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 تؼشٚف انبُذ

  بُذ تهتضو ػهٗ أعاعّ انذٔنت انًعٛفت بؼذو انًظ بًهكٛت االعتثًاس عٕاء ْٕ

 :بصفت يباششة أٔ غٛش يباششة أاّل 

- نتحقٛق يصهحت ػايت 

- بذٌٔ تًٛٛض 

- بًقابم تؼٕٚط ػادل ٔ 

ٚجٕص تأيٛى اعتثًاساث انًٕاطٍُٛ أٔ انشـــشكاث انتـابؼــت   ال“انبُذ انشائغ

أل٘ يٍ انطـشفــٍٛ انًتؼــاقذٍٚ ، أٔ َـــضع يهكٛتٓــا أٔ ئخعاػٓا ألٚت 

ئجشاءاث يؼادنت نهتأيٛى أٔ َضع انًهكٛت فٙ اقهٛى انطشف انًتؼاقذ اٜخش ، 

ٔػهٗ أعاط غٛش تًٛٛض٘ ٔفٙ يقـابم  تػاي ًصهحتيانى ٚتى َضع انًهكٛت ن

 “.تؼٕٚـط ػادل 



 صٛاغت أصُاف َضع انًهكٛت

1- انتذابٛش انًباششة 

- تأيٛى ئعتثًاساث 

-االَتضاع أٔ انًصادسة 

يٍ   9انًادة : بؼط االتفاقٛاث تُص ػهٗ قائًت يفّصهت نهتذابٛش انًباششة

االتفاقٛت انًٕحذة العتثًاس سؤٔط األيٕال انؼشبٛت فٙ انذٔل انؼشبٛت 

1980 

 



 صٛاغت أصُاف َضع انًهكٛت

2- انتذابٛش  انغٛشانًباششة 

 ٍٚأٌ ٚصادس أٔ ٚإيى ئعتثًاسًا يشًٕاًل ال ٚجٕص أل٘ يٍ انطشفٍٛ انًتؼاقذ

عٕاًء كاٌ رنك بشكم يباشش أٔ غٛش يباشش ػٍ طشٚق ئجشاءاث تؼادل  

 انًصادسة أٔ انتأيٛى

دٔس فقّ انقعاء: نى تؼشف االتفاقٛاث ْزِ انتذابٛش انغٛش انًباششة 



 االعتثُاءاث 

 ٙبايكاٌ انذٔنت َضع انًهكٛت ٔرنك باحتشاو ششٔغ تختهف االتفاقٛاث ف

 :صٛاغتٓا

 ال ٚجٕص أل٘ يٍ انطشفٍٛ انًتؼاقذٍٚ َضع يهكٛت أٔ تأيٛى أٔ  ” 1يثال

يصادسة أٔ اتخار أٚت ئجشاءاث أخشٖ يًاثهت فًٛا ٚخص اعتثًاساث 

يٕاطُٙ أٔ ششكاث انطشف انًتؼاقذ اٜخش ، ئال ئرا كـــاٌ رنــــــــك 

نًصهحت انذفاع نًصهحت ػايت أٔ فٙ عبٛم تحقٛق انًصهحت انؼايت أٔ 

ٔيقابم دفغ تؼٕٚط ٔٔفقا نهقإٌَ ٔػهٗ أعظ غٛش تًٛٛضٚـت انٕطُٙ 

 (4انبحشٍٚ انفهٛبٍٛ انًادة ) “ػادل



 االعتثُاءاث



 انتؼٕٚط

 (.اَظش االيثهت) تُص االتفاقٛاث ػهٗ ششٔغ انتؼٕٚط 

-(انقًٛت انغٕقٛت) تؼٕٚط ػادل 

-بذٌٔ تأخٛش 

-قابم نهتحٕٚم ػهٗ اعاط عؼش صشف ػادل 

 



 انتؼٕٚط

 (4)انًادة 

  

نزع انًهكية أو انتأييى 

1-      يٍ ْزِ االتفاقٛت ، ال ٚجٕص تأيٛى اعتثًاساث انًٕاطٍُٛ أٔ ( 7)يغ يشاػاة يا ٔسد فٙ انًادة
انششكاث انتابؼت أل٘ يٍ انطشفٍٛ انًتؼاقذٍٚ ، أٔ َضع يهكٛتٓا أٔ ئخعاػٓا ألٚت ئجشاءاث يؼادنت 

فٙ ئقهٛى انطشف انًتؼاقذ اٜخش ، يا " ( َضع انًهكٛت" ٚشاس ئنٛٓا فًٛا ٚهٙ بـ ) نهـتأيٛى أٔ َضع انًهكٛت 
نى ٚتى َضع انًهكٛت نغشض ػاو ٔػهٗ أعاط غٛش تًٛٛض٘ ٔفٙ يقابم تؼٕٚط ػادل ٔفؼال بذفغ فٕسا، 

نالعتثًاساث قبم َضع انًهكٛت يباششة ، أٔ قبم رٕٚع   ػهٗ أٌ ٚغطٙ رنك انتؼٕٚط انقًٛت انحقٛقٛت
حبش َضع انًهكٛت ٔٚشتًم رنك انتؼٕٚط ػهٗ فٕائذ ٚتى احتغابٓا بغؼش انفائذة انتجاس٘ االػتٛاد٘ حتٗ 

 .ٚتى دفغ رنك انتؼٕٚط دٌٔ تأخٛش يغ ئتاحت االَتفاع بّ ٔظًاٌ حشٚت تحٕٚهت  تاسٚخ انذفغ ، كًا

2-      ٍَٛٔٚحق نهًٕاطٍ أٔ انششكت انًتعشسة يٍ َضع انًهكٛت ئجشاء يشاجؼت فٕسٚت ، ٔفقا نقٕا
انطشف انًتؼاقذ انز٘ ٚقٕو بُضع انًهكٛت يٍ قبم عهطت قعائٛت أٔ عهطت يغتقهت تابؼت نزنك انطشف ، 

 .نًٕظٕع َضع انًهكٛت ٔتقٛٛى االعتثًاساث انًتأثشة بّ ٔفقا نهًبادب انًزكٕسة فٙ ْزِ انفقشة

3-      حٛثًا ٚقٕو أ٘ يٍ انطشفٍٛ انًتؼاقذٍٚ بُضع انًهكٛت ػهٗ أصٕل ششكت يإعغت أٔ يشكهت
بًٕجب انقٕاٍَٛ انغاسٚت فٙ أ٘ جضء يٍ األجضاء ئقهًّٛ ، ٔٚكٌٕ نًٕاطُٙ أٔ نششكاث انطشف 

انًتؼاقذ اٜخش حصص يًهٕكت فٙ تهك انششكت ، ٚهتضو انطشف انز٘ ٚقٕو بُضع انًهكٛت بتطبٛق أحكاو 
يٍ ْزِ انًادة بانقذس انالصو نعًاٌ يُح تؼٕٚط فٕس٘ ٔػادل العتثًاساث انًٕاطٍُٛ أٔ ( 1)انفقشة 

 .انششكاث انتابؼٍٛ نهطشف انًتؼاقذ اٜخش انزٍٚ ًٚتهكٌٕ حصص األعٓى انًزكٕسة

 

 



 انتؼٕٚط



 انتؼٕٚط



 انتؼٕٚط



 انتؼٕٚط



 انتؼٕٚط


