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االتفاقية العربية  
لمكافحة االتجار غير المشروع  
بالمخدرات والمؤثرات العقلية  

ــــــــــــــــــــــ 

( 215)ٓشجس سٓٞ 

ذشأ١ ٟشش٩م جالضِحٰٓس جٛوشذٰس ٠ٛ٘حُكس جالضؿحس ًٰش ج٠ٛشش٩م ذح٠ٛخذسجش ٩ج٠ٛإغشجش جٛؤٰٜس 

ئ١ ٟؿٜظ ٩صسجء جٛذجخٰٜس جٛوشخ، 

:  ذوذ ئؿاله٦ ه٬ٜ

.  ٟزٗشز جألٟح٣س جٛوحٟس- 

٩ٟشش٩م جالضِحٰٓس جٛوشذٰس ٠ٛ٘حُكس جالضؿحس ًٰش ج٠ٛشش٩م ذح٠ٛخذسجش ٩ج٠ٛإغشجش - 

جٛؤٰٜس، جٛز٭ ض٠ص ئهحدز طٰحًط٦ ٢ٟ ٓرٚ هذد ٢ٟ جٛخرشجء ج٠ٛخطظ٢ٰ ُٮ ٟؿحٙ 

.  جٛٔح٣٪١

٩ذوذ ذكع ج٠ٛ٪ػ٪م،  - 

: يمــــزر

ج٠ٛ٪جُٔس هٜٮ ٟشش٩م جالضِحٰٓس جٛوشذٰس ٠ٛ٘حُكس جالضؿحس ًٰش ج٠ٛشش٩م ذح٠ٛخذسجش :   أ٩ال

٩ج٠ٛإغشجش جٛؤٰٜس، ذظٌٰط٦ ج٠ٛشُٔس، ٩ده٪ز جٛذ٩ٙ جألهؼحء ئ٬ٛ ج٠ٛظحدٓس ه٨ٰٜح، ٩ُٔح 

*.  ٜٛٔ٪جهذ جٛذعط٪سٯس ج٠ٛوط٠ذز ٛذٯ٨ح

ض٪ؾ٦ٰ جٛش٘ش ئٛٮ جألٟح٣س جٛوحٟس، ٩ٟ٘طر٨ح ج٠ٛطخظض ٛشإ١٩ ج٠ٛخذسجش ،٩جٛخرشجء جٛزٯ٢ :   غح٣ٰح

جهذ٩ج ٟشش٩م جالضِحٰٓس ذظٌٰط٦ ج٨٤ٛحتٰس، هٜٮ جٛؿ٨٪د ج٠ٰٔٛس جٛطٮ ذزٛ٪٧ح ُٮ ئهذجد ٧زج 

.  ج٠ٛشش٩م

 

 

ٝ  11/94، د215ّ 

 

 

(.  7)٢ٟ ج٠ٛحدز (17)، ٩ٗزٖٛ جِٛٔشز (5)ضكِق ٩ُذ جٛؿ٨٠٪سٯس جٜٛر٤ح٣ٰس هٜٮ ج٠ٛحدز * 
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االتفاقية العربية 
لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ئ١ جٛذ٩ٙ جٛوشذٰس جألؿشجٍ ُٮ ٧ز٥ جالضِحٰٓس،  

ئر ٯغح٩س٧ح ذحٛي جْٜٛٔ ٢ٟ جصدٯحد قؿٞ ئ٣طحؼ ج٠ٛخذسجش ٩ج٠ٛإغشجش جٛؤٰٜس ٩جٛـٜد ه٨ٰٜح 

٩جالضؿحس ٨ُٰح ذظ٪سز ًٰش ٟشش٩هس، هٜٮ ج٠ٛغط٪٫ جٛذ٩ٛٮ ٠ٟح ٯش٘ٚ ض٨ذٯذًج، خـٰشًج ٛظكس 

جٛرشش ٩سُح٧ٰط٨ٞ ٩ٯٜكْ ذحٛي جٛؼشس ذحٰٛٔٞ جالؾط٠حهٰس ٩جٛػٔحُٰس ٩جألعظ جالٓطظحدٯس ٩جٛغٰحعٰس 

.  ٠ٜٛؿط٠وحش جٛرششٯس ذ٘حُس ششجتك٨ح

٩ئر ضوٮ جٛش٩جذؾ ذ٢ٰ جالضؿحس ًٰش ج٠ٛشش٩م ذح٠ٛخذسجش ٩ج٠ٛإغشجش جٛؤٰٜس ٩ٟح ٯطظٚ ذ٦ ٢ٟ 

جأل٣شـس جإلؾشجٰٟس جألخش٫ ج٤٠ٛل٠س جٛطٮ ضٔ٪ع جالٓطظحد ج٠ٛشش٩م ٩ض٨ذد جعطٔشجس جٛذ٩ٙ ٩آ٨٤ٟح 

٩عٰحدض٨ح، ٠ٟح ٯطـٜد ج٧ط٠حًٟح هحؾال ٩ٟرحششَج ٩رج أ٩ٛ٪ٯس ٢ٟ ٗحُس جٛذ٩ٙ ٩٩ػو٦ هٜٮ سأط 

.  ج٧ط٠حٟحض٨ح ،٩خــ٨ح جٛط٠٤٪ٯس جٛشحٟٜس

٩ئر ضذسٕ أ١ جالضؿحس ًٰش ج٠ٛشش٩م ذح٠ٛخذسجش ٩ج٠ٛإغشجش جٛؤٰٜس ٯذس أسذحقح ٩غش٩جش ؿحتٜس 

ض٢٘٠ ج٤٠ٛل٠حش جإلؾشجٰٟس ٩هظحذحض٨ح ٢ٟ جخطشجّ ٩ضٜ٪ٯع ٩ئُغحد ٧ٰحٗٚ جٛك٘٪ٟحش ٩ج٠ٛإعغحش 

جٛطؿحسٯس ٩ج٠ٛحٰٛس ٩ج٠ٛؿط٠ن هٜٮ ؾ٠ٰن ٟغط٪ٯحض٦ ،٠ٟح ٯطـٜد ٨٤ٟح جٛو٠ٚ ذ٘حُس جٛغرٚ ج٠ٛطؼحُشز 

ٛكشٟح١ ج٠ٛطحؾشٯ٢ ذظ٪سز ًٰش ٟشش٩هس ذح٠ٛخذسجش ٩ج٠ٛإغشجش جٛؤٰٜس ٢ٟ جإلٯشجدجش ًٰش 

ج٠ٛشش٩هس ج٠ٛطأضٰس ٢ٟ ٣شحؿ٨ٞ جإلؾشجٟٮ، ذ٨ذٍ جٛٔؼحء هٜٮ جٛكحُض جٛشتٰغٮ جٛز٭ ٯذُو٨ٞ ئٛٮ 

.  ٧زج ج٤ٛشحؽ ًٰش ج٠ٛشش٩م، ٩ذحٛطحٛٮ ٟػٚ ٣شحؿحش هظحذحش جٛط٨شٯد ٩ئقرحؿ٨ح

٩ئر ضشًد ُٮ جٛٔؼحء هٜٮ أعرحخ ٟشٜ٘س ئعحءز جعطو٠حٙ ج٠ٛخذسجش ٩ج٠ٛإغشجش جٛؤٰٜس، ٢ٟ 

ؾز٩س٧ح، ٩ػ٨٤٠ح جٛـٜد ًٰش ج٠ٛشش٩م هٜٮ ج٠ٛخذسجش ٩ج٠ٛإغشجش جٛؤٰٜس ٩أسذحق٨ح ج٨ٛحتٜس 

.  ج٠ٛغط٠ذز ٢ٟ جالضؿحس ًٰش ج٠ٛشش٩م

٩ئر ضؼن ُٮ جهطرحس٧ح ػش٩سز جضخحر ضذجذٰش سٓحذٰس هٜٮ ج٠ٛ٪جد، ذ٠ح ُٮ رٖٛ جٛغالتَ 

٩ج٠ٰٰ٘ٛحتٰحش ٩ج٠ٛزٯرحش جٛطٮ ضغطخذٝ ُٮ ط٤ن ج٠ٛخذسجش ٩ج٠ٛإغشجش جٛؤٰٜس ٩جٛطٮ أدش ع٨٪ٛس 

.  جٛكظ٪ٙ ه٨ٰٜح ئ٬ٛ جصدٯحد جٛظ٤ن جٛغش٭ ٠ٜٛخذسجش ٩ج٠ٛإغشجش جٛؤٰٜس

٩ئر ضوٮ ػش٩سز ضوضٯض جٛطوح١٩ جأل٤ٟٮ جٛوشذٮ ،ٛ٘ٮ ٯطٞ جٛطظذ٭ ذ٠ضٯذ ٢ٟ جِٛوحٰٛس، ٠ٛخطَٜ 

ؾ٪ج٣د ٟشٜ٘س جالضؿحس ًٰش ج٠ٛشش٩م ذح٠ٛخذسجش ٩ج٠ٛإغشجش جٛؤٰٜس، ذأذوحد٧ح جٛوشذٰس ٩جإل٠ٰٰٜٓس 

.  ٩جٛذ٩ٰٛس

٩ئر ضش٫ ٩ؾ٪خ جضخحر جٛذ٩ٙ جألهؼحء، جإلؾشجءجش جٛالصٟس ٩ًُٔح ٤ٛل٨٠ح ٩ضششٯوحض٨ح جٛذجخٰٜس، 

٩ذ٨ذ٭ ٢ٟ أق٘حٝ جٛششٯوس جإلعالٰٟس، ٜٛ٪ُحء ذحالٛطضجٟحش جٛطٮ ضِشػ٨ح جالضِحٰٓحش جٛذ٩ٰٛس جٛخحطس 
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ذح٠ٛخذسجش، ٩ذش٘ٚ ٯط٠ش٬ ٟن ٟرحدب ج٠ٛغح٩جز ُٮ جٛغٰحدز ٩جٛغالٟس جإل٠ٰٰٜٓس، ٩هذٝ جٛطذخٚ ُٮ 

.  جٛشإ١٩ جٛذجخٰٜس ٜٛذ٩ٙ جألهؼحء

٩ئر ضذسٕ أ١ جٛٔؼحء هٜٮ جالضؿحس ًٰش ج٠ٛشش٩م ذح٠ٛخذسجش ٩ج٠ٛإغشجش جٛؤٰٜس ٧٪ ٟغإ٩ٰٛس 

ؾ٠حهٰس د٩ٰٛس ٟشطشٗس، الذذ ٢ٟ ج٨٤ٛ٪ع ذ٨ح ه٢ ؿشٯْ جضخحر ئؾشجءجش ٤ٟغٔس ُٮ جؿش ٢ٟ 

جٛطوح١٩ جٛوشذٮ ٩جإل٠ٰٜٓٮ ٩جٛذ٩ٛٮ، ٢ٟ خالٙ ضوضٯض ٩جعط٠٘حٙ جٛطذجذٰش ج٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜح ُٮ 

، ٩ُٮ ضٜٖ جالضِحٰٓس ذظٌٰط٨ح ج٠ٛوذٛس ذرشض٪ٗ٪ٙ ع٤س 1961جالضِحٰٓس جٛ٪قٰذز ٠ٜٛخذسجش ٛغ٤س 

، 1971، ٩جضِحٰٓس ج٠ٛإغشجش جٛؤٰٜس ٛغ٤س 1961 ج٠ٛوذٙ ٛالضِحٰٓس جٛ٪قٰذز ٠ٜٛخذسجش ٛغ٤س 1972

، ٩1988جضِحٰٓس جألٟٞ ج٠ٛطكذز ٠ٛ٘حُكس جالضؿحس ًٰش ج٠ٛشش٩م ذح٠ٛخذسجش ٩ج٠ٛإغشجش جٛؤٰٜس ٛغ٤س 

٩جضِحٰٓس جٛشٯحع جٛوشذٰس ٜٛطوح١٩ جٛٔؼحتٮ، ٩جالضِحٰٓحش جٛوشذٰس جٛػ٤حتٰس، ٩ٟطوذدز جألؿشجٍ، 

.  ٠ٛٔح٩ٟس ٟح ٛالضؿحس ًٰش ج٠ٛشش٩م ٢ٟ ٣طحتؽ خـٰشز

٩ئر ضإٗذ هٜٮ ػش٩سز جٛط٪جؾذ جٛوشذٮ جِٛوحٙ ُٮ ج٠ٛإض٠شجش ٩جالؾط٠حهحش ٩جٜٛٔحءجش جإل٠ٰٰٜٓس 

٩جٛذ٩ٰٛس ج٠ٛطخظظس ُٮ ٟ٪ػ٪م ج٠ٛخذسجش، ٩ٗزٖٛ هٜٮ ػش٩سز جالعطِحدز ٢ٟ خرشجش 

٩ئٟ٘ح٣ٰحش ٩ذشجٟؽ جألؾ٨ضز ٩ج٨ٰٛثحش جٛذ٩ٰٛس، ٩ضشؿٰن هٔذ جضِحٰٓحش غ٤حتٰس، ٩ض٤لٰٞ ٛٔحءجش د٩سٯس 

ألؾ٨ضز ٟشجٗض جٛكذ٩د ج٠ٛخطظس ذ٢ٰ جٛذ٩ٙ جٛوشذٰس ٩جٛذ٩ٙ جألؾ٤رٰس ج٠ٛؿح٩سز، ٛطرحدٙ ج٠ٛوٜ٪ٟحش 

٩٩ػن جٛخـؾ ج٠ٛشطشٗس جِٰٜٛ٘س ذ٠شجٓرس ج٨٠ٛشذ٢ٰ ٩سطذ ضكشٗحض٨ٞ ٩شٚ ٣شحؿحض٨ٞ ٠ُٰح ذ٢ٰ 

.  جٛكذ٩د ج٠ٛشطشٗس

٩ئر ضإ٢ٟ ذأ٠٧ٰس ضٔ٪ٯس ٩ضوضٯض جٛ٪عحتٚ جٛٔح٣٪٣ٰس جِٛوحٛس ٜٛطوح١٩ جٛوشذٮ جٛػ٤حتٮ ٩ٟطوذد 

جألؿشجٍ ٩جإل٠ٰٜٓٮ ٩جٛذ٩ٛٮ ذح٠ٛغحتٚ جٛؿ٤حتٰس ٌٛشع ٤ٟن جأل٣شـس جإلؾشجٰٟس جٛذ٩ٰٛس ُٮ جالضؿحس 

.  ًٰش ج٠ٛشش٩م ذح٠ٛخذسجش ٩ج٠ٛإغشجش جٛؤٰٜس

٩ج٣غؿحًٟح ٟن جإلعطشجضٰؿٰس جٛوشذٰس ٠ٛ٘حُكس جالعطو٠حٙ ًٰش ج٠ٛشش٩م ٠ٜٛخذسجش ٩ج٠ٛإغشجش 

جٛؤٰٜس جٛطٮ جهط٠ذ٧ح ٟؿٜظ ٩صسجء جٛذجخٰٜس جٛوشخ ذذ٩س ج٣ؤحد٥ جٛخحٟظ ُٮ ض٪٣ظ ذٔشجس٥ سٓٞ 

٩جٛٔح٣٪١ جٛوشذٮ ج٠ٛ٪قذ ٠ٜٛخذسجش ج٠٤ٛ٪رؾٮ جٛز٭ جهط٠ذ٥ . 2/12/1986جٛظحدس ذطحسٯخ  (72)

، 5/2/1986جٛظحدس ذطحسٯخ  (56)ج٠ٛؿٜظ ذذ٩س ج٣ؤحد٥ جٛشجذن ُٮ جٛذجس جٛرٰؼحء ذٔشجس٥ سٓٞ 

٩جضِحٰٓس جٛشٯحع جٛوشذٰس ٜٛطوح١٩ جٛٔؼحتٮ جٛطٮ جهط٠ذ٧ح ٟؿٜظ ٩صسجء جٛوذٙ جٛوشخ ذطحسٯخ 

6/4/1983  .

٩ض٤ِٰزًج ألق٘حٝ ج٠ٛحدز جٛشجذوس ٢ٟ ج٤ٛلحٝ جألعحعٮ ٠ٛؿٜظ ٩صسجء جٛذجخٰٜس جٛوشخ جٛز٭ ضٞ 

جٛظحدس ذطحسٯخ  (4218)جٛطظذٯْ ه٦ٰٜ ٢ٟ ٟؿٜظ ؾحٟوس جٛذ٩ٙ جٛوشذٰس ذٔشجس٥ سٓٞ 

23/9/1982  .

٩سًرس ٨٤ٟح ُٮ هٔذ جضِحٰٓس هشذٰس شحٟٜس ٩ُوحٛس ٩ه٠ٰٜس، ضشٟٮ هٜٮ ٩ؾ٦ جٛطكذٯذ ئٛٮ ٟ٘حُكس 

جالضؿحس ًٰش ج٠ٛشش٩م ذح٠ٛخذسجش ٩ج٠ٛإغشجش جٛؤٰٜس، آخزز ذو٢ٰ جالهطرحس جٛؿ٪ج٣د ج٠ٛخطِٜس 
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٠ٜٛشٜ٘س ٗ٘ٚ، ٩خحطس جٛؿ٪ج٣د جٛطٮ ٛٞ ضطـشّ ئ٨ٰٛح ج٠ٛوح٧ذجش جٛغحسٯس ُٮ ٟؿحٙ ٟشجٓرس 

.  ج٠ٛخذسجش ٩ج٠ٛإغشجش جٛؤٰٜس

:- جضِٔص ه٬ٜ ٟح ٯأضٮ

(  1)الوادج 

تؼاريف  

ضغش٭ جٛطوحسٯَ جٛطحٰٛس هٜٮ ؾ٠ٰن ٣ظ٪ص ٧ز٥ جالضِحٰٓس، ٟح ٛٞ ٯٔؼٮ طشٯف ج٤ٛض ٩عٰح٦ٓ 

:  ذٌٰش رٖٛ

.  ٟؿٜظ ٩صسجء جٛذجخٰٜس جٛوشخ: ج٠ٛؿـٜــظ  (1

. جألٟح٣س جٛوحٟس ٠ٛؿٜظ ٩صسجء جٛذجخٰٜس جٛوشخ: جألٟح٣س جٛوحٟس  (2

. جأل٢ٰٟ جٛوحٝ ٠ٛؿٜظ ٩صسجء جٛذجخٰٜس جٛوشخ: جأل٢ٰٟ جٛوـحٝ  (3

.  ج٠ٛشٗض جٛوشذٮ ٜٛذسجعحش جأل٤ٰٟس ٩جٛطذسٯد: ج٠ٛـشٗــض   (4

أ٭ شخض أ٩ ٧ٰثس هحٟس أ٩ خحطس أ٩ ٧ٰثس أخش٫ ضو٠ٚ ُٮ ٟؿحٙ ٣ٔٚ : ج٤ٛحٓٚ جٛطؿحس٭ (5

جألشخحص أ٩ جٛرؼحتن أ٩ ج٠ٛ٪جد جٛرشٯذٯس ٩ٯطٔحػ٬ ٣لٰش رٖٛ ٟٔحذاًل أ٩ 

.  أؾشز أ٩ ٯؿ٤ٮ ٦٤ٟ ٤ِٟوس أخش٫

جٛٔح٣٪١ جٛوشذٮ ج٠ٛ٪قذ ٠ٜٛخذسجش ج٠٤ٛ٪رؾٮ، ج٠ٛٔش ٢ٟ ٓرٚ ٟؿٜظ ٩صسجء : جٛٔح٣٪١ ج٠ٛ٪قذ (6

. ٩5/2/1986ٝضحسٯخ  (56)جٛذجخٰٜس جٛوشخ ذٔشجس٥ سٓٞ 

جٛؿذ٩ٙ جٛوشذٮ ج٠ٛ٪قذ ٠ٜٛخذسجش ٩ج٠ٛإغشجش جٛؤٰٜس، ٩ج٠ٛأخ٪ر ه٢ : جٛؿذ٩ٙ ج٠ٛ٪قذ (7

.  جضِحٰٓحش جألٟٞ ج٠ٛطكذز ٩ضوذٯالض٨ح

.  جٛكشٟح١ جٛذجتٞ ٢ٟ جألٟ٪جٙ ذأٟش ٢ٟ ٟك٠٘س أ٩ عٜـس ٟخطظس أخش٫: ج٠ٛـظـحدسز  (8

أعٜ٪خ جٛغ٠حـ ٜٛشك٤حش ًٰش ج٠ٛشش٩هس ٢ٟ ج٠ٛخذسجش ٩ج٠ٛإغشجش جٛؤٰٜس : جٛطغٰٜٞ ج٠ٛشجٓد (9

أ٩ ج٠ٛ٪جد ج٠ٛذسؾس ُٮ جٛؿذ٩ٙ ج٠ٛ٪قذ ذ٠٪جطٜس ؿشٯ٨ٔح ئٛٮ خحسؼ ئٰٜٓٞ ذٜذ 

أ٩ أٗػش أ٩ هرش٥ أ٩ ئٛٮ دجخ٦ٜ ذوٜٞ عٜـحض٦ ج٠ٛخطظس ٩ضكص ٟشجٓرط٨ح ذٌٰس 

ٗشَ ٧٪ٯس جألشخحص ج٠ٛط٪سؿ٢ٰ ُٮ جسض٘حخ جٛؿشجتٞ ج٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜح 

(.  2)٢ٟ ج٠ٛحدز  (1)ُٮ جِٛٔشز 

:   ذظٌٰط٨ح ج٠ٛوذٛس1961جضِحٰٓس ع٤س  (10

 ذظٌٰط٨ح ج٠ٛوذٛس 1961جضِحٰٓس جألٟٞ ج٠ٛطكذز جٛ٪قٰذز ٠ٜٛخذسجش ٛغ٤س 

.  1972ذرشض٪ٗ٪ٙ ع٤س 
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.  1971جضِحٰٓس جألٟٞ ج٠ٛطكذز ٠ٜٛإغشجش جٛؤٰٜس ٛغ٤س :  1971جضِحٰٓس ع٤س  (11

جضِحٰٓس جألٟٞ ج٠ٛطكذز ٠ٛ٘حُكس جالضؿحس ًٰش ج٠ٛشش٩م ذح٠ٛخذسجش :  1988جضِحٰٓس ع٤س  (12

.  ٩1988ج٠ٛإغشجش جٛؤٰٜس ٛغ٤س 

: جضِحٰٓس جٛشٯحع ٜٛطوح١٩ جٛٔؼحتٮ (13

جضِحٰٓس جٛشٯحع جٛوشذٰس ٜٛطوح١٩ جٛٔؼحتٮ جٛطٮ جٓش٧ح ٟؿٜظ ٩صسجء 

.  6/4/1983جٛوذٙ جٛوشخ ذطحسٯخ 

:  جٛطؿ٠ٰذ أ٩ جٛطكِق (14

جٛكلش ج٠ٛإٓص هٜٮ ٣ٔٚ جألٟ٪جٙ أ٩ ضك٪ٯ٨ٜح أ٩ جٛطظشٍ ٨ُٰح أ٩ ضكشٯ٨٘ح 

أ٩ ٩ػن جٰٛذ أ٩ جٛكؿض ه٨ٰٜح ذظ٪سز ٟإٓطس ذ٤حء هٜٮ أٟش طحدس ٢ٟ 

.  ٟك٠٘س أ٩ عٜـس ٟخطظس

:  جالضؿحس ًٰش ج٠ٛشش٩م (15

 ٢ٟ ج٠ٛحدز جٛػح٣ٰس ٢ٟ ٧ز٥ 1٩2 جٛؿشجتٞ ج٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜح ُٮ جِٛٔشض٢ٰ 

.  جالضِحٰٓس

أٯس ٟحدز ؿرٰوٰس ٗح٣ص أ٩ ٟظ٤وس، ٢ٟ ج٠ٛ٪جد ج٠ٛذسؾس ُٮ جٛٔغٞ جأل٩ٙ ٢ٟ : ج٠ٛـخــذس (16

.  جٛؿذ٩ٙ ج٠ٛ٪قذ

أٯس أٟ٪جٙ ٟغط٠ذز أ٩ ضٞ جٛكظ٪ٙ ه٨ٰٜح ذـشٯٔس ٟرحششز، أ٩ ًٰش ٟرحششز :  ج٠ٛطكظالش (17

٢ٟ ٧ز٥ / ٢ٟ/2 ج٠ٛحدز / ٢ٟ/1 جسض٘حخ ؾشٯ٠س ٤ٟظ٪ص ه٨ٰٜح ُٮ جِٛٔشز 

.  جالضِحٰٓس

جألط٪ٙ أٯًح ٗح١ ٣٪ه٨ح،ٟحدٯس ٗح٣ص أ٩ ًٰش ٟحدٯس،غحذطس أ٩ ٤ٟٔ٪ٛس،٩ج٠ٛغط٤ذجش :   جألٟــ٪جٙ (18

.  جٛٔح٣٪٣ٰس أ٩ جٛظ٘٪ٕ جٛطٮ ضػرص ض٠ٜٖ ضٜٖ جألط٪ٙ أ٩ أ٭ قْ ٟطوْٜ ذ٨ح

أٯس ٟحدز ؿرٰوٰس ٗح٣ص أ٩ ٟظ٤وس، أ٩ أٯس ٤ٟطؿحش ؿرٰوٰس ٟذسؾس ذحٛٔغٞ : ج٠ٛإغشجش جٛؤٰٜس (19

.  جٛػح٣ٮ ٢ٟ جٛؿذ٩ٙ ج٠ٛ٪قذ

جٛذ٩ٛس جٛطٮ ٯؿش٭ هرش ئ٨٠ٰٜٓح ٣ٔٚ ج٠ٛخذسجش ٩ج٠ٛإغشجش جٛؤٰٜس ٩ٟ٪جد :  د٩ٛس جٛور٪س (20

.  جٛؿذ٩ٙ ج٠ٛ٪قذ ٩جٛطٮ ٰٛغص ٟ٘ح١ ٤ٟشث٨ح ٩ال ٟ٘ح١ ٟٔظذ٧ح ج٨٤ٛحتٮ
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(  2)الوادج 

الجزائن والجشاءاخ والتذاتيز  

ٯطخز ٗٚ ؿشٍ ٟح ٯٜضٝ ٢ٟ ضذجذٰش ٛطؿشٯٞ جألُوحٙ جٛطحٰٛس ُٮ ئؿحس ٓح٣٪٦٣ جٛذجخٜٮ،ُٮ قحٙ - 1

:  جسض٘حذ٨ح ٓظذًج

ئ٣طحؼ أ٭ ٟخذسجش أ٩ ٟإغشجش هٰٜٔس ،أ٩ ط٤و٨ح، أ٩ جعطخشجؾ٨ح، أ٩ ضغ٨٠ٰٜح، أ٩ ضغ٨٠ٜح - (1)-أ

أ٩ قٰحصض٨ح، أ٩ ئقشجص٧ح، أ٩ جٛط٤حصٙ ه٨٤ح أ٩ ضرحد٨ٛح أ٩ طش٨ُح، أ٩ جٛغ٠غشز ٨ُٰح، أ٩ 

ئسعح٨ٛح ذـشٯٔس جٛور٪س، أ٩ ٨ٜٔ٣ح، أ٩ جعطٰشجد٧ح، أ٩ ضٌٰٰش٧ح ذٔظذ جالضؿحس، أ٩ جالضؿحس 

.  ٨ُٰح ذأٯس ط٪سز، ُٮ ًٰش جألق٪جٙ ج٠ٛشخض ذ٨ح

صسجهس ٣رحش ٢ٟ ج٤ٛرحضحش جٛطٮ ٯ٤طؽ ه٨٤ح ٟ٪جد ٟخذسز أ٩ ٟإغشجش هٰٜٔس، أ٩ جعطٰشجد - (2)

٣رحش ٢ٟ ٧ز٥ ج٤ٛرحضحش ُٮ أ٭ ؿ٪س ٢ٟ أؿ٪جس ٠٣٪٧ح ٧ٮ ٩ذز٩س٧ح، أ٩ ضظذٯش٧ح، أ٩ 

هشػ٨ح ٜٛرٰن، أ٩ ذٰو٨ح، أ٩ ض٪صٯو٨ح، أ٩ ششجؤ٧ح أ٩ ضغ٨٠ٰٜح، أ٩ ضغ٨٠ٜح، أ٩ قٰحصض٨ح، 

أ٩ ئقشجص٧ح، أ٩ جٛط٤حصٙ ه٨٤ح أ٩ ضرحد٨ٛح، أ٩ جٛغ٠غشز ٨ُٰح، أ٩ ئسعح٨ٛح،أ٩ ئسعح٨ٛح 

ذـشٯْ جٛور٪س أ٩ ٨ٜٔ٣ح، ٩رٖٛ ذٔظذ جالضؿحس، أ٩ جالضؿحس ٨ُٰح ذأٯس ط٪سز، ُٮ ًٰش 

.  جألق٪جٙ ج٠ٛشخض ذ٨ح

ط٤ن ٟوذجش أ٩ ٟ٪جد ٟذسؾس ُٮ جٛؿذ٩ٙ ج٠ٛ٪قذ، أ٩ ٨ٜٔ٣ح أ٩ ض٪صٯو٨ح،أ٩ قٰحصض٨ح،أ٩ - (3)

هشػ٨ح، أ٩ هشػ٨ح ٜٛرٰن، أ٩ ذٰو٨ح ،أ٩ ششجؤ٧ح أ٩ ضغ٨٠ٜح، أ٩ ضغ٨٠ٰٜح، أ٩ قٰحصض٨ح، 

أ٩ ئقشجص٧ح، أ٩ جٛط٤حصٙ ه٨٤ح، أ٩ ضرحد٨ٛح، أ٩ طش٨ُح، أ٩ جٛغ٠غشز ٨ُٰح، أ٩ ئسعح٨ٛح 

ذـشٯْ جٛور٪س أ٩ ٨ٜٔ٣ح، أ٩ جعطٰشجد٧ح أ٩ ضظذٯش٧ح، ٟن جٛوٜٞ ذأ٨٣ح عطغطخذٝ ُٮ أ٩ ٢ٟ 

.  جؾٚ صسجهس أ٩ ئ٣طحؼ، أ٩ ط٤ن ج٠ٛخذسجش أ٩ ج٠ٛإغشجش جٛؤٰٜس ذش٘ٚ ًٰش ٟشش٩م

ُٮ جِٛٔشز / 3 ٩ 2 ٩ 1/ض٤لٰٞ أ٩ ئدجسز أ٩ ض٠٪ٯٚ أ٭ ٢ٟ جٛؿشجتٞ ج٠ٛزٗ٪سز ُٮ جٛر٤٪د - (4)

.  جٛغحذٔس/ 1/جِٛشهٰس 

ضك٪ٯٚ جألٟ٪جٙ أ٩ ٨ٜٔ٣ح ٟن جٛوٜٞ ذأ٨٣ح ٟطكظٜس ٢ٟ أٯس ؾشٯ٠س أ٩ ؾشجتٞ ٤ٟظ٪ص - (1)-خ

٢ٟ ٧ز٥ ج٠ٛحدز، أ٩ ٢ٟ ُوٚ ٢ٟ أُوحٙ / ٢ٟ/1 جِٛٔشز / 1/ه٨ٰٜح ُٮ جِٛٔشز جِٛشهٰس 

جالشطشجٕ ُٮ ٟػٚ ٧ز٥ جٛؿشٯ٠س أ٩ جٛؿشجتٞ، ذ٨ذٍ ئخِحء أ٩ ض٠٪ٯ٦ ج٠ٛظذس ًٰش 

ج٠ٛشش٩م ٛألٟ٪جٙ أ٩ ٓظذ ٟغحهذز أ٭ شخض ٟط٪سؽ ُٮ جسض٘حخ ٟػٚ ٧ز٥ جٛؿشٯ٠س 

.  أ٩ جٛؿشجتٞ ه٬ٜ جإلُالش ٢ٟ جٛو٪جٓد جٛٔح٣٪٣ٰس ألُوح٦ٛ

ئخِحء أ٩ ض٠٪ٯ٦ قٰٔٔس جألٟ٪جٙ، أ٩ ٟظذس٧ح، أ٩ ٟ٘ح٨٣ح أ٩ ؿشٯٔس جٛطظشٍ ٨ُٰح أ٩ - (2)

قشٗط٨ح أ٩ جٛكٔ٪ّ ج٠ٛطؤٜس ذ٨ح، أ٩ ٰٟٜ٘ط٨ح، ٟن جٛوٜٞ ذأ٨٣ح ٟطكظٜس ٢ٟ ؾشٯ٠س أ٩ 
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٢ٟ ٧ز٥ ج٠ٛحدز أ٩ ٣حضؿس / ٢ٟ/1 جِٛٔشز / 1/ؾشجتٞ ٤ٟظ٪ص ه٨ٰٜح ُٮ جِٛٔشز جِٛشهٰس

.  ه٢ ُوٚ ٢ٟ أُوحٙ جالشطشجٕ ُٮ ٟػٚ ٧ز٥ جٛؿشٯ٠س أ٩ جٛؿشجتٞ

جٗطغحخ أ٩ قٰحصز أ٩ جعطخذجٝ جألٟ٪جٙ ٟن جٛوٜٞ، ٩ٓص ضغ٨٠ٜح، ذأ٨٣ح ٟطكظٜس ٢ٟ -  (1)- ؼ

٢ٟ ٧ز٥ / ٢ٟ/1 جِٛٔشز / 1/ؾشٯ٠س أ٩ ؾشجتٞ ٤ٟظ٪ص ه٨ٰٜح ُٮ جِٛٔشز جِٛشهٰس

.   ج٠ٛحدز أ٩ ٣حضؿس ه٢ ُوٚ ٢ٟ أُوحٙ جالشطشجٕ ُٮ ٟػٚ ٧ز٥ جٛؿشٯ٠س أ٩ جٛؿشجتٞ

ضكشٯغ جٌٰٛش، ذأٯس ٩عٰٜس، هٜٮ جسض٘حخ أ٭ ٢ٟ جٛؿشجتٞ ج٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜح ُٮ ٧ز٥ - (2)

.  ج٠ٛحدز أ٩ ه٬ٜ جعطو٠حٙ ٟخذسجش أ٩ ٟإغشجش هٰٜٔس ذظ٪سز ًٰش ٟشش٩هس

جالشطشجٕ أ٩ ج٠ٛشحسٗس ُٮ جسض٘حخ أ٭ ؾشجتٞ ٤ٟظ٪ص ه٨ٰٜح ُٮ ٧ز٥ ج٠ٛحدز، أ٩ - (3)

جٛط٪جؿإ هٜٮ رٖٛ، أ٩ جٛشش٩م ٨ُٰح أ٩ ج٠ٛغحهذز أ٩ جٛطكشٯغ ه٨ٰٜح أ٩ ضغ٨ٰٜ٨ح أ٩ 

.  ئذذجء ج٠ٛش٪سز ذظذد جسض٘حذ٨ح

ٯطخز ٗٚ ؿشٍ ٟن ٟشجهحز ٟرحدت٦ جٛذعط٪سٯس ٩ج٠ِٛح٧ٰٞ جألعحعٰس ٤ٛلح٦ٟ جٛٔح٣٪٣ٮ ٟح ٯٜضٝ - 2

٢ٟ ضذجذٰش، ُٮ ئؿحس ٓح٣٪٦٣ جٛذجخٜٮ، ٛطؿشٯٞ قٰحصز أ٩ ئقشجص أ٩ ششجء أ٩ جعطٰشجد أ٩ 

ضظذٯش أ٩ ئ٣طحؼ أ٩ ط٤ن ٟ٪جد ٟخذسز أ٩ ٟإغشجش هٰٜٔس، أ٩ صسجهس ٣رحش ٢ٟ ج٤ٛرحضحش جٛطٮ 

ٯ٤طؽ ه٨٤ح ٟ٪جد ٟخذسز أ٩ ٟإغشجش هٰٜٔس، أ٩ صسجهس ٣رحش ٢ٟ ج٤ٛرحضحش جٛطٮ ٯ٤طؽ ه٨٤ح ٟ٪جد 

ٟخذسز أ٩ ٟإغشجش هٰٜٔس أ٩ قٰحصض٨ح أ٩ ئقشجص٧ح أ٩ ششجؤ٧ح ٛالعط٨الٕ جٛشخظٮ، ُٮ 

.  قحٙ جسض٘حخ ٧ز٥ جألُوحٙ ه٠ذًج خالًُح ٠ٛح ٧٪ ٟشخض ذ٦ ٓح٣٪٣ح

ه٬ٜ ٗٚ ؿشٍ أ١ ٯخؼن جسض٘حخ جٛؿشجتٞ ج٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜح ُٮ جِٛٔشز  - (أ)- 3

٢ٟ ٧ز٥ ج٠ٛحدز ٛؿضجءجش ضشجهٮ ٨ُٰح ؾغحٟس ٧ز٥ جٛؿشجتٞ ،ذ٠ح ٯطِْ ٩ضششٯوحض٦  (1)

. جٛذجخٰٜس

ٯؿ٪ص ٛألؿشٍ أ١ ض٤ض هٜٮ ئخؼحم ٟشض٘رٮ جٛؿشجتٞ ج٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜح ُٮ جِٛٔشز - (خ)

٢ٟ ٧ز٥ ج٠ٛحدز، ئٛٮ ؾح٣د جٛؤ٪ذس، ٛطذجذٰش ٗحٛوالؼ أ٩ جٛط٪هٰس أ٩ جٛشهحٯس  (1)

.  جٛالقٔس أ٩ ئهحدز جٛطأ٧ٰٚ أ٩ ئهحدز جإلدٟحؼ ُٮ ج٠ٛؿط٠ن

ٟن هذٝ جإلخالٙ ذأق٘حٝ جِٛٔشض٢ٰ جِٛشهٰط٢ٰ جٛغحذٔط٢ٰ، ٯؿ٪ص ٛألؿشجٍ ُٮ جٛكحالش - (ؼ)

ٰٜٜٓس جأل٠٧ٰس ،أ٩ ه٤ذٟح ٯ٘٪١ ج٠ٛو٤ٮ ٢ٟ ٟطوحؿٮ جٛؤحٰٓش ج٠ٛخذسز، أ١ ضٔشس ئرج 

سأش رٖٛ ٟالت٠ًح، ذذال ٢ٟ جٛؤ٪ذس، ضذجذٰش أخش٫ ٟػٚ جٛط٪هٰس ٩ئهحدز جٛطأ٧ٰٚ ٩ئهحدز 

. جإلدٟحؼ ُٮ ج٠ٛؿط٠ن، ٩جٛوالؼ ٩جٛشهحٯس جٛالقٔس

ٯؿ٪ص ٛألؿشجٍ أ١ ضطخز ضذجذٰش ذذٯٜس أ٩ ٠ٟٜ٘س ٜٛؿضجء هٜٮ ؾشٯ٠س ٤ٟظ٪ص ه٨ٰٜح - (د)

٢ٟ ٧ز٥ ج٠ٛحدز ذ٨ذٍ هالؼ ج٠ٛذ٢ٰ٤ٟ أ٩ ضو٨٠ٰٜٞ أ٩ ض٪ُٰش جٛشهحٯس  (2)ُٮ جِٛٔشز 

.   جٛالقٔس ٨ٛٞ أ٩ ئهحدز ضأ٨ٰٜ٧ٞ أ٩ ئهحدز ئدٟحؾ٨ٞ ُٮ ج٠ٛؿط٠ن
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ضو٠ٚ جألؿشجٍ هٜٮ أ١ ض٢٘٠ ٟكح٨٠ٗح ٩عٜـحض٨ح ج٠ٛخطظس جألخش٫ ٢ٟ ٟشجهحز جٛلش٩ٍ - 4

٢ٟ ٧ز٥ ج٠ٛحدز أٟشًج  (1)جٛ٪جٓوٰس جٛطٮ ضؿوٚ جسض٘حخ جٛؿشجتٞ ج٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜح ُٮ جِٛٔشز 

:- ذحٛي جٛخـ٪سز، ٟػٚ

.  جٛط٪سؽ ُٮ ؾشٯ٠س ضشض٘ر٨ح هظحذس ئؾشجٰٟس ٤ٟل٠س ٯ٤ط٠ٮ ئ٨ٰٛح ج٠ٛؿشٝ-  (أ)

ض٪سؽ جٛؿح٣ٮ ُٮ أ٣شـس ئؾشجٰٟس ٛوظحذس د٩ٰٛس أخش٫ ٗط٨شٯد جألعٜكس ٩ضضٯَٰ - (خ)

.  ج٤ٛٔذ ٩جإلس٧حخ

. ض٪سؽ جٛؿح٣ٮ ُٮ أ٣شـس أخش٫ ٟخحِٛس ٜٛٔح٣٪١، ٯغ٨ٜ٨ح جسض٘حخ جٛؿشٯ٠س- (ؼ)

.  جعطخذجٝ جٛؿح٣ٮ ٜٛو٤َ أ٩ جألعٜكس - (د)

.  شٌٚ جٛؿح٣ٮ ٛ٪كِٰس هحٟس ٩جضظحٙ جٛؿشٯ٠س ذ٨ز٥ جٛ٪كِٰس - (٧ـ)

.  جٛطٌشٯش ذحٛٔظش أ٩ جعطٌال٨ٛٞ- (٩)

جسض٘حخ جٛؿشٯ٠س ُٮ دجس هرحدز أ٩ ُٮ ٟإعغس ئطالقٰس أ٩ ُٮ ٟإعغس ضو٠ٰٰٜس أ٩ ُٮ - (ص)

ٟشُْ ٢ٟ ٟشجُْ جٛخذٟس جالؾط٠حهٰس أ٩ ُٮ ؾ٪جس٧ح ج٠ٛرحشش أ٩ ُٮ أٟح٢ٗ أخش٫ 

.  ٯشضحد٧ح ضالٟزز ج٠ٛذجسط ٩جٛـٜرس ٠٠ٛحسعس أ٣شـس ضو٠ٰٰٜس ٩سٯحػٰس ٩جؾط٠حهٰس

طذ٩س أق٘حٝ عحذٔس ذحإلدج٣س ،أؾ٤رٰس أ٩ ٟكٰٜس، ٩ذ٪ؾ٦ خحص ُٮ ؾشجتٞ ٠ٟحغٜس ٩رٖٛ - (ـ)

.  ذحٛٔذس جٛز٭ ٯغ٠ف ذ٦ جٛٔح٣٪١ جٛذجخٜٮ ٜٛـشٍ

ضغوٮ جألؿشجٍ ئٛٮ ػ٠ح١ ٠ٟحسعس أٯس عٜـحش ٓح٣٪٣ٰس ضٔذٯشٯس، ذ٠٪ؾد ٓ٪ج٨٤ٰ٣ح جٛذجخٰٜس، - 5

٠ُٰح ٯطوْٜ ذ٠القٔس ٟشض٘رٮ جٛؿشجتٞ ج٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜح ُٮ ٧ز٥ ج٠ٛحدز، ذٌٰس ضكْٰٔ جٗرش ٓذس 

.  ٢ٟ جِٛوحٰٛس ٛطذجذٰش ئ٣ِحر جٛٔ٪ج٢ٰ٣ جٛطٮ ضطخز ٠ُٰح ٯطظٚ ذ٨ز٥ جٛؿشجتٞ

ضو٠ٚ جألؿشجٍ هٜٮ أ١ ضؼن ٟكح٨٠ٗح أ٩ عٜـحض٨ح ج٠ٛخطظس جألخش٫ ُٮ جهطرحس٧ح جٛـرٰوس - 6

٢ٟ ٧ز٥ ج٠ٛحدز ٩جٛلش٩ٍ ج٠ٛزٗ٪سز ُٮ جِٛٔشز  (1)جٛخـٰشز ٜٛؿشجتٞ ج٠ٛزٗ٪سز ُٮ جِٛٔشز 

٢ٟ ٧ز٥ ج٠ٛحدز، ٛذ٫ ج٤ٛلش ُٮ جقط٠حٙ جإلُشجؼ ج٠ٛر٘ش أ٩ جإلُشجؼ ج٠ٛشش٩ؽ ه٢  (4)

.  جألشخحص ج٠ٛك٘٪ٝ ه٨ٰٜٞ السض٘حخ ضٜٖ جٛؿشجتٞ

ٯكذد ٗٚ ؿشٍ ه٤ذ جالٓطؼحء، ذ٠٪ؾد ٓح٣٪٦٣ جٛذجخٜٮ، ٟذز ضٔحدٝ ؿ٪ٯٜس ضرذأ ٓرٚ ُ٪جض٨ح - 7

٢ٟ ٧ز٥ ج٠ٛحدز ٩ٟذز  (1)ئؾشجءجش جٛذه٪٫ ذشأ١ أٯس ؾشٯ٠س ٤ٟظ٪ص ه٨ٰٜح ٬ُ جِٛٔشز 

.  أؿ٪ٙ ه٤ذٟح ٯ٘٪١ جٛشخض ج٤٠ٛغ٪خ ئ٦ٰٛ جسض٘حخ جٛؿشٯ٠س ٓذ ُش ٢ٟ ٩ؾ٦ جٛوذجٛس

ٯطخز ٗٚ ؿشٍ جٛطذجذٰش ج٤٠ٛحعرس جٛطٮ ضطِْ ٣٩لح٦ٟ جٛٔح٣٪٣ٮ ٛؼ٠ح١ خؼ٪م ج٠ٛط٨ٞ أ٩ - 8 

, ٢ٟ ٧ز٥ ج٠ٛحدز (1)ج٠ٛك٘٪ٝ ه٦ٰٜ ذحإلدج٣س السض٘حخ ؾشٯ٠س ٤ٟظ٪ص ه٨ٰٜح ُٮ جِٛٔشز 

.  ٩ج٠ٛ٪ؾ٪د دجخٚ ئ٦٠ٰٜٓ، ٛإلؾشجءجش جٛؿ٤حتٰس جٛالصٟس
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, ألًشجع جٛطوح١٩ ذ٢ٰ جألؿشجٍ ٬ُ ئؿحس ٧ز٥ جالضِحٰٓس ذ٠ح ُٮ رٖٛ ه٬ٜ ٩ؾ٦ جٛخظ٪ص- 9

، ال ضوطرش جٛؿشجتٞ ج٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜح ُٮ ٧ز٥ 9 ٩ 7 ٩ 6 ٩ 5جٛطوح١٩ ُٮ ئؿحس ج٠ٛ٪جد 

ج٠ٛحدز ؾشجتٞ ٟحٰٛس أ٩ ؾشجتٞ عٰحعٰس أ٩ ؾشجتٞ رجش د٩جُن عٰحعٰس، ٩رٖٛ ٟن هذٝ جإلخالٙ 

.  ذحٛؼ٪جذؾ جٛذعط٪سٯس ٩ذحٛٔ٪ج٢ٰ٣ جٛذجخٰٜس ٛألؿشجٍ

ٰٛظ ُٮ ٧ز٥ ج٠ٛحدز ٟح ٯخٚ ذ٠رذأ جالقط٘حٝ ُٔؾ ئٛٮ جٛٔح٣٪١ جٛذجخٜٮ ٜٛـشٍ ُٮ ٩طَ - 10

جٛؿشجتٞ جٛطٮ ض٤ض ه٨ٰٜح ج٠ٛحدز ٩قؿؽ جٛذُحم ٩ جٛذُ٪م جٛٔح٣٪٣ٰس ج٠ٛطظٜس ذ٨ح، ٩ذح٠ٛرذأ 

.  جٛٔحتٚ ذح١ ٟالقٔس ٩ٟوحٓرس ٟشض٘رٮ ٧ز٥ جٛؿشجتٞ ضطٞ ٩ًُٔح ٜٛٔح٣٪١ ج٠ٛزٗ٪س

(  3)الوادج 

اإلطار الؼام للتؼاوى الؼزتي  

ضغو٬ أؿشجٍ جالضِحٰٓس جٛطوح١٩ ٠ُٰح ذ٨٤ٰح ه٬ٜ ٟ٘حُكس جالضؿحس ًٰش ج٠ٛشش٩م ذح٠ٛخذسجش 

. ٢ٟ ٧ز٥ جالضِحٰٓس (2)٩ج٠ٛإغشجش جٛؤٰٜس ُٮ ٟؿحٙ جٛؿشجتٞ جٛطٮ ض٘٪١ ٓذ ٓشسض٨ح ٩ُٔح ٠ٜٛحدز 

٩ٯشؾن ُٮ ضكذٯذ ٟح ٯوطرش ٢ٟ ج٠ٛ٪جد ج٠ٛخذسز ٩ج٤ٛرحضحش ج٤٠ٛطؿس ٨ٛح ٩ج٠ٛإغشجش جٛؤٰٜس ئ٬ٛ 

جٛطششٯوحش جٛذجخٰٜس ٜٛذ٩ٙ جٛطٮ ٯـٜد ئ٨ٰٛح جٛطوح١٩ ض٤ِٰزًج ٨ٛز٥ جالضِحٰٓس، ٟن جالعطششحد ذحٛؿذ٩ٙ 

.  ج٠ٛ٪قذ

( 4)الوادج 

 االختصاص المضائي 

:-  ٗٚ ؿشٍ - 1

ٯطخز ٟح ٓذ ٯٜضٝ ٢ٟ ضذجذٰش ٛطٔشٯش  جخطظحط٦ جٛٔؼحتٮ ٬ُ ٟؿحٙ جٛؿشجتٞ جٛطٮ ٯ٘٪١ ٓذ –  (أ)

:-  ه٤ذٟح  (2)٢ٟ ج٠ٛحدز  (أ)ٓشس٧ح ٩ُٔح ِٜٛٔشز 

ضشض٘د جٛؿشٯ٠س ٬ُ ئ٦٠ٰٜٓ،  - 1

ضشض٘د جٛؿشٯ٠س ه٬ٜ ٟط٢ ع٤ِٰس ضشُن ه٦٠ٜ أ٩ ؿحتشز ٟغؿٜس ذ٠ٔطؼ٬ ٓ٪ج٦٤ٰ٣ - 2

.  ٩ٓص جسض٘حخ جٛؿشٯ٠س

ٯؿ٪ص ٦ٛ أ١ ٯطخز ٟح ٓذ ٯٜضٝ ٢ٟ ضذجذٰش ٛطٔشٯش جخطظحط٦ جٛٔؼحتٮ ُٮ ٟؿحٙ جٛؿشجتٞ –  (خ)

:-  ، ه٤ذٟح (2)٢ٟ ج٠ٛحدز  (1)ِٜٛٔشز " جٛطٮ ٯٔشس٧ح ٩ُٔح 

.  ٯشض٘د جٛؿشٯ٠س جقذ ٟ٪جؿ٦ٰ٤ أ٩ شخض ٯٔن ٟكٚ ئٓحٟط٦ ج٠ٛوطحد ٬ُ ئ٦٠ٰٜٓ- 1

ضشض٘د جٛؿشٯ٠س ه٬ٜ ٟط٢ ع٤ِٰس ض٬ٜٔ جٛـشٍ ٢ٟ جٛذ٩ٛس جٛطٮ ضشُن جٛغ٤ِٰس ه٨٠ٜح - 2

ئر٣ح ذحهطالت٨ح ٩ضِطٰش٨ح ٩جضخحر ٟح ٯٜضٝ ٢ٟ ئؾشجءجش ئصجء جٛغ٤ِٰس ٩جألشخحص 

٩جٛرؼحتن جٛطٮ ضك٨ٜ٠ح جٛغ٤ِٰس ُٮ قحٛس جٛوػ٪س ه٬ٜ أدٛس ضػرص جٛط٪سؽ ُٮ جالضؿحس 
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ًٰش ج٠ٛشش٩م ذح٠ٛخذسجش ٩ج٠ٛإغشجش جٛؤٰٜس، ٩رٖٛ ُٮ ئؿحس جالضِحٓحش أ٩ 

.  جٛطشضٰرحش ج٠ٛؤ٪دز ذ٢ٰ جٛذ٩ٛط٢ٰ

( 1)٢ٟ جِٛٔشز   (3) (ؼ)ض٘٪١ جٛؿشٯ٠س ٢ٟ جٛؿشجتٞ ج٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜح ُٮ جِٛٔشز جِٛشهٰس - 3

٩ضشض٘د خحسؼ ئ٦٠ٰٜٓ ذٔظذ جسض٘حخ ؾشٯ٠س ٢ٟ جٛؿشجتٞ ج٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜح  (2)٢ٟ ج٠ٛحدز 

.  دجخٚ ئ٦٠ٰٜٓ (2)٢ٟ ج٠ٛحدز  (1)ُٮ جِٛٔشز 

:-  ٗٚ ؿشٍ - 2

ٯطخز أٯؼح ٟح ٓذ ٯٜضٝ ٢ٟ ضذجذٰش ٛطٔشٯش جخطظحط٦ جٛٔؼحتٮ ُٮ ٟؿحٙ جٛؿشجتٞ جٛطٮ  (أ)

ه٤ذ ٟح ٯ٘٪١ جٛشخض ج٤٠ٛغ٪خ ئ٦ٰٛ جسض٘حخ  (2)٢ٟ ج٠ٛحدز  (1)ٯٔشس٧ح ٩ُٔح ِٜٛٔشز 

جٛؿشٯ٠س ٟ٪ؾ٪دًج دجخٚ ئ٦٠ٰٜٓ ٩ٯشُغ ضغ٦٠ٰٜ ذوذ ض٦ٰٜٔ ؿٜد جالعطشدجد ئٛٮ ؿشٍ آخش 

:- ه٬ٜ أعحط

أ١ جٛؿشٯ٠س جسض٘رص ُٮ ئ٦٠ٰٜٓ أ٩ هٜٮ ٟط٢ ع٤ِٰس ضشُن ه٦٠ٜ أ٩ ؿحتشز ٗح٣ص ٟغؿٜس - 1

.  ذ٠ٔطؼ٬ ٓ٪ج٦٤ٰ٣ ٩ٓص جسض٘حخ جٛؿشٯ٠س

.  أ٩ أ١ جٛؿشٯ٠س جسض٘ر٨ح جقذ ٟ٪جؿ٦ٰ٤- 2

ٯؿ٪ص ٦ٛ أٯؼح أ١ ٯطخز ٟح ٓذ ٯٜضٝ ٢ٟ ضذجذٰش ٛطٔشٯش جخطظحط٦ جٛٔؼحتٮ ُٮ ٟؿحٙ - (خ)

، ه٤ذٟح ٯ٘٪١ جٛشخض ج٤٠ٛغ٪خ ئ٦ٰٛ (2)٢ٟ ج٠ٛحدز  (1)جٛؿشجتٞ جٛطٮ ٯٔشس٧ح ٩ًُٔح ِٜٛٔشز 

.  جسض٘حخ جٛؿشٯ٠س ٟ٪ؾ٪دًج ُٮ ئ٦٠ٰٜٓ ٩ٯشُغ ضغ٦٠ٰٜ ئ٬ٛ ؿشٍ آخش

ال ضغطروذ ٧ز٥ جالضِحٰٓس ٠ٟحسعس جخطظحص ؾ٤حتٮ ٟٔشس ٢ٟ ٓرٚ أ٭ ؿشٍ ٩ُٔح ٛٔح٣٪٦٣ -   3

.  جٛذجخٜٮ

(  5)الوادج 

التحفظ والوصادرج  

:- ٯطخز ٗٚ ؿشٍ ٟح ٓذ ٯٜضٝ ٢ٟ ضذجذٰش ٜٛط٢ٰ٘٠ ٢ٟ ٟظحدسز ٟح ٯٜٮ- 1

أ٩  (1)جِٛٔشز  (2)ج٠ٛطكظالش ج٠ٛطأضٰس ٢ٟ جٛؿشجتٞ ج٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜح ُٮ ج٠ٛحدز -  (أ)

.  جألٟ٪جٙ جٛطٮ ضوحدٙ ٠ٰٓط٨ح ٠ٰٓس ج٠ٛطكظالش ج٠ٛزٗ٪سز

ج٠ٛخذسجش ٩ج٠ٛإغشجش جٛؤٰٜس ٩ج٠ٛ٪جد ٩ج٠ٛوذجش أ٩ ًٰش٧ح ٢ٟ جٛ٪عحتؾ ج٠ٛغطخذٟس أ٩ - (خ)

(.  1)ُٔشز  (2)ج٠ٛوذز ٛالعطخذجٝ ُٮ جسض٘حخ جٛؿشجتٞ ج٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜح ُٮ ج٠ٛحدز 

ٯطخز ٗٚ ؿشٍ ٟح ٓذ ٯٜضٝ ٢ٟ ضذجذٰش ٛط٢ٰ٘٠ عٜـحض٦ ج٠ٛخطظس ٢ٟ ضكذٯذ ج٠ٛطكظالش أ٩ - 2

٢ٟ ٧ز٥ ج٠ٛحدز،  (1)جألٟ٪جٙ أ٩ جٛ٪عحتؾ أ٩ أٯس أشٰحء أخش٫ ٢ٟ ج٠ٛشحس ئ٨ٰٛح ُٮ جِٛٔشز 

. ٢ٟ٩ جٓطِحء أغش٧ح، ٩ضؿ٠ٰذ٧ح أ٩ جٛطكِق ه٨ٰٜح، ذٔظذ ٟظحدسض٨ح ُٮ ج٨٤ٛحٯس
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ضو٠ٚ جٛذ٩ٙ جألؿشجٍ هٜٮ ع٢ جٛطششٯوحش جٛطٮ ضخ٪ٙ جٛؿ٨حش ج٠ٛخطظس ٛذٯ٨ح قْ جإلؿالم - 3

هٜٮ جٛغؿالش ج٠ٛظشُٰس أ٩ ج٠ٛحٰٛس أ٩ جٛطؿحسٯس أ٩ جٛطكِق ه٨ٰٜح ذٌٰس ض٤ِٰز جٛطذجذٰش ج٠ٛشحس 

.  ئ٨ٰٛح ُٮ ٧ز٥ ج٠ٛحدز

ئرج ٓذٝ ؿٜد ه٠اًل ذ٨ز٥ ج٠ٛحدز ٢ٟ ؿشٍ آخش ٦ٛ جخطظحص ٓؼحتٮ ُٮ ؾشٯ٠س -  (أ)- 4

ٓحٝ جٛـشٍ جٛز٭ ضٔن ُٮ ئ٦٠ٰٜٓ  (2)٢ٟ ج٠ٛحدز  (1)٤ٟظ٪ص ه٨ٰٜح ُٮ جِٛٔشز 

ج٠ٛطكظالش أ٩ جألٟ٪جٙ أ٩ جٛ٪عحتؾ أ٩ أ٭ أشٰحء أخش٫ ٢ٟ ج٠ٛشحس ئ٨ٰٛح ُٮ جِٛٔشز 

.  ٢ٟ ٧ز٥ ج٠ٛحدز، ذ٠ح ٯٜٮ (1)

ٯٔذٝ جٛـٜد ئٛٮ جٛؿ٨حش ج٠ٛخطظس ٰٛغطظذس ٨٤ٟح أٟش ٟظحدسز، ٩ٯ٤ِز ٧زج جألٟش - 1

.  ئرج قظٚ ه٦ٰٜ

أ٩ ٯٔذٝ جٛـٜد ئٛٮ جٛؿ٨حش ج٠ٛخطظس أٟش ج٠ٛظحدسز جٛظحدس ٢ٟ جٛـشٍ جٛـحٛد - 2

٢ٟ ٧ز٥ ج٠ٛحدز، ذ٨ذٍ ض٤ِٰز٥ ذحٛٔذس ج٠ٛـٜ٪خ ٩ذٔذس ٟح ٯطوْٜ  (1)٩ًُٔح ِٜٛٔشز

ذح٠ٛطكظالش أ٩ جألٟ٪جٙ أ٩ جٛ٪عحتؾ أ٩ أٯس أشٰحء أخش٫ ٢ٟ جألٟ٪جٙ ج٠ٛشحس 

.  ٢ٟ ٧ز٥ ج٠ٛحدز ٩جٛ٪جٓوس ُٮ ئٰٜٓٞ جٛـشٍ ٟطٜٔٮ جٛـٜد (1)ئ٨ٰٛح ُٮ جِٛٔشز 

ئرج ٓذٝ ؿٜد ه٠ال ذ٨ز٥ ج٠ٛحدز ٢ٟ ؿشٍ ٦ٛ جخطظحص ٓؼحتٮ ُٮ ؾشٯ٠س ٤ٟظ٪ص - (خ)

، ٯطخز جٛـشٍ ٟطٜٔٮ جٛـٜد ضذجذٰش ٛطكذٯذ (2)٢ٟ ج٠ٛحدز  (1)ه٨ٰٜح ُٮ جِٛٔشز 

ج٠ٛطكظالش أ٩ جألٟ٪جٙ أ٩ جٛ٪عحتؾ أ٩ أٯس أشٰحء أخش٫ ٢ٟ ج٠ٛشحس ئ٨ٰٛح ُٮ جِٛٔشز 

٢ٟ ٧ز٥ ج٠ٛحدز، أ٩ الٓطِحء أغش٧ح ٩ضؿ٠ٰذ٧ح أ٩ جٛطكِق ه٨ٰٜح، ض٨٠ٰذًج ٛظذ٩س أٟش  (1)

ذ٠ظحدسض٨ح ُٮ ج٨٤ٛحٯس ئٟح ٛذ٫ جٛـشٍ جٛـحٛد أ٩ جغش ؿٜد ٟٔذٝ ه٠ال ذحِٛٔشز 

.  ٢ٟ ٧ز٥ جِٛٔشز، ٛذ٫ جٛـشٍ ٟطٜٔٮ جٛـٜد (أ)جِٛشهٰس 

، ٟن ٟشجهحز جٛطٌٰٰشجش (7)٢ٟ ج٠ٛحدز  (16)ئٛٮ  (6)ضـرْ أق٘حٝ جِٛٔشجش ٢ٟ - (ؼ)

ٯؿد أ١  (7)٢ٟ ج٠ٛحدز  (9)جٛالصٟس، ٩ئػحُس ئٛٮ ج٠ٛوٜ٪ٟحش ج٠ٛر٤ٰس ُٮ جِٛٔشز 

:- ضطؼ٢٠ جٛـٜرحش جٛطٮ ضٔذٝ ه٠اًل ذ٨ز٥ ج٠ٛحدز ٟح ٯٜٮ

٢ٟ ٧ز٥ ج٠ٛحدز  (4)٢ٟ جِٛٔشز  (1/أ)ُٮ قحٛس ؿٜد ٯ٤ذسؼ ضكص جِٛٔشز جِٛشهٰس -  1

٩طًِح ٛألٟ٪جٙ ج٠ٛشجد ٟظحدسض٨ح ٩ذٰح٣ًح ذحٛ٪ٓحتن جٛطٮ ٯغط٤ذ ئ٨ٰٛح جٛـشٍ جٛـحٛد 

ذ٠ح ٯِ٘ٮ ٛط٢ٰ٘٠ جٛـشٍ ٟطٜٔٮ جٛـٜد ٢ٟ جعطظذجس أٟش ذح٠ٛظحدسز ُٮ ئؿحس 

.  ٓح٣٪٦٣ جٛذجخٜٮ

٢ٟ ٧ز٥ ج٠ٛحدز  (4)٢ٟ جِٛٔشز  (2/أ)ُٮ قحٛس ؿٜد ٯ٤ذسؼ ضكص جِٛٔشز جِٛشهٰس - 2

ط٪سز ٟٔر٪ٛس ٓح٣٪٣ًٰح ٢ٟ أٟش ج٠ٛظحدسز جٛظحدس ه٢ جٛـشٍ جٛـحٛد ٩ٯغط٤ذ 
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جٛـٜد ئ٦ٰٛ، ٩ذٰح٣ح ذحٛ٪ٓحتن ٩ج٠ٛوٜ٪ٟحش ه٢ ج٤ٛـحّ ج٠ٛـٜ٪خ ض٤ِٰز جألٟش ُٮ 

.  قذ٩د٥

٢ٟ ٧ز٥ ج٠ٛحدز  (4)٢ٟ جِٛٔشز  (خ)ُٮ قحٛس ؿٜد ٯ٤ذسؼ ضكص جِٛٔشز جِٛشهٰس - 3

ذٰح٣َح ذحٛ٪ٓحتن جٛطٮ ٯغط٤ذ ئ٨ٰٛح جٛـشٍ جٛـحٛد ٩ضكذٯذًج ٛإلؾشجءجش ج٠ٛـٜ٪خ 

.  جضخحر٧ح

هٜٮ ٗٚ ؿشٍ أ١ ٯض٩د جأل٢ٰٟ جٛوحٝ ذ٤ظ٪ص جٛٔ٪ج٢ٰ٣ ٩جٜٛ٪جتف جٛطٮ ض٤ِز ٧ز٥ جِٛٔشز - (د)

.  ذ٠٪ؾر٨ح ٩ذ٤ظ٪ص أ٭ ضوذٯٚ القْ ٯـشأ ه٨ٰٜح

ئرج جسضأ٫ جقذ جألؿشجٍ أ١ ٯخؼن جٛطذجذٰش ج٠ٛشحس ئ٨ٰٛح ُٮ جِٛٔشض٢ٰ جِٛشهٰط٢ٰ  - (٧ـ)

٢ٟ ٧ز٥ جِٛٔشز ٛ٪ؾ٪د ٟوح٧ذز رجش طٜس ،جهطرش ٧زج جٛـشٍ ٧ز٥ جالضِحٰٓس  (خ)٩  (أ)

. ٟشؾوًح ٜٛطوح٧ذ

ضغوٮ جألؿشجٍ ٛطوضٯض ُوحٰٛس جٛطوح١٩ جإل٠ٰٜٓٮ ٩جٛذ٩ٛٮ، أ٩ ضوذٯٚ جالضِحٰٓحش - (٩)

.  ٩جٛطشضٰرحش جٛٔحت٠س ٩ُٔح ٨ٛز٥ ج٠ٛحدز

ٯطظشٍ ٗٚ ؿشٍ، ٩ًُٔح ٛٔح٣٪٦٣ جٛذجخٜٮ ٩ئؾشجءجض٦ جإلدجسٯس، ُٮ ج٠ٛطكظالش أ٩  (أ)- 5

.  ٢ٟ ٧ز٥ ج٠ٛحدز (4)أ٩ جِٛٔشز  (أ)جألٟ٪جٙ جٛطٮ ٯظذس٧ح ه٠ال ذأق٘حٝ جِٛٔشز 

:- ٯؿ٪ص هٔذ جضِحٰٓحش غ٤حتٰس أ٩ ٟطوذدز جألؿشجٍ ٩ًُٔح ٨ٛز٥ ج٠ٛحدز ذشأ١- (خ)

جٛطرشم ذ٠ٰٔس ٧ز٥ ج٠ٛطكظالش ٩جألٟ٪جٙ،أ٩ ج٠ٛرحٛي ج٠ٛغط٠ذز ٢ٟ ذٰن ٧ز٥ - 1

ج٠ٛطكظالش أ٩ جألٟ٪جٙ ٨ٰٜٛثحش جٛوشذٰس جٛك٘٪ٰٟس أ٩ جأل٧ٰٜس ج٠ٛطخظظس ُٮ 

ٟ٘حُكس جالضؿحس ًٰش ج٠ٛشش٩م ذح٠ٛخذسجش ٩ج٠ٛإغشجش جٛؤٰٜس، أ٩ ٟ٘حُكس ع٪ء 

.  جعطو٠ح٨ٛح

جٓطغحٝ ٧ز٥ ج٠ٛطكظالش أ٩ جألٟ٪جٙ، أ٩ ج٠ٛرحٛي ج٠ٛغط٠ذز ٢ٟ ذٰو٨ح ٟن أؿشجٍ - 2

أخش٫، هٜٮ أعحط ٤ٟلٞ أ٩ ُٮ ٗٚ قحٛس هٜٮ قذز ، ٩٩ًُٔح ٛٔ٪ج٨٤ٰ٣ح جٛذجخٰٜس أ٩ 

ئؾشجءجض٨ح جإلدجسٯس أ٩ جالضِحٰٓحش جٛػ٤حتٰس أ٩ ج٠ٛطوذدز جألؿشجٍ جٛطٮ ضٞ ئذشج٨ٟح 

.  ٨ٛزج جٌٛشع

ئرج ق٪ٛص ج٠ٛطكظالش أ٩ ذذٛص ئٛٮ أٟ٪جٙ ٢ٟ ٣٪م آخش، خؼوص ٧ز٥ جألٟ٪جٙ - (أ)- 6

.  جألخش٫ ذذاًل ٢ٟ ج٠ٛطكظالش، جٛطذجذٰش ج٠ٛشحس ئ٨ٰٛح ُٮ ٧ز٥ ج٠ٛحدز

ئرج جخطٜـص ج٠ٛطكظالش ذأٟ٪جٙ جٗطغرص ٢ٟ ٟظحدس ٟشش٩هس، ٗح٣ص ٧ز٥ جألٟ٪جٙ - (خ)

خحػوس ٠ٜٛظحدسز، ُٮ قذ٩د ٟح ٯوحدٙ ج٠ٰٔٛس ج٠ٛٔذسز ٠ٜٛطكظالش ج٠ٛخطٜـس، ٩رٖٛ 

.  د١٩ جإلخالٙ ذأٯس ئؾشجءجش ضطوْٜ ذحٛطكِق ه٨ٰٜح أ٩ ضؿ٠ٰذ٧ح
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ضخؼن أٯؼًح ٜٛطذجذٰش ج٠ٛشحس ئ٨ٰٛح ُٮ ٧ز٥ ج٠ٛحدز، جإلٯشجدجش أ٩ ًٰش٧ح ٢ٟ ج٠ٛغطكٔحش - (ؼ)

:- ج٤ٛحضؿس ه٢

.  ج٠ٛطكظالش- 1

.  أ٩ جألٟ٪جٙ جٛطٮ ق٪ٛص ج٠ٛطكظالش أ٩ ذذٛص ئ٨ٰٛح- 2

أ٩ جألٟ٪جٙ جٛطٮ جخطٜـص ج٠ٛطكظالش ذ٨ح ،ذ٤ِظ جِٰٰٛ٘س ٣٩ِظ جٛٔذس جٜٛزٯ٢ - 3

.  ضخؼن ذ٠٨ح ج٠ٛطكظالش

ٛ٘ٚ ؿشٍ أ١ ٯ٤لش ُٮ ه٘ظ هدء ئغرحش ٟح ٯذهٮ ششهٰس ٟظذس٥ ٢ٟ ٟطكظالش أ٩ - 7

أٟ٪جٙ أخش٫ خحػوس ٠ٜٛظحدسز، ذٔذس ٟح ٯطِْ ٧زج جإلؾشجء ٟن ٟرحدب ٓح٣٪٦٣ جٛذجخٜٮ ٩ٟن 

.  ؿرٰوس جإلؾشجءجش جٛٔؼحتٰس ٩ًٰش٧ح ٢ٟ جإلؾشجءجش

.  ال ٯؿ٪ص ضِغٰش أق٘حٝ ٧ز٥ ج٠ٛحدز ذ٠ح ٯؼش ذكٔ٪ّ قغ٢ ج٤ٰٛس ٢ٟ جٌٰٛش- 8

(  6)الوادج 

تسلين الوجزهيي  

ضٔ٪ٝ ٗٚ د٩ٛس ٢ٟ جٛذ٩ٙ جألؿشجٍ ذاشوحس جٛذ٩ٛس جألخش٫ هٜٮ ٩ؾ٦ جٛغشهس ذحسض٘حخ جقذ - 1

٢ٟ ٧ز٥ جالضِحٰٓس ( أ)جِٛٔشز  (2)سهحٯح٧ح أل٭ ٢ٟ جٛؿشجتٞ ج٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜح ُٮ ج٠ٛحدز 

.  ٩ئشوحس جألٟح٣س جٛوحٟس ذزٖٛ

٢ٟ ٧ز٥  (2)٢ٟ ج٠ٛحدز  (أ)ضـرْ ٧ز٥ ج٠ٛحدز هٜٮ جٛؿشجتٞ جٛطٮ ضٔشس٧ح جألؿشجٍ ٩ُٔح ِٜٛٔشز - 2

.  جالضِحٰٓس

٢ٟ ٧ز٥ ج٠ٛحدز، ُٮ هذجد جٛؿشجتٞ جٛطٮ  (2)ضوطرش جألؿشجٍ جٛؿشجتٞ جٛطٮ ضٔشس٧ح ٩ُٔح ِٜٛٔشز - 3

ٯؿ٪ص ٨ُٰح ضغٰٜٞ ج٠ٛؿش٢ٰٟ، ُٮ أٯس ٟوح٧ذز ضؤذ ذ٠٨٤ٰح، ٠ٗح ضوطرش ٧ز٥ جالضِحٰٓس جألعحط 

جٛٔح٣٪٣ٮ ٜٛطغٰٜٞ ذ٢ٰ جألؿشجٍ جٛطٮ ال ض٪ؾذ ذ٨٤ٰح جضِحٰٓحش غ٤حتٰس أ٩ ٟطوذدز جألؿشجٍ ٛطغٰٜٞ 

.  ج٠ٛؿش٢ٰٟ ُٮ ٧زج ج٤ٛ٪م ٢ٟ جٛؿشجتٞ

ٯخؼن  ضغٰٜٞ ج٠ٛؿش٢ٰٟ، ٩جألعرحخ جٛطٮ ٯؿ٪ص أ١ ٯغط٤ذ ئ٨ٰٛح جٛـشٍ ٟطٜٔٮ جٛـٜد ُٮ - 4

سُغ جٛطغٰٜٞ، ٜٛشش٩ؽ جٛطٮ ٯ٤ض ه٨ٰٜح ٓح٣٪١ جٛـشٍ ٟطٜٔٮ جٛـٜد أ٩ ٟوح٧ذجش ضغٰٜٞ 

.  ج٠ٛؿش٢ٰٟ جٛ٪جؾرس جٛطـرْٰ

ٯؿ٪ص ٜٛذ٩ٛس ٟط٦ٰٜٔ ؿٜد جٛطغٰٜٞ أ١ ضشُغ جالعطؿحذس ٜٛـٜد، ئرج ٩ؾذش ٛذٯ٨ح د٩جهٮ ٗحُٰس - 5

ضإد٭ ئٛٮ جهطٔحد٧ح ذح١ ٧زج جٛـٜد ٯو٪د الهطرحسجش ضطوْٜ ذذٯ٢ ج٠ٛـٜ٪خ أ٩ هش٦ٓ أ٩ 

ؾ٤غٰط٦ أ٩ ٟوطٔذ٥ جٛغٰحعٮ أ٩ أ٨٣ح عطٜكْ ػشسج، أل٭ عرد ٢ٟ ٧ز٥ جألعرحخ، ذأ٭ 

.  شخض ٯ٠غ٦ جٛـٜد
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ضغوٮ جألؿشجٍ ئٛٮ ضوؿٰٚ ئؾشجءجش ضغٰٜٞ ج٠ٛؿش٢ٰٟ ٩جٛٮ ضرغٰؾ ٟطـٜرحض٨ح ذشأ١ أدٛس - 6

جإلغرحش ٨ُٰح، ٠ُٰح ٯطوْٜ ذأٯس ؾشٯ٠س ض٤ـرْ ه٨ٰٜح ٧ز٥ ج٠ٛحدز، ٠ٗح ضغوٮ جألؿشجٍ ئٛٮ 

ض٤غْٰ ئؾشجءجش ؿٜد جٛطغٰٜٞ ه٢ ؿشٯْ شود جضظحٙ ج٠ٛؿٜظ، ٩هٜٮ جٛـشٍ ج٠ٛـٜ٪خ 

ئ٦ٰٛ جٛطغٰٜٞ ئخـحس ج٠ٛ٘طد جٛوشذٮ ٜٛششؿس جٛؿ٤حتٰس، ذظ٪سز ٢ٟ جٛٔشجس جٛظحدس ُٮ شأ١ 

.  ؿٜد جٛطغٰٜٞ

د١٩ جإلخالٙ ذ٠٠حسعس أ٭ جخطظحص ٓؼحتٮ ٟٔشس ٩ُٔح ٜٛٔح٣٪١ جٛذجخٜٮ ٜٛـشٍ ج٠ٛـٜ٪خ - 7

ئ٦ٰٛ جٛطغٰٜٞ، ٯط٪ؾد هٜٮ ٧زج جٛـشٍ ئرج سُغ ضغٰٜٞ شخض ٤ٟغ٪خ ئ٦ٰٛ جسض٘حخ ؾشٯ٠س، 

.  ٩ٯ٘٪١ ٢ٟ سهحٯح٥، أ١ ٯكح٦٠ٗ ؿرًٔح ٛٔح٣٪٦٣ جٛذجخٜٮ

ضغوٮ جألؿشجٍ ئٛٮ ئذشجٝ جضِحٓحش غ٤حتٰس ٩ٟطوذدز جألؿشجٍ ٛط٤ِٰز ئؾشجءجش ضغٰٜٞ ج٠ٛؿش٢ٰٟ - 8

أ٩ ضوضٯض ُوحٰٛط٦، أ٩ ضؼ٢ٰ٠ جالضِحٰٓحش جٛػ٤حتٰس ٩ٟطوذدز جألؿشجٍ جٛٔحت٠س ٟ٪جدًج ضطوْٜ 

.  ذطغٰٜٞ ج٠ٛؿش٢ٰٟ

ضـرْ هٜٮ ئؾشجءجش ضغٰٜٞ ج٠ٛؿش٢ٰٟ ٩ض٤ِٰز جألق٘حٝ ٣٩ٔٚ جألشخحص ج٠ٛك٘٪ٝ ه٨ٰٜٞ ُٮ - 9

.  ٓؼحٯح ج٠ٛخذسجش أق٘حٝ جالضِحٰٓحش جٛوشذٰس ج٤ٛحُزز ُٮ ٧زج جٛشأ١

(  7)الوادج 

التؼاوى الماًوًي والمضائي الوتثادل  

ضغوٮ جألؿشجٍ ئٛٮ ض٪قٰذ جٛغٰحعحش جٛطششٯوٰس رجش جٛوالٓس ذ٠٘حُكس ج٠ٛخذسجش ٩ج٠ٛإغشجش - 1

.  جٛؤٰٜس ٩جالضؿحس ًٰش ج٠ٛشش٩م ذ٨ح، جعط٨ذجء ذحٛٔح٣٪١ ج٠ٛ٪قذ

ضٔذٝ جألؿشجٍ ذوؼ٨ح ئٛٮ ذوغ ذ٠٪ؾد ٧ز٥ ج٠ٛحدز ،جٗرش ٓذس ٢٘٠ٟ ٢ٟ ج٠ٛغحهذز جٛٔح٣٪٣ٰس - 2

ج٠ٛطرحدٛس ُٮ أٯس ضكٰٔٔحش ٩ٟالقٔحش ٩ئؾشجءجش ٓؼحتٰس ضطوْٜ ذأٯس ؾشٯ٠س ٤ٟظ٪ص ه٨ٰٜح 

.  ٢ٟ ٧ز٥ جالضِحٰٓس (2)٢ٟ ج٠ٛحدز  (أ)ُٮ جِٛٔشز 

ٯؿ٪ص أ١ ضـٜد ج٠ٛغحهذز جٛٔح٣٪٣ٰس ج٠ٛطرحدٛس جٛطٮ ضٔذٝ ٩ًُٔح ٨ٛز٥ ج٠ٛحدز أل٭ ٢ٟ جألًشجع - 3

:- جٛطحٰٛس

.  جخز ش٨حدز جألشخحص أ٩ ئٓشجسجض٨ٞ- أ

. ضرٰٜي جأل٩سجّ جٛٔؼحتٰس- خ

.  ئؾشجء جٛطِطٰش ٩جٛؼرؾ-ؼ 

.  ُكض جألشٰحء ٩ضِٔذ ج٠ٛ٪جٓن- د

.  جإلٟذجد ذح٠ٛوٜ٪ٟحش ٩جألدٛس- ٧ـ
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ض٪ُٰش ج٤ٛغخ جألطٰٜس أ٩ جٛظ٪س ج٠ٛظذّ ه٨ٰٜح ٢ٟ ج٠ٛغط٤ذجش ٩جٛغؿالش ذ٠ح - ٩

ُٮ رٖٛ جٛغؿالش ج٠ٛظشُٰس أ٩ ج٠ٛحٰٛس أ٩ عؿالش جٛششٗحش أ٩ جٛو٠ٰٜحش 

.  جٛطؿحسٯس

ضكذٯذ ٣٪هٰس ج٠ٛطكظالش أ٩ جألٟ٪جٙ أ٩ جٛ٪عحتؾ أ٩ ًٰش٧ح ٢ٟ جألشٰحء أ٩ - ص

.  جٓطِحء أغش٧ح ألًشجع جٛكظ٪ٙ هٜٮ أدٛس

ٯؿ٪ص ٛألؿشجٍ أ١ ضٔذٝ ذوؼ٨ح ئٛٮ ذوغ أ٭ أش٘حٙ أخش٫ ٢ٟ ج٠ٛغحهذز جٛٔح٣٪٣ٰس ج٠ٛطرحدٛس - 4

.  ٯغ٠ف ذ٨ح جٛٔح٣٪١ جٛذجخٜٮ ٜٛـشٍ ٟطٜٔٮ جٛـٜد

هٜٮ جألؿشجٍ، ئرج ؿٜد ٨٤ٟح رٖٛ، أ١ ضغ٨ٚ ذ٠ح ٯطِْ ٟن ٓ٪ج٨٤ٰ٣ح جٛذجخٰٜس ٠ٟ٩حسعحض٨ح - 5

جٛ٪ؿ٤ٰس، قؼ٪س أ٩ ض٪جؾذ جألشخحص، ذ٢٠ ٨ُٰٞ جألشخحص ج٠ٛكطؿض١٩، جٛزٯ٢ ٯ٪جُٔ٪١ 

.  ه٬ٜ ج٠ٛغحهذز ُٮ جٛطكٰٔٔحش أ٩ جالشطشجٕ ُٮ جإلؾشجءجش جٛٔؼحتٰس

ال ضخٚ أق٘حٝ ٧ز٥ ج٠ٛحدز ذحالٛطضجٟحش ج٠ٛطشضرس هٜٮ أٯس ٟوح٧ذجش أ٩ جضِحٰٓحش أخش٫ ، غ٤حتٰس - 6

.  أ٩ ٟطوذدز جألؿشجٍ، ض٤لٞ ٰٜٗح أ٩ ؾضتٰح، ج٠ٛغحهذز جٛٔح٣٪٣ٰس ج٠ٛطرحدٛس ُٮ ج٠ٛغحتٚ جٛؿ٤حتٰس

ض٘٪١ شود جضظحٙ ج٠ٛؿٜظ ٟخ٪ٛس طالقٰس ض٤ِٰز ؿٜرحش ج٠ٛغحهذز جٛٔح٣٪٣ٰس ج٠ٛطرحدٛس أ٩ - 7

ذاقحٛط٨ح ئٛٮ جٛؿ٨حش ج٠ٛخطظس ذٌشع ض٤ِٰز٧ح، ٩ضكحٙ ؿٜرحش ج٠ٛغحهذز جٛٔح٣٪٣ٰس ج٠ٛطرحدٛس 

٩أٯس ٟشجعالش ضطوْٜ ذ٨ح، ٠ُٰح ذ٨٤ٰح، ٩ال ٯخٚ ٧زج جٛششؽ ذكْ أ٭ ؿشٍ ُٮ ض٪ؾ٦ٰ ٟػٚ 

٧ز٥ جٛـٜرحش ٩ج٠ٛشجعالش ه٢ ؿشٯْ جألٟح٣س جٛوحٟس أ٩ ه٢ ؿشٯْ ج٤ٔٛ٪جش جٛذذٜ٪ٟحعٰس، 

.  قغد جالٓطؼحء

ضٔذٝ جٛـٜرحش ٗطحذس ٩ٯطو٢ٰ ئذالى جأل٢ٰٟ جٛوحٝ ذزٖٛ، ٩ُٮ جٛكحالش جٛوحؾٜس، ٩ئرج جضِٔص - 8

.  جألؿشجٍ ،ٯؿ٪ص أ١ ضٔذٝ جٛـٜرحش ٟشح٨ُس، ه٬ٜ أ١ ضإٗذ ٗطحذس ه٬ٜ جِٛ٪س

:- ٯؿد أ١ ٯطؼ٢٠ ؿٜد ج٠ٛغحهذز ج٠ٛطرحدٛس ج٠ٛوٜ٪ٟحش جٛطحٰٛس- 9

.  ضكذٯذ ٧٪ٯس جٛغٜـس جٛطٮ ضٔذٝ جٛـٜد-  أ

ٟ٪ػ٪م ٩ؿرٰوس جٛطكْٰٔ أ٩ ج٠ٛالقلس أ٩ جإلؾشجءجش جٛٔؼحتٰس جٛطٮ ضطوْٜ ذ٨ح جٛـٜد، - خ

٩جعٞ ٩جخطظحطحش جٛغٜـس جٛٔحت٠س ذ٨ز٥ جٛطكٰٔٔحش أ٩ ج٠ٛالقٔحش أ٩ جإلؾشجءجش 

.  جٛٔؼحتٰس

ٟٜخظًح ٜٛ٪ٓحتن رجش جٛظٜس ذح٠ٛ٪ػ٪م، ذحعطػ٤حء جٛـٜرحش ج٠ٛٔذٟس ٌٛشع ضرٰٜي - ؼ

.  ج٠ٛغط٤ذجش جٛٔؼحتٰس

.  ذٰح٣ح ٠ٜٛغحهذز ج٠ٜٛط٠غس ٩ضِحطٰٚ أ٭ ئؾشجء خحص ٯ٪د جٛـشٍ جٛـحٛد أ١ ٯطرن- د

.  ضكذٯذ ٧٪ٯس أ٭ شخض ٟو٤ٮ ٩ٟ٘ح٦٣ ٩ؾ٤غٰط٦، ٓذس جإلٟ٘ح١- ٧ـ
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.  جٌٛشع جٛز٭ ضـٜد ٢ٟ جؾ٦ٜ جألدٛس أ٩ ج٠ٛوٜ٪ٟحش أ٩ جإلؾشجءجش- ٩

ٯؿ٪ص ٜٛـشٍ ٟطٜٔٮ جٛـٜد أ١ ٯـٜد ٟوٜ٪ٟحش ئػحُٰس ه٤ذٟح ٯطر٢ٰ ٦ٛ أ٨٣ح ػش٩سٯس - 10

ٛط٤ِٰز جٛـٜد ٩ًُٔح ٛٔح٣٪٦٣ جٛذجخٜٮ، أ٩ ه٤ذٟح ٯ٘٪١ ٢ٟ شأ١ ٧ز٥ ج٠ٛوٜ٪ٟحش أ١ ضغ٨ٚ ٧زج 

.  جٛط٤ِٰز

ال ٯؿ٪ص ٜٛـشٍ جٛـحٛد، د١٩ ٟ٪جُٔس ٟغرٔس ٢ٟ جٛـشٍ ٟطٜٔٮ جٛـٜد،أ١ ٯك٪ٙ - 11

ج٠ٛوٜ٪ٟحش أ٩ جألدٛس جٛطٮ ص٩د٥ ذ٨ح جٛـشٍ ٟطٜٔٮ جٛـٜد،أ٩ أ١ ٯغطخذ٨ٟح ُٮ ضكٰٔٔحش أ٩ 

.  ٟالقٔحش أ٩ ئؾشجءجش ٓؼحتٰس ًٰش ضٜٖ جٛطٮ ٩سدش ُٮ جٛـٜد

ٯؿ٪ص ٜٛـشٍ جٛـحٛد أ١ ٯشطشؽ هٜٮ جٛـشٍ ٟطٜٔٮ جٛـٜد أ١ ٯكحُق هٜٮ عشٯس جٛـٜد - 12

٩ئرج ضوزس هٜٮ جٛـشٍ ٟطٜٔٮ جٛـٜد جٛطٰٔذ . ٩ٟؼ٠٪٦٣، ذحعطػ٤حء جٛٔذس جٛالصٝ ٛط٤ِٰز٥

.  ذششؽ جٛغشٯس ُو٦ٰٜ أ١ ٯرحدس ذال ئذـحء ئ٬ٛ ئذالى جٛـشٍ جٛـحٛد ذزٖٛ

:- ٯؿ٪ص سُغ ضٔذٯٞ ج٠ٛغحهذز جٛٔح٣٪٣ٰس ج٠ٛطرحدٛس ُٮ جٛكحالش جٛطحٰٛس- 13

.  ئرج ٛٞ ٯٔذٝ جٛـٜد ذ٠ح ٯطِْ ٩أق٘حٝ ٧ز٥ ج٠ٛحدز-  أ

ئرج سأ٭ جٛـشٍ ٟطٜٔٮ جٛـٜد أ١ ض٤ِٰز جٛـٜد ٯشؾف أ١ ٯخٚ ذغٰحدض٦ أ٩ آ٦٤ٟ أ٩ - خ

.  ٣لح٦ٟ جٛوحٝ أ٩ ٟظحٛك٦ جألعحعٰس جألخش٫

ئرج ٗح١ جٛٔح٣٪١ جٛذجخٜٮ ٜٛـشٍ ٟطٜٔٮ جٛـٜد ٯكلش هٜٮ عٜـحض٦ ض٤ِٰز جإلؾشجء - ؼ

ج٠ٛـٜ٪خ ذشأ١ أٯس ؾشٯ٠س ٠ٟحغٜس، ٩رٖٛ ٟط٬ ٗح٣ص ٧ز٥ جٛؿشٯ٠س خحػوس ٛطكْٰٔ أ٩ 

.  ٠ٛالقٔس أ٩ إلؾشجءجش ٓؼحتٰس ذ٠٪ؾد جخطظحط٦ جٛٔؼحتٮ

ئرج ٗح٣ص ئؾحذس جٛـٜد ٤ٟحُٰس ٤ٜٛلحٝ جٛٔح٣٪٣ٮ ٜٛـشٍ ٟطٜٔٮ جٛـٜد ٠ُٰح ٯطوْٜ - د

.  ذح٠ٛغحهذز جٛٔح٣٪٣ٰس ج٠ٛطرحدٛس

.  ٩ئرج سُغ ضٔذٯٞ ج٠ٛغحهذز جٛٔح٣٪٣ٰس ٩ؾد أ١ ٯٔطش١ جٛشُغ ذحألعرحخ جٛذجهٰس ٦ٛ

ٯؿ٪ص ٜٛـشٍ ٟطٜٔٮ جٛـٜد ضأؾٰٚ ج٠ٛغحهذز جٛٔح٣٪٣ٰس ج٠ٛطرحدٛس هٜٮ أعحط أ٨٣ح ضطوحسع - 14

ٟن ضكٰٔٔحش أ٩ ٟالقٔحش أ٩ ئؾشجءجش ٓؼحتٰس ؾحسٯس، ٩ُٮ ٧ز٥ جٛكحٛس، ٯطو٢ٰ هٜٮ 

جٛـشٍ ٟطٜٔٮ جٛـٜد أ١ ٯطشح٩س ٟن جٛـشٍ جٛـحٛد ٛطٔشٯش ئٟ٘ح٣ٰس ضٔذٯٞ ج٠ٛغحهذز قغد 

.  ٟح ٯشج٥ جٛـشٍ ٟطٜٔٮ جٛـٜد ػش٩سٯح ٢ٟ شش٩ؽ ٩أ٩ػحم

ال ٯؿ٪ص أ١ ٯالقْ ٓؼحتًٰح أ٭ شح٧ذ أ٩ خرٰش أ٩ شخض آخش ٯ٪جُْ هٜٮ جإلدالء ذش٨حدض٦ - 15

ُٮ ده٪٫ أ٩ هٜٮ ج٠ٛغحهذز ُٮ ضكٰٔٔحش أ٩ ٟالقٔحش أ٩ ئؾشجءجش ٓؼحتٰس ُٮ ئٰٜٓٞ 

جٛـشٍ جٛـحٛد، أ٩ أ١ ٯكطؿض رٖٛ جٛشح٧ذ أ٩ جٛخرٰش أ٩ جٛشخض جٱخش أ٩ ٯوحٓد أ٩ 
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ٯخؼن أل٭ ش٘ٚ آخش ٢ٟ أش٘حٙ ضٰٰٔذ قشٯط٦ جٛشخظٰس ُٮ ئٰٜٓٞ رٖٛ جٛـشٍ، ذخظ٪ص 

.  جسض٘حذ٦ ٛؿشٯ٠س أ٩ ٛظذ٩س أق٘حٝ ذادج٣ط٦ ٓرٚ ٌٟحدسض٦ ئٰٜٓٞ جٛـشٍ ٟطٜٔٮ جٛـٜد

٩ٯ٤ط٨ٮ أٟح١ ج٠ٛش٩س ئرج ذٔٮ جٛشح٧ذ أ٩ جٛخرٰش أ٩ جٛشخض جٱخش ذ٠كغ جخطٰحس٥ ُٮ 

جإلٰٜٓٞ ذوذ أ١ ض٘٪١ ٓذ أضٰكص ٦ٛ جِٛشطس ٜٛشقٰٚ خالٙ ٟذز خ٠غس هشش ٯ٪ٟح ٟطظٜس أ٩ 

أٯس ٟذز ٯطِْ ه٨ٰٜح جٛـشُح١ جهطرحسج ٢ٟ جٛطحسٯخ جٛز٭ جذٜي ٦ُٰ ذأ١ قؼ٪س٥ ٛٞ ٯوذ ٟـٜ٪ذح 

٢ٟ جٛغٜـحش جٛٔؼحتٰس، أ٩ ُٮ قحٙ ه٪دض٦ ئٛٮ جإلٰٜٓٞ ذ٠كغ جخطٰحس٥ ذوذ أ١ ٯ٘٪١ ٓذ 

.  ًحدس٥

ٯطك٠ٚ جٛـشٍ ٟطٜٔٮ جٛـٜد جٛط٘حَٰٛ جٛوحدٯس ٛط٤ِٰز جٛـٜد، ٟح ٛٞ ضطِْ جألؿشجٍ ج٠ٛو٤ٰس - 16

٩ئرج جقطحؾص ضٜرٰس جٛـٜد أ٩ ٗح٣ص عطكطحؼ ئٛٮ ٟظحسٯَ ٗرٰشز أ٩ رجش . هٜٮ ًٰش رٖٛ

ؿرٰوس ًٰش هحدٯس، ضشح٩سش جألؿشجٍ ج٠ٛو٤ٰس ٛطكذٯذ جٛشش٩ؽ ٩جأل٩ػحم جٛطٮ ع٤ِٰز 

.  جٛـٜد ذ٠ٔطؼح٧ح

ال ٯؿ٪ص أل٭ ؿشٍ أ١ ٯ٠ط٤ن ه٢ ضٔذٯٞ ج٠ٛغحهذز جٛٔح٣٪٣ٰس ج٠ٛطرحدٛس ذ٠٪ؾد ٧ز٥ ج٠ٛحدز - 17

.  ذكؿس عشٯس ج٠ٛوحٟالش ج٠ٛظشُٰس

(  8)الوادج 

إحالح الذػاوى  

ض٤لش جألؿشجٍ ُٮ ئٟ٘ح٣ٰس ئقحٛس دهح٫٩ ج٠ٛالقٔس جٛؿ٤حتٰس ٢ٟ ؿشٍ ئٛٮ آخش، ذشأ١ جٛؿشجتٞ 

٢ٟ ٧ز٥ جالضِحٰٓس، ُٮ جٛكحالش جٛطٮ ٯش٫ ٨ُٰح أ١  (2)٢ٟ ج٠ٛحدز  (أ)ج٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜح ُٮ جِٛٔشز 

.  ٧ز٥ جإلقحٛس ٨ٛح ُحتذز ُٮ ئٓحٟس جٛوذٙ

( 9)الوادج 

التؼاوى اإلجزائي  

ضطوح١٩ جألؿشجٍ ذظ٪سز ٩غٰٔس، ذ٠ح ٯطِْ ٟن ٣ل٨٠ح جٛٔح٣٪٣ٰس ٩جإلدجسٯس جٛذجخٰٜس، ذٌٰس - 1

ضوضٯض ُوحٰٛس ئؾشجءجش ئ٣ِحر جٛٔ٪ج٢ٰ٣ جٛالصٟس ٤٠ٛن جسض٘حخ جٛؿشجتٞ جٛطٮ ض٘٪١ ٓذ ٓشسض٨ح 

٢ٟ ٧ز٥ جالضِحٰٓس، ٩ضو٠ٚ ذظِس خحطس ٢ٟ خالٙ شود  (2)٢ٟ ج٠ٛحدز  (أ)٩ًُٔح ِٜٛٔشز 

: جضظحٙ ج٠ٛؿٜظ هٜٮ

ضٰغٰش جٛطرحدٙ ج٠ٛأٟ٪١ ٩جٛغشٯن ٠ٜٛوٜ٪ٟحش ج٠ٛطؤٜس ذؿ٠ٰن ؾ٪ج٣د جٛؿشجتٞ ج٤٠ٛظ٪ص -  أ

، ذ٠ح ُٮ رٖٛ هالٓس ٧زج جالضؿحس ًٰش ج٠ٛشش٩م (2)٢ٟ ج٠ٛحدز  (أ)ه٨ٰٜح ُٮ جِٛٔشز 

.  ذحأل٣شـس جإلؾشجٰٟس جألخش٫، ئرج سأش جألؿشجٍ ج٠ٛو٤ٰس أ١ رٖٛ ٤ٟحعرًح
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 (أ)جٛطوح١٩ ٠ُٰح ذ٨٤ٰح هٜٮ ئؾشجء جٛطكشٯحش ذشأ١ جٛؿشجتٞ ج٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜح ُٮ جِٛٔشز - خ

: ، رجش جٛـحذن جٛوشذٮ ٩جإل٠ٰٜٓٮ ٩جٛذ٩ٛٮ ٠ُٰح ٯطظٚ ذ٠ح ٯٜٮ(2)٢ٟ ج٠ٛحدز 

ٗشَ ٧٪ٯس جألشخحص ج٠ٛشطر٦ ُٮ ض٪سؿ٨ٞ ُٮ جٛؿشجتٞ ج٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜح ُٮ  (1

. ، ٩أٟح٢ٗ ض٪جؾذ٧ٞ ٩أ٣شـط٨ٞ(2)٢ٟ ج٠ٛحدز  (أ)جِٛٔشز 

.  قشٗس ج٠ٛطكظالش أ٩ جألٟ٪جٙ ج٠ٛطأضٰس ٢ٟ جسض٘حخ ٧ز٥ جٛؿشجتٞ (2

قشٗس ج٠ٛخذسجش ٩ج٠ٛإغشجش جٛؤٰٜس ٩ج٠ٛ٪جد ج٠ٛذسؾس ُٮ جٛؿذ٩ٙ ج٠ٛ٪قذ  (3

.  ٩جٛ٪عحتؾ ج٠ٛغطخذٟس أ٩ ج٠ٛٔظ٪د جعطخذج٨ٟح ُٮ جسض٘حخ ٧ز٥ جٛؿشجتٞ

ئ٣شحء ُشّ ه٠ٚ ٟشطشٗس ٢ٟ جألؿشجٍ ٠ٜٗح دهص جٛكحؾس ئٛٮ رٖٛ، ٩ذ٠٪جُٔس - ؼ

ج٠ٛشحس٢ٰٗ ٠ٛالقٔس ه٠ٰٜحش جٛط٨شٯد ٩جٛطكْٰٔ ٨ُٰح، ذ٠ح ٯِ٘ٚ جالقطشجٝ جٛطحٝ ٛغٰحدز 

.  جٛـشٍ جٛز٭ عطؿش٭ جٛو٠ٰٜس دجخٚ ئ٦٠ٰٜٓ

جٰٛٔحٝ ه٤ذ جالٓطؼحء ذط٪ُٰش ٠ٰٗحش ٢ٟ ج٠ٛ٪جد جٛخحػوس ٠ٜٛشجٓرس، ألًشجع جٛطكٰٜٚ أ٩ -  د

جٛطكْٰٔ، ٩ضرحدٙ ٣طحتؽ جٛطكٰٜٚ ٜٛطوشٍ هٜٮ ٟ٪جطِحض٨ح ج٠ٰٰ٘ٛحتٰس ٩جٛـرٰوٰس 

.  ٩ٟظحدس٧ح ه٤ذ جٛـٜد

.  ضٰغٰش جٛط٤غْٰ جِٛوحٙ ذ٢ٰ أؾ٨ضض٨ح ٩د٩جتش٧ح ج٠ٛخطظس، ٩ضشؿٰن ضرحدٙ جٛخرشجش- ٧ـ

ٯٔ٪ٝ ٗٚ ؿشٍ، قغد جٛؼش٩سز، ذحعطكذجظ أ٩ ضـ٪ٯش جٛرشجٟؽ جٛطذسٯرٰس جٛخحطس - 2

ذح٠ٛ٪ك٢ِٰ ج٢ِٰٜ٘٠ٛ ذا٣ِحر جٛٔ٪ج٢ٰ٣ ٩ًٰش٧ٞ ٢ٟ ٟ٪ك٦ِٰ، ذ٢٠ ٨ُٰٞ ٟ٪كِ٪ جٛؿ٠حسٕ، 

٩ضط٤ح٩ٙ ٧ز٥  (2)٢ٟ ج٠ٛحدز  (أ)ج٠ِٜٛ٘٪١ ذ٤٠ن جسض٘حخ جٛؿشجتٞ ج٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜح ُٮ جِٛٔشز 

جٛرشجٟؽ ذظِس خحطس، ٢ٟ خالٙ جٛذ٩سجش جٛطٮ ٯؤذ٧ح ج٠ٛشٗض ٩جٛذ٩سجش ج٠ٛكٰٜس جٛطٮ 

:  ضؤذ٧ح جألؿشجٍ، ٟح ٯٜٮ

٢ٟ  (أ)جألعحٰٛد ج٠ٛغطخذٟس ُٮ ٗشَ ٤ٟ٩ن جٛؿشجتٞ ج٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜح ُٮ جِٛٔشز -  أ

(.  2)ج٠ٛحدز 

جألعحٰٛد ٩جٛط٤ٰٔحش جٛطٮ ٯغطخذ٨ٟح جألشخحص ج٠ٛشطر٦ ُٮ ض٪سؿ٨ٞ ُٮ جٛؿشجتٞ - خ

٩خحطس ُٮ د٩ٙ جٛور٪س، ٩جٛطذجذٰش  (2)٢ٟ ج٠ٛحدز  (أ)ج٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜح ُٮ جِٛٔشز 

.  ج٠ٛؼحدز ج٤٠ٛحعرس

.  ٟشجٓرس جعطٰشجد ٩ضظذٯش ج٠ٛخذسجش ٩ج٠ٛإغشجش جٛؤٰٜس جٛ٪جسدز ُٮ جٛؿذ٩ٙ ج٠ٛ٪قذ- ؼ

ٗشَ ٩ٟشجٓرس قشٗس ج٠ٛطكظالش ٩جألٟ٪جٙ ج٠ٛطأضٰس ٢ٟ جسض٘حخ جٛؿشجتٞ -  د

، ٩قشٗس ج٠ٛخذسجش ٩ج٠ٛإغشجش (2)٢ٟ ج٠ٛحدز  (أ)ج٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜح ُٮ جِٛٔشز 
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جٛؤٰٜس ٩ج٠ٛ٪جد ج٠ٛذسؾس ُٮ جٛؿذ٩ٙ ج٠ٛ٪قذ ٩جٛ٪عحتؾ ج٠ٛغطخذٟس أ٩ ج٠ٛوذز 

.  العطخذج٨ٟح ُٮ جسض٘حذ٨ح

جٛـشّ ج٠ٛغطخذٟس ُٮ ٣ٔٚ ٧ز٥ ج٠ٛطكظالش ٩جألٟ٪جٙ ٩جٛ٪عحتؾ أ٩ ُٮ ئخِحت٨ح أ٩ - ٧ـ

.  ض٠٪ٯ٨٨ح

.  ؾ٠ن جألدٛس- ٩

.  ض٤ٰٔحش ج٠ٛشجٓرس ُٮ ٤ٟحؿْ جٛطؿحسز جٛكشز ٩ج٠ٛ٪ج٣ة جٛكشز- ص

.  جٛط٤ٰٔحش جٛكذٯػس إل٣ِحر جٛٔ٪ج٢ٰ٣- ـ

ضطوح١٩ جألؿشجٍ ٠ُٰح ذ٨٤ٰح هٜٮ ضخـٰؾ ٩ض٤ِٰز ذشجٟؽ جألذكحظ ٩جٛطذسٯد جٛطٮ ضغط٨ذٍ - 3

٢ٟ ٧ز٥ ج٠ٛحدز ٠ٗح  (2)ج٠ٛشحسٗس ُٮ جٛخرشز ج٤ِٰٛس ُٮ ج٠ٛؿحالش ج٠ٛشحس ئ٨ٰٛح ُٮ جِٛٔشز 

ضؤذ ٨ٛزج جٌٛشع، ه٤ذ جالٓطؼحء، ٟإض٠شجش ٩قٜٔحش دسجعٰس هشذٰس ٩ئ٠ٰٰٜٓس ٛطوضٯض 

جٛطوح١٩، ٩ضشؿٰن ٤ٟحٓشس ج٠ٛشحٗٚ جٛطٮ ض٠ػٚ شحًال ٟشطشٗح، ذ٠ح ُٮ رٖٛ ج٠ٛشحٗٚ 

.  ٩جالقطٰحؾحش جٛخحطس ذذ٩ٙ جٛور٪س

ضرحدٙ جٛخرشجء ٩جٛخرشجش ٩جٛطؿحسخ ٩جألذكحظ ٩جٛذسجعحش ٩ج٠ٛـر٪هحش ٩أٯس ٩عحتٚ أخش٫، - 4

ٛطكغ٢ٰ أدجء جٛوح٢ٰٜٟ ُٮ ٧زج ج٠ٛؿحٙ ٩سُن ٟغط٪٫ ِٗحءجض٨ٞ، ٩ج٠ٛشحسٗس ُٮ جٜٛٔحءجش 

جٛو٠ٰٜس ٩ج٠ٛإض٠شجش ٩جالؾط٠حهحش ٩ج٤ٛذ٩جش ٩ج٠ٛكحػشجش جٛطٮ ضؤذ٧ح د٩ٙ ج٠ٛؿٜظ 

. ٩أؾ٨ضض٦

ض٤غْٰ جأل٧ذجٍ ٩جٛغٰحعحش ٩جٛخـؾ ٩جٛرشجٟؽ ٩جأل٣شـس جٛظكٰس ٩جٛطشذ٪ٯس ٩جالؾط٠حهٰس - 5

٩جأل٤ٰٟس ٩جإلهالٰٟس جٛطٮ ٢ٟ شأ٨٣ح جٛكذ ٢ٟ ٟشٜ٘س ج٠ٛخذسجش ٩ج٠ٛإغشجش جٛؤٰٜس ٩جٛغٰـشز 

.  ه٨ٰٜح، ٩ٓحٯس ٤ٟ٩وح ٩هالؾًح

(  10)الوادج 

تمذين الوساػذج إلي دول الؼثور  

ضطوح١٩ جألؿشجٍ، ٟرحششز أ٩ ٢ٟ خالٙ جألٟح٣س جٛوحٟس ٠ٛغحهذز ٩ٟغح٣ذز د٩ٙ جٛور٪س  - 1

٩الع٠ٰح جٛرٜذج١ جٛطٮ ضكطحؼ ئٛٮ ٟػٚ ٧ز٥ ج٠ٛغحهذز ٩ج٠ٛغح٣ذز ٩ٯ٘٪١ رٖٛ، ذٔذس جإلٟ٘ح١، 

ه٢ ؿشٯْ ذشجٟؽ ٜٛطوح١٩ جٛط٤ٔٮ، ٠ُٰح ٯخض جأل٣شـس ج٠ٛطؤٜس ذطؿشٯٞ جالضؿحس ًٰش 

.  ج٠ٛشش٩م ذح٠ٛخذسجش ٩ج٠ٛإغشجش جٛؤٰٜس ٩ٟح ٯطظٚ ذ٨ح ٢ٟ أ٣شـس أخش٫

ٯؿ٪ص ٛألؿشٍ أ١ ضٔذٝ، ٟرحششز أ٩ ٢ٟ خالٙ جأل٢ٰٟ جٛوحٝ، ج٠ٛغحهذز ج٠ٛحٰٛس ئٛٮ د٩ٙ - 2

جٛور٪س ذٌشع صٯحدز ٩ضوضٯض ج٠ٛشجُْ جألعحعٰس جٛالصٟس ِٛوحٰٛس ٟشجٓرس ٤ٟ٩ن جالضؿحس ًٰش 

.  ج٠ٛشش٩م
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ٯؿ٪ص ٛألؿشجٍ أ١ ضؤذ جضِحٰٓحش أ٩ ضشضٰرحش غ٤حتٰس أ٩ ٟطوذدز جألؿشجٍ ٛطوضٯض ُحهٰٜس - 3

جٛطوح١٩ جٛوشذٮ ٩جإل٠ٰٜٓٮ ٩جٛذ٩ٛٮ ٩ُٔح ٨ٛز٥ ج٠ٛحدز، ٩ٯؿ٪ص ٨ٛح أ١ ضأخز ُٮ جالهطرحس 

.  جٛطشضٰرحش ج٠ٛحٰٛس ج٠ٛطِْ ه٨ٰٜح ُٮ ٧زج جٛشأ١

(  11)الوادج 

التسلين الوزالة  

ٟن ٟشجهحز ج٠ٛرحدب جألعحعٰس ٛٔ٪ج٢ٰ٣ ٗٚ د٩ٛس ٣٩ل٨٠ح جٛذجخٰٜس، ضو٠ٚ جألؿشجٍ هٜٮ جضخحر - 1

ٟح ٯٜضٝ ٢ٟ ضذجذٰش ٩ئؾشجءجش، ُٮ قذ٩د ئٟ٘ح٣حض٨ح، إلؾشجء ه٠ٰٜحش جٛطغٰٜٞ ج٠ٛشجٓد 

٠ٜٛخذسجش ٩ج٠ٛإغشجش جٛؤٰٜس، ذٌٰس ٗشَ ٧٪ٯس جألشخحص ج٠ٛط٪سؿ٢ٰ ٩ج٠ٛشطش٢ٰٗ ُٮ 

.  ه٠ٰٜحش جٛط٨شٯد، ٩جضخحر جإلؾشجءجش  جٛٔح٣٪٣ٰس ػذ٧ٞ

ضطخز ٓشجسجش جٛطغٰٜٞ ج٠ٛشجٓد ُٮ ٗٚ قحٛس هٜٮ قذز، ٩ٯؿ٪ص أ١ ٯشجهٮ ٨ُٰح ه٤ذ جٛؼش٩سز - 2

جالضِحّ ٩جٛطِح٧ٞ هٚ جألٟ٪س ج٠ٛحٰٛس ج٠ٛطؤٜس ذ٠٠حسعس جألؿشجٍ ج٠ٛو٤ٰس ٛالخطظحص 

.  جٛٔؼحتٮ

ٯؿ٪ص ذحالضِحّ ٟن جألؿشجٍ ج٠ٛو٤ٰس، أ١ ٯوطشع عرٰٚ جٛشك٤حش ًٰش ج٠ٛشش٩هس ج٠ٛطِْ - 3

هٜٮ ئخؼحه٨ح ٜٛطغٰٜٞ ج٠ٛشجٓد ٩جٛطكْٔ ٨٤ٟح ٓذس جإلٟ٘ح١ غٞ ٯغ٠ف ٨ٛح ذ٠٪جطٜس جٛغٰش 

.  د١٩ ج٠ٛغحط ذ٠ح ضك٪ٯ٦ ٢ٟ ج٠ٛخذسجش ٩ج٠ٛإغشجش جٛؤٰٜس

ٯؿ٪ص ذحالضِحّ ٟن جألؿشجٍ ج٠ٛو٤ٰس أ١ ضغطرذٙ ذح٠ٛ٪جد ج٠ٛخذسز ج٠ٛطِْ هٜٮ هر٪س٧ح ٟش٩سًج - 4

.  ٟشجٓرًح ٟ٪جد شر٨ٰس خشٰس ضغشذ٨ح ٛغ٪ّ جالضؿحس ًٰش ج٠ٛشش٩م

(  12)الوادج 

تذاتيز للمضاء ػلي الشراػح غيز الوشزوػح للٌثاتاخ الوخذرج 

وػلي الطلة غيز الوشزوع ػلي الوخذراخ والوؤثزاخ الؼمليح 

ال ٯؿ٪ص أ١ ض٘٪١ أٯس ضذجذٰش ضطخز٧ح جألؿشجٍ ذ٠٪ؾد ٧ز٥ جالضِحٰٓس جٓٚ ضشذدًج ٢ٟ جألق٘حٝ - 1

جٛ٪جؾرس جٛطـرْٰ جٛشجٰٟس ئٛٮ جٛٔؼحء هٜٮ جٛضسجهس ًٰش ج٠ٛشش٩هس ٤ٜٛرحضحش ج٠ٛكط٪ٯس هٜٮ 

ٟ٪جد ٟخذسز ٩ٟإغشجش هٰٜٔس، ٩جٛٮ جٛٔؼحء هٜٮ جٛـٜد ًٰش ج٠ٛشش٩م هٜٮ ج٠ٛخذسجش 

 ذظٌٰط٨ح ج٠ٛوذٛس، ٩جضِحٰٓس ع٤س ٩1961ج٠ٛإغشجش جٛؤٰٜس ذ٠ٔطؼٮ أق٘حٝ جضِحٰٓس ع٤س 

.  1988، ٩جضِحٰٓس ع٤س 1971

ٯطخز ٗٚ ؿشٍ ٟح ٯشج٥ ٟالت٠ًح ٢ٟ جٛطذجذٰش ٤٠ٛن جٛضسجهس ًٰش ج٠ٛشش٩هس ٤ٜٛرحضحش ج٠ٛكط٪ٯس - 2

هٜٮ ٟ٪جد ٟخذسز أ٩ ٟإغشجش هٰٜٔس، ٩جعطثظحٙ ٟح ٧٪ ٟضس٩م ٨٤ٟح ذظ٪سز ًٰش 

.  ٟشش٩هس ُٮ ئ٦٠ٰٜٓ



 21 

www.arablegalnet.org  

ٯؿ٪ص ٛألؿشجٍ أ١ ضطوح١٩ هٜٮ صٯحدز ُوحٰٛس ؾ٨٪د جٛٔؼحء هٜٮ جٛضسجهس ٩ج٠ٛضس٩هحش - أ-3

٩ٯش٠ٚ ٧زج جٛطوح١٩، ضٔذٯٞ جٛذهٞ، ه٤ذ جالٓطؼحء ٛط٠٤ٰس سٯِٰس ٟط٘حٟٜس . ًٰش ج٠ٛشش٩هس

ضإد٭ ئٛٮ ض٪ُٰش ذذجتٚ ٟؿذٯس جٓطظحدٯًح ٜٛضسجهس ًٰش ج٠ٛشش٩هس، ٟن ٟشجهحز ئٟ٘ح٣ٰس 

ضغ٪ٯْ ج٠ٛكحطٰٚ جٛرذٯٜس، ٩ض٪جُش ج٠ٛ٪جسد، ٩جٛلش٩ٍ جالؾط٠حهٰس ٩جالٓطظحدٯس ج٠ٛالت٠س، 

ٓرٚ ض٤ِٰز ذشجٟؽ جٛط٠٤ٰس جٛشٯِٰس ج٠ٛزٗ٪سز، ٩ٯؿ٪ص ٛألؿشجٍ أ١ ضطِْ هٜٮ أٯس ضذجذٰش 

.  ٤ٟحعرس أخش٫ ضكًٰٔٔح ٨ٛز٥ جٌٛحٯس

ضٰغش جألؿشجٍ ضرحدٙ ج٠ٛوٜ٪ٟحش جٛو٠ٰٜس ٩جٛط٤ٰٔس ٩ئؾشجء جٛرك٪ظ جٛطٮ ضو٤ٮ ذحٛٔؼحء - خ

هٜٮ جٛضسجهس ٩ج٠ٛضس٩هحش ًٰش ج٠ٛشش٩هس ٟرحششز أ٩ ٢ٟ خالٙ جألٟح٣س جٛوحٟس، ٩رٖٛ 

.  ذ٠٪جُٔس ٟغرٔس ٢ٟ جٛـشٍ ٟطٜٔٮ جٛـٜد

ضطخز جألؿشجٍ، ذٌٰس جٛطخَِٰ ٢ٟ ج٠ٛوح٣حز جٛرششٯس ٩جٛٔؼحء هٜٮ جٛك٪جُض ج٠ٛحٰٛس ٛالضؿحس - 4

ًٰش ج٠ٛشش٩م، ٟح  ضشج٥ ٟالت٠ح ٢ٟ جٛطذجذٰش ٜٛٔؼحء هٜٮ جٛـٜد ًٰش ج٠ٛشش٩م هٜٮ 

٩ٯؿ٪ص أ١ ضغط٤ذ ٧ز٥ جٛطذجذٰش، ئٛٮ ض٪طٰحش ج٠ٛؿٜظ . ج٠ٛخذسجش ٩ج٠ٛإغشجش جٛؤٰٜس

٩ٟؿٜظ ٩صسجء جٛظكس جٛوشخ ٩ًٰش٠٧ح ٢ٟ ج٤٠ٛل٠حش جٛوشذٰس ج٠ٛطخظظس، ٩ض٪طٰحش 

، ذشأ١ 1987ج٠ٛخـؾ جٛشحٟٚ ج٠ٛطوذد جٛطخظظحش ج٠ٛوط٠ذ ٢ٟ ٓرٚ ج٠ٛإض٠ش جٛذ٩ٛٮ ٛوحٝ 

ئعحءز جعطو٠حٙ جٛؤحٰٓش ٩جالضؿحس ًٰش ج٠ٛشش٩م ذ٨ح ،٩رٖٛ ٗٚ ُٮ جخطظحط٦ ُٮ ٟؿحالش 

.  جٛ٪ٓحٯس ٩جٛوالؼ ٩جٛطأ٧ٰٚ

ٛألؿشجٍ أ١ ضطخز أٯؼح جٛطذجذٰش جٛالصٟس ٢ٟ جؾٚ جإلعشجم ذاضالٍ ج٠ٛخذسجش ٩ج٠ٛإغشجش - 5

ٟح ٛٞ ٯطٞ " جٛؤٰٜس ٩ج٠ٛ٪جد ج٠ٛذسؾس ُٮ جٛؿذ٩ٙ ج٠ٛ٪قذ جٛطٮ ض٘٪١ ٓذ ػرـص أ٩ ط٪دسش 

جٛطظشٍ ٨ُٰح ذظ٪سز ٟشش٩هس، هٜٮ أ١ ضكطِق ذو٤ٰس ٤ٟحعرس ٢ٟ ٧ز٥ ج٠ٛ٪جد ٟٔر٪ٛس ٗذٰٛٚ 

.  أٟحٝ جٛٔؼحء
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( 13)الوادج 

الٌاللوى التجاريوى 

ضطخز جألؿشجٍ جٛطذجذٰش ج٤٠ٛحعرس جٛطٮ ضِ٘ٚ هذٝ جعطخذجٝ ٩عحتٚ ج٤ٛٔٚ، جٛطٮ ٯش٨ٌٜح ج٤ٛحٜٓ٪١ - 1

، ٩ٯؿ٪ص أ١ (2)٢ٟ ج٠ٛحدز  (أ)جٛطؿحسٯ٪١، ُٮ جسض٘حخ جٛؿشجتٞ ج٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜح ُٮ جِٛٔشز 

.  ضش٠ٚ ٧ز٥ جٛطذجذٰش هٔذ ضشضٰرحش خحطس ٟن ج٤ٛح٢ٰٜٓ جٛطؿحسٯ٢ٰ

ٯٜضٝ ٗٚ ؿشٍ ج٤ٛح٢ٰٜٓ جٛطؿحسٯ٢ٰ ذأ١ ٯطخز٩ج جقطٰحؿحش ٟؤ٪ٛس ٤٠ٛن جعطخذجٝ ٟح ٛذٯ٨ٞ ٢ٟ - 2

، ٩ٯؿ٪ص أ١ (2)٢ٟ ج٠ٛحدز  (أ)٩عحتٚ ج٤ٛٔٚ ُٮ جسض٘حخ ؾشجتٞ ٤ٟظ٪ص ه٨ٰٜح ُٮ جِٛٔشز 

:  ضش٠ٚ ٧ز٥ جالقطٰحؿحش ٟح ٯٜٮ

:  ئرج ٗح١ ٟكٚ جٛو٠ٚ جٛشتٰغٮ ٤ٛحٓٚ ضؿحس٭ ٯٔن ُٮ ئٰٜٓٞ جٛـشٍ- أ

ضذسٯد جٛوح٢ٰٜٟ هٜٮ جٛطوشٍ هٜٮ جٛشك٤حش ج٠ٛشر٪٧س أ٩ جألشخحص - 1

.  ج٠ٛشر٪٢ٰ٧

.  ض٠٤ٰس س٩ـ ج٤ٛضج٧س ٛذ٫ جٛوح٢ٰٜٟ- 2

: ئرج ٗح١ ٣حٓٚ ضؿحس٭ ٯٔ٪ٝ ذو٠ٰٜحض٦ ُٮ ئٰٜٓٞ جٛـشٍ- خ

.  ضٔذٯٞ ٗش٪ٍ جٛرؼحتن ٟغرًٔح، ٠ٜٗح أ٢ٟ٘ رٖٛ- 1

.  خطٞ جٛكح٩ٯحش ذأخطحٝ ٯطوزس ضض٩ٯش٧ح ٩ٯ٢٘٠ جٛطكْٔ ٢ٟ ٗٚ ٨٤ٟح ه٬ٜ قذز- 2

ئذالى جٛغٜـحش ج٠ٛخطظس ُٮ جٓشخ ُشطس ٤٘٠ٟس ذؿ٠ٰن جٛلش٩ٍ ج٠ٛشر٪٧س - 3

٢ٟ  (أ)جٛطٮ ٓذ ٯ٘٪١ ٨ٛح طٜس ذحسض٘حخ ؾشجتٞ ٤ٟظ٪ص ه٨ٰٜح ُٮ جِٛٔشز 

(.  2)ج٠ٛحدز 

ٯغو٬ ٗٚ ؿشٍ ئٛٮ ػ٠ح١ ضوح١٩ ج٤ٛح٢ٰٜٓ جٛطؿحسٯ٢ٰ ٩جٛغٜـحش ج٠ٛخطظس ُٮ ٣ٔحؽ جٛذخ٪ٙ - 3

٩جٛخش٩ؼ ٩ًٰش٧ح ٢ٟ ٤ٟحؿْ ج٠ٛشجٓرس جٛؿ٠شٰٗس، ذٌٰس ٤ٟن جٛ٪ط٪ٙ ًٰش ج٠ٛأر١٩ ئ٬ٛ 

.  ٩عحتٚ ج٤ٛٔٚ ٩جٛرؼحتن، ٩رٖٛ ُٮ ئؿحس ض٤ِٰز جٛطذجذٰش جأل٤ٰٟس ج٠ٛالت٠س

(  14)الوادج 

االتجار غيز الوشزوع ػي طزيك الثحز  

ضطوح١٩ جألؿشجٍ ئ٬ٛ أٓظ٬ قذ ٢٘٠ٟ، ٩ذ٠ح ٯطِْ ٟن جٛٔح٣٪١ جٛذ٩ٛٮ ٜٛركحس، هٜٮ ٤ٟن - 1

.  جالضؿحس ًٰش ج٠ٛشش٩م ه٢ ؿشٯْ جٛركش

ٯؿ٪ص ٜٛـشٍ جٛز٭ ض٘٪١ ٛذٯ٦ أعرحخ ٟؤ٪ٛس ٛالشطرح٥ ُٮ أ١ ئقذ٫ جٛغ٢ِ جٛطٮ ضشُن ه٦٠ٜ - 2

أ٩ ال ضشُن ه٠ٜح ٩ال ضك٠ٚ هالٟحش ضغؿٰٚ، ػحٛوس ُٮ جالضؿحس ًٰش ج٠ٛشش٩م، أ١ ٯـٜد 
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ٟغحهذز أؿشجٍ أخش٫ هٜٮ ٤ٟن جعطخذج٨ٟح ٨ٛزج جٌٛشع، ٩ٯؿد هٜٮ جألؿشجٍ جٛطٮ 

.  ٯـٜد ئ٨ٰٛح رٖٛ أ١ ضٔذٝ ج٠ٛغحهذز ج٠ٛـٜ٪ذس ٨٤ٟح ُٮ قذ٩د جإلٟ٘ح٣ٰحش ج٠ٛطحقس ٛذٯ٨ح

ٯؿ٪ص ٜٛـشٍ جٛز٭ ض٘٪١ ٛذٯ٦ أعرحخ ٟؤ٪ٛس ٛالهطٔحد ذح١ ئقذ٫ جٛغ٢ِ جٛطٮ ض٠حسط قشٯس - 3

ج٠ٛالقس ٩ُٔح ٜٛٔح٣٪١ جٛذ٩ٛٮ، ٩ضشُن هٜٞ ؿشٍ آخش أ٩ ضك٠ٚ هالٟحش ضغؿٰٚ خحطس ذ٦، 

ػحٛوس ُٮ جالضؿحس ًٰش ج٠ٛشش٩م، أ١ ٯخـش جٛذ٩ٛس جٛطٮ ضشُن جٛغ٤ِٰس ه٨٠ٜح ذزٖٛ ٩ج١ 

ٯـٜد ٨٤ٟح ئغرحضًح ٜٛطغؿٰٚ، ٩ٯـٜد ٨٤ٟح ه٤ذ ئغرحض٦ ئر٣ًح ذحضخحر جٛطذجذٰش ج٠ٛالت٠س ئصجء ٧ز٥ 

.  جٛغ٤ِٰس

أ٩ ٠ٛوح٧ذز  (3)ٯؿ٪ص ٜٛذ٩ٛس جٛطٮ ضشُن جٛغ٤ِٰس ه٨٠ٜح أ١ ضأر١ ٜٛذ٩ٛس جٛـحٛرس، ٩ًُٔح ِٜٛٔشز - 4

٣حُزز ذ٠٨٤ٰح أ٩ أل٭ جضِحّ أ٩ ضشضٰد ضط٪طٚ ئ٦ٰٛ ضٜٖ جألؿشجٍ هٜٮ أ٭ ٣ك٪ آخش، ذحٰٛٔحٝ، 

:  ُٮ ؾ٠ٜس أٟ٪س، ذ٠ح ٯٜٮ

جهطالء جٛغ٤ِٰس،  - أ

ضِطٰش جٛغ٤ِٰس،  - خ

٩ُٮ قحٛس جٛوػ٪س هٜٮ أدٛس جٛط٪سؽ ُٮ جالضؿحس ًٰش ج٠ٛشش٩م، جضخحر ٟح ٯٜضٝ ٢ٟ - ؼ

.  ئؾشجءجش ئصجء جٛغ٤ِٰس ٩جألشخحص ٩جٛرؼحتن جٛطٮ ضك٨ٜ٠ح جٛغ٤ِٰس

قٰػ٠ح ضطخز ئؾشجءجش ه٠اًل ذ٨ز٥ ج٠ٛحدز، ٯؼن جٛـشُح١ ج٠ٛو٤ٰح١ ٟ٪ػن جالهطرحس، جٛكحؾس - 5

ئٛٮ هذٝ ض٨ذٯذ عالٟس جٛكٰحز ُٮ جٛركحس، ٩ج٢ٟ جٛغ٤ِٰس ٩جٛرؼحتن، ٩هذٝ جألػشجس ذح٠ٛظحٛف 

.  جٛطؿحسٯس ٩جٛٔح٣٪٣ٰس ٜٛذ٩ٛس جٛطٮ ضشُن جٛغ٤ِٰس ه٨٠ٜح أ٩ ألٯس د٩ٛس ٟو٤ٰس أخش٫

٢ٟ  (أ)ٯؿ٪ص ٜٛذ٩ٛس جٛطٮ ضشُن جٛغ٤ِٰس ه٨٠ٜح أ١ ضو٠ذ، ذ٠ح ٯطِْ ٩جٛطضج٨ٟح جٛ٪جسد ُٮ جِٛٔشز- 6

٧ز٥ ج٠ٛحدز، ئٛٮ ئخؼحم جإلر١ جٛز٭ ضظذس٥ ٛشش٩ؽ ٯطِْ ه٨ٰٜح، ذ٨٤ٰح ٩ذ٢ٰ جٛـشٍ 

.  جٛـحٛد، ذ٠ح ُٮ رٖٛ جٛشش٩ؽ ج٠ٛطؤٜس ذح٠ٛغإ٩ٰٛس

٢ٟ ٧ز٥ ج٠ٛحدز، ٯغطؿٰد ٗٚ ؿشٍ د١٩ ئذـحء  (4 3٩)ٛألًشجع ج٠ٛط٪خحز ُٮ جِٛٔشض٢ٰ - 7

ٜٛـٜد جٛز٭ ٯشد ٢ٟ ؿشٍ آخش ٛالعطِغحس ه٠ح ئرج ٗح٣ص جٛغ٤ِٰس جٛطٮ ضشُن ه٦٠ٜ ٟخ٪ٛس 

٩ٯو٢ٰ ٗٚ ؿشٍ، ه٤ذٟح ٯظرف . (3)ذزٖٛ، ٩ٛـٜرحش جالعطثزج١ ج٠ٛٔذٟس ه٠اًل ذحِٛٔشز 

. ؿشًُح ُٮ ٧ز٥ جالضِحٰٓس، عٜـس أ٩ ه٤ذ جٛؼش٩سز، عٜـحش، ٛطٜٔٮ ٧ز٥ جٛـٜرحش ٩جٛشد ه٨ٰٜح

٩ٯؿد ئذالى عحتش جألؿشجٍ، ه٢ ؿشٯْ جأل٢ٰٟ جٛوحٝ، ذ٨زج جٛطو٢ٰٰ ُٮ ًؼ٪١ ش٨ش ٩جقذ 

.  ٢ٟ جٛطو٢ٰٰ

هٜٮ جٛـشٍ جٛز٭ ٯٔ٪ٝ ذأ٭ ه٠ٚ ٩ًُٔح ٨ٛز٥ ج٠ٛحدز أ١ ٯرٜي د١٩ ئذـحء، جٛذ٩ٛس جٛطٮ ضشُن - 8

.  جٛغ٤ِٰس ج٠ٛو٤ٰس ه٨٠ٜح ذ٤طحتؽ رٖٛ جٛو٠ٚ
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ض٤لش جألؿشجٍ ُٮ هٔذ جضِحٓحش أ٩ ضشضٰرحش غ٤حتٰس أ٩ ئ٠ٰٰٜٓس ٛط٤ِٰز أق٘حٝ ٧ز٥ ج٠ٛحدز أ٩ - 9

.  ضوضٯض ُوحٰٛط٨ح

٢ٟ ٧ز٥ ج٠ٛحدز ئال ع٢ِ قشذٰس أ٩ ؿحتشجش  (4)ال ٯؿ٪ص أ١ ضٔ٪ٝ ذأ٭ ه٠ٚ ؿرًٔح ِٜٛٔشز - 10

هغ٘شٯس أ٩ ع٢ِ أ٩ ؿحتشجش أخش٫ ضك٠ٚ هالٟحش ٩جػكس ٩ٯغ٨ٚ ضر٢ٰ أدجت٨ح ٨٠ٛحٝ 

.  سع٠ٰس ٨ٛ٩ح جٛظالقٰس ٰٜٛٔحٝ ذزٖٛ جٛو٠ٚ

ٯشجهٮ ُٮ أ٭ ه٠ٚ ٯؿش٭ ٩ًُٔح ٨ٛز٥ ج٠ٛحدز ػش٩سز هذٝ جٛطذخٚ ُٮ قٔ٪ّ جٛذ٩ٙ - 11

جٛغحقٰٜس ٩جٛطضجٟحض٨ح ٠ٟ٩حسعط٨ح الخطظحط٨ح جٛٔؼحتٮ ٩ًُٔح ٜٛٔح٣٪١ جٛذ٩ٛٮ ٜٛركحس ٩هذٝ 

.  ج٠ٛغحط ذطٜٖ جٛكٔ٪ّ ٩جالٛطضجٟحش ٩ج٠٠ٛحسعس

(  15)الوادج 

هٌاطك التجارج الحزج والوواًي الحزج  

ضـرْ جألؿشجٍ ُٮ ٤ٟحؿْ جٛطؿحسز جٛكشز ٩ُٮ ج٠ٛ٪ج٣ة جٛكشز ضذجذٰش ٤٠ٛن جالضؿحس ًٰش - 1

ج٠ٛشش٩م ُٮ ج٠ٛخذسجش ٩ج٠ٛإغشجش جٛؤٰٜس ٩ج٠ٛ٪جد ج٠ٛذسؾس ُٮ جٛؿذ٩ٙ ج٠ٛ٪قذ ال ضٔٚ شذز 

.  ه٢ جٛطذجذٰش ج٠ٛـرٔس ُٮ عحتش أ٣كحء أٓح٨٠ٰٛح

:  ضغوٮ جألؿشجٍ ئٛٮ- 2

ٟشجٓرس قشٗس جٛرؼحتن ٩جألشخحص ُٮ ٤ٟحؿْ جٛطؿحسز جٛكشز ٩ج٠ٛ٪ج٣ة جٛكشز، ٩ضخ٪ٙ، ٨ٛز٥ - أ

جٌٛحٯس، جٛغٜـحش ج٠ٛخطظس ضِطٰش جٛرؼحتن ٩جٛغ٢ِ جٛذجخٜس ٩جٛخحسؾس، ذ٠ح ُٮ رٖٛ  ٓ٪جسخ 

ج٤ٛض٧س ٩ع٢ِ جٛظٰذ، ٩ٗزٖٛ جٛـحتشجش ٩ج٠ٛشٗرحش، ٩ه٤ذ جالٓطؼحء، ضِطٰش أؿٔٞ جٰٛٔحدز 

.  ٩ج٠ٛغحُشٯ٢ ٩أٟطوط٨ٞ

ئٓحٟس ٣لحٝ ٩جالقطِحف ذ٦ ٛ٘شَ جٛشك٤حش جٛطٮ ٯشطر٦ ُٮ أ٨٣ح ضكط٪٭ هٜٮ ٟخذسجش - خ

٩ٟإغشجش هٰٜٔس ٩ٟ٪جد ٟذسؾس ُٮ جٛؿذ٩ٙ ج٠ٛ٪قذ ٩جٛطٮ ضذخٚ ئٛٮ ٤ٟحؿْ جٛطؿحسز جٛكشز 

.  ٩ج٠ٛ٪ج٣ة جٛكشز أ٩ ضخشؼ ٨٤ٟح

ئٓحٟس أؾ٨ضز ٟشجٓرس ٩جالقطِحف ذ٨ح ُٮ ٤ٟحؿْ ج٠ٛ٪ج٣ة ٩أسطِط٨ح ٩ُٮ ج٠ٛـحسجش ٣٩ٔحؽ - ؼ

.  جٛطِطٰش جٛ٪جٓوس هٜٮ جٛكذ٩د ُٮ ٤ٟحؿْ جٛطؿحسز جٛكشز ٩ج٠ٛ٪ج٣ة جٛكشز

(  16)الوادج 

استخذام الثزيذ  

ضطخز جألؿشجٍ، ؿرًٔح الٛطضجٟحض٨ح ذ٠٪ؾد جضِحٰٓحش جالضكحد جٛرشٯذ٭ جٛوح٠ٛٮ، ٩ذ٠ح ٯطِْ ٟن - 1

ج٠ٛرحدب جألعحعٰس ٤ٜٛلٞ جٛٔح٣٪٣ٰس جٛذجخٰٜس ٛ٘ٚ ٨٤ٟح، ضذجذٰش ٤٠ٛن جعطخذجٝ جٛرشٯذ ُٮ جالضؿحس 

. ًٰش ج٠ٛشش٩م، ٩ضطوح١٩ ٠ُٰح ذ٨٤ٰح ضكًٰٔٔح ٛطٜٖ جٌٛحٯس 
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:  ٢ٟ ٧ز٥ ج٠ٛحدز، ه٬ٜ ٩ؾ٦ جٛخظ٪ص ٟح ٯٜٮ (أ)ضش٠ٚ جٛطذجذٰش ج٠ٛشحس ئ٨ٰٛح ُٮ جِٛٔشز - 2

.  جضخحر ئؾشجءجش ٤ٟغٔس ٛطِحد٭ ٤ٟ٩ن جعطخذجٝ جٛرشٯذ ُٮ جالضؿحس ًٰش ج٠ٛشش٩م- أ

جألخز ذط٤ٰٔحش ٜٛطكش٭ ٩ج٠ٛشجٓرس ٩ٟطحذوس جعطخذج٨ٟح ٢ٟ ؾح٣د ج٠ٛ٪ك٢ِٰ ج٢ِٰٜ٘٠ٛ ذا٣ِحر - خ

جٛٔ٪ج٢ٰ٣، ذٌٰس ٗشَ ٟح ٯشعٚ ذحٛرشٯذ ٢ٟ شك٤حش ًٰش ٟشش٩هس ٢ٟ ج٠ٛخذسجش 

.  ٩ج٠ٛإغشجش جٛؤٰٜس ٩ج٠ٛ٪جد ج٠ٛذسؾس ُٮ جٛؿذ٩ٙ ج٠ٛ٪قذ

جضخحر ضذجذٰش ضششٯوٰس ٜٛط٢ٰ٘٠ ٢ٟ جعطخذجٝ جٛ٪عحتٚ ج٠ٛالت٠س ٜٛكظ٪ٙ هٜٮ جألدٛس - ؼ

.  جٛالصٟس ٛإلؾشجءجش جٛٔؼحتٰس

(  17)الوادج 

تطثيك تذاتيز اشذ هوا تمتضيَ ُذٍ االتفاليح  

أل٭ ؿشٍ أ١ ٯطخز ضذجذٰش جشذ ٢ٟ جٛطذجذٰش ج٤٠ٛظ٪ص ه٨ٰٜح ُٮ ٧ز٥ جالضِحٰٓس ئرج سأ٫ أ١ ٟػٚ 

.   ٧ز٥ جٛطذجذٰش ٤ٟحعرس أ٩ الصٟس ٤٠ٛن أ٩ ٩َٓ جالضؿحس ًٰش ج٠ٛشش٩م ذح٠ٛخذسجش ٩ج٠ٛإغشجش جٛؤٰٜس

(  18)الوادج 

ػذم االًتماص هي حموق أو التشاهاخ تؼاُذيَ ساتمح  

ٰٛظ ٢ٟ شأ١ أق٘حٝ ٧ز٥ جالضِحٰٓس جال٣طٔحص ٢ٟ قٔ٪ّ أ٩ جٛطضجٟحش جألؿشجٍ ُٮ أٯس جضِحٰٓحش 

.  أخش٫، غ٤حتٰس ٗح٣ص أ٩ ٟطوذدز جإلؿشجٍ

(  19)الوادج 

اإلجزاءاخ الذاخليح الالسهح لوضغ االتفاليح هوضغ التٌفيذ  

ٯو٠ٚ ٗٚ ؿشٍ هٜٮ جضخحر جإلؾشجءجش جٛذجخٰٜس إلطذجس جٛطششٯوحش جٛالصٟس ٛ٪ػن أق٘حٝ ٧ز٥ 

.  جالضِحٰٓس ٟ٪ػن جٛط٤ِٰز

(  20)الوادج 

التصذيك  

ضغوٮ جألؿشجٍ ج٠ٛ٪ٓوس هٜٮ ٧ز٥ جالضِحٰٓس ئٛٮ جٛطظذٯْ ه٨ٰٜح ٩ًُٔح ٛٔ٪ج٨٤ٰ٣ح جٛذجخٰٜس، ٩ض٪دم 

 ٯ٪ًٟح ٢ٟ ضحسٯخ ٩30غحتْ جٛطظذٯْ ٛذ٭ جألٟح٣س جٛوحٟس ٛؿحٟوس جٛذ٩ٙ جٛوشذٰس ُٮ ٟ٪هذ أٓظح٥ 

جٛطظذٯْ، ٩هٜٮ جألٟح٣س جٛوحٟس ٛؿحٟوس جٛذ٩ٙ جٛوشذٰس ئذالى عحتش جٛذ٩ٙ جألهؼحء ذ٘ٚ ئٯذجم ٛطٜٖ 

.  جٛ٪غحتْ ٩ضحسٯخ٦

 

(  21)الوادج
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هتاتؼح التصذيك  

ضطحذن جألٟح٣س جٛوحٟس ٟغأٛس جٛطظذٯْ هٜٮ ٧ز٥ جالضِحٰٓس ٛذ٫ جألؿشجٍ ج٠ٛ٪ٓوس ه٨ٰٜح، ٩هٜٮ ٗٚ 

ؿشٍ أ١ ٯض٩د٧ح ذ٤غخس ٢ٟ ٩غٰٔس جٛطظذٯْ جٛطٮ ٯ٪ده٨ح ٛذ٭ جألٟح٣س جٛوحٟس ٛؿحٟوس جٛذ٩ٙ 

.  جٛوشذٰس

( 22)الوادج

إلشاهيح االتفاليح  

ض٘٪١ أق٘حٝ ٧ز٥ جالضِحٰٓس ٟٜضٟس ٛؿ٠ٰن جألؿشجٍ ج٠ٛطوحٓذز، ُال ٯؿ٪ص ٛـش٢ُٰ أ٩ أٗػش ٢ٟ 

جألؿشجٍ ج٠ٛطوحٓذز جالضِحّ هٜٮ ٟح ٯخحَٛ أق٘ح٨ٟح، ٟح ٛٞ ٯ٢٘ جالضِحّ ج٠ٛخحَٛ أٗػش ضكٰٔٔح جٛطوح١٩ 

. جأل٤ٟٮ ُٮ ج٠ٛؿحٙ جٛز٭ ض٤ل٦٠ ٧ز٥ جالضِحٰٓس

(  23)الوادج 

االًضوام إلي االتفاليح  

ٯؿ٪ص أل٭ د٩ٛس ٢ٟ د٩ٙ ج٠ٛؿٜظ ًٰش ج٠ٛ٪ٓوس ه٬ٜ جالضِحٰٓس أ١ ض٤ؼٞ ئ٨ٰٛح ذـٜد ضشع٦ٜ ئ٬ٛ - أ

.  جأل٢ٰٟ جٛوحٝ ٛؿحٟوس جٛذ٩ٙ جٛوشذٰس

ضوطرش جٛذ٩ٛس ؿحٛرس جال٣ؼ٠حٝ ٟشضرـس ذ٨ز٥ جالضِحٰٓس ذ٠ؿشد ئٯذجم ٩غٰٔس جال٣ؼ٠حٝ  ٩ٟؼٮ - خ

.  ٯ٪ٟح ٢ٟ ضحسٯخ جإلٯذجم30

(  24)الوادج 

سزياى االتفاليح  

 ٯ٪ٟح ٢ٟ ضحسٯخ ئٯذجم ٩غحتْ جٛطظذٯْ ه٨ٰٜح أ٩ جال٣ؼ٠حٝ 90ضغش٭ ٧ز٥ جالضِحٰٓس ذوذ ٟؼٮ 

.  ئ٨ٰٛح ٢ٟ غٜع جٛذ٩ٙ جألهؼحء ُٮ ج٠ٛؿٜظ

(  25)الوادج 

التحفظاخ  

ٯ٢٘٠ ألٯس د٩ٛس ٢ٟ د٩ٙ ج٠ٛؿٜظ جٛطكِق ه٬ٜ ذوغ أق٘حٝ ٧ز٥ جالضِحٰٓس، ه٬ٜ أ١ ٯ٘٪١ ٧زج 

.  جٛطكِق طشٯكح



 27 

www.arablegalnet.org  

(  26)الوادج 

االًسحاب هي االتفاليح  

ال ٯؿ٪ص أل٭ ؿشٍ ٟطوحٓذ أ١ ٯ٤غكد ٢ٟ جالضِحٰٓس ئال ذ٤حء ه٬ٜ ؿٜد ٗطحذٮ ٯشع٦ٜ ئ٬ٛ -  أ

.  جأل٢ٰٟ جٛوحٝ ٛؿحٟوس جٛذ٩ٙ جٛوشذٰس

ٯشضد جال٣غكحخ أغش٥ ذوذ ٟؼٮ ع٤س ٢ٟ ضحسٯخ ئسعحٙ جٛـٜد ئ٬ٛ جأل٢ٰٟ جٛوحٝ ٛؿحٟوس - خ

.  جٛذ٩ٙ جٛوشذٰس

ضلٚ أق٘حٝ جالضِحٰٓس ٣حُزز ذح٤ٛغرس ئ٬ٛ ؿٜرحش جٛطغٰٜٞ جٛطٮ ٓذٟص خالٙ ضٜٖ ج٠ٛذز ٩ٛ٪ قظٚ - ؼ

.  ٧زج جٛطغٰٜٞ ذوذ٧ح

 

 ج٠ٛ٪جُْ  ......................ذطحسٯخ.................. ٯ٪ٝ ................... ُٮ ..................قشسش ٧ز٥ جالضِحٰٓس ذ٠ذٯ٤س 

، ٢ٟ أطٚ ٩جقذ ٯكِق ذحألٟح٣س جٛوحٟس ٛؿحٟوس جٛذ٩ٙ جٛوشذٰس ٩ضغٜٞ ط٪سز ٟـحذٔس .............................

٩ئغرحضح ٠ٛح ضٔذٝ، ٓحٝ .  ٛألطٚ ٛ٘ٚ ؿشٍ ٢ٟ جألؿشجٍ ج٠ٛ٪ٓوس ه٬ٜ ٧ز٥ جالضِحٰٓس أ٩ ج٤٠ٛؼ٠س ئ٨ٰٛح

.  ج٠ٛر٤ٰس أع٠حؤ٧ٞ أد٣ح٥ ، ذط٪ٰٓن ٧ز٥ جالضِحٰٓس، ٣ٰحذس ه٢ ق٘٪ٟحض٨ٞ ٩ذأع٨٠ح..........................

 

ج٠٠ٜٛ٘س جألسد٣ٰس ج٨ٛحش٠ٰس  

د٩ٛس جألٟحسجش جٛوشذٰس ج٠ٛطكذز  

د٩ٛس جٛركشٯ٢  

جٛؿ٨٠٪سٯس جٛط٪٣غٰس  

جٛؿ٨٠٪سٯس جٛؿضجتشٯس جٛذٯ٠ٔشجؿٰس جٛشورٰس  

ؾ٨٠٪سٯس ؾٰر٪ضٮ  

ج٠٠ٜٛ٘س جٛوشذٰس جٛغو٪دٯس  

ؾ٨٠٪سٯس جٛغ٪دج١  

جٛؿ٨٠٪سٯس جٛوشذٰس جٛغ٪سٯس  

ؾ٨٠٪سٯس جٛظ٪ٟحٙ  

ؾ٨٠٪سٯس جٛوشجّ  
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عٜـ٤س ه٠ح١  

د٩ٛس ُٜغـ٢ٰ  

د٩ٛس ٓـش  

د٩ٛس جٛ٘٪ٯص  

جٛؿ٨٠٪سٯس جٜٛر٤ح٣ٰس  

جٛؿ٠ح٧ٰشٯس جٛوشذٰس جٰٜٛرٰس جٛشورٰس جالشطشجٰٗس جٛول٬٠  

ؾ٨٠٪سٯس ٟظش جٛوشذٰس  

ج٠٠ٜٛ٘س ج٠ٌٛشذٰس  

جٛؿ٨٠٪سٯس جإلعالٰٟس ج٠ٛ٪سٯطح٣ٰس  

جٛؿ٨٠٪سٯس ج٤٠ٰٰٛس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




