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   ا�#�"	�ت-١

  .ا���/م�-) ا���س ب*�	��() ی'�ه�ن   -أ 
ب������ ���-) ا���س ا���/ أ�/ أه�	� م4 ا�23   -ب 
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�ن 7
	6 ���ء ا���/

�ن �2ًا ه) ا�:ی4 ی��*	��ن ا��	�م ب����/   -ج 	
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ا�:ي ی�*
@ ا�ب�اع أو ا���2	6 ا�:ات< أو ا����ب� 
  .ا�:ات	�

  .ا�A3اد ی�ی�ون أن ی���وا أن() ن���Aن وم(��ن  -أ 
��ن A< اBن���ء وب���  -ب Cادا���س ی��ADی�ه) آ.  
ه:I ا��2�9ت أه) م4 اA �23< ح#G ا�A3اد 7
F   -ج 

  .ا���/

وه) ی�دون أن . ا���س B ی'�ه�ن ا���/ ب*�	��()  -أ 
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ا�:ات< ا��Qق وا���Oول أآ�M ب'M	� م�� ت�*
  .R�S#() ا���9	�و

  
  

   ا��	���ت-٢

م(�� ا�داري ا���3	� ه< ا3ش�اف ا���	L   -أ 
7
F م�ؤو�	6 �
  .وا����ب� ا����اص

�7
	�ت   -ب  F) ا��(��ت إ���ا�داري أن ی F
7
�)�	
  .ب�	*� ت'�اری� ی�(/ ت�

7
	6 أن ی�� ب���#8	/ ا�*�ق وا���3	@   -ج 
وا���ا�7 ا��ا2@ ات��7(� وأن ی�#:ه� بG9م و�'4 

  .��ب��ا

م(�� ا�داري ا���3	� ه< أن ی�J/ آ/ �7م/   -أ 
  .ی��� أن6 ن�YA وه�م

7
F ا�داري أن ی��< م�ؤو�	6 م*
�	4   -ب  @Jی
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7
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  .مQ**�ت6
7
F ا�داري أن ی�*< ا�#�ص� ���ؤو�	6   -ج  @Jی

�	��ر��ا ب�] ا���2	6 ا�:ات< وا����ب� ا�:ات	� 
  .	�A< ا��73ل ا��وت	�

م(�� ا�داري ا���3	� ه< ا��Aدة ا���م� م4   -أ 
��ی� ا����2دة ��ی��  .ا���ارد ا�

7
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7
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A< ا3م�ر ا�(�م� وی�اص/ ب�ون ان�*�ع م�9و��  
  .*�ق ا���2	6 ا�:ات< وا����ب� ا�:ات	�ت��	Y ن

  
  

 ا������ت أو -٣
  ا������ت
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م��رآ� ا���ؤو�	A 4< ا���
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