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يبدح ٣ - 2553ضخز ثصلجم ثُضحٌ ْ٤شٌَ د٘ذ صحٌ ْ٤أٓ ٝشجسؽز صحٌ . ْ٤د٘ذ ثُضحٌ ٞٛ ْ٤ثالصلجم ثُز١
٣ضؼٜذ دٔٞخذ ٚثألؽشثف ك ٢ػوذ أ ٝػذر ػوٞد ػِ ٠إحجُز ثُٔ٘جصػجس ثُض ٌٖٔ٣ ٢إٔ ص٘شأ كٔ٤ج ٣ضؼِن دٜزث
ثُؼوذ أ ٝدٜز ٙثُؼوٞد ُِضحٌ.ْ٤
ٓشجسؽز ثُضحٌ ٢ٛ ْ٤ثالصلجم ثُز٣ ١ح َ٤دٔٞخذ ٚثألؽشثف كٗ ٢ضثع ٗجشب ٛزث ثُ٘ضثع ُِضحٌ.ْ٤
يبدح ٣ - 2554دخ إٔ  ٌٕٞ٣ثصلجم ثُضحٌٌٓ ْ٤ضٞدج ،صحش ؽجةِز ثػضذجس ٙدجؽل ٌٚ٘ٔ٣ٝ ،إٔ ٘٣شأ ػٖ
صذجدٍ ٓغض٘ذثس خط٤ز أ ٝػٖ ٓغض٘ذ ٣ح َ٤إُ ٚ٤ثُؼوذ ثألعجع.٢
يبدح ٣ -2555ؼ ٖ٤ثصلجم ثُضحٌ ْ٤ثُٔحٌْ أ ٝثُٔحٌٔ ٖ٤أ٣ ٝذ ٖ٤ؽش٣وز صؼ ٌٖٔ٣ٝ ،ْٜ٘٤٤إٔ  ٌٕٞ٣رُي
دجإلحجُز إُٗ ٠ظجّ صحٌ . ٢ٔ٤إرث خل ثصلجم ثُضحٌ ٖٓ ْ٤ثإلشجسر إُٛ ٠زث ثألٓش ٣ضْ صؼ ٖ٤٤ثُٔحٌْ أٝ
ثُٔحٌٔٝ ٖ٤كوج ألحٌجّ ثُٔٞثد  54إُ. 545 ٠
يبدح ٣ -2556دخ إٔ صحذد ٓشجسؽز ثُضحٌٞٓ ْ٤ػٞع ثُ٘ضثع ،صحش ؽجةِز ثػضذجسٛج دجؽِز.
يبدح ُ ٌٖٔ٣ -2557ألؽشثف ثالصلجم ػِ ٠ثُضحٌ ْ٤حض ٠أث٘جء خظٓٞز ػجُوز أٓجّ ٓحٌٔز ٗظجٓ٤ز.
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** هجّ دٞػغ ٛز ٙثُضشخٔز ٝثُضذه٤ن كٜ٤ج ثُذشٝكغٞس ٛجد ١عِ.ْ٤
 دجُ٘ظش ُؼذّ ٝخٞد ٓظطِحجس ٓٞحذر ك ٢ثُوٞثٗ ٖ٤ثُؼشد٤ز ثُٔضؼِوز دجُضحٌ ،ْ٤ثعضؼِٔش كٛ ٢زث ثُ٘ض ػذجسر "ثصلجم ثُضحٌ "ْ٤ث" ٝثصلجمصحٌُ "ْ٤ضؼش٣خ ػذجسر ٝ Convention d'arbitrageػذجسر "د٘ذ ثُضحًٌ "ْ٤ضشخٔز ُؼذجسر ٝ Clause compromissoireأخ٤شث
ػذجسر "ٓشجسؽز ثُضحًٌ "ْ٤ضشخٔز ٌُِٔز . Compromis
 -ثػضٔذس كٛ ٢ز ٙثُضشخٔز ػذجسر "ٗظجّ صحٌ "ْ٤أٗ" ٝظجّ صحًٌ "٢ٔ٤ضشخٔز ُؼذجسر .Règlement d'arbitrage
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يبدح  -2551ثصلجم ثُضحٌٓ ْ٤غضوَ ػٖ ثُؼوذ ثُز٣ ١ضؼِن د ٞٛٝ ،ٚال ٣ضأثش دؼذّ كؼجُ٤ز ٛزث ثُؼوذ.
ػ٘ذٓج  ٌٕٞ٣ثصلجم ثُضحٌ ْ٤دجؽل ٣ؼضذش ًٝأٗ ٚؿ٤ش ٌٓضٞح.
يبدح  -2554إرث صْ ػشع ٗضثع خجػغ الصلجم صحٌ ْ٤ػِٓ ٠حٌٔز ٗظجٓ٤ز  ،صؼِٖ ٛز ٙثألخ٤شر ػذّ
ثخضظجطٜج إال إرث ًجٕ ثُ٘ضثع ُْ ٣ؼشع دؼذ ػِ ٠ثُ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز ًٝجٕ ثصلجم ثُضحٌ ْ٤دجؽل دشٌَ
ٝثػح أ ٝؿ٤ش هجدَ ُِضطذ٤ن دشٌَ ٝثػح.
ال ُِٔ ٌٖٔ٣حٌٔز ثُ٘ظجٓ٤ز إٔ صث٤ش ػذّ ثخضظجطٜج ٖٓ صِوجء ٗلغٜج.
ًَ ثصلجم ٣خجُق ٛز ٙثُٔجدر ٣ؼضذش ًٝأٗ ٚؿ٤ش ٌٓضٞح.
يبدح  -2551ؽجُٔج ُْ صضشٌَ ثُ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز دؼذ ،ال ٣حٝ ٍٞخٞد ثصلجم صحٌ ْ٤د ٕٝإٔ ٣ضوذّ ؽشف
ٖٓ ثألؽشثف ٖٓ ٓحٌٔز ٗظجٓ٤ز دطِخ ٣شٓ ٢إُ ٠ثصخجر صذد٤ش صحو٤و ٢أ ٝصذد٤ش ٝهض ٢أ ٝثحض٤جؽ.٢
ٓغ ٓشثػجر ثُ٘ظٞص ثُٔضؼِوز دجُحدٞصثس ثالحض٤جؽ٤ز ٝدجُضأٓ٘٤جس ثُوؼجة٤ز٣ ،وذّ ثُطِخ إُ ٠سة٤ظ
ثُٔحٌٔز ثالدضذثة٤ز أ ٝسة٤ظ ٓحٌٔز ثُضدجسر٘٣ .ظش ٛزث ثألخ٤ش ك ٢ثُضذثد٤ش ثُضحو٤و٤ز ثُٔطِٞدز ٝكوج
ُِششٝؽ ثُٔ٘ظٞص ػٜ٘ج ك ٢ثُٔجدر ًٔ ، 54ج ٘٣ظشٝ ،ك ٢حجُز ثُؼدِز ،ك ٢ثُضذثد٤ش ثُٞهض٤ز أٝ
ثالحض٤جؽ٤ز ثُض٣ ٢طِذٜج ثألؽشثف ك ٢ثصلجم ثُضحٌ.ْ٤
انفصم انثبَي
انهيئخ انتحكيًيخ
يبدح  -2561ال  ٌٖٔ٣إٔ ٔ٣جسط ٜٓٔز ثُٔحٌْ إال شخظج ؽذ٤ؼ٤ج ٣ضٔضغ دأ٤ِٛز ٓٔجسعز ًجَٓ حوٞه.ٚ
إرث ػ ٖ٤ثصلجم ثُضحٌ ْ٤شخظج ٓؼ٘٣ٞج ،ال ٣ؼٞد ُٜزث ثألخ٤ش ع ٟٞعِطز ص٘ظ ْ٤ثُضحٌ.ْ٤
يبدح  -2562صضأُق ثُ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز ٖٓ ٓحٌْ أٓ ٝحٌٔ ٌٕٞ٣ ٖ٤ػذدٝ ْٛصشث.
إرث ٗض ثصلجم ثُضحٌ ْ٤ػِ ٠صؼٓ ٖ٤٤حٌٔ ٖ٤دؼذد صٝخٝ ٢خخ إًٔجٍ ثُ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز.
إرث ُْ ٣ضلن ثألؽشثف ػِ ٠صؼٓ ٖ٤٤حٌْ إػجك٣ ،٢ضْ إًٔجٍ ثُ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز ٖٓ هذَ ثُٔحٌٔ ٖ٤ثُٔخضجسٖ٣
خلٍ ِٜٓز شٜش ٖٓ صجس٣خ هذُ ُْٜٞضؼٝ .ْٜ٘٤٤إرث ُْ ٣ضْ إًٔجٍ ثُ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز ػِٛ ٠زث ثُ٘ح ٞك٤ضْ
إًٔجُٜج ٖٓ هذَ ثُوجػ ٢ثُٔؤثصس 5ثُٔشجس إُ ٚ٤ك ٢ثُٔجدر . 541
يبدح  -2563إرث ُْ ٣ضلن ثألؽشثف ػِ ٠ؽش٣وز صؼ ٖ٤٤ثُٔحٌْ أ ٝثُٔحٌٔ٣[ ٖ٤ضْ إصذجع ٓج :]٢ِ٣
 ك ٢حجُز إخشثء ثُضحٌ ْ٤دٞثعطز ٓحٌْ ٓ٘لشد ٣ضْ صؼٛ ٖ٤٤زث ثألخ٤ش إرث ُْ ٣ضٌٖٔثألؽشثف ٖٓ ثالصلجم ػِ ٠ثخض٤جس ٖٓ ٙهذَ ثُشخض ثُٔ٘جؽ د ٚص٘ظ ْ٤ثُضحٌ ْ٤أ[ ٝإرث ُْ
 ٌٖ٣ص٘ظ ْ٤ثُضحٌ٘ٓ ْ٤جؽج دشخض ٓؼ ٖٓ ]ٖ٤هذَ ثُوجػ ٢ثُٔؤثصس.
ك ٢حجُز إخشثء ثُضحٌ ْ٤دٞثعطز ثلثز ٓحٌٔ٣ ،ٖ٤خضجس ًَ ؽشف ٓحٌٔج ٓ٘٣ٝ ْٜخضجسثُٔحٌٔجٕ ثُٔؼ٘٤جٕ ػِٛ ٠زث ثُ٘ح ٞثُٔحٌْ ثُثجُث .إرث ُْ ٣خضجس أحذ ثألؽشثف ٓحٌٔج خلٍ
ِٜٓز شٜش ثدضذثء ٖٓ صجس٣خ صِو ٚ٤ؽِذج دزُي طجدسث ػٖ ثُطشف ث٥خش أ ٝإرث ُْ ٣ضلن
ثُٔحٌٔجٕ ػِ ٠ثخض٤جس ثُٔحٌْ ثُثجُث خلٍ ِٜٓز شٜش ثدضذثء ٖٓ صجس٣خ هذُٜٔٞج دضؼٜٔ٘٤٤ج،

 دجُ٘ظش ُؼذّ ٝخٞد ٓظطِحجس ٓٞحذر ك ٢ثُوٞثٗ ٖ٤ثُؼشد٤ز ثُٔضؼِوز دجُضحٌ ،ْ٤ثعضؼِٔش كٛ ٢ز ٙثُضشخٔز ػذجسر "ثُ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز" ث٤ٛ" ٝتزصحٌ٤ٔ٤ز" ُضؼش٣خ ػذجسر .Tribunal arbitral
ـ ثعضؼِٔش كٛ ٢ز ٙثُضشخٔز ػذجسر "ثُوجػ ٢ثُٔؤثصس" ُضؼش٣خ ٓظطِح . Juge d’appui

3

٣و ّٞػ٘ذٛج دجُضؼ ٖ٤٤إٓج ثُشخض ثُٔ٘جؽ د ٚص٘ظ ْ٤ثُضحٌٝ ْ٤إٓج ثُوجػ ٢ثُٔؤثصس [إرث ُْ
 ٌٖ٣ص٘ظ ْ٤ثُضحٌ٘ٓ ْ٤جؽج دشخض ٓؼ.]ٖ٤
يبدح  -2564إرث ًجٕ ثُ٘ضثع هجةٔج د ٖ٤أًثش ٖٓ ؽشك ُْٝ ٖ٤صضٌٖٔ ٛز ٙثألؽشثف ٖٓ ثالصلجم ػِ٠
ؽش٣وز صشٌ َ٤ثُ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز ٣ ،و[ ّٞػ٘ذٛج] دضؼ ٖ٤٤ثُٔحٌْ أ ٝثُٔحٌٔ ٖ٤إٓج ثُشخض ثُٔ٘جؽ د ٚص٘ظْ٤
ثُضحٌٝ ْ٤إٓج ثُوجػ ٢ثُٔؤثصس [إرث ُْ  ٌٖ٣ص٘ظ ْ٤ثُضحٌ٘ٓ ْ٤جؽج دشخض ٓؼ.]ٖ٤
يبدح  - 2565إرث ُْ ٣ضلن ثألؽشثف كٔ٤ج د ْٜ٘٤ػِ ٠حَ أ ١خلف آخش ٣شصذؾ دضشٌ َ٤ثُ٤ٜتز
ثُضحٌ٤ٔ٤ز٣ ،ذش دٜزث ثُخلف ثُشخض ثُٔ٘جؽ د ٚص٘ظ ْ٤ثُضحٌ ْ٤أ٣ ٝلظَ ك ٚ٤ثُوجػ ٢ثُٔؤثصس [إرث ُْ
 ٌٖ٣ص٘ظ ْ٤ثُضحٌ٘ٓ ْ٤جؽج دشخض ٓؼ.]ٖ٤
يبدح  - 2566إرث ًجٕ ثصلجم ثُضحٌ ْ٤دجؽل دشٌَ ٝثػح أ ٝؿ٤ش هجدَ ُِضطذ٤ن دشٌَ ٝثػح ٣ؼِٖ
ثُوجػ ٢ثُٔؤثصس إٔ ال ٓحَ ُِضؼ.ٖ٤٤
يبدح  - 2567صؼضذش ثُ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز ٓشٌِز ٓضٝ ٠ثكن ثُٔحٌْ أ ٝثُٔحٌٔ ٕٞػِ ٠ثُٜٔٔز ثُٔ٘جؽز د،ْٜ
ٝصؼغ ٛز ٙثُ٤ٜتز ٣ذٛج ػِ ٠ثُ٘ضثع ثدضذثء ٖٓ ٛزث ثُضجس٣خ.
٣ضٞخخ ػِ ٠ثُٔحٌْ هذَ هذٜٔٓ ٍٞض ٚإٔ ٌ٣شق ػٖ ًَ ظشف ٖٓ ثُظشٝف ثُض ٖٓ ٢شأٜٗج ثُضأث٤ش ػِ٠
ثعضولُ٤ض ٚأ ٝػِ ٠ح٤جدًٔ .ٙج ٣ضٞخخ ػِ ٚ٤ثٌُشق د ٕٝصأخ٤ش ػٖ ًَ ظشف ٖٓ ثُظشٝف ثُٔٔجثِز ثُض٢
هذ ص٘شأ دؼذ هذ ُٚٞدٜز ٙثُٜٔٔز.
ػ٘ذ حظ ٍٞخلف ح ٍٞثإلدوجء ػِ ٠ثُٔحٌْ ٣ ،ذش دٜزث ثُخلف ثُشخض ثُٔ٘جؽ د ٚص٘ظ ْ٤ثُضحٌ ْ٤أٝ
٣لظَ ك[ ٚ٤إرث ُْ  ٌٖ٣ص٘ظ ْ٤ثُضحٌ٘ٓ ْ٤جؽج دشخض ٓؼ ]ٖ٤ثُوجػ ٢ثُٔؤثصس ثُز٣ ١ؼشع ػِ ٚ٤ثُخلف
خلٍ ِٜٓز شٜش صِ ٢ثٌُشق ػٖ ثُٞثهؼز ثُخلك٤ز أ ٝثًضشجكٜج.
يبدح ٣ - 2561ضٞخخ ػِ ٠ثُٔحٌْ إًٔجٍ ٜٓٔض ٚحضٜٗ ٠ج٣ضٜج إال إرث ثعض٘ذ إُٝ ٠خٞد حجةَ أ ٝعذخ
ٓششٝع ُلٓض٘جع أُ ٝلعضوجُز.
ػ٘ذ حظ ٍٞخلف ح ٍٞحو٤وز ثُغذخ ثُٔذُ ٠د٣ ٚذش دجُخلف ثُشخض ثُٔ٘جؽ د ٚص٘ظ ْ٤ثُضحٌ ْ٤أٝ
٣لظَ ك[ ٚ٤إرث ُْ  ٌٖ٣ص٘ظ ْ٤ثُضحٌ٘ٓ ْ٤جؽج دشخض ٓؼ ]ٖ٤ثُوجػ ٢ثُٔؤثصس ثُز٣ ١ؼشع ػِ ٚ٤ثُخلف
خلٍ ِٜٓز شٜش صِ ٢ظٜٞس ثُحجةَ أ ٝحظ ٍٞثُٔجٗغ أ ٝثالعضوجُز .
يبدح  - 2564ال ٣دٞص ػضٍ ثُٔحٌْ إال دضشثػ ٢ثألؽشثف خٔ٤ؼج .إرث ُْ ٣ضلن ثألؽشثف خٔ٤ؼج٣ ،ضْ
إصذجع أحٌجّ ثُلوشر ثألخ٤شر ٖٓ ثُٔجدر . 541
يبدح  -2561ثُوجػ ٢ثُٔؤثصس طجحخ ثالخضظجص  ٞٛسة٤ظ ثُٔحٌٔز ثالدضذثة٤ز.
 ،ٌُٖٝإرث ٗض ثصلجم ثُضحٌ ْ٤طشثحز ػِ ٠رُي ٌٕٞ٣ ،سة٤ظ ثُٔحٌٔز ثُضدجس٣ز ٓخضظج ُِ٘ظش دجُطِذجس
ثُٔوذٓز ع٘ذث ُِٔٞثد  54إُٝ . 545 ٠كٛ ٢ز ٙثُحجُز  ٌٚ٘ٔ٣صطذ٤ن ثُٔجدر . 544
 ٌٕٞ٣ٝثُوجػ ٢طجحخ ثالخضظجص ثٌُٔجٗ ٢إٓج هجػ ٢ثُٔحٌٔز ثُض ٢صْ صؼٜ٘٤٤ج ك ٢ثصلجم ثُضحٌٝ ْ٤إٓج
[ك ٢حجٍ ػذّ حظٌٛ ٍٞزث صؼ ]ٖ٤٤هجػ ٢ثُٔحٌٔز ثُض٣ ٢وغ ػٖٔ ٗطجهٜج ٓوش ثُ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز ًٔج صْ
صحذ٣ذ .ٙػ٘ذ خِ ٞثصلجم ثُضحٌ ٖٓ ْ٤أٗ ١ض [دٜزث ثُخظٞص] ٌٕٞ٣ ،ثُوجػ ٢طجحخ ثالخضظجص
ثٌُٔجٗ ٞٛ ٢هجػ ٢ثُٔحٌٔز ثُض٣ ٢وغ ػٖٔ ٗطجهٜج ٌٓجٕ إهجٓز ثُٔذػ ٠ػِ ٚ٤أ ٝأحذ ثُٔذػ ٠ػِ ْٜ٤كٔ٤ج
٣ضؼِن دجُطجسا أ ٝهجػ ٢ثُٔحٌٔز ثُض٣ ٢وغ ػٖٔ ٗطجهٜج ٌٓجٕ إهجٓز ثُٔذػ ٢إرث ًجٕ ثُٔذػ ٠ػِ ٚ٤ال
٣و ْ٤ك ٢كشٗغج.
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يبدح ٣ -2571ؼشع ثألٓش ػِ ٠ثُوجػ ٢ثُٔؤثصس إٓج ٖٓ هذَ أحذ ثألؽشثف ٝإٓج ٖٓ هذَ ثُ٤ٜتز
ثُضحٌ٤ٔ٤ز أ ٝأحذ أػؼجةٜج.
٣وذّ ثُطِخ ٣ٝضْ ثُضحو٤ن ٝثُلظَ د ٚػِ ٠ؿشثس ٓج  ٞٛحجطَ ك ٢ثألٓٞس ثُٔغضؼدِز.
٣لظَ ثُوجػ ٢ثُٔؤثصس [دجألٓش] دٔٞخخ هشثس ؿ٤ش هجدَ أل ١ؽش٣ن ٖٓ ؽشم ثُطؼٖ .ؿ٤ش أٗ٣ ٚدٞص
ثعضت٘جف ٛزث ثُوشثس ػ٘ذٓج ٣ؼِٖ ثُوجػ ٢إٔ ال ٓحَ ُِضؼ ٖ٤٤ألحذ ثألعذجح ثُٔ٘ظٞص ػٜ٘ج ك ٢ثُٔجدر
. 544
يبدح ٓ – 2572غ ٓشثػجر أحٌجّ ثُلوشر ثأل ٖٓ ٠ُٝثُٔجدر ٣ ، 541ؼضذش ًَ ثصلجم ٓخجُق ُِوٞثػذ
ثُٔ٘ظٞص ػٜ٘ج كٛ ٢زث ثُلظَ ًٝأٗ ٚؿ٤ش ٌٓضٞح.
انفصم انثبنث
انًحبكًخ انتحكيًيخ
يبدح ٣ -2573ؼشع ثُ٘ضثع ػِ ٠ثُ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز إٓج ٖٓ هذَ ثألؽشثف دشٌَ ٓشضشى ٝإٓج ٖٓ هذَ
ثُطشف ثألًثش ػدِز.
يبدح  -2574إرث ُْ ٣حذد ثصلجم ثُضحٌِٜٓ ْ٤ز ،كئٕ ٜٓٔز ثُ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز صٌٓ ٕٞحذدر دغضز أشٜش ثدضذثء
ٖٓ صجس٣خ ٝػغ ٣ذٛج ػِ ٠ثُ٘ضثع.
٣دٞص صٔذ٣ذ ثُِٜٔز ثُوجٗ٤ٗٞز أ ٝثالصلجه٤ز إٓج دجصلجم ثألؽشثف ٝإٓج ،ػ٘ذ ػذّ حظٌٛ ٍٞزث ثصلجم ٖٓ ،هذَ
ثُوجػ ٢ثُٔؤثصس.
يبدح ٓ – 2575ج ُْ ٣ضلن ثألؽشثف ػِ ٠خلف رُي صحذد ثُ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز ثإلخشثءثس ثُضحٌ٤ٔ٤ز دٕٝ
إٔ صٌِٓ ٕٞضٓز دئصذجع ثُوٞثػذ ثُٔٞػٞػز ٖٓ أخَ ثُٔحجًْ ثُ٘ظجٓ٤ز.
٣ ٌُٖٝضٞخخ دٓٝج صطذ٤ن ثُٔذجدا ثألعجع٤ز ُِذػ ٟٞثُٔ٘ظٞص ػٜ٘ج ك ٢ثُٔٞثد  5إُ ، 1 ٠ك ٢ثُلوشر
. - ٝ ٝ
إُ٠
ٝك ٢ثُٔٞثد
ثأل ٖٓ ٠ُٝثُٔجدر  ،ك ٢ثُلوشص ٖ٤ثُثجٗ٤ز ٝثُثجُثز ٖٓ ثُٔجدر
٣ؼضٔذ ثألؽشثف ٝثُٔحٌٔ ٕٞثُغشػز ٝثألٓجٗز ك ٢صغ٤٤ش إخشثءثس ثُٔحجًٔز.
ٓغ ٓشثػجر ثالُضضثٓجس ثُوجٗ٤ٗٞز ،صخؼغ ثُٔحجًٔز ثُضحٌ٤ٔ٤ز ُٔذذأ ثُغش٣ز ،إال إرث ثصلن ثألؽشثف ػِ٠
خلف رُي.
يبدح  - 2576صٌ ٕٞثُ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز ٝحذٛج طجحذز ثالخضظجص ُِ٘ظش دجُٔ٘جصػجس ثُٔضؼِوز دغِطضٜج
ثُوؼجة٤ز.
يبدح ٣ – 2577ؼضذش ثُطشف ثُز٣ ١ضٌِأ ػٖ عجدن دسث٣ز ٝد ٕٝعذخ ٓششٝع ػٖ إثجسر ٓخجُلز أٓجّ
ثُ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز ك ٢ثُٞهش ثُٔ٘جعخ ٓض٘جصال ػٖ ثُضزسع دٜز ٙثُٔخجُلز.
يبدح  -2571صو ّٞثُ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز دجُضذثد٤ش ثُضحو٤و٤ز ثُلصٓز ٓج ُْ ٣دض ُٜج ثألؽشثف صل٣ٞغ أحذ
أػؼجةٜج [ُٜز ٙثُـج٣ز].
٣دٞص ُِ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز ثالعضٔجع إُ ٠أ ١شخض ًجٕ٣ .حظَ ٛزث ثالعضٔجع د ٕٝصحِ٤ق ثُ.ٖ٤ٔ٤

5

إرث ًجٕ ػ٘ظش ٖٓ ػ٘جطش ثإلثذجس ك ٢ح٤جصر أحذ ثألؽشثف ،خجص ُِ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز أٓش ٙدئدشثصٝ ٙكوج
ُألط ٍٞثُض ٢صحذدٛج  ٝصحش ؽجةِز ؿشثٓز إًشث٤ٛز ػ٘ذ ثالهضؼجء.
يبدح 2574ـ ٣دٞص ُِ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز إٔ صأٓش ثألؽشثفٝ ،كوج ُِششٝؽ ثُض ٢صحذدٛج ٝصحش ؽجةِز ؿشثٓز
إًشث٤ٛز ػ٘ذ ثالهضؼجء ،دجصخجر أ ١صذد٤ش صحلظ ٢أٝ ٝهض ٢صؼضذش٘ٓ ٙجعذج .إال ثٕ ثُٔحٌٔز ثُ٘ظجٓ٤ز ٢ٛ
ٝحذٛج طجحذز ثالخضظجص ُألٓش دجُحدٞصثس ثالحض٤جؽ٤ز ٝثُضأٓ٘٤جس ثُوؼجة٤ز.
٣ؼٞد ُِ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز صؼذ َ٣أ ٝإًٔجٍ ثُضذد٤ش ثُضحلظ ٢أ ٝثُٞهض ٢ثُز ١أٓشس د.ٚ
يبدح  -2571إرث ًجٕ أحذ ثألؽشثف ك ٢ثُٔحجًٔز ثُضحٌ٤ٔ٤ز ٣شؿخ دجُضزسع دغ٘ذ سعٔ ٢أ ٝدغ٘ذ ر١
صٞه٤غ خجص ُْ  ٌٖ٣ؽشكج ك ٚ٤أ ٝدٞث٤وز ك ٢ح٤جصر ؽشف ثجُث٣ ،ؼٞد ُ ،ٚد٘جء ػِ ٠دػٞر ٖٓ ثُ٤ٜتز
ثُضحٌ٤ٔ٤ز ،إٔ ٣ضوذّ دذػ ٟٞػذ ٛزث ثُطشف ثُثجُث أٓجّ سة٤ظ ثُٔحٌٔز ثالدضذثة٤ز دـ٤ز إُضثٓ ٚدضغِْ٤
طٞسر ؽذن ثألطَ أ ٝإُضثٓ ٚدئدشثص ثُغ٘ذ أ ٝثُٔغض٘ذ.
٣حذد ثالخضظجص ثٌُٔجُٗ ٢شة٤ظ ثُٔحٌٔز ثالدضذثة٤ز ٝكوج ُِٔٞثد  5إُ.54 ٠
٣وذّ ثُطِخ ٣ٝضْ ثُضحو٤ن ٝثُلظَ ك ٚ٤ػِ ٠ؿشثس ٓج ٓ ٞٛؼضٔذ ك ٢ثألٓٞس ثُٔغضؼدِز.
٣أٓش ثُشة٤ظ ،إرث ثػضذش إٔ ثُطِخ ٓحن ،دضغِ ْ٤أ ٝدئدشثص أطَ ٛزث ثُٔغض٘ذ أٛ ٝز ٙثُٞث٤وز أ ٝطٞسر
ػ٘ ٚأ ٝػٜ٘ج أٓ ٝوضطلجس ٓ٘ ٚأٜ٘ٓ ٝج ًٔج صوضؼ ٢ثُحجُزٝ ،رُي ٝكوج ُِششٝؽ ٝثُؼٔجٗجس ثُض٣ ٢حذدٛج ٝ
صحش ؽجةِز ؿشثٓز إًشث٤ٛز إرث ثهضؼ ٠ثألٓش.
ال ٛ ٌٕٞ٣زث ثُوشثس ٗجكزث حٌٔج.
٣وذَ ٛزث ثُوشثس ثُطؼٖ ػٖ ؽش٣ن ثالعضت٘جف خلٍ ِٜٓز خٔغز ػشش ٓٞ٣ج ٖٓ صجس٣خ صذِ٤ـ.ٚ
يبدح ٓ -2511ج ُْ  ٌٖ٣ثٔز ٗض ٓخجُق  ،كئٗ٤ُِٜ ٌٕٞ٣ ٚتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز عِطز ثُلظَ ك ٢ؽجسا صطذ٤ن
ثُخؾ أ ٝؽجسا ثُضض٣ٝش ٝكوج ألحٌجّ ثُٔٞثد  42إُٝ 15 ٠أحٌجّ ثُٔجدر . 11
.
ػ٘ذ ثإلدالء دجُضض٣ٝش دشٌَ ؽجسا ،صطذن ثُٔجدر
يبدح ٣ -2512خؼغ ٝهق ثُٔحجًٔز ألحٌجّ ثُٔٞثد  11إُ. 2 ٠
يبدح ٤ُِٜ– 2513تز ثُضحٌ٤ٔ٤ز  ،إرث ثسصأس رُي ،ثُضٞهق ػٖ ثُغ٤ش دجُذػ٣ . ٟٞؼِن ٛزث ثُوشثس ثُغ٤ش
دجُٔحجًٔز خلٍ ثُِٜٔز ثُض ٢صحذدٛج ثُ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز أ ٝحض ٠صحون ثُٞثهؼز ثُض ٢صحذدٛج .
٣ؼٞد ُِ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز ٝ ،كوج ُِظشٝف ،إٓج ثُؼٞدر ػٖ هشثس ثُضٞهق ػٖ ثُغ٤ش دجُذػٝ ٟٞإٓج ثخضظجس
ثُِٜٔز ثُٔحذدر.
يبدح ٓ - 2514ج ُْ  ٌٖ٣ثٔز ٗض ٓخجُق  ،كئٕ ثُٔحجًٔز ثُضحٌ٤ٔ٤ز صؼِن أ٣ؼج ك ٢حجٍ ٝكجر ثُٔحٌْ أٝ
ثعضحجُز ه٤جٓ ٚدٜٔٔض ٚأ ٝصٔ٘ؼ ٚػٖ ثُو٤جّ دٜٔٔض ٚأ ٝثعضوجُض ٚأ ٝسد ٙأ ٝػضُٝ ،ٚرُي حض ٠هذ ٍٞثُٔحٌْ
ثُٔؼُِ ٖ٤حِٓ ٍٞحَ ثُٔحٌْ ثألُٜٔٔ ٍٝض.ٚ
٣ضْ صؼ ٖ٤٤ثُٔحٌْ ثُدذ٣ذ ٝكوج ُألط ٍٞثُض٣ ٢ضلن ػِٜ٤ج ثألؽشثف أ[ ٝإرث ُْ ٣ضلن ثألؽشثف] ٝكوج
ُألط ٍٞثُضً ٢جٕ هذ صْ إصذجػٜج ٖٓ أخَ صؼ ٖ٤٤ثُٔحٌْ ثُز٣ ١حَ ثُٔحٌْ ثُدذ٣ذ ٓحِ.ٚ
يبدح  – 2515إٕ صٞه٤ق ثُٔحجًٔز ثُضحٌ٤ٔ٤ز أ ٝصؼِ٤وٜج ال ٣شكغ ٣ذ ثُ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز.
٣دٞص ُِ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز إٔ صذػٞث ثألؽشثف إُ ٠إكجدصٜج دٔذجدسثص ْٜثِ٣٥ز إُٓ ٠ضجدؼز ثُٔحجًٔز أ ٝإُ٠
ٝػغ حذ ألعذجح ثُضٞه٤ق أ ٝثُضؼِ٤ن .إرث ُْ ٣غضدخ ثألؽشثف٣ ،دٞص ُِ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز إٜٗجء ثُٔحجًٔز.
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يبدح ٣ – 2516ضْ ثُغ٤ش ٓدذدث دجُٔحجًٔز ثُضحٌ٤ٔ٤ز ٖٓ ثُ٘وطز ثُضً ٢جٗش هذ ٝطِش إُٜ٤ج ػ٘ذٓج أٝهلش
أ ٝصْ صؼِ٤وٜج ٝرُي ػ٘ذٓج صض ٍٝأعذجح ثُضٞه٤ق أ ٝثُضؼِ٤ن .
٣دٞص ُِ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤زُ ،ذٓ ٟؼجٝدر ثُغ٤ش دجُٔحجًٔز ثُضحٌ٤ٔ٤زٝ ،ػِ ٠عذ َ٤ثالعضث٘جء ُٔج ص٘ض ػِٚ٤
ثُٔجدر  ، 51إٔ صوشس صٔذ٣ذ ِٜٓز ثُٔحجًٔز ُِٜٔز ال صضؼذ ٟثُغضز أشٜش.
يبدح  -2517صحذد ثُ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز ثُضجس٣خ ثُز ١صؼضذش ك ٚ٤ثُوؼ٤ز ه٤ذ ثُٔذثُٝز.
ال ٣دٞص أث٘جء ثُٔذثُٝز صوذ ْ٣أٓ ١طِخ أ ٝعذخ أ ٝإدشثص أٓ ١غض٘ذ ٓج ُْ  ٌٖ٣رُي دطِخ ٖٓ ثُ٤ٜتز
ثُضحٌ٤ٔ٤ز.
يبدح  – 2511إٕ ثٗوؼجء ِٜٓز ثُضحٌ٣ ْ٤ؤد ١إُ ٠ثٗوؼجء ثُٔحجًٔز ثُضحٌ٤ٔ٤ز.
انفصم انزاثع
انمزار انتحكيًي
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يبدح  - 2514صلظَ ثُ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز دجُ٘ضثع ٝكوج ُِوٞثػذ ثُوجٗ٤ٗٞز إال إرث ٓ٘حٜج ثألؽشثف ٜٓٔز ثُ٘ظش
دجُذػٝ ٟٞكوج ُوٞثػذ ثُؼذٍ ٝثإلٗظجف.
يبدح  -2511صدشٓ ١ذثٝالس ثُ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز دشٌَ عش.١
يبدح ٣ -2541ظذس ثُوشثس ثُضحٌ ٢ٔ٤دـجُذ٤ز ثألطٞثس.
٣ضْ ثُضٞه٤غ ػِ ٖٓ ٚ٤هذَ ًجكز ثُٔحٌٔ.ٖ٤
إرث سكؼش أهِ٤ز ٖٓ ثُٔحٌٔ ٖ٤ثُضٞه٤غ صضْ ثإلشجسر إُ ٠رُي ك ٢ثُوشثس ثُضحٌُٜ ٌٕٞ٣ٝ ٢ٔ٤زث ثُوشثس ٗلظ
ثُٔلجػًٔ َ٤ج ًُ ٞجٕ هذ صْ صٞه٤ؼ ٖٓ ٚهذَ ًَ ثُٔحٌٔ.ٖ٤
يبدح ٣ -2542شضَٔ ثُوشثس ثُضحٌ ٢ٔ٤ػِ ٠ثُذ٤جٗجس ثُضجُ٤ز:
 أعٔجء ثألؽشثف ٝأُوجد ْٜأ ٝصغٔ٤ض ْٜثُضدجس٣ز ٌٓٝجٕ إهجٓض ْٜأٓ ٝشًض ػِٔ.ْٜـ ػ٘ذ ثالهضؼجء ،أعٔجء ثُٔحجٓ ٖ٤أ ٝثألشخجص ًجكز ثُزٓ ٖ٣ثِٞث أ ٝػجٞٗٝث ثألؽشثف.
 أعٔجء ثُٔحٌٔ ٖ٤ثُز ٖ٣أطذس.ٙٝ 5ـ صجس٣خ.ٚ
 4ـ ٌٓجٕ طذٝس ثُوشثس ثُضحٌ.٢ٔ٤
يبدح ٣ -2543ضؼٖٔ ثُوشثس ثُضحٌ ٢ٔ٤ػشػج ٓٞخضث ألهٞثٍ ًَ ؽشف ٖٓ ثألؽشثف ٝثألعذجح
ثُٔؤ٣ذر ُٜج.
 ٌٕٞ٣ثُوشثس ثُضحٌٓ ٢ٔ٤ؼِل.
يبدح ٣ -2544ضٞخخ صحش ؽجةِز ثُذطلٕ إصذجع أحٌجّ ثُٔجدر ٝ 541أحٌجّ ثُٔجدر  54ثُٔضؼِوز
دأعٔجء ثُٔحٌٔٝ ٖ٤دضجس٣خ ثُوشثس ثُضحٌٝ ٢ٔ٤أحٌجّ ثُٔجدر  54ثُٔضؼِوز دضؼِ َ٤ثُوشثس ثُضحٌ.٢ٔ٤

 4ـ دجُ٘ظش ُؼذّ ٝخٞد ٓظطِحجس ٓٞحذر ك ٢ثُوٞثٗ ٖ٤ثُؼشد٤ز ثُٔضؼِوز دجُضحٌ ْ٤ثعضؼِٔش كٛ ٢ز ٙثُضشخٔز ػذجسر "ثُوشثس ثُضحٌُ "٢ٔ٤ضؼش٣خ
ػذجسر .Sentence
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ؿ٤ش إٔ ػذّ إ٣شثد أ ٝػذّ طحز د٤جٕ ٖٓ ثُذ٤جٗجس ثُض ٖٓ ٢شأٜٗج إٔ صذ ٖ٤إٗضظجّ ثُوشثس ثُضحٌ ٢ٔ٤ال
٣ؤد ١إُ ٠دطلٕ ٛزث ثُوشثس إرث ثذش ثعض٘جدث إُ ٠ثُٔغض٘ذثس ثُٔضؼِوز دجإلخشثءثس أ ٝدأٝ ١عِ٤ز أخشٟ
أٗ ٚهذ صْ ٝثهؼج ٓشثػجر ثُ٘ظٞص ثُوجٗ٤ٗٞز.
يبدح ُِ -2545وشثس ثُضحٌ٘ٓ ٢ٔ٤ز طذٝس ٙحد٤ز ثُوؼ٤ز ثُٔحٌ ّٞدٜج دجُ٘غذز إُ ٠ثُ٘ضثع ثُز ١كظَ
ك.ٚ٤
٣دٞص إػلجء طلز ثُض٘ل٤ز ثُٔؼدَ ػِ ٠ثُوشثس ثُضحٌ.٢ٔ٤
ٓج ُْ ٣ضلن ثألؽشثف ػِ ٠خلف رُي ،كئٕ إدلؽ ثُوشثس ثُضحٌ٣ ٢ٔ٤ضْ ػٖ ؽش٣ن ثُضذِ٤ؾ ثُشعٔ.٢
يبدح ٣ - 2546خشج ثُوشثس ثُضحٌ ٢ٔ٤ثُوؼ٤ز ثُض٣ ٢لظَ دٜج ٖٓ ٣ذ ثُ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز.
ٓٝغ رُي ٤ُِٜ ٌٖٔ٣تز ثُضحٌ٤ٔ٤ز د٘جء ػِ ٠ؽِخ أحذ ثألؽشثف صلغ٤ش ثُوشثس ثُضحٌٝ ٢ٔ٤صظح٤ح ٓج ٣وغ
ك ٖٓ ٚ٤ع ٜٞأ ٝأؿلؽ ٓجد٣ز أ ٝإًٔجُ ٚك ٢حجٍ إؿلجُ ٚثُلظَ دأحذ ثُطِذجسٝ .ص٘ظش ثُ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز
دجُطِخ دؼذ عٔجع ثألؽشثف أ ٝدػٞص.ْٜ
إرث ُْ  ٌٖ٣دئٌٓجٕ ثُ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز إٔ صدضٔغ ٖٓ خذ٣ذ ٝإرث ُْ  ٌٖ٣دئٌٓجٕ ثألؽشثف إٔ ٣ضلوٞث ػِ ٠إػجدر
صشٌِٜ٤ج ،كئٕ ٛز ٙثُغِطز صؼٞد ُِٔحٌٔز ثُ٘ظجٓ٤ز ثُٔخضظز ُِ٘ظش دجُ٘ضثع ُٞال ٝخٞد ثُضحٌ.ْ٤
يبدح  -2547صوذّ ثُطِذجس ثُٔشكٞػز ثعض٘جدث إُ ٠ثُلوشر ثُثجٗ٤ز ٖٓ ثُٔجدر  544خلٍ ِٜٓز ثلثز أشٜش
صذذأ دجُغش٣جٕ ٖٓ صجس٣خ صذِ٤ؾ ثُوشثس ثُضحٌ.٢ٔ٤
إرث ُْ ٣ضلن ػِ ٠خلف رُي٣ ،ظذس ثُوشثس ثُضحٌ ٢ٔ٤ثُضظح٤ح ٢أ ٝثُضٌٔ ٢ِ٤خلٍ ِٜٓز ثلثز أشٜش صذذأ
دجُغش٣جٕ ثدضذثء ٖٓ ػشع ثُطِخ ػِ ٠ثُ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز ٌٖٔ٣ .صٔذ٣ذ ٛز ٙثُِٜٔز ٝكوج ُِلوشر ثُثجٗ٤ز ٖٓ
ثُٔجدر . 51
٣ضْ صذِ٤ؾ ثُوشثس ثُضحٌ ٢ٔ٤ثُضظح٤ح ٢أ ٝثُضٌٔ ٢ِ٤د٘لظ ثُطش٣وز ثُض٣ ٢ذِؾ دٜج ثُوشثس ثُضحٌ٢ٔ٤
ثألعجع.٢
انفصم انخبيس
انصيغخ انتُفيذيخ
يبدح  -2541ال  ٌٕٞ٣ثُوشثس ثُضحٌ ٢ٔ٤هجدل ُِض٘ل٤ز ثُدذش ١إال دٔٞخخ أٓش ٣وؼ ٢دٔ٘ح ٚثُظ٤ـز
ثُض٘ل٤ز٣ز طجدس ػٖ ثُٔحٌٔز ثالدضذثة٤ز ثُض ٢طذس ثُوشثس ثُضحٌ ٢ٔ٤كٗ ٢طجهٜج.
ال ٣طذن ٓذذأ ثُٞخج٤ٛز ػِ ٠ثإلخشثءثس ثُٔضؼِوز دطِخ ثُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣ز.
٣ضْ إ٣ذثع ثُطِخ ٖٓ هذَ ثُطشف ثألًثش ػدِز ُذ ٟهِْ ثُٔحٌٔز ثُ٘ظجٓ٤ز ٣ٝشكن د ٚأطَ ثُوشثس
ثُضحٌٗٝ ٢ٔ٤غخز ػٖ ثصلجم ثُضحٌ ْ٤أ ٝطٞسص ٖ٤ػٜ٘ٔج صضٔضؼجٕ دٌجكز ثُششٝؽ ثُؼشٝس٣ز ُضذ٤جٕ
طحضٜٔج.
صٞػغ ثُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣ز ػِ ٠أطَ ثُوشثس ثُضحٌ ٢ٔ٤أ ،ٝك ٢حجٍ ػذّ إدشثص ٛزث ثألخ٤ش ،ػِ ٠طٞسر
ثُوشثس ثُضحٌ ٢ٔ٤ثُض ٢صضٔضغ دجُششٝؽ ثُٔ٘ظٞص ػٜ٘ج ك ٢ثُلوشر ثُغجدوز.
يبدح  -2544ال ٣دٞص ٓ٘ح ثُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣ز إرث ًجٕ ثُوشثس ثُضحٌٓ ٢ٔ٤خجُلج دشٌَ ٝثػح ُِ٘ظجّ ثُؼجّ.
٣ضٞخخ صؼِ َ٤ثُوشثس ثُظجدس دشكغ ثُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣ز.
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انفصم انسبدس
طزق انطعٍ
انفزع األول
االستئُبف
يبدح  -2541ثُوشثس ثُضحٌ ٢ٔ٤ال ٣وذَ ثالعضت٘جف ٓج ُْ ٣ضلن ثألؽشثف ػِ ٠خلف رُي.
يبدح ٣ -2511شٓ ٢ثالعضت٘جف إُ ٠صؼذ َ٣أ ٝإدطجٍ ثُوشثس ثُضحٌ.٢ٔ٤
ص٘ظش ثُٔحٌٔز ثُ٘ظجٓ٤ز [دجُوؼ٤ز] إٓج ثعض٘جدث ُِوجٗٝ ٕٞإٓج ثعض٘جدث ُوٞثػذ ثُؼذٍ ٝثإلٗظجف ػٖٔ حذٝد
ثُٜٔٔز ثُٔ٘جؽز دجُ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز.
انفزع انثبَي
انطعٍ ثطزيك اإلثطبل
يبدح  ٌٕٞ٣ -2512ثُوشثس ثُضحٌ ٢ٔ٤دٓٝج هجدل ُِطؼٖ دطش٣ن ثإلدطجٍ ٓج ُْ  ٌٖ٣ؽش٣ن ثُطؼٖ ػٖ
ؽش٣ن ثالعضت٘جف ٓضجحج ٝكوج الصلجم ثألؽشثف.
ًَ ثصلجم ٓخجُق  ٌٕٞ٣دٔثجدز ؿ٤ش ثٌُٔضٞح .
يبدح  -2513ال  ٌٕٞ٣ثُطؼٖ دطش٣ن ثإلدطجٍ خجةضث إال إرث:
ـ ثػضذشس ثُ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز ٗلغٜج ػٖ ؽش٣ن ثُخطأ ٓخضظز أ ٝؿ٤ش ٓخضظز ،أٝ
ـ صشٌِش ثُ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز دشٌَ ؿ٤ش طح٤ح ،أٝ
ـ ٗظشس ثُ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز ك ٢ثُ٘ضثع د ٕٝثُضو٤ذ دجُٜٔٔز ثُض ٢أٗ٤طش دٜج ،أٝ
 5ـ ُْ ٣ضْ ثحضشثّ ٓذذأ ثُٞخج٤ٛز ،أٝ
 4ـ ًجٕ ثُوشثس ثُضحٌٓ ٢ٔ٤خجُلج ُِ٘ظجّ ثُؼجّ ،أٝ
 1ـ ًجٕ ثُوشثس ثُضحٌ ٢ٔ٤ؿ٤ش ٓؼَِ أ ٝال ٣ذ ٖ٤ثُضجس٣خ ثُز ١طذس ك ٚ٤أ ٝثعْ ثُٔحٌْ أ ٝأعٔجء
ثُٔحٌٔ ٖ٤ثُز ٖ٣أطذس ٙٝأ ٝال ٣ضؼٖٔ ثُضٞه٤غ أ ٝثُضٞه٤ؼجس ثُلصٓز أ٣ ُْ ٝظذس دـجُذ٤ز
ثألطٞثس.
يبدح  -2514ػ٘ذٓج صذطَ ثُٔحٌٔز ثُ٘ظجٓ٤ز ثُوشثس ثُضحٌ ،٢ٔ٤كئٜٗج ص٘ظش ك ٢أعجط ثُوؼ٤ز ػٖٔ
حذٝد ثُٜٔٔز ثُٔ٘جؽز دجُٔحٌْٓ ،ج ُْ ٣ضلن ثألؽشثف ػِ ٠خلف رُي.
انفزع انثبنث
أحكبو يشتزكخ نالستئُبف ونهطعٍ ثطزيك اإلثطبل
يبدح ٣ -2515وذّ ثالعضت٘جف ٝثُطؼٖ دطش٣ن ثإلدطجٍ إُٓ ٠حٌٔز ثالعضت٘جف ثُض ٢طذس ثُوشثس
ثُضحٌ ٢ٔ٤كٗ ٢طجهٜج.
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 ٖٓ ًَ ٌٕٞ٣ثالعضت٘جف ٝثُطؼٖ دطش٣ن ثإلدطجٍ ٓوذٞال ٓ٘ز طذٝس ثُوشثس ثُضحٌ .٢ٔ٤ال ٖٓ ًَ ٌٕٞ٣
ثالعضت٘جف ٝثُطؼٖ دطش٣ن ثإلدطجٍ ٓوذٞال إرث ُْ ٣وذّ خلٍ شٜش ٖٓ صجس٣خ صذِ٤ؾ ثُوشثس ثُضحٌ.٢ٔ٤
يبدح ٣ -2516وذّ ثالعضت٘جف ٝثُطؼٖ دطش٣ن ثإلدطجٍ ٣ٝدش ١ثُضحو٤ن ٝثُلظَ كٜٔ٤ج ٝكن ثُوٞثػذ
ثُٔضؼِوز دجإلخشثءثس ثُ٘ضثػ٤ز ثُٔ٘ظٞص ػٜ٘ج ك ٢ثُٔٞثد  111إُ. -1 1 ٠
يبدح ٓ - 2517ج ُْ  ٌٖ٣ثُوشثس ثُضحٌٓ ٢ٔ٤ؼدَ ثُض٘ل٤ز ،صؼِن ِٜٓز ثُضوذّ دجالعضت٘جف أ ٝدجُطؼٖ دطش٣ن
ثإلدطجٍ ص٘ل٤ز ثُوشثس ثُضحًٌٔ ،٢ٔ٤ج ٣ؼِو ٚأ٣ؼج ثُضوذّ دجالعضت٘جف أ ٝدجُطؼٖ خلٍ ٛز ٙثُِٜٔز.

يبدح ٣ -2511دٞص ُِشة٤ظ ثأل ٍٝثُ٘ظش ٝكوج ُإلخشثءثس ثُٔغضؼدِز أُِٔ ٝغضشجس ثُٔوشس حجُٔج ٣ؼشع
ثألٓش ػِ:ٚ٤
ـ ك ٢ثُحجُز ثُض ٌٕٞ٣ ٢كٜ٤ج ثُوشثس ثُضحٌٓ ٢ٔ٤ؼدَ ثُض٘ل٤ز ،إٓج ٝهق ص٘ل٤ز ٙأ ٝص٘ظ ْ٤ص٘ل٤زٙ
ٝرُي ٓضً ٠جٕ ٖٓ شإٔ ثُض٘ل٤ز ثُٔؼدَ إٔ ٣ؤد ١إُٗ ٠ضجةح صضخط ٠دشٌَ ٝثػح ٓج ٌٖٔ٣
ثُوذ ٍٞد.ٚ
ـ ك ٢ثُحجُز ثُض ٢ال  ٌٕٞ٣كٜ٤ج ثُوشثس ثُضحٌٓ ٢ٔ٤ؼدَ ثُض٘ل٤ز ،ثألٓش دجُض٘ل٤ز ثُٔؼدَ ُِوشثس
ثُضحٌ ٢ٔ٤دشٌَ ًجَٓ أ ٝخضة.٢
يبدح  -2514ػ٘ذٓج  ٌٕٞ٣ثُوشثس ثُضحٌٓ ٢ٔ٤ؼدَ ثُض٘ل٤ز أ ٝػ٘ذٓج ٣ضْ صطذ٤ن ثُذ٘ذ ٖٓ ثُٔجدر ، 512
٣دٞص ُِشة٤ظ ثأل ٍٝأُِٔ ٝغضشجس ثُٔوشس حجُٔج ٣ؼشع ثألٓش ػِ٘ٓ ٚ٤ح ثُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣ز ُِوشثس
ثُضحٌ.٢ٔ٤
إٕ سد ثالعضت٘جف أ ٝثُطؼٖ دطش٣ن ثإلدطجٍ ٣ؤد ١إُ٘ٓ ٠ح ثُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣ز إٓج ُِوشثس ثُضحٌ ٢ٔ٤دٔدِٔٚ
ٝإٓج ألخضثء ثُوشثس ثُضحٌ ٢ٔ٤ثُض ُْ ٢صطجُٜج سهجدز ثُٔحٌٔز ثُ٘ظجٓ٤ز.

انفزع انزاثع
انطعٍ انًىجه ضذ انمزار انًتعهك ثطهت انصيغخ انتُفيذيخ
يبدح  -2511ثُوشثس ثُظجدس دئػطجء ثُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣ز ال ٣وذَ أ ١ؽؼٖ.
ػِ ٠إٔ ثعضت٘جف ثُوشثس ثُضحٌ ٢ٔ٤أ ٝثُطؼٖ د ٚػٖ ؽش٣ن ثإلدطجٍ ٣ل٤ذ حٌٔج ،ك ٢حذٝد ثُخظٓٞز
ثُٔ٘ؼوذر أٓجّ ثُٔحٌٔز ،ؽؼ٘ج دوشثس ثُوجػ ٢ثُزٗ ١ظش دجُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣ز أ ٝسكؼج ُ٤ذ ٛزث ثُوجػ.٢
يبدح  -2611ثُوشثس ثُظجدس دشكغ ثُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣ز هجدَ ُلعضت٘جف ك ٢خلٍ ِٜٓز شٜش ثدضذثء ٖٓ
صجس٣خ صذِ٤ـ.ٚ
كٛ ٢ز ٙثُحجُز ،ص٘ظش ٓحٌٔز ثالعضت٘جف ،د٘جء ػِ ٠ؽِخ أحذ ثألؽشثف ،ك ٢ثالعضت٘جف أ ٝك ٢ثُطؼٖ
دطش٣ن ثإلدطجٍ ثُٔوذّ ػذ ثُوشثس ثُضحٌ ٢ٔ٤إرث ُْ صٌٖ ثُِٜٔز ُضوذ ٚٔ٣هذ ثٗوؼش.
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انفزع انخبيس
طزق طعٍ أخزي
يبدح ٣ -2612دٞص ثُطؼٖ دجُوشثس ثُضحٌ ٢ٔ٤دطش٣ن ثػضشثع ثُـ٤ش أٓجّ ثُٔحٌٔز ثُ٘ظجٓ٤ز ثُٔخضظز
د٘ظش ثُذػُٞ ٟٞال ٝخٞد ثُضحٌ ،ْ٤شش٣طز ٓشثػجر أحٌجّ ثُلوشر ٖٓ ثُٔجدر .444
يبدح ٣ -2613وذَ ثُطؼٖ دطش٣ن إػجدر ثُٔحجًٔز ػذ ثُوشثس ثُضحٌ ٢ٔ٤ك ٢ثُحجالس ثُٔ٘ظٞص ػٜ٘ج
دجُ٘غذز ألحٌجّ ثُٔحجًْ ثُ٘ظجٓ٤ز ك ٢ثُٔجدر ٝٝ 414كن ثُششٝؽ ثُٔ٘ظٞص ػٜ٘ج ك ٢ثُٔٞثد 415
 11 ٝ 412ٝ 411ٝإُ.11 ٠
٣وذّ ثُطؼٖ أٓجّ ثُ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز.
 ،ٌُٖٝإرث ُْ  ٌٖ٣دئٌٓجٕ ثُ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز إٔ صدضٔغ ٖٓ خذ٣ذ٣ ،وذّ ثُطؼٖ أٓجّ ٓحٌٔز ثالعضت٘جف
ثُٔخضظز دجُ٘ظش ك ٢ثُطؼ ٕٞثألخش ٟػذ ثُوشثس ثُضحٌ.٢ٔ٤
يبدح  -2614ال ٣وذَ ثُوشثس ثُضحٌ ٢ٔ٤ثُطؼٖ دطش٣ن ثالػضشثع ٝدطش٣ن ثُ٘وغ.
انجبة انثبَي
انتحكيى انذوني
يبدح ٣ -2615ؼضذش د٤ُٝج ثُضحٌ ْ٤ثُز٣ ١ضؼِن دٔظجُح ثُضدجسر ثُذ٤ُٝز.
يبدح 2616ـ ك ٢ثُضحٌ ْ٤ثُذٓٝ ،٢ُٝج ُْ ٣ضلن ػِ ٠خلف رُي ٌٕٞ٣ ،سة٤ظ ثُٔحٌٔز ثالدضذثة٤ز ك٢
دجس٣ظ  ٞٛثُوجػ ٢ثُٔؤثصس ُإلخشثءثس ثُضحٌ٤ٔ٤ز ػ٘ذٓج:
 ٣دش ١ثُضحٌ ْ٤ك ٢كشٗغج ،أٝ ٣ضلن ثألؽشثف ػِ ٠إخؼجع ثُضحٌُ ْ٤وجٗ ٕٞثإلخشثءثس ثُلشٗغ ،٢أٝ ٘ٔ٣ح ثألؽشثف طشثحز ُِٔحجًْ ثُ٘ظجٓ٤ز ثُلشٗغ٤ز ثالخضظجص ُِ٘ظش دجُٔ٘جصػجس ثُٔضؼِوزدجإلخشثءثس ثُضحٌ٤ٔ٤ز ،أٝ
 ٌٕٞ٣ -5أحذ ثألؽشثف ٓؼشػج ُخطش ثالعضٌ٘جف ػٖ إحوجم ثُحن.
يبدح  2617ـ ٓغ ٓشثػجر أحٌجّ ٛزث ثُذجح ٓٝج ُْ ٣ضلن ثألؽشثف ػِ ٠خلف رُي ،صطذن ػِ ٠ثُضحٌْ٤
ثُذ ٢ُٝثُٔٞثد:
 ( 554ٝ 552ٝ 551ثُلوشص 551ٝ ) ٝ ٖ٤ثُٔضؼِوز دجصلجم ثُضحٌْ٤؛  54إُ 511ٝ 544 ٠ثُٔضؼِوز دضشٌ َ٤ثُ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز ٝدجإلخشثءثس ثُٔطذوز أٓجّثُوجػ ٢ثُٔؤثصس؛
 ( 51 ٝ 51ثُلوشر ) ( 515ٝثُلوشر )  514ٝإُ 52 ٝ 521 ٠ثُٔضؼِوزدجُٔحجًٔز ثُضحٌ٤ٔ٤ز؛
( 545ٝ 54 ٝ 54 ٝ 521 -5ثُلوشص( 544ٝ ) ٝ ٖ٤ثُلوشص541ٝ ) ٝ ٖ٤
ثُٔضؼِوز دجُوشثس ثُضحٌ٢ٔ٤؛
( 41 -4ثُلوشص 41 ٝ ) ٝ ٖ٤ثُٔضؼِوز دطشم ثُطؼٖ دجعضث٘جء ثالعضت٘جف ٝثُطؼٖ
دطش٣ن ثإلدطجٍ.
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انفصم األول
اتفبق انتحكيى في انتحكيى انذوني
يبدح  -2611ال ٣خؼغ ثصلجم ثُضحٌ ْ٤أل ١ششؽ شٌِ.٢
يبدح  ٌٖٔ٣ -2614إٔ ٣ؼ ٖ٤ثصلجم ثُضحٌ ْ٤ثُٔحٌْ أ ٝثُٔحٌٔ ٖ٤إٓج ٓذجششر ٝإٓج دجإلحجُز إُٗ ٠ظجّ
صحٌ ْ٤أ ٝإُ ٠هٞثػذ إخشثة٤ز أ ٝإٔ ٣ذ ٖ٤ؽش٣وز صؼ.ْٜ٘٤٤
انفصم انثبَي
انًحبكًخ انتحكيًيخ وانمزار انتحكيًي
يبدح  ٌٖٔ٣ -2611إٔ ٣حذد ثصلجم ثُضحٌ ْ٤إٓج ٓذجششر ٝإٓج دجإلحجُز إُٗ ٠ظجّ صحٌ ْ٤أ ٝإُ ٠هٞثػذ
إخشثة٤ز ثإلخشثءثس ثُٞثخخ إصذجػٜج خلٍ ثُٔحجًٔز ثُضحٌ٤ٔ٤ز.
ػ٘ذ خِ ٞثصلجم ثُضحٌٗ ٖٓ ْ٤ض ػِ ٠رُي ،صحذد ثُ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز ثإلخشثءثس ػ٘ذ ثالهضؼجء إٓج ٓذجششر
ٝإٓج دجإلحجُز إُٗ ٠ظجّ صحٌ ْ٤أ ٝإُ ٠هٞثػذ إخشثة٤ز.
يبدح ٜٔٓ - 2621ج ًجٗش ثإلخشثءثس ثُٔخضجسر٣ ،ضٞخخ ػِ ٠ثُ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز صأٓ ٖ٤ثُٔغجٝثر دٖ٤
ثألؽشثف ٝثحضشثّ ٓذذأ ثُٞخج٤ٛز.
يبدح  -2622صلظَ ثُ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز ك ٢ثُ٘ضثع ٝكوج ُِوٞثػذ ثُوجٗ٤ٗٞز ثُض ٢ثخضجسٛج ثألؽشثفٝ ،إال
ٝكوج ُِوٞثػذ ثُض ٢صشثٛج ٓ٘جعذز.
 ٢ٛٝصأخز ثألػشثف ثُضدجس٣ز دؼ ٖ٤ثالػضذجس ك ٢خٔ٤غ ثألحٞثٍ.
يبدح  -2623صلظَ ثُ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز دجُ٘ضثع ٝكوج ُوٞثػذ ثُؼذٍ ٝثإلٗظجف إرث ٓ٘حٜج ثألؽشثف ٛزٙ
ثُٜٔٔز.
يبدح  -2624ػ٘ذ خِ ٞثصلجم ثُضحٌٗ ٖٓ ْ٤ض ػِ ٠رُي٣ ،ظذس ثُوشثس ثُضحٌ ٢ٔ٤دـجُذ٤ز ثألطٞثس.
٣ٝضْ ثُضٞه٤غ ػِ ًَ ٖٓ ٚ٤ثُٔحٌٔ.ٖ٤
 ٌُٖٝإرث سكؼش أهِ٤ز ٖٓ ثُٔحٌٔ ٖ٤ثُضٞه٤غ ػِ ،ٚ٤كئٕ ثُٔحٌٔ ٖ٤ث٥خش٣ ٖ٣ش٤ش ٕٝإُ ٠رُي كٓ ٢ضٖ
ثُوشثس.
إرث ُْ صضٞكش ثألؿِذ٤ز٣ ،ظذس سة٤ظ ثُ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز ثُوشثس ٝحذٝ .ٙك ٢حجٍ سكغ ثُٔحٌٔ ٕٞث٥خشٕٝ
ثُضٞه٤غ٣ ،ش٤ش ثُشة٤ظ إُ ٠ثألٓش كٓ ٢ضٖ ثُوشثس ٞ٣ٝهؼٝ ٚحذ.ٙ
ُِ ٌٕٞ٣وشثس ثُضحٌ ٢ٔ٤ثُظجدس ٝكوج ُٔج ٘ٓ ٞٛظٞص ػِ ٚ٤ك ٢أ ٖٓ ١ثُلوشص ٖ٤ثُغجدوضٗ ٖ٤لظ ثُٔلجػَ٤
ًٔج ُ ٞصْ صٞه٤ؼ ٖٓ ٚهذَ ًَ ثُٔحٌٔ ٖ٤أًٔ ٝج ًُ ٞجٕ طجدسث دـجُذ٤ز ثألطٞثس.
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انفصم انثبنث
االعتزاف ثبنمزاراد انتحكيًيخ انصبدرح في
انخبرج أو في يجبل انتحكيى انذوني وتُفيذهب
يبدح ٣ -2625ضْ ثالػضشثف دجُوشثسثس ثُضحٌ٤ٔ٤ز أ ٝص٘ل٤زٛج ك ٢كشٗغج إرث أثذش ثُشخض ثُز٣ ١ضزسع دٜج
ٝخٞدٛج ٝإرث ُْ ٛ ٌٖ٣زث ثالػضشثف أٛ ٝزث ثُض٘ل٤ز ٓخجُلج دظٞسر ٝثػحز ُِ٘ظجّ ثُؼجّ ثُذ.٢ُٝ
يبدح ٣ -2626ثذش ٝخٞد ثُوشثس ثُضحٌ ٢ٔ٤دئدشثص أطِٓ ٚشكوج دجصلجم ثُضحٌ ْ٤أ ٝدظٞس ػٖ ٛزٖ٣
ثُٔغض٘ذ ٖ٣صغضدٔغ ثُششٝؽ ثُٔطِٞدز ُظحضٜج.
إرث ُْ صٌٖ ٛز ٙثُٔغض٘ذثس ٓحشسر دجُِـز ثُلشٗغ٤ز٣ ،ذشص ثُٔغضذػ ٢صشخٔز ُٜجًٔ .ج ٣دٞص ثُطِخ ٖٓ
ثُٔغضذػ ٢إدشثص صشخٔز ٓٞػٞػز ٖٓ هذَ ٓضشخْ ٓغدَ ػِ ٠الةحز خذشثء هؼجة ٖ٤٤أ ٖٓ ٝهذَ ٓضشخْ
ٓدجص ُ ٚدجُؼَٔ أٓجّ ثُغِطجس ثُوؼجة٤ز أ ٝثإلدثس٣ز ُذُٝز أخش ٟػؼ ٞك ٢ثإلصحجد ثألٝسٝد ٢أُ ٝذُٝز
ؽشف ك ٢ثالصلجم ثُخجص دجُٔدجٍ ثالهضظجد ١ثألٝسٝد ٢أُ ٝإلصحجد ثٌُٗٞلذسثُ ٢ثُغ٣ٞغش.١
يبدح  -2627ال  ٌٕٞ٣ثُوشثس ثُضحٌ ٢ٔ٤هجدل ُِض٘ل٤ز ثُدذش ١إال دٔٞخخ أٓش ٣وؼ ٢دٔ٘ح ٚثُظ٤ـز
ثُض٘ل٤ز٣ز طجدس ػٖ ثُٔحٌٔز ثالدضذثة٤ز ثُض ٢طذس ثُوشثس ثُضحٌ ٢ٔ٤كٗ ٢طجهٜج أ ٝػٖ ثُٔحٌٔز ثالدضذثة٤ز
ك ٢دجس٣ظ ػ٘ذٓج  ٌٕٞ٣ثُوشثس ثُضحٌ ٢ٔ٤هذ طذس ك ٢ثُخجسج.
ال ٣طذن ٓذذأ ثُٞخج٤ٛز ػِ ٠ثإلخشثءثس ثُٔضؼِوز دطِخ ثُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣ز.
ٞ٣دع ثُطشف ثألًثش ػدِز ثُطِخ [ثُشثُٓ٘ٔ ٢ح ثُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣ز] ُذ ٟهِْ ثُٔحٌٔز ثُ٘ظجٓ٤ز ٣ٝشكن دٚ
أطَ ثُوشثس ثُضحٌٗٝ ٢ٔ٤غخز ػٖ ثصلجم ثُضحٌ ْ٤أ ٝطٞسص ٖ٤ػٜ٘ٔج صغضدٔؼجٕ ثُششٝؽ ثُٔطِٞدز
ُظحضٜٔج.
يبدح  -2621صٞػغ ثُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣ز ػِ ٠أطَ ثُوشثس ثُضحٌ ٢ٔ٤أ ،ٝك ٢حجٍ ػذّ إدشثص ٛزث ثألخ٤ش،
ػِ ٠طٞسر ثُوشثس ثُضحٌ ٢ٔ٤ثُض ٢صضٔضغ دجُششٝؽ ثُٔ٘ظٞص ػٜ٘ج ك ٢ثُلوشر ثألخ٤شر ٖٓ ثُٔجدر
. 4 1
ٝإرث ُْ  ٌٖ٣ثُوشثس ثُضحٌٓ ٢ٔ٤ظجؿج دجُِـز ثُلشٗغ٤ز صٞػغ ثُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣ز أ٣ؼج ػِ ٠ثُضشخٔز
ثُٔٞػٞػز ٝكوج ُِششٝؽ ثُٔ٘ظٞص ػٜ٘ج ك ٢ثُٔجدر . 4 4
 ٌٕٞ٣ثُوشثس ثُظجدس دشكغ ٓ٘ح ثُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣ز ُِوشثس ثُضحٌٓ ٢ٔ٤ؼِل.
انفصم انزاثع
طزق انطعٍ
انفزع األول
انمزاراد انتحكيًيخ انصبدرح في فزَسب
يبدح  - 2624ال  ٌٖٔ٣ثُطؼٖ دجُوشثس ثُضحٌ ٢ٔ٤ثُظجدس ك ٢كشٗغج كٓ ٢دجٍ ثُضحٌ ْ٤ثُذ ٢ُٝإال دطش٣ن
ثإلدطجٍ.
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يبدح ٣ -2621وذّ ثُطؼٖ دطش٣ن ثإلدطجٍ أٓجّ ٓحٌٔز ثالعضت٘جف ثُض ٢طذس ثُوشثس ثُضحٌ ٢ٔ٤ك٢
ٗطجهٜج .
ٛ ٌٕٞ٣زث ثُطؼٖ ٓوذٞال ٓ٘ز طذٝس ثُوشثس ثُضحٌ .٢ٔ٤ال  ٌٕٞ٣ثُطؼٖ دطش٣ن ثإلدطجٍ ٓوذٞال إرث ُْ ٣وذّ
خلٍ شٜش ٖٓ صجس٣خ صذِ٤ؾ ثُوشثس ثُضحٌ.٢ٔ٤
ٓج ُْ ٣ضلن ثألؽشثف ػِ ٠خلف رُي ،كئٕ ثُضذِ٤ؾ ٣ضْ ػٖ ؽش٣ن ثُضذِ٤ؾ ثُشعٔ.٢
يبدح  -2631ال  ٌٕٞ٣ثُطؼٖ دطش٣ن ثإلدطجٍ خجةضث إال إرث:
ـ ثػضذشس ثُ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز ٗلغٜج ػٖ ؽش٣ن ثُخطأ ٓخضظز أ ٝؿ٤ش ٓخضظز ،أٝ
ـ صشٌِش ثُ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز دشٌَ ؿ٤ش طح٤ح ،أٝ
ـ ٗظشس ثُ٤ٜتز ثُضحٌ٤ٔ٤ز ك ٢ثُ٘ضثع د ٕٝثُضو٤ذ دجُٜٔٔز ثُض ٢أٗ٤طش دٜج ،أٝ
 5ـ ُْ ٣ضْ ثحضشثّ ٓذذأ ثُٞخج٤ٛز ،أٝ
 4ـ ًجٕ ثالػضشثف دجُوشثس ثُضحٌ ٢ٔ٤أ ٝص٘ل٤زٓ ٙخجُلج ُِ٘ظجّ ثُؼجّ ثُذ.٢ُٝ
يبدح ٣ -2632دٞص ُِشة٤ظ ثأل ٍٝأُِٔ ٝغضشجس ثُٔوشس حجُٔج ٣ؼشع ثألٓش ػِ ٚ٤إٔ ٘ٔ٣ح ثُظ٤ـز
ثُض٘ل٤ز٣ز ُِوشثس ثُضحٌ.٢ٔ٤
يبدح ٣ -2633دٞص ُألؽشثف ك ًَ ٢ح ٖ٤دٔٞخخ ثصلجم خجص إٔ ٣ض٘جصُٞث طشثحز ػٖ ثُطؼٖ دطش٣ن
ثإلدطجٍ.
إال أٗ٣ ٚؼٞد ُ ْٜكٛ ٢ز ٙثُحجُز إٔ ٣ضوذٓٞث دجعضت٘جف ػذ ثُوشثس ثُٔضؼِن دجُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣ز ثعض٘جدث ألحذ
ثألعذجح ثُٔ٘ظٞص ػٜ٘ج ك ٢ثُٔجدر . 4 1
٣وذّ ثالعضت٘جف ػٖٔ ِٜٓز شٜش ٖٓ صجس٣خ صذِ٤ؾ ثُوشثس ثُضحٌ ٢ٔ٤ثٌُٔضغ ٢دجُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣زٓ .ج ُْ ٣ضلن
ثألؽشثف ػِ ٠خلف رُي ،كئٕ إدلؽ ثُوشثس ثُضحٌ٣ ٢ٔ٤ضْ ػٖ ؽش٣ن ثُضذِ٤ؾ ثُشعٔ.٢
يبدح  - 2634ثُوشثس ثُز٣ ١شكغ ثالػضشثف دوشثس صحٌ ٢ٔ٤د ٢ُٝطجدس ك ٢كشٗغج أ ٝثُز٣ ١شكغ
ٓ٘ح ٚثُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣ز ٣وذَ ثالعضت٘جف.
٣وذّ ثالعضت٘جف ػٖٔ ِٜٓز شٜش ٖٓ صجس٣خ صذِ٤ؾ هشثس ثُٔحٌٔز.
كٛ ٢ز ٙثُحجُز ،ص٘ظش ٓحٌٔز ثالعضت٘جف ،د٘جء ػِ ٠ؽِخ أحذ ثألؽشثف ،دجُطؼٖ دطش٣ن ثإلدطجٍ ثُٔٞخٚ
ػذ ثُوشثس ثُضحٌ ٢ٔ٤إال إرث ًجٕ ٛزث ثُطشف هذ ص٘جصٍ ػ٘ ٚأ ٝثٗوؼش ِٜٓز صوذ.ٚٔ٣
يبدح  - 2635إٕ ثُوشثس ثُز٘ٔ٣ ١ح ثُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣ز ال ٣وذَ أ ١ؽش٣ن ٖٓ ؽشم ثُطؼٖ ،إال ك ٢ثُحجُز
ثُٔ٘ظٞص ػٜ٘ج ك ٢ثُلوشر ثُثجٗ٤ز ٖٓ ثُٔجدر . 4
إال إٔ ثُطؼٖ دطش٣ن ثإلدطجٍ ثُٔٞخ ٚػذ ثُوشثس ثُضحٌ٣ ٢ٔ٤ل٤ذ حٌٔج ،ك ٢حذٝد ثُخظٓٞز ثُٔ٘ؼوذر أٓجّ
ٓحٌٔز ثالعضت٘جف ،ؽؼ٘ج دوشثس ثُوجػ ٢ثُزٗ ١ظش دجُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣ز أ ٝسكؼج ُ٤ذ ٛزث ثُوجػ. ٢
انفزع انثبَي
انمزاراد انتحكيًيخ انصبدرح في انخبرج
يبدح  ٌٕٞ٣ -2633ثُوشثس ثُز٣ ١ضؼِن دطِخ ٣شٓ ٢إُ ٠ثالػضشثف دوشثس صحٌ ٢ٔ٤طجدس ك ٢ثُخجسج أٝ
دٔ٘ح ٚثُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣ز هجدل ُلعضت٘جف.
٣وذّ ثالعضت٘جف ػٖٔ ِٜٓز شٜش ثدضذثء ٖٓ صجس٣خ صذِ٤ؾ ثُوشثس سعٔ٤ج.
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إال أٗ٣ ٚدٞص ُألؽشثف إٔ ٣ضلوٞث ػِ ٠ؽش٣وز صذِ٤ؾ أخش ٟػ٘ذٓج  ٌٕٞ٣ثالعضت٘جف ٓٞخٜج ػذ ثُوشثس
ثُضحٌ ٢ٔ٤ثٌُٔضغ ٢دجُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣ز.
ال ُٔ ٌٖٔ٣حٌٔز ثالعضت٘جف سكغ ثالػضشثف دجُوشثس ثُضحٌ ٢ٔ٤أ ٝسكغ ٓ٘ح ٚثُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣ز إال ك٢
ثُحجالس ثُٔ٘ظٞص ػٜ٘ج ك ٢ثُٔجدر . 4 1
انفزع انثبنث
أحكبو يشتزكخ تتعهك ثبنمزاراد انصبدرح في فزَسب وفي انخبرج
يبدح  -2637ال ٣ؼِن ًَ ٖٓ ثُطؼٖ دجإلدطجٍ ثُٔٞخ ٚػذ ثُوشثس ثُضحٌٝ ٢ٔ٤ثالعضت٘جف ثُٔٞخ ٚػذ
هشثس ثُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣ز ثُض٘ل٤ز.
إال أٗ٣ ٚدٞص ُِشة٤ظ ثأل ٍٝثُ٘جظش ٝكوج ُإلخشثءثس ثُٔغضؼدِز أُِٔ ٝغضشجس ثُٔوشس حجُٔج ٣ؼشع ثألٓش
ػِ ٚ٤إٓج ٝهق ص٘ل٤ز ثُوشثس ثُضحٌ ٢ٔ٤أ ٝصشص٤خ ص٘ل٤زٝ ٙرُي ٓضً ٠جٕ ٖٓ شإٔ ٛزث ثُض٘ل٤ز إٔ ِ٣حن
أػشثسث خغٔ٤ز دحوٞم أحذ ثألؽشثف.
يبدح  2631ـ ٣وذّ ًَ ٖٓ ثالعضت٘جف ثُٔٞخ ٚػذ ثُوشثس ثُٔضؼِن دجُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣ز ٝثُطؼٖ دطش٣ن
ثإلدطجٍ ثُٔٞخ ٚػذ ثُوشثس ثُضحٌ٣ٝ ٢ٔ٤دش ١ثُضحو٤ن ٝثُلظَ كٜٔ٘ٓ ًَ ٢ج ٝكن ثُوٞثػذ ثُٔضؼِوز
دجإلخشثءثس ثُ٘ضثػ٤ز ثُٔ٘ظٞص ػٜ٘ج ك ٢ثُٔٞثد  111إُ. -1 1 ٠
إٕ سد ثالعضت٘جف أ ٝثُطؼٖ دطش٣ن ثإلدطجٍ ٣ؤد ١إُ٘ٓ ٠ح ثُظ٤ـز ثُض٘ل٤ز٣ز إٓج ُِوشثس ثُضحٌ ٢ٔ٤دٔدِٔٚ
ٝإٓج ألخضثء ثُوشثس ثُضحٌ ٢ٔ٤ثُض ُْ ٢صطجُٜج سهجدز ثُٔحٌٔز ثُ٘ظجٓ٤ز.

