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 االتفاقية العربية
  1966لعام ( 1)رقم 

 مستويات العملبشان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 : إٗ ؾ٠َٕةذ 
 بَّْٖٖد بألسد٦ٙد بّٞةش٦ٖد
 بّػ٠ٖٞس٥د بّس٠ٙغ٦د  

 بّػ٠ٖٞس٥د بّػضبئش٥د بّذ٥ٖيشبؿ٦د بّشؾح٦د  
 غ٠ٖٞس٥د بّغ٠دبٗ  
 بّػ٠ٖٞس٥د بّؾشبى٦د  
 ٠د٥د  بَّْٖٖد بّؾشج٦د بّغؾ

 بّػ٠ٖٞس٥د بّؾشج٦د بّغ٠س٥د  
 بّػ٠ٖٞس٥د بّؾشج٦د بّٖسؿذخ  
 بّػ٠ٖٞس٥د بّؾشج٦د ب٦ٖٚ٦ّد  

 دّٟد ب٥٠َّر  
 بّػ٠ٖٞس٥د بّْحٚة٦ٙد  

 بَّْٖٖد ب٦ّْح٦د  
 . بَّْٖٖد بّٖقشج٦د 

 . غ٠ٖٞس٥د ب٦ّٖ٘ بّػ٠ٚج٦د بّشؾح٦د 
 

 :بّذ٥حةغد 
 

ّد أعةعة٦د  ّؾشج٦ةد ٥ٖةط ٗ ٕغة    ٤ ّشؾ٠ت بّذُٟ بّٖة ٍةٙر بّس٦ٖٚد بالىسظةد٥د ٟبّسيذٓ بالغسٖةؽ
 .  ؽةغْد ز ز٤ م٤ بّٖشزحد بأل٢ّٟ ٕ٘ أٝذبك ٝزٛ بّذُٟ 

 

ّٟٖةة ٍةٙةر ٕشبؽةةخ     ، م٤ بّس٦ٖٚد بالىسظةد٥د ٟبالغسٖةؽ٦د أعةع٦ًة ّٟٖة ٍةٗ بّؾِٖ ٥ؾسحش ؽةًٕ 
ٖةِ دبلةِ بّة٠ؿ٘    بّذّٟد ّْٖحةدا بإلٙغة٦ٙد ّْؾِٖ ٤ٝ بّٖٚـْةو ؽْة٢ بّـش٥ةو إّة٢ زؿغة٦٘ أؾة٠بُ بّؾ      

 .  شج٤بّؾ
 

مة٤   ألٗ ٕ٘ بّٖشف٠ت م٦ةٜ زيش٥ةش جؾةغ بّٖغةس٥٠ةذ بألعةعة٦د بّٖسؾةةسك ؽ٦ْٞةة د٦ّٟةةً         ٟٙغشًب
 زشش٥ؾةذ بّؾِٖ م٤ بّذُٟ بّؾشج٦د ٕؼ ب٠ّٞٚع جٞة إ٢ّ ٕشزحد أمؼِ ّح٠ْؿ بألٝذبك عةّند بّزٍش 

 

 ٗ بّذُٟ بّٖشةسشٍد م٦ٞةة مة٤   ٗ زؾةٟٕ٘ ٦ٕطةه غةٕؾد بّذُٟ بّؾشج٦د جش  (بّطة٦ٙد)ٟزؿي٦ية ّْٖةدخ 
 .  بّشؤٟٗ بالىسظةد٥د ٟبالغسٖةؽ٦د

 

ٟبمةو ؽ٦ْةٜ بّٖةؤزٖش     بّز٣ٕ٘ ب٦ّٖطةه بّؾشج٤ ّْؾِٖ  (بّشبجؾد)ٟٕغة٥شخ ّٖة بزػٞر إ٦ّٜ بّٖةدخ 
ٗ بّؾٖةِ ؽْة٢ جْة٠ؿ ٕغةس٥٠ةذ     ىشٛ ٕػْظ غةٕؾد بّةذُٟ بّؾشج٦ةد جشة    بألُٟ ٠ّصسبء بّؾِٖ بّؾشت ٟأ
ٕذم٠ؽةةد  ،مةةئٗ بألؿةةشبك بّٖسؾةىةةذخ زيةةشس  ، ٟبّس ٦ٕٚةةةذ بالغسٖةؽ٦ةةد ،ٕسٖةضْةةد مةة٤ زشةةش٥ؾةذ بّؾٖةةِ  

 .جشؾ٠س بّؾذبّد بإلٙغة٦ٙد ٟبّق٦شخ بّي٦ٕ٠د ب٠ّٖبميد ؽ٢ْ بالزنةى٦د ب٧ز٤ ٙظٞة 
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 (انجضء األول )
 األحكاو انعايح تشاٌ يستىٌاخ انعًم

 
 (1)يادج 

ٜ جةّػضء بّطةّص ٕ٘ ٝزٛ زيشس بألؿشبك بّٖسؾةىذخ أٙٞة ٕشزحـد م٤ ؾذٟد ٕة ٠ٝ ٕٚظ٠ص ؽ٦ْ
بالزنةى٦ةةد جةالّسضبٕةةةذ بّٚةشةةاد ؽةة٘ بّٖغةةس٥٠ةذ ب٠ّٖػةةؿد جةةةّػضء بّطةةة٤ٙ ٟبّسةة٤ زيةة٠ٓ ؽْةة٢ أعةةةط       
بّؿي٠ه ٟب٠ّبغحةذ بّٖسحةدّد ج٦٘ بّؾٖةُ ٟأطؿةت بألؽٖةُ ٟؽ٢ْ إىةٕد ؽ ىةةذ بّؾٖةِ ؽْة٢ أعةةط     

 ؾذبّد ٟبّظةّؽ بّؾةٓ ّْٖػسٖؼ ٕسَةمِ ٕؼ ٕشبؽةخ بالؽسحةسبذ بالغسٖةؽ٦د ٟبالىسظةد٥د ٟٕيسؼ٦ةذ بّ
 

 (2)يادج 
ٕغس٥٠ةذ بّؾِٖ ٍٖة ٠ٝ ٟبسد جةةّػضء بّطةة٤ٙ ٕة٘ ٝةزٛ بالزنةى٦ةد جةّس٦ٖٚةد بالغسٖةؽ٦ةد جٖةة          زؾ٢ٚ

٥ؿيةةو سؽة٥ةةد بّؾٖةةةُ ٟٕؾةةةٟٙسٞٔ ؽْةة٢ عةةذ ؾةغةةةزٞٔ ٟبّٖغةةةٖٝد مةة٤ بّٚٞةة٠ع جةة ؾ٠بّٞٔ ٕةة٘ غ٦ٖةةؼ    
 .  ب٠ّٚبؾ٤ 
 

ٙةة٢ جؿ٦ةةص ال زةةؤضش م٦ٖةةة زيةة٠ٓ جةةٜ إؾةةذ١ بّةةذُٟ    ٥ٟػةةث بؽسحةةةس ٝةةزٛ بّٖغةةس٥٠ةذ جٖطةجةةد ؾةةذ أد  
 .  بّٖسؾةىذخ ٕ٘ زـح٦و ٕغس٥٠ةذ أؽ٢ْ أٟ زؿ٠ُ دٟٗ إطذبس ى٠ب٦ٙ٘ زسؼٖ٘ ٕغس٥٠ةذ أٍطش عخةء 

 

ٍٖةةة ال ٥ػةة٠ص جةة ٣ ؾةةةُ ٕةة٘ بألؾةة٠بُ أٗ زنغةة٦ش ٝةةزٛ بّٖغةةس٥٠ةذ أٟ زـحةةو جؿ٦ةةص زيْةةِ ٕةة٘       
 .  خ ؿشك م٤ ٝزٛ بالزنةى٦د بّشؽة٥د بّس٤ ٥ٚض ؽ٦ْٞة زشش٥ؼ بّؾِٖ بّٖؾ٠ُٖ جٜ م٤ أ٣ دٟس

 

 (3)يادج 
ٕغس٥٠ةذ بّؾِٖ جةّس٦ٖٚد بالىسظةةد٥د ٟرّةٌ جسؿي٦ةو ب٠ّعةةئِ بّٖؤد٥ةد إ٦ّٞةة ٍض٥ةةدخ ٍنة٥ةد          زؾ٢ٚ

بّيةة١٠ بّؾةْٕةةد ٟسجةةؾ بألغةة٠س جةإلٙسةةةظ ٟزشةةػ٦ؼ بعةةسخذبٓ بألعةةة٦ّث بّؾ٦ْٖةةد ٟبّن٦ٚةةد ّض٥ةةةدخ بَّنة٥ةةد      
 .  بإلٙسةغ٦د 

 

 (4)يادج 
. ّؾِٖ بّٖٚسع بّز٣ ٥َٖٜٚ ٕ٘ أٗ ٥َغةث ؽ٦شةٜ ٟأٗ ٥ؿ٦ةة ؾ٦ةةخ ٍش٥ٖةد      َِّ ٠ٕبؿ٘ ىةدس ؾو ب

 .   ٟؽ٢ْ بّذّٟد ز٦ٞاد مشص بّؾِٖ جيذس بإلَٕةٗ 
 

 (5)يادج 
م٤ ىة٠ٙٗ بّؾِٖ ش٠ّٖٜ ّػ٦ٖؼ ماةذ بّؾٖةُ جيذس بإلَٕةٗ زؾ٦ٖٖة إلمةةدخ ٍةِ ؽةٕةِ جٖةة      ٥شبؽ٢

 .٥َنْٜ بّية٠ٙٗ ٕ٘ ؾٖة٥د ٟسؽة٥د 
 

 (6)يادج 
 : ىة٠ٙٗ بّؾِٖ ؽ٢ْ بأللض ب٠ّٖػ٠ؽةذ بألعةع٦د ٥ػث أٗ ٥سؼٖ٘ 

ؽيةذ بّؾٖةِ بّنةشد٣ ـ بألغة٠س ـ          ـبّٖٞٚة٤ ّْؾٖةةُ ـ زٚغة٦ٔ زشةق٦ِ بّؾٖةةُ ـ بّٞػةشخ ّْؾٖةِ                بإلؽةذبد 
عةؽةذ بّؾِٖ ـ بإلغةصبذ ـ بّشؽة٥د بّظؿ٦د ّْؾٖةُ ٟٟىة٥سٞٔ ٕ٘ ألـةس بّؾِٖ ـ زشق٦ِ بألؾةذبش ـ      

بّسؾةةةٟٗ جةة٦٘ بإلدبسخ ٟبّؾٖةةةُ ـ ٙيةجةةةذ بّؾٖةةةُ ٟٕٚغٖةةةذ      زشةةق٦ِ بّٚغةةةء ـ بّشؽة٥ةةد بالغسٖةؽ٦ةةد ـ       
 . أطؿةت بّؾِٖ ـ ؽي٠د بّؾِٖ بّٖشسشٍد ـ زغ٥٠د ٕٚةصؽةذ بّؾِٖ ـ بّسنس٦ش ـ ٕؿةٍٔ بّؾِٖ 

   
 (7)يادج 

٥ػةةث أٗ زؼةةٖ٘ زشةةش٥ؾةذ بّؾٖةةِ ؾش٥ةةد بّؾٖةةِ ٟزؿةةش٥ٔ بّغةةخشخ جٖةةة ٥َنةةِ ؾةةو بألمةةشبد مةة٤  
 . باللس٦ةس بّؿش ّْؾِٖ ٟم٤ زق٦شٛ 
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 .٥ٟٚغٔ زشش٥ؼ ٍِ دّٟد بّششٟؽ بّخةطد جٖٖةسعد ٝزب بّؿو 
 

 (8)يادج 
٥ػث أٗ ز٠َٗ بّؿٖة٥ةد بّسة٤ زيشسٝةة ٕغةس٥٠ةذ بّؾٖةِ ٟبؾةذخ ٟأال زٚـة٣٠ ؽْة٢ أ٣ زنش٥ةو جة٦٘            -1

 .بّؾِٖ ٍةّسنش٥و جغحث بّػٚظ أٟ بألطِ بّؾٚظش٣ أٟ ب٠ّْٗ أٟ بّذ٥٘ أٟ بّشأ٣ بّغ٦ةع٤ 
 

 . ِ بّؾٖةُ بّز٥٘ ٝٔ ٕ٘ ٠ٕبؿ٤ٚ بّذُٟ ٟبّح د بّؾشج٦د ٥ٚغٔ زشش٥ؼ ٍِ دّٟد زشق٦ -2 
   
زؾِٖ ٍِ دّٟد جيذس بإلَٕةٗ ؽْة٢ أٗ زؼةٖ٘ زشةش٥ؾةذ بّؾٖةِ ٟبّس ٦ٕٚةةذ بالغسٖةؽ٦ةد ٕةة ٥َنةِ          -3

ٕة٘ غ٦ٖةؼ بّٖضب٥ةة ٟبّؿية٠ه بّٖٚظة٠ص ؽ٦ْٞةة مة٤        ( 2)بعسنةدخ بّؾٖةُ بّٖشةس إ٦ّٞٔ م٤ بّنيةشخ  
 . ٝزٛ بّسشش٥ؾةذ 

 

 (9)يادج 
ٗ زٚض زشش٥ؾةذ بّؾِٖ ؽ٢ْ بؽسحةس ٕغةس٥٠ةذ بّؾٖةِ ٕة٘ بّٚغةةٓ بّؾةةٓ ٥ٟؾسحةش جةةؿ         ٥ػث أ

 .  أ٣ ششؽ م٤ ؽيذ بّؾِٖ ٥خةّنٞة ٟال ٥غش٣ ٝزب بّؿَٔ إرب ٍةٗ بّششؽ أٍطش مةئذخ ّْؾةِٕ 
 

 (11)يادج 
٥ػث بّؾِٖ ؽ٢ْ أٗ ٥ػٖؼ زشش٥ؾةذ بّؾِٖ ىة٠ٙٗ ٟبؾذ ٥ؿيو بّسٚةعو ج٦ٚٞةة ٥ٟةؤد٣ إّة٢ عةشؽد      -1 

 .  غ٠ػ إ٦ّٞة ٟزغ٦ِٞ زـح٦يٞة بّش
 

٥ٟػ٠ص بعسطٚةءب ٕٖة زيذٓ إىشبس ىة٠ب٦ٙ٘ ّةحؾغ بّناةةذ بّسة٤ زخسْةل عةشٟك ؽْٖٞةة بلس مةة ٦ٍْةة           -2 
 (  1)ؽ٘ جةى٤ ماةذ بّؾة٦ْٕ٘ بّخةػؾ٦٘ ألؾَةٓ بّية٠ٙٗ بّٖشةس إ٦ّٜ م٤ بّنيشخ 

 

بّٖسؾْيةد جٞةة ٟزَة٠ٗ ّةةٜ     ٥ػةث إطةذبس ىةة٠ٙٗ ٕغةسيِ ّْس ٦ٕٚةةةذ بالغسٖةؽ٦ةد ٥ؼةٔ غ٦ٖةؼ بألؾَةةةٓ        -3 
 .  ربز٦سٜ ٟى٠بؽذٛ بّخةطد جٜ 

 

 (انجضء انخاًَ) 
  انًهًُ نهعًال اإلعذاد - يستىٌاخ انعًم

 

 (11)يادج 
 .زذس٥ث بّٖسذسغ٦٘ ؽيذ زذسظ ٍسةج٤ ٥ػث أٗ ٥ؿَٔ

 

 (12)يادج 
ٟأٗ زَنةةِ لةةذٕةذ بّسةةذس٥ث ّْٖسةةذسغ٦٘ زةةذس٥حة  ، ٥ػةةث أٗ ٠٥ػةةؼ ّْسةةذس٥ث ٕغةةس٥٠ةذ ٕؾ٦ٚةةد  

 .ؽ٢ْ بّٖٞٚد  ٕٚةعحة
 (13)يادج 

زية٠ٓ جسؾ٦ة٦٘ بّٖٞة٘ بّسة٤ زغةسْضٓ       ،ٟبّسةذس٥ث  ،٥ػث زش٦َِ ّػةٗ ض ض٦د ّسٚغ٦ٔ ٍِ ٕ٘ بّسذسظ
٘    ،رّةةٌ ٟزؿذ٥ةةذ دسغةةةذ بإلزيةةةٗ ٟٕةةذخ بّسةةذسظ     :ٟبّسةةذس٥ث ٟشةةشٟؿٖٞة ٟؾيةة٠ه ٟٟبغحةةةذ ٍةةِ ٕةة

 .  جٖة م٤ رٌّ زؿذ٥ذ بألغش بّٖٚةعث  ،ٟبّٖسذسج٦٘ ٟبّٖسذسغ٦٘ ،أطؿةت بألؽٖةُ
 

 (14)يادج 
٥ٟؿةذد ؾػةٔ بّٖٚشةاذ بّسة٤ زْسةضٓ جسةذس٥ث       ، ٥ٚغٔ زشش٥ؼ ٍِ دّٟد بألؾَةٓ بّخةطد جةّسذس٥ث 

ٟؽ٢ْ ٝةزٛ بّٖٚشةاذ ٟػةؼ بّحةشبٕع بّخةطةد جةّسةذس٥ث بّٖٚةعةث َّةِ ماةد مة٤ ؾةذٟد             ،بّؾة٦ْٕ٘ جٞة 
 .   أؾَةٓ ٝزب بّسشش٥ؼ
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 (15)يادج 
ّةسَٖ٘ بّؾةةغض ٕة٘ بعةسؾةدخ ىذسزةٜ ؽْة٢        ،ضخزيذٓ ٍِ دّٟد لذٕةذ بّس ٦ِٝ ب٤ّٖٚٞ ّْؾٖةُ بّؾػ

 .  أٟ أدبء ؽِٖ آلش ٕٚةعث ّؿةّسٜ  ،ٕحةششخ ؽْٖٜ بألط٤ْ
 

 :ُ ةزشق٦ِ ٟبٙسيةُ بّؾٖ
 

 (16)يادج 
ٟإرب بىسؼة٢ بّؿةةُ َٕةزةث إى٦ٖ٦ْةد جةّؾةذد بَّةةم٤       ، ٥ػث إٙشةء َٕةزةث زشةق٦ِ ٕػة٦ٙةد ٕؿ٦ْةد     

ؼ ٕشبٍضٝة جؿ٦ص ٥غِٞ ؽ٢ْ أطةؿةت بألؽٖةةُ   ٥ٟز٠ص، ّس٠م٦ش بّخذٕد َِّ بّٖٚةؿو بّػقشبم٦د ّْحْذ 
ٟبّؾٖةُ بالزظةُ جٞة ، ٥ٟؿذد زشش٥ؼ ٍِ دّٟد بلسظةطةةذ ٝةزٛ بَّٖةزةث ٟٙغةةٓ بّؾٖةِ جٞةة جشةَِ        

 .  ٥ؼٖ٘ ؾغ٘ لذٕسٞة ّْؾٖةُ 
 

 (17) يادج
ٟؽْةة٢  ، ّسَةة٥٠٘ ّػةةةٗ ض ض٦ةةد بعسشةةةس٥د ؽْةة٢ ٕغةةس١٠ بّذّٟةةد       ، زسخةةز بّسشز٦حةةةذ بّ صٕةةد   

٥ٟؿةذد زشةش٥ؼ ٍةِ دّٟةد بلسظةطةةذ ٝةزٛ       ، ّسٚغة٦ٔ عة٠ه بّؾٖةِ     ، ٟبّٖؿْة٤ ، ٤ بّٖغس٦٥٠٘ بإلى٦ْٖة 
 .  بّْػةٗ 

٥ٟػةةث زؾ٦ةة٦٘ ٕٚةةذٟج٤ أطةةؿةت بألؽٖةةةُ ٟبّؾٖةةةُ جةّسغةةة٣ٟ مةة٤ ٝةةزٛ بّْػةةةٗ جؾةةذ بعسشةةةسخ       
ٟرّةةٌ ٟميةةة ّْشةةشٟؽ بّسةة٤ ٥ؿةةذدٝة  . بّٖٚغٖةةةذ بّٖٖطْةةد ألطةةؿةت بألؽٖةةةُ ٟبّؾٖةةةُ ؾ٦طٖةةة ٟغةةذذ   

 .   زشش٥ؼ ٍِ دّٟد 
 

 (18)دج يا
٥ػةةث إؽةةذبد إؾظةةةئ٦ةذ لةطةةد جةّحـةّةةد ٟبّسشةةق٦ِ ٍٖةةة ٥ػةةث بّؾٖةةِ جةعةةسٖشبس ؽْةة٢ سمةةؼ       

 ٕغس١٠ ٝزب ب٠ّٚػ ٕ٘ بإلؾظةئ٦ةذ ، ٍٖة ٠ٟٙؽة ، جؿ٦ص ٥ؾسٖذ ؽ٦ْٞة م٤ بّسخـ٦ؾ ّْي١٠ بّؾةْٕد  
 

 (19)يادج 
ٖةؤ٦ْٝ٘  زْضٓ بّٖٚشاذ بَّح٦شخ جسخظ٦ض ٙغحد ٕا٥٠د ٕة٘ ؽةذد بّؾةة٦ْٕ٘ جٞةة ّْؾٖةةُ بّؾػةضخ بّ      

٦ٕٚٞة ٥ٟؿذد زشش٥ؼ ٍِ دّٟد ؾػٔ ٝزٛ بّٖٚشةاذ ٕة٘ ؾ٦ةص ؽةذد بّؾٖةةُ ٟبّٚغةحد بّٖا٥٠ةد ٕةٚٞٔ بّسة٤          
٥ٟسٖسةؼ بّؾةةغضٟٗ   .  زْضٓ جسشق٦ْٞٔ زؿةر باللسحةةس أٍطةش ٕة٘ ٕةشخ ٟبؾةذخ ؽٚةذ طةةؾث ؽٖةِ ٟبؾةذ           

 .  بّؾِٖ  بّٖؤ٠ْٝٗ ٦ٕٚٞة بّز٥٘ ٥سٔ زشق٦ْٞٔ جػ٦ٖؼ بّؿي٠ه بّٖيشسخ ّْؾٖةُ ب٧لش٥٘ ٟمية ّي٠ب٦ٙ٘
 

 إحثاخ انعقذ  - عقذ انعًم انفشدي
 

 (21)يادج 
ٟأٗ ٥سؼةةٖ٘ بّح٦ةٙةةةذ بّسةة٤ زؿةةذد ؾيةة٠ه ، ٥شبؽةة٤ جيةةذس بإلَٕةةةٗ أٗ ٥ؿةةشس ؽيةةذ بّؾٖةةِ ٍسةجةةد 

 .  ٟٟبغحةذ بّـشم٦٘ 
 .   ّْٟؾةِٕ بّؿو م٤ بّْػ٠ء إ٢ّ ٍةمد ؿشه بإلضحةذ 

 

 
 (21)يادج 

سة٤ زةٚض ؽ٦ْٞةة بّية٠ب٦ٙ٘ ، ٟبّسة٤ ٥ػةث أٗ       ٥ػث أٗ زسٖش٢ ششٟؽ ؽيذ بّؾٖةِ ٕةؼ بألؾَةةٓ بّ   
 .   زٞذك إ٢ّ بّؿٖة٥د بَّةم٦د ّْؾٖةُ 

 

 (22)يادج 
زؿةر باللسحةةس بٍطةش    ٥ؿذد زشش٥ؼ ٍِ دّٟد ٕذخ ىظ١٠ ّؾيذ باللسحةس ٟال ٥ػ٠ص زؾ٦٦٘ بّؾةٕةِ  

 .   ٕ٘ ٕشخ ٟبؾذخ ؽٚذ طةؾث ؽِٖ ٟبؾذ
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 (23)يادج 

مةئرب ٍةةٗ بّؾيةذ ٕؿةذد بّٖةذخ ٟبعةسٖشبس       . دخ ٥ػ٠ص إجشبٓ ؽيةذ بّؾٖةِ ّٖةذخ ٕؿةذدخ أٟ ف٦ةش ٕؿةذ      
 .  ّٖذخ ف٦ش ٕؿذٟدخ ذدب ػبّـشمةٗ م٤ زٚن٦زٛ جؾذ بٙيؼةء ٕذزٜ بؽسحش بّؾيذ ٕ

 

 (24)يادج 
ال ٥ػ٠ص إجشبٓ ؽيذ ّٖذ١ بّؿ٦ةخ ٥ٟؿذد زشش٥ؼ ٍِ دّٟةد بّؿةذ بألىظة٢ ّٖةذخ بّؾيةذ بّسة٤ ٥َٖة٘        

 . بّٚض ؽ٦ْٞة طشبؾد أٟ ػٖٚة م٤ ؽيذ بّؾِٖ 
 

 عًم وتأدٌة انعًال تُظٍى ان
 

 (25)يادج 
زؼؼ ٍِ ٕٚشةخ الئؿد ّسٚغ٦ٔ بّؾِٖ ٟبّػةضبءبذ ٥ٟؿةذد بّسشةش٥ؼ بّٖٚشةاذ بّسة٤ زْسةضٓ ج٠ػةؼ        
ٝزٛ بّ ئؿد ٟٕؿس٥٠سٞة ٟإؽ ٕٞة ّْؾٖةُ ٟإلـةس بّػٞةذ بّٖخسظد جٞة ٟٕذ١ ؾيٞة م٤ بالؽسةشبع  

 .   ةُ ؽ٦ْٞة إرب ٍةٙر زسؼٖ٘ ٕة ٥خةّل أؾَةٓ بّية٠ٙٗ أٟ ٥ٖظ ؾي٠ه بّؾٖ
 

 (26)يادج 
٥ٚغٔ بّسشش٥ؼ أ٠ٙبػ ٟؾذٟد بّػضبءبذ بّس د٥ح٦د ٟبّؼٖةٙةذ بّس٤ زَنِ ؾٖة٥د بّؾةِٕ م٤ ش ٙٞة 
ٍغْـد ز٠ى٦ؼ بّػضبء ٟزؿي٦و بالزٞةٓ ٟػٖةٗ ؾش٥د بّةذمةػ ٟزؾْةو بّٖخةّنةد جةّؾٖةِ ٟٟؾةذخ بّؾي٠جةد       

 .  ٟزٚن٦ز بّػضبء ٟٕة إ٢ّ رٌّ 
 

 (27)يادج 
بّٖذخ غةص َِّ ٕ٘ بّـشم٦٘ إٙٞةةهٛ جؾةذ إؽة ٗ بّـةشك ب٧لةش ٍسةجةد        إرب ٍةٗ بّؾيذ ف٦ش ٕؿذد

 .   ٥ٟؿذد زشش٥ؼ ٍِ دّٟد بّْٖٞد بّ صٕد إلٙٞةء بّؾيذ 
 

 (28)يادج 
٥ؿذد زشش٥ؼ ٍِ دّٟد بّؿةالذ بّس٤ زػ٦ض ّظةؾث بّؾِٖ إٙٞةء ؽيذ بّؾِٖ ٍٟزب بّؿةالذ بّسة٤  

 .  زػ٦ض ّْؾةِٕ أٗ ٥ـْث إؽنةءٛ ٕ٘ بّخذٕد 
 

 (29)يادج 
ّْؾةِٕ بّز٣ ٥ش١ أٜٙ مظةِ جةذٟٗ ٕحةشس بّؿةو مة٤ ٕؾةسػةد ىةشبس مظةْٜ لة ُ ٕةذخ ٕؾي٠ّةد            

 .  ٟجٖغةؽذخ ٕ٘ ٥ٖطْٜ إرب ؿْث رٌّ إٔةٓ ٦ٝاد ٕؿة٥ذخ ٍْػٚد أٟ ٕؿَٖد أٟ ف٦شٝة 
 

ٟزخة٠ُ ٝةزٛ ب٦ّٞاةةذ ؾةو مؿةةض بّغةحث بّةز٣ بعةسٚذ إ٦ّةٜ ىةةشبس بّنظةِ ٍٟةزب ٍةمةد بّغةةشٟك            
 .   ىشبس ؽ٘ ٕذ١ ٕششٟؽ٦د بّنظِ بّٖسظْد جةّؿةّد ٟؾو إطذبس 

 
 

 (31)يادج 
إرب مغخ بّؾيذ ج  ٕحشس ٍةةٗ ّْـةشك بّةز٣ أطةةجٜ ػةشس ٕة٘ ٝةزب بّنغةخ بّؿةو مة٤ زؾة٥٠غ            

بّػةةس٣ جؾةذ زؿيةو     زيذسٛ بّٖؿَٖد ٕةؼ ٕشبؽةةخ ٙة٠ػ بّؾٖةِ ٟٕيةذبس بّؼةشس ٟٕةذخ بّخذٕةد ٟبّؾةشك         
 .عشٟك بّنغخ 
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 (31)يادج 
بّؾِٖ بّؿو م٤ بّؿظ٠ُ ؽ٢ْ شٞةدخ ٕ٘ طةةؾث بّؾٖةِ زحة٦٘    ٠َ٥ٗ ّْؾةِٕ ؽٚذ بٙسٞةء ؽ ىد 

زةس٥خ بّسؿةىٜ جةّؾِٖ ٟزةس٥خ بٙسٞةء لذٕسٜ ٠ٟٙػ أٟ أٙة٠بػ بألؽٖةةُ بّسة٤ ٕةسعةٞة ٟال زسؼةٖ٘ ٝةزٛ       
 . بّشٞةدخ أ٣ ج٦ةٙةذ م٤ ف٦ش طةّؽ بّؾةِٕ 

 

 (32)يادج 
أٗ ٥سؼةةٖ٘ رّةةٌ ٥ػةةث زةة٠م٦ش جؾةةغ طةة٠س بّؿٖة٥ةةد ّةةذلِ بّؾةٕةةِ بّةةز٣ زٚسٞةة٤ لذٕسةةٜ ٥ٟػةة٠ص   - 1

ز ٦ٕٚة ػذ بّحـةّد أٟ طة٠سخ ألةش١ ّْؼةٖةٗ بالغسٖةةؽ٤ أٟ َٕةمة خ ٙٞة٥ةد بّخذٕةد أ٣ ٙة٠ػ ٕة٘          
 . أ٠ٙبػ بّٖضب٥ة ّي٠ب٦ٙ٘ ٠ّٟبئؽ ٍِ دّٟد 

 .   ٟزغش٣ بّؿٖة٥د بّٖيشسخ ّألغ٠س ؽ٢ْ بّٖحةّـ بّس٤ زغسؿو ّْؾةِٕ ؽٚذ بٙسٞةء لذٕسٜ  - 2
 

 (33)يادج 
جةّخـةة  بّنةةةدؼ بّةةز٣ ٥خةة٠ُ إٙٞةةةء بّؾيةةذ ٟمةة٤ ٝةةزٛ بّؿةّةةد ال  ٥ؿةةذد زشةةش٥ؼ ٍةةِ دّٟةةد بّٖيظةة٠د

 .  ٠َ٥ٗ ضٖد ٕيسؼ٢ ّٖذخ بإللـةس ٟبّسؾ٥٠غ ؽٚٞة 
 

 األجىس
 

 (34)يادج 
ؼؼ ٍِ دّٟد أٙغٖد ّسؿذ٥ذ ؾذ أد٢ٙ ّألغ٠س ٥ؼٖ٘ عةذ ؾةغةةذ بّؾٖةةُ بألعةعة٦د ٥ٟشبؽة٤      ز

 .  ؿو م٤ ٝزب بّسؿذ٥ذ باللس مةذ بّيةئٖد ج٦٘ ٕخسْل بّظٚةؽةذ ٟبّٖٚة
 

 (35)يادج 
زشَِ ّػةٗ ٕشسشٍد مة٤ ٍةِ ٕٚـيةد الىسةشبؼ زؿذ٥ةذ بّؿةذ بألدٙة٢ ّألغة٠س ٟرّةٌ ؽْة٢ مسةشبذ            
دٟس٥ةةد ٟزؼةةٔ بّْػٚةةد ٕٖطْةة٦٘ ؽةة٘ بّؾٖةةةُ ٟأطةةؿةت بألؽٖةةةُ ٟٕٚةةذٟج٦٘ ؽةة٘ بّػٞةةةذ بإلدبس٥ةةد            

 .  بّٖخسظد 
 

 (36)يادج 
 .  أٟ بّسٚةصُ ؽٜٚ إال م٤ أػ٦و بّؿذٟد  ، ال ٥ػ٠ص بّؿػض ؽ٢ْ بألغش

 

٥ٟؿةةذد زشةةش٥ؼ ٍةةِ دّٟةةد ٙغةةحد بألغةةش بّسةة٤ ٥ػةة٠ص بّؿػةةض ؽ٦ْٞةةة أٟ بّٚةةضُٟ ؽٚٞةةة ّْةةذ٠٥ٗ أٟ     
ٟزؿذد ٝزٛ بّؿذٟد جٚغث زظةؽذ٥د ٟؾغث ٠ٙػ بّذ٥٘ بّز٣ ٥سٔ بّؿػض ٕة٘  . بّٖحةّـ بّٖغسؿيد ّْق٦ش 

 .  أغْٜ 
 

 (37)يادج 
بّس٤ ٥ٚض ؽ٦ْٞةة   ؽ ٟبّؿذٟدٟإال جةّشش ، ش بّؾةِٕػ٠ص ّظةؾث بّؾِٖ بالعسيـةػ ٕ٘ أغال ٥

 .  زشش٥ؼ ٍِ دّٟد 
 

 (38)يادج 
 .   أغش بّؾةِٕ د٥٘ ٕٖسةص ؽ٢ْ طةؾث بّؾِٖ ّٟٜ بأل٥٠ّٟد ج٦٘ عةئش بّذ٠٥ٗ بّٖٖسةصخ 

 (39)يادج 
٢ زنةطة٦ِ ؾغةةت أغةشٛ    ٥ٚغٔ زشش٥ؼ ٍِ دّٟةد بّـش٥يةد بّسة٤ ٥ؼةٖ٘ جٞةة بّؾةٕةِ بّسؾةشك ؽْة        

 .   د ٝزب بّؿغةتٟبّس ٍذ ٕ٘ دى
 

 (41)يادج 
 .  ٠ص أٗ زسػةٟص بّنسشبذ ج٦٘ ٠ٕبؽ٦ذ دمؼ بألغش ؾذب أىظ٢ ٥ؿذدٛ بّسشش٥ؼ ال ٥ػ
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 (41)يادج 
ُ ٟٙغةحد بألغةش   ةٖة ، أٟ إ٥يةةك بّؾ ٥ؿذد بّسشش٥ؼ بّؿةالذ بّس٤ ٥سشزث ؽ٦ْٞةة ٟىةل ؽيةذ بّؾٖةِ     

 .   ؽٚٞة  ٔبّس٤ زظشك ّٞ
 

 (42)يادج 
 .   ضِ بّؾِٖ ٟرٌّ ؽٚذ زٖة، زٖٚؽ بّٖشأخ بّؾةْٕد بألغش بّٖٖةضِ ألغش بّشغِ 

 

 (43)يادج 
مةئرب صبد   ، ٥ػ٠ص سجؾ بألغةش جةإلٙسةةظ ؽْة٢ أعةةط ؾظة٠ُ بّؾةٕةِ ؽْة٢ بّؿةذ بألدٙة٢ ّألغةش          

جشةشؽ أٗ ال ٥سشزةث    ، ؽة٘ ٝةزب بإلٙسةةظ بّضبئةذ     ٕةٚؽ أغةشب إػةةم٦ةً    سإٙسةغٜ ؽ٢ْ ٕؾذُ بإلٙسةظ بّٖيةش 
 .إسٝةه بّؾةِٕ جذ٦ٙة أٟ ؽي٦ْة  ؽ٢ْ رٌّ

 

ذ بّسشػ٦ؾ٦د ّؿص بّؾة٦ْٕ٘ بّةز٥٘ ٥ةؤدٟٗ لةذٕةذ ٕٖسةةصخ زؾة٠د      ٍٖة ٥ػ٠ص ٟػؼ ٙغةٓ َّْٖةما
 ؽ٢ْ بّٖٚشةخ جةّنةئذخ

 

 (44)يادج 
ٕةٚؽ عة٥٠ٚد   ز٠ص٥ةؼ  ٥ػ٠ص أٗ ٥ْضٓ بّسشش٥ؼ بّٖٚشاذ بّس٤ ٥ؿذدٝة جس٠ص٥ؼ ٙغحد ٕ٘ بألسجةؼ أٟ 

ةٕةِ  ؽ٢ْ بّؾة٦ْٕ٘ م٤ ٙٞة٥د ٍِ ؽةٓ ٟرٌّ م٤ ؾةّد زؿي٦و بألسجةؼ أٟ بألٝذبك ٕؼ ٕشبؽةخ ٍنةةءخ بّؾ 
 ٟإٙسةغٜ ل ُ بّؾةٓ 

 

 ساعاخ انعًم 
 

 (45)يادج 
عةةؽد   ٥48ؿذد زشش٥ؼ ٍِ دّٟد عةةؽةذ بّؾٖةِ جؿ٦ةص ال زض٥ةذ ؽة٘ ضٖةة٤ٙ عةةؽةذ ٦ٕ٠٥ةة أٟ         

 . أعح٠ؽ٦ة زسخْْٞة مسشخ أٟ مسشبذ سبؾد ال زيِ ؽ٘ عةؽد 
 

 ةذ بّؾٖةةِ جظةةند زذس٥ػ٦ةةد ؿةّٖةةة صبد بإلٙسةةةظٟزؾٖةةِ بألؿةةشبك بّٖسؾةىةةذخ ؽْةة٢ زخنةة٦غ عةةةؽ
 .  ٟعةؽذذ ؽ٢ْ ٝزب بّسخن٦غ بّؾ٠بِٕ بأللش١ بّٖؤد٥د ّزٌّ 

 

 (46)يادج 
مة٤ بألؽٖةةُ بّٖشٝيةد أٟ بّخـةشخ أٟ بّؼةةسخ بّسة٤        زخنغ عةؽةذ بّؾٖةِ ب٦ّة٠ٓ عةةؽد ٟبؾةذخ    

 .   ٥ؿذدٝة زشش٥ؼ ٍِ دّٟد
 

 (47)يادج 
ٕةؼ  بإلَٕةةٗ   ذسعةةؽد ٕس٠ب٦ّةد ؽْة٢ أٗ زسنةو جية      ٥24ٖٚؽ بّؾةِٕ سبؾةد أعةح٠ؽ٦د ال زيةِ ؽة٘     

 . بإلغةصخ بألعح٠ؽ٦د ؿحية ّٖة ٥سٚةعث ٕؼ عشٟك ٍِ جْذ ٟزية٦ّذٝة ٟشؾةئشٝة بّذ٦ٚ٥د
٥ٟػةة٠ص مةة٤ بألؽٖةةةُ ب٠ّبىؾةةد مةة٤ بّٖٚةةةؿو بّحؾ٦ةةذخ ؽةة٘ بّؾٖةةشبٗ زػ٦ٖةةؼ بّشبؾةةةذ بألعةةح٠ؽ٦د   

 .   ٟٕٚؿٞة ٕشخ ٟبؾذخ ٍِ شٞش 
 

 (48)يادج 
م٤ بّؿةةالذ ٟجةّشةشٟؽ بّسة٤     ٥ػ٠ص زشق٦ِ بّؾٖةُ عةؽةذ إػةم٦د أٟ أضٚةء بّشبؾد بألعح٠ؽ٦د

    ٕ مة٤ ٕػ٠ٖؽٞةة ؽشةش عةةؽةذ مة٤ ب٦ّة٠ٓ أٟ        ٥٤يشسٝة بّسشش٥ؼ ؽ٢ْ أال زسػةةٟص عةةؽةذ بّؾٖةِ ب٦ّة٠
 . عس٦٘ عةؽد م٤ بألعح٠ػ 

 

٥ٟؾـةة٢ بّؾٖةةةُ ؽةة٘ عةةةؽةذ ؽْٖٞةةٔ بإلػةةةم٤ أغةة٠سب زض٥ةةذ ؽةة٘ أغةة٠سٝٔ مةة٤ عةةةؽةذ بّؾٖةةِ 
   .بّؾةد٥د ٥ٟؿذد زشش٥ؼ ٍِ دّٟد ٙغحد ٝزٛ بّض٥ةدخ
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 (49)دج يا
ٕةة٘ بألؾَةةةٓ بّخةطةةد  ٥ػةة٠ص أٗ ٥سؼةةٖ٘ زشةةش٥ؼ ٍةةِ دّٟةةد بعةةسطٚةء جؾةةغ بألؽٖةةةُ بّخةطةةد    

 . جغةؽةذ بّؾِٖ ّ ؽسحةسبذ بّٖسؾْيد جـح٦ؾد ٝزٛ بألؽٖةُ 
 

 (51)يادج 
ٍةِ عةٚد ٍةْٕةد     ٥٘ػث أٗ ٥ٖٚؽ بّؾةِٕ إغةصخ ع٥٠ٚد ٕذم٠ؽد ال زيِ ؽ٘ أسجؾد ؽشش ٠٥ٕةة ؽة  

د ٍٟزٌّ جةّٚغحد إ٢ّ بّؾةة٦ْٕ٘ مة٤ بّظةٚةؽةذ بّخـةشخ أٟ بّٖؼةشخ      ٥ٟػ٠ص ص٥ةدزٞة جض٥ةدخ ٕذخ بّخذٕ
 . جةّظؿد ٟبّٖٚةؿو بّحؾ٦ذخ ؽ٘ بّؾٖشبٗ 

 

ٍٖة ٥ػ٠ص زػضئد بإلغةصخ بّغة٥٠ٚد ٟميةة ّٖيسؼة٦ةذ بّؾٖةِ ؽْة٢ أٗ ٥ؿظةِ بّؾةٕةِ ؽْة٢ عةسد          
ّؾةٕةِ ّٟغةٚد   ةٓ ٕسسة٦ّد ٕٚٞة ؽ٢ْ بألىِ ٟال ٥ػ٠ص ز غ٦ِ ٕة صبد ؽ٢ْ عسد أ٥ةٓ إال جٚةء ؽ٢ْ ؿْث ب٥أ

 .   زة٦ّد ميؾ 
 

 (51)يادج 
ال ٥ػ٠ص ّْؾةٕةِ بّسٚةةصُ ؽة٘ بإلغةةصخ بّغة٥٠ٚد ٕيةجةِ بّؿظة٠ُ ؽْة٢ أغةش ؽٚٞةة ّْٟؾةٕةِ مة٤             

 .ؾةّد بٙسٞةء ؽ ىد ؽْٖٜ بّؿظ٠ُ ؽ٢ْ بألغش بّٖيةجِ ّٖذخ بإلغةصخ بّٖغسؿيد ّٜ 
    

 (52)يادج 
٦د بّسة٤ ٥ؿةذدٝة بّسشةش٥ؼ ص  ٥ٟػة٠ص مة٤      ٥ٖٚؽ بّؾةِٕ إغةصخ ٕذم٠ؽد م٤ بألؽ٦ةد بّذ٦ٚ٥د ٟبّي٠ٕ

جؾغ بّٖٚشاذ بّس٤ زؿذدٝة بّي٠ب٦ٙ٘ بّٖؿ٦ْد زشق٦ِ بّؾةِٕ م٤ ٝزٛ بأل٥ةٓ ٕؼ ٕٚؿد ص٥ةدخ م٤ بألغةش  
 . ٥ؿذدٝة بّية٠ٙٗ أٟ ٥ؿظِ ؽ٢ْ أ٥ةٓ ألش١ ؽ٠ػة ؽٚٞة 

 

 انًحافظح عهى صحح انعًال ووقاٌتهى يٍ أخطاس انعًم
 

 (53)يادج 
بّ صٕةةد ّؿٖة٥ةةد بّؾٖةةةةُ ٕةة٘ بألػةةشبس بّظةةؿ٦د ٟألـةةةس بّؾٖةةةِ        ٥ػةةث بزخةةةر بالؾس٦ةؿةةةذ   

 .  ٟب٧الذ ٥ٟؿذد زشش٥ؼ ٍِ دّٟد بألؾَةٓ بّ صٕد ّسٚغ٦ٔ ٝزٛ بالؾس٦ةؿةذ 
 

 (54)يادج 
٥ػةةث ؽٚةةذ بّسؾ٦ةة٦٘ إغةةشبء بَّشةةل بّـحةة٤ بّةةذى٦و ؽْةة٢ بّؾٖةةةُ بّٖشةةسق٦ْ٘ مةة٤ ٕٞةة٘ زسؼةةٖ٘      

 .  بَّشل بّـح٤ بّذٟس٣ ؽ٦ْٞٔ جـح٦ؾسٞة ألـةسب زٞذد طؿد بّؾةِٕ ٍٖة ٥ػث إغشبء 
 
  

 (55)يادج 
٥ػث إلـةس بّغْـةذ ؽ٘ ؾةالذ إطةجةذ بّؾٖةِ أٟ إٔةشبع بّٖٞٚةد ٟؽة٘ بّؿةةالذ بّٖشةسحٜ       

 .  م٦ٞة ؾغث بألؾ٠بُ 
 

 (56)يادج 
٥ػةةث مةة٤ بّٖٚشةةاذ بَّح٦ةةشخ بّؿػةةٔ زٚغةة٦ٔ بّخةةذٕةذ بّـح٦ةةد عةة٠بء دبلةةِ بّٖٚشةةاذ أٟ لةسغٞةةة 

شةاد  ٦٘ ؽذخ ٕٚشاذ ّْي٦ةٓ جؿٖة٥د بّؾٖةُ ٕ٘ بّٖخةؿش بّظؿ٦د بّٚةٍيغٔ ٕغسيِ أٟ ٍخذٕد ٕشسشٍد ج
 .بّحذ٦ٙد ٟبّؾي٦ْد  ؽ٘ بّؾِٖ ٟبّٖؿةمغد ؽ٢ْ طؿد بّؾٖةُ

 

 . ٥ٟؿذد زشش٥ؼ ٍِ دّٟد بّٖٚشاذ بّس٤ زخؼؼ ّٞزب بإلّضبٓ 
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 حًاٌح األحذاث 
 

 (57)يادج 
٘ بّػٚغة٦٘ ىحةِ جْة٠فٞٔ    ٥ؿذد زشش٥ؼ ٍِ دّٟد بألؽٖةُ بّس٤ ال ٥ػ٠ص زشةق٦ِ بألؾةذبش م٦ٞةة ٕة    

ٟال ٥ػ٠ص زشق٦ِ بألؾذبش مة٤ بألؽٖةةُ بّظةٚةؽ٦د ىحةِ عةٚد بّخةٕغةد       . ع٘ بّطة٦ٙد ؽششخ ٕ٘ بّؾٖش 
 .  ؽششخ ٟرٌّ م٦ٖة ؽذب بّٖسذسغ٦٘ ٕٚٞٔ 

 

 (58)يادج 
ال ٥ػ٠ص زشق٦ِ بألؾذبش ىحِ بّغةجؾد ؽششخ م٤ بّظٚةؽةذ بّخـشخ أٟ بّؼةسخ جةّظةؿد بّسة٤   

 .  ّيشبسبذ ٟ ب٠ّْبئؽ بّخةطد جَِ دّٟد زؿذدٝة بّسشش٥ؾةذ ٟ ب
 

 (59)يادج 
ال ٥ػ٠ص أٗ زض٥ذ عةؽةذ بّؾِٖ ب٤ٕ٠٦ّ ّألؾذبش بّز٥٘ زيِ عٚٞٔ ؽ٘ لٖةظ ؽشةشخ عةٚد ؽة٘     
عر عةؽةذ زسخْْٞة مسشخ أٟ أٍطش ّْشبؾد ال زيِ ٕذزٞة ؽ٘ عةؽد ٟجؿ٦ص ال ٥ؾٖةِ بّؿةذش أٍطةش ٕة٘     

 .   أسجؼ عةؽةذ ٕس٠ب٦ّد 
 

 (61)يادج 
بش بّز٥٘ ٥ؾ٠ْٖٗ جٖيسؼ٢ ؽيذ بّسذسظ بّؿظ٠ُ ؽ٢ْ أغش ؽةةدُ أٟ ٕٚؿةد ٕ ئٖةد    ٥ؿو ّألؾذ

 . أضٚةء مسشخ زذسغٞٔ 
 

 (61)يادج 
زؾسحةةش عةةةؽةذ بّؾٖةةِ بّسةة٤ ٥ٖؼةة٦ٞة بّؿةةذش مةة٤ بّسةةذس٥ث أضٚةةةء عةةةؽةذ بّؾٖةةِ بّؾةد٥ةةد ػةةٖ٘ 

 عةؽةذ بّؾِٖ 
 

 (62)يادج 
ظ أٟ أضٚةء ب٦ِّْ م٦ٖةة ؽةذب جؾةغ    ال ٥ػ٠ص ز٦َْل بألؾذبش ج ٣ ؽِٖ إػةم٤ أٟ زشق٦ْٞٔ جةإلٙسة

 .بألؽٖةُ بّس٤ ٥ؿذدٝة بّسشش٥ؼ م٤ ٍِ دّٟد 
 

 (63)يادج 
. ٥ػث إغشبء بَّشل بّـح٤ ؽ٢ْ بألؾذبش ىحِ بّسؿةةىٞٔ جة ٣ ؽٖةِ ّْس ٍةذ ٕة٘ ٦ّةةىسٞٔ بّـح٦ةد        
ٍٖة ٥ػث إؽةدخ ٝزب بَّشل ؽ٦ْٞٔ م٤ بّنسشبذ بّذٟس٥د بّسة٤ ٥ؿةذدٝة بّسشةش٥ؼ ٟ بّيةشبسبذ ٟبّْة٠بئؽ      

 .   ٍِ دّٟد م٤ 
 

 (64)يادج 
بّغةجؾد ؽشش إغةصخ ع٥٠ٚد زض٥ةذ ؽة٘ بإلغةةصخ بّغة٥٠ٚد بّسة٤ زٖةٚؽ ّْؾٖةةُ         د٥ٟٖٗٚؽ بألؾذبش 

 . دّٟد ٕيذبس بإلغةصخ بّغ٥٠ٚد بإلػةم٦د ٍِ بّحةّق٦٘ ٟ ٥ؿذد زشش٥ؼ 
 

   .ٟال ٥ػ٠ص زػضئد أٟ ز غ٦ِ بإلغةصخ ّألؾذبش 
 

 حًاٌح انُساء انعايالخ 
 

 (65)يادج 
ذخ ال زيِ ؽ٘ عحؾد أعةج٦ؼ ّٖ ٟ جؾذٛ ّْٖشأخ بّؾةْٕد بّؿو م٤ بّؿظ٠ُ ؽ٢ْ سبؾد ىحِ ب٠ّػؼ

ال زيِ ٕذخ بٙيـةؽٞة جؾذ ب٠ّػؼ ؽ٘ لٖغةد أعةةج٦ؼ ٕةؼ ٕٚؿٞةة أغةشًب ٍةةًٕ  أضٚةةء ٝةزٛ بّشبؾةد          ؽ٢ْ أ
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٥ؤد٥ةةٜ طةةةؾث بّؾٖةةِ أٟ ٦ٝاةةد بّس ٦ٕٚةةةذ بالغسٖةؽ٦ةةد ؾغةةث بألؾةة٠بُ ، جشةةشؽ أٗ زَةة٠ٗ بّؾةْٕةةد ىةةذ 
 .  ؽ٢ْ بألىِ أشٞشىؼر ّذ١ طةؾث بّؾِٖ ربزٜ عسد 

 

 (66)يادج 
٥ؾسحش مظِ بّؾةْٕد ل ُ ٕذخ زق٦حٞة م٤ إغةصخ بأل٠ٕٕد ، مظةً  زؾغةن٦ًة ٕةة ّةٔ ٥طحةر بشةسقةّٞة       

 . م٤ ٕٚش خ ألش١ ل ُ ٕذخ بإلغةصخ 
 

 (67)يادج 
 .  ٍِ دّٟدد ّْشػةؽد ٥ؿذدٝة زشش٥ؼ بّ ز٤ ٥شػؾ٘ أؿنةّٞ٘ مسشبذ ٍةْٕ زٖٚؽ بألٕٞةذ

 

 (68)يادج 
أؽٖةُ بّٖٚةغٔ زؿر بألسع م٤ غ٦ٖؼ بألؽٖةةُ بّخـةشخ أٟ بّٖؼةشخ     م٥٤ؿغش زشق٦ِ بّٚغةء 

 .جةّظؿد أٟ بّشةىد بّس٤ ٥ؿذدٝة بّسشش٥ؼ ٟ بّيشبسبذ أٟ ب٠ّْبئؽ بّخةطد جَِ دّٟد 
   

 (69)يادج 
ظ٠د جة٦ِّْ ؿحيًة ّٖة ٟزؿذد بّغْـةذ بّٖخسظد م٤ ٍِ دّٟد بّٖي. ال ٥ػ٠ص زشق٦ِ بّٚغةء ٦ًّ  

٥ٟغةةسط٢ٚ ٕةة٘ رّةةٌ بألؽٖةةةُ بّسةة٤ ٥ؿةةذدٝة بّسشةةش٥ؼ ٟ     . ٥سٖشةة٢ ٕةةؼ غةة٠ ٟ ٠ٕىةةؼ ٟ زية٦ّةةذ ٍةةِ جْةةذ     
 . بّيشبسبذ أٟ ب٠ّْبئؽ م٤ ٍِ دّٟد 

 
 (71)يادج 

٥ػةةث ؽْةة٢ طةةةؾث بّؾٖةةِ مةة٤ بّٖٚشةةاذ بّسةة٤ زؾٖةةِ م٦ٞةةة ٙغةةةء أٗ ٥ةة٠مش ّٞةة٘ ٕيةؽةةذ ز ٦ٕٚةةًة      
 . ٌّ ّشبؾسٞ٘ إرب بعسذؽر ؿح٦ؾد بّؾِٖ ر

 

ٟ مةة٤ بّٖٚشةةاذ بّسةة٤ زغةةسخذٓ ؽةةذدًب ٍح٦ةةشًب ٕةة٘ بّٚغةةةء زْةةضٓ بّٖٚشةة خ جٖنشدٝةةة أٟ جةّسؾةةةٟٗ ٕةةؼ  
بّٖٚشاذ بأللش١ جس٦ٞاد دبس ّْؿؼةٙد ٟ ٥ؿذد زشةش٥ؼ ٍةِ دّٟةد بّٖٚشةاذ بّسة٤ زخؼةؼ ّٞةزب بإلّةضبٓ         

 .  ٍٟزٌّ ششٟؽ إٙشةء دبس بّؿؼةٙد ٟ ٙغةٕٞة 
 

 :انشعاٌح االجتًاعٍح 
 

 (71)يادج 
بّسشش٥ؼ بّخذٕةذ بالغسٖةؽ٦د بّس٤ زْضٓ بّٖٚشة خ جس٠م٦شٝةة ّْؾٖةةُ ٍةّخةذٕةذ بّظةؿ٦د ٟ       ٥ؿذد

 .بّغَ٘ ٟ بّقزبء ٟ بّسشم٦ٜ ٟ بّش٥ةػد ٟ بالٙسيةُ 
 

ْةةٜ ٟميةةًة ّغةةشٟك ٍةةِ ٕٚشةة خ ٟ   ٍٖةةة ٥ؿةةذد بّٖٚشةةاذ بّسةة٤ زخؼةةؼ ّٞةةزب بإلّةةضبٓ ٟؿش٥يةةد ز٥٠ٖ    
 . ةزٞة إَٕةٙ

 

 (72)يادج 
  ٖ ةؽ٦ةد بّسة٤ ز٠مشٝةة بّٖٚشة خ ّػةةٗ ٕشةسشٍد زؼةٔ ٕٚةذٟج٦٘ ؽة٘ طةةؾث           زي٠ٓ جةئدبسخ بّخةذٕةذ بالغس

 .  بّؾِٖ ٟ بّؾٖةُ 
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 :انتعاوٌ تٍٍ اإلداسج و انعًال 
 

 (73)يادج 
زٚش  ّػةٗ ٕشسشٍد ؽْة٢ ٕغةس١٠ بّٖٚشة خ ٕة٘ ٕٖطْة٦٘ ّةودبسخ ٟ بّؾٖةةُ زسة٢ّ٠ بىسةشبؼ زٚغة٦ٔ           

ث بّٖٞٚةة٤ ٟإدبسخ بّخةةذٕةذ بالغسٖةؽ٦ةةد ٟ شةةؤٟٗ بّؾٖةةةُ ٟسمةةؼ بَّنة٥ةةد بإلٙسةغ٦ةةد ٟ بّسةةذسظ ٟبّسةةذس٥
 .   ٥ٟؿذد بّسشش٥ؼ بّٖٚشاذ بّس٤ زْسضٓ جئٙشةء ٝزٛ بّْػةٗ . ف٦ش رٌّ 

 

 (74)يادج 
بإلدبسخ ٕ٘ بّٖشؾْةد بّسة٤ زيسظةش     كزٚغ٦ٔ بالشسشبً  م٥٤ػث أٗ ٥ٞذك بّسشش٥ؼ إ٢ّ بّسذسظ 

ٕشؾْةةد بزخةةةر  إّةة٢ذ جؾةةغ ب٠ّٖػةة٠ؽة م٦ٞةةة ؽْةة٢ بّغةةْـد بالعسشةةةس٥د ٟ ؽْةة٢ بلسظةطةةٞة جسٚةةةُٟ
مة٤  ٥ٟؿةذد بّسشةش٥ؼ شةَِ بالشةسشبً     . ٍةمد ب٠ّٖػ٠ؽةذ بّس٤ زٞٔ بّٖٚش خ  ىشبسبذ ْٕضٕد ، ٟزٚةُٟ

 . بإلدبسخ ٟ ؾذٟدٛ 
   

 (75)يادج 
ؾٖةُ ؽ٢ْ ٕغس١٠ ٍِ طٚةؽد ّؾِٖ ّْٟزٚش  ّػةٗ بعسشةس٥د ٕ٘ ٕٖط٦ْ٘ ّْؿ٠َٕد ٟألطؿةت ب

 . ٥د ٟ بالغسٖةؽ٦د بّٖشسشٍدةئِ بالىسظةدغٟ ؽ٢ْ بّٖغس١٠ بّي٤ٕ٠ ّٚغش بّٖ
 

 :َقاتاخ انعًال و يُظًاخ أصحاب األعًال 
 

 (76)يادج 
ّْؾٖةةةُ أٗ ٠َ٥ٙةة٠ب م٦ٖةةة ج٦ةةٚٞٔ ٙيةجةةةذ زشؽةة٢ ٕظةةةّؿٞٔ ٟ زةةذبمؼ ؽةة٘ ؾيةة٠ىٞٔ ٟ زؾٖةةِ ؽْةة٢     

 .  زؿغ٦٘ ؾةّسٞٔ بّٖةد٥د ٟ بالغسٖةؽ٦د ٟبإلعٞةٓ جئٙشةء ص٥ةدخ بَّنة٥د بإلٙسةغ٦د 
 

 (77)يادج 
بذ ز٥٠َ٘ بّٚيةجةد ؽْة٢ إ٥ةذبػ أٟسبه ز٥٠َٚٞةة ّةذ١ بّغةْـد بّٖخسظةد ٟال ٥ػة٠ص         زيسظش إغشبء

 .  ؾذٟد بّية٠ٙٗ  م٤ّٞزٛ بّغْـد بالؽسشبع ؽ٢ْ إغشبءبذ ز٥٠َ٘ بّٚيةجد إال 
 

 (78)يادج 
٥ػث أٗ ٥سؼٖ٘ بّسشش٥ؼ ٟ ب٠ّْبئؽ دبلِ ٍِ دّٟد ٕة٘ بّؼةٖةٙةذ ٟ بّي٠بؽةذ ٕةة ٥َنةِ بٙسنةةػ       

ٟأؽٖةةةّٞٔ جٚغةةةٓ ٕٚةعةةث ٕةة٘ بّؿٖة٥ةةد ػةةذ أ٣ ؽٖةةِ أٟ إغةةشبء ٥ٖةةظ   بّؾٖةةةُ ؽْةة٢ بلةةس ك ٕٞةةٚٞٔ  
زَةة٥٠٘ بّٚيةجةةةذ ٟٕٖةسعةةسٞة ّٖخسْةةل أٟغةةٜ ٙشةةةؿٞة ؽْةة٢ أٗ زَنةةِ ٝةةزٛ بّؿٖة٥ةةد ؽْةة٢    مةة٤ؾةةش٥سٞٔ 
 :بأللض 

ّشةةشؽ  ّشةةشؽ ؽةةذٓ بٙسٖةئةةٜ أل٥ةةد ٙيةجةةد أٟ ؽْٖةةٜ مةة٤ؽةةذٓ إلؼةةةػ زشةةق٦ِ أ٣ ؽةٕةةِ أٟ بعةةسٖشبسٛ  -أ
 . لشٟغٜ ٕٚٞة 

 

ٟ   ٣ ؽةٕةةِ أٟ بألػةةشبس جةةٜ ج ٥ةةد ٟعةة٦ْد  ؽةةذٓ مظةةِ أ -ت  جغةةحث  ٍةٙةةر جغةةحث بٙسٖةئةةٜ إّةة٢ ٙيةجةةد أ
 . أ٣ ٟغٜ ٕ٘ أٟغٜ بّٚشةؽ بّٚيةج٤  م٤بشسشبٍٜ 

 

 (79)يادج 
٥خةة٠ُ ّٚيةجةةةذ بّؾٖةةةةُ أٗ زَةة٠ٗ م٦ٖةةةة ج٦ٚٞةةة بزؿةةةدبذ إى٦ٖ٦ْةةةد أٟ مشؽ٦ةةد ٥َٟةةة٠ٗ ٕةة٘ ؾيٞةةةة        

 .ِ بّٖغةئِ بّٖسؾْيد جةّؾٖ م٤بالزؿةدبذ بّذ٦ّٟد  م٤بالشسشبً 
 

 ٟزخؼؼ بالزؿةدبذ جئٙشةء إٙشةئٞة ٟؾْٞة ّٚنظ بإلغشبءبذ بّس٤ زخؼؼ ّٞة بّٚيةجةذ   
 

 (81)يادج 
 .  بألعةع٦دال ٥ػ٠ص ؾِ بّٚيةجةذ إال جؿَٔ ىؼةئ٤ أٟ ّألعحةت بّس٤ زٚض ؽ٦ْٞة أٙغٖسٞة 
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 (81)يادج 
ٍِ مشػ  م٤ٍِ طٚةؽد ٟ  م٤ز٥٠َ٘ ٕٚغٖةذ ّٞٔ  م٥٤خ٠ُ بّية٠ٙٗ ألطؿةت بألؽٖةُ بّؿو 

ٕ٘ بّٚشةؽ بالىسظةد٣ ّذسبعد ٕظةّؿٞٔ بالىسظةد٥د ٟ بالغسٖةؽ٦د ، ٟ بّةذمةػ ؽٚٞةة ٟ زٖطة٦ْٞٔ إٔةةٓ     
 .   ٕخسْل بّػٞةذ 

 

 (82)يادج 
ٟ    أٗ زَة٠  ّؾ٥ِٖؿو ّٖٚغٖةذ أطؿةت ب ٠ٙؽ٦ةد ٟ زخؼةؼ ٝةزٛ     ٗ م٦ٖةة ج٦ٚٞةة بزؿةةدبذ إى٦ٖ٦ْةد أ

 .   ؼ ّٞة ٕٚغٖةذ أطؿةت بألؽٖةُ إٙشةئٞة ٟ ؾْٞة ّٚنظ بإلغشبءبذ بّس٤ زخؼ م٤بالزؿةدبذ 
 

 (83)يادج 
٥ػث أٗ ٥ٚض بّسشش٥ؼ بّٖٚغٔ ّٚيةجةذ بّؾٖةُ ٟٕٚغٖةذ أطؿةت بألؽٖةُ م٤ ٍِ دّٟةد ؽْة٢   
أٗ ٥َةة٠ٗ ٕةة٘ ػةةٖ٘ أفشبػةةٞة إجةةذبء بّةةشأ٣ مةة٤ زشةةش٥ؾةذ بّؾٖةةِ بّسةة٤ زؾةةشع ؽ٦ْٞةةة ٟمةة٤ غ٦ٖةةؼ   

 . بّٖغةئِ بّس٤ زٞٔ بّـشم٦٘ 
 

ؿغش ؽ٢ْ ٙيةجةذ بّؾٖةُ ٟٕٚغٖةةذ أطةؿةت   ٥ّٖغةئِ بّس٤ ٥ٟػ٠ص أٗ ٥ؿذد زشش٥ؼ ٍِ دّٟد ب
 .ٕضبّٟسٞة  بألؽٖةُ

   
 (84)يادج 

٥ػث أٗ زَنِ بّؿٖة٥د بَّةم٦د ّٚيةجةذ بّؾٖةُ ٟٕٚغٖةذ أطةؿةت بألؽٖةةُ ػةذ ٍةِ ؽٖةِ ٕة٘       
ش ٜٙ زذلِ جؾؼٞة م٤ شؤٟٗ بّحؾغ ب٧لش ، إٔةة ٕحةشةشخ أٟ ج٠بعةـد بّة٠ٍ ء أٟ بألؽؼةةء ٟرّةٌ       

 .  ٥٠ٚٞة ٟإدبسزٞة ٟٕٖةسعد ٙشةؿٞة م٦ٖة ٥سؾْو جسَ
 

 عقىد انعًم انًشتشكح
 

 (85)يادج 
ِ أٟ ٕٚغٖةزٞٔ ٟٙيةجةذ بّؾٖةُ بّٖخسظد ـ ّسؿي٦و بعةسيشبس ؽ ىةةذ بّؾٖةِ     ي٠ٓ أطؿةت بّؾ٥ٖ

ٟؿح٦ؾسٞةة  ـ بغسٖةؽةذ ّْٖنةٟػد بّػٖةؽ٦د م٤ ششٟؽ بّؾِٖ ٟزٚغ٦ٖٜ ؽْة٢ أعةةط أؾة٠بُ بّظةٚةؽد     
َٕةةٗ ب٠ّطة٠ُ إّة٢ إجةشبٓ ؽيةذ ؽٖةِ ٕشةسشً ٥ؿةذد ، جذىةد ٟٟػة٠ؼ ،           جيةذس بإل  ٟؽ٦ْٞٔ أٗ ٥ؿة٠ّٟب

 .  ؾي٠ه ٟبّسضبٕةذ ؿشم٤ ٝزب بّؾيذ 
 

 (86)يادج 
ِ ؽي٠د بّؾِٖ بّٖشسشٍد ٟٙـةه عش٥ةٙٞة ٦ٍٟن٦د ٦زغػٟ ٥ٚغٔ زشش٥ؼ ٍِ دّٟد إغشبءبذ إجشبٓ 

 . بالٙؼٖةٓ إ٦ّٞة 
  

 (87)يادج 
بّؾٖةِ بّٖشةسشً   أٟ جؾغ أؾَةةٓ ؽيةذ    ٥ػث أٗ ٥ٚض زشش٥ؼ ٍِ دّٟد ؽ٢ْ ششٟؽ زـح٦و ٍِ

ِ ٟبّؾٖةةةُ بّةةز٥٘ ٥ؼةةٖٞٔ ٦ٕةةذبٗ بّسـح٦ةةو بّٖٞٚةة٤ ٟبإلى٦ْٖةة٤ ّؾيةةذ بّؾٖةةِ  ؽْةة٢ غ٦ٖةةؼ أطةةؿةت بّؾٖةة
 بّٖشسشً   

 

 (88)يادج 
٥ػةةث أٗ زخؼةةؼ بّٖٚةصؽةةةذ بّٚةشةةاد ؽةة٘ زنغةة٦ش ؽيةةذ بّؾٖةةِ بّٖشةةسشً إلغةةشبءبذ لةطةةد          

ٟميةة ّْـش٥يةد بّٖ ئٖةد ّألؾة٠بُ بّخةطةد       جسغ٥٠سٞة ؽ٘ ؿش٥و بزنةه بّـشم٦٘ أٟ ؽ٘ ؿش٥و بّيؼةء
 جَِ دّٟد 
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 تسىٌح يُاصعاخ انعًم 
 

 (89)يادج 
٥ػةةث أٗ ٥نةةشع زشةةش٥ؼ ٍةةِ دّٟةةد بالّسػةةةء مةة٤ ؾةةِ ٕٚةصؽةةةذ بّؾٖةةِ بّػٖةؽ٦ةةد إّةة٢ ٦ٝاةةةذ    

بّي٠بؽةذ  ّةزٌّ  ٟزؿةذد  . بّس٠م٦و بّس٤ زؾِٖ ؽ٢ْ إٙٞةء بّٚضبػ ؽ٘ ؿش٥ةو أطةؿةت بألؽٖةةُ ٟبّؾٖةةُ     
 بّٚضبػ م٤ أىظش ٕذخ    بّس٤ زؼٖ٘ زغ٥٠د

 

 (91)يادج 
٥ػث ز٥٠َ٘ ٦ٝاةذ ّْسؿ٦َٔ م٤ ٕٚةصؽةذ بّؾِٖ زؾشع ؽ٦ْٞة بّؿةالذ بّسة٤ زسظةِ جةةّٖشبمو    

ـ      ةذ ؽشػةٞة ؽ٦ْٞةة بٟ بّسة٤    بّؾةٕد أٟ بّس٤ ٥سؾ٦٘ ؽ٢ْ بّـشم٦٘ ؽشػةٞة ؽ٦ْٞةة أٟ بّسة٤ زةش١ بّغةْ
 . ٟ بألٕ٘ بّؾةٓ ؽد أٟ بّؾٖةُ أةبعسٖشبسٝة ٕؾْيد إّؿةه بّؼشس جةّظٚ ٥سشزث ؽ٢ْ

 

ٕةةة٘ ر٣ٟ ٟ بّؾٖةةةةُ ٟزشةةةَِ ٦ٝاةةةةذ بّسؿَةةة٦ٔ ٕٖطْةةة٦٘ ّْغةةةْـةذ بّؾةٕةةةد ٟأطةةةؿةت بألؽٖةةةةُ  
 .  ٟبّية٠ٙٗ  ، ٟبّظٚةؽد ، بّٖغس١٠ بّؾة٤ّ م٤ بّذسبعد ٟبّخحشخ جشؤٟٗ بّؾِٖ

 

 (91)يادج 
٥ػث ػٖةٗ بّؿش٥د بّسةٕد ّٖٚةذٟج٤ بّؾٖةةُ بّةز٥٘ ٠ٚ٥جة٠ٗ ؽة٘ صٕ ئٞةٔ ّةذ١ ٦ٝاةةذ بّس٠م٦ةو          

 .   ّسؿ٦َٔ جؿ٦ص ال ٠َ٥ٗ ٕ٘ ش ٗ إٙةجسٞٔ بّؾِٖ ؽ٢ْ ؽشىْد ٝزٛ بإلٙةجد أٟ بألػشبس جٞٔ ٟب
 

 (92)يادج 
ٕؿةػش بّظْؽ بّس٤ زسٔ ؽ٘ ؿش٥ةو ٦ٝاةةذ بّس٠م٦ةو ىة٠خ بألؾَةةٓ بّيؼةةئ٦د ٍٖةة زَة٠ٗ          زؾـ٢

 .  ّيشبسبذ ٦ٝاةذ بّسؿ٦َٔ ى٠خ بألؾَةٓ بّٚٞةئ٦د 
 (93)يادج 

قْو م٤ بّؿةالذ بّٖسشزحد ؽ٢ْ ٕٚةصؽةذ بّؾِٖ جٖة ٥َنِ ؾنظ ٥ٚغٔ بّية٠ٙٗ ؾو بإلػشبت ٟبّ
 . بّٚغةٓ بّؾةٓ

 

ٟؽ٢ْ بّـشم٦٘ ؽٚذ ؽشع بّٚضبػ ؽ٢ْ ّػٚد بّس٠م٦و أٟ ٦ٝاد بّسؿ٦َٔ أٟ ف٦شٖٝةة ٕة٘ ٦ٝاةةذ    
زغةة٥٠د بّٖٚةصؽةةةذ بّػٖةؽ٦ةةد بالٕسٚةةةػ ؽةة٘ بإلػةةشبت أٟ فْةةو بّٖٚشةة خ أضٚةةةء بّغةة٦ش مةة٤ إغةةشبءبذ      

 .بّس٠م٦و ٟبّسؿ٦َٔ 
  

 داسج انعًم إ
 

 (94)يادج 
زٚش  م٤ غٞةص ٍِ دّٟةد إدبسخ ّْؾٖةِ ّسـح٦ةو ىة٠ب٦ٙ٘ ّٟة٠بئؽ بّؾٖةِ ٟزٚن٦ةز ع٦ةعةد بّذّٟةد مة٤           

ٍٖةةة زؾٖةِ ؽْة٢ زؿغة٦٘ أؾة٠بُ بّؾٖةِ ٟزؿي٦ةو مةةشص       . شة٠ٗ بّؾٖةِ ٟمؿظةٞة ٟإ٥ػةةد بّؿْة٠ُ ّٞةة       
 .   ٥ٟؿذد بّسشش٥ؼ أٝذبمٞة ٟٙغةٕٞة . بّؾٖةّد ٟبّغ ٓ بالغسٖةؽ٤ 

 

 (95)يادج 
زٚش  َٕةزث مشؽ٦ةد ّْي٦ةةٓ جةلسظةطةةذ بإلدبسخ بّٖشٍض٥ةد ّْؾٖةِ مة٤ بّٖٚةةؿو بّسة٤ زغةسذؽ٤          

جٞةةزٛ  ٕةة٘ بّي٦ةةةٓ  َٖ٘ إٙشةةةء َٕةزةةث جٞةةة ٥ٟػةةث زنةة٥٠غ ٝةةزٛ بَّٖةزةةث بّغةةْـد بّ صٕةةد ؾسةة٢ زةةس          
 . باللسظةطةذ ؽ٢ْ ل٦ش ٟغٜ
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 تفتٍش انعًم
 

 (96)يادج 
ٟ ٥ةةٚغٔ بّسشةةش٥ؼ زنسةة٦ش بّؾٖةةِ ٟبلسظةطةةةزٜ ّؼةةٖةٗ    ؽيةة٠د زـح٦ةةو أؾَةةةٓ زشةةش٥ؾةذ بّؾٖةةِ 
٥ةذ بّؾٖةةُ ٟأطةؿةت بألؽٖةةُ     ِ ، ٟزضٟبّؾِٖ بّٖشسشٍد ٟب٠ّْبئؽ جش ٗ شةشٟؽ بّؾٖةِ ٟؾٖة٥ةد بّؾٖة    

 .  جةّٖؾ٠ْٕةذ بّن٦ٚد ٟبإلسشةدبذ جش ٗ زـح٦يٞٔ ألؾَةٓ زشش٥ؾةذ بّؾِٖ 
 

 (97)يادج 
٦ٝ  ٦ٕٚٞةةة ٕٚةعةةحة زؤّةةل ٦ٝاةةد بّسنسةة٦ش ٕةة٘ ؽةةذد ٍةةةك ٕةة٘ بّٖةة٠عن٦٘ بّؾٖةة٦٦ٕ٠٘ بّٖةةؤ٦ْٝ٘ زةة  

٥ٟػةةث أٗ زَنةةِ ّٞةةٔ ٕشبٍةةضٝٔ ٟشةةشٟؽ زشةةق٦ْٞٔ بالعةةسيشبس مةة٤ ٟعةةةئنٞٔ ٟبّحؾةةذ ؽةة٘ أ٥ةةد ٕةةؤضشبذ 
 .  لةسغ٦د ف٦ش ٕششٟؽد 

 

 (98)يادج 
ٍٖةة زحْةـ ٝةزٛ    زيذٓ َٕةزث بّسنس٦ش زيةس٥ش دٟس٥د ؽ٘ ٙسةئع ٙشةؿٞة ّْػٞةد بإلدبس٥ةد بّٖخسظةد    

 . ؾَةٓ بّسشش٥ؾ٦د بّيةئٖد بأل بّغْـةذ ج ٟغٜ بّٚيض بّس٤ ال زسٚةّٟٞة
 

   ىغةٓ بّسنس٦ش بّخةػؾد ّشىةجسٞة ٟزٚشش بّغْـد بّٖشٍض٥د ّْسنس٦ش زيش٥شب ع٥٠ٚة ؽ٘ أؽٖةُ أ
 

 يحاكى انعًم 
 

 (99)يادج 
ٕؿةةةٍٔ ّْؾٖةةِ زخةةسض جٚغةةش ٕٚةصؽةةةذ بّؾٖةةِ ، ٥َٟةة٠ٗ بّسيةػةة٤ إٔةٕٞةةة ؽْةة٢ دسغسةة٦٘   زٚشةة 
 . ِٖ جٞة ش٥ؼ ٍِ دّٟد ٦ٍن٦د زش٦َْٞة ٟٙغةٓ بّؾش٥ٟؿذد ز

 (111)يادج 
زشبؽ٤ بّحغةؿد م٤ إغشبءبذ دؽة١ٟ بّؾِٖ ٟزٚغش ؽ٢ْ ٟغٜ بّغشؽد ٥ٟؿو َِّ ٕة٘ ؿشمة٤   

 .  بّخظ٠ٕد بّؿؼ٠س شخظ٦ة أٟ إٙةجد ٕ٘ ٥ٖطْٜ ٕ٘ بّٖؿة٦ٕ٘ 
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 انجضء انخانج 
 تطثٍق االتفاقٍح

 

 (انقسى األول ) 
 تعهذاخ األطشاف انًتعاقذج

 
 : 111يادج 

٥٘ بألُٟ ٟبّطةّص ٟجؾذد ٕ٘ ب٠ّٖبد زحْةـ  بالزنةى٦د ٕشزحـة جةّػضء أؿشمة ٝزٛحش ٍِ ؿشك ٕ٘ س٥ؾ -1
 جةّػضء بّطة٤ٙ ٕ٘ بالزنةى٦د  ٕةدخ ؽ٢ْ بألىِ ٥يؼ ؽ٦ْٞة بلس٦ةسٛ ٕ٘ ب٠ّٖبدإؾذ١ ٟلٖغ٦٘ 

 

٥حْـ بّـشك بّٖسؾةىذ ب٠ّٖبد بّس٤ ٥يؼ باللس٦ةس ؽ٦ْٞةة ٟميةة ألؾَةةٓ بّنيةشخ بألّٟة٢ ٕة٘ ٝةزٛ بّٖةةدخ          -2
 . ٦ٕ٘ بّؾةٓ ّػةٕؾد بّذُٟ بّؾشج٦د م٤ ٟىر إ٥ذبػ ٕغسٚذ بّسظذ٥و أٟ ب٠ّٖبميد إ٢ّ بأل

 

٘ بّؾةةٓ ّػةٕؾةد بّةذُٟ    ٦َِّ ؿشك م٤ أ٣ ٟىر الؾةو أٗ ٥يةشس جٖيسؼة٢ زح٦ْةـ ٠ٕغةٜ إّة٢ بألٕة        -3
بّؾشج٦د بؽسحةةسٛ ٕشزحـةة ج ٥ةد ٕةةدخ ٟبسدخ جةةّػضء بّطةة٤ٙ ٕة٘ بالزنةى٦ةد ّةٔ ٥َة٘ ىةذ بلسةسٝةة جؾةذ              

 .بّنيشخ بأل٢ّٟ ٕ٘ ٝزٛ بّٖةدخ  جٖيسؼ٢ أؾَةٓ
ٟزؾسحش ٝزٛ بّسؾٞذبذ بّ ؾيد غضءب ال ٥سػضأ ٕة٘ بّسظةذ٥و أٟ ب٠ّٖبميةد ٥َٟة٠ٗ ّٞةة ٙنةظ بألضةش        

 .  ٦ٞةزح٦ْق٠ٕة ؽ٢ْ زةس٥خ جؾذ ٕشٟس ض ض٦٘ ٥
 

٥خـش بأل٦ٕ٘ بّؾةٓ ّػةٕؾد بّذُٟ بّؾشج٦د غ٦ٖؼ بّذُٟ ب٠ّٖىؾد جَِ زح٦ْـ ٥ظْٜ ٟمية ألؾَةٓ ٝةزٛ   -4
 .  دخ بّٖة

 

 (انقسى انخاًَ ) 
 يشاقثح تُفٍز االتفاقٍح 

 انتقاسٌش انخاصح تانُصىص غٍش انًختاسج
 

 : 112يادج 
زيذٓ بألؿشبك بّٖسؾةىذخ إ٢ّ بألٕة٦٘ بّؾةةٓ ّػةٕؾةد بّةذُٟ بّؾشج٦ةد جةّشةَِ بّةز٣ ٥ؿةذدٛ ٟصسبء         

ؽة٘ زـح٦ةو بألؾَةةٓ    ٕ٘ ٝزٛ بالزنةى٦د زيش٥شب عة٥٠ٚة   (101)بّؾِٖ م٤ بغسٖةؽٞٔ ؿحية ألؾَةٓ بّٖةدخ 
 .  بّس٤ زخسةسٝة ٕ٘ بّػضء بّطة٤ٙ ٕ٘ ٝزٛ بالزنةى٦د 

 

 انتقاسٌش انخاصح تانُصىص انًختاسج 
 

 : 113يادج 
ةء ؽْة٢  ٚة زيذٓ بألؿشبك بّٖسؾةىذخ إ٢ّ بأل٦ٕ٘ بّؾةٓ ّػةٕؾد بّذُٟ بّؾشج٦د م٤ مسشبذ ٕٚةعةحد ٟج 

نةى٦ةةد بّسةة٤ ّةةٔ ٥يةةؼ ؽ٦ْٞةةة     ؿْةةث ٟصسبء بّؾٖةةِ زيةةةس٥ش٣ لةطةةد جٚظةة٠ص بّػةةضء بّطةةة٤ٙ ٕةة٘ بالز      
٥ٟؿةةذد ٟصسبء بّؾٖةةِ مةة٤ مسةةشبذ   .ظةةذ٥و أٟ ب٠ّٖبميةةد أٟ جئلـةةةس الؾةةو   سبلس٦ةسٝةةة عةة٠بء ٟىةةر بّ 

 . ٕٚسغٖد بّٚظ٠ص بّس٤ زـْث ؽٚٞة ٝزٛ بّسيةس٥ش ٟبّشَِ بّز٣ ٥ػث أٗ ز٠َٗ ؽ٦ْٜ 
 

 تثهٍغ صىس انتقاسٌش 
 

 (114)يادج 
 103ٟ  102ّسيةةس٥ش ب٠ّٖػةؿد جةّٖةةدز٦٘    ٠٥غٜ ٍِ ؿشك ٕ٘ بألؿشبك بّٖؾةىذخ ط٠سخ ٕ٘ ب -1

 .  إ٢ّ بّٖٚغٖةذ بّشئ٦غ٦د ألطؿةت بألؽٖةُ ٟبّؾٖةُ م٤ بّذّٟد 
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زحْـ بألؿشبك بّٖسؾةىةذ بألٕة٦٘ بّؾةةٓ ّػةٕؾةد بّةذُٟ بّؾشج٦ةد أ٥ةد ٕ ؾغةةذ جشةةٗ بّسيةةس٥ش بّسة٤             -2
 .  أجْقسٞة جٞة بّٖٚغٖةذ بّٖشةس إ٦ّٞة 

 

 (115)يادج 
ّٖيذٕةةد إّةة٢ بألٕةة٦٘ بّؾةةةٓ ّػةٕؾةةد بّةةذُٟ بّؾشج٦ةةد ؿحيةةة ّةةٚض بّٖةةةدز٦٘ زيةة٠ٓ جنؿةةض بّسيةةةس٥ش ب

٘ بّؾةةٓ ّػةٕؾةد بّةذُٟ بّؾشج٦ةد     ٦ّػٚد لحشبء زؾةشع ؽ٦ْٞةة بّٖ ؾغةةذ بّٖحْقةد ّألٕة      103ٟ  102
 . 104ٕ٘ بّٖةدخ ( 2)ؿحية ّْنيشخ 

 

 نجُح انخثشاء 
 

 (116)يادج 
 1-  ٟ صسبء بّؾٖةِ ٕة٘ بّةز٥٘ زششةؿٞٔ بألؿةشبك      زس٠َٗ ّػٚد بّخحشبء ٕ٘ عحؾد ؽ٢ْ بألىِ ٥خسةةسٝٔ 

 .  بّٖسؾةىذخ ٟبّٖش٠ٞد ّٞٔ جةّخحشخ م٤ شؤٟٗ بّؾِٖ 
 

 .  ٥خسةس أؽؼةء ّػٚد بّخحشبء ّٖذخ ض ش ع٠ٚبذ ىةجْد ّْسػذ٥ذ أٍطش ٕ٘ ٕشخ  -2 
 

 (117)يادج 
ِ        سزٚسخث ّػٚد بّخحةشبء ٕيةش   .  ب ٕة٘ جة٦٘ أؽؼةةئٞة ّؾةشع ٙسةةئع ٕةذبٟالزٞة ؽْة٢ ٟصسبء بّؾٖة

 .ٕيشس بّْػٚد ز٠بس٥خ بٙؾيةد غْغةزٞة  ٥ٟؿذد
 

 اجتًاع وصساء انعًم 
 

 (118)يادج 
سبء بّؾٖةةِ بّؾةةشت ٕةةشخ ٍةةِ ؽةةةٓ ٟزؾةةشع ؽ٦ْةةٜ زيةةةس٥ش بألؿةةشبك بّٖسؾةىةةذخ    ص٥ؾيةةذ بغسٖةةةػ ٟ -1  

  .  ٟزيش٥ش ّػٚد بّخحشبء 
 

ٟبّضسبؽةد  ّؿؼ٠س ٝزب بالغسٖةػ ٕٚذٟجةٗ ٥ٖط ٗ بالزؿةد بّؾةٓ ّقشك بّسػةسخ ٟبّظةٚةؽد   ٥ذؽ٢ -2
ج٠طةنٞٔ ٕةشبىح٦٘ ّٞةٔ    . ؿةد بّذ٤ّٟ ّٚيةجةةذ بّؾٖةةُ بّؾةشت    ّْح د بّؾشج٦د ٟٕٚذٟجةٗ ٥ٖط ٗ بالز

 .  ؾو بّٖٚةىشد دٟٗ بّسظ٥٠ر 
 

٥ؼؼ ب٠ّصسبء زيش٥شب ٥سؼٖ٘ ز٠ط٦ةزٞٔ ٥ٟؾشع ؽ٢ْ ٕػْظ غةٕؾد بّةذُٟ بّؾشج٦ةد الزخةةر ٕةة      -3 
 .  ٥شبٛ جش ٙٞة 
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 (انقسى انخانج )
 ٍح األحكاو انُهائ

 االستخُاءاخ فً حانح انحشب انطىاسئ انعايح
 

 (119)يادج 
٥ػةة٠ص مةة٤ ؾةّةةد بّؿةةشت أٟ مةة٤ ؾةّةةد بّـةة٠بسا بّؾةٕةةد بّسةة٤ زؾْٚٞةةة بّذّٟةةد أٗ زسخةةز إغةةشبءبذ      -1

ّ عةةسطٚةء ٕةة٘ بالّسضبٕةةةذ بّٖٚظةة٠ص ؽ٦ْٞةةة جٞةةزٛ بالزنةى٦ةةد مةة٤ أػةة٦و بّؿةةذٟد بّسةة٤ زغةةسْضٕٞة  
 .  بءبذ ٕؼ ى٠بؽذ بّية٠ٙٗ بّذ٤ّٟ بّؾةٓ بّؿةّد ٟجششؽ أال زسؾةسع ٝزٛ بإلغش

 

مة٤ مسةشخ    دؽ٢ْ ٍِ ؿشك ٕسؾةىذ ٕةسط بالعسطٚةء أٗ ٥ؿة٦ؾ بألٕة٦٘ بّؾةةٓ ّػةٕؾةد بّةذُٟ بّؾشج٦ة       -2
ٍٖةة ٥ػةث ؽ٦ْةٜ أ٥ؼةة أٗ ٥خـةش      .خزٝة ٟبألعةحةت بّسة٤ دمؾةر إ٦ّٞةة     ٕؾي٠ّد جةإلغشبءبذ بّس٤ بز

زٚسٞة٤ م٦ةٜ ٝةزٛ بإلغةشبءبذ ٟزؾة٠د م٦ةٜ أؾَةةٓ        بأل٦ٕ٘ بّؾةٓ ّػةٕؾد بّذُٟ بّؾشج٦د جةّسةس٥خ بّز٣ 
  .  ٝزٛ بالزنةى٦د إ٢ّ بّسـح٦و بّسةٓ 

 

٥حْـ بأل٦ٕ٘ بّؾةٓ ّػةٕؾد بّذُٟ بّؾشج٦د جةى٤ بألؿةشبك بّٖسؾةىةذخ غ٦ٖةؼ بإللـةةسبذ بّسة٤ زظةْٜ        -3
 .   ٕ٘ ٝزٛ بّٖةدخ ( 2)ؿحية ّْنيشخ 

 

 قٍىد انتُفٍز 
 

 (111)يادج 
ٖحةةدا بّة٠بسدخ جةةّػضء بألُٟ ٠ٕػةؼ بّسٚن٦ةز ٟؽٚةذ ٕٖةسعةسٞة        ال ٥ػ٠ص ؽٚذ ٟػؼ بّؿي٠ه ٟبّ

٥٘ ءّةٔ زةشد جةةّػض    ذٕٖةسعد مؾ٦ْد جؿغث ٕة ٟسد م٤ بّػضء بّطة٤ٙ أٗ ز٠َٗ ٕؿ  ّي٦ة٠د أٟ زؿذ٥ةذب  
د ّؼةٖةٗ  بألُٟ ٟبّطة٤ٙ م٦ٖة ؽةذب بّي٦ة٠د بّسة٤ ٥نشػةٞة بّيةة٠ٙٗ ٟبّسة٤ زيسؼة٦ٞة بّٖحةةدا بّذ٥ٖيشبؿ٦ة         

 ٖة٥د بّٚغةٓ بّؾةٓ ٟبألٕ٘ بّؾةٓ أٟ بّظؿد بّؾةٕد أٟ بألل ه ّؿؾي٠ه ٟؾش٥ةذ بألمشبد أٟ 
 

 انعالقاخ تٍٍ االتفاقٍح وانقاَىٌ انذاخهً واالتفاقٍاخ انذونٍح 
 

 (111)يادج 
ةٓ بّسشةةش٥ؼ بّخةةةص مةة٤ ٍةةِ دّٟةةد ٟبّٖؾةٝةةذبذ ٟبالزنةى٦ةةةذ َةةال زٖةةظ أؾَةةةٓ ٝةةزٛ بالزنةى٦ةةد أؾ
 .   ة جؾذ إرب ٍةٙر أٍطش ٦ٕضخ جةّٚغحد ّألمشبد بّٖغسن٦ذ٥٘ بّطٚةئ٦د ٟبّذ٦ّٟد بّٚةمزخ أٟ بّس٤ زٚنز م٦ٖ

 

 انتصذٌق عهى االتفاقٍح 
 

 (112)يادج 
زظذه بّذّٟد بّؾشج٦د بألؿةشبك ؽْة٢ ٝةزٛ بالزنةى٦ةد ٟزة٠دػ ٟضةةئو بّسظةذ٥و مة٤ بألٕةٙةد بّؾةٕةد            -1

ّةةذُٟ ّػةٕؾةةد بّةةذُٟ بّؾشج٦ةةد بّسةة٤ زؾةةذ ٕؿؼةةشب جئ٥ةةذبػ ٟض٦يةةد جسظةةذ٥و ٍةةِ دّٟةةد ٟزحْقةةٜ إّةة٢ ب  
 . بّؾشج٦د بأللش١ بألؿشبك م٦ٞة 

زغةةش٣ ٝةةزٛ بالزنةى٦ةةد جؾةةذ ٕةةشٟس شةةٞش ٕةة٘ زةةةس٥خ إ٥ةةذبػ ٟضةةةئو بّسظةةذ٥و ؽ٦ْٞةةة ٕةة٘ دّٟسةة٦٘ أٟ    -2
 . بٙؼٖةٕٞة 

٘ ٥٦ػ٠ص ّْذُٟ بّؾشج٦د بّس٤ ّٔ ز٠ىؼ ؽْة٢ ٝةزٛ بالزنةى٦ةد أٗ زٚؼةٔ إ٦ّٞةة ج لـةةس زحْقةٜ إّة٢ بألٕة          -3 
 . ة بالّسضبٕةذ بّٖسشزحد ؽ٢ْ أؾَةٕٞة بّؾةٓ ّػةٕؾد بّذُٟ بّؾشج٦د جيح٠ّٞ
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 (انتعذٌالخ ) 
 

 (113)يادج 
٥ػ٠ص َِّ ؿشك ٕ٘ أؿشبك ٝزٛ بالزنةى٦ةد أٗ ٥يسةشؼ أ٣ زؾةذ٥ ذ ؽ٦ْٞةة ج لـةةس ٠٥غةٜ إّة٢        

 .بأل٦ٕ٘ بّؾةٓ ّػةٕؾد بّذُٟ بّؾشج٦د بّز٣ ٥ي٠ٓ جسح٦ْـ ٝزٛ بّٖيسشؾةذ إ٢ّ جةى٤ بألؿشبك 
 

جؾةةذ ٕةةشٟس ض ضةة٦٘ ٠٥ٕةةة ٕةة٘ إجةة ؿ غ٦ٖةةؼ بألؿةةشبك بألٕةة٦٘ بّؾةةةٓ ٟال ٥ؾسحةش بّسؾةةذ٥ِ ٙةمةةزب إال  
 .   ّػةٕؾد بّذُٟ بّؾشج٦د ج٠ٖبميسٞٔ ؽ٦ْٜ 

 

 االَسحاب يٍ االتفاقٍح 
 

 (114)يادج 
ال ٥ػ٠ص أل٣ ؿشك ٕ٘ بألؿشبك بّٖسؾةىذخ أٗ ٥ٚغؿث ٕة٘ ٝةزٛ بالزنةى٦ةد إال جؾةذ ٕةشٟس لٖغةد        -1

جئلـةةس ٥شعةِ إّة٢ بألٕة٦٘ بّؾةةٓ ّػةٕؾةد بّةذُٟ         ٥َٟة٠ٗ بالٙغةؿةت   .أؽ٠بٓ ٕ٘ زةس٥خ عش٥ةٙٞة 
بّؾشج٦د بّز٣ ٥سخز بإلغشبءبذ إلج ؿ رٌّ إ٢ّ جةى٤ بألؿشبك ٠َ٥ٟٗ بالٙغةؿةت ٙةمةزب جؾةذ عةٚد     
ٕةة٘ زةةةس٥خ زح٦ْةةـ بالٙغةةؿةت ٟال ٥ةةؤضش ٝةةزب بالٙغةةؿةت ؽْةة٢ طةةؿد بالزنةى٦ةةد م٦ٖةةة ٥سؾْةةو جحةةةى٤     

 بألؿشبك جششؽ أال ٥يِ بّؾذد بّحةى٤ ؽ٘ بض٦ٚ٘ 
 

ٕة٘ ٝةزٛ بالزنةى٦ةد ٥ػة٠ص َّةِ ؿةشك ٕة٘        ( 101)ٕة٘ بّٖةةدخ  ( 1)ٕؼ ؽذٓ بإلل ُ ج ؾَةٓ بّنيشخ  -2 
بألؿشبك بّٖسؾةىذخ ٟمية ّألؾَةٓ ب٠ّبسدخ جةّنيشخ بّغةجيد ٕ٘ ٝزٛ بّٖةدخ أٗ ٥ٚغؿث ٕة٘ أ٥ةد ٕةةدخ    

 . ة٤ٙ ٕ٘ بالزنةى٦د طبلسةسٝة ٕ٘ بّػضء بّ
 

 .ٟإضحةزة ّٖة زيذٓ ٟىؼ بّٖٚذٟج٠ٗ بّٖن٠ػ٠ٗ
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 االتفاقٍح انعشتٍح نًستىٌاخ انعًم
 ـــــــــــــــــــ

 
 

بّظةةةدس جسةةةس٥خ  ( 2318) ٟبمةةو ؽ٦ْٞةةة ٕػْةةظ غةٕؾةةد بّةةذُٟ بّؾشج٦ةةد ج٠ٖغةةث ىةةشبسٛ سىةةٔ         -
 .م٤ دٟس بٙؾيةدٝة بّؾةد٣ بّغةجؼ ٟبألسجؾ٦٘  18/3/1967

 
 : انذول انًىقعح 
 

 7/5/1969 جسةس٥خ غ٠ٖٞس٥د ٕظش بّؾشج٦د
 27/5/1969 جسةس٥خ َْٖد بّٖقشج٦دبّٖ
   

  
 : انذول انًصذقح

 
 ٥1969ٚة٥ش عٚد  جسةس٥خ بّػ٠ٖٞس٥د بّْحـٚة٦ٙد
 1969ٕة٠٥ عٚد  جسةس٥خ بَّْٖٖد بّٖقشج٦د
 17/8/1969 جسةس٥خ غ٠ٖٞس٥د بّؾـشبه

 1/1/1970 جسةس٥خ بّػ٠ٖٞس٥د بّؾشج٦د بّغ٠س٥د
 8/3/1970 جسةس٥خ بَّْٖٖد بألسد٦ٙد بّٞةش٦ٖد
 20/5/1970 جسةس٥خ غ٠ٖٞس٥د ٕظش بّؾشج٦د

 1972ٕةسط عٚد  جسةس٥خ غ٠ٖٞس٥د بّغ٠دبٗ
بّػٖة٦ٝش٥د بّؾشج٦ةد ب٦ّْح٦ةد بّشةؾح٦د    

 بالشسشب٦ٍد بّؾغ٤ٖ
 1974د٥غٖحش عٚد  جسةس٥خ

 
 : انُفـار

  
ٟرّةٌ زـح٦يةة ّةٚض بّٖةةدخ      1969دلْر بالزنةى٦د ؾ٦ض بّٚنةر بؽسحةسب ٕ٘ زةس٥خ شٞش ٦ٙ٠٥ةٜ عةٚد    

 .ٕٚٞة ( 112)
 
 

 
 


