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======  
  

�١٣٠������ ��ور ا�����ن   : أوالً   ���� ٢٠٠٩     � �!� ��.��/ �.- أ+*!�م )!���ن ا��!'م%$ ا#"�
   .١٢/٦/٢٠٠٩ و�.�/ ����.��/ ا ���رًا م$ ٧٥ ���� ٧٩ ا��2در �������ن ر)0

  

)              ٣٤( )!!!!� ت�!!!!�ول ا��.!!!!��/ �!!!!�: ا��!!!!�دة   ٢٠٠٩ �!!!!��� ١٣٠و��!!!!� آ!!!!�ن ا��!!!!���ن ر)!!!!0   
   -: وا��� أ���A2� B �.� ا��.��/ آ�@ت� ٧٥ ���� ٧٩م$ ا�����ن 

��ب م!�ة            " !+ G!HI� أن J!%H  $مK�H� ز�M�           !ا��!'م%$  !$ آ �!N اكP�!Qا $�!R   P!"Sم!$ ا /
   -:ا���S� واP"S ا���P%Z أو ��Yم ا��*�N'ة إذا ت�اPNت ��A�'U ا�PUوط ا@ت%� 

١-  PU  ط �.� �$ ا�]�م���U� أو /�  .أن �*�ن )^�ه� N� أي  
٢-  �Hأن ت*�ن ���ات آ�م . 

  اc!deل �b*!0 ا�P!�aة ا�]��]!� م!$ ا��!�دة         أ# ت�Mوز م!�ة ا#P�!Qاك ا�H.a%!� وذ�!` م!_  !�م                -٣
 . م$ هfا ا�����ن ٤١

٤-       �!!!A�  كP�U!!!م P!!!%gة وP!!!%dSاك اP�!!!Q#م!!!�ة ا h!!!H  ����!!!� م ا��!!!'م%$  أن ت*!!!�ن�!!!Y��
� �� . ا#"�

٥-            P!!%Z���$ م!!�ة ا#P�!!Qاك  !!$ أي م!!$ اP!!"S ا�!!R �A���            أ# تM!!�وز ا��!!�ة ا��HI!!�ب +!!
     �!!���ب ا�!!+ �!!aH*وت�!!�ر ت �!!���Sا P!!"Sاك  !!$ اP�!!Q#ة م!!�ة ا'!!N�*�ة و�N!!ً� أو �Y!!�م ا�

 . ا��fA� iNPا ا�����ن ) ٤(ر)�MH�  0ول

 hإ� �N�Re�� اfوه :  
l!!�N م!!_  !!�م م���I!!�   )  م*!!Pر ٤٤(ا#آ�a!!�ء ���!!�%�aء اe)!!Pار ا��!!�ون �!!�����ذج ر)!!0     -١

�/ أو ��Uط   �N ة��  . ا��Kم$  J%H �'ي م���� �a%� )^�ء ا�
 . أن �*�ن ا��Kم$  J%H م�زال N� ا��mم�  -٢

��ة P%g مP�Uك  ��A أن ت*�ن ا� -٣ . 
  

���  ٧٩م!$ ا��!���ن   ) ٤١(������� ��i%�I أ+*�م ا���دة      :ثانياً  !� ٧٥    h!H  :�!ت �وا��!  .... "
��ب                !+ �!N �!�gPإ��اء ا� ، $%���Kم$  J%H �.� ا���Aء �dم�J و�� آ�ن )� ت�Mوز �$ ا�H� ز�M�

وذ�!!` N!!� +!!�ود ا��!!�ة ) ٣٤(م!!�د �!!����  h!!H م!!�ة اP�!!QاآJ اP!!%dSة ، و��Pا !!�ة أ+*!!�م ا��!!�دة  
 ���HI�����b ا��  . دN.� وا+�ة #����bق ا��.�ش  hH أن تKدى ا�����o ا�

   -:هي ) ٤١(وعليه فإن شروط املادة 
١-       �d�m%U!!!ا� $!!!� o!!!H� �!!!( و�!!!� آ!!!�ن h!!!�+ J!!!م��d s!!!Aا�� �!!!( J!!!%H  $مK!!!�              أن �*!!!�ن ا�

       �!!�اء آ!!�ن م.!!�ش م�*!!P   ( دون أن ت�o!!H م!!�ة �dم�!!J ا��!!�ة ا���"�!!� #�!!���bق ا��.!!�ش 
 �d�m%Q أو م.�ش. (  



          

 ٢ 

�.!�ش +�!h و�!� زادت  !$                   -٢H� �!H�*�أن ت*�ن ا���ة ا���HIب P!Qاؤه� N!� +!�ود ا��!�ة ا�
   �%H.aة ا���وا�fي ا��]�h تM!�وز  ) ٣٤(م$ ا���دة ) ٣( وهfا م��2ص  N J%H� ا����   [ا�
 �%H.aة ا���٤١(��$ ��0A%H  i�I أ+*�م ا���دة ا�. [ ( 

٣- �Hأن ت*�ن ���ات آ�م . 

٤-  J%H  $مK�H� اكP�Qم�ة ا Pdx hH  ����� أن ت*�ن . 

٥-  �A�  كP�Uم P%g أن �*�ن. 

٦-  �A�%���ب ا���ة وت��د دN.� وا+�ة و# ��Mز ت�+ �aH*ت��ر ت . 

��ib ا��.�ش م$ أول ا�PAU ا����� ���اد ت*�aH ا���ة ا��P�Uاة  -٧� . 
  

    :ثالثاً 
��ل ��0 ا@ت� ٧٦ ���� ١٠٨ ��i%�I أ+*�م ا�����ن ������� –أ  Sب ا�b�'� ص�mا�  :  

    i!%�Iت h اP�     دة�!��!Kم$  �M!�ز   : "  وا��!� ت�!^�      ٧٦ �!���    ١٠٨م!$ ق    ) ٢٨(أ+*!�م ا�H�
�$ م!!�ة     !!R ����!!b���ب أي  !�د م!!$ ا�!!���ات ا�*�مH!� م!!$ ا��!!�د P!%g ا�!!+ G!!HI� أن J!%H 

�/ أو           �N )^�ه� �ا��'م%$ ا�� �N JاآP�Qا      �!N JاآP�!Qم�ة ا $�R $�PU.ط �.� �$ ا��U�
��ب ه!!yf ا��!!�ة وMH� �ً!!�N!!�ول ر)!!0   !!b� �!!��HI�ا��Pاi!!N ) ٤(ه!!fا ا��!!'م%$ ، وتb!!�د ا���!!��o ا�

 GHIت�ر�� ت���0 ا� �N اكP�Q#ا /dود $�  . و hH أ��س ا�
  

  . م$ ذات ا�����ن ) ١٣٠( مPا �ة تi%�I ا���دة -ب
  

��دةH� �ً��{ اءPUا� ���+ �N) ) ١٣٠ �ا���� J"ا�� hH  م$ ذات ا�����ن ت*�ن:-   
-  Jg�H� ��  /�  . ��� N'آ]P PQ٦٥اء ا���ة N� +��� إ��Aء ا���Uط �G+�2 ا�.
 .��0 ا�PUاء ���ات آ�م�H م_ مPا �ة ا�P�M  �� ت���� ا��.�ش  -
  

                      PAQ     ���  - :مثال
 /�  G+��  م�ة J�       ٧        ٣ l�N $%��� اءPQ 0��           

  
-        �!!Hاء �!!��ات آ�مPU!!0 ا��!!� $�            N!!� +��!!� ا�!!��Pار �!!�+G ا�.�!!/ ����!!�Uط �.!!� �H!!�غ ا�!!

��ب ا��.�ش + ��  P�Mا �ة  �م ا�Pم_ م.  
  

                      PAQ     ���  - :مثال
�/ �J م�ة   G+��       ٧         ٣0��          �Hث ���ات آ�مcاء ثPQ   

��ب ا��.�ش ��0 ا������  hH أ��س + ��  J١٢٠م_ ا ���ر أ� l�N PAQ   
�!!!!!�ة ا���"�!!!!!� #�!!!!!���bق ا��.!!!!!�ش     H� اءPU!!!!!ت ا�#�!!!!!+ _!!!!!%�" �!!!!!N J!!!!!ا !!!!!�ة أ�Pم!!!!!_ م                

 �aH*اد ا����  .  ت��د ت*�aH ا�PUاء دN.� وا+�ة و���ib ا��.�ش م$ أول ا�PAU ا����� �
  

-hH   ه�f%a��� م��H� $���ت �%H.ا�� yfغ هcدار�� إ�eن ا��UH� دارة ا�.�م�eا  .  
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  ثريا فتوح عبد احلميد
  

  ،، سعيد


