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�رو�و�ول إ&�%$ ���#�ق ا��! ود ��ن ���ور�� �و���ر��� وا�و���� ا�دو��� 

�)ط�.� ا�ذر�� ��ط��ق ا�&����ت %$ إط�ر �!�ھدة 'ظر ا(�)'� ا��وو�� %$ 

 م ا����ر ا(�)'� ا��وو��أ�ر��� ا������� و�!�ھدة �د
 

 

  

  
والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات  ١يرد نص البروتوكول اإلضافي لالتفاق المعقود بين جمهورية كوستاريكا  -١

ثيقة لكي في إطار معاهدة حظر األسلحة النووية في أمريكا الالتينية ومعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية مستنسخًا في هذه الو 

. ثم ٢٠٠١تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٩وكان مجلس المحافظين قد أقر البروتوكول اإلضافي في  يطلع عليه جميع األعضاء.
 .٢٠٠١كانون األول/ديسمبر  ١٢ُوقع البروتوكول في سان خوسيه بكوستاريكا في 

، أي فـي ٢٠١١حزيران/يونيـه  ١٧ مـن البروتوكـول اإلضـافي، بـدأ نفـاذ هـذا البروتوكـول فـي ١٧وبموجب المادة   -٢
التاريخ الذي تلقت فيه الوكالة من كوستاريكا إخطارًا مكتوبًا يفيد بأن كوستاريكا قد استوفت المتطلبات القانونيـة والدسـتورية 

  الالزمة لبدء النفاذ.

 

  

 

  

  

  

  

  

  
  
١   ���رد �����!�ً �� ا�وINFCIRC/278. 
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INFCIRC/278/Add.1 

  ا��ر�ق

 

  
  

  ! ود&�%$ ���#�ق ا��إ�رو�و�ول 
  وا�و���� ا�دو��� �)ط�.� ا�ذر�� ���ور�� �و���ر�����ن 

   'ظر ا(�)'� ا��وو�� %$ أ�ر��� ا������� ط�ر �!�ھدةإ�ط��ق ا�&����ت %$ �
  �دم ا����ر ا(�)'� ا��وو��و�!�ھدة 

  

  

  

  

��� &��ت   �&�'� " (�)ور� &و�'��ر �'���ط�-'� ا&و�'��ر&�(ا��'� �'�د�+ � �'��ذر'� ") وا�و&��'� ا�دو

�� "ا�و&���") طر�ن �� ا�2'�ق �1�'ود  ��7ظ'ر ا��'��7 ط'�ر ��1ھ'دة إ�ط�'ق ا�4'����ت �'� �(ا��� ��د�+ �

� و��1ھدة ��9��� "ا��2ق ا�����4ت") �دأ �2'�ذه ا��وو� �� أ�ر&� ا ��د�+ ��) ��دم ا��;�ر ا����7 ا��وو

����/�و���ر  ٢٢�� �  ؛�١٩٧٩;رن ا

�ر��D ا��(��C ا�دو�� �� ا���4 �� �1ز'ز �'دم ا��A;'�ر ا��'ووي �'ن طر'ق �وط'د  ��)�� درا&�ً إو  

� �ظ�م ����4ت ا�و&��� و��7ن &�2ء�E؛��1�  

('ب ��'+ ا�و&��''� أن �را�'� أ��'�ء ��2''ذ ا�4'����ت ا��7('� إ ذ �;'رانإو   E''أ� +'��'�: �(�''ب إ �'� +''�

''� اA-��''�د� وا��&�و�و(''� إ�����، أ �&و�''��ر&���-''� ا��''��و ا��1''�ون ا�''دو�� �''� �(''�ل ا��;''ط� ا��وو''� ا

رھ''� �''ن ا�7&''�م ا���''� ا��''�ر� و7�''وق Dو �''��7''� ا���د���''�7 وا��''�ن وا�� �''��1���وا�7''رام ا�7&''�م ا

'ر ذ�'ك �'ن Dو ����'���7�ط�ت ا��� �&2ل ��7� ا��رار ا��(�ر'� وا��&�و�و('� واAا Cا��راد، وا�!�ذ (�

�+ ���)�؛إ ��لا��ر� ا���  ا��1�و��ت  

�� �� ھذا ا��رو�و&ول ��د ا�7د ا�د�+ ا����'ق �'C  و��� &�ن  ���1ن أن ظل �وا�ر و&���� ا��;ط� ا�

� ����4ت ا�و&��� و��7ن &�2ء�)�؛�  ھدف �وطد ��1

  �Kن �& وا�و&��� -د ا�2��� اLن ��+ �� ��: &و���ر

  



 

٢ 

  �&����تا�!�.� ��ن ا��رو�و�ول وا�#�ق ا

  ١ا��ـــ�دة 

��ط�ق أ7&'�م ا�2'�ق ا�4'����ت ��'+ ھ'ذا ا��رو�و&'ول ��'در �'� �&'ون ���'�� �7N&'�م ھ'ذا ا��رو�و&'ول   

ن أ7&'�م ھ'ذا ا��رو�و&'ول Kو��وا��� �1)�. و�� �7�� ���زع أ7&�م ا��2ق ا�����4ت �C أ7&�م ھذا ا��رو�و&ول، �

  ھ� ا��� ��ط�ق.

  �و%�ــــــر ا��!)و�ــــــ�ت

  ٢ــ�دة ا��ـ

  �9ن �7وي ��+ �� ��:Kا�و&��� � &و���ر&��زود   -أ

�� �دورة ا�و-ود ا��ووي ��;ط� ا��7وث اRو�ف ��م   ‘١’  �1���� اT���A ����'واد ��طوي ��+  ا

���7دد – ��و�)� أو &و���ر&�وا��4ط�C �)� �� أي ���1 وا��� ��و�+  �وو�� –  �('��ر!

 C�4ط����� ��)�؛ و�1�و��ت �7دد �&�ن ��ك ا��;ط�.أو �را-��)�، أو ا� �(�  

  ’٢‘  ''� أو ا�&2'�ءة، و��12��1�'ق �� �'��2ق ـُ �1�و��ت �7ددھ� ا�و&��� ��+ أ��س ا�2واTد ا���و-1'� �

 C''� �''(���&�4''����ت، ا��4''ط�C �)''� �''� &و�''��ر�� ��''��� ذات ا�X'';��، �;''Nن ا��;''ط� ا

)� ا��!دام  أ��&ن وا-�1 !�رج ا��را�قو��  �را�ق� C;�  .�واد �وو

ذا إ، ��4ن أو(E ا��!دام ا����'+ و��7و'�ت ا����'+ �و-Cو�ف ��م �&ل ���+ ���م �� &ل   ‘٣’  

A E�����و-Z4��C �ن ھذا ا�و�ف. و��4ن ا�و�ف !رط�  &��ت ��7و.  

�ت ا���2ذة �'� &'ل �&'�ن ;'�رك �'� ا��;'ط� ا��7'ددة �'� ا��ر�'ق   ‘٤’  ��1�ا�ول و�ف �7(م ا

  �)ذا ا��رو�و&ول.

  ’٥‘   �''(���ور''وم و�7�ورا�''وم و��''��C �ر&''ز ا��1�و�''�ت �7''دد �&''�ن ��''�(م و��''��C �ر&''ز ا

� و-در�)� ا�X;���در� ا���و� واRا��� ا)���R C��'������ج ا���وي ا�راھن ���ك ا���'�(م وا

 ��������&��'�ج ا��'�وي ا�'راھن Rا &�&و�'��ر��'+ ط�'ب ا�و&��'� �'ذ&ر  &&ل. و��'�ءً  �&و���ر

�'��زم ��'دم ��'ك ا��1�و�'�ت Aو .E'�('راء �7'ر �2ّ�'ل إ���(م �1�'E أو ���'�C �ر&'ز �1

����واد ا��وو.  

�م ��'ل   ‘٦’   ���ن ��'�C ا�و-'ود إ�1�و��ت �;Nن ا��واد ا���در� ا�'������'�ء ا���'+ ا��ر&'ب وا

R أو �(Tرا��راءً إ  ً�� �ظر���  �:وذ�ك ��+ ا��7و ا

''�ت ��''ك ا��''واد   (أ)    �&– �''''ر �ووD أو �'' – �''واء &��''ت ��''�!دم �''� أD''راض �وو

�&''ل �&''�ن �''�  ��''����� ،C''ز���''��T وأو(''E ا�''�!دا�)� ا�12�''� أو ا�&�و�ر&�)''� ا

�&�''ل ھ''ذه ا��''واد �&�''�ت ��(''�وز �;''رة أط�''�ن ��ر''� �''ن ـد �ـ''ـE �و('' &و�''��ر�

ورا�''وم و/أو �;''رن ط�''�ً ��ور''وم،��ر''� �''ن ا ا�  �''����a''�&ن ا�!''رى ا ��''���و��

!ص  ��&&'ل،  &و���ر&��و(د �)� &��ت �زد ��+ طن ��ري وا7د، ��)و��( �



 

٣ 

ورا�'وم أو �;'رن ط�'�ً إ� ��ر'�ً  ذا &�ن �(�و�)� �(�وز �;رة أط��ن ��ر� �'ن ا

���زم ��دم ھذه ا��1�و��ت  Aوم. و�ور�  ؛���واد ا��وو� (راء �7ر ��2لإ�ن ا

''�ت &''ل ���''� ��''در !''�رج   (ب)    �&�&���''ك ا��''واد  &و�''��ر–  ً�''��''ن أ(''ل  !�

�''''ر �ووD راض''Dواد وو()�)''�، ��''د�� �&''ون  – أ''�����''ك ا �T�''�&�وا��ر&''ب ا

:���ت ��(�وز �� �&�  

�(''�وز !''9ل ا�1''�م   )١(       E''وم، أو �''� �(�و�''ورا���;''رة أط�''�ن ��ر''� �''ن ا

�''����� �''''�ت ا���''در ا������1''� !''�رج �;''رة أط�''�ن ��ر��1� ��& &و�''��ر

ورا�وم ا���در ��ل &�� &ل ��)'� �'ن �;'رة إ�ن ا� ����+ �2س ا�دو�� وا

  أط��ن ��ر�؛

�(�وز !9ل ا��1م �;رن  ��ر�ً  �;رن ط��ً   )٢(       Eوم، أو �� �(�و��ور��ن ا

�ت ا���در ا�������1 !�رج  ��ر�ً  ط��ً ��1� ��������ور'وم  &�&و���ر��ن ا

�ل &�� &ل ��)� �ن �;رن ط��ً إا���در � ����+ �2س ا�دو�� وا  ً�  ؛��ر

''�ت &''ل ���''� ا�''�راد دا!''ل   (ج)    �&�&���''ك ا��''واد  &و�'''��ر–  ً�''��''ن أ('''ل  !�

�''''ر �ووD راض''Dأ –  E'')راھن وأو''����''ك ا��''واد و�&��)''� ا �T�''�&�وا��ر&''ب ا

  � �&ون �&��ت ��(�وز �� ��:ا��!دا�)� ا�12�� أو ا��ز�C، ��د�

�(''�وز !''9ل ا�1''�م   )١(       E''وم، أو �''� �(�و�''ورا���;''رة أط�''�ن ��ر''� �''ن ا

ورا�''وم ا������1''� دا!''ل �''�ت ا�''�راد ا��1� ��''����� �''�;''رة أط�''�ن ��ر

�&�ل &�� &ل ��)� �ن �;رة أط��ن ��ر�؛ &و���ر� ���  وا

�وروم ��ر�ً  �;رن ط��ً   )٢(      ��(�وز !9ل ا��1م �;رن �ن ا Eأو �� �(�و� ،

�ور''وم ا������1''� دا!''ل  ��ر''�ً  ط�''�ً �''�ت ا�''�راد ا��1� ��''������& &و�''��ر

�ل &�� &ل ��)� �ن �;رن ط��ً � ���  ؛��ر�ً  وا

;'�رط ��'دم �1�و�'�ت �'ن ��'ل ھ'ذه ا��'واد ا���1'زم ا�'�!دا�)� ا�'�!دا��ً  ����ً      A E'�N�  ر'D

Dووي.�ووي، ��(رد ��و��ر اD �T�(��  )� ;&ل ا��!دا�)� ا

�'ن  ٣٧ة �'�دا���21ة �ن ا�4'����ت ����4'+ ا� ا��واد ا��وو��1�و��ت �;Nن &��ت   (أ)  ‘٧’  

  و�;Nن أو(E ا��!دا�)� وأ��&�)�؛ا��2ق ا�����4ت 

''�ت �1�و�''�ت   (ب)    �&�(-''د �N!''ذ ;''&ل ��''درات) وا�A''�!دا��ت �''� &''ل �&''�ن �;''Nن ا

 �����������واد ا�2�'رة �وو��'ن  ٣٦ة �'�د�'ن ا� (ب) ا���21ة �ن ا�����4ت ����4+ ا

''ر ا��''ووي، ��''د�� ا�2''�ق ا�4''����ت D �T�''(���''م �N!''ذ �1''د ;''&ل ا�A''�!دام ا �''(�&�و

'�ت ا��'ذ&ورة �'�  ونـ�&'�&�. وA �'ن ا�2'�ق ا�4'����ت ٣٧ا��'�دة �&�'�ت ��('�وز ا

���واد (راء �7ر ��2ل إ���زم ��دم ھذه ا��1�و��ت � .ا��وو

  ’٨‘  Rا �'')��1���و''� ا1�R�و�''�ت �;''Nن ا��&''�ن أو ا��2''�ت ا���و�''ط� أو ا��� ���''4 �''��;''�1ع ا

�''راء��7''وي ��''+ ��و�و�''وم أو Rد اوا��''� ر�1''ت ��)'''�  ٢٣٣-أو ورا�''وم ورا�''وم ;''د



 

٤ 

 +''4��2�''رة �''Kن ��''�رة �''ن ا�2''�ق ا�4''����ت ١١ا��''�دة ا�4''����ت ���. و�D''راض ھ''ذه ا

�)��1��2)'� اRRا "ا�2�ت أو ���'�ت �&��'ر �4��" A �;�ل ����ت إ��دة ��T�1 اD ���'4

�2�ت أو ا��!�ص ��)�.��  ا���طو� ��+ ��ل ا����1ر، �ن أ(ل !زن ا

''ر ا��وو''� ا���''رودة �''� ا��ر�''ق  ا��''واع ا��7''ددة�1�و�''�ت �;''Nن   ‘٩’  D واد''���''ن ا��1''دات وا

:���������، وذ�ك ��+ ا��7و ا�  ا

�&'''ل ���'''� ��'''در !'''�رج   (أ)     ��'''������&���'''ك ا��1'''دات وا��'''واد: ھو�)'''�،  &و�'''��ر

 d'�، و�'�رd ا���'در أو �'�ر�����و&���)�، و�&�ن ا��!دا�)� ا��ز�'C �'� ا�دو�'� ا

  ا���در ا���و-C �7ب اA-��4ء؛

''د �''و�ره  ��''�ءً   (ب)    &N� ،�''�� ، ������رھ''� دو�''&و�''��ر&���''+ ط�''ب �7''دد ��د�''E ا�و&�

�'د�)� دو�'� أ!'رى � �'���'+ ا�و&��'� �;'Nن ��'در ��'ل ھ'ذه إ���وردة، ���1�و�'�ت ا

�+ إا��1دات وا��واد �&  .&و���ر

!'ص �ط'ور دورة ا�و-'ود ا��'ووي (��'� �'�   ‘١٠’   �'�� �'������2رة ا���وات ا�1;ر ا ���1�ا�!طط ا

�� �دورة ا�و-ود ا��وويا��ز��1  وا��طورا��7ث أ�;ط� ذ�ك �1�����د�� ���1'دھ� ا��'�ط�ت  )ا

 �� ��T9��  .&و���ر&�ا

�: &و���ر&���ذل   -ب������1�و��ت ا�� ��  &ل ()د �1�ول �ن أ(ل �زود ا�و&�

�� �دورة ا�و-ود ا��ووي وا��طور��;ط� ا��7ث و�ف ��م   ‘١’  �1����'واد ا��� A ��طوي ��'+  ا

��2'�ت �'�دة ��1�('� إ�راء وو���ل ��+ و(E ا��7د'د �'�R �وو��ا�و-'ود ا��'ووي أو ��1�('� ا

Rا �''�و�أو  �''راءورا�''وم ;د''ـد اR;''�1ع ا��''� ��7''وي ��''+ ��و�و�''وم أو ا���و�''ط� أو ا

+ ـA ��و�'' &و�''��ر&�&ن ـو�'' &و�''��ر&�، ا��4''ط�C �)''� �''� أي ��1''� دا!''ل ٢٣٣-ورا�''وم

(���7د''د –� أو ـ''ـ��و�� – � �''(� C�4''ط����''� ��)''�؛ و�1�و�''�ت �ر!�'')� أو �را-��)''�، أو ا

2�رة ���2�ت ا���و�'ط� أو 7�Kدد �&�ن ��ك ا��;ط�. و�Dراض ھذه ا���1�(�" ا�" Z�ن ��ط

�و� ا�'ر ا���طو'� ��'+ RاD �'(2�2'�ت أو ���'�ت �&��;�ل ����ت إ��دة ��T�1 ا A �1ع;

�2�ت أو ا��!�ص ��)�.��  ��ل ا����1ر، �ن أ(ل !زن ا

'�ن ا�'ذي 4'ط�C ���'ك ا��;'ط�، ا��'� ��2'ذ �'�  و�ف �'�م ��a;'ط�  ‘٢’  &�وھو'� ا�;'!ص أو ا

 �ًـ ، وا��''� �''رى ا�و&��''� أ�)''� ر��''� &��''ت �ر��ط''� ار���ط''�و-''Cأ�''�&ن �7''ددھ� ا�و&��''� !''�رج 

2. و!C4 �و�ر ھ'ذه ا��1�و�'�ت �ط�'ب �7'دد �'ن (��'ب ا�و&��'�. ا��و-�N�C;ط� ذ�ك  �ًـ وظ

�� و�� �و-ت �رC.و��دم ا��1�و��ت ����;�ور �C ا�و&�  

�دم  ���ءً   -ج� ���ي �1�و�'�ت -'د��)� ��و('ب ھ'ذه ا��'�دة،  أو �و4'�7ً  �')���ً إ &و�'��ر&���+ ط�ب ا�و&�

�در �� &ون ذ�ك ذا ��� �DNراض ا�����4ت.�  



 

٥ 

  ٣ا��ـــ�دة 

�''دم   -أ��&2�''ـددة �''ـ�ت ا��7''ـ��و&��''� ا��1�و�'' &و�''��ر�أ) ‘(٦’وأ‘ ٥’وأ‘ ٤’وأ‘ ٣’وأ‘ ١’رات ا�2ر�''� أـ� ا

2�رة ا�2ر�� ب �٢ن ا���دة ‘ ١٠’وأ‘ ٧’وأ��ن �'دء �2'�ذ ھ'ذا  و��ً  ١٨٠�� 4Dون  �٢ن ا���دة ‘ ١’وا

  ا��رو�و&ول.

�''دم   -ب��&)''� �''� إأ�ر/�''�و �''ن &''ل �''�م، ا�''��2ءات ���1�و�''�ت ا��;''�ر  ١٥��و&��''�، �7�''ول  &و�''��ر�

�و��2�رة أ أ�9ه �ن ا��2رة ا��� �Xط� ا���� ا���. وا��'��'رات -'د ط'رأت إ�� اX� م �&'ن ھ�'�ك أي'�ذا 

  ذ�ك. &و���ر&���+ ا��1�و��ت ا����ق ��د�)�، أو74ت 

�''دم   -ج��&2�ر�''ـددة �''ـ�ت ا��7''ـ�م، ا��1�و�''ـن &''ل �''ـأ�ر/�''�و �'' ١٥��و&��''�، �7�''ول  &و�''��ر�ن ـ� ا

ـ���.�ن ا��2رة ا��� �Xط� ا����  ٢ب) و(ج) �ن ا���دة ‘(٦’ن أــا�2ر������ ا��و��  ا

�دم   -د��&2�'رة ا�2ر�'� أ &و���ر�9�'� ;')ور ا��1�و�'�ت ا��7'ددة �'� ا�. ٢أ) �'ن ا��'�دة ‘(٩’��و&��� &ل 

9�� ;)ور. و��دم ھذه ا��1�و��ت �� 4Dون ��ن و��ً ��  �ن ��رd ا��)�ء ��رة ا

�دم   -ھـ��&2�'رة ا�2ر�'� أ &و���ر��'ن  و�'�ً  ١٨٠-�'ل  �٢'ن ا��'�دة ‘ ٨’��و&��'� ا��1�و�'�ت ا��7'ددة �'� ا

�دم �7�'ول إ(راء أي ��1�(� إ� ��& ،���4١٥  �'��'رات اX��أ�ر/�'�و �'ن &'ل �'�م �1�و�'�ت �'ن ا

.������� ا��و��  �طرأ �� ا��&�ن �ن ا��2رة ا��� �Xط� ا���� ا

2�''رة &و�''��ر&���2''ق   -و��''ن ‘ ٢’ا�2ر�''� أ وا�و&��''� ��''+ �و-''ت و�''وا�ر ��''دم ا��1�و�''�ت ا��7''ددة �''� ا

  .٢ا���دة 

�''دم   -ز��&2�''رة ا�2ر�''� أ &و�''��ر��''� 4D''ون  ٢ب) �''ن ا��''�دة ‘(٩’��و&��''� ا��1�و�''�ت ا��''ذ&ورة �''� ا

ن و��ً �� .���دم �ن ا�و&���  �ن ا�ط�ب ا

��(���  ا��!���� ا��

  ٤ا��ـــ�دة 

� �� �Rط�ق ا  ����� ��و(ب ا���دإ(راءات ا��&���1�� ا��  �ن ھذا ا��رو�و&ول: ٥ة ط�ر ��2ذ ا

�ً   -أ��ً  A ��1+ ا�و&��� آT��7�ق �ن ا��1�و��ت ا��;�ر إ أو ����)� �� ا���دة إ�+ ا�٢ �'�؛ و�&ن &'ون ��و&�

:�� �� ���1�  

2�'رة ا�2ر�'� أإأي �&�ن �;�ر   ‘١’  �E �� ا�2�'رة ا�2ر�'� أ‘ ١’�؛ وذ�'ك ��'+ �٥'ن ا��'�دة ‘ ٢’أو ا

�ر �1���؛ �واد �وو��N&د �ن �دم و(ود أي أ��س ا�����T �ن أ(ل اD �  أو أ�;ط� �وو

2�'رة ج �'ن ا��'�دة إأي �&�ن �;�ر   ‘٢’  �2�'رة ب أو ا�E �� ا�، وذ�'ك �'ن أ('ل �7'م أي ��'�ؤل ٥

�د�''� ��و(''ب ا��''�دة ��أو �''ن أ(''ل �7''م أي �4''�رب  ٢�1�''ق ��''�7 وا&��''�ل ا��1�و�''�ت ا

�1�ق ���ك ا��1�و��ت؛  



 

٦ 

2�رة ا�2ر�� أإ أي �&�ن �;�ر  ‘٣’  �E �� ا��در ا�9زم ��و&��'� �'ن أ('ل �٥ن ا���دة ‘ ٣’�، وذ�ك ��

��ر�'ق!راج �ن ا�!د�� N;�Rن �7�� ا &و���ر&�إ�9ن  – �Dراض ا�����4ت –أن �ؤ&ــد  

E ا��!دام  �&�ن وا-C !�رج ا��را�قأو � C;  .�واد �وو�&�ن 

�7�''� ا����''وص ��)''� �''� ا  ‘١’  -ب����ء ا�''��� �''2�''رة ا�2ر��’٢ ‘ �''� &و�''��ر&�أد�''�ه �1ط''� ا�و&�

�1�� -�ل  �����ً  إ!ط�راً ��  ���� ��+ ا�-ل؛  ��٢٤

�1�''� أي �&''�ن �''�   ‘٢’  ��C''-أو  ا-�را�''�ً  –�''�  �و ���''���7�''ق �''ن ا��1�و�''�ت ا���ز''�رات ا

''� �''� ذ�''ك �� ا��7''ددة ا�X''رض أو ا�رو�'';�2��''�ت ا��1���C''-و��ط''�ر �&''ون �''دة اR! – ا

ن �&'ون أ-'ل �'ن �'���ن أذا ط��ت ا�و&��� ذ�ك، �'���ن ��'+ ا�-'ل، و�&'ن ('وز إا����ق، 

.�T���  �� ظروف ا��

&ون اR!ط�ر ا����ق �&�و��ً   -ج.���1���1�� وا��;ط� ا�9زم ��2ذھ� أ���ء ��ك ا��  ، و7دد أ���ب ا

�7�� و(ود ���ؤل أو ��4رب �1ط� ا�و&���   -د ���&ر �7'م ھ'ذا ا���'�ؤل �ر &و���ر��� �و4Z و�

R م ط�بر أو ا���4رب. و�1ط+ ھذه ا�2ر�� -�ل ��د!N'� أن �'��'م �'ر ا�و&� �'� ،�'�('راء إ(راء ��1

!ل �'��Xرض ا�'ذي ا����'ت �'ن أ(�'E. و��'+ أي 7'�ل A ��'�!�ص ا�و&��'� أي ا�'����(�ت � ���1��ا

7ن �  ا�2ر��.ھذه  &و���ر&��ط�ء إ�;Nن ا����ؤل أو ا���4رب 

�1��   -ھـ���م �وا�ق إA �(رى ا �� �ر ذ�ك. &و���ر&�A أ���ء ����ت ا��1ل ا��1دD +��  

7ق   -و�&��2;� ا�و&��� أ��'�ء �'� (رو�'E �'ن ��1�'�، ;'رط� أA  &و���ر&�أن را�ق ����و   �&و���ر

ن �ن ا4Aط9ع �وظ�2T)م أو إؤدي ذ�ك ;�2��  �+ �7و آ!ر.��-�)م �ن ذ�ك �إ�+ �N!ر ا

  ٥ا��ـــ�دة 

��: &و���ر&� �و�ر   �� ���1� ����و&�  

  ؛�� �و-Cأي �وC4 ��   ‘١’  -أ

2�رات ا�2ر�� �ن أ &و���ر&�أي �&�ن �7دده   ‘٢’  �  ؛�٢ن ا���دة ‘ ٨’�+ أإ‘ ٥’��و(ب ا

C  �&�ن وا-C !'�رج ا��را�'ق أ!'رج �'ن ا�!د�'�، أو أي �ر�ق أ!رج �ن ا�!د��أي   ‘٣’  ';&'�ن 

E  .�واد �وو�ا��!دام  �

2�''رة ا�2ر�''� أ &و�''��ر&�أي �&''�ن 7دد�''E   -ب�2�''رة ا�2ر�''� أ‘ ١’��و(''ب ا�2�''رة ا�2ر�''� ‘ ٤’أو ا�أو ا

2�رة‘(٩’أ�2�رة ا�2ر�� أإ، !9ف ا���&ن ا��;�ر ٢ب �ن ا���دة  ب) أو ا�)� �� ا�أ�'9ه؛ ;'رط� ‘ ١’

� ��ط���ت ا�و&��'�  ، إذا �(زت �ن أن �و�ر ��ل ھذه&و���ر&�أن ��ذل �����1��، &ل ()د �1�ول ��ا

ر.!N� ل أ!رى ودونTو���  

2�'ر�ن أ و ب أ�'9ه، �'ن أ('ل إأي �&�ن آ!'ر �7'دده ا�و&��'�، !'9ف ا��'�&ن ا��;'�ر   -ج�)'� �'� ا�أ!'ذ 

E�� �ن �&�ن �1T�1�'�، &و���ر&�؛ ;رط� أن ��ذل ���ت ���، إذا �(زت �'ن أن �'و�ر ��'ل ھ'ذه ا

ر.&ل !N� ل أ!رى ودونTأ��&ن �(�ورة أو �و�� �� ��� ��ط���ت ا�و&�����  ()د �1�ول 



 

٧ 

  ٦ا��ـــ�دة 

٥(وز ��و&���، ��د ��2ذ ا���دة   :�����  ، أن �4ط�C ����;ط� ا

�1�� و��'�ً   -أ��� �����2�'رة ا�2ر�'� أ �����'�ت إ: �٥'ن ا��'�دة ‘ ٣’أو أ‘ ١’� C'�)و ،�('راء �را-�'� ��'ر

�؛ وT�Rف �'ن ا';&�رھ'� ا��!دام أ()'زة اDب أ!�'�م و'��'� �'�ص ��'E  –;'���1ت و-��')�؛ و�ر&

��ن أ()زة ��ن و&;ف A�7ت ا���9ب؛ و��2ذ �دا�ر �و4'و�� أ!'رى �رھ�'ت  – ا��ر���ت ا�2ر�

�'� "ا��(�'س")  �'�� ووا�ق �(�س ا��7'��ظن (ا�'ذي �'د�+ �����7� ا���ا��(ر�� ��+ (دواھ� �ن ا

  .&و���ر&�+ ا��!دا�)� وأ���ت �;�ورات �ن ا�و&��� و��

�1�''� و��'�ً   -ب��� ��'���2�''رة ا�2ر�''� أ ����ا��''واد ('راء �را-�''� ��''ر�، و�'د �2''ردات إ: �٥'ن ا��''�دة ‘ ٢’

�'ر ���'ف؛ وا�'�!دام أ()'زة ا�&;'ف �'ن إ؛ وا��ووD ت ��+ �7'و��ر ����2 وأ!ذ �D ت���(راء -

R7'ا�؛ و�(���'�ت ;���1ت و-� C'�)؛ و�'(�'�ت ا��'واد و��;'T)� و�ر��&� ��'��ص ا��'(9ت ذات ا

'� ووا�'ق ا��(�'س ����7'� ا����؛ و��2ذ �دا�ر �و4و�� أ!رى �رھ�ت ا��(ر�� ��+ (دواھ� �'ن اT�

  .&و���ر&���+ ا��!دا�)� وأ���ت �;�ورات �ن ا�و&��� و

�1�''� و��''�ً   -ج��� ��'���2�'رة ب �''ن ا��''�دة  ����''�؛ وا�''�!دام إ: ٥T�''�ت �� C'�)؛ و�('راء �را-�''� ��''ر

Rف �ن ا;&��4'����ت؛ و��2'ذ ;���1ت و-��)�؛ و�7ص �(9ت اRأ()زة ا�� ���������ج وا�;7ن ا

''� ووا�''ق ا��(�''س ��''+ ����7''� ا����''دا�ر �و4''و�� أ!''رى �رھ�''ت ا��(ر�''� ��''+ (''دواھ� �''ن ا

�ـــ� وا��!دا�)� وأ���ــــت �;ــــ�ورات �ـــن ا�و�&�&  .&و���ر

�1�''� و��''�ً   -د��� ��''���2�''رة ج �''ن ا��''�دة  ����''�؛ و�''� �7�''� �(''ز ا���''�gT �''ن �7''م ٥T�''�ت �� C''�) :

2�رة ج �ن ا��'�دة �('وز ��و&��'�  ٥ا����ؤل أو ا���4رب �� ا��&�ن ا�ذي 7دد�E ا�و&��� ��و(ب ا E'�K�

;���1ت و-��)�، وأن ��2'ذ )زة ا�&;ف �ن اRأن ���!دم �� ھذا ا��&�ن أ()زة ا��را-�� ا���ر� وأ(

ن  –� E  �دا�ر �و4و�� أ!رى. – وا�و&��� &و���ر&��7ب ا���2ق ��

  ٧ا��ـــ�دة 

('راء ��1�'� �7&و�'� ��و('ب إ�ر��'�ت �&2'ل  &و�'��ر&�، ��!'ذ ا�و&��'� و&و�'��ر&���+ ط�ب  ���ءً   -أ

7�و�'� دون إ�;'�ء �1�و�'�ت����7'� ��1�'ق ����A;'�ر، أو �'ن أ('ل ا�و�'�ء  ھذا ا��رو�و&ول �ن أ('ل ا

��7� ا���د�، أو �ن أ(ل ��7� ا��1�و��ت�� ا�2&ر'� أو ���ط���ت ��1�ق �����ن أو ا&����� �� ا��;�و

7� ا��(�ر�. وھــــذه ا��ر��ــ'ـ�ت C'��� A ا�و&��'� �'ن ��2'ذ ا��;'ط� ا�9ز�'� ��'و�ر ���ا�����7 �ن ا

N;� �-و�دات �و&N� ��1 �ن أي��'ر �1��'�، ��'� �'� ذ�'ك  �واد �وو�ن !�و ا��&�ن اD �'وأ�;ط� �وو

)''� �'� ا��''�دة إ�7'م أي ��''�ؤل �1�'ق ��''�7 وا&��'�ل ا��1�و�''�ت ا��;'�ر �، أو أي �4'�رب �1�''ق ٢

  ���ك ا��1�و��ت.

(وز   -ب�&)� �'� ا��'�دة إ، ��د ��د�)� ا��1�و��ت ا��;�ر �&و���ر�٢ �'����T'� ، إ�'9غ ا�و&����واC'4 ا��

 ��C-و���1�� ا��7&و��. ا��  أو ا��&�ن ا�ذي -د ��ط�ق �E ا

(وز   -ج�&7ن �دء ��2ذ أي �ر���ت �ر�� Aز�� – �&و���ر� –  N)�� 7&و�'� ا��'�-�ً إأن���1�'� ا���+ ا 

2�رة أ أ�9ه.�  �C أ7&�م ا



 

٨ 

  ٨ا��ـــ�دة 

   C��س �� ھذا ا��رو�و&ول �� ��&('راء ��1�'� ��'�&ن أ!'رى إ�1رض ��+ ا�و&��� �ن أن  &و���ر

R�� ���4ر إ�;��)� �� ا���د�ن إ�+ ا���&ن ا�، أو �'ن أن �ط�'ب �'ن ا�و&��'� ا4A'ط9ع ��N;'ط� �7�'ق ٩و ٥

 ���)��9�ر –�� �&�ن �1ن. و��ذل ا�و&��� &ل ()د �1�ول !N� ط�ب. – دون��ل ھذا ا��  

  ٩ا��ـــ�دة 

'� �'ن ��'�طق ��1�'� ا��'�&ن ا��'� �7'ددھ� ا�و&��'� �'ن أ('ل  ��و&��'� &و�'��ر&��و�ر   Tأ!'ذ ��'�ت �

�1�''� - &و�''��ر&�؛ ;''رط� أن ��''ذل ;��''�1��''�  - إذا �(''زت �''ن أن �''و�ر ��''ل ھ''ذه ا����&''ل ()''د �1�''ول 

�1�� إA �1د �� &ون ا��(�س -���ل ھذه ا� ��د وا�ق ��'+ ��ط���ت ا�و&��� �� أ��&ن �د�ـــــ�. وA ����س ا�و&�

�ا��!دام T��1��ت ا��'� �'ذ�ك، و�1'د �;'�ورات �'ن و��'+ ا��ر��'�ت اR ���طق ;��'��1ن  أ!ذ ا�1���'� اTرا)

  .&و���ر&�ا�و&��� و

  ١٠ا��ـــ�دة 

�وم ا�و&��� �9�Kغ   ��&��: &و���ر ���  

�'� �'Nي  -أ�1���أو('E ��'�ؤل أو �4'�رب  ا��;ط� ا���2ذة ��و(ب ھذا ا��رو�و&ول، ��� �� ذ�ك ا��;ط� ا

)'�، وذ�'ك �'� 4D'ون �'�ن و�'�ً إ &و�'��ر&�ا��ر�ت ا�و&��� ا���'�ه ����'ك   �'�2'ذ ا�و&��� d�'ن �'�ر

  ا��;ط�.

�� �Nي أو(E ���ؤل أو ��4رب ا��ر�ت ا�و&��� ا����ه   -ب�1���)�، وذ�ك �'�  &و���ر&����gT ا��;ط� ا�إ

�ن و��ً أ-رب و-ت ��&ن �&ن ��+ أي �7ل �� 4Dون �9 � d��ـَ �ن ��ر jـ.gT����  ت ا�و&��� �ن ا

ا�����A(�ت ا��� ا��!���)� �ن أ�;ط�)� ا���2ذة �'� إط'�ر ھ'ذا ا��رو�و&'ول. و��'دم ھ'ذه ا�A'����(�ت   -ج

 ً�  .��و

  ����� �#��$ ا�و���ــــــــ�

  ١١ا��ـــ�دة 

�و�+ ا��در ا��1م إ!ط�ر   ‘١’  -أ�&اN� ���1��Aي �وظف �ن �وظ�2 ��وا��� ا��(�س ��+  &و���ر

���1''ل ��2;''�ً  �''���4''����ت. و�''� �''م ��''م  ا�و&��&9�''� ;'')ور �''ن  – &و�''��ر��''� 4D''ون 

�''9�Kم ا��''در ا�1''�م �ر�4'')� أن &''ون ھ''ذا  – !ط''�ر ا���1�''ق ��وا��''� ا��(�''سRا�''��9)� ا

+ ھ'ذا ا��7'و، �;E�N �� &و���ر&�!ط�ر إن ا���2ش ا�ذي �م K، �&و���ر&���  ا��وظف ��2;�ً 

�2ش �� �����1ر ���+ �&  .&و���ر

�''�در ا��''در ا�1''�م �''وراً   ‘٢’   E''د���ط�''ب � E''�� ���)�''ا� ،�&أو ���''�درة ��''9�K''� ،Eغ  &و�''��ر

�&  .&و���ر&���  ��7ب ���� أي �وظف ��2;�ً  &و���ر

�l!ط''�ر ا��;''�ر   -ب �''�2�''إ�2''رض �1''د �''��1 أ''�م �''ن �''�رd إر�''�ل ا�و&��''E �''� ا�رة أ أ�''9ه ����ر''د 

�+ إا���(ل �&  -د ����ت اR!ط�ر. &و���ر&�أن  &و���ر



 

٩ 

  ا��/��ـــــرات

  ١٢ا��ـــ�دة 

   Z����&رة، ا��2'�ش ا���'�+  &و���ر';N� +'�� �7'ول��� ط�ب ا�� d�� 4Dون ;)ر وا7د �ن ��ر

1�رات ��1'ددة �'رات ا�'د!ول/ا�!روج و/أو ا';N� ط�ب �� ھو ����ب �ن� – ��'د اA-�4'�ء –�'ور ا��7دد �� ا

ن ا���2ش �ن د!ول أرا�4 &����&رات '�م  &و���ر';N� و�&'ون أي .E'��(�� 4'ط9عAرض اX� �(��ء ���وا

��دة ��� ��+ ا�-ل و�م �(ددھ�، �7ب اA-��4ء، ��Xط� �دة ���� ا���2ش ��  �7�  .&و���ر&�ط��)� ��

  ا��ر����ت ا�#ر��ـــــــ�

  ١٣ا��ـــ�دة 

��''  -أر 7'';� ��&2''� �ط�''ق ا��''دا�ر إأو ا�و&��''�  &و�''��ر& �''د �''� �ر��''�ت �ر� m4''رورة أن �7''د +''�
وا�و&��''� ��''+ ھ''ذه ا��ر��''�ت ا�2ر�''� �''�  &و�''��ر&�ا����''وص ��)''� �''� ھ''ذا ا��رو�و&''ول، ��2''ق 

�''ن �''�رd  �''ن �''�رd �''دء �2''�ذ ھ''ذا ا��رو�و&''ول؛ أو �''� 4D''ون ��''1ن و�''�ً  4D''ون ��''1ن و�''�ً 
�''+ 4''رورة ھ''ذه ا��ر��''�ت ا�2ر�''� إذا �''درت ��''ك اR;''�رة �1''د �''�رd �''دء �2''�ذ ھ''ذا إR;''�رة ا

  ا��رو�و&ول.

7ن �دء ��2ذ أي �ر���ت �ر�� Aز�� –7ق ��و&���   -ب�أن �ط�ق ا��دا�ر ا����وص ��)� �'� ھ'ذا  – 

  ا��رو�و&ول.

  �ظم ا1�0ــــ�0ت

  ١٤ا��ـــ�دة 

� �K-��� ا���Aت 7رة �Daراض ا�ر�'�� و�&2'ل ��7'� ھ'ذه اA�'��Aت �'ن ��و&�� &و���ر&����Z   -أ

 �''� �''�''�، ��''� �''� ذ�''ك إر�''�ل  &و�''��ر&���2;''� ا�و&���-Rو/أو �&���)''� ا �''�Tر�و��''ر ا�و&��''� ا

''�س ����و&��''� –ا��1�و�''�ت ا��''� �و�''دھ� أ()''زة ا�7A''واء و/أو ا��را-�''� أو أ()''زة ا �''1���� إر�''�Aً  – ا

ر آD��� وآ ً� Cأن ���2ــ'ـ �'���;'�ور �'C  -. و7'ق ��و&����&�'ن �ظ'م اA�'��Aت ا����;'رة  – &و�'��ر

رھ� �ن أ;'&�ل ا��A'�ل �'ن �1'د، Dو �)� �ظم ا�-��ر ا�Aط���� ��� ،��1د ا�دو������ ��+ ا��ا

'ر ا���'�!د�� �''� D�&�'�ت ا�2ر�''� أو ا�و&��''� �7'دد �''� ا��ر� &و�'��ر&���'+ ط�''ب  و��''�ءً  &و�'��ر

!''ص إر�''�ل ا��1�و�''�ت ا��''� �و�''دھ� أ()''زة ا�7A''واء و/أو ا��را-�''�  �''�2�''رة ��ل ��2''ذ ھ''ذه ا''��2�

�س ����و&��� –وأ()زة ا �1���� إر��Aً  – ا�ر آ�� وآD ً�.  

2�'رة أ أ�'9ه،   -ب��را�+ 7ق ا��را��ة، ��د �و�ل وإر��ل ا��1�و��ت ��+ ا��7و ا����وص ��E �� ا

)�7���7� ا��1�و��ت إ� ا +��� ا�2&ر&����� ��7� ا��(�ر� أو ا��1�و�'�ت  ا��;�و���أو ا�����7 �ن ا

� ا��� ���1رھ� �����  ذات ���7� !���. &و���ر&�ا



 

١٠ 

  '���ـ� ا��!)و�ـ�ت ا��ر�ـــــــ�

  ١٥ا��ـــ�دة 

�12�� 4د إ�;�ء ا��رار ا ��ر��ً  �ط�ق ا�و&��� �ظ���ً   -أ���7� ا�&2ل ا ��������(�ر� وا��&�و�و(� وا

 +����� ���ر ذ�ك �ن ا��1�و��ت ا��ر� اDإو +��'���'+ ���)'� �'ن ��'ل إ�+ ���)'�، ��'� �'� ذ�'ك �'� 

  ھذه ا��1�و��ت أ���ء ��2ذ ھذا ا��رو�و&ول.

2�رة أ أ�9ه إ��4ن ا��ظ�م ا��;�ر   -ب�E �� ا���4ن – ��  ��1�ق ��� ��: أ7&���ً  – �

  ’١‘  ���  �دئ ا����1 وا��دا�ر ا��ر��ط� �)� �����1ل �C ا��1�و��ت ا��ر�؛ا

�1�ق ���7� ا��1�و��ت ا��ر�؛  ‘٢’   ��  ;روط ا��!دام ا��وظ2ن �

  اR(راءات ا��� ��!ذ �� A�7ت ا��)�ك ا��ر� أو اد��ءات ا��)�&)�.  ‘٣’  

2�رة أ أ�9ه و��إوا�ق ا��(�س ��+ ا��ظ�م ا��;�ر   -ج�E �� ا�.�  1رE4 ���2 دور

  ا��ر% ــــ�ن

  ١٦ا��ـــ�دة 

ن، �'' ;''&ل �ر��''� ھ''ذا ا��رو�و&''ول (''زءاً   -أ��(''زأ ��''E. و��''� �''دا أD''راض �1''دل ا��''ر� AK �''��& ن

ن ��1ً �  ."�رو�و&ول" ��+ ا��7و ا����!د�� �E �� ھذا ا��ك ���1 ا��رو�و&ول وا��ر�

�;ET ا��(�س��+ �;ورة �د)� �رق  ���ءً  –(وز ���(�س   -ب ��1'دل  – !�راء ���ل ��2وح ا�41و

�'���. و�'ري �-���T ا��;ط� ا��7ددة �� ا��ر�ق ا�ول و-���T ا��1دات وا��واد ا��7'ددة �'� ا��ر�'ق ا

.E�ل �1د أر��1 ;)ور �ن ا����د ا��(�س ���  أي �1دل �ن ھذا ا

  �دء ا��#ـ�ذ

  ١٧ا��ـــ�دة 

�دأ ��2ذ ھذا ا��رو�و&ول  -أ �'E ا�و&��'� �'ن �� ا� +'�2'د �'Nن  �&�و�'�ً  إ!ط'�راً  &و�'��ر&��'�رd ا�'ذي ���

�&���و�� و/أو ا�د��ور� ا�9ز�� ��دء ا���2ذ. &و���ر�  -د ا��و�ت ا���ط���ت ا

('''وز   -ب�&�'''�ق �'''دء �2'''�ذ ھ'''ذا ا��رو�و&'''ول، أن �1�'''ن أ�)'''� �'''�ط�ق ھ'''ذا ، �&و�'''��ر d�'''� أي �'''�ر

 ً��  .�ً �ؤ-� ا��رو�و&ول �ط�

�''�در ا��''در ا�1''�م �''وراً   -ج ''�K يN''� �''��''9ن �1�''ق ��ط�''ق ھ''ذا إ�9غ (�''C ا�''دول ا��4''�ء �''� ا�و&�

 ً��  ، و��دء ��2ذ ھذا ا��رو�و&ول.�ؤ-��ً  ا��رو�و&ول �ط�

  



 

١١ 

  ا��!�ر�ـــــف

  ١٨ا��ـــ�دة 

�Xرض ھذا ا��رو�و&ول:    

�'� �'دورة ا�و-'ود ا��'ووي وا��طورا��7ث أ�;ط�   -أ�1��� �;'ط� ا��'� �'ر��ط ��'+ و('E ا��7د'د��1'� ا� ا

�: �طوري�Nي (��ب �����ت أو �ظم �1�ق �Nي ��د �ن ا���ود ا��1�  

  ،ا��واد ا��وو��7ول   -    

�راء إ  -    �  ،ا��واد ا��وو

  ��C ا�و-ود ا��ووي،  -    

  ا��9��2ت،  -    

  ا��را�ق ا�7ر(�،  -    

  ��دة ��1�(� ا�و-ود ا��ووي،إ  -    

    -  �'''�2���و'''� ا��1�('''� ا�;'''�1ع ا��'''� ��7'''وي ��'''+ ��و�و�'''وم أو Rت ا���و�'''ط� أو ا

Rد ا'ف ا�'ذي إ(وA �;�ل  ٢٣٣-أو ورا�وم �راءورا�وم ;د&����دة ا��T�1'�، أو ا

�م �E ��ل ا����1ر، �Dراض ا��!زن أو ا��!�ص)، A  

1��� ا��ظر� أو ا����� أ  ���7وث ا�� ���1�����'ل  وا��طور���7ث �و �&�)� A �;�ل ا��;ط� ا �'��

 �7'���'�ر اLوا ،�'درو�و(� وا�زرا�(���ت ا�ط�� وا��ت ا��ظ�Tر ا��;�1 �� ا������ وا��ط���ط�

.������ و��7ن اT��  وا

��1 ا���ط�� ا��� 7دد�)�  ا��و-ـــC  -ب�&� ذات ا��'�� �'ن أ('ل ا�7'واء  &و���ر��'����� ا��1�و��ت ا

��ك ، ��� �� ذ��ر�ق�X��C  �&�ن وا-C !�رج ا��را�ق، و�� ا��1�و��ت ذات ا���� �;Nن ا��را�ق ا;

''E ا�''�!دام ��''�''� ا�وا-1''� !''�رج ا��را�''ق، ��''� �''� ذ�''ك �''واد �وو�X��)''�  ا��''�&ن ا� C'';ا��''� &''�ن 

���'ر ذ�'ك ��'+ ا��'�&ن ا��'� �و('د �)'� !9'� �'�!�� أو ا��'� &'�ن '�م �)'� �واد �وو'�ا��!دام  (و

 C';'�ل (� �'�& .)E'(���'راء أو �'�C ا�و-'ود أو إ�'�دة ��1Rل أو ا'ا4Aط9ع ��N;'ط� ��1�'ق ����7و

 C� ورة�)���أو ا��&�ن، ا��ر��ط� ���دم أو ا����1ل !'د��ت أ���'� �;'�ل �'� �'�:  ا��ر�قا���;pت ا

9''� ا��''�!�� ا���''�!د�� �''� ��1�(''� ا��''واد ا��;''�11 ا��''� A ��7''وي ��''+ !�؛ و��;''pت �وو''��''واد ا

��ر�'� ��N;'ط� �1�'� 7'دد�)� ���2�ت وا��!�ص ��)�؛ وا������ ا���1�(� و!زن ا��&. ��و('ب &و�'��ر

2�رة ا�2ر�� أ�  أ�9ه. �٢ن ا���دة ‘ ٤’ا

، !را('E �'ن ا�!د�'�إا��&'�ن ا�وا-'C !'�رج ا��را�'ق ا�'ذي �'م ، أو !را('E �'ن ا�!د�'�إا��ر�ق ا�ذي �م   -ج

''&��''� وا��1''دات ا�9ز�''� إ�ن، ا��''� �''م �)''� إزا�''� أو �1''� ا���;''Nة، أو ا������&''ل ا(��ط''�ل �12''ول ا

 �'�ا��'واد ��A!دا�)� �7ث �1ذر ا����1�)� �� ا�!زن و�7ث �'م 1'د �'ن ا���&'ن ا�'���1�)� �'� ���و

�  أو ��1�(�)� أو ا��!دا�)�. ا��وو



 

١٢ 

�1'ا��&�ن ا��X�'ق ا�وا-'C !'�رج ا��را�'ق، أو ا��ر�ق ا��X�ق  -د ، �'(� ا���;'Nة، أو ا��&'�ن، ا��'� أو-2'ت �

�ت وأز�ت ��)� ��1�  !را()� �ن ا�!د��.إ�&ن �م �م  ا��واد ا��وو�ا

ورا�''وم ا�;''دد ا  -ھـ�ورا�''وم ا�''ذي �7''وي ��''+  �''راءRا��''� ا���T''� أو أ&�''ر �''ن �ظـ''ـر  ٢٠�1''� ا

ورا�وم�  .٢٣٥-ا

''� �''ن �&''�ن �1�'E  -وT أ!'ذ ��''�ت �� C''�) �''�1�'�) �''T�''ن ا�)''واء وا��''�ء وا���''�ت وا��ر�''�  9ً �''�ت �

���1 ا��(�ورة ��E ���;'رة، �X'رض ��'��دة ا�و&��'� ��'+ ـوا����7ت) �ن �&�ن 7دد�E ا�و&���، و�ن ا

'ر  �واد �وو�ا�!روج �������(�ت �;Nن !�و ھذا ا��&�ن ا��7دد �ن أي D �'ر �1��� أو أ�;ط� �ووD

.���1�  

�   -زT�9ً  �ن ���طق ;���1أ!ذ ���ت �'�) �'T�'�ت �� C�) ��1�'ن ا�)'واء وا��'�ء وا���'�ت وا��ر�'�  

وا����7ت) �ن �(�و�'� أ�'�&ن 7'دد�)� ا�و&��'�، �X'رض ��'��دة ا�و&��'� ��'+ ا�!'روج ���'����(�ت 

ر �1���. �واد �وو��;Nن !�و ��ط�� ;���1 �ن أي D �ر �1��� أو أ�;ط� �ووD  

أي ��دة ��در� أو أي ��دة ا�;'ط�ر� !��'� �7'ب ا��1ر'ف ا�'وارد �'� ا��'�دة  ���1 ا��واد ا��وو�  -ح

�ط�''ق ��''+  E''ا���''�ر أ� +''�� ��2''ر ��''ط�Z ا��''�دة ا���''در Aظ''�م ا����''�. و��ا�1;''رن �''ن ا

ا�!���ت أو �!��2ت ا�!���ت. وأي -رار �!'ذه ا��(�'س ��و('ب ا��'�دة ا�1;'رن �'ن ا��ظ'�م ا����'� 

4ف ��دة ��و&���، �1د �د�+ ا��واد ا��� ���1ر ��دة ��'در� أو �'�دة إء ��2ذ ھذا ا��رو�و&ول، �7ث 

�ري ��و(ب ھذا ا��رو�و&ول  A ،ــــ���! �  .&و���ر&�A ��د�� ����E إا�;ط�ر

��1: ا��ر�ق  -ط  

  ’١‘   C�''�� ل، أو'' �''�دة ��1�(''�، أوإ��''�ج، أو ��''�C إ�2''��9ً، أو �ر��''�ً 7ر(''�ً، أو ��''�C �7و

��2ل ا��ظ�Tر، أو ��;Nة !زن ����ل؛ ً�1���  

E ا��!دام   ‘٢’  � C;�ت �زد ��+ &�و (رام ��1ل. �واد �وو�أو أي �&�ن �&�  

�ل �ر���ً  ا��&�ن ا�وا-C !�رج ا��را�ق  -ي�� A ،ة، أو �&�نN;�� ��1 أي)� ا�'�!دام � C; ،�' �'واد �وو

�و(را��ً �A�1ً أو أ-ل.& q��� ت��&�  



 

١٣ 

  

 

���� �;ر �ن &��ون ا�ول/د���ر  �'ّرر �وم ا��ن ��!�ن  ٢٠٠١�� ��ن !و�E �&و���ر&� �� ا
.�����Rا �X���� 

 

 

 

 ا�و���� ا�دو����ن         ���ور�� �و���ر���:�ن 

 �)ط�.� ا�ذر��:             

 

 

زا�ث أودو � ��7د ا��راد��         إ

 ����R�� سTر� ا��در ا��1م         ا

 �)(C  (�و-C)           و-

 

 د. �D دي �را�و�د

� وزر ا�1�وم وا��&�و�و(

(C (�و-

  

  



 

 

  ا��ر%ق ا(ول

  ‘٤’أ �ا�#ر�� ة.�6�� ا(��ط� ا����ر إ���� %$ ا�# ر

  �ن ا��رو�و�ول ٢�ن ا���دة 

’١‘  �وار �ن ا�ط�ردات ا��ر&ز mد�C أ���ب ا�(زء ا���  C  .ا�ط�ردات ا��ر&ز� ا��Xز�أو �(�

  �'وار �'ن ا�ط'�ردات ا��ر&ز mد��'� ا�('دران ا�'وارد و�'2)� �'�  أ���ب ا�(زء ا��1'� ا�A'طوا��ت ا�ر-

 �2�رة ا�2ر������.١-١-٥ا�  (ب) �ن ا��ر�ق ا

  �'2�'رة ��1'� ا�ط'�ردات ا�'وارد و�'2)� �'� ا���7وظ'� اR ا�ط�ردات ا��ر&ز� ا��Xز�� ����'��4'�7� ا

 �����. ١-٥ا�2ر��  �ن ا��ر�ق ا

’٢‘  C��� �  .ا�7وا(ز ا��A;�ر

  �2�رة ا�2ر��  ا�7وا(ز ا��A;�ر��� ا�وارد و�2)� �� ا� ا�ر-�����(أ) �'ن ١-٣-��1�٥ ا��ر;�7ت ا

 .�����  ا��ر�ق ا

’٣‘   Cزر ا��ظم ا����1دة ��+���C أو �(���  .ا

زر  ��2�'رة ا�2ر�'� ���1 ا��ظم ا��'� �;'��ل ��'+ ا��2'ردات ا�'وارد و�'2 ا��ظم ا����1دة ��+ ا�)� �'� ا

٧-٥ .�����  �ن ا��ر�ق ا

’٤‘   CC أو �(������  .أ()زة ��ل ا��ظ�Tر ا�&)ر��Xط

  �''�2�''رة ا�2ر�''�  أ()''زة ��''ل ا��ظ''�Tر ا�&)ر��Xط�)''� �''� ا��''ن  ١-٩-�1�٥''� ا��2''ردات ا��;''�ر إ

2�'رة ا�2ر������ وا��� ��7وي ��+ ���در أو�� وا��� ورد و�'2)� �'� ا�(أ) �'ن ١-٩-٥'� ا��ر�ق ا

.�����  ا��ر�ق ا

’٥‘   C  .�1دات ا��A!راجأو  ا���دة���C أو �(�

2� ا���دة أو �1دات ا��A!راج  � ٢-٦-٥و ١-٦-٥رات ا�2ر�ـــ'ـ� ـ���1 ا��2ردات ا�وارد و�2)� �� ا

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

’٦‘   C������2��ب ا��2ل ا�دوا��أأو  �وھ�ت ا��2ل ا���.  

  ���2����1'� �وھ'�ت ا��2'ل وأ���'ب ا��2'ل ا�'دوا�� ا�'وارد  أ���ب ا��2ل ا�دوا��أو  �وھ�ت ا��2ل ا

ن �2�ر�ن ا�2ر������ ��+ ا��وا��. ٢-٥-٥و ١-٥-٥و�2)� �� ا�  �ن ا��ر�ق ا

  



 

٢ 

’٧‘   Cد���C أو �(��ورا�وم �ظم �و�  .�9ز�� ا

ور  �''د �9ز�''� ا�ورا�''وم وا��''� ورد و�''2)� �''�  ا�''وم�ظ''م �و�''د �9ز�''� ا��''�درة ��''+ �و���1''� ا�''�ظم ا

 �2�رة ا�2ر������. ٣-٨-٥ا�  �ن ا��ر�ق ا

’٨‘   C  .أ���ب ا�زر&و�وم���

2�رة ا�2ر��  أ���ب ا�زر&و�وم  �����. ٦-��1�١ ا����ب ا�وارد و�2)� �� ا�  �ن ا��ر�ق ا

’٩‘  Cأو ��7ن  ������  ــل أو ا�دو�روم.ا���ء ا

''ل أو  ���''ل (أ&�''د ا�''دو�روم) وأي �ر&''ب دو�ر''و��  ا�''دو�روم ا��''�ء ا����1''� ا�''دو�روم وا��''�ء ا

درو(ن إآ!ر ��(�وز �E ���� ذرات ا�دو�روم (�٥٠٠٠�+ إ ١�+ ذرات ا.  

’١٠‘  C  .ا�(را�ت ا��ووي ا�ر��� ���

'ون �'ن  ٥ا�ذي &'ون ��'�وى ���E'T أ�4'ل �'ن ��1 ا�(را�ت  ا�(را�ت ا��ووي ا�ر���  ���أ('زاء �'� ا
  .٣(م/�م �١٫٥٠&��r ا��ورون وا�ذي �&ون &����E أ&�ر �ن 

’١١‘  C��� C1;��  .-وارر ا�و-ود ا

  C1;��'�  -�رورة ا�و-ود اT��&����1 و��ًء ��!دم �� ��ل و/أو !زن ا�و-ود ا��;C1 و&2ل �'E ا�و-�'� ا
Rوا ��ل وا�!زن. ;��1�وا�7رار��  و�دد 7رارة ا97�4Aل أ���ء ����ت ا����و�� وا

’١٢‘  C  .-��4ن ا��7&م �� ا��9��2ت ���

2�رة ا�2ر��  -��4ن ا��7&م �� ا��9��2ت  ����4ن ا�وارد و�2)� �� ا�����. ٤-��1�١ ا�  �ن ا��ر�ق ا

’١٣‘   C����  .ا��)�رg وا�و�� ا���Nو�� 4د �!�طر ا�7ر(

  g2�'''ر�ن  وا�و�'''� ا���Nو�'''� 4''د �!'''�طر ا�7ر('''� ا��'')�ر���1''� ا��2'''ردات ا�'''وارد و�''2)� �'''� ا

ـن �����. ٤-٣و ٢-٣ا�2ر��  �ن ا��ر�ق ا

’١٤‘  C��� C1;��  .آAت ��طC ����ر ا�و-ود ا

  C1';��2�'رة ا�2ر�'�  آAت ��طC ����ر ا�و-ود ا��'ن ا��ر�'ق  ١-�1�٣'� ا��1'دات ا�'وارد و�'2)� �'� ا

.�����  ا

9� ا���!�ــــــ����ء   ‘١٥’!�  .ا

  ��!���9� ا!��'ل 7(�)'� اR ا A را�ط��� �، و�&'ون �'زودة ��'درC ٣م ٦(�'��� �'ن ���1 !�� أو !9

 r��&٠٫٥�1دل أو �(�وز ��  �'(����أو أ&�'ر، و�&'ون �'زودة  ٣(م/�'م ٣ر٢ م �ن ا�!ر�'���، و�&'ون &

ل �ن �1د.X;���ت ا��1� Z��� 1دات��  



 

 

 %ق ا�;��$ا��ر

  .�6�� ا(�واع ا��'ددة �ن ا��!دات وا��واد <�ر ا��وو��، (<راض ا���)�> �ن
 ٢�ن ا���دة ‘ ٩’وا�واردات و% � �)# رة ا�#ر��� أ ا��1درات

١- �� ا��#���ت وا��!دات ا��ز�� �

١-١ �(��� ا��#���ت ا��وو�� ا�

����'�� ا�;'ط�ري �7&'وم و��'داوم،  ھ� �9��2ت �وو� -�درة ��+ ا��1ل �7'ث �7'��ظ ��'+ ���2'ل  

��'�ج ��'��� أ-�'+ A إوذ�ك �������ء �9��2ت ا�ط�-� ا��2ر� ا��'� �1'رف &�2'��9ت ذات �1'دل 

١٠٠�(�وز  � .(رام �ن ا���و�و�وم ��و

7�4�إ��7وظ�    

�4''�ن "ا����2''ل ا��''ووي" أ���''�ً    ًA�''ا�� E''� ��''���� ا��''��ف ا��و(''ودة دا!''ل و�''�ء ا����2''ل أو ا

��''ب، وا��&و�''�ت ا��''� ��7''وي �''�دة ��''+ ���;''راً ��''درة دا!''ل ا�، وا��1''دات ا��''� �''�7&م �''� ��''�وى ا

 ًAا��� E� ��2ل أو ���ل����ب ا� �Tدا��Aرد ا��� .أو ��7&م �E ���;راً  ا

  �(��د ا����1د ا��9��2ت ا��� -د �&ون �د Aول -و�ر �ن أ(ل  - ��+ �7و �1X��� ���ج &�'إ-���� ا

راً �. وA ��'درج 4'�ن �T'� "�2'��9ت ا�ط�-'� ا��'2ر�" (رام �ن ا���و�و�وم ��و�ً  �١٠٠�+  �زد &

'�، �X'ض ا��ظ'ر �'ن ط�-�)'� ��&� ��1ل ��+ �7و ���دم ��د ���و�ت -درة �� ������ا��9��2ت ا

Rوما����و�و� �)���. 

 أو��� ا�&Dط ا����1 ����#���ت ٢-١

 &� ،�� ���('� دا!'ل ا���'�C ھ� أو�� �1د�'�Tون ��+ ;&ل و7دات &���� أو ��'+ ;'&ل أ('زاء ر

 �'2�'رة ا�2ر��-١و����� أو �1دة !��� �7Aواء -�ب ا����2ل ا��ووي، �7ب �1رE2 ا�وارد �� ا

١ �Tدا��Aرد ا���� ��X;�� .أ�9ه، و�&ون -�درة ��+ ��7ل ا�X4ط ا

7�4�إ��7وظ�   

� �''ن  �1�و''� �و�''� X''4ط ا��2''��9ت �����''�ر ��''ك ا��''واح أ(''زاءً ا��''واح ا ٢-١;''�ل ا���''د  ''�Tر

C���� .أو�� ا�X4ط ���(� دا!ل ا

  �''�''ل ا���''دة وا��''واح اAر�&�ز�) �''و�''و�+ �''ورد ا����2''ل �''�دة �ور''د �&و�''�ت ا����2''ل ا�دا!�

�aو�''�، وأ���''ب �و(''E -4''��ن  �''رھ''� �''ن ا��&و�''�ت ا�دا!�Dب و''����� �''��!�ا�''�7&م، وا�''دروع ا

���'ـ'ـا�7رار�، وا�1'وارض، وأ�'واح ا&�;�رھ'�). و�'� �1'ض ا�A�'7ت ـــ'ـ�، وأ�'واح ا��A;ـب اDر و�

�1ض ا��&و�'�ت ا���7�'� ا�دا!�'�. وھ'ذه ا��'��ف ��'+ -'در �'ن  �جـــ��إ��4ن ��C أو�� ا�X4ط 

�''7و�ل ا����2''ل (و�''ن �''م �����'' ا�ھ�''� اX'';� �''�2�)''� �����''�� ��''�ن و�و& �''����4''����ت ا ��

(��7� ���� ا�س �ن ا�;�CT �وردھ� !�رج �ط� ــــوا���ؤو� �����  �تــ�ق �ر��ــ�ورد ا����2ل)، و��



 

٢ 

  ����2'''ل �E'''�2. و�'''ذا، ��'''+ ا�'''رDم �'''ن أن ا��ور'''د ا����2'''ل �)'''ذه ـ'''ـ� ا�!��ـ'''ـد ا����ـ'''ـا��ور�� �

 ً�''�7و''�وھ''� �ر''دة و&�''- ا��'��ف ا���''��� وا��1''دة !� �''A - رة و��ھظ''� ا��&�2''�، وذات أھ�

ن ھ'ذا ا�'��ط �'ن أ��'�ط ا��ور'د ��1'ر K!'�رج �ط'�ق �('�ل اAھ��'�م، �' وا-�1ً  ��1ر ���4رورة �ورداً 

Z)ر �رD. 

  آ0ت �'��ل و�#ر�> و.ود ا��#���ت ٣-١

  ً���7'ب �1رE'2  -د!�ل ا�و-'ود �'� ا����2'ل ا��'ووي R ھ� �1دات ا����و�� ا������ أو ا��1دة !�

 �2�رة ا�2ر��!را(E�� E، و�&ون -�درة ��+ ��7ل ا�و-'ود و�2رE'X أ��'�ء أ�9ه أو R ١-١ا�وارد �� ا

 ً�'��ل ا����2'ل أو ��'��1ل أ()'زة �1�'دة �X';�  Z'�('راء ���''�ت إ�&2'ل �ر�'ب أو رص ا�و-'ود ��'� 

1�دة أ��'�ء ���7ل ا��'�ت ا��'� A ��'�إا��1�ل ��'ل اX';���'�ف ا E'��ح �)'� �'�دة �را-�'� ا�و-'ود أو ��1

 .���;رة

 .&��ن ا��'�م %$ ا��#���ت ٤-١

  ً�����7&م �� �1'دل ا����2'ل دا!'ل ا����2'ل ا��'ووي �7'ب �1رE'2  ھ� -��4ن ����� أو �1دة !�

 �2�رة ا�2ر�� .أ�9ه ١-١ا�وارد �� ا

7�4�إ��7وظ�   

و�رو�'�ت�''9وة ��'+ ا�(''زء ا�!'�ص ��� -�4'�ن ھ''ذا ا��'�ف  ���&''ل اAر�&�ز''� أو  - ��''�ص ا(�ا

� ا�9ز�� ��1�� .ذا �م �وردھ� ��ورة ���2��إا

 أ����ب ا�&Dط ا����1 ����#���ت ٥-١

  ً�''������2''ل، �7''ب  ھ''� أ���''ب ��''��� أو �1''دة !� �Tدا''��Aرد ا''����7A''واء ����''ر ا�و-''ود وا

 �''2�''رة ا�2ر��ل �(''�وز أ�''9ه، ��''د X''4 ١-1�١رE''2 ا�''وارد �''� اX'';� ل ( ٥ر١ط�&''����)�٧٤٠ 

 ./�و�� �ر��1)رط9ً 

 أ����ب ا�زر�و��وم ٦-١

ـ'ـ�ت ��(ـ'ـ�وز  �&� Eـ'ـ&Tــوم و��� ٥٠٠ھ� أ���ب أو �(�و��ت أ���ب ���و�� �ــن ��ــز ا�زر&و�

���9!ـــ'ـدام دا!'ل  ، وھ'� ��'��� أو �1'دة !��'�ً ;')راً  ١٢�'+ إ&�و(رام !'9ل أي ��'رة ���'دة 

�2�''رة ا�2ر�ـ''ـ�  -���2ـ''ـل ا�وم  - أ�''9ه ١-�7١''ب �1رE''2 ا�''وارد �''� ا���''(��''+ إو�&''ون �)''� ��''�� ا

  .(زء �ن 7ث ا�وزن ٥٠٠�+ إ ١ا�زر&و�وم أ-ل �ن 

 �&��ت ا���رد ا0��دا$6 ٧-١

  ً�����رر ا���رد ا��Aدا�T دا!'ل ا����2'ل ا��'ووي �7'ب �1رE'2  ھ� �4!�ت ����� أو �1دة !�

2�رة ا�2ر�� ا�وارد �  .أ�9ه ١-١�� ا



 

٣ 

7�4�إ��7وظ�   

  ً����'+ �ظ'م �1�'دة �!�و�'� �!'�م وا7'د أو �'دة  �&ن أن �;��ل ا��4!�ت ا������ أو ا��1دة !�

 �''أ!�''�م ���''C ��''رب ا���''رد ا��A''دا�T، و�4''!�ت �27''وزة ���''طوا��ت، و�4''!�ت ذات �ظ''م &��

��ور ذا��. و;�ل ھذا ا��1رف ا��4!�ت ا���د-��  ً��1�ر و���� NC-1 �T��&��ر ا�1�� .أو ا

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

 ا�د�و��ر�وم وا���ء ا�; �ل ١-٢

'ل (أ&�'د ا�'دو�روم)، وأي �ر&�'�ت أ!'رى ��'دو�روم، �ز'د  �����ود ھو ا�'دو�روم وا��'�ء ا��ا

''درو(إ�''� أي ��)''� ��''�� ذرات ا�''دو�روم (�؛ وذ�''ك �''ن أ(''ل ٥٠٠٠�''+ إ ١ن ��''+ �''+ ذرات ا

 �'2�'رة ا�2ر��أ�'9ه، �&�'�ت �ز'د  ١-١ا��A!دام دا!ل ا����2ل ا��'ووي، �7'ب �1رE'2 ا�'وارد �'� ا

��ھ� أي ��د !9ل أي ��رة ���دة  �٢٠٠�+ �� .;)راً  ١٢�+ إ&�و(رام �ن ذرات ا�دو�روم 

 ا��را%�ت �ن ا��ر��� ا��وو�� ٢-٢

 'ون �'ن ا��&'��r ا��'ورو��، و�&'ون  ٥&ون ���وى ���ET أ��+ �ن ھو ا�(را�ت ا�ذي ���أ(زاء �� ا

، وذ�''ك �''ن أ(''ل ا�A''�!دام دا!''ل ا����2''ل ا��''ووي �7''ب �1رE''2 ٣(رام/�''م ١٫٥٠&����''E أ&�''ر �''ن 

 �'2�رة ا�2ر����ھ'� ��ر'�ً  ط�'�ً  ٣٠&�'و(رام ( ٤١٠×  ٣أ�'9ه، �&�'�ت ��('�وز  ١-١ا�وارد �� ا�� ،(

 .;)راً  ١٢�+ إل أي ��رة ���دة أي ��د، !9

  ��7وظ� 

q، �7دد ا�7&و�� ��   �����'� أ�'9ه إ�Dراض ا������وا�'�2ت ا �ذا &��ت ��درات ا�(را�'ت ا���'�و�

A أم � .ھ� ���9!دام �� �9��2ت �وو

�� ��دة �!���� ���1ر ا�و.ود ا���!� وا��!دات ا��1��� أو ا��!دة ��1�1ً إ����1  -٣� 

د���7وظ�  (�� 

ورا�'وم �'ن ا��'وا�g ا�A;'ط�ر� إ��دة ��1�(� ا�و-ود ا��ووي ا��;C1 إ�ؤدي  ��+ ��'ل ا���و�و�'وم وا

ورا�''وم. وھ''ذا ا��2''ل �&''ن Rا�;''ددة ا�رھ''� �''ن ����''ر �''� �1''د اDإ;''�1ع و �''��(''راؤه �ط''رق �

�'�إ�!��2'�؛ ن أ&�'ر ھ'ذه ا�ط'رق ;'  APurex أن ا�طر�'���'� ا�A'�!دام  و��ً -'د أ�'�7ت ��'+ �'ر ا

�'� ��'+  وأو�رھ� 7ظ�ً ��'ول. و��ط'وي ھ'ذه ا�طر�ذا�'� ا�و-'ود ا��'ووي ا��;'C1 �'� �7'ض إ�ن 7ث ا

ورا�وم وا���و�و�وم وا��وا�g ا�A;ط�ر� �ن طرق ا��A!9ص ����'ذ��ت وذ�'ك �ا���رك �م ��ل ا

9�� ا��و�ل ا��!�وط ��!2ف �4وي� .������1ل �زg �ن �و��2ت 

�'�و� �ط'C ����'ر  E��';� Purex ا��را�'ق ا��'� ��'�!دم ا�طر� :�'��'� �ؤد'E �'ن �)'�م ��4'�ن �'� �

�1�('�. و�&'ن أن �&'ون ھ�'�ك ��ا�و-ود ا��;C1، وا��A!9ص ����ذ��ت، و!زن ا��7�ول ا����g �'ن ا

 ً�4ورا�وم، 7رار'�ً  أ�+ أ&��'د أو �'إ، و�7و'ل ��'رات ا���و�و�'وم �1دات ��زع ا���رات �ن ��رات ا



 

٤ 

 �(���7و �ل ��2�ت ا��وا�g ا�A;ط�ر��7� �)���!زن ا�طو'ل ا�('ل أو إ��زات، و��1 Z���+ ;&ل 

 .�T�(��ن إا'� ��A أن ا��واع ا��7ددة ���1دات ا��� �ؤدي ��ك ا��)�م، وأ;&��)� ا�)�د��، -د ���2وت �

 �''��)''� �''وع و&�''� ا�و-''ود ا��''ووي ا��;''C1 ، وذ�''ك �1''دة أ�''��ب �Purexا��را�''ق ا��''� ��''�!دم ا�طر

��� إا�''9زم ''���''�دة ��1�(�''E، وأو(''E ا�A''���1ل ا��ز�1''� ���''واد ا����!��''�، و��''�دئ ا��''�ن وا

 .ا���و!�ة ��د ���م ��ك ا��را�ق

 R C���" ل �'�دة و�;�ل ���رة'��� �'����دة ��1�(� ����'ر ا�و-'ود ا��;'C1" ا��1'دات وا��&و�'�ت ا

 ًAراً  ا���;���  �')��1���و-ود ا��;C1 و���!دم �� ا��7&م ا����;ر �'E، و&'ذ�ك أھ'م �'� 7'دث أ��'�ء ا��

�  .�ن �د���ت ���واد ا��وو� وا��وا�g ا�A;ط�ر

��7و'ل ا���و�و�'وم و  �'���&��ت، ��� �)� ا��ظم ا��1���'�ج ��'ز ا���و�و�'وم، �&'ن �7د'دھ� �'ن إوھذه ا

�;'���1ت (�42'ل 7lر(� (�42ل ا�;&ل ا�)�د�� ��9) وا��1رض �طرق ا��دا�ر ا��� ��!ذ ��(�ب ا

 ً9�� C .)) و�!�طر ا����م (�42ل ا�7Aواء ��9ً ا��در

��'ود ��1'�رة "ا��1'دات  ���� �'رد ��'��ف ا��1'دات ا��'� ���1'ر ��در('� 4'�ن ا���1'+ ا ��ورد �

 ً�� :��دة ��1�(� ����ر ا�و-ود ا��;R "C1ا������ أو ا��1دة !�

 آ0ت � ط�� ���1ر ا�و.ود ا���!� ١-٣

 � ��7وظ� ��)د

��'ذو��ن. وا�;'C ('داً   �11';���وم ھذه ا��1دات �;ق &�وة ا�و-ود �ن أ('ل �1'رض ا��'�دة ا��وو'� ا� 

 ً�''��ط''C ا�2�''زات، و ا�''���1ل ��''�رض ��''��� !���ا�''���1ل �1''دات  ن &''�ن �''ن ا�(''�Tز أ4''�ً إ

زر���د�� ��ل أ()زة ا��.  

�)� �'ن �1'د، و�&'ون ��'��� أو �1'دة !��'�ً ھ� �1د X';� م��'�دة إ&�'� ��'�!دم �'� ��'��C  ات 

�1�(� ����1ھ� ا��7'دد أ�'9ه، و&'ون ا�X'رض ��)'� ��ط'C أو �'رم أو ('ز �(�1'�ت ا�و-'ود ا��'ووي ��ا

E���4- و-ود أو� .ا��;C1 أو 7زم ھذا ا

٢-٣ Lأو��� ا��ذا 

 � ��7وظ� ��)د

 Rا ��ط1'�. و�'� ھ'ذه ا�و�'� ا���Nو�'� 4'د �!'�طر  ذا��،����+ أو�����دة، أ(زاء ا�و-ود ا����)�ك ا

 �'(�� +'�A ا�D�2'� ا��'� ��'7ب �'ن إا�7ر(� �ذاب ا��واد ا��وو� ا��;�11 �� �7'ض ا���ر'ك �'9 ��

�ت��1� .!طوط ا

  gرة أو �'')�رX''� ذات أ-ط''�ر gھ'� �'')�ر�N� gو�''� 4''د �!'�طر ا�7ر(''� N''&)ن �&''ون �'�(ر

7 ً�''�''� أو ��''ط�7)، و��''��� أو �1''دة !���  C��''�� �''� دم!�''�� �''��1�(''� ����1ھ''� إ&���''�دة ا

ذا�''� ا�و-''ود ا��''ووي ا��;''C1؛ وھ''� -''�درة ��''+ ���و�''� ا��''واTل ا��''�!�� إا��7''دد أ�''9ه؛ وDر4'')� 

 .و�&ن ��7�)� و����)� �ن �1د ��� (داً ـّ ا�&



 

٥ 

٣-٣ L�� !دات ا����0ص�زة و� ذا��أ�

د���7وظ (�� � 

�+ أ()زة ا��A!9ص �� ���R ً9& ذا�� Rا �'ذا�'� وا��7�'ول �ن �7�'ول ا�و-'ود ا��;'C1 ا�'وارد �'ن أو�

ورا�'''وم وا���و�و�'''وم وا��'''وا�g ا�A;'''ط�ر�. و�'''�دة �'''� ��'''�م �1'''دات �ا�41'''وي ا�'''ذي �2'''ل ا

R�� 9ص!��Aل ا��داد ��رھ'� اا�� ��ر�� ��X;� ث ��2 ���را��رات�� دون �7(�)'� ذا�� �7X';��

1��، أو �)و�� إ� ����)� وا��7&م �)'�؛ و�رو��)'� إ�+ ��ط���ت �X;� ؛ و���ط��(�'رات إ97X� زاء

�)��1�� .ظروف ا

 R�� ھ''� أ()''زة ا�''�!9ص ً�''��، أو  - ذا�''� ��''��� أو �1''دة !�''4����''ل ا���''دة ا���ط�''� أو ا�

'��9��2� أو ا�ط�ردات ا��ر&ز'� ا����'�دة ��1�('� ا�و-'ود إ&�'� ��'�!دم �'� ��'��C  - �!9ط�ت ا

R�� 9ص!��Aب أن �&ون أ()زة ا)ر ا�&'ا��;C1. و�N'�����و�'� ��'� ا��ل ��7'ض ا���ر'ك. ـّ ذا�'� ��

'�ت  ���ءً  -وھ� ���C ��دة ��'�ت ا��7'�م ا�!��'�، و�����+ �وا��2ت ����X ا��را�� (��� �'� ذ�'ك �

���ل ���دأ ا���7وي ��'+ ��'�� ��!42'�  - �(ودة)ا�72ص و�و&د ا�(ودة و�را-�� ا�ر اD ب����ن ا

� ا�(ودة��1�ر ذ�ك �ن ا��واد اD وم أووم أو ا�زر&و������  .�ن ا�&ر�ون، أو �ن ا

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

 � ��7وظ� ��)د

 R�� 9ص!��Aإذا�� ��42 �ر7�� ا�'�Tل رTوا'� �'�9��+ �د�ق   �'� �'4����1�('�. و�����('� �'ن ا

�����C أو ا�!زن ��+ ا��7و ا�)��9�� ���!دم أو�� ا���1�(� ��ك ا��واTل ا�:  

� �زع �'� �'E �'ن ��'رات ��7'ول   (أ)  ��1� C4!�� و��ورا�وم ا�ر �7�ول ��رات ا!���ر&ز ��

 .ووي�+ أ&�د ورا�وم. و�1د ا��!دام ھذا ا�&�د �� دورة ا�و-ود ا��إ

ر، �'�دة، �7�'ول ا��'وا�g ا�A;'ط�ر� ا�;'ددة اR (ب)  !���;'�1ع، و!'زن &�ر&'ز �'�Tل. ر&ز �'�

 E��+ ;&ل ����ب ��!زن أو ا��!�ص ا��)��Tإو�&ن �1د ذ�ك ��!ر ھذا ا��ر&ز و�7و. 

�''E  (ج) ��ن ا��''7��''� و!''زن ��79�''�. إر&''ز �7�''ول ��''رات ا���و�و�''وم ا��1�(''� ا���''+ �را7''ل ا

''ل ا���و�و�''وم �7''ث ''�م �(�''ب �;''�&ل �''C أو !''زن ��7�)� �''و��''�2 !��''� ��''�م أو�

رات �� در(� �ر&ز و;&ل ا���Tل ا���د�قX� ن 7دوث� ��)��� .ا�7ر(� ا

  ً�'�C أو !زن ����� أو �1'دة !��)� ��'�دة ��1�('� ا�و-'ود إ&�'� ��'�!دم �'� ��'��C  ھ� أو�

ر ا�ّ&�ل ��7ض ا���رك. وھ� ��'�C �'�دة ا��;C1. و(ب أن �&ون ھذه ا�و��N�����و�� ��� ا��� �

���'ل ���'دأ، ا���7'وي ��'+ ��'�� ��!42'� �'ن ا�&ر�'ون، أو �'ن �'ر اD ب�'���'ل ا� �'��ن �واد �1

 �(�X';� ن'&�7'ث � �(�'� ا�('ودة، و'�م ��'���1�'ر ذ�'ك �'ن ا��'واد اD وم أووم أو ا�زر&و������ا

���7&م �� ا�7ر(� ا��وو�و����)� �ن �1د، و ������&ن أن ���م ���!��Tص ا:  

�ل �ن إ(دران أو  )١( A ورو��� r��&� ذات � %،�٢;�ءات دا!�



 

٦ 

�(�وز  )٢(  A �٧م ( ١٧٥أو -طر ،��aو�� ا�Aطوا� ����� �و��ت) ��

�(�وز  )٣(  A �٣م ( ٧٥أو �رض ���7��aو�� ا���ط�7 أو ا ����� .�و��ت) ��

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

 � ��7وظ� ��)د

� ��+ �7ول �7�ول ��رات ا���و�و�وم إ�� �1ظم �را�ق  T�(��� ا��1��1�(� ��طوي ھذه ا���'+ إ��دة ا

� ھ���1����� أ&�د ا���و�و�وم. وأھم ا��)�م ا�دا!�� �� ھذه ا: ��'�، وا��1�م ا'��ر�'ب !زن و4'�ط 

�2''�ت، ��س، و���و�''� ا��''وا�g، وا��)و''�، و��''رف ا''�&��و��''ل ا��''واTل �''ن ا�(�''�م ا��''���، وا

�ت��1�  .و�را-�� ا

  ً�''��''+ أ&�''د ا���و�و�''وم، وھ''� إ��7و''ل ��''رات ا���و�و�''وم  ھ''� �ظ''م &���''� ��''��� أو �1''دة !�

ل �!�طر �Rطو�� ���2 !��� ��(�ب آ��ر ا�7ر(� وا���� .�&�نا����م ��در اR;���1ت و

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

 � ��7وظ� ��)د

�&ن أن �ر��ط ��را�ق   ����، ا��1��1�(�، ��+ ��ورة ���� أ&�'د ا���و�و�'وم إ��طوي ھذه ا�� -��دة ا

ا���و�و�'وم ا�'ذي !�'زل �1'د  ���ج ��وردإ�ن أ(ل  - �ل (داً ـّ ن أ&ـ� ��ورد ھدرو(ـــــ�دة �وا�طــــ�

��ء �ن أ('ل  ذ�ك��وم ;دد ا��وم. وأھ'م إ����!دام ��ز &�'���&���'�ج ��و�و�'وم ��'زي و!�'ث ��ور'د ا

� ھ�: ا�2�'ورة (���'�!دام �1'دات ��'�و�� �'ن ��'ز �2'س أو ��ط�'� �2�'ز ��1�ا��)�م ا�دا!�� �� ھذه ا

��ل)، وا!�زال ا�2�'ز (���'�!د��9ً �2س ��+ ��ل ا�'� �') وا�'�!9ص ا�!�'ث، و���و�'� ام �وا�'ق !ز�

�ت��1��2�ت، و�را-�� ا��  .ا��وا�g، وا��)و�، و��رف ا

  ً�����ج ��'ز ا���و�و�'وم، وھ'� �طو�'� ��'�2 !��'� إ�ن أ(ل  ھ� �ظم &���� ����� أو �1دة !�

Rوا ���(�ب آ��ر ا�7ر(Rدر ا�ل �!�طر ا����م �����  .�&�ن;���1ت و

 ���ج ���1ر ا�و.ودإ�� ��1 -٤

  C����" 1داتإ�;�ل ���رة�� :���ج ����ر ا�و-ود" ا

1''��g ھ''ذا ا��''د�ق إ��''د�ق  ���;''راً  ا��''� �''�دة �''� ���''ل ا��''�Aً   (أ) � �''����''�ج ا��''واد ا��وو''� أو ا

،E��1�(� ���;رة أو �&2ل ��ظ� 

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



 

٧ 

� ،�P���Pف ا(��Pزة  ا��ورا��وم وا��!دات ا��1��� أو ا��!Pدة ��P1�1ً ����1 %1ل �ظ�6ر  -٥�
  ا��')�)��

��''ود ��1'�رة "ا��1''دات  ���''� �'رد ��''��ف ا��1'دات ا��''� ���1'ر ��در('� 4''�ن ا���1'+ ا �'�'رد �

 ً��ورا�وما������ أو ا��1دة !����2ل �ظ�Tر ا "���7�� :، �!9ف ا�()زة ا

١-٥ �PPز�������PPدام %PP$  ا��Dز��PP، وا����!�PPت وا���و��PPت ا��PP1��� أو ا��!PPدة ��PP1�1ً  ا�ط�PPردات ا��ر

 ا�ط�ردات ا��ر�ز�� ا��Dز��

د��7وظ�  (��� 

�ف ا�ط�ردة ا��ر&ز� ا��Xز� �'�دة �'ن ا�'طوا�� وا7'دة  N�� ر'��'� ا�('دران �'راوح -طرھـــ'ـ� أو أ&ر-

ا!ل 7ز �2رغ ا�)واء و�دور ��'ر�� �و��) �و(ودة د �١٦م ( �٤٠٠و��ت) و  �٣ـــم ( �٧٥ـــن 

� ���q �7و ��� ��'�ء �7ورھ'� ا��ر&'زي �'� ا�وC'4 ا�رأ�'�. و���'وغ  7�٣٠٠ط� C'� ر'�م/ث أو أ&

(ب أن �& ����و��  �ـــون ���ــ�ر�� ����� �� ا��واد اRإا��� ����&����&و�'�ت ا�'دوارة، �+ ا �T�;�

ن ـــ'ـ� ��'�و�� �د-'� ;'ددة ('داً  - �&و���)'� ا��2'ردةو�ن �'م  -و(ب أن �&ون �(��1 ا�(زء ا�دوار 

ــــ''ـأ(��ض ا�ط''�ردات ا��ر&ز''� ا�!''رى ���''ز ـ''ـ9ف �1ـ''ـ�ن. و�!ـ''ـ�&9ل ��''در اRـ''ـل اA!�ــــ''ـل �

ورا�'وم �و('ود ��ر4'� دوارة إا�ط�ردة ا��ر&ز� ا��Xز'� ا���'�!د�� �'� � - وا7'دة أو أ&�'ر -�'راء ا

د!'�ل وا�'�!راج إ�(زء ا�دوار؛ وو(ود �(�و�� أ���ب ����� ���!دم �'� -ر�� ا�;&ل دا!ل Dر�� ا

�ف �''ن �''9ث -�''وات ���2''�� ��''+ ا�-''ل، ��)''� -���''�ن ���''���ن N''وم و��''ورا��D''�ز �''�دس ��ور''د ا

7'ز ـد �'ن �7'ور ا�('ـ��(�وف ���'�زء ا�'دوار �7'+ �7'ط Dر�'� ا��7'ور ا�'دوار. &�'� �و('د دا!'ل ا

س �''ن ا��''1ب ��''�1)�، ��''+ ا�''رDم �''ن أ�)''� ��''��� ا�)''واء أ(''زاء 7 ا��2''رغ''�''ر دوارة D �'')ر

 ً���!A1)�  ، و�7'�ج إ�'+ �'واد �ر'دة �'ن �و�)'�. إ��7ج ��� �'A أن أي �ر�'ق ط'�ردات �ر&ز

''دل ��''+ D''رض  ھ��''�ً  �''+ �''دد 4''!م �''ن ھ''ذه ا��&و�''�ت، �7''ث �&''ن أن �''و�ر &���)''� �ؤ;''راً إ

�T�(�� .ا��A!دام ا

 ��ت ا�دوارةا���و ١-١-٥

 :�(��1ت ا�(زء ا�دوار ا�&���� (أ) 

�� ا�('دران، ��'�و�� �'ن �'�دة وا7'دة  �� ا�(دران، أو �دة ا�طوا��ت ��را�ط� ر-ھ� ا�طوا��ت ر-

''ز ��ر�2''�ع ��''�� ���و��)''� ��� �''��''رد و�''2)� �''� إأو �'دد �''ن ا��''واد ا �''������)''� وا& +''�ا���7وظ''� 
Rا�7�4�)'� �'ن طر'ق Kا &��'ت ا�A'طوا��ت ��را�ط'� �ذإا�!��� �)ذا ا�(زء؛ و � �'��)'� �و�'ل �

 ���''��''رد و�''2)� �''� ا�(''زء ا�2ر�''� ا �''���''�ت ا��ر�''� ا�7�(ج). و()''ز ا�(''زء ١-١-٥ا���''��d أو ا

'�ـن ـ'ء� ا�(زـ'ـوارد �ـف ا�'ــب ا�و�'ـ'دادات طر�'ـ� �7ـر و��'ـا�دوار ��1ر�4 دا!�'� وا7'دة أو أ&

ـا�2ر������. و�C ذ�'ك A  ذا &�ن ھذا ا�(زء �1داً إ(د) و(ھـ)، وذ�ك ١-١-٥ ـنــن اT�(���� �ور�E ا

 ����&�  .A ��+ ;&ل أ(زاء �ر&�� &ل ��+ 7دةإ�&ن �ورد ا��(��1 ا



 

٨ 

 :أ���ب ا�(زء ا�دوار (ب) 

  ً�'��'� ا�('دران، ��'��� أو �1'دة !��('�وز ھ� ا�'طوا��ت ر- A و�'�)  �٠٫٥'م ( ١٢، ��'�ك�

7'دى ا��'واد ا��'� إ�و�'�)؛ و��'�C �'ن  �١٦'م ( �٤٠٠و�'�ت) و  �٣ـ'ـم ( �٧٥'ن  و��طر �'راوح

'رد و�'2)� �'� إ���ز ��ر��2ع ��'�� �'��9)�  �'������)'� وا& +'�R7وظ'� ا���4'�7�اا�!��'� �)'ذا  

  .ا�(زء

��ت أو ا�����d (ج)  �7� :ا

  ً���'دوار أو �و�'ل �'دد ��'و�ر �'��دة �و4'1� ���'وب ا�('زء ا ھ� �&و��ت ����� أو �1دة !�

�)�. وا����2خ ��� ���('ـ� -�'ـن ا�طوا�'ـ�رة �ـ�ن أ���ب ا�(زء ا�دوار �A ـك (دارھ'ـ�وز ��'ـرة �

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

'ز ��ر�إ�ــزودة ��و�ب. و���C ھذه ا���'��d �'ن ��� �'������)'� إ2'�ع ��'�� �'��9)� 7'دى ا��'واد ا& +'�

رد و�2)� ��  ���7�4�ا���7وظ� اRوا  .ا�!��� �)ذا ا�(زء 

 :ا��1ر�4ت (د) 

�و�''�)،  �١٦''م ( �٤٠٠و�''�ت) و  �٣''م ( ٧٥ھ''� �&و�''�ت -ر�''� ا�;''&ل، �''راوح -طرھ''� �''ن  

 ً��أ('ل �'زل ��ر&�)� دا!'ل أ��و�'� ا�('زء ا�'دوار �'� ا�ط'�ردة ا��ر&ز'� �'ن  ����� أو �1دة !�

Rا ��رD ز�'D رض ��)'� ��'��دة دورةX��، و�� �1ض ا�A�7ت &ون ا�Tر�-9ع �ن Dر�� ا��2ل ا

� �'� أ��و�'� ا�('زء ا�'دوار. و��'�C �'ن '�Tر�ورا�'وم دا!'ل Dر�'� ا��2'ل ا�7'دى إ�'�دس ��ور'د ا

'ز ��ر�2''�ع ��''�� �'��9)� ��� �''��''رد و�''2)� �'� إا��'واد ا �'������)''�، وا& +''�4''�7�ظ''� اRا���7و 

 .ا�!��� �)ذا ا�(زء

� (ھـ) �2�� :ا��دادات ا�1�و�/ا��دادات ا

�و�''�)،  �١٦''م ( �٤٠٠و�''�ت) و  �٣''م ( ٧٥ھ''� �&و�''�ت -ر�''� ا�;''&ل، �''راوح -طرھ''� �''ن  

 ً���� ��7'وي ��'+ �'�دس  ����� أو �1دة !��'���&� ��ط�ق ��+ �)��� أ��و�'� ا�('زء ا�'دوار و��

ورا�''وم دا�!''ل أ��و�''� ا�(''زء ا�''دوار، و&''ون ا�X''رض ��)''� �''� �1''ض ا�A�''7ت أن �''د�م أو ��ور'د ا

�ن ا���7ل ا���'+ (ا��'دادة ا�1�و'�) أو أن ��7'ل ا����1'ر  �27ظ أو ��7وي، &(زء ��&��ل، ���راً 

�). و���C �ن �2��'ز ��ر�2'�ع ��'�� إا�دوارة ���7رك وا���7ل ا��2ل (ا��دادة ا��� ���7دى ا��واد ا

����)�، ورد و�2)� ��إ� ���9)& +� R7وظ� ا���7�4�ا .ا�!��� �)ذا ا�(زء 

7�4�إ��7وظ�   

 :ا��واد ا����!د�� �� ا��&و��ت ا�دوارة ��ط�ردة ا��ر&ز� ھ� 

�''ل �''ن  (أ) � A �''T�(� و�''� ;''د��ر ـــ''ـ�و�ن/�� ٩١٠×  ٢ر٠٥�''وAذ �''�را(�q -''�در ��''+ �

 �)؛رطل/�و�� �ر�1 ٣٠٠ C٠٠٠ (ــــــ�ر�

�''ل �''ن أو�''��Tك  (ب) � A �''T�(� و�''� ;''د��''وم -''�درة ��''+ ��ر ـ''ـ�و�ن/��  ٩١٠×  ٠٫٤٦�و�

  رطل/�و�� �ر��1)؛ ٦٧ C٠٠٠ (ـــ�ر�



 

٩ 

�'ل �'ن  (ج)  A ـ�&ل �ر&'ـ��، ����1'ل �'و��'×  ١٢٫٣و�واد !ط'� ����'�� �A'ـ�!دا�)� �'� ھ
�'ل �'ن  ٦١٠� A �'� �و�T�(� و�� ;د��ھ'و  'ا����1'ل ا��'و��'��'ر ( ٦١٠×  ��٠٫٣ر، و�

و�ن/��ر �ر�C) ��+ ا�وزن ا��'و��، (�و�ن/��'�) qو�� ـب) �'ـر �&1'ـ��7ل -��� ���1ل 

� ا��و��'ن أن ـ7T�(��'و�ن/��ر  '���و�� ا�;د ا�) �'T�(��ھ� ��7'ل -�'�� ���و�'� ا�;'د ا

 .�ر�C) ��+ ا�وزن ا��و�� (�و�ن/��ر �&1ب)

٢-١-٥ ��� ا���و��ت ا���

ق ا���Xط�� (أ) �1�� :���7ل ا

  ً�''�، و�&و�''� �''ن ��Xط''س 7��''� �1�''ق دا!''ل و�''�ء ھ''� �(�1''�ت ��7�''� ��''��� أو �1''دة !�

ورا�'وم �'د. و�'�C ا�و�'�ء �'ن �'�دة -'�درة ��'+ ���و�'ـ� �'�دس ��ور'د ا�!����7وي ��'+ و�'ط 

R7وظ''� ا���4''�7(أ�ظ''ر ا��ط1''�٢-٥��(''زء  � �''��ط1''� ا���Xط�س ـ-ط�''� أو ���Xط'' ). و���''رن ا

�(ھ''ـ). و(''وز أن &''ون ا���Xط''س ١-١-٥ب ��''+ ا��''دادة ا�1�و''� ا��''ذ&ورة �''� ا�(''زء ــ''ـ�ر& �نٍ ــ''ـ

('وز أن &'ون ١:١٫٦+ �+ -طرھ'� ا�'دا!�� ��'إ��+ ;&ل 7��� A �زد ���� -طرھ� ا�!�ر(�  �'�& .

�'ل �'ن � A �'�'ز ���2ذ'� أو����ظ'�م ا�و7'دات  ١٢٠ ٠٠٠ھ�ري/��'ر ( ٠٫١٥ا���Xطس ��'+ ;'&ل 

�''ل �''ن � A ��''��� �''���� �''� ٨٠%، أو �''��g ط�-''� ز''د ��''+ ٩٨٫٥ا���ر''� ا��ط�''ق)، أو ���Xط

;'�رط أن &'ون إ�4�� Rور��د). و��أ-�Dوس ٧١٠&�و(ول/��ر �&1ب ( ��+ ا�!واص ا���د� ا��1د

� �'ن ا��7'�ور ا�)�د�'� �7'دوداً '�رة ('داً �7'دود ��'� ا�7راف ا��7'�ور ا���XطX'� �(أ-'ل �'ن  �7

 .�و��)، أو ;�رط ��ورة !��� أن �&ون ��دة ا���Xطس ��(���� �٠٫٠٠٤م أو  ٠٫١

 :ا����7ل/ا��!�دات (ب) 

  ً�''�، �&و�''� �''ن �(�1''� �7ور/-''دح �ر&�''� ��''+ �!�''د. و&''ون ھ''� ���7''ل ��''��� أو �1''دة !�

'E و�'زود إوي �'� ا��7ور ��دة ���رة �ن ��ود دوار �وAذي ��وى ��+ ;&ل ��ف &ر�7'دى �)�

R ��� ا��ذ&ورة �� ا�(ــــزء �و��2����دادة ا�� E-�7�(ھـ) �� �)��E ا�!رى. و�&'ن ('وز أن ١-١-٥

�''دح ��''+ ;''&ل &'' &''ون ا��1''ود ا�''دوار �''زوداً ��''ـُ ���7''ل ھ''درود���� ��7''ق �''E. و&''ون ا� ���� ـُ رّ

راً � .�)� ا��!�د ��ورة ���2�� �� زود ��ف &رو� �� �طE7. وھذه ا��&و��ت &

� (ج) T :ا��4!�ت ا�(ز

  ً��'�ً  ھ� ا�طوا��ت ����� أو �1دة !��'� دا!�'� ��'�و�� آ���'وب  ��7ز'زات �و�أو ���و-'�، و�

 ً�'��طدا!�� ���و�� آ��'�: ا �'�& �' ٧٥ن ـــ'ـراوح �ــــ'ـ� �ـــ'ـر ا�دا!�ــ'ـ. و�&'ون أ��1دھ'� ا���وذ(

�ل ��ك ا�(دار �ن  �١٦م ( �٤٠٠و��ت) و  ٣م (ـــ� Aل  �٠٫٤م ( �١٠و��)، و'� Aو�'�)، و�

�طر��ط1'� ��'�ط9ً  .ا�طول �ن ا���'ل ���)ـ'ـ� �ــ'ـن ����رــ'ـن &�� &ون ;&ل ا��7ززات ا Aو ،

  .�و��) ٠٫٠٨(

 :أ(زاء ا��7رك ا���&�� (د) 

  ً�'�'� ا�;'&ل ��'��� أو �1'دة !��� (أو  ��7ر&'�ت �'ر�1 ھ� أ('زاء �'�&�� 7�'�'� ��XطTط���

�) و��ر ����وب ��1دد ا�طوار �ن أ('ل ���'� �زا��'� دا!'ل �'راغ �'� �ط'�ق �'ردد ������X� �1ط
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22'�ت  ١٠٠٠ - ٥٠ھر�ز و�� �ط�ق -درة  ٢٠٠٠ - ٦٠٠��و�ط أ��ر. و��&ون ا�('زاء ا��'�&�� �'ن 

'�ن �'ن ط� mد �&و�2��� ��!2ض اT�-دي رز'د �'�&)� ��'+ ��1ددة ا�طوار 7ول -�ب 7د A �'��ت ر-

 .�و��) �٠٫٠٨���رن (

�ت ا�ط�رد� ا��ر&ز� (ھـ) ����� :ا�و��/ا

  ً�''��7A''واء �(�1''� ا����''ب ا�''دوارة �''� ا�ط''�ردة ا��ر&ز''�  ھ''� �&و�''�ت ��''��� أو �1''دة !�

 �و�'�)، �'زودة �١٫٢'م ( ٣٠�'+ إا��Xز�. و�&ون ا�و�'�ء �'ن ا�'طوا�� �'��� �'ل �'�ك ('دارھ� 

 ً�''��وC''4 ا����7''ل، و�''زودة �;''�2 وا7''دة أو أ&�''ر ��ر&''ب ھ''ذه ا����7''ل. وھ''ذه  ��)�''�ت �4''�وط� آ

 ً���ت ا����و�� آ�(��ز'د إ�وازي  ا A �'�� �9'طوا��� ��7داھ� ا�!رى و����1'د ��'+ ا��7'ور ا�ط'و

�1'دة �٠٫٠٥ن  C'��أ���'ب  در(�. &�� (وز أن &ون ھ&ل ا�و��ء ��'+ ;'&ل !9'� ا��7'ل �7'ث 

ورا�'وم أو �ط�'� �)'ذه �دوارة. و���C ا�و�� �ن �واد -�درة ��'+ ���و�'� ا��p&'ل ��'�دس ��ور'د ا

�(���7�  .ا��واد 

 :ا��(�رف (و) 

�A'�!9ص  �و�'�)، ��'��� أو �1'دة !��'�ً  �٠٫٥'م ( ١٢�'+ إھ� أ���ب �ل -طرھ� ا�'دا!��  

'�ورا�وم �ن دا!ل ا���وب ا����a'وب (أي أ�)'� �Dز ��دس ��ورد ا �'دوار �وا�'ط� ا�7ر&'� ا��7ور

7ط'� ��X'�ز دا!'ل ا���'وب ا�'دوار، �'ن طر'ق �7'� �)�'� ا���'وب ���زودة ��7�2 �وا()'� ���'د�ق ا

''�ل���)''� �''� ا��ظ''�م ا��ر&''زي �A''�!9ص إ ا���� �''���- �(�''�ل) و�''د���ط''ر ��''+ �''�ل ا��''+ ��''ف ا

ورا�''وم، أو �ط�''+ ا�X'�زات. و��''�C ا����'ب �''ن �''واد -'�در�ة ��''+ ���و�'� ا��p&''ل ��''�دس ��ور'د ا

 .�ط��� �ن ھذه ا��واد

٢-٥ Lت ا�PPو��;PPراء ا��PPDز ���PPطرد إ���PP&  ���PP1%�� ا��PP1��� أو ا��!PPدة ��PP1�1ً ا��PPظم وا��!PPدات وا��

 ا��ر�زي

 � ��7وظ� ��)د

 Rو��ت ا&���راء ا��Xز ���طرد ا�إ�4�� �ن أ(ل ����C ا��ظم وا��1دات وا C��'����ر&زي ھ'� �ظ'م ا

R ط�و����ورا�وم �� ا�ط�ردات ا��ر&ز� و�و�'ل ا�ط'�ردات ا��ر&ز'� ا�د!�ل �Dز ��دس ��ورد ا

��''��&ن �''ن ��''وغ  �''��&''ون �را7''ل ��1-� �''(�� �''�راج ـردة وا��!''ـورة �ط''ـ''ـوى ��ـراء أ-''ـ�''إ�

ورا�''وم �''ن ا�ط''�ردات ا��ر&ز '��2''�ت'و 'gـ''ـ�وا�'��''+ ا��1''دات إ4''��� ''�، ���R''�دس ��ور''د ا

C����ل ا�ط�ردات ا��ر&ز� أو �را-�� اX;��  .ا��ط�و�� 

  E''1ورا�''وم �''ن ا��''�ب ���''�!دام �7ّ�''�ت ��''!��، و(''ري �وز�و''�م �''�دة ��!''ر �''�دس ��ور''د ا

 '�'''وا�E�&''';�'g ا�X'''�زي ��'''+ ا�ط'''�ردات ا��ر&ز'''� �'''ن طر'''ق أ���'''ب �و�'''ل ��1-�'''�. &�'''� أن 

'�م ��د '��2�ت'و �''�رات �Dز'� �'ن ا�ط'�ردات ا��ر&ز� �'Tورا�'وم ا���د��'� ��'+ ھ�س ��ور'د ا

 �'�2ن  ٢٠٣�'+ ��'�Tد �'�ردة (��1'ل ��'د در('� 7'رارة إ��ررھ� �ن طرق أ���'ب �و�'ل ��1-�'&

)٧٠  �'(��2)'� -�'ل ا�A'��رار �'� ���'+ �7و'�ت ����'�� إدر(� �Tو� �7ت ا��2ر))، 7ث ('ري �&

�1-�'�، �'�Rن ���C ا و !ز�)�. و�ظراً ��ر7�)� أ� ���راء �&ون �ن آAف ا�ط�ردات ا��ر��� �طرK ن
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 ���''���''رة �''ن ا�;''&�ل ا�& �''ط''ول ا����''ب ��''q �''دة &�''و��رات �;''�ل آAف ا����7''�ت و&�

� (داً � .����ن 7ث ا��2رq وا��ظ ا���&ررة. و���C ا��1دات وا��&و��ت و�ظم ا����ب ����و�ت ��

 �ظم ا��Dذ��/�ظم �'ب ا��وا�R وا��#���ت ١-٢-٥

 �� :ھ� �ظم ��1�(� ����� أو �1دة !���، �;��ل ��+ �� 

ورا�'''وم    ��'''+ ���'''�� إ�7ّ�'''�ت (أو �7ط'''�ت) �Xذ'''� ��'''�!دم �'''� ��ر'''ر �'''�دس ��ور'''د ا

�1-�'''� �X'''4ط �'''ل ��/�و�'''� رط9ً  ١٥&�و���'''&�ل أو ( ١٠٠�'''+ إا�ط'''�ردات ا��ر&ز'''� ا

�ل �ن �ر� A و(رام/����؛ �1١)، و��1دل�&  

    �''�7�''� ا��Xز��7�''� ا��''��� )أو ��''�Tد �''�ردة( ��''�!دم Rإ�7''وAت �''ن ا�زا7''� �''�دس �''+ ا

ورا���1-�ــ''ـوم �''ن ا�����ـــ''ـ��ور''د ا���و���''&�ل أو ( ٣�''+ إط �''ل ـ''ـ� �X4ــ''ـ� ا&٠٫٥ 

در(� �Tو�  ٧٠در(� &�2ن ( ٢٠٣�+ إا��7وAت -���� ����رد  رطل/�و�� �ر��1). و�&ون

ن!����  در(� �Tو�)؛ ٧٠در(� &�2ن ( ٣٤٣�+ إ �7ت ا��2ر)، &�� �&ون -���� 

ورا�وم �� �7و�ت'��2�ت'و  '�وا�g'�7ط�ت     � .، ���!دم ��7س ��دس ��ورد ا

ورا�'وم أو   �وا����C وا��1دات وا����'ب ��'�C &�)'� �'ن �'واد -'�درة ��'+ ���و�'� �'�دس ��ور'د ا

7�4�Rا���7وظ� ا�&ون ��ط�� ���ل ھذه ا��واد (أ�ظر ا�!��� �)ذا ا�(زء)، &�� ��'�C ���'�و�ت  

� (داً � .�ن 7ث ا��2رq وا��ظ��� ��

٢-٢-٥ ���Tب ا��و�1ل ا��ظم أ���  

ورا�وم دا!ل ���'��  أ���ب و�ظم �و�ل ����� أو �1دة !���ً ھ� �ظم  �����و�� ��دس ��ورد ا

7'ث �&'ون &'ل  ،�'�9���1-��. و�&ون ;�&� ا����ب ��دة �ن �ظ�م ا��و�'ل ا��ا�ط�ردات ا��ر&ز� ا

رة �ن ا�;&�ل ا���&ررة�& ��� �&ون ھ��ك &�����'�  ط�ردة �ر&ز� �و��� �&ل �ن ا��و�9ت و��

ورا�'''وم (أ�ظ'''ر �ا���7وظ'''� ا�;'''�&�. و��'''�C &�)'''� �'''ن �'''واد -'''�درة ��'''+ ���و�'''� �'''�دس ��ور'''د ا

Rا�7�4� (داً  � .�ن 7ث ا��2رـq وا��ظ��� ا�!��� �)ذا ا�(زء)، &�� ���C ����و�ت ��

 ا��ط��%�ت ا���)�� ���دس %)ور�د ا��ورا��وم/ا���1در ا(�و��� ٣-٢-٥

 X� �� أو ر���� ا�-ط�ب ����� أو �1دة !���ً ھ� �ط���ت &����ت ـذ ��'ـ+ أ!ـ، -�درة ���ط

ورا�'وم، و���'ز  '���;رة'���'�دس ��ور'د ا �'�2�ت �'ن ا��('�ري ا��Xز���ن ا��Xذ� أو ا��وا�g أو ا

������!واص ا��: 

 ؛7�٣٢٠�ل و7دة �&��� ذر� �زد ��+  -١ 

&روم   -٢ ��� �ن ا��� �&ل؛���در أو����� �&روم أو ا��و�ل، أو �ط��� أو ا��و�ل أو ��ط�� ��

ن ���ر(م ا  -٣ N� در���Rرو��؛�&� 

ل ا��ظري  -٤ �7��� .�ظ�م �(��1 ����ب 
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 ��Dرات ا��ردد ٤-٢-٥

  ً�4رات �ردد (�1رف أX� ھ�  ً��1&��) ����� أو �1دة !���و��ت ا���ن أ('ل  ����7وAت أو ا

�'ل ٢-١-٥ا���&�� ا��1ر�� ��  �Xذ� أ(زاء ا��7رك�� �'(د)، أو أ('زاء أو �&و�'�ت أو �(�1'�ت �ر�

�����رات، و���ز ���!واص اX��  :ھذه ا

  ھر�ز؛ ٢٠٠٠ - ٦٠٠!رج ��1دد ا�طوار �ذ�ذ��  -١ 

 %)؛٠٫١(��7&م �� ا�ذ�ذ�� ����� أ�4ل �ن  وا���رار ��لٍ  -٢ 

 %)؛٢و�;وه �وا��� ��!2ض (أ-ل �ن  -٣ 

 .%٨٠ة ����� أ��+ �ن و&�2ء -٤ 

7�4�إ��7وظ�   

ورا�'وم أو أ�)'�  ���;راً  �� أ�)� ���ل ا���Aً إا����ف ا��ذ&ورة أ�9ه  ���Xز ��1�(� ��دس ��ور'د ا

�+ أ!رى و�'ن ���'�� إ�� ا�ط�ردات ا��ر&ز� و�رور ا��Xز �ن ط�ردة �ر&ز�  ���;راً  ��7&م �7&��ً 

 ��+ أ!رىإ��1-�.  

�''�در ����''ل ���''دأ، وا��''واد ا�''ر اD ب�''��ورا�''وم �;''�ل ا�ة ��''+ ���و�''� ا��p&''ل ��''�دس ��ور''د ا

�ل �ن � A E�� ���� +�� �7وي� ���&ل أو ���E&T ا��وم، وا�وم، و���Tك ا��و��  %.٦٠وا��و�

 ;راء ������0ر ا��Dزي�����Lدام %$ ا ا����!�ت وا���و��ت ا��1��� أو ا��!دة ��1�1ً  ٣-٥

د���7وظ (�� � 

ورا�'وم ھ'� ��'�رة �'ن  ��� �� أ��وب ا��A;�ر ا��Xزي ���2ل ا��ظري �Tر�ا��(��1 ا��&�و�و(� ا

 �'�7(ز ����� !�ص ���9;�ر ا�X'�زي، و��'�دل 7'راري ���ر'د ا�X'�ز ('�م ��'!�E �'ن طر'ق ���

� ا��A;�ر ا�X'�زي ا�X4ط)، و�����ت !���� و�����ت �7&�� وأ���ب. و��در �� ���!دم �&�و�و(

ورا�''ـوم، �ـ''ـ���X''�ز) �K''�دس ��ور''د ا �''��9��ن (�ـ''ـC أ�طـ''ـZ ا��1ـ''ـدات وا����ـ''ـب وا�()''زة (ا

ورا�'وم. و�ط�'ب �ر�'ق ا��A;'�ر ا�X'�زي ��ر �����9 ��دس ��ور'د اN�� A ن �واد� C��� ب أن)

�ت أن �و�ر �ؤ;راً  �دداً �&�����1��9ل ا��)��T ھ���ً  �ن ھذه ا��(��1ت �7ث �&ن . 

 'وا�ز ا����0ر ا��Dزي ١-٣-٥

�'ـ��'ـ�ت ��ــر;7ـ�  (أ) � ـون ا�ط'ـول ا�����'ـث &'ـ، �7'�ًـ �'ـدة !�ـ� أو �1'ـ� ����'ـ� ر-

١٠٠٠ - ١٠٠  +'�� Z;ر��زد ��ك ا Aروم، و��Xد -ط'ر  �٠٫٢'م ( ٥أ�'ز Aو�'�)، و�

 +�� ����C �ن �واد �1د�� أو �����'رة أو !ز�'� �م (�و�� وا7دة). و ٢٥ا�;&�ل ا���و�

ورا�وم؛�  -�درة ��+ ���و�� ا��p&ل ���دس ��ورد ا

�''ل ھ''ذه ا��ر;''�7ت. و�;''�ل ھ''ذه ا��ر&�''�ت  و�ر&�''�ت أو ��''�7ق �1''دة !��''�ً  (ب) � C�''��

�'''ل �'''ن � A E'''�� ��'''�� +'''�� �'''&'''ل أو �'''��E&T ا���7و��7ق ا�'''���%، أو أ&�'''د ٦٠وا
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''وم، أو ���و�''� ��''�دس ��ور''د ا��و���درو&ر�و�''� ا��2�''ورة ��''ورة &���''� ا(��رات ا�ا��''و

ورا�وم،��ل ���� ���T)� �ن  ا� A ����'ل 7('م (ز��T)'� �'ن ٩٩ر٩ا&رو�'�ت،  ١٠%، و�

 ً�'�� �ن 7ث 7(م ا�(ز�Tت، و�&'ون �1'دة !����'�C 7'وا(ز  و���ز �در(� �(��س ��

  .ا��A;�ر ا��Xزي

 ����رأو��� ا0 ٢-٣-٥

  ً�''� �١٢''م ( ٣٠٠، ز''د -طرھ''� ��''+ ھ''� أو�''� ا�''طوا�� �7&�''� ا�!�''�م ��''��� أو �1''دة !�

 +�� �(��و��)، أو أو�'� ��'�ط�� �1�N'�د �����'�، ��و�'�� �'دا!ل  �٣٥م ( �٩٠٠و��) وزد طو

زي. �م (�و��ن)، وذ�ك �7Aواء �7(ز ا��A;�ر ا�X'� ٥٠و�و���� �!�رج زد -طر &ل ��)� ��+ 

ورا�وم أو �&ون ��ط�� ���ل ھذه ا��'واد، و�&'ون �و���C �ن �واد -�درة ��+ ���و�� ��دس ��ورد ا

 ً����ر&�)� أ� �����  ً�  .أو رأ�

 ا�&�<ط�ت و�#���ت ا��Dز ٣-٣-٥

�، أو ��2!�ت �Dز ��'درة ا���'�ص إزا7� إھ� D�4ط�ت �7ور� أو ���ذة ���طرد ا��ر&زي أو  ��)

�ل �ن ���دس ��ور� A ومورا����، و�X4ط ��رف �ل  ١د ا�ــ+ �ــدة �Tـــ'ـ�ت إ��ر �&1ب/د-

ل ا�طو'ل ا�('ل �'� �T'� �'�دس ��ور'د  ١٠٠&�و���&ــــــ�ل (X';���رطل/�و�� �ر��1)، ��'��� 

R�� ،E''وة ����''�� أو �دو�''�� �T�''وم ��7''رك &)ر�''ورا���''+ �(�1''�ت ���2''�� �''ن ��''ل ھ''ذه إ4''��� ا

ن ـراوح �'ـ�ز ��'ـ�ت ا�X'ـ�ت و��2!'ـذه ا�D�4ط'ـط ھ'ـ� X4'ـ�ز. &�� أن ���'ـ�ت ا�Xـ�ت و��2!ـا�D�4ط

ورا�'وم أو �&'ون ��ط�'� ���'ل ھ'ذه ١:٦و ١:٢�، و���C �ن �واد -�درة ��+ ���و�� �'�دس ��ور'د ا

 .ا��واد

 �دادات ا�!�ود ا�دوار ٤-٣-٥

  ً��� و�و�9ت ��رف ���'دادات، �'ن ، ��و�9ت �Xذھ� �دادات �2ر�D ����� أو �1دة !�

ل إأ(''ل X'';��D''9ق ا��1''ود ا�''ذي و�''ل ا���''دة ا�''دوارة ��D�''4ط�ت أو ��2!''�ت ا�X''�ز ��7ر&''�ت ا

� ا��دادات ���C ��رب ا�)واء �T'� إ���4ن �و�����D�4ط أو ��2!'� ا�X'�ز، ا ��+ دا!ل ا�Xر�� ا�دا!�

ورا�'وم. و��'�م ��'ل ھ'ذه ا�!�'�م �'��('�وز �1'دل ��'رب ا�X'�ز ���دس ��ور'د ا A ث'�'+ إ�دة �7

�� ( ١٠٠٠ا�دا!ل ���٦٠��ر �&1ب/د- (�� .�و�� �&��1/د-

 ���د0ت ا�'رارة ���ر�د ��دس %)ور�د ا��ورا��وم ٥-٣-٥

  ً��، ���و�� �ن �واد -'�درة ��'+ ���و�'� �'�دس ��ور'د ھ� ���دAت 7رارة ����� أو �1دة !�

ورا�وم أو ��ط�� ���ل ھ'ذ����'ل ���'دأ) أو ��ط�'� ����7'�س أو أي ا�'ر اD ب�'��ه ا��'واد (���'����ء ا

�''ل �''ن ''ر ا�X''4ط ا���''ر�� ��1''دل X� 2�''زات، �''ن أ(''ل�2''� �''ن ھ''ذه ا� ���٠٫٠٠١٥''&�ل ( �١٠و

7'''ث &'''ون �'''رق ا�X'''4ط  ���'''��/�و�'''� رط9ً  ١٥&�و���'''&�ل ( ١٠٠رطل/�و�''� �ر�1'''�) �'''� ا

 .�ر��1)



 

١٤ 

;Pراء ���P���0ر �����Pدام %P$ ا�P& L%�� ا��P1��� أو ا��!Pدة ��P1�1ً ت اLا��ظم وا��!دات وا���و�� ٤-٥

 ا��Dزي

 � ��7وظ� ��)د

 Rو�'�ت ا&�����'��C اا��ظم وا��1'دات وا ���'4R �'ط�و����'راء ����A;'�ر ا�X'�زي ھ'� �ظ'م ا���'�C ا

R�'�ورا�وم �� �(��1 ا��A;'�ر ا�X'�زي، و�و�'ل ا��(�1'�ت ����&'ون  د!�ل ��دس ��ورد ا �'(��

��''��&ن �''ن ��''وغ  �'' '�تــ''ـ��2'و '�''وا�g'راج ـ�''راء أ-''وى ��''ورة �ط''ردة وا��!''إ�را7''ل ��1-�

ورا�ـــ�دس ��ورــ���1-��. و�ظراً  نــوم �ــد ا��'�  �(��1ت ا��A;�ر ا��1���'ور ا�'ذا�� ا��!واص ا

� ،��-�1����(��1ت ا��A;�ر اK��'� Aو ،�(�X';� �� ط�ع�'ؤدي  ن أي ا� ،�(�X';� وا-'ب إو-'ف� +'�

 �'�Tظ� �;'&ل �'�رم و��'ورة دا��7�����9;�ر ا��Xزي ا C��� أي ��م أن ��م (��!طرة. و�ذا ��ن ا

 �'���7� ا�و�و���� �ن ا�7وادث و��ظم �د�ق ا��Xز �طر�C ا��ظم ا��&�و�و(� وا�) �� q��+ ا��2ر

 E�& ؤدي ھذا��. و'�س �إ�+ ا��7(� إأو�و���� د-��� �'��!�ز ا���'�C �1'دد &�'ر �'ن ا�'�ظم ا()� +

  .وا���ظم وا��را-��

  E'1ورا�وم �'ن ا�'طوا��ت �و4'و�� دا!'ل �7ّ�'�ت، و('ري �وز�و�م ��دة ��!ر ��دس ��ورد ا

�ط� ا�د!ول �ن طرق أ���'ب �و�'ل ��1-�'�. أ�'� إ�;&�E ا��Xزي � +�'gت'و  '�'وا��'�'�دس  '��2

ورا���رات �Dز� �ن ���ط ا�!روج ��م ��ررھ'� �'ن طر'ق أ���'ب ��ورد ا� �Tوم ا���د��� ��+ ھ

 ��+ �7ط�ت X'4ط، 7'ث ('ري �7و'ل D'�ز �'�دس ��ور'د إ�+ ���Tد ��ردة أو إ�� إ�و�ل ��1-�

ورا�وم ���'E أو !ز�'E. و�ظ'راً إ�+ �'�Tل، وذ�'ك -�'ل ا�A'��رار �'� ���'E إا���ن  �'+ �7و'�ت ����'�� 

C��� R'� ���'�� ا�ر��� ���راء ����A;�ر ا��Xزي �&ون �ن �دد &�ر �ن �(��1ت ا��A;�ر ا��Xزي ا

� ��-�1�K رة'��q �'دة &�'و��رات �;'�ل آAف ا����7'�ت و&�'�ت &� ��-�1��ن طول أ���ب ا��و�ل ا

� ا���&ررة. و���C ا��1دات وا��&و��ت و�ظم ا����ب ����و�ت������ (داً  �ن ا�;&�ل ا��'ن  ��

7ث ا��2رq وا��ظ���. 

  �ظم ا��Dذ��/�ظم �'ب ا��وا�R وا���)#�ت ١-٤-٥

  ً���(ــ'ـ�وز ھ� �ظم ��1�(� ����� أو �1دة !� A ــ'ـطX4 ظ'روف ���1ل � ٣٠٠، -�درة ��+ ا

 :/�و�� �ر��1)، و�;��ل ��+ �� ��رط9ً  ٤٥&�و���&�ل (

ورا�'وم �7ّ��ت (أو �ظم) �Xذ'�، ��'�!دم �'�    ��'+ ���'�� ا��A;'�ر إ��ر'ر �'�دس ��ور'د ا

�1-��؛�� ا��Xزي ا

�7�� ا����� (أو ���Tد �'�ردة) ��'�!دم Rإو�7وAت ��7ول ا��Xز     �زا7'� �'�دس ��ور'د �+ ا

�1-��؛��ورا�وم �ن ا������ ا� ا

ورإو�7ط�ت ��7ول ا��Xز    �ا�'وم �+ ��Tل، 7ث (ري X4ط و��ر'د D'�ز �'�دس ��ور'د ا

ورا�وم؛����7ول ��+ ��Tل ��دس ��ورد ا ��-�1�� �ن ا������ ا

ورا�وم  '�!��2ت'أو  '�وا�g'و�7ط�ت    ��ل ��دس ��ورد ا���+ �7و�تإ. 



 

١٥ 

 �ظم أ����ب ا��و�1ل ٢-٤-٥

  ً��ورا�وم دا!ل ���'��  ھ� �ظم أ���ب و�ظم �و�ل ����� أو �1دة !������و�� ��دس ��ورد ا

;��Aو��دة ا .��-�1��7'ث �&'ون �� �ر ا��Xزي ا ،"�T�'����&ون ;'�&� ا����'ب �'ن ا��ظ'�م ا��(�1'� "ا

C�)� و��� �&ل� �  .&ل !�

 ا��ظم ا�#را<�� ٣-٤-٥

'� ��'��� أو �1'دة !��'�ً  (أ) Dرا�و�4'!�ت  �'Dرا�ل '� و�ظ'م �و�'Dرا�ھ� ���و�'�ت  

�ل �ن � A درة ;2ط��٥ ) ����)�&��1ً  �ً -د� ١٧٥أ���ر �&��1/د- ./د-

��ً  (ب) �! ����� �Dرا�وم،  و�4!�ت 'ورا�����1ل �� أ(واء ��7وي ��+ ��دس ��ور'د ا

&ل ����� �زـــــ�����&ل أو ا����Tك ا���7و� ��+ ا��وم أو ا�%، ٦٠د ��'+ ــC �ن ا��و�

''�، إأو ��ط�''� �'Nي �''ن ھ''ذه ا��'واد. و(''وز �)''ذه ا��4'!�ت أن �&''ون دوارة  ونــ'ـأو �&��)

 .زا7� و��ورو&ر�و�� و�واCT ��ل !���إوأن �&ون ذات �دادات 

٤-٤-٥ Lت ا����م ا���1�1� <�ق وا��'

دو''� أو أو�و���''� ��''��� أو �1''دة !��''�ً إھ''� �''����ت   �''، ��''�و�� �''ن D''9ق و�7&''م ���2!

ورا�وم، �راوح -طر ا����م �'ن � �١٫٥'م ( ١٥٠٠�'+ إ �٤٠واد -�درة ��+ ���و�� ��دس ��ورد ا

٥٩�+ إ Rوا ��Tر������C ا�Rو��)، ��ر&�)� �� ا��ظم ا ��راء ����A;�ر ا��Xزي�4�. 

 ا��ط��%�ت ا���)�� ���دس %)ور�د ا��ورا��وم/ا���1در ا(�و��� ٥-٤-٥

  ً�'�� أو ر���� ا�-ط�ب ����� أو �1'دة !��، -'�درة ��'+ أ!'ذ ��'�ت ھ� �ط���ت &��� ��Xط

ورا�'وم، و���'ز "���'�دس ��ور'د ا �'���;رة" �ن ا��Xذ� أو ا��وا�g أو ا��!��2ت �ن ا��('�ري ا��Xز

�����C ا�!واص ا�)�: 

 ؛7�٣٢٠�ل و7دة �&��� ذر� �زد ��+  -١ 

&روم أو ا��و�ل أو ��ط�� �)�� -٢ ��� �ن ا��� �&ل؛، أو ���در أو����� � �ط�

ن ���ر(م  -٣ N� در���Rرو��؛ا�&� 

ل ا��ظري -٤ �7��� .�ظ�م �(��1 ����ب 

7�4�إ��7وظ�   

ورا�'وم أو أ�)'�  ���;راً  �� أ�)� ���ل ا���Aً إا����ف ا��ذ&ورة أ�9ه  ���Xز ��1�(� ��دس ��ور'د ا

�1�('�  ���;'راً  ��7&م �7&��ً ���1-�'�. و(�'C ا��'طZ ا��'� ��9'س D'�ز ا���'� ا��'د�ق دا!'ل ا����'�� ا

ورا�وم أو �&ون ��ط�'� ���'ل ھ'ذه ا��'واد. ����C &�)ــ� �ـــن �واد -�درة ��+ ���و�� ��دس ��ورد ا

�''�درة ��''+ ���و�''� ا��p&''ل �و�D''راض ا�(''زاء ا����''�� ��2''ردات ا��A;''�ر ا�X''�زي، �;''�ل ا��''واد ا

'''�'''وم و�'''��Tك ا��و�����'''ل ���'''دأ وا��و��'''ر اD ب�'''��ورا�'''وم ا�وم وأ&�'''د ��'''�دس ��ور'''د ا



 

١٦ 

�''ل �''ن � A ��''��� ل''&��&''ل أو ا��''��Tك ا��''� ��7''وي ��''+ ا��''وم وا��رات ٦٠ا��و��%، وا��''و

ورا�وم���درة ��+ ���و�� ��دس ��ورد ا�درو&ر�و�� ا��2�ورة ��ورة &���� ا(�  .ا

٥-٥  ً�PPPP1�1� دةPPPP!�أو ا� ���PPPP1�ت ا��PPPPو�� ;PPPPراء��PPPP�0دا��� % $PPPP����PPPP1 اL ا��PPPPظم وا��!PPPPدات وا��

 ا(�رود����$

 � ��7وظ� ��)د

�م �� ����ت ا R ف'2!�ورا�وم ا��Xزي وا��Xز ا��راء ا�رود���� X4ط �زg �ن ��دس ��ورد ا

'د �'وم)، �'م �'رر ��'ر ����'ر ��'ل 7'ث '�م ا��2'ل ا��ظ'ري �'ن طر'ق �و�(�درو(ن أو ا(�(ا

� �وا�ط� ;&ل ھ�د�� ����7 ا�(دا��� �ر. و-د ا��7د�ت ��(�ح �����ن �'ن ھ'ذا -وى ط�ردة �ر&ز

ن �;'�ل  ا��وع���1��2��، و���� ا��2ل ا�دوا�� ������ب. و�� &��� ا��وھ��: ���� ا��2ل ���2وھ� ا

��ر7�'� ا��2'ل أو�'� ا�'طوا�� ��7'وي ��'+ ����'ر ا��2'ل ا�!��'� (ا�2وھ'�ت  ��Tر�ا��&و��ت ا

�2�''� أو أ���''ب ا��2''ل ا�''دوا��)، وا�4''و��اDط ا��Xز''� و��''�دAت ا�7''رارة ا���''�!د�� �''� �''7ب ا

�1''دد �''ن ھ''ذه ا��را7''ل،  ���''��''و�ر  ''ث�7ا�7''رارة ا���(�''� �''ن ا�X''4ط. و�7''�ج أي ��''�C أرود

''�ت �ؤ;''راً �&�''� ��''�!دم �''�دس ��ور''د  ��9''�!دام ا��)''��T. و�ظ''راً  ھ��''�ً  ا���''�ت ا�رود��1��ن ا

 Zأ�'ط C'�) C��� ب أن)ورا�وم، ���X'�ز) �'ن �'واد A ا �'��9��ا��1'دات وا����'ب وا�()'زة (ا

ورا�وم��ر �����9)� ���دس ��ورد اN��. 

7�4�إ��7وظ�   

رد ���)� �� ھذا ا�(زء   ���ورا�'وم  ���;'راً  �� أ�)� ���ل ا��'�Aً إا����ف ا��X'�ز �'�دس ��ور'د ا

�، أو ��7&م �7&��ً ��1�'C ا��'طZ ��  ���;راً  ا����!دم �� ا�) Cو��� .��-�1���د��E دا!ل ا������ ا

ورا�'وم أو �ط�'+ ��&��ل �ن �واد -�درة ��+ ���و�� ا��p&ل ���دس ��ورد ا�� �)��1����Xز ا ���9��ا

R1�'ق ��2'ردات ا����'راء ا�رود�'���، �;'�ل ا��'واد �ط��� �ن ��'ل ھ'ذه ا��'واد. و�D'راض ا�('زء ا

'''&p���'''�درة ��'''+ ���و�'''� ا����'''ل ���'''دأ، ا�'''ر اD ب�'''��ورا�'''وم ا��7'''�س، وا�ل ��'''�دس ��ور'''د ا

�'ل �'ن � A ��'�� +'�� �7'وي� �'��&ل أو ���E&T ا��وم، وا�وم، و���Tك ا��و��% ��'E، ٦٠وا��و�

ورا�وم���درة ��+ ���و�� ��دس ��ورد ا�درو&ر�و�� ا��2�ورة ��ورة &���� وا(��رات ا� .وا��و

 #1ل ا��#�;�%وھ�ت ا� ١-٥-٥

  ً�''��2�''� �''ن -�''وات ھ''� �وھ''�ت ��2�''� ��(���1)''� ��''��� أو �1''دة !����ف �وھ''�ت ا��2''ل اN''و�� .

 +'�� �'(T��7د ��'ف -ط'ر ا�'ز A ���'+ إ �٠٫١'م (�'راوح �'�دة �'ن  �7��١� ��'+ ;'&ل ;'ق ط'و

ورا�وم و�)'� �7�'� -�ط1'� دا!'ل ٠٫٠٥��2�'� �م)، -�درة ��+ ���و�� ا��p&ل ���دس ��ورد ا��ا�2وھ'� ا

نء�+ (زإ��2ل ا��Xز ا���د�ق ��ر ا�2وھ� .  

 أ����ب ا�#1ل ا�دوا�$ ٢-٥-٥

  ً�'����2'ل ا�'دوا��. وھ'� أ���'ب ا�'طوا�� ا�;'&ل أو  ھ� أ���'ب ��(���1)'� ��'��� أو �1'دة !�

� �ورا�وم أو �ط��)'ذه ���د-� ا�طرف، ���و�� �ن �واد -�درة ��+ ���و�� ا��p&ل ���دس ��ورد ا

و�)'� �'د!ل  ١:٢٠�+ -طرھ� ��+ إ�م، وA �زد ���� طو�)�  �٤م و ٠٫٥ا��واد، �راوح -طرھ� �ن 
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 �''� �''�)''� أو إ��''�س أو أ&�''ر. و(''وز أن �()''ز ا����''ب ���7�''�ت ��''+ ;''&ل �وھ''�ت ��2�7''دى �)�

��(��&.  

7�4�إ��7وظ�   

  �ن أو ��ر دوارات دوا��، أو �� �'دة 7دى اإ ��وب ا��2ل ا�دوا�� ����ً أ�+ إد!ل �Dز ا��Xذ��(��

 .�واC4 ����� ��+ طول �7ط ا���وب

 ا�&�<ط�ت و�#���ت ا��Dز  ٣-٥-٥

'�، أو ��2!'�ت D'�زإزا7'� إھ� D�4ط�ت �7ور� أو ���ذة ���طرد ا��ر&'زي أو  ��)��'�و�� �'ن  ،

ورا�''وم أو �ط�''� �)''ذه�ا��''واد، ��''درة ا���''�ص  �''واد -''�درة ��''+ ���و�''� ا��p&''ل ��''�دس ��ور''د ا

�'ل� A (وم'�(�'درو(ن أو ا(��'E (ا �'���7�ورا�وم/ا�X'�زات ا��'ن ��'رن  ��زg �ن �'�دس ��ور'د ا

���1ن �� ا�د-&�. 

7�4�إ��7وظ�   

 �)ذه ا�D�4ط�ت و��2!�ت ا��Xز � ������� �  ١:٦٫و  ١:١٫٢ن ��راوح ���� ا�X4ط ا���وذ(

 �دادات ا�!�ود ا�دوار  ٤-٥-٥

  ً�''�، ��و�''9ت �Xذ''� و�و�''9ت ��''رف ھ''� �''دادات ���1''ود ا�''دوار ��''��� أو �1''دة !�

D'''9ق ا��1'''ود ا�'''ذي و�'''ل ا���'''دة ا�'''دوارة ��D�'''4ط�ت أو ��2!'''�ت ا�X'''�ز إ���'''دادات، �'''ن أ('''ل 

 �)��1��� ا��دادات ���C ��رب �Dز ا�ل، �ن أ(ل ��4ن �وX;���+ ا�!�رج، أو ��'رب إ��7ر&�ت ا

T'� ��'زg �'ن �'�دس إ9Dق �Dز اRا�)واء أو �����D�'4ط أو ��2!'� ا�X'�ز، ا �'�+ دا!ل ا�Xر�� ا�دا!�

E� ����7�ورا�وم/ا��Xزات ا� .��ورد ا

 ���د0ت ا�'رارة �)��ر�د ا��Dزي  ٥-٥-٥

  ً��، ���و�� �ن �واد -�درة ��'+ ���و�'� ا��p&'ل ��'�دس ھ� ���دAت 7رارة ����� أو �1دة !�

ورا���ل ھذا ا��واد��ورد ا�� �وم أو �ط�. 

 أو��� %1ل ا�!��1ر  ٦-٥-٥

  ً����2ل ا����1ر، ��'�و�� �'ن �'واد -'�درة ��'+ ���و�'� ا��p&'ل  ھ� أو�� ����� أو �1دة !�

�ل ھذه ا��واد �Xرض ا�7واء أ���'ب ا��2'ل ا�'دوا�� أو �وھ'�ت �� �ورا�وم أو �ط�����دس ��ورد ا

���2�� .ا��2ل ا

�4إ��7وظ�  �7 

٣٠٠(وز أن �&ون ھذه ا�و�� ا�طوا�� ا�;&ل �(�وز -طرھ�    +'�� �(��'م، أو  �٩٠٠م وزد طو

 ً�'�7'ث �&'ن �ر&�)'� أ�� �(��&ن أن �&ون أو�� ���ط�� ا�;&ل ذات أ��1د �������، و-د '�م ��'� 

 ً� .أو رأ�



 

١٨ 

  �ظم ا��Dذ��/�ظم �'ب ا��وا�R وا���)#�ت  ٧-٥-٥

�راء ��'�و�� �'ن �'واد -'�درة ��'+ �����C اR ت ��1�(� ����� أو �1دة !���ً ھ� �ظم أو �1دا 

���ل ھذه ا��واد و�;��ل ��+ �� �� �ورا�وم أو �ط����و�� ا��p&ل ���دس ��ورد ا�: 

ورا�''وم  (أ) �''� إ�7ّ�''�ت أو �وا-''د أو �ظ''م �Xذ''� ��''�!دم �''� ��ر''ر �''�دس ��ور''د ا��� +''�

Rراء؛ا� 

�7�'� ا��'��� (أو ��'�Tد �'�ردة) ��'�!دم إ��7ول ا��Xز  �7وAت (ب) ��+ اR د'زا7'� �'�دس ��ور

ورا�وم �ن ���� ا�ن؛Rا!�����E �1د ذ�ك �����راء  

د أو ��7و''ل ا�X''�ز  (ج) �''����ورا�''وم �''ن �''+ �''�Tل ��''�!دم Rإ�7ط''�ت �زا7''� �''�دس ��ور''د ا

Rا ���� E�  ا���T�� أو ا�����؛ �+ ا��ورةإ�راء �ن طرق X4طE و�7و

ورا�وم �� �7و�ت '�!��2ت'أو  '�وا�g'�7ط�ت  (د) ��ل ��دس ��ورد ا��.  

 �ظم أ����ب ا��و�1ل  ٨-٥-٥

ورا�'وم أو  �ھ� �ظم أ���'ب �و�'ل ��'�و�� �'ن �'واد -'�درة ��'+ ���و�'� ا��p&'ل ��'�دس ��ور'د ا

 ً�'��'ل ھ'ذه ا��'واد، ��'��� أو �1'دة !��� �����و�'� �' �ط� ��'����ورا�'وم دا!'ل ا��دس ��ور'د ا

'ز ����و�'ل ���1-��. و�'�دة �'� �&'ون ;'�&� ا����'ب ھ'ذه ذات ��'�م ��� ا�����'��T'ا�رود�، 'ا

7ث �&ون &ل �ر7�� أو �(�و�� �را7ل �و��� �&ل �و�ل. 

 ا��ظم وا��&��ت ا�#را<�� ٩-٥-٥

� ����� أو �1دة !��'�ً  (أ) Dرا�ظم � A درة ;'2ط'��'�، ��&'ون  ٥ ��'ل �'ن �أ��'�ر �&��1/د-

''�، و��''��� ���1''ل �''� أ(''واء Dرا�و�4''!�ت  �''Dرا�و�و�''9ت  �''Dرا�ن ���و�''�ت ''�

ورا�وم،�  ��7وي ��+ ��دس ��ورد ا

� ��'��� أو �1'دة !��'�ً  (ب) Dرا�د  و�4!�ت '���1'ل �'� أ('واء ��7'وي ��'+ �'�دس ��ور

ورا�وم، ���C �ن �واد -�درة ��+ ���و�ورا�وم أو �ط�+ ���'ل ا��� ا��p&ل ���دس ��ورد ا

 .ھذه ا��واد. و(وز �)ذه ا��4!�ت أن ���!دم �دادات ��ورو&ر�و�� و�واCT ��ل !���

١٠-٥-٥  Lت ا����م ا���1�1� <�ق وا��'

دو� أو أو�و����، ���و�� �ن �واد -�درة ��+ ���و�'� ا��p&'ل إھ� �����ت   �9Dق و�7&م ���2!

�ل ھذه ا��'واد، �'راوح -ط'ر ا��'��م �'ن ���د�� �ورا�وم أو �ط���'م،  ١٥٠٠�ـ'ـ+ إ ٤٠س ��ورد ا

 ً��� وا وھ� ����� أو �1دة !��Tر���ر&�)� �� ا��ظم اRRا C����� ��راء�4� ����  .ا�رود



 

١٩ 

  ا��ط��%�ت ا���)�� ���دس %)ور�د ا��ورا��وم/ا���1در ا(�و��� ١١-٥-٥

� أو ر���� ا�-ط�ب ����� أو �1دة !���ً ھ� �ط���ت & ��ت ـذ ��'ـ+ أ!ـ، -�درة ����� ��Xط

ورا�'وم  'ا��!�2'�ت'أو  'ا��'وا�g'�ن ا��Xذ� أو  '���;رة'���'�دس ��ور'د ا �'�'ن ا��('�ري ا��Xز

����� :و���ز �(�C ا�!واص ا

 ؛7�٣٢٠�ل و7دة �&��� �زد ��+  -١ 

� �ن -٢ ��� �&ل؛ ���در أو����� �&روم أو ا��و�ل أو ��ط�� �)��ن ا���د�ن أو �ط��� ا

 ٣- Rر(م ا�ن ��N� رو��؛���در�&� 

ل ا��ظري -٤ �7��� .�ظ�م �(��1 ����ب 

١٢-٥-٥ X� �(��'زات ا��Dظم %1ل ��دس %)ور�د ا��ورا��وم/ا�� 

  ً�'�ورا�'وم ھ� �ظم ��1�(� ����� أو �1دة !����2'ل �'�دس ��ور'د ا  E'� �'���7��'ن ا�X'�زات ا

وم)�(�درو(ن أو ا(�  .(ا

7�4�إ��7وظ�   

  E� ����7�ورا�وم �� ا��Xزات ا�2ف ��7وى ��دس ��ورد ا!���+ (زء وا7د �'� إ���ت ھذه ا��ظم 

ون أو أ-ل، و(وز أن �;�ل �1ض ا��1دات ��ل��� :ا

رة ا���!42'� -'�درة ��'+ ا��1'ل ���دAت ا�7'رارة �����ر'د وأ()'زة ��'ل �'� در('�ت ا�7'را (أ) 

 در(� �Tو� �7ت ا��2ر أو دو�)�، ١٢٠�+ إ��د در(�ت 7رارة ��ل 

در('� �Tو'� �7'ت  ١٢٠�'+ إأو و7دات ��رد -�درة ��'+ ا��1'ل ��'د در('�ت 7'رارة ��'ل  (ب) 

 ا��2ر أو دو�)�،

�2�''� أو و7''دات أ���''ب ا��2''ل ا�''دوا�� ا���''�!د�� �''� ��''ل (ج) ���''�دس  أو �وھ''�ت ا��2''ل ا

،E� ����7�ورا�وم �ن ا��Xزات ا� ��ورد ا

�'�درة ��'+ ا��1'ل ��'د در('�ت 7'رارة ��'ل  (د) �ورا�'وم ا�أو ا����Tد ا���ردة ���دس ��ور'د ا

  .در(� �Tو� �7ت ا��2ر أو دو�)� ٢٠�+ إ

٦-٥  ً�PP1�1� دةPP!�أو ا� ���PP1�ت ا��PPو�����PPدل ;PPراء �����PP�0دا��� % $PP����PP1 اL ا��PPظم وا��!PPدات وا��

 ا������6$ أو ا����دل ا(�و�$

 � ��7وظ� ��)د

ورا�'وم  �ن �ظ'�Tر ا'� �''��&�ط� �'� ا'���'رات ط22'� �'� �واز�''�ت إ�'ؤدي اA!�9�'�ت اX� 7''دوث +'�

�&ن أن �&ون ������ أ�'�س ��2'ل ا��ظ'�Tر. و-'د ا�'�7د�ت ��('�ح ����'�ن ھ�'�:  �T��&�ا��9��2ت ا

��ن ا� �T��&�  .واTل، وا����دل ا�و�� �ن ��دة ���� وأ!رى ��T��ا����دل ا



 

٢٠ 

'ر  D لTوا'��ن ا��واTل، (ري ا���ل �� ا�A(�ه ا���1&س �ن أط'وار ا� �T��&�� ا����دل ا��� �2�

R (�� وا�41وT������9زاج (ا �������ف ا�ط'ور اN'�7داث ا��ر ا��AL ��-�1ف �ن �را7'ل ا��2'ل. و

�'درو&�ورك؛ أ�'� ا�ط'ور ا�41'وي ��&'ون �'ن ا����T �'ن &�ور'د ا(�ورا�'وم �'� �7�'ول 7'��ض ا

ورا�''وم �''� �''ذب �4''وي. و(''وز أن �&''ون ا��و�''9ت ��''�دة ا�''�!9ص ��7''وي ��''+ &�ور''د ا

� ا��''زودة ''4����1-�''� أ��''دة ��''�دل �''ن ا��''واTل (��''ل ا���''دة ا��ا���''�!د�� �''� ���''�� ا��2''ل ا

''� ��و7''�ت ��!�''�) أو ا��و�''9T��ت ا����''ذة ���''واTل �''��طرد ا��ر&''زي. و�''زم 7''دوث �7''وAت &

�1-�'� �'ن أ('ل ا�و�'�ء ���ط��'�ت ���'�دة ا�'د�ق �'� &'ل إ(أ&�دة وا!�زال) ��د �)'��� ���'�� ا��2'ل ا

�1�(''� �''�1ض ���''ل �''� �(�''ب ��''وث �(''�ري ا��م �''���� ��''����� �''�Tر�''�. وأ7''د اAھ����''�ت ا�(�

 .���9ك و��ط�� �E (��� �� ذ�'ك ا�'�!دام ا�و��ت ا�2�ز��و�ذا ���!دم أ��دة وأ���ب ���و�� �ن ا

�رات ا�2�ورو&ر�و��) و/أو ��ط�� ���ز(�ج�  .ا��و

  � ،��T����راء �م �ن طرق ا��Aزاز/ا�� g�R �'ن اKأ�� �� ���� ا����دل ا�و�� �ن ا��واد ا����� وا

ورا�'وم �'�  ا�و�� را��g أو ���ز !�ص �����دل���. و�م ��رر �7�ول �'ن اT�� ز ��ر�� ��ل��

Rأ!رى ��ر أ��دة ا �T��درو&�ورك و�واد &(��راء ا�Aطوا�� ا��� ��7'وي ��'+ -1'�ن ��7ض ا

'�، �R'�دة ا�'د�ق 4'روري إ��ط�� �����زات. و�ظ�م ��1�ورا�'وم �'ن �'ن أ('ل ا�'��رار� ا�ط'9ق ا

�+ ا��د���ت ا�إا����ز  C7ث �&ن �(�� ��T��'gوا�ــ��. و�م ذ�ك ���'�!دام �وا�'ل 'ا��!��2ت'و  'ا

�&'ن  �'�& ،��'�2�� �''دھ� ���&��'ل �'� دواT'ر !�ر(��9!�زال/ا�&�دة �1د �و ������ �T���'�دة إ&

''� دا!''ل أ��''دة ا��2''ل ا��ظ''ري ذا�)''Tدھ� (ز''�''ل �ر&''زة �''�!�� �7''��ض ��و���4''� و(''ود ��7. و

درو&(�� أن ���C ا��1دات �ن �واد !��� -�درة ��+ ���و�'� ا��p&'ل أو �ط�'+ ا��1��ورك �� ھذه ا

�ل ھذه ا��واد��. 

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

'� (أي أ��'دة  &��&���'وى ا��ھ� أ��دة �����دل �ن ا��واTل �� ا�A(�ه ا��1'�&س، �'زودة ���'��ز��ت 

'� دا!�'�)، ��'��� أو ��4� ��و�7�'�، وأ��'دة ذات !9ط'�ت �ور��ت ��!��، وأ��دة �و7'�ت ���د

 ً��'ل R �1دة !��'��T. و�'ن أ('ل ���و�'� ا��p&'ل ���7�&�ورا�وم ����!دام ���� ا���'�دل ا��راء ا

��'���� �'�Tدا�درو&�ورك، ���C ھذه ا���دة و�&و���)� ا�دا!�� �ن �'واد (��'ل  �ر&زة ���7ض ا�)

�رات ا�2�ورو&ر�و�''�) أو ا�ز(''�ج أو �ط�''+ ���''ل ھ''ذه ا��''واد. و��''�ء ا��ر7�''� ا��''و���''�م ز�''ن ا

زد ��+  ���aدة �7ث &ون -�راً  A)٣٠ (����.  

٢-٦-٥ ($6����� ا��و�1ت ا����ذة �)�وا6ل ���طرد ا��ر�زي (ا����دل ا�

ورا�'وم ���'�!دام R �1'دة !��'�ً  ھ� �و�9ت ���ذة ���واTل ���طرد ا��ر&'زي ��'��� أو ��'راء ا

 �'T�����T. و���!دم ��ل ھذه ا��و�9ت ا�دوران �� �;�ت ا��(�ري ا�41'و� وا�&�� ا����دل ا���

''ل ا��ر&''زة �7''��ض ��7���''م -''وة ا�ط''رد ا��ر&''زي ��2''ل ا�ط''وار. و�''ن أ(''ل ���و�''� ا��p&''ل ��

�Tدا�درو&�ورك، ���C ا��و�9ت �ن �واد (��رات ا�2�ورو&ر�و��) أو �'�طن ا��ل ا��و�) ������ �

�''�ء ا��ر7�''� ���و�''9ت ا����''ذة �''��طرد ا��ر&''زي أن  +�''ار�)''� أو ���ز(''�ج. و��م ز�''ن ا�''�� �''�

�(�وز  &ون -�راً  A)٣٠ (����. 



 

٢١ 

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

�إھ''� !9''� ا!�''زال  (أ) ��&�رو& ً�''�''� ��''��� أو �1''دة !�T  �''�ورا�''وم �''ن �7�A!�''زال ا

�+ أ!رى ������� إ�&��ؤ R ب أن �&'ون')'��T. و�&�ورا�وم ����!دام ���� ا����دل ا��راء ا

ل ا��ر&زة �7'��ض ��7���1�(� -�درة ��+ ���و�� ا��p&ل ����ل ا��7�� ���9��9� ا!��واد ا

درو&�ورك(�  .ا

7�4إ��7وظ�  � 

  C��� أن ��ود�&�9� ا!�ورا�'وم إرا�+ �� ���م 7(رة ا��7�'� ا��&'��ؤ ا���'+. إ��دة أ&�'دة ا +'�

''� �X;''�ء 7''�(ز &�''م �!�(''وز أن �''زود ا ،�''�ود�&�''رة ا)7�ورا�وم �''� ا�و�7''+ �&''ن ا2�7A''�ظ �''�

�ود �ن �و�ل �&��ف اN�و��ت. و��&��(را�ت ����ب��ب �&ون �ن �واد !��� ����دل ا�&. 

�1-�'� R ھ� �ظم ����� أو �1دة !���ً  (ب) ��ورا�'وم�� �)�� ���g ا������ ا�!'راج ا
٤+

�'ن  

9� اA!�زال ا! ��R�Tا��(رى ا�41وي، و�4ط ا��ر&ز ا��4�7 و�Xذ��&�رو&. 

7�4�إ��7وظ�   

�ف ھذه ا��ظم �ن �1دات ا��!9ص ���'ذ��ت �'ن أ('ل  Nومإ��'ورا��زا7'� ا
٤+

�'ن ا��('رى ا�41'وي  

'درو(ن إ(��+ �7�ول ���T، و�1دات ��!ر و/أو �1دات أ!رى ��4ط و�را-�� ���� �ر&'ز أو�'�ت ا

 �''�''ل ا��Xذ��9''� اA!�''زال اRإ�''� ا��7�''ول، و�4''!�ت أو أ()''زة أ!''رى ! +''�''��T. و�''ن ��&�رو&

')��م �(�'ب ��'وث ا�'���(ب �را���)'� �'� ا ���� ا�Tر�رى ا��'��T �'�1ض ا�و�'�ت ا����Aرات ا

�1�('�، �'ن �1'دات ��'�و�� ����(رى ا ���9���a(زاء ا �����ا�2�ز�. و��+ ذ�ك �م ���ء ا��ظ�م، ��

 ��ل، و�'�2ون ا��'و�2��رات ا�2�ورو&ر�ون، و&�ر��ت ا��و��'ر، إ�ن �واد ������ (��ل ا�ز(�ج و�و

;�� .)�رب ���را��g) أو �Xط�ة �ط��� ��ـّ وا�(را�ت ا

٤-٦-٥ ($6����� �ظم �'&�ر ا��Dذ�� (ا����دل ا�

  ً�'��'�ء ا�!��'� R ھ� �ظم ��'��� أو �1'دة !���1'��� ا�ورا�'وم ا�'ل ا��Xذ'� �&�ور'د ا���'�ج ��7

�T��&�ورا�وم ������دل ا�  .�����C ��ل �ظ�Tر ا

7�4�إ��7وظ�   

 �''�، ذا�''� وا�''�!9ص ا��''ذ��ت و��l&''ون ھ''ذه ا�''�ظم �''ن �1''دات ����/أو ا���''�دل ا�''و�� �D''راض ا

ورا�''وم�''ل &)ر�''�A �T!�''زال ا�7� �''و!9
٦+

ورا�''وم �أو ا
٤+

ورا�''ومإ ��''+ ا
٣+

. و��''�g ھ''ذه ا�''�ظم 

ورا�وم ا��� A ��7وي �ل &�ورد ا��'ل إ��7� �''ون �'ن ا�;'واTب ا�2�ز���A ��+ ��14 أ(زاء �'� ا

�''� ا��&''��ؤ أو ا���1''ددة ا��&''��ؤ ا�&'روم، وا�7د''د، وا���2''�دوم، وا��وT����و�''�ت ا�!''رى ا��&��''د�وم، وا

ورا�وم ا���+ ��)�. وا��واد ا����!د�� �� ���ء أ(زاء��1�g ا�ن ا��ظ�م ا�ذي 
٣+

�'�ء �;'�ل  ���1�� ا�ا

''ل، أو ا�(را�''ت ا��''�طن ��''داTن �''�2ون �2��رات ا�2�ورو&ر�''ون، أو &�ر�''�ت ا��و�ا�ز(''�ج أو �''و

��ر ا��;إ� ا��و .رب ���را��gـّ 
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٥-٦-٥ ($6����� �ظم أ��دة ا��ورا��وم (ا����دل ا�

  ً�'�ورا�'وم ھ� �ظم ��'��� أو �1'دة !��ورا�'ومإ +�٣&�'دة ا +'��'+ ���'�� إ��د�'E إ�X'رض  +٤

� ا��� �� ��-�1��ورا�وم ا��R�T��ل �ظ�Tر ا�&��راء ������دل ا. 

7�4�إ��7وظ�   

  :ل ھذه ا��ظم �1دات ��ل(وز أن �;� 

�1دات ��و�ل ا�&�ور وا�&�(ن ���د�ق ا��'��T �'ن �1'دات ا��2'ل ا��ظ'ري، وا�'�!9ص  (أ) 

ورا�''وم�ا
٤+

  gوا�''��ا��''��g �''� ا��(''رى ا�41''وي ا�''ذي أز''ل ��''E ��''د �ود�''E �''ن �)�''� ا

،��-�1�������� ا�� ���!� ا

''درو&�ورك �7'' (ب) (�د!''�ل ا��''�ء و7''��ض إ�''�دة إ+ �&''ن �1''دات ��2''ل ا��''�ء �''ن 7''��ض ا

درو&�ورك ا��ر&ز (�� �� ا��وا-C ا����T9إا��1��+ ا. 

 را�����ت/���زات ا����دل ا(�و�$ ا��ر�!� ا��#��ل (ا����دل ا(�و�$) ٦-٦-٥

  ً�'�ورا�'وم R ھ� را��(�ت أو ���زات �ر�1 ا����2ل �����دل ا�و�� ����� أو �1دة !���'راء ا

�&'ل ����!دا(�'رة، و/أو ا�&�� ذات ا�;'�&�ت ا��'���م ���� ا����دل ا�و��، ��� �� ذ�ك ا�را��(�ت ا

��T ا��;ط �� ط��� ��+ �'طZ ھ&'ل دا�'م �&�� ا��� ���7ر �)� �(�و��ت ا����دل ا;Dا� ��ا�ر-

�ـ'ـ�ت أو �)��&ل ا��ر&�� ا�!رى �Nي ;&ل ����ب، ��� �� ذ�ك ا(�ـ'ـ�ف. وA ����� !��ل، وا�ا�

٠٫٢زد -طر را��(�ت/���زات ا����دل ا�و�� ھذه ��'+   ً�'T����'+  �'م، و('ب أن �&'ون -'�درة &

درو&�ورك ا��ر&ز وأن �&ون ذات -وة ��د� �&2'ل �'دم �7��)'� �'� أ��'دة (�ل ��7ض ا���و�� ��7�

 ً��ورا�'وم  ���وغ 7ر&� �ر�1 (داً  ا����دل. وا�را��(�ت/ا����زات ����� !���'� ��'�دل �ظ'�Tر ا

زد ��+  A دل������ ��ف ا�و-ت)، و-�درة ��+ ا��1ل �� در('� 7'رارة ��'راوح  �وانٍ  ١٠(�1دل ا

٢٠٠�+ إ �١٠٠ن  �  .در(� �Tو

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

1''''� ١٠٠٠ھ''''� أ��''''دة ا�''''طوا�� ا�;''''&ل ز''''د -طرھ''''� ��''''+  ��ن ا���ط�''''� �''''م �7A''''واء ود�''''م ا

 ً�'��را��(�ت/���زات ا����دل ا�و��، ����� أو �1دة !� R ـ'ـ�ورا�ـ'ـوم ����!ـ'ـدام �����'راء ا

وم أو ا��'داTن ا�2�ورو&ر�و�'�) -''�درة ��'���ا���'�دل ا�'و��. وھ'ذه ا���''دة ��'�و�� �'ن �'واد (��''ل ا

درو&�ورك ا��ر&ز أو �ط�(�ل ��7ض ا��ل ھ'ذه ا��'واد، و�&'ون -'�درة ��+ ���و�� ا��p&ل ���7�� �

در('� �Tو'�، و���'�و�ت X'4ط ��('�وز  ٢٠٠�'+ إ �١٠٠�+ ا��1'ل �'� در('� 7'رارة ��'راوح �'ن 

  .رطل/�و�� �ر��1) �١٠٢(����&�ل ( ٠٫٧

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

'''��T أو  (أ) �'''��T ��'''��� أو �1'''دةإ�ظ'''م ا!�'''زال &��&�رو&  ً�'''��! R د ���'''ل'''��'''�دة �و

 �''�-�1��''��T ا���''�!دم �''� ا���9''ل ا�&�ورا�''وم �����''�دل R(�وا�''ل) اA!�''زال ا��''راء ا

  ا�و��.
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'''� أو  (ب) T��'''� ��'''��� أو �1'''دة !��'''�ً إو�ظ'''م أ&�'''دة &T���&�رو& R د ���'''ل'''��'''�دة �و

�-�1��'''� ا���'''�!دم �'''� ا���9'''ل اT��&�ورا�'''وم �����'''�دل '''� R(�وا�'''ل) ا�&�'''دة ا��'''راء ا

 .ا�و��

7�4�إ��7وظ�   

 Rا �وم(وز �� ��������9�� ا��&��ؤ (ا��وم ا������راء ������دل ا�و�� أن ��!دم ا
٣+

ل �'� +'�� ،(

وم��'���'د ا�1'د �ظ'�م اA!�'زال �و �'��7���ل، ������ره &'��ون ا!�'زال، و�'� ھ'ذه ا��ا
٣+

�'ن طر'ق  

وما!�ــز�����ال ا
٤+. 

9�'� ا��&'��ؤ (ا�7د'د ��'� ا�'�!دام ا�7د'د ا��1��&ن �� ھذه ا ��&
٣+

1'د  �'��7�) &�ؤ&�'د، و�'� ھ'ذه ا

د ا�7دد��ظ�م ا�&�دة �و
٣+

�ن طرق أ&�دة ا�7دد 
٢+. 

٧-٥  ً�PP1�1� دةPP!�أو ا� ���PP1�ت ا��PPو��;PPراء �طر� ��PP�0L �PPدا��� % $PP����PP1 ا ا��PPظم وا��!PPدات وا��

  �زرا�)

 � ��7وظ� ��)د

'�ت ا ��1� �'��7�&'ون �)'� و�'ط ��Rدرج ا��ظم ا �'��ن وھ�'�: ا�'�ظم ا'�T� �'� زر'���'راء ���'�!دام ا

'� ھ'و �!'�ر �ر&'ب ورا�'وم. ��1�&ون �)'� و�'ط ا ���ورا�وم ا�ذري، وا��ظم ا�� ھو �!�ر ا��1�ا

2�''�ت �''� �''�: ا��1��''ل ھ''ذه ا�� �1T�'';�''زر ����! -T''� ا�و�''+ و�;''�ل ا�ر�''وز ا���ر ـ''ـ��''ل �ظ''�Tر ا

��  SILVAأو AVLISــذري (ــا����زر ا�(زT'� ( -)؛ ا��T2 ا��) MOLISأوMLIS ا��2'ل ا��ظ'ري �'�

�'��T ا��ظ'ري (��Aزر ا'����T �ن طرق ��;ط ا�&�). و�;'�ل ا�'�ظم وا��1'دات CRISLAوا����2ل ا

 C��''�� �''� د��!�''���''إوا��&و�''�ت ا��ورا�''وم �''راء ا�زر �''� �''�: (أ) أ()''زة ���Xذ''� ��!''�ر ��''ز ا

''T����Aا �T4''و�ن اN''���ورا�''ـ�ر �ر&''ـ� ��!''ـزة ���Xذ''ـ�) أو أ()''ـ(�''ـب ا&2���� أو ـك ا�4وT''ـوم (

'';����T''ـا�&��''رى وا�����2ـ''ـد �''� ;&ــ''ـل ـط ا��ورا�ـ''ـوم ا� '�وا�ـ''ـg'�)؛ (ب) أ()''زة �(�''C ��''ز ا

�� '�!��2ت'و ����� '�'وا��T2'g ا�و�+، وأ()زة �(�C ا��ر&�'�ت ا���2'و�� أو ا�����2�'� �'� ;'&ل ��

ط� �� ;&����؛ (ج) �ظم ��1�( '�!��2ت'ل ـــوا��واد ا�������T2 ا �����ــ����ل ــ'ـن أ(ـــ'ـزر �ــ'ـ� ��

7�� ثـــــــا��Aــا�� �Tوم  واعـــ�ورا��ر ا��Xذ'� و�7و'ل ا�٢٣٥-ا'47���'وا�g. و-'د ؛ (د) و�1'دات 

 E���&وم و�رورا���س طف ذرات ا- ��4 �1�د �����زر ا�����7إ��  .دراج أي �ن �&�و�و(�ت ا

7�4�إ��7وظ�   

  ًA�''زء ا��'')�''رد �''ردھ� �''� ھ''ذا ا �''����!''�ر أو �''�Tل ��''ز  ���;''راً  ��''ل ا�1د''د �''ن ا��2''ردات ا

�1�(''� ا��''� ��&''ون �''ن �''�دس ����ورا�''وم، أو �X''�زات ا�ورا�''وم أو �''زg �''ن ھ''ذا ا�X''�ز ا�ور''د ا

ورا�'وم ���&��'ل �'ن �ورا�'وم أو �'�دس ��ور'د ا�� ���9��C ا��طZ ا�) Cزات أ!رى. و����Dو

R1�'ق ��2'ردات ا����'راء �واد -�درة ��+ ���و�� ا��p&ل أو �ط�+ ���ل ھذه ا��واد. و�Dراض ا�('زء ا

��در�زر، �;�ل ا��واد ا��ورا�'وم أو �'��Tك ا����1دة ��+ ا�ة ��+ ���و�� ا��p&ل ��!�ر أو ��Tل ��'ز ا

R�''� �''�ط��ورا�''وم ا�(را�''ت ا��''�درة ��''+ ���و�''� ا��p&''ل ��''�دس ا��وم؛ أ�''� ا��''واد ا�''�����روم وا

''وم، �''وم، و�''��Tك ا��و�����''ل ���''دأ، وا��و��''ر اD ب�''��ورا�''وم ��;''�ل ا��7''�س، وا���ور''د ا



 

٢٤ 

��&ل أو ا���ل �ن وا� A ���� +�� �7وي� ���درو&ر�و�'� T��٦٠ك ا(��رات ا�&'ل، وا��'و��% �ن ا

ورا�وم���درة ��+ ���و�� ��دس ��ورد ا�  .ا��2�ورة ��ورة &���� وا

 )�AVLISظم ����ر ا��ورا��وم ( ١-٧-٥

  ً����'زع ا �ظم ����� أو �1دة !� ��ورا�وم، ��7وي ��+ -درة ���ر ا!���Rرو�&� Z'�� ت أو�'�

Rل �ن �!��ق ا�;�1 ا�� A �()درة �و�� ��وواط/�م ٢ر٥�&�رو�&. 

 )�AVLISظم ���و�� %)زات ا��ورا��وم ا���6)� ( ٢-٧-٥

  ً��ورا�وم ا���)ور أو ���E&T، ��&ون �ن �و��'�ت  �ظم ���و�� ��زات ��T�� ����� أو �1دة !���

�(� ���!� .و�1دات ا���رد ا

7�4إ��7وظ�  � 

ورا�''وم ا���'')ور أو �''��E&T �''ن �''واد  ���''�C ا��و��''�ت وأ(''زاء ھ''ذا ا��ظ''�م ا�!''رى ا��''� ��9''س ا

 ��'�����-�درة ��+ ���و�� ا��p&ل وا�7رارة ��ورة ������ أو �ط�+ ���ل ھذه ا��'واد. و�;'�ل ا��'واد ا

R�''� �''�ط���وم، وا�(را�''ت ا�'����د أ!''رى أر4''ا''��&N� �'�ط���روم، وا�(را�''ت ا g� �''�درة أو �''ز

�(��.  

 )AVLIS%)ز ا��ورا��وم ( '��)#�ت'و '�وا�R'���!�ت  ٣-٧-٥

ورا�'وم �'� ا�;'&ل ا��'�Tل أو  ��'��� أو �1'دة !��'�ً  '�!�2'�ت'و '�وا�g'ھ� �(��1ت  ��2�'ز ا

  .ا���ب

7�4�إ��7وظ�   

ر أو �''�Tل ��''ز ��''�C �&و�''�ت ھ''ذه ا��(�1''�ت �''ن �''واد -''�درة ��''+ ���و�''� ا�7''رارة وا��p&''ل ��!''� 

R�� ��ط��ورا�وم (��ل ا�(را�ت ا��وم) أو �ط�+ ���ل ھذه ا��'واد، و('وز أن �;'�ل ا������روم أو ا

�ز''ب'أ���''ب، و�''����ت، و�''وازم، و�' �''��! C''م، و��''�دAت 7''رارة وأ�''واح �(�''�، وأ()''زة ��

ب ا��2ل ا���Xط�� أو ا���N�Rب�ر ذ�ك �ن ا���D رو����� أو�&�. 

 ) AVLIS'�و��ت ���ذج أ��زة ا�#1ل ( ٤-٧-٥

  ً�'''��7A'''واء ��'''در �!'''�ر ��'''ز  ھ''� أو�'''� ا�'''طوا�� أو ��'''�ط�� ا�;'''&ل ��'''��� أو �1'''دة !�

ورا�وم و�!�ق ا�;�1 ا��&�رو��، و�(��1ت Rا'gوا���  .'ا��!��2ت'و 'ا

7�4�إ��7وظ�   

'�ه، و�'����ت �;'�1  ھذه ا��7و�ت �)� �دد وا�ر �ن ا�����ذ ا�!��'� �'N()زة ���&)ر�'�ء وا�� �'ا��Xذ

ص أ�ط'�ل ا�()'زة و�را-��)'�. &�'� ��'و�ر �)'� !';��زر، و�و�9ت ��4!�ت ا��2رq، وأ()'زة ��ا

Rوا Z�2�� .���7 �(دد ا��&و��ت ا�دا!��إ9Dق �ن أ(ل و��Tل 
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 )MLISا�#وھ�ت ا��#�;� �)��دد %وق ا�1و�$ (  ٥-٧-٥

����د  ��ورا�'وم  د �وق ا��و�� ����� أو �1دة !���ً ھ� �وھ�ت ��2����رد �زg ��دس ��ورد ا

 E''� �''���7�ن أو أد�''+، وھ''� -''�درة ��''+ ���و�''� ا��p&''ل ��''�دس ��ور''د  ١٥٠�''+ إوا�X''�زات ا''2�&

ورا�وم� .ا

 )MLIS���!�ت �وا�R ���س %)ور�د ا��ورا��وم ( ٦-٧-٥

  ً�'��ف ���'وا�g ا� ھ� �(��1ت ����� أو �1'دة !�N'وم، و��'ورا���'��� ا�!��'� �!'��س ��ور'د ا

2'� ��)'�، -'�درة ��'+ ���و�'� ا��p&'ل �'� ا�و�'ط ��ن �(��1ت �ر;7� أو �'د�� أو 7�زو�'�، أو �و

ورا�وم�ورا�وم/��دس ��ورد ا� .ا�ذي �7وي ��+ !��س ��ورد ا

٧-٧-٥ ) X� �(��'زات ا��Dط�ت ��دس %)ور�د ا��ورا��وم/ا�>�&MLIS( 

  ً�''�ورا�وم/ا�X''�زات ا���7�''� ھ''� D�''4ط�ت ��''��� أو �1''دة !����''زg �''�دس ��ور''د ا  ،E''�

 C�''وم. و��''ورا��ل ا�طو''ل ا�(''ل �''� ا�و�''ط ا�''ذي �7''وي ��''+ �''�دس ��ور''د اX'';���و��''��� 

ورا�''وم أو ��1�(''� �''ن �''واد -''�درة ��''+ ���و�''� ا��p&''ل ��''�دس ��ور''د ا���X''�ز ا �''��9���&و���)''� ا

�ل ھذه ا��واد�ط��� +. 

 )�MLISدادات ا�!�ود ا�دوار ( ٨-٧-٥

  ً�''���و�''9ت �Xذ''� و�و�''9ت ��''رف  ھ''� �''دادات ا��1''ود ا�''دوار ا���''��� أو ا��1''دة !�

ل �4'��ن إ���دادات �ن أ(ل X';��9Dق ا��1ود ا�ذي و�ل ا���دة ا�دوارة ��D�'4ط�ت ��7ر&'�ت ا

�')��1��� ا��دادات و��C ��رب �Dز ا��'+ أو D'�ز ا��'دادات إ�'+ ا�!'�رج أو ��'C ��'رب ا�)'واء إ �و

E� ����7�ورا�وم/ا��Xزات ا���D�4ط ا���r ���دس ��ورد ا � .ا�Xر�� ا�دا!�

 )�MLISظم ا�#)ورة ( ٩-٧-٥

  ً��ورا�'وم (ا��'�ب)  ھ� �ظم ����� أو �1دة !���'�دس ���7'ول ��'+ �2�ورة !'��س ��ور'د ا

ورا�وم (ا��Xز�  .)ي��ورد ا

7�4�إ��7وظ�   

���7'ول ��'+ �'�دس   E'1�) م�'ورا�'وم ا�'ذي �ھذه ا�'�ظم ��'��� �2�'ورة ��'7وق !'��س ��ور'د ا

 �'��'X�& Eذ��ورا�وم و�ن �م (�E1 �'� �7و'�ت ���'وا�g، أو ��'+ و7'داتإ��ورد اMLIS   د �'ن'���ز

Rا ،g(���'ل ا��ظ'ري �7'ث '�م ا����2'ل (راء ���2ل ا�2�'ورة دا!'ل �ظ'�م ا�2إ�راء. و(وز، �� أ7د ا

�&'ن، �'� �)'g آ!'ر، �'7ب/��ل ��'7وق !'��س 'ا��وا�g'وا�1��Aدة ���;رة !�رج �(��1ت  �'�& .

ورا�وم �ن �(�1'�ت ��'+ و�'�ء ����'ب �����2'ل (��'ل ���2'ل ذي -'�ع �'�CT، أو إ 'ا��'وا�g'��ورد ا

�ن �1دات �!'زن و��'ل ا�2�'ور ���2ل 7�زو��، أو �رج ��وھX� gرض ا�2�ورة. و���!دم �� &9 ا)(�

E��ورا�وم و��ره �ن �وا�ل ا�2�ورة ا�������) و�(�C ��دس ��ورد اD أو). 



 

٢٦ 

 )MLISا��ط��%�ت ا���)��/ا���1در ا(�و��� ���دس %)ور�د ا��ورا��وم ( ١٠-٧-٥

� أو ر���''� ا�-ط''�ب  ''�!''ذ �&��''� �إ�''د)� ��''��� أو �1''دة !��''�ً وھ''� �ط��''�ت &��''� ��Xط

��'�دس ��ور''د 'ا��!�2'�ت'أو  'ا��''وا�g' � أوـن ا��Xذ'ـ�'' '���;'رة'��'�ت  �''، �''ن ا��('�ري ا��Xز

�(1�) �����ورا�وم و���ز ���!��Tص ا� :ا

 ؛7�٣٢٠�ل و7دة �&��� �زد ��+  -١ 

&ل؛ -٢ ���� �&روم أو ا��و�ل أو ��ط�� �)�� أو �ط���� �ن ا��� � ���در أو�

ن ���ر(م اR ���در -٣ Nرو��؛��&� 

ل ا��ظري -٤ �7���  .�ظ�م �(��1 ����ب 

 )�MLISظم ا��Dذ��/�ظم �'ب ا��وا�R وا���)#�ت ( ١١-٧-٥

  ً���راء، ���و�� �ن �واد -�درة ��+ ��7ط�ت اR ھ� �ظم أو �1دات ��1�(� ����� أو �1دة !�

�ل ھذ�� �ورا�وم أو �ط����و�� ا��p&ل ���دس ��ورد ا��� :ه ا��واد، و�;�ل �� 

ورا�'وم  �7ّ��ت �Xذ'�، أو �وا-'د، أو �ظ�'�ً  (أ) �'� إ��'�!دم �'� ��ر'ر �'�دس ��ور'د ا��� +'�

�راء؛Rا 

�7�� ا��Xز�  (ب) ��7�'� ا��'��� )أو ��'�Tد �'�ردة( ��'�!دم �'� �'7ب �'�دس إ�7وAت �ن ا��'+ ا

Rا �ورا�وم �ن ������E �1د ذ�ك ����ورد ا��   د ��!�E؛�راء 

ورا�'وم �'ن ���'� اR (ج) �ل ���!دم �� �7ب ��دس ��ور'د ا�'راء �'ن �7ط�ت ���د أو ��

 E��+ ا�;&ل ا���Tل أو ا���ب؛إطرق X4طE و�7و  

ورا�وم �� �7و�ت '�!��2ت'أو  '�وا�g'�7ط�ت  (د) � .���!دم �� ��ل ��دس ��ورد ا

 )MLISا��Dزات ا�'��)� �X (�ظم %1ل ��دس %)ور�د ا��ورا��وم/ ١٢-٧-٥

  ً���'E.  ھ� �ظم ��1�(� ����� أو �1دة !� �'���7�ورا�'وم �'ن ا�X'�زات ا���2'ل �'�دس ��ور'د ا

 .و�&ن أن �&ون ا��Xزات ا���7�� ھ� ا���رو(ن أو ا�ر(ون أو �Dزات أ!رى

7�4�إ��7وظ�   

(وز أن �;�ل ھذه ا��ظم �1دات ��ل : 

وا�'ل ��1''ل ��'د در(''�ت 7''رارة ��!42'� -''�درة ��'+ ��7''ل در(''�ت ��'�دAت 7''رارة أو � (أ) 

 در(� �Tو� �7ت ا��2ر أو دو�)�، ١٢٠�+ إ7رارة ��ل 

أو و7دات ��رد ��1ل ��د در(�ت 7رارة ��!�42 -�درة ��'+ ��7'ل در('�ت 7'رارة ��'ل  (ب) 

 در(� �Tو� �7ت ا��2ر أو دو�)�، ١٢٠�+ إ



 

٢٧ 

٢٠�'+ إورا�'وم -'�درة ��'+ ��7'ل در('�ت 7'رارة ��'ل أو ���Tد ��ردة ���دس ��ور'د ا� (ج)  

  .در(� �Tو� �7ت ا��2ر أو دو�)�

 )CRISLA و MLIS و �AVLISظم ا�)�زر ( ١٣-٧-٥

  ً��زر� ����� أو �1دة !��زرات أو �ظم �ورا�وم ھ� ���2ل �ظ�Tر ا.  

7�4�إ��7وظ�   

 �'زر ا�!�ص ��1���'زر �!'�ر ا��7'�س �'ن �'و AVLIS ��دة �� �&ون �ظ�م ا�'زر وھ�'�: ��ن �'ن ا�

زر ا����!دم ����زر ا����X. أ�� �ظ�م ا��'زر �'��� أ&�'د ا�&ر�'ون أو  MLIS وا��&ون �'�دة �'ن �

زر �'زر أو إ��)'�. و���4'� أ;'�1 ا�� ��1'ددة ا�ط'رق ذات �را'� دوارة �'� �)�T4'و �'&ز�'ر و!�

ن و���1�زر ا����!د�� �� &��� ا��ل ��2'رات ز��'� �ظم اX';��(ود ���ت �ذ�ذ��ت ا�طف �Dراض ا

  .���دة

٨-٥  ً�PP1�1� دةPP!�أو ا� ���PP1�ت ا��PPو��;PPراء ���PP1#ل ��PP�0دا��� % $PP����PP1 اL ا��PPظم وا��!PPدات وا��

 ا���ز�$

 � ��7وظ� ��)د

 +'�� Eم 4'�ط�' �Tوم ��ر �(�ل &)ر��ورا��ذ�ذ�'�  �� ���� ا��2ل ا��9ز��، ��ر �9ز�� أو��ت ا

ورا�ـ''ـوم��7''ث ��''�و�ب ا�ط�-''� ��''+ �7''و �42''�� و''زداد -ط''ر �''دارا�)�  ٢٣٥-ا�''ر�ن ا�''و�� �

R رة ا�-ط'�ر'�&��. و�م ا�'ط�د ا�و�'�ت ذات ا���'رات ا��ورا�وما��و��'رى �'�� g��'� د�')-٢٣٥ .

ورا�'وم، �('ري ا�7واؤھ'��ن �!'�ر اN'� ق'رة �2ر'q ذات  أ�� ا��9ز��، ا��� ��&ون �ن طر)7 �'�

 �''�''درة �''�g ���''�!دام ��Xط''س �''�Tق ا��و�''ل. و�;''�ل ا�''�ظم ا��&�و�و(��� ا�''� �''��(''�ل ��Xط

ورا�'''وم، و��'''وذج ()'''�ز ا��2'''ل ا��'''زود ���Xط'''س �'''�Tق �'''د �9ز�'''� ا�'''� �ظ'''�م �و��1�� �'''�Tر�ا

 C�) رضX� 2�زات� .'ا��!��2ت'و 'ا��وا�g'ا��و�ل، و�ظم �7ب ا

 در وھوا��6ت ا� درة ا�د.� � ا��و��ت��1 ١-٨-٥

  ً�''��''� ا��و('''�ت، ا���''��� أو ا��1'''دة !��'''درة ا�د-�''�ت اTھ''� ��'''�در وھوا R ل'''��'''�ج أو �1(

�: ذ�ذ�� �زد ��+ ����('�ھر�ز، و��و�'ط �'��g -'درة ز'د ��'+  ٣٠ا�و��ت، و���ز ���!��Tص ا)

�وواط  ٥٠&Rو��ت .���ج ا�

 �و�$�)#�ت ا�'ث ا( ٢-٨-٥

  ً�''�� ��''��� أو �1''دة !�&�''�A و�� ذات ذ�''ذ��ت''١٠٠��''رددات �ز''د ��ـ''ـ+  ھ''� ��2''�ت 7''ث أ 

 �(�1�(� -درة ��و�ط� �زد ��+ إ&�وھر�ز و�د�� ��وواط �٤٠&��&.  

 �ظم �و��د ��ز�� ا��ورا��وم ٣-٨-٥

  ً�'�ورا�''وم، �&'ن أن ��ط'وي � ھ'� �ظ'م ��''��� أو �1'دة !��''د �9ز�'� ا�ط''9ق إ�''+ أ()'زة ��و

�درة �و()� �زد ��+ إأ;�1 � Z������زع أو ا ��وواط/�م ٢ر٥�&�رو�&.  



 

٢٨ 

 �ظم ���و�� %)ز ا��ورا��وم ا���6ل ٤-٨-٥

  ً�'�ورا�'وم ا���')ور أو �'��E&T، و��&'ون  ھ� �ظم ����و�� ا�2�زات ا���T�� ��'��� أو �1'دة !���

�(�  .�ن �و���ت و�1دات ا���رد ا�9ز�� 

7�4�إ ��7وظ�  

ورا�''وم ا���'')ور أو �''��E&T �''ن �''واد  ���''�C ا��و��''�ت وأ(''زاء ھ''ذا ا��ظ''�م ا�!''رى ا��''� ��9''س ا

-''�درة ��''+ ���و�''� ا��p&''ل وا�7''رارة ��''+ �7''و ����''ب، أو �ط�''+ ���''ل ھ''ذه ا��''واد. و�;''�ل ا��''واد 

R�'� �'�ط���وم وا�(را�ت ا�����د ا������� ا'��&N� �'�ط��أ!'رى أر4'� �'�درة أو �روم، وا�(را�'ت ا

�(�� g .�ز

 %)ز ا��ورا��وم '��)#�ت'و '�وا�R'���!�ت  ٥-٨-٥

ورا�''وم �''� ;''&�E ا��''�ب.  ��''��� أو �1''دة !��''�ً  '�!�2''�ت'و '�''وا�g'ھ''� �(�1''�ت  ��2�''ز ا

ورا�''وم، ��''ل �و��''�C ھ''ذه ا��(�1''�ت �''ن �''واد -''�درة ��''+ ���و�''� ا�7''رارة وا��p&''ل ��!''�ر ��''ز ا

���وم أو �ط�+ ���ل ھذه ا��وادRط�� ��ا�(را�ت ا������روم أو ا.  

 أو��� ���ذج أ��زة ا�#1ل ٦-٨-٥

  ً�''��''راء ����2''ل ا��9ز�''� �A''�!دا�)� �''� ��''��C اR ھ''� أو�''� ا�''طوا�� ��''��� أو �1''دة !�

ــ''''ـ�، &��9�ورا�ـــ''''ـوم، و��ــ''''ـف �و�ـــ''''ـل ا��ــ''''ـرددات ا��X''''رض ا�7''''واء ��''''در �9ز�''''ـ� ا

 .'ا��!��2ت'و 'ا��وا�ـــg'1ـــ�ت و�(�

7�4�إ��7وظ�   

'�، و�و�'9ت ��4'!�ت ا��A;'�ر،  Tر��(&�ھذه ا�و�� �زودة �1دد وا�ر �ن ا�����ذ ��7�2ت ا��Xذ� ا

Rوا Z�2��ص و�را-�� أ�ط�ل ا�()زة. &�� ��و�ر �)� و��Tل !;����7'� �(د'د إD'9ق �'ن أ('ل و�ظم 

���ل ���دأا��&و��ت ا�دا!��، وھ� ���ر اD ب����ل ا� ������ ��ر ��XطD ن �واد� ��.  

٩-٥  ً�PPPP1�1� دةPPPP!�أو ا� ���PPPP1�ت ا��PPPPو��;PPPPراء ��PPPP�0دا��� %PPPP$ �'ط�PPPPت اL ا��PPPPظم وا��!PPPPدات وا��

�ر��Dط��$� ا�

 � ��7وظ� ��)د

ن �'�دة N'� ق'ورا�'وم ا����('� �'ن طر�'ل أو�'�ت ��'ز ا)1� �'��1�('� ا�&)ر��Xط���م �� ا  �'�Xذ

) �'7��C'2''�  را���!��'ؤ�ر ��'+ ا��ظ'�Tر ا �'�ورا�'وم �'�دة) و��ررھ'� ��'ر �('�ل ��Xط�&�ور'د ا

 �((���ظ'�Tر �'� إ��و( �'��()'�ز ا��2'ل ا�&)ر��Xط �'�Tر��+ ���رات �!���2. و�;'�ل ا��&و�'�ت ا

��7ول/��ل ا��ظ�Tر ���;�1 ا�و�'�، و��'دراً  ����: �(�ل ��Xط  ً�''ل ا�!'�ص �� أو�)1��ظ'�م ا

''C ا�و�''�ت ا���2''و��. و�;''�ل ا�''�ظم ا �''E، و�ظ��''�ً �)��RRظ''�م ا� �'')��1��� ���''4''��درة ـ�''داد ��

�''�، و�ظ''�م ا��2ر''q، و�ظ''م  �تـــ''ـدر ا�و�ــ''ـ�''داد ��إ�م ـ''ـ�، و�ظـ''ـا���Xط��� �''�''درة ذات ��ط�

� ا��و��1��A �1دة ا��وا�g و��ظف/T��&�  .ة �دور ا��&و��ت��دإا����و�� ا



 

٢٩ 

�ر��Dط���� ١-٩-٥� أ��زة %1ل ا��ظ�6ر ا�

  ً����2ل ا��ظ�Tر ����� أو �1دة !� ��ورا�وم، و�1'دا�)�  ھ� أ()زة &)ر��Xط���2ل �ظ�Tر ا

�� :و�&و���)�، و�;�ل �� 

 ا����در ا�و�� (أ) 

    ً�''�ورا�''وم ��''��� أو �1''دة !��، ��&''ون �''ن ھ''� ��''�در �2''ردة أو ��1''ددة �و�''�ت ا

��''در ���!''�ر، و�''ؤن، و�1(''ل أ;''�1، وھ''� ���''� �''ن �''واد ����''�� ��''ل ا�(را�''ت، أو 

��و�ر ��ر  ����- �(�دأ، أو ا���7س، و�د A ـــذي��'ل إا���ب ا A �'�a;'�1 ا�و� ����)

 .��� أ��ر �٥٠ن 

 ا��(��1ت ا�و�� (ب) 

ن أو أ&�''ر    �''C  و(''وب ��''��� أو �1''دة !��''�ً ھ''� �و7''�ت �(�1''� �&و�''� �''ن ;''�)��

�رى وا�����2د، و���� �ن �واد ������ ��'ل ا�(را�'ت أو ا��'�ب ��ورا�وم ا�أ;�1 أو��ت ا

���ل ���دأ�ر اD. 

 أو�� ا��2رq (ج) 

    ً��'�  ھ� أو�� �2رq ����� أو �1دة !���� ،�'�ورا�'وم ا�&)ر��Xط��()'زة ��'ل ا

�ر ��XطD ن �واد� A طX'4� لX;������ل ���دأ، و����� �ر اD ب����ل ا� ،������ �

  .���&�ل ٠٫١+ ـــد ��ـز

7�4�إ��7وظ�      

    ً�''��! ���''�� �''''C وا���ط�''�ت  ھ''ذه ا�و��)���7A''واء ا���''�در ا�و�''� و�و7''�ت ا

��Z�'2 واRإا���ردة �����ء، و��و�ر �)� �و�9ت �4!�ت ا��A;�ر و ���&�R 9ق'D ھ'ذه �'�زا

  .��دة �ر&�)�إا��&و��ت و

� (د) � أ(زاء ا�-ط�ب ا���Xط

    ً��زد -طرھ'� ��'+ ��'رن ��'�!دم  ھ� أ(زاء ����� أو �1دة !� ���a-ط�ب ا���Xط

� و�� ��ل ����ت دا!ل أ()زة ��ل ا��ظ�Tر ا�&)ر��Xط ���� ا���7�ظ� ��+ �(�ل ��Xط

ن أ()زة ا��2ل ا� ����(�ورةا��(�ل ا���Xط.  

  �دادات ا� درة ا�!���� ا�#)ط��إ ٢-٩-٥

'� ا�2�ط'� ��'��� أو �1'دة !��'�ً إھ�  �'�  �دادات ����������'�در ا�و�'�، و���'ز ���!�'�Tص ا

�'ل �'ن � A رج! �ل ا�����ر، و��طX;��� ����- :�(1�'ل �'ن  ٢٠ ٠٠٠(� A ر !'رج�' ١��'ط، و�

  .����ت ٨% ��+ �دى ��رة ز��� طو�)� ٠٫٠١ أ��ر، و��ظم ��ط� ����� أ�4ل �ن



 

٣٠ 

 �دادات ا� درة ا���Dط����إ ٣-٩-٥

� ����� أو �1دة !���ً إھ�  ��ر ���;ر و-درة ���� ��، و���'ز ���!�'�Tص �دادات -درة ��Xط

 ����- :�(1�) ������'ل �'ن Rا A ر�'�'ل �'ن  ��٥٠٠'�ج !'رج �� A �'أ��'ر ��'+ �7'و ��'��ر �2�ط

�ر أو ا�2�ط� ����� أ�4ل �ن � ١٠٠��  .����ت ٨ % ��+ �دى ��رة طو�)�٠٫٠١�ط و��ظم ا

���ج ا���ء ا�; �ل وا�د�و��ر�وم و�ر���ت ا�د�و��ر�وم وا��!Pدات ا��P1��� أو ا��!Pدة إ����1  -٦
 ً�1�1� ��� 

 � ��7وظ� ��)د

ن أ���إ�&ن  '�ل ��1�'�ت ���و�'�. �'د أن ھ�'�ك ������7'� ا��(�ر'�: ���ج ا���ء ا����'� ('دواھ�� �'ن ا

درو(ن(�درو(ن (���� ذو��ن ا��Xز)، و���� ���دل ا��;�در وا(�د ا�� ���دل ا���ء و&�ر���. 

''درو(ن دا!''ل  (�''د ا�''درو(ن وا�''دو�روم �''ن ا��''�ء و&�ر(�''� ا�و�''+ ��''+ ��''�دل ا��1�و��''وم ا

&ون ا�(ز ���� �(�X;� ري)�'+ إ. و�'د�ق ا��'�ء وا�(زء ا��'2ل �'�!��ً  ء ا���+ ��رداً ����� أ�راج 

'درو(ن �''ن أ�''2ل ا��'راج (�''د ا��''+ أ�9ھ''�. و��''�!دم إأ�'2ل ا��''راج ���''� �('ري دورة D''�ز &�ر

�'ل ا�''دو�روم ��ر ا!''�9ط ا�X'�ز وا��''�ء. و'��� �''������'+ ا��''�ء 7'ث �&''ون إ���'�� �''ن ا��'وا�� ا

�. وزاح ا�X'�ز إودر(�ت ا�7رارة ��!�42، �درو(ن 7ث �&ون در(�ت ا�7رارة ��(�د ا��+ &�ر

��ء ا�(زء ا���!ن وا�(زء ا��'�رد، ���رى ���دو�روم �ن أ�راج ا��ر7�� ا�و�+ ��د ��ط� ا��أو ا���ء ا

�'رى ���'دو�روم ���'�� ��'ل ��'�. وا��'�ء ا����� �� أ�راج ا��ر7�� ا��1�%، ا�'ذي ٣٠�'+ إو��&رر ا

���2'��9ت �'+ و7'دة ��ط'ر Rإ��ل ���ج ا��ر7�'� ا�!'رة، ر�'ل  Z�'ل �'���أي أ&�'د  -��'�ج �'�ء 

 %.٩٩ر�٧٥ ــــوم ����ــا�دو�ر

'درو(ن �'�&ن أن ��'�!رج ا�'دو�روم �'ن D'�ز ا��ر&'ب �'ن طر'ق  (�أ�� ���� ���دل ا��;'�در وا

�'+ �7'ول إ!ل �Dز ا��ر&ب �� أ�راج ا����دل �م ا����س �C ا��;�در ا���Tل �� و(ود ��دة �27زة. ود

�''د�ق ا��;''�در ا��''�Tل �''ن إ�;''�در. و�''د�ق ا�X''�ز دا!''ل ا��''راج �''ن ا�(''زء ا��''2ل  �''���''+ ا���''+ �

درو(ن �� �Dز ا��ر&'ب و�ر&'زه �'� إا�(زء ا���+ (��+ ا��2ل. و(ري ا��زاع ا�دو�روم �ن ا

�'د�ق ا�X'�ز �'� �7'ول ا��;'�در �'� ا��;�در. �م �د�ق ا��;�در �� �&� ���ر ا��;�در �� أ�2ل ا��رج �

 �'�، و'�م إ�راء إا�(زء ا���+. و��م ����������2'��9ت إ4'��� �'� ا��را7'ل ا Z�'ل �'�����'�ج �'�ء 

�طر ا��)��T. و�&ن �و�ر �Dز ا��ر&ب ا�9زم �� ���C �;�در �&ن ���ؤه ���+ (��'ب إ�ن طرق ا

 C�''إ���''درو(ن. &�''� �&''ن أن �''�!دم �''� ���''� ��''�ج ا(�''ل �''ن طر''ق ��''�دل ا��;''�در وا����''�ء ا

درو(ن ا���ء ا��1دي &��در ��و�ر ا�دو�روم(� .���دل ا��;�در وا

  C��''��� �''�Tر�''ل �''ن طر''ق ���''� ��''�دل ا��''�ء إوا�1د''د �''ن أ�''��ف ا��1''دات ا�����''�ج ا��''�ء ا

درو(ن، أو �ن طر(�د ا�درو(ن، ھ� أ���ف �;�ر&� �� �'دة و&�ر(�ق ���� ���دل ا��;�در وا

 �'��رة اX'��'� وا��2ط'�. و�ط�'ق ھ'ذا �;'&ل !'�ص ��'+ ا���'��C اT��&�-ط���ت �ن ا������ت ا

''ل �''ن ھ''ذه ا��''��ف ��''�ح "��''ورة ���''درو(ن. و�&''ن ا(�''د ا���''�!دم ���''� ��''�دل ا��''�ء و&�ر

'درو(ن و���� ��'�دـ'ـ���رة". و��ط�'ب ���(�'د ا�درو(ـ'ـل ا��'�ء و&�ر(�ن ـ'ـ� ��'�دل ا��;'�در وا

''�ت &�''رة �''ن�& �''����p&''ل وا��''��� ��''د X''4وط �ر�12''�.  ���و ���''���9��)''�ب وا� �''�����ا��''واTل ا

ن �''دى و4''1� ���''��ـ''ـو��م و��1�''�� Cـ''ـX;� 7طـ''ـر��وا��1''دات ا��''� ��''�!دم ھ''��ن  �تــ''ـل ا
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ن ���1��� طو'ل و4'��ن �وا�'ل 9ء إاX';� ن ��'ر�N'��'�ر ا��'واد و�وا�'��2)� �!A ق'اھ���م د-

� ��''+ �وا�''ل ''�Tس �در(''� ر�''���''�. و��1''د ا!�''�ر ا��&2''ل ��''�و�ت ر�1''� �''ن ا��''�ن وا�1و

''� ���''�����ط��''�ت  �''دادھ� و��''�ً إن �1ظ''م أ�''��ف ا��1''دات �''(ري Kا-��''�د� و��''+ ا��7(''�. و��

  .ا����!دم

ن وأ!ر ���1�درو(ن و���'� ��'�دل  -ا، ���X أن 79ظ �� ا(�د ا�أي �� ���� ���دل ا���ء و&�ر

''درو(ن(� أن أ�''��ف ا��1''دات ا��''� A �&''ون، ��''+ 7''دة، ��''��� أو �1''دة !��''�ً  - ا��;''�در وا

R ً�'�ل �&ن �ر&�)� �� �ظم ����� أو �1'دة !����'لR ���ج ا���ء ا����'ن ا����'� و .��'�ج ا��'�ء ا

'درو(ن، و�ظ'�م إ��+ ھذه ا��ظم �ظ'�م (���'�ج ا��'�دة ا�27'�زة ا���'�!د�� �'� ���'� ��'�دل ا��;'�در وا

 ً�7�&ون ���ل �������ء ا �T�(��ن ��طر ا���ء ا����!دم �� ا��ر&ز ا���1����9��2ت �� &ل �ن ا. 

  ً�''��''� أ�''��ف ا��1''دات ا���''��� أو ا��1''دة !� �''�''ل ���''�!دام أي �''ن �R و�''رد �����''�ج ا��''�ء ا

ن ���1�درو(ن -ا(�درو(ن أو ���� ���دل ا��;�در وا(�د ا�� ���دل ا���ء و&�ر���:  

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

 �''�) ���''���''راوح -طرھ''� �''ن  9ASTM A516ً أ�''راج ��''�دل ��''�و�� �''ن ا�2''وAذ ا�&ر�''و�� ا (٦ 

�ــ'ـل -د��ً  �٣٠ر (ـــأ�� ٩) و �ً ـــ-د� �٢٠ر (ـأ�� A ـ'ـطX4 ظروف ��و�&ون -�درة ��+ أن ��1ل  ،(

��ـ'ـرات أو أ&�'ـر ٦رطل/�و�� �ر��1) و�p&ل ���وح �E �� 7دود  �٣٠٠(����&�ل ( �٢ـــن ���. 

 ً�''�''دR وھ''� أ�''راج ��''��� أو �1''دة !��''ل ���''�!دام ���''� ��''�دل ا��''�ء و&�ر��� ��''�ج ا��''�ء ا

درو(ن(� .ا

 ا��#���ت وا�&�<ط�ت ٢-٦

(����'&�ل أو  �2�٠٫٢!�ت أو D�4ط�ت ���طرد ا��ر&زي و7دة ا��ر7�'� و��!42'� ا����'وب (أي  �

''د رط9ً  ٣٠�''درو(ن (أي ا�X''�ز ا�''ذي �7''وي ��''+ &�ر(�''د ا�/�و�''� �ر�1''�) �''دورة D''�ز &�ر

درو(ن ����� �زد ��'+ (��'�ً %)؛ وھ'� ��'��� أو �1'دة !�٧٠ا R ل ���'�!دام'�����'�ج ا��'�ء ا

�'ل -'در�)� �'ن � A ط�تD�'4�'درو(ن. وھ'ذه ا���2!'�ت أو ا(�د ا� ��'راً  ��٥٦�� ���دل ا���ء و&�ر

 ً��1&�) �'����ـ''ـل  ١٢٠ ٠٠٠/ A ـ'ـطX4 '� ظـ''ـروف��1''ل � �'��� ،(�'�-'دم �&1''ب �1'�ري �''� ا�د-

ر�1'''�)، و�&'''ون �N� �'''�&7!�'''�م ��'''��� �!د�'''� /�و�'''� �رط9ً  �٢٦٠(����&ـــــ'''ـ�ل ( �١٫٨ــ'''ـن 

درو(ن ا�رطب(�د ا�  .&�ر

 أ�راج ���دل ا����در وا���درو��ن ٣-٦

�'ل ار���2)'� �'ن   A ن'درو((�)، و�'راوح -طرھ'� -'د��ً  ١١٤٫٣( ��'راً  ٣٥أ�راج ���'�دل ا��;'�در وا

��1'ل �'� ظ'روف X'4ط  أ-'دام)، و�&'ون -'�درة ��'+ أن ��٨٫٢ر ( ٢٫٥أ-دام) و  ��٤٫٩ر ( �١٫٥ن 

��'�ج R /�و�� �ر�1'�)، &�'� �&'ون ��'��� أو �1'دة !��'�ً رط9ً  �٢٢٢٥(����&�ل ( ١٥�(�وز 

'درو(ن. وھ'ذه ا��'راج �&'ون �)'� ��'+ ا�-'ل ��7'� (�ل ���'�!دام ���'� ��'�دل ا��;'�در وا���ا���ء ا

�ط''ر ا�(''زء ا�A''طوا�� �7''ث �&''ن �د!''�ل أو �''7ب أ(''زاء إوا7''دة �7ور''� �;''2)� -طرھ''� ����''ل 

�  .ا��راج ا�دا!�
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 أ�زاء ا(�راج ا�دا�)�� وا��&��ت ا��ر')�� ٤-٦

  ً��'ل ���'�!دام إ��'راج  أ(زاء أ�راج دا!�� و�4!�ت �ر7�� ����� أو �1دة !������'�ج ا��'�ء ا

 ���'''�� �''''''درو(ن. و�;''�ل أ('''زاء ا��''راج ا�دا!�'''� ���9''�ت �ر7�(�''� ��'''�دل ا��;''�در وا���

! ً��ل  �X';���ق �ن ا��Xز وا���Tل. و�;'�ل ا��4'!�ت ا��ر7�'� �4'!�ت -���'� �ق ���س و�7��

 ً����aراج ا��ر7�� ا���Xور و����� !� ������� ��دورة ا��;�در ا���Tل �� �ر7�� ���س دا!�. 

��رات (� طرات) ا����در ٥-٦� 

�'ل �'ن   A طX'4 '� ظ'روف�طرات) �;�در ��1'ل �/�و�'� رط9ً  ٤٥٠(����'&�ل (� �٣&�رات (�

 ً�'''�'''ل ���'''�!دام ���'''� ��'''�دل ا��;'''�در R �ر�1'''�)، و�&'''ون ��'''��� أو �1'''دة !������'''�ج ا��'''�ء ا

درو(ن(�  .وا

 �!� دون ا�'�راء�')�ت ا0���1ص ��( ٦-٦

''درو(ن  (�''ل "ا����;''ر" ���''�� ا�7���7�''9ت ا���''�ص ���;''�1 دون ا��7''راء، �&''ون -''�درة ��''+ ا

�ل ���� �ر&زات ا�دو�روم �ن وا�دو�� A ث٩٠روم 7.% 

 ا�'را.�ت ا�و��ط� ٧-٦

�''رى  ��''ل، �&''ون ��''��� أو �1''دة !��''�ً إ7را-''�ت و�''ط� ��7و''ل D''�ز ا�''دو�روم ا���''+ �''�ء  

Rندرو((�ل ����!دام ���� ���دل ا��;�در وا��� .���ج ا���ء ا

�� ��� أو ا��!دة ��1�1ً ����1 �'و�ل ا��ورا��وم وا��!دات ا��1 -٧� 

 � ��7وظ� ��)د

  �T�''�ورا�''وم ���''� �7''ول وا7''دة أو أ&�''ر �''ن �''وع &�(''وز أن �''ؤدي ��''��C و�ظ''م �7و''ل ا

ورا�''وم ��ورا�''وم إ��''ث أ&�''د إ�''+ �''وع آ!''ر، ��''� �''� ذ�''ك �''� �''�: �7و''ل �ر&''زات !''�م ا�� +''�

ورا�وم ��ث أ&�د ا��ورا�وم، و�7ول ���إا +�ورا�'وم �ورا�'وم، و�7و'ل أ&��'د ا��'+ إ�� أ&�د ا

ورا�''وم �ورا�''وم، و�7و''ل را�''C ��ور''د ا�ورا�''وم، أو �''�دس ��ور''د ا��''+ �''�دس إرا�''C ��ور''د ا

ورا�''وم �ورا�''وم، و�7و''ل �''�دس ��ور''د ا�ورا�''وم، و�7و''ل را�''C إ��ور''د ا��''+ را�''C ��ور''د ا

ورا�وم �ورا�'وم �'+ ��'ز اإ��ورد ا�ورا�'وم، و�7و'ل أ�'9ح ��ور'د ا�ورا�'وم. إ��'��� أ&�'د ا +'�

ورا�''وم ھ''� أ�''��ف �;''�ر&� �''� �''دة ����''��C �7و''ل ا �''�Tر�وا�1د''د �''ن أ�''��ف ا��1''دات ا

�''�ل، أ�''��ف ا��1''دات ��ل ا�''� +''�� ،�''� �''�''�. و�''رد �T��&��1�(''� ا��-ط��''�ت �''ن �''����ت ا

��1�'''�ت: ا��'''ران، وا�ا���'''�!د�� �'''� ھ'''ذه ا ،�'''1T���1'''�ن ا���و�'''�ت ا�'''دوارة، وا��2'''��9ت ذات ا

�ط'''ر، وأ��'''دة �����'''واTل، وأ��'''دة ا �'''وا��2'''��9ت ذات ا��'''راج ا���وھ('''�، وا�ط'''�ردات ا��ر&ز

''� ���''��''ل �''ن ھ''ذه ا��''��ف ��''�ح "��''ورة ���''رة"؛ و�����ن �1ظ�)''� Kا�''�!راج ا��''واTل. و�&''ن ا

��� �''داده و��''�ً إ�''(ري  C''4ت، وA�''7���4''� ا��''ر، �''� �1''ض اط��''�ت ا���''�!دم و�وا�''E��2. و

ــ'ـ� �ـــا����رات !������د ��را�'�ة ا�!'واص ا�& مـ'ـ� ا';����و'�ت ا��'� �'�م ـ'ـ��ـّ وا&��'�1ض ا �

ورا�'وم). وأ!'راً ��'ث ��ور'د ا�&�'ور، وأ�'9ح ��ور'د ا��درو(ن، وا�2�'ور، و(��1�(�)� (��ورد ا� ،

ورا�'وم أن أ�'��ف ا��1'دات ا��'� A �&'ون، ��'+ 7'دة، ���X أ�'�ت �7و'ل ا��� Cن 79ظ �� (�
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 ً�''�ورا�''وم �&''ن �ر&�)''� �''� �ظ''م ��''��� أو �1''دة !��''�ً  ��''��� أو �1''دة !����7و''ل ا 

ورا�وم�  .��A!دا�)� �� �7ول ا

 �N ;��ث أ���د ا��ورا��ومإ��'و�ل �ر�زات ��م ا��ورا��وم  ا��ظم ا��1��� أو ا��!دة ��1�1ً  ١-٧

7�4�إ��7وظ�    

ورا�وم  �ورا�وم أوAً إ�&ن �7ول �ر&زات !�م ا��ث أ&�د ا�� +� �K ك'ذا�� ا�!'�م �'� 7'��ض ا���ر

9�'� ا��و�'ل. �'م '�م �7و'ل ��'رات ���ة ����!دام �ذب ��'ل �و�'�2ت ���ورا�ل ا�وا��!راج ��رات ا

ورا�''ل ��''ث أ&�''د ا�إا�� +''��''� �''ن طر''ق ا��ر&''ز و�''زع ا���''رات أو ���1د��''E ���''�!دام إورا�''وم، 

R زي�X��� ذ�ك �ن �ر;Z و�(2ف و�&�سا��;�در ا �� C� ومورا��ت ا��و� ���� .���ج 

 �N ��دس %)ور�د ا��ورا��ومإ��'و�ل ;��ث أ���د ا��ورا��وم  ا��ظم ا��1��� أو ا��!دة ��1�1ً  ٢-٧

7�4�إ��7وظ�    

 ورا�وم ��ث أ&�د ا��ورا�وم �ن طرق ا�2�'ورة ���;'رة. و��ط�'ب إ�&ن �7ول ��+ ��دس ��ورد ا

�ث ��ورد ا�&�ور��� و(ود ��در ��Xز ا�2�ور أو ��1�  .ا

 �N ;��$ أ���د ا��ورا��ومإ��'و�ل ;��ث أ���د ا��ورا��وم  ا��ظم ا��1��� أو ا��!دة ��1�1ً  ٣-٧

7�4�إ��7وظ�   

ورا�''وم �&''ن � ��''ث أ&�''د ا���''ث أ&�''د إ7و''ل ��ورا�''وم �''ن طر''ق ا!�''زال ��''��� أ&�''د ا +''�

درو(ن(��طر) أو ا��ورا�وم ����!دام �Dز ا��;�در ا��&�ر (ا� .ا

 �N را�� %)ور�د ا��ورا��ومإ��'و�ل ;��$ أ���د ا��ورا��وم  ا��ظم ا��1��� أو ا��!دة ��1�1ً  ٤-٧

7�4�إ��7وظ�   

ورا�''وم �&''ن � �ورا�''وم �''ن طر''ق ���2''ل �''��� أ&�''د إ7و''ل �''��� أ&�''د ا��''+ را�''C ��ور''د ا

درو(ن ��د در(� 7رارة ��راوح �ن (�ورا�وم ��D Cز ��ورد ا�  .در(� �Tو� ٥٠٠و  ٣٠٠ا

 �N ��دس %)ور�د ا��ورا��ومإ��'و�ل را�� %)ور�د ا��ورا��وم  ا��ظم ا��1��� أو ا��!دة ��1�1ً  ٥-٧

7�4�إ��7وظ�   

ورا�وم  �ورا�وم �ن طرق ا����2ل ا���7وب �'إ�م �7ول را�C ��ورد ا��+ ��دس ��ورد اK ط9ق

ورا�''وم �''ن D''�زات �''ف �''�دس ��ور''د ا�ا�7''رارة ���''�!دام ا�2�''ور �''� ���2''ل �ر(''�. و(''ري �&

در('�ت  ١٠�ـ'ـ+ إدھـ'ـ� ا�دوا�ق ا���!�� �ن طرق ��رر �(رى ا�دوا�ق ��ر ��'دة �'�ردة '�م ��ر

� و(ود ��در ��Xز ا�2�ور��1� .�Tو� �7ت ا��2ر. و��ط�ب ا
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 �N %)ز ا��ورا��ومإ��'و�ل را�� %)ور�د ا��ورا��وم  ا��ظم ا��1��� أو ا��!دة ��1�1ً  ٦-٧

7�4�إ��7وظ�   

ورا�وم  �ومإ�م �7ول را�C ��ورد ا��X���� E�ورا�وم �ن طرق ا!�زا�(د��1ت &�'رة) أو  �+ ��ز ا

رة). و('''ري ا����2'''ل ��'''د در('''�ت 7'''رارة ��('''�وز ��ط'''� ا��)X'''� 1'''�ت�وم (د'''���&��ر ـــ'''ـا

ورا��  .در(� �Tو�) ١١٣٠وم (ــــا

 �N ;��$ أ���د ا��ورا��ومإ��'و�ل ��دس %)ور�د ا��ورا��وم  ا��ظم ا��1��� أو ا��!دة ��1�1ً  ٧-٧

7�4�إ��7وظ�   

ورا�وم �&ن �7ول ��دس �� �ورا�وم �ن طرق وا7دة �'ن �'9ث ���'�ت. إورد ا����� أ&�د ا +�

ورا�''وم و7�''ل ����''�ء �''�م ا!�''زال �''�دس ��ور''د ا ،+''�''� ا�و��1�ورا�''وم إ�''� ا��''��� أ&�''د ا +''�

ورا�'وم ��(ري �7�ل �'�دس ��ور'د ا ،������ ا��1�درو(ن وا��!�ر. و�� ا(��'� ذا��'����K E!دام ا

ورا�'�ت ا��و�'وم  ���'� Z'�� زل'�!ورا��ت ا��و�'وم، و �����'+ إا���ء، و�4ف ا��;�در ��ر�ب 

'درو(ن ���'� �&'ون در('� ا�7'رارة (�ورا�'وم ���'�!دام ا�در('� �Tو'�. أ�'� �'�  ٨٢٠���� أ&�'د ا

���ورا�وم ا��Xزي و��م د�g ��دس ��ورد ا� ،������� ا��1�ـ�در ــ'ـ'ـون وا��;ـــــد ا�&ر�ـــ'ـــ� أ&�ــ'ـا

) �� ا���ء، 7'ث ��ر�'ب &ر�و�'�ت ورا�'ل ا��و�'وم. و�'د�g &ر�و�'�ت ورا�'ل ا��و�'وم ٣(ن د 

درو(ن ��د در(� 7رارة ��راوح �ن (���'�ج �'��� أ&�'د در('� �Tو'� R ٦٠٠و  ٥٠٠�� ا��!�ر وا

ورا�وم�  .ا

ورا�وم  �'راً �'إو���� �7ول ��دس ��ورد ا�ورا�'وم، &��'� �'�م ������رھ'� ا��ر7�'�  + �'��� أ&�'د ا

R C��� أي �� +� .���ج ا�و-ودا�و

 �N را�� %)ور�د ا��ورا��ومإ��'و�ل ��دس %)ور�د ا��ورا��وم  ا��ظم ا��1��� أو ا��!دة ��1�1ً  ٨-٧

7�4�إ��7وظ�   

ورا�وم  �ورا�إ�م �7ول ��دس ��ورد ا�درو(ن.�+ را�C ��ورد ا(��� E�  وم �ن طرق ا!�زا

 

 




