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ط/��را�ر ٢��٢٠١٢   
 

  ��م�وز�� 
  �ر��

 �ر���، �ل: ا����زيا�

  

 

�رو�و�ول ���ن ا��%$ود ���"�ق إ ��  
  ا�ذر�� �)ط�&� ا�دو��� وا�و���� إ��رة أ�دورا

  إط�ر �� ا� ����ت �ط��ق�
 ا��وو�� ا,�)+� ا����ر �دم �%�ھدة

 

 

  

  


ق ا�$#"��ود ����ن ���رد ���ص ا��رو  -١��&'(� ��
��ط
0��. ا�ذر���.  إ$��
رة أ���دورا'و���ول ا*(�� .�������. ا�دو
وا�و�


ت �� إط
ر $#
ھدة ��دم ا�'��
ر ا����1. ا��وو��.�
$)�9
ً ��� $ر��ق ھ�ذه ا�و�6"�. ���� �ط��5  ١�'ط��ق ا���'�$


�ظ�ن ���
ن و �����= >$���5 ا��(��
ء.��1$�ول/د����$�ر ���
�ون ا� ٧ا��رو'و���ول ا*(��
�� ���� 0��د أ0��ر@ $>���س ا


ا��رو'و�ول 5 ـC و6ُ0م  .٢٠٠٠���� �� � �� ،
�$��

�ر  ٩��/��
6��٢٠٠١
�ون ا. 


دة   -٢$�
�ون ا�ول/د���$�ر ١٩$ن ا��رو'و�ول ا*(
��، �دأ �&
ذ ھذا ا��رو'و��ول ���  ١٧و�$و>ب ا�� 

�. $ن ٢٠١١

ر�G ا�ذي '�"ـ@ت ��= ا�و�'�
&�د ��Hإ9ط
راً $�'و�
ً � إ$
رة أ�دورا، أي �� اI  ت
0د ا��'و�ت ا�$'ط���


ذ.&��
�و��. وا�د�'ور�. ا�)ز$. ��دء ا"� ا

  

 

  

 

  

  

  

  

  
  

قرد �  ١&'Jو�6".  ا�  .INFCIRC/808ا�$ذ�ور $�'��9
ً �� ا
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  ا�$ر�ق

 

  
  

� ���"�ق ا��%$ودإ�رو�و�ول ��   
  وا�و���� ا�دو��� �)ط�&� ا�ذر�� إ��رة أ�دورا��ن 

� �  دةط�ر �%�ھإ�ط��ق ا� ����ت �
  �دم ا����ر ا,�)+� ا��وو��

  

  

  


�ت  � 
$�
 ��� " إ$
رة أ�دورا $�� Lد�'� �'���ط
0�. ا�ذر��. (ا�'�� ��'د�L أ�دورا(ا .�����. ا�دو
") وا�و�

�.") طر��ن �� ا'&
ق $#"�ود 

 ��� "ا�و�$���
ت ��� �
$�)�ط�
ر $#
ھ�دة ��دم ا�'��
ر ا����1. ا��وو��. إ'ط���ق ا


 ��� "ا'&$�� Lد���)$)�
ت") �دأ �&
ذه �
ق ا�
  ؛٢٠١٠'�ر�ن ا�ول/أ�'و�ر  �١٨ 


 درا�
ً إو  $I�$  د�ق 'وط��ن طر��ووي ����
ر ا��'�Jدم ا�ز ��ز�#' �� �)$��ر�Q. ا�$>'$5 ا�دو�� �� ا

�. و'��1ن �&
ء'=؛

ت ا�و��
��. �ظ
م ($
#�  

1
>�. إ ذ '���رانإو  �
ت ا�
$�)����. أن 'را��� أ�6�
ء '�&���ذ ا

 ����: '>���ب ���L إ��L أ���= �>�ب ���L ا�و��$

0'�
د�. وا�'��و�و>�. إJا .�$�'�
ل ا����ط. ا��وو��. ا����$�.، وا1'�رام  ��دورا�
0. ا�<$ ��� ��
ون ا�دو#'�أو ا


ر�. و1"�وق ا���راد، وا'9�
ذ ��
د�. و�Qرھ
 $ن ا��1
م ا�$��. ا$�$1
�. ا���1. وا�$
ن وا
� ."�#'$�ا��1
م ا

1'�
ط��
ت ا�'��� '�&��ل $1
���. اJ5 ا��ت >$�

��. و�Q��ر ذ���ك $��ن ا�$#�و$�������
ر���. وا�'��و�و>���. وا<'�����رار ا

 �'�
؛إ '�لا��ر�. اI$�� L�  


ن  � 
$��'#�ن أن �ظل 'وا'ر و�6
�. ا���ط. ا�$���. �� ھذا ا��رو'و�ول ��د ا�1د ا�د�L ا�$'��ق $�5  و


؛I'ء
�. و'��1ن �&

ت ا�و��
$) .��
  ھدف 'وط�د �#

  �T0د  أ�دورا ن .�

 ���:وا�و�$ L�� نUا 
 ا'&"'

  



 

٢ 

  ا�%�&� ��ن ا��رو�و�ول وا�"�ق ا� ����ت

  ١ا�$ـــ
دة 


م ھ�ذا ا��رو'و��ول   ��1H� .���'$ ون��' 

ت ���L ھ�ذا ا��رو'و��ول �"�در $��
$�)�'�ط�ق أ�1�
م ا'&�
ق ا


ت $5 أ�1
م ھذا ا��رو'و�ول، ��
$)�
زع أ�1
م ا'&
ق ا�' .�

. و�� 1I#$ ."و$'وا�Tذا ا�م ھ
��رو'و��ول ن أ�1�

  ھ� ا�'� '�ط�ق.

  �و��ــــــر ا��%)و�ــــــ�ت

  ٢ا�$ـــ
دة 

�. � أ�دورا'زود   -أ

 ���:Tا�و�$ L�� ن �1'وي(�  


�Z. ا�$'#�". �دورة ا�و0ود ا��ووي ���ط. ا��1وث ا*و�ف �
م   ‘١’  $�J �'�$�واد '�طوي ��L  ا


 �� أي �"#. وا�'� ''و�L  �وو�.I� 5ط�)$�
 أو'$و�� أ��دوراوا�I – د�1د�'�

 أو  – �I���9ر'


؛ و$#�و$
ت '1دد $�
ن '�ك ا���ط..I�� .�
�� 
I� 5ط�)$�
، أو اI'�0را$  


ءة، و��  ‘٢’  �&�����. أو ا
#&�
�. ��L أ�
س ا�&واZد ا�$'و#0�. ��$�
 �'#��ق �
'&ق ـُ $#�و$
ت '1ددھ
 ا�و�

 5$ 
Iت، اأ�دورا���
�
$�)�
� .����
 ��� ، ��Hن ا���ط. ا�'�\���. ذات ا�I� 5ط��)$� $را��ق


 ا�'9دام  أ$
�ن وا#0. 9
رج ا�$را�قو�� I�� 5���.واد �وو�$.  


م �� �ل   ‘٣’  "$ L��$ ل��ذا إ، �'($ن أو>= ا�'9دام ا�$���L و$1'و��
ت ا�$���L $و50و�ف �
م 

J ='
��$و50''(_ $ن ھذا ا�و�ف. و�'($ن ا�و�ف 9ر�ط.  �
�ت $1'و�.  


ت ا�$�&ذ  ‘٤’  ��$#�ة ��� ��ل $��
ن ���
رك ��� ا����ط. ا�$1�ددة ��� ا�$ر��ق ا�ول و�ف �1>م ا

  �Iذا ا��رو'و�ول.

  ’٥‘   
��I'�
$#�و$��
ت '1��دد $���
ن $���
>م و$���
�5 'ر����ز ا��ورا����وم و$���
�5 'ر����ز ا�6ور���وم و1


 اI'و0در .���\�'�
>�. ا�'"د�ر�. ا���و�. وا*ا'�* 5�
��$�
>م وا��$�
ج ا���وي ا�راھن �'�ك ا'�

 .����
��. '�ذ�ر  ���ل. و���
ءً  دورا����

ج ا����وي ا��راھن �$��>م *ا أ��دورا���L ط��ب ا�و��'�

��$�واد >�راء �1�ر $&ّ��ل إ�#��= أو �$��5 'ر���ز �#���=. و��J�'�زم '"�د�م '��ك ا�$#�و$�
ت 

  .ا��وو�.

�م '��ل   ‘٦’   �'�
����ن ����5 ا�و0�ود إ$#�و$
ت ��Hن ا�$واد ا�$�در�. ا�$�
ء ا�"����L ا�'ر���ب وا


 أو *IZ6راءً إ6را  ً
��: �ظ�ر�
'�  وذ�ك ��L ا��1و ا

 – ���واء �
���ت '���'9دم ���� أQ��راض �وو���. أو �Q��ر �وو���. –�$���
ت '���ك ا�$��واد   (أ)    

����ل $���
ن ����  .������

 ا�&#���� أو ا�$ز$��5، �I$'9دا��= ا���وأو> �Z
���$���
 ا��Iو'ر���

ن $6���ل ھ���ذه ا�$���واد ��$����
ت ''>���
وز �����رة أط����
ن $'ر����. $���ـد ��ـ���ـ= 'و>��� أ����دورا

 ً

�ن ا�9��رى ا�'���  $'ر���
 $��ن ا�6ور���وم، ا��ورا����وم و/أو ����ر�ن ط�����$f� .������
و�


 �9�ص $�� 
Iطن $'ري وا1د، $>$و� L�� ت 'ز�د
�$� 
I� دورا'و>د�ل،  أ��ذا إ��



 

٣ 

 ً

وز ��رة أط�
ن $'ر�. $ن ا��ورا��وم أو ���ر�ن ط��<'� 
Iن $>$و�
�  ً
$�ن  $'ر��

$�  ؛��$واد ا��وو�. >راء �1ر $&�لإ#�و$
ت ا�6ور�وم. وJ ��'�زم '"د�م ھذه ا

�'��ك ا�$�واد  أ��دورا�$�
ت �ل �$��. '��د�ر 9�
رج   (ب)    –  ً
$�ن أ>�ل أQ�راض  ���9�


، ����د$
 '���ون ��$���
ت  – �Q��ر �وو���.��I'I<واد وو��$��'���ك ا �Z
���$���وا�'ر����ب ا

:��� 

وز $<''  


م ����رة أط���
ن $'ر���. $��ن ا��ورا����وم، أو $��
 $>$و���= �'>��
وز 9��  )١(      ��#�)ل ا


رج �9 .��#�
''$�
ت ا�'��د�ر ا����$#� .������
$��ن  أ���دورا���رة أط���
ن $'ر��. �


 ��ن ����رة إا��ورا���وم ا�$���در ��I�$ ل�. ���ل �$��"' ���'���L �&��س ا�دو��. وا

  أط�
ن $'ر�.؛

      )٢(   ً

م ��ر�ن  $'ر�
ً  ��ر�ن ط�#�$ن ا�6ور�وم، أو $
 $>$و�= �'>
وز 9)ل ا

 ً

ت  $'ر���
ً  ط�������$#� .������

رج ���9 .��#�
''$�$��ن ا�6ور���وم  أ���دوراا�'���د�ر ا


 �ن ��ر�ن ط�
ً إا�$�در I�$ ل �$�. �ل"' �'��L �&س ا�دو�. وا  ً
  ؛$'ر�

�'��ك ا�$�واد  أ��دورا�$�
ت �ل �$���. ا��'�راد دا9�ل   (ج)    –  ً
$�ن أ>�ل أQ�راض  ���9�


 ا���راھن وأو>��= ا���'9دا$�Q – I��ر �وو���.��I�
�'���ك ا�$��واد و$� �Z
���$���
 وا�'ر����ب ا

:��� 
  ا�&#�� أو ا�$ز$5، ��د$
 '�ون ��$�
ت ''>
وز $


م   )١(      ��#�����رة أط���
ن $'ر���. $��ن ا��ورا����وم، أو $��
 $>$و���= �'>��
وز 9��)ل ا


�#��. دا9��ل ''$�
ت ا���'�راد ا��ورا����وم ا����$#� .������
����رة أط���
ن $'ر���. �


 �ن ��رة أط�
ن $'ر�.؛ أ�دوراI�$ ل �$�. �ل"' �'�  وا


ً ��ر�ن ط�  )٢(        ً

م ��ر�ن  $'ر�#�$ن ا�6ور�وم، أو $
 $>$و�= �'>
وز 9)ل ا

 ً

�#�. دا9�ل  $'ر��
ً  ط�''$�
ت ا��'�راد ا�6ور��وم ا���$#� .�����
وا�'��  أ��دورا�

 ً

 �ن ��ر�ن ط�I�$ ل �$�. �ل"'  ً
  ؛$'ر�

     ً
$��  ً

 ا��'9دا$I$'9دا�زم ا��'#$�ر �Q� ��H�J = ���'رط '"�د�م $#�و$�
ت ��ن $6�ل ھ�ذه ا�$�واد ا


�Q �Zر ا��ووي.I��
 اI$ل ا�'9دا�� 
IQووي، �$>رد ��و�  


ت �$"'(�L ا� ا�$واد ا��وو�.$#�و$
ت ��Hن �$�
ت   (أ)  ‘٧’  �
$�)�
ة $ن ا&#$�$�ن  ٣٦ة $�
دا


ت �
$)�
؛ا'&
ق اI��

 وأ$I$ن أو>= ا�'9داH�و�  


ت $#�و$��
ت   (ب)    ���$�� (0��د '9H��ذ ����ل '"��د�رات) وا�J��'9دا$
ت ���� ���ل $���
ن����Hن ا

 .����

ت �$"'(L ا�&"�رة ��$واد ا��وو�.��
$)�
ة $ن ا&#$�$�ن  ٣٥ة $�
د$�ن ا� (ب) ا


ت �
$��)�
�Q �Z��ر ا����ووي، ����د$
 ا'&��
ق ا��I�����م '9H��ذ �#��د ����ل ا�J��'9دام ا 
��I���و


ت ا�$�ذ�ورة ���  ونـ'����$��
دة ��$��
ت ''>�
وز ا�$�
ت ٣٦ا�
$�)�. وJ $�ن ا'&�
ق ا

��$واد ا��وو�.ء �1ر $&�ل >راإ��'�زم '"د�م ھذه ا�$#�و$
ت . 

�>��. ا*  ‘٨’  
#$�
ن أو ا���$�
ت ا�$'و���ط. أو ا�"و���. ا*$#�و$��
ت ����Hن ا���
&��� .��
��) ���'�
ع ا#���


  ٢٣٣-أو �ورا����وم �ورا����وم ���د�د ا*6��راء'1'��وي ����L ��و'و����وم أو ���I�� ت��ر�# ���'�وا



 

٤ 

 L��)'"$� ت
�
$��)�
دة ا��$�
ت ١١ا�
$��)�Tن ����
رة . و�Q��راض ھ��ذه ا�&"��رة ���$��ن ا'&��
ق ا

�>. ا
#$�
 ا**"ا�I&���' ت

ت أو �$����
&��
�� �Q�ر (
��." J '�$ل �$��
ت إ�
دة '#�Z. ا�)

.
I�$ �9ص'�
ت أو ا�
&��
�ر، $ن أ>ل 9زن ا�#�  ا�$�طو�. ��L ��ل ا

$��ن ا�$#��دات وا�$��واد �Q��ر ا��وو���. ا�$���رودة ���� ا�$ر���ق  ا����واع ا�$1��ددة$#�و$��
ت ����Hن   ‘٩’  

6
��، وذ�ك �����:ا
'�  L ا��1و ا

��ل �$��. '�د�ر 9�
رج   (أ)     .����

،  أ��دورا��I'

، و�$��I'واد: ھو��$��'��ك ا�$#�دات وا


 ا�$ز$�5 ��� ا�دو���. ا�$'�"��.، و'�
ر�G ا�'��د�ر أو '�
ر�G ا�'���د�ر I$'9دا�ن ا�
و$��


ء؛)'0Jو50 �1ب ا'$�  ا

�.، '��H�د '�و�ره  ��
ءً   (ب)    

رھ�
 دو��. $��'وردة، ، �أ��دورا��L ط�ب $1دد '"د$= ا�و��'�



 دو���. أ9��رى I$د��"' ���'����. ����Hن '���د�ر $6��ل ھ��ذه ا�$#��دات إ��$#�و$��
ت ا
���L ا�و�

  .أ�دورا�L إوا�$واد 

  ’١٠‘   ��� 

 �9�ص 'ط�و�ر دورة ا�و0�ود ا���ووي (�$��$�� .���
'��&'رة ا���وات ا�#�ر ا .$
#�ا�9طط ا

) ��د$
 '#'$�دھ
 ا����ط
ت د ا��وويا�$'#�". �دورة ا�و0وا�$ز$#.  وا�'طو�را��1ث أ��ط. ذ�ك 

 �� .$Z($�  .أ�دوراا

��.: أ�دورا'�ذل   -ب
'��$#�و$
ت ا
� .�
  �ل >Iد $#"ول $ن أ>ل 'زو�د ا�و�

$�واد ا�'� J '�طوي ���L  ا�$'#�". �دورة ا�و0ود ا��ووي وا�'طو�ر���ط. ا��1ث و�ف �
م   ‘١’  

�إ6راء وو''�ل ��L و>= ا�'1د��د ��
* �وو�.

ت ��
دة $#��
&���>�. ا
>�. ا�و0�ود ا���ووي أو $#

أو  6��راء�ورا����وم �د���ـد ا*���#
ع ا�'��� '1'��وي ����L ��و'و����وم أو ا�$'و���ط. أو ا�"و���. ا*


 �� أي �"#. دا9ل ٢٣٣-�ورا��ومI� 5ط�)$�
 أو ـ�ـL '$و��IـJ ''و�� أ��دورا�ن ـو�� أ��دورا، ا

�'1د�د –
� – .�
�� 
I� 5ط�)$�
، أو اI'�0أو $را 
I��9ك  'ر�ن '�

؛ و$#�و$
ت '1دد $��I��


ت ا�$'و�ط. أو ا�"و��. اTا���ط.. و�Qراض ھذه ا�&"رة ��
&���>." ا

ع *ن $�ط�_ "$##��


��ر، �#�
 �Qر ا�$�طو�. ���L ���ل اI&���' ت

ت أو �$���
&��J ��$ل �$��
ت إ�
دة '#�Z. ا

.
I�$ �9ص'�
ت أو ا�
&��  $ن أ>ل 9زن ا


ن ا��ذي �(�ط�5 �'��ك ا����ط.، ا�'�� '�&�ذ ��� و�ف ��
م ��f��ط. وھ  ‘٢’  ����و��. ا���9ص أو ا


رج ��9 .���

���ت $ر'�ط��. ار'�
ط��$و0��5أ$��
�ن '1��ددھ
 ا�و�� 

 ر�$����Iأ� .���

ًـ ، وا�'��� '��رى ا�و� 

��.. ا�$و�H�50�ط. ذ�ك  
ًـ وظ�&�
. و�9(5 'و��ر ھ�ذه ا�$#�و$�
ت �ط��ب $1�دد $�ن >
��ب ا�و�

.�

ور $5 ا�و��'�
  و�� 'و�0ت �ر�5. و'"دم ا�$#�و$
ت �

�. '"دم  ��
ءً   -ج

ً إ أ�دورا��L ط�ب ا�و��
I�  ً

دة، �"�در  أو 'و(�1�$�
 �$و>�ب ھ�ذه اI'$د�ت 0
�ي $#�و$�


ت.�
$)�
 ��ون ذ�ك ذا ��. �QHراض ا$  



 

٥ 

  ٣ا�$ـــ
دة 

��. ا�$#�و$� أ��دورا '"دم  -أ
‘ ٧’أ) وأ‘(٦’وأ‘ ٥’وأ‘ ٤’وأ‘ ٣’وأ‘ ١’رات ا�&ر���. أـ� ا�&"�ـددة ��ـ
ت ا�$1�ـ��و�


دة ‘ ١٠’وأ��$�
دة ‘ ١’وا�&"��رة ا�&ر����. ب ٢$��ن ا��$�$��ن ���دء �&��
ذ ھ��ذا  �و$��
ً  �١٨٠��� Q(��ون  ٢$��ن ا

  ا��رو'و�ول.

�.، ��1ول  أ�دورا'"دم   -ب

ر  ١٥��و���$�
 ��� ا�&"�رة أ إأ�
ر/$
�و $ن �ل �
م، ا�'�&
ءات ��$#�و$�
ت ا�I��

.."�
���ذا ��م '��ن ھ��
ك أي '\��رات 0�د ط�رأت ���L إو أ�)ه �ن ا�&'�رة ا�'�� '\ط�� ا����. ا�'"و�$��. ا


، أو(1ت I$ق '"د��
��  ذ�ك. أ�دوراا�$#�و$
ت ا

����.، ��1���ول  أ����دورا'"���دم   -ج
ن ـ� ا�&"ر'����ـددة ����ـ
ت ا�$1���ـ
م، ا�$#�و$���ـن ����ل ����ـأ�
ر/$���
�و $��� ١٥��و�


دة ‘(٦’ن أــا�&ر��'�ـ$�
�".. ٢ب) و(ج) $ن ا��  �ن ا�&'رة ا�'� '\ط� ا���. ا�'"و�$�. ا

�. �ل  .6(6�Iور ا�$#�و$
ت ا�$1ددة �� ا�&"�رة ا�&ر���. أ أ�دورا'"دم   -د

دة ‘(٩’��و��$�. و'"�دم ٢أ) $�ن ا

 ً

ء �'رة ا� .6(6�Iور. ھذه ا�$#�و$
ت �� Q(ون �'�ن �و$I'ا� Gر�
  $ن '

�. ا�$#�و$
ت ا�$1ددة �� ا�&"رة ا�&ر��. أ أ�دورا'"دم   -ھـ

دة ‘ ٨’��و��$�>�راء إ$�ن  $�
ً �و �0١٨٠�ل  ٢$ن ا

 .<�

 '"دم ��1ول إأي $#$� ،.��
أ�
ر/$
�و $ن �ل �
م $#�و$
ت �ن ا�'\��رات ا�'�� 'ط�رأ ���  ١٥(

.."�
��
ن �ن ا�&'رة ا�'� '\ط� ا���. ا�'"و�$�. ا�$�  ا

�. ��L 'و�0ت و'�وا'ر '"�د�م ا�$#�و$�
ت ا�$1�ددة ��� ا�&"�رة ا�&ر���. أ أ�دورا''&ق   -و

دة ‘ ٢’وا�و��$�$�ن ا

٢.  

�. ا�$#�و$�
ت ا�$�ذ�ورة ��� ا�&"�رة ا�&ر���. أ أ�دورا'"دم   -ز

دة ‘(٩’��و��$���� Q(�ون ��'�ن  ٢ب) $�ن ا

 ً
�.. �و$
  $ن ا�ط�ب ا�$"دم $ن ا�و�

��(���  ا��%���� ا��

  ٤ا�$ـــ
دة 

��. �� *'ط�ق ا  
'�
دة إ>راءات ا$�
��. ا�'�$���. �$و>ب ا#$�  $ن ھذا ا��رو'و�ول: ٥ط
ر '�&�ذ ا


ً J '  -أ���. آ

ً  �#L ا�و��Z

ر إ أو '�"�$�
دة إ�L ا�'1"ق $ن ا�$#�و$
ت ا$�
 �� اI��٢ .��
؛ و��ن ���ون ��و�

:��� 
$ .��
#$  


دة ‘ ٢’أو ا�&"�رة ا�&ر���. أ‘ ١’��= �� ا�&"�رة ا�&ر���. أإأي $�
ن $�
ر   ‘١’  �$�؛ وذ��ك ���L ٥$�ن ا

  أو أ��ط. �وو�. �Qر $#��.؛ $واد �وو�.أ�
س ا�'"
�Z $ن أ>ل ا�'�Hد $ن �دم و>ود أي 


دة إأي $�
ن $�
ر   ‘٢’  �$�، وذ��ك $�ن أ>�ل �1�م أي '��
ؤل ٥��= �� ا�&"�رة ب أو ا�&"�رة ج $�ن ا


دة ��$�أو $��ن أ>��ل �1��م أي '(��
رب  �٢'#���ق ����1. وا�'$��
ل ا�$#�و$��
ت ا�$"د$��. �$و>��ب ا

  �'#�ق �'�ك ا�$#�و$
ت؛



 

٦ 


دة $‘ ٣’��= �� ا�&"رة ا�&ر��. أإأي $�
ن $�
ر   ‘٣’  $���. $�ن أ>�ل ٥ن ا
�"در ا�)زم ��و�
، وذ�ك �


ت –أن 'ؤ�ــد �
$)��. ا أ�دوراإ�)ن  – �Qراض ا
أو  �$ر��ق9�راج $�ن ا�9د$�. *��Hن 1

  .$واد �وو�.�
ن ���5 ��= ا�'9دام  $�
ن وا50 9
رج ا�$را�ق


 ��� ا�&"�رة ا�&ر���.   ‘١’  -بI��� وص��$��. ا
1��6
ء ا'�
��. أد��
ه '#ط�� ا�و�‘ ٢’�
 إ9ط�
راً  أ��دورا

 ً

��. �0ل  $��"#$�

�. ��L ا�0ل؛  �٢٤�  


����. أي $���
ن ����   ‘٢’  #$�
  $و0��5��$–  ً
�ز���
رات ا�'1"��ق $��ن ا�$#�و$��
ت ا�'���$�$�. أو  ا0'را���


ت ا�'&'�����. ا�$1��ددة ا�\��رض أو ا�رو'�����. ���� ذ���ك ����$#�
'���ون $��دة ا*9ط��
ر  – ا�$و0���5

�. ذ�ك، ��
إا�$��ق، 
ن '��ون أ0�ل $�ن ��
�'�ن أ�'�ن ���L ا�0�ل، و���ن �>�وز ذا ط��ت ا�و�

..�Z
  �� ظروف ا�'�6


��..��ون ا*9ط
ر ا�$��ق $�'و�
ً   -ج#$�
��. وا���ط. ا�)زم '�&�ذھ
 أ�6
ء '�ك ا#$�  ، و�1دد أ��
ب ا

�.   -د
�. و>ود '�
ؤل أو '(
رب '#ط� ا�و�

ؤل أو  أ�دورا�� 1��'��ر�. 'و(��_ و'����ر �1�م ھ�ذا ا

)'���. أن '��9Hر 
رب. و'#ط�L ھ�ذه ا�&ر��. �0�ل '"�د�م ط��ب *ا
��م '�ر ا�و� 
�$ ،.���
>�راء إ>�راء $#


ت <
��. أي ا��'�'
�\رض ا��ذي ا�'$��ت $�ن أ>��=. و���L أي 1�
ل J '��'�9ص ا�و�

��. ��9ل ��#$�ا


رب ��1ن )'�
ؤل أو ا�'�  ھذه ا�&ر�.. أ�دورا�ط
ء إ��Hن ا


��.   -ھـ#$��م 'وا�ق J أ�6
ء �
�إJ '>رى ا 

د�. $#�  ���Q Lر ذ�ك. أ�دورا
ت ا�#$ل ا

�. أ�6
ء $
 �>رو�= $ن $#
��.، �ر�ط. أJ �ؤدي ذ��ك  أ�دوراأن �را�ق $$�6و  �دورا��1ق   -و
$&'�� ا�و�


I'0م �ن ذ�ك ��L �1و آ9ر.إ�9H' Lر ا�$&'��ن �ن اJ(ط)ع �وظ
I&Zم أو إ�  

  ٥ا�$ـــ
دة 


��.  أ�دورا 'و�ر  #$ .�
��و�:��� 
$  

  ؛$
 $و50أي $و(5 ��   ‘١’  -أ


دة ‘ ٨’�L أإ‘ ٥’�$و>ب ا�&"رات ا�&ر��. $ن أ أ�دوراأي $�
ن '1دده   ‘٢’  $�  ؛٢$ن ا


ن ����5  $�
ن وا50 9�
رج ا�$را��ق أ9�رج $�ن ا�9د$�.، أو أي $ر�ق أ9رج $ن ا�9د$.أي   ‘٣’  ��

  .$واد �وو�.��= ا�'9دام 

ب) ‘(٩’أو ا�&"�رة ا�&ر���. أ‘ ٤’أو ا�&"�رة ا�&ر���. أ‘ ١’ا�&ر���. أ�$و>ب ا�&"رة  أ�دوراأي $�
ن 1دد'=   -ب


دة  أو ا�&"رة$�
ر ٢ب $ن ا�$�
 �� ا�&"رة ا�&ر���. أإ، 9)ف ا�$
�ن اI��أ��)ه؛ ��ر�ط. أن '��ذل ‘ ١’

��. �و��
Zل أ�دورا

���.، ��ل >I�د $#"�ول �'����. $'ط���
ت ا�و�#$�، إذا �>زت ��ن أن '�و�ر $6�ل ھ�ذه ا

  '�9Hر.أ9رى ودون 


ر   -ج��$���.، 9�)ف ا�$�
�ن ا

 ��� ا�&"�ر'�ن أ و ب أ��)ه، $�ن أ>�ل إأي $�
ن آ9�ر '1�دده ا�و��I��أ9�ذ 


���.، ��ل أ�دورا؛ �ر�ط. أن '�ذل ���
ت ���Z. $ن $�
ن �#��=#$�، إذا �>زت ��ن أن '�و�ر $6�ل ھ�ذه ا

�. �� أ$
�ن $>
ورة أو �و�
Zل أ9رى ودو
  ن '�9Hر.>Iد $#"ول �'���. $'ط��
ت ا�و�



 

٧ 

  ٦ا�$ـــ
دة 


دة   $��.، ��د '�&�ذ ا
��.:�٥>وز ��و�
'�  ، أن '(ط�5 �
���ط. ا


��. و�"�
ً   -أ#$�� .����

دة ‘ ٣’أو أ‘ ١’��&"�رة ا�&ر���. أ ��$�>�راء $را�0�. ���ر�.، و>$�5 ����
ت إ: ٥$�ن ا


؛ و'ر���ب أ9'�
م و�Qرھ�
 ���Z.؛ وا�'9دام أ>I�زة ا����ف ��ن ا*I��

ت و�0�
#��– 
'��ص ����=  $$�

$ن أ>Iزة ��
ن و��ف 1
Jت ا�')�ب؛ و'�&�ذ 'دا��ر $و(�و��. أ9�رى �رھ��ت  – ا�'ر'��
ت ا�&ر��.


 ���� "ا�$>��س") �$�� Lد���ذي ���
�ظ�ن (ا�1$�
�1. ا�'"��. ووا�ق $>�س ا��ا�'>ر�. ��L >دواھ
 $ن ا

�. و

 وأ�"�ت $�
ورات ��ن ا�و�I$ا�'9دا Lأ�دورا��.  


����.  -ب#$�� .�����
�  ً

دة ‘ ٢’��&"��رة ا�&ر����. أ و�"���$�ا�$��واد >�راء $را�0��. ����ر�.، و��د $&��ردات إ: ٥$�ن ا


ت �Qر $'�&. وأ9ذ ���
ت ��L �1�و �Q�ر $'��ف؛ وا��'9دام أ>I�زة ا����ف ��ن إ؛ وا��وو�.�
>راء �0


؛ و>$�5 ����
ت ا*�I��'و'ر 
IZ���$واد و�$�
ت ا��$�� .����
؛ و�1�ص ا���>)ت ذات اI�

ت و�0�
#�


�1�. ا�'"���. ووا��ق ا�$>��س ���Z.؛ ��و'�&�ذ 'دا��ر $و(و��. أ9رى �رھ�ت ا�'>ر�. ��L >دواھ
 $�ن ا

�. و

 وأ�"�ت $�
ورات ��ن ا�و�I$ا�'9دا Lأ�دورا��.  


����. و�"��
ً   -ج#$�� .�����

دة  ���$�>�راء $را�0��. ����ر�.؛ و>$�5 �����
ت ���Z��.؛ وا���'9دام إ: ٥��&"�رة ب $��ن ا


ت و0أ>Iزة ا���ف �ن ا*�

؛ و�1ص �>)ت ا*�#I�

ت؛ و'�&��ذ ��
$�)�
� .��'$�
ج وا��1ن ا'�

 L���� س���<$�
�1��. ا�'"����. ووا���ق ا��'��دا��ر $و(��و��. أ9��رى �رھ���ت ا�'>ر���. ����L >��دواھ
 $��ن ا

�ـــ. و

 وأ�"�ــــت $�ــــ
ورات ��ـــن ا�و�I$أ�دوراا�'9دا.  


����. و�"��
ً   -د#$�� .������

دة  ���$�٥��&"��رة ج $��ن ا

iZ ���ن �1��م : >$��5 �������'�����. �>��ز ا
ت ���Z��.؛ و���� 1


دة �$��. �$و>ب ا�&"رة ج $ن ا

ن ا�ذي 1دد'= ا�و��$�
رب �� ا)'�
ؤل أو ا�'���.  ٥ا
��T�= �>�وز ��و�


ن أ>Iزة ا�$را�0. ا���ر�. وأ>Iزة ا���ف �ن ا*�$�
، وأن '�&�ذ أن '�'9دم �� ھذا اI�

ت و�0�
#�

  'دا��ر $و(و��. أ9رى. – �.وا�و�
 أ�دورا�1ب ا�$'&ق ���= ��ن  –

  ٧ا�$ـــ
دة 

���. وأ���دورا����L ط���ب  ����
ءً   -أ
>��راء $#
����. $�1و$��. �$و>��ب ھ��ذا إ'ر'����
ت '�&��ل  أ���دورا، ''9��ذ ا�و�


ر، أو $��ن أ>��ل ا�و���
ء ���'�J
ا��رو'و���ول $��ن أ>��ل ا���1و���. دون إ����
ء $#�و$��
ت �1
���. ''#���ق �


د�.، أ$�$1
�. ا�
ن أو ا$�
�$���. ا�&�ر��. أو و $ن أ>ل $1
�. ا�$#�و$
ت�$'ط��
ت ''#�ق �
� .� ا�$�$و

��. $�ن '�&��ذ ا����ط. ا�)ز$�. �'�و��ر 

ر�.. وھــــذه ا�'ر'��ــ�ـ
ت J '$��5 ا�و�<'�
�1. ا���1
�. $ن ا�ا


ن ا�$#�� $ن أي �$�وأ��ط. �وو��. �Q�ر $#���.، �$�
 ��� ذ��ك  $واد �وو�.'��Hدات $و6و� .0�Hن �9و ا


ر �1�م أي '���
ؤل ��$�
دة إ�'#��ق ����1. وا�'$�
ل ا�$#�و$��
ت ا��$�
 ��� ا��I��، أو أي '(�
رب �'#���ق ٢

  �'�ك ا�$#�و$
ت.


ر �دورا��>وز   -ب�$�
 ا�$#�و$
ت اI$دة إ، ��د '"د�
�$�
 �� اI��٢ ��� .�$Z
"��$وا(�5 ا
� .��
، إ��)غ ا�و�


��. ا�$�1و$.. ا�$و50#$�
ن ا�ذي 0د '�ط�ق ��= ا�$�  أو ا

��1ن �دء �&
ذ أي 'ر'��
ت �ر��. Jز$. – ا�دور��>وز   -ج –  H<�' إأن ً
0

���. ا�$�1و$�. ا'��#$��L ا  5�$

  أ�1
م ا�&"رة أ أ�)ه.



 

٨ 

  ٨ا�$ـــ
دة 

   5��$� 
��.  أ��دورا��س ��� ھ�ذا ا��رو'و��ول $�

�ن أ9�رى إ$�ن أن '#�رض ���L ا�و��$� .���
>�راء $#

*
� .�

ر إ(�$�
د'�ن إ�L ا�$
�ن ا$�
 �� اI����. اJ(�ط)ع ��H��ط. '1"�ق ، ٩و ٥
أو $�ن أن 'ط��ب $�ن ا�و�

 .�
<'�(��. �ل >Iد $#"ول 
�$6ل ھذا ا�ط�ب. – دون '�9Hر –�� $�
ن $#�ن. و'�ذل ا�و�  

  ٩ا�$ـــ
دة 

�. $ن أ>ل  أ�دورا'و�ر   

��. ا�$
�ن ا�'� '1ددھ
 ا�و�#$ .�
��و�.#��
؛ أ9ذ ���
ت ���Z. $�ن $��
طق �


��. – أ�دورا�ر�ط. أن '�ذل #$���.  – إذا �>زت �ن أن 'و�ر $6ل ھذه ا
�ل >I�د $#"�ول �'����. $'ط���
ت ا�و�


���. إJ �#�د $�
 ���ون ا�$>��س 0�د وا��ق ���L ا��'9دام #$��. $6ل ھذه ا
أ9�ذ �� أ$
�ن �د��ـــــ.. وJ '�'$س ا�و�

.���Z���
ت ا����#����. >را�Z��. ا�$'#�"��. ���ذ�ك، و�#��د $و����L ا�'ر'����
ت ا* $���
طق �
���#.$��ن  ا

ورات ����ن ا�و����

  .أ�دوراو

  ١٠ا�$ـــ
دة 

�. ��T)غ   

 ���: أ�دورا'"وم ا�و�$�  

ا���ط. ا�$�&ذة �$و>ب ھذا ا��رو'و�ول، �$
 �� ذ�ك ا���ط. ا�$'#�"�. ��Hي أو>�= '��
ؤل أو '(�
رب   -أ

���. ا�'���
ه 

، وذ���ك ���� Q(��ون ���'�ن �و$��
ً إ أ���دوراا���'ر�ت ا�و���I�� '� .���
���ك $��ن '��
ر�G '�&���ذ ا�و�

  ا���ط..

��. ا�'��
ه   -ب

، وذ��ك ���  أ��دورا�'
iZ ا���ط. ا�$'#�". ��Hي أو>�= '��
ؤل أو '(�
رب ا��'ر�ت ا�و��I��إ

 ً

iZ.ـl �6ـَ $ن '
ر�G ' أ0رب و0ت $$�ن ��ن ��L أي 1
ل �� Q(ون 6)�6ن �و$'���. $ن ا
  ت ا�و�


 ا�$�&ذة ��� إط�
ر ھ�ذا   -جI'ط�ن أ�$ 
I'��9'ا� �'�
ت ا<
'�'�Jت ا
<
'�'��Jذه ا�دم ھ�ول. و'"�رو'و���ا

 ً
  .��و�

� ا�و���ــــــــ���"� �����  

  ١١ا�$ـــ
دة 


م إ9ط�
ر   ‘١’  -أ#�
�. ��Hي $وظ�ف $�ن $�وظ&�  أ��دورا�'و�L ا�$د�ر ا#'��Jا L��� س��<$��$وا�"�. ا

 ً
��#$ل $&'� .�
��م '"�م  ا�و� 

ت. و$�
$)��
  – أ��دوراI$('�ن ا��ور $I�� .�6)6 ون�(Q ���


 أن ����ون ھ��ذا ا�$وظ��ف  – 
ر ا�$'#���ق �$وا�"��. ا�$>���س9ط��*اI��)م �ر�
��#�����T)م ا�$��د�ر ا

 ً
����� =�H�L ھ�ذا ا��1�و، �#'��ر $��$L  أ��دورا9ط�
ر إن ا�$&�'ش ا��ذي '�م T، ��أ��دورا��  $&'�

  .أ�دورا��'&'�ش �� 


م ���وراً   ‘٢’  ��#��ط���ب '"د$��= ����
در ا�$��د�ر ا =���$ .�
 أ���دوراغ أو �$���
درة $���=، ����T) أ���دورا، ا���'>

 ً
  .أ�دورا��  ��1ب '�$�. أي $وظف $&'�


ر   -ب���$��9nط��
ر ا .���
��ر���د إ�&'��رض �#��د ����#. أ���
م $��ن '��
ر�G إر���
ل ا�و�
����= ���� ا�&"��رة أ أ���)ه �

  0د '��$ت ا*9ط
ر. أ�دوراأن  أ�دورا�L إا�$�>ل 



 

٩ 

  ا��-��ـــــرات

  ١٢ا�$ـــ
دة 

ط���ب ا��1�ول ���H' L���رة، ا�$&�'ش ا�$���$�  L�� Q(�ون ���Iر وا1�د $�ن '�
ر�G '�"�� أ��دورا'$��_   


ء –ا�$1دد �� ا�ط�ب $
 ھو $�
�ب $ن 'H���رات $'#�ددة $�رات ا��د9ول/ا�9روج و/أو ا�#��ور �)'0Jد ا��� – 


$��=. و'���ون أي 'H����رات ���'م  أ���دورا�'$����ن ا�$&��'ش $��ن د9��ول أرا(��� I$� ط)ع��(Jرض ا��\� 
��I�� ء
��"��وا

�$دة ��. ��L ا�0ل و� .1�
� 
Iش �� ط��'&$�
ء، �'\ط� $دة '�$�. ا)'0J�1ب ا ،
  .أ�دورا'م '>د�دھ

  ا��ر����ت ا�"ر��ـــــــ�

  ١٣ا�$ـــ
دة 

����.  أ����دورا$6�1���
 '�����ر   -أ
د ����� 'ر'�����
ت �ر�����. ��&����. 'ط�����ق ا�'���دا��ر إأو ا�و� ����L (���رورة أن '1���د@

 �� ھذا ا��رو'و�ول، ''&ق I��� وص��$��. ��L ھ�ذه ا�'ر'� أ�دوراا

ت ا�&ر���. ��� Q(�ون وا�و���

 ً
��L إ$�ن '�
ر�G ا*��
رة  $ن '
ر�G �دء �&
ذ ھذا ا��رو'و��ول؛ أو ��� Q(�ون '��#�ن �و$�
ً  '�#�ن �و$
  (رورة ھذه ا�'ر'��
ت ا�&ر��. إذا �درت '�ك ا*�
رة �#د '
ر�G �دء �&
ذ ھذا ا��رو'و�ول.

�.   -ب

 ��� ھ�ذا أن 'ط� – ��1ن �دء �&
ذ أي 'ر'��
ت �ر��. Jز$. –�1ق ��و�I��� وص��$�ق ا�'دا��ر ا

  ا��رو'و�ول.

  �ظم ا.�/ــــ�.ت

  ١٤ا�$ـــ
دة 


Jت ����ن  أ���دورا'���$_   -أ���'Jذه ا��ھ .���
0
$��. ا'���
Jت 1��رة �Qf��راض ا�ر���$�. و'�&��ل $1T� .���
��و�

 �� .�

 ا*�$��0.، �$
 �� ذ�ك إر��
ل ا�$#�و$� أ�دورا$&'�� ا�و�I�'
�. ا�ر���Z و/أو $�

ت و$"ر ا�و�


س �"��. –ا�'� 'و�دھ
 أ>Iزة ا1J'واء و/أو ا�$را�0. أو أ>Iزة ا
��و� .#�
'�
ً  إر�
Jً  – ا���. �Qر آ��� وآ

�. أن '�'&ـــ5 

ور $5  –و�1ق ��و��'�

$�. ���L ا���#�د  – أ�دورا�"$�
��رة ا�$�
Jت ا��'Jن �ظم ا$

Jل ا

 �ظم ا�$0
ر ا�Jط�
��. و�Qرھ
 $ن أ��I�� 
$� ،��
ل ��ن �#�د، �Q�ر ا�$��'9د$. ��� ا�دو��'

��. '1�دد ��� ا�'ر'���
ت ا�&ر���. '&
���ل '�&��ذ ھ�ذه ا�&"�رة ��$�
  أ��دورا��L ط�ب  و��
ءً  أ�دورا
أو ا�و�


س ��"���. –�9ص إر�
ل ا�$#�و$
ت ا�'� 'و�دھ
 أ>Iزة ا1J'واء و/أو ا�$را�0�. وأ>I�زة ا
��و� .�#�
'� ا

–  ًJ

ً  إر���  .�Qر آ�� وآ

ا�$را�
ة، ��د 'و��ل وإر�
ل ا�$#�و$
ت ��L ا��1و ا�$��وص ���= �� ا�&"�رة أ أ��)ه، 'را�L 1ق   -ب

 .<
1�$1
�. ا�$#�و$
ت إا L��$���. ا�&�ر�.
� .�
ر�. أو ا�$#�و$�
ت  ا�$�$و<'�
�1. ا���1
�. $ن ا�أو ا

 
9
�.. أ�دوراا�'�$�$�. ا�'� '#'�رھ .��
  ذات �1



 

١٠ 

  +���ـ� ا��%)و�ـ�ت ا��ر�ـــــــ�

  ١٥ا�$ـــ
دة 


ً   -أ$
�. �ظ

ر$
ً  'ط�ق ا�و��  .��
���
ر�. وا�'��و�و>�. وا<'��. (د إ��
ء ا��رار ا
#&�$1
�. ا���&ل ا

 L$
�'' �'�
$L إو�Qر ذ�ك $ن ا�$#�و$
ت ا��ر�. ا��'� 

 ��� ذ��ك $��$� ،
�I$�� L�
 $�ن $6�ل إ�I$�� L��

  ھذه ا�$#�و$
ت أ�6
ء '�&�ذ ھذا ا��رو'و�ول.


ر �'($ن ا�  -ب�$�
 �'($ن –��= �� ا�&"رة أ أ�)ه إ�ظ
م ا$�� –  ً
$
  ''#�ق �$
 ���: أ�1


$ل $5 ا�$#�و$
ت ا��ر�.؛  ‘١’  #'�� 
I� .ر'�ط$�
$. وا�'دا��ر ا#�
دئ ا�$�  ا

  �روط ا�'9دام ا�$وظ&�ن ��$
 �'#�ق �$1
�. ا�$#�و$
ت ا��ر�.؛  ‘٢’  


ك ا��ر�.   ‘٣’  I'ت ا�J

.ا*>راءات ا�'� ''9ذ �� 1I�
I'ءات ا�
  أو اد�


ر   -ج�$���= �� ا�&"رة أ أ�)ه و��'#ر(= ��&. دور�..إ�وا�ق ا�$>�س ��L ا��ظ
م ا  

  ا��ر�$ــــ�ن

  ١٦ا�$ـــ
دة 

ن ��$��. JT �'>��زأ $���=. و��$��
 ���دا أQ��راض '#��د�ل ا�$��ر�"�ن، ��� �����ل $ر�"��
 ھ��ذا ا��رو'و���ول >��زءاً   -أ

  .ا��ك '#�� ا��رو'و�ول وا�$ر�"�ن $#
ً "�رو'و�ول" ��L ا��1و ا�$�'9د$. �= �� ھذا 


 �ر�ق �9راء �
$ل $&'وح ا�#(و�. ���Z= ا�$>�س ��
ءً  –�>وز ��$>�س   -بIورة ��د��$ L�� –  د�ل�#'


��. و���ري �6�0
Z$. ا���ط. ا�$1ددة �� ا�$ر�ق ا�ول و0
Z$. ا�$#دات وا�$واد ا�$1�ددة ��� ا�$ر��ق ا

I� .#ل �#د أر���"�  ور $ن ا�'$
د ا�$>�س �=.أي '#د�ل $ن ھذا ا

�دء ا��"ـ�ذ  

  ١٧ا�$ـــ
دة 

�. $ن  ��دأ �&
ذ ھذا ا��رو'و�ول  -أ

ر�G ا�ذي ''�"L ��= ا�و�'� أ��دورا�&��د ��Hن  $�'و��
ً  إ9ط
راً  أ�دورا�� ا


ذ.&��
�و��. و/أو ا�د�'ور�. ا�)ز$. ��دء ا"�  0د ا�'و�ت ا�$'ط��
ت ا


 ��'ط�ق ھ�ذا ا��رو'و��ول  �� أي '
ر�G ���ق ��دء، �دورا��>وز   -ب�Iن أ��ول، أن '#��رو'و���
ذ ھ�ذا ا�&�

 ً

ً $ؤ0' 'ط��".  


م ���وراً   -ج��#�
در ا�$��د�ر ا���� ���T يH��� .���
���)ن �'#���ق �'ط����ق ھ��ذا إ�)غ >$���5 ا���دول ا��(��
ء ���� ا�و�

 ً
  ، و��دء �&
ذ ھذا ا��رو'و�ول.$ؤ0'
ً  ا��رو'و�ول 'ط��"

  



 

١١ 

  ا��%�ر�ـــــف

  ١٨ا�$ـــ
دة 

  ا��رو'و�ول:�\رض ھذا   

 '#��� ا����ط. ا�'�� '�ر'�ط ���L و>�= ا�'1د��د ا�$'#�"�. ��دورة ا�و0�ود ا���ووي وا�'طو�را��1ث أ��ط.   -أ

��.: 'طو�ري�Hي >
�ب 
'�
ت أو �ظم �'#�ق �Hي ��د $ن ا���ود ا��$#�  

  ،ا�$واد ا��وو�.'1و�ل   -    

  ،ا�$واد ا��وو�.6راء إ  -    

  ��5 ا�و0ود ا��ووي،  -    

    -  (�
&$�  ت،ا

  ا�$را�ق ا�1ر>.،  -    

�>. ا�و0ود ا��ووي،إ  -    

دة $#�  


ت ا�$'و����ط. أو ا�"و����. ا  -    ����
&���>���. ا

ع ا�'���� '1'���وي �����L ��و'و�����وم أو *$##����


دة ا�'#�Z�.، أو ا�'����ف ا��ذي إ(وJ '�$ل  ٢٣٣-أو �ورا��وم 6راء�ورا��وم �د�د ا*�

�9'�
�ر، �Qراض ا�'9ز�ن أو ا�#�  ص)،J �'م ��= ��ل ا

��1وث ا�#�$�. ا��ظر�. أو ا��
��. أو   
� ."�#'$�
 J '�$ل ا���ط. اI�����1ث �

 �'��ل  وا�'طو�ر�$��

 .�1���
ر ا�6U.، وا�زرا���
�. وا�'ط��"
ت ا�ط��. وا��Iدرو�و>�. وا����'ط��"
ت ا��ظ
Zر ا�$�#. �� ا

..�
���  وا����Z. و'��1ن ا


�#���� ا�$�ط"��. ا�'���  ا�$و0ــ��ـ5  -بI'دد��دورا 1��واء  أ���ل ا1'��ن أ>��$ .��������� ا�$#�و$��
ت ا�'���$�$�. ذات ا


 �� ذ�ك $ر�ق$� ،."�\$�5  $�
ن وا50 9
رج ا�$را�ق، و�� ا�$#�و$
ت ذات ا���. ��Hن ا�$را�ق ا���


  ا�$��
�ن ا�$\�"��. ا�وا#0��. 9��
رج ا�$را���ق، �$��
 ���� ذ���ك $��واد �وو���.����= ا���'9دام ��I�� 5����� ن
��� ���'�ا


  $واد �وو��.ا�'9دام �I�� 'م�ن �
�� ��'�
�9. أو ا�� 
��(9 
�I� د�و>' ��'�(و�"'��ر ذ��ك ���L ا�$�
�ن ا


 ���$ل >$��5 �$� .(=�'<�
�'1و��ل أو ا*6�راء أو ���5 ا�و0�ود أو إ��
دة $#
اJ(ط)ع ��H��ط. ''#��ق �


ورة 5$ <'$�
ن، ا�$ر'�ط. �'"د�م أو ا�'#$
ل 9�د$
ت أ�
���. '��$ل $�
 ����:  ا�$ر�قا�$��qت ا�$�أو ا

(9��>��. ا�$��واد ا�$���##. ا�'��� J '1'��وي ����L ا

�9. ا�$���'9د$. ���� $#����؛ و$����qت $��واد �وو���.���
 ا

 
I'ط. $#��. 1دد��H� .ر�'"$�
�� ا�$�
؛ واI�$ �9ص'�
ت وا�
&���>. و9زن ا
�$و>�ب ا�&"�رة  أ��دورا$#


دة ‘ ٤’ا�&ر��. أ$�  أ�)ه. ٢$ن ا


ن ا، أو 9را>�= $�ن ا�9د$�.إا�$ر�ق ا�ذي 'م   -ج��$�، 9را>�= $�ن ا�9د$�.إ�وا0�5 9�
رج ا�$را��ق ا��ذي '�م ا


 إزا���. أو ��I�� م��' ���'�
ن، ا���$�
���ل ا�$'�"���. وا�$#��دات ا�)ز$��. إ�#���� ا�$����Hة، أو ا�I��ط��
ل $&#��ول ا

 .��
و�$ ��� 
I�

 �� ا�9زن و��1ث ��م �#�د $�ن ا�$$��ن ا��'#$I�

 ��1ث �'#ذر ا�'#$I$9دا'�J واد�$�ا


 أو ا�'9 ا��وو�.I'<�

.أو $#I$دا  



 

١٢ 


ن ا�$\��ق ا�وا0�5 9�
رج ا�$را��ق، أو ا�$ر�ق ا�$\�ق  -د�$�
 ا�I�� ت�أو0& ��'�
ن، ا��$�، �#��� ا�$���Hة، أو ا

 
I�$ ت وأز��ت
��$#�
 $ن ا�9د$..إ��ن �م �'م  ا�$واد ا��وو�.اI<9را  


Z��. أو أ�6��ر $��ن � �٢٠#���� ا��ورا����وم ا���ذي �1'��وي ����L  6��راء*ا��ورا����وم ا����د�د ا  -ھـ$�ظ�ـ��ـر ���� ا

  .٢٣٥-ا��ورا��وم


ت وا�'ر���.  )ً �#���� >$��5 �����
ت ���Z��. ($�6 أ9�ذ �����
ت ���Z��. $��ن $���
ن �#���=  -و�����
ء وا��$�$��ن ا�I��واء وا

�
ورة <$��.، و$ن ا��"#. ا
1�$
ت) $ن $�
ن 1دد'= ا�و����. ���L ـوا

��رة، �\�رض $��
�دة ا�و��$ =


ن ا�$1دد $ن أي �$�
ت ��Hن �9و ھذا ا<
'�'�
�Qر $#��. أو أ��ط. �وو��. �Q�ر  $واد �وو�.ا�9روج �

..��#$  


ت وا�'ر��.  �#�� >5$ ����
ت ���Z�. ($�6)ً  أ9ذ ���
ت ���Z. $ن $�
طق �
�#.  -ز����
ء وا�$�$�ن ا�I�واء وا


ت <
'�'��
��. ���L ا�9�روج �
��.، �\�رض $��
�دة ا�و�

 ا�و�I'دد�ن 1�
1�$
ت) $ن $>$و��. أ$��وا

  �Qر $#��. أو أ��ط. �وو�. �Qر $#��.. د �وو�.$وا��Hن �9و $�ط". �
�#. $ن أي 


دة  ا�$واد ا��وو�.  -ح�$�'#�� أي $
دة $�در�. أو أي $
دة ا���ط
ر�. 9
��. �1�ب ا�'#ر��ف ا��وارد ��� ا

 L���� ق��= ��ط���ر أ�

دة ا�$���در�. ����L ا�'�����$�ا�#���ر�ن $��ن ا��ظ��
م ا��
����. وJ �&���ر $���ط�_ ا


ت. وأي 0رار �$
9�
ت أو �9$&
ت ا$
9�
دة ا�#��ر�ن $�ن ا��ظ�
م ا��
��� ا�$�'9�ذه ا�$>��س �$و>�ب ا

�.، �#د �دء �&
ذ ھذا ا��رو'و�ول، ��1ث �(�ف $
دة 
�L ا�$واد ا�'� '#'�ر $
دة $��در�. أو $�
دة إ��و�

  .أ�دوراJ ��د$
 '"��= إا��ط
ر�. 9
�ــــ.، J ��ري �$و>ب ھذا ا��رو'و�ول 

  �#��: ا�$ر�ق  -ط

  ’١‘   ً
�>��.، أو إ�'��
ج، أو $����5 إ1ر>��
ً، أو $����5 '1و���ل، أو $����5  $&��
�)ً، أو $ر�"��

دة $#���

�&�ل ا��ظ
Zر، أو $��Hة 9زن $�'"ل؛ ً
#��$  


ت 'ز�د ��L ���و >رام �#
ل. $واد �وو�.أو أي $�
ن ���5 ��= ا�'9دام   ‘٢’  �$��  


ن ا�وا50 9
رج ا�$را�ق  -ي�$�
 ا��'9دام ، ���5 �#�� أي $��Hة، أو $�
ن، J '$6ل $ر�"
ً  اI��.�واد �وو��$ 


Jً أو أ0ل.#� ً

ت '��r ���و>را$�$��  



 

١٣ 

 

5 �� ����
 �� ا��وم  ر�+ر3  �
'�
�ر $ن �Iر ا��/��
6���\�$�ن  ٢٠٠١$ن ��. �
�ون ا
 ��ز��.�. ا���J�9'�ن �
 .\��
ً �Hن ا����ن $'�
و�
ن �� ا�1>�.ا�&ر���. وا$��.  

  

  

    �� �)ط�&� ا�ذر��:ا�و���� ا�دو��ن             :إ��رة أ�دورا �ن
  

  


م            >وان �و>
ل#�  ا�$د�ر ا


�$��          �&�ر إ$
رة أ�دورا �دى ا

  

  

  ('و5�0)            ('و5�0)  

  

  

  



 

 

  ا��ر�ق ا,ول

  ‘٤’أ �ا�"ر�� ة&�6�� ا,��ط� ا����ر إ���5 �� ا�"$ر

  �ن ا��رو�و�ول ٢�ن ا���دة 

وار $ن ا�ط
ردات ا�$ر�ز�.  ‘١’ 
ز�.'>$�5  أو '���5 أ�
��ب ا�>زء ا�د@\�  .ا�ط
ردات ا�$ر�ز�. ا

وار $�ن ا�ط�
ردات ا�$ر�ز��.   
 ���  أ�
��ب ا�>زء ا�د@I&�وارد و���'#��� ا�J�طوا�
ت ا�ر�0"�. ا�>�دران ا

6
��.١-١-٥ا�&"رة ا�&ر��. �  (ب) $ن ا�$ر�ق ا


ز��.  \�
 ��� ا�$�1وظ�. ا* ا�ط
ردات ا�$ر�ز�. اI&�وارد و�����&"�'#��� ا�ط�
ردات ا ."�
���رة �(�
�1. ا

6
��. ١-٥ا�&ر��. �  $ن ا�$ر�ق ا


ر�. '���5  ‘٢’�'�J1وا>ز ا�  .ا


ر�.  �'�J1وا>ز ا�
 �� ا�&"رة ا�&ر��.  اI&وارد و��
$�. ا�ر�0". ا�$�(أ) $�ن ١-٣-٥'#�� ا�$ر�1
ت ا

 .��
6�  ا�$ر�ق ا

  .ا���زر ا��ظم ا�$#'$دة ��L'���5 أو '>5�$   ‘٣’


 ��� ا�&"�رة ا�&ر���.  '#�� ا��ظم ا��ظم ا�$#'$دة ��L ا���زر  I&�وارد و���ا�'�� '��'$ل ���L ا�$&�ردات ا

٧-٥ .��
6�  $ن ا�$ر�ق ا

  .أ>Iزة ��ل ا��ظ
Zر ا��Iر$\�ط���.'���5 أو '>5�$   ‘٤’


 ���� ا�&"��رة ا�&ر����.  أ>I��زة ����ل ا��ظ��
Zر ا��Iر$\�ط�����.  ��I��
ر إ���$�$��ن  ١-٩-٥'#���� ا�$&��ردات ا


در أ�و�$ L�� 1'وي' �'�6
�� وا�
 ��� ا�&"�رة ا�&ر���. ا�$ر�ق اI&�ورد و� �'�(أ) $�ن ١-٩-��٥. وا

.��
6�  ا�$ر�ق ا

  .$#دات ا�J'9راجأو  ا��$دة'���5 أو '>5�$   ‘٥’


 �� ا�&" ا��$دة أو $#دات ا�J'9راج  I&وارد و�� ٢-٦-٥و ١-٦-٥رات ا�&ر��ـــ�ـ. ـ'#�� ا�$&ردات ا

6
��. ٨-٦-٥و ٧-٦-٥و ٦-٦-٥و ٥-٦-٥و ٣-٦-٥و�  $ن ا�$ر�ق ا

’٦‘   5���'.6
&��  .أ�
��ب ا�&�ل ا�دوا$�أو  �وھ
ت ا�&�ل ا

  .6
&��'#��� �وھ�
ت ا�&��ل وأ�
���ب ا�&��ل ا��دوا$� ا��وارد  أ�
��ب ا�&�ل ا�دوا$�أو  �وھ
ت ا�&�ل ا


 �� ا�&"ر'�ن ا�&ر��'�ن I&٢-٥-٥و ١-٥-٥و� .��6
�� ��L ا�'وا�  $ن ا�$ر�ق ا

  



 

٢ 

  .ا��ورا��وم�)ز$
  �ظم 'و��د'���5 أو '>5�$   ‘٧’


 ����  �ظ��م 'و����د �)ز$��
 ا��ورا����وم  I&��ورد و� ���'�
درة ����L 'و����د �)ز$��
 ا��ورا����وم وا��"�'#���� ا����ظم ا

6
��. ٣-٨-٥ا�&"رة ا�&ر��. �  $ن ا�$ر�ق ا

  .أ�
��ب ا�زر�و��وم'���5   ‘٨’


 �� ا�&"رة ا�&ر��.  أ�
��ب ا�زر�و��وم  I&وارد و��
��.$ن ا�$ر�ق ا�6 ٦-١'#�� ا��
��ب ا  


ء ا�6"�ــل أو ا�د�و'ر�وم.أو '��1ن  '���5  ‘٩’$�  ا


ء ا�6"���ل أو  ��$�
ء ا�6"���ل (أ�����د ا���د�و'ر�وم) وأي $ر���ب د�و'ر���و$�  ا���د�و'ر�وم ا��$��#���� ا���د�و'ر�وم وا

٥٠٠٠�L إ ١�L ذرات ا��Iدرو>�ن إآ9ر ''>
وز ��= ���. ذرات ا�د�و'ر�وم .  

  .ا�>را��ت ا��ووي ا�ر'�. '���5  ‘١٠’

  �أ>�زاء ��� ا�$���ون $�ن  �٥#�� ا�>را��ت ا�ذي ���ون $��'وى �"
Z�= أ�(�ل $�ن  >را��ت ا��ووي ا�ر'�.ا
  .٣>م/�م ١٫٥٠$�
�s ا��ورون وا�ذي '�ون �6
�'= أ��ر $ن 

’١١‘  5���' 5#�$�  .0وار�ر ا�و0ود ا

  5#�$�
�Z�. '#�� و�
ًء ��'9دم �� �"ل و/أو 9زن ا�و0ود ا�$�#5 و��&ل ��= ا�و0 0
رورة ا�و0ود ا�$���
��. ا

و�. وا��"ل وا�9زن.وا�1رار�. وا*�$�
��. و��دد 1رارة اJ($1)ل أ�6
ء �$��
ت ا#�  


�)ت '���5  ‘١٢’&$�0(�
ن ا�'�1م �� ا.  


�)ت  &$�
 �� ا�&"رة ا�&ر��.  0(�
ن ا�'�1م �� اI&وارد و��
ن ا�)"�6
��. ٤-١'#�� ا�  $ن ا�$ر�ق ا


ر�i وا�و��. ا'���5   ‘١٣’I���$H$و�. (د 9$
طر ا�1ر>�.ا.  


ر�i وا�و�����. ا�$H$و����. (��د 9$���
طر ا�1ر>����.  I����
 ����� ا�&"���ر'�ن  اI&��وارد و�����'#���� ا�$&���ردات ا

6
��. ٤-٣و ٢-٣ا�&ر��'�ـن �  $ن ا�$ر�ق ا

’١٤‘  5���' 5#�$�  .آJت '"ط�5 ��
�ر ا�و0ود ا

  5#��$�
 ��� ا�&"� آJت '"ط�5 ��
�ر ا�و0ود اI&�وارد و���$�ن ا�$ر��ق  ١-٣رة ا�&ر���. '#��� ا�$#�دات ا

.��
6�  ا


�9ــــــ.��
ء   ‘١٥’��9)�
 ا�  .ا

  .�9
��9)�
 ا�
 ا* ا�I$<1 ل�"� J .را�ط'$ 
�� ��ن '#�� ��9. أو 9)�
، و'��ون $�زودة �'�در�5 ٣م ٦>$�

 s�
�� 

دل أو �'>
وز $#�٠٫٥ 
�I'�
أو أ�6�ر، و'��ون $�زودة  ٣>م/��م ٣ر٢ م $ن ا�9ر��
�.، و'��ون �6


ت ا�'�\�ل �ن �#د. �$#دات��$#� _��'  



 

 

� ا��ر�ق ا�;��

  &�6�� ا,�واع ا��+ددة �ن ا��%دات وا��واد <�ر ا��وو��، ,<راض ا���)�> �ن
 ٢�ن ا���دة ‘ ٩’وا�واردات و�$� �)"$رة ا�"ر��� أ ا�/�درات

 ا��"���ت وا��%دات ا��ز�� ��5 -١

١-١ �(��� ا��"���ت ا��وو�� ا�


��ل '������ ا���ط
ري $�1�وم و$'�داوم، ھ� $&
�)ت �وو�. 0  &' L��� ظ�

درة ��L ا�#$ل ��1�ث '1�
�6
ء $&
�)ت ا�ط
0. ا��&ر�. ا�'�� '#�رف �$&�
�)ت ذات $#�دل '�

ج '��$�$� أ�0�J L إوذ�ك ��'�


وز <'�١٠٠ 
 .>رام $ن ا���و'و��وم ��و�


�1.إ$�1وظ.   )� 

  ً
���

���ل ا����ووي" أ�&$�
���ل أو ا�$'����. ���= ا'���
Jً ا�����
ف ا�$و>��ودة دا �'(��$ن "ا&$� 9��ل و���
ء ا

���راً �$ L���� دة
، وا�$#��دات ا�'��� '��'�1م ���� $���'وى ا�"��درة دا9��ل ا�"���ب، وا�$�و���
ت ا�'��� '1'��وي ���

 ًJ

�ل أو ''�ل �= ا'�&$��"�ب ا �Zدا'�Jرد ا�$� .أو ''�1م ��= $�
�راً  ا

  
Iد��
�)ت ا�'� 0د '�ون &$�
ج �$��. إ0
���. ا�'\�ر $ن أ>ل  - ول��L �1و $#" -وJ �"�د ا�'�#
د ا'�

�)ت ا�ط
0�. ا���&ر�." >رام $ن ا���و'و��وم ��و�
ً  L��١٠٠  'ز�د ��6راً �&$" .�Z� $ن�درج (��' Jو .

 
�I'0
���.، �\�ض ا��ظ�ر ��ن ط
��� '#$ل ��L �1و $�'د�م ��د $�'و�
ت 0درة � .$$�$�
�)ت ا&$�ا
����و'و��وما* .�<
'�. 

����"���تأو��� ا� Dط ا�� ٢-١ �/� 

  5���$�ھ� أو��. $#د��.، '�ون ��L ��ل و1دات �
$�. أو ���L ���ل أ>�زاء ر��Z��. $�'>�. دا9�ل ا

�ل ا��ووي، �1ب '#ر�&= ا�وارد �� ا�&"�رة ا�&ر���. &$�-١و$�$$. أو $#دة ���9
 1J'واء �0ب ا

١ �Zدا'�Jرد ا�$�� ���\�'� .أ�)ه، و'�ون 0
درة ��L '1$ل ا�(\ط ا


�1.إ. $�1وظ )� 


ر '���ك ا����واح أ>��زاءً  ٢-�١���$ل ا�����د  ���'�

�)ت ���&$�ر��Z���. $��ن  ا����واح ا�#�و���. �و����. (��\ط ا
5��$� .أو��. ا�(\ط $�'>. دا9ل ا


���ل ا�دا��9��. ($6��ل ا��$��دة وا����واح اJر'�
ز���.  &$�
���ل ���
دة 'ور���د $�و���
ت ا&$�و�'��و�L $��ورد ا
�"���ب و�Qرھ��
 $��ن ا�$�و���
ت ا�د
� .���
9�ا��9��. �fو����.، وأ�
����ب 'و>���= 0(���
ن ا���'�1م، وا���دروع ا

�"�
Jت ـــ�ـ.، وأ��واح ا�J'�ـب ا������ـ�ـا�1رار�.، وا�#�وارض، وأ��واح ا�1�
ر و�Qرھ�
). و��� �#�ض ا
1
$��. ا�دا��9�.. وھ�ذه ا����
ف ���L 0�در $�ن  
جـــ�'إ�'($ن ��5 أو��. ا�(\ط ��#ض ا�$�و��
ت ا


ن ا�ھ$���. ا��1و���.��$� .������
�  
��I�&�� ���'�
ت ا�
$��)�� .������

���ل (و$��ن 6��م �&$�و�و����. '���\�ل ا
I�$1'� �'�9
رج �ط
 ــــوا�$�ؤو��. ا 

5Z 'ور�دھ����س $ن ا ��
'�

�ل)، و�&$�
ت ـ�ـ
ق 'ر'��ـ�ـ$ورد ا

9
�ـ���ـد ا��
��ـ���ـا�'ور��
����ل �&����=. و����ذا، �����L ا����رQم $���ن أن ا�'ور����د ا�$�&����ل �I���ذه ـ���ـ. ا&$�
� .
$�$� J  - وھ� �ر�دة و���رة و�
ھظ. ا�'��&.، وذات أھ$�. �1و�.- $. وا�$#دة ���9
ً ا���
ف ا

 



 

٢ 

�(رورة 'ور�داً 
9
رج �ط
ق $>
ل اJھ'$
م، � وا#0
ً  �#'�ر �T_<ر $ر�Q ور�د �#'�ر'� .ن ھذا ا��$ط $ن أ�$
ط ا

  آ.ت �+��ل و�"ر�> و&ود ا��"���ت ٣-١


و�. ا�$�$$. أو ا�$#دة �9 �$�
��ل ا���ووي * ��
ً ھ� $#دات ا&$��1�ب '#ر�&�=  -د9
ل ا�و0�ود ��� ا

9را>= $�=، و'�ون 0
درة ��L '1$�ل ا�و0�ود و'&ر�\�= أ�6�
ء أ�)ه أو * ١-١ا�وارد �� ا�&"رة ا�&ر��. 

 ً

��ل أو '��'#$ل أ>I�زة $#"�دة '"���&$�>�راء �$����
ت إ'�&�ل 'ر'��ب أو رص ا�و0�ود �$�
 �'��_  '��\�ل ا


دة $را�0�. ا�و0�ود أو $#
��'�= إا�'1$�ل ا�$#"دة أ�6�
ء �� 
�I�� ح
�'' J ��'�
ت ا���$#�
ف ا�'��\�ل $6�ل ا�"�


�رة�$. 

��ن ا��+�م �� ا��"���ت ٤-١ & 

  ً

��ل ا���ووي �1�ب '#ر�&�=  ھ� 0(�
ن $�$$. أو $#دة ���9&$�
��ل دا9�ل ا&'���'�1م �� $#�دل ا

 .أ�)ه ١-١ا�وارد �� ا�&"رة ا�&ر��. 


�1.إ$�1وظ.  )� 


ص ا���و'رو��
ت -ھ��ذا ا����ف �'(�$ن  ���'$

ص ��9�
���ل اJر'�
ز���. أو  - ���)وة ���L ا�>��زء ا�I�ا

 .ذا 'م 'ور�دھ
 ��ورة $�&��.إا�'#��"�. ا�)ز$. 

 أ����ب ا� Dط ا���/� ����"���ت ٥-١

  ً

���ل، �1��ب  ھ��� أ�
����ب $���$$. أو $#��دة ���9��&$�� �Zدا��'�Jرد ا���$�1J'��واء ��
���ر ا�و0��ود وا


ل ( ٥ر١أ���)ه، ����د (��\ط '���\�ل �'>��
وز  ١-١د ���� ا�&"��رة ا�&ر����. '#ر�&��= ا���وار����
�
<�$٧٤٠ 

 ./�و�. $ر�#.)رط)ً 

 أ����ب ا�زر�و��وم ٦-١

 ٥٠٠ھ� أ�
��ب أو $>$و�
ت أ�
��ب $��و�. $ــن ��ــز ا�زر�و��ــوم و��
�Zـ�ـ= ��$�ـ�ـ
ت ''>ـ�ـ
وز  

�)�'9ـــ�ـدام دا9�ل  أو $#�دة ���9�
ً  ، وھ�� $��$$.��Iراً  ١٢��L إ���و>رام 9�)ل أي �'�رة $$'�دة 


�ـ��ـل &$�
���وم  - أ���)ه ١-�1١��ب '#ر�&��= ا���وارد ���� ا�&"��رة ا�&ر��ـ��ـ.  -ا��I�
 �����. ا��I�� ون��إو'� L���

  .>زء $ن �1ث ا�وزن ٥٠٠�L إ ١ا�زر�و��وم أ0ل $ن 

٧-١ � � ��ت ا���رد ا.��دا6

  ً

��ل ا���ووي �1�ب '#ر�&�= �'$ر�ر ا�$�رد ا�J'دا�Z د ھ� $(9
ت $�$$. أو $#دة ���9&$�ا9�ل ا

  .أ�)ه ١-١ا�وارد �� ا�&"رة ا�&ر��. 



 

٣ 


�1.إ$�1وظ.  )� 

  ً
9
ت ا�$�$$. أو ا�$#دة ���9)$����L �ظ�م $#"�دة $9'و$�. �9�'م وا1�د أو ��دة  �$�ن أن '�'$ل ا

أ9'��
م �$���5 '���رب ا�$���رد ا�J'��دا�Z، و$(��9
ت $1&��وزة �
���طوا�
ت، و$(��9
ت ذات �ظ��م �'����. 

9
ت ا�$�د0. و�"
ً �"�ور ذا)$�
ر '�. و��$ل ھذا ا�'#ر�ف ا�#$�� NC-1 .Z�
�$�
��ر ا#$� .أو ا

 ا��واد <�ر ا��وو�� ا��ز�� �)�"���ت -٢

 ا�د�و��ر�وم وا���ء ا�;$�ل ١-٢


ء ا�6"��ل (أ����د ا��د�و'�ر�وم)، وأي $ر���
ت أ9�رى ���د�و'�ر�وم، 'ز��د  �$�ا�$"�ود ھو ا��د�و'�ر�وم وا

����� 
��I�$ أي ���د�و'�ر�وم ����؛ وذ���ك $��ن أ>��ل ٥٠٠٠���L إ ١���L ذرات ا��I��درو>�ن ����L إ. ذرات ا


�ل ا���ووي، �1�ب '#ر�&�= ا��وارد ��� ا�&"�رة ا�&ر���. &$�أ��)ه، ��$��
ت 'ز��د  ١-١ا�J'9دام دا9ل ا

 Lأي ��د 9)ل أي �'رة $$'دة  ��٢٠٠ 
 .�Iراً  ١٢�L إ���و>رام $ن ذرات ا�د�و'�ر�وم �'�"
ھ

 ن ا��ر��� ا��وو��ا��را��ت � ٢-٢


�s ا���ورو��، و'��ون  ٥ھو ا�>را��ت ا�ذي ��ون $�'وى �"
Z= أ��L $ن  ��$�أ>زاء �� ا�$���ون $�ن ا


���ل ا����ووي �1��ب '#ر�&��= ٣>رام/���م 6�١٫٥٠
�'��= أ����ر $��ن &$�، وذ���ك $��ن أ>��ل ا�J��'9دام دا9��ل ا


ھ�
 $'ر��
ً  ط��
ً  ٣٠( ����و>رام ٤١٠×  ٣أ��)ه، ��$��
ت ''>�
وز  ١-١ا�وارد �� ا�&"رة ا�&ر���. "�'� ،(

 .�Iراً  ١٢�L إأي ��د، 9)ل أي �'رة $$'دة 

  $�1وظ. 

   
ذا �
�ت �
درات ا�>را���ت ا�$��'و��. ��$وا��&
ت ا�$����. أ��)ه إ�Qراض ا�'���r، '1دد ا��1و$. $

J ت �وو�. أم(�
 .ھ� �)�'9دام �� $&

 ��5 ا��/��� أو ا��%دة �/�/�ً ��دة �%���� ���/ر ا�و&ود ا���%� وا��%دات إ�/���  -٣

 $�1وظ. '$�Iد�. 

�>. ا�و0ود ا��ووي ا�$�#5 إ'ؤدي  
�L ���ل ا���و'و���وم وا��ورا���وم ��ن ا���وا'i ا�J��ط
ر�. إ�
دة $#

>��راؤه �ط��رق '"����. إ���#
ع و�Qرھ��
 $��ن ��
���ر $��
 �#��د ا��ورا����وم. وھ��ذا ا�&���ل �$���ن *ا����د�دة ا

��� ا�J�'9دام  أ���1ت ���L $�ر ا�����ن أ�6�ر ھ�ذه ا�ط�رق ���و�
ً 0�د   JPurex أن ا�طر�"�.إ$9'�&�.؛ 

 ً
ذا��. ا�و0�ود ا���ووي ا�$��#5 ��� 1$�ض إ$ن �1ث ا�"��ول. و'�ط�وي ھ�ذه ا�طر�"�. ���L  وأو�رھ
 1ظ

�$�ذ��
ت وذ��ك 
ا��'ر�ك 6م ��ل ا��ورا��وم وا���و'و��وم وا��وا'i ا�J�ط
ر�. �ن طر�ق ا�J'9)ص �


ل $ز�i $ن �و�&
ت $#'�
 .6)�6 ا��و'�ل ا�$�9وط �$9&ف �(وي�


م ''(�$ن $�
 ����: '"ط��5 ��
��ر  Purex و''��
�= ا�$را��ق ا�'�� '��'9دم ا�طر�"�. �I$ ن�= $�ؤد�' 
�$��

�>�.. و�$��ن أن '��ون ھ��
ك 
#$�
'i ��ن ا���$ذ��
ت، و9زن ا�$�1ول ا
ا�و0ود ا�$�#5، وا�J'9)ص �

 ً
��L أ�
���د أو إ، و'1و��ل �'�رات ا���و'و���وم 1رار��
ً  $#دات ��زع ا��'رات $ن �'رات ا��ورا��وم، أ�(



 

٤ 

 
I1و��'�
ت ا��وا'i ا�J�ط
ر�. �
��ل �&
1$ .<�
�L ��ل ���_ ��9زن ا�طو��ل ا�>�ل أو إ��زات، و$#

 .�Z
I��
 ا��Iد��.، 0د ''&
وت ��$
 ���ن إاI�

م، وأ��I$�J أن ا��واع ا�$1ددة ��$#دات ا�'� 'ؤدي '�ك ا

���' ���'�
 ���وع و�$���. ا�و0��ود ا����ووي ا�$���Purex 5#'9دم ا�طر�"��. ا�$را���ق ا��I�$ ب
، وذ���ك �#��دة أ����


�. إا���)زم �����
ل ا�$ز$#��. ��$��واد ا�$�'��9��.، و$���
دئ ا�$��
ن وا$#'���J= ا��وأو> ،=��'<�

دة $#���

 .ا�$'و9
ة ��د '�$�م '�ك ا�$را�ق


��ر ا�و0�ود ا�$��#5" ا�$#�دات وا�و'�$ل ��
رة "5��$ * �� .<�
$�و��
ت ا�'�� ''��ل ��
دة �
دة $#

 ًJ

�راً  ا'��$  .�<�
#$�
�ر ���=، و��ذ�ك أھ�م $�
 �1�دث أ�6�
ء ا�$��و0ود ا�$�#5 و'�'9دم �� ا�'�1م ا
�

  .$ن 'د�"
ت ��$واد ا��وو�. وا��وا'i ا�J�ط
ر�.

�'1و��ل ا���و'و���وم و  .��$
��
 ا��ظم اI�� 

ت، �$��$#�
 ��ن �'�
ج ���ز ا���و'و���وم، �$��ن '1د��دھإوھذه ا

�
ت (�&(�ل nطر�ق ا�'دا��ر ا�'� ''9ذ �'>�ب ا�1ر>�. (�&(ل ا���ل ا��Iد�� $6)) وا�'#رض �
#��

 .)) و9$
طر ا�'�$م (�&(ل ا1J'واء $6)ً ا�'در�5 6$)ً 

و�رد ��$
 ��� ��رد ����
ف ا�$#�دات ا�'�� '#'��ر $�در>�. (�$ن ا�$#��L ا�$"��ود �#��
رة "ا�$#�دات  

 ً

�ر ا�و0ود ا�$�#5" *ا�$�$$. أو ا�$#دة ���9�� .<�

دة $#�: 

 آ.ت �$ط�� ���/ر ا�و&ود ا���%� ١-٣

 $�1وظ. '$�Iد�. 

���ذو�
ن. وا����5 >�داً   .##��$�
دة ا��وو��. ا�$� '"وم ھذه ا�$#دات ��ق ��وة ا�و0ود $ن أ>�ل '#�ر�ض ا

 ً

Zز أ�(��
ً إ�'"ط���5 ا�&���زات، و ا���'#$
ل $"��
رض $���$$. ���9����<�#��دات ا���'#$
ل $ ن ���
ن $��ن ا

  .$'"د$. $6ل أ>Iزة ا���زر

  ً

 ��ن �#�د، و'��ون $��$$. أو $#�دة ���9�I��\��' 5  ھ� $#دات �'م�

دة إ��$�
 '��'9دم ��� $����


 '"ط��5 أو ��رم أو >�ز $>$#�
ت ا�و0�ود ا���ووي �I�$ رض�\�
ھ
 ا�$1�دد أ��)ه، و���ون ا�#$� .<�
#$�ا

=�
 .ا�$�#5 أو 1زم ھذا ا�و0ود أو 0(�

٢-٣ Lأو��� ا�� ذا

 $�1وظ. '$�Iد�. 

ذا�.، �
دة، أ>زاء ا�و0ود ا�$�'�Iك ا�$"ط#�.. و��� ھ�ذه ا�و���. ا�$H$و��. (�د 9$�
طر ''�"L أو��. ا* 

 
�I�$ L�"�' (�� ك�ر�'��J ا��Q&�. ا�'�� '��1ب $�ن إا�1ر>�. 'ذاب ا�$واد ا��وو�. ا�$�##. �� 1$�ض ا


ت��$#� .9طوط ا


ر�H$ i$و���. (��د 9$�
طر ا�1ر>���. (���Hن '��� I��� ��ھ iر�
I��� \�رة أو��ر �

ر�i ذات أ0ط��I�� ون

 ً

ھ��
 إ��$��
 '���'9دم ���� $���
�5  �1"���. أو $���ط1.)، و$���$$. أو $#��دة ���9���#$� .��<�
#$�
دة ا���

 
I��)رQ)ه؛ و��دد أ���1$�
�9. إا����
و$��. ا����واZل ا"$ L���� درة
ذا���. ا�و0��ود ا����ووي ا�$���#5؛ وھ��� 0��

�. >داً ـّ ا��

 �ن �#د I'�

 و��I��$1' و�$�ن. 



 

٥ 

 ذا���5زة و�%دات ا.����ص ��Lأ ٣-٣

 $�1وظ. '$�Iد�. 

 
ذا��. وا�$�1�ول $ن $�1�ول ا�و0�ود ا�$��#5 ا��وارد $�ن أو���. ا* ذا�. �)ً *''�"L أ>Iزة ا�J'9)ص �

ا�#(���وي ا����ذي �&����ل ا��ورا�����وم وا���و'و�����وم وا�����وا'i ا�J����ط
ر�.. و����
دة $���
 '����$م $#���دات 

*

 ذا�. ��1ث '&� ��
را$ا�J'9)ص ��I'<
'رات '�\���. �
ر$. $6ل ا$'داد �$رھ�
 ا�'��\��� دون 1


 إ�L $'ط��
ت ��
�. $#��.، أو �Iو�. إ�I'؛ و$رو�
�I�� �1م'�
 واI��\�' .ط

؛ و��I�زاء '\��رات إ1)

.<�
#$� .ظروف ا

 *
$6��ل ا��$��دة ا�$�ط���. أو ا���(���.، أو  - ذا���. $���$$. أو $#��دة ���9��
ً ھ��� أ>I��زة ا���'9)ص �

�>�. ا�و0�ود إ��$�
 '��'9دم ��� $��
�5  - ا�'�&�. أو ا�ط
ردات ا�$ر�ز��. ا�')$���.9)ط
ت 

دة $#��

*

و$�. ��'��6Hر ا���ا�$�#5. و�>ب أن '�ون أ>Iزة ا�J'9)ص �"$����. ا

ل �1$�ض ا��'ر��ك. ـّ ذا��. �


ءً  -وھ� '��5 �
دة ��  ،.��
9�
م ا�1���\. ا��را$. (�$
 ��� ذ��ك '"���
ت ا
و'"���
ت ��L $وا�&
ت �


�ل ���دأ ا�$1'وي ���L ����. $�9&(�.  - ا�&1ص و'و��د ا�>ودة و$را�0. ا�>ودة)"�$ن ا���ب �Qر ا

��. ا�>ودة
#�
��وم أو ا�زر�و��وم أو �Qر ذ�ك $ن ا�$واد ا'�'�  .$ن ا��ر�ون، أو $ن ا

٤-٣ ��6����� أو��� ����� أو �زن ا��+���ل ا�

 $�1وظ. '$�Iد�. 

�>�.. و��$(�� ��� إذا�. �
* '&(� $ر�1. ا�J'9)ص 
#$�
'>�. ��ن ا� .����Zل رZوا�. ��د�ق 6)6' L�

��
'��>. '�ك ا��واZل ا�6)6. '�'9دم أو��. ا�'>$�5 أو ا�9زن ��L ا��1و ا
#$:  

�'��9ر $�1ول �'رات ا��ورا��وم ا��"� و�9(5 �#$��. �زع $�
 ��= $�ن �'�رات ��'1�ول   (أ)  
�ر�ز �

 .�'9دام ھذا ا����د �� دورة ا�و0ود ا��ووي�L أ���د �ورا��وم. و�#
د اإ

�'��9ر، ��
دة، $�1�ول ا���وا'i ا�J��ط
ر�. ا���د�دة ا* (ب)  

ع، و�9�زن �$ر��ز ��
Zل. �ر�ز ��#��


�Zإو�$�ن �#د ذ�ك '��9ر ھذا ا�$ر�ز و'1و��= I���L ��ل $�
�ب ��9زن أو ا�'�9ص ا. 

���=  �ر���ز $�1��ول �'��رات ا���و'و����وم ا��"��� و�9��زن �1���ن (ج) 
�>��. ا�)1"��.. إا�'"
#$����L $را1��ل ا

����ل ا���و'و����وم ��1��ث ���'م '>���ب $���
�ل 
و����&. 9
���. '���$م أو����. '>$���5 أو 9��زن 1$


Zل ا�$'د�ق��
>$. �ن 1دوث '\�رات �� در>. 'ر��ز و��ل ا�� .ا�1ر>�. ا

  ً
�>�. اإ��$�
 '��'9دم ��� $��
�5  ھ� أو��. '>$�5 أو 9زن $�$$. أو $#�دة ���9�
�و0�ود ��
دة $#


و$. ��'�6Hر ا�ّ�
ل �1$ض ا��'ر�ك. وھ� '���5 ��
دة "$���. ا
ا�$�#5. و�>ب أن '�ون ھذه ا�و��. �


��ل ����دأ، ا�$1'�وي ���L ����. $�9&(�. $�ن ا��ر��ون، أو $�ن "�$ن $واد $#���. $6�ل ا����ب �Q�ر ا


I$�$��' 'م�ودة، و��<����. ا
#�
��وم أو ا�زر�و��وم أو �Q�ر ذ��ك $�ن ا�$�واد ا'�'�
  اI��\��' ن�ث �$���1�

��'�1م �� ا�1ر>�. ا��وو�. .��
'��9
Zص ا�

 �ن �#د، و�$�ن أن ''�م �I'�
  :و��


ءات دا��9. ذات $�
�s �ورو�� �J"ل �ن إ>دران أو  )١( ��٢،% 



 

٦ 


وز  )٢( <'� J طوا��.، ٧$م ( ١٧٥أو 0طر�Jو��. اf� .����
 �و�
ت) �


وز  )٣( <'� J ت ٣$م ( ٧٥أو �رض
�fو��. ا�$�ط1. أو ا��1"�.�و� .����
� (. 

 �N أ���د ا��)و�و��ومإ�ظم �+و�ل ��رات ا��)و�و��وم  ٥-٣

 $�1وظ. '$�Iد�. 


L�� .�Z '1و�ل $�1ول �'رات ا���و'و��وم إ�� $#ظم $را�ق  I���>. '�طوي ھذه ا�#$��. ا
#$���L إ�
دة ا

�
م ا�دا�9. �� ھذه اI$�9زن و(��ط �"��م ا�#$���.، وا�'ر���ب  :#$��. ھ�6
�� أ���د ا���و'و��وم. وأھم ا


ت، ���
&��و����ل ا����واZل ���ن ا�>���
م ا������.، وا�'�����س، و$�
و���. ا����وا'i، وا�'Iو���.، و'���ر�ف ا


ت��$#�  .و$را�0. ا

  ً
���L أ�����د ا���و'و����وم، وھ��� إ�'1و���ل �'��رات ا���و'و����وم  ھ��� �ظ��م �
$���. $���$$. أو $#��دة ���9��

�'>�ب آ .�

ت و�'"��ل 9$
طر ا�'�$م �"در ا**6
ر ا�1ر>�. وا$طو�. ��&. 9�

ن�#�$. 

 ���ج �)ز ا��)و�و��وم �ن أ���د ا��)و�و��ومإ�ظم  ٦-٣

 $�1وظ. '$�Iد�. 

�>.، ��L ��ورة 6
�� أ����د ا���و'و���وم إ'�طوي ھذه ا�#$��.، ا�'� �$�ن أن 'ر'�ط �$را�ق  
#$�
دة ا�- 


ج ��ور�د ا���و'و���وم ا��ذي �9'�زل �#�د إ$ن أ>ل  - 
ل >داً ـّ ن أ�ـ�. ��ور�د ھ�درو>ـــــ
دة �وا�طــــ�'�


ء $ن أ>�ل  ذ�ك"�����وم �د�د ا
����وم. وأھ�م إ�
�'9دام ��ز �
��
ج ��و'و���وم ���زي و�9�ث ��ور��د ا�'�


م ا�دا�9. �� ھذه ا�#$��. ھ�: ا�&��ورة (�
��'9دام $#�دات $���و�. $�ن ���ز �&��س أو $�ط��. �&��ز I$�ا

6$
ل)، وا9'زال ا�&��ز (�
��'9دام �وا'�ق 9ز���. $�6)ً �&�س ���) وا��'9)ص ا��9�ث، و$�
و��. L ���ل ا


ت��$#�
ت، و$را�0. ا�
&��  .ا��وا'i، وا�'Iو�.، و'�ر�ف ا

  ً

ج ���ز ا���و'و���وم، وھ�� $طو��. ���&. 9
��. إ$ن أ>ل  ھ� �ظم �
$�. $�$$. أو $#دة ���9'�

�'>�ب آ6
ر ا�1ر>�. وا*"'�
ت و�

ن��ل 9$
طر ا�'�$م �"در ا*�#�$.  

 ���ج ���/ر ا�و&ودإ�/���  -٤

  5�

ج ��
�ر ا�و0ود" ا�$#داتإ'�$ل ��
رة "$�'�: 


دة $��
 ''���ل ا'���
Jً   (أ) ��� ���'��i ھ��ذا ا�'��د�ق إ�'��د�ق  $�
���راً  ا
��#' ���'�
ج ا�$��واد ا��وو���. أو ا��'�


�رة أو '�&ل '�ظ�$=،�$ .<�
#$ 

  .وو�. دا9ل ا���وةأو ا�'� '9'م ا�$واد ا�� (ب) 



 

٧ 

٥-  ً�P/�/� دةP%�أو ا� ���/�%دات ا��/ل �ظ�6ر ا��ورا��وم وا��/��� �زة  P5�,ف ا�P�� ،�P5�
  ا��+)�)��

��رد ��$�
 ����� ��رد �����
ف ا�$#�دات ا�'��� '#'��ر $�در>�. (��$ن ا�$#��L ا�$"���ود �#��
رة "ا�$#��دات  

 ً
�&�ل �ظا�$�$$. أو ا�$#دة ���9 ".����1'�
Zر ا��ورا��وم، �9)ف ا�>Iزة ا: 

١-٥  ً�PP/�/� دةPP%�أو ا� ���PP/�ت ا��PPو���  ا�ط�PPردات ا��ر�ز��PP ا��Dز��PP، وا����%�PPت وا��PP� دام��PP���
 ا�ط�ردات ا��ر�ز�� ا��Dز��

 �.'$�Iد$�1وظ.  


ز�. ��
دة $�ن ا��طوا�. وا1�دة  \��ف ا�ط
ردة ا�$ر�ز�. اH'' ر�أو أ�6 
ر�0"�. ا�>�دران �'�راوح 0طرھـــ�ـ

�و�.) $و>ودة دا9ل �1ز $&رغ ا�Iواء و'دور ���ر�.  ١٦$م ( �٤٠٠و�
ت) و  ٣($ـــم  ��٧٥ـــن 

��. '��r �1و 
م/ث أو أ�6�ر $�5 �"�
ء $1ورھ�
 ا�$ر��زي ��� ا�و(�5 ا�رأ���. و����وغ  ٣٠٠$�1ط�. �

��. �>ب أن '�

و$.  .ـــون ���ــ�ر�. �"$���. �� ا�$واد ا*إا
� .�
6����$�و��
ت ا��دوارة، �L ا .�Z
��


 ا�$&�ردة -أن '�ون $>$#. ا�>زء ا�دوار  و�>ب�I'
ن ـــ�ـ$ $���و�. �د0�. ��د�دة >�داً  - و$ن 6�م $�و�

ض ا�ط��
ردات ا�$ر�ز���. ا�9��رى ''$���ز ـ��ـ)ف �#ـ��ـ
ن. و�9ـ��ـ$�)ل �"��در ا*ـ��ـل ا9J'ــــ��ـل '"��ــــ��ـأ>


ز��. ا�$��'9د$. ��� \� - 1�دة أو أ�6�روا -6�راء ا��ورا���وم �و>�ود �
ر(�. دوارة إا�ط
ردة ا�$ر�ز�. ا

د9�
ل وا��'9راج إ0ر��. ا���ل دا9ل Qر�. ا�>زء ا�دوار؛ وو>ود $>$و�. أ�
��ب 6
�'. '�'9دم ��� 


ن $'����'
ن ��'
�0 
��I�$ ،ل��ا�0 L���� .����&�$ وات��)ث �0��ن 6��ف $�H��''وم و��ورا����
ز ���
دس ��ور���د ا��Q

'و>�د دا9�ل ا��1�ز زء ا��دوار '1�L $1��ط Qر��. ا�$1�ور ا��دوار. �$�
 ـد $�ن $1�ور ا�>�ـ�'>
و�ف '$'�


 $���$$.  ا�$&��رغ��Iن أ���م $Qر���
، ����L اI#�����' ب#����ا�I��واء أ>��زاء 1ر>��. �Q��ر دوارة ����س $��ن ا

 ً
���9Jو ،  
I#���' ج

. إ�1'�Iن �و��دة $�واد �ر��$ L��J أن أي $ر��ق ط�
ردات $ر�ز��. �1'�
ج إ


 $ؤ���راً إ��I'
���L ���دد (��9م $��ن ھ��ذه ا�$�و���
ت، ��1��ث �$���ن أن '��و�ر �$�  ً
��$
���Q L��رض ���دل � ھ

�Z
I�� .ا�J'9دام ا

 ا���و��ت ا�دوارة ١-١-٥


$�. (أ) ��
ت ا�>زء ا�دوار ا#$<$: 

ھ� ا�طوا�
ت ر�0". ا�>دران، أو �دة ا�طوا�
ت $'را�ط. ر�0". ا�>�دران، $���و�. $�ن $�
دة وا1�دة  

 
��I'$و

 ���� إأو ��دد $��ن ا�$��واد ا�'��� ''$���ز �
ر'&��
ع �����. $"I&��رد و���� ���'�
 وا��I'�
6� L����$�1وظ��. ا
9
�. �Iذا ا�>زء؛ و �(
�1.ا*�
 ��ن طر��ق Tذا �
��ت ا�J�طوا�
ت $'را�ط�. �إا�I��� 

 'و��ل ��$��I�

 ��
��'�
 ���� ا�>��زء ا�&ر���� اI&��رد و���� ���'�
ت ا�$ر���. ا��"�1�
�G أو ا���$�(ج). و�>I��ز ا�>��زء ١-١-٥ا

ـن ـ��ء� ا�>زـ�ـوارد �ـف ا��ــب ا�و��ـ�دادات طر���ـ. �1ـر و���ـا�دوار �#
ر(. دا��9�. وا1�دة أو أ�6�

���ـا�&ر���
'�
�Z.. و$5 ذ��ك J  ذا �
ن ھذا ا�>زء $#داً إ(د) و(ھـ)، وذ�ك ١-١-٥ ـنــن اI���� �ور'= ا

 .�$
��  .L�� J ��ل أ>زاء $ر��. �ل ��L 1دةإ�$�ن 'ور�د ا�$>$#. ا

 :أ�
��ب ا�>زء ا�دوار (ب) 
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  ً
�و��.)  ٠٫٥$�م ( �١٢'>�
وز ، ���$ك J ھ� ا��طوا�
ت ر�0"�. ا�>�دران، $��$$. أو $#�دة ���9�

1�دى ا�$�واد ا�'�� إ�و��.)؛ و'���5 $�ن  ١٦$�م ( �٤٠٠و��
ت) و  ٣$ـ�ـم ( ٧٥و�"طر �'�راوح ���ن 

 
I'�(�� .���� ع

 ��� إ''$�ز �
ر'&I&�رد و��� ��'�
 وا�I'�
6� L��9
��. �I�ذا  �(�
�1.ا�$�1وظ�. ا*�ا

  .ا�>زء


�G (ج)  �$�
ت أو ا"�1� :ا

  ً
�'�و��ر ��
�دة $و(�#�. ����وب ا�>�زء ا��دوار أو �و��ل ��دد  ھ� $�و�
ت $�$$. أو $#دة ���9


خ ��&�$�
. واI��� 

 ـك >دارھ�ـ
وز �$�ـرة �J'>�ـ. ��0�ـن ا�طوا��ـ
رة �ـ$ن أ�
��ب ا�>زء ا�دوار ��$

�و��.)؛ وھـ�ـ�  ١٦$�م ( �٤٠٠و��
ت) و  ٣$ــ�ـم ( �٧٥و�.)، و�'راوح 0طرھ
 ���ن  ٠٫١٢$م ( ٣

�
 إ$��
�G $�ن $ــزودة ��و�ب. و'��5 ھذه اI'�(�� .���� ع

 إ1�دى ا�$�واد ا�'�� ''$��ز �
ر'&��I'�
6� L��

 �� 
I&رد و�� �'�9
�. �Iذا ا�>زء �(
�1.ا�$�1وظ. ا*وا�  .ا


ر(
ت (د) #� :ا

�و���.)،  ١٦$��م ( �٤٠٠و���
ت) و  ٣$��م ( ٧٥ھ��� $�و���
ت 0ر����. ا�����ل، �'��راوح 0طرھ��
 ����ن  

 ً

 دا9�ل أ��و��.  $�$$. أو $#دة ���9Iر���'�ا�>�زء ا��دوار ��� ا�ط�
ردة ا�$ر�ز��. $�ن أ>�ل ��زل 


ز Qر�. ا*�Q دة دورة�
��$ 
�I�$ رض\�1
Jت ��ون ا�0)ع �ن Qر�. ا�&�ل ا�ر���Z.، و�� �#ض ا

1�دى إ��
دس ��ور��د ا��ورا���وم دا9�ل Qر��. ا�&��ل ا�ر��Z��. ��� أ��و��. ا�>�زء ا��دوار. و'���5 $�ن 

 
I'�(�� .����� ع
���إا�$�واد ا�'��� ''$��ز �
ر'&�� ��� 
I&��رد و���� ��'�
، وا��I'�
6� L*. ا��1وظ�$�
�1.ا��)� 

9
�. �Iذا ا�>زء� .ا

 :ا��دادات ا�#�و�./ا��دادات ا��&��. (ھـ) 

�و���.)،  ١٦$��م ( �٤٠٠و���
ت) و  ٣$��م ( ٧٥ھ��� $�و���
ت 0ر����. ا�����ل، �'��راوح 0طرھ��
 ����ن  

 ً
�� $�$$. أو $#دة ���9
�'�

�'� أ��و��. ا�>�زء ا��دوار و�I� L�� ط�ق�' ���
دس  �� L��� وي�1''


Jت أن '��د�م أو ��1�
 ���� �#��ض ا��I�$ رض��\���ور��د ا��ورا����وم دا9��ل أ��و���. ا�>��زء ا���دوار، و����ون ا


��ر  '1&ظ أو '1'وي، �>زء $'�
$ل، ���راً �#�$ن ا�$1$ل ا����L (ا���دادة ا�#�و��.) أو أن '1$�ل ا

�$واد ا�'� ''$��ز �
ر'&�
ع ����. 1دى اإا�دوارة ��$1رك وا�$1$ل ا��&ل (ا��دادة ا��&��.). و'��5 $ن 

 
I'�(إ��� 
I&و�رد و� ،
I'�
6� L�9
�. �Iذا ا�>زء �(
�1.ا�$�1وظ. ا* � .ا


�1.إ$�1وظ.  )� 

 :ا�$واد ا�$�'9د$. �� ا�$�و�
ت ا�دوارة ��ط
ردة ا�$ر�ز�. ھ� 


�Z��J . '"��ل ���ن  (أ) I� د���. ��و$
"$ L���� در
��0 r��<را
ر ــــ����و'ن/$' ٩١٠×  ٢ر�٠٥��وJذ $��

 رطل/�و�. $ر�#.)؛ ٣٠٠ 5٠٠٠ (ــــــ$ر�


�Z��J . '"��ل ���ن أو����
Zك  (ب) I� د���. ��و$
"$ L���� درة
ر ـ��ـ��و'ن/$'  ٩١٠×  ٠٫٤٦�و$�����وم 0��

  رطل/�و�. $ر�#.)؛ ٦٧ 5٠٠٠ (ـــ$ر�



 

٩ 


 ��� ھ��ـ
�ل $ر��ـ�.، �$#
$�ل ��و�� J �"�ل ��ن  (ج) I$ـ'9دا��J .���
×  ١٢٫٣و$واد �9ط��. $�

�Z. �و���. J '"�ل ��ن $'ر، و$"
و$.  ٦١٠I� د�ر ( ٦١٠×  ٠٫٣�و��'$'���
$�ل ا#$�ھ�و  'ا

� ـب) ��ـر $�#�ـ1
�ل $�0. $#
$ل �و�r (��و'ن/$'ر $ر�5) ��L ا�وزن ا���و��، (��و'ن/$'�


�Z. ا��و��.'ن أن ـ�1I��
�Z�. (���و'ن/$'ر  '$"
و$. ا��د اI��ھ� 1
��ل �0�$. $"
و$�. ا���د ا

 .ر $�#ب)$ر�L�� (5 ا�وزن ا��و�� (��و'ن/$'

٢-١-٥ ��� ا���و��ت ا���

1$
$ل ا�'#��ق ا�$\�ط��� (أ) : 

  ً
، و$�و���. $��ن $\�ط���س �1"��� $#���ق دا9��ل و���
ء ھ��� $>$#��
ت $1$����. $���$$. أو $#��دة ���9��


و$�ـ. ��
دس ��ور��د ا��ورا���وم "$ L��� درة
�1'وي ���L و���ط ��'9$��د. و����5 ا�و��
ء $�ن $�
دة 0�

س ـ). و'"'��رن ا�"ط#��. ا�$\�ط�����. �"ط#��. 0ط����. أو �$\�ط���٢-٥��>��زء  �.�(��
1(أ�ظ��ر ا�$�1وظ��. ا*

(ھ��ـ). و�>��وز أن ����ون ا�$\�ط���س ١-١-٥ب ����L ا����دادة ا�#�و���. ا�$��ذ�ورة ���� ا�>��زء ــ��ـ$ر� 
نٍ ــ��ـ6

9
ر>� ��L 0طرھ�
 ا��دا��9 ���إ��L ��ل J ."�1 'ز�د ���. 0طرھ
 ا Lون ١:١٫٦�وز أن ���<� 
�$� .


��ظ�
م ا�و1�دات  ١٢٠ ٠٠٠ھ�ري/$'�ر ( ٠٫١٥ذ��. أو���. J '"�ل ��ن ا�$\�ط�س ���L ���ل �'$��ز ��&

 ٨٠%، أو ���
'i ط
0��. �ز���د ����L ٩٨٫٥ا�$'ر���. ا�$ط���ق)، أو �$\�ط�����. $'�"���. ������. J '"��ل ���ن 


وس ���٧١٠و>ول/$'ر $�#ب (Q-أ

د�. ���'رط أن ���ون إ(
�. *ور�'د). و�#�
د�. ا$��L ا�9واص ا


ور ا�$\�ط����. ���1$�
ور ا��Iد���. $1�دوداً ا�1راف ا�1$�(أ0�ل $�ن  �1�دود '��
$�1. ��\�رة >�داً  ن ا

 .�و�.)، أو ��'رط ��ورة 9
�. أن '�ون $
دة ا�$\�ط�س $'>
��. ٠٫٠٠٤$م أو  ٠٫١

1$
$ل/ا�$9$دات (ب) � :ا

  ً
، $�و���. $��ن $>$#��. $1ور/0��دح $ر����. ����L $9$��د. و����ون ھ��� 1$
$��ل $���$$. أو $#��دة ���9��


�'��= و$�زود إ�$ود دوار �وJذي $"وى ��L ��ل ��ف �روي ��� ا�$1ور �
دة ��
رة �ن I� دى�1

��دادة ا��&��. ا�$ذ�ورة �� ا�>ــــزء �و���. *
� =0
1�
�'= ا�9رى. و���ن �>�وز أن ١-١-٥I� �� (ھـ)

�$. ـُ رّ�. �6��ـُ �$1$��ل ھ���درود��
$� $�1��ق ���=. و����ون ا�"��دح ����L ����ل ��� ����ون ا�#$��ود ا���دوار $��زوداً 


 ا�$9$د ��ورة $�&��. � �ط1=. وھذه ا�$�و�
ت ��6راً ��ف �رو�. �I� زود� 
$. 

9
ت ا�>ز��Z. (ج) )$� :ا

  ً

ً  ھ� ا�طوا�
ت $�$$. أو $#دة ���9���أو $�6و0�.، و�6"�وب  �'1ز��زات �و����. دا��9�. $���و�. آ

 ً
��� ٧٥ن ـــ�ـاوح ��رــــ�ـ� �'ـــ�ـر ا�دا�9ــ�ـ. و'��ون أ�#
دھ�
 ا��$وذ>��. �$�
 ����: ا�"طدا��9. $��و�. آ

�و��.)، وJ �"�ل  ٠٫٤$م ( �١٠و�.)، وJ �"ل �$ك ا�>دار �ن  ١٦$م ( �٤٠٠و�
ت) و  ٣م (ـــ$

، وJ �"�ل �$"Iـ�ـ
 �ــ�ـن $��$'ر�ــ�ـن �$
 ��ون ��ل ا�'1ز�زات ا�$"ط#�� $��'ط�)ً  .ا�طول �ن ا�"طر

  .�و�.) ٠٫٠٨(


��. (د) �� :أ>زاء ا�$1رك ا

 �����$1ر��
ت ��ر�#. ��ط
�Z�. $\�ط����. (أو  ل $��$$. أو $#�دة ���9�
ً ھ� أ>�زاء ��
��. �1"��. ا


�#. $\�ط���.) و'�
ر $'�
وب $'#دد ا�طوار $ن أ>�ل �$���. 'زا$���. دا9�ل ��راغ ��� �ط�
ق '�ردد $$



 

١٠ 


ت  ١٠٠٠ - ٥٠ھر'ز و�� �ط
ق 0درة  ٢٠٠٠ - ٦٠٠�&�&�
��. $�ن ����و�ط أ$��ر. و''�ون ا�>�زاء ا


 ���L $'#ددة ا�طوار 1ول �0ب 1دI�$�� د�ز�� J .�"�0ت ر
ن $�ن ط�"� �دي ر0
Z"� $�9&ض ا�&"د $�و@

 .�و�.) ٠٫٠٨$��$'ر�ن (


ت ا�ط
رد�. ا�$ر�ز�. (ھـ) �"�'$� :ا�و��./ا

  ً
1J'��واء $>$#��. ا��
����ب ا���دوارة ���� ا�ط��
ردة ا�$ر�ز���.  ھ��� $�و���
ت $���$$. أو $#��دة ���9��


ز�.. و�'�ون ا�و��
ء $�ن ا��طوا�. ����. ���ل ��$\��و��.)، $�زودة  ١٫٢$�م ( ٣٠��L إك >�دارھ
 ا

 ً
����
ت $(���وط. آ���
I��  ذه��ل. وھ��$
1$�1$
$��ل، و$��زودة ����&. وا1��دة أو أ�6��ر �'ر����ب ھ��ذه ا��و(��5 ا

 ً
��
ت ا�$��و�. آ�
I���)��طوا�. �$�
 J �ز��د إ'وازي  ا ��1داھ
 ا�9رى و''#
$�د ���L ا�$1�ور ا�ط�و

ء ���L ���ل 9)��
 ا��1�ل ��1�ث �'��5 �#�دة أ�
���ب در>.. �$
 �>وز أن ��ون ھ��ل ا�و�
 �٠٫٠٥ن 


و$�. ا�'�q�ل ���
دس ��ور��د ا��ورا���وم أو $ط���. �I�ذه "$ L��� درة
دوارة. و'��5 ا�و��. $ن $واد 0


I'�
$1�  .ا�$واد 


رف (و) <$� :ا

�J�'9)ص  �و��.)، $��$$. أو $#�دة ���9�
ً  ٠٫٥$�م ( ١٢��L إھ� أ�
��ب ��ل 0طرھ
 ا��دا��9  


ز �
دس Q 
�Iوب (أي أ����f���ور�د ا��ورا��وم $ن دا9ل ا���وب ا��دوار �وا��ط. ا�1ر��. ا�$1ور��. 


��. ا����وب I� ���1 ق�ن طر��دوار، ���
ز دا9�ل ا����وب ا�\����'�د�ق ا�$�1ط��  .�I<زودة �&'1. $وا$


ل���$�
 ���� ا��ظ��
م ا�$ر���زي �J��'9)ص إ ا��I'��6'� .�����
0 
Iد����
ل) و��6$����L ����ف ا�"ط��ر ����L �����ل ا

 L��وم، أو 'ط���ورا����
و$�. ا�'�q��ل ����
دس ��ور��د ا"$ L���� درة

زات. و'����5 ا��
���ب $��ن $��واد 0��\�ا

 .�ط�". $ن ھذه ا�$واد

٢-٥ Lت ا�PPو��;PPراء ا��PPDز ���PPطرد إ��/�PP   ���PP��� ا��/PP��� أو ا��%PPدة �/�/�PPً ا��PPظم وا��%PPدات وا��
 ا��ر�زي

 $�1وظ. '$�Iد�. 


��ا��ظم وا�$#دات وا�$�و�
ت ا* ) 5�

�5 إ. $ن أ>ل $���$��طرد ا�$ر�زي ھ�� �ظ�م ا

ز �\�6راء ا


ز �
دس ��ور�د ا��ورا��وم �� ا�ط
ردات ا�$ر�ز�. و'و���ل ا�ط�
ردات ا�$ر�ز��. ا�$ط�و�. *Q ل
د9

����'$�ن $��ن ����وغ  .����0
�'���و�ن $را1��ل '# 
��I��� 
راج ـردة وا�'9��ـورة $ط��ـ��ـوى ��ـراء أ0��ـ6��إ��$��


ت'و 'iـ��ـ�وا''���

دس  '�&���*
���L ا�$#��دات إ(��
�. ��ور���د ا��ورا����وم $��ن ا�ط��
ردات ا�$ر�ز���.، �

5��$�  .ا�$ط�و�. �'�\�ل ا�ط
ردات ا�$ر�ز�. أو $را�0. ا

و���'م ���
دة '��9��ر ���
دس ��ور���د ا��ورا����وم $��ن ا�����ب �
���'9دام �$ّ1$��
ت $����9.، و�>��ري 'وز�#��=  


زي �����L ا�ط���
ردات ا�$ر�ز����. ����ن طر����ق أ�
�����ب 'و�����ل '���\�
 أن �������= ا���$� ..�����0
#'i'وا����' 


ت'و�

ز��. $�ن ا�ط�
ردات ا�$ر�ز��. ��'م  '�&Q رات
��' .�Zھ� L��� .�"د�'$�
دس ��ور��د ا��ورا���وم ا�

 .���0

Zد ��
ردة ('#$�ل ���د در>�. 1�رارة إ'$ر�رھ
 �ن طر�ق أ�
���ب 'و���ل '#��$ L������&ن  ٢٠٣


 �0�ل ا�J�'$رار �� ٧٠(�I&�6�' ري�ر))، �1ث �>&��
 در>. $Zو�. '1ت ا�I�"� إ� .���
1
و��
ت $� L��


. و�ظراً Iأو 9ز� 
I��1ر'�ن 6Tراء �'�ون $ن آJف ا�ط
ردات ا�$ر'�. �طر�". '#
��0�.، ��*�ن $��5 ا 
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 .�$�$���'�
ت و�$���. �����رة $��ن ا�����
ل ا��$
1��ط��ول ا��
����ب �����r ���دة �����و$'رات '���$ل آJف ا

��. >داً ا�$'�ررة. و'��5 ا�$#دات وا�$�و�
ت و�ظم ا��
��ب �$�'
 .$ن �1ث ا�'&ر�r وا��ظ
�. و�
ت �

 �ظم ا��Dذ��/�ظم �+ب ا��وا�R وا��"���ت ١-٢-٥

   ��� 
$ L�� ل$'�' ،
�>. $�$$. أو $#دة ���9
 :ھ� �ظم $#

����L �������. إ�$ّ1$���
ت (أو $1ط���
ت) '\ذ����. '����'9دم ����� '$ر����ر ����
دس ��ور����د ا��ورا�����وم    


��0���. �(���\ط �����ل #'�
ل أو ( ١٠٠ ����Lإا�ط���
ردات ا�$ر�ز����. ا�����
/�و����. رط)ً  ���١٥و�

  ���و>رام/�
�.؛ ١$ر�#.)، و�$#دل J �"ل �ن 


ز���.    \����. ا
1����. ا������. (أو $���
Zد ���
ردة) '���'9دم *إ$1��وJت $��ن ا
1�زا1��. ���
دس ���L ا


��0ــ��ـوم $��ن ا�����ـــ��ـ��ور���د ا��ورا��#'�
ل أو ( ٣���L إط ����ل ـ��ـ. �(\ــ��ـ. ا����
 ���٠٫٥و�

��'�ر�د  ). و'�ونرطل/�و�. $ر�#. .��
در>. $Zو�.  ٧٠در>. ���&ن ( ٢٠٣�L إا�$1وJت 0

��'��9ن .��
  در>. $Zو�.)؛ ٧٠در>. ���&ن ( ٣٤٣�L إ '1ت ا��&ر)، �$
 '�ون 0


ت'و  '�وا'i'$1ط
ت     �
 .، '�'9دم ��1س �
دس ��ور�د ا��ورا��وم �� 1
و�
ت'�&


 $�ن $�واد  �I�� 5���' ب���

و$�. ��
دس ��ور��د ا��ورا���وم أو  وا�$��5 وا�$#دات وا��"$ L��� درة
�0

9
�. �Iذا ا�>زء)، �$
 '���5 �$��'و�
ت  �(
�1.*ا�$�1وظ. ا'�ون $�ط�. �$6ل ھذه ا�$واد (أ�ظر �ا

��. >داً 
� .�
 .$ن �1ث ا�'&ر�r وا��ظ

٢-٢-٥ ���Tب ا��و/�ل ا��  �ظم أ��

  ً

دس ��ور�د ا��ورا��وم دا9ل �����.  ھ� �ظم أ�
��ب و�ظم 'و��ل $�$$. أو $#دة ���9� .�
و�$�


��0.. و'�ون ���. ا��
��ب �
دة $ن �ظ
م ا�'و���ل ا�6)6��، �1�ث '��ون ��ل #'�ا�ط
ردات ا�$ر�ز�. ا

�� '�ون ھ�
ك �$�. ���رة $ن ا���
ل ا�$'�ررة ��� 
'�
ط
ردة $ر�ز�. $و��. ��ل $ن ا�$و�)ت و�


 $���ن $���واد 0���
درة ����I�� 5�����'و ..�������
و$���. ����
دس ��ور����د ا��ورا�����وم (أ�ظ���ر ا"$ L���� .���1وظ�$�ا

��. >داً  �(
�1.ا*
9
�. �Iذا ا�>زء)، �$
 '��5 �$�'و�
ت �� .$ن �1ث ا�'&ر�ـr وا��ظ
�. ا

 ا��ط����ت ا���)�� ���دس �)ور�د ا��ورا��وم/ا��/�در ا,�و��� ٣-٢-٥


ت �'��. $\�ط���. أو ر�
��. ا�0ط
ب $�$$. أو $#دة �

ت ـذ ����ـL أ9ـ، 0
درة �����9
ً  ھ� $ط�


دس ��ور��د ا��ورا���وم، و''$��ز  '$�
�رة'���
ز��. \�
ري ا�<$�
ت $�ن ا�
&��$ن ا�'\ذ�. أو ا��وا'i أو ا

.��
'��9واص ا
�: 

 ١-  L�� ذر�. 'ز�د .�'�� ؛٣٢٠'��1ل و1دة 

����روم أو ا�$و�ل  -٢ 
����ل؛$�
در أ�و��. $���. $ن ا����روم أو ا�$و�ل أو $�ط�. �
 ، أو $ط��. �

�ر>م ا  -٣ 
��'رو��؛*$�
در '��Hن � 

 .�ظ
م $>$#� $�
�ب ��'��1ل ا��ظ�ري  -٤ 
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 ��Dرات ا��ردد ٤-٢-٥

  ً
�$1وJت أو ا�$"و$
ت ا�#���.) $�$$. أو $#دة ���9
ً  ھ� $\�رات 'ردد ('#رف أ�(
$ن أ>�ل  �


��. ا�$#ر�. �� ��أو $�و��
ت أو $>$#�
ت �ر���. �$6�ل  (د)، أو أ>�زاء٢-١-٥'\ذ�. أ>زاء ا�$1رك ا

.��
'��9واص ا
  :ھذه ا�$\�رات، و''$�ز �

  ھر'ز؛ ٢٠٠٠ - 9٦٠٠رج $'#دد ا�طوار �ذ�ذ�.  -١ 

 %)؛٠٫١(�'�1م �� ا�ذ�ذ�. ����. أ�(ل $ن  وا�'"رار �
لٍ  -٢ 

 %)؛٢و'�وه 'وا�"� $�9&ض (أ0ل $ن  -٣ 

 .%٨٠و�&
ءة ����. أ��L $ن  -٤ 


�1.إ$�1وظ.  )� 


 ''�ل ا'�
Jً إا���
ف ا�$ذ�ورة أ�)ه  Iأ� 

�راً  $�$  
�Iوم أو أ��ورا����
دس ��ور��د ا� .<�

ز $#\�

 ً

ز $ن ط
ردة $ر�ز�.  $�
�راً  ''�1م '$�1\��L أ9رى و$�ن �����. إ�� ا�ط
ردات ا�$ر�ز�. و$رور ا

 .��0
�L أ9رىإ'#.  


و$��. ا�'�q��ل ����
دس ��ور���د ا��ور "$ L���� درة
��"�
���ل �����دأ، وا�$��واد ا"�ا����وم '���$ل ا�����ب �Q��ر ا

  %.٦٠وا��و$���وم، و��
Zك ا��و$���وم، وا����ل أو ��
�Z= ا�'� '1'وي ��J =�$ .��� L '"ل �ن 

 ;راء ��.����ر ا��Dزي�����Lدام �� ا ا����%�ت وا���و��ت ا��/��� أو ا��%دة �/�/�ً  ٣-٥

 $�1وظ. '$�Iد�. 

 ���Zر�
زي ��&�ل ا��ظ�ري ���ورا���وم ھ�� ���
رة ��ن ا�$>$#. ا�'��و�و>�. ا\�
ر ا�'�Jأ��وب ا �� .


ز (��'م '����9= ��ن طر��ق �$���. �\�
زي، و$��
دل 1�راري �'�ر��د ا�\�
ر ا�'�(�9
ص  �$
1
>ز $�


زي �\�
ر ا�'�Jا 

ت '�1$�. وأ�
��ب. و�"در $
 '�'9دم '��و�و>�$

ت 9'
$�. و�$$
ا�(\ط)، و�$


ز) �T��ـوم، �ـ��ـ���
دس ��ور���د ا��ورا���\�� .���$($�ن >$�ـ��ـ5 أ�طـ��ـ_ ا�$#ـ��ـدات وا��
��ـ��ـب وا�>I��زة (ا


زي �\�
ر ا��'�Jق ا�ب $ر��وم. و�'ط��ورا�����>ب أن '��5 $ن $واد 6H'' Jر �$)$�. �
دس ��ور��د ا


ت أن 'و�ر $ؤ�راً  �دداً �$���
ت ��1ث �$�ن #$<$�
ً  $ن ھذه ا$

�Z ھI��
ل ا$#'�(�. 

 .����ر ا��Dزي+وا�ز ا ١-٣-٥


$�ـث ���ـ، ��1�
ًـ ��ـدة ��9ـ. أو $#�ـ. $�$$�ـ. ر�0"�ـ
$��ـ
ت $�ــر�1ـ$  (أ) �$�� ـون ا�ط�ـول ا

١٠٠٠ - ١٠٠  L��� _�ر$��و��.)، وJ �ز��د 0ط�ر  ٠٫٢$�م ( ٥أ�\�'روم، وJ �ز�د �$ك ا

 L�� .ل ا���و��
. $م (�و�. وا1دة). و'��5 $ن $واد $#د��. أو $'��$�رة أو 9ز��� ٢٥ا���


و$. ا�'�qل ��
دس ��ور�د ا��ورا��وم؛"$ L�� درة
0  

�����5 $6��ل ھ��ذه ا�$ر���1
ت. و'���$ل ھ��ذه ا�$ر����
ت  و$ر����
ت أو $���
�1ق $#��دة ���9��
ً  (ب) 


�1ق ا�������ل أو �����
�Z= ا�$1'و����. ������� L�����$ .���J = '"���ل ����ن ����$�%، أو أ������د ٦٠وا



 

١٣ 


دس ��ور���د ا��و$�����وم، أو ا����و��$رات ا��Iدرو�ر�و����. ا�$&���ورة ����و����
و$��. "$�رة �
$���. ا


 �ن  ا��ورا��وم،IZ

 ��ن ٩٩ر٩ا�'� J '"ل ���. �"�I'
Zم >ز��ل 1>�ت،  ١٠%، و�"
$��رو��

 ً

ت، و'��ون $#�دة ���9�Zز�<���. $ن �1ث 1>م ا
����5 1�وا>ز  و''$�ز �در>. '>
�س �


زي\�
ر ا�'�Jا.  

 أو��� ا.����ر ٢-٣-٥

 ١٢$��م ( ٣٠٠، �ز���د 0طرھ��
 ����L $���$$. أو $#��دة ���9��
ً  ھ��� أو����. ا���طوا��. $�1$��. ا�9'��
م 

 L�� 
I�
د $$
�6�.، �'و����. $�دا9ل  ٣٥$م ( �٩٠٠و�.) و�ز�د طو�#�H� .'ط���. $��و�.)، أو أو���

 L�� 
I�$ رج �ز�د 0طر �ل

زي.  ٥٠و'و���'� 9$�\�
ر ا�'�Jز ا<
$م (�و�'�ن)، وذ�ك 1J'واء 1


و$. �
د"$ L�� درة
س ��ور�د ا��ورا��وم أو '�ون $�ط�. �$6ل ھذه ا�$�واد، و'��ون و'��5 $ن $واد 0

 ً

 أ�"�Iر���'� .$$�$  ً
  .أو رأ��

 ا� �<ط�ت و�"���ت ا��Dز ٣-٣-٥

�طرد ا�$ر�زي أو  

ز �"�درة ا$'��
ص إزا�1. إھ� (
Qط
ت $1ور�. أو �
�ذة �Q ت
9

��.، أو �&<�


دس ��ور�د ا��ورا��وم J '"ل �ن ���ــL �ــدة $Zـــ�ـ
ت إ.، و�(\ط '�ر�ف ��ل $'ر $�#ب/د�0" ١


دس ��ور��د  ���١٠٠و�
��ــــــ
ل (�� .�Z�� ��� ل�ل ا�>�طو��رطل/�و�. $ر�#.)، $��$$. ��'��\�ل ا

*

ت $�&����. $��ن $6��ل ھ��ذه إ(��
�. ا��ورا����وم �$1��رك �Iر���
�Z �"��وة $�
����. أو �دو���=، ���#$<$ L���


Qط)�
Qط�ـھ�ط ـ. (\�ـ
ز. �$
 أن ����ـ
ت ا�\ـ
ت و�&
9ـا)�ن ـراوح ���ـ
ز ''�ـ
ت ا�\�ـ
ت و�&
9�ـذه ا


و$. ��
دس ��ور��د ا��ورا���وم أو '��ون $�ط��. �$6�ل ھ�ذه ١:٦و ١:٢"$ L�� درة
، و'��5 $ن $واد 0

 .ا�$واد

 �دادات ا�%�ود ا�دوار ٤-٣-٥

  ً
، �'و��)ت '\ذ�. و'و��)ت '�ر�ف ����دادات، $�ن ھ� �دادات $&رQ. $�$$. أو $#دة ���9


ز �$1ر���
ت ا�'���\�ل Q��)إأ>��ل ��\�
ت ا��9

Qط
ت أو �&��)��ق ا�#$��ود ا���ذي �و���ل ا��$��دة ا���دوارة 


ن �و��. ا��دادات �$�5 '�رب ا�Iواء $)�
ز، ا�$��Z�. إ�\�
Qط أو �&
9�. ا)���L دا9ل ا�\ر�. ا�دا��9. 


ز �\�
وز $#�دل '��رب ا�<'� J ث�دة ��1
��Lإ��
دس ��ور��د ا��ورا���وم. و'��$م $6�ل ھ�ذه ا�9'�
م �� 

 .�و�. $�#�./د�0".) ��٦٠'�$'ر $�#ب/د�0". ( ١٠٠٠ا�دا9ل 

��د.ت ا�+رارة ���ر�د ��دس �)ور�د ا��ورا��وم ٥-٣-٥� 

  ً

و$�. ��
دس ��ور��د ھ� $�
دJت 1رارة $�$$. أو $#دة ���9"$ L��� درة
، $��و�. $ن $واد 0�

��
��ل "��6
ء ا����ب �Q�ر ا'��

س أو أي ا��ورا��وم أو $�ط�. �$6ل ھ�ذه ا�$�واد (��1��
��دأ) أو $�ط��. �


ل ( ١٠'و��&��. $��ن ھ��ذه ا�&���زات، $��ن أ>��ل '\���ر ا�(��\ط ا�'���ر�� �$#��دل �"��ل ���ن ����
�٠٫٠٠١٥ 


�. �1���ث �����ون ����رق ا�(���\ط �����
ل ( ١٠٠رطل/�و���. $ر�#���.) ����� ا�����
/�و����. رط)ً  ���١٥و�

 .$ر�#.)



 

١٤ 

٤-٥ Lو��ت ا�� ا�P  ��L��� ا��/P��� أو ا��%Pدة �/�/�Pً ا��ظم وا��%دات وا��P� دام��P� ر�P���.��;Pراء 
 ا��Dزي

 $�1وظ. '$�Iد�. 


�5 اا��ظم وا�$#�دات وا�$�و��
ت ا* ��$� .��

زي ھ�� �ظ�م ا�$���5 ا�$ط�و��. *(��\�
ر ا��'�J
6�راء �

�'��و�ن * 
�I��� 

ت ��$��#$<$�
زي، و'و���ل ا�\�
ر ا��'�Jورا��وم �� $>$#. ا��د9
ل �
دس ��ور�د ا

����'$�ن $��ن  .����0

تــ��ـ�&
�'و '���وا'i'راج ـ6��راء أ0��وى ����ورة $ط��ردة وا�'9��إ����وغ $را1��ل '#' 


��0.. و�ظراً  نــوم $ــد ا��ورا��ـــ
دس ��ور�ــ�#'�
ر ا�'�Jت ا
#$<$  .���
#��9واص ا�"��ور ا��ذا'� ا

� ،.��0
#'�
ر ا�'�Jت ا
#$<$�T ؤدي�� ،
I��\��' ف�و0 
$��� Jو ،
I��\��' �� ع
��L �وا0�ب إن أي ا�"ط

�1$
�ظ. ����ل ��
رم و���ورة داZ$�. 9ط�رة. و�
زي ا\�
ر ا�'�(�ذا �$ن ا�$Iم أن ''م �� أي 5��$ 


ز �طر�"�. \�$1
�. ا�و'و$
'�. $ن ا�1وادث و'�ظ�م 'د�ق ا���L ا�'&ر�r �� >$�5 ا��ظم ا�'��و�و>�. وا

1
>. إأو'و$
'�. د�0".. و�ؤدي ھذا ��= �9
إ�L ا�
س ��I<' Lز ا�$���5 �#�دد ����ر $�ن ا���ظم ا��"�� .��

  .وا�'�ظ�م وا�$را�0.

و�'م �
دة '��9ر �
دس ��ور�د ا��ورا��وم $�ن ا��طوا�
ت $و(�و�. دا9�ل �$ّ1$�
ت، و�>�ري 'وز�#�=  


زي \��L �"ط. ا�د9ول �ن طر�ق أ�
���ب 'و���ل '#
��0�.. أ$�
 إ����= ا'i'وا�ت'و  '�
��

دس  '�&��


ز�. $ن �Q رات
�' .Zھ� L�� ."د�'$�
ط ا�9روج ��'م '$ر�رھ�
 ��ن طر��ق أ�
���ب ��ور�د ا��ورا��وم ا"

 .��0

Zد �
ردة أو إ$
 إ'و��ل '#�$ L�
ز ��
دس ��ور��د إ�Q ل�ري '1و��ث �>�\ط، �1�ت (
�L $1ط


Zل، وذ��ك �0�ل ا�J�'$رار ��� �"��= إا��ورا��وم �� L���"��= أو 9ز��=. و�ظ�راً إ .���
1
و��
ت $� L���ن  


زي �'�ون $ن �دد$��5 ا*\�
ر ا�'�J

زي ا�$ر'�. ��� �����.  6راء �\�
ر ا�'�Jت ا
���ر $ن $>$#

� .��0
#'T رة�ت ���

ت و�$���$
1��
r��� .��0 ��دة ����و$'رات '��$ل آJف ا#'�ن طول أ�
��ب ا�'و��ل ا

��. >داً 
$�ن  $ن ا���
ل ا�'�$�$�. ا�$'�ررة. و'��5 ا�$#دات وا�$�و�
ت و�ظم ا��
��ب �$�'و�
ت �

.�
 .�1ث ا�'&ر�r وا��ظ

  �ظم ا��Dذ��/�ظم �+ب ا��وا�R وا���)"�ت ١-٤-٥

  ً
�>. $�$$. أو $#دة ���9
٣٠٠، 0
درة ��L ا�#$ل �� ظ�روف (\ــ�ـط J �'>ــ�ـ
وز ھ� �ظم $# 


ل (��

 ���رط)ً  ���٤٥و�$ L�� '$ل�و�. $ر�#.)، و'�/: 


ر  ��L �����.إ�$ّ1$
ت (أو �ظم) '\ذ��.، '��'9دم ��� '$ر��ر ��
دس ��ور��د ا��ورا���وم    ��'�Jا


��0.؛#'�
زي ا\� ا


ز     \��. ا����. (أو $�
Zد ��
ردة) '��'9دم *إو$1وJت �'1و�ل ا
1�زا1�. ��
دس ��ور��د �L ا


��0.؛#'� ا��ورا��وم $ن ا�����. ا


ز    \�
ز ��
دس ��ور��د ا��ورا���وم إو$1ط
ت �'1و�ل ا�Q د�ل، �1ث �>ري (\ط و'�ر�Z
� L�

 L�� �1ول�� .��0
#'�
Zل �
دس ��ور�د ا��ورا��وم؛$ن ا�����. ا� 

1
و�
تإ��"ل �
دس ��ور�د ا��ورا��وم  '�9$&
ت'أو  '�وا'i'و$1ط
ت     L�. 
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 �ظم أ����ب ا��و/�ل ٢-٤-٥

  ً

دس ��ور�د ا��ورا��وم دا9ل �����.  ھ� �ظم أ�
��ب و�ظم 'و��ل $�$$. أو $#دة ���9� .�
و�$�


��0.. و�
دة #'�
زي ا\�
ر ا�'�Jا 

�Z"، �1�ث '��ون '�ون ����$��6�. ا��
���ب $�ن ا��ظ�
م ا�$>$#�� "ا

  .�ل ��9. $و��. ��ل $>5$

 ا��ظم ا�"را<�� ٣-٤-٥

 ھ� $'�و��
ت �را�Q�. و�ظ�م 'و���ل �را�Q�. و$(�9
ت �را�Q�. $��$$. أو $#�دة ���9�
ً  (أ) 

 ./د�0".)$�#�
ً  0د$
ً  ١٧٥أ$'
ر $�#�./د�0". ( �٥"درة �&ط J '"ل �ن 


دس ��ور��د ا��ورا���وم،  �$$. ���9
ً و$(9
ت �را�Q. $ (ب) � L�� ل �� أ>واء '1'وي$#��


Zك ا�$1'و�. ��L ا����ل ����. 'ز�ـــــ'�����%، ٦٠د ���L ــ5 $ن ا��و$���وم أو ا����ل أو ا

9
ت أن '���ون دوارة أو  ونــ�ـأو '��)$�
����.، إ$�ط���. ��Hي $��ن ھ��ذه ا�$�واد. و�>��وز �I��ذه ا<�

 .و��ورو�ر�و��. و$وا5Z �$ل 9
�. زا�1.إوأن '�ون ذات �دادات 

٤-٤-٥ Lت ا����م ا���/�/� <�ق وا��+


ت  $
، $����و�. $��ن Q��)ق و'�1��م $�&
�9��. �دو���. أو أو'و$
'���. $���$$. أو $#��دة ���9��
ً إھ��� ���$


م $�ن $��
و$. �
دس ��ور�د ا��ورا��وم، �'راوح 0طر ا"$ L�� درة
 ١٫٥$�م ( ١٥٠٠��L إ ٤٠$واد 0


 �� ا��ظم ا�ر���Z. وا*�و�.)، �'ر�� ٥٩�L إI�*5 ا�
�$� .��

زي(\�
ر ا�'�J
 .6راء �

 ا��ط����ت ا���)�� ���دس �)ور�د ا��ورا��وم/ا��/�در ا,�و��� ٥-٤-٥

  ً

ت �'��. $\�ط���. أو ر�
��. ا�0ط
ب $�$$. أو $#�دة ���9��

درة ���L أ9�ذ ����
ت ھ� $ط��0 ،

�9$�
دس ��ور��د ا��ورا���وم، و''$��ز "$�
�رة" $ن ا�'\ذ�. أو ا��وا'i أو ا���
ز��. \�
ري ا�<$�
ت $ن ا&

.��
'� :�>$�5 ا�9واص ا

 ١-  L�� ذر�. 'ز�د .�'�� ؛٣٢٠'��1ل و1دة 

 ٢- 
$I� .و�ل أو $�ط�$�����ل؛، أو $�
در أ�و��. $���. $ن ا����روم أو ا
 $ط��. �

�ر>م ا* -٣ 
��'رو��؛$�
در '��Hن � 

 ٤- �1'�� .�ل ا��ظ�ري�ظ
م $>$#� $�
�ب 


�1.إ$�1وظ.  )� 


 ''�ل ا'�
Jً إا���
ف ا�$ذ�ورة أ�)ه  Iأ� 

�راً  $�$  
�Iوم أو أ��ورا����
دس ��ور��د ا� .<�

ز $#\�

 ً

��راً  ''�1م '$�1�$  .�<�
#$�
ز ا�Q س�$(' ��'�
��0�.. و>$��5 ا���ط_ ا#'���� ا�'�د�ق دا9�ل ا������. ا


و$."$ L�� درة

دس ��ور�د ا��ورا��وم أو '�ون $�ط��. �$6�ل ھ�ذه ا�$�واد.  '��I�� 5ــ
 $ـــن $واد 0�


و$��. ا�'�q��ل "$ L���� درة
��"�
زي، '���$ل ا�$��واد ا��\�
ر ا���'�Jردات ا��&$� .����'$�و�Q��راض ا�>��زاء ا


����ل ������دأ وا��و$������وم و�����
Zك ا��و$������وم وأ������د "�
دس ��ور����د ا��ورا�����وم ا������ب �Q���ر ا�����
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�����%، وا����و��$رات Z٦٠ك ا�'��� '1'��وي ����L ا������ل ������. J '"��ل ���ن ا��و$�����وم وا������ل أو ا


و$. �
دس ��ور�د ا��ورا��وم"$ L�� درة
"�  .ا��Iدرو�ر�و��. ا�$&�ورة ��ورة �
$�. ا

٥-٥  ً�PPPP/�/� دةPPPP%�أو ا� ���PPPP/�ت ا��PPPPو��� �/���PPPP اL ا��PPPPظم وا��%PPPPدات وا��PPPP� �5�دا��PPPP�. راءPPPP;
� ا,�رود����

 $�1وظ. '$�Iد�. 


ز ا�9&��ف *�$��
ت ا�'م ��  \�
زي وا\�6راء ا��رود��
$� (\ط $ز�i $ن �
دس ��ور�د ا��ورا��وم ا

(ا��Iدرو>�ن أو ا���I�وم)، 6�م �$�رر ���ر ��
��ر ���ل �1�ث ��'م ا�&��ل ا��ظ��ري ��ن طر��ق 'و���د 

��. �وا�ط. ��ل ھ�د�� $���1 ا�>دار. و0د ا�'1د6ت ��>
ح �$��'
ن $�ن ھ�ذا 
0وى ط
ردة $ر�ز�. �

�
��ب. و�� ��'
 ا�#$��'�ن '��$ل  �وعا��

6.، و�$��. ا�&�ل ا�دوا$� �&���&وھ. ا
وھ$
: �$��. ا�&�ل �

9
��. (ا�&وھ�
ت �
��ر ا�&��ل ا�� L��� وي�طوا��. '1'�. ا��ل أو����&��$ر�1�. ا .���Zر�ا�$�و�
ت ا


ز���. و$���
دJت ا�1��رارة ا�$���'9د$.\�
6��. أو أ�
����ب ا�&���ل ا���دوا$�)، وا�(��واQط ا&������ ���1ب  ا

�#��دد $��ن ھ��ذه ا�$را1��ل،  �$

>$��. ���ن ا�(��\ط. و�1'��
ج أي $����5 أ�رود������'��و�ر  ���ث�1ا�1��رارة ا


ت $ؤ���راً ���$��
ً  ا��$

�Z. و�ظ��راً  ھ��I��
ت ا��رود��
$���. '���'9دم ���
دس ��ور���د  �)���'9دام ا����$#��ن ا

� .��$($�
ز) $�ن $�واد J ا��ورا��وم، �>ب أن '��5 >$��5 أ��ط_ ا�$#�دات وا��
���ب وا�>I�زة (ا�\�


دس ��ور�د ا��ورا��وم�� 
I'�$($� 6رH''. 


�1.إ$�1وظ.  )� 


 �� ھذا ا�>زء  I�

 ''�ل ا'��
Jً إا���
ف ا�'� �رد ��Iأ� 

ز ��
دس ��ور��د ا��ورا���وم  $�
��راً  $�\�

 ً

��0.. و'��5 >$ $�
�راً  ا�$�'9دم �� ا�#$��.، أو ''�1م '$�1#'���5 ا���ط_ �� 'د�"= دا9ل ا�����. ا

 L�وم أو 'ط��ورا����
و$. ا�'�qل ��
دس ��ور�د ا"$ L�� درة

$ل $ن $واد 0��
� .<�
#$�
ز ا\� .�$($�ا

6�راء ا��رود���
$�، '��$ل ا�$�واد �ط�". $ن $6�ل ھ�ذه ا�$�واد. و�Q�راض ا�>�زء ا�$'#��ق �$&�ردات ا*

�����
س، وا���1��
و$���. ا�'�q���ل �����
دس ��ور����د ا��ورا�����وم ا"$ L����� درة
���"�
����ل ������دأ، ا"��ب �Q���ر ا

% $��=، ٦٠وا��و$���وم، و��
Zك ا��و$���وم، وا����ل أو ��
�Z= ا�'�� '1'�وي ����� L��J . '"�ل ��ن 


و$. �
دس ��ور�د ا��ورا��وم"$ L�� درة
"� .وا��و��$رات ا��Iدرو�ر�و��. ا�$&�ورة ��ورة �
$�. وا

 �وھ�ت ا�"/ل ا��"�;� ١-٥-٥

  
��I'
#$<$� .��6

6��. $��ن �0��وات $���$$. أو $#��دة ���9��
ً ھ��� �وھ��
ت �&&���ف �وھ��
ت ا�&���ل اH��''و .

 L��� 
�IZ
��L إ ٠٫١$�م (�'�راوح ��
دة ���ن  �� .��1�$١�L ���ل ��ق ط�و�� J �ز��د ���ف 0ط�ر ا��1

٠٫٠٥ .�6
&��0
ط#�. دا9�ل ا�&وھ�. ا .��
1 
�I�
و$. ا�'�qل ��
دس ��ور�د ا��ورا��وم و"$ L�� درة
$م)، 0


ز ا�$'د�ق ��ر \�  .�نء�L >زإا�&وھ. '&�ل ا

٢-٥-٥ � أ����ب ا�"/ل ا�دوا�

  ً

 $��$$. أو $#�دة ���9��I'
��&��ل ا��دوا$�. وھ�� أ�
���ب ا��طوا��. ا����ل أو  ھ� أ�
���ب �$>$#


و$. ا�'�qل ��
دس ��ور�د ا��ورا��وم أو $ط��. �I�ذه "$ L�� درة
$�'د0. ا�طرف، $��و�. $ن $واد 0


  �٤م و ٠٫٥ا�$واد، �'راوح 0طرھ
 ��ن I�
 $�د9ل  ١:٢٠�L 0طرھ
 ��L إ�م، وJ 'ز�د ���. طو�I�و



 

١٧ 

 ���� .��6

 أو إ$$��
س أو أ�6��ر. و�>��وز أن '>I��ز ا��
����ب �1�$"��
ت ����L ����ل �وھ��
ت �&��I�'�
I� دى��1


$I�'��.  


�1.إ$�1وظ.  )� 


ز ا�'\ذ�.  Q إ�د9ل L�
ً أ�

�'�ن أو ��ر دوارات دوا$�.، أو �� ��إ ��وب ا�&�ل ا�دوا$� $I��دة 1دى ا

 .$وا(5 $$
�. ��L طول $�1ط ا���وب

 ا� �<ط�ت و�"���ت ا��Dز  ٣-٥-٥

�طرد ا�$ر��زي أو  

زإزا�1�. إھ� (
Qط
ت $1ور�. أو �
�ذة ��Q ت
�9
$���و�. $�ن  ،�>
���.، أو �&


و$��. ا�'�q��ل ����
دس ��ور���د ا��ورا����وم أو $ط����. �I��ذه ا�$��واد، �"��درة ا$'���
ص "$ L���� درة
$��واد 0��

��= (ا��I�درو>�ن أو ا���I�وم) J '"�ل�$ز�i $ن ��
دس �� .��$
1�
زات ا�\���ن $'�ر�ن  ور��د ا��ورا��وم/ا

 .$�#��ن �� ا�د�0".


�1.إ$�1وظ.  )� 


ز �� \�9
ت ا

Qط
ت و�&)��Iذه ا .����
  ١:٦٫و  ١:١٫٢ن ''راوح ���. ا�(\ط ا��$وذ>�. �

 �دادات ا�%�ود ا�دوار  ٤-٥-٥

، �'و����)ت '\ذ���. و'و����)ت '���ر�ف ة ���9��
ً ھ��� ���دادات ��#$��ود ا���دوار $���$$. أو $#��د 


ز إ������دادات، $���ن أ>���ل ���\�
ت ا���9

Qط
ت أو �&���)��Q���)ق ا�#$���ود ا����ذي �و����ل ا��$���دة ا����دوارة 

 .<�
#$�
ز اQ 5 '�رب�$�9
رج، أو '��رب إ�$1ر�
ت ا�'�\�ل، $ن أ>ل ($
ن �و��. ا��دادات ��L ا


ز ا*Q واء أوI�
ز، ا�$��Z�. �$�ز�i $�ن ��
دس �L دا9ل ا�\ر�. ا�دا��9�. �إQ)ق ا�\�
Qط أو �&
9�. ا�)�

=� .�$
1�
زات ا\� .��ور�د ا��ورا��وم/ا

��د.ت ا�+رارة �)��ر�د ا��Dزي  ٥-٥-٥� 

  ً

و$�. ا�'�q�ل ���
دس ھ� $�
دJت 1رارة $�$$. أو $#دة ���9"$ L��� درة
، $��و�. $ن $واد 0

 .��ور�د ا��ورا��وم أو $ط��. �$6ل ھذا ا�$واد

 ��� �/ل ا�%��/رأو  ٦-٥-٥

  ً

و$�. ا�'�q�ل  ھ� أو��. $�$$. أو $#دة ���9"$ L��� درة

�ر، $���و�. $�ن $�واد 0��#��&�ل ا


دس ��ور�د ا��ورا��وم أو $ط��. �$6ل ھذه ا�$واد �\رض ا1'واء أ�
���ب ا�&��ل ا��دوا$� أو �وھ�
ت ��

.6
&�� .ا�&�ل ا


�1.إ$�1وظ.  )� 


 ���L  ٣٠٠ا���ل �'>
وز 0طرھ
  �>وز أن '�ون ھذه ا�و��. ا�طوا��. I�$�م، أو  ٩٠٠$م و�ز�د طو

 ً

 أ�"���Iن 'ر����ث �$���1� 
I$�$��' 'م��6.، و0د �
 �$�ن أن '�ون أو��. $�'ط��. ا���ل ذات أ�#
د $'$

 ً
 .أو رأ��



 

١٨ 

  �ظم ا��Dذ��/�ظم �+ب ا��وا�R وا���)"�ت  ٧-٥-٥

  ً
�>. $�$$. أو $#دة ���9

�5 ا ھ� �ظم أو $#دات $#�$�* L��� درة
6راء $���و�. $�ن $�واد 0�

��� 
$ L�� '$ل�واد و'$�
و$. ا�'�qل ��
دس ��ور�د ا��ورا��وم أو $ط��. �$6ل ھذه ا"$: 

���L �$����. إ�$ّ1$��
ت أو $وا0��د أو �ظ��م '\ذ���. '���'9دم ���� '$ر���ر ���
دس ��ور���د ا��ورا����وم  (أ) 

 6راء؛ا*


ز  (ب) \���. ا�����. (أو $��إ$1وJت �'1و�ل ا
1�زا1�. ��
دس ��ور��د *
Zد ��
ردة) '��'9دم �L ا

�'��9ن؛*ا��ورا��وم $ن �$��. ا
 6راء ��"�= �#د ذ�ك �


ز  (ج) ��\�
Zل '���'9دم *إ$1ط��
ت ��'�����د أو �'1و���ل ا��� L���زا1��. ���
دس ��ور���د ا��ورا����وم $��ن 


�Z. أو ا����.؛إ6راء �ن طر�ق (\ط= و'1و��= �$��. ا*���L ا��ورة ا  

��"ل �
دس ��ور�د ا��ورا��وم �� 1
و�
ت '�9$&
ت'أو  '�وا'i'$1ط
ت  (د) .  

 �ظم أ����ب ا��و/�ل  ٨-٥-٥


و$�. ا�'�q�ل ���
دس ��ور��د ا��ورا���وم أو  "$ L��� درة
ھ� �ظم أ�
���ب 'و���ل $���و�. $�ن $�واد 0�

 ً

دس ��ور��د ا��ورا���وم دا9�ل ا������.  $ط��. �$6�ل ھ�ذه ا�$�واد، $��$$. أو $#�دة ���9��� .��
و�$�

�'و���ل ا�

��0.. و��
دة $�
 '��ون ����. ا��
���ب ھ�ذه ذات '��$�م �'$��ز �#'�
�Z'�رود��
$�. ا��6�، 'ا

 .�1ث '�ون �ل $ر�1. أو $>$و�. $را1ل $و��. ��ل $و�ل

 ا��ظم وا�� ��ت ا�"را<�� ٩-٥-٥

أ$'�
ر $�#�./د�0"�.، ''��ون  �٥"�درة ��&ط J '"�ل ��ن  �ظم �را�Q. $�$$. أو $#دة ���9�
ً  (أ) 

$'�و���
ت �را�Q��. و$و���)ت �را�Q��. و$(��9
ت �را�Q��.، و$���$$. ��#$��ل ���� أ>��واء  $��ن


دس ��ور�د ا��ورا��وم،� L�� 1'وي'  


دس ��ور��د  و$(9
ت �را�Q. $��$$. أو $#�دة ���9�
ً  (ب) �� L��� وي�واء '1'�أ> ��ل ��$#��


و$. ا�'�qل ��
دس ��ور�د ا��ورا��وم أو '"$ L�� درة
ط�L �$6�ل ا��ورا��وم، '��5 $ن $واد 0

.�
9
ت أن '�'9دم �دادات ��ورو�ر�و��. و$وا5Z �$ل 9)$� .ھذه ا�$واد. و�>وز �Iذه ا

١٠-٥-٥  Lت ا����م ا���/�/� <�ق وا��+


ت  $

و$�. ا�'�q�ل إھ� �$"$ L�� درة
Q)ق و'�1م $�&
�9. �دو�. أو أو'و$
'�.، $��و�. $ن $واد 0


م $�ن ��
دس ��ور�د ا��ورا��وم أو $ط��. �$6ل ھذه $���$�م،  ١٥٠٠�ـ�ـL إ ٤٠ا�$�واد، �'�راوح 0ط�ر ا

 ً

 �� ا��ظم ا�ر���Z. وا وھ� $�$$. أو $#دة ���9Iر���'�
�5 ا**�$� .��
  .ا��رود��
$� 6راء(



 

١٩ 

  ا��ط����ت ا���)�� ���دس �)ور�د ا��ورا��وم/ا��/�در ا,�و��� ١١-٥-٥


ت �'��. $\�ط���. أو ر�
��. ا�0ط
ب $�$$.  �

ت ـذ ����ـL أ9ـ، 0
درة ��أو $#دة ���9
ً ھ� $ط�


ت'أو  'ا���وا'i'$ن ا�'\ذ�. أو  '$�
�رة'�&�9$�
دس ��ور��د ا��ورا���وم  'ا���
ز��. \�
ري ا�<$�$�ن ا

.��
'� :و''$�ز �>$�5 ا�9واص ا

 ١-  L�� ز�د' .�'�� ؛٣٢٠'��1ل و1دة 

 ٢- �
'�ن اI� .و�ل أو $�ط�$�����ل؛$�
در أ�و��. $���. $ن ا����روم أو ا

د'�ن أو $ط��. �$ 

�ر>م ا* -٣ 
��'رو��؛$�
در '��Hن � 

 .�ظ
م $>$#� $�
�ب ��'��1ل ا��ظ�ري -٤ 

١٢-٥-٥ X� �(��+زات ا��D)ور�د ا��ورا��وم/ا��/ل ��دس �ظم � 

  ً
�>. $�$$. أو $#دة ���9�
��=  ھ� �ظم $# .��$
1�
زات ا�\��&��ل ��
دس ��ور��د ا��ورا���وم ��ن ا

  .ا���Iوم)(ا��Iدرو>�ن أو 


�1.إ$�1وظ.  )� 

  =� .�$
1�
زات ا\��L >زء وا1د ��� إ�$$ت ھذه ا��ظم �'9&�ف $1'وى �
دس ��ور�د ا��ورا��وم �� ا

 :ا�$��ون أو أ0ل، و�>وز أن '�$ل �#ض ا�$#دات $6ل


درة ���L ا�#$�ل  (أ) �. 0�9�$&(��'�ر��د وأ>I�زة ���ل ��� در>�
ت ا�1�رارة ا

دJت ا�1�رارة ��$

١٢٠�L إ1رارة '�ل ��د در>
ت  ،
Iر أو دو�&�� در>. $Zو�. '1ت ا

در>�. $Zو��. '1�ت  ١٢٠��L إأو و1دات '�ر�د 0
درة ���L ا�#$�ل ���د در>�
ت 1�رارة '��ل  (ب) 

،
Iر أو دو�&�� ا


6��. أو و1��دات أ�
����ب ا�&���ل ا���دوا$� ا�$���'9د$. ���� ����ل ���
دس  (ج) &��أو �وھ��
ت ا�&���ل ا

1�
زات ا\��=،��ور�د ا��ورا��وم �ن ا .�$
 


درة ���L ا�#$�ل ���د در>�
ت 1�رارة '��ل  (د) �"�
دس ��ور��د ا��ورا���وم ا��
ردة ��
Zد ا�$�أو ا

٢٠�L إ 
Iر أو دو�&��  .در>. $Zو�. '1ت ا

٦-٥  ً�PP/�/� دةPP%�أو ا� ���PP/�ت ا��PPو��� �/���PP اL ا��PPظم وا��%PPدات وا��PP� �5�دا��PP�. دل�PP�����;PPراء 
�6� أو ا����دل ا,�و������ ا�

 1وظ. '$�Iد�.$� 


ت ا�����ط. ��� ا��'���. ���ن �ظ�
Zر ا��ورا���وم  ��('9Jؤدي ا�ت إ'
��L 1��دوث '\��رات ط&�&�. ��� 'واز���

 :

�Z. �$�ن أن '�ون �6$
�. أ��
س �&��ل ا��ظ�
Zر. و0�د ا��'1د6ت ��>�
ح �$��'�
ن ھ$��$���
�)ت ا&'�ا


دل ا��و�� ��ن $
دة ���. و�'�
�Z ��ن ا��واZل، وا�$���
دل ا�'�  .أ9رى �
�Z.ا



 

٢٠ 


�س ��ن أط�وار ا���واZل �Q�ر  #$�
ه ا<'Jل �� ا

�Z ��ن ا��واZل، �>ري ا'��$���
دل ا�'��&� �$��. ا


�Z. وا�#(و�.) *$��)$'زاج (ا .��
"��ف ا�ط�ور اH�'ل. و���&�
JU ��0ف $ن $را1�ل ا#'�1داث ا�6ر ا


�Z $�ن ��ور��د ا��ورا���وم ��� $�1�ول 1�
$ض ا��I�درو��ور�ك؛ $�أ$�
 ا�ط�ور ا�#(�وي ��'��ون $�ن ا


دة ا���'9)ص '1'��وي ����L ��ور���د ا��ورا����وم ���� $��ذ�ب �(��وي. و�>��وز أن '���ون ا�$و���)ت ��$


��0��. أ�$��دة '���
دل ����ن ا����واZل ($6��ل ا��$��دة ا���(���. ا�$��زودة #'�ا�$���'9د$. ���� ������. ا�&���ل ا

�طرد ا�$ر���زي. و����ز

���ذة �����واZل �����م 1��دوث '1��وJت ��$�
�Z��. ��و1��
ت $���9��.) أو ا�$و���)ت ا


��0�. $�ن أ>�ل ا�و��
ء �$'ط���
ت #'�
�'� �����. ا�&��ل ا�I� ل إ(أ��دة وا9'زال) ��د�� ��د�ق ���
دة ا��

�>��. ����#ض 
#$���'���$�م �'$6��ل ���� '>���ب '���وث $>��
ري ا .������
� .�����Zر�
ت ا��$

���.. وأ1��د اJھ'$I�

��)�'�ك و$�ط�. �= (�$
 �� ذ��ك ا��'9دام ا��و�
ت ا�&�ز�.. و�ذا '�'9دم أ�$دة وأ�
��ب $��و�. $ن ا

�ز>
ج
  .ا��و��$رات ا�&�ورو�ر�و��.) و/أو $�ط�. �

  � ،.�Z
��
دل ا��و�� ��ن ا�$واد ا����. وا�'�6راء �'م �ن طر�ق اJ$'زاز/ا�$i ��� *ن اTأ$
 �� �$��. ا


دل�'��ول $�ن ا��ورا���وم ��� ا��و�� �'$�ز ��ر�. �$ل �
Z".. و�'م '$ر�ر $�1 را'��i أو $$'ز 9
ص 


ن 1
$ض ا��Iدرو��ور�ك و$واد ��$�
�Z. أ9رى ��ر أ�$دة ا*�#�0 L��� وي�1'' �'�6راء ا�Jطوا��. ا


دة ا��د�ق (�روري إ$�ط�. ��$$'زات. و�ظ
م ��* ،.���$#�ط�)ق ا��ورا���وم $�ن $�ن أ>�ل ا��'$رار�. ا


�Z. ��1ث �$�ن '>$�5 إا�$$'ز ���L ا�'د�"
ت ا'iوا'ــ��
تا'و  'ا&�9$�. و�'م ذ�ك �
��'9دام �وا$�ل '


$�ل ��� دواZ�ر 9
ر>��. $�&���.، �$�
 �$��ن ��
� 
�)9'زال/ا���دة �#
د 'و���دھ .��
�$ .�Z

دة إ��$���

��I'ري ذا��ظ���
 دا9��ل أ�$��دة ا�&���ل ا���Zز< 

$ض 
'و����دھ��1� .�9
����ل $ر���زة ���
. و�"'(��� و>��ود 1$


و$�. ا�'�q�ل أو 'ط��L ا��Iدرو��ور�ك �� ھذه ا�#$��. أن '��5 ا�$#دات $"$ L�� درة
0 .�
ن $واد 9

 .�$6ل ھذه ا�$واد

١-٦-٥ (�6����� أ��دة ا����دل ��ن ا��وا6ل (ا����دل ا�


�����. (أي أ�$�دة  ��$�
�س، $�زودة �$��'�ز$
ت ��"�وى ا�#$�
ه ا<'Jل �� اZوا��
دل ��ن ا�'��ھ� أ�$دة 

ذات 9)ط�
ت 'ور�����. دا��9�.)، $��$$. أو  ��(�. ��و1
ت $���9.، وأ�$دة �و1�
ت '�
د���.، وأ�$�دة

 ً
���ل * $#دة ���9

�Z. و$�ن أ>�ل $"
و$�. ا�'�q�ل �1$��$���
دل ا��'�6راء ا��ورا��وم �
�'9دام �$��. ا


���. ($6�ل �$ .���Zدا�
 ا�دا��9. $ن $�واد I'
1
$ض ا��Iدرو��ور�ك، '��5 ھذه ا��$دة و$�و��$ر�زة 

�
ء ا�$ر�1��� �ز>��
ج أو 'ط���L �$6��ل ھ��ذه ا�$��واد. وا����و��$رات ا�&�ورو�ر�و����.) أو ا��"�����$م ز$��ن ا

��f$دة ��1ث ��ون ��0راً   L�� ز�د� J)٣٠ (.��
6.  

٢-٦-٥ (�6����� ا��و/�ت ا����ذة �)�وا6ل ���طرد ا��ر�زي (ا����دل ا�

  ً
�طرد ا�$ر��زي $��$$. أو $#�دة ���9�
م 6�راء ا��ورا���وم �
��'9دا* ھ� $و�)ت �
�ذة ���واZل �

 .��Z
$�
ري ا�#(�و�. وا<$�
�Z. و'�'9دم $6ل ھذه ا�$و�)ت ا�دوران �� '�'�ت ا�$���
دل ا�'��$��. ا


$ض ��1�����ل ا�$ر���زة 
1$�
6��م 0��وة ا�ط��رد ا�$ر���زي �&���ل ا�ط��وار. و$��ن أ>��ل $"
و$��. ا�'�q��ل �


��. ($6ل ا��و��$رات ا�&�ورو�ر�و���$ .��Zدا�.) أو '��طن ا��Iدرو��ور�ك، '��5 ا�$و�)ت $ن $واد 

�ز>��
ج. و

 أو ���Iار�����L  زي أن��ر�$��طرد ا

���ذة �����
ء ا�$ر�1��� ��$و���)ت ا��"������ '���$�م ز$��ن ا


وز  ��ون ��0راً <'� J)٣٠ (.��
6. 



 

٢١ 

٣-٦-٥ (�6����� �ظم و�%دات ا��زال ا��ورا��وم (ا����دل ا�

���. 9J'��زال ا��ور ��'رو��$�
�Z��. $���$$. أو $#��دة ���9��
ً إھ��� 9)���
 ا9'��زال  (أ) 
ا����وم $��ن 1

����. إ'�
�ؤ 

�Z. و�>�ب أن '��ون *�L أ9رى ���$���
دل ا�'�6راء ا��ورا��وم �
�'9دام �$��. ا


$ض �1���ل ا�$ر�زة 
1$�

و$. ا�'�qل �"$ L�� درة
0 .<�
#$���ل ا
1$� .�$($�9)�
 ا�$واد ا

  .ا��Iدرو��ور�ك


�1.إ$�1وظ.  )� 


6و ��9)�
 ا�
�ؤ ا����L. إ�
دة أ���دة ا��ورا���وم إد�. أن '$�5 �را�L �� '�$�م 1>�رة ا��'���. ا
1 L��


ء 1��
>ز �'���م ���\� .����9�
6ود���.، �>��وز أن '��زود ا����ورا��وم ���� ا�1>���رة ا

ظ �����&'1Jن ا���$� L��'1و


6ود $ن $و�ل ���ف اH'ت. و�

'�و���
دل ا�'� .�
�>را��ت��ب $�ون $ن $واد 9

�ب ��$. 

. * ���9
ً ھ� �ظم $�$$. أو $#دة  (ب) ���0
#'�
'i ا�����. ا� .�
I� وم���ورا����9�راج ا
٤+

$�ن  

��'رو��$�
�Z*ا�$>رى ا�#(وي، و(�ط ا�'ر��ز ا�1$(� و'\ذ�. 9)�
 ا9J'زال ا. 


�1.إ$�1وظ.  )� 

�ف ھذه ا��ظم $ن $#دات ا�'9)ص ��$�ذ��
ت $�ن أ>�ل  H''ومإ�ورا����زا1�. ا
٤+

$�ن ا�$>�رى ا�#(�وي  

#دات '��9ر و/أو $#دات أ9رى �(�ط و$را�0. ���. 'ر���ز أ�و��
ت ا��I�درو>�ن �L $�1ول $
�Z، و$إ


 ا9J'��زال ا*إ���� ا�$�1��ول، و$(��9
ت أو أ>I��زة أ9��رى ��"��ل ا�'\ذ���. ���(9 L�����'رو��$���
�Z. و$��ن 


�Z ���#ض ا��و��
ت �$�
 ��� ا�'��$�م '>��ب '��وث ا�$>�رى ا�I'

رات ا�ر���Z. ا�'� �>ب $را��'�Jا

 Lز�.. و���&��>�.، $�ن $#�دات $���و�. ا
#$��$>رى ا .�$($��f>زاء ا .����
ذ�ك �'م ��
ء ا��ظ
م، �

 ���6�ر، إ$ن $واد $�
��. ($6ل ا�ز>
ج و�و��$رات ا�&�ورو�ر�ون، و��ر�'
ت ا��و��&���ل، و���&ون ا���و

�$�
ـّ وا�>را��ت اI�$ ."ة �ط�
�را'��i) أو $\ط
 .رب �

6�)�ظم �+ �ر ا��Dذ�� (ا����دل ا ٤-٦-٥������ 

  ً
9
��. * ھ� �ظم $��$$. أو $#�دة ���9��
ء ا�"���� ا
�#����ل ا�'\ذ��. ���ور��د ا��ورا���وم ا

ج 1$�'�

�Z
�$���
دل ا�'�

�5 ��ل �ظ
Zر ا��ورا��وم ��$�.  


�1.إ$�1وظ.  )� 

 �
دل ا����و�� �Q��راض ا�'�"���.، n''���ون ھ��ذه ا����ظم $��ن $#��دات ���'�ذا���. وا���'9)ص ا�$��ذ��
ت و/أو ا


 '��1��ل �Iر���
9J �Z'��زال ا��ورا����ومو9���(
٦+

أو ا��ورا����وم 
٤+

���L ا��ورا����ومإ 
٣+

. و'���'i ھ��ذه ا����ظم 

��ل ��ور�د ا��ورا��وم ا�'� J '1'وي 
L�� J �(#. أ>زاء ��� ا�$���ون $�ن ا���واZب ا�&�ز��. $6�ل إ1$

��6
�Z��. ا�
'�و���
ت ا�9��رى ا��
د�وم، وا�$و�����د�وم، وا���
&�
�ؤ ا���روم، وا�1د���د، وا���'�
�ؤ أو ا�$'#��ددة ا���'


. وا�$واد ا�$�'9د$. �� ��
ء أ>زاءI�$ Lورا��وم ا������i ا
$ن ا��ظ
م ا�ذي �#
٣+


ء '��$ل  �"���� ا
#�ا

ا�ز>��
ج أو ���و��$رات ا�&�ورو�ر���ون، أو ��ر�'��
ت ا��و��&�����ل، أو ا�>را����ت ا�$���طن ����داZن ����&ون 

 ���را'��iـّ �6ر ا�$�إا��و
 .رب �
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6�)�ظم أ ٥-٦-٥�������دة ا��ورا��وم (ا����دل ا� 

  ً
��L �����. إ�
د'�= إ�\�رض  +٤��L �ورا���ومإ +���٣�دة ا��ورا���وم ھ� �ظم $��$$. أو $#�دة ���9�


��0. �� �$��. ا#'�
�Z*��ل �ظ
Zر ا��ورا��وم ا�$���
دل ا�'�
 .6راء �


�1.إ$�1وظ.  )� 

  :�>وز أن '�$ل ھذه ا��ظم $#دات $6ل 


�Z $�ن $#�دات ا�&��ل ا��ظ��ري، وا��'9)ص $#دات �'و� (أ) �$��د�ق ا
�ل ا���ور وا���>�ن �

ا��ورا����وم
٤+

  i'وا����
���. اI� ن��= $��د �ود'��= ����ل $���ذي أز����
'i ���� ا�$>��رى ا�#(��وي ا����ا

،.��0
#'������. ا
� .�
9� ا


ء ���ن 1��
$ض ا��I��درو��ور�ك '1��L �$���ن  (ب) ��$�
ء و1��
$ض إ���
دة إ$#��دات �&���ل ا��$�د9��
ل ا

�L ا�#$��. �� ا�$وا50 ا�$)Z$.إ��ور�ك ا�$ر�ز ا��Iدرو. 

٦-٦-٥ (� را�����ت/���زات ا����دل ا,�و�� ا��ر�%� ا��"��ل (ا����دل ا,�و�

  ً

دل ا��و�� $�$$. أو $#دة ���9��'��
�ل &'�6�راء ا��ورا���وم * ھ� را'��>
ت أو $$'زات �ر�#. ا

�
دل ا��و��، �$
 �� ذ�ك ا�'�
��ل �
�'9دام �$��. ا�I�
ت ا�����رة، و/أو ا�����
$�. ذات ا��$�را'��>
ت ا


�Z ا���ط �� ط�". ��L ��ط_ ھ���ل دا��م �$���
دل ا�'�
 $>$و�
ت اI�� �1ر�' �'�ا�ر�0". ا�Q��. ا

 Jف. و

�ل ا�$ر��. ا�9رى �Hي ��ل $�
�ب، �$
 �� ذ�ك ا�>��$ـ�ـ
ت أو ا���ـ�ـ�I�9
$ل، وا �$
�$


دل ا��و�� ھذه ���L �ز�د 0طر را'��>
ت/$$'زا�'�
ً  ٠٫٢ت ا��Z
���L  $�م، و�>�ب أن '��ون 0�
درة ��$�


 ��� أ�$�دة �I��1' دم�ل ��د�. '�&
��ل 1
$ض ا��Iدرو��ور�ك ا�$ر�ز وأن '�ون ذات 0وة $

و$. 1$"$

 ً

دل. وا�را'��>
ت/ا�$$'زات $�$$. ���9�'�
دل �ظ�
Zر ا��ورا���وم  ���وغ 1ر�. �ر�#. >داً  ا��' ���

�'��� ��ف ا�و0ت)، و0
درة ��L ا�#$ل �� در>�. 1�رارة ''�راوح  6وانٍ  ١٠
دل J �ز�د ��L ($#دل ا

  .در>. $Zو�. ٢٠٠�L إ ١٠٠$ن 

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

  L������ 

ن ا�$�ط�����.  ١٠٠٠ھ����� أ�$����دة ا�����طوا��. ا�������ل �ز�����د 0طرھ��������#�"�$����م 1J'����واء ود�����م ا


دل ا��'��را'��>
ت/$$'زات ا ً
6�راء ا��ورا��ـ�ـوم �
�'9ـ�ـدام �$��ـ�ـ. * �و��، $�$$. أو $#دة ���9�


��وم أو ا���داZن ا�&�ورو�ر�و���.) 0��
درة �'�'�
دل ا���و��. وھ�ذه ا��$��دة $���و�. $�ن $�واد ($6��ل ا��'�ا

��ل 1
$ض ا��Iدرو��ور�ك ا�$ر�ز أو $ط��. �$6ل ھ�ذه ا�$�واد، و'��ون 0�
درة 

و$. ا�'�qل �1$"$ L��

�در>�. $Zو��.، و�$��'و�
ت (�\ط ''>�
وز  ٢٠٠��L إ ١٠٠#$�ل ��� در>�. 1�رارة ''�راوح $�ن ��L ا


ل ( ٠٫٧��
�
  .رطل/�و�. $ر�#.) ١٠٢$�>

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


دة 'و�����د �
$���ل * ��'رو��$����
�Z $����$$. أو $#���دة ���9���
ً إ�ظ���م ا9'���زال ��$����
�Z أو  (أ) ����

9Jل) ا��. (�وا$����0
#'�
�Z ا�$���'9دم ���� ا��)���ل ا���$���
دل *'��زال ا���'�
6��راء ا��ورا����وم �

  ا��و��.
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دة 'و�����د �
$���ل * ��'رو��$�
�Z���. $����$$. أو $#���دة ���9���
ً إو�ظ���م أ�����دة ��$�
�Z���. أو  (ب) ����

* .�����0
#'�
�Z���. ا�$����'9دم ����� ا��)����ل ا�$���
دل (�وا$���ل) ا������دة ا����'�
6���راء ا��ورا�����وم �

 .ا��و��


�1.إ$�1وظ.  )� 


��وم�>وز �� �$��. ا* '�'�
�ؤ (ا�'�
��وم ا�6)�6 ا'�'�
دل ا��و�� أن ��'9دم ا�'�
6راء �
٣+

)، ���L ����ل 


��وم�'�'���. �#��د �ظ�
م ا9J'�زال 'و���د ا
1�
ره ��
'�ون ا9'�زال، و��� ھ�ذه ا�'�
6$
ل، ��ا
٣+

��ن طر��ق  


��وم'�'�ا9'ــزال ا
٤+. 

 $#�
�ؤ (ا�1د��د�$
 �$�ن �� ھذه ا��'����. ا��'9دام ا�1د��د ا�6)6�� ا
٣+

��. �#��د 
1�) �$ؤ���د، و��� ھ�ذه ا

�ظ
م ا���دة 'و��د ا�1د�د
٣+

�ن طر�ق أ��دة ا�1د�د 
٢+. 

٧-٥  ً�PP/�/� دةPP%�أو ا� ���PP/�ت ا��PPو��� �/���PP ا ا��PPظم وا��%PPدات وا��PP� �5�دا��PP�.L �PP$طر��;PPراء 
  ا�)�زر

 $�1وظ. '$�Iد�. 

 �
1�
ت ا'�درج ا��ظم ا���$#�
 و���ط *��. �I�� ون��� ��'�6�راء �
��'9دام ا����زر ��� �Z'��ن وھ$�
: ا���ظم ا


 و���ط ا�#$���. ھ�و �9�
ر $ر��ب �ورا���وم. �I�� ون�� �'�ا�#$��. ھو �9
ر ا��ورا��وم ا�ذري، وا��ظم ا

 L���
ت $��
 �����: ا�&Z��. ا�و����$#��$6��ل ھ��ذه ا .#Z
������9 -و'���$ل ا�ر$��وز ا

رـ��ـ����ل �ظ��
Zر ا�����زر � 

�6
��.  SILVAأو AVLISــذري (ــا����زر ا�>ز�Z�� ( -)؛ ا�&Z. ا
) MOLISأوMLIS ا�&��ل ا��ظ��ري ��


�Z ا��ظ��ري (�"'�Jزر ا����
�Z �ن طر�ق '���ط ا�$���
�ل ا&'�). و'��$ل ا���ظم وا�$#�دات CRISLAوا

 5�
ا��ورا����وم  6��راء ا�����زر $��
 �����: (أ) أ>I��زة ��'\ذ���. ��9��
ر ����زإوا�$�و���
ت ا�$���'9د$. ���� $���

��Z
"'�Jا �Zو��)�� أو ـك ا�(وZ��ـوم (��'&����ـب ا��ورا����ـ
ر $ر���ـ. ��9��ـزة ��'\ذ���ـ�) أو أ>I��ـ(��'����Hن ا

�����'�
Z��ـا�$��� '�وا'ـ��ـi'�)؛ (ب) أ>I��زة �>$��5 ����ز ا��ورا��ـ��ـوم ا�$6��رى وا�$�'�&ـ��ـد ���� ��ــ��ـل ـط ا


ت'و&�9$' ��&$���&Z. ا�و�L، وأ>Iزة �>$5 ا�$ر���
ت ا .����

���. ��� ���ل �&'$� '��وا'i'و�. أو ا


ت'ل ـــوا�$واد ا����ط. �� ��&�9$' <�
6
��.؛ (ج) �ظم $#���&Z. ا .����
���ــ�
ل ــ�ـن أ>ـــ�ـزر $ــ�ـ. �

1�؛ (د) و$#�دات �'1(��ر ا�'\ذ��. و'1و��ل ا���وا'i. و0�د ٢٣٥-ا��ورا��وم  واعـــ
�Z ��ــا�J'" ثـــــــا


1.إرات ا��ورا��وم و$ر��
'= �"'(� '#"د �$��. �0
س ط�ف ذ'$�  .دراج أي $ن '��و�و>�
ت ا���زر ا


�1.إ$�1وظ.  )� 

  ًJ

ر أو ���
Zل ����ز  $�
���راً  �'���ل ا�#د���د $��ن ا�$&��ردات ا�'��� ���رد ���ردھ
 ���� ھ��ذا ا�>��زء ا'�����9��


ز ��\��>��. ا�'��� ''���ون $��ن ���
دس ��ور���د ا��ورا����وم أو $��ز�i $��ن ھ��ذا ا
#$�ا��ورا����وم، أو �\��
زات ا


$�ل $�ن و��
���ورا���وم أو ��
دس ��ور��د ا��ورا���وم � .�$($�
زات أ9رى. و'��5 >$�5 ا��ط_ اQ


و$. ا�'�qل أو 'ط�L �$6ل ھذه ا�$واد. و�Qراض ا�>�زء ا�$'#��ق �$&�ردات ا*"$ L�� درة
6�راء $واد 0


و$. ا�'�qل ��9
ر أو �
Zل ���ز "$ L�� درة
"�ا��ورا���وم أو ���
Zك ا�$#'$دة ��L ا���زر، '�$ل ا�$واد ا

*

و$��. ا�'�q��ل ����
دس ا��ورا����وم ا�>را����ت ا�$ط���� ���"$ L���� درة
��"��وم؛ أ$��
 ا�$��واد ا
��'�'��'ر�وم وا


���ل �����دأ، وا��و$�����وم، و����
Zك ا��و$�����وم، "�
س، وا�����ب �Q��ر ا��1����ور���د ا��ورا����وم �'���$ل ا



 

٢٤ 


Zك ا�'� '1'وي ��J .��� L '"ل �ن ���$ن ا�����ل، وا���و��$رات ا��Iدرو�ر�و���.  %٦٠وا����ل أو ا


و$. �
دس ��ور�د ا��ورا��وم"$ L�� درة
"�  .ا�$&�ورة ��ورة �
$�. وا

 )�AVLISظم ����ر ا��ورا��وم ( ١-٧-٥

  ً
���زع ا �ظم $�$$. أو $#دة ���9 .��
��'رو��
ت أو $��_ *�'��9ر ا��ورا��وم، '1'وي ��L 0درة �

 .���وواط/�م ٢ر٥درة $و>J .I '"ل �ن ��'رو��. �"9$
�ق ا��#. ا*

 )�AVLISظم ���و�� �)زات ا��ورا��وم ا���6)� ( ٢-٧-٥

  ً
���ورا��وم ا�$�Iور أو ��
�Z=، ''�ون $ن �و'"�
ت  �ظم $�
و�. ��زات �
�Z. $�$$. أو $#دة ���9


I� .�
9� .و$#دات ا�'�ر�د ا


�1.إ$�1وظ.  )� 

9��رى ا�'��� ')$��س ا��ورا����وم ا�$���Iور أو ����
�Z= $��ن $��واد '����5 ا��و'"��
ت وأ>��زاء ھ��ذا ا��ظ��
م ا� 

 .���
�$�
و$. ا�'�qل وا�1رارة ��ورة $�
��. أو 'ط�L �$6ل ھذه ا�$�واد. و'��$ل ا�$�واد ا"$ L�� درة
0

*
�وم، وا�>را����ت ا�$ط���� ���
�'�'�
����د أ9��رى أر(���. ���
درة أو $��ز�i ا�H� ��ط�$��'ر�وم، وا�>را����ت ا


I�$.  

 )AVLIS�)ز ا��ورا��وم ( '��)"�ت'و 'وا��R'���%�ت  ٣-٧-٥


ت'و '�وا'i'ھ� $>$#
ت  �&�9$'  ً

Zل أو  $��$$. أو $#�دة ���9�����&��ز ا��ورا���وم ��� ا����ل ا

  .ا���ب


�1.إ$�1وظ.  )� 


و$��. ا�1��رارة وا�'�q��ل ��9��
ر أو ���
Zل ����ز  "$ L���� درة

ت $��ن $��واد 0����#$<$�'����5 $�و���
ت ھ��ذه ا

�وم) أو 'ط�L �$6ل ھذه ا�$�واد، و�>�وز أن '��$ل ا�$ط�� �
* ا��ورا��وم ($6ل ا�>را��ت
'�'��'ر�وم أو ا


ت، و���وازم، و$

ز���ب'أ�
����ب، و���$�$' .���
، وأ>I��زة '�"���م، و$���
دJت 1��رارة وأ���واح '>$���9 5

��ب ا�&�ل ا�$\�ط��� أو ا
�H�*ب��
��'رو�'
'� أو �Qر ذ�ك $ن ا��. 

 ) AVLIS+�و��ت ���ذج أ�5زة ا�"/ل ( ٤-٧-٥

  ً
1J'���واء $����در �9���
ر �����ز  ھ��� أو�����. ا����طوا��. أو $����'ط��. ا������ل $����$$. أو $#���دة ���9���

��'رو��.، و$>$#
ت *ا��ورا��وم و$�9ق ا��#. ا'i'وا��
ت'و 'ا&�9$�  .'ا


�1.إ$�1وظ.  )� 


ت � $

ه، و��$��$���Iر��
ء وا
9
��. ��I<Hزة ا�'\ذ��. ��
�ذ ا�$�
 �دد وا�ر $ن اI� ت
1
و����#. ھذه ا

 
�I� و�ر�'' 
�$� .
�I'�0زة و$را�I<ل ا�
9
ت ا�'&ر�r، وأ>I�زة �'���9ص أ�ط�)$�ا���زر، و'و��)ت 


1. '>د�د ا�$�و�
ت ا�دا��9.إQ)ق $ن أ>ل و�
Zل ��&'_ وا*'. 
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٥-٧-٥  ) � )MLISا�"وھ�ت ا��"�;� �)��دد �وق ا�/و�

  ً
��'$دد �وق ا��و'� $�$$. أو $#دة ���9 .6

دس ��ور�د ا��ورا���وم �'�ر ھ� �وھ
ت �&� iد $ز��

 =��� .���$
1�
زات ا��\�
و$��. ا�'�q��ل ����
دس ��ور���د  ١٥٠���L إوا"$ L���� درة
��&���ن أو أد���L، وھ��� 0��

 .ا��ورا��وم

 )MLIS���%�ت �وا�R ���س �)ور�د ا��ورا��وم ( ٦-٧-٥

  ً

$س ��ور��د ا��ورا���وم، و ھ� $>$#
ت $�$$. أو $#�دة ���9��9� .��
9��ف ����وا'i ا�����. اH�''


و$�. ا�'�q�ل ��� ا�و��ط "$ L��� درة
�0 ،
�I�$ .�&��$ن $>$#
ت $ر��1. أو ��د$�. أو �1زو���.، أو 'و

9
$س ��ور�د ا��ورا��وم/�
دس ��ور�د ا��ورا��وم L�� ذي �1'وي� .ا

٧-٧-٥ ) X� �(��+زات ا��D)ور�د ا��ورا��وم/ا��ط�ت ��دس >� MLIS( 

  ً
�$��ز�i ��� ھ��� (��
Qط
ت $���$$. أو $#��دة ���9��.���$
1�
زات ا��\�
دس ��ور���د ا��ورا��وم/ا  ،=���


دس ��ور���د ا��ورا����وم. و'����5 ��� L���� وي��ذي �1'���و$���$$. ��'���\�ل ا�طو���ل ا�>��ل ���� ا�و���ط ا


و$��. ا�'�q��ل ����
دس ��ور���د ا��ورا����وم أو "$ L���� درة
�>��. $��ن $��واد 0��
#$�
ز ا��\� .���$($�
 ا��I'
$�و�

 .'ط�L �$6ل ھذه ا�$واد

 )MLISا�دوار ( �دادات ا�%�ود ٨-٧-٥

  ً
�'و����)ت '\ذ���. و'و����)ت '���ر�ف  ھ��� ���دادات ا�#$��ود ا���دوار ا�$���$$. أو ا�$#��دة ���9��


ن إ���دادات $ن أ>ل $�)�
Qط
ت �$1ر��
ت ا�'��\�ل �)��Q)ق ا�#$ود ا�ذي �و�ل ا��$دة ا�دوارة 

 .�<�
#$�
ز اQ دادات و$�5 '�رب��
رج أو $��5 '��رب ا�I�واء إ�و��. ا�9�
ز ��L ا�Q دادات إأو�����L ا

=� .�$
1�
زات ا\�
دس ��ور�د ا��ورا��وم/ا�� s�$�
Qط ا)�� .ا�\ر�. ا�دا��9. 

 )�MLISظم ا�")ورة ( ٩-٧-٥

  ً
�&�ورة 9�
$س ��ور��د ا��ورا���وم (ا����ب)  ھ� �ظم $�$$. أو $#دة ���9 L��� ول��1��
دس ��


ز\�  .)ي��ور�د ا��ورا��وم (ا


�1.إ$�1وظ.  )� 

 �
دس ھذه ا���ظم $��$$. �� L��� ول��1��&��ورة $��1وق 9�
$س ��ور��د ا��ورا���وم ا��ذي ��'م >$#�= 

��L و1�داتإ��ور�د ا��ورا��وم و$ن 6م >$#= ��� 1
و��
ت ����وا'i، أو ��"��= �'\ذ��. MLIS   ن�د $�ز�$��


��ل إ6راء. و�>وز، �� أ1د ا��iI، ا*&'�>راء '&
�ل ا�&��ورة دا9�ل �ظ�
م ا�&��ل ا��ظ��ري ��1�ث ��'م ا


دة#'�Jت  وا

�رة 9
رج $>$#�$'i'وا��
 �$��ن، ��� �I�i آ9�ر، ��1ب/�"ل $��1وق 9�
$س 'ا�$� .


��ل ($6�ل $&
��ل ذي 0�
ع $�
5Z، أو إ 'ا���وا'i'��ور�د ا��ورا��وم $ن $>$#�
ت &'����L و��
ء $�
��ب 


�ل �1زو��، أو �رج $'وھi �\رض ا�&�ورة. و'�'9دم �� �) ا��I>�ن $#دات �9�زن و�"�ل ا�&��ور &$

5$ �
دس ��ور�د ا��ورا��وم و�"�=(أو �Qره <�
��.) و�$� .$ن �وا$ل ا�&�ورة ا



 

٢٦ 

 )MLISا��ط����ت ا���)��/ا��/�در ا,�و��� ���دس �)ور�د ا��ورا��وم ( ١٠-٧-٥


ت �'����. $\�ط�����. أو ر�
����. ا�0ط��
ب  ���

 $���$$. أو $#��دة ���9��
ً وھ��� $ط�Iد����
����. �9��ذ إ�$


ت'أو  '���وا'iا�' . أوـن ا�'\ذ��ـ$�� '$�
��رة'����
ت �&�9$�
دس ��ور���د 'ا���
ز���. \�
ري ا�<$�، $��ن ا


I#�$< .��
'��9
Zص ا�
 :ا��ورا��وم و''$�ز �

 ١-  L�� ز�د' .�'�� ؛٣٢٠'��1ل و1دة 

����ل؛ -٢ 

 أو $ط��. �$I� .و�ل أو $�ط�$�
در أ�و��. $���. $ن ا����روم أو ا�$ 

�ر>م ا* -٣ 
��'رو��؛$�
در '��Hن � 


�ب ��'��1ل ا��ظ�ري�ظ
م $>$ -٤ �$ �#.  

 )�MLISظم ا��Dذ��/�ظم �+ب ا��وا�R وا���)"�ت ( ١١-٧-٥

  ً
�>. $�$$. أو $#دة ���9
�$1ط
ت ا* ھ� �ظم أو $#دات $# L�� درة
6راء، $��و�. $ن $واد 0

��� 

و$. ا�'�qل ��
دس ��ور�د ا��ورا��وم أو $ط��. �$6ل ھذه ا�$واد، و'�$ل $"$: 

�$ّ1$
ت ' (أ)  ً
��L �$���. إ'��'9دم ��� '$ر��ر ��
دس ��ور��د ا��ورا���وم  \ذ��.، أو $وا0�د، أو �ظ$�

 6راء؛*ا


ز�.  (ب) \��. ا
1���. ا�����. (أو $��
Zد ��
ردة) '��'9دم ��� ��1ب ��
دس إ$1وJت $ن ا
1���L ا

   6راء ��"�= �#د ذ�ك ��د '���9=؛��ور�د ا��ورا��وم $ن �$��. ا*

6�راء ��ن �'9دم �� �1ب �
دس ��ور��د ا��ورا���وم $�ن �$���. ا*$1ط
ت '���د أو '���ل ' (ج) 


Zل أو ا���ب؛إطر�ق (\ط= و'1و��= ���L ا���ل ا  

 .'�'9دم �� �"ل �
دس ��ور�د ا��ورا��وم �� 1
و�
ت '�9$&
ت'أو  '�وا'i'$1ط
ت  (د) 

١٢-٧-٥ ) X� �(��+زات ا��D)ور�د ا��ورا��وم/ا��/ل ��دس �ظم �MLIS( 

 �
��=.  >. $�$$. أو $#دة ���9
ً ھ� �ظم $# .��$
1�
زات ا�\��&��ل ��
دس ��ور��د ا��ورا���وم $�ن ا


زات أ9رىQ رو>�ن أو ا�ر>ون أو'��1
$�. ھ� ا�
زات ا\� .و�$�ن أن '�ون ا


�1.إ$�1وظ.  )� 

 :�>وز أن '�$ل ھذه ا��ظم $#دات $6ل 

���L '1$��ل در>��
ت  $��
دJت 1��رارة أو �وا��ل '#$��ل ���د در>��
ت 1��رارة 9�$&(�. 0��
درة (أ) 

١٢٠�L إ1رارة '�ل  ،
Iر أو دو�&�� در>. $Zو�. '1ت ا

أو و1دات '�ر�د '#$ل ��د در>
ت 1رارة 9�$&(. 0
درة ���L '1$�ل در>�
ت 1�رارة '��ل  (ب) 

١٢٠�L إ ،
Iر أو دو�&�� در>. $Zو�. '1ت ا



 

٢٧ 


دس ��ور��د ا��ورا���وم 0�
درة ���L '1$�ل در>�
ت 1�رارة '�� (ج) ��٢٠��L إل أو $�
Zد �
ردة  


Iر أو دو�&��  .در>. $Zو�. '1ت ا

 )CRISLA و MLIS و �AVLISظم ا�)�زر ( ١٣-٧-٥

  ً
�&�ل �ظ
Zر ا��ورا��وم ھ� ��زرات أو �ظم ��زر�. $�$$. أو $#دة ���9.  


�1.إ$�1وظ.  )� 

9
ص �#$���. �
دة $
 �'�ون �ظ
م ا���زر ا� AVLIS  س
�1�����زر �9�
ر ا :
$�ن ��و��ن $�ن ا����زر وھ$�

��'�ون ��
دة $�ن ���زر 6�
�� أ����د ا��ر��ون أو  MLIS ا���زر ا���\�. أ$
 �ظ
م ا���زر ا�$�'9دم ��و


. و'"'(�� أ��#. ا����زر أو إ��زر �I�'�
I� ��� دوارة 
�ز�$�ر و��9�. (�و�Z. $'#�ددة ا�ط�رق ذات $را��

�&'�رات ز$���. �ظم ا���زر ا�$�'9د$. �� ��'
 ا�#$��'�ن و>ود $�6ت �ذ�ذ�
ت ا�ط�ف �Qراض ا�'��\�ل 

  .$$'دة

٨-٥  ً�PP/�/� دةPP%�أو ا� ���PP/�ت ا��PPو��� �/���PP اL ا��PPظم وا��%PPدات وا��PP� �5�دا��PP�. لPP/"���;PPراء 
� ا���ز�

 $�1وظ. '$�Iد�. 

�� �$��. ا�&�ل ا��)ز$�، '$ر �)ز$
 أ�و�
ت ا��ورا��وم ��ر $>
ل �Iر�
�Z ��'م (��ط= ���L ذ�ذ��.  


  ٢٣٥-ا���ر��ن ا����و�� ���ورا��ـ��ـومI'دارا��ر $��زداد 0ط��و� �����و '&(��1� L���� .��0
��1��ث '���'و�ب ا�ط

��ورا��وما��و���.. و�'م ا��ط�
د ا��و��
ت ذات ا�$$�رات ا�����رة ا�0ط�
ر *

د ��
'i $6�رى ���<�-٢٣٥ .

أ$
 ا��)ز$
، ا�'� ''�ون �ن طر�ق '���Hن �9�
ر ا��ورا���وم، ��>�ري ا1'واؤھ�
 ��� 1>��رة '&ر��r ذات 

 ��

���'9دام $\�ط���س ���
Zق ا�'و����ل. و'���$ل ا����ظم ا�'��و�و>���. $>��
ل $\�ط����� ���� i'���� درة��"�ا


ز ا�&����ل ا�$���زود �$\�ط����س ����
Zق ���I< وذج���وم، و�$���ورا������#$�����. �ظ���
م 'و�����د �)ز$���
 ا .������Zر�ا


ت'و 'ا��وا'i'ا�'و��ل، و�ظم �1ب ا�&�زات �\رض >5$ &�9$� .'ا

 �/�در وھوا��6ت ا�$درة ا�د&�$� ا��و��ت ١-٨-٥


ت ا�"���درة ا�د�0"��. ا�$و>���
ت، ا�$���$$. أو ا�$#���دة ���9��
ً  ھ��� ���Zدر وھوا

ج أو '#>����ل * $�������'�

 L�� ذ�ذ�. 'ز�د :.��
'��9
Zص ا�

ھر'ز، و$'و��ط ��
'i 0�درة �ز��د ���L  ٣٠ا��و�
ت، و''$�ز ��<�<


ج ا��و�
ت*���وواط  ٥٠'�. 

٢-٨-٥ � �)"�ت ا�+ث ا,�و�

 ���J ت
١٠٠�'��رددات 'ز���د ��ـ��ـL  ���. $���$$. أو $#��دة ���9��
ً ھ��� $�&��
ت 1��ث أ���و�� ذات ذ���ذ� 

 
Iد���>. 0درة $'و�ط. 'ز�د ��L إ���وھر'ز و
#$� .��
  .���وواط ٤٠$�

 �ظم �و��د ��ز�� ا��ورا��وم ٣-٨-٥

  ً
ط��)ق إ�'و����د �)ز$�
 ا��ورا����وم، �$��ن أن '�ط�وي ����L أ>I�زة  ھ�� �ظ�م $���$$. أو $#�دة ���9�

��'رو��. ���زع أوإأ�#.   L�� ز�د' .I<درة $و"� _�$�  .���وواط/�م ٢ر٥ا



 

٢٨ 

 �ظم ���و�� �)ز ا��ورا��وم ا���6ل ٤-٨-٥

  ً

�Z. $��$$. أو $#�دة ���9���
و�. ا�&�زات ا�$����ورا���وم ا�$��Iور أو ���
�Z=، و''��ون  ھ� �ظم 


I�  .$ن �و'"
ت و$#دات ا�'�ر�د ا�)ز$. 


�1.إ$�1وظ.  )� 

 ��ظ��
م ا�9��رى ا�'��� ')$��س ا��ورا����وم ا�$���Iور أو ����
�Z= $��ن $��واد '����5 ا��و'"��
ت وأ>��زاء ھ��ذا ا


و$��. ا�'�q��ل وا�1��رارة ����L �1��و $�
���ب، أو 'ط���L �$6��ل ھ��ذه ا�$��واد. و'���$ل ا�$��واد "$ L���� درة
��0

*
�وم وا�>را��ت ا�$ط��� ��
'�'�
��. ا�$�
���د أ9�رى أر(��. ��
درة أو ا�H� ��ط�$��'ر�وم، وا�>را���ت ا


I�$ iز�$. 

 �)ز ا��ورا��وم '��)"�ت'و '�وا�R'��%�ت � ٥-٨-٥


ت'و '���وا'i'ھ��� $>$#��
ت  ��&�9$'  ً
�&���ز ا��ورا����وم ���� �����= ا�����ب.  $���$$. أو $#��دة ���9��


و$��. ا�1��رارة وا�'�q��ل ��9��
ر ����ز ا��ورا����وم، $6��ل "$ L���� درة

ت $��ن $��واد 0����#$<$�و'����5 ھ��ذه ا


�وم أو 'ط�L �$*ا�>را��ت ا�$ط�� �
'�'�  .6ل ھذه ا�$واد�'ر�وم أو ا

 أو��� ���ذج أ�5زة ا�"/ل ٦-٨-٥

  ً

�5 ا* ھ��� أو����. ا���طوا��. $���$$. أو $#��دة ���9�����$ ���� 
I$9دا'���J ���$ز(���&���ل ا
6��راء �

�\����رض ا1'����واء $�����در �)ز$����ـ
 ا��ورا��ـــ����ـوم، و$�ــ����ـف 'و��ـــ����ـل ا�'ــ����ـرددات ا�)����ــ����ـ.، 


ت'و 'ا��وا'ـــi'و$>$#ـــ
ت &�9$� .'ا


�1.إظ. $�1و )� 


ر،  ��'�Jت ا
9�)$�1
ت ا�'\ذ�. ا��Iر�
�Z�.، و'و���)ت '&�
�ذ �$�ھذه ا�و��. $زودة �#دد وا�ر $ن ا


 و�
Zل ��&'_ وا*I� و�ر'' 

1�. '>د��د إQ�)ق $�ن أ>�ل و�ظم �'��9ص و$را�0. أ�ط
ل ا�>Iزة. �$'

�
�ل ���دأا�$�و�
ت ا�دا��9.، وھ� $���. $ن $واد �Qر $\�ط���. $�
��. $6ل ا"�  .��ب �Qر ا

٩-٥  ً�PPPP/�/� دةPPPP%�أو ا� ���PPPP/�ت ا��PPPPو��� �+ط�PPPPت اL ا��PPPPظم وا��%PPPPدات وا��PPPP� �5�دا��PPPP�. راءPPPP;
� ا��5ر��Dط��

 $�1وظ. '$�Iد�. 

�>�. ا��Iر$\�ط����. '#>��ل أ�و��
ت ���ز ا��ورا���وم ا�$�'>�. ��ن طر��ق '���Hن $�
دة '\ذ��.  
#$��'م �� ا


دة) و'$ر�رھ�
 ���ر $>�
ل $\�ط���� ��ؤ6ر ���L ا��ظ�
Zر ا�$9'�&��. ��ور��د ا��ورا���وم �� را���1�$5�. (

 
II�<إ�'و 

ز ا�&��ل ا��Iر$\�ط���� ���ظ�
Zر $��I<� .����Zر�
رات $9'�&.. و'��$ل ا�$�و��
ت ا�$ L�


ل $\�ط��� �'1و�ل/��ل ا��ظ
Zر �
��#. ا��و���.، و$��دراً <$ :���  ً

ص  أ�و����9���ظ�
م ا�'#>��ل ا

 ً
��$
�>��. �ظ��
م ا**��و���
ت ا�$&���و�.. و'���$ل ا����ظم ا�'>$���5 ا ���=، و�ظ
#$�� .��
��)��"�
درة ـ$��داد �

����.، و�ظ��
م ا�'&ر���r، و�ظ��م  
تـــ��ـدر ا��و�ــ��ـ$��داد $�إ
م ـ��ـ.، و�ظـ��ـا�$\�ط���
�"��درة ذات ��ط���. �


دة ا��وا'i و'�ظ�ف/#'�J .#و�$�
�Z. ا�$���
و�. ا�$�
دة 'دو�ر ا�$�و�
تإا�.  



 

٢٩ 

 �6ر ا��5ر��Dط����أ�5زة �/ل ا��ظ ١-٩-٥

  ً

  ھ� أ>Iزة �Iر$\�ط���. �&�ل ا��ظ
Zر $�$$. أو $#دة ���9I'دا�ورا��وم، و$#���&�ل �ظ
Zر ا

��� 

، و'�$ل $I'
 :و$�و�


در ا��و��. (أ) �$� ا

    ً
، ''���ون $��ن ھ��� $���
در $&��ردة أو $'#��ددة ��و���
ت ا��ورا����وم $���$$. أو $#��دة ���9��


ر، و$��ؤ�ن، و$#>��ل ��9���أ���#.، وھ��� $�����. $��ن $��واد $�
����. $6��ل ا�>را����ت، أو $���در 

�'و��ر '�
ر  .���
0 
Iد��1
س، و���f��#. ا��و���. J �"�ل إا���ب ا�ـــذي J ��دأ، أو ا ��
$<

 .$�� أ$��ر �٥٠ن 


ت ا��و��. (ب) #$<$� ا

    ً
�'>$���5  ھ��� �و1��
ت $>$#���. $�و���. $��ن ���"�ن أو أ�6��ر و>���وب $���$$. أو $#��دة ���9��

أ�و�
ت ا��ورا��وم ا�$6رى وا�$�'�&د، و$���. $ن $واد $�
��. $6�ل ا�>را���ت أو ا����ب  أ�#.


�ل ���دأ"� .�Qر ا

 أو��. ا�'&ر�r (ج) 

    ً
�>I�زة ���ل ا��ورا���وم ا��Iر$\�ط����.، $����.  ھ� أو��. '&ر�r $�$$. أو $#دة ���9


�ل ���دأ، "�و$�$$. ��'�\�ل �(�\ط J $ن $واد �Qر $\�ط���. $�
��.، $6ل ا���ب �Qر ا


ل L٠٫١ ـــد ��ـ�ز���
�.  


�1.إ$�1وظ.    )�  

    ً

در ا��و����. و�و1��
ت ا�'>$���5 وا�$�ط���
ت  ھ��ذه ا�و����. $���$$. ���9�����$�1J'��واء ا


ر و�'�Jت ا

 'و��)ت $(9I� ء، و''و�ر
$�
��&�'_ وا*إا�$�ردة � .��
زا��. ھ�ذه Q�)ق *$�


إا�$�و�
ت وIدة 'ر���
�.  

 أ>زاء ا�0ط
ب ا�$\�ط���. (د) 

    ً
�0fط
ب ا�$\�ط���. �ز�د 0طرھ�
 ���L $'�ر�ن '��'9دم  ھ� أ>زاء $�$$. أو $#دة ���9


ل $\�ط��� 6
�ت دا9ل أ>Iزة ��ل ا��ظ
Zر ا��Iر$\�ط���. و�� �"ل <$ L�� .ظ�
1$��� ا


ورة<$�
ل ا�$\�ط��� ��ن أ>Iزة ا�&�ل ا<$�  .ا

  ا�")ط���دادات ا�$درة ا�%���� إ ٢-٩-٥

���. ا�&�ط��. $��$$. أو $#�دة ���9�
ً إھ�  
���.  $دادات �
'�
Zص ا��9�

در ا��و���.، و''$��ز ���$��

��'�\�ل ا�$�'$ر، و��ط�. 9رج J '"�ل ��ن  .���
0 :
I#�$<ن  ٢٠ ٠٠٠�ل ��"� J رج�ر 9
 ��١�ط، و'��


 ٠٫٠١أ$��ر، و'�ظ�م ��ط�. ����. أ�(ل $ن I�
 ٨% ��L $دى �'رة ز$��. طو�
  .ت�
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 �دادات ا�$درة ا���Dط����إ ٣-٩-٥

��. $�$$. أو $#دة ���9
ً إھ�  

Zص $دادات 0درة $\�ط���. �'�
ر $�
�ر و0درة ���9�
، و''$��ز �

 .���
0 :
I#�$< .��
'�أ$���ر ���L �1�و $��'$ر �&�ط��. J '"�ل ��ن  �٥٠٠'�
ج 9�رج '��
ر J �"�ل ��ن *ا


ر أو ا�&�ط�. ����. أ�(ل ١٠٠�'�
٠٫٠١$ن  ��ط و'�ظ�م اI�
ت ٨ % ��L $دى �'رة طو�
�.  

��ت ا�د�و��ر�وم وا��%Pدات ا��/P��� أو ا��%Pدة إ�/���  -٦����ج ا���ء ا�;$�ل وا�د�و��ر�وم و�ر
 ً�/�/� �5� 

 $�1وظ. '$�Iد�. 


ر��.: إ�$�ن  <'�
�1�. ا��
ء ا�6"�ل �#$���
ت $'�و��.. ���د أن ھ��
ك �$��'��ن أ�6''�
 >�دواھ$
 $�ن ا$�
ج ا'�


در وا��Iدرو>�ن�$��. ���
ز)، و�$��. '�
دل ا\�
ء و��ر�'�د ا��Iدرو>�ن (�$��. ذو�
ن ا$�
دل ا�'. 


ء و��ر�'���د ا��I��درو>�ن دا9��ل  ��$�
دل ا��I��درو>�ن وا���د�و'�ر�وم ����ن ا���' L���� L���و'"��وم ا�#$����. ا�و


رداً � Lزء ا���<�
 ��ون ا$��� 
I��\�' أ�راج �>ري .����  ً
�9

ء . وا�>زء ا���&ل ���$���L إو�'�د�ق ا


ز ��ر�'���د ا��I�درو>�ن $��ن أ���&ل ا���راج ��Q ري دورة�<' 
���L أ�)ھ��
. و'���'9دم إأ��&ل ا����راج ���$��


ء. و��'"�ل ا���د�و'�ر�وم ��$�
ز وا�\��'����ر ا9��')ط ا .���"6$�
ء �1�ث '���ون إ�����. $��ن ا���وا�� ا��$���L ا


ز  �L ��ر�'�د ا��Iدرو>�ن �1ث '�ون در>
تإدر>
ت ا�1رارة $�9&(.، و�\���.. و�زاح ا
ا�1رارة �


رد، ���
9ن وا�>زء ا��
ء ا�>زء ا"'��د�و'�ر�وم $ن أ�راج ا�$ر�1. ا�و�L ��د �"ط. ا

ء ا�$6رى �$�أو ا

��د�و'�ر�وم �����. '��ل 

ء ا�$6�رى ��$����.. وا
'�%، ا��ذي ٣٠��L إو''�رر ا�#$��. �� أ�راج ا�$ر�1. ا


�)ت ة '"ط��ر *��L و1�دإ�$6ل �'
ج ا�$ر�1�. ا��9�رة، �ر��ل �&$�� _�
أي أ����د  -�'�
ج $�
ء 6"��ل ��

 %.٩٩ر٧٥. ــــوم ����ــا�د�و'�ر�


ز ا�'ر���ب ��ن طر��ق  �Q ن�د�و'�ر�وم $��
در وا��I�درو>�ن ���$�ن أن '��'9رج ا����
دل ا�' .��$� 
أ$


دل 6م �'�
ز ا�'ر��ب �� أ�راج اQ زة. و�د9ل

Zل �� و>ود $
دة 1&��
در ا���
س $5 ا$'�$1�ول  ��Lإا


ز دا9��ل ا����راج $��ن ا�>��زء ا����&ل ��\�
Zل $��ن إ����
در. و�'��د�ق ا����
در ا�����
 �'��د�ق ا��$��� L��ا��� L���

 Lزء ا���<�
ز ا�'ر���ب و'ر���زه ��� إاQ �� درو>�ن�I��L ا��&ل. و�>ري ا�'زاع ا�د�و'�ر�وم $ن ا

�
در �� أ�&ل ا��رج ���$
 �'�د�ق ا���
در �� $��ر ا���
در. 6م �'د�ق ا���
در ��� ا����
ز ��� $1�ول ا�\

���.، و��'م إ6راء إا�>زء ا���L. و''م �$��. 
'�
�)ت إ(�
�� ��� ا�$را1�ل ا�&$�� _�

ج $�
ء 6"��ل ���'�


ز ا�'ر��ب ا�)زم �� 5��$ ��
در �$�ن ��
ؤه Q و�$�ن 'و��ر .�Z
I��
��ب إ�ن طر�ق ا�'"ط�ر ا< L�


در وا��I��إ$����5 �����
ء ا�6"���ل ���ن طر���ق '���
دل ا��$�درو>�ن. �$��
 �$���ن أن ����'9دم ���� �$����. �'��
ج ا


دي �$�در �'و��ر ا�د�و'�ر�وم#�
ء ا$�
در وا��Iدرو>�ن ا���
دل ا�'. 

  5�
���$� .�����Zر�
ء إوا�#د���د $��ن أ����
ف ا�$#��دات ا��$�
ء ا�6"���ل ���ن طر���ق �$����. '���
دل ا��$�
ج ا��'�


در وا��Iدرو>�ن، ھ� ���أ��
ف $�'ر�. �� ��دة و��ر�'�د ا��Iدرو>�ن، أو �ن طر�ق �$��. '�
دل ا

 ��'�
�5 ا���\�رة ا��$�
�Z�. وا��&ط��.. و��ط��ق ھ�ذا ����ل 9�
ص ���L ا�$���
ت ا�
���
ت $ن ا�
0ط


ء و��ر�'���د ا��I��درو>�ن. و����ن ا�"����ل $��ن ھ��ذه ا�����
ف $'��
ح "����ورة ��$�'���'9دم �$����. '���
دل ا


ء و��ر�'��د ا��I�درو>�ن و�$��ـ�ـ$'��رة". و''ط��ب �$���$�
در وا��Iدرو>�. 'ـ�ـ. '��
دل ا����ن ـ�ـ��
دل ا


ت �����رة $��ن���$� .���
$. ����د (��\وط $ر'&#��..  $�
و������'�q��ل وا .�����$�
ب وا��I'�(� .����
"�ا����واZل ا

�� �'#���ن ���دى و(
��'�
وا�$#��دات ا�'��� '���'9دم ھ��
'�ن  
تــ��ـل ا�$1طـ��ـر '�\�ـ��ـ5 '���$�م و$#
��ـ��ـو�
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 إا�#$��'�ن I'

ر ا�$�واد و$وا��&��'9J ق�م د�0
�'�H$�ن �$�ر '��\��� طو��ل و(�$
ن �وا$�ل �)ء اھ'$


س �در>��. ر��Z����� .��L �وا$��ل ���"$�'�&��ل $���'و�
ت ر��#��. $��ن ا�$��
ن وا�#و����.. و�#'$��د ا9'���
ر ا

��� ��
��'�
1
>��.. و���$'ط����
ت  ���دادھ
 و�"��
ً إن $#ظ��م أ����
ف ا�$#��دات ����>ري Tا0'���
د�. و����L ا

  .ا�$�'9دم


ء و��ر�'�د ا��Iدرو>�ن و�$���. '��
دل  أي �� -وأ�9را، ���\� أن �)1ظ �� ا�#$��'�ن  $�
دل ا�' .��$�


در وا��I��درو>�ن����� أن أ����
ف ا�$#��دات ا�'��� J '���ون، ����L 1��دة، $���$$. أو $#��دة ���9��
ً  - ا

* ً

 �� �ظم $�$$. أو $#�دة ���9�I6"�ل �$�ن 'ر����
ء ا$�
ء ا�6"��ل* �'
ج ا�$�و$�ن ا��6$�.  .�'�
ج ا


در وا��I�درو>�ن، و�ظ�
م �'�
ج ا�إ��L ھذه ا��ظم �ظ�
م ����
زة ا�$��'9د$. ��� �$���. '��
دل ا�&1�
دة ا�$

 ً
1�

ء ا�6"�ل ���ون �$�� �Z
I��
ء ا�$�'9دم �� ا�'ر��ز ا$�
�)ت �� �ل $ن ا�#$��'�ن '"ط�ر ا&$��. 

  ً

ء ا�6"���ل �
���'9دام أي $��ن * و'��رد ��$��
 ����� أ����
ف ا�$#��دات ا�$���$$. أو ا�$#��دة ���9����$�
ج ا��'�

��$#�
در وا��Iدرو>�ن -'�ن ا���
ء و��ر�'�د ا��Iدرو>�ن أو �$��. '�
دل ا$�
دل ا�' .��$�:  

�ر���د ا��5درو��ن ١-٦�  أ�راج ���دل ا���ء و

 6��$) ��
���� ٦) �'��راوح 0طرھ��
 ����ن  ASTM A516)ً أ���راج '���
دل $����و�. $��ن ا�&��وJذ ا��ر���و�� ا

٣٠
ر (ـــأ$' ٩) و 
ً ـــ0د$ ٢٠
ر (ـأ$'  ً
ون 0
درة ��L أن '#$ل �� ظروف )\ـ�ـط J �"ــ�ـل (، و'�0د$


ل ( �٢ـــن ��
�
 .$���$'ـ�ـرات أو أ�6�ـر ٦رطل/�و�. $ر�#.) و'�qل $�$وح �= �� 1دود  ٣٠٠$�>

 ً

ء و��ر�'���د * وھ��� أ���راج $���$$. أو $#��دة ���9����$�
ء ا�6"���ل �
���'9دام �$����. '���
دل ا��$�
ج ا��'�

 .ا��Iدرو>�ن

 ا��"���ت وا� �<ط�ت ٢-٦

�طرد ا�$ر�زي و�1دة ا�$ر�1�. و$�9&(�. ا�$���وب (أي � 
9
ت أو (
Qط
ت �

ل أو  ٠٫٢&���
�
<�$


ز ا���ذي �1'��وي ����L ��ر�'���د رط)ً  ٣٠��\�
ز ��ر�'���د ا��I��درو>�ن (أي ا��Q دورة���/�و���. $ر�#��.) 

 L��� درو>�ن ����. 'ز�د�I�
ء ا�6"��ل �
��'9دام * %)؛ وھ�� $��$$. أو $#�دة ���9�
ً ٧٠ا�$�
ج ا�'�


 ��ن �$��I'در�ل 0�"' J ت

Qط�)�
ت أو ا�9
&��
ء و��ر�'�د ا��I�درو>�ن. وھ�ذه ا$� $'�راً  ٥٦. '�
دل ا

 ً
�#�$) .���
0�دم $�#��ب $#��
ري ���� ا�د�0"�.)، ���$�
 '#$��ل ��� ظـ��ـروف (\ـ�ـط J �"ـ��ـل  ١٢٠ ٠٠٠/6


��ـــــ���ـ
ل ( �١٫٨ــ���ـن �

م $����$$. �9د$���. رط)ً  ٢٦٠$�>���'9H� .���$�1$ ون���.)، و'����. $ر�#���و��/

  .��ر�'�د ا��Iدرو>�ن ا�رطب

 أ�راج ���دل ا����در وا��5درو��ن ٣-٦


 ��ن  �I�

در وا��I�درو>�ن J �"�ل ار'&����
دل ا��'�)، و�'�راوح 0طرھ�
 0�د$
ً  ١١٤٫٣( $'�راً  ٣٥أ�راج 

أ0�دام)، و'��ون 0�
درة ���L أن '#$�ل ��� ظ�روف (�\ط  ٨٫٢$'ر ( ٢٫٥أ0دام) و  ٤٫٩$'ر ( ��١٫٥ن 


ل �١٥'>
وز ��
�

ج * /�و�. $ر�#�.)، �$�
 '��ون $��$$. أو $#�دة ���9�
ً رط)ً  ٢٢٢٥( $�>�'�


 ���L ا�0�ل �'1�. �I�� ون�راج '��ذه ا���درو>�ن. وھ��I�
در وا����
ء ا�6"�ل �
��'9دام �$���. '��
دل ا$�ا


6��ل �"ط��ر ا�>��زء ا�J��طوا�� ��1��ث �$���ن $$ 
د9��
ل أو ���1ب أ>��زاء إوا1��دة $1ور���. $���&I. 0طرھ��

  .ا��راج ا�دا��9.
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 أ�زاء ا,�راج ا�دا�)�� وا�� ��ت ا��ر+)�� ٤-٦

  ً

ء ا�6"��ل �
��'9دام إ���راج  أ>زاء أ�راج دا��9. و$(9
ت $ر��1. $�$$. أو $#دة ���9�$�
ج ا�'�


در وا��I���درو>�ن. و'���$ل أ>���زاء ا����راج ا�دا��9���. $)$���
ت $ر��1���. $����$$. �����
دل ا����' .����$�

 ً
���9 
��
ز وا\���'��\�ل �'1"�ق '$
س و�6ق ��ن ا .���
9
ت ا�$ر��1�. $(�9
ت 0�)$�Zل. و'��$ل ا

 ً
��fراج ا�$ر��1. ا�$\$ور و$�$$. ���9 .����

Zل �� $ر�1. '$
س دا��9. ���
در ا����دورة ا. 

��رات (�$طرات) ا����در ٥-٦� 


ل ( ٣$��رات ($"طرات) ��
در '#$�ل ��� ظ�روف (�\ط J �"�ل ��ن  ���
�
/�و��. رط)ً  ٤٥٠$�>


در * ن $����$$. أو $#���دة ���9���
ً $ر�#���.)، و'����و������
ء ا�6"����ل �
����'9دام �$�����. '����
دل ا���$�
ج ا���'�

  .وا��Iدرو>�ن

٦-٦ ,�� �%� دون ا�+�راء�+)�ت ا.��/�ص 


���ر" ������. ا��I��درو>�ن  �$�$�1��)ت ا$'���
ص �
����#. دون ا�1$��راء، '���ون 0��
درة ����L ا�'��1��ل "ا

 %.�٩٠وم �ن وا�د�و'�ر�وم �1ث J '"ل ���. 'ر��زات ا�د�و'�ر

 ا�+را&�ت ا�و��ط� ٧-٦


ز ا���د�و'�ر�وم ا�$6��رى  ��Q ل��1و�'�
ء 6"���ل، '���ون $���$$. أو $#��دة ���9��
ً إ1را0��
ت و����ط. ��$ L��� 


در وا��Iدرو>�ن*���
ء ا�6"�ل �
�'9دام �$��. '�
دل ا$�
ج ا'�. 

 ��5 �/��� �+و�ل ا��ورا��وم وا��%دات ا��/��� أو ا��%دة �/�/�ً  -٧

 �.$�1وظ. '$�Iد 

  �Z
�>��وز أن '��ؤدي $���
�5 و�ظ��م '1و���ل ا��ورا����وم �$����. '1��ول وا1��دة أو أ�6��ر $��ن ���وع ��$���

���ث أ�����د إ���L ���وع آ9��ر، �$��
 ���� ذ���ك $��
 �����: '1و���ل $ر���زات 9��
م ا��ورا����وم إ���ورا����وم 
6 L���

�ث أ���د ا��ورا��وم 
6
�� أ���د ا��ورا���وم، و'1و��ل أ�
���د ا��إا��ورا��وم، و'1و�ل 6 L���L إورا���وم 


دس إرا���5 ��ور���د ا��ورا����وم، أو ���
دس ��ور���د ا��ورا����وم، و'1و���ل را���5 ��ور���د ا��ورا����وم ��� L���

���L را���5 ��ور���د ا��ورا����وم، و'1و���ل را���5 إ��ور���د ا��ورا����وم، و'1و���ل ���
دس ��ور���د ا��ورا����وم 


�� أ����د ا��ورا���وم. إ��وم ��L ���ز ا��ورا���وم، و'1و��ل أ$�)ح ��ور��د ا��ورا�إ��ور�د ا��ورا��وم �6 L��


�5 '1و���ل ا��ورا����وم ھ��� أ����
ف $���'ر�. ���� ���دة ���$� .�����Zر�وا�#د���د $��ن أ����
ف ا�$#��دات ا


ل، أ����
ف ا�$#��دات ��6$�
�Z��.. و'��رد ��$��
 �����، ����L �����ل ا�$����>��. ا
#$�
ت ا�

ت $��ن �������
0ط


ت: ا�����ران، وا������$#�
Z#���.، 'و����
ت ا����دوارة، وا�$&���ا�$����'9د$. ����� ھ���ذه ا$�
ن ا���#�"�
�)ت ذات ا


�)ت ذات ا�����راج ا�$'وھ>���.، وا�ط���
ردات ا�$ر�ز����. ������واZل، وأ�$���دة ا�'"ط����ر، وأ�$���دة ���&$�وا

��� ��
��'�

 Tا���'9راج ا����واZل. و����ن ا�"����ل $��ن ھ��ذه ا�����
ف $'��
ح "����ورة $'����رة"؛ و���I$ن $#ظ


Jت، و(��5 �$'ط����
ت ا�$���'9دم و$وا���&
'=. و�"'(��� ا�$��ر ���داده و�"��
ً إ����>ري ��1�، ���� �#��ض ا

�
�ـّ وا�'����د �$را��
ة ا�9�واص ا�� مـ�ـ� ا�'�$�ــ�ـ. �ـــا�'�
رات 9

و��
ت ا�'�� '�'م ـ�ـ$������#ض ا .

��ث ��ور��د ا����ور، وأ$�)ح ��ور��د ا��ورا���وم). وأ�9�راً 

 (��ور�د ا��Iدرو>�ن، وا�&��ور، و6I'<�
#$ ،

م أن أ���
ف ا�$#�دات ا�'�� J '��ون، ���L 1�دة، ���\� أن �)1ظ �� >5�$ �$���
ت '1و��ل ا��ورا���و



 

٣٣ 

 ً

 ���� �ظ��م $���$$. أو $#��دة ���9��
ً  $���$$. أو $#��دة ���9����Iن 'ر�����وم �$���ورا�����'1و���ل ا 


 �� '1و�ل ا��ورا��ومI$9دا'�J.  

 �N ;��ث أ���د ا��ورا��ومإ��+و�ل �ر�زات ��م ا��ورا��وم  ا��ظم ا��/��� أو ا��%دة �/�/�ً  ١-٧


إ$�1وظ.  )�.�1  

�ث أ���د ا��ورا��وم أوJً إ�$�ن '1و�ل $ر�زات 9
م ا��ورا��وم  
6 L� �T ك�ر�'��
م ��� 1�
$ض ا�9�ذا�. ا


ة �
�'9دام $ذ�ب $6�ل �و��&
ت 6)6�� ا��و'��ل. 6�م ��'م '1و��ل �'�رات "�$�وا�'9راج �'رات ا��ورا��ل ا

���ث أ�����د ا��ورا����وم، إا��ورا����ل 
6 L���
���'9دام $��
 ���ن طر���ق ا�'ر����ز و���زع ا��إ� =��'�'��رات أو �$#
د


زي *\�
در ا���
ج 6
�� �ورا�
ت ا�$و��وم 5$ $
 ��� ذ�ك $ن 'ر��_ و'>&�ف و'���سا'�. 

 �N ��دس �)ور�د ا��ورا��ومإ��+و�ل ;��ث أ���د ا��ورا��وم  ا��ظم ا��/��� أو ا��%دة �/�/�ً  ٢-٧


�1.إ$�1وظ.  )�  

�ث أ���د ا��ورا��وم  

إ�$�ن '1و�ل 6� L�دس ��ور�د ا��ورا��وم �ن طر�ق ا�&��ورة $�
��رة. و''ط��ب 

�ث ��ور�د ا���ور

ز ا�&�ور أو 6\�  .ا�#$��. و>ود $�در 

� أ���د ا��ورا��ومإ��+و�ل ;��ث أ���د ا��ورا��وم  ا��ظم ا��/��� أو ا��%دة �/�/�ً  ٣-٧��; N� 


�1.إ$�1وظ.  )� 

���ث أ�����د ا��ورا����وم  

�� أ�إ�$���ن '1و���ل 6��6 L������ث أ�����د 
����د ا��ورا����وم ���ن طر���ق ا9'��زال 6


در ا�$��ر (ا�$"طر) أو ا��Iدرو>�ن���
ز اQ 9دام'�
 .ا��ورا��وم �

 �N را�� �)ور�د ا��ورا��ومإ��+و�ل ;��� أ���د ا��ورا��وم  ا��ظم ا��/��� أو ا��%دة �/�/�ً  ٤-٧


�1.إ$�1وظ.  )� 

ور���د ا��ورا����وم ���ن طر���ق '&
���ل 6��
�� أ�����د ���L را���5 ��إ�$���ن '1و���ل 6��
�� أ�����د ا��ورا����وم  


ز ��ور�د ا��Iدرو>�ن ��د در>. 1رارة ''راوح ��ن Q 5$ ورا��وم��  .در>. $Zو�. ٥٠٠و  ٣٠٠ا

 �N ��دس �)ور�د ا��ورا��ومإ��+و�ل را�� �)ور�د ا��ورا��وم  ا��ظم ا��/��� أو ا��%دة �/�/�ً  ٥-٧


�1.إ$�1وظ.  )� 


�ل ا�$�1وب ��إا��ورا��وم �'م '1و�ل را�5 ��ور�د  &'�
دس ��ور�د ا��ورا��وم �ن طر�ق ا� L�T ط)ق


زات ��Q ن��وم $��ورا����ا�1��رارة �
���'9دام ا�&���ور ���� $&
���ل �ر>���. و�>��ري '��6��ف ���
دس ��ور���د ا

 

�9. �ن طر�ق '$ر�ر $>رى ا�دوا�ق ��ر $���دة ��
ردة ��'م '�ر�دھـ�ـ��در>�
ت  ١٠�ـ�ـL إا�دوا�ق ا


ز ا�&�ور $Zو�. '1ت ا��&ر.\� .و''ط�ب ا�#$��. و>ود $�در 



 

٣٤ 

 �N �)ز ا��ورا��ومإ��+و�ل را�� �)ور�د ا��ورا��وم  ا��ظم ا��/��� أو ا��%دة �/�/�ً  ٦-٧


�1.إ$�1وظ.  )� 

�$\���وم (د�#
ت ����رة) أو إ�'م '1و�ل را�5 ��ور�د ا��ورا��وم  
� =��L ��ز ا��ورا��وم �ن طر�ق ا9'زا

������وم (د�#���
ت ����\�
��
����ل �����د در>���
ت 1���رارة ''>���
وز �"ط���. ا��Iا&'�
ر ـــ���ـرة). و�>���ري ا

  .در>. $Zو�.) ١١٣٠وم (ــــا��ورا��

� أ���د ا��ورا��ومإ��+و�ل ��دس �)ور�د ا��ورا��وم  ا��ظم ا��/��� أو ا��%دة �/�/�ً  ٧-٧��; N� 


�1.إ$�1وظ.  )� 

6
�� أ���د ا��ورا�إ�$�ن '1و�ل �
دس ��ور�د ا��ورا��وم   L��وم �ن طر�ق وا1دة $�ن 6�)ث �$���
ت. 


ء ��$�

�� أ�����د ا��ورا����وم إ���� ا�#$����. ا�و���L، ���'م ا9'��زال ���
دس ��ور���د ا��ورا����وم و��1��ل ���6 L���

6
��.، �>ري '��1ل ��
دس ��ور��د ا��ورا���وم ��9
ر. و�� ا�#$��. ا��
�'9دام ا��Iدرو>�ن وا�T ��� =�'ذا�


در �'ر��ب 6
�� �و���
ء، و�(
ف ا$���L إرا�
ت ا�$و���وم، و�9'�زل $��_ 6�
�� �ورا��
ت ا�$و���وم ا

6٨٢٠
�� أ����د ا��ورا���وم �
��'9دام ا��I�درو>�ن ���$�
 '��ون در>�. ا�1�رارة   ��� 
در>�. $Zو��.. أ$�

�

زي و6\�
دس ��ور�د ا��ورا��وم ا� i$6.، ��'م د�
6�ـ
در ــ�ـ�ـون وا���ــــــ�ـد ا��ر�ــــ� أ���ــ�ـا�#$��. ا


ء، �1�ث ''ر��ب �ر�و��
ت �ورا���ل ا�$و���وم. و'�د$i �ر�و��
ت �ورا���ل ا�$و���وم  )٣(ن �د $��� ا

9
ر وا��Iدرو>�ن ��د در>. 1رارة ''راوح ��ن ��
ج 6�
�� أ����د در>�. $Zو��. * ٦٠٠و  ��٥٠٠ ا�'�

  .ا��ورا��وم


�� أ����د ا��ورا���وم، ��6�راً إو�$��. '1و�ل �
دس ��ور�د ا��ورا��وم  �6 L��
رھ�
 ا�$ر�1�.  $�
 '�'م �'�
�


ج ا�و0ودا�و�L �� أي 5��$ *'�. 

 �N را�� �)ور�د ا��ورا��ومإ��+و�ل ��دس �)ور�د ا��ورا��وم  ا��ظم ا��/��� أو ا��%دة �/�/�ً  ٨-٧


�1.إ$�1وظ.  )� 

��Iدرو>�ن.إ�'م '1و�ل �
دس ��ور�د ا��ورا��وم  
� =��L را�5 ��ور�د ا��ورا��وم �ن طر�ق ا9'زا  

 

 




