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د�� �������  ا��زارة ا
  و ا����� ا����� ا������ 

 

 


د ا�ورو�� ��  إر&
دات ��
��� ر"! ا���
دة ا�$���� (ا���ا"�!) �� دول ا


د�� ا�ورو��� *�ل ��ا() ر"! ا���
دة+��  وا���,�� ا


د�� ��
 ا�-
  �0 $�/�ر�� أ��

 

��� ر�� ا���دة ا	����� �� �� ���23
ء �0 'ُ%���� ھ$ه ا"ر!دات ��� أھ� ا	��م ا	���ا�4ول ا

د�� ا�ورو���+��
د ا�ورو�� ودول ا�5
��� ا���,�� ا��إذا 5�4  (أ+1��2ا و��0.�/.+� وا��-و+*). ا

�1+�.��  أو �A إدارة -�� ا���دة �A 0.;� ��� 1�9+�� أي أ?<��، +-�� ا>';ل 9��8�2 ا������ ا��
   ا�����.�-B5 إدارة 

  

1.   �
  �:��� �ا48�9ام ر"! ا���
دة ا�$���� أ�6
ء إ�

دة وط��� �D �;4 �1+�� ر��ر+� ا��E%Fلإذا 5? �� EG�� �Aر+� أ��Gز ��� ا?.10ا�EI+ ،
راتا>'�د+� �E2ق �?  .G� دةو> ��� �.-��� ر�;� �A ا�F<� ا�.� أ1Kُرت ر�;� ا���

� ر�;� ا���دة ا�0MI+ ��9 �K أن 'ُ-ا�� EG�� �Aر+�  أ+� ا���دة.�� �Nو-F� دE�D وط و-!
 ا>'�د+���  .أ��

  


د��   .2��
 ا�-
  ا48�9ام ر"! ا���
دة ا�$���� �����= ا�>
دي �0 $�/�ر�� أ��

�.�� ا�%دي إ�� ��EGر+�    2.1  Dإ -�� �.��� E� � ا>'�د+� '���E0ُ ر�;�.��  �ا	����.�� أ��
دة ا��2رات                      ��� ھ�G.��OK ءG.ا� �+Q� ا���1أ R�� �� .زم ھOدة و ا��D �;ر� E 
  ��F.'> ا�-�;� ا�1و��� وط���،                      

     Eدي ��/�0 ھ�� ا�%D"ط�  -��- ا29 S�9– �2+ Eھ R�� كً  O� �185ل ھ��E+ 
                      .SD	ا �  �A ا���2 ��

د+� ����� �/��
 ا�� ��Dإ V?W+ < .�+د ا>'����9"و+ُ�;EG�� �A  1ر+� أ��S��.� "
 S�دة وط��� ��D �;ر� X��? -�� نE�+ �� Eرج، و����� 1�9 أ���� ، ھ �AX ا�0
 M�29  ا>'�د+� +�Eد ?�رات ھ����A ظ-وف ��S أو وظ�EG�� �A X� �Fر+� أ��

.�\.�� S�/9 رج�.�A X ا�0Dن إ�� � ا>'�د+� و+%Eد إ���  ��EGر+� أ��

 ��G� �����.ا�� ��E�I�� ]�.+ < دة أ�����َ�� و�D �;ر� S��+  أو S�� ��� S;و�
� � ا>'�د+� و+%Eد �A` �� ��� _�- إ����� �-ا"وظ�EG�� �A �Fر+� أ��Dئ�ا�% �

    . �A ا�0رج9?.�-ار  �ئ�ا�
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  2.2   >A �� �;ز'�� ر�E�9 4�ت) أو  ي"1ج /ج ي /1ج /ج " �:إذا 5��/��) : �>A  
OAت) ي" 1دي، د /1د /د "                    ���):���  +.%�� �-ا�ة ا���Eد ا�.

     �>A �� �;�-�9 S�%ُ+ي1د و 1/ج/ج ي/د/دي/دي1ج/1ج    ��  EG�� �Aر+� أ��
� �A` ا>'�د+�                     .� ء �1ة ��E�? Vات �� 'ر+e إ1Kارھfا�� �+Q�4���ُ Eو�  �A  
 �F.-ة أطEل. gAذا  �Eط�                    G��� 4���� �A ��\��� 'َُ%1 ر�;.�� 5K  ��.�Dإ -�� S��  
 ��1ة ?.� أ!G-. ا�%د+�                     �� �A 1%َْ9 دا�S أ��Gز ��� ا?.10ا�EI+  
      E;092.3ص ا�.�1+1 أُ�\- إ�� ا��F-ة                     

 

     :��?�� @�� A$��� 
/��*BC D/�-دة �4 ا

ر�E�* �0 �E ا���ور ��"+� ��Fا��  

دة                     �� 
�E ����<ا� ��)

-�� ��D ط���
م اH*�
-�ن ا�4و�� ا��� أ4Cر�/
 أو ���$A ا�  
�9
رة �4ون ر"+�                     .  

     

  2.3    �ء أو أE�;�' ��G.�� 4��Kن �9ء ��G.�<ا �  إذا أو!����OK 4 ر�;� ا���دة ��
دة أ����� �� ا�F<� ا��8��9. و+.M�8 ھ$ا ����                     �D �;ر� ��� Mتط�>F�� ��2��9 :  
ت) أو "1ج /ج ي /1ج/ج "                    ��دة  ي" (���OAت)1د /دي /1د /د ي" (��/G! �+1�'  

دة �� 1Dر'�� ��� ا�-ؤ+�. و +.%��                     G! ا�;��� و ��.�  �Oوة ��� ��A ط�� �� �
                     kت ذ�OAئ�� ا��? �  أو أl5- أن +E.�lا E9ا?�8 '�-+-  �� ا�$+� أ'�Eا ?� ا���2�0��
                     S�%�2 ا�?W� Mأو '�-+-�� ط�� Mط  ��A� ا�.��S و 1Dرة ��2F أن ��G+1 ا��1رة ا����  
�9 ا>�.�ه وا�.X�E وا�.-B�5 و                    I.?<اG�   .   

  2.4   A �����	ص +����� ا?.�1ال ر�;.�� ا� M�? دون �� �دة �.�D �;�-9 4Dأي و �  
                     .���ئm ا�.���: أ��nE�9 ���  و+MI أن +ُ-mA ط�M ا�-�;� ا	��

    -  ،(�+Eھ �D89�D !0;�� ر?��� ���1م ا�E� ) M�8از ?F- أو 89  

دة 'S�I2 ��- ا���2 �� دائ-ة ?SI ا��2ن،  -    G!  

    - ،-F2ازات ا�E� م >ئ����	 ��98� 1G%ا� �l+1� رةEK  

    -  .���K	ا �����	ط��� اEدة ا�  ر�;� ا���

  

دة ��2     G! �+1�' �+د-A ت<� �A دة  �Oوة ��� ذ�o�� �8�? M�8' 1D k ر�;� ا���
  ا��2-ة وا�E�2ك.                     

  

     ���ظ ��o�� 1 ر�;� ا���دة ا	��F.�<و +.� ا �����	دة ا إ�� 9-�;� ا���G'د  إ�
                     �GIاا� .G'1رKأ �.�  
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�25ت و ?�رات ا	�-ة و ا"?%ف     .�9 �Kدة أ����� ��D �;ا?.�1ال ر� ً���� V��  
  . ا���دة و � +/�X ذ�k �� ر��                    

  

ئ[ -�Oت ��S 9-ي E�Eن �9أ�.� 'إذا    2.5  f��� ا�8-ق �ر+� ��I' اض-q	 ب  أو ا�-5
                     ���2رات 9ا�%�>A �� �;ر� M�8.': دي" +.%��  /د  /ي1د /ج ي /ج /ي1ج /1"ج  
�Eن �WھOت ����� �-ا�ة                     D م2ئs. mھ�S ا�ا��Eائo ا�.�\���� ���.-ف وا�2ئm ا�أ��  
� ا>';ل ا�                    �-+ ،S�KF.1 �� ا�+B�� .ف-.���ا���دة.  ا������ ���o ر��9 �8�2

    

  

  43م و$�د إذن ����
دة ��"+� ��
دة أ$����    . 3

ر�A �5 �-�5 ا�    /��� ��9 �K W' < -�2ھ��� ر�;� ا���دة ا�0��  EG�� �Aر+� أ��
  ا>'�د+�،                     

-  G.��OK 4G.إذا ا� 
- G�O89 1��، 
  ،�q-ھ �� ا�-�� ا��DW.�أو ��K ��.1ر+M إذا 5�4 ا�-�;�  -
درة �� of �� رإذا ا' -K �;� �9ورو	د اد+� ا	ور��9 ا>'�;.D<أو ا�����8 ا

د+� ;.D<ورو�9 أو �� إ�1ى دول ا�����8 ا	د اأو �� دو�� ��A Ef ا>'�
�.�� ا�%دي 5ن D1ل أن ��- إI�� ��9D -�q ت�E�%� لO� �� 1ةDا	ورو��9 ا��.%

 4Dو �A �A �;�-1ار ا�Kا�-�;� إ ��� �.�;� 1D �.�5 1ا إذا� � ،��أ��
  ،-G!أ �.? �� S�' < ��Dل إO� �%�� ً�� F;9.�� '���$اً أو ط

إذا '� ?�M ر�;� ا���دة �A دا�S ا��Oد E;9رة �DW.� أو �9-ار ����� 8D%� أو  -
ئ� �� G� أو �9-ار $�F�.�� ًراEA S9D S�D�+�8 إدار�?،  

دة'ُ أن �-ار 8D%� ��-م 9�1D ����� 4 �\-ت إذا 5 -�D �;ر� ��� o�� ،     
 أ�.�  -�� أو �A ا�1و�� ا�.� أ1Kرت ر�;� ا���دة ��\Eر ����� ا���دة ط���A أ��

�.�� ا�%د+�Dإ -�� G�A ]�+ �.ا�1و�� ا� �A ��9  أو �K1D أو 5�4 ر�;� ا���دة ا�0
��.uF أو ت BIأو �ُ EKدرت G9 ، 

د+� ا������E إذا 5�4 ر�;� ا���دة  -;.D<ورو�9 أو ا�����8 ا	د ا��� �� ا>'�
دة ا_ورو��9 �9ء ��� ر�;� �D 1�9 ��R�n  �Dر mا���� �A 1رج� -�q11  ��

>ئ�� '-��� ا���دة 1D ا?.4�1�ُ 19ون ��A أو ���4 �9ء ��� أ?س ر�;� 
��l أوn  ورة �� دو��B� دة�D 

ً   4�5إذا  -����  �A �A ����l أ��n دة �� دو���D �;1ار ر�K4 إDو �����E إ�
د+� ا	ورو��9 أو �A و4D ر�;� ;.D<ورو�9 أو ا�����8 ا	د اأ����� �� ا>'�

 �دة �� ا>'�د ا	ورو�9 أو ا�����8 ا��.;د+� ا	ورو��9 �9ء ���D �;ر� �����
 �1ا إذا � R�n 1�9 �� دة�D �;دة ر�1D �.�5 ا?.��1.� ا�-�;� ا	����� ���
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 ات �2را��%�� ��9-�;� أ����� �� ا>'�د ا	ورو�9 أو F;9.�� '���$ا أو ط
 .-G!أ �.? �� S�' < ��Dل إO� ��9ورو	د+� ا;.D<ا�����8 ا 

 

          ��?��، إن ��
دة �9
رة �4ون ر"+� ��
دة ���Kر و �� B<0 �HF�D ط
(�� ا�>���� 

  

  4 .   ?��Bب و ا��B,�� �C
" ��K-أ  

�� ا�%د+�. ا�.�ل ��- %�� +��%� أو �1ر?� > إ�� و�1ه ا>�.2ب D"ا�.-ا��� ا�.� ا
 G��� S;�+  لO� $��O.ب وا�O81را?� ا��� �G.�Dد+�إ ا>'���EG�� �A  �Aر+� أ��

��K	ا �Gإذاً  وط� ���K . وھ�f+ب �+��� أO8وا�� �� $��O. ءf�	ا�1ول ا
 ا>'�د+� ا��;Eل k�$5 ا	�-ى ��دة، ��� ر�;EG�� �Aر+� أ���D � �Gأ� ��ط

� ا	1��SDة ھ� ��Eن �+�� -G!أ �.? .  

�.�G ا�%د+� EG�� �Aر+� و +�m�8 ذات ا	�- 9Dص ا�$+� إ� ا	!0�� f+أ V�%�
 ا>'�د+�،  ��� ا	SD ��1ة ?.+�.��Eا ���1  أ���� -G!أو �1ر?� � أ �%�I9 دو�� �A

ء. f�	أ�-ى �� ا�1ول ا 


