 ا�;ي ��, اk���اد ا���اد :
 ]:�&3�)]: � R+ ]� ��� M$@ �0��ُ�، ���@�ة أو ) أو أي �O� �0��ل +�=، أو ا��O3ا +�= ا�� ���� ,�

� وا��ة  �K ��ر�s د��ل ه;( ا���اد، أوk =�+ ���ة �`� ��� ���@�ة، )� ه;( ا���اد �
 
� .  305آ��اد :���P ا�D&, )� أو  �K ��ر�s ����1 ه;( ا���اد   . ب��و��)" �&!ول ا�'��رك ا�

 =�+ �q+ا��إRZق ه;( ا���اد �1 ِ�#� ا�'��رك و���q�k إ�= �&��دع أو �$`ن ���آ�، ��� ��, إ
�, ه;( ا�����U أو ا	د�� �D� ,���&!و��� و/#D� ا�ُ��Kk إ��[، +�= ا���, �1 أ�� أ��0م  �/�/�� أ��ى، إ�= أن 

�, ه;( ا�����U أو ا	د�� �Rل . لإ�= ه;ا ا��&!و�D� ,��� ��ر�s ر)" إRZق ه;( ا���اد  90وإذا �, �: ����
�N ا��ز�� :;�P�&� r و��[ ��, إ��qر(، k�N�O ه;( ا���اد k ل إذا�Zة أ��( ��1 �#� ا�'��رك، أو :�

�, ه;( ا�����U أو ا	د�� أي إ��اء ��4 ��,.  +�h� ��3'` وا���Oدرة�D� ����ا�$�ذ( :���P ا�D&,  و�1 
310. 

 
� :�����  – ��()M ا+د�� ا�ُ�(]��  .ج OD�ُ"�h�� –" ا����K ا�ُ

 



 –) أ)(2)(ب(	��اض ا�D&, ا�#�+�  .1
 

��1 �1 ا��&��رد أو ا�M$7 ا�;ي ��, اk���اد ا���اد �3&�:[،   . أ� P���: �Eأو أآ ��N وا��W د�q@إ
M$7ه;ا ا� ,�+ P&� ،]/{: ��#�: 

 
�� ا���اد �1 ا� .1�O� ,� ت���ات  �K ��ر�s د����q إ�= ا��4k �7+ 1+ KD� 4 ة�� K�  ف�aو�� ا��

3�ة، و�� ا�
 
��� �[ +R � :[(4 ا��&��رد  .2 M$@ �0��ُ�، ) و4 أي �O� �0��ل +�=، أو ا��O3ا +�= ا�� ��� � 

� وا��ة  �K ��ر�s د��ل ه;(k =�+ �� :�Oرة ���@�ة أو ��� ���@�ة، )� ه;( ا���اد �1 ��ة �`
 ا���اد؛ و

 
�� ه;( ا���اد �1   . ب�O� s�:��ن �1 ا�ُ��Kkِ، أو ا�M$7 ا�;ي :�ع ا���اد إ�= ا��&��رد، ��1�ّ )�[ ��ر

��ه� �1 ا��و�� ا��aف، �O� ,� اد���+�[ :}ن ا�  ]�( 1�ّ��ا��و�� ا��aف، أو إن �, �10 ا���ر�s ���و)�، 
�ات �1 ��ر�s د����q إ�= ا��4k �7+ 1+ KD� 4 ة�� K�  ه;ا �q��+ م�D�3�ة، وا	��kب ا��� ����ت ا�

 ا����ن؛ و
 

 –) ب)(2)(ب(	��اض ا�D&, ا�#�+�  .2
 

��1 �1 ا��&��رد أو ا�M$7 ا�;ي �k'�ي اk���اد ا���اد   . أ� P���: �Eأو أآ ��N وا��W د�q@إ
��ه� �1 ا��و�� ا��aف )� أو  �K ا���ر�s ا�;ي �,�O� ,� ،]��+ P&� ،اد��� :}ن ا��#� ،]:�&3�  1���� ]�(

 ,&Dا� P��� ، و305ه;( ا���اد :
 
�� ه;( ا���اد �1   . ب�O� s�:��ن �1 ا���Kkِ أو ا�M$7 ا�;ي :�ع ا���اد إ�= ا��&��رد، ��1�ّ )�[ ��ر

��ه� �1 ا��و�� ا��aف )� �O� ,� اد���+�[ :}ن ا�  ]�( 1�ّ��ا��و�� ا��aف، أو إن �, �10 ا���ر�s ���و)�، 
 .، وا	��kب ا��� ��Dم +���q ه;ا ا����ن305)�[ ����1 ه;( ا���اد :���P ا�D&,  أو  �K ا���ر�s ا�;ي �,

 
��1 ا�#�+��1  – ا+�Lpص ذوو ا����n  .د &Dاض ا���	ج(و ) ب( ( ]�#O: �� M$@ K�َ���ُ ،,&D1 ه;ا ا��

 –f� � R+ ]� �ًO$@ M ا��&��رد، أو �f ا�M$7 ا�;ي ��, اk���اد ا���اد �3&�:[، إذا آ�ن ه;ا ا�$7
 
�� إ���q ا��&��رد أو P��W ا�3&�ب، :�� )� ذ�r و4 �D��O +�=، ا4/���ء  .1��+�eًا )� /#� ا������ ا��� 

 mآ}خ أو أ�)��D@ ��� أو ��D@(؛K&/ أو ،��k أو زوج، أو ، 
 
�0ً� أو @$f� �ًa���� �ًO ا��&��رد أو P��W ا�3&�ب )� أ�� @�اآ� أو را:a� أو +�K �'�ري ���؛ أو .2�@ 
 
��r أو ��03, أو ��3ز )�[ ا��&��رد أو P��W ا�3&�ب ���@�ة أو ��� ���@�ة @� .3� ���آ� أو آ��/ً�  �/�/�ً� 

 ��&: m��O�رة ا���m )� ذ�r ا���0ن% 20 �O�درة +�= ا��Dا� MO3او�� أو ا���� .أو أآ�E �1 ا	qk, ا�
 

 f2و�� 24. 308ا��)Iت ا������� ا�����  .ا���
����0ت ا��DE)�� ا���#O: �DUّ��q �`ءا �1 ����دات ���3 أو 4 �'�ز اk���اد أي ��3�ة �1 ا����ض إ�= ا��4��ت ا�

 ��� أو ا�����/�� أو �� @�:[ ذ�r �1 ا��!k&�ت )� أ�� دو�� �Zف إذا آ�ن ه;ا ا�.�ض  ��أ�� ا�����, ا������� ا�
� ��ر�s /#�ذ ه;ا ا���ب، أو :�� ��ر�s /#�ذ �: �&k!��}�� �kُ�D�4ق �1 ه;( ا� ��q��و�� ا��aف، أ�� ��&  .ا�#�4 �� :��

  
 f2ب 25. 309ا���Hا ا��]� ��[�Lاض ا�)k+اد وا����B q�r2(ف ا��  .ا�

� ��ى اk���اد( إ�=   ،�(�DU r���������، أو أي �Uأو إ ���Uاد أ�� ���� إذا آ�/m أ: ���q/ ور  �ار�W 1�� =إ�
 ,&D�� آ��q�/ة ا�3����[ أي ���3 أو �!�DU �&k)�� أو +���� 308أو  307ا��4��ت ا�D� P�Z =�+ ء�: ،����Dم ا��ز ،



3�ة �#���� ��'��qر، :��&��ح :��4�#�ظ :q;( ا���اد أو ا	��اض )� ��r ا��!k&� إذا  �ر ��أ��ى )� ا��4��ت ا�
–  
  

�� ه;( ا���اد أو ا	��اض؛ و .1����/�ت آ�)�� �3h ;$��k �&k!�  أن ا�
 
��ن إ+�دة ه;( ا���اد أو ا	��اض إ�= ا��ز��� ا��!k&�أن  .2e� ��(م آ#��� آ��D. 

 
 f2وا���2درة 26. 310ا�� �  .ا�\.

������ آ�� ه�  – �2Bرة �0*�  .أ Uأو إ ���Uأ ��(�DU �0ت�����kف �$fe أ�� ��اد أو أ��اض �, �����q آ
 ,&D�� آ��q�/ة ا�3��و�kف .  ، ��3'` وا���Oدرة308 أو ا��R�307 ,&D,، و��, اk���اده� إ�= ا��4��ت ا�

��a آK ا	��0م ا��D/�/�� ا��� ����� :��3'` وا���Oدرة وا�#�ذ :���P ا��D/�ن :&�P ا/��qآ�ت  �ا/�1 �
���P ه;ا ا���ب، : ،m�� �q/أ ,+`�ا�'��رك، +�= إ��اءات ا�3'` أو ا���Oدرة ا��� ��R�( m، أو ا��� ُ

�ر ا�;ي �r�� ]�( ��a ا	��0م D��:]�� رب�e�� 4أ��0م ه;ا ا���ب و =�+ ��/�/�Dا�.  
 
���  .ب ����&Wت  – ا���اد ا+&()� وا����, اk���اده� إ�= ا��4 ������Uأو إ ���Uاد أ��إن أ�� ��اد �, �����q آ

 ,&D�� آ��q�/ة ا�3��3�ة :���P ه;ا ا���ب �kف  307ا��� –و��, ��Oدر��q )� ا��4��ت ا�
 

 �= ا��و�� ا��aف؛ُ���ض أوA 4+�د��q إ .1
 
وإذا �, ��, إ+�د��q إ�= ا��و�� ا��aف، �kف ���د إ�= �1 ��q: P��a و�1 آ�/m ا���اد  � �Wدرت  .2

 ����a�[ إذا أ�U�r�� m ا�'q� ا��– 
 

 ��3��W �D )� �0��ُ� ا���اد، أو  . أ
 
�1؛ أو  . بU K:�D� � د�W �� أن ا�'q� ا���aِ��� ه� ا�'q� ا��� ا@��ت ا���اد :

 
���P ا�#�Dة ) 1(, إ+�دة ا���اد إ�= ا��و�� ا��aف :���P ا�#�Dة إذا �, �� .3: ����a� �q� =2(أو إ�( ،

3�د( ا��D/�ن ����اد ا��� ��, ��Oدر�P�&: �q �$��#�ت ��kف ��, ا���Oف )��: �q	��kب ا�;ي 
��aف أو إ4 إذا �3��m ا��و�� ا) 2(أو ) 1(و4 �'�ز إ+�دة ا���اد :���P ا�#�Dة .   �ا/�1 ا�'��رك

�� �����aت {: m�`�&��,، وا��دة وا��+Aا =�+ P���� ������0 ا��، ا���	ا ��a� ��ا�'q� ا�����a�، آ
�� .أ��ى ����� :�A+�دة و�7���qZ ا��ز

 
 – أk(اض ا������ت ا�������  .ج 

 
1. �0��������� :.�ض �1 ا� �� �( ,&Dه;ا ا� P���ت 4 ��, ا�03, :����Oدرة )� أي إ��اء ��Oدرة :

 ,&D�� آ��q�/ة ا�3��، إذا أ�U�m ا�'q� ا���D� ����a 308ا��DE)�� ا��� ��, اk���اده� إ�= ا��4��ت ا�
� ا��!k&� ا��� �kُق ��q ا�.�ض، إ4 إذا h ،;(��3��W )� �0��ُ� ا�.�ض، :�ء +�= ا��D/�ن ا�

�O إ�= ا�'� "���� f(�q� ا��K:�D� ����a ذ�m��  r ا��و�� ا��aف ا��� k���د إ���q ذ�r ا�.�ض :
و4 ��, ا�03, :����Oدرة )� أي إ��اء ��Oدرة :���P ه;ا ا�m�E� 4 ��� ,&D ا�'q� . ا�.�ض

 P�k 1 �1 دون ���)� أو�U K:�D� ت ا�.�ض��ا@ �q/أ m�E� �q0� ��0��ا�����a� ه;ا ا��3 )� ا�
�+�ه� �+R��Dد :}/[ �&�وق، إ4 �– 

 
���� ا�;ي آ�/m ا�'q� إذا د)�m ا��و�� ا��aف ا��� k  . أ�� ���� �&�و�  ����a����د إ���q ا�.�ض ��'q� ا�

� ��.�ض، أو�U ]��(د �  ����a� ا�
 



�KE،   . ب��: �������أ ا��� P���3�ة أن ه;( ا��و�� ا��aف، :���P ا��D/�ن أو :��إذا أ�U�m ا��4��ت ا�
 �( �&k!� 1� دة وإ+�دة ��ض �&�وق���k�: ��U��3�ة �1 دون �kف ��Dم )� ��وف ���ا��4��ت ا�

"���� f(�: ����a�. 
 

2.  ,&D�� آ��q�/ة ا�3����, اk���اد( إ�= ا��4��ت ا� ��(�DE�0ت ا�����و��,  308إن أي ��ض �1 ا�
 KO#ه;ا ا� P���3�ة :�� –��Oدر�[ )� ا��4��ت ا�

 
���ض أوA 4+�د�[ إ�= ا��و�� ا��aف ا��� ���� +�= أرا�q�h ا��!k&� ا���7ر إ��  . أُ ,&Dا� �( �q308 ،

 ��k ,Uُ���د إذا �3��r�� m ا��و�� ا��aف ا������0 ا������� +�= ه;( اA+�دة وا��&��, وإذا ا��m�E إ�= أ
 �����aت أ��ى ����� :�A+�دة و�7���qZ ا��ز��؛ أو

 
3�د( ا��D/�ن   . ب�إذا �, ��, إ+�د�[ إ�= ��r ا��و�� ا��aف، �kف ��, ا���Oف )�[ :�	��kب ا�;ي 
 .��اض ا��� ��, ��Oدر�P�&: �q ا/��qك  �ا/�1 ا�'��رك��

 
 �Iوط ا+د�� 27. 311ا��)p.  

 ,&Dا� �q���3�، �U.S.C. 1615( m�E 19( 1�1930  �/�ن ا����)� ا�'��آ�� �&�  615:����, �1 ا	��0م ا��� 
3�ة )� أي إ��اء ��Oدرة ��, ا���Dم :[ :���P ه;ا ا���ب و��� ��0ن ا����a ا��4��ت ا�� ����دة أو ا�.�ض، آ�

  –ا	��، �����a� fh� �1 أي @$M، أن
  
1-  ,&Dد ا���� ��h�� اد�� ����@= 307ه;( ا���اد )� ���� أ�� ��: ����  �( ��� ُأدر�P/�� 1� m ا��ز  m/آ� ،

 ,&Dا� f�305؛ و  
 
2-  ,&D�� fh�� ن،  308ه;ا ا�.�ض )� ���� أي ��ض�/�D1 ه;ا ا��– 
 

��D�U�� ,�  ��U[ :�+���ر(  .أ � �&k!� أو ��/���� أو ا������� إ�= ����دات ���3 أو أ�� ا�����, ا������� ا���
 )� دو�� �Zف، و

 
�ء /#�ذ ه;ا ا���ب، أو :�� ��ر�s د��ل ا�4#� �� ��` ا�#�ذ :��&��   .ب : s�� ��ر�: �&k!���ت  �k�r�� 1� ] ا�

�D�4 ��{� ��q���، أ���و�� ا��aف ا���. 
 
 

 �Iب 28. 312ا���Hاض *���� *���ة */ ه�ا ا�)kاد وأ�*.  
 =�+ KO#أ��0م ه;ا ا� ��a� 4–  

  
�ف  -1q: ة�3����, اk���اده� إ�= ا��4��ت ا� ��(�DE�0ت ا����������� أو أ�� أ��اض �1 ا�Uأو إ ���Uاد أ�� ��أ

� �1 ا�3'` :���P إ��اءات  O3� اض��	اد أو ا�� ���e� و)�qh�+ �D �#��ة �! ��، إذا آ�/m ه;( ا�
3�ة �1 أ�K ا���ض ا��! m أو "�ـ����, اk���اده� إ�= ا��4��ت ا� ��(�DU ��� �/�ن ��O/� أ��اض ���� ذات أه

 ����e  إ��اءات P��� 1965أآ��:� /��7�1 ا	ول 19، وا�;ي �, إ �ار( )� "	��اض أ��ى، �1 ا�3'` :
)22 U.S.C. 2459(؛ أو  

 
2-  ���Uاد أ������0ت ا��DE)�� ��ى اk���اده� إ�= ا��4��ت أ�� ��اد ��ّ�� آ������� أو أ�� أ��اض �1 ا�Uأو إ

3�ة إذا آ�/m ه;( ا���اد أو ا	��اض ��  –ا�
 

�ى ���3 ����ف :[ أو أ�� ا�����,   .أ � ��Wا��ات ��k ثRU 1+ KD� 4 ة��3�ة ����3#��� )� ا��4��ت ا�
&k!��� أو ا�����/�� أو �� @�:[ ذ�r �1 ا����1 ���1، و:ّ�� ا�U K:�D� ]���@ا �  �&k!��ت، وآ�/r�� m ا�



 rو�10 ذ� ،KO#ا ا�;q� آ��q�/اده� ا���kا ,� ��Wد �، و�1 دون �z�R� أن ه;( ا���اد أو ا	��اض آ�ن  
 dD(– 

 
1.  ���ره� ��r ا��!k&�، أو )� أO� اض )� /�7ة��	اد أو ا��إذا آ�ن  � �, ا������ +1 اآ�&�ب ه;( ا�

 �#�3W ج����أو آ ��1 ��&�1 أ�� /&$�، أو )� دور+ �q���z, و4 �KD ��ز� K07: �7�ُ ��أو دور
���ض ��� :;�r ا��ع �1 ا���اد أو ا	��اض ا���ODد ��q أن ��0ن ��#�ة �1 ه;ا ا���ب، أو� 

 
2.  1+ �q+��'� KD�� إذا آ�/m ه;( ا���اد أو ا	��اض  � ُ+�mh +�= ا�'��qر �#��ة أو )��ات 4 k

 وا��ة �Rل )��ة ا�&�ات ا�r�� �URE، أو
 

إذا آ�/r�� m ا	��اض أو ا���اد  � ُأدر�m )� آ����ج وآ�/m ��اد ذ�r ا�0����ج ���)�ة RZ4ع  .3
��R� 1ل )��ة ا�&�ات ا�r�� �URE؛k 1+ KD� 4 ة��� ،rذ� P�a� 1� ا�'��qر �

 
��a  .ب � ,� ����Z ،اض��	اد أو ا��3�ة )أ(��اد ا�#�Dة ا�#�+��  وإذا آ�/m ه;( ا���، ����دة )� ا��4��ت ا�

�ات �Rل ��r ا�#��ة )� k ��� 1+ KD� 4 ة��� mh�+ُ ��ات ���ا�W� و k �7+ 1+ KD� 4 ة���
��qر )� ا��4��ت '�� ����#� �q:�7� �&k!� أو ��/���� أو ا��������3 ����ف :[ أو أ�� ا�����, ا�

3�ة؛ أو�� ا�
 
��a ��اد ا�#1���D ا�#�+���1 إذا آ�/m ه  .ج � ,� ����Z ،اض��	اد أو ا��، ����دة )� )ب(و ) أ(;( ا�

 P'�� ��mD، أو آ�ن   �����ات ���ا�W� وأن ا��و�� ا��aف ا�k �7+ 1+ KD� 4 ة��3�ة ���ا��4��ت ا�
 4�D�� �.���� ،ء�U	ا r�� �( =D��� أن) ة، أو�(����� وا��R�3�ده� �R� 1ل ا��7ات ا��:�K��k أ��ى، 

��z/	ا �akا�: ��3�ة؛ و) ا��ز�� +f �� 1 و��د ه;( ا���اد أو ا	��اض دا�K ا��4��ت ا�
 

��a أي �1 ا�#�Dات ا�#�+�� ا�&�:D�، ����دة )� ا��4��ت   .د � ,� ����Z ،اض��	اد أو ا��إذا آ�/m ه;( ا�
� ���ا�W� و�m�E ا�'q� ا�k 1��7+ 1+ KD� 4 ة��3�ة �����aِ��� أ/�q ا@��ت ��r ا���اد أو ا	��اض ا�

� اk��ردت   m/اض آ���	اد أو ا���+�ه� إ�= ا+4��Dد :}ن ��r ا�� P�k 1 و�1 دون ���)� أو�U K:�D�
 .ا/��qآ� ���D/�ن

 
 �I29. 313ا�� ��t�+ا.  

#�; أ��0م ه;ا ا���ب�� ��k���� وا���ا�N ا��eور�� وا�z/	ا ���ر ا��زO�.  
  

 �Iذ 30. 314ا�����Wا.  
� �&!و�� ا�'��رك �3�ة و)� �`ر )��1، +�= ����, إ/#�ذ أ��0م ه;ا ا���ب )� اA ��, ا�'��آ� ���4��ت ا�
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