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  	�م�وز�� 

 �ر��
  ا��ل: ا����زي


  ��ـرة إ	��ــ

 

  

  
 
  ٢٠١٤أ��ر/���و  ٢٩ر���
 �ؤر�ـ�

  وردت �ن ا�%$#
 ا�دا"�
 �!�دا
  �$�ـ��
%�*ن �(د�ر ا��واد ا��وو�
 و)"�ت 

ات وا��واد ا,�رى   �ن ا��$د�
  

  
 

١-   ��
ؤر �� ���+دا �ط�+ب -�,+  
+ن ا�و� �+� أن ٢٠١٤أ� ر/
 �و  ٢٩��ّ'% ا�
د�ر ا�# م ر! �

ن ا��1#� ا�دا0 ،

م ��% 5
�@ ا�دول ا��? ء ا�ر! �� ا�
3 ر إ��,  آ�ً;  و
�9',  وا��+� و78#,+  ر0+�س ��5+� �زا�4+ر، ا�!+�د 3+ ون#� 

�ر��++دا، آ�++ زا، � ��� �++� �++ن �9و
++ ت اC�++ـ9A د ا�رو!++�، وا�ر�5�++�ن، وإ!++� �� ، وأ!++�را�� ، وأ�
 ��++ ، وأو�را��++ ، و
 �وإ�ط ��ـ++ـ ، وا��ر�4++ـ ل، و����5ـ++ـ ، و��4 ر�ـ++ـ ، و�و��++دا، و�++�Eروس، و�ر��ـ++ـ ، وا�5
,ور�++� ا��3++����، و5
,ورّ�++

� 
�ـ+ـ ، و!+�و- �� ، و!+�و-��� ، وا�!+و�د، و!و�!+را، وا��+�ن، و-ر�!+ ، �ور� ، و�5وب أ-ر�'� ، وا�دا�
+ـرك، ورو
� ا�
�9++دة، وا��++رو�G، وا��
!++ ، و��وز���ـ++ـدا، ++��

و-���++دا، و� زا�!++� ن، و�روا��ـ++ـ ، و��ــ++ـدا، و��!++
�ورغ، وا�


+  ��#�++ق �'++رار � ١وھ�4 ر�ـ+ـ ، وھو��++دا، وا�و�C+ ت ا�
�9++دة ا�
ر���++�، وا�� �+ ن، وا��و�++ ن،�- �++
'?+� ��#++د�ل 0 8
  ا�
واد ا�9! !� ا��� و?#�,  ��5� �زا�4ر.

و��% ?وء ا�ط�ب ا�ذي أُ�ِدي -� ا�ر! �� ا�
+ذ�ورة أ�+Eه، �+م -�
+  ��+� ا!��!+ خ �+ص ا�ر!+ ��، و�+ذ�ك   -٢
5
�@ ا�دول ا��? ء.  
  ا�
�9ق ا�ُ
رَ-ق �, ، ��� �ّط�@ ���,

  

  

__________________________  
  اC�9 د ا�ورو�� ھو 
را8ب دا0م. ١
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  ا�
�9ق

  

 
  !�دا-!و�

  ا�%$#
 ا�دا"�
 �!�دا
����( .( 
  �دى ا���ظ��ت ا�دو��

  
  ٢٠١٤أ� ر/
 �و  ٢٩-���  -� 

  

  � 9ب ا�!# دة،

� �+++ن �9و
+++ ت اC�+++ـ9A د ا�رو!+++�، وا�ر�5�+++�ن، وإ!+++� �� ، وأ!+++�را�� ، وأ�
 ��+++ ، وأو�را��+++ ، وأ�ر��+++دا، +++� ��� �
و�++�Eروس، و�ر��ـ++ـ ، وا�5
,ور�++� ا��3++����، و5
,ورّ�++�  وإ�ط ��ـ++ـ ، وا��ر�4++ـ ل، و����5ـ++ـ ، و��4 ر�ـ++ـ ، و�و��++دا،

�ور� ، و�5وب أ-ر�'� ، وا�دا�
+ـرك، ورو
 ��ـ+ـ ، و!+�و- �� ، و!+�و-��� ، وا�!+و�د، و!و�!+را، وا��+�ن، و-ر�!+ ، 
� ا�
�9++دة، وا��++رو�G، وا��
!++ ، و��وز���ـ++ـد++��

ا، و-���++دا، و� زا�!++� ن، و�روا��ـ++ـ ، و��ــ++ـدا، و��!++
�ورغ، وا�

ف �++Uن أ�'++ل إ�++% !++# د��م 8++راًرا  ١وھ�4 ر�ـ++ـ ، وھو��++دا، وا�و�C++ ت ا�
�9++دة ا�
ر���++�، وا�� �++ ن، وا��و�++ ن، أ�3++ر7
� ا�
واد ا�9! !� ا��� و?#�,  ��5� �زا�4ر.
  �'?� ��#د�ل 0 8

د �3+ A9+د�رة �+ ء) ��+�  Aذ�+
� �زا�4+ر (ا�+�5� �+
رت ا��9و
+ ت ا�
+ذ�ورة أ�+Eه �#+د�ل 0 8 
#�+ ر و8+د 8+ر7 Y+?ل أو�
  ا���;�ذ ا�ذي �#��ره 5
�@ ا�دول ا��? ء -� ��5� �زا�4ر أداة أ! !�� ��و- ء � �
; ھ�م ��% ا��9و ا�� ��:

  ا��ذ!رة %�ء:

� -+� -'+رات ا�
ر-+ق  -٥-٢و -١-٢  -  
�د�+!

+@ ا��+�4� ا� %+3 
�7�4رت �+�4� ا�
+دا�ل ��+� ��
  ا��� ��ط�ق ���, .

رة %�ء:   �ر)ق ا��ذ!3

  -  ١- .Y�?و���  �ً�
,�د�� �و� �  ُ�? ف 
�9وظ

  -  ١-١-  ��". ا����4ر ا�ر�0!� -� ھ+ذا ا�
+د�ل ھ+و 9+ذف ا!+��1 ء "ا�ط 8+�
"ا�
; �Eت ا��وو�� ا�� 
� أ
++ور، 
�,++  أن7 ا�
;++ �Eت ا��++� �!++��دم دورة و8++ود ++�
ا��++;ر��"، ا�
++ر ا�++ذي !�?++
ن 5

� �?وا�ط.#? �  ا�1ور�وم !��ون أ�?  

"أو��� ا�
; �Eت ا��وو��". �م �و!�@ ا�
�9وظ� ا[�?+ �9� -+� ھ+ذا ا�
+د�ل ��و?+�Y أن7  -٢-١  -  
� ا�
واد ا�9! !� �4ط� أو��+� ا�
;+ �Eت ��+رف ا��ظ+ر �+ن در5+� ?+4ط,  وأ�,+  �3+
ل 
0 8


; �Eت.� � �� �  أو��� ا�?4ط وأ� ��ب ا�
وا0@ ا�

++ر ا�#�++وا -٤-١  -   ن ���++�Y "8?++� ن و
#++دات ا�++��9م -++� "8?++� ن ا�++��9م -++� ا�
;++ �Eت". �7�4

ز�د 
ن ا�و?وح.� "�  ا�
; �Eت ا��وو�

  !# دة ا�!�د �و��  أ
 �و
  ا�
د�ر ا�# م

�  ��و� �� ا�دو��� ��ط 8� ا�ذر�
 !
-��� ، ا��

__________________________  

  اC�9 د ا�ورو�� ھو 
را8ب دا0م. ١



  

٢  


; �Eت ا��وو��". ا�4رض 
ن ا����4رات -� ھذا ا�
+د�ل ھ+و  -٥-١  -  � � �� �"أ� ��ب ا�?4ط ا�

و��. وُ�!++َ��دم أ� ��++ب ا��++د-ق -++� �#++ض ��++ 
�م �8++وب ++3

 ن أن ��++ون أ� ��++ب ا��++د-ق ++?

.���;�
5
# ت وإ�3 ء �8وات ��ر�د 

ن أ5ل ا9�واء �� �ر و8ود ا� �  ا�
; �Eت ا��وو�

و8++ود ا��++ووي". �++�4ت ا����4++رات -++� ھ++ذا ا�
++د�ل ��و?++�Y ا��ط++ ق ا�9++ �� "�!++وة ا� -٦-١  -  
ن ا�+�ص ا�
+�َ'Y أ� ��+ب !+� 0ك  7
� أو �ر���� أ� ��+ب -�+ز ا�زر�و��+وم. و��?+�
��?�ط ا�
�#�ق ��

  ا�زر�و��وم وَ�'ُ�ر �
�� ت ا��'ل ��% ا�#�� ت ا���4رة.

رات". ا -٧-١  -   Aدو+++
د ا�C�+++دا�0 أو ا� Aر+++�
� ت ا�+++?
����4+++ر ا�ول -+++� ھ+++ذا ا�
+++د�ل �?+++�ف "
� ت ذات") -++ �4رض 
�++� ھ++و ++?
رات إ�++% �ط++ ق ھ++ذا ا�
++د�ل. أ
++  ا����4++ر ا�1++ �� ("و Aدو++
ا�
� إ�++% ا��4++ ت ا��++رى. و�++U�� ا����4++ر ا�1 �++ث ��!++��دل 
#�++ ر ++

 ن اC�!++ ق و��!++�ط ا��ر5++?

� ت و-'  "��
#� ر ?
�+ث، ا�5+زء ا�ول، ا�'!+م " � ��ر��ص و-ً'+  ��'!+م ا�NC-1 1ا��ر��ص � �
 �++0;� � �++� ��++ ت ا� Aو�
� ١ا�;ر�++� ا�
#�++ون "
�9وظ++ ت" (ا�++ذي ���++ ول ا�++�#

++ن 
دو�++� ا�5 (

 �5
و�+
 �+
0 8 @+

,�د!�ن ا�
��+ �����ن ��+و-�ر و?+وح أ��+ر و��+ون ھ�+ ك ا�!+ ق �� �ا�
ر���
  ).INFCIRC/254/Rev.12/Part 1ا�
ورد�ن ا��وو��ن (

� ت  -٨-١  -   Aو�

; �ل ا��ووي". ا����4ر -� ھذا ا�
د�ل eر?� �ر��+ب ا�+�ص، وھ+و "ا��� ����ا�دا
.�
; �Eت ا��وو��� ����� ت ا�دا Aو�
�1� ا�
� أ
  �?�ف أ� ��ب ا�
وا0@ إ�% 0 8

  -  ٩-١-   ++

�++دCت ا�9++رارة". أ�++�Y ا�
#�++% وا?++9ً  اfن �ن7 ا�++�ص ا�!++ �ق �,++ذا ا�
++د�ل ر�"

� ��?�ط.��ون 8د أ�ط% ا�Cط� ع �Uن #? �  و�Aدات ا��� ر و9دھ  ھ� ا�

�دام  -١٠-١  -  �++!Cا �++
"ا��وا3++ف ا���و�رو��++�". أدت ا��++�4� ا�!++ �'� إ�++% إ�9++ ق 
;++ردات � 
.�3
و�
  �?وا�ط ا���د�ر. و�?
ن ا���4� ا�5د�دة أن ��ون ا��وا3ف و9دھ  ھ� ا�

�9رار�++� ا�� ر�5++� إ�++% "ا�++دروع ا�9رار�++� ا�� ر�5++�". �?++�ف ھ++ذا ا����4++ر ا�++دروع ا -١١-١  -  
� ا�
واد ا�9! !� ��% أ�,  
د�ل 
�;�ل 5د�د.
0 8  


 ل -++� ا�
;++ �Eت ا��وو�++�". ا����4++رات -++� ھ++ذا ا�
++د�ل �!++د  -٢-٢  -  #�++!E� Y� ++� را-�++تe"
ا�41رات ا�
و5ودة -� ا�+�ص ا�!+ �ق ا��+� � �+ت !�!+
8C � Y��+ ء ا��+در��5 ��
�+ ت ���+رة 
+ن 


#�++!E� Y� ++ا�4را-�++ت ا�� Yط�++�
 ل -++� ا�
;++ �Eت ا��وو�++�. و� [?++ -� إ�++% ذ�++ك، أُ?++�ف ا�
.Y�?و���  �ً�  "ا��ووي" �8ل "ا�
; �ل" �و

� �9ق �ط��ق ا[5راءات ا�
��+وص ���,+  -+�  ٦"�
Eً � �;'رة  -٣  -  
رة، �9�;ظ ا��9و Aذ�

ن ا�
� �#ر�;+ ً وظ�;ً�+ +- رة ��% 
;ردات أ�رى �د�ل ?+
ن ھ+ذه ا�9+دود ا�
#ر7 Aذ�
." أُ?+�;ت �و�ً�+  ا�

  .-١-E�١�! ق. وردت ! �ً'  -� 

  �'��ر ا����4رات -� ھذه ا�
د�Eت ��% ا���?�د و C�A�4ر 
9�واھ . ٤-٣ - ١-٣  -  

  -  ٥-٣-  ��". أُ?++�ف ھ++ذا ا�
++د�ل ا�5د�++د �?++
 ن �4ط�++++5� #
"�ظ+م �8++ س ا���و�رو�++ ت �
را�8++� ا�
ة � أو ا�
#+د7

�

+@ ا�+�ظم  �ر�9� ��ظم �8 س ا���و�رو� ت ا�  ,
���ً�+  [درا5,+  وا!+��دا

.�5� #

9ط ت إ� دة ا� �- �5� #

را�8� ا�� ��
  ا�
ؤ�



  

٣  

  -  ٤-  ً ++����ة  � أو ا�
#++د7
 7
++�

9ط++ ت إ��++ ج �� �++ر و8++ود ا�
;++ �Eت ا��وو�++� وا�
#++دات ا�"
�++�م � �
�د�++!
ات ا� 
ن ا����4++ر -++� ھ++ذا ا�
++د�ل أن ��?++@ ��?++�ط �++�س -'++ط ا�
#++د7++?� ." ++,�

� [�� ج ا��!وة.ا�
�د�!

واد ا��وو�� دا�ل ا��!وة وإ�
  أ�? ً ا�
#دات ا�  


9ط++++ ت -�++++ل �ظ++++ 0ر ا��ورا��++++وم ا�ط��#++++� أو ا��ورا��++++وم ا�
!++++��;د أو ا�
++++واد  -٥ا�'!++++م   -  "
 ."��+Eف ا�5,+زة ا������9+� ، +,� ً +����ة  � أو ا�
#+د7

+�
� وا�
#+دات ا�+� �ا3�Cط ر�� ا�

� ا�
++واد ا�9! !++� �++دداً 
++ن  ٥
++دا�ل ا�++واردة ?++
ن ا�'!++م 3++
�ت ا����4++رات -++� ا�++

++ن 0 8
� إ�+% +�
ا����4رات ذات ا�ط �@ ا��9ر�+ري. وا�ط+وت ا����4+رات ا��+رى ��+% ���4+رات �'��+� را
 �#++? �� �++ر�9� �3++رح C ++9ت ا���;�++ذ ا��++د�ل �����و�و�5++  ا�++4� ��#ز�++ز ا�?++وا�ط و/أو إ?++ -

  ��?�ط.

+++رت 9+++دود ا�
+++واد ا���ط�+++� ا�+++وارد و�+++;,  -+++� ا�
�9وظ+++� "ا�
�و�+++ ت ا�+++دوارة ١-١-٥  -   7�4� ."
5
و�+++� ا�
+++ورد�ن ا��+++وو��ن 
 �+++

+++@ ا�9+++دود ا�+++واردة -+++� 0 8 %+++3 
ا[�?+++ �9� )ج( ��+++� ��

)INFCIRC/254/Rev.12/Part 1 و- ة�+!
� �زا�4+ر ا�+
). و�م ُ�درج ھ+ذا ا���+و�ب !+,ًوا -+� 0 8
  ).INFCIRC/209/Rev.1( ا�و�1'�  �١٩٩٠# م 


+++ل ا��#��+++ق -٢-١-٥  -   9

+++ل ا��#��+++ق ا�
�4ط�!+++�". أُ?+++�ف إ�+++% ھ+++ذا ا�
+++د�ل �#��+++ر  9
)أ( "
.�
@ ا�ط ردات ا�
ر�ز�� ا�4 ز�  ,
�دا�!C  �ً���ة  � أو ا�
#د7
 7
�
  ا�
�4ط�!� ا�

++@ �ط 8++� ��3++
ل  -٣-٢-٥  -   A!ل �و��". ا����4++ر -++� ھ++ذا ا�
++د++� �
 ت ا[E++eق وا�++��9م ا� 
++�"

 ت 
�. �ذ�ك ��� ;�
دة �!دادات    ا[Eeق �eر ا�
زو7

1+� ��+% ?+وء ا����4+رات -+�  -٥-٢-٥  -   A9د�� ��U+� ل�
A�4رات ا��ردد". ا����4+رات -+� ھ+ذا ا�
+دُ"
  ا����و�و�5 .


+@ ا���?+�د  -١٣-٧-٥  -   %+3 
"�ظ+م ا���+زر". ا����4+رات -+� ھ+ذا ا�
+د�ل �+U�� �5#+ل ا���?+�د ��
5
و�� ا�
و
 �
�دم -� 0 8�!
رد�ن ا��وو��ن. و�5در ا[3 رة إ�% أن7 ا��; �+�ل ا��'��+� ا�;#��+� ا�

 �� ا�
;++ردات ا�
زدو5++++
5
و�++� ا�
++ورد�ن ا��++وو��ن �++رد ?++
ن 0 8
 �++
�++�ظم ا���++زر -++� 0 8
�دام �!C٢-أ�ف-٣ا )INFCIRC/254/Rev.12/Part 2.(  


�و!++ط  (أ) "ا���+زرات١٣-٧-٥  -   ��+ ر ا��9+ س". ا����4+ر -++� ھ+ذا ا�
+د�ل ��;+ض ���+�� �+�
ا�# 
.�
 ت وا�
ذ�ِذ� ت �5#ل ھذا ا��وع 
ن ا�?وا�ط أ�1ر -# ���?

ن ا���زرات وا� �  � �G ا�ط 8

� �++Uول أ�!++�د ا��ر�++ون". ا�
++د�ل ١٣-٧-٥  -  ++�
(ز) �?++�ط ١٣-٧-٥(ي) "ا���++زرات ا���?++�� ا�# 
+1� �++�
 �� أ�!++�د ا��ر�++ون ا��+� �3++�4ل ��++% أط+وال 
و�5++� ��++راوح �++�ن ا���+زرات ا���?++�� ا�# 

� �+++Uول أ�!+++�د  ١١٠٠٠و ٩٠٠٠+++�
�+++ �و
�ر. وھ+++ذا ا�
+++د�ل �?+++�ط اfن أ�?+++ ً ا���+++زرات ا�# 
  ا��ر�ون ا��� �3�4ل � دًة ��% أطوال 
و�5� أ�;ض.

�ل �59++م "أ�++راج ��++ دل ا�
++ ء و��ر���++د ا�,�++درو�5ن". ��#�++ق ا����4++رات -++� ھ++ذا ا�
++د -١-٦  -  
.�;���
� ا!��دام 
واد �� �
  و�ر���� أ�راج ا��� دل �
را� ة إ



  

٤  


9++وCت أو و9++دات �و��++ف ا�
و��++ ". ھ++ذا ا����4++ر �?++�ف 
9++وCت �و��++ف ا�
و��++   -٦-٦  -  "
� أو 
#دة ���ً�  [�� ج ا�
 ء ا�1'�ل.
 7
�
  ��د
  ��ون 

إ�+% ھ++ذ�ن ا�
+د���ن �و�ً�+  �E�!++ ق.  أُ?+�;ت در5+ ت ا�9+رارة �
'�++ س ��;+ن ٨-١-٧ - ٣-١-٧  -  
  .٧و���,  �م ُ�دَرج -� ا�'!م  ٦إ�%  ١و8د أُ?�;ت ھذه ا�در5 ت ! �ً'  إ�% ا�8! م 
ن 

و� [? -� إ�% ا����4رات ا�5د�دة ا�
ذ�ورة أ�+Eه، -+iن7 ا��#+د�Eت ا��+� وا-'+ت ���,+  ��5+� �زا�4+ر !+ �ً'  و3ِ�ُ+رت 
8+++د أُدِر5+++ت -+++� ا�+++�ص ا�;#�+++�  INFCIRC/209/Rev.2/Corr.1و INFCIRC/209/Rev.2/Mod.1-+++� ا�+++و�1'��ن 

� ا�
+واد ا�9! !+�. و��ط�+ق ھ+ذه ا����4+رات ��+% ا�8!+ م 
رة � ء 
ن 0 8 Aذ�

+ن ا�
+ذ�رة �+ ء،  ٦-٢و ٥-٢و ٤-��٢

ن ا�
ر-ق � �
ذ�رة � ء. ٣-٢-٥و -٥و -٣وا�8! م   


� و
ر-' �, .و�و�ً�  ��و?وح، ُ�!��!j -� ا�
�9ق ا��ص ا�� 
ل ���   � دئ ا��و�5,�� ا�
#د7

97� ��% ھذا ا��9و، وأن ��ّ;+ذ ھ+ذه ا�
;+ ھ�م و-'+ ً '�
ف و-' ً ��
; ھ�م ا� رت ا��9و
 ت ا�واردة أ�Eه أن ���ر7 و8د 8ر7
 �
 ر!+� 9ر�+

�, . وC �زال �ل 
ن ھ+ذه ا��9و
+ ت �9�+ـ;ظ ��;!+,  �+ �9ّق -+�  lل�� �� ����3ر�# ت ا�وط��� ا�

ف �U3ن ��;�ذ و�;!�ر ا[5+راءات ا�+واردة -+� ا�و1+ 0ق ا�
+ذ�ورة أ�+Eه، وا�9+ّق -+� أن �را8+ب، إذا 3+ ءت، ا���رّ 
دة -� ا�
�9ق ا�
ذ�ور آ�; ً. �Eف ا�
;ردات ا�
9د7� �  ��د�ر ا�
;ردات ذات ا���

اC�9++ د و-�
++  ��#�++ق � ��5++ رة دا�++ل �ط++ ق اC�9++ د ا�ورو�++�، !++�'وم ا��9و
++ ت ا��++� ھ++� دول أ�?++ ء -++� 
  ا�ورو�� ��ـ�;�ذ ھذا ا�'رار ��% ?وء ا��زا
 �,  �دول أ�? ء -� اC�9 د.

9',  ��% 5
�@ ا�+دول ا��?+ ء -+� ا�و� �+� Cط�E,+  ���,+ ، � ��� رھ+  �
وأر5و 
��م �#
�م �ص ھذه ا�
ذ�رة و
 �  .INFCIRC/209/Rev.3ا�و�1'

ھذه ا�;ر�� ��رب ��م 
5دداً �ن أ!
% آ�+ ت ا��'+د�ر 
+ن و� ��� �� �ن ا��9و
 ت ا�
ذ�ورة أ�Eه، أود أن أe��م 
  ��ك ا��9و
 ت.

  

  و�;?�وا �'�ول وا-ر ا9C�رام،

  [�و8ـ�@]

  3 ون � زا
  ر�0س ��5� �زا�4ر

  

  



  

١  



 �و-دة %���واد ا�-����"�5  

  ا��ذ!رة أ�ف

١-  
  �8د�

د أي دو�+�  � ن 
#رو?  ��+% Aزو+�ُ CU+�  +,
� إ5+راءات ��#�+ق ��+ درات ا�
+واد ا��وو�+� ��+% ?+وء ا��زا+
ا��9و
� إC إذا �
�دا
,  -++� ا�e++راض ا�!++��++!C �++� � �
++واد 
�++در�� أو 
++واد ا�3++ط ر�� ��e++ر 9++ 0زة �!++�9� �وو�++


 � ت �
و5+ب ا�+?�� �#+? � �+� �;+ ق 
+@ ا�و� �+� ا�دو��+� � �ت ��ك ا�
واد ا�
�در�� أو ا�
+واد ا3�C+ط ر�� ا�
.�  ��ط 8� ا�ذر�

٢-  
  �$ر�ف ا���دة ا��(در�
 وا���دة ا:��ط�ر�
 ا���(

� ھ++و ا��#ر�++ف ا�++وارد -++� ا�
++ دة ++
� ا�++ذي ا��
د�++� ا��9و++� ��#ر�++ف ا�
++ دة ا�
�++در�� وا�
++ دة ا3�C++ط ر�� ا�
:�  ا�#3ر�ن 
ن ا��ظ م ا�! !� ��و� �

  "ا���دة ا��(در�
"  (أ)

"ا�
 دة ا�
�در��" ا��ورا��وم ا�
9�وي ��% 
ز�G ا��ظ 0ر ا�
و5+ود -+� ا�ط��#+�، وا��ورا��+وم ا�;'�+ر  ُ�'�د �#� رة

#++ دن أو 
ر�++ـ7ب �٢٣٥++ ��ظ�ر  Gز�++
، وا�1ور�++وم، وأي 
++ دة 
++ن ا�
++واد ا�!++ �'� ا�++ذ�ر ��++ون �3++�ل 
#++دن أو 

ا�
+واد ا�!+ �'� �در5+� ا��ر��+ز ا��++�  ��
+ وي أو 
+ دة 
ر�+ـ7زة؛ وأي 
+ دة أ�++رى �9�+وي ��+% وا9+دة أو أ�1+ر 
++ن
  �'ررھ  
�5س ا�
9 -ظ�ن 
ن �9ن إ�% آ�ر، وأي 
 دة أ�رى �'ررھ  
�5س ا�
9 -ظ�ن 
ن �9ن إ�% آ�ر.

  "ا���دة ا:��ط�ر�
 ا���(
"  (ب)

�" ا���و�و��+وم‘)  ١’+� �9U+د ؛ وا��ورا��+وم ا�
1+رى �٢٣٣-؛ وا��ورا��+وم٢٣٩-ُ�'�د �#� رة "ا�
+ دة ا3�C+ط ر�� ا�

++  !++�ق، وأي 
++ دة ا�3++ط ر�� أ�++رى �#ّ��,++  
�5++س ٢٣٣و ٢٣٥ا��ظ�++ر�ن 
، وأي 
++ دة �9�++وي وا9++دة أو أ�1++ر 

.��" C ��ط�ق ��% ا�
 دة ا�
�در�� �  ا�
9 -ظ�ن 
ن �9ن إ�% آ�ر. �eر أن �� رة "ا�
 دة ا3�Cط ر�� ا�

ا��ورا��++وم ا�
9�++وي ��++% أي ا��ظ�++ر�ن " ٢٣٣و  ٢٣٥ُ�'�++د �#�++ رة "ا��ورا��++وم ا�
1++رى �9U++د ا��ظ�++ر�ن ‘)  ٢’
5
++وع ھ++ذ�ن ا��ظ�++ر�ن إ�++% ا��ظ�++ر  ٢٣٣و ٢٣٥
� و-++رة �++!�  ++,#
� ��++ون ++�
��  ++
أ��++ر 
++ن �!++��  ٢٣٨أو ���,

  -� ا��ورا��وم ا�ط��#�. ٢٣٨إ�% ا��ظ�ر  ٢٣٥ا��ظ�ر 

  �ط%�ق ا�@����ت  -٣

� أ! ً!  ��% أن ��;ل �ط��ق ا�?
 � ت، 9!ب 
ا8C�?+ ء، -+� ا�+دول �e+ر ا�9+ 0زة �!+�9� �وو�+� �9رص ا��9و
 �#+? �� ا���9و�+� دون �9ر�+ف ا�
+واد ا��وو�+� ا�+�4� ،*�ا��� ��!ت أطرا-  -� 
# ھدة �دم ا��3 ر ا�!�9� ا��وو�
� �++وب ا�!++�9� ا��وو�++� أو ا�5,++زة ا�
�;5++رة ا��وو�++� ا��++رى. وإذا � �++ت �

 �ــ++ـ ت �++ن ا�e++راض ا�!++�?��

� �رeب
�دا
,  -+� ا�e+راض  ا��9و�+!C �+� � �
+واد 
�+در�� أو 
+واد ا�3+ط ر�� �-� �زو�د 
1+ل ھ+ذه ا�دو�+
: ,��#- ،��
  ا�!�



  

٢  

�، أو 
+  ��+�G   (أ)+� ��، �3رط ���ور�د، أن7 ا�
واد ا�
�در�� أو ا�
+واد ا3�C+ط ر�� ا��'��
أن �9دد ��دو�� ا�

++ن ھ++ذه ا�
++واد 

++ن ھ++ذه ا�
++واد أو ا� �++5��
� �,++ ا3�C++ط ر�� ا�
ف �++وب ا�!++�9� ا��وو�++� أو !++��د ، �++ن ُ�9++ر7

  ا�5,زة ا�
�;5رة ا��وو�� ا��رى؛

� �,++ذا ا�4++رض !++وف ُ�ط�++ق ��++% ��++ك ا�
++واد ا�
�++در�� أو ا�
++واد   (ب)++
أن ���U++د 
++ن أن7 ا�?++
 � ت ا�Eز

و5ب ا�; ق 
@ ا�و� ��، وو-'  ��ظ م ا�?
 � ت ا�� ص �, .� �� �  ا3�Cط ر�� ا�

  ا�(�درات ا��%��رة  -٤

 �� ا�++% دول �e+ر 9++ 0زة �!++�9++� �� ا��+ درات ا�
� 3++رة 
++ن ا�
+واد ا�
�++در�� وا�
++واد ا3�C+ط ر�� ا�++� 9 �+-
�، �8+ل ا[ذن ���+د�ر ��+ك ا�
+واد، 
+ن أن ��+ك +
�وو�� ��!ت أطراً-  -� 
# ھدة �دم ا�C�3 ر، !+وف ���U+د ا��9و

،�� ا�
!ؤو��� �+ن ��+ك ا�
+واد، ��+%  ا�
واد !وف ��?@ C�; ق ?
 � ت 
@ ا�و� ��'��

5رد أن ��و�% ا�دو�� ا��
  أن ��م ذ�ك -� 
و�د C ��5 وز ا�و8ت ا�ذي ��ل -�� ��ك ا�
واد ا�% و5,�, .

  	���Cت إ	�دة ا��8ل  -٥

� ا�% دو�� 9 0زة �!�9� �وو�+� ��!+ت طرً-+  -+� 
# ھ+دة �+دم � � ���د ��د�ر 
واد 
�در�� أو 
واد ا�3ط ر�
�Cا �� �+Uن7 ��+ك ا�
+واد �+ن ُ�#+ د ��+د�رھ  ا�+% دو�+� �e+ر 9+ 0زة �!+�9+#�'
� ���U+دات 
�3 ر، !وف �ط�ب ا��9و

� ���ر���+ ت ا�
3+ ر ا��,+  أ�+Eه �U+3ن +�1 

�وو�� ��!ت طرً-+  -+� 
# ھ+دة �+دم ا�C�3+ ر، اC إذا اُ�ِ�+ذت �ر���+ ت 

� ���ك ا�
واد ا��'��
  # د ��د�رھ .�8ول ا�?
 � ت 
ن 5 �ب ا�دو�� ا�

٦-  
  (�درات ���و	


ن ا5Cراءات ا�
ذ�ورة أ�Eه ا�� درات 
ن ا�
;ردات ا�
9+ددة -+� ا�;'+رة ا�;ر��+� (أ) أد�+ ه، و�+ درات  %�1�!�ُ
� ا�++% ��++د 
#++�ن �++Eل -�++رة ++� �3++,ًرا ��++د
  �'++ل �++ن ا�9++دود  ١٢ا�
++واد ا�
�++در�� أو ا�
++واد ا3�C++ط ر�� ا�

�  (ب) أد� ه: ا�
ذ�ورة -� ا�;'رة ا�;ر��

��٨٠!+�� �ر��+ز ��5+ وز  ٢٣٨-ا���و�و��وم ا�ذي �9�وي ��+% ا��ظ�+ر ��و�و��+وم  (أ) �%، وا�
+واد ا3�C+ط ر�
 �
� ت ���t وز�,+  5را
+  أو أ8+ل �
�و�+ ت ا!�3+# ر�� -+� ا�5,+زة؛ وا�
+واد ا�
�+در���  ,
� ��د ا!��دا� �ا�

�دم إC -� ا��3�!�ُ C  ,ن أ�
 �

1ل ا�� ج ا�!� 0ك وا��ز-� ت:ط� �eر ا��وو��ا��� ���Uد ا��9و ،  

�   (ب)� �  5را
  -# C؛ ٥٠ا�
واد ا3�Cط ر�� ا�
  ���و5رام؛ ٥٠٠ا��ورا��وم ا�ط��#� 
  ���و5رام؛  ١٠٠٠ا��ورا��وم ا�
!��;ذ 

  ���و5رام. ١٠٠٠ا�1ور�وم 

  

    



  

٣  

  ا��ذ!رة %�ء

١-  
  �8د�

� إ5راءات ��#�ق �� درات 

ن ا�
#دات وا�
واد، ��% ?وء ا��زا
,+  �+CU � ن 
#رو?  ��% ا��9و ���#
-0 ت 
� أو ا!+��دام أو إ��+ ج +5� #
�  +�ً���� أو 
#+دة 

�

#دات أو 
واد � �د أي دو�� �eر 9 0زة �!�9� �وو� Aزو�
 �� إC إذا � �++ت ا�
++واد ا�
�++در�� أو ا�
++واد ا3�C++ط ر��
�دا
,  -++� ا�e++راض ا�!++��++!C �++� � �
++واد ا�3++ط ر�


 � ت �
و5++ب ا�;++ ق 
++@ ا�++?�� �#++? �� -++� ��++ك ا�
#++دات أو ا�
++واد 
�د�++!
� أو ا�++5� #
� أو ا�++5��
� ا�++� �
.�  ا�و� �� ا�دو��� ��ط 8� ا�ذر�


 أو ا���EEEدام أو ا���EEEج ا��EEEواد   -٢EEEG��$�� �EEE)�)� دةEEE$�أو ا� 
��EEE)�واد ا�EEE�دات أو ا�EEE$�ن ا��EEE�%

  ا:��ط�ر�
 ا���(

� أو ا!++��دام أو ا��++ ج ا�
++واد ا3�C++ط ر�� ��++ ن 
;++ردات ا�
#++دات أو ا�
++وا++5� #
�  ++�ً���� أو ا�
#++دة 

++�
د ا�
� ھ+و ��+% ا��9+و ا��+ �� (ا��
�+ ت +
� ا�
واد ا�9! !�") ا�+ذي ا��
د�+� ا��9و
0 8" ���  
� (ا�ذي !�د�% -�� �ا�

:(���
  ا��� �'ل �ن ا�
!�و� ت ا�
و?9� -� ا�
ر-ق �#��ر �eر ذات U3ن �!� ب �

١-٢- 
ة ���� ً �,  (ا�ظر ا�
ر-ق، ا�'!م ا� � أو ا�
#د7

�
  )؛١; �Eت ا��وو�� وا�
#دات وا�
�و� ت ا�


; �Eت (ا�ظر ا�
ر-ق، ا�'!م  -٢-٢�� �
  )؛٢ا�
واد �eر ا��وو�� ا�Eز

ة ����+ ً �,+  (ا�ظ+ر ا�
ر-+ق،  -٣-٢ � أو ا�
#+د7

�
@، وا�
#دات ا� 7#3
5� �� �ر ا�و8ود ا�� #

9ط ت إ� دة 
  )؛٣ا�'!م 

ة ���� ً �,  (ا�ظر ا�
ر-ق، ا�'!م  -٤-٢ � أو ا�
#د7
ات ا�
ـُ�
ـ7   )؛"٤
9ط ت ����@ �� �ر ا�و8ود، وا�
#د7

� وا�
#+دات  -٥-٢+� �
9ط ت -�+ل �ظ+ 0ر ا��ورا��+وم ا�ط��#+� أو ا��ورا��+وم ا�
!+��;د أو ا�
+واد ا3�C+ط ر�� ا�
�Eف ا�5,� ، ,� ً ����ة  � أو ا�
#د7

�
  )؛٥زة ا������9� (ا�ظر ا�
ر-ق، ا�'!م ا�

  
  �C-وظ
 إ�@�-�

� ا�و�1'++� �++�ن ا�
9ط++ ت وا�
#++دات   ++8E#� � ،ت -�++ل ا��ظ++ 0ر ++��
�++ص �#++ض ��  ++
�- ،�++
�'++ر ا��9و
� �e++راض 
�د�++!
� � �;�+ل ا��ظ�++ري ���ظ++ 0ر ا�
!+�'رة ا�++� �� [1++راء ا��ورا��+وم، و��++ك ا�
�د�+!
ا�

� ا��9++وث وا�e++راض ا�ط��++� و�eرھ++  
++ن ا�e++راض ا��++� ��� �e++ر ا��وو�++�. و-++� ھ++ذا ا��++دد، ���4++

 ر!++ ت 

++  -++� ذ�++ك �++واY0 ا��++ر��ص � ���++د�ر وا�� ،�++� �#� �� أن �!++�#رض �++دا��رھ  ا�' �و��++++
���9و
  +
� و-'+ ً �+
0E
� ا�+� 
�ص أ�3ط� -�ل ا��ظ 0ر ا�
!�'رة ��4� ا��9'ق 
ن ��;�ذ �+دا��ر ا�9�  
�- ،���
ا�

++�- �� ��3++ط++
0E
� �++Uن7 �++دا��ر ا�و8 �++� ا�++
ل ا��ظ++ 0ر ا�
!++�'رة !++��ون، -++� ھ++و 
ط�++وب. و�'++رu ا��9و

5+ ل إ1+راء ا��ورا��+وم. (ُ�ر5+% اCّط+Eع ��+%  �- �
�د�!

ط �'� ���ك ا� ��3 ،�� ��#ض ا�C 9ت ا�

� ا�
واد ا�9! !�.)  ٥ا�
�9وظ� ا��
,�د�� ا�واردة -� ا�'!م 

ن 
ر-ق 0 8  

� أو ا�
#+ّدة ��ـA+ـ�� ً  
9ط ت إ�� ج ا�
 ء ا�1'�+ل وا�+د�و��ر�وم و
ر�+ـ�7 ت ا�+د�و��ر�وم -٦-٢
ات ا�
ـ�
+ـ7 وا�
#+د7
  )."�٦,  (ا�ظر ا�
ر-ق، ا�'!م 



  

٤  


  -++� �++�@ �� �++ر ا�و8++ود و-�++ل �ظ++ 0ر ا��ورا��++وم  -٧-٢,
�دا�++!C و��++وم�9و�++ل ا��ورا��++وم وا���و�9ط++ ت 

� أو ا�
#++دة �� ٥و ��٤++% ا��9++و ا�
++ذ�ور -++� ا�
ر-++ق -++� ا�'!++
�ن 

++�
��++ ً �,++  ��++% ا��++وا��، وا�
#++دات ا�

  ).٧(ا�ظر ا�
ر-ق، ا�'!م 

  �ط%�ق ا�@����ت  -٣

 �� أ! ً!  ��% أن ��;ل �ط��ق ا�?
 � ت، 9!ب ا8C�?+ ء، -+� ا�+دول �e+ر ا�9+ 0زة �!+�9� �وو�+
�9رص ا��9و
 �#+? �� ا���9و�+� دون �9ر�+ف ا�
+واد ا��وو�+� ا�+�4� ،�ا��� ��!ت أطرا-  -� 
# ھدة �دم ا��3+ ر ا�!+�9� ا��وو�+

� 
� �++وب ا�!++�9� ا��وو�++� أو ا�5,++زة ا�
�;5++رة ا��وو�++� ا��++رى. وإذا � �++ت ��?�
ــ++ـ ت �++ن ا�e++راض ا�!++�
 ،��
�دا
,  -+� ا�e+راض ا�!+��+!C �� ا�
واد ا�9! !+

;ردات 
ن 0 8� �� �رeب -� �زو�د 
1ل ھذه ا�دو�
ا��9و

: ,��#-  

�، �3رط ���ور�+د، أن7 ا�
+واد ا�  (أ)�'��
� أو أن �9دد ��دو�� ا�+5��
� ا�+� �
�+در�� أو ا�
+واد ا3�C+ط ر�� ا�
د �+� ھ+ذه ا�
;+ردات، �+ن �9+رف �+وب ا�!+�9� ا��وو�+� أو ا�5,+زة  � -� ا�
ر-ق ا�ذي �+ور7
�د�!
5� أو ا�� #
ا�

  ا�
�;5رة ا��وو�� ا��رى؛

++ق ��++% ��++ك ا�
++واد   (ب) � �,++ذا ا�4++رض !++وف ُ�ط�7++
++د 
++ن أن7 ا�?++
 � ت ا�Eز 7�U�� واد أن++
ا�
�++در�� أو ا�

و5ب ا�; ق 
@ ا�و� ��، وو-'  ��ظ م ا�?
 � ت ا�� ص �, .� �� �  ا3�Cط ر�� ا�

  ا�(�درات ا��%��رة  -٤

9 �� ا�� درات ا�
� 3رة ا�% دول �eر 9 0زة �!�9� �وو�+� ��!+ت أطرا-+  -+� 
# ھ+دة �+دم ا�C�3+ ر، !+وف  �-
�، �8+ل اCذن ���+د�ر ��+ك ا�
#+دات 
أو ا�
+واد، 
+ن أن ��+ك ا�
#+دات أو ا�
+واد !+وف ��?+@ C�;+ ق ���Uد ا��9و

.�
 � ت 
@ ا�و� �?  

  	���Cت إ	�دة ا��8ل  -٥

� �+Uن ��+ك ا�
;+ردات �+ن ُ�#+ د +#�'
� ���U+دات +
� ا�
واد ا�9! !� !+وف �ط�+ب ا��9و
��د ��د�ر 
;ردات 
ن 0 8
دم ا�C�3++ ر، اC اذا اُ�++ـِ�ذت �ر���++ ت ��++د�رھ  ا�++% دو�++� �e++ر 9++ 0زة �!++�9� �وو�++� ��!++ت طر-++  -++� 
# ھ++دة �++

� ���ك ا�
واد ا�
# د ��د�رھ .�'��
�1� ���ر��� ت ا�
3 ر ا��,  أ�Eه �U3ن �8ول ا�?
 � ت 
ن 5 �ب ا�دو�� ا� 

  

٦-  
  (�درات ���و	

� ��;!++,  �9++ق �;!++�ر و��;�++ذ ا�C�++زام ا�
3++ ر ا��++� -++� ا�;'++رة ++
ط��++ق أ�++Eه، و9++ق ا�
ط ��++� �� ١�9++�;ظ ا��9و
ا�?++
 � ت ا�
3++ ر ا��,++  أ�++Eه، اذا ر�e++ت -++� ذ�++ك، -�
++  ��#�++ق �++ �
;ردات ا��++� ��++درھ  � [?++ -� ا�++% ��++ك 

  أ�Eه. ٢ا�
;ردات ا�
9ددة -� ا�;'رة 

  

  

   



  

٥  

  ا��ر)ق

  ا�واردة ). �5"�
 ا��واد ا�-���
ا�@�ح ا��Hردات 
  �ن ا��ذ!رة %�ء) ٢(!�� ھ. �%��
 ). ا��8م 

ت  -١	�H�ا� �K� ً�)�)� ة 
 أو ا�ُ�$د��   ا��وو�
 وا��$دات وا��!و��ت ا�ُ�(��

    
  �C-وظ
 ���Kد�

�َدم (
1ل ا�4را-�ت، أو ا�
 ء ا�1'�ل، أو ا�
 ء     �!
ئ ا� Aد,
���ف أ�واع ا�
; �Eت ا��وو�� 9!ب ا�

�ن �و��ف �

�أو ا�!++ر�#�) أو �++وع ا�
�+++رد  ا��;�++ف، أو �++دم ا!++��دام أي 
�,++ )، أو ط�++ف ا����رو�+++ ت -�,++  (
1++ل ا�9رار�++

�دم (
1ل ا�
 ء، أو ا�;�ز ا�! 0ل، أو ا�
�Y ا�
�,ور، أو ا�4 ز)، أو 9!ب وظ�;�,  أو �و�,  (
1ل 
; �Eت �!
ا�

 ���� ر). وُ�'�د 
ن ذ�ك أن �د�ل �ل ھذه ا��واع 
ن ا�
;+ �Eت ا��وو�+Cت اE� ;
ا�'وى و
; �Eت ا��9وث و


1�9
  ا�ط�ق ذ�ك. وC ���9م ھذا ا�
د�ل -� 
; �Eت ا�Cد
 ج.?
ن �ط ق ھذا ا�
د�ل و�ل  �  دا��� ا�;ر��

١-١-  
C��!ا� 
ت ا��وو�	�H�ا�  


; �Eت �وو�� 8 درة ��% ا�#
ل ��9ث �9 -ظ ��% �; �ل �!�!�� ا�3ط ري 
�9وم و
!�دام.    

   
  �C-وظ
 إ�@�-�


� 3++ًرا،  ��?++
7ن    Cً ++��ا �++� ��++��
"ا�
; �++ل ا��++ووي" أ! ً!++  ا�
;++ردات ا�
و5++ودة دا�++ل و�++ ء ا�
; �++ل أو ا�

�++ ت ا��++� �++ دة 
++  �9�++وي ��++% ا�
�++رد  Aو�
وا�
#++دات ا��++� �++��9م -++� 
!++�وى ا�'++درة دا�++ل �8++ب ا�
; �++ل، وا�


� 3را أو ���9م -��. C ��ل �� ا���ل أو � ;
  ا�C�دا�0 �'�ب ا�

  دراتا�(�   


ن ھ++ذه ا�9++دود إC و-ً'++  �5v+++راءات    +++? �
+++ن ا�
;++ردات ا�ر�0!++�� ا�
�در5++ �++�
5
و�++� ا�� 
C �++�م ��++د�ر ا�

!++رد ��
;++ردات ا��++� �++د�ل ?++
ن ھ++ذه  ١١-١ا�++%  ٢-١ا�
��++وص ���,++  -++� ا�
++ذ�رة. و�++رد -++� ا�;'++رات 
++ن 

ر إC و-ً'  �5vراء ات ا�
��+وص ���,+  -+� ا�
+ذ�رة. و�
+Eً �+ �;'رة ا�9دود ا�
#ر-� �#ر�ً;  وظ�;ً�  وا��� C ُ��د7

� �9ق �ط��ق ا[5راءات ا�
��وص ���,  -� ا�
ذ�Aرة ��% 
;+ردات أ�+رى �+د�ل  ٦

ن ا�
ذ�Aرة، �9�;ظ ا��9و

� �#ر�; ً وظ�;ً� .- 
ن ھذه ا�9دود ا�
#ر7?  

٢-١-  
ت ا��وو�	�H�ا� 
  أو	�

   �
�++�و�  +,�
 �
#د��+� أو أ5++زاء ر�0!+� �ة ����++ ً 9C�+واء �8++ب أو��+ � أو 
#+د7

+�
-+� ا�+ورش، وھ++� 
١-١
; �ل �ووي، 9!+ب ا��#ر�+ف ا�+وارد -+� ا�;'+رة   �
; �+ل ذات ا��+��� �+���أ�+Eه، و�+ذ�ك ا�
�و�+ ت ا�دا

  أد� ه. ٨-9١!ب �#ر�;,  ا�وارد -� ا�;'رة 

   
  �C-وظ
 إ�@�-�

در5+� ?+4ط,  و�3+
ل أو��+� ا�?+4ط وأ� ��+ب  أو��� ا�
; �Eت ا��وو�� ��رف ا��ظر �ن ٢-١�4ط� ا�
;ردة    


;++ �Eت. و�4ط++� ا�
;++ردة � � �++� �� ا���رأس و�++ ء ا�
; �++ل، � ���++ ره أ9++د أ5++زاِء و�++ ِء  ٢-١ا�
وا0++@ ا�!++ 

  ا�
; �ل ا�ر�0!�� ا�
��و�� -� ا�ورش.



  

٦  

٣-١-  
ت ا��وو�	�H�و5ود ا� Nر�Hآ:ت �-��ل و�  

ة ����+ ً [د�+ ل ا�و8+ود -+� ا�
; �+ل ا��+ووي، 9!+ب �#ر�;+� ا�+وارد -+�  
#دات   � أو ا�
#+د7

+�
ا�
� و�� ا�
  أ�Eه، أو [�را�5 
��. ١-١ا�;'رة 

   
  �C-وظ
 إ�@�-�

ا�
;ردات ا�
ذ�ورة أ�Eه 8 درة ��% �9
�ل ا�و8ود و�;ر��4 أ�1 ء ��43ل ا�
; �ل، أو 8+ درة ��+% ا!+�#
 ل أ5,+زة    

ً�++  ��;++ل �ر��++ب أو رص ا�و8++ود �
++  ��++�Y ا5++راء �
��++ ت ا��9
�++ل ا�
#'++دة أ�1++ ء ا�'++ ف ا��3++�4ل 
1++ل 
#'++دة �'�


� 3رة. �
� 3رة أو ا�و�ول ا��� �طر�' �  ا�#
�� ت ا��� C ���!ر أ�1 ءھ  � دة رؤ�� ا�و8ود رؤ�

٤-١-  
ت ا��وو�	�H�5@%�ن و�$دات ا��-!م ). ا�  

� �, ، أو آ��+ ت �9ر�+ك ا�'?+� ن، أو أ� ��+ب �و�5+� ا�'?+� ن ا�'?� ن أو ا�,� �ل اCر�� ز�  
� أو ا��#��'�� ا�Eز
� ا3�C++ط ر -+� ا�
;+ �Eت ا��وو�++� 9!+ب �#ر�;,++  ا�+وارد -++� +��
ة ����++ ً ��+��9م -++� � � أو ا�
#+د7

+�
ا�

  أ�Eه. ١-١ا�;'رة 

٥-١-  
ت ا��وو�	�H���% 
  أ��%�ب ا�@Pط ا���(

� أو 
#د7   

�
د ا�C�+دا�0 ��
; �+ل، 9!+ب �#ر�;+� أ� ��ب  Aر+�

+ن �� �+ر ا�و8+ود وا� l+واء �+ل�9C ً ����ة 
  أ�Eه. ١-١ا�وارد -� ا�;'رة 

   
  �C-وظ
 إ�@�-�

� ��9ث �
�+ن �3+��4,  ��+د ?+4ط 
ر�;+@، ��5+ وز -+� �#+ض    

�
أ� ��ب ا�?4ط ھ� أ5زاء 
ن �8وات ا�و8ود 


�4 � !� ل. ٥ا��9 ن   

  ا��ووي!�وة ا�و5ود   -٦-١

    +++�ً���ة  � أو ُ
#+++د7

ّ++�
5
#++ ت أ� ��+++ب)، 
أ� ��++ب -�+++ز ا�زر�و��++وم أو أ� ��+++ب !++� 0ك ا�زر�و��+++وم (أو 
�دام ��!وة ��و8ود دا�ل ا�
; �ل، 9!ب �#ر�;+� ا�+وارد -+� ا�;'+رة �!Eز�+د �+ن  ١-�١�ت  +�
 ١٠أ�+Eه، و��

  �4م.


++ن ا�زر�و��++وم -++� ا�;'++رة ـ++ـ9 �3  �. وا�ظ++ر أ� ��++ب ا�
++ 0@ ا�!++ �ن ٥-١�: ا�ظ++ر أ� ��++ب ا�?++4ط ا�
�++�و�
�- ٨-١.  

    
  �C-وظ
 إ�@�-�

�دا
,  -+� ا�
;+ �Eت ا��وو�+� ھ+� أ� ��+ب     �+!C �+���
أ� ��ب -�ز ا�زر�و��وم أو أ� ��+ب !+� 0ك ا�زر�و��+وم ا�

� وزن ا�!� ً 
  5زء. ٥٠٠إ�%  �١,;��وم إ�% ا�زر�و��وم �ن ���ون 
ن زر�و��وم �'ل -�,  �
و

رات  -٧-١ د ا:%�دا". أو ا��دو3   �@��ت ا��%ر3

د ا�C�دا�0 دا�ل ا�
; �+ل ا��+ووي 9!+ب �#ر�;+�    Aر�

ر�ر ا��� ً ����ة  � أو 
#د7

�
� ت أو 
دورات ?

  أ�Eه. ١-١ا�وارد -� ا�;'رة 

   



  

٧  

    
  �C-وظ
 إ�@�-�

� ت ��
;++ �Eت ا�
�++ردة � �
++ ء، و
++دورات     ++?
 ً ++����ة  � أو ا�
#++د7

++�
� ت أو ا�
++دورات ا�++?

ل ا�++3�


;++ �Eت ا�
�+ردة �++ �;�ز ا�!++ 0ل.  و�
�++ن أن �� �++���� ��
� ت �,ر
�4 ط�!++�� و+?

;+ �Eت ا�
�++ردة � �4++ ز، و��

+!� @� +
� �+;�4
� ت ذات ا�+�ظم ا�
#'+دة ا�+?
د �3�
ل ��ك ا�
#دات ��% ا� Aر+�
ّرب وا9+د أو أ�1+ر �
�+@ �!+رب ا�

� ت ذات �ظ++م ����++� �'�++ور ذا�++�.  و�3++
ل ھ++ذا ا��#ر�++ف ++?

و�++ور 
#�7++ب، و� �� ت 
9ّر�++++?
ا�C�+دا�0، و

� و-'+++ ً ��'!+++م ا�1 �+++ث، ا�5+++زء ا�ول، ا�'!+++م ا�;ر�+++� ا�
#�+++ون "
�9وظ+++ ت" (ا�+++ذي ���+++ ول +++� 7�� ت ا�
ر++?
ا�

 �0;� � �� �
ن 
دو١ا�
�ّو� ت ا� (.�0- �

,�د!�ن ا�
�� �����ن، أو و-' ً �
# ��ر �� �� ا�
ر����#
� ا�5�  


 ��H�C	ل ا��ووي  -٨-١�Cا��!و��ت ا�دا�  

�دام -++� 
; �++ل �++ووي 9!++ب �#ر�;++�  "
�و�++ ت  �++!E� ً ++����ة  � أو 
#++د7

++�

; �++ل ا��++ووي" �� �++���دا
� �'�+ب ا�
; �++ل، و�8+وات و8++وده،  ١-١ا�+وارد -+� ا�;'++رة +
أ�+Eه.  و�3+
ل، ��++% !+��ل ا�
1+ ل، ا��
++دة ا�دا�

  �9 ا�C�3 ر��.وأ� ��ب 
وا0#� ا�! �0�، ودرو�� ا�9رار��، و� ر? ��، وأ�واح ���8 ا����3�، وأ�وا

    
  �C-وظ
 إ�@�-�


; �ل ا��ووي" ھ� ھ� �+ل ر�0!+�� �'+@ دا�+ل و�+ ء ا�
; �+ل و�'+وم �وظ�;+� وا9+دة أو أ�1+ر     �� ����"ا�
�و� ت ا�دا

 �+� 
د ا�C�+دا�0، و�+و-�ر دروع �9 Aر+�
�د�م �8+ب ا�
; �+ل، وا�
9 -ظ+� ��+% �را�+ف ا�و8+ود، و�و�5+� ا�!+� ب ا�

   ت، و�و��5 ا�5,زة ا�
رّ��� دا�ل ا�'�ب.و� ء ا�
; �ل 
ن ا[#3 �

  �%د:ت ا�-رارة  -٩-١


و�A++دات ��++ ر  (أ)   �

++�

; �++ل  �� �د ا�C�دا�0++� أو ا�و!++�ط Aر++�
�دا
,  -++� دا0++رة ا��++!C ً ++����ة  أو 
#++د7
  .أ�Eه ١-١ا��ووي 9!ب �#ر�;� ا�وارد -� ا�;'رة 


�+دCت  (ب)    �د ا�C�دا�0+� أو ا�و!++�ط Aر++�
�دا
,  -++� دا0+رة ا��+!C ً ++����ة  � أو 
#+د7

++�
9++رارة أ�+رى 
  أ�Eه. ١-��١
; �ل ا��ووي 9!ب �#ر�;� ا�وارد -� ا�;'رة 

    
  �C-وظ
 إ�@�-�

ة ����++ ً ��'++ل ا�9++رارة ا�
�و�++دة -++� ا�
; �++ل إ�++% 
++ ء ا���'++�م      � أو 
#++د7

++�

و�++دات ا���++ ر ھ++� 
و�++دات 

�eراض �و��د ا��� ر. و-� 9 �� ا�
; �Eت ا�!ر�#� ا��+� �و5+د -�,+  �+ذ�ك أ�3+وط� ��ر�+د و!+�ط�، ��+ون 
و�A+د 

.�  ا��� ر -� ا�دا0رة ا�و!�ط

ل 9رارة ��'ل ا�9رارة إ�% أ�3وط� e ز�� 1 �و�+� �9+رك �ور���+ ً      Aد�
و�
�ن -� ا�
; �Eت ا�
�ردة � �4 ز ا!��دام 

  e ز� ً.

3
ل �ط    � C1+ل �ظ+ م و

; �+ل، �� �+
� -+� ا�+�ظم ا�دا�
�د�+!
 ق ا���9م � ��!+�� �,+ذا ا�
+د�ل 
�+دCت ا�9+رارة ا�


E9ل.?Cر�د 9رارة ا��ت ا�طوارئ أو �ظ م C 9� ص �  ا���ر�د ا�

١٠-١-   
  ا�!وا�ف ا���و�رو��

ة ���� ً ��9د�+د 
!+�و� ت -+�ض ا���و�رو�+ ت دا�+ل �8+   � أو 
#د7

�
 �ب ا�
; �+ل 9!+ب �وا3ف ��و�رو��
  أ�Eه. ١-١�#ر�;� ا�وارد -� ا�;'رة 



  

٨  

    
  �C-وظ
 إ�@�-�

3
ل �ط ق ھذا ا�
د�ل ا��وا3ف ا�
و5ودة دا�ل �8وب ا�
; �Eت و� ر5,  وا��� �'وم �'� س 
!�و� ت ا�;+�ض     �

��++++و�رون ��!+++���
�ر ا�
ر�+++@ ا�وا9+++د -+++� ا�1 ��+++� ا�وا9+++دة إ�++++%  ٤١٠-+++� �ط+++ ق ���+++ر، وذ�+++ك �+++ �
#,ود 
+++ن 
��++و�رون ��!++���
�ر ا�
ر�++@ ا�وا9++د -++� ا�1 ��++� ا�وا9++دة أو أ�1++ر. و�3++�ر ��++ رة ا��وا3++ف ا�
و5++ودة �++ رج  ١٠١٠

أ�+Eه، و���,+  �'+@ دا�+ل  ١-١ا�'�ب إ�% ا�5,زة ا��� �و5د � رج �8ب ا�
; �ل 9!+ب �#ر�;+� ا�+وارد -+� ا�;'+رة 

  ا��در�@ ا���و�و�5.

١١-١-    
�Gا���ر 
  ا�دروع ا�-رار�

�دام -+� ا�
;+ �Eت ا��وو�+� 9!+ب �#ر�;,+  ا�+وارد  "دروع  �+!E� ً ����� أو 
#دة 

�
 "�� ر�5 �9رار�
� أو��� ا9C�واء. ١-١-� ا�;'رة � 
  ���'��ل 
ن -'دان ا�9رارة و�ذ�ك �9

    
  �C-وظ
 إ�@�-�

�9+رارة 
+ن ا�
; �+ل "ا�دروع ا�9رار�� ا�� ر�5�" ھ� ھ� �ل ���رة �و?@ -وق و� ء ا�
; �ل ���'��ل 
+ن -'+دان ا    

  و��;�ض در5� ا�9رارة دا�ل و� ء ا9C�واء.

ت   -٢	�H�C� 
  ا��واد �Uر ا��وو�
 ا�ز�

  ا�د�و��ر�وم وا���ء ا�#�8ل  -١-٢

   ��+!�  +,�
�+ ت أ�+رى ��+د�و��ر�وم، �ز�+د -+� أي  ھو ا�+د�و��ر�وم وا�
+ ء ا�1'�+ل (أ�!+�د ا�+د�و��ر�وم) وأي 
ر�7
�دام دا�++ل ا�
; �++ل ٥٠٠٠إ�++%  ١إ�++% ذرات ا�,�++درو�5ن ��++%  ذرات ا�++د�و��ر�وم�++!Cن أ5++ل ا++
، وذ�++ك 

���+++وeرام 
+++ن ذرات  ٢٠٠أ�+++Eه، ��
�+++ ت �ز�+++د ��+++%  ١-١ا��+++ووي، 9!+++ب �#ر�;+++� ا�+++وارد -+++� ا�;'+++رة 
  3,ًرا. ١٢ا�د�و��ر�وم، ���' ھ  أي ��د �Eل أي -�رة ���Uف 
ن 

٢-٢-  �H�ل ). ا���$��� V��)را)�ت ا�Pا�
ت ا��وو�	  

أ5زاء -� ا�
��ون 
ن 
� -x ا��+ورون، و��+ون �1 -�+� أ��+ر  ٥ھو ا�4را-�ت ا�ذي ��ون 
!�وى �' �0 أ��% 
ن   
�دام -++� ا�
; �+ل ا��++ووي 9!+ب �#ر�;++� ا�+وارد -++� ا�;'+رة  e٣رام/!++م ١٫٥٠
+ن �+!Eت  ١–�١ ++�
أ�++Eه، ��

  �4م. ١��5 وز 

    
  �C-وظ
 إ�@�-�

     �� أ�+Eه �eراض 
را�8+� 7��

وا�+; ت ا��� �
  اذا � �ت � درات ا�4را-�ت ا�
!+�و-� �
د ا��9و A9د�ا�� درات، ُ

.C أم ��دام -� 
; �Eت �وو��!E� ھ�  

5
++وع     

�+ن �9د�++د 
�++ -x ا��++ورون �5ر���++ ً أو 9!++ �� ��++% أ�+� �BEZ  ن++
��3++وا0ب (� !++��1 ء 
�++ -x ا��++ورون 

  ر�ون C �#��ر 
ن ا�3وا0ب) �
  -� ذ�ك ا��ورون، �9ث أن:) �ظرا �ن ا��BEcarbonا��ر�ون (

    BEZ  = (ون��
) σZ x ABھ+و � 
+ل ا��9و�+ل: ( CF(5+زء -+� ا�
��+ون)؛ و  Z�ر��+ز ا�#��+ر  CF X(5زء -� ا�

) %��  

'!وσB x AZ(؛ وσB وσZ  رون ا�9+راري (�و9+دات ا��+ رن) ���+ورون�ن �!ر ا���وC #;ط# ن ا�'
ھ
  ا�



  

٩  

ھ
  ا�����+ ن ا�+ذر�� ن ���+ورون ا�
و5+ود -+� ا�ط��#+�  AZو  ��AB% ا��وا��؛ و  Zا�
و5ود -� ا�ط��#� وا�#��ر 

  ��% ا��وا��. Zوا�#��ر 

٣-  �K� ً�)�)� ة 
 	��(ر ا�و5ود ا���$� وا��$دات ا��(��
 أو ا��$د�G��$� دة�	ط�ت إ-�  

    
  �C-وظ
 ���Kد�

� ا�و8+ود ا��+ووي ا�
3+#@ إ�+% -�+ل ا���و�و��+وم وا��ورا��+وم �+ن ا��+وا�G ا3�C+ط ر�� ا�3+د�دة     +5� #
�+ؤدي إ�+ دة 

 ��. إC أن ا�طر�'++;���
 �ا[3# ع و�eرھ  
ن �� �ر 
  وراء ا��ورا��وم. و�
�ن إ5راء ھذا ا�;�+ل �ط+رق �'��+

Purex ر ا�!++��ن أ�1++ر ھ++ذه ا�ط++رق 3++�و� ً -++� ا++
�دام وأو-رھ++  9ظ++ ً 
++ن �9++ث ا�'�++ول.  8++د أ�++�9ت ��++% �++!C

3+#@ -+� 9
+ض ا���ر�+ك، 1+م -�+ل ا��ورا��+وم وا���و�و��+وم 
و��طوي ھ+ذه ا�طر�'+� ��+% إذا�+� ا�و8+ود ا��+ووي ا�

��+وط 

ن -و!; ت �1E1 ا��و��ل ا� Gز�
�Eص � �
ذ�� ت وذ�ك � !�#
 ل �!Cن طر�ق ا� �وا��وا�G ا3�Cط ر�

�;Aف �?وي.
�  


  �ؤد�� 
ن 
, م ��?
ن 
  ���: �'ط�@ �� �ر ا�و8+ود ا�
�Purex  ،@#+3 ا�
را-ق ا��� �!��دم ا�طر�'� و��3 �    �-

5�. و�
�ن أن ��ون ھ� ك أ�?+ ً 
#+دات � #
�Eص � �
ذ�� ت، و�زن ا�
�9ول ا�� �G �ن ا��!Cا�و8ود، وا �واذا�

� ��++زع ا����++رات 
++ن ���++رات ا��ورا��++وم، 9رار�++ ً، و�9و�++ل ���++رات ++5� #
ا���و�و��++وم إ�++% أ� !++�د أو -�++زات، و

�++زن ا�طو�++ل ا�5+ل أو ا�++���ص ا��,++ �0. إC أن �� Y�+�� 9و��,++  إ�+% 3++�ل�� �
9 ��+ل �; �++ ت ا��+وا�G ا3�C++ط ر�

ا��واع ا�
9ددة ��
#دات ا��+� �+ؤدي ��+ك ا�
,+ م، وأ3+� �,  ا�,�د!+��، 8+د ��;+ وت -�
+  �+�ن ا�
را-+ق ا��+� �!+��دم 

 �� ا�و8++ود ا��++ووي ا�
3++#@ ا�++Eزم إ�++ دة 
# �5�++�، وأوPurex �++5ُا�طر�'++++�
، وذ�++ك �#++دة أ!++� ب 
�,++  �++وع و�

�، و
� دئ ا�
 ن وا��� �� ا�
�و� ة ��د ��
�م ��ك ا�
را-ق.����!

واد ا��� �#

 ل ا�
ز#�!Cا  

� �� �++ر ا�و8++ود ا�
3++#@" ا�
#++دات وا�
�و�++ ت ا��++� ��    ++5� #
�++ل �++ دة ا��++ C و�3++
ل ��++ رة "
9ط++� [�++ دة 


+ن �+د-' ت ��
+واد  �+5� #

� 3را � �و8ود ا�
3#@ و�!��دم -� ا���9م ا�
� 3ر -��، و�ذ�ك أھ+م 
+  �9+دث أ�1+ ء ا�

.�  ا��وو�� وا��وا�G ا3�Cط ر�

� ��9و�+ل ا���و�و��+وم وا��+ ج -�+ز ا���و�و��+وم    +'�#�
� ا�+�
، �وا!+ط� و�
�ن �9د�د ھذه ا�#
�� ت، �
  -�,+  ا�+�ظم ا�� 

 (E1+
ا��دا��ر ا��� ُ���+ذ ���5+ب ا�9ر�5+� (�;?+ل ا�3+�ل ا�,�د!+� 
+E1) وا��#+رض �3E+# � ت (�;?+ل ا��+در�@ 

.(E1
� طر ا��!
م (�;?ل ا9C�واء 
  و

  ا�(�درات    


ن ھ++ذه ا�9++دود إC و-'++ ً �5v+++راءات     +++? �
+++ن ا�
;++ردات ا�ر�0!++�� ا�
�در5++ �++�
5
و�++� ا�� 
C �++�م ��++د�ر ا�

��
� �9ق �ط��ق ا[5راءات ا�
��+وص  ٦وص ���,  -� ا�
ذ�Aرة. و�
Eً � �;'رة ا�

ن ا�
ذ�Aرة، �9�;ظ ا��9و

� �#ر�; ً وظ�;ً� .-   ���,  -� ا�
ذ�Aرة ��% 
;ردات أ�رى �د�ل ?
ن ھذه ا�9دود ا�
#ر7


ن ا�
#�+% ا�
'�+ود �#�+     +? �� أو و�رد -�
  ��� !رد �
;ردات ا�
#دات ا��� ُ�#��ر 
�در5

+�
رة "ا�
#+دات ا�

:@#3
5� �� �ر ا�و8ود ا�� #
ة ���� ً [� دة    ا�
#د7

   



  

١٠  

  آ:ت �8ط�� 	��(ر ا�و5ود ا���$�   -١-٣

   �++5� #

9ط++ ت إ�++ دة ا� �++-  ,
�دا�++!C ً ++����ة  � أو 
#++د7

++�

#++دات �++�م �3++��4,  �++ن ُ�#++د، و��++ون 
5
# ت ا�و8ود ا��+ووي ا�
3+ّ#@ أو 9ِ+زم ھ+ذا 

#� ھ  ا�
9دد أ�Eه، و��ون ا�4رض 
�,  �'ط�@ أو -رم أو 5ّز �

  ا�و8ود أو 8?� ��.

    
  �C-وظ
 إ�@�-�

� �vذا�++�. وا�3++�@ 5++داً ا!++�#
 ُل     ##ّ++3
�'++وم ھ++ذه اCfت �3++ق �!++وة ا�و8++ود 
++ن أ5++ل �#++ر�ض ا�
++ دة ا��وو�++� ا�


1ل ا���زرات. �
���� ً ��'ط�@ ا�;�زات، وإن � ن 
ن ا�5 0ز أ�? ً ا!�#
 ل 
#دات 
�'د �

�

' رض   

٢-٣-   
  أو	�
 اWذا%

�++ طر ا�9ر�5++� (�++Uن ��++ون  

و�++� ?++د U
 Gأو  �++, ر� �++�'�9 Gذات أ8ط++ ر �++�4رة أو �++, ر� Gر� ,++�

#� ھ++  ا�
9++دد أ�++Eه، � �++5� #

9ط++ ت إ�++ دة ا� �++-  ,
�دا�++!C ً ++����ة  � أو 
#++د7

++�

!++ط9�)، و
  +,��
� ا�ّ� �+� 5+داً، و�
�+ن �9��� ا�!وا0ل ا�!+ 
وeر?,  إذا�� ا�و8ود ا��ووي ا�
3ّ#@، وھ� 8 درة ��% 
' و

  و�� ��,  �ن �#د.

    
  �C-وظ
 إ�@�-�

     ،��+ طر ا�9ر�5+

و�+� ?+د U
���'% أو��� ا[ذا��، � دة، أ5زاء ا�و8ود ا�
!+�,�ك ا�
'ط#+�. و-+� ھ+ذه ا�و��+� ا�

� ا��� ُ�!9ب 
ن �طوط ا�#
�� ت.;�eا� Cإ  ,�
 %'�� E- ر�ك�ض ا��
9 �- �##ّ3
  ُ�ذاب ا�
واد ا��وو�� ا�

٣-٣-   
  أKGزة و�$دات ا:���ص %�Wذا%

   �
1++ل ا��
++دة ا�
�ط�++� أو ا���?++��، أو �Eط++ ت ا���++;�� أو ا�ط++ ردات ا�
ر�ز�++� -أ5,++زة ا!++��Eص � [ذا�++
��!
E�+ون  -ا���3+ّ#@. و�5+ب أن 
� ا�و8+ود ا�+5� #

9ط ت إ�+ دة  �-  ,
�دا�!C ً ����ة  � أو 
#د7

�


� ا��+�1Uر ا�ّ�++

' و %+�� ��Eص � [ذا�+� ذات 8+درة � ��+�!C+�@ �+ دة أ5,زة ا��ر�+ك. وھ+� ُ�ض ا��+
 ل �9
�، و�'��++ ت ا�;9+ص و�و��++د ا�5++ودة +� �
+  -++� ذ�+ك �'��++ ت ا��9++ م ا��) �
��+ ًء ��++% 
وا�+; ت � �4++� ا��++را

+ن ا��ر�+ون، أو 
+ن ا����+ ��وم أو  �+?;��
 �و
را�8� ا�5ودة) 
ن ا�;وCذ �eر ا�' �ل ���دأ ا�
9�وي ��% �!�

  اد ا�# ��� ا�5ودة.ا�زر�و��وم أو �eر ذ�ك 
ن ا�
و

    
  �C-وظ
 إ�@�-�


+ن 
�9+ول ا�و8+ود ا�
3+ّ#@ ا�+وارد 
+ن أو��+� ا[ذا�+� وا�
�9+ول ا�#?+وي      ًE+� ��Eص � [ذا��!Cأ5,زة ا %'���

�Eص � [ذا�+� ��9+ث �+!Cدات ا+#

م +��ُ  +
ا�ذي �;�ل ا��ورا��+وم وا���و�و��+وم وا��+وا�G ا3�C+ط ر��. و�+ دة 

�، أو !+,و�� �;� �� را
�رات �43+� 7�#
 �
1ل ا
�داد �
رھ  ا�����43 دون 9 5�,  إ�% 
�ط��+ ت �+� � �
� � ر���

.�5� #
  إ�E9, ، و�! ط� ���43,  وا���9م -�, ، و
رو��,  إزاء ��4رات ظروف ا�

٤-٣-  
  أو	�
 �G��� أو �زن ا��-���ل ا�!����"�

   .@#ّ++3
� ا�و8++ود ا�++5� #

9ط++ ت إ�++ دة  �++-  ,
�دا�++!C ً ++����ة  � أو 
#++د7

++�
5
�++@ أو �++زن � �أو��++
� ا��+�1Uر ا�ّ�+ ل �9
+ض ا���ر�+ك. وھ+� ُ��+�7@ �+ دة +

' و %+�� �و�5ب أن ��ون ھذه ا�و��� ذات 8درة � ��

 �+?;��
 �
1ل ا�;وCذ �eر ا�' �ل ���دأ ا�
9�وي ��+% �!+� ���#

+ن ا��ر�+ون، أو 
+ن ا����+ ��وم أو 
ن 
واد 



  

١١  


Y ��3+��4,  و�+� ��,  �++ن +!� �
,  �طر�'++�
ا�زر�و��+وم أو �e+ر ذ�+ك 
+ن ا�
++واد ا�# ��+� ا�5+ودة. و�
�+ن ��+
:�
�ن أن ��!م � ��� 0ص ا�� ��� ����9م -� ا�9ر�5� ا��وو��  
  �#د، �

� ذات 
� -x �ورون C �'ل �ن   )١(  ���0�،-�  5٢دران أو ھ� �ل دا 
  ا�

٧
م ( ١٧٥أو 8طر C ��5 وز   )٢(   ،�  �و� ت) � ��!�� �|و��� ا�!طوا��

٣
م ( ٧٥أو �رض C ��5 وز   )٣(   .�  �و� ت) � ��!�� �|و��� ا�
!ط9� أو ا��9'�

    
  �C-وظ
 إ�@�-�

    
 �+- �+?
�. و��+5� #
5� �+ن ا�� � �1� !وا0ل ر�0!�E1 د-ق�إ�%  ��Eص � [ذا��!Cا �� ھ+ذه �;?� 
ر�9+5� #

  ا�!وا0ل ُ�!��دم أو��� ا��5
�@ أو ا��زن ��% ا��9و ا�� ��:


+ن ���+رات -��9+ول إ�+% أ�!+�د (أ)       �+�  +
� �+زع +��
#� @+?�ُ�ر�7ز � �����ر 
�9+وُل ���+رات ا��ورا��+وم ا��'+� و�

  �ورا��وم. وُ�# د ا!��دام ھذا ا��!�د -� دورة ا�و8ود ا��ووي.

ن �
ر�7ز !+ 0ل. و�
�+ن �#+د ذ�+ك  ُ�ر�7ز � �����ر،(ب)       � دة، 
�9وُل ا��وا�G ا3�Cط ر�� ا�3د�دة ا[3# ع، و��ز7

��ر ھذا ا�
ر�7ز و�9و��� إ�% �3ل 
� !ب ���زن أو ا����ص ا��, �0.��  

� �+(ج)       ��. و��+;+'9Eا� �+5� #
ن �9+�ن ا��' �+� إ�+% 
را9+ل ا� �، ُ�ر�7ز 
�9ول ���رات ا���و�و��وم ا��'� و��ز7

� �ن 9دوث ��4رات -+� 
5
�@ أو �زن 
9 ��ل ا���و�و��وم ��9ث ��م ��5ب 
3 �ل ا�9ر�5� ا�� 5� �م أو�� 7
��

  در5� �ر��ز و�3ل ا�! 0ل ا�
�د-ق.

٥-٣-  .
G��$�ا� 
  �ظم ��5س ا���و�رو��ت ��را%5


+@ �ظ+م 
را    ,
ة ���ً�+  [درا5,+  وا!+��دا � أو 
#د7

�
� �ظم �'� س ا���و�رو� ت، +�
� ا�
ؤ�+5� #
� ا�+�8
.�##3
5� �� �ر ا�و8ود ا�� #

9ط ت إ� دة  �-  

    
  �C-وظ
 إ�@�-�

     �� ا�
++ دة ا3�C++ط ر�++�
� وا��3++ط� وا��
��++ز ���,++  ��9د�++د �++�
 �
ل ھ++ذه ا�++�ظم 8++درات �'�++ س ا���و�رو�++ ت ا�++3�


 ت، و�و9++� و�ر���,+ . و���+ون ا��ظ+ م ا�� 
+ل 
+ن 
و�+د ��و�رو�++ ت، و5,+ ز ���3+ف �+ن ا���و��+?
رو�+ ت، و

.�5� ا[3 رات ا�
��'ط� #
� �  إ���رو��

     ، ,� 
� ��9+ر ا�
+واد ا��وو�+� و?+

�
3
ل �ط ق ھذا ا�
د�ل أ5,زة ا��3ف �ن ا���و�رو� ت و�8 !,  ا�� Cو

 �+5� #

9ط+ ت إ�+ دة  �+- �+�
�دام 
@ �ظم 
را�8� ا�#
�� ت ا�
ؤ��!Cط � [دراج وا��ر
أو أي �ط��ق آ�ر �eر 

.@#3
  �� �ر ا�و8ود ا�

   



  

١٢  

ة �(�(�ً ��K �-ط�ت  -٤ ت ا��وو�
 وا��$دات ا��(��
 أو ا��$د�	�H�(ر و5ود ا���	إ���ج   

    
  �C-وظ
 ���Kد�

� ا�+وارد ذ�رھ+  -+�     +� �ُ���7@ �� �ر ا�و8ود 
ن وا9دة أو أ�1ر 
+ن ا�
+واد ا�
�+در�� أو ا�
+واد ا3�C+ط ر�� ا�

� ��واع و8ود ا��!�د، وھ�!�� �  
� أ�1ر أ�واع ا�و8ود 3+�و� ً، -�9�+ ج ا�
+ر إ�+% ا�5زء أ�ف 
ن ھذا ا�
ر-ق. أ

و5++ود 
#++دات �?++4ط أ8++راص ا�و8++ود وا�3++د وا��++9ن وا�++رص. و�++�م 
� و�++� أ�++واع و8++ود ��++�ط ا��!++�د دا�++ل 


,+  دا�+ل ا��!+وة. و�+�م، -+� 5
�+@ ا�C +9ت، �+�م ا�و8+ود -++� ���) 9�+% �+�م ,� +3
� (أو 9 و�+ ت +'�4
�+� د�ق 

� دا�ل
�9
 �� ��9ث ��ون ا�E4ف ا�C�+دا�0 ا�9+ 
� ��و8+ود وذ�+ك �?+
 ن  أو��� أ!طوا��
 7
�
 ��! �
�!وة 


++ن ا�داء وا�
+++ ن �++Eل �3++�4ل ا�
; �+++ل. و�++ذ�ك -++iن ا�?+++�ط ا�++د�8ق ��#
��++ ت وا[5+++راءات  ��++! �
 �در5++


�ن ا����+ؤ �+� وا�
#دات و-' ً �
# ��ر � ��� 5داً 5داً ?روري، -� 5
�@ ا�C 9ت، �?
 ن أداء ا�و8ود ��% �9و �


ون.U
  و

    
  �C-وظ
 إ�@�-�

ة      � أو ا�
#++د7

++�

ن ا�
#�++% ا�
'�++ود �#�++ رة "ا�
#++دات ا�++? �
ل 
;++ردات ا�
#++دات ا��++� ُ�#��++ر 
�در5++++3�

���� ً" ���@ �� �ر ا�و8ود ا�
#دات ا���:  


� 3++را ��++د-ق ا��++ ج ا�
++واد ا��وو�++� أو �5,�++ز ھ++ذه ا�
++واد ��++ور  (أ)     C ++��++ل �++ دة ا���3++رة أو  �
ة 


را�8�, ؛  

  دا�ل ا��!وة؛ ا��وو��أو ���م ا�
واد   (ب)    

�أو ��9'ق 
ن   (ج)    
E!  م؛��  ا��!وة أو ا�

5�   (د)    � #
��وم؛ ا��, �0�أو ُ�!��دم �;9ص ا�
  ��و8ود ا�

  أو ُ�!��دم ��5
�@ �� �ر و8ود ا�
; �ل.  (ھـ)    

3
ل ھذا ا��وع 
ن ا�
#دات أو 
ن �ظم ا�
#دات، ��% !��ل ا�
1 ل، 
  ���: و8د    �  

ة ���� ً �;9ص ا��# د ا��, �0+� وا�#�+وب   )١(     � أو 
#د7

�

 ً �;9ص ا�8راص،  
� �
9ط ت �;��ش آ��

  ا�!ط�9� �8راص ا�و8ود؛

ة ����+++ ً ��9+++ م ا�!+++دادات ا��, 0  )٢(     � أو 
#+++د7

+++�
 �� ��+++% أو�+++ د ا�و8+++ود (أو آCت �9+++ م آ��++++++� 7�1
� ا�+++�

  8?� ��)؛

� أو�++ د ا�و8++ود (أو 8?++� ��)   )٣(    
E++! 9++ص;� ً ++����ة  � أو 
#++د7

++�
 �
9ط++ ت -9++ص و�;�++�ش آ��++

.��
��!
  ا�

� أو ا�
#دة ����  ���@ �!وة ا�و8ود ا��ووي.  )٤(    

�
  ا��ظم ا�

(أو ا�'?++� ن) 
++@ ا�!++دادات ا�طر-�++� �++ دة 
#++دات: (أ) �;9++ص �9 
++ ت ا�E++8م  ٣و�3++
ل ا���++د         

�دام ا�#3� ا�!����؛ (ب) وا��3ف �ن �!رب ا�,���وم 
ن ا�E8م (أو ا�'?� ن) ا�
?4وط�؛ �! �

� ا��9
�ل ا��Y�9 �8+راص ا�و8+ود �� #

  �|E8م )أو ا�'?� ن( � e �#3U� �#ط'
(ج) و��و�ر 

  -� ا�دا�ل.

   



  

١٣  


 �-ط�EEت )(EEل �ظ�EE"ر ا��ورا��EEوم   -٥EE)ا��� 
ا�ط%�$EE. أو ا��ورا��EEوم ا���H��EEد أو ا��EEواد ا:��EEط�ر�

�C�C-زة ا��KG,ف ا�% ،�K� ً�)�)� ة   وا��$دات ا��(��
 أو ا��$د�

    
  �C-وظ
 ���Kد�

� �;�ل �ظ 0ر ا��ورا��وم، -� ا���1ر 
ن ا�C +9ت، ار�� ط+ ً و�1'+ ً � �
9ط+ ت     
�د�!
�ر��ط ا�
9ط ت وا�
#دات ا�

�، ��ط�ق ا�?وا�ط ا�واردة ?
ن ا�'!+م � �� �;�ل ا��ظ 0ر ا�
!�'رة. و-� C 9ت 
�د�!
أ�?+ ً  ٥وا�
#دات ا�


9ط+++ ت وا�
#+++دات ��+++% ا�
9ط+++ ت وا�
#+++دات ا�
#+++ّدة �;�+++ل ا��ظ+++ 0ر ا�
!+++�'رة. وھ+++ذ� � �+++� �ه ا�?+++وا�ط ا�

� أو 

++�
� ��?++وا�ط ا�
;رو?++� ��++% ا�
9ط++ ت وا�
#++دات ا�++�
ّ�
 ��U++� رة'�++!
� �;�++ل ا��ظ++ 0ر ا�
�د�++!
ا�

� ا�
واد ا�9! !+�. و?+وا�ط 
0 8 �- �3
و�
 �� � �5� أو ا!��دام أو إ�� ج 
واد ا�3ط ر�� #
� ً ����ة  ا�
#د7

� ھ++ذه ا�
ر ٥ا�'!++م ++���
� -�++ل ا��ظ++ 0ر �و!++ 0ل ا���++��
�دا
 ت ا��ظ++ 0ر ا�
!++�'رة C ��ط�++ق ��++% ��++! � ���ط++

.�  �,رو
�4ط�!�

�U+3ن ا�
9ط+ ت وا�
#+دات، !+واٌء �+ ن 
+ن  ٥أّ
  ا�#
�� ت ا��+� ��ط�+ق ���,+  أ�?+ ً ا�?+وا�ط ا�+واردة -+� ا�'!+م     

ا�� ��+�: ا�ط+رد ا�
ر�+زي ا�4++ زي، ا�
ز
+@ ا!+��دا
,  �;�+ل �ظ+ 0ر ا��ورا��+وم أو �;�+ل ا��ظ++ 0ر ا�
!+�'رة، -,+� 

.��
� ا�;�ل ا��Eز
�، وا�#
�� ت ا��رود�� ��
  وا�C�3 ر ا�4 زي، و�

8� �;�ل �ظ+ 0ر ا��ورا��+وم ��+% ا�#��+ر (ا��ظ�+ر ا�
!+�'ر) ا�5+ ري     E#و8ف ا���ت،  ��
و� ��!�� إ�% �دد 
ن ا�#

� �+
�+% ا!+��دام ا���+زر (
1+ل -�+ل ا��ظ+ 0ر �+ ���زر -�+��. و��ط+وي ھ+ذه ا�#
��+ ت ��+% 
+  ��+�: ا�#
��+ ت ا�' 0

ا�5ز��0 و-�ل ا��ظ 0ر � !��دام ا���زر ا�# 
ل � ���رة ا�ذر��)، وا��� دل ا���
� �0، وا���+ دل ا��+و��. �+ذا �5+ب 

ا�
ر��ط+�  ��٥% ا��9و
 ت �'�+�م ھ+ذه ا�#
��+ ت ��+% أ!+ س �+ل 9 �+� ��+% 9+دة 
+ن أ5+ل �ط��+ق ?+وا�ط ا�'!+م 

#3� ��# ً �ذ�ك.� !��دا
 ت ا
  ��ظ 0ر ا�


ن ا�
#�+% ا�
'�++ود �#�++ رة "ا�
#++دات، ��++Eف     ++? �و�+رد -�
++  ��++� !++رد �
;++ردات ا�
#+دات ا��++� ُ�#��++ر 
�در5++

ة ���� ً" �;�ل �ظ 0ر ا��ورا��وم: � أو ا�
#د7

�
  ا�5,زة ا������9�، ا�


 أو  -١-٥��EEE)�ت ا��EEEت وا��!و��EEE$�G�وا� ،
EEEز��Pا� 
EEEردات ا��ر!ز��EEEا�ط  .EEE( دام��EEE�� ً�EEE)�)� ة ا��$EEEد�

  ا�ط�ردات ا��ر!ز�
 ا��Pز�

    
  �C-وظ
 ���Kد�


+م  ٧٥���Uف ا�ط ردة ا�
ر�ز�� ا�4 ز�� � دة 
ن أ!+طوا�� وا9+دة (أو أ�1+ر) ر�8'+� ا�5+دران ��+راوح 8طرھ+  �+�ن     

� ���+t �9+و  
م ٦٥٠و+�� � �
�9ط�+ �
�+ر -+� ا�1 ��+� أو  ٣٠٠
و5ودة دا�ل �9ز 
;رغ 
ن ا�,واء و�+دور �!+ر�

� إ�++% +
� �5++ب أن ��+ون �!+�� ا�
' و+�� � �أ�1+ر 
+@ �'+ ء 
9ورھ++  ا�
ر�+زي -+� ا�و?+@ ا�رأ!++�. و���+وغ !+ر�

� ا�5+ز+#
5

�و�+ ت ا�+دوارة، و�5+ب أن ��+ون �� �� -+� ا�
+واد ا[��0 +3+�� � �و
+ن 1+م 
�و� �,+  -ء ا�+دوار ا��1 -

�+�Eل �'+در ا[
�+ ن. و��+Eف �#+ض ا�ط+ ردات ا�
ر�ز�+�  -ا�
;ردةC'��+ل ا�ن أ5+ل +

��و�� �د8� 3د�دة 5+داً 

� -++� إ1++راء ا��ورا��++وم �و5++ود � ر?++� دوارة 
�د�++!
وا9++دة أو -ا��++رى، ��
�++ز ا�ط++ ردة ا�
ر�ز�++� ا�4 ز�++� ا�

�دم -� اد�+ ل وا!+��راج e+ ز 8ر��� ا��3ل دا�ل eر-� ا�5زء ا� -أ�1ر�!�ُ �5
و�� أ� ��ب 1 ��
دوار؛ وو5ود 

� ��+% ا�8+ل، 
�,+  �8 �+ ن 
��+�� ن ��5+ و�ف �
�+د 
+ن �+�;�
! دس -�ور�د ا��ورا��وم و���Uف 
ن E+1ث �8+وات 


9++ور ا�5++زء ا�++دوار 9�++% 
9++�ط eر-++� ا�
9++ور ا�++دوار. �
++  �و5++د دا�++ل ا��9++ز ا�
;++رغ 
++ن ا�,++واء �++دد 
++ن 

����+ ً �,+ذا ا�
;ر �

+�
دات ا�9ر5� �e+ر ا�+دوارة وا��+� �+�س 
+ن ا��+#ب ��+��#, ، ��+% ا�+رeم 
+ن أ�,+  



  

١٤  

ا�4رض، وC �9� ج ����#,  إ�% 
واد -ر�دة 
ن �و�, . إC أن أي 
ر-ق ��طرد ا�
ر�زي �9� ج إ�+% �+دد ?+�م 

!Cرض اe %�� دل� ً 

ؤ3راً ھ   ,� �
�دام ا��, �0.
ن ھذه ا�
�و� ت، ��9ث �
�ن أن �و-ر ��  

  ا��!و��ت ا�دوارة  -١-١-٥

�:(أ)    �
5
# ت ا�5زء ا�دوار ا�� 
  

+ن 
+ دة وا9+دة أو    �
�+�و� ، ,���  
�- �أ!طوا� ت ر�8'� ا�5دران، أو �دة أ!طوا� ت ر�8'� ا�5دران 
�را�ط

9�
وظ+� ا[�?+ �9� �دد 
+ن ا�
+واد ا��+� ��
�+ز � ر�;+ ع �!+�� �+�E�,  إ�+% �1 -�,+  وا��+� �+رد و�+;,  -+� ا�
++ل -�
++  ���,++  �وا!++ط� ا�
�++ -j أو ا��9'++ ت  � �,++ذا ا�'!++م. وإذا � �++ت ا�!++طوا� ت 
�را�ط++� -�i,++  ُ�و�7++� �ا�

� وا9+دة أو أ�1+ر ١-١-٥ا�
ر�� ا��� �+رد و�+;,  -+� ا�'!+م ا��+ �� +���+ز ا�5+زء ا�+دوار �# ر?+� دا (ج). و�7,5
(د) و (ھ+ـ)، وذ�+ك إذا �+ ن ھ+ذا ا�5+زء ١-١-٥ ا�� ���+ـنو�!دادات طر-�ـ�، 9!ـب ا�و�ف ا�وارد -� ا�'!
�ن 

� �ل ��% 9دة.� � إC ��% �3ل أ5زاء 
ر�7�
� ا�� # 7
5

�ن �ور�د ا�� C ذ�ك @

#داً -� �ور�� ا��, �0�. و  

  أ� ��ب ا�5زء ا�دوار:(ب)    

ك C ��5+ وز   +!� ،ً +����ة  � أو 
#+د7

+�

+م  ٧٥و�'ط+ر ��+راوح �+�ن  
+م ١٢أ!طوا� ت ر�8'� ا�5دران، 


+م، و��+�7@ 
+ن ا9+دى ا�
+واد ا��++� ��
�+ز � ر�;+ ع �!+�� �+�E�,  إ�++% �1 -�,+  وا��+� �+رد و�+;,  -++�  ٦٥٠و
� �,ذا ا�'!م.� �  ا�
�9وظ� ا[�? �9� ا�

  ا��9' ت أو ا�
� -j:(ج)    
ة ����+ ً ��+و-�ر !+ �دة 
و?+#�� ���+وب ا�5+زء ا�+دوار أو   � أو 
#+د7

�
�و�+ل �+دد 
+ن أ� ��+ب  
�و� ت 


+م، و��+راوح 8طرھ+   ٣ا�5زء ا�دوار -�
  ���, . وا�
�; خ �� رة �ن أ!طوا�� ��8رة C ��5 وز !
ك 5دارھ  

م، وھ� 
زودة ��و�ب، وُ���7@ 
+ن إ9+دى ا�
+واد ا��+� ��
�+ز � ر�;+ ع �!+�� �+�E�,  إ�+%  ٦٥٠
م و ��٧٥ن 

� �,ذا ا�'!م.�1 -�,  وا��� �رد و�;,  -� ا�
�9وظ� ا[�? � ��9� ا�  

  ا�#وارض:(د)    
� أو 
#+دة ����+  ��ر���,+  دا�+ل  ٦٥٠
+م و  ٧٥
�و� ت 8ر�+�� ا�3+�ل، ��+راوح 8طرھ+  �+�ن   

+�

+م، 


+ن أ5+ل �+زل eر-+� ا[E++8ع �+ن eر-+� ا�;�+ل ا�ر�0!+��، و-++�  �أ��و�+� ا�5+زء ا�+دوار -+� ا�ط+ ردة ا�
ر�ز�++

! �دة دور  ,�
ة e ز !+ دس -�ور�+د ا��ورا��+وم دا�+ل eر-+� ا�;�+ل ا�ر�0!+�� �#ض ا�C 9ت ��ون ا�4رض 


' و
�,+  ا�+% �1 -�,+ ، وا��+� �+رد  �-� أ��و�� ا�5زء ا�دوار، و���@ 
ن إ9دى ا�
واد ا��+� ��
�+ز � ر�;+ ع �!+�
� �,ذا ا�'!م.� ��9� ا� ?�Cا �  و�;,  -� ا�
�9وظ

  ا�!دادات ا�#�و��/ا�!دادات ا�!;���:(ھـ)    
� أو 
#+دة ���ً�+  ��+� ��ط�+ق ��+%  ٦٥٠
+م و ٧٥� ا��3ل، ��راوح 8طرھ  �+�ن 
�و� ت 8ر��  

+�

+م، 

�, ��� أ��و�� ا�5زء ا�دوار و� �� �� �9�وي ��% ! دس -�ور�د ا��ورا��وم دا�+ل أ��و�+� ا�5+زء ا�+دوار، و��+ون 
9

+ل، ���+ًرا 
+ن ا� ��

+ل ا���+% ا�4رض 
�,  -+� �#+ض ا�C +9ت أن �+د�م أو �9;+ظ أو �9�+وي، �5+زء 

9
ل ا�!;ل (ا�!دادة ا�!;���). و��+�@ 
+ن ا9+دى 
(ا�!دادة ا�#�و��) أو أن �9
ل ا�#� �ر ا�دوارة ��
9رك وا�
 �+� ��9� ا� +?�Cا �
' و
�,+  ا�+% �1 -�,+ ، وا��+� �+رد و�+;,  -+� ا�
�9وظ+ �ا�
واد ا��� ��
�+ز � ر�;+ ع �!+�

  �,ذا ا�'!م.

   



  

١٥  

    
  �C-وظ
 إ�@�-�

    :���  
 �� -� ا�
�و� ت ا�دوارة ��ط ردة ا�
ر�ز�
�د�!
3
ل ا�
واد ا��  

� 3د �8وى C �'ل �ن   (أ)  
  4�e َ�!� ل؛ ١٫٩٥-وCذ 
 ر��!��� 8 در ��% 
' و

� 3د �8وى C �'ل �ن   (ب)  
  4�e َ�!� ل؛ ٠٫٤٦و!� 0ك أ�و
���وم 8 درة ��% 
' و


ل �و�� C �'ل �ن   (ج)   #
� ،�� �دا
,  -� ھ� �ل 
ر�7�!C ��! �
 �
واد ��ط�  

٣٫١٨ x ل �++ن  ٦١٠++'� C �� 3+د �8++وى �و��+++
٧٫٦٢
�+ر، و
' و x ر ( ٤١٠+�

++ل ا��+و��’ #
ھ++و 9 �++ل  ‘ا�


++ل �و�++t (��++و�ن/
�ر 
ر�++@) ��++% ا�++وزن ا��++و�� (��++و�ن/
�ر 
�#++ب)؛ -++� 9++�ن أن  #
 �
� ا�3++د ’8!++++

' و

�� ا�3+د ا�'�+وى (��+و�ن/
�ر 
ر�+@) ��+% ا�+وزن ا��+و�� (��+و�ن/
�ر ‘ ا�'�وى ا��و��+

' و �
ھ� 9 �+ل 8!+


�#ب)).  

٢-١-٥-  
  ا��!و��ت ا���!�


ل ا��#��ق ا�
�4ط�!�: (أ)    9
  

� دا�++ل و�++ ء   -١  ++'7�#
ُ �++�'�9 �
�4ط�!++� �
++ن 8ط#++ �ة ����++ ً، و
�و�++ � أو 
#++د7

++�
 �++��
9
5
#++ ت 

� !+ دس -�ور�+د ا��ورا��+وم (ا�ظ+ر +
د. و7���ُ@ ا�و� ء 
+ن 
+ دة 8+ درة ��+% 
' و A
�
�9�وي ��% و!�ط 

++ب ). و�'�++رن ا�'ط#++� ا�
�4ط�!++�� �'ط#++� 8ط��++� أو ٢-٥ا�
�9وظ++� ا[�?++ �9� ��'!++م  
�4ط++�س 1++ ٍن ُ
ر�7�
(ھ++ـ). و�
�++ن أن ��+ون ا�'ط#++� ا�
�4ط�!++�� ��++% 3++�ل ١-١-��٥+% ا�!++دادة ا�#�و�++� ا�
++ذ�ورة -+� ا�'!++م 

 %++�� ���� C �ز�++د �!++�� 8طرھ++  ا��++ ر�5 ا�++% 8طرھ++  ا�++دا++'١ : �9١٫٦ �
�++ن أن ��++ون ا�'ط#++�  ++
� .
� C ھ�ري/ ٠٫١٥ا�
�4ط�!�� ��% �3ل ��
�+ز ��; ذ�+� أو��+� C �'+ل �+ن �+!�� �+�'��
 �
�+ر، أو �
�4ط�!+�

���و5+ول/
�ر 
�#+ب. و� [?+ -� إ�+% ا��+واص ا�
 د�+�  ٨٠%، أو � �G ط 8+� �ز�+د ��+% ٩٨٫٥�'ل �ن 
 ��9

9+دوداً �9+دود �!+  �ا�# د��، 3�ُ�َرط أن ��ون ا�9+راف ا�
9+ ور ا�
�4ط�!+�� �+ن ا�
9+ ور ا�,�د!+�


م)، أو 3�ُ�َرط ��ور �4�٠٫١رة 5داً (أ8ل 
ن .�!� 5�
� أن ��ون 
 دة ا�
�4ط�س � �  ة 

  ٢-   .��دام 
@ ا�ط ردات ا�
ر�ز�� ا�4 ز��!E� ً ����� أو 
#دة 

�
 �
ل 
�4ط�!�� �3ط 9
  

    
  �C-وظ
 إ�@�-�

    :�
ل -� ا�# دة � ��� 0ص ا�� �� 9

�ز ھذه ا���  

� ��9ث �!
Y ��' ء ا�5زء ا�دوار �دور 9ول 
ر�زه �!ر�� C �'ل �ن  •

�
  ھر�ز، ٦٠٠


�+در 8+وى �,ر� �0+� �#+ول ���+� و/أو و9+دة 8+درة �,ر� �0+� C ��'ط+@ 9�+% �#
+ل ��1+ر 
++ن  •� ��+��


� وا9دة.� !  

دات:(ب)     A
�

ل/ا� 9
  ا�
+د. و��+ون ا�
9+ور �+ دة    A
�
ُ %+�� �+� 
9وٍر/-�5+ ٍن ُ
ر�7 �ِ+#
5

ن  �
�و� ،ً ����ة  � أو 
#د7

�

ل  9


Cود دوار -و
ذي 
'وى ��% �3ل ��ف �روي -� أ9د طر-�� و
+زود �و!+��� [�9 8+� � �!+دادة �� رة �ن �
9
+ل ١-١-٥ا�!;��� ا�
ذ�ورة -� ا�'!م 
�+ر. و��+ن �5+وز أن ��+ون ا�#
+ود ا�+دوار 
+زوداً �f(ھـ) -� طر-+� ا



  

١٦  

� ��ف �رو�� -� !ط�9. و��1+راً 
+  �+�م 
�1ُ� �
�9ق ��. و��ون ا�;�5 ن ��% �3ل ُ�رّ� �
ا[
+داد ھ�درود�� 

د.ّ�
� �ن ا���;�
  �,ذه ا�
�و� ت ��ورة 

� ت ا�5ز��0�:(ج)    ?
  ا�
   �++����رط++� أو 
�1و8++�، و�1'++وب دا

;++روزة � � �++���� د�++د �و���++� داU� ً ++����ة  � أو 
#++د7

++�
أ!++طوا� ت 


+  ��+�: ا�'ط+ر ا�+دا��� ��ـ+ـراوح ��ـ+ـن � ��رط�. و��ون أ�# دھ  ا��
وذ�5+
 ٦٥٠ و 
ـ+ـم ٧٥
��و�� ��% ا�

++م، وC �'++ل ا�ط++ول �++ن ا�'ط++ر. �
++  ��++ون ا�3++�ل ا�
'ط#++� �|� د�++د  ١٠
++م، وC �'++ل !++
ك ا�5++دار �++ن 


م. ٢
!�ط�Eً، وC �'ل �
',  �ن   

  أ5زاء ا�
9رك ا�! ���:(د)    
   (�� ا�
�4ط�!+�+#� 


9ر� ت ا����ف ا�
�4ط�!+� (أو ا�� ً ����ة  � أو 
#د7

�
�9'�� ا��3ل  �أ5زاء ! ��
� -+� �+ردد -راC �+e �'+ل ا+��
� �زا+��
�3د�دة ا�!ر�� ا��� �#
ل � ��� ر ا�
�� وب ا�
�#دد ا�ط+وار 
+ن أ5+ل �


++ن �;�;++ ت 
�#++ددة  ٤٠ھر�++ز و�'++درة C �'++ل �++ن  �٦٠٠++ن  �-++و�ط أ
��++ر. و�
�++ن أن ���++ون ا�5++زاء ا�1 ��++
� C ��;ض ا�;'د 
�ون 
ن ط�' ت ر�8'�

م. ٢٫٠ز�د !
�,  ��% ا�طوار 9ول �8ب 9د�دي ر0 8'�   

�/أو��� ا�ط ردات ا�
ر�ز��:(ھـ)    ;�eأ  
� ا�� ��+ب ا�+دوارة -+� ا�ط+ ردة ا�
ر�ز�+� ا�4 ز�+�. و���+ون   +#
5
ة ���� ً 9C�+واء  � أو 
#د7

�

�و� ت 

� ��+ل !+
ك 5+دارھ  إ�+% ��+� �
+م ٣٠ا�E4ف 
+ن أ!+طوا� ��رط+

+  �+�م 8+ص طر-�,+  �د8+� �وا!+ط� ا�� ،
� وا9دة أو أ�1ر ��ر��ب ;3�  
,�

ل، و��م �زو�د �ل  9

+ل. و��+ون ا�طر-+ ن ا�
;+روزان �و?@ ا� 9
ھ+ذه ا�


+  C �ز�+د �+ن � �
د�ن 
@ ا�
9ور ا�طو�� �|!+طوا� #�

  و,���  

�واز��ن -� ��رط
� �٠٫٠٥   +
� .�در5+
E4ت دوارة. �5وز أن ��ون ھ��ل ا� #
5
  ف ��% �3ل ��E  ا��9ل ��9ث ��!@ �#دة 

  ا�
4ر- ت:  (و)  
�Eص e++ ز !++ دس -�ور�++د ا��ورا��++وم 
++ن دا�++ل ا���و�++� ا�++دوارة   �++!C ً ++����ة  � أو 
#++د7

++�
أ� ��++ب 

 �
وا5,++� ���++د-ق ا�
�9ط++� ��4++ ز دا�++ل ا���و�++ ��وا!++ط� ا�9ر�++� ا�
9ور�++� �|��و�++� (أي أ�,++  
++زودة �;�9++
�Eص �+!C ر�+زي
ا�دوارة، 
E1 ���9 طرف ا���وب ا�
� ل إ�% ��ف ا�'ط+ر) و8 ��+� ����1�,+  -+� ا��ظ+ م ا�

  ا�4 زات. 


 ا��(��
 أو ا��$دة �(�(�ً ����دام ). �-ط�ت اE#Wراء %��Eطرد   -٢-٥�(�@Wا��ظم وا��$دات وا��!و��ت ا
  ا��ر!زي ا��Pزي

    
  �C-وظ
 ���Kد�

�دام -+� 
9ط+ ت ا[1+راء �+ �طرد ا�
ر�+زي ا�4+ زي ھ+� �ظ+م     �+!E� ّدة+#
ا��ظم وا�
#دات وا�
�و� ت ا[?+ -�� ا�

  +
�- �ا�
9ط ت ا�
ط�و�� ���'�م ! دس -�ور�د ا��ورا��وم دا�ل ا�ط ردات ا�
ر�ز��، و�و��ل ا�ط+ ردات ا�
ر�ز�+

Cد#
‘ �+وا�G’ت إ1راء أ��% ��ورة 
طردة وا!+��راج ���,  ���و�ن !E!ل �# ��8� (أو 
را9ل) ���
�ن 
ن ��وغ 

��; ��’! دس -�ور�د ا��ورا��وم و
� إ�+% ا�
#+دات ا�
ط�و�+� ��3+�4ل ا�ط+ ردات ‘ - ?] � ،�
ن ا�ط ردات ا�
ر�ز�

.�  ا�
ر�ز�� أو ا���9م � �
9ط

    ،���+!
�+ ت  A
9َ
�دام ُ�+! � �و�5+ري �وز�#+� �3+���  و��م � دة ����ر ! دس -�ور�د ا��ورا��+وم 
+ن 9 ��+� ا��+��


+  أن � .�!+ دس -�ور�+د ا��ورا��++وم ‘ �+وا�G’ا�4+ زي ��+% ا�ط+ ردات ا�
ر�ز�+� �+ن طر�+ق أ� ��+ب �و�+�ل �# ��8+



  

١٧  

��; �+�’و

+ن ا�ط++ ردات ا�
ر�ز�+� �++�م �
ر�رھ+  �+ن طر�++ق أ� ��+ب �و�++�ل ‘  �ا�
�د-'+� ��++% ھ�0+� ��++ رات e ز�+


0و�� �9ت ا��;ر))، �9+ث �5+ري ���1;,+   ��٧٠;ن ( ٢٠٣�# ��8� إ�% 
� 0د � ردة (�#
ل �در5� 9رارة  �در5

� ��'�,++  أو �ز�,++ . و�ظ++راً �ن 
9ط++� ا[1++راء ���++ون 
++ن آCف �++! �

رار -++� �'�,++  إ�++% 9 و�++ ت �++!C�8++ل ا

��8�، -iن طول ا�� ��ب ���t �دة ���و
�رات �3
ل آCف ا��9 
+ ت و�+دداً  #� �ا�ط ردات ا�
ر�ز�� ا�
ر��� �طر�'

� ا�
��++ررة. وُ��+�7@ ا�
#+دات وا�
�و�+ ت و�ظ+م ا�� ��++ب �
!+�و� ت � ��+� 5+داً 
++ن ���+�
�
راً 
+ن ا��!+ ق ا���+

.�  �9ث ا��;ر�t وا��ظ -

    
  �C-وظ
 إ�@�-�

�دم -++�     �++!

� 3++راً �4++ ز !++ دس -�ور�++د ا��ورا��++وم ا� ًC ++��++ل ا���أ�,++    ++
�#++ض ا�
;++ردات ا�
++ذ�ورة أد�++ ه إ


� 3راً -+� ا�ط+ ردات ا�
ر�ز�+� و-+� 
+رور ا�4+ ز 
+ن ط+ ردة 
ر�ز�+� إ�+% أ�+رى  ً 
5� أو أ�,  ���9م ��9� #
ا�

� ا���+
��8� إ�% أ�رى. وا�
واد ا�' درة ��% 
' و #� ��+ل �!+ دس -�ور�+د ا��ورا��+وم �3+
ل ا��9+ س، أو و
ن !�!�

!++� 0ك ا��9++ س، أو ا�;++وCذ �e++ر ا�' �++ل ���++دأ، أو ا��و
���++وم، أو أ�!++�د ا��و
���++وم، أو !++� 0ك ا��و
��++وم، أو 


ن ا����ل، وا��و��
رات ا�,�درو�ر�و��� ا�
;�ورة.٦٠ا����ل، أو ا�!� 0ك ا��� �9�وي �!�� C �'ل �ن  %  

  ا���8Cم/�ظم �-ب ا��وا�\ وا����HCت �ظم  -١-٢-٥

   �+

+ن 
+واد 8+ درة ��+% 
' و �
9ط+ ت ا[1+راء و
�+�و��  +����ة  � أو 
#+د7

+�
 �5� #
�ظم أو 
#دات 
:���  
� �,ذه ا�
واد، و�3
ل �
9
  ا����ل �! دس -�ور�د ا��ورا��وم أو 

� ت ��'�م، أو أ-ران، أو �ظم ُ�!��دم ��
ر�ر ! دس   (أ)   A
9َ
� ا[1راء؛ُ��
  -�ور�د ا��ورا��وم إ�% �

� ت ُ�!+��دم -+� !+9ب !+ دس   (ب)  +?
Cت 
ن ا�9 �� ا�4 ز�+� إ�+% ا�9 �+� ا��+��� أو 
�+ 0د �+ ردة أو  A9و
ُ
� ا[1راء ��'�� �#د ذ�ك ��د �!����؛��
  -�ور�د ا��ورا��وم 
ن �

� ا[1++راء �++ن طر�++ق  
9ط++ ت ��++��د أو �!++��ل ُ�!++��دم -++� !++9ب !++ دس -�ور�++د ا��ورا��++وم  (ج)  ++��

++ن �
  ?4ط� و�9و��� ا�% ا��3ل ا�! 0ل أو ا���ب؛


9ط ت   (د)  ’G�ت’أو ‘ �وا ;��
  ��'ل ! دس -�ور�د ا��ورا��وم إ�% 9 و� ت.‘ 

٢-٢-٥- 
  �ظم أ��%�ب ا��و(�ل ا[��


� و�� ! دس -�ور�د ا��ورا��وم دا�ل !E!+ل ا�ط+ ردات   � ً ����ة  � أو 
#د7

�
�ظم أ� ��ب و�ظم �و��ل 
، �9++ث ��++ون �++ل ط++ ردة ‘ا�1E1++�’ا�
ر�ز�++� ا��# ��8++�. و��++ون 3++��� ا�� ��++ب �++ دة 
++ن �++وع �ظ++ م ا��و�++�ل 

� ���++رة 
++ن++�
++Eت. و� ��++ �� ��++ون ھ�+ ك � Aو�
� ��++ل 
+ن ا��++ 
و�7 �
ر�ز�+  .�ا�3+� ل ا�
��++ررة -++� ا�3++��
 ��9 ++?�Cا �� !++ دس -�ور�++د ا��ورا��++وم (ا�ظ++ر ا�
�9وظ++++

++ن 
++واد 8++ درة ��++% 
' و �و��++ون ��,++  
�++�و�

.�7@ �
!�و� ت � ��� 5داً 
ن �9ث ا��;ر�t وا��ظ -���ُ  
� �,ذه ا�
واد، ��
9
� �,ذا ا�'!م) أو � �  ا�

   



  

١٨  

٣-٢-٥- 
ق وا��-!م ا���(UWت ا����)  

ة ����++ ً ��++��9م -++� ا���++ رات ا�4 ز�++� �!++ دس -�ور�++د ا��ورا��++وم   (أ)   � أو 
#++د7

++�

 ت إE++eق  
++�
��; �� -� �ل ط ردة 
ر�ز�� e ز�� ��% 9دة. 
�دم -� ا���'�م أو �وا��5 أو �!
  ا�


+ن 
+  (ب)   �
�+�و� ،��
�، �دو�� أو 
ؤ��� ;�

زودة �!دادات  ��� ;�

 ت إEeق أو ��9م  
واد 8+ درة �
� �,ذه ا�
واد، و��راوح 8طرھ  ا�+دا��� ا��+
 م �+�ن �
9
� ا����ل �! دس -�ور�د ا��ورا��وم أو 

' و %��١٠ 


9ط++ ت ا[1++راء  ١٦٠و� ��دا
,  -++� ا�++�ظم ا�ر�0!++�� أو ا�1 �و�++�++!C ً ++����ة  � أو 
#++د7

++�

++م، وھ++� 
  � �طرد ا�
ر�زي ا�4 زي.

    
  �C-وظ
 إ�@�-�


 ت      
�، وأ�+واع �+�� ;�

 ت ا�
زودة �!دادت  
3
ل ا��� ً ����ة  � أو ا�
#د7

�

 ت ا��
وذ�5� ا� 
ا��


 ت ا�!ر�#�، و�eرھ . 
  ا[Eeق ا�!ر�#�، وا��

٤-٢-٥-  

 ���دس )Cور�د ا��ورا��وم/ا��(�در ا,�و���C�!ا��ط��)�ت ا�  

ة ����++ ً، 8+ درة ��+   � أو 
#+د7

+�
 �% أ�+ذ ���+ ت "
� 3++رة" 
+ن ا�
5+ ري ا�4 ز�+� �!++ دس 
ط� -+ ت ����+
:�  -�ور�د ا��ورا��وم، و��
�ز �5
�@ ا��� 0ص ا�� ��

و9دة 
ن و9دات ا����� ا�ذر�� أو أ�1ر، و�,  8درة ��+% ا����9+ل �ز�+د ��+%  8٣٢٠ درة ��% �8 س أ�و� ت   -١  
  ؛5٣٢٠زء وا9د -� 


ن ا����ل أو !� 0ك   -٢   �� 
ر�7 �% 9!+ب ٦٠ا����ل وا��9 س ا��� C �'ل -�,  �!�� ا����+ل �+ن 
� در أ�و��
� �,ذه ا�
واد؛�
9
  ا�وزن، أو !� 0ك ا����ل وا��روم أو 


� در ���Uن � �ر5م ا[���رو��؛  -٣    


� !ب �����9ل ا��ظ�ري.  -٤   @�
  �ظ م �5

  ُ�3�Pرات ا��ردد  -٥-٢-٥

+رات �++ردد (
#رو-++� أ�?+  ��++% أ�,++  
9++وCت أو    A�4

++ن أ5++ل ُ ً ++����ة  � أو 
#+د7

++�
 (�
'و
+ ت ��!++�

1++ل ھ++ذه ٢-١-٥أ5++زاء ا�
9++رك ا�!++ ��� ا�
#ر-++� -++� ا�;'++رة � �5
#++ ت -ر��++
(د)، أو أ5++زاء أو 
�و�++ ت أو 
:�  ا�ُ
A�4رات، و��
�ز �5
�@ ا��� 0ص ا�� ��

  ھر�ز؛ �٦٠٠� ج �رددي 
�#دد ا�طوار �ذ�ذ�� C �'ل �ن   -١  

� أ��% 
ن  وا!�'رار  -٢  �!�� �  %)؛�٠٫٢ ٍل (
@ 8درة ��% ا���9م -� ا�ذ�ذ�

ة �(�(�ً ����دام ). اW#راء %�:����ر ا��Pزي  -٣-٥   ا��G�$�ت وا��!و��ت ا��(��
 أو ا��$د�

    
  �C-وظ
 ���Kد�

� ا����و�و�5++� ا�ر�0!++�� -++� أ!++�وب ا�C�3++ ر ا�4++ زي ��;�++ل ا��ظ�++ري ���ورا��++وم ھ++� ��++ رة �++    +#
5
ن 9++ 5ز ا�


 ت  
� ا�?+4ط)، و�+��
� ص ��E�3 ر ا�4 زي، و
�دل 9راري ���ر�د ا�4 ز (��م �!���� �ن طر�ق � �
 !




  

١٩  

�دم ���و�و�5  ا�C�3 ر ا�4 زي !+ دس -�ور�+د ا��ورا��+ـوم، -+iن7 �!�  
� وأ� ��ب. و�'در �

 ت ��9 
� و��
 ��

E
5
�ـ++ـ@ أ!طـ++ـY ا�
#ـ++ـدات وا�� ��ـ++ـب وا�5,++زة (ا� �++!
E
� ��4++ ز) �5++ب أن ُ��++�@ 
++ن 
++واد  C��1U++ر �++!


5
# ت ��9ث �
�+ن ���
�+ ت أن �+و-ر 
! دس -�ور�د ا��ورا��وم. و��ط�ب 
ر-ق ا�C�3 ر ا�4 زي �دداً 
ن ھذه ا�


 ل ا��, �0.#�!E� ً 

ؤ3راً ھ   

  -واGز ا:����ر ا��Pزي وا��واد ا�-�Gزة  -١-٣-٥


� (أ)     +!
ة ����+ ً، ��9ـ+ـث ��+ون ا�'ط+ر ا� � أو 
#+د7

+�
 ،�� ر�8'+�
 !
�+ �و
�ر،  ١٠٠-١٠ُ
ر9A3 ت 

++م، وُ��++�@ 
++ن 
++واد 
#د��++� أو  ٢٥
++م، وC �ز�++د 8ط++ر ا�3++� ل ا���و��++� ��++%  ٥وC �ز�++د ا�ُ!++
ك ��++% 



رة أو �ز-�� 8 درة ��% 
' و���
� ا����ل �! دس -�ور�د ا��ورا��+وم (ا�ظ+رـــ  �+� �ا�
�9وظ+� ا[�?+ �9� ا�
  )،٤-�٥ �'!م 


1ل ھذه ا�ُ
ر9A3 ت.   -٢   @��� ً ����ة  � ت أو 
! �9ق 
#د7 �+ ت وا�
!+ �9ق ا����+ل ُ
ر�7 و�3
ل ھذه ا�ُ
ر�7
٪، أو أ�!++++�د ا��و
���++++وم، أو ا��++++و��
رات ٦٠أو ا�!+++� 0ك ا��++++� �9�++++وي ��++++% ا����++++ل ��!++++�� C �'++++ل �++++ن 

� !++ دس -�ور�++د ا��ورا��++وم، وا��++� C �'++ل �!++�� ا�,�درو�ر�و��++� ا�
;�++ور++
� وا�'++ درة ��++% 
' و++�
ة -�++ورة � 

+ن  ١٠٪ 9!ب ا�وزن، و�'ل 59+م 5ز�0 �,+  �+ن �٩٩٫٩' 0,  �ن  �
��رو�+ ت، و��
�+ز �در5+� �5+ �س � ��+

ة ���� ً ���@ 9وا5ز ا�C�3 ر ا�4 زي.   �9ث 59م ا�5ز�0 ت، و��ون 
#د7

  أو	�
 ا:����ر  -٢-٣-٥


+ن 
+واد 8+ درة أ   �ة ���ً�  9C�واء 9 5ز ا�C�3 ر ا�4+ زي، و
�+�و� � أو 
#د7

�
� ��9i م 
��و
 �و��
� !+ دس -�ور�+د ا��ورا��
� �,+ذه ا�
ـ+ـ��% 
' و+�
9
� � �'!+م ـ+ـوم أو +� �واد (ا�ظ+ر ا�
�9وظ+� ا[�?+ �9� ا�

٤-٥-.(  

  ا�@�Uط�ت و����Hت ا��Pز  -٣-٣-٥

  
�
ة ���ً�  �'درة 3;ط �! دس -�ور�د ا��ورا��+وم C �'+ل �+ن ? eط ت أو �; � ت e ز ُ � أو 
#د7

�+ر  ١
� ���3+�4ل ا�طو�+ل ا�5+ل -+� ��0+� !+ دس  ٥٠٠
�#ب/د�8'�، و�?4ط ��ر�ف ��ل إ�% 

�
���و� !� ل، 

 �
+ن 
1+ل ھ+ذه ا�?++ eط ت و�; �+ ت ا�4+ ز. �
+  أن �!++� ��+�;�
5
#++ ت 
-�ور�+د ا��ورا��+وم، � [?+ -� إ�+% 
�  ١ : ١٠ذه ا�?++ eط ت و�; �++ ت ا�4++ ز C �ز�++د �++ن ?++4ط ھ++++

++ن 
++واد 8++ درة ��++% 
' و �وھ++� 
�++�و�

� � �'!م � �� �,ذه ا�
واد (ا�ظر ا�
�9وظ� ا[�? �9� ا��
9
  ).-٤-٥! دس -�ور�د ا��ورا��وم أو 

  �دادات ا�$�ود ا�دوار  -٤-٣-٥

ة ���� ً ��و��Eت ��'+�م و�و�+�   � أو 
#د7

�
 �eر;
Eت ��+ر�ف ��!+دادات، 
+ن أ5+ل إE+eق !دادات 
 �ا�#
++ود ا�++ذي �و�++ل ا��
++دة ا�++دوارة ��?++ eط ت أو �; �++ ت ا�4++ ز �
9ر�++ ت ا��3++�4ل �?++
 ن 
و1و�8++
� �!++ دس -�ور�++د ++0��
� ا�4++ ز، ا�++�� ��?++ eط أو �; ++���ا�!++دادات �
�++@ �!++رب ا�,++واء إ�++% دا�++ل ا�4ر-++� ا�دا

م 
1ل ھذه ا�!دادات �  7

�ر  ١٠٠٠دة ��9ث C ��5 وز 
#+دل �!+رب ا�4+ ز إ�+% ا�+دا�ل ا��ورا��وم. وُ�����+!
.�
�#ب -� ا�د�8'  

   



  

٢٠  

  �%د:ت ا�-رارة ��%ر�د ��دس )Cور�د ا��ورا��وم  -٥-٣-٥

� !+ دس -�ور�+د ا��ورا��+وم أو  
�دCت  

ن 
واد 8 درة ��% 
' و �ة ���� ً و
��و� � أو 
#د7

�
9رارة 
� � �'!م � �� �,ذه ا�
واد (ا�ظر ا�
�9وظ� ا[�? �9� ا��
9
)، وا�4+رض 
�,+  ��4+ر ا�?+4ط ا��!+ر�� -٤-٥

  ���و� !� ل. �١٠٠ !� ل -� ا�! �� �9ث ��ون -رق ا�?4ط  �١٠
#دل �'ل �ن 

���EEدام )EE. اEE#Wراء %�:����EEر   -٤-٥� ً�EE)�)� دةEE$�أو ا� 
��EE)�ا� 
�(�EE@Wت ا�EEدات وا��!و�EE$�ظم وا��EEا�
  ا��Pزي

    
  �C-وظ
 ���Kد�

�دام -� 
9ط ت ا[1راء � �C�3+ ر ا�4+ زي ھ+� �ظ+م ا�
9ط+ ت     �!E� ّدة#
ا��ظم وا�
#دات وا�
�و� ت ا[? -�� ا�

5
#++ ت -�
++  ���,++  ���++و�ن 
� ا�C�3++ ر ا�4++ زي، و�و�++�ل ا�++#
5
� ���'++�م !++ دس -�ور�++د ا��ورا��++وم -++� ++
ا�Eز

��;+ ت"  !E!ل �# ��8� (أو 
را9ل) ���
�ن 
ن ��وغ 
#دCت إ1راء أ��%
��ورة 
طردة وا!��راج "�وا�G" و"

5
#++ ت 
� �5
#++ ت ا�C�3++ ر ا��# ��8++�. و�ظ++راً ��++واص ا�'�++ور ا�++ذا�� ا�# ��++
!++ دس -�ور�++د ا��ورا��++وم 
++ن 


  و8+ف �3++��4, ، �+ؤدي إ�++% �وا8+ب �ط�++رة. و�+ذا -
++ن �++! C3+��4, ، و�ن أي ا�'ط+ ع -++� i++- ،�ا�C�3+ ر ا��# ��8+

9
� ��+% ا��;ر�+t ا��+ م -+� 5
�+@ ا�
,م أن ��م -� أي +
ط� ��E�3 ر ا�4 زي ا�
9 -ظ� �3+�ل �+ رم و��+ورة دا0

� د�8'�. و�ؤدي ھذا ��� �

ؤ� �
ن ا�9وادث، و��ظ�م �د-ق ا�4 ز �طر�' ���fا �� 
ا��ظم ا����و�و�5�، و?
 ن ا�9

� ��'� س وا���ظ�م وا�
را�8� ��.إ�% ا�9 5� إ�% �5,�ز ا�
9ط� �#دد ���ر 
ن �ظم   

�++ ت، و�5++ري �وز�#++� �3++���      A
9
و�++�م �++ دة ����++ر !++ دس -�ور�++د ا��ورا��++وم 
++ن أ!++طوا� ت 
و?++و�� دا�++ل 

 "�+� ;��
ا�4 زي إ�% �'ط� ا�د�ول �+ن طر�+ق أ� ��+ب �و�+�ل �# ��8+�. أ
+  "�+وا�G" !+ دس -�ور�+د ا��ورا��+وم و"


++ن �'++ ط ا��++روج -�++�م �
ر�رھ++  �++ �ن طر�++ق أ� ��++ب �و�++�ل �# ��8++� إ
++  إ�++% ا�
�د-'++� ��++% ھ�0++� ��++ رات e ز�++


� 0د � ردة أو إ�+% 
9ط+ ت ?+4ط، �9+ث �5+ري �9و�+ل e+ ز !+ دس -�ور�+د ا��ورا��+وم إ�+% !+ 0ل، وذ�+ك �8+ل 

� ��'�� أو �ز��. و�ظراً �ن7 
9ط� ا[1راء � �C�3+ ر ا�4+ زي ���+ون 
+ن �+دد ���+ر �! �
� �'�� إ�% 9 و� ت #� �


5
#++ ت ا�C�3++ ر ا�4++ 

ن !E!++ل �# ��8++� -++iن7 ط++ول أ� ��++ب ا��و�++�ل ا��# ��8++� ���++t �++دة 
++ن ++? �زي ا�
ر��++

� ا�
��+ررة. وُ��++�7@ ا�
#+دات وا�
�و�++ ت �
�
���+و
�رات �3++
ل آCف ا��9 
+ ت و�++دداً ���+راً 
++ن ا��!+ ق ا���++

.�  و�ظم ا�� ��ب �
!�و� ت � ��� 5داً 
ن �9ث ا��;ر�t وا��ظ -

    
  �C-وظ
 إ�@�-�

    ;
� أو ا�+5� #
�دم -+� ا��+!

� 3راً �4+ ز !+ دس -�ور�+د ا��ورا��+وم ا� ًC ��ل ا���أ�,    
ردات ا�
ذ�ورة أد� ه إ

� ا����+ل �!+ دس -�ور�+د +

� 3راً -� ا��د-ق دا�+ل ا�!�!+�� ا��# ��8+�. وا�
+واد ا�'+ درة ��+% 
' و ً 
أ�,  ���9م ��9

وCذ �eر ا�' �ل ���+دأ، أو ا��و
���+وم، أو أ�!+�د ا��و
���+وم، ا��ورا��وم �3
ل ا��9 س، أو !� 0ك ا��9 س، أو ا�;


++ن ا����++ل، وا��++و��
رات ٦٠أو !++� 0ك ا��و
��++وم، أو ا����++ل، أو ا�!++� 0ك ا��++� �9�++وي �!++�� C �'++ل �++ن  %

  ا�,�درو�ر�و��� ا�
;�ورة.

  �ظم ا���8Cم/�ظم �-ب ا��وا�\ وا����HCت  -١-٤-٥

   �

+�
 �5� #
� �ظم أو 
#دات +

+ن 
+واد 8+ درة ��+% 
' و �
9ط+ ت ا[1+راء و
�+�و�� َ +����ة  أو 
#+د7
:���  
� �,ذه ا�
واد، و�3
ل �
9
  ا����ل �! دس -�ور�د ا��ورا��وم أو 



  

٢١  

� ا[1راء؛  (أ)  ��
� ت ��'�م، أو أ-ران، أو �ظم ُ�!��دم ��
ر�ر ! دس -�ور�د ا��ورا��وم إ�% � A
9َ
ُ  

Cت 
ن ا�9 ��   (ب)   A9و
� ت ُ�!+��دم -+� !+9ب !+ دس ُ+?
ا�4 ز�+� إ�+% ا�9 �+� ا��+��� أو 
�+ 0د �+ ردة أو 
� ا[1راء ��'�� �#د ذ�ك ��د �!����؛��
  -�ور�د ا��ورا��وم 
ن �

� ا[1++راء �++ن طر�++ق   (ج)  ++��

9ط++ ت ��++��د أو �!++��ل ُ�!++��دم -++� !++9ب !++ دس -�ور�++د ا��ورا��++وم 
++ن �
  �ب؛?4ط� و�9و��� ا�% ا��3ل ا�! 0ل أو ا��


9ط ت   (د)  ’G�ت’أو ‘ �وا ;��
  ��'ل ! دس -�ور�د ا��ورا��وم إ�% 9 و� ت.‘ 

  �ظم أ��%�ب ا��و(�ل  -٢-٤-٥


� و�� !+ دس -�ور�+د ا��ورا��+وم دا�+ل !E!+ل ا�C�3+ ر   � ً ����ة  � أو 
#د7

�
�ظم أ� ��ب و�ظم �و��ل 
 .�  ا�4 زي ا��# ��8

    
  �C-وظ
 إ�@�-�

     �
++ن أ� ��++ب �++ دة 
++  ��++ون 3++�� lل++�� ��++ 
و�7 �++���ا�� ��++ب 
++ن ا��ظ++ م ا��و�++��� "ا��1++ �0"، �9++ث ��++ون �++ل 

  ا��و��ل.

٣-٤-٥-  
�UراHا��ظم ا�  

ة ����+ ً �'+درة 3+;ط C �'+ل (أ)     � أو 
#+د7

+�
 �+�eت -را �+?
� و+�eو��ل -را�و�ظم  ��e3 �ب -را

� -� ا�د�8'�. �٥ن �#�
  أ
� ر 

�(ب)    

++�
 �++�eت -را �++?

++ل -++� أ5++واء �9�++وي ��++% !++ دس -�ور�++د ا��ورا��++وم، وھ++�  #�� ً ++����

1++ل ھ++ذه ا�
++واد (ا�ظ++ر � �++�
9
� ا����++ل �!++ دس -�ور�++د ا��ورا��++وم أو ++

++ن 
++واد 8++ درة ��++% 
' و �
�++�و�
 �� ت دوارة أو إ�5 ��+� وذات !+دادات إزا�9++?
� �,ذا ا�'!م). و8د ��+ون ھ+ذه ا�� �ا�
�9وظ� ا[�? �9� ا�

�.و-�ور� �  و�ر�و��� و8د ��ون �,  
وا0@ �
ل 

٤-٤-٥-  
ق وا��-!م ا���(UWت ا����)  

� ا����+ل �!+ دس   +

+ن 
+واد 8+ درة ��+% 
' و �
�+�و� ،�+�
�، �دو�+� أو 
ؤ�+�� ;�

 ت إE+eق أو ��9+م  
�
� �,+ذا ا�'!+م)،+� �
1ل ھذه ا�
واد (ا�ظر ا�
�9وظ� ا[�? �9� ا�� ��
9
�  -�ور�د ا��ورا��وم أو 

+�
وھ+� 


9ط ت ا[1راء � �C�3 ر ا�4 زي.� �ة ���� ً ��ر���,  -� ا��ظم ا�ر�0!�� أو ا�1 �و�   أو 
#د7

٥-٤-٥-  

 ���دس )Cور�د ا��ورا��وم/ا��(�در ا,�و���C�!ا��ط��)�ت ا�  

  ++!� �ة ����++ ً، 8+ درة ��+% أ�+ذ ���+ ت "
� 3++رة" 
+ن ا�
5+ ري ا�4 ز�+ � أو 
#+د7

+�
 � دس 
ط� -+ ت ����+
:�  -�ور�د ا��ورا��وم، و��
�ز �5
�@ ا��� 0ص ا�� ��

و9دة 
ن و9دات ا����� ا�ذر�� أو أ�1ر، و�,  8درة ��% ا����9+ل �ز�+د ��+%  8٣٢٠ درة ��% �8 س أ�و� ت   -١  
  ؛5٣٢٠زء وا9د -� 



  

٢٢  


++ن ا����++ل أو !++� 0ك ا����++ل وا��9++ س ا��++� C �'++ل -�,++  �!++�� ا����++ل   -٢   �++� 
ر�7 �% �٦٠++ن 
�++ در أ�و��++
� �,ذه ا�
واد؛�
9
  9!ب ا�وزن، أو !� 0ك ا����ل وا��روم أو 


� در ���Uن � �ر5م ا[���رو��؛  -٣    


� !ب �����9ل ا��ظ�ري.  -٤   @�
  �,  �ظ م �5

ة �(�(�ً :���دا��K ). �-ط�ت اW#راء ا,�رود����.  -٥-٥   ا��ظم وا��$دات وا��!و��ت ا��(��
 أو ا��$د�

    
  �C-وظ
 ���Kد�


+ن !+ دس -�ور�+د ا��ورا��+وم �3+��� ا�4+ زي وا�4+ ز ا��;�+ف      Gز�+
��م -� �
��+ ت ا[1+راء ا��رود��+ 
� ?+4ط 

ر ��ر �� �ر -�+ل �9+ث �+�م ا�;�+ل ا��ظ�+ري �+ن طر�+ق �و��+د 8+وى ط+ ردة  (ا�,�درو�5ن أو ا�,��وم)، 1م �
ر7

� �وا!ط� �3ل ھ�د!� 
��9+� ا�5+دار. و8+د ا!+ُ�9د1ت ��5+ �� � �
ر�ز� �+��
� : +
ح �
���+ ن 
+ن ھ+ذا ا��+وع وھ

 �
ر�9+� �� ا�;�+ل ا�+دوا
� � �� ��+ب. و-+� ���+  ا�#
���+�ن �3+
ل ا�
�و�+ ت ا�ر�0!+���
ا�;�ل � �;وھ� ا��; 1�، و�

 ،(�
� (ا�;وھ++ ت ا��; 1++� أو أ� ��++ب ا�;�++ل ا�++دوا++� �ا�;�++ل أو��++ً� أ!++طوا��� �9�++وي ��++% �� �++ر ا�;�++ل ا�

Cد++�
� �+ن ا�?++4ط. و�9�++ ج أي 
9ط++� وا�?+واeط ا�4 ز�++� و++
� -++� !+9ب ا�9++رارة ا�� 5
�د�++!
ت ا�9+رارة ا�

�دام ا��,+ �0. و�
+  � �+ت ا�#
��+ ت �+!E� ً +
� �#+دد 
+ن ھ+ذه ا�
را9+ل، ��9+ث �+و-ر ا��
�+ ت 
ؤ3+راً ھ �
أ�رود�� 

�دم ! دس -�ور�د ا��ورا��+وم، -+iن7 5
�+@ أ!+طY ا�
+واد وا�� ��+ب وا�5,+زة�!� ��
� ��4+ ز)  ا��رود�� +!
E
(ا�

� �,ذه ا�
واد.�
9

!�,  �! دس -�ور�د ا��ورا��وم أو E

ن 
واد  C��1Uر � �  �5ب أن ��ون 
��و�

    
  �C-وظ
 إ�@�-�

�دم -++�     �+!

++س 
� 3+رة e+ ز !++ دس -�ور�+د ا��ورا��++وم ا�E�  +,أ�  ++
ا�
;+ردات ا��+� �++رد �� �,+  -++� ھ+ذا ا�5+زء إ

� ��4++ ز ++!
E

� 3++راً -++� �د-'++� دا�++ل ا�!�!++� ا��# ��8++�. و��++ون 5
�++@ ا�!++طY ا� ً ++
�، أو �++��9م ��9++5� #
ا�


ن 
واد 8 درة ��% 
' و �
ل 
��و� �� � �5� #
�دم -� ا��!
� ا�+�
9
� ا����+ل �!+ دس -�ور�+د ا��ورا��+وم أو 


� ا����+ل +

ل ا�
+واد ا�'+ درة ��+% 
' و+3� ،�
�,ذه ا�
واد. و�eراض ا�5زء ا�
�#�ق �
;ردات ا[1راء ا��رود��+ 

�!++ دس -�ور�++د ا��ورا��++وم ا��9++ س أو !++� 0ك ا��9++ س، أو ا�;++وCذ �e++ر ا�' �++ل ���++دأ أو ا��و
���++وم، أو أ�!++�د 

���
٪ 9!+ب ٦٠وم، أو !� 0ك ا��و
���وم، أو ا����ل أو ا�!+� 0ك ا��+� �9�+وي ��+% ا����+ل ��!+�� C �'+ل �+ن ا��و

  ا�وزن، وا��و��
رات ا�,�درو�ر�و��� ا�
;�ورة.

١-٥-٥-  
#�Hل ا��)Hوھ�ت ا�(  


+ن �8+وات  -وھ ت   �ة ����+ ً �,+ . و��+�Uف -وھ+ ت ا�;�+ل ا��; 1+ � أو ا�
#د7

�

# �,  ا�ّ5
ا�;�ل ا��; 1� و
� ا����++ل �!++ دس +
� ��++% 3+�ل 3++ق ط++و�� C �ز�+د ��++ف 8ط++ر ا��9 0,+  ��++% ا 
+م، و8++ درة ��++% 
' و+��9�


  ��ر ا�;وھ� إ�% 5زأ�ن.-�ور�د ا��ورا��وم و�,  9 -� 8 ط#� دا�ل ا�;وھ� ا��; 1� �;�ل ا�4 ز ا�
�د-ق 

  أ��%�ب ا�H(ل ا�دوا�.  -٢-٥-٥

   �� أو ا�
#++ّدة ����++ ً. و��++ون أ� ��++ب ا�;�++ل ا�++دوا
� أ!++طوا��

ّ++�
5
# �,++  ا�
أ� ��++ب ا�;�++ل ا�++دوا
� و
 �+�
9
� ا����+ل �!+ دس -�ور�+د ا��ورا��+وم أو +

ن 
واد 8+ درة ��+% 
' و �ا��3ل أو 
!�د8� ا�طرف، 
��و�


 س وا9د أو أ�1ر. و�5وز أن �7,5ز ا�� ��ب �
�9' ت ��+% 3+�ل -وھ+ ت �; 1+� -+� �,ذه ا�
واد، و

د�ل   ,�
. 
  أ9د طر-�,  أو ���,



  

٢٣  

    
  �C-وظ
 إ�@�-�

�، أو -+� �+دة 
وا?+@     +�

 ! ً ��ر أ9د ا�ط+ر-�ن أو ��+ر -�9+ ت دوا �
�د�ل e ز ا���'�م إ�% أ��و�� ا�;�ل ا�دوا

.�� ��% طول 
�9ط ا���و�! 

  

  ا�@�Uط�ت و����Hت ا��Pز  -٣-٥-٥

� ا����+ل �!+ دس   +

+ن 
+واد 8+ درة ��+% 
' و �ة ���ً�  و
��و� � أو 
#د7

�
? eط ت أو �; � ت e ز 
� �,ذه ا�
واد.�
9
� �� (ا�,�درو�5ن وا�,��وم) أو �
  -�ور�د ا��ورا��وم/ا�4 زات ا�9 

  �دادات ا�$�ود ا�دوار  -٤-٥-٥

ة ���� ً، ��و��Eت ��'�م و�و�+�Eت ��+ر�ف ��!+دادات، 
+ن أ5+ل !دادات ��#
ود ا�دوار    � أو 
#د7

�


ب �#ر�;,++  ا�++وارد -++� ـ++ـدوارة ��?++ eط ت أو �; �++ ت ا�4++ ز، 9!ــ++ـود ا�++ذي �و�++ل ا��
++دة ا�ـ++ـإE++eق ا�#

�دم  -٣-٥-٥ ا�;'رة�+!
-+� أ�Eه، �
9ر� ت ا���43ل 
ن أ5ل ?
 ن 
و1و�8+� ا�!+دادات �
�+@ �!+رب ا�4+ ز ا�
� ا�4+ ز، +�� ��?+ eط أو �; +���5� إ�% ا�� رج، أو �!رب ا�,واء أو e+ ز ا[E+eق إ�+% دا�+ل ا�4ر-+� ا�دا� #
ا�

.�� ��

ن ! دس -�ور�د ا��ورا��وم/ا�4 زات ا�9  Gز�
� �0��
  ا�

  �%د:ت ا�-رارة ��%ر�د ا��Pز  -٥-٥-٥

� ا����++ل �!++ دس -�ور�++د  
�++دCت  ++

++ن 
++واد 8++ درة ��++% 
' و �
�++�و� ،ً ++����ة  � أو 
#++د7

++�
9++رارة 
� �,ذه ا�
واد.�
9
  ا��ورا��وم أو 

  أو	�
 )(ل ا�$��(ر  -٦-٥-٥

� ا����++ل �!++ دس   ++

++ن 
++واد 8++ درة ��++% 
' و �ة ����++ ً �;�++ل ا�#� �++ر، 
�++�و� � أو 
#++د7

++�
 �أو��++
�
9
� �,ذه ا�
واد، �4رض ا9�واء أ��و� ت ا�;�ل ا�دوا
� أو -وھ ت ا�;�ل ا��; 1�.-�ور�د ا��ورا��وم أو   

  �ظم ا���8Cم/�ظم �-ب ا��وا�\ وا����HCت  -٧-٥-٥

   �++

+ن 
++واد 8+ درة ��+% 
' و �
9ط++ ت ا[1+راء 
�+�و�� َ +����ة  � أو 
#+د7

++�
 �+5� #
�ظ+م أو 
#+دات 
� �,ذه ا�
9

واد، و�3
ل 
  ���:ا����ل �! دس -�ور�د ا��ورا��وم أو �  

� ا[1راء؛  (أ)  ��
� ت ��'�م، أو أ-ران، أو �ظم ُ�!��دم ��
ر�ر ! دس -�ور�د ا��ورا��وم إ�% � A
9َ
ُ  
Cت 
++ن ا�9 �++� ا�4 ز�++� إ�++% ا�9 �++� ا��++��� (أو 
�++ 0د �++ ردة) ُ�!++��دم -++� !++9ب !++ دس -�ور�++د   (ب)   A9++و
ُ

� ا[1راء ��'�� �#د ذ�ك ��
  ��د �!����؛ا��ورا��وم 
ن �
� ا[1++راء �++ن طر�++ق   (ج)  ++��

9ط++ ت ��++��د أو �!++��ل ُ�!++��دم -++� !++9ب !++ دس -�ور�++د ا��ورا��++وم 
++ن �

  ?4ط� و�9و��� ا�% ا��3ل ا�! 0ل أو ا���ب؛

9ط ت   (د)  ’G�ت’أو ‘ �وا ;��
  ��'ل ! دس -�ور�د ا��ورا��وم إ�% 9 و� ت.‘ 

  �ظم أ��%�ب ا��و(�ل  -٨-٥-٥

� �,+ذه  �ظم أ� ��ب �و�+�ل  +�
9
� ا����+ل �!+ دس -�ور�+د ا��ورا��+وم أو +

+ن 
+واد 8+ درة ��+% 
' و �
�+�و�
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 .�++�

� و�+� !++ دس -�ور�+د ا��ورا��++وم دا�+ل ا�!E!++ل ا��# ��8+� ا��رود�� � ً ++����ة  � أو 
#+د7

++�
ا�
+واد، 
5
و�+� ، �9+ث ��+ون �+‘ا��1 �0’و� دة 
  ��ون ��3� ا�� ��ب ھذه ذات ��
�م ��
�ز � ��و��ل 
ل 
ر�9+� أو 


ن أ� ��ب ا��و��ل. lل�� �� 
را9ل 
و�7  

٩-٥-٥-  
�UراHا��ظم وا��@��ت ا�  

� ت   (أ)  ++?
� و++�eت -راE++و�
� و++�e3++ �ب -را
ة ����++ ً ���++ون 
++ن  � أو 
#++د7

++�
 �++�eظ++م -را�

ل -� أ5واء �9�وي ��% ! دس -�ور�د ا��ورا��وم،#�� �

�
�، و�eرا-  


�+  (ب)   �++�eت -را �+?

+ل -++� أ5+واء �9�++وي ��++% !+ دس -�ور�++د ا��ورا��++وم، #�� ً ++����ة  � أو 
#++د7


� �,+ذه ا�
+واد. و�5+وز +�
9
� ا����+ل �!+ دس -�ور�+د ا��ورا��+وم أو +

ن 
واد 8+ درة ��+% 
' و �
��و�

.�� �� ت أن �!��دم !دادات -�ورو�ر�و��� و
وا0@ �
ل ?
  �,ذه ا�

ق وا��-!م   -١٠-٥-٥UWت ا����)
  ا���(

� ا����+ل �!+ دس   +

+ن 
+واد 8+ درة ��+% 
' و �
�+�و� ،�+�
�، �دو�+� أو 
ؤ�+�� ;�

 ت إE+eق أو ��9+م  
�
� �,ذه ا�
واد، وC �'ل 8ط+ر ا��+
 م �+ن �
9
ة ����+ ً  ٤٠-�ور�د ا��ورا��وم أو  � أو 
#+د7

+�

+م، وھ+� 


9ط ت ا[1راء ا��رو� ��.��ر���,  -� ا��ظم ا�ر�0!�� أو ا�1 �و��
  د�� 

١١-٥-٥-  

 ���دس )Cور�د ا��ورا��وم/ا��(�در ا,�و���C�!ا��ط��)�ت ا�  

ة ����++ ً، 8+ درة ��+% أ�+ذ ���+ ت "
� 3++رة" 
+ن ا�
5+ ري ا�4 ز�+� �!++ دس    � أو 
#+د7

+�
 �
ط� -+ ت ����+
:�  -�ور�د ا��ورا��وم، و��
�ز �5
�@ ا��� 0ص ا�� ��

و9دات ا����� ا�ذر�� أو أ�1ر، و�,  8درة ��% ا����9+ل �ز�+د ��+%  و9دة 
ن 8٣٢٠ درة ��% �8 س أ�و� ت   -١  
  ؛5٣٢٠زء وا9د -� 


++ن ا����++ل أو !++� 0ك ا����++ل وا��9++ س ا��++� C �'++ل -�,++  �!++�� ا����++ل �++ن   -٢   �++� 
ر�7 �٦٠
�++ در أ�و��++ %
� �,ذه ا�
واد؛�
9
  9!ب ا�وزن، أو !� 0ك ا����ل وا��روم أو 

  ���رو��؛
� در ���Uن � �ر5م ا[  -٣  


� !ب �����9ل ا��ظ�ري.  -٤   @�
  �,  �ظ م �5

١٢-٥-٥-  ^� 
C��-زات ا��Pن ا�	ور�د ا��ورا��وم C( ل ��دس)( ظم�  

� �+� (ا�,�+درو�5ن   +�
ة ���� ً �;�ل ! دس -�ور�د ا��ورا��+وم �+ن ا�4+ زات ا�9  � أو 
#د7

�
 �5� #
�ظم 
  أو ا�,��وم).

    
  �C-وظ
 إ�@�-�


ت ھذه     
� �� إ�+% 5+زء وا9+د -+� ا�
��+ون، ُ��
ا��ظم ���;�ف 
9�وى ! دس -�ور�د ا��ورا��وم -� ا�4 زات ا�9 

  و�
�ن أن �3
ل �#ض ا�
#دات 
1ل:



  

٢٥  

� ا�'++ درة ��++% ا�#
++ل ��++د   (أ)    ++?;��
� ��++د در5++ ت 9++رارة ++�

�++دCت ا�9++رارة � ���ر�++د وأ5,++زة ا�;�++ل ا�# 

  ) أو أ8ل،
0و�� �9ت ا��;ردر5�  ��١٢٠;ن ( ١٥٣��ل إ�% در5 ت 9رارة 

� وا�' درة ��% ا�#
ل ��د در5+ ت 9+رارة ��+ل إ�+% (ب)      ?;��
� ��د در5 ت 9رارة �
أو و9دات ا���ر�د ا�# 


0و�� �9ت ا��;ر) أو أ8ل، ��١٢٠;ن ( ١٥٣ �  در5

� -+� -�+ل !+ دس -�ور�+د ا��ورا��+وم �+ن ا�4+ زات  أو -وھ ت -�ل �; 1� أو أ��و� ت(ج)      
�د�+!
 �
-�ل دّوا

،�� ��
  ا�9 

  ! دس -�ور�د ا��ورا��وم.أو 
� 0د � ردة �! دس -�ور�د ا��ورا��وم 8 درة ��% �5
�د (د)       

ة �(�(��EE�: ً�EEدا��K )EE. �-ط�EEت اEE#Wراء %���%�EEدل   -٦-٥ 
 أو ا��$EEد���EE)�ت ا��EEدات وا��!و�EE$�ظم وا��EEا�
  ا�!����". أو ا��%�دل ا,�و�.

    
  �C-وظ
 ���Kد�

���++ف �ظ++ 0ر ا��ورا��++وم إ�++% 9++دوث ��4++رات ط;�;++� -++� �واز�++ ت     
��E-++ ت ا��!++�ط� -++� ا����++� �++�ن Cؤدي ا++�

�0� و�  �

�ن ا!��دا
,  �U! س �;�ل ا��ظ 0ر. و8+د ا!+ُ�9د1ت ��5+ ح �
���+ ن ھ
+ : ا���+ دل ا��; �Eت ا���� �� ��

.�  ا���
� �0 ��ن ! ��0ن، وا��� دل ا��و�� ��ن 
 دة ���� وأ�رى ! �0

� ا���++ دل ا���
�++ �0 �++�ن !++ ��0ن، �5++ري ا��++ ل -++� اC�5++ ه ا�
#++ �س �++�ن أط++وار !++ ��0ن �e++ر 8++ ���ن     ++��
� �++;-


�زاج E� ن ��ور�+د+
 �0 +

 �0 و�?وي) [9داث ا�1ر ا��# Cf ��8ف 
+ن 
را9+ل ا�;�+ل. و��+�Uف ا�ط+ور ا�)

ا��ورا��+وم -+� 
�9+ول 9+ 
ض ا�,�++درو��ور�ك؛ أ
+  ا�ط+ور ا�#?+وي -���+ون 
++ن 
+ دة ا!+��Eص �9�+وي ��++% 

� ا�;�+ل�+!�! �+- �
�د�!
ا��# ��8+� أ�
+دة  ��ور�د ا��ورا��وم -� 
ذ�ب �?وي. و�5وز أن ��ون ا�
و�Eت ا�

�) أو 
و�+Eت ��+ذ ا�!+وا0ل �+ �طرد ا�
ر�+زي. +����
�� دل ��ن ! ��0ن (
1+ل ا��
+دة ا���?+�� ا�
+زودة ��و9+ ت 


+ن أ5+ل ا�و-+ ء �
�ط��+ ت  ��0� (أ�!+دة وا��+زال) ��+د طر-+� !�!+�� ا�;�+ل ا��# ��8+ �
و��زم 9دوث �9وCت ��


 ت ا�ر0 
� إ� دة ا�د-ق -� �ل طرف. وأ9د اCھ�+5� #

�م ��
1+ل -+� ��5+ب ��+وث 
5+ ري ا�+���� ��+!�� � ��+!�


ل +3�  +
� � ��E!+��ك (�+� 
+ن ا��E!+��ك و/أو 
�ط7 ���#ض ا��و� ت ا�;�ز��. و�ذا ُ�!��دم أ�
دة وأ� ��ب 
��و�

� � �ز5 ج.�   ا!��دام ا��و��
رات ا�;�ورو�ر�و���) و/أو 
�ط7

� ا��� دل ا��و�� ��ن ا�
 د    ��
� �-  
��ن ا����� وا�!+ �0�، -�+�م ا[1+راء �+ن طر�+ق ا
�+زاز/
G ا��ورا��+وم دا�+ل أ


+ل - 0'+�. و�+�م �
ر�+ر 
�9+ول 
+ن ا��ورا��+وم -+� � �� ���� دل ا��و�� ��
�ز �!+ر�� �
�زة 

 دة را����5� أو 

� أ�++رى ��+ر أ�
+دة ا[1+راء ا�!+طوا��� ا��++� �9�+وي ��+% #�8+ +�0 �

ض ا�,�+درو��ور�ك و
+واد �� +9 �ن 
�ط�++

�، ��++زم ا!++��دام �ظ++ ٍم [�++ دة ا�++د-ق ��9ر�++ر ا��ورا��++وم 
++ن ا�
++ دة ++��

�++زة. و�?++
 ن �++دم ا�'ط++ ع ا�#

++واد ا���

 @+

�زة إ�% ا��د-ق ا�!+ 0ل ��9+ث �
�+ن 5
��;+ ت’و‘ ا��+وا�G’ا�
� ‘. ا��+! �
 �+�0 �
و�+�م ذ�+ك � !+��دام �وا
+ل ��

��زال/ا��!دة �# د ���3ط,  � �� 
ل -� دE� دة+

�ن إ� دة ��3+�ط,  5ز�0+ ً دا�+ل أ��  
� ،���;�
 �وا0ر � ر�5

 ،�+��

+ن 9+ 
ض ا�,�+درو��ور�ك -+� ھ+ذه ا�# ����دام 
9 ��+ل 
ر�+زة !+ �+!C ًــ+ـ, . و�ظ+را�ا�;�ل ا��ظ�ري ذا

� �,ذه ا�
واد.�
9
� ا����ل أو أن ��ون 
� 8 درة ��% 
' و� �
ن 
واد  �  ��زم أن ��ون ا�
#دات 
��و�

  أ	�دة ا��%�دل %�ن ��"�Cن (ا��%�دل ا�!����".)  -١-٦-٥

   �

+�
� و+���� ��
دة �
!+��ز
 ت ��'+وى ا� أ�
دة ���� دل ��ن ! ��0ن ��د-' ن -� ا�5 ھ�ن 
# �!�ن، وھ� 
+زو7
� ا����++ل �
9 ��++ل 
ر�++زة ++
� ا���++ دل ا���
�++ �0. و�
' و++��
ة ���ً�++  [1++راء ا��ورا��++وم � !++��دام � أو 
#++د7

 �++���
ض ا�,�++درو��ور�ك، ��++ون ھ++ذه ا��
++دة و
�و� �,++  ا�دا ++9� �����++!E� واد++

�++�و�� -++� ا�#++ دة 
++ن 
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� �,+ذه ا�
+واد. +�
9

1+ل ا��+و��
رات ا�;�ورو�ر�و��+� ا�,�درو�ر�و��+� ا�
;�+ورة) أو ا�ز5+ ج أو ��+ون ) ��+! �

م -� ا�# دة ز
ن ا��' ء ا�
ر��9 �|�
دة ��9ث ��ون ��8راً وC �ز�د ��%  7
1 ���. ٣٠وُ��  

  ��ر!زي (ا��%�دل ا�!����".)�و(ت �%ذ ا��وا"ل %��طرد ا  -٢-٦-٥

� ا���+ دل   +��
ة ���� ً [1+راء ا��ورا��+وم � !+��دام � � أو 
#د7

�

و�Eت ���ذ ا�!وا0ل � �طرد ا�
ر�زي 
� 1+م �!+��دم 8+وة ا�ط+رد +�0 
ا���
� �0. و�!��دم 
1ل ھذه ا�
و�Eت ا�+دوران ��3+��ت ا�
5+ ري ا�#?+و�� وا�

� ا�++
���++ل �
9 ��++ل 
ر�++زة �9++ 
ض ا�,�++درو��ور�ك، ��++ون ا�
و�++Eت ا�
ر�++زي �;�++ل ا�ط++وار. و�
' و

1++ل ا��++و��
رات ا�;�ورو�ر�و��++� ا�,�درو�ر�و��++� ا�
;�++ورة) أو ) ��++! �
 �����++!E� واد++

�++�و�� �++ دة 
++ن 
� �,++ذه ا�
+واد. و8++د رو�+� -++� ��+
�م ز
++ن ا��'+ ء ا�
ر�9++� �
و�+Eت ا���++ذ �++ �طرد +�
9
ا�ز5+ ج أو ��++ون 

1 ���). ٣٠ن ��8راً (C ��5 وز ا�
ر�زي أن ��و  

  �ظم و�$دات ا��زال ا��ورا��وم (ا��%�دل ا�!����".)  -٣-٦-٥

��زال ا��ورا��وم 
ن 9 �ِ� ��+ -ٍؤ إ�+% أ�+رى 
+ن  (أ)   C ً ����ة  � أو 
#د7

�
 ��0 �
��E  ا��زال �,رو��
� ا���++ دل ا���
�++ �0. و�5++ب أن ��++و++��

9 ��++ل أ5++ل إ1++راء ا��ورا��++وم � !++��دام �� �++!
E
ن 
++واد ا���E++  ا�

� ا����ل � �
9 ��ل ا�
ر�زة �9 
ض ا�,�درو��ور�ك.
5� 8 درًة ��% 
' و� #
  ا�

    
  �C-وظ
 إ�@�-�

�را�+% -+� ��++
�م �59+رة ا���E+  ا�� 1ود�++� أن �
�+@ إ�+ دة أ�!++دة ا��ورا��+وم إ�+% 9 �++� ا���+ -ؤ ا���+%. و[�'++ ء     

� ���++ دل ا��ورا��++وم دا�++ل ا��59++رة ا�� 1++� �� �34++ ء 9++ 5ز ��++�م 
�++ون 
++ن 
++واد ++���د ا� ود�++�، �5++وز أن �++زو7

ل ��ب 
0Eم � �4را-�ت. Aو�
  ا�� ��و� ت. و���Uف ا�� 1ود 
ن 


++ن أ5++ل إ�++راج  (ب)    �� ا��# ��8++�++!�!�� �
 ++���دا
,  -++� ا�ط++رف ا��++!C ً ++����� أو 
#++ّدة 

++�
�ظ++م 
��زال ا��,رو��
� �0. ٤+ا��ورا��ومCا  �E�
ن ا�
5رى ا�#?وي، و?�ط ا��ر��ز ا�9
?� و��'�م   

    
  �C-وظ
 إ�@�-�


+ن ا�
5+رى ا�#?+وي و�'�+� إ�+%  ٤+���Uف ھذه ا��ظم 
ن 
#دات ا!��Eص ��
+ذ�� ت 
+ن أ5+ل !+9ب ا��ورا��+وم    

� �ر��+ز أ�و�+ ت ا�,�+درو�5ن -+� ا�
�9+ول، �+!� �
�9ول 
 �0، و
#دات ����ر و/أو 
#دات أ�رى �?�ط و
را�8

.�0 +�
��+زال ا��,رو��Cا  �E�� ت أو أ5,زة أ�رى ��'ل 
 دة ا���'�م إ�% ?
و
+ن ا�C��+ رات ا�ر�0!+�� ا��+�  و

ّ���. و��% ذ�ك ��م ��+ ء ا��ظ+ م، � ��!+�� �5ب 
را� �,  -� ا���
�م ��5ب ��#
 �وث ا�
5رى ا�
 �U� �0و� ت -�ز�


1+++ل ا�ز5+++ ج و�+++و��
�رات ) ��+++! �

+++ن 
+++واد  �
+++ن 
#+++دات 
�+++�و� ،�+++5� #

5+++رى ا�� �+++!
E
�|5+++زاء ا�

,� ��
9
  ذه ا�
واد.ا�;�ورو�ر�ون، و��ر�� ت ا��و��;���ل، و!�;ون ا��و�� إ�1ر، وا�4را-�ت ا�
3ّرب � �را���G) أو 

  �ظم �-@�ر ��دة ا���8Cم (ا��%�دل ا�!����".)  -٤-٦-٥

    ,
�دا�+!C ن ��ور�+د ا��ورا��+وم ا�#+ �� ا��'+ ء+
 �ة ���� ً [�� ج 
9 ��ل ا���'+�م ا�
�ّو�+ � أو 
#د7

�
�ظم 
.�0 �

9ط ت -�ل �ظ 0ر ا��ورا��وم � ��� دل ا��� �-  
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  �C-وظ
 إ�@�-�

�Eص � �
+ذ�� ت و/أو ا���+ دل ا��+و�� �e+راض ا���'�+�، و��E+   ���ون ھذه ا��ظم 
ن    �+!Cو/أو ا �
#دات �vذا�+

��++زال ا��ورا��++ومC �0 ++��9++ل ا��,ر��9 ��++ل ��ور�++د  .٣+إ�++% ا��ورا��++وم ٤أو ا��ورا��++وم + ٦+ا�
و��++�G ھ++ذه ا�++�ظم 


1++ل ا��++روم، وا�9د�+++د،  �� أ5++زاء -+++� ا�
��++ون 
++ن ا�3++وا0ب ا�;�ز�+++#++?� %+++�� C++وي إ�9� C �++�ا��ورا��++وم ا�

وا�; �+++ د�وم، وا�
و���+++د��وم، وا�� ��و�+++ ت ا��+++رى ا��1 �0+++� ا���+++ -ؤ أو ا�
�#+++ددة ا���+++ -ؤ ا���+++% 
�,+++ . وا�
+++واد 

� -++� ��++ ء أ5++زاء 
++ن
�د�++!
ا�#++ �� ا��'++ ء �3++
ل ا�ز5++ ج أو ا��++و��
رات  ٣+ا��ظ++ م ا�++ذي �#++ �G ا��ورا��++وم ا�

ن ��E!++��ك !++�;ون ا��++و��  ا�;�ورو�ر�++ون ا�,�درو�ر�و��++� ا�
;�++ورة، أو ��ر��++ ت ا��و��;���++ل، أو ا�4را-�++ت ا�
++�ط7

.G���3ّرب � �را
  إ�1ر وا�

  �ظم أ!�دة ا��ورا��وم (ا��%�دل ا�!����".)  -٥-٦-٥

ة ����++ ً ��!++دة ا��ورا��++وم�ظ++م    � أو 
#++د7

++�
�4++رض إ� د�++� إ�++% ا�!�!++�� ا��# ��8++�  ٤+إ�++% �ورا��++وم ٣+
.�0 �
� ا[1راء � ��� دل ا�����
  �;�ل �ظ 0ر ا��ورا��وم -� �

    
  �C-وظ
 إ�@�-�

  �5وز أن �3
ل ھذه ا��ظم 
#دات 
1ل:    

� وا�د-ق ا�
+ �0 ا��+ رج 
+ن 
#+دات ا�;�+ل ا��ظ�+ري 
#دات [9داث ا��
 س ��ن ا���ور وا��!�5ن 
ن (أ)      ,5

1 ���، وا!��Eص ا��ورا��وم �
ن 5,+٤  G�ص �+ ��وا +�ا�� �G -� ا�
5رى ا�#?وي ا����ل ا�# 0د 
+ن ا�ط+رف ا�

،�  -� ا�!�!�� ا��# ��8

ور�ك 
#دات �;�ل ا�
 ء �+ن 9+ 
ض ا�,�+درو��ور�ك 9�+% �
�+ن إ�+ دة إد�+ ل ا�
+ ء و9+ 
ض ا�,�+درو��(ب)      

.�
0E
� -� ا�
وا8@ ا���
  ا�
رّ�ز إ�% ا�#

  را����Gت/���زات ا��%�دل ا,�و�. ا��ر�$
 ا���H	ل (ا��%�دل ا,�و�.)  -٦-٦-٥

ة ����+ ً [1+راء ا��ورا��+وم � !+��دام    � أو 
#+د7

+�

�زات !ر�#� ا��; �+ل ����+ دل ا��+و�� 
را���5 ت أو 
� ا���+ دل ا��+و��، �
++  -+� ذ�+ك ا�+��
� ذات ا�3+�� ت ا����++رة، و/أو ا�,� �+ل ا�34+ �0� ا��++� ��
 +!
را���5++ ت ا�


+ل، وا�,� �++ل  � �
 +!
5
و�+ ت ا���+ دل ا���
�+ �0 ا��3+ط -+� ط�'+� ��+% !+طY ھ��+ل دا�+م 
���9+ر -�,+  

�زات  ا�
ر��� ا��رى
�Uي 3+�ل 
� !+ب، �
+  -+� ذ�+ك ا�5!�
ـ+ـ ت أو ا���ـ+ـ ف. وC �ز�+د 8ط+ر را���5+ ت/


9 ��++++ل 9++++ 
ض  ٠٫٢دل ا��++++و�� ھ++++ذه ��++++% ا���++++  �++++

' و %++++�� ً ++++�0 �

++++م، و�5++++ب أن ��++++ون 8++++ درة ��

�زات ا�,�درو��ور�ك ا�
رّ�ز وأن ��ون ذات 8وة 
 د�� ��;+ل �+دم ���9,+  -+� أ�
+دة ا���+ دل. 
وا�را���5+ ت/ا�

C + دل��دل ا�+#
���� ً ���وغ 9ر�� !ر�#� 5داً -+� ��+ دل �ظ+ 0ر ا��ورا��+وم ( �

�
1+واٍن  �١٠ز�+د ��+%  

0و�+� ١٠٠( ��;+ن ٣٧٣-� ��ف ا�و8ت)، و8 درة ��% ا�#
ل -� در5+� 9+رارة ��+راوح �+�ن  � ٤٧٣) ودر5+


0و��). ٢٠٠( ��;ن �  در5

  أ	�دة ا��%�دل ا,�و�. (ا��%�دل ا,�و�.)  -٧-٦-٥


�زات ا���+ دل 
م 9C�واء ود�م ا�'�# ن ا�
�ط�+�  ١٠٠٠أ�
دة أ!طوا��� ا��3ل �ز�د 8طرھ  ��%   
�را���5+ ت/
ة ����++ ً [1++راء ا��ورا��ـ++ـوم � !��ـ++ـدام �
��ـ++ـ� ا���++ دل ا��++و��.  � أو 
#++د7

++�
و��++ون ھ++ذه ا��++و��، 

� ا����++ل �
9 ��++ل ++

++ن 
++واد (
1++ل ا����++ ��وم أو ا��++دا0ن ا�;�ورو�ر�و��++�) 8++ درة ��++% 
' و �ا��
++دة 
�++�و�



  

٢٨  

� �,ذه ا�
واد، و��+ون 8+ درة ��+% ا�#
+ل -+� در5+� 9+رارة �+�ن 9 
ض ا�,�درو��ور�ك ا�
رّ�ز أو ��ون �
9


0و�++++� ١٠٠( ��;+++ن ٣٧٣ �
0و�++++�)، و�
!++++�و� ت ?++++4ط ��5++++ وز  ٢٠٠( ��;++++ن ٤٧٣) ودر5++++ � ٠٫٧در5+++


�4 � !� ل.   

  �ظم إ	�دة د)ق ا��%�دل ا,�و�. (ا��%�دل ا,�و�.)  -٨-٦-٥

��+زال  �ظم ا��زال ��
� �0 أو إ���رو��
� �0(أ)    Cل) ا+
ة ���� ً [�+ دة �و��+د � 
+ل (�وا � أو 
#د7

�

�دم -� ا�!E!ل ا��# ��8� [1راء ا��ورا��وم � ��� دل ا��و��.�!
  ا���
� �0 ا�

ة ����+ ً [�+ دة �و��+د � 
+ل (�وا
+ل) ا��!+دة (ب)     � أو 
#+د7

+�
 ��0 �
�0� أو إ���رو�� �
�ظم أ�!دة ��
�دم -�!
�0� ا� �
  � ا�!E!ل ا��# ��8� [1راء ا��ورا��وم � ��� دل ا��و��.ا���

    
  �C-وظ
 إ�@�-�

� ا[1راء � ���+ دل ا��+و�� أن ُ�!+��دم ا����+ ��وم ا�1E1+� ا���+ -ؤ (ا����+ ��وم    ��
)، ��+% !+��ل ا�
1+ ل، ٣+�5وز -� �

��زال �و��د ا���� �Cد �ظ م ا�#� �  .٤+�ن طر�ق ا��زال ا���� ��وم ٣+�وم� ��� ره � ��ون ا��زال، و-� ھذه ا�9 �

� ا!��دام ا�9د�د ا��1E1 ا��� -ؤ (ا�9د�د    ��

ؤ�!د، و-� ھذه ا�9 �� �#�+د �ظ+ م ا��!+دة ٣+�
  �5وز -� ھذه ا�#� (

  .٢+�ن طر�ق أ�!دة ا�9د�د ٣+�و��د ا�9د�د

ة �(�(�ً :���دا��K ). �-ط�ت اW#راء %���Cزر. ا��ظم  -٧-٥   وا��$دات وا��!و��ت ا��(��
 أو ا��$د�

    
  �C-وظ
 ���Kد�

� ھ+و     +��

�� ت ا[1+راء � !+��دام ا���+زر -+� -0�+�ن وھ
+ : ا�+�ظم ا��+� ��+ون -�,+  و!+�ط ا�##� ���درج ا��ظم ا�9 ��


+زوج أ�9 ً�+  �4+ ز  �� ر ا��ورا��وم ا�ذري، وا��ظم ا��+� ��+ون -�,+  و!+�ط
� ھ+و ��+ ر 
ر�+ب �ورا��+وم ا�+��
ا�#

 :���  

1ل ھذه ا�#
�� ت � �  آ�ر أو �4 زات أ�رى. و�3
ل ا�ر
وز ا�#0 3

  ا�;�ل ا��ظ�ري � ���زر ا��� ري ا�ذري؛ -ا�;0� ا�و�%  •

•  ���3+�ط ا���+زر ا�;�ل ا��ظ�ري � ���زر ا�5ز��0 �
  -� ذ�+ك ا��; �+ل ا���
�+ �0 �+ن طر�+ق  -ا�;0� ا�1 ��

  ا�C�' �0 ا��ظ�ري.


9ط++ ت ا[1++راء � !+��دام ا���++زر 
++  ��+�: (أ) أ5,++زة ���'++�م      �+- �
�د�++!
و�3+
ل ا�++�ظم وا�
#+دات وا�
�ّو�++ ت ا�

� ر -�ز ا��ورا��وم (�����Uن ا�?و�0 ا�C�' �0) أو أ5,زة ���'+�م ��+ ر أ9+د 
رّ��+ ت ا��ورا��+وم (���;��+ك ا�?+و�0 �

9ث/ا���3+++�ط ا�C�'+++ �0)؛ (ب) وأ5,+++زة �5
+++@ -�+++ز ا��ورا��ـ+++ـوم ا�
1+++رى وا�
!��;ـ+++ـد -+++� �3ــ+++ـل ا�C�'+++ �0 أو ا�

’Gــ�ت’و ‘ �وا ;��

ر�� ت ا��ورا��+وم ا�
1+رى وا�
!+��;د -+� 3+�ل ‘  @
0� ا�و�%، وأ5,زة �5;�� ��!�� �’G�وا+� ‘

��;++ ت’و
� �++ ���زر 
++ن أ5++ل ا�‘ ++5� #
� ا�1 ��++�؛ (ج) و�ظ++م ++0;�� �؛ ٢٣٥-9++ث ا�C�'++ �0 ��++واع ا��ورا��++وم� ��!++�

� �8++ س ط�++ف ذرات ا��ورا��++وم  (د)++��
و
#++دات ��9?++�ر 
++واد ا���'++�م و�9و�++ل ا��++وا�G. و8++د �'�?++� �#'u++د �

.�9 �
  و
ر�� �� إدراج أي ���و�و�5  
ن ���و�و�5 ت ا���زر وا���ر� ت ا���زر�� ا�
�#ددة ا�

    
  �C-وظ
 إ�@�-�


� 3+ًرا ���+ ر أو !+ 0ل -�+ز ا��ورا��+وم، أو ���ل ا�#د�+د 
+ن ا�
;+ر     Cً +��+� �+رد !+ردھ  -+� ھ+ذا ا�'!+م، ا�دات ا�


+ن e+ ز !+ دس -�ور�+د ا��ورا��+وم وe+ زات  Gز�
5� ا��� ���ون 
ن ! دس -�ور�د ا��ورا��وم، أو � #
e زات ا�

ورا��+وم ��+ون 
�+�و�� أ�رى. و5
�@ ا�!طY ا��� ��ون -� ا�� ل 
� 3ر 
@ ا��ورا��وم أو !+ دس -�ور�+د ا��



  

٢٩  

� �,+ذه ا�
+واد. و�e+راض ا�5+زء ا�
�#�+ق �
;+ردات ا[1+راء +�
9
� ا����+ل أو +

ل 
ن 
واد 8 درة ��+% 
' و �� �

� ا����++ل ���++ ر أو !++ 0ل -�++ز ا��ورا��++وم أو !++� 0ك ا��ورا��++وم ++
�دام ا���++زر، �3++
ل ا�
++واد ا�'++ درة ��++% 
' و�+! �

� ا����+ل �!+ دس -�ور�+د ا��ورا��+وم -�3+
ل ا�4را-�ت ا�
ط�� � �C�ر�وم وا���+
�+ �وم؛ أ
+  ا�
+واد ا�'+ درة ��+% 
' و

ا��9+++ س، أو !+++� 0ك ا��9+++ س أو ا�;+++وCذ �e+++ر ا�' �+++ل ���+++دأ، أو ا��و
���+++وم، أو أ�!+++�د ا��و
���+++وم، أو !+++� 0ك 

ا�+وزن، وا��+و��
رات ٪ 
ن ا����+ل 9!+ب ٦٠ا��و
���وم، أو ا����ل أو ا�!� 0ك ا��� �9�وي ��% �!�� C �'ل �ن 

  ا�,�درو�ر�و��� ا�
;�ورة.

  �ظم �%��ر ا��ورا��وم (ا,����ب ا��8"�
 	C_ ا�%��ر ا�ذري)  -١-٧-٥

�دا
,  -� ا[1راء � ���زر.  �!C ر -�ز ا��ورا��وم����� ً ����ة  � أو 
#د7

�
  �ظم 

    
  �C-وظ
 إ�@�-�

� ��9'�+ق 8++درة (C �'+ل �++ن �
�+ن أن �9�++وي ھ+ذه ا�++�ظم ��++% 8 ذ-+ ت 9++زم     

++�
���++وواط)  ١إ���رو��+� وھ++� 

� ا[1راء � ���زر.��

!�ّط� ��% ا�,دف ��;� ��و��د �� ر -�ز ا��ورا��وم � �
#دل ا�
ط�وب �#  

  �ظم و�!و��ت ���و�
 )Cز ا��ورا��وم ا���"ل أو ا�%��ر (ا,����ب ا��8"�
 	C_ ا�%��ر ا�ذري)  -٢-٧-٥

� أو 
#++د7   

++�

� و�++� ا��ورا��++وم ا�
�++,ور أو !++� 0ك ا��ورا��++وم ا�
�++,ور، أو ��++ ر -�++ز �ظ++م � ً ++����ة 
ة ���ً�  ���ك ا��ظم. � أو 
#د7

�
�دام -� ا[1راء � ���زر أو 
�و� ت �!E� ا��ورا��وم  

    
  �C-وظ
 إ�@�-�

� �,++ . و��++ون ا��و�'++ ت     ++

�++ن أن ���++ون �ظ++م 
� و�++� -�++ز ا��ورا��++وم ا�!++ 0ل 
++ن �و�'++ ت و
#++دات ا���ر�++د ا�Eز�


++س ا��ورا��++وم ا�
�++,ور أو !++� 0ك ا��ورا��++وم ا�
�++,ور أو ��++ ر -�++ز E� �++�رى ا�++�وأ5++زاء ھ++ذا ا��ظ++ م ا�

� ا����+ل +

' و %++�� ��+! �

+ن 
+واد ذات 8+درة  �� �,+ذه ا�
++واد. ا��ورا��+وم، 
�+�و�+�
9
وا�9+رارة، أو ��+ون 

� ا����++ �وم، وا�4را-�++ت ا�
ط�++� �++ [��ر�وم، وا�4را-�++ت ا�
ط�++� ��U !++�د أ�++رى �++! �
و�
�++ن أن �3++
ل ا�
++واد ا�

. ,�
  أر?�� � درة أو �0Eط 

٣-٧-٥-   ���G� ت�$�G�’\ت’و‘ �وا��HC�� ‘(ا�%��ر ا�ذري _C	 
  )Cز ا��ورا��وم (ا,����ب ا��8"�

   @�
5
# ت �5
’G�ت’و‘ �وا ;��
� أو 
#ّدة ���� ً �;�ز ا��ورا��وم -� ا��3ل ا�! 0ل أو ا���ب.‘ 

�
  

    
  �C-وظ
 إ�@�-�

� ا�9++رارة وا����++ل ���++ ر أو !++ 0ل -�++ز     ++

++ن 
++واد 8++ درة ��++% 
' و �5
#++ ت 
�++�و�
��++ون 
�و�++ ت ھ++ذه ا�

� �,+ذه ا�
+واد، و�5+وز أن �3+
ل أ� ��+ب، ا��ورا��وم (
1ل ا�4را-�ت ا�
ط�� � [��ر�وم أو ا�����
9
 �وم) أو ��ون 


 ت، و�++وازم، و 
� �U!++ ��ب ا�;�++ل ‘
� ز�++ب’و�++++� � @++�
، وو�++Eت ��'++�م، و
�++دCت 9++رارة، وأ�++واح �5

  ا�
�4ط�!� أو ا[���رو!� �� أو �eر ذ�ك 
ن أ! ��ب ا�;�ل.

  و-دات ا�H(ل (ا,����ب ا��8"�
 	C_ ا�%��ر ا�ذري) -�و��ت  -٤-٧-٥

��+ق   
� أو 
#ّدة ����+ ً 9C�+واء 
�+در ��+ ر -�+ز ا��ورا��+وم، و

�
أو��� أ!طوا��� أو 
!�ط��� ا��3ل 
5
# ت 
��; ت’و‘ ا��وا�G’9زم ا�#3� ا[���رو���، و
  ‘.ا�



  

٣٠  

    
  �C-وظ
 إ�@�-�


 ت �3+#� ا���+زر، ھذه ا�9 و� ت �,+  �+دد وا-+ر 
+ن ا�
� -+ذ ا     
� �و�+Eت ا���'+�م � ��,ر�+ ء وا�
�+ ه، و�++� ��

 Y�+;ا�'درة ��+% ا� ��� ت ا��;ر�t، وأ5,زة ��3��ص أ�ط ل ا�5,زة و
را�8�, . �
  �م -�,  �وّ?
و�و��Eت �

.����  وا[Eeق 
ن أ5ل إ� 9� �5د�د ا�
�و� ت ا�دا


))وھ�ت ا���دد )وق ا�(و��
 (ا,����ب ا�Gز�  -٥-٧-٥�"  

ة ���� ً ���ر�+د 
+ز�G !+ دس -�ور�+د ا��ورا��+وم وا�4+ زات    � أو 
#د7

�

دد -وق ا��و�� ��� �-وھ ت �; 1
� �� إ�% �

0و�� �9ت ا��+;ر ��١٢٣;ن ( ١٥٠ا�9  �� ا����+ل �!+ دس  )در5+
أو أ8+ل، وھ+� 8+ درة ��+% 
' و

  -�ور�د ا��ورا��وم.

$�ت   -٦-٧-٥ 3�G�’\ت’أو ‘ ا��وا��HC��ا�‘ (
  (ا,����ب ا�Gز�"�

��;++ ت ا��ورا��+وم �#++د   

++واد �+وا�G ا��ورا��++وم أو 
+واد  @+
5� ً ++����� أو 
#+دة 

++�

�و�+ ت أو أ5,+زة 
  إ? ء�,  �?وء ا���زر.

    
  �C-وظ
 إ�@�-�


س -�ور�+د      +�� ��1� ا�;�ل ا��ظ�ري � ���زر ا�5ز��0 ��% �5
�+@ ا�
+ دة ا��+��
# ت ا��وا�G -� أ9د أ A
5
�! �د 


س -�ور�++د ا��ورا��++وم  ++� G�ا��++وا ً ++����ة  � أو 
#++د7

++�
5
#++ ت  
ا��ورا��++وم ا�
1++رى. و�
�++ن أن ���++ون 

� أو �9زو��++�، أو�
#++ ت 
ر3++�9� أو �++د A
5

�,++ ، و�5++ب أن ��++ون 8++ درة ��++%  ا��++���، و��++�Uف 
++ن  ��و��;++


س -�ور�د ا��ورا��وم/! دس -�ور�د ا��ورا��وم. �� ا����ل -� ��0� �9�وي ��% 

' و  

٧-٧-٥-  ) ^� 
C��-زات ا��Pور�د ا��ورا��وم/ا�C( ط�ت ��دسU�@
  )ا,����ب ا�Gز�"�


ز�G ! دس -�ور�د ا��ورا��وم/ا�4+  � ً ����ة  � أو 
#د7

�
� ���3+�4ل ? eط ت 

+�
� �+�، و+�
 زات ا�9 
 �++5� #
� �4++ ز ا�++!
E
ا�طو�++ل ا�5++ل -++� ��0++� �9�++وي ��++% !++ دس -�ور�++د ا��ورا��++وم. و��++ون 
�و� �,++  ا�

� �,ذه ا�
واد.�
9
� ا����ل �! دس -�ور�د ا��ورا��وم أو ��ون 

ن 
واد 8 درة ��% 
' و �
��و�  

  Gز�"�
)�دادات ا�$�ود ا�دوار (ا,����ب ا�  -٨-٧-٥

ة ���ً�+  ��و�+�Eت ��'+�م و�و�+�Eت ��+ر�ف ��!+دادات، 
+ن أ5+ل    � أو 
#د7

�
!دادات ��#
ود ا�دوار 
أ�++Eه،  -٧-٧-٥إE+eق ا�#
++ود ا�++ذي �و�++ل ا��
++دة ا�++دوارة ��?+ eط ت، 9!++ب �#ر�;,++  ا�++وارد -++� ا�;'++رة 


� إ�+% ا��+ رج، �
9ر� ت ا���43ل 
ن أ5ل ?
 ن 
و1و�8� ا�!دادات �
�@ �!+رب ا�4+ ز ا�+5� #
�دم -+� ا��+!

++ن !++ دس -�ور�++د  Gز�++
� �++0��
� ��?++ eط ا�++���أو �!++رب ا�,++واء أو e++ ز ا[E++eق إ�++% دا�++ل ا�4ر-++� ا�دا

.�� ��
  ا��ورا��وم/ا�4 زات ا�9 

٩-٧-٥-  (
  �ظم ا�CHورة (ا,����ب ا�Gز�"�


س -�ور�د ا��ورا��وم    �ة ���� ً �;�ورة  � أو 
#د7

�
  (ا���ب) و! دس -�ور�د ا��ورا��وم (ا�4 ز).�ظم 

   



  

٣١  

    
  �C-وظ
 إ�@�-�

� �9و��++� إ�++% !++ دس -�ور�++د     ++�4� �++#

س -�ور�++د ا��ورا��++وم ا�++ذي �++�م 5 ++�� �;�++ورة 
!++9وق 

++�
ھ+ذه ا�++�ظم 

 ،G,�+ن ا[1+راء.  و�5+وز، -+� أ9+د ا�+
ا��ورا��وم و
ن 1م 5
#� -� 9 و� ت ���+وا�G، أو ��'�+� �
+ دة ��'+�م ��
ز�+د 

#+ ت إ5راء �; �ل ا�;�ورة دا�ل �ظ م ا�;�ل ا��ظ�ري ��9ث ��م ا��;  A
5
‘. ا��+وا�G’�ل واC!�# دة 
� 3+رة �+ رج 

#+ ت  A
5

س -�ور�د ا��ورا��+وم 
+ن  �
�ن، -� �,G آ�ر، !9ب/�'ل 
!9وق �  
�’G�ب ‘ ا��+وا+! �
إ�+% و�+ ء 

 E++� �++- دم����; �++ل (
1++ل 
; �++ل ذي 8++ ع 
++ 0@، أو 
; �++ل �9زو�++�، أو �++رج 
�++وھG) �4++رض ا�;�++ورة. وُ�!++�

�) و�5
@ ! دس -�ور�د ا��ورا��وم و�'��.ا��,�5ن 
#دات ��زن و��! �
  'ل ا�;�ور (أو �eره 
ن �وا
ل ا�;�ورة ا�


 ���دس )Cور�د ا��ورا��وم و�(�در أ�و���^ (  -١٠-٧-٥�C�!ا��ط��)�ت ا�
  )ا,����ب ا�Gز�"�

ة ����++ ً، 8+ درة ��+% أ�+ذ ���+ ت "
� 3++رة" 
+ن ا�
5+ ري ا�4 ز�+� �!++ دس  
ط� -+ ت   � أو 
#+د7

+�
 �+����
:���  
  -�ور�د ا��ورا��وم، و��
�ز ��ل 

و9دة 
ن و9دات ا����� ا�ذر�� أو أ�1ر، و�,  8درة ��% ا����9+ل �ز�+د ��+%  8٣٢٠ درة ��% �8 س أ�و� ت   -١  
  ؛5٣٢٠زء وا9د -� 

  ٢-  
 �
++ن ا����++ل أو !++� 0ك ا����++ل وا��9++ س ا��++� C �'++ل -�,++  �!++�� ا����++ل �++ن 
�++ در أ�و��++ �++� % ٦٠ر�7
� �,ذه ا�
واد؛�
9
  9!ب ا�وزن، أو !� 0ك ا����ل وا��روم أو 


� در ���Uن � �ر5م ا[���رو��؛  -٣    


� !ب �����9ل ا��ظ�ري.  -٤   @�
  �,  �ظ م �5

١١-٧-٥-  �HC���8م/�ظم �-ب ا��وا�\ وا�Cت (�ظم ا��
  )ا,����ب ا�Gز�"�

   �++

+ن 
++واد 8+ درة ��+% 
' و �
9ط++ ت ا[1+راء 
�+�و��  +�ً���ة  � أو 
#+د7

++�
 �+5� #
�ظ+م أو 
#+دات 
:���  
� �,ذه ا�
واد، و�3
ل �
9
  ا����ل �! دس -�ور�د ا��ورا��وم أو 

� ت ��'�م، أو أ-ران، أو �ظم ُ�!��دم ��
ر�ر ! دس -�ور�د (أ)     A
9َ
� ا[1راء؛ُ��
  ا��ورا��وم إ�% �
Cت 
++ن ا�9 �++� ا�4 ز�++� إ�++% ا�9 �++� ا��++��� (أو 
�++ 0د �++ ردة) ُ�!++��دم -++� !++9ب !++ دس -�ور�++د (ب)     A9++و
ُ

� ا[1راء ��'�� �#د ذ�ك ��د �!����؛��
  ا��ورا��وم 
ن �
� ا[(ج)    ++��
1++راء �++ن طر�++ق 
9ط++ ت ��++��د أو �!++��ل ُ�!++��دم -++� !++9ب !++ دس -�ور�++د ا��ورا��++وم 
++ن �

  ?4ط� و�9و��� ا�% ا��3ل ا�! 0ل أو ا���ب؛

9ط ت (د)    ’G�ت’أو ‘ �وا ;��
  ��'ل ! دس -�ور�د ا��ورا��وم إ�% 9 و� ت.‘ 

١٢-٧-٥-  ) ^� 
C��-زات ا��Pور�د ا��ورا��وم/ا�C( ل ��دس)( ظم�
  )ا,����ب ا�Gز�"�

   .�� ��
ة ���� ً �;�ل ! دس -�ور�د ا��ورا��وم �ن ا�4 زات ا�9  � أو 
#د7

�
 �5� #
  �ظم 

    
  �C-وظ
 إ�@�-�

  �5وز أن �3
ل ھذه ا��ظم 
#دات 
1ل:    



  

٣٢  

� ا�'++ درة ��++% ا�#
++ل ��++د  (أ) 
�++دCت    ++?;��
� ��++د در5++ ت 9++رارة ++�
ا�9++رارة � ���ر�++د وأ5,++زة ا�;�++ل ا�# 


0و�� �9ت ا��;ر) أو أ8ل، ��١٢٠;ن ( ١٥٣در5 ت 9رارة ��ل إ�%  �  در5

� وا�' درة ��% ا�#
ل ��د در5+ ت 9+رارة ��+ل إ�+% (ب)      ?;��
� ��د در5 ت 9رارة �
أو و9دات ا���ر�د ا�# 


0و�� �9ت ا��;ر) أو أ8ل، ��١٢٠;ن ( ١٥٣ �  در5

  ! دس -�ور�د ا��ورا��وم.أو 
� 0د � ردة �! دس -�ور�د ا��ورا��وم 8 درة ��% �5
�د (ج)      

� ھ� ا���رو�5ن أو ا�رeون أو e زات أ�رى.    �
  و�
�ن أن ��ون ا�4 زات ا�9 

  �ظم ا��Cزر   -١٣-٧-٥

   ً  ����ة  � أو 
#د7

�
 �  �;�ل �ظ 0ر ا��ورا��وم. ��زرات أو �ظم ��زر�

    
  �C-وظ
 إ�@�-�

� ت ?و�0� وإ���رو��� ��% ا�!واء ����9م -� 3# ع (أو أ3+#�) ا���+زر و�'�+�      Aو�
ن �ظ م ا���زر 
ن  � دة 
  ���و7

� ��+% ا���+ ر ا�+ذري -���+ون +
�دم -+� ا�!+ ��ب ا�' 0�+!
(�'�, ) إ�% eر-� ا�;�ل ا��ظ�+ري.  أ
+  �ظ+ م ا���+زر ا�


+ن � دة 
ن ��زر ���4 8 �ل ��?�ط �?�� �وع آ�ر 
ن ا�� �+��#
�+زر (
1+ل ��+زرات ��+ ر ا��9+ س أو أ�+واع  


++ن ��++زرات 1++ �� أ�!++�د  ��دم -++� ا�!++ ��ب ا�5ز��0++�++!
ن �ظ++ م ا���++زر ا� ا���++زرات ا��++���).  و�
�++ن أن ���++و7

 E+� �+- �
�د�+!

�#ددة ا�طرق.  و�'�?� ا���زرات أو �ظم ا���زر ا� �� ?و�0���ا��ر�ون أو ��زرات أ�ز�
ر و

� طو���.ا�!�و��ن ���
  ��1ت ذ�ذ� ت ا�ط�ف �eراض ا���43ل �;�رات ز

    :���  

�� ت ا[1راء � ���زر � �- �
�د�!
  و�3
ل ا���زرات و
�و� ت ا���زر ا�


 ت ا���زر وا�
ذ�ِذ� ت ��% ا��9و ا�� ��:        A�?
  ا���زرات و

� ر ا��9 س ا��� ��!م ����  ا�� ����ن ا��   (أ)      �� ��
  ����ن: ا���زرات ا�# 

  � �و
�ر؛  ٦٠٠ و ٥٠٠�#
ل �
و5 ت ��راوح طو�,  
  ��ن   -١        

  واط أو أ�1ر؛ ٣٠و�'درة َ�رج 
�و!ط� �! وي   -٢        

� ��Uو� ت ا�رeون ا��� ��!م ����  ا�� ����ن ا�� ����ن:   (ب)      �
  ا���زرات ا�# 

  � �و
�ر؛ ٥١٥ و ٤٠٠�#
ل �
و5 ت ��راوح طو�,  
  ��ن   -١        

  واط؛ ٤٠و�'درة �رج 
�و!ط� ��5 وز   -٢        


و5+ ت � ر5++� ��+راوح طو�,++  
++    (ج)      � �++�
ا���+زرات ا�
'++واة �+ ���ود�
�وم (��++Eف ا�ز5+ ج) ا�# 

  � �و
�ر، وا��� ��!م �9iدى ا�� ����ن ا�� ����ن:  ١١٠٠و  ��١٠٠٠ن 

        ١-   �
++دة ا���?++  ++,�- t++���ا�'++وة، و �19� ���?++ ت � �4++�++!
� �و1 ��++� (5++زء 
++ن أ�++ف  ١أ�,++  


��ون 5زء 
ن ا�1 ���) أو أ�1ر، و��!م �9iدى ا�� ����ن ا�� ����ن:  

  واط؛ ٤٠�رج �!'� 
!�#رض أ9 دي �'درة �رج 
�و!ط� ��5 وز   (أ)            

  واط؛ ٥٠أو �رج �!'� 
!�#رض 
�#دد �'درة �رج 
�و!ط� ��5 وز   (ب)            



  

٣٣  

  أو            

        ٢-   �;� ++?
 ٥٠٠ا��+ردد ��و�ّ++د 
و5++ ت � ر5+� ��++راوح طو�,+  
++  �++�ن ��ط+وي ��++% 8+درة 

  واط؛ �٤٠ �و
�ر �'درة �رج 
�و!ط� ��5 وز  ٥٥٠ و


ذ�++ذ� ت أ3++#� ا���++زر ا��++��4� ا�9 د�++� ا��!++ق ا���?++�� ا�' ��++� ��?++�ط ا��++� ��!++م �5
�++@   (د)      

 :�  ا��� 0ص ا�� ��

  �ر؛� �و
 ٨٠٠ و ٣٠٠�#
ل �
و5 ت ��راوح طو�,  
  ��ن   -١        

  واط؛ ١و�'درة �رج 
�و!ط� ��5 وز   -٢        

  ���وھر�ز؛ �١
#دل ��رار أ��% 
ن و  -٣        

  � �و1 ���؛ ١٠٠و�#رض ��? ت أ8ل 
ن   -٤        


 ت و
ذ�+++ذ� ت أ3+++#� ا���+++زر ا��+++��4� ا���?+++�� ا�' ��+++� ��?+++�ط ا��+++� ��!+++م �5
�+++@   (ھـ)      �+++?


 :�  ا��� 0ص ا�� ��

  � �و
�ر؛ ٨٠٠ و ٣٠٠
  ��ن �#
ل �
و5 ت ��راوح طو�,    -١        

  واط؛ ٣٠و�'درة �رج 
�و!ط� ��5 وز   -٢        

  ���وھر�ز؛ �١
#دل ��رار أ��% 
ن و  -٣        

  � �و1 ���؛ ١٠٠و�#رض ��? ت أ8ل 
ن   -٤        

        �  ��% ا�
ذ�ذ� ت ا�9 د�� ا��!ق. -(ھـ)-٢-أ�ف-C٣ �!ري ا�
;ردة   : 
�9وظ


#دن   (و)      � ��
  ا���!�در�ت ا��� ��!م �5
�@ ا��� 0ص ا�� ���: ا���زرات ا�# 

  � �و
�ر؛ ٨٠٠ و ٧٢٠�#
ل �
و5 ت ��راوح طو�,  
  ��ن   -١        

        ٢-   t��� رددي�ر أو أ8ل؛ ٠٫٠٠٥و��ط ق �
  � �و

  ھر�ز؛ �١٢٥
#دل ��رار أ��% 
ن و  -٣        

  واط؛ ٣٠و�'درة �رج 
�و!ط� ��5 وز   -٤        

� �1 �� أ�!�د ا��ر�ون ا��� ��!م �5
�@ ا��� 0ص ا�� ���: ا���زرات ا���?�� ا�#  (ز)      �
   

  � �و
�ر؛ ١١٠٠٠ و ٩٠٠٠�#
ل �
و5 ت ��راوح طو�,  
  ��ن   -١        

  ھر�ز؛ ٢٥٠و�
#دل ��رار أ��% 
ن   -٢        

  واط؛ �٥٠٠'درة �رج 
�و!ط� أ��ر 
ن و  -٣        



  

٣٤  

  � �و1 ���. ٢٠٠و�#رض ��? ت أ8ل 
ن   -٤        

        �
�9وظ:   �++�
C �!++ري ا�?++وا�ط ا�++واردة -++� ا�
;++ردة (ز) ��++% ا���++زرات ا��++� ��� ا�# 

 ٥ و 1�١++ �� أ�!++�د ا��ر�++ون ذات ا�'++درة ا�# ��++� (ا��++� ��++راوح �++ دة 
++  �+++�ن 

  +

��+ ت 
1+ل ا�'ط+@ وا��9+ م، إذ أن ھ+ذه ا���+زرات إ� �+- �
�د�!
���وواط)، ا�

 �٢٠٠?+++ �,  �+++ن ��+++ون 
�وا�+++�� ا�
و5+++ ت أو ��+++ون ��?+++�� �ز�+++د �+++رض �

 .�  � �و1 ��

ا���زرات ا[�!
�ر�� ا���?+�� (-�ور�+د ا�ز�+ون، و��ور�+د ا�ز�+ون، و-�ور�+د ا��ر�+ـ��ون) ا��+�   (ح)      

 :�  ��!م �5
�@ ا��� 0ص ا�� ��

  � �و
�ر؛ ٣٦٠ و ٢٤٠�#
ل �
و5 ت ��راوح طو�,  
  ��ن   -١        

  ھر�ز؛ �٢٥٠
#دل ��رار أ��% 
ن و  -٢        

  واط؛ ٥٠٠�رج 
�و!ط� ��5 وز  و�'درة  -٣        


ل -� �رج �
و5� طو�,    (ط)      #�� �

�
١٦
�دCت را
 ن ا�� راھ�درو���5� ا� µ ،ر�

��رو  

  ھر�ز؛  ٢٥٠و�
#دل ��رار أ��% 
ن         

� �Uول أ�!�د ا��ر�ون ا��� ��!م �5
�@ ا��� 0ص ا�� ���:  (ي)      �
  ا���زرات ا���?�� ا�# 

  � �و
�ر؛ ٦٠٠٠ و ٥٠٠٠وح طو�,  
  ��ن �#
ل �
و5 ت ��را  -١        

  ھر�ز؛ ٢٥٠و�
#دل ��رار أ��% 
ن   -٢        

  واط؛ ٢٠٠و�'درة َ�رج 
�و!ط� أ��ر 
ن   -٣        

  � �و1 ���. ٢٠٠و�#رض ��? ت أ8ل 
ن   -٤        

        :�� ��U!++�د ا��ر�++ون ذات  C �!++ري ا�
;++ردة (ي) ��++% ا���++زرات  
�9وظ++�
ا��++� ��� ا�# 

� -++�  ٥ و ١ا�'++درة ا���++% (ا��++� ��++راوح �++ دًة 
++  �++�ن 
�د�++!
���++وواط)، ا�

 ��ط��' ت 
1ل ا�َ'ط@ وا��9+ م، إذ أن ھ+ذا ا��+وع 
+ن ا���+زرات إ
+  ��+ون 
�وا�+�

  � �و1 ���. ٢٠٠ا�
و5 ت أو ��ون ��?�� �ز�د �رض ��? �,  �ن 

ة �(�(��EE�: ً�EEدا��K )EE. �-ط�EEت اEE#Wراء %��EE)Hل  ا��EEظم  -٨-٥ 
 أو ا��$EEد���EE)�ت ا��EEدات وا��!و�EE$�وا�
  ا�%ز�.

    
  �C-وظ
 ���Kد�


ر �Eز
  أ�و�+ ت ا��ورا��+وم ��+ر 
5+ ل �,ر�+ �0 �+�م ?+�ط� ��+% ذ�ذ�+� ا�+ر��ن     � ،�

��ـــ� ا�;�ل ا��Eز� �-

% �9و �;?��� و�زداد 8طر 
دارا�,  ا��و���+�.  و�+�م ا9��+ س ��9ث �!�و�ب ا�ط 8� �� ٢٣٥-ا��و�� ���ورا��ــوم


1رى � ��ورا��وم G� � ج �رات ا����رة ا�'طر [� !
أ
  ا��Eز
+ ، ا��+� ���+ون �+ن طر�+ق  .٢٣٥-ا��و� ت ذات ا�

�دام �++! � G�++�� �4ط�!++� �++ �� ا�'++درة
�++��Uن ��++ ر ا��ورا��++وم، -�5++ري ا9�واؤھ++  -++� �59++رة �;ر�++t ذات 
5++ ل 


 �  �4ط�س - 0ق ا��و��ل. و�3
ل ا��ظم ا����و�و�5� ا�ر�0!�



  

٣٥  

� �ظ++ م �و��++د �Eز
++  ا��ورا��++وم، و�
++وذج 5,++ ز ا�;�++ل ا�
++زود �
�4ط++�س -++ 0ق ا��و�++�ل، و�ظ++م !++9ب     ++��
#��

 @
��; ت’و‘ ا��وا�G’ا�;�زات �4رض 5
  ‘.ا�

١-٨-٥-  �K���"وھوا 

 %���و�Gت ا�د8�5C��$در ا�8وى ا��)�  

ة ����+ ً [��+ ج أو �#�5+ل ا��و�+ ت، و��
�+ز    � أو ا�
#+د7

+�

� در وھوا�0 ت ا�'درة ا�د�8'� ا�
و5+ ت، ا�
���++و واط [��++ ج  4�e٥٠++ ھر�ز، و
�و!++ط �++ �G 8++درة �ز�++د ��++%  �٣٠ ���++ 0ص ا�� ��++�: ذ�ذ�++� �ز�++د ��++% 

  ا��و� ت.

  ��HCت ا�-ث ا,�و�.  -٢-٨-٥

  +!C �ة ����+ ً ��+رددات �ز�+د ��+% 
�; ت 9+ث أ�+و�� ذات ذ�ذ�+ � أو 
#+د7

+�
 ����+وھر�ز وھ+�  ���١٠٠

�و!ط 8وى �ز�د ��%  �5� #
  ���وواط. 8٤٠ درة ��% 

  �ظم �و��د %ز�� ا��ورا��وم  -٣-٨-٥

  . 

9ط ت �و��د ا��Eز �-  ,
�دا�!C  �ً���ة  � أو 
#د7

�
  �ظم ��و��د �Eز
  ا��ورا��وم 

٤-٨-٥-   ���G� ت�$�G�’\ت’و‘ �وا��HC�� ‘ ز ا��ورا��ومC(  

   @�
5
# ت ��5
’G�ت’و‘ ا��وا +;��
ة ����+ ً �;�+ز ا��ورا��+وم -+� 3+��� ا��+�ب. و��+ون ‘ ا� � أو 
#+د7

+�

� ا�9++رارة وا����++ل ���++ ر -�++ز ا��ورا��++وم/ 
1++ل ++

++ن 
++واد 8++ درة ��++% 
' و �5
#++ ت ا��5
�++@ ھ++ذه 
�++�و�


� �,ذه ا�
واد.ا�4را-�ت ا�
ط�� � �C�ر�وم أو �
9
  ا���� �وم أو ��ون 

  -�و��ت و-دات ا�H(ل  -٥-٨-٥


9ط ت ا[1راء � �;�+ل ا��Eز
+� �4+رض ا9�+واء    �-  ,
�دا�!C ً ����� أو 
#ّدة 

�
 �أو��� أ!طوا��
# ت  A
5
�، و���!Eرددات ا��و��ل ا��ف �

�در �Eز
  ا��ورا��وم، و’G�ت’و‘ ا��وا ;��
  ‘.ا�


�C-وظ
 إ    �-�@�  

� ت ا�C�3+ ر،     +?
دة �#+دد وا-+ر 
+ن ا�
� -+ذ �و�+Eت ا���'+�م � ��,ر�+ ء وا�
�+ ه، و�و�+�Eت � 
+زو7 �ھذه ا�و��

 +
�+م -�,+  �+وّ�� ا�'+درة ��+% ا�;+�Y وا[E+eق 
+ن أ5+ل إ� 9+� �5د�+د  و�ظم ��3��ص و
را�8� أ�ط ل ا�5,زة. �


1ل ا�;وCذ �eر ا�' �ل ���دأ. ��! �
 �
ن 
واد �eر 
�4ط�!� ����
�، وھ� ���  ا�
�و� ت ا�دا

ة �(�(�ً :���دا��K ). �-ط�ت اW#راء ا�!Kر��Pط��.  -٩-٥   ا��ظم وا��$دات وا��!و��ت ا��(��
 أو ا��$د�

    � 
  ��Kد�
�C-وظ

� (را�+@     +�9�
5� �+ن طر�+ق �+��Uن 
+ دة ��'+�م ��
5� ا��,ر
�4ط�!��، ��م �#�5ل أ�و� ت -�ز ا��ورا��وم ا�� #
-� ا�

� إ�++% ا��++ ذ 
!++ رات ++;���
��ور�++د ا��ورا��++وم �++ دة) و�
ر�رھ++  ��++ر 
5++ ل 
�4ط�!++� �++د-@ أ�و�++ ت ا��ظ++ 0ر ا�

�. و�3
ل ا�
�و� ت ا�ر�0!�� �5, ز ا�;�ل ا��;���

5+ ل 
�4ط�!+� ��9و�ل/-�+ل  :�+��  
,ر
�4ط�!� ���ظ 0ر 

 .�5
�++@ ا��و�++ ت ا�
;�++و��� ً ++
ا��ظ++ 0ر � �3++#� ا��و��++�، و
�++دراً أ�و��++ ً ��ظ++ م ا��#�5ـــــ++ـل ا��++ ص �++�، و�ظ 
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� �ظ+ م ا[
+داد � �'+درة ا�
�4ط�!+��، و�ظ+ م إ
+داد 
�+در ا��و�+ ت ��,ر�+ ء ذات+5� #
�� � و�3
ل ا�+�ظم ا[?+ -�

�0� C!�# دة ا��وا�G و��ظ�ف/إ� دة �دو�ر ا�
�و� ت. �

� و�� ا����� �;1ّ�
�، و�ظ م ا��;ر�t، و�ظم �� � �  -�ط�

  أKGزة !Kر��Pط���
 �H(ل ا��ظ�"ر  -١-٩-٥

  �ة ���� ً �;�ل �ظ 0ر ا��ورا��+وم، و
#+دا�,  و
�و� �,+ ،  أ5,زة �,ر
�4ط�!� � أو 
#د7

�
�;�ل ا��ظ 0ر 
:���  
  و�3
ل 


� در ا��و� ت  (أ)    
ة ����+ ً، ���++ون 
++ن 
�+دٍر ����++ ر و
++ؤ�Aن    � أو 
#++د7

+�

�+ در 
;++ردة أو 
�#+ددة ��و�++ ت ا��ورا��++وم 


1+ل  ��+! �

ن 
واد  ����
ل أ#3�، وھ�  A5#
ا�4را-�+ت، أو ا�;+وCذ �e+ر ا�' �+ل ���+دأ، أو ا��9+ س، و8+ درة و

�� أ
��ر. ��٥٠% �و��د �� ر أ#3� أ�و��� إ5
 �� C �'ل �ن   

# ت ا��و� ت  (ب)   A
5
  
5
�+@ 9+زم أ�و�+ ت ا��ورا��+وم   �� ً +����� أو 
#+دة 

+�

+ن 3+'�ن أو أ�1+ر و�5+وب  �� 
�و7 @�
�و9 ت �5

��

1ل ا�4را-�ت أو ا�;وCذ �eر ا�' �ل ���دأ.ا�
1رى وا�
!��;د، وھ�  ��! �

ن 
واد  ��  

�  (ج)  �e9 و� ت -را  

++ن 
++واد �e++ر    �++���
 ،�ة ����+ ً �5,++زة -�++ل ا��ورا��++وم ا��,ر
�4ط�!+� � أو 
#++د7

++�
 �++�e9 و�+ ت -را

� ����43ل �?4ط C �ز�د ��% 

�

1ل ا�;وCذ �eر ا�' �ل ���دأ، و ،��! �
 �   !� ل.� ٠٫١
�4ط�!�

    
  �C-وظ
 إ�@�-�

دة � �
 ء، و��+و-ر �,+       � ت ا�
�ر7 Aط�
���� ً 9C�واء 
� در ا��و� ت و�و9 ت ا��5
�@ وا� �

�
 �ھذه ا�و��

� ��;�Y وا[Eeق [زا�� ھذه ا�
�و� ت وإ� دة �ر���, .�� �
� ت ا�C�3 ر وإ?
  �و��Eت 

  أ5زاء ا�8ط ب ا�
�4ط�!��  (د)  
   �

+�
ة ����+ ً �5+زاء ا�8ط+ ب ا�
�4ط�!+�� ا��+� �ز�+د 8طرھ+  ��+% 
�+ر�ن وُ�!+��دم -+� أ5زاء  أو 
#+د7


5 ل 
�4ط�!� 1 �ت دا�ل أ5,زة -�ل ا��ظ 0ر ا��,ر
�4ط�!�� و-� �'+ل ا�
5+ ل ا�
�4ط�!+�  %�� �ا�
9 -ظ
  ��ن أ5,زة ا�;�ل ا�
�5 ورة.

٢-٩-٥-  

 ا�CHط����	 
  �ظم إ�داد %��ط�5

   �� إ
دادات � ��+��� 8 :�
�+ در ا��و��+�، و��
�+ز �5
�+@ ا���+ 0ص ا�� ��+�� ً +����ة  � أو 
#د7

�
 �ا�;�ط�
�+رج C �'+ل �+ن  �
ر، و-�ط�+�+!
أ
��+ر، و��ظ+�م -�ط�+�  ١-�+ط، و��+ ر �+رج C �'+ل �+ن  ٢٠ ��٠٠٠��43ل ا�

� طو�,  ٠ر��٠١!�� أ-?ل 
ن ��
  ! � ت. ٨% ��% 
دى -�رة ز

  ���Pط���
إ�دادات ا�8درة ا  -٣-٩-٥

ة ����++ ً، و��
�++ز �5
�++@ ا���++ 0ص    � أو 
#++د7

++�
 �إ
++دادات 8++درة 
�4ط�!++�� ���++ ر 
� 3++ر و8++درة � ��++
8 ���� [�� ج �رج �� ر C �'ل �+ن  :�
ر �;�ط�+� C �'+ل �+ن ٥٠٠ا�� ���+!
-�+ط و��ظ+�م  ١٠٠أ
��+ر ��+% �9+و 

� أ��% 
ن �!�� �   � ت.!  ٨  % ط��� -�رة 
د�, ٠٫٠١ا��� ر أو ا�;�ط�
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 أو   -٦��E)�دات ا�E$�د�و��ر�وم وا�Eت ا��E%!ّد�و��ر�وم و�رEل وا�E�8#ء ا��E�ز ا�E�!ج أو �ر�E��W ط�ت-�
�K� ً�)�)� ة   ا��$د�

    �
,�د�� �
�9وظ  

     �
+ن ا�� �9+  

+ن ا�#
��+ ت. ��+د أن ھ�+ ك �
���+�ن أ�1��+  5+دواھ �
��و�+ �
�ن إ�� ج ا�
 ء ا�1'�+ل � !+��دام ط 0;+�

�
� :�� �� دل ا�
و��  وا�,�درو�5ن.ا��5 ر���
� ذو� ن ا�4 ز)، و���
� �� دل ا�
 ء و��ر���د ا�,�درو�5ن (��  

� ا�و�+% ��+% ��+ دل ا�,�+درو�5ن وا�+د�و��ر�وم    ��
�+�ن ا�
+ ء و��ر���+د ا�,�+درو�5ن دا�+ل !�!+�� أ�+راج  و�'وم ا�#

  ++
�5+ري �3++��4,  ���
+  ��++ون ا�5+زء ا���++% �+ رداً وا�5++زء ا�!+;ل !++ �� ً. و��+د-ق ا�
++ ء �9+و أ!++;ل ا��+راج ���

� ���!+�ر +�'1

ن ا��وا�� ا� ��5ري دورة e ز ��ر���د ا�,�درو�5ن 
ن أ!;ل ا��راج إ�% أ�Eھ . وُ�!��دم !�!�

E�++��، وا�++% ��ر���++د ا++?;��
ط ا�4++ ز وا�
++ ء. و���'++ل ا�++د�و��ر�وم إ�++% ا�
++ ء �9++ث ��++ون در5++ ت ا�9++رارة 

ا�,�درو�5ن �9ث ��ون در5 ت ا�9رارة � ���. وُ�+زال ا�4+ ز ا�
1+رى � �+د�و��ر�وم أو ا�
+ ء ا�
1+رى � �+د�و��ر�وم 

� -+� أ�+راج ا�
را9++ل 
+ن أ�+راج ا�
ر�9+� ا�و�+% ��+د �'ط+� ا��'+ ء ا�5++زء ا�!+ �ن وا�5+زء ا��++��
 رد، و���+رر ا�#

٪، ا�+ذي �
1+ل ��+ ج ا�
ر�9+� ا���+رة، إ�+% و9+دة ٣٠ا�� ���. وُ�رَ!ل ا�
 ء ا�
1+رى � �+د�و��ر�وم ��!+�� ��+ل إ�+% 


; �Eت �� Y� � ء 1'�ل 
  ٪.٩٩٫٧٥أي أ�!�د ا�د�و��ر�وم ��!��  –�'ط�ر [�� ج 

    
� �� دل ا�
و��  وا�,�درو�5ن -���
�  
�ن أن �!+��رج ا�+د�و��ر�وم 
+ن e+ ز ا��ر��+ب �+ن طر�+ق ا��
+ س 
+@ أ

ا�
و��  ا�! �0� -� و5ود 
 دة 9; زة. و��م ��'�م e ز ا��ر��ب دا�ل أ�+راج ا���+ دل وإ�+% 
9+وٍل �|
و��+ . و��+د-ق 


+ن ا���+% إ�+% ا�!+;ل.  �و�5+ري ا��+زاع ا�4 ز دا�ل ا��راج 
ن ا�!;ل إ�% ا���% ���
+  ��+د-ق ا�
و��+  ا�!+ �0

+ر ا�
و��+  -+�  A!�
ا�د�و��ر�وم 
+ن ا�,�+درو�5ن -+� e+ ز ا��ر��+ب و�ر��+زه -+� ا�
و��+ . 1+م ��+د-ق ا�
و��+  -+� ُ

� إ1+راء إ?+ -�، +��
� �ل ا�
و��  -� ا�5زء ا���%. و�3+,د ا�
را9+ل ا�� ��+ A9و
أ!;ل ا��رج ���
  ��د-ق ا�4 ز -� ُ

E� ++;
�� Y� ++� ء 1'�++ل ++
ت �++ن طر�++ق ا��'ط�+ر ا��,++ �0. و�
�++ن �++و-�ر e++ ز ا��ر��++ب ا�++Eزم �;?++ل و�+�م إ��++ ج 

  +

9ط� ا�
و��  ا��� �
�ن �� ؤھ  إ�% 5 �ب 
9ط� إ�� ج ا�
 ء ا�1'�ل �ن طر�ق �� دل ا�
و��+  وا�,�+درو�5ن. �

� �� دل ا�
و��  وا�,�درو�5ن أن ��طوي ��% ا!��دام ا�
 ء ا�# دي �
�در ��و-�ر ا�د��
  �و��ر�وم.�
�ن �#

� ��++ دل ا�
++ ء و��ر���++د     ++��

9ط++ ت إ��++ ج ا�
++ ء ا�1'�++ل �++ن طر�++ق �� �وا�#د�++د 
++ن 
;++ردات ا�
#++دات ا�ر�0!++�

� ��++ دل ا�
و��++  وا�,�++درو�5ن، ھ++� 
;++ردات دار5++� -++� �++دة 8ط �++ ت 
++ن ++��
ا�,�++درو�5ن، أو �++ن طر�++ق �

9
�0� وا��;ط��. و��ط�ق ھذا ��3ل � ص ��% ا� �
� ��+ دل ا�
+ ء ا��� � ت ا�����
ط ت ا���4رة ا��� �!��دم �

� ��++ دل ا�
++ ء  و��ر���++د ا�,�++درو�5ن.++��
و��++ن ا�'��++ل 
++ن ھ++ذه ا�
;++ردات 
�++ ح "��++ورة 
��!++رة". و��ط�++ب �


�++ ت ���++رة 
++ن ا�!++وا0ل ا�' ��++� �3E++�# ل � �++5� #
� ��++ دل ا�
و��++  وا�,�++درو�5ن ++��
و��ر���++د ا�,�++درو�5ن و�

 �
��++د ظ++روف ?++4ط 
ر�;#++�. و�++ذا ��#++�ن �++دى و?++@ ا���++
�م و
#++ ��ر ا��3++�4ل ��
9ط++ ت وا�ّ� �++� وا�!++ 


 ن �
+ر ����4+3 +? ����+ ر ا�
+واد و
وا�+; �,  ��4+C م د�8ق 
وا�
#دات ا��� �!��دم ھ ��ن ا�#
����ن إ�Eء اھ�


ن ا�
 ن وا�
و1و�8�. و��و8ف ا��� ر 59م ا�
9ط� �د �ر5� ر�0!+�� ��+% طو�ل 
@ �وا
ل ��;ل 
!�و� ت ر-�#

�ِدم. وأ��+راً، �+!

;ردات ا�
#دات و-' ً �
�ط��+ ت ا� ���� e 5ري إ�داد� �� �و� � .��وا
ل ا8�� د�� و��% ا�5 9

� ��+++ دل ا�
و��+++  -���4+++� أن �9َE+++ظ -+++� ا�#
���+++�ن +++��
� ��+++ دل ا�
+++ ء و��ر���+++د ا�,�+++درو�5ن و�+++��
أي -+++� �

ة ����+ ً [��+ ج ا�
+ ء ا�1'�+ل �
�+ن أن 
;ردات ا�
#دات ا��� C � -وا�,�درو�5ن � أو 
#د7

�
�ون، �
;ردھ ، 

� ��+% ھ+ذه ا�+�ظم �ظ+ م إ��+ ج ا�
+ دة +�1
ة ����+ ً [��+ ج ا�
+ ء ا�1'�+ل. و
+ن ا� � أو 
#+د7

+�
�ر���,  -� �ظم 

�دم -� ا��ر���!
� �� دل ا�
و��  وا�,�درو�5ن، و�ظ م �'ط�ر ا�
 ء ا���
� �- �
�د�!
ز ا��,+ �0 ��
+ ء ا�9; زة ا�

  ا�1'�ل ���ون � �9 ً ��
; �Eت -� �ل 
ن ا�#
����ن.
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� ��+ دل ا�
+ ء     +��
�  +
ة ���� ً [�� ج ا�
 ء ا�1'�+ل � !+��دام إ � أو ا�
#د7

�

;ردات ا�
#دات ا� ���  
و�رد -�

� �� دل ا�
و��  وا�,�درو�5ن:��
  و��ر���د ا�,�درو�5ن أو �

  أ%راج �%�دل ا���ء و!%ر���د ا��Kدرو�Gن  -١-٦


�4 � !+� ل،  ٢
�ر و8 درة ��% أن �#
+ل -+� ظ+روف ?+4ط C �'+ل �+ن  ١٫٥أ�راج �� دل C �'ل 8طرھ  �ن   
� �� دل ا�
 ء و��ر���د ا�,�درو�5ن.��
ة ���ً�  [�� ج ا�
 ء ا�1'�ل � !��دام � � أو 
#د7

�
  و

  ا�����Hت وا�@�Uط�ت  -٢-٦

� ا�
�!++وب (أي �; �++ ت   ++?;��

�4 � !++� ل) �++دورة  ٠٫٢أو ?++ eط ت �++ �طرد ا�
ر�++زي أ9 د�++� ا�
ر�9++� و
٪)؛ وھ++� e٧٠+ ز ��ر���++د ا�,�++درو�5ن (أي ا�4++ ز ا�++ذي �9�++وي ��+% ��ر���++د ا�,�++درو�5ن ��!++�� �ز�++د ��++% 

� �� دل ا�
 ء و��ر���+د ا�,��
ة ���� ً [�� ج ا�
 ء ا�1'�ل � !��دام � � أو 
#د7

�
�+درو�5ن. وC �'+ل 8+درة 

++ل -++� ظ++روف ?++4ط C �'++ل �++ن  ٥٦ھ++ذه ا��; �++ ت أو ا�?++ eط ت �++ن #�  ++
��� ،�++�� 1/ً �#�
١٫٨
�++راً  

� ��ر���د ا�,�درو�5ن ا�رطب.
�د� �

�
�� م U� �'�4

�4 � !� ل 3;ط، و��ون   

  أ%راج �%�دل ا,�و��� وا��Kدرو�Gن  -٣-٦

٢٫٥
�++ر و ١٫٥
�++راً، و��++راوح 8طرھ++  �++�ن  ٣٥ن C �'++ل ار�; �,++  �++ن أ�ـ++ـراج ��++ دل ا�
و��++  وا�,�++درو�5   
ة  ١٥
�ر، و��ون 8+ درة ��+% ا�#
+ل -+� ظ+روف ?+4ط ��5ــ+ـ وز  � أو 
#+د7

+�

�4 � !�ــ+ـ ل، �
+  ��+ون 

� ��+ دل ا�
و��+  وا�,�+درو�5ن. و��+ون ھ+ذه ا��+راج 
+ّزودة أ�?+ ً +��
���� ً [�� ج ا�
 ء ا�1'�+ل � !+��دام �

+ E1ً �'ط+ر ا�5+زء ا�!+طوا�� ��9+ث �
�+ن إد�+ ل أو �
� وا9دة ��% ا�8ل ��+ون 8طرھ+  ,ّ;3
 �
9ور� �9�;

.����  !9ب أ5زاء ا��راج ا�دا

٤-٦-  
�C-وا��@��ت ا��ر 
�Cزاء ا,%راج ا�دا�Gأ  

   �+��
ة ����+ ً ��+راج إ��+ ج ا�
+ ء ا�1'�+ل � !+��دام � � أو 
#+د7

�
 �� ت 
ر��9?
� و���أ5زاء أ�راج دا
����++ ً ��9'�++ق  �

++�
 �
!++ ت 
ر��9++ِE
ُ �++�����++ دل ا�
و��++  وا�,�++درو�5ن. و�3++
ل أ5++زاء ا��++راج ا�دا


 س و�1ق ��ن ا�4 ز وا�! 0ل.�  

   �� ت 8 ��?
 �� ت ا�
ر��9?

ن و�3
ل ا�+? �����+ ً ��+دو�ر ا�
و��+  ا�!+ �0 �

+�
4
ور 
����43ل ا�
.�� �|�راج ا�
ر��9�!�� � ����
 س دا� �
ر�9  

رات) ا,�و���  -٥-٦ رات (ُ�8ط3 3�!�ُ  

++رات) أ
و��++  �#
++ل -++� ظ++روف ?++4ط C �'++ل �++ن    Aط'
++رات ( A!�
ة  ٣ُ � أو 
#++د7

++�

�4 � !++� ل، و��++ون 
� �� دل ا�
و��  وا�,�درو�5ن. ���� ً [�� ج ا�
 ء ا�1'�ل��
�دام ��! �  

  �-و:ت أو و-دات �و��ف ا,�و���  -٦-٦

� ��++ دل   ++��
ة ����++ ً [��++ ج ا�
++ ء ا�1'�++ل � !++��دام � � أو 
#++د7

++�

9++وCت أو و9++دات �و��++ف ا�
و��++  
  ا�
و��  وا�,�درو�5ن.
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    �
�9وظ� إ�? �9  

�!9ب ھذه ا�
9وCت أو ا�و9دات e ز ا��و��ف (ا����رو�5ن وا�,�درو�5ن) 
ن �
ود �� دل ا�
و�� /ا�,�+درو�5ن     

ذي ا�?4ط ا�# �� (أو أ�
دة �� دل ا�
و�� /ا�,�درو�5ن ذات ا�?+4ط ا�#+ ��)، و�#+ د ا�
و��+  ا�
و�;+� إ�+% �
+ود 

  (أو أ�
دة) ا��� دل.

٧-٦-   
3ت ا:��(�ص %�,�$C-�ُدون ا�-�راء  


EA�9ت ا
�� ص � �#3� دون ا�9
راء 8 درة ��% ا����9ل "ا�
� 3ر" ��!+�� ا�,�+درو�5ن وا�+د�و��ر�وم �9+ث   ُ
  ٪.C٩٠ �'ل �!�� �ر��زات ا�د�و��ر�وم �ن 

٨-٦-  
  ا�-را�5ت ا�و��ط

ة ����+ ً [��+ ج ا�
+ ء  9را8 ت و!�ط� ��9و�ل e ز ا�د�و��ر�وم ا�
1رى   � أو 
#+د7

+�
إ�% 
 ء 1'�ل، ��ون 
� �� دل ا�
و��  وا�,�درو�5ن.��
  ا�1'�ل � !��دام �

٩-٦-  �K� 

 �ز��دة �ر!�ز ا���ء ا�#�8ل أو ا,	�دة ا�ز�C��!ا��ظم ا�  

   ً  +����ة  � أو 
#+د7

+�
  +,� �+
� �ز�+ دة �ر��+ز ا�
+ ء ا�1'�+ل أو ا��
+دة ا�Eز+�
�ز�+ دة �ر��+ز ا�
+ ء  �ظم � 
�دم -� ا�
; �Eت.�!
  ا�1'�ل �eراض ا�و�ول �� إ�% �!�� �ر��ز ا�د�و��ر�وم ا�

    �
�9وظ� إ�? �9  

ة ���� ً [��+ ج  ھذه     � أو 
#د7

�
ا��ظم، ا��� �!��دم � دة �'ط�ر ا�
 ء �;�ل ا�
 ء ا�1'�ل �ن ا�
 ء ا��;�ف، 

�دام -� ا�
; �Eت (أي 
+  �!+��� ا�
#,+ودة �!E� Y� ء ا�1'�ل ا�� 

+ن أ�!+�د ا�+د�و��ر�وم) 
+ن 
+ ء ٩٩٫٧٥ا� ٪

  1'�ل ُ
�'7م ذات �!�� �ر��ز أد�%.

ورا��EEوم وا�%Cو�و��EEوم ا�����EEدَ��ن )��EE) .EE 	��(EEر ا�وEE5ود و)(EEل �ظ�EE"ر �-ط�EEت �-و�EEل ا��  -٧
ة  ٥و ٤ا��ورا��EEEوم 	EEEC_ ا��-EEEو ا��EEEذ!ور )EEE. ا�EEE�8��ن  
 أو ا��$EEEد���EEE)�دات ا�EEE$�وا�.، وا�EEEا�� _EEEC	

.�K� ً�)�)�  

  ا�(�درات    

     Cن ھ++ذه ا�9++دود إ
+++? �
+++ن ا�
;++ردات ا�ر�0!++�� ا�
�در5++ �++�
5
و�++� ا�� 
و-'++ ً �5v+++راءات C �++�م ��++د�ر ا�

ة  � أو ا�
#+د7

+�
ا�
��وص ���,  -� ا�
� دئ ا��و�5,��. و�
�ن ا!��دام 5
�@ ا�
9ط ت وا�+�ظم، وا�
#+دات ا�

. ,� 
� أو إ�� 5,  أو ا!�#� �5� ا�
واد ا3�Cط ر�� ا�� #

ن ھذه ا�9دود، 
ن أ5ل ? ً ����  

ة �(�(�ً ��K�-ط�ت �-و�ل ا��ورا��وم وا��$دات ا��(��
 أو   -١-٧   ا��$د�

    
  �C-وظ
 ���Kد�

� �9ول وا9دة أو أ�1ر 
ن �وع ��
�+ �0 ���ورا��+وم ا�+% �+وع     ��

�ن أن �'وم 
9ط ت و�ظم �9و�ل ا��ورا��وم �#�

آ�ر، �
  -� ذ�ك 
  ���: �9و�ل 1 �+ث أ�!+�د ا��ورا��+وم إ�+% 1+ �� أ�!+�د ا��ورا��+وم، و�9و�+ل أ� !+�د ا��ورا��+وم 



  

٤٠  

ر�++د ا��ورا��++وم، أو !++ دس -�ور�++د ا��ورا��++وم أو را�++@ ��ور�++د ا��ورا��++وم، و�9و�++ل را�++@ -�ور�++د إ�++% را�++@ -�و

ا��ورا��وم إ�% ! دس -�ور�د ا��ورا��وم، و�9و�ل ! دس -�ور�د ا��ورا��وم إ�+% را�+@ -�ور�+د ا��ورا��+وم، و�9و�+ل 

��ورا��وم إ�+% 1+ �� أ�!+�د ا��ورا��+وم. وا�#د�+د را�@ -�ور�د ا��ورا��وم إ�% -�ز ا��ورا��وم، و�9و�ل أ
Eح -�ور�د ا


9ط ت �9و�ل ا��ورا��وم ھ� 
;+ردات 
3+�ر�� -+� �+دة 8ط �+ ت 
+ن �+� � ت � �
ن 
;ردات ا�
#دات ا�ر�0!�

� -+� ھ+ذه ا�#
��+ ت: ا�-++ران، 
�د�+!
�. و�+رد -�
+  ��++�، ��+% !+��ل ا�
1+ ل، أ�+واع ا�
#++دات ا�+�0 �
� ا���+5� #
ا�

�، وا�ط+ ردات ا�
ر�ز�+� وا��و� ت ا�دوار+5Aوھ�
#0�، وا�
;+ �Eت ذات ا��+راج ا� 
ة، وا�
; �Eت ذات ا�'�# ن ا�

��!وا0ل، وأ�
دة ا��'ط�ر، وأ�
+دة ا!+��راج ا�!+وا0ل. و��+ن7 ا�'��+ل 
+ن ھ+ذه ا�
;+ردات 
�+ ح "��+ورة 
��!+رة"؛ 

�دم و
وا�+!
�+; ��. و�'�?+� ا�
+ر، -+� �#+ض و� �� �� !+�5ري إ�+داد 
#ظ+م ھ+ذه ا�
;+ردات و-'+ ً �
�ط��+ ت ا�

� -++� ا���++
�م وا��3++��د �
را�++ ة ا��++واص ا�ّ� �++� �++�#ض ا���
 و�++ ت ا��++� �++�م ++� �ا�C ++9ت، و?++@ ا���++ رات 


# �5�,  (-�ور�د ا�,�درو�5ن، وا�;�ور، و1 �ث -�ور�+د ا���+ور، وأ
+Eح -�ور�+د ا��ورا��+وم)؛ وذ�+ك � [?+ -� إ�+% 

� � �9ر�5� ا�'�#�

��+ ت �9و�+ل ا��ورا��+وم أن7 
;+ردات ا�3واeل ا�� @+�
�وو��. وأ��+راً، ���4+� أن �9َE+ظ -+� 5

ة ����+ ً ��9و�+ل ا��ورا��+وم �
�+ن �ر���,+  -+� �ظ+م  � أو 
#د7

�
ا�
#دات ا��� C ��ون، �ل 
�,  ��% 9دة، 

�دا
,  -� �9و�ل ا��ورا��وم.�!C ً ����ة  � أو 
#د7

�
  

ة �(�(�ً ��-و�ل #��ث أ!��د ا��ورا��وم إ�_ ��دس )Cور�د ا��ورا��وما��ظم ا��(��
 أو   -١-١-٧   ا��$د�

    
  �C-وظ
 إ�@�-�

     �+��

�ن �9و�ل 1 �ث أ�!+�د ا��ورا��+وم إ�+% !+ دس -�ور�+د ا��ورا��+وم 
� 3+رًة �+ن طر�+ق ا�;�+ورة. و��ط�+ب ا�#�

  و5ود 
�در �4 ز ا�;�ور أو 1 �ث -�ور�د ا���ور.

ة �(�(�ً ��-و�ل #��ث أ!��د ا��ورا��وم إ�_ #��. أ!��د ا��ورا��وما��ظم   -٢-١-٧   ا��(��
 أو ا��$د�

    
  �C-وظ
 إ�@�-�


�++ن �9و�++ل 1 �++ث أ�!++�د ا��ورا��++وم إ�++% 1++ �� أ�!++�د ا��ورا��++وم �++ن طر�++ق ا��++زال 1 �++ث أ�!++�د ا��ورا��++وم     �

ر (ا�
'طر) أو ا�,�درو�5ن. 7!�
�دام e ز ا�
و��  ا��! �  

ة �(�(�ً ��-و�ل #��. أ!��د ا��ورا��وم إ�_ را%� )Cور�د ا��ورا��وم  -٣-١-٧   ا��ظم ا��(��
 أو ا��$د�

    
  �C-وظ
 إ�@�-�


�ن �9و�ل 1 �� أ�!�د ا��ورا��وم ا�% را�@ -�ور�د ا��ورا��وم �ن طر�ق �; �ل 1+ �� أ�!+�د ا��ورا��+وم 
+@ e+ ز     �


0و��) ٥٠٠-٣٠٠( ��;ن ٧٧٣و �٥٧٣ن -�ور�د ا�,�درو�5ن ��د در5� 9رارة ��راوح � �  .در5

ة �(�(�ً ��-و�ل را%� )Cور�د ا��ورا��وم إ�_ ��دس )Cور�د ا��ورا��وم  -٤-١-٧    ا��ظم ا��(��
 أو ا��$د�

    
  �C-وظ
 إ�@�-�

��م �9و�ل را�@ -�ور�د ا��ورا��وم إ�% ! دس -�ور�د ا��ورا��وم �ن طر�ق ا��; �ل 
@ ا�;�ور ا�
�+9وب �+iطEق     

� �++ن طر�++ق ��ا�9+رارة -++� 
; �++ل �ر5++�. و�5++ري ���1++ف !++ دس -�ور�+د ا��ورا��++وم 
++ن e++ زات ا�++دوا-ق ا�!++ 



  

٤١  

در5 ت 
0و�+� �9+ت ا��+;ر). و��ط�+ب  ��١٠;ن ( ٢٦٧�
ر�ر 
5رى ا�دوا-ق ��ر 
��دة � ردة ��م ��ر�دھ  ا�% 

� و5ود 
�در �4 ز ا�;�ور.��
  ا�#

ة �(�(�ً ��-و�ل را%� )Cور�د ا��ورا��وم إ�_ )Cز ا��ورا��وم  -٥-١-٧   ا��ظم ا��(��
 أو ا��$د�

    �
�9وظ� إ�? �9  

���+رة) أو ا�� �!+�وم  ��م �9و�ل را�@ -�ور�د ا��ورا��وم إ�% -�ز ا��ورا��وم �ن طر�ق ا��زا�� � �
�4!�وم (د-#+ ت    

 ��١١٣٠;+ن ( ١٤٠٣(د-# ت ��4رة). و��م إ5راء ا��; �ل ��د در5 ت 9رارة ��5 وز �'ط� ا��, ر ا��ورا��+وم 

.(�
0و� �  در5

ة �(�(�ً ��-و�ل ��دس )Cور�د ا��ورا��وم إ�_ #��. أ!��د ا��ورا��وم  -٦-١-٧   ا��ظم ا��(��
 أو ا��$د�

    
  �C-وظ
 إ�@�-�


�ن �9و�ل    �  �+��
! دس -�ور�د ا��ورا��وم إ�% 1 �� أ�!�د ا��ورا��وم �ن طر�ق وا9دة 
ن E1ث �
�� ت. -+� ا�#

ا�و�++%، �++�م ا��++زال !++ دس -�ور�++د ا��ورا��++وم و�7�9++ل � �
++ ء إ�++% 1++ �� أ�!++�د ا��ورا��++وم � !++��دام ا�,�++درو�5ن 

� ا�1 ��++�، �5++ري �رط�++ب !++ دس -�ور�++د ا��ورا��++و++��
م �++ن طر�++ق إذا��++� -++� ا�
++ ء، وُ�?++ ف وا���++ ر. و-++� ا�#

ا�
و��++  ��ر!++�ب 1++ �� �ورا�++ ت ا�
و��++وم، وُ���++زل 
�++Y 1++ �� �ورا�++ ت ا�
و��++وم إ�++% 1++ �� أ�!++�د ا��ورا��++وم 

� ا�1 �1++�، -�++�م د
++G !++ دس -�ور�++د  ��٨٢٠;++ن ( �١٠٩٣ !++��دام ا�,�++درو�5ن ��++د ++��

0و�++�). أ
++  -++� ا�# �در5++

-� ا�
 ء، �9ث ��ر!ب �ر�و� ت �ورا��ل ا�
و��وم. وُ�د
G  ٣أ�!�د ا��ر�ون وا�
و��  ا��ورا��وم ا�4 زي و1 �� 

��;++ن (�++�ن  ٨٧٣و �٧٧٣ر�و�++ ت �ورا��++ل ا�
و��++وم 
++@ ا���++ ر وا�,�++درو�5ن ��++د در5++� 9++رارة ��++راوح �++�ن 


0و��) [�� ج 1 �� أ�!�د ا��ورا��وم. ٦٠٠و ٥٠٠ �  در5

� �9و�ل ! دس -�ور�د ا��ور    ��
ا��وم إ�% 1+ �� أ�!+�د ا��ورا��+وم، ��1+راً 
+  �+�م � ��� رھ+  ا�
ر�9+� ا�و�+% -+� و�

  أي 
9ط� ���@ ا�و8ود.

ة �(�(�ً ��-و�ل ��دس )Cور�د ا��ورا��وم إ�_ را%� )Cور�د ا��ورا��وم  -٧-١-٧   ا��ظم ا��(��
 أو ا��$د�

    
  �C-وظ
 إ�@�-�

  -�ور�د ا��ورا��وم �ن طر�ق ا��زا�� � �,�درو�5ن.��م �9و�ل ! دس -�ور�د ا��ورا��وم إ�% را�@     

ة �(�(�ً ��-و�ل #��. أ!��د ا��ورا��وم إ�_ را%� !Cور�د ا��ورا��وم  -٨-١-٧    ا��ظم ا��(��
 أو ا��$د�

    �
�9وظ� إ�? �9  

� ا�و�+%    +��
، ��; �+ل 1+ �� �
�ن �9و�ل 1 �� أ�!�د ا��ورا��وم إ�% را�@ ��ور�د ا��ورا��وم �9iدى �
����ن. -� ا�#

 t+��� 9+رارة �
0و�+�) �'ر��+ ً. و-+�  ��٤٠٠;+ن ( ٦٧٣أ�!�د ا��ورا��وم 
@ را�@ ��ور�د ا��ر�ون ��د در5+ �در5+

 t+��� 9+رارة �� ا�1 ��+�، ��; �+ل 1+ �� أ�!+�د ا��ر�+ون ��+د در5+��

0و�+�) �'ر��+ ً -+�  ��٧٠٠;+ن ( ٩٧٣ا�# �در5+

�د ا��ر�ون وا���ور، �9ث ��و�د �ن ھذا ا��; �ل را�@ ��ور�د ) وأول أ�!CAS 1333-86-4و5ود أ!َود ا��ر�ون (

  ا��ورا��وم.



  

٤٢  

٢-٧-  �K� ً�)�)� ة   �-ط�ت �-و�ل ا�%Cو�و��وم وا��$دات ا��(��
 أو ا��$د�

    �
,�د�� �
�9وظ  

� �9+ول وا9+دة أو أ�1+ر 
+ن �+وع ��
�+ �0 ����و�و��+وم    +��
إ�+%  �5وز أن �ؤدي 
9ط ت و�ظم �9و�ل ا���و�و��+وم �

�++وع آ�++ر، �
++  -++� ذ�++ك 
++  ��++�: �9و�++ل ��++رات ا���و�و��++وم إ�++% 1++ �� أ�!++�د ا���و�و��++وم، و�9و�++ل 1++ �� أ�!++�د 

ا���و�و��وم إ�% را�@ -�ور�د ا���و�و��وم، و�9و�+ل را�+@ -�ور�+د ا���و�و��+وم إ�+% -�+ز ا���و�و��+وم. و�+ دة 
+  �+ر��ط 

� #
5�، و��ن �5وز أ�? ً أن �ر��ط �
را-ق ���@ و8+ود ا���و�و��+وم. 
9ط ت �9و�ل ا���و�و��وم �
را-َق [� دة ا�


9ط+ ت �9و�+ل ا���و�و��+وم ھ+� 
;+ردات 
3+�ر�� -+� �+دة 8ط �+ ت 
+ن � �وا�#د�د 
ن 
;ردات ا�
#دات ا�ر�0!�

� -+� ھ+ذه ا�#
��+ ت: 
�د�+!
�. و�+رد -�
+  ��+�، ��+% !+��ل ا�
1+ ل، أ�+واع ا�
#+دات ا�+�0 �
5� ا���� #
�� � ت ا�

�، وا�
;+ �Eت ذات ا��+راج ا�
�وھ5+�، وا�ط+ ردات ا�+#0 
-ران، وا��و� ت ا�دوارة، وا�
;+ �Eت ذات ا�'�#+ ن ا�

�، و��+ب ��ا�
ر�ز�� ��!وا0ل، وأ�
دة ا��'ط�ر، وأ�
دة ا!��راج ا�!وا0ل. و8د ��+زم أ�?+ ً ا!+�#
 ل ا���E+  ا�!+ 

ذه ا�
;+ردات 
�+ ح "��+ورة 
��!+رة"؛ و� ��+ �� !+�5ري ا�'; زات، وأ5,زة ا�
� و�� �+ن �#+د. و��+ن7 ا�'��+ل 
+ن ھ+

� ��+د ا���++
�م +� � ��دم و
وا�++; ��. وC �+د 
+ن إ�+Eء �� �++�+!
إ�+داد 
#ظ+م ھ+ذه ا�
;++ردات و-'+ ً �
�ط��+ ت ا�

�� طر إ#3 ��
� وا�9ر�5+�. و�'�?+�  �9!� ً �
  �ر��ط � ���و�و��وم ��% و�5 ا��9د�د 
ن �
� طر ��#�ق � �!
و

� -++� ا���++
�م وا��3++��د �
را�++ ة ا��++واص ا��++ـ7 �� �++�#ض  ا�
++ر، -++�++� ��#++ض ا�C ++9ت، و?++@ ا���++ رات 


��+ ت �9و�+ل � @+�
ا���
 و� ت ا��� ��م 
# �5�,  (�;�ور�د ا�,�درو�5ن 
+E1ً).  وأ��+راً، ���4+� أن �9َE+ظ -+� 5

� أو

�
ة ����+ ً ��9و�+ل ا���و�و��+وم  ا���و�و��وم أن 
;ردات ا�
#دات ا��� C ��ون، �ل 
�,  ��% 9دة،  
#د7

�دا
,  -� �9و�ل ا���و�و��وم.�!C ً ����ة  � أو 
#د7

�

�ن �ر���,  -� �ظم �  

ة �(�(�ً �ن أGل �-و�ل ���رات ا�%Cو�و��وم إ�_ أ!��د ا�%Cو�و��وم  -١-٢-٧   ا��ظم ا��(��
 أو ا��$د�

    �
�9وظ� إ�? �9  

    ++��
� -++� ھ++ذه ا�#++���، وا��ر!++�ب و-�++ل ا�!++وا0ل �++ن ا�5!++ م أھ++م ا�
,++ م ا�دا++��
� ھ++�: �++زن و?++�ط �'++�م ا�#

ا��++���، وا����++�س، و
� و�++� ا��++وا�G، وا��,و�++�، وا���++رف -++� ا��; �++ ت، و
را�8++� ا�#
��++ ت. و�++�م �طو�++@ �ظ++م 

�. و-+� 
#ظ+م 
را-+ق �
�+ طر ا�!+

+ن أ5+ل ��5+ب آ1+ ر ا�9ر�5+� وا[3+# � ت و�'��+ل  ً +� �ا�#
��+ ت �طو�#+ ً 

� ��++% �9و�++ل ���++رات ا���و�و��++وم إ�++% 1++ �� أ�!++�د ا���و�و��++وم. و�
�++ن أن ++��
�، ��ط++وي ھ++ذه ا�#++5� #
إ�++ دة ا�

  ��طوي ا�#
�� ت ا��رى ��% �ر!�ب أو�! Cت ا���و�و��وم أو �ِرو�!�د ا���و�و��وم.

ة �(�(�ً �ن أGل إ���ج )Cز ا�%Cو�و��وم  -٢-٢-٧   ا��ظم ا��(��
 أو ا��$د�

    �
�9وظ �  إ�? �9

� ��+% -�+ورة 1+ �� أ�!+�د ا���و�و��+وم     +��

+ن أ5+ل  -�+ دة �وا!+ط� -�ور�+د ھ�+درو�5ن أ�+ـ7 ل 5+داً -��طوي ھ+ذه ا�#

إ�� ج -�ور�د ا���و�و��وم ا�ذي ُ���زل �#د ذ�ك � !+��دام -�+ز � �!+�وم 3+د�د ا��'+ ء 
+ن أ5+ل إ��+ ج ��و�و��+وم -�+زي 


+ن -�+ز و��ث -�ور�د ا�� �!�وم. وأھم ا�
, م ا�د �� ھ+�: ا�;�+ورة (� !+��دام 
#+دات 
�+�و�+��
� -+� ھ+ذه ا�#+��ا


++E1ً)، وا!++��Eص  �� �;�++ز �;++�س، ��++% !++��ل ا�
1++ ل)، وا��++زال ا�;�++ز (� !++��دام �وا�++ق �ز-�++++� �;++�س أو 
�ط7

�طو�#+ ً  ا���ث، و
� و�� ا��وا�G، وا��,و��، وا���رف -� ا��; � ت، و
را�8� ا�#
�� ت. و��م �طو�@ �ظ+م ا�#
��+ ت

�. و�3++
ل ا�#
��++ ت ا��++رى -�++ورَة �
�++ طر ا�!++

++ن أ5++ل ��5++ب آ1++ ر ا�9ر�5++� وا[3++# � ت و�'��++ل  ً ++� �

��زال إ�% -�ز.Cو��وم 1م ا�و��وم أو �ِرو�!�د ا���و�ت ا���وC !أو�  

  




