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 هيـبيالح اهيدٌٖج ، ى . تبظدار كبًٌّ ا1985هشٌج  5ّؿوٓ اهلبًٌّ االخضبدٔ ركى 
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 هالخضبد ، 
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 :   1الهبدة 

 611، ّال ؿً  شِى يً اهّزً ذُتب فٕ اهيضغّالح اهذُتٖج 511ال ٖسّز أً خلل ٌشتج اهيـدً اهذيًٖ ؿً 
 شِى يً اهّزً تالخٌٖب فٕ اهيضغّالح اهتالخٌٖٖج.  611شِى يً اهّزً فغج فٕ اهيضغّالح اهفغٖج ، ّال ؿً 

 :   4الهبدة 

 خضدد تلرار يً اهّزٖر ؿاليبح اهديغج اهرشيٖج هوـٖبراح اهلبٌٌّٖج  اهخٕ خشخـيل فٕ خٌفٖذ ُذا اهلبًٌّ .

ج هودّل االسٌتٖج اهخٕ خـبيل دّهج االيبراح اهـرتٖج اهيخضدث يـبيوج ّٖظدر تبؿخيبد ؿاليبح اهديغج اهرشيٖ
 اهيذل فٖيب ٖخـوق تديغ اهيـبدً اهذيٌٖج كرار يً اهّزٖر 

 الفصل الخبلح 

 بٌع وحٌبزة الهعبدو الخهٌىت 

 :   5الهبدة 

غٖر اهيضغّهج أّ ؿرغِب هوتٖؾ أّ ضٖبزخِب تلظد اهتٖؾ  ال ٖسّز تٖؾ يضغّالح اهيـبدً اهذيٌٖج أّ االظٌبف
 اال اذا نبٌح يديّغج تبهديغج اهرشيٖج هودّهج أّ تديغج أضدْ اهدّل االسٌتٖج اهيـخرف تديغخِب . 

 :   6الهبدة 

نبٌح يركّيج  ال ٖسّز تٖؾ االظٌبف ذاح اهـٖبر اهيٌخفع أّ ؿرغِب هوتٖؾ أّ ضٖبزخِب تلظد اهتٖؾ اال اذا
 تركى ٖتًٖ ٌشتج اهيـدً اهذيًٖ اهذٔ خضخّٔ ؿوَٖ تبالسزاء االهفٖج يلرٌّب تتٖبً ٌّؿَ . 

 ّاذا هى ٖشيص ضسيِب تذهم ّسة أً خظضتِب تػبكج خضيل اهتٖبٌبح اهيذنّرث ّاشى ظبضة اهيضل ّؿٌّاٌَ. 

 :   7الهبدة 

ـّيج أّ ؿرغِب هوتٖؾ أّ ضٖبزخِب تلظد اهتٖؾ اال اذا نبٌح يديّغج تنويج "  ال ٖسّز تٖؾ االظٌبف اهيػ
ـّى " تبهوغج اهـرتٖج أّ يب ٖلبتوِب تبهوغج االٌسوٖزٖج اذا نبٌح يشخّردث يً اهخبرر ّيركّيج تركى ٖتًٖ ٌشتج  يػ

 اهيـدً اهذيًٖ اهٌلٕ اهذٔ خضخّٔ ؿوَٖ االسزاء األهفٖج يلرٌّب تتٖبً ٌّؿَ . 

 تػبكج خضيل اهتٖبٌبح اهيذنّرث ّاشى ظبضة اهيضل ّؿٌّاٌَ. ّاذا هى ٖشيص ضسيِب تذهم ّسة أً خظضتِب 

 



 :   8الهبدة 

ال ٖسّز تٖؾ االظٌبف اهيػوٖج أّ ؿرغِب هوتٖؾ أّ ضٖبزخِب تلظد اهتٖؾ اال اذا نبٌح يديّغج تنويج " يػوٕ 
ص ضسيِب تذهم " تبهوغج اهـرتٖج أّ يب ٖلبتوِب تبهوغج االٌسوٖزٖج اذا نبٌح يشخّردث يً اهخبرر ، ّاذا هى ٖشي

 ّسة أً خظضتِب تػبكج خضيل اهنويج اهيذنّرث ّاشى ظبضة اهيضل ّؿٌّاٌَ . 

 :   9الهبدة 

ال ٖسّز تٖؾ االضسبر ذاح اهلٖيج أّ ؿرغِب هوتٖؾ أّ ضٖبزخِب تلظد اهتٖؾ يب هى خنً يظضّتج تبكرار نخبتٕ 
ٖد درسج اهٌلبء ّخّاظَ يً اهخبسر ّٖغص فَٖ اشى اهضسر ّظٌفَ ّّزٌَ ّهٌَّ ّيشخّْ سّدخَ يً ض

 ّشاليخَ يً اهنشر ّاهخدص ّخضدٖد أٔ ؿّٖة أخرْ تَ . 

 :   31الهبدة 

خخغؾ اهـيالح اهذُتٖج اهخٕ هى ٖـد هِب كٖيج اترائٖج هيراكتج اهلشى ّذهم اذا ؿرغح هوتٖؾ فٕ االشّاق 
ّاهّزً اهلٖبشًٖٖ اهيضوٖج ّنذهم فٕ ضبهخٕ االشخٖراد ّاهخظدٖر ، ّخسرٔ اهيراكتج ؿوٓ اشبس اهـٖبر 

 اهيفرّع خّافرُيب هنل ؿيوج يً ُذٍ اهـيالح . 

ّال ٖشيص تبدخبل اهـيالح اهذُتٖج اهيشخّردث يً اهخبرر تلظد االخسبر اال تـد اخختبرُب تّاشػج اهلشى 
 ّاهخذتح يً ظضج خّافر اهـٖبراح ّاالّزاً اهلٖبشٖج فِٖب . 

 الفصل الرابع 

 واصدار الشهبداث اجراءاث دهغ الهعبدو الخهٌىت 

 :   33الهبدة 

ٖسة أً خلدى يضغّالح اهيـبدً كتل خداّهِب اهٓ كشى اهديغ هديغِب تـاليبح اهديغج اهرشيٖج تـد فضط 
 ّخضوٖل يـدٌِب ّتٖبً يـٖبر درسج ٌلبئَ . 

ل اضد ّال ٖسّز ديغ يضغّالح اهيـبدً اهذيٌٖج اال اذا نبٌح خضخّٔ ؿوٓ يلدار يً اهيـدً اهذيًٖ اهٌلٕ ٖلبت
 يً ُذا اهلبًٌّ .  1اهـٖبراح اهلبٌٌّٖج اهيتٌٖج فٕ اهيبدث 

 ّختًٖ اهالئضج اهخٌفٖذٖج هولبًٌّ أضنبى ّاسراءاح اهيـبٖرث ّاهخضوٖل ّاهخركٖى ّاهديغ 

 

 



 :   32الهبدة 

نخبتٕ يّكؾ يً ظبضة اهضأً أّ  ٖسة أً خنًّ نل كػـج يً اهيضغّالح اهيلديج هوديغ يظضّتج تبكرار
يً ٌّٖة ؿٌَ ٖتًٖ فَٖ ٌّؽ يـدً اهلػـج ّؿٖبرُب اهلبٌٌّٕ اهيػوّة ديغِب تَ ؿوٓ أً ٖنًّ يً اهـٖبراح 

 يً ُذا اهلبًٌّ .  1اهلبٌٌّٖج اهيضبر اهِٖب فٕ اهيبدث 

أً ٖتًٖ االكرار ّاذا نبٌح اهلػـج اهيلديج هوديغ يؤهفج يً ؿدث اسزاء يوضّيج أّ يّظّهج تتـغِب فٖسة 
اهنخبتٕ اهيظبضة هِب أً سيٖؾ اسزائِب تيب فٕ ذهم اهيبدث اهيشخـيوج هوضبى ال خلل ؿً اهـٖبر اهيتًٖ فٕ 

 االكرار . 

 ّٖسّز خلدٖى اكرار ّاضد ؿً انذر يً كػـج ّاضدث تضرػ اً خنًّ سيٖـِب يً ٌفس اهيـدً ٌّفس اهـٖبر. 

 :   31الهبدة 

ً اهيضغّالح يب هى خنً نبيوج اهظٌؾ ّتضٖد ال ٖضدد تِب أٔ خغٖٖر تشتة ال ٖلتل ػوة ديغ أٔ كػـج ي
 ؿيوٖبح اؿدادُب هوتٖؾ اال يب خّستَ غرّراح اهظٌبؿج ّفلب هيب خلررٍ اهالئضج اهخٌفٖذٖج هِذا اهلبًٌّ . 

 :   34الهبدة 

يً اهـٖبر اهيذنّر فٕ االكرار  ال ٖسّز هولشى ديغ اهيضغّالح اال اذا ختًٖ هَ تـد فضظِب اٌِب ؿوٓ االكل
اهيظبضة هِب ، فبذا ختًٖ تـد اهفضط اً ؿٖبرُب اكل يً اهـٖبر اهيتًٖ فٕ االكرار فخديغ تبهـٖبر اهضلٖلٕ ، 

ّيؾ ذهم ٖسّز اهخشبيص اذا نبً اهٌلط اهيلدر ال ٖخسبّز شِيب ّاضدا فٕ األهف فٕ اهيضغّالح اهذُتٖج 
 يضغّالح اهفغٖج تضرػ أً خنًّ اهيضغّالح دكٖلج اهظٌؾ فٕ اهضبهخًٖ . ّاهتالخٌٖٖج ّشِيًٖ فٕ األهف فٕ اه

ّخّغؾ اهديغج اهيتٌٖج هضلٖلج اهـٖبر اهلبٌٌّٕ ؿوٓ نل كػـج شّاء نبٌح يٌفردث أّ يؤهفج يً ؿدث اسزاء 
 يوضّيج أّ يخظوج تتـغِب ّذهم ؿوٓ اهٌضّ اهذٔ خضددٍ اهالئضج اهخٌفٖذٖج هِذا اهلبًٌّ . 

 :   35الهبدة 

اذا كديح ؿدث كػؾ يً اهيضغّالح هديغِب تبكرار ّاضد ؿوٓ أٌِب يً ٌفس اهيـدً ّاهـٖبر ّختًٖ تـد 
 فضظِب أً اضداُب يً ؿٖبر اكل يً اهـٖبر اهيتًٖ فٕ االكرار فخديغ ُذٍ اهلػـج تبهـٖبر اهضلٖلٕ . 

 :   36الهبدة 

شّاء أنبٌح ذُتٖج أى تالخٌٖٖج أى ٖسّز اهخلدى هلشى اهديغ هفضط أٔ ظٌف يً األظٌبف غٖر اهيضغّهج 
فغٖج أى يخوّػج يً أنذر يً يـدً ذيًٖ ، ؿوٓ أً ٖنًّ ػوة اهفضط يظضّتب تبكرار نخبتٕ ٖتًٖ ٌّؽ 

 اهيـدً اهيراد فضظَ . 



ّٖديغ اهلشى نل ظٌف ٖفضط يً ُذٍ األظٌبف تركى ٖتًٖ يلدار اهيـدً اهٌلٕ فَٖ تبألسزاء األهفٖج يلرٌّب 
 شى ، ّذهم ؿوٓ اهٌضّ اهذٔ خضددٍ اهالئضج اهخٌفٖذٖج هِذا اهلبًٌّ . تبهخخى اهخبط تبهل

 :   37الهبدة 

ـّيج أّ  ٖسّز اهخلدى هلشى اهديغ هفضط أٔ ظٌف يً األظٌبف ذاح اهـٖبر اهيٌخفع أّ األظٌبف اهيػ
دار األظٌبف اهيػوٖج ؿوٓ أً ٖنًّ ػوة اهفضط يظضّتب تإكرار نخبتٕ ٖتًٖ ٌّؽ اهيـدً اهيراد فضظَ ّيل

 اهيـدً اهٌلٕ فَٖ . 

تضشة  8أّ  7أّ  6اهيّاد ّٖديغ اهلشى نل ظٌف ٖفضط يً ُذٍ األظٌبف ؿوٓ اهٌضّ اهّارد فٕ 
 األضّال ّػتلب هيب خضددٍ اهالئضج اهخٌفٖذٖج هِذا اهلبًٌّ . 

 :   38الهبدة 

ْ يً اهيـبدً ٖسّز اهخلدى هلشى اهديغ هفضط أٔ ؿٌٖج يً خبيبح اهيـبدً اهذيٌٖج أّ أٖج أظٌبف أخر
اهذيٌٖج أّ أٔ ظٌف يً األضسبر ذاح اهلٖيج ، ؿوٓ أً ٖنًّ ػوة اهفضط يظضّتب تبكرار نخبتٕ ٖتًٖ ٌّؽ 

 اهيـدً أّ اهضسر اهيراد فضظَ . 

 ّٖـػٓ اهلشى هظبضة اهضأً ضِبدث ختًٖ ٌخبئز يب ٖخى يً فضّظبح . 

 :   39الهبدة 

ة أّ اهرّدّٖى تديغج اهفغج ّخديغ يضغّالح اهذُة أّ خديغ اهيضغّالح ّاهشتبئم اهفغٖج اهيػوٖج تبهذُ
 اهتالخًٖ اهيػوٖج تبهرّدّٖى تديغج اهيـدً اهذيًٖ اهيػبتق هيـدً اهيضغّل ٌفشَ . 

 :   21الهبدة 

ٖنًّ كرار كشى اهديغ ٌِبئٖب فٕ خضدٖد ٌشتج اهيـدً اهذيًٖ اهٌلٕ فٕ اهظٌف اهيراد فضظَ ، ّفٕ خضدٖد 
  أّ غٖر يضغّل . ٌّؿَ يً ضٖد نٌَّ يضغّال

 :   23الهبدة 

هيشخّردٔ يضغّالح ّشتبئم اهيـبدً اهذيٌٖج اهّاردث يً اهخبرر اهخٖبر تًٖ اؿبدث خظدٖرُب فٕ اهضبل أّ 
كشى اهديغ هديغِب ، ّفٕ اهضبهج األخٖرث خّزً اهيضغّالح تـد دفؾ اهرشّى اهسيرنٖج ّخرشل  خلدٖيِب اهٓ

 يخخّيج تخخيٕ اهيشخّرد ّدائرث اهسيبرم أّ اهترٖد تضشة األضّال اهٓ كشى اهديغ ؿوٓ ٌفلج اهيشخّرد . 

 



 :   22الهبدة 

ٓ كشى اهديغ يتبضرث ّسة ؿوٓ اذا كديح يضغّالح ّشتبئم اهيـبدً اهذيٌٖج اهيشخّردث يً اهخبرر اه
يلديِب اذتبح دخّهِب اهٓ اهدّهج تػرٖلج يضرّؿج فبذا هى ٖخى ذهم ّسة ؿوٓ اهلشى كتل كٖبيَ تفضظِب ّديغِب 

اً ٖلّى تبخػبر اهسِبح اهيخخظج تبألير يؾ اهخضفؼ ؿوٓ اهيضغّالح اهيضبر اهِٖب ّاذتبح ضخظٖج يلديِب 
 خخظبط . ّذهم هضًٖ اهخظرف فِٖب تيـرفج سِبح اال

 :   21الهبدة 

خشرٔ ؿوٓ اهيضغّالح ّاهشتبئم اهيشخّردث اهيلديج هوديغ سيٖؾ االضنبى اهخبظج تبهيضغّالح ّاهشتبئم 
 األخرْ اهخٕ يً ٌّؿِب اهيٌظّط ؿوِٖب فٕ ُذا اهلبًٌّ . 

ٌفلج  فبذا رفع كشى اهديغ تٌبء ؿوٓ االضنبى اهيضبر اهِٖب ديغ ُذٍ اهيضغّالح أّ اهشتبئم اؿٖدح ؿوٓ
اهيشخّرد اهٓ اهسيرم أّ اهٓ اهترٖد تضشة األضّال الؿبدث خظدٖرُب ، ّخـبيل ضٌٖئد يـبيوج اهتغبئؾ اهيـبدث 

 كبٌٌّب ، ّٖضق هويشخّرد ؿٌد اؿبدث خظدٖرُب اشخرداد اهرشّى اهسيرنٖج اهيدفّؿج تأنيوِب . 

 :   24الهبدة 

أظضبتِب اذا ذتح هلشى اهديغ اٌِب يديّغج تديغج  خشوى اهيضغّالح ّاهشتبئم اهيشخّردث اهيلديج هوديغ اهٓ
 يً ُذا اهلبًٌّ .  4هويبدث دّهج أسٌتٖج يـخرف تظضخِب ّفلب 

 :   25الهبدة 

ـّيج أّ االظٌبف اهيػوٖج يشخّردث يً اهخبرر  اذا نبٌح االظٌبف ذاح اهـٖبر اهيٌخفع أّ االظٌبف اهيػ
 7أّ  6اهيّاد ح يركّيج ّيديّغج ؿوٓ اهٌضّ اهّارد فٕ فال ٖسّز شضتِب يً اهسيرم أّ اهترٖد أال اذا نبٌ

 يً ُذا اهلبًٌّ تضشة االضّال ّاال فٖـبد خظدٖرُب فٕ اهضبل تّاشػج اهيشخّرد .  8أّ 

 :   26الهبدة 

تٌبء  2خضدد رشّى اهديغ ّاهفضط ّاهخضوٖل ّاهضِبداح ّغٖرُب يً اهخديبح تلرار يً يسوس اهّزراء 
أخذ رأٔ اهشوػبح اهيخخظج فٕ االيبراح ؿوٓ اال ٖسّز اهرشى يتوغ ؿضرث آالف ؿوٓ اكخراش اهّزٖر تـد 

 درُى .

 ّال ٖسّز رد ُذٍ اهرشّى تـد دفـِب . 

 

 



 الفصل الخبهس 

 العقوببث 

 :   27الهبدة 

درُى ّال  ٖـبكة تبهضتس يدث ال خلل ؿً شٌج ّال خزٖد ؿوٓ ذالد شٌّاح ّتغرايج ال خلل ؿً ؿضرًٖ اهف
خزٖد ؿوٓ شخًٖ أهف درُى أّ تبضدْ ُبخًٖ اهـلّتخًٖ نل يً ديغ يضغّالح اهيـبدً اهذيٌٖج أّ األظٌبف غٖر 

اهيضغّهج تديغبح يزّرث ّنذهم نل خبسر أّ ظبٌؾ تبؽ ُذٍ اهيضغّالح أّ األظٌبف أّ ؿرغِب هوتٖؾ أّ 
 األضّال خلغٕ اهيضنيج تيظبدرخِب .  ضبزُب تلظد اهتٖؾ أّ خـبيل فِٖب يؾ ؿويَ تخزّٖرُب ، ّفٕ سيٖؾ

 :   28الهبدة 

ٖـبكة تبهضتس يدث ال خلل ؿً شخج أضِر ّال خزٖد ؿوٓ شٌخًٖ ّتغرايج ال خلل ؿً خيشج ؿضر اهف درُى 
ّال خزٖد ؿوٓ ذالذًٖ أهف درُى أّ تبضدْ ُبخًٖ اهـلّتخًٖ نل يً أضدد فٕ اهيضغّالح تـد ديغِب خغٖٖرا أّ 

االغبفج أّ االشختدال أّ تأٔ ػرٖلج أخرْ يً ضأٌَ أً ٖسـوِب غٖر يػبتلج هوـٖبر خـدٖال شّاء تػرٖق 
اهيديّغج تَ ّنذهم نل يً تبؽ ُذٍ اهيضغّالح أّ ؿرغِب هوتٖؾ أّ ضبزُب تلظد اهتٖؾ أّ خـبيل فِٖب يؾ 

 ؿويَ تيب أضدد فِٖب يً خغٖٖر أّ خـدٖل . 

 ّفٕ سيٖؾ االضّال خلغٕ اهيضنيج تيظبدرخِب . 

 :   29الهبدة 

ٖـبكة تبهضتس يدث ال خلل ؿً ذالذج اضِر ّال خزٖد ؿوٓ شٌج ّتغرايج ال خلل ؿً ؿضرث آالف درُى ّال 
خزٖد ؿوٓ خيشج ؿضر أهف درُى أّ تبضدْ ُبخًٖ اهـلّتخًٖ نل خبسر أّ ظبٌؾ تبؽ أّ ؿرع هوتٖؾ أّ خـبيل 

 تأٔ ػرٖلج نبٌح فٕ يضغّالح أّ شتبئم غٖر يديّغج . 

هيضغّالح أّ اهشتبئم ّخضفؼ ؿوٓ ذيج اهدؿّْ ّتـد ظدّر ضنى ٌِبئٕ تبالداٌج ٖلّى كشى اهديغ ّخغتػ ا
تفضط اهيغتّػبح فبذا ذتح أٌِب يً اضدْ اهـٖبراح اهلبٌٌّٖج خديغ تبهديغج اهخبظج تِب ّخرد اهٓ ظبضتِب 

 تـد دفؾ غـفٕ اهرشّى اهيلررث . 

 :   11الهبدة 

فٕ اهيبدث اهشبتلج نل خبسر أّ ظبٌؾ تبؽ أّ ؿرع هوتٖؾ أّ خـبيل تأٔ ٖـبكة تبهـلّتبح اهيٌظّط ؿوِٖب 
ـّيج غٖر يديّغج  6هويبدث ػرٖلج نبٌح فٕ أظٌبف ذاح ؿٖبر يٌخفع غٖر يركّيج ػتلب  أّ أظٌبف يػ

يً ُذا اهلبًٌّ . ّفٕ سيٖؾ األضّال خلغٕ  8هويبدث أّ اظٌبف يػوٖج غٖر يديّغج ػتلب  7هويبدث ػتلب 
 اهيضنيج تيظبدرخِب . 



 :   13الهبدة 

ٖـبكة تبهضتس يدث ال خلل ؿً ذالذج أضِر ّال خزٖد ؿوٓ شٌج ّتغرايج ال خلل ؿً خيشج آالف درُى ّال 
ًّ يً ُذا اهلبٌ 35اهيبدث خزٖد ؿوٓ ؿضر آالف درُى نل يً ضبل دًّ خأدٖج اهيّؼفًٖ اهيضبر اهِٖى فٕ 

 أؿيبل ّؼبئفِى شّاء تيٌـِى يً دخّل االيبنً اهيتٌٖج تِب أّ تأٔ ػرٖلج أخرْ . 

 :   12الهبدة 

ٖـبكة نل يً ارخنة يخبهفج ألضنبى ُذا اهلبًٌّ أّ اهلراراح اهخٕ خظدر خٌفٖذا هَ ؿدا يب ٌط ؿوَٖ فٕ 
ى ّال خزٖد ؿوٓ ؿضرث آالف اهيّاد اهشبتلج تبهضتس يدث ال خسبّز شخج أضِر ّتغرايج ال خلل ؿً أهفٕ درُ

 درُى أّ تبضدْ ُبخًٖ اهـلّتخًٖ . 

 :   11الهبدة 

ال ٖسّز اهضنى تّكف خٌفٖذ ؿلّتبح اهغرايج اهيٌظّط ؿوِٖب فٕ ُذا اهلبًٌّ نيب ال ٖسّز اهضنى تّكف 
 خٌفٖذ ؿلّتج اهضتس فٕ ضبهج اهـّد . 

 :   14الهبدة 

هشٌج  4ّاهسرائى اهيٌظّط ؿوِٖب فٕ اهلبًٌّ ركى خـختر اهسرائى اهيٌظّط ؿوِٖب فٕ ُذا اهلبًٌّ 
 ى . فٕ ضأً كيؾ اهغص ّاهخدهٖس فٕ اهيـبيالح اهخسبرٖج سرائى يخيبذوج فٕ اهـّد . 1979

 الفصل الشبدس 

 احكبن خجبهٌت 

 :   15الهبدة 

ٖنًّ هيّؼفٕ كشى اهديغ اهذًٖ ٖظدر تخضدٖدُى كرار يً ّزٖر اهـدل تبالخفبق يؾ ّزٖر االكخظبد ّاهخسبرث 
أّ اهشوػج اهيخخظج ظفج يأيّرٔ اهغتػ اهلغبئٕ فٕ اذتبح اهسرائى اهخٕ خلؾ تبهيخبهفج الضنبى ُذا اهلبًٌّ 

 أّ اهلراراح اهظبدرث خٌفٖذا هَ . 

 :   16الهبدة 

ـبرع يضوٖج هويضغّالح ّاألضسبر ذاح اهلٖيج اال تخرخٖط يً دائرث اهتودٖج اهيخخظج ، ال ٖسّز اكبيج ي
ّٖظدر تخضدٖد ضرّػ ّاسراءاح اكبيج ُذٍ اهيـبرع كرار يً اهّزٖر تبهخضبّر يؾ اهشوػبح اهيخخظج فٕ 

 االيبراح . 



 

 :   17الهبدة 

خضنل تلرار يً اهّزٖر هسٌج ترئبشج ّنٖل اهّزارث ّؿغّٖج ييذوًٖ ؿً نل يً اهّزارث ّااليبٌج اهـبيج 
هوتودٖبح ّاهشوػبح اهيخخظج فٕ االيبراح ، ّخخخط اهوسٌج تبتداء اهرأٔ فٖيب ٖضٖوَ اهِٖب اهّزٖر أّ اهشوػبح 

ٓ اهوسٌج أً خلدى اهٓ اهّزٖر خلرٖرا ؿً اهيخخظج فٕ االيبراح يً أيّر خخـوق تخػتٖق أضنبى ُذا اهلبًٌّ ّؿو
 اهيّغّؿبح اهيضبهج اهِٖب الخخبذ اهلرار اهيٌبشة تضأٌِب . 

 :   18الهبدة 

ؿوٓ اهّزٖر اظدار اهوّائص ّاهلراراح اهالزيج هخٌفٖذ أضنبى ُذا اهلبًٌّ تـد أخذ رأٔ اهوسٌج اهيضبر اهِٖب 
 يً ُذا اهلبًٌّ .  37فٕ اهيبدث 

 :   19الهبدة 

 ٓ نل ضنى ٖخبهف اضنبى ُذا اهلبًٌّ . ٖوغ

 :   41الهبدة 

 ٌٖضر ُذا اهلبًٌّ فٕ اهسرٖدث اهرشيٖج ّٖـيل تَ تـد خشـج أضِر يً خبرٖخ ٌضرٍ . 

 زاٌد بو شمطبو آل ىهٌبو 

 رئٌس دولت االهبراث العربٌت الهجحدة 

 ظدر ؿٌب فٕ كظر اهرئبشج تأتّؼتٕ 

 ُـ .  1414رتٖؾ االّل  4تخبرٖخ 

 ى .  1993أغشػس  11اهيّافق 

 .  9ط  154ٌضر ُذا اهلبًٌّ االخضبدٔ فٕ ؿدد اهسرٖدث اهرشيٖج ركى 

 


