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قـــزرىا الكـاىــٌْ اآلتـٕ :
الفاــل األّل
تعــارٓــف
مــادٗ ()1
يف تطبٔــل أكـــهاو ٍــذا الكـاىـــٌْ  ،تهــٌْ للهلنــال ّالعبــارتن التـــالٔتن ،
املعاىٕ املْض ـ٘ قزًٓ نل ميَا  ،ما مل ٓكتض الضٔـام معيـ ٙآ ــز :
 :جملـــط الغـــْر ٚامليتســـح ّمكـ ـان ألكهـــاو قـــاىٌْ
اشلــط
ىاـاو اىتسـاش جملط الغــْر ٚاملغـار إلٔــُ .
 :رٜٔــط اشلـط .
الزٜٔــط
 :عطــْ اشلـط .
العطـــْ

األمــاىــ٘ العـامــ٘  :األمــاىــ٘ العـامــ٘ للنجلـط .
األمـــن العـــاو  :األمـــن العـــاو للنجلـط .
 :الال ٜــ٘ الدا ـلٔــ٘ للنجلـط .
الالٜـ ــــ٘

الفاـل الثـاىٕ
تـهـْٓـً اشلـط ّا تاـاصـاتــُ
الـنجلـط ّاصتكـاللـُ املـالـٕ ّاإلدارٖ
مــادٗ ()2
ٓـــهٌْ للنجلــط عساــٔ٘ معيْٓــ٘ ّٓ ،تنت ـ باالصــتكالل املــالٕ ّاإلدارٖ ،
ّٓـهٌْ مكـزِ مدٓيـ٘ الدّكـ٘  ّ .ـْس ل مٔــز دعْتـُ لالتتنــاع يف أٖ مـــهاٌ
آ ـــز .
تـهْٓـً اشلـط
مــادٗ ()3
ٓتــألف اشلــط مــً ةضــ٘ ّأربعــن عطــْان ٓ ،ــته اىتســاش ثالثــن مــيَه
عــً طزٓــل االقــعاع العــاو الضــزٖ املباعــز ّ ،مكــنا لياــاو االىتســاش الفــزدٖ
عل ٙالي ْ الذٖ ٓبٔيُ قاىٌْ ىااو اىتساش جملط الغْر ٚاملغـار إلٔــُ .
ّٓعــــن األمٔـــــز األعطــــا ٛارنضــــ٘ عغــــز اآل ــــزًٓ مــــً الــــْسراٛ
أّ غٔـزٍه ُّٓ ،يغـز قـزار التعٔـن يف اجلـزٓـدٗ الزمسٔـ٘ .
ّٓهــٌْ ل عطــا ٛاملعٔــين ااكــْم لاتَــا ّعلــَٔه الْاتبــال لاتَــا املكـــزرٗ
ل عطـا ٛامليتسبـن .

صالكٔـال اشلـط
مــادٗ ()4
ٓتـــْجمل اشلـــط صـــلط٘ التغـــزٓ ّٓ ،كـــز املْاسىـــ٘ العامـــ٘ للدّلـــ٘  ،ننـــا
ميـــارظ الزقابـــ٘ علـــ ٙالضـــلط٘ التيفٔذٓـــ٘ ّ ،للـــو علـــ ٙالْتـــُ املبــــن يف
الدصتـْر ٍّـذا الكـاىـٌْ ّالال ٜــ٘ .
الفاــل الثــالث
ككــْم األعطــاٛ
كـزٓـ٘ األعطـا ٛيف إبـدا ٛالــزأٖ
مــادٗ ()5
ال جتـــْس مذا ـــذٗ العطـــْ عنـــا ٓبدٓـــُ أمـــاو اشلـــط أّ جلاىـــُ مـــً آراٛ
أّ أقـْال باليضبـ٘ ل مـْر الدا لـ٘ يف ا تاـاص اشلـط .
ااااىـ٘ ضـد اإلتـزاٛال اجليـأٜــ٘
مــادٗ ()6
 -1ال ــــْس يف غــــل كــــاالل التلــــبط الكــــبض علــــ ٙالعطــــْ أّ كبضــــُ
أّ تفتٔغــُ أّ اصتـجـْابـــُ إال بــبلٌ صــابل مــً اشلــط ّ ،إلا مل ٓاــدر
اشلــط قــزارِ يف طلــح اإللٌ ــالل عــَز مــً تــارٓل ّصــْل الطلــح إلٔــُ
اعتُـــل للـــو إثابــــ٘ إلٌ ّٓ ،اـــدر اإللٌ مــــً الـــزٜٔط يف غٔـــــز أدّار
االىعكــاد .
 -2يف كالــــ٘ التلــــبط ــــح إ طــــار اشلــــط إــــا ا ــــذ مــــً إتــــزاٛال
يف كــــل العطــــْ املســــالف ّ ،يف غــــل دّر اىعكــــاد اشلــــط ٓتعـــــن
أٌ ٓتـه للو اإل طـار عيـد أّل اىعكـاد الكــل لُ .

االكتفـاظ بالْظٔفـ٘ ّالزاتـح ّالبـدالل ّغٔـزٍا
مــادٗ ()7
إلا نــــاٌ العطــــْ عيــــد اىتسابــــُ أّ تعٔٔيــــُ مــــً العــــاملن بــــالْسارال
أّ األتَـــشٗ ااهْمٔـــ٘ األ ـــز ٚأّ اأٝـــال أّ املذصضـــال العامـــ٘ ٓ ،تفـــز
لعطـــْٓ٘ اشلـــط ُّٓ ـــتفف لـــُ بْظٔفتـــُ ُّ ،ت ضـــح مـــدٗ عطـــْٓتُ يف
األقدمٔـــ٘ أّ املعـــامل أّ املهامـــأٗ  ،لضـــح األكـــْال ّ ،ال ـــْس أثيـــا ٛمـــدٗ
العطـــْٓ٘ أٌ تتكـــزر لـــُ أٖ معاملـــ٘ أّ مٔـــشٗ اصـــ٘ يف ّظٔفتــــُ أّ تَــــ٘
عنلـُ .
ّٓتكاضــ ٙالعطــْ  ،يف ٍــذِ ااالــ٘  ،مهامــأٗ مــً اشلــط تعــادل راتبــُ
الــذٖ نــاٌ ٓتكاضــاِ مــً تَــ٘ عنلــُ ّ ،نــل مــا نــاٌ اــل علٔــُ ٓــْو انتضــابُ
العطـــْٓ٘ مـــً بـــدالل أّ غلٍـــا  ،أّ املهامـــأٗ املياـــْص علَٔـــا يف ٍـــذا
الكـاىـٌْ  ،أَٓنا أمطـل ّ ،للو طـْال مـدٗ عطْٓتـُ .
اإلعفـا ٛمً بعض األّضـاع الْظٔفٔـ٘
مــادٗ ()8
ال خيط ـ العطــْ مــً العــاملن بــالْسارال أّ األتَــشٗ ااهْمٔــ٘ األ ــزٚ
أّ اأٝـــال أّ املذصضـــال العامـــ٘ لياـــاو تكـــارٓز تكٔـــٔه األدا ٛالضيـْٓــــ٘ يف
تَــ٘ عنلــُ ّ ،جتــح تزقٔتــُ باألقدمٔــ٘ عيــد كلــْل دّرِ مَٔــا  ،أّ إلا تزقــٙ
باال تٔـار مً ٓلٔـُ مـٕ األقـدمٔــ٘ .
ننـــا ال ـــْس ا ـــال أٖ إتـــزاٛال تأدٓبٔـــ٘ ضـــدِ بضـــبح أعنـــال ّظٔفتـــُ ،
أّ إىَــا ٛدمتــُ  ،إال بعــد مْامكــ٘ اشلــط ّ ،طبك ـان ل ت ــزاٛال الــت تبٔيَـــا
الال ٜــ٘ .

العــْدٗ إجمل الْظٔفــ٘
مــادٗ ()9
ٓعـــْد العطـــْ بعــــد اىتَـــا ٛعطـــْٓتُ إجمل الْظٔفـــ٘ الـــت نـــاٌ ٓغـــػلَا
قبــل انتضــابُ العطــْٓ٘  ،أّ الــت ٓهــٌْ قــد رقــٕ إلَٔــا أّ إجمل أٖ ّظٔفـــ٘
ممـاثلـ٘ اـا .
املــهامـأٗ
مـهامـأٗ الزٜٔـط
مــادٗ ()10
ٓتكاضــــ ٙالــــزٜٔط مهامــــأٗ عــــَزٓ٘ مكــــدارٍا ( )200,000مــــاٜت ألــــف
رٓـال ّ ،تُضت ـل املهامـأٗ مً تارٓل كلف الٔنـن أمـاو اشلـط .
مهامـأٗ ىـاٜـح الزٜٔط
مــادٗ ()11
ٓتكاضـــ ٙىاٜـــح الـــزٜٔط مهامـــأٗ عـــَزٓ٘ مكـــدارٍا ( )150,000ماٜـــ٘
ّةضـــٌْ ألـــف رٓـــال ّ ،تُضـــت ل املهامـــأٗ مـــً تـــارٓل كلـــف الٔنــــن أمــــاو
اشلـط .
مهامـأٗ األعطـاٛ
مــادٗ ()12
ٓتكاضــــ ٙالعطــــْ مهامــــأٗ عــــَزٓ٘ مكــــدارٍا ( )100,000ماٜــــ٘ ألــــف
رٓـال ّ ،تُضت ـل املهـامـأٗ مً تـارٓل كلف الٔنـن أمـاو اشلـط .

الفاـل الزابـ
الْاتبـال ّاحملاـْرال
أدا ٛالٔنٔـً
مــادٗ ()13
ٓـــذدٖ األعطـــا ٛقبـــل مباعـــزٗ أعنـــااه أمـــاو اشلـــط ّ ،يف تلضـــ٘
علئــ٘  ،الٔنـن التــالٔــ٘ :
"أقضــــــه بــــــاأ العاــــــٔه أٌ أنــــــٌْ لاـــــان للــــــْطً ّل مٔـــــــز ،
ّأٌ أكتــــــــزو الغـزٓـعــــــــ٘ اإلصـالمٔــــــــ٘ ّالـدصتــــــــْر ّالكـاىــــــــٌْ
ّأٌ أرع ٙماـاحل الغعـح ّ ،أٌ أؤدٖ عنلـٕ بـأماىـ٘ ّصــدم".

اصتَـداف الاـاحل العـاو
مــادٗ ()14
علــــ ٙأعطــــا ٛاشلــــط أٌ ٓضــــتَدمْا يف صــــلْنَه ماــــاحل الــــْطً
ّأال ٓضــتػلْا العطــْٓ٘ بأٓــ٘ صــْرٗ ناى ـ لفاٜــدتَه أّ لفاٜــدٗ مــً تاـــلُ بَـــه
عـالقـ٘ ـاصــ٘ .
اإلمااح عً كاالل تطارش املااحل ّاملنتلهال ّالد ل ّاإلبال باادآـا
مــادٗ ()15
ٓــتعن علــ ٙالعطــْ اإلماــاح عــً ااــاالل الــت قــد تفطــٕ إجمل تطــارش
املاـاحل  ،عيد انتضـابُ العطـْٓـ٘ ّ ،طــْال مـدتـَا .
ننــا ٓــتعن علــ ٙالعطــْ اإلماــاح للنجلــط عيــد عــػل العطــْٓ٘ ّ ،عيــد
تزنَــا ّ ،يف ىَآــ٘ نــل عــاو  ،عــً نامــ٘ املنتلهــال ّماــادر الد ـــل  ،أٓـــنا
نـاٌ ىـْعـَا .

ّٓلتـــشو العطـــْ باإلماـــاح للنجلـــط عـــً أٖ ٍدٓـــ٘ ىكدٓـــ٘ أّ عٔئـــ٘
ٓتلكـاٍـا بضبـح العطـْٓـ٘ أّ إيـاصبتـَا .
ّتـــياه الال ٜـــ٘ قْاعـــد ّإتـــزاٛال اإلماـــاح املياـــْص علٔـــُ يف ٍــــذِ
املـادٗ ّما ٓـذّل مً ااـدآـا إجمل الـدّلــ٘ .

التعامـل بالضعـز العـادل
مــادٗ ()16
ــــح أٌ تهــــٌْ تعـامــــالل العطــــــْ ّتاـزمـاتـــــُ يف غٔــــــز كـالـــــ٘
التاــــزف بــن األصــْل ّالفــــزّع ّ ،يف األكــْال الــت ــْس مَٔــا للــو ،
بالضعــز العــادل .
ّٓهـــٌْ الضـــعز عـــادالن متـــ ٙنـــاٌ ّمكــان للضعــــز ّبالغـــزّ الضـــاٜدٗ يف
الضــْم ّقــ إتــزا ٛالتعامــل دٌّ أٌ ٓــد ل يف تكــدٓزِ صفـــ٘ العطــْ صــْاٛ
نـــاٌ باٜعــان أّ مغـــعٓان أّ بـــأٖ صـــف٘ أ ـــزّ ، ٚدٌّ اااـــْل علـــ ٙأٖ مشآـــا
اصــ٘ أّ إضــامٔ٘ صــْا ٛباليضــب٘ للضــعز أّ مــدٗ الضـــداد أّ صعـــز العـاٜـــد
أّ غٔـز للو مً الغـزّ ّاألكــهاو .
التضَٔـالل االٜتناىٔـ٘
مــادٗ ()17
ال ـــْس للعطـــْ أٌ ٓكـــعا مـــاالن أّ اـــل علـــ ٙتضـــَٔل اٜتنـــاىٕ
ال بالتكضــٔف إال ّمكــنا ملعــدالل ّعــزّ العاٜــد الضاٜـــدٗ يف
أّ ٓغــعٖ أصــ ن
الضـْم دٌّ اااـْل عل ٙأٖ مـشآـا إضـامٔــ٘ .
ّٓضـــزٖ كــــهه ٍـــذِ املـــادٗ باليضـــب٘ لهـــل تضـــْٓ٘ ــــزَٓا العطـــْ مـ ـ
اجلَـ٘ مـاحنـ٘ االٜتنــاٌ .

ضـْابـف التعـامـل مـ اجلَـال ّاألتَـشٗ ااـهْمٔــ٘
مــادٗ ()18
ال ــْس للعطــْ  ،أثيــا ٛمــدٗ عطــْٓتُ  ،التعامــل م ـ اجلَــال ّاألتَــشٗ
ااهْمٔــ٘ أّ اأٝــال ّاملذصضــال العامــ٘  ،صــْا ٛنــاٌ للــو بــالبٔ أّ الغــزاٛ
أّ اإل ــار أّ الــزًٍ أّ االىتفــاع أّ غلٍــا مــً صــْر التعامــل  ،مــا مل ٓهــً
للـــو ببكـــد ٚطـــزم التعامـــل املكـــزرٗ قاىْىـــان ّ ،يف إطـــار مـــً الغفـامٔــــ٘
ّالعـالىٔـ٘ ّاملضاّاٗ ّتهامـذ الفزص ّكزٓ٘ امليـامضـ٘  ،لضح األكــْال .
كاـز مشاّلـ٘ الزٜٔط ّىاٜبـُ لليغـا التجـارٖ ّللنَـً مجٔعـان
مــادٗ ()19
ُٓ اـــز علـــ ٙنـــل مـــً الـــزٜٔط ّىاٜبـــُ  ،إجـــزد اىتسابَنـــا  ،مشاّلـــ٘ أٖ
عنـل أّ ىغـا جتـارٖ أّ مَيـ٘ جتـارٓـ٘ أّ غٔـز جتـارٓــ٘ .
كاـز مـشاّل٘ اليغـا ّاإلماـاح ل عطـاٛ
مــادٗ ()20
ُٓ اـــز علـــ ٙالعطـــْ ممــــارص٘ أٖ عنـــل أّ ىغـــا  ،صـــْا ٛنـــاٌ مَئـ ـان
أّ جتارٓــ ـان أّ اقتاــــادٓان أّ صــــياعٔان  ،علــــ ٙحنــــْ ٓتعــــارا مـــ ّاتبــــال
أّ مكتطٔـال العطـْٓـ٘ .
ال أّ ىغـــاطنا مـــً األىغـــط٘
ّٓـــتعن علـــ ٙالعطـــْ الـــذٖ ٓـــشاّل عنـــ ن
املياـــْص علَٔـــا يف الفكـــزٗ الضـــابك٘  ،إفـــزدِ أّ باملغـــارن٘ مـــ الػـــل ،
أٌ ٓفاـح عً للو نتـابـ٘ ملـهتح اشلـط .

كاـز ميح األّمسـ٘ أثيــا ٛالعطـْٓــ٘
مــادٗ ()21
ال ُٓنيـح أعطـا ٛاشلـط أّمسـ٘ أثيــا ٛمـدٗ عطـْٓتَـه .

اإل ــالل بْاتبـال العطـْٓـ٘
مــادٗ ()22
تُعــد الفــ٘ العطــْ ألٖ مــً الْاتبــال ّاحملاــْرال املياــْص علَٔـــا
يف ٍـذا الفاـل إ ــالالن ميـُ بـْاتبـال العطـْٓــ٘ .
الفاـل ارـامـط
إدارٗ اشلـط ّمتثٔلـُ ّمـْاسىتــُ
الزٜٔــط
مــادٗ ()23
ميثــــل الزٜٔـــــط اشلــــط أمــــاو الكطــــاّ ، ٛيف عالقتــــُ مـــ الػٔـــــز ،
ّتهٌْ لُ  ،مٔنا ٓتعلل بالغذٌّ املالٔ٘ ّاإلدارٓـ٘ ّعـذٌّ املـْظفن  ،الاـالكٔال
املكزرٗ لزٜٔط اجلَ٘ ااهْمٔ٘ املكزرٗ يف التغزٓعـال لال الالــ٘ .
األماىــ٘ العامــ٘ للنجلــط
مــادٗ ()24
ٓـــهٌْ للنجلــط أماىــ٘ عامــ٘ تُغــهل مــً أمــن عــاو ّمضاعـــدًٓ ل مـــن
العــاو ّ ،عـدد نـاف مً املـْظفـن .
ُّٓعــن األمــن العــاو بكـــزار أمٔـــزٖ ُّٓ ،عــن مضــاعدّ األمــن العــاو بكــزار
مً الزٜٔـط  ،بيـا ًٛعل ٙاقتــزاح األمــن العــاو .

ال ٜـ٘ تيأـه عـذٌّ العـاملن باشلـط
مــادٗ ()25
ٓط ـ اشلــط  ،بيــا ًٛعلــ ٙاقــعاح مهتبــُ  ،ال ٜــ٘ تــياه عــذٌّ العــاملن
بـــُ ّ ،تضـــزٖ مٔنـــا مل ٓـــزد بغـــأىُ ىـ ـ ـــاص يف ٍـــذِ الال ٜـــ٘  ،األكــــهاو
املياْص علَٔا يف قـاىـٌْ املـْارد البغـزٓـ٘ املـدىٔــ٘ .
ّإجمل أٌ ٓــته ّضــ الال ٜــ٘ املغــار إلَٔــا يف الفكــزٗ الضابكـــ٘ ٓ ،ضــتنز
تطبٔــل األكـــهاو املياــْص علَٔــا يف قــاىٌْ املــْارد البغزٓـــ٘ املـدىٔـــ٘ علــٙ
العـامـلن باشلـط .
مْاسىـ٘ اشلـط
مــادٗ ()26
ٓضـــتكل اشلـــط إْاسىتـــُ ّ ،تُـــدرا االعتنـــادال املسااـــ٘ لـــُ رقنـــان
ّاكــدان يف مـْاسىـ٘ الـدّلـ٘ .
ّتــبن الال ٜــ٘ نٔفٔــ٘ إعــداد مغــزّع مْاسىــ٘ اشلــط الضــيْٓ٘ ّإقــزارِ ،
ّطزٓكــــ٘ إعــــداد كضــــابال اشلــــط ّتيأنَــــا ّ ،نٔفٔــــ٘ إعــــداد ااضــــاش
ارتـامٕ الضيـْٖ ّاعتنــادِ .
الفاـل الضــادظ
أكهـاو عـامـ٘ ّ تـامٔـ٘
رقـابـ٘ اشلـط عل ٙأعنـال الضلطـ٘ التيفٔـذٓـ٘
مــادٗ ()27
ٓتــْجمل اشلــط الزقابــ٘ علــ ٙأعنــال الضــلط٘ التيفٔذٓــ٘ ّتازمـــاتَا ّ ،مكـــان
للْصـاٜـل الت كـددٍـا الدصتـْر ّبٔيتـَا مـذنزتـُ التفضٔـزٓـ٘ .

املكاـْد بالـزقـابـ٘ عل ٙالضلطـ٘ التيفٔـذٓــ٘
مــادٗ ()28
ُٓكاـــد بالزقابـــ٘ علـــ ٙالضـــلط٘ التيفٔذٓـــ٘ املياـــْص علَٔـــا يف املـــادٗ
الضــابك٘  ،الزقابــ٘ الــت ميارصــَا اشلــط علــ ٙالــْسارال ّاألتَــشٗ املتفزعــ٘
عيَـــا ّ ،ال متتـــد ٍـــذِ الزقابـــ٘ إجمل اجلَـــال ّاألتَـــشٗ اراصـــ٘ الـــت ٓغـــهلَا
األمـــل لتعٔيـــُ علـــ ٙتْتٔـــُ الضٔاصـــال العلٔـــا للدّلـــ٘ يف جمـــاالل معٔيـــ٘
إْتـــح الفكـــزٗ ( )9مـــً املـــادٗ ( )67مـــً الدصـــتْر نـــاشلط األعلـــ ٙللـــدماع
ّجملـــط األمـــً الـــْطأل ّاشلـــط األعلـــ ٙللغـــذٌّ االقتاـــادٓ٘ ّاالصـــتثنار
ّغلٍا مً اجلَال ّاألتَـشٗ املنـاثـل٘ .
كــل اشلــط
مــادٗ ()29
ل مــل  ،يف األكــْال الــت ٓكــدرٍا  ،أٌ ــل اشلــط إزصــْو ٓــبن مٔــُ
أصــباش ااــل  ،علــ ٙأىــُ ال ــْس كــل اشلــط لــذال األصــباش مــزٗ أ ــز، ٚ
ّإلا كُـــل اشلـــط ّتـــح إتـــزا ٛاىتسابـــال اشلـــط اجلـدٓــــد يف مـْعــــد
ال ٓتجـاّس صتـ٘ أعَــز مً تـارٓل ااـــل .
ّإجمل أٌ ُٓجــــز ٚاىتســــاش اشلــــط اجلـدٓـــــد ٓتــــْجمل األمــــل إعـاّىـــــ٘
جملط الْسرا ٛصلطــ٘ التغـزٓــ .

أٓلْلـ٘ األمـْال ّااكـْم
مــادٗ ()30
تـــذّل إجمل اشلـــط يف تـــارٓل العنـــل بَـــذا الكـــاىٌْ  ،مجٔـ ـ األمـــْال
الثابتــ٘ ّامليكْلــ٘ املسااــ٘ شلــط الغــْر ، ٚننــا تــذّل إلٔــُ مجٔـــ ااكـــْم
املكــزرٗ لُ ّٓ ،ت نـل مجٔـ التـشامـاتـُ .
العاملٌْ باشلـط
مــادٗ ()31
ُٓيكــل إجمل اشلــط  ،بكــزار مــً الــزٜٔط  ،بيــا ًٛعلــ ٙاقــعاح األمــن العــاو ،
مــً ُٓــز ٚىكلــُ مــً مــْظفٕ جملــط الغــْرّ ، ٚتتــْجمل ّسارٗ التينٔــ٘ اإلدارٓــ٘
ّالعنــل ّالغــذٌّ االتتناعٔــ٘ تضــْٓ٘ أّضــاع املــْظفن الــذًٓ ال ٓتـــه ىكلَـــه
إجمل اشلـط .
اصتنـزار صـزٓـاٌ الال ٜـ٘ الدا لٔـ٘ الكاٜنـ٘
مــادٗ ()32
تضـــــزٖ الال ٜـــــ٘ الدا لٔـــــ٘ شلـــــط الغـــــْر ٚالاـــــادرٗ بالكـــــاىٌْ
رقــه ( )6لضــي٘  1979املغــار إلَٔــا علــ ٙجملــط الغــْر ٚامليتســح ّ ،للــو
إجمل كــــــن صــــــدّر ال ٜتــــــُ الدا لٔــــــ٘ ّالعنــــــل بَــــــا ّ ،للــــــو إــــــا
ال ٓتعــارا مـــ أكـــهاو الدصتـــْر ٍّــذا الكـاىـــٌْ ّطبٔعـــ٘ اشلــط امليتســـح
ّا تاـاصـاتـُ .

األدّال التيـفٔـذٓــ٘
مــادٗ ()33
ُٓاـــدر الـــزٜٔط اللـــْاٜح ّالكـــزارال ّالتعـــامٔه الالسمـــ٘ لتيفٔـــذ أكــــهاو
ٍـــذا الكـــاىٌْ ّ ،إجمل كـــن صـــدّرٍا ّالعنـــل بَـــا ٓضـــتنز العنـــل بـــاللْاٜح
ّالكــزارال ّالتعــامٔه املعنــْل بَــا ّ ،للــو إــا ال ٓتعــارا مــ أكـــهاو ٍـــذا
الكـاىـٌْ ّطبٔعـ٘ اشلط امليتسـح ّا تاـاصـاتــُ .
مــادٗ ()34
ُٓلػـ ٙنـل كــهه خيـالـف أكــهاو ٍـذا الكـاىـٌْ .
مـادٗ ()35
عل ٙمجٔـ اجلَـال املستاـ٘  ،نل مٔنــا خياــُ  ،تيفٔــذ ٍــذا الكــاىٌْ .
ُّٓعنـل بـُ مً تـارٓل صـدّرِ ُّٓ .يغـز يف اجلـزٓـدٗ الزمسٔــ٘ .

متٔـه بً محـد آل ثـاىٕ
أمٔـز دّلـ٘ قطـــز
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