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 اتفاقية
 عمان العربية للتحكيم التجاري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :إن دكُمبد
 

 المملكخ األعصوٕخ الٍبشمٕخ
 الجمٍُعٔخ الزُوـٕخ

 جمٍُعٔخ الجؼائغ الضٔموغاطٕخ الشؼجٕخ
 جمٍُعٔخ جٕجُرٓ
 جمٍُعٔخ الـُصان 

 الجمٍُعٔخ الؼغثٕخ الـُعٔخ
 الجمٍُعٔخ الؼغاهٕخ

 كلـطٕه
 عٔخ اللجىبوٕخالجمٍُ

 الجمبٌٕغٔخ الؼغثٕخ اللٕجٕخ الشؼجٕخ االشزغاكٕخ الؼظمّ
 المملكخ المـغثٕخ

 الجمٍُعٔخ اإلؿالمٕخ المُعٔزبوٕخ
 الجمٍُعٔخ الؼغثٕخ الٕمىٕخ

 جمٍُعٔخ الٕمه الضٔموغاطٕخ الشؼجٕخ
 

زذكةٕا  إٔمبوب مىٍب ثأٌمٕةخ إٔجةبص وظةبر ػغثةٓ مُدةض للزذكةٕا الزجةبعْ ٔأسةظ مكبوةً ثةٕه  وظمةخ ال           
 الؼبلمٕخ َاإلهلٕمٕخ،

 

َدغصب مىٍب ػلّ رذوٕةن الزةُاػن الؼةبصي كةٓ مٕةضان دةا الىؼاػةبد الزةٓ ٔمكةه  ن رزُلةض ػةه            
 ػوُص الزجبعح الضَلٕخ َإٔجبص الذلُي الؼبصلخ لٍب،

 

َاوطالهةةب مةةه  ٌةةضاف مجلةةؾ َػعاا الؼةةضي الؼةةغة كةةٓ رُدٕةةض الزشةةغٔؼبد الؼغثٕةةخ َمُاكجةةخ        
 الزطُع الذعبعْ،

 

 :لّ مب ٔلٓارلوذ ػ
 

                                                           
 8 – 8د  – 161   ن قبل جملس وزراء العدل العرب يف دورته الثامنة مبوجب القرار رقم جري تعديل بعض أحكام هذه االتفاقية م – 

11  /4  /1991 
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 انفصم األول
 أحكبو عبية

 
  :ٔوصض ثبلزؼبثٕغ الُاعصح كٓ ٌظي االرلبهٕخ المؼىّ الُاعص إػاا كا مىٍب  (1)انًبدة 

 
 ارلبهٕخ ػمبن الؼغثٕخ للزذكٕا الزجبعْ االرلبهٕخ - 
 الضَلخ الؼعُ كٓ ٌظي االرلبهٕخ الضَلخ المزؼبهضح -ة
 مجلؾ َػعاا الؼضي الؼغة المجلؾ -ط
 عئٕؾ اإلصاعح الؼبمخ للشئُن الوبوُوٕخ عئٕؾ اإلصاعح -ص
 المغكؼ الؼغثٓ للزذكٕا الزجبعْ المغكؼ -ٌـ
 مجلؾ إصاعح المغكؼ الؼغثٓ للزذكٕا الزجبعْ مجلؾ اإلصاعح -َ
 مكزت المغكؼ المكزت -ػ
 المضٔغ المؼٕه للزُصٕن لضِ المغكؼ مضٔغ الزُصٕن -ح
كزبثخ ػلةّ اللجةُا إلةّ الزذكةٕا ؿةُاا هجةا        ارلبم األطغاف ارلبم الزذكٕا -غ

 وشُا الىؼاع  َ ثؼضي
 هبئمخ  ؿمبا المذكمٕه الوبئمخ -ْ

 

رطجن ٌظي االرلبهٕخ ػلّ الىؼاػبد الزجبعٔخ الىبشئخ ثٕه  شةشب  طجٕؼٕةٕه  َ مؼىةُٕٔه      (2)انًبدة 
صةٍب   ٔب كبوذ جىـٕبرٍا ٔغثطٍا رؼبما رجبعْ مغ إدضِ الةضَي المزؼبهةضح  َ  دةض  ششب   

 . َ ركُن لٍا موبع عئٕـٕخ كٍٕب
 

 :ٔزا الشعُع للزذكٕا ثئدضِ طغٔوزٕه - 1  (3)انًبدة 
 األَلّ ثئصعاط شغغ الزذكٕا كٓ الؼوُص المجغمخ ثٕه طَْ الؼالهخ 

 .َالضبوٕخ ثبرلبم الدن ػلّ وشُا الىؼاع
الىبشةئخ  كا الىؼاػبد : "ٔوزغح إصعاط الصٕـخ الزبلٕخ كٓ الؼوُص الزٓ رشعغ للزذكٕا 2-

ػةةه ٌةةظا الؼوةةض رةةزا رـةةُٔزٍب مةةه هجةةا المغكةةؼ الؼغثةةٓ للزذكةةٕا الزجةةبعْ َكوةةب ل دكةةبر     
 ".الُاعصح كٓ ارلبهٕخ ػمبن الؼغثٕخ للزذكا الزجبعْ

 

 انفصم انثبني
 انًركز انعربي نهتحكيى انتجبري

 

جةبعْ رزمزةغ   رىشأ ثمُجت ٌظي االرلبهٕخ مؤؿـخ صائمخ رـمّ المغكؼ الؼغثٓ للزذكٕا الز  (4)انًبدة 
َٔوةةُر . ثبلششصةةٕخ االػزجبعٔةةخ المـةةزولخ َرلذةةن إصاعٔةةب َمبلٕةةب ثبألمبوةةخ الؼبمةةخ للجبمؼةةخ 

األمةةٕه الؼةةبر ثزؼٕةةٕه مةةُكلٓ المغكةةؼ َكوةةب ألدكةةبر الىظةةبر األؿبؿةةٓ لمةةُكلٓ الجبمؼةةخ   
 .َالئذزً الزىلٕظٔخ

 

ٓ       -1  (5)انًاابدة  مجةةبي  ٔكةةُن للمغكةةؼ مجلةةؾ إصاعح مةةه ششصةةٕبد ػغثٕةةخ مةةه طَْ الشجةةغح كةة
 .الوبوُن َالزذكٕا رشزبع كا صَلخ مزؼبهضح َادضا مىٍا لمضح صالس ؿىُاد هبثلخ للزجضٔض

ٔشزبع مجلؾ اإلصاعح مه ثٕه  ػعبئً ثبالهزغاع الـةغْ عئٕـةبل للمغكةؼ َوةبئجٕه لةً       2-
 .لمضح صالس ؿىُاد هبثلخ للزجضٔض، َٔكُن الغئٕؾ عئٕـبل لمجلؾ اإلصاعح

 .َوبئجبي مزلغؿٕه لؼملٍا كٓ المغكؼٔكُن عئٕؾ مجلؾ اإلصاعح  3-
 .ٔكُن للمغكؼ مكزت ٔزكُن مه الغئٕؾ َوبئجًٕ 4-
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ٔؼوض مجلؾ اإلصاعح صَعح ػبصٔةخ كةا ؿةىخ َلةً ػوةض صَعاد اؿةزضىبئٕخ ػىةض االهزعةبا          -1 (6)انًبدة 
 .َٔذضص الىظبر الضاسلٓ للمغكؼ مُاػٕض اوؼوبص ٌظي الضَعاد َكٕلٕخ اوؼوبصٌب

ؾ اإلصاعح هبوُوةةب ثذعةةُع  ؿلجٕةةخ األػعةةبا َرزشةةظ الوةةغاعاد     ٔىؼوةةض اجزمةةبع مجلةة   2-
 .ثأؿلجٕخ صلضٓ  صُاد الذبظغٔه

 .ٔضٔغ الغئٕؾ جلـبد مجلؾ اإلصاعح َٔضػُ لؼوض جلـبرً 3-
 

 :ٔشزص مجلؾ اإلصاعح  (7)انًبدة 
 .ثبلـٍغ ػلّ رىلٕظ  دكبر ٌظي االرلبهٕخ 1-
 .ثُظغ الىظبر الضاسلٓ للمغكؼ 2-
غٔةةةغ الـةةةىُْ الشةةةب  ثىشةةةبطبد المغكةةةؼ َعكؼةةةً إلةةةّ المجلةةةؾ    ثةةةبلىظغ كةةةٓ الزو 3-

 .للمصبصهخ ػلًٕ
 .ثُظغ هبئمخ ثأؿمبا المذكمٕه 4-
 .ثممبعؿخ االسزصبصبد األسغِ المىصُ  ػلٍٕب كٓ ٌظي االرلبهٕخ 5-
 .ثُظغ الئذخ للغؿُر َالمصبعٔق َاألرؼبة 6-

 

َصٕبؿخ ػوُص رذكٕا ومُطجٕةخ كةٓ    ٔوُر المكزت ثزىظٕا الزذكٕا الزجبعْ َرضجٕذ  ؿـً  (8)انًبدة 
الوعةةبٔب الزجبعٔةةخ الضَلٕةةخ، َإعؿةةبا هُاػةةض صبثزةةخ للزؼبمةةا الزجةةبعْ، َرلشةةٕص المجةةبصا   

 .الزٓ رـزىض إلٍٕب الوغاعاد الزذكٕمٕخ َرصىٕلٍب َرجُٔجٍب َطجؼٍب َوشغٌب
 

 .ٔكُن عئٕؾ مجلؾ إصاعح المغكؼ الممضا الوبوُوٓ لً  (9)انًبدة 
 

ْ ارلبهٕةةخ مؼأةةب َدصةةبوبد جبمؼةةخ الةةضَي الؼغثٕةةخ ػلةةّ المغكةةؼ َجمٕةةغ مةةه رـةةغ -1 (11)انًاابدة 
ٔؼٕىةةةُن كأػعةةةبا كةةةٓ الٍٕئةةةخ، كمةةةب رـةةةغْ ػلةةةّ  طةةةغاف الىةةةؼاع َمـزشةةةبعٍٔا  

 .َمذبمٍٕا َالشٍُص َالشجغاا كٓ دضَص مب ٔزطلجً دـه  صائٍا لمٍمبرٍا
لُكةةبد رـةةغْ ػلةةّ مذلُكةةبد ََصةةبئن المغكةةؼ األدكةةبر المزؼلوةةخ ثبلُصةةبئن َالمذ   2-

 .الشبصخ ثبلجبمؼخ
 

 .ٔذضص المجلؾ مكبكآد عئٕؾ المغكؼ َوبئجًٕ، َ ػعبا مجلؾ اإلصاعح  (11)انًبدة 
 

 .ٔكُن موغ المغكؼ ثموغ األمبوخ الؼبمخ للجبمؼخ ثبلوبٌغح  (12)انًبدة 
 

ح كةٓ الذوةُم   ػا للزُصٕن مه الذبصلٕه ػلةّ اإلجةب  ٔؼٕه األمٕه الؼبر للجبمؼخ مضٔغ -1 (13)انًبدة 
 .ػلّ األها َلٍا سجغح كٓ مجبي ػملٍا

 .ٔؼما مضٔغ الزُصٕن رذذ إشغاف عئٕؾ المغكؼ 2-
ٔزُلّ مضٔغ الزُصٕن مٍمخ إظةلبا الصةلخ الغؿةمٕخ ػلةّ هةغاعاد الزذكةٕا َإصجةبد         3-

كمةب ٔزشةظ كةا اإلجةغاااد الغؿةمٕخ المىصةُ  ػلٍٕةب كةٓ         . صذخ كا وـشخ مىٍةب 
 .ٍبٌظي االرلبهٕخ َالزٓ ٔوزعٍٕب رىلٕظ  دكبم
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 انفصم انثبنث
 هيئة انتحكيى

 

ٔؼض مجلؾ اإلصاعح ؿىُٔب هبئمخ ثأؿمبا المذكمٕه مه كجبع عجبي الوبوُن َالوعةبا   -1 (14)انًبدة 
 َ مةةه طَْ الشجةةغح الؼبلٕةةخ َاالطةةالع الُاؿةةغ كةةٓ الزجةةبعح  َ الصةةىبػخ  َ المةةبي       

 .َمزمزؼٕه ثبألسالم الؼبلٕخ َالـمؼخ الذـىخ
 .مجبشغح مٍبمٍا الٕمٕه الزبلٕخ  مبر عئٕؾ المغكؼ  َ مه ٔىٕجً ٔؤصْ المذكمُن هجا 2-
الوةةبوُن الُاجةةت الزطجٕةةن َ  صْ    ٓػةةا هـةةا ثةةبع الؼظةةٕا  ن  دكةةا ثبلؼةةضي َ ن  ع    "

 "مٍمزٓ ثأمبوخ َوؼاٌخ َرجغص
 

 .رزألق ٌٕئخ الزذكٕا مه صالصخ  ػعبا َٔجُػ للطغكٕه االرلبم ػلّ مذكا َادض -1  (15)انًبدة 
ىزٍٓ مٍمخ المذكمٕه إال ثؼض اللصا كٓ الىةؼاع مُظةُع الزذكةٕا مةغ مغاػةبح      ال ر  2-

 .مه ٌظي االرلبهٕخ 33 دكبر المبصح 
 

 انفصم انرابع
 إجراءات انتحكيى

 

 :ٔجت ػلّ طبلت الزذكٕا  (16)انًبدة 
 : ن ٔوضر طلجبل كزبثٕبل إلّ عئٕؾ المغكؼ ٔشزما ػلّ 1-
 .اؿمً َلوجً َصلزً َجىـٕزً َػىُاوً - 
 .اؿا َلوت َصلخ َجىـٕخ َػىُان المطلُة الزذكٕا ظضي -ة
 .ػغض للىؼاع ََهبئؼً -ط
 .الطلجبد -ص
 .اؿا المذكا الموزغح -ٌـ

 . ن ٔغكن ثطلجً ارلبم الزذكٕا َكبكخ الُصبئن َالمـزىضاد المزؼلوخ ثبلىؼاع 2-
 .ال ٔوجا طلت الزذكٕا إال ثؼض صكغ الغؿُر الموغعح 3-

 

عئةةٕؾ المغكةةؼ كةةُع رلوٕةةً الطلةةت ثئشةةؼبع موضمةةً ثزـةةلمً َٔجلةةؾ المطلةةُة        ٔوةةُر -1 (17)انًاابدة 
 .الزذكٕا ظضي وـشخ مىً

ػلّ المطلُة الزذكٕا ظضي  ن ٔجبصع سةالي صالصةٕه ُٔمةب مةه رجلٕـةً ثبلطلةت إلةّ         2-
روضٔا مظكغح جُاثٕخ رزعمه صكُػً َطلجبرً الموبثلخ إن َجضد َاؿا المذكةا الةظْ   

ه َصبئن، َللمكزت مىذً مٍلةخ إظةبكٕخ ثىةبا ػلةّ طلجةً      اسزبعي مشلُػخ ثمب لضًٔ م
 .ال رزجبَػ صالصٕه ُٔمب

 

إطا لةةا ٔؼةةٕه طبلةةت الزذكةةٕا المذكةةا الةةظْ ٔشزةةبعي كةةٓ طلجةةً ٔزةةُلّ المكزةةت رؼٕةةٕه    -1 (18)انًاابدة 
 .المذكا مه الوبئمخ سالي مضح  ؿجُع مه ربعٔز َصُي الطلت

ي الضالصٕه ُٔمةب المىصةُ  ػلٍٕةب    إطا لا ٔؼٕه المطلُة الزذكٕا ظضي مذكمً سال 2-
 .كٓ المبصح الـبثوخ رُلّ المكزت رؼٕٕىً مه الوبئمخ

ٔةةضػُ عئةةٕؾ المغكةةؼ الطةةغكٕه إلةةّ االرلةةبم ػلةةّ مذكةةا صبلةةش مةةه الوبئمةةخ ٔكةةُن     3-
عئٕـةةب لٍٕئةةخ الزذكةةٕا َطلةة  ثؼةةض  ن ٔةةزا رؼٕةةٕه المذكمةةٕه ػلةةّ  ن ٔةةزا طلةة  سةةالي  

ػضر ارلبهٍمب ٔزُلّ المكزت رؼٕٕه المذكةا   صالصٕه ُٔمب مه ربعٔز الضػُح َكٓ دبلخ
 .الضبلش مه الوبئمخ

 .ال ٔجُػ  ن ٔكُن المذكمُن الظْ ٔؼٕىٍا المكزت مه مُاطىٓ  دض الطغكٕه 4-
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إطا وةبػع  دةض الطةغكٕه كةٓ صةذخ رؼٕةٕه  دةض المذكمةٕه ٔلصةا المكزةت كةٓ ٌةةظي             5-
 .المىبػػخ ثوغاع وٍبئٓ ػلّ َجً الـغػخ

مٕه  َ دبلذ هُح هبٌغح صَن الوٕبر ثمٍمزً ٔزا رؼٕٕه مه ٔذةا  إطا رُكّ  دض المذك 6-
 .مذلً ثىلؾ الطغٔوخ الزٓ ػٕه ثٍب

ال ٔجُػ للمذكا  ن ٔـزوٕا ثؼةض مجبشةغرً مٍمزةً، كةئطا وشةأد  ؿةجبة جضٔةخ رمىؼةً          7-
 .مه االؿزمغاع، جبػ لً ثؼض مُاكوخ مكزت المغكؼ  ن ٔـزوٕا

 

 .عص  دض المذكمٕه ألؿجبة ٔجٕىٍب كٓ طلجً لكا مه الطغكٕه  ن ٔطلت -1 (19)انًبدة 
 .ٔلصا المكزت كٓ طلت الغص كٓ مضح ال رزجبَػ ؿجؼخ  ٔبر مه اؿزالر الطلت 2-
إطا هجا طلت الغص ٔزا رؼٕٕه مذكا جضٔض ثىلؾ الطغٔوخ الزٓ ػةٕه ثٍةب المذكةا الةظْ      3-

 .روغع عصي َٔجلؾ المذكا الظْ روغع عصي َالطغكبن ثوغاع المكزت كُع صضَعي
 

 .ٔذٕا عئٕؾ المغكؼ ثؼض رشكٕا الٍٕئخ الملق ػلٍٕب لمجبشغح مٍمزٍب  (21)انًبدة 
 

ن لطغكٕه، َ دكبر الوبوُن الظْ ارلة رلصا الٍٕئخ كٓ الىؼاع َكوب للؼوض المجغر ثٕه ا 1- (21)انًبدة 
     ُ ن  دكةةبر الوةةبوُن األكضةةغ    كةة ػلٕةةً الطغكةةبن صةةغادخ  َ ظةةمىب، إن َجةةض، َإال ك

لىةةةؼاع ػلةةةّ  ن رغاػةةةٓ هُاػةةةض األػةةةغاف الزجبعٔةةةخ الضَلٕةةةخ اعرجبطةةةبل ثمُظةةةُع ا
 .المـزوغح

ن الطغكبن صغادخ ػلّ لىؼاع َكن هُاػض الؼضالخ إطا ارلػلّ الٍٕئخ  ن رلصا كٓ ا 2-
 .طل 

 

ن الطغكبن ػلّ إجغائٍب كٓ صَلةخ  زذكٕا كٓ موغ المغكؼ إال إطا ارلرجغِ إجغاااد ال  (22)انًبدة 
 .ثؼض الزشبَع مغ المكزت سغِ رُاكن ػلٍٕب الٍٕئخ 

 

 .اللـخ الؼغثٕخ ٌٓ لـخ اإلجغاااد َالمغاكؼخ للذكا -1 (23)انًبدة 
ٔجةةُػ للٍٕئةةخ  ن روةةغع االؿةةزمبع إلةةّ  هةةُاي الطةةغكٕه َالشةةٍُص َالشجةةغاا الةةظٔه           2-

 .ٔجٍلُن اللـخ الؼغثٕخ ثبالؿزؼبوخ ثمزغجا ثؼض  صائً الٕمٕه  مبر الٍٕئخ
ٔا مةظكغاد َثٕبوةبد َإجةغاا مغاكؼةبد ثلـةخ  جىجٕةخ ػلةّ        ٔجُػ للٍٕئخ  ن رأطن ثزوض 3-

 . ن رغكن ثزغجمخ ػغثٕخ لٍب
 

ٔجةةت إثةةضاا الةةضكغ ثؼةةضر االسزصةةب  َالةةضكُع الشةةكلٕخ األسةةغِ هجةةا الجلـةةخ األَلةةّ     (24)انًاابدة 
َػلّ الٍٕئخ  ن رلصةا كٍٕةب هجةا الةضسُي كةٓ المُظةُع َٔكةُن هغاعٌةب ثٍةظا الشةأن           

 .وٍبئٕب
 

ٔجةةُػ للٍٕئةةخ كةةٓ  ٔةةخ مغدلةةخ مةةه مغادةةا الةةضػُِ  ن رطلةةت مةةه الطةةغكٕه روةةضٔا            (25)انًاابدة 
مـةةزىضاد  َ  صلةةخ  سةةغِ َ ن رجةةغْ مؼبٔىةةخ للمكةةبن مذةةا الىةةؼاع َ ن رزشةةظ مةةب رةةغاي  

 .مالئمب مه الزذوٕوبد
 

 
ٔجُػ للٍٕئخ، إمب رلوبئٕب  َ ثىبا ػلّ طلت طغكٓ الىؼاع،  ن روةغع كةٓ  ْ َهةذ ثؼةض       (26)انًبدة 

 .ة المغاكؼخ َهجا الىطن ثبلوغاع كزخ ثبة المغاكؼخ مه جضٔض ألؿجبة َجٍٕخهلا ثب
 

االرلبم ػلّ الزذكٕا َكةن  دكةبر ٌةظي االرلبهٕةخ ٔذةُي صَن ػةغض الىةؼاع  مةبر جٍةخ            (27)انًبدة 
 .هعبئٕخ  سغِ  َ الطؼه لضٍٔب ثوغاع الزذكٕا
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ُي كٓ  ٔخ مغدلةخ مةه مغادةا    إطا رشلق  دض الطغكٕه ػه الذعُع صَن ػظع موج -1 (28)انًبدة 
 .الزذكٕا رجغِ المغاكؼخ ثـٕبثً

ال ٔؼزجغ ػضر دعُع الطغف الـبئت  َ ػضر روضٔا  َجً صكبػةً  مةبر الٍٕئةخ رـةلٕمب      2-
 .مىً ثئصػبااد الطغف اٖسغ

 

للٍٕئةةخ ثىةةبا ػلةةّ طلةةت  دةةض الطةةغكٕه  ن رزشةةظ  ْ إجةةغاا مؤهةةذ  َ رذلظةةٓ رةةغاي          (29)انًاابدة 
 .ظغَعٔب

 

شغم دكا مه  دكبر ٌظي االرلبهٕخ  َ شغغ مه شةغَطٍب َمةغ طلة  ٔزةبثغ     كا طغف ٔ  (31)انًبدة 
 .الزذكٕا صَن  ْ اػزغاض ٔؼزجغ هض رىبػي ػه دوً كٓ الزمـ  ثظل 

 

 انفصم انخبيش
 انقرار

 

 .ثؼض إهلبي ثبة المغاكؼخ رجزمغ الٍٕئخ للمضاَلخ َإصضاع الوغاع -1  (31)انًبدة 
م  َ ثبألكضغٔخ سالي مضح  هصبٌب ؿزخ  شٍغ مه ربعٔز إدبلةخ  ٔصضع الوغاع ثبالرلب 2-

 .الملق ػلّ الٍٕئخ
 .ٔجُػ للمكزت ثطلت مـجت مه الٍٕئخ رمضٔض المضح المشبع إلٍٕب كٓ اللوغح الـبثوخ 3-
إطا لا ٔوزىغ المكزت ثبألؿجبة الزٓ هضمزٍب الٍٕئةخ لطلةت رمضٔةض المةضح ٔذةضص المكزةت        4-

 .ع هغاعٌب ساللً، َرىزٍٓ مٍمخ المكزت ثبوزٍبئً جال، َػلّ الٍٕئخ  ن رصض
كةةٓ دبلةةخ رشةةزذ اٖعاا ٔصةةضع الوةةغاع ثةةغ ْ الةةغئٕؾ َرُهٕؼةةً ػلةةّ  ن ٔضجةةذ كةةٓ  5-

 .الوغاع رشزذ اٖعاا
 .ٔضَن الؼعُ المشبلق ع ًٔ ػلّ َعهخ مـزولخ َٔغكن مغ الوغاع 6-

 

كمةةٕه َالطةةغكٕه َرةةبعٔز  ٔجةةت  ن ٔكةةُن الوةةغاع مـةةججب َ ن ٔزعةةمه  ؿةةمبا المذ   -1 (32)انًاابدة 
الوةةةغاع َمكةةةبن صةةةضَعي َػغظةةةب مجمةةةال لُهةةةبئغ الةةةضػُِ َطلجةةةبد الشصةةةُر       
َسالصةةةةخ مةةةةُجؼح لةةةةضكُػٍا َصكةةةةبػٍا َالةةةةغص ػلٍٕةةةةب َالطةةةةغف الةةةةظْ ٔزذمةةةةا  

 .المصبعٔق َاألرؼبة كلٕب  َ جؼئٕب
ٔوةةُر مةةضٔغ الزُصٕةةن ثئعؿةةبي وـةةشخ مةةه الوةةغاع إلةةّ كةةا مةةه الطةةغكٕه ثغؿةةبلخ            2-

 .ثبالؿزالر سالي صالصخ  ٔبر مه صضَعيمعمُوخ مغ إشؼبع 
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إطا َهغ كٓ الوغاع سطأ مبصْ، كزبثٓ  َ دـبثٓ، ٔجُػ للٍٕئخ رلوبئٕةب  َ ثىةبا ػلةّ     -1 (33)انًبدة 
طلةةت كزةةبثٓ مةةه  دةةض الطةةغكٕه  ن روةةُر ثزصةةذٕذً ثؼةةض إسطةةبع الطةةغف اٖسةةغ       
 ثبلطلت ػلّ  ن ٔوضر طلت الزصةذٕخ سةالي سمـةخ ػشةغ ُٔمةب مةه رةبعٔز اؿةزالر        

 .الوغاع
ٔةةضَن هةةغاع الٍٕئةةخ ثزصةةذٕخ الشطةةأ كذبشةةٕخ للوةةغاع َٔؼزجةةغ جةةؼاا مىةةً َٔشطةةغ         2-

 .الطغكبن ثوغاع الزصذٕخ
 

ٔجةةُػ ألْ مةةه الطةةغكٕه ثىةةبا ػلةةّ طلةةت كزةةبثٓ ُٔجةةً إلةةّ عئةةٕؾ المغكةةؼ طلةةت  -1 (34)انًاابدة 
 :إثطبي الوغاع إطا رُكغ ؿجت مه األؿجبة الزبلٕخ

 .صبصٍب ثشكا كبٌغ ن الٍٕئخ هض رجبَػد اسز   - 
إطا صجذ ثذكا هعبئٓ َجُص َاهؼخ جضٔضح كبن مه طجٕؼزٍب  ن رؤصغ كٓ الوغاع  -ة

 .رأصٕغا جٌُغٔبل ثشغغ  ن ال ٔكُن الجٍا ثٍب عاجؼب لزوصٕغ طبلت اإلثطبي
 .َهُع رأصٕغ ؿٕغ مشغَع ػلّ  دض المذكمٕه كبن لً  صغ كٓ الوغاع -ط

ُٔمةب مةه رةبعٔز اؿةزالر الوةغاع ؿٕةغ  وةً         ٔجت  ن ٔوضر طلت اإلثطبي سالي ؿةزٕه  2-
إطا كبن طلةت اإلثطةبي مجىٕةب ػلةّ الـةججٕه المةظكُعٔه كةٓ اللوةغرٕه ة، ط كٕجةت          
روضٔمً سالي ؿزٕه ُٔمب مةه رةبعٔز اكزشةبف الُاهؼةخ َكةٓ جمٕةغ األدةُاي ال ٔوجةا         

 .طلت اإلثطبي ثؼض معٓ ؿىخ كبملخ مه ربعٔز صضَع الوغاع
مه عئةٕؾ َػعةُٔه مةه الوبئمةخ رزةُلّ صعاؿةخ الطلةت         ٔوُر المكزت ثزؼٕٕه لجىخ 3-

لٍةب  ن رجذةش كةٓ ؿٕةغ األؿةجبة       ًٕ ػلّ َجً الـغػخ ػلّ  وً ال ٔجُػَرلصا ك
 .الزٓ َعصد كٓ طلت اإلثطبي

ال ٔجُػ  ن ٔكُن  دض  ػعبا اللجىخ مه المذكمٕه الظٔه  صضعَا الوةغاع  َ مةه    4-
 .مُاطىٓ  دض طغكٓ الىؼاع

اع كلٕب  َ جؼئٕب اؿزىبصا إلّ صجةُد الـةجت الةظْ ث ىةٓ ػلٕةً طلةت       للجىخ إثطبي الوغ 5-
 .اإلثطبي

ٔجُػ للجىخ  ن رُهق رىلٕظ الوغاع مؤهزب ثىبا ػلّ طلت اإلثطةبي َطلة  إلةّ دةٕه      6-
 .اللصا كٓ الطلت

 

رشزص المذكمخ الؼلٕب لضِ كا صَلخ مزؼبهضح ثئظةلبا الصةٕـخ الزىلٕظٔةخ ػلةّ هةغاعاد        (35)انًبدة 
 .ذكٕا َال ٔجُػ عكط األمغ ثبلزىلٕظ إال إطا كبن الوغاع مشبللب للىظبر الؼبرٌٕئخ الز

 

 أحكبو انتقبنية
 

اؿزضىبا مه  دكبر اللوغح الضبوٕخ مه المةبصح الشبمـةخ َالمةبصرٕه الذبصٔةخ ػشةغح َالضبلضةخ         (36)انًبدة 
ه ٔكلةق  ػشغح مه ٌظي االرلبهٕخ ٔوُر األمٕه الؼبر للجبمؼخ ثزؼٕٕه عئٕؾ المكزت  َ مة 

ثٍظي المٍمخ َٔؼبَوً مُكلبن مه األمبوةخ الؼبمةخ للجبمؼةخ، كمةب ٔوةُر ثزكلٕةق مُكةق        
 سغ لزُلٓ مٍبر مةضٔغ الزُصٕةن للمغكةؼ شةغغ  ن ٔكُوةُا مةه الذةبئؼٔه ػلةّ اإلجةبػح          
كةةٓ الذوةةُم ػلةةّ األهةةا َطلةة  دزةةّ رزةةُاكغ لةةضِ المغكةةؼ اإلمكبوٕةةبد المبلٕةةخ الكبكٕةةخ    

 .لزـطٕخ ولوبرً
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 بدسانفصم انس
 أحكبو ختبيية

 

ركُن ٌظي االرلبهٕخ مذال للزصضٔن ػلٍٕب  َ هجُلٍب  َ إهغاعٌب مه األطغاف المُهؼخ،   (37)انًبدة 
َرةةُصع َصةةبئن الزصةةضٔن  َ الوجةةُي  َ اإلهةةغاع لةةضِ األمبوةةخ الؼبمةةخ لجبمؼةةخ الةةضَي          

ػلّ الؼغثٕخ كٓ مُػض  هصبي صالصُن ُٔمب مه ربعٔز الزصضٔن  َ الوجُي  َ اإلهغاع َ
األمبوةةخ الؼبمةةخ إثةةالؽ ؿةةبئغ الةةضَي األػعةةبا ثكةةا إٔةةضاع لزلةة  الُصةةبئن َربعٔشةةً َكةةظا  

 .األمبوخ الؼبمخ للجبمؼخ َعئبؿخ المغكؼ
 

رؼما كا جٍخ مؼىٕخ لضِ األطغاف المُهؼخ ػلّ ارشةبط اإلجةغاااد الضاسلٕةخ الالػمةخ       (38)انًبدة 
 .لُظغ ٌظي االرلبهٕخ مُظغ الزىلٕظ

 

غْ ٌظي االرلبهٕخ ثؼض معٓ صالصٕه ُٔمب مه ربعٔز اإلٔضاع الـبثغ لُصبئن الزصضٔن رـ  (39)انًبدة 
 .ػلٍٕب  َ هجُلٍب  َ إهغاعٌب

 

ٔجةةُػ ألٔةةخ صَلةةخ مةةه صَي جبمؼةةخ الةةضَي الؼغثٕةةخ ؿٕةةغ المُهؼةةخ ػلةةّ االرلبهٕةةخ  ن  -1 (41)انًاابدة 
 .رىعا إلٍٕب ثطلت رغؿلً إلّ األمٕه الؼبر للجبمؼخ

بلجخ االوعمبر مغرجطخ ثٍظي االرلبهٕةخ ثمجةغص إٔةضاع َصٕوةخ رصةضٔوٍب      رؼزجغ الضَلخ ط 2-
 .ػلٍٕب  َ هجُلٍب  َ إهغاعٌب َمعٓ صالصٕه ُٔمب مه ربعٔز اإلٔضاع

 

لةةٕؾ ألْ طةةغف مةةه األطةةغاف  ن ٔجةةضْ رذلظةةبد رىطةةُْ صةةغادخ  َ ظةةمىب ػلةةّ    (41)انًاابدة 
 .رؼبعض مغ  دكبر ٌظي االرلبهٕخ  َ سغَط ػلّ  ٌضاكٍب

 

ثٓ ٔىـذت مه االرلبهٕخ ثؼةض روةضٔا طلةت كزةب      نٔجُػ ألْ طغف مزؼبهض  َ مىعا  -1 (42)ة انًبد
 .جبمؼخ الضَي الؼغثٕخلمـجت ٔغؿلً إلّ األمٕه الؼبر 

 .ال ٔغرت االوـذبة  صغي إال ثؼض معٓ ؿىخ كبملخ مه ربعٔز إعؿبي الطلت 2-
 

 
 

األعصوٕخ الٍبشمٕخ كةٓ الـةبصؽ ػشةغ     المملكخ -دغعد ٌظي االرلبهٕخ ثبللـخ الؼغثٕخ ثمضٔىخ ػمبن
 .مٕالصٔخ 1987/4/14المُاكن  1407مه شٍغ شؼجبن 
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