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 ٢٠١٢ ��ر�ن ا��	�/	و���ر ٢٧
 

 ��م�وز�� 
  �ر��
�ل: ا	���زي� ا

 ��ـرة إ����ــ�

  

 

���  ر���� وردت �ن ا�&%$� ا�دا#�� �"و!��ت ا����دة ا��ر�
  و�و�*� إ�( ا�و���� ا�دو��� �"ط�'� ا�ذر��

  �ول ا��&�دئ ا��و��*�� ا���.� &&%ض ا�دول ا��,�ء
 �.د�ر ا��واد وا��%دات وا����و�و��� ا��وو��&�0ن 

 

 

، �!!ن ا��/!!  ا�دا-�!!  ��و,�!!�ت ��٢٠١٢!!ر�ن ا�ول/أ��!!و�ر  ��١٢ّ*!!ت ا���	!!  �!!ذ�رة �!!%و� ، �ؤر"!!    -١
ا���:!!!!!دة ا��ر���!!!!!  �ط�!!!!!ب ��7!!!!!� �!!!!!ن ا�و���!!!!!  أن �/�!!!!!م ��!!!!!5 ��4!!!!!3 ا�!!!!!دول ا��2!!!!!�ء ر0!!!!!��  �ؤر"!!!!!  

ا�/�م �ن ر-�س ��4و�  ا��!ورد�ن ا�	!وو��ن، ا�0!�د ر���!�رد 4!� �!� �و74  إ�5 ا��د�ر  ٢٠١٢أ��ول/����0ر ٥
و�را	�!!� أ0!!�و	�� وأ���	�!!� وإ0!!�را��� وأ0!!��	�� وإا,�:!!�د ا�رو0!!� وا�ر4	�!!�ن و 0!!�را�%ورد، ���	���!!  �!!ن :�و�!!�ت

7ور�!  ا���!���  �	دا وإ�ط���� وا��راز�ل وا��ر�@�ل و����4� و��@�ر�� و�و�	دا و�!�?روس و�ر��!� وا��0�4آ�ر�	دا وآو
و7�4ور�  �ور�� و4	وب أ�ر�*�� وا�!دا	�رك ورو��	�!� و0!�و����� و0!�و��	�� وا�0!و�د و0و�0!را وا��!�ن و�ر	0!� 
و�	�	!!دا و�D!!رص و��زا"0!!��ن و�روا��!!� و�	!!دا و,�%�!!� و��0!!��رغ و���وا	�!!� و���ط!!  وا�����!!  ا���:!!دة ��ر�ط�	�!!� 

ا����!�ن و و	�وز��	!دا وھ	@�ر�!� وھو�	!دا وا�و,�!�ت ا���:!دة ا��ر���! �ر�	دا ا��!����  وا�	!رو�F وا�	�0!� آا�/ظ�5 و
 �*ّدم �/�و��ت إ2���  �ن ا����دئ ا��و�7�4  ���ك ا�:�و��ت ��Iن �����ت ا�	*ل ا�	ووي. ب ،ا��و	�نو

و��5 2وء ا�ر�N  ا��/رب �	7� �� ا��ذ�رة ا��%و�  ا��ذ�ورة أ�!?ه، ا�ُ0	K!0 ���!� ��!� 	!ص ا��!ذ�رة   -٢
 و�  و�ذ�ك 	ص ا�ر0��  و�?:*7� �@رض إ�?م 3��4 ا�دول ا��2�ء.ا��%

  

 
��@�7� ا��/ّد� ، ���دئ �وI��  �7�4ن �����ت 	*ل ا��/ّدات وا��واد وا��را�F ا�:�0و��  �2��INFCIRC/254/Part 2ـّن ا�و�*     أ � ،

  وا���	و�و�4� ا�����  �7� ا��زدو4  ا,�0"دام ذات ا���  ����4�ل ا�	ووي. 

 ورو��  ور-�س �4	  �زا	@ر ��%  �را��Dن.��ر�ت ا��%و�2  ا�   ب 
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 &%$� ا�و!��ت ا����دة �دى ا���ظ��ت ا�دو��� 21 ����1

 

 

 �ذ�رة د&"و�����

 

23/2012 

�7دي ا��/  ا�دا-�  ��و,��ت ا���:دة ا��ر���  �دى ا�و���  ا�دو��  ��ط�D  ا�ذر�  �:���7� إ�!5 ا��!د�ر ا�/!�م ��و���!  
�و74!  إ�!5 ا��!د�ر ا�/!�م �!ن ا�0!�د ر���!�رد  ٢٠١٢أ��ول/0!����ر  ٥و���رف �Iن �:�ل إ��S ر0��  �ؤر"!  �!� 

4� �� �0را�%ورد، �!د�ر �!ؤون أ�!�ن وأ�!ن ا�ط�D!  ا�	وو�! ، وزارة ا�"�ر�4!  �!� ا�و,�!�ت ا���:!دة، وا�!ر-�س 
7	I!!�� !!وو��ن، ��/�!!ق ����/!!د�?ت ا���%!!ق	�4و�!!  ا��!!ورد�ن ا��� �ول �!!ن ا���!!�دئ ا�:!!���� ���!!� �"!!ص ا�4!!زء ا

 *� ). INFCIRC/254/Part 1ا��و�7�4  ����4و�  (ا�و

  !!*�و���!!رف ا��/!!  ا�دا-�!!  ��و,�!!�ت ا���:!!دة ا��ر���!!  �!!Iن �ط�!!ب �/�!!�م ��!!5 ا�!!دول ا��2!!�ء �!!� ا�و���!!  ا�و
 ��  ا��0د �0را�%ورد.��*�ر	  ا��@��رات ا��د"�  ��2X��  إ�5 ر0 ) و4دو,ً INFCIRC/254ا��/ّد�  (

و�@�	م ا��/  ا�دا-�  ��و,��ت ا���:!دة ا��ر���!  �!دى ا��	ظ�!�ت ا�دو��!  �!� ���	!� ھ!ذه ا�%ر�!  ��/!رب �!ن 4د�!د 
 ���د�ر ا�/�م ��و���  �ن أ5�0 آ��ت �*د�رھ�.

 

 ["�م]                 

 

 ��٢٠١٢ر�ن ا�ول/أ��و�ر  ١٢                

  



 

 

 ر#�س ���و�� ا��وّرد�ن ا��وو��ن

 �ب �ؤون أ��ن وأ�ن ا�ط�D  ا�	وو� ��

 ���ب ا��ن ا�دو�� و�	3 ا,	���ر 

 وزارة "�ر�4  ا�و,��ت ا���:دة 

 وا�	طن

 ا�و,��ت ا���:دة ا��ر��� 

 ٢٠١٢أ��ول/����0ر  ٥

�	!دا �رآو�را	�!� وأ�	دا وأ���	�!� و�0آ�0و	�� وإ�0را��� وأ�0�	�� وإا,�:�د ا�رو0� وا�ر4	��ن و���	���  �ن :�و��ت 
إ�ط���!!!� وا����!!!�ن وا��راز�!!!ل وا��ر�@!!!�ل و����4!!!� و��@�ر�!!!� و�و�	!!!دا و�!!!�?روس و�ر��!!!� وا�7�4ور�!!!  ا���!!!���  و

و7�4ور�  �ور�� و4	وب أ�ر�*�� وا�!دا	�رك ورو��	�!� و0!�و����� و0!�و��	�� وا�0!و�د و0و�0!را وا��!�ن و�ر	0!� 
رغ و���وا	�!!� و���ط!!  وا�����!!  ا���:!!دة ��ر�ط�	�!!� و�	�	!!دا و�D!!رص و��زا"0!!��ن و�روا��!!� و�	!!دا و,�%�!!� و��0!!��

وا����!�ن  �ر�	دا ا��!����  وا�	!رو�F وا�	�0!� و	�وز��	!دا وھ	@�ر�!� وھو�	!دا وا�و,�!�ت ا���:!دة ا��ر���! آا�/ظ�5 و
��ر�	� أن أ��ر إ�5 3��4 ا��را0?ت ا�0��*  ذات ا���  ا�واردة �!ن ھ!ذه ا�:�و�!�ت ��!Iن Dرارا�7!�  ١.ا��و	�نو
�رف و�*� �����دئ ا��و�7�4  �/����ت ا�	*ل ا�	ووي ا��	�ورة :����ً ����   !*� �INFCIRC/254/Rev.10/Part 1!� ا�و

   ��� �� ذ�ك �ر�*��7�.

وDد Dررت ھذه ا�:�و��ت أن ��2ف، إ�5 ا���ب ا�"!�ص �I	�!ط  ا�!د�م �!� ا�4!زء ا�ول �!ن ا���!�دئ ا��و�7�4!  
�/	!!وان "د�!!م ا�و�!!ول إ�!!5 ا��!!واد ا�	وو�!!  �?0!!�"دام �!!�  ١٢ا�4د�!!دة ���4و�!!  ا��!!ورد�ن ا�	!!وو��ن، ا�%*!!رة 

  و���� ��� ا�	ص ا�4د�د:  ا�Nراض ا����0 ".

 &دا�� ا��ص:

 د�م ا�و.ول إ�( ا��واد ا��وو�� �����دام 21 ا�9راض ا��"��� -١٢

، ا�و�!ول إ�!5 ا��!واد ا�	وو�!  ��@���ت ا��!� �ر�!� إ��7!� ھ!ذه ا���!�دئ ا��و�7�4!  �	�@� ���ورد�ن أن ��0روا، و�*�ً 
�@�  ا�0"دام ا�ط�D  ا�	وو�  �� ا�Nراض ا����0 ، وأن ��4/وا، �� 	ط�ق أ:��م ا���دة ا�را�/  �!ن �/�ھ!دة �!دم 
�5 ا�0%�دة ���	  �ن ا�0وق ا��4�ر�  ا�دو��  و�ن 0�-ر ا\��!�ت ا�دو��!  Dر، ا�74�ت ا����*�  ��5 �:*�ق أ���	ا,

 �*��� ا��ص        "د��ت ا�وDود ا�	ووي دون ا��0�س �0وق ا�وDود ا�/���� . ا����:  ��:�ول ��5 

و�دوا�� ا�و2وح �رد، �ـ�0ُ	0"�ً �� ا���:ق، ا�	ص ا����ل �����دئ ا��و�7�4  ا��/ّد�  و�ر�*��2X�� ،�!7!��  إ�!5 
 ".  "4دول �*�ر	  ا��@��رات ا��� أُد"ـِ�ت ��5 ا����دئ ا��و�7�4  �/����ت ا�	*ل ا�	ووي

  

  
 0/�دة ا��0د �و��� أ��	و

 ا��د�ر ا�/�م

  ا�و���  ا�دو��  ��ط�D  ا�ذر� 
  
  
  ��ر�ت ا��%و�2  ا�ورو��  ور-�س �4	  �زا	@ر ��%  �را��Dن.   ١



 

 

وDد Dررت ا�:�و��ت ا��ذ�ورة أ�!?ه أن ���!رف و�*!�ً ����!�دئ ا��و�7�4!  ا��	*:!  ��!5 ھ!ذا ا�	:!و، وأن �	ّ%!ذھ� 
  ا�وط	�  ا�"��  ��ل_ �ن ھذه ا�:�و��ت. �	�ًء ��5 ا���ر�/�ت

�!�د�  �!3 �%!�دي �D,!  ا��	ا�� �0!7�م �!X"ذ ھذا ا�*رار، 2رورة ا�� �إدرا��ً ����ً، وھ  �	و�درك ا�:�و��ت ا��/
ا70X�م �Iي ��ل �ن ا����ل �!� ا	��!�ر ا�0!�:  ا�	وو�!  أو �Nرھ!� �!ن ا�74!زة ا���%4!رة ا�	وو�!  أو �:ر�7%!� 

ھ�ب 	!ووي، و2!رورة ��!ل ���I�  �I!0!دات �!دم ا,	��!�ر أو �!دم ا��:ر�!ف �!ن ��I!0  ا��	��0!  إ�5 أ���ل إر
 ا��4�ر� .

 

و���*!!در ا�!!ذي ��/�!!ق ����4!!�رة دا"!!ل ا,�:!!�د ا�ورو�!!�، 0!!�*وم ا�:�و�!!�ت ا��!!� ھ!!� دول أ�2!!�ء �!!� ا,�:!!�د 
 �7�%� أ�2�ء �� ا,�:�د. دو,ً ا�ورو�� ��	%�ذ ھذا ا�*رار ��5 2وء �� ��ر�ب ���7� �ن ا��زا��ت �

أر4و �	�م �/��م 	ص ھذه ا��ذ�رة و��:*7� ��5 3��4 ا�!دول ا��2!�ء �!� ا�و���!  ,ط?�7!� ���7!�، ������رھ!� 
  *� .INFCIRC/254/Rev.11/Part 1ا�و

��رب ��م �4دداً �ن أ5�0 آ��ت ا��*د�  � ر.و���	���  �ن ا�:�و��ت ا��ذ�ورة أ�?ه، أود أن أ�N	م ھذه ا�%ر

 و�%�2ّوا �*�ول ��-ق ا,:�رام،

  

 [ا��وDـ�3]                  

 ر����رد 4� �� �0را�%ورد                   

 ر-�س ��4و�  ا��وّرد�ن ا�	وو��ن                  

 



 

-١- 
 

 ا��&�دئ ا��و��*�� �%�"��ت ا��;ل ا��ووي

ل ا�	!ووي �	�@� �ط��ق ا����دئ ا�0��0  ا�����  ا�"��  ����2�	�ت و2وا�ط ا���د�ر ��5 ����!�ت ا�	*! -١
�?�0"دام �� ا�N!راض ا�0!���  إ�!5 أي دو�!  �N!ر :!�-زة �0!�:  	وو�!  و�ط��*7!�، �!� :��!  2!وا�ط 

�!�درات ا��!واد  إ��دة ا�	*ل، ��5 �����ت ا�	*ل إ�5 أي دو� .�  !�-�D دد، و32 ا��!وردون�و�� ھذا ا�
  ا�:0�0 .

 ا��ظر �"( ا���>�رات ا��وو��

�	*ل ا��%ردات ا���̀�	  �� D�-�  ا��واد ا�:0�0  أو ا���	و�و�4� ا�����  �7!� إ, �	�@� ���ورد�ن أ, �Iذ	وا  -٢
�	�ًء ��5 �و��دات :�و��  ر��0  �ن ا�74�ت ا����*�  ���0/د �!را:  ا,0!�"دا��ت ا��!� �!ن �!I	7� أن 

 �ؤدي إ�5 إ	��ج أي 74�ز �%�4ري 	ووي.

 ا�����ـــ� ا���د��

	وو�  ا����	  �� D�-�!  ا��!واد ا�:0�0!  ا���%!ق ���7!� �	�@!� أن �و2!3 3��4 ا��واد وا��را�ق ا� (أ) -٣
وDد وا�!ق ا��!وردون ��!5  �:ت ا�:���  ا���د�  ا�%/��  ��	3 ا�0"دا�7� و�داو�7� �دون �ر"�ص.

7� ���!� ���!ل �	!وع ا��!واد وا��/!دات وا��را�!ق، �!3 	��I� /�ـّن�� ��0و��ت ا�:���  ا���د�  ا���
 ا�دو�� .�را��ة ا��و���ت 

إ,  ا��0ؤو��  �ن �	%�ذ �دا��ر ا�:���  ا���د�  �� ا���!د ا����*!� ھ!� �0!ؤو��  :�و�!  ذ�!ك ا���!د. (ب)  
أ	S، ��	%�ذ ا��روط ا���%ق ���7� ���� �!�ن ا��!ورد�ن، �	�@!� أن ��!ون �0!�و��ت ا�:���!  ا���د�!  

 ���*�.ا��� �4ب أن �*وم ���7� ھذه ا��دا��ر �و2وع ا�%�ق ��ن ا��ورد وا�

�	�@!!� �!!� �!!ل :��!!  و2!!3 �ر���!!�ت "��!!  ��:د�!!د ا��0!!ؤو���ت �و2!!وح ���!!� ��/�!!ق �	*!!ل  (ج)  
 ا��%ردات ا���̀�	  �� D�-�  ا��واد ا�:0�0 .

 ا�,����ت

�	�@� أ, �*وم ا��وردون �	*ل أي �%ردات ��̀�	  �� D�-�  ا��واد ا�:0�0  أو ��	و�و�4!� ���!�   (أ) -٤
زة �0!�:  	وو�!  ا, اذا �!�ن �!دى ا�دو�!  ا����*�!  ا�%!�ق 	��!ذ �!3 ا�و���!  �7� ا�5 دو�  �N!ر :!�-

�*2� ��ط��ق ا��2�	�ت ��5 3��4 ا��واد ا���در�  وا��واد ا,	�!ط�ر�  ا�"��!  ا��0!�"د�  
و�	�@� أ, �Iذن ا��وردون �/���!�ت 	*!ل  �� أ	�ط�7� ا����0  �� ا�وDت ا�:�2ر و�� ا���0*�ل.

 �/د ا�:�ول ��5 �و��دات :�و��  ر��0  �ن ا����*ـّ� �%�د ��� ���:�ن ھذا ا�*��ل إ, 

أ	!!S إذا و4!!ب إ	7!!�ء ا,�%!!�ق ا��!!ذ�ورة أ�!!?ه، �/�!!ـّن ��!!5 ا����!!ـّ*� أن �!!د"ل �!!� :�!!ـّز  −
ا�	%�ذ ا�%�D�ً �/*وداً �!3 ا�و���!  �0!�	د إ�!5 ا�%�D!�ت ا�2!��	�ت ا�	�وذ�4!  ا�*�-�!  ا����/!  

�ت ��!!5 ��4!!3 ا��%!!ردات ا����!!ـ̀	  �!!� D�-�!!  ا��!!واد ��و���!!  �*2!!� ��ط��!!ق ا�2!!��	
ا�:0ـّ�0  وا���	و�و�4� ا�����  �7� ا��	*و�  �ن 4�	ب ا��!ورد أو ا��/��4!  أو ا��!ـُ	�4  

 أو ا���0"د�  �� إط�ر �����ت ا�	*ل ھذه؛

وأ	!!S إذا D!!ّررت ا�و���!!  أن �ط��!!ق ا�2!!��	�ت ا����/!!  �7!!� �!!م �/!!د ���	!!�ً، و4!!ب ��!!5  −
وإذا �!م �*�!ل ا����*!ـّ� ��!ك ا��!!دا��ر،  ����*!ـّ� أن �2!/� �!دا��ر �:*!ـّق �?-�! .ا��!ورد وا



 

-٢- 
 

و4!!ب ���!!S أن �g�!!0 �	!!�ء ��!!5 ط�!!ب ا��!!ورد ��f!!�دة ا��%!!ردات ا��	*و�!!  وا��0!!��دة 
 ا����ـ̀	  �� D�-�  ا��واد ا�:0ـّ�0  إ�5 و7/2� ا�0��ق.

(أ) إ�!5 دو�!  �N!ر :!�-زة �0!�:  ٤رة ا�%ر��!  �	�@� أ, �ـُؤَذن �/����ت ا�	*!ل ا��!� ��!��7� ا�%*! (ب)  
	وو�!!  و�!!�س �!!د�7� ا�%!!�ق 2!!��	�ت �!!ن ا�	!!وع ا��!!ذ�ور إ, �!!� :!!�,ت ا0!!�	�-� ، وذ�!!ك �	!!د�� 
�ـُ/��ر �����ت ا�	*ل 2رور�  ���ن ��@�ل ا��را�ق ا�*�-� ، واذا ��	ت ا�2!��	�ت �ط̀�*!  ��!5 

 أو , �!Iذ	وا –i ��� اذا ��ن �!� 	�!�7م أن �!Iذ	وا و�	�@� أن �*وم ا��وردون ������� ��ك ا��را�ق.
ل ھذه ا�/����ت، ��� �	�@� أن ����0وا ا���ورة �� ھذا ا��دد :0ب ا,2�D�ء. –�� 

(ب) ��!5 ا,�%�D!�ت أو ا�/*!ود ٤(أ) و٤, �	ط�!ق ا��0�0!  ا���!�ر ا��7!� �!� ا�%*!ر��ن ا�%!ر����ن  (ج)  
ك ا��!!�ر�K. و�!!� :��!!  ا���!!دان ا��!!� ا��ز�!!ت أو أو �D!!ل ذ�!! ١٩٩٢	�0!!�ن/أ�ر�ل  ٣ا���ر�!!  �!!� 

  !!!*�، , �	ط�!!!ق ھ!!!ذه ١٩٩٢	�0!!!�ن/أ�ر�ل  ٣ �/!!!د 0INFCIRC/254/Rev.1/Part 1!!!���زم ���و
. *� ا��0�0  إ, ��5 ا,�%�D�ت ا��� ��@ت (أو �ـُ��غ) �/د ��ر�K ا��زا�7� ���ك ا�و

(أ) ٤  ا���!!�ر إ��7!� �!!� ا�%*!رة ا�%ر��!!  �	�@!�، ��و4!!ب ا,�%�D!�ت ا��!!� , �	ط�!ق ���7!!� ا��0�0! (د)  
(ج))، أ, �*وم ا��وردون �	*!ل ا��%!ردات ا���̀�	!  �!� D�-�!  ٤(ب) و٤(ا	ظر ا�%*ر��ن ا�%ر����ن 

ا��واد ا�:0�0  أو ا���	و�و�4� ا�����  �7� ا, اذا ��	ت ���و�  ��2�	�ت ا�و���  و:�ث ��!ون 
  !*�و�!3 ذ�!ك، ��/7!ـّد  ا��!�درة �!ن ا�و���! . GOV/1621أ:��م ا��دة وا��@ط�!  ��0!*  �!3 ا�و

(أ) ��و4ب ��ك ا,�%�D!�ت ٤ا��وردون ���/�ل ��5 �	%�ذ ا��0�0  ا����ر إ��7� �� ا�%*رة ا�%ر��  
 �� أ��ر وDت ���ن.

 �:�%ظ ا��وردون �:ق �ط��ق �روط �ور�د إ2���  ��0�0  وط	� . (ھ)  

 �� �روط7م ا����ر�  ���2�	�ت �	د ا,2�D�ء.�*وم ا��وردون، ���ل ���رك، ��f�دة ا�	ظر  -٥

 ,وا&ط ��.� �"( ا�.�درات ا������

أن ���رس ا��!وردون �0�0!  ا��!رّوي �!� 	*!ل ا��را�!ق وا��/!دات وا���	و�و�4!� وا��!واد ا�:0�0!   �	�@� -٦
 �!!�  !!�ا��!!��:  �?0!!�/��ل �N!!راض ا�0!!�:  ا�	وو�!!  أو ا�74!!زة ا��%�4ر�!!  ا�	وو�!!  ا�"!!رى، و�"�

X"ط!!�رات ر�!!ض D�-�!!  �!!ن  ا�:!!�,ت ا��!!� ��!!ون ��7!!� ��دو�!!  ���	!!�ت ��!!5 أرا2!!�7� ��!!�ل �و2!!و��ً 
�!ن ا���!�دئ ا��و�7�4!  ���4و�!  ا��!ورد�ن ا�	!وو��ن �*د�!   ٢اX"ط�رات ا��	�وص ���7� �� ا�4!زء 

 �ن أ�ر �ن :�و�  وا:دة �ن ا�:�و��ت ا����ر�  �� ��4و�  ا��ورد�ن ا�	وو��ن.

!!راء وإ�!!�دة ا��/��4!! ، �!!� 0!!�� (أ)  X*!!ل �را�!!ق ا	ذن ا��!!وردون �I!!� أن �@!!�	ق ھ!!ذه ا��0�0!! ، , �
وا��/!!دات وا���	و�و�4!!� ا���/�*�!!�ن ���!!ك ا��را�!!ق، إذا �!!�ن ا����*!!� , �%!!�، ��!!5 ا�D!!ل، ��!!ل 

 ا��/���ر ا����� :

 ��زا���!S, ���!ل ا��!�ل و�!� ا�	وو�!  ا�0!�:  ا	��!�ر �!دم �/�ھ!دة �� طر��ً  ��ون أن ‘١’    
 ا��/�ھدة؛ ��و4ب

 ��4س 4�	ب �ن ��S ا�	ظر �4ري ا�و���  أ��	  �ن �*ر�ر �� إ��S أ��ر Dد ��ون , أن ‘٢’    
 و, �/!S، ا���رم ا��2�	�ت ,�%�ق ��,���ل ����زا���S �"?ً  ������ره ا�و��� ، �:��ظ�

 "ط!وات ا�"!�ذ إ�!5 �!د�وه ا��:!��ظ�ن ��4!س �!ن D!رارات �و2وع �زال , ��ون أن
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!!�ل إ2!!��� ��?� S!!��ت ا���/�*!!  ,��زا��	ء أو ���2!!���!!	��  !!* ا�0!!��� ا�ط!!��3 �!!� ا�
S4��	ووي، ��ر	د ��!ون أن و, ا�!D أ��@!ت S!	�  !	�ا�و���!  أ� S%!� �0!�ط�3 , دو�!  �و
 �!!� ا��/�!�ر ھ!ذا �	ط�!ق و, .�/7!� ا���!رم ا�2!!��	�ت ا�%!�ق ��7!� �	%!ذ أن :���!� ا�و���! 

 وD!!ت �!!� ا�!!دو�� ا��!!ن ��4!!س أو ا�و���!!  �:!!��ظ� ��4!!س ��7!!� رر�*!! ا��!!� ا�:!!�,ت
 �����*!!� ا�	!!ووي ���ر	!!��F ا�0!!���  ا�N!!راض ��!!Iن ����!!  2!!��	�ت �و4!!د أ	!!S ,:!!ق
 �%7!وم ��!�ر , ا�%*!رة، ھ!ذه و�N!راض .���2!��	�ت ا���/�*!  ,��زا���S ا����S و��Iن

 ��/�!!ق �"!!�وف ��!!ر أن I	7��!! �!!ن ا��!!� ا�"ط�!!رة اX"!!?ل :!!�,ت إ�!!5 إ," اX"!!?ل"
 ��,	���ر؛

 ا��!ن ��4س أ��i وDد ا�	وو��ن ا��ورد�ن ���4و�  ا��و�7�4  ������دئ ��*�داً  ��ون أن ‘٣’    
 ��4!س D!رار :!دده ا�!ذي ا�	:!و ��!5 ا��!�درات ��!5 �/��!  2!وا�ط �	%!ذ �I	S! ا�دو��
 ؛١٥٤٠ ا�دو�� ا��ن

 �!!دم ��!Iن 2!��	�ت ��!5 ��!��ل ا�:�!و���ن ن�!� ا�%�D!�ً  ا��!ورد �!3 أ�!رم D!د ��!ون أن ‘٤’    
 إ�!�دة و��!Iن ا��!د، إ�5 ا�%/��  ا��2�	�ت 0ر��ن و��Iن ا��%�4ر، �Nراض ا,�0"دام

 ا�	*ل؛

 إ�!5 �0!�	د ��	�7!� ���7!� ��%!ق ا���د�!  ��:���  �/���ر ��ط��ق ���ورد ا��زم Dد ��ون أن ‘٥’    
 ا�راھ	 ؛ ا�دو��  ا��و�7�4  ا����دئ

 ا�دو��!!  ا��!!�ن ���%��D!!�ت و��*�!!داً  ��و���!!  ا����/!!  ا��!!�ن ��/!!���ر ا��!!زم D!!د �!!ون� أن ‘٦’    
 .ا��*�و� 

�!!دى ا�	ظ!!ر �!!� ا:��!!�ل ا��!!ر"�ص �/���!!�ت ا�	*!!ل ھ!!ذه، �	�@!!� ���!!ورد�ن، �!!3 إ�!!?ء ا,���!!�ر  (ب)  
، أن ���!!�وروا �!!3 ا��0!!�%�د�ن ا��:���!!�ن �2!!��ن أن ��!!ون �را�!!ق ١٠(أ) و٦) وھ!!ـ(��٤%*!!رات 

!!راء وإ�!!�دة ا��/��4!!  �/�!!زم ا0!!�"دا�Np� �7!!راض ا�0!!���  �*!!ط، �!!3 وXو�و�4!!� ا	دات و��!!/�
 ��*د�رھ� ��5 ا��/�د ا�وط	�، �ي �وا�ل ذات ��  Dد �	ط�ق. ، و�*�ً إ�?ء ا,����ر أ�2�ً 

ات ���	%�ذ ا�%/�ل ��2�	�ت ا�و���  ا���/�*  ��را�ق أو �/!د "��  د���ً  ��0ذل ا��وردون 74وداً  (ج)  
!راء أو إ�!�دة ا��/��4! ، و�	�@!�، ��!� ��%!ق �!3 ا�%*!ر��ن Xو�و�4� ا	ن ا���!�دئ  ١٣و  ٤أو ��!�

و�� ھذا ا��دد، �	�@� أن , �!ر"ص ا��!وردون �/���!�ت  ا��و�7�4 ، أن ��%�وا ط��/7� ا���0�.
�!!��� ، �7!!ذه ا�%*!!رة، إ, �	!!د�� ��!!ون ا����*!!� D!!د أد"!!ل :�!!ز ا�	%!!�ذ ا�%!!�ق 2!!��	�ت  ا�	*!!ل، و�*!!�ً 

�0!!�	د إ�!!5 ا��رو�و�!!ول ا2X!!��� ا�	�!!وذ4�، أو �	%!!ذ، �!!� ا	�ظ!!�ر ذ�!!ك،  إ2!!����ً  و�رو�و�!!و,ً 
ا�%�D�ت �2�	�ت �	��0  ����/�ون �3 ا�و���! ، ��!�ل �ر���!� إI!�� �!����Dن :�!ر ا��!واد ا�	وو�!  

 و�را7��D�، ��5 ا�	:و ا�ذي �وا�ق ���S ��4س �:��ظ� ا�و��� .

ب) �ن ا����دئ ا��و�  !�7�4	�!@��D ،!ل �دا�!  ����!�ت 	*!ل �را�!ق أو �/!دات أو (��١٦%*رة  و�*�ً  (د)  
!!راء أو إ�!!�دة ا��/��4!! ، أن ���!!�ور ا��!!وردون �!!3 ا�:�و�!!�ت ا���!!�ر�  ��!!Iن Xو�و�4!!� ا	��

 ا�:��م وا��روط ذات ا���  �/دم ا,	���ر ا��	ط�*  ��5 ا�	*ل.

� إراء أو إ��دة �/��4 ، ��	�@� أن ��!34 ا��!وردون إذا أر�د 	*ل �را�ق أو �/دات أو ��	و�و�4 (ھ)  
د و/أو ��!�ر�  �?-�!  أ"!رى  q، ���ر�  ا��!ور �	ا����*�ن ��5 أن �*��وا، ��د�ل ���:ط�ت ا�وط
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3 ا��!وردون أ�2!�ً ا�	�!ط  ا�دو��!  (��!�  ��/ددة ا�4	�0�ت �� ا��را�ق ا�	��4 . q4!�� أن �@�	و�
 را�ز دورة ا�وDود ا����DX  ا���/ددة ا�4	�0�ت.��7� أ	�ط  ا�و��� ) ا���/�*  ��

 ��.� &�0ن �.د�ر �را1ق و�%دات و���و�و��� ا=$راء �ر��&�ت

!راء و��	و�و�4� و�/دات �را�ق �	*ل �ؤھ�  أ�?ه ٦ ا�%*رة �� ا�واردة ا��/���ر ��0و�� ا��� ا�دول ��3 -٧Xا. 
 �!دم �/�ھ!دة ��!�دئ �!3 ��0!*�ً  ��!ون أن �4!ب د	!�هأ ا�واردة ا�"��  ا��ر����ت �ط��ق أن ا��وردون و�درك

 ���ر���!�ت ا��!ورد�ن 4�	!ب �!ن �ط��!ق أي ُ��ِط!ل أن �4!وز و, .�	7!� ا�را�/!  ا��!�دة 0!��� و, ا,	��!�ر،
 � .٦ ا�%*رة �� ا�واردة ����/���ر �%� ا��� ا�دول :*وق ا�����  ا�"�

�  �4���	و�و أو �/دات أو إراء، �ر�ق ���� ��/�ق �	*ل (أ)  �" ،S!� �!@�	� 0!/5 ا��!وردون إ�!5  أن�
 أو ا��	*!ول، ا��ر�!ق ��@�ل أو �/د�ل ��م ا����*�  �Iن , ا�دو�  �ن ا�:�ول ��5 �/7د ��زم D�	و	�ً 

 �ز�!د �	0!�  �!ـُرى �ورا	�!وم X	��ج ��ك ا���	و�و�4�، ��5 �ر�ق ���2ن ��ك ا��/دات أو D�-م أي
راء أو و�	�@!!� أن �0!!/5 ا��!!وردون إ .%��٢٠!!5 X�!!� !!�ء ذ�!!ك ا��ر�!!ق ا�"!!�ص	م و���!!�� 5!!�

�!5 :!د ���!ن ����!�ً Dث ��/ذر، إ�!5 أ�:� S�  �، إ���	�!  إ	�!�ج �ورا	�!وم �!رى ا��/دات ا�"�
 ٪.�٢٠	�0  �ز�د ��5 

���� ��/�ق �	*ل �ر�ق إراء أو �/دات إراء D�-�!  ��!5 ��	و�و�4!� إ!راء �/�	!  �!ت أ	� �!7	F�!  (ب)  
 ، �	�@� ���ورد�ن:�٢٠٠٨�	ون ا�ول/د���0ر  ٣١ى ��5 	ط�ق وا30 :�5 ا��ورا	�وم ا��ر

، 	*!ل ��	و�و�4!� ا���!��م وا��!	3 ا�����	�!  ا��ر��ط!  ��4	�وا، ���*در ا����ن ����!�ً  أن  )١(
 ���ك ا��	ود؛

إ�!!5 ا�:�!!ول �!!ن ا����*!!�ن ��!!5 ا�%!!�ق �	�0!!ب ��!!�D 5!!ول �/!!دات إ!!راء  �0!!/وا أن  )٢(
����	�!!! ، أو �ر�!!!ق إ!!!راء D��!!!ل ����!!!@�ل، ��!!!روط , ��!!!�g  :0�0!!! ، أو ��	و�و�4!!!�ت

 ا�0	0�خ ا��را�ق أو ���qن �ن ذ�ك ا,�0	0�خ.

أن �!!�م ��!!�دل ا��/�و�!!�ت ا�?ز�!!  �Np!!راض ا�رD���!! ، أو �2!!��ن ا��ر��!!ب وا���!!@�ل  و�	�@!!�    
 ا���Iو	�ن ���ر�ق، ���*در ا�?زم �ن دون ا���ف �ن ا���	و�و�4� ا�����	� .

�4!!!وز ����!!!�ر��ن أن �*��!!!وا، �	%!!!رد�ن أو ���4/!!!�ن، �ؤ00!!!�ت إ!!!راء �/�و	�!!!  �/��!!!د ��!!!5  (ج)  
�!�	ون  ��٣١	و�و�4� إراء �/ّ�	  �م ��ت أ	� �7	F�! ا��ورا	�!وم ا��!رى ��!5 	ط!�ق وا0!3 :�!5 

(ب) �!� ٧؛ و�0�!�g أي 	*!ل ���را�!ق وا��/!دات ا�	��4!  "�2!/� ��%*!رة ٢٠٠٨ا�ول/د���0ر 
��ه �!� D.�و�د أ�و�!�(ج) �!ن ٧وا�	�!وذج ا�و�!� ھ!و، �N!راض ا�%*!رة  �D!ل 	�!ر ا�	�!وذج ا

ا����دئ ا��و�7�4 ، 	ظ!�م أو �ر�!ق �!�م ��!@��S ��و��!د �/�و�!�ت �*	�!  ����I!د ا��X�	�!  ا��*	�!  أو 
�ل ا�وا30 ا�	ط�ق �	ظ�-ر ا��ورا	�وم.%���  � ا�4دوى �/���  ا�%�ل ا�"�

 �0!�7ل �@�!  4د�!دة إ!راء ��	و�و�4!� 	*!ل ��را�D!  ��/�!ق �د��  �ر����ت ا�Dراح ���ورد�ن و�4وز    
!راء ��	و�و�4� �4�ل �� ا��/�ونX.ا �@!�	ا�!واردة ���!ك �/�د�!  ا��ر���!�ت ھ!ذه ��!ون أن و� �!� 
 و0�0!�/رض .ا��ر���!�ت ھ!ذه ��Iن ا�	وو��ن ا��ورد�ن ��4و�  ا��0�رة و�	�@� ،)ب(٧ ا�%*رة

!راء، و��	و�و�4� و�/دات �را�ق ���د�ر �"�� ا ا��ر����ت ا����ر�  ا�:�و��تXل وذ�!ك ا!� 
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 ��	و�و�4!!� �!!� �:!!دث ا��!!� ا��@��!!رات �/��4!!  �@!!رض ،٢٠١٣ �!!�م �!!ن ا��!!داء 0!!	وات "�!!س
راءXا��4�ر�  وا����ر0�ت ا. 

!!راء  �٧!!درك ا��!!وردون أ	!!S �	!!د �	%�!!ذ ا��ر���!!�ت ا���و"!!�ة �!!� ا�%*!!رة  (د)  Xق ���!!�ر�3 ا!!�/�� �!!���
�!!  ا�*�-�!!  وا�4د�!!دة، ���!!ن أن ��!!ون ا���	و�و�4!!� ا�����	�!!  �:!!وزة ا��!!ر��ء �!!� ھ!!ذه ا��/�و	

ا����ر�3 و��م ���د�7� و	*�7!� ��!	7م، إذا ا�%!ق ا��!ر��ء ��!5 أن �%/�!وا ذ�!ك ا0!�	�دا إ�!5 ����!�ت 
و�!!درك ا��!!وردون أن إ!!راء ا��ورا	�!!وم ���!!ن أن �	ط!!وي ��!!5  ا�"!!�ذ ا�*!!رارات ا�*�-�!!  ��!!	7م.

راء وأن ����!�ت ا�	*!ل ھ!ذه ���!ن 0?0ل X*ل ا��/دات ا�?ز�  ��را�ق ا	ج و��	ور�د �"ص إ�
  أن ��م، رھ	� ���:��م ذات ا���  �ن ھذه ا����دئ ا��و�7�4 .

راء  �	�@� أن ��ذل ا��وردون 74وداً  (ھ)  Xرا�ق ا� �ت ا�و���  ��	%�ذ ا�%/�ل ��2�	ا��  ��%��  ��"
و���!� ��/�!ق �	*!ل  �!ن ا���!�دئ ا��و�7�4! . ١٤و ١٣� ��%ق �!3 ا�%*!ر��ن ا��� ��م ا��ور�د �7�، ��

دة وا�دو�!  ا����*�!  �/!� �2!��ن أن �!�م �	%�!ذ ��!��م  qأن �/�!ل ا�دو�!  ا��!ور �@!�	راء، ��	�Iة إ
دة  و�	�ء ا��ر�ق ا��	*ول �طر�*  �q70ل �ط��ق �2�	�ت ا�و��� . qأن ����ور ا�دو�  ا��!ور �@�	و�

���*�  �3 ا�و���  :ول �0�ت ا�����م وا��	�ء ھذه �� أDرب وDت ���ن "?ل �ر:�!  وا�دو�  ا�
!!راء.X!!�ء �ر�!!ق ا	ل �!!دء �!!�D م ا��ر�!!ق، و��!!5 أ�!!  :!!�ل��!!�دة  � qأ�2!!� ��دو�!!  ا��!!ور �@!!�	و�

��0!��دة ا�دو�!  ا����*�!  ��!5 و2!3 �!دا��ر �/��!  �:���!  ا��!واد  وا�دو�  ا����*�!  أن �/�!? �/!�ً 
 �ن ا����دئ ا��و�7�4 . ١٤و ١٢ا�	وو� ، ��� ��%ق �3 ا�%*ر��ن  وا��را�ق

�	�@� أن ���I!د ا��!وردون �!ن أن �!دى ا����*!�ن �ر���!�ت أ�	�!  D�-�!  �/!�دل أو �%!وق ا��ر���!�ت  (و)  
ا�"��!!!  �Iو�-!!!ك ا��!!!ورد�ن أ	%0!!!7م �:���!!!  ا��را�!!!ق وا���	و�و�4!!!� �!!!ن ا,0!!!�"دام أو ا�	*!!!ل 

 �وط	�  ��دو�  ا����*� .ا���/�ر�2ن �3 ا�*وا	�ن ا

 ا��/�ر�ف: 0Dم  

 أو ���ط!!و�ر 74!!دا" �/�و	�!!  إ!!راء �ؤ00!! " ��!!�رة �/	!!� ا��و�7�4!! ، ا���!!�دئ �!!ن ٧ ا�%*!!رة �	%�!!ذ �@!!رض  
 �!� �0!���4ن ا�Dل ��5 ا��ر��ت �ن ا	��ن ��ون :���( �ر��ت �دة أو ��دان �دة ��ن ���ر��ً  اX	��ج
  .ا�4	�0�ت ��/ددة �ر�  أو �ر��ت ا�:�د أو دول ا�:�د ا��ؤ00  �ك� ��ون أن و���ن ).�"��%�ن ��د�ن

دة أو ا����;� ا�.?���� ���?�%��ل �9?راض ا��?"�� ا��وو�?� أو ا��*?زة ا��>��ر�?�  ,وا&ط �"( ا��واد ا��ور@
 ا��وو�� ا��رى

ا,	��!�ر، �	�@!� أ4ل �:*�ق أھداف ھذه ا����دئ ا��و�7�4  وإ��:  ا�%رص ��وا��  ا�:د �ن �"�طر  �ن -٨
�!!� ا�%�D!!�ت �ور�!!د ا��!!واد ا�	وو�!!  أو �ور�!!د  –���!!ورد�ن، ��!!5 �!!�ن ذ�!!ك �?-�!!�ً و����!!�ً، أن ُ�!!در4وا 

ا��را�!!ق ا��!!� �	!!�F �!!واد �!!��:  �?0!!�/��ل �N!!راض ا�0!!�:  ا�	وو�!!  أو ا�74!!زة ا��%�4ر�!!  ا�	وو�!!  
د وا����*� ��!5 �ر���!�ت ��!Iن إ�!�دة �/��4!  أ:����ً �د�و إ��X 5رام ا�%�ق ����دل ��ن ا��ورq  –ا�"رى 

���:  �?�0/��ل �Nراض ا��0:  ا�	وو�  أو ا�74زة ا��%�4ر�  ا�	وو�!  ا�"!رى،   ��أي �واد ذات 
 أو �"ز�ن ھذه ا��واد أو �@��رھ� أو ا�0"دا�7� أو 	*�7� أو إ��دة 	*�7�.
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 ,وا&ط �"( إ��دة ا��;ل

 �	!�ءً  إ, �7!�، ���!�  ��	و�و�4!� أو ا�:0�0 ، ا��واد D�-�  �ن �%ردات نا��وردو �	*ل أ, �	�@� )أ( -٩
 ::��  �� �I	S ا����*� �ن �و��د ��5

 ��دة 	*ل ھذه ا��%ردات أو ا���	و�و�4� ا�����  �7�،إ )١(

 أو      

	*ل �%ردات ���ـّ	  �� D�-�  ا��واد ا�:0�0  ���0دة �ن �را�ق َ	َ*7�َ� ا��ورد أ�!?ً، أو  )٢(
  ات أو ��	و�و�4� َ	َ*7�َ� ا��ورد أ�?ً؛��0��دة �/د

��ون ���*� ا��%ردات ا��� أ��د 	*�7� أو ا��%!ردات ا��	*و�!  D!د D!دم 	%!س ا��و��!دات ا��!� ط��7!�    
. ���� ا��ورد ���	�0  �/���  ا�	*ل ا

 �	�@�، ��2X��  إ�5 ذ�ك، أن �ـُط�ب �وا�*  ا��ورد ��5 �� ���: (ب)  

ردات �ن D�-�  ا��واد ا�:0�0  أو ���	و�و�4� ���!�  �7!� وأي ����!  أي إ��دة 	*ل ��%  )١(    
) �!ن أي دو�!  , �ط�!ب �ط��!ق ا�2!��	�ت ٢(أ) (٩	*ل ���ر ا��7� �� ا�%*!رة ا�%ر��!  

 (أ) �ن ھذه ا����دئ ا��و�7�4  ��رط ���ور�د؛٤ا�����  و�*�ً ��%*رة ا�%ر��  

راء أو وأي إ�!!�دة 	*!!ل ���را�!!ق أو ا��/!!دات أو ا�  )٢(    X�!!�  !!*�/ا���  �!!���	و�و�4!!� ذات ا�
إ��دة ا��/��4  أو إ	��ج ا���ء ا�*�ل، وأي 	*ل ��را�ق و�/دات �!ن ا�	!وع ذا�!S �0!��دة 

د؛ qب ا��ور	ن 4�� ً?� �ن �%ردات �	*و�  أ

وأي إ��دة 	*ل ����ء ا�*�ل أو ا��واد ا����:  �?�0/��ل �Nراض ا��0:  ا�	وو�!  أو  )٣(
 �4ر�  ا�	وو�  ا�"رى.ا�74زة ا��%

(ب)، أن �*!!دم ا�:�و�!!�ت �/2!!7� ��٩/�!!ـّن، �2!!��ن :!!ق ا��وا�*!!  ا����!!ـّن �!!� ا�%*!!رة ا�%ر��!!   (ج)  
. �� ��/ض �و��دات ���� ��/�ق �Iي 	*ل أ��� ذي 

�	�@� ���ورد�ن أن �	ظروا �� ا��رّوي �!� 	*!ل ا��%!ردات ا��!ـُ:ّددة �!� D�-�!  ا��!واد ا�:0!ـّ�0   (د)  
�و�4� ا�����  �7� إذا ��ن �!  "ط!ر �!Iن �!ـُ/�د 	*�7!� "?�!�ً ���و��!دات ا��/ط!�ة ��و4!ب وا���	و

(أ) و (ج) 	��X  4"%�ق ا����ـّ*� �� و32 و�/7ـّد 2!وا�ط وط	�!  �?-�!  ٩ا�%*ر��ن ا�%ر����ن 
 .١٥٤٠و�/ـّ��  �/����ت ا���د�ر وا��:ن ا�/��ر، :��0� :ّددھ� Dرار ��4س ا��ن ا�دو�� 

 �دم ا!����ر�&دأ 

ا�	ظ!!ر �!!ن ا�:�!!�م ا�"!!رى �7!!ذه ا���!!�دئ ا��و�7�4!! ، �	�@!!� أ, �!!Iذن ا��!!وردون �	*!!ل ا��%!!ردات  ض@!!� -١٠
ا��:ددة �� D�-�  ا��واد ا�:0�0  أو ا���	و�و�4� ا�����  �7� إ, إذا ا�D	/وا �!Iن ����!�ت ا�	*!ل �!ن �0!�ھم 

�%�4ر�!  ا�	وو�!  و�!ن �!ـُ:̀رف �7!دف ا�*�!�م ���I!�ل �� ا	���ر ا��0:  ا�	وو�  أو �Nرھ!� �!ن ا�74!زة ا�
 إرھ���  	وو� .
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 ا���>�ذ

١١- �!!@�	�  g-ذ�!!ك �!!وا �%�!!ذ ا�%/!!ـّ�ل ����!!�دئ ا��و�7�4!! ، ��!!� �!!	!!  �2!!��ن ا���	و	�D ورد�ن و2!!3 �!!دا��ر!!���
  �ر"�ص �����ت ا���د�ر، و�دا��ر اX	%�ذ، وا�/*و��ت ��5 ا,	�7���ت.

 

 أ��ط� ا�د�م

 ل إ�( ا��واد ا��وو�� �����دام 21 ا�9راض ا��"���د�م ا�و.و

��@���ت ا��� �ر�� إ��7!� ھ!ذه ا���!�دئ ا��و�7�4! ، ا�و�!ول إ�!5 ا��!واد  ���ورد�ن أن ��0روا، و�*�ً  �	�@� -١٢
ا�	وو�  �@�  ا�0"دام ا�ط�D  ا�	وو�  �� ا�Nراض ا����0 ، وأن ��4/وا، �� 	ط�ق أ:��م ا��!�دة ا�را�/!  

�5 ا�0%�دة ���	  �!ن ا�0!وق ا��4�ر�!  ا�دو��!  �ن �/�ھدDر، ا�74�ت ا����*�  ��5 �:*�ق أ���	ة �دم ا,
و�!ن 0!!�-ر ا\��!!�ت ا�دو��!!  ا����:!!  ��:�!!ول ��!!5 "!!د��ت ا�وD!!ود ا�	!!ووي دون ا��0!!�س �0!!وق ا�وD!!ود 

  ا�/���� . 

  ا��ن ا���دي

 ا���/�*!  ا��/�و�!�ت ��!�دل "!?ل �!ن 	!وويا� ا��!ن �4�ل �� ا�دو�� ا��/�ون ا��وردون ��34 أن�	�@�  -١٣
 و�	�@!� .ا��0!روD  ا�	وو�!  وا��/!دات ا��واد وا�0/�دة ا�	*ل، أ	�ء ا�	وو�  ا��واد و:���  ا���دي، ����ن

 ا�%��D!  2!�	7� و�!ن ا��!� ، ذات ا�دو��!  ا��!�وك ا�!5 	ط!�ق أو0!3 ��5 ا,	�2�م ا��وردون �/زز أن
 �!!S �!!�م ا�!!ذي ا�	:!!و ��!!INFCIRC/225، 5 ا�و�*!!  �	%�!!ذ إ�!!2X�� 5!!��  ،ا�	وو�!!  ���!!واد ا���د�!!  ا�:���!! 
 ا��!� ا��!�  ذات ا�	�!ط  و0!�-ر ا�	�!ط  ��!ك �Iھ��!  ا��!وردون و�/�!رف .آ"!ر ا�!5 وD!ت �ن �/د��7�
 .ا�	ووي اXرھ�ب �7د�د و����:  ا�	وو�  ا��0:  ا	���ر �	3 ��0ل �� ا�و���  �7� �2ط�3

 �و����د�م 1%ـّ���� ,����ت ا

 ا��!وردون �د�م أن و�	�@� .ا�و���  ��2�	�ت ا�%/�ل ا��	%�ذ �د�م "��  74وداً  ا��وردون ��ذل أن �	�@� -١٤
�!ر ا�وط	�!  	ظ�7!� �:0!�ن ��!5 ا��2!�ء ا�!دول ��0��دة ا�و���  ��ذ�7� ا��� ا�74ود أ�2�ً :�  !�Dو�را 
 .���2�	�ت ا��*	�  ا�%/���  وز��دة ا�	وو�  ا��واد

، �	�@� أن ��ذل ا��وردون �ل 74د �د�م ا�و���  �� �4�ل ا��2� �!� ز�!�دة �?ء�!  ا�2!��	�ت و����ل  
��5 2وء ا��طورات ا��*	�!  وا�	�!و ا�0!ر�3 �!� �!دد ا��را�!ق ا�	وو�! ، ود�!م ا���!�درات ا��?-�!  ا��!� 

 �7�0دف �:�0ن �/���  �2�	�ت ا�و��� .

 ا���ـّ��� ���ت �.��م ا���ط�ت ا��&�ـّ�� 21 '�#�� ا��واد

�!��� ا��وردون ��34 أن �	�@� -١٥� �/	�!� ��!��دھ� ��!5 ا�:0�0!  ا��!واد D�-�!  �!� ا����	!  ا��را�!ق و
 .�!!ذ�ك اXرھ���!!  ا��47!!�ت "ط!!ر �را�!!�ة �!!3 ا���د�!! ، ا�:���!!  و�/!!زز ا�2!!��	�ت �ط��!!ق ��0!!ر �طر�*!! 
 ا��!!واد D�-�!!  �!!� ا���	�!!  ا��	�!!uت ���!!��م ا���/�*!!  ا��/�و�!!�ت :���!!  �/!!ززوا أن ���!!ورد�ن و�	�@!!�

 أن �Iھ��!  أ�2!�ً  ا��!وردون و�/�!رف .�!ذ�ك ا�*�!�م �2!رورة ا����*�  ا�74�ت ��5 ��ددوا وأن ا�:0�0 ،
 .ا,	���ر و�دم ا���ن ��0� ا��را�ق ��ك و����د ����م ���ل
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 ,وا&ط ا��.د�ر

ورة أن �"2!!!/وا �2!!!وا�ط �	�@!!!� ���!!!ورد�ن، :��!!!� ا2�D!!!5 ا��!!!ر، أن ��!!!ّددوا ��!!!5 ا����*!!!ـّ�ن �2!!!ر  -١٦
، 	*!ل ا��%!ردات ا����!ـ̀	  �!� D�-�!  ١٥٤٠ا���د�ر، :��0� 4�ء �:د�دھ� �!� D!رار ��4!س ا��!ن ا�!دو�� 

ا��واد ا�:0ـّ�0  وا���	و�و�4� ا�����  �7� و	*ل ا��%!ردات ا����	!  �!� D�-�!  ا��!واد ا�:0!ـّ�0  وا��0!��دة 
/ّدات أو ��	و�و�4� 	َ*�7� ا��ورد أ�?ً. و�ـ4�ُ!ـ3̀ ا��!وردون �ن �را�ق 	َ*7�َ� ا��ورد أ�?ً، أو ��0��دة �

��5 �*!د�م �0!��دة ا����*!ـّ�ن ��!5 ا�و�!�ء ��,��زا�!�ت ا�"��!  �7!م ��و4!ب D!رار ��4!س ا��!ن ا�!دو�� 
�� ا52�D ا��ر و��ن ذ�ك �?-��ً. ١٥٤٠�: 

 ا����ورات

*	وات ا�/�د�  ��Iن ا��ور ا�����  ��	%�!ذ �	�@� أن ��*5 ا��وردون ��5 ا���ل و���ور ��ر ا�  (أ) -١٧
 ھذه ا����دئ ا��و�7�4 .

�	�@� أن ���!�ور ا��!وردون، ���!� رأي أي �!	7م ذ�!ك �?-�!�ً، �!3 ا�:�و�!�ت ا�"!رى ا��/	�!   (ب) 
��Iن :�,ت :0�0  �/�	 ، ��2�ن أ, �0�ھم أ�  ����  	*ل �!� �"!�طر 	�!وب 	!زاع أو :��!  

 �دم ا�0*رار.

 X"?ل �I:��م ا�%*رات ا�%ر��  (د) إ�5 (و) أد	�ه:دون ا (ج) 

د وا:د أو أ�ر أ	S :دث ا	�7�ك ���%�ھم ا�	��F �ن ھذه ا����دئ ا��و�7�4!   − qإذا ا��*د �ور
د وا����*�، , ��0� �� :��  ا	%4�ر 74�ز 	ووي، أو �D�م أ:د ا����*�ن �f	7!�ء  qن ا��ور��

	�7��7!�، �	�@!� أن ���!�ور ا��!وردون �!وراً �2�	�ت ا�و���  ��ورة �N!ر D�	و	�!  أو ا
��!� �ـ4�ُ!ـ3̀  ��ر ا�*	وات ا�د��و���0  ��:د�!د و�*!د�ر :*�*!  و�!دى ا,	�7!�ك ا��ز�!وم.

ا��وردون ��5 ا����ور :��!� ا���!%ت �!واد 	وو�!  أو أ	�!ط  دورات وD!ود 	!ووي �!م 
 �ـُ/�ن �	7� ��و���  أو :��� ا���ف 	��ط �%�4ري 	ووي.

�	��4!!  ا����!!رة �7!!ذه ا���!!�ورات، �!!ن ���!!ّرف ا��!!وردون �طر�*!!  ���!!ن أن ورھ	!!�ً �� −
�	طوي ��5 إ"?ل �Iي �د��ر Dد ��"ذه �وردون آ"رون ��!Iن ا��!�,�7م ا�4�ر�!  �!3 

��� �	�@� ��ل �ورد أن �	ظر �� �/��ق �����ت 	*!ل �%!ردات ���!ـ̀	  �!�  ذ�ك ا����*�.
(ج) �١٦!ون ��!S ا���!�ورات ��و4!ب ا�%*!رة D�-�  ا��واد ا�:0!ـّ�0  �!� ا�وD!ت ا�!ذي �

 4�ر� ، وذ�ك إ�5 :�ن ا�%�ق ا��ورد�ن ��5 ا�*��م ���ٍد �?-م.

و�	�ًء ��5 �� ��و�ل إ��S ھذه ا���!�ورات �!ن 	�!�-F، �	�@!� ���!ورد�ن، وا2!/�ن �!�  −
ا���!!�رھم ا��!!�دة ا��	�!!  ��!!رة �!!ن ا�	ظ!!�م ا�0�0!!� ��و���!! ، أن ��%*!!وا ��!!5 رد �?-!!م 

 �:��ل، ���ن أن ���2ن إ	7�ء �����ت ا�	*ل ا�	ووي إ�5 ذ�ك ا����*�. وإ4راء

�ل ,�%�ق ا�2!��	�ت ا�"!�ص �!S، �	�@!�  (د)  ��,�� Sن أ:د ا����*ـّ�ن �"ّل ����زا�I�  ��إذا أ��دت ا�و�
� ���ورد�ن ا�	ظر �� �/��ق 	*ل ا��%ردات ا����ـ̀	  �� D�-�  ا��واد ا�:0ـّ�0  إ�5 ��!ك ا�دو�!  ��	�!

و�N!!راض ھ!!ذه ا�%*!!رة، , ��!!�ر �%7!!وم  ��!!ون ��!!ك ا�/���!!  �D!!د ا��:!!ث �!!ن 4�	!!ب ا�و���!! .
 "اX"?ل" إ, إ�5 :�,ت اX"?ل ا�"ط�رة ا��� �ن �I	7� أن ��ر �"�وف ��/�ق ��,	���ر؛
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ا��!�  �ؤ�د ا��وردون �/��ق �����ت 	*ل ا��%ردات ا����ـ̀	  �� D�-�  ا��!واد ا�:0!ـّ�0  إ�!5 ا�!دول (ھ)  
�	�7ك ا��زا���7� ا���/�*  �/دم ا,	���ر وا��2�	�ت �� ا��4�ل ا�	ووي، �!در��ن �!Iن ا��0!ؤو��  

و�	ط�ق ذ�ك، ��!5  وا��0ط  ��Iن ھذه ا�*رارات �	وط��ن ���:�و��ت ا�وط	�  أو ��4س ا��ن.
وS!!4 ا�"�!!وص، �!!� ا�:!!�,ت ا��!!� ��!!ـّ"ذ ��7!!� ��4!!س �:!!��ظ� ا�و���!!  أ�!!�ً �!!ن ا4X!!راء�ن 

 ا������ن:

أن �*رر، ��و4ب ا�%*رة �4م �!ن ا��!�دة ا��	�!  ��!رة �!ن ا�	ظ!�م ا�0�0!�، أ	!S :!دث  −
 S!�/4� ا�!ـّ"�ذ إ4!راءات �:!ّددة �ا�دو�  ا����*� ، أو ���رط ��5 ا����*!ـّ �ل ���دم ا��

 �� :��  ا���ًل ,��زا���S ا�رD��� ؛

−  S	درة ��5 ا��:*ـّق �ن أ�D ر�N  ��وو�!  أن �*ّرر أن ا�و�	م �:!دث أي �:ر�!ف ��!واد �
��زم إ"2��7� ���2�	�ت، ��� �� ذ�ك ا�:!�,ت ا��!� ��!ون ��7!� ا4X!راءات ا��ـُ�"!ـّذة 
 �!�  !���Dدرة ��!5 ا,2!ط?ع ��7��7!� ا�ر�!D ر!�N  ��د 4/�ت ا�و�D �ّب ا����*ـ	ن 4��

 ��ك ا�دو� .

ا��:!��ظ�ن  ا�"!�ذ ��4!س �!ن وا:!د �!7ر 2N!ون �!� ا0!�	�-� �!�م ا��4!�ع و0!ُ�/*د
 �!�ن ا��0�0!�ت �*�ر	!�ت و�4!رون ا�:��!  ا��!وردون 0�0!�/رض ��!S ا�!ذي ا4X!راء،

 .رد �?-م ��Iن Dرارا و��"ذون ا�وط	� 

(ب) �!ن ٤, �0رى أ:��م ا�%*رة ا�%ر��  (ھـ) أ�?ه ��5 �����ت ا�	*ل ��و4ب ا�%*رة ا�%ر��!   (و)  
 ا����دئ ا��و�7�4 .

ل أي �@��رات �د"ل ��5 ھذه ا����دئ ا��و�7�4 ، ��� �� ذ�ك أي �@��رات D!د �وا�*  إX  ����4د"� ��زم -١٨
 .�٥	�F �ن ����  إ��دة ا�	ظر ا��ذ�ورة �� ا�%*رة 
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 ا��ر1ق أ�ف

 '�#�� ا��واد ا������ ا����ر إ��*� 21 ا��&�دئ ا��و��*��

 �"�وظ�ت ����

و0!وف ��"!ذ �!ل :�و�!  �!� �و0!/7�  �ت.�	�@� أ, �	�%� ا�7دف �ن ھذه ا�2وا�ط �ن 4راء 	*!ل ا���و	!  -١
�ن إ4راءات ���وغ ھذا ا�7دف، و�0وا�ل ا�/�ل ��5 ا��و�!ل إ�!5 �/ر�!ف ���!� ����و	!�ت، ���!ن أن 

  ��0"د�S 3��4 ا��ورد�ن.

ا�	!وع ) �ن ا����دئ ا��و�7�4 ، �	�@� أن ��ون ا��%7وم �ن ��!�رة ٢(ب)(٩و���X�رة إ�5 ا�%*رة ا�%ر��    -٢
S7� ا�:� ذا�	5 ا�/���!�ت ا�%�ز��-�!  أ!��  !�-�D م أو ا���!��د أو ا���!@�ل���,ت ا��� ��ون ��7� �����ت ا��

  أو ا������-�  ذا�7� ا��:ددة �� "D�-�  ا��واد ا�:0�0 " أو ��5 �ل ��ك ا�/����ت.

�*!!ّر ا��!!وّردون ���/?D!!  ا�و�*!! ، ���!!� �"!!ص �/!!ض ����!!�ت ��!!ل ا�	ظ!!�-ر، �!!�ن ا���!!�	3 وا��/!!دات   -٣
�ل ا�	ظ!�-ر ا��0!�*رة ا��0!�"د�  �Np!راض %�  �راء ا��ورا	�وم و��ك ا�"�X  و�و�4� ا���0"د�	وا���

و�!� ھ!ذا ا��!دد، �	�@!� ���!وّرد�ن أن  ا��:�  وا�ط��!  و�Nرھ!� �!ن ا�N!راض ا��!	���  �N!ر ا�	وو�! .
0!!!�ت ��!!!	�ف ��0/ر2!!!وا �!!!دا��رھم ا�*�	و	�!!!  �/	��!!! ، ��!!!� ��7!!!� �!!!وا-g ا��!!!ر"�ص �����!!!د�ر و���ر

ا��/�و��ت/ا���	و�و�4� وأ�	7�، ���� �"ص أ	�!ط  ��!ل ا�	ظ!�-ر ا��0!�*رة �@�!  ا��:*!ق �!ن �	%�!ذ �!دا��ر 
و�درك ا��وّردون أن �دا��ر ا�وD��  ا��?-�  �	�ط  ��ل ا�	ظ�-ر  ا�:���  ا��?-�  و�*�ً ��� ھو �ط�وب.

���!!ك ا��0!!�"د�  �!!� �4!!�ل إ!!راء  ا��0!!�*ّرة 0!!��ون، �!!� :!!�,ت �/�	!! ، �ط��*!!  �!!ن :�!!ث ا�4!!وھر
 �!ن D�-�!  ا��!واد ا�:0�0! .) ٥(�ر54 ا,ّط?ع ��5 ا���:وظ!  ا����7د�!  ا�!واردة �!� ا�*0!م  ا��ورا	�وم.

�!!!ن ا���!!!�دئ ا��و�7�4!!! ، ���!!�ور ا��!!!وّردون �!!!3 ا��!!!وّرد�ن  ��١٦%*!!!رة ا�%ر��!!!  (أ) �!!!ن ا�%*!!رة  وو�*!!�ً 
وا4X!!راءات ا��و:!!دة �!!� �4!!�ل 	*!!ل و:���!!  ��!!�	3 ا\"!!ر�ن، :0!!ب ا,2�D!!�ء، ���!!رو�F ���0�0!!�ت 

  و�/دات و��	و�و�4� ��ل ا�	ظ�-ر ا���0*رة.

 

 ,وا&ط ا����و�و���

�0"2!!3 	*!!ل "ا���	و�و�4!!�" ا��ر��ط!!  ار���ط!!�ً ����!!راً �!!Iي �%!!ردة واردة �!!� ا�*�-�!!  �!!	%س ا�*!!در �!!ن ا�%:!!ص 
g�0� ا��%ردة ذا�7�، إ�5 ا�:د ا�ذي S� 32"�0 ا�ذي  ��D. وا�ر �	ا���ر�/�ت ا�وط S� 

��!!5 "ا��:!!وث  , �	ط�!!ق 2!!وا�ط 	*!!ل "ا���	و�و�4!!�" ��!!5 ا��/�و�!!�ت ا��!!� �!!د"ل "2!!�ن ا�����!!  ا�/��!! "، و,
 �0�0� ."ا�/���  ا

و��2X!!��  إ�!!5 2!!وا�ط 	*!!ل "ا���	و�و�4!!�" �0!!��ب ��/�!!ق �/!!دم ا,	��!!�ر ا�	!!ووي، �	�@!!� ���!!ورد�ن أن �/!!ززوا 
,�0"دا�7� �� ����م و����د و��!@�ل ا��را�!ق ا�!واردة �!� D�-�!  ا��را�!ق ا�:0�0!  ��!5  :���  ھذه ا���	و�و�4�

 	:و �را�S�� 5 "طر ا��47�ت اXرھ��� ، و�	�@� أن ��ددوا ��5 ا�74�ت ا����*�  �2رورة ا�*��م �ذ�ك.

  

 



 

-١١- 

 ا��%�ر�ف

�ج" أو "ا0!�"دام" أي �%!ردة �!ن �/	� ا��/�و�!�ت ا��:!ددة ا�?ز�!  �!ن أ4!ل "ا0!�:داث" أو "إ	�! –ا���	و�و�4�" "
 و���ن أن ��ون ھذه ا��/�و��ت ��5 ��ل "���	�ت �*	� " أو "�0��دة �*	� ". ا��%ردات ا�واردة �� ا�*�-� .

 " �!!0�0�,��0!!�ب �/!!�رف  �/	!!� ا���!!�ل ا��4ر���!!  أو ا�	ظر�!!  ا��!!� 2�ُ!!ط�3 �7!!� أ0�0!!�ً  –"ا��:!!وث ا�/���!!  ا
��:*�!ق ھ!دف ���!� �:!دد أو  ھر و��:*�-ق ا����ھدة، دون أن ��ون �و74  أ0�0!�ً 4د�دة ������دئ ا�0��0  ��ظوا

 N��  �:ددة.

 ��/�ق �3��4 �را:ل �� �Dل "اX	��ج" �ل: –"ا,�0:داث" 

 ا�����م −

 �:وث ا�����م −

 �:��ل ا�����م −

 �%�ھ�م ا�����م −

 �3��4 ا�	��ذج ا�و��  وا"���رھ� −

 "طط اX	��ج ا��4ر���  −

 ���	�ت ا�����م −

− F�َ	� 5م إ���� ����  �:و�ل ���	�ت ا��

���م ا�	0�ق −� 

 ا�����م ا������� −

 ا��را��ب ا�	0*�  −

�/	!!� ھ!ذه ا�/�!�رة �!� ھ!!ذا ا�0!��ق ا���	و�و�4!� ا��!� أ��:!!ت دون و2!3 أي �D!ود ��!!5  –"2!�ن ا�����!  ا�/��! " 
 	ط�ق ا�����  ا�/�� ).(ا�*�ود ا���/�*  �:*وق ا�	�ر , ُ�"رج ا���	و�و�4� �ن  	�رھ� ��5 	ط�ق أو30.

 �/	� 3��4 �را:ل اX	��ج �ل: –"اX	��ج" 

 ا�����د −

 ھ	د0  اX	��ج −

− 3�	� ا��

 اXد��ج −

 ا��3��4 (ا��ر��ب) −

 ا��%��ش −

 ا,"���ر −

 �و��د ا�4ودة −

ا��/�!�م، وا��7!�رات، وا��!در�ب، وا��/ر�!   D!د �I"!ذ "ا��0!��دة ا��*	�! " أ�!��, �!ل �!� ��!�: –"ا��0��دة ا��*	� " 
 .�/��� ، وا�"د��ت ا,��0�ر� ا

 Dد �	طوي "ا��0��دة ا��*	� " ��5 	*ل "���	�ت �*	� ". ��:وظ : 

  



 

-١٢- 
 

D!!د �I"!!ذ "ا����	!!�ت ا��*	�!! " أ�!��,ً �!!ل ا��"طط!!�ت ا�	�وذ�4!! ، وا�"ط!!ط، وا�ر0!!وم ا����	�!! ،  –"ا����	!�ت ا��*	�!! " 
��!!�ت وا��/���!!�ت ا����و�!!  أو ا��0!!�4  �!!� وا�	�!!�ذج، وا��/!!�د,ت، وا���!!����ت وا��وا�!!%�ت ا�7	د0!!� ، وا���

 و0�-ط أو أ74زة أ"رى �ل ا�0طوا	�ت أو ا��را-ط أو ذا�رات ا�*راءة �*ط.

�!?ح،  –ا,�0"دام" "X(ا�%:!ص)، وا  	��!��/	� ا���!@�ل، وا��ر��!ب ��)!� �!� ذ�!ك ا��ر��!ب �!� ا��وD!(3، وا�
 وا��ر��م، وا��4د�د.

 

 ا��واد وا��%دات

 در�� وا���دة ا!��ط�ر�� ا���.�ا���دة ا��.  -١

 و�*�ً ���/ر�ف ا�وارد �� ا���دة ا�/�ر�ن �ن ا�	ظ�م ا�0�0� ��و���  ا�دو��  ��ط�D  ا�ذر� :  

 "ا���دة ا��.در��" -١-١

�!!!د �/�!!!�رة "ا��!!!�دة ا���!!!در� " ا��ورا	�!!!وم ا��:�!!!وي ��!!!5 �!!!ز�F ا�	ظ!!!�-ر ا��و4!!!ود �!!!� ا�ط��/!!! ؛   *�ُ
؛ وا�ور�وم؛ وأي ��دة �ن ا��واد ا�0��*  ا�ذ�ر ��ون �� �!�ل ��!ز �٢٣٥	ظ�ر وا��ورا	�وم ا���0	%د �ن ا

أو "��ط ��زات أو �ر�ـ̀ب ���!�وي أو �!�دة �ر�!ـ̀زة؛ وأي �!�دة أ"!رى �:�!وي ��!5 وا:!دة أو أ�!ر �!ن 
ا��!!واد ا�0!!��*  �در4!!  ا��ر��!!ز ا��!!� �*ررھ!!� ��4!!س ا��:!!��ظ�ن �!!ن :!!�ن إ�!!5 آ"!!ر؛ وأي �!!�دة أ"!!رى 

 �4س ا��:��ظ�ن �ن :�ن إ�5 آ"ر.�*ررھ� �

 "ا���دة ا!��ط�ر�� ا���.�" -٢-١

؛ وا��ورا	�!!وم ٢٣٣-؛ وا��ورا	�!!وم٢٣٩-ُ�*�!!د �/�!!�رة "ا��!!�دة ا,	�!!ط�ر�  ا�"��!! " ا���و�و	�!!وم ‘١’  
؛ وأي �!!�دة �:�!!!وي ��!!5 �!!!�دة وا:!!دة أو أ�!!!ر �!!ن ا��!!!واد ٢٣٣أو  ٢٣٥ا��!!رى �!!!��	ظ�ر�ن 

أ"!!رى �*ررھ!!� ��4!!س ا��:!!��ظ�ن �!!ن :!!�ن ا�!!5 آ"!!ر؛ �N!!ر أن  ا�0!!��* ، وأي �!!�دة ا	�!!ط�ر� 
�ط�g "ا���دة ا,	�ط�ر�  ا�"�� " , ���ل ا���دة ا���در� .� 

" ا��ورا	�!!وم ا��:�!!وي ��!!5 أ:!!د ٢٣٣أو  ٢٣٥ُ�*�!!د �/�!!�رة "ا��ورا	�!!وم ا��!!رى �!!��	ظ�ر�ن  ‘٢’  
ھ!ذ�ن ا�	ظ�!ر�ن إ�!5  أو ����7!� ����!  ��!ون �/7!� 	0!�  و�!رة ��4!وع ٢٣٣أو  ٢٣٥ا�	ظ�ر�ن 

 �� ا��ورا	�وم ا�ط��/�. ٢٣٨إ�5 ا�	ظ�ر  ٢٣٥أ��ر �ن 	�0  ا�	ظ�ر  ٢٣٨ا�	ظ�ر 

�Nراض ا����دئ ا��و�7�4 ، �0�ُ	5 ا��%ردات ا��:ددة �� ا�%*رة ا�%ر��!  (أ) أد	!�ه، و�!�درات    S	ر أ�N
�!7راً، �	!د��  ١٢ن، "!?ل ��!رة ا��واد ا���در�  أو ا��واد ا,	�!ط�ر�  ا�"��!  إ�!5 أي ��!ٍد ���!ق_ �/!�̀ 

 �*ل �ن ا�:دود ا��ذ�ورة �� ا�%*رة ا�%ر��  (ب) أد	�ه:

 ٪.�٨٠	�0  �ر��ز ��4�وز  ٢٣٨-ا���و�و	�وم ا�ذي �:�وي ��5 ا�	ظ�ر ��و�و	�وم (أ)  

وا��واد ا,	�ط�ر�  ا�"��  �	د ا�0"دا�7� �����ت ���@رام أو ����ت أDل ���و	�ت ا��0!/�ر�    
 ؛�� ا�74زة
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وا��واد ا���در�  ا��� �*�	3 ا�:�و�  �I	7� , �0�ُ"دم إ, �� ا�	�ط  �Nر ا�	وو�! ، �!ل إ	�!�ج   
 ا��0�-ك أو ا�"ز���ت؛

 Nرا��ً �/�,ً؛ ٥٠      ��دة ا	�ط�ر�  "��  (ب)  

 ���وNرام؛ ٥٠٠      �ورا	�وم ط��/�  

 ���وNرام؛ ١٠٠٠   ا��ورا	�وم ا���0	%د  

 �وNرام.�� ١٠٠٠     ا�ور�وم  

 ا��%دات وا��واد �9ر ا��وو�� -٢

���ن �%ردات ا��/دات وا��واد �Nر ا�	وو�  ا�ذي ا���د�S ا�:�و�!  ھ!و ��!5 ا�	:!و ا��!��� (ا����!�ت ا��!� 
 �*ل �ن ا���0و��ت ا��و2:  �� ا��ر�ق ��ء ُ�/��ر �Nر ذات �Iن �ن ا�	�:�  ا�/��� ):

ة �.�.??�ً �*??� (ا�ظ??ر ا��ر1ا��>??���ت ا��وو�??� وا��%??دات وا���و�??�ت ا -١-٢ �ء، ــــ??ـق &ــ??ـ��.??��� أو ا��%??د@
 )؛١ا�;�م 

 )؛٢ا��واد �9ر ا��وو�� ا��ز�� �"�>���ت (ا�ظر ا��ر1ق &�ء، ا�;�م  -٢-٢

ة �.�.??�ً �*??� (ا�ظ??ر  -٣-٢ �، وا��%??دات ا��.??��� أو ا��%??د@ �.??��� إ�??�دة �%���??� ���.??ر ا�و'??ود ا���??%@
 )؛٣ا��ر1ق &�ء، ا�;�م 

ة �.�.??�ً �*??� (ا�ظ??ر  -٤-٢ �.??��� إ��??�ج ���.??ر و'??ود ا��>??���ت ا��وو�??�، وا��%??دات ا��.??��� أو ا��%??د@
 )؛٤ا��ر1ق &�ء، ا�;�م 

�.???��� 1.???ل �ظ???�#ر ا��ورا��???وم ا�ط&�%???2 أو ا��ورا��???وم ا���???��>د أو ا��???واد ا!��???ط�ر�� ا���.???�  -٥-٢
ة �.�.�ً �*�، &��ف ا��*زة   )؛٥ا���"�"�� (ا�ظر ا��ر1ق &�ء، ا�;�م وا��%دات ا��.��� أو ا��%د@

ة  -٦-٢ �.��� إ���ج أو �ر��ز ا���ء ا�$;�ل وا�د�و��ر�وم و�ر�&?�ت ا�?د�و��ر�وم وا��%?دات ا��.?��� أو ا��%?د@
 )؛�٦.�.�ً �*� (ا�ظر ا��ر1ق &�ء، ا�;�م 

�ظ?�#ر ا��ورا��?وم �.��� ��و�ل ا��ورا��وم وا�&"و�و��وم !���دا�*�� 21 .�� ���.ر ا�و'ود و1.?ل  -٧-٢
�"??( ا��??وا�2، وا��%??دات ا��.??��� أو ا��%??دة �.�.??�ً �*??�  ٥و �٤"??( ا���??و ا��??ذ�ور 1??2 ا�;�??��ن 

 ).٧(ا�ظر ا��ر1ق &�ء، ا�;�م 

 



 

-١٤- 
 

 ا��ر1ق &�ء

 إ�,�ح ا��>ردات ا�واردة 21 '�#�� ا��واد ا������

 "ا��واد وا��%دات" �ن ا��ر1ق أ�ف) ٢(��� ھ2 �&�@�� 21 ا�;�م 

 

ة �.�.�ً �*�ا� -١  �>���ت ا��وو�� وا��%دات وا���و��ت ا��.��� أو ا��%د@

١-١- �"��� ا��>���ت ا��وو�� ا�

ھ� �%��?ت 	وو�!  D!�درة ��!5 ا�/�!ل �:�!ث �:!��ظ ��!5 �%��!ل ��0�0!ل ا	�!ط�ري �:�!وم و��!داوم،   
إ	�!�ج ��!���� وذ�ك ���0	�ء �%��?ت ا�ط�D  ا��%ر�  ا��� ھ!� :0!ب ا��/ر�!ف �%!��?ت ذات �/!دل 

�5 , ��4�وز Dو��ً. ١٠٠أ	وم 0�	رام �ن ا���و�وN 

 ��:وظ  إ�2�:� 

 ً,�!!���2!!�ن "ا��%��!!ل ا�	!!ووي" أ0�0!!�ً ا��%!!ردات ا��و4!!ودة دا"!!ل و�!!�ء ا��%��!!ل أو ا����!!�  �!!S ا�
 ����راً، وا��/دات ا��� ��:�م �� ��0وى ا�*درة دا"ل ا�*�ب، وا���و	�ت ا��� �:�!وي �!�دة ��!5 ا���!رد

.S�� راً أو ��:�م���� ً,�� ا,��دا-� �*�ب ا��%��ل أو ���ل �S ا�

D����  ا��@�ر �ن أ4ل إ	�!�ج ���!   – ��5 	:و �/*ول –و, ُ�*�د ا��0/�د ا��%��?ت ا��� Dد ��ون �د�7� 
و, �	!درج 2!�ن �-!  "�%!��?ت ا�ط�D!  ا��!%ر� "  N!رام �!ن ا���و�و	�!وم 0!	و��ً. �١٠٠ز�د ��راً ��!5 

%��?ت ا�����  ��� �/�ل ��5 	:!و �0!�د�م �	!د �0!�و��ت D!درة ����! ، �@!ض ا�	ظ!ر �!ن ط�7�D!� ا��
 اX	���4  ����و�و	�وم.

 ا���درات

, �!!�م ��!!د�ر ا���4و�!!  ا�����!!  �!!ن ھ!!ذه ا��%!!ردات ا�ر-�0!!�  ا��	در4!!  2!!�ن ھ!!ذه ا�:!!دود إ, و�*!!�ً 
 ١٠-١إ�!!5  ٢-١� ا�%*!رات ا�%ر��!  �!ن و�!رد �!! �4x!راءات ا��	�!وص ���7!� �!� ا���!!�دئ ا��و�7�4! .

D�-�  ����%ردات ا�دا"�  �2ن ھ!ذه ا�:!دود ا��/̀ر�!  �/ر�%!�ً وظ�%�!�ً وا��!� , ��!̀در إ, و�*!� �4x!راءات 
و�:!�%ظ ا�:�و�!  �	%0!7� �:!ق �ط��!ق ا4X!راءات ا��	�!وص  ا��	�وص ���7� �� ا���!�دئ ا��و�7�4! .

 ت أ"رى �د"ل �2ن ھذه ا�:دود ا��/̀ر�  �/ر�%�ً وظ�%��ً.���7� �� ا����دئ ا��و�7�4  ��5 �%ردا

 أو��� ا��>���ت ا��وو�� -٢-١

��ً ,:�!واء ��ھ� ا�و��  ا��/د	� ، أو ا�4زاء ا�ر-��0  ا��	4�َ  دا"ل ا���	3، ا�����  أو ا��/̀دة "
��و	!�ت ا�دا"��!!  أ�!?ه، و�!ذ�ك ا� ١-�D١!ب ا��%��!ل ا�	!ووي، :0!ب �/ر�%!S ا�!وارد �!!� ا�%*!رة ا�%ر��!  

 أد	�ه. ٨-���١%��ل ذات ا���  :0ب �/ر�%7� ا�وارد �� ا�%*رة ا�%ر��  

 ��:وظ  إ�2�:� 

رأس و�!�ء ا��%��!ل، �����!�ره أ:!د أ4!زاِء و�!�ِء ا��%��!ل ا�ر-�0!�  ا��	4�َ!  �!� ور�!   ٢-���١ل ا��	د 
.3�	�� 
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 آ!ت ����ل و�>ر�T و'ود ا��>���ت ا��وو�� -٣-١

�!!�ً Xد"!�ل ا�وD!!ود �!!� ا��%��!!ل ا�	!!ووي، :0!!ب �/ر�%!!S ھ!� �/!!دات ا��  ��	�و�!!  ا���!!��  أو ا��/!!̀دة "
  أ�?ه، أو X"را� S4	S. ١-١ا�وارد �� ا�%*رة ا�%ر��  

 ��:وظ  إ�2�:�   

ا��%!!ردات ا���!!�ر إ��7!!� أ�!!?ه ���	7!!� ا�/�!!ل أ	!!�ء ��!!@�ل ا��%��!!ل أو ا0!!�"دام "�!!�-ص ��ط!!ورة �*	�!!�ً   
�2ط4f� g�0� ��� �7راء �����ت �:��!ل ا�وD!ود ا��ر̀��!  �D!ل ��!@�ل ا��%��!ل ���!ك  ��:د�د ا��وا32 أو

 ا��� , ���ح ��7� ��دة ���ھدة ا�وDود أو �/��	�S ����رة.

 ',&�ن و�%دات ا����م 21 ا��>���ت ا��وو�� -٤-١

�!!�ً، أو ا��7��!!ل ا,ر���ز�!!  أو ا��/��*�!!  ا�?  ��ز�!!  �7!!�، أو آ��!!�ت ھ!!� ا�*2!!��ن ا���!!��  أو ا��/!!̀دة "
�:ر�!!ك ا�*2!!��ن، أو أ	���!!ب �وS!!�4 ا�*2!!��ن ��!!�:�م �/���!!  ا,	�!!ط�ر �!!� ا��%!!��?ت ا�	وو�!!  :0!!ب 

 أ�?ه. ١-�١/ر�%7� ا�وارد �� ا�%*رة ا�%ر��  

 أ��&�ب ا�,Vط ا���.� &���>���ت ا��وو�� -٥-١

   qود وا���رDر ا�و���ً ,:�واء �	���د ا,��!دا-� ���%��!ل، :0!ب �/ر�%!S ھ� أ	���ب ����  أو �/̀دة "
 و:دة �ن و:دات ا�2@ط ا�4وي. ٥٠أ�?ه، �	د 2@ط ��@�ل ��4�وز  ١-١ا�وارد �� ا�%*رة ا�%ر��  

 أ��&�ب ا�زر�و��وم -٦-١

���و N!رام  ٥٠٠ھ� أ	���ب أو ��4و��ت أ	���ب ��	و�  �ن ��ز ا�زر�و	�وم وS�-��0 �����ت ��4�وز   
�!�ً �?0!�"دام دا"!ل  ١٢ل أي ��رة �د�7� ���*�ھ� أي ��د وا:د "?���7راً، و��ون ��!��  أو �/!̀دة "

أ�?ه، و�*!ل ��7!� 	0!�  ا�7!��	�وم إ�!5 ا�زر�و	�!وم  ١-١ا��%��ل، :0ب �/ر�%S ا�وارد �� ا�%*رة ا�%ر��  
 4زء �ن :�ث ا�وزن. ٥٠٠إ�5  �١ن 

د ا!&�دا2# -٧-١ X&ر�ت ا���,� 

  ��د ا,��!دا-� دا"!ل ا��%��!ل ا�	!ووي :0!ب �/ر�%!S ھ� �2"�ت ����  أو �/!̀دة " qر�!ر ا���!ر��� ً�!�
 أ�?ه. ١-١ا�وارد �� ا�%*رة ا�%ر��  

 ��:وظ  إ�2�:�   

�!�ً ��!5 	ظ!م �/*!دة �@�%!  ��!�	3 �0!ّرب وا:!د أو   �����ن أن ����ل ا��2"�ت ا�����  أو ا��/!̀دة "
د ا,��دا-�، و�2"�ت �:ّر�  ��و� q3 �0رب ا���ر	ر ��ور �/�̀ب، و�2"�ت ذات 	ظم ����!  �*�!ور أ�

و��!!�ل ھ!!ذا ا��/ر�!!ف ا��2!"�ت ا��!!ـُ�ّدق ���7!!� و�*!!�ً ��*0!!م ا���!!ث �!!ن ا�4!!زء ا�ول �!!ن ا�*0!!م  ذا�!�.
)، أو ASME) �ن �دو	  ا��4/�  ا��ر���  ���7	د0!�ن ا����!�	����ن (١(ا���ّو	�ت �ن ا�%-   NBا�%ر�� 

 و�*�ً ��/���ر ����- .

  



 

-١٦- 
 

 ��ت ا�دا�"�� �"�>���ت ا��وو��ا���و -٨-١

�!�ً ,0!�"دا�7� �!� ا��%��!ل ا�	!ووي :0!ب   ��ھ� "ا���و	�ت ا�دا"��  ���%��!ل" ا���!��  أو ا��/!̀دة "
ا�%ر��  أ�?ه، ��� �� ذ�ك ا���دة ا�دا��  �*�ب ا��%��ل، وD	وات وD!وده،  ١-�١/ر�%S ا�وارد �� ا�%*رة 

D وأ�واح ،S��2ا�:رار� ، و��ر Sر� .ودرو����	ا, S:ا����� ، وأ�وا S�� 

 ��:وظ  إ�2�:�   

"ا���و	�ت ا�دا"��  ���%��ل ا�	ووي" ھ� ھ���ل ر-��0  �*3 دا"ل و��ء ا��%��ل و�*وم �وظ�%!  وا:!دة أو   
د ا,��!دا-�، و�!و��ر  q0!��ب ا���!ر	ا S!�4ود، و�و!Dف ا�و!�أ�ر �د�م �D!ب ا��%��!ل، وا��:��ظ!  ��!5 �را

 �%��ل �ن ا�X/���ت، و�وS�4 ا�74زة ا��رّ��  دا"ل ا�*�ب.دروع �:���  و��ء ا�

 �&�د!ت ا��رارة -٩-١

د ا,��!دا-�    qدورة ا���!ر �0!�"دا�7� �!, ً�!���ھ� ���د,ت :رارة (�و�!دات �"!�ر) ��!��  أو �/!̀دة "
 أ�?ه. ١-���١%��ل ا�	ووي :0ب �/ر�%S ا�وارد �� ا�%*رة ا�%ر��  

 ��:وظ  إ�2�:�   

�!!�ً �	*!!ل ا�:!!رارة ا���و�!!دة �!!� ا��%��!!ل (ا�4�	!!ب �و�!!دات   ��ا��"!!�ر ھ!!� �و�!!دات ��!!��  أو �/!!̀دة "
و�!ن ا��%7!وم، ���	0!�  ���%!��?ت  ا,��دا-�) إ�5 ��ء ا��@ذ�!  (ا�4�	!ب ا�!�	وي) �N!راض �و��!د ا��"!�ر.

�-ل، أن ��!!�د,ت ا�0!!ر�/  ا��و��!!د ا���!!̀ردة �%�!!ز 0!!�-ل وا��74!!زة أ�I� ً�!!2	�!!وط  و0!!�ط  ����ر�!!د �%�!!ز 0!!
ا�:رارة ا��� �*!وم ��:و�!ل ا�:!رارة �!ن ا�4�	!ب ا,��!دا-� إ�!5 دا-!رة ا���ر�!د ا�و0!�ط  �*!3 2!�ن 	ط!�ق 

و, ��!!�ل 	ط!!�ق ا�!!�:�م ���	0!!�  �7!!ذه ا�%*!!رة ��!!�د,ت ا�:!!!رارة  ا�!!�:�م ��2X!!��  إ�!!5 �و�!!د ا��"!!�ر.
 �د :رارة ا,�2:?ل.ا���0"د�  �� 	ظ�م ا���ر�د ا�"�ص �:�,ت ا�طوارئ أو 	ظ�م ��ر

 أ�*زة ا���ف �ن ا���و�رو��ت و'���*� -١٠-١

�!!!�ً ����!!!ف �!!!ن ا�	�و�رو	!!!�ت و�D�0!!!7� ��:د�!!!د �0!!!�و��ت �!!!�ض   ��ھ!!!� أ74!!!زة ��!!!��  أو �/!!!̀دة "
 أ�?ه. ١-١ا�	�و�رو	�ت دا"ل �Dب ا��%��ل :0ب �/ر�%S ا�وارد �� ا�%*رة ا�%ر��  

 ��:وظ  إ�2�:�   

ا�74زة ا��و4ودة دا"ل �Dوب ا��%��?ت و"�ر74� وا��!� �*!وم �*�!�س �0!�و��ت ���ل 	ط�ق ھذه ا�%*رة   
	�!و�رون ��0!	����ر ا��ر�!3 ا�وا:!د �!� ا��	�!  ا�وا:!دة  ٤١٠ا�%�ض �� 	ط�ق ���ر، وذ�!ك �!���/7ود �!ن 

ودة و���ر ���رة ا�74!زة ا��و4! 	�و�رون ��0	����ر ا��ر�3 ا�وا:د �� ا��	�  ا�وا:دة أو أ�ر. ١٠١٠إ�5 
أ�!?ه  ١-١"�رج ا�*�ب إ�5 ��ك ا��� �و4د "�رج �Dب ا��%��ل :0ب �/ر�%S ا�!وارد �!� ا�%*!رة ا�%ر��!  

  و��	7� �*3 دا"ل ا��در�3 ا���و�و4�.

  

  

 



 

-١٧- 

 ا��واد �9ر ا��وو�� ا��ز�� �"�>���ت -٢

 ا�د�و��ر�وم وا���ء ا�$;�ل -١-٢

�ر�وم) وأي �ر̀���ت أ"رى ��د�و��ر�وم �ز�!د �!� أي ا��*�ود ھو ا�د�و��ر�وم وا���ء ا�*�ل (أ��0د ا�د�و�  
، وذ�ك �ن أ4!ل ا,0!�"دام دا"!ل ٥٠٠٠إ�5  �١	7� 	�0  ذرات ا�د�و��ر�وم إ�5 ذرات ا��7درو�4ن ��5 
���!وNرام  ٢٠٠أ�!?ه، ����!�ت �ز�!د ��!5  ١-١ا��%��ل ا�	ووي :0ب �/ر�%S ا�وارد �� ا�%*رة ا�%ر��  

 �7راً. ١٢� أي ��د "?ل أي ��رة �د�7� �ن ذرات ا�د�و��ر�وم، ���*�ھ

 9را�1ت .��\ ����%��ل 21 ا��>���ت ا��وو�� -٢-٢

أ4!زاء �!� ا����!ون �!ن ا���!��y ا��!ورو	�، و��!ون  ٥ھو ا�@را��ت ا�ذي ��ون ��0وى 	*�-S أ�2!ل �!ن   
%!S ا�!وارد ، وذ�ك �ن أ4ل ا,�0"دام دا"ل ا��%��ل ا�	ووي :0!ب �/ر� N٣رام/0م �١٫٥٠���S أ��ر �ن 

� ـــ!ـرة �د�7ـ!ـط	!�ً ��ر�!�ً ���*�ھ!� أي ��!د "!?ل أي �� ٣٠أ�?ه، ����!�ت ��4!�وز  ١–�١� ا�%*رة ا�%ر��  
 �7راً. ١٢

 ��:وظ  إ�2�:�   

�N!!راض �را�D!!  ا��!!�درات، �:!!دد ا�:�و�!!  �!!� اذا ��	!!ت �!!�درات ا�@را��!!ت ا��0!!�و��  ���وا�!!%�ت   
 ?ت 	وو�  أم ,.ا���̀�	  أ�?ه ھ� �?�0"دام �� �%��

�ن  �ر�!ونب ���!وا-ب (��0!�	�ء م عب ���ن �:د�د ����y ا��ورون (م ب) �4ر���!�ً أو :S��!0 ���4!وع م  
 ا��ر�ون , ُ�/��ر �ن ا��وا-ب) ��� �� ذ�ك ا��ورون، :�ث:

�4زاء �� ا����ون) = ُ�/��ل ا��:و�ل  عب  م��)x ا����ون)؛ �4زاء �� �ر��ز ا�/	�ر ع (��

 ؛)عك x بσ( ��5 �*0و��ً  ) بك x عσ( ا��:و�ل ھو:و�/��ل 

σو بσت ا�:رار�  (�و:دات ا���رن) ���ورون ا��و4ود ط��/��ً  ع�	و�رو�	ھ�� �*ط/� أ0ر ا� 

ھ�� ا������ن ا�ذر���ن ���ورون ا��و4ود ط��/��ً و��/	�!ر ع  عك و بك وا�/	�ر ع ��5 ا��وا��؛ و
 ��5 ا��وا��.

ة �.�.�ً �*��.��� إ��دة �%���� ���. -٣  ر ا�و'ود ا���%� وا��%دات ا��.��� أو ا��%د@

 ��:وظ  ���7د�   

�ؤدي إ��دة �/��4!  ا�وD!ود ا�	!ووي ا���!/3 إ�!5 ��!ل ا���و�و	�!وم وا��ورا	�!وم �!ن ا�	!وا�F ا,	�!ط�ر�    
  .و���ن إ4راء ھذا ا�%�ل �طرق �*	�!  �"��%! ا��د�دة ا�X/�ع و�Nرھ� �ن �	��ر �� وراء ا��ورا	�وم.

Dد أ��:ت ��5 �ر ا�0	�ن أ�ر ھذه ا�طرق �!�و��ً �!� ا,0!�"دام وأو�رھ!� :ظ!�ً   Purexإ, أن ا�طر�* 
و�	طوي ھذه ا�طر�*  ��5 إذا�  ا�وD!ود ا�	!ووي ا���!/3 �!� :�!ض ا�	�ر�!ك، !م ��!ل  �ن :�ث ا�*�ول.

ذ�!ك ��0!�/��ل �!ز�F ا��ورا	�وم وا���و�و	�وم وا�	!وا�F ا,	�!ط�ر�  �!ن طر�!ق ا,0!�"?ص ����!ذ���ت و
� ا��و��ل ا��"�وط ��"%qف �2وي.? �ن �و0%�ت 

�*ط�!3 �	��!ر  ���� �ؤد�S �ن �7�م، ��!� �!� ذ�!ك �!� ��!�: Purexو�����S ا��را�ق ا��� ��0"دم ا�طر�*    
و���!ن أن  ا�وDود ا���/3، وإذا�  ا�وDود، وا,�0"?ص ����ذ���ت، و"زن ا��:�ول ا�	��F �!ن ا��/��4! .



 

-١٨- 
 

ھ	�ك أ�2�ً �/دات �	زع ا�	��رات �ن 	��رات ا��ورا	�وم، :رار��ً، و�:و�ل 	��رات ا���و�و	�!وم إ�!5  ��ون
أ���0د أو ��زات، و�/��4  �:���ل 	%���ت ا�	وا�F ا,	�ط�ر�  ��:و��7!� إ�!5 �!�ل ��!�g ��"!زن ا�طو�!ل 

ا��7�م، وأ����7� ا�7	دD ، �!0!د إ, أن ا�	واع ا��:ددة ���/دات ا��� �ؤدي ��ك  ا�4ل أو ا��"�ص ا�	7�-�.
، وذ�ك �/دة أ�0�ب �	7� 	وع و���  ا�وDود ا�	!ووي ��Purex%�وت ���� ��ن ا��را�ق ا��� ��0"دم ا�طر�*  

  	��!�ا���/3 ا�?زم إ��دة �/��S�4، وأوS4ُ ا,�0/��ل ا��ز�/!  ���!واد ا���0"��! ، و��!�دئ ا��!�ن وا�
 ا���و"�ة �	د ����م ��ك ا��را�ق.

�!�ل ��!!�رة "��!	�X 3!!�دة �/��4!!  �	��!ر ا�وD!!ود ا���!/3" ا��/!!دات وا���و	!!�ت ا��!� ���!!ل �!!�دة و�  
ا���,ً ����راً ���وDود ا���/3 و�0�ُ"دم �� ا��:�م ا�����ر ��S، و�ذ�ك أھم �� �:دث أ	!�ء ا��/��4!  �!ن 

 �د�*�ت ���واد ا�	وو�  وا�	وا�F ا,	�ط�ر� .

ا�����!  ��:و�!!ل ا���و�و	�!وم وإ	�!�ج ��!ز ا���و�و	�!!وم، ���!ن �:د�!دھ� �!!ن  وھ!ذه ا�/���!�ت، ��!� ��7!!� ا�!	ظم  
طر�ق ا��دا��ر ا��� ُ��"ذ ��4	ب ا�:ر�4  (�%2ل ا���ل ا�7	د0� �!?ً)، وا��/!رض ��x!/���ت (�%2!ل 

.(ً? ا��در�3 �?ً)، و�"�طر ا���0م (�%2ل ا,:�واء �

 ا���درات  

ا��%ردات ا�ر-��0  ا��	در4  �2ن ھذه ا�:!دود إ, و�*!�ً �4x!راءات , ��م ��د�ر ا���4و�  ا�����  �ن   
 ا��	�وص ���7� �� ا����دئ ا��و�7�4 .

و�:�%ظ ا�:�و�  �	%70� �:ق �ط��ق ا4Xراءات ا��	�!وص ���7!� �!� ا���!�دئ ا��و�7�4!  ��!5 �%!ردات   
 �ه.أ"رى �د"ل �2ن ا�:دود ا��/̀ر�  �/ر�%�ً وظ�%��ً ��5 ا�	:و ا���̀�ن أد	

و�!!رد ���!!� ��!!� 0!!رد ��%!!ردات ا��/!!دات ا��!!� ُ�/��!!ر �	در4!!  2!!�ن ا��/	!!5 ا��*�!!ود �/�!!�رة "ا��/!!دات   
��ً �X�دة �/��4  �	��ر ا�وDود ا���/3:�� ا�����  أو ا��/̀دة "

 آ!ت �;ط�� ���.ر ا�و'ود ا���%� -١-٣

 ��:وظ  ���7د�   

وا��!!�3 4!!داً  �دة ا�	وو�!!  ا���!!ّ//  �xذا�!! .�*!!وم ھ!!ذه ا\,ت ��!!ق �0!!وة ا�وD!!ود �!!ن أ4!!ل �/!!ر�ض ا��!!  
��ً ��*ط�3 ا�%�زات، وإن ��ن �ن ا�4!�-ز أ�2!�ً ا0!�/��ل �/!دات ��*د�!  ��"  ���ا�0/��ُل �*�رض �

ل أ74زة ا���زر.� 

�!�ً �0�ُ!�"دم �!� ��!�	3 إ�!�دة ا��/��4!    ��ھ� �/دات ��م ��@��7� �ن �/د، و��ون ����  أو �/̀دة "
أ�!?ه، و��!ون ا�@!رض �	7!� �*ط�!3 أو �!رم أو 4!ز ��4/!�ت ا�وD!ود ا�	!ووي ا���!ّ/3 أو  ��/	�ھ� ا��:دد

.S	��2D ود أوDزم ھذا ا�و:ِ  

  

  

  



 

-١٩- 

 أو��� ا=ذا&� -٢-٣

 ��:وظ  ���7د�  

و�!� ھ!ذه ا�و��!  ا���Iو	!  2!د �"!�طر  ���*5 أو��  اXذا�! ، �!�دة، أ4!زاء ا�وD!ود ا��0!��7ك ا��*ط/! . 
ا�	وو�!  ا���!ّ//  �!� :�!ض ا�	�ر�!ك �!? ��*!5 �	7!� إ, ا��N%!  ا��!� 0�ُ!:ب �!ن ا�:ر�4 ، ُ�ذاب ا��واد 

 "طوط ا�/����ت.

   !�*�: F7�ر�!�ھ� �7�ر��I� Fو	  2د �"�طر ا�:رI�)  �4ن ��ون �7�ر�F ذات أDط�ر �!@�رة أو 
��ً ���� �0�ُ"دم �� ���	3 إ��دة ا��/��4  ��/	�ھ� ا��:!د��د أ�!?ه، أو �0ط: )، و����  أو �/̀دة "

وNر72� إذا�  ا�وDود ا�	ووي ا���ّ/3، وھ!� D!�درة ��!5 �*�و�!  ا�0!وا-ل ا�0!�"	  ا�ّ���!  4!داً، و���!ن 
 �:���7� و���	�7� �ن �/د.

 أ�*زة و�%دات ا!����ص &���ذ�&�ت -٣-٣

 ��:وظ  ���7د�   

��!  اXذا�!  وا��:�!ول ���*5 أ74زة ا,�0"?ص ����ذ���ت �?ً �ن �:�!ول ا�وD!ود ا���!ّ/3 ا�!وارد �!ن أو  
و��دة �� ُ���م �/!دات ا,0!�"?ص  ا�/2وي ا�ذي �%�ل ا��ورا	�وم وا���و�و	�وم وا�	وا�F ا,	�ط�ر� .

����ذ���ت �:�ث �%� ���را��رات ��@���  ��ر�  �ل ا��داد ��رھ� ا���@��� دون :�7�4� إ�!5 ��ط��!�ت 
ا�!!�:�م ��7!!�، و�رو	�7!!� إزاء �@�!!رات ظ!!روف �!!��	  �/̀�	!! ، أو 0!!7و�  إ:?�7!!�، و�0!!�ط  ��!!@��7� و

 ا��/��4 .

   ً�!!���!!ل ا���!!دة ا���ط	!!  أو ا�	�2!!� ، أو -ھ!!� أ74!!زة ا0!!�"?ص ����!!ذ���ت ��!!��  أو �/!!̀دة "�
 ���0"دم �� ���	3 إ��دة �/��4  ا�وD!ود ا���!ّ/3. – "?ط�ت ا���%�  أو ا�ط�ردات ا��ر�ز�  ا��?��0 

�ر ا�ّ�!!�ل �:�!!ض و�4!!ب أن ��!!ون أ74!!زة ا,0!!�"?I!!درة ����!!  ��!!5 �*�و�!!  ا��!!D ص ����!!ذ���ت ذات
وھ!� ُ��!	3 �!�دة �	!�ًء ��!5 �وا�!%�ت ���@!  ا��!را�  (��!� �!� ذ�!ك �*	�!�ت ا��:!�م ا�"��! ،  ا�	�ر�!ك.

و�*	�!!�ت ا�%:!!ص و�و��!!د ا�4!!ودة و�را�D!!  ا�4!!ودة) �!!ن ا�%!!و,ذ �N!!ر ا�*��!!ل ���!!دأ ا��:�!!وي ��!!5 	0!!�  
 أو �ن ا�����	�وم أو ا�زر�و	�وم أو �Nر ذ�ك �ن ا��واد ا�/���  ا�4ودة. �	"%2  �ن ا��ر�ون

٤-٣- ��#����� أو��� ����� أو �زن ا������ل ا�

 ��:وظ  ���7د�   

!  0!وا-ل ر-�0!�  	��4!  �!ن ا��/��4! .  ?و���2!� �!�  �%2� �ر:�  ا,�0"?ص ����ذ���ت إ�5 �د�ق 
  �0�ُ"دم أو�? �  ا��3��4 أو ا�"زن ��5 ا�	:و ا�����:�/��4  ��ك ا�0وا-ل ا�

ُ�ر̀�ز �����"�ر �:�وُل 	��رات ا��ورا	�وم ا�	*� و�"32 �/���!  	!زع �!� �!S �!ن 	��!رات ���:!ول  (أ)  
 و�/�د ا�0"دام ھذا ا���0د �� دورة ا�وDود ا�	ووي. إ�5 أ��0د �ورا	�وم.

 ��!!د�دة ا�X!!/�ع، و�"!!̀زن ��ر̀�!!ز 0!!�-ل.ُ�ر̀�!!ز �!!����"�ر، �!!�دة، �:�!!وُل ا�	!!وا�F ا,	�!!ط�ر�  ا (ب)  
 و���ن �/د ذ�ك ��"�ر ھذا ا��ر̀�ز و�:و��S إ�5 ��ل �	�0ب ��"زن أو ا��"�ص ا�	7�-�.
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 ُ�ر̀�!!ز �:�!!ول 	��!!رات ا���و�و	�!!وم ا�	*!!� و�"!!̀زن �:!!�ن ا	�*��!!S إ�!!5 �را:!!ل ا��/��4!!  ا�?:*!! . (ج)  
�!!̀�م أو��!!  ���4!!3 أو "!!زن �:���!!ل � ، !!��"  %!!�ا���و�و	�!!وم �:�!!ث �!!�م �4	!!ب ��!!��ل و�

 ا�:ر�4  ا�	��4  �ن :دوث �@�رات �� در4  �ر��ز و��ل ا�0�-ل ا���د�ق.

��ً ��0�ُ"دم �� ���	3 إ�!�دة �/��4!  ا�وD!ود ا���!ّ/3.  �� ھ� أو��  �3��4 أو "زن ����  أو �/̀دة "
�!�ّ��ر اI!درة ����  ��!5 �*�و�!  ا��D و��  ذات�وھ!� ��!̀	3  ل �:�!ض ا�	�ر�!ك.و�4ب أن ��ون ھذه ا

��دة �ن �واد �/�	  �ل ا�%و,ذ �N!ر ا�*��!ل ���!دأ ا��:�!وي ��!5 	0!�  �	"%2!  �!ن ا��ر�!ون، أو �!ن 
و�4!وز ��!���7� �:�!ث ���!ن ��!@��7�  ا�����	�وم أو ا�زر�و	�وم أو �Nر ذ�!ك �!ن ا��!واد ا�/���!  ا�4!ودة.

 ����  ���:�م �� ا�:ر�4  ا�	وو� :و���	�7� �ن �/د، ��� �4وز أن ��0م ���"��-ص ا�

 ٪،4٢دران أو ھ���ل دا"��  ذات ����y �ورو	� , �*ل �ن  )١(  

 �و��ت) ���	p�  �0و��  ا�0طوا	� ، �٧م ( ١٧٥أو Dطر , ��4�وز  )٢(  

 �و��ت) ���	p�  �0و��  ا��0ط:  أو ا�:�*� . �٣م ( ٧٥أو �رض , ��4�وز  )٣(  

ة �.�.�ً �*��.��� إ���ج ���.ر و'و -٤  د ا��>���ت ا��وو�� وا��%دات ا��.��� أو ا��%د@

 ��:وظ  ���7د�   

�!!ر ا�وD!ود �!!ن وا:!دة أو أ�!!ر �!ن ا��!!واد ا���!در�  أو ا��!!واد ا,	�!ط�ر�  ا�"��!!  ا�!!وارد   �	� 3	̀!��ُ
�0!�د، أ�!� ���	0!�  إ�!5 أ	!واع ا�وD!ود ا���!	و�  �!ن ا�� ذ�رھ� �� "ا��واد وا��/دات" �!ن ھ!ذا ا��ر�!ق.

وھ!!� أ�!!ر أ	!!واع ا�وD!!ود �!!�و��ً، ��:�!!�ج ا��!!ر إ�!!5 و4!!ود ا��/!!دات ا�"��!!  �2!!@ط أD!!راص ا�وD!!ود 
.Fد�ق  وا�����د وا�ط:ن وا��در��	!�و��م �	�و�!  أ	!واع ا�وD!ود ا���!	و�  �!ن "�!�ط �!ن ا���0!�د دا"!ل 

ال، "!�م ا�وD!ود �!� أو��!  و��م، �� 3��4 ا�:و D%�ز�  (أو 	ظم ا:�واء ����- ) إ�5 أن ُ�"�م �� ا��0وة.
أ0طوا	�  �:��  دا"ل �0وة �	��0  ����  �:�ث ��ون ا�@?ف ا,��دا-� ا�:��� ��وDود وذ�ك ��2�ن 

و�ذ�ك �fن ا�2!�ط ا�!د�Dق ��/���!�ت وا4X!راءات  در4  �	��0  �ن ا�داء وا���ن "?ل ��@�ل ا��%��ل.
3��4 ا�:�,ت، ��2�ن أداء ا�وDود ��5 	:!و ���!ن وا��/دات و�*�ً ��/���ر ����  4داً 4داً 2روري، �� 

 ا��	�ؤ �S و��Iون.

 ��:وظ  إ�2�:�   

إن �%ردات ا��/دات ا��!� ُ�/��!ر �	در4!  2!�ن ا��/	!5 ا��*�!ود �/�!�رة "ا��/!دات ا���!��  أو ا��/!̀دة   
�ر ا�وDود ���ل ا��/دات ا���:�	� 3	�� "ً����" 

ا��!!واد ا�	وو�!  أو �/!��F ھ!!ذا ا��!د�ق �/��4!  ����!!رة أو  �?�!س �!�دًة ��!�ل ����!!ر �!د�َق إ	�!�ج (أ)  
 ��2طS؛

 أو �"�م ا��واد ا�	وو�  دا"ل ا��0وة؛ (ب)  

 أو ��:*ق �ن 0?�  ا��0وة أو ا�"�م؛ (ج)  

 أو �0�ُ"دم �%:ص ا��/��4  ا�	7�-�  ��وDود ا��"�وم. (د)  
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�ل، �� ���:وDد ���ل ھذا ا�	وع �ن ا��/دات أو �ن 	ظم ا��/دات، ��5 ��0ل ا  �� 

�!�ً �%:!ص ا��/!�د ا�	7�-�!   )١  ���:ط�ت �%��ش آ��  �����ً �%:ص ا�Dراص، ����  أو �/!̀دة "
 وا�/�وب ا�0ط:�  �Dراص ا�وDود؛

��ً ��:�م ا�0دادات ا�	7�-�!  ا��̀��!  ��!5 أو�!�د ا�وD!ود (أو  )٢  ��آ,ت �:�م آ��  ����  أو �/̀دة "
 ��2D	S)؛

��ً �%:ص 0?�  أو��د ا�وDود (أو ��!2D	S) �:ط�ت �:ص و�% )٣  ����ش آ��  ����  أو �/̀دة "
 ا������0 .

(أ) �:!!ص ا��:!!�م :!!ول  ، ��!!� ھ!!و �/7!!ود، ا��/!!دات ا��0!!�"د�  �!!� ا�N!!راض ا�����!! :٣و��!!�ل ا��	!!د   
ن ا�0دادات ا�	p�  �-�7و��د (أو ا�*2!��ن) ����!/  ا�0!�	� ، (ب) وا���!ف �!ن :!�,ت �0!رب ا���7!وم �!

ا�و��د (أو ا�*�2�ن) ا��2@وط ، (ج) و�g0 ا�و��د (أو ا�*�2�ن) ����!/  ا����4!  ���:*!ق �!ن 0!?�  
 �:��ل أDراص ا�وDود �دا"�7�.

�.???��� 1.???ل �ظ???�#ر ا��ورا��???وم ا�ط&�%???2 أو ا��ورا��???وم ا���???��>د أو ا��???واد ا!��???ط�ر�� ا���.???�  -٥
ة �.�.�ً �*�، &��  ف ا��*زة ا���"�"��وا��%دات ا��.��� أو ا��%د@

 ��:وظ  ���7د�   

�!ر��ط ا���!!�	3 وا��/!!دات وا���	و�و�4!!� ا��0!!�"د�  �%�!!ل 	ظ!�-ر ا��ورا	�!!وم، �!!� ا���!!ر �!!ن ا�:!!�,ت،   
��	3 وا��/دات وا���	و�و�4� ا���0"د�  �%�ل ا�	ظ�-ر ا���0*رة.���� ً�*�و�� :!�,ت "��! ،  ار���ط�ً و

 أ�2�ً ��!5 ا���!�	3 وا��/!دات ا��/!ّدة �%�!ل ا�	ظ!�-ر ا��0!�*رة. ٥ �	ط�ق ا�2وا�ط ا�واردة �2ن ا�*0م
�!�	3 وا��/!دات ا��0!�"د�  �%�!ل ا�	ظ!�-ر ا��0!�*رة �!�I� ��ّ��!  ��2!وا�ط ����  �وھذه ا�2وا�ط ا�"�
�!�ً ��/��4!  أو ا0!�"دام أو إ	�!�ج �!واد ��ا��%رو2  ��5 ا����	3 وا��/دات ا�����  أو ا��:2ّرة "

�  !!!�ا�������!!!  ھ!!!ذه ا��ر��ط!!!   ٥و2!!!وا�ط ا�*0!!!م  �!!!�و�  �!!!� D�-�!!!  ا��!!!واد ا�:0�0!!! .ا	�!!!ط�ر�  "�
���0"دا��ت ا�	ظ�-ر ا���0*رة , �	ط�ق ��5 ����  ��!ل ا�	ظ!�-ر �و0!�-ل �7ر�@	ط�0!� ، ا��!� ��	�و�7!� 

 �ن ا����دئ ا��و�7�4 . ٢ا�4زء 

، 0!واٌء �!�ن �!ن ا��ز�!3 ا0!�"دا�7� ٥أّ�� ا�/����ت ا��� �	ط�ق ���7� أ�2!�ً ا�2!وا�ط ا�!واردة �!� ا�*0!م   
ا�ط!رد ا��ر�!زي ا�@!�زي، وا,	��!�ر  �%�ل 	ظ�-ر ا��ورا	�!وم أو �%�!ل ا�	ظ!�-ر ا��0!�*رة، �7!� ا�����! :

 ا�@�زي، و����  ا�%�ل ا��?ز��، وا�/����ت ا��رود�	��� .

�ل 	ظ�-ر ا��ورا	�!وم ��!5 ا�/	  %�  D?/ف ا�D�0  إ�5 �دد �ن ا�/����ت، ��و	ظ�!ر ا��0!�*ر) و���	ر (ا�!�
.S��ا�/����ت ا�*�-�!  ��!5 ا0!�"دام ا���!زر (�!ل ��!ل ا�	ظ!�-ر  و���ل ھذه ا�/����ت �� ���: ا�4�ري �

�����زر ا�4ز�-� و��ل ا�	ظ�-ر ���0"دام ا���!زر ا�/��!ل �!���"رة ا�ذر�! )، وا���!�دل ا�����!�-�، وا���!�دل 
���!�ت ��!5 أ0!�س �!ل :��!  ��!5 :!دة �!ن أ4!ل �ط��!ق �ذا �4!ب ��!5 ا��!وّرد�ن �*�!�م ھ!ذه ا�/ ا��و	�.

 ا��ر��ط  ���0"دا��ت ا�	ظ�-ر ا���/  ��/�ً �ذ�ك. 2٥وا�ط ا�*0م 

و�!!رد ���!!� ��!!� 0!!رد ��%!!ردات ا��/!!دات ا��!!� ُ�/��!!ر �	در4!!  2!!�ن ا��/	!!5 ا��*�!!ود �/�!!�رة "ا��/!!دات   
��ً، �"?ف ا�74زة ا��:���� " �%�ل 	ظ�-�� ر ا��ورا	�وم:ا�����  أو ا��/̀دة "
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ة �.�.??�ً ���??��دام 1??2  -١-٥ ا�ط??�ردات ا��ر�ز�??� ا��Vز�??�، وا����%??�ت وا���و�??�ت ا��.??��� أو ا��%??د@
 ا�ط�ردات ا��ر�ز�� ا��Vز��

 ��:وظ  ���7د�   

���Iف ا�ط�ردة ا��ر�ز�  ا�@�ز�  ��دة �ن أ0طوا	  وا:دة (أو أ�ر) ر�D*!  ا�4!دران ��!راوح Dطرھ!� �!�ن   
�و�!! ) �و4!!ودة دا"!!ل :�!!ز �%!!رغ �!!ن ا�7!!واء و�!!دور �0!!ر�   �١٦!!م ( ٤٠٠ت) و�و�!!� �٣!!م ( ٧٥

 ��ر �!� ا��	�!  أو أ�!ر �!3 �*!�ء �:ورھ!� ا��ر�!زي �!� ا�و2!3 ا�رأ0!�. �٣٠٠:�ط�  ����  ���i 	:و 
و���!!وغ 0!!ر�  ����!!  �4!!ب أن ��!!ون 	0!!�  ا��*�و�!!  إ�!!5 ا����!!  ����!!  �!!� ا��!!واد اX	�!!�-�  ����و	!!�ت 

�!	و�  �دD!  �!د�دة 4!داً  – و�ن م ��و	��7� ا��%ردة –ب أن ��ون ��4/  ا�4زء ا�دوار ا�دوارة، و�4�
و�"!!?ف �/!!ض ا�ط!!�ردات ا��ر�ز�!!  ا�"!!رى، ����!!ز ا�ط!!�ردة  �!!ن أ4!!ل �*��!!ل ا,"!!�?ل �*!!در ا��X!!�ن.

Dر�!!�   – وا:!دة أو أ�!ر –ا��ر�ز�!  ا�@�ز�!  ا��0!�"د�  �!!� إ!راء ا��ورا	�!وم �و4!ود ��ر2!!  دوارة 
ا��!!�ل دا"!!ل Nر�!!  ا�4!!زء ا�!!دوار؛ وو4!!ود ��4و�!!  أ	���!!ب ���!!  0�ُ!!�"دم �!!� إد"!!�ل وا0!!�"راج N!!�ز 
0�دس ��ور�د ا��ورا	�وم و���Iف �!ن !?ث D	!وات �	%�!�  ��!5 ا�D!ل، �	D �!7	��!�ن ���!���ن ��4!�و�ف 

غ �ن ا�7!واء ��� �و4د دا"ل ا�:�ز ا��%ر ���د �ن �:ور ا�4زء ا�دوار :�5 �:�ط Nر�  ا��:ور ا�دوار.
،�7/�	!!��!!�ً �7!!ذا  أ4!!زاء :ر�N  !!4!!ر دوارة �!!�س �!!ن ا��!!/ب ���"  ��!!���!!5 ا�!!رNم �!!ن أ	7!!� �
إ, أن أي �ر�!ق ��ط!رد ا��ر�!زي �:�!�ج إ�!5  ا�@رض، و, �:��ج ��	�/7� إ�5 �واد �ر�!دة �!ن 	و�7!�.

ا,0!�"دام �دد 2"م �ن ھ!ذه ا���و	!�ت، �:�!ث ���!ن أن �!و�ر �����7!� �ؤ�!راً ھ��!�ً �!دل ��!N 5!رض 
 ا�	7�-�.

 ا���و��ت ا�دوارة    -١-١-٥

 ��4/�ت ا�4زء ا�دوار ا����� : (أ)  

ھ� أ0طوا	�ت ر�D*  ا�4دران، أو �دة أ0طوا	�ت ر�D*  ا�4دران ��را�ط  ���� ��	7!�، ��!	و�      
�!ن �!�دة وا:!!دة أو �!دد �!!ن ا��!واد ا��!!� ����!ز ��ر�%!!�ع 	0!�  �!!?��7� إ�!5 ����7!!� وا��!� �!!رد 

� �7%�واذا ��	!ت ا�0!طوا	�ت ��را�ط!  �f	7!�  ا�"��!  �7!ذا ا�4!زء. ا��"�وظ?� ا=�,?����� و
ُ�و̀�ل ���� ��	7� �وا0ط  ا��	��K أو ا�:�*�ت ا��ر	  ا��� �رد و�%7� �!� ا�4!زء ا�%ر�!� ا��!��� 

و�7̀4ز ا�4زء ا�!دوار �/�ر2!  دا"��!  وا:!دة أو أ�!ر و�0!دادات طر��!ـ ، :0!ـب  (ج). ١-١-٥
(د) و (ھ!ـ)، وذ�!ك إذا �!�ن ھ!ذا ا�4!زء ١-١-٥ ارد �!� ا�4زأ�!ـن ا�%ر���!ـن ا������!ـنا�و�ف ا�و

و�3 ذ�ك , ���ن �ور�د ا��4̀�/  ا�����  إ, ��5 ��ل أ4!زاء �ر̀��!   �/داً �� �ور�S ا�	7�-� .
 �ل ��5 :دة.

 ا�	�و��ت ا�دوارة: (ب)  

     ،ً�!!��� �٠٫٥!!م ( 0�١٢!!�ك , ��4!!�وز ھ!!� أ0!!طوا	�ت ر�D*!!  ا�4!!دران، ��!!��  أو �/!!̀دة "
�و�! )، و��!̀	3 �!ن ا:!دى  �١٦!م ( �٤٠٠و�!�ت) و �٣!م ( �٧٥و� ) و�*طر ��راوح �!�ن 

 �!!!� �7%!!!�ا��"�وظ???� ا��!!!واد ا��!!!� ����!!!ز ��ر�%!!!�ع 	0!!!�  �!!!?��7� إ�!!!5 ����7!!!� وا��!!!� �!!!رد و
  ا�"��  �7ذا ا�4زء. ا=�,����
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 ا�:�*�ت أو ا��	��K: (ج)  

��ً ��و��ر 0�	دة �وp�  �/!2	�و�!  ا�!دوارة أو �و�!ل �!دد ھ� ��و	�ت ����  أو �    ��/̀دة "
�!�رة , ��4!�وز 0!�ك 4!دارھ�  �ن ا�	�و��ت ا�دوارة ���� ��	7�.D  	%�خ ���رة �ن أ0طوا	وا��

�و�!! )،  �١٦!!م ( �٤٠٠و�!!�ت) و �٣!!م ( �٧٥و�!! )، و��!!راوح Dطرھ!!� �!!�ن  �٠٫١٢!!م ( ٣
 K��	3 ھذه ا��	̀��ن إ:دى ا��واد ا��� ����ز ��ر�%�ع 	�0  �!?��7� إ�!5 وھ� �زودة ��و�ب. و�

 �� �7%� ا�"��  �7ذا ا�4زء. ا��"�وظ� ا=�,��������7� وا��� �رد و

 ا�/�ر2�ت: (د)  

�و�! )،  �١٦!م ( �٤٠٠و��ت) و �٣م ( ٧٥ھ� ��و	�ت Dر��  ا���ل، ��راوح Dطرھ� ��ن     
��ً ��ر���7� دا"ل ا�	�و�  ا���دوارة �� ا�ط�ردة ا��ر�ز�!  �!ن أ4!ل �!زل ����  أو �/̀دة "

Nر�  اDX!?ع �!ن Nر�!  ا�%�!ل ا�ر-�0!� ، و�!� �/!ض ا�:!�,ت ��!ون ا�@!رض �	7!� �0!��دة 
 3	̀!�دورة N�ز 0�دس ��ور�د ا��ورا	�وم دا"ل Nر�  ا�%�!ل ا�ر-�0!�  �!� ا�	�و�!  ا�!دوارة. و�

!!7����، وا��!!� �!!رد و�!!%7� �!!� �!!ن إ:!!دى ا��!!واد ا��!!� ����!!ز ��ر�%!!�ع 	0!!�  �!!?��7� إ�!!5 �
 ا�"��  �7ذا ا�4زء. ا��"�وظ� ا=�,����

 ا�0دادات ا�/�و� /ا�0دادات ا�0%�� : (ھ)  

�و�! )،  �١٦!م ( �٤٠٠و��ت) و �٣م ( ٧٥ھ� ��و	�ت Dر��  ا���ل، ��راوح Dطرھ� ��ن     
��ً ��� �	ط�ق ��5 طر�!� ا�	�و�!  ا�!دوارة، و��!ون ا�@!رض �	7!� �!������  أو �/̀دة "� 
 5!!����/!!ض ا�:!!�,ت أن �!!د�م أو �:%!!ظ أو �:�!!وي، �4!!زء �����!!ل، �	�!!راً �!!ن ا��:�!!ل ا
(ا�0!!دادة ا�/�و�!! ) أو أن �:�!!ل ا�/	��!!ر ا�!!دوارة ���:!!رك وا��:�!!ل ا�0!!%ل (ا�0!!دادة ا�0!!%�� ). 
 �!!� �7%!!�وُ��!!̀	3 �!!ن ا:!!دى ا��!!واد ا��!!� ����!!ز ��ر�%!!�ع 	0!!�  �!!?��7� إ�!!5 ����7!!�، و�!!رد و

 ا�"��  �7ذا ا�4زء. �,����ا��"�وظ� ا=

 ��:وظ  إ�2�:�   

 ا��واد ا���0"د�  �� ا���و	�ت ا�دوارة ��ط�ردة ا��ر�ز�  ھ�:  

�!وى , �*!ل �!ن  �Maragingو,ذ �*و�!   (أ)  D _و�ن/��ر �ر�!3  ٩١٠×  0��٢٫٠٥!م ��*�و�!ِ  �!د!�	
 رطل/�و�  �ر�/ )؛ ٣٠٠ ٠٠٠(

	�!!!و�ن/��ر �ر�!!!3  ٩١٠×  ٠٫٤٦�!!!وى , �*!!!ل �!!!ن أو 0!!!��-ك أ�و�	�!!!وم ��0!!!م ��*�و�!!!  �!!!د_ D (ب)  
 رطل/�و�  �ر�/ )؛ ٦٧ ٠٠٠(

 ٦١٠×  ٣٫١٨أو �واد "�ط�  �	��0  ,�0"دا�7� �� ھ���ل �ر̀�� ، ��/��ل 	!و�� , �*!ل �!ن  (ج)  
�وى 	و��  , �*ل �ن D (’��ر  ٤١٠×  ��٧٫٦٢ر، و�*�و�  �د�!و�	ل ‘ ا��/��ل ا�!�ھ!و :�

ر �ر�!!3) ��!!5 ا�!وزن ا�	!!و�� (	�!!و�ن/��ر ��/!ب)؛ �!!� :!!�ن أن 0D!�  �/��!!ل �و	!!i (	�!و�ن/��
ھ� :��ل �0D  �*�و�  ا��د ا�*�وى (	�و�ن/��ر �ر�3) ��5 ‘ �*�و�  ا��د ا�*�وى ا�	و�� ’

  ا�وزن ا�	و�� (	�و�ن/��ر ��/ب)).

 



 

-٢٤- 
 

٢-١-٥-    ��� ا���و��ت ا���

 �:��ل ا��/��ق ا��@	ط�0�: (أ)  

��ً، و��و	  �ن �@	ط�س :�*� �/�ق دا"ل و�!�ء ھ� ��4/�ت �:���  ����  أو �/د̀     ��ة "
وُ��!!̀	3 ا�و�!!�ء �!!ن �!!�دة D!!�درة ��!!5 �*�و�!!  0!!�دس ��ور�!!د  �:�!!وي ��!!5 و0!!�ط ���"��!!د.

و�*�رن ا�*ط/!  ا��@	ط�0!�  �*ط/!  Dط��!   ).٢-4��٥زء  ا��"�وظ� ا=�,����ا��ورا	�وم (أ	ظر 
و�4!وز أن  (ھ!ـ).١-١-٥ذ�ـــــــورة �� ا�4!زء أو ��@	ط�س �ٍن ُ�ر̀�ب ��5 ا�0دادة ا�/�و�  ا��

��!!ون ا��@	ط!!�س ��!!5 �!!�ل :�*!!  , �ز�!!د 	D  �!!0طرھ!!� ا�"!!�ر4� إ�!!D 5طرھ!!� ا�!!دا"�� ��!!5 
 ٠٫١٥. ��!!� �4!!وز أن ��!!ون ا��@	ط!!�س ��!!5 �!!�ل ����!!ز �	%�ذ�!!  أو��!!  , �*!!ل �!!ن ١:١٫٦

���*�!!  �	0!!�  , �*!!ل �	ظ!!�م ا�و:!!دات ا���ر�!!  ا��ط�!!ق)، أو ��@	ط�0!!�   ١٢٠ ٠٠٠ھ	ري/��!!ر (
-N!!!�وس ٧ ���١٠و4!!!ول/��ر ��/!!!ب ( ٨٠٪، أو 	��ــ!!!ـF ط�Dـ!!!ـ  �ز�ـ!!!ـد ��ـ!!!ـ5 �٩٨٫٥ــ!!!ـن 

و��2X!!!��  إ�!!!5 ا�"!!!واص ا���د�!!!  ا�/�د�!!! ، ُ��!!!�َرط أن ��!!!ون ا	:!!!راف ا��:!!!�ور  أور0!!!�د).
�!م أو  ٠٫١ا��@	ط��0  �ن ا��:!�ور ا�7	د0!�  �:!دوداً �:!دود �0!��:�  �!@�رة 4!داً (أD!ل �!ن 

 �و� )، أو ُ���َرط ��ورة "��  أن ��ون ��دة ا��@	ط�س ��4�	0 . ٠٫٠٠٤

دات: (ب)   q�"ا��:��ل/ا�� 

!!د.     q�"�ُ 5!��  !��̀4!�ٍن ُ�ر	!  �!ن ��4/!ِ  �:وٍر/�	و�� ،ً�!��� ھ!� �:��!ل ��!��  أو �/!̀دة "
و��ون ا��:ور ��دة ��!�رة �!ن ��!ود دوار �!و,ذي �*!وى ��!5 �!�ل 	�!ف �!روي �!� أ:!د 

(ھ!!ـ) �!!� طر�!!S ١-١-�٥!!زود �وS!!D�:�X  ��!!0 ���0!!دادة ا�0!!%��  ا��!!ذ�ورة �!!� ا�4!!زء طر��!!S و
و��!!ون  و��!!ن �4!!وز أن ��!!ون ا�/�!!ود ا�!!دوار �!!زوداً ��:�!!ل ھ�!!درود�	��� ��:!!ق �!!S. ا\"!!ر.

.S:0!ط �ف �رو�!  �!!�	  !��ْو��!راً �!� �!�م ا�X!داد �7!ذه ��!ورة  ا�%	4�ن ��5 ��ل ُ�رّ�!  �ُ
��  �ن ا��"ّ�د.%	� 

 ا��2"�ت ا�4ز�-� : (ج)  

     ، !Dو��ً �I"�د�د �و���!  دا"��!  �%!روزة ����"رط!  أو ����ھ� أ0طوا	�ت ����  أو �/̀دة "
ا�*ط!ر ا�!دا"��  و��!ون أ�/�دھ!� ا�	�وذ�4!  ��!� ��!�: و�*!وب دا"��!  ��!	و�  ��!5 ا��"رط! .

 4١٠!دار �!ن �و�! )، و, �*!ل 0!�ك ا� �١٦!م ( ٤٠٠ �و��ت) و �٣ــم ( ��٧٥ــراوح ��ــن 
��� ��ون ا���ل ا��*ط/� �p"�د�د ��0ط�?ً، و,  �و� )، و, �*ل ا�طول �ن ا�*طر. �٠٫٤م (

 �و� ).  �٠٫٠٨م ( �٢*ل ��*7� �ن 

 :أ4زاء ا��:رك ا����  (د)  

�!!�ً ��:ر�!!�ت ا��"�!!ف ا��@	ط�0!!� (أو     ��ھ!!� أ4!!زاء ���!!  :�*�!!  ا��!!�ل ��!!��  أو �/!!̀دة "
ا��!!د�دة ا�0!!ر�  ا��!!� �/�!!ل �����!!�ر ا���	!!�وب ا���/!!دد ا�ط!!وار �!!ن أ4!!ل ا����	/!  ا��@	ط�0!!� ) 

 ٥٠ھر�ز و�� 	ط!�ق D!درة �!ن  ٢٠٠٠إ�5  ����٦٠٠  �زا�	�  دا"ل �راغ �� 	ط�ق �ردد �ن 
�و�ط أ���ر. و���ون ا�4زاء ا����  �!ن �%�%!�ت ��/!ددة ا�ط!وار :!ول �D!ب :د�!دي  ١٠٠٠إ�5 

 �و� ).  �٠٫٠٨م ( ٢٫٠�ت ر�D*  , �ز�د 7��0� ��5 رD�-*� �	"%ض ا�%*د ��ون �ن ط�*



 

-٢٥- 

 أ�N% /أو��  ا�ط�ردات ا��ر�ز� : (ھ)  

�!!!�ً ,:�!!!واء ��4/!!!  ا�	�و�!!!�ت ا�!!!دوارة �!!!� ا�ط!!!�ردة     ��ھ!!!� ��و	!!!�ت ��!!!��  أو �/!!!̀دة "
�!ل 0!�ك 4!دارھ� إ�!5  ا��ر�ز�  ا�@�ز� .�  ��!� �١٫٢!م ( ٣٠و���ون ا�@?ف �!ن أ0!طوا	  

طر��7� �دD!  �وا0!ط  ا��"رط!  �و2!3 ا��:��!ل، و�!�م �زو�!د �!ل �	�7!�  �و� )، ��� ��م Dص
و��ون ا�طر��ن ا��%روزان ����"رط  ��واز��ن ���!�  ��%  وا:دة أو أ�ر ��ر��ب ھذه ا��:��ل.

��!� �4!وز أن  در4! . ��٠٫٠٥	�7� و��/��د�ن �3 ا��:ور ا�طو�� �0p!طوا	  ��!� , �ز�!د �!ن 
وُ��!	3 ا�و��!   ?�!� ا�	:!ل �:�!ث ��0!3 �/!دة أ	�و�!�ت دوارة.��ون ھ��ل ا�@?ف ��5 ��ل "

 �ن �واد D�درة ��5 �*�و�  ا���uل �0�دس ��ور�د ا��ورا	�وم أو �ط��  �7ذه ا��واد �:����7�.

 ا��4�رف: (و)  

�!!�ً  �٠٫٥!!م ( ١٢ھ!!� أ	���!!ب ��!!ل Dطرھ!!� ا�!!دا"�� إ�!!5     ���!!��  أو �/!!̀دة "� ،( !!��و
ا��ورا	�وم �ن دا"ل ا�	�و�  ا�دوارة �وا0ط  ا�:ر�!  ا��:ور�!   ,�0"?ص N�ز 0�دس ��ور�د

�p	�و�!!  (أي أ	7!!� �!!زودة �%�:!!  �وا74!!  ���!!د�ق ا��:�ط!!� ��@!!�ز دا"!!ل ا�	�و�!!  ا�!!دوارة، �!!ن 
 �!� �!7�����  ����D �7ل) و�د��طر�ق :	� طرف ا�	�وب ا����ل إ�5 	�ف ا�*طر ��5 ��0ل ا��

وُ��!!	3 ا�	���!!ب �!!ن �!!واد D!!�درة ��!!5 �*�و�!!  ا���u!!ل  �زات.ا�	ظ!!�م ا��ر�!!زي ,0!!�"?ص ا�@!!
 �0�دس ��ور�د ا��ورا	�وم، أو ُ�ط�5 �ط�*  �ن ھذه ا��واد.

ا��ظم وا��%دات وا���و��ت ا=,���1 ا��.��� أو ا��%دة �.�.�ً �����دام 21 �.��� ا=$راء &?��طرد  -٢-٥
 ا��ر�زي ا��Vزي

 ��:وظ  ���7د�   

راء ���طرد ا��ر�!زي ا�@!�زي ھ!� ا�	ظم وا��/دات وا  X3 ا	�����و	�ت ا2X���  ا��/ّدة �?�0"دام �� �
	ظم ا����	3 ا��ط�و�  ���*�م 0!�دس ��ور�!د ا��ورا	�!وم دا"!ل ا�ط!�ردات ا��ر�ز�! ، و�و�!�ل ا�ط!�ردات 

رة ا��ر�ز�  ���� ��	7� ���و�ن 0?0!ل �/���D!  (أو �را:!ل) ��!���ن �!ن ��!وغ �/!د,ت إ!راء أ��!5 ��!و
�!ن ا�ط!�ردات ا��ر�ز�! ، ��2X!��  إ�! ‘ 5	S!����%’0!�دس ��ور�!د ا��ورا	�!وم و‘ 	!وا�F’�طردة وا�0"راج 

.3	�  ا��/دات ا��ط�و�  ���@�ل ا�ط�ردات ا��ر�ز�  أو ا��:�م ����

و�!!�م �!!�دة ��"�!!ر 0!!�دس ��ور�!!د ا��ورا	�!!وم �!!ن :���!!S ا��!!��  ��0!!�"دام أو�و�?�!!�ت �0!!"	 ، و�4!!ري   
��!!�� S!!/وز��. !!��D�/� ل�!!�‘ 	!!وا�F’��!!� أن  S ا�@!!�زي ��!!5 ا�ط!!�ردات ا��ر�ز�!!  �!!ن طر�!!ق أ	���!!ب �و

ا���د�*!!  ��!!5 ھ�-!!  ��!!�رات N�ز�!!  �!!ن ا�ط!!�ردات ا��ر�ز�!!  �!!�م ‘ 	%����!!S’0!!�دس ��ور�!!د ا��ورا	�!!وم و
 �٧٠!��%ن ( ��٢٠٣ر�رھ� �!ن طر�!ق أ	���!ب �و�!�ل �/���D!  إ�!5 ��!�-د �!�ردة (�/�!ل �در4!  :!رارة 

�-و�  �:ت ا��%ر))، :�ث �4ري ����D �7%ل ا,��0رار �!� 	*�7!� إ�!5 :�و�!�ت �	�0!�  �	*�7!� أو در4  
!!راء ���!ون �!!ن آ,ف ا�ط!�ردات ا��ر�ز�!!  ا��ر��!  �طر�*!!  �/���D! ، �!! "ز	7!�.X3 ا	!�ن fو	ظ!!راً �ن �

�!����  ا����!ررة.طول ا�	���ب ���i �دة ���و��رات ���ل آ,ف ا��:���ت و�دداً ���راً �ن ا�	0�ق ا�� 
  وُ��̀	3 ا��/دات وا���و	�ت و	ظم ا�	���ب ���0و��ت ����  4داً �ن :�ث ا�%راغ وا�	ظ�� .

  

 



 

-٢٦- 
 

 �ظم ا��";�م/�ظم ��ب ا��وا�[ وا���">�ت    -١-٢-٥

��ً، ����ل ��5 �� ���:  �� ھ� 	ظم �/��4  ����  أو �/̀دة "

0!!�دس ��ور�!!د ا��ورا	�!!وم إ�!!5 0�0!!�  أو�و�?�!!�ت (أو �:ط!!�ت) ��*!!�م، 0�ُ!!�"دم �!!� ��ر�!!ر     
رط?ً/�و�  �ر�/ )،  ���١٥و���0�ل (أو  ١٠٠ا�ط�ردات ا��ر�ز�  ا��/���D  �2@ط ��ل إ�5 

 ���وNرام/0�� ؛ ١و��/دل , �*ل �ن 

,ت �ن ا�:��  ا�@�ز�  إ�5 ا�:��  ا����  (أو ���-د ��ردة) 0�ُ!�"دم �0!:ب 0!�دس ��ور�!د      qو:�ُ
 رطل/�و�!  �ر�/! ). ���٠٫٥و���0�ل أو ( �0�٣  ا��/���D  �2@ط ��ل إ�5 ا��ورا	�وم �ن ا�0

,ت D���!  ����ر�!د إ�!5  qر)، ��!!�  ٧٠در4!!  �!��%ن ( ٢٠٣و��!ون ا�ُ�:!و%!�در4!  �-و�!  �:!ت ا�
 در4  �-و� )؛ ٧٠در4  ���%ن ( ��٣٤٣ون D���  ���0"�ن إ�5 

 �ورا	�وم �� :�و��ت.�0�ُ"دم �:�س 0�دس ��ور�د ا�‘ 	%���ت’و‘ 	وا�F’�:ط�ت     

وھذا ا���	3، وا��/دات وا�	���ب، ُ��	3 ��7� �ن �واد D�درة ��5 �*�و�  0�دس ��ور�د ا��ورا	�وم   
ا�"��!!  �7!!ذا ا�4!!زء)، ��!!� ُ��!!̀	3  ا��"�وظ??� ا=�,??����أو ��!!ون ��̀ط	!!  ��!!ل ھ!!ذه ا��!!واد (ا	ظ!!ر 

 ���0و��ت ����  4داً �ن :�ث ا�%راغ وا�	ظ�� .

 م أ��&�ب ا��و.�ل ا_����ظ   -٢-٢-٥

��ً ��	�و�  0�دس ��ور�د ا��ورا	�!وم دا"!ل 0?0!ل   ��ھ� 	ظم أ	���ب و	ظم �و��ل ����  أو �/̀دة "
. ��D�/ل  ا�ط�ردات ا��ر�ز�  ا���!�!�’و��ون ���  ا�	���ب ��دة �!ن 	ظ!�م ا��و?، :�!ث ��!ون �!ل ‘ا�

?ت. q���ون ھ	�ك ���  ���رة �!ن ا��!��ل ا����!ررة �!�  و������� ط�ردة �ر�ز�  �و̀��  ��ل �ن ا��و
 ا��"�وظ?� ا=�,?����وُ��	3 ��7� �ن �واد D�درة ��5 �*�و�  0�دس ��ور�د ا��ورا	�!وم (ا	ظ!ر  ا���� .

 ا�"��  �7ذا ا�4زء)، ��� ُ��̀	3 ���0و��ت ����  4داً �ن :�ث ا�%راغ وا�	ظ�� .

 .����ت ا=�9ق وا����م ا���.�   -٣-٢-٥

�����ت إN?ق أو �:�م �	%�"� ، �دو�  أو �ؤ��� ، ��!	و�  �!ن �!واد D!�درة ��!5 �*�و�!  ا���u!ل ھ�   
�!م، وھ!�  ١٦٠إ�5  0�١٠�دس ��ور�د ا��ورا	�وم أو �ط��  ��ل ھذه ا��واد، و��راوح Dطر ا����م �ن 

!راء X3 ا	�!���ً ,�0"دا�7� �� ا�	ظم ا�ر-�0!�  أو ا��	و�!  �����!��طرد ا��ر�!زي ����  أو �/̀دة "
 ا�@�زي.

 ا��ط���1ت ا���"�� ���دس 1"ور�د ا��ورا��وم و�.�در أ�و���`   -٤-٢-٥

�!�ً، D!�درة ��!5 أ"!ذ ��	!�ت   ��ھ� �ط����ت ����!  �@	ط�0!�  أو ر����!  ا�Dط!�ب ��!��  أو �/!̀دة "
ا��ورا	�!وم، و����!ز  �ن �واد ا���*�م أو ا�	وا�F أو ا��"�%�ت �ن ا��4�ري ا�@�ز�  �0�دس ��ور�!د‘ ����رة’

��-ص ا�����  ��7�:"��� 

 ؛٣٢٠دD  ����ن و:دة �D�س ا����  ا�ذر�  �ز�د ��5  -١

��در أ�و	�  ذات ھ���ل أو �ط�	�ت ��	و�  �ن ا�	��روم أو ا��و	ل أو �ط��  ���	��ل؛ -٢� 



 

-٢٧- 

��در ���Iن ���ر4م ا���Xرو	�؛ -٣� 

 	ظ�م �3��4 �	�0ب ���:��ل ا�	ظ�ري. -٤

 ُ�X�Vرات ا��ردد   -٥-٢-٥

�!�ً �!ن أ4!ل   ��ھ� ُ�@�qرات �ردد (ُ�/َرف أ�2�ً ����:و,ت أو ا��*و��ت ا�/�0!� ) ��!��  أو �/!̀دة "
(د)، أو أ4!!زاء أو ��و	!!�ت أو ��4/!!�ت �ر��!!  ��!!ل ھ!!ذه ٢-١-٥أ4!!زاء ا��:!!رك ا����!!  ا�ُ�/̀ر�!!  �!!� 

 ا�ُ�@�qرات، و����ز ���"��-ص ا�����  ��7�:

 ھر�ز؛ ٢٠٠٠و ٦٠٠ا�طوار �ذ�ذ�  ��راوح ��ن  	��ج ��/دد -١

 ٪)؛٠٫١وا�0*رار ��ٍل (�D 3درة ��5 ا��:�م �� ا�ذ�ذ�  �	�0  أ�2ل �ن  -٢

 ٪)؛٢و��وه �وا�*� �	"%ض (أDل �ن  -٣

 ٪.٨٠و�%�ءة �	�0  أ��5 �ن  -٤

 ��:وظ  إ�2�:�   

�ور�!!د ا��ورا	�!!وم ا��0!!�"دم �!!� ا��	!!ود ا��!!ذ�ورة أ�!!?ه إ�!!� أ	7!!� ���!!ل ا��!!�,ً ����!!راً �@!!�ز 0!!�دس �  
ا��/��4  أو أ	7� ��:�م �:���ً ����راً �� ا�ط�ردات ا��ر�ز�  و�� �رور ا�@!�ز �!ن ط!�ردة �ر�ز�!  إ�!5 

 أ"رى و�ن ��D�/�  �0�0  إ�5 أ"رى.

وا��!!واد ا�*!!�درة ��!!5 �*�و�!!  ا���u!!ل �0!!�دس ��ور�!!د ا��ورا	�!!وم ��!!�ل ا�%!!و,ذ �N!!ر ا�*��!!ل ���!!دأ، أو   
	�!!وم، أو 0!!��-ك ا��و�	�!!وم، أو ا�	��!!ل، أو ا�0!!��-ك ا��!!� �:�!!وي ��!!5 	0!!�  �!!ن ا�	��!!ل , �*!!ل ا��و��

 ٪.٦٠ �ن

ة �.�.�ً �����دام 21 ا=$راء &�!����ر ا��Vزي -٣-٥  ا����%�ت وا���و��ت ا��.��� أو ا��%د@

 ��:وظ  ���7د�   

�!ل ا�	ظ�!ري ���ورا	�!وم ھ!� ��!�رة �!ن ا���4/  ا���	و�و�4  ا�ر-��0  �� أ0!�وب ا,	��!�ر ا�@!�زي ��  %
:!!�4ز �0!!��� "!!�ص �?	��!!�ر ا�@!!�زي، و��!!�دل :!!راري ���ر�!!د ا�@!!�ز (�!!�م ��"!!0	S �!!ن طر�!!ق ����!!  

و�*!در �!� �0!�"دم ��	و�و�4!� ا,	��!�ر ا�@!�زي  ا�2@ط)، و�����ت "����  و�����ت �:���  وأ	���ب.
ـدات وا�	���ـ!ـب وا�74!زة (ا��?�0!  ��@!�ز) �4!ب 0�دس ��ور�د ا��ورا	�ـوم، �fن ��4ــ3 أ0طـ!ـg ا��/ـ!

ر ��?�0  0�دس ��ور�د ا��ورا	�وم.I�� , 3 �ن �واد	�و��ط�ب �ر�ق ا,	���ر ا�@�زي �!دداً �!ن  أن ُ�
 ھذه ا���4/�ت �:�ث ���ن ������ت أن �و�ر �ؤ�راً ھ���ً �?�0/��ل ا�	7�-�.

 �وا�ز ا!����ر ا��Vزي   -١-٣-٥

!!:� (أ)   q!!�ن ُ�ر�� �ـ!!ـث ��!!راوح ا�*ط!!ر ا��0!!���:� ،ً�!!����!!��  أو �/!!̀دة "� ، !!*�Dت �0!!���  ر
!!g ��!!5  ١٠٠٠و ١٠٠ q@0!!�روم، و, �ز�!!د 0!!�ك ا�ُ�ر�	ط!!ر  �٠٫٢!!م ( ٥أD و, �ز�!!د ،( !!��و



 

-٢٨- 
 

�م (�و�  وا:!دة). وُ��!	3 �!ن �!واد �/د	�!  أو �����!رة أو "ز��!   ٢٥ا����ل ا�	�و��  ��5 
 �0�دس ��ور�د ا��ورا	�وم، D�درة ��5 �*�و�  ا���uل

!!:�ت. (ب)   qل ھ!!ذه ا�ُ�ر�!!� 3	!!�� ً�!!���و��!!�ل ھ!!ذه ا�ُ�ر̀��!!�ت  وُ�ر̀��!!�ت أو �0!!�:�ق �/!!̀دة "
٪، أو أ�0!!�د ٦٠وا��0!!�:�ق ا�	��!!ل أو ا�0!!��-ك ا��!!� �:�!!وي ��!!5 ا�	��!!ل �	0!!�  , �*!!ل �!!ن 

، ا��!� , �*!ل 	0!�  	*�-7!� �!ن ا��و��	�وم، أو ا��و���رات ا��7درو�ر�و	�  ا��%�ورة ��ورة ����! 
���رو	�ت، و����ز �در4  �4�	س ����!  �!ن :�!ث :4!م  ١٠٪، و�*ل :4م 4ز�-��7� �ن ٩٩٫٩

�	3 :وا4ز ا,	���ر ا�@�زي.� ً���� ا�4ز�-�ت، و��ون �/̀دة "

 أو��� ا!����ر   -٢-٣-٥

�!!!�ً، �ز�!!!د Dطرھ!!!�   ���!!!م  ��٣٠٠!!!5 ھ!!!� أو��!!!  أ0!!!طوا	�  �"�و�!!!  �f:�!!!�م، ��!!!��  أو �/!!!̀دة "
�و�! )، أو أو��!  �0!�ط��  ��I/!�د ����! ، ��و�!�?ت  �٣٥!م ( �٩٠٠و� ) و�ز�!د طو�7!� ��!5  ١٢(

�!م (�و�!��ن)، وذ�!ك ,:�!واء :!�4ز ا,	��!�ر  �٥٠دا"ل و�و��?ت �"�رج �ز�د Dطر �ل �	7� ��!5 
!ل ھ!ذه ا��!واد، ا�@�زي. وُ��	3 �ن �واد D�درة ��5 �*�و�  0�دس ��ور�د ا��ورا	�وم أو ��ون ُ��ط̀ ��  !	

 و��ون ��̀��  ��ر���7� أ�*��ً أو رأ�0�ً.

 ا�,�9ط�ت و�>���ت ا��Vز   -٣-٣-٥

ھ� N�2ط�ت �:ور�  أو 	��ذة ���طرد ا��ر�زي أو إزا:�  إ�4��� ، أو 	%�"�ت N�ز �*درة �!%ط �0!�دس   
-!�ت ���و��0!��ل ��!ر ��/ب/د�D*! ، و�2!@ط ��!ر�ف ��!ل إ�!5 �!دة � ��١ور�د ا��ورا	�وم , �*ل �ن 

رطل/�و�  �ر�/ )، ����  ����@�ل ا�طو�!ل ا�4!ل �!� ��-!  0!�دس ��ور�!د ا��ورا	�!وم و���!ن  ١٠٠(
�زو�!!دھ� ��:!!رك �7ر�!!�-� �*!!وة �	�2X�� ، �!!0!!��  إ�!!5 ��4/!!�ت �	%�!!�  �!!ن �!!ل ھ!!ذه ا�N�!!2ط�ت 

، وُ��	3 �ن ١:٦و ��١:٢� أن 	�0  2@ط ھذه ا�N�2ط�ت و	%�"�ت ا�@�ز ��راوح ��ن  و	%�"�ت ا�@�ز.
 �واد D�درة ��5 �*�و�  0�دس ��ور�د ا��ورا	�وم أو ��ون ��̀ط	  ��ل ھذه ا��واد.

 �دادات ا�%�ود ا�دوار   -٤-٣-٥

�!�ً، ��و�!�?ت ��*!�م و�و�!�?ت ��!ر�ف ��0!دادات، �!ن   ���!��  أو �/!̀دة "�  !N0دادات �%ر �ھ
�ت أو 	%�"�ت ا�@�ز ��:ر��ت ا���@�ل �2!��ن أ4ل إN?ق ا�/�ود ا�ذي �و�ل ا���دة ا�دوارة ��N�2ط

�وو�D  ا�0دادات ��	3 �0رب ا�7واء إ�5 دا"ل ا�@ر�  ا�دا"��  ��N�2ط أو 	%�"!  ا�@!�ز، ا����-!  �0!�دس 
وُ��!!̀�م �!!ل ھ!!ذه ا�0!!دادات �!!�دة �:�!!ث , ��4!!�وز �/!!دل �0!!رب ا�@!!�ز إ�!!5 ا�!!دا"ل  ��ور�!!د ا��ورا	�!!وم.

١٠٠٠ )  *�Dر ��/ب/د����	0٦٠ .( *�Dد/ �/��  � �و

 �&�د!ت ا��رارة ��&ر�د ��دس 1"ور�د ا��ورا��وم   -٥-٣-٥

�!	و�  �!ن �!واد D!�درة ��!5 �*�و�!  0!�دس ��ور�!د   � ،ً�!���ھ� ���د,ت :رارة ����  أو �/!̀دة "
ا��ورا	�!!وم أو ��ط	!!  ��!!ل ھ!!ذه ا��!!واد (��0!!�	�ء ا�%!!و,ذ �N!!ر ا�*��!!ل ���!!دأ) أو ��ط	!!  ���	:!!�س أو أي 

�ل ــ!!!ـ���0 ١٠ن ــ!!!ـل �ــــ!!!ـدل �*ـــ!!!ـ� ��/ـو��%!!!  �!!!ن ھ!!!ذه ا�%�!!!زات، �!!!ن أ4!!!ل �@�!!!ر ا�2!!!@ط ا��0ر�!!!�
��ل ــ!!ـ���و��0 ١٠٠ط ـــ!!ـرق ا�2@ـــ!!ـون �ــــ!!ـث ��ــ!!ـرطل/�و�!!  �ر�/!! ) �!!� ا�0!!��  :� ٠٫٠٠١٥(
  رط?ً/�و�  �ر�/ ). ١٥(



 

-٢٩- 

�.??�ً ���??��دام 1??2 ا=$??راء &�!���??�ر ا�??�ظم وا��%??دات وا���و�??�ت ا=,??���1 ا��.??��� أو ا��%??دة �. -٤-٥
 ا��Vزي

 ��:وظ  ���7د�   

!راء ��,	��!�ر ا�@!�زي ھ!� 	ظ!م   X3 ا	�!�ا�	ظم وا��/دات وا���و	�ت ا2X!���  ا��/!ّدة �?0!�"دام �!� �
ا����	3 ا��ط�و�  ���*�م 0�دس ��ور�د ا��ورا	�وم �� ��4/  ا,	���ر ا�@�زي، و�و�!�ل ا���4/!�ت ���!� 

و�ن 0?0!!ل �/���D!!!  (أو �را:!!!ل) ��!!���ن �!!!ن ��!!وغ �/!!!د,ت إ!!!راء أ��!!5 ��!!!ورة �ط!!!ردة ��	7!!� ���!!!
. !��D�/ر ا�����	وم �ن ��4/�ت ا,�	%���ت" 0�دس ��ور�د ا��ورا	و" "Fوا�	ظ!راً �"!واص  وا�0"راج "	و

��!@��7�، ا�*�ور ا�ذا�� ا�/���  ���4/�ت ا,	���ر ا��/���D ، ��ن أي ا	*ط�ع �� ��@��7�، و, 0!��� وD!ف 
و�ذا ��ن ا��7م أن ��م �� أي ��	3 �?	���ر ا�@�زي ا��:��ظ!  ��!�ل �!�رم  �ؤدي إ�5 �واDب "ط�رة.

و��ورة دا-�  ��5 ا�%راغ ا���م �� 3��4 ا�!	ظم ا���	و�و�4! ، و2!��ن ا�:���!  ا��ؤ���!  �!ن ا�:!وادث، 
. *�Dظ�م �د�ق ا�@�ز �طر�*  �ؤ���  د	إ�5 ا�:�4  إ و� S�� 3 �/!دد ���!ر �!ن و�ؤدي ھذا	!��5 ��74!ز ا��

. �Dظ�م وا��را	س وا����*��  � 	ظم "�

   S!/ت، و�4!ري �وز��!� q�:� ت �و2!و�  دا"!ل�	!وم �!ن أ0!طوا�	و��م �!�دة ��"�!ر 0!�دس ��ور�!د ا��ورا
. ��D�/� ل��س ��ور�!د ا��ورا	�!وم أ�� "	وا�F" 0�د ����S ا�@�زي إ�5 	*ط  ا�د"ول �ن طر�ق أ	���ب �و

و"	%����S" ا���د�*  ��5 ھ�-  ���رات N�ز�  �ن 	*!�ط ا�"!روج ��!�م ��ر�رھ!� �!ن طر�!ق أ	���!ب �و�!�ل 
�/���D  إ�� إ�5 ���-د ��ردة أو إ�5 �:ط�ت 2@ط، :�ث �4!ري �:و�!ل N!�ز 0!�دس ��ور�!د ا��ورا	�!وم 

!راء ��,	��!�ر  "ز	S. إ�5 0�-ل، وذ�ك �Dل ����/  	*�S إ�5 :�و��ت �	��  �0	S�* أوX3 ا	�و	ظراً �ن �
ا�@!�زي ���!ون �!ن �!دد ���!ر �!ن ��4/!�ت ا,	��!�ر ا�@!�زي ا��ر��!  2!�ن 0?0!ل �/�f!�  !��Dن ط!ول 
  ����!�أ	���ب ا��و��ل ا��/�i���  ��D �دة ���و��رات ���ل آ,ف ا��:���ت و�دداً ���راً �ن ا�	0!�ق ا��

 و	�ت و	ظم ا�	���ب ���0و��ت ����  4داً �ن :�ث ا�%راغ وا�	ظ�� .وُ��̀	3 ا��/دات وا��� ا����ررة.

 �ظم ا��";�م/�ظم ��ب ا��وا�[ وا���">�ت   -١-٤-٥

�!!�ً، D!!�درة ��!!5 ا�/�!!ل �!!� ظ!!روف 2!!@ط , ��4!!�وز   �� ٣٠٠ھ!!� 	ظ!!م �/��4!!  ��!!��  أو �/!!̀دة "
 رط?ً/�و�  �ر�/ )، و����ل ��5 �� ���: ���٤٥و���0�ل (

(أو 	ظم) ��*�م، �0�ُ"دم �� ��ر�!ر 0!�دس ��ور�!د ا��ورا	�!وم إ�!5 0?0!ل ا,	��!�ر أو�و�?��ت     
 ا�@�زي ا��/���D ؛

,ت �ن ا�:��  ا�@�ز�  إ�5 ا�:��  ا����  (أو ���-د ��ردة) 0�ُ!�"دم �0!:ب 0!�دس ��ور�!د      qو:�ُ
 ا��ورا	�وم �ن 0?0ل ا,	���ر ا��/���D ؛

��ور�!!د ا��ورا	�!!وم ا�"!!�رج �!!ن ا�0�0!!�  ا��/���D!!  �:ط!!�ت �0!!��ل، :�!!ث �"N 3!!2!!�ز 0!!�دس     
 ��2@ط وا���ر�د �@�  ا�:�ول ��5 0�-ل 0�دس ��ور�د ا��ورا	�وم؛

  �:ط�ت "	وا�F" أو "�"�%�ت" �	*ل 0�دس ��ور�د ا��ورا	�وم إ�5 :�و��ت.    

  

 



 

-٣٠- 
 

 �ظم أ��&�ب ا��و.�ل   -٢-٤-٥

  �	�� ً����و�  0�دس ��ور�د ا��ورا	�!وم دا"!ل 0?0!ل ھ� 	ظم أ	���ب و	ظم �و��ل ����  أو �/̀دة "
. ��D�/ر ا�@�زي ا�����	ث ��!ون �!ل  ا,!�: ،"�-�	و��دة �� ��ون ���  ا�	���ب �ن ا�	ظ�م ا��و���� "ا�

  "��  �و̀��  ��ل_ �ن أ	���ب ا��و��ل.

 ا��ظم ا�>را��9   -٣-٤-٥

��!رة ��!��  أو �/!̀دة ھ� ����ب �وز�!3 �را�N!  و	ظ!م �و�!�ل �را�N!  و�2!"�ت �را�N!  � (أ)  
��ً �*درة �%ط , �*ل �ن ��"٥ )  *�D١٧٥أ���ر ��/� /د .( *�Dد��ً ��/��ً/دD 

��ً ��/�ل �!� أ4!واء �:�!وي ��!5 0!�دس ��ور�!د ا��ورا	�!وم،  (ب)  ��"  ����  �Nو�2"�ت �را
أو  ٪،٦٠ُ��!!	3 �!!ن ا��و��	�!!وم أو ا�	��!!ل أو ا�0!!��-ك ا��:�و�!!  ��!!5 ا�	��!!ل �	0!!�  �ز�!!د ��!!5 

و�4وز �7ذه ا��2"�ت أن ��!ون دوارة أو إ�4���! ، وأن ��!ون  ��ون ��̀ط	  �Iي �ن ھذه ا��واد.
. � ذات 0دادات إزا:�  و��ورو�ر�و	�  و�وا-3 ��ل "�

 .����ت ا=�9ق وا����م ا���.�   -٤-٤-٥

�!	و�  �!  � ،ً�!���ن �!واد ھ� �����ت إN?ق و�:�!م �	%�"�!  �دو�!  أو �ؤ���!  ��!��  أو �/!̀دة "
 ٥٩و �١٫٥!!م ( ١٥٠٠و D٤٠!!�درة ��!!5 �*�و�!!  0!!�دس ��ور�!!د ا��ورا	�!!وم، ��!!راوح Dط!!ر ا��!!��م �!!�ن 

راء ��,	���ر ا�@�زي.X3 ا	����  ���2Xظم ا�ر-��0  وا	ا� �ر���7� ��� ،( � �و

 ا��ط���1ت ا���"�� ���دس 1"ور�د ا��ورا��وم و�.�در أ�و���`   -٥-٤-٥

�!�ً، D!�درة ��!5 أ"!ذ ��	!�ت ھ� �ط����ت ����!  �@	ط�  ��0!�  أو ر����!  ا�Dط!�ب ��!��  أو �/!̀دة "
"����!!رة" �!!ن �!!واد ا���*!!�م أو ا�	!!وا�F أو ا��"�%!!�ت �!!ن ا��4!!�ري ا�@�ز�!!  �0!!�دس ��ور�!!د ا��ورا	�!!وم، 

 و����ز ���"��-ص ا�����  ��7�:

 ؛٣٢٠دD  ����ن و:دة �D�س ا����  ا�ذر�  �ز�د ��5  -١

 ات ھ���ل أو �ط�	�ت ��	و�  �ن ا�	��روم أو ا��و	ل أو �ط��  ���	��ل؛���در أ�و	�  ذ -٢

��در ���Iن ���ر4م ا���Xرو	�؛ -٣� 

 	ظ�م ��4/� �	�0ب ���:��ل ا�	ظ�ري. -٤

 ��:وظ  إ�2�:�   

ا��	!!ود ا��!!ذ�ورة أ�!!?ه إ�!!� أ	7!!� ���!!ل ا��!!�,ً ����!!را ً�@!!�ز 0!!�دس ��ور�!!د ا��ورا	�!!وم ا��0!!�"دم �!!�   
و��4!3 ا�0!طg ا��!� �?�!س  و أ	7� ��:�م �:��!�ً ����!راً �!� ا��!د�ق دا"!ل ا�0�0!�  ا��/���D! .ا��/��4  أ

ا�@�ز ا���0"دم �� ا��/��4  ُ��	3 ��7� �ن �واد D�درة ��!5 �*�و�!  0!�دس ��ور�!د ا��ورا	�!وم أو ��!ون 
�ل ا��!واد ا�*!�درة و�N!راض ا�4!زاء ا����!�  ��%!ردات ا,	��!�ر ا�@!�زي، ��! ��̀ط	  ��ل ھذه ا��!واد.

��!!5 �*�و�!!!  ا���u!!ل �0!!!�دس ��ور�!!د ا��ورا	�!!!وم ا�%!!و,ذ �N!!!ر ا�*��!!ل ���!!!دأ أو ا��و��	�!!وم أو 0!!!��-ك 



 

-٣١- 

٪، وا��!!!و���رات ٦٠ا��و��	�!!!وم أو ا�	��!!!ل أو ا�0!!!��-ك ا��!!!� �:�!!!وي ��!!!5 ا�	��!!!ل �	0!!!�  , �*!!!ل �!!!ن 
 ��ور�د ا��ورا	�وم. ا��7درو�ر�و	�  ا��%�ورة ��ورة ����  ا�*�درة ��5 �*�و�  0�دس

ة �.�.�ً !���دا�*� 21 �.��� ا=$راء ا��رود����2 -٥-٥  ا��ظم وا��%دات وا���و��ت ا��.��� أو ا��%د@

 ��:وظ  ���7د�   

راء ا��رود�	!��� 2!@ط �!ز�F �!ن 0!�دس ��ور�!د ا��ورا	�!وم ��!��S ا�@!�زي وا�@!�ز   Xت ا����� �م ���
!م ��!̀رر ��!ر �	��!ر ��!ل :�!ث �!�م ا�%�!ل ا�	ظ�!ري �!ن طر�!ق  ا�"%�ف (ا��7درو�4ن أو ا���7!وم)،

وDد ا�0:دت �	4!�ح �����!�ن �!ن  �و��د Dوى ط�ردة �ر�ز�  ����  �وا0ط  ��ل ھ	د0� �	:	� ا�4دار.
و�!!� ���!!� ا�/����!!�ن ��!!�ل  ����!!  ا�%�!!ل ���%وھ!!  ا�	%�!!  و�I	�و�!!  ا�%�!!ل ا�!!دوا��. ھ!!ذا ا�	!!وع وھ�!!�:

ر:�!!  ا�%�!!ل أو��!!ً  أ0!!طوا	�  �:�!!وي ��!!5 �	��!!ر ا�%�!!ل ا�"��!!  (ا�%وھ!!�ت ا���و	!!�ت ا�ر-�0!!�  ��
ا�	%�!!  أو أ	�و�!!�ت ا�%�!!ل ا�!!دوا��)، وا�2!!واNط ا�@�ز�!!  و��!!�د,ت ا�:!!رارة ا��0!!�"د�  �!!� 0!!:ب 

و�:��ج أي ��	3 أ�رود�	��� �/دد �ن ھذه ا��را:ل، �:�ث �و�ر ا����!�ت  ا�:رارة ا�	��4  �ن ا�2@ط.
و��!� ��	!ت ا�/���!�ت ا��رود�	���!  �0!�"دم 0!�دس ��ور�!د ا��ورا	�!وم،  ?0!�"دام ا�	7!�-�.�ؤ�!راً ھ��!�ً �

ر ��?�0!�7� I!�� , 74!زة (ا��?�0!  ��@!�ز) �!ن �!واد��4ب أن ُ��	3 3��4 أ0طg ا��واد وا�	���!ب وا
 �0�دس ��ور�د ا��ورا	�وم.

 ��:وظ  إ�2�:�   

أ	7!!� ���!!ل ا��!!�,ً ����!!راً �@!!�ز 0!!�دس ��ور�!!د ا��ورا	�!!وم  ا��	!!ود ا��!!� �!!رد ���	7!!� �!!� ھ!!ذا ا�4!!زء إ�!!�  
. !��D�/دا"ل ا�0�0!  ا�� S*د�� �ا��/��4 ، أو ��:�م �:���ً ����راً � �ا���0"دم �  g0!ط�وُ��!	3 ��4!3 ا

ا��?�0!!  ��@!!�ز ا��0!!�"دم �!!� ا��/��4!!  ������!!ل �!!ن �!!واد D!!�درة ��!!5 �*�و�!!  ا���u!!ل �0!!�دس ��ور�!!د 
!!!راء  ط�!!!5 �ط�*!!!  �!!!ن �!!!ل ھ!!!ذه ا��!!!واد.ا��ورا	�!!!وم أو �ُ Xراض ا�4!!!زء ا���/�!!!ق ��%!!!ردات ا!!!N�و

ا��رود�	���، ���ل ا��واد ا�*�درة ��5 �*�و�  ا���uل �0�دس ��ور�د ا��ورا	�وم ا�	:!�س أو ا�%!و,ذ �N!ر 
ل �	0!�  , ا�*��ل ���دأ أو ا��و��	�وم أو �0�-ك ا��و��	�وم أو ا�	��ل أو ا��0�-ك ا��!� �:�!وي ��!5 ا�	��!

٪، وا��و���رات ا��7درو�ر�و	�  ا��%�ورة ��!ورة ����!  وا�*!�درة ��!5 �*�و�!  0!�دس ��ور�!د �٦٠*ل �ن 
 ا��ورا	�وم.

 1وھ�ت ا�>.ل ا��>�$�   -١-٥-٥

  .ً�!���و��!�Iف �وھ!�ت ا�%�!ل ا�	%�!  �!ن  ھ� �وھ�ت ا�%�ل ا�	%�  و�4ّ�/��7!� ا���!��  أو ا��/!̀دة "
 �٠٫١!م (��!راوح �!�دة �!�ن  �١!ق ط!و�� , �ز�!د 	�!ف Dط!ر ا	:	�-D  5!�� �!7	وات �	:	�  ��!5 �!�ل

�م)، D�درة ��5 �*�و�  ا���uل �0�دس ��ور�د ا��ورا	�وم و�D  !��: �!7�ط/!  دا"!ل ا�%وھ!  ا�	%�!   ٠٫٠٥و
�ل ا�@�ز ا���د�ق ��ر ا�%وھ  إ�5 4زأ�ن.%� 

 أ�&و&�ت ا�>.ل ا�دوا�2   -٢-٥-٥

�!!�ً.أ	�و�!!�ت ا�%�!!ل ا�!!دوا�� و�4  ��و��!!ون أ	�و�!!�ت ا�%�!!ل ا�!!دوا��  �/��7!!� ا���!!ّ��  أو ا��/!!ّدة "
�!!	و�  �!!ن �!!واد D!!�درة ��!!5 �*�و�!!  ا���u!!ل �0!!�دس ��ور�!!د  أ0!!طوا	�  ا��!!�ل أو �0!!�دD  ا�ط!!رف،�

0!!م، و, �ز�!!د 	0!!�  طو�7!!� إ�!!5  0٤!!م و ٠٫٥ا��ورا	�!!وم أو �ط��!!  �7!!ذه ا��!!واد، ��!!راوح Dطرھ!!� ��ــ!!ـن 



 

-٣٢- 
 

و�4!وز أن �7̀4!ز ا�	�و�!�ت ���:*!�ت ��!5 �!�ل  � �!د"ل ��!�س وا:!د أو أ�!ر.و�7! D١:٢٠طرھ� ��5 
 �وھ�ت 	%�  �� أ:د طر��7� أو ����7�.

 ��:وظ  إ�2�:�   

�د"ل N�ز ا���*�م إ�5 أ	�و�  ا�%�ل ا�دوا�� ��0�ً ��ر أ:د ا�طر��ن أو ��!ر ��:!�ت دوا��! ، أو �!� �!دة   
 �وا32 ���0  ��5 طول �:�ط ا�	�و� .

 ا�,�9ط�ت و�>���ت ا��Vز   -٣-٥-٥

ھ� N�2ط�ت �:ور�  أو 	��ذة ���طرد ا��ر�زي أو إزا:�  إ�4��� ، أو 	%�"�ت N�ز ��	و�  �ن �!واد   
 ً�!���D�درة ��5 �*�و�  ا���u!ل �0!�دس ��ور�!د ا��ورا	�!وم أو �ط��!  �7!ذه ا��!واد، ��!��  أو �/!̀دة "

ت ا�:���!  �!S (ا��7!درو�4ن أو ا���7!وم) , �*!ل �!ن �*درة �%ط ��!ز�F 0!�دس ��ور�!د ا��ورا	�!وم وا�@!�زا
. *�Dا�د �ر�ن ��/��ن ��� 

 ��:وظ  إ�2�:�   

 .١:٦و ��١:١٫٢راوح 	�0  ا�2@ط ا�	�وذ�4  ���	�0  �7ذه ا�N�2ط�ت و	%�"�ت ا�@�ز ��ن   

 �دادات ا�%�ود ا�دوار   -٤-٥-٥

��ً، ��و��?ت   ����*�م و�و�!�?ت ��!ر�ف ��0!دادات، ھ� 0دادات ��/�ود ا�دوار ����  أو �/̀دة "
�ن أ4ل إN?ق ا�/�ود ا�ذي �و�!ل ا���!دة ا�!دوارة ��N�!2ط�ت أو 	%�"!�ت ا�@!�ز ��:ر�!�ت ا���!@�ل، 
�!ن أ4!!ل 2!!��ن �وو�D!!  ا�0!!دادات ��	!!3 �0!!رب ا�@!�ز ا��0!!�"دم �!!� ا��/��4!!  إ�!!5 ا�"!!�رج، أو �0!!رب 

Nط أو 	%�"!  ا�@!�ز، ا����-!  ��!ز�F �!ن 0!�دس ا�7واء أو N!�ز اNX!?ق إ�!5 دا"!ل ا�@ر�!  ا�دا"��!  ��2!�
.S�  ���:وم/ا�@�زات ا��	ور�د ا��ورا�� 

 �&�د!ت ا��رارة ��&ر�د ا��Vز   -٥-٥-٥

�!	و�  �!ن �!واد D!�درة ��!5 �*�و�!  ا���u!ل �0!�دس   � ،ً�!���ھ� ���د,ت :رارة ����  أو �/̀دة "
 ��ور�د ا��ورا	�وم أو �ط��  ��ل ھذه ا��واد.

 و��� 1.ل ا�%��.رأ   -٦-٥-٥

�!ل ا�/	��!ر، ��!	و�  �!ن �!واد D!�درة ��!5 �*�و�!  ا���u!ل   %� ً�!���ھ� أو��  ��!��  أو �/!̀دة "
�0�دس ��ور�د ا��ورا	�وم أو �ط��  ��ل ھذه ا��واد، �@رض ا:�واء أ	�و��ت ا�%�!ل ا�!دوا�� أو �وھ!�ت 

.  ا�%�ل ا�	%�

 ��:وظ  إ�2�:�   

�!م، أو  �٩٠٠!م و�ز�!د طو�7!� ��!5  ٣٠٠وا	�  ا���ل ��4!�وز Dطرھ!� �4وز أن ��ون ھذه ا�و��  أ0ط  
���ن أن ��ون أو��  ��0ط��  ا���ل ذات أ�/�د ����� ، وDد ��م �����7� �:�!ث ���!ن �ر���7!� أ�*�!�ً أو 

 رأ�0�ً.



 

-٣٣- 

 �ظم ا��";�م/�ظم ��ب ا��وا�[ وا���">�ت   -٧-٥-٥

  َ�!���!راء ��!	و�  �!ن �!واد D!�درة ��!5 ھ� 	ظم أو �/دات �/��4  ��!��  أو �/!̀دة "X3 ا	�!���
 �*�و�  ا���uل �0�دس ��ور�د ا��ورا	�وم أو �ط��  ��ل ھذه ا��واد، و���ل �� ���:

أو�و�?�!!�ت ��*!!�م، أو �واD!!د، أو 	ظ!!م 0�ُ!!�"دم ���ر�!!ر 0!!�دس ��ور�!!د ا��ورا	�!!وم إ�!!5 ����!!   (أ) 
راء؛Xا 

,ت �!!ن ا�:��!!  ا�@�ز�!!  إ�!!5 ا�:� (ب)  q0!!:ب 0!!�دس ُ�:!!و �د �!!�ردة) 0�ُ!!�"دم �!!-�!!��!!  ا��!!��  (أو �
راء �	*�S �/د ذ�ك �	د ��"0	S؛Xوم �ن ����  ا�	ور�د ا��ورا�� 

!راء �!ن  (ج) X!وم �!ن ����!  ا�	0!:ب 0!�دس ��ور�!د ا��ورا �د أو �0!��ل 0�ُ!�"دم �!����:ط�ت �
 طر�ق 2@طS و�:و��S إ�5 ا���ل ا�0�-ل أو ا���ب؛

 �	*ل 0�دس ��ور�د ا��ورا	�وم إ�5 :�و��ت.‘ �"�%�ت’أو ‘ 	وا�F’�:ط�ت  (د) 

 �ظم أ��&�ب ا��و.�ل   -٨-٥-٥

ھ� 	ظم أ	���ب �و��ل ��	و�  �ن �واد D�درة ��5 �*�و�  ا���uل �0�دس ��ور�د ا��ورا	�وم أو �ط��!    
�!�ً ��	�و�!  0!�دس ��ور�!د ا��ورا	�!وم دا"!ل ا�0?0!ل ��ل ھذه ا��واد، ��!��  أو �/!̀دة "��  !��D�/ا��

، :�!ث ��!ون �!ل ‘ا�	�-�’و��دة �� ��ون ���  ا�	���ب ھذه ذات ����م ����ز ����و��ل  ا��رود�	��� .
 �ر:�  أو ��4و�  �را:ل �و̀��  ��ل_ �ن أ	���ب ا��و��ل.

 ا��ظم وا��,��ت ا�>را��9   -٩-٥-٥

��ً �*درة �%ط , �*ل �ن  (أ)  �����  أو �/̀دة "�  �Nظم �را	ون �!ن أ��! ٥!��� ، !*�Dر ��/� /د�
����ب �را�N  و�و�?ت �را�N  و�2"�ت �را�N ، و����  ��/�ل �� أ4واء �:�وي ��!5 

 0�دس ��ور�د ا��ورا	�وم،

�!!�ً ��/�!!ل �!!� أ4!!واء �:�!!وي ��!!5 0!!�دس ��ور�!!د  (ب)  ���!!��  أو �/!!̀دة "�  !!�Nو�2!!"�ت �را
دس ��ور�!د ا��ورا	�!وم أو ُ�ط�!5 ��!ل ا��ورا	�وم، ُ��	3 �ن �واد D�درة ��5 �*�و�  ا���u!ل �0!�

 و�4وز �7ذه ا��2"�ت أن ��0"دم 0دادات ��ورو�ر�و	�  و�وا-3 ��ل "�� . ھذه ا��واد.

 .����ت ا=�9ق وا����م ا���.�  -١٠-٥-٥

ھ� �!����ت إN!?ق و�:�!م �	%�"�!  �دو�!  أو �ؤ���! ، ��!	و�  �!ن �!واد D!�درة ��!5 �*�و�!  ا���u!ل   
�!م، وھ!�  ١٥٠٠و ٤٠ا	�وم أو �ط��  ��ل ھذه ا��واد، و��راوح Dطر ا��!��م �!�ن �0�دس ��ور�د ا��ور

راء ا��رود�	���.X3 ا	����  ���2Xظم ا�ر-��0  وا	ا� �ر���7� ��� ً�������  أو �/̀دة "� 

 ا��ط���1ت ا���"�� ���دس 1"ور�د ا��ورا��وم و�.�در أ�و���` -١١-٥-٥

�!�ً، D!�درة ��!5 أ"!ذ ��	!�ت ھ� �ط����ت ����!  �@	ط�0!�  أو   ��ر����!  ا�Dط!�ب ��!��  أو �/!̀دة "
�!!ن ا��4!!�ري ا�@�ز�!!  �0!!�دس ��ور�!!د ا��ورا	�!!وم. ‘ ا��"�%!!�ت’أو ‘ ا�	!!وا�F’�!!ن �!!واد ا���*!!�م أو ‘ ����!!رة’

 و����ز ���"��-ص ا�����  ��7�:



 

-٣٤- 
 

 ؛٣٢٠دD  ����ن و:دة �D�س ا����  �ز�د ��5  -١

 و �ط�	�ت ��	و�  �ن ا�	��روم أو ا��و	ل أو �ط��  ���	��ل؛���در أ�و	�  ذات ھ���ل أ -٢

��در ���Iن ���ر4م ا���Xرو	�؛ -٣� 

 	ظ�م ��4/� �	�0ب ���:��ل ا�	ظ�ري. -٤

 �ظم 1.ل ��دس 1"ور�د ا��ورا��وم �ن ا��Vزات ا����"� �` -١٢-٥-٥

�!ل 0!!�دس ��ور�!د ا��ورا	�!!وم �!ن  %� ً�!!���ا�@!!�زات ا�:���!  �!!S  ھ!� 	ظ!!م �/��4!  ��!!��  أو �/!̀دة "
 (ا��7درو�4ن أو ا���7وم).

 ��:وظ  إ�2�:�   

���ت ھذه ا�	ظم ��"%�ف �:�وى 0�دس ��ور�د ا��ورا	�وم �� ا�@�زات ا�:���!  �!S إ�!5 4!زء وا:!د �!�   ُ
 ا����ون، و�4وز أن ���ل �/ض ا��/دات �ل:

�درة ��!5 ا�/�!ل �	!د ���د,ت :رارة وأ74زة ��ل �/�ل �	د در4�ت :!رارة �	"%2!  4!داً D! (أ)  
 در4  �-و�  �:ت ا��%ر أو أDل، ١٢٠در4�ت :رارة ��ل إ�5 

أو و:دات ��ر�د �/�ل �	د در4�ت :رارة �	"%2  4داً D�درة ��5 �و��د در4�ت :رارة ��!ل  (ب)  
 در4  �-و�  �:ت ا��%ر أو أDل، ١٢٠إ�5 

�دس ��ور�!د ا��ورا	�!وم أو �وھ�ت ��ل 	%�!  أو أ	�و�!�ت ��!ل دّوا�!� �0!�"د�  �!� ��!ل 0! (ج)  
،S�  ���:ن ا�@�زات ا�� 

5 ــ!ـأو ���-د ��ردة �0�دس ��ور�د ا��ورا	�!وم D!�درة ��!5 ا�/�!ل �	!د در4!�ت :!رارة ��!ل إ� (د)  
 در4  �-و�  �:ت ا��%ر أو أDل. ٢٠

ة �.�.??�ً !�??��دا�*� 1??2 �.??��� ا=$??راء &���&??�د -٦-٥ ل ا�??�ظم وا��%??دات وا���و�??�ت ا��.??��� أو ا��%??د@
 ا������#2 أو ا��&�دل ا��و�2

 ��:وظ  ���7د�   

�!!ؤدي ا,"�?�!!�ت ا��0!!�ط  �!!� ا����!!  �!!�ن �"��!!ف 	ظ!!�-ر ا��ورا	�!!وم إ�!!5 :!!دوث �@�!!رات ط%�%!!  �!!�   
وD!!د ا0!!�:دت �	4!!�ح  �واز	!!�ت ا��%!!��?ت ا������-�!!  و����!!��� ���!!ن ا0!!�"دا�0I� �7!!�س �%�!!ل ا�	ظ!!�-ر.

 ��ن 0�-��ن، وا����دل ا��و	� ��ن ��دة ���  وأ"رى 0�-� .ا����دل ا������-�  ������ن ھ��:

�%� ����!  ا���!�دل ا�����!�-� �!�ن 0!�-��ن، �4!ري ا��!�ل �!� ا,�4!�ه ا��/!��س �!�ن أط!وار 0!�-��ن �N!ر   
!!ر ا��/!!��D� \,ف �!!ن �را:!!ل ا�%�!!ل.�و��!!�Iف ا�ط!!ور  D!!����ن �?��!!زاج �)!!�-� و�2!!ويX (:!!داث ا

ا	�وم �� �:�ول :��ض ا��7درو��ور�ك؛ أ�� ا�ط!ور ا�/2!وي ����!ون �!ن �!�دة ا���-� �ن ��ور�د ا��ور
و�4!وز أن ��!ون ا��و�!?ت ا��0!�"د�   ا�0"?ص �:�وي ��5 ��ور�د ا��ورا	�وم �� �!ذ�ب �2!وي.

�� �0�0  ا�%�ل ا��/���D  أ��دة ���دل �!�ن 0!�-��ن (�!ل ا���!دة ا�	�2!�  ا��!زودة ��و:!�ت �	"��! ) أو 



 

-٣٥- 

و��زم :!دوث �:!و,ت �����-�!  (أ�0!دة وا"�!زال) �	!د طر�!�  ا�0وا-ل ���طرد ا��ر�زي.�و�?ت 	�ذ 
وأ:!د ا,ھ����!�ت ا�ر-�0!�   �0�0  ا�%�ل ا��/���D  �ن أ4ل ا�و��ء ���ط���ت إ��دة ا�د�ق �� �!ل ط!رف.

��!دة و�!ذا 0�ُ!�"دم أ ���	�0  ������م ���ل �!� �4	!ب ��!وث �4!�ري ا��/��4!  �!�/ض ا��و	!�ت ا�%�ز�! .
وأ	���ب ��	و�  �ن ا��?��0ك و/أو ��̀ط	  ����?��0ك (��� ���ل ا�0"دام ا��!و���رات ا�%�ورو�ر�و	�! ) 

 و/أو ��̀ط	  ���ز4�ج.

   F�/راء �!!ن طر�!!ق ا��!!زاز!!Xوا�0!!�-� ، ��!!�م ا  ��!!�أ�!!� �!!� ����!!  ا���!!�دل ا��!!و	� �!!�ن ا��!!�د��ن ا�
و�!�م ��ر�!ر  �!  ����!�دل ا��!و	� ����!ز �0!ر�  ��!ل ��-*! .ا��ورا	�وم دا"ل ��دة را��	�4  أو ���زة "�

!راء ا�0!طوا	�  X:��ض ا��7درو��ور�ك و�واد �����-�  أ"رى ��!ر أ��!دة ا �وم ��	ول �ن ا��ورا�:�
و��2�ن �دم ا	*ط�ع ا�/���! ، ��!زم ا0!�"دام 	ظ!�ٍم �X!�دة  ا��� �:�وي ���D 5/�ن ��ط	  ���واد ا����زة.

 ‘.ا��"�%!�ت’و‘ ا�	!وا�F’ورا	�وم �ن ا���دة ا����!زة إ�!5 ا��!د�ق ا�0!�-ل �:�!ث ���!ن �4!3 ا�د�ق ��:ر�ر ا��
و��م ذ�ك ���0"دام �وا�ل �����-�!  �	�0!�  �?"�زال/ا��0!دة �/!�د �	�!�ط7� ������!ل �!� دوا-!ر "�ر�4!  

0!�"دام �:���!ل و	ظ!راً , �	%�� ، ��� ���ن إ��دة �	��ط7� 4ز-��ً دا"ل أ��دة ا�%�ل ا�	ظ�ري ذا�ــ!ـ7�.
  !��ر�زة 0!�"	  �!ن :!��ض ا��7!درو��ور�ك �!� ھ!ذه ا�/���! ، ��!زم أن ُ��!	3 ا��/!دات �!ن �!واد "�

 D�درة ��5 �*�و�  ا���uل أو أن ُ�ط�5 ��ل ھذه ا��واد.

١-٦-٥-   (2#����� أ��دة ا��&�دل &�ن ��#"�ن (ا��&�دل ا�

/���0ن، وھ� �زودة ��0!��ز��ت ��*!وى ا�����	���!  ھ� أ��دة �����دل ��ن 0�-��ن ��د�*�ن �� ا�4�ھ�ن ��  
(أي أ��!!دة 	�2!!�  ��و:!!�ت �	"��!! ، وأ��!!دة �و:!!�ت ���د��!! ، وأ��!!دة ذات "?ط!!�ت �ور��	�!!  دا"��!! )، 

راء ا��ورا	�وم ���0"دام ����  ا����دل ا�����!�-�.X ً����و��*�و�!  ا���u!ل ��:���!ل  ����  أو �/دة "
ك، ُ��!	3 ھ!ذه ا���!دة و��و	��7!� ا�دا"��!  �!ن �!واد �دا-	�!  �	�0!�  (�!ل �ر�زة �:��ض ا��7درو��ور�

وD!!د ُ�!!�م ز�!!ن ا��*!!�ء ا��ر:�!!�  ا��!!و���رات ا�%�ورو�ر�و	�!! ) أو ا�ز4!!�ج أو ُ�ط�!!5 ��!!ل ھ!!ذه ا��!!واد.
��راً (, �ز�د ��5 D دة �:�ث ��ون��p�٣٠ .( �	� 

 دل ا������#2)�و.�ت �&ذ ا��وا#ل &��طرد ا��ر�زي (ا��&�   -٢-٦-٥

!!راء ا��ورا	�!!وم ��0!!�"دام   X ً�!!���ھ!!� �و�!!?ت �	�!!ذ ا�0!!وا-ل �!!��طرد ا��ر�!!زي ��!!��  أو �/!!̀دة "
و��0"دم �ل ھ!ذه ا��و�!?ت ا�!دوران ���!��ت ا��4!�ري ا�/2!و�  وا���-�!  !م  ����  ا����دل ا������-�.

����:���!!ل ا��ر�!!زة �:!!��ض  و�!!ن أ4!!ل �*�و�!!  ا���u!!ل �0!!�"دم D!!وة ا�ط!!رد ا��ر�!!زي �%�!!ل ا�ط!!وار.
ا��7درو��ور�ك، ُ��	3 ا��و�?ت �ن �واد �دا-	�!  �	�0!�  (�!ل ا��!و���رات ا�%�ورو�ر�و	�! ) أو �!�̀طن 

وDد رو�� �� ����م ز�ن ا��*�ء ا��ر:�� ��و�?ت ا�	�!ذ �!��طرد ا��ر�!زي أن ��!ون  �7� أو ���ز4�ج.
��راً (, ��4�وز D٣٠ .( �	� 

 ت ا��زال ا��ورا��وم (ا��&�دل ا������#2)�ظم و�%دا   -٣-٦-٥

��ً ,"�!زال ا��ورا	�!وم �!ن :��!ِ  ��!��ٍؤ  (أ)  ��ھ� "?�� ا"�زال �7رو�����-�  ����  أو �/̀دة "
و�4!ب أن ��!ون �!واد  إ�5 أ"رى �ن أ4ل إ!راء ا��ورا	�!وم ��0!�"دام ����!  ا���!�دل ا�����!�-�.

��!!5 �*�و�!!  ا���u!!ل ����:���!!ل ا��ر�!!زة �:!!��ض  ا�"?�!!� ا��?�0!!  ��:���!!ل ا��/��D  !!4!!�درةً 
  ا��7درو��ور�ك.

 



 

-٣٦- 
 

 ��:وظ  إ�2�:�     

�را�5 �� ����م :�4!رة ا�"?�!� ا���ود�!  أن ��	!3 إ�!�دة أ�0!دة ا��ورا	�!وم إ�!5 :��!  ا���!��ؤ     
.5���و�X*�ء ا��ورا	�وم دا"ل ا�:�4!رة ا���ود�! ، �4!وز أن �!ز̀ود ا�"��!  �@�!�ء :!�4ز ��!�م  ا

ل ��ب �?-م ���@را��ت. �ون �ن �واد "��  ����دل ا�����و	�ت.� q� و���Iف ا���ود �ن �و

��ً ,�0"دا�7� �� ا�طرف ا�"�!��� ��0�0!�  ا��/���D!  �!ن أ4!ل  (ب)  ��ھ� 	ظم ����  أو �/ّدة "
�!ن ا��4!رى ا�/2!وي، و2!�ط ا��ر��!ز ا�:�2!� و��*!�م "?�!� ا,"�!زال  ٤+إ"راج ا��ورا	�!وم

 ���-�.ا��7رو��

 ��:وظ  إ�2�:�     

�!!ن ا��4!!رى  ٤+��!!�Iف ھ!!ذه ا�!!	ظم �!!ن �/!!دات ا0!!�"?ص ���!!ذ���ت �!!ن أ4!!ل 0!!:ب ا��ورا	�!!وم    
  �!!0	  !!�D، و�/!!دات ��"�!!ر و/أو �/!!دات أ"!!رى �2!!�ط و�را�إ�!!5 �:�!!ول �!!�- S!!�*	ا�/2!!وي و

"?�!�  �ر��ز أ�و	�ت ا��7درو�4ن �� ا��:�ول، و�2"�ت أو أ74زة أ"رى �	*ل ��دة ا���*�م إ�!5
و�!ن ا,���!�رات ا�ر-�0!�  ا��!� �4!ب �را���7!� �!� ا���!��م �4	!ب  ا,"�زال ا��7رو����!�-�.

و��!!5 ذ�!!ك �!!�م �	!!�ء ا�	ظ!!�م، ���	4p�  �!!0!!زاء  ��!!وث ا��4!!رى ا��!!�-� ��Iو	!!�ت ��ز�!!  �/ّ�	!! .
ا��?�0  ��4رى ا��/��4 ، �ن �/!دات ��!	و�  �!ن �!واد �	�0!�  (�!ل ا�ز4!�ج و�!و����رات 

رو�ر�ون، و��ر���ت ا��و��%�	�!ل، و0!�%ون ا��!و�� إ�!ر، وا�@را��!ت ا���!ّرب �!��را��	F) أو ا�%�و
 �@ط�ة �ط�*  �	7�.

٤-٦-٥-   (2#����� �ظم ��,�ر ��دة ا��";�م (ا��&�دل ا�

�!�ً X	�!�ج �:���!ل ا���*!�م ا���ّو	!  �!ن ��ور�!د ا��ورا	�!وم ا�/!��� ا�	*!�ء   ��ھ� 	ظم ��!��  أو �/!̀دة "
3 ��ل 	ظ�-ر ا��ورا	�وم ������دل ا������-�.,�0"دا	��� �� �7� 

 ��:وظ  إ�2�:�   

���ون ھذه ا�	ظم �ن �/دات �xذا�  و/أو ا,�0"?ص ����!ذ���ت و/أو ا���!�دل ا��!و	� �N!راض ا��	*�! ،   
�:���!ل . و�	!�F ھ!ذه ا�!	ظم ٣+إ�!5 �ورا	�!وم ٤+أو ا��ورا	�وم ٦+و"?�� �:��ل �7ر��-� ,"�زال ا��ورا	�وم

��ور�د ا��ورا	�وم ا��� , �:�وي إ, ��5 �2!/  أ4!زاء �!� ا����!ون �!ن ا��!وا-ب ا�%�ز�!  �!ل ا��!روم، 
.�!7	� 5!��� وا�:د�د، وا�%�	�د�وم، وا��و���د�	وم، وا�����و	�ت ا�"رى ا�	�-�  ا�����ؤ أو ا���/ددة ا�����ؤ ا

ا�/!��� ا�	*!�ء ��!�ل ا�ز4!�ج أو  ٣+�F ا��ورا	�!وموا��واد ا��0!�"د�  �!� �	!�ء أ4!زاء �!ن ا�	ظ!�م ا�!ذي �/!�
�!!!و���رات ا�%�ورو�ر�!!!ون، أو ��ر��!!!�ت ا��و��%�	�!!!ل، أو ا�@را��!!!ت ا��!!!�̀طن ��!!!دا-ن 0!!!�%ون ا��!!!و�� إ�!!!ر 

.F	ا���ّرب ���را�� 

٥-٦-٥-   (2#����� �ظم أ��دة ا��ورا��وم (ا��&�دل ا�

��0!دة ا��ورا	�!وم   ً�!����@!رض إ��د�!S إ�!5 ا�0�0!�    ٤+إ�!5 �ورا	�!وم  ٣+ھ� 	ظم ����  أو �/!̀دة "
راء ������دل ا������-�.Xا  ���� �وم ��	ظ�-ر ا��ورا	ل �%�  ��D�/ا�� 

  



 

-٣٧- 

 ��:وظ  إ�2�:�   

 �4وز أن ���ل ھذه ا�	ظم �/دات �ل:  

�/!!دات X:!!داث ا���!!�س �!!�ن ا���!!ور وا��0!!�4ن �!!ن 74!!  وا�!!د�ق ا��!!�-� ا�"!!�رج �!!ن �/!!دات  (أ)  
ا�	��F �!� ا��4!رى ا�/2!وي ا�	�!�ل  ٤+�ري �ن 74  �	� ، وا�0"?ص ا��ورا	�وما�%�ل ا�	ظ

، ��D�/ا��0�0  ا�� �� Fوا�	ا�/�-د �ن ا�طرف ا�"�ص ��� 

�/!!دات �%�!!ل ا��!!�ء �!!ن :!!��ض ا��7!!درو��ور�ك :�!!5 ���!!ن إ�!!�دة إد"!!�ل ا��!!�ء و:!!��ض  (ب)  
 ا��7درو��ور�ك ا��رّ�ز إ�5 ا�/���  �� ا��وا3D ا��?-� .

 را�����ت/���زات ا��&�دل ا��و�2 ا��ر�%� ا��>��ل (ا��&�دل ا��و�2)   -٦-٦-٥

!راء ا��ورا	�!وم   X ً�!���ھ� را��	4�ت أو ���زات 0ر�/  ا��%��!ل ����!�دل ا��!و	� ��!��  أو �/!̀دة "
ا��7��!ل  ���0"دام ����  ا����دل ا��!و	�، ��!� �!� ذ�!ك ا�را��	4!�ت ا��0!���  ذات ا��!���ت ا����!رة، و/أو

ا�@��-�  ا��� �	:�ر ��7� ��4و��ت ا����دل ا������-� ا�	�!ط �!� ط�*!  ��!5 0!طg ھ��!ل دا�!م �0!��� 
و, �ز�!د Dط!ر  "��ل، وا��7��ل ا��ر��  ا�"رى �Iي ��ل �	�0ب، ��� �� ذ�ك ا���04ــ�ت أو ا���ــ�ف.

رة �����-�!!�ً ��!!5 �*�و�!!  �!!م، و�4!!ب أن ��!!ون D!!�د ٠٫٢را��	4!!�ت/���زات ا���!!�دل ا��!!و	� ھ!!ذه ��!!5 
 �:���ل :��ض ا��7درو��ور�ك ا��رّ�ز وأن ��!ون ذات D!وة ��د�!  ��%!ل �!دم �:��7!� �!� أ��!دة ا���!�دل.
��ً ���!وغ :ر�!  0!ر�/  4!داً �!� ��!�دل 	ظ!�-ر ا��ورا	�!وم (	�!ف ��"  ���وا�را��	4�ت/ا����زات �

 �١٠٠!!ل �!!� در4!!  :!!رارة ��!!راوح �!!�ن !!واٍن)، وD!!�درة ��!!5 ا�/ ١٠وD!!ت �/!!دل ا���!!�دل , �ز�!!د ��!!5 
 در4  �-و� . ٢٠٠و

 أ��دة ا��&�دل ا��و�2 (ا��&�دل ا��و�2)   -٧-٦-٥

�!!!!م ,:�!!!!واء ود�!!!!م ا�*�/!!!!�ن ا���ط	!!!!   ١٠٠٠ھ!!!!� أ��!!!!دة أ0!!!!طوا	�  ا��!!!!�ل �ز�!!!!د Dطرھ!!!!� ��!!!!5   
!!راء ا��ورا	�ـ!!ـوم ���0"X ً�!!���ـ!!ـدام ����ـ!!ـ  �را��	4!!�ت/���زات ا���!!�دل ا��!!و	�، ��!!��  أو �/!!̀دة "

وھذه ا���دة ��	و�  �ن �واد (�ل ا����!�	�وم أو ا��!دا-ن ا�%�ورو�ر�و	�! ) D!�درة ��!5  ا����دل ا��و	�.
�*�و�  ا���uل ��:���ل :��ض ا��7!درو��ور�ك ا��رّ�!ز أو �ط��!  ��!ل ھ!ذه ا��!واد، و��!ون D!�درة ��!5 

��4���0!!��ل  ٠٫٧ت 2!!@ط ��4!!�وز در4!!  �-و�!! ، و��0!!�و�� ٢٠٠و ١٠٠ا�/�!!ل �!!� در4!!  :!!رارة �!!�ن 
 رطل/�و�  �ر�/ ). ١٠٢(

 �ظم إ��دة د1ق ا��&�دل ا��و�2 (ا��&�دل ا��و�2)   -٨-٦-٥

��ً �X!�دة �و��!د ���!ل (�وا�!ل)  (أ)  ��	ظم ا"�زال �����-� أو إ���رو�����-� ����  أو �/̀دة "
راء ا��وX  ��D�/ا�0?0ل ا�� �ا���0"دم � �. ا,"�زال ا������-�	و�� را	�وم ������دل ا

�!�ً �X!�دة �و��!د ���!ل (�وا�!ل)  (ب)  ��	ظم أ�0دة �����-�  أو إ���رو�����-�  ��!��  أو �/!̀دة "
راء ا��ورا	�وم ������دل ا��و	�.X  ��D�/ا�0?0ل ا�� �0دة ا������-�  ا���0"دم ��� ا

  

  



 

-٣٨- 
 

 ��:وظ  إ�2�:�   

  ��راء ������دل اXا  ���� �وم�4وز ��	ا���!��ؤ (ا����!� �!?)، ��!5 0!��ل ٣+و	� أن 0�ُ!�"دم ا����!�	�وم ا�
�!!ن طر�!!ق  ٣+ا��!!�ل، �����!!�ره �!!���ون ا"�!!زال، و�!!� ھ!!ذه ا�:��!!  �/�!!د 	ظ!!�م ا,"�!!زال �و��!!د ا����!!�	�وم

 .٤+ا"�زال ا�����	�وم

� ا�����ؤ (ا�:د�د  ?و�� ھذه ا�:��  �/�!د 	ظ!�م ) ��ؤ�0د، ٣+��� �4وز �� ھذه ا�/���  ا�0"دام ا�:د�د ا�
 .٢+�ن طر�ق أ�0دة ا�:د�د ٣+ا��0دة �و��د ا�:د�د

ة �.�.�ً !���دا�*� 21 �.��� ا=$راء &��"�زر. -٧-٥  ا��ظم وا��%دات وا���و��ت ا��.��� أو ا��%د@

 ��:وظ  ���7د�   

!!راء ��0!!�"دام ا���!!زر �!!� �-�!!�ن وھ�!!�:  Xظم ا�:���!!  �/���!!�ت ا	!!درج ا�!!	ظم  �	!!ون ��7!!� و0!!�ط ا�!!�� �ا��!!
ا�/���!!  ھ!!و �"!!�ر ا��ورا	�!!وم ا�!!ذري، و��!!ك ا��!!� ��!!ون ��7!!� و0!!�ط ا�/���!!  ھ!!و �"!!�ر أ:!!د �رّ��!!�ت 

ا�%�!ل ا�	ظ�!ري �!����زر  –ا�%-!  ا�و�!5  و���ل ا�ر�وز ا���-/  ��ل ھذه ا�/����ت �!� ��!�: ا��ورا	�وم.
أو  MLISا�	ظ�!!ري �!!����زر ا�4ز�-!!� ( ا�%�!!ل –)؛ ا�%-!!  ا��	�!!  SILVAأو  AVLISا��"!!�ري ا�!!ذري (

MOLIS) ظ�!ري	ا� �*�-�	ط ا���زري ا,��	ن طر�ق ا��� �وا��%��ل ا������- (CRISLA.(  ظم	و��!�ل ا�!
راء ���0"دام ا���زر �� ��!�:X3 ا	��(أ) أ74!زة ���*!�م �"!�ر ��!ز  وا��/دات وا���ّو	�ت ا���0"د�  �� �

�) أو أ74زة ���*�م �"�ر أ:د �رّ���ت ا��ورا	�وم (���%��ك ا�2!و-� أو ا��ورا	�وم (�����Iن ا�2و-� ا,	�*�-
و ‘ 	وا�ـ!!ـF’ا��	�!!�ط ا�����!!�-�)؛ (ب) أ74!!زة ��4!!3 ��!!ز ا��ورا	�ـ!!ـوم ا��!!رى وا���0	%ـ!!ـد �!!� ��ــ!!ـل 

وا��!واد ‘ 	!وا�F’���	�0  ��%-  ا�و�5، وأ74زة �3�4 ا��ر���ت ا��%�و�  أو ا���%���  �!� �!�ل ‘ �"�%�ت’
���	�0  ��%-  ا��	� ؛ (ج) 	ظم �/��4  �����زر �ن أ4ل ا�:ث ا,	�*�-� �	!واع ‘ �"�%�ت’ا���0ط  �� ��ل 

وD!!د �*�2!!� �/*�!!د ����!!  �D!!�س  و�/!!دات ��:2!!�ر �!!واد ا���*!!�م و�:و�!!ل ا�	!!وا�F. ؛ (د)٢٣٥-ا��ورا	�!وم
 ر ا���/ددة ا����: .ط�ف ذرات ا��ورا	�وم و�ر����S إدراج أي ��	و�و�4� �ن ��	و�و�4�ت ا���ز

 ��:وظ  إ�2�:�   

�?�!!س ا�/د�!!د �!!ن ا��	!!ود ا��!!� �!!رد 0!!ردھ� �!!� ھ!!ذا ا�4!!زء، ��!!5 	:!!و ����!!ر، �"!!�َر أو 0!!�-ل ��!!ز   
ا��ورا	�!وم، أو N!!�زات ا��/��4!!  ا��!!� ���!ون �!!ن 0!!�دس ��ور�!!د ا��ورا	�!وم، أو �ز�4!!�ً �!!ن N!!�ز 0!!�دس 

�0!!!طg ا��?�0!!!  ���ورا	�!!!وم أو 0!!!�دس ��ور�!!!د وُ��!!!	3 ��4!!3 ا ��ور�!!د ا��ورا	�!!!وم وN!!!�زات أ"!!!رى.
و�N!!راض ا�4!!زء  ا��ورا	�!وم ������!!ل �!!ن �!واد D!!�درة ��!!5 �*�و�!  ا���u!!ل أو ُ�ط�!!5 ��!!ل ھ!ذه ا��!!واد.

راء ���0"دام ا���زر، ���ل ا��!واد ا�*!�درة ��!5 �*�و�!  ا���u!ل ��"!�ر أو 0!�-ل ��!ز Xا���/�ق ��%ردات ا
�!وم ا�@را��!ت ا��ط�!� �!�,��ر�وم وا��	�!��وم؛ أ�!� ا��!واد ا�*!�درة ��!5 �*�و�!  ا��ورا	�وم أو �0�-ك ا��ورا	

ا���u!!ل �0!!�دس ��ور�!!د ا��ورا	�!!وم ���!!�ل ا�	:!!�س، وا�%!!و,ذ �N!!ر ا�*��!!ل ���!!دأ، وا��و��	�!!وم، و0!!��-ك 
٪ �!!ن ا�	��!!ل، وا��!!و���رات ٦٠ا��و��	�!!وم، وا�	��!!ل أو ا�0!!��-ك ا��!!� �:�!!وي ��!!5 	0!!�  , �*!!ل �!!ن 

 ��7درو�ر�و	�  ا��%�ورة ��ورة ����  وا�*�درة ��5 �*�و�  0�دس ��ور�د ا��ورا	�وم.ا

 )�AVLISظم �&��ر ا��ورا��وم (   -١-٧-٥

   g!0ل أو ا���!�	x� ق ����!  ا�*!درة	وم، �:�وي ��!5 �"!��	ر ا��ورا�"��� ً����	ظم ����  أو �/̀دة "
 ���وواط/0م. ٢٫٥, �*ل �ن �:زم ا��/  ا���Xرو	�  �*درة ��0ّط  ��5 ا�7دف 



 

-٣٩- 

 )�AVLISظم ���و�� 1"ز ا��ورا��وم ا���#ل (   -٢-٧-٥

��ً ���ورا	�وم ا���7ور أو S�-��!0، و���!ون �!ن   ��ھ� 	ظم ��	�و�  ا�%�زات ا�0�-�  ����  أو �/̀دة "
 �و�*�ت و�/دات ا���ر�د ا�?ز�  �7�.

 ��:وظ  إ�2�:�   

�"!رى ا��!� �?�!س ا��ورا	�!وم ا���!7ور أو S�-��!0 �!ن �!واد ذات ُ��	3 ا��و�*�ت وأ4زاء ھذا ا�	ظ�م ا  
و��!�ل ا��!واد ا��	�0!�  ا��	�!��وم،  Dدرة �	��0  ��5 �*�و�  ا���uل وا�:رارة، أو ُ�ط�5 ��!ل ھ!ذه ا��!واد.

  !!!*�وا�@را��!!!ت ا��ط�!!!� �!!!�,��ر�وم، وا�@را��!!!ت ا��ط�!!!� ��I�0!!!�د أ"!!!رى أر2!!!�  	!!!�درة (أ	ظ!!!ر ا�و
INFCIRC/254/Part 2 .�7	� F7� ا��/̀د� )) أو �ز��@���) 

 )AVLIS 1"ز ا��ورا��وم (‘ ��">�ت’و‘ �وا�[’���%�ت �����    -٣-٧-٥

�!�ً �%�!ز ا��ورا	�!وم �!� ا��!�ل ا�0!�-ل أو ‘ �"�%�ت’و‘ 	وا�F’ھ� ��4/�ت �3��4   �����  أو �/ّدة "�
 ا���ب.

 ��:وظ  إ�2�:�   

رة ��!!5 �*�و�!!  ا�:!!رارة وا���u!!ل ��"!!�ر أو 0!!�-ل ��!!ز ُ��!!	3 ��و	!!�ت ھ!!ذه ا���4/!!�ت �!!ن �!!واد D!!�د  
ا��ورا	�وم (�ل ا�@را��ت ا��ط�!� �!�,��ر�وم أو ا��	�!��وم) أو ُ�ط�!5 ��!ل ھ!ذه ا��!واد، و�4!وز أن ��!�ل 

، وو�!!?ت �@ذ�!! ، و��!!�د,ت :!!رارة، وأ�!!واح ���4!!3 "��!!  ‘���ز�!!ب’أ	���!!ب، و�!!����ت، و�!!وازم، و
 ا���Xرو�0��� أو �Nر ذ�ك �ن أ0���ب ا�%�ل.�0I���ب ا�%�ل ا��@	ط�0� أو 

 )AVLIS��و��ت و�دات ا�>.ل (   -٤-٧-٥

��ً ,:�واء ��در �"�ر ��ز ا��ورا	�!وم،   ��ھ� أو��  أ0طوا	�  أو ��0ط��  ا���ل ����  أو �/ّدة "
 ‘.ا��"�%�ت’و‘ ا�	وا�F’و�"	ق :زم ا��/  ا���Xرو	� ، و��4/�ت 

 ��:وظ  إ�2�:�   

��ت �7� �دد وا�ر �ن ا��	��ذ ا�"��!  �و�!?ت ا��@ذ�!  ����7ر�!�ء وا���!�ه، و�!����ت ��!/  ھذه ا�:�و  
.�7��D74زة و�را���!� �!م ��7!� �!وّ"�  ا���زر، و�و��?ت ��2"�ت ا��%ر�i، وأ74زة ���"�ص أ�ط�ل ا

 ا�*درة ��5 ا�%�g واNX?ق �ن أ4ل إ��:  �4د�د ا���و	�ت ا�دا"�� .

 )MLISد ا��>�$� 1وق ا�.و��� (1وھ�ت ا���د   -٥-٧-٥

�!�ً ���ر�!د �!ز�F 0!�دس ��ور�!د ا��ورا	�!وم   ��ھ� �وھ�ت ��!دد 	%�!  �!وق �!و��  ��!��  أو �/!̀دة "
  ��%�ن أو أDل، وھ� D�درة ��5 �*�و�  ا���uل �0�دس ��ور�د ا��ورا	�وم. ١٥٠وا�@�زات ا�:���  �S إ�5 

  

 



 

-٤٠- 
 

%�ت �وا�[ ���س 1"ور�د ا��ورا   -٦-٧-٥ X���) وم��MLIS ( 

/!�ت    q�4� ف �!ن�I!و�� ، ��!���ً �	وا�F "��س ��ور�!د ا��ورا	�!وم ا���ھ� ��4/�ت ����  أو �/̀دة "
�ر�:�  أو �د��  أو :�زو	� ، أو �و��%  �	D ،�7�درة ��5 �*�و�  ا���uل �� ا�و0ط ا�!ذي �:�!وي ��!5 

 "��س ��ور�د ا��ورا	�وم/0�دس ��ور�د ا��ورا	�وم.

 (MLIS)ت ��دس 1"ور�د ا��ورا��وم/ا��Vزات ا����"� �` ,�9ط�   -٧-٧-٥

    ��!���ً ��ز�F 0�دس ��ور�د ا��ورا	�وم/ا�@�زات ا�:���  �S، و���ھ� N�2ط�ت ����  أو �/̀دة "
وُ��	3 ��و	��7� ا��?�0  �@�ز  ����@�ل ا�طو�ل ا�4ل �� أو0�ط �:�وي ��5 0�دس ��ور�د ا��ورا	�وم.

 ة ��5 �*�و�  ا���uل �0�دس ��ور�د ا��ورا	�وم أو ُ�ط�5 ��ل ھذه ا��واد.ا��/��4  �ن �واد D�در

 (MLIS)�دادات ا�%�ود ا�دوار    -٨-٧-٥

�!!�ً، ��و�!!�?ت �@ذ�!!  و�و�!!�?ت ��!!ر�ف   ��ھ!!� 0!!دادات ا�/�!!ود ا�!!دوار ا���!!��  أو ا��/!!̀دة "
:ر�!�ت ا���!@�ل �2!��ن ��0دادات، �ن أ4ل إN?ق ا�/�ود ا�ذي �و�ل ا���!دة ا�!دوارة ��N�!2ط�ت ��

�وو�D!  ا�0!دادات و�	!!3 �0!رب N!!�ز ا��/��4!  إ�!!5 ا�"!�رج أو �	!3 �0!!رب ا�7!واء إ�!!N 5ر�!  ا�N�!!2ط 
.S�  ���:وم/ا�@�زات ا��	ا�دا"��  ا����-  �0�دس ��ور�د ا��ورا 

 ) �MLISظم ا�>"ورة (   -٩-٧-٥

��ً �%�ورة "��س ��ور�د ا��ورا	�وم   ��(ا���ب) و0�دس ��ور�د ا��ورا	�!وم ھ� 	ظم ����  أو �/̀دة "
 (ا�@�ز).

 ��:وظ  إ�2�:�   

ھذه ا�!	ظم ��!��  �%�!ورة �0!:وق "!��س ��ور�!د ا��ورا	�!وم ا�!ذي �!�م S!/�4 �@�!  �:و��!S إ�!5 0!�دس   
���ز�!د �!ن  MLIS ��ور�د ا��ورا	�وم و�ن م S/�4 �� :�و��ت ��	وا�F، أو �	*�S ��!�دة ��*!�م إ�!5 و:!دات

راء.Xظ�!ري �:�!ث �!�م ا��%��!ل و�4وز،  ا	ل ا�!��!� أ:!د ا�!	F7، إ4!راء �%��!ل ا�%�!ورة دا"!ل 	ظ!�م ا�%
/!!�ت  q�4� وا,0!!�/�دة ����!!رة "!!�رج’F!!وا�	*ل �0!!:وق "!!��س  ‘.ا�	آ"!!ر، 0!!:ب/ F!!7	 �!!� ،ن!!��� �!!��

/�ت  q�4� وم �ن�	ور�د ا��ورا��’Fوا�	ع �!�-3، أو �%��!ل ‘ ا��!D ل �%��ل ذيإ�5 و��ء �	�0ب ���%��ل (�
و0�ُ!!�"دم �!� �!!? ا�	47!!�ن �/!دات �"!!زن و	*!!ل ا�%�!!ور (أو  �زو	!�، أو �!!رج ��!!وھF) �@!رض ا�%�!!ورة.:

.S�*	وم و�	�0 ) و�3�4 0�دس ��ور�د ا��ورا�	ره �ن �وا�ل ا�%�ورة ا���N 

 ) MLISا��ط���1ت ا���"�� ���دس 1"ور�د ا��ورا��وم و�.�در أ�و���` ( -١٠-٧-٥

�!�ً، D!�درة ��!5 أ"!ذ ��	!�ت  ھ� �ط����ت ����!  �@	ط�0!�  أو  ��ر����!  ا�Dط!�ب ��!��  أو �/!̀دة "
�!!ن ا��4!!�ري ا�@�ز�!!  �0!!�دس ��ور�!!د ا��ورا	�!!وم. ‘ ا��"�%!!�ت’أو ‘ ا�	!!وا�F’�!!ن �!!واد ا���*!!�م أو ‘ ����!!رة’

 و����ز ���"��-ص ا�����  ��7�:

 ؛٣٢٠دD  ����ن و:دة �D�س ا����  �ز�د ��5  -١

 أو �ط�	�ت ��	و�  �ن ا�	��روم أو ا��و	ل أو �ط��  ���	��ل؛���در أ�و	�  ذات ھ���ل  -٢



 

-٤١- 

��در ���Iن ���ر4م ا���Xرو	�؛ -٣� 

 	ظ�م ��4/� �	�0ب ���:��ل ا�	ظ�ري. -٤

 (MLIS)�ظم ا��Vذ��/�ظم ��ب ا��وا�[ وا���">�ت  -١١-٧-٥

!راء ��!	و�  �!ن �!وا  X3 ا	�!��� َ�!���د D!�درة ��!5 ھ� 	ظم أو �/دات �/��4  ��!��  أو �/!̀دة "
 �*�و�  ا���uل �0�دس ��ور�د ا��ورا	�وم أو �ط��  ��ل ھذه ا��واد، و���ل �� ���:

أو�و�?�!!�ت ��*!!�م، أو �واD!!د، أو 	ظ!!م 0�ُ!!�"دم ���ر�!!ر 0!!�دس ��ور�!!د ا��ورا	�!!وم إ�!!5 ����!!   (أ)  
راء؛Xا 

,ت �!!ن ا�:��!!  ا�@�ز�!!  إ�!!5 ا�:��!!  ا��!!��  (أو ��!!�-د �!!�ردة) �ُ  (ب)   q0!!:ب 0!!�دس ُ�:!!و �0!!�"دم �!!
راء �	*�S �/د ذ�ك �	د ��"0	S؛Xوم �ن ����  ا�	ور�د ا��ورا�� 

!راء �!ن  (ج)  X!وم �!ن ����!  ا�	0!:ب 0!�دس ��ور�!د ا��ورا �د أو �0!��ل 0�ُ!�"دم �!����:ط�ت �
 طر�ق 2@طS و�:و��S إ�5 ا���ل ا�0�-ل أو ا���ب؛

 ا��ورا	�وم إ�5 :�و��ت. �	*ل 0�دس ��ور�د‘ �"�%�ت’أو ‘ 	وا�F’�:ط�ت  (د)  

 (MLIS)�ظم 1.ل ��دس 1"ور�د ا��ورا��وم/ا��Vزات ا����"� �`  -١٢-٧-٥

  .S!�  !���:!وم �!ن ا�@!�زات ا��	ل 0!�دس ��ور�!د ا��ورا!�%� ً�!��� ھ� 	ظم �/��4!  ��!��  أو �/!̀دة "
 و���ن أن ��ون ا�@�زات ا�:���  ھ� ا�	�رو�4ن أو ا�رNون أو N�زات أ"رى.

 �2�:� ��:وظ  إ  

 �4وز أن ���ل ھذه ا�	ظم �/دات �ل:  

���د,ت :رارة وأ74زة ��ل �/�ل �	د در4�ت :!رارة �	"%2!  4!داً D!�درة ��!5 ا�/�!ل �	!د  (أ)  
 در4  �-و�  �:ت ا��%ر أو أDل، ١٢٠در4�ت :رارة ��ل إ�5 

رة ��!ل أو و:دات ��ر�د �/�ل �	د در4�ت :رارة �	"%2  4داً D�درة ��5 �و��د در4�ت :را (ب)  
 در4  �-و�  �:ت ا��%ر أو أDل، ١٢٠إ�5 

5 ــ!ـأو ���-د ��ردة �0�دس ��ور�د ا��ورا	�!وم D!�درة ��!5 ا�/�!ل �	!د در4!�ت :!رارة ��!ل إ� (ج)  
 در4  �-و�  �:ت ا��%ر أو أDل. ٢٠

 )CRISLAو  MLISو  �AVLISظم ا�"�زر ( -١٣-٧-٥

  %� ً�����ل 	ظ�-ر ا��ورا	�وم.ھ� ��زرات أو 	ظم ��زر�  ����  أو �/̀دة " 

  

  



 

-٤٢- 
 

 ��:وظ  إ�2�:�   

    !*�راء ���0"دام ا���زر، ���ل ا���زر و��و	�S�ُ ا�7��  ا���و	�ِت ا��:!ددَة �!� ا�وXق �/����ت ا�/�� ����
INFCIRC/254/Part 2 .( !7� ا��/ّد��@�!��!ن  AVLISو�!�دة �!� ���!ون 	ظ!�م ا���!زر ا�"!�ص �/���!   (�

����!ون  MLISأ�!� 	ظ!�م ا���!زر ا��0!�"دم �!�  ر ا�	:!�س وا���!زر ا��!�@�.��!زر �"!� 	و��ن �ن ا���زر:
��دة �ن ��زر �	� أ��0د ا��ر�ون أو ��زر ا�ز��ر و"��!  2!و-�  ��/!ددة ا�ط!رق ذات �را�!� دوارة �!� 

و�*�2!� ا���!زرات أو 	ظ!م ا���!زر ا��0!�"د�  �!� ���!� ا�/����!�ن و4!ود ��!ت �ذ�!ذ��ت ا�ط�!ف  	7����7�.
 ���@�ل �%�رات ز�	�  طو�� .�Nراض ا

ة �.�.??�ً !�??��دا�*� 1??2 �.??��� ا=$??راء &��>.??ل  -٨-٥ ا�??�ظم وا��%??دات وا���و�??�ت ا��.??��� أو ا��%??د@
 ا�&�ز�2

 ��:وظ  ���7د�   

�� ����ـــ  ا�%�ل ا��?ز��، ��ر �?ز�� أ�و	�ت ا��ورا	�وم ��ر �4�ل �7ر��-� �!�م 2!�طS ��!5 ذ�ذ�!    
 �:�ث ��0و�ب ا�ط�D  ��5 	:و �%��2� و�!زداد Dط!ر �!دارا�7� ا��و���! . ٢٣٥-ورا	�ــوما�ر	�ن ا��و	� ���

!رى �!���ورا	�وم� F��!	 ج�!�	X !�ت ذات ا��0!�رات ا����!رة ا�*ط!ر	و��أ�!� ا��?ز�!!�،  .٢٣٥-و�!�م ا:��!�س ا
@	ط�0!� ا��� ���ون �ن طر�ق ���Iن �"�ر ا��ورا	�وم، ��4ري ا:�واؤھ� �� :�4!رة �%ر�!i ذات �4!�ل �

و��!�ل ا�!	ظم ا���	و�و�4!  ا�ر-�0!�  ��/���!  	ظ!�م  ���� ا�*!درة �	!�F ��0!�"دام �@	ط!�س �!�-ق ا��و�!�ل.
  !!!*��و��!!!د �?ز�!!!� ا��ورا	�!!!وم، و	�!!!وذج 74!!!�ز ا�%�!!!ل ا��!!!زود ��@	ط!!!�س �!!!�-ق ا��و�!!!�ل (أ	ظ!!!ر ا�و

INFCIRC/254/Part 2  3�4 ظم 0:ب ا�%�زات �@رض	7� ا��/د� ))، و�@�� ‘.ا��"�%�ت’و‘ �Fا�	وا’(�

 �.�در ا�;وى ا�%��"� &���و��ت ا�د'�;� وھوا#���*�   -١-٨-٥

�!�ً X	�!�ج أو   ��7!� ��!��  أو �/!ّدة "�  !�ھ� ���در Dوى �/�ل ����و4�ت ا�د�D*!  وا�7وا-�!�ت ا�"�
4�4!�ھر�ز و��و0!ط D!وى 	��4!  �ز�!د  ٣٠ذ�ذ�  �ز�د ��!5  �/�4ل ا��و	�ت، و���ّ�ز ���"��-ص ا����� :

 ���وواط X	��ج ا��و	�ت. 5٥٠ ��

 �">�ت ا��ث ا��و�2   -٢-٨-٥

��ً ��رددات �ز�د ��!5   �����!وھر�ز  ١٠٠ھ� ��%�ت :ث أ�و	� ذات ذ�ذ�  ,���0  ����  أو �/̀دة "
 ���وواط. ٤٠وھ� D�درة ��5 �/��4  ��و0ط Dوى �ز�د ��5 

 �ظم �و��د &�ز�� ا��ورا��وم   -٣-٨-٥

�!!�ً ��و��!!د �?ز�!!� ا��ورا	�!!وم، ���!!ن أن �	ط!!وي �"!!�	ق ����!!  ا�*!!درة ھ!!� 	ظ!!م ��!!��  أو �/!!د̀   ��ة "
��ل أو ا��g0 �:زم ا��/  ا���Xرو	�  �*درة ��0ّط  ��5 ا�7دف �ز�د �ن 	xوواط/0م. �٢٫٥��� 

 �ظم ���و�� 1"ز ا��ورا��وم ا���#ل   -٤-٨-٥

�!�ً ���ورا  ��	�!وم ا���!7ور أو S�-��!0، و���!ون �!ن ھ� 	ظم ��	�و�!  ا�%�!ز ا�0!�-ل ��!��  أو �/!̀دة "
 �و�*�ت و�/دات ا���ر�د ا�?ز�  �7�.



 

-٤٣- 

 ��:وظ  إ�2�:�   

ُ��	3 ا��و�*�ت وأ4زاء ھذا ا�	ظ�م ا�"!رى ا��!� �?�!س ا��ورا	�!وم ا���!7ور أو S�-��!0 �!ن �!واد ذات   
ا��	�0!�  ا��	�!��وم،  و��!�ل ا��!واد Dدرة �	��0  ��5 �*�و�  ا���uل وا�:رارة، أو ُ�ط�5 ��ل ھ!ذه ا��!واد.

  !!!*�وا�@را��!!!ت ا��ط�!!!� �!!!�,��ر�وم، وا�@را��!!!ت ا��ط�!!!� ��I�0!!!�د أ"!!!رى أر2!!!�  	!!!�درة (أ	ظ!!!ر ا�و
INFCIRC/254/Part 2 .�7	� F7� ا��/̀د� )) أو �ز��@���) 

 1"ز ا��ورا��وم ‘ ��">�ت’و‘ �وا�[’���%�ت �����    -٥-٨-٥

��ً �%�ز ا��ورا	�!وم �!� �!��S ا��!�ب.�‘ ا��"�%�ت’و‘ ا�	وا�F’ھ� ��4/�ت ��3��4   �����  أو �/̀دة " 
/�ت �ن �واد D�درة ��5 �*�و�  ا�:رارة وا���uل ��"�ر ��ز ا��ورا	�وم/ �ل ا�@را��!ت q�43 ھذه ا��	� وُ�

 ا��ط�� ��,��ر�وم أو ا��	���وم أو ُ�ط�5 ��ل ھذه ا��واد.

 ��و��ت و�دات ا�>.ل   -٦-٨-٥

  !!�!!راء ���%�!!ل ا��?ز�!!� ھ!!� أو��!!  أ0!!طوا	�  �X3 ا	�!!��!!�ً ,0!!�"دا�7� �!!� �����  أو �/!!ّدة "
/!!�ت  q�4ل ا��!!رددات ا�?0!!��� ، و��!!�‘ ا�	!!وا�F’�@!!رض ا:�!!واء ��!!در �?ز�!!� ا��ورا	�!!وم، و��!!ف �و

 ‘.ا��"�%�ت’و

 ��:وظ  إ�2�:�   

و�!�?ت ��2!"�ت ھذه ا�و��!  �!زودة �/!دد وا�!ر �!ن ا��	��!ذ �و�!?ت ا��@ذ�!  ����7ر�!�ء وا���!�ه، و�  
��� �م ��7!� �!وّ"� ا�*!درة ��!5 ا�%!�g واNX!?ق �!ن  ا,	���ر، و	ظم ���"�ص و�را�D  أ�ط�ل ا�74زة.

أ4ل إ��:  �4د�د ا���و	�ت ا�دا"�� ، وھ� ��	�  �ن �واد �Nر �@	ط��0  �	��0  �ل ا�%!و,ذ �N!ر ا�*��!ل 
�دأ.�� 

ة �.�.????�ً !�????��دا�*� 1????2 �.????��� ا=$????راء ا�????�ظم وا��%????دات وا���و�????�ت ا��.????��� أو ا��%????د@  -٩-٥
 ا��*ر��Vط��2

 ��:وظ  ���7د�   

�!�م، �!!� ا��/��4!!  ا��7ر�@	ط�0!!� ، �/�4!!ل أ�و	!!�ت ��!!ز ا��ورا	�!!وم ا��	�4!!  �!!ن طر�!!ق �!!��Iن �!!�دة ��*!!�م   
��:�  (را�3 ��ور�د ا��ورا	�وم ��دة) و��ر�رھ� ��ر �4�ل �@	ط�0� �د�3 أ�و	�ت ا�	ظ!�-ر ا��"��%!  إ�!5 

�4!�ل  و���ل ا���ّو	�ت ا�ر-��0  �74�ز ا�%�ل ا��7ر�@	ط�0!� ��	ظ!�-ر �!� ��!�: ا�"�ذ �0�رات �"��% .
�@	ط�0!!� ��:و�ل/��!!ل ا�	ظ!!�-ر �:!!زم ا��!!/  ا��و	�!! ، و��!!در أ�و	!!�ت �!!زّود �	ظ!!�م ا��/�4ـــــ!!ـل 

ا�X!داد ���*!درة  و��!�ل ا�!	ظم ا2X!���  ���/��4!  	ظ!�م ا�"�ص �!S، و	ظ!�م ����4!3 ا��و	!�ت ا��%�!و� .
و	ظ!!�م إ�!!داد ��!!در ا��و	!!�ت ��7ر�!!�ء ذات ��ط�!!  ����!! ، و	ظ!!�م ا��%ر�!!i، و	ظ!!م ��ّ%!!   ا��@	ط�0!!� ،

 ���	�و�  ا������-�  ,�0/�دة ا�	وا�F و�	ظ�ف/إ��دة �دو�ر ا���و	�ت.

 أ�*زة �*ر��Vط���� �>.ل ا��ظ�#ر   -١-٩-٥

�!ل 	ظ!�-ر ا��ورا	�!وم، و�/!دا�7� ھ� أ74زة �7ر�@	ط��0  �%�ل ا�	ظ�-ر ����  أو   %� ً�!����/!̀دة "
 و��و	��7�، و���ل �� ���:



 

-٤٤- 
 

��در ا��و	�ت (أ)  � 

��ً، ���ون �!ن ��!دٍر     ��ھ� ���در �%ردة أو ��/ددة ��و	�ت ا��ورا	�وم ����  أو �/̀دة "
N ل ا�@را��ت، أو ا�%!و,ذل أ�/ ، وھ� ��	�  �ن �واد �	��0  � q4/ن و�qر ا�*��!ل ���"�ر و�ؤ�!�

 ��� أ���ر. ��٥٠�دأ، أو ا�	:�س، وD�درة ��5 �و��د ���ر أ�/  أ�و	�  إ�4��� , �*ل �ن 

/�ت ا��و	�ت (ب)   q�4� 

�!�ً ����4!3 :!زم     ��ھ� �و:�ت �3��4 ��و	!  �!ن �!*�ن أو أ�!ر و�4!وب ��!��  أو �/!دة "
�@را��!!ت أو ا�%!!و,ذ �N!!ر أ�و	!!�ت ا��ورا	�!!وم ا��!!رى وا��0!!�	%د، و��	�!!  �!!ن �!!واد �	�0!!�  �!!ل ا

 ا�*��ل ���دأ.

 :�و��ت �را�N  (ج)  

�74زة ��ل ا��ورا	�وم ا��7ر�@	ط�0!� ، ��	�!       ً�������  أو �/̀دة "�  �N:�و��ت �را �ھ
�ن �واد �Nر �@	ط��0  �	��0 ، �ل ا�%!و,ذ �N!ر ا�*��!ل ���!دأ، و��!��  ����!@�ل �2!@ط , 

 ���0�ل. �٠٫١ز�د ��5 

 :� ��:وظ  إ�2�  

	!�ت ا���!̀ردة ����!�ء،    q!�ت و�و:!�ت ا����4!3 وا���ط	و����ً ,:�!واء ��!�در ا��"  ���ھذه ا�و��  �
 و��و�ر �7� �و��?ت �2"�ت ا,	���ر وإ���	�  ��%�g واNX?ق Xزا�  ھذه ا���و	�ت وإ��دة �ر���7�.

 أ4زاء ا�Dط�ب ا��@	ط��0  (د)  

     ً�!!����4!!زاء ا�Dط!!�ب ا��@	ط�0!!�  ا��!!� �ز�!!د Dطرھ!!� ��!!5 ھ!!� أ4!!زاء ��!!��  أو �/!!̀دة "
��!!!ر�ن و0�ُ!!!�"دم �!!!� ا��:��ظ!!!  ��!!!5 �4!!!�ل �@	ط�0!!!� ��!!!ت دا"!!!ل أ74!!!زة ��!!!ل ا�	ظ!!!�-ر 

  ا��7ر�@	ط��0  و�� 	*ل ا��4�ل ا��@	ط�0� ��ن أ74زة ا�%�ل ا���4�ورة.

 �ظم إ�داد &��ط�'� ����� ا�>"ط��   -٢-٩-٥

�!�در ا��و	!�ت، و����!ز ���"�!�-ص ھ� 	ظم إ�داد ���ط�D  ����  ا�%�  �� ً�!���ط�  ����  أو �/!ّدة "
ن ــ!ـل �ــ!ـ��ط، و���ر "رج , �* ٢٠ D٠٠٠����  ����@�ل ا����0ر، و��ط�  "رج , �*ل �ن  ا�����  ��7�:

 0���ت. ٨٪ ��5 �دى ��رة ز�	�  طو�7� ٠٫٠١أ���ر، و�	ظ�م ��ط�  �	�0  أ�2ل �ن  ١

 �س &��ط�'��ظم إ�داد ا���Vط   -٣-٩-٥

�!�ً �X!داد ا��@	ط!�س �����!�ر ا��7ر�!�-� ا�����!ر، و����!ز ���"�!�-ص   ��ھ� 	ظ!م ��!��  أو �/!ّدة "
أ���!ر ��!5 	:!و ��وا�!ل �%�ط�!  , �*!ل �!ن  ٥٠٠ا�*درة ��5 �و��د "رج ���ر , �*!ل �!ن  ا�����  ��7�:

� ــ!ـرة طو�7ـــ!ـدى ��ـ!ـ٪ ��!5 ��٠٫٠١و�ط، �3 إ���	�  �	ظ�م ا����ر أو ا�%و�ط�  �	�0  أ�2!ل �!ن  ١٠٠
  0���ت. ٨

 



 

-٤٥- 

ة  -٦ �.��� =���ج أو �ر��ز ا���ء ا�$;�ل وا�د�و��ر�وم و�رّ�&�ت ا�د�و��ر�وم وا��%?دات ا��.?��� أو ا��%?د@
�*� ً�.�.� 

 ��:وظ  ���7د�   

دواھ�� �!ن ��!د أن ھ	!�ك �����!�ن أ���!� 4! ���ن إ	��ج ا���ء ا�*�ل ���0"دام ط�-%  ��	و�!  �!ن ا�/���!�ت.  
����  ���دل ا���ء و��ر���!د ا��7!درو�4ن (����!  ذو�!�ن ا�@!�ز)، و����!  ��!�دل ا�	�!�در  ا�	�:�  ا��4�ر� :

 وا��7درو�4ن.

و�*وم ا�/���  ا�و�5 ��5 ���دل ا��7درو�4ن وا�د�و��ر�وم ��ن ا��!�ء و��ر���!د ا��7!درو�4ن دا"!ل 0�0!�    
�و��!د�ق ا��!�ء 	:!و أ0!%ل  ��!5 �!�رداً وا�4!زء ا�0!%ل 0!�"	�ً.أ�راج �4ري ��@��7� ��	�� ��!ون ا�4!زء ا

و0�ُ!�"دم 0�0!�  �!ن  ا��راج ��	�� �4ري دورة N�ز ��ر���د ا��7درو�4ن �ن أ0%ل ا��!راج إ�!5 أ�?ھ!�.
و�	�*ل ا�د�و��ر�وم إ�5 ا���ء :�!ث ��!ون در4!�ت ا�:!رارة  ا��وا	� ا��*�  ����0ر ا"�?ط ا�@�ز وا���ء.

وُ�!!!زال ا�@!!!�ز ا��!!!رى  5 ��ر���!!!د ا��7!!!درو�4ن :�!!!ث ��!!!ون در4!!!�ت ا�:!!!رارة ����!!! .�	"%2!!! ، وا�!!!
���!!د�و��ر�وم أو ا��!!�ء ا��!!رى ���!!د�و��ر�وم �!!ن أ�!!راج ا��ر:�!!  ا�و�!!5 �	!!د 	*ط!!  ا��*!!�ء ا�4!!زء ا�0!!�"ن 

�0  ��!لوُ�ر0َل ا���ء ا��رى ���د�و��ر�وم  وا�4زء ا���رد، و���رر ا�/���  �� أ�راج ا��را:ل ا����� .	� 
 أي –٪، ا�ذي ��ل 	��ج ا��ر:�  ا�"�رة، إ�5 و:!دة �*ط�!ر X	�!�ج �!�ء *�!ل �!��g ���%!��?ت ٣٠إ�5 

 ٪.٩٩٫٧٥أ��0د ا�د�و��ر�وم �	�0  

أ�!!� ����!!  ��!!�دل ا�	�!!�در وا��7!!درو�4ن �!!���ن أن �0!!�"رج ا�!!د�و��ر�وم �!!ن N!!�ز ا��ر��!!ب �!!ن طر�!!ق   
و�!�م ��*!�م N!�ز ا��ر��!!ب دا"!ل أ�!راج ا���!�دل وإ�!!5  �دة :%!!�زة.ا���!�س �!3 ا�	�!�در ا�0!!�-ل �!� و4!ود �!

و��!!د�ق ا�@!!�ز دا"!!ل ا��!!راج �!!ن ا�0!!%ل إ�!!5 ا���!!5 ��	�!!� ��!!د�ق ا�	�!!�در ا�0!!�-ل �!!ن  �:!!وٍل ��	�!!�در.
 و�4ري ا	�زاع ا�د�و��ر�وم �ن ا��7درو�4ن �� N�ز ا��ر��ب و�ر��!زه �!� ا�	�!�در. ا���5 إ�5 ا�0%ل.

ل ا�	�!�در �!� ا�4!زء م ��!د�ق ا�	�! qُ�:!و �!� ��!د�ق ا�@!�ز �!�	أ0!%ل ا��!رج �� �!�در �!�	ر ا�! q0��ُ �!� در�
.5���و��7د ا��را:ل ا�����  ����  إراء إ2���، و�!�م إ	�!�ج �!�ء *�!ل �!��g ���%!��?ت �!ن طر�!ق  ا

	!ب ��!	3 و���ن �و��ر N�ز ا��ر��ب ا�!?زم �%2!ل ��!	3 	�!�در ���!ن �	!�ؤه إ�!5 4� ا��*ط�ر ا�	7�-�.
��� ���!ن �/���!  ��!�دل ا�	�!�در وا��7!درو�4ن  إ	��ج ا���ء ا�*�ل �ن طر�ق ���دل ا�	��در وا��7درو�4ن.

  أن �	طوي ��5 ا�0"دام ا���ء ا�/�دي ���در ��و��ر ا�د�و��ر�وم.

ر���!د وا�/د�د �ن �%ردات ا��/دات ا�ر-��0  ����	3 إ	��ج ا���ء ا�*�ل �ن طر�ق ����!  ��!�دل ا��!�ء و��  
ا��7درو�4ن، أو �ن طر�ق ����  ���دل ا�	��در وا��7درو�4ن، ھ� �%!ردات ��!�ر�  �!� �!دة Dط��!�ت 

و�	ط�ق ھذا ���ل "�ص ��5 ا����	3 ا��@�رة ا��� �0!�"دم ����!   �ن ا��	���ت ا������-�  وا�	%ط� .
و��ط�!!ب  ���0!!رة". و��!!ن ا�*��!!ل �!!ن ھ!!ذه ا��%!!ردات ��!!�ح "��!!ورة ��!!�دل ا��!!�ء و��ر���!!د ا��7!!درو�4ن.

����  ���دل ا���ء و��ر���د ا��7!درو�4ن و����!  ��!�دل ا�	�!�در وا��7!درو�4ن �/��4!  ���!�ت ���!رة �!ن 
و�!ذا ��/!�ن �!دى و2!3 ا���!��م  ا�0وا-ل ا�*���  �?��/�ل وا�ّ���  وا�0��  �	!د ظ!روف 2!@ط �ر�%/! .

���!!�ن إ�!?ء اھ��!!�م د�D!!ق ,"��!!�ر ا��!!واد و�/!���ر ا���!!@�ل ���:ط!!�ت وا��/!!دات ا��!� �0!!�"دم ھ!!���ن ا�/�
. !�Dو و�وا�%��7� �@�  �2�ن ��ر ��@��� طو�ل �3 �وا�!ل ��%!ل �0!�و��ت ر��/!  �!ن ا��!�ن وا��و

��د�  و��5 ا�:�4 .�D3 �در4  ر-��0  ��5 �وا�ل ا	�و������� �4!ري إ�!داد  و��وDف ا"���ر :4م ا��
 �0"ِدم.N����  �%ردات ا��/دات و�*�ً ���ط���ت ا��



 

-٤٦- 
 

أي �!� ����!  ��!�دل ا��!�ء و��ر���!د ا��7!درو�4ن و����!  ��!�دل -وأ"�راً، �	�@� أن �?َ:ظ �� ا�/����!�ن   
�!�ً X	�!�ج  -ا�	��در وا��7درو�4ن��أن �%ردات ا��/دات ا��!� , ��!ون، ��%ردھ!�، ��!��  أو �/!̀دة "

	X ً�����!  ��!5 ھ!ذه  ��ج ا���ء ا�*�!ل.ا���ء ا�*�ل ���ن �ر���7� �� 	ظم ����  أو �/̀دة "��و�!ن ا
ا�	ظم 	ظ�م إ	��ج ا���دة ا�:%�زة ا��0!�"د�  �!� ����!  ��!�دل ا�	�!�در وا��7!درو�4ن، و	ظ!�م �*ط�!ر ا��!�ء 

  ا���0"دم �� ا��ر��ز ا�	7�-� ����ء ا�*�ل ���ون ���:�ً ���%��?ت �� �ل �ن ا�/�����ن.

   ��!!��!!�ً X	�!!�ج ا��!!�ء ا�*�!!ل ��0!!�"دام أي �!!ن  و�!!رد ���!!� ��!!� �%!!ردات ا��/!!دات ا����أو ا��/!!̀دة "
 ����  ���دل ا���ء و��ر���د ا��7درو�4ن أو ����  ���دل ا�	��در وا��7درو�4ن: –ا�/�����ن 

 أ&راج �&�دل ا���ء و�&ر���د ا�*�درو��ن -١-٦

   ً?!�) ���!�أ��!�ر  D٦طرھ!� �!�ن ) ��!راوح ASTM A516أ�راج ���دل ��	و�  �ن ا�%و,ذ ا��ر�و	� ا�
 D٢!!!د��ً)، و��!!!ون D!!!�درة ��!!!5 أن �/�!!!ل �!!!� ظ!!!روف 2!!!@ط , �*!!!ل �!!!ن  ٣٠أ��!!!�ر ( D٩!!!د��ً) و ٢٠(

������!رات أو أ�!ر، وھ!� أ�!راج  ٦رطل/�و�  �ر�/ ) و��uل ��0وح �S �� :دود  4��٣٠٠����0�ل (
��ً X	��ج ا���ء ا�*�ل ���0"دام ����  ���دل ا���ء و��� �ر���د ا��7درو�4ن.����  أو �/̀دة "

 ا��>���ت وا�,�9ط�ت -٢-٦

��4���0!��ل أو  ٠٫٢	%�"�ت أو N�!2ط�ت �!��طرد ا��ر�!زي أ:�د�!  ا��ر:�!  و�	"%2!  ا��	0!وب (أي   
رط?ً/�و�!!!  �ر�/!!! ) �!!!دورة N!!!�ز ��ر���!!!د ا��7!!!درو�4ن (أي ا�@!!!�ز ا�!!!ذي �:�!!!وي ��!!!5 ��ر���!!!د  ٣٠

��ً X	��ج ا���ء ا�*�ل ��0!�"دام ����!   ٪)؛ وھ� ����  أو٧٠ا��7درو�4ن �	�0  �ز�د ��5 ���/̀دة "
��!راً ��/��ً/�	�!   ٥٦و, �*ل Dدرة ھ!ذه ا�	%�"!�ت أو ا�N�!2ط�ت �!ن  ���دل ا���ء و��ر���د ا��7درو�4ن.

��4���0!��ل  D١٫٨دم ��ّ/!ب �/��ري/ا�د�D*! )، ��	�!� �/�!ل �!� ظ!روف 2!@ط , �*!ل �!ن  ١٢٠ ٠٠٠(
 ، و��ون �@�*  �I"��م ����  �"د�  ��ر���د ا��7درو�4ن ا�رطب.رط?ً/�و�  �ر�/ ) �%ط ٢٦٠(

 أ&راج �&�دل ا����در وا�*�درو��ن -٣-٦

D!دم)، و��!راوح Dطرھ!� �!�ن  ��١١٤٫٣راً ( ٣٥أ�ــراج ����دل ا�	��در وا��7درو�4ن , �*ل ار�%��7� �ن   
ظ!روف 2!@ط ��4ــ!ـ�وز  أD!دام)، و��!ون D!�درة ��!5 ا�/�!ل �!� ��٨٫٢!ر ( ٢٫٥أD!دام)  ��٤٫٩ر ( ١٫٥
�!!�ً X	�!!�ج ا��!!�ء  4��٢٢٢٥����0ــ!!ـ�ل ( ١٥��رط?ً/�و�!!  �ر�/!! )، ��!!� ��!!ون ��!!��  أو �/!!̀دة "

و��!ون ھ!ذه ا��!راج �!ّزودة أ�2!�ً �%�:!  �:ور�!   ا�*�!ل ��0!�"دام ����!  ��!�دل ا�	�!�در وا��7!درو�4ن.
�0!!طوا	� �:�!!ث ���!!ن إد"!!�ل أو 0!!:ب ��!!ّ%7  وا:!!دة ��!!5 ا�D!!ل ��!!ون Dطرھ!!� ��!!�?ً �*ط!!ر ا�4!!زء ا

 أ4زاء ا��راج ا�دا"�� .

 أ�زاء ا�&راج ا�دا�"�� وا��,��ت ا��ر�"�� -٤-٦

��!راج إ	�!�ج ا��!�ء ا�*�!ل ��0!�"دام    ً�!���أ4زاء أ�راج دا"��  و�2!"�ت �ر:��!  ��!��  أو �/!̀دة "
�!�ً و���ل أ4زاء ا��راج ا�دا"��  �ُ  ����  ���دل ا�	��در وا��7درو�4ن.��"  ��!�?0�ِ!�ت �ر:��!  �

و��!!�ل ا��2!"�ت ا��ر:��!  �2!"�ت D���!  ����!@�ل ا��@�!!ور  ��:*�!ق ��!�س و�!ق �!�ن ا�@!�ز وا�0!�-ل.
��ً ��دو�ر ا�	��در ا�0�-ل �2ن �ر:�  ���س دا"��  ���	�p�  �0راج ا��ر:�� .��"  ����  

 



 

-٤٧- 

رات) ا����در -٥-٦ X;ط�رات (ُ X���ُ 

!!رات)    qرات (�*ط!! q0��ُ ظ!!روف 2!!@ط , �*!!ل �!!ن �!!�در �/�!!ل �!!�	4��٤٥٠���0!!��ل ( ٣   !!�رط?ً/�و
�!!!�ً X	�!!!�ج ا��!!!�ء ا�*�!!!ل ��0!!!�"دام ����!!!  ��!!!�دل ا�	�!!!�در ���ر�/!!! )، و��!!!ون ��!!!��  أو �/!!!̀دة "

 وا��7درو�4ن.

 ُ��"�Xت ا!��.�ص &���%� دون ا���راء -٦-٦

:��ل "ا�����!ر" �	0!�  ا��7!درو�4ن وا�!د�و��ر�وم ُ�:�q?ت ا����ص ����/  دون ا�:�راء D�درة ��5 ا��  
 ٪.٩٠:�ث , �*ل 	�0  �ر��زات ا�د�و��ر�وم �ن 

 ا��را'�ت ا�و��ط� -٧-٦

�!�ً X	�!�ج   ��:راD�ت و�0ط  ��:و�ل N�ز ا�د�و��ر�وم ا��رى إ�5 ��ء *�ل، ��ون ��!��  أو �/!̀دة "
 ن.ا���ء ا�*�ل ���0"دام ����  ���دل ا�	��در وا��7درو�4

 ا��ظم ا����"� �ز��دة �ر��ز ا���ء ا�$;�ل أو ا���دة ا��ز�� �*� -٨-٦

��ً �ز�!�دة �ر��!ز   ��ھ� 	ظم ����  �ز��دة �ر��ز ا���ء ا�*�ل أو ا���دة ا�?ز�  �7� ����  أو �/̀دة "
 ا���ء ا�*�ل �Nراض ا�و�ول �S إ�5 	�0  �ر��ز ا�د�و��ر�وم ا���0"دم �� ا��%��?ت.

   إ�2�:� ��:وظ  

ھ!!ذه ا�!!	ظم، ا��!!� �0!!�"دم �!!�دة �*ط�!!ر ا��!!�ء �%�!!ل ا��!!�ء ا�*�!!ل �!!ن ا��!!�ء ا�"%�!!ف، ��!!��  أو �/!!̀دة   
�!!�ً X	�!!�ج ا��!!�ء ا�*�!!ل ا��!!��g �?0!!�"دام �!!� ا��%!!��?ت (أي �!!� 	S��!!0 ا��/7!!ودة ��٪ �!!ن ٩٩٫٧٥"

 أ��0د ا�د�و��ر�وم) �ن ��ء *�ل ُ��̀*م ذات 	�0  �ر��ز أد	5.

��� ��و�ل ا��ورا��وم وا�&"و�و��وم ا�����دَ��ن 21 .�� ���.ر ا�و'?ود و1.?ل �ظ?�#ر ا��ورا��?وم �. -٧
ة �.�.�ً �*�. ٥و �٤"( ا���و ا��ذ�ور 21 ا�;���ن   �"( ا��وا�2، وا��%دات ا��.��� أو ا��%د@

 ا���درات  

ذه ا�:!!دود إ, و�*!!�ً , �!!�م ��!!د�ر ا���4و�!!  ا�����!!  �!!ن ھ!!ذه ا��%!!ردات ا�ر-�0!!�  ا��	در4!!  2!!�ن ھ!!  
و���ن ا�0"دام 3��4 ا����	3 وا�	ظم، وا��/دات ا���!��  أو ا��/!̀دة  4Xراءات ھذه ا����دئ ا��و�7�4 .

��ً �2ن ھذه ا�:دود، �ن أ4ل �/��4  ا��واد ا,	�ط�ر�  ا�"��  أو إ	��74� أو ا�0/���7�.��"  

ة �.�.�ً �*��.��� ��و�ل ا��ورا��وم وا��%دات ا��.��� أو ا��% -١-٧  د@

 ��:وظ  ���7د�   

�4وز أن �ؤدي ���	3 و	ظم �:و�ل ا��ورا	�وم ����  �:و�ل وا:!دة أو أ�!ر �!ن أ:!د ا�	!واع ا������-�!    
�:و�!!ل �ر�!!زات "!!�م ا��ورا	�!!وم إ�!!5 ��!!ث أ�0!!�د  ���ورا	�!!وم إ�!!5 	!!وع آ"!!ر، ��!!� �!!� ذ�!!ك �!!� ��!!�:

!�	� أ�0!�د ا��ورا	�!وم؛ و�:و�!ل أ��0!�د ا��ورا	�!وم إ�!5  ا��ورا	�وم؛ و�:و�ل ��ث أ�0!�د ا��ورا	�!وم إ�!5
را�3 ��ور�!د ا��ورا	�!وم أو 0!�دس ��ور�!د ا��ورا	�!وم أو را�!3 ��ور�!د ا��ورا	�!وم؛ و�:و�!ل را�!3 ��ور�!د 



 

-٤٨- 
 

ا��ورا	�وم إ�5 0�دس ��ور�د ا��ورا	�وم؛ و�:و�ل 0�دس ��ور�د ا��ورا	�وم إ�!5 را�!3 ��ور�!د ا��ورا	�!وم؛ 
��ور�د ا��ورا	�وم إ�!5 ��!ز ا��ورا	�!وم؛ و�:و�!ل أ�!?ح ��ور�!د ا��ورا	�!وم إ�!5 !�	� أ�0!�د  و�:و�ل را�3

وا�/د�د �ن �%ردات ا��/دات ا�ر-�0!�  ���!�	3 �:و�!ل ا��ورا	�!وم ھ!� �%!ردات ��!�ر�  �!�  ا��ورا	�وم.
�!!  �!!ن أ	!!واع ا�� �!!دة Dط��!!�ت �!!ن �!!	���ت ا��/��4!!  ا������-�!! .��/!!دات و�!!رد ���!!� ��!!� �/!!ض ا

ا��!!!!ران، وا��و	!!!�ت ا�!!!!دوارة، وا��%!!!��?ت ذات ا�*�/!!!!�ن ا���ّ�/!!!! ،  ا��0!!!�"د�  �!!!!� ھ!!!ذه ا�/���!!!!�ت:
وا��%��?ت ذات ا��راج ا���وھ4 ، وا�ط�ردات ا��ر�ز�  ��0!وا-ل، وأ��!دة ا��*ط�!ر، وأ��!دة ا0!�"راج 

ري إ�!داد �/ظ!م ھ!ذه و��ن ا�*��!ل �!ن ھ!ذه ا��%!ردات ��!�ح "��!ورة ���0!رة"؛ و����!��� �0!�4 ا�0وا-ل.
.S��%!�و�*�2!� ا��!ر، �!� �/!ض ا�:!�,ت، و2!3 ا���!�رات  ا��%ردات و�*�ً ���ط��!�ت ا��0!�"دم و�وا

�!!  �!!� ا���!!��م وا���!!��د ��را�!!�ة ا�"!!واص ا�ّ���!!  �!!�/ض ا�����و�!!�ت ا��!!� �!!�م �/��7�4!!� (��ور�!!د �"
را	�!وم)؛ وذ�!ك ��2X!��  إ�!5 ا��!واNل ا��7درو�4ن، وا�%�ور، و��ث ��ور�د ا���ور، وأ�?ح ��ور�!د ا��و

وأ"�!!راً، �	�@!!� أن �?َ:!!ظ �!!� ��4!!3 ����!!�ت �:و�!!ل ا��ورا	�!!وم أن �	!!ود  ا���/�*!!  ���:ر�4!!  ا�	وو�!! .
�!�ً ��:و�!ل ا��ورا	�!وم ���!ن �ر���7!� ��ا��/دات ا��� , ��ون، �ل �	7� ��5 :دة، ����  أو �/!̀دة "

��ً ,�0"د�� ا�7� �� �:و�ل ا��ورا	�وم.�� 	ظم ����  أو �/̀دة "

ة �.�.�ً ���و�ل �ر�زات ��م ا��ورا��وم إ�( $��ث أ���د ا��ورا��وم   -١-١-٧  ا��ظم ا��.��� أو ا��%د@

 ��:وظ  إ�2�:�   

���ن �:و�ل �ر�زات "�م ا��ورا	�وم إ�!5 ��!ث أ�0!�د ا��ورا	�!وم أو,ً �fذا�!  ا�"!�م �!� :!��ض ا�	�ر�!ك   
� ا��و��ل.وا�0"راج 	��رات ا��ورا	?م �!�م �:و�!ل 	��!رات  �ل ا��	*�ة ���0"دام �ذ�ب �ل ا�%و0%�ت ا�

ا��ورا	�!!ل إ�!!5 ��!!ث أ�0!!�د ا��ورا	�!!وم، إ�!!� �!!ن طر�!!ق ا��ر��!!ز و	!!زع ا�	��!!رات أو ��/�د��!!S ��0!!�"دام 
 ا�	��در ا�@�زي X	��ج �	� �ورا	�ت ا��و	�وم �3 �� ��� ذ�ك �ن �ر��g و�4%�ف و����س.

ة �.�.�ً ���و�ل $��ث أ���د ا��ورا��وم إ�( ��دس 1"ور�د ا��ورا��وم   -٢-١-٧  ا��ظم ا��.��� أو ا��%د@

 ��:وظ  إ�2�:�   

و��ط�!ب  ���ن �:و�ل ��ث أ��0د ا��ورا	�وم إ�5 0!�دس ��ور�!د ا��ورا	�!وم ����!رًة �!ن طر�!ق ا�%�!ورة.  
 ا�/���  و4ود ��در �@�ز ا�%�ور أو ��ث ��ور�د ا���ور.

ة �.�.�ً ���و�ل $��ث أ���د ا��ورا��وم إ�( $��2 أ���د ا��ورا��وم   -٣-١-٧  ا��ظم ا��.��� أو ا��%د@

 ��:وظ  إ�2�:�   

���ن �:و�ل ��ث أ��0د ا��ورا	�وم إ�5 �	� أ��0د ا��ورا	�وم �ن طر�ق ا"�زال ��!ث أ�0!�د ا��ورا	�!وم   
 �ن.���0"دام N�ز ا�	��در ا���0̀ر (ا��*طر) أو ا��7درو4

ة �.�.�ً ���و�ل $��2 أ���د ا��ورا��وم إ�( را&� 1"ور�د ا��ورا��وم   -٤-١-٧  ا��ظم ا��.��� أو ا��%د@

 ��:وظ  إ�2�:�   

���ن �:و�ل �	� أ��0د ا��ورا	�وم إ�5 را�3 ��ور�د ا��ورا	�وم �ن طر�ق إ:داث �%��ل ��ن !�	� أ�0!�د   
 در4  �-و� . ٥٠٠و ٣٠٠:رارة ��راوح ��ن ا��ورا	�وم وN�ز ��ور�د ا��7درو�4ن �	د در4  
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ة �.�.�ً ���و�ل را&� 1"ور�د ا��ورا��وم إ�( ��دس 1"ور�د ا��ورا��وم   -٥-١-٧  ا��ظم ا��.��� أو ا��%د@

 ��:وظ  إ�2�:�   

�!!!�م �:و�!!!ل را�!!!3 ��ور�!!!د ا��ورا	�!!!وم إ�!!!5 0!!!�دس ��ور�!!!د ا��ورا	�!!!وم �!!!ن طر�!!!ق ا��%��!!!ل �!!!3 ا�%�!!!ور   
و�4!!ري ���!ف 0!!�دس ��ور�!!د ا��ورا	�!وم �!!ن N!!�زات  :!رارة �!!� �%��!!ل �ر4!�.ا���!:وب �!!fط?ق ا�

در4!�ت �-و�!   ١٠ا�دوا�ق ا�0�"	  �ن طر�ق ��ر�ر �4رى ا�دوا�ق ��ر ���دة ��ردة ��م ��ر�دھ� إ�5 
 �:ت ا��%ر. و��ط�ب ا�/���  و4ود ��در �@�ز ا�%�ور.

ة �.�.�ً ���و�ل را&�   -٦-١-٧  1"ور�د ا��ورا��وم إ�( 1"ز ا��ورا��وم ا��ظم ا��.��� أو ا��%د@

 ��:وظ  إ�2�:�   

��م �:و�ل را�3 ��ور�د ا��ورا	�وم إ�5 ��ز ا��ورا	�وم �!ن طر�!ق ا"�زا�!S ����@	0!�وم (د�/!�ت ���!رة) أو   
و�!�م إ4!راء ا��%��!ل �	!د در4!�ت :!رارة ��4!�وز 	*ط!  ا	�!7�ر ا��ورا	�!وم  ا�����0وم (د�/�ت �@�رة).

  ).در4  �-و� ١١٣٠(

ة �.�.�ً ���و�ل ��دس 1"ور�د ا��ورا��وم إ�( $��2 أ���د ا��ورا��وم   -٧-١-٧   ا��ظم ا��.��� أو ا��%د@

 ��:وظ  إ�2�:�   

 ���ن �:و�ل 0�دس ��ور�د ا��ورا	�وم إ�5 �	� أ�0!�د ا��ورا	�!وم �!ن طر�!ق وا:!دة �!ن !?ث ����!�ت.  
!�	� أ�0!�د ا��ورا	�!وم �� ا�/���  ا�و�5، �!�م ا"�!زال 0!�دس ��ور�!د ا��ور g�!�ا	�!وم و�:���!S ����!�ء ��

و�� ا�/���  ا��	� ، �4ري �رط�ب 0�دس ��ور�!د ا��ورا	�!وم �!ن طر�!ق  ���0"دام ا��7درو�4ن وا��"�ر.
!!�	� �ورا	!!�ت  g!!�� !!وم، وُ�"�!!زل�	و��إذا��!!S �!!� ا��!!�ء، و�2!!�ف ا�	�!!�در ��ر0!!�ب !!�	� �ورا	!!�ت ا

در4!!  �-و�!! . أ�!!� �!!� ا�/���!!   ٨٢٠ورا	�!!وم ��0!!�"دام ا��7!!درو�4ن �	!!د ا��و	�!!وم إ�!!5 !!�	� أ�0!!�د ا��
!! ، ��!!�م د�!!F 0!!�دس ��ور�!!د ا��ورا	�!!وم ا�@!!�زي و!!�	� أ�0!!�د ا��ر�!!ون وا�	�!!�در ���!!� ا��!!�ء،  (NH3)ا�

وُ�د�F �ر�و	�ت �ورا	�ل ا��و	�وم �3 ا��"!�ر وا��7!درو�4ن  :�ث ��ر0ب �ر�و	�ت �ورا	�ل ا��و	�وم. 
 در4  �-و�  X	��ج �	� أ��0د ا��ورا	�وم. ٦٠٠و ٥٠٠  :رارة ��راوح ��ن �	د در4

وN���!!�ً �!!� ُ�	̀%!!ذ ����!!  �:و�!!ل 0!!�دس ��ور�!!د ا��ورا	�!!وم إ�!!5 !!�	� أ�0!!�د ا��ورا	�!!وم ������رھ!!� ا��ر:�!!    
 ا�و�5 �� أي ��	X 3	��ج ا�وDود.

ة �.�.�ً ���و�ل ��دس 1"   -٨-١-٧  ور�د ا��ورا��وم إ�( را&� 1"ور�د ا��ورا��وما��ظم ا��.��� أو ا��%د@

 ��:وظ  إ�2�:�   

  ��م �:و�ل 0�دس ��ور�د ا��ورا	�وم إ�5 را�3 ��ور�د ا��ورا	�وم �ن طر�ق ا"�زا�S ����7درو�4ن.  
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ة �.�.�ً ���و�ل $��2 أ���د ا��ورا��وم إ�( را&� �"ور�د ا��ورا��وم   -٩-١-٧  ا��ظم ا��.��� أو ا��%د@

 إ�2�:�  ��:وظ   

�!� ا�و�!5 �!�م إ:!داث  ���ن �:و�ل �	� أ��0د ا��ورا	�وم إ�5 را�3 ��ور�د ا��ورا	�وم �f:!دى ط!ر�*��ن.  
 i!!��� !!د در4!!  :!!رارة	!!وم ورا�!!3 ��ور�!!د ا��ر�!!ون ��	أ�0!!�د ا��ورا �	�!!در4!!  �-و�!!   �٤٠٠%��!!ل �!!�ن 

در4!!  �-و�!  �*ر��!�ً �!!�  ��٧٠٠!i و�!� ا��	�!  ��%��!!ل !�	� أ�0!�د ا��ر�!ون �	!!د در4!  :!رارة � �*ر��!�ً.
) وأول أ�0!�د ا��ر�!ون وا���!ور، :�!ث ��و�!د �!ن ھ!ذا ا��%��!ل CAS 1333-86-4و4!ود أ0!َود ا��ر�!ون (
 را�3 ��ور�د ا��ورا	�وم.

ة �.�.�ً �*� -٢-٧  �.��� ��و�ل ا�&"و�و��وم وا��%دات ا��.��� أو ا��%د@

 ��:وظ  ���7د�   

و	�!!!وم ����!!!  �:و�!!!ل وا:!!!دة أو أ�!!!ر �!!!ن أ:!!!د ا�	!!!واع ا������-�!!!  �!!!ؤدي ��!!!�	3 و	ظ!!!م �:و�!!!ل ا���و�  
�:و�!ل 	��!رات ا���و�و	�!وم إ�!5 !�	� أ�0!�د ا���و�و	�!وم،  ����و�و	�وم إ�5 	وع آ"ر، ��� �!� ذ�!ك �!� ��!�:

و�:و�ل �	� أ��0د ا���و�و	�وم إ�5 را�!3 ��ور�!د ا���و�و	�!وم، و�:و�!ل را�!3 ��ور�!د ا���و�و	�!وم إ�!5 ��!ز 
و��دة �� �ر��ط ���	3 �:و�!ل ا���و�و	�!وم ��را�!َق �X!�دة ا��/��4! ، و��!ن �4!وز أ�2!�ً أن  �و�و	�وم.ا��

وا�/د�د �ن �%ردات ا��/دات ا�ر-��0  ����	3 �:و�!ل ا���و�و	�!وم  �ر��ط ��را�ق ��	3 وDود ا���و�و	�وم.
�!  و�!رد  ھ� �%ردات ���ر�  �� �دة Dط���ت �!ن �!	���ت ا��/��4!  ا������-�! .�����!� ��!� �/!ض ا

ا��!ران، وا��و	!�ت ا�!دوارة، وا��%!��?ت ذات ا�*�/!�ن  �ن أ	واع ا��/دات ا���0"د�  �� ھذه ا�/���!�ت:
ا���ّ�/ ، وا��%��?ت ذات ا��راج ا���وھ4! ، وا�ط!�ردات ا��ر�ز�!  ��0!وا-ل، وأ��!دة ا��*ط�!ر، وأ��!دة 

 � ا�0�"	 ، و��ب ا�*%�زات، وأ74!زة ا��	�و�!  �!ن �/!د.وDد ��زم أ�2�ً ا�0/��ل ا�"?� ا�0"راج ا�0وا-ل.
و��ن ا�*��ل �ن ھ!ذه ا��%!ردات ��!�ح "��!ورة ���0!رة"؛ و����!��� �0!�4ري إ�!داد �/ظ!م ھ!ذه ا��%!ردات 

.S��%!!�و, �!!د �!!ن إ�!!?ء �	��!!  "��!!  �	!!د ا���!!��م �:0!!��ً ��!!� �!!ر��ط  و�*!!�ً ���ط��!!�ت ا��0!!�"دم و�وا
و�*�2!� ا��!ر،  �د �ن �"�طر إ�/���  و�"�طر ��/�ق ���0!��  وا�:ر�4! .�����و�و	�وم ��5 وS4 ا��:د

�!!� �/!!ض ا�:!!�,ت، و2!!3 ا���!!�رات "��!!  �!!� ا���!!��م وا���!!��د ��را�!!�ة ا�"!!واص ا��!!ـ̀��  �!!�/ض 
.(ً?وأ"�!راً، �	�@!� أن �?َ:!ظ �!� ��4!3 ����!�ت  ا�����و��ت ا��� ��م �/��7�4� (�%�ور�د ا��7درو�4ن �

�!�ً �:و�ل ا�����و�و	�وم أن �%!ردات ا��/!دات ا��!� , ��!ون، �!ل �	7!� ��!5 :!دة، ��!��  أو �/!̀دة "
��ً ,�0"دا�7� �� �:و�ل ا���و�و	�وم.�� ��:و�ل ا���و�و	�وم ���ن �ر���7� �� 	ظم ����  أو �/̀دة "

١-٢-٧-   ��ة �.�.�ً �ن أ�ل ��و�ل ���رات ا�&"و�و��وم إ�( أ   �د ا�&"و�و��وما��ظم ا��.��� أو ا��%د@

 ��:وظ  إ�2�:�   

"!!زن و2!!�ط �!!واد ا���*!!�م ا��0!!�"د� ، وا��ر0!!�ب  أھ!!م ا�وظ!!�-ف ا��!!� �	ط!!وي ���7!!� ھ!!ذه ا�/���!!  ھ!!�:  
و��!ل ا�0!!وا-ل �!!ن ا�04!!�م ا��!!�� ، وا����!!�س، و�	�و�!!  ا�	!!وا�F، وا��7و�!! ، وا���!!رف �!!� ا�	%��!!�ت، 

�!�ً �!ن أ4!ل �4	!ب آ!�ر ا�:ر�4!  وا�X!/���ت و��م �طو�3 	ظم ا�/����ت �طو� و�را�D  ا�/����ت.�" ً�/
و�!!� �/ظ!!م �را�!!ق إ�!!�دة ا��/��4!! ، �	ط!!وي ھ!!ذه ا�/���!!  ��!!5 �:و�!!ل 	��!!رات  و�*��!!ل �"!!�طر ا�0!!�� .

و���!!ن أن �	ط!!وي ا�/���!!�ت ا�"!!رى ��!!5 �ر0!!�ب أو�0!!�,ت  ا���و�و	�!!وم إ�!!5 !!�	� أ�0!!�د ا���و�و	�!!وم.
 وم.ا���و�و	�وم أو ِ�رو��0د ا���و�و	�



 

-٥١- 

ة �.�.�ً �ن أ�ل إ���ج 1"ز ا�&"و�و��وم   -٢-٢-٧   ا��ظم ا��.��� أو ا��%د@

 ��:وظ  إ�2�:�   

 – �!�دة �وا0!ط  ��ور�!د ھ�!درو�4ن أ�!ـ̀�ل 4!داً  –�	طوي ھذه ا�/���  ��5 ��ورة �	� أ��0د ا���و�و	�!وم   
0!�وم �!د�د ا�	*!�ء �!ن أ4!ل إ	�!�ج �ن أ4ل إ	��ج ��ور�د ا���و�و	�وم ا�ذي ُ�"�زل �/د ذ�ك ���0"دام ��ز ���

وأھ!م ا��7!�م ا�دا"�!  �!� ھ!ذه ا�/���!  ھ!�: ا�%�!ورة (��0!�"دام  ��و�و	�وم ��زي و"�!ث ��ور�!د ا����0!�وم.
�/دات ��	و�  �ن ��ز 	%�س أو ��̀ط	  �%�ز 	%�س، ��5 ��0ل ا���ل)، وا"�زال ا�%�ز (���0"دام �وا�!ق 

  ا�	!!!وا�F، وا��7و�!!! ، وا���!!!رف �!!!� ا�	%��!!!�ت، و�را�D!!!  "ز��!!!  �!!!?ً)، وا0!!!�"?ص ا�"�!!!ث، و�	�و�!!!
و��م �طو�3 	ظ!م ا�/���!�ت �طو�/!�ً "��!�ً �!ن أ4!ل �4	!ب آ!�ر ا�:ر�4!  وا�X!/���ت و�*��!ل  ا�/����ت.

و��!!�ل ا�/���!!�ت ا�"!!رى ��!!ورَة أو�0!!�,ت ا���و�و	�!!وم أو ِ�رو�0!!�د ا���و�و	�!!وم !!م  �"!!�طر ا�0!!�� .
  ا,"�زال إ�5 ��ز.

 



 

-٥٢- 
 

 1ق ��ما��ر

 �%���ر ����و��ت ا������ ا���د��

و�!د�و  ا�@رض �ن ا�:���  ا���د�  ���واد ا�	وو�  ھو �	3 ا�0"دام و�داول ھذه ا��واد �ن دون �!ر"�ص. -١
(أ) �ن و�*  ا����دئ ا��و�7�4  إ�5 ا,�%�ق ���� ��ن ا��وّرد�ن ��!5 �0!�و��ت ا�:���!  ا��ط�!وب ٣ا�%*رة 

�!واد، و���/!دات وا��را�!ق ا��!� �:�!وي ��!5 ��!ك ا��!واد، �!3 �را�!�ة ا��و�!��ت ���I	7� ���	�0  �	وع ا�
 ا�دو�� .

(ب) �ن و�*  "ا����دئ ا��و�7�4! " ��!5 أن ��!ون �	%�!ذ �!دا��ر ا�:���!  ا���د�!  �!� ا���!د ٣و�	ص ا�%*رة  -٢
�*!وم ���7!� ھ!ذه  �Nر أن �0!�و��ت ا�:���!  ا���د�!  ا��!� �4!ب أن ا����*� �ن �0ؤو��  :�و�  ذ�ك ا���د.

د وا����ّ*!�. qأن ��!ون �و2!وع ا�%!�ٍق �!�ن ا��!ور �@!�	أن �0!ري ھ!ذه  ا��!دا��ر � �@!�	ھ!ذا ا�0!��ق، � �و�!
 ا���ط���ت ��5 3��4 ا�دول.

٣-   *�ا��� أ�در�7� ا�و���  ا�دو��  ��ط�D  ا�ذر�  �/	وان "ا�:���  ا���د�!  ���!واد  INFCIRC/225ٌ�/��ر ا�و
�!!-ق ا�����!!  ا��!!� �/!!دھ� أ�رD!!  ا�"�!!راء ا�!!دو���ن �!!ن وD!!ت \"!!ر و�!!�م �:!!د�7� :0!!ب ا�	وو�!! "، وا�و

ا,2�D�ء ��/�!ر �!ن ا��@�!رات ا��!� �ط!رأ ��!5 ا���	و�و�4!� وا��/ر�!  ا����!�  �7!� ���!� ��/�!ق ���:���!  
4X!!راءات ا���د�!!  ���!!واد ا�	وو�!! ، أ0�0!!�ً �%�!!داً ��0ر�!!د �!!S ا�!!دول ا����*�!!  �	!!د و2!!3 	ظ!!�م ���!!دا��ر وا

 ا���/�*  ���:���  ا���د� .

و��	�ف ا��واد ا�	وو�  ا�وارد �� ا�4دول ا��ر�ق، أو ا�ذي ��م �:د�S �ن وD!ت \"!ر ��,�%!�ق ا����!�دل  -٤
�!!�ن ا��!!وّرد�ن، ��!!�g ���!!ون أS!!��� ً�!!*%�� ً�!!0�0 �و2!!3 �0!!�و��ت �/�	!!  ��:���!!  ا���د�!!  ���	0!!�  �	!!وع 

�� �:�وي ��5 ��ك ا��واد، ��?ً ���%*ر��ن ا�%ر����ن (أ) و(ب) �!ن ا�%*!رة ا��واد، و���/دات وا��را�ق ا�
 �ن و�*  "ا����دئ ا��و�7�4 ". ٣

و���2ن ��0و��ت ا�:���!  ا���د�!  ا���%!ق ���7!�، وا��!� ��%�7!� ا�0!�ط�ت ا�وط	�!  ا��"��!  ���!� ��/�!ق  -٥
، ا�"�!!�-ص ا�:��-�!!  ا�����!!  �:!!د ��0!!�/��ل و"!!زن و	*!!ل ا��!!واد ا�	وو�!!  ا��در4!!  �!!� ا�4!!دول ا��ر�!!ق

 أد	5:

 ا�>#� ا�$��$�  

 دا"ل �	ط*  �4ري ا��:�م �� �0ل ا�و�ول إ��7�. ا!��%��ل وا��زن  

�� ظل ا:���ط�ت "��  ���ل �ر����ت ��0*  ��ن ا��ر0ل وا����ّ*� وا�	�Dل، ��� ���ل، �!� :��!   ا��;ل  
  �و,�  و�وا-g �!ل_ �!ن ا�!دو���ن ا��!وّردة وا����ّ*�!  �:!̀دد ا�	*ل ا�دو��، ا�%�D�ً ��0*�ً ��ن ا����	�ت ا�"�2/

.S�  � ��S �و�د ا	�*�ل �0ؤو��  ا�	*ل و���	S وا4Xراءات ا�"�

 ا�>#� ا�$����  

دا"ل �	ط*  �:��!  �4!ري ا�!�:�م �!� 0!�ل ا�و�!ول إ��7!�، أي �!� �	ط*!  "�2!/   ا!��%��ل وا��زن  
إ���رو	�! ، �:!�ط �7!� :!�4ز �!�دي �!S �!دد �:!دود �!ن 	*!�ط ��را�D  ���0رة �وا0ط  :راس أو أ74!زة 

 ا�د"ول ا�"�2/  ��را�D  �?-� ، أو أي �	ط*  ����3 ���0وى ���ل �ن ا�:���  ا���د� .



 

-٥٣- 

�� ظل ا:���ط�ت "��  ���ل �ر����ت ��0*  ��ن ا��ر0ل وا����ّ*� وا�	�Dل، ��� ���ل، �!� :��!   ا��;ل  
 ً�*�0� ً�D�%، ا��*ل ا�دو�	ل_ �!ن ا�!دو���ن ا��!وّردة وا����ّ*�!  �:!̀دد ا�!� g-ت ا�"�2/  �و,�  و�وا�	ن ا������

.S�  � ��S �و�د ا	�*�ل �0ؤو��  ا�	*ل و���	S وا4Xراءات ا�"�

 ا�>#� ا�و�(  

�و2!!3 ا��!!واد ا���!!̀	%  �!!� ھ!!ذه ا�%-!!  �:!!ت :���!!  	ظ!!م ���!!ن ا��/و�!!ل ���7!!� �*!!در ���!!ر �:!!ول دون   
 ا���̀رح �7�، وذ�ك ��5 ا�	:و ا�����:ا,�0"دا��ت �Nر 

دا"!!ل �	ط*!!  �:��!!  ��!!دة، أي �!!� �	ط*!!  �:��!!  ��!!5 ا�	:!!و ا��:!!دد ���	0!!�  ��%-!!   ا!�??�%��ل وا��??زن  
ا��	�!!  أ�!!?ه، ��!!5 أن �*��!!ر ا�و�!!ول إ��7!!� ��!!5 ا��!!"�ص ا�!!ذ�ن ��!!ت أھ��!!�7م ��*!! ، وأن ��!!ون 

��و�	�@� أن ��!ون ا�7!دف  ل و�ق �*وات ��ٍد �?-� ."�2/  ���را�D  �وا0ط  :راس �ظ�ون ��5 ا�
�ن ا��دا��ر ا��/̀�	  ا���"ذة �� ھذا ا��0�ق ھو ا���!�ف ودرء أي ھ4!وم، أو د"!ول �N!ر ��!رح �!S، أو 

 	*ل �واد �Nر ��رح �	*�7�.

! ا��;ل  �� ، إ�!5 �� ظل ا:���ط�ت "��  ��5 ا�	:!و ا��:!دد أ�!?ه ���	0!�  �	*!ل �!واد ا�%-�!�ن ا��	�!  وا�
 4�	ب ا��را�D  ا����0رة �وا0ط  :راس و�� ظروف ��%ل ا,���ل ا�و�ق �*وات َ�َ�د_ �?-� .

�	�@� ���ورد�ن �ط���  ا�74�ت ا����*�  ��:د�د ا��7-�ت وا��0ط�ت ا��0!ؤو�  �!ن �%��!  �:*�!ق �0!�و��ت  -٦
 /ا,0!�/�دة �!� :��!  ا0!�"دام ا�:���  ��ورة وا�� ، وا��0ؤو�  �!ن ا��	0!�ق ا�!دا"�� �/���!�ت ا,4�0��

.gر��و�	�@� ��74!�ت ا��!وّردة وا����*�!  أ�2!�ً �:د�!د 	*!�ط  ا��واد ا�"�2/  ��:���  أو �	�و��7� �دون �
ا���ل �2ن 0!�ط��7� ا�وط	�!  ���/!�ون �!� ا��!ور ا���/�*!  ���	*!ل "!�رج ا���!د، وا��!ور ا�"!رى ذات 

 ا,ھ���م ا����رك.

 



 

-٥٤- 
 

 ��وو���.��ف ا��واد ا �دول:
 

 ا�%-   
  ا��	�  ا�و�5 ا���ل ا���دة�� ا�

 ]ج[غ أو أDل* ٥٠٠ غ i��٥٠٠ و��ن أ�ر �ن  ٢أDل �ن  ��i أو أ�ر ٢ ]ب[�Nر ��/3* ]أ[*ا���و�و	�ـــــوم -١
     
 ]ب[�Nر ��/3* ٢٣٥-ا��ورا	�وم -٢

 ٢٣٥٪ أو أ�ر �ن ا��ورا	�وم �٢٠ورا	�وم �رى :�5 	�0   -

 

 أ�ر ��i أو ٥

 

 ��i i��١ و��ن أ�ر �ن  ٥أDل �ن 

 

 ]ج[��i أو أDل *  ١
  ٪ ٢٠٪ ��ن �*ل �ن �١٠ورا	�وم �رى �	�0  ��ل إ�5  - 

 �٢٣٥ن ا��ورا	�وم       
 ]ج[��i *  ١٠أDل �ن  ��i أو أ�ر ١٠ -

  �ورا	�وم �رى ���ل �%وق :���S ا�ط��/�  ��ن �	�0  �*ل  - 
 ]د[*  ٢٣٥٪ �ن ا��ورا	�وم �١٠ن       

 ��i أو أ�ر ١٠ - -

     
 ]ج[غ أو أDل* ٥٠٠ غ i��٥٠٠ و��ن أ�ر �ن  ٢أDل �ن  ��i أو أ�ر ٢ ]ب[�Nر ��/3* ٢٣٣-ا��ورا	�وم -٣
     
�ورا	�!!!وم �0!!!�	%د أو ط��/!!!�، أو ور�!!!وم أو    وDود ��/3 -٤

!!!راء (أD!!!ل �!!!ن Xود 2!!!/�ف ا!!!Dن ١٠و!!!� ٪
 ]و[ ]ھـ[ا��:�و��ت ا,	�ط�ر� )*

 

     

 ��� ھو �/ّرف �� D�-�  ا��واد ا�:0�0 . ]أ[
 راد/0��  أو أDل ��5 �/د ��ر وا:د �ن دون �در�3. �١٠٠واد �Nر ��//  �� �%��ل أو �واد ��//  �� �%��ل و��ن ��0وى إ�/��7� �0�وي  ]ب[
 �	�@� إ�%�ء أي ���  �*ل إ�/��7� �ن ���  �/	و�  وا:دة. ]ج[
 .١٠اXدارة ا�:ذرة �:���  ا��ورا	�وم ا�ط��/� وا��ورا	�وم ا���0	%د وا�ور�وم و����ت ا��ورا	�وم ا��رى �	�0  �*ل �ن �	�@� �ط��ق أ0���ب  ]د[�� ٪ ا��� , �	درج �2ن ا�%-  ا�
 � .�3 أ	S �و�5 �7ذا ا���0وى �ن ا�:��� ، �4وز ��دول، �/د �*��م ا�ظروف ا�"�� ، �:د�د �-  �"��%  ��:���  ا���د ]ھـ[
��� �ن ا���دة ا,	�ط�ر� ، ���ن "%ض ]و[���0واھ� إ�5 ا�%-  ا�د	5، ��	�� ��4�وز  ھ	�ك أ	واع أ"رى �ن ا�وDود ا���	%  �2ن ا�%-  ا�و�5 أو ا��	�  �Dل ا���/�3، �:�م �:�واھ� ا

  راد/0��  ��5 �/د ��ر وا:د �ن دون �در�3. �0�١٠٠وى إ�/��7� 



 

 

  )INFCIRC/254/Part I�د�"� �"( ا��&�دئ ا��و��*�� �%�"��ت ا��;ل ا��ووي (ا�و$�;� �دول �;�ر�� ا��%د��ت ا�

 g�*	ا�*د��  (ا��  @��  )١١ا���@  ا�4د�دة )ا��	*�١٠(   gا�

  أ��ط� ا�د�م

...  

  أ��ط� ا�د�م

 د�م ا�و.ول إ�( ا��واد ا��وو�� �����دام 21 ا�9راض ا��"���

�"��V??�ت ا��??2 �ر�??2 إ��*??� ھ??ذه ا��&??�دئ  ��&V??2 �"�??ورد�ن أن ���??روا، و1;??�ً  -١٢
ا��و��*��، ا�و.ول إ�( ا��?واد ا��وو�?� &�V?� ا�?��دام ا�ط�'?� ا��وو�?� 1?2 
ا�9???راض ا��???"���، وأن ��???�%وا، 1???2 �ط???�ق أ��???�م ا��???�دة ا�را&%???� �???ن 
 �?���%�ھدة �دم ا!����ر، ا��*�ت ا���";�?� �"?( ��;�?ق أ'.?( ا�?�>�دة ��

�??� و�??ن �??�#ر ا_��??�ت ا�دو��??� ا�����??� ا��??رى �??ن ا��??وق ا����ر�??� ا�دو�
  .�"�.ول �"( �د��ت ا�و'ود ا��ووي دون ا����س &�وق ا�و'ود ا�%�����

  ا��ن ا���دي

 "!?ل �!ن ا�	ووي ا��ن �4�ل �� ا�دو�� ا��/�ون ا��وردون ��34 أن�	�@�  -١٢
 ا�	*!ل، 	!�ءأ ا�	وو�!  ا��!واد و:���!  ا���دي، ����ن ا���/�*  ا��/�و��ت ���دل

 ا��!!وردون �/!!زز أن و�	�@!!� .ا��0!!روD  ا�	وو�!!  وا��/!!دات ا��!!واد وا0!!�/�دة
 2!�	7� و�!ن ا��!� ، ذات ا�دو��!  ا��!�وك ا�!5 	ط!�ق أو30 ��5 ا,	�2�م
 !!!!�D�%وو�!!!! ، ���!!!!واد ا���د�!!!!  ا�:���!!!!  ا�	2!!!!��  ا�X�� 5!!!!ذ إ�!!!!�%	�  !!!!*� ا�و

INFCIRC/225، 5�� :و	م ا�ذي ا��� S� �7ن �/د��� Dو�/�!رف .آ"ر ا�5 تو 
 �7!� �2!ط�3 ا��!� ا���  ذات ا�	�ط  و0�-ر ا�	�ط  ��ك �Iھ��  ا��وردون

 اXرھ!!�ب �7د�!!د و����:!!  ا�	وو�!!  ا�0!!�:  ا	��!!�ر �	!!3 0!!��ل �!!� ا�و���!! 
  .ا�	ووي

  

  

  

  ا��ن ا���دي

 "!?ل �!ن ا�	ووي ا��ن �4�ل �� ا�دو�� ا��/�ون ا��وردون ��34 أن�	�@�  -١٣
 ا�	*!ل، أ	!�ء ا�	وو�!  ا��!واد و:���!  ا���دي، ����ن ا���/�*  و��تا��/� ���دل

 ا��!!وردون �/!!زز أن و�	�@!!� .ا��0!!روD  ا�	وو�!!  وا��/!!دات ا��!!واد وا0!!�/�دة
 2!�	7� و�!ن ا��!� ، ذات ا�دو��!  ا��!�وك ا�!5 	ط!�ق أو30 ��5 ا,	�2�م
 !!!!�D�%وو�!!!! ، ���!!!!واد ا���د�!!!!  ا�:���!!!!  ا�	2!!!!��  ا�X�� 5!!!!%�!!!!ذ إ�	ا�و � !!!!*� 

INFCIRC/225، 5�� :و	م ا�ذي ا��� S� �7ت �ن �/د��Dو�/�!رف .آ"ر ا�5 و 
 �7!� �2!ط�3 ا��!� ا���  ذات ا�	�ط  و0�-ر ا�	�ط  ��ك �Iھ��  ا��وردون

 اXرھ!!�ب �7د�!!د و����:!!  ا�	وو�!!  ا�0!!�:  ا	��!!�ر �	!!3 0!!��ل �!!� ا�و���!! 
  .ا�	ووي



 

 

  د�م �ّ/���  �2�	�ت ا�و��� 

 .ا�و���  ��2�	�ت ا�%/�ل ا��	%�ذ �د�م "��  74وداً  ا��وردون ��ذل أن �	�@� -١٣
 ا�!دول ��0!��دة ا�و���!  ��!ذ�7� ا��!� ا�74!ود أ�2�ً  ا��وردون �د�م أن و�	�@�

�ر ا�وط	�  	ظ�7� �:�0ن ��5 ا��2�ء:�  �Dوو�!  ا��!واد و�را	وز�!�دة ا� 
  .���2�	�ت ا��*	�  ا�%/��� 

�ل 74د �د�م ا�و���  �!� �4!�ل ا��2!� �!� ز�!�دة و����ل، �	�@� أن ��ذل ا��وردون 
�?ء�!!  ا�2!!��	�ت ��!!5 2!!وء ا��ط!!ورات ا��*	�!!  وا�	�!!و ا�0!!ر�3 �!!� �!!دد ا��را�!!ق 

  .ا�	وو� ، ود�م ا����درات ا��?-�  ا��� �7�0دف �:�0ن �/���  �2�	�ت ا�و��� 

  د�م �ّ/���  �2�	�ت ا�و��� 

 .ا�و���  ��2�	�ت ا�%/�ل ا��	%�ذ م�د� "��  74وداً  ا��وردون ��ذل أن �	�@� -١٤
 ا�!دول ��0!��دة ا�و���!  ��!ذ�7� ا��!� ا�74!ود أ�2�ً  ا��وردون �د�م أن و�	�@�

�ر ا�وط	�  	ظ�7� �:�0ن ��5 ا��2�ء:�  �Dوو�!  ا��!واد و�را	وز�!�دة ا� 
  .���2�	�ت ا��*	�  ا�%/��� 

�ل ا��2!� �!� ز�!�دة و����ل، �	�@� أن ��ذل ا��وردون �ل 74د �د�م ا�و���  �!� �4!
�?ء�!!  ا�2!!��	�ت ��!!5 2!!وء ا��ط!!ورات ا��*	�!!  وا�	�!!و ا�0!!ر�3 �!!� �!!دد ا��را�!!ق 

  .ا�	وو� ، ود�م ا����درات ا��?-�  ا��� �7�0دف �:�0ن �/���  �2�	�ت ا�و��� 

  �0�ت ����م ا��:ط�ت ا����ـّ	  �� D�-�  ا��واد ا�:0ـّ�0 

١٤- /	�!!�� ا��را�!!ق ا����	!!  �!!� D�-�!!  �	�@!!� أن ��!!34 ا��!!وردون ��!!��� و
ا��واد ا�:0�0  ��5 ����دھ� �طر�*  ��0ر �ط��ق ا��2�	�ت و�/زز ا�:���!  
ا���د�!! ، �!!3 �را�!!�ة "ط!!ر ا��47!!�ت اXرھ���!!  �!!ذ�ك. و�	�@!!� ���!!ورد�ن أن 
�/ززوا :���  ا��/�و��ت ا���/�*  ���!��م ا��	�!uت ا���	�!  �!� D�-�!  ا��!واد 

ا�74�ت ا����*�!  �2!رورة ا�*�!�م �!ذ�ك. و�/�!رف ا�:0�0 ، وأن ��ددوا ��5 
ا��وردون أ�I� ً�2ھ��  أن ���ل ��!��م و��!��د ��!ك ا��را�!ق 0!��� ا��!�ن 

  و�دم ا,	���ر.

  �0�ت ����م ا��:ط�ت ا����ـّ	  �� D�-�  ا��واد ا�:0ـّ�0 

١٥-   !!�-�D �!!�  !!	ا��را�!!ق ا���� �/	�!!��	�@!!� أن ��!!34 ا��!!وردون ��!!��� و
�0  ��5 ����دھ� �طر�*  ��0ر �ط��ق ا��2�	�ت و�/زز ا�:���!  ا��واد ا�:0

ا���د�!! ، �!!3 �را�!!�ة "ط!!ر ا��47!!�ت اXرھ���!!  �!!ذ�ك. و�	�@!!� ���!!ورد�ن أن 
�/ززوا :���  ا��/�و��ت ا���/�*  ���!��م ا��	�!uت ا���	�!  �!� D�-�!  ا��!واد 

/�!رف ا�:0�0 ، وأن ��ددوا ��5 ا�74�ت ا����*�!  �2!رورة ا�*�!�م �!ذ�ك. و�
ا��وردون أ�I� ً�2ھ��  أن ���ل ��!��م و��!��د ��!ك ا��را�!ق 0!��� ا��!�ن 

  و�دم ا,	���ر.

  2وا�ط ا���د�ر

�	�@� ���ورد�ن، :��� ا52�D ا��ر، أن ��ّددوا ��5 ا����*ـّ�ن �2رورة أن  -١٥
�"2!!/وا �2!!وا�ط ا���!!د�ر، :0!!��� 4!!�ء �:د�!!دھ� �!!� D!!رار ��4!!س ا��!!ن 

�%ردات ا����ـ̀	  �� D�-�  ا��واد ا�:0ـّ�0  وا���	و�و�4� ، 	*ل ا�١٥٤٠ا�دو�� 
ا�����  �7� و	*ل ا��%ردات ا����	  �� D�-�  ا��واد ا�:0!ـّ�0  وا��0!��دة �!ن 
�را�!!ق 	َ*�7َ!!� ا��!!ورد أ�!!?ً، أو ��0!!��دة �/!!ّدات أو ��	و�و�4!!� 	َ*�7!!� ا��!!ورد 

ن ��!!!5 ا�و�!!!�ء أ�!!!?ً. و�ـ4�ُ!!!ـ3̀ ا��!!!وردون ��!!!5 �*!!!د�م �0!!!��دة ا����*!!!ـّ�
�!!�  �١٥٤٠�,��زا�!!�ت ا�"��!!  �7!!م ��و4!!ب D!!رار ��4!!س ا��!!ن ا�!!دو�� �:

  ا52�D ا��ر و��ن ذ�ك �?-��ً.

  2وا�ط ا���د�ر

�	�@� ���ورد�ن، :��� ا52�D ا��ر، أن ��ّددوا ��5 ا����*ـّ�ن �2رورة أن  -١٦
�"2!!/وا �2!!وا�ط ا���!!د�ر، :0!!��� 4!!�ء �:د�!!دھ� �!!� D!!رار ��4!!س ا��!!ن 

، 	*ل ا��%ردات ا����ـ̀	  �� D�-�  ا��واد ا�:0ـّ�0  وا���	و�و�4� �١٥٤٠دو�� ا
ا�����  �7� و	*ل ا��%ردات ا����	  �� D�-�  ا��واد ا�:0!ـّ�0  وا��0!��دة �!ن 
�را�!!ق 	َ*7�َ!!� ا��!!ورد أ�!!?ً، أو ��0!!��دة �/!!ّدات أو ��	و�و�4!!� 	َ*�7!!� ا��!!ورد 

.ً?!!!�م �0!!!��دة ا����*!!!ـّ�ن ��!!!5 ا�و�!!!�ء و�ـ4�ُ!!!ـ3̀ ا��!!!وردون ��!!!5 �*!!!د� أ
�!!�  �١٥٤٠�,��زا�!!�ت ا�"��!!  �7!!م ��و4!!ب D!!رار ��4!!س ا��!!ن ا�!!دو�� �:

  ا52�D ا��ر و��ن ذ�ك �?-��ً.



 

 

  ا����ورات

�	�@� أن ��*5 ا��وردون ��5 ا���ل و���ور ��ر ا�*	!وات ا�/�د�!   (أ) -١٦
  ��Iن ا��ور ا�����  ��	%�ذ ھذه ا����دئ ا��و�7�4 .

�	�@!!� أن ���!!�ور ا��!!وردون، ���!!� رأي أي �!!	7م ذ�!!ك �?-�!!�ً، �!!3   )(ب 
ا�:�و��ت ا�"رى ا��/	�  ��Iن :�,ت :0�0!  �/�	! ، �2!��ن أ, 

  .�0�ھم أ�  ����  	*ل �� �"�طر 	�وب 	زاع أو :��  �دم ا�0*رار

  :دون اX"?ل �I:��م ا�%*رات ا�%ر��  (د) إ�5 (و) أد	�ه ج)( 

  –  qإذا ا��*!د �!ور F��!!	7!!�ك ���%!�ھم ا��	دث ا!: S!!	ر أ!د وا:!!د أو أ�
د وا����*!�، , 0!��� �!�  qن ھذه ا����دئ ا��و�7�4!  �!�ن ا��!ور�
:��  ا	%4�ر 74�ز 	ووي، أو �D�م أ:د ا����*�ن �f	7!�ء 2!��	�ت 
ا�و���!!  ��!!ورة �N!!ر D�	و	�!!  أو ا	�7��7!!�، �	�@!!� أن ���!!�ور 

��:د�!د و�*!د�ر :*�*!   ا��وردون �وراً ��ر ا�*	وات ا�د��و���0 
و�دى ا,	�7�ك ا��ز�وم. ��� �ـ4�ُـ3̀ ا��!وردون ��!5 ا���!�ور 
�!!� ا���!!%ت �!!واد 	وو�!!  أو أ	�!!ط  دورات وD!!ود 	!!ووي �!!م �:

  .�ـُ/�ن �	7� ��و���  أو :��� ا���ف 	��ط �%�4ري 	ووي

ورھ	!!!!�ً ���	��4!!!!  ا����!!!!رة �7!!!!ذه ا���!!!!�ورات، �!!!!ن ���!!!!ّرف  –  
�ن أن �	طوي ��!5 إ"!?ل �!Iي �!د��ر D!د ا��وردون �طر�*  ��

��"!!!ذه �!!!وردون آ"!!!رون ��!!!Iن ا��!!!�,�7م ا�4�ر�!!!  �!!!3 ذ�!!!ك 
ا����*�. ��� �	�@� ��ل �ورد أن �	ظر �� �/��!ق ����!�ت 	*!ل 
�%ردات ���ـ̀	  �� D�-�  ا��واد ا�:0ـّ�0  �� ا�وDت ا�ذي ��ون 

(ج) 4�ر� ، وذ�!ك إ�!5 :!�ن S��١٦ ا����ورات ��و4ب ا�%*رة 
  .%�ق ا��ورد�ن ��5 ا�*��م ���ٍد �?-ما�

  

  

  ا����ورات

ات ا�/�د�!  �	�@� أن ��*5 ا��وردون ��5 ا���ل و���ور ��ر ا�*	!و (أ) -١٧
  ��Iن ا��ور ا�����  ��	%�ذ ھذه ا����دئ ا��و�7�4 .

�	�@!!� أن ���!!�ور ا��!!وردون، ���!!� رأي أي �!!	7م ذ�!!ك �?-�!!�ً، �!!3   (ب) 
ا�:�و��ت ا�"رى ا��/	�  ��Iن :�,ت :0�0!  �/�	! ، �2!��ن أ, 

  .�0�ھم أ�  ����  	*ل �� �"�طر 	�وب 	زاع أو :��  �دم ا�0*رار

  :?ل �I:��م ا�%*رات ا�%ر��  (د) إ�5 (و) أد	�هدون اX" ج)( 

  –  F��!!	7!!�ك ���%!�ھم ا��	دث ا!: S!!	ر أ!د وا:!!د أو أ� qإذا ا��*!د �!ور
د وا����*!�، , 0!��� �!�  qن ھذه ا����دئ ا��و�7�4!  �!�ن ا��!ور�
:��  ا	%4�ر 74�ز 	ووي، أو �D�م أ:د ا����*�ن �f	7!�ء 2!��	�ت 

ا	�7��7!!�، �	�@!!� أن ���!!�ور ا�و���!!  ��!!ورة �N!!ر D�	و	�!!  أو 
ا��وردون �وراً ��ر ا�*	وات ا�د��و���0  ��:د�!د و�*!د�ر :*�*!  
و�دى ا,	�7�ك ا��ز�وم. ��� �ـ4�ُـ3̀ ا��!وردون ��!5 ا���!�ور 
�!!� ا���!!%ت �!!واد 	وو�!!  أو أ	�!!ط  دورات وD!!ود 	!!ووي �!!م �:

  .�ـُ/�ن �	7� ��و���  أو :��� ا���ف 	��ط �%�4ري 	ووي

�ً ���	��4!!!!  ا����!!!!رة �7!!!!ذه ا���!!!!�ورات، �!!!!ن ���!!!!ّرف ورھ	!!!! –  
ا��وردون �طر�*  ���ن أن �	طوي ��!5 إ"!?ل �!Iي �!د��ر D!د 
��"!!!ذه �!!!وردون آ"!!!رون ��!!!Iن ا��!!!�,�7م ا�4�ر�!!!  �!!!3 ذ�!!!ك 
ا����*�. ��� �	�@� ��ل �ورد أن �	ظر �� �/��!ق ����!�ت 	*!ل 

�ذي ��ون �%ردات ���ـ̀	  �� D�-�  ا��واد ا�:0ـّ�0  �� ا�وDت ا
(ج) 4�ر� ، وذ�!ك إ�!5 :!�ن S��١٦ ا����ورات ��و4ب ا�%*رة 

  .ا�%�ق ا��ورد�ن ��5 ا�*��م ���ٍد �?-م

  

  



 

 

    –  �!@�	� ،F-�!�	 ھ!ذه ا���!�ورات �!ن S!ل إ��!�و�	�ًء ��5 �!� ��و
���!!ورد�ن، وا2!!/�ن �!!� ا���!!�رھم ا��!!�دة ا��	�!!  ��!!رة �!!ن 
ا�	ظ!!!�م ا�0�0!!!� ��و���!!! ، أن ��%*!!!وا ��!!!5 رد �?-!!!م وإ4!!!راء 

�!ك �:��ل، ���ن أن ���2ن إ	7�ء �����ت ا�	*ل ا�	ووي إ�!5 ذ
  .ا����*�

!�ل ,�%!�ق   (د)  ��,�� S!ن أ:!د ا����*!ـّ�ن �"!ّل ����زا�I!�  !��إذا أ��دت ا�و�
ا�2!!!��	�ت ا�"!!!�ص �!!!S، �	�@!!!� ���!!!ورد�ن ا�	ظ!!!ر �!!!� �/��!!!ق 	*!!!ل 
ا��%!ردات ا����!!ـ̀	  �!� D�-�!!  ا��!واد ا�:0!!ـّ�0  إ�!5 ��!!ك ا�دو�!  ��	�!!� 

ھ!!ذه  و�N!!راض ��!!ون ��!!ك ا�/���!!  �D!!د ا��:!!ث �!!ن 4�	!!ب ا�و���!! .
ا�%*رة، , ���ر �%7وم "اX"!?ل" إ, إ�!5 :!�,ت اX"!?ل ا�"ط�!رة 

  ا��� �ن �I	7� أن ��ر �"�وف ��/�ق ��,	���ر؛

 �ؤ�د ا��وردون �/��ق �����ت 	*ل ا��%ردات ا����ـ̀	  �� D�-�  ا��واد (ھ)  
ا�:0!!ـّ�0  إ�!!5 ا�!!دول ا��!!� �	�7!!ك ا��زا���7!!� ا���/�*!!  �/!!دم ا,	��!!�ر 

�ت �!!� ا��4!!�ل ا�	!!ووي، �!!در��ن �!!Iن ا��0!!ؤو��  وا�0!!�ط  وا�2!!��	
��Iن ھذه ا�*رارات �	وط��ن ���:�و��ت ا�وط	�!  أو ��4!س ا��!ن. 
و�	ط�ق ذ�ك، ��!5 وS!4 ا�"�!وص، �!� ا�:!�,ت ا��!� ��!ـّ"ذ ��7!� 

 ��4س �:��ظ� ا�و���  أ��ً �ن ا4Xراء�ن ا������ن:

    –  �	�!!  ��!!رة �!!ن أن �*!!رر، ��و4!!ب ا�%*!!رة 4!!�م �!!ن ا��!!�دة ا�
ا�	ظ�م ا�0�0�، أ	!S :!دث �!دم ا��!�ل �!� ا�دو�!  ا����*�! ، أو 
  !��: �!� S!�/4� ا�!ـّ"�ذ إ4!راءات �:!ّددة �رط ��5 ا����*!ـّ���

  ا���ًل ,��زا���S ا�رD��� ؛

  

  

  

 

    –  �!@�	� ،F-�!�	 ھ!ذه ا���!�ورات �!ن S!ل إ��!�و�	�ًء ��5 �!� ��و
���!!ورد�ن، وا2!!/�ن �!!� ا���!!�رھم ا��!!�دة ا��	�!!  ��!!رة �!!ن 

?-!!!م وإ4!!!راء ا�	ظ!!!�م ا�0�0!!!� ��و���!!! ، أن ��%*!!!وا ��!!!5 رد �
�:��ل، ���ن أن ���2ن إ	7�ء �����ت ا�	*ل ا�	ووي إ�!5 ذ�!ك 

  .ا����*�

!�ل ,�%!�ق   (د)  ��,�� S!ن أ:!د ا����*!ـّ�ن �"!ّل ����زا�I!�  !��إذا أ��دت ا�و�
ا�2!!!��	�ت ا�"!!!�ص �!!!S، �	�@!!!� ���!!!ورد�ن ا�	ظ!!!ر �!!!� �/��!!!ق 	*!!!ل 

ا�دو�!  ��	�!!� ا��%!ردات ا����!!ـ̀	  �!� D�-�!!  ا��!واد ا�:0!!ـّ�0  إ�!5 ��!!ك 
��!!ون ��!!ك ا�/���!!  �D!!د ا��:!!ث �!!ن 4�	!!ب ا�و���!! . و�N!!راض ھ!!ذه 
ا�%*رة، , ���ر �%7وم "اX"!?ل" إ, إ�!5 :!�,ت اX"!?ل ا�"ط�!رة 

  ا��� �ن �I	7� أن ��ر �"�وف ��/�ق ��,	���ر؛

 �ؤ�د ا��وردون �/��ق �����ت 	*ل ا��%ردات ا����ـ̀	  �� D�-�  ا��واد (ھ)  
  إ�!!5 ا�!!دول ا��!!� �	�7!!ك ا��زا���7!!� ا���/�*!!  �/!!دم ا,	��!!�ر ا�:0!!ـّ�0

وا�2!!��	�ت �!!� ا��4!!�ل ا�	!!ووي، �!!در��ن �!!Iن ا��0!!ؤو��  وا�0!!�ط  
��Iن ھذه ا�*رارات �	وط��ن ���:�و��ت ا�وط	�!  أو ��4!س ا��!ن. 
و�	ط�ق ذ�ك، ��!5 وS!4 ا�"�!وص، �!� ا�:!�,ت ا��!� ��!ـّ"ذ ��7!� 

 ا4Xراء�ن ا������ن: ��4س �:��ظ� ا�و���  أ��ً �ن

أن �*!!رر، ��و4!!ب ا�%*!!رة 4!!�م �!!ن ا��!!�دة ا��	�!!  ��!!رة �!!ن   –    
ا�	ظ�م ا�0�0�، أ	!S :!دث �!دم ا��!�ل �!� ا�دو�!  ا����*�! ، أو 
  !��: �!� S!�/4� ا�!ـّ"�ذ إ4!راءات �:!ّددة �رط ��5 ا����*!ـّ���

  ا���ًل ,��زا���S ا�رD��� ؛

  

  

  

 



 

 

أن �*ّرر أن ا�و���  �Nر D�درة ��5 ا��:*!ـّق �!ن أ	!S �!م �:!دث   –    
��2!!��	�ت، ��!!� �!!�  أي �:ر�!!ف ��!!واد 	وو�!!  ��!!زم إ"2!!��7�

ذ�ك ا�:�,ت ا��!� ��!ون ��7!� ا4X!راءات ا��ـُ�"!ـّذة �!ن 4�	!ب 
ا����*ـّ� Dد 4/�ت ا�و���  �Nر D�درة ��!5 ا,2!ط?ع ��7��7!� 

 ا�رD���  �� ��ك ا�دو� .

ا�"!�ذ  �!ن وا:!د �!7ر 2N!ون �� ا�0	�-� ��م ا��4�ع و0ُ�/*د      
 �!وردونا� 0�0!�/رض ��!S ا�!ذي ا��:!��ظ�ن ا4X!راء، ��4!س
 Dرارا و��"ذون ا�وط	�  ��ن ا��0�0�ت �*�ر	�ت و�4رون ا�:�� 

  .رد �?-م ��Iن

, �0!!رى أ:�!!�م ا�%*!!رة ا�%ر��!!  (ھ!!!ـ) أ�!!?ه ��!!5 ����!!�ت ا�	*!!!ل  (و)  
  (ب) �ن ا����دئ ا��و�7�4 .��٤و4ب ا�%*رة ا�%ر��  

رة ��5 ا��:*!ـّق �!ن أ	!S �!م �:!دث أن �*ّرر أن ا�و���  �Nر D�د  –    
أي �:ر�!!ف ��!!واد 	وو�!!  ��!!زم إ"2!!��7� ��2!!��	�ت، ��!!� �!!� 
ذ�ك ا�:�,ت ا��!� ��!ون ��7!� ا4X!راءات ا��ـُ�"!ـّذة �!ن 4�	!ب 
ا����*ـّ� Dد 4/�ت ا�و���  �Nر D�درة ��!5 ا,2!ط?ع ��7��7!� 

 ا�رD���  �� ��ك ا�دو� .

ا�"!�ذ  �!ن وا:!د �!7ر ون2N! �� ا�0	�-� ��م ا��4�ع و0ُ�/*د      
 ا��!وردون 0�0!�/رض ��!S ا�!ذي ا��:!��ظ�ن ا4X!راء، ��4!س
 Dراراً  و��"ذون ا�وط	�  ��ن ا��0�0�ت �*�ر	�ت و�4رون ا�:�� 
  .رد �?-م ��Iن

, �0!!رى أ:�!!�م ا�%*!!رة ا�%ر��!!  (ھ!!!ـ) أ�!!?ه ��!!5 ����!!�ت ا�	*!!!ل  (و)  
  (ب) �ن ا����دئ ا��و�7�4 .��٤و4ب ا�%*رة ا�%ر��  

�وا�*  إX  ����4د"�ل أي �@��رات �د"ل ��5 ھذه ا����دئ ا��و�7�4! ،  ��زم -١٧
��!!� �!!� ذ�!!ك أي �@��!!رات D!!د �	!!�F �!!ن ����!!  إ�!!�دة ا�	ظ!!ر ا��!!ذ�ورة �!!� 

  .٥ ا�%*رة

�وا�*  إX  ����4د"�ل أي �@��رات �د"ل ��5 ھذه ا����دئ ا��و�7�4! ،  ��زم  -١٨
�!!  إ�!!�دة ا�	ظ!!ر ا��!!ذ�ورة �!!� ��!!� �!!� ذ�!!ك أي �@��!!رات D!!د �	!!�F �!!ن ���

  .٥ ا�%*رة

  

 




