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آئين نامه مشتزك
موافقتنامه مادريد راجع به ثبت بين المللي عالئم
و پزوتنل مزبوط به موافقتنامه مذمور
(قابل اجزا اس اول آوريل ) 0220
ك٢فوت ٗٞاؼ

فصل اول :مقزرات عمومي

ٗبؼ ٟا :ّٝاِالضبت اغتّبـي
ٗبؼ ٟؼٌٗ :ٕٝبتجبت ثب ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ؛ إٗبء.
ٗبؼ ٟو٘ٛ :ٕٞبيٜؽُي ؼـ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي
ٗبؼ ٟز٢بـٕٗ :طبوجٗ ٠طؽٝؼيت٢بي قٗبٛي
ٗبؼ ٟپٜدٖ :غؽٗبت ٛبٗفتت ٛ ٝبٜٗظٖ پىتي ٝتطٞيْ.
ٗبؼ :ٌٍٖ ٟقثبٙ
ٗبؼ١ ٟلتٖ :اثالؽ ثفغي ٗؽاـى ٌ ٝفائٗ القٕ.
كّْ ؼ :ٕٝاظ٢بـٛبٗ١ ٠بي ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي
ٗبؼٍ١ ٟتٖٗ :توبٔيبٗ ٙتؼؽؼ.
ٗبؼٗ :ٖ٢ٛ ٟؽاـى القٕ ثفاي اظ٢بـٛبٗ١ ٠بي ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي
ٗبؼ ٟؼ١ :ٖ١كي١ ٠ٜبي هبٛٞٛي ٗفث ٖٞث ٠اظ٢بـٛبٗ١ ٠بي ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي
ٗبؼ ٟيبقؼ :ٖ١ػؽٕ ـػبيت آئيٛ ٚبٗ ٠ؼـ غّٞٗ َٞاـؼي ث ٠ؿيف اق ٗٞاـؼ ٗفث ٖٞثه٠
٘جو ٠ثٜؽي ًبال١ب  ٝغؽٗبت ٛ ٝط ٟٞؼـج آ٢ٛب.
ٗبؼ ٟؼٝاقؼٞٗ :ٖ١اـؼ غالف هبػؽ ٟؼـ غّ٘ َٞجو ٠ثٜؽي ًبال١ب يب غؽٗبت.
ٗبؼ ٟويكؼٞٗ :ٖ١اـؼ غالف هبػؽ ٟؼـ غّٛ َٞط ٟٞؼـج ًبال١ب  ٝغؽٗبت.
كّْ و :ٕٞثجت ثي ٚآ٘ٔٔي
ٗبؼ ٟز٢بـؼ :ٖ١ثجت ػالٗت ؼـ ؼكبتف ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي.
ٗبؼ ٟپبٛكؼ :ٖ١تبـيع ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ؼـ ٗٞاـؼ غبَ
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كّْ ز٢بـٌٕ :فائٗ ٗ ٝوتٕيبت ضبًٖ ؼـ ًٍٞـ١بي ٗتؼب١ؽً ٠ثف ثجت ثهي ٚآ٘ٔٔهي تهرثيف ٗهي
ُؿاـؼ.
ٗبؼٌ ٟبٛكؼٔ٢ٗ :ٖ١ت اػالٕ ٗفؼٝؼيت ؼـ ِٞـت  ِّٞٝاػتفاْ
ٗبؼ١ ٟلؽ :ٖ١اثالؽ ـؼ ؼـغٞاوت.
ٗبؼ١ ٟدؽ :ٖ١ـؼ توبٔب ثّٞـت غالف هبػؽ ٟيب ٛبهُ.
ٗبؼٞٛ ٟقؼ :ٖ١اثٙبّ ؼـ ًٍٞـ١بي ٗتؼب١ؽتؼييٌ ٚؽ.ٟ
ٗبؼ ٟثيىتٖٗ :طؽٝؼيت ضن تّفف ٗبٓي ثجت.
ٗبؼ ٟثيىت ٝيٌٖ :خبيِكيً ٚفؼ ٙيي ثجت ٗٔي يب ٜٗٙو ٠اي ثب يي ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي.
ٗبؼ ٟثيىت  ٝؼ :ٕٝغتٖ اػتجهبـ اظ٢بـٛبٗه ٠ثجهت ٗجهؽاء م غهتٖ اػتجهبـ ثجهت ضبِهْ اق
اظ٢بـٛبٗٗ ٠جؽاء م يب غتٖ اػتجبـ ثجت ٗجؽاء
ٗبؼ ٟثيىت  ٝو :ٕٞتوىيٖ اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ٗجؽاءمتوىيٖ ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ضبِْ اق آٙميب
توىيٖ ثجت ٗجؽاء
فصل پنجم :تعيين مشورهاي طزف قزارداد پس اس ثبت ؛ تغييزات

ٗبؼ ٟثيىت  ٝز٢بـٕ :تؼيي ٚيي ًٍٞـيب زٜؽ ًٍٞـ په اق ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي.
ٗبؼ ٟثيىت  ٝپٜدٖ :ؼـغٞاوت ثجت تـييفمؼـغٞاوت ثجت اثٙبّ.
ٗبؼ ٟثيىت ٞٗ :ٌٍٖ ٝاـؼ غالف هبػؽٛ ٝ ٟوّ٢بي ٗفث ٖٞث ٠ثجت تـييف  ٝاثٙبّ ثجت.
ٗبؼ ٟثيىت ١ ٝلتٖ :ثجت  ٝاثالؽ تـييفيب اثٙبّ ثجتماػالٗي ٠اي ٗجٜي ثف اي ٠ٌٜتـييف ؼـ
ٗبٌٓيت كبهؽ اػتجبـ اوت.
ٗبؼ ٟثيىت ٍ١ ٝتٖ :تّطيص ؼكبتف ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي.
فصل ششم :تمديد مدت

ٗبؼ ٟثيىت  :ٖ٢ٛ ٝاػالٕ ؿيف ـو٘ي اٛوٕبء ٗؽت.
ٗبؼ ٟوي إ :خكئيبت ٗفث ٖٞث ٠ت٘ؽيؽ ٗؽت.
ٗبؼ ٟوي  ٝيٌٖ :ثجت ت٘ؽيؽ ٗؽت؛اثالؽ آُٞ ٝ ٙا١يٜبٗ ٠آ.ٙ
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فصل هفتم:مجله و بانل اطالعاتي

ٗبؼ ٟوي  ٝؼٗ :ٕٝدٔ٠
ٗبؼ ٟوي  ٝو :ٕٞثبٛي ا٘الػبت آٌتفٛٝيٌي
فصل هشتم:هشينه هاي رسمي

ٗبؼ ٟوي  ٝز٢بـٕ :پفؼاغت ١كي١ ٠ٜبي ـو٘ي.
ٗبؼ ٟوي  ٝپٜدٖٝ :خ ٠ـايح ثفاي پفؼاغت ١كي١ ٠ٜبي ـو٘ي.
ٗبؼ ٟوي ٗ :ٌٍٖ ٝؼبكيت اق پفؼاغت.
ٗبؼ ٟوي ١ ٝلتٖ :تٞقيغ ١كي١ ٠ٜبي ٗتٖ٘ ١ ٝكي١ ٠ٜبي تٌ٘ئي.
ٗبؼ ٟوي ٍ١ ٝتٖٝ :اـيك ١كي١ ٠ٜبي اٛلفاؼي ث ٠ضىبث٢بي ًٍٞـ١بي ٗتؼب١ؽ ٗفث.٠٘ٞ
فصل نهم:موارد متفزقه

ٗبؼ ٟوي  :ٖ٢ٛ ٝاوت٘فاـ اػتجبـ ثجت ١بي ثي ٚآ٘ٔٔي ؼـ ثفغي ؼٓٝت٢بي خبٍٛي.ٚ
ٗبؼ ٟز :ٖٔ٢تبـيع آؿبق اػتجبـ  ٝتبـيع هبثٔيت اخفا ؛ آئيٛ ٚبٗ ٠اٛتوبٓي.

كّْ اّٝ
ٗوفـات ػ٘ٗٞي

ٗبؼ ٟيٌٖ
اِٙالضبت اغتّبـي
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ؼـ اي ٚآئيٛ ٚبٗ: ٠
(ٞٗ“ )1اكوتٜبٗ ”٠يؼٜي ٗٞاكوتٜبٗٗ ٠بؼـيؽؼـ غّ َٞثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ػالئهٖ ٗهٞـظ
 14آٝـيْ  1891متدؽيؽ ٛظف ٌؽ ٟؼـ اوتٌ ٖٔ٢ث ٠تبـيع  14خٞالي  ٝ 1967اِالش ٌهؽٟ
ؼـ تبـيع ؼ ٕٝاًتجف 1979؛
(“ )2پفٝتٌْ” يؼٜي پفٝتٌْ ٗفث ٖٞثهٞٗ ٠اكوتٜبٗهٗ ٠بؼـيهؽ ؼـ غّه َٞثجهت ثهيٚ
آ٘ٔٔي ػالئٖ ّٗٞة  28لٝئ 1989 ٚؼـ ٗبؼـيؽ؛
(“ )3ػٕٗ ٞتؼب١ؽ” يؼٜي ١ف ًٍٞـي ً ٠ؼـ ٗٞاكوتٜبٗ ٠ػٕٞيت ؼاـؼ يب ١ف ؼٓٝت يهب
وبقٗب ٙثي ٚؼٓٝتي ً ٠ؼـ پفٝتٌْ ػٕٞيت ؼاـؼ؛
(ًٍٞ“ )4ـ ٗتؼب١ؽ” يؼٜي ػٕٗ ٞتؼب١ؽ ً ٠يي ًٍٞـ ٗي ثبٌؽ؛
(“ )5وبقٗبٗ ٙتؼب١ؽ ”يؼٜي ػٕٗ ٞتؼب١ؽي ً ٠يي وبقٗب ٙثي ٚؼٓٝتي ٗي ثبٌؽ.
(“ )6ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ”يؼٜي ثجت يي ػالٗت تدبـي ً ٠تطت ٗٞاكوتٜبٗ ٠يب پفٝتٌْ
يب ١ف ؼ ٝآ٢ٛب اٛدبٕ ٌؽ ٟثبٌؽ.
(“ )7اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ”يؼٜي اظ٢بـٛبٗ ٠اي ثفاي ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ً ٠تطهت
ٗٞاكوتٜبٗ ٠يب پفٝتٌْ يب ١ف ؼ ٝآ٢ٛب توبٔب ٌؽ ٟاوت.
( “)8اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ًٜٗ ٠طّفاً تبثغ ٗٞاكوتٜبٗ ٠اوت ”يؼٜهي اظ٢بـٛبٗه٠
ثي ٚآ٘ٔٔي ً ٠اؼاـٗ ٟجؽأ آ ٙػجبـت اوت اق اؼاـٟ
ه ًٍٞـي ًٗ ٠ويؽ ث ٠ـػبيت ٗلبؼ ٗٞاكوتٜبٗٗ ٠ي ثبٌؽ ٓٝي ٗويهؽ ثه ٠ـػبيهت ٗلهبؼ
پفٝتٌْ ٘ٛي ثبٌؽ يب؛
ه ًٍٞـي ًٗ ٠ويهؽ ثه ٠ـػبيهت ٗلهبؼ ٗٞاكوتٜبٗه ٝ ٠پفٝتٌهْ ٗهي ثبٌهؽ اُهف ًٔيه٠
ًٍٞـ١بي تؼييٌ ٚؽ ٟؼـ اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔهي ٗويهؽ ثه ٠ـػبيهت ٗلهبؼ ٗٞاكوتٜبٗه٠
ثبٌٜؽ(اػٖ اق ايًٍٞ ٠ٌٜـ١بي ٗؿًٞـ ٗويؽ ث ٠ـػبيت ٗلبؼ پفٝتٌْ ثبٌٜؽيب غيف).
( “)9اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ًٜٗ ٠طّفاً تبثغ پفٝتٌْ اوت” يؼٜي اظ٢بـٛبٗ ٠ثهيٚ
آ٘ٔٔي ً ٠اؼاـٗ ٟجؽأ آ ٙػجبـت اوت اق اؼاـٟ
ه ًٍٞـي ًٗ ٠ويؽ ث ٠ـػبيت ٗلبؼ پفٝتٌْ اوت ٗ ٝويؽ ث ٠ـػبيت ٗلبؼ ٗٞاكوتٜبٗه٠
٘ٛي ثبٌؽميب
ه ٗتؼٔن ث ٠يي وبقٗبٗ ٙتؼب١ؽ اوت.
ه ٗتؼٔن ثًٍٞ ٠ـي ًٗ ٠ويؽ ث ٠ـػبيت ٗلبؼ ٗٞاكوتٜبٗ٘١ ٝ ٠سٜي ٚپفٝتٌْ اوت اُف
ؼـ اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ٗفاتت تؼييًٍٞ ٚـي ًٗ ٠ويؽ ث ٠ـػبيهت ٗٞاكوتٜبٗه ٠اوهت
هيؽ ٍٛؽ ٟثبٌؽ؛
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( “)10اظ٢بـٛبٗ ٠ثجهت ثهي ٚآ٘ٔٔهي ًه ٠تهبثغ ٗٞاكوتٜبٗه ٝ ٠پفٝتٌهْ اوهت” يؼٜهي
اظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي ً ٠اؼاـٗ ٟجهؽأ آ ٙاؼاـًٍ ٟهٞـي اوهت ًهٗ ٠ويهؽ ثه ٠ـػبيهت ٗلهبؼ
ٗٞاكوتٜبٗ٘١ ٝ ٠سٜي ٚپفٝتٌْ اوت  ٝاظ٢بـٛبٗٗ ٠ؿًٞـ ثف اوهبن يهي ثجهت توبٔهب ٌهؽٟ
اوت  ٝضبٝي ٗفاتت تؼييًٍٞ ٚـ١بي قيف اوت:
ه تؼيي ٚضؽاهْ يي ًٍٞـ ٗويؽث ٠ـػبيهت ٗلهبؼ ٗٞاكوتٜبٗه( ٠اػهٖ اق ايٌٜهًٍ ٠هٞـ
ٗؿًٞـ ٗٔكٕ ٗ ٝتؼ٢ؽث ٠ـػبيت ٗلبؼ پفٝتٌْ ثبٌؽ يب غيف).
ه تؼيي ٚضؽاهْ يي ًٍٞـًٗ ٠ويؽ ث ٠ـػبيت ٗلبؼ پفٝتٌْ ثبٌؽ ٓٝي ٗٔكٕ ٗ ٝتؼ٢هؽ
ث ٠ـػبيت ٗلبؼ ٗٞاكوتٜبٗٛ ٠جبٌؽ يب تؼيي ٚضؽاهْ يي وبقٗبٗ ٙتؼب١ؽ.
(ٗ “)11توبٔي” يؼٜي يي ٌػّيت ضوٞهي ً ٠اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ثٜهبٕ آٙ
توبٔب ٌؽ ٟاوت؛
(ٌ“ )12ػّيت ضوٞهي” يؼٜي يي ٌفًتمٗؤوى ٠يب وبيف ُف٢١ٝب يب وهبقٗب٢ٛب ًه٠
تطت هٞاٛيٗ ٚفث٠٘ٞمهبؼـ ث ٠تطّيْ ضوٞممهجٗ ّٞىئٓٞيت ٘ ٝفش ؼػهٞي ؼـ ؼاؼُب٢١هبي
هبٛٞٛي ثبٌؽ يب ثتٞا ٙػٔي ٠آ٢ٛب اهبٗ ٠ؼػٞي ٞ٘ٛؼ؛
(“ )13اظ٢بـٛبٗٗ ٠جؽأ” يؼٜي اظ٢بـٛبٗ ٠ثجهت يهي ػالٗهت ًه ٠ؼـ اؼاـ ٟيهي ػٕهٞ
ٗتؼب١ؽ توبٔب ٌؽٗ ٝ ٟجٜبي اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي اوت؛
(“ )14ثجت ٗجؽأ” يؼٜي ثجت يي ػالٗت تدبـي ً ٠تٞوٗ اؼاـ ٟيي ػٕهٗ ٞتؼب١هؽ
اٛدبٕ ٌؽٗ ٝ ٟجٜبي اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي آ ٙػالٗت ٗي ثبٌؽ؛
(“ )15تؼيي” ٚيؼٜي توبٔبي تٞوؼ ٠ضي ٠ٙض٘بيت (تٞوهؼٜٙٗ ٠وه ٠اي) ٘جهن ثٜهؽ
يي يب ؼٗ ٝبؼٌٗ 3 ٟفـ ٗٞاكوتٜبٗ ٠يب ثٜؽ يي يب ؼٗ ٝبؼٌٗ 3 ٟفـ پفٝتٌْمًٔ٘هٗ ٠هؿًٞـ ثه٠
ٗؼٜبي تٞوؼ ٠اي ً ٠ؼـ ؼكبتف ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ؾًف ٌؽ ٟاوت ٛيك ٗي ثبٌؽ؛
(“ )16ػٕٗ ٞتؼب١ؽ تؼييٌ ٚؽ ”ٟيؼٜي ػٕٗ ٞتؼب١ؽي ً٘ ٠جن ثٜهؽ١بي يهي يهب ؼٝ
ٗبؼٌٗ 3 ٟفـ ٗٞاكوتٜبٗ ٠يب ثٜؽ١بي يي يب ؼٗ ٝهبؼٌٗ 3 ٟهفـ پفٝتٌهْ ثهفاي آ ٙتوبٔهبي
تٞوؼٜٙٗ ٠و ٠اي ٌؽ ٟثبٌؽ ٗ ٝفاتت ؼـ ؼكتف ثجت ثي ٚآٔ٘ٔي ٜٗؼٌه ٌؽ ٟثبٌؽ؛
(“ )17ػٕٗ ٞتؼب١ؽ ً٘ ٠جن ٗٞاكوتٜبٗ ٠تؼييٌ ٚؽ ٟاوت” يؼٜي يي ػٕهٗ ٞتؼب١هؽ
تؼييٌ ٚؽ٘ ٠ً ٟجن ثٜؽ١بي يي يب ؼٗ ٝبؼٌٗ)3( ٟفـ ٗٞاكوتٜبٗ ٠ثفاي آ ٙتوبٔبي تٞوهؼ٠
ٜٗٙو ٠اي ٌؽ ٟثبٌؽ ٗ ٝفاتت ؼـ ؼكبتف ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ٜٗؼٌه ٌؽ ٟثبٌؽ؛
(“ )18ػٕٗ ٞتؼب١ؽ ً٘ ٠جن پفٝتٌْ تؼييٌ ٚؽ ٟاوت” يؼٜي ػٕٗ ٞتؼب١هؽ تؼيهيٚ
ٌؽ٘ ٠ً ٟجن ثٜؽ١بي يي يب ؼٗ ٝبؼٌٗ )3( ٟفـ پفٝتٌْ ثفاي آ ٙتوبٔهبي تٞوهؼٜٙٗ ٠وه٠
اي ٌؽ ٟثبٌؽ ٗ ٝفاتت ؼـ ؼكبتف ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ٜٗؼٌه ٌؽ ٟثبٌؽ؛
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(“ )19ـؼ” يؼٜي اغٙبـي ِبؼـ ٌؽ ٟتٞوٗ اؼاـ ٟػٕ ٞتؼييٌ ٚؽٗ ٟجٜهي ثهف ايٌٜه٠
٘جن ثٜؽ يي ٗبؼٞٗ)5( ٟاكوتٜبٗ ٠يب ثٜؽ يي ٗبؼ )5(ٟپفٝتٌْ اق ػالٗت ٗٞـؼٛظف ٗي تهٞاٙ
ؼـ ػٕٗ ٞتؼب١ؽ ٗؿًٞـ ض٘بيت ٞ٘ٛؼ؛
(ٗ“ )20دٔ ”٠يؼٜي ٗدٔ ٠اؼٝاـي ً ٠ؼـ ٗبؼ )32( ٟث ٠آ ٙاٌبـٌ ٟؽ ٟاوت؛
(ٗ“ )21بٓي” يؼٜي ٌػّيت ضوٞهي يب ضويوي ً ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ثٜبٕ ا ٝؼـ ؼكبتف
ثجتي ثي ٚآ٘ٔٔي اٛدبٕ ٌؽ ٟاوت؛
(٘“ )22جو ٠ثٜؽي ثي ٚآ٘ٔٔي ػٜبِف تّٞيفي ”يؼٜي ٘جو ٠ثٜؽي تطت ٗٞاكوتٜبٗه٠
ٝي ٚثفاي ٘جو ٠ثٜؽي ثي ٚآ٘ٔٔي ػٜبِف تّٞيفي ػالئٖ ٗٞـظ ؼٝاقؼ ٖ١لٝئ1973 ٚ؛
(٘“ )23جو ٠ثٜؽي ثي ٚآ٘ٔٔي ًبال  ٝغؽٗبت” يؼٜي ٘جن ثٜهؽي تطهت ٗٞاكوتٜبٗه٠
ٛيه ؼـ غّ٘ َٞجو ٠ثٜؽي ثي ٚآ٘ٔٔي ًبال١ب  ٝغؽٗبت ثهٜٗ ٠ظهٞـ ثجهت ػالئهٖ ٗهٞـظ
پبٛكؼ ٖ١لٝئ1957 ٚم تدؽيؽ ٛظف ٌهؽ ٟؼـ اوهتٌ ٖٔ٢ثتهبـيع  14خهٞالي  ٝ 1967ؼـ لٛهٞ
ثتبـيع  1977 ٠ٗ13؛
(“ )24ؼكتف ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي” يؼٜهي ٗد٘ٞػه ٠ـوه٘ي ؼاؼ١ ٟهبي ٗفثه ٖٞثه٠
ثجت٢بي ثي ٚآ٘ٔٔي ٗتؼٔن ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ً ٠ؼاؼ١ ٟبي ٗؿًٞـ ثؽ ٙٝتٞخ ٠ثٝ ٠وبئٔي
ً ٠ؼـ آ ٙؾغيفٗ ٟيٍٛٞؽمث ٠اخبق ٟيب تدٞيك ٗٞاكوتٜبٗ٠مپفٝتٌْ يب آئيٛ ٚبٗه ٠اخفائهي آ٢ٛهب
ٔجٗ  ٝثجت ٌؽ ٟاٛؽ.
( “)25اؼاـ” ٟيؼٜي اؼاـ ٟػٕٗ ٞتؼب١ؽ ًٗ ٠ىئٓٞيت ثجت ػالئٖ ـا ثؼ٢ؽ ٟؼاـؼميب اؼاـٟ
ٍٗتفى ً ٠ؼـ ٗبؼ )9( ٟـاثغ ٗٞاكوتٜبٗ ٠يب ٗبؼ )9( ٟـاثهغ پفٝتٌهْ يهب ١هف ؼ ٝآ٢ٛهب ثه ٠آٙ
اٌبـٌ ٟؽ ٟاوت؛
( )26اؼاـٗ ٟجؽأ يؼٜي اؼاـًٍٞ ٟـ ٗجؽأ ٜٗؽـج ؼـ ثٜؽ (ٗ )3بؼ ٟيي ٗٞاكوتٜبٗ ٝ ٠ثٜؽ
ؼٗ ٝبؼ )2( ٟپفٝتٌْ يب ١ف ؼ ٝآ٢ٛب؛
( “)27اؼاـٗ ٟجهؽأ” يؼٜهي اؼاـ ٟيهي ًٍهٞـ ٗجهؽأ ٜٗهؽـج ؼـ ثٜهؽ (ٗ )3هبؼ ٟيهي
ٗٞاكوتٜبٗ ٝ ٠ثٜؽ (ٗ )2بؼ )2( ٟپفٝتٌْ يب ١ف ؼ ٝآ٢ٛب؛
(“ )28كفٕ ـو٘ي ”يؼٜي كفٗي ً ٠تٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ت٢يٌ ٠هؽ ٟاوهت يهب ١هف
كفٕ ؼيِفي ً ٠ؼاـاي ٘١ب ٙزبـزٞة ٗ ٝطتٞيبت اوت؛
(١“ )29كي١ ٠ٜبي ٗوفـ ”ٟيؼٜي ١كي١ ٠ٜبي ٗفث٘ٞهً ٠ه ٠ؼـ ٓيىهت ١كيٜه١ ٠هب
ؼـج ٌؽ ٟاٛؽ؛
(ٗ “)30ؽيف ًْ” يؼٜي ٗؽيفيت ًْ وبقٗب ٙخ٢بٛي ٗبٌٓيت ٗؼٜٞي؛
(“ )31ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ”يؼٜي ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي وبقٗب ٙخ٢بٛي ٗبٌٓيت ٗؼٜٞي.
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ٗبؼ)2( ٟ
ٌٗبتجبت ثب ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي؛إٗبء
(ٌٗ])1بتجبت ًتجي؛اوٜبؼ ٗتؼؽؼ ؼـ يي پبًت[
آق)ٗ ٖٜٞثف ـػبيت ثٜؽ ()6مٌٗبتجبت اـوبٓي ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ثّٞـت ًتجهيم
ً ٠ثٞوئٗ ٠بٌي ٚتطفيف يب ٝوئ ٠ؼيِفي تٜظيٖ ٗي ٌٛٞؽماٛدبٕ  ٝإٗبء غٞاٜ١ؽ ٌؽ ِٗف
ؼـ ٗٞاـؼي ًٌٗ ٠بتجبت ثٞوئ ٠تٌٔه يب تِٔفاف اـوبّ ٌؽ ٟثبٌٜؽ.
ة)اُف ثيً اق يي وٜؽ ثب يهي پبًهت پىهت ٌهؽ ٟثبٌٜؽ؛ك٢فوهتي ًه ٠ضهبٝي
ٍٗػّبت ١ف يي اق اوٜبؼ ٗي ثبٌؽ ٛيك ثبيؽ ث٘١ ٠فا ٟآ٢ٛب اـوبّ ٌٞؼ.

(] )2إٗبء[
إٗبء ثبيؽ ثّهٞـت ؼوهتػٗمزبح ٌهؽ ٟيهب ٗ٢هف ٌهؽ ٟثبٌهؽ؛ثدبي إٗهبء اق ٗ٢هف
ٗػّٛ َٞيك ٗي تٞا ٙاوتلبؼً ٟفؼ ٝؼـ ٗٞـؼ ٌٗبتجبت آٌتفٛٝيٌي ٜٗؽـج ؼـ ثٜهؽ( )6ايهٚ
ٗبؼٗ ٟي تٞا ٙاق ٝوبئٔي ً ٠اوتلبؼ ٟاق آ٢ٛب ٗٞـؼ تٞاكن ؼ ٝخبٛج ٠ؼكتف ثهي ٚآ٘ٔٔهي  ٝاؼاـٟ
ٗفث ٠٘ٞثبٌؽماوتلبؼٞ٘ٛ ٟؼ.
(ٌٗ] )3بتج ٠اق ٘فين تٔ ٠كٌه[
آق)١ف ٌُٗ ٠ٛٞبتج ٠ـا ٗي تٞا ٙث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي اق ٘فين كٌه اـوهبّ ٘ٛهٞؼ
ٍٗف ٖٝثف اي٠ٌٜم
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(١)Iف ُبٌٗ ٟبتجبت ٗفث ٠٘ٞثبيؽ ـٝي يهي كهفٕ ـوه٘ي اٛدهبٕ ٌهٞؼمكفٕ ـوه٘ي
ٗؿًٞـ ثٜ٘ظٞـ ٌٗبتج ٠اق ٘فين كٌه ٗٞـؼ اوتلبؼ ٟهفاـ ٗي ُيفؼ؛ٝ
(١)IIف ُبٌٗ ٟبتجبت اٛدبٕ ٌؽٗ ٟتٌٍْ ثبٌؽ اق اظ٢بـٛبٗ ٠ثجهت ثهيٚ
آ٘ٔٔيمٛىػ ٠أِي ِلط ٠اي اق كفٕ ـو٘ي ًه ٠ضهبٝي ٛٞ٘ٛه ٠يهب ٛٞ٘ٛه١ ٠هبي اق ػالٗهت
اوتمپه اق إٗبءتٞوٗ اؼاـٗ ٟجؽأ  ٝپه اق ؾًف ٗٙبٓت  ٝا٘الػبتي ًٞٗ ٠خهت ٌٜبوهبئي
اظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي ٗفث ٖٞث ٠آٗ ٙي ُفؼؼمث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي اـوبّ غ١ٞؽ ٌؽ.
(ة)١ف ُبٛ ٟىػ ٠أِي ٜٗؽـج ؼـ (آق)()IIكٞم ظهفف ٗهؽت يهي ٗهب ٟپهه اق
ؼـيبكت ٛىػ ٠كٌه ٌؽ ٟتٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ث ٠ؼكتف ٗؿًٞـ ٝاِْ ٌهٞؼمزٜي ٚتٔوهي
غٞا١ؽ ٌؽ ً ٠تبـيع ؼـيبكت ٛىػ ٠أِي كٌه ٌؽ٘١ ٟب ٙتهبـيع ؼـيبكهت ٛىهػ ٠كٌهه
ٌؽ ٟآ ٙاوت.
(ج)١ف ُب ٟاظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي اق ٘فين تٔ ٠كٌه ث ٠ؼكتف ثهي ٚآ٘ٔٔهي اـوهبّ
ُفؼؼ:
()Iپه اق ؼـيبكت ٛىػ ٠أِي ٜٗؽـج ؼـ (آق)(ٍٗ) IIهف ٖٝثهف ايٌٜهٛ ٠ىهػ٠
أِي ظفف ٗؽت يي ٗب ٟپه اق ٛ ِّٞٝىػ ٠كٌه ٌؽ ٟآ ٙؼـيبكت ٌٞؼميب
() IIپه اق اٛوٕبء ٗؽت يي ٗبٜٗ ٟؽـج ؼـ ثٜؽ (()3ة) اُف ٛىػ ٠أِي ظهفف
ٗؽت ٗؿًٞـ تٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ؼـيبكت ٌؽ ٟثبٌؽم
ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ثفـوي اظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي ـا اق اي ٚخ٢ت ً ٠آيهب ثهب آئهيٛ ٚبٗه٠
ٗفثٙٗ ٠٘ٞبثوت ؼاـؼـا آؿبق غٞا١ؽ ًفؼ.

(ٌٗ] )4بتجبت اـوبٓي اق ٘فين تٌٔه يب تِٔفإ[
(آق) ٌٗبتجبت ٗػتٔق ثـيف اق اظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي يب ٗفاتت تؼيي ٚيهي ًٍهٞـ
په اق ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ـا ٗي تٞا ٙثٞوئ ٠تٌٔه يبتِٔفإ ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي اـوبّ ٞ٘ٛؼ
ٍٗف ٖٝثف اي٠ٌٜم١فُب ٟاوتلبؼ ٟاق كفٕ ـو٘ي ٗوفـ ٌؽ ٟثبٌؽمكفٕ ـو٘ي ًٗ ٠طتٞيبت آٙ
ػيٗ ٚطتٞيبت تٌٔه يب تِٔفإ اوت إٗبء ٌؽ ٟثبٌؽ  ٝظفف ٗؽت يي ٗب ٟپهه اق ـٝقي
ً ٠تٌٔه يب تِٔفإ ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ـويؽ ٟاوتمتٞوٗ ؼكتف ٗؿًٞـ ؼـيبكت ُفؼؼ.
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(ة) ١ف ُبٗ ٟلبؼ (()4آق)كٞم ـػبيت ٌؽ ٟثبٌؽمتبـيع ؼـيبكت كفٕ ـو٘ي ٘١بٙ
تبـيػي ٜٗظٞـ غٞا١ؽ ٌؽ ً ٠تٌٔه يب تِٔفإ ؼـيبكت ٌؽ ٟاوهت١.ف ُهبٗ ٟلهبؼ(()4آهق)
كٞم ـػبيت ٍٛٞٛؽمزٜي ٚتٔوي غٞا١ؽ ٌؽ ًٌٗ ٠بتجبت ٗفث١ ٠٘ٞيسِب ٟاق ٘فين تٌٔه يهب
تِٔفإ اـوبّ ٍٛؽ ٟاٛؽ.

(])5اػالٕ  ٝ ِّٞٝتبـيع  ِّٞٝتٔ ٠كٌه تٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي [
(آق) ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي وفيؼبً  ٝاق ٘فين تٔ ٠كٌه ٌٗ ِّٞٝبتجبت اٛدبٕ ٌهؽ ٟاق
٘فين تٔ ٠كٌه ـا ث ٠ا٘الع كفوتٜؽ ٟآ ٙغٞا١ؽ ـوبٛؽ ١ ٝف ُب ٟاوٜبؼ ؼـيهبكتي اق ٘فيهن
تٔ ٠كٌه ٛبهُ يب ٛبغٞاٛب ثبٌٜؽ ٗفاتت ـا ث ٠كفوتٜؽ ٟا٘الع غٞا١ؽ ؼاؼٍٗهف ٖٝثهف ايٌٜه٠
كفوتٜؽ ٟهبثْ ٌٜبوبئي ثبٌؽ  ٝاٌٗب ٙؼوتفوي ث ٠ا ٝاق ٘فين تٔ ٠كٌه كفا ٖ١ثبٌؽ.
(ة) ١ف ُبٌٗ ٟبتجبت ثٞوئ ٠تٔ ٠كٌه اٛدبٕ ٌٞؼ  ٝثهؽٓيْ تلهبٝت قٗهبٛي ٗيهبٙ
ٗطٔي ً ٠اوٜبؼ اق آٛدب اـوبّ ٌؽ ٟاٛؽ ٢ٌ ٝف لٞٛمتبـيػي ًٗ ٠ػبثف ٟاوٜبؼ آؿبق ٌؽ ٟاوت
ثب تبـيع ؼـيبكت ًبْٗ آ ٙتٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي تلبٝت ؼاٌت ٠ثبٌؽمتبـيػي ًٗ ٠وؽٕ تهف
اوت ثؼٜٞا ٙتبـيع ؼـيبكت آ ٙتٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي تٔوي غٞا١ؽ ٌؽ.
(ٌٗ] )6بتجبت آٌتفٛٝيٌي؛اػالٕ  ٝ ِّٞٝتبـيع ٌٗ ِّٞٝبتجهبت آٌتفٛٝيٌهي تٞوهٗ
ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي[
(آق) ١ف ُب ٟاؼاـ ٟاي زٜيٗ ٚوتٕي ثؽاٛؽمٌٗبتجبت اٛدبٕ ٌؽ ٟثي ٚاؼاـٗ ٟهؿًٞـ
 ٝؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔيمٜٗد٘ٔ ٠تىٔيٖ اظ٢بـٛبٗ ٠توبٔبي ثجت ثي ٚآ٘ٔٔيماق ٘فين آٌتفٛٝيٌهي
ٝث١ ٠ف تفتيجي ًٞٗ ٠ـؼ تٞاكن ؼ ٝخبٛج ٠اؼاـٗ ٟؿًٞـ  ٝؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ثبٌؽماٛدبٕ غٞا١هؽ
ٌؽ.
(ة) ؼكتههف ثههي ٚآ٘ٔٔههي وههفيؼبً  ٝاق ٘فيههن ٗػههبثف ٟآٌتفٛٝيٌيمِٝهه ّٞپيههبٕ
آٌتفٛٝيٌي ـا ث ٠كفوتٜؽ ٟآ ٙا٘الع غٞا١ؽ ؼاؼ ١ ٝف ُب ٟپيهبٕ آٌتفٛٝيٌهي ؼـيبكهت ٌهؽٟ
ٛبهُ يب ث٢فضبّ ؿيف هبثْ اوتلبؼ ٟثبٌؽمٗفاتت ـا ث ٠كفوتٜؽ ٟا٘الع غٞا١ؽ ؼاؼ ٍٗف ٖٝثف
اي ٠ٌٜكفوتٜؽ ٟهبثْ ٌٜبوبئي  ٝهبثْ ؼوتفوي ثبٌؽ.
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(ج) ١ف ُبٌٗ ٟبتجبت ثٞوئٝ ٠وبئْ آٌتفٛٝيٌي اٛدبٕ ٌؽ ٟثبٌؽ  ٝثهؽٓيْ تلهبٝت
قٗبٛي ٗيبٌٗ ٙبٛي ً ٠اق آ ٙاوٜبؼ ٗػبثفٌ ٟؽ ٟاٛؽ ٢ٌ ٝف لٞٛمتبـيع آؿهبق اـوهبّ ثهب تهبـيع
ؼـيبكت ًبْٗ اوٜبؼ تٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي تلبٝت ؼاٌت ٠ثبٌؽمتبـيػي ًٗ ٠وؽٕ تف اوهت
ثؼٜٞا ٙتبـيع ؼـيبكت تٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي تٔوي غٞا١ؽ ٌؽ.
ٗبؼ)3(ٟ
٘ٛبيٜؽُي ؼـ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي
(٘ٛ] )1بيٜؽٟمٍٛبٛي ٘ٛبيٜؽٟمتؼؽاؼ ٘ٛبيٜؽُب[ٙ
(آق) ٗتوبٔي يب ٗبٓي ٗي تٞاٛؽ ٘ٛبيٜؽ ٟاي ؼـ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ؼاٌت ٠ثبٌٜؽ.
(ة) ٍٛبٛي ٘ٛبيٜؽ:ٟ
( ) Iؼـ غّ َٞاظ٢بـٛبٗ١ ٠بي ثي ٚآ٘ٔٔي ًٜٗ ٠طّفاً تبثغ ٗٞاكوتٜبٗ١ ٠ىهتٜؽ
ثبيؽؼـ ضي ٠ٙهٔ٘ف ٝػٕٗ ٞتؼب١ؽ ًٔٗ ٠كٕ ث ٠ـػبيت ٗلبؼ ٗٞاكوتٜبٗ ٠اوتمثبٌؽ؛
( ) IIؼـ غّ َٞاظ٢بـٛبٗ١ ٠بي ثي ٚآ٘ٔٔي ًٜٗ ٠طّفاً تبثغ پفٝتٌهْ ١ىهتٜؽ
ثبيؽؼـ ضي ٠ٙهٔ٘ف ٝػٕٗ ٞتؼب١ؽ ًٔٗ ٠كٕ ث ٠ـػبيت ٗلبؼ پفٝتٌْ اوتمثبٌؽ؛
( ) IIIؼـ غّ َٞاظ٢بـٛبٗ١ ٠بي ثي ٚآ٘ٔٔي ً ٠تهبثغ ٗٞاكوتٜبٗه٘١ ٝ ٠سٜهيٚ
پفٝتٌْ ١ىتٜؽ ثبيؽ ؼـ ضي ٠ٙهٔ٘ف ٝيي ػٕٗ ٞتؼب١ؽ؛
( ) IVؼـ غّ َٞيي ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي؛ثبيؽؼـ ضي ٠ٙهٔ٘ف ٝيي ػٕهٗ ٞتؼب١هؽ
ثبٌؽ.
(ج) ٗتوبٔي يب ٗبٓي ٗي تٞاٜٛؽ كوٗ يي ٘ٛبيٜؽ ٟؼاٌت ٠ثبٌهٜؽ١.ف ُهب ٟزٜهؽيٚ
٘ٛبيٜؽّٜٞٗ ٟة ٌؽ ٟثبٌٜؽمكوٗ آٝي٘ٛ ٚبيٜؽ ٟاي ً ٠ؼـ ك٢فوت ٗفث ٠٘ٞؾًف ٌؽ ٟاوهت
ثؼٜٞا٘ٛ ٙبيٜؽ ٟتٔوي  ٝؼـ ؼكبتف ٗفث ٠٘ٞثجت غٞا١ؽ ٌؽ.
(ؼ) ١ف ُب ٟيي ٌفًت يب اؼاـٗ ٟتٌٍْ اق زٜؽيًٝ ٚيْ يهب ػبٗهْ ثجهت ػالئهٖ ٝ
اغتفاػبت ثؼٜٞا٘ٛ ٙبيٜؽ ٟث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ٗؼفكهي ٌهؽ ٟثبٌؽمٌهفًت يهب اؼاـٗ ٟهؿًٞـ
ثؼٜٞا٘ٛ ٙبيٜؽ ٟتٔوي غٞا١ؽ ٌؽ.
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(ّٜٞٗ] )2ة ًفؼ٘ٛ ٙبيٜؽ[ٟ
(آق) ّٛت ٘ٛبيٜؽٗ ٟي تٞاٛؽ ثب ؾًف ٗفاتهت ٗفث٘ٞه ٠ؼـ اظ٢بـٛبٗه ٠ثهي ٚآ٘ٔٔهي
اٛدبٕ ٌٞؼ يب ٗي تٞا ٙايٌٜبـ ـا په اق تىٔيٖ اظ٢بـٛبٗ ٠يب اق ٘فين ؼـغٞاوهتي ًه٘ ٠جهن
ٗبؼ 25 ٟتىٔيٖ ٗي ٌٞؼ اٛدبٕ ؼاؼمآجت ٠اُف ؼـ ؼٞٗ ٝـؼ اغيف ٗفاتت تٞوٗ يي اؼاـ ٟاٛدبٕ
ٌٞؼ.
(ة) ّٛت ٘ٛبيٜؽٗ ٟي تٞاٛؽ اق ٘فين ٌٗبتجبت خؽاُب ٌٚ٘ٗ ٠ً ٠ٛاوت ث ٠يي يب
زٜؽ اظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي يب ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي غبَ ٗ ٝؼي ٚيب ثًٔ ٠ي ٠اظ٢بـٛبٗ١ ٠بي ثيٚ
آ٘ٔٔي يب ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي آتي ٗتوبٔي يب ٗبٓي ٗفث ٖٞثبٌٜؽم اٛدهبٕ ُيفؼٌٗ.بتجهبت ؾًهف
ٌؽ ٟثبيؽ اق ٘فين اكفاؼقيف ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي تىٔيٖ ٌٛٞؽ:
( ) Iتٞوٗ ٗتوبٔي مٗبٓي يب ٘ٛبيٜؽ ٟهبٛٞٛي اٝم
( )I Iتٞوٗ اؼاـٗ ٟجؽأم يب
( ) IIIتٞوٗ يي اؼاـ ٟؾيٜلغ ؼيِف اُف ٗتوبٔيمٗبٓي يب ٘ٛبيٜؽ ٟههبٛٞٛي اٗ ٝفاتهت ـا
اق اؼاـٗ ٟؿًٞـ ؼـ غٞاوت ًفؼ ٟثبٌٜؽ  ٝآ ٙاؼاـٗ ٟفاتت ـا پؿيفكت ٠ثبٌؽ.
ٌٗبتجبت يبؼ ٌؽ ٟثب يهؽ تٞوهٗ ٗتوبٔهيميب ٗبٓهي يهب اؼاـ ٟاي ًه ٠اق ٘فيهن آٙ
تىٔيٖ ٗي ُفؼؼ إٗبء ٌؽ ٟثبٌؽ.
(ّٜٞٗ] )3ة ًفؼ٘ٛ ٙبيٜؽ ٟثّٞـت ٛبهُ يب غالف هبػؽ[ٟ
(آق) ١ف ُبٍٛ ٟبٛي ٘ٛبيٜؽ ٟؼـ ٗطؽٝؼ ٟهٔ٘ف ٝؾًف ٌهؽ ٟؼـ ثٜهؽ(()1ة)ايهٗ ٚهبؼٟ
ٛجبٌؽمؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ٗفاتت تؼيي٘ٛ ٚبيٜؽ ٟـا ثبْ٘ اػالٕ غٞا١ؽ ًفؼ ٗ ٝفاتهت ـا ثه٠
ٗتوبٔي يب ٗبٓيم٘ٛبيٜؽٗ ٟؿًٞـ  ٝاُف كفوتٜؽ ٟؼـغٞاوهت ثجهت ٘ٛبيٜهؽُي يهي اؼاـٟ
ثبٌؽمث ٠اؼاـٗ ٟؿًٞـ ػيٜبً ا٘الع غٞا١ؽ ؼاؼ.
(ة) ١ف ُب ٟؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي تٍػيُ ؼ١هؽ ًهٗ ٠فاتهت ّٛهت يهي ٘ٛبيٜهؽٗ ٟلهبؼ
ثٜؽ( )2كٞم ـا ـػبيت ٌٛفؼ ٟاوتمٗفاتت ـا ثٗ ٠توبٔي يب ٗبٓيم٘ٛبيٜهؽٗ ٟهؿًٞـ  ٝاُهف
كفوتٜؽ ٟؼـغٞاوت ثجت ٘ٛبيٜؽُي يي اؼاـ ٟثبٌؽمث ٠اؼاـٗ ٟؿًٞـ ػيٜهبً ا٘هالع غٞا١هؽ
ؼاؼ.
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(ج) ٗبؼاٗيٌههٗ ٠لههبؼ ثٜههؽ (( )1ة) ٘١ ٝسٜههي ٚثٜههؽ ( )2ايههٗ ٚههبؼ ٟـػبيههت ٍٛههؽٟ
ثبٌؽمؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ًٔيٌٗ ٠بتجبت القٕ ـا ثٌ ٠ػُ ٗتوبٔي يب ٗبٓي اـوبّ غٞا١هؽ
ًفؼ.
(] )4ثجت  ٝاػالٕ ثجت ّٛت يي ٘ٛبيٜؽٟمتبـيع آؿبق اػتجبـ ٘ٛبيٜؽُي[
(آق) ١ف ُب ٟؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي تٍػيُ ؼ١ؽ ًٗ ٠فاتت ّٛت ٘ٛبيٜهؽُي ثهب ـػبيهت
ًٔيٌ ٠فائٗ  ٝآئيٛ ٚبٗٗ ٠فث ٠٘ٞاٛدبٕ ٌؽ ٟاوتمٗفاتت ّٛت ٘ٛبيٜؽُي ـا ثب ؾًف ٛبٕ ٝ
ٍٛبٛي ٘ٛبيٜؽ ٟؼـ ؼكبتف ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ثجت غٞا١ؽ ًفؼ.ؼـ ايِٜٛٞهٞٗ ٠اـؼمتهبـيع آؿهبق
اػتجبـ ٘ٛبيٜؽُي تبـيػي غٞا١ؽ ثٞؼ ً ٠ؼكتف ثهي ٚآ٘ٔٔهي اظ٢بـٛبٗه ٠ثجهت
ثي ٚآ٘ٔٔيمٗفاتت“ تؼييٗ ٚتؼبهت ”يب ١ف ٌُٗ ٠ٛٞبتجبت خؽاُبٛهً ٠ه ٠ؼـ آ٢ٛهب ٘ٛبيٜهؽٟ
ّٛت ٌؽ ٟاوت ـا ؼـ آ ٙتبـيع ؼـيبكت ًفؼ ٟاوت.
(ة) ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ٗفاتت ثجت ؾًف ٌؽ ٟؼـ (آق) ـا ػيٜبً ثٗ ٠توبٔي يهب ٗبٓهي ٝ
٘١سٜي٘ٛ ٚبيٜؽ ٟا ٝا٘الع غٞا١ؽ ؼاؼ١.ف ُبٗ ٟفاتت ّٛهت ٘ٛبيٜهؽ ٟاق ٘فيهن ٌٗبتجهبت
خؽاُب ٠ٛاـوبٓي تٞوٗ يي اؼاـِٞ ٟـت ُفكته ٠ثبٌهؽمؼكتف ثهي ٚآ٘ٔٔهي ٗفاتهت ثجهت
٘ٛبيٜؽُي ـا ث ٠اؼاـٗ ٟؿًٞـ اثالؽ غٞا١ؽ ًفؼ.
(] )5ترثيف ّٛت يي ٘ٛبيٜؽ[ٟ
(آق) ثـيف اق ٗٞاـؼي ً ٠ؼـ اي ٚآئيٛ ٚبٗ ٠غهالف آٗ ٙوهفـ ٌهؽ ٟثبٌؽمإٗهبء يهي
٘ٛبيٜؽ ٟثجت ٌؽ٘ ٟجن ثٜؽ(()4ة) ايٗ ٚبؼٟمثٜ٘كٓ ٠إٗبء ٗتوبٔي يب ٗبٓي غٞا١ؽ ثٞؼ.
(ة) ثـيف اق ٗٞاـؼي ً ٠ؼـ اي ٚآئيٛ ٚبِٗ ٠فيطبً ؾًف ٌؽ ٟاوت ؼػٞت ٛبٗ٠ماغٙبـي٠
يب ١ف ٌُٗ ٠ٛٞبتجبت ؼيِف ثبيهؽ ثهٗ ٠توبٔهي يهب ٗبٓهي ٘١ ٝسٜهي٘ٛ ٚبيٜهؽ ٟا ٝاـوهبّ
ُفؼؼمؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ١ف ُ ٠ٛٞؼػٞت ٛبٗ٠ماغٙبـي ٠يب ١ف ٌُٗ ٠ٛٞبتجهبت ؼيِهف ًه ٠ؼـ
ؿيبة ٘ٛبيٜؽ ٟهبٛٞٛي ثبيؽ ثٗ ٠توبٔي يب ٗبٓي اـوهبّ ٗهي ٌهؽ ـا ثه٘ٛ ٠بيٜهؽ ٟههبٛٞٛي
ٗؿًٞـ ؼـ ثٜؽ(()4آق)ايٗ ٚبؼ ٟاـوبّ غٞا١ؽ ًفؼ؛١ف ُ ٠ٛٞؼػٞت ٛبٗ٠ماغٙبـيه ٠يهب ١هف
ٌُٗ ٠ٛٞبتجبت ؼيِف ً ٠ث٘ٛ ٠بيٜؽ ٟههبٛٞٛي اثهالؽ  ٝاـوهبّ ُهفؼؼ ؼاـاي ٘١هب ٙتهرثيف ٝ
اػتجبـي اوت ًِٜ١ ٠بٕ اـوبّ  ٝاثالؽ ثٗ ٠بٓي يب ٗتوبٔي غٞا١ؽ ؼاٌت.
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(ج) ًٔيٌٗ ٠بتجبت ً ٠اق خبٛت ٘ٛبيٜؽ ٟاي ً٘ ٠جن ثٜؽ(()4آق)ايٗ ٚبؼ ٟثجت ٌهؽٟ
اوت ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي اـوبّ ٗي ُفؼؼؼاـاي ٘١ب ٙترثيف  ٝاػتجبـي اوت ًه ٠اُهف اق
خبٛت ٗبٓي يب ٗتوبٔي اـوبّ ٗي ٌؽماق آ ٙثفغٞـؼاـ ٗي ُفؼيؽ.
(] )6اثٙبّ ؛تبـيع اثٙبّ[
(آق) ١ف ُ٘ٛ ٠ٛٞبيٜؽُي ً٘ ٠جن ثٜؽ (( )4آق)ايٗ ٚبؼ ٟثجت ٌؽ ٟاوت ؼـ ِٞـت
 ِّٞٝؼـغٞاوت ًتجي اق خبٛت ٗتوبٔيمٗبٓي يب ٘ٛبيٜؽ ٟهبٛٞٛي ً ٠تٞوٗ آ٢ٛب إٗهبء
ٌؽ ٟثبٌؽمثبْ٘ غٞا١ؽ ٌؽ١.ف ُب٘ٛ ٟبيٜؽ ٟخؽيؽي ّٜٗٞة ٌؽ ٟثبٌؽ يب ؼـ ِهٞـتيٌ٠
تـييفي ؼـ ٗبٌٓيت ثجت ايدبؼ ٌؽ ٟثبٌؽ ٘ٛ ٝبيٜؽ ٟاي تٞوٗ ٗبٓي خؽيهؽ ثجهت ثهيٚ
آ٘ٔٔي ّٜٗٞة ٍٛؽ ٟثبٌؽمٗفاتت ٘ٛبيٜؽُي تٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ثه ٠اػتجهبـ ٗوهبٕ ٝ
و٘ت آ ٙم ثبْ٘ غٞا١ؽ ٌؽ.
(ة) ٍٗف ٖٝثف ـػبيهت (ج)مٗفاتهت اثٙهبّ ٘ٛبيٜهؽُي اق تهبـيع ؼـيبكهت ٌٗبتجهبت
ٗفث ٠٘ٞتٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ٗؼتجف ٛ ٝبكؿ غٞا١ؽ ثٞؼ.
(ج) ١ف ُبٗ ٟفاتت اثٙبّ ٘ٛبيٜؽُي تٞوٗ ٘ٛبيٜؽ ٟؼـغٞاوت ُفؼؼماثٙبّ اق يٌهي اق
تبـيػ٢بي قيف ًٗ ٠وؽٕ ثف ؼيِفي ثبٌؽمٗؼتجف ٛ ٝبكؿ غٞا١ؽ ثٞؼ.
( ) Iتبـيػي ً ٠ؼـ آ ٙتبـيع ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ٌٗبتجبت ٗجٜي ثهف ّٛهت ٘ٛبيٜهؽ ٟخؽيهؽ ـا
ؼـيبكت ٘ٛبيؽ؛
( ) IIتبـيع اٛوٕبء ٗؽت ؼٗ ٝهب ٟپهه اق ؼـيبكهت ؼـغٞاوهتي اق خبٛهت ٘ٛبيٜهؽٗ ٟجٜهي ثهف
اثٙبّ ٘ٛبيٜؽُي.
توبٔبي
تب تبـيع اثٙبّ ٘ٛبيٜؽُيمًٔيٗ ٠فاوالت ٌٗ ٝبتجهبت ٗهؿًٞـ ؼـ ثٜهؽ(()5ة) ايهٚ
ٗبؼ ٟتٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ثٗ ٠توبٔي يب ٗبٓي ٘١ ٝسٜي٘ٛ ٚبيٜؽ ٟا ٝاـوبّ غٞا١ؽ ٌؽ.
(ؼ) ثالكبِٔ ٠په اق ؼـيبكت ؼـغٞاوت اثٙبّ ٘ٛبيٜؽُي اق خبٛهت ٘ٛبيٜهؽٟمؼكتف ثهي ٚآ٘ٔٔهي
ٗفاتت ـا ػيٜبً ثٗ ٠توبٔي يب ٗبٓي اػالٕ غٞا١ؽ ًفؼ ٛ ٝىػ١ ٠بئي اق ًٔيٌٗ ٠بتجبت اـوهبّ ٌهؽٟ
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ث٘ٛ ٠بيٜؽ٘١ ٝ ٟسٜي ٚاـوبّ ٌؽ ٟاق خبٛت ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ث٘ٛ ٠بيٜؽ ٟـا ً ٠ظفف ٗؽت ٗ 6هبٟ
هجْ اق تبـيع اػالٗيٗ ٠ؿًٞـ اـوبّ ٌؽ ٟاٛؽ ـا ث ٠اي ٚاػالٗي٘ٔ ٠يً٘ ٠فؼ ٝ ٟاـوبّ غٞا١ؽ ًفؼ.
( )ٟپه اق ٍٗػُ ٌؽ ٙتبـيع ثجت اثٙبّ ٘ٛبيٜؽُيمؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ٗفاتت اثٙهبّ
٘ٛبيٜؽُي ـا ػيٜبً ث٘ٛ ٠بيٜؽ ٟاي ً٘ٛ ٠بيٜؽُي ا ٝثبْ٘ ٌؽ ٟاوهتمثٗ ٠توبٔهي ٗ ٝبٓهي
ٗفث١ ٝ ٠٘ٞف ُبٗ ٟفاتت ّٛت ٘ٛبيٜؽ ٟتٞوٗ اؼاـ ٟاي اٛدبٕ ٌؽ ٟثبٌؽمث ٠آ ٙاؼاـ ٟاثالؽ
غٞا١ؽ ًفؼ.
ٗبؼ)4( ٟ
ٗطبوجٗ ٠طؽٝؼيت٢بي قٗبٛي
(] )1ؼٝـ١ ٟب ي قٗبٛي ً ٠ثّٞـت وبّ ؾًف ٗي ٌٛٞؽ[١ف ؼٝـ ٟقٗهبٛي ًه ٠ثّهٞـت
وبّ ؾًف ٌؽ ٟاوت ؼـ وبّ ثؼؽيمؼـ ٗب١ي ثب٘١بٛ ٙبٕ  ٝـٝقي ثب ٘١هب ٙػهؽؼ ًهٝ ٠اهؼه٠
ٗفث ٠٘ٞؼـ آٗ ٙب ٝ ٟـٝق اتلبم اكتبؼٗ ٝ ٟؽت قٗبٗ ٙوفـ اق آ ٙـٝق آؿبق ٌؽ ٟاوتمٜٗوٕهي
غٞا١ؽ ُفؼيؽ.ث ٠اوتثٜبء ٗٞاـؼيٌ ٠آؿبق ؼٝـ ٟقٗبٛي  29كٞـي ٠ثبٌؽ  ٝؼـ وهبّ ثؼهؽي ٗهبٟ
كٞـي 29 ٠ـٝق ٟثبٌؽمؼـ ايّٜٞـت ؼٝـ ٟقٗبٛي ٗؿًٞـ ؼـ تبـيع  28كٞـيهٜٗ ٠وٕهي غٞا١هؽ
ٌؽ.
(] )2ؼٝـ١ ٟبي قٗبٛي ً ٠ثّٞـت ٗب ٟؾًف ٗي ٌٛٞؽ[١ف ؼٝـ ٟقٗبٛي ً ٠ثّٞـت ٗهبٟ
ؾًف ٌؽ ٟاوت ؼـ ٗب ٟثؼؽي  ٝؼـ ـٝقي ثب ٘١ب ٙػهؽؼ ـٝقي ًهٝ ٠اهؼه ٠ؼـ آ ٙـٝق اتلهبم
اكتبؼٗ ٝ ٟؽت قٗبٗ ٙوفـ اق آ ٙـٝق آؿبق ٌهؽ ٟاوهت ٜٗوٕهي غٞا١هؽ ُفؼيهؽ ثه ٠اوهتثٜبء
ٗٞاـؼيٌٗ ٠ب ٟثؼؽي ؼاـاي ـٝقي ثب ٘١ب ٙػؽؼ ٛجبٌؽمؼـ ايّٜٞـت ؼٝـٗ ٟؿًٞـ ؼـ پبيب ٙآٙ
ٗبٜٗ ٟوٕي غٞا١ؽ ٌؽ.
(] )3ؼٝـ١ ٟبي قٗبٛي ً ٠ث ٠ـٝق ؾًف ٗي ٌٛٞؽ [ٗطبوج١ ٠ف ؼٝـ ٟقٗبٛي ًه ٠ثه ٠ـٝق
ؾًف ٗي ٌٞؼ اق يي ـٝق په اق ـٝقي ً ٠ـٝيؽاؼ ٗفث ٠٘ٞاتلبم اكتبؼ ٟاوت آؿهبق  ٝپهه اق
ُؿٌت تؼؽاؼ ـٝق١بي تؼييٌ ٚؽ ٟپبيب ٙغٞا١ؽ يبكت.
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(] )4اٛوٕبء ؼـ ـٝقي ً ٠ؼـ آ ٙـٝق ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي يب يي اؼاـ ٟثفاي ػ٘ ٕٞتؼٙيهْ
اوت[ اُف ؼٝـ ٟاي قٗبٛي ؼـ ـٝقي غبت٘ ٠يبثؽ ًه ٠ؼـ آ ٙـٝق ؼكتهف ثهي ٚآ٘ٔٔهي يهب اؼاـٟ
ٗفث ٠٘ٞثفاي ػ٘ ٕٞتؼٙيْ اوتمؼٝـٗ ٟؿًٞـمثب ٝخهٞؼ ثٜهؽ١بي ( )1آهي ()3ايهٗ ٚهبؼٟمؼـ
آٝي ٚـٝق ًبـي په اق تؼٙئي ٗؿًٞـمٜٗوٕي غٞا١ؽ ٌؽ.
([ )5ؾًف تبـيع اٛوٕبء ]ؼـ ًٔيٌٗ ٠بتجبتي ً ٠ؼـ آ٢ٛب ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي يي ٗطهؽٝؼٟ
يب ؼٝـ ٟقٗبٛي ـا اثالؽ ٗي ٘ٛبيهؽمؼكتف ٗهؿًٞـ ثبيهؽ تهبـيع اٛوٕهبء ٗهؽت ٗهؿًٞـ ـا ٘جهن
ثٜؽ١بي ( )1آي ( )3ايٗ ٚبؼ ٟـا ِفيطبً هيؽ ٘ٛبيؽ.
ٗبؼ)5( ٟ
غؽٗبت ٛبٜٗظٖ ٛ ٝبٗفتت پىتي  ٝتطٞيْ
(ٗ[ )1فاوالت ٌٗ ٝبتجبتي ً ٠اق ٘فين پىت اـوبّ ٗي ٌٛٞؽ].
١ف ُب ٟيي ٌػُ ؾيٜلغ هبؼـ ٛجبٌؽ ظفف ٗؽت ٗوفـ ٌٗبتجبتي يب ٗفوهالتي ـا
ثفاي ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي اق ٘فين“ يي ويىتٖ غؽٗبت تطٞيْ ًبال” اـوبّ ٘ٛبيؽماُف ٌػُ
ٗؿًٞـ ثتٞاٛؽ ؼاليْ ٗ ٝؽاـى ًبكي ؼاّ ثف ٝخٞؼ ٗٞاـؼ قيف ـا ثه ٠ؼكتهف ثهي ٚآ٘ٔٔهي اـائه٠
٘ٛبيؽمٗفاتت ترغيفٝي ػل ٞغٞا١ؽ ٌؽ:
(ٗ ) Iؽاـى  ٝؼالئي ؼاّ ثف ايٌٜهٌٗ ٠بتجهبت ٗفث٘ٞه ٠ضهؽاهْ  5ـٝق هجهْ اق اٛوٕهبء
ٗٔ٢ت ٗوفـ اـوبّ ٌؽ ٟاٛؽ يب ٗؽاـى  ٝؼالئي ؼاّ ثف اي ٠ٌٜظفف  10ـٝق هجهْ اق اٛوٕهبء
ٗٔ٢ههههت ٗوفـمؼكتههههف يههههب غههههؽٗبت تطٞيههههْ ًههههبالي ٗفث٘ٞهههه ٠ثههههؽٓيْ ثههههفٝق
خَٜماٛوالةماؿتٍبيماػتّبةمثاليبي ٘جيؼي يب ؼاليْ ٍٗبث ٠كؼبٓيت غٞؼ ـا ٗتٞهق ًفؼٟ
اوت  ٝايٌٗ ٠ٌٜبتجبت ٗفث ٠٘ٞضؽاًثف هجهْ اق پبيهب 5 ٙـٝق پهه اق آؿهبق كؼبٓيهت ٗدهؽؼ
اـوبّ ٌؽ ٟاٛؽ؛
( ٗ )IIؽاـًي ؼاّ ثف اي ٠ٌٜا٘الػبت ٗفث ٖٞث ٠اـوبّ ٌٗبتجبت يب ٗفاوالت ؼـ ِٜ١هبٕ
اـوبّ آ٢ٛب ؼـ ؼكبتف ٗفث ٠٘ٞثجت ٌؽ ٟاٛؽ.
(ٗ] )3طؽٝيت قٗبٛي ثفاي ػل [ٞػؽٕ ـػبيت ٗٔ٢ت ١بي ٗوفـٌؽ ٟؼـ ايٗ ٚبؼ ٟت٢ٜهب
ؼـ ٗٞاـؼي ثػٍٞؼٗ ٟي ٌٛٞؽ ًٗ ٠ؽاـى يهب ٗىهتٜؽات ٗهؿًٞـ ؼـ ثٜهؽ١بي ( )1يهب (ٝ )2
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ٌٗبتجبت ٛ ٝبٗ١ ٠ب يب ٛىػ١ ٠بي ثبٛي آ٢ٛب ضؽاًثف هجْ اق ٗ 6ب ٟپه اق اٛوٕبء ٗٔ٢ت ٗوهفـ
تٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ؼـيبكت ُفؼؼ.
(] )4اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ٗ ٝفاتت تؼييٗ ٚتؼبهت[١ .ف ُب ٟؼكتف ثهي ٚآ٘ٔٔهي
اظ٢بـٛبٗ ٠توبٔبي ثي ٚآ٘ٔٔي يب ٗفاتهت تؼيهيٗ ٚتؼبههت ـا پهه اق اٛوٕهبءٗؽت ؼٗ ٝب١ه٠
ٜٗؽـج ؼـ ثٜؽ (ٗ )4بؼٞٗ )3( ٟاكوتٜبٗ٠مثٜؽ(ٗ )4بؼ ٟو ٕٞپفٝتٌْ  ٝثٜؽ (()6ة) ٗبؼ)24( ٟ
اي ٚآئيٛ ٚبٗ ٠ؼـيبكت ٘ٛبيؽم ٝاؼاـٗ ٟفث ٠٘ٞاػالٕ ٘ٛبيؽ ًه ٠تهرغيف ؼـ ؼـيبكهت ؼـ ٛتيده٠
ٌفائٗ ٗ ٝوتٕيبت ٜٗؽـج ؼـ ثٜهؽ١بي ( )1يهب ( )2ايهٗ ٚهبؼِ ٟهٞـت ُفكته ٠اوهتمٗلبؼ
ثٜؽ١بي ( )1يب( )2يب (ِ )3بؼم غٞاٜ١ؽ ثٞؼ.

ٗبؼ)6(ٟ
قثبٙ
(] )1اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي [
(آق) ًٔي ٠اظ٢بـٛبٗ١ ٠بي ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ً ٠تبثغ ٗٞاكوتٜبٗ١ ٠ىتٜؽثبيؽ ثه ٠قثهب ٙكفاٛىه٠
تٜظيٖ ٌٛٞؽ.
(ة) ًٔي ٠اظ٢بـٛبٗ١ ٠بي ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ً ٠تهبثغ پفٝتٌهْ يهب پفٝتٌهْ ٘١ٝسٜهيٞٗ ٚاكوتٜبٗه٠
١ىتٜؽ ثٜبثفتّ٘يٖ اؼاـٗ ٟجؽأ ثكثب ٙكفاٛى ٠يب أِٛيىي تٜظيٖ غٞاٜ١ؽ ٌؽ يؼٜي ث ٠ػجبـت ؼيِف
اؼاـٗ ٟجؽأ اخبق ٟغٞا١ؽ ؼاؼ ٗتوبٔي يٌي اق ؼ ٝقثب ٙكفاٛى ٠يب أِٛيىي ـا اٛتػبة ٘ٛبيؽ.
(] )2وبيف ٌٗبتجبت ثـيف اق اظ٢بـٛبٗ١ ٠بي ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي [
(آق) ًٔيٌٗ ٠بتجبت ٗفث ٖٞث ٠اظ٢بـٛبٗ١ ٠بي ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ًٜٗ ٠طّهفاً تهبثغ ٗٞاكوتٜبٗه٠
١ىتٜؽ يب ثجت٢بي ثي ٚآ٘ٔٔي ٛبٌي اق اي ٠ِٜٛٞاظ٢بـٛبٗ١ ٠بم ٍٗف ٖٝثف ـػبيت ٗلبؼ ثٜؽ() v( )2
ٗبؼ ٝ )17( ٟثٜؽ (٘١ )3بٗ ٙبؼٟمث ٠قثب ٙكفاٛى ٠غٞا١ؽ ثٞؼ ث ٠اوهتثٜبء ٗٞاـؼيٌه ٠ثجهت ثهيٚ
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آ٘ٔٔي ٛبٌي اق اظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي ًٜٗ ٠طّفاً تبثغ ٗٞاكوتٜبٗه ٠ثهٞؼ ٟاوهت ٍٗه٘ ّٞتؼيهيٚ
ٗتؼبهت ٗٞٔٞع ثٜؽ(()1ة) ٗبؼ)24( ٟثبٌؽمؼـ ايّٜٞـت ٗلبؼ (ة) ٘١ي ٚثٜؽ ِبؼم غٞا١ؽ ثٞؼ.
(ة) ًٔيٌٗ ٠بتجبت اٛدبٕ ٌؽٗ ٟفتجٗ ثب اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ًٜٗ ٠طّفاً تهبثغ پفٝتٌهْ
يب پفٝتٌْ ٘١ ٝسٜيٞٗ ٚاكوتٜبٗ١ ٠ىتٜؽمٍٗف ٖٝثه ٠ـػبيهت ثٜهؽ(ٗ )V()2هبؼ ٝ )17(ٟثٜهؽ ()3
٘١بٗ ٙبؼ:ٟ
(١ ) Iف ُبٌٗ ٟبتجبت ٗؿًٞـ تٞوٗ ٗتوبٔي يب ٗبٓي يهب اق ٘فيهن يهي اؼاـ ٟثه ٠ؼكتهف ثهيٚ
آ٘ٔٔي اـوبّ ٌؽ ٟثبٌؽ ثبيؽ ث ٠قثب ٙأِٛيىي يب كفاٛى ٠ثبٌؽ؛
(١ ) IIف ُبٌٗ ٟبتجبت اٛدبٕ ٌؽ ٟضبٝي اػالٗي ٠اي ٗجٜي ثف هّؽ اوتلبؼ ٟاق ػالٗهت ثبٌهؽ
ً٘ ٠جن ثٜؽ(()6ؼ)(ٗ) Iبؼ )9( ٟث ٠اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ٔ٘ي٘ٗ ٠ي ُفؼؼمٌٗبتجبت ٗهؿًٞـ
ثبيؽ ث١ ٠ف قثبٛي ً ٠ؼـ ثٜؽ (ٗ )2بؼٗ )7( ٟوفـ ٌؽ ٟاوت تٜظيٖ ٌٛٞؽ.
(١ ) IIIف ُبٌٗ ٟبتجبت اٛدبٕ ٌؽ ٟاػالٗي ٠اي يب اغٙبـي ٠اي ثبٌهؽ ًه ٠تٞوهٗ ؼكتهف ثهيٚ
آ٘ٔٔي ِبؼـ  ٝث ٠اؼاـ ٟاي غٙبة ٌؽ ٟاوتمٌٗبتجبت ٗؿًٞـ ثبيؽ ث٘١ ٠ب ٙقثبٛي تٜظيٖ ٌٛٞؽ ً٠
اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي تٜظيٖ ٌؽ ٟاوت ِٗف اي ٠ٌٜاؼاـٗ ٟؿًٞـ ث ٠ؼكتهف ثهي ٚآ٘ٔٔهي اػهالٕ
ًفؼ ٟثبٌؽ ًًٔ ٠ي ٠اغٙبـ ١ب ثبيؽ ث ٠قثب ٙأِٛيىي ثبٌٜؽ يب ًٔي ٠اغٙبـ ١ب ثبيؽ ث ٠قثهب ٙكفاٛىه٠
ثبٌٜؽ؛١ف ُب ٟاغٙبـ يب اػالٗي ٠اي ً ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ِهبؼـ ًهفؼ ٟاوهت ؼـ ٗهٞـؼ ثجهت ثهيٚ
آ٘ٔٔي يي ػالٗت ؼـ ؼكبتف ثجتي ثي ٚآ٘ٔٔي ثبٌؽماػالٗيٗ ٠ؿًٞـ قثبٛي ً ٠اظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي
ث ٠آ ٙقثب ٙتٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ؼـيبكت ٌؽ ٟاوت ـا ٜٗؼٌه غٞا١ؽ ًفؼ.
(١ )IVف ُبٌٗ ٟبتجبت اٛدبٕ ٌؽ ٟاػالٗي ٠يب اغٙبـي ثبٌؽ ً ٠تٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ِبؼـ
 ٝثٗ ٠توبٔي يب ٗبٓي غٙبة ٌؽ ٟاوتمٌٗبتجبت ٗهؿًٞـ ثبيهؽ ٘١هب ٙقثهبٛي تٜظهيٖ ٌهٛٞؽً٠
اظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي تٜظيٖ ٌؽ ٟاوت ِٗف اي ٠ٌٜثب ٝخٞؼ اي ٠ٌٜاظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔهي ثه ٠قثهبٙ
كفاٛى ٠تٜظيٖ ٌؽ ٟاوت ٗتوبٔي يب ٗب ٓي ِهفيط ًب اػهالٕ ًهفؼ ٟثبٌهؽ ًهٗ ٠بيهْ اوهت زٜهيٚ
ٌٗبتجبت(اػالٗي ٠يب اغٙبـ)ـا ث ٠قثب ٙأِٛيىي ؼـيبكهت ًٜهؽميب ثهفػٌه يؼٜهي ثهب ٝخهٞؼ ايٌٜه٠
اظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي ث ٠قثب ٙأِٛيىي تٜظيٖ ٌؽ ٟاوتمٗتوبٔي يب ٗبٓهي ِهفيطبً اػهالٕ ًهفؼٟ
ثبٌؽ ًٗ ٠بيْ اوت زٜيٌٗ ٚبتجبت(اػالٗي ٠يب اغٙبـ)ـا ث ٠قثب ٙكفاٛى ٠ؼـيبكت ًٜؽ.
( ] )3ثجت ٝاٛتٍبـ آُ٢ي[
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(آق) ١ف ُب ٟاظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي ٜٗطّفاً تبثغ ٗٞاكوتٜبٗ ٠ثبٌهؽم ٗفاتهت ثجهت ؼـ ؼكهبتف
ثجتي ثي ٚآ٘ٔٔيم اٛتٍبـ آُ٢ي ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ؼـ ٗدٔ١ ٝ ٠ف ً ٠ٛٞؼاؼ١ ٟبي ؼيِف ً٘ ٠جن ايٚ
آئيٛ ٚبٗ ٠ؼـ غّ َٞثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ٗؿًٞـ ثبيؽ آُ٢ي ٌٛٞؽمث ٠قثب ٙكفاٛى ٠غٞاٜ١ؽ ثٞؼ.
(ة) ١ف ُب ٟاظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي ٜٗطّفاً تبثغ پفٝتٌهْ يهب پفٝتٌهْ ٘١ ٝسٜهيٞٗ ٚاكوتٜبٗه٠
ثبٌؽمٗفاتت ثجت ؼـ ؼكبتفثجتي ثي ٚآ٘ٔٔي اٛتٍبـ آُ٢ي ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ؼـ ٗدٔ١ ٝ ٠ف ُ٠ٛٞ
ؼاؼ١ ٟبي ؼيِف ً٘ ٠جن اي ٚآئيٛ ٚبٗ ٠ؼـ غّ َٞثجت ثي ٚآٔ٘ٔي ٗؿًٞـ ثبيؽ آُ٢ي ٌهٛٞؽ ثه٠
قثب ٙكفاٛى ٝ ٠أِٛيىي غٞاٜ١ؽ ثٞؼٗ.فاتت ثجت  ٝآُ٢ي ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي قثبٛي ًه ٠ثه ٠آ ٙقثهبٙ
اظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي ٗؿًٞـ تٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ؼـيبكت ٌؽ ٟاوت ـا ٜٗؼٌه غٞا١ؽ ًفؼ.
(ج) اُف ٗفاتت تؼييٗ ٚتؼبهت ً٘ ٠جن ثٜؽ(( )1ة)ٗبؼ )24(ٟاٛدبٕ ٌؽ ٟاوهتمآٝي ٚتؼيهيٚ
ٗتؼبهت اوت ً٘ ٠جن ٗبؼٗ ٟؿًٞـ اٛدبٕ پؿيفكت ٠اوتمؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔهي ث٘٢هفا ٟاٛتٍهبـ آُ٢هي
ٗفاتت ٗؿًٞـ ؼـ ٗدٔ٠مثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ـا ث ٠قثهب ٙأِٛيىهي ٜٗتٍهف غٞا١هؽ ًهفؼ  ٝثجهت ثهيٚ
آ٘ٔٔي ـا ٗدؽؼاً ث ٠قثب ٙكفاٛىٜٗ ٠تٍف غٞا١ؽ ًفؼ.په اق آٙمٗفاتهت تؼيهيٗ ٚتؼبههت ؼـ ؼكهبتف
ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ث ٠قثب ٙكفاٛى ٝ ٠أِٛيىي ثجت غٞا١ؽ ٌؽٗ.فاتت ثجت ؼـ ؼكتف ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي
٘١ ٝسٜي ٚاٛتٍبـ ١ف ُ ٠ٛٞؼاؼ١ ٟبئي ً ٠ثبيؽ تطت اي ٚآئيٛ ٚبٗ ٠ؼـ غّ َٞثجت ثهي ٚآ٘ٔٔهي
ثجت  ٝوپه ؼـ ٗدٜٔٗ ٠تٍف ٌٛٞؽمث ٠قثب٢ٛبي أِٛيىي  ٝكفاٛى ٠اٛدبٕ غٞاٜ١ؽ ٌؽ.
([ )4تفخ٘]٠
(آق) ٗؽاـى  ٝاوٜبؼي ً ٠ثفاي ت٢ي ٠اغٙبـي ٠يب اػالٗي١ ٠هبي ٗٔٞهٞع ثٜهؽ ()2
(ة) ()IV(ٝ) IIIايٗ ٚبؼ٘١ ٝ ٟسٜي ٚثفاي ثجت ٍٛ ٝف آُ٢ي ٘جن ثٜهؽ (()3ج)( ٝؼ) ايهٗ ٚهبؼٟ
ٔفٝـي ١ىتٜؽمتٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي اق قثب ٙكفاٛى ٠ث ٠أِٛيىهي يهب اق أِٛيىهي ثه ٠كفاٛىه٠
تفخ٘ ٠غٞاٜ١ؽ ٌؽ ٗ.توبٔي يب ٗبٓيمٗي تٞاٛؽ يي ٛىػ ٠تفخ٘ ٠پيٍ٢ٜبؼي اق ١ف ٗتٜي ً ٠ؼـ
اظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي يب توبٔبي تؼييٗ ٚتؼبهت ؾًف ٌؽ ٟاوت ت٢ي ٝ ٠ث ٠اظ٢بـٛبٗه ٠يهب توبٔهبي
ٗكثٞـ ٔ٘ي٘٘ٛ ٠بيؽ اُف ثٛ ٠ظف ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي تفخ٘ ٠پيٍ٢ٜبؼي ٗهؿًٞـ ِهطيص ٛجبٌهؽمؼكتف
ثي ٚآ٘ٔٔي اق ٗتوبٔي يب ٗبٓي ؼػٞت غٞا١ؽ ًفؼ تب ٛظف غٞؼ ـا ؼـ ٗٞـؼ تّهطيطبت القٕ اـائه٠
٘ٛبيؽ  ٝظفف يي ٗب ٟپه اق ؼػٞت ٗؿًٞـ ٛىجت ث ٠اِالش تفخ٘ ٠اهؽإ غٞا١ؽ ًفؼ.
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(ة) ثب ٝخٞؼ (آق)كٞممؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ػالٗت ـا تفخ٘ٛ ٠ػٞا١ؽ ًفؼ١.ف ُبٟم ٘جهن ثٜهؽ ()4
ة (ٗ)IIIبؼ 9 ٟيب ثٜؽ(()3ج)ٗبؼ)24( ٟمٗتوبٔي تفخ٘ ٠يب تفخ٘١ ٠بئي اق ػالٗت ـا اـائ ٠ؼ١هؽم
ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ِطت زٜي ٚتفخ٘١ ٠بئي ـا ًٜتفّ ٛػٞا١ؽ ًفؼ.

ٗبؼ)7(ٟ
اثالؽ ثفغي ٌفائٗ ٗ ٝؽاـى القٕ

([ )2هّؽ اوتلبؼ ٟاق ػالٗت]
١ف ُب ٟيي ػٕٗ ٞتؼب١ؽمثؼٜٞاًٍٞ ٙـػٕٞي ً٘ ٠جن پفٝتٌْ تؼييٌ ٚهؽ ٟاوهتماػالٗي٠
اي ٗجٜي ثف هّؽ اوتلبؼ ٟاق ػالٗت ـا ؼـغٞاوت ٘ٛبيهؽمٗفاتت ٗهؿًٞـ ـا ثهٗ ٠هؽيف ًهْ اػهالٕ
غٞا١ؽ ًفؼ١.ف ُبًٍٞ ٟـ ٗؿًٞـ اػالٕ ٘ٛبيؽ ً ٠ؼـغٞاوت ٗكثٞـ ثبيؽ ـٝي كفٕ ـو٘ي خؽاُبٛه٠
اي تٜظيٖ ٝتٞوٗ ٌػُ ٗتوبٔي إٗبء ٌٞؼ  ٝث ٠اظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي ٔه٘يُ٘ ٠فؼؼمِٜ١هبٕ
اػالٕ ٗفاتت ٗؿًٞـ ثٗ ٠ؽيف ًْمثبيؽ ٘ي ٛبٗ ٠اي ٗت ٚؼهين اػالٗيٞٗ ٠ـؼ ؼـغٞاوت ـا ٛيهك ثه٠
ٗؽيف ًْ تىٔيٖ ٘ٛبيؽ١.ف ُب ٟآًٍٞ ٙـ ػٕ ٞاػالٕ ٘ٛبيهؽ ًه ٠ثهب ٝخهٞؼ ايٌٜه ٠اظ٢بـٛبٗه ٠ثهيٚ
آ٘ٔٔي ث ٠قثب ٙكفاٛى ٠تٜظيٖ ٌؽ ٟاوتماػالٗي ٠كٞم ثبيؽ ث ٠قثب ٙأِٛيىي ثبٌؽ  ٝيب ثف ػٌهمثب
ٝخٞؼ اي ٠ٌٜاظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي ث ٠قثب ٙأِٛيىي تٜظيٖ ٌؽ ٟاوتماػالٗي ٠كٞم ثبيؽ ثه ٠قثهبٙ
كفاٛى ٠تٜظيٖ ُفؼؼمقثبٞٗ ٙـؼ ٛظف ثبيؽ ؼـ اػالٗي ٠تطٞئي ثٗ ٠ؽيف ًْ ٍٗػُ ُفؼؼ.
([ )3اثالؽ]
(آق) ١ف ٞٛع اثالؿيٜٗ ٠ؽـج ؼـ ثٜؽ ( )1كٞم ِٜ١بٕ تطٞيْ وٜؽ آطبممپؿيفي يب
إٗبء پفٝتٌْ تٞوٗ ًٍٞـ ػٕ ٞثبيؽ تىٔيٖ ُفؼؼ  ٝتبـيع آؿبق اػتجبـ اثالؿيٗ ٠ؿًٞـ ٘١بٙ
تبـيع ٌفٝع اػتجبـ پفٝتٌْ ؼـ غًٍّٞ َٞـي اوت ً ٠اثالؿيٗ ٠هؿًٞـ ـا تطٞيهْ ٘ٛهٞؼٟ
اوت.اي ٚاثالؿي ٠ـا ٗي تٞاٗ ٙتؼبهجبً ٛيك تطٞيْ ٞ٘ٛؼ ً ٠ؼـ ايّٜٞـت تهبـيع آؿهبق اػتجهبـٝ
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اخفاي آ ٙوٗ ٠ب ٟپه اق ؼـيبكت آ ٙتٞوٗ ٗؽيف ًْ ؼـ غّه َٞثجهت ثهي ٚآ٘ٔٔهي ًه٠
تبـيع آ٘١ ٙب ٙتبـيع يب ثؼؽ اق تبـيع آؿبق اػتجبـ اثالؿي ٠تٞوٗ ٗؽيف ًْ اوت يب ١ف تهبـيع
ؼيِفي ً ٠ؼـ اثالؿي ٠ؾًف ٌؽ ٟثبٌؽمغٞا١ؽ ثٞؼ.
(ة) ١ف ٞٛع اثالؿي٘ ٠ً ٠جن ثٜؽ ()1يب ثٜؽ ( )2كهٞم ًه ٠هجهْ اق  24اًتجهف 2001
ٗؼتجههف ثههٞؼ ٟتٜظههيٖ ٌههؽ ٟاوههت ـا ٗههي تههٞا ٙؼـ ِههٞـت ت٘بيههْ ؼـ ١ههف قٗههبٗ ٙىههتفؼ
ٞ٘ٛؼ.اػالٗي ٠اوتفؼاؼ ثٗ ٠ؽيف ًْ اـوبّ غٞا١ؽ ٌؽٗ.فاتت اوتفؼاؼ په اق ؼـيبكت اػالٗي٠
اوتفؼاؼ تٞوٗ ٗؽيفًْ يب ؼـ ١ف تبـيع ؼيِفي ً ٠ؼـ اػالٗيٗ ٠ؿًٞـ ؾًف ٌؽ ٟاوتمٗؼتجف
غٞا١ؽ ثٞؼ.
كّْ ؼٕٝ
اظ٢بـٛبٗ١ ٠بي ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي
ٗبؼٍ١ ٟتٖ
ٗتوبٔبٗ ٙتؼؽؼ
([ )1ؼ ٝيب زٜؽ ٗتوبٔي ًٜٗ ٠طّفاً ث ٠تبثؼيت اق ٗٞاكوتٜبٗ ٠يب ث ٠تبثؼيت اق
ٗٞاكوتٜبٗ٘١ ٝ ٠سٜي ٚپفٝتٌْ اظ٢بـٛبٗ ٠اي ـا توبٔب ٗي ًٜٜؽ].
ؼ ٝيب زٜؽ ٗتوبٔي ٗي تٞاٜٛؽ ٗتلوبً اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ً ٠ث ٠تبثؼيت اق
ٗٞاكوتٜبٗ ٠يب ٗٞاكوتٜبٗ٘١ ٝ ٠سٜي ٚپفٝتٌْ توبٔب ٗي ٌٞؼ ـا توبٔب ٘ٛبيٜؽ ثٍف٘ي ً٠
ثجت ٗجؽاءػالٗت ٗتؼٔن ث ٠٘١ ٠آ٢ٛب ثبٌؽ  ٝاي٠ٌٜم٘جن ثٜؽ(ٗ)3بؼٞٗ)1(ٟاكوتٜبٗ٠مًٍٞـ
ٗجؽاء ًٔيٗ ٠توبٔيب ٙيي ًٍٞـ ٝاضؽ ثبٌؽ.
([ )2ؼ ٝيب زٜؽ ٗتوبٔي ًٜٗ ٠طّفاً ٘جن ٗلبؼ پفٝتٌْ اظ٢بـٛبٗ ٠اي ـا توبٔب ٗي ًٜٜؽ].
ؼ ٝيب زٜؽ ٗتوبٔي ٗي تٞاٜٛؽ اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔهي ـا ٜٗطّهفاً ثه ٠تبثؼيهت اق
پفٝتٌْ توبٔب ٘ٛبيٜؽ ثٍف٘ي ً ٠اظ٢بـٛبٗٗ ٠جؽاء تٞوٗ آ٢ٛب ثّهٞـت ٗتلهن توبٔهب ٌهؽٟ
ثبٌؽ يب ثجت ٗجؽاء ٗتؼٔن ث ٠٘١ ٠آ٢ٛب ثبٌؽ  ٝثٍف٘ي ً١ ٠ف يي اق آ٢ٛبمؼـ غًٍّٞ َٞـ
ٗتؼب١ؽي ً ٠اؼاـ ٟآ ٙاؼاـٗ ٟجهؽاء اوهتم٘جن ٗلهبؼ ثٜهؽ (ٗ)1هبؼ )2( ٟپفٝتٌْمِهالضيت
توبٔبي اظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي ـا ؼاٌت ٠ثبٌؽ.

21

ٗبؼٖ٢ٛ ٟ
ٗؽاـى القٕ ثفاي توبٔبي اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي
([ )1تىٔيٖ ٗؽاـى]
اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي تٞوٗ اؼاـٗ ٟجؽاء ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي تىٔيٖ غٞا١ؽ ٌؽ.
([ )2كفٕ ٝإٗبء]
(آق) اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ـٝي كفٕ ـو٘ي تٜظيٖ  ٝؼـ يي ٛىػ ٠تىٔيٖ غٞا١ؽ ٌؽ.
(ة) اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي تٞوٗ اؼاـٗ ٟجؽاءإٗبء١ ٝف ُهب ٟاؼاـٗ ٟجهؽاء ٗوتٕهي ثؽاٛهؽ
ٗتوبٔي ٛيك آٛفا إٗبء ٗي ٘ٛبيؽ١.ف ُب ٟاؼاـٗ ٟجؽاءإٗهبء اظ٢بـٛبٗه ٠ثجهت ثهي ٚآ٘ٔٔهي تٞوهٗ
ٗتوبٔي ـا ٔفٝـي تٍػيُ ٛؽ١ؽ ٓٝي اخبق ٟؼ١ؽ ًٛ ٠بٗجفؼٛ ٟيك آٛفا إٗهبء ًٜؽمٗتوبٔهي ٗهي
تٞاٛؽ اظ٢بـٛبٗ ٠ـا إٗبء ٘ٛبيؽ.
(١[ )3كي١ ٠ٜبي ٗوفـ]ٟ
١كي١ ٠ٜبي ٗفث ٖٞث ٠اظ٢بـٛبٗه ٠ثجهت ثهي ٚآ٘ٔٔهي ٘جهن ٗلهبؼ ٗهٞاؼ ()10م()35(ٝ)34
پفؼاغت ٗي ُفؼؼ.
(ٗ[ )4طتٞيبت ًٔي ٠اظ٢بـٛبٗ١ ٠بي ثي ٚآ٘ٔٔي]
(آق) ٍٗف ٖٝثف ـػبيت ثٜؽ١بي ()5م()7(ٝ)6ماظ٢بـٛبٗه ٠توبٔهبي ثجهت ثهي ٚآ٘ٔٔهي ضهبٝي
ٗٙبٓت قيف غٞا١ؽ:
(ٛ ) Iبٕ ٗتوبٔيم١ف ُبٗ ٟتوبٔي يي ٌػّيت ضويوهي اوهت ٛهبٗي ًه ٠ثبيهؽ هيهؽ ُهفؼؼ
ػجبـت غٞا١ؽ ثٞؼ اق ٛبٕ ٛ ٝهبٕ غهبٞٛاؼُي ٌهػُ يهب اٌهػبَ ضويويم١هف ُهبٗ ٟتوبٔهي يهي
ٌػّيت ضوٞهي ثبٌؽمٛبٗي ً ٠ثبيؽ ؾًهف ُهفؼؼ ػجهبـت غٞا١هؽ ثهٞؼ اق ٛهبٕ ًبٗهْ ثجهت ٌهؽٟ
ٌػّيت ضوٞهي؛١ف ُبٛ ٟبٕ ٗتوبٔي ثب ضفٝكي ؿيف اق ضفٝف التيٌٞٛ ٚتٗ ٠ي ٌٞؼم ٛبٕ ٗهؿًٞـ
ث ٠قثبٛي ً ٠ث ٠آ ٙاظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي تٜظيٖ ٌؽ ٟاوت ٛيك ثبيؽ ؼـج ُفؼؼ؛١هف ُهبٗ ٟتوبٔهي
يي ٌػّيت ضوٞهي اوت ٛ ٝبٕ ا ٝث ٠ضفٝكي ؿيف اق ضفٝف التيٌٞٛ ٚتٗ ٠ي ٌٞؼمث ٠خهبي ٛهبٕ
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ٞٛيىُ ٠فؼاٛي ٌؽٗ ٟي تٞاٛ ٙبٕ ٌػّيت ضوٞهي ٗؿًٞـ ـا ث ٠قثبٛي ً ٠ثب اظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔهي
تٜظيٖ ٌؽ ٟاوت تفخ٘ ٝ ٠ؼـ اظ٢بـٛبٗٗ ٠ؿثٞـ ؼـج ٞ٘ٛؼم
(ٍٛ ) IIبٛي ٗتوبٔي؛ٍٛبٛي ٗؿًٞـ ثبيؽ ثب ـػبيت ًٔيٌ ٠فائٗ  ٝآئيٛ ٚبٗهٗ ٠فوه ٕٞپىهتي
هيؽ ُفؼؼ ث٘ ٠فيوي ًه ٠اـوهبّ  ٝتطٞيهْ وهفيغ اق ٘فيهن غهؽٗبت پىهتي ـا ٗيىهف وهبقؼ ٝ
ضبٝيمضؽاهْمًٔي ٠ثػٍ٢بي اؼاـي ٗفثٌ ٠٘ٞبْٗ ٌ٘بـ ٟوبغت٘بٛ ٙيك ثبٌؽ؛ثؼالٟٝمٌه٘بـ ٟتٔلهٚ
ٝتٔ ٠كٌه ٘١ ٝسٜي ٚآؼـن ٌٗبتجبتي ٛيك ثبيؽ هيؽ ُفؼؼمٍٛبٛي ٌٗبتجبتي ٘١هبٍٛ ٙهبٛي آٝهيٚ
ٗتوبٔي هيؽ ٌؽ ٟؼـ اظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي غٞا١ؽ ثٞؼ.
(ٛ ) IIIهبٕ ٍٛ ٝهبٛي ٘ٛبيٜههؽ ٟيهب ًٝيهْم(اُف ًٝيههْ يهب ٘ٛبيٜهؽ ٟاي ٝخههٞؼ ؼاٌهت ٠ثبٌههؽ).
ثؼالٟٝمٌ٘بـ ٟتٔلٌ٘ ٝ ٚبـ ٟتٔ ٠كٌه ـا ٛيك ٗي تٞاٜٗ ٙؼٌه ًفؼ؛ ١فُبٛ ٟبٕ ٘ٛبيٜؽ ٟيب ًٝيْ ثب
ضفٝكي ؿيف اق ضفٝف التي ٚثبٌؽم ٞٛيىُ ٠فؼاٛي ٛبٕ ٗؿًٞـ ث ٠قثبٛي ً ٠ثه ٠آ ٙقثهب ٙاظ٢بـٛبٗه٠
ثي ٚآ٘ٔٔي تٜظيٖ ٌؽ ٟاوت ٛيك ثبيؽ ؼـج ُفؼؼ١.ف ُب٘ٛ ٟبيٜؽ ٟيب ًٝيْ يي ٌػّهيت ضوهٞهي
ثبٌؽ ٛ ٝبٕ ا ٝث ٠ضفٝكي ؿيف اق ضفٝف التيٌٞٛ ٚتٗ ٠ي ٌٞؼ ث ٠خبي ٞٛيىُ ٠فؼاٛي ٗي تٞاٛ ٙهبٕ
ٌػّيت ضوٞهي ٗؿًٞـ ـا ث ٠قثبٛي ً ٠ثب آ ٙاظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي تٜظهيٖ ٌهؽ ٟتفخ٘هٝ ٠
ؼـ اظ٢بـٛبٗٗ ٠كثٞـ ؼـج ٞ٘ٛؼ.
(١ ) IVف ُب٘ ٟجن ًٜٞاٛىي ٙٞپبـيه ثفاي ض٘بيت اق ٗبٌٓيت ِٜؼتيمٗتوبٔي ٗبيْ ثبٌهؽ
اق ٗكايبي ضن توؽٕ اظ٢بـٛبٗٗ ٠وؽٕ تفي اوتلبؼ٘ٛ ٟبيؽماػالٗي ٠اي ٗجٜي ثهف اؼػهبي ضهن توهؽٕ
اظ٢بـٛبٗٗ ٠وؽٕ ً ٠ؼـ آٛ ٙبٕ اؼاـ ٟاي ً ٠ؼـ آ ٙاظ٢بـٛبٗٗ ٠ؿًٞـ توبٔب ٌهؽ ٟث٘٢هفاٌ ٟه٘بـٝ ٟ
تبـيع آ ٙؾًف ٗي ُفؼؼمؼـ ِٞـتيًٌ ٠بال١ب  ٝغؽٗبت اظ٢بـٛبٗٗ ٠وهؽٕ ًه ٠ضهن توهؽٕ آ ٙاؼػهب
ٌؽ ٟاوت ً٘تف اق ًبال  ٝغؽٗبت اظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي ثبٌؽمًبال١ب  ٝغؽٗبتي ً ٠ضن توؽٕ آ٢ٛب
اؼػب ٌؽ ٟاوت ٛيك ؼـ اظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي هيؽ ٗي ُفؼؼ.
( ٠ٛٞ٘ٛ ) Vاي اق ػالٗت ً ٠ؼـ ًبؼـ ٗفث ٠٘ٞؼـ كفٕ ـو٘ي ههفاـ ٗهي ُيفؼ؛ٛٞ٘ٛهٗ ٠هؿًٞـ
ًبٗالً ـٝ ٝ ٌٚٝأص غٞا١ؽ ثٞؼ  ٝـِٛي يب ويبٝ ٟوليؽ ثٞؼ ٙآ ٙث ٠ايٌٛ ٚت ٠ثىتِي ؼاـؼ ً ٠آيب
ػالٗت ٗؿًٞـ ؼـ اظ٢بـٛبٗٗ ٠جؽاء  ٝيب ثجت ٗجؽاء ثّٞـت ـِٛي يب ويب ٝ ٟوهليؽ ثهٞؼ ٟاوهت.اُف
ؼـ اظ٢بـٛبٗ ٠يب ثجت ٗجؽاء ـِٛي ثبٌؽمؼـ اظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي ٛيك ثّٞـت ـِٛهي غٞا١هؽ ثهٞؼ ٝ
اُف ؼـ اظ٢بـٛبٗ ٠يب ثجت ٗجؽاء ثّٞـت ويب ٝ ٟوليؽ ثبٌؽ ؼـ اظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي ٛيهك ثّهٞـت
ويب ٝ ٟوليؽ ؼـج غٞا١ؽ ٌؽ.
(١ ) VIف ُبٗ ٟتوبٔي ٗبيْ ثبٌؽ ً ٠ػالٗت ٗٞـؼ ٛظف ثب ضفٝف اوتبٛؽاـؼ ٍٗ ٝػّي ؼـج
ٌٞؼمٗفاتت ثبيؽ ؼـ اظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي ػيٜبً هيؽ ٌٞؼ.
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(١ )VIIف ُبٟم٘جن ٗلبؼ ثٜؽ (ٗ)3بؼٞٗ)3(ٟاكوتٜبٗه ٠يهب ثٜهؽ(ٗ )3هبؼ )3(ٟپفٝتٌْمٗتوبٔهي
ـ َٛثػِّٞي ـا ث ٠ػٜٞاٝ ٙيمُي غهبَ ػالٗهت اؼػهب ًٜهؽمٗفاتت ٗهؿًٞـ ثبيهؽ ؼـ اظ٢بـٛبٗه٠
ٜٗؼٌه ٌٞؼ ٘١ ٝسٜي ٚـ َٛيب تفًيجي اق ـ٢ِٛبي اؼػب ٌؽٛ ٟيك ث ٠ضهفٝف ؼـ اظ٢بـٛبٗه ٠ثهيٚ
آ٘ٔٔي ؼـج غٞاٜ١ؽ ٌؽ ١ ٝف ُب ٠ٛٞ٘ٛ ٟػالٗت ً٘ ٠جن() Vكهٞم تىهٔيٖ ٌهؽ ٟاوهت ثّهٞـت
ويبٝ ٟوليؽ ثبٌؽميي  ٠ٛٞ٘ٛـِٛي آ ٙؼـ اظ٢بـٛبٗ ٠آّبم غٞا١ؽ ٌؽ.
(١ )V IIIف ُب ٟاظ٢بـٛبٗٗ ٠جؽاءيب تّؽين ثجت ٗجؽاء ٗفثه ٖٞثه ٠يهي ػالٗهت وه ٠ثؼهؽي
ثبٌؽمػجبـت“ و ٠ثؼؽي” ؼـ اظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي ؾًف غٞا١ؽ ٌؽ.
(  ١ )IXف ُب ٟاظ٢بـٛبٗهٗ ٠جهؽاء يهب تّهؽين ثجهت ٗجهؽاء ثه ٠يهي ػالٗهت ِهٞتي ٗفثهٖٞ
ثبٌؽمػجبـت “ػالٗت ِٞتي” ؼـ اظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي ؾًف غٞا١ؽ ٌؽ.
(١ )Xف ُب ٟاظ٢بـٛبٗٗ ٠جؽاء يب تّؽين ثجت ٗجؽاءث ٠يي“ ػالٗت ُف١ٝي ”يب“ػالٗت ُٞا١ي
ًٜٜؽ” ٟيب “ػالٗت ٔ٘بٛت” ٗفث ٖٞثبٌؽمٗفاتت ػيٜبً ؼـ اظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي ؾًف غٞا١ؽ ٌؽ.
(١ )XIف ُب ٟؼـ اظ٢بـٛبٗٗ ٠جؽاء يب تّؽين ثجت ٗجؽاء ػالٗت ثب اوتلبؼ ٟاق ضفٝف تِٞهيق
ٌؽ ٟثبٌؽمتِٞيق ٗؿًٞـ ػيٜبً ؼـ اظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي ؼـج غٞا١ؽ ٌؽ؛١ف ُب ٟتِٞهيق ٗهؿًٞـ
ؼـ اظ٢بـٛبٗٗ ٠جؽاء ث ٠قثبٛي ؿيف اق قثبٛي ً ٠ثب آ ٙاظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي تٜظيٖ ٌهؽ ٟاوهت ؼـج
ٌؽ ٟثبٌؽمتِٞيق ٗٞـؼ ٛظف ؼـ اظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي ث ٠قثبٛي ؼـج غٞا١ؽ ٌؽ ً ٠اظ٢بـٛبٗ ٠ثيٚ
آ٘ٔٔي ث ٠آ ٙقثب ٙتٜظيٖ ٌؽ ٟاوت.
(١ )XIIف ُب ٟػالٗت ٗتٌٍْ ثبٌؽ اق يب ضبٝي ٗٙبٓجي ثبٌؽ ً ٠ثب ضفٝكهي ؿيهف اق ضهفٝف
التي ٌٞٛ ٚتٌ ٠ؽ ٟاٛؽ يب ضبٝي اػؽاؼي ثـيف اق اػؽاؼ ػفثي يب ـٗٝي ثبٌؽمٞٛيىُ ٠فؼاٛهي ٗٙبٓهت
كٞم ث ٠ضفٝف التي ٚيب اػؽاؼ ػفثي ؼـ اظ٢بـٛبٗٗ ٠ؿًٞـ ؼـج غٞا١ؽ ٌؽ؛ٞٛيىُ ٠فؼاٛي ث ٠ضفٝف
التي ٚث ٠پيفٝي اق هٞاٛي ٚآٝائي ِٞ ٝتي قثبٛي غٞا١ؽ ثٞؼ ً ٠ث ٠آ ٙقثب ٙاظ٢بـٛبٗه ٠ثهي ٚآ٘ٔٔهي
تٜظيٖ ٌؽ ٟاوت.
(ً )XIIIبال١ب  ٝغؽٗبتي ً ٠ثفاي توبٔبي ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي توبٔب ٗهي ُفؼؼ؛ًبال١هب ٝ
غؽٗبت ٗكثٞـ ثبيؽ ٘جن ٘جو ٠ثٜؽي ثي ٚآ٘ٔٔي ًبال١ب  ٝغؽٗبت ٘جو ٠ثٜؽي ٌٛٞؽ  ٝػؽؼي ًه٠
٘ٛبيبِٛف ١ف ٘جو ٠اوت هجْ اق ًبال١ب يب غؽٗبت آ ٙؾًف غٞا١ؽ ٌؽ ً ٝبال١ب ٝغؽٗبت ثهب ـػبيهت
تفتيت ٘جوبت ٘جو ٠ثٜؽي ثي ٚآ٘ٔٔي ؼـج غٞاٜ١هؽ ٌهؽ؛ًبال١ب  ٝغهؽٗبت ؼهيوهبً ؼـج غٞاٜ١هؽ
ٌؽً ٠ايٌٜبـ تفخيطبً ثب اوتلبؼ ٟاق ك٢فوت ٘جو ٠ثٜؽي ثي ٚآ٘ٔٔي ً ٠ثه ٠تفتيهت ضهفٝف آلجهب
تٜظيٖ ٌؽ ٟاوت اٛدبٕ غٞا١ؽ ٌؽ؛اظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔهي ٗهي تٞاٛهؽ ضهبٝي ٗفاتهت ٗطهؽٝؼيت
ًبال١ب يب غؽٗبت ٗٞـؼٛظف ثفاي يي يب زٜؽ ًٍٞـ ٗتؼب١ؽ تؼييٌ ٚهؽ ٟثبٌهؽمٗفاتت ٗطهؽٝؼيت
ًبال١ب يب غؽٗبت ثفاي ١ف ًٍٞـ ٗي تٞاٛؽ ٗتلبٝت ثبٌؽ؛ٝ
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(ٗ ) XIVجٔؾ ١كي١ ٠ٜبي هبٛٞٛي پفؼاغت ٌؽ ٝ ٟـٝي پفؼاغت آٙميهب ؼوهتٞـات ٗفث٘ٞه٠
ٗجٜي ثف ايٗ ٠ٌٜجٔؾ ٗهٞـؼ ٛظفثه ٠ضىهبثي ًه ٠تٞوهٗ ؼكتهف ثهي ٚآ٘ٔٔهي اكتتهبش ٌهؽٝ ٟاـيهك
ُفؼؼ؛ٍٗػّبت ٌػّي ًٗ ٠جٔؾ ـا پفؼاغت غٞا١ؽ ًفؼ يب ؼوتٞـات كٞم آؿًف ـا ِهبؼـ ًهفؼٟ
اوت ٛيك ؼـ اظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي هيؽ غٞا١ؽ ٌؽ.
(ة) اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ٗٞاـؼ قيف ـا ٛيك ؼـ ثف غٞا١ؽ ؼاٌت:
(١ ) Iف ُبٗ ٟتوبٔي ٌػّي ضويوي ثبٌؽمًٍٞـي ًٗ ٠توبٔي تبثؼيت آٛفا ؼاـؼ؛
(١ ) IIف ُبٗ ٟتوبٔي ٌػّي ضوٞهي ثبٌهؽمٗب١يت ضوهٞهي ٌػّهيت ضوهٞهي ٗهؿًٞـ ٝ
ًٍٞـ آ ٝ ٙؼـِٞـت ٓكٕٝمٍٗػّبت ٜٗٙو ٠اي (اوتبٙمٌ٢فوتبٙمايبٓت يب ؿيف ٠ً)ٟتطت هٞاٛيٚ
آٜٙٗ ٙو ٠ايٌ ٚػّيت ضوٞهي ترويه ٌؽ ٟاوت؛
(١ )IIIف ُب ٟػالٗت ٗتٌٍْ ثبٌؽ اق يب ضهبٝي ًٔ٘ه ٠يهب ًٔ٘هبتي ثبٌهؽ ًه ٠هبثهْ تفخ٘ه٠
ثبٌؽمتفخ٘ ٠آ ٠ً٘ٔ ٙيب ًٔ٘بت ث ٠قثب ٙكفاٛى٠م آجت ٠اُف اظ٢بـٛبٗ ٠ثهي ٚآ٘ٔٔهي ٜٗطّهفاً تهبثغ
ٗٞاكوتٜبٗ ٠ثبٌؽ؛يب تفخ٘ ٠آ ٙث ٠قثب ٙأِٛيىي يب كفاٛى ٠يب ١ف ؼ ٝ؛ اُهف اظ٢بـٛبٗه ٠ثهي ٚآ٘ٔٔهي
ٜٗطّفاً تبثغ پفٝتٌْ يب ٗٞاكوتٜبٗ٘١ ٝ ٠سٜي ٚپفٝتٌْ ثبٌؽ؛
(١ )I Vف ُبٗ ٟتوبٔيمـ َٛـا ث ٠ػٜٞا ٙثػً ٝ ٝيمُي ٍٗػّ ٠ػالٗت اؼػب ًٜؽ؛ثػٍ٢بي
أِي ػالٗت ً ٠ث ٠ـٗ َٛكثٞـ ٗي ثبٌٜؽ ًتجبً تِٞيق غٞاٜ١ؽ ٌؽ.
([ )5وبيفٗطتٞيبت اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ًٜٗ ٠طّفاً تبثغ ٗٞاكوتٜبٗٗ ٠ي ثبٌؽ].
(آق) ؼـ غّ َٞيي اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔي ًٜٗ ٠طّفاً تبثغ ٗٞاكوتٜبٗ ٠اوهتمث ٠أهبك٠
ٗٙبٓجي ً ٠ؼـثٜؽ (()4آق)كٞم ؾًف ُفؼيؽ ٟاٛؽماظ٢بـٛبٗٗ ٠ؿًٞـ ٌٗ٘ ٚاوت ضبٝي ٗٙبٓت قيهف
ٛيك ثبٌؽ:
( ٛ )Iبٕ ًٍٞـ ٗتؼب١ؽ ػٕٞٗ ٞاكوتٜبٗٗ ٠ً ٠توبٔي ؼـ آ ٙكؼبٓيت ثبقـُبٛي يب ِٜؼتي ٝاهؼي
ٗ ٝؤثف ؼاـؼ؛اُف زٜيًٍٞ ٚـي ٝخٞؼ ٛؽاٌت ٠ثبٌؽمٛبٕ ًٍٞـ ًٗ ٠توبٔي ؼـ آ ٙوبً ٚاوهت؛اُف
زٜيًٍٞ ٚـي ٝخٞؼ ٛؽاٌت ٠ثبٌؽ؛ٛبٕ ًٍٞـ ٗتؼب١ؽ ًٗ ٠توبٔي تبثؼيت آٛفا ؼاـؼ.
(١) IIف ُبٍٛ ٟبٛي ٗتوبٔي ً٘ ٠جن ثٜؽ (()4آق)() IIاـائٌ ٠ؽ ٟاوتمؼـ ًٍهٞـي ثـيهف اق
ًٍٞـي ً ٠اؼاـ ٟآ ٙاؼاـٗ ٟجؽاء اوت هفاـ ؼاٌت ٠ثبٌؽمٍٛبٛي ٗطْ ٗؤوى ٠يهب ٗطهْ اهبٗهت آٙ
ً ٠ؼـ ( )Iث ٠آ ٙاٌبـٌ ٟؽ ٟاوت.
(ًٍٞ)IIIـ١بئي ً٘ ٠جن ٗٞاكوتٜبٗ ٠تؼييٌ ٚؽ ٟاٛؽم
( )IVتبـيع ٌ٘ ٝبـ ٟثجت ٗجؽاء ٝ
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( )Vاػالٗي ٠اؼاـٗ ٟجؽاء ٘جن ٗلبؼ (ة)ثٜؽ كٞم
(ة) اػالٗيٜٗ ٠ؽـج ؼـ (آق) (ٞٗ)Vاـؼ قيف ـا ُٞا١ي غٞا١ؽ ًفؼ :
()Iتبـيػي ً ٠ؼـ آ ٙتبـيع اؼاـٗ ٟجؽاء ؼـغٞاوت ٗتوبٔي ٗجٜي ثف تىٔيٖ اظ٢بـٛبٗه ٠ثجهت
ثي ٚآ٘ٔٔي ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ـا ؼـيبكت ًفؼ ٟاوت؛
( )IIايٗ ٠ٌٜتوبٔي ٜٗؽـج ؼـ اظ٢بـٛبٗ ٠توبٔبي ثجت ثهي ٚآ٘ٔٔهي ٘١هبٗ ٙبٓهي ثجهت
ٗجؽاء ٗي ثبٌؽم
(ًٔ) IIIيٜٗ ٠ؽـخبت ؾًف ٌؽ ٟؼـ ثٜؽ (()4آهق)( )VIIIآهي(ً)XIه ٠ؼـ اظ٢بـٛبٗه ٠ثهيٚ
آ٘ٔٔي هيؽ ٌؽ ٟاٛؽ ؼـ تّؽين ثجت ٗجؽاء ٛيك ٜٗؼٌه ٌؽ ٟاٛؽم
( )IVاي ٠ٌٜػالٗت ٗٞٔٞع اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ٘١ب ٙػالٗت ٗٔٞهٞع تّهؽين ثجهت
ٗجؽاء ٗي ثبٌؽم
( )Vاي ٠ٌٜاُف ؼـ اظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي ـ َٛاؼػب ٌهؽ ٟاوهتم٘١ب ٙـٛهَ ٛيهك ؼـ تّهؽين
ثجت ٗجؽاء ٗٞـؼ اؼػب هفاـ ُفكت ٠اوتم
( )VIايً ٠ٌٜبال١ب يب غؽٗبت ٜٗؽـج ؼـ اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي خهكء ًبال١هب  ٝغهؽٗبت
ٜٗؽـج ؼـ تّؽين ثجت ٗجؽاء ٗي ثبٌؽ.
(ج) ١ف ُب ٟاظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ثف اوبن ؼ ٝيب زٜؽ تّؽين ثجت ٗجؽاء ٘١هب ٙػالٗهت
ً ٠تٞوٗ اؼاـٗ ٟجؽاء ِبؼـ ٌؽ ٟتوبٔهب ٌهؽ ٟثبٌهؽماػالٗيٜٗ ٠هؽـج ؼـ (آهق) (ٔ )Vهفٝـتبً ؼـ
غًّٔ َٞي ٠تّؽيو٢بي ثجت ٗؿًٞـ ِبؼم غٞا١ؽ ثٞؼ.
([ )6وبيف ٗطتٞيبت يي اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ًٜٗ ٠طّفاً تبثغ پفٝتٌْ اوت].
(آق) اظ٢بـٛبٗ ٠توبٔبي ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ًٜٗ ٠طّفاً تبثغ پفٝتٌْ اوهتمػال ٟٝثهف ٜٗهؽـخبت
ٗؿًٞـ ؼـ ثٜؽ(()4آق)م ضبٝي ٗٙبٓت قيف غٞا١ؽ ثٞؼ:
(١)Iف ُب ٟاظ٢بـٛبٗٗ ٠جؽاء ؼـ اؼاـ ٟيي ًٍٞـ ٗتؼب١ؽ ًٗ ٠توبٔي تبثؼيت آٛفا ؼاـاوت يهب ؼـ
آًٍ ٙههٞـ وههٌٛٞت ؼاـؼ يههب ؼـ آًٍ ٙههٞـ ؼاـاي ٗؤوىهه ٠ثبقـُههبٛي يههب ِههٜؼتي ٝاهؼههي ٗ ٝههؤثف
اوتمتوبٔب ٌؽ ٟيب تّؽين ثجت ٗجؽاء تٞوٗ اؼاـًٍٞ ٟـ ٗكثٞـ ِبؼـ ُفؼيؽ ٟثبٌؽمٛبٕ آًٍ ٙهٞـ
ٗتؼب١ؽم
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(١)IIف ُبٍٛ ٟبٛي ٗتوبٔي ً٘ ٠جن ثٜؽ(()4آق)()IIاـئٌ ٠ؽ ٟاوهت ؼـ ًٍهٞـي ثه ٠ؿيهف اق
ًٍٞـي ً ٠اؼاـ ٟآ ٙاؼاـٗ ٟجؽاء اوت ٝاهغ ٌؽ ٟثبٌؽمٗطْ اهبٗت يب ٍٛبٛي ٗؤوىٜٗ ٠ؽـج ؼـ()I
كٞم؛
(١ )IIIف ُب ٟاظ٢بـٛبٗٗ ٠جؽاء ؼـ اؼاـ ٟيي وبقٗبٗ ٙتؼب١ؽ توبٔهب ٌهؽ ٟثبٌهؽ يهب ١هف ُهبٟ
تّؽين ثجت ٗجؽاء تٞوٗ زٜي ٚاؼاـ ٟاي ِبؼـ ٌؽ ٟثبٌؽمٛبٕ وبقٗبٗ ٙؿًٞـ ٛ ٝهبٕ ًٍهٞـ ػٕهٞ
آ ٙوبقٗبٗ ٠ً ٙتوبٔي تبثؼيت آٛفا ؼاـاوتمٛبٗ ٠اي ٗجٜي ثف ايٗ ٠ٌٜتوبٔي ؼـ هٔ٘فٝئهي ًه ٠ؼـ
ػ٢ؽٛبٗٗ ٠ؤوه آ ٙوبقٗب ٙؾًف ٌؽ ٟاوتموٌٛٞت ؼاـؼ يب ٛبٗ ٠اي ٗجٜي ثف ايٌٜهٗ ٠توبٔهي ؼـ
هٔ٘فٗ ٝؿًٞـ ؼاـاي ٗؤوى ٝ ٠كؼبٓيت ثبقـُبٛي يب ِٜؼتي ٝاهؼي ٗي ثبٌؽ؛
(١ )IVف ُبٍٛ ٟبٛي ٗتوبٔي ً٘ ٠جن ثٜؽ (()4آق)( )IIاـائٌ ٠ؽ ٟاوهت ؼـ هٔ٘هفٜٗ ٝهؽـج
ؼـ ػ٢ؽٛبٗٗ ٠ؤوه وهبقٗبٗ ٙتؼب١هؽ ًه ٠اؼاـ ٟآ ٙاؼاـٗ ٟجهؽاء اوهت ههفاـ ٛؽاٌهت ٠ثبٌهؽمٗطْ
وٌٛٞت يب ٍٛبٛي ٗؤوى ٠اي ً ٠ؼـ ()IIIكٞم ث ٠آ ٙاٌبـٌ ٟؽ ٟاوت.
(ًٍٞ)Vـ١بي ٗتؼب١ؽ ً٘ ٠جن پفٝتٌْ تؼييُ ٚفؼيؽ ٟاٛؽ؛
(ٌ٘ )VIبـ ٝ ٟتبـيع اظ٢بـٛبٗٗ ٠جؽاء يب تبـيع ٌ٘ ٝبـ ٟثجت ٗجؽاء ٝ
( )VIIاػالٗي ٠اؼاـٗ ٟجؽاء ً٘ ٠جن (ة) تٜظيٖ ٌؽ ٟاوت.
(ة)اػالٗي ٠اي ً ٠ؼـ (آق)()VIIث ٠آ ٙاٌبـٌ ٟؽ ٟاوت ٗٞاـؼ قيف ـا ُٞا١ي غٞا١ؽ ًفؼ:
( )Iتبـيػي ً ٠ؼـ آ ٙتبـيع اؼاـٗ ٟجؽاء ؼـغٞاوت ٗتوبٔي ٗجٜهي ثهف تىهٔيٖ اظ٢هبـ ٛبٗه٠
ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ـا ؼـيبكت ًفؼ ٟاوت؛
( ) IIايٗ ٠ٌٜتوبٔهي ٜٗهؽـج ؼـ اظ٢بـٛبٗه ٠ثجهت ثهي ٚآ٘ٔٔهي ٘١هبٗ ٙتوبٔهي ٜٗهؽـج ؼـ
اظ٢بـٛبٗٗ ٠جؽاء يب ٗبٓي ٜٗؽـج ؼـ ثجت ٗجؽاء ٗي ثبٌؽ؛
( )IIIائً ٠ٌٜيٜٗ ٠ؽـخبت ٗؿًٞـ ؼـ ثٜؽ (()4آق)( ٠ً)VIIIؼـ اظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي ؾًف
ٌؽ ٟاٛؽ ؼـ اظ٢بـٛبٗٗ ٠جؽاء يب تّؽين ثجت ٗجؽاء ٛيك هيؽ ٌؽ ٟاٛؽم
( )IVاي ٠ٌٜػالٗت ٗٞٔٞع اظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي ٘١ب ٙػالٗت ٗٞٔٞع اظ٢بـٛبٗٗ ٠جهؽاء يهب
تّؽين ثجت ٗجؽاءٗي ثبٌؽم
( )Vاي ٠ٌٜاُف ؼـ اظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي ـ َٛاؼػب ٌؽ ٟاوتم٘١ب ٙـٛهَ ؼـ تّهؽين ثجهت
ٗجؽاءيب اظ٢بـٛبٗٗ ٠جؽاءٛيك اؼػب ٌؽ ٟاوتم
( )VIايً ٠ٌٜبال١ب  ٝغؽٗبت ٜٗؽـج ؼـ اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي خكً ٝبال١بي ٜٗهؽـج ؼـ
ًبال١ب  ٝغؽٗبت ٜٗؽـج ؼـ اظ٢بـٛبٗٗ ٠جؽاء يب تّؽين ثجت ٗجؽاء ٗي ثبٌٜؽم
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(ج) ١ف ُب ٟاظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ثف اوبن ؼ ٝيب زٜؽ اظ٢بـٛبٗٗ ٠جؽاء يهب تّهؽين ثجهت
ٗجؽاء يي ػالٗت ً ٠تٞوٗ اؼاـٗ ٟجؽاءِهبؼـ ٌهؽ ٟاوتمتوبٔهب ٌهؽ ٟثبٌهؽماػالٗيٜٗ ٠هؽـج ؼـ
(آق)(ٔ)Vفٝـتبً ؼـ غًّٔ َٞي ٠تّؽيو٢بي ثجت ٗؿًٞـ ِبؼم غٞا١ؽ ثٞؼ.
(ؼ) ١ف ُبٗ ٟفاتت تؼيي ٚيي ًٍٞـ ثًٍٞ ٠ـ ٗتؼب١ؽي ٗفث ٖٞثبٌؽً٘ ٠جن ثٜؽ(ٗ )2هبؼ)7(ٟ
اي ٚآئيٛ ٚبٗ ٠اػالٗي ٠اي ِبؼـ ًفؼ ٟاوتماظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي اػالٗي ٠اي ٗجٜي ثف هّهؽ
اوتلبؼ ٟاق ػالٗت ٗٞـؼٛظف ؼـ هٔ٘فًٍٞ ٝـ ٗكثٞـ ـا ٛيك ؼـ ثف غٞا١ؽ ؼاٌت؛اي ٚاػالٗيه ٠ثػٍهي
اق ٗفاتت تؼييًٍٞ ٚـ ٗتؼب١ؽ ً ٠آٛفا ؼـغٞاوت ٞ٘ٛؼٟمتٔوي غٞا١ؽ ٌؽ ٘ ٝجهن ؼـغٞاوهت آٙ
ًٍٞـ ٗتؼب١ؽ ثبيؽ:
()Iـٝي كفٕ خؽاُب ٠ٛاي تٜظيٖ  ٝپه اق إ٘ٛبٕ ث ٠اظ٢بـٛبٗ ٠ثهي ٚآ٘ٔٔهي تٞوهٗ ٌهػُ
ٗتوبٔي إٗبء ُفؼؼميب
( )IIؼـ اظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي ُٜدبٛؽٌٞ ٟؼ.
(ٗ[)7طتٞيبت اظ٢بـٛبٗ ٠توبٔ بي ثجهت ثهي ٚآ٘ٔٔهي ًه ٠تهبثغ پفٝتٌهْ ٘١ ٝسٜهيٞٗ ٚاكوتٜبٗه٠
١ىتٜؽ].
ؼـ غّ َٞاظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثهي ٚآ٘ٔٔهي ًه ٠تهبثغ پفٝتٌهْ ٘١ ٝسٜهيٞٗ ٚاكوتٜبٗه٠
اوتمػال ٟٝثف ٗٞاـؼ ٗؿًٞـ ؼـ ثٜؽ (()4آق)ماظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي ضبٝي ٗهٞاـؼ ٗهؿًٞـ ؼـ
ثٜؽ١بي ( )6( ٝ )5غٞا١ؽ ثٞؼميؼٜي ث ٠ػجبـت ؼيِف ت٢ٜب يي ثجت ٗجؽاء  ٠ٛٝيي اظ٢بـٛبٗه٠
ٗجؽاء ٘جن ثٜؽ(()6آق)(ٗ )VIي تٞاٛؽ ؾًف ُفؼؼ ٝثجت ٗجؽاء ٘١ب ٙثجت ٗجؽاء اوهت ًه٠
ؼـ ثٜؽ (()5آق)( )IVث ٠آ ٙاٌبـٌ ٟؽ ٟاوت.
ٗبؼ10 ٟ
١كي١ ٠ٜبي هبٛٞٛي ٗفث ٖٞث ٠اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي
([ )1اظ٢بـٛبٗ١ ٠بي ثي ٚآ٘ٔٔي ًٜٗ ٠طّفاً تبثغ ٗٞاكوتٜبٗ١ ٠ىتٜؽ].
اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ًٜٗ ٠طّفاً تبثغ ٗٞاكوتٜبٗ ٠اوت ٍٗ٘ ّٞپفؼاغت ١كيٜه٠
آٝي٠م١كيٗ ٠ٜتٖ٘  ٝؼـ ِٞـت ٓك١ ٕٝكي١ ٠ٜهبي تٌ٘ئهي غٞا١هؽ ثهٞؼ ًه ٠ؼـ ثػهً اّٝ
ك٢فوت ١كي١ ٠ٜب ٍٗػُ ٌؽ ٟاٛؽ١.كي١ ٠ٜبي ٗؿًٞـ ٘ي ؼ ٝهىهٗ پهٜح وهبٓ ٠پفؼاغهت
غٞاٜ١ؽ ٌؽ.ثٜ٘ظٞـ پفؼاغت هىٗ ؼٌ ٕٝفائٗ ٗبؼ)30( ٟاي ٚآئيٛ ٚبِٗ ٠بؼم غٞا١ؽ ثٞؼ.
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([ )2اظ٢بـٛبٗ١ ٠بي ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ًٜٗ ٠طّفاً تبثغ پفٝتٌْ ١ىتٜؽ].
اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ًٜٗ ٠طّفاً تبثغ پفٝتٌْ اوت ٍٗه٘ ّٞپفؼاغهت ١كيٜه٠
آٝي٠م١كي١ ٠ٜبي ٗتٖ٘  ٝيب ١كي١ ٠ٜبي ٜٗلفؼ  ٝؼـ ِٞـت ٓك ٕٝتٌ٘ئي غٞا١هؽ ثٞؼًه ٠ؼـ
ثػً ؼ ٕٝك٢فوت ١كي١ ٠ٜب ٍٗػُ ٌؽ ٟيب ث ٠آ٢ٛب اٌبـٌ ٟؽ ٟاوت١.كي١ ٠ٜهبي ٗهؿًٞـ
٘ي ٗؽت  10وبّ پفؼاغت غٞاٜ١ؽ ٌؽ.
([ )3اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ًٜٗ ٠طّفاً تبثغ ٗٞاكوتٜبٗ٘١ ٝ ٠سٜي ٚپفٝتٌْ ٗي ثبٌؽ].
يي اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ً ٠تبثغ ٗٞاكوتٜبٗ٘١ ٝ ٠سٜي ٚپفٝتٌْ اوت ٍّٗ٘ٞ
پفؼاغت ١كي١ ٠ٜبي آٝي٠م١كي١ ٠ٜبي ٗتٖ٘ ٝمؼـ ِٞـت ٓكٕٝم١كي١ ٠ٜبي اٛلفاؼي ١ ٝكيٜه٠
١بي تٌ٘ئي غٞا١ؽ ثٞؼ ً ٠ؼـ ثػً و ٕٞك٢فوت ١كي١ ٠ٜب ٍٗػُ ٌؽ ٟيب ث ٠آ٢ٛب اٌبـٟ
ٌؽ ٟاوت.تب آٛدبئيٌ ٠ثًٍٞ ٠ـ١بي ٗتؼب١ؽ ً٘ ٠جن ٗٞاكوتٜبٗ ٠تؼييٌ ٚؽ ٟاٛؽ ٗفثٗ ٖٞي
ٌٞؼمٗلبؼ ثٜؽ ( )1ايٗ ٚبؼِ ٟبؼم غٞا١ؽ ثٞؼ.تب آٛدبئيٌ ٠ثًٍٞ ٠ـ١بي ٗتؼب١هؽ ًه٘ ٠جهن
ٗلبؼ پفٝتٌْ تؼييٌ ٚؽ ٟاٛؽمٗلبؼثٜؽ ( )2ايٗ ٚبؼِ ٟبؼم غٞا١ؽ ثٞؼ.
ٗبؼ)11( ٟ
ػؽٕ ـػبيت آئيٛ ٚبٗ ٠ؼـ غّٞٗ َٞاـؼي ثـيف اق ٗٞاـؼ
ٗفث ٖٞث٘ ٠جو ٠ثٜؽي ًبال١ب  ٝغؽٗبت ٛ ٝط ٟٞؼـج آ٢ٛب
([ )1ؼـغٞاوت ٛبهُ اق اؼاـٗ ٟجؽاء]
(آق) ١ف ُب ٟاؼاـٗ ٟجؽاء ؼـغٞاوت تىٔيٖ اظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي ًٜٗ ٠طّفاً تبثغ ٗٞاكوتٜبٗه٠
اوت ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ـا هجْ اق اي ٠ٌٜػالٗت ٗٞٔٞع ؼـغٞاوت ٗكثٞـ ؼـ ؼكبتف ثجتي آ ٙاؼاـٟ
ثجت ٌؽ ٟثبٌؽؼـيبكت ًٜؽمتبـيع ؼـيبكت ؼـغٞاوت تٞوٗ اؼاـٗ ٟجؽاء٘جن ٗلبؼ ثٜهؽ (ٗ )4هبؼٟ
(ٞٗ)3اكوتٜبٗ٠متبـيع ثجت ػالٗت ؼـ ؼكبتف ثجتي آ ٙاؼاـٟمتٔوي غٞا١ؽ ٌؽ.
(ة)ٍٗف ٖٝثف ـػبيت ٗلبؼ(ج)اي ٚثٜؽم١ف ُب ٟاؼاـٗ ٟجؽاء ؼـغٞاوت تىٔيٖ اظ٢بـٛبٗ ٠ثهيٚ
آ٘ٔٔي ًٜٗ ٠طّفاً تبثغ ٗٞاكوتٜبٗ٘١ ٝ ٠سٜي ٚپفٝتٌْ اوت ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ـا هجْ اق ايٌٜه٠
ػالٗت ٗٞٔٞع ؼـغٞاوت ٗكثٞـ ؼـ ؼكبتف ثجتي آ ٙاؼاـ ٟثجت ٌؽ ٟثبٌهؽمؼـيبكت ًٜؽماظ٢بـٛبٗه٠
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ثي ٚآ٘ٔٔي ثؼٜٞا ٙيي اظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي ً ٠تبثغ پفٝتٌْ اوت تٔوهي غٞا١هؽ ُفؼيهؽ  ٝاؼاـٟ
ٗجؽاء ٗفاتت تؼيئً ٚيًٍٞ ٠ـ١بي ٗتؼب١ؽ ػٕٞٗ ٞاكوتٜبٗ ٠ـا ضؿف غٞا١ؽ ًفؼ.
(ج) ١ف ُب ٟؼـغٞاوت ِفيص ٗجٜي ثف اي ٠ٌٜاظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔهي پهه اق ثجهت ػالٗهت ؼـ
ؼكبتف ثجتي اؼاـٗ ٟجؽاء ثؼٜٞا ٙيي اظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي ًٜٗ ٠طّفاً تبثغ ٗٞاكوتٜبٗ٘١ ٝ ٠سٜهيٚ
پفٝتٌْ اوت تٔوي ُفؼؼ ث ٠ؼـغٞاوت ٗؿًٞـ ؼـ (ة) اي ٚثٜؽ ٔه٘يٌ٘ ٠هؽ ٟثبٌهؽماؼاـٗ ٟجهؽاء
ٗفاتت تؼيئً ٚيًٍٞ ٠ـ١بي ٗتؼب١ؽ ػٕٞٗ ٞاكوتٜبٗ ٠ـا ضؿف ٛػٞا١ؽ ًفؼ  ٝتهبـيع ؼـغٞاوهت
تىههٔيٖ اظ٢بـٛبٗهه ٠ثجههت ثههي ٚآ٘ٔٔيم٘جههن ثٜههؽ(ٗ )4ههبؼٞٗ )3( ٟاكوتٜبٗهه ٝ ٠ثٜههؽ (ٗ)4ههبؼٟ
()3پفٝتٌْمتبـيع ثجت ػالٗت ؼـ ؼكبتف ثجتي اؼاـٗ ٟجؽاء ٜٗظٞـ غٞا١ؽ ٌؽ.
(ٞٗ[ )2اـؼ غالف هبػؽ ٠ً ٟثبيؽ تٞوٗ ٗتوبٔي اِالش ٌٛٞؽ]
(آق) ١ف ُب ٟؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي تٍػيُ ؼ١ؽ ً ٠اظ٢بـٛبٗ ٠ثجهت ثهي ٚآ٘ٔٔهي ضهبٝي ٗهٞاـؼ
غالف هبػؽ ٟاي ثـيف اق ٗٞاـؼ ؾًف ٌهؽ ٟؼـ ثٜهؽ١بي ()3م( )6( ٝ)4ايهٗ ٚهبؼ٘١ ٝ ٟسٜهيٗ ٚهٞاؼ
(ٗ )13( ٝ )12ي ثبٌؽمؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ٗفاتت كٞم ـا ٘١كٗب ٙػيٜبً ثٗ ٠توبٔي ٝثه ٠اؼاـٗ ٟجهؽاء
اثالؽ غٞا١ؽ ًفؼ.
(ة) ٗتوبٔي ٗي تٞاٛؽ ايٞٗ ٠ِٜٛٞاـؼ ـا ظهفف ٗهؽت ٗ 3هب ٟاق ؼـيبكهت اثالؿيه٠
ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔيماِالش ٘ٛبيؽ.اُف ايٞٗ ٚاـؼ ظفف ٗؽت ٗ 3ب ٟپه اق ؼـيبكت اثالؿي ٠ؼكتهف ثهيٚ
آ٘ٔٔي اِالش ٍٛٞٛؽماظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي تفى ٌؽ ٟيب ٗىهتفؼ ٌهؽ ٟتٔوهي غٞا١هؽ ٌهؽ ٝ
اؼاـ ٟثي ٚآ٘ٔٔي ٗفاتت ـا ٘١كٗب ٙػيٜبً ثٗ ٠توبٔي  ٝاؼاـٗ ٟجؽاء اثالؽ غٞا١ؽ ًفؼ.
(ٞٗ[)3اـؼ غالف هبػؽ ٠ً ٟثبيؽ تٞوٗ ٗتوبٔي يب اؼاـٗ ٟجؽاء اِالش ٌٛٞؽ].
(آق) ثب ٝخٞؼ ثٜؽ ( )2كٞمم١ف ُب١ ٟكي١ ٠ٜبي هبٛٞٛي ً ٠ثبيؽ ٘جن ٗبؼ)10( ٟپفؼاغت ٌهٛٞؽ
تٞوٗ اؼاـٗ ٟجؽاءث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي پفؼاغت ُفؼؼ  ٝؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي زٜي ٚتّ٘يٖ ثِيفؼ ًه٠
ٗجٔؾ ؼـيبكت ٌؽً٘ ٟتف اق ٗجٔؾ ٗٞـؼ ٛيبق اوتمٗفاتت ـا ٘١كٗب ٙث ٠اؼاـٗ ٟجؽاء ٗ ٝتوبٔي اثالؽ
غٞا١ؽ ًفؼ.اثالؿيٗ ٠ؿًٞـ ٗجٔؾ ًىفي ـا ٍٗػُ غٞا١ؽ ًفؼ.
(ة) اؼاـٗ ٟجؽاء يب ٗتوبٔي ٗجٔهؾ ًىهفي ـا ٗهي تٞاٛهؽ ظهفف ٗهؽت ٗ 3هب ٟپهه اق تهبـيع
اغٙبـؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔيمپفؼاغت ٘ٛبيؽ.اُف ٗجٔؾ ٗؿًٞـ ظفف ٗهؽت ٗ 3هب ٟپهه اق تهبـيع اغٙهبـ
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ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي پفؼاغت ٍٞٛؼماظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي تفى ٌؽ ٟيب ٗىتفؼ ٌؽ ٟتٔوي غٞا١ؽ
ٌؽ  ٝؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ٗفاتت ـا ػيٜبً ٘١كٗب ٙث ٠اؼاـٗ ٟجؽاء ٗ ٝتوبٔي اثالؽ غٞا١ؽ ًفؼ.
(ٞٗ[ )4اـؼ غالف هبػؽ ٠ً ٟثبيؽ تٞوٗ اؼاـٗ ٟجؽاء اِالش ٌٛٞؽ].
(آق) اُف ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي :
( )Iتٍػيُ ؼ١ؽ ً ٠اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ٗلبؼثٜؽ(()1آق)ٗهبؼ)2(ٟـا ـػبيهت ٌٛهفؼٟ
اوت يب ؼـ هبٓت كفٕ ٗوفـ ؼـ ثٜؽ (( )2ة)ٗبؼ)9( ٟتىٔيٖ ٍٛؽ ٟاوتم
( )IIتٍػيُ ؼ١ؽ ً ٠اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ضبٝي ١ف يهي اق ٗهٞاـؼ غهالف هبػهؽٝ ٟ
ٛوّ٢بي ٜٗؽـج ؼـ ثٜؽ(( )1آق)ٗبؼ)15( ٟاوتم
( )IIIتٍػيُ ؼ١ؽ ً ٠اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ضبٝي ٗهٞاـؼ غهالف هبػهؽٛ ٝ ٟوّه٢بي
ٗفتجٗ ثب ضوٞم ٗتوبٔي ثفاي تىٔيٖ اظ٢بـٛبٗ ٠توبٔبي ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي اوتم
( )IVتٍػيُ ؼ١ؽً ٠اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ضهبٝي ٗهٞاـؼ غهالف هبػهؽٛ ٝ ٟوّه٢بي
ٗفث ٖٞث ٠اػالٗي ٠اؼاـٗ ٟجؽاء٘جن ٗلبؼ ثٜؽ ( ()5آق) (ٗ )Vبؼ )9(ٟيب ثٜؽ(( )6آق) (٘١VIIبٙ
ٗبؼٟماوت.
( )Vتٍػيُ ؼ١ؽ ًٛ ٠ىػ ٠أِي ٜٗؽـج ؼـ ثٜؽ (()3آق)(ٗ)IIبؼ)2(ٟظفف ٗهؽت يٌ٘هبٟ
ٗوفـ ؼـ ثٜؽ(()3ة)ٗبؼ)2(ٟؼـيبكت ٍٛؽ ٟاوت يب
( )VIاظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي تٞوٗ اؼاـٗ ٟجؽاء إٗبء ٍٛؽ ٟاوتم
ٗفاتت ـا ػيٜبً ث ٠اؼاـٗ ٟجهؽاءاثالؽ غٞا١هؽ ًهفؼ ٘١ ٝكٗهب ٙثهب آٗ ٙفاتهت ـا ػيٜبًثه٠
ٗتوبٔي ا٘الع غٞا١ؽ ؼاؼ.
(ة) ايٞٗ ٠ِٜٛٞاـؼ غالف هبػؽٛ ٝ ٟوّ٢ب ٗي تٞاٜٛؽ تٞوهٗ اؼاـٗ ٟجهؽاءظفف ٗهؽت ٗ 3هب ٟاق
تبـيع اغٙبـ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي اِالش ُفؼٛؽ.اُف ايٛ ٚوّ٢ب ٞٗٝاـؼ غالف هبػؽ ٟظفف ٗؽت ٗ 3هبٟ
اق تبـيع اغٙبـ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي اِالش ٍٛٞٛؽماظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي تفى ٌهؽ ٟيهب ٗىهتفؼ ٌهؽٟ
تٔوي غٞا١ؽ ٌؽ  ٝؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ٗفاتت ـا ث ٠اؼاـٗ ٟجؽاء ٘١ٝكٗب ٙثب آٗ ٙتوبٔي اثالؽ غٞا١ؽ
ًفؼ.
([ )5اوتفؼاؼ ١كي١ ٠ٜبي پفؼاغت ٌؽ]ٟ
١ف ُبٟم ٘جن ثٜؽ (()2ة)مثٜؽ()3يب ثٜؽ(()4ة) ايٗ ٚبؼٟماظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔهي تهفى ٌهؽٟ
يب ٗىتفؼ ٌؽ ٟتٔوي ُفؼؼمؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ١ف ُ١ ٠ٛٞكي ٠ٜپفؼاغت ٌؽ ٟؼـ غّه َٞاظ٢بـٛبٗه٠
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ٗؿًٞـ ـا په اق ًىف ٗجٔـي ثفاثف ّٛق ١كيٜه ٠آٝيهٗ ٠هٜؼٌه ٌهؽ ٟؼـ ثػٍه٢بي 1 -1-1
م
 1-1-2يب 1-1-3ك٢فوت ١كي١ ٠ٜب ثٌ ٠ػّي ًٗ ٠جبٓؾ ٗؿًٞـ ـا پفؼاغت ًفؼ ٟاوت ٗىهتفؼ
غٞا١ؽ ًفؼ.
([ )6وبيف ٗٞاـؼ غالف هبػؽ ٟؼـ غّ َٞتؼيي ٚيي ًٍٞـ ٗتؼب١ؽ ٘جن پفٝتٌْ]
(آق) ١ف ُبٟم٘جن ثٜؽ(ٗ )4بؼ)3(ٟپفٝتٌْمؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي يي اظ٢بـٛبٗ ٠ثجهت ثهيٚ
آ٘ٔٔي ـا ظفف ٗؽت ؼٗ ٝب ٟپه اق تبـيع ؼـيبكت آ ٙتٞوٗ اؼاـٗ ٟجؽاء ؼـيبكت ًٜؽ  ٝؼكتف ثهيٚ
آ٘ٔٔي تٍػيُ ؼ١ؽ ً٘ ٠جن ثٜؽ(()6ؼ)(ٗ)Iبؼ)9(ٟيب ثٜؽ(٘١)7بٗ ٙبؼ ٟاـائ ٠اػالٗيه ٠اي ٗجٜهي
ثف هّؽ اوتلبؼ ٟاق ػالٗت آكاٗي اوت ٓٝي اػالٗيٗ ٠ؿًٞـ تىٔيٖ ٍٛهؽ ٟثبٌهؽ يهب تىهٔيٖ ٌهؽٟ
ثبٌؽ ٓٝي ثب آئيٛ ٚبٗٗ ٠فثٙٗ ٠٘ٞبثوت ٛؽاٌت ٠ثبٌؽمؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ٗفاتت ـا وهفيؼبً  ٝػيٜهبً ٝ
ثّٞـت ٘١كٗب ٙثٗ ٠توبٔي  ٝاؼاـٗ ٟجؽاء اثالؽ غٞا١ؽ ًفؼ.
(ة) ١ف ُب ٟاػالٗي ٠هّؽ اوتلبؼ ٟاق ػالٗت ً ٠هجالً تىٔيٖ ٍٛؽ ٟثٞؼ يب ٛىهػ ٠اِهالش ٌهؽٟ
اػالٗي ٠اي ً ٠هجالً تىٔيٖ ٌؽ ٟثٞؼ ظفف ٗؽت ؼٗ ٝبٗ ٟوفـ ؼـ (آهق) كهٞم تٞوهٗ ؼكتهف ثهيٚ
آ٘ٔٔي ؼـيبكت ٌٞؼم زٜي ٚتٔوي غٞا١ؽ ٌؽ ً ٠اػالٗيٗ ٠ؿًٞـ ٘١كٗب ٙثب اظ٢بـٛبٗه ٠ثجهت
ثي ٚآ٘ٔٔي تٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ؼـيبكت ٌؽ ٟاوت.
(ج)اُف ٛىػ ٠اِالش ٌؽ ٟيب ٛىػ ٠أِي اػالٗيٗ ٠جٜي ثف هّهؽ اوهتلبؼ ٟاق ػالٗهت ؼـ يهي
ًٍٞـ ٗتؼب١ؽ ثفاي اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ؼـ ٗٞاـؼي ً ٠تىٔيٖ اػالٗي ٠كهٞم ؼـ آًٍ ٙهٞـ
آكاٗي اوت ٓٝي ظفف ٗؽت ؼٗ ٝبٗ ٟوفـ ؼـ (آق) تٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ؼـيبكهت ٍٛهؽٟمزٜيٚ
تٔوي غٞا١ؽ ٌؽ ً ٠اظ٢بـٛبٗٗ ٠ؿًٞـ كبهؽ ٗفاتت تؼيي ٚآًٍٞ ٙـ ٗتؼب١ؽ ٗهي ثبٌهؽ.ؼكتف ثهيٚ
آ٘ٔٔي ٗفاتت ـا ػيٜبً  ٝثّٞـت ٘١كٗب ٙثٗ ٠توبٔي  ٝاؼاـٗ ٟجؽاء اثالؽ غٞا١ؽ ًفؼ  ٝوهپه ١هف
ُ١ ٠ٛٞكي ٠ٜاي ً ٠خ٢ت تؼييًٍٞ ٚـ ٗتؼب١ؽ ٗؿًٞـ پفؼاغت ٌؽ ٟاوت ـا ٗىتفؼ غٞا١هؽ ًهفؼ
 ٝاػالٕ غٞا١ؽ ًفؼ ًٗ ٠فاتت تؼيي ٚآًٍٞ ٙـ ٗتؼب١ؽ ت٢ٜب ٘جن ٗبؼ )24( ٟاٌٗب ٙپهؿيف غٞا١هؽ
ثٞؼ ثٍف٘ي ً ٠اػالٗيٞٗ ٠ـؼٛظف ث٘١ ٠فا ٟؼـغٞاوت تؼيي ٚثبٞٛي تىٔيٖ ُفؼؼ.
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اُف اظ٢بـٛبٗ ٠توبٔبي ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ٗىتوي٘بً تٞوٗ ٗتوبٔي ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔهي
تىٔيٖ ُفؼؼ  ٝيب ثب آئيٛ ٚبٗٗ ٠فث٘ ٖٞجن ثٜؽ(ٗ)1بؼٙٗ)6(ٟبثوت ٛؽاٌت ٠ثبٌهؽماظ٢بـٛبٗ٠
ٗؿًٞـ ث ٠ػٜٞا ٙاظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي تٔوي ٛػٞا١ؽ ٌهؽ  ٝػيٜهبً ثه ٠كفوهتٜؽ ٟآٙ
ثفُفؼاٛؽ ٟغٞا١ؽ ٌؽ .
ٗبؼ)12(ٟ
ٗٞاـؼ غالف هبػؽ ٟؼـ غَّٞ
٘جو ٠ثٜؽي ًبال١ب يب غؽٗبت
([ )1پيٍ٢ٜبؼ ٘جو ٠ثٜؽي ًفؼ]ٙ
(آق) ١ف ُب ٟؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي تٍػيُ ؼ١ؽ ً ٠آئيٛ ٚبٗ ٠يب ٗلبؼ ثٜؽ(()4آق)(ٗ )XIIIبؼ)9(ٟ
ـػبيت ٍٛؽ ٟاٛؽمؼكتف ٗؿًٞـ٘جو ٠ثٜؽي ُ ٝف ٟٝثٜؽي پيٍ٢ٜبؼي غٞؼ ـا تٜظيٖ غٞا١ؽ ًفؼ ٝ
آٛفا ػيٜبً  ٝثّٞـت ٘١كٗب ٙث ٠اؼاـٗ ٟجؽاء ٗ ٝتوبٔي ا٘الع غٞا١ؽ ؼاؼ.
(ة) اػالٕ پيٍ٢ٜبؼ ٘جو ٠ثٜؽي ١ف ُ١ ٠ٛٞكيٛ ٠ٜبٌي اق ٘جو ٠ثٜؽي ُ ٝف ٟٝثٜؽي پيٍ٢ٜبؼ
ٌؽ ٟـا ٜٗؼٌه غٞا١ؽ ًفؼ.
(ٛ[)2ظفي ٠اي ٗتلبٝت ثب پيٍ٢ٜبؼ]
اؼاـٗ ٟجؽاء ؼـ غّ٘ َٞجو ٠ثٜؽي ُ ٝف ٟٝثٜؽي پيٍ٢ٜبؼ ٌؽٛ ٟظف غٞؼ ـا ظفف 3
ٗب ٟاق تبـيع اثالؽ پيٍ٢ٜبؼ ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي اـوبّ غٞا١ؽ ًفؼ.
([)3يبؼآٝـي پيٍ٢ٜبؼ]
ؼـ ِٞـتيٌ ٠ظفف ٗؽت ؼٗ ٝب ٟاق تبـيع اغٙبـ ٗٞٔٞع ثٜؽ (()1آهق)ااؼاـٗ ٟجهؽاء ؼـ
غّ٘ َٞجو ٠ثٜؽي ُ ٝف ٟٝثٜؽي پيٍ٢ٜبؼ ٌهؽٛ ٟظهف غهٞؼ ـا اـوهبّ ٜ٘ٛبيهؽمؼكتف ثهيٚ
آ٘ٔٔي ٘ي ٛبٗ ٠اي غٙبة ث ٠اؼاـٗ ٟجهؽاء ٗ ٝتوبٔهيمٗفاتت پيٍه٢ٜبؼ ٌهؽ ٟـا يهبؼ آٝـي
غٞا١ؽ ًفؼ.اـوبّ زٜيٛ ٚبٗ ٠اي ثف ٗٔ٢ت وٗ ٠بٗ ٟوفـ ؼـثٜؽ ( )2تبثيفي ٛػٞا١ؽ ؼاٌت.
([)4اوتفؼاؼ پيٍ٢ٜبؼ]

33

ؼـ ِٞـتيٌ٠مثب تٞخ ٠ثٛ ٠ظفي ٠اـوهبٓي ٘جهن ثٜهؽ ()2مؼكتهف ثهي ٚآ٘ٔٔهي پيٍه٢ٜبؼ
غٞؼـاٗىتفؼ ٘ٛبيؽمٗفاتت ـا ػيٜبً ث ٠اؼاـٗ ٟجؽاء ٘١ ٝكٗب ٙثب آ ٙثٗ ٠توبٔي اثهالؽ غٞا١هؽ
ًفؼ.
([)5تـييفات ؼـ پيٍ٢ٜبؼ]
ؼـ ِٞـتيٌ ٠ثب تٞخ ٠ثٛ ٠ظفي ٠اـوبٓي ٘جن ثٜؽ ()2مؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي پيٍه٢ٜبؼ غهٞؼ
ـا تـييف ؼ١ؽمتـييفات ث ٠ػْ٘ آٗؽ ٟـا ػيٜبً  ٝثِٞ ٠ـت ٘١كٗب ٙثٗ ٠توبٔي يب اؼاـٗ ٟجهؽاء
ا٘ههالع غٞا١ههؽ ؼاؼ ٘١ ٝسٜههي١ ٚههف ُٛٞهه ٠تـييههفات ثٞخههٞؼ آٗههؽ ٟؼـ ٗجههبٓؾ ٗههؿًٞـ ؼـ
ثٜؽ(()1ة)ـا ث ٠آ٢ٛب اثالؽ غٞا١ؽ ًفؼ.
([ )6ترئيؽ پيٍ٢ٜبؼ]
ؼـ ِٞـتيٌ.٠ػٔيفؿٖ ٛظف اػالٗي ٘جن ثٜؽ ()2كٞممؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي پيٍ٢ٜبؼ غهٞؼ ـا
ترئيؽ ٘ٛبيؽمٗفاتت ـا ػيٜبً  ٝثّٞـت ٘١كٗب ٙث ٠اؼاـٗ ٟجؽاء ٗ ٝتوبٔي اثالؽ غٞا١ؽ ًفؼ.
(١[ )7كي١ ٠ٜب]
(آق) ؼـ ِٞـتيٌ٘ ٠جن ثٜؽ () 2كٞم ١يسِٛ ٠ٛٞظهفي ثه ٠ؼكتهف ثهي ٚآ٘ٔٔهي اـوهبّ ٍٛهؽٟ
ثبٌؽمٗجٔؾ پيً ثيٜي ٌؽ ٟؼـ ثٜؽ (()1ة)ظفف ٗؽت ز٢بـ ٗب ٟاق تبـيع اغٙهبـ ٗهؿًٞـ ؼـ ثٜهؽ
(()1آق)هبثْ پفؼاغت غٞا١ؽ ثٞؼ.ؼـ ِٞـت ػؽٕ پفؼاغهت ٗجٔهؾ ٗؿًٞـماظ٢بـٛبٗه ٠ثجهت ثهيٚ
آ٘ٔٔي تفى ٌؽٗ ٝ ٟىتفؼ ٌؽ ٟتٔوي غٞا١ؽ ٌؽ  ٝؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ٗفاتت ـا ػيٜبً  ٝثهِ ٠هٞـت
٘١كٗب ٙث ٠اؼاـٗ ٟجؽاء ٗ ٝتوبٔي اثالؽ غٞا١ؽ ًفؼ.
(ة) اُف ٛظفي ٠اي ٘جن ثٜؽ ( )2كٞم ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي اـوهبّ ٌهؽ ٟثبٌهؽمٗجٔؾ پيٍه٢ٜبؼ
ٌؽ ٟؼـ ثٜؽ (()1ة)ميب ؼـ ِٞـت ٓك ٕٝثٜؽ ()5م ظفف ٗؽت ٗ 3هب ٟاق تهبـيع اـوهبّ تـييهفات ثهب
ترئيؽي ٠پيٍ٢ٜبؼي ً٘ ٠جن ثٜؽ١بي ()5يب()6كٞم تٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔهي اٛدهبٕ ٌهؽ ٟاٛهؽمهبثْ
پفؼاغت غٞا١ؽ ثٞؼ.ؼـ ِٞـت ػؽٕ پفؼاغت ٗجٔؾ ٗؿًٞـ اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي تفى ٌهؽٟ
ٗ ٝىتفؼ ٌؽ ٟتٔوي غٞا١ؽ ٌؽ  ٝؼكتفثي ٚآ٘ٔٔي ٗفاتت ـا ػيٜبً  ٝثّٞـت ٘١كٗب ٙث ٠اؼاـٗ ٟجؽاء
ٗ ٝتوبٔي اثالؽ غٞا١ؽ ًفؼ.
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(ج) ؼـ ِٞـتيٌ٘ ٠جن ثٜؽ ()2كٞم ٛظفي ٠اي ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي اـوبّ ٌؽ ٟثبٌهؽم ٝاُهف ثهب
تٞخ ٠ثٛ ٠ظفيٗ ٠ؿًٞـ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ٘جن ثٜؽ ()4كٞم پيٍه٢ٜبؼ غهٞؼ ـا ٗىهتفؼ ٘ٛبيهؽمٗجٔؾ
پيً ثيٜي ٌؽ ٟؼـ ثٜؽ (()1ة) پفؼاغت ٛػٞا١ؽ ٌؽ.
([)8اوتفؼاؼ ٗجٔؾ پفؼاغت ٌؽ]ٟ
١ف ُبٟم٘جن ثٜؽ()7ماظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي تهفى ٌهؽٗ ٝ ٟىهتفؼ ٌهؽ ٟتٔوهي
ُفؼؼمؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ١ف ُ١ ٠ٛٞكي ٠ٜپفؼاغت ٌؽ ٟؼـ غّه َٞآ ٙاظ٢بـٛبٗه ٠ـا پهه اق
ًىف ٗجٔـي ثفاثف ّٛق ١كي ٠ٜآٝي ٠پيً ثيٜي ٌؽ ٟؼـ ثػٍ٢بي 1-1-1م 2-1-1يهب -1-1
 3ك٢فوت ١كي١ ٠ٜب ـا ثٌ ٠ػّي ًٗ ٠جبٓؾ ٗؿًٞـ ـا پفؼاغت ٞ٘ٛؼ ٟاوت ثفٍُت غٞا١هؽ
ؼاؼ.
(٘[ )9جو ٠ثٜؽي ؼـ تّؽين ثجت]
ٍٗههف ٖٝثههف تٙههبثن اظ٢بـٛبٗهه ٠ثجههت ثههي ٚآ٘ٔٔههي ثههب وبيفٌههفائٗ  ٝآئههيٛ ٚبٗهه٠
ٗفث٠٘ٞمػالٗت ٗٞـؼ ٛظف ٘جن ٘جو ٠ثٜؽي ُ ٝف ٟٝثٜؽي ً ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي آٛهفا ِهطيص
ثؽاٛؽ ث ٠ثجت غٞا١ؽ ـويؽ.

ٗبؼ)13( ٟ
ٗٞاـؼ غالف هبػؽ ٟؼـ غَّٞ
ٛط ٟٞؼـج ًبال١ب  ٝغؽٗبت
([)1اثالؽ ٞ٘ٛؼٞٗ ٙاـؼ غالف هبػؽ ٟتٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ث ٠اؼاـٗ ٟجؽاء]
ؼـ ِٞـتيٌ ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي تٍػيُ ؼ١ؽ ًه١ ٠هف يهي اق ًبال١هب يهب غهؽٗبت ؼـ
اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ثٞوئ ٠ً٘ٔ ٠اي ٜٗؼٌه ٌؽ ٟاوت ً ٠ث ٠اٛهؽاـ ٟاي ُٜهَ ٝ
ؿيف هبثْ ك ٖ٢اوت ً٘ٛ ٠ي تٞا ٙآٛفا ٘جو ٠ثٜؽي ٞ٘ٛؼ  ٝيب اق ٛظهف قثهبٌٜ ٙبوهي اٌهتجبٟ
اوتمٗفاتت ـا ػيٜبً  ٝثّٞـت ٘١كٗب ٙث ٠اؼاـٗ ٟجؽاء ٗ ٝتوبٔي اثالؽ غٞا١ؽ ًفؼ  ٝؼـ ٛبٗ٠
اـوبٓي ًٔ٘ ٠خبيِكي ٚآٛفا يب ضتي ضؿف ًٔ٘ٗ ٠كثٞـ ـا پيٍ٢ٜبؼ غٞا١ؽ ًفؼ.
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(ٗ[ )2ؽت قٗبٗ ٙدبق ثفاي اِالش ٗٞاـؼ غالف هبػؽٛ ٝ ٟوّ٢ب]
(آق)اؼاـٗ ٟجؽاء ظفف ٗؽت ٗ 3ب ٟپه اق تبـيع اغٙبـيٗ ٠ؿًٞـ ؼـ ثٜهؽ ()1كهٞم ٗهي تٞاٛهؽ
پيٍ٢ٜبؼات غٞؼ ثفاي اِالش ٗٞاـؼ غالف هبػؽ ٟيب ٛوّ٢ب ـا اـائ٘ٛ ٠بيؽ.
(ة)ؼـ ِٞـتيٌ١ ٠ير پيٍ٢ٜبؼي ؼـ غّ َٞاِالش ٛوّ٢ب ٞٗ ٝاـؼ غالف هبػهؽً ٟه ٠اق ٛظهف
ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي هبثْ هج ّٞثبٌؽ ظفف ٗٔ٢ت ٗوفـ ٟؼـ (آق) كٞم تىٔيٖ ٍٛؽ ٟثبٌهؽمؼكتف ثهيٚ
آ٘ٔٔي ٘١ب ٠ً٘ٔ ٙاي ً ٠ؼـ اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي هيؽ ٌهؽ ٟاوهت ـا ؼـ تّهؽين
ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي هيؽ غٞا١ؽ ًفؼ ٍٗف ٖٝثف ايٌٜه ٠اؼاـٗ ٟجهؽاء ٘جوه ٠اي ًهً٘ٔ ٠هٗ ٠هؿًٞـ
ٍٗ٘ ّٞآٗ ٙي ٌٞؼـا تؼييٞ٘ٛ ٚؼ ٟثبٌؽ؛ؼـ تّؽين ثجت ػجبـتي ٗجٜي ثف ايٌٜه ٠ثهٛ ٠ظهف ؼكتهف
ثي ٚآ٘ٔٔيمًٔ٘ٞٗ ٠ـؼٛظف ث ٠اٛؽاق ٟاي ُٝ َٜؿيف هبثْ ك ٖ٢اوت ً٘ٛ ٠ي تٞا ٙآٛفا ٘جو ٠ثٜؽي
ٞ٘ٛؼ ٟيب اق ٛظف قثبٌٜ ٙبوي اٌتجب ٟاوت ؼـج غٞا١ؽ ًفؼ١.ف ُب ٟتٞوٗ اؼاـٗ ٟجهؽاء ٘جوه ٠اي
تؼييٍٛ ٚؽ ٟثبٌؽمؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ًٔ٘ٗ ٠ؿًٞـ ـا ث ٠اػتجبـ ٗوبٕ  ٝوه٘ت غهٞؼ ضهؿف غٞا١هؽ
ًفؼ ٗ ٝفاتت ـا ػيٜبً  ٝثِٞ ٠ـت ٘١كٗب ٙث ٠اؼاـٗ ٟجؽاء ٗ ٝتوبٔي اثالؽ غٞا١ؽ ًفؼ.
.

كّْ وٕٞ
ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي
ٗبؼ)14( ٟ
ثجت ػالٗت ؼـ ؼكبتف ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي
([ )1ثجت ػالٗت تدبـتي ؼـ ؼكبتف ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي]
١ف ُب ٟؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي تٍػيُ ؼ١ؽ ً ٠اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي آئيٛ ٚبٗهٝ ٠
ٌفائٗ ٗفث ٖٞـا ـػبيت ًفؼ ٟاوتمػالٗت ٗٞـؼٛظف ـا ؼكبتف ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ثجهت غٞا١هؽ
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ًفؼماؼاـات ًٍٞـ١بي ٗتؼب١ؽ ـا ؼـ ٗٞـؼ ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ٗٔٙغ غٞا١ؽ ًفؼ م ٗفاتت ـا ثه٠
اؼاـٗ ٟجؽاءػيٜبً ا٘الع غٞا١ؽ ؼاؼ ُٞ ٝا١يٜبٗٗ ٠فث ٠٘ٞـا ثٗ ٠بٓي اـوبّ غٞا١ؽ ًفؼ.
(ٗ[ )2طتٞيبت ثجت]
ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ضبٝي ٗٙبٓت قيف غٞا١ؽ ثٞؼ:
(ًٔ)Iي ٠ؼاؼ١ ٟبي ٜٗؽـج ؼـ اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔيمث ٠اوتثٜبؼ ١فُ ٠ٛٞضن توؽٕ اؼػهب
ٌؽ٘ ٟجن ثٜؽ(()4آق)(ٗ)IVبؼ )9(ٟاُف تبـيع توبٔبي اظ٢بـٛبٗٗ ٠وؽٕ ثهيً اق ٗ 6هب ٟهجهْ اق
تبـيع ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ثبٌؽم
()IIتبـيع ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي م
(ٌ٘)IIIبـ ٟثجت ثي ٚآ٘ٔٔيم
(١)IVف ُب ٟػالٗت ـا ثتٞا٘ ٙجن ٘جو ٠ثٜؽي ثي ٚآ٘ٔٔهي ػٜبِهف تّهٞيفي ػالئهٖ ٘جوه٠
ثٜؽي ٞ٘ٛؼمِٗ ٝف اي ٠ٌٜاظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ضهبٝي اػالٗيه ٠اي ثبٌهؽ ٗجٜهي ثهف ايٌٜه٠
ٗتوبٔي ٗبيْ اوت ػالٗت ٗٞـؼٛظف ثؼٜٞا ٙػالٗتهي ثهب ضهفٝف اوهتبٛؽاـؼ تٔوهي ٌٞؼمٍٛهب٢ٛبي
٘جو ٠ثٜؽي ٘جن ٘جو ٠ثٜؽي ٗؿًٞـ ٝكن تّ٘يٖ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔيم
()Vػجبـتي ؼـ غّ١ َٞف ًٍٞـ ٗتؼب١ؽ ٗجٜي ثف اي ٠ٌٜآيب ًٍٞـ ٗؿًٞـ يي ًٍٞـ تؼيهيٚ
ٌؽ٘ ٟجن ٗلبؼ ٗٞاكوتٜبٗ ٠اوت يب يي ًٍٞـ تؼييٌ ٚؽ٘ ٟجن پفٝتٌْ.
ٗبؼ)15(ٟ
تبـيع ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ؼـ ٗٞاـؼ غبَ
([)1اظ٢بـٛبٗ١ ٠بي ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ٛبهُ]
(آق) ١ف ُب ٟاظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ً ٠تٞوٗ ؼكتف ثهي ٚآ٘ٔٔهي ؼـيبكهت ٌهؽ ٟاوهت
ضبٝي ًٔيٌٛ ٠بت قيف ٛجبٌؽ:
() Iا٘الػبت القٕ ثفاي ٌٜبوبئي ٞ١يهت ٗتوبٔهي ًه ٠ثهفاي ت٘هبن ثهب ا ٝ ٝؼـ ِهٞـتي ًه٠
٘ٛبيٜؽ ٟاي ؼاٌت ٠ثبٌؽ ثب ٘ٛبيٜؽ ٟاً ٝبكي ثبٌٜؽم
(ٙٗ)IIبٓجي ؼاّ ثف ايٗ ٠ٌٜتوبٔي ٗدبق اوت  ٝضن ؼاـؼ يي اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثهي ٚآ٘ٔٔهي
ـا توبٔب ٘ٛبيؽم
(ًٍٞ)IIIـ١بي ٗتؼب١ؽ ً ٠تؼييٌ ٚؽ ٟاٛؽم
( )IVتبـيع ٌ٘ ٝبـ ٟاظ٢بـٛبٗٗ ٠جؽاء يب ثجت ٗجؽاء ١ف ًؽإ ًٞٗ ٠خٞؼ ثبٌؽم
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( )Vاػالٗي ٠اؼاـٗ ٟجؽاء ً ٠ؼـ ثٜؽ (()5آق)(ٗ)Vبؼ)9(ٟيب ثٜؽ (()6آق)()VIIثه ٠آ ٙاٌهبـٟ
ٌؽ ٟاوتم
( ٠ٛٞ٘ٛ)VIاي اق ػالٗتم
(ً )VIIبال يب غؽٗبت ً ٠ػالٗت ٗٞـؼٛظف ثفاي آ٢ٛب ثجت ٗي ٌٞؼم
ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ضبٝي تبـيػي غٞا١ؽ ثٞؼ ً ٠ؼـ آ ٙتبـيع آغفيٌٛ ٚت ٠يب خكئي ًه٠
ًىفي ثٞؼ ٟث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي تىٔيٖ ٌؽ ٟاوتمٍٗف ٖٝثف اي٠ٌٜم١ف ُهب ٟآغهفيٗ ٚهٞـؼ
ٗكثههٞـ ظههفف ٗههؽت ؼٗ ٝههب ٟپههيً ثيٜههي ٌههؽ ٟثٜههؽ (ٗ )4ههبؼٞٗ)3(ٟاكوتٜبٗهه ٝ ٠ؼـ
ثٜؽ(ٗ)4بؼ)3(ٟپفٝتٌْ تٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ؼـيبكت ٌؽ ٟثبٌؽمتّؽين ثجت ثي ٚآ٘ٔٔهي
ضبٝي تبـيع ؼـيبكت اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ٛبهُ تٞوٗ اؼاـٗ ٟجؽاء غٞا١ؽ ثٞؼ.
(ة)١ف ُب ٟاظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ً ٠تٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ؼـيبكت ٌؽ ٟاوهت ١هير
يي اق آئيٛ ٚبٗ ٠تؼييٌ ٚؽ ٟـا ث ٠ؿيف اق آئيٛ ٚبٗ ٠ي ًه ٠ؼـ (آهق) ؾًهف ٌهؽ ٟاٛهؽ ـا ـػبيهت
ٌٜٛههؽمٓٝي ًٔيههٛ ٠وّهه٢بي ٗههؿًٞـ ظههفف ٗههؽت ٗ 3ههب ٟپههه اق تههبـيع اثالؿيههٗ ٠ههؿًٞـ ؼـ
ثٜؽ(()2آق)ثٜؽ(()3آق) يب ثٜؽ(( )4آق)ٗبؼ )11( ٟث٘ٞهغ اِالش  ٝثف٘فف ٌؽ ٟثبٌٜؽماظ٢بـٛبٗ٠
ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ضبٝي ٌٛبت قيف غٞا١ؽ ثٞؼ:
( )Iؼـ ِٞـتيٌ ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ـا ظفف ٗٔ٢ت ؼٗ ٝب ٠١پيً
ثيٜي ٌؽ ٟؼـ ثٜؽ (ٗ)4بؼٞٗ)3(ٟاكوتٜبٗ ٝ ٠ثٜؽ(ٗ )4بؼ)3(ٟپفٝتٌْ ؼـيبكت ًفؼ ٟثبٌؽمتبـيػي ً٠
ؼـ آ ٙتبـيع اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ثّٞـت ٛبهُ تٞوٗ اؼاـٗ ٟجؽاء ؼـيبكت ٌؽ ٟاوت؛
( )IIؼـ ِٞـتيٌ ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ـا پهه اق اٛوٕهبء ٗٔ٢هت ؼٝ
ٗب ٠١پيً ثيٜي ٌؽ ٟؼـ ثٜؽ(ٗ)4بؼٞٗ)3(ٟاكوتٜبٗه ٝ ٠ثٜهؽ (ٗ )4هبؼ)3(ٟپفٝتٌهْ ؼـيبكهت ًهفؼٟ
ثبٌؽمتبـيػي ً ٠ؼـ آ ٙتبـيع اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ثّٞـت ٛبهُ تٞوهٗ ؼكتهف ثهيٚ
آ٘ٔٔي ؼـيبكت ٌؽ ٟاوت.
(٘[ )2جو ٠ثٜؽي غالف هبػؽ ٟيب ٛبهُ]
ؼـ ِههٞـتيٌ١ ٠كيٜهه ٠پههيً ثيٜههي ٌههؽ ٟؼـ ثٜههؽ (()1ة)ٗههبؼ )12(ٟؼـ ١ههف ًههؽإ اق
تبـيػ٢بي ٗوفـ ؼـ ثٜؽ( )7آق (ٝة) ٗبؼ )12( ٟثه ٠ؼكتهف ثهي ٚآ٘ٔٔهي پفؼاغهت ٌهؽٟ
ثبٌؽمتبـيع ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي تطت ترثيف ١يسِٛ ٠ٛٞوُ يب اٌتجب ٟؼـ ٘جو ٠ثٜؽي ًبال١هب يهب
٘جوبت هفاـ ٛػٞا١ؽ ُفكت.
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كّْ ز٢بـٕ
ٌفائٗ ٗ ٝوتٕيبت ضبًٖ ؼـ ًٍٞـ١بي ٗتؼب١ؽ ً ٠ثف ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ترثيف ٗي ُؿاـؼ
ٗبؼ)16(ٟ
ٗٔ٢ت اػالٕ ٗفؼٝؼيت ؼـ ِٞـت  ِّٞٝاػتفاْ
([)1ا٘الػبت ٗفث ٖٞث ٠اػتفاْ اضت٘بٓي]
(آق) ١ف ُب٘ ٟجن ثٜؽ (()2ة) ( ٝج)ٗبؼ)5(ٟپفٝتٌْ اػالٗي ٠اي تٞوٗ يهي ًٍهٞـ ٗتؼب١هؽ
ِبؼـ ُفؼيؽماؼاـ ٟآًٍٞ ٙـ ٗتؼب١ؽ ؼـ اػالٗيٗ ٠ؿًٞـ ٌ٘بـٗ ٝ ٟبٓي ثجهت ثهي ٚآ٘ٔٔهي ًه ٠ؼـ
غّ َٞآ ٙپه اق غبت٘ٗ ٠ؽت ٗ 18بٞٔٞٗ ٠١ع ثٜؽ(()2ة)ٗهبؼ ٟپفٝتٌهْ ٗهي تهٞا ٙاػتهفاْ
ٞ٘ٛؼ ـا ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ا٘الع غٞا١ؽ ؼاؼ.
(ة) ١فُب ٟؼـ قٗب ٙاثالؽ ا٘الػبت ٜٗؽـج ؼـ (آق)كٞممتبـيع آؿهبق  ٝغبت٘هٗ ٠هؽت اػتهفاْ
ٗؼٔ ٕٞثبٌٜؽمتبـيػ٢بي ٗؿًٞـ ؼـ اغٙبـ هيؽ ٗهي ٌهٛٞؽ.ؼـ ِهٞـتيٌ ٠تبـيػ٢هبي ٗهؿًٞـ ؼـ آٙ
قٗبٗ ٙؼٔٛ ٕٞجبٌٜؽمثالكبِٔ ٠په اق ٍٗػُ ٌؽ ٙآ٢ٛب ٗفاتت ػيٜبً ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي اثالؽ ٗهي
ُفؼؼ.
(ج) ١ف ُب( ٟآق) ِبؼم ثبٌؽ  ٝاؼاـٗ ٟؿًٞـ ؼـ آٙمهجْ اق اٛوٕبء ٗؽت ٗ 18هب ٟپهيً ثيٜهي
ٌؽٟمث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ا٘الع ؼاؼ ٟثبٌؽ ًٔ٢ٗ ٠ت تىٔيٖ ١فُ ٠ٛٞاػتفاْ ظفف  30ـٝق هجْ اق
اٛوٕبء ٗؽت ٗ 18بٜٗ ٟوٕي ٗهي ُهفؼؼ  ٝاٌٗهب ٙؼاـؼ ًه ٠ظهفف ٗهؽت  30ـٝق اػتفأهي ٝاـؼ
ٌٞؼمٗفاتت ـؼ ثف اوبن اػتفأي ً ٠ظفف ٗؽت  30ـٝق تىٔيٖ ٌؽ ٟاوت ظفف ٗؽت يٌ٘هب ٟاق
تبـيع تىٔيٖ اػتفاْمث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ا٘الع ؼاؼٗ ٟي ٌٞؼ.
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([ )2ثجت  ٝاـوبّ ا٘الػبت]
ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ا٘الػبتي ً٘ ٠جن ثٜؽ ( )1كٞم ؼـيبكهت ًهفؼ ٟاوهت ـا ؼـ ؼكهبتف
ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ثجت غٞا١ؽ ًفؼ  ٝاُف اؼاـٗ ٟجؽاء اق ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔهي ؼـغٞاوهت ٘ٛهٞؼٟ
ثبٌؽ ً ٠زٜي ٚا٘الػبتي ؼـ اغتيبـ آٛ ٙيك هفاـ ثِيفؼمؼكتف ثهي ٚآ٘ٔٔهي ٗفاتهت ـا ػيٜهبً ٝ
ثّٞـت ٘١كٗب ٙث ٠اؼاـٗ ٟجؽاء ٗ ٝبٓي ا٘الع غٞا١ؽ ؼاؼ.
ٗبؼ)17( ٟ
اثالؽ ـؼ ؼـغٞاوت
([ )1اثالؽ ٗفؼٝؼيت اظ٢بـٛبٗ]٠
اغٙبـ ـؼ ض٘بيت ٘جن ٗبؼٞٗ )5(ٟاكوتٜبٗٗ ٝ ٠بؼ )5( ٟپفٝتٌْ ث ٠يي ثجهت ثهيٚ
آ٘ٔٔي ٗفث ٖٞغٞا١ؽ ثهٞؼ ٝتٞوهٗ اؼاـ ٟاي ًه ٠آٛهفا ِهبؼـ ٗهي ٘ٛبيهؽ تهبـيع ُهؿاـي ٝ
إٗبءغٞا١ؽ ٌؽ.
(ٗ[ )2فؼٝؼيت اظ٢بـٛبٗ ٠ثؽ ٙٝاوتٜبؼ ث ٠اػتفاْ]
١ف ُبٗ ٟفؼٝؼيت اظ٢بـٛبٗ ٠ث ٠اوتٜبؼ اػتفاْ ِٞـت ِٛفكت ٠ثبٌهؽ  ٝؼٓيهْ ؼيِهفي
ؼاٌت ٠ثبٌؽماغٙبـ پيً ثيٜي ٌؽ ٟؼـ ثٜؽ ()1ضبٝي ٌٛبت قيف غٞا١ؽ ثٞؼ:
()Iاؼاـ ٟاي ً ٠اغٙبـ ـا تٜظيٖ ِ ٝبؼـ ًفؼ ٟاوتم
(ٌ٘)IIبـ ٟثجت ثي ٚآ٘ٔٔيمتفخيطبً ٘١فا ٟثب ٌٛبتي ً ٠ثب ً٘ي آ٢ٛب ٞ١يت ثجت ثي ٚآ٘ٔٔهي
هبثْ ترئيؽ ثبٌٜؽ اق هجيْ ػٜبِف يب ثػٍ٢بي ٌلب١ي ػالٗت يب اظ٢بـٛبٗٗ ٠جؽاء يهب تّهؽين ثجهت
ٗجؽاء.
(ًٔ)IIIيٗ ٠ىتٜؽاتي ً ٠ثف اوبن آ٢ٛب اظ٢بـٛبٗٗ ٠فؼٝؼ ٌٜبغتٌ ٠ؽ ٟاوت ث٘٢فا ٟؾًف ٗلبؼ
هٞاٛيٗ ٚفث ٖٞث ٠آ.ٙ
(١ )IVف ُب ٟؼٓيْ ـؼ يي اظ٢بـٛبٗ ٠ػالٗتي ثبٌؽ ً٘ ٠ي يي اظ٢بـٛبٗٗ ٠وهؽٕ توبٔهب يهب
ثجت ٌؽ ٟاوت  ٝػالٗت توبٔب ٌؽ٘ ٟي اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔهي ظهب١فاً ثهب آ ٙػالٗهت ؼـ
تؼبـْ ثبٌؽ ٌ ٝجب١ت ؼاٌت ٠ثبٌؽمتبـيع ٌ٘ ٝبـ ٟتوبٔبمتبـيع ضن توؽٕ(اُف ؼاٌت ٠ثبٌؽ)ٌ٘بـٟ
 ٝتبـيع ثجت (ؼـ ِٞـت ٗٞخٞؼ ثٞؼ)ٙمٛبٕ ٍٛٝهبٛي ٗبٓهي ٛٞ٘ٛ ٝه ٠اي اق ػالٗهت هجٔهي ث٘٢هفاٟ
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ك٢فوت ًٔيً ٠بال١ب  ٝغؽٗبت ٗٞٔٞع اظ٢بـٛبٗ ٠يب تّؽين آ ٙػالٗت(.زٜيٗ ٚىتلبؼ ٗهي ٌهٞؼ
ً ٠ك٢فوت ٗؿًٞـ ث ٠قثبٛي غٞا١ؽ ثٞؼ ً ٠اظ٢بـٛبٗ ٠توبٔب يب تّؽين ثجت ثه ٠آ ٙقثهب ٙتٜظهيٖ
ٌؽ ٟاوت).
( )Vؼـ ِٞـتيٌٗ ٠فاتت ـؼ ؼـغٞاوت ًٔيً ٠بال١ب يهب غهؽٗبت ـا ٍٗهٍ٘ٞٛ ّٞؼمك٢فوهت
ًٔيً ٠بال١ب  ٝغؽٗبتي ًٗ ٍّٞ٘ٗ ٠ي ٌٛٞؽ  ٝك٢فوت ًٔيً ٠بال١ب يب غؽٗبت ًٍٗ ٠ه٘٘ٛ ّٞهي
ٌٛٞؽ.
(ٗ )VIفاتت ؼاّ ثف اي ٠ٌٜآيب ٗي تٞاٛ ٙىجت ث ٠ـؼ ؼـغٞاوهت اػتهفاْ ٘ٛهٞؼ يهب ثفـوهي
ٗدؽؼ آٛفا توبٔب ٞ٘ٛؼ يب غيف  ٝؼـ ِهٞـتيٌ ٠پبوهع ٗثجهت ثبٌهؽمثفاي تدؽيهؽٛظف يهب تىهٔيٖ
اػتفاْمًٝ ٠كن ٌفائٗ ٗ ٝوتٕيبت ٗفثٔ٢ٗ ٠٘ٞتي ٗؼو ّٞغٞا١هؽ ثهٞؼم٘١ ٝسٜهيٗ ٚوهبٗي ًه٠
تدؽيؽٛظف يب اػتفاْ ث ٠آ ٙتىٔيٖ غٞا١ؽ ٌؽمثب ؾًف ائٙٗ ٚت ً٠م١ف ُب ٟالقٕ ثبٌؽمؼـغٞاوت
تدؽيؽٛظف يب اػتفاْ ٗؿًٞـ ثبيؽ اق ٘فين ٘ٛبيٜؽ ٟاي تىٔيٖ ٌٞؼ ًٍٛ ٠بٛي ا ٝؼـ ضي ٠ٙهٔ٘هفٝ
ًٍٞـ ٗتؼب١ؽي اوت ً ٠اؼاـ ٟآًٍٞ ٙـ ٗفاتت ـؼ توبٔب ـا اػالٕ ٞ٘ٛؼ ٟاوتمٝ
( )VIتبـيع اػالٕ ٗفؼٝؼيت اظ٢بـٛبٗ.٠
([ )3ـؼاظ٢بـٛبٗ ٠ثف اوبن اػتفاْ]
١ف ُب ٟـؼ اظ٢بـٛبٗ ٠ثف اوبن اػتفاْ ٝاـؼ ٟيب ثف اوهبن يهي اػتهفاْ ٝاـؼ٘١ ٝ ٟسٜهي ٚوهبيف
ؼاليْ ِٞـت ُفكت ٠ثبٌهؽماثالؿي ٠پهيً ثيٜهي ٌهؽ ٟؼـ ثٜهؽ()1مػهال ٟٝثهف ـػبيهت آئهيٛ ٚبٗه٠
ثٜؽ()2مؼاليْ ـؼ ؼـغٞاوت ٘١ ٝسٜيٛ ٚبٕ ٍٛٝبٛي ٗؼتفْ ـا ٜٗؼٌه غٞا١ؽ ًفؼ؛ثهب ايٜطبّمثهب
ٝخٞؼ ثٜؽ((V()2ماؼاـِ ٟبؼـ ًٜٜؽ ٝ ٟاـوبّ ًٜٜهؽ ٟاغٙهبـ ـؼ ؼـغٞاوهتم١ف ُهب ٟاػتهفاْ ثهف
اوبن ػالٗتي ثبٌؽ ً ٠هجالً ٘ي اظ٢بـٛبٗ ٠اي توبٔب ٌؽ ٝ ٟيهب ثجهت ٌهؽ ٟاوهتمثبيؽ ك٢فوهت
ًبال١ب  ٝغؽٗبتي ً ٠اػتفاْ ثف پبي ٠آ٢ٛب تىٔيٖ ٌؽ ٟاوت ـا ٛيك اػالٕ ٘ٛبيؽ  ٝػال ٟٝثهف آٗ ٙهي
تٞاٛؽ ك٢فوت ًٔيً ٠بال١ب ٝغؽٗبت اظ٢بـٛبٗ ٠يب تّهؽين ثجهت هجٔهي ـا ٛيهك اـوهبّ ٘ٛبيؽمآجته٠
ك٢فوت٢بي ٗؿًٞـ ث٘١ ٠ب ٙقثبٛي غٞا١ؽ ثٞؼ ً ٠اظ٢بـٛبٗ ٠يهب تّهؽين ثجهت هجٔهي ثه ٠آ ٙقثهبٙ
تٜظيٖ ِ ٝبؼـ ٌؽ ٟاٛؽ.
([ )4ثجت؛ثفـوي ٗدؽؼ يب تدؽيؽٛظف]
(آق) ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ٗفؼٝؼيت اظ٢بـٛبٗ ٠ـا ث٘٢هفا ٟؼاؼ١ ٟهبي ٜٗهؽـج ؼـ اغٙهبـ ـؼ ـا ؼـ
ؼكتف ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ثجت غٞا١ؽ ًفؼ  ٝتبـيع اـوبّ اغٙبـ ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي يهب تهبـيػي ًه٠
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٘جن ثٜؽ)( )1ج)ٗبؼ )18(ٟتبـيع اـوبّ ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي تٔوي ٗي ُهفؼؼ ـا ٛيهك ؼـج غٞا١هؽ
ًفؼ.
(ة) ١ف ُب ٟاغٙبـ ـؼ ٝكن ثٜؽ١بي ()2يب(ٞٗ )3يؽ اي ٚاٗف ثبٌؽ ًٗ ٠ي تٞا ٙثفـوي ٗدهؽؼ
يب تدؽيؽٛظف غٞا١ي ٞ٘ٛؼماؼاـ ٟاي ً ٠اغٙبـ ـؼ ـا اـوبّ ؼاٌت ٠اوت ثبيؽ
(١)Iف ُب ٟثفـوي ٗدؽؼ يب تدؽيؽٛظف تىٔيٖ ٌؽ ٟثبٌؽيب ١ف ُبٔ٢ٗ ٟت ٗوفـ ٜٗوٕي ٌؽٟ
ثبٌؽ ٘ ٝي آٗ ٙؽت ثفـوي ٗدؽؼ يب تدؽيؽٛظف غٞا١ي تىٔيٖ ٍٛهؽ ٟثبٌهؽم ٝاؼاـٗ ٟهؿًٞـ اق
ٗفاتت كٞم ٗٔٙغ ثبٌؽم آ ٙاؼاـٞٗ ٟظق اوت ث٘ ٠فيوي ًه ٠ثه ٠ثهي ٚآ ٙاؼاـ ٝ ٟؼكتهف ثهيٚ
آ٘ٔٔي تٞاكن ٌؽ ٟاوت ٗفاتت ـا ػيٜبً ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ا٘الع ؼ١ؽ؛
(١ )IIف ُب ٟاؼاـ ٟكٞم ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ا٘الع ؼاؼ ٟثبٌؽ ً ٠ثفـوي ٗدؽؼ يب تدؽيؽٛظف
تىٔيٖ ٌؽ ٟاوت يب ١ف ُب ٟثفـوي ٗدؽؼ يب تدؽيؽٛظف تىٔيٖ ٌؽ ٟثبٌؽ  ٝؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔهي اق
آٔٙٗ ٙغ ٛجبٌؽمثٗ ٠طٓ اي ٠ٌٜتّ٘يٖ ٢ٛبئي ؼـ غّ َٞثفـوي ٗدؽؼ يهب تدؽيهؽٛظف غهٞا١ي
اتػبؾ ُفؼيؽ اؼاـٗ ٟؿًٞـ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ـا اق ٗفاتهت ٗفث٘ٞهٔٙٗ ٠هغ غٞا١هؽ ًفؼميهب ١هف ُهبٟ
ثفـوي ٗدؽؼ يب تدؽيؽٛظف غٞا١ي ٗىتفؼ ٌؽ ٟثبٌؽمٗفاتت اوتفؼاؼ ـا وفيؼبً ث ٠ؼكتهف ثهيٚ
آ٘ٔٔي ا٘الع غٞا١ؽ ؼاؼ.

(ج) ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ت٘بٗي ٗٙبٓت  ٝؼاؼ١ ٟبي ٜٗؽـج ؼـ (ة)كٞم ًه ٠اق آ٢ٛهب ٗٔٙهغ ٌهؽٟ
اوت ـا ؼـ ؼكبتف ثي ٚآ٘ٔٔي ثجت غٞا١ؽ ًفؼ.
([ )5اـوبّ ٛىػ١ ٠بي اغٙبـ١ب]
ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ٛىػ١ ٠بي اغٙبـ١بئيٌ٘ ٠جن ثٜؽ( )2آهي()4كهٞم ؼـيبكهت ًهفؼٟ
اوت ـا ثٗ ٠بٓي اـوبّ غٞا١ؽ  ٝاُف اؼاـٗ ٟجؽاء ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي اػالٕ ًفؼ ٟثبٌهؽ ًه٠
ٗبيْ اوت زٜيٛ ٚىػ١ ٠بئي ـا ؼـيبكت ًٜؽمثّٞـت ٘١كٗب ٙآ٢ٛب ـا ثه ٠اؼاـٗ ٟجهؽاء ٛيهك
اـوبّ غٞا١ؽ ًفؼ.
([)6اػالٕ ٗٞاكوت  ٝپؿيفي ض٘بيت]
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(آق)اؼاـ ٟاي ً٘ ٠جن ٗبؼٞٗ)5( ٟاكوتٜبٗ ٠يب ٗبؼ)5(ٟپفٝتٌْ اغٙبـ ـؼ توبٔب ـا ِبؼـ ٌٛهفؼٟ
اوتمظفف ٗٔ٢ت پيً ثيٜي ٌؽ ٟؼـ ثٜؽ(ٗ)2هبؼٞٗ)5(ٟاكوتٜبٗه ٠يهب ثٜهؽ(()2آق)يب(ة)ٗهبؼ)5(ٟ
پفٝتٌْم١ف يي اق ٗٙبٓت قيف ـا ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي اـوبّ غٞا١ؽ ًفؼ:
()Iاػالٗي ٠اي ٗجٜي ثف ائً ٠ٌٜي ٠تٍفيلبت القٕ ؼـ آ ٙاؼاـ ٟتٌ٘يهْ ٌهؽ ٝ ٟپبيهب ٙيبكته٠
اوت  ٝاؼاـٗ ٟؿًٞـ تّ٘يٖ ُفكت ٠اوت ثب ض٘بيت اق ػالٗت ٗٞٔٞع تّهؽين ثجهت ثهي ٚآ٘ٔٔهي
ٗٞاكوت ٘ٛبيؽ؛
( )IIاػالٗي ٠اي ٗجٜي ثف ايٝ ٠ٌٜكن اغتيبـات آ ٙاؼاـ ٟثفـوهي ١هبي القٕ اٛدهبٕ ٌهؽٝ ٟ
پبيب ٙيبكت ٠اٛؽ ١ ٝير ؼٓئي ثفاي ـؼ توبٔهب ؼيهؽٍٛ ٟهؽ ٟاوهت ٓٝهي ض٘بيهت اق ػالٗهت ٜ١هٞق
ٍٗ٘ ّٞاػتفاْ اضت٘بٓي تٞوٗ اٌػبَ ثبٓث ٗي ثبٌؽ  ٝتبـيع اٛوٕبء ٗٔ٢ت اػتفاْ ٛيهك ثبيهؽ
ٜٗؼٌه ُفؼؼ.
(١ )IIIف ُب ٟاػالٗي ٠اي ٘جن ()IIكٞم اـوبّ ٌؽ ٟثبٌؽماػالٗي ٠ؼيِهفي ٗجٜهي ثهف ايٌٜه٠
ٗٔ٢ت اػتفاْ پبيب ٙيبكت ٠اوت ١ ٝيسِ ٠ٛٞاػتفأي تىهٔيٖ ٍٛهؽ ٟاوهت  ٝؼـ ٛتيده ٠آ ٙاؼاـٟ
تّ٘يٖ ُفكت ٠اوت ً ٠ض٘بيت اق ػالٗت ٗٞٔٞع تّؽين ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ـا اػٙبء ٘ٛبيؽ.
(ة) ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ١ف ُ ٠ٛٞاػالٗي ٠اي ًٝ ٠كن (آق)كٞم ؼـيبكت ًفؼ ٟاوهت ـا ؼـ ؼكهبتف
ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ثجت غٞا١ؽ ًفؼ ٛ ٝىػ ٠اي اق آٛفا ثٗ ٠بٓي اـوبّ غٞا١ؽ ًفؼ.

ٗبؼ)18(ٟ
ـؼ توبٔب ثّٞـت غالف هبػؽ ٟيب ٛبهُ
(ًٍٞ[ )1ـ ٗتؼب١ؽ ً٘ ٠جن ٗٞاكوتٜبٗ ٠تؼييٌ ٚؽ ٟاوت].
(آق) ؼـ ِٞـت ـؼ اػتجبـ  ٝترثيف يي ثجت ثهي ٚآ٘ٔٔهي ؼـ يهي ًٍهٞـ ٗتؼب١هؽ ًه٘ ٠جهن
ٗٞاكوتٜبٗ ٠تؼييٌ ٚؽ ٟاوتمؼـ ٗٞاـؼ قيف اغٙبـ ـؼ توبٔب تٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ثٜ٘كٓ ٠اغٙهبـ
ـؼ توبٔب تٔوي ٛػٞا١ؽ ٌؽ:
( )Iاغٙبـ كٞم ٌ٘بـ ٟثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ٗفث ٠٘ٞـا ٗهٜؼٌه ٌٜٛهؽمِٗف ايٌٜه ٠وهبيف ٗٙبٓهت
ٜٗؽـج ؼـ اغٙبـ ٌٜبوبئي ثجت ٗؿًٞـ ـا ٗيىف وبقٛؽم
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( )IIؼاليْ ٗ ٝىتٜؽات ـؼ توبٔب ـا ٜٗؼٌه ٌٜٛؽم
( ) IIIثىيبـ ؼيفتف اق ٗٞػؽ ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي اـوبّ ٌؽ ٟثبٌهؽميؼٜي اُهف پهه اق اٛوٕهبء
يي وبّ اق تبـيع ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي يب په اق تبـيع ثجت ٗفاتت تؼيي ٚيهي ًٍهٞـ پهه اق
اي ٠ٌٜثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ِٞـت ُفكت ٠اوت اـوبّ ٌؽ ٟثبٌؽمث ٠ايٗ ٚؼٜي ً ٠تبـيع ٗؿًٞـ ٘١بٙ
تبـيع اـوبّ اػالٗي ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي يب ٗفاتت تؼيي ٚيي ًٍٞـ ػٕ ٞپهه اق اٛدهبٕ ثجهت ثهيٚ
آ٘ٔٔيمٗي ثبٌؽ.ؼـ ِٞـتيٌ ٠اغٙبـ ـؼ ثٞوئ ٠پىت اـوبّ ٌؽ ٟثبٌؽمتبـيع اـوبّ ثٞوئ ٠تبـيع
اثٙبّ ت٘جف تؼيي ٚغٞا١ؽ ٌؽ.اُف ٗ٢ف اثٙبّ ت٘جف ٛبغٞاٛب ثبٌؽ يب ٗٞخٞؼ ٛجبٌؽمؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي
زٜي ٚكفْ غٞا١ؽ ًفؼ ًٗ ٠فوٗ ٠ٓٞؿًٞـ  20ـٝق هجْ اق ؼـيبكت آ ٙثٞوئ ٠ؼكتف ثهي ٚآ٘ٔٔهي
اـوبّ ٌؽ ٟاوت.
ثب ايٜطبّماُف تبـيع تؼييٌ ٚؽ٘ ٟجن كفْ ٗؿًٞـ ٗوؽٕ ثف تهبـيع اػهالٕ ٗفاتهت ـؼ
توبٔب ثبٌؽمؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي زٜي ٚكفْ غٞا١ؽ ًفؼ ً ٠اغٙبـ ٗٞـؼ ٛظف ؼـ تهبـيع اػهالٕ
ٗفاتت ـؼ توبٔب اـوبّ ٌؽ ٟاوت.ؼـ ِٞـتيٌ ٠اغٙبـ ـؼ تٞوٗ غهؽٗبتي ثـيهف اق غهؽٗبت
پىتي اـوبّ ٌؽ ٟثبٌؽ ٗبٜٛؽ غؽٗبت تطٞيْ ٗفوٞالت ثّٞـت ثىيبـ كٞـيمتبـيع اـوهبّ
اغٙبـ ثف اوبن تبـيع اػالٕ ٌؽ ٟتٞوٗ ؼكتف ٗفث ٝ ٠٘ٞثف اوبن خكئيبت هجٓ آ ٙتؼيهيٚ
غٞا١ؽ ٌؽ.
(ة) ١ف ُب( ٟآق)كٞم ِبؼم ثبٌؽمؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ٛىػ ٠اي اق اغٙهبـ ـا ثهٗ ٠بٓهي اـوهبّ
غٞا١ؽ ًفؼ ٗ ٝبٓي ٘١ٝسٜي ٚاؼاـ ٟاـوبّ ًٜٜؽ ٟاغٙبـ ـا ثّٞـت ٘١كٗبٔٙٗ ٙهغ غٞا١هؽ ًهفؼ
ً ٠اغٙبـ ـؼ تٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ثؼٜٞا ٙيي اغٙبـ ـؼ تٔوي ٘ٛي ٌٞؼ  ٝؼاليْ آٛفا ٛيك ؾًهف
غٞا١ؽ ًفؼ.
(ج)اُف اغٙبـ ـؼ:
( )Iاق ٘فف اؼاـ ٟاـوبّ ًٜٜؽ ٟآ ٙإٗبء ٍٛؽ ٟثبٌؽ  ٝيب ث١ ٠ف ٘فيهن ؼيِهفي آئهيٛ ٚبٗه٠
ٍٗفٝض ٠ؼـ ثٜؽ(()1آق)ٗبؼ )2(ٟيب آئيٛ ٚبٗ ٠ثٜؽ(ٗ)2بؼ )6(ٟـا ـػبيت ٌٛفؼ ٟثبٌؽم
(ٍٗ )IIػّبت ػالٗتي ً ٠ثب ػالٗت ٗٞٔٞع تّؽين ثجت ثي ٚآ٘ٔٔهي ؼـ تؼهبـْ اوهت ـا
ٜٗؼٌه ٌٜٛؽ(.ثٜؽ( ٝ)3ثٜؽ(ٗ)V()2بؼ))17(ٟ
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(١ )IIIف ُبٗ ٟفاتت ـؼ توبٔب ثفغي اق ًبال١هب  ٝغهؽٗبت ـا ٍٗه٘٘ٛ ّٞهي ٌٞؼمآٛؽوهت ٠اق
ًبال١ب يب غؽٗبتي ًٗ ٍّٞ٘ٗ ٠ي ٌٛٞؽ يب آٛؽوت ٠اق ًبال١ب يب غؽٗبتي ًٗ ٍّٞ٘ٗ ٠هي ٌهٛٞؽ ـا
ِفيطبً ؾًف ٌٜٛؽ(.ثٜؽ(ٗ)VI()2بؼ))17(ٟم
(ٛ )IVبٕ ٍٗٝػّبت ٗوبٕ ِالضيت ؼاـ يب قٗبٔ٢ٗ ٝ ٙت ٗوفـ ثفاي تىٔيٖ ثفـوي ٗدؽؼ
يب تدؽيؽٛظفغٞا١ي ـا ٜٗؼٌه ٌٜٛؽ(ثٜؽ(ٗ)VII()2بؼ))17(ٟم
( )Vتبـيع اػالٕ ـؼ توبٔب ـا ٜٗؼٌه ٌٜٛؽ(ثٜؽ(ٗ)VIII()2بؼ))17(ٟم
يب (ٛ)VIبٕ ٍٛ ٝبٛي ٗؼتفْ  ٝك٢فوت ًبال١ب  ٝغؽٗبتي ًه ٠اػتهفاْ ثهف پبيه ٠آ٢ٛهب
تىٔيٖ ٌؽ ٟاوت ـا ٜٗؼٌه ٌٜٛؽ(ثٜؽ(ٗ)3بؼ))17(ٟم
ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي اق اؼاـ ٟاي ًٗ ٠فاتت ـؼ ـا اـوبّ ٞ٘ٛؼ ٟاوت ؼػٞت غٞا١ؽ ًفؼ تهب
ظفف ٗؽت ٗ 2ب ٟاق تبـيع ؼػٞت ٗؿًٞـ ٛىجت ث ٠اِالش اغٙهبـ غهٞؼ اههؽإ ٘ٛبيهؽ ٝ
ٛىػ ٠اي اق اغٙبـ ـؼ ٛبهُ  ٝغالف هبػؽ ٟـا ٘١ ٝسٜيٛ ٚىػ ٠اي اق ؼػٞتٜبٗٗ ٠هؿًٞـ ـا
ثفاي ٗبٓي اـوبّ غٞا١ؽ ًفؼ.اُف اغٙبـ ٘جن ٛظف ؼكتف ثهي ٚآ٘ٔٔهي اِهالش ُفؼؼمتهبـيع
اـوبّ اغٙبـ اِالش ٌؽ٘١ ٟب ٙتبـيع اـوبّ اغٙبـٛبهُ تٔوهي غٞا١هؽ ٌهؽ.ؼـ ِهٞـتيٌ٠
اؼاـ ٗ ٟجؽاء اػالٕ ًفؼ ٟثبٌؽ ًٗ ٠بيْ اوت ٛىػ ٠اي اق اغٙبـ اِالش ٌؽ ٟـا ٛيهك ؼـيبكهت
ًٜؽ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ٛىػ ٠اي اقآٛفا ثفاي ٗبٓي ٘١ ٝسٜهي ٚاؼاـٗ ٟهؿًٞـ اـوهبّ غٞا١هؽ
ًفؼ.اُف اغٙبـ ٘جن ٛظف ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي اِهالش ٍٛهٞؼماغٙبـ ٗهؿًٞـ ثؼٜهٞا ٙاغٙهبـ ـؼ
توبٔب تٔوي ٛػٞا١ؽ ٌهؽ.ؼـ ايّ ٜهٞـتمؼكتف ثهي ٚآ٘ٔٔهي ثه ٠اؼاـِ ٟهبؼـ ًٜٜهؽ ٟاغٙهبـ ٝ
٘١سٜيٗ ٚبٓي اػالٕ غٞا١ؽ ًفؼ ً ٠اغٙبـ ٗكثٞـ ـا ثؼٜٞا ٙاغٙهبـ ـؼ توبٔهب ثه ٠ـوه٘يت
٘ٛي ٌٜبوؽ  ٝؼاليْ آٛفا ٛيك ؾًف غٞا١ؽ ًفؼ.
(ًٍٞ[)2ـ ٗتؼب١ؽ ً٘ ٠جن ٗلبؼ پفٝتٌْ تؼييٌ ٚؽ ٟاوت].
(آق) ثٜؽ()1ؼـ غّ َٞـؼ توبٔب ؼـ ٗٞـؼ ًٍٞـ ٗتؼب١ؽي ً٘ ٠جهن ٗلهبؼ پفٝتٌهْ تؼيهيٚ
ٌؽ ٟاوت ٛيك ِبؼم ٗي ثبٌؽ  ٝائٙٗ ٚت ث ٠آٗ ٙؼٜي اوت ًهٔ٢ٗ ٠هت پهيً ثيٜهي ٌهؽ ٟؼـ
ثٜههؽ(()1آههق)()٘١ )IIIههبٔ٢ٗ ٙههت پههيً ثيٜههي ٌههؽ ٟؼـ ثٜههؽ(()2آههق)م (ة) يههب (ج)()II
ٗبؼ)5(ٟپفٝتٌْ ٗي ثبٌؽ.
(ة) ثفاي تٍػيُ اي ٠ٌٜآيب ٗٔ٢ت ٗوفـ ٌؽ ٠ً ٟهجْ اق اٛوٕبء آ ٙاؼاـًٍٞ ٟـ ٗتؼب١هؽ ثبيهؽ
ا٘الػبت ٍٗفٝض ٠ؼـ ثٜؽ(()2ج)(ٗ)Iبؼ )5( ٟپفٝتٌْ ـا ؼـ اغتيبـ ؼكتهف ثهي ٚآ٘ٔٔهي ههفاـ ؼ١هؽ
ـػبيت ٌؽ ٟاوت مثٜؽ(( )1آق)ؼـ ايٜدب ِبؼم غٞا١ؽ ثٞؼ.زٜبٛس ٠ا٘الػبت ٗؿًٞـ په اق اٛوٕبء
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ٗٔ٢ت ٗكثٞـ ؼـ اغتيبـ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي هفاـ ُفكت ٠ثبٌؽمزٜي ٚتٔوي غٞا١هؽ ٌهؽ ًه ٠ا٘الػهبت
ٗؿًٞـ ١يسِب ٟث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي تطٞيْ ٍٛؽ ٟاٛؽ  ٝؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ٗفاتت ـا ثه ٠ا٘هالع اؼاـٟ
ٗفث ٠٘ٞغٞا١ؽ ـوبٛؽ.
(ج) ١ههف ُههب ٟثههؽ ٙٝـػبيههت ٗلههبؼ ثٜههؽ(( )2ج)(ٗ)Iههبؼ)5(ٟپفٝتٌههْ اغٙههبـ ـؼ توبٔههب ٝكههن
ثٜؽ(()2ج)(ٗ)IIبؼ)5( ٟپفٝتٌْ تٜظيٖ ِ ٝبؼـ ٌؽ ٟثبٌؽماغٙبـ ٗهؿًٞـ ثؼٜهٞا ٙيهي اغٙهبـ ـؼ
توبٔب ٌٜبغتٛ ٠ػٞا١ؽ ٌؽ.ؼـ ايٞٗ ٠ِٜٛٞاـؼمؼكتف ثهي ٚآ٘ٔٔهي ٛىهػ ٠اي اق اغٙهبـ ـا ثهٗ ٠بٓهي
اـوبّ غٞا١ؽ ًفؼ ٘١ ٝكٗب ٙثب آ ٙث ٠اؼاـِ ٟبؼـ ًٜٜؽ ٟاغٙبـ ٘١ ٝسٜيٗ ٚبٓهي ا٘هالع غٞا١هؽ
ؼاؼ ً ٠اغٙبـ ـؼ ٗؿًٞـ ثؼٜٞا ٙيي اغٙبـ ـؼ توبٔب ٌٜبغت٘ٛ ٠ي ٌهٞؼ  ٝؼاليهْ آٛهفا ٛيهك ؾًهف
غٞا١ؽ ًفؼ.

ٗبؼ)19(ٟ
اثٙبّ ؼـ ًٍٞـ١بي ٗتؼب١ؽ تؼييٌ ٚؽٟ
(ٗ [ )1طتٞيبت اغٙبـ اثٙبّ]
١ف ُب ٟاػتجبـ يهي ثجهت ثهي ٚآ٘ٔٔهي ؼـ يهي ًٍهٞـ ٗتؼب١هؽ تؼيهيٌ ٚهؽ٘ ٟجهن
ثٜؽ(ٗ)6بؼٞٗ)5(ٟاكوتٜبٗ ٠يب ثٜؽ(ٗ)6بؼ)5(ٟپفٝتٌْ ثبْ٘ ٌهٞؼ ٗ ٝفاتهت اثٙهبّ ؿيهف هبثهْ
اػتفاْ يب تدؽيؽٛظفغٞا١ي ثبٌؽماؼاـًٍٞ ٟـ ٗتؼب١ؽ ًهٗ ٠وهبٕ ِهالضيتؽاـ آ ٙاثٙهبّ ـا
اػالٕ ٞ٘ٛؼ ٟاوت ٗفاتت ـا ػيٜبً ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ا٘الع غٞا١ؽ ؼاؼ.ا٘الػيٗ ٠كثٞـ ضبٝي
ٗٙبٓت قيف غٞا١ؽ ثٞؼ:
(ٗ)Iوبٗي ً ٠اثٙبّ ـا اػالٕ ٞ٘ٛؼ ٟاوتم
( )IIائٙٗ ٚت ً ٠اثٙبّ ؿيف هبثْ اػتفاْ يب تدؽيؽ ٛظف غٞا١ي اوتم
(ٌ٘ )IIIبـ ٟثجت ثي ٚآ٘ٔٔي
(ٛ )IVبٕ ٗبٓي
( )Vاُف“اثٙبّ ” ًٔيً ٠بال١هب  ٝغهؽٗبت ـا ٌهبْٗ ٍٞٛؼمآٛؽوهت ٠اق ًبال١هب  ٝغهؽٗبتي ًه٠
ٍٗ٘ ّٞاثٙبّ ١ىتٜؽ يب آ ٙؼوت ٠اق ًبال١بئي ً ٍّٞ٘ٗ ٠اثٙبّ ٛيىتٜؽمٝ
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( )VIتبـيع اػالٕ اثٙبّ  ٝؼـ ِٞـت اٌٗب ٙتبـيع آؿبق اخفاي آ.ٙ

([ )2ثجت اثٙبّ  ٝا٘الع ؼاؼ ٙث ٠اؼاـٗ ٟجؽاء ٗ ٝبٓي]
ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي اثٙبّ ثجت ـا ث٘٢فا ٟؼاؼ١ ٟهبي ٍٗهفٝض ٠ؼـ اػالٗيه ٠اثٙهبّ ـا ؼـ
ؼكبتف ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ثجت غٞا١ؽ ًفؼ ٗ ٝفاتت ـا ػيٜبً ثٗ ٠بٓي  ٝؼـ ِٞـتيٌ ٠اؼاـٗ ٟجؽاء
اػالٕ ًفؼ ٟثبٌؽ ًٗ ٠بيْ اوت زٜيٞٗ ٚاـؼي ـا ٛيك ؼـيبكت ًٜؽم٘١كٗب ٙثه ٠اؼاـٗ ٟجهؽاء
ٛيك ا٘الع غٞا١ؽ ؼاؼ.
ٗبؼ)20(ٟ
ٗطؽٝؼيت ضن تّفف ٗبٓي ثجت
([ )1اـوبّ ا٘الػبت]
اؼاـ١ ٟف ًٍٞـ ٗتؼب١ؽ تؼييٌ ٚؽ ٟث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ا٘الع غٞا١ؽ ؼاؼ ًه ٠ضوهٞم
تّفف ٗبٓي ٛىجت ث ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ث ٠ضي ٠ٙهٔ٘ف ٝآًٍٞ ٙـ ٗتؼب١ؽ ٗطؽٝؼ ُفؼيهؽٟ
اوتٗ.فاتت ٗؿًٞـمؼـ ِٞـتيٌ ٠ؼـ اغتيبـ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ُهؿاـؼٌٞ ٟؼمٗتٍهٌْ غٞا١هؽ
ثٞؼ اق غالِ ٠اي اق ٗٙبٓت أِي ٗ ٖ٢ٗ ٝفث ٖٞثٗ ٠طؽٝؼيت كٞم.
( [ )2ضؿف ثػٍي يب ت٘بٗي ٗطؽٝؼيت كٞم]
١ف ُب ٟؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي اق ٗطؽٝؼيتي ؼـ غّ َٞضوٞم تّفف ٗبٓهي ثجهت ٘جهن
ثٜؽ() 1كٞم ٗٔٙغ ٌؽ ٟثبٌؽمؼـ ِهٞـتيٌ ٠ثػٍهي يهب ت٘هبٗي ٗطهؽٝؼيت ٗهؿًٞـ ضهؿف
ُههفؼؼماؼاـًٍ ٟههٞـي ًهه ٠ا٘الػههبت ٗفث٘ٞهه ٠ـا ؼـ اغتيههبـ ؼكتههف ثههي ٚآ٘ٔٔههي هههفاـ ؼاؼٟ
اوتمٗفاتت ضؿف ٗؿًٞـ ـا ٛيك ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ا٘الع غٞا١ؽ ؼاؼ.
([ )3ثجت]
ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ا٘الػبت ٍٗفٝض ٠ؼـ ثٜهؽ١بي ()2(ٝ)1كهٞم ـا ؼـ ؼكهبتف ثجتهي ثه٠
ثجت غٞاٜ١ؽ ـوبٛؽ ٗ ٝفاتت ـا ػيٜبً ثٗ ٠بٓي ا٘الع غٞا١ؽ ؼاؼ.
(ٓ[ )4يىبٛه(ٝاُؿاـي اخبق ٟاوتلبؼ])ٟ
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ايٗ ٚبؼٝ ٟاُؿاـي اخبق ٟاوتلبؼ ٟـا ٍٗ٘٘ٛ ّٞي ٌٞؼ.

ٗبؼ)21(ٟ
خبيِكيً ٚفؼ ٙيي ثجت ٗٔي يب ٜٗٙو ٠اي
ثب يي ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي
([)1اػالٕ]
١فُبٟمٝكن ثٜؽ(ٗ)2بؼٌٗ)4(ٟفـ ٗٞاكوتٜبٗ ٠يب ثٜؽ(ٗ)2بؼٌٗ )4(ٟفـ پفٝتٌْماؼاـ ٟيهي
ًٍٞـ ٗتؼب١ؽ تؼييٌ ٚؽٟمثٜبثف ؼـغٞاوتي ًهٗ ٠ىهتوي٘بً تٞوهٗ ٗبٓهي ثه ٠اؼاـٗ ٟهؿًٞـ
تىٔيٖ ٌؽ ٟاوتمؼـ ؼكبتف غٞؼ ٗٙبٓجي ؼاّ ثف اي ٠ٌٜيي ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي خهبيِكي ٚيهي
ثجت ٗٔي يب ٜٗٙو ٠اي ٌؽ ٟاوت ـا ؾًف ًفؼ ٟثبٌؽماؼاـٗ ٟؿًٞـ ٗفاتهت ـا ػيٜهبً ثه ٠ؼكتهف
ثي ٚآ٘ٔٔي ا٘الع غٞا١ؽ ؼاؼ.ا٘الػيٗ ٠فث ٠٘ٞضبٝي ٗٙبٓت قيف غٞا١ؽ ثٞؼ:
(ٌ٘ )Iبـ ٟثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ٗفث٠٘ٞم
(١ )IIف ُب ٟخبيِكٛي كوٗ ٌبْٗ يي يب زٜؽ ًبال يب غهؽٗبت ٜٗظهٞـ ٌهؽ ٟؼـ تّهؽين
ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ثبٌؽمًبال١ب يب غؽٗبت ٗكثٞـم
(ٌ٘ )IIIبـ ٝ ٟتبـيع توبٔبمٌ٘بـٝ ٟتبـيع ثجتم ٝتبـيع ضن توؽٕ ثجهت ٗٔهي يهب ٜٗٙوه ٠اي
(اُف ؼاٌت ٠ثبٌؽ)ً ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي خبيِكي ٚآٌ ٙؽ ٟاوتم
([)2ثجت]
ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ٗٞاـؼ ٍٗفٝض ٠ؼـ ثٜؽ ()1ـا ؼـ ؼكبتف ثجتي ثي ٚآ٘ٔٔي ٝاـؼ غٞا١ؽ ًهفؼ ٝ
ٗفاتت ـا ػيٜبً ثٗ ٠بٓي ا٘الع غٞا١ؽ ؼاؼ.
ٗبؼ)22(ٟ
غتٖ اػتجبـ اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ٗجؽاءم
غتٖ اػتجبـ ثجت ضبِْ اق اظ٢بـٛبٗٗ ٠جؽاءم
يب غتٖ اػتجبـ ثجت ٗجؽاء
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([)1اثالؿيٗ ٠فث ٖٞث ٠غتٖ اػتجبـ اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ٗجؽاءمغتٖ اػتجهبـ ثجهت ضبِهْ اق اظ٢بـٛبٗه٠
ٗجؽاء يب غتٖ اػتجبـ ثجت ٗجؽاء].
(آق)١ف ُب ٟثٜؽ١بي (ٗ)4( ٝ )3بؼٞٗ)6( ٟاكوتٜبٗ ٠يب ثٜؽ١بي(ٗ)4(ٝ )3بؼ)6( ٟپفٝتٌْ يهب ١هف
ؼ ٝآ٢ٛب ِبؼم ثبٌٜؽماؼاـٗ ٟجؽاء ٗفاتت ـا ػيٜبً ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ا٘الع ؼاؼٞٗ ٝ ٟاـؼ قيف ـا ؾًف
غٞا١ؽ ًفؼ:
(ٌ٘ )Iبـ ٟثجت ثي ٚآ٘ٔٔي
(ٛ )IIبٕ ٗبٓي
(ٙٗ )IIIبٓت  ٝتّ٘ي٘بتي ً ٠ثجت ٗجؽاء ـا تطت ترثيف هفاـ ٗي ؼٜ١ؽ يب ١هف ُهب ٟآٙ
ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ثف اوبن يي اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ٗجؽاء ثبٌؽ ًٜٗ ٠ت٢ي ث ٠ثجت ٍٛؽ ٟاوتمٗٙبٓت
 ٝتّ٘ي٘بتي ً ٠اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ٗجؽاء ـا تطت ترثيف هفاـ ٗي ؼٜ١ؽ ١ ٝف ُب ٟثجهت ثهي ٚآ٘ٔٔهي
ثف اوبن يي اظ٢بـٛبٗٗ ٠جؽاء ثبٌؽ ًٜٗ ٠ت٢ي ث ٠ثجت ٌؽ ٟاوتمٗٙبٓت  ٝتّه٘ي٘بتي ًه ٠آٙ
ثجت ـا تطت ترثيف هفاـ ٗي ؼٜ١ؽ  ٝتبـيع هبثٔيت اخفاي ٗٙبٓت  ٝتّ٘ي٘بت ٗؿًٞـمٝ
(١ )IVف ُبٙٗ ٟبٓت  ٝتّ٘ي٘بت كٞم ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ـا كوٗ ؼـ غّ َٞثفغي اق ًبال١هب
يب غؽٗبت تطت ترثيف هفاـ ٗي ؼٜ١ؽمآٛؽوهت ٠اق ًبال١هب يهب غهؽٗبت ًه ٠تطهت تهرثيف ٗٙبٓهت ٝ
تّ٘ي٘بت كٞم هفاـ ُفكت ٠اٛؽ يب آٛؽوت ٠اق ًبال١ب يب غؽٗبت ً ٠تطت ترثيف ٗٙبٓت  ٝتّه٘ي٘بت
كٞم هفاـ ِٛفكت ٠اٛؽ.
(ة)١ف ُب ٟاهؽإ هٕبئي ٜٗؽـج ؼـ ثٜؽ (ٗ)4بؼٞٗ)6( ٟاكوتٜبٗ٠ميب ؼػٞي ٜٗؽـج ؼـ ثٜؽ()I()3م
)(IIيب(ٗ )IIIبؼ )6( ٟپفٝتٌْ هجْ اق اٛوٕبء ٗؽت  5وبٓ ٠آؿبق ٌؽ ٟثبٌؽ ٓٝي هجْ اق پبيبٗ ٙهؽت
ٗؿًٞـ ٜٗت٢ي ثِ ٠ؽٝـ تّ٘يٖ ٢ٛبئي ؾًف ٌؽ ٟؼـ ثٜؽ(ٗ)4بؼٞٗ )6(ٟاكوتٜبٍٗٛ ٠ؽ ٟثبٌؽم ٝيب ثه٠
ِؽٝـ تّ٘يٖ ٢ٛبئي ؾًف ٌؽ ٟؼـ خ٘ٔ ٠ؼ ٕٝثٜهؽ(ٗ)3هبؼ)6(ٟپفٝتٌهْ ٜٗدهف ٌهؽ ٟثبٌهؽ يهب ثه٠
اوتفؼاؼ يب تفى ٍٗفٝش ؼـ خ٘ٔ ٠و ٕٞثٜؽ(ٗ)3بؼ )6(ٟپفٝتٌْ ٜٗت٢ي ٌؽ ٟثبٌؽماؼاـٗ ٟجهؽاء ١هف
قٗب ٠ً ٙاق ٗٙبٓت ٗؿًٞـ آُبٌٞ ٟؼ ثالكبِٔ ٠په اق اٛوٕبء ٗؽت ٗؿًٞـمٗفاتت ـا ػيٜبً ثه ٠ؼكتهف
ثي ٚآ٘ٔٔي ٜٗؼٌه غٞا١ؽ ًفؼ.
(ج) په اق اي ٠ٌٜاهؽإ هٕبئي يب ؼػٞي ٍٗفٝش ؼـ (ة)كٞم ثِ ٠ؽٝـ تّ٘يٖ ٢ٛبئي ؾًف ٌؽٟ
ؼـ ثٜؽ(ٗ)4بؼٞٗ)6(ٟاكوتٜبٜٗٗ ٠دف ٌؽ ٟثبٌؽميب ثِ ٠ؽٝـ تّ٘يٖ ٢ٛبئي ؾًف ٌؽ ٟؼـ خ٘ٔه ٠ؼٕٝ
ثٜؽ(ٗ)3بؼ)6(ٟپفٝتٌْ ٜٗت٢ي ٌؽ ٟيب ث ٠اوتفؼاؼ يب تفى ٍٗفٝش ؼـ خ٘ٔ ٠و ٕٞثٜهؽ(ٗ)3هبؼ)6(ٟ
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پفٝتٌْ ٜٗدف ٌؽ ٟثبٌؽم١ف ُب ٟاؼاـٗ ٟجؽاء اق ٗفاتت ٗؿًٞـ آُبٌٞ ٟؼم وفيؼب ً آٛفا ثه ٠ؼكتهف
ثي ٚآ٘ٔٔي ا٘الع غٞا١ؽ ؼاؼ ٌٛ ٝبت ٍٗهفٝش ؼـ تجّهف( ٟآهق)( )Iآهي( )IVـا ؼـ اغتيهبـ
ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي هفاـ غٞا١ؽ ؼاؼ.
([ )2ثجت  ٝاـوبّ اغٙبـ؛اثٙبّ ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ]
(آق)ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ١ف ُ ٠ٛٞاغٙبـ ٍٗفٝش ؼـ ثٜهؽ()1ـا ؼـ ؼكتهف ثجهت ثهي ٚآ٘ٔٔهي ٝاـؼ
غٞا١ؽ ًفؼ ٛ ٝىػ ٠اي اق آٛفا ث ٠اؼاـات ًٍٞـ١بي ٗتؼب١ؽ تؼيهيٌ ٚهؽ٘١ ٝ ٟسٜهي ٚثهٗ ٠بٓهي
اـوبّ غٞا١ؽ ًفؼ.
(ة) ١ف ُب ٟاغٙبـ ؾًف ٌؽ ٟؼـ ثٜؽ(()1آق)يب (ج)اثٙبّ ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ـا ؼـغٞاوت ٘ٛبيهؽ
ٗ ٝلبؼ ثٜؽ١بي ٗؿًٞـ ـا ـػبيت ٘ٛبيؽمؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔيمتب ضهؽي ًه ٠اٌٗبٛپهؿيف ثبٌهؽمثجت ثهيٚ
آ٘ٔٔي ـا ؼـ ؼكبتف ثجتي ثي ٚآ٘ٔٔي ثبْ٘ غٞا١ؽ ًفؼ.
(ج) ١ف ُب ٟثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ٘جن ٗلبؼ(ة)كٞم ؼـ ؼكبتف ثجتي ثي ٚآ٘ٔٔي ثبْ٘ ٌهٞؼ م
ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ٗٞاـؼ قيف ـا ث ٠اؼاـات ًٍٞـ١بي ٗتؼب١ؽ تؼييٌ ٚؽٗ ٝ ٟبٓي ا٘الع غٞا١ؽ:
( )Iتبـيع اثٙبّ ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ؼـ ؼكبتف م
( )IIاُف اثٙبّ ٌبْٗ ًٔيً ٠بال١ب  ٝغؽٗبت ثبٌؽمٗفاتت ػيٜبً ؾًف ٗي ُفؼؼم
( )IIIاُف اثٙبّ ت٢ٜب ٌبْٗ ثفغي ًبال١ب  ٝغهؽٗبت ثبٌهؽمًبال١ب  ٝغهؽٗبتي ًه ٠ؼـ ثٜهؽ(1
(آق))) IVؾًف ٌؽ ٟاوت.
ٗبؼ)23(ٟ
توىيٖ اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ٗجؽاءم
توىيٖ ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ضبِْ اق آٙم
يب توىيٖ ثجت ٗجؽاء
([ )1ا٘الع ؼاؼ ٙتوىيٖ اظ٢بـٛبٗٗ ٠جؽاء]
١ف ُب٘ ٟي ٗؽت پٜح وبٜٓٗ ٠ؽـج ؼـ ثٜؽ (ٗ )3بؼ)6(ٟپفٝتٌْماظ٢بـٛبٗٗ ٠جؽاء ث ٠ؼٝ
يب زٜؽ اظ٢بـٛبٗ ٠توىيٖ ٌؽ ٟثبٌؽماؼاـٗ ٟجؽاء ٗفاتت ـا ػيٜبً ثب ؾًف ٗٞاـؼ قيف ث ٠ؼكتف ثيٚ
آ٘ٔٔي ا٘الع غٞا١ؽ ؼاؼ.
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(ٌ٘ )Iبـ ٟثجت ثي ٚآ٘ٔٔي يبماُف ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ٜٞ١ق اٛدبٕ ٍٛؽ ٟثبٌؽمٌه٘بـ ٟاظ٢بـٛبٗه٠
ٗجؽاء
(ٛ )IIبٕ ٗبٓي يب ٗتوبٔيم
(ٌ٘ )IIIبـ١ ٟف يي اق اظ٢بـٛبٗ١ ٠ب
([ )2ثجت  ٝا٘الع آ ٙتٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي]
ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ٗفاتت اػالٕ ٌؽ ٟؼـ ثٜهؽ()1ـا ؼـ ؼكهبتف ثجتهي ثهي ٚآ٘ٔٔهي ثجهت
غٞا١ؽ ًفؼ  ٝآٛفا ث ٠اؼاـات ًٍٞـ١بي ٗتؼب١ؽ تؼييٌ ٚؽ٘١ ٝ ٟكٗب ٙثب آ ٙثٗ ٠بٓهي اثهالؽ
غٞا١ؽ ًفؼ.
([ )3توىيٖ يب اؼؿبٕ ثجت ضبِْ اق اظ٢بـٛبٗٗ ٠جؽاءيب ثجت ٗجؽاء]
ثٜؽ١بي ()2(ٝ )1كٞم ثب اػ٘بّ تـييفات القٕ ؼـ غّه َٞثجهت ٛبٌهي اق اظ٢بـٛبٗه٠
ٗجؽاءٜٗؽـج ؼـ ثٜؽ(ٗ)3بؼ)6(ٟپفٝتٌْ  ٝتوىيٖ ثجت ٗجؽاء ٜٗؽـج ؼـ ثٜؽ(ٗ)3بؼ)6( ٟ
ٗٞاكوتٜبٗ ٝ ٠ثٜؽ(ٗ)3بؼ)6(ٟپفٝتٌْ ٛيك ِبؼم غٞا١ؽ ثٞؼ.
كّْ پٜدٖ
تؼييٗ ٚتؼبهت يي يب زٜؽ ًٍٞـ؛تـييفات
ٗبؼ)24( ٟ
تؼيي ٚيي يب زٜؽ ًٍٞـ په اق ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي
([ )1ضوٞم ٗفث]٠٘ٞ
(آق) اُفم ؼـ قٗب ٙتؼييٚمٝكن ثٜؽ١بي (ٗ)2( ٝ )1هبؼٞٗ)1(ٟاكوتٜبٗه ٠يهب ٗهبؼ)2(ٟپفٝتٌهْ ٝ
ٍٗف ٖٝثف ـػبيت ٗبؼ)9(ٟوبؼن پفٝتٌْمٗبٓي ضن تؼييًٍٞ ٚـ ٗتؼب١ؽي ـا ؼاٌهت ٠ثبٌهؽ ١هف
ًٍٞـ ٗتؼب١ؽ ـا ٗي تٞا ٙپه اق اٛدبٕ ثجت ثهي ٚآ٘ٔٔهي ثؼٜهٞا ٙيهي ًٍهٞـ ٗهٞـؼٛظف تؼيهيٚ
ٞ٘ٛؼ(ً ٠اق اي ٚپه “تؼييٗ ٚتؼبهت” ٛبٗيؽٗ ٟي ٌٞؼ).
(ة) ٗبٓي يي ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ٛبٌي اق يي اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ًهٜٗ ٠طّهفاً تهبثغ
ٗٞاكوتٜبٗ ٠اوت ثٌ ٠ف٘ي ٗي تٞاٛؽ ًٍٞـ١بي ٗتؼب١ؽ ً ٠ػٕ ٞپفٝتٌهْ ٓٝهي ػٕهٞٗ ٞاكوتٜبٗه٠
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ٛيىتٜؽ ـا تؼيي٘ٛ ٚبيٜؽ ً ٠ؼـ قٗب ٙتؼييٚمًٍٞـ ٗتؼب١هؽي ًه ٠اؼاـ ٟآ ٙاؼاـٗ ٟجهؽاء اوهت ؼـ
پفٝتٌْ ػٕٞيت ؼاٌتٗ ٝ ٠تؼ٢ؽ ث ٠ـػبيت ٗلبؼ آ ٙثبٌؽميبم١ف ُب ٟؼـ ٗبٌٓيهت تـييهفي ِهٞـت
ُفكت ٠ثبٌؽمًٍٞـ ٗتؼب١ؽميب ضؽاهْ يٌي اق ًٍٞـ١بي ٗتؼب١ؽ ً ٠ؼـ غّه َٞآٗ ٙبٓهي خؽيهؽ
ٌفائٗ القٕ ثفاي اضفاق ٗبٌٓيت ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ـا ـػبيت ٗي ًٜؽ ٗتؼ٢ؽ ٔٗ ٝكٕ ث ٠ـػبيت ٗلهبؼ
پفٝتٌْ ثبٌؽ.
([ )2تىٔيٖ؛ كفٕ  ٝإٗبء]
ٗفاتت “تؼييٗ ٚتؼبهت” تٞوٗ ٗبٓيمتٞوٗ اؼاـٗ ٟجؽاء يهب تٞوهٗ ١هف اؼاـ ٟؾيٜلهغ
ؼيِف ( ؼـ ِٞـتيٌٗ ٠بٓي اق آ ٙاؼاـ ٟؼـ غٞاوت ٘ٛبيؽ  ٝآ ٙاؼاـ ٟآٛفا هجًٜ ّٞؽ)ثه٠
ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي تىٔيٖ غٞا١ؽ ٌؽ؛ثب ايٜطبّم
(١ )Iف ُب ٟثٜؽ(ٗ)1بؼِ)7(ٟبؼم ثبٌؽمثبيؽ تٞوٗ اؼاـٗ ٟجؽاء تىٔيٖ ٌٞؼ؛
(١ )IIف ُب١ ٟف يي اق ًٍٞـ١بي ٗتؼب١ؽ ٘جن ٗٞاكوتٜبٗ ٠تؼيهيٌ ٚهٛٞؽم“تؼيهيٗ ٚتؼبههت”
ثبيؽ تٞوٗ اؼاـٗ ٟجؽاء يب اؼاـ ٟؾيٜلغ ؼيِفي تىٔيٖ ٌٞؼ.
(ة) ٗفاتت تؼييٗ ٚتؼبهت ثف ـٝي كفٕ ٗػّ ٝ َٞؼـ يي ٛىػ ٠تىهٔيٖ ٗهي ُفؼؼ١.هف ُهبٟ
تٞوههٗ ٗبٓههي تىههٔيٖ ٌٞؼمتٞوههٗ ٗبٓههي إٗههبء غٞا١ههؽ ٌههؽ١.ف ُههب ٟتٞوههٗ اؼاـ ٟاي تىههٔيٖ
ٌٞؼمتٞوٗ آ ٙاؼاـ ٟإٗبء غٞا١ؽ ٌؽ ٝم١ف ُب ٟآ ٙاؼاـ ٟؼـغٞاوت ٘ٛبيؽمتٞوٗ ٗبٓي ٛيك إٗهبء
غٞا١ؽ ٌؽ١.ف ُهب ٟتٞوهٗ اؼاـ ٟاي تىهٔيٖ ٌهٞؼ  ٝاؼاـٗ ٟهؿًٞـ ثهؽ ٙٝايٌٜه ٠اق ٗبٓهي ـوه٘ ًب
ؼـغٞاوت ٘ٛبيؽ ً ٠آٛفا إٗبء ًٜؽ ٓٝي ثٝ ٠ي اخبق ٟإٗبء ًفؼ ٙآٛفا ثؽ١ؽمٗبٓي ٗي تٞاٛهؽ آٛهفا
إٗب ٘ٛبيؽ.
(ٗ[ )3طتٞيبت]
ٗفاتت “تؼييٗ ٚتؼبهت” ضبٝي ٗٙبٓت قيف غٞا١ؽ ثٞؼ:
(ٌ٘ )Iبـ ٟثجت ثي ٚآ٘ٔي ٗفث٠٘ٞم
(ٛ )IIبٕ ٍٛٝبٛي ٗبٓيم
(ًٍٞ )IIIـ ٗتؼب١ؽي ً ٠تؼييٗ ٚي ُفؼؼم
(١ )IVف ُب“ ٟتؼييٗ ٚتؼبهت” ثفاي ًٔيً ٠بال١ب  ٝغؽٗبت ؾًف ٌؽ ٟؼـ تّؽين ثجهت ثهيٚ
آ٘ٔٔي ٗفث ٠٘ٞاٛدبٕ ُيفؼمًٔيً ٠بال١ب  ٝغؽٗبت يب ١ف ُب“ ٟتؼييٗ ٚتؼبهت” ثفاي ت٢ٜب ثػٍهي اق
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ًبال١ب يب غؽٗبت ؾًف ٌؽ ٟؼـ تّؽين ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ٗفث ٠٘ٞاٛدبٕ ُيفؼمكوٗ ًبال١ب  ٝغؽٗبت
ٗكثٞـم
(ٗ ) Vجٔؾ ١كي ٠ٜپفؼاغتي  ٝـٝي پفؼاغهت يهب ؼوهتٞـات ٗوتٕهي ٗجٜهي ثهف ٝاـيهك ٗجٔهؾ
ٗفث ٠٘ٞث ٠ضىبة ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ٍٗ ٝػّبت ٘فف پفؼاغت ًٜٜؽ ٟيب ِبؼـ ًٜٜؽ ٟؼوتٞـمٝ
(١)VIف ُب“ ٟتؼييٗ ٚتؼبهت” تٞوٗ اؼاـ ٟاي تىٔيٖ ٌؽ ٟثبٌؽمتبـيع ؼـيبكت آ ٙتٞوٗ آٙ
اؼاـ.ٟ
(ة) ١ف ُب“ ٟتؼييٗ ٚتؼبهجت” ؼـ غًٍّٞ َٞـ ٗتؼب١ؽي ثبٌؽ ًٝ ٠كهن ثٜهؽ (ٗ )2هبؼ)7(ٟ
اػالٗي ٠اي ـا ِبؼـ ًفؼ ٟاوت م“تؼييٗ ٚتؼبهت” اػالٗي ٠اي ٗجٜي ثف هّؽ اوتلبؼ ٟاق ػالٗت ؼـ
ضي ٠ٙهٔ٘ف ٝآًٍٞ ٙـ ٗتؼب١ؽ ٛيك ؼـ ثف غٞا١هؽ ؼاٌهت؛اي ٚاػالٗيه ٠م٘جهن ؼـغٞاوهت ًٍهٞـ
ٗتؼب١ؽ ٗؿًٞـ:
( )Iـٝي كفٕ ـو٘ي خؽاُب ٠ٛاي تٜظيٖ  ٝپه اق إٗبء تٞوٗ ٌػُ ٗبٓي ث ٠كفٕ “تؼيهيٚ
ٗتؼبهت” ٔ٘ي٘ ٠غٞا١ؽ ُفؼيؽميب
( )IIؼـ كفٕ “تؼييٗ ٚتؼبهت” ُٜدبٛؽ ٟغٞا١ؽ ٌؽ.
(ج) “تؼييٗ ٚتؼبهت” ٗي تٞاٛؽ ضبٝي ٗٙبٓت قيف ٛيك ثبٌؽ:
(ٙٗ )Iبٓت  ٝتفخ٘ ٠يب تفخ٘١ ٠بي پيً ثيٜي ٌؽ ٟؼـ ثٜؽ(()4ة)ٗبؼ)9(ٟم
( )IIؼـغٞاوتي ٗجٜي ثف اي“ ٠ٌٜتؼييٗ ٚتؼبهت” په اق ثجت يي تـييهف يهب يهي اثٙهبّ ؼـ
ٗٞـؼ ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ٗفث ٠٘ٞيب په اق ت٘ؽيؽ ٗؽت ثجت ثي ٚآ٘ٔٔيماٛدبٕ ُيفؼ.
(ؼ) ١ف ُب ٟثجت ثهي ٚآ٘ٔٔهي ثهف اوهبن يهي اظ٢بـٛبٗه ٠ثجهت ٗجؽاءثبٌهؽمث ٠كهفٕ“تؼيهيٚ
ٗتؼبهت”اػالٗي ٠اي ثبيؽ ٔ٘ي٘ ٠ثبٌؽ ًٔ ٠ه٘ ٚؾًهف ٌه٘بـ ٝ ٟتهبـيع ثجهتمُٞا١ي ٘ٛبيهؽ ًه٠
اظ٢بـٛبٗٗ ٠ؿًٞـ ث ٠ثجت ـويؽ ٟاوتمِٗف اي ٠ٌٜزٜي ٚاػالٗي ٠اي هجالً تٞوٗ ؼكتف ثهي ٚآ٘ٔٔهي
ؼـيبكت ٌؽ ٟثبٌؽ.
(١[ )4كي١ ٠ٜب]
ٗفاتت تؼييٗ ٚتؼبههت ٍٗه٘ ّٞپفؼاغهت ١كيٜه ٠اي غٞا١هؽ ثهٞؼ ًه ٠ؼـ ثػهً 5
ك٢فوت ١كيٍٗ ٠ٜػُ ٌؽ ٟيب ث ٠آ ٙاٌبـٌ ٟؽ ٟاوت.
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(ٛ[ )5وّ٢ب]
(آق)اُف “تؼييٗ ٚتؼبهت” ٌهفائٗ القٕ ـا ـػبيهت ٌٜٛهؽمٍٗ ٝهف ٖٝثهف ـػبيهت ثٜهؽ( )9ايهٚ
ٗبؼٟمؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ٗفاتت ـا ػيٜبً ثٗ ٠بٓي  ٝؼـ ِٞـتيٌ ٠كفٕ ٗفث ٠٘ٞتٞوهٗ اؼاـ ٟاي تىهٔيٖ
ٌؽ ٟثبٌؽمث ٠آ ٙاؼاـٛ ٟيك ا٘الع غٞا١ؽ ؼاؼ.
(ة) ؼـ ِٞـتيٌٛ ٠وّ٢ب ٞٗ ٝاـؼ غالف هبػؽ ٟظفف ٗؽت ٗ 3ب ٟاق تهبـيع ا٘الػيه ٠كهٞم ًه٠
تٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي اـوبّ ٌؽ ٟاوت اِالش  ٝثف٘فف ِٛفؼؼمٗفاتت “تؼيهيٗ ٚتؼبههت”تهفى
ٌؽِ ٝ ٟفف ٛظف ٌؽ ٟتٔوي غٞا١ؽ ٌؽ ٝؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ٗفاتت ـا ثٗ ٠بٓي  ٝاُف كهفٕ ٗفث٘ٞه٠
تٞوٗ اؼاـ ٟاي تىٔيٖ ٌؽ ٟثبٌؽمث ٠آ ٙاؼاـٛ ٟيك ثّهٞـت ٘١كٗهب ٙا٘هالع غٞا١هؽ ؼاؼ  ٝپهه اق
ًىف ٗجٔـي ثفاثف ّٛق ٗجٔؾ أِي پيً ثيٜي ٌؽ ٟؼـ ثػً  5-1ك٢فوت ١كي١ ٠ٜب ًٔي١ ٠كي٠ٜ
١بي پفؼاغت ٌؽ ٟـا ثٌ ٠ػّي ً ٠آٛفا پفؼاغت ٞ٘ٛؼ ٟاوت ثفٍُت غٞا١ؽ ؼاؼ.
(ج) ثب ٝخٞؼ ثٜهؽ(()5آهق)( ٝة)كهٞممؼـ ِهٞـتيٌ“ ٠تؼيهيٗ ٚتؼبههت”٘جهن ثٜهؽ(()1ة)يهب
(ج)ت ىٔيٖ ٌؽ ٟثبٌؽ  ٝآئيٛ ٚبٗ ٠پيً ثيٜي ٌؽ ٟؼـ آ٢ٛب ؼـ غّ َٞيي يب زٜؽ ًٍٞـ ٗتؼب١ؽ
تؼييٌ ٚؽ ٟـػبيت ٍٛؽ ٟثبٌؽمزٜي ٚتٔوهي غٞا١هؽ ٌهؽ ًه“ ٠تؼيهيٗ ٚتؼبههت”ضهبٝي تؼيهيٚ
ًٍٞـ١بي ٗتؼب١ؽ تؼييٌ ٚؽٗ ٟؿًٞـ ٘ٛي ثبٌؽ ١ ٝف ُ١ ٠ٛٞكي ٠ٜتٌ٘ئي پفؼاغهت ٌهؽ ٟثهفاي
آًٍٞ ٙـ١ب ػيٜبً ٗىتفؼ غٞا١ؽ ٌؽ.اُف آئيٛ ٚبٗ ٠پيً ثيٜي ٌؽ ٟثٜؽ(()1ة)يهب(ج)ؼـ غّهَٞ
ًٔيًٍٞ ٠ـ١ب ـػبيت ٍٛٞٛؽمثٜؽ(()5ة)كٞم ِبؼم غٞا١ؽ ثٞؼ.
([ )6تبـيع تؼييٗ ٚتؼبهت]
(آق) كفٕ تؼييٗ ٚتؼبهت ًهٗ ٠ىهتوي٘ ًب تٞوهٗ ٗبٓهي ثه ٠ؼكتهف ثهي ٚآ٘ٔٔهي تىهٔيٖ ٌهؽٟ
اوتمٍٗف ٖٝثف ٗلبؼ ثٜؽ (()3ج)()Iكٞممضبٝي تبـيع ؼـيبكت آ ٙتٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي غٞا١هؽ
ثٞؼ.
(ة) كفٕ“تؼييٗ ٚتؼبهت”ً ٠تٞوٗ اؼاـ ٟاي ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي تىٔيٖ ٌؽ ٟاوتمٍٗف ٖٝثهف
ٗلبؼ ثٜؽ(()3ج)()Iكٞممضبٝي تبـيع ؼـيبكت آ ٙتٞوٗ اؼاـٗ ٟؿًٞـ غٞا١ؽ ثٞؼ ثٍف٘ي ًه ٠كهفٕ
ٗؿًٞـ ظفف ٗؽت ؼٗ ٝب ٟاق تبـيع ٗؿًٞـ تٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ؼـيبكت ٌؽ ٟثبٌؽ.ؼـ ِٞـتيٌ٠
ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي كفٕ ٗؿًٞـ ـا ظفف ٗؽت ٗكثٞـ ؼـيبكت ٌٛفؼ ٟثبٌؽمٍٗهف ٖٝثهف ٗلهبؼ ثٜهؽ()3
(ج(( (Iضبٝي تبـيع ؼـيبكت آ ٙتٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي غٞا١ؽ ثٞؼ.
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(ج) ١ف ُب“ٟتؼييٗ ٚتؼبهت”آئيٛ ٚبٗٗ ٠فث ٠٘ٞـا ـػبيهت ٌٛهفؼ ٟثبٌهؽ ٛ ٝوّه٢بي آ ٙظهفف
ٗؽت ٗ 3ب ٟاق تبـيع ؾًف ٌؽ ٟؼـ ثٜؽ(( )5آق)كٞم اِالش ٌؽ ٟثبٌؽم
(١)Iههف ُههبٗ ٟههٞاـؼ غههالف هبػههؽ ٟيههب ٛوّهه٢ب ثهه١ ٠ههف يههي اق آئههيٛ ٚبٗهه ٠ؾًههف ٌههؽ ٟؼـ
ثٜؽ(()3آق)()Iم)) IIIم( )IVيب ثٜؽ(()3ة)(ٗ)Iفث ٖٞثبٌهٜؽمكفٕ“تؼيهيٗ ٚتؼبههت”ضهبٝي تهبـيع
اِالش آ٢ٛب غٞا١ؽ ثٞؼمِٗف اي ٠ٌٜكفٕ ٗؿًٞـ تٞوٗ يي اؼاـ ٟث ٠ؼكتف ثهي ٚآ٘ٔٔهي تىهٔيٖ ٌهؽٟ
ثبٌؽ ٛ ٝوُ ٗفث ٠٘ٞظفف ٗؽت ؼٗ ٝهب ٟپهيً ثيٜهي ٌهؽ ٟؼـ ثٜهؽ(( )6ة)كهٞم اِهالش ٌهؽٟ
ثبٌؽمً ٠ؼـ ايّٜٞـت كفٕ “تؼييٗ ٚتؼبهت”ضبٝي تبـيع آ ٙثٞوئ ٠اؼاـٗ ٟؿًٞـ غٞا١ؽ ثٞؼ.
( )IIتبـيع ؾًف ٌؽ ٟؼـ (آق)يب(ة)ث١ ٠ير ٝخ ٠تطت ترثيف ٛوّ٢ب يب ٗٞاـؼ غالف هبػؽ ٟثـيف
اق آٛس ٠ً ٠ؼـ ثٜؽ(()3آق)()Iم()IIIم()IVيب ثٜؽ(()3ة)( )Iؾًف ٌؽ ٟاٛؽمهفاـ ٛػٞا١ؽ ُفكت.
(ؼ) ػٔيفؿٖ(آق)م(ة) (ٝج)م١ف ُب ٟكفٕ تؼييٗ ٚتؼبهت ضبٝي ؼـغٞاوتي ثبٌؽ ًٝ ٠كن ثػً
ثٜؽ(()3ج)()IIاٛدبٕ ٌؽ ٟاوتمكفٕ ٗؿًٞـ ضبٝي تبـيػي ٗؤغف ثف تبـيع ٛبٌي اق (آق)(ة)يهب(ج)
غٞا١ؽ ثٞؼ.
([)7ثجت  ٝاثالؽ]
١ف ُب ٟؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي تٍػيُ ؼ١ؽ ًه ٠تؼيهيٗ ٚتؼبههت ٗٙهبثن ثهب آئهيٛ ٚبٗه٠
ٗفث ٠٘ٞث ٠آٗ ٙي ثبٌؽمآٛفا ؼـ ؼكبتف ثجتي ثي ٚآ٘ٔٔي ثجت غٞا١ؽ ًفؼ ٗ ٝفاتت ـا ػيٜبً ثه٠
اؼاـًٍٞ ٟـ ٗتؼب١ؽ ً ٠تؼيٌ ٚؽ ٟاوت ٘١ ٝكٗب ٙثٗ ٠بٓهي  ٝؼـ ِهٞـتيٌ ٠كهفٕ ٗفث٘ٞه٠
تٞوٗ اؼاـ ٟاي تىٔيٖ ٌؽ ٟثبٌؽ ث ٠آ ٙاؼاـ ٟاثالؽ غٞا١ؽ ًفؼ.
(ٗ[ )8فؼٝؼيت]
ؼـ ايٜدب ٗٞاؼ ()16آي( )18ثب اٛدبٕ اِالضبت القٕ هبثْ اخفا غٞاٜ١ؽ ثٞؼ.
(“[ )9تؼييٗ ٚتؼبهت”ً ٠ثؼٜٞاٗ ٙفاتت تؼييٗ ٚتؼبهت تٔوي ٘ٛي ٌٛٞؽ].
ؼـ ِٞـتيٌ ٠آئيٛ ٚبٗ ٠ثٜؽ(( )2آق)ـػبيت ٍٛؽ ٟثبٌٜؽمٗفاتت تؼييٗ ٚتؼبهت هبثهْ
هجٛ ّٞػٞا١ؽ ثٞؼ ٗ ٝفاتت ػؽٕ پؿيفي آ ٙػيٜبً ث ٠كفوتٜؽ ٟآ ٙا٘الع ؼاؼ ٟغٞا١ؽ ٌؽ.
ٗبؼ)25(ٟ
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ؼـغٞاوت ثجت تـييف؛
ؼـغٞاوت ثجت اثٙبّ.
([)1تىٔيٖ ؼـغٞاوت]
(آق)١ف ُب ٟؼـغٞاوتي ثفاي ثجت ١ف يي اق ٗٞاـؼ قيفتٜظيٖ ٌهؽ ٟثبٌؽمؼـغٞاوهت ٗهؿًٞـ
ـٝي كفٕ ٗػّ َٞؼـ يي ٛىػ ٠تٜظيٖ  ٝث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي تىٔيٖ غٞا١ؽ ٌؽ:
( )Iتـييف ؼـ ٗبٌٓيت ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ؼـ غًّٔ َٞي ٠يهب ثػٍهي اق ًبال١هب يهب غهؽٗبت ٝ
ًٔي ٠يب ثفغي اق ًٍٞـ١بي ٗتؼب١ؽ تؼييٌ ٚؽٟ؛
(ٗ )IIطؽٝؼيت ًبال١ب  ٝغؽٗبت ؼـ ًٔي ٠يب ثفغي اق ًٍٞـ١بي ٗتؼب١ؽ تؼييٌ ٚؽ.ٟ
( )IIIضؿف ًٔيً ٠بال١ب  ٝغؽٗبت ؼـ ثفغي اق ًٍٞـ١بي ٗتؼب١ؽ تؼييٌ ٚؽ.ٟ
( )IVتـييف ٛبٕ يب ٍٛبٛي ٗبٓي.
( ) Vاثٙبّ ثجت ثي ٚآ٘ٔٔهي ؼـ غّهًٔ َٞيه ٠يهب ثفغهي اق ًبال١هب يهب غهؽٗبت ؼـ ًٔيه٠
ًٍٞـ١بي ٗتؼب١ؽ تؼييٌ ٚؽ.ٟ

(ة) ؼـغٞاوت كٞم تٞوٗ ٗبٓي يب اؼاـٗ ٟجؽاء يب اؼاـ ٟؾيٜلغ ؼيِفي تىٔيٖ غٞا١هؽ ٌهؽمث٠
اوتثٜبؼ ٗٞاـؼيٌ:٠
( )Iؼـغٞاوت ثجت تـييف ثـيف اق تـييف ٛبٕ يب ٍٛبٛي ٗبٓي يب ٘ٛبيٜهؽ ٟا ٝثبيهؽ ثٞوهئ ٠اؼاـٟ
ٗجؽاء يب اؼاـ ٟؾيٜلغ ؼيِفي تىٔيٖ ٌٞؼ ً ٠اي ٚؼـ ٗٞاـؼي اوت ً ٠تـييهف ٗهؿًٞـ ١هف يهي اق
ًٍٞـ١بي ٗتؼب١ؽ ً٘ ٠جن ٗٞاكوتٜبٗ ٠تؼييٌ ٚؽ ٟاٛؽ ـا ٍٗ٘ٗ ّٞي ُفؼؼمٝ
( )IIؼـغٞاوت ثجت اثٙبّ ثجت ثبيؽ تٞوٗ اؼاـٗ ٟجؽاء يب ١هف اؼاـ ٟؾيٜلهغ ؼيِهفي تىهٔيٖ
ٌٞؼ ً ٠اي ٚؼـ ٗٞاـؼي اوت ً١ ٠ف يي اق ًٍٞـ١بي ٗتؼب١ؽ تؼييٌ ٚؽ ٟؼـ ثجت ثهي ٚآ٘ٔٔهي
ً ٠ثبيؽ ثبْ٘ ٌٞؼ هجالً ٘جن ٗٞاكوتٜبٗ ٠تؼييٌ ٚؽ ٟثبٌٜؽ.
(ج) ١ف ُب ٟؼـغٞاوت تٞوٗ ٗبٓي تىٔيٖ ٌٞؼمتٞوٗ ٗبٓي إٗبء غٞا١ؽ ٌؽ١.ف ُب ٟتٞوهٗ
اؼاـ ٟاي تىههٔيٖ ٌٞؼمتٞوههٗ آ ٙاؼاـ ٟإٗههبء غٞا١ههؽ ٌههؽ ١ ٝههف ُههب ٟاؼاـٗ ٟههؿًٞـ ؼـغٞاوههت
٘ٛبيؽمٗبٓي ٛيك آٛفا إٗبء غٞا١ؽ ًفؼ١.هف ُهب ٟؼـغٞاوهت تٞوهٗ اؼاـ ٟاي تىهٔيٖ ٌهٞؼ  ٝاؼاـٟ
ٗؿًٞـ ثؽ ٙٝاي ٠ٌٜاق ٗبٓي ـو٘بً ؼـغٞاوت ٘ٛبيؽ ً ٠آٛفا إٗبء ٘ٛبيؽ ٓٝي ثهٝ ٠ي اخهبق ٟإٗهبء
ًفؼ ٙآٛفا ثؽ١ؽٗبٓي ٗي تٞاٛؽ آٛفا إٗبء ًٜؽ.
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(ٗ[ )2طتٞيبت ؼـغٞاوت]
(آق) ؼـغٞاوت ثجت يي تـييف يب ؼـغٞاوت ثجت اثٙبّ ثجت ػال ٟٝثف ؾًف تـييهف يهب اثٙهبّ
ٗٞـؼ ؼـغٞاوت ٗٙبٓت قيف ـا ٛيك ؼـ ثف غٞا١ؽ ؼاٌت:
(ٌ٘ )Iبـ ٟثجت ثي ٚآ٘ٔٔي م
(ٛ)IIبٕ ٗبٓيمِٗف اي ٠ٌٜتـييف ٗٞـؼٛظف ثٛ ٠بٕ ٍٛ ٝبٛي ٘ٛبيٜؽٗ ٟفث ٖٞثبٌؽ.
( )IIIؼـ ٗٞاـؼ تـييف ٗبٌٓيت ثجت ثي ٚآ٘ٔٔيمٛبٕ ٍٛ ٝبٛي ٌػُ ضويوي يب ضوهٞهي ٘جهن
ٗلبؼ ثٜؽ (()4آق)(ٗ)II(ٝ)Iبؼ ٠ً )9(ٟثؼٜٞاٗ ٙبٓي خؽيؽ ثجت ٗؼفكي ٗي ٌٞؼ (ً ٠اق اي ٚپهه
اٛتوبّ ُيفٛؽٛ ٟبٗيؽٗ ٟي ٌٞؼ).
( )IVؼـ ٗٞاـؼ تـييف ٗبٌٓيت ثجت ثي ٚآ٘ٔٔيمٛبٕ ًٍٞـ يب ًٍٞـ١بي ٗتؼب١ؽ تؼيهيٌ ٚهؽٟ
ً ٠ؼـ غّ َٞآ٢ٛب اٛتوبّ ُيفٛؽٝ ٟكن ٗلبؼ ثٜؽ (ٗ)2بؼٗ ٝ)1(ٟبؼٞٗ)2(ٟاكوتٜبٗ٘ ٝ ٠جن ثٜهؽ()1
ٗبؼ(2(ٟپفٝتٌْ ٌفائٗ القٕ ثفاي اضفاق ٗبٌٓيت ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ـا ؼاـا ٗي ثبٌؽ.
()Vؼـ ٗٞاـؼ تـييف ؼـ ٗبٌٓيت ثجت ثي ٚآ٘ٔٔيم١ف ُبٍٛ ٟبٛي اٛتوبّ ُيفٛؽ٘ ٠ً ٟجن (آق)
))IIIكٞم ؾًف ُفؼيؽ ٟؼـ ضي ٠ٙهٔ٘فًٍٞ ٝـ ٗتؼب١ؽ يب يٌهي اق ًٍهٞـ١بي ٗتؼب١هؽ ًه٘ ٠جهن
تجّف( ٟآق)()IIIؼـج ٌؽ ٟاوتم ٛجبٌؽمِٗ ٝف اي ٠ٌٜاٛتوبّ ُيفٛؽ ٟاػالٕ ًفؼ ٟثبٌؽ ً ٠تبثؼيهت
يي ًٍٞـ ٗتؼب١ؽ يب ًٍٞـي ً ٠ؼـ يي وبقٗبٗ ٙتؼب١ؽ ػٕهٞيت ؼاـؼ ـا ؼاـا ٗهي ثبٌؽمٍٛهبٛي
ٗطْ ًبـ يب تدبـت غب ٠ٛيب ٍٛبٛي ٗطْ اهبٗت اٛتوبّ ُيفٛهؽ ٟؼـ ًٍهٞـ ٗتؼب١هؽ يهب ؼـ يٌهي اق
ًٍٞـ١بي ٗتؼب١ؽ ً ٠ؼـ آ٢ٛب اٛتوبّ ُيفٛؽٌ ٟفائٗ القٕ ثفاي اضفاق ٗبٌٓيت ثجت ثهي ٚآ٘ٔٔهي ـا
ؼاـاوتم
() VIؼـ ٗٞاـؼ تـييف ٗبٌٓيهت ثجهت ثهي ٚآ٘ٔٔهي ًه ٠ثهًٔ ٠يهً ٠بال١هب  ٝغهؽٗبت ًٔ ٝيه٠
ًٍٞـ١بي ٗتؼب١ؽ ٗفتجٗ ٘ٛي ثبٌؽمًبال١ب  ٝغؽٗبت ًٍٞـ١بي ٗتؼب١ؽ تؼييٌ ٚؽً ٟه ٠تـييهف
ٗبٌٓيت ث ٠آ٢ٛب ٗفثٗ ٖٞي ٌٞؼمٝ
(ٗ)VIIجٔؾ ١كي ٠ٜاي ً ٠پفؼاغت ٗي ٌٞؼ  ٝـٝي پفؼاغهت آٙميهب ؼوهتٞـات ٗوتٕهي ؼـ
غّٝ َٞاـيك ٗجٔؾ ٗؿًٞـ ث ٠ضىبثي ً ٠تٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي اكتتبش ٌؽٟمٍٗٝػّبت ٌػُ
پفؼاغت ًٜٜؽ ٟيب ِبؼـ ًٜٜؽ ٟؼوتٞـات كٞم.
(ة) ؼـغٞاوت ثجت يي تـييف ؼـ ٗبٌٓيت ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ٗي تٞاٛؽ ضبٝي ٗٙبٓت قيهف ٛيهك
ثبٌؽ.

57

(١ )Iف ُب ٟاٛتوبّ ُيفٛؽ ٟيي ٌػُ ضويوي ثبٌؽمٛبٕ ًٍٞـي ً ٠اٛتوهبّ ُيفٛهؽ ٟتبثؼيهت
آٛفا ؼاـؼ؛
(١)IIف ُب ٟاٛتوبّ ُيفٛؽ ٟيي ٌػُ ضوٞهي ثبٌؽما٘الػبتي ؼـ غّهٗ َٞب١يهت ضوهٞهي
آ٘١ٝ ٙسٜههيًٍ ٚههٞـ ٝضتههي ٝاضههؽ ٜٗٙوهه ٠اي(ٗبٜٛههؽ ايبٓتماوههتب ٝ ٙؿيفً)ٟهه٘ ٠ههن هههٞاٛيٚ
آٙمٌػّيت ضوٞهي ٗؿًٞـ ترويه ٌؽ ٟاوت.
(ج) ؼـ غٞاوت ثجت تـييف يب اثٙبّ ثجت ٗي تٞاٛؽ ضبٝي ؼـغٞاوتي ثبٌؽ ٗجٜي ثف اي ٠ٌٜتـييهف
يب اثٙبّ ٗٞـؼٛظف هجْ يب ثؼؽ اق ثجت تـييف يب اثٙبّ ؼيِفي يب“تؼيهيٗ ٚتؼبههت”ؼـ غّهَٞ
ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ٗٞـؼٛظف يب په اق ت٘ؽيؽ ٗؽت ثجت ثي ٚآ٘ٔٔيمث ٠ثجت ثفوؽ.
([ )3ؼـ غٞاوت ؿيف ٗدبق –ؿيف ٗى٘ٞع]
تـييف ؼـ ٗبٌٓيت يي ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ؼـ يي ًٍهٞـ ٗتؼب١هؽ تؼيهيٌ ٚهؽٌ٘ٗ ٟهٚ
اوت هبثْ ثجت ٛجبٌؽ اُف آًٍٞ ٙـ ٗتؼب١ؽ:
(ٗ )Iتؼ٢ؽ ٔٗ ٝكٕ ث ٠ـػبيت ٗلبؼ ٗٞاكوتٜبٗ ٠ثبٌؽ ٓٝي ٗتؼ٢هؽ ٔٗ ٝهكٕ ثه ٠ـػبيهت پفٝتٌهْ
ٛجبٌؽ ًٍٞ ٝـ ٗتؼب١ؽ ٗؿًٞـ ؼـ ثٜؽ(( )2آق)(ٗ)IVتؼ٢ؽ ٔٗ ٝكٕ ث ٠ـػبيت ٗٞاكوتٜبٗٛ ٠جبٌؽ يهب
١ير يي اق ًٍٞـ١بي ٗتؼب١ؽ ٍٗفٝض ٠ؼـ ثٜؽ ٗهؿًٞـ ٗتؼ٢هؽ ٔٗ ٝهكٕ ثه ٠ـػبيهت ٗٞاكوتٜبٗه٠
ٛجبٌٜؽ.
(ٗ)IIتؼ٢ؽ ٔٗ ٝكٕ ث ٠ـػبيت ٗلبؼ پفٝتٌْ ثبٌؽ ٓٝي ٗتؼ٢هؽ ٔٗ ٝهكٕ ثه ٠ـػبيهت ٗٞاكوتٜبٗه٠
ٛجبٌؽ ًٍٞ ٝـ ٗتؼب١ؽ ٗؿًٞـ ؼـ ثٜؽ (( )2آق)(ٗ)IVتؼ٢ؽ ٔٗ ٝكٕ ث ٠ـػبيت پفٝتٌْ ٛجبٌؽ  ٝيهب
١ير يي اق ًٍٞـ١بي ٗتؼب١ؽ ٍٗفٝض ٠ؼـ ثٜؽ ٗؿًٞـ ٗتؼ٢ؽ ٔٗ ٝكٕ ث ٠ـػبيت پفٝتٌْ ٛجبٌٜؽ.
([ )4اٛتوبّ ُيفٛؽ١ ٟبي ٗتؼؽؼ]
١ف ُب ٟؼـ غٞاوت ثجت تـييفي ؼـ ٗبٌٓيت ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي زٜؽي ٚاٛتوهبّ ُيفٛهؽٟ
ـا ؼـ ثف ُيفؼمؼـ ًٍٞـ ٗتؼب١ؽ تؼييٌ ٚؽ ٟاي ً ٠يٌبيي اٛتوبّ ُيفٛؽُبٌ ٙهفائٗ اضهفاق
ٗبٌٓيت ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ؼـ آًٍٞ ٙـ ـا ؼاـا ٛجبٌٜؽمتـييف ٗكثٞـ هبثْ ثجت ٛػٞا١ؽ ثٞؼ.
ٗبؼ)26( ٟ
ٗٞاـؼ غالف هبػؽٛ ٝ ٟوّ٢بي ٗفث ٖٞث٠
ثجت تـييف  ٝاثٙبّ ثجت
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([ )1ؼـغٞاوت غالف هبػؽ ٟيب ٛبهُ]
اُههف ؼـ غٞاوههت ثجههت تـييههف يههب ؼـ غٞاوههت ثجههت اثٙههبّ ثجههت ٜٗههؽـج ؼـ
ثٜؽ(()1آق)ٗبؼ )25(ٟآئيٛ ٚبٗٗ ٠ف ٠٘ٝـا ـػبيت ٌٜٛؽ ٍٗ ٝف ٖٝثف ـػبيهت ثٜهؽ( )3ايهٚ
ٗبؼٟمؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ٗفاتت ـا ثٗ ٠بٓي  ٝاُهف ؼـ غٞاوهت تٞوهٗ اؼاـ ٟاي تىهٔيٖ ٌهؽٟ
ثبٌؽمث ٠آ ٙاؼاـ ٟا٘الع غٞا١ؽ ؼاؼ.
(ٔ٢ٗ[ )2ت ٗدبق ثفاي ـكغ ٛوُ]
ٛوّ٢ب ٞٗ ٝاـؼ غالف هبػؽ ٟظفف ٗؽت ٗ 3ب ٟاق تبـيع اثالؿي ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي هبثهْ
اِالش غٞاٜ١ؽ ثٞؼ.ؼـ ِٞـتيٌٛ ٠وّ٢ب ٞٗ ٝاـؼ غالف هبػهؽ ٟظهفف ٗهؽت ٗ 3هب ٟاق تهبـيع
اثالؿي ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي اِالش ِٛفؼٛؽمؼـ غٞاوت ٗٞـؼ ٛظف تفى ٌؽِ ٝ ٟفف ٛظهف ٌهؽٟ
تٔوي غٞا١ؽ ٌؽ  ٝؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ٗفاتت ـا ثٗ ٠بٓي  ٝؼـ ِٞـتيٌ ٠ؼـغٞاوت ثجت تـيهف
يب اثٙبّ تٞوٗ اؼاـ ٟاي تىٔيٖ ٌؽ ٟثبٌؽمثِٞ ٠ـت ٘١كٗب ٙث ٠آ ٙاؼاـٛ ٟيك اثهالؽ غٞا١هؽ
ًفؼ  ٝپه اق ًىف ٗجٔـي ثفاثف ثهب ّٛهق ١كيٜهٍٗ ٠هفٝض ٠ؼـ ثػهً ()7ك٢فوهت ١كيٜه٠
١بٗجٔؾ پفؼاغت ٌؽ ٟـا ثٌ ٠ػُ پفؼاغت ًٜٜؽٗ ٟىتفؼ غٞا١ؽ ًفؼ.
([ )3ؼـ غٞاوت٢بي ؿيف هبثْ هج]ّٞ
ؼـ ِٞـتيٌ ٠آئيٛ ٚبٗ ٠ثٜؽ(ٗ)1بؼ)25( ٟـػبيت ٍٛهؽ ٟثبٌهٜؽمؼـ غٞاوهت ٗٙفٝضه٠
ثؼٜٞا ٙؼـ غٞاوت ثجت يب اثٙبّ پؿيفكت ٝ ٠تٔوي ٛػٞا١ؽ ٌؽ  ٝؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔهي ٗفاتهت ـا
ػيٜبً ث ٠كفوتٜؽ ٟآ ٙا٘الع غٞا١ؽ ؼاؼ.
ٗبؼ)27(ٟ
ثجت  ٝاثالؽ تـييف  ٝاثٙبّ ثجت
اػالٗي ٠اي ٗجٜي ثف اي ٠ٌٜتـييف ؼـ ٗبٌٓيت كبهؽ اػتجبـ اوت.
([ )1ثجت  ٝاثالؽ تـييف  ٝاثٙبّ ثجت]
(آق) ٍٗف ٖٝثف اي ٠ٌٜؼـغٞاوهت ٜٗهؽـج ؼـ ثٜهؽ(()1آق)ٗهبؼً)25( ٟبٗهْ  ٝثهؽٛ ٙٝوهُ
ثبٌؽمؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي وفيؼبً تـييف يب اثٙبّ ـا ؼـ ؼكبتف ثجتي ثي ٚآ٘ٔٔي ث ٠ثجت غٞاٜ١هؽ ـوهبٛؽ
 ٝث ٠اؼاـات ًٍٞـ١بي ٗتؼب١ؽ تؼييٌ ٚؽ ٠ً ٟتـييف ٗؿًٞـ ؼـ آ٢ٛب ٗؼتجف اوهت يهب ؼـ غّهَٞ
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اثٙبّماؼاـات ًٍٞـ١بي ٗتؼب١ؽ تؼييٌ ٚؽ ٠ً ٟاثٙبّ ؼـ آًٍٞ ٙـ١ب ٛبكؿ اوت ٘١ ٝكٗب ٙثب آ٢ٛب
ثٗ ٠بٓي ٗفاتت ـا ػيٜبً ا٘الع غٞا١هؽ ؼاؼ  ٝؼـ ِهٞـتيٌ ٠ؼـغٞاوهت ٗهٞـؼٛظف تٞوهٗ اؼاـ ٟاي
تىٔيٖ ٌؽ ٟثبٌؽ ٘١كٗب ٙث ٠آ ٙاؼاـٛ ٟيك ا٘الع غٞا١ؽ ؼاؼ١.ف ُب ٟتـييهف ٗهٞـؼٛظف ؼـ غّهَٞ
تـييف ًٔي ٗبٌٓيت يي ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ثبٌؽمؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ٗفاتت ـا ثهٗ ٠بٓهي هجٔهي ا٘هالع
غٞا١ؽ ؼاؼ  ٝؼـ ِٞـتيٌ ٠ثػٍي اق ٗبٌٓيت تـييف يبكت ٠ثبٌؽ ٗفاتت ـا ثٗ ٠بٓي ثػٍهي اق ثجهت
ثي ٚآ٘ٔٔي ً ٠اٛتوبّ يبكت ٠اوت ا٘الع غٞا١ؽ ؼاؼ١.ف ُب ٟؼـغٞاوت ثجت اثٙبّ تٞوٗ ٗبٓي يهب
اؼاـ ٟاي ؾيٜٜلههغ ٘ههي ٗههؽت  5وههبٓ ٠پههيً ثيٜههي ٌههؽ ٟؼـ ثٜههؽ(ٗ )3ههبؼٞٗ)6(ٟاكوتٜبٗههٝ ٠
ثٜؽ(ٗ)3بؼ)6(ٟپفٝتٌْمتىٔيٖ ٌؽ ٟثبٌؽمؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔهي ٗفاتهت ـا ثه ٠ا٘هالع اؼاـٗ ٟجهؽاء ٛيهك
غٞا١ؽ ـوبٛؽ.
(ة) تـييف يب اثٙبّ اق تبـيع ؼـيبكت ؼـغٞاوتي تٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ًهٙٗ ٠هبثن ثهب آئهيٚ
ٛبٗٗ ٠فث ٠٘ٞتٜظيٖ  ٝتىٔيٖ ٌؽ ٟاوت ث ٠ثجت غٞا١ؽ ـويؽمِٗف ؼـ ٗٞاـؼيٌ ٠ؼـغٞاوت ٗكثٞـ
٘جن ثٜؽ(()2ج)ٗبؼ)25( ٟتٜظيٖ ٌؽ ٟثبٌؽ ً ٠ؼـ ايّٜٞـت ؼـ تبـيع ٗؤغفي ثجت غٞا١ؽ ٌؽ.
([ )2ثجت تـييف ثػٍي اق ٗبٌٓيت]
اٛتوبّ يب ٝاُؿاـي ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ؼـ غّ َٞت٢ٜب ثفغي اق ًبال١هب  ٝغهؽٗبت  ٝيهب
ت٢ٜب ثفغي اق ًٍٞـ١بي ٗتؼب١ؽ تؼييٌ ٚؽ ٟؼـ ؼكبتف ثجتي ثي ٚآ٘ٔٔي ؾيهْ ٌه٘بـ ٟثجهت
ثي ٚآ٘ٔٔي ً ٠ثػٍي اق آ ٙاٛتوبّ يب ٝاُؿاـ ٌؽ ٟاوت ث ٠ثجهت غٞا١هؽ ـوهيؽم١ف ثػهً
ٜٗتوْ ٌؽ ٟيب ٝاُؿاـ ٌؽ ٟؾيْ ٌ٘بـ ٟثجت ٘١ب ٙثجت ثهي ٚآ٘ٔٔهي ثب٘هْ غٞا١هؽ ٌهؽ ٝ
ثؼٜٞا ٙثجت ثي ٚآ٘ٔٔي خؽاُب ٠ٛاي ث ٠ثجت غٞا١ؽ ـويؽ.ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي خؽاُب ٠ٛضهبٝي
ٌ٘بـ ٟثجتي ً ٠ثػٍي اق آٜٗ ٙتوْ ٌؽ ٟيب ٝاُؿاـ ٌؽ ٟغٞا١ؽ ثٞؼ.
([ )3ثجت اؼؿبٕ ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي]
١ف ُب ٟيي ٌػّيت ضوٞهي يب ٌػّيت ضويوي ثؼٜٞاٗ ٙبٓي ؼ ٝيب زٜهؽ ثجهت ٛبٌهي اقتـييهف
ثػٍي اق ٗبٌٓيت ً٘ ٠جن ثٜؽ()2اٛدبٕ ٌؽ ٟاوتمث ٠ثجت ـويؽ ٟثبٌؽمثٜبثف ؼـغٞاوت ٗىهتويٖ
ٌػّيت ضوٞهي يب ضويوي ٗؿًٞـ يب اق ٘فين اؼاـٗ ٟجؽاء يب ١ف اؼاـ ٟؾيٜلغ ؼيِف ثجت٢بي ٗؿًٞـ
اؼؿبٕ غٞاٜ١ؽ ٌؽ.ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ٛبٌي اق اؼؿبٕ ضبٝي ٌ٘بـ ٟثجت ثي ٚآ٘ٔٔي غٞا١هؽ ثهٞؼ ًه٠
ثػٍي اق آ ٙاٛتوبّ يبكت ٠يب ٝاُؿاـ ٌؽ ٟاوت.
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([ )4اػالٗي ٠اي ٗجٜي ثف اي ٠ٌٜتـييف ٗبٌٓيت كبهؽ اػتجبـ اوت].
(آق)اؼاـ ٟيي ًٍٞـ ٗتؼب١ؽ تؼييٌ ٚؽ ٠ً ٟتٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي اق تـييف ٗبٌٓيهت ؼـ آٙ
ًٍٞـ ٗٔٙغ ٌؽ ٟاوت ٗي تٞاٛهؽ اػهالٕ ٘ٛبيهؽ ًه ٠تـييهف ٗبٌٓيهت ؼـ آًٍ ٙهٞـ كبههؽ اػتجهبـ
اوتٛ.تيد ٠اي ٚاػالٗي ٠اي ٚغٞا١ؽ ثٞؼ ً ٠تب آٛدبئيٌ ٠ث ٠آًٍٞ ٙـ ٗفثٗ ٖٞي ٌٞؼ آ ٙثجت ثيٚ
آ٘ٔٔي ً٘بًب ٙثٜبٕ اٛتوبّ ؼٜ١ؽ ٟثبهي غٞا١ؽ ٗبٛؽ.
(ة)اػالٗيٍٗ ٠فٝض ٠ؼـ (آق)كٞم ضبٝي ٗٙبٓت قيف غٞا١ؽ ثٞؼ:
( )Iؼالئي ً ٠ثف اوبن آ٢ٛب تـييف ؼـ ٗبٌٓيت كبهؽ اػتجبـ اوتم
(ٞٗ)IIاؼ هبٛٞٛي ٗفث ٖٞث ٠آٙ؛ٝ
( )IIIآيب اػالٗيٗ ٠ؿًٞـ ٗي تٞاٛؽ ٍٗ٘ ّٞتدؽيؽٛظف غٞا١ي يب ثفـوهي ٗدهؽؼ ثٍهٞؼ يهب
غيف.
(ج) اػالٗيٜٗ ٠ؽـج ؼـ (آق)ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي اثالؽ غٞا١ؽ ٌؽ  ٝؼكتف ٗؿًٞـ آٛفا ػيٜهبً ثه٠
ٌػّي ًٗ( ٠بٓي يب اؼاـ)ٟؼـغٞاوت ثجت تـييف ٗبٌٓيت ـا تىٔيٖ ٞ٘ٛؼ٘١ ٝ ٟسٜهي ٚثهٗ ٠بٓهي
خؽيؽ اثالؽ غٞا١ؽ ًفؼ.
(ؼ) ١ف تّ٘يٖ ٢ٛبئي ٗفتجٗ ثب اػالٗيٜٗ ٠ؽـج ؼـ (آق)كٞم ً ٠ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي اثالؽ ٗهي
ٌٞؼ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي آٛفا ػيٜبً ثٌ ٠ػّي ًٗ( ٠بٓي يب اؼاـ)ٟؼـغٞاوت ثجهت تـييهف ٗبٌٓيهت ـا
تىٔيٖ ٞ٘ٛؼ٘١ٝ ٟسٜي ٚثٗ ٠بٓي خؽيؽ اثالؽ غٞا١ؽ ًفؼ.
(١ )ٟف ُ ٠ٛٞاػالٗيٜٗ ٠ؽـج ؼـ (آق) ً ٠هبثْ ثفـوي ٗدؽؼ يب تدؽيؽٛظف غٞا١ي ٛجبٌؽ ١ ٝف
تّ٘يٖ ٢ٛبئي  ٝهٙؼي ٜٗؽـج ؼـ ثٜؽ (ة)متٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ؼـ ؼكبتف ثجتي ثي ٚآ٘ٔٔهي ثه٠
ثجت غٞا١ؽ ـويؽم ٝثٜبثف ٗٞـؼمثػٍي اق ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ً ٍّٞ٘ٗ ٠اػالٗي ٠يب تّ٘يٖ ٢ٛهبئي ٝ
هٙؼي ٗؿًٞـ ٌؽ ٟثبٌؽ ـا ثؼٜٞا ٙثجت خؽاُب ٠ٛاي ث ٠ثجت غٞا١ؽ ـوهبٛؽ.ثجت خؽاُبٛه ٠ضهبٝي
ٌ٘بـ ٟثجتي غٞا١ؽ ثٞؼ ً ٠ثػٍي اق آ ٙاٛتوبّ يبكت ٠يب ٝاُؿاـ ٌؽ ٟاوت.
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ٗبؼ)28(ٟ
تّطيص ؼكبتف ثجتي ثي ٚآ٘ٔٔي
([)1تّطيص]
١ف ُب ٟؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ثه ٠اػتجهبـ ٗوهبٕ  ٝوه٘ت غهٞؼ يهب ثٜهب ثه ٠ؼـغٞاوهت ٗبٓهي يهب يهي
اؼاـٟمتٍػيُ ؼ١ؽ ً ٠اٌتجب١ي ؼـ ٗٞـؼ ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ؼـ ؼكهبتف ثجتهي ثهي ٚآ٘ٔٔهي ـظ ؼاؼٟ
اوتمٛىجت ث ٠تّطيص آ ٙاهؽإ غٞا١ؽ ًفؼ.
([)2اثالؽ]
ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ثٗ ٠بٓي ٘١ ٝكٗب ٙثب ٝي ث ٠اؼاـات ًٍٞـ١بي ٗتؼب١ؽ تؼييٌ ٚهؽٟ
ً ٠تّطيطبت اٛدبٕ ٌؽ ٟث ٠آ٢ٛب ٗفثٗ ٖٞي ٌٞؼمٗفاتت ـا ػيٜبً اثالؽ غٞا١ؽ ًفؼ.
([)3ـؼ تّطيطبت]
١ف يي اق اؼاـات ٜٗؽـج ؼـ ثٜؽ(ٗ )2ي تٞاٛؽ ٘ي اػالٗي ٠اي ثه ٠ؼكتهف ثهي ٚآ٘ٔٔهي
اػالٕ ٘ٛبيؽ ً ٠تّطيطبت اٛدبٕ ٌؽ ٟـا ث ٠ـو٘يت ٘ٛي ٌٜبوهٜؽ ٘ٛ ٝهي پؿيفٛهؽٗ.بؼ)5(ٟ
ٗٞاكوتٜبٗٗ ٝ ٠بؼ)5(ٟپفٝتٌْ ٞٗ ٝاؼ()16تب()18اي ٚآئيٛ ٚبٗ ٠ثب اٛدبٕ تـييهفات القٕ هبثهْ
اخفا غٞاٜ١ؽ ثٞؼ ثب ايٗ ٚؼٜي ً ٠تبـيع اـوبّ اػالٗي ٠تّطيص اٌهتجب١بت ٘١هب ٙتهبـيػي
غٞا١ؽ ثٞؼً ٠اق آ ٙتبـيع ٗٔ٢ت ٗفؼٝؼيت ٗطبوجٗ ٠ي ٌٞؼ.

كّْ ٌٍٖ
ت٘ؽيؽ ٗؽت
ٗبؼ)29( ٟ
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اغٙبـ ؿيف ـو٘ي اٛوٕبء ٗؽت
ايههٔٙٗ ٚههت ًه ٠اػالٗيهه ٠ؿيههف ـوهه٘ي ٍٗههفٝض ٠ؼـ ثٜههؽ(ٗ)4ههبؼٞٗ)7(ٟاكوتٜبٗههٝ ٠
ثٜؽ(ٗ)3بؼ )7(ٟپفٝتٌْ ؼـيبكت ٍٛؽ ٟاوت ؼٓيْ ٗٞخ٢ي ثفاي ػؽٕ ـػبيت ١ف ُٔ٢ٗ ٠ٛٞهت
ٗوفـ ٟؼـ ٗبؼٟ
(٘ٛ )30ي ثبٌؽ.

ٗبؼ)30(ٟ
خكئيبت ٗفث ٖٞث ٠ت٘ؽيؽ ٗؽت
(١[ )1كي١ ٠ٜب]
(آق) ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي په اق پفؼاغت ١كي١ ٠ٜبي قيف ٘١ب ٠ً ٠ِٛٞٛؼـ ثػهً  6ك٢فوهت
١كي١ ٠ٜب ؾًف ٌؽ ٟاوهت ضهؽاًثف ؼـ تهبـيػي ًهٞٗ ٠ػهؽ ت٘ؽيهؽ ثجهت ثهي ٚآ٘ٔٔهي كهفا ٗهي
ـوؽمت٘ؽيؽ غٞا١ؽ ٌؽ:
(١ )Iكي ٠ٜأِيم
( )IIؼـ ِٞـت ٓكٕٝم١كي ٠ٜأبك٠مٝ
(١ )IIIكي ٠ٜتٌ٘ئي يب ١كي ٠ٜاٛلفاؼيمثٜبثف ٗٞـؼمثفاي ١ف ًٍٞـ ٗتؼب١ؽ تؼييٌ ٚؽً ٟه ٠ؼـ
آٛدب ١يسِ ٠ٛٞـؼ ؼـغٞاوت يب اثٙبّ ؼـ ؼكبتف ثجتي ثفاي ًٔيً ٠بال١هب  ٝغهؽٗبت ٗفث٘ٞه ٠ثجهت
ٍٛؽ ٟاوتم
ثب ايٜطبّمپفؼاغت٢بي كٞم ٗي تٞاٜٛؽ ظفف ٗؽت ٗ 6ب ٟپهه اق تهبـيع ٗٞػهؽ ت٘ؽيهؽ
ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ٛيك پفؼاغت ٌٞؼ ٍٗف ٖٝثف اي١ ٠ٌٜكي ٠ٜأبكي ٍٗػُ ٌهؽ ٟؼـ ثػهً
 6-5ك٢فوت ١كي١ ٠ٜب ٘١كٗب ٙپفؼاغت ُفؼؼ.
(ة) ؼـ ِٞـتيٌٗ ٠جبٓؾ پفؼاغت ٌؽ ٟخ٢ت ت٘ؽيؽ ٗؽت هجْ اق ٗ 3هب ٟهجهْ اق تهبـيع ٗٞػهؽ
ت٘ؽيؽ ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي تٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ؼـيبكت ٌٞؼمزٜي ٚتٔوي غٞا١ؽ ٌهؽ ًهٗ ٠جٔهؾ
ٗؿًٞـ ٗ 3ب ٟهجْ اق ٗٞػؽ ت٘ؽيؽ ؼـيبكت ٌؽ ٟاوت.
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([ )2خكئيبت ثيٍتف]
(آق) ١ف ُبٗ ٟبٓي ٗبيْ ٛجبٌؽ ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ـا ؼـ يي ًٍٞـ ٗتؼب١ؽ تؼييٌ ٚؽ ٟاي ًه٠
ثفاي آٗ ٙفاتت ـؼ ؼـ ؼكبتف ثجتي ثي ٚآ٘ٔٔي ثفاي ًٔيً ٠بال١هب  ٝغهؽٗبت ٗفث٘ٞه ٠ثجهت ٍٛهؽٟ
اوت ت٘ؽيؽ ٘ٛبيؽمپفؼاغت ١كي ٠ٜالقٕ اػالٗي ٠اي ـا ث٘١ ٠فا ٟغٞا١هؽ ؼاٌهت ٗجٜهي ثهف ايٌٜه٠
ت٘ؽيؽ ٗؽت ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ٛجبيؽ ؼـ غّ َٞآًٍٞ ٙـ ؼـ ؼكبتف ثجتهي ثهي ٚآ٘ٔٔهي ثه ٠ثجهت
ثفوؽ.
(ة) ١ف ُبٗ ٟبٓي ٗبيْ ثبٌؽ ؼـ غّ َٞيي ًٍٞـ ٗتؼب١ؽ تؼييٌ ٚؽ ٟثؽ ٙٝؼـ ٛظف ُفكتٚ
اي ٠ٌٜؼـ ؼكبتف ثجتي ثي ٚآ٘ٔٔي ثفاي آًٍٞ ٙـ ٗفاتت ـؼ ؼـغٞاوت ؼـ غًّٔ َٞيهً ٠بال١هب ٝ
غؽٗبت ثجت ٌؽ ٟاوتمثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ـا ت٘ؽيؽ ٘ٛبيهؽمپفؼاغت ١كيٜهٗ ٠فث٠٘ٞمٌهبْٗ ١كيٜه٠
تٌ٘ئي يب ١كي ٠ٜاٛلفاؼي ثفاي آًٍٞ ٙـماػالٗي ٠اي ـا ث٘١ ٠فا ٟغٞا١ؽ ؼاٌت ٗجٜهي ثهف ايٌٜه٠
ت٘ؽيؽ آ ٙثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ثبيؽ ؼـ ؼكبتف ثجتي ثي ٚآ٘ٔٔي ؼـ غّ َٞآًٍٞ ٙـ ٗتؼب١ؽ ث ٠ثجهت
ـوؽ.
(ج) ؼـ ١ف ًٍٞـ ٗتؼب١ؽ تؼييٌ ٚؽ ٠ً ٟثفاي آ ٙؼـ غًّٔ َٞيهً ٠بال١هب  ٝغهؽٗبت ٘جهن
ثٜههؽ(ٗ)2ههبؼ )19(ٟايهه ٚآئههيٛ ٚبٗهه ٠اثٙههبّ ثهه ٠ثجههت ـوههيؽ ٟثبٌههؽ يههب ثههفاي آ٘ ٙجههن
ثٜؽ(()1آق)ٗبؼٗ )27(ٟفاتت اوتفؼاؼ ث ٠ثجت ـويؽ ٟثبٌؽمثجت ثي ٚآ٘ٔٔي هبثْ ت٘ؽيهؽ ٛػٞا١هؽ
ثٞؼ.ؼـ ١ف ًٍٞـ ٗتؼب١ؽ تؼييٌ ٚؽ ٠ً ٟثفاي ًبال١ب  ٝغؽٗبتي ً ٠ثفاي آ٢ٛب اثٙهبّ اػتجهبـ ثجهت
ثي ٚآ٘ٔٔي ؼـ آًٍٞ ٙـ ٗتؼب١ؽ ٘جن ثٜؽ(ٗ)2بؼ)19(ٟث ٠ثجت ـوهيؽ ٟثبٌهؽ يهب ؼـ غّه َٞآٙ
ٗطؽٝؼيتي ٘جن ثٜؽ(()1آق)ٗبؼ)27(ٟث ٠ثجت ـويؽ ٟثبٌؽمثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ٗؿًٞـ هبثْ ت٘ؽيهؽ
ٛػٞا١ؽ ثٞؼ.
(ؼ) ائٙٗ ٚت ًٗ ٠ؽت ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ؼـ غًّٔ َٞيًٍٞ ٠ـ١بي ٗتؼب١هؽ ت٘ؽيهؽ ٍٛهؽٟ
اوت ١ير ٛهٞع تـييهفي ؼـ غّهٗ َٞوبِهؽ ٍٗهفٝش ؼـ ثٜهؽ(ٗ )2هبؼٞٗ)7(ٟاكوتٜبٗه ٠يهب ثٜهؽ
(ٗ)2بؼ )7(ٟپفٝتٌْ ثٞخٞؼ ٘ٛي آٝـؼ.
(١[ )3كي١ ٠ٜبي ٛبًب كي]
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(آق) زٜبٛسٗ ٠جٔؾ ؼـيبكت ٌؽً٘ ٟتف اق ٗجٔؾ ٗوفـ ٌؽ ٟثفاي ت٘ؽيؽ ثبٌؽمؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔهي
ٗفاتت ـا وفيؼبً  ٝثِٞ ٠ـت ٘١كٗب ٙثٗ ٠بٓي ٘ٛ ٝبيٜؽ ٟا ٝا٘الع غٞا١ؽ ؼاؼ.ا٘الػيٗ ٠ؿًٞـ ٗجٔؾ
ًىفي ـا ٍٗػُ غٞا١ؽ ًفؼ.
(ة) ١ف ُبٟمؼـ تبـيع اٛوٕبء ٗؽت ٗ 6ب ٟپيً ثيٜي ٌؽ ٟؼـ ثٜؽ(( )1آق)مٗجٔؾ ؼـيبكت ٌهؽٟ
ً٘تف اق ٗجٔؾ تؼييٌ ٚؽ ٟؼـ ثٜؽ( )1ثبٌؽمؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ٍٗهف ٖٝثه ٠ـػبيهت ٗلبؼ(ج)مٗفاتهت
ت٘ؽيؽ ٗؽت ـا ثجت ٛػٞا١ؽ ًفؼ ٗ ٝجٔؾ ؼـيبكت ٌؽ ٟـا ث ٠پفؼاغت ًٜٜهؽ ٟآٗ ٙىهتفؼ ًهفؼٝ ٟ
ٗفاتت ـا ػيٜبً ثٗ ٠بٓي  ٝاُف ٘ٛبيٜؽ ٟاي ؼاٌت ٠ثبٌؽ ث ٠آ٘ٛ ٙبيٜؽ ٟا٘الع غٞا١ؽ ؼاؼ.
(ج) ؼـ ِٞـتيٌ ٠اثالؿيٍٗ ٠فٝش ؼـ (آق)كٞم ٘ي ٗؽت ٗ 3هب ٟهجهْ اق اٛوٕهبء ٗهؽتٗ 6هبٟ
ٍٗفٝش ؼـ ثٜؽ(( )1آق) اـوبّ ٌؽ ٟثبٌؽ  ٝاُف ٗجٔؾ ١كيٗ ٠ٜوفـ ؼـيبكت ٌؽٟمؼـ تهبـيع اٛوٕهبء
ٗؽت ٗهؿًٞـ مً٘تهف اق ٗجٔهؾ ٗوهفـ ؼـ ثٜهؽ()1ثبٌهؽ ٓٝهي ضهؽاهْ  70ؼـِهؽ ٗجٔهؾ ٗهؿًٞـ
ثبٌؽمؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ٘جن ثٜؽ١بي (ٗ)3(ٝ )1هبؼ)31(ٟايه ٚآئهيٛ ٚبٗه ٠اههؽإ غٞا١هؽ ًهفؼ.ؼـ
ِٞـتيٌٗ ٠جٔؾ ٗوفـ ظفف ٗؽت ٗ 3ب ٟاق تبـيع اثالؿي ٠كٞم ثّٞـت ًبٗهْ پفؼاغهت ٍٛهٞؼمؼكتف
ثي ٚآ٘ٔٔي ت٘ؽيؽ ـا ٓـ ٞغٞا١ؽ ًفؼ ٗ ٝفاتت ـا ثهٗ ٠بٓهي  ٝاُهف ٘ٛبيٜهؽ ٟاي ؼاٌهت ٠ثبٌهؽ ثه٠
٘ٛبيٜؽ ٟا ٝ ٝاؼاـاتي ً ٠ت٘ؽيؽ ث ٠آ٢ٛب اثالؽ ٌؽ ٟاوت ا٘الع غٞا١هؽ ؼاؼ ٗ ٝجٔهؾ ؼـيهبكتي ـا ثه٠
پفؼاغت ًٜٜؽ ٟآٗ ٙىتفؼ غٞا١ؽ ًفؼ.
(ٗ[ )4ؽتي ً١ ٠كي ٠ٜت٘ؽيؽ ٗؽت ثفاي آ ٙپفؼاغت ٗي ٌٞؼ].
ثؽ ٙٝؼـ ٛظف ُفكت ٚاي ٠ٌٜتّؽين ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ؼـ ك٢فوهت ًٍهٞـ١بي ٗتؼب١هؽ
تؼييٌ ٚؽٟمت٢ٜب ضبٝي ًٍٞـ١بي ٗتؼب١ؽ تؼييٌ ٚؽ٘ ٟجن ٗٞاهتٜبٗ ٠ثبٌؽميب ت٢ٜهب ضهبٝي
ًٍٞـ١بي ٗتؼ٢ؽ تؼييٌ ٚؽ٘ ٟجن پفٝتٌْ ثبٌؽ يب ١ف ؼ ٝآ٢ٛب ثبٌؽ يؼٜي ١هٖ ًٍهٞـ١بي
ٗتؼب١ؽ تؼييٌ ٚؽ٘ ٟجن ٗٞاكوتٜبًٍٗٞ ٖ١ ٝ ٠ـ١بي ٗتؼب١ؽ تؼييٌ ٚهؽ٘ ٟجهن پفٝتٌهْ
ثبٌؽم١كي١ ٠ٜبي ٗوفـ ٟثفاي ت٘ؽيهؽ ثهفاي  10وهبّ پفؼاغهت غٞا١هؽ ٌهؽ.آٛسً ٠ه ٠ثه٠
پفؼاغت ٘جن ٗٞاكوتٜبٗٗ ٠فثٗ ٖٞي ٌٞؼمپفؼاغت ١كي ٠ٜثفاي  10وهبّ ثؼٜهٞا ٙپفؼاغهت
هىٗ  10وبٓ ٠تٔوي غٞا١ؽ ٌؽ.
ٗبؼ)31(ٟ
ثجت ت٘ؽيؽٗؽت؛اثالؽ آُٞ ٝ ٙا١ي ٛبٗ ٠آٙ
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([ )1ثجت ٝتبـيع آؿبق اػتجبـ ت٘ؽيؽ]
ت٘ؽيؽ ٗؽت ؼـ ؼكبتف ثجتهي ثهي ٚآ٘ٔٔهي اق تهبـيع ٗٞػهؽ ت٘ؽيهؽ ثه ٠ثجهت غٞا١هؽ
ـويؽمضتي اُف ١كيٜه١ ٠هبي ٗوهفـ ثهفاي ت٘ؽيهؽ ظهفف ٗٔ٢هت پهيً ثيٜهي ٌهؽ ٟؼـ
ثٜؽ(ٗ)5بؼٞٗ )7(ٟاكوتٜبٗ ٝ ٠ثٜؽ(ٗ)4بؼ)7(ٟپفٝتٌْ پفؼاغت ٌؽ ٟثبٌؽ.
([)2تبـيع ت٘ؽيؽ ؼـ “تؼييٗ ٚتؼبهت”]
تبـيع آؿبق اػتجبـ ت٘ؽيؽ ثفاي ًٔيًٍٞ ٠ـ١بي تؼيهيٌ ٚهؽ ٟؼـ تّهؽين ثجهت ثهيٚ
آ٘ٔٔي ثؽ ٙٝؼـ ٛظف ُفكت ٚتبـيع ثجت تؼيي ٚآ٢ٛب ؼـ ؼكبتف ثي ٚآ٘ٔٔيميٌىب ٙغٞا١ؽ ثٞؼ.
([ )3اثالؽ ُٞ ٝا١ي ٛبٗ]٠
ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ث ٠اؼاـات ًٍٞـ١بي ٗتؼب١ؽ تؼييٌ ٚؽٗ ٟفاتت ت٘ؽيؽ ٗٔ٢هت ـا اثهالؽ غٞا١هؽ
ًفؼ ُٞ ٝا١ي ٛبٗٗ ٠فث ٠٘ٞـا ثٗ ٠بٓي اـوبّ غٞا١ؽ ًفؼ.
([)4اثالؽ ٗفاتت ػؽٕ ت٘ؽيؽ]
(آق) ١ف ُب ٟيي ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ت٘ؽيؽ ٍٞٛؼمؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ٗفاتت ػؽٕ ت٘ؽيؽ ـا ػيٜبً ث٠
اؼاـات ًٍٞـ١بي ٗتؼب١ؽ تؼييٌ ٚؽ ٟؼـ ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ٗؿًٞـماثالؽ غٞا١ؽ ًفؼ.
(ة) ١ف ُب ٟيي ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ؼـ غّ َٞيي ًٍٞـ ٗتؼب١ؽ تؼيهيٌ ٚهؽ ٟت٘ؽيهؽ ٍٛهؽٟ
ثبٌؽمؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ٗفاتت ػؽٕ ت٘ؽيؽ ـا ػيٜبً ث ٠اؼاـ ٟآًٍ ٙهٞـ ٗتؼب١هؽ تؼيهيٌ ٚهؽ ٟاثهالؽ
غٞا١ؽ ًفؼ.

كّْ ١لتٖ
ٗدٔ ٝ ٠ثبٛي ا٘الػبتي
ٗبؼ)32( ٟ
ٗدٔ٠

66

([)1ا٘الػبت ٗفث ٖٞث ٠ثجت٢بي ثي ٚآ٘ٔٔي]
(آق)ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ؼاؼ١ ٟبي ٗفث ٖٞثٞٗ ٠اـؼ قيف ـا ؼـ ٗدٔ ٠اي ٜٗتٍف غٞا١ؽ ًفؼ:
( )Iثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ً٘ ٠جن ٗبؼ )14(ٟث ٠ثجت ـويؽ ٟاوت؛
()IIا٘الػبت اـوبّ ٌؽ٘ ٟجن ثٜؽ(ٗ)1بؼ)16(ٟ؛
(ٗ)IIIفاتت ـؼ ٜٗؽـج ؼـ ثٜؽ(ٗ )4بؼ)17(ٟثب ؾًف اي ٠ٌٜآيهب اٌٗهب ٙتدؽيهؽٛظفغٞا١ي يهب
ثفـوي ٗدؽؼ ٝخٞؼ ؼاـؼ يب غيف ٓٝي ثؽ ٙٝؾًف ؼاليْ ٗ ٝىهتٜؽات ـؼم٘١ ٝسٜهي ٚا٘الػيه ٠اي
ٗجٜي ثف پؿيفي  ٝاػٙبء ض٘بيت ً٘ ٠جن ثٜؽ(( )6ة)ٗبؼ)17(ٟثجت ٌؽ ٟاوت؛
( )IVت٘ؽيؽ ثجت ٌؽ٘ ٟجن ثٜؽ(ٗ)1بؼ)31(ٟ؛
( )Vتؼييٗ ٚتؼبهت ً٘ ٠جن ثٜؽ (ٗ)7بؼ)24(ٟثجت ٌؽ ٟاوت؛
( )VIاؼاٗ ٠اػتجبـ ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ٘جن ٗبؼ)39(ٟ؛
( )VIIتـييفات ؼـ ٗبٌٓيتمٗطؽٝؼيت٢بماوتفؼاؼِ ٝفف ٛظفًهفؼٙم ٝتـييهفات ٛهبٕ ٍٛ ٝهبٛي
ٗبٓي ً٘ ٠جن ٗبؼ)27( ٟثجت ٌؽ ٟاٛؽ؛
( )VIIIاثٙبٓ٢بي ثجت ٌؽ٘ ٟجن ثٜؽ(ٗ)2بؼ )22(ٟيب ثٜؽ(ٗ )1بؼ)27(ٟ؛
( )IXتّطيطبت اٛدبٕ ٌؽ٘ ٟجن ٗبؼ)28( ٟ؛
( )Xاثٙبٓ٢بئي ً٘ ٠جن ثٜؽ(ٗ)2بؼ)19(ٟاٛدبٕ ٌؽ ٟاٛؽ؛
()XIا٘الػهههههههههههههههبت ثجهههههههههههههههت ٌهههههههههههههههؽ٘ ٟجهههههههههههههههن
ٗبؼ)20(ٟمٗبؼ)21(ٟمثٜؽ(()2آق)ٗبؼ)22(ٟمٗبؼ)23(ٟمثٜؽ(ٗ)4بؼ ٝ )27(ٟثٜؽ(ٗ )3بؼ)40(ٟ؛
( )XIIثجت٢بي ثي ٚآ٘ٔٔي ً ٠ت٘ؽيؽ ٍٛؽ ٟاٛؽ.
(ة)  ٠ٛٞ٘ٛػالٗت ٘١ب ٠ً ٠ِٛٞٛؼـ اظ٢بـٛبٗه ٠ثجهت ثهي ٚآ٘ٔٔهي ؼـج ٌهؽ ٟاوهت ٜٗتٍهف
غٞا١ؽ ٌؽ١.ف ُبٗ ٟتوبٔي اػالٗي ٠اي ٘جهن ثٜهؽ(()4آهق)(ٗ)VIهبؼ )9(ٟتٜظهيٖ ًهفؼ ٟثبٌهؽم
اػالٗيٗ ٠ؿًٞـ ٛيك آُ٢ي غٞا١ؽ ٌؽ.
(ج) ١ف ُب ٠ٛٞ٘ٛ ٟـِٛي ػالٗت ٘جن ثٜؽ(()4آق)()يب()ٗبؼ)9(ٟتىٔيٖ ٌؽ ٟثبٌؽمٗدٔ ٠ضهبٝي
 ٠ٛٞ٘ٛوليؽ  ٝويب٘١ ٝ ٟسٜي ٠ٛٞ٘ٛ ٚـِٛي غٞا١ؽ ثٞؼ.
([ )3ا٘الػبت ٗفث ٖٞث ٠آئيٛ ٚبٗ ٠غبَ  ٝاػالٗيه١ ٠هبي ثػّهِ َٞهبؼـ ٟتٞوهٗ ًٍهٞـ١بي
ٗتؼب١ؽم ٝوبيف ا٘الػبت ػ٘ٗٞي]
ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ٗٞاـؼ قيف ـا ؼـ ٗدٜٔٗ ٠تٍف غٞا١ؽ ًفؼ:
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(١)Iف ُ ٠ٛٞا٘الػي٘ ٠ً ٠جن ٗبؼِ)7(ٟبؼـ ٌؽ ٟاوت؛
(١ )IIف ُ ٠ٛٞا٘الػي٘ ٠ً ٠جن ثٜؽ(()2ة)ٗهبؼ)5(ٟيهب ثٜهؽ(( )2ة) (ٝج)ٗهبؼ )9(ٟپفٝتٌهْ
تٜظيٖ ٌؽ ٟاٛؽ؛
(١)IIIف ُ ٠ٛٞاػالٗي ٠اي ً٘ ٠جن ثٜؽ(ٗ)7بؼ)8(ٟپفٝتٌْ تٜظيٖ ٌؽ ٟثبٌؽ؛
(١)IVف ُ ٠ٛٞاثالؿيِ ٠بؼـ٘ ٟجن ثٜؽ(()1ة)ٗبؼ)34(ٟ؛
( )Vك٢فوت ـٝق١بئي اق وبّ خبـي  ٝوبّ ثؼؽ ً٘ ٠جن ثفٛبٗ٠مؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ثفاي ػٕ٘ٞ
تؼٙيْ اوت  ٝك٢فوتي ث٘١ ٠ي ٚتفتيت ثفاي ١ف اؼاـ ٠ً ٟآٛفا ثهفاي ؼكتهف ثهي ٚآ٘ٔٔهي اـوهبّ
ًفؼ ٟاوت.
([ )3اٛؽيٌه وبال]٠ٛ
ثفاي ١ف وبّمؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔهي اٛؽيٌىهي ـا ٜٗتٍهف غٞا١هؽ ًهفؼ ًه ٠ؼـ آ٘ ٙجهن
تفتيت ضفٝف آلجبمٛبٕ آ ٙؼوت ٠اق ٗبٌٓي ٚثجت٢بي ثي ٚآ٘ٔٔي ً٘ ٠هي آ ٙوهبّ ؼـ ٗهٞـؼ
آ٢ٛب يي يب زٜؽ ٗٞـؼ ؼـ ٗدٜٔٗ ٠تٍف ٌؽ ٟاوت .ث٘٢هفاٛ ٟهبٕ ٗبٓيمٌه٘بـ ٟثجهت ثهيٚ
آ٘ٔٔي مٌ٘بـِ ٟلط ٠اي اق ٗدٔ ٠ً ٠آُ٢ي ٗفث ٖٞث ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ؼـ آٜٗ ٙتٍف ٌهؽٟ
ٙٗ ٝبٓجي ؼاّ ثف ٗب١يت آُ٢ي ٗبٜٛؽ ثجتمت٘ؽيؽمـؼماثٙبّمٓـ ٞاػتجهبـ يهب ت٘ؽيهؽ ٛيهك ؼـج
غٞا١ؽ ٌؽ.
([ )3تؼؽاؼ ٛىػ١ ٠ب ثفاي اؼاـات ًٍٞـ١بي ٗتؼب١ؽ]
(آق) ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ٛىػ ٠اي اق ٗدٔ ٠ـا ثفاي اؼاـات ١ف يي اق ًٍٞـ١بي ٗتؼب١ؽ غٞا١هؽ
كفوتبؼ١.ف اؼاـٗ ٟدبق غٞا١ؽ ثٞؼ ؼٛ ٝىػ ٠ـا ثّٞـت ٗدبٛي ؼـيبكت ٘ٛبيؽ ١ ٝهف ُهب٘ ٟهي يهي
وبّ تؼؽاؼ ٗٞاـؼ تؼييٌ ٚؽ ٟؼـ ٗٞـؼ آًٍٞ ٙـ ٗتؼب١هؽ ثهيً اق  2/000ثبٌؽموهبّ ثؼهؽ اق آٙ
يي ٛىػ ٠أبكٛ ٠يك ؼـيبكت غٞا١ؽ ًفؼ  ٝثهفاي ١هف ٗ 1/000هٞـؼ ثهيً اق ٗ 2/000هٞـؼ يهي
ٛىػ ٠أبك ٠ؼـيبكت غٞا١ؽ ًفؼ١.ف اؼاـٗ ٟتؼب١ؽ ٗي تٞاٛؽ ١ف وبٓ ٠ثب پفؼاغت ٗجٔـي ثفاثف ّٛق
١كي ٠ٜآث٘ٛٞبٙمث ٠تؼؽاؼ ٛىػ١ ٠بئيٌٗ ٠دبق اوت ثّٞـت ٗدبٛي ؼـيبكت ًٜهؽ ثه٘١ ٠هب ٙتؼهؽاؼ
ٗدٔ ٠غفيؽاـي ٘ٛبيؽ.
(ة) ؼـ ِٞـتيٌٗ ٠دٔ ٠ث ٠ثيً اق يي ٌٌْ ٗٞخهٞؼ ثبٌهؽم١ف اؼاـٗ ٟهي تٞاٛهؽ ٌهٌْ ٗهٞـؼ
ػاله ٠غٞؼ ـا ثفاي ٛىػ١ ٠بئيٌٗ ٠دبٛي ؼـيبكت ٗي ًٜؽ ـا اٛتػبة ًٜؽ.
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ٗبؼ)33(ٟ
ثبٛي ا٘الػبتي آٌتفٛٝيٌي
(ٗ[ )1طتٞيبت ثبٛي ا٘الػبتي ]
ؼاؼ١ ٟبئي ً ٠ؼـ ؼكبتف ثجتي ثي ٚآ٘ٔٔي ٘١ ٝسٜي ٚؼـ ٗدٔ٘ ٠جهن ٗهبؼ)32( ٟ
ٜٗتٍف ٗي ٌٛٞؽ ؼـ يي ثبٛي ا٘الػبتي آٌتفٛٝيٌي ٝاـؼ غٞاٜ١ؽ ٌؽ.
([ )2ؼاؼ١ ٟبي ٗفث ٖٞث ٠اظ٢بـ ٛبٗ١ ٠بي ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ٗ ٝفاتت تؼيهيٗ ٚتؼبههت ًه ٠ثجهت
ٍٛؽ ٝ ٟؼـ ضبّ ٗؼٔن ١ىتٜؽ].
ؼـ ِٞـتيٌ ٠يي اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي يهب ٗفاتهت تؼيهي ٚيهي ًٍهٞـ ٘جهن
ٗبؼ )24(ٟظفف ٗؽت و ٠ـٝق ًبـي په اق ؼـيبكت آ ٙتٞوٗ ؼكتف ثهي ٚآ٘ٔٔهي ؼـ ؼكهبتف
ثجتي ثي ٚآ٘ٔٔي ثجت ٍٞٛؼمؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ػٔيفؿٖ ٝخٞؼ ١هف ُٛٞهٛ ٠وهُ يهب ٗٙبٓهت ٝ
ٗٞاـؼ غالف هبػؽ ٟؼـ اظ٢بـٛبٗ ٠يب ؼـغٞاوت تؼييًٍٞ ٚـمًٔي ٠ا٘الػهبت ٗٞخهٞؼ ؼـ آٛهفا
ؼـ ثبٛي ا٘الػبتي آٌتفٛٝيٌي ٝاـؼ غٞا١ؽ ًفؼ.
([ )3ؼوتيبثي ث ٠ثبٛي ا٘الػبتي آٌتفٛٝيٌي]
ثبٛي ا٘الػبتي آٌتفٛٝيٌي ثفاي اؼاـات ًٍٞـ١بي ٗتؼب١ؽ هبثْ ؼوتفوي غٞا١ؽ ثٞؼ
 ٝػ٘ٛ ٕٞيك ؼـ ِٞـت پفؼاغت ١كي١ ٠ٜبي ٗوفـٟم(اُف تؼييٌ ٚؽ ٟثبٌؽ) ٗي تٞاٜٛؽ ثه ٠آٙ
ؼوتفوي ؼاٌت ٠ثبٌٜؽ.ؼوتفوي ث ٠ثبٛي ا٘الػبتي آٌتفٛٝيٌي ثّهٞـت آ-ٙاليه ٝ ٚيهب اق
٘فين ؼيِفي ً ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ٗوتٕي ثؽاٛؽ  ٝتؼيي٘ٛ ٚبيؽ اٌٗهب ٙپهؿيف غٞا١هؽ ثهٞؼ.
١كي ٠ٜؼوتيبثي ث ٠ػ٢ؽ ٟاوتلبؼًٜٜ ٟؽ ٟغٞا١ؽ ثٞؼ.ؼاؼ١ ٟبئي ً٘ ٠جهن ثٜهؽ ()2كهٞم ٝاـؼ
ٌٛٞؽ اػالٗي ٠اي ث٘١ ٠فا ٟغٞاٜ١ؽ ؼاٌت ٗجٜي ثف اي ٠ٌٜؼكتهف ثهي ٚآ٘ٔٔهي ؼـ غّهَٞ
اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي يب ؼـغٞاوت تىٔي٘ي ٘جن ٗهبؼ)24(ٟثهفاي تؼيهيًٍ ٚهٞـي
ٗتؼب١ؽمٜٞ١ق تّ٘ي٘ي اتػبؾ ٌٛفؼ ٟاوت.
فصل هشتم
١كي١ ٠ٜب
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ٗبؼ)34(ٟ
پفؼاغت ١كي١ ٠ٜبي ـو٘ي
([)1پفؼاغت]
(آق) ٗتوبٔيميب ٗبٓيمٗي تٞاٜٛؽ ١كي١ ٠ٜبي ٜٗؽـج ؼـ ك٢فوت ١كي١ ٠ٜهب ـا ثه ٠ؼكتهف ثهيٚ
آ٘ٔٔي پفؼاغت ٘ٛبيٜؽميب ١فُب ٟاؼاـٗ ٟجؽاءيب ١ف اؼاـ ٟؾيٜلغ ؼيِفي ثپؿيفؼ ً ٠اي١ ٠ِٜٛٞكيٜه ٠ـا
ؼـيبكت  ٝوپه ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي پفؼاغت ٘ٛبيؽ ٗ ٝتوبٔي يب ٗبٓي ٞٗ ٖ١اكوت غٞؼ ـا اػهالٕ
ًفؼ ٟثبٌؽماؼاـٗ ٟؿًٞـ ٛيك ٗي تٞاٛؽٗجبٓؾ ٗفث ٠٘ٞـا پفؼاغت ٘ٛبيؽ.
(ة) ١ف ًٍٞـ ٗتؼب١ؽ ً ٠اؼاـ ٟآ ٙثپؿيفؼ ً١ ٠كي١ ٠ٜهب ـا ؼـيبكهت  ٝوهپه ثه ٠ؼكتهف ثهيٚ
آ٘ٔٔي پفؼاغت ٘ٛبيؽمٗفاتت ـا ثٗ ٠ؽيف ًْ ا٘الع غٞا١ؽ ؼاؼ.
([)2ـٝي پفؼاغت]
١كي١ ٠ٜبي ٜٗؽـج ؼـ ك٢فوت ١كي١ ٠ٜب ـا ٗي تٞا ٙث ٠ـ٢ٌٝبي قيف ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي پفؼاغت
ٞ٘ٛؼ:
(ٝ )Iاـيك ث ٠ضىبة خبـي ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي
( )IIپفؼاغت ث ٠ضىبة خبـي وٞئيه يب ١ف ضىبة ثبٌٛي ؼيِفي ًه ٠ؼكتهف ثهي ٚآ٘ٔٔهي
تؼيي٘ٛ ٚبيؽم
( )IIIثب يي زي ثبٌٛي
( )IVپفؼاغت ٛوؽي ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي
(ٙٗ[)3بٓجي ً ٠ثبيؽ ث٘١ ٠فا ٟهجٓ پفؼاغت ؾًف ٌٛٞؽ]
ِٜ١بٕ پفؼاغت ١ف ُ١ ٠ٛٞكي ٠ٜث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ٗٙبٓت قيف ثبيؽ ؾًف ٌٛٞؽ:
( )Iهجْ اق ثجت ثي ٚآ٘ٔٔيمٛبٕ ٗبٓيمػالٗت ٗٞـؼٛظف ٗ ٝوّٞؼ اق پفؼاغت؛
( ) IIپه اق ثجهت ثهي ٚآ٘ٔٔيمٛهبٕ ٗبٓيمٌه٘بـ ٟثجهت ثهي ٚآ٘ٔٔهي ٗهٞـؼٛظف ٗ ٝوّهٞؼ اق
پفؼاغت.
([)4تبـيع پفؼاغت]
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(آق) ٍٗف ٖٝثف ـػبيت ثٜؽ(()1ة)ٗبؼ٘١ ٝ )30(ٟسٜي ٚثٜؽ(()4ة)ايٗ ٚبؼ١ ٟف ُ١ ٠ٛٞكيٜه٠
ؼـ تبـيع ؼـيبكت آ ٙتٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔيمثؼٜٞا١ ٙكي ٠ٜپفؼاغت ٌؽ ٟثه ٠ؼكتهف ثهي ٚآ٘ٔٔهي
ٗطىٞة غٞا١ؽ ٌؽ.
(ة) ١ف ُبٗ ٟجٔؾ ٗوفـ ؼـ ضىبثي ً ٠تٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي اكتتبش ٌؽ ٟاوت ٗٞخٞؼ ثبٌهؽ
 ٝؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي اق خبٛت ِبضت ضىبة ؼوتٞـ ثفؼاٌت آٗ ٙجٔؾ ـا ؼـيبكهت ٘ٛبيهؽمؼـ تهبـيع
ؼـيبكت اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔيمؼـغٞاوت تؼييٗ ٚتؼبهتمؼـغٞاوت ثجت تـييف ميهب ؼوهتٞـ
ت٘ؽيؽ ٗؽت ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي تٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔيم١كيٗ ٠ٜكثٞـ پفؼاغهت ٌهؽ ٟتٔوهي غٞا١هؽ
ٌؽ.
([)5تـييف ؼـ ٗجٔؾ ١كي١ ٠ٜب]
(آق) ١ف ُبٗ ٟجٔؾ ١كي١ ٠ٜبي هبثْ پفؼاغت ؼـ غّ َٞيي اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثهي ٚآ٘ٔٔهي
ؼـ كبِٔ ٠قٗبٛي ٗيب ٙتبـيع ؼـيبكت ؼـغٞاوت تىٔيٖ اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ث ٠ؼكتهف ثهيٚ
آ٘ٔٔي يب تبـيػي ً ٠ؼـ آ ٙتبـيع ٘جن ثٜؽ (( )1آق) يب (ج) ٗبؼ )11(ٟزٜي ٚتٔوي ٗي ُفؼؼ
ً ٠تٞوٗ اؼاـٗ ٟجؽاء زٜي ٚؼـغٞاوتي ؼـيبكت ٌؽ ٟاوت  ٝتبـيع ؼـيبكت اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثيٚ
آ٘ٔٔي تٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔيمتـييف يبثؽمٗجٔـي ًه ٠ؼـ آٝهي ٚتهبـيع ٗؼتجهف ثهٞؼ ٟاوهت هبثهْ
پفؼاغت غٞا١ؽ ثٞؼ.
(ة) ١ف ُب ٟؼـغٞاوت تؼييًٍٞ ٚـي ٘جن ٗبؼ)24(ٟتٞوٗ اؼاـٗ ٟجؽاء يهب ١هف اؼاـ ٟؾيٜلهغ
ؼيِفي تىٔيٖ ٌؽ ٟثبٌؽ ٗ ٝجٔؾ ١كي١ ٠ٜبي هبثْ پفؼاغت ؼـ كبِٔ ٠قٗبٛي ٗيب ٙتهبـيع ؼـيبكهت
ؼـغٞاوت ِبؼـ ٟاق خبٛت ٗبٓي ث ٠اؼاـٗ ٟكثٞـ ٗجٜي ثف تىهٔيٖ آ ٝ ٙتهبـيع ؼـيبكهت آ ٙتٞوهٗ
ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔيمتـييف يبثؽمٗجٔـي ً ٠ؼـ آٝي ٚتبـيع ٗؼتجف ثٞؼ ٟاوت هبثْ پفؼاغت غٞا١ؽ ثٞؼ.
(ج) ١ف ُبٗ ٟجٔؾ هبثْ پفؼاغت ؼـ غّ َٞت٘ؽيؽ ٗهؽت يهي ثجهت ثهي ٚآ٘ٔٔهي ؼـ كبِهٔ٠
قٗبٛي ٗيب ٙتبـيع پفؼاغت  ٝتبـيع ٗٞػؽ ت٘ؽيؽ تـييهف يبثهؽمٗجٔـي ًه ٠ؼـ تهبـيع پفؼاغهت يهب
تبـيػي ً ٠ؼـ آ ٙتبـيع ٘جن ثٜؽ(()1ة)ٗبؼٗ)30(ٟجٔؾ ٗوفـ پفؼاغت ٌؽ ٟتٔوي ٌهؽ ٝ ٟاػتجهبـ
ؼاٌت ٠اوت هبثْ پفؼاغت غٞا١ؽ ثٞؼ١.ف ُب ٟثؼؽ اق تهبـيع ٗٞػهؽ ت٘ؽيهؽ پفؼاغهت اٛدهبٕ ٌهؽٟ
ثبٌؽمٗجٔـي ً ٠ؼـ تبـيع ٗٞػؽ ت٘ؽيؽ ٗؼتجف ثٞؼ هبثْ پفؼاغت غٞا١ؽ ثٞؼ.
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(ؼ) ١ف ُبٗ ٟجٔؾ ١كي١ ٠ٜهبئي ثـيهف اق ١كيٜه١ ٠هبي ٜٗهؽـج ؼـ (آهق)م(ة)( ٝج)كهٞم تـييهف
يبثؽمٗجٔـي ً ٠ؼـ تبـيع ؼـيبكت ١كي ٠ٜتٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ٗؼتجف ثٞؼ ٟهبثْ پفؼاغت غٞا١هؽ
ثٞؼ.

ٗبؼ)35(ٟ
ٝخ ٠ـايح ثفاي پفؼاغت ١كي١ ٠ٜبي ـو٘ي
([)1اخجبـ ث ٠اوتلبؼ ٟاق ٝخ ٠ـايح ًٍٞـ وٞئيه]
ًٔيٗ ٠جبٓؾ ً٘ ٠جن اي ٚآئيٛ ٚبٗ ٠ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي پفؼاغت ٗي ٌٛٞؽ ثٝ ٠خه ٠ـايهح ًٍهٞـ
وٞئيه اٛدبٕ غٞا١ؽ ٌؽ ثؽ ٙٝؼـ ٛظف ُفكت ٚايٗ ٠ٌٜجبٓؾ ٗؿًٞـ تٞوٗ اؼاـٗ ٟجؽاء يب ١ف اؼاـٟ
ؾيٜلغ ؼيِفي پفؼاغت ٌٛٞؽ  ٝاؼاـٗ ٟؿًٞـ هجالً ٝخٗ ٟٞفث ٠٘ٞـا ثٝ ٠خ ٠ؼيِفي ؼـيبكهت ًهفؼٟ
ثبٌؽ.
([)2تؼيي]ٚ
(آق) ١ف ُب ٟيي ًٍٞـ ٗتؼب١ؽ ٘جن ثٜؽ(()Vآق)ٗبؼ)8( ٟپفٝتٌْ اػالٗي ٠اي ثؽ١هؽ ٗجٜهي
ثف ايٗ ٠ٌٜبيْ اوت ١كي ٠ٜاٛلفاؼي ؼـيبكت ًٜؽمٗجٔؾ ١كي ٠ٜاٛلفاؼي ٗهؿًٞـ ًه ٠ثه ٠ؼكتهف ثهيٚ
آ٘ٔٔي ٜٗؼٌه ٗي ٌٞؼ ثبيؽ ثٝ ٠خ ٠ـايدي ثبٌؽ ً ٠تٞوٗ اؼاـ ٟآًٍٞ ٙـ ٗهٞـؼ اوهتلبؼ ٟههفاـ
ٗي ُيفؼ.
(ة) ١ف ُبٗ ٟجٔؾ ٗٞـؼٛظف ؼـ اػالٗيٜٗ ٠ؽـج ؼـ(آق)كٞم ثٝ ٠خ ٠ؼيِفي ؿيهف اق ٝخه ٠ـايهح
ًٍٞـ وٞئيه ٜٗؼٌه ٌؽ ٟثبٌؽمٗؽيف ًْ په اق ٍٗبٝـ ٟثب اؼاـ ٟآًٍٞ ٙـ ٗتؼب١ؽمٗجٔؾ ١كي٠ٜ
اٛلفاؼي ٗؿًٞـ ـا ثف اوبن ٛفظ ـو٘ي ثفاثفي اـق١بي وبقٗبٗ ْٔٗ ٙتطؽ تؼيي ٚغٞا١ؽ ًفؼ.
(ج) ١ف ُبٟمثفاي ٗؽت ثيً اق وٗ ٠بٗ ٟتٞآيمٛفظ ـو٘ي ثفاثفي اـق١بي وهبقٗبٔٗ ٙهْ ثهيٚ
ٝخ ٠ـايح ًٍٞـ وٞئيه ٝ ٝخ ٠ـايح ؼيِفي ً١ ٠كي ٠ٜاٛلفاؼي ث ٠آٝ ٙخه ٠تٞوهٗ يهي ًٍهٞـ
ٗتؼب١ؽ ٜٗؼٌه ٌؽ ٟاوت ضؽاهْ  5ؼـِؽ ً٘تف يب ثيٍتف اق آغفيٛ ٚهفظ ثفاثهفي ًه ٠ثٜ٘ظهٞـ
تؼيي١ ٚكي ٠ٜاٛلفاؼي ثٝ ٠خ ٠ـايح ًٍٞـ وٞئيه ثٌهبـ ـكت٠مثبٌهؽماؼاـ ٟآًٍ ٙهٞـ ٗتؼب١هؽ ٗهي
تٞاٛؽ اق ٗؽيف ًْ ؼـغٞاوت ٘ٛبيؽ ٗجٔؾ خؽيؽ ١كي ٠ٜاٛلفاؼي ـا ثٝ ٠خ ٠ـايح ًٍٞـ وٞئيه ثهف
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اوههبن ٛههفظ ـوهه٘ي ثفاثههفي اـق١ههبي وههبقٗبٔٗ ٙههْ ٗتطههؽ ؼـ ـٝق هجههْ اق تىههٔيٖ ؼـغٞاوههت
ٗكثٞـمتؼيي٘ٛ ٚبيؽٗ.ؽيف ًْ ٘جن ؼـغٞاوت ٗكثٞـ ػْ٘ غٞا١ؽ ًفؼٗ.جٔؾ خؽيؽ اق تهبـيػي ًه٠
تٞوٗ ٗؽيف ًْ تؼيي ٚغٞا١ؽ ًفؼ هبثْ پفؼاغت غٞا١ؽ ثٞؼ ثٍف٘ي ً ٠تبـيع ٗؿًٞـ ثي ٚيٌ٘بٟ
 ٝؼٗ ٝب ٟپه اق تبـيع اٛتٍبـ ٗجٔؾ ٗؿًٞـ ؼـ ٗدٔ ٠ثبٌؽ.
(ؼ) ١ف ُب ٟثفاي وٗ ٠بٗ ٟتٞآيمٛفظ ـو٘ي ثفاثفي اـق١بي وبقٗبٗ ْٔٗ ٙتطؽ ثيٝ ٚخ ٠ـايهح
ًٍهههههٞـ وهههههٞئيه ٝ ٝخههههه ٠ـايهههههح ؼيِهههههفي ًههه ه١ ٠كيٜههههه ٠اٛلهههههفاؼي ثههههه ٠آٙ
ٝخههه٠

يؽ ؼـ تبـيػي ً ٠تٞوٗ ٗؽيف ًْ تؼيي ٚغٞا١ؽ ٌؽ هبثْ پفؼاغهت غٞا١هؽ ثهٞؼ
ثٍف٘ي ً ٠تبـيع ٗؿًٞـ ثي ٚيي ٗب ٝ ٟؼٗ ٝب ٟپه اق تبـيع اٛتٍبـ ٗجٔؾ ٗؿًٞـ ؼـ ٗدٔ ٠ثبٌؽ.
ٗبؼ)36( ٟ
ٗؼبكيت اق پفؼاغت
ثجت ٗٞاـؼ قيف اق پفؼاغت ١كيٗ ٠ٜؼبف غٞاٜ١ؽ ثٞؼ:
(ّٜٞٗ )Iة ًفؼ٘ٛ ٙبيٜؽ ٟخؽيؽم١ف ُ ٠ٛٞتـييف ٗفث ٖٞث٘ٛ ٠بيٜؽ ٝ ٟاثٙبّ ثجت ٘ٛبيٜؽُيم
(١ )IIف تـييفي ٗفث ٖٞثٌ٘ ٠بـ ٟتٔل ٚيب تٔ ٠كٌه ٗبٓيم
( )IIIاثٙبّ ثجت ثي ٚآ٘ٔٔيم
(١ )IVف ُ ٠ٛٞتفى پفٛٝؽ ٟيب ِفكٜظف ًفؼ٘ ٙجن ثٜؽ(()1آق)(ٗ)IIIبؼ)25(ٟم
(١ )Vف ُٗ ٠ٛٞطؽٝؼيت ؼـ اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ٘جن ثٜؽ(()4آق)(ٗ)VIIIبؼٟ
()9يب تؼييٗ ٚتؼبهت ٘جن ثٜؽ(()3آق)(ٗ)IVبؼ)24(ٟم
(١)VIف ُ ٠ٛٞؼـغٞاوت اـائٌ ٠ؽ ٟتٞوٗ اؼاـ٘ ٟجن ثٜؽ (ٗ ) 4بؼٞٗ )6(ٟاكوتٜبٗ ٠يب ثٜهؽ()4
ٗبؼ)6( ٟپفٝتٌْم

73

(ٝ )VIIخٞؼ يي ؼػٞي هٕبئي يب تّ٘يٖ هٙؼي ٢ٛ ٝبئي ٗهؤثف ثهف اظ٢بـٛبٗهٗ ٠جهؽاء يبثجهت
ٛبٌي اق آ ٙيب ثجت ٗجؽاءم
(ٗ )VIIIفاتت ـؼ ٘جن ٗبؼ)17(ٟمثٜؽ(ٗ )8بؼ )24(ٟيب ثٜؽ(ٗ)3هبؼ)28(ٟم١هف ُٛٞه ٠اػالٗيه٠
٘جن ثٜؽ(ٗ)4بؼ )27(ٟيب ١ف ُ ٠ٛٞاثالؿي٘ ٠جن ثٜؽ(()4ة)ٗبؼ.)17(ٟ
( )IXاثٙبّ ثجت ثي ٚآ٘ٔٔيم
( )Xا٘الػبت تجبؼّ ٌؽ٘ ٟجن ٗبؼ)20(ٟم
(١ )XIف ُ ٠ٛٞاثالؿي٘ ٠جن ٗبؼ )21( ٟيب ٗبؼ)23(ٟم
(١ )XIIف ُ ٠ٛٞتّطيص ؼـ ؼكبتف ثجتي ثي ٚآ٘ٔٔي.
ٗبؼ)37(ٟ
تٞقيغ ١كي١ ٠ٜبي ٗتٖ٘ ١ ٝكي١ ٠ٜبي تٌ٘ئي
(ٔ)1ههفيت پههيً ثيٜههي ٌههؽ ٟؼـ ثٜههؽ١بي (ٗ)6( ٝ )5ههبؼٞٗ)8( ٟاكوتٜبٗهه ٝ ٠ثٜههؽ١بي()5
)6(ٝپفٝتٌْ ثٌ ٠فش قيف ٗي ثبٌؽ:
 ثفاي ًٍٞـ١بي ٗتؼب١ؽي ً ٠كوٗ ثفاي ؼاليْ ٗ ٝىتٜؽات هٙؼي ـؼ توبٔب مثفـوي ٗي ًٜٜؽ2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 ثفاي ًٍٞـ١بي ٗتؼب١ؽي ً ٠ثفاي تؼيي١ ٚف ُ ٠ٛٞضن ٗوؽٕ تف ثفـوي ٗي ًٜٜؽ:(آق)په اق ٝـٝؼ اػتفاْ اق خبٛت اٌػبَ ثبٓث3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ة)ثف اوبن ٗوبٕ ٝو٘ت غٞؼ4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ٔ)2فيت  4ثفاي ًٍٞـ١بي ٗتؼب١ؽي ً ٠ثٜهبثف ٝظهبئق ٗطٓٞه ٠ثهٜٗ ٠ظهٞـ يهبكتٚ
ضوٞم هجٔي  ٝوبثو ٠ثجت هجٔي ؼـ وٞاثن غٞؼ خىتدٗ ٞي ًٜٜؽ ٘٢ٗ ٝتفي ٚآ٢ٛهب ـا ؾًهف
ٗي ًٜٜؽ ٛيك ثٌبـ ٗي ـٝؼ.

74

ٗبؼ)38(ٟ
ٝاـيك ١كي١ ٠ٜبي اٛلفاؼي ث ٠ضىبث٢بي
ًٍٞـ١بي ٗتؼب١ؽ ٗفث٠٘ٞ
١ف ُ١ ٠ٛٞكي ٠ٜاٛلفاؼي ً ٠ثفاي يي ًٍٞـ ٗتؼب١ؽ ً ٠اػالٗيه ٠اي ـا ٘جهن ثٜهؽ()7
(آق)ٗبؼ)8(ٟپفٝتٌْ ِبؼـ ًفؼ ٟث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي پفؼاغت ٌؽ ٟاوت ظفف ٗهب ٟثؼهؽ اق
ٗب١ي ً ٠ؼـ ٘ي آٗ ٙفاتت ثجت يي ثجت ثي ٚآ٘ٔٔيمتؼييٗ ٚتؼبهت يب ت٘ؽيؽ ًه١ ٠كيٜه٠
ٗؿًٞـ ثفاي آ ٙپفؼاغت ٌؽ ٟاوتماٛدبٕ ُفكت ٠اوهتمث ٠ضىهبة آًٍ ٙهٞـ ٗتؼب١هؽ ٛهكؼ
ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ٝاـيك غٞا١ؽ ٌؽ.
كّْ ٖ٢ٛ
ٗٞاـؼ ٗتلفه٠
ٗبؼ)39(ٟ
اوت٘فاـ اػتجبـ ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي
ؼـ ثفغي ؼٓٝت٢بي خبٍٛيٚ
(١)1ف ُب١ ٟف ًٍٞـ (ؼٓٝت يهب ًٍهٞـ خبٍٛهي ٠ً)ٚهٔ٘هف ٝآ ٙهجهْ اق اوهتوالّ آٙ
ًٍٞـمثػٍي اق هٔ٘ف ٝيي ًٍٞـ ٗتؼب١ؽ ثٞؼ ٟاوت(ؼٓٝت يهب ًٍهٞـ وهبثن)ثٗ ٠هؽيف ًهْ
اػالٗي ٠اي اوت٘فاـ تىٔيٖ ًفؼ ٟثبٌؽ ثه ٠ايهٕٗ ٚهً٘ ٙٞهٞٗ“ ٠اكوتٜبٗه ”٠تٞوهٗ ًٍهٞـ
خبٍٛيٛ ٚيك ثٌبـ ُفكتٗ ٠ي ٌٞؼماػتجبـ ١ف ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ؼـ ًٍٞـ خبٍٛي ٚثب ُىهتفي
هٔ٘ف ٝثًٍٞ ٠ـ وبثن ً ٠اق تبـيػي هجْ اق تبـيع تؼييٌ ٚهؽ٘ ٟجهن ثٜهؽ(ٗ )2ؼتجهف اوهت
ٍٗف ٖٝغٞا١ؽ ثٞؼ ثف:
( )Iتىٔيٖ ؼـغٞاوتي ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ظهفف ٗهؽت ٗ 6هب ٟاق تهبـيع اغٙهبـ ؼكتهف ثهيٚ
آ٘ٔٔي ثٗ ٠بٓي ثجت ثي ٚآ٘ٔٔيمٗجٜي ثف ؼـغٞاوت ايٌٜه ٠اػتجهبـ ثجهت ثهي ٚآ٘ٔٔهي ؼـ ًٍهٞـ
خبٍٛي ٚاؼاٗ ٠پيؽا ًٜؽ.
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( )IIتىٔيٖ ؼـغٞاوتي ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ٗجٜي ثهف اؼاٗه ٠اػتجهبـ ثجهت ثهي ٚآ٘ٔٔهي ؼـ
ًٍٞـ خبٍٛي ٠ً ٚؼـغٞاوت ٗؿًٞـ ثبيؽ ظفف ٗؽت ٗ 6هب ٟاق اغٙهبـ ؼكتهفثي ٚآ٘ٔٔهي ًه ٠ؼـ
ـاث ٠ٙثب ٘١يٞٔٞٗ ٚع اـوبّ ُفؼيؽ ٟاوتمتىٔيٖ ٌٞؼمٝ
()IIIپفؼاغت ٗجٔؾ  23كفاٛي وٞئيه مؼـ ٘١بٔ٢ٗ ٙت كٞممث ٠ؼكتهف ثهي ٚآ٘ٔٔهي ًه ٠ثه٠
ٝوئ ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ث ٠اؼاـ ٟآًٍٞ ٙـ خبٍٛي ٚپفؼاغت غٞا١هؽ ٌهؽ ٘١ ٝسٜهيٗ ٚجٔهؾ 41
كفاٛي وٞئيه ث ٠ضىبة ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ٝاـيك غٞا١ؽ ٌؽ.
( )2تبـيع ؾًف ٌؽ ٟؼـ ثٜؽ (٘١)1ب ٙتبـيػي غٞا١ؽ ثٞؼ ً ٠ثٜٗ ٠ظٞـ ـػبيهت ٗلهبؼ
ايٗ ٚبؼ ٟتٞوٗ ؼٓٝت خبٍٛي ٚث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي اثالؽ ٌؽ ٟاوت ثٌ ٠هف٘ي ًه ٠تهبـيع
ٗؿًٞـ هجْ اق تبـيع اوتوالّ آًٍٞ ٙـ ٛجبٌؽ.
( )3په اق ؼـيبكت ؼـغٞاوت ١ ٝكي ٠ٜپيً ثيٜي ٌؽ ٟؼـ ثٜؽ()1مؼكتف ثهي ٚآ٘ٔٔهي
ٗفاتت ـا ث ٠اؼاـًٍٞ ٟـ خبٍٛي ٚاثالؽ غٞا١ؽ ًفؼ  ٝآٛفا ؼـ ؼكبتف ثجتهي ثه ٠ثجهت غٞا١هؽ
ـوبٛؽ.
( )4ؼـ غّ١ َٞف ُ ٠ٛٞثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ً ٠ثفاي آ ٙاؼاـًٍٞ ٟـ خبٍٛهي ٚاثالؿيه٠
اي ـا ٘جن ثٜؽ ( )3كٞم ؼـيبكت ًفؼ ٟاوتماؼاـٗ ٟؿًٞـ ت٢ٜب ؼـ ِٞـتي ٗي تٞاٛؽ ض٘بيهت
ؼـغٞاوت ٌؽ ٟـا ـؼ ًٜؽ ًٔ٢ٗ ٠ت پهيً ثيٜهي ٌهؽ ٟؼـ ثٜهؽ(ٗ)2هبؼٞٗ)5(ٟاكوتٜبٗه ٠ؼـ
غُّ َٞىتفي ٜٗٙو ٠اي ثًٍٞ ٠ـ وبثن ٜٗوٕي ٍٛؽ ٟثبٌؽم ٝاغٙبـ ـؼ ظهفف ٗٔ٢هت
ٗؿًٞـ تٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ؼـيبكت ٌؽ ٟثبٌؽ.
( )5ايٗ ٚبؼ ٟكؽـاوي ٙٞـٝوي ٠ـا ٌبْٗ ٘ٛي ٌٞؼ.

ٗبؼ)40(ٟ
تبـيع آؿبق اػتجبـ  ٝتبـيع هبثٔيت اخفا؛
آئيٛ ٚبٗ ٠اٛتوبٓي
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([)1تبـيع آؿبق اػتجبـ  ٝهبثٔيت اخفا]
اي ٚآئيٛ ٚبٗ ٠ؼـ ا ّٝآٝـيْ ( 1996ثفاثف ثب  12كفٝـؼي)1 375 ٚهبثْ اخفا غٞا١هؽ ثهٞؼ  ٝاق آٙ
تبـيع خبٍٛي ٚآئيٛ ٚبٗ ٠تطت ٗٞاكوتٜبٗٗ ٠هٞـظ(ٗ 3هبـذ  1996ثفاثهف ثهب  11كهفٝـؼي1357 ٚ
)غٞا١ؽ ثٞؼ (اق اي ٚپه “آئيٛ ٚبٗٞٗ ٠اكوتٜبٗٛ ”٠بٗيؽٗ ٟي ٌٞؼ).
([)2آئيٛ ٚبٗ ٠اٛتوبٓي ػ٘ٗٞي]
(آق) ثبٝخٞؼ ثٜؽ ()1
( )Iاظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي ً ٠ؼـغٞاوت تىٔيٖ آ ٙث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔهي تٞوهٗ اؼاـٗ ٟجهؽاء
هجْ اق ا ّٝآٝـيْ  1996ؼـيبكت ٌؽ ٟيب ٘جن ثٜؽ(()1آق) يب (ج)ٗبؼ )11(ٟؼـيبكت ٌهؽ ٟتٔوهي
ٗي ُفؼؼمتب ضؽي ًٗ ٠لبؼ “ٗلفـات ٗٞاكوتٜبٗ ” ٠ـا ـػبيت ٘ٛبيؽمزٜي ٚتٔوي غٞا١ؽ ٌؽ ًه ٠ثهب
آئيٛ ٚبٗٗ ٠فث ٠٘ٞخ٢ت ـػبيت ٗلبؼ ٗبؼٙٗ )14(ٟبثوت ؼاـؼ؛
( )IIاُف ؼـغٞاوت ثجت يي تـييف ٘جن ٗبؼ“ )20(ٟآئهيٛ ٚبٗهٞٗ ٠اكوتٜبٗه ”٠تٞوهٗ اؼاـٟ
ٗجؽاء يب ١ف اؼاـ ٟؾيٜلغ ؼيِف هجْ اق ا ّٝآٝـيْ  1996ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي اـوبّ ُفؼيؽ ٟثبٌؽميب
اُف ثتٞا ٙتبـيع اـوبّ آٛفا ٍٗػُ ٞ٘ٛؼ ٗجٜي ثف اي ٠ٌٜتبـيع ؼـيبكت آ ٙتٞوٗ اؼاـٗ ٟجهؽاء يهب
١ف اؼاـ ٟؾيٜلغ ؼيِف ثٜ٘ظٞـ تىٔيٖ آ ٙثه ٠ؼكتهف ثهي ٚآ٘ٔٔهي هجهْ اق ا ّٝآٝـيهْ  1996ثهٞؼٟ
اوتمزٜي ٚؼـغٞاوتي تب ضؽي ً ٠ثب ٗلبؼ “آئيٛ ٚبٗٞٗ ٠اكوتٜبٗٙٗ ”٠بثوت ؼاٌهت ٠ثبٌهؽمزٜيٚ
تٔوي غٞا١ؽ ٌؽ ًٗ ٠لبؼ آئيٛ ٚبٗ ٠ؾًف ٌؽ ٟؼـ ثٜؽ (ٗ)7بؼ )24(ٟيب ٗبؼ )27(ٟتٙبثن ؼاـؼ؛
( )IIIيي اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔيم يب ؼـ غٞاوت ثجت تـييف ًٝ ٠كن ٗهبؼ)20( ٟ
“ آئيٛ ٚبٗٞٗ ٠اكوتٜبٗ”٠هجْ اق ا ّٝآٝـيْ ٘ 1996جن ٗٞاؼ()11م()12م()13يهب(“ )21آئهيٛ ٚبٗه٠
ٗٞاكوتٜبٗ١ ٍّٞ٘ٗ ”٠ف ٞٛع ػ٘ٔيبت اق خبٛت ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ٌؽ ٟاوت مً٘بًب٘ ٙجهن ٗهٞاؼ
ٗؿًٞـ تٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي تطت ثفـوي هفاـ غٞا١ؽ ُفكت  ٝـويؽُي غٞا١ؽ ٌهؽ؛تبـيع
ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ٛبٌي اق اظ٢بـٛبٗٗ ٠هؿًٞـ يهب ثجهت تـييهف ؼـ ؼكهبتف ثجتهي ثهي ٚآ٘ٔٔهي ٘جهن
ٗٞاؼ( )15يب()22تبثغ “آئيٛ ٚبٗٞٗ ٠اكوتٜبٗ ”٠غٞا١ؽ ثٞؼ؛
( )IVاغٙبـ ـؼ يب اغٙبـ اثٙبّ ً ٠تٞوٗ اؼاـ ٟيي ًٍٞـ ٗتؼب١ؽ تؼييٌ ٚهؽ ٟهجهْ اق اّٝ
آٝـيْ اـوبّ ٌؽ ٟاوتمتب ضؽي ًٙٗ ٠بثن ثب “آئيٛ ٚبٗٞٗ ٠اكوتٜبٗ ”٠ثبٌؽ زٜي ٚتٔوهي غٞا١هؽ
ٌؽ ً ٠ثب ٗلبؼ ثٜؽ١بي(ٗ)5( ٝ)4بؼ ٝ)17(ٟثٜؽ(ٗ )2بؼٙٗ )19(ٟبثوت ؼاـؼ؛
(ة) ؼـ ثٜؽ(ٗ )5بؼ١ )34( ٟكي١ ٠ٜبي تؼييٌ ٚؽٗ ٝ ٟؼتجف هجهْ اق ا ّٝآٝـيهْ ٘١ 1996هبٙ
١كي١ ٠ٜبي پيً ثيٜي ٌؽ ٟؼـ ٗبؼ“ )32(ٟآئيٛ ٚبٗٞٗ ٠اكوتٜبٗ ”٠غٞا١ؽ ثٞؼ.
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(ج) ثب ٝخٞؼ ثٜؽ(ٗ)1بؼ)10(ٟم١ف ُب٘ ٟجن ثٜؽ(()5آق)ٗبؼ١ )34(ٟكي١ ٠ٜهبي پفؼاغهت ٌهؽٟ
ؼـ غّ َٞيي اظ٢بـٛبٗ ٠ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ٘١ب١ ٙكي١ ٠ٜبي پجً ثيٜي ٌؽ ٟثفاي ٗؽت 20
وبّ ٘جن ٗبؼ“)32(ٟآئيٛ ٚبٗٞٗ ٠اكوتٜبٗ ”٠ثبٌٜؽمهىٗ ؼ ٕٝپفؼاغت ٛػٞا١ؽ ٌؽ.
(ؼ) ١ف ُبٟم٘جن ثٜؽ(( )5ة) ٗبؼ١ )34(ٟكي١ ٠ٜبي پفؼاغت ٌؽ ٟؼـ غّٗ َٞفاتهت تؼيهيٚ
ٗتؼبهت ٘١ب١ ٙكي١ ٠ٜبي پيً ثيٜي ٌؽ ٟتٞوٗ ٗبؼٗ )32(ٟلهفـات ٗٞاكوتٜبٗه ٠ثبٌهٜؽمثٜؽ()3
ِبؼم ٛجٞؼ ٝ ٟهبثْ اخفا ٛػٞا١ؽ ثٞؼ.
([)3آئيٛ ٚبٗ ٠اٛتوبٓي ٗفث ٖٞث ٠اظ٢بـٛبٗ١ ٠بي ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ً ٠ثفاي آ٢ٛب ١كي١ ٠ٜهبي القٕ
ثفاي ٗؽت  20وبّ پفؼاغت ٌؽ ٟاٛؽ].
(آق) ١ف ُب ٟيي ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ً١ ٠كي١ ٠ٜبي ٗفث ٖٞث ٠آ ٙثفاي ٗؽت  20وبّ پفؼاغهت
ٌؽ ٟاٛؽم٘جن ٗبؼ“ ٍّٞ٘ٗ)24(ٟتؼييٗ ٚتؼبهت” ُهفؼؼ ١ ٝهف ُهبٗ ٟهؽت كؼٔهي ض٘بيهت اق
ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ٗؿًٞـ په اق ثيً اق  10وبّ اق تبـيع “تؼييٗ ٚتؼبهت”ٗكثهٞـ ٘١بِٛٞٛهً ٠ه٠
٘جن ثٜؽ(ٗ)6بؼ )24(ٟتؼييٌ ٚؽ ٟاوتمٜٗوٕي ٌهٞؼمٗلبؼ(ة) (ٝج) ِهبؼم ثهٞؼ ٝ ٟهبثهْ اخهفا
غٞاٜ١ؽ ثٞؼ.
(ة) ًٌ ٗب ٟپه اق اٛوٕبء آٝي ٚؼٝـ ٟؼ ٟوبٓٗ ٠ؽت كؼٔهي ض٘بيهت اق ثجهت ثهي ٚآ٘ٔٔهيم
ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔهي اغٙبـيه ٠اي ًه ٠تهبـيع ؼهيهن اٛوٕهبء آٝهي ٚؼٝـ ٟؼ ٟوهبٓ٘١ ٝ ٠سٜهيٛ ٚهبٕ
ًٍٞـ١بي ٗتؼب١ؽ ً ٠ؼـ “تؼييٗ ٚتؼبهت”ٜٗؽـج ؼـ (آق)كٞم تؼييٌ ٚؽ ٟاٛهؽ ـا ٗهٜؼٌه ٗهي
٘ٛبيؽ ـا ثٗ ٠بٓي يب ٘ٛبيٜؽ ٟا( ٝاُف ؼاٌت ٠ثبٌؽ) اـوبّ غٞا١ؽ ًفؼٗ.هبؼ)29(ٟثهب اٛدهبٕ تـييهفات
القٕ هبثْ اخفا غٞا١ؽ ثٞؼ.
(ج) پفؼاغت ١كي١ ٠ٜبي تٌ٘ئي ١ ٝكي١ ٠ٜبي اٛلفاؼي ٗفث ٖٞثه١ ٠كيٜه١ ٠هبي ٍٗهفٝض ٠ؼـ
ثٜؽ(ٗ )III)()1بؼ)30(ٟثفاي ؼٗٝي ٚؼٝـ ٟؼ ٟوبٓ ٠ؼـ غًٍّ َٞهٞـ١بئيٌ٘ ٠جن(آهق) ٗتؼبهجهبً
تؼيٌ ٚؽ ٟاٛؽمآكاٗي غٞا١ؽ ثٞؼ.ثٜؽ١بي (ٗ)3(ٝ )1بؼ )30(ٟثهب اٛدهبٕ تـييهفات القٕ هبثهْ اخهفا
غٞا١ؽ ثٞؼ.
(ؼ) ٗفاتت پفؼاغت ١كي١ ٠ٜبي ٗفث ٠٘ٞثفاي ؼٗٝي ٚؼٝـ ٟؼ ٟوبٓ ٠تٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ؼـ
ؼكبتف ثجتي ثي ٚآ٘ٔٔي ثجت غٞا١ؽ ٌؽ.تبـيع ثجت آ ٙتبـيع اٛوٕبء آٝهي ٚؼٝـ ٟؼ ٟوهبٓ ٠غٞا١هؽ
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ثٞؼ ضتي اُف ١كيٜه١ ٠هبي القٕ ظهفف ٗهؽت اضتيهبٖ پهيً ثيٜهي ٌهؽ ٟؼـ ثٜهؽ(ٗ )5هبؼ)7(ٟ
ٗٞاكوتٜبٗ ٝ ٠ثٜؽ(ٗ )4بؼ )7(ٟپفٝتٌْ پفؼاغت ٌؽ ٟثبٌٜؽ.
( )ٟؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ٗفاتت پفؼاغت يب ػؽٕ پفؼاغت ١كي١ ٠ٜبي القٕ ٗفث ٖٞث ٠ؼٗٝهي ٚؼٝـٟ
 10وبٓ ٠ـا ث ٠اؼاـات ًٍٞـ١بي تؼييٌ ٚؽ٘١ ٝ ٟكٗب ٙثب آ٢ٛب ثٗ ٠بٓي اثالؽ غٞا١ؽ ًفؼ.
ؼوتٞـآؼ٘ٔ٢بي اؼاـي ثفاي اخفاي ٗٞاكوتٜبٗٗ ٠بؼـيؽ ؼـ غَّٞ
ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ػالئٖ  ٝپفٝتٌْ ٗفث ٖٞث ٠آٙ
(هبثْ اخفا اق تبـيع ا ّٝآٝـيْ )2002

ك٢فوت ٗٞاؼ
ثػً ا: ّٝتؼبـيق
ٗبؼ: 1 ٟاِٙالضبت اغتّبـي

ثػً ؼ: ٕٝكفٕ ١ب
ٗبؼ: 2 ٟاظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي
ٗبؼ: 3 ٟتؼيي ٚپه اق ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي
ٗبؼ: 4 ٟوبيف كفٗ٢بي ـو٘ي
ٗبؼ: 5 ٟكفٗ٢بي ؿيف ـو٘ي

ثػً وٌٗ: ٕٞبتجبت ثب ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ؛ إٗبء
ٗبؼٌٗ: 6 ٟبتجً ٠تجي؛اوٜبؼ ٗتؼؽؼ ؼـ يي پبًت
ٗبؼ: 7 ٟإٗبء
ٗبؼٌٗ: 8 ٟبتج ٠اق ٘فين كٌه
ٗبؼ ٠ٛٞ٘ٛ : 9 ٟيب ١ ٠ٛٞ٘ٛبي أِي ػالٗت
ٗبؼ : 10 ٟترئيؽ  ٝتبـيع ؼـيبكت كٌه تٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي
ٗبؼٌٗ : 11 ٟبتجبت آٌتفٛٝيٌي؛ ترئيؽ  ٝتبـيع ؼـيبكت ٌٗبتجبت آٌتفٛٝيٌي تٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي

ثػً ز٢بـٕ ٌ :فائٗ ٗفث ٖٞثٛ ٠بٗ٢ب ٍٛ ٝبٛي ١ب
ٗبؼٛ : 12 ٟبٕ ١ب ٍٛ ٝبٛي ١ب
ٗبؼٍٛ : 13 ٟبٛي ٌٗبتجبتي

ثػً پٜدٖ :اثالؽ ـؼ ٗٞهت
ٗبؼ : 14 ٟتبـيع اـوبّ اغٙبـ ـؼ ٗٞهت
ٗبؼٗ : 15 ٟطتٞاي اغٙبـ ـؼ ٗٞهت ثفاوبن اػتفاْ

ثػً ٌٍٖ ٌ٘ :بـُ ٟؿاـي ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي
ٗبؼٌ٘ : 16 ٟبـُ ٟؿاـي په اق تـييف هى٘تي اق ٗبٌٓيت
ٗبؼٌ٘ : 17 ٟبـُ ٟؿاـي په اق اؼؿبٕ ثجت٢بي ثي ٚآ٘ٔٔي
ٗبؼٌ٘ : 18 ٟبـُ ٟؿاـي په اق اػالٕ اي ٠ٌٜتـييف ؼـ ٗبٌٓيت كبهؽ اػتجبـ اوت.

ثػً ١لتٖ  :پفؼاغت ١كي١ ٠ٜب
ٗبؼٛ : 19 ٟط ٟٞپفؼاغت
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ثػً اّٝ
تؼبـيق

ٗبؼ: 1 ٟاِٙالضبت اغتّبـي
(آق)ؼـ اي ٚؼوتٞـآؼ٘ٔ٢بي اؼاـي :
( “ )iآئيٛ ٚبٗ ” ٠يؼٜي آئيٛ ٚبٍٗٗ ٠تفى ٗٞاكوتٜبٗٗ ٠بؼـيؽ ؼـ غّ َٞثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ػالئٖ  ٝپفٝتٌْ ٗفث ٖٞث ٠آٞٗ ٙاكوتٜبٗ ٠؛
(ٗ “)iiبؼ ” ٟيؼٜي ٗبؼ ٟاي اق آئيٛ ٚبٗ.٠
(ة)ؼـ اي ٚؼوتٞـآؼ٘ٔ٢بي اؼاـي اِٙالضي ً ٠ؼـ ٗبؼ )1( ٟث ٠آ ٙاٌبـٌ ٟؽ ٟاوت ؼاـاي ٘١بٗ ٙؼٜي ٗٞخٞؼ ؼـ آئيٛ ٚبٗ ٠اوت.
ثػً ؼٕٝ
كفٕ ١ب

ٗبؼ : 2 ٟاظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي
(آق)اظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي ًٜٗ ٠طّفاً تبثغ ٗٞاكوتٜبٗ ٠اوت ثف ـٝي كفٕ  MMIتٜظيٖ غٞا١ؽ ٌؽ.
(ة)اظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي ًٜٗ ٠طّفاً تبثغ پفٝتٌْ اوت ثف ـٝي كفٕ  MM2تٜظيٖ غٞا١ؽ ٌؽ.
(ج)اظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي ً ٠تبثغ ٗٞاكوتٜبٗ٘١ ٝ ٠سٜي ٚپفٝتٌْ اوت ثف ـٝي كفٕ  MM3تٜظيٖ غٞا١ؽ ٌؽ.

ٗبؼ : 3 ٟتؼيي ٚپه اق ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي
تؼيي ٚثبٞٛي ثف ـٝي كفٕ  MM4تٜظيٖ غٞا١ؽ ٌؽ.

ٗبؼ : 4 ٟوبيف كفٕ ١بي ـو٘ي
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(آق)ؼـغٞاوت ثجت تـييف ؼـ ٗبٌٓيت ثف ـٝي كفٕ  MM5تٜظيٖ غٞا١ؽ ٌؽ .
(ة) ؼـغٞاوت ثجت ٗطؽٝؼيت ك٢فوت ًبال١ب  ٝغؽٗبت ثف ـٝي كفٕ  MM6تٜظيٖ غٞا١ؽ ٌؽ.
(ج)ؼـغٞاوت ثجت اّٛفاف ثف ـٝي كفٕ  MM7تٜظيٖ غٞا١ؽ ٌؽ .
(ؼ) ؼـغٞاوت ثجت اثٙبّ ثف ـٝي كفٕ  MM8تٜظيٖ غٞا١ؽ ٌؽ .
()ٟؼـغٞاوت ثجت تـييف ٛبٕ يب ٍٛبٛي ٗبٓي ثف ـٝي كفٕ  MM9تٜظيٖ غٞا١ؽ ٌؽ .
()ٝؼـغٞاوت ثجت اخبق ٟاوتلبؼٗ ٟبٓي ثف ـٝي كفٕ  MM13تٜظيٖ غٞا١ؽ ٌؽ .
(ق) ؼـغٞاوت ثجت اِالش ثجت اخبق ٟاوتلبؼ ٟثف ـٝي كفٕ  MM14تٜظيٖ غٞا١ؽ ٌؽ .
(ش)ؼـغٞاوت ثجت اثٙبّ ثجت اخبق ٟاوتلبؼ ٟثف ـٝي كفٕ  MM15تٜظيٖ غٞا١ؽ ٌؽ .

ٗبؼ: 5 ٟكفٕ ١بي ؿيف ـو٘ي
(آق)ؼـغٞاوت ثجت تـييف ؼـ ٛبٕ يب ٍٛبٛي ٘ٛبيٜؽ ٟـا ٗي تٞا ٙثف كفٕ  MM10تٜظيٖ ٞ٘ٛؼ.
(ة)ؼـغٞاوت ت٘ؽيؽ ٗؽت ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ـا ٗي تٞا ٙثف كفٕ  MM11تٜظيٖ ٞ٘ٛؼ.
(ج)ٌٗبتجبت خؽاُبٗ ٠ٛفث ٖٞثّٛ ٠ت ٘ٛبيٜؽٞٔٞٗ ٟع ثٜؽ (( )2ة) ٗبؼ )3( ٟآئيٛ ٚبٗ ٠ـا ٗي تٞا ٙثف ـٝي كفٕ  MM12تٜظيٖ ٞ٘ٛؼ.
ثػً وٕٞ
ٌٗبتجبت ثب ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ؛إٗبء

ٗبؼٌٗ: 6 ٟبتجبت ًتجي ؛اوٜبؼ ٗتؼؽؼ ؼـ يي پبًت
(آق)ثبـػبيت ٗبؼ()11( ٟآق) مٌٗبتجبت غٙبة ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ثبيؽ ثّٞـت ًتجي ثب اوتلبؼ ٟاق ٗبٌي ٚتطفيف يب ٗبٌي ٚؼيِفي ت٢ي ٝ ٠إٗبء ٌٞؼ.
(ة)اُف اوٜبؼ ٗتؼؽؼ ؼـ يي پبًت ثب پىت اـوبّ ٌٛٞؽمك٢فوتي ًٍٛ ٠ب ٙؼٜ١ؽٍٗ ٟػّبت ١ف يي اق اوٜبؼ ٗؿًٞـ اوت ثبيؽ ث ٠آ٢ٛب ٔ٘يُ٘ ٠فؼؼ.

ٗبؼ : 7 ٟإٗبء
إٗبء ثبيؽ ثّٞـت ؼوتػٗمزبپي يب ٗ٢ف ٌؽ ٟثبٌؽ؛ثدبي آٗ ٙي تٞا ٙاق ٗ٢ف ٛيك اوتلبؼٞ٘ٛ ٟؼ يب ؼـ غّهٌٗ َٞبتجهبت آٌتفٛٝيٌهي ٜٗهؽـج ؼـ ٗهبؼٟ
(() 11آق) ٗي تٞا ٙاق ٝوئ ٠اي ثفاي ٌٜبوبئي ٞ١يت اوتلبؼٞ٘ٛ ٟؼ ً ٠ؼـ ٗٞـؼ آ ٙؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي  ٝاؼاـٗ ٟفث ٖٞث ٠تٞاكن ـويؽ ٟاٛؽم

ٗبؼٌٗ : 8 ٟبتج ٠اق ٘فين كٌه
١فٌُٗ ٠ٛٞبتج ٠ـا ٗي تٞا ٙاق ٘فين كٌه ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي اـوبّ ٞ٘ٛؼ ث ٠ايٌ ٚفٖ ًه١ ٠هف ُهبٌٗ ٟبتجهبت ٗهؿًٞـ ثبيهؽ ـٝي كهفٕ ـوه٘ي تىهٔيٖ
ٌٛٞؽمآ ٙكفٕ ـو٘ي ؼـ ٌٗبتج ٠اٛدبٕ ٌؽ ٟاق ٘فين كٌه ٛيك ٗٞـؼ اوتلبؼ ٟهفاـ ُفكتٌٞ ٠ؼ.

ٗبؼ ٠ٛٞ٘ٛ: 9 ٟيب ١ ٠ٛٞ٘ٛبي أِي ػالٗت
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(آق)١فُب ٟاظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي ثٞوئ ٠اؼاـٗ ٟجؽاء اق ٘فين كٌه ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي اـوبّ ٌٞؼمٛىػ ٠أِي ِلط ٠اي اق كفٕ ـو٘ي ًهٛٞ٘ٛ ٠ه ٠يهب
١ ٠ٛٞ٘ٛبي أِي ػالٗت ـٝي آ ٙآّبم ٌؽٟمتٞوٗ اؼاـٗ ٟجؽاء إٗبء ٌؽ ٝ ٟا٘الػبت ًبكي ًٌٜ ٠بوبئي ٞ١يهت اظ٢بـٛبٗه ٠ثهي ٚآ٘ٔٔهي ٗفثه ٖٞثه ٠آ ٙـا
ٗيىف وبقؼ ؼـ آ ٙؼـج ٌؽ ٟاوت ثبيؽ ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي اـوبّ ُفؼؼ.
(ة)١فُب ٟاظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي ثٞوئ ٠اؼاـٗ ٟجؽاء اق ٘فين كٌه ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي اـوبّ ٌٞؼمثفـوهي اظ٢بـٛبٗه ٠ثهي ٚآ٘ٔٔهي تٞوهٗ ؼكتهف ثهيٚ
آ٘ٔٔي ثٜٗ ٠ظٞـ تؼييٙٗ ٚبثوت آ ٙثب ٌفائٗ ٗ ٝوفـات ٗفث ٖٞؼـ ٗٞاـؼ قيف آؿبق غٞا١ؽ ٌؽ :
( )iپه اق ؼـيبكت ٛىػ ٠اِْ آ ٙاُف ٛىػ ٠أِي ظفف ٗؽت يي ٗب ٟاق تبـيع ؼـيبكت اق ٘فين كٌه ؼـيبكت ٌٞؼميب
( )iiپه اق اٛوٕبء ٗؽت يي ٗبٜٗ ٟؽـج ؼـ ( )iكٞم اُف ٛىػ ٠أِي ظفف ٗؽت ٗؿًٞـ تٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ؼـيبكت ٍٞٛؼ.

ٗبؼ: 10 ٟترئيؽ  ٝتبـيع ؼـيبكت كٌه تٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي
(آق)ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي وفيؼبً  ٝاق ٘فين كٌه ث ٠اـوبّ ًٜٜؽ ٟكٌه ٌٗ ِّٞٝبتجبت اق ٘فين كٌه ـا اػالٕ غٞا١ؽ ًفؼ ١ ٝفُهبٌٗ ٟبتجهبت اـوهبٓي اق
٘فين كٌه ٛبهُ يب ٛبغٞاٛب ثبٌؽمٗفاتت ٗؿًٞـ ـا ٛيك ثٝ ٠ي ا٘الع غٞا١ؽ ؼاؼ ث ٠ايٌ ٚفٖ ًٞ١ ٠يت اـوهبّ ًٜٜهؽ ٟـا ثتهٞاٌٜ ٙبوهبئي ٘ٛهٞؼ  ٝثتهٞا ٙاق
٘فين كٌه ثب ا ٝت٘بن ُفكت.
(ة)١فُبٌٗ ٟبتج ٠اي اق ٘فين كٌه ٗػبثفٌٞ ٟؼ  ٝث ٠ؼٓيْ تلبٝت قٗبٛي ثيٌٗ ٚبٛي ً ٠اق آٛدب كٌه ٗػبثفٌ ٟؽ٢ٌ ٝ ٟف لٞٛمتبـيع آؿبق ٗػهبثف ٟكٌهه
ثب تبـيع ؼـيبكت ًبْٗ ٌٗبتجبت تٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي تلبٝت ؼاٌت ٠ثبٌؽمتبـيػي ً ٠قٝؼتف اوت ثؼٜٞا ٙتبـيع ؼـيبكت تٞوٗ ؼكتف ثهي ٚآ٘ٔٔهي ٗطىهٞة
غٞا١ؽ ٌؽ.

ٗبؼٌٗ : 11 ٟبتجبت آٌتفٛٝيٌي؛ترئيؽ  ٝتبـيع ؼـيبكت ٌٗبتجبت آٌتفٛٝيٌي تٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي
(آق)١فُب ٟاؼاـٗ ٟبيْ ثبٌؽمٌٗبتجبت اٛدبٕ ٌؽ ٟثي ٚآ ٙاؼاـ ٝ ٟؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔيمٌبْٗ تىٔيٖ اظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔيمثّهٞـت آٌتفٛٝيٌهي  ٝثه٘ ٠فيوهي
ًٞٗ ٠ـؼ تٞاكن ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي  ٝاؼاـٗ ٟؿًٞـ ثبٌؽماٛدبٕ غٞا١ؽ ُفكت.
(ة)ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي وفيؼبً  ٝاق ٘فين ٌٗبتج ٠آٌتفٛٝيٌي ٌٗ ِّٞٝبتجبت آٌتفٛٝيٌهي ـا ثه ٠اـوهبّ ًٜٜهؽ ٟآ ٙاػهالٕ غٞا١هؽ ًهفؼ ١ ٝفُهبٌٗ ٟبتجه٠
آٌتفٛٝيٌي ٗؿًٞـ ٛبهُ يب ؿيفهبثْ اوتلبؼ ٟثبٌؽ ٗفاتت ـا ٛيك ثٝ ٠ي ا٘الع غٞا١ؽ ؼاؼ ث ٠ايٌ ٚفٖ ًٞ١ ٠يت اـوهبّ ًٜٜهؽ ٟهبثهْ ٌٜبوهبئي ثبٌهؽ ٝ ٝي
هبثْ ؼوتفوي ثبٌؽ.
(ج)١فُبٌٗ ٟبتجبت اق ٘فين آٌتفٛٝيٌي ثبٌؽ  ٝمثؽٓيْ تلبٝت قٗبٛي ثيٌٗ ٚبٛي ً ٠پيبٕ ٗػبثفٌ ٟؽ ٟاوت ٢ٌ ٝف لٞٛمتبـيع آؿبق اـوهبّ پيهبٕ ثهب تهبـيع
ؼـيبكت تٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي تلبٝت ؼاٌت ٠ثبٌؽمتبـيػي ً ٠قٝؼتف اوت ثؼٜٞا ٙتبـيع ؼـيبكت تٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ٗطىٞة غٞا١ؽ ٌؽ.
ثػً ز٢بـٕ
ٌفائٗ ٗ ٝؽاـى ٗفث ٖٞثٛ ٠بٕ ١ب ٍٛ ٝبٛي ١ب

ٗبؼٛ : 12 ٟبٕ ١ب ٍٛ ٝبٛي ١ب
(آق)ؼـ غّ َٞاٌػبَ ضويويمٛبٗي ً ٠ثبيؽ ؾًف ٌٞؼ ٛبٕ غبٞٛاؼُي ٛ ٝبٕ ٌػُ ضويوي غٞا١ؽ ثٞؼ.
(ة)ؼـ غّ َٞاٌػبَ ضويويمٛبٗي ً ٠ثبيؽ ؾًف ٌٞؼ ٛبٕ ًبْٗ ـو٘ي ٌػُ ضوٞهي ٗؿًٞـ غٞا١ؽ ثٞؼ.
(ج)ؼـ غّٛ َٞبٗ٢بئي ً ٠ثب ضفٝكي ؿيف اق ضفٝف التيٌٞٛ ٚتٗ ٠ي ٌٛٞؽمآٝاٞٛيىي آٛ ٙبٕ ثب ضفٝف التي ٠ً ٚثبيؽ ٘جن اِ ّٞآٝاٞٛيىهي قثهبٛي ثبٌهؽ
ً ٠اظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي ث ٠آ ٙقثب ٙتٜظيٖ ٌؽ ٟاوتمپه اق ٛبٕ ٗؿًٞـ ؾًف غٞا١ؽ ٌؽ.ؼـ غٌّ َٞػُ ضوٞهي ًٛ ٠هبٕ آ ٙثهب ضفٝكهي ؿيهف اق ضهفٝف
التي ٚؾًف ٗي ٌٞؼمثدبي آٝاٞٛيىي ٗي تٞا ٙآٛ ٙبٕ ـا ث ٠قثبٛي ً ٠اظ٢بـٛبٗ ٠ثي ٚآ٘ٔٔي تٜظيٖ ٌؽ ٟاوت تفخ٘ ٝ ٠ؼـج ٞ٘ٛؼ.
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(ؼ)ٍٛبٛي ثبيؽ ثب ـػبيت ًٔيٌ ٠فائٗ ٗ ٝوفـات القٕ ثفاي تطٞيْ وفيغ ؼـج ُفؼؼ  ٝضؽاهْ ثبيؽ ضبٝي ًٔي ٠ا٘الػبت ؼهيهن ؼـ ثهبـ ٟت٘هبٗي ٝاضهؽ١بي
اؼاـي ثبٌؽ ٌبْٗ ٌ٘بـ ٟوبغت٘ب ٙؼـ ِٞـتيٌٝ ٠خٞؼ ؼاٌت ٠ثبٌؽ .ثؼالٟٝمٌ٘بـ١ ٟبي تٔلٚمكٌهمٍٛبٛي پىت آٌتفٛٝيٌي ٘١ ٝسٜيٍٛ ٚهبٛي ٌٗبتجهبتي ـا
ٛيك ٗي تٞا ٙؼـج ٞ٘ٛؼ.

ٗبؼٍٛ: 13 ٟبٛي ٌٗبتجبتي
١فُب ٟؼ ٝيب زٜؽ ٗتوبٔيمٗبٌٓي ٚخؽيؽ يب ؼاـٛؽُب ٙاخبق ٟاوتلبؼ ٟثب ٍٛبٛي ١بي ٗتلبٝت ٝخٞؼ ؼاٌت ٠ثبٌٜؽمثبيؽ يي ٍٛبٛي ٌٗبتجبتي ؾًف ٌهٞؼ١.فُبٟ
زٜيٍٛ ٚبٛي ؾًف ٍٞٛؼمٍٛبٛي آٝيٌ ٚػّي ًٛ ٠بٕ ا ٝؾًف ٌؽ ٟاوت ثؼٜٞاٍٛ ٙبٛي ٌٗبتجبتي ٗطىٞة غٞا١ؽ ٌؽ.
ثػً پٜدٖ
اثالؽ ـؼ ٗٞهت

ٗبؼ : 14 ٟتبـيع اـوبّ اغٙبـ ـؼ ٗٞهت
ؼـ ِٞـتيٌ ٠اغٙبـ ـؼ ٗٞهت اق ٘فين غؽٗبت پىتي اـوبّ ٌؽ ٟثبٌؽمتبـيع اـوبّ ثفاوبن تبـيع ؾًف ٌؽ ٟتٞوٗ اؼاـ ٟپىت تؼيهي ٚغٞا١هؽ ٌهؽ.اُف
تبـيع ٗؿًٞـ ؾًف ٍٛؽ ٟيب ٛبغٞاٛب ثبٌؽمؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي زٜي ٚتٔوي غٞا١ؽ ًفؼ ً ٠اغٙبـ  20ـٝق هجْ اق تبـيع ؼـيبكت آ ٙتٞوٗ ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔهي اـوهبّ
ٌؽ ٟاوت.ثب ايٜطبّماُف تبـيػي ً ٠ث ٠تفتيت ٗؿًٞـ تؼييٗ ٚي ٌٞؼ قٝؼتف اق تبـيع اغٙبـ يب تبـيع اـوبّ اغٙبـ ثبٌؽمؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي زٜي ٚتٔوي غٞا١هؽ
ًفؼ ً ٠آ ٙاغٙبـ ؼـ تبـيع اغيفآؿًف اـوبّ ٌؽ ٟاوت١.فُب ٟاغٙبـ تٞوٗ غؽٗبت پيي اـوبّ ٌؽ ٟثبٌؽمتبـيع اـوبّ ٘١ب ٙتبـيػي غٞا١ؽ ثٞؼ ً ٠پيهي
ٗؿًٞـ ثفاوبن ا٘الػبت ثجت ٌؽ ٟغٞؼ اػالٕ ٗي ًٜؽ.

ٗبؼٗ: 15 ٟطتٞي اغٙبـ ـؼ ٗٞهت ثفاوبن اػتفاْ
(آق)ٗطتٞاي اغٙبـ ـؼ ٗٞهت ثفاوبن اػتفاْ ثٞٗ ٠اـؼ ٜٗؽـج ؼـ ثٜؽ١بي (ٗ )3( ٝ )2بؼ )17( ٟآئيٛ ٚبٗ ٠غٞا١ؽ ثٞؼِٜ١.هبٕ ؾًهف ؼٓيهْ ٗ ٝىهتٜؽات
ـؼ ٗٞهتم٘جن ثٜؽ (ٗ )iv( )2بؼ )17( ٟآئيٛ ٚبٗ٠مػال ٟٝثف ؼـج اي ٠ٌٜـؼ ثفاوبن اػتفاْ ِٞـت ُفكت ٠اوتمؼٓيْ ٗٝىتٜؽات اػتهفاْ ٛيهك ثبيهؽ ؼهيوهبً ٝ
ثٞٙـ غالِ ٠ؾًف ٌٞؼ(ٗبٜٛؽ تٜبهٓ ثب ػالٗت يب ضوٞم پيٍيٚمػؽٕ ِلت ٍٗػّ١.)٠فُب ٟاػتفاْ ثفاوبن تٜبهٓ ثب ػالٗت پيٍي ٚثبٌؽ ًه ٠ههجالً ثجهت
ٌؽ ٟيب توبٔبي ثجت آ ٙتىٔيٖ ٌؽ ٟاوتمضوٞم ٗؿًٞـ  ٝتفخيطبً ٛبٕ ٗبٓي آ ٙضوٞم ؼـ ضؽ اٌٗب ٙثّهٞـت غالِه ٠ؼـج غٞا١هؽ ٌهؽ١.ير يبؼؼاٌهت يهب
ٗؽاـًي ث ٠اغٙبـ ٔ٘ي٘ٛ ٠ػٞا١ؽ ٌؽ.
(ة)١ف وٜؽي ً ٠ث ٠اغٙبـ ٔ٘ي٘ ٠ثبٌؽ ٓٝي ثف ًبؿؿ خؽاُب ٠ٛاي ث ٠اٛؽاقٛ A4 ٟجبٌؽ  ٝيب ثفاي اوًٌ ٚفؼٜٗ ٙبوت ٛجبٌؽ ١ ٝفُ ٠ٛٞوهٜؽ ؼيِهف
اق هجيْ  ٠ٛٞ٘ٛيب ثىت٠مثجت ٛػٞا١ؽ ٌؽ  ٝؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي آ٢ٛب ـا ٗ٢ٜؽٕ غٞا١ؽ ًفؼ.
ثػً ٌٍٖ
ٌ٘بـُ ٟؿاـي ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي

ٗبؼٌ٘ : 16 ٟبـُ ٟؿاـي په اق تـييف هى٘تي اق ٗبٌٓيت
(آق)اٛتوبّ يب ٝاُؿاـي ٗبٌٓيت ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ؼـ غّ َٞكوٗ ثفغي اق ًبال١ب يب غؽٗبت يب كوٗ ؼـ غّه َٞثفغهي اق ًٍهٞـ١بي ٗتؼب١هؽ تؼيهيٚ
ٌؽ ٟؼـ ؼكبتف ثجتي ثي ٚآ٘ٔٔي تطت ٘١بٌ٘ ٙبـ ٟثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ثجت غٞا١ؽ ٌؽ ً ٠ثػٍي اق آٝ ٙاُؿاـ يب ٜٗتوْ ٌؽ ٟاوت.
(ة)١ف ثػً ٜٗتوْ يب ٝاُؿاـ ٌؽ ٟتطت ٌ٘بـ ٟثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ٗؿًٞـ ثبْ٘  ٝثؼٜٞا ٙثجت ثي ٚآ٘ٔٔي خؽاُب ٠ٛاي ثجهت غٞا١هؽ ٌهؽ.ثجت ثهيٚ
آ٘ٔٔي خؽاُبٗ ٠ٛؿًٞـ ؼاـاي ٘١بٌ٘ ٙبـ ٟثجتي غٞا١ؽ ثٞؼ ً ٠ثػٍي اق آٜٗ ٙتوْ يب ٝاُؿاـ ٌؽ ٟاوت  ٝيي ضفف ثكـٍ اق ضفٝف آلجهب ؼـ ًٜهبـ آ ٙؼـج
غٞا١ؽ ٌؽ.

ٗبؼٌ٘ : 17 ٟبـُ ٟؿاـي په اق اؼؿبٕ ثجت٢بي ثي ٚآ٘ٔٔي
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ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ً ٠ؼـ ٛتيد ٠اؼؿبٕ ثجت٢بي ثي ٚآ٘ٔٔي ٘جن ثٜؽ (ٗ )3بؼ )27( ٟآئيٛ ٚبٗ ٠ايدبؼ ٌؽ ٟاوت ٌ٘بـ٘١ ٟب ٙثجهت ثهي ٚآ٘ٔٔهي ـا غٞا١هؽ
ؼاٌت ً ٠ثػٍي اق آٜٗ ٙتوْ يب ٝاُؿاـ ٌؽ ٟاوت  ٝؼـ ِٞـت ٓك ٕٝيي ضفف ثكـٍ اق ضفٝف آلجب ؼـ ًٜبـ آ ٙؼـج غٞا١ؽ ٌؽ.

ٗبؼٌ٘: 18 ٟبـُ ٟؿاـي په اق اػالٕ اي ٠ٌٜتـييف ؼـ ٗبٌٓيت كبهؽ اػتجبـ اوت.
ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي خؽاُب ٠ٛاي ً٘ ٠جن ثٜؽ (ٗ )ٟ()4بؼ )27( ٟآئيٛ ٚبٗ ٠ؼـ ؼكبتف ثجتي ثي ٚآ٘ٔٔي ثجت ٌؽ ٟاوت ٘١بٌ٘ ٙبـ ٟثجتهي ـا غٞا١هؽ ؼاٌهت
ً ٠ثػٍي اق آٜٗ ٙتوْ يب ٝاُؿاـ ٌؽ ٟاوت  ٝيي ضفف ثكـٍ اق ضفٝف آلجب ؼـ ًٜبـ آ ٙؼـج غٞا١ؽ ٌؽ.
ثػً ١لتٖ
پفؼاغت ١كي١ ٠ٜب

ٗبؼٛ: 19 ٟط ٟٞپفؼاغت
١كي١ ٠ٜب ـا ٗي تٞا ٙاق ٘فين قيف ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي پفؼاغت ٞ٘ٛؼ
(ٝ )iاـيك ث ٠ضىبة خبـي ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔيم
()iiپفؼاغت ث ٠ضىبة زي پىتي يب وٞئيىي يب ١ف ضىبة ثبٌٛي غبَ ٗتؼٔن ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي
()iiiثٞوئ ٠زي ثبٌٛي
( )ivثّٞـت ٛوؽ ث ٠ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي

ك٢فوت ١كي١ ٠ٜب
ً ٠اق تبـيع ا ّٝآٝـيْ ٗ 2002ؼتجف اوت

كفاٛي وٞئيه
 -1اظ٢بـٛبٗ ٠توبٔبي ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ًٜٗ ٠طّفاً تبثغ ٗٞاكوتٜبٗ ٠اوت.
١كي١ ٠ٜبي قيف هبثْ پفؼاغت غٞاٜ١ؽ ثٞؼ  ٝثفاي ٗؽت  10وبّ ٗي ثبٌٜؽ.
١ :1-1كي ٠ٜآٝي( ٠ثٜؽ (( )2آق)ٗبؼٞٗ )8( ٟاكوتٜبٗ)٠
 : 1-1-1اُهههههههههف ٛٞ٘ٛههههههههه ٠ػالٗهههههههههت ثّهههههههههٞـت ـِٛهههههههههي ٛجبٌهههههههههؽ.
653
:2-1-1اُهههههههههف ٛٞ٘ٛههههههههه ٠ػالٗهههههههههت ثّهههههههههٞـت ـِٛهههههههههي ثبٌهههههههههؽ.
903
١ : 2-1كي ٠ٜتٌ٘ئي ثفاي ١ف ٘جوً ٠بال  ٝغؽٗبت ثيً اق ٘ 3جو٠
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(ثٜهههههههههههههههههههؽ(()2ة)ٗهههههههههههههههههههبؼٞٗ )8(ٟاكوتٜبٗههههههههههههههههههه)٠
73
١:1-3كيٗ ٠ٜتٖ٘ ثفاي تؼيي١ ٚف ًٍٞـ ٗتؼب١ؽ تؼييٌ ٚؽٟ
(ثٜههههههههههههههههههؽ(()2ج)ٗههههههههههههههههههبؼٞٗ )8(ٟاكوتٜبٗهههههههههههههههههه)٠
73
 -2اظ٢بـٛبٗ ٠توبٔبي ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ًٜٗ ٠طّفاً تبثغ پفٝتٌْ اوت.
١كي١ ٠ٜبي قيف هبثْ پفؼاغت غٞاٜ١ؽ ثٞؼ  ٝثفاي ٗؽت  10وبّ ٗي ثبٌٜؽ.
١ : 1-2كي ٠ٜآٝي( ٠ثٜؽ(ٗ)I()2بؼ )8(ٟپفٝتٌْ)
 : 1-1-2اُهههههههههف ٛٞ٘ٛههههههههه ٠ػالٗهههههههههت ثّهههههههههٞـت ـِٛهههههههههي ٛجبٌهههههههههؽ.
653
 :2-1-2اُهههههههههف ٛٞ٘ٛههههههههه ٠ػالٗهههههههههت ثّهههههههههٞـت ـِٛهههههههههي ثبٌهههههههههؽ.
903
١ :2-2كي ٠ٜتٌ٘ئي ثفاي ١ف ٘جوً ٠بال  ٝغؽٗبت ثيً اق ٘ 3جو٠
(ثٜؽ(ٗ)II()2بؼ)8(ٟپفٝتٌْ)ث ٠اوتثٜبء اي ٠ٌٜاُف كوٗ ًٍٞـ١بي ٗتؼب١ؽي
ً١ ٠كي ٠ٜاٛلفاؼي ( 4-2قيف)ثفاي آ٢ٛب پفؼاغت ٗي ٌٛٞؽ تؼييٌ ٚؽ ٟثبٌؽ(ث ٠ثٜؽ

كفاٛي وٞئيه
(()7آهههههههههههق)(ٗ)Iهههههههههههبؼ )8(ٟپفٝتٌهههههههههههْ ٗفاخؼهههههههههههٌ ٠هههههههههههٞؼ).
73

١ :3-2كيٗ ٠ٜتٖ٘ ثفاي تؼيي١ ٚف ًٍٞـ تؼييٌ ٚؽ( ٟثٜؽ(ٗ)III()2بؼ)8(ٟپفٝتٌْ)
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ثبوتثٜبء اي ٠ٌٜاُف ًٍٞـ ٗتؼب١ؽ تؼييٌ ٚؽٟمًٍٞـ ٗتؼب١ؽي ثبٌؽ ً١ ٠كي٠ٜ
اٛلفاؼي ()4-2ثفاي آ ٙهبثْ پفؼاغت اوت(ث ٠ثٜؽ(()7آق)(ٗ)IIبؼ)8(ٟپفٝتٌْ
ٗفاخؼهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههٌ ٠هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههٞؼ).
73
١ :4-2كي ٠ٜاٛلفاؼي ثفاي تؼيي١ ٚف ًٍٞـ ٗتؼب١ؽ تؼييٌ ٚؽ ٠ً ٟثفاي آ١ ٙكي٠ٜ
اٛلفاؼي (ثـيف اق ١كيٗ ٠ٜتٖ٘)هبثْ پفؼاغت اوت(ث ٠ثٜؽ (()7آق)ٗبؼ)8(ٟ
پفٝتٌْ ٗفاخؼٌٞ ٠ؼ)ٗ:جٔؾ ١كي ٠ٜاٛلفاؼي تٞوٗ ًٍٞـ ٗتؼب١ؽ تؼيي ٚغٞا١ؽ
ٌؽ.

-

 -3اظ٢بـٛبٗ١ ٠بي توبٔبي ثجت ً ٠تبثغ ٗٞاكوتٜبٗ٘١ ٝ ٠سٜي ٚپفٝتٌْ ١ىتٜؽ
١كي١ ٠ٜبي قيف هبثْ پفؼاغت ١ىتٜؽ  ٝثفاي  10وبّ غٞاٜ١ؽ ثٞؼ.
١ :1-3كي ٠ٜآٝي٠
 :1-1-3اُهههههههههف ٛٞ٘ٛههههههههه ٠ػالٗهههههههههت ثّهههههههههٞـت ـِٛهههههههههي ٛجبٌهههههههههؽ
653
 :1-1-3اُهههههههههف ٛٞ٘ٛههههههههه ٠ػالٗهههههههههت ثّهههههههههٞـت ـِٛهههههههههي ثبٌهههههههههؽ
903
73

١ :2-3كي ٠ٜتٌ٘ئي ثفاي ١ف ٘جوً ٠بال١ب يب غؽٗبت ثيً اق ٘ 3جو٠
١ :3-3كيٗ ٠ٜتٖ٘ ثفاي تؼيي١ ٚف ًٍٞـ ٗتؼب١ؽ تؼييٌ ٚؽ ٠ً ٟثفاي آ١ ٙكي٠ٜ
اٛلهههههههههههههفاؼي هبثهههههههههههههْ پفؼاغهههههههههههههت ٘ٛهههههههههههههي ثبٌهههههههههههههؽ.
73
١ :4-3كي ٠ٜاٛلفاؼي ثفاي تؼيي١ ٚف ًٍٞـ ٗتؼب١ؽ ً ٠ؼـ غّ َٞآ١ ٙكي٠ٜ
اٛلفاؼي هبثْ پفؼاغت اوت(ثٜؽ (()7آق)ٗبؼ)8(ٟپفٝتٌْ)ثبوتثٜبء ٗٞاـؼيٌ٠
كفاٛي وٞئيه
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ًٍٞـ تؼييٌ ٚؽٔٗ ٟكٕ ث ٠ـػبيت ٗلبؼ ٗٞاكوتٜبٗٛ( ٠يك) ٗي ثبٌؽ  ٝاؼاـٟ
ٗجؽاء اؼاـًٍٞ ٟـي اوت ًٔٗ ٠كٕ ث ٠ـػبيت ٗٞاكوتٜبٗٛ( ٠يك)اوت (ثفاي
زٜيًٍٞ ٚـي ميي ١كيٗ ٠ٜتٖ٘ هبثْ پفؼاغت اوت)ٗ:جٔؾ ١كي ٠ٜاٛلفاؼي
تٞوٗ ًٍٞـ ٗتؼب١ؽ تؼييٗ ٚيِفؼؼ:
ٞٗ -4اـؼ غالف هبػؽ ٟؼـ غّ٘ َٞجو ٠ثٜؽي ًبال١ب  ٝغؽٗبت ١كي١ ٠ٜبي
هبثْ پفؼاغت غٞاٜ١ؽ ثٞؼ(.ثٜؽ(()1ة)ٗبؼ))12(ٟ
١: 1-4ف ُبً ٟبال١ب  ٝغؽٗبت ؼـ يهي ُهف ٟٝههفاـ ثِيفٛهؽ
أبك4 ٠

 77ثهب

كفاٛي ثفاي ١ف
ًٔ٘ ٠ثيً اق 20
ًٔ٘٠
١:2-4ف ُب ٟؼـ ٘جو ٠ثٜؽي ؼـج ٌؽ ٟؼـ اظ٢بـٛبٗ ٠يي يب زٜؽ ًٔ٘ ٠اٌتجبٟ
ثبٌههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههؽ.
 20ث ٠أبك4 ٠
كفاٛي ثفاي ١ف
ًٔ٘ ٠ً ٠ث ٠ؿٔٗ
٘جو ٠ثٜؽي ٌؽٟ
ثٌ ٠ف٘ي ً٠مخ٘غ ٗجٔؾ هبثْ پفؼاغت ٘جن اي ٚثػً ثفاي يي اظ٢بـ ٛبٗ٠
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ثي ٚآ٘ٔٔي ً٘تف اق  150كفاٛي وٞئيه ثبٌؽم١ير ٗجٔـي پفؼاغت ٛػٞا١ؽ ٌؽ.
 -5تؼيي ٚيي ًٍٞـ په اق ثجت
١كي١ ٠ٜبي قيف هبثْ پفؼاغت غٞاٜ١ؽ ثٞؼ ٗ ٝؽت قٗبٗ ٙيب ٙتبـيع آؿبق
اػتجبـتؼيي ٚيي ًٍٞـ  ٝغبت٘ٗ ٠ؽت اػتجبـ ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ـا ؼـ ثف غٞا١ؽ
كفاٛي وٞئيه
ُفكت:
١ :1-5كيٜههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ٠آٝيههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه٠
300
١ :2-5كيٗ ٠ٜتٖ٘ ثفاي ١ف ًٍٞـ ٗتؼب١ؽ تؼييٌ ٚؽ ٠ً ٟؼـ يي ؼـ غٞاوت
هيؽ ٌؽ ٟاٛؽ اُف ١كي ٠ٜاٛلفاؼي ثفاي زٜيًٍٞ ٚـي هبثْ پفؼاغت ٛجبٌؽ(.ايٚ
ٗجٔههههههؾ ٗههههههؽت ثههههههبهي ٗبٛههههههؽ ٟاق  10وههههههبّ ـا ؼـ ثههههههف ٗههههههي ُيههههههفؼ).
73
١ :3-5كي ٠ٜاٛلفاؼي ثفاي تؼيي١ ٚف ًٍٞـ ٗتؼب١ؽ تؼييٌ ٚؽ ٠ً ٟثفاي آ١ ٙكي٠ٜ
اٛلفاؼي (ثدبي ١كيٗ ٠ٜتٖ٘)هبثْ پفؼاغت اوت(ث ٠ثٜؽ (()7آق)ٗبؼ)8(ٟ
پفٝتٌْ ٗفاخؼٌٞ ٠ؼ):ايٗ ٚجٔؾ تٞوٗ ١ف ًٍٞـ ٗتؼب١ؽ تؼييٌ ٚؽٍٗ ٟػُ
غٞا١ؽ ٌؽ.
 -6ت٘ؽيؽ ٗؽت
١كي١ ٠ٜبي قيف هبثْ پفؼاغت غٞاٜ١ؽ ثٞؼ ٗ ٝؽت  10وبّ ـا ؼـ ثف غٞاٜ١ؽ
ُفكت:
١ :1-6كي ٠ٜآٝي٠
١ :2-6كي ٠ٜتٌ٘ئيمِٗف اي ٠ٌٜت٘ؽيؽ ٗؽت ثفاي ًٍٞـ١ب ٗتؼب١ؽ تؼييٚ
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ٌؽ ٟاي اٛدبٕ ٌٞؼ ً ٠ثفاي آًٍٞ ٙـ١ب ١كي ٠ٜاٛلفاؼي هبثْ پفؼاغت اوت.

73

١ :3-6كيٗ ٠ٜتٖ٘ ثفاي ١ف ًٍٞـ ٗتؼب١ؽ تؼييٌ ٚؽ ٠ً ٟثفاي آًٍٞ ٙـ
١كيٜهههههههههه ٠اٛلههههههههههفاؼي هبثههههههههههْ پفؼاغههههههههههت ٘ٛههههههههههي ثبٌههههههههههؽ.
73
١:4-6كي ٠ٜاٛلفاؼي ثفاي ١ف ًٍٞـ ٗتؼب١ؽ تؼييٌ ٚؽ ٠ً ٟثفاي آ١ ٙكي٠ٜ
اٛلفاؼي(ثدبي ١كيٗ ٠ٜتٖ٘)هبثْ پفؼاغت اوت (ث ٠ثٜؽ (()7آق)ٗبؼ)8(ٟ
كفاٛي وٞئيه

پفٝتٌْ ٗفاخؼٌٞ ٠ؼ):ايٗ ٚجٔؾ تٞوٗ ١ف ًٍٞـ ٗتؼب١ؽ تؼييٌ ٚؽٟ
ٍٗههههههههههههههههههههههههههػُ ٗههههههههههههههههههههههههههي ٌههههههههههههههههههههههههههٞؼ:
 50ؼـِؽ
ٗجٔـي ً٘ ٠جن
 1-6پفؼاغت
ٗي ٌٞؼ.

 : 7تـييفات
:1-7اٛتوههههههههههبّ ًبٗههههههههههْ يههههههههههي ثجههههههههههت ثههههههههههي ٚآ٘ٔٔههههههههههي
177
 :2-7اٛتوبّ ثػٍي اق يي ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي (ثفاي ثفغي اق ًبال١ب ٝ
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غههههههههههههؽٗبت ثههههههههههههفاي ثفغههههههههههههي ًٍههههههههههههٞـ١بي ٗتؼب١ههههههههههههؽ)
177
ٗ :3-7طؽٝؼيت ؼـغٞاوت ٌؽ ٟتٞوٗ ٗبٓي په اق اٛدبٕ ثجت
ثي ٚآ٘ٔٔيمثٍف٘ي ً٠ماُف ٗطؽٝؼيت ثيً اق يي ًٍٞـ ٗتؼب١ؽ ـا ؼـ ثف
ُيفؼمٗطههههههؽٝؼيت ٗههههههؿًٞـ ثههههههفاي ًٔيههههههًٍ ٠ههههههٞـ١ب يٌىههههههب ٙثبٌههههههؽ.
177
 :4-7تـييف ٛبٕ  ٝيب ٍٛبٛي ٗبٓي يي يب زٜؽ ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ً ٠ثفاي آٙ
ثجت يي تـييف اق ٘فين يي ؼـغٞاوت يٌىب ٙتوبٔب ٌؽ ٟاوت.

150

 -7ا٘الػبت ٗفث ٖٞث ٠ثجت٢بي ثي ٚآ٘ٔٔي
:1-8ت٢يٗ ٠ىتػفخُٞ ٠ا١ي ٌؽ ٟاق اؼاـ ٟثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ٗتٌٍْ اق آٛبٓيك
ٔٝؼيت ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي(ٗىتػفخُٞ ٠ا١ي ٌؽٗ ٟلْٕ ضبٝي خكئيبت)
تههههههههههههههههههههههههههههب وههههههههههههههههههههههههههههِ ٠ههههههههههههههههههههههههههههلط٠
155
كفاٛي وٞئيه

ثهههههههههههفاي ١هههههههههههف ِهههههههههههلط ٠ثهههههههههههيً اق وهههههههههههِ ٠هههههههههههلط٠
10
 :2-8ت٢يٗ ٠ىتػفخُٞ ٠ا١ي ٌؽ ٟاق اؼاـ ٟثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ٗتٌٍْ اق ـٌٞٛٝتي
اق ًٔي ٠آُ٢ي ١ب ًٔ ٝي ٠اغٙبـ١بي ـؼ ؼـغٞاوت ً ٠ؼـ غّ َٞيي ثجت
ثي ٚآ٘ٔٔي ِبؼـ ٌؽ ٟاٛؽٗ(.ىتػفخُٞ ٠ا١ي ٌؽ ٟوبؼ)ٟ
تههههههههههههههههههههههههههههب وههههههههههههههههههههههههههههِ ٠ههههههههههههههههههههههههههههلط٠
77
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ثهههههههههههفاي ١هههههههههههف ِهههههههههههلط ٠ثهههههههههههيً اق وهههههههههههِ ٠هههههههههههلط٠
2
ُٞ :3-8ا١ي يب ا٘الػبت ٜٗلفؼ ثّٞـت ًتجي ثفاي يي ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي
ثفاي ١ف ثجت ثي ٚآ٘ٔٔي ػال ٟٝثفاي ٗٞـؼ كٞم
اُف ا٘الػبت يٌىب ٙؼـ يي ؼـغٞاوت ٝاضؽ توبٔب ٌؽ ٟثبٌؽ.
 : 4-8زبح ٗدؽؼ يب كتًٞپي آُ٢ي يي ثجت ثي ٚآ٘ٔٔيم١ف ِلط٠
 -8غؽٗبت ٝيمٟ
ؼكتف ثي ٚآ٘ٔٔي ٗدبق اوت ثفاي ػ٘ٔيبتي ً ٠ثّٞـت كٞـي
اٛدبٕ ٗي ٌٛٞؽ ٘١ ٝسٜي ٚثفاي غؽٗبتي ً ٠ؼـ اي ٚك٢فوت ١كي١ ٠ٜب
ُٜدب ٛؽٍٛ ٟؽ ٟاٛؽم١كي١ ٠ٜبي ـا ؼـيبكت ًٜؽ.
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