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 (وهىظفىها اجلوارك هصلحح) الثاًي الثاب
 اجلوارك( األول )هصلحح الفصل

 (8) املادج
ماظؾضوئعمسـمواإلصراجمظؾؿكؾقصماظالزعيماىؿرطقيماإلجراءاتموإمتومماىؿرطقي،ماظرضوبيمأسؿولماٌصؾقيمتؿقدي

ماىؿرطقيموهصقؾمواظعوبرة،مواظصودرةماظقاردة موماٌلؿقؼيماألخرىمواظردقمماظضرائىمطوصيوماظضرؼؾي مسؾقفو،

م.ماظؾضوئعموسؾقرموخروجمدخقلمبعؿؾقوتماٌؿعؾؼيمواظؼراراتمواظؾقائحماظؼقاغنيمتطؾقؼ

حؼققماٌؾؽقيماظػؽرؼيماًوصيمبوظؾضوئعمسؾكممؿومؼؿصؾمحبؿوؼيصقمطؿومتؿقديماٌصؾقيمأسؿولماظرضوبيماىؿرطقي

بوظؿـلقؼمععموزارةماظؿفورةمواظصـوسيم،مطؿومهلومأنمتؿكذمطوصيماإلجراءاتماظيتممإعؿدادماإلضؾقؿمواًطماىؿرطقنيم،

م. ماظدوظقي ماظؿفورة مظؿلعنيموتقلريمحرطي مطػقؾي ممبـعمطػقؾيمتراػوماظيتماظؿدابريمطوصيمتؿكذمأنموظؾؿصؾقيمتراػو

ممداخؾماظؿفرؼى مظؾؾقعاظدائرةماىؿرطقي مأنمتؿؾعماظؾضوئعماٌلؿقردةماظيتمؼؿؿمسرضفو سـمررؼؼماٌقاضعمموهلو

ماإلظؽرتوغقيم.

مموهددماظالئقيماظؿـػقذؼيمضقابطمتطؾقؼمػذهماٌودة
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 الرؼليق 

ماظؾضوئعم - ممعـماظصعىموشريماظعؿؾلممأنمدبضعمظؾلؾطوتماىؿإنم مإظؽرتوغقًو غرىمضرورةم،ظذاممرطقياظيتمتردم

مظؿؿؾعم مآظقيمربددة مظؾؼوغقنم،حقٌمؼصعىمتؾؽموضع ماظؿـػقذؼي اظؾضوئعمسؾكمأنمؼؿؿمتقضقحمذظؽمبوظالئقي

ماظؿؿؾعمخورجماظـطوقماىؿرطلمععمضؿونمأنمؼؿؿوذكمذظؽمععمماظـظؿماىؿرطقيماظعوٌقي

 ٦ هادج
ماىؿرطقيماظرضوبيمغطوقمداخؾماظـؼؾمودوئؾمطوصيمإديماظصعقدمحؼماظؼضوئقيماظضؾطقيمصػيمهلؿمممـماٌصؾقيمٌقزػل

م.ماٌؼررةماظؼقاسدمتؼؿضقفوماظيتماٌلؿـداتمعـموشريػو(ماٌوغقػلً)ماظشقـمضقائؿمبؿؼدؼؿماٌطوظؾيمومظؿػؿقشفو

ماظالزعيماظؿدابريمتؿكذمعفربيمبضوئعموجقدمسيمالذؿؾوهمامأوموجقدػومسدممأوماٌلؿـداتمتؼدؼؿمسـمالعؿـوعمامحوظيموصك

م.مالضؿضوءمامسـدمظؾفؿوركمصرعمأضربمإديمطوغًمأؼًوماظـؼؾمودقؾيمواضؿقودماظؾضوئعمظضؾط

 (٦ذاتغ )هادج 
متػؿقشمسيمايؼممدالئؾمسؾكماظؿفرؼىوجقدممحوظيمسيماظؼضوئقي،ماظضؾطقيمصػيمهلؿمممـماٌصؾقيموٌقزػل

 .اٌفربيماظؾضوئعمسـمظؾؾقٌماىؿرطقيماظرضوبيمغطوقمداخؾمواحملالتماظعوعيماألعوطـ
 وهددماظالئقيماظؿـػقذؼيماإلجراءاتمواظضقابطماٌـظؿيمظؿـػقذمذظؽم
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م
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 ذؼليق
 اظرضوبيماىؿرطقيمملريمظدالئؾماظؼقوممبوظؿفرؼىمموغظؿاظالئقيماظؿـػقذؼيمظؾؼوغقنمتػاٌطؾقبمأنمتقضحمم

 ذؼليق ٧ هادج
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ماظدائرةمعـمخروجفومسـدمسيمتفرؼؾفوماٌشؿؾفماظؾضوئعمتؿؾعمحؼماظؼضوئقيماظضؾطقيمصػيمهلؿمممـماٌصؾقيمٌقزػل

م.ماىؿرطقيماظرضوبيمغطوقمأوماىؿرطقي

موذرطوئفؿمواٌفربنيمماظؿفرؼىمسيماٌلؿكدعيماظـؼؾموودوئؾماٌفربيماظؾضوئعمضؾطمحؼماألحقالمذيقعمسيموهلؿم

م.ذيرطلمعؽؿىمأضربمإديمواضؿقودػؿ

مخورجماظدائرةمم متؿؾعفو موطقػقي مظؾؼوغقنمتػلريم)اظؾضوئعماٌشؿؾفمسيمتفرؼؾفو( ماظؿـػقذؼي اٌطؾقبمأنمتقضحماظالئقي

 ماىؿرطقي

 (٨) املادج
مطؿوبلمإذنمومبقجىماٌكؿصنيماٌصؾقيمٌقزػلم،ماٌلوطـمحرعيميؿوؼيمدونماإلخاللمبوظؼقاغنيماٌؼررة

مواٌصدرؼـمدخقلمسيمايؼمؼػقضفمعـمأوماٌصؾقيمرئقسمعـ ماٌلؿقردؼـم م ماىؿرطقنيمواٌكؾصنيمعؼور

مبومسيماىؿرطقي،ممصؾيممبوظعؿؾقوتمهلؿمممـمواالسؿؾورؼيماظطؾقعقيمواألذكوصمواظـؼؾماٌالحيموعمدلوتموذرطوت

بوظؿـلقؼمععماهلقؽيمماظعوعيمظإلدؿـؿورمماٌقجقدةمبوٌـورؼماالضؿصودؼيمذاتماظطؾقعيماًوصيمواٌـورؼمايرةمذظؽ

مبوظعؿؾقوتمواٌلؿـداتمواظقثوئؼمواظلفالتماألوراقمسؾلمواالرالع، وأيمعلؿـدمدالمسؾكمماىؿرطقيماٌؿعؾؼي

م،مزبوظػيموجقدمحوظيمسيموضؾطفوماظؾضوئعمسـماإلصراجمبعدماظالحؼيمواٌراجعيماظؿدضقؼموإجراءموصقصفومعصدرػو

م.ممالضؿضوءمامسـدم-موجقدػومحوظيمسيم-ذاتفومماظؾضوئعمععوؼـيمجيقزمطؿو

مبوألوراقماظلوبؼيماظػؼرةمسيماٌذطقرؼـمواألذكوصماىفوتمسؾكموؼؿعني اٌؿعؾؼيممواٌلؿـداتمواظقثوئؼمواظلفالتماالحؿػوز

مضػؾفوم،موصكمأومسؾقفومبوغؿفوئفوماظؿلذريمعـمتورؼخمظؾلفالتمعـممتورؼخماإلصراجم،وبوظـلؾيمتؾدأمدـقاتمزيسمٌدةماىؿرطقيمبوظعؿؾقوت

مػذاماظؼوغقنم،وهددمعـماظرابعماظؽؿوبمإخاللمبلحؽوممدونماٌلؿقؼيمواظردقمماظضرائىماحؿلوبمإسودةمجيقزماألحقالمذيقع

االظؿزامممبنعلوطفومؼدوؼًومأوممؼؿعنيماظؿكمواظلفالتم،ماظالحؼيمعيواٌراجماظؿدضقؼماظيتمتـظؿمواإلجراءاتماظؼقاسدماظؿـػقذؼيماظالئقي

 إظؽرتوغقًوم.

 

 ذؼليق 
 مإخؿصوصوتمرئقسماٌصؾقيمسيمػذهماٌودةمحقٌمتؿطرقمإديمبعضمإخؿصوصوتماظـقوبيماظعوعيػـوكم ممتضوربمسيم

 وبوظؿوظلمصوٌطؾقبمتغقريمطؾؿيم)رئقسماٌصؾقيم(مظؿصؾحم)ماظـقوبيماظعوعيم(م

 ماىؿوركمايؼمسيماإلسؿدا مؼعطلمٌقزػلمعصؾقي معرصقضمألغف ماألعر مسؾكمحؼققماٌقارـنيماظددؿقرؼيمػذا ء

مصؼدانماظـؼيمبنيماظطرصنيم،مطؿومأنمتطؾقؼمغظومميمإدياظؿفورؼيمواٌفـقيمممومضدمؼمدمؼدػؿماألعونمسيمسالضوتفؿوؼػ

مؼغينمسـمدخقل معؼورماٌراجعيماظالحؼيم ماٌلؿقردؼـم موعمدلوتموذرطوتماىؿرطقنيمواٌكؾصنيمواٌصدرؼـم

م.مواظـؼؾماٌالحي

م

م

 ٩ هادج
مهلؿمممـماٌصؾقيمعقزػلماديمؼـلىمصقؿوماظؿقؼقؼمإجراءاتمعـمإجراءمأيمادبوذمالمجيقزماظؿؾؾسمبوىرمييمحوالتمشريمسي

مالماألحقالمذيقعموصكمؼػقضفمعـمأوماظقزؼرمعـمطؿوبلمإذنمسؾكمبـوءمإالموبلؾؾفممسؿؾفؿمتلدؼيماثـوءماظؼضوئقيماظضؾطقيمصػي

م.اإلذنمػذامسؾكمايصقلمبعدمالمإمسؾقفؿماىـوئقيماظدسقىمرصعمجيقز

 
 ذؼليق

مالمؼؿطؾىمإلذنمطؿوبلم معؿكمذوء مظؾؼضوء مجفيمسيماظؾفقء معـمؼػقضفإنمحؼمأيمذكصمأو مأو مؼرجكممعـماظقزؼر ظذا

ماظؿصقؼىموصؼًومظـصقصماظؼقاغنيماٌؿؾعيم

 01 املادج
م،مأدائفؿمععدالتمضقءمسيمبوٌصؾقيمماظعوعؾنيمإلثوبيممأطـرمأومغظومموضعممبعدماظعرضمسؾكمرئقسمذبؾسماظقزراءظؾقزؼرم

م.ماظعؿؾمسيمانوزػؿموحفؿوعلؿقىم

 هادج هزفىضح ًزي إلغاءها
موالمؼقجدمهلوممغظريمسيمضقاغنيماىؿوركمبوظدولماألخرىمداسلمظقجقدمػذهماٌودةمسيمغصماظؼوغقنمغرىمأغفمالمم

غرىمأنمؼؿؿمذطرمعـؾمػذهماألعقرمبالئقيماظعوعؾنيمعـمعقزػلموزارةماٌوظقيمأومعقزػلمعصؾقيماىؿوركموظقسمم
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مماظؼوغقنفذامب

 الثالث الفصل
ماخلذهاخ هقاتل

 (0٧املادج )
مردقم ممتؼدر  عقزػق بف ؼؼقم اظذي اظعؿؾ ، اٌلؾؼ اإلدؿعالم ، اظقاحدة اظـوصذة خدعوتعؼوبؾماظػقصمبوألذعي

 صعؾقي أخري خدعوت اىؿرطقيموأؼي اظدائرة خورج أو اظرمسقي اظعؿؾ شريمأوضوت صك اظشلن ذوي يلوب اٌصؾقي

ماظؾضوسي ضقؿي ......معـ جيووز ال مبو اٌصؾقي تؼدعفو

م

 (0٧ذاتغ )هادج 
ماٌؼررة ، اظؿـػقذؼي اظالئقي وهدد خػضم وحوالت األخرى اًدعوت وأغقاع ، اًدعوت طوصي سـمصؽوتماظردقم

ماظقف اٌؼوبؾ ؼدخؾ ال و ، اىؿرطقي واألضػول واظـؿوذج اٌطؾقسوت وأمثونماظردقم  اإلسػوءات غطوق سي اٌشور

ماظضرائى رد أو اىؿرطقي

خوصم حلوب سي ظؾغري اٌصؾقي تؼدعفو اظيت اًدعوت غظري مػذهماظردقم حلوب هً احملصؾي اٌؾوظغ وتقدع

 اٌصؾقي، تطقؼر سي إظقف اٌشورم ايلوب عـ وؼصرف اٌقحد، اًزاغي حبلوب اٌرطزي اظؾـؽ ظدي اٌصؾقي

 آلخر. سوم عـ ايلوب ػذا عـ اظػوئض ؼرحؾ أن سؾل اظقزؼر، عـ ؼصدر ضرار مبقجى وذظؽ

م

م

مم

 اٌصؾقي عقزػق بف ؼؼقم اظذي اظعؿؾ ، اٌلؾؼ اإلدؿعالم ، اظقاحدة اظـوصذة اظػقصمبوألذعيم،مخدعوتمتؼدرمردقم

مأوضوت صك اظشلن ذوي يلوب موأؼي اظدائرة خورج أو اظرمسقي اظعؿؾ شري  تؼدعفو صعؾقي أخري خدعوت اىؿرطقي

م.اٌؼدعيماًدعيمععمضقؿيمتؿـودىمعـماظؿـػقذؼيماظالئقيمهددهمٌوموصؼًوماظؾضوسي ضقؿي ......معـ جيووز ال مبو اٌصؾقي

 الرؼليق
ماظؾضوسيم" ضقؿي ......معـ جيووز ال مبو*مغؼرتحمحذفمسؾورةم"م

مبوظردقممحقٌمأنمردقمماظػقصمعؼوبؾمخدعوتماظـوصذةماظقاحم*ؼرجوء ماظـظرمسيماظػؼرةماألوديماًوصي نمةمألدإسودة

مأداءماًدعيمسيمشريمأوضوتماظعؿؾماظرمسقيمالمسالضيمظفمبؼقؿيماظؾضوسي

ؼوغقنمرضؿمغرىمضرورةمعراجعيمطوصيماظردقمماظقاردةممبشروعماظؼوغقنمظؿصؾحمسشرةمأضعوفماظـلىماظلوبؼيمواظقاردةمبوظ*

م،غظرًامإلخؿالفمضقؿيماىـقفماٌصري.م66مظلـيمم66

م

 82املادج 
هصؾمضرؼؾيمذيرطقيمبـلؾيم.....معـماظؼقؿيموبشرطماٌعوؼـيمسؾكمعومؼلؿقردمعـمدقوراتماظرطقبماظيتمالمتؿفووزمضقؿؿفوم

صلطـرممبومصقفوماظلوئؼمواظالزعيمإلغشوءمأوماظؿقدعمسيماظشرطوتماٌرخصمهلوم...مواظلقوراتماٌعدةمظـؼؾمسشرةمأذكوصم

ماظؼوغقنمرضؿم مألحؽوم ماظلقوحلمرؾؼًو مم62بوظعؿؾمسيمذبولماظـؼؾم مظؾشروطمواألوضوعماظيتمهددػومم5311ظلـي وصؼًو

ماظالئقيماظؿـػقذؼيمسؾكمأنمتمدىماظضرؼؾيمطوعؾيمسؾكمعومزادمسـمحدماإلسػوء.

مذؼليق

بؼقؿيماظلقوراتممورؾؼًومظـظومماظؿؽقؼدماىؿرطلمدقوراتماظرطقبمبعددماظرطوبموظقسماىؿرطقيمسؾكمغؼرتحمربطماظضرؼؾيم

 HSاظدوظلم

 82هادج 
 : اآلتقي ظألحؽوم اىؿرطقي اإلسػوءات دبضع اظؼوغقن اإلخاللمبوحؽوم سدم ععم

بليماىؿرطقيم اظؿعرؼػي صك بؿكػقضوت أو جزئقًو أو طوعاًل اإلسػوء طون دقاء اٌعػوة األذقوء سي اظؿصرف حيظر -مأ

أجؾفوم عـ اظؿكػقض أو اإلسػوء تؼررم اظيت األشراض شري صك ادؿعؿوهلو أو ظؾؿؾؽقي اظـوضؾي اظؿصرصوت أغقاع عـ غقع
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مبعد معـ اىؿرطقي واظردقم اظضرائى ودداد اىؿورك عصؾقي عقاصؼي اال  حول األخرى اظضرائى وشريػو

م.اظؿـػقذؼي اظالئقي اظيتمهددػو اظشروط و ظؾـلى وصؼو ادؿقؼوضفو

 (82ذاتغ )هادج 
 عـفو اإلسػوء اظلوبؼ واظردقم اظضرائى طوصي وهصؾ ، اإلصراج عـمتورؼخ دـقات زيس ٌدة ايظر ػذا ؼلرى-بم

محولمعوغع ػذا صك اظدارج االدؿعؿول  األذقوء تؾؽ تلؿعؿؾ مل اذا ماذا  اظشكص عـ ادؿعؿوهلو دون اظـشوطماال

 عدة صؿقضػ ماظقزؼرمأومعـمؼػقضفؼؼؾؾفم ُعربر دؾى جربيمأو حودث أو ضوػرة ضقة بلؾى أجؾف عـ أسػقً صقؿو اٌعػل

مبشلغفوم. اٌؼررة ايظر عدة واغؼضوء زوالماٌوغع بعد إال اظضرائى تلؿقؼ ال و ايظر

م  ػذا مبقجى اىؿرطقي اظضرائى عـ اٌعػوة واٌشروبوتماظروحقي واظدخون واظلقفور اظلفوئر سـ اإلصراج حيظرم-جـ

 واظيت اظضرائى ػذه عـ إسػوئفو سؾك اٌؿقزةماظداظي اظعالعي سؾقفو عؾصؼو ؼؽـ مل عو أخرى وضرارات بؼقاغني أو اظؼوغقن

ماٌصؾقي هددػو

ممصراحي سؾقفو غص إالمإذا تعػك ال و ، اظرطقب دقورات اظؼوغقن ػذا صك اظقاردة اظـؼؾ ودوئؾ سؾورة المتشؿؾم-د

 اٌعػوة األصـوف ادؿعؿول عـ ظؾؿلطد اٌصؾقي ظرضوبي دبضع غظوعقي ضققدات و دفالت بنعلوك اٌعػوة اىفوت تؾؿزمم-ه

ممماظؿـػقذؼي هددػوماظالئقي اظؿك ظؾشروط وصؼو أجؾف عـ أسػقً اظغرضماظذي سي

 
 
 
 

 ذؼليق ػلً اجلزء املظلل :
ماٌطؾقبمربطمعدةمايظرمبلـقاتمإػالكماألصؾماظـوبؿيموصؼًومظطؾقعيماألصؾم.

 33املادج 
مماٌصؾقيمرئقسمعـمبؼرارمايرةماألدقاقمبـظوممؼرخصمبوظعؿؾ

مواىعوظيمتؼدميفومواظضؿوغوتماظقاجىمصقفوماٌقدسيمواظؾضوئعماظـظومماظعؿؾمبفذامضقاسدماظؿـػقذؼيماظالئقيموهددمم

  بفوماٌؿعؾؼيماألخرىمواظؼقاسدمبؼوئفوموعدةمظؾؿصؾقيمأداؤػوماظقاجى
موالمجيقزماظرتخقصمبفذاماظـظوممسيمشريماٌقاغلء

م

 )إسرثذل ػلً الٌحى الرايل(  ذؼليق
ممموزؼرماٌوظقيمعـمبؼرارمايرةماألدقاقمبـظوممؼرخصمبوظعؿؾ

 

 (السواح املؤقد) الفصل الساتغ 
 (32املادج )

اظقدقطيموماٌؽقغوتم واظلؾع األوظقي اٌقاد واظردقم اظضرائى عـ وشريػو اىؿرطقي اظضرؼؾي عـ عمضؿي بصػي تعػك

م اظلؾع وتعؾؽي إغؿوج علؿؾزعوت وطذا ، تصـقعفو بؼصد اٌلؿقردة  أو إصالحفو ألجؾ اٌلؿقردة واألصـوفاٌصدرة

متصدؼرػوم إسودة ثؿ صـعفو تؽؿؾي

اظقزؼرمبوالتػوقم وؼصدر ، اٌلؿقؼي واظردقم اظضرائى اٌصؾقيمضؿوغًومبؼقؿي ظدى اٌلؿقرد ؼقدع أن ظإلسػوء وؼشرتط

م

م

م

م

م
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 إؼداع عؼوبؾ اٌمضً إلسػوءا صقفو ؼؿؿ اظيت واظؼقاسدمواظـظؿ واظشروط ايوالت بؾقون ضرارًا واظصـوسي اظؿفورة وزؼرععم

اظؿصدؼرم ضؾؾ ؼػقضف عـ أو ظؾقزؼر وجيقز ، عـمتورؼخماإلصراج وغصػ,دـي خالل اظؿصدؼر إسودة ؼؿؿ أن سؾك ، ضؿون

 .دـي جيووز ال مبو أخرى ٌدد أو ٌدة اٌدة ػذهمعد

 اظؼقاغني سي سؾقفو اٌـصقص  اظؼقاسدماالدؿريادؼي سيمشريماألصـوفمعـ واألصـوفمواظلؾع اٌقاد ػذه تعػك طؿو

 اًوصيمبوالدؿريادم واظؼرارات

مماٌصؾقيمعقاصؼيمبعدمالمإمأجؾفومعـمادؿقردتماألشراضماظيتمشريمسيمواألصـوفماٌقادمتؾؽمسيماظؿصرفموحيظر

بقاضعمماإلضوصقيمواظضرؼؾيمادؿقؼوضفومحولماظلوبؼمتؼدؼرػومواظردقمماظضرائىموددادم،ماالدؿريادؼيماظؼقاسدموادؿقػوء

ماٌشورمواألصـوفماٌقادمدخقلمعـمتورؼخمعـفمجزءمأومذفرمطؾمسـماٌدصقسيمشريماىؿرطقيماظضرؼؾيمضقؿيمعـم........

ممماظلدادموحؿكمتورؼخمظؾؾالدمإظقفو

معـطؼيمإديماظغريمررؼؼمسـمأوماٌلؿقردؼـممبعرصيماظؾضوئعمأوماٌصـقسوتمعـمغؼؾفممتمعومبـلؾيمإظقفماٌشورماظضؿونموؼرد

معـماظؽؾكمتؿؿؿعمبوإلسػوءمخورجماظؾالدمأومبقعفومإديمجفوتمإديمتصدؼرػومأومخوصيمرؾقعيمذاتماضؿصودؼيمعـطؼيمأومحرة

معراسوةمععماألداء،مواجؾيماإلضوصقيمواظضرؼؾيمواظردقمماظضرائىمتؾؽمأصؾقًماٌدةماغؼضًمصنذام،مواظردقمماظضرائى

مماٌؼررةمالدؿريادؼيماماظؼقاسدمادؿقػوء

ماٌودهمػذهمسيمإظقفوماٌشورماظؾضوئعمأوماظـفوئلماٌـؿٍمسؾكماٌلؿقؼيمواظردقمماظضرائىمعـماىزئلماإلسػوءمضقؿيمؼقازيمعوموؼرد

م.جزئلمتؿؿؿعمبنسػوءمىفوتماظؾقعممتمإذا

 (32ذاتغ )هادج 
مامععفومؼصعىمحبقٌمععوٌفومشريتمضدمإظقفوماٌشورمواألصـوفماٌقادمسؾكممتًماظيتماظصـوسقيماظعؿؾقوتمطوغًموإذام

ذاتفومماٌلؿقردةماألصـوفمسودةمسيمصـعفومؼدخؾممموماٌصدرةماٌـؿفوتمتؽقنمصقؽؿػلمبلنمسقـقؿفومسؾكمالدؿدالل

موسقادمماهلوظؽمغلىماىفيمػذهموهددم،ماظيتمحيددػوموزؼرماظؿفورةمواظصـوسياٌكؿصيمماىفيمظؼرارموصؼًوموذظؽ

ممضقؿي.مهلومطوغًمإذاموعوماظصـوسي،

ماظؿلوعحمسـماظزؼودةمسيمغلىماهلوظؽموسقادمماظصـوسيممبومالمجيووزم.....معـماظـلؾيماظيتمضررتفوماىفيماٌكؿصيم.وجيقزم

م.إظقفماٌشورماظضؿونمردموغظؿماٌمضًمظؾلؿوحماٌـظؿيمواإلجراءاتماظؼقاسدماظؿـػقذؼيماظالئقيموهدد

 الرؼليق
م%معـمضقؿيماظؾضوسي5بقاضعم االضوصقي اظضرؼؾي تؽقن نأ

ظؿصؾحمثالثيمدـقاتم)مإعوممتقحقدماٌددبعدمإدؿطالعمرأيماٌصدرؼـمحقلمعددمإسودةماظؿصدؼرم4موجدمأنمأشؾؾفؿمؼرونم

م(م63(مو)اٌودةم62(مو)اٌودةم61سيمذيقعمايوالتمم)اٌودةممدـؿنيموعفؾيمدـيمأومدـيموغصػموعفؾيمدـيموغصػ(
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 الرؼليق

 اٌكؿصي اىفي ضررتفو اظؿك اظـلؾي منمم%81 ووزجي ال مبو اظصـوسي وسقادم اهلوظؽ غلى صك اظزؼودة سـ وجيقزماظؿلوعح

ماٌصؾقي. تؼؾؾفو عربرة ألدؾوب

 (اإلفزاج املؤقد) الثاهي الفصل
 3٦هادج 
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مأحدمتؼدؼؿمبعدموذظؽماٌؼررةمواظردقمماظضرائىمعـموشريػوماىؿرطقيماظضرؼؾيمأداءمتعؾقؼمععماظؾضوئعمسـمعمضؿًوماإلصراجمجيقز

اٌصؾقي.متؼؾؾفوماظيتماظضؿوغوت  

مأومظؾعؿؾم،مواظقكقتماظرطقبمدقوراتمسدامصقؿوماظـؼؾموودوئؾموايووؼوتمواألجفزةمواٌعداتماآلالتمسـمعمضؿًومظإلصراجموبوظـلؾي

مأومذفرمطؾمسـماٌمضًماإلصراجمسيمتورؼخماٌؼررةماىؿرطقيماظضرؼؾيمعـم........مبقاضعمذيرطقيمضرؼؾيمهصؾماظؾالدمداخؾماظؿلجري

ماإلصراجماظـفوئلمسـفوممأومظؾكورجمتصدؼرػومإسودةموحؿكماظؾالدمداخؾمبؼوئفومعدةمرقالموذظؽمدـقؼًوم.......مأضصلموحبدمعـفمجزء

 ووؼؽؿػكمبؿؼدؼؿمتعفدمعـماظقزؼرماٌكؿصماومرئقسماهلقؽيمإذامطوغًمواردةمظصوحلمجفوتمحؽقعقيمظؾعؿؾمسيماٌشروسوتمايؽقعقيم

 . صقف اظـفوئل اإلصراج مت اظذي اظشفر خالل اٌلددة اظـلؾي ؼعودل عو اىؿرطقي اظضرؼؾي عـ خيصؿ

م.اظـظوممػذامظؿطؾقؼماظالزعيمواظشروطمواٌددمواظضؿوغوتمالتميوواماظضرؼؾيمأداءمعؼوبؾمتعؾقؼمماظؿـػقذؼيماظالئقيموهدد

م

 

 ثذال الٌض الرايل كاآلذي :املطلىب إسر
م

 اظقكقت و اظرطقب دقورات سدا صقؿو اظـؼؾ وودوئؾمايووؼوت و االجفزه و اٌعدات و اآلالت سـ عمضؿًو ظالصراج وبوظـلؾي

 اىؿرطقف اظضرؼؾف عـم%5 بقاضع ذيرطقف ضرؼؾف هصؾ اظؾالد داخؾماظؿلجري او ظؾعؿؾ ،

 داخؾ بؼوئفو عده رقال وذظؽ دـقؼًو م%58ماضصك حبد و عـف جزء او ذفر طؾ سـ اٌمضً االصراج تورؼخ صك اٌؼرره

م.سـفو اظـفوئك االصراج او ظؾكورج تصدؼرػومإسوده حؿك و اظؾالد

م

 (الضزيثح رد) الراسغ الفصل
 3٨ هادج

ماٌـؿفوتمصـوسيمسيمادؿكدعًماظيتماألجـؾقيماٌقادمسؾلمهصقؾفوماظلوبؼمواظردقمماظضرائىمعـموشريػوماىؿرطقيماظضرؼؾيمترد

تؿؿؿعممىفوتمبقعفوممتمأومخوصيمرؾقعيمذاتماضؿصودؼيمأومعـطؼيمحرةمعـطؼيمإظلمغؼؾفوممتماظيتمأوماًورج،مإظلماٌصدرةماحملؾقي

مػذهممعدماظؿصدؼرممتوممضؾؾمؼػقضفمعـمأومظؾقزؼرموجيقزماإلصراج،متورؼخمعـمدـيمخاللمواظردقمماظضرائىمتؾؽمعـماظؽؾلمإلسػوءبو

م.مموثؾيمأخريمٌدةماٌدة

م.جزئلمتؿؿؿعمبنسػوءمىفوتماظؾقعممتمإذامواظردقم،ماظضرائىمعـموشريػوماىؿرطقيماظضرؼؾيمعـماىزئلماإلسػوءمضقؿيمؼقازيمعوموؼرد

م.ماظؿصدؼرمإسودةمبعدمواظردقمماظضرائىمردمؼؿؿماىؿرطقيماٌلؿقدسوتماديمإظقفوماٌشورماظؾضوئعمغؼؾمحوظيموسي

مسقـقؿفومسؾكماللمالدؿدمامععفومؼصعىمحبقٌمععوٌفومشريتمضدماظقفوماٌشورماألصـوفمسؾكممتًماظؿكماظصـوسقيماظعؿؾقوتمطوغًموإذا

اظيتمماٌكؿصيماىفيمظؼرارموصؼومذاتفوموذظؽماٌلؿقردةماألصـوفمسودةممصـعفومصكمؼدخؾممموماٌصدرةماٌـؿفوتمتؽقنمصقؽؿػلمبلن

م.اظصـوسيموسقادمماهلوظؽمغلىماىفيمػذهموهددحيددػوموزؼرماظؿفورةمواظصـوسيم،

م.اظضرؼؾيمظردماٌـظؿيمواظضقابطمواظشروطماظؼقاسدماظؿـػقذؼيماظالئقيموهدد

م

م

م

 ذؼليق
بعدمإدؿطالعمرأيماٌصدرؼـمحقلمعددمإسودةماظؿصدؼرم4موجدمأنمأشؾؾفؿمؼرونمتقحقدماٌددمظؿصؾحمثالثيمدـقاتم)مإعوم

م(م63(مو)اٌودةم62(مو)اٌودةم61دـؿنيموعفؾيمدـيمأومدـيموغصػموعفؾيمدـيموغصػ(مسيمذيقعمايوالتمم)اٌودةم

م

م3٩ هادج

مالماظؿكماٌلؿقردةماألجـؾقيماظؾضوئعمتصدؼرمسـدمهصقؾفوماظلوبؼماألخرىمواظردقمماظضرائىمعـموشريػوماىؿرطقيماظضرؼؾيمترد

مسقـقؿفومعـماظؿـؾًموبشرطماحملؾقيماٌـؿفوتمعـمعـقؾمهلومؼؽقن

م.ممسـفوماظضرؼؾيمددادمعـمتورؼخمدـيمخاللماظؿصدؼرمؼؿؿموأن

مدؾؼمبضوئعمأومعفؿوتمأومععداتمتصدؼرمسـدمهصقؾفوماظلوبؼماألخرىماظردقمماظضرائىمعـموشريػوماىؿرطقيماظضرؼؾيمتردمطؿو

مماألدؾوبمعـمدؾىمأليمغفوئقًومضؾقهلومورصضمادؿريادػو

 ذؼليق
أنمأشؾؾفؿمؼرونمتقحقدماٌددمظؿصؾحمثالثيمدـقاتم)مإعومبعدمإدؿطالعمرأيماٌصدرؼـمحقلمعددمإسودةماظؿصدؼرم4موجدم

م(م63(مو)اٌودةم62(مو)اٌودةم61دـؿنيموعفؾيمدـيمأومدـيموغصػموعفؾيمدـيموغصػ(مسيمذيقعمايوالتمم)اٌودةم

م
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مسـفوماظضرؼؾيمددادمدـيمعـمتورؼخمخاللمتصدؼرػومإمتوممبشرطموذظؽ

موهددماظالئقيماظؿـػقذؼيمذروطموأوضوعمتطؾقؼمػذهماٌودة

م

 اجلوزكيح( )اإلجزاءاخ  الثاب السادس
 املسثق( األول )االسرؼالم الفصل

 28 هادج
ماظعؿؾقوتمبعضمأوماىؿرطقيماظعؿؾقوتمسـوصرمأيمعـمسـماٌلؾؼمالدؿعالممامجيقزماظؼوغقنماإلخاللمبلحؽوممسدممعع

م.ماظصؾيمذات

م.جـقفم.........مجيووزمالممبوماالدؿعالمموضقؿيمردؿمبذظؽ،ماًوصيمواظشروطماإلجراءاتماظؿـػقذؼيماظالئقيموهدد

 الرؼليق
ؿوركمػلمعلوسدةماٌؿعوعؾنيمععماىحقٌمأنمجـقف"مم.........مجيووزمالممبوماالدؿعالممردؿموضقؿي"مممسؾورةمحذفمغؼرتح

بوظؾـقدماىؿرطقيمٌومضدمؼؿؿمإدؿريادهمطندؿعالممعلؾؼم،مماٌؿعوعؾنيممتعرؼػمؿسؾقفومصؿقؿمسؿؾمعقزػلمعصؾقيماىؿوركم

مغرىمأغفمالمجيىمصرضمأيمردؿمسؾكماإلدؿعالممسـمبـدمذيرطلموأيمعـماظعؿؾق وتمواإلجراءاتماىؿرطقيم،صفذامظذا

مصؿقؿمسؿؾماٌصؾقي.

 3٦هادج 
 اظشلن وصوحى اٌصؾقي بني اظـزاع أدؿؿر إذا،م5331ظلـيمم81غقنماظؿقؽقؿماظصودرمبوظؼوغقنمرضؿموععمعراسوةمأحؽوممض

تشؽؾمبرئوديم هؽقؿ ىـي إدي اظـزاع حيول اٌصؾقي، اظؿقؽقؿموواصؼً إدي اظـزاع إحوظي وطقؾف أو األخري ورؾى ،

 وربؽؿ ؼػقضف عـ رئقلفومأو خيؿوره اٌصؾقي سـ ربؽؿ وسضقؼي ،مذويماًربةمعـمشريماظعوعؾنيمبوٌصؾقي أحد

مصوحىماظشلنم. خيؿوره

وؼؽقنمضرارماظؿقؽقؿ، غػؼوت ؼؿقؿؾ عـ بقون سؾل اظؼرار ؼشؿؿؾ أن سؾل اآلراء، علؾؾومبلشؾؾقي ضرارػو اظؾفـي وتصدر

 اٌقاد سي اظؿقؽقؿ ضوغقن سي سؾقفو اٌـصقص األحقال سي ال إ صقف ظؾطعـ ضوبؾ شريماظؾفـيمغفوئقًومعؾزعًومظؾطرصني

مواظؿفورؼيم. اٌدغقي

مأسضوءػو وعؽوصكت اظؿقؽقؿ ىون أعوم اظعؿؾ وإجراءات وضقاسد غػؼوت اظؿـػقذؼي اظالئقي وهدد

 

 ذؼليق
 ,اٌصؾقي وواصؼً اظؿقؽقؿ إدي اظـزاع وطقؾفمإحوظي أو األخري ورؾى  ,اظشلن وصوحى اٌصؾقي بني اظـزاع أدؿؿر إذا

 سـ ربؽؿموسضقؼي ,بوٌصؾقي اظعوعؾني شري عـ اًربة ذوى أحد برئودي تشؽؾمهؽقؿ ىـي إدي اظـزاع حيول

م.اظشلنمصوحى خيؿوره وربؽؿ ؼػقضف عـ أو رئقلفو خيؿوره اٌصؾقي

ماظؿعؾقؼ4

 اظؾفـي ؼرأس اظذىمظؾؼضوء االعر وؼرتك اظـزاع صك ررف اٌصؾقي انمحقٌ " ,اٌصؾقي وواصؼً  "سؾورة حذف غؼرتح

م.ظؾؿقؽقؿ اظؾفقء صك اظـزاع ررصك احد عـ علؾؼمذرط ػـوك ؼؽقن ان دون

 سيماظـزاعربلؼيمعقاصؼوتمعـمأحدمرمعشرتطمحقٌمأنماظؾفقءمإديماظؿقؽقؿمالمجيىمأنمؼؽقن

 ( املخالفاخ)  الفصل األول  ( والؼقىتاخ اجلزائن)    الثاب الراسغ
 ٧1هادج 

ماآلتقيم4 األحقال سي جـقف1111 عؼدارػو ميـؾقغفؿمشراعي عـ أو األخرى اظـؼؾ وودوئؾ اظطوئرات ضودة أو اظلػـ سؾكمربوبـي تػرض

 سـ اظؿلخر أو اظؼوغقن ػذا عـ م11،م13دماٌقا سي اٌشورمإظقفو اظؽشقف أو عالحؼفو أو (اٌوغقػلً )اظشقـ ضوئؿي تؼدؼؿ سدم-5

ماحملددم. اٌقعود

 (٦٨ذاتغ )هادج 

 
 
 

 ذؼليق خبصىص السطز األول )الغزاهح (  :
جـقفو،مظذامغؼرتحمأالمتزؼدماظغراعيموصؼًومٌشروعم(مزيلؿوئي)م111طوغًماظغراعيماٌػروضيمم66مظلـيم66مرضؿماظؼوغقنمصك

 (م5366ظلـيمم66أضعوفمعومجوءمبوظؼوغقنماظلوبؼمرضؿمم51)مجـقفو(مآالف)م1َ111اظؼوغقنماىدؼدمسـم
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مصققحمبفوم. شري بقون إدراج أو اظشقـ ضوئؿي سي إدراجف جيى عو إشػول -٢

 أو اظؿفقل أو ظضرائىمبوػظي خوضعي أو ممـقسي ظؾضوئع حبري رـ عوئيت سـ ريقظؿفو تؼؾ اظيت اظلػـ غؼؾ -٣

محبرؼي رقارئ أو ضوػرة ذظؽمغوذؽومسـمضقة ؼؽـ مل اىؿرطقيمعو اظرضوبي غطوق داخؾ اظلري وجفي زبوظػي

 إذن دون اظـقؾ عصيب اظلقؼسمأومحبرياتفومأومممراتفومسي ضـوة سي أو ظذظؽ اٌعدة اٌقاغه شري سي اظلػـ ردق -٤

محبرؼي رقارئ أو ضوػرة ذظؽمغوذؽومسـمضقة ؼؽـ مل عو اٌكؿص اىؿرك عـ دوبؼ

م. اظػفوئل ايودث أو اظؼوػرة اظؼقة حوالت سي ال إ ظؾفؿورك مبؽوتى اٌزودة اٌطورات شري سي اظطوئرات ػؾقط -٥

م.اٌصؾقي عـ عقاصؼي دون اىؿرطقي اظدائرة األخرى اظـؼؾ ودوئؾ أو اظطوئرات أو اظلػـ عغودرة -٦

 . ظذظؽ اٌكصصي األعوطـ شري سي اىؿرطقي اظدائرة داخؾ اظؾضوئع تػرؼغ -٧

 عقزػقفوم. وحضقر اٌصؾقي عـ عقاصؼي دون اىؿرطقي اظدائرة داخؾ تػرؼغفو أو اظؾضوئع ذقـ -٨

 ٧0هادج 
م:اآلتقي األحقال سي جـقف1111111 عؼدارػو شراعي تػرض

م .ظؾضقوع اىؿرطقي اظضرؼؾي تعرؼض ذظؽ سؾك ؼرتتى مل إذا اىؿرطل ظؾقونإدراجمبقوغوتمشريمصقققيم -١

 اظيت اىؿرطقي ظألغظؿي اظؾضوئع سؾك اٌرخصمهلؿمبوظؿكؾقص اٌـدوبني أو ، اىؿرطقني اٌكؾصني إتؾوع سدم -٢

م. اظؿلدؼؾقي مبلؽقظقؿفؿ اإلخالل دون وذظؽ واجؾوتفؿم، هدد

 غؼص إدي ذظؽ ؼمدى أن دون اظـؼؾ ودوئؾ ايووؼوتمأو أو اظطرود سؾك اٌقضقسي األخؿوم سؾك احملوصظي سدم -٣

ماظؾضوئعم. سي تغقري أو

 الرالع وا اٌلؿـدات ورؾى اظؿػؿقش سي حؼفؿ بقاجؾوتفؿمومموردي اظؼقوم عـ اىؿورك عقزػل متؽني سدم -٤

ماىؿرطقي اظدائرة داخؾ سؾقفو

 . ظؾضقوع اىؿرطقي اظضرؼؾي تعرؼض سؾقفو ؼرتتى إذاممل ، اٌؼررة اىؿرطقي واإلجراءات اظؼقاسد زبوظػي -٥

 
 

 الرؼليق
م66مرضؿاظلوبؼمماظؼوغقنمهدؼدمماظغراعوتمسيماظؼوغقنمبشؽؾمسوممظؿصؾحمسشرةمأضعوفماظغراعوتماظقاردةمصكغرىمأنمؼؿؿم

مسـمم66مظلـي م ماٌودة ماظغراعيمسيمػذه متزؼد م مغرىمأال ماٌصريم،ظذا ماىـقف مصكم5111،إلخؿالفمضقؿي مجـقفمحقٌمأغف

 جـقفو.(معوئي)م511طوغًماظغراعيماٌػروضيمم66مظلـيم66مرضؿماظؼوغقن

 8٧هادج 
عـمػذاماظؼوغقنمتػرضمسؾلمعـمتلؾىمسؿدًامأومم(18)سيمشريمحوالتماإلسػوءمعـماٌلؽقظقيماٌـصقصمسؾقفوممبوٌودةم

اٌلؿقؼي،موذظؽمصكمحوظيماظـؼصمشريماٌربرممواظردقماظضرائىممصضاًلمسـمم.............بطرؼؼماإلػؿولمشراعيمتعودلم

سؿومأدرجمسيمضوئؿيماظشقـمسيمسددماظطرودمأومربؿقؼوتفومأوموزغفومأومعؼدارماظؾضوئعماظصىمأؼًومطونمغظومماإلصراجم

ماىؿرطلم.

 
 ذؼليق 

هدؼدممغلىماهلدرمأوماظزؼودةموصؼًومظؾؿعوؼريماظعوٌقيمعـمخاللمجدولمؼؿؿمإدراجفمبوظالئقيماظؿـػقذؼيمهلذامأنمؼؿؿم

م اظؼوغقن.م

م
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دماٌكوزنماٌمضؿيمأوماٌلؿقدسوتمأوماٌـورؼمأعومسيمحوظيماظزؼودةمشريماٌربرةموطذظؽماظزؼودةماظيتمتظفرمسـدمجر

،متػرضمايرةمأوماٌـورؼماالضؿصودؼيمذاتماظطؾقعيماًوصيمأوماألدقاقمايرةمدونمأنمتؽقنمعدرجيمسيماظلفالتم

م.اظزائدةماظؾضوئعمسؾكم...........معودلشراعيمت

م

 3٧هادج 
م-اآلتقي4األحقالممأيمعـمسيممم...........تػرضمشراعيمتعودلم

متؼدؼؿمبقوغوتمشريمصقققيمسـمصـػماظؾضوسيمأومعـشؽفو.-5

 مم11111111متؼدؼؿمبقوغوتمسـماظؼقؿيمظألشراضماىؿرطقيمسؾكمسبقمؼـؼصفوممبومجيووزم-8

زبوظػيماظضقابطمواإلجراءاتماىؿرطقيماٌؼررةمبشلنماظؾضوئعماظعوبرة)اظرتاغزؼً(مواٌلؿقدسوتمواٌـورؼمايرةم-6

ؿصودؼيمذاتماظطؾقعيماًوصيمواألدقاقمايرةمواظلؿوحماٌمضًمواإلصراجماٌمضًمواإلسػوءاتمأومشريػومواٌـورؼماالض

 مممعـماظـظؿماىؿرطقيماًوصيم.

 ذؼليق 

جـقفو،مظذامغؼرتحمإسودةماظـظرمسيماظغراعيماٌؼرتحيمم(مثالمثوئي)م611طوغًماظغراعيماٌػروضيمم66مظلـيم66مرضؿماظؼوغقنمصك

(م،وذظؽمظؿلفقؾموتقلريمم66مظلـيم66مرضؿمجـقفم)دريًامسؾكمعؾدأماظعشرمأضعوفمظؾغراعوتماٌذطقرةمبوظؼوغقنم6111ومومجعؾف

ماظؿفورةموسدممإسوضؿفو.

 م%81ممتؼدؼؿمبقوغوتمسـماظؼقؿيمظألشراضماىؿرطقيمسؾكمسبقمؼـؼصفوممبومجيووزم-8

 2٧هادج 
بوٌودتنيمسيمحوظيمسدمماالحؿػوزممبوألوراقمواظلفالتمواظقثوقمواٌلؿـداتماٌشورمإظقفومم...........تػرضمشراعيمتعودلم

عـمػذاماظؼوغقنمأوماالعؿـوعمسـمتؼدميفوم،مصنذامتعذرمهدؼدماظضرؼؾيمأومعـعمصوحىماظشلنمتـػقذماإلذنماٌشورممم81ومم2

 جـقفًومسـدمطؾمإعؿـوعم111111بوٌودةماٌذطقرةمصرضًمشراعفمعؼدارػومإظقفم

 
 واٌلؿـدات واظقثوئؼ واظلفالت بوألوراق ،ماالحؿػوز سدم تعؿد حوظي صك اىؿرطقي اظضرؼؾي ربع تعودل شراعي تػرض

 صوحى أوعـعماظضرؼؾي هدؼد تعذر صنذا ، تؼدميفو سـ االعؿـوع أو اظؼوغقن ػذا عـ(ممم81،م2)م بوٌودتني إظقفو اٌشور

م.أعؿـوع طؾ سـد) عؼدارػوم)مثالثيممآالفمجـقفًو شراعيمصرضً اٌذطقرة بوٌودة إظقف اٌشور اإلذن تـػقذ اظشلن

 ذؼليق 
 جـقفوم6111حبقٌمالمتزؼدماظغراعيمسـممإسودةماظـظرمسيماٌودةمبصػيمسوعيموخبوصيماظغراعيماٌؼرتحياٌطؾقبم

 الرهزية -الثاب الثاًي 
 ٦٧هادج 

 اظضرؼؾي أداء بدون عشروسي شري بطرق عـفو إخراجفو أو اىؿفقرؼي أراضك إدي اظؾضوئع ؼؼصدمبوظؿفرؼىمإدخول

ماظؾضوئعماٌؿـقسيم. ذلن سي أومبوٌكوظػيمظؾـظؿماٌعؿقلمبفو بعضفو طؾفومأو اىؿرطقي

م-4مؼلتلومؼعدمتفرؼؾًومعوم

 اٌؼررة اىؿرطقي اإلسػوءات حدود وووز بضوئع حقوزتفؿمعـ صك ٌو اىؿرطقي اظدائرة داخؾ اٌلوصرؼـ إخػوء -١

مسـفوم. اإلضرار وسدم

 صك حؽؿفو سي عو أو اظلػـ عـ إظؼوئفو أو اٌصؾقي عقاصؼي دون ظذظؽ اٌعدة اٌقاغل شري صك اظؾضوئع تػرؼغم-8
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ماظلقؼسمأومحبرياتفومأومممراتفومأومسيمعصيبماظـقؾ ضـوة سي أو اظؾقري غطوقماظرضوبي

 اظـؼؾ أثـوء عـفو إظؼوئفو أو اٌصؾقي، دونمعقاصؼي ظذظؽ اٌعدة رات اٌطو شري صك اظطوئرات عـ اظؾضوئع تػرؼغ -٣

مم. اىقى

م.هلو اٌـظؿي اظؼقاغني مبؼؿض جؾؾفو واحملظقر اٌؿـقسي اظؾضوئع جؾى-٤

 أو اٌقدسيمبوظدوائرماىؿرطقيمأومبوٌلؿقدسوت أو اظعوبرة اظؾضوئع صك اظؿؾدؼؾ أو اٌربر شري اظـؼص او اظػؼد -٥

م. اًوصي اظطؾقعي ذاتاإلضؿصودؼيمأومبوٌـورؼمايرةمأومبوٌـورؼم ايرة األدقاق أو اٌمضؿي اٌكوزن

م.اإلجراءاتماٌؼررةمسؾقفواومربووظيمإخراجفومعـماظدائرةماىؿرطقيمأوماٌـورؼمايرةمدونمإدبوذماظؾضوئعم إخػوء- ٦

م. عصطـعي أو عزورة صقاتري أو علؿـدات تؼدؼؿ -٧

مأشؾػؿفو سؾل أو سؾقفو طوذبي سالعوت وضع أو ظؾؾضوئع اٌؿقزة اظعالعوت ربق أو غزع أو رؿس أو إخػوءم-2

 اظؾضوئع ذلن بفومصكاٌعؿقلم ظؾـظؿ أومبوٌكوظػي ، اظعؾؿمبلغفومعفربي عع الوور ا بؼصد األجـؾقي اظؾضوئع حقوزةم-3

م.اٌؿـقسي

 ععػوة سـفو اٌػرج اًوصيم،مأو اىؿرطقي األغظؿي أحد وصؼ سـفو اٌػرج اظؾضوئع صك ظؾؿؾؽقي اظـوضؾ اظؿصرف - ١١

 اٌلؿقؼي واظردقم اظضرائى ودداد عقاصؼيماٌصؾقي اظـوصذةم،مدون ظؾؼقاغني وصؼًو صقفو اظؿصرف وربظقر جزئقًو أو طؾقًو

مالدؿريادؼي ا اظشروط وادؿقػوء

م.اٌؿـقسي اظؾضوئع ذلن بفومصك اٌعؿقل ظؾـظؿ رضوبقومبوٌكوظػي اٌرصقضي اظؾضوئع صك اظؿصرفم-55

 ظؾؾقعمبوؼيمودقؾي وسرضفو اىؿرطقي اظضرؼؾي عـ اٌعػوة واٌشروبوتماظروحقي واظدخون واظلقفور اظلفوئر حقوزة - ١٢

م . اظعوعي احملول صك تقاجدػو أو

م.سـفو اٌؼدعي أوماظضؿوغوت اظضرائى عـ وشريػو اىؿرطقي اظضرؼؾي ادرتداد بؼصد ظؾؾضوئع اظصقري اظؿصدؼرم-م56

 اظضرائى عـ شريػو أو اظضرؼؾيماىؿرطقي ادرتداد بؼصد اىؿورك مبعرصي احملرزة اظؾضوئع سقـوت صك اظؿالسىم-51

مأوماظضؿوغوتماظلوبؼمتؼدميفوم.

 طؾفو اىؿرطقيماٌلؿقؼي اظضرائى عـ اظؿكؾص عـف اظغرض ؼؽقن اخر صعؾ أى ارتؽوب اظؿفرؼى حؽؿ صك ؼعؿرب طؿو

مم.اٌؿـقسي اظؾضوئع ذلن بعضفومأومبوٌكوظػيمظؾـظؿماٌعؿقلمصك أو

 اظؾضوئعم. ضؾط سدم اظؿفرؼى إثؾوت عـ ميـعمالو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرؼليق
 "مأخر صعؾ اى"م رةسؾو ان حقٌ االهود برأى عقضحمػق ٌو وصؼًو اٌودة عـ االخرية ورةاظعؾ حذف غؼرتح

م.بوظؿفرؼىمسالضي ظف هؿفو صعؾ اى وراسؿؾ ادي ؼمدىمضد ممو اظػعؾ ػذا ٌعومل ربددة وشري فؿيعؾ ورةسؾ
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محذفم4م

 أو طؾفو اىؿرطقيماٌلؿقؼي اظضرائى عـ اظؿكؾص عـف اظغرض ؼؽقن اخر صعؾ أى ارتؽوب اظؿفرؼى حؽؿ صك ؼعؿرب طؿو

مم.اٌؿـقسي اظؾضوئع ذلن بعضفومأومبوٌكوظػيمظؾـظؿماٌعؿقلمصك

 اظؾضوئعم. ضؾط سدم اظؿفرؼى إثؾوت عـ والمميـع

 ٧٧هادج 

بويؾسممأوماظشروعمصقفمضوممبوظؿفرؼى عـ طؾ ؼعوضى أخر ضوغقن أى سؾقفو ؼـص أذد الخاللمبويمسؼقبي ا سدم عع

مجـقفماومبلحدىمػوتنيماظعؼقبؿنيم. ......... الوووز و جـقف م......... سـ التؼؾ وبغراعي

 وبغراعي دـقات زيس الوووز و ثالثمدـقات سـ عدةمالتؼؾ ايؾس اظعؼقبي طوغً الوور ا بؼصد اظؿفرؼى طون صنذا

ماظعؼقبؿني جـقفمأومبوحدىمػوتني ....... وووز ال جـقفمو ........م سـ التؼؾ

وصكمذيقعماالحقالمحيؽؿمسؾكماظػوسؾنيمواظشرطوءمواالذكوصماالسؿؾورؼيماظؿكممتمارتؽوبماىرمييمظصويفومعؿضوعـنيم

،مصنذامطوغًماظؾضوئعمعقضقعماىرمييمعـماالصـوفمماٌؿفربمعـفواظضرؼؾيماىؿرطقيمم...........بؿعقؼضمؼعودلم

وووزمزيسمدـقاتموبؿعقؼضمؼعودلمعـؾكمضقؿؿفوماومعـؾكمماٌؿـقسيمطوغًماظعؼقبيمايؾسمعدةمالمتؼؾمسـمدـؿنيمومال

اظضرؼؾيماٌلؿقؼيمأؼفؿومأطربم،موصكمػذهمايوظيمحيؽؿممبصودرةماظؾضوئعمعقضقعماظؿفرؼىمصوذامملمتضؾطمحؽؿممبوم

مؼعودلمضقؿؿفوم.

ـماىفيماٌكؿصيم،موطذاماٌؿـقسيمأوماٌرصقضيمعماظؾضوئععماٌضؾقريمإذامملمتؽـمعـموجيقزمظؾؿقؽؿيمايؽؿممبصودرةماظؾضوئ

ودوئؾماظـؼؾمواألدواتمواٌقادماظؿكمادؿعؿؾًمصكماظؿفرؼىموذظؽمصقؿومسداماظلػـمواظطوئراتمعومملمتؽـماسدتمأومأجرتممبعرصيم

معوظؽقفومهلذاماظغرضم.

 صقفو صدر ياظلوبؼ دـقات اًؿس خالل جرمييمتفرؼىمأخرى ارتؽوب ظؾؿؿفؿ دؾؼ إذا ، اظلوبؼي الت ايو صك اظؿعقؼض وؼضوسػ

محؽؿمبوتمبوالداغيم،مأوممتماظؿصوحلمصقفوم.

 اعوم الرتؾوطم،مومتـظرمضضوؼوماظؿفرؼى ا الت حو صك األذد اىرميي بعؼقبي ايؽؿ واٌصودرة ايؽؿمظؿعقؼض دون حيقل وال

مالدؿعفولم. ا وجف سؾك احملوطؿ

 .واألعوغيجرمييمزبؾيمبوظشرفم اىؿرطل اظؿفرؼى جرميي تعؿرب األحقال ذيقع وصك

 

 ًزي ضزورج حذف كلوح )أو الشزوع فيه(
 بويؾس صقف اظشروع او بوظؿفرؼى ضوم عـمطؾ ؼعوضى أخر ضوغقن أى سؾقفو ؼـص أذد سؼقبي بلى اإلخالل سدم عع

مم.اظعؼقبؿني ػوتني بلحدى أو جـقف االظػ سشرة والوووزمجـقف اظػون سـ التؼؾ وبغراعي

 وبغراعي دـقات زيس وووز وال دـقات ثالثمسـ تؼؾ ال عدة بوظلفـ اظعؼقبي طوغً االوور بؼصد اظؿفرؼى طون صنذا

م .اظعؼقبؿني ػوتني بنحدى أو جـقف أالف سشرة وووز وال جـقفمأظػ اظػون سـ التؼؾ

مبوظـلؾيمظؾػؼرةماظـوظـيماٌظؾؾيمعـماٌودةم4مم

 ذؼليق
مبوظـلؾيمٌوػقيماظشكصماإلسؿؾوريماٌذطقرةم4مغرىمسدممإدخولماظقطقؾمأوموطقؾماظشقـمأوماٌلؿكؾص

م

م

م

م

م

م

 

 ٨٧هادج 
 واًوعلي واظرابعي واظـوظـي اظـوغقي اظػؼرات احؽوم تلرى أخر ضوغقن أى سؾقفو ؼـص أذد ععمسدمماالخاللمبليمسؼقبي

 اظؿزوؼر او اظغش بطرؼؼ االدرتداد صك ذرع أومادرتد عـ طؾ سؾك اظؼوغقن ػذا عـ 16 اٌودة واظلوبعيمعـ واظلوددي

م

ماظؿعؾقؼ

 .ألغفومطؾؿيمصضػوضيم غظرًا " ذرع أو " سؾورة حذف غؼرتح
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وؼؽقنم ، بعضفو او طؾفو سـفو يلوبفوماوماظضؿوغوتماٌؼدعف اٌدصقسي اٌؾوظغ او اظضرائىمالخرى او اىؿرطقي ماظضرؼؾي

 اىرميي عقضقع عـؾكماٌؾؾغ ال ععود اظؿعقؼض

 ٨0هادج 
 واٌقاد واألدوات اظـؼؾ اىرمييموودوئؾ ربؾ- اظؾضوئع وتؽقن اٌصؾقي ظصوحل واظؿعقؼضوت اظغراعوت هصؾ

م.ممـؾف أو عوظؽفو عـ وضقعماىرميي حول واظؿعقؼضوت اظغراعوت ضوعـيمالدؿقػوء اظؿفرؼى سي اٌلؿكدعي

واظردقممم اظضرائى وطوصي اىؿرطقي اظضرؼؾي ضقؿي دداد بعد اظلوبؼي اظػؼرة سي اظقاردة األذقوء سـ اإلصراج وجيقز

 سؾك طدظقؾ عطؾقبي عصودرةمأو ربؾ تؽـ مل عو أعوغف، مبصػياٌلؿقؼيم واظؿعقؼضوت اظغراعوت ،موتلدداألخرى

 اىرميي.

 املطلىب ذؼذيل الٌض ػلً الٌحى الرايل  
واألدواتم اظـؼؾ وودوئؾ- اىرميي ربؾ- اظؾضوئعموتؽقن ظؾدوظي اظعوعي اًزاغي ماٌصؾقيظصوحلم واظؿعقؼضوت اظغراعوت هصؾ

 .ممـؾف أو عوظؽفومعـ وضقعماىرميي حول واظؿعقؼضوت اظغراعوت الدؿقػوء ضوعـي اظؿفرؼىمسي اٌلؿكدعي واٌقاد

 وتلدد ، واظردقم اظضرائى عـ وشريػو اىؿرطقي اظضرؼؾيمضقؿي دداد بعد اظلوبؼي اظػؼرة سي اظقاردة األذقوء سـ اإلصراج وجيقز

 عطؾقبي أو عصودرة ربؾ تؽـ عومل أعوغف، اٌلؿقؼيبصػي واظؿعقؼضوتماظغراعوت

م.اىرميي طدظقؾمسؾك

 الرؼليق
 عقارد عـ عقرد واظؿعقؼضوتماظغراعوت ألن غظرًا ظؾدوظي"مم اظعوعي اًزاغي ظصوحل"مممبوظعؾورة اٌصؾقيم"مم ظصوحل"م سؾورة ادؿؾدال غؼرتح

 طؿؽوصلت ظصرصفو اٌصؾقيمداخؾ ايصقؾي ظزؼودة اٌصؾقيمعع اٌؿعوعؾنيممعع صقفو اظؿعؿد ؿؿؼ ال وحؿك اٌصؾقيموظقلً اظدوظي

 .ظؾعوعؾني

 ٦٨هادج 
 الئقؿف و اظقاردةمبفذاماظؼوغقن واألحؽوم ظؾؼقاسدمواظشروط اإلظؽرتوغقي اظؿفورة بـظوم سؾقفو اٌؿعوضد اظؾضوئع دبضع

 اظؿـػقذؼي

 ذؼليق
بوظالئقيماظؿـػقذؼيم،طؿومغرىمأنمدبضعماظؾضوئعمملمتذطرمتؾؽماظؼقاسدمواظشروطمبفذاماظؼوغقنم،ظذامجيىمتقضققفوم

ماإلظؽرتوغقيموصؼًومٌومتـصمسؾقفمإتػوضقيماىوت. اظؿفورة بـظوم سؾقفو اٌؿعوضد

 ٩٨هادج 
 مبعدمأخذمرأيمػقؽيماظرضوبيماٌوظقي، ظؾعوعؾنيمبوٌصؾقي اظصققي ظؾرسوؼي ضرارمبنغشوءمصـدوق ؼػقضف عـ أو اظقزؼر ؼصدر

 علؿؼؾي إسؿؾورؼي ذكصقي اظصـدوق هلذا وؼؽقن ، إدارتف وطقػقي وأشراضف وعقارده الدودك ا غظوعف وحيدد

 ذؼليق
سيمػذاماظؼوغقنم،حقٌمأغفومخوصيمبؿـظقؿماظعؿؾماظداخؾلمظؾؿصؾقيمغرىمإظغوءمػذهماٌودةمحقٌمأغفمالمداسلمظقجقدػوم

 أوموزارةماٌوظقي
م

م

م
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