
�اة�ا���ا�ات ا��
ا��روط واأل��ام



1.  ا�
�ر�ات

أي �� أم: ُ���� ��ا �ا���	 ا��راف اآل�� أو أي آ�	 أو ج�از ���� �ا���ا�ات ��اء �ان � � ا���رف ، أو ا����ك أو ا�����ات ا��ا��	 ا���ار�	 
اة وا����ات ا�
ا��	 ��ا ا�
� ���� ا���ا�	 ، ����ا  ���األ�رى ، أو � � ��ا�ات اال�
�ان أو ���ات �ا���ات ا��راف اآل�� ا��ا���	 ����ا�ات ا��

���ن ا��ال.

ا���رف: ُ���� �� ��رف ا��ار�	 اإل�ال��.

�ا ا���رف إ�¨ �ا�� ا���ا�	 �را��	 وذ�¦ و¥ً�ا ���� ا��را��	 ا���رم �ج¢ء �¡  �¡ ا���ا��	 ªا� �
ا����ك: ُ���� ��ا ا����ك ا��»��	 ا�����	 ا�
اة ا����م �¡ �ا�� ا���ا�	 إ�¨ ا���رف. ���ا���®ة ��اء �ª¨ »�¬ ا����ل �ª¨ ا���ا�	 ا��

ا���ا¥¶ة: ���� ���ار ا� �µ ا�®ي ����� ا���رف ´
�ج	 ��اد �ا�� ا����³ ا���
��ª ²¨ ا���� ا�����ب ¥� ��± ا���اب ا��ادر ª¡ ا���رف 
�ª¨ أ�اس ��ري.

اة ���رف ا��ار�	 اإل�ال�� ا�����ل ��ا وا��ادرة إ�¨ �ا�� ا���ا�	 األ�ا�� أو �ا��  ا���ا�	 اإل¸ا¥�. ���ا���ا�	: ُ���� ��ا ا���ا�	 ا��

�ا�� ا���ا�	: ���� ا�� � ا�®ي ���ر �� ا���ا�	 �¡ �الل ا���رف، و���� ذ�¦ �� �ا�� ����ا�	 إ¸ا¥� ، إن وج�.

��اب ا�
 �ام ا���ا�	: ُ���� �� ��اب ��ا�	 ��رف ا��ار�	 اإل�ال�� أو أي ��اب �
��² �ا���ا�	 ( ا���ا�ات ) ا�
� ���ر¹ا ��رف ا��ار�	 

�� ا���رف ���ف إد�ال إ�	 ���د ����	/ر��م �
ر��	 ��ا�� ا� ��ات ا�����	 إ�¨ �ا�� اإل�ال�� �¡ و�« آل�ر ، ����ا ��
�º ا��ال ، و�
 ¡ª 	وا��ا�ج 	ر��
ا���ا�	 و�ا�� ا���ا�	 اإل¸ا¥� ، إن وج� ، ���ج¬ ¹®ه األ��ام وا��روط ، و���� �ª¨ ���� ا��½ال ال ا���ر ، ج��¼ ا����ن ا��
أي ����ات أو ر��م أو ��ا��ات ´���	 ، أو ج����µ �ً�ا ، ا��اج�	 ª¡ أي ��ا��	 ����ا�	 أو �الف ذ�¦. وُ���ل ج��¼ ���د ��ا�الت ��اب ا���ا�	 

إ�¨ ��اب اال�
½�ار �ا���ا�	 ذي ا���	 ، �ª¨ أن ���ن �¹اك ر¿�� دا�¡ �
�¥ر ¥� ��اب اال�
½�ار �ا���ا�	 ذي ا���	.

��ا��	 ا���ا�	: ُ���� ��ا أي �راء ����¼ أو ا� ��ات أو ��اد د¥�	 أو ��¬ ´��ي �
µ �ا�
 �ام ا���ا�	 أو أي ���³ �ر¸� ا���رف أو أي �اجر 
أو ال  ا���ا�	  �ا �ا�� � ¼
، ��اء �� ا���ا¿الت  أو  ) ا����¡  ا���ر  ا��½ال ال   ���� ¨�ª ) ¦ا ¥� ذ��� ، ا���ا¥¼  ألي ��¼ و���ات و�Àر¹ا �¡ 
�ا�
 �ام ا���ا�	 أو أر�ام ا���ا�	 أو ر�µ ا�
�ر�± ا�� �� أو �¶ي »ر��	 أ�رى ، ��ا ¥� ذ�¦ ، �ª¨ ���� ا��½ال و��س ا���ر ، ا��ر�� أو ا��ا�± أو 
 µª¢�ُ أو 	ا��ا�ا�س أو ا��ر�� اإل��
رو´� أو ا�ر�ا�� اإل��
رو´�	 أو �ªر أي و���	 أ�رى �ال��ال أو ا���¬ أو ا��ج¢ و���ن ��رح ��ا �¡ ��� �ا�� ا��

أ´� �� ¿رح ��ا ، ��Ä ا��Ãر ª¡ ��ن ا���ا��	 ��ا��	 ��¼ أو ��¬ ´��ي أو ���ج¬ ����	 أو ا�
�ارة � الف ذ�¦.

ا���¬ ا����ي: ُ���� �� ���³ �ا�� �¶ي ��ª	 ��¥ره ا���رف ، أو أي ��¦ ��ارك أو ����	 �ا��	 ��ار�	 ، أو ���	 ��ا���ات ا��راف اآل�� ��ا�� 
ا���ا�	.

ا�ر��م: ُ���� ��ا ا���ا�³ ا���¿�¥	 �¶´�ا ر�µ ���	 واج¬ ا���اد �¡ ��� �ا�� ا���ا�	 إ�¨ ا���رف ���ج¬ األ��ام وا��روط ، ��ا ¥� ذ�¦ ، 

���¹ا � �
�ª¨ ���� ا��½ال و��س ا���ر ، ر��م ا���º�	 ا�����	 ور��م ا� ��ات و�Àر ذ�¦ �¡ ا�ر��م / ا���رو¥ات أو ج��¼ ا� �ا�ر واأل¸رار ا�

�ا ا���رف وا��ا�Æ	 ª¡ ¿�ور ا���ا�	 أو ا�
 �ا��ا أو ª¡ أي �رق �¡ ��� �ا�� ا���ا�	 ��®ه األ��ام وا��روط.���
أو ��ا´� ���ا أو �

��ا) ���ªا �
��م �ª (أو �¡ ���ب����ا����¼ ��¡ ا���رف وا� 	ا��را�� ��ª �¥ ا����ك ، ��ا �¹ ��ار إ��� 		: ُ���� �� ��ر �����
��ر ا�
اة. ����ا�	 �� ¨�ª األ��ر �����ل

�اء ا���ا�	: ُ���� �� ا��� األ��¨ ��ر¿�� ا����¡ ا�®ي ��رح �� ا���¦ ¥� ��اب ا���ا�	 و�¹ �ا ��ادل ª¡ رأس �ال ا��را��	 À

�ج��ع اإل�
 �ا�ات: ُ���� �� إج�ا�� ا�ر¿�� ا����¡ ا�®ي �µ ُ���د ��� �ª¨ ��اب ا���ا�	 وا�®ي ��� واج¬ ا���اد �¡ ��� �ا�� ا���ا�	 إ�¨ 
ا���¦ ، و¥ً�ا ��جالت ا���رف ¥� �ار�È ¿�ور ��± ا���اب.

درµ¹: ُ���� �� درµ¹ دو�	 اإل�ارات ا��ر��	 ا��
��ة ا�����ص ���ª ¥� ¹®ه األ��ام وا��روط.

�اء ا�®ي ���ده ا���رف �ª¨ ا���ا�	.
�اء: ُ���� �� �ار�È اال´
�ار�È اال´

ا���Ë�� �� ����ُ :Ë �را��	 ا����ك ا���ري ا���
��ª ²¨ �ا�� ا���ا�	، ��ا �¹ ���د ¥� ��ª ا��را��	 ا���ّ�¼ �¡ ��� �ا�� ا���ا�	 أو 
.��ª ب��� ¡�


�ار¹ا ªا� 	ا��ا�
اجر : ُ���� �� أي � � / ج�	 ��رد ا���¼ أو ا� ��ات أو �Àر ذ�¦ �¡ ا���ا¥¼ ، أو ج��¼ �ا ��² �ً�ا و���� ا���ا�	 أو أºªاء ا��
�® ��ا��	 ا���ا�	 ، �ªًال �ا�اق ��رم �¼ ا���رف.�
و���	 ���¥¼ أو ���ج¢ �ªر �ا�� ا���ا�	 �

ا��� األد´¨ ����³ ا���اد : ُ���� �� ا��� األد´¨ ����³ ا���اد ا�®ي �ج�ز ����رف أن ���ده ، �اال�اق �¼ ا��
�ا��، ¥� ��± ا���اب ا�����ل �� 
�اإل¸ا¥	 إ�¨ ا��� األد´¨ ����³ ا���اد ألي ��± ��اب �ا�µ� ² ��¥�� �ا�� ا���ا�	 وا�ر¿�� ا����¡ ا�¢ا�� ª¡ ا��� اال�
�ا´� ¥� ��اب ا���ا�	 

، إن وج�.

ا���ر : ُ���� �� ا���ر ا���الدي.



اة وا���رم ��¡ ا���رف �ا�� ا���ا�	 و���ج�� �ان  ����ا�	 �� ¨�ª ج¢ء �¡ »�¬ ا����ل� ¡�º
��ª ا��را��	 : ُ���� �� ��ª �را��	 ا����ك ا��
ا���رف �� �اع إ�¨ �ا�� ا���ا�	 ، ��ا�� ��ر ا���¼ ، �ªًدا ���ًدا و���ً�ا �¡ ا����ك.

��ة ا��را��	 : ُ���� ��ا ا���ة ا����دة ¥� ��ª ا��را��	.


رض أن ��¥�� �ا�� ا���ا�	 »��	 ¥
رة ��ª ا��را��	.أر�اح ا��را��	 : ���� ا���Ë ا���ري ا���
�² وا��

�ار�È ا�
��اق ا���اد : ُ���� �� ا�
ار�È ا����د ¥� ��± ا���اب وا�®ي ������ �ج¬ أن ��¥¼ �ا�� ا���ا�	 إ�¨ ا���رف ا��� األد´¨ ����³ ا���اد 
أو ا�ر¿�� ا��ا�� �
ادي ¥رض أي ر��م �ª¨ ا���ا�	 ´
�ج	 ���م ��اد ���³ ا���± �ا�ًال.

 ¡� اإل¸ا¥�	  ا���ا�	  �ا��  أو  ا���ا�	  �ا��   ¡����  	��� ا���ا�	  �ا��   �Æ��� ا�®ي  ا�� ��  ا�
�ر�±   µر�  ��  ����ُ  : ا�� ��  ا�
�ر�±   µر�
ا�
 �ام ا���ا�	 ¥� �ا���	 ا��راف اآل�� إلجراء ��¬ ´��ي أو ��راء ا���¼ أو ا� ��ات �¡ ´�اط ا���¼.

�	 ا���¼ : ُ���� ��ا ´��	 ا���¼ ا�
� ���¡ �¡ �ال��ا �راء ا���¼ أو ا� ��ات �ا�
 �ام ا���ا�	.�´

¿ا¥� ا�ر�Í : ���� ¿ا¥� ا����³ ��¡ أر�اح ا��را��	 وأر�اح ا���ا�	.

� ¥� ��اب اال�
½�ار �ا���ا�	 ا��ر��Ë ���اب  �ªا�� اال�
رداد : ُ���� ��ا ا����³ ( ا���ا�³ ) ا�®ي �ج��� �ا�� ا���ا�	 ´
�ج	 ��¼ ا����ك وُ����
ا���ا�	.

�ا ¥� ��ª ا��را��	. ��ª ) �����ك ا�����ص	���ر ا���¼ ا���ج� ( ��ا ¥� ذ�¦ ���³ األر�اح ا���ر ا���¼ : ُ���� �� ���

."³�
��ª ا� ��ات : ُ���� �� ��ª ا� ��ات ا����¼ ��¡ �ا�� ا���ا�	 ا�ر���� و�ر�	 "��´
اك �ار��

ج�ول ا�ر��م : ُ���� �� ا���
�� ا�®ي ��رر أ��اب ا� ��ات وا�ر��م واأل��اب األ�رى ا�����ل ��ا ¥� ا���ا�	 ، ��ا ¥� ذ�¦ �ª¨ ���� ا��½ال 
و��س ا���ر ، ا�ر��م ا��ر���	 ���ا�الت ا���ا�	 أو ��اب ا���ا�	 ، أو �ال األ�ر�¡ �ً�ا ، و���ر¹ا ا���رف �¡ و�« آل�ر إ�¨ أºªاء ا���ا�	 ، و��� 

ا�ج�ول ا��®��ر �
�¥ًرا أ�ºًا ¥� ¥روع ا���رف أو �ª¨ ا����¼ اإل��
رو´� ����رف.

��± ا���اب : ُ���� �� ��± ا���اب ا���ري ا�®ي �ر��� ا���رف إ�¨ �ا�� ا���ا�	 و���¡ �ا¿�� ا�ر¿�� ا��ا�� وا��� األد´¨ ����³ ا���اد 
، ا�®ي ��� ��
�ً�ا �ª¨ ��اب ا���ا�	 وواج¬ ا���اد إ�¨ ا���رف ¥� �ار�È ا�
��اق ا���اد ، و�ا¿�� ��ج¢ة ª¡ ا�ر��م وا������ات األ�رى ، 

����ا ���ن ا��ال.

 ¬��اة اإل¸ا¥�	 ���رف ا��ار�	 اإل�ال�� و/أو أي ��ا�	 أ�رى ، ا�
� ���ر¹ا ا���رف ، ��اًء �ª¨ ا� ���ا���ا�	 اإل¸ا¥�	 : ُ���� ��ا ا���ا�	 ا��
ا����م �¡ �ا�� ا���ا�	 ا�ر���� ، إ�¨ �ا�� ا���ا�	 اإل¸ا¥�	 و���� �ج���ات ا���ا�ات اإل¸ا¥�	 أو ��ا���ا ا��ادرة ¥��ا ��� ذ�¦ ، إن وج�ت ، 

��¬ ا���اق �الف ذ�¦.
� µ� ا�

�ا�� ا���ا�	 اإل¸ا¥� : ُ���� �� ا�� � ا�®ي ���ر �� ا���ا�	 اإل¸ا¥�	.

ر�µ ا�
�ر�± ا�� �� �ªر ا��ا�± : ُ���� �� ر�µ ا�
�ر�± ا�� �� ا�®ي ���ر إ�¨ �ا�� ا���ا�	 ���� أن �
��¡ �ا�� ا���ا�	 أو �ا�� ا���ا�	 
اإل¸ا¥�	 أو �¡ � 
اره �ا�� ا���ا�	 أو �ا�� ا���ا�	 اإل¸ا¥�	 �¡ ا�
 �ام ا� ��ات ا���ر¥�	 �ªر ا��ا�±.

�ار�È اا��ال��	 : ُ���� �� �ار�È ا��ال��	 ا�®ي ���ده ا���¦ �ª¨ ا���ا�	.


�ح ��ا�Í �ا�� ا���ا�	 ��ى ا���رف.��اب اال�
½�ار �ا���ا�	 : ُ���� �� ��اب اال�
½�ار �ا���ا�	 ا��

��ا).�ª (او �¡ ���ب 	ا����ª اال�
½�ار �ا���ا�	 : ُ���� �� ��ª اال�
½�ار �ا���ا�	 ا����¼ ��¡ ا���رف �ا�� ا��

أر�اح ا���ا�	 : ���� ا���ا�� ا�®ي �����ا ا���رف ��ا�� ا���ا�	 ��ا�� ر¿�� ��اب اال�
½�ار.

اة : ���2 -  ا���ادئ األ�ا��	 ����ا�	 ا��

��ا :�ª أو �¡ ���ب 	ا��اة ا����¼ ��¡ ا���رف و�ا�� ا�� ���و¥ً�ا ����ذج »�¬ ا���ا�	 ا��

�ا ¥� ��از�� ، ��ا�� ��ر ا���¼ � Ð
���¼ ا���رف و��
ري �ا�� ا���ا�	 ، ��ر�² ا��را��	 ، ا����ك ا����دة ، ا�
� ا�
را¹ا ا���رف و��  - 2-1
	 واألر�اح ا����دة. و���ج¬ ��ا�الت ¹®ه ا��را��	 ، ��¥¼ ا����� ا�ر��ª Í¨ أ�اس ��ري �
¨ �ار�È اال�
��اق أو ��
ا�®ي ��
�� �ª¨ ��ر ا�

�ار�È ا���اد ا����ر ���را��	 و��¥¼ ا����³ األ�ا�� ¥� �ار�È اال�
��اق أو �ار�È ا���اد ا����ر.

 �
��	 ج��¼ ��ا�الت ا���ا�	 ا��

�ح ���ً�ا ��ى ا���رف �2-2 -  ��دع �ªا�� اال�
رداد ¥� ��اب اال�
½�ار �ا���ا�	 �ا�µ �ا�� ا���ا�	 ا��
�جر��ا �ا�� ا���ا�	 ���ج¬ ��اب ا�
 �ام ا���ا�	 ، �اآل��	 ا��
���ª ² ��¡ ا���رف و�ا�� ا���ا�	.



 / اال�
 �ام   ³��� ا���رف،  ���د¹ا   �
ا� ا���ة  و�الل  �ا���ا�	  اال�
½�ار  ��اب   �¥ ��دع  أن  �ري، � و����  ا���ا�	،  �ا��   ¨�ª �ج¬   2-3
اال�
ادة ا���� أو �ª¨ األ�� ا��� األد´¨ ����³ ا���اد ا��
���ª ² �¼ ا���رف.

��¥¼ �ا�� ا���ا�	 أ��اط ا��را��	 ¥� ��ار�È ا�
��ا��ا. و¥� �ال ��وث أي �¶��ر ¥� ����	 أي �¡ األ��اط ، ألي ��¬ ���ا �ان ، ���   2-4
 ²�

�ً�ا �ª¨ ´�� ¥�ري ودون ����µ أي إ��ار �®�¦. و����رف ا��² ¥� أن ��ا�¬ �®�¦ ا�ر¿�� ا����� ، ®ٍÆ��� ، ²�
�ا�� ر¿�� ا��را��	 ا���
 ��ªا���ا�³ ¥� ��ا  ¦�
� ا���ا�	  �ا��  
�ج	 �ªم ��اد ´ ا��
ر��	  ا��اد�	  األ¸رار  ا���رف �¡ �ا¥	  ا���ا�	  �ا��  و��رئ  ا��ºا��	.  اإلجراءات  �ªر 

 .Ä���
ا�
��ا��ا. و���ر ا�����	 ا�� 
�	 ��ا�³ ا�

إذا �µ ��¥¼ �ا�� ا���ا�	 أي �¡ ا��¥�ات ( ا��را��	 ) ا���
��	 ، ¥Óن ا���رف ���ن ���� ا��² ¥� ����� األ��ال �¡ أي ��ا�ات أ�رى   2-5
��ا�� ا���ا�	 ��ى ا���رف ، ��ا ¥� ذ�¦ ، �ª¨ ���� ا��½ال و��س ا���ر ، أي ��اب أو ود��	 ا�
½�ار أو ودا�¼ Ôا�
	 أو ��ا�ات جار�	 أو ��ا�ات 


Í ��¦ ا���ا�ات.¥ È�ار� ¡ª رÃا�� Ä�اد�ار أو �Àر ذ�¦ ، �

 Õ���و 	ُ� ��ا�� ¹®ه ا��را���د ����ُ µ� ³��� أي 	���
����رف ا��² ، ¥� أي و�« ، ¥� ���	 أي ��اب ا�
½�ار أو ود��	 ألَج� وذ�¦ �  2-6
¿ا¥� ا����³ ا��
��� ( إن وج� ) واج¬ ا���اد �¡ �ا�� ا���ا�	 إ�¨ ا���رف.

 �
�� ا���رف �ا�� ا���ا�	 ������	 ��ا¥� ��
¶��¡ �ª¨ ا���اة �
�ا¥�	 �¼ أ��ام ا��ر��	 اإل�ال��	 ا����ا¥² �ا�� ا���ا�	 �ª¨ أن �  2-7
 ¡��¶
�� اال�
¢ا�ات ( ا����³ ا�®ي �µ ُ���د ��� �¡ ���	 ا��را��	 ) �جاه ا���رف. ��ا ��ا¥² �ا�� ا���ا�	 أ�ºًا �ª¨ أن ���¬ ا���رف ��Ë ا���


��	 ��ى ا���رف.�رً�ا �¡ أي �¡ ا���ا�ات ا��� ¼�
ا�
�ا¥�� ، �ª¨ ا���� ا����د ¥� ��ª ا��را��	 ، �ª¨ ا����³ ا�®ي �µ ُ���د ��� وُ��

3 -  ا�
الم ا���ا�	

��ª  - 3-1 ���ل ا���رف ���¬ �ا�� ا���ا�	 و¿�ور ا���ا�	 �ª¨ إÔر ذ�¦ ، ���ج¬ ¹®ه األ��ام وا��روط ، �ج�ز ��ا�� ا���ا�	 أن �
��µ ا���ا�	 
ا���ا�	 وذ�¦ �ª¨ ���و��	 �ا��   µ���� »و� �¥ ����آ�ر � أو أي ��ªان  ا���ا�	  ا��ر�� إ�¨ ��ªان �ا��  أو  إ��� �ªر �ر�	 ا���¡  ُ�رَ��  أن  أو 

ا���ا�	 و��ه.

��ª  - 3-2 ا�
الم ا���ا�	 ، ¥Óن �ا�� ا���ا�	 و�ا�� ا���ا�	 اإل¸ا¥�	 ����ان ¥�ًرا ¥� ��ا�	 ا�
���¼ �ª¨ ا���ا�	. و��� ا�
ا×� أو ا�
ا×�ا 
 ¡� ��¶

 ®ون �ا¥	 ا� ��ات واال�
�ا»ات ��� Ø�� ، ¹®ه األ��ام وا��روط ¨�ª 	�¥ا���ا ¨�ª ا �¶��ً�ا��ا���ا�	 أو ا�
 �ا�� أو ا�
 �ا��ا �

�ªم ا�
��¬ ¥� أي ��ارة ����رف �ªر ��ء ا�
 �ام ا���ا�	 أو اال�
�ال ا��
��² �ا�
 �ا��ا.

��� ا�
 �ام ا���ا�	 و��� ا��روع ¥� أي ��ا��	 �ا¿	 �ا���ا�	 ، ���ن �ª¨ �ا�� ا���ا�	 اال��ال �ا�ر�µ ا��®��ر �ª¨ ا���ا�	 � 	���  - 3-3
�ا �ª¬ ا���ام �ا� ��ات ا�
� ���د¹ا ا���رف �
��� ا���ا�	 وإ´�اء ر�µ ا�
�ر�± ا�� ��. و�ج�ز ��ا�� ا���ا�	 أ�ºًا ���� ا���ا�	 �ªر ���
�

.���
ا�
�ج�� �ª¨ ���	 اإل´
ر´« أو ����² ا� ��ات ا���ر¥�	 وا��اع ���ات ا�

 ��½�� أو  األ�رة  أ¥راد  ذ�¦   �¥ ��ا   � � أي  إ�¨  ا�� ��  ا�
�ر�±   µر� �����ات  إ¥�اء  �ªم  ��¶ن  ا����و��	  ا���ا�	  �ا��   ¨��
�   - 3-4
ا���رف.

ض ��ª ¥�ًرا ¥� �ا�	 �ªم ��اد  ���ا ا���رف أو و��� ����
� Ø�� ، ا���رف ¥� ج��¼ األو�ات� 	ا¿� 	دا�ً�ا ، ���� �Ã
5-3 ��� ا���ا�	 ، و�

��ات ا��را��	 ����ا ����� ا���رف.��

4 -  ا����د �ª¨ ا�
 �ام ا���ا�	

ح  Ùوال ��ر 	ا��ا´�´� �ªض ��¬ األ¿�ل وا���ا�ح ���� ����	 ا���ا�	 ألي � � �Àر �ا�� ا���ا�	 ( أو أي �ا�� ا���ا�	 اإل¸ا¥� � 1-4 -  ال ��ر�
�ا ، أو �ال األ�ر�¡ �ً�ا ، أو ألي Àرض آ�ر ���ا �ºª ا���ا�	 إ�¨ أي � � ) �¶ن ��
 �م ا���ا�	 ¥��ا �
��² �ا�ر��م أو ��ا�الت ا���ا�	 أو ��ر�

�اء.
�ان. ��ا أن �ا�� ا���ا�	 ال ��
 �م ا���ا�	 ��� �ار�È ا��ر�ان أو ��� �ار�È اال´

�ا أو 
2-4 -  ��� �ا�� ا���ا�	 ���وًال ª¡ ا��اظ �ª¨ ا���ا�	 ��ر��	 آ��	 واأل�ر ´�� �ا����	  ����ا�	 اإل¸ا¥�	. وأي ¥�� ����ا�	 أو �ر�
�ا إ�¨ � � �Àر ��رح �� �¶ي »ر��	 ¥Óن ا����و��	 ��¼ ���ª® ���� ��ري ª ¨�ªا�² �ا�� ا���ا�	 ���ج¬ األ��ام وا��روط. ��ا ��� �����
�ا�� ا���ا�	 ���وًال ª¡ ��اد �ا¥	 ا�ر��م ا��
ر��	 جراء األ��اث ا��®��رة ���ً�ا ، �ا�
½�اء ا��االت ا�
� ���م ¥��ا �ا�� ا���ا�	 / �ا�� ا���ا�	 
�ا أو ������ا إ�¨ أي � � �Àر ��رح �� �®�¦ 
�ار ا���¦ ��¬ األ¿�ل وا���ا�ª ا��ا´�´�	 و�ª¨ ´�� ¥�ري ��ª ¸�اع ا���ا�	 أو �ر��Ó� 	�¥اإل¸ا

، ���Ø ���م ا���رف ، ´
�جً	 �®�¦ ، ���² / و�± ��اب ا���ا�	.

4-3 -  ��
¢م �ا�� ا���ا�	 ��®ه األ��ام وا��روط و��� ���وًال ���و��	 �ا�	 ª¡ �ا¥	 ا�ر��م وا������ات األ�رى وأي ��ا��± أو ��رو¥ات 
�ا �ا�� ا���ا�	 ( أو أي �ا�� ��ا�	 إ¸ا¥�	 ��رح �� ��¬ األ¿�ل وا���ا�ª ا��ا´�´�	 ) إال ¸�¡ �� 
أ�رى ، و��ا�ª ²¥¨ أن ا���ا�	 ال �ج�ز أن ��
��الت وا���ا¥¼ وا� ��ات ا�
� ��¥ر¹ا ا���رف ، أو ا�����	 ا��ا��	 أو ا���¦ ا���ارك ، أو أي �
ا��� اال�
�ا´� ���ا��	 ا���ا�	 وأن ���� �ª¨ ا�
�اجر �¡ و�« آل�ر ؛ �ª¨ أ´� ��² ����رف ، ¥� أي و�« و����ا �
راءى �� و�¼ إ��ار �ا�� ا���ا�	 أو دون إ��اره ، أن ���Ó� Íجراء ��ا��	 ��ا�	 


��¬ ¥� �جاوز ا��� اال�
�ا´�. �

 �´Ó¥ ، ام� 
4-4 وإذا ���¬ �ا�� ا���ا�	 ¥� �جاوز ��اب اال�
 �ام ���اب اال�
½�ار �ا���ا�	 ���¬ �ر��� أر�اح ا��را��	 ا���
��	 �ª¨ ��اب اال�
، ودون اإل�الل ����ق ا���رف و����ºا�� ا����	 ، ����ن �ا�� ا���ا�	 ���وًال ª¡ ا���اد ا��ري - �
�اوي ��اب اال�
 �ام ���اب ا���ا�	.



 µ���� ² ، ¥� أي و�« ودون��� ��´ ¨�ª �� راءى
اد ا��� اال�
�ا´� ��ا�� ا���ا�	 ، ¥Óن ا���رف ���� ، ����ا ��
��رف ا��Ãر �ª ¡ªم ا�  4-5
ا���ا�	  ا���ا�	 أو �ا��  ، ا��² ¥� أن ���¬ أو ���� �² �ا��  ا���ا�	  إ��ار ودون ����µ أي ��¬ ودون أن �
��� أي ���و��	 �جاه �ا�� 
�ا�	 �ا ���¬ �ªم ا�
½ا��ا أل��ام ا��ر��	 أو أن �¢�� أو ���� ��ا��	 � ¨�ª 	ا���جراء أي �Ó� ا���اح Ä¥وأن �ر 	ا��اإل¸ا¥�	 ¥� أن ��
 �م ا��
��الت وا��¢ا�ا ا��
ا�	 ����	 ا���ا�	. و�ج�ز ����رف أن �
 ® ذ�¦ اإلجراء ¥��ا � � ج��¼ �ا��� ا���ا�ات �
ا��را��	 أو ���ل أو ���� أً�ا �¡ ا�

��ªً�ا أو ¥��ا � � �ا�� ��ا�	 ���¡ ¥�Ë ، ��رف ا��Ãر ª¡ أن �ا�� ا���ا�	 �� ال ���ن ���ًرا ¥� أي �¡ ¹®ه األ��ام أو ا��روط.

�ا إ�¨ 
�ار ا���رف ¥�ًرا �¶ي ����ر ¥� أي �����ات �� ���ن ����ا / �� ���ن ����Ó� 	�¥اإل¸ا 	ا��
¢م �ا�� ا���ا�	 و�ا�� ا����  4-6
ا���رف و��ا²¥ �� ����ا µ���� ¨�ª أي �����ات أو ��
��ات أ�رى ، إذا »���ا ا���رف ¥� أي و�«.

 �
��ا¥² �ا�� ا���ا�	 و�ا�� ا���ا�	 اإل¸ا¥�	 أ�ºًا �ª¨ أن � �را ا���رف ¥�ًرا ����ع أي ��ث ��ا �� ���ن �� ¿�	 �األ��ام وا��روط ا�  4-7
�¼ �راªا��ا ���Í أو ���Í �ا�� ��ا�	 ، ��ا ¥� ذ�¦ �ª¨ ���� ا��½ال و��س ا���ر :


� أو �ª ��¢ª¨ أن ���µ �ارج دو�	 اإل�ارات ا��ر��	 ا��
��ة ؛�´ أ)     
أي ����ر ¥� �ا¿�� �ا�� ا���ا�	 أو ا������ات األ�رى ، ��ا �¹ �®��رة ¥� ´��ذج ا���¬ أو أي �����ات أ�رى أو �ا¿�� أ�رى   ب)     
�ر ��ا ا���رف �¡ و�« آل�ر ، ��ا ¥� ذ�¦ أي ����ر ¥� ��ªان ���¡ �ا�� ا���ا�	 أو ��ªان ��
�� أو ¥� ���ª أو ����� ��ى   �ُ     

¿ا�¬ ���ª ، ����ا ���ن ا��ال.     

��¼ ¿ا�¬ ا���ا�	 وال ¿ا�¬ ا���ا�	 اإل¸ا¥�	 �ا�
 �ام ا���ا�	 أو ا���ا�	 اإل¸ا¥�	 أو ا���اح ألي »رف Ôا�Ø �ا�
 �ام ا���ا�	 أو º� ال  4-8
ا���ا�	 اإل¸ا¥�	 ألي Àرض أو ��ا��	 ��Ãر¹ا ا��ا´�ن أو ا��ر��	 أو ��ا �
�ª ، ¡�º¨ ���� ا��½ال ، ا���ار أو �راء ا� ��ر أو أي ´�اط ال �
�ا²¥ �¼ 

�º¡ ا���ا�الت ا�
� ��رم �ªر اإل´
ر´« � �
��² ، أن �ر¥Ä ��¦ ا���ا�الت ا�� ��  ́¨�ª �� راءى
أ��ام ا��ر��	 اإل�ال��	. و�ج�ز ����رف ، ��¬ �ا �

أو �¶ي أ���ب آ�ر.

ا���ا�	  أو  ا���ا�	  ا���ا�	 أو ��Í ألي »رف Ôا�Ø �¶ن ��
 �م  ا���ا�ات اإل¸ا¥�	 �� ا�
 �م  ا���ا�	 / ���	  أ�ا �¡ ���	  ¥� �ال أن   4-9
اإل¸ا¥�	 ألي Àرض أو ��ا��	 ��Ãر¹ا ا��ا´�ن أو ��ا �¹ ��ار إ��� ¥� ا���� 4-7 أªاله ، ¥Óن �ا�� ا���ا�	 أو �ا�� ا���ا�	 اإل¸ا¥�	 أو ا���ر ، ����ا 

�º ا��ال ، ��¡ ا�
 �م ا���ا�	 أو ا���ا�	 اإل¸ا¥�	 ألي Àرض أو ��ا��	 ، ��� ���وًال �ª¨ ´�� ��ري ª¡ أي ا�
 �ام ����ا�	 / ا���ا�	 ��
�ا و���ا ´ج�« 
اإل¸ا¥�	 �
���² أي Àرض / إ�رام أي ��ا��	 ��Ãر¹ا ا��ا´�ن. و¥� ¹®ه ا��ا�	 ، ال �
��� ا���رف أي ���و��	 أً�ا �ا´« »���


���À ²رض أو إ�رام أي ��ا��	 ��Ãر¹ا ا��ا´�ن أو �الف ذ�¦.� »�� 
���¬ ا���ا�	 أو ا���ا�	 اإل¸ا¥�	 ، ��´�ا �� ا�

و¥� �ال ���� ا���رف أي ��ارة أو ¸رر أو ��رو¥ات ´
�ج	 ا�
 �ام ا���ا�	 / ا���ا�	 اإل¸ا¥�	 �
���À ²رض أو إ�رام أي ��ا��	 ��Ãر¹ا   4.10
ا��ا´�ن أو ا��ر��	 اإل�ال��	 \ أو �الف ذ�¦ ، ¥Óن �ا�� ا���ا�	 ���ض ا���رف ¥�ًرا ª¡ ا����³ ا��ا�� �� �ارة أو ا�ºرر أو ا���رو¥ات �ا�	 ا�®�ر.

 µ���  �
ا� األ�رى  وا��روط  األ��ام  ��ا¥	  اال�
¢ام   ¨�ª ا���ا�	  �ا��  و��ا²¥  ����رف.  ��ً�ا  األو�ات  ج��¼   �¥ و���¨  ا���ا�	   ���  4.11

اح �¡ و�« آل�ر ¥��ا �
��² �ا���ا�	 وأي ����رات أو ����الت �جر��ا ا���رف �¡ و�« آل�ر ، ��¬ � �� �
��الت أو ا���ا¥¼ األ�رى ا��
ا�
 �ام ا�

�ا �
راءى �� و��ه. 

��الت �
����رف ا��² ¥� ر¥Ä ا���اح �¶ي ��ا��	 ����ا�	 دون ����� ��¬ ذ�¦. و��² ����رف ، �®�¦ ، أن ���± ����µ ا� ��ات وا�  4.12
إ�¨ �ا�� ا���ا�	 ¥� أي ����	 أو ��� دون ����� ��¬ ذ�¦. و��� �ا�� ا���ا�	 ���وًال ª¡ إ�الغ ا���رف ��� أن ��ا�ر أي �ر �� ارج وذ�¦ 


��² ��ا إذا �ان ا���رف ���م ا� ��ات ¥��ا �
��² �ا���ا�	 ¥� ا���� ا����د ( ا����ان ا����دة ) ا�
� ���ي / ���ي ز�ار��ا. ��

اة  ����ا ا��
�ا�� / �
�ا�� »��� ��´ ¨�ª ²��� أن ، ®Æ��� ، ا �ا´« ، �جاه ا���رف ، ��² ����رف��إذا �µ ��ِف �ا�� ا���ا�	 �ا�
¢ا�ا�� األ�رى ، �
�ا ا�ر��م وا���ار�± ذات ��ª / ���ª رض
¼ ا���رف »�ال ��ة ا�
���² �ا��² ا��ا�� ¥� أن ��

¨ ����	 ��¦ اال�
¢ا�ات. و�� 	���� �Ã� �
ا�

ا���	 و¥ً�ا ������ص ���ª ¥� ج�ول ا�ر��م. 

��اب ا���ا�	   5

��² ����¦ أن ��ا�¬ �ا�� ا���ا�	 و�
��¨ ��� أي ر��م و�����ات وأي ��ا��± أو ��رو¥ات أ�رى �
���¹ا �ا�� ا���ا�	 أو ��� واج�	   5.1
ا��¥¼ ��� ���ج¬ ¹®ه األ��ام وا��روط ، ��Ø ��� �ا�� ا���ا�	 ���وًال ª¡ أن ��¥¼ إ�¨ ا���رف �ا¥	 ا���ا�³ ، ��Ä ا��Ãر ª¡ األ���ب ا�®ي 
² ��ا. ��ا ��� �ا�� ا���ا�	 ���وًال ª¡ أن ��¥¼ إ�¨ ��
أجرى �� �ا�� ا���ا�	 / �ا�� ا���ا�	 اإل¸ا¥�	 ا���ا��	 أو أ¿�ر �� ا�
����ات ¥��ا �

���¹ا � �
ا���رف �ا¥	 ا���ا�³ ا��
ر��	 �ªًال �األ��ام وا��روط ا��ا�Ô	. و��² ����رف ، �®�¦ ، أن ��ا�¬ و���� �ª¨ �ا¥	 ا� �ا�ر أو األ¸رار ا�
�ا ا���رف و���¶ ª¡ ¿�ور ا���ا�	 أو ا�
 �ا��ا ( أو أي ����Ä وارد ¥� ¹®ا ا���
�� أو �
�ج¬ ������ ) أو ا� رق ا�®ي �ر���� �ا�� ���
أو �
��² ، أن � ��´ ¨�ª �� راءى
ا���ا�	 ��®ه األ��ام وا��روط. و¥� �ال أن �ان ��ى �ا�� ا���ا�	 ��اب ¥� ا���رف ، ��² ����رف ، ��¬ �ا �

� �µ �¡ ذ�¦ ا���اب ال�
رداد أي ���³ �� ��� ��
�ً�ا ����رف ���ج¬ ¹®ه ا��ادة أو ���ج¬ أي أ��ام أو �روط أ�رى.

إذا ا�ُ
 ��« ا���ا�	 �ارج دو�	 اإل�ارات ا��ر��	 ا��
��ة ، ¥��
��ª ����� µ	 ا���ا�الت إ�¨ ا��رµ¹ ���ر ا��رف ا��ا�� ��ا �¹ ���د ¥�   5.2
 ¼º 
�Ë ا���ا�	 ( �ا�
ر�ارد أو ¥�¢ا ) و�ª¨ ا���� ا�����ل �� ¥� �ار�µ�� È ا����³ �¡ ��اب ا���ا�	 و��س �ار�È ا�
 �ام ا���ا�	. و� �

ج��¼ ا���ا�الت �ا���الت األج���	 �ر��م ��ا�ج	 ��ا Í¸�� �¹ ¥� ج�ول ا�ر��م وا���رو¥ات.

�ا ا���رف �¡ ��اب ا���ا�	 ، ��ا �¹ ����ص ���ª ����ً�ا ¥� ا���� 6 ¥� ��� �
��� �ا�� ا���ا�	 ���وًال ª¡ ��اد �ا¥	 ا���ا�³ ا�  5.3
¹®ا ا���
�� أد´اه.



ا��¥¼  6

ا�ر��م وا���رو¥ات  ا���رج	 ¥� ج�ول  ا�
ج���  ا�����	 / ر��م  ا�ر��م   / ����رف ر��م اال´�ºام  أن ��¥¼   ¨�ª 	ا��ا�� ��ا¥² �ا��   6-1
ا� ا¿	 �ا���ا�	 و��� ��ا�	 إ¸ا¥�	 ��ª إ¿�ار¹ا أو �ج���¹ا.


�² ��اد ر��م اال�
��ال ، ا���رج	 ¥� ج�ول ا�ر��م وا���رو¥ات ، �¡ ��� �ا�� ا���ا�	 ����رف ¥�ر ر¥¼ »�¬ إ¿�ار ��ا�	 ����	.��  6-2

�ر�� ا���رف �� ��ر ��± ا���اب إ�¨ �ا�� ا���ا�	 إ��
رو´ً�ا أو إ�¨ آ�ر ��ªان ��روف ��ا�� ا���ا�	 �
�����ª µ ا��ا��ر. و��¥¼ �ا��   6-3
ا���ا�	 ، ¥� �ا�	 ا�ر¿�� ا����¡ ، �ª¨ األ�� ا��� األد´¨ ����³ ا���اد ا��®��ر ¥� ذ�¦ ا���± ¥� ���ª ال �
جاوز �ار�È ا�
��اق ا���اد. وإذا 
�رة ا���رف ، ال ��� ا���رف ���وًال أ�ام �ا�� ا���ا�	 و����² ا�
¢ا�ات �ا�� �� ¡ª ± ا���اب ألي ��¬ �ارج�� 	ا��
��µ �ا�� ا��� µ�
�ا ���ج¬ ¹®ه األ��ام وا��روط، �جاه ا���رف. ��ا أن ج��¼ ا�ر��م وا������ات و�Àر ذ�¦ �¡ ا�
�ا��± وا���رو¥ات ��ª ، ا�����ص 	ا��ا��
 ��¥ ²�
ا�����ل ��ا ، ا�
� ��� واج�	 ا���اد ���ج¬ ¹®ه األ��ام وا��روط ، ��
�ر ¥� ا�
را�µ واال�
��اق. وألÀراض ��اب ا�
ار�È ا�®ي ��

��µ ��± ا���اب ، ألي ��¬ ���ا �ان ، ال ���� �¡ ا�
¢ا�� األ�ا�� ���اد ا��¥�ات � µ� 	ا��ا���اد وإ�رار ذ�¦ ا�
ار�È و����	 أن �ا�� ا��
�ا إ�¨ ا���رف ُ���د �� / ��� 	��
إ�¨ ا���رف ¥� ا���« ا����د وأ�ºًا ا�
¢ا�� ا���
�ر ���Óاء ا���ا�	 ا������	 ��
¶�� �¡ أن ج��¼ ا��¥�ات ا���

¥� ا����ª ا����د. و�ج�ز أن � 
ار ا���رف �ار�ً ا ���ًدا �¡ ا���ر ����ن �ار�È ا�
��اق ا���اد ا���ري. 


�² د¥¼ ا�ر¿�� ا��ا�� �ا�ًال ��ا �¹ ���د ¥� ��± ا���اب ¥� ���ª أ��اه �ار�È ا�
��اق ا��¥¼ ، و����Í ا���رف و¥ً�ا �
���ره ��ُ  6-4
ا� اص ��ا�� ا���ا�	 ª¡ »ر�² إ��اع ر¿�� ��ا¥¶ة إ�¨ ا���اب �ا ��ادل ا�رق ��¡ أر�اح ا��را��	 وا���ا�	 ( �ا�
½�اء �ا �
��² �ا�����ات ا�����	) 
إذا �µ ا�
الم ��¥�ªات ا�ر¿�� ا��ا�� �¡ ��� ا���رف ¥� �ار�È ا�
��اق ا���اد أو ����. و�ج�ز ��ا�� ا���ا�	 ا�
�ار �ªم ����	 ا�ر¿�� ا��ا�� 
�ا��ا�� ، و¥� ¹®ه ا��ا�	 �ج¬ �ª¨ �ا�� ا���ا�	 أن ��¥¼ ، ¥� �ار�È ا�
��اق ا��¥¼ أو ���� ، ا��� األد´¨ ��
�² ا��¥¼ �ª¨ األ�� ��ا �¹ ���د 

¥� ��± ا���اب ، و¥� ¹®ه ا��ا�	 �¡ ���م ا���رف �Ó��اع ر¿�� ا���ا¥¶ة. 


µ ا���اد أو إذا �µ ا���اد ��� �ار�È ا�
��اق � µ� اق ا���اد أ�� �¡ ا�ر¿�� ا��ا�� أو إذا��
إذا د¥¼ �ا�� ا���ا�	 ����رف ¥� �ار�È ا�  6-5
أي  إ¸ا¥	   µ
�  ¨
و� ا���ا�	   ( ��ا�الت   ) ��ا��	   È�ار�  ¡� ا��ا��  ا�ر¿��   ¨�ª  ���� أ�اس   ¨�ª  	����� أر�اح  ر��م   ²����  µ
��¥  ، ا��¥¼ 
�Ä إج�ا�� ا�ر�Í ا�� ��م ¥� ��± ا���اب ا�ال�² ��ا��  � µ
��¥�ªات إ�¨ ��اب ا���ا�	. وإذا �ام �ا�� ا���ا�	 ���اد د¥�	 ج¢��	 ، ¥��
ا���ا�	 ����ار ا����³ ا�����ب و¥ً�ا ����ل ر�Í ا���ا�	 ��رً�ا �¡ �ار�È ��ام �ا�� ا���ا�	 �ا��¥¼ ا�ج¢�� و�
¨ �ار�È ا���± ا�ال�² ��ا�� 
���² ر��م األر�اح ور��م ا�����ات ا�����	 ¥� �ا�	 ا���اد ا��ا�� ��ر¿�� ا��ا�� ¥� � µ
ا���ا�	.   ¥� �ال ا���¬ ا����ي �¡ ا���ا�	 ، ��

�ار�È ا�
��اق ا��¥¼ أو ����.

إذا �µ ��¥¼ �ا�� ا���ا�	 ���³ ا��� األد´¨ �ª¨ األ�� ¥� �ار�È ا�
��اق ا���اد ا�����ل �� أو ���� �اإل¸ا¥	 إ�¨ ا���ا�³ ا�
� �µ ُ���د ���   6-6

µ ����� %50 �¡ ¹®ه ا���ا�³ إ�¨ ا����Ãات ا� �ر�	 ،  � Ø���  رع�
و��� ��
��	 وواج�	 ا���اد ، ��ا¥² �ا�� ا���ا�	 �ª¨ د¥¼ ���³  اال�
¢ام �ا�
��« إ�راف ا��ج�	 ا��ر�ª	 ا��ا���	  ��ى ا���رف ، �ª¨ ا���� ا�®ي ���ده ا���رف �¡ و�« آل�ر �ªر ج�ول ر��م ا���رف أو �ªر إ��ار �
ا�� ُ�ر�� 

إ�¨ �ا�� ا���ا�	 و��¸Í �ا�
��� ¥� ��± ا���اب ¥��ا �
��² �ا���ة ا�����ل ��ا.

إذا �µ ���د �ا��  ا���ا�	 ا��� األد´¨ ����³ ا���اد ا��ارد ¥� أي ��± ��اب �ا�² ����ل �ار�È ا�
��اق ا���اد ا��®��ر ¥�� ، ودون   6.7
اإل�الل ����ق ا���رف و����ºا�� ا���
��	 ، ��¥¼ �ا�� ا���ا�	 إ�¨ ا���رف ، �اإل¸ا¥	 إ�¨ ا��� األد´¨ ����³ ا���اد ا�����ل �� ¥� ��± 

رات �ا��	 وج��¼ ا��¥�ات ا��
¶�رة ا����دة ¥� ��± ا���اب ا��ا��. و¥� ¥ ¡ª ا���اب ا��ا�� ، �ا�� ا��� األد´¨ ����³ ا���اد واج¬ ا���اد
�ال �جاوز �ا�� ا���ا�	 ���� اال�
�ا´� ، دون ا����ل �ª¨ ا���ا¥�	 ا� ��	 ا�����	 ����رف ، ��¥¼ �ا�� ا���ا�	 ، ��ª ا���¬ أو ¥� �ºÀن ��¦ 
ا���ة ، و¥ً�ا ��ا ���ده ا���رف و¥� ���ª ال �
جاوز ¥� أي ×رف �¡ ا�Ãروف Ôال�Ô¡ ( 30 ) ��ً�ا ، ��¦ ا���ا�³ ا�¢ا��ة ª¡ ا��� اال�
�ا´� �Àر ا���رح 

�ا.�

�اإل¸ا¥	 إ�¨ ا����³ واج¬ ا���اد �¡ �ا�� ا���ا�	 ، �رض ا���رف ر��ً�ا �ª¨ �ا�� ا���ا�	 و� �µ �¡ ��اب ا���ا�	 ر��م �ªم ا���اد   6.8
/ إªادة ا����ات ���م وج�د ر¿�� ، إذا �µ ُ��رف، ألي ��¬ ���ا �ان ¥��ا �
��² ��¥�ات ��± ا���اب ا��ا�� أو �Àره �¡ ���¥ات ا���اب ، أي 
��¦ أو أ�ر / �����ات �ا��¥¼ ��ا ���ره �ا�� ا���ا�	 أو �ا�� ا���ا�	 اإل¸ا¥�	 أو أي »رف آ�ر إ�¨ ا���رف. و��� ا�
ا�� ، �ª¨ ���� ا��½ال و��س 
ا���ر ، د¥�	 �Àر ���دة ���م وج�د ر¿��: ( 1 ) أن �
��µ ا���رف ��¦ ( ���ات ) أو ��� د¥¼ آ�ر �¡ �ا�� ا���ا�	 / �ا�� ا���ا�	 اإل¸ا¥�	 أو 
 ¡� µ� إ�¨ ا���رف وال ُ���د ا� Øا�Ô أو أي »رف 	اإل¸ا¥� 	ا��أي »رف Ôا�Ø ��ا ُ���د �ا��ا�� ؛ أو ( 2 ) أن ��¥¼ �ا�� ا���ا�	 / �ا�� ا��
ا���اب ذي ا���	 ��ى ا���رف أو أي ����	 �ا��	 أ�رى / ��¦ آ�ر �ا��ا�� ���م �ا�	 األ��ال ¥� ا���اب ا��®��ر. و�¼ ذ�¦ ، ¥Óن ��اد ر��م 
�ا ���ج¬ ا��ا´�ن ¥��ا �
��² ���م ��اد ��ª ا�����ص 	¡ ا����و��� 	ا���ªم ��اد ا��¥�	 / رج�ع ا���¦ ���م وج�د ر¿�� ال ��� �ا�� ا��

ا���¦ ا��ادر ���م وج�د ر¿��.

�ا ا���رف �¡ �ا�� ا���ا�	 أو �ا�� ا���ا�	 اإل¸ا¥�	 �ج�ز أن ��
 �م ¥� ��اد ا�ر��م وا�����ات ا�����	 ���
� �
ج��¼ ا��¥�ات ا�  6.9
وا�����´�ات و�Àر ذ�¦ �¡ ا�
�ا��± وا���رو¥ات �Àر ا���¥�ª	 ا��اردة ¥� ���¥ات ا���اب ا��ا��	 ��¬ �ر��¬ األو���	 ، ��ا ���ه ا���رف 

��ا�ً�ا. 

��² ����رف ¥� أي و�« أن ���¬ إªادة ا���ا�	 و / أو ا��¥¼ ا��ري �ج��¼ ا���ا�³ ا���
��	 ¥� ��اب ا���ا�	 و / أو أي ���و��	 أ�رى   6.10
ًرا ¥� ¸�ء ¹®ه ا��روط واأل��ام أم ال. Ù��� 	ا���Ä ا��Ãر �ªا إذا �ان �ا�� ا��� ، ���ª ¡� ، ��اء �¼ إ��اء األ��اب 	ذات ¿�

 ²�
11-6 -  ال ���� ا���رف ¥� ��اب ا���ا�	 ��ى ا����³ ا���
رد ¥��ا � � ��ا��	 ا���ا�	 أو أي د¥�	 ���د ¥� ��اب ا���ا�	 أو أي د�¡ ��
��ا�� ا���ا�	 »�ً�ا إ�¨ ��ار�ا�� ا���
ادة ، إذا ���µ ا���رف ذ�¦ ا����³ ا���اد �ا��رµ¹ اإل�ارا��. وأي ���³ ��اد أو د¥�	 أو د�¡ ��¥�ع ¥� 
��اب ا���ا�	 ال ُ���ل إ�¨ �ا�� ا���ا�	 ، �ا �µ ��رر ا���رف �الف ذ�¦ ، �Àر أ´� ��
 �م ¥� �Ä ر��م �ا�� ا���ا�	 أو ا������ات األ�رى 

ا��
ر��	 أو ا�� ���	 �¡ ��اب ا���ا�	.



¥� �ا�	 ا��¥¼ �ªر ا���ا�	 ��راء �®�رة �¡ �ر�	 »�ران أج���	 ( أو أي �اجر آ�ر ) ، ُ��ا�� ا����³ ا�®ي ���ر �� ¥ا��رة �¡ �ر�	 ا���ران ( أو   6.12
ا�
اجر اآل�ر ) ��¿� ��ا��	 �ا���الت األج���	. ��ا أن ا����³ ، ا�®ي ��رر �� �ر�	 ا���ران ¥ا��رة �ا����	 ا�ج���	 ، � º¼ إ�¨ ج��¼ ��ا�ª ا���رف 

.����
² �
���� ا����	 األج���	 إ�¨ درµ¹ ��اًء �ª¨ ��ر ا��رف ا��ا�� ا�®ي ����� ا���رف و�« ا���
وإجراءا�� ا�����ل ��ا ¥��ا �

�ا �¡ ��� �ا�� ا���ا�	 �� �µ إ´�اؤ¹ا �ا��� ، ¥Óن ا���رف ��
Ð �ا��² ¥� ا�
رداد ا����³ ��ª ازع�
إذا �Ô« ال�ً�ا أن ��ا��	 ا���ا�	 ا��  6.13
 ²���

�اًرا �¡ �ار�È إجراء ��ا��	 ا���ا�	 ، و���³ ��ا��	 ا���ا�	 ج�ً�ا إ�¨ ج�¬ �¼ األر�اح وأي ر��م و��ار�± إ¸ا¥�	 �
���¹ا ا���رف �الل ا�ªا ،

¥� ¹®ا ا���د.

 ²��
�  �
ا� ا��
��دة   ، �ً�ا  ��ا ��� أو   ، ا���¢ات  أو  ا� ��ات   � � ¥��ا  ر��ً�ا  ا���ا�	  �ا��   ¨�ª رض � أن  آل�ر  و�«   ¡� ����رف  �ج�ز   6.14
�ا���ا�ات ، ��¬ األ��ار ا�
� ³���ُ إ�ا �ªر ج�ول ا�ر��م ا�®ي ��� �
اً�ا ¥� ج��¼ ¥روع ا���رف أو �ªر إ��ار �
ا�� �®�¦ ����� ا���رف أو �ªر 

ا�ر�ا�� ا����	 ا����رة أو أي ��اة ��ا¿� �را¹ا ا���رف ��ا��	.

 ¨�ª أي »�¬ �����ل ¨�ª 	�¥رط ����ا�� ¬����² ����رف، و¥ً�ا �
���ره ا����² ، و�¡ أج� �¶��¡ ���و��	 ا��را��	 ذات ا���	 ، أن �  6.15
�� ��ºا´ات ´���	 ��ا�Í ا���رف �¶ي ���³ �� ����� ا���رف. و�ج�ز ����رف أ�ºًا ، ¥� �
�ا�	 ، أن ��دع ���م ا���¬ ��ً�ا �Àر ��رخ و / أو ا��
 ¬�« µ
� µ� إذا ¨
أي و�« ، أن ���¬ �¡ �ا�� ا���ا�	 إ��اع ��¦ �Àر ��رخ و / أو ¸�ان ´��ي ��ا�Í ا���رف �ا����³ ا�®ي �� ����� ا���رف �

¹®ا ا���¦ و / أو ا��ºان ا����ي ���ªا �µ إ¿�ار ا���ا�	 ��ا��  ا���ا�	.

�ض �ا��  ا���ا�	 ���ج�� ا���رف ��
ا�	 �ار�È ا���¦ ا��®��ر و������ ���¥¼ ¥� ا�
ار�È ا���رج ��ا�� أي ���³ ��
�² ����رف.�  6-16

ُ���¬ ��¦ ا��ºان �ª¨ ��رف ا��ار�	 اإل�ال�� و�
µ ������ �¡ ��� �ا�� ا���ا�	.  6-17

.¬���ا �ا�� ا���ا�	 ¥� ´��ذج ا���� �

Í ��اب جاري ، ��ª ا�ºرورة ، ��اًء �ª¨ ا������ات ا�18-6 ��رح �ا�� ا���ا�	 ����رف �


��ا�� ��� / �� ����
19-6 ��رك �ا�� ا���ا�	 أن ا���رف ���� و��
Ð �ا��µ���� �¥ ² ��¦ ا��ºان ��ا�� ا���اب ا�جاري ¥� أي و�« �
�ا.��


µ د¥��ا ¥� �ار�È ا�
��ا��ا.� µ� ا�ات ����رف¢
20-6 ��رح �ا�� ا���ا�	 ����رف �ا�
 �ام ��¦ ا��ºان ا����¼ �¡ »ر¥� ال�
رداد أي ا�


µ إ��اء ��¦ ا��ºان ا����¼ �¡ »ر¥� / »ر¥�ا �¡ ��� ا���رف ¥� ��اق ا���� ا��ادي �� ، ���« Ä¥ر 	أ´� ¥� �ا� 	ا��21-6 ��رك �ا�� ا��
.¬���ج��� الٍغ. و��
Ð ا���رف �ا��² ¥� اال�
اظ ���¦ ا��ºان و�ªم إªاد�� إ�¨ ���م ا�


جات أ�رى �ا��ر��	 ��� 	��
6-22 ��
Ð ا���رف �ا���ª �¥ ²س أي ��¥�ªات �¡ ا���اب ا�جاري ��ا�� ا���ا�	 و����	 أي ��¥�ªات ��
ا�
� �� �را¹ا ا���رف ��ا��	.

ا�����ات ا�����	  7

�ج�ز ��ا�� ا���ا�	 أن ��
 �م ا���ا�	 ، إذا وا¥² ا���رف �ª¨ ذ�¦ ، ¥� ا����ل �ª¨ ��¬ ´��ي ، ��� إ�¨ ا��� ا�®ي ��رره ا���رف    7-1
�¡ و�« آل�ر ، �¡ ا��را¥��¡ ¥� ا���رف أو  ¿را¥� ا����ك ا���ار�	 األ�رى أو ا�����ات ا��ا��	 أو �ا���ات ا��راف اآل�� ا�
� ���� ا���ا�	.

��� �ا�� ا���ا�	 ���وًال أ�ºًا ª¡ ��اد ر��م ا�����ات ا�����	 ، ��ا ُ���د ¥� ج�ول ا�ر��م ، �ª¨ أي ������ª ����ُ ³ �¡ ا���رف أو   7-2
ا����ك أو ا�����ات ا��ا��	 ا���ار�	 األ�رى أو �ا���ات ا��راف اآل�� ا�
� ���� ا���ا�	.

ال ��² ��ا�� ا���ا�	 ا����ل �ª¨ أي ��ا¥¶ة أو ��µ �¡ ��� ا���رف �ª¨ ��ا�الت ا���¬ ا����ي ، �
¨ إذا ��« ����	 ���³ ا���¬   7-3
�ا��ا�� �الل ��م وا�� �¡ �ار�È ا���¬ و��� إ¿�ار ��± ا���اب.


µ �¡ �الل ا�
 �ام ا���ا�	 �ª¨ أي �ا���	 ¿راف آ�� ، ��� ا���¬ � �
� º¼ ج��¼ ���ªات ا���¬ ا����ي �¡ ��ا�ات �ا�� ا���ا�	 ، وا�  7-4
ا����� �ª¨ ا���� ا�®ي ���ده ا���رف.

ُ��
�¬ ر��م األر�اح �ª¨ أ�اس ���� �ª¨ �� إ�
 �ام ´��ي �¡ �ار�È ا���¬ �
¨ ا���اد ا�
ام.  7-5



���ات ا�ج�ا�ª	 أو ا�رد�	
ا���ا�	 اإل¸ا¥�	 : ا��  8

و��
��ه  ا���ا�	  �ا��   ����� ��ا   ،  � � أي  إ�¨  إ¸ا¥�	  �ا�	 � ا���رف  ���ر  أن  �ج�ز   ، ا���ا�	  �ا��   ¡� ا����م   ¬��ا�  ¨�ª ��اًء    8-1
ا���رف. وُ�ر�� ج��¼ ا���ا�ات اإل¸ا¥�	 ، ��ا ¥� ذ�¦ ��ا�ات ا�
ج��� أو اال�
��ال ، �ª¨ آ�ر ��ªان ��روف �
�����ª µ �ا�� ا���ا�	 ا��ا��ر 
 Í��� . وال	اإل¸ا¥� 	ا��وذ�¦ �ª¨ ���و��	 �ا�� ا���ا�	 و��ه. ��ا أن ا��� اال�
�ا´� ا����¡ ��ا�� ا���ا�	 ���� ا��� اال�
�ا´� ��ا�� ا��
�ºª ا���ا�	 و�ºª ا���ا�	 اإل¸ا¥�	 �¶ن �
جاوز إج�ا�� ا�ر��م ا��
ر��	 ���ج¬ أو �ªر ��ا�	 �� ����ا ذ�¦ ا��� اال�
�ا´�. و��اًء �ª¨ ذ�¦ ، ��ر 
�� ، ¥� ج��¼ األو�ات ، ���³ ا��� ��ا ¥� ��ا�ات �� ����ا �� Ð
�� �ا�� ا���ا�	 و�ا�� ا���ا�	 اإل¸ا¥�	 �ا�
¶�� �¡ أن األر¿�ة ا����
و�

اال�
�ا´� ا�����ل �� ا����¡ ���ا�	 �� ����ا ور��م �� ����ا ا��
ر��	 �ªًال �®�¦.

و���ق  ا���رف  �جاه  وا�
¢ا�ا���ا  و���و��ا���ا  اإل¸ا¥�	  ا���ا�	  �ا��   و  ا���ا�	  �ا��  ��ات ��  ، األ��ال   ¡�  ��� �¶ي   ، 
¶Ôر � ال   8-2
��ا º�� �¸ 	�¥اإل¸ا 	ا��ا���رف ا��اردة ¥� ¹®ا ا���
�� �¶ي ´¢اع أو ��ا��	 ��ا��	 أو �² ا���ا¿	 ا�®ي �� ���ن ��ا�� ا���ا�	 و�ا�� ا��
ا���Ä. و���ض �ا�� ا���ا�	 ، ���ج¬ ¹®ا ا���
�� ، ا���رف ª¡ �ا¥	 ا� �ا�ر وا�
���ºات وا������ات وا�
�ا��± وا���رو¥ات ، ��اء ا��ا´�´�	 


���¹ا ا���رف أو ��ا´� ���ا ���¬ أي �رق �ر���� �ا�� ا���ا�	 اإل¸ا¥�	 ��®ه األ��ام وا��روط.� �
أو �الف ذ�¦ ، ا�

أي د¥�	 ���د¹ا �ا�� ا���ا�	 أو �ا�� ا���ا�	 اإل¸ا¥�	 إ�¨ ا���رف ��
 �م �
���� األر¿�ة ا�����	 ¥� ��اب ا���ا�	. و�¼ ذ�¦ ، ���¨    8-3
�ا�� ا���ا�	 و �ا��   ا���ا�	 اإل¸ا¥�	 ���و��¡ ª¡ أي أر¿�ة ����	 ��¥�ات ��ج�	 �µ ُ���د ��� ، إن وج�ت ، ¥� ��اب ا���ا�	.

� º¼ ا���ا�	 اإل¸ا¥�	 �ج��¼ �روط وأ��ام ا���ا�	 األ�ا��	 و�
��� و / أو ا�
 �ام ا���ا�	 اإل¸ا¥�	 ، ��ا�ºª ²¥ ا���ا�	 اإل¸ا¥�	   8-4
�ª¨ اال�
¢ام ��روط وأ��ام ا���ا�	 األ�ا��	.

��ا�الت  وج��¼  �ا ��ª ا����ل   µ�  �
ا� ا�����	  وا�����ات  وا� ��ات  وا���¼  ا�
�ا��±  ج��¼   ¡ª ���وًال  ا�ر����  ا���ا�	  �ا��  ���ن   8-5
ر¸�ا ا�
 �ام ا���ا�	 ( ا���ا�ات ) األ�ا��	 أو اإل¸ا¥�	.� �
ا���ا�	 وج��¼ ا�ر��م األ�رى ا�

 ¡ª رÃا�� Ä�
���¹ا �ا�� ا���ا�	 اإل¸ا¥�	 �� �

��� �ا�� ا���ا�	 األ�ا�� ا����و��	 ا��ا��	 ª¡ ج��¼ ا�ر��م واال�
¢ا�ات األ�رى ا��  8-6
.¦�®� ²��
أي ´¢اع ��¡ �ا�� ا���ا�	 ا�ر���� و �ا��   ا���ا�	 اإل¸ا¥�	 ¥��ا �

ر�µ ا�
�ر�± ا�� ��  9

�ج�ز ����رف أن ���ر ر�µ ا�
�ر�± ا�� �� أو ر�µ ا�
�ر�± ا�� �� �ªر ا��ا�± إ�¨ �ا�� ا���ا�	 ال�
 �ا�� ¥� أي ��اك �ªالء ��ى   9-1
��� ا���ر¥� �ªر ا��ا�± ا�®ي ��¥ره ا���رف. و��ا¥² �ا�� ا���ا�	 �ª¨ أن ���³ �
ا���رف أو �ا���	 ¿راف آ�� أو ´��	 ��¼ �� أو ال�
 �ام ا�

ا���رف �ا�� ا���ا�	 �ر�µ ا�
�ر�± ا�� �� أو ر�µ ا�
�ر�± ا�� �� �ªر ا��ا�± ، �¶ي أ���ب �ج�ه ا���رف �ال�ً�ا ؛

 ¼��� ����ل  ا�
�اط   ��  ® 
و�  � � أي  إ�¨  ا��ا�±  �ªر  ا�� ��  ا�
�ر�±   µر� أو  ا�� ��  ا�
�ر�±   µر�  ¡ª ا���ا�	  �ا��   Í�� ال   9-2
ا�
�اف أي � � �ر�µ ا�
�ر�± ا�� �� أو ر�µ ا�
�ر�± ا�� �� �ªر ا��ا�± ؛

��� �ا�� ا���ا�	 ���وًال ���و��	 �ا�	 أ�ام ا���رف ª¡ �ا¥	 ا�����ات ا�����	 و��ا�الت ا���ا�	 ا�
� �جري �ر�µ ا�
�ر�± ا�� �� أو   9-3
ر�µ ا�
�ر�± ا�� �� �ªر ا��ا�± ، أو �����ا �ً�ا ، ��Ä ا��Ãر �ªا إذا �ان ذ�¦ ا���¬ ا����ي أو ��ا��	 ا���ا�	 �� جرت ���ر¥	 �ا�� ا���ا�	 أو 

�
دون ��ر¥

¸�اع ا���ا�	 / اإل¥�اح ª¡ ر�µ ا�
�ر�± ا�� ��  10

ا�
�ر�± ا�� �� �ªر ا��ا�± ألي   µر�± ا�� �� أو ر��
ا�  µر� ¡ª اإل¥�اح� Í��� ¶ال� 	اإل¸ا¥� 	ا���� �ا�� ا���ا�	 / �ا�� ا���
� - 10-1
� � آ�ر أو أن ���ء أي � � ا�
 �ا�� أو �ال األ�ر�¡ �ً�ا. وإذا ُ¥��ت أو ُ�ر�« ا���ا�	 أو أ¥�ª Í¡ ر�µ ا�
�ر�± ا�� �� أو ر�µ ا�
�ر�± 
ا���ا�	  �ر �ا��  � ،  Øا�Ô إ�¨ »رف 	ا��ا��  µ���
ا���ا�	 � ا�� �� �ªر ا��ا�± إ�¨ أي »رف Ôا�Ø �¶ي أ���ب ���ا �ان أو ا¸��¼ �ا�� 
ا�
�ر�±   µر� أو  ا���ا�	  أر�ام  ��ا ¥� ذ�¦   ،  	��ا�� ا�
ا¿��  ��ا¥	  ا��®��ر  اإل¥�اح  أو  ا��ر�	  أو  �ا��ºاع  ´�� ¥�ري   ¨�ªا�ً�ا و
ا���رف �
ا�� �� أو ر�µ ا�
�ر�± ا�� �� �ªر ا��ا�± و��ا�¬ ا���رف �¶ن ���² / ���± ��اب ا���ا�	. و��� �ا�� ا���ا�	 ���وًال ª¡ �ا¥	 ا���ا�¬ 


½� �ا�� ا���ا�	 إ�¨ ´��ص ¹®ا ا����.�� µ� إذا ،

2-10 - ��ا¥² �ا�� ا���ا�	 �ª¨ أن ا���رف ���� ا��² ¥� أن ��
رد �ا¥	 ا�ر��م �Àر ا���رح ��ا أو ا�����ات ا�����	 أو �����ا �ً�ا ، �ª¨ أال 
�ا أو اإل¥�اح ª¡ ر�µ ا�
�ر�± ا�� �� 
�ا أو �ر�ªا�¸ ¡ª اإل�الغ ��ا ��
�ر  �ا�� ا���ا�	 ���وًال ª¡ أي ��ا��	 ��« �ª¨ ا���ا�	 �Àر ��رح ���
�ا أو اإل¥�اح ª¡ ر�µ ا�
�ر�± ا�� �� ، ��ا �¹ ����ص 
�ار ا���رف �ª¨ ا���� ا��اج¬ ª¡ ¸�اع ا���ا�	 أو �ر��Ó� 	ا���ا ، إذا �ام �ا�� ا���
���ª ¥� ¹®ا ا���
�� أªاله ، �ر��	 أال ���ن ذ�¦ ا��ºاع أو ا��ر�	 أو اإل¥�اح جراء إ�¹ال �ا�� ا���ا�	 أو �ا�� ا���ا�	 اإل¸ا¥�	 ، أو �����ا �ً�ا 

أو ����ره و�ªم ا�
½ال �ºª ا���ا�	 إ�¨ أ��ام ا�����¡ 10-1 و�ª 3-10¨ ا���� ا�®ي �ر¸� ا���رف.

�¡ دون أي ا�
 �ام آ�ر ��ا. وال ��
 �م �ا�� �´ ¼�3-10 - أي ��ا�	 ���دة أو ��رو�	 ��
رد¹ا �ا�� ا���ا�	 ُ�رد ¥�ًرا إ�¨ ا���رف وُ��
.Øا�Ô إ�¨ أي »رف ��ª إ�الغ ا���رف �اإل¥�اح ��ر�± ا�� �� ��
ا���ا�	 ر�µ ا�

��اًء �ª¨ ¹®ه األ��ام  ، أن ���ر ��ا�	 ����	 ��ا�� أي ��ا�	 ���دة أو ��رو�	   ²��� ��´ ¨�ª �� راءى
4-10 - �ج�ز ����رف ، ��¬ �ا �
وا��روط أو ��¦ األ��ام وا��روط اإل¸ا¥�	 ، ��ا ���¹ا ا���رف ��ا��	.



إذا �ان ��ى �ا�� ا���ا�	 ���ى أو أي ����	 ¥��ا � � ا���Ë ا���ري ���º ا���ا�	 ، �
�ج¬ �ª¨ �ا�� ا���ا�	 أن �
�� �ا���رف   10-5
 �ºª ¨�ª ¬، �ج 	ا���
¥�ًرا و���¨ ا���رف جا¹ً�ا ��� ����	 �ا�� ا���ا�	. وإذا �ان �ºª ا���ا�	 �ª¨ درا�	 �¶ي ��ا��	 �Àر ��رح ��ا أو ا�

ا���ا�	 أن ���³ ا���رف ��جرد �ا ��
�± �ا�� ا���ا�	 ا���ا��	.

وإذا �ان �¡ �Àر ا����¡ �� ا�����	 ¥�ًرا ��ا �ر¸� �ا�� ا���ا�	 ، ¥Óن ا���رف :  10.6
�ا ا���رف ��
���² ¥� ا����ى و���ا ؛� ¼��º� �
أ)  ���³ �ا�� ا���ا�	 �
ا�ً�ا �اإلجراءات ا�   

ا �
ا�ً�ا �
��² ��¢اع �ºª ا���ا�	 ، ��ا�ºª ²¥ ا���ا�	 �ª¨ ������ إ�¨ ا���رف. ً́ ب)  إذا »�¬ ا���رف �¡ �ا�� ا���ا�	 �¶��ً�ا أو ��ا   

¥��ا �ªا ��ا ��
�ج¬ ا��ا´�ن ، ال ��� ا���رف ���وًال ª¡ ر��م ا���¼ أو ا� ��ات ا��رو¸	 �ª¨ ا���ا�	 أو إذا ر¥Ä ا�
اجر ���ل ا���ا�	.   10.7
و�ج�ز أن �رض ا�
جار ���دµ¹ اإل¸ا¥�	 ا� ا¿	 ���ª µ¨ ا�
 �ام ا���ا�	 وال ��� ا���رف ���وًال ª¡ ¹®ا. و�ج¬ �ª¨ �ا�� ا���ا�	 أن ���م 
�� ��ا�ر �¼ ا�
اجر ا����� ، ��ا ال �ج�ز ���º ا���ا�	 أن ��ج¬ ª¡ ا���رف أي د¥�	 ���¬ ��¦ ا���ا��	 أو ا��¢اع ، �¼ �راªاة   ́¨�ª اع¢ أي ��ا��	 أو́ 

أي �ا´�ن �
�ا�Ä �¼ ذ�¦.

�ا أي »رف Ôا�Ø ، ��ا ¥� ذ�¦ ( �ª¨ ���� ا��½ال ¥��¬ ) ا� �ا�ر أو ا�
�ا��± ���� �
ال ��� ا���رف ���وًال ª¡ ا� �ا�ر أو ا�
�ا��± ا�  10.8
�� األ´�Ã	 ا�®ي ��Ôر �ª¨ ��¦ األ»راف ا�½ا�½	.ª ا����ا´��� أو ��ا��ا�ج	 ª¡ ا��

11 -  اإل´�اء

�ا ¥� ²�À ��اب ا���ا�	 وإ´�اء ا�
 �ام ج��¼ ا���ا�ات وذ�¦ �
���µ إ��ار 
��� / �
1-11 - �ج�ز ��ا�� ا���ا�	 ، ¥� أي و�« ، أن ���³ ا���رف ���
 	ª���¡ إ�¨ ا���رف. وال ُ���² ��اب ا���ا�	 إال ��� أن �
��µ ا���رف ج��¼ ا���ا�ات ���´ 	ª�����² و�
ا�� وإªادة ج��¼ ا���ا�ات ��

�¡ و��� أن ُ��¥¼ إ�¨ ا���رف ج��¼ ا�ر��م وا������ات ا���
��	 ا�
� �µ ُ���د ��� و�ا¥	 ا�
�ا��± األ�رى ذات ا���	 ���اب ا���ا�	.�´

2-11 - �ج�ز ��ا�� ا���ا�	 و�ا�� ا���ا�	 اإل¸ا¥� ، ¥� أي و�« ، أن ����ان ا�
 �ام أي ��ا�	 إ¸ا¥�	 ¿ادرة إ�¨ �ا�� ا���ا�	 اإل¸ا¥�	 وذ�¦ 
�ار ا���رف �¡ �الل �ر�¢ اال��ال ا�
ا�¼ �� أو ���	 �Ó� إ�¨ ا���رف أو ¡��´ 	ª��
���µ إ��ار �
ا�� وإªادة ا���ا�	 اإل¸ا¥�	 ذات ا���	 ���
 ، �
�ا�� »��اإل´
ر´« و����² ا� ��ات ا���ر¥�	 �ªر ا��ا�±. و¥� ��¦ ا��ا�	 ، ¥Óن �ºª ا���ا�	 ، ��ا ¥� ذ�¦ �ا�� ا���ا�	 اإل¸ا¥�	 ا�®ي ُأ´

رك و¥ردي أ�ام ا���رف ª¡ �ا¥	 ا�ر��م وا������ات وج��¼ ا�
�ا��± األ�رى ذات ا���	 �
�¦ ا���ا�	 �� ��  ́¨�ª ¡ا ���و����
�ران ��¿��
ا�ر��م  ج��¼   ¡ª ���وًال   ��� ال  �ا�	 ��� ا�
 �ا��   ��ُأ´  �� ا�®ي  اإل¸ا¥�	  ا���ا�	  �ا��  أن  �ªا  ¥��ا   ، وا��روط  األ��ام  ¹®ه  إ�¨  »�ً�ا 
 ¡��´ 	ª��
���¹ا �ا�� ا���ا�	 / ���	 ا���ا�	 اإل¸ا¥�	 األ�رون ، إن وج�وا ، أو ��� أن �
��µ ا���رف ا���ا�	 اإل¸ا¥�	 ��� �
وا������ات ا�

��¬ األ¿�ل وا���ا�ª ا��ا´�´�	 ، أو �ال األ�ر�¡ �ً�ا.

��	 ا�ر¿�� ا���
�² �ا��ا��. وال �� ¨
3-11 - ��� �ا�� ا���ا�	 و�ا�� ا���ا�	 اإل¸ا¥�	 ���و��¡ ���و��	 �ا�	 ª¡ �ا¥	 ا�ر��م وا������ات �
��� ا���رف ���وًال ª¡ رد ر��م ا���º�	 ا�����	 أو ر��م ا� ��ات وأي ج¢ء ���ا إ�¨ �ا�� ا���ا�	 ، ¥� �ال إ´�اء ا�
 �ام ا���ا�	 ( ا���ا�ات 

) و��اب ( ��ا�ات ) ا���ا�	 ذات ا���	. و¥� �ال أ���« ا���ا�	 ، �
��± ا���رف ª¡ ¥رض ا�ر��م ا���ر�	 أو ا�����	 أو أي ر��م أ�رى.

�اء ا���ا�	 »�ً�ا ����ص ا���� 10 ، ¥� �ال أ´� �µ ��ا¥² / ��ا�ª ²¥¨ أي �¡ األ��ام وا��روط ، �¼ �راªاة ا��رط ´Ó� 	ا��4-11 - ���م �ا�� ا��
ا�®ي ��� �¶ن �ا�� ا���ا�	 ��¥¼ إ�¨ ا���رف ج��¼ ا���ا�³ ا��
را��	 وا���
��	 وواج�	 ا���اد �
¨ و�« ذ�¦ اإل´�اء. و�¼ ذ�¦ ، ¥Óن اال�
�رار 
¥� ا�
 �ام ا���ا�	 �¶ي أ���ب ��� ��ا¥�ً	 �¡ �ا�� ا���ا�	 �ª¨ األ��ام وا��روط و����� ��ا ، ��Ø إ´� ���¨ ���وًال ª¡ ا��¥اء �ا�
¢ا�ا�� / 

.��
�ا ���ج¬ ¹®ا ا�����ª ا ا�����ص��ا�
¢ا�ا�

اءات واال�
½�اءات ª12 -  اإل

1-12 - ال ��� ا���رف ���وًال ª¡ أي ��ارة أو ¸رر �¡ أي ´�ع ����¹ا أو �����ا �ا�� ا���ا�	 أو �ا�� ا���ا�	 اإل¸ا¥� ���¬ أن ا���رف أو أي 
�اجر أو ��¦ أو ����	 �ا��	 ��ار�	 أو �ا���	 ¿راف آ�� أو أي »رف آ�ر ر¥Ä ا���اح �Óجراء ��ا��	 ا���ا�	 أو �µ ���� ا���ا�	 أو أر�ام ا���ا�	 

أو ر�µ ا�
�ر�± ا�� �� أو ر¥Ä أن ���د أو ��¥ر ا���¬ ا����ي �
¨ ا��� اال�
�ا´�.

�ا أو 
�ا أو ��ى �ا�
��� ¡ª أو 	ا��2-12 - ال ��� ا���رف ���وًال �¶ي أ���ب �ª�´ ¡ª	 ا���¼ أو ا� ��ات ، ا�
� ُ��ج¢ أو ُ��
رى �ا�
 �ام ا��
إ��ا´�	 �����ا أو ª¡ أي �رق �ر���� أي �اجر أو �ªم أدا�� ���ا��	 ا���ا�	. و¥� �ال وج�د أي ´¢اع ��¡ �ا�� ا���ا�	 وا���رف أو أي �اجر أو أي 
² ���¬ ذ�¦ ا��¢اع أو ا���ا��	 ا��
�ا��	 أو �² ا���ا¿	 ا�®ي  � � آ�ر ، ¥ال �
¶Ôر ���و��	 �ا�� ا���ا�	 �جاه ا���رف �¶ي ��� وال �
��� أو ����

�� ���ن ��ا�� ا���ا�	 �جاه ذ�¦ ا�
اجر أو ا���رف ا���ارك أو ا�����	 ا��ا��	 أو أي � � آ�ر.

 ���µ أي ����� جراء ���ª µا ��ج�� ، µ�
3-12 - ال ��� ا���رف ���وًال �¶ي »ر��	 أ�ام �ا�� ا���ا�	 ª¡ أي ��ارة أو ¸رر ، ���ا �ا´« »���
 �ªأو جراء أي ´¢اع ¿�ا ��¥ ¬�ª آ�ر أو جراء وج�د Ø� Ëا´ات أو را��� 	ا�ج�الت أو ���أي �ا���	 ¿راف آ�� أو أي �ا���	 أو ´Ãام ا��االت أو ´Ãام ��

�رة ا���رف.�� ¡ª ره أو أي ��ء أو ��¬ آ�ر �ارج�À أو



4-12 - ���� �ا�� ا���ا�	 و�ا�� ا���ا�	 اإل¸ا¥�	 ���ج¬ ¹®ا ا���
�� أن ا�ر��م و��ا�الت ا���ا�	 ا���ر�	 وا���¥�ª	 �ªًال ��®ه األ��ام 
وا��روط �ا´« و��
�ر »�ً�ا إ�¨ ا���ا´�¡ وا���ا�Í وا���ا�ª ا��ر�ª	 وا�����رات ا��ور�	 وا�
�ج��ات ا�����ل ��ا ، ��ا �� ُ���ل �¡ و�« آل�ر ، 
اة و��� ´ا¥®ة ا����ل ¥� ا���« ا��ا�� ¥� دو�	 اإل�ارات ا��ر��	 ا��
��ة ، دون اإل�الل �
�ا��µ ا��ر��	  ���ا�
� ���µ ا�
 �ام ا���ا�ات ا��

و¥
اوى ا���Æ	 ا����ا ا��ر�ª	 وا��ج�	 ا��ر�ª	 ا��ا���	 ����رف و�رارا���ا.

5-12 �¡ ���ن ا���رف ���وًال ª¡ ر¥Ä أي �اجر أو ����	 �ا�� ¥� ¥�¢ا / �ا�
ر �ارد إ´
ر´ا��´ال ����² أو ���ل ا���ا�	 أو ª¡ أي �ª¬ أو 
´�� ¥� ا���¼ أو ا� ��ات ا�����	 إ�¨ �ا�� ا���ا�	 �¡ ��� أي �اجر أو ، ��½�ا ����ª ، ²¡ أي �رق أو �ªم أداء �¡ ��� �اجر �ا. و¥� �ا�	 وج�د 
أي ´¢اع ��¡ �ا�� ا���ا�	 وأي �اجر أو ��رف أو ����	 �ا��	 أو أي � � آ�ر ، ¥Óن ���و��	 �ا�� ا���ا�	 �جاه ا���رف �¡ �
¶Ôر �¶ي ��� �¡ 
األ��ال ��®ا ا��¢اع أو أي ��ا��	 �
�ا��	 أو �² ��ا¿	 ����ا�	 �� ���ن ���º ا���ا�	 ¸� ¹®ا ا�
اجر أو ا���رف أو ا�����	 ا��ا��	 أو ا�� �.

���� �ا��   ا���ا�	 ا����و��	 �ا��ً	 ª¡ ج��¼ ا���ا�الت ا�
� �جري �ا�
 �ام ��ا�ا�� / ��ا�ا��ا وا���ا�	 ( ا���ا�ات ) اإل¸ا¥�	 و��ا²¥   12-6
�ª¨ أن �جالت ا���رف ا� ا¿	 �� �
��ن ´�ا��	 و��¢�	 ��ا�� ا���ا�	. و�ª¨ �ا�� ا���ا�	 ����	 ج��¼ ´¢اªا�� / ´¢اªا��ا �¼ ا�
جار دون أي 

���و��	 �ª¨ ا���رف.

��دع ا���رف إ�¨ ��اب ا���ا�	 أي ���³ ��
رد ¥���ª Ë ا�
الم ����	 ا�
�ان ¿ادرة ���� ¿��Í �¡ ا�
اجر أو �¡ ����	 أ�رى.  12-7

أ��ام ªا�	  13

1-13 �ج�ز ����رف ، و¥ً�ا �
���ره ا� اص ، ���ل ا�
����ات �¡ �ا�� ا���ا�	 �ªر ا��ا�± ( إ�ا �¡ �الل واج�	 ا���
 �م ، ��ا ¥� ذ�¦ ا� ��ات 
ا���ر¥�	 �ªر ا��ا�± ، أو �¡ �الل �����ات اال�
جا�	 ا�����	 ا�
ا��ª	 ) ، أو �راء ��
جات أو ���ات �¡ ا���رف �ªر ا��ا�±. و��� ا�
����ات �ªر 
 µ
� �
ا��ا�± ( ��ا ¥� ذ�¦ ا����ات و���ªات ا��راء ) ����رف �ار�	 و��¢�	 ��ا�� ا���ا�	 ، و�ج�ز ����رف ا�
�رف ��اًء �ª¨ ��¦ ا�
����ات ا�

�ا �¡ �الل ¹®ه ا��ر��	.�����

، و�� ��¶ل �ا��  إد�ال ���	 �رور  ا���ا�	  أ´� �ج�ز ����رف أن ���¬ �¡ �ا��   ¨�ª 	�ا��ا� ا���ا�	 ¥� �ا�	 اال��االت  2-13 ��ا¥² �ا�� 
ا¿�� ��اب ( ��ا�ات ) �ا�� ا���ا�	 ��ا ¥� ذ�¦ ر�µ ا�
�ر�± ا�� �� �¡ أج� ا�
��² �¡ �¹�	 �ا�� ا���ا�	 � ¡ªو ��´ ¡ª 	�Æأ� 	ا��ا��

��¬ األ�ر إجراء إªادة اال��ال ، و�� ذ�¦ ��¬ �ا �راه ا���رف ��ا�ً�ا.
و�� �

 µ���
3-13 ��ا¥² �ا�� ا���ا�	 ���� �Àر �ا�� ����Ä و�Àر ��روط �ª¨ ��ج�� ا���رف ����ادÔات ا��ا��	 ��¡ �ا�� ا���ا�	 وا���رف �
أي  أ�ام  ا���رف �����  ا��ج� �¡ ���  أن ��
 �م ¹®ا  األ�رى و����   	��ا�� �ال��االت  �ا����	  إ��� و�®�¦  ا��ادرة  ا�
����ات   ¨�ª ا����� 

����	 أو �الل أي إجراء �ا´�´�.

��م وا��
���ª ² أ�ºًا �¡ ��� �ا�� ا���ا�	 أ´� �ج�ز ��ا�� ا���ا�	 ¥�Ë إر�ال ا�
����ات �ªر ا��ا�± إ�¨ ا���رف. و�¡ ���� 4-13 �¡ ا��
 	�ا���رف ا�
����ات ا��ا��	 �¡ ��� �ر�Í �¡ ��� �ا�� ا���ا�	 ، وال ���Í �ا�� ا���ا�	 ألي � � آ�ر �Àر �ا�� ا���ا�	 �Ó¿�ار �����ات ¹ا�

.��ª 	ا��´

 ، 13-5 ��
¢م �ا�� ا���ا�	 �ا��اظ �ª¨ أي ���	 �رور وأي ر�µ ��ر�± �µ �����ه �¡ ���� أو ��¥�ره �� ���ج¬ ¹®ه اال�ا��	 �ª¨ أ´� �ري 
�µ �ا�� ا���ا�	 و��ا�ª ²¥¨ أن ���ل ا�
����ات 
و����ن ���وًال ª¡ أي �ªا�¬ �� ���¶ ª¡ ا�
 �ام أ»راف أ�رى ����	 ا��رور ¹®ه. ��ا �

.	���ªر ا��ا�± � º¼ ¥� ج��¼ األو�ات �
���ر ا���رف ا����² وأ´� �ج�ز ����رف ، و¥ً�ا �
���ره ا� اص ، ر¥Ä ا�
�رف ��اًء �ª¨ �����ات �

��ر �¡ و�« آل�ر.
6-13 ��ر �ا�� ا���ا�	 �¶ن ´�اق ا� ��ات ا�����	 �ªر ا��ا�± �� �


�ر ا�
����ات ا�
� �ر���ا �ا�� ا���ا�	 إ�¨ ا���رف �¡ �الل اال��ال �ا�ا�س �ار�	 ا����ل و��¢�	 ��ا�� ا���ا�	 ، و�ج�ز ����رف �� 13-7
ا�
�رف ��اًء �ª¨ ا�
����ات ا�����	 �¡ �الل ¹®ه ا��ر��	.

 ) ض  ��ا�� ا���½�  أو  ا���ا�	  �ا��   ¡ª ¿ادرة  أ´�ا   	�´  ¡��� ا���رف   ��
�� �����ات  أي  ��ا�ج	  ����رف  �ج�ز  أ´�  ا���ا�	  �ا��  ��رك   13-8
¸�¡ ) ���º ا���ا�	 وأن ا���رف �¡ ���ن ��¢ً�ا ���¬ �¶��� �ª¨ ¿�	 ��¦ ا�
����ات. ��ا���½��¡ ا��

.��ª 	أو �ا���ا� 	ا��
�� ���¡ ´�	 أ´�ا ¿ادرة ª¡ �ا�� ا���� �

�اد �ª¨ ج��¼ ا�
����ات ا�ª9-13 ��² ����رف اال

�� �ا�� ا���ا�	 �ا�
��² �¡ ج��¼ اإل��ارات �ا���ا�³ ا���
��	 ����رف وا���
��	 �¡ »ر¥� ، ��ا ¥� ذ�¦ �ª¨ ���� ا��½ال ال ا���ر �
� 13-10
، ��± ا���اب.


راض �¡ �ا�� ا���ا�	 �الل Ôال�Ô¡ ( 30 ) ��ً�ا �¡ إر�ال إ��ار �ا إ�¨ �ا�� ا���ا�	 إ�¨ ا����ان ا�Ãا¹ر ¥� �جالت ªالم أي ا

µ ا�� µ� 11-13 إذا

راض �ª¨ أ´�ا ��½ا�	 �¶��� �ª¨ ¿�	 ا���ا�³ ، ªالم أي ا

�ار ����	 �ªم ا�ªا µ

�ار ا���ا�³ ا���¸�	 ¥�� ¿���	 ، و��ªا µ
ا���رف ، ¥��ف �


راض ¥��ا �
��² �¶ي �¡ ¹®ه ا���ا�³.ªأي ا µ���� 	ا��و��� ذ�¦ ال ���¡ ��ا�� ا��


µ ا�
الم ��± ا���اب أو أي إ��ار آ�ر �األر¿�ة ألي ¥
رة ، ¥Óن ا����و��	 ��¼ ª ¨�ªا�² �ا�� � µ� أ´� إذا ¨�ª 	ا��12-13 ��ا¥² �ا�� ا��
ا���ا�	 و��ه و���� �ا�� ���¬ إ��ار �األر¿�ة ا���
��	 �¡ ا���رف.

ا���ا´ات واإل��ارات وا�
¶���ات وا��را�الت األ�رى ( ��ا ¥� ذ�¦ �ª¨ ���� ا��½ال ال ا���ر  ، إر�ال  ، و¥ً�ا �
���ره ا� اص  13-13 �ج�ز ����رف 
² ���
ج أو ªرض �رو�ج� ���¡ أو ¹®ه ا��روط واأل��ام إ�¨ ر�µ ا�ا�س ا� اص ��ا�� ا���ا�	 و / أو ��ªان ا��ر�� ��
ا�ر�ا�� ا�
�����	 ) ¥��ا �

اإل��
رو´� و / أو ر�µ ا��ا�± ا�����ل ا�®ي ���� �ا�� ا���ا�	 ����رف.



² �
���µ ا���ا´ات واإل��ارات وا�
¶���ات ��®ه ا��ر��	. و�ج�ز ����رف ��

��� �ا�� ا���ا�	 ج��¼ � ا»ر ا�ºرر أو ا� �ارة أو ا�
�± ¥��ا �� 13-14
ا�
 �ام ا���È أو ا�����ªات أو ا���È اإل��
رو´�	 �¡ ا�ا�س وا��ر�� اإل��
رو´� وا�ر�ا�� ا����	 ا����رة و�Àر¹ا �¡ ���ªات اإلر�ال وا���ا´ات 
اإل��
رو´�	 أ�ام أي ����	 أو �الل أي إجراءات ������	 أو �Àر¹ا �¡ اإلجراءات ا��ا´�´�	. و�ج�ز ���الء ا���رف ، �¡ و�« آل�ر ، ���� ا��االت ��¶ن 
اة إ�ا �ªر ا��ا�± أو ا��ر�� أو ا��ر�� اإل��
رو´�  ����ا�	 اال�
�ان ا���� 	���
��الت ا���
ا� ��ات ا�ج���ة وا��ا��	 ، وإ»الق ا���
جات و�Àر¹ا �¡ ا�
أو ا�ر�ا�� ا����	 ا����رة أو ���ات اال��ال األ�رى. و���¡ ������ ا�
�ار اال´��اب �¡ ���� ¹®ه ا� ��	 واال��االت ا�
�����	 ª¡ »ر�² اال��ال 

�ا���رف و����µ ا�
����ات ��ا ��� ذ�¦.

�ات وا���ا��ات ���
ا��¥¼ وا� 
®��رات � 	���
ا�� اة واال��االت  ���ا�� ��ا´ات ��ا�	 اال�
�ان  ، ��ا ¥� ذ�¦ ��¶ن  15-13 ��ف ��
�ر اال��االت 
ا� ا¿	 �
���� ا���¥�ªات ، وذ�¦ ��Ä ا��Ãر �ªا إذا ا�
ار ا����� �ªم اال�
راك ¥� اال��االت ا�
�����	 األ�رى.

ا أم أ´� �µ ��¥�ره ��ا�� ا���ا�	 ، ¥Óن �ا�� ا���ا�	 ، �®�¦ ،  ً̧ 16-13 إذا ا�
اد �ا�� ا���ا�	 �¡ أي ��
ج �¡ ��
جات ا���رف ��اء أ�ان ��رو
¥Óن   ، ا��رض  و��®ا  آل�ر.  و�«   ¡� ا���رف   ���  ¡�  �����  ¡� �ا ��ª �رأ � �ا  �راªاة   ¼� واأل��ام  ا��روط  �®ه � اال�
¢ام   ¨�ª  �
��ا¥�  ����
اة أو ��¬ �رض أو ����� أو ��اد د¥�	 أو ���� أ��ال أو ا�
 �ام ��
جات أو ���ات  ����ا�	 اال�
�ان ا��� ���اال�
ادة �¡ أ�� ا���
جات ���� �

ا���رف �¶ي »ر��	 أ�رى.

17-13 ��² ����رف ¥رض ر��م / ��ار�± �ª¨ ا���� ا�®ي �راه ��ا�ً�ا ��¶ن ا� ��ات.

 / ا�ر��م  ��ا��  ا���رف  ��ى  ا���ا�	  �ا��   ��ا�ات   ¡� أي   ¡�  µ� ا��  ، األو�ات  ج��¼   �¥  ،  ��
ا��� ¹®ا  ���ج¬  ����رف  ��رح   13-18

راض ªاال µ
� µ� ا� 	و¿��� 	ا���ا���رو¥ات ا���¸�	 ¥� ا����ف ا���ر�	 ��ا�رة ودون ا�رج�ع إ�¨ �ا��  ا���ا�	. و��
�ر ا����ف ا���ر�	 ´
�ا �
ا�ً�ا �¡ ��� �ا��  ا���ا�	 ¥� �ºÀن 30 ��ً�ا �¡ ا�
الم ��± �����. و��º¡ �ا��  ا���ا�	 و��ر �¶ن ج��¼ ا������ات ا�����	 إ�¨ ��ª
ض �ا��  ا���ا�	 ���ج��  Ù�ا���رف �ج¢ء �¡ أي »�¬ � ��ص أو ¥��ا �
��² �¶ي ��
ج أو ���	 ( "�����ات �ا��  ا���ا�	" ) ¿���	 ود���	 ، و�
�ار ا���رف �
ا�ً�ا �¶ي ����ر ��رأ �Ó� ج����� 	ا���� �ا��  ا���
ا���رف �Óجراء اال�
�ال�ات ا�
� �را¹ا ¸رور�	 �
¶��� أي �¡ ��¦ ا������ات. ��ا �

���ر.
�ا �ا��  ا���ا�	 إ�¨ ا���رف ، ¥� �ºÀن �ªرة (10) أ�ام �¡ ¹®ا ا���� �
�ª¨ �����ات �ا��  ا���ا�	 ، ا�

² ���
ج ���¡ أو � الف ذ�¦ ���ج¬ ��
19-13 ��² ����رف ����¡ و��� �
���� ج��¼ ا���ا�³ ��
��	 ا���اد ����رف �¡ �ا��  ا���ا�	 ¥��ا �
¹®ه ا��روط واأل��ام.

20-13 �ج�ز ����رف ، �¡ و�« آل�ر وو¥ً�ا �
���ره ا� اص ، ����µ �¢ا�ا و���ات إ¸ا¥�	 �
��² �ا���
جات ، �ª¨ أن ���ن ����µ ج��¼ ¹®ه ا��¢ا�ا 
وا� ��ات و¥ً�ا �
���ر ا���رف ، وال �
��� ا���رف أي ���و��	 ª¡ األ¸رار ا���ا�رة أو �Àر ا���ا�رة أو ا� ا¿	 أو ا��ر¸�	 أو ا�
���	 ¥� �ا�	 �ªم 

�ا. و�ج�ز ����رف ، و¥ً�ا �
���ره ا� اص ، ¥رض و / أو ����� و / أو إ��اف ا�ر��م و / أو ا��روط واأل��ام ا� ا¿	 ��®ه ا��¢ا�ا وا� ��ات.�����

² ���
ج ����� ���ن �ا��	 ��
�ا �ا��  ا���ا�	 أو أي ¸ا�¡ ����رف ���ج¬ ¹®ه ا��روط واأل��ام و¥��ا ����� �
21-13 ج��¼ ا���¥�ªات ا�
�اªات أو ر��م أو ¸را�¬ أو ��ار�±.
�¡ أي ¸را�¬ أو ا�

دا�� دو�	  ا��روط واأل��ام  � الف ذ�¦ ��®ه   	���
ا�� أو  
ج ���¡ ���  	���
ا�� ا���ا�الت  � ¢�¡ و��ا�ج	   ¨�ª 	ا��ا�� �ا��   ��ا²¥   13-22
¹®ه  ���ج¬  ا���رف  �ا ����  �
ا� ا� ��ات   Ä�� 
�¥�ر � ا���رف   ���  ¡� �ارج�	  ���ادر  اال�
�ا´	  أو   / و  �ارج�ا  أو  ا��
��ة  ا��ر��	  اإل�ارات 

اال�ا��	.

ل ¹®ا ا����³ إ�¨ �ا��  ا���ا�	 ( �ª¨ ���� ا��½ال ، ¥� �ا�	 إÀالق  23-13 ¥� �ا�	 وج�د ر¿�� دا�¡ ��ا�Í �ا��  ا���ا�	 ، إذا د¥¼ ا���رف أو ���
ا���ا�	 و��ا¥² ���ج¬ ¹®ا  ا�ر��م وا���ار�±. و��ر �ا��   ا���¸�	 �ج�ول  ا�ر��م  ا���ا�	  ، ¥��ف �رض ا���رف �ª¨ �ا��    ( ا���اب 
ا���
�� �ª¨ أ´� إذا �ا´« ��¦ ا�ر��م أ��ر �¡ ا�ر¿�� ا��ا�¡ ، ¥����ن ا�ر¿�� ���ً�ا ¥� ا���اب. و����ن �ª¨ �ا��  ا���ا�	 أن ��¥¼ ����رف 

µ ��اد أي د¥�	 ���ج¬ ¹®ه ا��روط واأل��ام - ¥� �ار�È ا�
��اق ��اد¹ا - ¥����ٍ® ودون � µ� ال��. وإذا
�ª¨ ا��ر ا����³ ا���
���ª ² ا�
 ���ª ا���� ا�����ص ¨�ª 	وأر�اح ا���ا� 	رق ��¡ أر�اح ا��را��ا���اس �¶ي �² أو ����Ä آ�ر ����رف ، ���ن �ا��  ا���ا�	 ���وًال ª¡ د¥¼ - ا�

¥� ج�ول ا�ر��م وا���ار�±.

24-13 ��ا¥² �ا��  ا���ا�	 �ª¨ ا�
�ج�� ���ا�ً�ا ( دون ا��اج	 ����ام �¶ي إجراء إ¸ا¥� �¡ جا´¬ �ا��  ا���ا�	 ) ¥� أي ���	 ��اد إ��
رو´�	 �اص 
��� ��اد ا��¥�ات ا���ر�	 �ا��رة ا���ا�	.�
�ا ��ا��  ا���ا�	 ������ µ
� �� (EBPP) 	ا���ا��

اة ، ���ن ����رف ا����	 وا��ال��	 �
�ج�� �ا��  ا���ا�	  ����ا�	 ا�
�ا´�	 �� ¨�ª ل����� 	ا��25-13 ��جرد ���ل ا���رف ���¬ �ا��  ا��
	 ا��
���	 �ا�
¶��¡ ��اًء �ª¨ ا����ل ا����² �¡ ��� �ا��  ا���ا�	 و��ا¥�
� �ª¨ �روط وأ��ام ¹®ه ا��را�ج. و����² �روط �
¥� ا��را�ج ا�� 


��ن ��¢�	 ��ال ا��ر¥�¡ و���ن �
ا�	 ��اًء �ª¨ »�¬ �ا��  ا���ا�	.� �
	 ، وا��
وأ��ام ���دة �ª¨ �را�ج ا�
¶��¡ ا�� 

�ا ا���رف إل´�اء و / أو ����² و / أو إدارة ��ا�ات و����الت �ا��  ا���ا�	. ���26-13 ��ا¥² �ا��  ا���ا�	 �ª¨ �¢و�� ا���رف �¶ي �����ات �
��ى   �� ا� ا¿	  ��الت �
وا� و��ا�ا��  ا���ا�	  ��ا��    ²��
� ¥��ا  ¸رور�	  �را¹ا  �����ات  أي   ¨�ª �����ل  ا���رف  ا���ا�	  �ا��   و��ض 

ا���رف.

27-13 �ج�ز ����رف ¥� أي و�« ا�
�ازل ª¡ أي �¡ ����� ���ج¬ ¹®ه اال�ا��	 إ�¨ أي »رف آ�ر دون إ��ار أو »�¬ ��ا¥�	 �ا��  ا���ا�	.

�ا إ�¨ أ»راف Ôا�½	 ����� µ
28-13 ��رك �ا��  ا���ا�	 و��ا�ª ²¥¨ أن ا������ات ، ��ا ¥� ذ�¦ �ª¨ ���� ا��½ال ال ا���ر ا��� و��ªا´� ، �� �

جات أو �� µ���
� ²���
���ات ا�
����Ã	 أو و¥ً�ا ��ا ��
��º ا��ا´�ن. و�ج�ز ����رف أ�ºًا ا�
 �ام ¹®ه ا������ات ألÀراض ا�
����	 إ�اًء �ا��

² ��®ا ا�جا´¬ ، �ج�ز ����رف ، �اإل¸ا¥	 إ�¨ ا�ر�¢ ا��ري أو ��ًال ��� ، ا�
 �ام إجراءات ا�
��² ا���و�	 ا��ا���	 ا� ا¿	 ��.��
���ات. و¥��ا �



�ا ¥� أي ���ª	 �راء �Àر �ا´�´�	 ، ��ا ¥� ذ�¦ �راء 
�ا�� / �
�� �ا��  ا���ا�	 ، دون أي ���و��	 �جاه ا���رف ، ���م ا�
 �ام ��ا��
� 13-29
ا���¼ أو ا� ��ات ا����Ãرة ���ج¬ ا��ر��	 اإل�ال��	 وا�
� ��Ãر¹ا ��ا´�¡ دو�	 اإل�ارات ا��ر��	 ا��
��ة أ�ºًا.

	 ا�����	 إ�¨ �ا��  ا���ا�	 �¡ �الل �¢ود ���	 �ا�¼ ��رف Ôا�Ø �ا���ر ا�®ي �
30-13 �ج�ز ����رف ��ر�ر ا�ر��م ا��
���ة ��ا�� ا� ��ات ا�� 

µ���� µ ¥ا��رة �� إ�¨ ا���رف �¡ ��� �¢ود ا� ��	.�

�ا وا�
ال��ا ��ª ات وا����ل����¥� »�¬ ا�� 	أن ���ن ����رف ، ¥� أي و�« ، ���¬ أو ��ون ��¬ ، ا��ر� ¨�ª ²¥و��ا ����31-13 ��ر ا�
وا�
 �ا��ا ، ��ا ���� أي ��ر�ر ا�
�ا´� ª¡ ا����� ( �¶ي »ر��	 �را¹ا ¸رور�	 أو ��ا��	 ) ( و / أو ��ا���¹ و�ر�ا�� و���ر�� و / أو ا��ا���¡ 
ا���
���¡ ( ��½�ا ����² ) �¡ أي »رف Ôا�Ø ، ��ا ¥� ذ�¦ �ª¨ ���� ا��½ال ال ا���ر أي ��
¬ ا�
�ان أو و�ا�	 ��
��² �¡ اال�
�ان. و���Í �ا��  

ا���ا�	 ���ج¬ ¹®ا ا���� ��ا¥�
� �ª¨ ¹®ا ا���¬ واال�
الم واال�
 �ام.

32-13 ��ر �ا��  ا���ا�	 �¶´� / أ´�ا �� �رأ ¹®ه ا��روط واأل��ام و���� ���ل ج��¼ ا��روط واأل��ام ا��اردة أد´اه.

14 ����� ا��روط

ا�ر��م   ¼¥�� 	�ا��ر�� ا��روط  ، ��ا ¥� ذ�¦  أو ��®ف أي �¡ ¹®ه األ��ام وا��روط   ±�º� أو أن ���ر   ، ، �¡ و�« آل�ر  - �ج�ز ����رف   14-1
���ر ¥� األ��ام 
���ر ¥� ��± ا���اب أو �ªر ��اب ���ر إ�¨ ذ�¦ ا�
�ر �ا��  ا���ا�	 وذ�¦ �Óدراج ذ�¦ ا� � �´Ó¥ ، ¦ذ� ¨�ª وا���رو¥ات ، و��اًء
أو  اإل¸ا¥ات  أو  ���رات 
ا�  ¦�� و���  ����رف.  اإل��
رو´�  ا����¼   ¨�ª  ����
ا� ذ�¦  �ار ×Óو�  ، ا��ال  ���ن  ����ا   ، ا�ر��م  ج�ول   / وا��روط 

�ر � الف ذ�¦. �ُ µ� ا���اب ، �ا ±�� È�ا ��± ا���اب ، �¡ �ار���º� ا ���ده ا���رف ، أو ، إذا�� ، È�ل �¡ أي �ار��ا���®و¥ات �ار�	 ا��

إ��اء �ا��  ا���ا�	 �ª¨ ا���ا�	 ��� ا�
الم أي ����رات أو إ¸ا¥ات أو ��®و¥ات ¥� ¹®ه األ��ام وا��روط إ��اًرا ����ل �ا��    ���� - 14-2
 ¨�ª ¬ا ، �ج�ا���ا�	 �
�¦ األ��ام وا��روط ا�����	 دون أي ��Ð ���. و¥� �ال �ªم ���ل �ا��  ا���ا�	 �
�¦ األ��ام وا��روط ، و����ال�

�ا��  ا���ا�	 أن ُ��ِ� ¥�ًرا و���± ا�
 �ام ا���ا�	.

اإل¥�اح  15

�ض �ا��  ا���ا�	 ا���رف ، ���ج¬ ¹®ا ا���
�� ، �ª¨ ´�� ال رج�	 ¥�� و�Àر ��روط �¶ن ُ��ª Í¡ أي �����ات �ر��Ë ���± ا���اب � 15-1
 ²��� ��´ ¨�ª �� راءى
وا�
 �ام ا���ا�	 و�ا¿�� ا���ون ا��ا��	 ألي �ا��  ��ا�	 إ�¨ أي »رف Ôا�Ø ، ��ا �� ���ه ا���رف ��ا�ً�ا ��¬ �ا �
، ��ا ¥� ذ�¦ ، دون اإل�الل ������	 �ا ��² ذ�ره ، أي �اجر ، أو ��¦ أو ����	 �ا��	 ��ار�	 ، أو ��
¬ ( ��ا�¬ ) ا������ات اال�
�ا´�	 ، أو أي ¥روع 
����رف أو ����	 ذات ¿�	 أو �ا��	 أو أي �ا��  ����	 �ر���« ا��و��	 ، ����ا ���ن ا��ال ، أو إ�¨ أي � � أو ����	 أو ���	 ، ����ا �� 

.²��� ��´ ¨�ª �� راءى
���ه ا���رف �ال�ً�ا ، ��¬ �ا �

2-15 ��ا¥² �ا��  ا���ا�	 �ª¨ أ´� �ج�ز ����رف و���و��� وو�ال�� �اإل¥�اح ª¡ أي �����ات �
��² ��ا��  ا���ا�	 و��ا�ات �ا��  ا���ا�	 
��الت وا���ا�الت ا�
� ُأجر�« واألر¿�ة وا���ا�± �¼ ا���رف �
وªال�ات ��ا��� ��ا���رف ، ��ا ¥� ذ�¦ �ª¨ ���� ا��½ال ال ا���ر �ا¿�� ا�

وأي �����ات أ�رى �� �را¹ا ذ�¦ ا���رف ��ا��	 �¡ أج� :
ح   ا���
¬ ا�ر���� ����رف و�®�¦ أي �ر�	 �ا��	 ����رف و��½��� و��ا��� ا�ر�ª	 ( ج�ً�ا إ�¨ ج�¬ �¼ ا���رف و"األ»راف ا���ر� (أ)     

�µ" و�� "»رف ��رح ��" ) ؛�     
ا���
�ارون ا������ن و����� ا� ��ات ا�
ا���ن �أل»راف ا���رح ��µ و�®�¦ ا� ا¸��ن ال�
¢ام ا��ر�	 �جاه األ»راف ا���رح ��µ ؛ (ب)    
أي ��ارك ¥��� أو ��
�� أو ��ارك ¥ر�ª أو أي �
�ازل �� أو ����ل إ��� ( أو و��� أو ��
�ار ألي ��ا ��² ) ، ¥��ا �
��² ����ق   (ج)    

ا���رف و / أو ا�
¢ا�ا�� ���ج¬ ��
��ات ا�
���� أو أي ��
�� آ�ر ��¡ �ا��  ا���ا�	 وا���رف ؛     
أي و�ا�	 ����± أو �ر�	 �¶��¡ أو و��Ë �¶��¡ أو ���م ��ا�ر أو �Àر ��ا�ر ����ا�	 اال�
�ا´�	 ألي »رف ��رح �� ؛ أو (د)    

.µ�
¼ �اال�
�اص ��ال األ»راف ا���رح ��
أي ����	 أو Æ�¹	 �ºا��	 أو �����Ã	 أو إ�را¥�	 أو �����	 أو ��� �����	 � (¹ـ)    

16 -  اإل��ارات

�ا ���ج¬ ¹®ه األ��ام ��ª ارات أو ���¥ات ا���اب أو أي �را�الت أ�رى ����ص�1-16 - ج��¼ ��ا�¬ ا���ا�ات أو أر�ام ا�
�ر�± ا�� �� أو اإل�
�ا ¥��ا ��� ¥� ¹®ا ا���
�� "ا��را�الت" ) �ج�ز أن µ���ُ � �ً�ا أو إ��
رو´ً�ا أو �ªر �ر�	 ا���¡ أو �ج�ز إر�ا��ا �ا��ر�� ��ª ²��وا��روط ( وُ�
² �
��µ ا��ا��ر. و��� ¹®ه ا��را�الت �� ُأر��« إ�¨ �ا��  ا���ا�	 ¥� ��م ا�
���µ ، إذا ��
ا��ادي إ�¨ آ�ر ��ªان ��روف ألºªاء ا���ا�ات ¥��ا �
ُ���« �ا��� ، و¥� ��م ا���� ا�
ا�� ��� إر�ا��ا ، إذا ُأر��« �ªر �ر�	 ا���¡. ��ا أن ج��¼ ا��را�الت ، ا��ر��	 ���ج¬ ¹®ه األ��ام وا��روط ، ��� 

�را�الت �ر��	 أ�ºًا إ�¨ �ا��  ا���ا�	 اإل¸ا¥�.



��² ، أن ��
�� و�
�رف ��اًء �ª¨ أي إ��ارات أو »��ات أو �����ات � ��´ ¨�ª �� راءى
�ª - 16-2¨ ا�رµÀ ��ا ��² ذ�ره ، ��² ����رف ، ��¬ �ا �
�ً�ا أو ³���ُ 
� ) وُ���م ����ا ��� أو ُ�¢µª أ´�ا ¿ادرة ª¡ �ا��  ا���ا�	 أو �ا���ا�	 ��ª ( ��اء أ´�ا أ¿��	 أو ���« ���ا¥�	 �ا��  ا���ا�	 أو ��
إ�¨ ا���رف ، ¥��ا �ªا ��ا �¹ ����ص ���ª �ا�ً�ا. ��ا أن اإلجراء ا��
 ® �¡ جا´¬ ا���رف ، �ªًال �
�¦ اإل��ارات أو ا����ات أو ا�
����ات ��� ��¢ً�ا 

��ا¥	 أºªاء ا���ا�	. وال ��� ا���رف ���وًال ª¡ أي ��ارة أو ¸رر �
���ه أو ��ا´� ��� أو �
���� أي �ا��  ��ا�	 ´
�ج	 ذ�¦ اإلجراء.

 ¨�ª ا��¿�ل µ��� ا�ً�ا وُ�ر�� �ا��ر�� ا���ج�
� ¨��ا �ا��  ا���ا�	 إ�¨ ا���رف ���ج¬ األ��ام وا��روط ُ����أي إ��ار أو »�¬ أو �����ات ��
.���¥ ��´ ¨�ª ار�ا���� ا��اج¬ وال ��ري إال ���م ��ª أو �
�¦ ا���ة األ»�ل ، ��ا �� ��
�ج��ا ا���رف ��� أن �
��µ ا���رف ذ�¦ اإل�

Ä���
17 -  ا�

�� �ا��  ا���ا�	 و��ا� ¨�ª ²¥���Ä ا���رف ª¡ أي ��ارة و¸رر و�����ات و��ا��± و��رو¥ات ، ��اء أ´�ا �ا´�´�	 أو �الف ذ�¦ ، �
� - 17-1
�ا ¥� ¹®ا ��ª ق ا���رف ، ��ا �¹ ����ص��� ®�و��ا��	 وإجراء ��ا �� �
���ه ا���رف ���¬ ¹®ه األ��ام وا��روط أو أي �رق ��ا أو ��
�ا ا���رف ، ¥� �ال ¥رض أي ���د �����	 أو ا¸�الع �ا��  ا���ا�	 �ا��¥¼ ���
ا���
�� ، ( ��ا ¥� ذ�¦ أي ��ارة �
���¹ا أو ��ا´� ���ا أو �
´�ً�ا �ا����	 األج���	 �ªر ��ادات �ا��� ا���� األج��� ). وُ� �µ �¡ ��اب ا���ا�	 ج��¼ ا�
�ا��± وا���رو¥ات ، ��ا ¥� ذ�¦ ا�
�ا��± ا��ا´�´�	 
�ا ، و��¥��ا �ا��  �����® ¹®ه األ��ام وا��روط أو �الف ذ�¦ أو ا���� إ�¨ ���®¹ا أو ��� ��ª ¹ا ا���رف���
� �
و¿رف �� ا���ات ا�

�ا �����ات.¿�� ، ¬��ا���ا�	 ، ��ª ا�

��الت ، ا�
� ��� أو �� ���Í �¡ و�« آل�ر ج¢ًء �¡ ا� ��ات ا���ر¥�	 ا��ا��	 ����رف ¥��ا � � �
2-17 - �¢ود ا���رف �ا��  ا���ا�	 ��ا¥	 ا�
 .¼���

��	 ��ى ا���رف ا�®ي ���ن ¥�� ��ى �ا��  ا���ا�	 � � ��ض وا�� �ا�� ، ��
�ا¥	 ا���ا�ات ا�
� �� ��� ، ¥��ا ��� ¹®ا ا���

��الت ، ��ا �� �
��	 ��ا��  ا���ا�	 ا�����	 �ªر ا��ا�± ¥��ا � � ا�3-17 - ��ا�� أن ��ا¥² ا���رف �ª¨ ا�
�رف ��اًء �ª¨ ا�
����ات ا��
�� ، ���ج¬ ¹®ا ا���
�� ، أال ���م أي ��ا��	 ¸� ا���رف ´
�ج	 ����µ ا���رف �
�ا ا���رف �¡ و�« آل�ر ، ¥Óن �ا��  ا���ا�	 ��ا¥² و�����
واأل¸رار  وا�
�ا��±  ا� �ا�ر   ¡ª ا���رف  ���ض  �¶ن   ،  ¦�®�  ، ا���ا�	  �ا��    ���
و� ا���ا�	.  �ا��   إ�¨  ا��ا�±  �ªر  ��ر¥�	  ��الت �� أي 

�ا ا���رف ´
�ج	 �®�¦.���
وا���ا��ات وا��ªاوى واإلجراءات ا��ºا��	 وا���ا�¬ وا���رو¥ات ا�
� �� ��ا´� ���ا أو �
���¹ا أو �

��	 ا�����	 �ªر ا� ��ات ا���ر¥�	 ا��ا��	 �ج�ز أن ��ج��ا ا���رف 4-17 - ���� �ا��  ا���ا�	 ، ���ج¬ ¹®ا ا���
�� ، أن ج��¼ ا�
����ات ا��
�ا د��ًال ¥� ا���ا��	 ، ¥� �ا�	 أي ´¢اªات ���¶ ��¡ ا���رف و�ا��  ا���ا�	.�ª¨ �ر�Ë أو �ر¿�¹ا وأن ُ���م ��¿


�ر ا���رف ذ�¦ ��ا�ً�ا ، ��¬ �ا �
راءى ªات ، إذا ا����جا�¹ أي �
5-17 - ��ا¥² �ا��  ا���ا�	 �®�¦ �ª¨ أن ا���رف �ج�ز �� أن ���² أي إجراء أو �
.²��� ��´ ¨�ª ��

6-17 - ��ا¥² �ا��  ا���ا�	 ، �®�¦ ، �ª¨ أن ا���رف �ج�ز أن � �µ �¡ أي ��اب (��ا�ات ) ��ا��  ا���ا�	 أو �ا�� ( ���	 ) ا���ا�	 اإل¸ا¥�	 
ا���ا�	 أي ����الت ���ات ��ر¥�	 �ªر  إ�¨ �ا��  ا���رف   µ���� 	ج�
´ 
ر�¬ �  �� ، أ�رى  أو ��ا�³  أو ر��م  ا���رف ��ا�� أي ��ا��±  ��ى 

ا��ا�±.

��	 �ا�	 ا�®�ر � º¼ إ�¨ ا���ا�ات ا��ا���	 ����رف ا�
� �ج�ز أن 7-17 - ��ر �ا�� ا���ا�	 و ���� ، �®�¦ ، أن ا�
½ال ا���رف ��
����ات ا��
��ر �¡ و�« آل�ر.
�

�ا ) �ا�� ا���ا�	 أو �ا��  ( ���	 ) ا���ا�	 �
¥ �
8-17 - ���� �ا��  ا���ا�	 ، �®�¦ ، ���ج¬ ¹®ا ا���
�� ، أن ا���اب ( ا���ا�ات ) ا�®ي ¥
�� ( ا�
 ) µا���اب ا��ا� µ��� �
اإل¸ا¥�	 ، أو �����ا �ً�ا ، �ا�
 �ام ����الت ا� ��ات ا���ر¥�	 �ªر ا��ا�± ����� ( �����ا ) األ��ام وا��روط ا�

ا���ا�ات ا��ا��	 ) ��ا��  ا���ا�	 ��ى ا���رف.

18 -  �² ا���ا¿	

1-18 - �ج�ز ����رف �¡ و�« آل�ر ( ¥� �ال �ªم ����µ ا��¥�ات ذات ا���	 ا���
��	 ����رف ) ودون ����µ أي إ��ار آ�ر إ�¨ �ا�� ا���ا�	 أو 
���� أي ���و��	 أ�رى �جا�¹ أن �ج�¼ أو ���� أي �¡ ��ا�ات / ودا�¼ �ا�� ا���ا�	 ��ى ا���رف أو أي ¥رع أو �ر�	 ¥ر�ª	 أو �ر�	 �ا��	 �� ( 
��ا �ا´« و��اء أ�ا´« ¥� دو�	 اإل�ارات ا��ر��	 ا��
��ة أو ¥� أي ��ان آ�ر ¥� � 	��ª أو �¡ أي ´�ع آ�ر و�¶ي 	أو اد�ار� 	جار� 	�اء أ�ا´« ود���
ا��ا�µ) أو �جري ��ا¿	 ��ا ، أو �ال األ�ر�¡ �ً�ا ، أو ��
 �م أي ´�� �
�اول وذ�¦ ����� ¥� أي ��اب وا�� أو أ�½ر �¡ ��¦ ا���ا�ات ���اد ا�ر¿�� 
 	��ª ¨الت إ���إ��ى ا� ����� ¬��
ا��
��� ��ا�� ا���ا�	 ا�®ي �µ ُ���د ���. و�
¨ �ان ذ�¦ ا�ج�¼ أو ا�
���� أو ا���ا¿	 ، أو ج����µ �ً�ا ، �
أ�رى ¥���ن ذ�¦ ���ر ا��رف ا��ا�� ¥� ��م ذ�¦ ا�ج�¼ أو ا�
���� أو ا���ا¿	 ، أو ج��¼ �ا ��² �ً�ا ، ��¬ أ��ام ا��ر��	 اإل�ال��	 ��رف 
ا���الت �ª¨ ا���� ا�����ل �� ��ى ا���رف ، و»�ً�ا ����ار�ات ا���ر¥�	 ا���
ادة ����رف ¥� ذ�¦ ا���د. و�
��� �ا��  ا���ا�	 ج��¼ � ا»ر 


� و�Àر ذ�¦ �¡ ر��م ا���رف.���ªالو�� وªا��رف و��ا�ره و

2-18 - �² ا���رف ¥� ��ا¿	 ج��¼ ا���ا�الت ا�
� ��رح ��ا �ا�� ا���ا�	 أو �ا�� ا���ا�	 اإل¸ا¥�	 ، أو �����ا �ً�ا ، ��� و¥ا���ا ��
�ر ¥� 
اة ¥��ا �
��² �ا���ا�الت  ���اة و��اب ا���ا�	 ا�� ���ا���اء �
¨ ُ���³ ا���رف �
ا�ً�ا �
�¦ ا��¥اة. و��ª ���� ¹®ه ا������ات ، �
��± ا���ا�	 ا��
�ا � �
ا�ج���ة. –و�¡ ���ن ا���رف ��¢ً�ا �ا���اح �¶ي ���ª	 أو ��¬ ، ¥��ا �ªا �ا �
��Ó� ²¿�ار ��ادة وراÔ	 أو أ�ر ����	 آ�ر �¡ ا�����	 ا�

.µ�ا��ال�	 ا��ºا��	 ا�� 
�	. وُ� �ر ا��رÔ	 ا��ا´�´��¡ �ر¿�� ا����ن و��ا¥��ن �ª¨ ا�
���الت ا�الز�	 ��� أن �رج ا���رف ª¡ األ��ال ��ا��



19- ا�
�ازل ª¡ ا��²

�اك 
�ج�ز ����رف ، ¥� أي و�« ، أن �
�ازل ، �À ��´ ¨�ªر ��روط أو �الف ذ�¦ ، ª¡ ��� ¥� أي �¡ ¹®ه األ��ام وا��روط أو ¥� أي ����ر أو ا´
 Íال أو ��ا�Àأو إ �ª ا ، ¥� �ال ��وث أي �جاوز أو�ر���� �ا�� ا���ا�	 ؛ �ª¨ أن ���م ا���رف ذ�¦ ا�
�ازل �
ا�ً�ا ، ¥��ا �ªا أ´� ، ��ا ُذ�ر �ا�ً
�¡ جا´¬ ا���رف ¥��ا �
��² �ا�
���ر ¥� ¹®ه األ��ام وا��روط أو �ر��ا ¥Óن ذ�¦ ال ��ّ� ��ازًال ª¡ ���ق ا���رف و¿ال��ا��. وأي ��ازل ª¡ ا��² 

ا�ً�ا ، ال � Í��ُ ا��² ، إذا ¡ª . وأي ��ازل	ا��
ال ُ��
�ل ���ª أو ُ��ار إ��� �¶ي ��ء ��®ه أو ال ��®ه ا���رف ، �ا �µ ���ر ا���رف ��ª ¥� ¿�رة �

�ا وال ���� ��¿� ��ازًال ¥��ا �
��² �¶ي �¡ ¹®ه األ��ام وا��روط.� Ëر��� �
� ��ازًال إال ¥��ا �
��² �ا���¶�	 ا����دة ا�¿�� ����

20 -  ا��اد وا��ر�ان ا��ا��

���¨ ¹®ه األ��ام وا��روط ´ا¥�ة و�ار�	 ا����ل �ª¨ ´�� �ام �
¨ ��ر ا���رف �ا���اد ا�
ام �ر��م �ا�� ا���ا�	 و�ا��  ا���ا�	 اإل¸ا¥� 
���ا���ا ا�
� ��� واج�	 ا���اد إ�¨ ا���رف وا�
�ا��± وا���رو¥ات األ�رى ذات ا���	 ��ا.
و�

21 -  �ا���	 ¥�� ا����د

��� �� ��µ �¡ ¹®ه األ��ام وا��روط ��
�ًال و���ً¢ا �À ¡ªره �¡ األ��ام. و إذا أ¿�Í ، ¥� أي و�« ، وا�� أو أ�½ر �¡ ¹®ه األ��ام وا��روط 
�ا ���اذ ال �
¶Ôر �®�¦.
�ا و�ا���
�ا»ًال أو �Àر �ا´�´� أو �Àر �ا�� ���اذ ، ¥Óن ¿�	 األ��ام ا��
���	 و�ا´�´�

22-   �ج��� ا���ا�	

�ج�ز أن ���ر ا���رف ��ا�	 أو ��ا�ات ج���ة ���ا�ً�ا ، �ا �ª�� µ¢ � الف ذ�¦. و��
Ð ا���رف أ�ºًا �ا���ª �¥ ²م إªادة إ¿�ار ا���ا�	 أو �ªم 
�ا.��ª رأ��ج���¹ا. و���¨ �ا�� ا���ا�	 ��
¢ً�ا ��®ه األ��ام وا��روط وأي ����الت �� �

µ23 -  ا��ا´�ن ا��ا�

µ – ¥��ا �
��² �األ��ام �Àر ا��®��رة ¥��ا - و¥ً�ا أل��ام ا��ر��	  ��
�ا و������اق �´ Ø�� ¡� ف ر و��ر� ��� º¼ ¹®ه األ��ام وا��روط وُ�
اإل�ال��	 وا��Ãام األ�ا�� ���رف األول و�®�¦ و¥ً�ا ����ا´�¡ ا��ا��ة ¥� دو�	 اإل�ارات ا��ر��	 ا��
��ة.




