
اتفاقيح 
َقم انًحكىو عهيهى تعقىتاخ سانثح نهحريح 

تيٍ جًهىريح يصر انعرتيح 
و 

انًًهكح انعرتيح انسعىديح 
 
 

, (انًشبس إنًٛٓب ـًٛب ثعذ ثبنـشـٍٛ انًزعبلذٍٚ)إٌ جًٕٓسٚخ يظش انعشثٛخ ٔانًًهكخ انعشثٛخ انغعٕدٚخ 

,  دعًًب نهعاللبد األخٕٚخ انمبئًخ ثًُٛٓب

, ٔسؼجخ يًُٓب ـٙ إلبيخ رعبٌٔ ـٙ يجبل َمم األشخبص انًذكٕو عهٛٓى ثعمٕثبد عبنجخ نهذشٚخ يٍ يٕاؿُٙ انـشـٍٛ

ٔإدساكًب يًُٓب نهفٕائذ انُبرجخ يٍ انزعبٌٔ ـٙ ْزا , ٔـٙ عجٛم انزأْٛم االجزًبعٙ نهًذكٕو عهٛٓى ثعمٕثبد عبنجخ نهذشٚخ 

 :يبٚهٙلذ ارفمُب عهٗ , انًجبل 

انثاب األول  

أحكاو َقم انًحكىو عهيهى 

انًادج األونى 

: ـٙ رـجٛك أدكبو ْزِ االرفبلٛخ ٚمظذ ثبنعجبساد انزبنٛخ انًعبَٙ انًٕػذخ لشٍٚ كم يُٓب

 .انذٔنخ انزٙ طذس ـٛٓب دكى اإلداَخ ٔانزٙ ُٚمم يُٓب انًذكٕو عهّٛ: دٔنخ اإلداَخ  -1

 .انذٔنخ انزٙ ُٚمم إنٛٓب انًذكٕو عهّٛ نزُفٛز انعمٕثخ انًمؼٗ ثٓب ػذِ أٔ العزكًبنٓب:دٔنخ انزُفٛز -2

كم شخض ُٚفز عمٕثخ عبنجخ نهذشٚخ ـٙ إلهٛى أدذ انـشـٍٛ ثًٕجت دكى لؼبئٙ ثبد طبدس ـٛٓب : انًذكٕو عهّٛ  -3

 .ثئداَزّ

 

 انًادج انثاَيح 

ٚجهػ كم يٍ انـشـٍٛ انًزعبلذٍٚ انـشؾ اٜخش عهٗ ٔجّ انغشعخ ثبألدكبو انمؼبئٛخ انجبرخ انًزؼًُخ انعمٕثبد  -1

 .انغبنجخ نهذشٚخ انظبدسح عهٗ إلهًٛخ ـٙ دك يٕاؿُخ رنك انـشؾ

ٚزعٓذ انـشـبٌ انًزعبلذاٌ ثأٌ ٚزجبدال َمم انًذكٕو عهٛٓى ثعمٕثبد عبنجخ نهذشٚخ رُفٛزًا نألدكبو انمؼبئٛخ انجبرخ  -2

 .انظبدسح يٍ يذبكى دٔنخ اإلداَخ ٔرنك ٔـمًب نهمٕاعذ انًجُٛخ ـٙ ْزِ االرفبلٛخ

 

انًادج انثانثح 

 :انزبنٛخ ُُٚمم انًذكٕو عهٛٓى ثعمٕثبد عبنجخ نهذشٚخ نذٖ أٖ يٍ انـشـٍٛ انًزعبلذٍٚ ٔـك انششٔؽ 

أٌ ركٌٕ انجشًٚخ نهظبدس ـٙ شأَٓب دكى اإلداَخ يعبلجًب عهٛٓب ثعمٕثخ عبنجخ نهذشٚخ ـٙ رششٚعبد انـشـٍٛ  -1

 .انًزعبلذٍٚ

 .أٌ ٚكٌٕ انًذكٕو عهّٛ دبياًل نجُغٛخ دٔنخ انزُفٛز -2

 .أٌ ٚكٌٕ انذكى ثبرًب ٔٔاجت انُفبر -3

 .أٌ ٕٚاـك انـشـبٌ انًزعبلذاٌ عهٗ ؿهت انُمم -4

ٔإرا نى ٚغزـع انزعجٛش عٍ إسادرّ كزبثخ ركٌٕ انًٕاـمخ يٍ يًثهّ , أٌ ٕٚاـك انًذكٕو عهٛخ كزبثخ عهٗ َمهّ  -5

 .انمبََٕٙ

أٌ -  اعزثُبء–ٔيع رنك ٚجٕص , أال رمم يذح انًذكٕو ثٓب انغبنجخ نهذشٚخ عٍ عزخ أشٓش عُذ رمذٚى ؿهت انُمم  -6

 .ٚزفك انـشـبٌ انًزعبلذاٌ عهٗ انُمم إرا كبَذ انًذح انجبلٛخ يٍ انعمٕثخ انٕاججخ انزُفٛز ألم يٍ عزخ أشٓش



انًادج انراتعح 

: ٚكٌٕ ؿهت َمم انًذكٕو عهّٛ يشـٕػًب ـٙ انذبالد انزبنٛخ

 .إرا سأد دٔنخ اإلداَخ أٌ يٍ شأٌ انُمم انًغبط ثغٛبدرٓب أٔ أيُٓب أٔ َظبيٓب انعبو -1

أٔ إرا طذس ـٙ شأَٓب لشاسًا ثبنذفظ أٔ أيش ثأال ٔجّ , إرا ُلؼٗ ثبنجشاءح عٍ األـعبل َفغٓب ـٙ دٔنخ انزُفٛز  -2

 .إللبيخ انذعٕٖ

أٔ طذسـٙ شأَٓب  دكى ثبد ,إرا كبٌ دكى اإلداَخ يؤعغًب عهٗ ٔلبئع إَمؼذ انذعٕٖ ـٙ شأَٓب ـٙ دٔنخ انزُفٛز  -3

 .أٔعمـذ انعمٕثخ ثبنزمبدو, َفز ـٙ دٔنخ انزُفٛز

 

انًادج انخايسح 

: ٚجٕص سـغ َمم انًذكٕو عهّٛ ـٙ انذبنزٍٛ انزبنٛزٍٛ

 .إرا كبَذ األـعبل انزٙ طذس عُٓب دكى  اإلداَخ يذاًل إلجشاءاد لؼبئٛخ رجبشش ـٙ دٔنخ انزُفٛز -1

إرا نى ٚغذد انًذكٕو عهّٛ جًٛع االنزضايبد انًبنٛخ انخبطخ ٔانعبيخ ٔانؽشايبد انًذكٕو عهّٛ ثٓب يبنى ٚثجذ  -2

. إعغبسِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   انثاب انثاَي

اإلجراءاخ 

انًادج انسادسح 

:        ٚمذو ؿهت انُمم أ٘ يٍ 

 .دٔنخ اإلداَخ -1

 .دٔنخ انزُفٛز -2

. ٔٚمذو انـهت ـٙ ْزا انشأٌ إنٗ أدذ انـشـٍٛ, انًذكٕو عهّٛ أٔ يٍ ًٚثهّ لبًََٕب أٔ ٔكٛهّ  -3

 

انًادج انساتعح 

 :عهٗ دٔنخ اإلداَخ أٌ رشـك ثـهت انُمم انًغزُذاد انزبنٛخ -1

 .طٕسح سعًٛخ يٍ انذكى اثجبد انٕاجت انُفبر ( أ

,  ثٛبٌ ثبنًذح انًزجمٛخ انٕاججخ انزُفٛز يٍ انعمٕثخ ٔيذح انذجظ االدزٛبؿٙ انزٙ لؼٛذ عهٗ ريخ انمؼٛخ  ( ة

 .ٔأ٘ يعهٕيبد ػشٔسٚخ عٍ شخظٛخ انًذكٕو عهّٛ لجم انُـك ثذكى اإلداَخ ٔثعذِ

. إلشاس ثًٕاـمخ انًذكٕو عهّٛ عهٗ َمهّ أٔ يٕاـمخ يٍ ًٚثهّ لبًََٕب  (ج

. طٕسح يٍ طذٛفخ انذبنخ انجُبئٛخ نهًذكٕو عهّٛ  (د

. ثُبء عهٗ ؿهت دٔنخ اإلداَخ رمذو دٔنخ انزُفٛز يغزُذ سعًٙ ٚثجذ جُغٛخ انًذكٕو عهّٛ نذٔنخ انزُفٛز - 2

ٔإرا سأد إدذٖ انذٔنزٍٛ أٌ انًعهٕيبد أٔ انًغزُذاد انٕاسدح يٍ انذٔنخ األخشٖ ؼٛش كبـٛخ ـهٓب ؿهت 

. اعزكًبنٓب

 

انًادج انثايُح   

رذٛؾ انجٓبد انًخزظخ نذٖ انـشـٍٛ انًزعبلذٍٚ انًذكٕو عهّٛ عبيًب ثبإلجشاءاد ٔانمشاساد انًزخزح دٛبل ؿهت 

. َمهّ

انًادج انتاسعح 

 .ثعذ طذٔس انًٕاـمخ عهٗ َمم انًذكٕو عهّٛ رغهًّ دٔنخ اإلداَخ إنٗ دٔنخ انزُفٛز ٔـمًب نهزشرٛجبد انزٙ ٚزفك عهٛٓب -1

 .عذا انزكبنٛؿ انزٙ أَفمذ داخم أساػٙ دٔنخ اإلداَخ, رزذًم دٔنخ انزُفٛز ركبنٛؿ َمم انًذكٕو عهّٛ  -2

 

انًادج انعاشرج 

:  أٌ رشاعٗ انزبنٙ – ثعذ َمم انًذكٕو عهّٛ –عهٗ دٔنخ انزُفٛز 

 .ٔرخزض ٔدذْب ثبرخبر جًٛع انمشاساد انًزظهخ ثكٛفٛخ انزُفٛز , أٌ رُفز انعمٕثخ ؿجمًب ألَظًزٓب  -1

أَّ الٚجٕص نٓب أٌ رؽهظ انعمٕثخ عٕاء يٍ دٛث ؿجٛعزٓب أٔ يذرٓب عٍ انعمٕثخ انغبنجخ نهذشٚخ انًذكٕو ثٓب  -2

 .ٔال أٌ رجبٔص انذذ األلظٗ انًمشس نٓب ـٙ لبٌَٕ دٔنخ انزُفٛز, ـٙ دٔنخ اإلداَخ 

. أال رذٕل انعمٕثخ أٔ اإلجشاءاد انغبنجخ نهذشٚخ إنٗ عمٕثخ ؼشيٛخ -3

 

 

 

 

 

 

 



انًادج انحاديح عشرج 

 .ٚغشٖ عهٗ انًذكٕو عهّٛ انعفٕ انعبو أٔ انخبص انظبدس يٍ دٔنخ اإلداَخ -1

 .ٚجٕص نذٔنخ انزُفٛز أٌ رظذس عفًٕا عبيًب أٔ خبطًب عهٗ انًذكٕو عهّٛ ثعذ يٕاـمخ اإلداَخ -2

رجهػ دٔنخ اإلداَخ دٔنخ انزُفٛز ثشكم ـٕس٘ ثأ٘ لشاس أٔ اجشاء رى ـٙ إلهًٛٓب ٚكٌٕ يٍ شأَّ إَٓبء رُفٛز انعمٕثخ  -3

. ٔعهٗ انجٓبد انًغئٕنخ ـٙ دٔنخ انزُفٛز رُفٛز ْزِ انمشاساد انًجبششح , كهٓب أٔ ثعؼٓب 

 

انًادج انثاَيح عشرج 

. رخزض انذٔنخ اإلداَخ ٔدذْب ثبنفظم ـٙ أ٘ ؿهت إلعبدح انُظش ـٙ دكى اإلداَخ

انًادج انثانثح عشرج 

الٚجٕص نذٔنخ انزُفٛز إعبدح يذبكًخ انًذكٕو عهّٛ ٔانًُمٕل ثًٕجت أدكبو ْزِ االرفبلٛخ عهٗ األـعبل انزٙ طذس 

. ثشأَٓب دكى اإلداَخ 

انًادج انراتعح عشرج 

: رجهػ دٔنخ انزُفٛز دٔنخ اإلداَخ ـٙ شأٌ رُفٛز انعمٕثخ انغبنجخ نهذشٚخ ـٙ انذبالد انزبنٛخ

 .إرًبو رُفٛز انذكى -1

 .ْشة انًذكٕو عهّٛ لجم اعزكًبل رُفٛز انعمٕثخ -2

 .أ٘ أيش ٚزعهك ثزُفٛز انعمٕثخ -3

 

انًادج انخايسح عشرج 

ـعهّٛ انزمذو , عُذ سؼجخ أدذ انـشـٍٛ انًزعبلذٍٚ َمم أدذ يٕاؿُّٛ يٍ ثهذ ثبنث عجش إلهٛى انـشؾ انًزعبلذ األخش 

ٔٚكٌٕ . ثـهت إنٗ انـشؾ انًشاد انًشٔس عجش إلهًّٛ نهغًبح نّ ثزنك إرا نى ٚزعبسع ْزا اإلجشاء يع رششٚعبرّ 

. انزُغٛك نٓزا انؽشع يٍ خالل يكبرت االَزشثٕل نذٖ انـشـٍٛ انًزعبلذٍٚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



انثاب انثانث  

أحكاو عايح 

انًادج انسادسح عشرج 

 :انجٓبد انًغئٕنخ عٍ رُفٛز ْزِ االرفبلٛخ نذٖ انـشـٍٛ انًزعبلذٍٚ ْٙ -1

ٔصاسح انعذل : يٍ جبَت جًٕٓسٚخ يظش انعشثٛخ 

ٔصاسح انذاخهٛخ : يٍ جبَت انًًهكخ انعشثٛخ انغعٕدٚخ 

ٔـٙ دبل رؽٛٛش أ٘ يٍ انـشـٍٛ انًزعبلذٍٚ انجٓبد انًغئٕنخ انزبثعخ نّ ـعهّٛ إثالغ انـشؾ اٜخش ثزنك عجش 

. انمُٕاد انذثهٕيبعٛخ

ركٌٕ انًخبؿجبد ثٍٛ انجٓبد انًغئٕنخ نذٖ انـشـٍٛ انًزعبلذٍٚ دٕل أدكبو ْزِ االرفبلٛخ يٍ خالل  -2

. انمُٕاد انشعًٛخ نهجهذٍٚ

 

انًادج انساتعح عشرج 

ًٔٚكٍ , نهجٓبد انًغئٕنخ انزبثعخ نهـشـٍٛ انًزعبلذٍٚ انزشبٔس نهٕطٕل إنٗ أَجخ انٕعبئم نزـجٛك ْزِ االرفبلٛخ 

. نٓب اٚؼًب االرفبق عهٗ اإلجشاءاد انعًهٛخ انزٙ لذ ركٌٕ ػشٔسٚخ نزغٓٛم رـجٛك ْزِ االرفبلٛخ

 

انًادج انثايُح عشرج 

ٔرنك يٍ خالل , ٚعًم انـشـبٌ انًزعبلذاٌ عهٗ رغٕٚخ أٖ خالؾ لذ ُٚشب دٕل رفغٛش ْزِ االرفبلٛخ أٔ رـجٛمٓب 

ٔارا نى ٚزٕطم إنٗ دم ٚكٌٕ انزشبٔس يٍ خالل انمُٕاد , انزشبٔس ثٍٛ انجٓبد انًغئٕنخ نذٖ انـشـٍٛ 

. انذثهٕيبعٛخ

 

انًادج انتاسعح عشرج 

. رغشٖ أدكبو ْزِ االرفبلٛخ عهٗ رُفٛز األدكبو انظبدسح ثبإلداَخ عٕاء طذسد لجم انعًم ثٓب أٔ ثعذِ

 

انًادج انعشروٌ 

رذخم ْزِ االرفبلٛخ دٛضانُفبر ثعذ يشٔس ثالثٍٛ ٕٚيًب يٍ ربسٚخ رغهٛى أخش إشعبس كزبثٙ ثئرًبو اإلجشاءاد  -1

 .انمبََٕٛخ انالصيخ نذٖ كال انـشـٍٛ

ٔٚجٕص أل٘ يٍ انـشـٍٛ انًزعبلذٍٚ إَٓبء انعًم ثٓزِ االرفبلٛخ ثًٕجت إشعبس , يذح ْزِ االرفبلٛخ ؼٛش يذذدح  -2

ٔٚغشٖ ْزا اإلَٓبء ثًجشد إَمؼبء عزخ أشٓش يٍ ربسٚخ ,كزبثٙ ٚمذو عجش انمُٕاد انذثهٕيبعٛخ نهـشؾ اٜخش 

 .ٔال ٚؤثش رنك عهٗ انـهجبد انًمذيخ لجم إَٓبء انعًم ثٓزِ االرفبلٛخ , رغهى االشعبس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و يٍ َغخزٍٛ 14/10/2009ْـ انًٕاـك 25/10/1430دشسد ْزِ االرفبلٛخ ـٙ يذُٚخ ششو انشٛخ  ثزبسٚخ 

. أطهٛزٍٛ ثبنهؽخ انعشثٛخ ٔنكم يًُٓب انذججخ َفغٓب 

 

عٍ                                                                 عٍ 

جًهىريح يصر انعرتيح                                               انًًهكح انعرتيح انسعىديح 

حثية انعادني                                                          َايف تٍ عثذانعسيس 

وزير انذاخهيح                                                         انُائة انثاَي نرئيس يجهس انىزراء  

                                                                                   وزير انذاخهيح 

 


