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 اتفاقية
 1تسوية منازعات االستثمار في الدول العربية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ئْ ؼىِٛاخ اٌكٚي األععاء فٟ ِعًٍ اٌٛؼكج االلرصاق٠ح اٌعهت١ح
 اٌٍّّىح األنق١ٔح اٌٙاش١ّح -
 ظّٙٛن٠ح اٌٍٛقاْ -
 اٌعّٙٛن٠ح اٌعهت١ح اٌٍٛن٠ح -
 ظّٙٛن٠ح اٌصِٛاي اٌك٠ّمهاؼ١ح -
 اٌعهاقظّٙٛن٠ح  -
 قٌٚح فٍٍؽ١ٓ -
 اٌعّا١٘ه٠ح اٌعهت١ح ا١ٌٍث١ح اٌشعث١ح االشرهاو١ح اٌعظّٝ -
 ظّٙٛن٠ح ِصه اٌعهت١ح -
 اٌعّٙٛن٠ح اإلٌال١ِح اٌّٛن٠را١ٔح -
 اٌعّٙٛن٠ح ا١ّٕ١ٌح -
 

أؽاللا ِٓ أ٘كاف اذفال١ح اٌٛؼكج االلرصااق٠ح تا١ٓ قٚي اٌعاِعاح اٌعهت١احر ٚلاهان ئٔشااء اٌٍاٛق        
 . ٌصاقن عٓ ِعًٍ اٌٛؼكج االلرصاق٠ح اٌعهت١حاٌعهت١ح اٌّشرهن ا

 

 . ِى٠ك ِٓ اٌرعاْٚ ٚاٌرىاًِ االلرصاقٞ ت١ٓ اٌكٚي اٌعهت١ح ٌٝٚع١ا ئٌ
 

ٚذؽم١ما أل٘كاف اذفال١ح ذشع١ع ٚؼّا٠ح االٌرصّاناخ ٚأرماي نؤٚي األِٛاي ت١ٓ اٌكٚي اٌعهت١اح  
فٟ قٚنذاٗ   7/6/2000تران٠ؿ  1125اٌّٛافك ع١ٍٙا تمهان ِعًٍ اٌٛؼكج االلرصاق٠ح اٌعهت١ح نلُ 

 . ٚاٌٍثع١ٓاٌؽاق٠ح اٌعاق٠ح 
 

  ٚ اٌاامٞ ذإق٠ااٗ االٌاارصّاناخ اٌعهت١ااح اٌفاعااح ٌّشااهٚعاخ اٌر١ّٕااح      نٚذمااك٠ها ِٕٙااا أل١ّ٘ااح اٌااك
 . االلرصاق٠ح فٟ اٌكٚي اٌّع١فح

 

 : فمك اذفمد عٍٟ ِا ٠أذٟ
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 (انفصم األول ) 
 تؼاريف
 ـــ

 

 (: 1)يادة 
 : ٌٍرعث١هاخ ا٢ذ١ح اٌّعأٟ اٌّٛظؽح أِاِٙاألغهاض ٘مٖ االذفال١ح ٠ىْٛ 

 

 . اذفال١ح ذ٠ٍٛح ِٕاوعاخ االٌرصّان فٟ اٌكٚي اٌعهت١ح :   يتـفاقـاالت
 

 . اٌكٌٚح اٌؽهف فٟ ٘مٖ االذفال١ح : انذول انطزف
 

 . ِعًٍ اٌٛؼكج االلرصاق٠ح اٌعهت١ح  :  سـجهـانً
 

 . اق٠ح اٌعهت١حاألِأح اٌعاِح ٌّعًٍ اٌٛؼكج االلرص : األياَت انؼايت
 

 . أ١ِٓ عاَ ِعًٍ اٌٛؼكج االلرصاق٠ح اٌعهت١ح :   األييٍ انؼاو
 

 . ٌعٕح اٌرٛف١ك   :  ُتـهجـان
 

 . ِؽىّح اٌرؽى١ُ   :ًتـكـانًح
 

 (انفصم انثاَي ) 
 أهذاف االتفاقيت وسهطاث تطبيقها

 ـــــ
 

 (: 2)انًادة 
ٌاارصّاناخ تاا١ٓ اٌااكٚي اٌعهت١ااح   ؼااً أٞ ٔااىاش ٠ٕشااأ ِثاشااهج عاآ اؼااك اال     ٝذٙااكف االذفال١ااح ئٌاا 

األؼااهاف اٌّعاا١فح ٌالٌاارصّان أٚ اؼااكٞ ١٘ اذٙااا أٚ ِإٌٍاااذٙا اٌعاِااح أٚ اٌشااهواخ اٌراتعااح ٌٙااا أٚ      
األؼاهاف أٚ اؼاكٞ ١٘ اذٙاا أٚ ِإٌٍااذٙا اٌعاِااح أٚ      ٜاألـاه ِٛاؼ١ٕٙاا ٚتا١ٓ اؼاكٞ اٌاكٚي اٌعهت١اح      

ُ ٠ٍاُٙ فاٟ ذشاع١ع ل١ااَ االٌارصّاناخ      اٌشهواخ اٌراتعح ٌٙا أٚ ِٛاؼ١ٕٙا تّا ٠عّٓ ئ٠عاق ِٕااؾ ِال ا  
 . اٌعهت١ح تصٛنج ِرىا٠كج قاـً اٌكٚي اٌعهت١ح

 

٠ٚكـً فٟ ِفَٙٛ اٌّاٛاؼ١ٕٓ فاٟ ٘امٖ اٌّااقجر األشافاب اٌؽث١ع١اْٛ ٚاألشافاب االعرثاان٠ْٛ         
 . ظ١ٍٕح اٌكٌٚح اٌؽهف ٝاٌؽاعٍْٛ عٍ

 

 (: 3)يادة 
ٌح اٌّع١فح ٌالٌارصّان ِثاشاهجر ٠ىاْٛ    لعاء اٌكٚ ِٝع عكَ اإلـالي تؽك اٌّكعٟ فٟ اٌٍعٛء ئٌ  . أ

ؼً إٌّاوعاخ عٓ ؼه٠ك اٌرٛف١ك ت١ٓ األؼهاف اٌّرٕاوعح ٚفما ٌألؼىاَ إٌّظّح ٌاٗ ف١ّاا تعاكر    
أٚ اٌرؽىاا١ُ ٚفمااا ٌمٛاعااكٖ إٌّصااٛب ع١ٍٙااا فااٟ ٘اامٖ االذفال١ااح ٠ٚرااٌٛٝ ذٕظاا١ُ لٛاعااك اٌرٛف١ااك        

 .ٚاٌرؽى١ُ ٠ٚؽثمٙا اٌّعًٍ ٚاأل١ِٓ اٌعاَ
  

اٌرٛف١ك أٚ اٌرؽى١ُ ئلا واْ إٌىاش ِعهٚظا أِاَ اٌمعاءر ئلا واْ لك عكن  ٝعٛء ئٌال ٠عٛو اٌٍ. ب
 . ف١ٗ ؼىُ ٔٙا ٟ ٚلؽعٟ ِٓ لعاء اٌكٌٚح اٌّع١فح ٌالٌرصّان
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 (انفصم انثانث) 
 اإلدارة

 ـــ
 

 (: 4)يادة 
ِاااا ذعااإّرٗ أؼىااااَ االذفال١اااح ِااآ    ٝفاااٟ ئؼاااان ٘ااامٖ االذفال١اااح ٠راااٌٛٝ اٌّعٍاااً تاإلظاااافح ئٌااا    

 . عاخ إٌظه فٟ أٞ ـالف ٠ٕشا ت١ٓ اٌكٚي األؼهاف ؼٛي ذف١ٍه أٚ ذؽث١ك ٘مٖ االذفال١حاـرصا
 

 (: 5)يادة 
ذٕشأ تاألِأح اٌعاِح ٚؼكج ئقان٠ح ٌّراتعح ئظهاءاخ ذٕف١م أؼىاَ ٘مٖ االذفال١ح ٠شىٍٙا األ١ِٓ اٌعاَ 

 . تمهان ِٕٗر ِٓ عكق واف ِٓ اٌّٛظف١ٓ لٚٞ اٌفثهج إٌّاٌثح
 

 (غانفصم انزاب) 
 انتىفيق وانتحكيى

 (انتىفيق: انفزع األول)
 ــــــ

 

 (: 6)يادة
 ٝؼٍة وراتٟ ٠مكَ ِآ أؼاهاف إٌاىاش ئٌا     ٝذشىً ٌعٕح اٌرٛف١ك تمهان ِٓ األ١ِٓ اٌعاَر تٕاء عٍ  . أ

 . األ١ِٓ اٌعاَ ذعهض ف١ٗ ِٛظٛش إٌّاوعح ٚذؽٍة ؼٍٙا عٓ ؼه٠ك اٌرٛف١ك
١ً اٌؽٍااة ِاآ عااكق ِاآ اٌّااٛفم١ٓ تمااكن عااكق  ٠ِٛااا ِاآ ذااان٠ؿ ذٍااع ٠ٚ45ىااْٛ ذشااى١ٍٙا ـااالي 

أؼااهاف إٌااىاشر ٚتؽ١ااس ٠فرااان وااً ؼااهف ِٛفمااا ٚاؼااكا عٕااٗر ٠ٕٚعااُ ئٌاا١ُٙ ِٛفااك ذىااْٛ ٌااٗ    
ن اٌااح اٌٍعٕااح ٠فرااانٖ أؼااهاف إٌااىاش تاالذفاااق اٌّشاارهن ت١اإُٙر ٠ٚمااَٛ تأعّاااي اٌٍااىهذان٠ح         

 .ِٛظف ِٓ األِأح اٌعاِح ٠فرانٖ األ١ِٓ اٌعاَ ٌٙما اٌغهض
  

٠مَٛ األ١ِٓ اٌعاَ ترع١١ٓ اٌّٛفم١ٓ ( أ)ٌُ ٠رُ ذى٠ٛٓ اٌٍعٕح ـالي اٌّكج اٌّشان ئ١ٌٙا فٟ اٌفمهج  ئلا. ب
 . تّا ف١ُٙ اٌه ١ً تعك ِشاٚنج أؼهاف إٌىاش

 

 (: 7)انًادة 
ذثااد اٌٍعٕااح فااٟ أٞ اعرااهاض أٚ قفااع تعااكَ اـرصاعااٙا ٠ثك٠ااٗ اؼااك األؼااهاف لثااً اٌااكـٛي فااٟ    . أ

 . ِٛظٛش إٌىاش
 

 . هاءاخ اٌرٛف١ك ٚفما ألؼىاَ ٘ما اٌفصً ٚؼثما ٌمٛاعكٖ اٌٍان٠ح عٕك اذفاق األؼهاف ع١ٍٗذرُ ئظ. ب
 

 (: 8)انًادة 
اٌٍعٕح عهض اٌٍّا ً اٌّرٕااوش ع١ٍٙاا تا١ٓ أؼاهاف إٌاىاش ٚذثامي ظٙاك٘ا ٌٍٛعاٛي ئٌاٟ           ٝذرٌٛ  . أ

         ٓ ِهاؼاً   اذفاق تشهٚغ ٠مثٍٙا اٌع١ّع ٌٚٙا فاٟ ٌاث١ً لٌاه أْ ذمراهغ عٍا١ُٙ ٚفاٟ أ٠اح ِهؼٍاح ِا
 . أؼهاف إٌىاش اٌرعاْٚ ِع اٌٍعٕح ٌرّى١ٕٙا ِٓ أقاء ِّٙرٙا ٝاإلظهاءاخ شهٚؼا ٌٍر٠ٍٛح ٚعٍ

 

اذفاق ذمفً  ٝئلا ذث١ٓ ٌٍعٕح فٟ ِهؼٍح ِٓ ِهاؼً اإلظهاءاخ أٗ ال ٠ؽرًّ ٚعٛي األؼهاف ئٌ. ب
ألؼاهاف  تاب اإلظهاءاخ ٚذهفع ٌال١ِٓ اٌعاَ ذمه٠ها ذث١ٓ ف١ٗ ِٛظٛش إٌىاش ٚذٍاعً ئـفااق ا  

 . فٟ اٌٛعٛي ئٌٟ اذفاق عٓ ؼه٠ك اٌرٛف١ك
 

ع١ٍااٗ تعٍااُ   ٝعٕااك ذفٍااف اؼااك األؼااهاف عاآ اٌؽعااٛن نغااُ ئعالٔااٗ تّٛظااة ـؽاااب ِٛعاا         . ض
اٌٛعٛير أٚ فٟ ؼاٌح عاكَ ِشاانورٗ فاٟ اإلظاهاءاخ قْٚ عامن ِمثاٛي ذماَٛ اٌٍعٕاح تمفاً تااب           
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عاكَ ِشاانورٗ فاٟ    اإلظهاءاخ  ٚذعع ذمه٠ها ذصثاد ف١اٗ ذفٍاف لٌاه اٌؽاهف عآ اٌؽعاٛن أٚ        
 . اإلظهاءاخ

 

اذفاااق تاظّاااش ا٢ناءر ذمااَٛ تٛظااع ذمه٠ااه ذثاا١ٓ ف١ااٗ اٌٍّااا ً اٌّرٕاااوش   ٝعٕااك ذٛعااً اٌٍعٕااح ئٌاا . ق
 . ع١ٍٙا ٚذٍعً ف١ٗ ِا ذٛعٍد ئ١ٌٗ

 

 (: 9)يادة 
أٞ ٚظٙاح ٔظاه أٚ ذمه٠اه أٚ اعراهاف      ٝال ٠عٛو ألٞ ِٓ أؼهاف إٌىاش أْ ٠ؽارط أٚ ٠ٍارٕك ئٌا   

ا٘ا اٌؽهف ا٢ـه أشٕاء ئظهاءاخ اٌرٛف١كر ٚلٌه ٌاٛاء أِااَ اٌّؽىّاح أٚ أِااَ     أٚ عهٚض ذ٠ٍٛح أتك
 . ـالف لٌه ٝر ِا ٌُ ٠رفك األؼهاف ٍِثك عٍٜلعاء اٌكٌٚح اٌّع١فح ٌالٌرصّان أٚ أٞ ظٙح أـه

 

 انتحكيى: انفزع انثاَي
 (اإلجزاءاث -أوال) 

 ـــــ
 

 (: 11)يادة 
 ٝؼٍااة وراااتٟ ٠مااكَ ِاآ أؼااهاف إٌااىاش ئٌاا  ٝتٕاااء عٍااذشااىً اٌّؽىّااح تمااهان ِاآ األِاا١ٓ اٌعاااَ    . أ

٠ىاْٛ ذشاى١ٍٙا   . األ١ِٓ اٌعاَ ذعهض ف١ٗ ِٛظاٛش إٌّاوعاح ٚذؽٍاة ؼٍٙاا عآ ؼه٠اك اٌرؽىا١ُ       
٠ِٛا ِٓ ذان٠ؿ ذٍع١ً اٌؽٍاةر ِآ عاكق ِآ اٌّؽىّا١ٓ تماكن عاكق أؼاهاف إٌاىاشر           45ـالي 

  ْ ٌااٗ ن اٌااح اٌّؽىّااح  تؽ١ااس ٠فرااان وااً ؼااهف ِؽىّااا ٚاؼااكا عٕااٗر ٠ٕٚعااُ ئٌاا١ُٙ ِؽىّااا ذىااٛ
 . إٌّاعة اٌمعا ١ح فٟ قٌٚح غ١ه ؼهف فٟ إٌىاش ٝأع٠ٍفرانٖ األ١ِٓ اٌعاَ ِّٓ شغٍٛا 

 

ئلا ٌُ ٠رُ ذشاى١ً اٌّؽىّاح تعاك ِعاٟ اٌّاكج اٌّشاان ئ١ٌٙاا فاٟ اٌفماهج اٌٍااتمح ٠ماَٛ األِا١ٓ اٌعااَ              . ب
ٚال ٠عاٛو أْ ٠ىاْٛ   ترع١١ٓ اٌّؽىاُ أٚ اٌّؽىّا١ٓ اٌام٠ٓ ٌاُ ٠ارُ ذع١١إُٙ تعاك ِشااٚنج األؼاهاف          

 . اٌّع١ْٕٛ تّٛظة ٘مٖ اٌفمهج ِٓ ِٛاؼٕٟ اٌكٚي أؼهاف إٌّاوعح
 

 (: 11)يادة 
ذثد اٌّؽىّح فٟ أٞ اعرهاض أٚ قفع تعكَ اـرصاعٙا ٠ثك٠ٗ اؼك أؼاهاف إٌاىاش لثاً اٌاكـٛي       . أ

 . فٟ ِٛظٛعٗ أٚ فٟ أٞ ِهؼٍح ِٓ ِهاؼً اٌكعٜٛ
 

عانظاح وٚ ئظااف١ح أٚ قفاٛش ِرفهعاح ِثاشاهج عآ       اٌّؽىّح أْ ذثد فاٟ أٞ ؼٍثااخ    ٠ٝعة عٍ. ب
ِٛظٛش إٌاىاش ئلا ؼٍاة اؼاك األؼاهاف لٌاه تشاهغ أْ ذىاْٛ ذٍاه اٌؽٍثااخ قاـٍاح فاٟ ٔؽااق             

 . اٌرثعاق٘ا ٝاٌرؽى١ُ ٚقاـٍح فٟ اـرصاب اٌّؽىّح ٌُٚ ٠ٍثك اذفالُٙ عٍ ٝاذفاق األؼهاف عٍ
 

شااٍّٙا أؼىاااَ ٘ااما اٌفصااً أٚ لٛاعااك  ذثااد اٌّؽىّااح فااٟ أٞ ٍِاااٌح ذرعٍااك تاااإلظهاءاخ اٌرااٟ ال ذ  . ض
 . اٌرؽى١ُ أٚ ِا اذفك ع١ٍٗ أؼهاف إٌىاش ِٓ لٛاعك

 

أؼااهاف إٌااىاش ذمااك٠ُ   ٠ٝعااٛو ٌٍّؽىّااح فااٟ أ٠ااح ِهؼٍااح ِاآ ِهاؼااً اإلظااهاءاخ أْ ذؽٍااة ئٌاا     . ق
ٍِاارٕكاخ أٚ أقٌااح أـاااهٞ ٚاْ ذااىٚن اٌّىااااْ اٌّرصااً تااإٌىاش ٚذعاااهٞ ِااا ذاااهاٖ الوِااا ِااآ        

 . ـالف لٌه ٝاألؼهاف عٍاٌرؽم١ماخ ِا ٌُ ٠رفك 
 

 (: 12)يادة 
ٌٍّؽىّح أْ ذفصً فٟ إٌىاش ٚفما ٌٍمٛاعك اٌرٟ ٔصد ع١ٍٙا ٘مٖ االذفال١ح ٚاألٔظّح اٌرٟ ٠مه٘اا    . أ

اٌّعًٍ ٌٚٙا أْ ذؽثك لأْٛ اٌكٌٚح اٌّع١فح ٌالٌرصّان اٌؽهف فٟ إٌىاش تّاا فاٟ لٌاه لٛاعاك     
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ِٓ لٛاعك اٌمأْٛ اٌكٌٟٚر أٚ أ٠اح لٛاعاك أـاهٞ    ذٕاوش اٌمٛا١ٔٓ اٌفاعح تٙا ِٚا ٠صٍػ ٌٍرؽث١ك 
 . لٌه ٝذها٘ا ِٕاٌثح ٌٍفصً فٟ إٌىاش ئلا اذفك أؼهاف إٌىاش عٍ

 

ال ٠عٛو ٌٍّؽىّح أْ ذّرٕع عٓ إٌظه فٟ إٌىاش أٚ ئعكان ؼىُ ١ٕٙ٠ٗ تؽعح ٌىٛخ اٌمأْٛ أٚ . ب
 . غّٛظٗ

 

 (: 13)يادة 
أٞ ِهؼٍح ِآ ِهاؼاً اإلظاهاءاخ قْٚ عامن      عٕك ذفٍف اؼك أؼهاف إٌىاش عٓ اٌؽعٛن فٟ  . أ

تّٛظة ـؽاب ِٛعٟ ع١ٍاٗ تعٍاُ اٌٛعاٛير ٠عاٛو ئظاهاء اٌّهافعاح تؽماٗ         ٔٗعالئِمثٛي نغُ 
ؼٍة اٌؽهف ا٢ـه ٚفاٟ ٘امٖ اٌؽاٌاح ٠عاة أْ ٠عااق ئعالٔاٗر ٚاْ ٠عؽاٟ ٍِٙاح          ٝغ١ات١ا تٕاء عٍ

 . ٌٍؽعٛن ال ذرعكٞ عشهج أ٠اَ ِٓ ذان٠ؿ ذث١ٍغٗ تمٌه
 

عااكَ ؼعااٛن اؼااك األؼااهاف نغااُ ذث١ٍغااٗ فٍٍّؽىّااح ئظااهاء اٌّهافعااح تؽمااٗ غ١ات١ااا      ٚفااٟ ؼاٌااح  . ب
 . ٚاٌفصً فٟ اٌمعا٠ا اٌّؽهٚؼح أِاِٙا

 

 (: 14)يادة 
ؼمااٛق أٞ ِاآ أؼااهاف   ٠ٝعااٛو ٌٍّؽىّااح أْ ذااأِه تاذفااال أٞ ئظااهاءاخ ِإلرااح ٌٍّؽافظااح عٍاا    

 . ؼٍثٗ ٚعكٚن ؼىُ ذ١ّٙكٞ تمٌه ِٓ اٌّؽىّح ٝإٌىاش تٕاء عٍ
 

 (انحكى -ثاَيا)
 ــــ

 

 (: 15)يادة 
 . ٠عرثه أعماق اٌّؽىّح عؽ١ؽا تؽعٛن شٍصٟ أععا ٙا. أ
 

 . ذصكن أؼىاَ اٌّؽىّح تاألوصه٠ح ٚعٕك ذٍاٚٞ األعٛاخ ٠هظػ اٌعأة اٌمٞ ف١ٗ اٌه ١ً. ب
 

 وّا ٠كْٚ. ٠عة أْ ٠ىْٛ ؼىُ اٌّؽىّح ذؽه٠ه٠ا ٚاْ ٠ٛلعٗ أععاء اٌّؽىّح اٌّإ٠كْٚ ٌٗ. ض
 . ٘اِش اٌؽىُ ٝأ٠ُٙ عٍاٌّعانظ١ٓ ن    
 

 . اٌّؽىّح ٚاْ ٠ىْٛ ٍِثثا ٠ٝعة أْ ٠رٕاٚي اٌؽىُ وافح اٌٍّا ً اٌّؽهٚؼح عٍ. ق
 

 . ال ٠عٛو ٌألِأح اٌعاِح أْ ذٕشه اٌؽىُ ئال تّٛافمح أؼهاف إٌىاش. ٘ـ
 

 (: 16)يادة 
الي عشهج ذمَٛ األِأح اٌعاِح تانٌاي ٍٔفح ن١ٌّح ِٓ اٌؽىُ ٌىً ؼهف ِٓ أؼهاف إٌىاش ـ  . أ

 . ع١ٍٗ تعٍُ اٌٛعٛي ٝأ٠اَ ِٓ عكٚنٖ ٚلٌه تّٛظة ـؽاب ِٛع
 

ؼٍااة ٠مكِاٗ اؼاك أؼااهاف    ِٝاآ اٌّااقج اٌٍااتمح ٠عااٛو ٌٍّؽىّاح تٕااء عٍا     ( ق)اٌارصٕاء ِآ اٌفماهج    . ب
إٌىاش فٟ ـالي شالش١ٓ ٠ِٛا ِٓ ذاان٠ؿ ئعاالْ اٌؽىاُ أْ ذماَٛ تعاك ئـؽاان األؼاهاف ا٢ـاه٠ٓ         

اٌفصً ف١ٙا فٟ اٌؽىُ ٚذصؽ١ػ أٞ ـؽأ ِااقٞ ورااتٟ أٚ ؼٍااتٟ    ٌح أغفٍد أتاٌفصً فٟ أٞ ٍِ
 . أٚ ِا أشثٗ فٟ اٌؽىُ ٠ٚفؽه تٗ األؼهاف تٕفً ؼه٠مح اإلـؽان تماخ اٌؽىُ

  

 (تفسيز انحكى -ثانثا)
 ــــــ

 

 (: 17)يادة 
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ئلا ٔشا أٞ ـالف ت١ٓ أؼهاف إٌىاش ؼٛي ِعٕٟ اٌؽىُ ٠عٛو ألٞ ُِٕٙ أْ ٠ؽٍة ذف١ٍهٖ عٍٟ   . أ
 . ٛظٗ اٌؽٍة ئٌٟ األ١ِٓ اٌعاَأْ ٠
ِّىٕاا ٚعٕاك   لٌاه  ٠مَٛ األ١ِٓ اٌعاَ تعهض اٌؽٍة عٍٟ اٌّؽىّح اٌراٟ أعاكنخ اٌؽىاُ ئلا وااْ     . ب

ذعمن لٌه ذإٌف ِؽىّح ظك٠كج ٚفما ألؼىاَ ٘ما اٌفصًر ٠ٚعٛو ٌٍّؽىّح أْ ذٛلف ذٕف١ام اٌؽىاُ   
 . أْ ذفصً فٟ ؼٍة اٌرف١ٍه ِٝإلرا ئلا نأخ أْ اٌظهٚف ذرؽٍة لٌه ئٌ

 

 (إػادة انُظز في انحكى وإبطانه -رابؼا) 
 ــــــ

 

 (: 18)يادة 
 : ُ تاٌشهٚغ اٌرا١ٌحى٠عٛو ألؼهاف إٌىاش ؼٍة ئعاقج إٌظه فٟ اٌؽ . أ

 . األ١ِٓ اٌعاَ ٝأْ ٠مكَ اٌؽٍة ورات١ا ئٌ. 1
أٌااي اورشااف ٚالعاح ظك٠اكج ٠ىاْٛ ِآ ؼث١عرٙاا أْ ذاإشه فاٟ اٌؽىاُ            ٝأْ ٠ثٕاٟ اٌؽٍاة عٍا   . 2

 . ذمص١هٖ ٝأال ٠ىْٛ ظًٙ اٌؽاٌة تٙا ناظعا ئٌ ٝظٛ٘ه٠ا ٚعٍ ذأش١ها
 . أْ ٠مكَ اٌؽٍة ـالي ذٍع١ٓ ٠ِٛا ِٓ ذان٠ؿ اورشاف ٘مٖ اٌٛالعح . 3
 . ذان٠ؿ عكٚن اٌؽىُ ٝأْ ال ٠ىْٛ لك ِعد شالز ٌٕٛاخ عٍ. 4
 

اٌّؽىّح اٌرٟ أعاكنخ اٌؽىاُ ٚعٕاك ذعامن لٌاه ذإٌاف ِؽىّاح ظك٠اكج ٚفماا           ٠ٝعهض اٌؽٍة عٍ. ب
 ٝألؼىاَ ٘ما اٌفصً ٠ٚعٛو ٌٍّؽىّح أْ ذٛلف ذٕف١م اٌؽىاُ ِإلراا تٕااء ؼٍاة اٌؽااعٓ ٚلٌاه ئٌا       

 . أْ ذفصً اٌّؽىّح فٟ ٘ما اٌؽٍة
 

 (: 19)يادة 
ٛ . أ األِا١ٓ اٌعااَ    ٝظاٗ ئٌا  ٠عٛو ألٞ ِٓ أؼهاف إٌىاش اٌّؽاٌثح تاتؽاي اٌؽىُ ٚلٌه تؽٍة ورااتٟ ٠

 :اٌرٕاقا ألؼك األٌثاب ا٢ذ١ح
 . ً اٌّؽىّح ٌُ ٠ىٓ تصٛنج ١ٌٍّح١أْ ذشى. 1
 . أْ اٌّؽىّح ذعاٚوخ اـرصاعٙا تشىً ظا٘ه. 2
 . اؼك أععاء اٌّؽىّح ٝغ١ه ِشهٚش عٍ ذأش١هأٔٗ لك ٚلع . 3
 . أٔٗ لك ٚلع ذعاٚو ـؽ١ه ٌماعكج أٌا١ٌح ِٓ لٛاعك اإلظهاءاخ. 4
 .ُ ٌُ ٠ٛظػ األٌثاب اٌرٟ اٌرٕك ع١ٍٙاأْ اٌؽى. 5
  

٠عة أْ ٠مكَ اٌؽٍة ـالي ذٍع١ٓ ٠ِٛا ِٓ ذاان٠ؿ عاكٚن اٌؽىاُر غ١اه أاٗ وااْ اإلتؽااي ِث١ٕاا         . ب
أٌاي اٌرأش١ه غ١ه اٌّشهٚش فأٗ ٠عة ذمك٠ّٗ ـالي ذٍع١ٓ ٠ِٛا ِٓ ذان٠ؿ اورشاف ٚالعح  ٝعٍ

 . عكٚن اٌؽىُ ذان٠ؿ ٝاٌرأش١ه تشهغ أْ ال ٠ىْٛ لك ِعد شالز ٌٕٛاخ عٍ
 

ّ     .ض ٌعٕاح ِهاظعاح اٌؽىاُ فاٟ واً ؼاٌاح        ٠ٝمَٛ األ١ِٓ اٌعاَ تّعهق اٌرالَ اٌؽٍة ترع١ا١ٓ ٌعٕاح ذٍا
ِاآ لا ّااح اٌّؽىّاا١ٓر ِااع  ( تؽ١ااس ٠ىااْٛ اٌعااكق فهق٠ااا )ؼااكج ِاآ شالشااح أشاافاب أٚ أوصااه   ٝعٍاا

 ٝعٍا  ِهاعاج أْ ٠ىْٛ ن ١ً اٌٍعٕح ِٓ نظاي اٌمعاء اٌؽا١١ٌٓ أٚ اٌٍاتم١ٓ ِٓ قنظاح ٍِرشاان  
األلًر ٚال ٠عٛو أْ ٠ىْٛ ِٓ ت١ٓ أععاء اٌٍعٕح ِٓ وأٛا أععاء فٟ اٌّؽىّح اٌرٟ أعاكنخ  
اٌؽىااُ أٚ ِاآ ٔفااً ظٍٕااُٙ أٚ ِاآ ِااٛاؼٕٟ اٌكٌٚااح ؼااهف إٌااىاش أٚ اٌكٌٚااح اٌرااٟ ٠ىااْٛ اؼااك       
ِٛاؼ١ٕٙا ؼهفا فٟ إٌىاش أٚ ِّٓ ع١ٓ فٟ لا ّح اٌّؽى١ّٓ أٚ ِّآ ٌاثك ٌاٗ اٌرٛف١اك فاٟ ٔفاً       

أٌااي أٞ   ٠ٝىْٛ ِٓ ٌٍؽح ٘مٖ اٌٍعٕح أْ ذثؽً اٌؽىُ أٚ أٞ ظىء ِٓ أظىا ٗ عٍا إٌّاوعحر ٚ
 (.أ)ِٓ األٌثاب إٌّصٛب ع١ٍٙا فٟ اٌفمهج 

  
 . اإلظهاءاخ أِاَ اٌٍعٕح ٝعٍ 14ر 13ر 12ر 11ذؽثك أؼىاَ اٌّٛاق  . ق
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فصاً فاٟ   ؼٍاة اٌؽااعٓ ٚلٌاه ٌؽا١ٓ اٌ     ٠ٝعٛو ٌٙمٖ اٌٍعٕح أْ ذٛلف ذٕف١م اٌؽىُ ِإلرا تٕااء عٍا  . ٘ـ
 . اٌؽعٓ

 

ِؽىّاح ظك٠اكج    ٝؼٍة ِٓ أؼهاف إٌاىاش عٍا   ٝئلا تؽً اٌؽىُ ٠عهض إٌىاش ِٓ ظك٠ك تٕاء عٍ . ٚ
ِىٛٔح ٚفما إلظهاءاخ ؼٍة اٌرؽى١ُ إٌّصٛب ع١ٍٙا فٟ ٘مٖ االذفال١حر ٠ٚىاْٛ ؼىاُ اٌّؽىّاح    

 . اٌعك٠كج فٟ ٘مٖ اٌؽاي ٔٙا ١ا ٚلؽع١ا
 

 (تُفيذ انحكى -خايسا) 
 

 (: 21)انًادة 
فاْ أؼىاَ ِؽاوُ اٌرؽى١ُ إٌٙا ١ح ال ٠عاٛو اٌؽعآ ف١ٙاا تاأٞ      19ر 18عكا ِا ٚنق فٟ اٌّاقذ١ٓ 

ٚظٗر ٟٚ٘ ٍِىِح ألؼهاف إٌىاش اٌم٠ٓ ع١ٍُٙ اؼرهاَ اٌؽىُ ٚذٕف١مٖر ٠ٚشًّ ٌفظ اٌؽىُ ف١ّا ٠رعٍك 
 . ذفال١حتٙما اٌفصً أٞ لهان ترف١ٍه أٚ ترصؽ١ػ أٚ تاتؽاي اٌؽىُ ٚفما ٌّا ٚنق فٟ أؼىاَ ٘مٖ اال

 

 (: 21)يادة
٠ٕفم ؼىُ اٌرؽى١ُ فٟ اٌكٌٚح اٌرٟ ذىْٛ ؼهفا فٟ إٌىاش أٚ اٌرٟ ٠ىاْٛ اؼاك ِٛاؼ١ٕٙاا ؼهفاا فاٟ        . أ

لٌه إٌىاش وّا ٌٛ واْ ؼىّاا ٔٙا ١اا ٚاظاة إٌفاال عااقنا ِآ اؼاك ِؽااوُ ذٍاه اٌكٌٚاحر ٠ٚرّراع            
اٌااكٚي لاخ إٌظاااَ   ٍٝااتع١ّااع اٌعااّأاخ اٌّمااهنج ِؽ١ٍااا تّٛظااة ٔفااال األؼىاااَ اٌٛؼ١ٕااحر ٚع     

 . االذؽاقٞ أْ ذٕفم ؼىُ اٌرؽى١ُ تٛاٌؽح ِؽاوّٙا االذؽاق٠ح أْ ٚظكخ ٌك٠ٙا ٘مٖ اٌصالؼ١اخ
 

٠عة عٍٟ وً قٌٚح ععٛ أْ ذفؽه األ١ِٓ اٌعاَ ترع١ٓ ِؽىّح ِفرصح أٚ ظٙح ن١ٌّح ِّٙرٙا . ب
أْ ٠ماكَ ٌٙامٖ   اٌؽهف عاؼة اٌّصٍؽح فٟ ذٕف١م اٌؽىاُ   ٝذٕف١م أؼىاَ ِؽاوُ اٌرؽى١ُ ٠ٚعة عٍ

 . اٌعٙح عٛنج ِٓ اٌؽىُ ِٛلعا ع١ٍٙا ِٓ األ١ِٓ اٌعاَ
 

 . ذفعع ئظهاءاخ ذٕف١م اٌؽىُ ٌمٛا١ٔٓ اٌرٕف١م فٟ اٌكٌٚح اٌّؽٍٛب ذٕف١مٖ ف١ٙا. ض
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 أحكاو يشتزكت -انفزع انثانث
 ـــــ

 

 (: 22)يادة 
 : يشتزط في طهب انتىفيق أو انتحكيى

 

٠هغة فاٟ ذؽه٠اه ئظاهاءاخ اٌرٛف١اك أٚ اٌرؽىا١ُ ؼٍثاا ورات١اا         أْ ٠ٛظٗ اٌؽهف فٟ إٌىاش اٌمٞ  . أ
 . وً ِٓ األؼهاف ا٢ـه٠ٓ ٝاأل١ِٓ اٌعاَ اٌمٞ ٠هًٌ عٛنج ِٕٗ ئٌ ٝتمٌه ئٌ

 

 . ٠عة أْ ٠شًّ اٌؽٍة اٌّعٍِٛاخ اٌىاف١ح عٓ اٌٍّا ً ِٛظٛش إٌىاش ٚأؼهافٗ. ب
 

ي اٌّعٍِٛاااخ اٌرااٟ ٠رعاإّٙا أْ  أٌااا ٠ٝمااَٛ األِاا١ٓ اٌعاااَ ترٍااع١ً اٌؽٍااة ئال ئلا ذثاا١ٓ ٌااٗ عٍاا    . ض
 . إٌىاش ٠فهض عٓ اـرصاب اٌّعًٍ ٚفك ٘مٖ االذفال١ح

 

ِاٛافمرُٙ   ٠ٝفؽه األ١ِٓ اٌعاَ األؼهاف ا٢ـه٠ٓ تؽٍة اٌرٛف١ك أٚ اٌرؽى١ُ تغهض اٌؽصٛي عٍ. ق
 . أٌٍٛب اٌرٛف١ك أٚ اٌرؽى١ُ و١ٌٍٛح ٌؽً إٌّاوعح ٝعٍ
 

 : ٠شرهغ فٟ ؼاٌة اٌرٛف١ك أٚ اٌرؽى١ُ
عاهض   ٝاألععاء فٟ ذان٠ؿ ذٍع١ً ِٛافمح األؼهاف عٍاٌكٚي  ٜئؼك٠ىْٛ ِرّرعا تع١ٍٕح  أْ -1

 . األ١ِٓ اٌعاَ ٜإٌىاش ٌٍرٛف١ك أٚ ؼهؼٗ ٌٍرؽى١ُ ٌك
 

أال ٠ىْٛ ِٓ ِٛاؼٕٟ اٌكٌٚح ؼهف إٌّاوعح ٚلد ذٍع١ً ِٛافمرٙا ٠ٍٚارصٕٟ ِآ لٌاه اٌشاف       -2
 . ّٜرعا تع١ٍٕح قٌٚح ععٛ أـهفٟ اٌفانض ٚواْ ِر ٟاٌّعٕٛٞ ئلا ٚظك ٌٗ فهش ن ١ٍ

 

 (: 23)يادة 
ال ٠عٛو ذعك٠ً ٌعاْ اٌرٛف١ك ِٚؽاوُ اٌرؽى١ُ تعاك ذشاى١ٍٙا ئال فاٟ ؼاٌاح ٚفااج اؼاك األععااء أٚ        

 . اٌعًّ ٚاٌرماٌرٗ ؼ١س ٠ؽً ِؽٍٗ ا٢ـه ٚفما ألؼىاَ ٘ما اٌفصً ٝعكَ لكنذٗ عٍ
 

 (: 24)يادة 
اٌرٛف١ااك أٚ اؼااك اٌّؽىّاا١ٓ تااالٟ أععاااء  ٠فصااً فااٟ اٌؽٍااة اٌّمااكَ ترٕؽ١ااٗ اؼااك أععاااء ٌعاااْ   

     ً ٚفاٟ  . اٌٍعٕح أٚ اٌّؽىّح ؼٍة األؼٛاير ٚعٕك ذٍاٚٞ األعٛاخ ٠اهظػ اٌعأاة اٌامٞ ف١اٗ اٌاه ١
 . أغٍث١ح األععاء وٚ اٌه ١ً ٠فصً األ١ِٓ اٌعاَ فٟ اٌؽٍةٚؼاٌح ِا ئلا واْ اٌّؽٍٛب ذٕؽ١رُٙ ُ٘ 

 

 (: 25)يادة 
ْ ٠ااكفعٙا أؼااهاف إٌااىاش ِمااكِا ٔظ١ااه اٌفااكِاخ اٌرااٟ  ٠ؽااكق األِاا١ٓ اٌعاااَ اٌهٌااَٛ اٌرااٟ ٠عااة أ 

 . ذمكِٙا األِأح اٌعاِح ؼثما ٌٙمٖ االذفال١حر ٚلٌه ٚفما ٌٍٕظُ اٌرٟ ٠مهن٘ا اٌّعًٍ
 

 (: 26)يادة 
ذؽكق وً ٌعٕح ذٛف١اك ٚواً ِؽىّاح تعاك اٌرشااٚن ِاع اٌاه ١ً أذعااب ِٚصاان٠ف أععاا ٙا فاٟ            

 ِٝاا ٌاُ ٠رفاك األؼاهاف ِماكِا ِاع اٌّعٍاً عٍا        ٔؽاق اٌإظُ اٌراٟ ٠عاعٙا اٌّعٍاً ِآ ٚلاد ٢ـاه        
 . ـالف

 

 
 (: 27)يادة 
وامٌه  ٚرؽّاً أؼاهاف إٌاىاش تاٌرٍااٚٞ أذعااب ِٚصاان٠ف أععااء اٌٍعٕاحر         ٠فٟ ؼاٌح اٌرٛف١اك    . أ

 . ٠ٕفمٙا ذرعٍك تاإلظهاءاخ ٜـكِاخ األِأح اٌعاِح ٠ٚرؽًّ وً ؼهف أٞ ِصان٠ف أـه
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ترمه٠ااه  -ـااالف لٌااه  ٌٝااُ ٠رفااك أؼااهاف إٌااىاش عٍاا     ِااا –فااٟ ؼاٌااح اٌرؽىاا١ُ ذمااَٛ اٌّؽىّااح     . ب
اٌّصان٠ف اٌّرعٍمح تااإلظهاءاخ اٌراٟ أٔفمٙاا األؼاهاف ٚنٌاَٛ ـاكِاخ األِأاح اٌعاِاح ٚذماهن          

أععاء اٌّؽىّاح فراكفع فاٟ     ٚأذعابو١ف١ح قفعٙا ٚاٌؽهف اٌّىٍف تمٌهر أِا تإٌٍثح ٌّصان٠ف 
 . اٌؽكٚق اٌرٟ لهن٘ا اٌّعًٍ ِٓ أْ ٢ـه

 

  (:28)يادة 
ِىاْ وـاه   ٝذعهٞ ئظهاءاخ اٌرٛف١ك ٚاٌرؽى١ُ فٟ ِمه األِأح اٌعاِح ئال ئلا اذفك األؼهاف عٍ

 . ذٛافك ع١ٍٗ اٌٍعٕح أٚ اٌّؽىّح تعك اٌرشاٚن ِع أ١ِٓ اٌعاَ
 

 انفصم انخايس
 انًىفقىٌ وانًحكًىٌ

 ـــــ
 

 (: 29)يادة 
أٌااّاء  ٜٚاألـااهٛفم١ٓر ٠عااك األِاا١ٓ اٌعاااَ شالشااح لااٛا ُ ئنشاااق٠ح ذرعاآّ ئؼااكا٘ا أٌااّاء اٌّاا         

اٌّؽىّاا١ٓ األععاااء اٌعاااق١٠ٓ ٚاٌصاٌصااح أٌااّاء اٌّؽىّاا١ٓ ِاآ نظاااي اٌمعاااء اٌاام٠ٓ ٠رهأٌااْٛ ِؽاااوُ 
اٌرؽى١ُر ٠ٚارُ اـر١اان اٌماٛا ُ ِآ األشافاب األوفااء اٌّشاٙٛق ٌٙاُ تااٌفٍك ٚاٌارمالي اٌاهأٞ اٌٍّاٍُ             

اٌىناعاح أٚ اٌفاكِاخ أٚ أ٠اح ـثاهج     تّمكنذُٙ فٟ ١ِاق٠ٓ اٌمأْٛ أٚ اٌرعانج أٚ اٌصٕاعح أٚ اٌّااي أٚ  
ذمرع١ٙا ِٛظٛعاخ إٌىاش اٌرٟ ذؽهأ فٟ ٔؽاق االٌرصّاناخ اٌعهت١ح ٌرٌٟٛ ٘مٖ اٌّّٙاحر ٠ٚعااف   

لٌه تإٌٍثح ٌٍّؽى١ّٓ اٌم٠ٓ ٠رهأٌْٛ ِؽاوُ اٌرؽى١ُ اٌشهغ اٌفاب تىُٛٔٙ ِٓ نظااي اٌمعااء    ٝئٌ
 .اٌؽا١١ٌٓ أٚ اٌٍاتم١ٓ

 

 انفصم انسادس
 أحكاو ػايت

 ــــ
 

 (: 31)يادة 
ال ٠عٛو ٌٍكٌٚح اٌؽهف أْ ذمَٛ تّؽاٌثح ق١ٌٚح تإٌٍثح ٌٕاىاش ٠ٕظاه أِااَ اٌّؽىّاح ئال فاٟ ؼاٌاح         . أ

 . ؼىُ اٌّؽىّح اٌصاقن فٟ إٌىاش أٚ عكَ ذٕف١م٘ا ٌٗ ٜاألـهنفط اٌكٌٚح 
 

 ال ٠عرثااه ِاآ تاااب اٌّؽاٌثااح اٌك١ٌٚااح فااٟ ِفٙااَٛ اٌفمااهج اٌٍاااتمح ذثاااقي ٚظٙاااخ إٌظااه تاااٌؽهق      . ب
 . اٌكتٍِٛا١ٌح تمصك ذ١ًٍٙ ذ٠ٍٛح إٌىاش فمػ

 

 (: 31)يادة 
٠رّرع أععاء ٌعٕح اٌرٛف١اك ِٚؽىّاح اٌرؽىا١ُ تاٌؽصاأاخ إٌّصاٛب ع١ٍٙاا فاٟ اذفال١اح ِىا٠اا          
ٚؼصااأاخ اٌّعٍااً فااٟ ؼااكٚق ِااا ٠رؽٍثااٗ ؼٍاآ أقاء ِٙاِااٗر ٚذعرثااه ِؽفٛظاااخ ٚٚشااا ك اٌٍعٕااح أٚ 

 . اٌّؽىّح فٟ ؼىُ ِؽفٛظاخ ٚٚشا ك اٌّعًٍ
 

 
 

 (: 32)يادة 
األ١ِٓ اٌعاَ لثً ذٍع١ٓ  ٠ٝعٛو ألٞ قٌٚح ِرعالكج أْ ذمرهغ ذعك٠ً ٘مٖ االذفال١ح تؽٍة ٠هًٌ ئٌ  . أ

 . األلً لثً االٔعماق اٌكٚنٞ ٌٍّعًٍ ٠ِٝٛا عٍ
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اٌاكٚي ـاالي أٌاثٛع١ٓ     ٠ٝثٍغ األ١ِٓ اٌعاَ ٔ  اٌرعك٠ً اٌّمرهغ ِاع نأٞ األِأاح اٌعاِاح ف١اٗ ئٌا     . ب
 . اٌؽٍة ِٓ ذان٠ؿ ٚعٛي

 

٠ٕظه اٌّعًٍ فٟ ٘ما اٌرعك٠ً فاٟ أٚي قٚن أعمااق ٌاٗ ٠ٚثاد ف١اٗ تأغٍث١اح اٌصٍصا١ٓ ٠ٚىاْٛ لاهانٖ           . ض
 . ٍِىِا ٌع١ّع اٌكٚي األؼهاف

 

أ٠ح ١٘ ح ِٓ  أٚال ٠ًّ اٌرعك٠ً أٞ ؼمٛق أٚ اٌرىاِاخ ٔاذعح ِٓ ٘مٖ االذفال١ح ألٞ قٌٚح ععٛ   . ق
 . ذان٠ؿ ٔفال اٌرعك٠ً ٝٔشأخ فٟ ذان٠ؿ ٌاتك عٍ ١٘ اذٙا أٚ ِإٌٍاذٙا أٚ أٞ ِٓ ِٛاؼ١ٕٙا

 

 (: 33)يادة
٠ارُ اٌرصااك٠ك عٍااٟ ٘اامٖ االذفال١ااح أٚ لثٌٛٙااا أٚ اٌّٛافماح ع١ٍٙااا ِاآ اٌااكٚي األععاااء ؼثمااا ٌٍاإظُ     . أ

 .اٌكٌرٛن٠ح ٌىً ِٕٙا
 

فماح  ٚذعرثه ٘مٖ االذفال١ح ٔافمج تعك شالش١ٓ ٠ِٛاا ِآ ذاان٠ؿ ئ٠اكاش ٚشاا ك ذصاك٠ك أٚ لثاٛي أٚ ِٛا       . ب
ِآ ذاان٠ؿ ئ٠اكاش ٚش١ماح      ٜاألـاه شالز ِٓ اٌكٚي األععاء ع١ٍٙار ٚذٍهٞ أؼىاِٙا عٍٟ اٌكٚي 

 . ذصك٠مٙا أٚ ِٛافمرٙا أٚ لثٌٛٙا
 

 (: 34)يادة 
٘امٖ   ٠ٝعٛو ألٞ قٌٚح عهت١ح أـهٞ ِٓ اٌكٚي األععاء فٟ ظاِعح اٌكٚي اٌعهت١ح االٔعّاَ ئٌا 

ِا١ٓ اٌعااَ ٌّعٍاً اٌٛؼاكج االلرصااق٠ح اٌعهت١اح اٌامٞ        األ ٝاالذفال١ح تعك ٔفال٘ا تاعالْ ٠هًٌ ِٕٙاا ئٌا  
اٌّهذثؽااح تٙااار ٚذعرثااه االذفال١ااح ٔافاامج تإٌٍااثح ٌٙااا اعرثااانا ِاآ   ٜاألـااهاٌااكٚي  ٠ٝثٍااغ أعااّاِٙا ئٌاا

 . ذان٠ؿ ئ٠كاش اإلعالْ تاألِأح اٌعاِح
 

 (: 35)يادة 
ٚ االٔعاّاَ ئ١ٌٙاا أٚ أٞ   ٘امٖ االذفال١اح أٚ لثٌٛٙاا أٚ اٌّٛافماح ع١ٍٙاا أ      ٝذٛقش ٚشا ك اٌرصك٠ك عٍ

األِأااح اٌعاِااح ٌّعٍااً اٌٛؼااكج االلرصاااق٠ح اٌعهت١ااح اٌرااٟ ذعااك ِؽعااها تاإل٠ااكاش     ٜذعااك٠ً ع١ٍٙااا ٌااك
 . ٜاألـهٚذثٍغٗ ٌٍكٚي 

 

 (: 36)يادة 
٠عٛو ألٞ قٌٚح ععٛ االٍٔؽاب ِٓ ٘مٖ االذفال١ح تعك أمعاء ـًّ ٌٕٛاخ ِٓ ذاان٠ؿ ٔفال٘اا   

 . ْٛ االٍٔؽاب ٔافما ئال تعك ِعٟ ٌٕح ِٓ ٚعٛي ٘ما اإلـؽاناٌّعًٍ ٚال ٠ى ٝتاـؽان وراتٟ ئٌ
 

 (: 37)يادة 
اٌؽمااٛق  ٝاٌااكٚي األععاااء تّٛظااة اٌّاااقج اٌٍاااتمح ال ٠ااإشه عٍاا   ٜئؼااكاإلـؽااان اٌاامٞ ذٛظٙااٗ  

٘ااامٖ االذفال١اااح ٌرٍاااه اٌكٌٚاااح أٚ ١ٌٙ اذٙاااا اٌعاِاااح أٚ ِإٌٍااااذٙا أٚ   ٝٚاالٌرىاِااااخ اٌّماااهنج تٕااااء عٍااا
 . ٚعٛي ِصً ٘ما اإلـؽان ٝن٠ؿ ٌاتك عٍِٛاؼ١ٕٙا إٌاش ح ترا

 
 

ؼااهنخ ٘اامٖ االذفال١ااح تاٌٍغااح اٌعهت١ااح فااٟ اٌمااا٘هج فااٟ ا١ٌااَٛ اٌعاشااه ِاآ شااٙه نِعاااْ ٌاإح        
ً َ ِآ  2000٘ـ اٌّٛافك اٌٍاقي ِآ شاٙه ق٠ٍاّثه ٌإح     1421 ٚاؼاك ٠ؽفاظ تاألِأاح اٌعاِاح      أعا

ح ِآ اٌاكٚي األععااء فاٟ     ٌّعًٍ اٌٛؼكج االلرصاق٠ح اٌعهت١حر ٠ٍٍُٚ عٛنج ؼثك األعً ٌىاً قٌٚا  
 : ٘مٖ االذفال١ح أٚ إٌّعّح ئ١ٌٙا

 
 

 اٌٍّّىح األنق١ٔح اٌٙاش١ّح -
 ظّٙٛن٠ح اٌٍٛقاْ -
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 اٌعّٙٛن٠ح اٌعهت١ح اٌٍٛن٠ح -
 ظّٙٛن٠ح اٌصِٛاي اٌك٠ّمهاؼ١ح -
 ظّٙٛن٠ح اٌعهاق -
 قٌٚح فٍٍؽ١ٓ -
 اٌعّا١٘ه٠ح اٌعهت١ح ا١ٌٍث١ح اٌشعث١ح االشرهاو١ح اٌعظّٝ -
 ِصه اٌعهت١ح ظّٙٛن٠ح -
 اٌعّٙٛن٠ح اإلٌال١ِح اٌّٛن٠را١ٔح -
 اٌعّٙٛن٠ح ا١ّٕ١ٌح -
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