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 انكتبة انزاثع

 انتحكيى

 

 ولألانجبة ا

 انتحكيى انذاخهي

 

 ولألانفصم ا

 اتفبليخ انتحكيى

 

 

صح٤ٌْ ٓشجسؽزٝ أ شٌَ د٘ذ صح٤ٌْثصلجم ثُضح٤ٌْ ٣ضخز  - 2553يبدح 
 
ٛٞ ثالصلجم ثُز١  د٘ذ ثُضح٤ٌْ .

ٕ ص٘شأ  ك٤ٔج ٣ضؼِن دٜزث أػ٠ِ إحجُز ثُٔ٘جصػجس ثُض٢ ٣ٌٖٔ  ٝ ػذر ػوٞدأػوذ  ك٢ ؽشثفثأل٣ضؼٜذ دٔٞخذٚ 

 .ُِضح٤ٌْ ٝ دٜزٙ ثُؼوٞدأ ثُؼوذ

 .ثالصلجم ثُز١ ٣ح٤َ دٔٞخذٚ ثألؽشثف ك٢ ٗضثع ٗجشب ٛزث ثُ٘ضثع ُِضح٤ٌْ ثُضح٤ٌْ ٢ٛ شجسؽزٓ  

 

 ػٖ ٘شأ٣ٕ أ ٣ٌٝٚٔ٘ ،دجؽل  ، صحش ؽجةِز ثػضذجسٙ ج  ٌٓضٞدثصلجم ثُضح٤ٌْ ٌٕٞ ٣ٕ أ٣دخ  - 2554يبدح 

 .عجع٢أل٤ُٚ ثُؼوذ ثإٝ ػٖ ٓغض٘ذ ٣ح٤َ أ خط٤ز ٓغض٘ذثس صذجدٍ

 

ٌ  ٖ ؼ٤  ٣   -2555يبدح  ٕ ٣ٌٕٞ رُي أ ٣ٌٖٝٔؽش٣وز صؼ٤٤ْٜ٘، ٖ ذ٤  ٣  ٝ أٝ ثُٔح٤ٌٖٔ أْ ثصلجم ثُضح٤ٌْ ثُٔح

٢ّ صح٠ُٔ٤ٌ ٗظجإحجُز إلدج
 

ٌ   ثألٓش٠ُ ٛزث إ ثإلشجسرٖٓ  ثصلجم ثُضح٤ٌْخل رث إ.  ٝ أْ ٣ضْ صؼ٤٤ٖ ثُٔح

 .545 ٠ُ إ  54 حٌجّ ثُٔٞثد أل ثُٔح٤ٌٖٔ ٝكوج  

 

 .ج دجؽِزثُضح٤ٌْ  ٓٞػٞع ثُ٘ضثع، صحش ؽجةِز ثػضذجسٛ  شجسؽزٓ  حذد ص  ٕ أ٣دخ  -2556يبدح 

 

 .ٓجّ ٓحٌٔز ٗظج٤ٓزأػجُوز  خظٞٓزث٘جء أثالصلجم ػ٠ِ ثُضح٤ٌْ حض٠  ُألؽشثف٣ٌٖٔ  -2557يبدح 

 

                                        
* Traduction effectuée par le professeur Hadi SLIM 

 .ثُذشٝكغٞس ٛجد١ ع٤ِْ ٝثُضذه٤ن ك٤ٜج ٛزٙ ثُضشخٔزهجّ دٞػغ   ** 
ثصلجم "ثٝ " ثصلجم ثُضح٤ٌْ"دجُ٘ظش ُؼذّ ٝخٞد ٓظطِحجس ٓٞحذر ك٢ ثُوٞث٤ٖٗ ثُؼشد٤ز ثُٔضؼِوز دجُضح٤ٌْ، ثعضؼِٔش ك٢ ٛزث ثُ٘ض ػذجسر  -   

ٝأخ٤شث   Clause compromissoireًضشخٔز ُؼذجسر " د٘ذ ثُضح٤ٌْ"ٝػذجسر   Convention d'arbitrageُضؼش٣خ ػذجسر " صح٤ٌْ

 . Compromisًضشخٔز ٌُِٔز " ٓشجسؽز ثُضح٤ٌْ"ػذجسر 
 .Règlement d'arbitrageًضشخٔز ُؼذجسر " ٗظجّ صح٢ٔ٤ٌ"أٝ  "ٗظجّ صح٤ٌْ"ػذجسر  ٙ ثُضشخٔزثػضٔذس ك٢ ٛز -   
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 .ٛزث ثُؼوذ ؼذّ كؼج٤ُزدضأثش ٣ال  ٞٝٛ ،ضؼِن د٣ٚثصلجم ثُضح٤ٌْ ٓغضوَ ػٖ ثُؼوذ ثُز١  -2551يبدح 

 .ؿ٤ش ٌٓضٞح ؼضذش ًٝأ٣ٚٗ   دجؽل  ثُضح٤ٌْ  ٣ٌٕٞ ثصلجمػ٘ذٓج 

 

خ٤شر ػذّ ألصح٤ٌْ ػ٠ِ ٓحٌٔز ٗظج٤ٓز ، صؼِٖ ٛزٙ ث صلجمال خجػغ رث صْ ػشع ٗضثعإ -2554يبدح 

ثُضح٤ٔ٤ٌز ث٤ُٜتز ؼشع دؼذ ػ٠ِثُ٘ضثع ُْ ٣   ًجٕ رثإ الإ ثخضظجطٜج
 
دشٌَ  ًٝجٕ ثصلجم ثُضح٤ٌْ دجؽل   

 .ؿ٤ش هجدَ ُِضطذ٤ن دشٌَ ٝثػح ٝأٝثػح 

 .ٖٓ صِوجء ٗلغٜجٕ صث٤ش ػذّ ثخضظجطٜج أال ٣ٌٖٔ ُِٔحٌٔز ثُ٘ظج٤ٓز 

 .ًَ ثصلجم ٣خجُق ٛزٙ ثُٔجدر ٣ؼضذش ًٝأٗٚ ؿ٤ش ٌٓضٞح

 

ٕ ٣ضوذّ ؽشف أدٕٝ  ث٤ُٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌز دؼذ، ال ٣حٍٞ ٝخٞد ثصلجم صح٤ٌْ ُْ صضشٌَ ؽجُٔج  -2551يبدح 

 .ٝ ثحض٤جؽ٢أٝ صذد٤ش ٝهض٢ أ صذد٤ش صحو٤و٢ ثصخجرإ٠ُ  ٣ش٢ٓ دطِخ ٓحٌٔز ٗظج٤ٓزؽشثف ٖٓ ألٖٓ ث

٠ُ سة٤ظ إّ ثُطِخ وذ  ٤جؽ٤ز ٝدجُضأ٤ٓ٘جس ثُوؼجة٤ز، ٣  ضثُ٘ظٞص ثُٔضؼِوز دجُحدٞصثس ثالح ٓشثػجرٓغ 

  ٝكوج   ثُٔطِٞدز ثُضحو٤و٤زثُضذثد٤ش  ك٢ ٛزث ثألخ٤ش ٘ظش٣ .ٝ سة٤ظ ٓحٌٔز ثُضدجسرأثُٔحٌٔز ثالدضذثة٤ز 

 أٝك٢ ثُضذثد٤ش ثُٞهض٤ز  ،ٝك٢ حجُز ثُؼدِز ، ًٔج ٣٘ظش،54 ُِششٝؽ ثُٔ٘ظٞص ػٜ٘ج ك٢ ثُٔجدر  

 .ثُضح٤ٌْ ثصلجم ك٢ ثألؽشثف ٣طِذٜج ثُض٢ ثالحض٤جؽ٤ز

 

 

 انفصم انثبَي

 انهيئخ انتحكيًيخ
 

ٔ حٌْٜٓٔز  ٕ ٣ٔجسطأ٣ٌٖٔ ال  -2561 يبدح  .ًجَٓ حوٞهٚدأ٤ِٛز ٓٔجسعز ٣ضٔضغ  جذ٤ؼ٤ؽ جشخظ إال ثُ

 .ص٘ظ٤ْ ثُضح٤ٌْؼٞد ُٜزث ثألخ٤ش عٟٞ عِطز ٣، ال شخظج  ٓؼ٣ٞ٘ج   ثُضح٤ٌْ ٖ ثصلجمرث ػ٤  إ

 

ٌ   -2562يبدح   .ٝصشث  ٣ٌٕٞ ػذدْٛ ٝ ٓح٤ٌٖٔ أْ صضأُق ث٤ُٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌز ٖٓ ٓح

 .ث٤ُٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌز إًٔجٍخخ دؼذد صٝخ٢ ٝ ٤٤ٖ ٓح٤ٌٖٔؼص ػ٠ِ ثُضح٤ٌْ ٗض ثصلجمإرث 

ٓ  ألرث ُْ ٣ضلن ثإ ًٔجٍ ث٤ُٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌز ٖٓ هذَ ثُٔح٤ٌٖٔ ثُٔخضجس٣ٖ إػجك٢، ٣ضْ إحٌْ ؽشثف ػ٠ِ صؼ٤٤ٖ 

ك٤ضْ  ثُ٘حًٞٔجٍ ث٤ُٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌز ػ٠ِ ٛزث إرث ُْ ٣ضْ إٝ .ٖٓ صجس٣خ هذُْٜٞ ُضؼ٤٤ْٜ٘ خلٍ ِٜٓز شٜش

ثُٔؤثصسًٔجُٜج ٖٓ هذَ ثُوجػ٢ إ
5
   . 541 ٤ُٚ ك٢ ثُٔجدر إثُٔشجس  

 

ٌ   زؽش٣و ٠ِإرث ُْ ٣ضلن ثألؽشثف ػ -2563يبدح   [:صذجع ٓج ٢ِ٣إ٣ضْ ] ٝ ثُٔح٤ٌٖٔأ ْصؼ٤٤ٖ ثُٔح

  -   ٌ ْ ٓ٘لشد ٣ضْ صؼ٤٤ٖ ٛزث ثألخ٤ش إرث ُْ ٣ضٌٖٔ ك٢ حجُز إخشثء ثُضح٤ٌْ دٞثعطز ٓح

إرث ُْ ]ثألؽشثف ٖٓ ثالصلجم ػ٠ِ ثخض٤جسٙ ٖٓ هذَ ثُشخض ثُٔ٘جؽ دٚ ص٘ظ٤ْ ثُضح٤ٌْ أٝ 

 .ثُٔؤثصس ٖٓ هذَ ثُوجػ٢ [ثُضح٤ٌْ ٓ٘جؽج  دشخض ٓؼ٤ٖ ص٘ظ٤ْ ٣ٌٖ

ْٜٓ٘ ٣ٝخضجس  ٓحٌٔج  ًَ ؽشف ٣خضجس ك٢ حجُز إخشثء ثُضح٤ٌْ دٞثعطز ثلثز ٓح٤ٌٖٔ،  -  

  ٌ ٌ   ثألؽشثفأحذ ٣خضجس إرث ُْ . ٔجٕ ثُٔؼ٤٘جٕ ػ٠ِ ٛزث ثُ٘حٞ ثُٔحٌْ ثُثجُثثُٔح ٔج  خلٍ ٓح

ٖٓ صجس٣خ صِو٤ٚ ؽِذج  دزُي طجدسث  ػٖ ثُطشف ث٥خش أٝ إرث ُْ ٣ضلن  ثدضذثء   شٜشِٜٓز 

  ٌ ٌ  ثُٔح ، دضؼ٤٤ٜ٘ٔج هذُٜٞٔج ثدضذثء  ٖٓ صجس٣خ شٜشْ ثُثجُث خلٍ ِٜٓز ٔجٕ ػ٠ِ ثخض٤جس ثُٔح

                                        
٤ٛتز "ثٝ " ث٤ُٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌز"ذجسر دجُ٘ظش ُؼذّ ٝخٞد ٓظطِحجس ٓٞحذر ك٢ ثُوٞث٤ٖٗ ثُؼشد٤ز ثُٔضؼِوز دجُضح٤ٌْ، ثعضؼِٔش ك٢ ٛزٙ ثُضشخٔز ػ -   

 .Tribunal arbitralُضؼش٣خ ػذجسر "  صح٤ٔ٤ٌز
 . Juge d’appuiُضؼش٣خ ٓظطِح  " ثُوجػ٢ ثُٔؤثصس"ـ ثعضؼِٔش ك٢ ٛزٙ ثُضشخٔز ػذجسر   



3 
 

إرث ُْ ] ثُٔؤثصس ٓج ثُشخض ثُٔ٘جؽ دٚ ص٘ظ٤ْ ثُضح٤ٌْ ٝإٓج ثُوجػ٢إ٣وّٞ ػ٘ذٛج دجُضؼ٤٤ٖ 

 [.ثُضح٤ٌْ ٓ٘جؽج  دشخض ٓؼ٤ٖ ص٘ظ٤ْ ٣ٌٖ

   

أًثش ٖٓ ؽشك٤ٖ ُْٝ صضٌٖٔ ٛزٙ ثألؽشثف ٖٓ ثالصلجم ػ٠ِ  د٤ٖ هجةٔج   ثُ٘ضثع ًجٕ إرث -2564يبدح 

ٌ  [ ػ٘ذٛج]، ٣وّٞ  ضح٤ٔ٤ٌزث٤ُٜتز ثُؽش٣وز صش٤ٌَ  ْ أٝ ثُٔح٤ٌٖٔ إٓج ثُشخض ثُٔ٘جؽ دٚ ص٘ظ٤ْ دضؼ٤٤ٖ ثُٔح

 [.دشخض ٓؼ٤ٖ ج  ثُضح٤ٌْ ٓ٘جؽ ص٘ظ٤ْ إرث ُْ ٣ٌٖ] ثُٔؤثصس ثُضح٤ٌْ ٝإٓج ثُوجػ٢

 

خلف آخش ٣شصذؾ دضش٤ٌَ ث٤ُٜتز   ١أك٤ٔج د٤ْٜ٘ ػ٠ِ حَ  ؽشثفألرث ُْ ٣ضلن ثإ - 2565يبدح 

إرث ُْ ] ثُٔؤثصسثُوجػ٢  ٝ ٣لظَ ك٤ٚأدٜزث ثُخلف ثُشخض ثُٔ٘جؽ دٚ ص٘ظ٤ْ ثُضح٤ٌْ  ذش٣ ،ثُضح٤ٔ٤ٌز

 .[دشخض ٓؼ٤ٖ ج  ٣ٌٖ ص٘ظ٤ْ ثُضح٤ٌْ ٓ٘جؽ

 

ؼِٖ ٣   دشٌَ ٝثػح إرث ًجٕ ثصلجم ثُضح٤ٌْ دجؽل  دشٌَ ٝثػح أٝ ؿ٤ش هجدَ ُِضطذ٤ن - 2566يبدح 

 .إٔ ال ٓحَ ُِضؼ٤٤ٖ ثُٔؤثصس ثُوجػ٢

 

ٌ  صؼضذش  - 2567يبدح   ،ْ أٝ ثُٔحٌٕٔٞ ػ٠ِ ثُٜٔٔز ثُٔ٘جؽز دْٜث٤ُٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌز ٓشٌِز ٓض٠ ٝثكن ثُٔح

 .ٖٓ ٛزث ثُضجس٣خ ٣ذٛج ػ٠ِ ثُ٘ضثع ثدضذثء   ٛزٙ ث٤ُٜتز ٝصؼغ

ثُظشٝف ثُض٢ ٖٓ شأٜٗج ثُضأث٤ش ػ٠ِ ظشف ٖٓ ًَ ٜٓٔضٚ إٔ ٣ٌشق ػٖ  هذ٣ٍٞضٞخخ ػ٠ِ ثُٔحٌْ هذَ 

ثُض٢  ِزثثُٔٔج ثُظشٝف ظشف ٖٓ ًًَٔج ٣ضٞخخ ػ٤ِٚ ثٌُشق دٕٝ صأخ٤ش ػٖ . ثعضول٤ُضٚ أٝ ػ٠ِ ح٤جدٙ

 .هذ ص٘شأ دؼذ هذُٞٚ دٜزٙ ثُٜٔٔز

ٔ حٌْ ػ٘ذ حظٍٞ خلف حٍٞ  ٝ أثُشخض ثُٔ٘جؽ دٚ ص٘ظ٤ْ ثُضح٤ٌْ  ثُخلفٜزث د ذش، ٣ثإلدوجء ػ٠ِ ثُ

ؼشع ػ٤ِٚ ثُخلف ثُز١ ٣   ثُٔؤثصسثُوجػ٢  [إرث ُْ ٣ٌٖ ص٘ظ٤ْ ثُضح٤ٌْ ٓ٘جؽج  دشخض ٓؼ٤ٖ] ٣لظَ ك٤ٚ

 .ٝ ثًضشجكٜجأ ثُٞثهؼز ثُخلك٤ز ػٖ ٢ِ ثٌُشقصشٜش ِٜٓز خلٍ 

 

ٝ عذخ أ حجةَٝخٞد  ٠ُإثعض٘ذ رث إال إ ٣ضٞخخ ػ٠ِ ثُٔحٌْ إًٔجٍ ٜٓٔضٚ حض٠ ٜٗج٣ضٜج  - 2561 يبدح

 .ُلعضوجُزٝ أ ٓض٘جعُلٓششٝع 

ٝ أثُشخض ثُٔ٘جؽ دٚ ص٘ظ٤ْ ثُضح٤ٌْ  جُخلفد ػ٘ذ حظٍٞ خلف حٍٞ حو٤وز ثُغذخ ثُٔذ٠ُ دٚ ٣ذش  

ؼشع ػ٤ِٚ ثُخلف ثُز١ ٣   ثُٔؤثصسثُوجػ٢  [إرث ُْ ٣ٌٖ ص٘ظ٤ْ ثُضح٤ٌْ ٓ٘جؽج  دشخض ٓؼ٤ٖ] ٣لظَ ك٤ٚ

 . ٝ ثالعضوجُز أ ُٔجٗغٝ حظٍٞ ثأ حجة٢َِ ظٜٞس ثُصشٜش ِٜٓز خلٍ 

 

٣ضْ  ،ؽشثف خ٤ٔؼجألرث ُْ ٣ضلن ثإ. ال ٣دٞص ػضٍ ثُٔحٌْ إال دضشثػ٢ ثألؽشثف خ٤ٔؼج   - 2564يبدح 

 .541 خ٤شر ٖٓ ثُٔجدر ألثُلوشر ث أحٌجّصذجع إ

 

 .طجحخ ثالخضظجص ٛٞ سة٤ظ ثُٔحٌٔز ثالدضذثة٤ز ثُٔؤثصس ثُوجػ٢ -2561يبدح 

ُِ٘ظش دجُطِذجس  ٓخضظج  رث ٗض ثصلجم ثُضح٤ٌْ طشثحز ػ٠ِ رُي، ٣ٌٕٞ سة٤ظ ثُٔحٌٔز ثُضدجس٣ز إ ،ٌُٖٝ

 .544 ٝك٢ ٛزٙ ثُحجُز ٣ٌٔ٘ٚ صطذ٤ن ثُٔجدر . 545 ٠ُ إ  54 ُِٔٞثد  ثُٔوذٓز ع٘ذث  

ثُٔحٌٔز ثُض٢ صْ صؼ٤٤ٜ٘ج ك٢ ثصلجم ثُضح٤ٌْ ٝإٓج هجػ٢ إٓج  ثالخضظجص ثٌُٔج٢ٗ وجػ٢ طجحخٌٕٞ ث٣ُٝ

ٓوش ث٤ُٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌز ًٔج صْ ٗطجهٜج ػٖٔ  ثُٔحٌٔز ثُض٢ ٣وغهجػ٢ [ ك٢ حجٍ ػذّ حظٍٞ ٌٛزث صؼ٤٤ٖ]

ثُوجػ٢ طجحخ ثالخضظجص  ٣ٌٕٞ، [دٜزث ثُخظٞص]ٗض أ١ ٖٓ  ػ٘ذ خِٞ ثصلجم ثُضح٤ٌْ. صحذ٣ذٙ

هجٓز ثُٔذػ٠ ػ٤ِٚ أٝ أحذ ثُٔذػ٠ ػ٤ِْٜ ك٤ٔج إٌٓجٕ  هٜجثُض٢ ٣وغ ػٖٔ ٗطج ٔحٌٔزثُهجػ٢  ٛٞ ثٌُٔج٢ٗ

رث ًجٕ ثُٔذػ٠ ػ٤ِٚ ال إٌٓجٕ إهجٓز ثُٔذػ٢  ثُض٢ ٣وغ ػٖٔ ٗطجهٜج ٔحٌٔزثُهجػ٢ ٣ضؼِن دجُطجسا أٝ 

 .٣و٤ْ ك٢ كشٗغج
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حذ ثألؽشثف ٝإٓج ٖٓ هذَ ث٤ُٜتز أإٓج ٖٓ هذَ  ثُٔؤثصسؼشع ثألٓش ػ٠ِ ثُوجػ٢ ٣   -2571يبدح 

 .أػؼجةٜجحذ أٝ أثُضح٤ٔ٤ٌز 

 . و٤ن ٝثُلظَ دٚ ػ٠ِ ؿشثس ٓج ٛٞ حجطَ ك٢ ثألٓٞس ثُٔغضؼدِزحوذّ ثُطِخ ٣ٝضْ ثُض٣  

ؿ٤ش أٗٚ ٣دٞص . دٔٞخخ هشثس ؿ٤ش هجدَ أل١ ؽش٣ن ٖٓ ؽشم ثُطؼٖ[ دجألٓش] ثُٔؤثصس٣لظَ ثُوجػ٢ 

ؼِٖ ثُوجػ٢ إٔ ال ٓحَ ُِضؼ٤٤ٖ ألحذ ثألعذجح ثُٔ٘ظٞص ػٜ٘ج ك٢ ثُٔجدر ثُوشثس ػ٘ذٓج ٣  ٛزث ثعضت٘جف 

 544 . 

 

 ُِوٞثػذ ٓخجُق ثصلجم ًَ ٣ ؼضذش، 541 ٠ُٝ ٖٓ ثُٔجدر ألأحٌجّ ثُلوشر ث ٓشثػجرٓغ  – 2572يبدح 

 .ٌٓضٞح ؿ٤شًٝأٗٚ  ٛزث ثُلظَ ك٢ جٜ٘ػ ثُٔ٘ظٞص

 

 

 انفصم انثبنث

 انًحبكًخ انتحكيًيخ 

 

ثُ٘ضثع ػ٠ِ ث٤ُٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌز إٓج ٖٓ هذَ ثألؽشثف دشٌَ ٓشضشى ٝإٓج ٖٓ هذَ  ؼشع٣   -2573يبدح 

 .ثُطشف ثألًثش ػدِز

 

 ثُضح٤ٌْ ِٜٓز، كئٕ ٜٓٔز ث٤ُٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌز صٌٕٞ ٓحذدر دغضز أشٜش ثدضذثء   ثصلجم حذد٣إرث ُْ  -2574يبدح 

 .ٝػغ ٣ذٛج ػ٠ِ ثُ٘ضثعٖٓ صجس٣خ 

ٖٓ هذَ  ، ػ٘ذ ػذّ حظٍٞ ٌٛزث ثصلجم،إٓج دجصلجم ثألؽشثف ٝإٓج ثالصلجه٤زٝ أ ٣دٞص صٔذ٣ذ ثُِٜٔز ثُوج٤ٗٞٗز

 .ثُٔؤثصس ثُوجػ٢

 

ثُضح٤ٔ٤ٌز دٕٝ  ثإلخشثءثس حذد ث٤ُٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌزص   ػ٠ِ خلف رُي ؽشثفألثُْ ٣ضلن  ٓج – 2575يبدح 

 . خَ ثُٔحجًْ ثُ٘ظج٤ٓزأصذجع ثُوٞثػذ ثُٔٞػٞػز ٖٓ ئٕ صٌٕٞ ِٓضٓز دأ

 ر، ك٢ ثُلوش1  ٠ُإ 5 ثُٔٞثدُِذػٟٞ ثُٔ٘ظٞص ػٜ٘ج ك٢  ثألعجع٤ز٣ضٞخخ دٝٓج صطذ٤ن ثُٔذجدا  ٌُٖٝ

 .   -  ٝ   ٝ    ٠ُإ   ثُٔٞثد  ٝك٢   ٝثُثجُثز ٖٓ ثُٔجدر  ز، ك٢ ثُلوشص٤ٖ ثُثج٤ٗ  ٖٓ ثُٔجدر  ٠ُٝألث

ٌ  أل٣ؼضٔذ ث  .ثُٔحجًٔزخشثءثس إك٢ صغ٤٤ش  ٓجٗزألثٕٔٞ ثُغشػز ٝؽشثف ٝثُٔح

ؽشثف ػ٠ِ ألثصلن ث إرث إالصخؼغ ثُٔحجًٔز ثُضح٤ٔ٤ٌز ُٔذذأ ثُغش٣ز،  ،ثالُضضثٓجس ثُوج٤ٗٞٗزٓشثػجر ٓغ 

 .خلف رُي

 

دغِطضٜج ث٤ُٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌز ٝحذٛج طجحذز ثالخضظجص ُِ٘ظش دجُٔ٘جصػجس ثُٔضؼِوز صٌٕٞ  - 2576يبدح 

 .ثُوؼجة٤ز

 

أٓجّ  ٓخجُلزإثجسر ػٖ ٝدٕٝ عذخ ٓششٝع  ػٖ عجدن دسث٣زثُطشف ثُز١ ٣ضٌِأ  ؼضذش٣   – 2577يبدح 

 .ٔخجُلزثُٜزٙ د زسعثُضػٖ  ٓض٘جصال عخجك٢ ثُٞهش ثُٔ٘ ث٤ُٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌز

 

حذ أصل٣ٞغ ؽشثف ألٓج ُْ ٣دض ُٜج ثثُلصٓز ز ثُضح٤ٔ٤ٌز دجُضذثد٤ش ثُضحو٤و٤ز صوّٞ ث٤ُٜت -2571يبدح 

 . [ُٜزٙ ثُـج٣ز] ػؼجةٜجأ

 .  ٣حظَ ٛزث ثالعضٔجع دٕٝ صح٤ِق ث٤ٔ٤ُٖ. ًجٕ ١ شخضأ٠ُ إ٤ُِٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌز ثالعضٔجع  دٞص٣
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 ٝكوج   دئدشثصٙ أٓشٙ ٤ٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌزخجص ُِ ،ثألؽشثفك٢ ح٤جصر أحذ  ثإلثذجسػ٘ظش ٖٓ ػ٘جطش  ًجٕإرث 

 .ػ٘ذ ثالهضؼجء ًشث٤ٛزإٝ صحش ؽجةِز ؿشثٓز  حذدٛج صطٍٞ ثُض٢ ألُ

  

صحش ؽجةِز ؿشثٓز ٝ ُِششٝؽ ثُض٢ صحذدٛج ٝكوج   ،ؽشثفألث ٕ صأٓشأ٣دٞص ٤ُِٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌز   ـ2574يبدح 

ثٕ ثُٔحٌٔز ثُ٘ظج٤ٓز ٢ٛ  إال. ٝ ٝهض٢ صؼضذشٙ ٓ٘جعذج  أصذد٤ش صحلظ٢  أ١دجصخجر  ،ػ٘ذ ثالهضؼجء ًشث٤ٛزإ

 .ثُضأ٤ٓ٘جس ثُوؼجة٤زثالحض٤جؽ٤ز ٝجُحدٞصثس د  ُألٓشٝحذٛج طجحذز ثالخضظجص 

 .دٚأٓشس ثُز١  ٞهض٢ثُ أٝضحلظ٢ ثُضذد٤ش ًٔجٍ ثُإٝ أصؼذ٣َ ٤ِٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌز ُ ٣ؼٞد

 

 ر١ دغ٘ذ أٝسع٢ٔ  دغ٘ذ ُضزسعدج ٣شؿخك٢ ثُٔحجًٔز ثُضح٤ٔ٤ٌز  ثألؽشثف أحذًجٕ  إرث -2571يبدح 

ث٤ُٜتز  ٖٓ دػٞرؽشف ثجُث، ٣ؼٞد ُٚ، د٘جء ػ٠ِ  ح٤جصر ك٢ دٞث٤وز أٝك٤ٚ  ؽشكج   ٣ٌٖ ُْ خجص صٞه٤غ

 دضغ٤ِْ إُضثٓٚ دـ٤زسة٤ظ ثُٔحٌٔز ثالدضذثة٤ز  أٓج٣ّضوذّ دذػٟٞ ػذ ٛزث ثُطشف ثُثجُث  إٔثُضح٤ٔ٤ٌز، 

 .ثُٔغض٘ذ أٝ ثُغ٘ذ دئدشثص إُضثٓٚ أٝ ثألطَ ؽذن طٞسر

 .54إ٠ُ   5 ٞثدُِٔ ثُٔحٌٔز ثالدضذثة٤ز ٝكوج   ٣حذد ثالخضظجص ثٌُٔج٢ٗ ُشة٤ظ

 .ك٢ ثألٓٞس ثُٔغضؼدِز ٓؼضٔذو٤ن ٝثُلظَ ك٤ٚ ػ٠ِ ؿشثس ٓج ٛٞ ح٣وذّ ثُطِخ ٣ٝضْ ثُض

ٝ طٞسر أ  ثُٞث٤وز ٛزٙ أٝ ثُٔغض٘ذطَ ٛزث أدشثص ئٝ دإٔ ثُطِخ ٓحن، دضغ٤ِْ أرث ثػضذش إ٣أٓش ثُشة٤ظ، 

ُِششٝؽ ٝثُؼٔجٗجس ثُض٢ ٣حذدٛج ٝ  ٝ ٜٓ٘ج ًٔج صوضؼ٢ ثُحجُز، ٝرُي ٝكوج  أٝ ٓوضطلجس ٓ٘ٚ أٝ ػٜ٘ج أػ٘ٚ 

 . ٓشألرث ثهضؼ٠ ثإ ًشث٤ٛزإصحش ؽجةِز ؿشثٓز 

 . حٌٔج ال ٣ٌٕٞ ٛزث ثُوشثس ٗجكزث  

 .   ٖٓ صجس٣خ صذ٤ِـٚ ِٜٓز خٔغز ػشش ٣ٞٓج   خل٣ٍوذَ ٛزث ثُوشثس ثُطؼٖ ػٖ ؽش٣ن ثالعضت٘جف 

 

صطذ٤ن  ؽجسالظَ ك٢ ٗٚ ٣ٌٕٞ ٤ُِٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌز عِطز ثُئك،  ٓخجُق ٗضٓج ُْ ٣ٌٖ ثٔز  -2511يبدح 

 .11 ثُٔجدر  ٝأحٌجّ 15 إ٠ُ  42 ثُٔٞثد  ألحٌجّ ج  ٝكو ثُضض٣ٝشؽجسا  أٝ ثُخؾ

 .   دجُضض٣ٝش دشٌَ ؽجسا، صطذن ثُٔجدر  ثإلدالءػ٘ذ 

 

 . 2 إ٠ُ  11 ألحٌجّ ثُٔٞثد  ٝهق ثُٔحجًٔز٣خؼغ  -2512يبدح 

 

غ٤ش ثُٛزث ثُوشثس  ؼِن٣  .  ثُضٞهق ػٖ ثُغ٤ش دجُذػٟٞ ،رث ثسصأس رُيإ ،٤ُِٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌز – 2513يبدح 

 .  ج٢ صحذدٛضثُ ثُٞثهؼزون صحٝ حض٠ أ ث٤ُٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌز جُٔحجًٔز خلٍ ثُِٜٔز ثُض٢ صحذدٛجد

ٓج ثخضظجس إٓج ثُؼٞدر ػٖ هشثس ثُضٞهق ػٖ ثُغ٤ش دجُذػٟٞ ٝإُِظشٝف،  ٣ؼٞد ٤ُِٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌز ، ٝكوج  

 .ثُِٜٔز ثُٔحذدر

 

ٌ   ٝكجر ك٢ حجٍ ٣ؼج  أؼِن ٕ ثُٔحجًٔز ثُضح٤ٔ٤ٌز ص  ئ، كج ُْ ٣ٌٖ ثٔز ٗض ٓخجُق ٓ - 2514يبدح  أٝ  ْثُٔح

ػضُٚ، ٝرُي حض٠ هذٍٞ ثُٔحٌْ  أٝسدٙ  أٝ ثعضوجُضٚأٝ  صٔ٘ؼٚ ػٖ ثُو٤جّ دٜٔٔضٚ أٝ دٜٔٔضٚ ه٤جٓٚ ثعضحجُز

  ٌ  .ُٜٔٔضٚ ثألٍْٝ ثُٔؼ٤ٖ ُِحٍِٞ ٓحَ ثُٔح

  ٔ  ٝكوج   [٣ضلن ثألؽشثفرث ُْ إ] ٝأؽشثف ألطٍٞ ثُض٢ ٣ضلن ػ٤ِٜج ثألُ ٝكوج   ثُدذ٣ذ ح٣ٌْضْ صؼ٤٤ٖ ثُ

ٔ  خَ أٖٓ  إصذجػٜجصْ  ًجٕ هذ ثُض٢ طٍٞألُ َ  صؼ٤٤ٖ ثُ ٔ حٌْ ثُدذ٣ذ  حٌْ ثُز١ ٣ح  .ٓحِٚثُ

 

 .ال ٣شكغ ٣ذ ث٤ُٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌز صؼ٤ِوٜج أٝ ثُٔحجًٔز ثُضح٤ٔ٤ٌز صٞه٤ق إٕ – 2515يبدح 

٠ُ إ أ٠ُٝ ٓضجدؼز ثُٔحجًٔز إدٔذجدسثصْٜ ث٣٥ِز   إكجدصٜج٠ُ إ ثألؽشثفٕ صذػٞث أ٣دٞص ٤ُِٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌز 

 .ثألؽشثف، ٣دٞص ٤ُِٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌز إٜٗجء ثُٔحجًٔز إرث ُْ ٣غضدخ. ثُضؼ٤ِن ٝأثُضٞه٤ق  ألعذجحٝػغ حذ 
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 أٝهلش٤ُٜج ػ٘ذٓج إٖٓ ثُ٘وطز ثُض٢ ًجٗش هذ ٝطِش جُٔحجًٔز ثُضح٤ٔ٤ٌز ٣ضْ ثُغ٤ش ٓدذدث  د – 2516يبدح 

 . ؼ٤ِنٝ ثُضأ ق٤ثُضٞه أعذجحٝرُي ػ٘ذٓج صضٍٝ  صؼ٤ِوٜجصْ  أٝ

ٔج ص٘ض ػ٤ِٚ ُ ٝػ٠ِ عذ٤َ ثالعضث٘جء ،٤ُِٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌز، ُذٟ ٓؼجٝدر ثُغ٤ش دجُٔحجًٔز ثُضح٤ٔ٤ٌز دٞص٣

 .شٜشأثُغضز  ضؼذِٟٜٓز ثُٔحجًٔز ُِٜٔز ال ص صٔذ٣ذٕ صوشس أ،  51 ُٔجدر ث

 

 .ؼضذش ك٤ٚ ثُوؼ٤ز ه٤ذ ثُٔذثُٝزثُضجس٣خ ثُز١ ص   ث٤ُٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌزحذد ص -2517يبدح 

ث٤ُٜتز دطِخ ٖٓ  رُي ٓغض٘ذ ٓج ُْ ١ٌٖ٣ أدشثص إصوذ٣ْ أ١ ٓطِخ أٝ عذخ أٝ  ثُٔذثُٝزث٘جء أ ٣دٞصال 

 .ثُضح٤ٔ٤ٌز

 

 .ثُٔحجًٔز ثُضح٤ٔ٤ٌز ثٗوؼجء إ٠ُؤد١ ٣ثٗوؼجء ِٜٓز ثُضح٤ٌْ  إٕ – 2511يبدح 

 

 

 انفصم انزاثع 

انمزار انتحكيًي 
6
 

 

صلظَ ث٤ُٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌز دجُ٘ضثع ٝكوج ُِوٞثػذ ثُوج٤ٗٞٗز إال إرث ٓ٘حٜج ثألؽشثف ٜٓٔز ثُ٘ظش  - 2514يبدح 

 .ٗظجفإلٝكوج ُوٞثػذ ثُؼذٍ ٝثدجُذػٟٞ 

 

 .صدش١ ٓذثٝالس ث٤ُٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌز دشٌَ عش١ -2511يبدح 

 

 .ثألطٞثس٣ظذس ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ دـجُذ٤ز  -2541يبدح 

 .هذَ ًجكز ثُٔح٤ٌٖٔ ٣ضْ ثُضٞه٤غ ػ٤ِٚ ٖٓ

ُوشثس ٗلظ ٜزث ث٣ٌٕٝٞ ُ ك٢ ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ رُي٠ُ إشجسر إلصضْ ث ٖٓ ثُٔح٤ٌٖٔ ثُضٞه٤غ أه٤ِزسكؼش رث إ

 .ٖٓ هذَ ًَ ثُٔح٤ٌٖٔ ُٔلجػ٤َ ًٔج ُٞ ًجٕ هذ صْ صٞه٤ؼٚث

 

 :ثُذ٤جٗجس ثُضج٤ُز ٣شضَٔ ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ ػ٠ِ -2542يبدح 

 .ٝ ٓشًض ػِْٜٔأهجٓضْٜ إٌٝٓجٕ  صغ٤ٔضْٜ ثُضدجس٣زأٝ  ؽشثف ٝأُوجدْٜألأعٔجء ث -   

 .ثألؽشثفػجٝٗٞث  أٝٓثِٞث  ًجكز ثُز٣ٖ ثألشخجص أُٝٔحج٤ٖٓ ث أعٔجءػ٘ذ ثالهضؼجء، ـ   

 .أعٔجء ثُٔح٤ٌٖٔ ثُز٣ٖ أطذسٝٙ -   

 .صجس٣خٚـ  5 

  .طذٝس ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌٌٓجٕ ـ  4 

 

 ٝثألعذجح ثألؽشثفألهٞثٍ ًَ ؽشف ٖٓ  ٓٞخضث   ٣ضؼٖٔ ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ ػشػج    -2543يبدح 

 .ثُٔؤ٣ذر ُٜج

 . ٣ٌٕٞ ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ ٓؼِل  

 

ثُٔضؼِوز   54 ٝأحٌجّ ثُٔجدر  541 ر ثُٔجد حٌجّأ إصذجع٣ضٞخخ صحش ؽجةِز ثُذطلٕ  -2544يبدح 

 .دضؼ٤َِ ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ ثُٔضؼِوز  54 ثُٔجدر حٌجّ أٝدضجس٣خ ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ ٝ دأعٔجء ثُٔح٤ٌٖٔ

                                        
4
ُضؼش٣خ " ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ"ك٢ ثُوٞث٤ٖٗ ثُؼشد٤ز ثُٔضؼِوز دجُضح٤ٌْ ثعضؼِٔش ك٢ ٛزٙ ثُضشخٔز ػذجسر  ٓٞحذر  ـ دجُ٘ظش ُؼذّ ٝخٞد ٓظطِحجس  

 .Sentenceػذجسر 
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ال  ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ ضظجّٗإ ٕ صذ٤ٖأػذّ طحز د٤جٕ ٖٓ ثُذ٤جٗجس ثُض٢ ٖٓ شأٜٗج  أٝ إ٣شثدػذّ  إٔ ؿ٤ش

 أخشٟدأ١ ٝع٤ِز  أٝ دجإلخشثءثسثُٔغض٘ذثس ثُٔضؼِوز  إ٠ُ ش ثعض٘جدث  ثذ   إرثدطلٕ ٛزث ثُوشثس  إ٣٠ُؤد١ 

 .ٓشثػجر ثُ٘ظٞص ثُوج٤ٗٞٗز ٗٚ هذ صْ ٝثهؼج  أ

 

ثُضح٢ٔ٤ٌ ٓ٘ز طذٝسٙ حد٤ز ثُوؼ٤ز ثُٔحٌّٞ دٜج دجُ٘غذز إ٠ُ ثُ٘ضثع ثُز١ كظَ ُِوشثس   -2545يبدح 

 .ك٤ٚ

 .ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ إػلجء طلز ثُض٘ل٤ز ثُٔؼدَ ػ٠ِ ٣دٞص 

ْ  ػٖ ؽش٣ن ثُضذ٤ِؾ ثُشع٢ٔ ٕ  إدلؽ ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ ٣ض  .ٓج ُْ ٣ض لن ثألؽشثف ػ٠ِ خلف رُي، كئ

 

 .ث٤ُٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌزٖ ٣ذ ٓ ثُض٢ ٣لظَ دٜج ثُوؼ٤ز ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌخشج ٣    - 2546يبدح 

ٝصظح٤ح ٓج ٣وغ  ثُضح٢ٔ٤ٌ صلغ٤ش ثُوشثس ثألؽشثفحذ أػ٠ِ ؽِخ  ٣ٌٖٔ ٤ُِٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌز د٘جء  ٝٓغ رُي 

ٝص٘ظش ث٤ُٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌز . إًٔجُٚ ك٢ حجٍ إؿلجُٚ ثُلظَ دأحذ ثُطِذجس ٝأ ٓجد٣ز أٝ أؿلؽ ك٤ٚ ٖٓ عٜٞ

  .دػٞصْٜ دجُطِخ دؼذ عٔجع ثألؽشثف أٝ

إرث ُْ ٣ٌٖ دئٌٓجٕ ث٤ُٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌز إٔ صدضٔغ ٖٓ خذ٣ذ ٝإرث ُْ ٣ٌٖ دئٌٓجٕ ثألؽشثف إٔ ٣ضلوٞث ػ٠ِ إػجدر 

ز ُِ٘ظش دجُ٘ضثع ُٞال ٝخٞد ثُضح٤ٌْ ٕ  ٛزٙ ثُغِطز صؼٞد ُِٔحٌٔز ثُ٘ظج٤ٓز ثُٔخضظ   .صش٤ٌِٜج، كئ

 

خلٍ ِٜٓز ثلثز أشٜش  544 ص وذ ّ ثُطِذجس ثُٔشكٞػز ثعض٘جدث  إ٠ُ ثُلوشر ثُثج٤ٗز ٖٓ ثُٔجدر  -2547يبدح 

 . صذذأ دجُغش٣جٕ ٖٓ صجس٣خ صذ٤ِؾ ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ

شٜش صذذأ أِٜٓز ثلثز  خلٍ ض٢ِ٤ٌٔثُ أٝثُضظح٤ح٢ ضلن ػ٠ِ خلف رُي، ٣ظذس ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ ُْ ٣   إرث

ُِلوشر ثُثج٤ٗز ٖٓ  ٣ٌٖٔ صٔذ٣ذ ٛزٙ ثُِٜٔز ٝكوج  . ٖٓ ػشع ثُطِخ ػ٠ِ ث٤ُٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌز دجُغش٣جٕ ثدضذثء  

 .  51 ُٔجدر ث

ذِ ؾ دٜج ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ د٘لظ ثُطش٣وز ثُض٢ ٣   ثُض٢ِ٤ٌٔ أٝثُضظح٤ح٢ ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ صذ٤ِؾ ٣ضْ 

 .ثألعجع٢

 

 

 انفصم انخبيس

 انصيغخ انتُفيذيخ

 

ثُظ٤ـز  ٔ٘ح٣ٚوؼ٢ دأٓش دٔٞخخ إال  ثُدذش١ ال ٣ٌٕٞ ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ هجدل  ُِض٘ل٤ز -2541يبدح 

 . ك٢ ٗطجهٜج طذس ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ ثالدضذثة٤ز ثُض٢ ػٖ ثُٔحٌٔزطجدس  ثُض٘ل٤ز٣ز

 . ثُٔضؼِوز دطِخ ثُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣ز ثإلخشثءثسطذن ٓذذأ ثُٞخج٤ٛز ػ٠ِ ال ٣  

 أطَ ثُوشثسثُطِخ ٖٓ هذَ ثُطشف ثألًثش ػدِز ُذٟ هِْ ثُٔحٌٔز ثُ٘ظج٤ٓز ٣ٝشكن دٚ  إ٣ذثع٣ضْ 

دٌجكز ثُششٝؽ ثُؼشٝس٣ز ُضذ٤جٕ  جٕػٜ٘ٔج صضٔضؼص٤ٖ طٞس أٝثُضح٢ٔ٤ٌ ٝٗغخز ػٖ ثصلجم ثُضح٤ٌْ 

 . جٔطحضٜ

 طٞسرػ٠ِ   ثألخ٤ش، ٛزث إدشثصك٢ حجٍ ػذّ  ،أٝ صٞػغ ثُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣ز ػ٠ِ أطَ ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ

 .ثُض٢ صضٔض غ دجُششٝؽ ثُٔ٘ظٞص ػٜ٘ج ك٢ ثُلوشر ثُغجدوز ثُضح٢ٔ٤ٌ ثُوشثس

  

 . دشٌَ ٝثػح ُِ٘ظجّ ثُؼجّ ج  ًجٕ ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ ٓخجُل إرثثُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣ز  ال ٣دٞص ٓ٘ح -2544يبدح 

  .٣ضٞخخ صؼ٤َِ ثُوشثس ثُظجدس دشكغ ثُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣ز
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 انفصم انسبدس

 طزق انطعٍ

 

 ولألانفزع ا

 االستئُبف

  

 

 .ػ٠ِ خلف رُي ثألؽشثف٣ضلن ٣وذَ ثالعضت٘جف ٓج ُْ ال ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ  -2541يبدح 

 

 .ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ إدطجٍٝ أ٠ُ صؼذ٣َ إ٣ش٢ٓ ثالعضت٘جف  -2511يبدح 

  ػٖٔ حذٝد ٝثإلٗظجفُوٞثػذ ثُؼذٍ  ثعض٘جدث   ٝإٓجُِوجٕٗٞ  ثعض٘جدث   إٓج [دجُوؼ٤ز]ص٘ظش ثُٔحٌٔز ثُ٘ظج٤ٓز 

 .ؽز دج٤ُٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌزجُٜٔٔز ثُٔ٘ث

 

 

 انفزع انثبَي

 اإلثطبلطزيك ثانطعٍ 

 

ثُطؼٖ ػٖ ٣ٌٕٞ ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ دٝٓج هجدل ُِطؼٖ دطش٣ن ثإلدطجٍ ٓج ُْ ٣ٌٖ ؽش٣ن  -2512يبدح 

  . ؽشثفألالصلجم ث ٝكوج   ٓضجحج   ؽش٣ن ثالعضت٘جف

 .ٓخجُق ٣ٌٕٞ دٔثجدز ؿ٤ش ثٌُٔضٞح ثصلجم ًَ 

 

 :رثإال إث  ض٣ٌٕٞ ثُطؼٖ دطش٣ن ثإلدطجٍ خجةال  -2513يبدح 

 ، أٝؿ٤ش ٓخضظز أٝٓخضظز  ػٖ ؽش٣ن ثُخطأث٤ُٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌز ٗلغٜج ثػضذشس  ـ  

 ٝأ، ث٤ُٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌز دشٌَ ؿ٤ش طح٤ح شصشٌِ ـ  

 ٝأ، دٜج أ٤ٗطشث٤ُٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌز  ك٢ ثُ٘ضثع دٕٝ ثُضو٤ذ دجُٜٔٔز ثُض٢ ٗظشس  ـ  

 ٝأ، ٓذذأ ثُٞخج٤ٛزثحضشثّ ُْ ٣ضْ  ـ 5

 ٝ أُِ٘ظجّ ثُؼجّ،  ٓخجُلج  ًجٕ ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ  ـ 4

ْ أٝ أعٔجء ثًجٕ ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ ؿ٤ش ٓؼَِ  أٝ ال ٣ذ٤ٖ  ثُضجس٣خ ثُز١ طذس ك٤ٚ أٝ ـ  1  ٌ عْ ثُٔح

ٔ ٖ ثُضٞه٤غ أٝ ثُضٞه٤ؼجس ثُلصٓز أٝ ُْ ٣ظذس ٌ ٤ٖٔ ثُز٣ٖ أطذسٝٙ أٝ ال ٣ضؼ دـجُذ٤ز  ثُٔح

 .ثألطٞثس

 

 ػٖٔ ثُوؼ٤ز أعجط كئٜٗج ص٘ظش ك٢ ،ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌثُ٘ظج٤ٓز  ثُٔحٌٔز ذطَػ٘ذٓج ص   -2514يبدح 

 .ػ٠ِ خلف رُي ثألؽشثفُٔحٌْ، ٓج ُْ ٣ضلن دج ٘جؽزحذٝد ثُٜٔٔز ثُٔ

 

 

 انفزع انثبنث

 اإلثطبليشتزكخ نالستئُبف ونهطعٍ ثطزيك  حكبوأ

 

ثُوشثس  ثُض٢ طذسثالعضت٘جف ٝثُطؼٖ دطش٣ن ثإلدطجٍ إ٠ُ ٓحٌٔز ثالعضت٘جف وذّ ٣   -2515يبدح 

 .ك٢ ٗطجهٜج ثُضح٢ٔ٤ٌ
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ً  . ثُضح٢ٔ٤ٌٓ٘ز طذٝس ثُوشثس  ٓوذٞالعضت٘جف ٝثُطؼٖ دطش٣ن ثإلدطجٍ ٖٓ ثالَ  ً  ٣ٌٕٞ  َ  ٖٓ ال ٣ٌٕٞ 

 .ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ ٖٓ صجس٣خ صذ٤ِؾ خلٍ شٜش ن ثإلدطجٍ ٓوذٞال  إرث ُْ ٣ وذ ّثالعضت٘جف ٝثُطؼٖ دطش٣

  

ٝكن ثُوٞثػذ  ٔجوذّ ثالعضت٘جف ٝثُطؼٖ دطش٣ن ثإلدطجٍ ٣ٝدش١ ثُضحو٤ن ٝثُلظَ ك٣ٜ٤   -2516يبدح 

 . -1 1إ٠ُ  111ثُٔ٘ظٞص ػٜ٘ج ك٢ ثُٔٞثد  دجإلخشثءثس ثُ٘ضثػ٤زثُٔضؼِوز 

 

َ ٓج ُْ ٣ٌٖ ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ  - 2517 يبدح ّ دجؼِ  ، ص  زثُض٘ل٤ٓؼد  عضت٘جف أٝ دجُطؼٖ دطش٣ن الن ِٜٓز ثُضوذ 

 .ٝ دجُطؼٖ خلٍ ٛزٙ ثُِٜٔزأثُضوذّ دجالعضت٘جف  ٣ؼج  أؼِوٚ ًٔج ٣   ،ثإلدطجٍ ص٘ل٤ز ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ

 

 

 

ؼشع ُِٔغضشجس ثُٔوشس حجُٔج ٣   أٝ ثُٔغضؼدِزُإلخشثءثس  ٝكوج  ثُ٘ظش  ثأل٣ٍٝدٞص ُِشة٤ظ  -2511يبدح 

 :ػ٤ِٚ ثألٓش

ص٘ل٤زٙ ٘ظ٤ْ ص ٝأٓج ٝهق ص٘ل٤زٙ إَ ثُض٘ل٤ز، ك٢ ثُحجُز ثُض٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜج ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ ٓؼد   ـ  

ٓج ٣ٌٖٔ صضخط٠ دشٌَ ٝثػح ٠ُ ٗضجةح إٕ ٣ؤد١ أٝرُي ٓض٠ ًجٕ ٖٓ شإٔ ثُض٘ل٤ز ثُٔؼدَ 

 .ثُوذٍٞ دٚ

َ ثُض٘ل٤ز، ثألٓش دجُض٘ل٤ز ثُٔؼدَ ُِوشثس ك٢ ثُحجُز ثُض٢ ال ٣ٌٕٞ ك٤ٜج ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ ٓؼد   ـ  

 .ٝ خضة٢أثُضح٢ٔ٤ٌ دشٌَ ًجَٓ 

 

َ ثُضح٢ٔ٤ٌ ثُوشثس ٣ٌٕٞ ػ٘ذٓج -2514يبدح  ْ   ػ٘ذٓج أٝ ثُض٘ل٤ز ٓؼد  ، 512  ثُٔجدر ٖٓ   ثُذ٘ذ صطذ٤ن ٣ض

ٍ ُِشة٤ظ ٣دٞص  ٝ س ُِٔغضشجس أٝ ثأل  ُِوشثس ثُض٘ل٤ز٣ز ثُظ٤ـز ٓ٘ح ػ٤ِٚ ثألٓش ؼشع٣   حجُٔج ثُٔوش 

 .ثُضح٢ٔ٤ٌ

إٓج ُِوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ دٔدِٔٚ  ثُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣ز ٓ٘ح ٣ؤد١ إ٠ُ دطجٍإلثُطؼٖ دطش٣ن ث ٝإٔ سد ثالعضت٘جف إ

 . ثُٔحٌٔز ثُ٘ظج٤ٓز صطجُٜج سهجدزٓج ألخضثء ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ ثُض٢ ُْ إٝ

 

 

 

 انفزع انزاثع

 انصيغخ انتُفيذيخانطعٍ انًىجه ضذ انمزار انًتعهك ثطهت 

 

 

 .ثُوشثس ثُظجدس دئػطجء ثُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣ز ال ٣وذَ أ١ ؽؼٖ -2511يبدح 

٣ل٤ذ حٌٔج ، ك٢ حذٝد ثُخظٞٓز ثإلدطجٍ ؽش٣ن  دٚ ػٖ ػ٠ِ إٔ ثعضت٘جف ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ أٝ ثُطؼٖ

 .ثُوجػ٢ ٛزث جُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣ز أٝ سكؼج  ٤ُذد ثُوجػ٢ ثُز١ ٗظش ؼ٘ج  دوشثسؽٔحٌٔز، ثُثُٔ٘ؼوذر أٓجّ 

 

ٖٓ  ثدضذثء   شٜش ِٜٓز ثُوشثس ثُظجدس دشكغ ثُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣ز هجدَ ُلعضت٘جف ك٢ خلٍ -2611يبدح 

 . صجس٣خ صذ٤ِـٚ

 ٝ ك٢ ثُطؼٖأثالعضت٘جف ، ك٢ ثألؽشثف أحذ ، د٘جء ػ٠ِ ؽِخٓحٌٔز ثالعضت٘جف ص٘ظشك٢ ٛزٙ ثُحجُز، 

 . هذ ثٗوؼش ثُِٜٔز ُضوذ٣ٔٚصٌٖ رث ُْ إثُٔوذّ ػذ ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ ثإلدطجٍ  دطش٣ن
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 انفزع انخبيس

 أخزيطزق طعٍ 

 

 ثُٔحٌٔز ثُ٘ظج٤ٓز ثُٔخضظز أٓجّطش٣ن ثػضشثع ثُـ٤ش دجُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ ٣دٞص ثُطؼٖ د -2612يبدح 

 .444ٖٓ ثُٔجدر   ثُلوشر أحٌجّ شش٣طز ٓشثػجر ثُضح٤ٌْ، ٝخٞد ُٞال  د٘ظش ثُذػٟٞ

  

ثُٔ٘ظٞص ػٜ٘ج  ثُٔحجًٔز ػذ ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ ك٢ ثُحجالس إػجدرطش٣ن دوذَ ثُطؼٖ ٣   -2613يبدح 

 415ثُٔ٘ظٞص ػٜ٘ج ك٢ ثُٔٞثد ٝٝكن ثُششٝؽ  414ك٢ ثُٔجدر دجُ٘غذز ألحٌجّ ثُٔحجًْ ثُ٘ظج٤ٓز 

 . 11إ٠ُ   11ٝ 412ٝ 411ٝ

 . ث٤ُٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌز أٓجّوذّ ثُطؼٖ ٣  

ّ ثُطؼٖ أٓجّ ٓحٌٔز ثالعضت٘جف ٣   خذ٣ذ، ٖٓ صدضٔغ إٔ ثُضح٤ٔ٤ٌز ث٤ُٜتز دئٌٓجٕ ٣ٌٖ ُْ إرث ٌُٖٝ، وذ 

 .ثُٔخضظز دجُ٘ظش ك٢ ثُطؼٕٞ ثألخشٟ ػذ  ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ

 

 .ال ٣وذَ ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ ثُطؼٖ دطش٣ن ثالػضشثع ٝدطش٣ن ثُ٘وغ -2614يبدح 

 

 انجبة انثبَي

 انتحكيى انذوني

     

 

 .ثُذ٤ُٝزُضدجسر ث دٔظجُحؼضذش د٤ُٝج  ثُضح٤ٌْ ثُز١ ٣ضؼِن ٣   -2615يبدح 

 

ض لن ػ٠ِ خلف رُي، ٣ٌٕٞ سة٤ظ ثُٔحٌٔز ثالدضذثة٤ز ك٢ ك٢ ثُضح٤ٌْ ثُذ٢ُٝ، ٝٓج ُْ ٣   ـ2616يبدح 

 :ُإلخشثءثس ثُضح٤ٔ٤ٌز ػ٘ذٓج ثُٔؤثصسدجس٣ظ ٛٞ ثُوجػ٢ 

 ٣دش١ ثُضح٤ٌْ ك٢ كشٗغج، أٝ - 

 خؼجع ثُضح٤ٌْ  ُوجٕٗٞ ثإلخشثءثس ثُلشٗغ٢، أٝإ٣ض لن ثألؽشثف ػ٠ِ  - 

ثألؽشثف طشثحز ُِٔحجًْ ثُ٘ظج٤ٓز ثُلشٗغ٤ز ثالخضظجص ُِ٘ظش دجُٔ٘جصػجس ثُٔضؼِ وز ٣ٔ٘ح  - 

 دجإلخشثءثس ثُضح٤ٔ٤ٌز، أٝ

ػج  ُخطش ثالعضٌ٘جف ػٖ  -5  . حوجم ثُحنإ٣ٌٕٞ أحذ ثألؽشثف ٓؼش 

 

ٓغ ٓشثػجر أحٌجّ ٛزث ثُذجح ٝٓج ُْ ٣ض لن ثألؽشثف ػ٠ِ خلف رُي، صطذ ن ػ٠ِ ثُضح٤ٌْ  ـ 2617يبدح 

 :ثُذ٢ُٝ ثُٔٞثد

 ثُٔضؼِ وز دجصلجم ثُضح٤ٌْ؛  551 ٝ(  ٝ  ثُلوشص٤ٖ ) 554 ٝ 552 ٝ 551  - 

ثُٔضؼِ وز دضش٤ٌَ ث٤ُٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌز ٝدجإلخشثءثس ثُٔطذ وز أٓجّ  511 ٝ 544 إ٠ُ   54  - 

 ؛ ثُٔؤثصسثُوجػ٢ 

ثُٔضؼِ وز   52 ٝ 521 إ٠ُ  514 ٝ(  ثُلوشر ) 515 ٝ(  ثُلوشر )  51 ٝ  51  - 

 دجُٔحجًٔز ثُضح٤ٔ٤ٌز؛ 

 541 ٝ(  ٝ  ثُلوشص٤ٖ ) 544 ٝ(  ٝ  ثُلوشص٤ٖ ) 545 ٝ  54 ٝ  54 ٝ 521  -5

 ثُٔضؼِ وز دجُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ؛ 

عضت٘جف ٝثُطؼٖ الث دجعضث٘جءثُٔضؼِ وز دطشم ثُطؼٖ   41 ٝ(  ٝ  ثُلوشص٤ٖ )  41  -4

 . دطش٣ن ثإلدطجٍ
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 ولألانفصم ا

 اتفبق انتحكيى في انتحكيى انذوني

 

 

 .أل١ ششؽ ش٢ٌِثصلجم ثُضح٤ٌْ  ال ٣خؼغ -2611يبدح 

 

ٌ  ثُضح٤ٌْ  ٖ ثصلجمؼ٤  ٕ ٣  أٌٖٔ ٣ -2614يبدح  ٌ  أْ ثُٔح ٗظجّ  إ٠ُ دجإلحجُز ٝإٓجٓذجششر  إٓج ٤ٖٔٝ ثُٔح

 .ؽش٣وز صؼ٤٤ْٜٖ٘ ذ٤  ٣  ٕ أٝ أ إخشثة٤زهٞثػذ  ٠ُإٝ أصح٤ٌْ 

 

 

 انفصم انثبَي

 وانمزار انتحكيًي انًحبكًخ انتحكيًيخ

 

 

هٞثػذ  ٠ُإٝ أٗظجّ صح٤ٌْ  إ٠ُ دجإلحجُز ٝإٓجٓذجششر  إٓجثُضح٤ٌْ  ثصلجم حذد٣ أ٣ٌٕٖٔ  -2611يبدح 

 .خلٍ ثُٔحجًٔز ثُضح٤ٔ٤ٌز إصذجػٜجثُٞثخخ  ثإلخشثءثس إخشثة٤ز

ٓذجششر  إٓجػ٘ذ ثالهضؼجء  ثإلخشثءثسحذد ث٤ُٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌز رُي، ص  ٖٓ ٗض ػ٠ِ ثُضح٤ٌْ  ثصلجم خِٞػ٘ذ 

 .إخشثة٤زهٞثػذ  ٠ُإٝ أٗظجّ صح٤ٌْ  ٠ُإ دجإلحجُز ٝإٓج

 

ث٤ُٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌز صأ٤ٖٓ ثُٔغجٝثر د٤ٖ  ٠ثُٔخضجسر، ٣ضٞخخ ػِ ثإلخشثءثسٜٓٔج ًجٗش  - 2621يبدح 

 .ٝثحضشثّ ٓذذأ ثُٞخج٤ٛز ثألؽشثف

 

، ٝإال ثألؽشثفك٢ ثُ٘ضثع ٝكوج  ُِوٞثػذ ثُوج٤ٗٞٗز ثُض٢ ثخضجسٛج  صلظَ ث٤ُٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌز  -2622يبدح 

 . ٓ٘جعذزصشثٛج ٝكوج  ُِوٞثػذ ثُض٢ 

 .ك٢ خ٤ٔغ ثألحٞثٍ دؼ٤ٖ ثالػضذجسثألػشثف ثُضدجس٣ز أخز ص٢ٛٝ 

 

ٛزٙ ٓ٘حٜج ثألؽشثف إرث  ٝكوج  ُوٞثػذ ثُؼذٍ ٝثإلٗظجفث٤ُٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌز دجُ٘ضثع  لظَص -2623يبدح 

 .ثُٜٔٔز

 

. خِٞ ثصلجم ثُضح٤ٌْ ٖٓ ٗض  ػ٠ِ رُي، ٣ظذس ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ دـجُذ٤ز ثألطٞثس ػ٘ذ -2624يبدح 

ْ  ثُضٞه٤غ ػ٤ِٚ  ٌ ٤ٖٔ ٣ٖٝٓض َ  ثُٔح ً. 

ٌ   أه٤ِزسكؼش  إرثٌُٖٝ  ٌ  ئ٤ٖٔ ثُضٞه٤غ ػ٤ِٚ، كٖٓ ثُٔح ك٢ ٓضٖ رُي  إ٤ٔ٠ُٖ ث٥خش٣ٖ ٣ش٤شٕٝ ٕ ثُٔح

 .ثُوشثس

ثُٔحٌٕٔٞ ث٥خشٕٝ ٝك٢ حجٍ سكغ . ظذس سة٤ظ ث٤ُٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌز ثُوشثس ٝحذٙ، ٣  ثألؿِذ٤زُْ صضٞكش  إرث

 .٣ٝٞهؼٚ ٝحذٙك٢ ٓضٖ ثُوشثس  ثألٓش إ٠ُثُضٞه٤غ، ٣ش٤ش ثُشة٤ظ 

ك٢ أ١  ٖٓ ثُلوشص٤ٖ ثُغجدوض٤ٖ ٗلظ ثُٔلجػ٤َ  ػ٤ِٚٓ٘ظٞص  ُٔج ٣ٌٕٞٛٞ ُِوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ ثُظجدس ٝكوج  

ٌ ٤ٖٔ أٝ  َ  ثُٔح ْ  صٞه٤ؼٚ ٖٓ هذَ ً    .ًجٕ طجدسث  دـجُذ٤ز ثألطٞثسُٞ  ًٔجًٔج ُٞ ص
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 انفصم انثبنث

 انتحكيًيخ انصبدرح فينمزاراد ثباالعتزاف 

 هب و في يجبل انتحكيى انذوني وتُفيذأانخبرج 

 

إرث أثذش ثُشخض ثُز١ ٣ضزسع دٜج  ك٢ كشٗغج ٝ ص٘ل٤زٛجأ ثُضح٤ٔ٤ٌزدجُوشثسثس ٣ضْ ثالػضشثف  -2625يبدح 

 .دظٞسر ٝثػحز ُِ٘ظجّ ثُؼجّ ثُذ٢ُٝ ج  ٓخجُل أٝ ٛزث ثُض٘ل٤ز ُْ ٣ٌٖ ٛزث ثالػضشثف ٝإرثٝخٞدٛج 

 

ش ٝخٞد ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ دئدشثص أطِٚ ٓشكوج  دجصلجم ثُضح٤ٌْ أٝ دظٞس ػٖ ٛز٣ٖ ثذ  ٣   -2626يبدح 

 .صغضدٔغ ثُششٝؽ ثُٔطِٞدز ُظحضٜج ثُٔغض٘ذ٣ٖ

ًٔج ٣دٞص ثُطِخ ٖٓ  . صشخٔز ُٜجذشص ثُٔغضذػ٢ ٣  جُِـز ثُلشٗغ٤ز، ٛزٙ ثُٔغض٘ذثس ٓحشسر د ُْ صٌٖإرث  

ٓضشخْ  ٖٓ هذَ أٝهؼجة٤٤ٖ  َ ػ٠ِ الةحز خذشثءغد  ٓ  ٓضشخْ  ٓٞػٞػز ٖٓ هذَ ثُٔغضذػ٢ إدشثص صشخٔز

ثإلدثس٣ز ُذُٝز أخشٟ ػؼٞ ك٢ ثإلصحجد ثألٝسٝد٢ أٝ ُذُٝز أٓجّ ثُغِطجس ثُوؼجة٤ز أٝ  ٓ دجص ُٚ دجُؼَٔ

 .ثألٝسٝد٢ أٝ ُإلصحجد ثٌُٞٗلذسث٢ُ ثُغ٣ٞغش١ ثالهضظجد١ دجُٔدجٍ ثُخجص ثالصلجم ك٢ ؽشف

 

ثُظ٤ـز  دٔ٘حٚأٓش ٣وؼ٢ ال ٣ٌٕٞ ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ هجدل  ُِض٘ل٤ز ثُدذش١ إال دٔٞخخ  -2627يبدح 

ثالدضذثة٤ز ثُض٢ طذس ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ ك٢ ٗطجهٜج أٝ ػٖ ثُٔحٌٔز ثالدضذثة٤ز ثُٔحٌٔز  طجدس ػٖ ثُض٘ل٤ز٣ز

 .ك٢ ثُخجسج ػ٘ذٓج ٣ٌٕٞ ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ هذ طذس ك٢ دجس٣ظ

 . ن ٓذذأ ثُٞخج٤ٛز ػ٠ِ ثإلخشثءثس ثُٔضؼِوز دطِخ ثُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣زطذ  ال ٣  

ُذٟ هِْ ثُٔحٌٔز ثُ٘ظج٤ٓز ٣ٝ شكن دٚ  [ثُشث٢ٓ ُٔ٘ح ثُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣ز] ع ثُطشف ثألًثش ػدِز ثُطِخٞد  ٣  

أطَ ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ ٝٗغخز ػٖ ثصلجم ثُضح٤ٌْ أٝ طٞسص٤ٖ ػٜ٘ٔج صغضدٔؼجٕ ثُششٝؽ ثُٔطِٞدز 

ضٜٔج  .ُظح 

 

 

 ، ك٢ حجٍ ػذّ إدشثص ٛزث ثألخ٤ش،أٝصٞػغ ثُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣ز ػ٠ِ أطَ ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ  -2621يبدح 

صضٔض غ دجُششٝؽ ثُٔ٘ظٞص ػٜ٘ج ك٢ ثُلوشر ثألخ٤شر ٖٓ ثُٔجدر طٞسر ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ ثُض٢  ػ٠ِ

 4 1.  

ٓ   ٝإرث  ػ٠ِ ثُضشخٔز أ٣ؼج  دجُِـز ثُلشٗغ٤ز صٞػغ ثُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣ز  ظجؿج  ُْ ٣ٌٖ ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ 

 .4 4 ثُٔٞػٞػز ٝكوج ُِششٝؽ ثُٔ٘ظٞص ػٜ٘ج ك٢ ثُٔجدر 

 .ثُضح٢ٔ٤ٌ ٓؼِ ل   ٣ٌٕٞ ثُوشثس ثُظجدس دشكغ ٓ٘ح ثُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣ز ُِوشثس

 

  

 انفصم انزاثع

 طزق انطعٍ

 

 ولألانفزع ا

 انمزاراد انتحكيًيخ انصبدرح في فزَسب

 

ال ٣ٌٖٔ ثُطؼٖ دجُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ ثُظجدس ك٢ كشٗغج ك٢ ٓدجٍ ثُضح٤ٌْ ثُذ٢ُٝ إال دطش٣ن  - 2624 يبدح

 .ثإلدطجٍ
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ٓحٌٔز ثالعضت٘جف ثُض٢ طذس ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ ك٢  أٓجّ ثإلدطجٍّ ثُطؼٖ دطش٣ن وذ  ٣   -2621يبدح 

 .ٗطجهٜج 

ال ٣ٌٕٞ ثُطؼٖ دطش٣ن ثإلدطجٍ ٓوذٞال  إرث ُْ ٣ وذ ّ . ٣ٌٕٞ ٛزث ثُطؼٖ ٓوذٞال  ٓ٘ز طذٝس ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ

 . خلٍ شٜش ٖٓ صجس٣خ صذ٤ِؾ ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ

ْ  ػٖ ؽش٣ن ثُضذ٤ِؾ ثُشع٢ٔ ٓج ُْ ٣ض لن ٕ  ثُضذ٤ِؾ ٣ض  .ثألؽشثف ػ٠ِ خلف رُي، كئ

  

 :رثإال إ٣ٌٕٞ ثُطؼٖ دطش٣ن ثإلدطجٍ خجةضث  ال  -2631يبدح 

 ٓخضظز أٝ ؿ٤ش ٓخضظز، أٝ ػٖ ؽش٣ن ثُخطأثػضذشس ث٤ُٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌز ٗلغٜج  ـ  

 ٝأصشٌِش ث٤ُٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌز دشٌَ ؿ٤ش طح٤ح،  ـ  

 ٝأٗظشس ث٤ُٜتز ثُضح٤ٔ٤ٌز  ك٢ ثُ٘ضثع دٕٝ ثُضو٤ذ دجُٜٔٔز ثُض٢ أ٤ٗطش دٜج، ـ   

 ٝأُْ ٣ضْ ثحضشثّ ٓذذأ ثُٞخج٤ٛز،  ـ 5

 .ثُذ٢ُٝ ُِ٘ظجّ ثُؼجّ ٓخجُلج   ػضشثف دجُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ أٝ ص٘ل٤زٙالثًجٕ  ـ 4

 

٣ٔ٘ح ثُظ٤ـز  إٔػ٤ِٚ  ثألٓشؼشع ُِٔغضشجس ثُٔوشس حجُٔج ٣   أٝ ثأل٣ٍٝدٞص ُِشة٤ظ  -2632يبدح 

 .ثُض٘ل٤ز٣ز ُِوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ

 

٣ض٘جصُٞث طشثحز ػٖ ثُطؼٖ دطش٣ن  إٔك٢ ًَ ح٤ٖ دٔٞخخ ثصلجم خجص  ُألؽشثف٣دٞص  -2633يبدح 

 . ثإلدطجٍ

 ألحذ ٣ضوذٓٞث دجعضت٘جف ػذ ثُوشثس ثُٔضؼِن دجُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣ز ثعض٘جدث   إٔٗٚ ٣ؼٞد ُْٜ ك٢ ٛزٙ ثُحجُز أال إ

  .1 4 ثُٔ٘ظٞص ػٜ٘ج ك٢ ثُٔجدر  ثألعذجح

ٓج ُْ ٣ض لن . جُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣زدػٖٔ ِٜٓز شٜش ٖٓ صجس٣خ صذ٤ِؾ ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ ثٌُٔضغ٢  عضت٘جفالث ٣وذ ّ

ْ  ػٖ ؽش٣ن ثُضذ٤ِؾ ثُشع٢ٔ ٕ  إدلؽ ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ ٣ض  .ثألؽشثف ػ٠ِ خلف رُي، كئ

 

ثُوشثس ثُز١ ٣شكغ ثالػضشثف دوشثس صح٢ٔ٤ٌ د٢ُٝ طجدس ك٢ كشٗغج أٝ ثُز١ ٣شكغ  - 2634 يبدح

 .ٓ٘حٚ ثُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣ز ٣وذَ ثالعضت٘جف

 .٣وذ ّ ثالعضت٘جف ػٖٔ ِٜٓز شٜش ٖٓ صجس٣خ صذ٤ِؾ هشثس ثُٔحٌٔز

ٚ ك٢ ٛزٙ ثُحجُز، ص٘ظش ٓحٌٔز ثالعضت٘جف، د٘جء  ػ٠ِ ؽِخ أحذ ثألؽشثف، دجُطؼٖ دطش٣ن ثإلدطجٍ ثُٔ ٞخ 

 .أٝ ثٗوؼش ِٜٓز صوذ٣ٔٚهذ ص٘جصٍ ػ٘ٚ  ًجٕ ٛزث ثُطشفػذ  ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ إال  إرث 

 

ٕ   - 2635 يبدح ثُوشثس ثُز١ ٣ٔ٘ح ثُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣ز ال ٣وذَ أ١  ؽش٣ن ٖٓ ؽشم ثُطؼٖ، إال  ك٢ ثُحجُز  إ

 .  4 ثُٔ٘ظٞص ػٜ٘ج ك٢ ثُلوشر ثُثج٤ٗز ٖٓ ثُٔجدر 

ٕ  ثُطؼٖ دطش٣ن ثإلدطجٍ  ٚ ػذ  ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ ٣  إال  أ ل٤ذ حٌٔج ، ك٢ حذٝد ثُخظٞٓز ثُٔ٘ؼوذر أٓجّ ثُٔٞخ 

 .ثُوجػ٢  ٛزث جُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣ز أٝ سكؼج  ٤ُذد ثُوجػ٢ ثُز١ ٗظش ٓحٌٔز ثالعضت٘جف، ؽؼ٘ج  دوشثس

 

 انفزع انثبَي

 انمزاراد انتحكيًيخ انصبدرح في انخبرج

 

 أٝثالػضشثف دوشثس صح٢ٔ٤ٌ طجدس ك٢ ثُخجسج  إ٣٠ُضؼِن دطِخ ٣ش٢ٓ ثُوشثس ثُز١  ٣ٌٕٞ -2633يبدح 

 .هجدل  ُلعضت٘جفز ثُض٘ل٤ز٣ز ـدٔ٘حٚ ثُظ٤

 .سع٤ٔج وشثسثُٖٓ صجس٣خ صذ٤ِؾ  ثدضذثء   وذ ّ ثالعضت٘جف ػٖٔ ِٜٓز شٜش٣  
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ٜج  ػذ  ثُوشثس الإال  أٗٚ  ٣دٞص ُألؽشثف إٔ ٣ض لوٞث ػ٠ِ ؽش٣وز صذ٤ِؾ أخشٟ ػ٘ذٓج ٣ٌٕٞ ث عضت٘جف ٓٞخ 

 .جُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣زدثُضح٢ٔ٤ٌ ثٌُٔضغ٢ 

ك٢  إال ٓ٘حٚ ثُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣زسكغ  أٝسكغ ثالػضشثف دجُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ  ثالعضت٘جف ال ٣ٌٖٔ ُٔحٌٔز

 . 1 4 ثُحجالس ثُٔ٘ظٞص ػٜ٘ج ك٢ ثُٔجدر 

 

 انفزع انثبنث

 يشتزكخ تتعهك ثبنمزاراد انصبدرح في فزَسب وفي انخبرج أحكبو
 

 

ثُٔٞخٚ ػذ ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ ٝثالعضت٘جف ثُٔٞخٚ ػذ دجإلدطجٍ ثُطؼٖ ٖٓ  َ  ً  ال ٣ ؼِ ن  -2637يبدح 

 .هشثس ثُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣ز ثُض٘ل٤ز

ٓش ألؼشع ثحجُٔج ٣  ٝ ُِٔغضشجس ثُٔوشس أثُٔغضؼدِز  ءثسٝكوج  ُإلخشثثُ٘جظش ثألٍٝ ٣دٞص ُِشة٤ظ ٗٚ أال إ

٣ِحن ٕ أص٘ل٤زٙ ٝرُي ٓض٠ ًجٕ ٖٓ شإٔ ٛزث ثُض٘ل٤ز  شص٤خٝ صأ ٓج ٝهق ص٘ل٤ز ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌإػ٤ِٚ 

 .ؽشثفألحذ ثأخغ٤ٔز دحوٞم  ػشثسث  أ

 

ّ ٣   ـ 2631 يبدح ٚ ػذ  ثُوشثسٖٓ   َ  ً  وذ  جُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣ز ٝثُطؼٖ دطش٣ن د ثُٔضؼِن ثالعضت٘جف ثُٔٞخ 

ٚ ػذ ثُوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ ثإلدطجٍ ٜٔج ٝكن ثُوٞثػذ ثُٔضؼِوز ًَ ٓ٘ ٣ٝدش١ ثُضحو٤ن ٝثُلظَ ك٢ ثُٔٞخ 

 . -1 1إ٠ُ  111دجإلخشثءثس ثُ٘ضثػ٤ز ثُٔ٘ظٞص ػٜ٘ج ك٢ ثُٔٞثد 

ٕ  سد  ث ج ُِوشثس ثُضح٢ٔ٤ٌ دٔدِٔٚ  ٣ؤد١ إ٠ُ عضت٘جف أٝ ثُطؼٖ دطش٣ن ثإلدطجٍالإ  ٓ ٓ٘ح ثُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣ز إ

ج ألخضثء ثُوش  ٓ  . ثُٔحٌٔز ثُ٘ظج٤ٓز صطجُٜج سهجدزثس ثُضح٢ٔ٤ٌ ثُض٢ ُْ ٝإ


