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 �� ه� ا���درة ا������؟

 :���� 	� ا	���درة ا	����� �ـ �
 .�/�درة ا��-,�ت ا����+ة �" دون أ�� ��%�� •
 . ا���دة إ�> ا��-,�ت ا����+ة ;� ا��:�� � إذا آ56 �4ه3ً ���1 •

 
 

 ��ا�� ا���درة ا������

�� أ�� �����  ��� ���Cرة !�����	  �+ةا��� ا��-,�ت إ�> ا���دة,�A �;.  16B=�1 ا�@�ص ���<=�ة�; � �� آ56 إذا ا��:

 .���1 �4ه3ً 

 
 

 ؟�����أ�� ��ه� ����درة ا� ه�

 :  إذاا	����� 	&���درة �%هً#�� ! أن � �ن  �
•  	�; D����Cرة I�F�	  ا����+ة ا��-,�ت إ�> ا���دةآ56 !�درًا �I> أن ��G���� �>H أ�E@F 1 ��+ و�:�; � �� .ا��:
• "�J K;د <�I 16آ56 !�درًاLد�1 إ�> و�I 	�%ر  . 

 

  .F+,+ة ا�@�Nرة ��,�	 ��ر��Bب أد�5 إذا ���درة ����0 �&/ 	&.-�ل �%ه� +�� أ*( �
�Qآ+ P�� آ56 إذا ه=�ة ����� إ�> ��+ث(�(. 

 
 

� ا��ي ���� ا�&����؟ ا�%��ة $� #"!�  أن �

���ة ��	�4�5 	� ا	����� 	���درة�3ر إذا آ�*( ا  .1.  
�1 إذا آ56 �4ه�C��� 3ًل  •��! "I ا�+;�ع +,�� ����+ً- �" �I> �=�ء، إ�/�ء أ�� ا�VXاج، ��+,� وKG، أو أ,	 د;��Iت أ�Vى، ;�

	�I�Nا��/�درة ا� Z�L. 
• 1���! "I ع�;+��� 1�% "I �6زل����1I ا\و�>، ;���1 أن �Aا 	:�� �; 	�I�N5 ا��/�درة ا� �L إذا . 

�Qآ+ P�� آ56 إذا ه=�ة ����� إ�> ��+ث( �(. 
 

 :  0&4( ا	���درة ا	�����، <;&�� أن �=�> �;&����� 	:�8���9 إ	/ ا	67�8إذا .2
•  +�� E@F 1<� إ��ن ;����, ��I ب��,=���� Z	 ���K ا���A[� إ�> ا��/	 (ر�A[� د�I �" أ1��A، أ+!�[1، !�دة د,6��"، أو أر

	,^��B�X.( 
 أو ا\��,B��" ا���ا6L�" �" ه� أ1��A �" أ;�ادًا أن �a 5 ا��� ا\وراق �" وP��ه� ا�@��اء، ا� !�N	 I" �:_ ا���3د، F<�دات •

 .و!�����	 دا[�	 ��Cرة ا������"
 .و!�����	 دا[�	 ��Cرة ً����� أو ً�أ��,B� ً���ا6L) زو��1 (زو�1 آ�ن إذا زوا�F 1<�دة �" �:_ •
• 1��Aأن أ%+ أ;�اد أ <�I ت� Jم  !+ �إ+ّ�� Z�N "I-130 "	�]دا 	إ!�� <�I 1� ل�C��� 1�	�����!و  . 
 .أآ���<�  دراA�	�C;ل أ,	 �" F<�دات •
 .�I> أ��I+� 1 أ1��A إJ �ت •
• +�� E@F 1أ� �>H� ى�Vت أ������ 	أ, . 

 

����� <�A3 6:� أن �:.�@�ا إ	/ ا	67�8 ��5 .3 �BC DEF أو أي ،�I�3�Jأ ،���Kأ<�اد أ !� L&06<� . اB�, : 
  أو ا����G إ�> ا���+ثا��=�ء إ�> ا����B	 و •

 .)ا�<��I  f � ا���16B�,�G أن �Z�N �" ا����G اXذن ����+ث أF@�ص �K( . �> ا���I �G � ا�<��fا���+ث إ •
  

4.  �:	�Mأن ��<> ���3 آ L=� . إذا %�I 5�C> �/�درة I�L�	 وآ56 ����	 إ�> و!�V 5رج ا��=^ ! � أن �/�در ا��-,�ت ا����+ة
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